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บทคัดยํอ 

การพัฒนาวัฒนธรรมที่มีคุณคาใหเกิดเป็นมูลคาจนกลายเป็นทุนวัฒนธรรมและในการสรางนวัตกรรมของทุน
ทางวัฒนธรรมนั้นจะสามารถนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาประเทศภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ฉบับที่ 20 แผนยุทธศาสตรแชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 รวมไปถึง
ความตองการพัฒนาประเทศใหเป็นไทยแลนดแ 4.0 ซึ่งจะสงผลใหประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนบรรลุวิสัยทัศนแตาม
กรอบยุทธศาสตรแชาติได ดังนั้นวัตถุประสงคแในการศึกษาครั้งนี้คือ 1. เพื่อศึกษาถึงความหมายของวัฒนธรรมและทุนทาง
วัฒนธรรม 2. เพื่อศึกษาถึงขั้นตอนการสรางนวัตกรรมและทักษะที่จําเป็นสําหรับการสรางนวัตกรรมทางวัฒนธรรม 3. เพื่อ
ศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาทุนวัฒนธรรมใหเป็นนวัตกรรมที่นําไปสูThailand 4.0 4.เพื่อกระตุนใหเห็นความสําคัญของ
ทุนวัฒนธรรมและเกิดการสรางนวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นอันจะเป็นประโยชนแตอการพัฒนาประเทศชาติตอไป 
ค าส าคัญ: ทุนวัฒนธรรม/ นวัตกรรม/ ไทยแลนดแ 4.0  
 

     Abstract 
The development of valuable culture as a value for money become the cultural capital and 

cultural innovation which lead to national success under constitution of the Kingdom of Thailand 
B.E.2560 (No.20),The 20 years’ Thailand’s National Strategy plan, and The 12th National Economic and 
Social Development Plan. As a result of the country needs to develop into Thailand 4.0, this will affect 
to the stability, the wealth, and the durability in the country for achieving the vision of the national 
strategic framework. The purpose of this study was 1. to study Thai culture and Thailand’s cultural 
capital, 2. To study the innovation process and skills needed for cultural innovation, 3. To study the way 
to develop cultural capital as an innovation leading to Thailand 4.0, 4. To arouse the importance of 
cultural capital and create more cultural innovations which will be beneficial for further  development 
of the nation. 
Keywords: Cultural Capital \ Innovation \ Thailand 4.0 
 
บทน า  
 ปใจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในดานตาง ๆ ไมวาจะเป็นดานสังคม การเมือง เทคโนโลยีและ
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเศรษฐกิจ ซึ่งทุกประเทศท่ัวโลกตางที่จะพัฒนาตนเองและแขงขันกันอยางไมหยุดยั้งสําหรับ
ประเทศไทยก็เชนเดียวกันไดมีการเปลี่ยนแปลงของประเทศในหลาย ๆ ดาน มีความพยายามในการบริหารประเทศให
เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ ในปีพ.ศ.2560 ประเทศไทยไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2560 และยังไดมีการกําหนดกรอบยุทธศาสตรแชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) อันเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศ 
และนอกจากนั้นไดมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ฉบับใหมที่เป็นบทกํากับการ
ปฏิบัติ โดยมีเปูาหมายในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศและเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณแของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปใหประเทศไดกาวเขาสูยุคThailand 4.0 เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนแ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบ
สนองตอบตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเป็นประเทศพัฒนา
แลวและสรางความสุขของคนไทยใหสังคมมีความมั่นคง เสมอภาค มีความเป็นธรรมและประเทศสามารถที่จะแขงขันใน
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ระบบเศรษฐกิจได (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) ในการพัฒนาประเทศเพื่อให
บรรลุเปูาหมายดังกลาวผูเขียนมีความสนใจในการมุงเปูาในทิศทางการนําวัฒนธรรมมาสรางสรรคแ สรางมูลคาทําให
กลายเป็นทุนวัฒนธรรม วัฒนธรรมในประเทศไทยนั้นมีวัฒนธรรมที่มีความโดดเดนมีความหลากหลาย ไมวาจะเป็นดาน
ภาษา การแตงกาย ศิลปะ ดนตรี การละเลน รวมไปจนถึงความเช่ือ คานิยมและประเพณีตาง ๆ อีกทั้งในแตละทองถิ่นก็มี
ผูที่มีความรู ความเช่ียวชาญ มีแนวคิด ภูมิปใญญาเป็นที่นาสนใจจํานวนไมนอยตามพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศไทย ดังนั้นการ
นําวัฒนธรรมที่มีคุณคาตาง ๆ เหลานั้น มาสรางสรรคแทําใหเป็นนวัตกรรมและมีมูลคาก็จะทําใหประเทศไทยของเรานั้น
สามารถกาวไปสู Thailand 4.0 ได  
 ดังนั้นในบทความนี้ผูเขียนจึงมุงนําเสนอถึงแนวทางการสรางวัฒนธรรมใหมีมูลคา กลายเป็นทุนวัฒนธรรม
และเป็นสรางนวัตกรรมที่จะนําไปสูการเป็น Thailand 4.0 โดยมีการศึกษาความหมายและองคแประกอบของ
วัฒนธรรม ประเภทของวัฒนธรรม ลักษณะทุนวัฒนธรรมและประโยชนแของทุนวัฒนธรรม ความหมายของThailand 
4.0 แนวทางการสงเสริมการสรางมูลคาใหแกวัฒนธรรมและตัวอยางผลงานของการสรางทุนวัฒนธรรมโดยมุงหวังวา
จะเป็นแรงผลักดันใหเกิดแนวคิดการสรางสรรคแนวัตกรรมใหม ๆ ในการสรางทุนทางวัฒนธรรมตอไป เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนแตอบุคคล สังคมและการพัฒนาประเทศไปสูการเป็นThailand 4.0 อยางแทจริง 
 
