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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์สำขำศิลปะกำรแสดง ให้มีควำมพร้อมในด้ำนศักยภำพพื้นฐำนและ 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันนั้น ได้มีกระบวนกำรศึกษำและท ำควำมเข้ำใจถึงลักษณะ รูปแบบในกำรด ำเนินงำนของ
อุตสำหกรรมจำกผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ ทั้งสถำนกำรณ์โดยรวม สภำพปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ธุรกิจในอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์สำขำศิลปะกำรแสดงนี้  มีลักษณะ คุณสมบัติ รวมไปถึง 
แนวทำงกำรประกอบธุรกิจที่แตกต่ำงไปจำกภำคอุตสำหกรรมโดยทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้กำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ 
และแผนปฏิบัติกำรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์สำขำ
ศิลปะกำรแสดง และสอดรับกับนโยบำยภำครัฐ จึงได้มีกำรวิเครำะห์แนวทำงกำรส่งเสริมที่ เหมำะสมและ 
มีประสิทธิภำพ สำมำรถใช้เป็นแนวทำงกำรผลักดันในมีกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์สำขำศิลปะกำรแสดงต่อไป  

 
ทั้งนี้ กำรจัดท ำแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์สำขำศิลปะกำรแสดงนี้ ยังมีข้อจ ำกัดในด้ำนข้อมูลเป็น

อย่ำงมำก ทั้งในเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อมูลเชิงสถิติ ดังนั้น กำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกำรวำงโครงสร้ำงฐำนข้อมูลของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์สำขำศิลปะกำรแสดงให้มีควำมถูกต้อง แม่นย ำ 
และน่ำสนใจ จึงเป็นผลกำรศึกษำอีกส่วนหนึ่งซึ่งสำมำรถใช้เป็นแนวทำงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์
สำขำศิลปะกำรแสดงให้สำมำรถติดตำมสถำนกำรณ์ ควำมก้ำวหน้ำของอุตสำหกรรมในภำพรวม เพื่อใช้ในกำรก ำหนด
แนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และทันต่อสถำนกำรณ์ในระยะยำวต่อไป 
 
ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงของไทย 

เพื่อเป็นกำรท ำควำมเข้ำใจต่อภำพรวมของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง ว่ำบริบทอุตสำหกรรม
ศิลปะกำรแสดงของไทยนั้น จะต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนใดบ้ำง มีกลุ่มใดเป็นผู้ผลิตหลัก และมีเส้นทำงกำรผลิตใน
ภำพรวมเป็นอย่ำงไร โดยใช้ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรม ทั้งภำครัฐและเอกชน ซึ่ง
สำมำรถสรุปเป็นภำพระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของไทย ดังนี้ 
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ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงของไทย 

 
ที่มำ: ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 

 
จำกภำพข้ำงต้นเห็นได้ว่ำ สถำบันกำรศึกษำซึ่งนับเป็นหน่วยหลักของกำรผลิตแรงงำนด้ำนศิลปะกำรแสดง 

โดยเฉพำะศิลปินที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรแสดง ซึ่งจะประกอบไปด้วย แรงงำนที่ผ่ำนหลักสูตรศิลปะกำรแสดง
โดยตรง หรือแรงงำนในสำขำอ่ืนๆ จำกอำชีพในสำยงำนอ่ืน หรือจำกอุตสำหกรรมอ่ืน แต่มีทักษะกำรแสดง หรือเคย
ได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรแสดง ผ่ำนสถำบันอิสระต่ำงๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมในอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง 

 
ศิลปินแต่ละรำย จะมีทำงเลือกที่จะเข้ำร่วมเป็นแรงงำนในหน่วยงำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นในบริษัทกำรผลิต  

กำรแสดง หรือจะเลือกเป็นสมำชิกกับกลุ่มศิลปินขนำดเล็กต่ำงๆ โดยควำมเป็นจริงแล้ว ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ 
พบว่ำศิลปินในปัจจุบันมักจะเป็นศิลปินอิสระที่มีอำชีพอ่ืนๆ เป็นงำนประจ ำหลักอยู่แล้ว และใช้เวลำส่วนอ่ืนๆ ในกำร
ร่วมผลิตกำรแสดงกับกลุ่มศิลปินในกำรสร้ำงกำรแสดงเป็นส่วนใหญ่ 

 
เมื่อมีกำรผลิตกำรแสดงของแต่ละกลุ่ม จะมีช่องทำงน ำส่งกำรแสดงไปยังคนดูผ่ำนสถำนที่ (Space) ที่

แตกต่ำงกัน กลุ่มบริษัทกำรแสดง มักจะใช้สถำนที่ของตนเองในกำรแสดงเป็นหลัก ในขณะที่กลุ่มศิลปินจะมีช่องทำงที่
หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็น Art space เช่น หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร (Bangkok Art and Culture 
Centre หรือ BACC) แกลเลอรี่ โรงละครเล็ก (บำงกลุ่มมีพื้นที่โรงละครเล็กเป็นของตนเอง) หรือผ่ำนงำนเทศกำลตำ่งๆ 
ที่มักจะจัดในพื้นที่ในข้ำงต้น และบำงเทศกำลจะจัดในพื้นที่ชุมชน ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิจกรรม 
ศิลปิน ศิลปะกำรแสดง ให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นๆ ได้เป็นอย่ำงดี 

 
อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญอย่ำงมำกต่อภำพรวมของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง ได้แก่ ธุรกิจ

กำรจัดกำรศิลปะ (Art Management Agency) ซึ่งเป็นตัวกลำงสนับสนุนกำรผลิต หรือกำรด ำเนินกำรเฉพำะเรื่อง 
ส ำหรับกำรผลิตกำรแสดง ยกตัวอย่ำงเช่น บริษัทกำรบริหำรจัดกำรศิลปิน บริษัทให้ค ำปรึกษำ /จัดกำรกระบวนกำร
ผลิตกำรแสดง บริษัทสนับสนุนด้ำนกำรขำยงำนกำรแสดง เป็นต้น ส ำหรับประเทศไทย อำจยังไม่คุ้นชินกับรูปแบบ
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ธุรกิจตัวกลำงด้ำนกำรจัดกำรเชิงศิลปะมำกนัก เนื่องจำกไม่มีธุรกิจประเภทนี้ในอุตสำหกรรมไทย ท ำให้ศิลปินเองที่
จะต้องด ำเนินกำรเชิงบริหำรจัดกำรในกลุ่มตนเองเป็นหลัก ต่ำงจำกบริบทของต่ำงประเทศ ที่จะมีหน่วยงำนธุรกิจ
สนับสนุนเฉพำะเรื่องบริหำรจัดกำรนี้ แยกกับกลุ่มศิลปิน ซึ่งจะให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงงำนกำรแสดง แล้วจะมี
หน่วยงำนสนับสนุนด ำเนินกำรเร่ืองอื่นๆ แทน เช่น เร่ืองกำรขำย กำรบริหำรภำพรวม เป็นต้น 

 
นอกจำกนี้ จะมีหน่วยงำนหรือบุคคลที่เป็นผู้สนับสนุนที่ เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง ไม่ว่ำจะ

เป็นนักเขียน ที่จะมีผลงำนบำงส่วน จุดประกำย หรือน ำไปต่อยอดเป็นบทละครได้อีกด้วย หรือหน่วยงำนสนับสนุน
ด้ำน Stage production อย่ำงองค์ประกอบของแสง สี เสียง ที่เป็นส่วนส ำคัญประกอบกำรแสดง หน่วยงำนขำยบัตร 
โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ต่ำงๆ หรือแม้กระทั่งสื่อ ก็มีส่วนสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของกำรสร้ำงและน ำส่ง
ศิลปะกำรแสดงไปยังคนดูได้เช่นเดียวกัน  

 
ส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุนที่เป็นผู้ให้ทุน ที่อยู่เบื้องหลังกำรผลิตศิลปะกำรแสดง ซึ่งจำกกำรสัมภำษณ์ พบว่ำ

หน่วยงำนสนับสนุนหลักมักจะเป็นหน่วยงำนระหว่ำงประเทศ เช่น Japan Foundation ที่ให้กำรสนับสนุนหลำยๆ 
กลุ่มศิลปินมำโดยตลอด รองลงมำจะเป็นกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนรัฐในประเทศ ที่ไม่ได้มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
ศิลปะโดยตรง เช่น ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) หรือ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประ ชุม
และนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) (หรือ สสปน.) เป็นต้น รองลงมำเป็นหน่วยงำนสนับสนุนด้ำนศิลปะวัฒนธรรม เช่น 
ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) และบำงครั้งก็จะได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนเอกชน เช่น รูปแบบกำร
ให้เงินสนับสนุนกำรผลิตศิลปะในประเทศ ซึ่งถูกมองว่ำเป็นกำรสนับสนุนต่อสังคมรูปแบบหนึ่ง 

 
ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงของไทย 

เมื่อเข้ำใจภำพรวมของระบบนิเวศอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของไทยแล้วนั้น ล ำดับถัดไป จะเป็น 
กำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำและอุปสรรคของกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของไทย โดยใช้
ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงำนภำครัฐและหน่วยงำนเอกชน ประกอบกับข้อมูลจำกกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรและระดมควำมคิดเห็นต่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำอุตสำหกรรมและฐำนข้อมูลของอุตสำหกรรม
ศิลปะกำรแสดง โดยสำมำรถจัดกลุ่มประเด็นปัญหำเป็น 5 ด้ำน ประกอบด้วย ประเด็นด้านศิลปิน ประเด็นด้านพื้นที่ 
ประเด็นด้านการผลิตการแสดง ประเด็นด้านการตลาดและดนดู และประเด็นด้านภาครัฐ โดยมีรำยละเอียดในแต่
ละด้ำน ดังนี้ 

 ประเด็นด้านศิลปิน 
ปัญหำหลักคือด้ำนทักษะของศิลปิน โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และทักษะด้ำนอ่ืนๆ 

นอกเหนือจำกทักษะในกำรผลิตกำรแสดง เช่น ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพเป็นศิลปิน และกำรใช้
ประโยชน์จำกเทคโนโลยีเป็นต้น ท ำให้ศิลปินไม่สำมำรถด ำรงชีวิตโดยมีอำชีพเป็นศิลปินกำรแสดงเป็นหลักได้ คือ ไม่มี
ควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพจริงๆ หรือไม่มีควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ เป็นต้น จึงมักประกอบอำชีพอ่ืนเป็น
หลัก และเป็นนักแสดงนอกเวลำท ำงำนประจ ำ นอกจำกนี้ มำตรฐำนอำชีพศิลปินที่ไม่มั่นคง ท ำให้ไม่ได้รับกำรรองรับ
เป็นอำชีพเทียบเท่ำกับอำชีพอ่ืนๆ ศิลปินที่แสดงในรูปแบบอ่ืน เช่น ดำรำนักแสดงที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว จึงมักไม่สนใจ
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แสดงละครเวที เนื่องจำกมีค่ำตอบแทนน้อยกว่ำรูปแบบอ่ืน ในด้ำนกำรรวมกลุ่ม ปัจจุบันมีกำรรวมกลุ่มของศิลปินโรง
เล็กต่ำงๆ และมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่มที่แข็งแรง แต่ในสำขำกำรเต้น ยังไม่มี กำรรวมกลุ่มของศิลปินมำกนัก 
นอกจำกนี้ รูปแบบกำรสนับสนุนด้ำนศิลปินจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ยังไม่ครอบคลุมมำกพอ มักสนับสนุน
ศิลปินในเครือข่ำยที่มีควำมใกล้ชิดกับหน่วยงำนนั้นๆ เป็นหลัก ขำดกำรสนับสนุนศิลปินอ่ืนๆ โดยเฉพำะศิลปินที่ยังไม่
มีชื่อเสียง ศิลปินรุ่นใหม่ และศิลปินที่อยู่ในต่ำงจังหวัด 

 

 ประเด็นด้านพื้นที่ 
ในภำพรวม รัฐให้ควำมส ำคัฐกับกำรพัฒนำด้ำนพื้นที่สำธำรณะ (Public Space) น้อยลงเรื่อยๆ ท ำให้ไม่มี

สถำนที่ส ำหรับบุคลำกรในอุตสำหกรรม ได้พบปะและด ำเนินกำรผลิตกำรแสดง จึงต้องใช้ควำมพยำยำมเป็นอย่ำงมำก
ในกำรหำสถำนที่ส ำหรับกำรฝึกซ้อมและสร้ำงกำรแสดงต่ำงๆ รวมถึงขำดโรงละครส ำหรับกำรแสดง โดยเฉพำะโรง
ละครขนำดเล็ก และโรงละครของรัฐที่มีในปัจจุบัน ไม่ได้เอ้ือประโยชน์ต่อกำรใช้งำนของคนในอุตสำหกรรม เช่น  
มีค่ำใช้จ่ำยสูง ระยะเวลำให้บริกำรเฉพำะในเวลำรำชกำร แต่ศิลปินต้องใช้งำนนอกเหนือจำกเวลำท ำงำน จึงไม่สำมำรถ
ใช้สถำนที่ของรัฐได้ เป็นต้น ซึ่งปัญหำด้ำนสถำนที่น้อยมำกนี้ เป็นปัญหำต่อกำรเข้ำถึงกลุ่มคนดู ท ำให้คนดูไม่สำมำรถ
เข้ำถึงกำรแสดงต่ำงๆ อีกด้วย 

 

 ประเด็นด้านการผลิตการแสดง 
นอกเหนือจำกบุคลำกรที่เป็นศิลปิน ซึ่งเป็นผู้ผลิตกำรแสดงหลักของอุตสำหกรรมแล้วนั้น ยังมีบทบำท

ประกอบกำรผลิตกำรแสดงอื่น เช่น นักเขียนบทละคร ซึ่งในประเทศไทยยังขำดนักเขียนบทละคร ท ำให้ในปัจจุบันไม่มี
บทละครเวทีที่หลำกหลำยมำกนัก จึงขำดควำมน่ำสนใจในเชิงเนื้อเรื่องของกำรแสดง ขำดกำรต่อยอดบทละครจำกทุน
ทำงวัฒนธรรมของไทย ที่สำมำรถต่อยอดเพื่อสร้ำงควำมน่ำสนใจให้กับกำรแสดงของไทยในตลำดโลกได้ เนื่องจำก
สร้ำงควำมแตกต่ำงจำกกำรแสดงของประเทศอ่ืนๆ ได้ ท ำให้บริษัทผลิตละครต้องอำศัยกำรผลิตซ้ ำกำรแสดงในเรื่อง
เดิมๆ รวมถึงรูปแบบกำรแสดง ยังขำดกำรสร้ำงควำมน่ำสนใจเพื่อดึงดูดผู้ชมมำกขึ้น เช่น กำรใช้ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีใหม่ๆ มำสร้ำงประสบกำรณ์ให้กับผู้ชมอีกด้วย ทั้งนี้ อีกองค์ประกอบส ำคัญที่สำมำรถยกระดับคุณภำพ  
กำรแสดงของไทยได้คือนักวิจำรณ์กำรแสดง ซึ่งไม่ได้รับกำรสนับสนุนที่เพียงพอ ท ำให้มีนักเขียน/นักวิจำรณ์กำรแสดง
น้อยรำยในประเทศ 

 ประเด็นด้านการตลาดและคนดู 
ปัญหำส ำคัญของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง คือเรื่องจ ำนวนคนดูที่มีน้อยมำก ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนหลัก

ของกำรแสดงอีกด้วย เนื่องจำกมีทัศนคติต่อกำรเข้ำถึงศิลปะว่ำจะต้องไม่เสียค่ำใช้จ่ำย และมองว่ำศิลปะหรือกำรแสดง
นั้น เป็นเรื่องเฉพำะของคนบำงกลุ่มเท่ำนั้น ไม่ได้มองว่ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินชีวิต อำจเป็นเพรำะระบบ
กำรศึกษำของไทยที่ไม่ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำควำมเข้ำใจด้ำนศิลปะตั้งแต่แรก เป็นต้น นอกจำกนี้ ในปัจจุบัน
ไม่มีช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์กำรแสดงที่จะเกิดขึ้นในประเทศ มีเพียงเพจ The ShowHopper ที่เกิดขึ้นจำกควำม
สมัครใจของกลุ่มคนที่สนใจกำรแสดง ด ำเนินกำรเป็นช่องทำงหลักในกำรประชำสัมพันธ์กำรแสดงบำงส่วนที่จะเกิดขึ้น
เท่ำนั้น ประกอบกับปัจจุบันมีรูปแบบกิจกรรมกำรบันเทิงอ่ืนๆ เช่น กำรชมภำพยนตร์ผ่ำน Streaming platform 
ต่ำงๆ และต้นทุนกำรแสดงยังสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งค่ำบัตรเข้ำชม และกำรเดินทำงไปยังโรงละครต่ำงๆ ท ำให้
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ศิลปะกำรแสดงไม่เป็นที่สนใจ และได้รับควำมนิยมน้อยลงเรื่อยๆ ในปัจจุบัน นอกจำกนี้ ยังขำดธุรกิจสนับสนุนด้ำน
ศิลปะที่จะสำมำรถช่วยสนับสนุนกำรด ำเนินกำรกำรผลิตหรือกำรน ำส่งกำรแสดงไปยังตลำดมำกขึ้น เช่น ธุรกิจ
สนับสนุนด้ำนกำรขำยและกำรตลำด หรือธุรกิจขำยงำนไปยังต่ำงประเทศ เป็นต้น 

 

 ประเด็นด้านภาครัฐ 
เนื่องจำกในปัจจุบัน กำรด ำเนินกำรเชิงธุรกิจของแต่ละหน่วยงำนอำจไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำรของ

หน่วยงำนนั้นๆ ท ำให้บุคลำกร ธุรกิจ และหน่วยงำนในอุตสำหกรรมยังต้องพึ่งพิงกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐที่
เก่ียวข้อง ในรูปแบบกำรสนับสนุนต่ำงๆ อยู่ค่อนข้ำงมำก แต่จำกกำรสัมภำษณ์ พบว่ำหน่วยงำนรัฐยังขำดควำมรู้ควำม
เข้ำใจต่อกำรด ำเนินกำรของอุตสำหกรรม ท ำให้รูปแบบกำรสนับสนุนในปัจจุบัน ไม่เพียงพอ ไม่หลำกหลำย และไม่ได้
ตรงกับกำรด ำเนินกำรหรือควำมต้องกำรของหน่วยงำนในอุตสำหกรรมมำกนัก และกระบวนกำรของหน่วยงำนรัฐยัง
เป็นอุปสรรคต่อกำรเข้ำถึงกำรสนับสนุนต่ำงๆ เช่น กระบวนกำรด้ำนเอกสำร หรือกระบวนกำรด้ำนงบประมำณ  
ที่จะต้องขอกำรสนับสนุนเป็นรำยปี ท ำให้กำรสนับสนุนไม่ต่อเนื่อง และหลำยครั้งที่กำรสนับสนุนด้ำนกำรเงิน ไม่ได้
ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด รวมถึงเงื่อนไขกำรให้ทุนที่จ ำกัดเนื้อหำของกำรแสดง เป็นต้น และยังขำดกำรใช้มำตรกำร
ทำงภำษีเพื่อสนับสนุนทั้งผู้ผลิตและคนดูอีกด้วย นอกจำกนี้ รัฐควรเป็นผู้สนับสนุนปัจจัยโครงสร้ำงพื้นฐำนของ
อุตสำหกรรมมำกขึ้น ทั้งในเรื่องระบบสนับสนุนด้ำนกำรเงิน กำรให้บริกำรข้อมูลสำธำรณะ รวมถึงระบบกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนที่มีคุณภำพมำกขึ้น และระเบียบข้อบังคับของกฎหมำยที่เอ้ือต่อกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนในอุตสำหกรรม
มำกขึ้นกว่ำในปัจจุบัน เช่น กฎหมำยรองรับกำรจัดตั้งองค์กรไม่แสดงผลก ำไรที่ด ำเนินกำรสนับสนุนด้ำนศิลปะ
โดยเฉพำะ เป็นต้น 
  

จำกประเด็นปัญหำและอุปสรรคที่ได้น ำเสนอไปในข้ำงต้นนั้น ท ำให้เข้ำใจว่ำกำรด ำเนินกำรผลิตกำรแสดงใน
ปัจจุบันนั้น ยังประสบปัญหำในด้ำนใดบ้ำง เพื่อเป็นกำรท ำควำมเข้ำใจบริบทของสถำนกำรณ์ของกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ 
ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ ปัญหำในแต่ละด้ำนนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหำที่เป็นปัจจัยร่วมเป็นหลัก สะท้อนให้เห็นว่ำปัญหำส่วน
ใหญ่เป็นปัญหำในภำพรวมของอุตสำหกรรม เพรำะฉะนั้น ในกำรออกแบบแนวทำงสนับสนุน และแก้ไขปัญหำ ควรให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำปัจจัยพื้นฐำนของอุตสำหกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรในภำพรวมของทั้ง
อุตสำหกรรมต่อไป 
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แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาศิลปะการแสดง 
จำกประเด็นปัญหำและอุปสรรคที่ได้น ำเสนอไปในข้ำงต้น ภำพรวมของอุตสำหกรรมนั้นยังต้องได้รับกำรพัฒนำ

ในหลำยๆ ส่วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ควรมีแนวทำงสนับสนุนในปัจจัยพื้นฐำนของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง เพื่อเป็น
ประโยชน์ในภำพรวมของหน่วยงำนต่ำงๆ ในอุตสำหกรรม ทั้งนี้ จำกประเด็นปัญหำดังกล่ำว จึงได้จัดท ำแนวทำงกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของไทย ผ่ำนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาศิลปะการแสดง ซึ่งเป็น
ผลกำรศึกษำในครั้งนี้ โดยมีวิสัยทัศน์ของแผนคือ “ประเทศไทยเป็นแหล่งของกำรพัฒนำศิลปะกำรแสดงเกิดใหม่ของ
โลก (Thailand as a New Coming Country of Performing Arts to Look for)” และมีตัวชี้วัดหลักของแผน คือ 
“มูลค่ำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดง เติบโตอย่ำงน้อยเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี”  

 
เพื่อสนับสนุนให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ และบรรลุเป้ำประสงค์ตำมตัวชี้วัดในระดับภำพรวมของอุตสำหกรรมที่มี

กำรก ำหนดไว้ในข้ำงต้น มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องวำงแผนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เพื่อก ำหนดกลไกในกำรด ำเนินงำนที่
มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับแนวทำงที่ได้มีกำรก ำหนดไว้ น ำไปสู่กำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนของแผนฯ 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ยุทธศำสตร์ ดังนี้  

ยุทธศำสตร์ที่ 1: ยกระดับมำตรฐำนกำรแสดงใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2: ขยำยฐำนคนดูงำนศิลปะกำรแสดงทั้งในและต่ำงประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3: สร้ำงและบ่มเพำะธุรกิจกำรแสดง 
 
จำกยุทธศำสตร์ทั้ง 3 ยุทธศำสตร์ข้ำงต้น ซึ่งจะมีรำยละเอียดกลยุทธ์สนับสนุน ภำยใต้กำรด ำเนินกำรในแต่ละ

ยุทธศำสตร์ โดยมีรำยละเอียดแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดง  ดังต่อไปนี้
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาศิลปะการแสดง 
 

 
ภาพแสดงแนวคิดการน าเสนอกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาศิลปะการแสดง 

ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 

:                   CEA                     

          :                                                         
(Thailand as a New Coming Country of Performing Arts to Look for) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับมาตรฐานการแสดงใหม่ 
จำกประเด็นปัญหำที่ได้น ำเสนอไปข้ำงต้น พบว่ำประเด็นแรกที่ควรพัฒนำ นั่นคือกำรพัฒนำกำรแสดง ให้มี

ควำมหลำกหลำย มีคุณภำพ และตอบโจทย์ควำมต้องกำร ส ำหรับคนดูทั้งในและต่ำงประเทศมำกขึ้น เพื่อให้มีผลงำน
ศิลปะกำรแสดงที่มีควำมน่ำสนใจ โดยมีกระบวนกำรกำรผลิตและบุคลำกรกำรผลิตกำรแสดงที่มีคุณภำพมำกขึ้น 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ควรมีกำรผลิตกำรแสดง ที่สำมำรถน ำเสนออัตลักษณ์ของไทยผ่ำนรูปแบบกำรน ำเสนอที่เป็นสำกล 
เพื่อตอบโจทย์ในเร่ืองกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของประเทศได้ต่อไปอีกด้วย 

 
โดยมีกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนกำรยกระดับมำตรฐำนกำรแสดงใหม่ ภำยใต้กำรด ำเนินกำรของยุทธศำสตร์ที่ 1 

ทั้งหมด 3 กลยุทธ์ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1.1 วิจัย พัฒนา และสร้างการแสดงทีห่ลากหลาย 

 เพื่อให้เกิดกำรสร้ำงกำรแสดงที่หลำกหลำย กลยุทธ์ที่ 1.1 นี้ จะเป็นเรื่องกำรสนับสนุนให้เกิดกำรวิจัยและ
พัฒนำ กำรทดลอง หรือกระบวนกำรสนับสนุนให้เกิดกำรผลิตกำรแสดงในรูปแบบใหม่ๆ มำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
กำรสนับสนุนให้มีนักเขียนบทละคร หรือกำรสนับสนุนให้มีบทละครที่หลำกหลำยมำกขึ้น เนื่องจำกบทละคร ถือเป็น
หัวใจของเนื้อเร่ือง หรือข้อควำมหลัก ที่จะสื่อสำรไปยังคนดู กล่ำวได้ว่ำเป็นหัวใจของกำรแสดงก็ว่ำได้  
 ไม่เพียงแต่องค์ประกอบของบทละครเท่ำนั้น ในส่วนกำรผลิตกำรแสดง หรือเทคนิคในกำรแสดง ก็เป็นอีก
หนึ่งองค์ประกอบส ำคัญของกำรแสดงเช่นกัน ซึ่งกำรน ำเสนอที่มีควำมน่ำสนใจ และแปลกใหม่มำกขึ้นนั้น ก็ช่วย
ยกระดับควำมน่ำสนใจของกำรแสดง เพื่อดึงดูดผู้ชมได้มำกขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น กำรสนับสนุนให้เกิดกำรวิจัยและ
พัฒนำ กำรทดลองผลิตละครที่มีเทคนิคกำรแสดง หรือองค์ประกอบกำรแสดงอ่ืนๆ ในรูปแบบใหม่ๆ ก็สำมำรถเป็น 
กำรยกระดับมำตรฐำนกำรแสดง ให้มีควำมแปลกใหม่มำกข้ึนได้เช่นเดียวกัน 
 ทั้งนี้ กระบวนกำรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำกำรแสดงใหม่ๆ สำมำรถเป็นกำรปรับปรุง และยกระดับกำรแสดง
ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค ที่มีควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกันไปตำมเฉพำะกลุ่มได้ ยกตัวอย่ำงเช่น กำรวิจัยและ
พัฒนำให้เกิดกำรแสดงที่ตรงกับควำมต้องกำรของแต่ละประเทศในตลำดโลก ก็จะเป็นประโยชน์ ในกำรคิดค้น และ
ออกแบบกำรแสดง ให้ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้ชมเฉพำะกลุ่มมำกข้ึนได้เช่นเดียวกัน 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนการแสดงระหว่างภูมภิาคในประเทศ 
 จำกประเด็นในเรื่องควำมหลำกหลำยของกำรแสดงในประเทศที่ทั้งยังมีควำมหลำกหลำยของกำรแสดงไม่
มำกนัก เมื่อเปรียบเทียบกับกำรสร้ำงกำรแสดงในต่ำงประเทศ นอกจำกนั้น ควำมแตกต่ำงของกำรแสดง  
ควำมแพร่หลำยของรูปแบบกำรแสดงใหม่ๆ โดยเฉพำะกำรแสดงร่วมสมัย ยังมีกำรกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ 
เท่ำนั้น ในบริบทภูมิภำคอ่ืนๆ ของประเทศ ต่ำงก็ไม่สำมำรถเข้ำถึงกำรแสดงที่หลำกหลำยที่มีกำรแสดงอยู่เฉพำะใน
กรุงเทพฯ หำกมองกลับกัน พบว่ำกำรแสดงในแต่ละภูมิภำค ซึ่งมักเป็นกำรต่อยอดจำกกำรแสดงพื้นบ้ำน ก็มีจุดเด่น  
มีเอกลักษณ์ที่แตกต่ำงกันไปตำมแต่ละภูมิภำคเช่นเดียวกัน 
 ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดควำมหลำกหลำยของกำรแสดงในภำพรวมของประเทศ ประกอบกับสร้ำง  
กำรเข้ำถึงกำรแสดงในรูปแบบต่ำงๆ ได้อย่ำงเท่ำเทียมกันในแต่ละภูมิภำค จึงต้องมีแนวทำงกำรพัฒนำให้เกิด 
กำรแลกเปลี่ยนกำรแสดงระหว่ำงภูมิภำคในประเทศ เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควำมแตกต่ำงของกำรแสดงใน  
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แต่ละภูมิภำค รวมถึงเป็นกำรสร้ำงและกำรหำแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงกำรแสดงที่แปลกใหม่ แตกต่ำง หรือต่อยอด
ทุนทำงวัฒนธรรมของประเทศเพิ่มมำกข้ึนได้นั่นเอง 
 

กลยุทธ์ที่ 1.3 ศึกษาและประยกุต์การใช้เทคโนโลยี / ศาสตร์อื่น เพ่ือพัฒนาการแสดง 
 ในปัจจุบัน พบว่ำศำสตร์แต่ละศำสตร์นั้น เกิดกำรประยุกต์ และข้ำมศำสตร์กันได้มำกขึ้น ซึ่งเป็นผลมำจำก
กำรพัฒนำของปัจจัยเกี่ยวเนื่อง เช่น กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี ที่ท ำให้องค์ควำมรู้เกิดกำรผสมผสำนข้ำมสำขำกันได้
มำกขึ้น เช่นเดียวกับกำรแสดง ที่ไม่เพียงแต่จะเป็นกำรสร้ำงกำรแสดงเพื่อตอบโจทย์เฉพำะในเรื่องศิลปะอย่ำงเดียว
เท่ำนั้น ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ำ เริ่มมีกำรประยุกต์ใช้กำรแสดง ในวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือไปจำกเชิงศิลปะมำกขึ้น 
เช่น กำรแสดงกับกำรบ ำบัด กำรแสดงเพื่อสุขภำพ กำรแสดงเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำรและถ่ำยทอดกับชุมชน 
หรือกำรท ำควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของเด็ก เป็นต้น 
  

จำกประเด็นที่ได้กล่ำวในข้ำงต้น ท ำให้เห็นว่ำ ในอนำคตจะมีโอกำสที่จะประยุกต์ ใช้กำรแสดงกับศำสตร์อ่ืน
มำกขึ้น ดังนั้น เพื่อรองรับควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ประกอบกับกำรมองหำโอกำสช่องทำงกำรสร้ำงมูลค่ำให้กับ
อุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงมำกข้ึน จึงต้องมีกำรสนับสนุนให้เกิดกำรศึกษำและลองใช้กำรแสดงกับศำสตร์อ่ืนๆ มำก
ขึ้น ผ่ำนโครงกำรศึกษำ วิจัย และพัฒนำในรูปแบบต่ำงๆ เป็นต้น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ขยายฐานคนดูงานศิลปะการแสดงทั้งในและต่างประเทศ 

นอกจำกกำรพัฒนำให้เกิดกำรแสดงที่มีควำมหลำกหลำย มีควำมแปลกใหม่ น่ำสนใจ และมีคุณภำพมำกขึ้น
แล้วนั้น ยุทธศำสตร์ที่ 2 นี้ จะเกี่ยวข้องกับกำรเชื่อมไปยังคนดู ทั้งกำรสร้ำงฐำนคนดูให้มีจ ำนวนมำกขึ้น หรือกำร
พัฒนำทำงด้ำนช่องทำงกำรตลำด รวมถึงกำรส่งออกและสร้ำงภำพลักษณ์ศิลปะกำรแสดงในเวทีโลกต่อไป 

 
โดยมีกลยุทธ์เพื่อขยำยฐำนคนดูศิลปะกำรแสดงทั้งในและต่ำงประเทศ ภำยใต้กำรด ำเนินกำรของยุทธศำสตร์ที่ 

2 ทั้งหมด 3 กลยุทธ์ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 ปลูกฝังค่านิยมและสร้างความเข้าใจต่อศิลปะการแสดง 

 เพื่อเป็นกำรสร้ำงคนดูที่มีควำมเข้ำใจศิลปะกำรแสดง รวมถึงสร้ำงจ ำนวนผู้ชมศิลปะกำรแสดงมำกขึ้น 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรสร้ำงฐำนคนดูที่มีควำมเข้ำใจต่อศิลปะ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนศิลปะกำรแสดงที่ยั่งยืน มำกกว่ำ
หน่วยงำนสนับสนุนเป็นครั้งๆ ไป จึงต้องมีแนวทำงในกำรปลูกฝังค่ำนิยม สร้ำงกำรเข้ำถึง และควำมเข้ำใจต่อ
ศิลปะกำรแสดงต่อไป 
  

โดยแนวทำงกำรด ำเนินกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์นี้ ประกำรแรก จะมุ่งเน้นไปที่กำรสร้ำงกำรเข้ำถึงควำมเข้ำใจ
ตั้งแต่เด็กๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรปรับปรุงระบบกำรศึกษำในด้ำนศิลปะ ให้เด็กๆ มีควำมรู้เข้ำใจในกำรเรียน
ศิลปะอย่ำงแท้จริง ประกอบกับกำรสนับสนุนให้เด็กๆ ได้มีประสบกำรณ์รับชมกำรแสดงจริงๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมนอก
ห้องเรียน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรเข้ำถึงศิลปะกำรแสดงส ำหรับเด็กโดยเฉพำะ ซึ่ งมีผู้จัดเทศกำลละครนำนำชำติ
ส ำหรับเด็กและเยำวชน ที่เป็นผู้สร้ำงกำรแสดส ำหรับกลุ่มเด็ก เยำวชน และครอบครัวอยู่แล้วเป็นต้น 
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นอกจำกกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นเด็กและเยำวชนแล้วนั้น กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในศิลปะกำรแสดงส ำหรับกลุ่ม
อ่ืนๆ ก็มีควำมจ ำเป็นเช่นเดียวกัน ซึ่งสำมำรถท ำได้ผ่ำนกำรสนับสนุนให้มีกำรน ำเสนอบทควำม หรือข่ำวสำรด้ำน
ศิลปะกำรแสดงออกมำมำกขึ้น พร้อมทั้งเชื่อมให้ผู้ที่สนใจเข้ำถึง และเข้ำชมกำรแสดงได้มำกขึ้นด้วยเช่นกัน (จะกล่ำว
ในกลยุทธ์ถัดไป) 
 

กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างการรับรู้ศิลปะการแสดงในวงกว้างมากขึ้น 
 จำกข้ำงต้น เมื่อมีกำรปลูกฝังและสร้ำงเสริมให้มีคนเข้ำใจ และมีควำมต้องกำรที่จะรับชมศิลปะกำรแสดงมำก
ขึ้นแล้วนั้น จึงต้องมีช่องทำง ในกำรเชื่อมผู้ชม หรือผู้สนใจ ให้สำมำรถเข้ำถึงกำรแสดงได้มำกขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ำใน
ปัจจุบัน ช่องทำงเหล่ำนั้นมีอยู่อย่ำงจ ำกัด หรือมีเฉพำะช่องทำงเฉพำะของหน่วยงำนนั้นๆ เป็นหลัก เปรียบเทียบกับใน
ต่ำงประเทศ ที่รัฐจะเป็นผู้ด ำเนินกำรเป็นช่องทำงหลัก ในกำรรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรที่เก่ียวข้องกับกำรแสดงทั้งหมดใน
ประเทศ เพื่อเป็นกำรสนับสนุนให้ประชำชนได้เข้ำถึงศิลปะกำรแสดงมำกข้ึน 
 ดังนั้น จึงต้องมีกำรจัดท ำช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ศิลปะกำรแสดง ที่ไม่ว่ำจะเป็นผู้ผลิตของหน่วยงำนรัฐ
หรือเอกชนก็ตำม เพื่อให้ประชำชนทั่วไป รวมถึงผู้สนใจอ่ืนๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ สำมำรถเข้ำถึงกำรแสดงได้มำกข้ึน 
พร้อมกับกำรเชื่อมไปยังช่องทำงกำรขำยของหน่วยงำนต่ำงๆ ได้อีกด้วย 
 ทั้งนี้ นอกจำกช่องทำงหลักในกำรเข้ำถึงกำรแสดงแล้วนั้น กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อรูปแบบอ่ืนๆ ก็จะช่วย
สร้ำงกำรรับรู้ในวงกว้ำงได้มำกขึ้นเช่นเดียวกัน เช่น กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อด้ำนกำรท่องเที่ยว สื่อรูปแบบบันเทิง
อ่ืนๆ เป็นต้น ก็จะเป็นกำรสร้ำงกำรรับรู้ และสำมำรถเพิ่มจ ำนวนคนดูให้กว้ำงมำกข้ึนได้เช่นกัน 
 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการส่งออกศิลปะการแสดงของไทยในสายตาชาวโลก 
 ไม่เพียงแต่กำรสร้ำงควำมสนใจเฉพำะในบริบทของคนดูในประเทศเท่ำนั้น ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์และ  
กำรประชุมระดมควำมคิดเห็นฯ พบว่ำหลำยภำคส่วน ต่ำงให้ควำมเห็นว่ ำ แท้จริงแล้ว ศิลปะกำรแสดงของไทย 
สำมำรถถูกยกระดับให้เข้ำถึงกลุ่มคนดูในต่ำงชำติมำกขึ้นได้ เนื่องจำกถูกมองว่ำเป็นศิลปะกำรแสดงที่มีควำมแตกต่ำง
จำกวัฒนธรรมของชำติอื่นๆ ดังนั้น เพื่อเป็นช่องทำงกำรเข้ำถึงคนดูต่ำงชำติที่มำกข้ึน ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงภำพลักษณ์
ด้ำนศิลปะของประเทศ กลยุทธ์นี้ จึงเป็นกำรสนับสนุนให้มีกำรส่งออกศิลปะกำรแสดงของไทย ไปยังเวทีโลกมำกข้ึน 
 กำรส่งออกศิลปะกำรแสดงไปยังต่ำงประเทศนั้น แม้อำจมีบำงหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรอยู่บ้ำงในปัจจุบัน แต่
จำกประเด็นปัญหำที่พบ พบว่ำกำรสนับสนุนนั้น มักจะสนับสนุนศิลปินกลุ่มเดิม อีกทั้งกำรสนับสนุนหลำยๆ คร้ัง ไม่ได้
สนับสนุนด้ำนกำรเงินอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ หรือแม้กระทั่งศิลปินจะต้องออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเอง แล้วถึงท ำ
เรื่องเบิกกับหน่วยงำนภำครัฐในภำยหลัง ดังนั้น กำรสนับสนุนให้ศิลปินหรือศิลปะกำรแสดงไปยังต่ำงประเทศใน
อนำคต จะต้องมีกำรปรับปรุง ทั้งในเร่ืองกระบวนกำรคัดเลือกให้มีศิลปินและงำนที่หลำกหลำยในแต่ละปี ประกอบกับ
กระบวนกำรรัฐที่เอ้ือต่อกำรสนับสนุนให้ศิลปินไปแสดงในต่ำงประเทศมำกข้ึนอีกด้วย 
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นอกจำกนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนสนับสนุนเอง ควรให้ตัวแทนจำกหน่วยงำนภำครัฐร่วมเดินทำงไป
กับศิลปินในแต่ละคร้ังด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจต่อกำรด ำเนินกำรสนับสนุนศิลปะกำรแสดง รวมถึงได้ไป
ศึกษำบริบทศิลปะกำรแสดงในต่ำงประเทศ เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมของหน่วยงำนสนับสนุน ก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงำนรัฐที่สนับสนุนเอง ที่จะได้เรียนรู้ และได้เห็นวิธีกำร หรือแนวทำงสนับสนุนศิลปะกำรแสดงใน
ต่ำงประเทศ ประกอบกับเป็นโอกำสได้สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ พัฒนำควำมสัมพันธ์กับศิลปินกำรแสดงของไทย และ
สร้ำงเครือข่ำยควำมเชื่อมโยงกับหน่วยงำนระหว่ำงประเทศต่ำงๆ ได้อีกด้วย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างและบ่มเพาะธุรกิจการแสดง 

นอกเหนือจำกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรแสดง และกำรพัฒนำด้ำนตลำดและคนดูแล้วนั้น ในยุทธศำสตร์ที่ 3 
นี้ จะเป็นกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ ของอุตสำหกรรม เพื่อเป็นกำรสร้ำง บ่มเพำะ และสนับสนุนธุรกิจ
กำรแสดงให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกธุรกิจด้ำนกำรแสดง ไม่ได้มีเพียงแต่ธุรกิจสร้ำงกำร
แสดงเท่ำนั้น แต่หมำยรวมถึงธุรกิจสนับสนุนกำรแสดงทั้งหมด ให้สำมำรถด ำเนินกำร และสนับสนุนอุตสำหกรรมได้
ต่อไป และยังเป็นยุทธศำสตร์ส ำหรับกำรสร้ำงระบบนิเวศของสำขำศิลปะกำรแสดงในภำพรวมให้มีระบบสนับสนุนที่ดี
ขึ้นได้เช่นกัน 

 
โดยมีกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนกำรยกระดับมำตรฐำนกำรแสดงใหม่ ภำยใต้กำรด ำเนินกำรของยุทธศำสตร์ที่ 3 

ทั้งหมด 5 กลยุทธ์ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาทักษะการจัดการ / การบริหารธุรกิจ ให้กับศิลปินและผู้ประกอบการ 

 จำกประเด็นปัญหำต่อเนื่องมำจำกระบบกำรศึกษำส ำหรับกำรพัฒนำศิลปินที่เน้นกำรสร้ำงทักษะในกำรผลิต
กำรแสดง แต่ยังขำดกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะในด้ำนอ่ืนๆ เช่น ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรด ำเนินธุรกิจ กำรขำย
และกำรตลำด รวมถึงองค์ควำมรู้ในด้ำนอ่ืนๆ จึงต้องมีกลยุทธ์กำรพัฒนำทักษะในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร รวมถึงทักษะ
ด้ำนอ่ืนๆ ให้กับศิลปิน หรือผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรเรียนรู้ 
 ตัวอย่ำงแนวทำงกำรด ำเนินกำร เช่น รัฐอำจเป็นผู้จัดท ำแพลตฟอร์มหลักสูตร และจัดหำผู้สอน  
จำกสถำบันกำรศึกษำ หรือผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนนั้นๆ เป็นผู้ถ่ำยทอดกำรเรียนรู้ผ่ำนหลักสูตรเฉพำะด้ำนต่ำงๆ ที่
หลำกหลำยมำกข้ึน ซึ่ง CEA สำมำรถด ำเนินกำรต่อยอดจำกโครงกำรพัฒนำทักษะของผู้สร้ำงสรรค์ต่ำงๆ เป็นหลักสูตร
เฉพำะด้ำน เฉพำะเร่ือง ส ำหรับสำขำศิลปะกำรแสดงได้อีกด้วย 
 

กลยุทธ์ที่ 3.2 สนับสนุนให้มีกองทุนสร้างสรรค์ และพัฒนาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 ปัจจัยที่มีควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะ รวมถึงอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง คือเรื่องเงินทุน
สนับสนุน ในอนำคต มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องจัดหำกองทุนสนับสนุนศิลปะ หรือระบบเงินทุนสนับสนุนศิลปะ เนื่องจำก
กรณีศึกษำในต่ำงประเทศ เช่น ในประเทศสิงคโปร์ สำมำรถใช้กลไกกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน ในกำรสร้ำง 
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ หน่วยงำนเอกชนที่ด ำเนินกำรเฉพำะเรื่อง เป็นต้น  
ให้สำมำรถร่วมกันพัฒนำศิลปะกำรแสดงในด้ำนต่ำงๆ ได้ต่อไป 
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ทั้งนี้ จำกข้อจ ำกัดที่ไม่สำมำรถจัดตั้งกองทุนใหม่ๆ ได้นั้น ระยะแรก อำจต้องศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรต่อ
ยอดกองทุนของสศร. ซึ่งเป็นกองทุนที่มีอยู่แล้ว ให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น มีกระบวนกำร
คัดเลือกผู้ได้รับกำรสนับสนุนที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพื่อให้สำมำรถสนับสนุนหน่วยงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงทั่วถึง และ 
มีกำรสนับสนุนในประเด็นต่ำงๆ ที่หลำกหลำยและครอบคลุมมำกข้ึน เป็นต้น 

 
กลยุทธ์ที่ 3.3 สนับสนุนให้มีพืน้ที่สาธารณะ และพื้นที่การแสดง ที่เหมาะสม 

 อีกปัจจัยส ำคัญ ที่เป็นกำรสนับสนุนให้เกิดกำรสร้ำงงำนและแสดงงำนมำกขึ้น คือกำรสนับสนุนให้มีพื้นที่
สำธำรณะมำกข้ึนในทุกๆ จังหวัด ซึ่งพื้นที่สำมำรณะนี้ นอกจำกจะมีประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ แก่ประชำชนทั่วไปแล้วนั้น 
ยังสำมำรถเป็นพื้นที่สนับสนนุกำรด ำเนินกิจกรรมของกลุ่มศิลปิน ให้เกิดกำรท ำงำน และกำรสร้ำงงำน รวมถึงเป็นพื้นที่
ในกำรแสดงงำนให้กับคนดูได้มำกข้ึนอีกด้วย 
 นอกจำกกำรสนับสนุนให้มีพื้นที่สำธำรณะมำกขึ้นแล้ว กระบวนกำรให้บริกำรรวมถึงกำรบริหำรจัดกำร  
ก็จะต้องเหมำะสมกับกำรใช้งำนของกลุ่มผู้ผลิตกำรแสดงอีกด้วย ยกตัวอย่ำงเช่น ระยะเวลำกำรเปิดให้ บริกำรที่
นอกเหนือจำกเวลำรำชกำร ค่ำใช้จ่ำยที่เหมำะสม หรืออำจจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีค่ำใช้จ่ำย เป็นต้น ก็จะเป็นกำรสนับสนุน
เชิงพื้นที่ที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้มำกข้ึนด้วย 
 กำรมีพื้นที่สำธำรณะไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์กับฝั่งผู้สร้ำงกำรแสดงเท่ำนั้น แต่ยังเป็นประโยชน์กับผู้ชม  
ที่สำมำรถเข้ำถึงกำรแสดงได้มำกขึ้น กำรมีพื้นที่กำรแสดงที่หลำกหลำย และใกล้กับชุมชนมำกข้ึน ก็เป็นกำรลดต้นทุน
ในกำรเดินทำงมำชมละครเวทีได้เช่นเดียวกัน ประหนึ่งเป็นกำรสนับสนุนให้ผู้ชมเข้ำถึงศิลปะกำรแสดงได้มำกขึ้น และ
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมำกข้ึนได้ 
 

กลยุทธ์ที่ 3.4 ส่งเสริมการวิจัย และรวบรวมฐานข้อมูล เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวม 
 อีกปัจจัยส ำคัญที่เป็นปัจจัยสนับสนุนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง คือเรื่องกำรน ำเสนอข้อมูลที่เป็นสำธำรณะ  
ทั้งข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลเชิงลึกของสำขำ ข้อมูลงำนวิจัย สถิติ องค์ควำมรู้ หรือข้อมูลอ่ืนๆ กำรมีฐำนข้อมูลกลำงที่
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะกำรแสดงให้เข้ำถึงง่ำยขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องกำรใช้ข้อมูลทั้งหน่วยงำนรัฐ 
หน่วยงำนเอกชน รวมถึงผู้ชมได้ ซึ่งจะเป็นสิ่งสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำก
ขึ้น และเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจต่ออุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงมำกข้ึนด้วย 

ในด้ำนข้อมูลงำนวิจัยนั้น แม้ สศร. จะมีกำรจัดท ำและเผยแพร่งำนวิจัยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมอยู่จ ำนวน
หนึ่ง แต่หำกพิจำรณำถึงควำมหลำกหลำยของหัวข้องำนวิจัย ยังไม่มีควำมหลำกหลำยมำกนัก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ ง 
งำนวิจัยฝั่งตลำด หรือผู้ชม ข้อมูลภำพรวมของประชำกร ที่เอกชนไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดเก็บได้ด้วยตนเอง ดังนั้น 
ในอนำคตจะต้องมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ในกำรจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลที่หลำกหลำย และ
เผยแพร่ในฐำนข้อมูลต่อไปด้วย 
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กลยุทธ์ที่ 3.5 พัฒนากระบวนการและข้อบังคับที่เป็นข้อจ ากัด หรือส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์สุดท้ำย ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 เป็นเร่ืองกำรพัฒนำกระบวนกำรของหน่วยงำนภำครัฐ รวมถึงระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกำรลดอุปสรรคของกำรสนับสนุนธุรกิจกำรแสดง รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับอุตสำหกรรมได้ ผ่ำนนโยบำยทำงภำษี เป็นต้น 
 ปัญหำส ำคัญของกำรสนับสนุนของหน่วยงำนภำครัฐ คือกระบวนกำร หรือขั้นตอนกำรสนับสนุนมักเป็น
อุปสรรคส ำคัญที่ไม่สำมำรถสนับสนุนธุรกิจกำรแสดงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องเอกสำรจ ำนวนมำก 
กระบวนกำรใช้ระยะเวลำนำน หรือกระบวนกำรเรื่องกำรเบิกจ่ำย เช่น เอกชนจะต้องออกเงินไปก่อน แล้วจะต้องท ำ
เรื่องเบิกในภำยหลัง เป็นต้น ซึ่งเอกชนที่ขอรับกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินนั้น เป็นเอกชนที่ไม่ได้มีทุนในกำรด ำเนินกำร
มำกนัก ท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำรับกำรสนับสนุนโครงกำรในรูปแบบต่ำงๆ ได้ รวมถึงกำรสนับสนุนไม่สำมำรถขอรับกำร
สนับสนุนระยะยำวได้ มักต้องขอรับกำรสนับสนุนเป็นโครงกำรรำยปี ท ำให้ได้รับกำรสนับสนุนที่ไม่ต่อเนื่อง เป็นต้น 
  

นอกจำกระเบียบข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคแล้วนั้น รัฐสำมำรถเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดแนวทำงกำรพัฒนำบำง
ประกำร ผ่ำนกำรด ำเนินกำรทำงภำษีได้ ยกตัวอย่ำงเช่น หำกต้องกำรให้บริษัทเอกชนอ่ืนๆ สนับสนุนกำรเสพงำน
ศิลปะกำรแสดงมำกขึ้น รัฐก็อำจจะต้องมีมำตรกำรจูงใจด้ำนภำษี เช่นกำรลดหย่อนภำษีให้กับเอกชนที่ให้กำร
สนับสนุนผู้ผลิตกำรแสดง เป็นต้น หรือแม้กระทั่งกระตุ้นให้เกิดผู้ชมมำกขึ้น รัฐก็สำมำรถด ำเนินกำรลดหย่อนภำษี
ส ำหรับประชำชนที่ซื้อตั๋วชมศิลปะกำรแสดงได้ เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์สำขำศิลปะกำรแสดง ไม่อำจด ำเนินกำรโดยกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ

อุตสำหกรรมข้ำงต้นเพียงอย่ำงเดียว แต่ในกำรด ำเนินงำนจ ำเป็นต้องพัฒนำกลไกกำรด ำเนินอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เหมำะสมกับบริบทกำรด ำเนินงำนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสำหกรรม เพื่อให้กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมมี
ควำมก้ำวหน้ำในระยะยำว รวมไปถึงกำรพิจำรณำกำรจัดตั้งหน่วยงำน Art Council เพื่อส่งเสริมงำนด้ำนศิลปะใน
ภำพรวมของประเทศอย่ำงบูรณำกำร โดยมีประเด็นส ำคัญในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์สำขำ
ศิลปะกำรแสดง ดังต่อไปนี้ 

 
1. สนับสนุนให้มีกำรจัดตั้ง Art Council  
เพื่อให้กำรส่งเสริมงำนศิลปะในภำพรวมของประเทศมีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ในกำร

ขับเคลื่อนงานศิลปะ ทั้งในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมควบคู่กันอย่างสมดุล  จึงเสนอแนะให้มีกำร
พิจำรณำสนับสนุนกำรจัดตั้ง Art Council จำกกำรรวมกลุ่มสมำชิกในอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ด้ำนงำนศิลปะทุกสำขำ 
เพื่อให้มีผู้เชี่ยวชำญ เชิงลึกในด้ำนงำนศิลปะ รวมไปถึงผู้ที่ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรงำนศิลปะอย่ำงเป็น
ระบบ สำมำรถเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำนงำนศิลปะของประเทศไทย ให้ก้ำวสู่เวทีนำนำชำติได้อย่ำง
ทัดเทียม 

 
2. ร่วมมือกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรกองทุนเพื่องำนศิลปะ 

ปัจจุบัน ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ได้มีกำรจัดตั้งกองทุนส่งเสริมศิลปร่วมสมัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับกำรให้กำรอุดหนุนหรือให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ขอรับกำรส่งเสริม ที่น ำไปใช้
ประโยชน์ด้ำนกำรศึกษำวัฒนธรรม และสังคมของประเทศ ซึ่งมีข้อจ ำกัดหลำยประกำรในกำรเข้ำถึงกองทุน ดังนั้น  
จึงควรพัฒนำควำมร่วมมือและต่อยอดกำรด ำเนินงำนของทุนกองทุนส่งเสริมศิลปร่วมสมัย ของ สศร. ให้มีขอบเขตกำร
สนับสนุนศิลปินที่หลำกหลำยและครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น 

 
3. กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง 

กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ต้องมีกำรสร้ำงให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีควำมเข้ำใจและเห็นควำมส ำคัญ 
พร้อมทั้งผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจำกกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์  ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนหลักอย่ำงกระทรวง
วัฒนธรรม หรือหน่วยงำนสนับสนุนต่ำงๆ เช่น กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น และพัฒนำกลไกกำรด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ ยังจ ำเป็นต้องสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำคเอกชน เพื่อน ำประสบกำรณ์ ข้อคิดเห็นมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำและสร้ำงควำมร่วมมือ ทั้งในด้ำนกำรจัดกิจกรรมและกำรสนับสนุนเชิงนโยบำย เพื่อให้  
กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ในภำพรวม และรำยสำขำเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่ในอุตสำหกรรมอย่ำงแท้จริง 
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4. กำรส่งเสริมควำมเข้ำใจของบุคลำกรภำครัฐในกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 
แนวคิดหลักในกำรส่งเสริมควำมเข้ำใจของบุคลำกรภำครัฐนั้น คือ สนับสนุนให้มีมุมมองด้ำนกำรน ำงำน

ศิลปะ และวัฒนธรรมมำใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ และสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ให้กับผู้เก่ียวข้องในทุกระดับ โดยงำนศิลปะเหล่ำนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ต้นทุนทำงวัฒนธรรมที่ต้องรักษำเพียงเท่ำนั้น แต่
กำรน ำมำต่อยอด ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยยังคงไว้ซึ่งควำมหมำย แนวคิด 
หรือแก่นของงำนศิลปะต่ำงๆ ในกำรสร้ำงสรรค์งำนชิ้นใหม่ รวมไปถึงกำรท ำควำมเข้ำใจถึงบริบท ระบบนิเวศ และ
สถำนกำรณ์ของอุตสำหกรรม เพื่อให้กำรสนับสนุนงำนศิลปะต่ำงๆ จำกภำครัฐ ได้รับกำรด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้องและ
สอดคล้องกับบริบทของอุตสำหกรรมอย่ำงแท้จริง 

 
5. กำรจัดท ำข้อมูลสนับสนุนกำรก ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 

ข้อมูลทำงเศรษฐกิจของกลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ปัจจุบัน  อำศัยกำรอ้ำงอิงจำกรหัสมำตรฐำน
อุตสำหกรรมประเทศไทย หรือ Thailand Standard Industrial Classification (TSIC) ซึ่งเน้นกำรจัดหมวดหมู่ใน
ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต กำรค้ำ และภำคบริกำร แต่ข้อมูลหมวดหมู่งำนศิลปะนั้น ซึ่งไม่สะท้อนสถำนกำรณ์ของ
อุตสำหกรรมอย่ำงแท้จริง จึงต้องศึกษำข้อมูลกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ และก ำหนดเป็นหมวดหมู่ทำงธุรกิจร่วมกับ
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เช่น กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์, กระทรวงอุตสำหกรรม, กระทรวงแรงงำน และ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงำนมีกำรสื่อสำร เชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนอย่ำงเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถน ำข้อมูลต่ำงๆ มำใช้ในกำรติดตำมสถำนกำรณ์ วิเครำะห์ และ
วำงแผนกำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ทั้งในภำพรวมและรำยสำขำได้อย่ำงถูกต้อง แม่นย ำ และทัน
ต่อสถำนกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 

 
6. กำรทบทวนกำรก ำหนดตัวชี้วัดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 

กำรก ำหนดตัวชี้วัดเดิมที่มีกำรพิจำรณำผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนในมิติของผลในเชิงปริมำณนั้น บำงส่วน
ไม่สำมำรถวัดผลควำมส ำเร็จของโครงกำรในด้ำนคุณภำพได้อย่ำงแท้จริง จึงควรก ำหนดให้ควำมชัดเจนและสำมำรถ
วัดผลในเชิงคุณภำพ และผลลัพธ์ควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนในระยะยำว หรืออำจปรับเปลี่ยนกำรติดตำมประเมิน
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนในรูปแบบ Objective and Key Results (OKR) ต่อไป 
 
แผนการจัดท าฐานข้อมูลส าหรบัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาศิลปะการแสดง 
 นอกจำกำรจัดท ำแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดงแล้ว กำรศึกษำครั้งนี้ ยังรวมถึง
กำรศึกษำแผนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลส ำหรับอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดง เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
จัดท ำฐำนข้อมูลกลำงของอุตสำหกรรมต่อไป โดยกระบวนกำรศึกษำ จะมำจำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกรณีศึกษำจำก
ต่ำงประเทศ รวมถึงกำรสัมภำษณ์หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง แล้วน ำมำวิเครำะห์
เปรียบเทียบกำรจัดเก็บและน ำเสนอข้อมูลของแต่ละประเทศเทียบกับของไทยในปัจจุบัน แล้วจัดท ำเป็นแนวทำง
ส ำหรับกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในอนำคต รวมถึงข้อเสนอแนะรูปแบบกำรน ำเสนอข้อมูลของอุตสำหกรรม โดย
มีผลกำรศึกษำดังต่อไปนี้
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ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบรายละเอียดข้อมลูที่มีการจัดเก็บของแต่ละประเทศ 

 
ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของทีป่รึกษำ
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 จำกกำรศึกษำข้อมูลกรณีศึกษำด้ำนฐำนข้อมูลในต่ำงประเทศ และกำรวิเครำะห์กำรจัดเก็บข้อมูลของไทยใน
ปัจจุบัน สำมำรถสรุปเป็นบทเรียนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลส ำหรับอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของไทยอนำคต โดยแยก
ออกเป็น ด้านรายละเอียดข้อมูล และด้านรูปแบบการน าเสนอ ดังนี้ 
 
 ด้านรายละเอียดข้อมูล จำกตำรำงวิเครำะห์เปรียบเทียบรำยละเอียดข้อมูลที่มีกำรจัดเก็บของแต่ละประเทศ 
จะเห็นได้ว่ำข้อมูลที่มีกำรน ำเสนอของไทยนั้น ยังขำดกำรจัดเก็บข้อมูลยังมีอยู่ไม่มำกนักและไม่ครอบคลุมในแต่ละ
ประเภทของข้อมูลที่ควรจัดเก็บ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ข้อมูลเชิงสถิติ ที่ปัจจุบันมีกำรจัดท ำและน ำเสนอเพียงข้อมูลใน
ภำพรวมของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์เท่ำนั้น ซึ่งยังขำดกำรรวบรวมและส ำเสนอข้อมูลสถิติประเภทอ่ืน เช่น จ ำนวน
แรงงำนจบใหม่ จ ำนวนองค์กร/หน่วยงำนด้ำนศิลปะ จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม/กำรแสดง เป็นต้น  

นอกจำกนี้ ในส่วนข้อมูลเชิงคุณภำพอ่ืนๆ ก็ยังสำมำรถพัฒนำตำมกรณีศึกษำข้ำงต้นได้ เช่น กำรน ำเสนอ
ข้อมูลกำรแสดงที่เป็นมรดกของชำติ (เหมือนที่ Japan Arts Council น ำเสนอ) ก็เป็นตัวอย่ำงที่น่ำสนใจ โดยเฉพำะ
กำรเชื่อมไปกับช่องทำงกำรจ ำหน่ำยบัตรของกำรแสดงนั้นๆ หรือกำรรวบรวมตำรำงกิจกรรมกำรแสดงในภำพรวมของ
ประเทศ เป็นต้น กำรน ำเสนอข้อมูลศิลปิน นอกจำกที่มีกำรน ำเสนอของไทยในปัจจุบัน เช่น รำยนำมของศิลปิน
อำวุสโส ควรมีกำรรวบรวมข้อมูลของศิลปินกลุ่มอ่ืนๆ เช่น ศิลปินรุ่นเยำว์ต่ำงๆ ด้วยเช่นเดียวกัน โดยสำมำรถจัดท ำ
เป็นบทสัมภำษณ์ศิลปินที่น่ำสนใจได้ เป็นต้น และข้อมูลองค์ควำมรู้ แม้หลำยหน่วยงำนของไทยจะมีกำรน ำเสนอเป็น
จ ำนวนมำกในปัจจุบัน แต่ยังสำมำรถเพิ่มควำมหลำกหลำยในประเภทข้อมูลงำนวิจัยต่ำงๆ (ตัวอย่ำงกำรด ำเนินกำร
ของสิงคโปร์) 

 
 ด้านรูปแบบการน าเสนอ กำรน ำเสนอข้อมูลของหน่วยงำนไทย หลักๆ จะเป็นกำรให้ข้อมูลเชิงพรรณำ ผ่ำน
บทควำมแบบมีภำพประกอบบนเว็บไซต์ ซึ่งนอกเหนือจำกกำรพัฒนำฐำนข้อมูลผ่ำนกำรเก็บรวบรวม หรือจัดท ำข้อมูล
ให้หลำกหลำยมำกขึ้นแล้วนั้น ในอนำคต หน่วยงำนที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลต่ำงๆ ต้องต่อยอดกำรน ำเสนอให้มีควำม
น่ำสนใจ และเป็นประโยชน์แก่สำธำรณะมำกข้ึนเช่นกัน เช่น กำรน ำเสนอข้อมูลงำนวิจัยในรูปแบบ Infographic คลิป
วิดีโอ หรือ Podcast บันทึกสัมภำษณ์ศิลปิน/บุคลำกรที่น่ำสนใจ เป็นต้น 
 

แนวทางการด าเนินการในขั้นถัดไป 

 
ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
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เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูลในอนำคต จึงได้สรุปข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลส ำหรับอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง ประกอบด้วย กำรมีฐำนข้อมูลกลำงของอุตสำหกรรมเดียว ที่เชื่อมโยง
ฐำนข้อมูลที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน และมีหน่วยงำนบริหำรจัดกำรด้ำน
ฐำนข้อมูลหลัก เพื่อให้มีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ โดยสำมำรถแบ่งกำรจัดเก็บข้อมูลในแต่ละประเภท ตำม
หน่วยงำนที่ด ำเนินกำรจัดเก็บอยู่แล้ว ให้จัดเก็บข้อมูลที่ยังไม่มีกำรจัดเก็บตำมบทบำทของหน่วยงำนนั้นๆ ต่อไป 
นอกจำกนี้ กำรสนับสนุนให้หน่วยงำนต่ำงเผยแพร่ข้อมูลที่มีกำรจัดเก็บอยู่แล้ว ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของหน่วยงำนเพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะชนมำกข้ึน และควรส ำรวจควำมต้องกำรด้ำนกำรใช้ข้อมูลในฐำนข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อพัฒนำ
ปรับปรุงให้ฐำนข้อมูลมีประสิทธิภำพ และตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้อยู่เสมอ 

 
จำกข้อมูล กำรจัดท ำฐำนข้อมูลส ำหรับอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดง ที่ได้น ำเสนอไปข้ำงต้น 

เป็นเพียงกำรศึกษำแนวทำงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลเท่ำนั้น ล ำดับถัดไป CEA หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีกำร
ด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูลสำขำศิลปะกำรแสดงให้เกิดขึ้นจริงตำมข้อเสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรขั้นถัดไป เพื่อ
ร่วมกันสร้ำงฐำนข้อมูลกลำงของสำขำศิลปะกำรแสดงอันจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อผู้มีส่วนเกี่ยวของในอุตสำหกรรม 
และกำรจัดท ำฐำนข้อมูลของอุตสำหกรรมถือเป็น 1 ในกลยุทธ์ส ำคัญที่ต้องด ำเนินกำรจัดท ำเพื่อเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนกำรพัฒนำในรูปแบบอ่ืนๆ ดังนั้น กำรจัดท ำฐำนข้อมูลนี้ จึงเป็นประโยชน์เป็นอย่ำงยิ่ง ต่อกำร
ด ำเนินกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดงของไทย เพื่อขับเคลื่อนให้ “ประเทศไทยเป็นแหล่ง
ของการพัฒนาศิลปะการแสดงเกิดใหม่ของโลก” ตำมวิสัยทัศน์ของแผนฯ ที่ตั้งไว้ให้ส ำเร็จลุล่วงได้ต่อไป 
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บทที ่1 บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) (สศส.) ในฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of Growth) โดยก ำหนดให้มีภำรกิจหลักในกำรส่งเสริมและพัฒนำ
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำรสนับสนุนนวัตกรรมและกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูล สถิติ  
องค์ควำมรู้ และนวัตกรรมต่ำงๆ เพื่อเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรและพัฒนำธุรกิจของประเทศ  

 
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (Creative Industries) ให้มีควำมพร้อมและมีศักยภำพในกำรแข่งขัน จึง

เป็นหนึ่งในเป้ำหมำยส ำคัญของ สศส. โดย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สภำพัฒน์) ได้
ก ำหนดให้อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ของประเทศไทย ประกอบด้วย 12 สำขำ ได้แก่ 1. งำนฝีมือและหัตถกรรม (Crafts)  
2. ศิลปะกำรแสดง (Performing Arts) 3. ทัศนศิลป์ (Visual Arts) 4. ดนตรี (Music) 5. ภำพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film 
and Video)  6. กำรพิมพ์  (Publishing)  7. กำรกระจำย เสี ย ง  (Broadcasting)  8. ซอฟต์ แวร์  (Software)  
9. กำรโฆษณำ (Advertising) 10. กำรออกแบบ (Design) 11. สถำปัตยกรรม (Architecture) และ 12. แฟชั่น 
(Fashion) 

 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์แต่ละสำขำ มีลักษณะในกำรด ำเนินกิจกำร ปัญหำและ

ข้อจ ำกัดที่แตกต่ำงกัน กำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพ จ ำเป็นต้องทรำบถึง
รำยละเอียดข้อมูลสถำนกำรณ์ สภำพปัญหำที่ธุรกิจต้องเผชิญ รวมถึงประเด็นที่จะก่อให้เกิดผลต่อกำรด ำเนินกิจกำร 

 
สศส. จึงได้ด ำเนินโครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์  กลุ่ม Creative 

Originals จ ำนวน 3 สำขำ ได้แก่ สำขำดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ เพื่อศึกษำและรวบรวมข้อมูลสถิติที่
เก่ียวข้องส ำหรับวำงโครงสร้ำงฐำนข้อมูลของอุตสำหกรรมดังกล่ำว รวมทั้งวิเครำะห์ศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของ
ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์สำขำดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ แนวทำงกำรส่งเสริม/มำตรกำรที่
เหมำะสม มีประสิทธิภำพ และน ำไปก ำหนดเป็นแผนยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติกำรที่สอดรับกับนโยบำยของรัฐบำล 
รวมทั้งผลักดันให้มีกำรน ำแผนพัฒนำฯ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบกำรใน
อุตสำหกรรมดังกล่ำวต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.2.1) เพื่อศึกษำและวิเครำะห์ถึงภำพรวม สถำนกำรณ์ ศักยภำพ พร้อมทั้งวำงทิศทำงและจัดท ำ
แผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์รำยสำขำ : ดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ ที่มี 
ควำมเหมำะสมและสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

1.2.2) เพื่อจัดท ำแนวทำงกำรรวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์รำยสำขำ :  
ดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ เช่น จ ำนวนผู้ประกอบกำร จ ำนวนแรงงำน เป็นต้น ส ำหรับ
วำงโครงสร้ำงฐำนข้อมูลของอุตสำหกรรมดังกล่ำว 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 
ในกำรด ำเนินกำรโครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์รำยสำขำ มีรำยละเอียด

ของกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
1.3.1) ก ำหนดกรอบกำรศึกษำเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์รำยสำขำ: ดนตรี  

ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ รวมถึงฐำนข้อมูลของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์สำขำดังกล่ำว เช่น 
นิยำม กลุ่มเป้ำหมำย แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ฯลฯ รวมทั้งก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนที่แสดง
ให้เห็นถึงระยะเวลำกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ 

1.3.2) ศึกษำและวิเครำะห์เชิงเปรียบเทียบกรณีศึกษำต้นแบบที่ดีหรือแนวทำงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ในต่ำงประเทศ เพื่อประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 
รำยสำขำ: ดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ และกำรจัดท ำฐำนข้อมูล 

1.3.3) ศึกษำและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์รำยสำขำ: ดนตรี 
ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์  เพื่อให้ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนดแผนพัฒนำ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์สำขำเป้ำหมำย ตลอดจนแนวทำงในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลของอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ดังกล่ำว ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

1.3.4) วิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรด ำเนินงำนในข้อ 1.3.2 – 1.3.3 เพื่อให้ทรำบถึงทิศทำงกำรพัฒนำ 
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ปัจจัยที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์สำขำ: ดนตรี 
ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ ตลอดจนแนวโน้มในกำรพัฒนำและส่งเสริมอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
พร้อมทั้งแนวทำงกำรออกแบบฐำนข้อมูล (Database Design) ที่สำมำรถน ำไปต่อยอดและ
สนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ได้ 

1.3.5) จัดท ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วย  
(1) แผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์รำยสำขำ : ดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ พร้อม

บทสรุปผู้บริหำร (Executive Summary) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 1 ฉบับ 
(2) แผนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์รำยสำขำ: ดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์  

พร้อมทั้งข้อเสนอแนะกำรประยุกค์ใช้ฐำนข้อมูล และแนวทำงกำรด ำเนินงำนในระยะต่อไป  
1 ฉบับ 

(3) แผนผังฐำนข้อมูลและกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน  
1.3.6) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรและระดมควำมคิดเห็น เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ เป็น

ประโยชน์ต่อกำรจัดแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์รำยสำขำ แยกตำมสำขำ ประกอบด้วยสำขำ
ดนตรี สำขำศิลปะกำรแสดง และสำขำทัศนศิลป์ 

1.3.7) จัดประชุมเพื่อน ำเสนอร่ำงแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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1.4 แนวทางการศึกษาและข้ันตอนในการด าเนินงาน 
จำกควำมเข้ำใจในอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ และแนวทำงในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลของอุตสำหกรรมข้ำงต้น ตลอด จนนโยบำยและ

กรอบแนวคิดในกำรศึกษำตำมที่เสนอไปข้ำงต้น คณะที่ปรึกษำจึงได้มีกำรออกแบบขั้นตอนกำรท ำงำนออกมำเป็น 4 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงาน
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1.4.1 ทบทวนนิยามและก าหนดขอบเขตของการศึกษา รวมถึงรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนฯ และแนวทางการจัดท าฐานข้อมูล 

ในส่วนของกำรทบทวนนิยำมและกำรก ำหนดขอบเขตของกำรศึกษำ จะท ำกำรพิจำรณำจำกข้อมูลทุติยภูมิที่
เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ เพื่อก ำหนดขอบเขตของกำรศึกษำ
และสร้ำงควำมเข้ำใจถึงบริบทกำรพัฒนำในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของกำรจัดท ำแผนพัฒนำอุตสำหกรรมและกำรจัดเก็บ
ฐำนข้อมูลที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรม โดยมีกำรด ำเนินกำรตำมล ำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 
1.4.1.1 ก าหนดนิยามศัพท์เพื่อเป็นขอบเขตของการศึกษาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาดนตรี ศิลปะการแสดง 

และทัศนศิลป์ 
กำรนิยำมค ำศัพท์ของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ และศัพท์ที่มี 

ควำมเกี่ยวข้องกับฐำนข้อมูล (Database) ของอุตสำหกรรม จำกหน่วยงำนที่น่ำเชื่อถือทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
ได้แก่ หน่วยงำนภำครัฐหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรมต่ำงๆ คณะหรือมหำวิทยำลัย รวมไปถึงผลงำนทำง
วิชำกำรหรือนักวิจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม เพื่อก ำหนดขอบเขตของกำรศึกษำในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
อุตสำหกรรมและกำรจัดท ำฐำนข้อมูลของอุตสำหกรรม 

 
1.4.1.2 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงาน โดยการทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อวำงแนวทำงในกำรศึกษำ ผ่ำนกำรทบทวนข้อมูลต่ำงๆ จำกหน่วยงำนที่น่ำเชื่อถือ
ทั้งในภำพรวมอุตสำหกรรมและรำยละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ของอุตสำหกรรมดนตรี ศิลปะกำรแสดง และ
ทัศนศิลป์ หลังจำกนั้น จะท ำกำรวิเครำะห์และจ ำแนกข้อมูล รูปแบบผลงำน หรือผลิตภัณฑ์ ของแต่ละอุตสำหกรรม 
เพื่อก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในกำรศึกษำคร้ังนี้ และยังเป็นกำรก ำหนดขอบเขตเพื่อกำรวำงกรอบด ำเนินงำนของโครงกำร
ให้มีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น 

 
1.4.1.3 ศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

สาขาดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ 
กำรทบทวบกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรยกระดับอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำดนตรี 

ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ เพื่อพิจำรณำกรอบแนวคิดด้ำนกำรพัฒนำและในประเด็นส ำคัญอ่ืนๆ จำกหน่วยงำนทั้ง
ในและต่ำงประเทศที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เช่น กรอบกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของ CEA ทฤษฎี Porter’s Value 
Chain Analysis หรือกรอบกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งนี้จะน ำกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมำประยุกต์ใช้ให้
มีควำมเหมำะสมกับกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำดนตรี 
ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ต่อไป 
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1.4.1.4 ศึกษานโยบายและแผนการพัฒนา (Policy and Direction)  
กำรศึกษำแผนกำรพัฒนำและนโยบำยของภำครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 

สำขำดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ รวมไปถึงแผนกำรด ำเนินกำร แผนกำรปฏิบัติของกระทรวงหรือหน่วยงำน 
ที่มีเกี่ยวข้อง เช่น ร่ำงกรอบทิศทำงยุทธศำสตร์ 20 ปี  ด้ำนวัฒนธรรม ตำมกรอบทิศทำงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
แผนกำรพัฒนำของกระทรวงวัฒนธรรม แผนกำรพัฒนำของส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แผนปฏิบัติรำชกำรของ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และแผนกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) เป็นต้น 
เพื่อศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำดนตรี ศิลปะกำรแสดง และ
ทัศนศิลป์ และแนวทำงกำรจัดท ำฐำนข้อมูล 

 

      
ภาพที ่1 ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

 
1.4.1.5 ศึกษาเชิงเปรียบเทียบกรณีศึกษาต้นแบบทีด่ี (Best Practice) หรือแนวทางการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลในต่างประเทศ 
กำรศึกษำวิเครำะห์เชิงเปรียบเทียบกับกรณีศึกษำต้นแบบที่ดี (Best Practice) เพื่อศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำ

ที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำงแก่อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ ของประเทศไทย โดย
พิจำรณำจำกสถำนกำรณ์ของอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ รวมทั้งถอดบทเรียนกำรพัฒนำในบริบทของประเทศ
เป้ำหมำย เช่น นโยบำยจำกภำครัฐในกำรสนับสนุนและพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ โดยเฉพะอย่ำงยิ่ง กำรพัฒนำ
ในสำขำดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ รวมถึงปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำ ปั จจัยสู่ควำมส ำเร็จใน 
กำรพัฒนำ และแนวทำงกำรสนับสนุนอ่ืนๆ เพื่อประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรม และแนวทำงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลของสำขำดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ ของประเทศไทยต่อไป 
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1.4.2 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาดนตรี 
ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ 

กำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลที่สำมำรถบ่งชี้ถึงภำพรวมทำงเศรษฐกิจและสถำนกำรณ์ของอุตสำหกรรม
ดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ ของประเทศไทย พร้อมทั้งปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ในระดับ
นโยบำยหรือแนวทำงกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมของภำครัฐและภำคเอกชน ตลอดจนแนวโน้มส ำคัญที่อำจส่งผลต่อ 
ทิศทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ เพื่อน ำมำวิเครำะห์ในกำรก ำหนดแนวทำงของ
แผนพัฒนำอุตสำหกรรมต่อไป โดยมีกำรด ำเนินกำรในแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 
1.4.2.1 ศึกษาสถานภาพในปัจจบุัน แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อทราบถึงภาพรวม

สถานการณ์และการพัฒนาของอุตสาหกรรม 
ศึกษำข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำดนตรี ศิลปะกำรแสดง 

และทัศนศิลป์ จำกรำยงำนกำรศึกษำและข้อมูลทำงสถิติทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่งผลต่อ
กำรพัฒนำอุตสำหกรรม รวมถึงกำรรวบรวมข้อมูลจำกภำคเอกชนหรือผู้ประกอบกำรของอุตสำหกรรม เพื่อให้ทรำบถึง
ภำพรวมของสถำนกำรณ์ทำงด้ำนเศรษฐกิจและสภำพแวดล้อมในกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งพิจำรณำปัญหำ
และอุปสรรคในกำรด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่อำจมีผลต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมใน
อนำคต 

 
1.4.2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนนิธุรกิจ 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและประเมินศักยภำพ รวมไปถึงกำรพิจำรณำปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ของไทย โดยพิจำรณำจำกปัจจัยส ำคัญด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ทั้ง 6 ประกำร และใช้กรอบกำรวิเครำะห์ห่วงโซ่มูลค่ำ ร่วมกับข้อมูลจำกกำรศึกษำและกำรรวบรวมข้อมูล
อ่ืนๆ ในข้ำงต้น เพื่อสรุปข้อมูลภำพรวมของสถำนกำรณ์ ประเด็นปัญหำ อุปสรรคในปัจจุบัน แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง
ในอนำคต และประเด็นอ่ืนๆ ที่มีประโยชน์ต่อกำรก ำหนดแผนพัฒนำอุตสำหกรรม 

 

 
ภาพที ่2 ตัวอย่างกรอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ 

ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
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1.4.2.3 ก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Direction) 
ขั้นตอนถัดมำ จะเป็นกำรก ำหนดเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำเชิงยุทธศำสตร์ จะมีกำรวิเครำะห์และ

ประเมินประเด็นกำรพัฒนำและข้อจ ำกัดของอุตสำหกรรมในเชิงลึก ตลอดจนพิจำรณำปัจจัยภำยในและภำยนอก
ทั้งหมดที่ส่งผลต่ออุตสำหกรรม เพื่อให้สำมำรถก ำหนดเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ (Strategic Option) และทิศทำง
เชิงกลยุทธ์ที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในปัจจุบัน  

 
1.4.2.4 ก าหนดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ พร้อมทั้ง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ของไทย ซึ่งเป็นผล

จำกกำรรวบรวมและกำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรด ำเนินงำนในข้ำงต้น ทั้งนี้รำยละเอียดของกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำ
รำยอุตสำหกรรมประกอบไปด้วย ทิศทำงเชิงกลยุทธ์ ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรภำยใต้ประเด็น
ยุทธศำสตร์ รวมทั้งก ำหนด Flagship Project หรือโครงกำรส ำคัญ ที่จะช่วยขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนได้อย่ำง
เหมำะสม เพื่อเป็นกำรวำงกรอบกำรด ำเนินงำนของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ทั้ง 3 อุตสำหกรรมข้ำงต้น พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพิ่มเติม ในกรณีที่เป็นกำรด ำเนินงำนสนับสนนุทีม่ีควำมส ำคัญ ที่สำมำรถพัฒนำเพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนอุตสำหกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในกำรจัดท ำแผนเพื่อพัฒนำอุตสำหกรรมประกอบด้วย
องค์ประกอบส ำคัญ 3 ประกำร ดังนี้ 

1) จัดท ำแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์รำยสำขำ: ดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ 
2) บทสรุปผู้บริหำร (Executive Summary) 
3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยที่มีควำมเหมำะสมและสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงเปน็รูปธรรม 

 

 
ภาพที ่3 ตัวอย่างการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic Direction) และเป้าหมายของการพัฒนา 

ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
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1.4.3 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดท าแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลรายสาขา 
กำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลรำยสำขำของ

อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ ให้มีควำมชัดเจนและเหมำะสมอย่ำงเป็นระบบ 
พร้อมทั้งตอบโจทย์ผู้ใช้งำน ทั้งผู้ใช้ที่เป็นหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

 
1.4.3.1 รวบรวมข้อมูลที่ส าคัญและเกี่ยวข้องต่อการจัดท าฐานข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลภาพรวมของ

อุตสาหกรรม 
กำรศึกษำข้อมูลและรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดท ำฐำนข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ เพื่อให้ทรำบถึงรูปแบบและ
องค์ประกอบโดยรวมของฐำนข้อมูลของอุตสำหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมไปถึงภำพรวมของกำรเชื่อมโยงข้อมูล  
จำกหน่วยงำนต่ำงๆ พร้อมทั้งท ำกำรจัดกลุ่มข้อมูลในส่วนของโครงสร้ำงของฐำนข้อมูลในเบื้องต้นให้มีควำมเหมำะสม
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของบุคลำกรในอุตสำหกรรม 

 
1.4.3.2 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้น 

กำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสำหกรรมจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชน สมำคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมฯ ในประเทศ โดยกำรน ำผลสัมภำษณ์มำวิเครำะห์เพื่อให้ทรำบถึงข้อมูล
เบื้องต้น และควำมต้องกำรในกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลของผู้ใช้งำน รวมไปถึงกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของ
ข้อมูลหลักและข้อมูลสนับสนุนที่มีควำมเหมำะสมกับผู้ใช้งำนแต่ละประเภท เพื่อเป็นกำรวำงแนวทำงในกำรพัฒนำ
ฐำนข้อมูลให้มีควำมเหมำะสมและส่งผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งำน 

