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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี โดยมีวิสัยทัศน์ ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทย       
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประเทศมีความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มีความสามารถในการแข่งขัน 
มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุขอยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ     
เป็นธรรม โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน ประกอบกับการประกาศกรอบทิศทางตามนโยบายการพัฒนา   
สู่ประเทศไทย ๔.๐ และกรอบทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
รวมทั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้จัดส่งข้อเสนอการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับ     
งานวัฒนธรรม เพ่ือให้รัฐบาลรับไปพิจารณา นั้น 
 กระทรวงวัฒนธรรมได้วิเคราะห์กรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ประกอบกับกรอบทิศทาง
ตามนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ กรอบทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) รวมทั้งข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับ      
งานวัฒนธรรม เพ่ือจัดท ากรอบทิศทางยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ปี โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ มีภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์ที่ดี และ
ได้รับการยอมรับในเวทีทางวัฒนธรรมระดับสากล ผลักดันสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม เอ้ืออาทร มีความปรองดองสมานฉันท์เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศไทยมีรายได้
และความมั่งคั่งจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการทางวัฒนธรรมเพ่ิมมากขึ้น โดยกรอบทิศทางดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ใน ๕ ยุทธศาสตร์ จ านวน 18 โครงการส าคัญ งบประมาณรวม     
ในการด าเนินงานทั้งสิ้น ๗๙,๐๒๕,7๔0,000 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียด ดังนี้ 
 ด้านความม่ันคง จะด าเนินการเพ่ือเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และสนับสนุนงานรักษาความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อยภายใน งบประมาณรวม ๕,๒๓๔ ล้านบาท โดยมี ๒ โครงการส าคัญ คือ โครงการ   
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ และโครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ 
ชายแดนไทยสันติสุข 
 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  จะด าเนินการเพ่ือใช้มิติทางวัฒนธรรมสนับสนุน      
การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงกับภูมิภาคและ
เศรษฐกิจโลก งบประมาณรวม ๒๗,๗๖๑ ล้านบาท โดยมี ๔ โครงการส าคัญ คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โครงการสร้างรายได้จากการต่อยอดทุนและมรดกทางวัฒนธรรม 
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและน าความเป็นไทยสู่สากล และโครงการวัฒนธรรมไทย   
ก้าวไกลสู่ดิจิทัล 
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  จะด าเนินการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ       
คนตลอดช่วงชีวิต ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
รวมทั้งสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย งบประมาณรวม ๔๒,๙๑๐ ล้านบาท โดยมี ๗ โครงการส าคัญ 
คือ โครงการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาพุทธและศาสนาอ่ืน โครงการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ โครงการเสริมสร้างค่านิยม โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และความเป็นไทย โครงการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ สังคมและวัฒนธรรม โครงการปฏิรูปการศึกษาด้านวัฒนธรรม และ
โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูมรดกและภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม 
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 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม จะด าเนินการเพ่ือสร้าง      
ความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อม
และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย งบประมาณรวม ๒,๗๐๐ ล้านบาท โดยมี ๒ โครงการส าคัญ 
คือ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานวัฒนธรรม  และโครงการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมผู้สูงอายุ 
 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จะด าเนินการปรับปรุงโครงสร้าง 
บทบาท และภารกิจของหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรม ปรับปรุงกฎหมายด้านศิลปวัฒนธรรม  พัฒนากลไก 
สนับสนุนการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม งบประมาณรวม ๔๒๐ ล้านบาท 
 ทั้งนี้ มโีครงการที่ต้องเริ่มด าเนินการเร่งด่วนในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ จ านวน ๑๒ โครงการ 
ประกอบด้วย ๑)  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้ง      
การเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ๒) โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนไทยสันติสุข ๓) โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ๔) โครงการสร้างรายได้จากการต่อยอดทุนและมรดก   
ทางวัฒนธรรม ๕) โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและน าความเป็นไทยสู่สากล  ๖) โครงการ
อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาพุทธและศาสนาอ่ืน ๗) โครงการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
๘) โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และความเป็นไทย ๙) โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ สังคม      
และวัฒนธรรม ๑๐) โครงการปฏิรูปการศึกษาด้านวัฒนธรรม ๑๑) โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูมรดก และภูมิปัญญา
ทางศิลปวัฒนธรรม ๑๒) โครงการปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท และภารกิจของหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
 การขับเคลื่อนและปฏิรูปตามกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการ 
บูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) หรือ อพท. รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือให้การขับเคลื่อน
บรรลุผลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม มุ่งไปสู่การสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
สืบไป 
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 ตามที่รัฐบาลและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี โดยมี
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง         
อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุขอยู่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม       
โดยมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านความมั่นคง ๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน     
๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๔) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน      
ทางสังคม ๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ๖) ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ นั้น 

 กระทรวงวัฒนธรรมได้วิเคราะห์กรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ประกอบกับกรอบทิศทาง
ตามนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ กรอบทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) รวมทั้งข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรม 
เ พ่ือจัดท ากรอบทิศทางยุทธศาสตร์ด้ านวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ปี  โดยมี เป้ าหมายให้ประเทศไทย 
เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ มีภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์ที่ดี และ
ได้รับการยอมรับในเวทีทางวัฒนธรรมระดับสากล ผลักดันสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม เอ้ืออาทร มีความปรองดองสมานฉันท์เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศไทยมีรายได้
และความมั่งคั่งจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการทางวัฒนธรรมเพ่ิมมากขึ้น โดยกรอบทิศทางดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ใน ๕ ยุทธศาสตร์ จ านวน 18 โครงการส าคัญ งบประมาณรวม      
ในการด าเนินงานทั้งสิ้น ๗๙,๐๒๕,7๔0,000 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียด ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 2 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น ๕,๒๓๔,0๐0,000 บาท  
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
๒๗,๗๖๑,0๒0,000 บาท  
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 7 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
๔๒,๙๑0,๗๒0,000 บาท  
 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 2 โครงการ 
งบประมาณท้ังสิ้น 2,700,000,000 บาท 
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  3 โครงการ 
งบประมาณทั้งสิ้น 420,000,000 บาท 

 ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ปีดังกล่าว ได้ให้
ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ในทุกช่วงวัย เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้และความสามารถปรับตัว
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ซึ่งใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จ าเป็นต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือให้การขับเคลื่อนบรรลุผลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม   
มุ่งไปสู่การสร้างความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน อย่างเป็นธรรมและทั่วถึงสืบไป 
 