เนื้อหา  
 วัฒธรรม ในความหมายของวัฒนธรรมนั้นสามารถมองไดในสองแง โดยในแงที่หนึ่ง วัฒนธรรมเป็นมรดกสังคมของ
พฤติกรรมมนุษยแที่ไดมีการสะสมเอาไวในอดีตและไดตกทอดมาเป็นสมบัติที่มนุษยแนํามาใชในการดําเนินชีวิต วัฒนธรรมจึง
หมายถึงสิ่งที่รวมของความรู ความคิด ความเช่ือ ความสามารถ ศิลปะตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต รวมไปถึงภาษา กฎหมาย 
กฎเกณฑแของสถาบันตาง ๆ การจัดระบียบ สังคม ประเพณี อุปนิสัย เรื่องของศีลธรรม คุณธรรม ตลอดจนอุดมคติ ความมุง
หมายและความใฝุฝในแหงชีวิตที่บุคคลของสังคมแตละแหงที่มีแบบฉบับเป็นของตนเองที่แตกตางกันออกไป ในแงที่สอง 
พฤติกรรมสวนใหญในการครองชีวิตของมนุษยแนั้นมกัจะขึ้นอยูกับสิง่ที่วาเราตองการสิ่งใด ตองการจะทําอะไร ในสถานการณแ
เฉพาะอยางและเฉพาะเวลา ในแงนี้พิจารณาไดวา วัฒนธรรมเป็นแบบแผนแหงการครองชีวิต คือวัฒนธรรมนั้นเป็นแบบฉบับ
ที่กําหนดพฤติกรรมแหงชีวิตลงไปวาคนเราตองทําอะไร ควรจะทําอยางไร  อะไรทีค่วรทําและอะไรที่ไมควรทํา ปฏิบัติอยางไร 
คิดอยางไร รูสึกอยางไร หรือวาอะไรดหีรอือะไรไมดี อะไรที่เป็นสิ่งที่มีคณุคาแกชีวิต อะไรที่เป็นสิง่ที่ควรปรารถนาและไมควร
ปรารถนา ทําสิ่งใดหรือทําอยางไรจึงจะนาดู นาชม วัฒนธรรม หากพิจารณาตามตัวอักษรคําวา วัฒนะ หมายถึง ความเจริญ
งอกงาม รุงเรือง  สวนคําวา ธรรมจะหมายถึง กฎ ระเบียบ หรือขอปฏิบัติ  ดังนั้น วัฒนธรรม จึงหมายถึง กฎ ระเบียบหรือขอ
ปฏิบัติที่มนุษยแปฏิบัติเพื่อความเจริญงอกงามและความรุงเรือง (ไพบูลยแ ชางเรียน, 2548, หนา 20-21) สวนความหมายตาม
พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติฉบับที่ ๒๕๕๓ ไดใหความหมายของวัฒนธรรมตามมาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
“วัฒนธรรม” หมายความวา วิถีการดําเนินชีวิต ความคิด ความเช่ือ คานิยม จารีตประเพณี พิธีกรรมและภูมิปใญญา ซึ่งกลุม
ชนและสังคมไดรวมสรางสรรคแ สั่งสม ปลูกฝใง สืบทอด เรียนรูปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงามทั้ง
ดานจิตใจและวัตถุอยางสนัติสขุและยั่งยนื (กรมสงเสรมิวัฒนธรรม, 2553) ความหมายของวัฒนธรรมจึงสรุปไดดังนี้ คือ  เป็น
แบบแผนพฤติกรรมของการดําเนินชีวิตที่มีการการถายทอดเผยแพรจากรุนสูรุนมีลักษณะที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม มี
การคิดคน รวบรวมสรางสรรคแและมีการสะสมและพัฒนามาตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบันเพื่อตองการใหมนุษยแสามารถดํารงชีวิต
อยูบนโลกนี้ไดอยางปลอดภัยและมีความสุข  
 องค๑ประกอบของวัฒนธรรม   
 วัฒนธรรมมีองคแประกอบที่สําคัญดังนี้ องคแประกอบที่ 1 คือองคแประกอบที่เกี่ยวกับความคิด (Concepts) ไดแก 
ความเช่ือความเขาใจ ทัศนคติตลอดจนอุดมการณแตาง ๆ องคแประกอบที่ 2 คือองคแประกอบทางพิธีการ (Usage) เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของสังคม องคแประกอบท่ี 3 เป็นองคแประกอบทางดานวัตถุ 
(Instrumental and Symbolic objects) คือ วัฒนธรรมทางวัตถุที่สามารถจับตองไดแบบมีรูปรางมีตัวตน และ
องคแประกอบที่ 4 องคแประกอบเกี่ยวกับองคแการ (Organization of Association) เป็นการมองในลักษณะของสถาบันหรือ
องคแกรสมาคมตาง ๆ ในสังคม นั้นคือหมายถึงกลุมที่มีการจัดระเบียบ มีโครงสรางและมีหนาที่อยางเป็นทางการ มีการวาง
กฎเกณฑแระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ตลอดจนวัตถุประสงคแไวในองคแการ ซึ่งมีตั้งแตระดับเล็กสุดคือ ระดับครอบครัวไปจนถึง
ระดับใหญสุดคือในระดับองคแการสหประชาชาติ (ไพบูลยแ ชางเรียน, 2548, หนา 24-25) 
 ประเภทของวัฒนธรรม 
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 สําหรับประเภทของวัฒธรรมสามารถพิจารณาในการแบงออกเป็น 2 หมวดใหญ ๆ  ดังนี้คือ วัฒนธรรมที่ไมใช
วัตถุ และวัฒนธรรมทางวัตถุ หมวดที่ 1 วัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ (Non – Material Culture) ไดแก วัฒนธรรมที่เป็นความคิด 
ความอาน แบบแผนพฤติกรรรมในการดําเนินชีวิต เชน ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือถือ ศาสนา ความสนใจ 
ทัศนคติในดานตาง ๆ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ไมมีรูปรางตัวตนและเป็นนามธรรมหรือจะเรียกอีกอยางหนึ่งวาวัฒนธรรมทาง
จิตใจ 2. วัฒนธรรมทางวัตถุ (material culture) เป็นสิ่งที่มนุษยแไดมีการประดิษฐแ หรือสรางขึ้นมาในรูปของวัตถุ เชน 
ลักษณะของที่อยูอาศัย เครื่องประดับ โบสถแ วิหาร อุปกรณแ เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ฯลฯ เป็นวัฒนธรรมที่มี
รูปรางมีตัวตน มองเห็นหรือสัมผัสได (คณาจารยแมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551, หนา12) ดังนั้นจึงสรุป
ไดวาวัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุยอมมีความเกี่ยวของกันอยูเสมอและกอใหเกิดศิลปะวิทยาการตาง ๆ 
เกิดความรูความสามารถที่ไดมีการสะสมกันมาหรือถายทอดมาจากคนในรุนกอน ๆ มีการเรียนรูจากรุนสูรุน หากกลาวถึง
การจัดหมวดหมูของวัฒนธรรม Clak Wissler (นิยพรรณ วรรณศิริ, 2540, หนา 47- 48) ก็เป็นอีกทานหนึ่งที่ไดมีการศึกษา
เรื่องวัตนธรรมโดยมีการจัดหมวดหมูดานวัฒนธรรม ที่เรียกวา“วัฒนธรรมสากล” ซึ่ง Clak Wissler ไดมีการสังเกตรูปแบบ
วัฒนธรรมของเอสกิโมและทําการศึกษาวัฒนธรรมทั่วโลกจนไดพบวา วัฒนธรรมทุกระบบทั้งวัฒนธรรมทางวัตถุและจิตใจ
นั้นมีใชกันอยูในทุกสังคมของโลก Clak Wissler ไดเสนอระบบของวัฒนธรรมสากล ดังนี้คือ (นิยพรรณ วรรศิริ, 2540, หนา 
48) 
 1. ภาษา ทุกสังคมจะมีการใชภาษา ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน รวมทั้งมีสิ่งที่เกี่ยวของกับภาษาอยางเชน 
นิยาย นิทาน ภาษาทาทาง เป็นตน 
 2. วัฒนธรรมประเภทรูปธรรม (material Culture) เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับการกิน อาหาร ที่อยูอาศัย เสื้อผา 
เครื่องนุงหม ภาชนะ เครื่องมือ เครื่องใช อาวุธยุทธโธปกรณแ สิ่งที่เกี่ยวของกับการเดินทางขนสง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
การอาชีพตาง ๆ ฯลฯ 
 3. ศิลปะ คือทุกอยางที่เกี่ยวของกับงานศิลปะ เชน การวาดรูปสีน้ํา สีน้ํามัน การวาดเขียน การปใ้นรูป การ
แกะสลัก การขับรอง ฟูอนรํา การเลนดนตรี การละเลนพื้นบาน การละคร ฯลฯ 
 4.ระบบและรูปแบบศาสนา พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับความขลังความศักดิ์สิทธ์ิ พิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรม
ที่เกี่ยวของกับการเกิด การเจ็บปุวยและการตาย ฯลฯ 
 5. ระบบครอบครัว ระบบทางสังคมที่เกี่ยวของ ครอบครัว การนับญาติ การแตงงาน การสืบทอดตระกูล 
 6. ระบบเศรษฐกิจและทรัพยแสิน มีทรัพยแสินสวนรวมและทรัพยแสินสวนตัว เป็นสังหาริมทรัพยแและ
อสังหาริมทรัพยแ มีกฎเกณฑแและกฎหมาย มีมาตรการการแลกเปลี่ยนและการคาขาย มีระบบการเงินตรา มีการผลิต 
การจําหนายจายแจกและมีการบริโภคสินคาฯลฯ 
 7. ระบบการปกครองและรัฐบาล ไดแก ระบบการเมือง ระบบนิติบัญญัติ ระบบตุลาการ และระบบการ
ควบคุมสังคม อื่น ๆ ทุกประเภท 
 8. การศึกสงคราม หมายถึง สงครามที่เกิดขึ้นระหวางคนตางสังคม สงครามที่เกิดขึ้นในเครือญาติหรือ
สงครามระหวางคนในสังคมเดียวกัน 
 9. การกีฬาและการละเลน การออกกําลังกายหรือกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกัน 
 10. ระบบความรู การศึกษา วิทยาศาสตรแเทคโนโลยีและนิทานปรัมปรา ซึ่งเป็นสิ่งที่ใหความรูแกคนใน
สังคมทางออม 
 สําหรับวัฒนธรรมจะพัฒนาไปเองใหเจริญรุงเรืองไดนั้นจะมีขบวนการ ดังนี้คือ การประดิษฐแ (Invention) 
การคนพบ( Discovery) การหยิบยืม (Borrowing) การแลกเปลี่ยน(Exchange) การแพรกระจาย (Diffusion) (นิย
พรรณ วรรณศิริ, 2540, หนา 75 - 76) 
 จากวัฒนธรรมสากลดังกลาวจะเห็นไดวา หากประเทศไทยไดมีการนําวัฒนธรรมมาพัฒนาสรางมูลคาทําให
เกิดเป็นทุนทางวัฒนธรรมก็จะเป็นประโยชนแตอการกาวเขาสู Thailand 4.0  ดังแผนภาพตอไปนี้  
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ภาพที่ 1  การนําวัฒนธรรมมาพฒันาสู Thailand 4.0 
 