จำกกำรด ำเนินกำร ที่ปรึกษำได้ท ำกำรสัมภำษณ์หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง ทั้ง
ภำครัฐและเอกชนรวมทั้งหมด 17 หน่วยงำน แบ่งออกเป็นบริษัทละครเวที 2 หน่วยงำน กลุ่มศิลปิน 10 หน่วยงำน 
สถำบันกำรศึกษำ และสถำบันอิสระ (เช่น โรงเรียนสอนกำรแสดง หรือสอนเต้น) 3 หน่วยงำน และหน่วยงำนภำครัฐ 2 
หน่วยงำน โดยมีรำยละเอียดดังแผนภำพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4 สรุปหน่วยงานที่ให้ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ 
1.4.3.3 วิเคราะห์ Gap Analysis เพื่อจ าแนกชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้ทราบถึงชุดข้อมูลที่ต้องเก็บหรือ

ปรับปรุงเพ่ิมเติม 
กำรวิเครำะห์และประเมินศักยภำพของฐำนข้อมูล โดยกำรวิเครำะห์ด้วย Gap Analysis เพื่อประเมิน 

กำรจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เทียบกับลักษณะของฐำนข้อมูลที่ควรจะเป็น และท ำกำรวิเครำะห์ช่องว่ำง  
กำรพัฒนำฐำนข้อมูล เพื่อให้สำมำรถลดช่องว่ำงของฐำนข้อมูลว่ำมีข้อมูลส่วนใดที่จ ำเป็นจะต้องจัดเก็บเพิ่มเติมหรือ
ควรได้รับกำรปรับปรุง ในขณะเดียวกันเพื่อให้ทรำบถึงควำมสอดคล้องของฐำนข้อมูลและควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนทั้ง
ในส่วนของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 

 

 
ภาพที่ 5 ตัวอย่างผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ด้วย Gap Analysis 

 
1.4.3.4 ออกแบบโครงสร้างของฐานขอ้มูล (Database Design) 

ขั้นตอนถัดมำ จะเป็นกำรออกแบบโครงสร้ำงฐำนข้อมูล ซึ่งจำกกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำร
ด ำเนินงำนในขั้นตอน 3.3.1 - 3.3.3 มำออกแบบเป็นโครงสร้ำงของฐำนข้อมูลรำยอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำดนตรี 
ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ ซึ่งจะใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและข้อเสนอแนะด้ำนกำรเชื่อมโยง
ฐำนข้อมูลกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องในอุตสำหกรรมต่อไปในอนำคต 
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างออกแบบโครงสร้างของฐานข้อมลู (Database Design) 

ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
1.4.3.5 แผนการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา: ดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ 

กำรจัดท ำแผนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ในรำยสำขำดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์  
จะเป็นกำรรวบรวมผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล และผลกำรศึกษำกำรจัดท ำฐำนข้อมูลตำมข้ำงต้น และจัดท ำออกมำเป็น
แผนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลของแต่ละอุตสำหกรรมรำยสำขำ ซึ่งจะประกอบด้วยองค์ประกอบส ำคัญ 3 ประกำร ดังนี้ 

1) แผนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์รำยสำขำ: ดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศลิป์ 
2) ข้อเสนอแนะในกำรประยุกตใ์ชฐ้ำนข้อมูล 
3) แนวทำงกำรด ำเนนิงำนในขั้นตอนต่อไป 

 
1.4.3.6 แผนผังฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

กำรจัดท ำแผนผังฐำนข้อมูลและกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนทีม่ีส่วนเก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทำงใน
กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงข้อมูลในกำรด ำเนินงำนระยะต่อไป 

 
1.4.4 จัดประชุมระดมความคิดเห็นและประชุมเพื่อน าเสนอร่างแผนฯ 

กำรจัดประชุมระดมควำมคิดเห็น และกำรประชุมเพื่อน ำเสนอร่ำงแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และ
แผนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลของแต่ละอุตสำหกรรม โดยมีผู้เข้ำร่วมประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น 
หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และหน่วยงำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรม เพื่ อน ำเสนอ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
และสรุปแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกำรศึกษำ โดยกำรจัดกำรประชุม จะแบ่งออกเป็น 

 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรและระดมควำมคิดเห็นต่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำอุตสำหกรรมและฐำนข้อมูล
ของแต่ละอุตสำหกรรม โดยจะจัดอุตสำหกรรมละ 1 คร้ัง รวมทั้งหมด 3 คร้ัง 

 กำรประชุมเพื่อน ำเสนอร่ำงแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และแผนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลแต่ละ
อุตสำหกรรม โดยจะจัดอุตสำหกรรมละ 1 คร้ัง รวมทั้งหมด 3 คร้ัง 
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รำยละเอียดกล่ำวคือ 
1.4.4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารและระดมความคิดเห็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและฐานข้อมูล

ของแต่ละอุตสาหกรรม 
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรและระดมควำมคิดเห็นต่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำอุตสำหกรรมและฐำนข้อมูล เพื่อ

น ำเสนอผลกำรศึกษำศักยภำพของอุตสำหกรรม แนวทำงและปัจจัยที่มีควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ และทิศทำงเชิงกล
ยุทธ์ในเบื้องต้น พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
อุตสำหกรรมในล ำดับต่อไป ทั้งนี้มีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร และระดมควำมคิดเห็นแยกรำย
อุตสำหกรรม โดยให้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรอุตสำหกรรมละ 1 ครั้ง รวมทั้งหมด 3 คร้ัง 

 
1.4.4.2 จัดประชุมเพ่ือน าเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และแผนการจัดท าฐานข้อมลูของแต่ละ

อุตสาหกรรม 
กำรจัดประชุมเพื่อน ำเสนอร่ำงแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และแผนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลของแต่ละ

อุตสำหกรรม เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยน ำ  
ผลกำรศึกษำมำปรับปรุงพัฒนำแผนพัฒนำรำยอุตสำหกรรม ให้มีควำมครบถ้วนและถูกต้องมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้มี  
กำรก ำหนดแนวทำงในกำรจัดประชุมเพื่อน ำเสนอร่ำงแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และแผนกำรจัดท ำฐำนข้อมูล
แยกรำยอุตสำหกรรม โดยให้มีกำรจัดประชุมน ำเสนอแผนอุตสำหกรรมละ 1 ครั้ง รวมทั้งหมด 3 คร้ัง 
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บทที ่2 การก าหนดขอบเขตและกรอบแนวคิดในการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาศิลปะการแสดง 

กำรศึกษำแนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำและฐำนข้อมูลของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์รำยสำขำ สำขำ
ศิลปะกำรแสดง มีควำมจ ำเป็นจะต้องก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ เพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์และก ำหนดขอบเขต
กำรศึกษำว่ำกำรจัดท ำแผนพัฒนำอุตสำหกรรมว่ำจะมีกำรมุ่งเน้นกำรต่อยอดพัฒนำได้อย่ำงชัดเจน และไม่ให้เกิดกำร
ด ำเนินงำนที่ทับซ้อนกับหน่วยงำนที่มีกำรด ำเนินกำรอยู่แล้ว พร้อมทั้งสำมำรถร่วมพัฒนำ ในขอบเขตที่ยังไม่มี
ผู้ด ำเนินกำรได้ต่อไป รวมไปถึงกำรวำงกรอบแนวคิดในกำรด ำเนินงำน ส ำหรับกำรวิเครำะห์ผลกำรศึกษำในล ำดับ
ถัดไป ทั้งนี้ กำรน ำเสนอประกอบไปด้วย 2 ส่วนส ำคัญ คือ 1) กำรก ำหนดขอบเขตในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและ
แผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดง และ 2) กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและ
แผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดง โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 
2.1 การก าหนดขอบเขตของการจัดท าแผนพัฒนาและฐานข้อมูล อุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 

สาขาศิลปะการแสดง  
ในล ำดับถัดไปจะเป็นกำรก ำหนดขอบเขตในกำรจัดท ำแผนพัฒนำและฐำนข้อมูลของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 

สำขำศิลปะกำรแสดง ดังนั้น กำรศึกษำข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมทั้งในส่วนของเป้ำหมำย 
ทิศทำง และแนวทำงกำรด ำเนินของหน่วยงำน เพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์สถำนกำรณ์และก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำใน
ครั้งนี้ได้โดยไม่ให้เกิดกำรด ำเนินกำรที่ทับซ้อนกับหน่วยงำนที่มีกำรด ำเนินกำรอยู่แล้ว และสำมำรถสร้ำงควำมร่วมมือ
ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในขอบเขตที่ยังไม่มีแนวทำงกำรด ำเนินกำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
บริบทของกำรขับเคลื่อนและกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรน ำไปต่อยอดทำงเศรษฐกิจ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
2.1.1 การก าหนดขอบเขตการด าเนนิงาน 

ส ำหรับกำรก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินงำน อำศัยกำรศึกษำนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 
อุตสำหกรรม ดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่ อท ำควำมเข้ำใจถึงขอบเขต และ
บทบำทหน้ำที่กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ และพิจำรณำก ำหนดขอบเขตกำรจัดท ำแผนกำรส่งเสริม
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ และกำรจัดท ำฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์รำยสำขำ สำขำทัศนศิลป์ 
โดยมีรำยละเอียดกำรศึกษำข้อมูลนโยบำยที่เก่ียวข้อง และกำรก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้ 

 
2.1.1.1 การศึกษานโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีกำรก ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยระบบเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
อย่ำงเป็นรูปธรรม อำจกล่ำวได้ว่ำเป็นกำรอำศัยจุดแข็งด้ำนทุนทำงศิลปวัฒนธรรมของประเทศในกำรผลักดันเศรษฐกจิ
ของประเทศไทย โดยอำศัยกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้และนวัตกรรมในกำรเพิ่มคุณค่ำของสินค้ำและบริกำรของ
อุตสำหกรรมดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ ดังนั้น กำรศึกษำทบทวนนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ในสำขำข้ำงต้นจำกหน่วยงำนภำครัฐที่มีควำมเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมจึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็น เพื่อ
น ำไปสู่กำรจัดท ำแผนพัฒนำและฐำนข้อมูลของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์รำยสำขำข้ำงต้นให้มีประสิทธิภำพและ
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สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้ กำรศึกษำในครั้งนี้ได้ท ำพิจำรณำนโยบำยและแผนงำนที่
เก่ียวข้องทั้งหมด 4 แผนพัฒนำ ดังต่อไปนี้ 

1) ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ 20 ปี ด้ำนวัฒนธรรม ตำมกรอบทิศทำงยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ป ี 
2) แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (พ.ศ. 2561-2564) 
3) นโยบำยและยุทธศำสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2560–2564) 
4) ร่ำงแผนกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) 

 

 
ภาพที่ 7 ภาพรวมนโยบายและแผนการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
 
เมื่อพิจำรณำบทบำทและขอบเขตของนโยบำยและแผนพัฒนำข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ 20 ปี 

ด้ำนวัฒนธรรม ตำมกรอบทิศทำงยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี ของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรำกฐำนส ำคัญใน 
กำรขับเคลื่อนที่เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำและอนุรักษ์วัฒนธรรมของประเทศไทย ในขณะที่แผนปฏิบัติรำชกำร  
4 ปี ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (พ.ศ.2561-2564) มีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อน ำไปพัฒนำ
และส่งเสริมทุนทำงด้ำนวัฒนธรรมของไทย ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ำทั้ง  2 แผนพัฒนำข้ำงต้นนั้น มีขอบเขตกำรพัฒนำ
ครอบคลุมในส่วนของศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศำสตร์ดั้งเดิมของชำติเป็นหลัก  

 
ในขณะที่นโยบำยและยุทธศำสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ.2560-2564) ของส ำนักงำน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนั้น มุ่งเน้นกำรพัฒนำผลงำนทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่มีเนื้อหำสะท้อนควำมเป็นปัจจุบัน  
แต่ยังคงปรำกฏรำกเหง้ำของศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชำติ โดยในปี พ.ศ. 2545 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้
จ ำแนกขอบข่ำยของงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมออกเป็น 9 สำขำ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (2) ศิลปะกำรแสดง (3) ดนตรี  
(4) วรรณศิลป์ (5) สถำปัตยกรรม (6) มัณฑนศิลป์ (7) เรขศิลป์ (8) ภำพยนตร์ และ (9) ออกแบบเครื่องแต่งกำย  
โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำผลงำนผ่ำนกำรใช้เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อน ำไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำรหรือ 
ตีแผ่ควำมคิดเก่ียวกับสภำพแห่งปัจจุบันให้สังคมรับรู้ผ่ำนกำรน ำเสนอผลงำน  
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อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำส่วนใหญ่ยังขำดหน่วยงำนหลักในกำรขับเคลื่อนและ
ด ำเนินงำนด้ำนกำรน ำไปต่อยอดทำงเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม  ท ำให้มีกำรแต่งตั้งหน่วยงำนหลักในกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ พร้อมทั้งมีกำรผลักดันให้มีกำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรผลักดันระบบเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ทำงด้ำนเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนำคตต่อไป จำกควำมเข้ำใจในภำพรวมของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ในบทที่ 2 
จะเห็นได้ว่ำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ของไทยนั้นสำมำรถจ ำแนกออกเป็น 12 อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์หลัก และสำมำรถ
สังเกตได้ว่ำมีอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ที่มีควำมทับซ้อนกับขอบข่ำยงำนของศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยของไทย 
จ ำนวน 6 อุตสำหกรรม ประกอบด้วย (1) ทัศนศิลป์ (2) ศิลปะกำรแสดง (3) ดนตรี (4) สถำปัตยกรรม (5) ภำพยนตร์ 
และ (6) ออกแบบเครื่องแต่งกำย ทั้งนี้จำกกำรศึกษำเบื้องต้น พบว่ำแต่ละนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำมีทิศทำง  
กำรพัฒนำที่มีลักษณะสอดคล้องกันกับนโยบำยภำพรวมในระดับประเทศ และในขณะเดียวกันแต่ละแผนพัฒนำก็มี
ควำมมุ่งเน้นที่แตกต่ำงกันออกไป ในล ำดับถัดไปจะเป็นในส่วนของรำยละเอียดแนวทำงกำรด ำเนินงำนและควำม
ต่อเนื่องของนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ในบริบทของอุตสำหกรรมดนตรี ศิลปะกำรแสดง 
และทัศนศิลป์  

 
จำกกำรศึกษำร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ 20 ปี ด้ำนวัฒนธรรม ตำมกรอบทิศทำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี 

แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (พ.ศ. 2561-2564) นโยบำยและยุทธศำสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย (พ.ศ. 2560–2564) และร่ำงแผนกำรด ำเนินกำรของส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) 
จะเห็นได้ว่ำแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ ของประเทศในภำพรวม ได้ให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพของมนุษย์ กำรพัฒนำเพื่อต่อยอดทำงเศรษฐกิจ และกำรพัฒนำพื้นที่และแหล่ง
เรียนรู้เป็นหลัก เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในบริบทของโลกและเทคโนโลยี ท ำให้กำรก ำหนดนโยบำยจำก
ภำครัฐมีประเด็นยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในเรื่องของกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถและกำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำงเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรยกระดับภำคกำรผลิตด้วยกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ มจำก
นวัตกรรม เทคโนโลยีและควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพื่อผลักดันไปสู่กำรเป็นอุตสำหกรรมที่สำมำรถแข่งขันได้ในระดับโลก
อย่ำงมั่งคงและยั่งยืน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรลงทุนจำกภำครัฐเพื่อพัฒนำพื้นที่และแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสำหกรรม ผ่ำนกำรลงทุนทำงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำยภำพที่จ ำเป็นต่ำงๆ ที่เป็นส่วนสนับสนุนกำรเติบโตของ
ธุรกิจสร้ำงสรรค์รำยสำขำข้ำงต้น เช่น ศูนย์วัฒนธรรม โรงละครใหม่ และหอวิศิษฏศิลปิน เป็นต้น นอกจำกนี้กำร
อนุรักษ์และสืบสำนศิลปวัฒนธรรม กำรปรับปรุงมำตรฐำน / กฏหมำยและกลไกกำรบริหำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
รวมไปถึงกำรจัดท ำและเผยแพร่ฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม ถือเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรสร้ำงรำกฐำนเพื่อ
ยกระดับอุตสำหกรรมในภำพรวมอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนเช่นเดียวกัน 
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ตารางที่ 1 สรุปประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศลิป์ 

 
ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
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ทั้งนี้ จำกกำรทบทวนนโยบำยกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์
ข้ำงต้น เมื่อพิจำรณำประกอบกับประเด็นกำรพัฒนำที่มีควำมโดดเด่นจำกตำรำงที่ 2 พบว่ำมีตัวอย่ำงโครงกำรหรือ
กิจกรรมส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงและภำพรวมของทั้ง 3 อุตสำหกรรม มีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2 ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง 

 
ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 

 
จำกบทบำทและแนวทำงกำรพัฒนำและส่งเสริมบริบทที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรม และอุตสำหกรรม

สร้ำงสรรค์นั้น พบว่ำ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีบทบำทหน้ำที่ในกำรส่งเสริม สืบสำน อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยให้คงอยู่ เป็นทรัพย์สินและมรดกทำงวัฒนธรรมของประเทศ ส่วนส ำนักงำนส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์นั้น มีบทบำทหน้ำที่บำงส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ  
กำรส่งเสริมกำรน ำศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่มำต่อยอด รวมถึงกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนใหม่เพิ่มเติม พร้อมทั้งน ำไปสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ ซึ่ง สศส. จะต้องสร้ำงควำมร่วมมือและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนที่
เก่ียวข้องทั้งหมด เพื่อใช้ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ต่อไปในระยะยำว 
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2.1.1.2 สรุปขอบเขตการด าเนินงาน 
จำกกำรศึกษำข้ำงต้น สำมำรถน ำมำสรุปเป็นขอบเขตกำรด ำเนินงำนโครงกำรใน 2 ส่วน คือ 1)  ขอบเขต 

กำรด ำเนินงำนในกำรจัดท ำแผน และ 2) ขอบเขตกำรจัดท ำฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์สำขำดนตรี  
โดยกำรแบ่งขอบเขตกำรด ำเนินงำนโครงกำรนี้ พิจำรณำจำกวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นเป็นส ำคัญ ดังมี
รำยละเอียดต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที ่8 สรุปขอบเขตการด าเนินงานของโครงการ 

ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
 

1. ขอบเขตงานจัดท าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาศิลปะการแสดง  
เป็นกำรศึกษำข้อมูลและจัดท ำแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดง ที่มุ่งเน้นกำร

พัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง ส ำหรับกำรต่อยอดทำงธุรกิจ และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจในภำพรวม  
โดยส ำหรับขอบเขตงำนจัดท ำแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงนั้น ให้ควำมส ำคัญกับศิลปะกำรแสดงที่
สำมำรถด ำเนินงำนในเชิงธุรกิจ และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับเศรษฐกิจในภำพรวมได้เป็นหลัก ไม่ว่ำจะเป็นศิลปะกำรแสดง
แบบดั้งเดิม หรือศิลปะกำรแสดงพื้นบ้ำน เช่น โขน หุ่นละครเล็ก ละครร ำ ลิเก เป็นต้น หรือ ศิลปะกำรแสดงร่วมสมัย 
เช่น ละครเวที เป็นต้น 

  
2. ขอบเขตการจัดท าฐานข้อมูลอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาศิลปะการแสดง 

กำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลส ำหรับกำรวำงโครงสร้ำงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์สำขำ
ศิลปะกำรแสดง มีขอบเขตกำรด ำเนินงำนที่กว้ำงและครอบคลุมเนื้อหำมำกกว่ำกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 
โดยมีขอบเขตกำรรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุม ใน 2 ส่วนคือ  

1) ข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกับกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ เช่น มูลค่ำอุตสำหกรรม 
ข้อมูลกิจกรรมด้ำนศิลปะกำรแสดง เป็นต้น 

2) ข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรักษำ โดยครอบคลุมงำนศิลปะกำรแสดงทุกประเภทที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย ทั้งศิลปะกำรแสดงแบบดั้งเดิม ศิลปะกำรแสดง ศิลปะกำรแสดงร่วมสมัย เช่น ข้อมูล
รูปแบบกำรแสดงประเภทต่ำงๆ องค์ควำมรู้ ข้อมูลศิลปินแห่งชำติ เป็นต้น 
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ทั้งนี้ กำรรวบรวมและศึกษำข้อมูลในอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงที่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนทัง้ 2 ส่วนนี้ จะ
ท ำให้ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มีกำรรวบรวมข้อมูลทั้งด้ำนที่เป็นต้นทุนทำงศิลปวัฒนธรรม ที่สำมำรถ
สร้ำงประโยชน์ให้กับผู้สนใจได้ศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรผลิตผลงำนใหม่บนรำกฐำนและต้นทุนทำง
วัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม และส่งผลสะท้อนให้เห็นควำมก้ำวหน้ำในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงในภำพรวม
ผ่ำนข้อมูลด้ำนมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ ซึ่งส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์สำมำรถน ำข้อมูลเหล่ำนี้ไปใช้ในกำร
ก ำหนดนโยบำย หรือแผนงำนในกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงในระยะยำวต่อไป 

  
2.1.2 ขอบเขตเชิงนิยามของอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง 

เพื่อท ำควำมเข้ำใจในเบื้องต้น และกำรก ำหนดกรอบกำรศึกษำของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง จึงได้ศึกษำ
ค้นคว้ำควำมหมำยและนิยำมของค ำว่ำ ‘ศิลปะกำรแสดง’ จำกหน่วยงำน ผู้เชี่ยวชำญหรือนักวิจัยในอุตสำหกรรม
ศิลปะกำรแสดงทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ที่ได้ก ำหนดขอบเขตนิยำมของศิลปะกำรแสดง โดยคัดเลือกเหลือ  
4 แหล่ง ได้แก่ 1. พจนำนุกรมออนไลน์ของมหำวิทยำลัย Oxford Lexico 2. ศูนย์ศิลปะรัฐเทกซัส The Old Jail Art 
Centre 3. บริษัทที่ปรึกษำ Janis A. Barlow & Associates และ 4. กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 

1. Lexico ได้ก ำหนดควำมหมำยของศิลปะกำรแสดงว่ำ “Forms of creative activity that are 
performed in front of an audience, such as drama, music, and dance” 

2. The Old Jail Art Centre ได้ก ำหนดควำมหมำยของศิลปะกำรแสดงว่ำ “Performing arts refers to 
forms of art in which artists use their voices, bodies or inanimate objects to convey 
artistic expression. It is different from visual arts, which is when artists use paint, canvas 
or various materials to create physical or static art objects. Performing arts include a 
range of disciplines which are performed in front of a live audience.” 

3. Janis A. Barlow & Associates ได้ก ำหนดควำมหมำยของศิลปะกำรแสดงว่ำ  “Music, dance, 
theatre and/or opera in a relationship between performers and an audience, conceived 
by an artist and performed in a venue.” 

4. กระทรวงวัฒนธรรม ได้ก ำหนดควำมหมำยของศิลปะกำรแสดงว่ำ  “ศิลปะกำรแสดง หมำยถึง  
กำรแสดงดนตรี ร ำ-เต้น และละครที่แสดงเป็นเรื่องรำว ทั้งที่เป็นกำรแสดงตำมขนบแบบแผน  
มีกำรประยุกต์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ กำรแสดงร่วมสมัยกำรแสดงที่เกิดขึ้นนั้น เป็นกำรแสดงสดต่อ
หน้ำผู้ชม และมีจุดมุ่งหมำยเพื่อควำมงำม ควำมบันเทิงและ/หรือเป็นงำนแสดงที่ก่อให้เกิดกำรคิด 
วิพำกษ์ น ำสู่กำรพัฒนำและเปลี่ยนแปลงสังคม” 
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ภาพที่ 9 สรุปความหมายของศิลปะการแสดง (Performing Arts) 

ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
  

จำกกำรสังเครำะห์ข้อมูลจำกแต่ละหน่วยงำนและผู้เชี่ยวชำญทั้ง 4 ส่วน ที่ก ำหนดค ำอธิบำยควำมหมำยและ
ค ำนิยำมของศิลปะกำรแสดงสำมำรถสรุปได้ว่ำส่วนประกอบของค ำนิยำมของดนตรีนั้น ประกอบไปด้วย  
5 องค์ประกอบหลัก กล่ำวคือ 1. เป็นศิลปะสำขำหนึ่ง 2. เป็นกิจกรรมที่ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 3. ใช้ร่ำงกำยเป็นสื่อใน
กำรแสดงออก 4. มีเร่ืองรำว / เนื้อหำ /ควำมหมำย 5. เป็นกำรแสดงสด (Live) ต่อหน้ำคนดู 
  

ทั้งนี้สำมำรถกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ “ศิลปะกำรแสดง (Performing Arts) คือ ศิลปะสำขำหนึ่งที่ใช้ร่ำงกำยเป็น
สื่อ (รวมถึงอำจมีอุปกรณ์ประกอบกำรแสดง) ในกำรถ่ำยทอดเร่ืองรำว / ควำมรู้สึก ซึ่งเป็นกำรแสดงสดต่อหน้ำคนดู” 
  

                 
Lexico

(Oxford) 
The Old Jail 
Art Centre

Janis A. Barlow 
& Associates

       
         

                     

                                    

                                

            /         /           

              (live)                 

              Performing Arts                                         

                                                        /            
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2.1.3 ประเภทหรือการจัดหมวดหมู่ในอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง 
กำรจัดประเภทของศิลปะกำรแสดง โดยหน่วยงำนจำกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งได้ท ำกำรคัดเลือก

แหล่งข้อมูลที่มีกำรจัดประเภทของศิลปะกำรแสดงไว้ จำก 4 องค์กรด้วยกัน ประกอบด้วย องค์กำรกำรศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (หรือ UNESCO) The National Skills Academy for Creative & 
Cultural Skills (NSA) แห่งสหรำชอำณำจักร New Jersey State Department of Education แห่งสหรัฐอเมริกำ 
และกระทรวงวัฒนธรรมของไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ แต่ละหน่วยงำนมีกำรจัดประเภทของศิลปะกำรแสดงที่ใกล้เคียงกัน 
ซึ่งสำมำรถสรุปได้ในตำรำงต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 3 การจัดประเภทของศิลปะการแสดง 

 
ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 

  
จำกตำรำงข้ำงต้น เห็นได้ว่ำ ทั้ง 4 หน่วยงำนนั้น ได้ก ำหนดประเภทของศิลปะกำรแสดงที่ใกล้เคียงกัน 

กล่ำวคือ ทั้ง 4 หน่วยงำน จะระบุว่ำ ดนตรี (Music) กำรเต้นหรือนำฏศิลป์ (Dance) และกำรละคร (Theatre) เป็น
องค์ประกอบของศิลปะกำรแสดง แต่มีบำงหน่วยงำนที่มีกำรจัดกลุ่มแตกต่ำงกันไปบ้ำง เช่น NSA รวมกำรแสดง 
โอเปร่ำ เป็นองค์ประกอบของศิลปะกำรแสดงด้วยเช่นเดียวกัน  ในขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมของไทย แบ่งประเภท 
กำรแสดงออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ดนตรี และนำฏศิลป์และกำรละคร 
  
  

                      UNESCO 

The National Skills 
Academy for 

Creative & Cultural 
Skills (NSA), UK 

New Jersey State 
Department of 
Education, US 

                

      (Music)  

(Live music) 
  

        /         (Dance)    

 
       (Theatre)    

Opera  
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โดยในล ำดับถัดไป เป็นกำรสรุปค ำอธิบำยลักษณะแต่ละประเภทของศิลปะกำรแสดง ของ 3 ประเภทหลักๆ คือ ดนตรี 
กำรเต้นหรือนำฏศิลป์ และกำรละคร โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. ดนตรี (Music): เป็นรูปแบบของศิลปะกำรแสดงประเภทหนึ่ง เนื่องจำกเป็นกำรแสดงกำรเล่นดนตรีสด 
(Live music) คือเป็นกำรแสดงต่อหน้ำผู้ชม ณ ขณะหนึ่ง โดยเป็นกำรแสดงที่ผสมผสำนกำรเล่นเครื่อง
ดนตรีเพื่อให้เกิดจังหวะ และอำจประกอบขับกำรขับร้องร่วมด้วย  

2. กำรเต้นและนำฏศิลป์ (Dance): หมำยถึงกำรแสดงที่ใช้กำรขับของร่ำงกำยอย่ำงเป็นแบบแผน และมัก
แสดงประกอบกับจังหวะของดนตรี ซึ่งเป็นรูปแบบกำรถ่ำยทอดควำมรู้สึก อำรมณ์ หรือแสดงถึงกิจกรรม
บำงประกำร เช่น กำรใช้ชีวิต กำรล่ำสัตว์ หรือกิจกรรมทำงศำสนำ เป็นต้น 

3. กำรละคร (Theatre): เป็นรูปแบบของศิลปะกำรแสดง ที่รวมทั้งกิจกรรมกำรแสดง กำรขับร้อง กำรเต้น
และดนตรี บทพูด กำรเล่ำเรื่อง ซึ่งรูปแบบของกำรละคร จะต่ำงจำกกำรเต้นและนำฏศิลป์ เนื่องจำก  
กำรละคร จะมีหลำยองค์ประกอบนอกเหนือจำกกิจกรรมเชิงกำรแสดง แต่หมำยรวมถึงกำรจัดกำรเวที 
แสง เสียง มักจะมีกำรแสดงซ้ ำเป็นรอบๆ และสิ่งที่น ำเสนอ ยังมีรำยละเอียดมำกกว่ำกำรเต้นและ
นำฏศิลป์ กล่ำวคือ นอกเหนือจำกกำรแสดงออกผ่ำนท่ำทำงแล้วนั้น ยังสำมำรถถ่ำยทอดสำร ผ่ำนบทพูด 
กำรแสดงเป็นเร่ืองรำวอื่นๆ ประกอบได้อีกด้วย 
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2.1.4 การก าหนดขอบเขตการศึกษาอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง 
ในส่วนของกำรก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำในกำรจัดท ำแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์รำย สำขำ

ศิลปะกำรแสดง ในบริบทของประเภทหรือหมวดหมู่ของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ศิลปะกำรแสดงส ำหรับกำรต่อยอดทำงธุรกิจและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจเป็นหลัก เพื่อเป็นกำรวำงกรอบ
กำรศึกษำให้มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรวำงแนวทำงกำรส่งเสริมที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ และน ำไปก ำหนดเป็น
แผนยุทธศำสตร์ /แผนปฏิบัติกำรที่สอดรับกับนโยบำยของรัฐบำล รวมทั้งผลักดันให้มีกำรน ำแผนพัฒนำฯ ไปสู่กำร
ปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมดังกล่ำวต่อไป 

 

 
ภาพที่ 10 สรุปขอบเขตการศึกษาอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง 

ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
  

กำรศึกษำของโครงกำรในครั้งนี้ จะประกอบด้วยกำรศึกษำเพื่อจัดท ำฐำนข้อมูลและแผนพัฒนำอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์รำยสำขำทั้งหมด 3 สำขำ คือ สำขำดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ และจำกรำยละเอียดกำรจัด
ประเภทของศิลปะกำรแสดงในข้ำงต้นนั้น จะเห็นได้ว่ำ ศิลปะกำรแสดงจะประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ 
กำรแสดงดนตรีสด (Live Music) กำรเต้นและนำฏศิลป์ (Dance) และกำรละคร (Theatre)  
  

จำกแผนภำพข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำขอบเขตกำรศึกษำอุตสำหกรรมดนตรีและอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง 
มีส่วนทับซ้อนกัน คือ กำรแสดงดนตรีสด (Live Music) ในกำรศึกษำครั้งนี้จะก ำหนดให้กำรแสดงดนตรีสดอยู่ใน
ขอบเขตกำรศึกษำของอุตสำหกรรมดนตรี เนื่องจำกกำรแสดงดนตรีสดรูปแบบกำรแสดงเป็นกำรใช้เสียงดนตรี เป็นสื่อ
เป็นหลักมำกกว่ำกำรใช้ร่ำงกำยในกำรถ่ำยทอด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรแสดงดนตรีสดส่วนมำกมีควำมใกล้ชิด
และอยู่ภำยใต้กำรด ำเนินของอุตสำหกรรมดนตรีเป็นหลัก ดังนั้น กำรก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำอุตสำหกรรม
ศิลปะกำรแสดงในครั้งนี้ จึงจะเป็นกำรศึกษำศิลปะกำรแสดง ที่รวมทั้งศิลปะกำรแสดงประเภทกำรเต้นและนำฏศิลป์ 
(Dance) และกำรละคร (Theatre)  
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2.2 กรอบแนวคิดการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 
ในส่วนของกรอบแนวคิดกำรจัดท ำแผนพัฒนำและฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์รำยสำขำ จะเห็นได้ว่ำมี

กำรศึกษำข้อมูลและรำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนประกอบไปด้วยกรอบแนวคิดทั้งหมด 2 ส่วน ดังนี ้
 
จำกข้อมูลเบื้องต้นของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ซึ่งในกำรศึกษำในรำยละเอียดเพิ่มเติมนั้น จะอำศัยกรอบ

แนวคิด 2 ส่วนในกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำดนตรี ศิลปะกำรแสดง และ
ทัศนศิลป์ คือ 1. องค์ประกอบหลักในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ และ 2. กรอบกำรวิเครำะห์ห่วงโซ่มูลค่ำของ
พอร์ตเตอร์ (Porter’s Value Chain Analysis) 

 
 

 
ภาพที ่11 กรอบแนวคิดหลัก ส าหรับ การจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

สาขาดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป ์
 
2.2.1 องค์ประกอบหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

จำกกำรศึกษำข้อมูลแนวคิดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์จำก 6 หน่วยงำนที่มีส่วนในกำรสนับสนุน
อุตสำหกรรมทั้งในด้ำนกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมและเอ้ือต่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  
และด้ำนกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ประกอบไปด้วย  

1) Innovation Ecosystems โดย World Bank 
2) Creative Economy โดย The World Economic Forum  
3) Creative Ecosystem โ ด ย  The United Nations Industrial Development Organization 

(UNIDO)  
4) Creative Ecology โดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (NESDB) 
5) Entrepreneurial Ecosystem โดย The Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD)  
6) Entrepreneurship Policy Framework โดย The United Nations Conference on Trade 

and Development (UNCTAD) 

zzzzzzzz 

Cultural asset

Technological Enablers

Human CapitalRole of Government

Creative Environment

Building
industry 

Connectivity
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ซึ่งข้อมูลจำก 6 หน่วยงำนข้ำงต้น สำมำรถสรุปเป็นแนวคิดและกรอบในกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ได้เป็นปัจจัยหลักในกำรพัฒนำ 6 ด้ำน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที ่12 องค์ประกอบและรายละเอียดของกรอบ 6 Key Elements in the Creative Ecosystem 

ที่มำ: World Economic Forum, UNCTAD, กรอบกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของ CEA  
และกำรวเิครำะห์ของที่ปรึกษำ 

 
1) ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม (Cultural asset) 

ทุนทำงวัฒนธรรมหรือมรดกทำงวัฒนธรรมถือเป็นส่วนส ำคัญของกำรพัฒนำและเพิ่มมูลค่ำของ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรต่ำงๆ โดยเฉพำะในกลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ที่อยู่ในกลุ่ม Creative Originals  
ซึ่งน ำบริบทด้ำนสังคมและวัฒนธรรม มำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์ต่อยอดผลงำนในรูปแบบต่ำงๆ ดังนั้น ประเทศที่มี
ควำมอุดมสมบูรณ์ของทุนทำงวัฒนธรรมจะได้เปรียบในกำรพัฒนำผลสินค้ำและบริกำรในอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์กว่ำประเทศอ่ืนๆ ด้วยเหตุที่ทุนทำงวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญของทุนทำงสังคม และเป็น
จุดแข็งที่สำมำรถเชื่อมโยงไปสู่ทุนทำงเศรษฐกิจและทุนทำงทรัพยำกรธรรมชำติ เพื่อใช้เป็นพลังขับเคลื่อน
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ  
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ทั้งนี้ประเทศไทยถือว่ำมีควำมหลำกหลำยและเอกลักษณ์ที่เฉพำะทำงวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น 
เนื่องจำกควำมแตกต่ำงของภูมิประเทศ ทรัพยำกรทำงธรรมชำติ และสภำพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่   
ซึ่งเป็นปัจจัยประกำรหนึ่งที่ก ำหนดกรอบกำรด ำรงชีวิตของผู้คนในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งส่งผลทั้งในเรื่องของวิถีชี วิต 
ประเพณีและวัฒนธรรม ดังนั้นกำรน ำทุนทำงวัฒนธรรมมำสร้ำงสรรค์และต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่สร้ำงสรรค์จำก
มรดกศิลปวัฒนธรรม จึงถือเป็นกำรรักษำองค์ควำมรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมที่มีโอกำสสูญหำยให้คงอยู่   
ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ชุมชนน ำองค์ควำมรู้จำกมรดกทำงศิลปวัฒนธรรมไปใช้ในกำรสร้ำงสรรค์  
พัฒนำต่อยอดให้มีคุณภำพหรือศักยภำพตำมควำมเหมำะสมต่อเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน ซึ่งเป็นกำรสร้ำง
รำยได้ และเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจในกับชุมชนได้อีกทำงหนึ่งด้วยเช่นกัน  

 
จำกควำมส ำคัญของทุนทำงวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

สร้ำงสรรค์ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนรัฐ เอกชน หรือชุมชนในพื้นที่ จ ำเป็นต้องมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส ำคัญไว้
ไม่ให้สูญหำย และน ำไปใช้เป็นพื้นฐำนในกำรสร้ำงสรรค์งำนอ่ืนๆ ต่อไป ซึ่งประเด็นที่ส ำคัญของกำรรวบรวม
และต่อยอดปัจจัยด้ำนทุนทำงวัฒนธรรม มีตัวอย่ำงดังนี้ 

 ควำมหลำกหลำยและควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรทำงธรรมชำติที่มีลักษณะเฉพำะในแต่ละ
ท้องถิ่น (Resources) 

 วัฒนธรรม ประเพณีและมรดกทำงประวัติศำสตร์ที่สืบทอดต่อกันมำในแต่ละท้องถิ่น (Local 
Culture and Traditional) 

 ควำมรู้ในเร่ืองของทักษะฝีมือ และควำมเชี่ยวชำญในงำนช่ำงเฉพำะด้ำนที่สืบทอดกันมำจำกรุ่นสู่รุ่น 
(Local Skill and Knowledge) 
 

2) ปัจจัยทางด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital) 
ในอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ปัจจัยทำงด้ำนทรัพยำกรบุคคลถือเป็นเป็นปัจจัยที่สง่ผลต่อกำรพัฒนำมำก

ที่สุดปัจจัยหนึ่ง เนื่องจำกงำนสร้ำงสรรค์ ถือเป็นงำนที่เกิดขึ้นจำกควำมสำมำรถของมนุษย์ ควำมรู้และทักษะ
ฝีมือที่มีกำรฝึกจนมีควำมช ำนำญ หรือกำรใช้ควำมคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ให้เกิดสินค้ำหรือกำรบริกำรใหม่ๆ 
เพิ่มขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง งำนสร้ำงสรรค์ในกลุ่ม Creative Originals มักจะมีกำรถ่ำยทอดทักษะกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนจำกรุ่นสู่รุ่นด้วยเช่นกัน 

 
อย่ำงไรก็ดี กำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนหรือบริกำรจ ำเป็นต้องมีกำรปรับตัวเพื่อรองรับต่อกำรเปลี่ยนแปลง

ทำงด้ำนเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบัน และพัฒนำผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรบริกำรสำมำรถตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรและรูปแบบกำรด ำรงชีวิตของผู้คนสมัยใหม่ควบคู่กัน มำกกว่ำกำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนที่เป็นงำนศิลปะที่
เน้นกำรสร้ำงตัวตนของศิลปินเท่ำนั้น  
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ดังนั้น กำรพัฒนำและส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเข้ำใจ มีทักษะฝีมือในกำร
สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ จึงเป็นสิ่งจ ำเป็นที่ภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรฝึกอบรม 
และสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมต่อกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรสร้ำงสรรค์ในแต่ละท้องที่ โดยประเด็น
ที่ส ำคัญของกำรพัฒนำปัจจัยทำงด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่มีผลต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์  
มีตัวอย่ำงดังนี้ 

 กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ (Creative Entrepreneurs) 

 กำรสนับสนุนบุคลำกรที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ทั้งในเรื่องของกำรออกแบบและกำรต่อยอดทำง
ควำมรู้เพื่อน ำมำพัฒนำผลิตภัณฑ์หรือบริกำรต่ำงๆ (Creative talents)  

 กำรให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกรที่เป็นต้นแบบของกำรเป็นผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ (Role Model) 

 สถำบันกำรศึกษำหรือศูนย์พัฒนำงำนทักษะพื้นฐำนของงำนสร้ำงสรรค์ (Education / Vocational 
training) 
 

3) ปัจจัยทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technological Enablers) 
กำรพัฒนำทำงด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดว่ำเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐำนที่ช่วยในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม

และต่อยอดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ซึ่งมีผลต่อผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม เช่น กำรพัฒนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีควำมประณีตและแปลกใหม่ 
เพื่อสร้ำงควำมน่ำสนใจและตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน ตลอดจนกำรเป็นช่องทำงใน  
กำรจัดจ ำหน่ำยหรือส่งเสริมกำรขำยสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ ผ่ำนช่องทำงกำรค้ำออนไลน์ ซึ่งเป็นกำรเพิ่มโอกำส
ให้แก่ผู้ประกอบกำร / ผู้ผลิตในกำรเข้ำถึงผู้บริโภค ในขณะเดียวกันผู้บริโภคยังสำมำรถค้นหำสินค้ำที่ตรงกับ
ควำมต้องกำรของตนเองมำกที่สุดอีกด้วย 

  
นอกจำกนี้ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยียังสำมำรถพัฒนำเป็นช่องทำงหนึ่งในกำรสร้ำงควำม

เชื่อมโยงระหว่ำงชุมชนหรือช่ำงฝีมือที่มีควำมรู้  มีทุนทำงวัฒนธรรมและทักษะกำรสร้ำงสรรค์งำน  
กับกลุ่มนักออกแบบที่ต้องกำรแรงบันดำลใจหรือควำมรู้ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนจำกทักษะที่มีอยู่เดิม ซึ่งทั้ง
สองกลุ่มจะสำมำรถพัฒนำเป็นแรงขับเคลื่อนให้แก่กัน และน ำไปสู่กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์งำนฝีมือและหัตถกรรม
รูปแบบใหม่ๆ ขึ้นในอนำคตอีกด้วย 
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อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำทำงด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีจ ำเป็นต้องได้รับกำรสนับสนุน  
จำกหน่วยงำนหลำยภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งจำกภำครัฐ ภำคกำรศึกษำ โดยเฉพำะกำรพัฒนำองค์ควำมรู้
ทำงด้ำนเทคโนโลยีในมหำวิทยำลัย และภำคเอกชน เพื่อให้กำรพัฒนำสำมำรถด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง  
โดยประเด็นที่ส ำคัญของปัจจัยทำงด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีผลต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์  
มีตัวอย่ำงดังนี้ 

 กำรพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงำนผลิตและออกแบบ เพื่อน ำไปสู่กำรต่อยอดและ
โอกำสในกำรพัฒนำงำนสร้ำงสรรค์ (Tools for integrate culture and creativity into the 
value chains of high-end industries)  

 กำรพัฒนำช่องทำงกำรค้ำขำยออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรพบกันระหว่ำงผู้ผลิตและผู้บริโภค
โดยตรง (Creation of platform services) 
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4) ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมสร้างสรรค์ (Creative Environment) 
สภำพแวดล้อมหรือแหล่งรวมพื้นที่สร้ำงสรรค์ ถือว่ำเป็นปัจจัยภำยนอกที่มีส่วนส ำคัญต่อกระบวน  

กำรคิดและกำรผลิตชิ้นงำนในแวดวงอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์เป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์ถือ
เป็นสิ่งที่อยู่ภำยในตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งมีควำมหลำกหลำยและแตกต่ำงกันไป ตำมประสบกำรณ์และ 
กำรเรียนรู้ที่ประสบพบเจอ โดยกำรที่คนจะสำมำรถแสดงออกถึงควำมคิดสร้ำงสรรค์นั้นๆ ได้ จ ำเป็นต้อง  
มีสภำพแวดล้อมหรือพื้นที่ที่เหมำะสม ในกำรแสดงออก ตัวอย่ำงเช่น กำรพัฒนำชุมชนหรือย่ำนสร้ำงสรรค์ที่
เปิดโอกำสให้นักออกแบบ ผู้ประกอบกำร น ำผลงำนหรือผลิตภัณฑ์ที่มีควำมแปลกใหม่ มำจัดแสดงสู่สำยตำ
ประชำชนทั่วไป ทั้งนี้ เมื่อกลุ่มคนที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์มำรวมตัวกัน จะช่วยให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ มุมมอง และทัศนคติต่อกันและกัน ซึ่งจะท ำให้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ยิ่งกระจำยวงกว้ำงออกไป  
ในพื้นที่หรือสังคมนั้นๆ  

 
นอกจำกนี้ ยังมีตัวอย่ำงของปัจจัยทำงด้ำนสภำพแวดล้อมอ่ืนๆ ที่มีผลต่อกำรเกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์

อีกมำกมำย เช่น ศูนย์เรียนรู้ทำงด้ำนงำนออกแบบ พื้นที่กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนต่ำงๆ ที่มีควำมพร้อมทำง  
ด้ำนเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ทันสมัย ศูนย์กำรค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงอำคำรและตึกที่มีรูปแบบ
ทำงด้ำนสถำปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ก็ถือเป็นจุดก ำเนิดของควำมคิดสร้ำงสรรค์เช่นกัน โดยประเด็นที่ส ำคัญ
ของปัจจัยทำงด้ำนสภำพแวดล้อมสร้ำงสรรค์ที่มีผลต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ มีตัวอย่ำงดังนี้ 

 พื้นที่หรือแหล่งรวมควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creative Hub) ที่ดึงดูดคนที่อยู่ในอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์
มำรวมกัน เพื่อแบ่งปันควำมคิดและควำมรู้ในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลำ เช่น สถำนที่
แสดงดนตรี (Live house) หอศิลป์ (Art Gallery) 

 ศูนย์เรียนรู้กำรออกแบบ (Design center) 

 กำรสร้ำงพื้นที่ท ำงำนที่คนสำมำรถร่วมแบ่งปันและแชร์ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Co-working space) 

 พื้นที่กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนต่ำงๆ (Workspace/Lab) ที่มีควำมพร้อมทั้งในด้ำนของอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่เหมำะต่อกำรพัฒนำและต่อยอดควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้ออกมำเป็นรูปธรรม  
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5) บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ (Role of Government) 
ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมที่มีกระบวนกำรและแนวคิดที่ต่ำงไป  

จำกอุตสำหกรรมแบบเดิมหรือเก่ำนั้น จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ภำครัฐต้องเข้ำมำมีบทบำทให้ควำมช่วยเหลือและ
สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ให้แก่ผู้ประกอบกำรและบุคลำกรในอุตสำหกรรมนี้ ทั้งในเรื่องของกำ รสนับสนุน
ทำงด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน (Funding) ในกิจกรรมที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำ รวมถึงกำรให้ควำมรู้แก่
ผู้ประกอบกำรและบุคลำกร (Training policy or Planning guide) ตลอดจนกำรส่งเสริมในส่วนอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้องต่อกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (Public products and service provision) 
เช่น กำรลงทุนทำงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน (กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร) กำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ืองของ
กำรปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ ( Intellectual property) สนับสนุนกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ 
ที่มีศักยภำพและสื่อถึงเอกลักษณ์ควำมเป็นไทย เพื่อเป็นตัวอย่ำงให้แก่ผู้ประกอบกำรที่อยู่ในอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์รำยอ่ืนๆ โดยบทบำทของหน่วยงำนภำครัฐที่ส ำคัญและส่งผลต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 
มีตัวอย่ำงดังนี้ 

 โครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ จำกภำครัฐ (Building infrastructure)  

 กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (Access to finance)  

 กำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ และกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกภำครัฐ (Funding)  

 กำรปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ (Intellectual property) 

 กำรเปิดตลำดใหม่ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ โดยกำรสนับสนุนและส่งเสริมจำกภำครัฐ (Open new 
market) 

 มำตรกำรสนับสนุนกำรส่งออกผลิตภัณฑ์/สินค้ำ มำตรกำรทำงภำษีในกำรน ำเข้ำเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรสร้ำงสรรค์งำน รวมถึงสิทธิพิเศษทำงกำรค้ำต่ำงๆ (Supporting export 
markets) 
 

6) ความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายต่างๆ (Networking / Connectivity) 
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงเครือข่ำยหรือกำรปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนต่ำงๆ ภำยใต้ห่วงโซ่คุณค่ำ  

(Value Chain) ตั้งแต่ต้นน้ ำจนถึงปลำยน้ ำ ถือว่ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมนั้นๆ 
เนื่องจำกกำรแข่งขันในตลำดที่สูงมำกในปัจจุบัน ทั้งกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยี ควำมต้องกำรและ
รสนิยมทำงด้ำนแฟชั่น และไลฟสไตล์ของผู้บริโภค จึงเป็นเรื่องยำกที่ผู้ประกอบกำรจะสำมำรถรักษำ  
ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน รวมถึงด ำเนินธุรกิจอยู่ได้แต่เพียงผู้เดียว  
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ดังนั้นผู้ประกอบกำรในธุรกิจอุตสำหกรรมจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องจับมือและสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
ธุรกิจอื่นๆ ที่มีควำมส ำคัญต่อกำรแข่งขันในตลำด ตั้งแต่ผู้จัดหำวัตถุดิบ ผู้จัดส่ง ผู้สร้ำงสรรค์งำน สถำนที่แสดง
สินค้ำ/งำน และลูกค้ำ รวมถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนหรือบุคคลที่มีส่วนในกำรสนับสนุนและพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งกำรเชื่อมโยงกิจกรรมต่ำงๆ ระหว่ำงเครือข่ำยและกลุ่มคนทั้งจำก
ภำยในและภำยนอกกลุ่มธุรกิจ ที่ก่อให้เกิดกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (Value-Creation Activities) ตลอดจน 
กำรยกระดับศักยภำพในกำรแข่งขัน (Competitive position) ให้แก่อุตสำหกรรมอีกด้วย โดยประเด็น
ทำงด้ำนควำมเชื่อมโยงระหว่ำงเครือข่ำยต่ำงๆ ที่ส ำคัญและส่งผลต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์  
มีตัวอย่ำงดังนี้ 

 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงปัจจัยและสภำพแวดล้อมในกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ต่ำงๆ ที่มี  
ควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน (Connectivity between each factor) 

 กำรประสำนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ในอุตสำหกรรมอย่ำงมีบูรณำกำร (Cooperation and Partnership between Organizations) 

 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ประกอบกำรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) 
ตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ 

 ระดับควำมร่วมมือและกำรรวมกลุ่มของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในอุตสำหกรรม  
 
จำกกำรศึกษำปัจจัยและสภำพแวดล้อมในกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ดังกล่ำวในข้ำงต้น ในกำร

ด ำเนินงำนกำรจัดท ำโครงกำรแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์รำยสำขำ: ดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์  
จึงอำศัยกรอบแนวคิดในกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์นี้ มำใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล
สถำนกำรณ์ของผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ทั้ง 3 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย พร้อมทั้งศึกษำปัจจัยหรือ
สภำพแวดล้อมที่มีผลต่อกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรที่ควรได้รับกำรสนับสนุนเป็นล ำดับแรกต่อไป  

 
ตัวอย่ำงกำรใช้กรอบ 6 องค์ประกอบหลักของ Creative Ecosystem ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยพิจำรณำ

จำกสถำนกำรณ์เบื้องต้นของแต่ละอุตสำหกรรม พร้อมทั้งน ำประเด็นต่ำงๆ ในปัจจัยแต่ละส่วนมำพิจำรณำ เพื่อเป็น
ข้อมูลตั้งต้นส ำหรับกำรวิเครำะห์ และจัดท ำแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์สำขำ ศิลปะกำรแสดงต่อไป โดย
ตัวอย่ำงกำรสรุปข้อมูลงำนทัศนศิลป์ตำมกรอบองค์ประกอบหลัก ทั้ง 6 ส่วน มีดังนี้ 
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ภาพที่ 13 การวิเคราะห์องค์ประกอบของอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงของไทย 
ตามกรอบการวิเคราะห์ 6 Key Elements in the Creative Ecosystem 

ที่มำ: ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
 

 ด้านที่ 1: ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม (Cultural Asset) 
เก่ียวข้องกับทุกงแง่มุมของทุนทำงวัฒนธรรมในประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ทุนทำงวัฒนธรรมด้ำน

ศิลปะกำรแสดง ไม่ว่ำจะเป็นศิลปะกำรแสดงดั้งเดิมของไทย ศิลปะกำรแสดงพื้นบ้ำนต่ำงๆ รวมถึงกำรต่อยอด
ทุกทำงวัฒนธรรมทั้งในรูปแบบศิลปะกำรแสดง หรือทุนทำงวัฒนธรรมอ่ืนๆ มำต่อยอดเป็นศิลปะกำรแสดง
ใหม่ๆ รวมถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับคนดู ซึ่งเป็นรำกทำงวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของคนดูของไทย
ในปัจจุบัน 

 

 ด้านที่ 2: ปัจจัยทางด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital) 
เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำแรงงำนในอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นทักษะเชิงศลิปนิ 

เกี่ยวกับกำรสร้ำงผลงำน หรือทักษะเชิงบริหำรจัดกำรอ่ืนๆ รวมทั้งควำมคุ้มครองด้ำนแรงงำน มำตรฐำน
อำชีพต่ำงๆ เป็นต้น 

 

 ด้านที่ 3: ปัจจัยทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technological Enablers) 
เก่ียวข้องกับกำรใช้เทคโนโลยีผนวกเข้ำกับกำรด ำเนินกำรที่มีอยู่แล้ว หรือกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มำ

ช่วยยกระดับกำรด ำเนินกำร หรือยกระดับกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของอุตสำหกรรมได้ เช่น กำรใช้
ช่องทำงออนไลน์ หรือ Online platform ในกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงระหว่ำงผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ
กำรพัฒนำฐำนข้อมูลจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้อง และสนับสนุนกำรน ำข้อมูลไปใช้ต่อยอดต่อไปอีกด้วย 
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 ด้านที่ 4: ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมสร้างสรรค์ (Creative Environment) 
เกี่ยวข้องกับปัจจัยแวดล้อมต่ำงๆ ซึ่งส ำหรับอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง จะรวมทั้งเรื่องพื้นที่ 

(Space) ทั้งพื้นที่ส ำหรับกำรซ้อม กำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ รวมถึงพื้นที่ที่จะใช้แสดงอีกด้วย นอกจำกนี้จะ
เกี่ยวกับกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินจำกหน่วยงำนที่สำมำรถให้กำรสนับสนุนด้ำนเงินทุน และเกี่ยวข้องกับ
ผู้บริโภค ซึ่งคือผู้ชม (Audience) ทั้งในด้ำนจ ำนวน หรือพฤติกรรมของผู้ชมอีกด้วย 

 

 ด้านที่ 5: บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ (Role of Government) 
เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกแผนพัฒนำ ก ำหนด

ทิศทำงกำรพัฒนำของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง นโยบำยสนับสนุน โครงสร้ำงของหน่วยงำนรัฐ และ
หน่วยงำนสนับสนุน กระบวนกำรของกำรด ำเนินกำรของภำครัฐ กฎหมำย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง 

 

 ด้านที่ 6: ความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายต่างๆ (Networking / Connectivity) 
เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเครือข่ำย ควำมร่วมมือ หรือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนในประเทศ หรือกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ ทั้งภำยในอุตสำหกรรม 
หรือระหว่ำงอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง กับอุตสำหกรรมอ่ืนๆ อีกด้วย 

 
 จำกรำยละเอียดในข้ำงต้น เป็นกรอบแสดงรำยละเอียดว่ำ ปัจจัยกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม
ศิลปะกำรแสดงแต่ละด้ำนนั้น จะอยู่ภำยใต้กรอบกำรวิเครำะห์ตำม 6 Key Elements in the Creative Ecosystem 
ภำยใต้กรอบในด้ำนใด ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในกำรวิเครำะห์รำยละเอียดของปัจจัยที่จะต้องพัฒนำในด้ำนระบบนิเวศ
สร้ำงสรรค์ที่ครอบคลุมในทุกปัจจัยได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป  
 
2.2.2 กรอบการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของพอร์ตเตอร์ (Porter’s Value Chain Analysis)   

นอกจำกกรอบปัจจัยในกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ทั้ง 6 ปัจจัย ในข้ำงต้นแล้ว กำรศึกษำในครั้งนี้  
จะใช้กรอบกำรวิเครำะห์ห่วงโซ่มูลค่ำของพอร์ตเตอร์ (Porter’s Value Chain Analysis) ในกำรศึกษำห่วงโซ่มูลค่ำใน
แต่ละอุตสำหกรรม เพื่อเป็นกำรท ำควำมเข้ำใจกระบวนกำรสร้ำงมูลค่ำของแต่ละอุตสำหกรรม รวมถึงผู้เล่นที่เก่ียวข้อง
ในอุตสำหกรรม กิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน และวิเครำะห์ถึงประเด็นปัญหำของแต่ ละขั้นตอน เป็นต้น  
โดยกรอบกำรวิเครำะห์ห่วงโซ่มูลค่ำ มีรำยละเอียดดังนี้ 
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ภาพที ่14 กรอบการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของพอร์ตเตอร์ (Porter’s Value Chain Analysis) 

  
กรอบกำรวิเครำะห์ห่วงโซ่มูลค่ำนี้ มักใช้กับกำรวิเครำะห์กิจกรรมที่เกิดขึ้นในบริษัทหนึ่งๆ โดยจะแบ่ง

กิจกรรมที่ เกิดขึ้น เป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน 
(Supporting Activities) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 
กิจกรรมหลัก (Primary Activities) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตหรือสร้ำงสรรค์สินค้ำหรือบริกำร 

กำรตลำด และกำรขนส่งสินค้ำหรือบริกำรไปยังผู้บริโภค ซึ่งประกอบไปด้วย 5 กิจกรรมหลัก คือ 
1. กำรขนส่งขำเข้ำ (Inbound Logistics): คือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรได้รับหรือขนส่ง รวมถึงกำรจัดเก็บ และ

แจกจ่ำยวัตถุดิบ ก่อนเข้ำกระบวนกำรในกำรแปรรูป 
2. กำรปฏิบัติกำร (Operations): คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรแปรรูปวัตถุดิบ ให้เกิดเป็นสินค้ำหรือบริกำร 

ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนกำรผลิต และกระบวนกำรบรรจุ เป็นต้น 
3. กำรขนส่งขำออก (Outbound Logistics): คือ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกำรจัดเก็บ รวบรวม จัดจ ำหน่ำยสินคำ้

หรือบริกำรไปยังลูกค้ำ 
4. กำรตลำดและกำรขำย (Marketing and Sales): คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรชักชวนให้เกิดกำรซื้อขำย 

รวมถึงกำรโฆษณำ และช่องทำงในกำรจัดจ ำหน่ำย เป็นต้น 
5. กำรบริกำร (Services): คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรเพื่อเพิ่มมูลค่ำให้กับสินค้ำ หรือกำรบริกำร

หลังกำรขำย เป็นต้น 
 

  

Inbound
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Firm Infrastructure 

Human resource management 
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กิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) เป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมหลัก 
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 

1. โครงสร้ำงพื้นฐำนขององค์กร (Firm Infrastructure): เช่น ระบบบัญชี ระบบกำรเงิน กำรบริหำรจัดกำรของ
องค์กร เป็นต้น 

2. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Management): คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร ซึ่งรวมทั้งกำรวิเครำะห์งำน กำรสรรหำและคัดเลือก  
กำรประเมินผล กำรฝึกอบรมและพัฒนำทักษะ หรือแรงงำนสัมพันธ์ เป็นต้น 

3. กำรพัฒนำเทคโนโลยี (Technology Development): คือ กิจกรรมที่เป็นกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่สำมำรถ
เพิ่มคุณค่ำ หรือพัฒนำกระบวนกำรผลิตสินค้ำหรือบริกำรให้มีประสิทธิภำพ หรือมีมูลค่ำมำกยิ่งขึ้น 

4. กำรจัดซื้อจัดหำ (Procurement): คือ กิจกรรมกำรจัดซื้อจัดหำปัจจัยน ำเข้ำ (input) อันได้แก่วัตถุดิบ หรือ
เครื่องจักร มำใช้ในกิจกรรมหลัก  
 
จำกกรอบแนวคิดในข้ำงต้น สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับกำรวิเครำะห์ห่วงโซ่มูลค่ำในระดับอุตสำหกรรมได้ 

เนื่องจำกห่วงโซ่ในระดับอุตสำหกรรม แท้จริงแล้ว เปรียบเสมือนกำรมองภำพกระบวนกำรเพิ่มมูลค่ำในระดับ
อุตสำหกรรม โดยมีขั้นตอนหรือองค์ประกอบของกิจกรรมที่เป็นภำพรวมของบริษัทหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
กระบวนกำร จนได้ภำพกระบวนกำรเพิ่มมูลค่ำของทั้งอุตสำหกรรม  

 
ดังนั้น กำรใช้กรอบแนวคิดนี้มำวิเครำะห์และจัดท ำแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ในสำขำดนตรี 

ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ จะท ำให้สำมำรถเข้ำใจกระบวนกำรสร้ำงมูลค่ำในแต่ละอุตสำหกรรม รวมถึงเข้ำใจ  
ผู้เล่นหลักในแต่ละกระบวนกำร และกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดในอุตสำหกรรมได้ ทั้งนี้ ภำยหลังจำกที่ท ำกำรเก็บ
รวบรวมรำยละเอียดมำวิเครำะห์กระบวนกำรเพิ่มมูลค่ำของแต่ละอุตสำหกรรมนั้น จะท ำให้เห็นว่ำ ในปัจจุบัน
กระบวนกำรสร้ำงมูลค่ำของแต่ละอุตสำหกรรมนั้น มีปัญหำที่ เป็นอุปสรรคในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมนั้นๆ  
ในขั้นตอนใด ซึ่งจะท ำให้สำมำรถวิเครำะห์เชิงภำพรวมของอุตสำหกรรมได้ดีมำกยิ่งขึ้น โดยมีตัวอย่ำงผลลัพธ์กำรน ำ
กรอบแนวคิดนี้มำวิเครำะห์ในแผนภำพถัดไป 
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ภาพที ่15 ตัวอย่างการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า 

ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 

บทที ่3 สถานการณ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาศิลปะการแสดง 
ข้อมูลที่จะน ำเสนอต่อไปนี้ จะเป็นกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำข้อมูล จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลผ่ำนกำรวิจัย 

รวมถึงข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยกำรด ำเสนอจะแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ควำมเข้ำใจและ
สถานการณ์ต่ออุตสาหกรรมศิลปะการแสดงในระดับสากล เพื่อเป็นกำรอธิบำยข้อมูลในภำพรวมของอุตสำหกรรมใน
บริบทระดับสำกล และ สถานการณ์ของอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงในประเทศไทย เพื่อเป็นกำรท ำควำมเข้ำใน
สถำนกำรณ์ของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงในบริบทของประเทศไทย โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
3.1 สถานการณ์อุตสาหกรรมศิลปะการแสดงในระดับสากล 

ในส่วนต่อไปนี้ จะเป็นกำรน ำเสนอข้อมูลสถำนกำรณ์อุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง เพื่อให้เข้ำใจภำพรวมใน
เบื้องต้น ซึ่งจะเริ่มจำกกำรท ำควำมเข้ำใจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง และบทวิเครำะห์
แนวโน้มที่ส ำคัญส ำหรับอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 
3.1.1 กิจกรรมและอุตสาหกรรมที่เกีย่วข้องกับอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง 

จำกที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น เพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์ควำมเป็นไปของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงในเชิงลึก
ต่อไป จึงต้องท ำควำมเข้ำใจเบื้องต้นต่อศิลปะกำรแสดง โดยกระทรวงดิจิทัล วัฒนธรรม สื่อ และกีฬำ (Department 
for Digital, Culture, Media & Sport)  ของสหรำชอำณำจั กร  ได้ เผยแพร่  ‘Creative Industries Mapping 
Documents 2001’ ซึ่งเป็นข้อมูลภำพรวมของแต่ละอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ของสหรำชอำณำจักร  ทั้งหมด 13 
อุตสำหกรรม รวมถึงอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง  

Value Chain Analysis of Performing Art Industry 
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จำกเอกสำรชุดดังกล่ำว มีกำรน ำเสนอข้อมูลภำพรวมของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กิจกรรมหลัก (Core activity) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Related activity) ของศิลปะกำรแสดง รวมถึงอุตสำหกรรม
เก่ียวเนื่องของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 16 กิจกรรมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง 

ที่มำ: Creative Industries Mapping Documents 2001, GOV.UK 

  

Core Activities 
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• Performance production
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ส ำหรับกิจกรรมหลัก (Core activity) ของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงนั้น หำกเป็นบริบทของสหรำช
อำณำจักร จะหมำยรวมถึง กำรสร้ำงเนื้อหำ กระบวนกำรผลิตกำรแสดง กิจกรรมกำรแสดงสด (เช่น บัลเล่ต์ กำรเต้น
ร่วมสมัย ละคร ละครเพลง และโอเปร่ำ เป็นต้น) กำรตระเวนแสดง (Performance touring) กำรผลิตและออกแบบ
เสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำย และกำรจัดกำรแสง 

 
ในขณะที่กิจกรรมที่ เกี่ยวข้อง (Related activity) หรือกิจกรรมสนับสนุนกำรด ำเนินกำรหลักของ

ศิลปะกำรแสดงนั้น จะหมำยรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ กำรท่องเที่ยว สถำนบันเทิงและร้ำนอำหำร กำรสนับสนุน
ธุรกิจ กำรจัดกำรเทศกำล กำรจัดกำรสถำนที่ (โรงละคร หอประชุม สถำนแสดงเพื่อควำมบันเทิงสำธำรณะ) กำรศึกษำ 
ชุมชน กำรขำยสินค้ำ กำรจัดเลี้ยง กำรท ำเพลงประกอบและกำรเผยแพรโ่ปรแกรมกำรแสดง 

 
นอกจำกในมุมของกิจกรรมแล้วนั้น หำกกล่ำวถึงในภำพของอุตสำหกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง กำรแสดง 

สำมำรถไปเก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมอ่ืนๆ ได้อย่ำงหลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็น อุตสำหกรรมดนตรี อุตสำหกรรมโทรทัศน์
และวิทยุ อุตสำหกรรมออกแบบ อุตสำหกรรมภำพยนตร์และวิดีโอ อุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์ และอุตสำหกรรมเทคนิค
พิเศษ  

 
จำกข้อมูลข้ำงต้น จะท ำให้เห็นภำพควำมเข้ำใจในเบื้องต้นถึงกิจกรรมและรูปแบบหลักของศิลปะกำรแสดง 

หรืออุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงในภำพรวมระดับสำกล และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท ำให้เห็นถึงบริบท 
กำรด ำเนินกำรของอุตสำหกรรม และอุตสำหกรรมใกล้เคียงได้มำกข้ึน ทั้งนี้ จำกกำรหำข้อมูลเบื้องต้น พบว่ำข้อมูลเชิง
สถิติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ข้อมูลมูลค่ำของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงนั้น ยังไม่มีหน่วยงำนหลักใด ที่ได้จัดท ำและ
น ำเสนอข้อมูลไว้ ในล ำดับถัดไป จึงจะเป็นกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำแนวโน้มของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงในบริบท
ของโลกต่อไป 
  



รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดง 

 

 
57 

3.1.2 แนวโน้มที่ส าคัญของอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง 
เพื่อเป็นกำรเข้ำใจบริบท และกำรเปลี่ยนแปลงของศิลปะกำรแสดงในระดับสำกล จำกงำนวิจัยของ Kevin 

McCarthy ได้ท ำกำรศึกษำถึงแนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงของศิลปะกำรแสดงในสหรัฐอเมริกำ ใน 3 ด้ำนหลักๆ 
ประกอบด้วย 1) คนดู (Audience) 2) ศิลปิน (Artist) และ 3) องค์กรของศิลปะกำรแสดง (Organization) โดยมีแต่
ละกลุ่มมีประเด็นควำมส ำคัญ ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 17 สรุปแนวโน้วที่ส าคัญของศิลปะการแสดง 

ที่มำ: The Performing Arts in a New Era (2001) โดย Kevin McCarthy 
 

 คนดู (Audience): ในบริบทกำรแสดงของสหรัฐอเมริกำนั้น พบว่ำจ ำนวนคนดูศิลปะกำรแสดงมีมำกขึ้น 
โดยให้ค ำอธิบำยไว้เพิ่มเติมว่ำ จ ำนวนคนดูที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลมำจำกกำรเติบโตของประชำกรมำกกว่ำ 
เนื่องจำกหำกพิจำรณำจำกสัดส่วนของประชำกรที่เข้ำถึงกำรแสดงต่อจ ำนวนประชำกรทั้งหมดนั้น พบว่ำมี
สัดส่วนพอๆ กับข้อมูลปีก่อนๆ หำกพิจำรณำจำกช่องทำงกำรเข้ำถึงศิลปะกำรแสดง จะพบว่ำคนดูที่ชมกำร
แสดงสดนั้น มีสัดส่วนน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับช่องทำงอ่ืนๆ ที่เป็นกำรแสดงที่ไม่ใช่กำรแสดงสด  
(Non-live) และผ่ำนสื่อถ่ำยทอดสด (Broadcast) 

 
นอกจำกนี้ เทคโนโลยีที่มีคุณภำพมำกขึ้น ยิ่งท ำให้ประชำชนเข้ำถึงกิจกรรมบันเทิงในรูปแบบอ่ืนๆ 

ได้อย่ำงสะดวกมำกยิ่งขึ้น ยิ่งท ำให้ต้นทุนกำรเข้ำถึงกำรแสดงสดสูงขึ้นไปอีก เนื่องจำกต้องเดินทำงมำยัง
สถำนที่ที่มีกำรจัดแสดง รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ที่มักจะเลือกกิจกรรมพักผ่อนที่สำมำรถท ำได้ที่บ้ำนมำก
ขึ้นอีกด้วย 

 
  

      Audience  

•                         
                                 
     
•                                    
•                             
         live                 
                             
                               

•                             
                              
        

•                             
                                
                                 
                                   

        Artist  

•                                   
                               
              
•                                    
          (Professional     
                               
              

•                              
(Superstar artist)                
                                
                               
         

        Organization  

•                              
entertainment     mass 
marketing                               
         

•                                
              
•                               
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               dynamic    
     niche market          
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ในมุมของกำรเข้ำถึง รูปแบบกำรแสดงสดนั้น นับว่ำผู้ชมทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้ยำกกว่ำรูปแบบ
ควำมบันเทิงอ่ืนๆ และยังมีข้อจ ำกัดกำรเลือกชมอีกด้วย ไม่ว่ำจะเป็นสถำนที่จัดที่ต้องเดินทำงไป หรือรอบ
กำรแสดงที่จ ำกัด และระบุเวลำไว้อย่ำงชัดเจน ซึ่งกล่ำวได้ว่ำ เป็นรูปแบบควำมบันเทิงที่มีควำมยืดหยุ่นต่ ำ 
สวนทำงกับพฤติกรรมผู้บริโภค ที่อยำกจะเลือกวัน เวลำ และสถำนที่ที่ต้องกำรได้ จึงมักจะเลือกเสพควำม
บันเทิงในรูปแบบอ่ืนๆ มำกกว่ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ประชำกรรุ่นใหม่ หรือ Generation-Y ที่มีควำมสำมำรถ
ในกำรใช้เทคโนโลยีได้ดีกว่ำประชำกรรุ่นก่อนๆ ไม่มีควำมสนใจที่จะเสพศิลปะกำรแสดงสดมำกข้ึนไปอีก 

 

 ศิลปิน (Artist): แม้ว่ำในภำพรวม จะดูเหมือนว่ำจ ำนวนศิลปินในสหรัฐอเมริกำจะมีจ ำนวนมำกขึ้น แต่หำก
พิจำรณำในรำยละเอียด จะพบว่ำ จ ำนวนศิลปินที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินมือสมัครเล่น หรือศิลปิน
ที่จะสร้ำงงำนเป็นงำนอดิเรก แต่ไม่ใช่ศิลปินที่เป็นอำชีพหลัก ส่วนหนึ่ง อำจะเป็นเพรำะค่ำตอบแทนของ
ศิลปินที่น้อย จึงท ำให้ไม่สำมำรถเลี้ยงชีพได้ จึงต้องหำอำชีพอ่ืนๆ เป็นอำชีพหลัก และมีอำชีพศิลปินเป็น
อำชีพเสริม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่ำตอบแทนของศิลปินช ำนำญกำร (Professional artist) ที่มีระดับกำรศึกษำ
เทียบเท่ำกันกับอำชีพอื่นๆ พบว่ำอำชีพศิลปินช ำนำญกำร ได้รับค่ำตอบแทนน้อยกว่ำสำยอำชีพอื่นๆ เสียด้วย 

นอกจำกนี้ ในแวดวงศิลปินกันเอง ก็พบว่ำศิลปินที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว (Superstar artist) มักได้รับ
กำรสนับสนุนแบบกระจุก โดยในรำยงำน ระบุว่ำ นักกำรตลำดผู้มีอ ำนำจในกำรเลือกศิลปินในกำรให้ทุน 
หรือสนับสนุนกำรสร้ำงงำนศิลปะ มักจะเลือกศิลปินที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว มำกกว่ำจะเลือกสนับสนุนศิลปินรุ่น
ใหม่ 

 

 องค์กรของศิลปะการแสดง (Organization): แม้ว่ำองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศิลปะกำรแสดง จะประกอบไป
ด้วยกลุ่มศิลปิน องค์กรไม่แสวงผลก ำไร หรือบริษัทผลิตละครเวที เป็นต้น จำกข้อมูลพบว่ำ ในช่วงหลัง 
องค์กรเชิงพำณิชย์ส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้นกำรผลิตกำรแสดงเพื่อควำมบันเทิงเป็นหลัก เนื่องจำกเป็นรูปแบบกำร
แสดงที่สำมำรถเข้ำถึงคนหมู่มำกได้ง่ำยกว่ำศิลปะกำรแสดงรูปแบบกำรแสดงสด เช่น ละครเวที ที่เข้ำถึงได้
ยำกกว่ำ และอำจต้องอำศัยกำรตีควำม หรือมีวิธีกำรตีควำม ท ำให้องค์กรเชิงพำณิชย์ ที่จะต้องมุ่งผลิตละคร
ที่สำมำรถมีผู้ชม ก็จะต้องปรับเป็นเชิงกำรแสดงในเชิงกำรเป็นเครื่องมือทำงกำรตลำด ที่ใช้นักแสดงเป็น
ศิลปินที่มีชื่อเสียง หรือนักแสดงที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว มำเป็นนักแสดงหลักเพื่อดึงดูดคนดูผ่ำนฐำนแฟนคลับ 

ในขณะที่องค์กรไม่แสดงหำผลก ำไร ก็ยังมุ่งผลิตกำรแสดงสด และผลิตละครเชิงศิลปะต่อไป แต่จะ
ประสบปัญหำเชิงกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เนื่องจำกมีต้นทุนกำรด ำเนินกำรที่สูงมำก และไม่มุ่งเน้นกำรผลิต
เพื่อก ำไร ท ำให้ต้องปรับลดค่ำใช้จ่ำยให้ได้มำกที่สุด เช่น ลดจ ำนวนคนในองค์กร ท ำให้องค์กรไม่แสวงหำผล
ก ำไรนั้น มีขนำดที่เล็กลงในอนำคต และบำงส่วนอำจต้องใช้แรงงำนอำสำสมัครที่ไม่มีค่ำตอบแทน หรือมี
ค่ำตอบแทนรำคำถูก มำเป็นแรงงำนในกำรผลิต แต่น ำมำซึ่งข้อดีบำงประกำร คือองค์กรจะมีควำมคล่องตัว
มำกขึ้น มีกำรด ำเนินกำรที่เป็นอิสระมำกขึ้น สำมำรถด ำเนินกำรได้หลำกหลำย ตำมวัตถุประสงค์ของแต่ละ
กลุ่ม และท ำให้สำมำรถเข้ำถึงตลำดที่เป็น niche market และผลิตงำนที่หลำกหลำย รวมถึงงำนที่องค์กร
เชิงพำณิชย์ไม่สนใจ เช่น บำงพื้นที่ที่องค์กรขนำดใหญ่ไม่สำมำรถเข้ำถึงได้เนื่องจำกไม่คุ้มทุน หรือเป็นเนื้อหำ
ที่คนส่วนใหญ่ไม่สนใจ เป็นต้น 
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จำกข้อมูลข้ำงต้นเห็นได้ชัดเจนว่ำทิศทำงหรือแนวโน้มของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงประสบข้อจ ำกัด

หลำยๆ ประเด็นทั้งภัยคุกคำมจำกผลของกำรเติบโตของเทคโนโลยี ที่ท ำให้ผู้บริโภคเข้ำถึงรูปแบบควำมบันเทิง
ประเภทอ่ืนมำกกว่ำ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ศิลปินที่เป็นอำชีพหลักดูเหมือนจะยิ่งมีจ ำนวนลดลง แทนที่ด้วย
ศิลปินที่เป็นงำนเสริม หรืองำนอดิเรกมำกกว่ำ และองค์กรที่จะต้องมีกำรปรับตัวให้เข้ำกับปัญหำทำงเรื่องต้นทุน ท ำให้
เห็นว่ำ ศิลปะกำรแสดงนั้น ยังต้องอำศัยกำรปรับตัวให้เข้ำกับควำมเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถอยู่รอดได้
ต่อไปในอนำคต 

 
นอกจำกกำรท ำควำมเข้ำใจควำมเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำงๆ ของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง อันจะเป็น

ประโยชน์ต่อกำรออกแบบแนวทำงกำรสนับสนนุเพื่อให้ปรับตัวเข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำงๆ ได้ต่อไปนั้น ล ำดับ
ถัดไป จะเป็นกำรน ำเสนอผลกำรรวบรวมข้อมูล เพื่ออธิบำยถึงสถำนกำรณ์ศิลปะกำรแสดงของประเทศไทย ว่ำจะมี
ควำมเหมือน หรือแตกต่ำงกับสถำนกำรณ์ในบริบทของต่ำงประเทศ ตำมที่ได้น ำเสนอมำในข้ำงต้นหรือไม่ โดยสำมำรถ
ศึกษำได้จำกหัวข้อต่อไปนี้ 

 
3.2 สถานการณ์ของอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงในประเทศไทย 

ตำมที่ได้กล่ำวไปข้ำงต้น ส่วนต่อไปนี้ จะเป็นกำรอธิบำยถึงภำพรวมสถำนกำรณ์ของศิลปะกำรแสดงของไทย 
ซึ่งจะมีทั้งข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเชิงบรรยำยเพื่อให้เข้ำใจภำพรวมมำกยิ่งขึ้น โดยจะแบ่งออกเป็น 6 
หัวข้อ คือ 

1) มูลค่ำทำงเศรษฐกิจของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงในประเทศไทย 
2) ข้อมูลภำพรวมกำรแสดงละครเวที และเทศกำลศลิปะกำรแสดงที่ส ำคัญของไทย 
3) กระแสหลักของศิลปะกำรแสดงของไทย 
4) ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) ของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงในประเทศไทย 
5) ระบบนิเวศ (Ecology) ของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของไทย 
6) กำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมดนตรีของไทย 
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โดยจะมีรำยละเอียดในแต่ละหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
3.2.1 มูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงในประเทศไทย 

ในกำรท ำควำมเข้ำใจสถำนกำรณ์ของศิลปะกำรแสดงของไทยนั้น ส่วนแรกจะเป็นกำรท ำควำมเข้ำใจ
สถำนกำรณ์เบื้องต้นของแต่ละอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์สำขำศิลปะกำรแสดง เปรียบเทียบกับสำขำอ่ืนๆ โดยท ำควำม
เข้ำใจผ่ำนข้อมูลเชิงสถิติ ซึ่งศูนย์บริกำรวิชำกำรเศรษฐศำสตร์คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ได้จัดท ำ
รำยงำนประมวลผลมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์จ ำแนกตำมสำขำกำรผลิต และข้อมูลจ ำนวน
แรงงำนที่อยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ โดยได้รวบรวมข้อมูลมูลค่ำของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ของประเทศไทย 
ซึ่งประกอบด้วย 12 อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์หลักข้ำงต้น รวมถึง 3 อุตสำหกรรมกำรบริกำรที่ เกี่ยวเนื่องกับ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วย กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กำรแพทย์แผนไทย และอำหำรไทย  โดย
สำมำรถเปรียบเทียบมูลค่ำและอัตรำกำรเติบโตของแต่ละอุตสำหกรรม ดังแผนภำพต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที ่18 เปรียบเทียบขนาดและการเติบโตของอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงกับสาขาอืน่ 

ที่มำ: รำยงำนประมวลผลมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของอุตสำหกรรมสรำ้งสรรค์จ ำแนกตำมสำขำกำรผลิต และข้อมลูจ ำนวนแรงงำน
ที่อยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ โดย ศูนย์บริกำรวิชำกำรเศรษฐศำสตร์ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
 หำกเปรียบเทียบมูลค่ำของแต่ละอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ณ ปี พ.ศ. 2560 และอัตรำกำรเติบโตของแต่ละ 
อุตสำหกรรม (ค ำนวณจำกมูลค่ำปี พ.ศ. 2553 - 2560) โดยแสดงดังแผนภำพในข้ำงต้น เห็นได้ว่ำอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยของกำรศึกษำในครั้งนี้ หรืออุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงนั้น ค่อนข้ำงมีมูลค่ำและกำรเติบโตที่น้อย เมื่อเทียบ
กับอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์อ่ืนๆ 
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ภาพที ่19 อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง 

ที่มำ: รำยงำนประมวลผลมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของอุตสำหกรรมสรำ้งสรรค์จ ำแนกตำมสำขำกำรผลิต และข้อมลูจ ำนวนแรงงำน
ที่อยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ โดย ศูนย์บริกำรวิชำกำรเศรษฐศำสตร์ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
 นอกจำกนี้ หำกพิจำรณำเฉพำะข้อมูลของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงนั้น พบว่ำข้อมูลล่ำสุด คือข้อมูล  
ณ ปี พ.ศ. 2560 อุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของไทยมีมูลค่ำอยู่ที่ 19,391 ล้ำนบำท และมีอัตรำกำรเติบโตอยู่ที่  
3.01% CAGR จำกปี พ.ศ. 2556 ที่มีมูลค่ำอยู่ที่ 17,223 ล้ำนบำท 
 จำกข้อมูลมูลค่ำของอุตสำหกรรมดังกล่ำว จะเป็นรวบรวมมูลค่ำของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ โดยเรียกดูตำม
รหัสมำตรฐำนอุตสำหกรรมของไทย (Thailand Standard Industrial Classification หรือ TSIC) แบ่งออกเป็น 
 