 
 กระทรวงวัฒนธรรม 
 14  พฤศจิกายน  2559 



สารบัญ 
 

หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร   
ค าน า    
ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาและสถานการณ์ ๑ 
 ๑.๑ การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม ๑
 ๑.๒ กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ๒ 
                  กับงานวัฒนธรรม 
 ๑.๓ กรอบทิศทางตามนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ กับงานวัฒนธรรม ๓ 
 ๑.๔ กรอบทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ๓ 
  กับงานวัฒนธรรม 
 ๑.๕ ข้อคิดเห็นจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม ๔ 
 ๑.๖ การประเมินสภาวะแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านวัฒนธรรม ๕ 
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์   ๙ 
 ๒.๑ กรอบทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ปี ๙ 
 ๒.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ๑๓ 
ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงานส าคัญที่ผ่านมา ๑๗ 
 ๓.๑ การใช้มิติทางวัฒนธรรมสร้างคนดีและสังคมดี บนพ้ืนฐานค่านิยม ๑๒ ประการ ๑๗ 
 ๓.๒ การใช้มิติทางวัฒนธรรมสร้างความกินดีอยู่ดีและความมั่งค่ังโดยใช้มรดก ๑๘ 
  ทางวัฒนธรรม 
 ๓.๓ การใช้มิติทางวัฒนธรรมสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ ๑๙ 
  โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
ส่วนที่ ๔ โครงการและกิจกรรมส าคัญเร่งด่วนที่จะด าเนินการ      ๒๑  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 
  ๔.๑ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ๒๑ 
   รวมทั้งการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 
 ๔.๒ โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนไทยสันติสุข  ๒๑ 
 ๔.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์  ๒๑ 
 ๔.๔ โครงการสร้างรายได้จากการต่อยอดทุนและมรดกทางวัฒนธรรม  ๒๑ 
 ๔.๕ โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและน าความเป็นไทยสู่สากล  ๒๑ 
 ๔.๖ โครงการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาพุทธและศาสนาอ่ืน ๒๒ 
 ๔.๗ โครงการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ๒๒ 
 ๔.๘ โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และความเป็นไทย  ๒๒ 
 ๔.๙ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ สังคมและวัฒนธรรม  ๒๒ 
 ๔.๑๐ โครงการปฏิรูปการศึกษาด้านวัฒนธรรม  ๒๓ 
 ๔.๑๑ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูมรดก และภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม  ๒๓ 
 



 ๔.๑๒ โครงการปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท และภารกิจของหน่วยงาน ๒๓ 
   ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ส่วนที่ ๕ โครงการส าคัญท่ีจะมีการบูรณาการร่วมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม ๒๕ 
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานอ่ืนๆ 
ส่วนที่ ๖ แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี   ๓๕  
           (ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙) 

ภาคผนวก  
 ๑. ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 381/2558 ลงวันที่ ๘ ธนัวาคม 2558 ๖๖ 
 ๒. ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๖  ๗๐ 
   คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา   
   ที่ 1/2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 ๓. ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๖  ๗๒ 
   คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา 
   ที่ 2/2558 ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม 2558 
 ๔. ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๖ ๗๗ 
   คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา  
   ที่ 3/2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

สว่นท่ี ๑ 

ความเป็นมาและสถานการณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี ๑ 
ความเป็นมาและสถานการณ์ 

 
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม 
  สังคมไทยในปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยี เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว      
ในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสังคม
และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการครอบง าทางด้านความคิด การมองโลก แบบแผนการประพฤติปฏิบัติ การบริโภค
นิยม และปัญหาทางสังคมวัฒนธรรมอ่ืนๆ ตามมา อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาการหย่าร้างและความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาการมีค่านิยม  
ที่เบี่ยงเบนหรือไม่พึงประสงค์ของสังคม  เป็นต้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
ในขณะที่จ านวนประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลน
แรงงานในภาวะที่ผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังต่ า เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนา
เทคโนโลยีและปัญหาในการบริหารจัดการ จึงเป็นข้อจ ากัดในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน        
และศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคุณภาพคนพบว่า ยังมีปัญหาในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่อง  
ถึงกันตลอดช่วงอายุ ตั้งแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า 
การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้ม    
อยู่คนเดียวสูงขึ้น ครอบครัวมีรูปแบบที่หลากหลายและเปราะบางสูงส่งผลต่อการบ่มเพาะให้เด็กเติบโต     
อย่างมีคุณภาพ ประกอบกับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่ เข้ามาในวัฒนธรรมผ่านสังคมยุคดิจิทัล 
ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤติ
ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับ         
การวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกาย       
และใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนา
คนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม
ส่วนรวมมีทักษะความรู้และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐาน    
ของการมีสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบันชุมชนและภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมที่ส าคัญ     
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติวัฒนธรรม พบว่า มีปัจจัยที่ต้องเร่งรัดการด าเนินงาน 
หลายประการ อาทิ ๑) การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรัก ความหวงแหนและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์   
ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ๒) การยกระดับการบริหารจัดการมรดกและทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม   
ทางเศรษฐกิจ ๓) การน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าให้กับสินค้า        
และบริการที่ตรงกับความต้องการของตลาด ๔) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ๕) การพัฒนารูปแบบและเทคนิค     
การแสดงของไทยให้มีความทันสมัย น่าสนใจและได้มาตรฐานในระดับสากล ๖) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน     
ทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ๗) การสร้างความรู้ ความเข้าใจและความส าคัญของประชาคมอาเซียนในมิติ



๒ 

 

ศาสนาวัฒนธรรม ๘) การส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์แบบครบวงจร   
๙) การน ามิติทางศาสนา วัฒนธรรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๑๐) การบูรณาการ
การด าเนินงานศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการพัฒนาดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องกับ      
กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

๑.๒ กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีกับงานวัฒนธรรม 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙) และกรอบ
การปฏิรูปประเทศในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) 
 คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ(๒) คณะอนุกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ เพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี โดยคณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบ
การปฏิรูป ได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มี
การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่      
ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และนักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูป
แห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอ
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ โดยก าหนดแผน    
การด าเนินการตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และก าหนดกรอบระยะเวลาเป็น ๕ ช่วง 
ประกอบด้วย ช่วงที่ ๑ ตุลาคม 2558 - กรกฎาคม 2560 (1 ปี ๖ เดือน) ช่วงที่ ๒ ปี 2560 - 2564 (5 ปี) 
ช่วงที่ ๓ ปี 2565 - 2569 (10 ปี) ช่วงที่ ๔ ปี 2570 - 2574 (15 ปี) และช่วงที่ ๕ ปี2575 - 2579 
(20 ปี) 
 รัฐบาลและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี โดยมี
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา    
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง        
อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุขอยู่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม           
โดยมียุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านความมั่นคง ๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน     
๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๔) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน      
ทางสังคม ๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ๖) ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 กระทรวงวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์กรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือจัดท ากรอบทิศทาง
ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้างต้น โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ  มีภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์ที่ดี และได้รับ
การยอมรับในเวทีทางวัฒนธรรมระดับสากล ผลักดันสังคมไทยเป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
เอ้ืออาทร มีความปรองดองสมานฉันท์ มีรายได้และความมั่งคั่งจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการ        
ทางวัฒนธรรมเพ่ิมมากขึ้น โดยมีภารกิจด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ใน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความม่ันคง 
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเพ่ือเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และสนับสนุนงานรักษาความมั่นคงและความสงบ



๓ 

 

เรียบร้อยภายใน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเพ่ือใช้มิติทางวัฒนธรรม
สนับสนุนการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงกับ
ภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ           
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ ปลูกฝังระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อ   
การด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เกี่ยวข้องกับ   
การด าเนินการปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท และภารกิจของหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรม ปรับปรุงกฎหมาย
ด้านศิลปวัฒนธรรม พัฒนากลไก สนับสนุนการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม  
 ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดังกล่าว จ าเป็นต้องมี
ความสอดคล้องกับกรอบทิศทางตามนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ และกรอบทิศทางการขับเคลื่อน
งานวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ด้วย 

๑.๓ กรอบทิศทางตามนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ กับงานวัฒนธรรม 
 ประเทศไทย ๔.๐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมเศรษฐกิจไทยสู่โลกด้วยความสมดุล 
สร้างคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ทั้งด้านพุทธิศึกษา ศิลปศึกษา พลศึกษาและจริยศึกษา สร้างสังคมไทย
เป็น “สังคมท่ีเกื้อกูลและแบ่งปัน” โดยน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการด าเนินชีวิต และผนึก
ก าลังสานพลังประชารัฐ เน้นการพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพากันเอง และรวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง โดยการเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา ต่อยอด     
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ๕ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย ๑) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 
เกษตร และไบโอเทคโนโลยี ๒) กลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ ๓) กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะ         
และหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม ๔) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่          
และ ๕) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง โดยมีภารกิจด้านวัฒนธรรม           
ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย ๔.๐ ได้แก่ การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง โดยเริ่มจากสินค้าและการบริการทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ ๕ F คือ      
๑) อาหาร (Food) ๒) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ๓) การออกแบบและแฟชั่น (Fashion) ๔) มวยไทย 
(Fighting) และศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย และ ๕) เทศกาล ประเพณี (Festival) โดยการด าเนินงาน
ดังกล่าวจะต้องมีการบูรณาการและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน              
ตามแนวนโยบายพลังประชารัฐ เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการดังกล่าว ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และลูกค้า เชื่อมโยงความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น ประเทศเพ่ือนบ้าน กลุ่มสมาชิกอาเซียน 
ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการตามกรอบทิศทางการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ        
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

๑.๔ กรอบทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ กับงานวัฒนธรรม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ได้
คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ        
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวมมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง 



๔ 

 

มีความเป็นไทย ทั้งนี้งานวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ใน ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมี
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้แก่ เป้าหมายที่ ๑ “คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม” และเป้าหมายที่ ๕ “สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน 
และภาคเอกชน” ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจะด าเนินการเพ่ือสนองเป้าหมายดังกล่าวโดยการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม อนุรักษ์ และสร้างค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม การสืบสาน สร้างสรรค์มรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าหลักธรรมทางศาสนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมีความเกี่ยวข้องกับ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้แก่ เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น    
ไม่ต่ ากว่า ๓ ล้านล้านบาท และอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (The Travel & Tourism 
Competitive Index : TTCI) ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจะด าเนินการเพ่ือสนองเป้าหมายดังกล่าวโดยเน้น      
การสร้างคุณค่าเชิงสังคม และมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของศิลปะและวัฒนธรรม โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะน ากรอบ
ทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย 
วางแผนและยุทศาสตร์การด าเนินงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 นอกจากกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี กรอบทิศทางตามนโยบาย
การพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ และกรอบทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แล้ว
การด าเนินงานวัฒนธรรมยังมีความเกี่ยวข้องกับข้อคิดเห็นจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง    
ด้านวัฒนธรรม รวมทั้งนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมด้วย 

๑.๕ ข้อคิดเห็นจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม  
 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้มีข้อเสนอการขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง
ด้านวัฒนธรรม ซึ่งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเห็นชอบในหลักการ และส่งให้รัฐบาลน าไปพิจารณา
ด าเนินการ ๓ เรื่อง ดังนี ้
 ๑.๕.๑ การจัดการพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรม พร้อมด้วย
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... . โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ 
ได้แก่  
  ๑) ตรวจสอบข้อมูล และส ารวจพ้ืนที่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เพ่ือน าผลที่ได้รับไปใช้
ประกอบการจัดท าแผนการบูรณาการการบริหารจัดการพ้ืนที่มรดกวัฒนธรรม จ านวน ๒ รายการ คือ เส้นทาง 
ถนนพระร่วง ท านบพระร่วง คูเมือง ก าแพงเมือง ที่อยู่ระหว่างเส้นทางผ่านอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร และเส้นทางวัฒนธรรม พิมาย พนมรุ้ง 
เมืองต่ าและบาราย คูเมือง ก าแพงเมือง ศาสนสถานที่อยู่ระหว่างเส้นทาง 
  ๒) บูรณาการการบริหารจัดการพ้ืนที่มรดกวัฒนธรรม ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกมรดกวัฒนธรรม แนวทางการป้องกันการบุกรุกมรดกทางวัฒนธรรม 
และแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประโยชน์ในการบริหารจัดการพ้ืนที่มรดกวัฒนธรรม 
  ๓) จัดท าแผนบูรณาการการบริหารจัดการพ้ืนที่มรดกวัฒนธรรม รวมทั้งแก้ไข/เพ่ิมเติม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องบางมาตรา เพ่ือประโยชน์ในการจัดการพ้ืนที่มรดกวัฒนธรรม และเพ่ือลดผลกระทบ      
ต่อประชาชนที่บุกรุกพ้ืนที่มรดกวัฒนธรรม โดยไม่ตั้งใจ 



๕ 

 

  ๔) น าแผนบูรณาการการบริหารจัดการพ้ืนที่มรดกวัฒนธรรม ในด้านการแก้ไขปัญหา การบุกรุก
มาทดลองปฏิบัติ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการพ้ืนที่มรดกวัฒนธรรม รวมทั้งรายงานปัญหา 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาน าเสนอต่อรัฐบาล เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแผนฯ 
 ๑.๕.๒ การจัดท าเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติพร้อมด้วยร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่  
  ๑) ประมวลองค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม   
ของบุคคลและองค์กร 
  ๒) การจัดตั้งคณะท างานด าเนินการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
และน าร่างมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ในกลุ่มองค์กรแต่ละประเภทไปด าเนินการ รวมทั้งสรุป
ประเมินผลการด าเนินการโครงการน าร่อง 
 ๑.๕.๓ การพัฒนาและบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา 
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เด็กเป็นเด็กดี โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ 
  ๑) บรรจุหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเป็นวิชาบังคับและวิชาบังคับแกนในสถานศึกษา 
ต้องเกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงวัฒนธรรม  โดยมีการก าหนด
บทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ก าหนดหลักสูตร การเรียนการสอน ระยะเวลา  
การเรียน การสอนที่เหมาะสม กระทรวงวัฒนธรรม ด าเนินการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ 
  ๒) ส่งเสริมให้มีการวางหลักสูตรการเรียนรู้เสริมภายในท้องถิ่น นอกเหนือจากหลักสูตร     
การเรียนรู้หลักที่ให้เด็กเยาวชนในสถานศึกษาได้ไปศึกษาองค์ความรู้และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น บ้านครูภูมิปัญญา บ้านปราชญ์ชาวบ้าน โดยผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้าน           
เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
  ทั้งนี้  กระทรวงวัฒนธรรมได้น าข้อเสนอการขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง        
ด้านวัฒนธรรมมาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนางานวัฒนธรรมด้วย 

๑.๖ การประเมินสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านวัฒนธรรม 
 เพ่ือให้การก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ปี ตามกรอบทิศทางยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน   
และภายนอกประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมได้ประเมินศักยภาพการพัฒนาด้านวัฒนธรรมในปัจจุบัน และโอกาส
การพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis)  
รวมทั้งวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.๖.๑ จุดแข็ง (Strength) ประเทศไทยมีจุดแข็งในการพัฒนาทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 
  ๑) มีต้นทุนทางวัฒนธรรมสู ง  มีมรดกและทรัพยากรทางวัฒนธรรมจ านวนมาก 
มีศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
  ๒) คนไทยมีอัธยาศัยไมตรี มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเอ้ืออาทรในการต้อนรับขับสู้ และบริการ  
เป็นที่ประทับใจของชาวต่างประเทศ 
  ๓) มีแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจ านวนมาก 
  ๔) มีหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่ท างาน รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปิน และผู้สนใจท างาน
ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนจ านวนมาก 
  ๕) มีองค์กรที่รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย แผนและทิศทางการด าเนินงานวัฒนธรรม
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ เช่น คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม



๖ 

 