 ทุนวัฒนธรรม 
 ทุนวัฒนธรรม หมายถึง ทรัพยแสินทางปใญญาที่เป็นการนําเอาแนวคิดวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่งมีการสั่งสมมานาน
ตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบันและมีการถายทอดจากรุนสูรุนมีทั้งเป็นสิ่งที่จับตองไดและเป็นทั้งสิ่งที่จับตองไมไดโดยการนํา
วัฒนธรรมเหลานั้นมาแปลงและพัฒนาทําใหมีคุณคามากยิ่งขึ้นและสรางมูลคาที่จะสงผลประโยชนแตอสังคมและประเทศใน
ที่สุด (คณาจารยแมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551, หนา 130) 
  ทุนวัฒนธรรม (เรณู เหมือนจันทรแเชย, 2557 หนา 36) หมายถึง คุณคาและหรือมูลคาของวัฒนธรรมที่
วัฒนธรรมแสดงออกตามบทบาทหนาที่ดานตาง ๆ ตอชุมชนหรือสังคม ซึ่งคุณคาและหรือมูลคาของวัฒนธรรมแตละ
ประการสามารถนําไปใชเป็นพลังขับเคลื่อนใหสังคม ชุมชนหรือกลุมชาติพันธุแใชตามความจําเป็นและความตองการได 
 ทุนวัฒนธรรม (กาญจนุรัตนแ ไมรินทรแ, 2554 หนา 15) เป็นสิ่งที่มีมูลคาและใหคุณคาตอวิถีชีวิตของสังคมในทาง
ใดทางหนึ่ง เชน ทําใหสังคมอยูกันอยางสมานฉันทแ ชวยจัดระเบียบสังคมสําหรับในทางเศรษฐศาสตรแนั้นเป็นสิ่งที่กอใหเกิด
อรรถประโยชนแตอสังคมและปใจเจกชน แตทุนวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี  
 นอกจากนี้ Pierre Bourdieu (คณาจารยแมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2551 หนา 132) ไดอธิบาย
ไววา ทุนวัฒนธรรมจะปรากฏตัวใน 3 รูปแบบคือ 1. เป็นรูปแบบที่ฝใงอยูในตัวตนหรือกลุมคน เชน ความคิด ความเช่ือ 
จินตนาการ 2. เป็นรูปแบบที่เป็นรูปลักษณแและเป็นตัวตน อยางเชน เครื่องมืออุปกรณแตาง ๆ ภาพวาด สถานที่ที่เป็นมรดก
โลก 3. ลักษณะรูปแบบที่มีความเป็นสถาบัน เชน กติกา การยอมรับที่หลายคนเห็นรวมกัน วัด โรงเรียน ประเพณีหรือ
กิจกรรมรวมกันของสังคม 
 ลักษณะทุนวัฒนธรรมและประโยชน๑ของทุนวัฒนธรรม 
 1. ตองมีนัยทางวัฒนธรรมดานใดดานหนึ่ง ที่ถือวาเป็น “สินคาวัฒนธรรม” เชน แบบแผนการดํารงชีวิต 
การละเลน กีฬา การแตงกาย ศิลปะ จารีตประเพณี ระบบความเช่ือ เป็นตน  
 2. ทุนวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวของทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม เชน 
อุตสาหกรรมเครื่องใชในครัวเรือน อุตสาหกรรมการแตงกาย เป็นตน สวนในการบริการ เชน การบริการอาหาร การบริการ
สันทนาการ เป็นตน 