หำกพิจำรณำจำกรหัส TSIC ระดับ 4 หลัก จะประกอบไปด้วย  
รหัส 7810 กิจกรรมของส ำนักงำนจัดหำหรือตัวแทนจัดหำงำน  

 รหัส 9000 กิจกรรมกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะและควำมบันเทิง 
รหัส 9329 กิจกรรมกำรแสดงโชว์เพื่อควำมบันเทิงและกำรนันทนำกำร 
 
หำกพิจำรณำจำกรหัส TSIC ระดับ 5 หลัก จะประกอบไปด้วย  

 รหัส 90002 กิจกรรมด้ำนควำมบันเทิง 
รหัส 93292 กิจกรรมกำรแสดงโชว์เพื่อควำมบันเทิงและกำรนันทนำกำร 
 
จะเห็นได้ว่ำ กำรจัดกลุ่มกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ตำมรหัส TSIC ดังกล่ำวนั้น ไม่มีกำรแยกรหัสส ำหรับกิจกรรม

ศิลปะกำรแสดงโดยเฉพำะ แต่จะถูกรวมเป็นกิจกรรมเพื่อควำมบันเทิง หรือกิจกรรมของกำรจัดหำตัวแทน เป็นหลัก 
โดยจะรวมเอำกิจกรรมในรูปแบบอ่ืนๆ นอกเหนือจำกศิลปะกำรแสดงเข้ำไปด้วย ท ำให้ตัวเลขมูลค่ำของอุตสำหกรรมที่
มีกำรจัดท ำไว้แล้วนั้น อำจไม่สะท้อนมูลค่ำที่แท้จริงของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงได้อย่ำงถูกต้องมำกนัก 
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 นอกจำกข้อมูลเชิงมูลค่ำของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์รำยสำขำตำมข้ำงต้นนั้น  หำกพิจำรณำข้อมูลตัวเลข
สัดส่วนกำรจ้ำงงำน และรำยได้เฉลี่ยของแรงงำนในอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์แต่ละสำขำ ซึ่งจำกกำรรวบรวมข้อมูลของ
รำยงำนฉบับเดียวกันนี้ ข้อมูลกำรจ้ำงงำนของศิลปะกำรแสดง จะถูกพิจำรณำรวมกับแรงงำนของอุตสำหกรรมดนตรี 
และอุตสำหกรรมทัศนศิลป์อีกด้วย ท ำให้มีกำรจัดแบ่งแรงงำนออกเป็น 9 กลุ่มอุตสำหกรรมที่มีควำมใกล้เคียงกัน ซึ่งมี
รำยละเอียดดังแผนภำพต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที ่20 เปรียบเทียบตัวเลขสดัส่วนแรงงานและรายได้เฉลี่ยของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

ที่มำ: รำยงำนประมวลผลมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของอุตสำหกรรมสรำ้งสรรค์จ ำแนกตำมสำขำกำรผลิต และข้อมลูจ ำนวนแรงงำน  
  

จำกรำยงำนข้ำงต้น ระบุว่ำ มีตัวเลขกำรจ้ำงงำนของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ของประเทศไทยในป ีพ.ศ. 2560 
รวมทั้งสิ้น 826,026 คน โดยแบ่งออกเป็นกำรจ้ำงงำนในอุตสำหกรรมงำนฝีมือและหัตถกรรม 300,829 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 36.4 ของแรงงำนสร้ำงสรรค์ทั้งหมด) อุตสำหกรรมกำรโฆษณำ 203,014 คน (คิดเป็นร้อยละ 24.6 ของ
แรงงำนสร้ำงสรรค์ทั้งหมด) อุตสำหกรรมกำรออกแบบ 64,088 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.8 ของแรงงำนสร้ำงสรรค์
ทั้งหมด) อุตสำหกรรมดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ 69,250 คน (คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของแรงงำนสร้ำงสรรค์
ทั้งหมด) อุตสำหกรรมสถำปัตยกรรม 68,119 คน (คิดเป็นร้อยละ 8.3 ของแรงงำนสร้ำงสรรค์ทั้งหมด) อุตสำหกรรม
ภำพยนตร์ โทรทัศน์ วิดีทัศน์ วิทยุ และกำรถ่ำยภำพ 51,701 คน (คิดเป็นร้อยละ 6.3 ของแรงงำนสร้ำงสรรค์ทั้งหมด) 
อุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ 41,249 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.0 ของแรงงำนสร้ำงสรรค์ทั้งหมด) อุตสำหกรรมกำรพิมพ์ 
13,761 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.7 ของแรงงำนสร้ำงสรรค์ทั้งหมด) และอุตสำหกรรมพิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี่และห้องสมุด 
13,934 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.7 ของแรงงำนสร้ำงสรรค์ทั้งหมด) 
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หำกพิจำรณำตัวเลขรำยได้เฉลี่ยของแรงงำนในอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2560 จะเห็นได้ว่ำ 
แรงงำนในอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์มีรำยได้เฉลี่ยมำกที่สุด คือ 42,340 บำทต่อคนต่อเดือน รองลงมำคือแรงงำนใน
อุตสำหกรรมกำรพิมพ์มีรำยได้เฉลี่ย 29,000 บำทต่อคนต่อเดือน และอุตสำหกรรมโฆษณำมีรำยได้เฉลี่ย 26,884 บำท
ต่อคนต่อเดือน ในขณะที่แรงงำนในอุตสำหกรรมงำนฝีมือและหัตถกรรมมีรำยได้เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 8,619 บำทต่อคน
ต่อเดือน รองลงมำคือแรงงำนในอุตสำหกรรมดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ ที่มีรำยได้เฉลี่ย 12,873 บำทต่อ
คนต่อเดือน 
 จำกข้อมูลที่น ำเสนอในข้ำงต้น เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบตัวเลขของอุตสำหกรรมดนตรี ศิลปะกำรแสดง และ
ทัศนศิลป์นั้น เห็นได้ว่ำอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงไม่เพียงแต่เป็นอุตสำหกรรมที่มีมูลค่ำและอัตรำกำรเจริญเติบโตที่
ค่อนข้ำงน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับสำขำอ่ืนในอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์เท่ำนั้น แต่ในด้ำนกำรจ้ำงงำน อุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ในสำขำศิลปะกำรแสดง ยังเป็นกลุ่มอุตสำหกรรมที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนน้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 รอง
จำกอุตสำหกรรมงำนฝีมือและหัตถกรรมเท่ำนั้น 
 
3.2.2 ข้อมูลภาพรวมการแสดงละครเวที และเทศกาลศิลปะการแสดงที่ส าคัญของไทย 

นอกจำกข้อมูลเชิงสถิติ ที่บอกถึงมูลค่ำ และจ ำนวนกำรจ้ำงงำนของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงที่น ำเสนอ
ไปข้ำงต้นนั้น ข้อมูลต่อไปนี้ จะเป็นกำรน ำเสนอข้อมูลภำพรวมกำรแสดงที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 21 ข้อมูลสถิติการแสดงละครเวทีของไทย (ข้อมูลปี พ.ศ. 2562) 

ที่มำ: The Showhopper (ข้อมูลเชิงสถิติค ำนวณจำกละครเวทีท่ีมีกำรประชำสัมพันธ์ผำ่นเพจ ‘The Showhopper’)  
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จำกข้อมูลของ The Showhopper ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์น ำเสนอข่ำวและควำมเคลื่อนไหวด้ำนกำรแสดงละคร
เวทีของไทย ผ่ำนสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ละครเวทีที่ส ำคัญ และเป็นช่องทำงหลักที่คนดู
สำมำรถติดตำมข่ำวสำรละครเวทีที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปีได้ โดยทำงกลุ่มได้มีกำรน ำเสนอข้อมูลที่น่ำสนใจ คือกำรสรุป
ละครเวทีที่เกิดขึ้นตลอดปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีละครเวทีเกิดขึ้นทั้งหมด 176 เรื่อง รวมทั้งหมด 974 รอบตลอดปี หำก
พิจำรณำจ ำนวนรอบเป็นรำยเดือนที่จัด จะพบว่ำในช่วงครึ่งหลังของปี มีจ ำนวนรอบกำรแสดงที่สูงกว่ำครึ่งปีแรกอย่ำง
เห็นได้ชัด 

นอกจำกนี้ หำกแบ่งตำมสัดส่วนประเภทของละคร พบว่ำร้อยละ 49 ของรอบกำรแสดงทั้งหมด เป็นละครพดู 
รองลงมำ ร้อยละ 25 เป็นละครที่ไม่ใช้ภำษำในกำรสื่อสำร (เช่น ละครเต้น ละครใบ้) ร้อยละ 24 เป็นละครเพลง และ
ส่วนสุดท้ำยร้อยละ 2 เป็นประเภทคอนเสิร์ตละครเพลง 

 
หำกพิจำรณำเป็นเรื่องที่ท ำกำรแสดง พบว่ำเรื่องที่มีจ ำนวนรอบกำรแสดงสูงสุดอันดับที่ 1 มี 2 เรื่องที่มี

จ ำนวนรอบกำรแสดงเท่ำกันที่ 66 รอบ (คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของจ ำนวนรอบทั้งปี) ได้แก่เรื่อง ‘Disney’s The Lion 
King’ โดยบริษัท BEC และ Scenario เป็นผู้น ำเข้ำละครเวทีเข้ำมำแสดงในประเทศ และเรื่อง ‘หัวหินฉันคิดถึงเธอ’ 
โดย Cicada Amphitheatre อันดับ 2 ที่มีจ ำนวนรอบกำรแสดง 50 รอบ (คิดเป็นร้อยละ 5.1 ของจ ำนวนรอบทั้งปี) 
คือเรื่อง ‘เรื่องเล่ำจำกห่ิงห้อย’ โดย Blind Experience และอันดับ 3 ที่จ ำนวนรอบกำรแสดง 41 รอบ (คิดเป็นร้อย
ละ 4.2 ของจ ำนวนรอบทั้งปี) คือเร่ือง ‘เพลิงอำรยะ’ โดย โรงละครมำยำฤทธิ์ 

 
นอกจำกข้อมูลเชิงสถิติที่ทำงเพจน ำเสนอแล้วนั้น ยังได้ตั้งขอสังเกตว่ำ ตลอดปี พ.ศ. 2562 มีจ ำนวนรอบกำร

แสดงที่มำกกว่ำปีอ่ืนๆ อีกด้วย เหตุผลเนื่องมำจำกกำรน ำเข้ำละครที่มีมำตรฐำนระดับสำกลอย่ำง ‘Disney’s The 
Lion King’ ที่มีจ ำนวนรอบกำรแสดงค่อนข้ำงเยอะ ประกอบกับหลำยๆ ละครเวทีอ่ืนๆ ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง
โอกำสครบรอบหน่วยงำน หรือครบรอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ ถูกจัดขึ้นเป็นจ ำนวนมำกตลอดปี  พ.ศ. 2562 
ด้วยเช่นกัน แต่แม้ว่ำจะดูเหมือนมีจ ำนวนกำรแสดงเกิดขึ้นเป็นจ ำนวนมำก แต่พบว่ำแท้จริงแล้ว ผู้ชมคนไทยอำจไม่ได้
สนใจเข้ำชมกำรแสดงละครเวทีมำกนัก สังเกตุได้จำกจ ำนวนบตัรที่ถูกจ ำหน่ำยของ ‘Disney’s The Lion King’ ที่เป็น
ละครเวทีมำตรฐำนระดับโลก และได้รับกำรตอบรับอย่ำงดีเยี่ยมในหลำยประเทศ แต่ในประเทศไทย พบว่ำมีจ ำนวน
บัตรที่ถูกจ ำหน่ำยประมำณร้อยละ 60 ของจ ำนวนบัตรทั้งหมดเท่ำนั้น สะท้อนให้เห็นว่ำ โดยรวมแล้ว ผู้ชมคนไทยอำจ
ยังไม่ได้สนใจเข้ำชมละครเวทีเท่ำที่ควร 
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ภาพที่ 22 เทศกาลของศิลปะการแสดงในประเทศไทย 

ที่มำ: จำกเว็บไซต์และ Facebook หลักของแต่ละเทศกำล 
 
นอกจำกภำพรวมกำรแสดงละคร พิจำรณำจำกจ ำนวนกำรแสดงละครเวทีต่ำงๆ แล้วนั้น พบว่ำเทศกำลละคร

เวทีก็มีหลำกหลำยเทศกำลที่น่ำสนใจ ไม่ว่ำจะเป็น เทศกาลละครเวทีกรุงเทพ (Bangkok Theatre Festival หรือ 
BTF) ที่จัดมำแล้วเกือบ 20 ปี โดยเครือข่ำยละครกรุงเทพ กลุ่มศิลปินกำรแสดงที่ เป็นเหมือนกลุ่มหลักของ
ศิลปะกำรแสดงของไทย หรือเทศกาลละครนานาชาติส าหรับเด็กและเยาวชน (Bangkok International Children’s 
Festival หรือ BICT Fest) ซึ่งเป็นเทศกำลละครส ำหรับเด็ก เยำวชน และครอบครัว แม้ว่ำจะมีอำยุเทศกำลไม่นำนนัก 
แต่ทุกปีที่จัด ได้รับกำรตอบรับจำกผู้ชมกลุ่มครอบครัวต่ำงๆ เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ เทศกำลศิลปะ Low Fat Art 
Fest คือเทศกำลศิลปะที่จัดขึ้นในพื้นที่ชุมชนท่ำดินแดง คลองสำน ที่น ำเสนองำนศิลปะอย่ำงน่ำสนใจ รวมถึง
ศิลปะกำรแสดง ที่เป็นหัวใจหลักของเทศกำล และเป็นเทศกำลที่ใช้พื้นที่ของชุมชน สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชุมชน
บริเวณคลองสำนได้เป็นอย่ำงดี และสุดท้ำยคือ การประชุมนานาชาติทางศิลปะการแสดงแห่งกรุงเทพมหานคร 
(Bangkok International Performing Arts Meeting หรือ BIPAM) ซึ่งเป็นกำรประชุมด้ำนศิลปะกำรแสดงที่
ตั้งเป้ำหมำยจะเป็นกำรประชุมหลักของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และถอดรูปแบบมำจำก TPAM กำรประชุม
ด้ำนศิลปะกำรแสดงที่จัดขึ้นที่โยโกฮำมำ ประเทศญี่ปุ่น 

 
จำกข้อมูลข้ำงต้น ท ำให้เห็นว่ำ แท้จริงแล้วเทศกำลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะกำรแสดงของไทยนั้น มีจ ำนวนและ

ควำมหลำยหลำยมำกขึ้นในช่วงหลังมำนี้ มีรูปแบบกำรกำรด ำเนินกำรที่หลำกหลำยมำกขึ้น เช่น เทศกำลที่เข้ำกับ
ชุมชน เทศกำลละครส ำหรับครอบครัว หรือกำรประชุมเชิงวิชำกำร เป็นผลมำจำกกลุ่มละครหลำยๆ กลุ่ม พยำยำมคิด
รูปแบบกำรน ำเสนอศิลปะกำรแสดงที่หลำกหลำย เพื่อเป็นกำรสร้ำงจ ำนวนคนดูให้มำกข้ึนในอนำคตนั่นเอง 

 
  

Bangkok Theatre Festival (BTF) 

Low Fat Art Fes 

Bangkok International Children’s Festival (BICT Fest) 

Bangkok International Performing Arts Meeting (BIPAM) 
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3.2.3 กระแสหลักของศิลปะการแสดงของไทย 
เมื่อเข้ำใจสถำนกำรณ์ควำมเป็นไปในภำพรวมของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของไทย ตำมที่ได้น ำเสนอใน

ข้ำงต้นแล้วนั้น ถัดมำ จะเป็นกำรน ำเสนอข้อมูลในเชิงลึก โดยใช้ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ศิลปะกำรแสดงของไทย ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน โดยส่วนต่อไปนี้ จะเป็นกำรท ำควำมเข้ำใจรูปแบบ
หรือกระแสของศิลปะกำรแสดงของไทย (ครอบคลุมทั้งในรูปแบบของละครเวที และกำรเต้น) โดยกำรด ำเนินกำรใน
อุตสำหกรรมนี้นั้น สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 กระแส คือ กำรผลิตกำรแสดงเชิงศิลปะ (For Art’s sake) และกำรผลิต
กำรแสดงเชิงธุรกิจ (As a business) 

 

 
ภาพที่ 23 การแบ่งกลุ่มกระแสหลักของศิลปะการแสดงของไทย 

ที่มำ: ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ ์
 

 การผลิตการแสดงเชิงศิลปะ (For Art’s sake) : คือกำรผลิตกำรแสดงที่ไม่ได้มองผลลัพธ์ของกำร
ด ำเนินกำรเชิงมูลค่ำของตัวเงินที่จะเกิดขึ้น แต่มีเป้ำหมำยหลักคือเป็นกำรแสดงเพื่อสร้ำงสุนทรียะทำงศิลปะ
เป็นหลัก เพื่อให้คนดูได้เข้ำถึงศิลปะกำรแสดง และน ำเสนอแง่มุม หรือเนื้อหำที่หลำกหลำย ยกตัวอย่ำงเช่น 
กำรแสดงของนักเรียนนักศึกษำในสถำบันกำรศึกษำ หรือกำรแสดงที่ถูกผลิตโดยกลุ่มละครเวทีโรงเล็กโดย
ส่วนใหญ่ 
 

 การผลิตการแสดงเชิงธุรกิจ (As a business): คือกำรผลิตกำรแสดงนอกเหนือจำกมีเป้ำหมำยเชิงผลิตกำร
แสดงแล้วนั้น ยังมีเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนในเชิงธุรกิจอีกด้วย ซึ่งจะเป็นจุดที่แตกต่ำงกับกลุ่ม
แรก อำจะเป็นเพรำะหลักๆ หน่วยงำนในรูปแบบนี้ถูกตั้งขึ้นในรูปแบบบริษัทผลิตกำรแสดง ที่ต้อง
บริหำรธุรกิจให้อยู่รอดต่อไป จึงต้องมีกำรค ำนึงถึงกำรบริหำรจัดกำรบริษัท ต้นทุน และก ำไรเป็นหลัก 
ตัวอย่ำงกำรด ำเนินกำรเช่น กำรผลิตละครของโรงละครเวทีขนำดใหญ่ รวมถึงกำรแสดงตำมกิจกรรมต่ำงๆ 
อีกด้วย 
 

            
       

1          (For Arts’ sake) 

2           (As a business) 

                                                 

                                                     

         
               

               
            

       
         

            
Event 

            : 

            : •          (Theatre)
•         (Dance) 

*                                   
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จำกข้อมูลในข้ำงต้น ท ำให้เข้ำใจควำมแตกต่ำงของกำรด ำเนินกำรผลิตกำรแสดงในประเทศ ที่มีควำม
แตกต่ำงกันในเรื่องเป้ำหมำยของกำรผลิตศิลปะกำรแสดง บำงคนอำจมีทัศนคติต่อกำรด ำเนินกำรที่แตกต่ำงกันนี้ ว่ำ
กำรผลิตกำรแสดงในเชิงธุรกิจ ดูเหมือนเป็นกำรผลิตศิลปะกำรแสดงที่ไม่ได้ตอบโจทย์กำรด ำเนินกำรเชิงศิลปะ ซึ่งอำจ
เป็นควำมเข้ำใจที่ผิด เนื่องจำกกำรผลิตในเชิงธุรกิจนั้น เป็นเพียงกำรด ำเนินกำรเพื่อตอบเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรของ
หน่วยงำนอีกเป้ำหมำยหนึ่ง เพื่อบริหำรจัดกำรให้หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินต่อไปได้ และสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภคที่
หลำกหลำยมำกข้ึน 

 
3.2.4 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงในประเทศไทย 

ล ำดับต่อไป เป็นกำรน ำเสนอข้อมูลห่วงโซ่มูลค่ำ (Value Chain) ของกำรผลิตศิลปะกำรแสดงของไทย ซึ่งท ำ
ให้เห็นภำพมำกยิ่งขึ้นว่ำ ในกระบวนกำรผลิตกำรแสดงในแต่ละครั้งประกอบไปด้วยกิจกรรมใดบ้ำง เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินกำรในรูปแบบอะไรบ้ำง ตั้งแต่กำรออกแบบกำรแสดง จนถึงกำรน ำส่งกำรแสดงสดไปสู่ผู้บริโภค หรือคนดูใน
ที่สุด ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลักๆ คือ 1) ขั้นตอนกำรออกแบบ (Designing) 2) ขั้นตอนกำรเตรียมกำรแสดง 
(Packaging / Producing) และ 3) น ำส่งกำรแสดง (Delivery / Performance) รำยละเอียดดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 24 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงในประเทศไทย 

ที่มำ: ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
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1) ขั้นตอนกำรออกแบบ (Designing): เป็นช่วงแรกของกระบวนกำรผลิตกำรแสดง ซึ่งจะเป็นขั้นตอนของ 
กำรออกแบบ ไม่ว่ำจะเป็นบทละคร ดนตรีประกอบ หรือกำรออกแบบท่ำเต้นประกอบในกำรแสดง หรือใน
รูปแบบกำรเต้นที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของกำรแสดงละคร กำรเต้นก็จะต้องอำศัยกระบวนกำรเชิงออกแบบ
ท่ำเต้นต่ำงๆ ด้วยเช่นกัน โดยผลของขั้นตอนแรกนี้ จะได้แผนเชิงกำรออกแบบ ส่วนของละครก็จะได้บท
ละคร เป็นต้น 
 

2) ขั้นตอนกำรเตรียมกำรแสดง (Packaging / Producing): ภำยหลังจำกที่ได้รำยละเอียดเชิงกำรออกแบบ 
กำรแสดง ขั้นต่อมำ จะเป็นกำรเตรียมกำรแสดง ประกอบไปด้วยกำรหำนักแสดง ผ่ำนกำรคัดเลือก (casting) 
เพื่อหำนักแสดงที่สำมำรถรับบทตำมบทละครต่ำงๆ รวมถึงท ำกำรซ้อมกำรแสดง และเตรียมองค์ประกอบ
อ่ืนๆ ของกำรแสดง เช่น stage production เตรียมอุปกรณ์แสงสีเสียง ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกำรแสดง
ด้วยเช่นกัน 

 
3) กำรน ำส่งกำรแสดง (Delivery / Performance): หรือเรียกว่ำ กำรแสดงสด ตำมจ ำนวนรอบกำรแสดงที่

ก ำหนดไว้ นับเป็นกำรน ำส่ง end product คือกำรแสดงสดไปถึงคนดู ซึ่งจะจัดขึ้น ณ สถำนที่ท ำกำรแสดง 
เช่น โรงละคร เวทีในเทศกำล หรือสถำนที่อ่ืนๆ เป็นต้น ในขณะเดียวกัน จะรวมถึงกิจกรรมสนับสนุนกำร
แสดงสดอ่ืนๆ เช่น กิจกรรมทำงกำรตลำด กำรประชำสัมพันธ์ กำรขำยบัตร หรือบำงครั้ง อำจมีกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำที่ระลึกหลังจำกท ำกำรแสดงจบอีกด้วย 

 
ทั้งนี้ ในกระบวนกำรผลิตแต่ละครั้ง จะต้องมีผู้ควบคุมกำรแสดงในภำพรวม คือ โปรดิวเซอร์ หรือผู้จัดกำร

กำรละคร ที่จะควบคุมกระบวนกำรสร้ำงกำรแสดงตั้งแต่แรก ตลอดจนจบกระบวนกำรแสดงทั้งหมด ซึ่งมีหน้ำที่ในกำร
บริหำรจัดกำรทั้งกำรผลิต จัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ นักแสดง หรือจัดกำรเชิงกำรเงิน เป็นต้น 

 
3.2.5 ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงของไทย 

ข้อมูลห่วงโซ่อุปทำนในข้ำงต้นนั้น เป็นกำรอธิบำยกระบวนกำรผลิต ในกำรสร้ำงกำรแสดง ในแต่ละครั้ง  
ว่ำประกอบไปด้วยกิจกรรมเชิงกำรผลิตแต่ละขั้นตอนอย่ำงไรบ้ำง ในล ำดับถัดไป จะเป็นกำรน ำเสนอข้อมูลที่จะขยำย
ควำมเข้ำใจให้เห็นภำพรวมของอุตสำหกรรมมำกขึ้น ว่ำบริบทอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของไทยนั้น จะต้อง
เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนใดบ้ำง มีกลุ่มใดเป็นผู้ผลิตหลัก และมีเส้นทำงกำรผลิตในภำพรวมเป็นอย่ำงไร ซึ่งเป็นภำพ
ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของไทย ดังนี้ 
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ภาพที่ 25 ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงของไทย 

ที่มำ: ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
 
ภำพที่แสดงข้ำงต้นอธิบำยได้ว่ำ กำรศึกษำจะเป็นหน่วยผลิตแรงงำนด้ำนศิลปะกำรแสดง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

คือศิลปินที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรแสดง ซึ่งจะประกอบไปด้วย แรงงำนที่ผ่ำนหลักสูตรศิลปะกำรแสดงโดยตรง 
หรือแรงงำนในสำขำอ่ืนๆ จำกอำชีพในอุตสำหกรรมอ่ืน แต่มีทักษะกำรแสดง หรือเคยได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำร
แสดง ผ่ำนสถำบันอิสระต่ำงๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมในอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง ศิลปินแต่ละรำย จะมีทำงเลือกที่จะ
เข้ำร่วมเป็นแรงงำนในหน่วยงำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นในบริษัทกำรผลิตกำรแสดง หรือจะเลือกเป็นสมำชิกกับกลุ่มศิลปิน
ขนำดเล็กต่ำงๆ โดยควำมเป็นจริงแล้ว ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ พบว่ำศิลปินในปัจจุบนัมักจะเป็นศิลปินอิสระที่มีอำชพี
อ่ืนๆ เป็นงำนประจ ำหลักอยู่แล้ว และใช้เวลำส่วนอ่ืนๆ ในกำรร่วมผลิตกำรแสดงกับกลุ่มศิลปินในกำรสร้ำงกำรแสดง
เป็นส่วนใหญ่ เมื่อมีกำรผลิตกำรแสดงของแต่ละกลุ่ม จะมีช่องทำงน ำส่งกำรแสดงไปยังคนดูผ่ำนสถำนที่ (Space) ที่
แตกต่ำงกัน กลุ่มบริษัทกำรแสดง มักจะใช้สถำนที่ของตนเองในกำรแสดงเป็นหลัก ในขณะที่กลุ่มศิลปินจะมีช่องทำงที่
หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็น Art space เช่น หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร (Bangkok Art and Culture 
Centre หรือ BACC) แกลเลอรี่ โรงละครเล็ก (บำงกลุ่มมีพื้นที่โรงละคนเล็กเป็นของตนเอง) หรือผ่ำนงำนเทศกำล
ต่ำงๆ ที่มักจะจัดในพื้นที่ในข้ำงต้น และบำงเทศกำลจะจัดในพื้นที่ชุมชน ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
กิจกรรม ศิลปิน ศิลปะกำรแสดง ให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นๆ ได้เป็นอย่ำงดี 
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อีกหน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกต่อภำพรวมของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง คือธุรกิจกำรจัดกำร
ศิลปะ (Art Management Agency) ที่จะเป็นตัวกลำงสนับสนุนกำรผลิต หรือกำรด ำเนินกำรเฉพำะเรื่อง ส ำหรับกำร
ผลิตกำรแสดง ยกตัวอย่ำงเช่น บริษัทกำรบริหำรจัดกำรศิลปิน บริษัทให้ค ำปรึกษำ/จัดกำรกระบวนกำรผลิตกำรแสดง 
บริษัทสนับสนุนด้ำนกำรขำยงำนกำรแสดง เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทย อำจยังไม่คุ้นชินกับรูปแบบธุรกิจตัวกลำงด้ำน
กำรจัดกำรเชิงศิลปะมำกนัก เนื่องจำกไม่มีธุรกิจประเภทนี้ในอุตสำหกรรมไทย ท ำให้ศิลปินเองที่จะต้องด ำเนินกำรเชิง
บริหำรจัดกำรในกลุ่มตนเองเป็นหลัก ต่ำงจำกบริบทของต่ำงประเทศ ที่จะมีหน่วยงำนธุรกิจสนับสนุนเฉพำะเรื่อง
บริหำรจัดกำรนี้ แยกกับกลุ่มศิลปิน ซึ่งจะให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงงำนกำรแสดง แล้วจะมีหน่วยงำนสนับสนุน
ด ำเนินกำรเร่ืองอื่นๆ แทน เช่น เร่ืองกำรขำย กำรบริหำรภำพรวม เป็นต้น 

 
นอกจำกนี้ จะมีหน่วยงำนหรือบุคคลที่เป็นผู้สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง ไม่ว่ำจะ

เป็นนักเขียน ที่จะมีผลงำนบำงส่วนที่ก่อให้เกิดแรงบันดำลใจ หรือน ำไปต่อยอดเป็นบทละครได้อีกด้วย หรือหน่วยงำน
สนับสนุนด้ำน Stage production อย่ำงองค์ประกอบของแสง สี เสียง ที่เป็นส่วนส ำคัญประกอบกำรแสดง หน่วยงำน
ขำยบัตร โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ต่ำงๆ หรือแม้กระทั่งสื่อ ก็มีส่วนสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของกำรสร้ำงและน ำส่ง
ศิลปะกำรแสดงไปยังคนดูได้เช่นเดียวกัน  

 
ส ำหรับหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุนด้ำนเงินทุน ซึ่งอยู่เบื้องหลังกำรผลิตศิลปะกำรแสดง พบว่ำหน่วยงำน

สนับสนุนหลักมักจะเป็นหน่วยงำนระหว่ำงประเทศ (ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์) เช่น Japan Foundation ที่ให้กำร
สนับสนุนศิลปินหลำกหลำยกลุ่มมำโดยตลอด รองลงมำจะเป็นกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐของไทย ที่ไม่ได้
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับศิลปะโดยตรง เช่น ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) หรือ ส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) (หรือ สสปน.) เป็นต้น รองลงมำเป็นหน่วยงำนสนับสนุนด้ำน
ศิลปะวัฒนธรรม เช่น ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) และบำงครั้งก็จะได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน
เอกชน เช่น รูปแบบกำรให้เงินสนับสนุนกำรผลิตศิลปะในประเทศ ซึ่งถูกมองว่ำเป็นกำรสนับสนุนต่อสังคมรูปแบบหนึ่ง 
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3.2.6 การด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงของไทย 
หัวข้อต่อไปนี้ เป็นกำรสรุปผลกำรศึกษำ และกำรรวบรวมรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนรัฐที่

เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำศิลปะกำรแสดงของไทย โดยใช้กรอบกำรศึกษำที่ได้น ำเสนอในส่วนก่อนหน้ำ เข้ำมำช่วยในกำร
พิจำรณำ โดยกำรศึกษำในเบื้องต้น พบว่ำ หน่วยงำนที่มีหน้ำที่และกำรด ำเนินกำรเก่ียวข้องกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ศิลปะกำรแสดงนั้น มี 2 หน่วยงำน ประกอบด้วย ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) และ ส ำนักกำรสังคีต โดย
มีรำยละเอียดเบื้องต้นของแต่ละหน่วยงำน ดังนี้ 

 
1. ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) 

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) เป็นหน่วยงำนสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีภำรกิจ
เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ กิจกำรสร้ำงสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อ
เพิ่มพูนพัฒนำภูมิปัญญำและน ำเอำภูมิปัญญำเหล่ำนั้นมำประยุกต์ใช้ในสังคม ภำรกิจของหน่วยงำนเก่ียวข้อง
กับทั้งงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสำขำวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ ให้สำมำรถน ำงำนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยมำเพิ่มมลูค่ำสินค้ำและบริกำร 

 
2. ส านักการสังคีต  

ส ำนักกำรสังคีต เป็นหน่วยงำนภำยใต้ กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม มีหน้ำที่ด ำเนินกำรด้ำน
นำฏดุริยำงคศิลป์ในงำนพระรำชพิธี รัฐพิธี และพิธีกำรต่ำงๆ ตำมจำรีตประเพณี และรวมองค์ควำมรู้ด้ำน
นำฏดุริยำงคศิลป์  ผ่ำนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และอนุรักษ์  ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริกำรและฝึกอบรมแก่
หน่วยงำนอ่ืนทั้งภำครัฐ และเอกชนที่ด ำเนินงำนศิลปวัฒนธรรม ด้ำนนำฏดุริยำงคศิลป์ และด ำเนินกำร
เก่ียวกับกิจกำรโรงละครแห่งชำติ 

 
จำกรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรของแต่ละหน่วยงำนในข้ำงต้น จะเห็นได้ชัดว่ำขอบเขตกำรด ำเนินกำรของแต่

ละหน่วยงำนจะแตกต่ำงกัน คือ ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะเน้นกำรด ำเนินงำนเกี่ยวข้องกับงำนศิลปะร่วม
สมัย ในขณะที่ส ำนักกำรสังคีต จะมุ่งด ำเนินกำรในขอบเขตที่เก่ียวข้องกับงำนศิลปะดั้งเดิมเป็นหลัก  

 
ล ำดับถัดไป จะเป็นกำรแสดงผลกำรศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินกำรสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม

ศิลปะกำรแสดงในด้ำนต่ำงๆ โดยใช้ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ตัวแทนจำกทั้ง 2 หน่วยงำน รวมถึงศึกษำจำกแผน
ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คือ นโยบำยและยุทธศำสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
(พ.ศ. 2560-2564) และ ข้อมูลกำรด ำเนินกำรของส ำนักกำรสังคีต ในเว็บไซต์ของหน่วยงำน มำจัดกลุ่มตำมประเด็น
กำรพัฒนำหลักๆ 5 ด้ำนคือ แนวทางการสนับสนุนศิลปิน แนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ การสนับสนุนการผลิต 
การแสดง แนวทางการพัฒนาด้านตลาดและคนดู และแนวทางการสนับสนุนในด้านอ่ืนๆ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4 แนวทางการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศิลปะการแสดงของไทย 

 
ที่มำ: ข้อมูลจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน จำกกำรสัมภำษณ์ และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 

 

 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) 
แนวทางการสนับสนุนศิลปิน สศร. ด ำเนินกำรให้รำงวัลศิลปินศิลปำธร แก่ศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ  

ที่สร้ำงคุณูปกำร สร้ำงผลงำนที่น่ำสนใจ ให้กำรสนับสนุนศิลปินในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะร่วมสมัย 
พัฒนำบุคลำกรเพื่อให้เกิดทักษะกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่กำรแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อีกทั้งสนับสนุนให้
เกิดกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรและองค์ควำมรู้ ระหว่ำงหอศิลป์หรือแหล่งเรียนรู้ด้ำนวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งใน
และต่ำงประเทศ 

 
แนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ สศร. มีแนวทำงกำรพัฒนำที่เก่ียวข้องกับกำรสนับสนุนเชิงพื้นทีท่ี่ระบุ

ไว้ คือกำรจัดสรรและพัฒนำพื้นที่กำรแสดง ต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบต่อไป  
 
แนวทางการพัฒนาเชิงการสนับสนุนการผลิตการแสดง สศร. มีกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัย ระบุในแผนพัฒนำฯ ในกำรสร้ำงและพัฒนำกลไกจูงใจกำรสนับสนุนกำรสร้ำงงำนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย เช่น กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนระดมทุนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นต้น 

 
แนวทางการพัฒนาด้านตลาดและคนดู มีแนวทำงพัฒนำฐำนคนดู หรือผู้สนใจในงำน

ศิลปวัฒนธรรม ผ่ำนกำรจัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์เชิงรุก รวมถึงกำรสร้ำงกำรยอมรับต่อผลงำนศิลปะของ
ไทยในสำยตำชำวโลก ผ่ำนกำรสนับสนุนกำรออกงำนในต่ำงประเทศ เป็นต้น 

 
แนวทางการสนับสนุนด้านอ่ืนๆ สศร. มีกำรด ำเนินกำรในกำรศึกษำและเผยแพร่งำนวิจัยเกี่ยวกับ

องค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และมีกำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำรด ำเนินกำรของภำยในหน่วยงำนเป็น
หลัก ซึ่งกำรจัดเก็บข้อมูลนั้น จะถูกเก็บไว้ภำยใต้แต่ละหน่วยงำนนั้นๆ เป็นหลัก ไม่ได้มีกำรน ำเสนอหรือ
ถ่ำยทอดข้อมูล รวมถึงกำรพัฒนำเครือข่ำยหน่วยงำนรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 
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 ส านักการสังคีต 
แนวทางการสนับสนุนศิลปิน มีกลุ่มศิลปินในสังกัดส ำนักกำรสังคีตโดยเฉพำะ ซึ่งเป็นศิลปินกำร

แสดงโขนทั้งหมด อำจไม่ได้มีแนวทำงเชิงกำรพัฒนำทักษะของศิลปินในด้ำนต่ำงๆ มำกนัก และกำรสนับสนุน
ศิลปิน จะผ่ำนกำรคัดเลือกศิลปินจำกวิทยำลัยด้ำนศิลปะต่ำงๆ 

 
แนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ ส ำนักกำรสังคีต มีบทบำทหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรโรงละคร

แห่งชำติทั้ง 3 แห่ง โดยบนเว็บไซต์ มีช่องทำงกำรขำยบัตรส ำหรับกำรแสดงที่ถูกจัดแสดงในโรงละครแห่งชำติ 
ซึ่งทั้งหมดเป็นกำรแสดงโขน 

 
แนวทางการพัฒนาเชิงการสนับสนุนการผลิตการแสดง มุ่งเน้นกำรสนับสนุนงำนดั้งเดิมเป็นหลัก 

ไม่เน้นกำรสนับสนุนงำนร่วมสมัยมำกนัก ซึ่งมีเป้ำหมำยในกำรอนุรักษ์ สืบสำน ค้นคว้ำวิจัย และเผยแพร่งำน
ดั้งเดิม โดยเฉพำะด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ และคีตศิลป์ 

 
แนวทางการพัฒนาด้านตลาดและคนดู สนับสนุนกำรเข้ำถึงกำรแสดงเฉพำะงำนดั้งเดิม เช่น โขน 

เป็นหลัก โดยมีช่องทำงเข้ำถึงคนดูหรือผู้สนใจ ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน และมีช่องทำงกำรขำยบัตร
ออนไลน์ 

 
แนวทางการสนับสนุนด้านอ่ืนๆ ส ำนักกำรสังคีต มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลหลำกหลำยประเภทของ

งำนดั้งเดิม แต่ส่วนใหญ่จะเก็บในรูปแบบเอกสำรเป็นหลัก ไม่ได้น ำมำต่อยอด หรือเผยแพร่แก่สำธำรณะมำก
นัก มีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรให้ควำมรู้แก่หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน รวมถึงประชำชนทั่วไป ในด้ำนงำน
ศิลปวัฒนธรรม นำฏดุริยำงคศิลป์ และให้ควำมรู้ในขอบเขตกำรด ำเนินกำรของโรงละครแห่งชำติ 
 
จำกรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรของ 2 หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่ำ แม้ทั้ง 2 หน่วยงำนมี

แนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรอยู่แล้ว เพียงแต่แนวทำงกำรด ำเนินกำรในปัจจุบันยังไม่หลำกหลำย และอำจไม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของกำรผลิตกำรแสดงในภำพรวมมำกนัก ทั้งนี้ บำงหน่วยงำนยังเน้นเฉพำะงำนกำรแสดง
บำงรูปแบบเท่ำนั้น ไม่ได้รับผิดชอบกำรแสดงที่เป็นงำนร่วมสมัย อีกทั้งแนวทำงกำรสนับสนุนในปัจจุบัน ยังไม่
ครอบคลุมและเข้ำถึงหน่วยงำนอ่ืนๆ ในภำพรวมของระบบนิเวศของอุตสำหกรรมมำกเท่ำที่ควร โดยข้อมูลในส่วนนี้ จะ
ท ำให้เข้ำใจสถำนกำรณ์แนวทำงกำรสนับสนุนของหน่วยงำนภำครัฐในปัจจุบัน ว่ำหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปะกำรแสดงในปัจจุบันนั้น มีกำรด ำเนินกำรสนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ เป็นอย่ำงไร  

 
จำกข้อมูลในบทนี้นั้น จะเป็นกำรน ำเสนอรำยละเอียดเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจต่ออุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง 

ทั้งในระดับควำมเข้ำใจต่ออุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน แนวโน้มของศิลปะกำรแสดง ทั้งใน
ภำพรวมของโลก และบริบทของประเทศไทย รวมถึงข้อมูลในเชิงลึกของสถำนกำรณ์ในประเทศไทย ภำพระบบนิเวศ
ในภำพรวมของอุตสำหกรรม รวมถึงกำรด ำเนินกำรสนับสนุนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน ล ำดับถัดไปจะเป็น
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กำรน ำเสนอข้อมูลกรณีศึกษำของต่ำงประเทศ ว่ำในบริบทศิลปะกำรแสดงของต่ำงประเทศ มีกำรด ำเนินกำร  รวมถึง
แนวทำงสนับสนุนของภำครัฐที่เกี่ยวข้องในประเทศนั้นๆ มีลักษณะเป็นอย่ำงไร เพื่อศึกษำรูปแบบและแนวทำงกำร
สนับสนุนต่ำงๆ และน ำมำปรับเป็นแนวคิดในกำรออกแบบแผนพัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของไทยต่อไป  
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บทที ่4 กรณีศึกษาจากต่างประเทศ 
ล ำดับถัดไปเพื่อเป็นกรณีศึกษำส ำหรับกำรจัดท ำแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดง

ส ำหรับประเทศไทย กำรศึกษำและทบทวนแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของประเทศอ่ืนๆ เป็นสิ่ง
ส ำคัญ ซึ่งจะเห็นได้จำกแนวคิดในกำรพัฒนำและขับเคลื่อนอุตสำหกรรม ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบำยและ
มำตรกำรในกำรส่งเสริมต่ำงๆ ของนำนำประเทศจะมีลักษณะเฉพำะตำมจุดแข็งและต้นทุนทำงเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรก ำหนดอุตสำหกรรมเป้ำหมำย แนวทำงในกำรพัฒนำผู้ ประกอบกำร  
กำรพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยี ตลอดจนกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมต่อระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นกำรศึกษำจำก
กรณีตัวอย่ำงของประเทศอ่ืนๆ จะช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้และตระหนักถึงควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ศิลปะกำรแสดงของประเทศไทย รวมทั้งข้อดีและข้อเสียที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินนโยบำยต่ำงๆ ตลอดจนเป็น
แนวทำงในกำรเสริมสร้ำงจุดแข็งและโอกำส และลดทอนอุปสรรคหรือข้อจ ำกัดต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้นต่อไป 

ในกำรศึกษำกำรจัดท ำแผนพัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงจำกกรณีศึกษำประเทศต้นแบบ ที่ปรึกษำได้
ก ำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำประเทศต้นแบบเพื่อกำรศึกษำในโครงกำรนี้ ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 26 เกณฑ์การศึกษาประเทศต้นแบบเชิงนโยบาย 

ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
 

 กำรเป็นประเทศที่มีอุตสำหกรรมดนตรีที่โดดเด่น เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย และประชำชนให้ควำมสนใจใน
อุตสำหกรรมในประเทศนั้นๆ  

 กำรเป็นประเทศที่รัฐบำลให้กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมอย่ำงเป็นแบบแผน ชัดเจน และมีควำมน่ำสนใจ ซึ่ง
สำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ประเทศไทยได้ 
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จำกเกณฑ์กำรคัดเลือกในข้ำงต้น ท ำให้ได้ประเทศที่ผ่ำนกำรคัดเลือก ที่มีควำมน่ำสนใจที่จะศึกษำเป็นแนว
ทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงส ำหรับประเทศไทย ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสิงคโปร์ โดยมี
รำยละเอียดของแต่ละกรณีศึกษำ ประกอบไปด้วย ภำพรวมอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง หน่วยงำนที่เป็นกลไก
ขับเคลื่อนอุตสำหกรรม แนวทำงหรือแผนพัฒนำกำรสนับสนุนอุตสำหกรรม และสรุปประเด็นส ำคัญจำกกรณีศึกษำ 
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
4.1 กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น 

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เฟื่องฟู ด้ำนศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่ำงมำก วัฒนธรรมของญี่ปุ่นมีควำมหลำกหลำย  
มีควำมแตกต่ำงไม่เพียงแต่ตำมช่วงเวลำ แต่รวมถึงตำมภูมิภำคด้วยเช่นกัน มีเอกลักษณ์ที่หำใครเปรียบเหมือนยำก 
และสำมำรถแข่งขันได้ในเวทีโลก ภำครัฐจึงได้ออกแบบนโยบำยกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงอย่ำงเป็นแบบ
แผน รวมทั้งกำรวำงกลยุทธ์ให้ศิลปะวัฒนธรรมเป็นแกนกลำงในกำรสร้ำงเศรษฐกิจให้แก่ประเทศญี่ปุ่นได้อีกด้วย 

 
4.1.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงของประเทศญีปุ่่น 

ล ำดับแรกเพื่อเป็นกำรท ำควำมรู้จักอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของประเทศญี่ปุ่น จึงขอน ำเสนอข้อมูล
ภำพรวมอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของประเทศญี่ปุ่นในเบื้องต้น เช่น กำรขึ้นบัญชีมรดกทำงวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ของ UNESCO  เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 27 ข้อมูลภาพรวมอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงประเทศญี่ปุ่น 

ที่มำ: World Bank 2018, Policy of Cultural Affairs in Japan Fiscal 2018 และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
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อุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงสำมำรถจ ำแนกได้ 4 ประเภทหลัก คือ ดนตรี กำรเต้น ละคร และบันเทิงในดำ้น
อ่ืนๆ ทั้งนี้ยังสำมำรถจ ำแนกได้ตำมช่วงเวลำของกำรเกิดศิลปะกำรแสดงประเภทนั้นๆ ได้อีก คือ แบบดั้งเดิม 
(Traditional) และแบบสมัยใหม่ (Contemporary)  

 

 
ภาพที ่28 การจ าแนกศิลปะการแสดงของประเทศญี่ปุ่น 

ที่มำ: Policy of Cultural Affairs in Japan Fiscal 2018 และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
 
อุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงแบบดั้งเดิม ประเภทดนตรี ตัวอย่ำงคือ กำรเล่นเครื่องดนตรีแบบดั้งเดิมของ

ญี่ปุ่น อำทิ เครื่องสำย Koto (So), Biwa, Shamisen เครื่องเป่ำ Fue, Shakuhachi, Hichiriki เครื่องตี กลอง Taiko 
กลอง Tsuzumi กลอง Kane ในส่วนของประเภทกำรเต้น ตัวอย่ำงคือ กำรเต้น Kabuki คือ กำรแสดงแบบญี่ปุ่น
ดั้งเดิมตั้งแต่สมัย Edo ซึ่งเป็นกำรแสดงคลำสสิคที่ส ำคัญของญี่ปุ่น ได้รับกำรขนำนนำมจำก UNESCO เป็นมรดกทำง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) มีเครื่องแต่งกำยที่ออกแบบอย่ำงประณีต กำรแต่งหน้ำที่
สะดุดตำ วิกผมที่แปลกตำ และที่ส ำคัญคือกำรแสดงเกินจริงโดยนักแสดง ประเภทละคร ตัวอย่ำงคือ ละครประเภท 
Nohgaku เป็นรูปแบบหลักของนำฏศิลป์ญี่ปุ่นคลำสสิคที่มีกำรแสดงมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ได้รับกำรขนำนนำมจำก  
UNESCO เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) เนื้อเรื่องมักมีพื้นฐำนมำจำก
วรรณกรรมดั้งเดิมที่มีสิ่งเหนือธรรมชำติ ถูกแปลงให้เป็นมนุษย์ในฐำนะวีรบุรุษที่เป็นผู้เล่ำเรื่อง นักแสดงต้องใส่
หน้ำกำก ใส่เครื่องแต่งกำยและมีอุปกรณ์ประกอบฉำกต่ำงๆ ในกำรเต้นร ำตำมนักแสดงและนักดนตรีต้องได้รับกำร
ฝึกฝนมำอย่ำงดี และประเภทบันเทิง ตัวอย่ำงคือ กำรแสดงโรงละครหุ่นญี่ปุ่น Bunraku เป็นกำรแสดงที่เป็นที่นิยม
ส ำหรับประชำชนตั้งแต่สมัย Edo ช่วงปลำยศตวรรษที่ 17 โดยหุ่น Bunraku ควบคุมโดยนักแสดง 3 คน คือ 
ผู้ด ำเนินกำรหลักและผู้ช่วย 2 คน โดยไม่ใช้สำยโยง แต่นักเชิดหุ่นจะร่วมมือกันควบคุมแขน ขำ เปลือกตำ ลูกตำ คิ้ว
และปำกของหุ่นเชิด ด้วยตัวเองในกำรสร้ำงกำรกระท ำที่เหมือนชีวิตและกำรแสดงออกทำงสีหน้ำ และได้รับกำรขนำน
นำมจำก UNESCO เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) 

 
  

            
(Traditional) 

            
(Contemporary) 

                           

                           Kabuki Nohgaku Bunraku (puppet theater) 

Orchestra Butoh                                
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อุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงแบบสมัยใหม่ประเภทดนตรี ตัวอย่ำงได้แก่ วง Orchestra หรือวงดุริยำงค์ ใน
ภำษำไทย เป็นกลุ่มของนักดนตรี ที่เล่นเครื่องดนตรีหลักทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสำย เครื่อง
เป่ำลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง และเครื่องกระทบ โดยบรรเลงภำยใต้กำรควบคุมของผู้อ ำนวยเพลง (Conductor) โดย
ญี่ปุ่นมีนักดนตรีออเคสตรำมืออำชีพและมือสมัครเล่นมำกกว่ำ 1 ,600 คน และเพียงแค่ในเมืองโตเกียวมีกำรแสดง
มำกกว่ำ 1,200 คอนเสิร์ตต่อปี ประเภทกำรเต้น ตัวอย่ำงคือ กำรแสดง Butoh เป็นรูปแบบของโรงละครญี่ปุ่นที่รวม
กิจกรรมหลำกหลำยเทคนิคในกำรเต้นร ำ กำรแสดงหรือกำรเคลื่อนไหวที่พัฒนำโดยศิลปินสมัยใหม่ของญี่ปุ่น เป็น
ประเภทของกำรเต้นร ำหรือโรงละครเงียบ ซึ่งแสดงโดยนักเต้นที่ย้อมตัวเป็นสีขำวและมีรูปร่ำงผอม โดยได้รับควำม
นิยมไปทั่วโลก ประเภทกำรละคร ตัวอย่ำงคือ กำรแสดงละครเวทีทั่วไป โดยมีเนื้อเรื่อง บทละคร และกำรแสดงตำม
ยุคสมัยปัจจุบัน หรือกำรแสดงละครเวทีจำกบทละครตะวันตก และประเภทบันเทิง ตัวอย่ำงคือ กำรแสดงมำยำกล 
โดยกำรเล่นกลต่ำงๆ ตั้งแต่ไพ่ และอุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น  
 

 
ภาพที่ 29 ตัวอย่างศิลปะการแสดงของประเทศญี่ปุ่นในแต่ละภมูภิาค 

ที่มำ: เว็บไซต์ Japan Guide, Official Okinawa Travel Guide, Japan Perfect Guide และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 

 
ศิลปะกำรแสดงของญี่ปุ่นมีควำมหลำกหลำยตำมภูมิภำค และเป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำยทั้งแบบดั้งเดิมและ

ร่วมสมัย ศิลปะกำรแสดงแบบดั้งเดิมมักมีรำกดั้งเดิมจำกภูมิภำคตอนล่ำง สำมำรถหำชมได้ง่ำยในจังหวัดตอนล่ำงและ
กรุงโตเกียว เช่น กำรแสดง Kabuki, Noh และ Bunraku ในขณะที่ศิลปะกำรแสดงแบบร่วมสมัย มักจัดแสดง ณ 
กรุงโตเกียว แต่ยังสำมำรถหำรับชมได้ตำมโรงละครต่ำงๆ แต่ละจังหวัด เช่น กำรแสดงบนเวทีต่ำงๆ บัลเลต์ หรือ  
กำรขับร้องโอเปร่ำ เป็นต้น  

 
  

Ainu
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Kumiodori
(Okinawa) 

Ryukyuan Dance
(Okinawa) 

Ryukyuan Music
(Okinawa) 

Butoh
(Kyoto) 

Kyomai
(Kyoto) 

Geisha
(Tokyo, Kyoto, 

Kanazawa) 

Kagura
(Kyushu) 

Kabuki
(Tokyo, Kanamaruza) 

Bunraku
(Osaka, Tokyo) 

Bunraku
(Osaka, Tokyo) 

Noh
(Tokyo, Osaka) 

Kabuki
(Tokyo, 

Kanamaruza) 

Noh
(Tokyo, Osaka) 

Geisha
(Tokyo, Kyoto, 

Kanazawa) 

Orchestra
Nagoya

Shishiodori
(Tohoku) 

Ballet
(Tokyo) 

Opera
(Tokyo) 

Theatrical Play
(Tokyo) 

•                             

                                 

                     

•                             

                             

                          

                      

•                            
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นอกจำกศิลปะกำรแสดงของประเทศญี่ปุ่น มีควำมหลำกหลำยตำมภูมิภำค และเป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำยทั้ง
แบบดั้งเดิมและร่วมสมัย ศิลปะกำรแสดงของประเทศญี่ปุ่นมำกกว่ำ 5 ประเภท ได้รับกำรขึ้นบัญชีมรดกทำงวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) ขององค์กำรศึกษำ วิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ 
(The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และ
ประเทศญี่ปุ่นให้กำรยอมรับ อนุสัญญำว่ำด้วยกำรสงวนรักษำมรดกทำงวัฒนธรรมที่จับต้องไมได้ (Convention for 
the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ของ UNESCO เป็นประเทศแรกๆ และให้กำรสนับสนุน
อย่ำงต่อเนื่อง 

 
4.1.2 หน่วยงานที่เป็นกลไกในการขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง  

อุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงญีปุ่่นเติบโตและพฒันำมำกข้ึน เนือ่งจำกได้รับกำรสนับสนนุจำกภำครัฐและ
เอกชนที่เพิ่มขึ้นและร่วมมือกัน 

 

 
ภาพที ่30 หน่วยงานที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงประเทศญี่ปุ่น 
ที่มำ: Policy of Cultural Affairs in Japan Fiscal 2018 และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 

 
อุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของญี่ปุ่นได้รับกำรผลักดันจำกภำครัฐจำกหลำกหลำยหน่วยงำน โดยกระทรวง

ที่มีหน้ำที่หลักในอุตสำหกรรมศิลปะคือกระทรวงกำรศึกษำ วัฒนธรรม กีฬำ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science, and Technology: MEXT) โดยเป้ำหมำยหลักคือ พัฒนำทรัพยำกรทำง
มนุษย์ ผ่ำนกำรส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำทั้งทำงวิชำกำรและวัฒนธรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนกำรกีฬำ
โดยรวม และกำรบริหำรด้ำนศำสนำอย่ำงเหมำะสม 
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ทั้งนี้ กระทรวงกำรศึกษำ วัฒนธรรมฯ ได้ก่อตั้งหน่วยงำนด้ำนวัฒนธรรม (Agency for Cultural Affairs)  
มีหน้ำที่ดูแลอุตสำหกรรมศิลปะวัฒนธรรมของญี่ปุ่นโดยตรง ซึ่งครอบคลุมถึงศิลปะกำรแสดงของญี่ปุ่น โดยด ำเนิน
นโยบำยที่หลำกหลำยในกำรส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะสู่กำรให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของวัฒนธรรม
และศิลปะ หรือกำรสร้ำงชำติโดยกำรส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมในฐำนะแกนกลำงของประเทศ เช่น ส่งเสริมศิลปิน
และผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรบ ำรุงรักษำกิจกรรมศิลปะ ส่งเสริมวัฒนธรรมในภูมิภำค รักษำและใช้ประโยชน์จำกสมบัติทำง
วัฒนธรรม เช่น สมบัติประจ ำชำติและสถำนที่ทำงประวัติศำสตร์ และส่งเสริมกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์กำรแลกเปลี่ยน
ทำงวัฒนธรรมระหว่ำงประเทศ กำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ กำรเผยแพร่และกำรศึกษำภำษำญี่ปุ่น ผ่ำนกำรออกแผนพัฒนำ 
หรือนโยบำย Basic Act on Culture and the Arts 2018 – 2022 

 
อย่ำงไรก็ตำม จำกที่กล่ำวไปข้ำงต้น ภำครัฐของประเทศญี่ปุ่น มีกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง

จำกหลำยหน่วยงำนด้วยเช่นกัน อำทิ  สภำศิลปะญี่ปุ่น (Japan Arts Council) โดยวัตถุประสงค์หลักของสภำคือ
รักษำและส่งเสริมศิลปะกำรแสดงแบบดั้งเดิมและส่งเสริมและท ำให้เป็นที่นิยมในศิลปะกำรแสดงที่ทันสมัยในประเทศ
ญี่ปุ่น ผ่ำนกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ เช่น ให้ควำมช่วยเหลือส ำหรับกิจกรรมทำงวัฒนธรรมและศิลปะผ่ำนกองทุน 
ส่งเสริมกำรเข้ำถึงศิลปะกำรแสดงแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่สู่สำธำรณะ กำรฝึกอบรมศิลปินศิลปะกำรแสดงแบบดั้งเดิม
และสมัยใหม่ และกำรวิจัยรวบรวมข้อมูลและจัดแสดงศิลปะกำรแสดงแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ 

 
มูลนิธิญี่ปุ่น (Japan Foundation) เป็นสถำบันภำยใต้กระทรวงต่ำงประเทศ และเป็นสถำบันเดียวของญี่ปุ่น

ที่อุทิศเพื่อด ำเนินโครงกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรมระหว่ำงประเทศทั่วโลก เพื่อปลูกฝังมิตรภำพและควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงญี่ปุ่นและต่ำงประเทศทั่วโลก มูลนิธิญี่ปุ่นจึงสร้ำงโอกำสในระดับโลก ส่งเสริมมิตรภำพควำมไว้วำงใจและ 
ควำมเข้ำใจซึ่งกันและกันผ่ำนวัฒนธรรมภำษำและบทสนทนำ 

 
มูลนิธิญี่ปุ่นเพื่อกิจกรรมศิลปะระดับภูมิภำค  (Japan Foundation for Regional-Art Activities) เป็น 

กำรสนับสนุนจำกภำคส่วนท้องถิ่น โดยสนับสนุนกำรสร้ำงชุมชนที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมและศิลปะ โครงกำรพื้นฐำน
ในมีกำรด ำเนินกำรโครงกำรต่ำง ๆ ตั้งแต่กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ส ำหรับกิจกรรมทำงวัฒนธรรมและศิลปะใน
ภูมิภำคและโครงกำรสนับสนุนต่ำง ๆ (ดนตรี กำรเต้นร ำ ละคร ดนตรีญี่ปุ่น ศิลปะ และเงินอุดหนุน) เพื่อฟื้นฟูสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกทำงวัฒนธรรมของประเทศ 

 
สภำสิทธิของนักแสดงและองค์กำรศิลปะกำรแสดงญี่ปุ่น  (Japan Council of Performers Rights & 

Performing Arts Organization) เป็นสมำคมสำธำรณประโยชน์ที่เป็นตัวแทนขององค์กรนักแสดงและสมำชิก
รำยบุคคล มีกำรจัดกำรสิทธิเพื่อนบ้ำนของนักแสดง รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมศิลปะกำรแสดงที่หลำกหลำยตำมแนวคิด
สำมประกำร คือ จัดให้มีกำรเพิ่มคุณค่ำจำกกำรสร้ำงกำรแสดง ฝึกฝนบุคลำกรของศิลปะกำรแสดงในอนำคต และ
สร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำศิลปะกำรแสดง 
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ภาพที่ 31 ตัวอย่างภาคเอกชนที่ให้การสนับสนนุศิลปะการแสดง 

ที่มำ:The Japan Foundation, Policy of Cultural Affairs in Japan Fiscal 2018 และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
  

อย่ำงไรก็ตำมภำคเอกชนก็มีสว่นในกำรช่วยผลักดนัอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง ตัวอย่ำงเช่น  
1) บริษัทเอกชนต่างๆ บริษัทหลำยแห่งตระหนักว่ำวัฒนธรรมมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ จึง

ด ำเนินกำรส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของภำคเอกชนโดยตรง หรือมักให้กำรสนับสนุนศิลปะผ่ำนโครงกำร 
CSR หรือ Corporate Social Responsibility คือกำรด ำเนินกิจกรรมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรที่ให้
ควำมส ำคัญและค ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ด้วยกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ในองค์กร หรือน ำทรัพยำกรที่อยู่
นอกองค์กรมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองค์กรและส่วนร่วม ทั้งนี้ยังค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมทำงสังคม 
บริษัทต่ำงๆ ก ำลังด ำเนินโครงกำรทำงวัฒนธรรมตำมควำมคิดริเริ่ม เช่น กิจกรรมด้ ำนเงินทุนในศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมทั้งให้กำรสนับสนุนโดยใช้ประโยชน์จำกพนักงำน หรือผลิตภัณฑ์ หรือทรัพยำกรธุรกิจอ่ืน ๆ 
ขององค์กร โดยผลกำรส ำรวจองค์กรที่ให้กำรสนับสนุนศิลปะ มีทั้งสิ้น 302 แห่ง จำกจ ำนวนบริษัทที่ส ำรวจ 
340 แห่ง มีจ ำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนทั้งหมด 1,592 กิจกรรม ซึ่งโดยเฉลี่ยคิดเป็นบริษัทละประมำณ 5.2 
กิจกรรม โดยค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของกิจกรรม 20.56 พันล้ำนเยน (รวมบริษัทที่ตอบรับ 203 แห่ง โดยจ ำนวน
เฉลี่ยของบริษัทที่ตอบรับคือ 101.3 ล้ำนเยน) ตัวอย่ำงบริษัทที่ให้กำรสนับสนุนศิลปะกำรแสดง คือ Toyota 
Motor Corportation ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมและศิลปิน มำกกว่ำกำรให้เงินทุน เช่น 
โครงกำร Toyota Creative Space ให้โรงยิมของส ำนักงำนใหญ่โตเกียวเป็นพื้นที่ฝึกซ้อมส ำหรับนักเต้น 
โครงกำร Toyota Children Meet Artists: ส่งศิลปินไปยังโรงเรียนเพื่อท ำ Workshop ด้ำนศิลปะ และ
โครงกำร Toyota Community Concert  เพื่อสนับสนุนศิลปะกำรแสดงในระดับชุมชน 
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2) สมาคมเพื่อการสนับสนุนองค์กรด้านศิลปะ เพื่อผลประโยชน์สำธำรณะที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกบริษัท 
องค์กรศิลปวัฒนธรรมและอ่ืนๆ ตัวอย่ำงสมำคมคือ Kigyo Mécénat Kyogikai หรือ KMK เป็นสมำคม
สำธำรณะประโยชน ์ได้รับกำรสนับสนุนโดยบริษัท องค์กรศิลปะและวัฒนธรรมและหน่วยงำนอ่ืนๆ สนับสนนุ
ในกำรช่วยเหลือสภำพแวดล้อมและกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีประสิทธิภำพเพื่อส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมุ่งมั่นให้สังคมที่สร้ำงสรรค์และมีชีวิตชีวำซึ่งผู้คนให้ควำมเคำรพต่อควำมหลำกหลำยในสังคม 
ให้ควำมส ำคัญทำงสังคมของกำรสร้ำงองค์กรของสังคมที่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และวำงโครงสร้ำง
พื้นฐำนส ำหรับกำรส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะ สมำคมจึงด ำเนินกำรวิจัยเชิงส ำรวจ และข้อเสนอที่รับรอง
จำกประชำชน และให้เป็นกิจกรรมหลักของสมำคม เช่น โคร งกำร The Arts Project Assistance 
Approval Program (APAA Program) ที่สนับสนุนกำรบริจำคของภำคเอกชนให้กับกิจกรรมทำงศิลปะและ
วัฒนธรรมจำกระบบภำษี ซึ่งให้บริษัทที่อยู่ในญี่ปุ่นและบุคคลทั่วไปได้รับกำรยกเว้นภำษีจำกกำรบริจำค
ให้กับศิลปินและโครงกำรศิลปะผ่ำนองค์กร โครงกำร GBFund กองทุนฟื้นฟูแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำงฝั่ง
ตะวันออกของญี่ปุ่นผ่ำนศิลปะและวัฒนธรรม กองทุนศิลปะ 2021 กองทุนเพื่อสร้ำงสังคมผ่ำนวัฒนธรรม
และศิลปะในปี 2021 โครงกำร Japan Mécénat Award เพื่อให้รำงวัลและยกย่องบริษัทที่สนับสนุน
ศิลปะกำรแสดง และกำรศึกษำและวิจัย จำกแหล่งข้อมูลและควำมรู้เพื่อให้ค ำแนะน ำนโยบำยด้ำนศิลปะ 
  

3) สมาคมศิลปิน กำรรวมตัวของศิลปิน เช่น นักแสดง นักเต้น นักแต่งเพลง ผู้ผลิต Lighting Engineer and 
Designers รวมถึงโรงละคร โดยจุดประสงค์อำจแตกต่ำงกันไปตำมสมำคมนั้นๆ เพื่อร่วมกันพัฒนำและ
สร้ำงสรรค์ผลงำนและผลประโยชน์แก่สมำชิก ยกตัวอย่ำง สมำคมผู้ผลิตเพลงญี่ปุ่น (The Federation of 
Music Producers in Japan) เป็นผู้ดูแลลิขสิทธิ์ผลงำนให้แก่ศิลปิน  หรือสมำคม Japan Conductor 
Association ที่ให้ส่วนลดแก่สมำชิกในกำรซื้อเครื่องดนตรี  
 
 

4) มูลนิธิเพื่อศิลปะญี่ปุ่น สนับสนุนกิจกรรมทำงศิลปะ ผ่ำนเงินทุน และโครงกำรต่ำงๆ ตัวอย่ำงมูลนิธิ คือ The 
Saison Foundation เป็นมูลนิธิภำคเอกชนที่ก่อตั้งโดยเซจิ ซึซูมิ โดยมูลนิธิสนับสนุนโรงละครญี่ปุ่นและกำร
เต้นร ำร่วมสมัย เช่น กำรสนับสนุนระยะยำวให้กับศิลปินและกิจกรรมสร้ำงสรรค์ มีระบบสนับสนุนโครงสร้ำง
พื้นฐำน  ตั้งแต่พื้นที่กำรซ้อม กำรแสดง ข้อมูลต่ำงๆ และโครงกำรฝึกอบรม เป็นต้น 
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4.1.3 แนวทางหรือแผนพัฒนาการสนับสนุนอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงของภาครัฐ 
เนื่องจำกภำครัฐของประเทศญี่ปุ่นให้ควำมส ำคัญกับวัฒนธรรมเป็นอย่ำงมำก เชื่อว่ำกำรเพิ่มควำมส ำคัญของ

วัฒนธรรมเป็นปัจจัยในกำรก ำหนดสถำนะในโลก ซึ่งวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมีทรัพยำกรทำงวัฒนธรรมที่หลำกหลำยและ
อุดมสมบูรณ์ที่น่ำดึงดูดใจและแข่งขันได้ในเวทีโลก จึงมีแนวควำมคิด “วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ” คือ วัฒนธรรมใน
ฐำนะพลังขับเคลื่อนของ “กำรสร้ำงคุณค่ำใหม่” ซึ่งน ำไปสู่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรม เพื่อช่วย
ผลักดันนโยบำยสนับสนุนด้ำนศิลปะ 

 
ภาพที ่32 แผนกลยุทธ์ Cultural Economic Strategy 

ที่มำ: Policy of Cultural Affairs in Japan Fiscal 2018 และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
  

Agency for Cultural Affairs ได้ด ำเนินกำรปฏิรูปเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรก ำหนดนโยบำยทำง
วัฒนธรรมในช่วงเวลำของกำรเปลี่ยนแปลงทำงประวัติศำสตร์ โดยก ำหนดแผนกลยุทธ์ส ำหรับกำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจ โดยอำศัยกำรรวมตัวกันของมำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม เพื่อช่วยผลักดันนโยบำยด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม และใช้โอกำสกำรแข่งขันกีฬำโอลิมปิกและพำรำลิมปิก ในปี พ.ศ. 2563 อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ ในกำรช่วย
ผลักดันอุตสำหกรรมอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน เช่น อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว กำรบริหำรจัดกำรเมืองเมือง ทรัพยำกรมนุษย์ 
และอำชีพต่ำงๆ ซึ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีและกระทรวงและหน่วยงำนอ่ืน ๆ โดยมีกรอบกำร
ด ำเนินงำน คือ ขยำยกำรลงทุนเชิงกลยุทธ์ในวัฒนธรรม โดยรัฐบำลกลำงและท้องถิ่น ภำคเอกชน และบุคคล สร้ำง
คุณค่ำใหม่ผ่ำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์เชิงวัฒนธรรมโดยร่วมมือกับอุตสำหกรรมและองค์กรอ่ืนๆ และส่งเสริมระบบนิเวศที่
น ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนและในระยะยำวผ่ำนกำรลงทุนใหม่ของค่ำนิยมใหม่เหล่ำนั้นสู่วัฒนธรรม 
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วิสัยทัศน์ของกลยุทธ์ Cultural Economy Strategy คือ  
1) วัฒนธรรมเบ่งบาน (Blooming Culture) คือ กำรอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทำงวัฒนธรรมอย่ำงต่อเนื่อง

เพือ่อนำคต โดยพัฒนำผู้สร้ำงวัฒนธรรมรุ่นต่อไป และสร้ำงสมบัติทำงวัฒนธรรมของคนรุ่นต่อไปใหม่ 
2) สร้างอุตสาหกรรมใหม่ (Create New Industries) คือ กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมและนวัตกรรมใหม่ที่

ได้รับแรงบันดำลใจจำกแหล่งวัฒนธรรมและศิลปะ และส่งเสริมกำรจัดกำรธุรกิจที่ช่วยให้วัฒนธรรมและ
ศิลปะเป็นแหล่งของค่ำนิยมองค์กร 

3) สังคมเฟื่องฟู (Flourishing Society) คือ ประชำชนที่รู้จักและสนับสนุนคุณค่ำของวัฒนธรรมและศิลปะ
เพิ่มข้ึน และน ำไปสู่ประเทศบนพื้นฐำนของพลังทำงวัฒนธรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ของผู้คน 

 
โดยมี 6  กลยุทธ์หลัก ดังนี้  

1) อนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมเพื่ออนาคต กำรรักษำสมบัติทำงวัฒนธรรมของชำติรุ่นต่อไปอย่ำงประสบ
ควำมส ำเร็จ โดยกำรลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญระดับประเทศและเป็นแนวทำงส ำหรับกิจกรรมสร้ำงสรรค์ใหม่
ในอนำคต 

2) สร้างกลไกเพื่อการลงทุนที่ยั่งยืนและระยะยาวสู่วัฒนธรรม กำรสร้ำงกลไกเพื่อให้มีกำรสร้ำงค่ำนิยมในกำร
สร้ำงวัฒนธรรมใหม่ กำรพัฒนำมนุษย์ กำรสร้ำงสังคมที่เป็นมิตรกับวัฒนธรรม และอ่ืนๆ 

3) ให้ความส าคัญกับสังคมท้องถิ่นผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจวัฒนธรรม ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมส ำคัญระดับ
ภูมิภำคผ่ำนเทศกำลวัฒนธรรมและศิลปะ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงวัฒนธรรมและทรัพยำกร และกิจกรรม
ด้ำนวัฒนธรรมและศิลปะ และกำรส่งเสริมเศรษฐกิจระดับภูมิภำคโดยร่วมมือกับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
และสำขำอื่นๆ 

4) สร้างแบรนด์ของญี่ปุ่นผ่านการร่วมมือระหว่างประเทศ  ศึกษำตลำดต่ำงประเทศที่ส ำคัญเชิงกลยุทธ์ 
ผลักดันกำรท่องเที่ยวในญี่ปุ่น และสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดึงดูดวัฒนธรรมและศิลปินของโลกมำสู่ญี่ปุ่น 

5) ตระหนักถึงสังคมที่พึ่งพากันแบบครอบคลุมและหลากหลายผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจวัฒนธรรม คือกำร
พัฒนำพื้นฐำนส ำหรับสังคมที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงเศรษฐกิจวัฒนธรรม เช่น โดยกำรปรับปรุง
กำรเข้ำถึง กำรสนับสนุนหลำยภำษำ และเพิ่มจ ำนวนผู้ที่ชื่นชอบ และผู้สนับสนุนของวัฒนธรรมและศิลปะ 

6) คว้าโอกาสในปี พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างมรดกทางวัฒนธรรมที่ภาคภูมิใจและสามารถสืบทอดต่อไปสู่รุ่น
ต่อไป ด ำเนินโครงกำรวัฒนธรรมทั่วประเทศที่มีคุณภำพสูง ซึ่งช่วยยกระดับสังคมที่หลำกหลำยและ
ครอบคลุมในญี่ปุ่น 

 

 
ภาพที ่33 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมศิลปะ Basic Act on Culture and the Arts 2018 – 2022 

ที่มำ: Policy of Cultural Affairs in Japan Fiscal 2018 และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
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The Basic Act on Culture and the Arts แ ล ะ  The Basic Policy on Culture and the Arts ใ ห้
ควำมส ำคัญกับศิลปะวัฒนธรรมว่ำไม่เพียงแต่มีคุณค่ำในตัวเอง แต่ยังรวมถึงคุณค่ำทำงสังคม เศรษฐกิจ และ
ศิลปะวัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ เป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน และควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่ให้คุณค่ำแก่ทั้งชำวญี่ปุ่นและประชำชน 
  

ทั้งนี้ จำกสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ตั้งแต่ยุคโลกำภิวัตน์ กำรพัฒนำเทคโนโลยขีัน้
สูง ไปจนถึงอัตรำกำรเกิดและผู้สูงวัยที่ลดลง The Basic Act on Culture and the Arts และ The Basic Policy on 
Culture and the Arts จึงครอบคลุมวัฒนธรรมและนโยบำยศิลปะที่ส่งเสริมกำรท ำงำนร่วมกันในสำขำที่เกี่ยวข้อง
นอกจำกนี้กำรแข่งขันกีฬำโอลิมปิกและพำรำลิมปิกเกมส์ ณ กรุงโตเกียว ที่ก ำลังจะเกิดขึ้นในปี 2020 (2020 Tokyo 
Olympic) ถือได้ว่ำเป็นกีฬำและเทศกำลทำงวัฒนธรรม ที่เป็นโอกำสที่ส ำคัญส ำหรับญี่ปุ่นในกำรเผยแพร่วัฒนธรรม
และศิลปะให้กับประชำคมระหว่ำงประเทศทั่วโลกและเป็นโอกำสส ำหรับประเทศในกำรแสดงให้เห็นถึ งกำรสร้ำง
คุณค่ำใหม่ผ่ำนวัฒนธรรมและศิลปะ 
  

The Basic Act on Culture and the Arts มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมอิสระของผู้ที่ท ำกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและศิลปะ จึงถูกออกแบบมำเพื่อส่งเสริมนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและศิลปะอย่ำง
ทั่วถึงและเป็นระบบเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและสังคมที่มีควำมเป็นอยู่ที่ดี มีกำรขยำยขอบเขตของกำรส่งเสริม
นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อรวมถึง กำรท่องเที่ยว  กำรพัฒนำเมือง กำรแลกเปลี่ยนระหว่ำง
ประเทศ สวัสดิกำรสังคม กำรศึกษำ และอุตสำหกรรม นอกจำกนี้นโยบำยยังให้ควำมส ำคัญกับกำรเชื่อมโยงคุณค่ำ
ใหม่ๆ ที่สร้ำงขึ้นผ่ำนวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อต่อยอดกำรสืบทอดกำรพัฒนำและกำรสร้ำงสรรค์  
  

ในนโยบำยยังมีกำรเพิ่มบทบำทขององค์กรวัฒนธรรมและองค์กรศิลปะ กำรส่งเสริมควำมร่วมมือและ 
ควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลกลำงหน่วยงำนอิสระองค์กรวัฒนธรรมและศิลปะและธุรกิจส่วนตัว มีกำรส่งเสริม  
ควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลกลำง หน่วยงำนอิสระ องค์กรวัฒนธรรมและศิลปะ และธุรกิจส่วนตัว รวมถึงสนับสนุน
งำนเทศกำลศิลปะ และกิจกรรมสร้ำงสรรค์โดยผู้สูงอำยุและผู้พิกำร 
  

The Basic Policy ได้รับกำรออกแบบเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 4 ประกำร (นโยบำยอนำคตของวัฒนธรรมและ
ศิลปะ) ในระยะกลำงถึงระยะยำวเพื่อประโยชน์ในกำรสร้ำงคุณค่ำที่หลำกหลำยในอนำคต (มูลค่ำที่แท้จริง และมูลค่ำ
ทำงสังคมและเศรษฐกิจ) ของวัฒนธรรมและศิลปะ 

วิสัยทัศน์ที่ 1 กำรสร้ำงสรรค์กำรพัฒนำ กำรสืบทอด และกำรศึกษำวัฒนธรรมและศิลปะ 
วิสัยทัศน์ที่ 2 ระบบนิเวศทำงศิลปะสร้ำงสรรค์และมีชีวิตชีวำ 
วิสัยทัศน์ที่ 3 ผู้คนเข้ำถึงศิลปะและเคำรพในควำมหลำกหลำย 
วิสัยทัศน์ที่ 4 แพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะในภูมิภำค 
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ภาพที ่34 ทิศทาง Basic Act on Culture and the Arts ในปี 2018 - 2022 
ที่มำ: Policy of Cultural Affairs in Japan Fiscal 2018 และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 

 
เพื่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์ทั้ง 4 ข้ำงต้นในระยะกลำงถึงระยะยำว The Basic Policy จึงได้ระบุถึง 6 กลยุทธ์

เป็นทิศทำงพื้นฐำนของ The Basic Act on Culture and the Arts ในอีก 5 ปี (ระยะเวลำ 5 ปี จำกปี 2018 ถึงปี 
2022) 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรสร้ำงสรรค์ พัฒนำ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม และกำรพัฒนำกำรศึกษำด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม คือควำมพยำยำมจะสร้ำง พัฒนำวัฒนธรรมและศิลปะ ที่ส่งต่อวัฒนธรรมและศิลปะที่ยอดเยี่ยมของญี่ปุ่น
ไปสู่คนรุ่นต่อไปอย่ำงมั่นคง รวมถึงกำรศึกษำด้ำนศิลปะ 

 
กลยุทธ์ที่ 2 กำรลงทุนที่มีประสิทธิภำพในศิลปวัฒนธรรมและกำรตระหนักถึงนวัตกรรม คือ กำรใช้ทรัพยำกร

ทำงวัฒนธรรมและศิลปะที่หลำกหลำยของญี่ปุ่นอย่ำงเต็มที่ผ่ำนกำรลงทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพในวัฒนธรรมและศิลปะ 
ตลอดจนตระหนักถึงกำรใช้นวัตกรรมในวัฒนธรรมและศิลปะ เช่น กำรปลูกฝังวัฒนธรรมในสำขำสหวิทยำกำร กำร
ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสนับสนุนในวัฒนธรรมหลำกหลำยด้ำน จำกอำหำร เสื้อผ้ำ จนถึงที่อยู่อำศัย  
กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวที่ใช้วัฒนธรรมและศิลปะ และกำรตลำดที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมและศิลปะ 

 
กลยุทธ์ที่ 3 กำรส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรมและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ และกำรสร้ำง 

แบรนด์ของชำติผ่ำนวัฒนธรรมและศิลปะ คือมีควำมพยำยำมในกำรส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรมและ 
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ผ่ำนทำงโครงกำรวัฒนธรรมที่หลำกหลำยที่จะด ำเนินกำรทั้งในญี่ปุ่นและต่ำงประเทศ 
โดยมี 2020 Tokyo Olympic เป็นโอกำสจะเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่ำงมีกลยุทธ์ และส่วนร่วมในกำรท ำควำม
เข้ำใจซึ่งกันและกันระหว่ำงประเทศ และสร้ำงแบรนด์ระดับชำติที่แข็งแกร่งผ่ำนวัฒนธรรมและศิลปะ 

 
กลยุทธ์ที่ 4 กำรส่งเสริมค่ำนิยมทำงสังคมผ่ำนกำรส่งเสริมค่ำนิยมและสภำพแวดล้อมที่หลำกหลำย คือ 

กำรส่งเสริมกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ให้กำรเข้ำถึงกิจกรรมทำงวัฒนธรรมและศิลปะในตลอดชีวิต ในทุกภูมิภำค
ส ำหรับทุกคน ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอำยุ รวมถึงผู้พิกำร และชำวต่ำงชำติที่อำศัยอยู่ นอกจำกนี้ยังมี ควำมพยำยำม
ส่งเสริมค่ำนิยมทำงสังคมในวัฒนธรรมและศิลปะโดยกำรสร้ำงคุณค่ำที่หลำกหลำยผ่ำนทำงวัฒนธรรมและส่งเสริม
สภำพแวดล้อมที่ครอบคลุมในภูมิภำค เช่น กำรส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะที่หลำกหลำยในภูมิภำค 
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กลยุทธ์ที่ 5 กำรรักษำควำมมั่นคงและเสริมสร้ำงผู้เชี่ยวชำญที่หลำกหลำยและมีทักษะสูง คือกำรรักษำควำม
ปลอดภัยให้กับมืออำชีพทุกเพศทุกวัยที่มีทักษะสงู รวมทั้งพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติทำงกำรศึกษำและ
กำรฝึกอบรม 

 
กลยุทธ์ที่ 6 กำรสร้ำงแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมควำมร่วมมือในระดับภูมิภำค คือกำรใช้นโยบำยวัฒนธรรมและ

ศิลปะที่ครอบคลุมเพื่อเสริมสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงำนบริหำรรัฐ
อิสระ หน่วยงำนสำธำรณะท้องถิ่น กลุ่มวัฒนธรรมและศิลปะ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงวัฒนธรรม และธุรกิจส่วนตัว 
เช่น บริษัทต่ำงๆ นอกจำกนี้ ยังมีควำมพยำยำมจะสร้ำงแพลตฟอร์มส ำหรับกำรส่งเสริมควำมร่วมมือในระดับภูมิภำค
และกำรท ำงำนร่วมกัน 

 

 
ภาพที ่35 นโยบายอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง ใน Basic Act on Culture and the Arts 

ที่มำ: Policy of Cultural Affairs in Japan Fiscal 2018 
 
จำกวิสัยทัศน์ 4 ข้อ ข้ำงต้น ได้แก่ กำรสร้ำงสรรค์กำรพัฒนำ กำรสืบทอด และกำรศึกษำวัฒนธรรมและ

ศิลปะ ระบบนิเวศทำงศิลปะสร้ำงสรรค์และมีชีวิตชีวำ ผู้คนเข้ำถึงศิลปะและเคำรพในควำมหลำกหลำย และ
แพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะในภูมิภำค จึงท ำให้ Agency for Cultural Affairs ออกแบบแผนพัฒนำ
สนับสนุนอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง ใน Basic Act on Culture and the Arts แบ่งเป็น 4 ประเด็นหลัก เพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ ดังนี้ 1) กำรสนับสนุนกิจกรรมสร้ำงสรรค์ 2) กองทุนศิลปะญี่ปุ่น 3) กำรพัฒนำศิลปินสู่ระดับโลก และ 4) 
กำรจัดเทศกำลศิลปะแห่งชำติ  
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1. การสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ 
1.1 โครงกำรฟื้นฟูกิจกรรมศิลปะกำรแสดงที่สร้ำงสรรค์  

 มีระบบเงินอุดหนุน ตำมลักษณะของกิจกรรม และใบเสร็จของตั๋วกำรแสดง 

 กำรช่วยเหลือเกี่ยวกับควำมคิดสร้ำงสรรค์และต้นทุนที่เก่ียวข้อง (ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิต สคริปต์และกำรซ้อม) 

 เพิ่มมำตรฐำนกำรแสดงศิลปะกำรแสดงในกลุ่มผู้ผลิต 

 เพิ่มกำรเข้ำถึงและกำรมีส่วนร่วมศิลปะกำรแสดงอย่ำงแข็งขัน 

  
ตารางที่ 5 การเลือกให้เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเพ่ือฟ้ืนฟูกิจกรรมสร้างสรรค์ของศิลปะการแสดง  
(งบประมำณปี พ.ศ. 2561) 

ด้านที่ได้รบัเงินอุดหนุน จ านวนผู้สมัคร จ านวนผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
เงินอุดหนุนตามแผน 
(หน่วย: ล้านเยน) 

ดนตร ี 136 111 1,792 
กำรเต้น 38 35 558 
โรงละคร 161 90 706 
ศิลปะกำรแสดงแบบดั้งเดิม 32 29 80 
ศิลปะกำรแสดงสมัยใหม ่ 13 12 132 

รวม 380 227 3,268 
ที่มำ: Policy of Cultural Affairs in Japan Fiscal 2018 

 
จำกข้อมูลเงินทุนสนับสนุนที่แสดงดังตำรำงด้ำนบน จะเห็นได้ว่ำ Agency for Cultural Affairs จัดสรร

เงินทุนอุดหนุนกลุ่มศิลปะกำรแสดงประเภทต่ำงๆ ในงบประมำณปี 2018 (หรือ พ.ศ. 2561) คิดเป็นมูลค่ำกว่ำ 3,268 
ล้ำนเยน โดยมีผู้สมัครขอรับทุนทั้งหมด 380 คน และที่ผ่ำนกำรคัดเลือกได้รับเงินทุนอุดหนุนทั้งสิ้น 277 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72.89  

 
1.2 โครงกำรยุทธศำสตร์เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมและศิลปะ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

 แก้ปัญหำในกำรส่งเสริมวฒันธรรมและศิลปะในรูปแบบต่ำงๆ  

 กำรพัฒนำและส่งเสริมกลุ่มผูช้มใหม่ของศิลปะกำรแสดง 

 เสริมสรำ้งรำกฐำนธุรกิจขององค์กรทำงวัฒนธรรมและศิลปะ 

 ส่งเสริมกำรจัดแสดงผลงำนศิลปะที่โดดเด่นของผู้พิกำร ผำ่นกำรเชิญ และกำรคัดเลือก 

 ปี 2018 Agency for Cultural Affairs ได้ช่วยส่งเสริมกำรแสดงศิลปะกำรแสดงกว่ำ 25 กำรแสดง  

 ก่อตั้งกลไกกำรตรวจสอบและประเมินผล โครงกำรฟืน้ฟูกิจกรรมสร้ำงสรรค์ของศิลปะกำรแสดงและโครงกำร
มอบทุนส ำหรับกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมโดยผู้เชี่ยวชำญ 
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2. กองทุนศิลปะญี่ปุ่น หรือ Japan Arts Fund (JAF) คือ กองทุนเพื่อกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ก่อตั้งขึ้นในปี 
1990 เพื่อสนับสนุนอย่ำงมั่นคงและต่อเนื่องด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้ผลตอบแทนจำกกำรด ำเนินงำนกองทุน 
68.1 พันล้ำนเยน (เงินบริจำค 54.1 พันล้ำนเยนจำกรัฐบำลแห่งชำติและกำรบริจำคจำกภำคเอกชน 14.0 พันล้ำนเยน)  

 กิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน 
 
o กิจกรรมส ำหรับกำรสร้ำงสรรค์และงำนศิลปะที่เป็นที่นิยมโดยศิลปินหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ  

 กำรแสดงกิจกรรมศิลปะกำรแสดง เช่น วงออเคสตร้ำ โอเปร่ำ แชมเบอร์มิวสิค กำรร้อง
เพลงเป็นกลุ่ม บัลเล่ต์ และศิลปะกำรแสดงสมัยใหม่ 

 กำรเผยแพร่กิจกรรมศิลปะกำรแสดงแบบดั้งเดิม เช่น bunraku (โรงละครหุ่นกระบอก) 
Kabuki, Noharu ดนตรีดั้งเดิมและกำรเต้นร ำของญี่ปุ่น เป็นต้น 

 กำรเผยแพร่กิจกรรม เช่น rakugo (กำรเล่ำนิทำน) kodan (กำรเล่ำเร่ือง), rokyoku (กำร
แสดงละคร), manzai (บทสนทนำกำร์ตูน) และกำรเล่นมำยำกล 

 นิทรรศกำรศิลปกรรม 

 กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับเทศกำลภำพยนตร์ในประเทศ 

 กำรแสดง นิทรรศกำร หรือกิจกรรมที่คล้ำยคลึงกัน ซึ่งไม่จ ำกัดเฉพำะสำขำศิลปะ 
 

o กิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของภูมิภำคหรือชุมชนท้องถิ่น เพื่อกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทำง
วัฒนธรรม 

 กำรแสดงและนิทรรศกำรที่จัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมในภูมิภำค เช่น หอวัฒนธรรมและ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 

 กิจกรรมกำรจัดสัมมนำ ซึ่งส่งเสริมกำรอนุรักษ์ หรือกำรใช้ประโยชน์อำคำรประวัติศำสตร์ 
สถำนที่ประวัติศำสตร์ และภูมิทัศน์ทำงวัฒนธรรม กำรรวบรวมและจัดระเบียบอุปกรณ์ที่
ใช้ กำรอนุรักษ์ และกำรใช้ประโยชน์จำกกิจกรรมกำรรับรู้ของสำธำรณะ 

 กิจกรรมเพื่อรักษำหรือใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทำงวัฒนธรรมของชำวบ้ำนโดยเปิดให้
สำธำรณชนแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรมในวงกว้ำง ส่งมอบทรัพย์สินโดยกำรฟื้นฟูบันทึก
เอกสำรที่เก่ียวข้อง 
 

o กิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมหรือเป็นที่นิยมด ำเนินกำรโดยกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม เช่น 
กำรอนุรักษ์ทรัพย์สินทำงวัฒนธรรมส ำหรับศิลปะและงำนฝีมือแบบดั้งเดิม 

 กำรแสดงนิทรรศกำรและกิจกรรมอ่ืน ๆ โดยกลุ่มวัฒนธรรม เช่น กลุ่มสมัครเล่น 

 กิจกรรมเพื่อกำรอนุรักษ์ผ่ำนกำรจัดแสดง และกำรใช้ประโยชน์และเทคนิคกำรบันทึกของ
งำนฝีมือแบบดั้งเดิม หรือกิจกรรมกำรอนุรักษ์ทรัพย์สินทำงวัฒนธรรม 
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ตารางที่ 6 สถานการณ์ให้เงินช่วยเหลือ ปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 

กิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน 
จ านวนผู้สมัคร 

(ราย) 
จ านวนผูไ้ด้รับ 

การคัดเลือก (ราย) 
มูลค่าเงินช่วยเหลือ 
(หน่วย: ล้านเยน) 

กิจกรรมส ำหรับกำรสร้ำงสรรค์และงำนศิลปะ
ที่เป็นทีน่ิยมโดยศลิปนิหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
กับศิลปะ 

787 395 692 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของภูมิภำค
หรือชุมชนท้องถิ่น เพื่อกำรส่งเสริม 
กำรอนุรักษณ์ทำงวฒันธรรม 

360 193 225 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมหรือ 
เป็นที่นิยมด ำเนนิกำรโดยกลุ่มทีเ่ก่ียวข้องกับ
วัฒนธรรม เช่น กำรอนุรักษ์ทรัพย์สินทำง
วัฒนธรรมส ำหรับศิลปะและงำนฝีมือ 
แบบดั้งเดิม 

176 106 90 

ที่มำ: Policy of Cultural Affairs in Japan Fiscal 2018 
 
ตำรำงที่ 6 จะเห็นได้ว่ำจ ำนวนกิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุน มีมำกกว่ำครึ่งหนึ่งของผู้สมัคร โดยกิจกรรมที่

ได้รับเงินช่วยเหลือมำกที่สุด คือ กิจกรรมส ำหรับกำรสร้ำงสรรค์และงำนศิลปะที่เป็นที่นิยมโดยศิลปินหรือกลุ่มที่
เก่ียวข้องกับศิลปะ โดยมีมำกถึง 395 กิจกรรม ในปี 2017  
 
3. การพัฒนาศิลปินสู่ระดับโลก Agency for Cultural Affairs พยำยำมที่จะส่งเสริมศิลปินในอนำคตด้วยกำร
สนับสนุนกำรศึกษำในต่ำงประเทศ กำรฝึกอบรม และให้ค ำแนะน ำ 
 

3.1 โครงกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศส ำหรับศิลปินในอนำคต 

 ให้ศิลปินที่ก ำลังจะมีส่วนร่วมในงำนศิลปะกำรแสดง ส ำหรับกำรฝึกฝนภำคปฏิบัติในต่ำงประเทศ  

 ปัจจุบันโครงกำรนี้ได้ส่งนักเรียนไปแล้ว 3,500 คน ศึกษำต่อต่ำงประเทศเป็นเวลำเป็นเวลำ 1-3 ปี หรือระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย (350 วัน) พิเศษ (80 วัน) หรือโปรแกรมระยะสั้น (20-40 วัน)  
 

3.2 โครงกำรพัฒนำศิลปินในอนำคตซึ่งเป็นผู้น ำรุ่นต่อไป 

 กำรเตรียมโครงสร้ำงพื้นฐำนให้โอกำสในกำรปฏิบัติ เช่น อ ำนวยควำมสะดวกสิ่งที่จ ำเป็นส ำหรับศิลปินเพื่อ
พัฒนำทักษะพื้นฐำน เทคนิค สถำนที่ที่สำมำรถได้รับควำมรู้ และขยำยมุมมองและสำขำต่ำงๆ 
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3.3 โครงกำรส่งเสริมวัฒนธรรมและกำรใช้ศิลปะโดยมหำวิทยำลัย 

 ทรัพยำกรของมหำวิทยำลัยด้ำนศิลปะ (คณะกำรศึกษำ กำรวิจัย สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก) เพื่อสนับสนุน
ทรัพยำกรมนุษย์ เช่น ศิลปิน ในกำรจัดกำรศิลปะกำรแสดง 
 
ตัวอย่ำงของศิลปินในอนำคตที่ผ่ำนคัดเลือกในกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรศึกษำในต่ำงประเทศ เช่น กำรศึกษำ

ศิลปะตะวันตกหรือศิลปะสมัยใหม่ กำรเต้นบัลเลต์หรือกำรเต้นสมัยใหม่ กำรเรียนดนตรี เช่น กำรแต่งเพลง หรือ 
กำรเล่นเปียโน รวมถึงกำรแสดง ตั้งแต่กำรก ำกับ เขียนบทและกำรแสดง  

 
โดยสถำนกำรณ์ของผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศของรัฐบำลญี่ปุ่นส ำหรับศิลปินในปี พ.ศ. 