แห่งชาติ คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
แห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
เป็นต้น 
  ๖) มีสถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาการที่ท างาน รวมทั้งด าเนินการวิจัยและพัฒนา       
ทางวัฒนธรรมจ านวนมาก 
 ๑.๖.๒ จุดอ่อน (Weakness) ประเทศไทยมีจุดอ่อนในการพัฒนาทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 
  ๑) ระบบฐานข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ การจัดการความรู้ และการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ยังไม่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควรจะเป็น 
  ๒) ความร่วมมือและการบูรณาการการด าเนินงานวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกยังไม่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควรจะเป็น 
  ๓) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมบางส่วน 
ยังไม่ทันสมัยและเอ้ือต่อการด าเนินงาน รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายในบางส่วนยังไม่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าที่ควรจะเป็น 
  ๔) ขาดความต่อเนื่องและประสิทธิภาพการน านโยบายและยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมในระดับชาติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควรจะเป็น 
  ๕) ขาดการสนับสนุนงบประมาณและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
  ๖) โครงสร้างและบทบาทภารกิจของหน่วยงานด้านวัฒนธรรมบางส่วนยังไม่เอ้ือต่อการ
ด าเนินงานในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 
  ๗) ระบบการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ยังจ าเป็นต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเท่าท่ีควรจะเป็น 
 ๑.๖.๓ โอกาส (Opportunity) ประเทศไทยมีโอกาสในการพัฒนาทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 
  ๑) รัฐบาลไทยและประเทศต่างๆ มีนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน         
ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติทั้งในระยะกลางและระยะยาว 
  ๒) ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการรวมตัว 
(Convergence) ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ ท าให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมได้มากยิ่งขึ้น 
  ๓) การรวมตัวของประชาคมอาเซียนและกลุ่มความร่วมมือในลักษณะต่างๆ ส่งผลให้สามารถ
ก าหนดประเด็นความร่วมมือในการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือเชื่อมโยงและพัฒนา    
ความร่วมมือ และจัดท าข้อตกลงระหว่างประเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานได้ 
  ๔) กระแสการพัฒนาในระดับสากลที่สนใจการน ามิติด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมมาใช้
ในการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสื่อมวลชน        
ให้ความสนใจและความส าคัญต่อการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น 
 ๑.๖.๔ อุปสรรค/ข้อจ ากัด (Threat) ประเทศไทยมีอุปสรรค/ข้อจ ากัดในการพัฒนาทางวัฒนธรรม   
ที่ส าคัญ ดังนี้ 
  ๑) การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโลก รวมทั้งในภูมิภาค ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม 



๗ 

 

  ๒) อิทธิพลของค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่ไหลบ่ามาพร้อมกับความเจริญก้าวหน้า      
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและอ่ืนๆ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและวัฒนธรรมของไทย 
  ๓) การก าหนดเงื่อนไข/กฎกติกาการด าเนินงานในระดับนานาชาติบางส่วนส่งผลกระทบต่อ
ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ เช่น การขึ้นทะเบียนมรดกโลก การจัดท าเขตการค้า
เสรี ฯลฯ 
  ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะน าผลการประเมินสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา    
ด้านวัฒนธรรม ไปใช้ในการก าหนดกรอบทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์การด าเนินงานวัฒนธรรม   
ในระยะ ๒๐ ปี รวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ต่อไป 
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สว่นท่ี ๒ 

วิสยัทศัน ์พนัธกิจและยทุธศาสตร ์

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี ๒ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ 

 
 เพ่ือให้กรอบทิศทางการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ปี มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี กรอบทิศทางตามนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ กรอบทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) รวมทั้งข้อคิดเห็นจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม และบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม    
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดท ากรอบทิศทางยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมระยะ 
๒๐ ปี และกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ ในระยะ ๕ ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ดังนี้ 

๒.๑ กรอบทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ปี 
 ๒.๑.๑ แนวคิดและเป้าหมายของการพัฒนาด้านวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ปี  
 กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกระดับจะด าเนินการพัฒนาการด าเนินงาน
ด้านวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมในระดับ
นานาชาติ มีภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์ที่ดี และได้รับการยอมรับในเวทีทางวัฒนธรรมระดับสากล ผลักดัน
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เอ้ืออาทร มีความปรองดองสมานฉันท์เพ่ิมมากขึ้น 
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศไทยมีรายได้และความมั่งคั่งจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการ      
ทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมสร้างคนดี สังคมดี  สร้างรายได้ สร้างภาพลักษณ์และ
เกียรติภูมิประเทศไทยในเวทีโลก” โดยมีเป้าหมายของกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ปี 
ประกอบด้วย 
  (๑) คนดีที่สังคมคาดหวัง : มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ       
มีส านึกรักบ้านเกิด หวงแหนแผ่นดิน เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ เด็กและเยาวชนไทยเล่นดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง อย่างน้อย ๑ อย่าง 
  (๒) สังคมดีที่คาดหวัง : มีน้ าใจไมตรี เอ้ืออาทร สามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ เคารพและ
ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ปลอดภัยและสันติสุข 
  (๓) สร้างรายได้จากฐานวัฒนธรรม : ต้นทุน มรดก ภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  (๔) วัฒนธรรมน าความเป็นไทยสู่สากล : ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้          
ทางศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ สร้างภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์ที่ดีและเกียรติภูมิของไทยในเวทีโลก 
 ๒.๑.๒ กรอบทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ปี  
  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายของกรอบทิศทางยุทธศาสตร์    
ด้านวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ปี กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกระดับจะด าเนินการ
พัฒนาตามกรอบทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ปี ใน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) เสริมสร้างค่านิยม        
อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย ๒) พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม        
๓) ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ๔) พัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและ   
น าภาพลักษณ์ไทยสู่สากล และ ๕) พัฒนากฎหมายและยกระดับการบริหารจัดการวัฒนธรรมสู่ระดับสากล    
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญในแต่ละด้าน ดังนี้ 



๑๐ 

 

 
 

  (๑) การเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ 
ดังนี้ 
   (ก) รณรงค์และด าเนินการปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ตามหลักค าสอน  
ทุกศาสนา รวมทั้งค่านิยมและความเป็นไทย ผ่านสถาบันทางสังคมทุกระดับ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ชุมชน สถานศึกษา สื่อมวลชน สถาบันอาชีพ และอ่ืนๆ 
   (ข) เสริมสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดี (บุคคล/องค์กร) ในการขับเคลื่อน
ระบบค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 
   (ค) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทยของคนไทย
และสังคมไทย เพ่ือน าไปสู่การรณรงค์ส่งเสริมและประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
   (ง) รณรงค์และสร้างกระแสผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อกระแสหลัก สื่อสมัยใหม่ สื่อบุคคล และ
สื่ออ่ืนๆ 
   (จ) รณรงค์ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ประกวดแข่งขันประชัน ฯลฯ 
   (ฉ) รณรงค์ผ่านระบบการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา     
ตามอัธยาศัย 
   (ช) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการด าเนินงาน เพื่อเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม
และความเป็นไทยที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย 
  (๒) การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีแนวทาง  
การพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 
   (ก) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์       
ในระบบการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยสมอง ด้วยกาย และใจ 
   (ข) เสริมสร้างกิจกรรมการสร้างความรู้ผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง  ผู้ เรียน          
มีส่วนร่วมทุกกระบวนการและทุกขั้นตอนของกิจกรรม เน้นการปฏิบัติจริงเรียนรู้ของจริงในพ้ืนที่จริง          
อย่างมีอิสระ เรียนรู้จากธรรมชาติ จินตนาการ ความงามและความจริงด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์ มีการรายงานผล ตรวจสอบ ปรับปรุงน าเสนอและประเมินผล เพ่ือการพัฒนา  
   (ค) เ พ่ิมปริมาณและพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้และการบริการสาธารณะ           
ทางศิลปวัฒนธรรมให้ครอบคลุม ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 
   (ง) เปิดพ้ืนที่ ส่งเสริมความเสมอภาคและโอกาสในการเข้าถึงศิลปวัฒนธรรม         
ของประชาชนรวมทั้งส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการเสริมสร้างความเสมอภาคและ
โอกาสในการเข้าถึงศิลปวัฒนธรรมของประชาชน 
   (จ) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่มี       
ความเหมาะสม สอดคล้องกับวัยผู้เรียน ทันสมัย น่าสนใจ และสอดคล้องกับบริบทของสังคม 
   (ฉ) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการด าเนินงานเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ในระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบท    
ของสังคมไทยและสังคมโลก 
  (๓) การส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ มีแนวทาง       
การพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 
   (ก )  พัฒนาศักยภาพการ เรี ยนรู้  การสร้ า งสรรค์และการส่ ง เสริมกิจกรรม               
ทางศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสร้างอาชีพและสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ 