นวัตกรรม 

ทุนทางวัฒนธรรม 

Thailand4.0 

วัฒนธรรม 

ภาษา 

วัฒนธรรมประเภทรูปธรรม 

ศิลปะ 

ระบบและรูปแบบศาสนา 

ระบบครอบครัว 

ระบบเศรษฐกิจ 

ระบบการปกครอง 

การศึกสงคราม 

การกีฬาและการละเลน 

ระบบความรู 
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 3. กลุมทุนวัฒนธรรมสามารถสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหแกประเทศได 
 4. มีบทบาทในการผลักดนัทําใหเกิดความกาวหนาทางเทคโนโลยีในดานตาง ๆ ได 
 5. เป็นที่รวมแหงองคแความรูตาง ๆ และไดแสดงออกถึงเอกลักษณแพิเศษและภูมิปใญญาของแตละทองถิ่นได  
 6. กอใหเกิดความรักความสามัคคีตอกัน มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในชุมชนหรือชนเผาทั้งหลายและ
เป็นสิ่งที่สงเสริมความมั่งคั่งใหกับประเทศไดเป็นอยางดี  (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551, หนา 
129-134)  
 ทุนวัฒนธรรมนั้นสามารถสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อมุงไปสูการเป็นThailand 4.0 ไดโดยการ
นําวัฒนธรรมไทยและแนวคิดหรือภูมิปใญญาทองถิ่นมาเสริมสรางผลิตภัณฑแและบริการไดโดยการใชแนวคิดสรางสรรคแ
คุณคา การสรางตราสัญลักษณแสินคาไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันใหสามารถแขงขันกับประเทศตางๆ ได 
ผลิตภัณฑแวัฒนธรรม เชน งานฝีมือและของที่ระลึก อุตสาหกกรรมการทองเที่ยว ผลงานศิลปะทุกสาขา พิพิธภัณฑแสถาน 
อุตสาหกรรมศิลป ดานการพัฒนาสังคม ก็สามารถนําทุนวัฒนธรรมในเรื่องของระบบคุณคา คานิยม ความเช่ือจารีต
ประเพณีตาง ๆ ในการสรางจิตสํานึกสาธารณะการมีน้ําใจ ชวยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผซึ่งกันและกัน สามารถที่จะโนมนาวให
คนในสังคมมีสวนรวมในการคิด การทํา รวมกันแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นและรวมกันพัฒนาชุมชน ทําใหเกิดความสงบสุข  
สําหรับดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็สามารถที่จะนําวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมและภูมิปใญญา
ทองถิ่นมาใชในวิถีชีวิตใหสอดคลองกับสภาพธรรมชาติและตองรวมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอยู
ในสภาพเดิมหรือสรางใหเกิดความสมบูรณแมากขึ้น เชน การทําฝายกั้นน้ํา ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ สําหรับประเทศไทย 
พบวา วัฒนธรรมและภูมิปใญญาในทองถิ่นมีจํานวนมากและมีความหลากลาย มีเอกลักษณแที่โดดเดนเฉพาะของทองถิ่นและ
มีคุณคา สามารถที่จะนํามาใชประโยชนแในการสงเสริมการพัฒนาประเทศไปสูThailand 4.0 ไดเป็นอยางดี สําหรับทุนทาง
วัฒนธรรมที่จับตองไมได เชน คานิยม ความเชื่อ จารีตประเพณี พิธีกรรม ภูมิปใญญา ท่ีดีงามมีมากแตในประเทศไทย
ปใจจุบันสิ่งดีงามเหลานั้นก็ไดมีการเสื่อมถอยหรือบางวัฒนธรรมก็ไดสูญหายไป เนื่องจากขาดในเรื่องของการอนุรักษแฟื้นฟู
และการพัฒนาตอยอดอยางเป็นระบบและขาดการบริหารจัดการที่ดี เชนวัฒนธรรมทางภาษาไทย ภาษาถิ่น โดยเฉพาะ
ภาษาพูดที่ถือวาเป็นตัวแทนของลักษณะวัฒนธรรมไทย พบวา เด็กและเยาวชนมีแนวโนมดานการพูดออกเสียงไมชัดเจน
และมีการนําคําศัพทแภาษาอื่น ๆ มาผสม รวมไปจนถึงการใชคําศัพทแแสลงหรือคําแปลก ๆ และคําที่คิดวาเป็นคําที่ทันสมัย
ในชวงระยะเวลานั้น ก็มักจะนํามาใชสื่อสารระหวางกันอยูบอยครั้ง และไมใชเพียงแตภาษาพูดเพียงอยางเดียว ภาษาเขียน
ก็เชนเดียวกันมักมีการเขียนคําผิดจากคําเดิมหรือมีการใชอักษรอื่นมาประยุกตแแทนกันแตอานออกเสียงเหมือนกัน เป็น
คานิยมในหมูเด็กและเยาวชนที่มีความคิดวาเป็นตัวอักษรที่มีความสวยงามและทันสมัย เป็นภาษาสําหรับวัยรุนเป็นตน 
ประเทศไทยมีผูที่มีความรูมีภูมิปใญญาที่เป็นประโยชนแตอการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ เป็นจํานวนมาก แตขาดในเรื่อง
ของการนําความรูเหลานั้นมาใชประโยชนแอยางจริงจังและเป็นระบบทําใหความรูหรือภูมิปใญญาในหลาย ๆ เรื่องก็ไดสูญ
หายไปหรือยังไมไดรับการพัฒนาตอยอด สําหรับการพัฒนาไปสูการพาณิชยแก็ยังอยูระดับต่ําไมไดรับการคุมครองตาม
กฎหมาย บางครั้งยังตกอยูในมือของคนตางชาติที่เห็นโอกาสและนําแนวคิดไปจดลิขสิทธิ์กอน สวนในเรื่องของการพัฒนา
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมที่เกิดจากภูมิปใญญาและความคิดสรางสรรคแที่เป็นของคนไทยเองที่มีคอนขางนอยถาเทียบกับ
ในตางประเทศ เชน ญี่ปุุน จีน สหรัฐอเมริกา เป็นตน ทุนทางวัฒนธรรมที่จับตองได เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
สถาปใตยกรรม ศิลปะกรรมตางๆ พิพิธภัณฑแ เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมมากที่สุดและถือไดวาเป็นทุน
หรือมรดกของชาติที่สําคัญยิ่งของทุกคน แตปใจจุบันแหลงวัฒนธรรมดังกลาวไดถูกทําลายจากภัยธรรมชาติและฝีมือของ
มนุษยแ จะเห็นไดวาในของการใชประโยชนแการบริหารจัดการและการดูแลรักษาวัฒนธรรมเหลานั้นยังขาดความรวมมือจาก
ประชาชน ชุมชนและหนวยงานตาง ๆ อยางตอเนื่อง บางแหงถูกปลอยทิ้งรางไมมีประชาชนหรือมีหนวยงานใดเขามาดูแล
ไมไดเล็งเห็นความสําคัญหรือเห็นคุณคาของวัฒนธรรมแทนที่จะสรางหรือตอยอดใหเกิดเป็นทุนวัฒนธรรมกลับไมไดใช
ประโยชนแอะไรจากคุณคาเหลานั้นเลยเป็นสิ่งที่นาเสียดายเป็นอยางยิ่ง ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่ประชาชนคนไทยทุกคน
ตองชวยกันคิดรวมกันสรางนวัตกรรมใหม ๆ ดานการสรางทุนทางวัฒนธรรมเป็นการเพิ่มมูลคาเสริมสรางรายไดและการ
ทองเที่ยวใหแกประเทศไทยเพื่อมุงเปูาไปสูThailand4.0  
 สําหรับการขับเคลื่อนของประเทศในแตละยุคกอนท่ีจะกาวเขาสูในยุคThailand 4.0นั้นมีดังตอไปนี้ ยุค
Thailand 1.0 เนนทําการเกษตรแบบใชแรงงานคน เป็นสังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเป็นยุคของเกษตรกรรมที่คนไทยมี
การปลูกขาว พืชสวน พืชไร เลี้ยงหมู เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก มีการนําผลผลิตที่ไดไปขายสรางรายไดและยังชีพ ยุคThailand 2.0 