2561ระยะเวลำ 1 ปี เป็นโครงกำรที่รัฐสนับสนุนมำกที่สุด โดยเฉพำะในด้ำนศิลปะ จ ำนวน 22 คน รองลงมำคือ 
กำรสนับสนุนกำรเรียนด้ำนกำรเต้น จ ำนวน 22 คน 

 
4. การจัดเทศกาลศิลปะแห่งชาติ 

 ตั้งแต่ปี 1946 เทศกำลศิลปะแห่งชำติถูกจัดขึ้นทุกฤดูใบไม้ร่วง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชำชนในวงกว้ำงได้
เพลิดเพลินกับผลงำนศิลปะที่โดดเด่นจำกญี่ปุ่นและต่ำงประเทศ ส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงศิลปะและพัฒนำ
ศิลปะแก่ผู้ชมและศิลปิน 

 กำรเปิดตัวของเทศกำลศิลปะแห่งชำติ จัดท ำขึ้นอย่ำงสวยงำมด้วยศิลปะกำรแสดงแบบดั้งเดิม เป็นที่รู้จักในนำม
“Japanese Four Seasons”  

 มีประเภทของศิลปะกำรแสดงที่หลำกหลำย ตั้งแต่ละครเวที กำรเต้น ดนตรี กำรแสดงแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย 
และควำมบันเทิงอ่ืนๆ เช่น กำรแสดง โอเปร่ำ บัลเล่ต์ โรงละคร ดนตรี noh, bunraku, kabuki  และควำม
บันเทิงอื่นๆ 

 กำรแสดงที่เข้ำร่วมเป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงศิลปะกำรแสดง และศิลปะด้ำนอ่ืนๆ  เช่น โทรทัศน์ ละครโทรทัศน์  
สำรคดีวิทยุ และบันทึก 

 ควำมส ำเร็จที่ โดดเด่นในแต่ละส่วนได้รับรำงวัล ACA National Arts Festival Grand Prize, Excellence 
Award, New Artist Award และ ACA National Arts Festival  

 
อย่ำงไรก็ตำม นอกเหนือจำกกำรนโยบำยสนับสนุนศิลปะกำรแสดงโดยตรง Agency for Cultural Affairs 

ยังมีนโยบำยศิลปะและวัฒนธรรมอ่ืนๆ ที่สอดคล้องและช่วยผลัดกันอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงอีกเช่นกัน อำทิ  กำร
สนับสนุนศิลปะอย่ำงครอบคลุม (inclusive) เช่น กลุ่มคนพิกำร ชุมชนท้องถิ่น และเยำวชน ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน กิจกรรมและระบบกำรศึกษำ  

 

 ส ำหรับกลุ่มคนพิกำร มีกำรสนับสนุนกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์โดยกลุ่มผู้พิกำรและสนับสนุนให้ผู้พิกำรเข้ำถึง
ศิลปะกำรแสดง  โดยสนับสนุนกำรสร้ำงภำพยนตร์ที่ได้รับเงินอุดหนุน พร้อมค ำบรรยำยส ำหรับผู้ที่บกพร่อง
ทำงกำรได้ยิน และมัคคุเทศก์น ำเสนอโอกำสในกำรจัดแสดงผลงำนศิลปะในโรงเรียน และมอบโอกำสให้โรงเรียนที่
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มีเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษให้เข้ำชมพิพิธพัณฑ์และแกลลอรี่ศิลปะโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย รวมถึงกำรติดตั้งห้องสุขำ
และลิฟต์ส ำหรับใช้รถเข็นที่โรงละคร สถำนที่จัดคอนเสิร์ต หอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ 
 

 ส ำหรับชุมชนท้องถิ่น เนื่องจำก Agency for Cultural Affairs เชื่อว่ำมรดกทำงวัฒนธรรมนี้เป็นแหล่งสนับสนุน
ส ำคัญส ำหรับผู้คนที่อำศัยอยู่ในแต่ละภูมิภำคและเพื่อกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นและจะต้องสืบทอดต่อไปสู่รุ่นต่อไป
โดยไม่ล้มเหลว หน่วยงำนด้ำนวัฒนธรรมจึงเริ่มสนับสนุนกำรริเริ่มต่ำงๆ ที่ใช้สมบัติและทรัพยำกรทำงแบบ 
บูรณำกำร เป็นโครงกำรของแผนยุทธศำสตร์ ส ำหรับกำรใช้สมบัติทำงวัฒนธรรมแบบบูรณำกำร เช่น  
o โครงกำรสนับสนุนมรดกทำงวัฒนธรรมญี่ปุ่น ใช้สมบัติทำงวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ที่

ยึดโยงยืนยันตัวตนของชำวท้องถิ่นในกำรสร้ำงแบรนด์ของภูมิภำค ผ่ำนกำรเพิ่มคุณค่ำโดยเล่ำเรื่อง 
(storytelling)  ช่วยส่งเสริมนโยบำยกำรพัฒนำเมืองในลักษณะบูรณำกำร ร่วมกับกำรส่งเสริม
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และอ่ืนๆ ในภูมิภำค (รวมถึงพื้นที่โดยรอบ)  
 

o สนับสนุนโครงกำรที่ให้และเผยแพร่ข้อมูลด้ำนศิลปะวัฒนธรรมที่ถูกต้องและชัดเจนกับควำมต้องกำร
ของผู้เข้ำชมชำวต่ำงชำติ และใช้ระบบหลำยภำษำ (multilingual system) ซึ่งใช้ประโยชน์จำก
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อช่วยให้ผู้เข้ำชมเข้ำใจ 

 
o เทศกำลวัฒนธรรมแห่งชำติเป็นเทศกำลวัฒนธรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกำสในกำรน ำเสนอกิจกรรม

ทำงวัฒนธรรมที่หลำกหลำยโดยชำวญี่ปุ่น ที่ให้ควำมส ำคัญกับกิจกรรมโดยมือสมัครเล่น เพื่อส่งเสริม  
กำรสร้ำงวัฒนธรรมใหม่ 

 

 ส ำหรับเยำวชน นอกจำก Agency for Cultural Affairs มีประสบกำรณ์เกี่ยวกับศิลปะบนเวทีที่แท้จริงและ
วัฒนธรรมดั้งเดิมพัฒนำควำมคิด ยังช่วยสร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อกำรอนุรักษ์และพัฒนำวัฒนธรรมของประเทศ
ญี่ปุ่น จึงมีนโยบำยและกิจกรรมให้เด็กได้สัมผัส ชื่นชมวัฒนธรรม ภำยในโรงยิม ในโรงเรียนระดับประถมศึกษำ 
และมัธยมศึกษำ เช่น กำรแสดงในโรงเรียนทั้งศิลปะกำรแสดงแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ กำรให้ควำมรู้โดยศิลปิน
หรือผู้เชี่ยวชำญ หรือกำรจัด workshop พัฒนำเยำวชน เป็นต้น   

 
กำรร่วมมือและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่ำงประเทศ เช่น กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ผ่ำน

กำรลงนำมสนธิสัญญำกับสหประชำชำติ กำรจัดแสดงกำรแสดงงำนศิลปะทั้งในและต่ำงประเทศ กำรศึกษำวิจัยด้ำน
ศิลปะวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์และปกป้องให้อยู่นำนมำกยิ่งขึ้น และกำรขึ้นบัญชีประเภทศิลปะกำรแสดง 
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ตารางที่ 7 ตัวอย่างรายชื่อสมบัติทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่จารึกไว้ในรายการตัวแทนในญี่ปุ่น 

ชื่อศิลปะการแสดง ปี (ค.ศ.) ทีจ่ารึก 
Ningyo Johruri Bunraku puppet theatre 2008 

Kabuki theatre 2008 
Gagaku 2009 

Kumiodori, traditional Okinawan musical theatre 2010 
Sada Shin Noh, sacred dancing at Sada Shrine, Shimane 

(Shimane Pref.) 
2011 

ที่มำ: Policy of Cultural Affairs in Japan Fiscal 2018 
 
กำรคุ้มครองสมบัติและมรดกทำงวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น บรรจุให้กำรแสดงศิลปะกำรแสดงประเภท

ต่ำงๆ อยู่ในรำยชื่อที่ต้องอนุรักษ์ และมีช่องทำงออนไลน์ของภำครัฐในกำรบันทึกกำรแสดง  
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4.1.4 สรุปประเด็นส าคัญจากกรณีศึกษาประเทศญีปุ่่น / ปัจจัยความส าเร็จของการสนับสนุนเชิงนโยบายและ
การด าเนินการของภาครัฐ  
ภำครัฐญี่ปุ่นเห็นถึงควำมส ำคัญของศิลปะกำรแสดง เนื่องจำกญี่ปุ่นก ำลังเผชิญกับปัญหำอัตรำกำรเกิดที่ลดลง

และกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ และกำรเป็นเจ้ำภำพ 2020 Tokyo Olympic ที่นับว่ำเป็นโอกำสดีในกำรเผยแพร่
วัฒนธรรม ยังรวมถึงกำรเห็นถึงควำมส ำคัญของศิลปะที่สำมำรถเป็นแกนกลำงสร้ำงคุณค่ำทำงเศรษฐกิจ และสร้ำง
อุตสำหกรรมอ่ืนๆ ท ำให้รัฐบำลได้ออกและปรับปรุงนโยบำยด้ำนวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงคุณค่ำใหม่ของวัฒนธรรมและ
ศิลปะผ่ำนกำรท่องเที่ยวและกำรพัฒนำเมือง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอิสระของผู้ที่ท ำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
และศิลปะ และได้ผลักดันอุตสำหกรรมในหลำกหลำยประเด็น ตั้งแต่กำรพยำยำมที่จะสร้ำงระบบนิเวศหรือ
สภำพแวดล้อมของศิลปะกำรแสดงให้ดี ช่วยกระตุ้นและสนับสนุนกำรท ำงำนของศิลปิน และกำรเข้ำถึงศิลปะของภำค
ประชำชน ภำครัฐญี่ปุ่นยังให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำศิลปินให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยกำรสมทบทุนให้ไปศึกษำ
ในต่ำงประเทศ และสนับสนุนทั้งด้ำนศิลปะและกำรบริหำรจัดกำร ทั้งนี้รัฐยังให้ควำมส ำคัญในกำรเข้ำถึงผู้ชม โดยกำร
จัดเทศกำลศิลปะกำรแสดงระดับประเทศปีละครั้ง เผยแพร่ข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนกำรเข้ำถึงศิลปะ
ของทุกกลุ่ม เช่น ผู้พิกำร เป็นต้น และยังรวมถึงกำรพัฒนำผู้ชมให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและซึมซับตั้งแต่เยำวชน และ
ชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้ำงรำยได้ ซึ่งรำยละเอียดทั้งหมดมีดังนี้ 

 

 
ภาพที ่36 ปัจจัยความส าเร็จของการสนับสนุนเชิงนโยบายและการด าเนินการของภาครัฐ 
ที่มำ: Policy of Cultural Affairs in Japan Fiscal 2018 และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
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1) สร้างระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมส าหรับอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงที่ดี  ระบบนิเวศทำงศิลปะคือ
สภำพแวดล้อมทำงศิลปะในญี่ปุ่น ที่เอ้ือต่อกำรสนับสนุนและกระตุ้นกำรรับชม ชื่นชมศิลปะของผู้ชม และ
กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนของศิลปิน โดยภำครัฐให้กำรช่วยเหลือผู้ผลิตและศิลปินเกี่ยวกับควำมคิดสร้ำงสรรค์
และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิต สคริปต์ และกำรฝึกซ้อม จัดท ำโครงกำรยุทธศำสตร์เพื่อสร้ำง
วัฒนธรรมและศิลปะ โดยเสริมสร้ำงรำกฐำนธุรกิจขององค์กรทำงวัฒนธรรมและศิลปะ รวมถึงกำรสนับสนุน
ด้ำนพื้นที่ (National Theatre) และให้ข้อมูลรำยละเอียดของแต่ละโรงละครอย่ำงครบถ้วน และยังมีควำม
มั่นหมำยในกำรจัดเทศกำลส ำหรับศิลปะกำรแสดงปีละครั้ง เพื่อให้ศิลปินได้แสดงผลงำน และใน
ขณะเดียวกันผู้ชมก็สำมำรถได้รับชม และชื่นชมศิลปะกำรแสดงด้วยเช่นกัน นอกจำกนี้ภำครัฐยังจัดท ำ
กองทุนเพื่อกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมในประเภทต่ำงๆ อีกด้วย 
 

2) พัฒนาศิลปิน ภำครัฐให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำศิลปินเป็นอย่ำงมำก โดยจัดท ำโครงกำรศึกษำต่อ
ต่ำงประเทศส ำหรับศิลปิน โดยมีหลำกหลำยระยะเวลำ และหลำกหลำยด้ำนกำรศึกษำ เพื่อให้เหมำะสมกับ
ศิลปินแต่ละคน ด้ำนที่เชี่ยวชำญและสำมำรถต่อยอดมำพัฒนำผลงำนและอุตสำหกรรมในญี่ปุ่นได้ และยังมี
โครงกำรพัฒนำศิลปินในอนำคตซึ่งเป็นผู้น ำรุ่นต่อไป โดยอ ำนวยควำมสะดวกสิ่งที่จ ำเป็นส ำหรับศิลปินเพื่อ
พัฒนำทักษะพื้นฐำน และเทคนิคทำงศิลปะ ในขณะเดียวกันมีกำรให้ควำมรู้ทำงธุรกิจแก่องค์กรทำง
วัฒนธรรมและศิลปะ แลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้จำกต่ำงประเทศ เพื่อไม่เพียงแต่สำมำรถส่งเสริมด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม แต่สำมำรถบริหำรจัดกำรองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ในส่วนของด้ำนกำรศึกษำ ภำครัฐให้
กำรสนับสนุนมหำวิทยำลัยด้ำนศิลปะ เช่น กำรศึกษำ กำรวิจัย สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เป็นต้น และยังช่วย
ส่งเสริมกำรจัดแสดงผลงำนศิลปะที่โดดเด่นของผู้พิกำร  

 
3) การตลาด/ PR คือกำรเข้ำถึงและเข้ำใจผู้ชม โดยญี่ปุ่นจัดเทศกำลส ำหรับศิลปะกำรแสดงปีละครั้ง ท ำให้

ประชำชนในวงกว้ำงได้เพลิดเพลินกับผลงำนศิลปะและส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงศิลปะและพัฒนำ
ศิลปะแก่ผู้ชมและศิลปิน ในขณะเดียวกันยังส่งเสริมกำรเข้ำถึงผู้ชมอย่ำงครอบคลุม (inclusive) ไม่มีกำร
แบ่งแยกผู้ชม เช่น ติดตั้งห้องสุขำ และลิฟท์ ส ำหรับผู้ใช้รถเข็นที่โรงละคร เป็นต้น และสนับสนุนโครงกำรที่
ให้และเผยแพร่ข้อมูลด้ำนศิลปะวัฒนธรรมที่ถูกต้องและชัดเจนกับควำมต้องกำรของผู้เข้ำชมชำวต่ำงชำติ 
และหลำกหลำยภำษำ รวมถึงเชื่อมไปยังช่องทำงกำรจ ำหน่ำย เพื่อเข้ำถึงตลำดในวงกว้ำงมำกยิ่งขึ้น  

 
4) พัฒนาผู้ชม ภำครัฐให้กำรพัฒนำและส่งเสริมกลุ่มผู้ชมใหม่ของศิลปะกำรแสดง โดยให้กำรสนับสนุนศิลปะ

และวัฒนธรรมในเยำวชน ผ่ำนกิจกรรมในโรงเรียน โดยบุคลำกรทำงศิลปะ กำรแสดงผลงำน หรือให้ควำมรู้ 
แบ่งปันประสบกำรณ์ และจัดท ำ workshop ในโรงเรียน ทั้งนี้ ยังให้สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมในระดับ
ท้องถิ่น ผ่ำนกิจกรรมสนับสนุนและกำรสร้ำงแบรนด์ในแต่ละภูมิภำค เพื่อสำมำรถต้องสืบทอด
ศิลปะวัฒนธรรมสู่รุ่นต่อไป รวมถึงมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้ชมทุกประเภท เช่น กำรติดตั้งห้องสุขำ
แก่ผู้พิกำรในโรงละคนเกือบทุกแห่ง 
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4.2 กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์ 
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีควำมหลำกหลำยทำงเชื้อชำติและวัฒนธรรม รัฐบำลจึงเห็นควำมส ำคัญของศิลปะ

อย่ำงยิ่งในกำรสร้ำงเอกลักษณ์ประเทศ และสร้ำงควำมสำมัคคีในประเทศ ภำครัฐจึงได้ก ำหนดแผนและเป้ำหมำยกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมด้ำนศิลปะกำรแสดงที่ชัดเจน 

 
4.2.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงของประเทศสิงคโปร์ 

ล ำดับแรกเพื่อเป็นกำรท ำควำมรู้จักอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของสิงคโปร์ จึงขอน ำเสนอข้อมูลภำพรวม
อุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของประเทศสิงคโปร์ในเบื้องต้น เช่น กำรเจริญเติบโตของอุตสำหกรรม กำรขยำยตัวของ
จ ำนวนกำรแสดง จ ำนวนบริษัทและสมำคมด้ำนศิลปะกำรแสดง และจ ำนวนกำรจ้ำงงำนในอุตสำหรรม เป็นต้น  

 

 
ภาพที่ 37 ข้อมูลอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงของประเทศสิงคโปร์ 

ที่มำ: World Bank 2018, SG Arts Plan 2018 – 2022 
 
ด้ำนกำรเจริญเติบโตของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงในสิงคโปร์มีกำรขยำยตัวอย่ำงมำกในช่วงสองทศวรรษ

ที่ผ่ำนมำ โดยเห็นได้ชัดจำกจ ำนวนรอบกำรแสดงที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี โดยเพิ่มขึ้นจำก 8,152 รอบ ในปี พ.ศ. 2557 
เป็น 9,852 รอบ ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีอัตรำกำรเติบโตถึงร้อยละ 5.4 โดยเฉลี่ยแล้วในปี พ.ศ. 2559 สิงคโปร์มีกิจกรรม
ศิลปะกำรแสดงทุกวัน คิดเป็น 26 รอบต่อวัน ในขณะเดียวกันจ ำนวนบริษัทด้ำนกำรแสดงและสมำคมที่จดทะเบียนมี
กำรขยำยตัวเช่นกัน จำก 2,689 แห่ง ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 6,700 แห่ง ในปี พ.ศ. 2560 รวมถึงจ ำนวนกำรจ้ำงงำนใน
อุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นจำก 6 ,000 คน ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 6,700 คน ในป ี
พ.ศ. 2560 และมีกำรพัฒนำสถำนที่จัดงำนศิลปะกำรแสดงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งรวมโครงกำรศิลปะกำรแสดงที่
ก ำลังเติบโตเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่เพิ่มข้ึนของประชำชนต่อศิลปะกำรแสดง  
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อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำจ ำนวนกลุ่มและกิจกรรมศิลปะกำรแสดงจะเพิ่มขึ้น แต่กำรเข้ำร่วมงำนแสดงศิลปะมี
แนวโน้มลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ โดยสำมำรถดูได้จำกจ ำนวนบัตรเข้ำงำน (ตั๋วกำรแสดง) มีกำรเปลี่ยนแปลงจำก 
2.06 ล้ำน ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 1.81 ล้ำนใบ ในปี พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ระดับกำรเข้ำร่วมศิลปะโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้น 
(รวมถึงกิจกรรมที่เข้ำได้โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย) 

ผู้เข้ำร่วมงำนศิลปะกำรแสดงส่วนใหญ่มักโสด อำยุประมำณ 15-34 ปี และมีกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  
ในด้ำนของโรงละคร โรงละครโดยเฉพำะดนตรี ประเภท ป็อป ร็อค และอินดี้เป็นรูปแบบศิลปะกำรแสดงยอดนิยม 
ด้ำนกำรแสดงกำรเต้นร ำได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงมำกจำกชุมชนชำวอินเดีย และนักเรียนกลุ่มอำยุประมำณ 15–24 ปี 
และกลุ่มผู้ที่มีอำยุ 35–44 ำนดิจิทัลออนไลน์ของคนสิงคโปร์ลดลง อำจเป็นปี ทั้งนี้ ในภำพรวมกำรบริโภคศิลปะผ่
เพรำะมีตัวเลือกควำมบันเทิงที่แข่งขันกันมำก อย่ำงไรก็ดี ดนตรีเป็นด้ำนที่ผู้ใช้ดิจิทัลออนไลน์บริโภคมำกที่สุด 

 
อุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของสิงคโปร์นับได้ว่ำมีควำมโดดเด่นเป็นอย่ำงมำก ทั้งคุณภำพและชื่อเสียงของ

กำรแสดง โดยเป็นที่รู้จัก 3 กำรแสดงหลัก ได้แก่ 1) ศิลปะกำรแสดง Chingay 2) ละครเวที 3) ละครเพลงและ 
กำรแสดงเต้น 

 

 
ภาพที ่38 ศิลปะการแสดงของสงิคโปร์ที่เป็นที่รู้จัก 

ที่มำ: Chingay, Straitstime, Time Out  
 
ศิลปะกำรแสดง Chingay หรือ Chingay Parade Chingay เป็นหนึ่งในกำรแสดงบนถนนที่ใหญ่ที่สุดใน

เอเชียโดยประเทศสิงคโปร์ได้เริ่มมีกำรแสดงเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2516 ในฐำนะที่เป็นถนนพำเหรดเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่ 
โดดเด่นด้วยนักแสดงที่มีชีวิตชีวำในชุดบรรจงจำกเชื้อชำติ วัฒนธรรม และภูมิหลังที่แตกต่ำงกัน แสดงพร้อมอุปกรณ์
และโครงสร้ำงขนำดใหญ่ที่ซับซ้อน และได้พัฒนำจนกลำยเป็นงำนประจ ำปีที่แสดงถึงวัฒนธรรมที่หลำกหลำยและเป็น
เอกลักษณ์ของสิงคโปร์ในเวลำต่อมำ 
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นอกจำกสิงคโปร์จะเป็นจุดหมำยปลำยทำงของกำรแสดงละครเวที Broadway ระดับโลกแล้ว เนื่องจำกกำร
มีโรงละครที่ได้มำตฐำนหลำยแห่ง ละครเวทีของสิงคโปร์ก็มีควำมโดดเด่นเช่นกัน โดยเร่ิมต้นจำกกำรได้รับอิทธิพลจำก
อำณำนิคมสหรำชอำณำจักร ในเวลำต่อมำละครเวทีได้ถูกสร้ำงสรรค์และพัฒนำโดยคนสิงคโปร์ ทั้งภำษำอังกฤษและ
ภำษำท้องถิ่นต่ำงๆ ให้มีควำมน่ำสนใจและสนุกสนำน ส่งผลให้จ ำนวนผู้ชมและคุณภำพผู้ชมเพิ่มมำกขึ้น  
ในขณะเดียวกันเนื้อหำมักหยิบยกประเด็นทำงสังคมเพื่อให้ผู้ชมได้ตระหนัก เช่น เพศ โรคซึมเศร้ำ หรือกำรเมือง 

 
ละครเพลงและกำรแสดงเต้นของสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเภทศิลปะกำรแสดงที่มีชื่อเสียงเช่นกัน สิงคโปร์ มี

กำรแสดงละครเพลงที่โด่งดังพร้อมเพลงประกอบที่น่ำสนใจ จำกบทละครสนุกสนำน กำรเล่ำเรื่องอำรมณ์อย่ำงจริงจัง 
นอกจำกนี้กำรแสดงเต้นต่ำงๆ สิงคโปร์ก็มีชื่อเสียงและมีรอบกำรแสดงอย่ำงมำกมำย โดยเฉพำะกำรแสดงบัลเลต์ 

 
4.2.2 หน่วยงานที่เป็นกลไกในการขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง  

อุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงสิงคโปร์เติบโตและพัฒนำมำกขึ้น เนื่องจำกได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐและ
เอกชนที่เพิ่มขึ้นและร่วมมือกัน 

 

 
ภาพที ่39 หน่วยงานที่เป็นกลไกขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 

ที่มำ: SG Arts Plan 2018 – 2022 และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
 
อุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของสิงคโปร์ได้รับกำรผลักดันจำกภำครัฐอย่ำงเต็มที่และเป็นระบบ โดย

กระทรวงที่มีหน้ำที่หลักในอุตสำหกรรมศิลปะ คือกระทรวงวัฒนธรรม ชุมชน และเยำวชน (Ministry of Culture, 
Community and Youth) โดยเป้ำหมำยหลัก คือสร้ำงแรงบันดำลใจให้ชำวสิงคโปร์ด้วยศิลปะและกำรกีฬำ โดยกำร
มีส่วนร่วมกับเยำวชนเสริมสร้ำงควำมผูกพันกับชุมชน และส่งเสริมกำรแบ่งปัน  
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ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมฯ ได้ก่อตั้งสภำศิลปะแห่งชำติ (National Arts Council) เป็นผู้ดูแลอุตสำหกรรม
ศิลปะโดยตรง ซึ่งเป้ำหมำยหลัก คืออนุรักษ์วัฒนธรรมของสิงคโปร์ใน ฝึกฝนศิลปิน และส่งเสริมบริษัทต่ำงๆ ให้ประสบ
ควำมส ำเร็จ รวมถึงกำรพัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง ตั้งแต่กำรพัฒนำศิลปิน พัฒนำ
ผู้ชม พัฒนำเครื่องมือโดยใช้เทคโนโลยี และพัฒนำผลงำนหรือกำรแสดงต่ำงๆ ที่หลำกหลำย ผ่ำนกำรออกแผนพัฒนำ 
หรือนโยบำย  SG Arts Plan 2018 – 2022 

  
ตารางที่ 8 ตัวอย่างภาคเอกชนที่มีบทบาทต่ออุตสาหกรรมศิลปะการแสดงสิงคโปร์ 

 
ที่มำ: SG Arts Plan 2018 – 2022 และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 

 
อย่ำงไรก็ตำม ภำครัฐยังร่วมมือกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มแข็งเพื่อช่วยสนับสนุนอย่ำงรอบด้ำน อำทิ 
1) สถำบันกำรศึกษำศิลปะกำรแสดง ช่วยส่งเสริมกำรศึกษำและพัฒนำควำมสำมำรถบุคลำกรด้ำน

ศิลปะกำรแสดง เช่น The School of the Arts (SOTA) มีหลักสูตรศิลปะและกำรศึกษำแบบบรูณำกำร เช่น หลักสูตร 
International Baccalaureate (IB) Diploma หรือหลักสูตรที่ส ำหรับอำชีพ  

 
2) สมำคมศิลปินในแวดวงศิลปะกำรแสดงเป็นกำรรวมกลุ่มของนักดนตรี / นักเต้น เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถ

และเป็นกระบอกเสียงของอำชีพ เช่น People’s Association มีโครงกำร PAssionArts Community Arts and 
Culture Clubs เป็นชมรมศิลปะ ให้คนทุกช่วงอำยุตั้งแต่เด็กจนแก่เข้ำถึงและมีส่วนร่วมในศิลปะ และ Dance 
Nucleus มีโครงกำร Scope เป็นแพลตฟอร์มส ำหรับกำรน ำเสนอผลงำนของศิลปินสำมำรถจัด workshop อ่ำนบท 
สตูดิโอและกำรแสดง 
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3) มูลนิธิเกี่ยวกับศิลปะกำรแสดง ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเงินทุนแก่ศิลปิน และเปิดโอกำสแก่ผู้ชมที่ด้อย
โอกำส เช่น The Singapore Press Holdings Foundation Limited มีกำรสนับสนุนด้ำนเงินอุดหนุน Arts Fund 
คือ กำรให้โอกำสผู้ด้อยโอกำสได้ชื่นชมศิลปะ และช่วยเหลือกลุ่มศิลปินท้องถิ่นในกำรผลิตงำนที่มีคุณภำพและเข้ำถึง
ผู้ชมมำกขึ้น และ มูลนิธิ Artground ท ำกำรศึกษำด้ำน art space และควำมต้องกำรในกลุ่มโรงละครส ำหรับเด็ก 
เนื้อหำส ำหรับเด็ก 

 
4) บริษัทจ ำหน่ำยบัตรกำรแสดง ในกำรเป็นตัวกลำงระหว่ำงฝ่ำยกำรผลิตและผู้ชม ให้เข้ำถึงกันได้ง่ำยมำก

ยิ่งขึ้น เช่น บริษัท SISTIC มีฐำนลูกค้ำมำกกว่ำ 550,000 คนและกำรเข้ำถึงออนไลน์ที่กว้ำงขวำง เป็นพันธมิตรและ
ร่วมมือกับช่องทำงในท้องถิ่นเพื่อให้กำรเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำที่หลำกหลำย 

 
4.2.3 แนวทางหรือแผนพัฒนาการสนับสนุนอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงของภาครัฐ 

National Arts Council สิงคโปร์มีวิสัยทัศน์อุตสำหกรรมศิลปะ คือต้องกำรให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีควำม
หลำกหลำย และโดดเด่นในด้ำนศิลปะสำมำรถสร้ำงแรงบันดำลใจให้ผู้คน เชื่อมโยงอุตสำหกรรมและชุมชนต่ำงๆ และ
มีต ำแหน่งในระดับโลก จึงได้ออกแผนพัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะ SG Arts Plan 2018 – 2022 ซึ่งครอบคลุม  
3 อุตสำหกรรมหลัก ได้แก่ ศิลปะกำรแสดง วรรณกรรม และทัศนศิลป์ 

 

 
ภาพที ่40 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง SG Arts Plan 2018-2022 

ที่มำ: SG Arts Plan 2018 – 2022 และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
 

  

                                                                    
                                                                 
            
 
                         :                                         
                                                                   
                              

SG Arts Plan 2018 - 2020

          
             
        

         

             

        

SG Arts Plan        : 

          
                       

               
        

                      
           

                    
         

                   
            

              
                          

                
             

               
                
         

          
                             

        

              
                

            Art Space 

                                                                                



รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดง 

 

 
101 

ทั้งนี้ National Arts Council (NAC) ได้อธิบำยสถำนะปัจจุบันของศิลปะในสิงคโปร์และหลักกำรเพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์เพื่ออนำคตของศิลปะ คือ 

 บรรลุควำมเป็นเลิศทำงศิลปะ คือกำรที่ศิลปินได้รับรำงวัลและสถำนที่กำรแสดงได้รับกำรยอมรับ
ระดับชั้นน ำ ซึ่ง NAC ควรสนับสนุนศิลปินและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุควำมเป็นเลิศทำงศิลปะ
เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจให้คนอ่ืนๆ ต่อไป 

 มีกำรสนับสนุนจำกภำครัฐที่เข้มแข็ง ท ำให้ภูมิทัศน์ทำงศิลปะของสิงคโปร์มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
ในห้ำทศวรรษที่ผ่ำนมำ ผ่ำนกำรร่วมมือกับสถำบันทำงวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เช่น Esplanade – 
Theatres on the Bay ได้ปรับปรุงชีวิตของผู้คนและควำมมีชีวิตของสิงคโปร์ผ่ำนศิลปะ 

 กำรสนับสนุนที่หลำกหลำยเพื่อศิลปะ เนื่องจำกแหล่งรำยได้ที่หลำกหลำยจะช่วยเพิ่มทำงเลือกในกำร
ระดมทุนส ำหรับศิลปินและกลุ่มศิลปะ ซึ่งส ำคัญที่ควรร่วมกับภำคเอกชนและภำคประชำชนและ
ส ำหรับสถำบันทำงวัฒนธรรม และบริษัทด้ำนศิลปะในกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงใกล้ชิดยิ่งขึ้น  

 กำรสนับสนุนควำมเหมือนในสังคมที่หลำกหลำย เมื่อสังคมมีควำมหลำกหลำยมำกข้ึน ศิลปะสำมำรถ
ช่วยให้เกิดควำมเข้ำใจที่ลึกซึ้งขึ้นและสร้ำงสำมัคคีระหว่ำงชุมชน 

 กำรเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ประจ ำชำติ ศิลปะสำมำรถสร้ำงประสบกำรณ์ศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ส ำหรับ
ผู้ชมในท้องถิ่นและทั่วโลกที่แสดงว่ำเรำเป็นประเทศใด 

 กำรใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีจะช่วยให้ศิลปินและกลุ่มศิลปะสำมำรถรองรับได้กำรเปลี่ยนแปลงใน
ควำมต้องกำรและควำมชอบของผู้ชม และกำรปรับปรุงงำนศิลปะได้ 

 กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนต่ำงๆ ควำมเชี่ยวชำญไม่เพียงแต่ในกำรสร้ำงงำนศิลปะ แต่ยังรวมถึงใน
ด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรจัดกำรศิลปะ โรงละครทำงเทคนิค กำรวิจัย และกำรวิเครำะห์ข้อมูลศิลปะชุมชน 
กำรพัฒนำผู้ชม กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรสนทนำ และกำรศึกษำศิลปะ นอกจำกนี้ยังมีควำม
จ ำเป็นที่จะต้องให้กำรสนับสนุนคนงำนศิลปะอิสระมำกขึ้นเพื่อให้ศิลปินอิสระท ำงำนได้ดีที่สุดและ
ปกป้องผลประโยชน์ในเร่ืองที่เก่ียวกับสัญญำและกำรวำงแผนทำงกำรเงิน 

 กำรมีโอกำสและกำรเข้ำถึงศิลปะ ชำวสิงคโปร์ทุกคนไม่สำมำรถเข้ำถึงงำนศิลปะได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน
เนื่องจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น ที่ตั้ง รำคำ หรืออุปสรรคด้ำนภำษำ NAC จะท ำงำนร่วมกับสถำบัน
วัฒนธรรมและชุมชนศิลปะเพื่อเพิ่มกำรเข้ำถึงส ำหรับชำวสิงคโปร์มำกขึ้นเพื่อประสบกำรณ์และมีส่วน
ร่วมในศิลปะ  

 กำรเพิ่มจ ำนวนผู้ชม อุตสำหกรรมศิลปะมีกำรแข่งขันมำกยิ่งขึ้น ท ำให้ผู้ชมมีทำงเลือกในกำรรับชม
และชื่นชมศิลปะมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ไม่เพียงแต่กำรเพิ่มอุปทำนของศิลปะเพิ่มมำกขึ้น แต่ต้องเพิ่มอุปสงค์
หรือควำมต้องกำรของกำรรับชมศิลปะของผู้ชมที่รับชมอยู่แล้ว และกำรเพิ่มผู้ชมใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน  

 กำรเพิ่มจ ำนวน Art Space จ ำเป็นต้องท ำกับหน่วยงำนภำครัฐและภำคธุรกิจมำกขึ้นเพื่อรักษำพื้นที่
ทั้งทำงกำยภำพและดิจิตอลเพื่อขยำยขอบเขตของศิลปะ นอกจำกนี้ต้องให้ควำมส ำคัญกับคนรุ่นใหม่
ที่มีควำมสำมำรถทำงศิลปะเพื่อรับประโยชน์จำกพื้นที่ศิลปะที่มีอยู่  
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รัฐบำลสิงคโปร์ได้เริ่มประเมินสถำนกำรณ์ของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงโดยเลือกใช้  SWOT Analysis ใน
กำรวิเครำะห์เพื่อน ำไปออกแบบแผนพัฒนำต่อไป   

 
SWOT Analysis คือ หลักกำรวิเครำะห์สภำพองค์กร อุตสำหกรรม ณ ปัจจุบัน เพื่อเข้ำใจจุดแข็ง จุดด้อย 

โอกำส และอุปสรรค ที่เกิดขึ้นทั้งภำยในอุตสำหกรรม และภำยนอกอุตสำหกรรมหรือสภำพแวดล้อม เพื่อน ำไป
วิเครำะห์และหำวิธีพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน SWOT สำมำรถแบ่งออกเป็น 4 ข้อ คือ 1) Strengths 
คือ จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 2) Weaknesses คือ จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 3) Opportunities คือ โอกำสที่จะ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ 4) Threats คือ ควำมเสี่ยง ภัยคุกคำม ข้อจ ำกัด หรืออุปสรรคต่ำงๆ ที่มีต่อกำรด ำเนินกำรของ
อุตสำหกรรม 

 

 
ภาพที่ 41 SWOT Analysis อุตสาหกรรมศิลปะการแสดงประเทศสิงคโปร์ 

ที่มำ: SG Arts Plan 2018 – 2022 และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
 

จุดแข็ง (Strengths) ของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงสงิคโปร์ คือ  

 กำรเข้ำชมและกำรมีส่วนร่วมในศิลปะกำรแสดงของชำวสิงคโปรเ์พิ่มมำกขึ้น 

 ศิลปะกำรแสดงท ำให้บรรลุผลประโยชน์ระดับชำติ เช่น เกิดควำมภำคภูมิใจในผลงำนของสิงคโปร์ 
กำรสร้ำงชุมชนและสร้ำงควำมสำมัคคีภำยในประเทศ แม้จะมีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและ
เชื้อชำติ 

 นักดนตรีร่วมสมัยประสบควำมส ำเร็จในกำรจัดทัวร์และมีบทบำทในต่ำงประเทศ เช่น ขึ้นชำร์ตอันดับ
เพลงบน streaming ได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดต่ำงๆ และได้รับเชิญให้ขึ้นแสดงในงำนเทศกำล
ส ำคัญ 

 สถำนที่และเวทีระดับชำติสร้ำงเครือข่ำยระดับนำนำชำติเพื่อเป็นประโยชน์แก่ศิลปินสิงคโปร์ เช่น 
ศู นย์ ศิ ลปะกำรแสดงแ ห่ งช ำติ  Esplanade –  Theatres on the Bay และ  the Singapore 
International Festival of Arts (SIFA) 
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จุดด้อย (Weaknesses) ของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงสิงคโปร์ คือ  

 กำรเขียนเชิงวิจำรณ์ และงำนวิจัยต่ออุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนผลงำนกำร
แสดง บุคลำกร หรืออุปกรณ์ มีจ ำนวนน้อย และไม่เชิงลึก 

 กำรเข้ำถึงงำนศิลปะกำรแสดงของประชำชนมีอุปสรรค เช่น กำรใช้ภำษำอังกฤษมำกกว่ำภำษำ
ท้องถิ่น ท ำให้ชำวสิงคโปร์ที่ขำดควำมช ำนำญด้ำนภำษำมีอุปสรรคในกำรเข้ำถึงศิลปะกำรแสดง   

 กำรศึกษำด้ำนศิลปะกำรแสดงยังคงต้องพัฒนำ โดยเฉพำะศิลปินที่ท ำงำนในภำคกำรศึกษำต้องกำร
กำรสนับสนุนเพิ่มเติมในกำรพัฒนำเพลงกำรสอนเพื่อยกระดับคุณภำพกำรสอนศิลปะ 

 ขำดนโยบำยสนับสนุนสำยอำชีพศิลปะกำรแสดงอิสระ กำรจัดกำรและกำรสอนศิลปะอย่ำงต่อเนื่อง 

 ขำดกำรใช้เทคโนโลยีในศิลปะกำรแสดง 
 

โอกาส (Opportunities) ของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงสิงคโปร์ คือ  

 กำรพัฒนำผู้ชมและเพิ่มจ ำนวนผู้ชมงำนศิลปะ หรือกำรขยำยฐำนผู้ชมทั้งที่มีควำมสนใจในศิลปะและ
ไม่สนใจในศิลปะ ผ่ำนโครงกำรทีีให้ควำมส ำคัญกับเยำวชนและครอบครัว โดยเชื่อมโยงควำมสนใจ
ระหว่ำงดนตรีและอำหำร 

 เนื่องจำกในปัจจุบันเยำวชนมักแสดงควำมคิดเห็นในโลกออนไลน์อย่ำงแพร่หลำย จึงเป็นโอกำสดีใน
กำรพัฒนำเยำวชนในด้ำนที่สนใจและกำรเขียนเชิงวิเครำะห์ โดยเฉพำะด้ำนศิลปะกำรแสดง  

 เนื่องจำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ท ำให้มีกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีและแนวโน้มกำรบริโภค
ดนตรีที่เข้ำถึงคนหมู่มำกได้ เช่น ปัจจุบันสำมำรถเกิดนักดนตรีกลุ่มใหม่ในระดับสำกลได้ทุกที่ 

 กำรพัฒนำเทคโนโลยีส ำหรับกำรสร้ำงงำนศิลปะ กำรเข้ำถึงและใช้ตลำดดิจิทัล ท ำให้ประเทศเล็กๆ 
แต่มีควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีเช่นสิงคโปร์เป็นแนวหน้ำของนวัตกรรม 
 

ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค (Threats) ของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงสิงคโปร์ คือ  

 สิงคโปร์มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและศิลปะเป็นอย่ำงมำก ส่งผลให้ปฏิทินวัฒนธรรมและ  
กำรแสดงต่ำงๆ มีมำกข้ึน และท ำให้เกิดกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม  

 กำรลดลงของประชำกรและจ ำนวนนักเรียนเป็นผลให้โอกำสที่จะมีส่วนร่วมกับศิลปะผ่ำนหลักสูตร
ลดลง เป็นผลกระทบระยะยำวของสำยอำชีพศิลปะกำรแสดง  

 ศิลปะกำรแสดงนอกจำกสำมำรถเป็นเครื่องมือในกำรรวมควำมสำมัคคีในสังคมได้ ยังสำมำรถเป็น
เครื่องมือในกำรแบ่งแยกสังคมได้เช่นกัน หำกบำงงำนแสดงถูกท ำให้เป็นประเด็นทำงกำรเมือง ส่งผล
ให้เกิดกำรยกเลิกกำรสนับสนุนเงินทุนและกำรสนับสนุนจำกสังคม  
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หลังจำกกำรประเมินและวิเครำะห์สถำนกำรณ์ในอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง National Arts Council 
ออกแบบแผนพัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง ใน SG Arts Plan 2018 – 2022 โดยก ำหนดเป้ำหมำยหลัก ดังนี้ 

 
1. ภำยในปี 2022 ศิลปะกำรแสดงขับเคลื่อนโดยระบบนิเวศแบบบูรณำกำร ได้รับกำรยอมรับจำกผู้ชม และมี

ผลงำนที่โดดเด่น เช่น บุคลำกรศิลปะกำรแสดงได้รับรำงวัลระดับนำนำชำติ และได้รับกำรยกย่องให้เป็นแบบอย่ำงที่ดี
แก่ชำวสิงคโปร์จำกทุกสำขำอำชีพและทุกภูมิหลังทำงวัฒนธรรม สถำบันและบุคลำกรศิลปะกำรแสดงได้รับกำรยอมรับ
ว่ำเป็นผู้น ำในกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้ำงงำนศิลปะและดึงดูดผู้ชม ในระดับนำนำชำติ เนื้อหำจำกสิงคโปร์ได้รับ  
กำรยอมรับในด้ำนควำมรู้สึกร่วมสมัยและรำกฐำนที่แข็งแกร่งในควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม เป็นต้น  

2. ประชำชนมีโอกำสที่จะมีส่วนร่วมกับศิลปะกำรแสดง ผ่ำนโครงกำรที่ออกแบบมำเพื่อกระตุ้นควำมอยำกรู้ 
ส่งเสริมควำมเข้ำอกเข้ำใจ ปลูกฝังเอกลักษณ์ประจ ำชำติและควำมรู้สึกภำคภูมิใจ 
  

เพื่อบรรลุเป้ำหมำย SG Arts Plan 2018 – 2022 จึงออกแบบนโยบำยส ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ศิลปะกำรแสดงดังนี้ โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ สร้ำงแรงบันดำลใจให้คนสิงคโปร์ เชื่อมโยงกับชุมชนอ่ืนๆ และ
ท ำให้สิงคโปร์มีต ำแหน่งระดับโลก 

 

 
ภาพที่ 42 นโยบายอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง ใน SG Arts Plan 2018 – 2022 

ที่มำ: SG Arts Plan 2018 – 2022 และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
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1. สร้างแรงบันดาลใจให้คนสิงคโปร์  
1.1 เพิ่มการเข้าถึงศิลปะการแสดง โดยท างานร่วมกับสถาบันทางวัฒนธรรมและบริษัทด้านศิลปะเพื่อให้
ศิลปะการแสดงมีความโดดเด่นในปฏิทินวัฒนธรรม 

ใช้เทศกำลกำรแสดงดนตรีที่มีอยู่ เช่น Singapore International Festival of Arts (SIFA) เทศกำล
กำรแสดงศิลปะ Flipside ประจ ำปีของศูนย์ศิลปะกำรแสดงแห่งชำติ Esplanade เทศกำลกำรแสดงเต้นร่วม
สมัย M1 CONTACT Contemporary Dance Festival และกิจกรรมกำรแสดง หรือช่องทำงอ่ืนๆ ที่จัดขึ้น
โดยวงออเคสตร้ำแห่งชำติ สถำบันกำรศึกษำศิลปะ รวมถึงองค์กรศิลปะอ่ืน ๆ เพื่อสร้ำงแบรนด์ของเทศกำล
ศิลปะกำรแสดงแห่งชำติ ในเดือนพฤษภำคมหรือมิถุนำยนของทุกปี 

กำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ระดับประเทศที่ส่งเสริมรูปแบบและศิลปะกำรแสดงที่หลำกหลำย 
สำมำรถเสริมกำรตลำดที่มีอยู่ดึงดูดผู้ชมใหม่ 

 
1.2 พัฒนาในด้านที่ด้อยศักยภาพ เช่น การใช้เทคโนโลยี การศึกษาด้านศิลปะ การระดมทุน การตลาด 
และการจัดการศิลปะ (Art Management)  

เพื่อน ำเทคโนโลยีมำปรับใช้ในอุตสำหกรรม NAC จะท ำงำนร่วมกับพันธมิตรในกำรจัดท ำโครงกำร
พัฒนำทักษะบุคลำกรในอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง พัฒนำอุตสำหกรรมโดยตรงและยกระดับประสบกำรณ์
ของผู้ชม เช่น ศูนย์ศิลปะกำรแสดงแห่งชำติ Esplanade และ หน่วยงำนภำยใต้กระทรวงวัฒนธรรมฯ 
Culture Academy ในกำรพัฒนำผู้เชี่ยวชำญด้ำนวัฒนธรรมและผู้บริหำรงำนวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุม
กำรศึกษำและกำรพัฒนำควำมสำมำรถ กำรวิจัยและทุนกำรศึกษำ และกำรเป็นผู้น ำทำงควำมคิด  และยัง
สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีผ่ำนกรอบกำรให้ทุน อ ำนวยควำมสะดวกให้ศิลปินได้พบปะและท ำงำนกับภำค
เทคโนโลยี 

ด้ำนกำรศึกษำ ให้โอกำสในกำรพัฒนำวิชำชีพที่มีโครงสร้ำงมำกขึ้นส ำหรับอำจำรย์สอนศิลปะและ
ศิลปินสอนในโรงเรียน กำรปรับปรุงคุณภำพของหลักสูตรกำรศึกษำด้ำนศิลปะในโรงเรียนเพื่อสร้ำงแรงบันดำล
ใจให้คนรักศิลปะรุ่นใหม่ ท ำงำนร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อเพิ่มโอกำสให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับศิลปะ  
ในกำรขยำยหลักสูตรของโรงเรียน และกำรพัฒนำควำมสนใจในศิลปะในเยำวชนอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรระดมทุน กำรตลำด และกำรจัดกำรศิลปะด้ำนกำรศึกษำ 
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2. เชื่อมโยงกับชุมชนอื่นๆ  
2.1 เสริมสร้างความเข้าใจในบุคลากรศิลปะการแสดง เรื่องกลุ่มผู้ชมและพฤติกรรมผู้ชม ผ่านการวิจัย 
และสนับสนุนการพัฒนาการเขียนเชิงวิจารณ์เกี่ยวกับศิลปะการแสดง 

ท ำงำนร่วมกับสถำบันศิลปะกำรแสดงเพื่อกำรศึกษำวิจัยผู้ชม หรือผู้บริโภค ทั้งกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
(Quantitative Research) เก่ียวกับกลุ่มผู้ชมและรูปแบบกำรบริโภค และกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative 
Research) เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ชม 

น ำโครงกำรหรือกำรริเร่มในกำรเพิ่มกำรรับรู้และกำรมีส่วนร่วมของสำธำรณะ เช่น เทศกำลกำร
แสดงเต้น Got to Move ที่เป็นเวทีระดับชำติที่รวบรวมนักเต้นและผู้ที่ชื่นชอบกำรเต้นของสิงคโปร์และ
แสดงควำมสำมำรถและผลงำนต่อผู้ชมที่หลำกหลำย ที่วิเครำะห์ข้อมูลแนวโน้มควำมคิดเห็นของสำธำรณะ 
และกำรปรับกลยุทธ์ 

สถำบันกำรศึกษำแห่งชำติจะท ำกำรศึกษำ เพื่อระบุและท ำควำมเข้ำใจประสบกำรณ์ด้ำน Art 
Space ของผู้ชมและควำมต้องกำรภำยในสำขำศิลปะเพื่อผู้ชมวัยเยำวชน (Arts for Young Audiences: 
AYA) 

ร่วมมือกับมูลนิธิ Art Ground ท ำกำรศึกษำท ำควำมเข้ำใจประสบกำรณ์ด้ำน art space และควำม
ต้องกำรในกลุ่มโรงละครส ำหรับเด็ก และพันธมิตรกับสถำบันทำงวัฒนธรรม เช่น ศูนย์วัฒนธรรมจีนสิงคโปร์ 
เพื่อพัฒนำงำนวิจัยที่บันทึกกำรพัฒนำศิลปะกำรแสดง กำรปฏิบัติ และรูปแบบดั้งเดิม เช่น องค์กร Hear65 
คือ ควำมร่วมมือระหว่ำง National Arts Council และค่ำยเพลง Bandwagon เป็นขบวนกำรระดับชำติที่
ส่งเสริมอุตสำหกรรมดนตรี ผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ โดยหนึ่งในโครงกำรคือกำรท ำเอกสำรกำรฝึกดนตรีผ่ำน
บทควำม Podcast และวิดีโอ 

พัฒนำกำรเขียนเชิงวิพำกษ์ในศิลปะกำรแสดงในหมู่นักเขียน โดยกำรสนับสนุนคนกลำงเพื่อพัฒนำ
ฝีมือกำรเขียนในหมู่นักเขียน 

 
2.2 พัฒนาการเข้าถึงผู้ชมในด้านต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วมของผู้ชม การอ านวยความสะดวก และการ
สร้างเนื้อหาส าหรับกลุ่มผู้ชมที่เฉพาะเจาะจง 

เชื่อมโยงกับองค์กรที่หลำกหลำยในกำรสร้ำงสรรค์และกำรผลิตศิลปะกำรแสดง เพื่อสำมำรถเข้ำถึง
และตอบควำมต้องกำรของกลุ่มผู้ชมที่หลำกหลำย เช่น โครงกำรสอนศิลปิน ผู้ชม ตลอดจนสถำบันกำรศึกษำ 
เช่น Yong Siew Toh Conservatory of Music และองค์กรทำงวัฒนธรรม เช่น ศูนย์ศิลปะกำรแสดง
แห่งชำติ Esplanade 

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้ชมครอบคลุม (inclusive) เช่น มี subtitle  มีค ำอธิบำยหรือภำษำมือ 
เพื่อให้ผู้ชมทุกคนได้มีส่วนร่วมกับงำน 

พัฒนำควำมสำมำรถตั้งแต่ต้นน้ ำและส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงบุคลำกรงำนศิลปะร่วมสมัยและ
ดั้งเดิมเพื่อเพิ่มขยำยตลำดกำรว่ำจ้ำงงำน ร่วมผลิตและน ำเสนอผลงำน และส่งเสริมบุคลำกรงำนศิลปะร่วม
สมัยจำกต่ำงประเทศ โดยกำรออกแบบโครงกำรจำก Stamford Arts Centre  
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สนับสนุนกำรท ำงำนของสถำบันทำงวัฒนธรรมในกำรผลิตและน ำเสนอ ในส่วนของผู้ชมวัยเยำวชน 
(Arts for Young Audiences: AYA) องค์กรต่ำงๆ  เช่น มูลนิธิ  The Artground ศูนย์ศิลปะกำรแสดง
แห่งชำติ Esplanade และบริษัทด้ำนศิลปะที่ให้ควำมส ำคัญกับเด็กๆ จะเป็นผู้สนับสนุนกำรทดลองและแนว
ทำงกำรออกแบบใหม่ส ำหรับเนื้อหำที่เหมำะสมกับวัย 

อ ำนวยควำมสะดวกในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถส ำหรับบุคลำกรและท ำงำนร่วมกับศิลปิน
ต่ำงประเทศ และสนับสนุนกำรพัฒนำวิชำชีพของศิลปินที่ท ำงำนในโรงเรียน 

 
3. ท าให้สิงคโปร์มีต าแหน่งระดับโลก 

3.1 เสริมสร้างระบบนิเวศทางศิลปะผ่านการเป็นพันธมิตรกับสถาบันศิลปะการแสดงทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดและมีกลยุทธ์กับสถำบันทำงวัฒนธรรม เช่น ศูนย์ศิลปะกำรแสดงแห่งชำติ 
Esplanade และสถำนที่จัดแสดงงำนศิลปะ Arts House Limited เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้ำนศิลปะกำรแสดง  

สนับสนุนศิลปินและกลุ่มศิลปะที่พร้อมในระดับเวทีระหว่ำงประเทศ  เชื่อมโยงศิลปินกับนักดนตรี
ภำยในสิงคโปร์และต่ำงประเทศ ผ่ำนมำสเตอร์คลำสและบทสนทนำอ ำนวยควำมสะดวกในกำรแลกเปลี่ยน
และกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงประเทศ ซึ่งน ำไปสู่กำรเชื่อมต่อกับผู้จ้ำงงำนระหว่ำงประเทศและศิลปิน 

ท ำงำนร่วมกับบริษัทศิลปะและคนกลำง เช่น สมำคม Dance Nucleus พื้นที่ส ำหรับกำรวิจัยเชิง
ปฏิบัติ ส่งเสริมศิลปิน สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงประเทศ เพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรสร้ำงงำนใหม่ และ
ลดกำรจัดท ำโครงกำรที่มีเป้ำหมำยที่คล้ำยกันและใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

 
3.2 การระดมทุน และการสนับสนุนคนกลาง 

สนับสนุนกำรท ำงำนของตัวกลำง เพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงอุตสำหกรรม สถำบัน
ศิลปะ บริษัทศิลปะ ผู้ผลิต ผู้จัดกำรศิลปิน ศิลปินอิสระ เพื่อรักษำระบบนิเวศของศิลปะกำรแสดงที่แข็งแกร่ง
ซึ่งรองรับควำมต้องกำรของทุกฝ่ำย  

สนับสนุนด้ำนเงินทุนและทรัพยำกร โดยร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับบริษัทศิลปะหรือตัวกลำง
ต่ำงๆ  เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของภำคส่วนต่ำงๆ เช่น กำรจัดตั้งศูนย์ทรัพยำกรส ำหรับศิลปินอิสระ  
ไม่ว่ำจะเป็นเงินทุน หรืออุปกรณ์ 
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4.2.4 สรุปประเด็นส าคัญจากกรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์  
ภำครัฐสิงคโปร์เห็นถึงควำมส ำคัญของศิลปะกำรแสดง เพื่อเป็นตัวกลำงในกำรสำนสัมพันธ์ประชำชนที่มี

ควำมแตกต่ำงทำงเชื้อชำติและวัฒนธรรม จึงผลักดันอุตสำหกรรมในหลำกหลำยประเด็น ตั้งแต่กำรพยำยำมที่จะสร้ำง
แบรนด์ศิลปะกำรแสดงของสิ งคโปร์ให้มีชื่อเสียงและเป็นที่พูดถึง สร้ำงระบบนิเวศหรือสภำพแวดล้อมของ
ศิลปะกำรแสดงให้ดี ช่วยกระตุ้นและสนับสนุนกำรท ำงำนของศิลปิน และกำรเข้ำถึงศิลปะ ในขณะเดียวกันภำครัฐ
สิงคโปร์ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำศิลปินให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถไม่เพียงแต่ในด้ำนศิลปะ แต่รวมถึง ด้ำน 
กำรบริหำรจัดกำร กำรประชำสัมพันธ์ และกำรจัดกำรศิลปะ ทั้งนี้ผู้ชมยังคงกลุ่มเป้ำหมำยหลักที่รัฐผลักดัน  
ทั้งกำรเข้ำถึงและเข้ำใจควำมต้องกำรและพฤติกรรมผู้ชม และกำรพัฒนำผู้ชมให้มีวัฒนธรรมกำรชื่นชมศิลปะตั้งแต่
เยำวชน และส่งเสริมในทุกวัย ซึ่งรำยละเอียดทั้งหมดมีดังนี้ 

 

 
ภาพที ่43 ปัจจัยความส าเร็จของการสนับสนุนเชิงนโยบายและการด าเนินการของภาครัฐ 

ที่มำ: SG Arts Plan 2018 – 2022 และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
 

1) สร้างแบรนด์ศิลปะการแสดงแก่สิงคโปร์ เพื่อให้ศิลปะกำรแสดงของสิงคโปร์ในทุกรูปแบบเป็นที่รู้จักอย่ำง
แพร่หลำยทั้งในสิงคโปร์และต่ำงประเทศ ท ำให้สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มผู้ชมได้หลำกหลำยแบบทั่วโลก โดยใช้
เทศกำลกำรแสดงศิลปะกำรแสดงที่มีอยู่นั้น สร้ำงแบรนด์ให้กับเทศกำลศิลปะกำรแสดงระดับชำติ ให้เป็นกำร
แสดงประจ ำปีในทุกเดือนเมษำยน เพื่อเป็นที่จดจ ำและดึงดูดควำมสนใจผู้ชมทั้งชำวสิงคโปร์และชำวต่ำงชำติ 
รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์ศิลปะกำรแสดงระดับประเทศที่ส่งเสริมรูปแบบและกำรแสดงออกของ
ศิลปะกำรแสดงที่หลำกหลำย เพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มผู้ชมที่ควำมต้องกำรและควำมชื่นชอบที่แตกต่ำงกัน ทั้ งนี้ 
ภำครัฐยังช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรฝึกอบรม สนับสนุนด้ำนเงินทุนและทรัพยำกรเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถของอุตสำหกรรมในกำรระดมทุนกำรตลำดและกำรจัดกำรศิลปะ 

  

                       

                                                      

        

•                                           
                                       
                 

•                                          
•                                               

                                             
•                                               
•                                                      

                           

•                                                       
                                    podcast           

•                                                        
                                                  
                     

•                                                    
               

•                                                     

•                                                          
                                                   

•                                                      
                                                    

•                                      (inclusive)         
subtitle             

•                                  
                                        

•     PR                                          
                           

•                                                
                                       
                                               

•                                             

•                                                  
                                        

•                                                
                                             

•                                                
                                                         
          

•                                                
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2) สร้างระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมส าหรับอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงที่ดี ระบบนิเวศทำงศิลปะคือ
สภำพแวดล้อมทำงศิลปะในสิงคโปร์ ที่เอ้ือต่อกำรสนับสนุนและกระตุ้นกำรรับชม ชื่นชมศิลปะของผู้ชม และ
กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนของศิลปิน โดยสนับสนุนตัวกลำงหรือคนกลำง ที่อยู่ระหว่ำงกำรท ำงำน และกำร
ร่วมมือกันระหว่ำงอุตสำหกรรมหรือองค์กร เช่น ศิลปิน ผู้จัดละคร ผู้ผลิต สถำบันทำงกำรศึกษำศิลปะ เพื่อ
ลดช่องว่ำงกำรท ำงำนและสำมำรถท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และร่วมมือบริษัทศิลปะและคนกลำงเพื่อ
เตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรสร้ำงงำนใหม่ เช่น พื้นที่ เงินทุน เป็นต้น นอกจำกนี้ภำครัฐยังมี National Arts 
Council ดูแลพัฒนำศิลปะของประเทศ และมีระบบ Grant จัดงบประมำณสนับสนุนด้ำนเงินทุนและ
ทรัพยำกร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของภำคส่วนต่ำงๆ และสนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนและกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงประเทศ ซึ่งน ำไปสู่กำรเชื่อมต่อกับผู้จ้ำงงำนระหว่ำงประเทศและศิลปิน 
 

3) พัฒนาศิลปิน ให้มีควำมสำมำรถในหลำยๆ ด้ำน ไม่เพียงแต่ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน  
น ำเทคโนโลยีมำใช้เพื่อพัฒนำและปรับปรุงผลงำนให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงกำรพัฒนำทักษะในด้ำนอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน
โดยเริ่มจำกกำรสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีกับศิลปะ เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถบุคลำกร อุตสำหกรรม และ
ยกระดับประสบกำรณ์ผู้ชม มุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำควำมสำมำรถของศิลปินตั้งแต่ต้นน้ ำ ส่งเสริมกำร
พัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรระดมทุน กำรตลำด กำรจัดกำรศิลปะ และควำมสำมำรถทำงศิลปะ เพื่อให้
สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนได้อย่ำงรำบรื่น ทั้งนี้ ยังมีกำรปรับปรุงคุณภำพของหลักสูตร
กำรศึกษำด้ำนศิลปะ ให้มีคุณภำพส ำหรับอำชีพด้ำนศิลปะและขยำยหลักสูตรในหลำกหลำยด้ำน และ
เชื่อมโยงศิลปินกับนักดนตรีภำยในสิงคโปร์และต่ำงประเทศ ทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย  เพื่อสร้ำงสรรค์
ผลงำนรูปแบบใหม่ๆ แก่ชำวสิงคโปร์ 

 
4) การตลาด / PR ผลงำนศิลปะกำรแสดงของชำวสิงคโปร์จะไม่ถูกชื่นชม หำกไม่สำมำรถเข้ำถึงผู้ชมทั้งคน

สิงคโปร์และคนต่ำงชำติได้ ในทุกวัฒนธรรม เชื้อชำติหรือชนกลุ่มน้อยด้วยเช่นกัน ภำครัฐจึงผลักดันเป็นอย่ำง
มำกเพื่อให้ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนมีควำมเข้ำใจต่อรูปแบบ ควำมต้องกำรในกำรบริโภคและควำมคิดเห็นของผู้ชม
โดยมุ่งเน้นกำรท ำวิจัยทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ เพื่อท ำควำมเข้ำใจกลุ่มผู้ชมและรูปแบบกำรบริโภค และ
ตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้ชม วิเครำะห์โครงกำรต่ำงๆ เพื่อตรวจสอบแนวโน้มควำมคิดเห็นขของผู้ชม เพื่อ
น ำมำปรับกลยุทธ์และตอบสนองควำมต้องกำร ยังรวมถึงกำรมีช่องทำงกำรตลำดหลักที่สำมำรถเชื่อมโยงไป
ยังโรงละครอีกด้วย 

 
5) พัฒนาผู้ชม ให้มีควำมเข้ำใจในศิลปะกำรแสดง และเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรชื่นชมศิลปะ โดยให้ควำมส ำคัญ

กับเยำวชน ร่วมมือกับกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อเพิ่มโอกำสให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับศิลปะ โดยขยำยหลักสูตร
ของโรงเรียน และกำรพัฒนำควำมสนใจในศิลปะ ในขณะเดียวกัน ภำครัฐสนับสนุนกำรเผยแพร่ควำมรู้ควำม
เข้ำใจด้ำนดนตรีแก่สำธำรณะ ตั้งแต่กำรสอน ฝึกฝน และข่ำวสำร ผ่ำนสื่อต่ำงๆ เช่น บทควำม podcast และ
วิดีโอ และพัฒนำกำรฝึกกำรเขียนเชิงวิพำกษ์วิจำรณ์ในศิลปะกำรแสดง และยังส่งเสริมกำรเข้ำถึงผู้ชมอย่ำง
ครอบคลุม (inclusive) เช่น มี subtitle หรือภำษำมือ 
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สิงคโปร์จึงเป็นประเทศตัวอย่ำงที่ดีส ำหรับประเทศไทยในกำรที่อุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงได้รับกำร
สนับสนุนอย่ำงครอบคลุมรอบด้ำนจำกภำครัฐ โดยเลือกใช้เคร่ืองมือสมัยใหม่ที่ส ำคัญคือเทคโนโลยี รวมถึงกำรท ำวิจัย
ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมที่หลำกหลำย รวมถึงมีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์บนเว็บไซต์ โดยเฉพำะข้อมูลเชิง
สถิติ ซึ่งสำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอีกด้วย 

 
4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงของประเทศกรณีศึกษา 

จำกกำรศึกษำจำกกรณีศึกษำประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่นมีนัยส ำคัญต่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำอุตสำหกรรม 
เป็นสองด้ำนหลักคือ กำรด ำเนินกิจกรรมกำรผลักดันอุตสำหกรรม และแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมซึ่งแบ่ง
ออกเป็นกำรสร้ำงแบรนด์ประเทศ กำรสร้ำงระบบนิเวศ กำรพัฒนำศิลปิน กำรตลำด และกำรพัฒนำผู้ชม
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ตารางที่ 9 สรุปนโยบายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงของญี่ปุ่นและสิงคโปร์ 

 
ที่มำ: Policy of Cultural Affairs in Japan Fiscal 2018, SG Arts Plan 2018 – 2022  และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
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จำกตำรำงข้ำงต้น คือข้อสรุปนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของประเทศ
สิงคโปร์และญี่ปุ่น ซึ่งประเทศไทยสำมำรถถอดแบบกรณีศึกษำแผนพัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง จำกทั้งสอง
ประเทศ  ได้ดังนี้  

 
ในภำพรวมและขั้นกำรด ำเนินกำรผลักดัน หน่วยงำนภำครัฐควรตั้งเป้ำหมำย และประเด็นปัญหำที่ต้องกำร

แก้ไขที่ชัดเจน รวมทั้งกำรเตรียมพร้อมส ำหรับโอกำสในอนำคตและใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุด โดยสำมำรถใช้
เครื่องมือกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis ดังเช่นสิงคโปร์เพื่อสำมำรถวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันของอุตสำหกรรมได้
อย่ำงครอบคลุมในทุกๆ ด้ำน ตั้งแต่จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค และสำมำรถเตรียมพร้อมและรับมือได้ใน
อนำคต ซึ่งประเทศญี่ปุ่นให้ควำมส ำคัญกับโอกำสของอุตสำหกรรมเป็นอย่ำงมำก ที่วำงแผนกำรเผยแพร่
ศิลปะวัฒนธรรมอย่ำงดี เนื่องในโอกำสที่ได้เป็นเจ้ำภำพ 2020 Tokyo Olympic ทั้งสองประเทศมีหน่วยงำนอิสระ
หลักที่ดูแลกำรพัฒนำศิลปะของประเทศ มีระบบกำรให้เงินทุนสนับสนุนด้ำนศิลปะ ขณะเดียวกันทั้งสองประเทศมีกำร
ร่วมมืออย่ำงอย่ำงเข้มแข็งระหว่ำงภำครัฐและเอกชน โดยเฉพำะประเทศสิงคโปร์ ที่มีควำมพยำยำมจะร่วมมือกับ
องค์กรด้ำนศิลปวัฒนธรรม สถำบันกำรศึกษำ และสมำคมต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อเป็นกำรร่วมผลักดัน
อุตสำหกรรม และเข้ำใจถึงควำมต้องกำรของผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน และยังสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยในกำรพัฒนำผลงำน 
ลงทุน และสร้ำงงำนแก่ศิลปินสิงคโปร์ได้ ทั้งนี้ในภำพรวมสิงคโปร์ได้ผลักดันกำรใช้เทคโนโลยีและกำรศึกษำวิจัยกับ
ศิลปะกำรแสดงเป็นอย่ำงมำก เพื่อสำมำรถเข้ำใจตลำด พฤติกรรมผู้ชม และควำมชื่นชอบของผู้ชม และสำมำรถ
ยกระดับผลงำน เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของศิลปินได้เช่นกัน ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นให้ควำมส ำคัญกับ
กำรคุ้มครองและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งรวมถึงศิลปะกำรแสดง โดยจัดท ำกิจกรรมสนับสนุนและเงิน
อุดหนุนแก่ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนจ ำนวนมำก 

 
แนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง ของประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่น สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 5 

ประเด็นส ำคัญ  กล่ำวคือ 1) สร้ำงแบรนด์ประเทศ ด้ำนศิลปะกำรแสดง 2) สร้ำงระบบนิเวศศิลปะที่ดี 3) พัฒนำศิลปนิ 
4) พัฒนำกำรตลำด และ 5) กำรพัฒนำผู้ชม และประเทศไทยสำมำรถเรียนรู้แนวทำงควำมส ำเร็จจำกตัวอย่ำง
กรณีศึกษำของประเทศดังกล่ำว รำยละเอียดดังนี้ 

  
ด้านการสร้างแบรนด์ประเทศ  ด้ำนศิลปะกำรแสดง ประเทศไทยสำมำรถผลักดันอุตสำหกรรม

ศิลปะกำรแสดงของชำวไทย ให้เป็นที่รู้จักระดับโลกตำมสิงคโปร์ได้ โดยกำรจัดเทศกำลศิลปะกำรแสดงประจ ำปี เชิญ
ศิลปินระดับโลกทั้งชำวไทยและต่ำงประเทศ หรือกำรผลักดันศิลปะกำรแสดงไปร่วมกับอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์อ่ืนๆ 
ดังประเทศญี่ปุ่นระดับชำติตำมนโยบำย Cool Japan รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และส่งเสริม 
ควำมหลำกหลำยด้ำนกำรแสดงแก่ชำวไทยทั่วประเทศ ทั้งนี้ยังสำมำรถส่งเสริมกำรร่วมมือและกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้
ระหว่ำงประเทศกับองค์กรด้ำนศิลปะกำรแสดงต่ำงประเทศได้ด้วยเช่นกัน เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำย แลกเปลี่ยนองค์
ควำมรู ้และเผยแพร่ศิลปะกำรแสดงในต่ำงประเทศ  
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ด้านการสร้างระบบนิเวศด้านศิลปะการแสดงที่ดี ภำครัฐของไทยสำมำรถช่วยสร้ำงสภำพแวดล้อมกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะกำรแสดง กระตุ้นและส่งเสริมศิลปิน รวมถึงสร้ำงวัฒนธรรมกำรชื่นชมศิลปะในหมู่ผู้ชม โดย
กำรสนับสนุนอำชีพด้ำนศิลปะกำรแสดงอย่ำงเป็นแบบแผน กล่ำวคือ กำรสร้ำงงำน และอ ำนวยควำมสะดวกเคร่ืองมือ
ที่จ ำเป็นส ำหรับขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน ตั้งแต่เงินทุน พื้นที่จัดแสดง (National Threatre) อุปกรณ์ต่ำงๆ โดย
ให้ข้อมูลแต่ละโรงละครอย่ำงครบถ้วน เป็นต้น ทั้งนี้ยังรวมถึงกำรให้ควำมรู้ด้ำนอ่ืนๆ นอกเหนือจำกด้ำนศิลปะ เช่น 
กำรบริหำรจัดกำร กำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นองค์ควำมรู้ที่สำมำรถต่อยอดผลงำนและองค์กรที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ได้
จริง หรือกำรจัดตั้งกองทุนเพื่อกำรสนับสนุนกำรแสดงศิลปะกำรแสดงที่หลำกหลำยและผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนที่
หลำกหลำยด้วยเช่นกัน นอกจำกนี้อำจมีประเด็นอ่ืนๆ อย่ำงเช่น กำรจัดเทศกำลแสดงผลงำน กำรร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศ ที่เป็นกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่สำมำรถดึงดูดผู้เล่นอ่ืนๆ ที่สนใจเข้ำสู่อุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงได้ด้วย  