๑๑ 

 

 
 

   (ข) พัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยใช้ทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม  
   (ค) พัฒนาศักยภาพแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม    
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 
   (ง) พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ
นานาชาติ 
   (จ) พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมให้เอ้ือต่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
   (ฉ) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการด าเนินงาน เพ่ือเสริมสร้างสร้างคุณค่าสังคม และ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย 
  (๔) การพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและน าภาพลักษณ์ไทยสู่สากล มีแนวทาง  
การพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 
   (ก) รณรงค์และด าเนินการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทย และวัฒนธรรมไทย     
ผ่านสถาบันทางสังคมทุกระดับ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 
   (ข) เสริมสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดี (บุคคล/องค์กร) ในการขับเคลื่อน
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทย และวัฒนธรรมไทยทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 
   (ค) รณรงค์และสร้างกระแสผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อกระแสหลัก สื่อสมัยใหม่ สื่อบุคคล 
และสื่ออ่ืนๆ 
   (ง) พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพ้ืนที่ ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน    
ทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานและองค์กร          
ที่เก่ียวข้องเพ่ือการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกของประเทศไทย 
   (จ) บูรณาการความร่วมมือในการด าเนินงานกับทุกภาคส่วน (ทีมไทยแลนด์ )         
เพ่ือรณรงค์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทย และวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ  เช่น การจัดเทศกาล 
ประกวดแข่งขันประชัน การผลิตและเผยแพร่สื่อ ฯลฯ 
   (ฉ) รณรงค์ผ่านระบบการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา     
ตามอัธยาศัย 
   (ช) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการด าเนินงาน เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ไทย           
ในต่างประเทศและน าความเป็นไทยสู่สากลที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก 
  (๕) การพัฒนากฎหมายและยกระดับการบริหารจัดการวัฒนธรรมสู่ระดับสากล          
มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 
   (ก) ศึกษาวิเคราะห์และทบทวนกฎหมายด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติและนานาชาติ 
   (ข) วิจัย พัฒนา ประกาศใช้กฎหมาย ปรับปรุงกลไกและการบังคับใช้กฎหมาย      
ด้านวัฒนธรรมที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการปฏิรูป รวมทั้งสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน    
และอนาคต 
   (ค) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการใช้กฎหมาย และการยกระดับการบริหารจัดการ
วัฒนธรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมไทยด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
   (ง) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ 
   (จ) พัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่ายที่ด าเนินงานด้านวัฒนธรรม   



๑๒ 

 

 
 

   (ฉ) พัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการติดตามประเมินผล 
เพ่ือพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล 
   (ช) การกระจายอ านาจและพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการวัฒนธรรม ไปยังส่วน
ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและภาคประชาชนในการด าเนินงานวัฒนธรรม 
   (ซ) ส่งเสริมการร่วมลงทุนด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา
ตลาดด้านวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ 
 ๒.๑.๓ กลไกการน ากรอบทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ปี ไปสู่การปฏิบัติ 
  เพ่ือให้การน ากรอบทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ปี ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทางวัฒนธรรมทุกระดับจะให้ความส าคัญกับบทบาทของหน่วยงานภาคเอกชนควบคู่กับภาครัฐทั้งความชัดเจน
ของแนวนโยบายกรอบแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ และกลไกการบริหารจัดการที่ชัดเจนมีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือร่วมกันสนับสนุน
ส่งเสริมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ควบคู่ไปกับการก ากับดูแลและบริหารจัดการตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้ง    
การก าหนดบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานขับเคลื่อน
พัฒนาให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยมีกลไกการขับเคลื่อนการน ากรอบทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรมระยะ 
๒๐ ป ีไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) การผลักดันการขับเคลื่อนในระดับชาติ โดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติผลักดัน  
ให้รัฐบาลน ากรอบทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ปี ก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในทุกฉบับทุกระยะของการพัฒนาตามแผน รวมถึงนโยบายและยุทธศาสตร์      
ของรัฐบาล  
  (๒) การจัดโครงสร้างระบบบริหารจัดการขับเคลื่อน เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้มีคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ รับผิดชอบขับเคลื่อน       
การด าเนินงานโดยเฉพาะเพ่ือบูรณาการการด าเนินงานขับเคลื่อน ก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการน า
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ
ขับเคลื่อนในแต่ละด้าน 
  (๓) การสร้างความเข้าใจและความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของผู้เกี่ยวข้อง โดยมี
การสร้างความเข้าใจและความพร้อมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ เช่น  
   (ก) จัดประชุมผู้บริหารหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน เพ่ือสร้างความเข้าใจ
สร้างความพร้อมในการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการไปสู่     
การปฏิบัติ 
   (ข) จัดงานแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรพันธมิตร   
ที่ร่วมด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
   (ค) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
รายละเอียดแผนงาน โครงการ งบประมาณแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ อย่างหลากหลาย 
  (๔) การจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์ในลักษณะบูรณาการ โดยการ
จัดประชุมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันจัดท ารายละเอียด
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ในลักษณะที่มีการบูรณาการ ทั้งนี้  รัฐบาลควรก าหนดให้ยุทธศาสตร์           



๑๓ 

 

 
 

ด้านวัฒนธรรม เป็นแผนงานและงบประมาณในลักษณะการบูรณาการในภาพรวมของประเทศ โดยมีกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นหน่วยงานบูรณาการแผนงานและงบประมาณ 
  (๕) การประชาสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ 
อย่างหลากหลาย เพ่ือต้องการให้ภาคประชาชนตระหนักถึงความส าคัญอย่างจริงจังและให้ความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ 
  (๖) การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์โดยก าหนดให้มี
ระบบการรายงาน การติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค การทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานทุกปี 
และน าเสนอคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เพ่ือทราบและพิจารณาแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์รวมถึงรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบหรือพิจารณาเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน 

๒.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม 
 กระทรวงวัฒนธรรมได้ทบทวนปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี กรอบทิศทางตามนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ กรอบ
ทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) รวมทั้งข้อคิดเห็นจาก   
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม และบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๒.๑ วิสัยทัศน์ : วัฒนธรรมสร้างคนดี สังคมสันติสุข ทุนทางวัฒนธรรมเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ  
 ๒.๒.๒ พันธกิจ   
  (๑) เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  (2) สร้างจิตส านึก สร้างค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทย 
  (3) ส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
  (4) จัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม   
  (5) ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศเพ่ือน าความเป็นไทย      
สู่สากล 
 ๒.๒.๓ ยุทธศาสตร์ 
  (๑) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรม 
  (๒) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย 
  (๓) ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
  (๔) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการความรู้ และสร้าง
นวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  (๕) พัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เกียรติภูมิและภาพลักษณ์ที่ดีเพ่ือน าความ
เป็นไทยสู่สากล 
  (๖) พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม 
 ๒.๒.๔ เป้าประสงค์ 
  (1) วัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  (๒) ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม 



