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บทนํา
ในป ค.ศ. 1997 คณะกรรมการประจําดานมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศแคนาดาไดดําเนินการ
ศึกษาบทบาทใหมของรัฐบาลกลางในอันทีจ่ ะใหการสนับสนุนงานดานวัฒนธรรมของประเทศเพือ่ เตรียมตัวเขาสูร งุ อรุณ
แหงสหัสวรรษใหม โดยการทํางานมุงเนนใน 3 ประเด็นหลักทีม่ ผี ลกระทบอยางใหญหลวงตอประเทศ อันไดแก
1. การเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วของจํานวนประชากร
2. การวิวฒ
ั นของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เศรษฐกิจและการคาในยุคโลกาภิวตั น
ระหวางการศึกษาไดรับแนวคิด ขอคิดเห็นทีส่ ําคัญ และเปนประโยชนจากประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสาขา
อาชีพในเรื่องการสงวนรักษา, สนับสนุน เผยแพร และทํานุบารุ
ํ งมรดกของชาติ ในการศึกษาพบปญหาทีเ่ ปนอุปสรรค
ในการทํางานคือ การใหคานิ
ํ ยามของคําวา "วัฒนธรรม" "วัฒนธรรม" มีผลกระทบตอประชาชนแตละกลุมในลักษณะ
ทีแ่ ตกตางกันออกไป "วัฒนธรรม" ซึมซับเขาไปในวิถีชีวิตของแตละบุคคลเปนสิ่งมหัศจรรย เปนพลังกระตุนให
มนุษยสรางสรรคสง่ิ สวยงามหลากหลาย ทั้งงานคีตกวี หัตถกรรม และลํานําอันไพเราะของเสียงดนตรี เราตางมี
ความสุขและชืน่ ชมกับงานเหลานีต้ า งกัน จากงานดนตรี บทละคร และวรรณกรรม ทําใหเรามีโอกาสออกไปสูภ าพอืน่
มิตอิ น่ื เกิดความปตดิ ม่ื ดํ่ารูส กึ ถึงความเปนเจาของและไดรบั รูว า สิง่ สรางสรรคเหลานีเ้ กิดขึน้ แลวและมีอยูจ ริง
รายงานฉบับนี้ยังไมสมบูรณนัก แตก็เชื่อแนวารายงาน เรื่อง “สํานึกแหงถิ่นกําเนิดเปนบอเกิดแหง
วัฒนธรรม” (A Sense of Place - A Sense of being) ฉบับนี้ จะชวยใหเกิดแนวคิดและการตัดสินใจที่ลึกซึ้ง
แกชาวแคนาดาในอันที่จ ะพิทักษรัก ษาเอกลักษณมรดกทางวัฒนธรรมของชาติใหมั่นคงสืบไป

Clifford Lincoln
ออตตาวา, ฤดูใบไมผลิ 1999
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•
•
•
•
•
•
•
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ทํางานกับหลักฐาน
คํานิยาม
ชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
รําลึกถึงอดีต
ความยุง เหยิง
การจัดองคกรโดยพิจารณาจากกิจกรรม
ความรวมมือของผูรวมงาน
แนวทางการใหขอ เสนอแนะ
สํานึกแหงถิน่ กําเนิดเปนบอเกิดแหงวัฒนธรรม (A Sense of Place - A Sense of Being)

บทที่ 1 - คํานํา
"วัฒนธรรม” คือ สิ่งที่มีคุณคาและเปนกุญแจสําคัญในการแสดงออกซึ่งเอกลักษณ ศักดิ์ศรี และมรดกที่มี
คุณคาของชาติ ในการกาวเขาสูทศวรรษใหมที่ซึ่ง เทคโนโลยีจะเขามามีบทบาทสําคัญในวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม
สงผลกระทบตอความเปนอยูและมีอิทธิพลกอใหเกิดความรวมมือระหวางชนในชาติ รวมทั้ง กระตุน ใหเกิดการแขงขัน
ทางดานการคาในระดับนานาชาติ ดังนั้น จึงจําเปนทีร่ ฐั บาลกลางจะไดกาหนดบทบาทของตนขึ
ํ
้นใหมเพื่อใหสอดคลอง
และเหมาะสมแกการสนับสนุนงานวัฒนธรรมใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ "
Clifford Lincoln ประธานคณะกรรมการประจําวาดวยมรดกวัฒนธรรมไดดําเนินการปรับปรุงนโยบาย
ทางวัฒนธรรมขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ 1997 โดยไดเดินทางพบปะกับคณะกรรมการและผูเ ชีย่ วชาญในทุกภูมภิ าค
เขาไดตง้ั ประเด็นสําหรับการทํางานไว 3 ประการ ไดแก
!
!
!

บทบาทของรัฐบาลกลางในการดําเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมในอดีต
บทบาทรัฐบาลกลางในปจจุบนั
บทบาทของรัฐบาลกลางที่จะเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินงานวัฒนธรรมในอนาคต

การทํางานกับหลักฐาน
รายงานฉบับนีข้ น้ึ อยูก บั การสังเคราะหเอกสารซึง่ ไดรบั จากผูเ ขารวมโครงการ สิง่ ทีไ่ ดรับจากเอกสารก็คือ
ความรูส กึ และการสะทอนความเขาใจของชาวแคนาดาทีม่ ตี อ งานดานวัฒนธรรม
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การกําหนดคํานิยาม
เมื่อชาวแคนาดาพูดถึง เรือ่ ง "วัฒนธรรม" จะพูดมากกวาเรือ่ งทัศนศิลป ศิลปการแสดง หรือ
วรรณกรรม สวนใหญมักจะพูดถึงองคกรทางวัฒนธรรม อาทิ หอศิลป พิพิธภัณฑ หองสมุด หอจดหมายเหตุ
สถานที่แสดงดนตรี (Concert Halls) และโรงละคร รวมทั้ง กฎระเบียบของการออกอากาศประชาสัมพันธไปพรอมกัน
บางคนแยกคําวา "วัฒนธรรม" ออกจากเรื่อง "มรดกทางวัฒนธรรม" บางคนพูดเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวของกับงาน
วัฒนธรรม อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ตลาดในระดับนานาชาติสาหรั
ํ บสินคาและการบริการทางวัฒนธรรม ความ
สําคัญของรูปแบบใหมงานศิลปะที่สะทอนใหเห็นสังคมใหมของชาวแคนาดา หรือบางคนก็มองเห็น "วัฒนธรรม"
ทีส่ ะทอนอยูใ นการกีฬา เชน กีฬาฮอกกี้ หรือแมแตในการสงวนรักษาภูมิทัศนทางบกทางทะเลของอุทยานแหงชาติ
เปนตน
ดังนั้น คํานิยามของคําวา "วัฒนธรรม" สําหรับการปฏิบัติการจึงตองถูกกําหนดขึ้นเพื่อใหการทํางาน
เปนไปอยางมีเอกภาพ ไดมีผูใหคํานิยามของ "วัฒนธรรม" ไวมากกวา 100 ความหมาย ทั้งความหมายที่เปน
สังคมศาสตร มานุษยศาสตร จนถึงเรือ่ งสุนทรียศาสตร ตัวอยางคํานิยามเหลานี้ ไดแก
1. วัฒนธรรม หมายถึง สิง่ ทีเ่ ปนอยู ความคิดและความรูส กึ เปนการรวมตัวของผูท ม่ี ภี าษาเดียวกัน
มีขนบธรรมเนียมประเพณี ลักษณะพฤติกรรมและประสบการณทค่ี ลายคลึงกัน วัฒนธรรมไมไดเปนตัวตัดสินแนวคิด
หรือการกระทําของบุคคลในกลุม หากแตวฒ
ั นธรรมเปนผูส รางสีสรรใหเกิดขึน้ ในแนวคิดและการกระทําของกลุม
(ใหคานิ
ํ ยามโดย Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism, 1970.4)
2. วัฒนธรรมเปนระบบเคลื่อนไหวของคุณคาอันเกิดจากองคประกอบของการเรียนรู ไดแก สมมติฐาน
การสรางสรรค ความเชื่อ และกฎระเบียบตาง ๆ ทีท่ ําใหสมาชิกในสังคมไดตดิ ตอสือ่ สารดวยกันเองและกับผูอ น่ื ใน
อันที่จะพัฒนาแนวคิดของตนใหมีศักยภาพมากขึ้น (A working definition of culture, Canadian Commission
of UNESCO, 1977.5)
3. วัฒนธรรมเปนศูนยกลางของทุกสรรพสิง่ ทีเ่ ราคิดและทํา นัน่ คือ … เราเปนผูสรางโลกและยังคง
สรางตอไป วัฒนธรรมเปนแรงจูงใจกระตุน ใหเกิดการเปลีย่ นแปลง ทําใหเรารูจ กั ตนเองและผูอ น่ื เปนเครือขายความ
สัมพันธระหวางบุคคล เปนสิง่ ทีเ่ ปนทัง้ รูปธรรมและนามธรรมผูกใหเราอาศัยอยูร ว มกันในสังคมและในชาติอยางผาสุข
(Bernard Ostry, 1978.6)
4. วัฒนธรรมเปนสิง่ ทีผ่ กู พันชาวแคนาดาไวดว ยกัน วัฒนธรรมมีลักษณะพิเศษ ไมเพียงแตในเรือ่ ง
ความคิดดานศิลปะเทานัน้ หากแตหมายรวมถึงสิง่ ทีส่ ะสมมาชานานในอดีตทัง้ วิถชี วี ติ ความเปนอยู ภาพลักษณ
สถาบัน แนวคิดที่เกี่ยวกับโลก ความทรงจําตาง ๆ ที่สะสมไว การใชภาษา 2 ภาษา และการรวมวัฒนธรรมของ
หลายชนชาติไวดว ยกัน วัฒนธรรมเปนสิง่ ทีบ่ ง บอกวา “เราคือใคร” (Vital Links, 1987.7)
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5. วัฒนธรรม คือ ชีวิต เปนสิง่ มีชวี ติ เปนลมหายใจ เปนสิง่ ทีท่ าให
ํ เกิดการเปลีย่ นแปลงอยางจริงจัง
และเปลีย่ นแปลงไดทกุ วัน ซึง่ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ นีจ้ ะตางกันไป วัฒนธรรมเปนสิ่งซับซอน มีรปู ลักษณไดทง้ั
ขนาดเล็กและใหญ และมีววิ ฒ
ั นาการอยางตอเนือ่ ง (Selling illusions, 1994.8)
นอกจากนี้ นายZaz Bajon, ผูจ ดั การโรงละคร Manitoba ก็ไดใหคานิ
ํ ยาม "วัฒนธรรม" ไวอีกวา
!

วัฒนธรรมเปนสิง่ ทีเ่ กีย่ วของกับจิต วิญญาณ ความคิด และวิถีชีวิตของสังคม

สมาชิกของคณะกรรมการประจําไดใหคํานิยมไวดวยเชนกันวา
!

วัฒนธรรมเปนศูนยกลางแหงประสบการณของมนุษย

วัฒนธรรมของชาวแคนาดาก็คือสิ่ง ที่
ชาวแคนาดาเชื่อแนวามีความสําคัญแกตน เปนสิง่ ทีบ่ ง บอกวาเราคือใครในอดีตและปจจุบนั และเนือ่ งจากวัฒนธรรม
เปนสิง่ ทีว่ างกรอบแนวทางการดําเนินชีวิต ดังนั้น วัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวติ ของชาวแคนาดาในอนาคต
วัฒนธรรมเปนสิ่ง ที่สัม ผัส ไดในวิถีชีวิต ประจําวัน เปนสิ่ง เชื่อมอดีตเขากับปจจุบัน เปนสิ่ง ที่เ ราไดรับการเรียนรู
ใหยึดถือปฏิบัติ เปนสิ่งที่มีคุณคาสมควรไดรับการสืบทอด และเปนสิ่งที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณตาง ๆ ที่
เรามี รวมทั้ง สถานที่ตาง ๆ ที่เราเดินทางผานมา ทายสุดวัฒนธรรมก็คือ แรงกระตุน ทีผ่ ลักดันใหเกิดการพัฒนาสิง่
พิเศษ สิง่ ทีเ่ ปนการเฉพาะขึน้ ในแตละบุคคลนัน่ เอง"
คณะกรรมการไดถกเถียงเรื่องคํานิยามมานาน และในที่สุดไดยืมคํานิยามของยูเนสโกทีไ่ ดพูดไวในรายงาน
ฉบับป 1996 เรือ่ ง "Our Creativity Diversity" ซึง่ UNESCO ไดสรางคําจํากัดความของ "วัฒนธรรม" ไว 4 คํา
คือ วัฒนธรรมเปน "วิถีชีวิตของการอยูรวมกัน" (Ways of living together) และจากคํานิยามของ UNESCO
นี่เองทีค่ ณะกรรมการไดใหคํานิยาม "วัฒนธรรม" ไววาคือ "การสรางสรรคที่ไดรับการคัดสรรแลวเพื่อการดํารง
ชีวติ อยูร ว มกันของชาวแคนาดาและของประชาชนในโลก" (Those creative things we choose to do as we
live together as citizens of Canada and the World)
ชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
รายงานฉบับนี้จะรวบรวมคํากลาวที่เปนประโยชนของชาวแคนาดาอาชีพตาง ๆ ไวเพื่อจักไดเปนประโยชนแก
การศึกษาในอนาคต
รําลึกถึงอดีต
คณะกรรมการไดช้ีใหเห็นวาไดเกิดแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทรัฐบาลในอันที่จะสนับสนุนงานดานวัฒนธรรม
มาแลวในอดีตถึง 3 ครัง้ ดวยกัน โดย
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ครัง้ แรก
ครั้งที่สอง

ครัง้ ทีส่ าม

ในป 1929 โดย Sir John Aird ไดแนะนําใหมกี ารจัดตัง้ ระบบกระจายเสียงทีเ่ ปนของ
สาธารณชนขึน้
ในป 1932 โดย นายกรัฐมนตรี R.B Bennett ทีใ่ หความเห็นชอบในการจัดตัง้
คณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศแคนาดา ซึง่ ตอมาไดกลายเปน
"บรรษัทกระจายเสียงแหงประเทศแคนาดา"
ในป 1951 โดยการประชุมคณะกรรมการ Massey - Lvesgue ซึ่งนําไปสูก ารจัดตัง้
สภาศิลปะแหงชาติ (Canada Council for the Arts) ขึน้ ในป 1957