 
ด้านการพัฒนาศิลปิน ควรให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนนับว่ำเป็นทรัพยำกร

หลักในระบบนิเวศศิลปะกำรแสดง โดยสำมำรถเริ่มต้นได้ที่ระบบกำรศึกษำ ที่ให้ครอบคลุมกำรเรียนรู้ทุกประเภทของ
ศิลปะกำรแสดง หรือขั้นตอนกำรผลิตในหลำกหลำยแขนง และให้ควำมส ำคัญกับกำรเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งรวมถึงกำร
สนับสนุนทรัพยำกรที่จ ำเป็นในระดับอุดมศึกษำ เช่น ทุนกำรศึกษำ อุปกรณ์กำรเรียนต่ำงๆ เป็นต้น ทั้งนี้ยังสำมำรถ
สนับสนุนศิลปินโดยกำรผลักดันสู่กำรศึกษำในต่ำงประเทศ หรือกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้กับศิลปินต่ำงชำติ เพื่อเป็นกำร
เปิดวิสัยทัศน์และกำรเรียนรู้ในระดับนำนำชำติได้อีกด้วย ในส่วนของกำรผลิต ภำครัฐสำมำรถจัดท ำกองทุนสนับสนุน
กิจกรรมศิลปะกำรแสดง โดยอำจจัดเกณฑ์กำรให้เงินทุน ตำมประเภทศิลปะกำรแสดง หรือกลุ่มของผู้ผลิต เช่น เพศ 
วัย หรือผู้พิกำร เพื่อกำรกระจำยควำมช่วยเหลือและส่งเสริมศิลปะกำรแสดงในหลำกหลำยประเภท และในส่วนของ
กำรแสดงผลงำน ภำครัฐสำมำรถสนับสนุนศิลปินผ่ำนกำรร่วมมือกับสถำนที่จัดแสดง เพื่อช่วยแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำย
แก่ศิลปิน และเป็นกำรสนับสนุนในทำงอ้อม กำรผลักดันกำรใช้เทคโนโลยี เป็นอีกเรื่องที่ส ำคัญ เพื่อพัฒนำ
ควำมสำมำรถบุคลำกร อุตสำหกรรม และยกระดับประสบกำรณ์ผู้ชม 

 
ด้านการตลาด ภำครัฐสำมำรถช่วยส่งเสริมภำคเอกชนในกำรเข้ำถึงและเข้ำใจผู้ชมโดยกำรจัดท ำกำรศึกษำ

วิจัยพฤติกรรมผู้ชม ตั้งแต่รูปแบบกำรรับชม ประเภท ช่วงวัยอำยุสนใจประเภทใด และศึกษำผลลัพธ์โครงกำรหรือ
กิจกรรมที่ด ำเนินไปแล้ว เพื่อให้ผู้ผลิตสำมำรถปรับกลยุทธ์กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน สำมำรถประชำสัมพันธ์แก่ประเภท
ของผู้ชมที่สนใจได้ถูกกลุ่ม และในขณะเดียวกันเพื่อสำมำรถออกแบบกลยุทธ์ที่สำมำรถขยำยตลำดสู่กลุ่มผู้ชมใหม่ๆ ได้
ด้วยเช่นกัน กำรประชำสัมพันธ์ระดับประเทศ มีช่องทำงออนไลน์ในกำรติดตำมข่ำวสำร ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
ร่วมมือกับภำคเอกชน มีฐำนข้อมูลส่วนกลำง เช่น กำรเผยแพร่กำรแสดงศิลปะกำรแสดงในหลำกหลำยภำษำ เพื่อให้
สำมำรถเข้ำถึงตลำดต่ำงประเทศได้ด้วยเช่นกัน และที่ส ำคัญคือกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงศิลปะกำรแสดงอย่ำงครอบคลุม
และเท่ำเทียม กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและรูปแบบกำรแสดงแก่ผู้พิกำร เช่น กำรจัดท ำค ำบรรยำยในจอ ภำพ  
กำรมีล่ำมภำษำมือ กำรจัดท ำลิฟตแ์ละทำงเดินส ำหรับรถเข็นในโรงละคร เป็นต้น  
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ด้านการพัฒนาผู้ชม สำมำรถพัฒนำผู้ชมได้ในทุกวัยและทั่วประเทศ ตั้งแต่เยำวชน โดยมีหลักสูตรและ
กิจกรรมในโรงเรียน ที่เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและวัฒนธรรมกำรชื่นชมศิลปะ เช่น กำรเชิญศิลปินมำให้ควำมรู้ใน
โรงเรียน หรือกิจกรรมที่ให้เยำวชนได้ลงมือด้วยตนเองเกี่ยวกับศิลปะ ในส่วนของภูมิภำค ภำครัฐสำมำรถช่วยผลักดัน
ศิลปะกำรแสดงท้องถิ่น โดยกำรจัดท ำโครงกำรสร้ำงเอกลักษณ์แก่ชุมชน ซึ่งไม่เป็นเพียงกำรผลักดันและอนุรักษ์
ศิลปะกำรแสดง แต่สำมำรถเสริมสร้ำงรำยได้แก่ชุมชน และสร้ำงอุตสำหกรรมอ่ืนๆ มำสู่ท้องถิ่นได้ด้วยเช่นกัน 
โดยเฉพำะด้ำนกำรท่องเที่ยว ในระดับประเทศ ภำครัฐท ำได้โดยกำรเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ศิลปะกำรแสดงสมัยใหม่ตำมสื่อต่ำงๆ เช่น นิตยสำร หนังสือพิมพ์ ช่องทำงออนไลน์ หรือ podcast และสนับสนุนกำร
เขียนเชิงวิพำกษ์วิจำรณ์ศิลปะกำรแสดง เพื่อเปิดรับควำมคิดเห็นที่หลำกหลำย ส่งเสริมกำรออกควำมเห็น และเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนำศิลปะกำรแสดงของประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น   

 
4.4 สรุปบทเรียนส าคัญเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงของไทย 

จำกกำรศึกษำจำกกรณีศึกษำจำกต่ำงประเทศ ท ำให้เข้ำใจว่ำ ในต่ำงประเทศนั้น รัฐมีบทบำทต่อกำรพัฒนำ
ศิลปะกำรแสดงในแต่ละประเทศ โดยใช้เครื่องมือหรือแนวทำงใดบ้ำง ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงอย่ำง
เหมำะสม และมีประสิทธิภำพอย่ำงไร ในส่วนต่อไปนี้ จะเป็นกำรสรุปประเด็นบทเรียน ที่ได้เรียนรู้จำกกำรศึกษำ
กรณีศึกษำต้นแบบข้ำงต้น เพื่อเป็นแนวทำงกำรพัฒนำศิลปะกำรแสดงของไทยต่อไป ซึ่งสำมำรถสรุปเป็น 5 ประเด็น 
ดังนี้  

 

 
ภาพที่ 44 สรุปบทเรียนส าคัญเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงของไทย 

ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
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1. มีหน่วยงานสนับสนุนศิลปะในประเทศโดยเฉพาะ : ทั้ง 2 ประเทศที่ได้น ำเสนอไปนั้น ต่ำงก็มีหน่วยงำนที่
รับผิดชอบกำรพัฒนำศิลปะ หรือกำรพัฒนำศิลปะกำรแสดงโดยเฉพำะ เช่น National Arts Council ซึ่งจะ
เป็นหน่วยงำนกลำงหน่วยงำนหลัก ที่สำมำรถเข้ำใจและเข้ำถึงควำมต้องกำรที่แท้จริงของอุตสำหกรรม และ
เป็นตัวกลำง รวบรวม และผลักดัน ให้หน่วยงำนรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง สำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมในเรื่องต่ำงๆ ต่อไปได้อย่ำงหลำกหลำยและมีประสิทธิภำพและหน่วยงำนกลำงนี้เอง มักจะเป็น
ผู้รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรกองทุนศิลปะ เพื่อให้มีกองทุน และรับกำรสนับสนุนด้ำนเงินทุนในด้ำนต่ำงๆ 
แก่หน่วยงำนที่เก่ียวข้องต่อไปได้ 
 

2. มีเป้าหมาย/แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน: นอกจำกกำรมีหน่วยงำนกลำงรับผดิชอบ และประสำนให้เกิดกำร
ขับเคลื่อนในรูปแบบต่ำงๆ แล้วนั้น กำรก ำหนดเป้ำหมำย/แนวทำงที่ชัดเจนในกำรพัฒนำอุตสำหกรรม  
จะเป็นสิ่งส ำคัญต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเช่นกัน เพรำะจะท ำให้หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งในและนอก
อุตสำหกรรม เข้ำใจ และเห็นภำพว่ำจะพัฒนำอุตสำหกรรมไปในทิศทำงใด ก็จะท ำให้แต่ละหน่วยงำน เข้ำใจ
บทบำทหน้ำที่มำกข้ึน ว่ำองค์กรของตนเอง จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไรเพื่อขับเคลื่อนไปยังเป้ำหมำยดังกล่ำว 

 
3. พัฒนาระบบนิเวศ/โครงสร้างพื้นฐาน: บทบำทหน้ำที่หลักของรัฐ ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรม เป็นเพียง

ผู้ด ำเนินกำรพัฒนำปัจจัยที่เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำน ในกำรสนับสนุนให้หน่วยงำนต่ำงๆ สำมำรถด ำเนินกำรตำม
บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนนัน้ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสงูสุดเท่ำนั้น เช่น กำรสนับสนุนด้ำนพื้นที่สำธำรณะ 
ระบบเงินทุน น ำเสนอข้อมูลสำธำรณะ เป็นต้น แต่รัฐไม่ได้เป็นผู้ด ำเนินกำรพัฒนำในทุกแนวทำงกำรพัฒนำ 
แต่จะเป็นกลไกสนับสนุนให้หน่วยงำนอ่ืนๆ ที่มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ สำมำรถด ำเนินกำรในเรื่องๆ นั้นได้
ต่อไปนั่นเอง รวมถึงกำรสร้ำงแพลตฟอร์ม หรือรูปแบบในกำรเชื่อมโยงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ร่วมสร้ำงกำร
พัฒนำได้อย่ำงมีระบบต่อไป 

 
4. ให้ความส าคัญด้านการศึกษาในศิลปะ: อีกประกำรส ำคัญคือ รัฐต้องให้ควำมส ำคัฐกับกำรพัฒนำปรับปรุง

ระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนต่ำงๆ ให้มีคุณภำพ เพื่อให้สำมำรถสร้ำงกำรเข้ำถึงกำรเรียนรู้ด้ำนศิลปะ เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจให้กับประชำชนทั่วไป ได้เห็นคุณค่ำของงำนศิลปะ รวมถึงรัฐอำจเป็นผู้รวบรวมหรือพัฒนำ
แพลตฟอร์มในกำรพัฒนำทักษะที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำหำควำมรู้  ให้กับศิลปิน บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
หรือประชำชนทั่วไปอีกด้วย 

 
5. พัฒนาการวิจัยและพัฒนาและฐานข้อมูล: บทบำทหน้ำที่อีกประกำรที่มีควำมส ำคัญต่อกำรสนับสนุนกำร

ด ำเนินกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ ในอุตสำหกรรม คือรัฐต้องเป็นผู้รวบรวม และจัดท ำข้อมูลพื้นฐำน เผยแพร่
ต่อสำธำรณะ (Public Information) ซึ่งถือว่ำเป็นเร่ืองส ำคัญที่รัฐไทยอำจจะต้องพัฒนำ เนื่องจำกในปัจจุบนั 
มักจะเก็บข้อมูลส ำหรับกำรด ำเนินกำรภำยในเป็นหลัก ท ำให้ประชำชนทั่วไปไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่จะเป็น
ประโยชน์ได้อีกด้วย 
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จำกกำรน ำเสนอข้อมูลภำพรวมของอุตสำหกรรม ข้อมูลสถำนกำรณ์ของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงทั้งใน
ระดับสำกล และระดับประเทศไทย ประกอบกับข้อมูลแนวทำงกำรพัฒนำศิลปะกำรแสดงในต่ำงประเทศ จำก
กำรศึกษำกรณีศึกษำทั้ง 2 ประเทศข้ำงต้นนั้น ท ำให้เห็นควำมแตกต่ำงของกำรพัฒนำของแต่ละประเทศ เทียบกับกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำของไทยในปัจจุบัน ล ำดับถัดไป จะเป็นกำรวิเครำะห์ประเด็นในเชิงลึก เพื่อเป็นกำรท ำควำมเข้ำใจ 
และเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดงต่อไป 
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บทที ่5 การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง 
จำกข้อมูลที่ได้น ำเสนอไปข้ำงต้น ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลสถำนกำรณ์ของศิลปะกำรแสดง ทั้งในบริบทระดับสำกล 

และบริบทระดับประเทศของไทย รวมถึงกรณีศึกษำต่ำงๆ จนก่อให้เกิดควำมเข้ำใจต่อสถำนกำรณ์ และแนวทำงกำร
พัฒนำศิลปะกำรแสดงของต่ำงประเทศแล้วนั้น ในบทนี้ จะเป็นกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง ซึ่งข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรม
ศิลปะกำรแสดง ท ำให้ได้ข้อมูลรำยละเอียดที่เก่ียวข้องในหลำยแง่มุม โดยข้อมูลที่จะน ำเสนอต่อไปนั้น จะแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ดังนี้ 

 กำรจัดกลุ่มเป้ำหมำยกำรพฒันำในอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง 

 ผลกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำและอุปสรรคในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของไทย 

 กำรวิเครำะห์ช่องว่ำงในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของไทย 
 
โดยจะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ในแต่ละหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
5.1 การจัดกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาในอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง 

ข้อมูลส่วนแรก เป็นกำรสรุปรูปแบบของกลุ่มกำรด ำเนินกำรผลิตศิลปะกำรแสดงในอุตสำหกรรม
ศิลปะกำรแสดงของไทย โดยบำงส่วนได้ถูกกล่ำวถึง ในภำพองค์ประกอบหนึ่งของระบบนิเวศ (Ecology) ของ
อุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของไทยที่ได้น ำเสนอไปแล้ว โดยหำกพิจำรณำตำมควำมแตกต่ำงของรูปแบบประเภทงำน 
และกลุ่มผู้ผลิตกำรแสดงแต่ละรูปแบบหลัก ท ำให้เห็นควำมแตกต่ำงคือ งำนประเภทงำนดั้งเดิม และงำนพื้นบ้ำนนั้น 
จะมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรสนับสนุนกำรรักษำ และสร้ำงงำนกำรแสดงอยู่แล้ว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง หน่วยงำน
ภำยใต้กระทรวงวัฒนธรรมต่ำงๆ ท ำให้กำรแสดงบำงกลุ่มยังไม่ได้รับกำรสนับสนุนมำกเท่ำที่ควร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
งำนกำรแสดงที่เป็นงำนร่วมสมัย ที่มีผู้ผลิตหลัก คือ กลุ่มบริษัทผลิตกำรแสดง และกลุ่มศิลปินต่ำงๆ 
 
ตารางที่ 10 สรุปการด าเนินการการแสดง แยกรายประเภทของการแสดงของไทย 

 
ที่มำ: ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
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จำกที่ได้น ำเสนอข้ำงต้น ท ำให้แนวทำงกำรพัฒนำในล ำดับต่อไปนั้น จะมุ่งเน้นกำรสนับสนุนกำรสร้ำงกำรแสดง
ที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำให้กับภำพรวมของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของไทยได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในขอบเขตที่ยังไม่
มีหน่วยงำนสนับสนุนมำกนัก ซึ่งประกอบไปด้วย 2 รูปแบบ นั่นคือกำรด ำเนินกำรผลิตภำยใต้ บริษัทผลิตละคร และ
กลุ่มศิลปิน โดยมีรำยละเอียดลักษณะของแต่ละประเภท ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 45 รูปแบบหน่วยงานที่ด าเนินการผลิตการแสดงของไทยในปัจจุบัน 
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 กลุ่มบริษัทผลิตการแสดง 
มีกำรจัดตั้งเป็นบริษัท และบำงบริษัท มีทั้งกำรผลิตละครเวที และกำรผลิตกำรเต้น ในรูปแบบที่

เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ต กลุ่มนี้ค่อนข้ำงมีควำมพร้อมในด้ำนทรัพยำกรมำกกว่ำกลุ่มศิลปิน คือมีสถำนที่ใน
กำรด ำเนินกำร ส่วนใหญ่มีโรงละครเป็นของตนเอง หรือมีโรงละครหลักของบริษัท และมีควำมพร้อมในกำร
บริหำรจัดกำรให้มีเงินทุนเพียงพอต่อกำรด ำเนินกำรของบริษัท มีพนักงำนประจ ำหลำยต ำแหน่ง สำมำรถ
จัดสรรแบ่งเป็นตำมแผนกต่ำงๆ ได้ เช่น ฝ่ำยกำรผลิต ฝ่ำยขำยและกำรตลำด ฝ่ำยบัญชี เป็นต้น ท ำให้แต่ละ
ฝ่ำยมีหน้ำที่แตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน 

ขั้นตอนในกำรผลิต หำกเป็นละครเวท ีจะเร่ิมจำกกำรก ำหนดเป้ำว่ำในแต่ละปีจะมีกำรแสดงจ ำนวน 
กี่เรื่อง แล้วจะท ำกำรคัดเลือกเรื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งมักใช้บทละครที่มีอยู่แล้วในบริษัท น ำมำแสดงใหม่ หรืออำจ
หำบทละครใหม่ๆ จำกนิยำยหรือบทละครที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว มำปรับเป็นบทละครเรื่องใหม่ๆ หรือบำงครั้ง
จะใช้บุคลำกรในบริษัทในกำรประพันธ์บทละครใหม่ๆ ขึ้นมำด้วย ในขณะที่กำรเต้น จะเป็นส่วนประกอบของ
ละครเวที คอนเสิร์ต หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งจะต้องออกแบบกำรแสดงไปตำมกิจกรรมหลัก แล้วจึงท ำกำร
คัดเลือกนักแสดงผ่ำนกำร casting หรือ audition เพื่อหำศิลปินมำแสดงตำมบทละคร หรือตำมแผนกำรโชว์
ต่ำงๆ แล้วท ำกำรซ้อมกำรแสดงในพื้นที่บริษัท และท ำกำรแสดงบทเวทีที่เป็นพื่นที่ของบริษัทหรือสถำนที่
หลักของบริษัท หรือแสดงในคอนเสิร์ตและกิจกรรมอ่ืนๆ  
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 กลุ่มศิลปิน 
ไม่ได้มีกำรจดทะเบียนด ำเนินกำรของกลุ่ม (ยกเว้นโรงเรียนสอนเต้นที่มีกำรจดทะเบียบเป็นบริษัท) 

เป็นกำรรวมกันตำมควำมสมัครใจของสมำชิกเป็นหลัก แต่ละกลุ่มจะมีศิลปินประจ ำอยู่ไม่กี่รำย ตั้งแต่ 4 คน
ขึ้นไป และส่วนใหญ่จะมีสมำชิกเป็นศิลปนิอิสระ ที่มีงำนประจ ำอ่ืนๆ อยู่แล้ว แต่ละกลุ่มที่มีขนำดเล็กนี้ อำจมี
เป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรที่แตกต่ำงกันไปตำมแต่ละกลุ่ม แต่ส่วนใหญ่จะมีเครือข่ำยระหว่ำงแต่ละกลุ่มที่
ค่อนข้ำงเหนียวแน่น เนื่องจำกกำรรู้จักกันโดยส่วนตัว หรือจำกกำรผ่ำนประสบกำรณ์กำรท ำงำนร่วมกัน แต่
ในภำพรวม จะมีข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินกำรหลำยประกำร ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องสถำนที่ มีส่วนน้อยเท่ำนั้นที่จะมี
สถำนที่เป็นของตนเอง นอกจำกนี้ คือไม่มีทุนในกำรด ำเนินกำร ท ำให้ต้องขอทุนสนับสนุนจำกหน่วยงำน
ต่ำงๆ ในแต่ละปี ยิ่งไปกว่ำนั้น จำกจ ำนวนศิลปินในแต่ละกลุ่มที่มีค่อนข้ำงน้อย ท ำให้ศิลปินที่พอจะมีทักษะ
ในกำรบริหำรจัดกำร นอกเหนือจำกทักษะด้ำนกำรผลิตกำรแสดงแล้วนั้น จะต้องปฏิบัติหลำยหน้ำที่ในกลุ่ม 
ไม่ได้มีกำรแบ่งแยกฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อจัดกำรกับงำนประเภทใดประเภทหนึ่งอย่ำงชัดเจนเหมือนบริษัท  

 
ขั้นตอนในกำรผลิต จะแยกระหว่ำงกลุ่มศิลปินผลิตละครเวที และกลุ่มผลิตกำรแสดงเต้น โดยกลุ่ม

ละครเวทีนั้น ต้องเริ่มจำกกำรขอทุนสนับสนุน อำจออกแบบกำรแสดงโดยคร่ำวๆ ไว้ แล้วเตรียมเอกสำร
ส ำหรับขอทุนต่ำงๆ บำงครั้งกำรได้รับทุน อำจต้องแลกมำด้วยเป้ำหมำยหรือโจทย์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ
เงื่อนไขของทุน จนน ำไปสู่กำรปรับเนื้อหำของเร่ือง หรือกำรด ำเนินกำรผลิต นับได้ว่ำเป็นข้อจ ำกัดที่ผูกติดกับ
กำรขอทุนจำกหน่วยงำนผู้สนับสนุน นอกจำกนี้ กลุ่มละครเวทีอำจใช้บทละครที่เขียนขึ้นเองในกลุ่ม ใช้
นักแสดงที่เป็นสมำชิกในกลุ่ม หรือบำงครั้งขอกำรสนับสนุนจำกศิลปินจำกกลุ่มอ่ืนๆ และต้องหำสถำนที่ซ้อม 
รวมถึงสถำนที่ส ำหรับกำรแสดงเอง 

 
ในขณะที่กลุ่มผลิตกำรแสดงเต้น กลุ่มศิลปินเต้นที่มีชื่อเสียง จะมีรูปแบบกำรผลิตกำรแสดงเต้น

โดยเฉพำะ ที่คล้ำยกับกำรสร้ำงงำนละครเวที โดยหลักๆ มักเป็นกำรผลิตกำรแสดงเต้นของศิลปินที่มีชื่อเสียง
นอกจำกนี้ อำจเป็นกำรผลิตกำรแสดงเต้นที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรแสดงอ่ืนๆ เช่น สถำนบันสอนเต้น (มีกำร
จดทะเบียนด ำเนินกำรเป็นบริษัท) นอกจำกมีหน้ำที่สอนกำรเต้น ก็จะรับจ้ำงออกแบบกำรแสดงในคอนเสิร์ต 
หรือกำรแสดงในกิจกรรมอ่ืนๆ อีกด้วย เมื่อได้รับกำรว่ำจ้ำงก็จะต้องท ำกำรออกแบบกำรแสดงไปตำมโจทย์
แต่ละครั้ง และท ำกำรหำนักแสดงผ่ำนกำร audition และท ำกำรซ้อมกำรแสดงส ำหรับแสดงสดในคอนเสิร์ต 
หรือกิจกรรมต่ำงๆ ต่อไป  

 
 จำกข้อมูลข้ำงต้น เป็นกำรสรุปข้อมูลรูปแบบกำรด ำเนินกำรของกลุ่มศิลปิน หรือหน่วยงำนผู้ผลิตกำรแสดงใน
อุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของไทย เพื่อให้เข้ำใจควำมแตกต่ำงของรูปแบบกำรผลิตของแต่ละกลุ่ม รวมถึงลักษณะ 
กำรด ำเนินกำร ข้อจ ำกัดเบื้องต้นของแต่ละหน่วยงำน ซึ่งกำรเข้ำใจควำมแตกต่ำงของแต่ละกลุ่มผู้ผลิตนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรวิเครำะห์ในล ำดับถัดไป เนื่องจำกกำรจัดกลุ่มผู้ผลิตตำมรูปแบบข้ำงต้น จะท ำให้วิเครำะห์ควำม
แตกต่ำงของกำรด ำเนินกำร รวมถึงปัญหำและอุปสรรคของกำรด ำเนินกำรที่แตกต่ำงกันด้วยเช่นกัน ซึ่งจะมี
รำยละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้ 
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5.2 ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงของไทย 
ในหัวข้อต่อไปนี้ จะเป็นกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำและอุปสรรคของกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

ศิลปะกำรแสดงของไทย โดยใช้ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงำนภำครัฐและหน่วยงำนเอกชน 
ประกอบกับข้อมูลจำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรและระดมควำมคิดเห็นต่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำอุตสำหกรรมและ
ฐำนข้อมูลของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง โดยสำมำรถจัดกลุ่มประเด็นปัญหำเป็น 5 ด้ำน ประกอบด้วย ประเด็น
ด้านศิลปิน ประเด็นด้านพื้นที่ ประเด็นด้านการผลิตการแสดง ประเด็นด้านการตลาดและดนดู และประเด็นด้าน
ภาครัฐ โดยมีรำยละเอียดในแต่ละด้ำน ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงของไทย 

 
ที่มำ: ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
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 ประเด็นด้านศิลปิน 
ด้ำนทักษะของศิลปิน พบว่ำศิลปินส่วนใหญ่มีทักษะในกำรแสดงที่มีมำตรฐำนอยู่แล้ว แต่ขำดทักษะ

ในด้ำนอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ทักษะในด้ำนกำรแสดง เช่น กำรบริหำรจัดกำรในภำพรวม ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรใช้
เทคโนโลยีเป็นต้น และทักษะด้ำนอ่ืนๆ นี้ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบกำรศึกษำอีกด้วย ท ำให้ศิลปินบำงรำย
ที่พอจะท ำหน้ำที่อื่นๆ ได้นั้น จะต้องท ำหลำยหน้ำที่ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดกำรกลุ่ม วำงแผนกำรพัฒนำทกัษะใน
ด้ำนต่ำงๆ ให้กับศิลปิน วำงแผนเรื่องกำรเงิน กำรหำทุน และอ่ืนๆ ท ำให้ศิลปินที่ต้องท ำหลำยหน้ำที่ ไม่
สำมำรถใช้เวลำกับกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนได้มำกนัก  

 
ด้ำนควำมมั่นคงของอำชีพ ศิลปินด้ำนกำรแสดงเกือบทั้งหมด จะต้องประกอบอำชีพอ่ืนเป็นอำชีพ

หลักเพื่อหำเลี้ยงชีพ และเป็นศิลปินนอกเวลำท ำงำน เนื่องจำกรำยได้จำกอำชีพศิลปินไม่เพียงอย่ำงเดียวไม่
เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิต นอกจำกนี้ อำชีพศิลปินก็ไม่ได้รับกำรรับประกันควำมมั่นคงเหมือนอำชีพอ่ืนๆ ถูก
มองว่ำเป็นอำชีพที่มีควำมมั่นคงต่ ำ จะขอกู้เงินจำกสถำบันทำงกำรเงินต่ำงๆ ได้ยำก และที่ส ำคัญ หำก
พิจำรณำในประเภทศิลปินกำรแสดง พบว่ำนักแสดงที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนั้น มักไม่ท ำกำรแสดงละครเวที
เนื่องจำกค่ำตอบแทนของกำรแสดงละครเวที น้อยกว่ำค่ำตอบแทนในช่องทำงอ่ืนๆ ซึ่งหำกมีนักแสดงที่มี
ชื่อเสียงมำร่วมท ำกำรแสดงแล้ว ก็จะสำมำรถดึงดูดคนดูที่เป็นฐำนแฟนคลับของนักแสดงได้เป็นอย่ำงดี 

 
ด้ำนกำรรวมกลุ่ม ปัจจุบัน กำรรวมกลุ่มของกลุ่มศิลปินนั้นค่อนข้ำงเข้มแข็ง และเหนียวแน่นระหว่ำง

กลุ่ม แต่จะขำดกำรเชื่อมโยงกับบริษัทกำรแสดง หรือกำรเชื่อมโยงไปยังหน่วยงำนที่สำมำรถให้กำรสนับสนุน
อ่ืนๆ เช่นภำคเอกชนต่ำงๆ ในทำงกลับกัน กลุ่มเต้นจะไม่มีกำรรวมตัวเป็นกลุ่มศิลปินเหมือนกลุ่มละคร แต่จะ
กระจุกตัวตำมโรงเรียนสอนเต้นมำกกว่ำ เนื่องจำกในกลไกของอุตสำหกรรม เน้นกำรแข่งขัน ผ่ำนกำร 
audition ต่ำงๆ จึงไม่สนับสนุนให้รวมตัวกันมำกนัก 

 
ด้ำนกำรสนับสนุนศิลปิน หน่วยงำนที่มีบทบำทสนับสนุนศิลปิน โดยเฉพำะหน่วยงำนภำครัฐ 

มักเลือกสนับสนุนศิลปินที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว ท ำให้ศิลปินที่ได้รับกำรสนับสนุน เช่น กำรออกงำนใน
ต่ำงประเทศ มักเป็นศิลปินในเครือข่ำยของหน่วยงำน และเป็นศิลปินรำยเดิมๆ มำกกว่ำกำรสนับสนุนศิลปิน
รำยอ่ืนๆ ท ำให้ขำดกำรสนับสนุนศิลปินที่ครอบคลุม ทั้งกำรสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ หรือกำรสนับสนุนศิลปิน
กลุ่มอื่นๆ ที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงกำรสนับสนุนของส่วนกลำง อย่ำงศิลปินที่อยู่ในต่ำงจังหวัดอีกด้วย 
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 ประเด็นด้านพื้นที่ 
ด้ำนพื้นที่สำธำรณะ (Public Space) พบว่ำในปัจจุบัน มีพื้นที่สำธำรณะน้อยมำก และมีแนวโน้มที่

จะน้อยลงในอนำคตอีกด้วย รัฐจึงควรให้ควำมส ำคัญกับกำรเพิ่มพื้นที่สำธำรณะอันจะเป็นพื้นที่ส ำหรับกำร
ด ำเนินกิจกรรมของประชำชนในรูปแบบต่ำงๆ รวมถึงเป็นพื้นที่ให้กับศิลปินในกำรสร้ำง และแสดงผลงำนกำร
แสดงให้เข้ำถึงคนดูต่ำงๆ ได้อีกด้วย แม้ว่ำกลุ่มบริษัทนั้น จะมีสถำนที่เป็นของตนเองอยู่แล้ว หรือมีสถำนที่ที่
บริษัทเป็นสำมำรถเข้ำถึงได้ แต่ต่ำงกับกลุ่มศิลปินที่ไม่มีสถำนที่ให้ด ำเนินกำร เนื่องจำกขำดพื้นที่สำธำรณะที่
กลุ่มศิลปินจะสำมำรถเข้ำไปใช้ได้ ยกตัวอย่ำงในสมัยก่อน สถำบันปรีดี พนมยงค์ จะเป็นที่รวมตัวของกลุ่ม
ศิลปินโรงเล็กต่ำงๆ จ ำนวนมำก แต่เมื่อปี 2560 สถำบันถูกปิดตัวลง ท ำให้กลุ่มศิลปินต่ำงๆ ไม่มีสถำนที่ให้
รวมกลุ่ม และเตรียมกำรแสดงต่ำงๆ 

 
ด้ำนกำรสนับสนุนของรัฐ ในปัจจุบัน แม้ว่ำรัฐจะมีกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดโรงละครต่ำงๆ 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง โรงละครแห่งชำติ ซึ่งเป็นโรงละครขนำดใหญ่ แต่ไม่มีกำรสนับสนุนให้เกิดโรงละครขนำด
เล็ก ท ำให้กลุ่มศิลปินโรงเล็กต่ำงๆ ไม่ได้รับกำรสนับสนุนเชิงพื้นที่มำกเท่ำที่ควร ประกอบกับกำรเข้ำถึงพื้นที่
ของรัฐ รวมถึงสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ มักมีข้อจ ำกัดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อศิลปินในกำรเข้ำไปใช้งำน ไม่ว่ำจะ
เป็นเวลำที่ให้บริกำรในเวลำรำชกำร ซึ่งศิลปินจะประกอบอำชีพอ่ืนๆ แต่จะรวมตัวกันสร้ำงงำนนอกเวลำ
รำชกำร ท ำให้ไม่สำมำรถใช้สถำนที่ของรัฐได้ หรือไม่เช่นนั้น ก็มักจะมีค่ำบริกำร และค่ำมัดจ ำที่นับเป็น
จ ำนวนเงินที่สูงเกินกว่ำที่ศิลปินจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยได้ เป็นต้น ท ำให้กำรสนับสนุนของรัฐด้ำนพื้นที่ที่มีอยู่ 
ไม่ได้เป็นกำรสนับสนุนที่มีประสิทธิภำพ และไม่ตรงกับควำมต้องกำรหรือลักษณะกำรใช้งำนของศิลปินอย่ำง
แท้จริง 

 

 ประเด็นด้านการผลิตการแสดง 
ด้ำนบทละคร พบว่ำในภำพรวม ยังขำดนักเขียนบทละครเวทีที่มีทักษะควำมสำมำรถที่ดี มีจ ำนวน

น้อยคนที่เป็นนักเขียนบท และมีจ ำนวนน้อยมำก ที่ได้ผลงำนเป็นบทละครที่มีคุณภำพ ท ำให้ในปัจจุบัน  
ยังขำดควำมหลำกหลำยของบทละคร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง บทละครที่สำมำรถเข้ำถึงผู้ชมระดับสำกลได้ จำก
ข้ำงต้น ท ำให้บริษัทละครมักใช้กำร Remake หรือน ำบทละครที่มีมำผลิตซ้ ำ ซึ่งยิ่งท ำให้ภำพรวมงำนกำร
แสดงไม่มีควำมหลำกหลำย ในขณะเดียวกัน ก็ขำดบทละครที่สำมำรถน ำเสนอควำมเป็นไทยผ่ำนละครเวทีที่
น่ำสนใจด้วยเช่นกัน ซึ่งบทละครร่วมสมัยที่สอดแทรกเนื้อหำจำกกำรต่อยอดทุนทำงวัฒนธรรมของไทยนั้น 
หำกสำมำรถขำยในระดับสำกลได้ ก็เป็นอีกช่องทำงในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของประเทศได้เช่นเดียวกัน 

 
ด้ำนกำรแสดง ไม่เพียงแต่ภำพรวมยังขำดบทละครที่หลำกหลำยเท่ำนั้น พบว่ำในเชิงกำรผลิต 

(Production) หรือเทคนิคในกำรแสดง ก็ยังขำดกำรสร้ำงควำมแปลกใหม่ให้กับกำรแสดง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ 
คือขำดกำรใช้เทคโนโลยีมำร่วมสร้ำงประสบกำรณ์แปลกใหม่ให้กับคนดู เนื่องจำกศิลปินยังขำดควำมรู้ควำม
เข้ำใจต่อกำรใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี ดังที่กล่ำวไปในเบื้องต้นแล้วนั่นเอง 
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ด้ำนนักวิจำรณ์ กลุ่มคนอีกภำคส่วนที่สำมำรถพัฒนำคุณภำพของกำรแสดง พร้อมไปกับสร้ำงกำร
รับรู้และกำรเข้ำใจต่อศิลปะกำรแสดง คือกลุ่มนักวิจำรณ์กำรแสดง พบว่ำในไทยก็ยังขำดกำรสนับสนุนให้เกิด
นักวิจำรณ์ และงำนวิจำรณ์งำนศิลปะอยู่มำกเช่นเดียวกัน ในอนำคต ควรมีแนวทำงกำรพัฒนำให้เกิดนัก
วิจำรณ์ใหม่ๆ เพื่อให้เป็นอีกปัจจัยในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำงำนแสดงให้มีคุณภำพ และมีควำม
หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น 

 

 ประเด็นด้านการตลาดและคนดู 
ด้ำนทัศนคติ/พฤติกรรมของผู้ชม วัฒนธรรมคนดูของไทยไม่นิยมเสพงำนศิลปะเป็นอุปสรรคส ำคัญ

ในภำพรวมกำรเสพงำนศิลปะ เป็นเพรำะวัฒนธรรมคนดูที่อยู่ในรำกของคนไทยตั้งแต่อดีต ในสมัยก่อนนั้น 
กลุ่มคนที่จะสำมำรถเสพงำนศิลปะได้คือกลุ่มชนชั้นสูงในสังคมเท่ำนั้น ในขณะที่ประชำชนทั่วไป จะไม่
สำมำรถเสพงำนศิลปะชั้นสูงได้ หรืออำจเข้ำถึงได้หำกชนชั้นสูงอนุญำต หรือสนับสนุนด้ำนกำรเงินเท่ำนั้น ท ำ
ให้ประชำชนทั่วไป เข้ำถึงกำรแสดงในรูปแบบกำรละเล่น หรือกำรแสดงด้ำนควำมบันเทิงที่ไม่มีค่ำใช้จ่ำย สิ่ง
นี้เองที่ส่งผลให้ในปัจจุบัน คนไทยยังมีควำมเชื่อว่ำศิลปะเป็นเรื่องของบำงกลุ่มชนชั้นเท่ำนั้น และประชำชน
ทั่วไป จะต้องเข้ำถึงงำนศิลปะโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย สังเกตได้จำกฐำนคนดูงำนศิลปะกำรแสดงที่มีไม่มำกนักใน
ปัจจุบัน รวมถึงระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ยังไม่มีคุณภำพ โดยเฉพำะกำรศึกษำในด้ำนศิลปะ ที่สำมำรถ
สร้ำงกำรเข้ำถึงงำนศิลปะ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ และควำมสนใจในงำนศิลปะตั้งแต่ตอนเด็กๆ ซึ่งหำกต้อง
พัฒนำให้มีคนดูงำนกำรแสดงมำกขึ้น ก็จะต้องปรับปรุงตั้งแต่ระบบกำรศึกษำเพื่อเป็นกำรสร้ำงคนดู ใน
อนำคตอีกด้วย 

 
ด้ำนกำรเข้ำถึงกำรแสดง ในภำพรวมคือยังขำดช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์กำรแสดงหลักของ

ประเทศ ในปัจจุบันจะเป็นกำรประชำสัมพันธ์แบบกระจำย คืออำจผ่ำนช่องทำงหลักของหน่วยงำน หรือฝำก
ประชำสัมพันธ์ในสื่อต่ำงๆ เช่น เพจ The Showhopper ซึ่งเป็นช่องทำงส ำคัญของกำรประชำสัมพันธ์ละคร
เวทีในปัจจุบัน นอกจำกนี้ จำกปัจจัยกำรพัฒนำของเทคโนโลยี ท ำให้ผู้ชมมีพฤติกรรมที่เปลี่ ยนไปบริโภค
กิจกรรมบันเทิงในรูปแบบอ่ืนที่เข้ำถึงง่ำยกว่ำ โดยเฉพำะผ่ำน Online entertainment Platform ที่สำมำรถ
เข้ำถึงได้ทุกที่ มำกกว่ำจะต้องเดินทำงมำชมละครเวทีที่เป็นกำรแสดงสด ซึ่งจัดแสดงเฉพำะที่ เฉพำะรอบวัน
เวลำที่แน่นอนเท่ำนั้น รวมถึงกำรขำดกำรสนับสนุนด้ำนเงินทุนของกำรผลิตกำรแสดง ท ำให้รำคำบัตรสูงขึ้น 
จำกทั้งหมดที่กล่ำวมำนี้ สำมำรถกล่ำวได้ว่ำต้นทุนในกำรเดินทำงมำชมละครเวทีของคนดูเพิ่มสูงขึ้นไปด้วย
นั้นเอง  

 
ธุรกิจสนับสนุน จำกที่ได้กล่ำวเบื้องต้นในปัญหำของศิลปิน ที่ยังขำดธุรกิจสนับสนุนด้ำนศิลปะ หรือ

ธุรกิจสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศิลปะในภำพรวม ที่ผลักให้ศิลปินจะต้องท ำหน้ำที่ทุกอย่ำง นอกเหนือจำก
กำรผลิตหรือสร้ำงสรรค์ผลงำน ดังนั้น ในอนำคตจะต้องมีกำรพัฒนำให้เกิดธุรกิจสนับสนุนกำรด ำเนินกำร
อ่ืนๆ เช่น ธุรกิจบริหำรจัดกำรสร้ำงกำรแสดง ธุรกิจสนับสนุนกำรขำยกำรแสดง เป็นต้น ก็จะท ำ ให้มีกลไก
สนับสนุนกำรผลิตกำรแสดงอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นต่อไปในอนำคต 
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 ประเด็นด้านภาครัฐ 
ด้ำนควำมเข้ำใจของหน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนรัฐที่เก่ียวข้อง รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรต่ำงๆ ไม่

มีควำมเข้ำใจในศิลปะ กำรพิจำรณำสนับสนุนถูกจ ำกัดด้วยผลเชิงมูลค่ำและตัวเลข ในขณะที่ศิลปะอำจสร้ำง
มูลค่ำในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น คุณค่ำทำงจิตใจ และคุณค่ำทำงสังคม และรวมถึงมูลค่ำเชิงเศรษฐกิจที่เป็นผล
ทำงอ้อม มำกกว่ำกำรสร้ำงรำยได้ทำงตรง ท ำให้ไม่ได้รับควำมสนใจจำกหน่วยงำนภำครัฐมำกเท่ำที่ควร และ
เจ้ำหน้ำที่รัฐเองก็ไม่ได้มีควำมพยำยำมที่จะเข้ำใจกำรด ำเนินกำรของศิลปิน หรือของธุรกิจในแวดวงงำน
ศิลปะ ท ำให้ไม่มีมำตรกำรสนับสนุนที่เพียงพอ และตรงกับควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมมำกเท่ำที่ควร 

 
ด้ำนกระบวนกำรของภำครัฐ พบว่ำกระบวนกำรขอทุนแต่ละครั้งมีควำมยุ่งยำก ซับซ้อน หลำย

ขั้นตอน เตรียมกำรด้ำนเอกสำรจ ำนวนมำกและให้เวลำนำน ทั้งกำรสนับสนุน เช่น เรื่องสถำนที่ มีเงื่อนไขไม่
เหมำะกับกำรใช้งำนจริง เนื่องจำกจะต้องให้บริกำรเฉพำะเวลำรำชกำร แต่ศิลปินส่วนใหญ่เป็นศิลปินนอก
เวลำท ำงำน จึงไม่สำมำรถใช้บริกำรได้ รวมถึงกระบวนกำรงบประมำณของรัฐ เช่น ศิลปินจะต้องออกเงินไป
ก่อน แล้วท ำเรื่องเบิกในภำยหลัง หรือข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณรำยปีของรัฐ ต้องขอแบบปีต่อปี ท ำให้มีกำร
สนับสนุนด้ำนกำรเงินที่ไม่ต่อเนื่อง เป็นต้น 

 
ด้ำนกำรเงิน/ภำษี กำรให้ทุนแต่ละโครงกำร เช่น กำรสนับสนุนกำรไปชมงำนเทศกำลกำรแสดงใน

ต่ำงประเทศ ได้รับเงินสนับสนุนน้อยมำก และเกือบทั้งหมดนั้น ก็จะต้องใช้เงินส่วนตัว หรือเงินจำกแหล่งอ่ืน
มำสนับสนุน รวมทั้งกำรให้ทุนหลำยครั้งที่จะตำมมำด้วยข้อจ ำกัด เช่น จ ำกัดเนื้อหำที่จะแสดง เป็นต้น และ
ไม่มีนโยบำยสนับสนุนด้ำนภำษี ทั้งส ำหรับผู้ผลิต และผู้บริโภค เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดกำรสนับสนุนกำร
สร้ำงงำน และกำรเสพงำนศิลปะ  

 
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน รัฐขำดกำรด ำเนินกำรให้เกิดระบบที่เอ้ือต่อกำรด ำเนินกำรของอุตสำหกรรม 

ตั้งแต่ระบบกำรศึกษำที่ไม่มีคุณภำพ ท ำให้ไม่มีกลไกกำรสร้ำงควำมเข้ำใจต่องำนศิลปะ ซึ่งเป็นกำรสร้ำง
บุคลำกรและคนดูที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่จะสนับสนุนศิลปะกำรแสดงต่อไปในอนำคต รวมถึงระบบกำรให้
ข้อมูลสำธำรณะ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนที่ออกนโยบำย หน่วยงำนสนับสนุน หรือหน่วยงำนเอกชน ที่สำมำรถใช้
ประโยชน์และต่อยอดจำกข้อมูลสนับสนุนต่ำงๆ ได้ 

 
ด้ำนกฎหมำย/กฎระเบียบ ในด้ำนระเบียบกฎหมำยข้อบังคับนั้น พบว่ำไม่มีระเบียบรองรับกำร

จัดตั้งเป็นหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรผลิตกำรแสดงที่ไม่แสวงหำผลก ำไร เนื่องจำกถ้ำไม่จัดตั้งในรูปแบบบริษัท  
ก็จะต้องเป็นรูปแบบมูลนิธิ ซึ่งกลุ่มละคร ไม่ใช้ทั้งบริษัท และไม่ใช่มูลนิธิ  ซึ่งในต่ำงประเทศ จะมีกฎหมำย
รองรับกำรจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อกำรสนับสนุนศิลปะโดยเฉพำะ ซึ่งรองรับกลไกกำรสนับสนุนด้ำน
งบประมำณในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนศิลปะโดยเฉพำะ รวมถึงสอดคล้องกับระบบ
ลดหย่อนภำษีส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุนงำนศิลปะอีกด้วย 



รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดง 

 

 
126 

จำกประเด็นปัญหำและอุปสรรคที่ได้น ำเสนอไปในข้ำงต้นนั้น ท ำให้เข้ำใจว่ำกำรด ำเนินกำรผลิตกำรแสดงใน
ปัจจุบันนั้น ยังประสบปัญหำในด้ำนใดบ้ำง เพื่อเป็นกำรท ำควำมเข้ำใจบริบทของสถำนกำรณ์ของกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ 
ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ ปัญหำในแต่ละด้ำนนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหำอันมีลักษณะร่วมบำงอย่ำงที่ สะท้อนให้เห็นว่ำปัญหำ
ส่วนใหญ่เป็นปัญหำในภำพรวมของอุตสำหกรรม มำกกว่ำเป็นปัญหำเฉพำะกำรด ำเนินกำรของบำงกลุ่ม  เพรำะฉะนั้น 
ในกำรออกแบบแนวทำงสนับสนุน และแก้ไขปัญหำ ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำปัจจัยพื้นฐำนของอุตสำหกรรม 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรในภำพรวมของทั้งอุตสำหกรรมต่อไป แต่ก่อนที่จะเป็นกำรน ำเสนอแผนนั้น ใน
หัวข้อต่อไป จะเป็นกำรสรุปผลกำรวิเครำะห์ว่ำในปัจจุบัน มีช่องว่ำงกำรพัฒนำในเรื่องอะไรบ้ำง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
กำรออกแบบแผนพัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง โดยจะต้องพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งจะแสดงรำยละเอียดในหัวข้อ
ต่อไป 
 
5.3 การวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนาอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงของไทย 

จำกที่ได้กล่ำวมำในข้ำงต้น ล ำดับถัดไป จะเป็นกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลช่องว่ำงกำรพัฒนำของ
อุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง แยกตำม 5 ประเด็นหลักของกำรจัดกลุ่มประเด็นปัญหำตำมข้ำงต้น โดยมีกระบวนกำร
ในกำรวิเครำะห์ และรำยละเอียดช่องว่ำงกำรพัฒนำของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง ดังนี้
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ตารางที่ 12 วิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงของไทย 

 
ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ
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 กำรวิเครำะห์ช่องว่ำงในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงนั้น แสดงผลลัพธ์ให้เห็นควำมแตกต่ำง 
ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน ซึ่งหมำยถึงสถำนกำรณ์ของอุตสำหกรรม โดยใช้ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์
ผู้ประกอบกำร และข้อมูลกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยของอุตสำหกรรม
ศิลปะกำรแสดงที่ควรจะเป็น ซึ่งเป็นภำพเป้ำหมำยที่คำดหวัง โดยใช้ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ ว่ำมองภำพอุตสำหกรรม
ศิลปะกำรแสดงที่ควรจะเป็น เป็นอย่ำงไร ประกอบกับข้อมูลกำรวิ เครำะห์ กรณีศึกษำจำกต่ำงประเทศ  
ว่ำในต่ำงประเทศ มีแนวทำงกำรพัฒนำที่น่ำสนใจเป็นอย่ำงไร 
  

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจำกสองส่วนนั้น จะท ำให้เห็นว่ำ ช่องว่ำงระหว่ำงสถำนกำรณ์ปัจจุบัน กับภำพที่ควรจะ
เป็น มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไรบ้ำง จะท ำให้เข้ำใจว่ำ ในแต่ละองค์ประกอบกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ทั้ง 5 
ด้ำน (ตำมกำรจัดกลุ่มประเด็นปัญหำ) จะต้องด ำเนินกำรเพิ่มเติมในเรื่องใดบ้ำง ซึ่งจำกแผนภำพในข้ำงต้น จะมี
รำยละเอียดช่องว่ำงแต่ละด้ำน ดังนี้ 

 
ช่องว่ำงด้ำนศิลปิน ยังมีช่องว่ำงกำรพัฒนำหลำยประกำร ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรพัฒนำ

ทักษะที่หลำกหลำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรปรับปรุงหลักสูตรของระบบกำรศึกษำให้ ศิลปินหรือบุคลำกรใน
อุตสำหกรรมอสำมำรถพัฒนำทักษะในด้ำนอ่ืนๆ อย่ำงครบถ้วน เพื่อให้เกิดศิลปินรุ่นใหม่ที่มีควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจัดกำร หรือประกอบอำชีพเป็นศิลปินที่เลี้ยงชีพตัวเองได้มำกขึ้น หรือแม้กระทั่งพัฒนำระบบกำรสอนใน
ช่องทำงอื่นๆ เช่น หลักสูตรออนไลน์พัฒนำทักษะธุรกิจในกำรประกอบอำชีพศิลปินโดยเฉพำะ หลักสูตรให้ควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยี เป็นต้น ทั้งนี้ มำตรกำรสนับสนุนศิลปิน จะต้องพิจำรณำให้มีแนวทำงสนับสนุนและต่อยอดศิลปินให้ครอบ
คลุมทุกกลุ่ม ทุกประเภทอย่ำงทั่วถึง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินในภูมิภำคอ่ืนๆ รวมถึง
ยกระดับกฎระเบียบ หรือกฎหมำยคุ้มครองให้อำชีพศิลปิน มีควำมเท่ำเทียมกับอำชีพอื่นๆ มำกข้ึน 

 
ช่องว่ำงด้ำนพื้นที่ จะต้องพัฒนำปัจจัยแวดล้อมให้มีพื้นที่สนับสนุน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง พื้นที่สำธำรณะ 

(Public Space) ที่เอ้ือต่อกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะกำรแสดง ไม่ว่ำจะเป็นพื้นที่ส ำหรับกำรรวมกลุ่มซ้อม หรือพื้นที่
ส ำหรับกำรแสดง ผ่ำนกำรสร้ำงกำรเข้ำถึงพื้นที่สำธำรณะ รวมถึงสนับสนุนให้มีกำรใช้พื้นที่ของชุมชน หรือสร้ำงงำนใน
กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อให้ศิลปะ หรือศิลปะกำรแสดง เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนในชุมชนต่อไป 

 
ช่องว่ำงด้ำนกำรผลิตกำรแสดง ยังขำดกำรด ำเนินกำรสนับสนุนกำรพัฒนำกำรแสดงจำกกำรต่อยอดทุนทำง

วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดละครเวทีที่สะท้อนควำมเป็นไทย เป็นกำรส่งออก Soft Power และสำมำรถสร้ำงภำพลักษณ์
ของประเทศผ่ำนงำนศิลปะต่อไปได้ รวมถึงยังขำดกำรแลกเปลี่ยนศิลปะกำรแสดงระหว่ำงภูมิภำคในประเทศ ซึ่ง
สำมำรถเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนวัฒนธรรมระหว่ำงพื้นที่ รวมถึงเป็นแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงกำรแสดงใหม่ๆ 
ทั้งนี้ กำรผลิตกำรแสดงนั้นย่อมต้องได้รับกำรสนับสนุนด้ำนเงินทุน รัฐจึงต้องพัฒนำให้เกิดกองทุนและระบบ 
กำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินที่ครอบคลุม และเพียงพอกับควำมต้องกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีกำรพัฒนำ
เทคโนโลยี หรือสร้ำงควำมเข้ำใจต่อกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี ในกำรสร้ำงกำรแสดงรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้ำง
ประสบกำรณ์กำรรับชมใหม่ๆ ให้กับคนดู 
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ช่องว่ำงด้ำนตลำดและคนดู ปัจจุบันยังไม่มีช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์กลำง ด้ำนศิลปะกำรแสดง หรือ
กิจกรรมกำรแสดง ที่เป็นช่องทำงหลักของประเทศ จึงต้องพัฒนำให้มีช่องทำงหลักเพื่อรวบรวมข้อมูลและน ำเสนอ ให้
ผู้สนใจทุกรูปแบบ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวกมำกขึ้นต่อไป นอกจำกนี้  ยังขำดกำร
สร้ำงควำมเข้ำใจต่อศิลปะกำรแสดง เพื่อสร้ำงจ ำนวนคนสนใจต่อศิลปะกำรแสดงได้มำกข้ึน 

 
ช่องว่ำงด้ำนบทบำทของหน่วยงำนภำครัฐ เนื่องจำกหน่วยงำนภำครัฐ มีบทบำทในกำรสนับสนุนศิลปิน และ

หน่วยงำนอ่ืนๆ ในอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง เพรำะฉะนั้น เพื่อให้เกิดกำรท ำงำนร่วมกั นอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
หน่วยงำนภำครัฐ และหน่วยงำนเอกชนนั้น จะต้องสร้ำงควำมเข้ำใจต่อศิลปะ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อศิลปะกำรแสดง
ตั้งแต่ระดับกำรศึกษำขึ้นพื้นฐำน เพื่อให้มีจ ำนวนผู้เข้ำใจและสนใจในศิลปะมำกขึ้น ซึ่งในอนำคตก็จะท ำให้มีผู้บริโภค
งำนศิลปะกำรแสดงมำกขึ้น หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เข้ำใจกำรด ำเนินกำรด้ำนศิลปะมำกขึ้นต่อไปได้ ทั้งนี้หน่วยงำน
ภำครัฐก็จะต้องท ำควำมเข้ำใจต่อศิลปะมำกข้ึน เพื่อให้สำมำรถออกแบบแนวทำงสนับสนุนที่ตรงกับควำมต้องกำรของ
ผู้ได้รับกำรสนับสนุนมำกขึ้น รวมถึงมีกำรน ำเสนอข้อมูลที่มีกำรจัดเก็บ หรือเก็บข้อมูลในส่วนที่ยังขำด เพื่อน ำเสนอ
และเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์แก่สำธำรณะมำกขึ้น รวมถึงพัฒนำกลไก หรือกระบวนกำรกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำน
รัฐให้สำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของอุตสำหกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงำนรัฐ
สำมำรถเป็นตัวกลำงในกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยง หรือสนับสนุนให้เกิดควำมเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงทั้งในและต่ำงประเทศได้อีกด้วย 

 
 จำกข้อมูลข้ำงต้น จะเป็นกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงกำรพัฒนำในภำพรวมของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง
ทั้งหมดของประเทศไทย จะเห็นได้ว่ำยังต้องได้รับกำรพัฒนำอีกหลำยส่วน แต่ในขณะเดียวกัน CEA ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรพัฒนำในทุกช่องว่ำงดังกล่ำวได้ อันเนื่องมำจำกข้อจ ำกัดด้ำนกำรด ำเนินกำร จึงจะเห็นได้ว่ำ มีช่องว่ำง
บำงส่วนเท่ำนั้นที่ CEA สำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำหรือสนับสนนุในช่องว่ำงนั้นๆ ได้ ซึ่งขอบเขตช่องว่ำงที่ CEA สำมำรถ
ด ำเนินกำรพัฒนำเองได้นั้น จะได้แก่ประเด็นที่มีสัญลักษณ์เคร่ืองหมำยถูกสีเขียว ที่ได้น ำเสนอไว้ในแผนภำพข้ำงต้น 
 

จำกข้อมูลที่ได้น ำเสนอผลสรุปกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรศึกษำรวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลจำกกำรวิจัยใน
บริบทต่ำงประเทศ จำกกรณีศึกษำ ข้อมูลกำรด ำเนินกำรของรัฐในปัจจุบัน ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับจำกกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นฯ ท ำให้ได้เข้ำใจสถำนกำรณ์ ประเด็นปัญหำ 
รวมถึงข้อเสนอแนะต่ำงๆ ซึ่งเป็นข้อมูลตั้งต้นที่มีประโยชน์เป็นอย่ำงมำก ในกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงกำรพัฒนำ ว่ำในกำร
ออกแบบแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์รำยสำขำศิลปะกำรแสดงนั้น จะต้องมีองค์ประกอบแนวทำงสนับสนนุกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมนี้อย่ำงไรต่อไป ซึ่งจะน ำเสนอรำยละเอียดของแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์รำยสำขำ
ศิลปะกำรแสดงในบทต่อไปนี้ 
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บทที ่6 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา ศิลปะการแสดง 
หลังจำกกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของไทย โดยใช้ข้อมูลสถำนกำรณ์และ

ศักยภำพของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดง ตลอดจนรูปแบบในกำรด ำเนินธุรกิจ ปัญหำและอุปสรรค
ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรม โดยต่อไป จะเป็นกำรออกแบบแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์รำยสำขำ
ศิลปะกำรแสดง ซึ่งกำรศึกษำครั้งนี้ยังได้น ำประเด็นส ำคัญที่สะท้อนถึงโอกำส และแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงใน
อนำคต รวมถึงแนวทำงกำรพัฒนำศิลปะกำรแสดงจำกกรณีศึกษำ มำร่วมวิเครำะห์และประมวลจัดท ำเป็นแผนพัฒนำ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดงอีกด้วย 

 

 
ภาพที่ 46 แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงของไทย 

 
แนวคิดหลักของกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของไทยนั้น จะเห็นได้ว่ำข้อมูลที่ได้น ำเสนอไปใน

เบื้องต้น จะเห็นได้ว่ำศิลปะกำรแสดง มีควำมหลำกหลำยของกำรแสดงตำมที่ได้น ำเสนอไปในเบื้องต้น โดยกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงในล ำดับถัดไป จะเน้นไปที่กำรพัฒนำกำรแสดงพื้นบ้ำนและกำรแสดงร่วมสมัย เนื่องจำก
กำรแสดงรูปแบบงำนดั้งเดิมนั้น (เช่น กำรแสดงโขน) มีหลำยหน่วยงำนสนับสนุนอยู่แล้ว ได้แก่ หน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น ในขณะเดียวกัน กลุ่มกำรแสดงพื้นบ้ำนในภูมิภำคต่ำงๆ อำจยังไม่ได้รับกำรสนับสนุน
เท่ำที่ควร แต่มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ และหำกไม่ได้รับกำรสนับสนุนมำกเท่ำที่ควร กำรแสดงในรูปแบบต่ำงๆ ก็อำจ  
สูญหำยไปได้ 
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แนวคิดของกำรพัฒนำนั้น จะเห็นได้ว่ำในปัจจุบัน มีกำรรวมกลุ่มศิลปินต่ำงๆ อยู่แล้ว มีกำรด ำเนินกิจกรรม
ต่ำงๆ กันด้วยกลุ่มศิลปินที่มีอยู่เป็นหลัก เพียงแต่ยังขำดกำรสนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ ให้เกิดกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เช่น กำรสนับสนุนด้ำนกำรเงิน หรือปัจจัย ขั้นพื้นฐำนอ่ืนๆ เป็นต้น นอกจำก 
กำรด ำเนินกำรสนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ แล้วนั้น ก็จะต้องเชื่อมโยงกับเครือข่ำยของศิลปะกำรแสดงในภูมิภำคต่ำงๆ  
มำกขึ้น เพื่อเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยศิลปะกำรแสดงทั่วทั้งประเทศ ให้เกิดกำรพูดคุย แลกเปลี่ยน ทั้งองค์ควำมรู้ 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกำรแสดง เพื่อเชื่อมเป็นภำพศิลปะกำรแสดงของไทยที่ทีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้นและสำมำรถ
ยกระดับอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงในภำพรวมระดับสำกลได้ต่อไป 

 
หัวข้อต่อไป เป็นกำรน ำเสนอกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดง โดย

ใช้ข้อมูลที่ได้น ำเสนอไปในข้ำงต้น ประกอบกับข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นข้อเสนอแนะ
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดงต่อไปในอนำคต รวมถึงข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมระดม
ควำมคิดเห็นฯ เพื่อให้ทรำบถึงควำมส ำคัญของแต่ละปัจจัยกำรพัฒนำ รวมถึงรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรพัฒนำที่
คำดหวัง และจำกกำรวิเครำะห์โดยใช้ข้อมูลทั้งหมดตำมข้ำงต้นนั้น ท ำให้ได้ผลกำรวิเครำะห์ และออกแบบเป็นกรอบ
ยุทธศำตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดง ซึ่งจะเห็นได้ว่ำในภำพรวมกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ศิลปะกำรแสดงนั้น จะมีเฉพำะบำงกลยุทธ์เท่ำนั้น ที่ CEA สำมำรถเป็นผู้ด ำเนินกำรได้ เนื่องจำกหลำยๆ กลยุทธ์ จะ
เป็นกำรพัฒนำที่ต้องอำศัยหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบหลัก โดย CEA อำจเป็นหน่วยงำนสนับสนุนในกลยุทธ์
ดังกล่ำวได้ โดยน ำเสนอรำยละเอียดกำรวิเครำะห์ข้อมูลใน 4 หัวข้อ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดง 

 ตัวชี้วัดของแผนฯ 

 รำยละเอียดแต่ละยุทธศำสตร์ 

 แผนกำรด ำเนินโครงกำร 
 

ทั้งนี้ โดยมีควำมเชื่อมโยงแสดงดังแผนภำพกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำ
ศิลปะกำรแสดง พร้อมรำยละเอียดของข้อมูลใน 4 หัวข้อข้ำงต้น ในส่วนถัดไป
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ภาพที่ 47 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาศิลปะการแสดง 

ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
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6.1 วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาศิลปะการแสดง 
จำกข้ำงต้นนั้น จะเห็นได้ว่ำ วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำ

ศิลปะกำรแสดง คือ “ประเทศไทยเป็นแหล่งของกำรพัฒนำศิลปะกำรแสดงเกิดใหม่ของโลก (Thailand as a New 
Coming Country of Performing Arts to Look for)” ซึ่งจำกข้อมูล จะเห็นได้ว่ำ อุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของ
ไทย มีศักยภำพ เพียงแต่ยังไม่ได้รับกำรสนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ มำกเท่ำที่ควร จึงมีควำมจ ำเป็นต้องส่งเสริม และ
ผลักดันให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีกำรด ำเนินกำรสนับสนุนในเรื่องต่ำงๆ มำกขึ้น เพื่อสร้ำงให้ อุตสำหกรรม
ศิลปะกำรแสดงของไทย มีควำมเข้มแข็ง และเป็นที่รู้จักของทั้งระดับภูมิภำค และระดับสำกลมำกยิ่งขึ้น 

เพื่อด ำเนินกำรให้บรรลุวิสัยทัศน์ของแผนฯ ตำมข้ำงต้น จึงต้องมีแนวทำงพัฒนำ เพื่อเป็นรำยละเอียด 
กำรด ำเนินกำรกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ ในแต่ละยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง ซึ่งจำกแผนจะ
ก ำหนดเป็น 3 ยุทธศำสตร์ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
6.2 ตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา ศิลปะการแสดง 

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำ
ศิลปะกำรแสดงต่อไป จึงต้องก ำหนดตัวชี้วัดของแผน โดยเบื้องต้นได้ก ำหนดไว้ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ซึ่งมีรำยละเอียด 
ค่ำเป้ำหมำยและหลักกำรคิดของแต่ละตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ 

 
6.2.1 ตัวชี้วัดที่ 1: อัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาศิลปะการแสดงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 5 ต่อป ี
จำกกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยของอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดงนั้น  

มีหลักคิดมำจำกกำรค ำนวณอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยของสำขำศิลปะกำรแสดง โดยใช้ข้อมูลจำก ส ำนักงำนสภำ
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ซึ่งค่ำเฉลี่ยกำรเติบโตของสำขำศิลปะกำรแสดงตลอดปี พ.ศ. 2554 - 2560 
อยู่ที่ร้อยละ 9.3 แต่หำกสังเกตจำกตัวเลขรำยปี จะเห็นได้ว่ำกำรเติบโตของสำขำศิลปะกำรแสดง ค่อนข้ำงผันผวน เช่น 
อัตรำกำรเติบโตในปี พ.ศ. 2556 เติบโตถึงร้อยละ 23.1 แต่ปีถัดมำ อัตรำกำรเติบโตในปี พ.ศ. 2557 ติดลบถึงร้อยละ 
2.7 ประกอบกับสถำนกำรณ์วิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีควำมเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจค่อนข้ำงสูง (ผลจำกกำรระบำด
ของโควิด 19) ดังนั้น กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยดังกล่ำว จึงก ำหนดไว้เบื้องต้นว่ำ มูลค่ำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำ
ศิลปะกำรแสดง เติบโตอย่ำงน้อยเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
ภำพรวม ของ CEA อีกด้วย 
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ตารางที่ 13 อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยในช่วงที่ผ่านมา 

 
ที่มำ: ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ

  
ทั้งนี้ จำกที่ได้น ำเสนอไปในส่วนข้อมูลสถิติของมูลค่ำอุตสำหกรรมในบทที่ 3 ซึ่งใช้กำรจัดเก็บข้อมูลสถิติของ

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ที่อิงจำกระบบกำรจัดเก็บตำมรหัสมำตรฐำนอุตสำหกรรม
ประเทศไทย หรือ Thailand Standard Industrial Classification (TSIC) พบว่ำรหัสมำตรฐำนอุตสำหกรรมของไทย
ในปัจจุบัน ไม่ได้ระบุกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ หรื อผลิตภัณฑ์ที่ เป็นงำนสร้ำงสรรค์ และงำนศิลปะแยกจำก 
กำรผลิตผลิตภัณฑ์ทั่วไป ท ำให้มูลค่ำของงำนสร้ำงสรรค์ ถูกนับรวมเป็นกำรผลิตเชิงอุตสำหกรรมกับผลิตภัณฑ์
ใกล้เคียง ซึ่งไม่ได้สะท้อนมูลค่ำของกิจกรรมกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์หรืองำนศิลปะโดยแท้จริง ทั้งนี้ CEA จึงต้องเร่ง
ด ำเนินกำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ท ำกำรพิจำรณำระบบกำรจัดเก็บดังกล่ำว เพื่อให้เหมำะสมและมีรหัสกำรจัดเก็บ
เฉพำะส ำหรับงำนศิลปะประเภทต่ำงๆ สะท้อนมูลค่ำของอุตสำหกรรมที่แท้จริง และจะเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนด
เป้ำหมำยตัวชี้วัด ที่จะต้องอิงตำมตัวเลขเชิงสถิติดังกล่ำวอีกด้วย 

 
  

                     2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 Avg 
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6.2.2 ตัวชี้วัดที่ 2: จ านวนการแสดงในประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี และสนับสนุนการแสดงไป
ต่างประเทศ ในงานระดับภูมิภาคอย่างน้อย 3 งาน ในระยะเวลาของแผนฯ 
เนื่องจำกประเทศไทยยังไม่มีกำรจัดเก็บสถิติจ ำนวนกำรแสดงรำยปีในภำพรวมระดับประเทศ กำรจัดเก็บ

ข้อมูลที่ปรำกฎอยู่นั้นมีเพียงกำรจัดเก็บข้อมูลจ ำนวนกำรแสดงแยกของแต่ละหน่วยงำนเท่ำนั้น กำรก ำหนดค่ำ
เป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องกับจ ำนวนกำรแสดงในที่นี้จึงใช้กำรศึกษำอ้ำงอิงจำกประเทศต้นแบบที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติ
ดังกล่ำว ได้แก่ สิงคโปร์ โดยจำกกำรศึกษำสถิติจ ำนวนกำรแสดงในประเทศสิงคโปร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2561 พบว่ำ
อัตรำกำรเติบโตของจ ำนวนกำรแสดงซึ่งรวมทั้งประเภทที่เปิดขำยตั๋ว (Ticketed) และไม่ได้เปิดขำยตั๋ว (Non-
Ticketed) มีควำมผันผวนค่อนข้ำงมำก เช่น อัตรำกำรเติบโตในปี พ.ศ. 2556 ติดลบถึงร้อยละ 11 แต่ปีถัดมำ อัตรำ
กำรเติบโตในปี พ.ศ. 2557 กลับเพิ่มข้ึนอย่ำงก้ำวกระโดดถึงร้อยละ 9.6 ซึ่งเป็นอัตรำกำรเติบโตที่มำกที่สุดในรอบ 6 ปี
ที่ได้ท ำกำรศึกษำ ดังนั้น กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยดังกล่ำว จึงก ำหนดไว้เบื้องต้นว่ำ จ ำนวนกำรแสดงในประเทศเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 2 ต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยของจ ำนวนกำรแสดงในประเทศต้นแบบ 
 
ตารางที่ 14 สถิติจ านวนการแสดงในสิงคโปร์ 

ที่มำ: Singapore Cultural Statistics 2019 และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
 
นอกจำกกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนกำรแสดงในประเทศแล้ว กำรน ำเสนอศิลปะกำรแสดงของไทยออกสู่สำยตำ

นำนำชำติก็ถือเป็นอีกหนึ่งกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญเพื่อสร้ำงกำรรับรู้ต่อประเทศไทยในฐำนะ “แหล่งของกำรพัฒนำ
ศิลปะกำรแสดงเกิดใหม่ของโลก” ดังนั้น จึงได้ก ำหนดตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวกับกำรสนับสนุนกำรแสดงงำนใน
ต่ำงประเทศไว้ควบคู่กันไปด้วย โดยก ำหนดไว้ว่ำมีกำรสนับสนุนกำรแสดงไทยไปในงำนระดับภูมิภำคอย่ำงน้อย 3 งำน 
ในระยะเวลำของแผนฯ ซึ่งจำกกำรศึกษำเบื้องต้นพบว่ำในระดับภูมิภำคนี้เองมีเทศกำลศิลปะกำรแสดงที่หลำกหลำย
และมีชื่อเสียง เช่น เทศกำล Singapore International Festival of Arts (SIFA) ของสิงคโปร์ เทศกำล Festival 
Tokyo (F/T) ของญี่ปุ่น และเทศกำล Hong Kong Arts Festival (HKAF) ของฮ่องกง เป็นต้น ซึ่งทั้งสำมเทศกำลที่
ยกตัวอย่ำงมำนี้จัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปีและเปิดให้ศิลปินต่ำงชำติเข้ำมีส่วนร่วมในกำรแสดงผลงำน กำรสนับสนุนกำร
แสดงผลงำนของศิลปินไทยในเวทีระดับภูมิภำคเหล่ำนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ส ำคัญในกำรสร้ำงพื้นที่ให้ศิลปะกำรแสดง
ไทยในระดับนำนำชำติต่อๆ ไป 

 

 
ภาพที่ 48 ตัวอย่างเทศกาลศิลปะการแสดงระดับภูมิภาค 

ที่มำ: จำกเว็บไซต์หลักของแต่ละเทศกำล 

              
            
            

Hong Kong Arts 
Festival (HKAF)

(                   

Festival Tokyo (F/T)
(                   

Singapore International 
Festival of Arts (SIFA)

(                   

              2556 2557 2558 2559 2560 2561 Avg. 

                      - 4.0  8.3  2.1  3.2  -7.1  20.7  2.2  

                            -8.9% 10.5% 1.7% 12.1% 14.6% -15.4% 2.4% 

               -11.0% 9.6% 1.8% 8.6% 6.3% -3.4% 2.0% 
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6.2.3 ตัวชี้วัดที่ 3: จ านวนผู้ชมผลงานศิลปะการแสดงของไทยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
เช่นเดียวกับสถิติจ ำนวนกำรแสดง กำรจัดเก็บสถิติผู้ชมกำรแสดงของไทยยังไม่มีกำรรวบรวมเป็นข้อมูลกลำง

ในระดับภำพรวมของประเทศ ดังนั้น กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัดด้ำนจ ำนวนผู้ชมจึงใช้กำรศึกษำอ้ำงอิงจำก
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีกำรจัดเก็บสถิติผู้ชมศิลปะกำรแสดงในระดับประเทศไว้อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี โดยจำก
กำรศึกษำจ ำนวนผู้ชมกำรแสดงทั้งประเภทที่เปิดขำยตั๋วและไม่เปิดขำยตั๋วรวมกันในช่วงปี พ.ศ. 2556-2562 พบว่ำมี
อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4.2 แต่เนื่องจำกอัตรำกำรเติบโตในแต่ละปีนั้นมีควำมผันผวนค่อนข้ำงมำก อีกทั้งใน
สถำนกำรณ์ปัจจุบันมีปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อกำรชมศิลปะกำรแสดงอย่ำงกำรระบำดของโควิด 19 ที่นอกจำกจะสร้ำง
ข้อจ ำกัดในเรื่องกำรรวมตัวในพื้นที่สำธำรณะแล้วยังมำพร้อมกับกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจและกำรใช้จ่ำยของ
ครัวเรือน ส่งผลกระทบต่อกำรเข้ำชมกำรแสดงทั้งประเภทที่มีกำรขำยตั๋ วและไม่มีกำรขำยตั๋ว ท ำให้มีกำรก ำหนดค่ำ
เป้ำหมำยด้ำนจ ำนวนผู้ชมไว้เบื้องต้นว่ำ จ ำนวนผู้ชมผลงำนศิลปะกำรแสดงของไทยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่ำ 3% ต่อปี 
เพื่อให้มีควำมสอดคล้องกับบริบทของสถำนกำรณ์ปัจจุบันมำกยิ่งขึ้น 
 
ตารางที่ 15 สถิติผู้ชมศิลปะการแสดงของสิงคโปร์ 

ที่มำ: Singapore Cultural Statistics 2019 และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
  

จำกข้อมูลข้ำงต้น เมื่อได้น ำเสนอวิสัยทัศน์ และตัวชี้วัดของแผนฯ แล้วนั้น เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำไปสู่เป้ำหมำย
ที่ก ำหนด จ ำเป็นต้องมีวิธีกำรไปถึงเป้ำหมำยดังกล่ำว หรือกลยุทธ์ในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 
สำขำศิลปะกำรแสดง ในด้ำนต่ำงๆ ตำมช่องว่ำงกำรพัฒนำในแต่ละเร่ือง โดยได้ก ำหนดไว้เป็น 3 ยุทธศำสตร์หลัก และ
แต่ละยุทธศำสตร์ จะประกอบไปด้วยกลยุทธ์สนับสนุนในแต่ละเร่ือง โดยมีรำยละเอียดแต่ละยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
 

  

              2556 2557 2558 2559 2560 2561 Avg. 