๑๔ 

 

 
 

  (๓) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
  (๔) คนไทยมีความรัก ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
  (๕) ประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ิมมากข้ึน 
  (๖) การจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์และดนตรีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  (๗) ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ เกียรติภูมิและภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ดีในระดับ
นานาชาติเพ่ิมมากข้ึน 
  (๘) กระทรวงวัฒนธรรมมีกลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
 ๒.๒.๕ แนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  (๑) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรม  มีแนวทาง     
การพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 
   (ก) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรม
วงศานุวงศ ์รวมทั้งกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
   (ข) ด าเนินงานตามพระราชด าริ และส่งเสริมการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
สู่การปฏิบัติ 
   (ค) อนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยการบูรณะ 
ปฏิสังขรณ์ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ขึ้นทะเบียน ปกป้องคุ้มครอง เผยแพร่ พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 
  (๒) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย มีแนวทางการพัฒนา      
ที่ส าคัญ ดังนี้ 
   (ก) อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา และส่งเสริมการน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้             
ในชีวิตประจ าวัน 
   (ข) เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ และรัฐบาล 
   (ค) เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
   (ง) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ตลอดจนเปิดพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก      
และเยาวชน 
   (จ) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
   (ฉ) รณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 
  (๓) ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ      
มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 
   (ก) ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
   (ข) ส่งเสริมการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม 
   (ค) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
   (ง) ส่งเสริมกิจกรรม ประเพณีหรือเทศกาลส าคัญเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน 
   (จ) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทศิลปิน เพ่ือการสร้างงาน และสร้างรายได้ 



๑๕ 

 

 
 

   (ฉ )  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการน าทุนและทรัพยากร            
ทางวัฒนธรรมมาต่อยอด เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
  (๔) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการความรู้ และ
สร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 
   (ก) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม 
   (ข) พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   (ค) พัฒนาการบริการการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัยและน่าสนใจ รวมทั้ง
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
   (ง) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมถึง        
การจัดการความรู้ และการน าผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม    
ในมิติวัฒนธรรม 
  (๕) พัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เกียรติภูมิและภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อน า
ความเป็นไทยสู่สากล มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 
   (ก) เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับสมาชิกอาเซียน และนานาชาติ 
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี  
   (ข) ผลิตสื่อเผยแพร่  และส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม           
เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ วัฒนธรรมและน าความเป็นไทยสู่สากล โดยด าเนินงานทั้งเชิงรับและเชิงรุก 
   (ค) ส่งเสริมบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยในเวทีอาเซียน และนานาชาติ 
   (ง) พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้                  
ทางศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 
   (จ) เสริมสร้างและพัฒนาบทบาทของสภาวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม และภาคี
เครอืข่ายทางวัฒนธรรมในต่างประเทศ 
  (๖) พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม มีแนวทางการพัฒนา     
ที่ส าคัญ ดังนี้ 
   (ก) พัฒนากฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   (ข) เสริมสร้างภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ และบูรณาการ    
การด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
   (ค) เสริมสร้างและพัฒนากลไกอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนงานวัฒนธรรม อาทิ 
มาตรการภาษี มาตรการด้านงบประมาณและกองทุน มาตรการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม    
ขององค์กร (CSR) ฯลฯ 
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สว่นท่ี ๓ 

ผลการด าเนินงานส าคญัท่ีผา่นมา 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี ๓ 
ผลการด าเนินงานส าคัญท่ีผ่านมา 

 
 กระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่ในการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และเผยแพร่วัฒนธรรม เพ่ือสร้าง
รากฐานการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและความม่ันคงของชาติ ในช่วงระยะเวลา ๒ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ - ๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๙) ที่ผ่านมา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพ่ือผลักดันวิสัยทัศน์ประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ยุทธศาสตร์ “กลไกประชารัฐ” นโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
โดยมีผลงานส าคัญ ดังนี้ 

๓.๑  การใช้มิติทางวัฒนธรรมสร้างคนดีและสังคมดี บนพื้นฐานค่านิยม ๑๒ ประการ มีผลการด าเนินงาน   
ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ๓.๑.๑ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กระทรวงวัฒนธรรมได้ด าเนินการสนองงานสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ในงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานพระบรมราชานุเคราะห์ งานพระบรมราชูปถัมภ์  
งานรัฐพิธี และงานศาสนพิธี โดยจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ 
ในโอกาสต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือสร้างจิตส านึกความรักชาติ รักแผ่นดิน ความจงรักภักดี 
ความสามัคคีสมานฉันท์ของคนในชาติ มีกิจกรรมที่ส าคัญ อาทิ จัดกิจกรรมทางศาสนา ตามหาบุคคลในภาพ 
การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ จัดท าหนังสือ ผลิตสื่อ สารคดี วีดิทัศน์     
เฉลิมพระเกียติฯ ฯลฯ 
 ๓.๑.๒ การทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ อาทิ    
จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ อาทิ วันมาฆบูชา 
“มาฆบูชาอาเซียน” วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติศาสนาในเทศกาลวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  ในระดับอาเซียน ในพ้ืนที่ 
๑๕ จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน จัดสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศ ส่งเสริมพระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชน ไปประกอบศาสนกิจ ณ สาธารณรัฐอินเดีย-สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ส่งเสริม
พิธีฮัจย์ การขับเคลื่อน “ชุมชนคุณธรรม” โดยพลัง บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) หมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชา
เป็นสุข 
 ๓.๑.๓ การเสริมสร้างค่านิยม ส่งเสริมภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย และประวัติศาสตร์
ชาติไทย โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ อาทิ รณรงค์ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เช่น ผลิตสื่อ เพลง        
การประกวด แข่งขัน การผลิตสื่อ ละคร สารคดี วีดิทัศน์ ฯลฯ การเปิดพ้ืนที่ “ณ สยาม” จัดตลาดนัดความดี
จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๓ จัดอบรมหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน จัดค่ายครอบครัว ชุมชน สังคมเป็นสุข 
จัดค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จัดค่าย “เยาวชนไทยไร้คอร์รัปชั่น Youth ๒๐๒๐”        
จัดโครงการฝึกอบรม “แกนน าศาสนิกสัมพันธ์” จัดเสวนาเปิดตัวหนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” จัดสัมมนา
ทางวิชาการ เรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทย : รากเหง้าที่คนไทย ควรรู้” จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ          
จัดสนทนาวิชาการ “นิราศหลากทัศน์” การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ จัดงาน
ส่งเสริมการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยอัตลักษณ์ไทยร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล จัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรม    
ผ้าถิ่นไทย” จัดโครงการผ้าไทยร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รณรงค์     
การแต่งกายโดยใช้ผ้าไทย ผลิตและเผยแพร่สื่อ ส ารวจพิพิธภัณฑ์ผ้าไทยทั่วประเทศ รวมถึงจัดกิจกรรมอ่ืนๆ           



๑๘ 

 

 
 

เพ่ือส่งเสริมความเป็นไทย เช่น ประกวดดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้าน มารยาทไทย ส่งเสริมเทศกาล ประเพณี 
อาหารไทยและอาหารพื้นถิ่น  
 ๓.๑.๔ การพัฒนาการศึกษา และบริการการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น พัฒนาพิพิธภัณฑ์ และอุทยานประวัติศาสตร์ โดยการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดแสดงและน าชม จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” รถโรงหนัง           
รถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ ฯลฯ  
 ๓.๑.๕ การส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยมิติ
วัฒนธรรม โดยใช้มิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีกิจกรรมที่ส าคัญ อาทิ บูรณะโบราณสถานส าคัญ     
จัดงานวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข "รักษ์ วิถีถิ่น วิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล” จัดงานมหกรรมว่าว      
วิถีไทย วิถีถิ่น จังหวัดยะลา โครงการเยาวชนต้นแบบโขน จัดโครงการวัฒนธรรมน าความสุขสู่ชายแดนใต้ 
กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน จดังานของดีเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส  