นอกจากนี้ ยังพูดถึง "วิสัยทัศน" ทางวัฒนธรรม อันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดงาน "วัฒนธรรม"
อีกดวย
ความยุงยาก
ในเรือ่ งการจัดทํานโยบายวัฒนธรรม คณะกรรมการฯ เห็นวามีเรื่องยุงยากเพียงเรื่องเดียว ไดแก เรือ่ ง
"การคาทางวัฒนธรรม" ทั้งในประเทศและตางประเทศ เรื่องนี้มีผูเสนอแนะไวมากพอที่รัฐบาลกลางสามารถนํามา
ใชเปนกลยุทธ
การจัดทํารายงาน
คณะกรรมการไดพิจารณาองคประกอบของกิจกรรมทางดานวัฒนธรรมที่รัฐบาลกลางสามารถเขาไปมี
บทบาทไดใน 6 หัวขอ ไดแก
1. การสรางสรรค
2. การฝกอบรม

-

3. การผลิต

-

4. การเผยแพร

-

5. การสงวนรักษา

-

6. การบริโภค

-

ศิลปนผูส รางสรรคงานเปนศูนยกลางของกระบวนการทางศิลปะ
เกีย่ วเนือ่ งกับการชวยเหลือศิลปนหรือผูส รางสรรคงานใหเตรียม
ความพรอมในการกาวเขาสูอาชีพดานศิลปะและแนใจวา การฝกอบรม
จะมีสว นชวยในการพัฒนางานศิลปะอยางตอเนือ่ ง
เปนสวนทีเ่ กีย่ วของกับอุตสาหกรรมวัฒนธรรม : การจัดพิมพ
การลงบันทึก การบันทึกเสียง ผลิตภาพยนตร และรายการโทรทัศน
เปนวิธกี ารหาตลาดใหแกสนิ คาทางวัฒนธรรม แนใจวาสินคาถึงมือ
ลูกคาทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
เปนการลงบันทึกความสําเร็จและผลงานที่ดีเยี่ยมทางวัฒนธรรม
การดําเนินการใหขอ มูลเหลานีเ้ ขาถึงประชาชนทัง้ ในปจจุบนั และ
อนาคต
หมายถึง กลุมผูชมและการที่บุคคลไดเขามามีสวนรวมในงานวัฒนธรรม
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การจัดองคกรโดยกิจกรรม
ใน 6 หัวขอดังกลาวขางตนไดดําเนินไปไดดว ยดี ยกเวนในหัวขอที่ 3 และ 4 ซึง่ คณะกรรมการเห็นวา
ควรรวมไวเปนบทเดียวกัน เพราะมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงแกกัน ในภาคผนวกที่ 1 คณะกรรมการไดแสดงใหเห็น
งานทีร่ ฐั บาลกลางใหการสนับสนุนในเรือ่ งวัฒนธรรม และภาคผนวกที่ 2 จะแสดงใหเห็นหนวยงานตาง ๆ ทีเ่ ขามามี
บทบาทรวมกับกระทรวงมรดกวัฒนธรรมในเรือ่ งการอนุรกั ษวฒ
ั นธรรม
ความรวมมือของผูร ว มงาน
รัฐบาลมีสว นสําคัญในการพัฒนาการแสดงออกและความเปนเอกลักษณของชนในชาติ นับแตป 1950
รัฐบาลไดเขาไปมีบทบาทสําคัญในการขยายกิจกรรมทางดานวัฒนธรรม และทําใหวฒ
ั นธรรมไดเขาไปมีบทบาทสําคัญ
ในดานเศรษฐกิจและสังคม แตการทํางานของรัฐบาลก็ไมไดทําเพียงลําพังหากแตไดรบั ความรวมมือจากภาคเอกชน
บุคคล และองคกรตาง ๆ เปนอันมาก ทัง้ ในระดับชาติ จังหวัด เขต และเทศบาล จะเห็นไดวาองคกรเหลานี้ไดเขามา
ใหการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนางานวัฒนธรรมมากกวา 6 พันลานเหรียญ ดังรายละเอียดที่แสดงไวใน
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1
รายจายดานวัฒนธรรมของรัฐบาลกลาง/ ระดับจังหวัด - เขต/ เทศบาล
(ป ค.ศ. 1996 - 1997)
3
2.5
2

($ พันลานเหรียญ)

1.5
1
0.5
0

รัฐบาล

จังหวัด/เขต

เทศบาล

จากตารางขางบนจะเห็นไดวารัฐบาลกลางมีคาใชจายทางดานวัฒนธรรมคิดเปน 93 เหรียญตอหัว ระดับจังหวัด/
เขต คิดเปน 58 เหรียญตอหัว และเขตเทศบาลคิดเปน 48.12 เหรียญตอหัว
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ตารางที่ 2
รายจายตอหัวของรัฐบาลกลาง/ จังหวัด-เขต/ เทศบาล (1996 - 1997)

เทศบาล
จังหวัด/เขต
รัฐบาลกลาง
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อัตรารายจายในตารางนีแ้ สดงใหเห็นวารัฐบาลไดใหความสําคัญตองานดานวัฒนธรรม
แนวทางการใหขอเสนอแนะ
ในการใหขอ เสนอแนะเพื่อใหเกิดแนวคิดใหมในเรื่องนโยบายซึ่งจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
เงื่อนไข โอกาสและเทคโนโลยี รัฐบาลไดศึกษาความสําคัญของนโยบายวัฒนธรรม รวมหมายถึง กฎระเบียบ
พระราชบัญญัติ การสนับสนุนทางดานการเงินและภาษี คณะกรรมการเชื่อวาในยุคโลกาภิวัตน เทคโนโลยีสมัยใหม
และการเปลีย่ นแปลงจํานวนประชากรจะมีผลสําคัญตอบทบาทของรัฐบาลในการสนับสนุนงานวัฒนธรรม
มองยอนกลับไปในป 1950 จะเห็นการเปลีย่ นแปลงไดอยางแจมชัดในการใหการสนับสนุนงานดาน
วัฒนธรรมของชาวแคนาดา ในปจจุบันประชาชนจะใหความสนใจอยางมากในเรื่องการพัฒนาการตลาดวัฒนธรรม
การบริโภคและการเขาถึงสื่อดานวัฒนธรรมในรูปแบบตาง ๆ มีการเนนในเรื่องการหาผูรวมงานมาทํางานรวมกับ
รัฐบาลกลาง องคกรตาง ๆ และการดําเนินงานรวมกับองคกรเอกชน และทีส่ าคั
ํ ญทีส่ ดุ คือการทีร่ ฐั บาลจะใชวธิ กี าร
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพมาหลอมรวมไวเพือ่ ใหเกิดการทํางานไดอยางจริงจัง
สํานึกแหงถิ่นกําเนิดเปนบอเกิดแหงวัฒนธรรม (A Sense of Place - A Sense of Being)
คณะกรรมการได พิ จ ารณานโยบายที่ มี อ ยู ใ นการสนับสนุนงานดา นวัฒ นธรรมในประเทศแคนาดา
ในการประชุมโตะกลมที่ Montreal, Mr. Dinu Bumbaru แหงมูลนิธมิ รดกทางวัฒนธรรมเมือง Montreal ไดเปน
ผูก ระตุน ใหเกิดหัวขอนีข้ น้ึ โดยไดสงั เกตวา
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"ความรูส กึ ดานสถานทีข่ องบุคคลเปนศูนยกลางของความเขาใจและประสบการณของวัฒนธรรม เราไม
ไดอาศัยอยูใ นโพรงมดแตอาศัยอยูใ นสถานทีซ่ ง่ึ มีความหมายแกเรา เรารูส กึ ไดจากภูมทิ ศั น จากตึกราม
บานชอง และจากเครื่องมือตาง ๆ รอบตัวเรา โดยตัวเราเองก็เปนสวนหนึ่งในความรูสึกนี้ดวย และดวยเหตุนี้
เราจึงมีบทบาทสําคัญในการทําใหวัฒนธรรมมีชีวิต มีความงดงามเกิดขึน้ ในสถานทีท่ เ่ี ราอาศัยอยูน ้ี"
คณะกรรมการชุดนีใ้ หชอ่ื หัวขอรายงานวา สํานึกแหงถิน่ กําเนิดเปนบอเกิดแหงวัฒนธรรม (A Sense
of Place - A Sense of Being) ก็โดยทีห่ วังวารายงานนีจ้ ะมีสว นเอือ้ แกการพัฒนานโยบายวัฒนธรรมตอไปใน
อนาคต ประสบการณไดถกู สงผานจากบุคคลรุน หนึง่ ไปสูบ คุ คลอีกรุน หนึง่ วัฒนธรรมดํารงอยูไ ดก็ดวยผูม ปี ระสบ
การณเหลานีไ้ ดสรางและกําหนดขึ้นนั่นเอง
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การสนับสนุนการสรางสรรคงานศิลปะของแคนาดา
ทุนสนับสนุนผูสรางงานศิลปะ
การเปนเจาของกิจการ
เทคโนโลยีใหม - ทางเลือกใหม
การปกปองผูสรางงานศิลปะในสังคมขอมูลขาวสาร
การปฏิรปู กฎหมายทรัพยสนิ ทางปญญาและลิขสิทธิ์
สถานภาพของศิลปน