เป็นยุคที่เนนการทําอุตสาหกรรมเบาเชน งานฝีมือ (Craftsmanship) อุตสาหกรรมในครัวเรือน   (Cottage Industry) 
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อุตสาหกรรมจักสาน ในยุคนี้ไดมีการนําเครื่องมือเขามาชวยในการผลิตสิ่งตาง ๆ  เชน ผลิตเสื้อผา กระเปา เครื่องดื่ม เครื่อง
เขียน เครื่องประดับ เป็นตน เป็นยุคทีป่ระเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น ยุคThailand3.0 เนนการทําอุตสาหกรรมหนักเป็นการ
กาวเขาสูอุตสาหกรรมหนักดวยกระแส Globalization คนในสังคมเริ่มมีความคิดและมีการใชชีวิตความเป็นอยูในแบบ
ตะวันตก (Westernization) เพิ่มมากขึ้น จึงไดมีการนําอุตสาหกรรมของตางประเทศเขามาโดยผานการสงเสริมการลงทุนจาก 
BOI ประเทศไทยมีความทันสมัยมากขึ้น มีการผลิตและจําหนาย มีการสงออกสินคา เชน เหล็กกลา รถยนตแ ก฿าซธรรมชาติ 
ปูนซีเมนตแ เป็นตน เนนในเรื่องของการสงออกมากขึ้นแตประเทศก็ยังไมมีความเจริญมากนักเนื่องจากเทคโนโลยีตางๆ ที่
นํามาใชในอุตสาหกรรมสวนใหญไมไดเป็นของคนไทยที่ไดผลิตขึ้นมา เทคโนโลยีสวนใหญ นํามาจากตางประเทศเป็นยุคที่มี
การพึ่งพาจากตางประเทศและสําหรับ  ยุคThailand 4.0 จะเนนเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมที่ประเทศตองยืนอยูได
ดวยตนเองมีการสรางและพัฒนาองคแความรู วิทยาศาสตรแเทคโนโลยีวัฒนธรรมนวัตกรรมใหม ๆ ของตนเองเพื่อวันหนึ่งจะได
มีอุตสาหกรรมที่แข็งแกรงและวิสาหกิจที่แข็งแรงมากขึ้น   (เลอศักดิ์ ริ้วตะกูลไพบูลยแ, 2559, หนา 18) สําหรับการเขาสู
Thailand 4.0 ทุกคนก็ตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับThailand 4.0 ดังตอไปนี้ Thailand 4.0 คือ โมเดลเศรษฐกิจที่จะ
นําพาประเทศไทยใหหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง กับดักความเหลื่อมลาและกับดักความไมสมดุล พรอมๆกับ
เปลี่ยนผานประเทศไทยไปสูประเทศในโลกที่หนึ่ง ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth 
Industrial Revolution อยางเป็นรูปธรรมตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตรแชาติ 20 ปี ไดวางไวดวยการสรางความเขมแข็งจาก
ภายในควบคูไปกับการเช่ือมโยงกับประชาคมโลกตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผานกลไก “ประชา
รัฐ”  
 Thailand 4.0 ไดมีการกําหนดเปูาหมายที่ครอบคลุมใน 4 มิติ คือ มิติที่ 1 ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เป็นระบบ
เศรษฐกิจที่เนนการสรางมูลคา (Value – Based Economy) ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคแ  
มิติที่ 2 ความสุขดีมีสุขทางสังคม เป็นสังคมที่ไมทอดทิ้งใครไวขางหลัง (Inclusive Society) ดวยการเติมเต็มศักยภาพของ
ผูคนในสังคม เพื่อสรางหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและฟื้นความสมานฉันทแและความเป็นปึกแผนของคนใน
สังคมใหกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง มิติที่ 3 การยกระดับคุณคามนุษยแ ดวยการพัฒนาคนไทยใหเป็น “มนุษยแที่สมบูรณแใน
ศตวรรษที่ 21” ควบคูไปกับการเป็น      “คนไทย 4.0 ในโลกที่หนึ่ง” มิติที่ 4 การรักษแสิ่งแวดลอมมี “ระบบเศรษฐกิจที่
สามารถปรับสภาพตามภูมอิากาศ”ควบคูไปกับการเป็น “สังคมคารแบอนต่ํา”อยางเต็มรปูแบบ นอกจากนั้นThailand4.0 ยังมี
หลายมิติที่เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม การศึกษาและวัฒนธรรม เป็นตน 
รัฐบาลไดมีการกําหนดทิศทางทางการพัฒนาโมเดลThailand 4.0 ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบไปดวย 5 
วาระ คือ วาระที่ 1 : การเตรียมคนไทย 4.0 ใหพรอมกาวสูโลกที่หนึ่ง วาระที่ 2 : การพัฒนาคลัสเตอรแเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมแหงอนาคต วาระที่ 3 : การบมเพาะผูประกอบการและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม  
วาระที่ 4 : การเสริมความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผาน 18 กลุมจังหวัดและ77 จังหวัด วาระที่ 5 : การบูรณการ
อาเซียนเช่ือมประเทศไทยสูประชาคมโลก (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2560, หนา 8-17) และจาก
การที่รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณชิยแไดกลาวถึงการเปลี่ยนผานจาก Thailand 1.0 ที่เนนภาคเกษตรไปสูThailand 2.0 
ที่เนนอุตสาหกรรมเบาและการกาวสู Thailand 3.0 ที่เนนอุตสาหกรรมหนักในปใจจุบันพบวาในยุคThailand 3.0 นั้นประเทศ
ตองเผชิญกับ 1) กับดักประเทศรายไดปานกลาง 2) กับดักความเหลีอ่มล้ํา และ 3) กับดักความไมสมดุลของการพัฒนา ดังนั้น
Thailand 4.0 จึงเป็นการคนหา New Engines of Growth ชุดใหมที่จะสามารถสรางความมั่งคั่งใหกับประเทศ ซึ่งประเทศ
ไทยก็มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 2 ดาน คือดานความหลากหลายเชิงชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม  ที่จะ
ไดเปรียบในเชิงการแขงขันในกลุมอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีใหม โดยรัฐบาลไดมีนโยบายสําคัญในการปรับเปลี่ยนจาก “ระบบ
เศรษฐกิจที่พ่ึงพาเทคโนโลยีจากภายนอกเป็นสวนใหญ” สู “ระบบเศรษฐกิจที่เนนการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองในระดับที่
เหมาะสม” ในกลุมอุตสาหกรรม/เทคโนโลยใีหม(Industries/ New Technologies) เปูาหมายที่ตองการพัฒนาของประเทศใน 
5 กลุม ประกอบดวยกลุมดงัตอไปนี้  กลุมที ่1 กลุมเกษตรและอาหารใชเทคโนโลยีชีวภาพ (Food & Agriculture - Biotech)  
กลุมที่ 2  กลุมสุขภาพ  ใชเทคโนโลยีชีวการแพทยแ (Health & Wellness – Biomedical) กลุมที่3 กลุมเครื่องมืออัจฉริยะ
และหุนยนตแ ใชเทคโนโลยีเมคาทรอนิกสแ (Smart Devices & Robotics – Mechatronics) กลุมที่ 4 กลุมดิจิทัลและ
อินเทอรแเน็ตออฟติง ใชเทคโนโลยีสมองกลฝใงตัว (Digital & IOT - Embedded Technology) กลุมที่ 5 กลุมสรางสรรคแและ
วัฒนธรรม ใช Service Design ในการสรางมูลคา (Creative & Culture - High Value Services) (สุวิทยแ เมษินทรยแ, 2559, 
หนา 3) 