                      - 4.0  8.3  2.1  3.2  -7.1  20.7  2.2  

                            -8.9% 10.5% 1.7% 12.1% 14.6% -15.4% 2.4% 

               -11.0% 9.6% 1.8% 8.6% 6.3% -3.4% 2.0% 
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6.3 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาศิลปะการแสดง 
จะเห็นได้ว่ำแนวทำงในกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดง เพื่อสนับสนุนให้เป็นไป

ตำมวิสัยทัศน์ และบรรลุเป้ำประสงค์ตำมตัวชี้วัดในระดับภำพรวมของอุตสำหกรรมที่มีกำรก ำหนดไว้ในข้ำงต้น มีควำม
จ ำเป็นที่จะต้องวำงแผนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เพื่อก ำหนดกลไกในกำรด ำเนินงำนที่มีควำมเหมำะสมและสอดคล้อง
กับแนวทำงที่ได้มีกำรก ำหนดไว้ น ำไปสู่กำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนของแผนฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 ยุทธศำสตร์ 
ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับมาตรฐานการแสดงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ขยายฐานคนดูงานศิลปะการแสดงทั้งในและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างและบ่มเพาะธุรกิจการแสดง 

 
จำกยุทธศำสตร์ทั้ง 3 ยุทธศำสตร์ข้ำงต้น จะมีกลยุทธ์สนับสนุนกำรด ำเนินกำรในแต่ละยุทธศำสตร์ ในส่วนของ

รำยละเอียดกลยุทธ์และโครงกำรส ำคัญของแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ จะมีกำรน ำเสนอในล ำดับถัดไป ดังต่อไปนี้ 
 
6.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับมาตรฐานการแสดงใหม่ 

จำกประเด็นปัญหำที่ได้น ำเสนอไปข้ำงต้น พบว่ำประเด็นแรกที่ควรพัฒนำ นั่นคือกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ หรือ
กำรแสดง ให้มีควำมหลำกหลำย มีคุณภำพ และตอบโจทย์ควำมต้องกำร ส ำหรับคนดูทั้งในและต่ำงประเทศมำกขึ้น  
เพื่อให้มีผลงำนศิลปะกำรแสดงที่มีควำมน่ำสนใจ โดยมีกระบวนกำรกำรผลิตและบุคลำกรกำรผลิตกำรแสดงที่มี
คุณภำพมำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ควรมีกำรผลิตกำรแสดง ที่สำมำรถน ำเสนออัตลักษณ์ของไทยผ่ำนรูปแบบกำร
น ำเสนอที่เป็นสำกล เพื่อตอบโจทย์ในเร่ืองกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของประเทศได้ต่อไปอีกด้วย 

โดยมีกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนกำรยกระดับมำตรฐำนกำรแสดงใหม่ ภำยใต้กำรด ำเนินกำรของยุทธศำสตร์ที่ 1 
ทั้งหมด 3 กลยุทธ์ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
กลยุทธ์ที่ 1.1 วิจัย พัฒนา และสร้างการแสดงทีห่ลากหลาย 
 เพื่อให้เกิดกำรสร้ำงกำรแสดงที่หลำกหลำย กลยุทธ์ที่ 1.1 นี้ จะเป็นเรื่องกำรสนับสนุนให้เกิดกำรวิจัยและ
พัฒนำ กำรทดลอง หรือกระบวนกำรสนับสนุนให้เกิดกำรผลิตกำรแสดงในรูปแบบใหม่ๆ มำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
กำรสนับสนุนให้มีนักเขียนบทละคร หรือกำรสนับสนุนให้มีบทละครที่หลำกหลำยมำกขึ้น เนื่องจำกบทละคร ถือเป็น
หัวใจของเนื้อเร่ือง หรือข้อควำมหลัก ที่จะสื่อสำรไปยังคนดู กล่ำวได้ว่ำเป็นหัวใจของกำรแสดงก็ว่ำได้  
 ไม่เพียงแต่องค์ประกอบของบทละครเท่ำนั้น ในส่วนกำรผลิตกำรแสดง หรือเทคนิคในกำรแสดง ก็เป็นอีก
หนึ่งองค์ประกอบส ำคัญของกำรแสดงเช่นกัน ซึ่งกำรน ำเสนอที่มีควำมน่ำสนใจ และแปลกใหม่มำกขึ้นนั้น ก็ช่วย
ยกระดับควำมน่ำสนใจของกำรแสดง เพื่อดึงดูดผู้ชมได้มำกขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น กำรสนับสนุนให้เกิดกำรวิจัยและ
พัฒนำ กำรทดลองผลิตละครที่มีเทคนิคกำรแสดง หรือองค์ประกอบกำรแสดงอ่ืนๆ ในรูปแบบใหม่ๆ ก็สำมำรถเป็น 
กำรยกระดับมำตรฐำนกำรแสดง ให้มีควำมแปลกใหม่มำกข้ึนได้เช่นเดียวกัน 
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ทั้งนี้ กระบวนกำรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำกำรแสดงใหม่ๆ สำมำรถเป็นกำรปรับปรุง และยกระดับกำรแสดง
ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค ที่มีควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกันไปตำมเฉพำะกลุ่มได้ ยกตัวอย่ำงเช่น กำรวิจัยและ
พัฒนำให้เกิดกำรแสดงที่ตรงกับควำมต้องกำรของแต่ละประเทศในตลำดโลก ก็จะเป็นประโยชน์ ในกำรคิดค้น และ
ออกแบบกำรแสดง ให้ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้ชมเฉพำะกลุ่มมำกข้ึนได้เช่นเดียวกัน 
 
กลยุทธ์ที่ 1.2 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนการแสดงระหว่างภูมภิาคในประเทศ 
 จำกประเด็นในเรื่องควำมหลำกหลำยของกำรแสดงในประเทศที่ทั้งยังมีควำมหลำกหลำยของกำรแสดงไม่
มำกนัก เมื่อเปรียบเทียบกับกำรสร้ำงกำรแสดงในต่ำงประเทศ นอกจำกนั้น ควำมแตกต่ำงของกำรแสดง  
ควำมแพร่หลำยของรูปแบบกำรแสดงใหม่ๆ โดยเฉพำะกำรแสดงร่วมสมัย ยังมีกำรกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ 
เท่ำนั้น ในบริบทภูมิภำคอ่ืนๆ ของประเทศ ต่ำงก็ไม่สำมำรถเข้ำถึงกำรแสดงที่หลำกหลำยที่มีกำรแสดงอยู่เฉพำะใน
กรุงเทพฯ หำกมองกลับกัน พบว่ำกำรแสดงในแต่ละภูมิภำค ซึ่งมักเป็นกำรต่อยอดจำกกำรแสดงพื้นบ้ำน  ก็มีจุดเด่น  
มีเอกลักษณ์ที่แตกต่ำงกันไปตำมแต่ละภูมิภำคเช่นเดียวกัน 
  

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดควำมหลำกหลำยของกำรแสดงในภำพรวมของประเทศ ประกอบกับสร้ำง 
กำรเข้ำถึงกำรแสดงในรูปแบบต่ำงๆ ได้อย่ำงเท่ำเทียมกันในแต่ละภูมิภำค จึงต้องมีแนวทำงกำรพัฒนำให้เกิด  
กำรแลกเปลี่ยนกำรแสดงระหว่ำงภูมิภำคในประเทศ เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควำมแตกต่ำงของกำรแสดงใน 
แต่ละภูมิภำค รวมถึงเป็นกำรสร้ำงและกำรหำแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงกำรแสดงที่แปลกใหม่ แตกต่ำง หรือต่อยอด
ทุนทำงวัฒนธรรมของประเทศเพิ่มมำกข้ึนได้นั่นเอง 

 
กลยุทธ์ที่ 1.3 ศึกษาและประยกุต์การใช้เทคโนโลยี / ศาสตร์อื่น เพ่ือพัฒนาการแสดง 
 ในปัจจุบัน พบว่ำศำสตร์แต่ละศำสตร์นั้น เกิดกำรประยุกต์ และข้ำมศำสตร์กันได้มำกขึ้น ซึ่งเป็นผลมำจำก
กำรพัฒนำของปัจจัยเกี่ยวเนื่อง เช่น กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี ที่ท ำให้องค์ควำมรู้เกิดกำรผสมผสำนข้ำมสำขำกันได้
มำกขึ้น เช่นเดียวกับกำรแสดง ที่ไม่เพียงแต่จะเป็นกำรสร้ำงกำรแสดงเพื่อตอบโจทย์เฉพำะในเรื่องศิลปะอย่ำงเดียว
เท่ำนั้น ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ำ เริ่มมีกำรประยุกต์ใช้กำรแสดง ในวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือไปจำกเชิงศิลปะมำกขึ้น 
เช่น กำรแสดงกับกำรบ ำบัด กำรแสดงเพื่อสุขภำพ กำรแสดงเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำรและถ่ำยทอดกับชุมชน 
หรือกำรท ำควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของเด็ก เป็นต้น 
 จำกประเด็นที่ได้กล่ำวในข้ำงต้น ท ำให้เห็นว่ำ ในอนำคตจะมีโอกำสที่จะประยุกต์ใช้กำรแสดงกับศำสตร์อ่ืน
มำกขึ้น ดังนั้น เพื่อรองรับควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ประกอบกับกำรมองหำโอกำสช่องทำงกำรสร้ำงมูลค่ำให้กับ
อุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงมำกข้ึน จึงต้องมีกำรสนับสนุนให้เกิดกำรศึกษำและลองใช้กำรแสดงกับศำสตร์อ่ืนๆ มำก
ขึ้น ผ่ำนโครงกำรศึกษำ วิจัย และพัฒนำในรูปแบบต่ำงๆ เป็นต้น 
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ตัวอย่างโครงการ/มาตรการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 
จำกกลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำใน 3 กลยุทธ์นั้น เพื่อให้เข้ำใจ 

แนวทำงกำรพัฒนำของแต่ละกลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1 มำกข้ึน จึงมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ยกมำเป็นตัวอย่ำง
โครงกำร/มำตรกำรส ำคัญ ทั้งหมด 3 โครงกำร/มำตรกำร ดังนี้ 

1) โครงการ Thai Performing the next gen: แข่งขันการแสดงที่น าเสนอความเป็นไทยในรูปแบบ
ใหม่ 

รายละเอียดเบื้องต้น: กำรแข่งขัน ถือเป็นรูปแบบกระบวนกำรกระตุ้น และสร้ำงแนวคิดกำรพัฒนำใน
รูปแบบใหม่เป็นอย่ำงดี เพื่อสนับสนุนให้เกิดกำรสร้ำงกำรแสดงใหม่ๆ และสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมกับเยำวชน หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ โดยสำมำรถก ำหนด
เป้ำประสงค์ของแต่ละกำรแข่งขันให้มีควำมหลำกหลำยได้ ยกตัวอย่ำงเช่น  
กำรแข่งขันเพื่อสร้ำงบทละครที่สำมำรถเสนอควำมเป็นไทยสมัยใหม่ กำรแข่งขัน
เพื่อสร้ำงเทคนิคกำรแสดงใหม่ๆ เป็นต้น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ เป็นต้น 

 
2) มาตรการสนับสนุนการจัดเทศกาลทัวร์การแสดงทั่วประเทศ (Thai Performing Arts Tour) 
รายละเอียดเบื้องต้น: เพื่อสนับสนุนให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกำรแสดงในแต่ละพื้นที่ รวมถึง

สนับสนุนให้ประชำชนในแต่ละพื้นที่สำมำรถเข้ำถึงกำรแสดงที่หลำกหลำยและ
เท่ำเทียม รวมถึงกำรมองหำแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงกำรแสดงใหม่ๆ จึง
จ ำเป็นต้องมีเทศกำลทัวร์กำรแสดงทั่วประเทศ โดย CEA เองสำมำรถต่อยอดจำก
โครงกำรที่ท ำอยู่แล้ว ผ่ำนกำรเชื่อมกำรแสดงในศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ 
หรือ TCDC ในแต่ละภูมิภำคที่มีอยู่แล้วได้ เพื่อเป็นกิจกรรม หรือแพลตฟอร์มให้
เกิดกำรแลกเปลี่ยนกำรแสดงที่หลำกหลำยในแต่ละภูมิภำค เชื่อมให้เป็นภำพ
อุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของไทยอย่ำงแท้จริง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ส ำนักงำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
หน่วยงำนอ่ืนๆ ภำยใต้กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงำนภำครัฐในภูมิภำค  
เป็นต้น 
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3) โครงการให้ทุนสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการแสดง 
รายละเอียดเบื้องต้น: โครงกำรคัดเลือกและให้ทุนผู้ผลิตกำรแสดงในกำรสร้ำงกำรแสดงรูปแบบใหม่ 

โดยเฉพำะกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี  ผ่ำนกำรร่วมมือกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เช่น ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ ในกำรคัดเลือก และให้ค ำปรึกษำ 
พร้อมทั้งให้ทุนสนับสนุนกำรสร้ำงกำรแสดงที่ใชเ้ทคโนโลยีร่วมในกำรแสดง ก็เป็น
ตัวอย่ำงกำรสนับสนุนให้เกิดกำรใช้เทคโนโลยีในกำรผลิตกำรแสดงที่น่ำสนใจ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ หน่วยงำน
อ่ืนที่เก่ียวข้อง และหน่วยงำนเอกชนที่สนใจ เป็นต้น 

 
จำกตัวอย่ำงโครงกำร/มำตรกำรส ำคัญภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1 ได้น ำตัวอย่ำงโครงกำรให้ทุนสนับสนุนกำรใช้

เทคโนโลยีในกำรแสดง มำขยำยควำมและระบุรำยละเอียดเพิ่มเติมดังแผนภำพต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 49 ตัวอย่างโครงการให้ทุนสนับสนนุการใช้เทคโนโลยีในการแสดง ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
 

6.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2: ขยายฐานคนดูงานศิลปะการแสดงทั้งในและต่างประเทศ 
นอกจำกกำรพัฒนำให้เกิดกำรแสดงที่มีควำมหลำกหลำย มีควำมแปลกใหม่ น่ำสนใจ และมีคุณภำพมำกขึ้น

แล้วนั้น ยุทธศำสตร์ที่ 2 นี้ จะเกี่ยวข้องกับกำรเชื่อมไปยังคนดู ทั้งกำรสร้ำงฐำนคนดูให้มีจ ำนวนมำกขึ้น หรือกำร
พัฒนำทำงด้ำนช่องทำงกำรตลำด รวมถึงกำรส่งออกและสร้ำงภำพลักษณ์ศิลปะกำรแสดงในเวทีโลกต่อไป 

โดยมีกลยุทธ์เพื่อขยำยฐำนคนดูศิลปะกำรแสดงทั้งในและต่ำงประเทศ ภำยใต้กำรด ำเนินกำรของยุทธศำสตร์ที่ 
2 ทั้งหมด 3 กลยุทธ์ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
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กลยุทธ์ที่ 2.1 ปลูกฝังค่านิยมและสร้างความเข้าใจต่อศิลปะการแสดง 
 เพื่อเป็นกำรสร้ำงคนดูที่มีควำมเข้ำใจศิลปะกำรแสดง รวมถึงสร้ำงจ ำนวนผู้ชมศิลปะกำรแสดงมำกขึ้น 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรสร้ำงฐำนคนดูที่มีควำมเข้ำใจต่อศิลปะ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนศิลปะกำรแสดงที่ยั่งยืน มำกกว่ำ
หน่วยงำนสนับสนุนเป็นครั้งๆ ไป จึงต้องมีแนวทำงในกำรปลูกฝังค่ำนิยม สร้ำงกำรเข้ำถึง และควำมเข้ำใจต่อ
ศิลปะกำรแสดงต่อไป 
 โดยแนวทำงกำรด ำเนินกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์นี้ ประกำรแรก จะมุ่งเน้นไปที่กำรสร้ำงกำรเข้ำถึงควำมเข้ำใจ
ตั้งแต่เด็กๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรปรับปรุงระบบกำรศึกษำในด้ำนศิลปะ ให้เด็กๆ มีควำมรู้เข้ำใจในกำรเรียน
ศิลปะอย่ำงแท้จริง ประกอบกับกำรสนับสนุนให้เด็กๆ ได้มีประสบกำรณ์รับชมกำรแสดงจริงๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมนอก
ห้องเรียน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรเข้ำถึงศิลปะกำรแสดงส ำหรับเด็กโดยเฉพำะ ซึ่งมีผู้จัดเทศกำลละครนำนำชำติ
ส ำหรับเด็กและเยำวชน ที่เป็นผู้สร้ำงกำรแสดส ำหรับกลุ่มเด็ก เยำวชน และครอบครัวอยู่แล้วเป็นต้น 
 นอกจำกกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นเด็กและเยำวชนแล้วนั้น กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในศิลปะกำรแสดงส ำหรับกลุ่ม
อ่ืนๆ ก็มีควำมจ ำเป็นเช่นเดียวกัน ซึ่งสำมำรถท ำได้ผ่ำนกำรสนับสนุนให้มีกำรน ำเสนอบทควำม หรือข่ำวสำรด้ำน
ศิลปะกำรแสดงออกมำมำกขึ้น พร้อมทั้งเชื่อมให้ผู้ที่สนใจเข้ำถึง และเข้ำชมกำรแสดงได้มำกขึ้นด้วยเช่นกัน (จะกล่ำว
ในกลยุทธ์ถัดไป) 
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กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างการรับรู้ศิลปะการแสดงในวงกว้างมากขึ้น 
 จำกข้ำงต้น เม่ือมีกำรปลูกฝังและสร้ำงเสริมให้มีคนเข้ำใจ และมีควำมต้องกำรที่จะรับชมศิลปะกำรแสดงมำก
ขึ้นแล้วนั้น จึงต้องมีช่องทำง ในกำรเชื่อมผู้ชม หรือผู้สนใจ ให้สำมำรถเข้ำถึงกำรแสดงได้มำกขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ำใน
ปัจจุบัน ช่องทำงเหล่ำนั้นมีอยู่อย่ำงจ ำกัด หรือมีเฉพำะช่องทำงเฉพำะของหน่วยงำนนั้นๆ เป็นหลัก เปรียบเทียบกับใน
ต่ำงประเทศ ที่รัฐจะเป็นผู้ด ำเนินกำรเป็นช่องทำงหลัก ในกำรรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรที่เก่ียวข้องกับกำรแสดงทั้งหมดใน
ประเทศ เพื่อเป็นกำรสนับสนุนให้ประชำชนได้เข้ำถึงศิลปะกำรแสดงมำกข้ึน 
 ดังนั้น จึงต้องมีกำรจัดท ำช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ศิลปะกำรแสดง ที่ไม่ว่ำจะเป็นผู้ผลิตของหน่วยงำนรัฐ
หรือเอกชนก็ตำม เพื่อให้ประชำชนทั่วไป รวมถึงผู้สนใจอ่ืนๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ สำมำรถเข้ำถึงกำรแสดงได้มำกข้ึน 
พร้อมกับกำรเชื่อมไปยังช่องทำงกำรขำยของหน่วยงำนต่ำงๆ ได้อีกด้วย 
 ทั้งนี้ นอกจำกช่องทำงหลักในกำรเข้ำถึงกำรแสดงแล้วนั้น กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อรูปแบบอ่ืนๆ ก็จะช่วย
สร้ำงกำรรับรู้ในวงกว้ำงได้มำกขึ้นเช่นเดียวกัน เช่น กำรประชำสัมพันธ์ผ่ ำนสื่อด้ำนกำรท่องเที่ยว สื่อรูปแบบบันเทิง
อ่ืนๆ เป็นต้น ก็จะเป็นกำรสร้ำงกำรรับรู้ และสำมำรถเพิ่มจ ำนวนคนดูให้กว้ำงมำกข้ึนได้เช่นกัน 
 
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการส่งออกศิลปะการแสดงของไทยในสายตาชาวโลก 
 ไม่เพียงแต่กำรสร้ำงควำมสนใจเฉพำะในบริบทของคนดูในประเทศเท่ำนั้น ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์และ 
กำรประชุมระดมควำมคิดเห็นฯ พบว่ำหลำยภำคส่วน ต่ำงให้ควำมเห็นว่ำ แท้จริงแล้ว ศิลปะกำรแสดงของไทย 
สำมำรถถูกยกระดับให้เข้ำถึงกลุ่มคนดูในต่ำงชำติมำกขึ้นได้ เนื่องจำกถูกมองว่ำเป็นศิลปะกำรแสดงที่มีควำมแตกต่ำง
จำกวัฒนธรรมของชำติอื่นๆ ดังนั้น เพื่อเป็นช่องทำงกำรเข้ำถึงคนดูต่ำงชำติที่มำกข้ึน ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงภำพลักษณ์
ด้ำนศิลปะของประเทศ กลยุทธ์นี้ จึงเป็นกำรสนับสนุนให้มีกำรส่งออกศิลปะกำรแสดงของไทย ไปยังเวทีโลกมำกข้ึน 
  

กำรส่งออกศิลปะกำรแสดงไปยังต่ำงประเทศนั้น แม้อำจมีบำงหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรอยู่บ้ำงในปัจจุบัน แต่
จำกประเด็นปัญหำที่พบ พบว่ำกำรสนับสนุนนั้น มักจะสนับสนุนศิลปินกลุ่มเดิม อีกทั้งกำรสนับสนุนหลำยๆ คร้ัง ไม่ได้
สนับสนุนด้ำนกำรเงินอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ หรือแม้กระทั่งศิลปินจะต้องออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเอง แล้วถึงท ำ
เรื่องเบิกกับหน่วยงำนภำครัฐในภำยหลัง ดังนั้น กำรสนับสนุนให้ศิลปินหรือศิลปะกำรแสดงไปยังต่ำงประเทศใน
อนำคต จะต้องมีกำรปรับปรุง ทั้งในเร่ืองกระบวนกำรคัดเลือกให้มีศิลปินและงำนที่หลำกหลำยในแต่ละปี ประกอบกับ
กระบวนกำรรัฐที่เอ้ือต่อกำรสนับสนุนให้ศิลปินไปแสดงในต่ำงประเทศมำกข้ึนอีกด้วย 
  

นอกจำกนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนสนับสนุนเอง ควรให้ตัวแทนจำกหน่วยงำนภำครัฐร่วมเดินทำงไป
กับศิลปินในแต่ละคร้ังด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจต่อกำรด ำเนินกำรสนับสนุนศิลปะกำรแสดง รวมถึงได้ไป
ศึกษำบริบทศิลปะกำรแสดงในต่ำงประเทศ เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมของหน่วยงำนสนับสนุน ก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงำนรัฐที่สนับสนุนเอง ที่จะได้เรียนรู้ และได้เห็นวิธีกำร หรือแนวทำงสนับสนุนศิลปะกำรแสดงใน
ต่ำงประเทศ ประกอบกับเป็นโอกำสได้สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ พัฒนำควำมสัมพันธ์กับศิลปินกำรแสดงของไทย และ
สร้ำงเครือข่ำยควำมเชื่อมโยงกัยหน่วยงำนระหว่ำงประเทศต่ำงๆ ได้อีกด้วย 
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ตัวอย่างโครงการ/มาตรการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 
จำกกลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำใน 3 กลยุทธ์นั้น เพื่อให้เข้ำใจ 

แนวทำงกำรพัฒนำของแต่ละกลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 มำกข้ึน จึงมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ยกมำเป็นตัวอย่ำง
โครงกำร/มำตรกำร ส ำคัญ ทั้งหมด 4 โครงกำร/มำตรกำร ดังนี้ 

1) มาตรการสนับสนุนการพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธศ์ิลปะการแสดงหลัก 
รายละเอียดเบื้องต้น: กำรสนับสนุนให้มีช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ช่องทำงหลักผ่ำนควำมร่วมมือกับ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแหล่งรวมข้อมูลด้ำนศิลปะกำรแสดงของประเทศ 
ซึ่งจะเป็นช่องทำงรวบรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้ผู้สนใจ ทั้งในและต่ำงประเทศ 
สำมำรถติดตำมข่ำวสำร และสร้ำงกำรเข้ำถึงศิลปะกำรแสดงของไทยได้มำกขึ้น 
ซึ่งเป็นกำรสนับสนุนในด้ำนกำรตลำดในอีกรูปแบบหนึ่งได้อีกด้วย นอกจำกนี้ก็มี
ควำมเป็นไปได้ที่จะด ำเนินกำรผ่ำนกำรร่วมมือกับเอกชนที่ด ำเนินกำรเป็น
ช่องทำงประชำสัมพันธ์อยู่แล้ว เช่น The Showhopper เป็นต้น ซึ่ งกำร
สนับสนุนให้เอกชนเป็นผู้ด ำเนินกำรก็อำจเป็นประโยชน์กับหน่วยงำนรัฐที่มี
คณะท ำงำนแทน ในกำรด ำเนินกำรเฉพำะเร่ือง และกำรด ำเนินกำรของเอกชนยัง
ได้เปรียบในเร่ืองควำมรวดเร็ว ให้สำมำรถมีข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอได้อีกด้วย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
หน่วยงำนเอกชนที่เก่ียวข้อง 

 
2) มาตรการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านศิลปะส าหรบัเยาวชน 
รายละเอียดเบื้องต้น: กำรสร้ำงจ ำนวนฐำนคนดูที่เข้ำใจศิลปะกำรแสดงมำกขึ้นอย่ำงยั่งยืน จะต้อง

พัฒนำตั้งแต่ระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้มีหลักสูตรที่สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ต่อศิลปะโดยแท้จริง ไม่ได้เน้นเพียงกำรสร้ำงงำนศิลปะหรือกำรกิจกรรมกำร
แสดงเท่ำนั้น แต่ต้องให้ควำมรู้ถึงที่มำ แนวคิด และวิธีกำรในกำรรับชมงำนศิลปะ
แต่ละรูปแบบควบคู่กันไป ประกอบกับกำรจัดกิจกรรมให้เยำวชนสำมำรถเข้ำถึง
ศิลปะกำรแสดงได้มำกขึ้น ผ่ำนกิจกรรมทัศนศึกษำ เป็นต้น โดยรัฐอำจให้กำร
สนับสนุนกำรเข้ำถึงงำนศิลปะในพื้นที่ของเอกชน ผ่ำนกำรขอควำมร่วมมือในกำร
จัดท ำคูปองส ำหรับนักเรียน ให้สำมำรถเข้ำชมกำรแสดงโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
เนื่องจำกรัฐสนับสนุนด้ำนค่ำใช้จ่ำยให้กับผู้ผลิต เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียน
สำมำรถเข้ำชมกำรแสดงได้มำกข้ึนได้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ส ำนักงำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หน่วยงำนที่เก่ียวข้องอื่นๆ เป็นต้น 
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3) มาตรการสนับสนุนศิลปินไทยให้ก้าวสู่เวทีโลก 
รายละเอียดเบื้องต้น: กำรสนับสนุนกำรแสดงออกของศิลปินและศิลปะกำรแสดงของไทย ให้ไปปรำกฎ

บทเวทีระดับโลก นอกจำกจะเป็นกำรสนับสนุนให้ศิลปินได้ ไปแสดงผลงำนต่อ
สำยตำต่ำงชำติแล้วนั้น ก็ยังเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและภำพลักษณ์ของ
ศิลปะกำรแสดงของประเทศอีกด้วย ซึ่งเป็นช่องทำงในกำรสร้ำงผู้ชมต่ำงชำติ ให้
สนใจศิลปะกำรแสดงของไทยได้อีกด้วย และเป็นประโยชน์ในกำรส่งออก Soft 
Power ซึ่งจะสร้ำงประโยชน์ต่ออุตสำหกรรมอ่ืนๆ ได้อีกด้วย ทั้งนี้ จะต้อง
ปรับปรุงกระบวนกำรในกำรคัดเลือกให้มีศิลปินใหม่ๆ ที่ ได้รับกำรสนับสนุน  
มีกำรให้ข้อมูลและค ำแนะน ำจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง มีกระบวนกำรสนับสนุนที่
ไม่เป็นอุปสรรคต่อศิลปิน และได้รับกำรสนับสนุนด้ำนเงินทุนอย่ำงเหมำะสม 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ส ำนักงำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย หรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

 
4) โครงการ Performing Arts Fam trip  
รายละเอียดเบื้องต้น: ศิลปะกำรแสดงของประเทศไทย เป็นที่สนใจในเวทีนำนำชำติเป็นอย่ำงมำก  

กำรเชิญผู้เกี่ยวข้องในแวดวงด้ำนศิลปะกำรแสดง หรือหน่วยงำนสื่อด้ำนศิลปะ 
ในต่ำงประเทศ ให้เข้ำมำชมงำนศิลปะกำรแสดงของประเทศไทย ที่มีควำม
หลำกหลำยในแต่ละพื้นที่  หรือแต่ละภูมิภำค หรือแม้แต่กำรจัดเทศกำล
ศิลปะกำรแสดงขึ้นในประเทศ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ และสื่อสำรถึง
คุณค่ำของศิลปะกำรแสดงของประเทศไทยไปสู่สำยตำของชำวต่ำงชำติให้เป็นที่
รู้จักมำกยิ่งขึ้น  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กรมส่ ง เสริ มวัฒนธรรม ส ำนั กงำนส่ ง เสริ มศิ ลปวัฒนธรรมร่ วมสมั ย  
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  
เป็นต้น 
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จำกตัวอย่ำงโครงกำร/มำตรกำรส ำคัญภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 ได้น ำตัวอย่ำงมำตรกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
หลักสูตรกำรศึกษำด้ำนศิลปะส ำหรับเยำวชน มำขยำยควำมและระบุรำยละเอียดเพิ่มเติมดังแผนภำพต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 50 ตัวอย่างมาตรการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านศิลปะส าหรับเยาวชน  

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
 

6.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างและบ่มเพาะธุรกิจการแสดง 
นอกเหนือจำกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรแสดง และกำรพัฒนำด้ำนตลำดและคนดูแล้วนั้น ในยุทธศำสตร์ที่ 3 

นี้ จะเป็นกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ ของอุตสำหกรรม เพื่อเป็นกำรสร้ำง บ่มเพำะ และสนับสนุนธุรกิจ
กำรแสดงให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกธุรกิจด้ำนกำรแสดง ไม่ได้มีเพียงแต่ธุรกิจสร้ำงกำร
แสดงเท่ำนั้น แต่หมำยรวมถึงธุรกิจสนับสนุนกำรแสดงทั้งหมด ให้สำมำรถด ำเนินกำร และสนับสนุนอุตสำหกรรมได้
ต่อไป และยังเป็นยุทธศำสตร์ส ำหรับกำรสร้ำงระบบนิเวศของสำขำศิลปะกำรแสดงในภำพรวมให้มีระบบสนับสนุนที่ดี
ขึ้นได้เช่นกัน 

โดยมีกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนกำรยกระดับมำตรฐำนกำรแสดงใหม่ ภำยใต้กำรด ำเนินกำรของยุทธศำสตร์ที่ 3 
ทั้งหมด 5 กลยุทธ์ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
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กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาทักษะการจัดการ / การบริหารธุรกิจ ให้กับศิลปินและผูป้ระกอบการ 
 จำกประเด็นปัญหำต่อเนื่องมำจำกระบบกำรศึกษำส ำหรับกำรพัฒนำศิลปินที่เน้นกำรสร้ำงทักษะในกำรผลิต
กำรแสดง แต่ยังขำดกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะในด้ำนอ่ืนๆ เช่น ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรด ำเนินธุรกิจ กำรขำย
และกำรตลำด รวมถึงองค์ควำมรู้ในด้ำนอ่ืนๆ จึงต้องมีกลยุทธ์กำรพัฒนำทักษะในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร รวมถึงทักษะ
ด้ำนอ่ืนๆ ให้กับศิลปิน หรือผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรเรียนรู ้
 ตัวอย่ำงแนวทำงกำรด ำเนินกำร เช่น รัฐอำจเป็นผู้จัดท ำ แพลตฟอร์มหลักสูตร และจัดหำผู้สอน  
จำกสถำบันกำรศึกษำ หรือผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนนั้นๆ เป็นผู้ถ่ำยทอดกำรเรียนรู้ผ่ำนหลักสูตรเฉพำะด้ำนต่ำงๆ ที่
หลำกหลำยมำกข้ึน ซึ่ง CEA สำมำรถด ำเนินกำรต่อยอดจำกโครงกำรพัฒนำทักษะของผู้สร้ำงสรรค์ต่ำงๆ เป็นหลักสูตร
เฉพำะด้ำน เฉพำะเร่ือง ส ำหรับสำขำศิลปะกำรแสดงได้อีกด้วย 
 
กลยุทธ์ที่ 3.2 สนับสนุนให้มีกองทุนสร้างสรรค์ และพัฒนาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 ปัจจัยที่มีควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะ รวมถึงอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง คือเรื่องเงินทุน
สนับสนุน ในอนำคต มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องจัดหำกองทุนสนับสนุนศิลปะ หรือระบบเงินทุนสนับสนุนศิลปะ เนื่องจำก
กรณีศึกษำในต่ำงประเทศ เช่น ในประเทศสิงคโปร์ สำมำรถใช้กลไกกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน ในกำรสร้ำง 
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ หน่วยงำนเอกชนที่ด ำเนินกำรเฉพำะเรื่อง เป็นต้น  
ให้สำมำรถร่วมกันพัฒนำศิลปะกำรแสดงในด้ำนต่ำงๆ ได้ต่อไป 
 ทั้งนี้ จำกข้อจ ำกัดที่ไม่สำมำรถจัดตั้งกองทุนใหม่ๆ ได้นั้น ระยะแรก อำจต้องศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรต่อ
ยอดกองทุนของสศร. ซึ่งเป็นกองทุนที่มีอยู่แล้ว ให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น มีกระบวนกำร
คัดเลือกผู้ได้รับกำรสนับสนุนที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพื่อให้สำมำรถสนับสนุนหน่วยงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงทั่วถึง และ 
มีกำรสนับสนุนในประเด็นต่ำงๆ ที่หลำกหลำยและครอบคลุมมำกข้ึน เป็นต้น รวมถึงมองหำแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เช่น 
ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล หรือหน่วยงำนเอกชนอ่ืนๆ เป็นต้น 
 
กลยุทธ์ที่ 3.3 สนับสนุนให้มีพืน้ที่สาธารณะ และพื้นที่การแสดง ที่เหมาะสม 
 อีกปัจจัยส ำคัญ ที่เป็นกำรสนับสนุนให้เกิดกำรสร้ำงงำนและแสดงงำนมำกขึ้น คือกำรสนับสนุนให้มีพื้นที่
สำธำรณะมำกข้ึนในทุกๆ จังหวัด ซึ่งพื้นที่สำมำรณะนี้ นอกจำกจะมีประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ แก่ประชำชนทั่วไปแล้วนั้น 
ยังสำมำรถเป็นพื้นที่สนับสนนุกำรด ำเนินกิจกรรมของกลุ่มศิลปิน ให้เกิดกำรท ำงำน และกำรสร้ำงงำน รวมถึงเป็นพื้นที่
ในกำรแสดงงำนให้กับคนดูได้มำกข้ึนอีกด้วย 
 นอกจำกกำรสนับสนุนให้มีพื้นที่สำมำรณะมำกขึ้นแล้ว กระบวนกำรให้บริกำรรวมถึงกำรบริหำรจัดกำร  
ก็จะต้องเหมำะสมกับกำรใช้งำนของกลุ่มผู้ผลิตกำรแสดงอีกด้วย ยกตัวอย่ำงเช่น ระยะเวลำกำรเปิดให้บริกำรที่
นอกเหนือจำกเวลำรำชกำร ค่ำใช้จ่ำยที่เหมำะสม หรืออำจจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีค่ำใช้จ่ำย เป็นต้น ก็จะเป็นกำรสนับสนุน
เชิงพื้นที่ที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้มำกข้ึนด้วย 
 กำรมีพื้นที่สำธำรณะไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์กับฝั่งผู้สร้ำงกำรแสดงเท่ำนั้น แต่ยังเป็นประโยชน์กับผู้ชม  
ที่สำมำรถเข้ำถึงกำรแสดงได้มำกขึ้น กำรมีพื้นที่กำรแสดงที่หลำกหลำย และใกล้กับชุมชนมำกข้ึน ก็เป็นกำรลดต้นทุน
ในกำรเดินทำงมำชมละครเวทีได้เช่นเดียวกัน ประหนึ่งเป็นกำรสนับสนุนให้ผู้ชมเข้ำถึงศิลปะกำรแสดงได้มำกขึ้น และ
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมำกข้ึนได้ 
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กลยุทธ์ที่ 3.4 ส่งเสริมการวิจัย และรวบรวมฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวม 
 อีกปัจจัยส ำคัญที่เป็นปัจจัยสนับสนุนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง คือเรื่องกำรน ำเสนอข้อมูลที่เป็นสำธำรณะ  
ทั้งข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลเชิงลึกของสำขำ ข้อมูลงำนวิจัย สถิติ องค์ควำมรู้ หรือข้อมูลอ่ืนๆ กำรมีฐำนข้อมูลกลำงที่
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะกำรแสดงให้เข้ำถึงง่ำยขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องกำรใช้ข้อมูลทั้งหน่วยงำนรัฐ 
หน่วยงำนเอกชน รวมถึงผู้ชมได้ ซึ่งจะเป็นสิ่งสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำก
ขึ้น และเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจต่ออุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงมำกข้ึนด้วย 

ในด้ำนข้อมูลงำนวิจัยนั้น แม้ สศร. จะมีกำรจัดท ำและเผยแพร่งำนวิจัยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมอยู่จ ำนวน
หนึ่ง แต่หำกพิจำรณำถึงควำมหลำกหลำยของหัวข้องำนวิจัย ยังไม่มีควำมหลำกหลำยมำกนัก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
งำนวิจัยฝั่งตลำด หรือผู้ชม ข้อมูลภำพรวมของประชำกร ที่เอกชนไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดเก็บได้ด้วยตนเอง ดังนั้น 
ในอนำคตจะต้องมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ในกำรจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลที่หลำกหลำย และ
เผยแพร่ในฐำนข้อมูลต่อไปด้วย 

 
กลยุทธ์ที่ 3.5 พัฒนากระบวนการและข้อบังคับที่เป็นข้อจ ากัด หรือส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์สุดท้ำย ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 เป็นเร่ืองกำรพัฒนำกระบวนกำรของหน่วยงำนภำครัฐ รวมถึงระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกำรลดอุปสรรคของกำรสนับสนุนธุรกิจกำรแสดง รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับอุตสำหกรรมได้ ผ่ำนนโยบำยทำงภำษี เป็นต้น 
 ปัญหำส ำคัญของกำรสนับสนุนของหน่วยงำนภำครัฐ คือกระบวนกำร หรือขั้นตอนกำรสนับสนุนมักเป็น
อุปสรรคส ำคัญที่ไม่สำมำรถสนับสนุนธุรกิจกำรแสดงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องเอกสำรจ ำนวนมำก 
กระบวนกำรใช้ระยะเวลำนำน หรือกระบวนกำรเรื่องกำรเบิกจ่ำย เช่น เอกชนจะต้องออกเงินไปก่อน แล้วจะต้องท ำ
เรื่องเบิกในภำยหลัง เป็นต้น ซึ่งเอกชนที่ขอรับกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินนั้น เป็นเอกชนที่ไม่ได้มีทุนในกำรด ำเนินกำร
มำกนัก ท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำรับกำรสนับสนุนโครงกำรในรูปแบบต่ำงๆ ได้ รวมถึงกำรสนับสนุนไม่สำมำรถขอรับกำร
สนับสนุนระยะยำวได้ มักต้องขอรับกำรสนับสนุนเป็นโครงกำรรำยปี ท ำให้ได้รับกำรสนับสนุนที่ไม่ต่อเนื่อง เป็นต้น 
 นอกจำกระเบียบข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคแล้วนั้น รัฐสำมำรถเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดแนวทำงกำรพัฒนำบำง
ประกำร ผ่ำนกำรด ำเนินกำรทำงภำษีได้ ยกตัวอย่ำงเช่น หำกต้องกำรให้บริษัทเอกชนอ่ืนๆ สนับสนุนกำรเสพงำน
ศิลปะกำรแสดงมำกขึ้น รัฐก็อำจจะต้องมีมำตรกำรจูงใจด้ำนภำษี เช่นกำรลดหย่อนภำษีให้กับเอกชนที่ให้กำร
สนับสนุนผู้ผลิตกำรแสดง เป็นต้น หรือแม้กระทั่งกระตุ้นให้เกิดผู้ชมมำกขึ้น รัฐก็สำมำรถด ำเนินกำรลดหย่อนภำษี
ส ำหรับประชำชนที่ซื้อตั๋วชมศิลปะกำรแสดงได้ เป็นต้น 
 
  



รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดง 

 

 
148 

ตัวอย่างโครงการ/มาตรการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 
จำกกลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำใน 5 กลยุทธ์นั้น เพื่อให้เข้ำใจแนว

ทำงกำรพัฒนำของแต่ละกลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 มำกขึ้น จึงมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ยกมำเป็นตัวอย่ำง
โครงกำร/มำตรกำรส ำคัญ ทั้งหมด 7 โครงกำร/มำตรกำร ดังนี้ 

 
1) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสร้างสรรค์ CREATIVE GRANT 
รายละเอียดเบื้องต้น: กลไกส ำคัญกับกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงกำรสนับสนุนด้ำน

เงินทุน ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นเป็นอย่ำงมำก ที่จะต้องจัดหำให้มีกองทุน
สนับสนุนหน่วยงำนต่ำงๆ ในสำขำศิลปะกำรแสดง โดยสำมำรถต่อยอดจำก
กองทุนของ สศร. ที่มีอยู่แล้ว ให้มีคณะกรรมกำร และกลไกกำรสนับสนุนที่มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น มีระเบียบเงื่อนไขในกำรคัดเลือกที่ชัดเจน นอกจำกนี้ 
สำมำรถขอเงินทุนสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่มีกองทุนส ำหรับสำธำรณประโยชน์
เพิ่มเติม เช่น ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล หรือ กรมสรรพสำมิต เพื่อให้
สนับสนุนได้อย่ำงครอบคลุมมำกขึ้น และสนับสนุนได้ในหลำกหลำยวัตถุประสงค์ 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของศิลปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรมมำกขึ้น 
เป็นต้น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
หน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

 
2) มาตรการสนับสนุนการใช้พืน้ที่ของรัฐ ส าหรับกิจกรรมศิลปะการแสดงในสาธารณะ 
รายละเอียดเบื้องต้น: ในต่ำงประเทศมีกำรใช้พื้นที่ของหน่วยงำนภำครัฐ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพื้นที่ซึ่ง

ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เปิดให้เป็นพื้นที่สำธำรณะ และให้ชุมชนได้เข้ำมำใช้ประโยชน์ 
หรือแม้กระทั่งเปิดเป็นพื้นที่สัมปทำน ให้องค์กรศิลปะบำงหน่วยงำน สำมำรถ
ด ำเนินกำรสนับสนุนพื้นที่ศิลปะในอัตรำค่ำเช่ำต่ ำ เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทย อำจ
ต้องมีกำรส ำรวจพื้นที่ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค วำงแผนและด ำเนินกำร
บริหำรจัดกำรพื้นที่ซึ่งเปิดให้กลุ่มศิลปินในทุกสำขำ เข้ำไปใช้ประโยชน์ในกำร
ฝึกซ้อม หรือแสดงงำนศิลปะ เปิดโอกำสให้ศิลปินและประชำชนในแต่ละพื้นที่ได้
เข้ำถึงงำนศิลปะได้มำกข้ึน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงกำรคลัง องค์กำรบริหำรในพื้นที่ต่ำงๆ เป็นต้น 
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3) หลักสูตรพัฒนาด้านธุรกจิให้กับศิลปิน (Business for Artists) 
รายละเอียดเบื้องต้น: นอกจำกมีแพลตฟอร์มเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับศิลปินแล้วนั้น จะต้องพิจำรณำถึง

รำยละเอียดหลักสูตรให้ตรงกับควำมต้องกำรของศิลปิน และบุคลำกรที่เก่ียวข้อง
ด้วย เช่น หลักสูตรกำรท ำธุรกิจด้ำนกำรแสดง หลักสูตรกำรใช้เทคโนโลยีในกำร
แสดง หลักกำรท ำบัญชีและกำรเงินเบื้องต้น เป็นต้น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ สถำบันกำรศึกษำ และหน่วยงำนที่
เก่ียวข้องอื่นๆ เป็นต้น 

 
4) พัฒนาช่องทางหลักในการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลของอุตสาหกรรม  
รายละเอียดเบื้องต้น: ในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลของอุตสำหกรรม นอกเหนือจำกกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะกำรแสดงอย่ำงครบถ้วนแล้วนั้น กำรพัฒนำช่องทำงในกำร
เผยแพร่ข้อมูลให้เป็นประโยชน์แก่สำธำรณะให้มีควำมน่ำสนใจ ค้นหำข้อมูลได้
อย่ำงสะดวก รวดเร็วก็เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำช่อง
ทำงกำรเผยแพร่ข้อมูล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรออกแบบ Infographic ที่เข้ำใจ
ง่ำย และมีควำมสวยงำม ก็ช่วยเพิ่มควำมน่ำสนใจของกำรน ำเสนอข้อมูลได้
เช่นเดียวกัน หรือ กำรจัดท ำเป็น Thailand Performing Arts Yearly Outlook 
รำยงำนศิลปะกำรแสดงประจ ำปี ก็เป็นอีกรูปแบบที่สำมำรถน ำเสนอข้อมูลได้
อย่ำงน่ำสนใจ และเป็นประโยชน์กับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องได้อีกด้วย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ
หน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดเก็บและน ำเสนอข้อมูล เป็นต้น 

 
5) สนับสนุนให้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศิลปะมากขึ้น 
รายละเอียดเบื้องต้น: สนับสนุนให้ สศร. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย เช่น สถำบันกำรศึกษำ 

ตั้งโจทย์งำนวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงมำกขึ้น 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ข้อมูลด้ำนผู้ชม เพื่อให้ธุรกิจกำรแสดงต่ำงๆ มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจต่อกลุ่มผู้บริโภคมำกขึ้น รวมถึงข้อมูลในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลกำรวิจัย
เชิงพื้นที่ ข้อมูลวิจัยผู้สนับสนุนด้ำนเงินทุน เป็นต้น พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสู่
สำธำรณะผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เพื่อให้ผู้ เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรมได้น ำไปใช้
ประโยชน์ได้ต่อไป 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง เป็นต้น 
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6) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินต่างประเทศ 
รายละเอียดเบื้องต้น: สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงศิลปิน ผู้ผลิต หรือบุคลำกรที่

เกี่ยวข้องกับศิลปะกำรแสดงระหว่ำงประเทศ เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
องค์ควำมรู้ หรือแนวคิดใหม่ๆ ในกำรด ำเนินกำรผลิตหรือสร้ำงงำนกำรแสดง  
ทั้งยังเป็นกำรสนับสนุนให้เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำยกับบุคลำกรด้ำนศิลปะกำรแสดง
กับนำนำประเทศอีกด้วย โดยในเบื้องต้นสำมำรถด ำเนินงำนในรูปแบบกำรจัด
ประชุมนำนำชำติ หรือกำรประชุมวิชำกำร ผ่ำนหน่วยงำนภำคกำรศึกษำ หรือ
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ผู้จัดกำรประชุมนำนำชำติทำงศิลปะกำรแสดงแห่งกรุงเทพมหำนคร หรือ ไบแพม 
(BIPAM) ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ และหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

 
7) ผลักดันการก าหนดมาตรการทางภาษี ส าหรับผูผ้ลิตและผู้บริโภคด้านงานศิลปะ 
รายละเอียดเบื้องต้น: เพื่อเป็นแนวทำงกำรสนับสนุนโดยใช้นโยบำยทำงภำษี จะต้องมีโครงกำรศึกษำ

ควำมเป็นไปได้ในกำรจัดท ำมำตรกำรสนับสนุนทำงภำษี ส ำหรับหน่วยงำน
สนับสนุนด้ำนศิลปะ ผู้บริโภคหรือผู้สนับสนุนศิลปะกำรแสดง เพื่อเป็นกำร
สนับสนุนศิลปิน นักแสดง หรือผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะ รวมถึงกระตุ้นให้มี
หน่วยงำน/กลุ่มผู้บริโภคที่สนับสนุนศิลปะกำรแสดงได้ต่อไป ในขณะเดียวกัน 
กำรก ำหนดมำตรกำรทำงภำษีส ำหรับผู้ผลิต หรือศิลปิน เช่น กำรลดหย่อนหรือ
ยกเว้นภำษี ให้กับผู้ที่อยู่ในวงกำรศิลปะ จะเป็นส่วนหนึ่งในกำรสนับสนุน
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ในกลุ่มงำนศิลปะได้อีกทำงหนึ่ง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กรมสรรพำกร กระทรวงกำรคลัง เป็นต้น 
 
จำกตัวอย่ำงโครงกำร/มำตรกำรส ำคัญภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 ได้น ำตัวอย่ำงมำตรกำรสนับสนุนกำรจัดตั้ง

กองทุนสร้ำงสรรค์ CREATIVE GRANT มำขยำยควำมและระบุรำยละเอียดเพิ่มเติมดังแผนภำพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 51 ตัวอย่างมาตรการสนับสนุนการจัดต้ังกองทุนสร้างสรรค์ CREATIVE GRANT ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
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6.4 แผนการด าเนนิโครงการ 
จำกตัวอย่ำงโครงกำรส ำคัญภำยใต้แต่ละยุทธศำสตร์ทีได้น ำเสนอไปข้ำงตน้ หำกพิจำรณำตำมล ำดับควำมส ำคัญ ว่ำควรมีกำรด ำเนินโครงกำรใดก่อนหรือหลัง โดยใช้ข้อมูล และ

ข้อเสนอแนะจำกกำรสัมภำษณ์ และจำกกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นที่ได้จัดขึ้น สำมำรถก ำหนดระยะกำรด ำเนินกำรของโครงกำรภำยใต้แต่ละยทุธศำสตร์ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 16 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาศิลปะการแสดง 

ชื่อโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะการด าเนินการ 

ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(2-3 ปี) 

ระยะยาว 
(4-5 ปี) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับมาตรฐานการแสดงใหม่ 
โครงกำร Thai Performing the next gen กำรแข่งขันกำรแสดงที่
น ำเสนอควำมเป็นไทยในรปูแบบใหม่ 

• กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวตักรรม  

• กระทรวงศึกษำธิกำร  

• ส ำนักงำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  

   

มำตรกำรสนบัสนุนเทศกำลทัวรก์ำรแสดงทั่วประเทศ 
Thai Performing Arts Tour 

• ส ำนักงำนส่งเสริม 

• เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ส ำนักงำนส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
ร่วมสมัย  

• หน่วยงำนอ่ืนๆ ภำยใต้กระทรวงวัฒนธรรม  

• หน่วยงำนภำครัฐในภูมิภำค  

   

โครงกำรให้ทุนสนบัสนุนกำรใช ้
เทคโนโลยีในกำรแสดง 

• ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  
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ชื่อโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะการด าเนินการ 

ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(2-3 ปี) 

ระยะยาว 
(4-5 ปี) 

• ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ  

• หน่วยงำนอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

• หน่วยงำนเอกชนที่สนใจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ขยายฐานคนดูงานศิลปะการแสดงทั้งในและต่างประเทศ 
มำตรกำรสนบัสนุนกำรพฒันำชอ่งทำงกำรประชำสัมพันธ์
ศิลปะกำรแสดงหลัก 

• ส ำนักงำนศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย  

• ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  

• หน่วยงำนเอกชนที่เก่ียวข้อง 

   

มำตรกำรสนบัสนุนกำรพฒันำหลักสูตรกำรศึกษำด้ำนศิลปะส ำหรับ
เยำวชน 

• กระทรวงศึกษำธิกำร  

• กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวตักรรม  

• ส ำนักงำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

• หน่วยงำนที่เก่ียวข้องอื่นๆ 
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ชื่อโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะการด าเนินการ 

ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(2-3 ปี) 

ระยะยาว 
(4-5 ปี) 

มำตรกำรสนบัสนุนศิลปินไทยให้ก้ำวสู่เวทีโลก 
• กระทรวงพำณิชย์  

• กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  

• ส ำนักงำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

• หน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

   

โครงกำร Performing Arts Fam Trip 
• กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

• ส ำนักงำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

• ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร  

• ผู้จัดกำรประชุมนำนำชำติทำงศลิปะกำรแสดงแห่ง
กรุงเทพมหำนคร หรือ ไบแพม (BIPAM)  

• หน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างและบ่มเพาะธุรกิจการแสดง 
สนับสนนุกำรจัดตั้งกองทนุสร้ำงสรรค์ CREATIVE GRANT 

• ส ำนักงำนศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย  
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ชื่อโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะการด าเนินการ 

ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(2-3 ปี) 

ระยะยาว 
(4-5 ปี) 

• ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  

• หน่วยงำนอ่ืนๆ 
มำตรกำรสนบัสนุนกำรใช้พืน้ทีข่องรัฐ ส ำหรับกิจกรรมศิลปะกำรแสดง
ในสำธำรณะ  

• องค์กำรบริหำรในพื้นที่ตำ่งๆ 

• กระทรวงกำรคลัง 

   

หลักสูตรพัฒนำด้ำนธุรกิจให้กับศิลปิน (Business for Artists) 
• ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  

• สถำบนักำรศึกษำ 

• หน่วยงำนที่เก่ียวข้องอื่นๆ  

   

พัฒนำช่องทำงหลักในกำรจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลของอุตสำหกรรม 
 

• ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  

• ส ำนักงำนศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย 

• หน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดเก็บและน ำเสนอ
ข้อมูล  

   

สนับสนนุให้มีงำนวจิัยที่เก่ียวข้องกับศิลปะมำกข้ึน 
• ส ำนักงำนศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย  

• หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  
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ชื่อโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะการด าเนินการ 

ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(2-3 ปี) 

ระยะยาว 
(4-5 ปี) 

• กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวตักรรม 

• หน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศลิปินตำ่งประเทศ 

• ผู้จัดกำรประชุมนำนำชำติทำงศลิปะกำรแสดงแห่ง
กรุงเทพมหำนคร หรือ ไบแพม (BIPAM)  

• ส ำนักงำนศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย  

• ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ และ 

• หน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

   

ผลักดันให้เกิดมำตรกำรทำงภำษี ส ำหรับผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
ด้ำนงำนศลิปะ 

• กรมสรรพำกร กระทรวงกำรคลัง  
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บทที ่7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

จำกสถำนกำรณ์ และแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดงดังกล่ำวข้ำงต้น  
แสดงให้เห็นถึงแนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ในภำพรวม ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงและควำมต้องกำรของผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรม ซึ่งจ ำเป็นต้องมีเจ้ำภำพและกลไกใน 
กำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ข้ำงต้นอย่ำงมีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบทกำรด ำเนินงำนของผู้มีส่วนได้สว่นเสียใน
อุตสำหกรรมในระยะยำว  

 
ทั้งนี้ แนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ แต่ละ

สำขำนั้น CEA จ ำเป็นต้องมีกำรด ำเนินงำน ใน 6 ประเด็นหลัก คือ 
1. สนับสนุนให้มีกำรจัดตั้ง Art Council 
2. ร่วมมือกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรกองทุนเพื่องำนศิลปะ 
3. กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง 
4. กำรส่งเสริมควำมเข้ำใจของบุคลำกรภำครัฐในกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 
5. กำรจัดท ำข้อมูลสนับสนุนกำรก ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 
6. กำรทบทวนกำรก ำหนดตัวชี้วัดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 

 
ส ำหรับรำยละเอียดของแนวทำงกำรด ำเนินงำนมีดังต่อไปนี้ 

1. สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง Art Council 
ส ำหรับกำรด ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของประเทศไทย จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมี

หน่วยงำนที่มีควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำงำนศิลปะในภำพรวม ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องมีขอบเขตกำรท ำงำนกำรส่งเสริมงำน
ศิลปะงำนแสดงเท่ำนั้น แต่เป็นกำรส่งเสริมในขอบเขตงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนศิลปะทั้งหมด พร้อมทั้งมีกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรขับเคลื่อนงานศิลปะ ทั้งในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
ควบคู่กันอย่างสมดุล 

โดยแนวทำงกำรจัดตั้ง Art Council สำมำรถด ำเนินงำนได้จำกกำรรวมกลุ่มสมำชิกในกลุ่มอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ด้ำนศิลปะทุกสำขำ เพื่อให้มีผู้เชี่ยวชำญ เชิงลึกในด้ำนงำนศิลปะ รวมไปถึงผู้ที่ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
บริหำรจัดกำรงำนศิลปะอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำนงำนศิลปะของประเทศไทย 
ให้ก้ำวสู่เวทีนำนำชำติได้อย่ำงทัดเทียม ผ่ำนกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ เพื่อให้อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ด้ำนงำนศิลปะของประเทศไทยมีควำมเข้มแข็ง และสร้ำงมีโอกำสใหม่ๆ ใน
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
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2. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการบริหารกองทุนเพื่องานศิลปะ 
กำรขับเคลื่อนงำนศิลปะมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหน่วยงำนภำครัฐ ที่เป็นกลไกหลักในกำรสนับสนุนและยกระดับงำนศิลปะ ซึ่งเป็นต้นทุนทำง
วัฒนธรรมของประเทศให้ได้รับควำมส ำคัญ ทั้งนี้ เนื่องจำกงำนศิลปะไม่อำจสร้ำงรำยได้ทำงเศรษฐกิจได้อย่ำงทัดเทียม
อุตสำหกรรมกำรผลิตโดยทั่วไปซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐำนของประชำชน หำกแต่งำนด้ำนศิลปะเป็นงำนที่เสริมสร้ำงสังคม 
วัฒนธรรม คุณค่ำทำงจิตใจ และส่งเสริมคุณค่ำควำมเป็นมนุษย์ ดังนั้น งำนศิลปะจึงมักถูกจัดควำมส ำคัญในกำรจัดสรร
งบประมำณในอันดับที่ด้อยกว่ำกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรผลิตโดยตรง จึงส่งผลให้งำนด้ำนศิลปะไม่ได้รับกำร
สนับสนุนเท่ำที่ควร เมื่อเปรียบเทียบกับนำนำประเทศ 

อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบัน สศร. ได้มีกำรจัดตั้งกองทุนส่งเสริมศิลปร่วมสมัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น 
ทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับกำรให้กำรอุดหนุนหรือให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ขอรับกำรส่งเสริม ที่น ำไปใช้ประโยชน์ด้ำนกำรศึกษำ
วัฒนธรรม และสังคมของประเทศ แต่กลไกกำรด ำเนินงำนส ำหรับกำรขอรับทุนจำกกองทุนส่งเสริมศิลปร่วมสมัยนี้  
ยังมีข้อจ ำกัด ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรสนับสนุนงำนของศิลปนิ และผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่ำงมำก จึงมีกำรจัดท ำข้อเสนอแนะ
ในกำรร่วมมือกับ สศร. เพื่อทบทวน พัฒนำกลไกและก ำหนดแนวทำงบริหำรจัดกำรกองทุนดังกล่ำวอย่ำงเป็นรูปธรรม 
และมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรสนับสนุนศิลปิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง อุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ด้ำนงำนศิลปะให้สำมำรถก้ำวสู่เวทีนำนำชำติได้อย่ำงทัดเทียม โดยมีประเด็นส ำคัญดังนี้ 

 ต่อยอดกำรด ำเนินงำนกองทุนส่งเสริมศิลปร่วมสมัย ของ  สศร. ที่มีอยู่ เดิมให้มีขอบเขต 
กำรด ำเนินงำนที่กว้ำงและหลำกหลำยมำกข้ึน  

 ทบทวนคณะกรรมกำรบริหำร ที่มีองค์ประกอบของผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรขับเคลื่อนในมิติทำง
เศรษฐกิจ และกำรส่งเสริม/พัฒนำด้ำน Soft Power ของประเทศ  

 ก ำหนดแนวทำงกำรให้ทุน โดยอำศัยแนวนโยบำยกำรส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  ซึ่งจ ำเป็นต้อง
ก ำหนดทิศทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำที่ชัดเจนในแต่ละปี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรให้ทุนแก่
ศิลปิน หรือผู้ที่เก่ียวข้อง ที่สำมำรถพัฒนำผลงำนให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำใน
แต่ละปี 

 พัฒนำกลไกกำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ศิลปิน และหน่วยงำน
ในแวดวงงำนศิลปะ ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐและเอกชน ให้มีโอกำสท ำงำนร่วมกัน 
แลกเปลี่ยนควำมรู้ พร้อมทั้งเปิดโอกำสให้หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนมีกำรสนับสนุนงำนศิลปะได้
ในระยะยำว 
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3. การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์สำขำศิลปะกำรแสดงดังรำยละเอียดในบทที่ 6 นั้น 

CEA ในฐำนะหน่วยงำนที่มีบทบำทควำมรับผิดชอบโดยตรงนั้น จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องสร้ำงควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน  

 
ส ำหรับกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐนั้น กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนหลักที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับงำนศิลปะกำรแสดงอยู่แล้ว คือ กระทรวงวัฒนธรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ
ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดย CEA ต้องสร้ำงควำมเข้ำใจและก ำหนดบทบำทในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำง
เศรษฐกิจ รวมถึงกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงกำรตลำดในภำพรวมของประเทศ ให้กับหน่วยงำนหลัก พร้อมทั้งก ำหนด
แบ่งบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงวัฒนธรรมอย่ำงสอดคล้อง 
และสำมำรถเติมเต็มช่องว่ำงกำรพัฒนำงำนศิลปะกำรแสดงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
นอกจำก หน่วยงำนหลักในกำรสนับสนุนงำนศิลปะกำรแสดงแล้ว ยังมีหน่วยงำนภำครัฐอีกหลำยหน่วยงำนที่

เป็นหน่วยงำนร่วมในเชิงภำรกิจที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ดังระบุในแผนกำรด ำเนินโครงกำร เช่น กำรสนับสนุนงำน
ศิลปะกำรแสดงของไทยให้ไปแสดงในต่ำงประเทศ จะต้องได้รับกำรสนับสนุนจำก กระทรวงพำณิชย์ และกระทรวง
กำรต่ำงประเทศ ในกำรพิจำรณำและให้ข้อมูลตลำดควำมสนใจของผู้ชมกำรแสดงในประเทศเป้ำหมำย หรือ  
กำรพัฒนำพื้นฐำนด้ำนงำนศิลปะให้กับประชำชน และเยำวชนในระยะยำว จ ำเป็นต้องขอควำมร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษำธิกำร รวมไปถึงกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น 
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ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในมิติของกำรยกระดับมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของงำนศิลปะกำรแสดงนั้น เลี่ยงไม่ ได้ที่
จ ำเป็นต้องสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำคเอกชนซึ่งเป็นผู้เล่นหลักในอุตสำหกรรม ซึ่งมีประสบกำรณ์  
กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับศิลปะกำรแสดงในเชิงธุรกิจมำก่อน โดย CEA สำมำรถน ำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจำก
ประสบกำรณ์ของหน่วยงำนภำคเอกชน มำใช้ในกำรพัฒนำและร่วมมือกันด ำเนินงำน ทั้งในมุมของกิจกรรมต่ำงๆ ที่จะ
เกิดขึ้น หรือมุมมองทำงด้ำนกฎระเบียบ กลไกกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์สำขำศิลปะกำรแสดง ให้มีควำม
สะดวกและสำมำรถสนับสนุนผู้ที่เก่ียวข้องในวงกำรศิลปะกำรแสดงได้ในระยะยำวต่อไป 

 
โดยรวมแล้ว CEA ต้องมีบทบำทกำรเป็นศูนย์กลำงกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อน

แผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์สำขำศิลปะกำรแสดง ให้มีกำรบูรณำกำร เชื่อมโยงกันทั้งในหน่วยงำนภำครัฐ 
และเอกชน รวมถึงเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศด้วยเช่นกัน 

 
4. การส่งเสริมความเข้าใจของบคุลากรภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์

นอกจำกกำรเชื่อมโยงและสร้ำงควำมร่วมมือ กับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว กำรส่งเสริมให้บุคลำกร
ภำครัฐที่มีบทบำทหน้ำที่ในกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำขำศิลปะกำรแสดง มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจพื้นฐำนในอุตสำหกรรม เพื่อให้กำรกำรด ำเนินกำรสนับสนุน และพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ด ำเนินกำร
ได้อย่ำงสอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคเอกชน และผู้ที่เก่ียวข้องในอุตสำหกรรมต่อไป  

 
กำรส่งเสริมควำมเข้ำใจของบุคลำกรภำครัฐในกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์นั้น มีแนวคิดหลักใน  

กำรสนับสนุนให้มีมุมมองด้ำนกำรน ำงำนศิลปะ และวัฒนธรรมมำใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ทำงเศรษฐกิจ และสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้เก่ียวข้องในทุกระดับทั้ง ระดับหน่วยงำน ชุมชน จังหวัด ภูมิภำค รวมไป
ถึงระดับประเทศ โดยงำนศิลปะเหล่ำนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ต้นทุนทำงวัฒนธรรมที่ต้องรั กษำเพียงเท่ำนั้น หำกแต่
จ ำเป็นต้องน ำมำใช้ต่อยอด ผ่ำนกำรปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม และยังคงไว้ซึ่ง
ควำมหมำย แนวคิด หรือแก่นในกำรน ำงำนศิลปะต่ำงๆ ที่ถูกถอด/ลดรูปในกำรสร้ำงสรรค์งำนชิ้นใหม่ รวมไปถึงกำรท ำ
ควำมเข้ำใจถึงบริบท ระบบนิเวศ และสถำนกำรณ์ของอุตสำหกรรม เพื่อให้กำรสนับสนุนงำนศิลปะต่ำงๆ จำกภำครัฐ 
ทั้งงำนดั้งเดิมและงำนร่วมสมัยได้รับกำรด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้องและสอดคล้องกับบริบทของอุตสำหกรรมอย่ำงแท้จริง
ซึ่งจะเป็นกำรสืบสำน และต่อยอดงำนศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่ำงยั่งยืนต่อไป 

 
5. การจัดท าข้อมูลสนับสนุนการก าหนดแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ในภำพรวม และงำนศิลปะกำรแสดงในปัจจุบันประสบปัญหำหลักใน  
กำรรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลที่สะท้อนมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกำรก ำหนดนโยบำย และ  
ทิศทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรม ซึ่งเกิดขึ้นจำกข้อมูลอ้ำงอิงในกำรจัดเก็บข้อมูลเชิงมูลค่ำของอุตสำหกรรมนั้น อำศัย
กำรอ้ำงอิงจำกรหัสมำตรฐำนอุตสำหกรรมประเทศไทย หรือ Thailand Standard Industrial Classification (TSIC) 
ซึ่งเน้นกำรจัดหมวดหมู่ในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต กำรค้ำ และภำคบริกำร โดยมีกำรเริ่มใช้งำนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 
และมีกำรปรับปรุงเพิ่มเติมล่ำสุดในปี พ.ศ. 2552 และยังควำมคลอบคลุมในด้ำนงำนศิลปะยังไม่มีกำรก ำหนดหมวดหมู่
ที่ชัดเจน เนื่องจำกเดิมยังไม่มีกำรส่งเสริมงำนศิลปะในรูปแบบเชิงธุรกิจมำกนัก 
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ดังนั้น กำรทบทวนกำรจัดหมวดหมู่ข้อมูลทำงเศรษฐกิจของกลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในหมวดหมู่งำนศิลปะนั้น จ ำเป็นต้องศึกษำข้อมูลกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ และก ำหนดเป็นหมวดหมู่ทำงธุรกิจร่วมกับ
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เช่น กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์, กระทรวงอุตสำหกรรม, กระทรวงแรงงำน และ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงำนมีกำรสื่อสำร เชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนอย่ำงเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถน ำข้อมูลต่ำงๆ มำใช้ในกำรติดตำมสถำนกำรณ์ วิเครำะ ห์ และ
วำงแผนกำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ทั้งในภำพรวมและรำยสำขำได้อย่ำงถูกต้อง แม่นย ำ และทัน
ต่อสถำนกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 

 
6. การทบทวนการก าหนดตัวชี้วดัการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ทั้งหมดนั้น โดยเฉพำะกำรด ำเนินโครงกำร หรือ
มำตรกำรนั้น ต้องถูกติดตำม และประเมินควำมก้ำวหน้ำของแต่ละโครงกำร และแผนงำนในภำพรวม ซึ่งในปัจจุบันมี
กำรติดตำมและประเมินผลโดยกำรก ำหนดตัวชี้วัดทั้งในเชิงคุณภำพ และปริมำณ ซึ่งเกิดขึ้นจำกข้อมูลหลำย
ส่วนประกอบกัน แต่อำจไม่รวมถึงกำรติดตำมและประเมินผลในควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนในมิติของผลลัพธ์ 
(Outcome) ที่บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ซึ่งอำจไม่สำมำรถวัดผลได้ทันทีเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร 
แต่เป็นผลต่อเนื่องในระยะยำว ทั้งในด้ำนสังคม และเศรษฐกิจ  

 
ทั้งนี้ หำก CEA มีกำรทบทวนและก ำหนดแนวทำงกำรรวบรวมข้อมูลสนับสนุนกำรส่งเสริมอุตสำหกรรม

สร้ำงสรรค์ดังรำยละเอียดข้ำงต้นแล้ว อำจเพิ่มเติมกำรทบทวนกำรก ำหนดตัวชี้วัดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 
โดยเฉพำะสำขำศิลปะกำรแสดง ให้มีควำมชัดเจนและสำมำรถวัดผลในเชิงคุณภำพ และผลลัพธ์ควำมส ำเร็จกำร
ด ำเนินงำนในระยะยำว หรืออำจปรับเปลี่ยนกำรติดตำมประเมินควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนในรูปแบบ Objective 
and Key Results (OKR) ต่อไป 

 
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำอุตสำกรรมสร้ำงสรรค์ทั้งในภำพรวมและสำขำศิลปะกำรแสดงนี้ ไม่อำจส ำเร็จได้

หำกขำดควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรม รวมไปถึงกำรปรับปรุงกลไก 
กำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับบริบทและสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น ดังรำยละเอียดข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยที่ได้ระบุไว้
ข้ำงต้นนี้ เพื่อให้กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดงสำมำรถบรรลุตำมวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้
ต่อไป  
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บทที ่8 แผนการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาศิลปะการแสดง 
นอกจำกแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์รำยสำขำศิลปะกำรแสดงนั้น ส่วนต่อไปนี้ จะเป็นกำรน ำเสนอ

แผนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลส ำหรับอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของไทย ซึ่งจำกที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อขอบเขต  
กำรด ำเนินกำรนั้น ในขอบเขตกำรศึกษำและจัดท ำฐำนข้อมูล จะครอบคลุมทั้งงำนดั้งเดิม ที่มีวัตถุประสงค์  
ในกำรด ำเนินกำรเพื่ออนุรักษ์ไว้ ไม่ให้สูญหำยไป รวมถึงงำนร่วมสมัย ที่เป็นกำรต่อยอดเป็นงำนสมัยใหม่มำกขึ้น โดย
ในกำรน ำเสนอต่อไปนี้ จะแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 

 ควำมเข้ำใจเบื้องต้นต่อกำรจัดท ำฐำนข้อมูล 

 กรอบแนวคิดกำรจัดท ำฐำนข้อมูล 

 หน่วยงำนที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับศิลปะกำรแสดงของไทย 

 กรณีศึกษำต้นแบบด้ำนฐำนข้อมูลจำกต่ำงประเทศ 

 สรุปแนวทำงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและข้อเสนอแนะกำรประยุกต์ใช้ฐำนข้อมูล 
 
โดยผลกำรศึกษำของแต่ละหัวข้อ มีรำยละเอียดน ำเสนอดังต่อไปนี้ 
8.1 ความเข้าใจเบื้องต้นต่อการจัดท าฐานข้อมูล 

ส่วนของควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำฐำนข้อมูล (Database) เป็นกำรน ำเสนอค ำนิยำม วัตถุประสงค์ และ 
กำรก ำหนดกรอบแนวคิดและวิธีกำรศึกษำในส่วนกำรจัดท ำฐำนข้อมูล อันจะน ำไปสู่กำรก ำหนดร่ำงโครงสร้ำงของ
ฐำนข้อมูลส ำหรับอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงต่อไป โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
8.1.1 ค านิยามของฐานข้อมูล (Database) 

นิยำมของฐำนข้อมูลโดยทั่วไป หมำยถึง แหล่งที่ใช้ส ำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปแฟ้มข้อมูลมำรวมไว้
ที่เดียวกัน โดยข้อมูลแต่ละส่วนมีควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งไม่ได้บังคับว่ำข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ใน
แฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลำยๆ แฟ้มข้อมูล ทั้งนี้ควรมีส่วนของพจนำนุกรมข้อมูล (Data Dictionary)  
เพื่อเก็บค ำอธิบำยเกี่ยวกับโครงสร้ำงของฐำนข้อมูลด้วย เนื่องจำกข้อมูลที่จัดเก็บนั้น สำมำรถสืบค้น (Retrieval) 
แก้ไข (Modified) ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงข้อมูล (Update) และจัดเรียง (Sort) ได้อย่ำงสะดวก  

 
กล่ำวโดยสรุป นิยำมของฐำนข้อมูล (Database) ในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้

อย่ำงเป็นระบบ โดยข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐำนข้อมูลนั้น ต้องถูกเก็บรวบรวมขึ้นตำมวัตถุประสงค์กำรใช้งำนของ
ฐำนข้อมูลหรือขององค์กรนั้นๆ ซึ่งข้อมูลแต่ละส่วนในฐำนข้อมูลจะมีควำมสัมพันธ์กันและสำมำรถน ำออกมำใช้
ประโยชน์ต่อไปในอนำคต  
  

ทั้งนี้ข้อมูลแต่ละส่วนอำจจะมีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกันไป เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ สถำนที่ 
หรือเหตุกำรณ์ใดๆ ที่ส ำคัญหรือน่ำสนใจ ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวอำจได้มำจำกกำรสังเกต กำรนับ กำรวัด หรือกำรสืบค้น 
รวมถึงรูปแบบของข้อมูลที่จัดเก็บ สำมำรถอยู่ในรูปแบบที่เป็นตัวเลข ข้อควำม และรูปภำพต่ำงๆ ก็ได้ 
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8.1.2 วัตถุประสงค์ของการจดัท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง  
ส ำหรับกำรจัดท ำฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์รำยสำขำ : สำขำศิลปะกำรแสดง มีจุดมุ่งหมำยของ 

กำรจัดท ำฐำนข้อมูล เพื่อให้สำมำรถก ำหนดขอบเขตของฐำนข้อมูล กำรออกแบบ หรือกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูล
มีควำมชัดเจนและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยวัตถุประสงค์หลักของกำรจัดท ำฐำนข้อมูล อุตสำหกรรม
ศิลปะกำรแสดง มีดังนี้ 

(1) เพื่อเป็นศูนย์กลำงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ในสำขำศิลปะกำรแสดง รวมถึงสำมำรถ
เป็นศูนย์กลำงกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชนที่เก่ียวข้อง  

(2) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ในกำรศึกษำและค้นคว้ำ รวมถึงองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับ ศิลปะกำรแสดง 
ของประเทศไทย ให้แก่ประชำชน นักศึกษำ นักวิชำกำร นักวิจัย หรือบุคคลที่สนใจ 

(3) เพื่อสร้ำงช่องทำง (Platform) ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรประกอบธุรกิจให้แก่ผู้เชี่ยวชำญและ
ผู้ประกอบกำร ในกำรพัฒนำและต่อยอดมูลค่ำทำงเศรษฐกิจในอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง  
ต่อไป 
 

8.1.3 โครงสร้างของสถาปตัยกรรมของระบบฐานข้อมูล (Database Architecture) 
สถำปัตยกรรมฐำนข้อมูลเป็นมุมมองแนวควำมคิดที่ใช้ในกำรอธิบำยถึงรูปแบบและโครงสร้ำงของข้อมูล 

ในระบบฐำนข้อมูลโดยไม่ขึ้นอยู่กับโครงสร้ำงจริงของระบบฐำนข้อมูลนั้นๆ ผู้ใช้ฐำนข้อมูลจะมองข้อมูลนี้ในมุม (View) 
ที่แตกต่ำงกันไปตำมจุดประสงค์ของกำรประยุกต์ใช้งำนโดยไม่จ ำเป็นต้องสนใจว่ำมีลักษณะกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงไร 
ระบบฐำนข้อมูลจะท ำกำรซ่อนรำยละเอียดไว้โดยจัดแบ่งระดับของข้อมูลออกเป็นระดับชั้น ทั้งนี้ระดับชั้นของข้อมูลถูก
พัฒนำขึ้นโดย The Standards Planning and Requirements Committee (SPARC) ของ American National 
Standards institute (ANSI) ที่เรียกว่ำ ANSI/SPARC โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

 
(1) ระดับภายนอก (External Level/ Individual User Views) เป็นระดับที่อยู่สูงสุด เป็นมุมมองของ

ผู้ใช้แต่ละคนที่ต่อข้อมูลว่ำมีกำรจัดเก็บหรือมีข้อมูลใดอยู่บ้ำงซึ่งไม่ใช่รูปร่ำงหรือโครงสร้ำงของข้อมูลที่
แท้จริงทั้งหมดเป็นเพียงบำงส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บอยู่จริงในฐำนข้อมูลโดยผู้ใช้แต่ละคนจะมี  
ควำมต้องกำรใช้งำนหรือมีมุมมองของข้อมูลที่แตกต่ำงกันออกไป 
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(2) ระดับแนวความคิด (Conceptual Level) เป็นระดับที่อยู่ถัดลงมำ ได้แก่ ระดับของกำรมอง
ควำมสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบฐำนข้อมูล ว่ำมีกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงไร มีควำมสัมพันธ์กับข้อมูลอ่ืน
อย่ำงไรบ้ำง รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่ำงๆ เกี่ยวกับข้อมูล เช่น กฎเกณฑ์ของตัวข้อมูล ควำมปลอดภัย 
(Security) และควำมคงสภำพของข้อมูล ( Integrity) ซึ่งยังไม่ใช่รูปแบบหรือวิธีกำรจัดเก็บจริงใน 
สื่อบันทึกข้อมูล เป็นเพียงแค่มุมมองในแนวควำมคิดว่ำ ข้อมูลจะมีกำรจัดเก็บอย่ำงไรเท่ำนั้น โดยผู้ที่มี
สิทธิ์จะใช้ข้อมูลในระดับนี้ คือโปรแกรมเมอร์ (Programmer) หรือผู้บริหำรฐำนข้อมูล (Database 
Administrator) นอกจำกนี้ในระดับ Conceptual view ยังประกอบไปด้วย เค้ำร่ำง (Schema)  
ที่อธิบำยเกี่ยวกับกำรออกแบบฐำนข้อมูล เช่น ฐำนข้อมูลประกอบไปด้วยข้อมูลประเภทใดบ้ำง แต่ละ
ประเภทของข้อมูลมีรำยกำรใด แต่ละรำยกำรมีค่ำเป็นอะไรได้บ้ำง รำยกำรใดเป็นคีย์หลัก  
รำยกำรใดเป็นคีย์รอง และอ้ำงอิงเชื่อมโยงถึงตำรำงใดได้บ้ำง เป็นต้น  

 
(3) ระดับภายใน (Internal Level / Physical view) เป็นระดับที่มองถึงวิธีกำรจัดเก็บข้อมูลในระดับ 

Physical ว่ำมีรูปแบบและโครงสร้ำงกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงไร ประกอบด้วยเค้ำร่ำงเกี่ยวกับกำรจัดเก็บ
ข้อมูลจริงในอุปกรณ์เก็บข้อมูล (storage) เช่น รูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูล วิธีกำรเข้ำถึงข้อมูล  
ขนำดของข้อมูล ก ำหนดดิสก์ในกำรเก็บข้อมูล เป็นต้น 

 

 
ภาพที ่52 โครงสร้างของสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมลู (Database Architecture) 

 
กล่ำวโดยสรุป จำกแผนภำพในข้ำงต้น จะท ำให้เข้ำใจถึงโครงสร้ำงของสถำปัตยกรรมระบบฐำนข้อมูลได้อยำ่ง

เป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น โดยในกำรสร้ำงหรือออกแบบฐำนข้อมูล จ ำเป็นต้องก ำหนดโครงสร้ำงของฐำนข้อมูล หรือใน
ระดับแนวคิด (Conceptual view) ขึ้นมำก่อน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในอีก 2 ส่วนหลัก คือ ส่วน 
Internal และ External ต่อไป 
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นอกจำกนี้ ในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลเพื่อให้เกิดกำรใช้งำนอย่ำงครบวงจร ยังมีส่วนส ำคัญอีกส่วนนึง ได้แก่  

กำรท ำระบบจัดกำรฐำนข้อมูล หรือ Database Management System (DBMS) ซึ่งมีหน้ำที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้ำถึงข้อมูล
ได้ง่ ำย สะดวกและมีประสิทธิภำพ โดยระบบจัดกำรฐำนข้อมูล ( DBMS) ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่ ใช้ใน 
กำรจัดกำรฐำนข้อมูล กำรจัดเตรียมพื้นที่ในกำรเก็บ กำรเข้ำถึง ระบบรักษำควำมปลอดภัย  กำรส ำรองข้อมูล  
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆ ทั้งนี้ ระบบจัดกำรฐำนข้อมูลสำมำรถแบ่งหมวดหมู่ได้ตำมแบบจ ำลองฐำนข้อมูล 
ที่สนับสนุน ซึ่งจะแบ่งตำมควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรใช้งำนที่แตกต่ำงกันไป เป็นต้น  

 
จำกโครงสร้ำงของสถำปัตยกรรมของระบบฐำนข้อมูลข้ำงต้น กำรศึกษำฉบับนี้ก ำหนดขอบเขต  

กำรด ำเนินงำนใน ระดับแนวคิด (Conceptual Schema) ซึ่งเป็นโครงสร้ำงหลักที่แสดงรำยละเอียดของฐำนข้อมูล
ทั้งหมดเท่ำนั้น  
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8.2 กรอบแนวคิดการจัดท าฐานข้อมูล (Database) สร้างสรรค์รายสาขา: ศิลปะการแสดง 
ส ำหรับกรอบแนวคิดกำรจัดท ำฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์รำยสำขำนี้ ประกอบไปด้วยแนวคิดหลักใน

กำรจัดกลุ่มข้อมูลส ำหรับกำรจัดท ำฐำนข้อมูล และกรอบแนวคิดกำรออกแบบฐำนข้อมูล โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

8.2.1 แนวคิดการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง 
จำกควำมเข้ำใจเบื้องต้นที่ได้น ำเสนอไปในข้ำงต้นนั้น กำรศึกษำในโครงกำรนี้ จึงมุ่งเน้นกำรออกแบบ

โครงสร้ำงของศูนย์กลำงของฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงขึ้น ภำยใต้แนวคิดของกำรเป็น First Door ของ
กำรเข้ำถึงข้อมูลทำงด้ำนศิลปะกำรแสดง ส ำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งนักเรียน นักศึกษำ ผู้ประกอบกำร ผู้เชี่ยวชำญ รวมถึง
หน่วยงำนภำยรัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในกำรพัฒนำและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจในอุตสำหกรรม
ดังกล่ำว ตลอดจนพัฒนำ ต่อยอด และสืบสำนองค์ควำมรู้ ผ่ำนกำรเข้ำถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของอุตสำหกรรม
ศิลปะกำรแสดงของประเทศไทยต่อไป   

 

 
ภาพที่ 53 แนวคิดการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง 

ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
 
โดยแนวคิดกำรจัดกำรฐำนข้อมูลในลักษณะนี้ จะช่วยให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูลน้อยลง และ มี

รำยละเอียดกำรจัดเก็บที่สมบูรณ์ สำมำรถบังคับให้เกิดมำตรฐำนของกำรจัดเก็บข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึง
สำมำรถตรวจสอบย้อนกลับและสำมำรถบังคับใช้มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยให้แก่ชุดข้อมูลเฉพำะอีกด้วย   

 
นอกจำกนี้ ในกำรก ำหนดกรอบของข้อมูล สำมำรถแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ข้อมูลเชิงคุณภำพ 

และข้อมูลเชิงปริมำณ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
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ภาพที ่54 กรอบการจัดกลุ่มข้อมลูสาขาศิลปะการแสดง 

ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
 

1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นกำรรวบรวมข้อมูลที่เน้นกำรบรรยำย ลักษณะ รูปแบบของ ผลิตภัณฑ์  / บริกำร
สร้ำงสรรค์แต่ละประเภท รวมถึงบุคลำกร ศิลปิน และผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ / 
บริกำรสร้ำงสรรค์ รวมถึงองค์ควำมรู้ต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ในกำรต่อยอด กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ในอนำคต โดยมีหัวข้อกำรจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นดังนี้ 

 ผลิตภัณฑ์ หรือกำรบริกำร เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์ ประเภทวัสดุที่ใช้ ประเภทของบริกำร 

 บุคลำกร ศิลปิน หรือผู้ประกอบกำร เช่น บุคลำกร/ศิลปินจ ำแนกตำมประเภทของสินค้ำ/บริกำร 
ประวัติ ช่องทำงกำรติดต่อ 

 องค์ควำมรู้ที่เก่ียวข้อง เช่น ภูมิปัญญำของแต่ละพื้นที่ แนวโน้มของอุตสำหกรรม 
 

2) ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นกำรสรุปข้อมูลเชิงของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ในเชิงตัวเลข ทั้งในภำพรวม  
และกำรแจกแจงรำยละเอียดตำมประเภทผลิตภัณฑ์ บริกำร บุคลำกร และผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อแสดงให้เห็นภำพรวมแนวโน้ม ทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของอุตสำหกรรมที่เกิดขึ้น โดยมีหัวข้อกำรจัดเก็บ
ข้อมูลเบื้องต้นดังนี้ 

 ผลิตภัณฑ์ หรือกำรบริกำร เช่น มูลค่ำโดยรวมของอุตสำหกรรม มูลค่ำกำรน ำเข้ำ-ส่งออก มูลค่ำรำย
ผลิตภัณฑ์ 

 บุคลำกร ศิลปิน หรือผู้ประกอบกำร เช่น ตลำดแรงงำน : ภำพรวม/จ ำแนกรำยสำขำ จ ำนวน
บุคลำกร/ศิลปิน/ผู้ประกอบกำรแยกตำมควำมเชี่ยวชำญ 

 
ซึ่งกรอบกำรรวบรวมข้อมูลข้ำงต้นจะน ำมำใช้ในกำรจัดกลุ่มข้อมูลของแต่ละอุตสำหกรรมต่อไป 
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8.2.2 กรอบแนวคิดการออกแบบฐานข้อมูลสาขาศิลปะการแสดง 
ในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลครั้งนี้  ได้ศึกษำถึงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นแนวทำง  

ในกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 3 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 
 

 
ภาพที ่55 กรอบแนวคิดการจัดท าฐานข้อมูล 

ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
 

1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนของกำรศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำฐำนข้อมูล 
สำขำศิลปะกำรแสดง ในปัจจุบันทั้งจำกหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก รวมถึงกำรทบทวน
นโยบำยและแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรก ำหนด
โครงสร้ำงของชุดข้อมูลที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ พร้อมทั้งศึกษำควำมต้องกำรใน
กำรน ำฐำนข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทั้งของภำครัฐและเอกชน (Supply & Demand Side) 
 

2) วิเคราะห์ช่องว่างข้อมูล (Gap Analysis) เป็นกำรพิจำรณำช่องว่ำงของข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เปรียบเทียบกับทิศทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรม และควำมต้องกำรใช้ประโยชน์จำกภำครัฐและเอกชน 
เพื่อให้เห็นถึงควำมต้องกำรชุดข้อมูลที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ต่อไป 

 
3) ออกแบบฐานข้อมูล (Database design) ออกแบบฐำนข้อมูลสำขำศิลปะกำรแสดง (Masterplan 

Database) จำกผลกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของข้อมูล (Gap Analysis) และกำรท ำ Data Cleaning โดย
จ ำแนกและจัดกลุ่มข้อมูลของอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตำมกรอบ
แนวคิดกำรจัดกลุ่มข้อมูลข้ำงต้น พร้อมทั้งเสนอแนวทำงกำรใช้ประโยชน์และกำรวิเครำะห์ข้อมูล
เบื้องต้น รวมถึงข้อเสนอแนะในกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
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8.3 หน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงของไทย 
ในหัวข้อต่อไปนี้จะเป็นกำรน ำเสนอฐำนข้อมูลที่มีกำรจัดเก็บอยู่แล้วของหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องกับอุตสำหกรรม

ศิลปะกำรแสดงของไทย เพื่อให้ทรำบถึงสถำนกำรณ์กำรเก็บข้อมูลในปัจจุบันในด้ำนของฐำนข้อมูลของหน่วยงำนรัฐ
ใดบ้ำงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมถึงกระบวนกำรจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงำนว่ำมีกำรด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงไร  
มีรำยละเอียดข้อมูลในส่วนใดบ้ำง รวมถึงมีกำรเผยแพร่หรือน ำเสนอข้อมูลมำกน้อยเพียงใด นอกจำกนี้ยังมีกำรเล็งเห็น
ถึงควำมส ำคัญของกำรน ำเสนอในรูปแบบว่ำมีกำรใช้รูปแบบใดเนื่องจำกสำมำรถน ำมำวิเครำะห์กำรเก็บรำยละเอียด
ของข้อมูลได้ จำกกำรศึกษำพบว่ำหน่วยงำนที่มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับศิลปะกำรแสดงของประเทศ
ไทยนั้นประกอบด้วย 5 ฐำนข้อมูล (โดยรวมกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงำนในสังกัด) ได้แก่ 

1) กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงำนในสังกัด (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย และส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร) 

2) ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) 
3) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร 
4) คณะศิลปกรรม มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
5) ศูนย์วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

โดยในแต่ละหัวข้อได้มีกำรจ ำแนกประเภทของข้อมูลและกำรแสดงรูปแบบข้อมูลที่แตกต่ำงกันออกไปขึ้นอยู่
กับกำรจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงำน โดยทำงที่ปรึกษำได้เข้ำไปศึกษำฐำนข้อมูลทั้งหมดและสำมำรถน ำมำสรุปได้
ดังนี้ 