บทที่ 2 - ผูรั รงั สรรคงาน
การสรางสรรคและการผลิตงานดานวัฒนธรรมเปนสิ่งแรกและสิ่งสําคัญที่สุดที่บุคคลไดสรางสรรคขึ้น
งานวัฒนธรรมไมสามารถเกิดขึ้นไดหากปราศจากบุคคลผูรังสรรคงานเหลานี้ เขาเหลานี้ ไดแก นักเขียน นักประพันธ
นักฟอนรํา จิตรกร และผูแสดง โดยมี “ประชาชน” เปนผูอยูเบื้องหลังและผลักดันใหเกิดการสรางงานศิลปะขึ้น
ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของชุมชนและภาครัฐที่จะตองพัฒนาแนวทางการปกปองผลงานของผูรังสรรคงานวัฒนธรรม
เหลานี้
การสนับสนุนการสรางสรรคงานศิลปะของแคนาดา
งานศิลปะรูปแบบตาง ๆ ทีศ่ ลิ ปนสรางขึน้ แสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตและความนิยมทีเ่ ปน
อยูใ นปจจุบนั แตบางครั้งงานศิลปะก็ไมไดสะทอนถึงสองสิ่งนี้ ดังนั้น จึงเปนอุทาหรณสาหรั
ํ บรัฐบาลวาในการทํางาน
นโยบายวัฒนธรรมควรดําเนินการในลักษณะทีย่ ดื หยุน และสามารถตอบสนองตอความเปลีย่ นแปลงในสังคมไดดี
40 ปทแ่ี ลว งานศิลปะไมไดรบั การยอมรับมากนัก เชน งานเขียนของนักเขียนจะไมไดรับความนิยม
และหนังสือก็ไมไดรับการตีพิมพ แตปจ จุบนั การยอมรับศิลปนแคนาดาในระดับนานาชาติมมี ากขึน้ คณะกรรมการ
Massey - Levsque มีความพยายามทีจ่ ะจัดตัง้ "สภาศิลปะแหงประเทศแคนาดา" (the Canada Council for
the Arts) ขึน้ แตยังขาดงบประมาณในการกอตั้ง แตแลววันหนึ่งที่เมืองออตตาวา ป ค.ศ. 1956 J.W.
Pickersgill เจาหนาที่คนสําคัญของรัฐในการกอตัง้ "สภาศิลปะ" ไดมโี อกาสพบกับ John Deutch ปลัดกระทรวง
การคลัง โดยบังเอิญ นาย Deutch ไดพูดถึงทรัพยสินจํานวน 100 ลานเหรียญ ทีร่ ฐั บาลไดครอบครองจากทรัพยสนิ
ของเศรษฐี 2 นาย คือ Izaak Walton Killam และ Sir James Hamet Dunn นัก ธุร กิจ และนัก ลงทุน
นาย Pickersill จึงแนะนําใหรฐั บาลนําเงิน 50 ลานเหรียญไปสรางมหาวิทยาลัยและอีก 50 ลานเหรียญเปนเงินทุน
สําหรับการกอตั้งสภาศิลปะ และนีเ่ ปนตนเหตุของการกอตัง้ สภาศิลปะขึน้ และนับแตป 1957 รัฐบาลสามารถใหการ
สนับสนุนงานศิลปะไดเปนจํานวนมากขึ้น จากการใหการสนับสนุนแกศิลปนเหลานี้ ทําใหศิลปนแคนาดามีชื่อเสียง
ระดับโลกและไดรับการเฉลิมฉลองทั้งในประเทศและตางประเทศ กลาวไดวา รัฐบาลใหการสนับสนุนงานศิลปะ
มากกวา 2.2 พันลานเหรียญ หรือคิดเปน 5.2% ของงานอาชีพในประเทศ ซึง่ จะสังเกตไดจากตารางขางลางนี้
สํานึกแหงถิ่นกําเนิดเปนบอเกิดแหงวัฒนธรรม
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ตารางที่ 2.1
แรงงานของชาวแคนาดาโดยดูจากอุตสาหกรรมที่คัคดั เลือกแลว (ค.ศ. 1994)
ประเภทของอุตสาหกรรม
งานดานวัฒนธรรม (โดยรวม)
มรดกทางวัฒนธรรมa
ศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรม b
รัฐบาล
วัฒนธรรมดั้งเดิม
อื่น ๆ c