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



140 
 

 Thailand4.0 เป็น“Value-based Economy”ทีส่รางความมั่งคั่งผาน “Science & Technology”และ“Culture 
& Creativity” เพื่อใหไดสินคาที่เป็นนวัตกรรม (Innovation)  การกาวสูประเทศไทย 4.0 จะตองหลุดพนจากสิ่งที่เผชิญ
ในชวงยุคThailand 3.0 โดยอาศัยการขับเคลื่อนดวยปใญญา การสรางนวัตกรรม องคแความรู นําสิ่งที่มีคุณคาของประเทศไทย
มาสรางใหเกิดมูลคาและตองรักษาความสมดุลระหวางการสรางมูลคาและการรกัษาคุณคาดวยเชนเดียวกัน วัฒธรรมไทยเป็น
สิ่งหนึ่งที่สามารถสรางมูลคาใหเกิดขึ้นกับคุณคาของวัฒนธรรมไดและความทาทายใหมของวัฒนธรรมไทยอยูที่การรักษา
ตัวตนของความเป็นไทยที่ประกอบดวย อุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Cultural Industry) เอกลักษณแทางวัฒนธรรม (Cultural 
Identity) และแหลงมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ที่ตองผานการผสมผสานแนวคิดใหม ๆ ของเทคโนโลยี การ
สรางนวัตกรรมทางวัฒนธรรมควบคูไปกับการดาํรงชีวิตเพือ่ที่จะสรางเสนหแและแปลงวัฒนธรรมที่มีคุณคาเหลานั้นใหมีมูลคา
มากยิ่งขึ้นในยุคThailand 4.0 ซึ่งหากกลาวถึงนวัตกรรม (Innovation) นั้น ก็คือการสรางแนวคิดขอเสนอใหม ๆ ที่มีความ
ยั่งยืน  นักนวัตกรรมที่ประสบความสําเร็จมักจะพยายามใชวิธีการหลากหลายรูปแบบในการสรางนวัตกรรมขึ้นมา ซึ่ง
นวัตกรรมนั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ ดังนั้น นวัตกรรมก็อาจหมายถึงวิถีทางใหม ๆ ในการดําเนินการ การสรางรายได 
ระบบการใชงานรูปแบบใหม ๆ ของผลิตภัณฑแหรือการบริการ หรือแมกระทั่งวิธีการปฏิสัมพันธแระหวางองคแกรกับ
ผูรับบริการก็เป็นนวัตกรรมไดเชนกัน การสรางนวัตกรรมไมใชเพียงแคการประดิษฐแ (Invention) แตเพียงเทานั้น นวัตกรรม
อาจมีสวนเกี่ยวของกับการประดิษฐแและมีสวนประกอบอ่ืน ๆ อีกเป็นจํานวนมากที่มีความจําเป็นตองใชตอการสราง
นวัตกรรมและกอใหเกิดการสรางรายไดตามมา ซึ่งจากผลผลิตเพื่อจะพัฒนาสูนวัตกรรมนั้น Joe Tedd ไดสรุปถึงขั้นตอนของ
การสรางนวัตกรรมได  4 ขั้นตอน คือ 1) Search  คือการที่คนหาแนวคิดใหม ๆ เพื่อแกปใญหา 2) Select หลังจากที่ได
ความคิดใหม ๆ และสามารถที่จะระบุปใญหาไดแลว ก็จะตองคิดถึงวิธีการแกปใญหา และเฟูนหาคัดเลือกสิ่งที่เป็นไปไดจาก
ความคิดเหลานั้น สิ่งใดที่จะสามารถตอบโจทยแและเป็นประโยชนแสูงสุด 3) Implementation คือการนําความคิดที่ไดเลือก
แลวมาลงมือปฏิบัติเพื่อนําไปสูการแกโจทยแปใญหา 4) Capture คือขั้นตอนการนําสิ่งที่ไดจากการผลิตไปใชประโยชนแหรือ
นําไปทําใหเกิดรายไดหรือคาตอบแทนโดยการนําออกสูตลาดสําหรับการสรางนวัตกรรมจะตองมีทักษะตาง ๆ ที่มีความ
จําเป็นตอการสรางนวัตกรรมใหประสบผลสําเร็จได เชน ทักษะการคิดวิเคราะหแ ทักษะการสรางสรรคแ การคิดออกแบบ 
ทักษะการคัดกรอง ทักษะผลิตผล ทักษะการแกปใญหา ทักษะการประกอบการ ทักษะการเป็นผูนํา ทักษะการรับผิดชอบ 
และทักษะจิตสํานึกตอสังคม เป็นตน ในการสรางนวัตกรรมทีจ่ะทําใหเกิดเป็นทุนวัฒนธรรมไดนั้นก็มีความจําเป็นอยางยิ่งที่
จะตองอาศัยทักษะตาง ๆ ดังกลาวมาใช เพื่อประโยชนแในการพัฒนาประเทศตอไป (ไพฑูรยแ สินลารัตนแและคณะ, 2559,   
หนา 6-7) 
 แนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมให๎เป็นทุนวัฒนธรรม นวัตกรรมสูํThailand 4.0 
 ในการสนับสนุนการสรางวัฒนธรรมที่มีคุณคาจนสามารถมีมูลคาและกลายเป็นทุนวัฒนธรรม มีแนวทาง
ดังตอไปนี ้
 1. ควรเสริมสรางคานิยมและพฤติกรรมแกประชาชนใหมีการอนุรักษแพัฒนาวัฒนธรรมและรวมกันรักษา
ขบบธรรมเนียมประเพณีที่มีงามอยางตอเนื่องและเป็นระบบโดยใหมีการเริ่มสรางคานิยมตั้งแตในวัยเด็ก 
 2. กระตุนใหผูนําเห็นความสําคัญของการสรางคุณคาของวัฒนธรรมในทองถิ่นของตนรวมกับประชาชนใน
พื้นที ่โดยเฉพาะผูใหญบาน กํานัน นายกองคแการบริหารสวนตําบลและนายกเทศมนตรี นายอําเภอ เป็นตน ซึ่งถือได
วาผูนําเหลานี้เป็นบุคคลที่มีความใกลชิดและสามารถเขาถึงประชาชนไดมากที่สุด 
 3. หนวยงานทุกภาคสวนตองรวมกันเสริมสรางและสนับสนุนใหมีการสรางนวัตกรรม 
ใหม ๆ ใหแกบุคคลในหนวยงานและประชาชนทั่วไป เชน มีการจัดสรรงบประมาณ การจัดโครงการอบรมดานการสราง
นวัตกรรมทางวัฒนธรรม เป็นตน 
 4. สงเสริมการสรางคุณภาพ มาตรฐานและสรางวัฒนธรรมใหมีจุดเดนที่สามารถเป็นเอกลักษณแเฉพาะทองถิ่นและ
สรางมูลคาของวัฒนธรรมนั้น โดยคํานึงถึงความตองการทางการตลาดดวย 
 5. รวมกันสงเสริมและสนับสนุนในการทําการวิจัย พัฒนา สรางนวัตกรรม ถายทอดองคแความรูและ
สรางสรรคแภูมิปใญญาทองถิ่นอยางตอเนื่องและมีความกวางขวางมากยิ่งข้ึน 
 6. กระตุนใหประชาชนเห็นความสําคัญของการจดทะเบียนลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรทางปใญญาโดยทุกภาคสวน
ตองรวมกันเผยแพรความรูขั้นตอนกระบวนการตาง ๆ ในการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรใหกับประชาชนหรือกลุมเปูาหมาย
ใหไดรับทราบเนื่องจากประเทศไทยมีกลุมคนหรือประชาชนที่มีผลงานและสรางนวัตกรรมตาง ๆ ขึ้นมาในหลายดาน แต
ไมไดมีการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรทําใหสูญเสียโอกาสไปอยางนาเสียดาย 