 
8.3.1 กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในสังกัด 

กระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงหลักที่มีกำรดูแล รักษำและจัดเก็บองค์ควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรมของประเทศ
ไทยเอำไว้ทั้งหมด เพื่อกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้นทำงหน่วยงำนได้มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนย่อยภำยใต้กำรดูแล
ของกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นมำ ดังนั้นในแต่ละกลุ่มงำนภำยใต้กระทรวงวัฒนธรรมจึงมีกำรเก็บรวมรวบข้อมูลเพื่อใช้ใน
กำรพัฒนำด้ำนวัฒนธรรมและมีรูปแบบและวัตถุประสงค์ของกำรเก็บข้อมูลแตกต่ำงกันไป จำกกำรศึกษำหน่วยงำน
ภำยใต้กระทรวงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกำรจัดเก็บข้อมูลกำรแสดงละครประกอบด้วย 3 หน่วยงำนหลักคือ กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร ซึ่งทั้ง 4 หน่วยงำนมีกำร
ท ำงำนร่วมกันอยู่เสมอโดยสำมำรถแบ่งรำยละเอียดตำมภำรกิจของหน่วยงำนที่รับผิดชอบดังนี้ 

 
1. กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม มีบทบำทที่มุ่งมั่นจะพฒันำ สืบสำน และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป นอกจำกนี้
ยังมีกำรร่วมมือจำกหน่วยงำนอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศเพื่อจัดกิจกรรมและโครงกำรเชิดชูคุณค่ำทำง
วัฒนธรรมของประเทศไทยโดยภำยในหน่วยงำนได้มีกำรแบ่งออกเป็นกลุ่มงำนหลำกหลำยกลุ่มเพื่อที่จะได้สนับสนุน
และพัฒนำทักษะด้ำนกำรแสดงอย่ำงครอบคลุมทุกส่วน ซึ่งในแต่ละกลุ่มงำนมีหน้ำทีแ่ตกต่ำงกันออกไปขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่
กับจุดประสงค์และเป้ำหมำยที่ได้รับโดยทุกหน่วยงำนเป็นปัจจัยหลักและเป็นส่วนส ำคัญในกำรสนับสนุนให้กระทรวง
วัฒนธรรมสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้ 
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2. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นหน่วยงำนภำยใต้กำรดูแลของกระทรวงวัฒนธรรมที่มีหน้ำที่ในกำรส่งเสริมและ

อนุรักษ์ คุณค่ำวัฒนธรรมของประเทศไทย พร้อมทั้งพัฒนำคุณค่ำให้เป็นที่แพร่หลำยสู่สังคม โดยทำงหน่วยงำนได้มี
กำรออกนโยบำย กิจกรรมและโครงกำรใหม่ๆ อยู่เป็นประจ ำเพื่อน ำวัฒนธรรมเหล่ำนี้มำรวบรวมและเพิ่มคุณค่ำ ซึ่ง
สำมำรถน ำไปเป็นสินค้ำทำง เศรษฐกิจได้ เช่น ดัดแปลงวัฒนธรรมเข้ำกับกำรท่องเที่ยวให้เป็นกำรท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่สำมำรถเป็นอีกช่องทำงหนึ่ง ส ำหรับชำวบ้ำนที่จะรักษำภูมิปัญญำดั้งเดิมควบคู่ไปกับกำรสร้ำงรำยได้ และ
ทำงหน่วยงำนยังให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อยอด  จึงมีกำรด ำเนินงำนวิจัยต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมต่อไป ดังนั้น
ฐำนข้อมูลของหน่วยงำนจึงมีหลำยประเภทและรูปแบบ เพื่อสะดวกแก่กำรเข้ำถึงข้อมูลและศึกษำได้มำกที่สุด 

 
3. ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นหน่วยงำนภำยใต้กำรดูแลของกระทรวงวัฒนธรรมมีจุดมุ่งหมำยในกำร
สนับสนุนงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยเฉพำะ เนื่องจำกปัจจุบันนี้ควำมนิยมและอุตสำหกรรมศิลปะได้มีกำรพัฒนำ
ไปจำกอดีต ดังนั้นเรำจึงควรพัฒนำวัฒนธรรมของตนเองเพื่อให้เข้ำกับยุคสมัย รวมถึงมีกำรเผยแพร่ทั้งในประเทศ และ
นอกประเทศ โดยหน้ำที่ของหน่วยงำนคือกำรน ำวัฒนธรรมและภูมิปัญญำดั้งเดิมมำประยุกต์เข้ำกับควำมร่วมสมัย 
เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำยและมีควำมเข้ำกันได้กับยุคสมัยใหม่  นอกจำกนี้ส ำนักงำนยังมีกำรจัดตั้ง  
หอศิลป์เพื่อรวบรวม และแสดงผลงำนศิลปะร่วมสมัยต่ำงๆ และมีกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนในประเทศทั้ง
ภำครัฐและเอกชน ทั้งนี้ยังมี กำรร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้อีกด้วย ในด้ำนของ  
กำรสนับสนุนทำงหน่วยงำนมีกำรจัดหำ กองทุนและมีกำรประชำสัมพันธ์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุ นเพื่อกำรสนับสนุนที่
ถูกต้องตรงประเด็น ดังนั้น จึงมีฐำนข้อมูลของตนเอง เพื่อน ำไปสนับสนุนกำรท ำกิจกรรมของหน่วยงำนในด้ำนต่ำงๆ 
ข้ำงต้น ซึ่งมีควำมครบครันรองรับกับผู้ใช้งำนทุกประเภท  

 
4. ส านักการสังคีต กรมศิลปากร 

ส ำนักกำรสังคีตอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม มีจุดมุ่งหมำยในกำรสนับสนนุ
กำรร้องร ำดั้งเดิมของประเทศไทย ทั้งกำรแสดงนำฎศิลป์ไทยและกำรบรรเลงดนตรีไทย โดยมีจุดมุ่งหมำยในกำร
อนุรักษ์และสนับสนุนศิลปินในกลุ่มนีใ้ห้สำมำรถหำเลี้ยงตนเองได้ พร้อมกับพัฒนำอุตสำหกรรมไปในเวลำเดียวกัน ทำง
ส ำนักกำรสังคีตจึงเป็นตัวแปรส ำคัญในกำรเป็นศูนย์รวม องค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้ำนนำฎศิลป์และดนตรีไทย
ของประเทศ ทั้งนี้ยังพบว่ำทำงหน่วยงำนยังมีหน้ำที่ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัยเพื่อพัฒนำต่อไปอีกด้วยโดยมีกำร
ร่วมมือกับหน่วยงำนที่ท ำงำนในอุตสำหกรรมเดียวกันเพื่อสร้ำงสรรค์โครงกำรและนโยบำยที่สำมำรถสนับสนุนศิลปิน
ดั้งเดิมและศิลปินรุ่นใหม่ได้อย่ำงเต็มที่ 
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ส ำหรับกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลของทั้ง 4 หน่วยงำน ผู้สนใจข้อมูลสำมำรถเข้ำไปที่เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 
ดังนี้ 

1. กระทรวงวัฒนธรรม: https://www.m-culture.go.th/th/index.php    
2. ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย: http://ocac.go.th/  
3. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม: http://www.culture.go.th/culture_th  
4. ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร https://www.finearts.go.th/performing 

 
รูปแบบและวัตถุประสงค์ ของฐานข้อมูลกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในสังกัด 
 รูปแบบฐำนข้อมูลของหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยใต้กระทรวงวัฒนธรรมจะรวบรวมข้อมูลทั่วไปในด้ำนวัฒนธรรม 
เนื่องจำกกำรมีจุดมุ่งหมำยในกำรเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก ดังนั้นกำรเก็บข้อมูลของทำงหน่วยงำนจะ
ประกอบไปด้วยหลำกหลำยรูปแบบเพรำะจะได้เหมำะสมกับผู้ใช้งำนทุกประเภท กำรแสดงข้อมูลหรือค ำอธิบำย
เบื้องต้นจะเป็นกำรแสดงข้อมูลแบบ .HTML โดยมีกำรแสดงผลเป็นตัวอักษรอธิบำยพร้อมรูปภำพที่เป็นไฟล์ .JPG แต่
ถ้ำหำกเป็นข้อมูลที่มีควำมละเอียดสูง เช่น หนังสือ งำนวิจัย หรือรำยงำนต่ำงๆ จะเป็นกำรเก็บข้อมูลในรูปแบบ .PDF 
ซึ่งผู้อ่ำนสำมำรถดำวน์โหลดและเก็บไว้ภำยหลังได้ ส ำหรับกำรเรียนรู้เพื่อให้เห็นภำพมำกขึ้นทำงหน่วยงำนจึงมีกำรใช้
รูปแบบวิดีโอและไฟล์เสียงในรูปแบบ .MP4 เหมำะส ำหรับโรงเรียนที่ต้องกำรสื่อกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ
และเหมำะส ำหรับเด็กๆ เนื่องจำกมีกำรแสดงผลทั้งในรูปแบบภำพเคลื่อนไหวและเสียงพร้อมกัน นอกจำกนี้ข้อมูลใน
เว็บไซต์สำมำรถน ำมำเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ดีส ำหรับคุณครูและนักเรียนทั่วไปอีกด้วย 
 
รายละเอียดข้อมูลที่มีการจัดเก็บ ของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในสังกัด 

ทำงหน่วยงำนมีกำรเก็บข้อมูลองค์ควำมรู้เชิงทั่วไปมำกกว่ำเฉพำะเจำะจงในด้ำนสำขำใดสำขำหนึ่งจะเป็นกำร
เผยแพร่บทควำมและหนังสือในหัวข้อวัฒนธรรมอย่ำงกว้ำงเพื่อให้ผู้อ่ำนเข้ำใจภำพรวมของอุตสำหกรรม อย่ำงไรก็ตำม
ข้อมูลศิลปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรมได้มีกำรจ ำแนกประเภทของศิลปินเอำไว้ ซึ่งในแต่ละหน่วยงำนได้มีกำรใช้
กำรจัดประเภทในรูปแบบของตนเองโดยมีกำรเก็บข้อมูลองค์ควำมรู้เชิงทั่วไปมำกกว่ำเฉพำะเจำะจงในด้ำนสำขำใด 
สำขำหนึ่งจะเป็นกำรเผยแพร่บทควำมหนังสือในหัวข้อวัฒนธรรมอย่ำงกว้ำงเพื่อให้ผู้ อ่ำนเข้ำใจภำพรวมของ
อุตสำหกรรม  อย่ำงไรก็ตำมข้อมูลศิลปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรมได้มีกำรจ ำแนกประเภทของศิลปินเอำไว้ ซึ่งใน
แต่ละหน่วยงำน ได้มีกำรใช้กำรจัดประเภทในรูปแบบของตนเองจะไม่มีกำรใช้รูปแบบเดียวกันในกำรจ ำแนก ทั้งนี้จำก
กำรศึกษำ ฐำนข้อมูลของกระทรวงวัฒนธรรม ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และส ำนัก
กำรสังคีต กรมศิลปำกร สำมำรถน ำมำแบ่งกลุ่มข้อมูลได้ทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ 

1. ศิลปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรม 
2. องค์ควำมรู ้
3. ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 

 
โดยแต่ละประเภทของข้อมูล จะมีกำรจัดเก็บที่แตกต่ำงกันในแต่ละหน่วยงำนในสังกดกระทรวงวัฒนธรรมอีก

ด้วย โดยมีอธิบำยรำยละเอียดดังนี้ 
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1. ศิลปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม 
ศิลปินและกลุ่มที่เกี่ยวข้องในกำรผลิตกำรแสดงละครสดถือเป็นองค์ควำมรู้ที่ส ำคัญเพื่อที่จะท ำให้เกิดกำร

พัฒนำและ 
เข้ำใจภำพรวมของอุตสำหกรรมโดยศิลปินเป็นตัวแปรส ำคัญในกำรผลักดันอุตสำหกรรม เช่นเดียวกับ

ผู้เกี่ยวข้อง ในกำรท ำให้ระบบนิเวศของอุตสำหกรรมนั้นสมบูรณ์ ดังนั้นทำงหน่วยงำนจะต้องมีกำรจัดเก็บข้อมูลโดย
กระทรวงวัฒนธรรม ส ำนักงำนศิลปะร่วมสมัยและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดเก็บข้อมูลโดยมีกำรแบ่งเกณฑ์ของ
ศิลปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรมที่ต่ำงกัน จำกกำรศึกษำฐำนข้อมูลทั้งหมดของทั้ง 3 หน่วยงำนสำมำรถน ำมำสรุป
ได้ดังนี้ 

 กระทรวงวัฒนธรรม 
จำกฐำนข้อมูลของกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกำรแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้ำนศิลปะกำรแสดงในรูปแบบของ

ไฟล์หนังสือซึ่งมีกำรจัดเก็บอยู่ในกลุ่มคลังหนังสือโดยผู้สนใจอำจต้องใช้เวลำในกำรสืบค้นเพื่อเข้ำถึงในส่วนของรำยชื่อ
ศิลปินและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีรำยละเอียดศิลปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรมทั้งหมด 3 กลุ่มได้แก่เยำวชนต้นแบบ
ด้ำนดนตรีไทย ท ำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้ำนและศิลปำกร 2559 จำกกำรศึกษำสำมำรถน ำข้อมูลมำแบ่งประเภทและ
สรุปรำยละเอียด กำรแสดงข้อมูลได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 17 รายละเอียดข้อมูลศลิปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงของกระทรวงวัฒนธรรม 

กลุ่มศลิปิน สาขา รายละเอียดข้อมูล 
ด้ำนศิลปะกำรแสดง เยำวชนต้นแบบด้ำนดนตรีไทย 

• ผู้ก ำกับ 

• ผู้อ ำนวยกำร 

• นักแสดง 

• บทสัมภำษณ์ 

• ประวัติ 

• ที่อยู่/เบอร์โทร 

• ผลงำน  

ท ำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้ำน 

รำงวัลศิลปำธร 2559 

ที่มำ: https://www.m-culture.go.th/th/index.php 
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 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มีกำรจัดเก็บข้อมูลโดยแบ่งตำมท ำเนียบศิลปิน ส ำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้ำน

อุตสำหกรรมกำรแสดงได้แก่ ศิลปินสำขำศิลปำธร ภำพยนตร์ วรรณศิลป์ ศิลปะกำรแสดง และกำรออกแบบ  
เครื่องแต่งกำย ซึ่งในแต่ละหมวดหมู่มีกำรแสดงข้อมูลด้ำนรำยชื่อ ประวัติและผล งำนในอดีตอย่ำงชัดเจน  
โดยรำยละเอียดข้อมูลในแต่ละหัวข้อมีกำรแสดงข้อมูลดังนี้ 

 
ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อมูลศลิปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการแสดงของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

กลุ่มศลิปิน สาขา รายละเอียดข้อมูล 
ท ำเนียบศิลปิน ศิลปินศิลปำธร 

• ประวัติโดยย่อ 

• รำงวัลที่เคยได้รับ 

• ผลงำนท่ีผ่ำนมำ 

ศิลปินด้ำนภำพยนตร์ 
ศิลปินด้ำนวรรณศิลป์ 
ศิลปินด้ำนศิลปะกำรแสดง 
ศิลปินด้ำนออกแบบเครื่องแต่งกำย 

ที่มำ: http://ocac.go.th/ 
 

 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
ศิลปินแห่งชำติในสำขำศิลปะกำรแสดงได้มีกำรจัดเก็บอยู่ในกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รวมถึงข้อมูลของศิลปิน 

นักแต่งกำยและผู้เกี่ยวข้องในด้ำนต่ำงๆ ได้มีกำรจัดเก็บข้อมูลไว้ภำยในฐำนข้อมูลโดยในแต่ละรำยชื่อจะมีกำรจ ำแนก
รำยละเอียดส่วนตัวของศิลปิน รวมถึงผลงำน และปีท่ีได้รับรำงวัลซึ่งข้อมูลทั้งหมดสำมำรถน ำมำสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อมูลศลิปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการแสดงของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

กลุ่มศลิปิน สาขา รายละเอียดข้อมูล 

ศิลปินแห่งชำติ 3 สำขำ  ด้ำนศิลปะกำรแสดง 
• ช่ือนำมสกุล (ต ำแหน่งท่ีได้ / พ.ศ.) 

• ประเภทกำรแสดง 

• ผลิตภณัท ์

• ควำมเป็นมำ 

• ที่อยู่ 

• เบอร์ติดต่อ 
บูรพศิลปิน 4 สมยั สมัยกรุงสุโขทัย  

• ช่ือศิลปิน 

• ปีเกิด/ปีเสียชีวิต  

สมัยกรุงศรีอยุธยำ  
สมัยกรุงธนบุรี  
สมัยกรุงรัตนโกสินทร ์
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กลุ่มศลิปิน สาขา รายละเอียดข้อมูล 

• ผลงำน 

• สำขำ 
ฐำนข้อมูลเครือข่ำยชุมชนโขน คนแต่งกำย 

• ประวัตสิ่วนตัว 

• อำชีพ 

ครู/ผู้เช่ียวชำญ/ผู้เขยีนบท/ผู้ออกแบบ
กำรแสดง 
ช่ำงแต่งหน้ำ 
นักพำกย ์

ท ำเนียบนำม ผู้ทรงคุณวุฒิทำงวัฒนธรรม 
• ช่ือ – สกุล 

• สำขำ 

• ปีท่ีได้รับ 

• ที่อยู่ 

• ช่องทำงติดต่อ 

ผู้มีผลงำนดีเด่นทำงด้ำนวัฒนธรรม 
ศิลปินพ้ืนบ้ำน 
ผู้ทรงคุณวุฒิทำงวัฒนธรรม 

ที่มำ: http://www.culture.go.th/culture_th 
 

2. องค์ความรู ้
นอกจำกกำรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับศิลปิน ทำงหน่วยงำนมีกำรจัดเก็บข้อมูลทั่วไปที่เป็นองค์ควำมรู้เพื่อที่จะ

เผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ให้รุ่นต่อไป ทั้งนีีี นอกจำกกำรเก็บรักษำองค์ควำมรู้ดั้งเดิมกำรพัฒนำตนเองให้ทันต่อ
โลกก็ถือเป็นสิ่งส ำคัญ ทำงหน่วยงำนจึงมีกำรจัดเก็บองค์ควำมรู้ร่วมสมัย ซึ่งทัีีง 4 หน่วยงำนมีกำรจัดเก็บข้อมูลที่
แตกต่ำงกัน รวมถึงรำยละเอียดต่ำงๆ ซึ่งสำมำรถน ำมำสรุปเป็นตำรำงได้ดังนี้ 

 

 กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบในกำรพัฒนำดูแลวัฒนธรรมทั้งหมดของประเทศจึงเป็น

หน่วยงำนหลักในกำรรวบรวมข้อมูลในเชิงองค์ควำมรู้ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับข้อมูลวัฒนธรรมของประเทศในสื่อรูปแบบ
ต่ำงๆ อำทิ สื่อมัลติมีเดียและคลังหนังสือ ซึ่งมีข้อมูลที่ค่อนข้ำงคล้ำยคลึงกันในบำงประเภทแต่แตกต่ำงกันที่รูปแบบ
กำรน ำเสนอเท่ำนั้น โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะม่ีงเน้นในกำรให้ควำมรู้ทั่วไปไม่มีกำรเฉพำะเจำะจงเป็นหัวข้อจึงท ำให้
ข้อมูลของศิลปะกำรแสดงนั้นสอดแทรกอย่ีในหัวข้อต่ำงๆ และจะมีกำรแสดงรำยละเอียดดังตำรำงต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 20 รายละเอียดองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมการแสดงของกระทรวงวัฒนธรรม 

ประเภท รายการข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
คลังหนังสือ วธ.  งำนวิจัยด้ำนศำสนำศิลปะและ

วัฒนธรรม 
รำยงำนกำรพัฒนำดัชนีภำพลักษณ์คุณธรรมของภำครัฐ
ในประเทศไทย   

เอกสำรเผยแพร ่ วำรสำร/นิตยสำร/จุลสำร/จดหมำยข่ำว 

สื่อมัลติมิเดีย ละคร / ภำพยนตรส์ั้น ภำพยนตรส์ั้น ชุด แด่พระผู้ทรงธรรม ตอน นิทำน
พระรำชำ 
ภำพยนตรส์ั้น ชุด แด่พระผู้ทรงธรรม ตอน เสยีงสว่ำง 

ที่มำ: https://www.m-culture.go.th/th/index.php 
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 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
เนื่องจำกเป็นหน่วยงำนที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำศิลปะร่วมสมัย องค์ควำมรู้ที่มีกำรจัดเก็บจึงมีกำรผสมผสำนองค์

ควำมรู้ร่วมสมัยลงไปด้วย ทั้งนี้กำรจ ำแนกหมวดหมู่ไม่มีควำมชัดเจนจะเป็นกำรจัดเก็บข้อมูลในภำพรวมเท่ำนั้นโดย
ทำงที่ปรึกษำสำมำรถน ำข้อมูลเข้ำมำรวบรวมและแบ่งหมวดหมู่ตำมวิธีของหน่วยงำนได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 21 รายละเอียดองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมการแสดงของส านักงานศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ประเภท รายการข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
องค์ควำมรู้
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั  

วรรณศิลป ์ องค์ควำมรู้สำขำวรรณศิลป์ โครงกำรบ่มเพำะนักเขียนหน้ำ
ใหม่ ประจ ำปี ๒๕๖๐ 

ออกแบบเครื่องแต่งกำย องค์ควำมรู้ (KM) : กำรพัฒนำผลติภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง"ผลิตภณัฑ์จำกผ้ำไทยร่วมสมัยชำยแดนใต"้ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑  

งำนวิจัย งำนวิจัยตั้งแต่ปี 2547-2560 บทบำทของสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในประเทศไทยด้ำน
พันธกิจกำรอนุรักษ ์ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม .
ผศ.ดร.พูลทรัพย ์นำคนำคำ.(๒๕๖๐)   
แนวโน้มและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสบกำรณ์ทำงสุนทรียะ
ของผู้เข้ำชม หอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย .ผศ.ดร.กฤชณัท 
แสนทว.ี(๒๕๖๐)   
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่ได้จำกศลิปินศิลปำธรไพโรจน์ ธี
ระประภำ สู่นักออกแบบรุ่นเยำว์ : กรณีศึกษำศลิปิน
ไพโรจน์ ธีระประภำ ศลิปำธรสำขำเรขศิลป์ .ผศ.เรืองรอง 
จรูญพงษ์ศักดิ.์(๒๕๖๐) 

วิดีโอ วัฒนธรรมไทย  

ที่มำ: http://ocac.go.th/ 
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 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีกำรจัดเก็บองค์ควำมร้ีไว้มำกมำย ซึ่งไม่ได้มีกำรแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลศิลปะกำรแสดง

ชัดเจน แต่จะมีกำรแบ่งตำมประเภทของสื่อคือ งำนวิจัย บทควำม วำรสำรวิจัยทำงวัฒนธรรม คลังภำพและวิดีโอ โดย
ในแต่ละหัวข้อ ได้มีกำรแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลย่อยเพื่อควำมสะดวกในกำรค้นหำ ดังเช่นกำรจ ำแนกข้อมูลของงำนวิจัยที่มี
กำรแบ่งตำมภูมิภำค ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำงและภำคใต้  นอกจำกนี้
ยังมีกำรน ำเสนอในรูปแบบของ บทควำมซึ่งมีกำรเขียนเนื้อหำได้น่ำอ่ำนและน่ำสนใจ รวมถึงวำรสำรวัฒนธรรมที่จะมี
กำรเพิ่มอย่ีสม่ ำเสมอ เนื่องจำกจะมีกำรจัดท ำทุกๆ 3 เดือน ส ำหรับผ้ีที่ต้องกำรศึกษำข้อมูลจำกรูปภำพ ทำงหน่วยงำน
มีกำรจัดท ำคลังภำพ และวีดีโอเพื่อเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนหรือองค์ควำมรู้แบบทันสมัยอีกด้วย ทั้งนี้หำกผู้ที่สนใจ
ต้องกำรค้นหำองค์ควำมร้ี จะต้องสืบค้นด้วยตัวเองเพรำะทำงหน่วยงำนไม่มีกำรแบ่งประเภทเนื้อหำข้อมูลชัดเจนจะ
เป็นเพียงประเภทของข้อมูลอย่ำงคร่ำวๆ จำกกำรศึกษำค้นคว้ำสำมำรถน ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมกำรแสดง
มำสรุปได้ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 22 รายละเอียดองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมการแสดงของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

ประเภท รายการข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 

งำนวิจัย กรุงเทพมหำนคร กำรท ำควำมเข้ำใจกระบวนกำรออกแบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีเคลื่อนไหวได้
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเสริมใหค้นทั่วไปเข้ำใจปัญหำที่ซบัซ้อน 
ผลของกำรเปดิรับสื่ออนำจำร ต่อพฤติกรรมทำงเพศของนักศึกษำ
มหำวิทยำลยั: กำรประยุกตเ์ทคนคิกำรตอบสนองเชิงสุ่มและแนว
ทำงแก้ไขป้องกันปัญหำสื่ออนำจำร 
แนวโน้มกำรใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำต ิกระทรวงวัฒนธรรม ในช่วงป ี๒๕๔๙ - 
๒๕๕๓ 

ภำคเหนือ กำรฟื้นฟูอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุม่สตรีชำติ
พันธุ์ไต-ไท 
ดนตรีและพิธีกรรมฟ้อนผีในสังคมวัฒนธรรม จ.เชียงใหม ่
ลิเกลำ้นนำ 

ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ หมอล ำอัศจรรย ์

หมอธรรมกำรผสมกลมกลืนทำงวัฒนธรรม 
กำรอนุรักษ์ศิลปะกำรแสดงหนังตะลุง และกำรใช้สื่อหนังตะลุง เพื่อ
จัดเป็นหลักสตูรท้องถิ่นของชุมชนบ้ำนดงบำกโนนสวรรค์ ต ำบลหนองไผ่ 
อ ำเภอหนองหำน จังหวัดอุดรธำน ี

ภำคกลำง รำงงำนวิจัยโครงกำรรวบรวมและจัดเก็บข้อมลูมรดกภูมิปญัญำทำง
วัฒนธรรม (ละครลิง) 
โขน 



รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดง 

 

 
178 

ประเภท รายการข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 

ลิเก:กำรอนุรักษ ์และพัฒนำตำมมติิทำงวัฒนธรรม ภมูิปัญญำและปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ภำคใต ้ หนังตะลุงกับกำรเปลีย่นแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหำร พลวตัของกำรเปลีย่นแปลงชุมชน 
ลิเกฮลูู : กำรศึกษำเชิงประวัติ รูปแบบ และกำรพัฒนำศักยภำพ 

กลุ่มงำนวิจัยท่ี
น่ำสนใจ 

กลุ่มงำนวิจัยวัฒนธรรม
วัฒนธรรมชนชำติไทและ
มรดกร่วมแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้

กำรค้นหำมติิร่วมทำงวัฒนธรรมและองค์ประกอบละครโทรทัศน์เชิง
พำณิชย์เพื่อกำรพัฒนำวัฒนธรรมบันเทิงไทยสู่อำเซียน 

กลุ่มงำนวิจัยท่ัวไป  กำรรู้เท่ำทันวัฒนธรรมข้ำมสื่อและรู้เท่ำทันตนเองของผู้ปกครอง เพื่อ
สร้ำงภมูิคุ้มกันอิทธิพลจำกสื่อสูเ่ยำวชน 

มรดกภูมิปัญญำ
วัฒนธรรม 

กำรแสดง ละครชำตร ี
หุ่นกระบอก 

บทควำม สุธน มโนรำห์ หนทำงพิสูจน์
รัก กำลเวลำพิสูจน์คณุค่ำ 

 

 กำรเล่นสะบ้ำบ่อน มรดก
ภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมอัน
ชำญฉลำด 
กำรแสดงมหำกำพย์ รำ
มำยณะ อำเซียน 

วำรสำรวิจัยทำง
วัฒนธรรม 

วำรสำรวิจัยทำงวัฒนธรรม 
ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑  
เดือนกรกฏำคม - ธันวำคม 
๒๕๖๑  
วำรสำรวิจัยทำงวัฒนธรรม 
ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๒ เดือน
มกรำคม - มิถุนำยน ๒๕๖๒  

คลังภำพ สำขำศิลปะกำรแสดง 

วิดีโอ "โขนพระรำชทำน" บน
วิถีทำงของกำรอนุรักษ ์

โขนเด็ก 

ควำมส ำคญัของ "มหรสพ
โขน" 

ที่มำ: http://www.culture.go.th/culture_th 
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 ส านักการสังคีต กรมศิลปากร 
องค์ควำมรู้ได้มีกำรจัดเก็บและแสดงอยู่บนหน้ำเว็บไซต์ของทำงหน่วยงำนซึ่งประกอบไปด้วยบทควำมองค์

ควำมรู้ว่ำด้วยกำรแสดงในทั้งประวัติ ลักษณะกำรแสดง และรำยละเอียดเครื่องแต่งกำย นอกจำกนี้มีกำรเพิ่มข้อมูลใน
ฐำนข้อมูลที่เป็นวิดีโอเพื่อท ำให้ผู้เข้ำมำศึกษำได้ท ำควำมเข้ำใจได้ดียิ่งขึ้น 
 
ตารางที่ 23 รายละเอียดองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมการแสดงของส านักการสังคีต กรมศิลปากร 

ประเภท รายการข้อมูล 
ควำมรู้ทั่วไป ฟ้อนสำวไหม 

โขนกลำงแปลง 
โขนนั่งรำวหรือโขนโรงนอก 

วีดิทัศน์ ฟ้อนดวงดอกไม้ 
ระบ ำย่องหงิด 
ระบ ำพรหมำสตร์ 
ที่มำ: https://www.finearts.go.th/performing/ 

 
3. ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 

กำรกระจำยข่ำวสำรเป็นสิ่งส ำคัญในกำรบรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำนเนื่องจำกเป็นสิ่งที่ท ำให้ผ้ีศึกษำและ
ผู้สนใจด้ำนศิลปะกำรแสดงสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลใหม่ๆ โดยทำงกระทรวงมีกำรค ำนึงถึงควำมส ำคัญในจุดนี้และส่งผลให้
มีกำรแบ่งประเภทกำรเข้ำถึงข้อมูลส ำหรับด้ำนข่ำวสำรโดยเฉพำะเพื่อควำมสะดวกและชัดเจนในกำรเข้ำถึงข้อมูล ใน
กระทรวงวัฒนธรรมจะมีกำรแบ่งเป็นประเด็น ข่ำวเด่น ข่ำวภูมิภำค และข่ำวประจ ำวัน ขณะที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
และส ำนักงำนส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมสมัยจะมีกำรแบ่งเป็นข่ำวสำรทั่วไปและข่ำวสำรของหน่วยงำน และในส่วนของ
ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกรจะมีกำรกำรจ ำแนกประเภทข่ำวสำรออกเป็น ข่ำวกิจกรรม ข่ำวจัดซื้อจัดจ้ำง ข่ำวรับ
สมัครงำนและข่ำวประชำสัมพันธ์ รวมทั้งมีกำรใช้ Facebook Page ซึง่เป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่สำมำรถกระจำยข่ำวสำร
ได้อย่ำงรวดเร็ว 
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8.3.2 ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ (องค์การมหาชน) 
ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ หรือ Creative Economy Agency (CEA) เป็นองค์กรภำยใต้รัฐบำล

สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีซึ่งมีจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำและสนับสนุนธุรกิจของคนไทยโดยมีกำรผสมผสำนระหว่ำง
นวัตกรรมสมัยใหม่และควำมคิดที่แปลกใหม่เพื่อเป็นกำรยกระดับสินค้ำและเพิ่มมูลค่ำของตนเอง ทั้งนี้จุดมุ่งหมำยของ
ทำงหน่วยงำนนอกจำกกำรพัฒนำสินค้ำแล้ว ยังต้องกำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่ำงๆ เพื่อน ำไปเข้ำสู่เวทีโลกเพื่อน ำ
ผลงำนเข้ำไปแข่งขันกับประเทศต่ำงๆ และขยำยตลำดต่อไปในอนำคต 

 
ดังนั้น ทำงหน่วยงำนจึงมีกำรเก็บข้อมูลที่แตกต่ำงออกไปจำกหน่วยงำนอ่ืนๆ เนื่องจำกจะมีข้อมูลเชิงองค์

ควำมรู้ร่วมสมัยเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงบทควำมที่อยู่ในเชิงศิลปะเพื่อธุรกิจโดยผู้อ่ำนสำมำรถน ำไปศึกษำและต่อยอด
ธุรกิจของตนเองได้ รวมถึงข้อมูลสถิติในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ที่มีกำรจัดท ำให้เข้ำใจและเข้ำถึงได้ง่ำยได้มีกำรจัดเก็บอยู่
ภำยในหน่วยงำนเพื่อศิลปินสำมำรถน ำไปคำดคะเนสถำนกำรณ์อุตสำหกรรมในอนำคตได้อย่ำงแม่นย ำมำกข้ึน โดยทำง
หน่วยงำนมีกำรเปิดให้เข้ำถึงข้อมูลในช่องทำง https://www.cea.or.th/ 
 
รูปแบบและวัตถุประสงค์ ของฐานข้อมูลส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
 ทำงหน่วยงำนมีควำมต้องกำรสนับสนุนศิลปินและผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมต่ำงๆ  จึงมีกำรเผยแพร่
ข้อมูลที่สำมำรถน ำไปต่อยอดธุรกิจได้ดีขึ้น ส ำหรับช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลได้มีกำรใช้ช่องทำงออนไลน์ท ำให้ผู้ศึกษำ
สำมำรถค้นคว้ำเข้ำถึงได้จำกทุกที่และทุกเวลำ ดังนั้นรูปแบบกำรแสดงผลข้อมูลจึงมีลักษณะที่เข้ำใจง่ำย ไม่ซับซ้อน
จนเกินไปท ำให้ผู้ที่เข้ำมำศึกษำไม่จ ำเป็นจะต้องเป็นกลุ่มนักวิชำกำรเท่ำนั้น  นอกจำกนี้ยังมีกำรใช้สีสันมำประยุกต์
เพื่อให้เข้ำใจง่ำยมำกขึ้นอีกด้วย กำรแสดงข้อมูลในส่วนมำกจะเป็นกำรแสดงข้อมูลบนหน้ำเว็บไซต์ หรือ ในรูปแบบ 
.HTML โดยประกอบไปด้วย ตัวอักษรอธิบำย และรูปภำพประกอบ 
 
รายละเอียดข้อมูลที่มีการจัดเก็บ ของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

ทำงหน่วยงำนมีกำรแสดงผลข้อมูลเชิงรำยละเอียดข้อมูลเบื้องต้นเท่ำนั้น โดยไม่ได้มีกำรลงรำยละเอียดเป็น
รำยงำนหรือบทควำมจะเป็นกำรอธิบำยพอสังเขปเท่ำนั้น ทั้งนี้ทำงหน่วยงำนมีกำรวำงรูปแบบกำรจัดแสดงข้อมูลที่
น่ำสนใจโดยใช้รูปภำพและสีสันเข้ำมำช่วย หลังจำกกำรศึกษำฐำนข้อมูลที่ปรึกษำสำมำรถน ำมำจัดกลุ่มข้อมูลได้ดังนี้ 

1. องค์ควำมรู ้
2. ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 
3. ข้อมูลสถิติ 
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โดยแต่ละประเภทของข้อมูลจะมีกำรจัดเก็บที่แตกต่ำงกันซึ่งสำมำรถน ำมำอธิบำยรำยละเอียดดังนี้ 
1. องค์ความรู ้

ส ำหรับองค์ควำมรู้ที่ทำงหน่วยงำนมีกำรจัดเก็บจะเป็นกำรมุ่งเน้นในโปรเจคของทำงหน่วยงำนเองที่เคยได้ท ำ
มำแล้ว โดยในฐำนข้อมูลมีกำรจ ำแนกตำมสำขำ ได้แก่ กรุงเทพ ขอนแก่น และเชียงใหม่ซึ่งสำมำรถจ ำแนกตำมปีได้ท ำ
ให้ผู้ที่ต้องกำรศึกษำโครงกำรของทำงหน่วยงำนย้อนหลังสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงสะดวก นอกจำกนี้ยังมีกำรเก็บ
ข้อมูลองค์ควำมรู้ในด้ำนรำยงำนและผลงำนวิจัยที่ได้มีกำรจัดท ำโดยทำงหน่วยงำนเอง จำกกำรศึกษำสำมำรถน ำมำ
สรุปเป็นตำรำงได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 24 รายการองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมการแสดงของส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

ประเภท รายการข้อมูล 
รำยงำนและผลงำนวิจัย กำงแผ่นฟิล์มถึงไฟล์หนังดิจิทัล: ส ำรวจภำพรวมอุตสำหกรรมภำพยนตร์ฮ่องกง 

ควำมบันเทิงในยุคหน้ำ ควำมบันเทิงจ ำเพำะบุคคล 
เหลียวกลับแล้วมองไปข้ำงหน้ำ: ภำพรวมอุตสำหกรรมภำพยนตรไ์ทย 

โปรเจค Bangkok Design Week 2018   
Bangkok Design Week 2019   
นวัตกรรม Active Play 

ที่มำ: https://www.cea.or.th/ 
 

2. ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
ส ำหรับกำรแบ่งปันข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์นั้น ทำงหน่วยงำนได้มีกำรใช้ช่องทำง Facebook Page 

เพื่อกระจำยข่ำวสำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนทั้ง 3 สำขำ เช่น กำรเปิดรับสมัครประกวดแบบ TCDC สำขำ สงขลำ 
นอกจำกนี้ยังมีกำรแบ่งปันบทควำมและองค์ควำมรู้ที่เป็นสถำนกำรณ์ปัจจบุัน เช่น “Let’s Create” ยุทธศำสตร์ 10 ปี 
ที่มุ่งให้ประชำชนแสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์ได้ตลอดชีวิตและผลกระทบโควิด-19 ในอังกฤษ ส ำหรับข่ำวสำรกำรเปล่ีียน
แปลงภำยในองค์กรได้มีกำรแชร์ลงบนเพจอย่ำงสม่ ำเสมอ เช่น กำรให้บริกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ใน
สถำนกำรณ์กำรเเพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 กำรแชร์ข่ำวสำรอย่ำงหลำกหลำยสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรผู้ที่ เข้ ำมำศึกษำได้อย่ ำงหลำกหลำย และทำงหน่วยงำนได้มีกำรเชื่ อม Facebook Page  
เข้ำกับเว็บไซต์ท ำให้สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก 
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3. ข้อมูลสถิติ 
จำกที่ทำงส ำนักงำนได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรน ำควำมคิดสรำีงสรรค์เข้ำมำผนวกกับสินค้ำและบริกำร

ของไทยเพื่อเพิ่มมูลค่ำเข้ำสู่ตลำดโลก ฐำนข้อมูลจึงประกอบไปด้วยข้อมูลสถิติที่มีประโยชน์เชิงธุรกิจเพื่อให้ผู้เข้ำมำ
ศึกษำสำมำรถเข้ำใจภำพรวมและสถำนกำรณ์ปัจจุบัน โดยข้อมูลเชิงสถิติได้มีกำรน ำรูปภำพที่มีีสีสันพร้อมกับค ำอธิบำย
ที่ชัดเจนเพื่อห้ผู้ศึกษำได้เข้ำใจได้ง่ำยขึ้น โดยตัวอย่ำงหัวข้อเนื้อหำข้อมูลเชิงสถิติได้แก่ มูลค่ำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์
รำยสำขำของประเทศไทย สัดส่วนมูลค่ำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ทั้งหมดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และ
มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ประเทศไทย 

 
ตารางที่ 25 รายละเอียดองค์ความรู้ของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

ประเภท รายการข้อมูล 
ข้อมูลสถิติ มูลค่ำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์รำยสำขำของประเทศไทย 

แรงงำนสร้ำงสรรค์ของไทย 
สัดส่วนมูลคำ่อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ทั้งหมดต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ประเทศไทย 

ที่มำ: https://www.cea.or.th/ 
 

8.3.3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
หอศิลป์ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2538 โดยกรุงเทพมหำนคร หรือ กทม. ได้มีกำรร่วมมือกับทำงคณะกรรมกำร

โครงกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกำลที่ 9 จึงมีกำรเปิดหอศิลปะร่วมสมัยแห่งกรุงเทพมหำนคร โดยจัดตั้งอยู่ ณ 
สี่แยกปทุมวัน โดยจุดประสงค์หลักคือต้องกำรเผยแพร่งำนศิลปะและท ำให้ผู้คนสำมำรถเข้ำถึงงำนศิลปะได้ง่ำยขึ้นผ่ำน
นิทรรศกำรทั้งด้ำนดนตรี ภำพยนตร์ ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ของทำงหอศิลป์ นอกจำกนี้ยังมุ่งหมำยให้เป็นศูนย์
รวมส ำหรับผู้ที่สนใจงำนศิลปะได้เข้ำมำรวมตัวกันเพื่อท ำกิจกรรมด้ำนศิลปะที่ได้มีกำรจัดขึ้น เนื่องจำกได้เล็งเห็น
ควำมส ำคัญของศิลปะว่ำเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำมำรถขับเคลื่อนจิตใจของผู้คน พร้อมทั้งยังเป็นหนึ่งในกระบวนกำร
สร้ำงสรรค์ที่สำมำรถท ำให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ และสร้ำงแรงบันดำลใจแก่ผู้คนอีกด้วย ทั้งนี้ทำงหน่วยงำนมีกำร
ด ำเนินงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ 60 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินโครงกำรในอนำคตและหำกผู้สนใจศึกษำข้อมูล
สำมำรถเข้ำได้ที่ https://www.bacc.or.th/  
 
รูปแบบและวัตถุประสงค์ ของฐานข้อมูลหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 เนื่องจำกทำงหอศิลป์ต้องกำรเป็นพื้นที่กลำงในกำรรวมตัวส ำหรับทุกคนที่สนใจงำนศิลปะจึงมีกำรร่วมมือกับ
ทำงศิลปินและหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อเข้ำมำจัดแสดงผลงำนและรังสรรค์นิทรรศกำร ด้วยสถำนที่จัดงำนอยู่ใจกลำงเมือง
ท ำให้สำมำรถเข้ำถึงผู้คนได้อย่ำงหลำกหลำย หอศิลป์จึงได้กลำยเป็นทั้งสถำนที่ท่องเที่ยวและสถำนที่ชมงำนศิลปะ
ในทำงเดียวกัน  ดังนั้นทำงหน่วยงำนได้มีกำรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของกำรแสดงบนหน้ำเว็บไซต์ (.HTML) และกำร
แสดงรูปภำพ (.JPG) เพื่อท ำให้ผู้สนใจสำมำรถเข้ำใจได้มำกข้ึนเก่ียวกับเนื้อหำและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับศิลปะ 
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รายละเอียดข้อมูลที่มีการจัดเก็บ ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
รำยละเอียดของข้อมูลจะไม่ได้มีควำมละเอียดสูงนักจะเป็นเพียงกำรอธิบำยรำยกำรข้อมูลหน้ำเว็บไซต์โดยใช้

รูปภำพประกอบเป็นส่วนมำก อย่ำงไรก็ตำมทำงหน่วยงำนมีกำรจัดเก็บข้อมูลในอดีตเอำไว้ในฐำนข้อมูลและมีกำร
เผยแพร่ให้คนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้ รวมถึงมีกำรเน้นไปที่กำรแสดงข้อมูลในเชิงรูปภำพซึ่งเป็นส่วนส ำคัญในกำรท ำให้
ผู้เข้ำมำศึกษำเข้ำใจงำนศิลปะได้มำกข้ึน จำกกำรศึกษำสำมำรถน ำมำสรุปกลุ่มข้อมูลได้ทั้งหมด 2 กลุ่มได้แก่ 

1. องค์ควำมรู ้
2. ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 

 
กำรจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภทมีลักษณะที่แตกต่ำงกัน ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้ 

1. องค์ความรู ้
มีกำรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและนิทรรศกำรที่หน่วยงำนเคยจัดขึ้น ส ำหรับสำขำกำรแสดง ข้อมูลจะ

อยู่ภำยในหมวดหมู่ของกำรแสดง ภำพยนตร์และวรรณกรรม ในเชิงรูปแบบกำรน ำเสนอข้อมูล มีกำรอธิบำยรำยกำร
ข้อมูลพอสังเขป หำกประสงค์จะเข้ำถึงข้อมูลเชิงลึก สำมำรถสอบถำมได้ที่ทำงหอศิลป์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม 

 
ตารางที่ 26 รายละเอียดองค์ความรู้ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

ประเภท รายการข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 

กำรแสดง กิจกรรมที่แสดงแล้ว • วัน/เวลำ กำรจัดแสดงงำน 

• รำยละเอียดผลงำน 

• ภำพตัวอย่ำง 

ภำพยนตร์ 

วรรณกรรม 

ที่มำ: https://www.bacc.or.th/ 
 

2. ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
มีกำรเผยแพร่และเพิ่มข้อมูลข่ำวสำรอยู่เป็นประจ ำโดยเนื้อหำข่ำวสำรจะเป็นกิจกรรมภำยในและนิทรรศกำร

ต่ำงๆ เพื่อเชิญชวนผู้สนใจให้เข้ำร่วมกิจกรรม เช่น กำรประกำศรำงวัล EARLY YEARS PROJECT #5 by MILLCON: 
20/20 ‘เปลี่ยน’ (Fluidity of Change) นิทรรศกำรศิลปกรรมช้ำงเผือก ครั้งที่ 9 “สยำมเมืองยิ้ม” และ กำรประชุม
นำนำชำติทำงศิลปะกำรแสดงแห่งกรุงเทพฯ นอกจำกนี้ยังมีข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับโครงกำรของทำงหน่วยงำนอีกด้วย 
อำทิ เช่น โครงกำรสนับสนุนพื้นที่กำรแสดงส ำหรับศิลปินสำขำศิลปะกำรแสดง โดยหอศิลป์  กรุงเทพฯ ช่องทำงกำร
เข้ำถึงข้อมูลจะไม่ได้มีเพียงหน้ำเว็บไซต์เท่ำนั้นเพรำะยังมีกำรใช้ช่องทำง Facebook Page, YouTube และ 
Instragram อีกด้วย  

 
  

https://www.bacc.or.th/
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8.3.4 ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ทำงมหำวิทยำลัยขอนแก่นได้พยำยำมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสำนจึงได้พัฒนำออกมำเป็นโครงกำรศูนย์

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสำนที่ดูแลโดยคณะศึกษำศำสตร์และได้เปลี่ยนเป็นศูนย์วัฒนธรรมในเวลำต่อมำ ปัจจุบันนี้  
ศูนย์วัฒนธรรมได้ตั้งอยู่ภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่นโดยเปิดให้ทั้งนักศึกษำและคนภำยนอกเข้ำชมได้ จุดมุ่งหมำย
หลัก  คือกำรอนุ รักษ์และฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึ ง เผยแพร่และส่ งต่อใ ห้ เด็กรุ่ น ใหม่ผ่ ำนกำร 
บูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ ยังมีกระบวนกำรร่วมสร้ำงเครือข่ำย
กำรท ำวิจัยร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ อีกด้วย ผู้ที่สนใจสำมำรถเข้ำถึงฐำนข้อมูลที่ทำงหน่วยงำนท ำกำรจัดเก็บได้จำก 
https://cac.kku.ac.th 
 
รูปแบบและวัตถุประสงค์ ของฐานข้อมูลศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ด้วยควำมต้องกำรที่จะเป็นศูนย์วัฒนธรรมซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บองค์ควำมรู้ที่ส ำคัญเอำไว้ด้วยกัน
ส่งผลให้ฐำนข้อมูลของทำงศูนย์วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยขอนแก่นได้มีกำรจัดเก็บองค์ควำมรู้อย่ำงมำกมำยและ
หลำกหลำย ซึ่งมีกำรแสดงผลในรูปแบบของ .HTML เป็นหลักหรือกำรอธิบำยบนหน้ำเว็บไซต์ นอกจำกนี้ยังมีกำร
แสดงผลในรูปแบบ .PDF ซึ่งเป็นในเชิงของบทควำมและรำยงำนต่ำงๆ และทำงหน่วยงำนได้ีเล็งเห็นควำมส ำคัญของ
สื่อจึงมีกำรแสดงผลในรูปแบบของ .MP4 เพื่อท ำให้ผู้ศึกษำเข้ำใจได้ดีและง่ำยขึ้น รวมถึงกำรแสดงในรูปแบบรูปภำพ 
หรือ .JPG อีกด้วย 
 
รายละเอียดข้อมูลที่มีการจัดเก็บ ของศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ทำงศูนย์วัฒนธรรมได้มีกำรจัดเก็บข้อมูลที่มีควำมละเอียดสูงซึ่งมีทั้งรำยละเอียดศิลปินและผู้เชี่ยวชำญใน
อุตสำหกรรมนี้ รวมถึงมีกำรจัดเก็บข้อมูลองค์ควำมรู้ทั่วไปด้ำนงำนศิลปะกำรแสดงภำคอีสำนอีกด้วย หลัง จำก
กำรศึกษำฐำนข้อมูลอย่ำงละเอียดที่ปรึกษำสำมำรถน ำข้อมูลมำสรุปได้ทั้งหมดโดยมีกำรจ ำแนกเป็นหมวดหมู่ได้
ทั้งหมด 3 กลุ่ม 

1. ศิลปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรม 
2. องค์ควำมรู ้
3. ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 

 
โดยแต่ละประเภทของข้อมูลจะมีกำรจัดเก็บที่แตกต่ำงกันซึ่งสำมำรถน ำมำอธิบำยรำยละเอียดดังนี้ 

1. ศิลปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม 
ส ำหรับข้อมูลของศิลปินในฐำนข้อมูลของศูนย์วัฒนธรรม ได้มีกำรจ ำแนกหมวดหมู่เอำไว้อย่ำงชัดเจน เช่น 

หมวดหมู่ศิลปินหมอล ำ ได้มีกำรจ ำแนกเป็น ศิลปินแห่งชำติ วำดขอนแก่น หมอล ำพันปี และศิลปินทั้งหมด ทั้งนี้ข้อมูล
ทั้งหมดจะเป็นเพียงข้อมูลของศิลปวัฒนธรรมอีสำนเท่ำนั้น ไม่มีกำรจัดเก็บข้อมูลศิลปะวัฒนธรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจำก
อีสำน ส ำหรับข้อมูลศิลปินแต่ละคนจะมีกำรจัดเก็บผลงำนที่มีกำรแสดงผลในรูปแบบบของไฟล์เสียงและวิดีโอเอำไวท้ ำ
ให้ผู้เข้ำศึกษำสำมำรถเข้ำใจและแยกควำมแตกต่ำงของศิลปินหลำกหลำยท่ำนได้ชัดเจนมำกขึ้น นอกจำกนี้ยังมีกำร
ระบุประเภทกำรแสดงของศิลปินหรือคณะละคร ประวัติส่วนตัว อำชีพปัจจุบัน สังกัด บทบำทในกำรแสดง และผลงำน
กำรแสดงเอำไว้อย่ำงละเอียด 
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ตารางที่ 27 รายละเอียดศิลปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการแสดงของศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
ประเภท รายการข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 

ศิลปินหมอล ำ ศิลปินแห่งชำต ิ เคนดำเหลำ 

ฉวีวรรณ 

ป.ฉลำดน้อย 

วำดขอนแก่น คณะก้องสยำม บันเทิงศิลป์  เรื่องบุญได้แกผู่้ท ำกรรม
ได้แก่ผู้ก่อ บำนเย็น รำกแก่น 
คณะแก่นนคร บันเทิงศิลป์  เรื่องยำยพูนทรัพย ์
คณะชุมแพคอมพิวเตอร์  เรื่องบุญน ำกรรมสนอง 

ศิลปินท้ังหมด หมอล ำ:ค ำเก่ง 

หมอล ำ:ชนำภำบุญล้อม 

หมอล ำ:ป.ฉลำดน้อย 

อื่นๆ 

หมอล ำพันป ี หมอล ำพันปี 1-7 

ผลงำนศลิปิน บุญช่วง เด่นดวง 

คณะรัตนศลิป์อินตำไทยรำษฏร ์

กำรแสดงกลำงคืน 

ประวัติศลิปินหมอล ำ นำงทองศรี ศรีรักษ์ (ฉำยำหมอ
ล ำว่ำ หมอล ำอรอุมำ  
จันทรวงษำ) 

 ประเภทกำรแสดง 

 ประวัตสิ่วนตัว 

 อำชีพปัจจุบัน 

 สังกัด 

 บทบำทในกำรแสดง 

 ผลงำนกำรแสดง 

นำงสง่ำ สีทรำยฟอง  
(นำมสกุลเดิม ปตัถำ) 

นำงบัวใส ศิริดล 

ศิลปินมรดกอีสำน  
ปี 2548 - 2563 

สำขำวรรณศลิป ์ ทองเจริญ ดำเหลำ 

ประยงค ์มลูสำร (ยงค ์ยโสธร) 

ปรำโมทย์ ในจติ (จินตรัย) 

สำขำศิลปะกำรแสดง ทองเยี่ยม ประสมพืช 

สมบัติ เมทะน ี

บุญช่วง เด่นดวง 

ที่มำ: https://cac.kku.ac.th/ 
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2. องค์ความรู ้
ทำงศูนย์วัฒนธรรมได้มีกำรจัดเก็บองค์ควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรมของทำงภำคอีสำนเอำไว้ ดังนั้นข้อมูลกำรแสดง

ต่ำงๆ จะเป็นกำรมุ่งเน้นกำรเก็บข้อมูลของกำรแสดงของชำวอีสำนเท่ำนั้น กำรเก็บข้อมูลได้มีกำรแบ่งหัวข้อเอำไว้อย่ำง
ชัดเจน เช่น ฐำนข้อมูลหมอล ำ ฐำนข้อมูลศิลปวัฒนธรรม และฐำนข้อมูลกำรแสดงภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นอกจำกนี้ในแต่ละหมวดหมู่ได้มีกำรจ ำแนกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อควำมสะดวกในกำรค้นหำข้อมูลซึ่งกำรเก็บข้อมูลประเภท
เพลงที่ใช้ในกำรแสดงจะมีกำรแสดงข้อมูลในรูปแบบของไฟล์เสียงและวิดีโอโดยมีกำรจัดแยกประเภทของเพลงเอำไว้  
 
ตารางที่ 28 รายละเอียดองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมการแสดงของศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประเภท รายการข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
ฐำนข้อมูลหมอล ำ บทกลอนหมอล ำ ล ำเต้ย เชิญเที่ยวชมเมืองสกลนคร 

(ฝ่ำยหญิง อ.อนงค์น้อย นกเขำทอง) 
ล ำลอง ประวัติหลวงปู่สิม 
ล ำลอง ประวัติหลวงปู่ฝั้น 

ควำมเป็นมำของหมอล ำ  
ประเภทหมอล ำ  

ฐำนข้อมูลกำรแสดงภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

กำรแสดง วีดีทัศน์กำรแสดง ชมกำรแสดงในรูป 
แบบวีดีทัศน์ 

เพลงหมอล ำ ฟังเพลงของศิลปินหมอ
ล ำ 

ชุดที ่1 เพลงตับเต่ำ 
ชุดที ่2 แขบลำน 

ข้อมูลอีสำน ดนตรี ภูมิปัญญำ และเทคโนโลยี ดนตรีและกำรแสดง 
บทควำม จำมควำมงำมที่ต้องแบกหำม  

ที่มำ: https://cac.kku.ac.th/ 
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3. ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
มีกำรอัปโหลดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม ข่ำวสำรและข้อมูลใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลำโดยมีกำรกระจำยข่ำวสำรผ่ำน

ทำงหน้ำเว็บไซต์ในหัวข้อ ข่ำวศูนย์วัฒนธรรม โดยในหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วยข่ำวกิจกรรม นิทรรศกำร และกำร
เปลี่ยนแปลงต่ำงๆ  ทั้งภำยในโครงสร้ำงของศูนย์วัฒนธรรมเองด้วย เช่น ร่วมสร้ำงก ำลังใจฝ่ำภำวะโควิดกับนทิรรศกำร
ที่ทุกท่ำนสำมำรถเป็นส่วนส ำคัญใน “วำดด้วยใจ สู้ภัยโควิด” บูรณำกำรศิลปะร่วมสมัยเปิดพื้นที่เรียนรู้สู่งำน
สร้ำงสรรค์ และศูนย์วัฒนธรรมร่วมทดสอบระบบใช้งำนกำรปฏิบัติงำนทำงไกลด้วย Google Hangout ซึ่งหลังจำก
กิจกรรมเหล่ำนี้ได้จบไปแล้วได้มีกำรประมวลภำพกิจกรรมเข้ำไว้ด้วยกัน นอกจำกเว็บไซต์ของทำงหน่วยงำนแล้วยังมี
กำรเผยแพร่ข่ำวสำรผ่ำน Facebook Page Twitter และ YouTube เพื่อให้สะดวกแก่ผู้ใช้งำนที่สำมำรถเลือกช่องทำง
ที่เหมำะสมกับตนเองได้  
 
8.3.5 คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คณะศิลปกรรม มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมเป็นหนึ่งในหน่วยงำนหลักของทำงมหำวิทยำลัยสำรคำมที่ถูกจัดตัง้
ขึ้นเพื่ออนุรักษ์ ศึกษำ และวิจัยงำนสร้ำงสรรค์ที่เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรม ปัจจุบันได้รับกำรยกระดับเป็นศูนย์รวมของ
อุตสำหกรรมศิลปกรรมศำสตร์ของกลุ่มประเทศกัมพูชำ สปป.ลำว สหภำพเมียนมำร์ ไทย และเวียดนำม หรือ กลุ่ม 
CLMV โดยมีจุดมุ่งหมำยในกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ซึ่งกันและกันเพื่อเรียนรู้และสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ นอกจำกนี้ยังมี
หน้ำที่ในกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพออกมำเพื่อสำนต่อควำมตั้งใจเหล่ำนี้อีกด้วย ดังนั้นทำงหน่วยงำนจึงมีกำรเก็บ
ข้อมูลรวบรวมเอำไว้ และผู้ ที่ ต้ องกำร เข้ ำ ไปศึ กษำสำมำรถ เข้ ำถึ ง ได้ จำก เว็บ ไซต์ ของทำงหน่วยงำน 
https://fineart.msu.ac.th/th/ 
 
รูปแบบและวัตถุประสงค์ ของฐานข้อมูลคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 เนื่องจำกทำงหน่วยงำนต้องกำรจะพัฒนำและสืบทอดองค์ควำมรู้ทำงศิลปกรรมจึงมีกำรเก็บข้อมูลเป็นของ
ตนเองเพื่อน ำไปต่อยอดในอนำคตรวมถึงเป็นองค์ควำมรู้ให้แก่นักศึกษำที่จะจบไปเป็นบุคคลำกรที่รังสรรค์ผลงำนใน
อนำคต ดังนั้นทำงหน่วยงำนจึงมีกำรเก็บข้อมูลไว้อย่ำงมำกมำยหลำกหลำยส่ งผลให้เกิดกำรเก็บข้อมูลหลำกหลำย
ประเภท ได้แก่ สไลด์ข้อมูล (.PPT) รูปภำพ (.JPG) และไฟล์หนังสือต่ำงๆในรูปแบบของ .DOCX, .PDF และกำร
แสดงผลเบื้องต้นในรูปแบบ .HTML โดยที่ข้อมูลเหล่ำนี้สำมำรถดำวน์โหลดได้ทุกคนไม่จ ำกัดว่ำจะต้องเป็นนักศึกษำ
เท่ำนั้น 
 
รายละเอียดข้อมูลที่มีการจัดเก็บ ของคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ทำงหน่วยงำนมีกำรจัดเก็บข้อมูลที่ละเอียดและมีกำรจัดหมวดหมู่อย่ำงชัดเจน โดยนอกจำกจัดหมวดหมู่
สำขำขององค์ควำมรู้ด้ำนศิลปกรรมแล้ว ได้มีกำรใช้รำยนำมอำจำรย์และผู้เขียนบทควำมเป็นปัจจัยในกำรแบ่งข้อมูล
อีกด้วยท ำให้สำมำรถเข้ำถึงทั้งองค์ควำมรู้และรำยนำมของผู้ที่เชี่ยวชำญด้ำนงำนศิลปกรรมซึ่งหลังจำกกำรศึกษำ
ฐำนข้อมูลสำมำรถน ำมำสรุปเป็นหมวดหมู่ของข้อมูลได้ทั้งหมด 3 กลุ่ม 

1. ศิลปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรม 
2. องค์ควำมรู ้
3. ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 
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โดยแต่ละประเภทของข้อมูลจะมีกำรจัดเก็บที่แตกต่ำงกันซึ่งสำมำรถน ำมำอธิบำยรำยละเอียดดังนี้ 
1. ศิลปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม 

รำยนำมของผู้เชี่ยวชำญและศิลปินศิลปะกำรแสดงได้มีกำรจัดเก็บอยู่ภำยในฐำนข้อมูลที่เป็นข้อมูลกำรเรียน
กำรสอนของทำงมหำวิทยำลัย โดยในแต่ละบุคคลจะมีควำมแตกต่ำงกันไปขึ้นอยู่กับสำขำวิชำที่ช ำนำญและวิชำที่สอน 
ส ำหรับผู้เข้ำมำศึกษำสำมำรถดำวน์โหลดเพื่อน ำไปต่อยอดควำมรู้ในอนำคตได้ ทั้งนี้ข้อมูลของศิลปินและผู้เชี่ยวชำญจะ
ไม่มีกำรจ ำแนกระหว่ำงศิลปะกำรแสดงดั้งเดิมและร่วมสมัยจะเป็นกำรจ ำแนกตำมชื่อบุีคคลเท่ำนั้น 
 
ตารางที่ 29 รายละเอียดศิลปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการแสดงของคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประเภท รายการข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 

สำขำวิชำ
ศิลปะกำรแสดง  

ผู้ช่วยศำสตรำจำย์ ดร.พีรพงศ์ เสนไสย พื้นฐำนนำฏยศิลป์ไทย 

ศิลปะกำรแสดงกับกฎหมำยทรัพยส์ินทำง
ปัญญำ 
หลักกำรวิเครำะห์และวิจำรณ์ศลิปะกำรแสดง  

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัทมำวดี ชำญสุวรรณ ทักษะนำฏยศลิป์ไทย 2 

นำฏยศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์  

วรรณกรรมนำฏยศิลปไ์ทย  

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พีระ พันลูกท้ำว ทักษะบัลเลต์ 5  

ศิลปกรรมกับกำรสื่อสำร 

พื้นฐำนนำฏยศิลป์ตะวันตก 

หอเกียรตยิศ
คณำจำรย ์

ดร.อุรำรมย์ จันทมำลำ 
• รำงวัลที่ได ้

• รำยละเอียดผลงำน 

อำจำรย์นฤทร์บดินทร์ สำลีพันธ์ 

ศิษย์ BalletMSU รุ่นที1่7 ได้เข้ำรว่มประกวด
กำรแข่งขัน A.T.O.D. International Dance 
Competition 2018 

บุคลำกรสำย
วิชำกำร 

อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำศิลปะกำรแสดง ผู้ช่วยศำสตรำจำย์ รัตติยำ โกมินทรชำต ิ

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริมงคล นำฏยกุล 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัทมำวดี ชำญสุวรรณ 
ที่มำ: https://fineart.msu.ac.th/th/ 
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2. องค์ความรู ้
ทำงคณะได้มีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ไว้ในรูปแบบเดียวกับศิลปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรมคือได้มีกำร

จ ำแนกเพียงสำขำศิลปะกำรแสดงจะไม่ได้มีกำรจ ำแนกระหว่ำงกำรแสดงแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยโดยมีกำรแบ่งตำม
วิชำที่ได้มีกำรเปิดสอน เช่น ประวัติศำสตร์ศิลปะกำรแสดง พื้นฐำนนำฏยศิลป์พื้นเมือง และสุนทรียศำสตร์ทำง
ศิลปะกำรแสดง นอกจำกนี้กำรค้นคว้ำวิจัยของทำงคณะทั้งหมดได้ถูกรวบรวมออกมำเป็นตำรำงที่จัดท ำโดยทำงคณะ
เองซึ่งได้ถูกแบ่งออกมำเป็นทั้งหมด 4 หมวดหมู่ ได้แก่ งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ บทควำมวิจัย/สร้ำงสรรค์/วิชำกำร 
หนังสือต ำรำ และควำมเชี่ยวชำญ ดังตำรำงต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 30 รายละเอียดองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมการแสดงของคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประเภท รายการข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 

สื่อกำรเรียนกำรสอนของ
ระดับปริญญำตรี 

ประวัติศำสตร์
ศิลปะกำรแสดง 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริมงคล นำฏยกุล 

อำจำรย์อรรจมำภรณ์ ชัยวิสุทธ์ิ 

พื้นฐำนนำฏยศิลป์พ้ืนเมือง อำจำรย์รตัติยำ โกมินทรชำต ิ

สุนทรียศำสตร์ทำง
ศิลปะกำรแสดง 

อำจำรย์ ดร.ยุทธศิลป ์จุฑำวิจิตร  

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริมงคล นำฏยกุล 

งำนค้นคว้ำและวิจัย งำนวิจัย 2557: ฟ้อนอีสำนกับกำรพัฒนำคณุภำพชีวิต 
ควำมเชื่อเรื่องนำคท่ีมีอิทธิพลต่อแนวคิดและรูปแบบกำร
สร้ำงงำนนำฏยศิลปไ์ทย 

กำรแสดงบลัเลต์ในงำนเลีย้งฉลองมงคลสมรสของชำวอีสำน
รุ่นใหม ่

งำนสร้ำงสรรค ์ 2559: เส็งสนั่น 
2560: ร ำบูชำแม่โพสพ  

2559: มองย้อนอดีต (Retro mode) 

บทควำมวิจัย/  
สร้ำงสรรค/์วิชำกำร 

2559: ประวัติและพัฒนำกำรบัลเลต์ในเขตภำคอีสำน  
พ.ศ. 2519 - 2559 [อ่ำน 104] 

หนังสือ/ต ำรำ 
 
 

2559: มั๊วเวียดนำม วัฒนธรรมบลัเล่ต์แห่งกรุงฮำนอย [อ่ำน 
172] 
2558: ผกำวลี ต ำนำนละครเวทีไทย [อ่ำน 126] 

2560: หลักกำรวิเครำะห์และกำรวิจำรณ์ ศลิปะกำรแสดง 
[อ่ำน 99] 

ควำมเชี่ยวชำญ กำรบริหำรจัดกำรศลิปะกำรแสดง 

ที่มำ: https://fineart.msu.ac.th/th/ 

  

https://fineart.msu.ac.th/research/show_detail.php?ID=0340
https://fineart.msu.ac.th/research/show_detail.php?ID=0124
https://fineart.msu.ac.th/research/show_detail.php?ID=0124
https://fineart.msu.ac.th/research/show_detail.php?ID=0359
https://fineart.msu.ac.th/research/show_detail.php?ID=0359
https://fineart.msu.ac.th/research/show_detail.php?ID=0154
https://fineart.msu.ac.th/research/show_detail.php?ID=0155
https://fineart.msu.ac.th/research/show_detail.php?ID=0216
https://fineart.msu.ac.th/research/show_detail.php?ID=0140
https://fineart.msu.ac.th/research/show_detail.php?ID=0140
https://fineart.msu.ac.th/research/show_detail.php?ID=0095
https://fineart.msu.ac.th/research/show_detail.php?ID=0097
https://fineart.msu.ac.th/research/show_detail.php?ID=0105
https://fineart.msu.ac.th/research/show_detail.php?ID=0139
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3. ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมและโครงกำรเป็นสิ่งที่ส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงมำกเพื่อท ำให้ผู้สนใจ

อุตสำหกรรมนี้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลำ ดังนั้นทำงคณะจึงมีระบบกำรประกำศข่ำวสำรโดยผ่ำนทำงหน้ำเว็บไซต์อย่ำง
สม่ ำเสมอ ซึ่งได้มีกำรจ ำแนกข่ำวสำรเป็น ข่ำวประชำสัมพันธ์ ส ำหรับนิสิต กิจกรรม และทุนกำรศึกษำ/วิจัย ท ำให้
ผู้สนใจสำมำรถเข้ำรับข่ำวสำรตำมประเภทที่ตนเองต้องกำร นอกจำกนี้ยังมีกำรประกำศข่ำวสำรภำยในของทำงคณะ
อีกด้วย ส ำหรับช่องทำงอื่นในกำรรับข่ำวสำรทำงคณะจะมีกำรใช้ Facebook Page เพื่อกระจำยข่ำวสำรอีกด้วย 
 
8.3.6 สรุปรายละเอียดแผนผังฐานขอ้มูลการแสดงและรายละเอียดหน่วยงานที่เป็นผู้จัดเก็บ 

จำกกำรศึกษำทั้ง 8 หน่วยงำนที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรแสดง ทำงที่ปรึกษำได้มีกำรน ำข้อมูลทั้งหมดมำ
สรุปและจัดกลุ่ม โดยจะท ำกำรวิเครำะห์แยกเป็น 2 ประเด็น คือ รำยละเอียดฐำนข้อมูล และ รูปแบบกำรแสดงข้อมูล 
โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 
1. สรุปรายละเอียดฐานข้อมูลศิลปะการแสดงของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 

ฐำนข้อมูลของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยทั้งภำคเอกชนและภำครัฐได้พบข้อมูลหลำกหลำย น ำมำ
สรุปเป็นหัวข้อได้ทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ ศิลปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรม ข้อมูลงำนด้ำนกำรแสดง องค์ควำมรู้ 
และข้อมูลสถิติ ทั้งนี้ ในแต่ละหน่วยงำนมีกำรจัดเก็บประเภทข้อมูลแตกต่ำงกันออกไปในด้ำนเนื้อหำข้อมูลจะสังเกตได้
ว่ำข้อมูลด้ำนศิลปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรมมีกำรเก็บข้อมูลในกลุ่มที่แตกต่ำงกันในแต่ละหน่วยงำน เช่น 
กระทรวงวัฒนธรรมจะมีกำรจ ำแนกเป็นประเภท รำยนำมผู้ได้รับรำงวัลศิลปำกร นักแสดงพื้นบ้ำน และเยำวชน
ต้นแบบดนตรีไทย ขณะที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีกำรแบ่งประเภทเป็นศิลปินแห่งชำติ บูรพศิลปิน และเครือข่ำยโขน
ชุมชน ซึ่งมีควำมเป็นไปได้ที่ทั้งรำยชื่อในแต่ละกลุ่มของทั้งสองหน่วยงำนทับซ้อนกันแต่ถูกจ ำแนกอยู่ในกลุ่มที่ต่ำงกัน 

 
นอกจำกนี้องค์ควำมรู้ด้ำนศิลปะกำรแสดงยังถูกกระจำยอยู่ตำมหน่วยงำนต่ำงๆ โดยมีกำรจัดรูปแบบกำร

ค้นหำข้อมูลที่เข้ำถึงได้ยำกและซับซ้อนต่ำงกันไปในแต่ละหน่วยงำน ซึ่งองค์ควำมรู้ด้ำนกำรแสดงยังถูกจัดเก็บ ใน
รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่มีปรำกฎบนช่องทำงออนไลน์ท ำให้ผู้ที่ต้องกำรเข้ำถึงข้อมูลเป็นไปได้ยำกอีกด้วย ส ำหรับข้อมูล
สถิติจะสังเกตได้ว่ำจำกหน่วยงำนทั้งหมดมีเพียงส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ที่มีกำรจัดเก็บซึ่งแท้จริงแล้วเปน็
ประโยชน์ในเชิงธุรกิจอย่ำงมำก จำกข้อมูลข้ำงต้นสำมำรถน ำมำสรุปเป็นแผนภำพได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 56 สรุปรายละเอียดฐานข้อมูลด้านการแสดงในแต่ละหนว่ยงานของประเทศไทย 

ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
2. สรุปรูปแบบการแสดงข้อมูลด้านอุตสาหกรรมการแสดงของประเทศไทย 

รูปแบบข้อมูลนั้นเป็นตัวชี้วัดควำมละเอียดและควำมสำมำรถของผู้อ่ำนในกำรน ำข้อมูลไปใช้ได้อีกด้วย ดังนั้น
ทำงที่ปรึกษำจึงเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของรูปแบบข้อมูลที่มีกำรจัดเก็บ ทั้งนี้หลังจำกกำรค้นคว้ำข้อมูลทั้งหมดสำมำรถ
น ำมำจัดกลุ่มและสรุปได้ดังแผนภำพด้ำนล่ำง ซึ่งจะเห็นว่ำฐำนข้อมูลส่วนมำกเป็นกำรจัดเก็บในรูปแบบของ .HTML 
หรือกำรอธิบำยบนหน้ำเว็บไซต์พอสังเขปจะไม่มีกำรลงรำยละเอียดเชิงลึก ขณะเดียวกันในบำงหน่วยงำนจะมีกำรเก็บ
ข้อมูลในเชิง .PDF โดยจะเป็นในรูปแบบของหนังสือและรำยงำนซึ่งจะมีรำยละเอียดอธิบำยที่สำมำรถน ำไปต่อยอดทำง
วิชำกำรได้ นอกจำกนี้หน่วยงำนส่วนมำกได้มีกำรจัดเก็บข้อมูลที่เป็นไฟล์วิดีโอหรือเพลง (.MP4) ท ำให้ผู้เข้ำมำศึกษำ
สำมำรถเข้ำใจและเห็นภำพของกำรแสดงต่ำงๆ มำกข้ึน 

 

 
ภาพที่ 57 สรุปรายละเอียดข้อมลูสาขาศิลปะการแสดงในแต่ละหน่วยงานของประเทศไทย 

ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
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จำกข้อมูลข้ำงต้น ท ำให้เข้ำใจสถำนกำรณ์ของข้อมูลที่มีกำรจัดเก็บโดยหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้ง 8 หน่วยงำน ซึ่งจะ
เห็นได้ว่ำ รำยละเอียดของข้อมูลที่มีกำรจัดเก็บมักจะเป็นข้อมูลองค์ควำมรู้ แล้วข้อมูลศิลปินเป็นหลัก แต่ยังไม่มีข้อมูล
ในรูปแบบแบบอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลสถิติมำกเท่ำที่ควร ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์กับกำรออกแบบฐำนข้อมูลของ
อุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของไทยต่อไป ล ำดับถัดไป จะเป็นกำรน ำเสนอข้อมูลกรณีศึกษำกำรจัดเก็บข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับศิลปะกำรแสดงในต่ำงประเทศ เพื่อศึกษำเป็นแนวทำงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลได้อย่ำงน่ำสนใจต่อไป  
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8.4 กรณีศึกษาต้นแบบด้านฐานข้อมูลจากต่างประเทศ 
เมื่อได้เข้ำใจลักษณะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของไทย ที่มีกำรจัดเก็บโดยหน่วยงำน

ภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่ได้น ำเสนอไปข้ำงต้นแล้วนั้น ในส่วนต่อไปนี้ จะเป็นกำรน ำเสนอข้อมูลกรณีศึกษำด้ำนฐำนข้อมูล
ของต่ำงประเทศ ว่ำในแต่ละประเทศนั้น มีกำรด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลเป็นอย่ำงไร มีรำยละเอียดข้อมูลที่จัดเก็ บ 
รวมถึงรูปแบบวิธีกำรน ำเสนอที่น่ำสนใจอย่ำงไรบ้ำง โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรศึกษำเพื่อเป็นต้นแบบ หรือแนวทำงที่จะ
น ำมำปรับใช้กับกระบวนกำรออกแบบฐำนข้อมูลส ำหรับอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของไทยต่อไป 

 

 
ภาพที่ 58 เกณฑ์การคัดเลือกกรณีศึกษาแบบจากต่างประเทศ 

 
ในกำรศึกษำกำรจัดท ำฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงจำกกรณีศึกษำประเทศต้นแบบ ที่ปรึกษำได้

ก ำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำประเทศต้นแบบเพื่อกำรศึกษำในโครงกำรนี้ ดังนี้ 
 เป็นประเทศที่มีหน่วยงำนรับผิดชอบกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและฐำนข้อมูลอุตสำหกรรม

ศิลปะกำรแสดง 
 จัดท ำฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงในประเทศต้นแบบมีกำรจัดเก็บและน ำเสนอข้อมูลที่ มี

รำยละเอียดครบถ้วน ก่อให้เกิดประโยชน์ ด้ำนกำรอนุรักษ์ กำรศึกษำ หรือกำรต่อยอดทำงธุรกิจ 
 รูปแบบของฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของประเทศต้นแบบมีควำมน่ำสนใจในรูปแบบและ

เนื้อหำที่ท ำกำรน ำเสนอ ผู้ใช้สำมำรถท ำกำรสืบค้นข้อมูลได้ง่ำย  
จำกเกณฑ์ในกำรคัดเลือกประเทศกรณีศึกษำด้ำนฐำนข้อมูลในข้ำงต้น จึงได้ประเทศที่จะท ำกำรศึกษำเป็น

กรณีตัวอย่ำงด้ำนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะกำรแสดง 2 ประเทศ คือ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศ
สิงคโปรซ์ึ่งล ำดับถัดไป จะเป็นกำรน ำเสนอข้อมูลรำยละเอียดกำรจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงำนในแต่ละประเทศ ดังนี้ 
 
8.4.1 กรณีศึกษาฐานข้อมูลประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีควำมโดดเด่น ด้ำนศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยมีศิลปะกำรแสดงของประเทศ
ญี่ปุ่นมำกกว่ำ 5 ประเภท ที่ได้รับกำรขึ้นบัญชีมรดกทำงวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ( Intangible Cultural Heritage) 
ของ UNESCO โดยประเทศญี่ปุ่นมีหน่วยงำนหลักที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของ
ประเทศ คือ Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology (MEXT) 
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ภาพที่ 59 หน่วยงานที่มีการจัดเก็บและน าเสนอข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงของญ่ีปุ่น 

ที่มำ: เว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงำนข้ำงต้น 
 

ประเทศญี่ปุ่นมีหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะกำรแสดงประกอบด้วย       
2 หน่วยงำนหลัก คือ 1. Japan Arts Council และ 2. Japan Foundation โดยมีรำยละเอียดของฐำนข้อมูลของแต่
ละหน่วยงำน ดังนี้ 

 

 การจัดเก็บข้อมูลศิลปะการแสดงของ Japan Arts Council 
Japan Arts Council เป็นสถำบันอิสระภำยใต้กำรก ำกับดูแลของรัฐบำล ได้รับกำรก่อตั้งขึ้นเพื่อกำรอนุรักษ์

และส่งเสริมศิลปะกำรแสดงดั้งเดิม รวมถึงกำรส่งเสริมและสร้ำงควำมนิยมของศิลปะกำรแสดงสมัยใหม่ โดย Japan 
Arts Council มีกำรน ำเสนอข้อมูลด้ำนศิลปะกำรแสดง บนเว็บไซต์ https://www.ntj.jac.go.jp/english/  

 

 
ภาพที่ 60 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์และโครงสร้างเว็บไซต์ของ Japan Arts Council 

ที่มำ: เว็บไซต์ของ Japan Arts Council และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 

  

Japan Arts Council

                                                      Ministry of Education, Culture, 
Sports, science and Technology (MEXT)                                           
                                                               

                   : https://www.ntj.jac.go.jp/english.html

Japan Foundation 

                                                                                      
                                                               Ministry of Foreign 
Affairs (MOFA)                                                                     

                   : https://performingarts.jp/index.html

Website Structure

1. Outline of Japan Arts Council 
• History
• Activities
• Finances
• Organization

2. Introduction to
• Introduction to KABUKI
• Introduction to BUNRAKU
• Introduction to 

NOH&KYOGEN
3. Performance schedule

• National Theatre
• National Engei Hall
• National Noh Theatre
• National Bunraku Theatre
• Information for Customers

             website

4. Access Facilities
• National Theatre
• National Engei Hall
• National Noh Theatre
• National Bunraku Theatre
• National Theatre Okinawa
• New National Theatre, 

Tokyo
• Traditional Performing Arts 

Information Centre
5. Exhibition Schedule
6. Other

• Tickets
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จำกกำรค้นคว้ำข้อมูลบนเว็บไซต์ของ Japan Arts Council พบว่ำมีรำยละเอียดข้อมูลที่น ำเสนอหลำกหลำย
ประเภท โดยจะถูกจัดอยู่ใน 2 ส่วนหลัก คือ 1. Access Facilities คือกำรเข้ำถึงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเชิงสถำนที่
ของ Japan Arts Council เช่น โรงละครแห่งชำติ และ Information Center และ 2. ‘Introduction to’ ซึ่งจะเป็น
กำรน ำเสนอข้อมูลกำรแสดงดั้งเดิมของญี่ปุ่น 3 กำรแสดง ได้แก่ Kabuki Bunraku และ Noh&Kyogen ซึ่ง
รำยละเอียดข้อมูลทั้ง 2 ส่วนนั้น ประกอบด้วย ข้อมูลบุคลำกร/หน่วยงำน กำรแสดง/PR และข้อมูลองค์ควำมรู้ แต่ไม่
ปรำกฎข้อมูลเชิงสถิติมำกนัก โดยจะมีรำยละเอียดของข้อมูลที่มีกำรน ำเสนอแต่ละส่วน ดังนี้ 
 

1. Access Facilities (สถำนที่ภำยใต้กำรดูแลของ Japan Arts Council) 
Japan Arts Council มีบทบำทในกำรบริหำรจัดกำรโรงละครแห่งชำติของญี่ปุ่นทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ 

National Theatre, National Engei Hall, National Noh Theatre, National Bunraku Theatre, National 
Theatre Okinawa แ ล ะ  New National Theatre, Tokyo ร ว ม ถึ ง หน่ ว ย ง ำน  Traditional Performing Arts 
Information Centre โดยบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน จะน ำเสนอข้อมูลของแต่ละโรงละคร ประกอบด้วย ข้อมูลที่อยู่ 
ขนำดของเวที จ ำนวนที่นั่ง รูปแบบกำรแสดงหลักของโรงละครนั้น (โดยมีแผนผังที่นั่งเป็นไฟล์ภำพ บอกรูปแบบและ
จ ำนวนกำรจัดเรียงของที่นั่ง) และข้อมูลกำรเดินทำงมำยังโรงละครด้วยวิธีต่ำงๆ และระยะเวลำกำรเดินทำง
โดยประมำณ เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังมีกำรให้ข้อมูล Performance Schedule หรือตำรำงกำรแสดงของแต่ละโรง
ละครอีกด้วย 

 

 
ภาพที่ 61 ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลโรงละครแห่งชาติของญ่ีปุน่ 

ที่มำ: เว็บไซต์ของ Japan Arts Council  
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2. Introduction to (กำรน ำเสนอข้อมูลขอองศิลปะกำรแสดงหลักของญี่ปุ่น) 
นอกจำกกำรน ำเสนอข้อมูลสถำนที่ที่อยู่ภำยใต้กำรดูแลของ Japan Arts Council แล้วนั้น ข้อมูลอีกส่วนที่มี