จํานวนคนงาน

คิดเปน %

1,052,345
482,020
195,893
22,187
700,099
352,246

7.9
3.6
1.5
0.2
5.2
2.7

424,737

3.2

79,620

0.6

เหมืองแรและนํามั
้ น

155,921

1.2

การขนสงและการจัดเก็บ

523,177

3.9

การศึกษา

882,576

6.6

1,311,280

9.9

834,680

6.3

เกษตรกรรม
ไมและวนศาสตร

สุขภาพและสังคม
ทีพ่ กั อาหาร และเครื่องดื่ม
รวมแรงงาน

13,290,000

100.00

a รวมถึงสือ่ ทีเ่ ปนลายลักษณอกั ษร ภาพยนตร วีดิทัศน
b รวมการแสดง มรดกทางวัฒนธรรม หอสมุด ทัศนศิลป และงานมหกรรม
c รวมการใหการศึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรม การศึกษา สถาปตยกรรม การออกแบบ การถายภาพ
และการโฆษณา
คณะกรรมการเห็นพองกับผูที่นาเสนอเกี
ํ
่ยวกับงานดานวัฒนธรรมวาระดับรายไดของผลงานไมสมั พันธกบั
ระดับของผลงานทีส่ รางสรรคขน้ึ ยกตัวอยาง จากผลการสํารวจของสํานักงานสถิตแิ สดงใหเห็นวาศิลปนชาวแคนาดา
(เชน จิตรกรและนักเขียน) มีรายไดนอยกวา ผูท างานอย
ํ
างอื่นในดานวัฒนธรรมเดียวกันประมาณ 25-30% เปนตน
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ทุนสนับสนุนผูสรางงานศิลปะ
Heather Redfern แหงโรงละคร Edmonton กลาวไววา
"ผูใหทุนสนับสนุนงานศิลปะมากที่สุดในประเทศนี้ก็คือศิลปนและผูทํางานศิลปะ เพราะศิลปนเหลานี้
ไดรับคาแรงนอยมากและยังตองชวยทํางานอาสาสมัครเพื่อใหบริษัทของตนทรงตัวอยูได"
งานศิลปะบางชิน้ ใชเวลานานในการสรางสรรค คณะกรรมการเองกังวลวางบประมาณสนับสนุนศิลปน
ในระยะสัน้ ทีส่ นับสนุนผานสภาศิลปะนัน้ ชวยศิลปนไดนอ ยมาก การลงทุนทางศิลปะก็มีความสําคัญเทียบเทากับการ
ลงทุนในดานอื่นไมวาจะเปนดานสังคม มนุษยศาสตร วิทยาศาสตร และการแพทย ดังนั้น รัฐบาลกลางควร
สนับสนุนงานศิลปะและวัฒนธรรมในระดับเดียวกันกับงานสาขาอื่นดวย
แมรัฐ บาลจะเห็นวาเรื่องนี้สําคัญแตหนวยงานของรัฐบาลที่ใหการชวยเหลือศิลปนคือสภาศิลปะก็ให
ความชวยเหลือแกผสู รางสรรคงานไดในระดับปานกลาง และชวยไดเพียงครัง้ เดียวเทานัน้ เชน การชวยเหลือนักเขียน
จะใหความชวยเหลือในระยะสั้น งบประมาณไมมากกวา 20,000 เหรียญ เงินทุนอุดหนุนนี้ถือเปน "เงินชวยเหลือ
ในระยะเริ่มตน" มีระยะเวลา 1 ป ซึ่งจะเห็นไดวาแตกตางจากความชวยเหลือที่ใหแกง านสาขาอื่นโดยสิ้นเชิง
ยกตัวอยางเชน นักวิจัยซึ่งไดรับรางวัล Killam Research Fellowship จะไดรบั เงินมากกวา 50,000 เหรียญตอป
พรอมรับเงินเดือนตลอดระยะเวลาการไดรบั ทุน เปนตน
คณะกรรมการเห็นวาผูสรางสรรคงานดานวัฒนธรรมควรไดรับการชวยเหลือมากกวาที่เปนอยู โดย
ความชวยเหลือนีต้ อ งเทาเทียมกับความชวยเหลือทีบ่ คุ คลในสาขาอืน่ ไดรบั และเพื่อใหแนวคิดนี้เปนจริง คณะกรรมการ
จึงใหขอเสนอแนะไวดังนี้
ขอเสนอแนะขอที่ 1
คณะกรรมการเสนอแนะวา
1.1 สภาศิลปะแหง ประเทศแคนาดาซึ่ง เปนแหลง สนับ สนุนสําคัญ ของรัฐ บาลกลาง จะใหเงินทุน
สนับสนุนแกผูสรางงานศิลปะอยางตอเนื่อง เพือ่ ใหเขาเหลานีไ้ ดอทุ ศิ ตนเพือ่ สรางงานไดอยาง
เต็มที่ รัฐบาลแคนาดาควรใหการสนับสนุนในระยะยาวและตอเนือ่ ง
1.2 สภาศิลปะแหงประเทศแคนาดาสรรหางบประมาณอุดหนุนเพิ่มเติมเพื่อใหขอเสนอแนะในขอ
1.1 ดําเนินการได
1.3 กระทรวงมรดกวัฒนธรรมแหงประเทศแคนาดาและสภาศิลปะแหงประเทศแคนาดาควรรวมมือกัน
เพือ่ ใหแผนการจัดหางบประมาณในขอ 1.2 เปนไปไดจริงและรายงานกลับไปยังคณะกรรมการ
ภายในเวลา 1 ป หลังจากไดนําเสนอรายงานนี้
สํานึกแหงถิ่นกําเนิดเปนบอเกิดแหงวัฒนธรรม
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นอกเหนือจากการใหการสนับสนุนโดยตรงดังกลาวขางตน รัฐบาลกลางจําเปนตองหาแหลงสนับสนุน
อื่น ทัง้ นี้ โดยผานทางหนวยงานทางดานวัฒนธรรมของประเทศ อาทิ คณะกรรมการภาพยนตรแหงชาติ (National
Film Board of Canada) และบรรษัทกระจายเสียงแหงประเทศแคนาดา (The Canadian Broadcasting
Corporation) คณะกรรมการชืน่ ชมทีส่ ภาศิลปะใหความสําคัญและใหเงินทุนสนับสนุนเปนจํานวน 25 ลานเหรียญ
ตอป และจะดําเนินการอยางตอเนือ่ งเปนระยะเวลา 5 ป เริม่ ตัง้ แตป ค.ศ. 1997 ดวยเงินจํานวนนี้จะทําใหสภา
ศิลปะสามารถใหความชวยเหลือแกศลิ ปนและริเริม่ โครงการใหม ๆ อันจะเปนประโยชนแกการสรางสรรคงาน อาทิ
พัฒนาวัฒนธรรมของชาวอบอริจิน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โครงการใหม ๆ และงานมหกรรมในระดับ
นานาชาติ อยางไรก็ดี คณะกรรมการเชือ่ วาสิง่ ทีจ่ ะตองดําเนินการอยางมากก็คือในเรื่อง "การจางงาน/ การเปนเจาของ
กิจการ" (self employment)
การเปนเจาของกิจการ (Self-employment)
ผูส รางงานหลายอาชีพทัง้ นักเขียน นักออกแบบ ชางฝมือ ชางหัตถกรรม และนักดนตรีเหลานีต้ า งเปน