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 7. ใหมีการใชประโยชนแจากเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสังคมออนไลนแตาง ๆ ในการประชาสัมพันธแขอมูลขาวสาร
ในการสงเสริมการสรางมูลคาใหแกวัฒนธรรม เชน Website  Facebook Line โทรทัศนแ วิทยุ ฯลฯ เป็นตน โดยนําองคแ
ความรูดานการตลาดมารวมดวย 
 8. สรางและพัฒนาแหลงเรียนรูในพื้นที่ใหเป็นสถานที่รวบรวมวัฒนธรรมทองถิ่นหรือเป็นลักษณะเชิงทองเที่ยว 
เชน หองสมุด พิพิธภัณฑแ หอศิลป อุทยานแหงการเรียนรู เป็นตน มีการจัดแสดงองคแความรูในหลาย ๆ รูปแบบ เชน แบบ
เป็นลายลักษณแอักษรหรือเป็นแบบการแสดการละเลน การฟูอนรําตาง ๆ เป็นตน  
 9. จัดทําฐานขอมูลสําหรับเก็บขอมูลทุนวัฒนธรรมและภูมิปใญญาหรือนวัตกรรมใหม ๆ ของทองถิ่นแตละพื้นที่
และมีการประชาสัมพันธแผานเว็บไซตแใหประชาชนหรือผูที่ตองการใชประโยชนแ สามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ไดโดยงาย 
 10. มีการรวมมือกันของสถาบันทางการเงินทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในการระดมทุนหรือลงทุนทาง
วัฒนธรรมใหแกทองถิ่นมากขึ้น 
 11. สงเสริมการสรางงานวิจัยและพัฒนาผลงานดานวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการและใหมีการนําผลการวิจัย
เผยแพรและมีการนําไปใชประโยชนแอยางแทจริง 
 12. มุงเนนการวิจัยและพัฒนาการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสรางคุณคาและมูลคา
ใหแกสินคาและบริการทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นใน 4 ลักษณะที่สําคัญ คือ 1. อยูบนพื้นฐานของความรูและภูมิปใญญา 
(Knowledge Based) 2. มีความคิดสรางสรรคแและนวัตกรรม (Creative & Innovation) 3. มีความโดดเดนหรือสรางความ
แตกตาง (Differentiation) 4. มีตัวตนที่เป็นเอกลักษณแหรือตราสินคา (Brand) ที่ชัดเจน นอกจากนี้  เพื่ อให การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวัฒนธรรมไทยสูThailand 4.0 อยางเป็นรูปธรรม จําตองเรงสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
สรางสรรคแวัฒนธรรมและบริการใหมีมูลคา โดยอาจเริ่มจากสินคาและการบริการทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F 
ยกตัวอยางสินคาและบริการ 5 F (สุดปฐพี เวียงสี, 2559) เชน 1. อาหาร (Food) อาหารไทยหลายเมนูที่ทั้งภาครัฐและ
เอกชนไดมีสวนรวมกันในการประชาสัมพันธแเพื่อสรางช่ือเสียงและผลักดันทั้งในประเทศและตางประเทศใหเป็นที่รูจักในวง
กวางมากยิ่งขึ้น เชน เมนูตมยํากุง ผัดไทย สมตํา เป็นตน   2. ภาพยนตรแและวีดิทัศนแ (Film) มีภาพยนตรแไทยจํานวนไม
นอยที่ไดมีโอกาสฉายในตางประเทศและทําใหประเทศตาง ๆ ไดรูจักกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้นเป็นการสรางรายไดใหกับ
ประเทศไทยอีกชองทางหนึ่งดวย ภาพยนตรแไทยที่สรางรายได เชน องคแบาก ชัตเตอรแ  โหมโรง พี่มากพระโขนง สิ่งแรก ๆ ที่
เรียกวารัก นางนาก ตมยํากุง เป็นตน 3. ผาไทยและการออกแบบแฟช่ัน (Fashion) โดยการนําผาไทยชนิดตาง ๆ ไป
ประยุกตแออกแบบเครื่องแตงกายหรือสิ่งอื่น ๆ ที่สามารถนําผามาประยุกตแไดใหมีความทันสมัยและสวยงามมากยิ่งขึ้น ผาที่
นิยม เชน ผาไหม ผายกดิ้นทอง ผาฝูาย ผาไหมมัดหมี่ เป็นตนและมีการจัดแสดงแฟช่ันโชวแผาไทยในหลายๆ ประเทศทําให
มีความตื่นตัวในวงการแฟช่ันมากขึ้นที่จะประยุกตแผาไทยนํามาออกแบบเครื่องแตงกายใหมีความทันสมัยและสามารถสวม
ใสไดในชีวิตประจําวันหรือจะเป็นการนําภูมิปใญญาของไทยไปสรางนวัตกรรมเป็นเครื่องแตงกาย เชน “นองม฿าเดี่ยว” อภิ
เชษฐแ เอติรัตนะ ที่โดงดังไประดับโลกแลว ดังนั้นจึงควรมีการผลักดันและสนับสนุนการนําเสนอผลงานอยางตอเนื่องและ
นอกจากนั้นคนไทยก็เริ่มเรียนรูในการใชสื่อออนไลนแใหเป็นประโยชนแในการแสดงผลงานของตนเอง เชน มีผูใช Facebook 
ทานหนึ่ง กีกี้จูโน นางฟูาบานนาไดมีการประยุกตแใชวัสดุตาง ๆ ที่เป็นภูมิปใญญาไทยหรือสิ่งที่เป็นวัสดุธรรมชาติมาออกแบบ
เครื่องแตงกายและนํามาเผยแพรในสังคมออนไลนแจนทําใหประชาชน จํานวนไมนอยที่ใหความสนใจเป็นจํานวนมากรวมถึง
ชาวตางชาติดวยเป็นตน ซึ่งก็เป็นตัวอยางหนึ่ง ทีน่าสนใจทีเดียวในการสงเสรมิความคิดสรางสรรคแ นวัตกรรมใหม ๆ  ใหเกิดขึ้น 
4. มวยไทย (Fighting) ซึ่งเป็นที่รูจักของประเทศตาง ๆ  ทั่วโลก นักมวยที่มีช่ือเสียงโดงดังเป็นที่รูจัก เชน สมบัติ บัญชาเมฆ หรือ 
บัวขาว ป.ประมุข เป็นตน ดังนั้นจึงควรมีการสนับสนุนและผลักดันอยางตอเนื่องโดยจัดใหมีรายการตางๆ ที่เกี่ยวกับมวยไทย
นําเสนอในระดับโลก 5. การอนุรักษแและขับเคลื่อนเทศกาลวัฒนธรรม ประเพณีสูระดับโลก (Festival) มีประเพณีไทยจํานวน
ไมนอยที่สามารถสรางเป็นทุนวัฒนธรรมใหกับประเทศและสรางรายไดเขาสูประเทศไดมากมาย เชน ประเพณีลอยกระทง 
ประเพณีวันสงกรานตแ ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา เป็นตน สถาปใตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุตาง ๆ ที่แสดงถึง
วัฒนธรรมประเพณีไทย ก็เป็นสวนหนึ่งที่สรางรายไดในเชิงทองเที่ยวอันสงผลตอสภาพเศรษฐกิจที่ดีใหแกประเทศไทย
เชนเดียวกันจึงควรใหความสําคัญและมีการสนับสนุนอยางตอเนื่องวัฒนธรรม 4.0 เปลี่ยนคุณคาใหเป็นมูลคา   
 