๓.๒ การใช้มิติทางวัฒนธรรมสร้างความกินดีอยู่ดีและความม่ังคั่งโดยใช้มรดกทางวัฒนธรรม มีผลการด าเนินงาน   
ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ๓.๒.๑ การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยการปรับปรุงพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ จัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เตรียมการจัดตั้งกองทุนส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ จัดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร ๒๕๕๙ จัดเทศกาล
ภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๑๓ เข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ฮ่องกง โตเกียว เมืองคานส์ หารือ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศอินเดีย รวมทั้ง สนับสนุนการเชิดชูเกียรติศิลปินสาขาภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ ได้แก่ งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์” งานประกาศรางวัลภาพยนตร์ไทย 
ชมรมวิจารณ์บันเทิง 
 ๓.๒.๒ การส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม  โดยการน าทุนทางวัฒนธรรม      
มาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ มีกิจกรรมที่ส าคัญ อาทิ  จัดตั้ง  
ศูนย์บันดาลไทย ๕ แห่ง กรุงเทพมหานคร เชียงราย ราชบุรี ภูเก็ต ขอนแก่น ผลิตภัณฑ์ Creative Fine Arts
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Product of Thailand : CPOT)  
 ๓.๒.๓ การจัดกิจกรรมหรือเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยว และการสร้างรายได้  โดยมีกิจกรรม     
ที่ส าคัญ อาทิ งาน ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ จัดงานวันมรดกโสตทัศน์โลก จัดงาน “สายน้ า
แห่งวัฒนธรรม” รณรงค์ “เทิดวัฒนธรรมประเพณีไทย สืบทอดวิถีแห่งปวงประชาร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจ
เที่ยวไทย ปลอดภัยวันลอยกระทง” จัดงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย รณรงค์      
สืบสานประเพณี “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า” จัดตลาดนัดศิลปะ (Art Market) จัดเทศกาลศิลปะ
แห่งกรุงเทพ จัดงาน “ตลาดวัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข” จัดถนนสายวัฒนธรรม
 ๓.๒.๔ การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินทุกแขนง โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ อาทิ พิธีมอบรางวัล     
“วัฒนคุณาธร” ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ งานประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ “บูรพศิลปิน 
พุทธศักราช ๒๕๕๙” และ เปิดบ้านศิลปิน จัดท าทะเบียนศิลปินพื้นบ้าน ๕ สาขา 
 ๓.๒.๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ อาทิ ระบบ National 
Single Window ระบบน าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอัจฉริยะ พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ระบบรากวัฒนธรรม
ตามวิถีไทย ระบบคลังข้อมูลดิจิทัลทางมรดกศิลปวัฒนธรรม Thai Culture Mobile Application การพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์  จัดท า Application พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย 



๑๙ 

 

 
 

 ๓.๒.๖ การพัฒนากฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมงานวัฒนธรรม  โดยประกาศใช้กฎหมาย จ านวน    
๒ ฉบับ  ได้แก่ พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ การปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ จ านวน     
๔ ฉบับ  มาตรการภาษี เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินสนับสนุนงานวัฒนธรรม      
ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และ Call Center 1765 สายด่วน
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  

๓ .๓  ก า ร ใ ช้ มิ ติ ท า ง วัฒนธ ร ร มส ร้ า ง ภ าพลั กษณ์ แ ละค วา มสั มพั น ธ์ ที่ ดี ร ะ ห ว่ า งป ร ะ เ ทศ 
โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม  มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ๓.๓.๑ ประกาศข้ึนทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรม จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ ๑) เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย
และเมืองบริวาร ๒) นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ๓) แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ขึ้นทะเบียนมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมในบัญชีชั่วคราว (Tentative List) ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในบัญชีชั่วคราว 
(Tentative List) จ านวน ๔ แห่ง คือ ๑) อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี ๒) วัดพระมหาธาตุ
วรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ๓) เส้นทางวัฒนธรรมพิมาย และศาสนสถานที่เกี่ยวข้อง ปราสาทพนมรุ้ง 
ปราสาทเมืองต่ า ๔) แหล่งวัฒนธรรมเชียงใหม่ ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 
๒๑๘ รายการ ประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ เรื่อง 
 ๓.๓.๒ จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ บริเวณพ้ืนที่ ชั้น ๓ ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน เพ่ือเป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน มีการจัดนิทรรศการหมุนเวียน การประชุมเชิงปฏิบัติการ    
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่น่าสนใจระหว่างชาวไทยและเพ่ือนชาวอาเซียน อาทิ นิทรรศการต่าง คล้าย    
ใช่เลย ในการแสดงพื้นบ้านอาเซียน  และจัดงานวันอาเซียนเรียนรู้เฉลิมฉลองประชาคมอาเซียน และครบรอบ 
๑ ปี ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน 
 ๓.๓.๓ จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการสิ่งทอพื้นบ้านอาเซียน 
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมแห่งอาเซียน (ASEAN Arts & Craft) เมืองจ าลองอาเซียน (ASEAN Wonders) ครัวอาเซียน 
(ASEAN Kitchen) ว่าวอาเซียน (ASEAN Kites)  นิทรรศการ “รากแห่งวัฒนธรรมอาเซียน” (Roots of ASEAN’s 
Culture) การสัมมนา “อัตลักษณ์ร่วมในวรรณกรรมอาเซียน” เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร    
และภาพยนตร์คลาสสิกอาเซียน (Bangkok ASEAN Film Festival 2016 And ASEAN Classic Film)  
 ๓.๓.๔ เผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ในปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ จ านวน ๑๑๕ ครั้ง     
ใน ๔๗ ประเทศ ๖ ทวีป ทั่วโลก และท าข้อตกลงด้านวัฒนธรรมไทยกับต่างประเทศแล้ว ๕๙ ประเทศ และ
ด าเนินการเพิ่มขึ้นอีก ๗ ประเทศ  
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สว่นท่ี ๔ 

โครงการและกิจกรรมส าคญัเรง่ด่วน 

ท่ีจะด าเนินการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี ๔ 
โครงการและกิจกรรมส าคัญเร่งด่วนท่ีจะด าเนินการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 
 
 กระทรวงวัฒนธรรม มีโครงการและกิจกรรมส าคัญเร่งด่วนซึ่งสอดคล้องกับกรอบทิศทางการ
ด าเนินงานด้านวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ปี ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี กรอบทิศทางตาม
นโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ กรอบทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๔.๑ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งการเทิดทูน
สถาบันหลักของชาติ 
 โดยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่พระบรมราโชวาท พระราชด ารัส 
พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ และผลิตสื่อเผยแพร่ รวมทั้ง 
จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการน้อมน าพระบรมราโชวาท พระราชด ารัส และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ด าเนินงานเพ่ือการเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วย 

๔.๒ โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนไทยสันติสุข 
 โดยการส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักศาสนา ประเพณี วิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 
รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
อย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนต่างๆ 

๔.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
 โดยการพัฒนาบุคลากรในการผลิตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยให้เป็นมืออาชีพ 
ส่งเสริมและพัฒนาตลาดภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย สนับสนุนการปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
ของงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สนับสนุนความร่วมมือในการร่วมทุนระหว่างประเทศ รวมธุรกิจถ่ายท า
ภาพยนตร์ต่างประเทศและในประเทศไทย และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