เจานายตนเอง จากสถิตใิ นป 1994 พบวา 18% ของคนงาน ทํางานดวยตนเองในขณะทีใ่ นสหรัฐอเมริกามีอตั รา
12% และอัตรานีน้ บั วันจะสูงขึน้ ในรอบ 10 ป ในทศวรรษที่ 19 (1990's) มีจานวนสู
ํ
งขึ้นถึง 80% จากจํานวนทีส่ งู ขึน้
ทําใหนึกถึงปจจัยตาง ๆ ที่คนงานพึงจะไดรับ อันไดแก กฎหมายคุมครอง การประกันสุขภาพ ระบบภาษี และ
เงินบํานาญ การเปนนายจางตนเองของศิลปนเหลานี้เปนปญหาสําคัญที่รัฐ บาลกลางและรัฐบาลในระดับจังหวัด
จะตองเขาไปเกีย่ วของ ดังนั้น จึงตองมีการดําเนินการในเรือ่ งระเบียบ กฎหมาย และขอบังคับ รวมทั้ง สถานภาพ
ของศิลปนของผูสรางสรรคงานศิลปะเหลานี้อยางจริงจังขึ้น
ขอเสนอแนะขอที่ 2
คณะกรรมการเสนอแนะ ดังนี้
2.1 กระทรวงมรดกวัฒนธรรมแหง ประเทศแคนาดาตองดําเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการเปน
เจาของกิจการ/ นายจางตนเองของศิลปนอยางตอเนื่อง ทัง้ นี้ ใหรวมถึงความสนใจของศิลปน
และผูส รางงานศิลปะดวย
2.2 รัฐมนตรีกระทรวงมรดกวัฒนธรรมแตงตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดูแลในเรื่องการทํางานของ
ผูสรางสรรคงานวัฒนธรรม ผูแ ทนของคณะทํางานเฉพาะกิจเหลานี้ ประกอบดวย ผูแ ทนจาก
กระทรวงสรรพากร กระทรวงการคลัง และสํานักงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยแหงประเทศแคนาดา
คณะทํางานชุดนีต้ อ งรายงานผลภายใน ระยะเวลา 1 ป
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เทคโนโลยีใหม - ทางเลือกใหม
การเกิดของเทคโนโลยีสมัยใหม ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร เทคโนโลยีดิจิตอล อินเตอรเนต เคเบิล และ
ระบบสือ่ สารผานดาวเทียม การกระจายเสียงผานระบบดิจติ อลและระบบใยแกว ทําใหผูสรางงานใชสิ่งเหลานี้มาชวย
ในการนําเสนอใหแกผูชมของตนมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีเหลานี้เริ่มมีบทบาทสําคัญในกระบวนการสรางสรรคงานศิลปะ
เทคโนโลยีเปนพาหะแหงโอกาส รัฐบาลควรถือโอกาสนี้ในการวางแผนเพื่อใหแนใจวาจัดวางประชาชนไวถูกที่ และ
บุคคลเหลานี้มีขอมูลเพียงพอที่จะพัฒนางานของตน และมีทางเลือกหลากหลายใหตรงกับนโยบายที่ไดวางไว
Robert Lepage
นาย Robert Lepage เปนตัวอยางสําคัญของผูส รางสรรคงานชาวแคนาดาทีก่ ลายเปนศิลปนนักแสดงทีม่ ี
ชือ่ เสียงระดับนานาชาติ ผลงานของเขาแตกตางจากการสรางงานแบบดั้งเดิม โดยนําระบบงานดานการละคร ฟอนรํา
และศิลปการแสดงไวดวยกัน Lepage ทํางานใกลชิดกับนักแสดง นักออกแบบ ผูออกแบบทารําและนักดนตรี
ผลงานทีเ่ ขาสราง ไดแก เรื่อง "The Dragon's Trilogy, Tectonic Plates, The Seven Streams of the River
Ota นอกจากนี้ เขายังเปนเจาของ Canadian Opera Company และยังสรางภาพยนตรอีกดวย เขากลาววา
"เรากําลังทํางานกับผูชมซึ่งมีความรู เราตองทํางานเพื่อเชิญชวนผูชมมาโรงละครของเรา ภาพยนตรเริม่
เขามาแทนทีก่ ารละครแลว ดังนั้น ตองหาเทคโนโลยีใหม ๆ มาชวยดึงผูชมเหลานี้กลับมา สิง่ เหลานี้
เปนตัวสรางความหวังใหมทางเลือกใหมใหแกศลิ ปน"
การปกปองผูสรางงานศิลปะในสังคมขอมูลขาวสาร
ชาวแคนาดาเมือ่ พูดถึงสิง่ ของทางดานวัฒนธรรมมักนึกถึงหนังสือ ภาพยนตร โนตเพลง การบันทึกเสียง
และการวาดภาพ แตปจจุบันดวยความชวยเหลือของเทคโนโลยีเราสามารถทําใหงานวัฒนธรรมมีมติ แิ ละนาสนใจ
และสามารถสงไปไดทกุ แหงในโลก สิง่ เหลานีด้ แี ตจะทําใหศิลปนปกปองผลงานตนเองไดยากขึ้น คณะกรรมการเชือ่
วาสิ่งที่จะตองเรงดําเนินการเพือ่ ชวยเหลือศิลปนคือ เรื่องกฎหมายและเรื่องลิขสิทธิ์
ขอเสนอแนะขอที่ 3
คณะกรรมการเสนอแนะ ดังนี้
3.1 โครงการทีร่ ฐั บาลกลางใหความชวยเหลือในเรือ่ งสิง่ ตีพมิ พทางดานวัฒนธรรม (หนังสือ ดนตรี
ภาพยนตร และภาพลักษณ) จะตองถูกนํามาปรับเปลีย่ นใหอยูใ นรูปแบบของสือ่ อิเลคโทรนิกส
นอกจากนี้ กระทรวงมรดกวัฒนธรรมดวยการปรึกษาจากกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวง
การคลังจะตองดําเนินการใหเกิดการลงทุน เกิดการตลาด การซื้อขายผลิตภัณฑทางวัฒนธรรม
เหลานีด้ ว ย
3.2 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมรดกวัฒนธรรมดวยการปรึกษากับรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
และการคลัง จะตองรวมกันพัฒนากลยุทธในการดําเนินการตามขอเสนอแนะขอ 3.1
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การปฏิรปู กฎหมายวาดวยทรัพยสนิ ทางปญญาและลิขสิทธิ์
ในประเทศแคนาดามีพระราชบัญญัตปิ กปองทรัพยสนิ ทางปญญาอยู 5 พระราชบัญญัติ ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.

