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ถึงเวลาสือ่ สารวัฒนธรรมของไทย
ใหไดทง้ั คุณคาและมูลคาอยางจริงจัง

วัฒนธรรมการดํารงอยูข องวิถชี วี ติ ของแตละแหง
ไมวาจะเปนชุมชนหรือประเทศชาติ ซึ่งถูกสรางใหเปน
เอกลักษณทโ่ี ดดเดนและมีคณ
ุ คา นาสนใจ เปนมรดกของ
ชุมชน หรือประเทศชาตินน้ั ๆ ตางมีความสัมพันธเกีย่ วกับ
วัฒนธรรมซึง่ ผูค นไดคดิ และสรางสรรคระเบียบกฎเกณฑ
ความเชื่อ คานิยม และเทคโนโลยีตางๆ ไดส่ือสาร
ใหผูพบเห็นเรื่องราว ไดเรียนรูและทําใหเกิดผลิตผล
ทางวัฒนธรรมใหควรคา แกการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา
ถายทอด สงเสริมวัฒนธรรมที่มีความโดดเดนนาสนใจ
และมีการสือ่ สารทีด่ ี มีประสิทธิภาพ สามารถนํามาสราง
ใหเกิดมูลคา ทัง้ การตอยอดในภาคเศรษฐกิจ ทองเทีย่ ว
ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ไดเปนยอดเงินมหาศาล

วัฒนธรรม กับความเปนชาติ
วัฒนธรรมถือไดวาเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต
ของกั บ คนทุ ก คนตลอดเวลา เพราะการดํ า รงชี วิต
ประจําวัน ผูคนลวนเปนทั้งผูท่ีสรางสรรคพัฒนาและ
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมทัง้ ทางตรงและทางออม
วัฒนธรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ที่ผคู น
ในสังคมไดส่อื สารออกไปยังสังคมรอบขางทั้งแบบรูตัว
หรือไมรตู วั ในแบบอยางของการแสดงออกเปนการกระทํา
ทีต่ นเองสงสารไปยังผูเ กีย่ วของใหการยอมรับความเปนตนเอง
หมูค ณะ ชุมชน วิถชี วี ติ ของคนในสังคม ภายใตแนวทาง
รูปแบบการใชชีวิตหรือไดปฏิบัติและการแสดงออกซึ่ง
ความรูส กึ นึกคิดในสถานการณตา งๆ เปนแบบแผนการ
ประพฤติ ทีส่ งั คมเดียวกันสามารถเขาใจ ซาบซึง้ ยอมรับ
ยึดถือสืบตอ และใชปฏิบัติรวมกัน โดยที่วัฒนธรรม
ดังกลาว ไดสรางการรับรูไ ปยัง สังคมภายนอกใหเขาใจ
ในความเปนวัฒนธรรมนัน้ ๆ
วัฒนธรรมสามารถนํามาทําใหเกิดมูลคาเพิม่ ทาง
เศรษฐกิจดวยการนําเสนอความสวยงาม ความประทับใจ
ความแตกตางหรือนํามาสรางเปนจุดขาย จนกระทัง่ กอใหเกิด
มูลคาเพิ่มขึ้นแก สถานที่ บุ ค คล สิ น ค า และบริ ก าร
ดวยการสือ่ สาร เนือ้ หา (Content) และ เรือ่ งราว (Story)
ความเปนมา การสาธิต หรือการสรางกระแสของวัฒนธรรม
ใหมคี วามโดดเดนภายใตพน้ื ฐานของทุนทางวัฒนธรรม
ทีม่ อี ยู
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CASE STUDY : ในรอบทศวรรษที่ผานมา กรณีศึกษาของ
เกาหลีไตทกุ หยิบยกขึน้ มาวิพากษวจิ ารณเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะทางดานความ
สำเร็จจากการสือ่ สารทางวัฒนธรรมทัง้ ดานคุณคาและมูลคา และเปนมูลคาตัวเลข
มหาศาล เกาหลีใตทสี่ ามารถสรางมูลคาจากวัฒนธรรมความเปนชาติ ทัง้ เรือ่ งราว
ทางประวัตศิ าสตร วิถคี วามเปนอยู การแตงกาย อาหาร สถานทีท่ อ งเทีย่ ว โดยนำมา
ผนวกเขากับธุรกิจบันเทิง ผานดนตรี ละคร การแสดง ภาพยนตร รายการ
โทรทัศน จากนักแสดงนักรอง เพลงละครชุด รูปแบบเนือ้ หาในภาพยนตร รายการ
โทรทัศน ที่สงออกไปยังตลาดโลก สงผลใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ เปนเงินกวา
1.8 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป ค.ศ.2004 เพิม่ ขึน้ เปน 5 พันลานเหรียญสหรัฐ
ในป ค.ศ.2013 และไดเพิ่มเปน 1 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ ในป ค.ศ. 2017
ที่ผานมา

มิติแหงวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเปนสิ่งที่ไมหยุดนิ่ง หากแตมีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวอยู
ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมีสาเหตุหลายประการ เชน
การเปลี่ยนแปลงอาจเปนผลมาจากการแพรกระจายทางวัฒนธรรม เชน
ความคิดและคานิยมที่มีมาจากวัฒนธรรมอื่นและมีอิทธิพลกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและการยอมรับในวัฒนธรรม ในมิติตางๆ ประกอบดวย
• วัฒนธรรมองคกรในองคกรขนาดใหญในระดับประเทศ อาจ
มีวิธีปฏิบัติที่เปนลักษณะเดนชัดในการทํางาน การใหบริการ เพื่อสรางการ
จดจํา และมาตรฐานการยอมรับ และประสิทธิภาพในการทํางาน
• วัฒนธรรมทองถิน่ ในแตละทองถิน่ ซึง่ ตางมีความหลากหลายตาม
สภาพสังคม ภูมิประเทศ เชนประเพณีในแตละทองถิ่น
• วัฒนธรรมระดับชาติ เชนภาษาอาหาร การแตงกายชุดประจําชาติ
ที่แตละชาติจะมีวัฒนธรรมเปนของตนเอง
• วัฒนธรรมนานาชาติหรือระดับสากล ในเวทีโลกหลายๆ ชาติมี
การดําเนินกิจกรรมหลาย เชนวัฒนธรรมการแตงกายแบบสากล ธรรมเนียม
ทางการทูต

เรงสรางโอกาส การสื่อสารวัฒนธรรม
ของไทยทั้งภายใน และเวทีโลก
ประเทศไทย นับวามีทนุ ทางวัฒนธรรมทุกพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศอยูม ากมาย
ทัง้ ทีเ่ ปนวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาทีส่ ามารถพัฒนาคุณคาทีม่ อี ยูแ ลวใหเพิม่
ไดอีก ทั้งที่เปน คานิยม ความเชื่อ ศิลปะ ที่ดีงามมาเปนกลไกในการพัฒนา
ในทั้งมิติทางเศรษฐกิจ และสังคม ไดเปนอยางดี
ที่ผานมา วัฒนธรรมที่หลากหลายมีคุณคา ซึ่งสงผลตอวิถีชีวิตและ
ความเจริญรุงเรืองมีเอกลักษณโดดเดนเปนจํานวนมากของชาติ ที่สามารถ
นํามาใชประโยชนในการพัฒนาประเทศแตยงั ไมไดรบั การบริหารจัดการทีด่ ี
และควรนํามาพัฒนาตอยอดอยางเปนระบบอยางจริงจัง

ภายในประเทศ
การอนุรักษ ไปพรอมกับรณรงค ถายทอด โดยใชเทคนิคการสื่อสาร
ทางการตลาดเขามาประยุกตใช การใช New Media ในการสื่อสารโดยมี
ประเด็นเพือ่ สรางการรับรู เขาใจ การเปนแนวรวม รวมถึงรูปแบบการปฏิบตั ิ
อยางเหมาะสมและสอดคลองกับยุคสมัยไปยังประชาชนกลุมตางๆ อยาง
ตอเนื่อง การมีที่ปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ บริการที่เชื่อมโยงทาง
วัฒนธรรม สามารถสรางรายได สงเสริมความเปนอยู และคุณภาพชีวิตที่ดี

ดร.พจน ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรและสื่อสารองคกร
“ www.drphot.com ”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธแบบบูรณาการ
ดวยประสบการณกวา 25 ป ในดานการบร�หาร
ยุทธศาสตร สือ่ สารการตลาด
แบรนด ภาพลักษณขององคกรจนถึงระดับชาติ
ผูบ รรยายในระดับปร�ญญาโท-เอก
ใหกบั มหาว�ทยาลัยทัว่ ประเทศ
มีผลงานว�ชาการกวา 300 ผลงาน
กับตําแหนงที่หลากหลาย
ทั้งดานธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงการเปนนายกสมาคมประชาสัมพันธ ไทย

การเรงพัฒนาระบบการใชทุนทางวัฒนธรรมไทย
ภูมิปญญาและศักยภาพในแตละทองถิ่นของประเทศ
มาเสริมสรางมิติทางเศรษฐกิจไทยเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขันของประเทศ ไดแก สินคา และบริการ
ไมวาจะเปนผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมการทอ งเที่ยว
ผลงานศิลปะทุกสาขา การพัฒนาคุณภาพทัง้ ผูเ กีย่ วของ
ทางตรง ทางออม การณรงคทง้ั ภายในและภายนอกประเทศ
โดยใชการสื่อสารการประชาสัมพันธ และการตลาด
ตลอดจนการบํารุงรักษาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
เกี่ยวของไปพรอมกันจึงเปนสิ่งที่ตองนํามาวางกรอบ
การทํางานแบบจริงจังและเรงดวน

สูเวทีโลกอยางภาคภูมิ
การสงเสริมใหวฒ
ั นธรรมอันดีงามของไทย ไดเปนทีพ่ บเห็น ดวยความ
เขาใจและชื่นชมในเวทีโลกเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรม
ดวยการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพไดรับการยกยองวาเปนสิ่งที่มีคุณคา
ทั้งในอดีต ปจจุบัน และในอนาคตพรอมกับการสรางตลาดที่พัฒนาจากทุน
ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของประเทศ
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