บทสรุป  
 ทุนวัฒนธรรมเป็นทุนที่มีความสําคัญและเป็นประโยชนแอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศใหกาวเขาสูยุค Thailand 
4.0 ทําใหประเทศสามารถที่จะหลุดพนจากกับดักทั้ง 3 คือกับดักประเทศรายไดปานกลางกับดักความเหลื่อมล้ําและกับดัก
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ความไมสมดุลของการพัฒนา ดังนั้นจึงตองใหความสําคัญและศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมมากขึ้น โดยตองทราบถึงความหมาย
ของวัฒนธรรมองคแ ประกอบของวัฒนธรรม ประเภทของวัฒนธรรม ความหมายของทุนวัฒนธรรม ลักษณะทุนวัฒนธรรมและ
ประโยชนแของทุนวัฒนธรรมและความรูเกี่ยวกับ Thailand 4.0 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรม (Innovation) การสราง
นวัตกรรมและทักษะที่จําเป็น แนวทางในการพัฒนาทุนวัฒนธรรมใหเป็นนวัตกรรมนําไปสูThailand 4.0 และตัวอยางทุน
ทางวัฒนธรรมที่ไดมีการปฏิบัติมาแลว จะเห็นไดวาหากวิเคราะหแดูแลวสิ่งสําคัญที่สุดที่จะสามารถทําใหประเทศไทยประสบ
ผลสําเร็จเป็นไปตามวิสัยทัศนแมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนได นอกจากการสรางทุนวัฒนธรรมทุกคนยังตองมีการพัฒนา
ตนเองใหเป็นคนไทย 4.0 นั่นคือรูจักพัฒนาความรูความสามารถทักษะดานตาง ๆ ของตนใหเพิ่มมากขึ้นจะสงผลทําใหเกิด
การพัฒนาในดานอื่นๆ ไดงายดายมากขึ้น เพราะคนถือเป็นทรัพยากรสําคัญที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ 
อีกทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนก็ตองรวมมือกันในลักษณะการสานพลังประชารัฐในการพัฒนาสราง
ทุนทางวัฒนธรรมใหสอดคลองกับความตองการของตลาดและเช่ือมโยงความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศจึงจะ
ประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งไวได  
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