กฎหมายลิขสิทธิ์ (The Copyright Act)
กฎหมายสิทธิบตั ร (The Patent Act)
กฎหมายเครือ่ งหมายการคา (Trade-Marks Act)
กฎหมายอุตสาหกรรมการออกแบบ (The Industrial Design Act)
กฎหมายวาดวยอาณาเขตภูมปิ ระเทศ (Integrated Circuit Topography Act)

แตกฎหมายทีส่ าคั
ํ ญทีส่ ดุ สําหรับผูส รางสรรคงานก็คอื กฎหมายลิขสิทธิ์ (The Copyright Act)
การปองกันทรัพยสินทางปญญานับเปนสิง่ ทีส่ าคั
ํ ญยิง่ ปจจัยทีส่ าคั
ํ ญคือการบรรจุกระบวนการดําเนินงาน
ไวในสนธิสัญญา 2 ฉบับ ในองคกรพิทักษทรัพยสนิ ทางปญญาโลก (World Intellectual Property Organization's WIPO) สนธิสัญญาระหวางชาติ 2 ขอ ไดแก สนธิสัญญาลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาสําหรับนักแสดงและการใชสญ
ั ญ
ลักษณแทนเสียง (The Copyright Treaty and the Performers and Phonograms Treaty)
สนธิสญ
ั ญาฉบับนีม้ ผี ลใชบงั คับสําหรับเทคโนโลยีสมัยใหมทเ่ี ปนระบบตัวเลข (digital) เปนขอบังคับ
ระหวางชาติทก่ี าหนดขึ
ํ
้นใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งในอินเตอรเนต ประเทศแคนาดาลงนามสนธิสัญญาทั้ง 2 ฉบับนี้ในเดือน
ธันวาคม 1997 แตตามกฎหมายของประเทศแคนาดาสนธิสัญญานีไ้ มถือวาเปนกฎหมายจนกวารัฐบาลจะออกกฎหมาย
รับรองเพื่อใหสนธิสัญญานี้เปนผล
ขอเสนอแนะขอที่ 4
สนธิสญ
ั ญาซึง่ ออกโดยองคกรทรัพยสนิ ทางปญญาโลก (WIPO) ตองถูกนําเสนอตอรัฐบาลและรัฐบาล
ควรออกกฎหมายเพือ่ ใหรฐั สภารับรองโดยเร็ว
ขอเสนอแนะขอที่ 5
รัฐบาลควรหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อใหแนใจวาการแปรญัตติในสวนที่เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธเปนไป
ในทิศทางเดียวกับการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี
สถานะภาพของศิลปน
ลิขสิทธิเ์ ปนกฎหมายทีก่ าหนดโดยรั
ํ
ฐเพื่อใหผูสรางสรรคงานไดรับสิทธิ์ชดเชยทางกฎหมาย เมื่อผลงาน
ถูกละเมิด ยังมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งซึ่งสนับสนุนผูสรางสรรคงานนั่นคือ "กฎหมายสถานภาพของศิลปน" (Status
of the Artist Act) คณะกรรมการไดมมี ติรับรองหลักการซึง่ กําหนดไวในขอ 2 และ 3 ของกฎหมาย มีใจความดังนี้ :
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2. รัฐบาลของประเทศแคนาดาตองตระหนักถึง :
(ก) ความสําคัญของการใหการสนับสนุนศิลปนผูสรางสรรคงานในอันที่จะนํามาซึ่งความเจริญ
งอกงามดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ
(ข) ความสําคัญของชุมชนชาวแคนาดาในการใหการสนับสนุนสถานะภาพของศิลปน ซึ่งเปนผูมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนางานศิลปะและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวแคนาดาใหดีขึ้น
(ค) บทบาทของศิลปนซึ่งสะทอนใหเห็นวิถีชีวิต แรงบันดาลใจทั้งจากบุคคลและกลุมชนของ
ประเทศ
(ง) การสรางสรรคงานศิลปะเปนกลไกสําคัญสําหรับการพัฒนาและความมั่งคั่งของอุตสาหกรรม
ทางวัฒนธรรมของประเทศ
(จ) ความสําคัญของศิลปนในอันทีจ่ ะไดรับการชดเชยจากการทีส่ าธารณชนไดนาผลงานไปเผยแพร
ํ
นโยบายของรัฐบาล
3. นโยบายของแคนาดาเกีย่ วกับสถานะภาพของศิลปน ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการโทรคมนาคม
เปนผูดําเนินการนั้นตั้งอยูบนสิทธิตอไปนี้
(ก) สิทธิของศิลปนและผูผ ลิตงานในการสรางสรรคงานอยางมีเสรีภาพ
(ข) สิทธิขององคกรที่นําเสนอผลงานของศิลปนใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดและเผยแพร
ผลงานของศิลปนใหเปนไปตามทีป่ ระชาชนตองการ และ
(ค) สิทธิของศิลปนในการเขาถึงกลุม ทีป่ รึกษาตาง ๆ ในอันทีศ่ ลิ ปนเหลานีจ้ กั ไดแสดงออกซึง่
ความคิดเห็นเกีย่ วกับสถานะภาพและตอบคําถามตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับตน
ในการนําเสนอในเรือ่ งขางตนตอคณะกรรมการ "ทีป่ ระชุมศิลปะ" ไดใหขอสังเกตไววา "กฎหมายเหลานี้
ยังไมไดรบั การดําเนินการเทาทีค่ วร เนือ่ งจากยังมีขอ ขัดแยงระหวางนโยบายของรัฐบาลและโครงการของรัฐในเรือ่ ง
ภาษี การฝกอบรม การพัฒนาอาชีพ และการเขาถึงโปรแกรม อาทิ การประกันอาชีพซึง่ ยังไมมผี ลตอผูท ํางานดาน
วัฒนธรรมอยางแทจริง"
คณะกรรมการเห็นวาการพัฒนาสถานภาพของศิลปนจะเปนไปไดยากยิง่ หากขาดความรวมมือระหวาง
รัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น กฎหมายของรัฐบาลกลางจะมีผลหากรัฐบาลทองถิ่นออกกฎหมายสนับสนุนไป
พรอมกันดวย
ขอเสนอแนะขอที่ 6
ดังนั้น คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวัฒนธรรมเชิญชวนหนวยงานในสวนภูมิภาคเขามา
จัดทํากฎหมายสนับสนุนในเรื่องสถานภาพของศิลปนรวมกัน
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วิสยั ทัศน
ความตองการการฝกอบรม
ฝกอบรมเพือ่ การแขงขัน
บันทึกผลสัมฤทธิ์
บทบาทของผูน ําสําหรับรัฐบาลแคนาดา
ก. โรงเรียนฝกอบรมระดับชาติ
ข. ความรวมมือดานการฝกอบรม
ค. การฝกอบรมระดับอาชีพและเทคโนโลยีสมัยใหม
ง. การขยายฐานการฝกอบรมระดับอาชีพ
ความตอเนื่อง

บทที่ 3 : การฝกอบรม
วิสยั ทัศน
ในอดีตชาวแคนาดาเมื่อพูดถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมมักเนนในเรื่องคุณคา และรูปแบบงานศิลปะ
ดั้งเดิมของยุโรปโดยลืมนึกถึงวัฒนธรรมประเพณีของชนเผาดั้ง เดิมคือชนเผาอบอริจิน (Aboriginal peoples)
ซึ่งมีวัฒ นธรรมของตนเองทั้งในเรื่อ งดนตรี ฟอนรํา พิธีกรรมและมุขปาฐะตาง ๆ มานานนับรอยป รากเหงา
วัฒนธรรมของชาวเผาอบอริจนิ ในอดีตไดรบั การพัฒนาและสืบทอดตอกันมา ดังจะเห็นไดจากผลงานของศิลปนบางทาน
เชน Margo Kane, ซึง่ จัดการแสดงของชนเผาในลักษณะเปนเรือ่ งเลาผนวกดวยการแสดงละครและฟอนรํา เปนตน
“การฝกอบรม” (Training) และ “ความสามารถ” (Talent) เปนของคูก นั ยิง่ มีความสามารถมากเทาใด
ก็ตองมีการฝกอบรมมากขึ้นเทานั้น ทั้งนี้ เพื่อใหมีการถายทอดความรู เทคนิควิธี รวมทั้ง ประสบการณไปสูช นรุน หลัง
คณะกรรมการเห็นวา การฝกอบรมเปนสิง่ จําเปนสูงยิง่ ดังนั้น รัฐบาลตองจัดตัง้ หนวยงานฝกอบรมระดับชาติขน้ึ
และใหการดูแลอยางตอเนือ่ ง
โรงเรียนการละครแหงชาติ
แนวคิดเรือ่ งการจัดตัง้ โรงเรียนการละครแหงชาติ เริม่ มาตัง้ แตป ค.ศ. 1932 และเปนจริงไดตง้ั แตป
1937 โดยเฉพาะอยางยิง่ ในป 1960 มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชุมชนหลายแหง จัดหลักสูตรการละครขึน้ ในระดับ
ปริญญาตรี เปนหลักสูตร 3 ป นักเรียนจะไดรับประสบการณในการเขียนบท การออกแบบและการกํากับ โรงเรียน
การละครแหงชาตินเ้ี ปดรับสมัครนักเรียนทัว่ ประเทศแคนาดา ทุกคนไดรบั โอกาสเขาเรียนไดโดยไมจากั
ํ ดเรือ่ งภาษา
และเขาเรียนตามหลักสูตรตาง ๆ ตามทีต่ นไดรบั การคัดเลือกโดยดูจากผลงานและการสัมภาษณ
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ความตองการของการฝกอบรม
ประเทศแคนาดาไดตง้ั สถานฝกอบรมหลายแหงเพือ่ รองรับความตองการของผูเ รียน สถาบันเหลานี้ ไดแก
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The National Theatre School (1959)
The National Ballet school (1960)
The National Youth Orchestra (1960)
The School of the Toronto Dance Theatre (1968)
The Royal Winnipeg Ballet School (1970)
Les Ateliers de Danse Moderne de Montreal (1985)
The Dancer Transition Resource Centre (1985)
The National Circus School (1986)
The School of Contemporary Dancers in Winnipeg (1987)