๔.๔ โครงการสร้างรายได้จากการต่อยอดทุนและมรดกทางวัฒนธรรม 
 โดยการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว (รวมทั้งแหล่งที่มีปัญหาเรื่องพ้ืนที่    
ต้องเวนคืน) ให้มีศักยภาพในการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น พัฒนาสินค้าและบริการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
การสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมเทศกาล ประเพณี กิจกรรมทางวัฒนธรรม        
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมสนับสนุนศิลปินและผู้ประกอบการทางศิลปวัฒนธรรม 

๔.๕ โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและน าความเป็นไทยสู่สากล 
โดยการจัดเทศกาล ส่งเสริมกิจกรรมการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมกับ

ต่างประเทศ การท าข้อตกลงความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม (MOU) และปฏิบัติตาม MOU ผลิตและเผยแพร่
สื่อเพ่ือส่งเสริมการน าความเป็นไทยสู่สากล รวมทั้งการขยายเครือข่ายทางวัฒนธรรมในประเทศและ
ต่างประเทศ 



๒๒ 

 

 
 

๔.๖ โครงการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาพุทธและศาสนาอื่น 
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่หลักธรรมที่ถูกต้อง อุปถัมภ์

ศาสนา คุ้มครองป้องกันการบ่อนท าลายศาสนา สร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศาสนา     
สร้างการรับรู้และความเข้าใจในกิจการศาสนา 

๔.๗ โครงการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
 โดยการเสริมสร้าง ชุมชน องค์กร และหน่วยงานคุณธรรม ส่งเสริมการพัฒนาและรับรองมาตรฐาน
คุณธรรมแห่งชาติ ขยายผลสวดมนต์ข้ามปีทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๔.๘ โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และความเป็นไทย 
โดยการรณรงค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย สร้างจิตส านึก อัตลักษณ์ความเป็นไทย การเรียนรู้

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมการอ่าน จัดท าหนังสือ วีดิทัศน์ ผลิตสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 

๔.๙ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ สังคม และวัฒนธรรม 
 โดยมีโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ สังคม และวัฒนธรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 
 (๑) โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพิบัติภัยสึนามิ จังหวัดพังงา เพ่ือให้เป็นอนุสรณ์สถาน
เพ่ือเตือนใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์ภัยคลื่นยักษ์ที่บ้านน้ าเค็ม อีกทั้งเป็นแหล่งอนุรักษ์ท่องเที่ยวเชิงความรู้        
โดยเสนอความรู้เชิงศิลปวัฒนธรรมสังคมสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น  วิถีชีวิตชาวบ้านโดยเน้นศักยภาพการพัฒนา    
ที่ยั่งยืนระหว่างชุมชน ภายในโครงการประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ ภายในบริเวณก่อสร้างมีพ้ืนที่ประมาณ ๕ ไร่   
แบ่งพ้ืนที่เป็น ๓ ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ ๑ ส่วนจัดแสดงกลางแจ้งโดยน าซากเรือที่พบในเหตุการณ์ภัยพิบัติ   
จัดแสดงไว้ ส่วนที่ ๒ ภูมิทัศน์และพืชพรรณที่มีความเป็นเอกลักษณ์ท าให้รู้สึกสงบและมีความเคารพในสถานที่
ส่วนที่ ๓ ศูนย์บริการข้อมูลมีลักษณะเปิดโล่งส าหรับกิจกรรมของชุมชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยว เมื่อด าเนินการ
ก่อสร้างเสร็จแล้วกระทรวงวัฒนธรรมจะส่งมอบให้จังหวัดพังงาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
พังงารับผิดชอบก ากับดูแลและบริหารจัดการโครงการ 
 (๒) โครงการพัฒนาพ้ืนที่คลองห้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับโลก 
เพ่ือให้พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวได้รับการพัฒนายกระดับเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับโลก 
ภายในโครงการประกอบด้วย คลังโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์
อาคารพิพิธภัณฑ์เอกสารโบราณและจารึก อาคารพิพิธภัณฑ์การช่างไทย อาคารคลังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
หออัคราภิรักษศิลปิน หอวิศิษฏศิลปิน พิพิธภัณฑ์มรดกโลก พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมโลก พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรม
และผังเมืองไทย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลาการด าเนินงานต่อเนื่อง ๒๐ ปี 

(๓) พัฒนาพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการแสดงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
ทางวัฒนธรรมระดับโลก เพ่ือให้พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวได้รับการพัฒนายกระดับเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้       
ทางศิลปวัฒนธรรมระดับโลก ภายในโครงการประกอบด้วย หอศิลป์ร่วมสมัย โรงละครแห่งใหม่ ห้องสมุด
วัฒนธรรม ศูนย์ประชุมสัมมนาและถ่ายทอดความรู้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลาการด าเนินงานต่อเนื่อง ๑๐ ปี 

(๔) โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมให้เป็นระบบดิจิทัล โดยการพัฒนาสื่อ คลังสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น Digital 
MuseumDigital ArchivesDigital Library ปรับปรุงระบบการบริการหน่วยงานภายนอกและประชาชน     
(e-Services) ระบบเครือข่ายทางวัฒนธรรม และระบบบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) ระบบ
บริหารข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย น าเสนอผ่านสื่อ



๒๓ 

 

 
 

สมัยใหม่ที่มีความสะดวก คล่องตัว น่าสนใจ และเข้าถึงได้ง่าย เช่น QR code AR code Application และ 
สามารถช าระค่าบริการต่างๆ ผ่านระบบ e-Payment 

๔.๑๐ โครงการปฏิรูปการศึกษาด้านวัฒนธรรม 
 โดยการยกระดับสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นวิทยาเขต พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาศิลปะด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์ระดับปริญญาเอก เพ่ิมพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ศิลปะ           
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์ ได้แก่ หอสมุด โรงละคร สังคีตศาลา และลานประติมากรรม จัดท า
มาตรฐานชาติด้านนาฎศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์ รวมทั้งพัฒนาและบรรจุหลักสูตรการเรียน การสอนด้านกีฬา 
ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือมุ่งเน้นให้เด็กเป็นคนดี 

๔.๑๑ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดก และภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม 
 โดยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ขึ้นบัญชี
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ผลักดันโบราณสถานให้ได้รับการขึ้นทะเบียน
ชั่วคราว เพ่ือเตรียมการประกาศเป็นมรดกโลก ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถเล่นดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้าน
หรือการแสดงทางวัฒนธรรมอย่างน้อย ๑ อย่าง 

๔.๑๒ โครงการปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท และภารกิจของหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
 โดยการวิเคราะห์ ทบทวนเพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท และภารกิจของส่วนราชการ องค์การ
มหาชน และองค์กรภาคเอกชน พัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการสร้างบริการสาธารณะ ในลักษณะ
อัตโนมัติ (automatic public services) และบริการสาธารณะระหว่างเอกชนและประชาชน  (peer to peer) 
ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (universal design) ปรับปรุงกฎหมายด้านศิลปวัฒนธรรม และพัฒนากลไก 
สนับสนุนการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม 
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สว่นท่ี ๕ 

โครงการส าคญัท่ีจะมีการบรูณาการ 

รว่มระหว่างกระทรวงวฒันธรรม 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

และหน่วยงานอ่ืนๆ 

 

 

 

 





















 

 

 

 

สว่นท่ี ๖ 

แบบฟอรม์ : รายงานแผนงาน 

ในภารกิจหลกัของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี 





















































 

 

 

 

 

 

 

 

 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 381/2558 ลงวันที่ ๘ ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๖ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา 

ที่ 1/2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๖  
คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา  

ที่ 2/2558 ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๖  
คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา  

ที่ 3/2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