กำรน ำเสนอ คือกำรให้ข้อมูลกำรแสดงซึ่งเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 3 กำรแสดง คือ ได้แก่ Kabuki Bunraku 
และ Noh&Kyogen โดยแต่ละกำรแสดง จะมีกำรน ำเสนอตั้งแต่ข้อมูลเบื้องต้นของกำรแสดง ลักษณะเด่นของกำร
แสดง ลักษณะเวทีที่ใช้แสดง ตัวละครและนักแสดง กำรแสดงและดนตรีประกอบ ประวัติของกำรแสดงตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ตัวอย่ำงบทละครที่โดดเด่น และกำรเข้ำถึงกำรแสดงในปัจจุบัน  

จุดเด่นของข้อมูลที่มีกำรน ำเสนอ นอกจำกกำรน ำเสนอรำยละเอียดในเชิงลึกของกำรแสดงนั้นๆ ยังเป็นเรื่อง
ของรูปแบบกำรน ำเสนอที่น่ำสนใจ ยกตัวอย่ำงเช่น ในส่วนกำรให้ข้อมูลของเวทีที่ใช้แสดง ยังมีตัวอย่ำงคลิปหรือ  
อนิเมชั่นกำรท ำงำนของแต่ละองค์ประกอบของเวทีอีกด้วย หรือในส่วน ‘To the Theatre’ คือกำรเชื่อมโยงไปยังช่อง
ทำงกำรแสดงที่เปิดกำรแสดงอยู่ในปัจจุบัน และยังมีข้อมูลองค์ควำมรู้ประกอบ เพื่อเป็นกำรให้ข้อมูลแก่ผู้ชม เช่น 
มำรยำทในกำรรับชม วิธีกำรชมละคร เป็นต้น และที่ส ำคัญ คือกำรเชื่อมไปยังช่องทำงกำรขำยได้อีกด้วย 

 

 
ภาพที่ 62 ตัวอย่างการแสดงข้อมูลของ ‘Introduction to KABUKI’ 
ที่มำ: เว็บไซต์ของ Japan Arts Council และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
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 การจัดเก็บข้อมูลศิลปะการแสดงของ Japan Foundation 
Japan Foundation เป็นองค์กรมหำชนที่ท ำหน้ำที่ในกำรส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่ำงประเทศ 

โดยศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหนึ่งใน 3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำนของ Japan Foundation โดย Japan Foundation มี
กำรน ำเสนอข้อมูลด้ำนศิลปะกำรแสดง บนเว็บไซต์ https://performingarts.jp/index.html  

 

 
ภาพที่ 63 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์และโครงสร้างเว็บไซต์ของ Japan Foundation 

ที่มำ: เว็บไซต์ของ Japan Foundation และกำรวิเครำะห์ของที่ปรกึษำ 
 
 จำกกำรค้นคว้ำข้อมูลบนเว็บไซต์ของ Japan Foundation พบว่ำมีรำยละเอียดข้อมูลที่น ำเสนอหลำกหลำย
ประเภท โดยจะถูกจัดอยู่ใน 2 ส่วนหลัก คือ 1. Performing Arts in Japan คือน ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะกำรแสดง
ในญี่ปุ่น และ 2. International Presenters คือ กำรน ำเสนอข้อมูลของศิลปะกำรแสดงในบริบทของต่ำงประเทศ ซึ่ง
จะมีรำยละเอียดของข้อมูลที่มีกำรน ำเสนอแต่ละส่วน ดังนี้ 
 

1. Performing Arts in Japan 
ในส่วนนี้ จะเป็นกำรน ำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะกำรแสดงในญี่ปุ่นทั้งหมด ซึ่งจะประกอบด้วย กำร

สัมภำษณ์ศิลปินและบุคลำกรด้ำนศิลปะกำรแสดงชำวญี่ปุ่น กำรแสดงที่น่ำสนใจประจ ำเดือน ข้อมูลในภำพรวมของ
ศิลปะกำรแสดง ซึ่งเป็นข่ำวที่อำจเกี่ยวข้องต่ำงๆ รวมถึงกำรน ำเสนอฐำนข้อมูลของบุคลำกรด้ำนศิลปะกำรแสดง และ
ฐำนข้อมูลละครของญี่ปุ่น 
  
  

Website Structure

1. Top (Homepage)
2. Performing Arts in Japan 

• Artist interview
• Topics
• Play of the Month
• An Overview
• Artist Database
• Japanese Drama Database

3. International Presenters
• Presenter interview
• Topics
• Art Organization of the Month
• An Overview
• Festival/market calendar

4. Calendar

             website
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ส ำหรับกำรน ำเสนอข้อมูลที่น่ำสนใจนั้น จะยกตัวอย่ำงฐำนข้อมูลบุคลำกรด้ำนศิลปะกำรแสดง ( Artist 
Database) มีกำรจัดท ำระเบียนประวัติบุคลำกรด้ำนศิลปะกำรแสดง ซึ่งมีช่องส ำหรับกำรค้นหำ และไม่เพียงแต่อำชีพ
ศิลปินเท่ำนั้น ยังประกอบไปด้วยบุคลำกรที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ด้วย เช่น ผู้จัดกำรเวที ผู้ก ำกับศิลป์ นักออกแบบแสง นัก
ออกแบบเครื่องแต่งกำย นักเขียน เป็นต้น โดยรำยละเอียดข้อมูลที่น ำเสนอแต่ละบุคคลนั้น จะประกอบไปด้วย ชื่อ  
ปีเกิด บทบำท บริษัทที่สังกัด ประวัติโดยย่อ และตัวอย่ำงผลงำนส ำคัญ กล่ำวได้ว่ำ เป็นกำรรวบรวมข้อมูลน ำเสนอ
ข้อมูลของแต่ละบุคคลที่ค่อนข้ำงละเอียด และมีข้อมูลที่ควรจะทรำบไว้อย่ำงครอบคลุม  

 

 
ภาพที่ 64 ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลบุคลากรโดย Japan Foundation 

ที่มำ: เว็บไซต์ของ Japan Foundation และกำรวิเครำะห์ของที่ปรกึษำ 
 

2. International Presenters 
ในส่วนนี้ จะเป็นกำรน ำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะกำรแสดงในบริบทของต่ำงประเทศทั้งหมด ซึ่งจะ

ประกอบด้วย บทสัมภำษณ์ศิลปินและบุคลำกรด้ำนศิลปะกำรแสดงชำวต่ำงชำติ บทควำมที่มีเนื้อหำเก่ียวกับบริบทกำร
แสดงในต่ำงประเทศ องค์กรด้ำนศิลปะที่น่ำสนใจประจ ำเดือน ข้อฒูลภำพรวมศิลปะกำรแสดง และตำรำงกิจกรรมกำร
แสดงในต่ำงประเทศ เป็นต้น 

 
  

•                                                   
                                                 

•                                                                  
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ส ำหรับกำรน ำเสนอข้อมูลที่น่ำสนใจนั้น จะยกตัวอย่ำงบทสัมภำษณ์บุคลำกรด้ำนศิลปะกำรแสดงใน
ต่ำงประเทศ และองค์กรศิลปะประจ ำเดือน คือ นอกจำก Japan Foundation จะน ำเสนอข้อมูลรำยละเอียด
ศิลปะกำรแสดงในบริบทในประเทศญี่ปุ่นแล้วนั้น จำกบทบำทของหน่วยงำน ที่เป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับนำนำ
ประเทศ จึงสำมำรถน ำเสนอข้อมูลในบริบทศิลปะกำรแสดงในต่ำงประเทศด้วยเช่นกัน ในส่วนบทสัมภำษณ์บุคลำกร
ด้ำนศิลปะกำรแสดงในต่ำงประเทศ (Presenter Interview) จะมีกำรน ำเสนอข้อมูลประกอบด้วย ประวัติของผู้ให้
สัมภำษณ์ องค์กรที่สังกัด บทบำทขององค์กร หัวข้อค ำถำมพิเศษ โครงกำรที่เคยท ำร่วมกับศิลปะกำรแสดงของญี่ปุ่น 
เป็นต้น ซึ่งพบว่ำมีข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ที่ค่อนข้ำงละเอียด ประกอบด้วยเนื้อหำหลำยหน้ำ ซึ่งเป็นกำรน ำ เสนอบท
สัมภำษณ์บุคลำกรในเชิงลึกมำก ไม่เพียงแต่เป็นกำรน ำเสนอข้อมูลบุคลำกรเพียงผิดเผินเท่ำนั้น เช่นเดียวกันกับกำร
น ำเสนอองค์กรศิลปะประจ ำเดือน (Arts Organization of the Month) ซึ่งมีรำยละเอียดตั้งแต่ ชื่อหน่วยงำน ที่อยู่
และช่องทำงกำรติดต่อ รำยละเอียดเบื้องต้นของหน่วยงำน ตัวอย่ำงโครงกำร และตัวอย่ำงบทควำมของหน่วยงำน 
เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 65 ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลบุคลากร/องค์กรต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง 

ที่มำ: เว็บไซต์ของ Japan Foundation และกำรวิเครำะห์ของที่ปรกึษำ 
 

  

         Presenter Interview         Arts Organization of the Month

•                                                          
             Presenter Interview 

•                                                                
                                                        
                              

•                                          Arts Organization 
of the Month 

•                                                              
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 สรุปรายละเอียดการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลศิลปะการแสดงของญี่ปุ่น 
จำกกำรน ำเสนอข้อมูลหน่วยงำนที่เก่ียววข้องกับกำรจัดเก็บและน ำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะกำรแสดง

ของญี่ปุ่น ซึ่งประกอบไปด้วย Japan Arts Council และ Japan Foundation นั้น จะเห็นได้ว่ำทั้งสองหน่วยงำน มี
กำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับศิลปะกำรแสดงที่แตกต่ำงกัน ท ำให้กำรน ำเสนอข้อมูลของหน่วยงำน ย่อมแตกต่ำงไป
ตำมบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนนั้นๆ เช่นกัน กล่ำวคือ Japan Arts Council ด ำเนินกำรพัฒนำศิลปะกำรแสดงใน
ประเทศ และบริหำรจัดกำรโรงละครแห่งชำติ ก็จะน ำเสนอข้อมูลกำรให้บริกำรของโรงละครแห่งชำติ และน ำเสนอ
ข้อมูลกำรแสดงที่ส ำคัญของญี่ปุ่น ให้เป็นประโยชน์แก่สำธำรณะ ในขณะที่ Japan Foundation ที่มีบทบำทด้ำนกำร
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่ำงประเทศ มีเครือข่ำยและควำมสัมพันธ์กับบุคลำกรและหน่วยงำนด้ำนศิลปะกับนำนำ
ประเทศ ก็จะมีข้อมูลที่น ำเสนอทั้งในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะกำรแสดงในประเทศ กับข้อมูลในบริบท
ศิลปะกำรแสดงของต่ำงประเทศด้วยเช่นกัน เป็นต้น 

 
แม้ในภำพรวม ข้อมูลในฐำนข้อมูลที่มีกำรน ำเสนอข้ำงต้นจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภำพเป็นหลัก แม้จะไม่ปรำกฎ

กำรน ำเสนอข้อมูลเชิงสถิติ แต่ก็เป็นตัวอย่ำงกรณีศึกษำกำรน ำเสนอข้อมูลที่ดี มีรำยละเอียดเชิงคุณภำพอย่ำงครบถ้วน 
และมีรูปแบบกำรน ำเสนอข้อมูลที่น่ำสนใจ โดยมีแผนภำพสรุปรำยละเอียดข้อมูลของญี่ปุ่นดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 66 รายละเอียดข้อมูลฐานข้อมลูศิลปะการแสดงของหน่วยงานต่างๆ ของญ่ีปุ่น 

ที่มำ: เว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงำน และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 

       /                 & PR                   

   
• Well-known Authors 

(                   ) 

• Facilities: National Theatre 
and National Info. Center 

Japan Arts Council

       /                 & PR                   

                                       

Japan Foundation

Japan Arts Council

Japan Foundation

• Performance 
Schedule  

• Exhibition Schedule  

• Famous Plays 

• Guidance for Japanese 
Traditional Arts 
(         Nohraku
Bunraku     Kabuki) 

• Artist Database

• Artist Interview

• International Presenter 
Interview 

• International organization 

• Japanese Drama 
Database

• Plays of the month

• Festival / Market 
Calendar 

• Overview        
                      
               

• Topics (                 
                          
                   ) 
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8.4.2 กรณีศึกษาฐานข้อมูลประเทศสิงคโปร ์
ประเทศสิงคโปร์เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรส่งเสริมและสนับสนุนอุตสำหกรรมศิลปะของประเทศ เพื่อสร้ำง

เอกลักษณ์และควำมสำมัคคีของประเทศ โดยรัฐบำลของประเทศสิงคโปร์มีวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำประเทศสิงคโปร์เป็น
หนึ่งในเมืองศิลปะของโลก โดยหน่วยงำนหลักที่มีกำรด ำเนินกำรเพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ในกลุ่มศิลปะกำรแสดง คือ National Arts Council (NAC) ซึ่งมีขอบเขตและรำยละเอียดของข้อมูลที่มี
กำรจัดเก็บและน ำเสนอ ดังต่อไปนี้ 

 

 การจัดเก็บข้อมูลศิลปะการแสดงของ National Arts Council 
National Arts Council (NAC) เป็นองค์กรภำยใต้กำรก ำกับดูแลและสนับสนุนจำก Ministry of Culture, 

Community and Youth ของประเทศสิงคโปร์ โดย NAC ได้รับกำรจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะของ
ประเทศตำมนโยบำย SG Arts Plan ซี่งมุ่งหวังในกำรรวบรวมอัตลักษณ์และควำมแตกต่ำงทำงเชื้อชำติ สร้ำงแรงจูงใจ 
เชื่อมโยงชุมชน และส่งเสริมให้ประเทศสิงคโปร์เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ผ่ำนอุตสำหกรรมศิลปะ 

 

 
ภาพที่ 67 รายละเอียดของหน่วยงานและโครงสร้างฐานข้อมูลของ NAC 

ที่มำ: เว็บไซต์ของ National Arts Council (Singapore) และกำรวเิครำะห์ของที่ปรึกษำ 
 

NAC ด ำเนินหน้ำที่ตำมวิสัยทัศน์ ผ่ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมด้วยแนวคิดเชิงสร้ำงสรรค์และกำรเชื่อมโยง
ศิลปะสู่ผู้ชมในวงกว้ำง โดย NAC ถือเป็นศูนย์กลำงครอบคลุมกำรด ำเนินงำนพัฒนำและสนับสนุนอุตสำหกรรมศิลปะ
ในทุกแขนง ตั้งแต่อุตสำหกรรมทัศนศิลป์ วรรณกรรม ดนตรี ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิม และศิลปะกำรแสดง ดังนั้น NAC 
จึงมีกำรด ำเนินงำนพัฒนำอุตสำหกรรมศิลปะ รวมถึงกำรจัดเก็บและน ำเสนอข้อมูลในอุตสำหกรรมศิลปะ ร่วมกับ
หน่วยงำนเครือข่ำยหรือหน่วยงำนภำยใต้กำรสนับสนุนของ NAC อำทิ Goodman Arts Center และ Aliwal Arts 
Center ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงศิลปะที่ได้รับกำรจัดตั้งโดย NAC ทั้งนี้ NAC ได้จัดท ำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอุตสำหกรรม
ศิลปะทำง https://www.nac.gov.sg โดย NAC ด ำเนินกำรจัดเก็บและน ำเสนอข้อมูลอุตสำหกรรมศิลปะไว้ใน
ฐำนข้อมูลของหน่วยงำนเอง รวมไปถึงกำรสนับสนุนกำรจัดเก็บและน ำเสนอข้อมูลของหน่วยงำนเครือข่ำย โดยมีกำร
จัดท ำลิงก์เชื่อมต่อเว็บไซต์ของหน่วยงำนเครือข่ำยกับเว็บไซต์ของ NAC  

Database Structure (in website)

1. About Us
2. What We Do 

• Championing the arts 
• Engaging the public

• Community
• Arts Education
• Capability Development

• Supporting the industry
• Sustaining the Arts during COVID-19
• Funding
• Research: Surveys and reports
• Arts Spaces

3. Singapore Arts Scene: 
                          sector        Dance     
Theatre                                

4. Events
• Singapore Art Week

5. Media Centre
6. E-Services

• Cultural Medallion & Young Artist Award

National Arts Council Singapore: NAC

                                            
Ministry of Culture, Community and Youth          
                                                
                                                   
                                                    
                

                   : https://www.nac.gov.sg/
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ด้วยพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ NAC ในกำรพัฒนำและเชื่อมโยงอุตสำหกรรมศิลปะของประเทศ กำรจัดเก็บ
และน ำเสนอข้อมูลของ NAC จึงครอบคลุมกำรสนับสนุนข้อมูลอุตสำหกรรมศิลปะในทุกแขนงให้กับศิลปิน นักเรียน/ 
นักศึกษำ หน่วยงำนวิจัย และผู้ต้องกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงศิลปะ โดยเนื้อหำกำรน ำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ของ NAC 
และหน่วยงำนเครือข่ำย ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะกำรแสดง จะปรำกฏอยู่ใน 2 ส่วนหลักๆ คือ 1. What We Do 
น ำเสนอข้อมูลกำรด ำเนินกำรของ NAC ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรที่มีส่วนร่วมกับชุมชนต่ำงๆ หรือกำร
สนับสนุนอุตสำหกรรม ซึ่งจะมีข้อมูลงำนวิจัยและข้อมูลสถิติ รวมถึงสถำนที่ด้ำนศิลปะ 2. Singapore Arts Scene จะ
เป็นกำรน ำเสนอข้อมูลในภำพรวมของแต่ละภำคศิลปะในสิงคโปร์ โดยมีรำยละเอียดของแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 

 
1. What We Do 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะกำรแสดงส่วนใหญ่ จะปรำกฎอยู่ในส่วนนี้ทั้งหมด เนื่องจำกส่วนนี้จะเป็นกำร
น ำเสนอข้อมูลกำรด ำเนินกำรของ NAC ท ำให้ข้อมูลที่น่ำสนใจจะถูกน ำเสนอในส่วนแรกเป็นหลัก แบ่งออกเป็น  

 
Engaging the Public: โครงกำรที่ NAC ด ำเนินกำรเพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน เช่น โครงกำรพัฒนำ

ควำมเข้ำใจในศิลปะในชุมชน กำรสนับสนุนกำรศึกษำด้ำนศิลปะ (Arts Education) และโครงกำรพัฒนำทักษะของ
บุคลำกรที่เก่ียวข้อง (Capability Development)  

 

 
ภาพที่ 68 ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลในส่วน ‘Engaging the Public’ ของ NAC 

ที่มำ: เว็บไซต์ของ National Arts Council (Singapore) 
 

  

Capability DevelopmentPublic Arts Programme Directory

• Professional Development Programmes

               NAC                  /workshop                
                                                          
Clip video     workshop                     NAC        

• Arts Education (NAC                               
                                                    

•                                                     
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จำกตัวอย่ำงข้ำงต้น จะเป็นกำรน ำเสนอ Public Arts Programme Directory หรือแพลตฟอร์มที่ NAC ท ำ
ขึ้นเพื่อรวบรวมโปรแกรมหลักสูตรกำรสอนด้ำนศิลปะ ที่เอกชนเช่น ศิลปิน หรือหน่วยงำนด้ำนศิลปะ สำมำรถมำเสนอ
หลักสูตรที่เอกชนสำมำรถสอนได้ โดย NAC เป็นผู้รวบรวมหลักสูตรดังกล่ำว และสร้ำงกำรเข้ำถึงไปยังประชำชน หรือ
โรงเรียน ที่มีควำมประสงค์จะพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำด้ำนศิลปะก็สำมำรถมำเลือกซื้อบำงหลักสูตร เป็นกำรสอนด้ำน
ศิลปะที่จะให้ศิลปินหรือหน่วยงำนศิลปะมำสอนเป็นหลักสูตรเฉพำะคร้ังไปได้ เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังมีกำรเผยแพร่องค์
ควำมรู้บำงประกำรที่จะเป็นประโยชน์แก่สำธำรณะในเว็บไซต์ของหน่วยงำนด้วย เช่น คลิปวิดีโอบันทึกกิจกรรมกำรให้
ควำมรู้ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกี่ยวข้องกับศิลปะแต่ละสำขำ เพื่อให้ผู้ที่สนใจที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมที่จั ดไป
แล้ว สำมำรถเข้ำมำรับชมเพื่อหำควำมรู้ในด้ำนนั้นๆ ได้อีกช่องทำงหนึ่งอีกด้วย 

 
Supporting the Industry: เป็นกำรน ำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมด้ำนศิลปะ ไม่ว่ำจะ

เป็น กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมศิลปะในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 ข้อมูลรูปแบบกำรสนับสนุนด้ำนเงินทุน 
(Funding) กำรเผยแพร่ข้อมูลสถิติและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Research) และสถำนที่ด้ำนศิลปะทั้งหมดของสิงคโปร์ 
(Arts Spaces) 

 
กำรน ำเสนอข้อมูลที่ค่อนข้ำงเป็นจุดเด่นส ำคัญของ NAC คือกำรน ำเสนอข้อมูลงำนวิจัยและสถิติที่เกี่ยวข้อง

กับศิลปะ ไม่เพียงแต่ NAC จะมีกำรด ำเนินกำรวิจัยที่หลำกหลำย และเป็นจ ำนวนมำกเท่ำนั้น งำนวิจัยที่จะเป็น
ประโยชน์กับสำธำรณะ NAC จะท ำกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนทั้งหมด โดยจัดหมวดหมู่ของงำนวิจัยเป็น
ด้ำนๆ และแต่ละงำนวิจัย นอกจำกจะสำมำรถดำวน์โหลดรำยงำนวิจัยได้แล้วนั้ น บำงงำนวิจัยได้จัดท ำเป็น 
Infographic ได้อย่ำงน่ำสนใจ และเป็นประโยชน์กับผู้สนใจทั่วไปเป็นอย่ำงมำก โดยมีตัวอย่ำงงำนวิจัย และกำร
น ำเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้อง ดังแผนภำพต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 69 การจัดกลุ่มงานวจิัยของ NAC และตัวอย่างงานวิจัยท่ีมีการเผยแพร่ 

ที่มำ: เว็บไซต์ของ National Arts Council (Singapore) และกำรวเิครำะห์ของที่ปรึกษำ 
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ภาพที่ 70 ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงได้อย่างน่าสนใจ 

ที่มำ: เว็บไซต์ของ National Arts Council (Singapore) 
2. Singapore Arts Scene 

กำรน ำเสนอข้อมูลในส่วนนี้ จะประกอบไปด้วยบทควำมเพื่ออธิบำยสถำนกำรณ์ หรือภำพรวมโดยทั่วไปของ
ศิลปะในสิงคโปร์ แยกตำมแต่ละ sector ประกอบด้วย Overview, Visual Arts, Literary Arts, Music, Dance, 
Theatre และ Traditional Arts ซึ่งข้อมูลที่ปรำกฎของแต่ละ sector จะเป็นกำรสรุปภำพรวมของ sector นั้นๆ 
เพื่อให้เข้ำใจภำพรวมของ sector เช่น หน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ค ำอธิบำยข้อมูลตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับ sector เช่น 
จ ำนวนองค์กรหรือกลุ่มศิลปะที่เก่ียวข้อง มูลค่ำอุตสำหกรรม จ ำนวนแรงงำนโดยคร่ำวๆ เป็นต้น 

 
นอกจำกนี้ ก็จะมีกำรน ำเสนอบุคลำกรที่ได้รำงวัลที่ NAC เป็นผู้มอบให้ ไม่ว่ำจะเป็นรำงวัล ‘Cultural 

Medallion’ ซึ่งเป็นกำรให้รำงวัลแก่ศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำต่ำงๆ โดยเป็นรำงวัลที่เริ่มมำตั้งแต่ปี พ .ศ. 2522 
จนถึงปัจจุบัน มีผูได้รับรำงวัลทั้งสิ้น 126 ท่ำน และยังมีข้อมูลผู้ได้รับรำงวัล ‘Young Artist Award’ ซึ่งเป็นรำงวัล
ส ำหรับศิลปินรุ่นใหม่ ที่มีอำยุไม่เกิน 35 ปี โดยบนเว็บไซต์จะรวบรวมรำยชื่อผู้ได้รับรำงวัล ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2535 จนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งจะมีคลิปวิดีโอสัมภำษณ์ตัวอย่ำงผู้ได้รับรำงวัลปีล่ำสุด รำยนำมผู้ได้รับรำงวัลแต่ละปี โดยที่สำมำรถกดเข้ำ
ไปดูรำยละเอียดของแต่ละบุคคลได้อีกด้วย  
 

 สรุปรายละเอียดการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลศิลปะการแสดงของสิงคโปร์ 
จำกกำรน ำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะกำรแสดง โดย National Arts Council ของสิงคโปร์ในข้ำงต้น 

จะเห็นได้ว่ำ NAC มีกำรน ำเสนอข้อมูลที่ทำงหน่วยงำนได้มีกำรด ำเนินกำรสนับสนุนศิลปะ ผ่ำนรำยละเอียดโครงกำร
ต่ำงๆ ที่ได้ด ำเนินกำร นอกจำกกำรน ำเสนอข้อมูลเชิงกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนแล้วนั้น ยังมีกำรน ำเสนอข้อมูลที่
เก่ียวข้องอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่สำธำรณะ โดยกำรน ำเสนอในแต่ละส่วนอย่ำงชัดเจน รวมถึงบำงส่วน ก็มีรูปแบบ
กำรน ำเสนอได้น่ำสนใจ เช่น กำรจัดท ำ Infographic เพื่อน ำเสนอข้อมูลงำนวิจัยและข้อมูลสถิติ เป็นต้น ซึ่งสำมำรถ
สรุปแบ่งตมประเภทของข้อมูลที่มีกำรจัดเก็บและน ำเสนอ ในแผนภำพสรุปดังต่อไปนี้ 

                        Infographic                              download          PDF           

Population Survey on the Arts Corporate Giving Research 2016 Arts For Ageing Well Study
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ภาพที่ 71 รายละเอียดข้อมูลฐานข้อมลูศิลปะการแสดงของหน่วยงานต่างๆ ของญ่ีปุ่น 

ที่มำ: เว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงำน และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
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8.4.3 การวิเคราะห์แนวทางการจัดท าฐานข้อมูลของประเทศกรณีศึกษาและประเทศไทย 
จำกข้อมูลที่ได้น ำเสนอไปข้ำงต้น ไม่ว่ำจะเป็น กำรรวบรวมและสรุปกำรน ำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

ศิลปะกำรแสดงโดยหน่วยงำนของไทย รวมถึงกำรน ำเสนอกำรรวบรวมและน ำเสนอข้อมูลโดยกรณีศึกษำต้นแบบจำก
ต่ำงประเทศ ทั้ง 2 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ในล ำดับต่อไปนี้ จะเป็นกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกำรจัดเก็บและ
น ำเสนอข้อมูล โดยจะแบ่งออกเป็น กำรวิเครำะห์เชิงรำยละเอียดของข้อมูล ว่ำมีข้อมูลใดที่ถูกจัดเก็บและน ำเสนอบน
ฐำนข้อมูล และกำรวิเครำะห์วิธีกำรน ำเสนอข้อมูลของแต่ละประเทศ โดยมีรำยละเอียดดังตำรำงต่อไปนี้
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ตารางที่ 31 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลของแต่ละประเทศ 

 
ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
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ตารางที่ 32 ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบรายละเอียดข้อมูลที่มกีารจดัเก็บของแต่ละประเทศ 

 
ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ
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 จำกตำรำงสรุปข้ำงต้น สำมำรถถอดบทเรียน ส ำหรับกำรพัฒนำฐำนข้อมูลส ำหรับศิลปะกำรแสดงของไทยใน
อนำคต โดยแยกออกเป็น ด้านรายละเอียดข้อมูล และด้านรูปแบบการน าเสนอ ดังนี้ 
 
 ด้านรายละเอียดข้อมูล จำกตำรำงวิเครำะห์เปรียบเทียบรำยละเอียดข้อมูลที่มีกำรจัดเก็บของแต่ละประเทศ 
จะเห็นได้ว่ำข้อมูลที่มีกำรน ำเสนอของไทยนั้น ค่อนข้ำงมีน้อย และไม่ครอบคลุมในแต่ละประเภทของข้อมูล โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง ข้อมูลเชิงสถิติ ที่ปัจจุบันมีกำรจัดท ำและน ำเสนอเพียงข้อมูลในภำพรวมของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์เท่ำนั้น 
ซึ่งยังขำดกำรรวบรวมและส ำเสนอข้อมูลสถิติประเภทอ่ืน เช่น จ ำนวนแรงงำนจบใหม่ จ ำนวนองค์กร/หน่วยงำนด้ำน
ศิลปะ จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม/กำรแสดง เป็นต้น  

 
นอกจำกนี้ ในส่วนข้อมูลเชิงคุณภำพอ่ืนๆ ก็ยังสำมำรถพัฒนำตำมกรณีศึกษำข้ำงต้นได้ เช่น กำรน ำเสนอ

ข้อมูลกำรแสดงที่เป็นมรดกของชำติ (เหมือนที่ Japan Arts Council น ำเสนอ) ก็เป็นตัวอย่ำงที่น่ำสนใจ โดยเฉพำะ
กำรเชื่อมไปกับช่องทำงกำรจ ำหน่ำยบัตรของกำรแสดงนั้นๆ หรือกำรรวบรวมตำรำงกิจกรรมกำรแสดงในภำพรวมของ
ประเทศ เป็นต้น กำรน ำเสนอข้อมูลศิลปิน นอกจำกที่มีกำรน ำเสนอของไทยในปัจจุบัน เช่น รำยนำมของศิลปิน
อำวุสโส ควรมีกำรรวบรวมข้อมูลของศิลปินกลุ่มอ่ืนๆ เช่น ศิลปินรุ่นเยำว์ต่ำงๆ ด้วยเช่นเดียวกัน โดยสำมำรถจัดท ำ
เป็นบทสัมภำษณ์ศิลปินที่น่ำสนใจได้ เป็นต้น และข้อมูลองค์ควำมรู้ แม้หลำยหน่วยงำนของไทยจะมีกำรน ำเสนอเป็น
จ ำนวนมำกในปัจจุบัน แต่ยังสำมำรถเพิ่มควำมหลำกหลำยในประเภทข้อมูลงำนวิจัยต่ำงๆ (ตัวอย่ำงกำรด ำเนินกำร
ของสิงคโปร์) 

 
 ด้านรูปแบบการน าเสนอ กำรน ำเสนอข้อมูลของหน่วยงำนไทย หลักๆ จะเป็นกำรให้ข้อมูลเชิงพรรณำ ผ่ำน
บทควำมแบบมีภำพประกอบบนเว็บไซต์ ซึ่งนอกเหนือจำกกำรพัฒนำฐำนข้อมูลผ่ำนกำรเก็บรวบรวม หรือจัดท ำข้อมูล
ให้หลำกหลำยมำกขึ้นแล้วนั้น ในอนำคต หน่วยงำนที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลต่ำงๆ ต้องต่อยอดกำรน ำเสนอให้มีควำม
น่ำสนใจ และเป็นประโยชน์แก่สำธำรณะมำกข้ึนเช่นกัน เช่น กำรน ำเสนอข้อมูลงำนวิจัยในรูปแบบ Infographic คลิป
หรือ Podcast บันทึกสัมภำษณ์ศิลปิน/บุคลำกรที่น่ำสนใจ เป็นต้น 
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8.5 สรุปแนวทางการจัดท าฐานสาขาข้อมูลศิลปะการแสดงของไทย 
ล ำดับถัดไป จะเป็นกำรน ำเสนอแนวทำงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลส ำหรับสำขำศิลปะกำรแสดงของไทย โดยต่อ

ยอดจำกกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกำรจัดเก็บและน ำเสนอข้อมูลของหน่วยงำนไทยในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับกำร
จัดเก็บและน ำเสนอข้อมูลของกรณีศึกษำต่ำงประเทศ ที่ได้น ำเสนอไปในส่วนก่อนหน้ำ นอกจำกนี้ จำกกำรสัมภำษณ์
หน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับศิลปะกำรแสดง ซึ่งได้สอบถำมถึงควำมต้องกำรกำรใช้ฐำนข้อมูล ว่ำแต่ละหน่วยงำน ต้องกำร
ให้มีข้อมูลประเภทใดในฐำนข้อมูล เพื่อให้ตรงกับควำมต้องกำรกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูล ซึ่งจำกกำรสัมภำษณ์ 
พบว่ำ ประเภทข้อมูลที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องกำรให้มีรวบรวมและน ำเสนอในฐำนข้อมูลมำกที่สุดคือ ข้อมูลการ
ติดต่อ รองลงมำคือ ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ (PR) ข้อมูลองค์ความรู้ และข้อมูลสถิติ ตำมล ำดับ โดยมีรำยละเอียด
แต่ละส่วน ดังนี้ 

 
1. ข้อมูลการติดต่อ: ส ำหรับข้อมูลส่วนแรกที่หน่วยงำนในอุตสำหกรรมต้องกำรมำกที่สุด คือข้อมูลกำรติดต่อ 

ประกอบด้วย ข้อมูลประวัติและช่องทำงกำรติดต่อศิลปิน และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้จัดกำรศิลป์ 
ผู้จัดกำรเวที นักเขียนบท เป็นต้น เพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรเข้ำถึงบุคคลำกรที่สำมำรถสนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรในด้ำนต่ำงๆ ได้ นอกจำกนี้ ยังระบุว่ำต้องกำรให้มีช่องทำงติดต่อหน่วยงำนหรือสถำนที่ ที่สำมำรถ
ให้บริกำรทั้งกำรซ้อม และกำรแสดงละครเวทีประเภทต่ำงๆ ได้ ซึ่งควรให้ข้อมูลรำยละเอียดของสถำนที่ 
ขนำด จ ำนวน/กำรจัดเรียงที่นั่ง กำรเดินทำง รวมถึงช่องทำงกำรติดต่อผู้รับผิดชอบสถำนที่ นอกจำกนี้  
ยังรวมถึงกำรรวบรวมข้อมูลหน่วยงำนสนับสนุนอ่ืนๆ เช่น ผู้ให้ทุน หรือเอกชนที่มีควำมต้องกำรสนับสนุน 
หรือจัดจ้ำงกำรแสดงประเภทต่ำงๆ อีกด้วย 
 

2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ (PR): เช่นเดียวกับที่มีกำรน ำเสนอในกรณีศึกษำ หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ต้องกำร
ให้หน่วยงำนของรัฐ รวบรวมกิจกรรมกำรแสดง หรือเทศกำลศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศิลปะกำรแสดงในประเทศ
ไว้ที่เดียว ซึ่งจะเป็นช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์กำรแสดง กิจกรรม หรือเทศกำลกำรแสดงต่ำงๆ ที่เป็น
ช่องทำงหลักของประเทศ เนื่องจำกในปัจจุบัน กำรประชำสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่ำว จะด ำเนินกำรภำยใต้
หน่วยงำนของตนเอง คือ ประชำสัมพันธ์กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับหน่วยงำนของตนเองเป็นหลักเท่ำนั้น ยังขำด
กำรรวบรวมเป็นช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์หลักซึ่งรัฐ ควรเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดท ำ และบริหำรจัดกำรใน
ลักษณะดังกล่ำว เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้สนใจทั้งในและต่ำงประเทศ 
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3. องค์ความรู้: แม้ว่ำหลำยหน่วยงำนจะมีกำรน ำเสนอข้อมูลที่เป็นองค์ควำมรู้อยู่เป็นจ ำนวนมำก แต่ยังขำด  
กำรน ำเสนอองค์ควำมรู้เฉพำะเรื่องบำงอย่ำง เช่น แพลตฟอร์มรวบรวมองค์ควำมรู้ส ำหรับกำรพัฒนำทักษะ
ของศิลปิน หรือบุคลำกรที่เก่ียวข้องกับศิลปะกำรแสดง เหมือนที่สิงคโปร์ด ำเนินกำร นอกจำกนี้ องค์ควำมรู้ที่
มี มักเป็นข้อมูลองค์ควำมรู้งำนดั้งเดิมเป็นหลัก ขำดกำรน ำเสนอข้อมูลองค์ควำมรู้ที่เป็นงำนร่วมสมัย 
โดยเฉพำะ กำรน ำเสนอข้อมูลสถำนกำรณ์ศิลปะกำรแสดงต่ำงประเทศ แนวโน้มที่น่ำสนใจ (Key trend) เพื่อ
เป็นกำรให้ควำมรู้กับทั้งบุคลำกรในอุตสำหกรรม เพื่อเข้ำใจควำมเปลี่ยนแปลงของศิลปะกำรแสดงในบริบท
โลก หรือแม้กระทั่งเป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจต่อผู้ที่สนใจศิลปะกำรแสดงได้
อีกด้วย 
 

4. ข้อมูลสถิติ/งานวิจัย: แม้ข้อมูลประเภทสถิติและงำนวิจัย จะถูกพูดถึงในมุมควำมต้องกำรของเอกชนเป็น
ล ำดับสุดท้ำย แต่ในขณะเดียวกัน หลำยหน่วยงำนที่ให้สัมภำษณ์ ต่ำงก็เน้นย้ ำ ว่ำข้อมูลสถิติและงำนวิจัยก็ยัง
มีควำมจ ำเป็นกับกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนศิลปะกำรแสดงอยู่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ข้อมูลสถิติและ
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนดูในภำพรวม ซึ่งเอกชนไม่มีควำมสำมำรถในกำรจัดท ำเอง ยกตัวอย่ำงใน
ต่ำงประเทศ กำรจัดท ำผลส ำรวจกำรเข้ำถึ งศิลปะของประชำชน ( Public Participation in Art)  
จะด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐทั้งหมด เพื่อเป็นกำรท ำควำมเข้ำใจปัญหำ/อุปสรรค หรือรูปแบบควำม
สนใจด้ำนศิลปะของประชำชนในภำพรวม ซึ่งเป็นข้อมูลฝั่งอุปสงค์ ที่รัฐควรมีกำรจัดท ำและน ำเสนอในล ำดับ
ต่อไปเช่นกัน 

 
จำกข้อมูลข้ำงต้น จะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง ต่อกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญประเภทของข้อมูลที่หน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง ที่ควรมีกำรจัดเก็บและน ำเสนอ ว่ำข้อมูลประเภทใดเป็นที่ต้องกำรของผู้ใช้
ข้อมูล เพื่อที่ CEA หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูลส ำหรับอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดง 
สำมำรถพัฒนำฐำนข้อมูลได้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ได้ต่อไป 
 
8.5.1 แผนผังและการเชื่อมโยงฐานขอ้มูลอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงของไทย 

จำกที่ได้กล่ำวไว้ในข้ำงต้น เพื่อให้ CEA หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูลส ำหรับ
อุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และครอบคลุมควำมต้องกำรของผู้ใช้ ล ำดับถัดไป จะเป็นกำร
น ำเสนอ แผนผังและกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของไทย เพื่อเป็นแนวทำงว่ำในแต่ละ
ประเภทของข้อมูลนั้น ข้อมูลชุดใดบ้ำง ที่มีกำรจัดเก็บและน ำเสนออยู่แล้ว และด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนใด รวมถึง
ข้อมูลประเภทใดที่ควรมีกำรจัดเก็บเพิ่มเติม และหน่วยงำนใดที่ควรมีบทบำทหน้ำที่ในกำรจัดเก็บข้อมูลชุดนั้นขึ้นมำ 
เพื่อเป็นแนวทำงสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันจัดเก็บและน ำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้อย่ำง
ครบถ้วนมำกยิ่งขึ้น โดยมีรำยละเอียด ดังตำรำงต่อไปนี้  
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ตารางที่ 33 แผนผังและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงของไทย 

รายละเอียดข้อมูล หน่วยงานจัดเก็บ/น าเสนอข้อมูล 

1. ข้อมูลเชิงสถิต ิ

1.1 ข้อมูลที่มีการจัดเก็บและน าเสนอในปัจจุบัน 

มูลค่ำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์รำยสำขำของประเทศไทย  ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กรมหำชน) 

แรงงำนสรำ้งสรรค์ของไทย ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กรมหำชน) 

1.2 ข้อมูลที่ยังไม่มีการจัดเก็บและน าเสนอ 

จ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำด้ำนศลิปะ ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กรมหำชน) 
หรือ ส ำนักงำนศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย 

จ ำนวนกิจกรรมกำรแสดง ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กรมหำชน) 
และหน่วยงำนเอกชนที่เก่ียวข้อง (เช่น The 
ShowHopper) 

จ ำนวนองค์กร/หน่วยงำน ส ำนักงำนศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กรมหำชน) 
และหน่วยงำนเอกชนที่เก่ียวข้อง (เช่น The 
ShowHopper) 

จ ำนวนหลักสูตร/อบรม ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กรมหำชน) 
หรือ ส ำนักงำนศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย 

ข้อมูลส ำรวจกำรมีส่วนร่วมในศลิปะ ส ำนักงำนศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย  

จ ำนวนเงินสนับสนนุ/งบประมำณ ส ำนักงำนศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย  

2. ข้อมูลการแสดง/การประชาสัมพันธ์ 

2.1 ข้อมูลที่มีการจัดเก็บและน าเสนอในปัจจุบัน 

ปฏิทินกำรแสดง (เฉพำะกำรแสดงของโรงละครแห่งชำติ) ส ำนักกำรสงัคีต กรมศิลปำกร 

กิจกรรมที่ได้มีกำรจัดแสดง หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร 

โปรเจคกำรแสดง หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร 

2.2 ข้อมูลที่ยังไม่มีการจัดเก็บและน าเสนอ 

บทละครทีน่่ำสนใจ ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กรมหำชน) 
หรือ ส ำนักงำนศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย และหน่วยงำน
เอกชนที่เก่ียวข้อง (เช่น The ShowHopper) 
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รายละเอียดข้อมูล หน่วยงานจัดเก็บ/น าเสนอข้อมูล 

รำยละเอียดองค์ประกอบกำรแสดง เช่น เวที ชุด ส ำนักงำนศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย หรือหน่วยงำนใน
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

3. ข้อมูลศิลปิน/หน่วยงาน 

3.1 ข้อมูลที่มีการจัดเก็บและน าเสนอในปัจจุบัน 

รำยชื่อผู้ได้รบัรำงวลัศิลปำธร กระทรวงวัฒนธรรม 

นักแสดงพื้นบ้ำน กระทรวงวัฒนธรรม 

เยำวชนตน้แบบดนตรีไทย กระทรวงวัฒนธรรม 

ศิลปินแห่งชำต ิ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

บูรพศิลปนิ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

เครือข่ำยโขนชุมชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

ศิลปินศิลปำธร ส ำนักงำนศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย 

ศิลปินสำขำภำพยนตร์ ส ำนักงำนศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย 

ศิลปินศิลปะกำรแสดง ส ำนักงำนศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย 

อำจำรย์และผู้เชี่ยวชำญ สำขำศลิปะกำรแสดง คณะศิลปกรรม มหำวิทยำลัยสำรคำม 

บุคลำกรทำงวิชำกำร คณะศิลปกรรม มหำวิทยำลัยสำรคำม 

ศิลปินหมอล ำ ศูนย์วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ศิลปินแห่งชำต ิ ศูนย์วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ศิลปินมรดกอีสำน ศูนย์วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

3.2 ข้อมูลที่ยังไม่มีการจัดเก็บและน าเสนอ 

ช่องทำงกำรติดต่อบุคลำกรในอุตสำหกรรม ส ำนักงำนศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย หรือ ส ำนักงำน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กรมหำชน) 

ช่องทำงกำรติดต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ส ำนักงำนศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย หรือ ส ำนักงำน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กรมหำชน) 

4. ข้อมูลองค์ความรู้ 

4.1 ข้อมูลที่มีการจัดเก็บและน าเสนอในปัจจุบัน 

งำนวิจยัด้ำนศำสนำ ศลิปะและวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

เอกสำรเผยแพร่ กระทรวงวัฒนธรรม 
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รายละเอียดข้อมูล หน่วยงานจัดเก็บ/น าเสนอข้อมูล 

บทควำม งำนวิจัย และวำรสำรวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

องค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส ำนักงำนศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย 

ควำมรู้ด้ำนกำรแสดงประเภทต่ำงๆ  ส ำนักกำรสงัคีต กรมศิลปำกร 

รำยงำยและผลงำนวิจัยเกี่ยวกับอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กรมหำชน) 

โครงกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำน ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กรมหำชน) 

องค์ควำมรู้หมอล ำ ศูนย์วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

บทควำม บทสัมภำษณ ์กำรบรรยำยบน BACC 
Channel 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหำนคร 

เอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอนด้ำนศิลปะกำรแสดง คณะศิลปกรรม มหำวิทยำลัยสำรคำม 

4.2 ข้อมูลที่ยังไม่มีการจัดเก็บและน าเสนอ 

หลักสูตรและโปรแกรมกำรอบรมที่เก่ียวข้อง ส ำนักงำนศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย หรือ ส ำนักงำน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กรมหำชน) 

 
ที่มำ: ข้อมูลจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำนต่ำงๆ และกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ  
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8.5.2 ข้อเสนอแนะการประยุกต์ใชฐ้านข้อมูลอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงของไทย 
จำกข้อมูลแผนผังและกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมศิลปะกำรแสดงของไทยข้ำงต้น ซึ่งแสดง

รำยละเอียดโครงสร้ำงข้อมูลที่มีกำรจัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงรำยละเอียดข้อมูลที่ควรจะเป็นในอนำคต เพื่อเป็น
แนวทำงกำรจัดเก็บข้อมูลให้มีรำยละเอียดครบถ้วน และเพียงพอกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ ทั้งหน่วยงำนรัฐ เอกชน 
หรือประชำชนทั่วไป ได้เข้ำถึงข้อมูลสำธำรณะด้ำนศิลปะกำรแสดงแล้วนั้น ล ำดับต่อไปนี้ จะเป็นกำรน ำเสนอ
ข้อเสนอแนะต่อกำรประยุกต์ใช้ฐำนข้อมูล เพื่อให้เกิดกำรต่อยอดฐำนข้อมูลให้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ มำกข้ึน ซึ่งใช้
ข้อมูลทั้งจำกกำรสัมภำษณ์ ถึงควำมคำดหวังของผู้ใช้ ต่อรูปแบบฐำนข้อมูลที่ควรจะเป็น รวมถึงข้อเสนอแนะที่ได้
เรียนรู้จำกกำรศึกษำกรณีศึกษำต้นแบบด้ำนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลศิลปะกำรแสดงของต่ำงประเทศ โดยประกอบด้วย 5 
ประเด็น ดังนี้ 

 
1. จัดท าเป็นฐานข้อมูลหลักของประเทศ และมีการน าเสนอหลายภาษา  

จำกจุดประสงค์กำรจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนศิลปะกำรแสดง เพื่อเป็นศูนย์กลำงของข้อมูลด้ำน
ศิลปะกำรแสดงช่องทำงหลักของประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรเป็นช่องทำงกำรน ำเสนอข้อมูลที่เป็น
สำธำรณะ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูลหลำกหลำยภำษำนอกจำก
ภำษำไทย โดยเฉพำะภำษำอังกฤษ เพื่อให้เป็นศูนย์กลำงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในระดับประเทศด้วย เพื่อให้
ผู้สนใจชำวต่ำงชำติ สำมำรถเข้ำถึง และใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุด 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ข้อมูลงำนวิจัยต่ำงๆ ไม่เพียงแต่กำรรวบรวมข้อมูลงำนวิจัย/ข่ำวที่เกี่ยวข้องของ
ต่ำงประเทศ และเป็นภำษำไทยเท่ำนั้น ในขณะเดียวกัน ควรแปลงำนวิจัยของไทย เป็นภำษำต่ำงชำติ  
เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจต่อบริบทศิลปะกำรแสดงในด้ำนกำรวิจัยของไทย แก่สำยตำชำวโลกด้วยเช่นกัน 

 
2. การจัดเก็บการแสดงดั้งเดิม หรือการแสดงที่ใกล้สูญหาย 

เพื่อเป็นประโยชน์ในด้ำนกำรเรียนรู้ของคนรุ่นหลัง ควรด ำเนินกำรบันทึก/จัดเก็บกำรแสดงดั้งเดิม 
กำรแสดงพื้นเมือง กำรแสดงที่หำดูยำก กำรแสดงที่มีคุณค่ำ รวมถึงกำรแสดงที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมของ
ไทยที่ใกล้สูญหำย บันทึกเป็นภำพเคลื่อนไหวต่ำงๆ เพื่อเป็นหลักฐำนและรวบรวมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคน
รุ่นหลัง ได้ใช้เป็นสื่อ ในกำรเรียนรู้ รวมถึงเป็นฐำนข้อมูลรวบรวมรำกเหง้ำกำรแสดงของไทยไว้ ไม่ให้สูญหำย 
ซึ่งถือเป็นกำรรวบรวมข้อมูลด้ำนทุนทำงวัฒนธรรมของชำติ ไว้ส ำหรับให้คนที่สนใจในอนำคต ต่อยอด หรือ
ใช้ประโยชน์จำกทุนทำงวัฒนธรรมในรูปแบบอ่ืนๆ ต่อไปได้ 
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3. น าเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
จำกกำรน ำเสนอข้อมูลของหน่วยงำนในประเทศในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ำส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบเชิง

พรรณนำ เป็นข้อควำมบนเว็บไซต์ หรือเป็นไฟล์รำยงำนเป็นหลัก ซึ่งหำกดูจำกตัวอย่ำงกรณีศึกษำใน
ต่ำงประเทศ จะใช้รูปแบบในกำรน ำเสนอข้อมูลที่หลำกหลำย และน่ำสนใจ เพื่อสร้ำงแรงดึงดูดให้มีผู้สนใจ
เข้ำถึงข้อมูลนั้นๆ ได้มำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็น กำรเผยแพร่ข้อมูลสถิติ/งำนวิจัย ผ่ำนรูปแบบ Infographic ไม่
เพียงแต่สร้ำงควำมสวยงำม แต่ยังสร้ำงควำมน่ำดึงดูดให้เข้ำไปดูข้อมูล รวมถึงง่ำยต่อกำรส่งต่อ หรือแชร์
ข้อมูลให้กับผู้สนใจอ่ืนๆ ต่อไปได้อีกด้วย หรือกำรสัมภำษณ์ศิลปิน/บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง นอกจำกเผยแพร่ใน
รูปแบบบทสัมภำษณ์ ยังสำมำรถน ำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอระหว่ำงกำรสัมภำษณ์ หรือแม้แต่ท ำเป็น 
Podcast ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับกำรสนใจจำกผู้เสพ/ผู้ฟังเป็นอย่ำงมำกในปัจจุบัน เป็นต้น 

 
4. เผยแพร่ข้อมูลผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 

นอกจำกกำรน ำเสนอผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทำงที่สะดวก เข้ำถึงง่ำย และเป็นที่นิยมใน
ปัจจุบันนั้น หลำยหน่วยงำนต่ำงก็แนะน ำ ให้น ำเสนอข้อมูลผ่ำนช่องทำงออฟไลน์ เช่น นิตยสำร รูปเล่ม
รำยงำน หนังสือพิมพ์ เป็นต้น ก็เป็นช่องทำงที่ควรด ำเนินกำรด้วยเช่นกัน เนื่องจำกเป็นกำรสร้ำงกำรเข้ำถึง
ข้อมูลไปยังคนหมู่มำก (Mass) รวมถึงกลุ่มคนที่ไม่ได้มีควำมสนใจต่อศิลปะกำรแสดงตั้งแต่แรก เนื่องจำก
ช่องทำงออฟไลน์ เช่น นิตยสำรที่เกี่ยวข้อง จะเป็นกำรเข้ำถึงกลุ่มคนกลุ่มอ่ืนๆ ได้มำกขึ้น เช่น กำรเผยแพร่
ข่ำวสำรในนิตยสำรกำรท่องเที่ยว เพื่อประชำสัมพันธ์และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มำชมเทศกำลศิลปะกำรแสดง 
ก็จะเป็นกำรสร้ำงผู้ที่อำจสนใจกลุ่มอื่นๆ มำชมกำรแสดงได้มำกข้ึนด้วยเช่นกัน 

 
5. ใช้เป็นระบบการติดตามตัวชี้วัดและการประเมินภาพรวมของศิลปะการแสดง 

แม้ประโยชน์หลักของกำรจัดท ำฐำนข้อมูล จะเป็นเรื่องของกำรสร้ำงกำรเข้ำถึงข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อทั้งหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน หรือประชำชนทั่วไปแล้วนั้น ในขณะเดียวกัน กำรจัดท ำฐำนข้อมูล 
สำมำรถเป็นประโยชน์อีกทำงส ำหรับผู้ด ำเนินนโยบำย ในกำรเก็บข้อมูลภำพรวมของอุตสำหกรรมกลับมำได้ 
ผ่ำนกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลได้เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่ำงเช่น กำรติดตำมจ ำนวนผู้เข้ำชมแต่ละ
ส่วนข้อมูลในฐำนข้อมูล จ ำนวนดำวน์โหลดเอกสำร จ ำนวนกำรแชร์ต่อบทควำม เป็นต้น ซึ่งสำมำรถเก็บ
ข้อมูลเป็นตัวชี้วัด ในมุมของผู้ชม ผู้สนใจข้อมูลนั้นๆ ได้อีกด้วย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ทำงช่องทำงออนไลน์ของ
ฐำนข้อมูล ที่สำมำรถนับจ ำนวนผู้เข้ำชมแบบ Real-time ที่สำมำรถติดตำมจ ำนวนได้ทุกขณะเวลำอีกด้วย 
 
จำกข้อมูลข้อเสนอแนะกำรน ำเสนอข้อมูลในฐำนข้อมูลสำขำศิลปะกำรแสดง ทั้งจำกกำรสัมภำษณ์ และจำก

กำรศึกษำกรณีศึกษำต้นแบบจำกต่ำงประเทศนั้น ที่ปรึกษำจึงได้ออกแบบตัวอย่ำงรูปแบบกำรน ำเสนอข้อมูลที่ควรจะ
เป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ชม มีควำมสวยงำม น่ำดึงดูด และมีรูปแบบกำรใช้งำนที่สะดวก ง่ำยต่อกำรค้นหำ
ข้อมูล ซึ่งเป็นตัวอย่ำงในเบื้องต้น ดังแผนภำพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 72 ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลสาขาศิลปะการแสดง 

ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
 

8.5.3 แนวทางการด าเนินงานการจัดท าฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงในขั้นถดัไป 
จำกรำยละเอียดข้ำงต้นทั้งหมดที่ได้น ำเสนอไปนั้น เป็นเพียงกระบวนกำรจัดท ำเฉพำะกำรออกแบบ

ฐำนข้อมูลส ำหรับอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดง เท่ำนั้น ซึ่งผลลัพธ์ของกำรศึกษำในครั้งนี้ ท ำให้เข้ำใจ
มำกข้ึน ว่ำฐำนข้อมูลส ำหรับสำขำศิลปะกำรแสดง ควรจะมีข้อมูลอะไรบ้ำง มีรูปแบบกำรน ำเสนอเป็นอย่ำงไร เพื่อให้มี
ข้อมูลและรูปแบบที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ และสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกันกับฐำนข้อมูลที่มีคุณภำพเหมือน
ที่ต่ำงประเทศด ำเนินกำร ทั้งนี้ ล ำดับถัดไปนั้น CEA ก็จะต้องประสำนและด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรจัดท ำฐำนข้อมูล
ส ำหรับสำขำศิลปะกำรแสดงต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้สรุปเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลในขั้นถัดไปโดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 1 แนวทางการด าเนินการในขั้นถัดไป 

ที่มำ: กำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ 
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หำกพิจำรณำจำกแผนผังและกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลที่ได้น ำเสนอไปข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำในปัจจุบัน มีหลำย
หน่วยงำนทั้งหน่วยงำนรัฐและเอกชน ที่มีกำรด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลบำงส่วนอยู่แล้ว และเกือบทั้งหมด จะเป็น  
กำรเก็บข้อมูลเพื่อกำรด ำเนินกำรภำยในหน่วยงำนจองตนเองเป็นหลัก ดังนั้น เพื่อให้เกิดฐำนข้อมูลกลำงส ำหรับสำขำ
ศิลปะกำรแสดงของไทย CEA จึงต้องจัดท ำ หรือสนับสนุนกำรจัดท ำแพลตฟอร์มกลำง ส ำหรับกำรรวบรวมข้อมูลจำก
หน่วยงำนต่ำงๆ เข้ำไว้ด้วยกัน และเพื่อให้มีข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ ตัวแพลตฟอร์มกลำงนี้ จึงต้องด ำเนินกำรจัดเก็บ
อย่ำงมีแบบแผนตำมโครงสร้ำงของข้อมูล ซึ่งเป็นผลกำรศึกษำที่ได้เรียนไปข้ำงต้น เพื่อให้ง่ำยต่อกำรจัดเก็บและ
น ำเสนอต่อไป ไม่เพียงแต่ด ำเนินกำรสร้ำงแพลตฟอร์มเท่ำนั้น ที่ส ำคัญกว่ำ คือต้องมีผู้รับผิดชอบ ในกำรบริหำรจัดกำร
แพลตฟอร์มหรือฐำนข้อมูลดังกล่ำวอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นฐำนข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีข้อมูลที่ทันสมัย และตอบโจทย์
ผู้ใช้งำนอยู่เสมอ 

 
นอกจำกนี้ จะเห็นได้ว่ำในปัจจุบัน ยังขำดกำรจัดเก็บข้อมูลอีกหลำยส่วน ยกตัวอย่ำงเช่น ข้อมูลเชิงสถิติ ยัง

ขำดจ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำด้ำนศิลปะ กำรเก็บข้อมูลผู้เข้ำร่วมงำนทั้งหมดของประเทศ เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องมีกำร
สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้งหมด นอกจำกจะเป็นกำรรวบรวมข้อมูลที่มีในปัจจุบันแล้วนั้น ในอนำคต 
จะต้องจัดสรรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลในส่วนที่ยังขำด ตำมขอบเขตของหน่วยงำนรัฐและ
เอกชนต่ำงๆ ต่อไป ตำมที่ได้น ำเสนอไว้แล้วในข้ำงต้น 
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จำกกำรศึกษำในปัจจุบัน พบว่ำแท้จริงแล้ว มีหลำยหน่วยงำน โดยเฉพำะหน่วยงำนภำครัฐ ที่มี  
กำรด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลอยู่แล้ว แต่เป็นกำรใช้ประโยชน์เพียงกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรของหน่ว ยงำนนั้นๆ  
เป็นหลัก เป็นกำรใช้ประโยชน์ภำยในหน่วยงำนของตัวเองเท่ำนั้น ไม่ได้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลส่วนที่ควรเผยแพร่ต่อ
สำธำรณะเพื่อเป็นประโยชน์กับหน่วยงำนอ่ืนๆ หรือเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ ดังนั้น CEA จึงต้องสนับสนุนให้
หน่วยงำนต่ำงๆ มีกำรน ำข้อมูลที่มีอยู่แล้ว มำเผยแพร่ด้วยรูปแบบที่น่ำสนใจ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สำธำรณะ และทั้งนี้ 
ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อฐำนข้อมูลกลำงเช่นเดียวกัน ที่จะสำมำรถรวบรวมเอำข้อมูลที่แต่ละหน่วยงำนเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของตนเอง เชื่อมกับฐำนข้อมูลกลำงนี้ เพื่อสร้ำงกำรเข้ำถึงข้อมูลของแต่ละหน่วยงำนได้อย่ ำงสะดวกขึ้น เนื่องจำกมี 
กำรเชื่อมต่อกับฐำนข้อมูลกลำงนี้อีกด้วย 

 
ประกำรสุดท้ำย ซึ่งเป็นประเด็นที่มีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกต่อกำรด ำเนินกำรจัดกำรฐำนข้อมูล ต่อเนื่อง

จำกที่ได้น ำเสนอไปข้ำงต้น ว่ำควรมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลอยู่เสมอ ก็จะต้องมี  
กำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน ทั้งหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน หรือประชำชนทั่วไป ว่ำมีควำมต้องกำรให้มี  
กำรปรับปรุง เพิ่มเติมเนื้อหำ หรือแก้ไขข้อมูลในส่วนใด ไม่เพียงแต่ส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ใช้ แต่หมำยรวมถึง
กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลในต่ำงประเทศอยู่เสมอ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำต่อยอดฐำนข้อมูลนี้ ให้มี
ประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งำนทุกรูปแบบต่อไป 

 
จำกข้อมูล กำรจัดท ำฐำนข้อมูลส ำหรับอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดง ที่ได้น ำเสนอไปข้ำงต้น

นี้ ตำมทีได้เรียนไปในข้ำงต้น ผลกำรศึกษำคร้ังนี้ เป็นเพียงกำรศึกษำแนวทำงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลเท่ำนั้น ล ำดับถัดไป 
CEA หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีกำรด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูลสำขำศิลปะกำรแสดงให้เกิดขึ้นจริงต่อไป  
ซึ่งจะต้องเกิดจำกควำมร่วมมือกับหลำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีกำรจัดเก็บอยู่แล้ ว  
กำรด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม กำรร่วมด ำเนินกำรสร้ำงฐำนข้อมูล กำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล หรือควำม
ร่วมมือในรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อร่วมกันสร้ำงฐำนข้อมูลกลำงของสำขำศิลปะกำรแสดงอันจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อผู้มี
ส่วนเก่ียวของในอุตสำหกรรมทั้งหมด ซึ่งจำกแผนพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดงได้น ำเสนอไปใน
ส่วนก่อนหน้ำนั้น กำรจัดท ำฐำนข้อมูลถือเป็น 1 ในกลยุทธ์ส ำคัญที่ต้องด ำเนินกำรจัดท ำเพื่อเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนที่
เป็นปัจจัยสนับสนุนกำรพัฒนำในรูปแบบอ่ืนๆ ต่อไป เพื่อเป็นกำรสนับสนุนด้ำนข้อมูลแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งรัฐ 
เอกชน หรือเป็นกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงข้อมูลของคนดู เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและสร้ำงกำรเข้ำถึงศิลปะกำรแสดงต่อไป
ในอนำคตนั่นเอง ดังนั้น กำรจัดท ำฐำนข้อมูลนี้ จึงเป็นประโยชน์เป็นอย่ำงยิ่ง ต่อกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดงของไทย เพื่อขับเคลื่อนให้ “ประเทศไทยเป็นแหล่งของการพัฒนาศิลปะการแสดงเกิด
ใหม่ของโลก” ตำมวิสัยทัศน์ของแผนฯ ที่ตั้งไว้ให้ส ำเร็จลุล่วงได้ต่อไป 
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ภาคผนวก ก นโยบายและแผนงานของหน่วยงานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ 

 
กำรศึกษำนโยบำยและแผนงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมดนตรี ศิลปะกำรแสดง และ

ทัศนศิลป์ มี 4 แผนงำน คือ  
1) ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ 20 ปี ด้ำนวัฒนธรรม ตำมกรอบทิศทำงยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ป ี 
2) แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (พ.ศ. 2561-2564) 
3) นโยบำยและยุทธศำสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2560–2564) 
4) ร่ำงแผนกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) 

 
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ 20 ปี ดำ้นวัฒนธรรม ตำมกรอบทิศทำงยทุธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี  
เมื่อพิจำรณำร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ 20 ปี ด้ำนวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม พบว่ำได้มีกำรทบทวนจำก

กรอบทิศทำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ประกอบกับกรอบทิศทำงตำมนโยบำยกำรพัฒนำสู่ประเทศไทย 4.0  
กรอบทิศทำงตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมทั้งข้อเสนอของ 
สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับงำนวัฒนธรรม โดยมีเป้ำหมำยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำง  
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมในระดับนำนำชำติ มีภำพลักษณ์ ควำมสัมพันธ์ที่ดี และได้รับกำรยอมรับใน
เวทีทำงวัฒนธรรมระดับสำกล รวมไปถึงกำรผลักดันให้สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศไทยมีรำยได้และควำมมั่งคั่งจำกอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และบริกำรทำงวัฒนธรรมเพิ่ม
มำกข้ึน โดยกรอบทิศทำงมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ใน 5 ยุทธศำสตร์ด้วยกัน โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้ 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1: ด้ำนควำมมั่นคง เพื่อเทิดทูนสถำบันหลักของชำติ และมุ่งเน้นกำรสนับสนุน 

งำนรักษำควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศเป็นหลัก  
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2: ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เพื่อใช้มิติทำงวัฒนธรรมใน 

กำรสนับสนุนกำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร พัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงกับ
ภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก  

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3: ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพคน

หรือบุคลำกรตลอดช่วงชีวิต พร้อมทั้งสนับสนุนกำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัว  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4: ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม เพื่อสร้ำงควำม
เข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน รวมไปถึงกำรเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อม
และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5: ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อปรับปรุง

โครงสร้ำงบทบำทและภำรกิจของหน่วยงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม ปรับปรุงกฎหมำยด้ำนศิลปวัฒนธรรม พัฒนำกลไก
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรงำนวัฒนธรรม  

ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถพัฒนำให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของกรอบทิศทำงยุทธศำสตร์ ด้ำนวัฒนธรรม
ระยะ 20 ปี ภำยใต้แนวคิด “วัฒนธรรมสร้ำงคนดี สังคมดี สร้ำงรำยได้ สร้ำงภำพลักษณ์และเกียรติภูมิประเทศไทยใน
เวทีโลก” กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยทำงวัฒนธรรมทุกระดับจะด ำเนินกำรพัฒนำตำมกรอบทิศ
ทำงกำรพัฒนำด้ำนวัฒนธรรมระยะ 20 ปี ใน 6 ยุทธศำสตร์ โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญในแต่ละด้ำน ดังนี้ 

 
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมประเด็นกำรส่งเสริมด้ำน

กำรอนุรักษ์พัฒนำและสืบสำนมรดกทำงศิลปะและวัฒนธรรม รวมไปถึงกำรขึ้นทะเบียนมรดกทำงวัฒนธรรม
ที่ส ำคัญเช่นกัน 

2) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย  ครอบคลุมแนวทำงกำรพัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรมผ่ำนกำรใช้มิติทำงวัฒนธรรม ตลอดจนเปิดพื้นที่สร้ำงสรรค์ส ำหรับเด็กและเยำวชน รวมไปถึง  
กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทยและประวัติศำสตร์ท้องถิ่น  

3) ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำสินค้ำผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงวัฒนธรรม สนับสนุนบทบำทศิลปิน รวมไปถึงกำรน ำทุน
และทรัพยำกรทำงวัฒนธรรมมำต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 

4) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย บริหำรจัดกำรควำมรู้และสร้ำงนวัตกรรมด้ำน
ศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนรู้
และกำรวิจัยทำงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 

5) พัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เกียรติภูมิและภำพลักษณ์ที่ดีเพื่อนำควำมเป็นไทยสู่สำกล 
ผ่ำนกำรส่งเสริมบทบำทด้ำนศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยในเวทีอำเซียนและนำนำชำติ และพัฒนำศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมระดับนำนำชำติ  

6) พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นกำรยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
กลไกกำรท ำงำนของหน่วยงำนรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น มำตรกำรภำษี พัฒนำกฎหมำยและกฎระเบียบที่
เก่ียวข้องเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนทำงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม   
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โดยจำกกรอบทิศทำงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ยุทธศำสตร์ต่ำงๆ เหล่ำนี้เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์สำขำดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศนศิลป์ ตั้งแต่ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมที่จะ
ช่วยสืบสำนมรดกทำงวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้ำงสรรค์  
เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจและส่งเสริมกำรพัฒนำสินค้ำผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงวัฒนธรรม เพื่อเป็นส่วนส ำคัญ
ในกำรสร้ำงรำยได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของประเทศ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ วิจัย
และสร้ำงนวัตกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม และสุดท้ำยยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกลไกและยกระดั บ 
กำรบริหำรจัดกำรงำนวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ในสำขำข้ำงต้น เพื่อปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร รวมไปถึงกฏหมำยและกฏระเบียบที่
เก่ียวข้องเพื่อให้เกิดกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพและมีควำมรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 

 
2. แผนปฏบิัติรำชกำร 4 ปี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (พ.ศ. 2561-2564) 

ในส่วนของแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (พ.ศ. 2561-2564) จัดท ำขึ้นเพื่อตอบสนอง
และบูรณำกำรนโยบำยและยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยแผนฉบับนี้มีขอบเขต  
กำรพัฒนำครอบคลุมด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศำสตร์ดั้งเดิมของไทยเป็นหลัก และมีวิสัยทัศน์  คือ 
“ภำยในปี พ.ศ.2564 คนไทยมีค่ำนิยมที่เหมำะสมและประเทศมีภำพลักษณ์ที่ดี โดยใช้ทุนทำงวัฒนธรรมเป็นพลังใน
กำรขับเคลื่อน” โดยแผนปฏิบัติรำชกำรฉบับนี้มี 5 ยุทธศำสตร์ด้วยกัน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ปลูกฝังค่านิยมที่เหมาะสมและพึงประสงค์ให้ประชาชนทุกช่วงวัย  
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนปลูกฝังค่ำนิยมที่เหมำะสมและสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของบริบทของ

สังคมไทยและสังคมโลก และเสริมสร้ำงค่ำนิยมที่พึงประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสงบสุข 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: สืบสานและถา่ยทอดวิถีวัฒนธรรมไทยสู่สังคมไทยและโลก 
เพื่อเป็นกำรก ำหนดแผนกำรรณรงค์เพื่อสืบสำนและถ่ำยทอดวิถีวัฒนธรรมไทยอย่ำงเป็นระบบและผลักดันให้

มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมไปถึงกำรแลกเปลี่ยนรู้และพัฒนำต่อยอดทุนทำงวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่  
อัตลักษณ์ท้องถิ่นและวิถีวัฒนธรรมไทย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: บริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยกำรสร้ำงคุณคำ่ขององค์ควำมรู้และผลงำนของศิลปินแห่งชำติ ผ่ำนกำรประกำศยกย่องเชิดชเูกียรติและ

จัดกำรองค์ควำมรู้ของศิลปินแห่งชำติให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน รวมไปถึงกำรเพิ่มศักยภำพและจ ำนวนแหล่งเรียนรู้ทำง
วัฒนธรรมให้กระจำยตัวทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการท างานและเครือข่ายทางวัฒนธรรม 
เสริมสร้ำงศักยภำพและประสิทธิภำพกำรด ำเนินของเครือข่ำยทำงวัฒนธรรม บูรณำกำรและเชื่อมโยง  

กำรด ำเนินกำรโดยมีกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรจัดกำรเครือข่ำยและสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำย 
รวมไปถึงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ปรับปรุงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติให้เอ้ือต่อกำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพ
และถูกต้องตำมกฎและระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5: ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ 
เป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและสร้ำงรำยได้แก่ท้องถิ่นและชุมชนด้วยกำรส่งเสริมกำรแสดงพื้นบ้ำน กิจกรรม

ประเพณีและ / หรือเทศกำลส ำคัญเพื่อส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมที่ดีงำม นอกจำกนี้ยังเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกจิ
ชุมชนด้วยทุนทำงวัฒนธรรม 

 
จะเห็นได้ว่ำประเด็นกำรพัฒนำทั้ง 5 ยุทธศำสตร์ข้ำงต้นนั้น ล้วนมีควำมเกี่ยวเนื่องและเป็นสิ่งที่ส่งเสริมกำร

พัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์สำขำดนตรี ศิลปะกำรแสดง และทัศน์ศิลป์ โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญด้ำนกำร
ขับเคลื่อนค่ำนิยมของคนไทยให้มีควำมเหมำะสม เพื่อเสริมสร้ำงให้สังคมสำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงเป็นสุข รวมไปถึง
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกทุนทำงวัฒนธรรมเพื่อผลักดันให้เกิดรำยได้และสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรแข่งขันอย่ำงยั่งยืน 
นอกจำกนี้ยังมุ่งเน้นกำรพัฒนำพื้นที่แหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ส ำคัญ เนื่องจำกเป็น
กำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพพื้นที่ในกำรแสดงออกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงสร้ำงสรรค์ทั้งในระดับชุมชนและ
ระดับประเทศ น ำไปสู่กำรขยำยโอกำสในกำรน ำเสนอผลงำนของศิลปินสู่สังคมมำกยิ่งขึ้น 

3. นโยบำยและยุทธศำสตร์ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2560 – 2564) 
นโยบำยและยุทธศำสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นนโยบำยที่จัดท ำขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงกำรพัฒนำ

งำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “บูรณำกำรควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนโดยใช้มิติด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ที่สร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน” และมีพันธ
กิจหลักในกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรพัฒนำ เผยแพร่องค์ควำมรู้และแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
รวมไปถึงกำรผลักดันให้มีกำรบูรณกำรควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ที่สร้ำงคุณค่ำ ทำงสังคมและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสืบไป ทั้งนี้ นโยบำยฉบับนี้
ประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตร์ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยด้านงาน

สร้างสรรค์ วิชาการทางศิลปะและนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
โดยมีเป้ำหมำยหลักเพื่อผลักดันให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย น ำไปสู่

กำรต่อยอดหรือพัฒนำภูมิปัญญำเพื่อน ำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: ส่งเสริมให้มีและพัฒนาพ้ืนที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและแหล่งเรียนรู้ 
มีจุดประสงค์หลักในกำรพัฒนำพื้นที่กำรแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ต่ำงๆ ให้เป็น

สถำนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ควำมรู้และผลงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งในระดับประเทศและระดับนำนำชำติโดย
อำศัยกำรมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ นอกจำกนี้ยังมีแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่  
กำรแสดงศิลปวัฒนธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สร้างคุณค่าทางจิตใจ สังคม และมูลค่า

ทางเศรษฐกิจ 
โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อผลักดันให้เกิดผลงำนศิลปะร่วมสมัยที่สร้ำงคุณค่ำทำงจิตใจและสังคม และสำมำรถ

สร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย รวมไปถึงกำรสนับสนุนกลุ่มศิลปินร่วมสมัยมีแรงจูงใจใน  
กำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำผลงำน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: บูรณาการความร่วมมือเชิงรุกเพื่อพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของทุกภาคส่วน

ทั้งในและต่างประเทศ 
เป็นแนวทำงกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน ในกำรพัฒนำงำน  

ด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือใน 
กำรพัฒนำงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระหว่ำงหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ 

 
เมื่อพิจำรณำนโยบำยและยุทธศำสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำมีเป้ำหมำยส ำคัญ

ในกำรพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ตระหนักถึงคุณค่ำของงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อผลักดันให้คนไทยมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีควำมภูมิใจในงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศและสำมำรถรักษำรำกเหง้ำของวัฒนธรรม
ไทยไว้ได้ รวมไปถึงกำรสนับสนุนควำมสำมำรถในกำรแพร่งำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยไปทั่วโลก และกำรใช้
ผลงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นสื่อกลำงในกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงประเทศ ตลอดจนสำมำรถสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจได้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 
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4. ร่ำงแผนกำรด ำเนินกำรของส ำนกังำนสง่เสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) 
ในส่วนของร่ำงแผนกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) จะเห็นได้ว่ำ

มีบทบำทส ำคัญและเป็นรำกฐำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของประเทศไทย ซึ่งถือว่ำเป็นกำรวำงเป้ำหมำยใน  
กำรพัฒนำในระยะยำว โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อจะน ำพำประเทศไทยไปสู่กำรเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจ
และสังคมอย่ำงยั่งยืนจำกกำรขับเคลื่อนด้วยกลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ และกำรพัฒนำทำงด้ำนนวัตกรรมในระดับ
สำกลทั้งนี้ วิสัยทัศน์และเป้ำหมำยในระยะสั้นส ำหรับแผนกำรส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (พ.ศ.2562 -2566)  
คือ“ต่อยอดและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำและวัฒนธรรม ด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย” โดยร่ำงแผนกำรด ำเนินกำรฉบับนี้ประกอบด้วย 4 
ยุทธศำสตร์ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างและส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Knowledge 
Management)  

มุ่งเน้นกำรรวบรวมและกำรจัดท ำฐำนข้อมูลเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ เพื่อน ำมำเป็นข้อมูลส ำคัญในกำรวิเครำะห์
และพัฒนำแนวทำงในกำรด ำเนินนโยบำยและทิศทำงในกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ในอนำคตที่เหมำะสม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับทกัษะและความสามารถบุคลากรในธุรกิจสร้างสรรค์และกระตุ้นกระบวนการ

คิดเชิงสร้างสรรค์แก่คนไทย (Creative Human Resource Development)  
มุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยเฉพำะกลุ่มบุคลำกรและแรงงำนสร้ำงสรรค์ซึ่งเป็นก ำลังหลักใน  

กำรขับเคลื่อนธุรกิจสร้ำงสรรค์ของประเทศ ผ่ ำนกำรส่ง เสริมและสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง  
เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงกันภำยในเครือข่ำยกลุ่มแรงงำนสร้ำงสรรค์ ทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่: 3 ยกระดับความสามารถในการด าเนินธุรกิจและสนับสนุนการขยายตัว (Scale-Up) ของ

ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Businesses & Entrepreneurs) 
มุ่งเน้นกำรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมและธุรกิจสร้ำงสรรค์ของประเทศไทย  

ทั้งในเรื่องของกระบวนกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มผ่ำนกำรน ำคุณค่ำและเอกลักษณ์ควำมเป็นไทย ควำมหลำกหลำยทำง  
ด้ำนวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ มำประยุกต์เข้ำกับกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในกำรยกระดับกระบวนกำร
ทำงธุรกิจรูปแบบต่ำงๆ จนสำมำรถต่อยอดไปสู่กำรสร้ำงสรรค์สินค้ำและบริกำรที่มีมูลค่ำสูง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาเมืองและระบบนิเวศสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้ภาครัฐให้ความส าคัญกับแนวคิด

เชิงสร้างสรรค์ (Creative District & Ecosystem) 
 มุ่งเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบนิเวศสร้ำงสรรค์ โดยเฉพำะกำรพัฒนำทำงด้ำนมำตรกำร 
ข้อก ำหนดและกฎระเบียบที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเติบโตของกลุ่มธุรกิจสร้ำงสรรค์ โดยเฉพำะกำรปรับปรุงและส่งเสรมิ
กำรบังคับใช้กำรคุ้มครองและจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำอย่ำงเป็นระบบ ตลอดจนกำรส่งเสริมให้เมืองและย่ำน  
เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
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จำกยุทธศำสตร์ของร่ำงแผนกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)  
ในข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์มีแนวทำงกำรพัฒนำที่เน้นกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐำนของ
ควำมรู้ นวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่สินค้ำและบริกำรเป็นหลัก โดยผ่ำนกำรสร้ำง
ควำมเข็มแข็งให้แก่ปัจจัยส ำคัญซึ่งเป็นองค์ประกอบของกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ใน 4 มิติกำรพัฒนำหลัก ได้แก่ 
กำรพัฒนำบุคลำกรสร้ำงสรรค์ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และต่อยอดด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรพัฒนำและสร้ำงมูลค่ำ
ให้แก่สินค้ำและบริกำรสร้ำงสรรค์ และกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  
อำจกล่ำวได้ว่ำกำรเติบโตและพัฒนำทำงเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อมและระบบที่ส่งเสริมและเอ้ือต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยแวดล้อมต่ำงๆ ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำและเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ของทรัพยำกรบุคคลที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักภำยใต้ระบบเศรษฐกิจเพื่อเป็นส่วนหนึ่ งในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศสืบไป 
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ภาคผนวก ข ประเด็นค าถามที่ใช้ในสัมภาษณ์เชิงลึก ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง 

 
ประเด็นสัมภำษณ ์ประกอบด้วยเนื้อหำใน 2 ส่วน ได้แก ่

1) ประเด็นกำรพัฒนำอุตสำหกรรม  
2) กำรจัดท ำฐำนข้อมูล 

 
ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาศิลปะการแสดง 

1. ภาพรวมของอุตสาหกรรม  
 ท่ำนคิดว่ำภำพรวมสถำนกำรณ์ในปัจจุบันของอุตสำหกรรมเป็นอย่ำงไร มีองค์ประกอบอะไรบ้ำง และมี

ใครเป็นกลุ่มหลัก 
 ท่ำนคิดว่ำอะไรคือจุดอ่อนจุดแข็งของอุตสำหกรรม 
 ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรต่อนโยบำยหรือแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในปัจจุบัน  และคิดว่ำภำครัฐ

ควรมีบทบำทกำรสนับสนุนอย่ำงไร 
 

2. แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต  
 ท่ำนมีควำมเห็นว่ำควรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดงไปในทิศทำงใด มีประเด็น

ใดบ้ำงที่ควรเร่งพัฒนำหรือปรับปรุงมำกที่สุด  
 ท่ำนมีควำมเห็นว่ำภำคเอกชนควรมีบทบำทในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอย่ำงไรบ้ำง และภำครัฐสำมำรถ

เชื่อมโยงกำรพัฒนำร่วมกับภำคเอกชนได้อย่ำงไร  
 ท่ำนคิดว่ำกำรพัฒนำอุตสำหกรรม สำมำรถเชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมอ่ืน ได้มำกน้อยเพียงใด มี

อุตสำหกรรมใดบ้ำง และต้องกำรให้ สศส. สนับสนุนอย่ำงไร 
 

ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาศิลปะการแสดง 
1. ภาพรวมของการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 ท่ำนมีควำมเห็นอย่ำงไร ต่อกำรจัดเก็บรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลของอุตสำหกรรมในปัจจุบัน  
 ท่ำนมีควำมต้องกำรใช้ข้อมูลของอุตสำหกรรมส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ/หน่วยงำนของท่ำนหรือไม่  

หำกใช่ ท่ำนใช้งำนข้อมูลส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ในด้ำนใดบ้ำง (เช่น ข้อมูลสถิติ มูลค่ำตลำด จ ำนวน
ผู้ประกอบกำร หรือแรงงำนในสำยอำชีพ) 

 ข้อมูลที่ท่ำนต้องกำร เป็นข้อมูลประเภทใด หัวข้อใด 
 

2. แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลในอนาคต  
 จำกภำพรวมกำรจัดเก็บข้อมูลของอุตสำหกรรมในปัจจุบัน ท่ำนคิดว่ำข้อมูลใดบ้ำงที่ควรมีกำรจัดเก็บ

ข้อมูลเพิ่มเติมในอนำคต  
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 ท่ำนมีควำมเห็นว่ำ กำรน ำเสนอข้อมูลของอุตสำหกรรมในอนำคตควรท ำเป็นรูปแบบใด  เพื่อให้สำมำรถ
ตอบโจทย์ควำมต้องกำรใช้ประโยชน์ของท่ำนได้มำกที่สุด (รวมถึงควำมถี่ของกำรอัปเดตข้อมูลควรเป็น
อย่ำงไร) และประเด็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อกำรด ำเนินกำรและพัฒนำฐำนข้อมูลของอุตสำหกรรมของ 
สศส. 