สถาบันการฝกอบรมดานภาพยนตรและโทรทัศน ประกอบดวย :
•
•
•
•

The Canadian Film Centre (1986)
Canadian Screen Training Centre/Summer Institute of Film and Television (1986)
The National Screen Institute (1986)
L’Institut National de L’image et du Son (1989)

ซึ่ง นอกจากจะใหการศึกษาในระดับอาชีพ แลว หลักสูต รและโครงการฝกอบรมยังสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียนอีกดวย
การฝกอบรมเพือ่ การแขงขัน
ศิลปนสวนใหญทร่ี บั การฝกจากสถาบันศิลปะแคนาดามักเปนทีต่ อ งการของตลาดศิลปะ เนือ่ งจากเปนที่
รูก นั ดีวา สถาบันการฝกอบรมเหลานีม้ มี าตรฐาน มีศักยภาพสูง กลาวไดวาการฝกอบรมดานอาชีพทางดานศิลปะของ
ประเทศแคนาดานัน้ มีรากฐานทีม่ น่ั คง เปนทีย่ อมรับและยกยอง นับเปนเวลามากกวาครึง่ ศตวรรษทีผ่ ลงานการแสดง
และการสรางสรรคงานของศิลปนของประเทศไดรับการกลาวขวัญในระดับนานาชาติ ตัวอยางดูไดจากผลงานของ
นักเขียน Michel Trembly นักเขียนนวนิยายชาว Montreal ซึ่งผลงานถูกนําไปแสดงยังเวทีตา งประเทศดวยภาษา
ของประเทศนัน้ ๆ นับครัง้ ไมถว น หรือแมแตบทเพลงของ R. Murray Schafer ซึง่ ก็ถกู นําไปแสดงมาแลวทั่วโลก
เชนกัน
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การบันทึกผลสัมฤทธิ์
ชวงเวลาครึง่ ศตวรรษทีผ่ า นมาแมจะมีอปุ สรรคมาก แตการพัฒนางานศิลปะของประเทศแคนาดาก็ไม
หยุดยัง้ ตรงกันขามการพัฒนากลับไดรบั ผลดีเกินคาด คณะทํางานเฉพาะกิจของรัฐไดสงรายงานชื่อวา "ศิลปะตอง
เรียนรู" (Art is never a given) เสนอตอรัฐมนตรีกระทรวงการโทรคมนาคม (ปจจุบันเปนกระทรวงมรดกทางวัฒน
ธรรม) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและตรวจคนเขาเมือง (ปจจุบนั เปนสํานักงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย)
ในวันที่ 1 ธันวาคม 1991 ในรายงานแสดงใหเห็นความสําคัญของการบรรจุหลักสูตรเฉพาะดานการฝกอบรมศิลปะ
ระดับอาชีพไวในสถาบันอุดมศึกษา ในตารางที่ 3.1 จะแสดงใหเห็นวาศิลปนดานตาง ๆ ของแคนาดาไดรบั การถาย
ทอดและพัฒนาผานกระบวนการทางการศึกษาและฝกอบรมในโรงเรียนการละครระดับชาติ และสําหรับผูเ รียนที่
ตองการศึกษาเพือ่ ความเปนเลิศ
เขาจะตองหาประสบการณเพิม่ เติมโดยทํางานรวมกับองคกรวัฒนธรรมทั้งใน
ประเทศและตางประเทศอีกดวย ตอมาในวันที่ 17 เมษายน 1997 รัฐบาลไดประกาศวาจะใหเงินทุนสนับสนุนระยะ
ยาวแกสถาบันทางดานการฝกอบรม ดนตรี การละคร ฟอนรํา และภาพยนตรทกุ ปเปนเงินปละ 8.5 ลานเหรียญ

ตาราง 3.1
จํานวนสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ใหการฝกอบรมอาชีพดานศิลปะ (1991)
สาขา
การบริหารงานดานศิลปะ
หัตถกรรม
ฟอนรํา
ศิลปะดานตาง ๆ
วรรณศิลป
สื่อศิลปะ
ดนตรีศกึ ษา
ดนตรี
การละคร
ทัศนศิลป

จํานวน
15
44
22
8
28
38
10
88
69
112

บางสถาบันก็ใหการอบรมในเรือ่ งวินยั และกฎระเบียบขอบังคับดานศิลปะเพิม่ เติม จากตารางขางตนจะสังเกตไดวา
มีสาขาใหผเู รียนเลือกเรียนคอนขางนอย
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บทบาทการเปนผูน ําของรัฐบาลแคนาดา
บทบาทของรัฐบาลกลางในการใหการสนับสนุนการฝกอบรมดานวัฒนธรรมนั้นแตกตางกันไป ดังที่
ไดกลาวขางตนรัฐ บาลไดใหงบประมาณสนับสนุนองคกรดานการฝกอบรมงานวัฒนธรรมของชาติมากวา 40 ป
ในปริมาณความชวยเหลือที่ไมมากนัก ปจจุบันหนวยงานของรัฐที่ใหการสนับสนุนงานวัฒนธรรมคือสภาศิลปะ
แหงประเทศแคนาดา (Canada Council for the Arts) ใหการสนับสนุนผานทางสํานักงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย
นอกนั้นก็จะมีหนวยงานวัฒ นธรรมอื่นของรัฐที่ไดใหการสนับสนุนเปนจํานวนมากหากแตไมไดมีการลงบันทึกไว
หนวยงานเหลานี้ ไดแก คณะกรรมการภาพยนตรแหงชาติ และ CBC เปนตน
การทํางานดาน “การฝกอบรม” รัฐบาลกลางไมไดดาเนิ
ํ นการแตเพียงผูเ ดียว หากแตไดรบั ความรวมมือ
จากรัฐบาลระดับจังหวัดในเอกสาร เรื่อง "ศิลปะตองเรียนรู" แสดงใหเห็นวาหนวยงานระดับจังหวัดเขามามีบทบาท
ตั้งแตชวงทศวรรษ 1960 รัฐบาลกลางและรัฐบาลระดับจังหวัดไดรว มมือกันใหการสนับสนุนการฝกอบรมอาชีพทาง
ดานวัฒนธรรม ยกตัวอยางเชน โรงเรียนการละครแหงชาติไดรบั ทุนอุดหนุนในการดําเนินโครงการจากองคกรตาง ๆ
ประกอบดวย
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Department of Canadian Heritage
Department of Human resources Development Canada
Mininstère de la Culture et des Communications du Québec
Department of Tourism, Culture and Recreation, Newfoundland and Labrador
Department of Education, Prince Edward Island
Department of Education and Culture, Nova Scotia
Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal
Ontario Ministry of Citizenship, Culture, and Recreation
Manitoba Arts Council
Saskatchewan Municipal Government
The Alberta Foundation for the Arts
British Columbia Arts Council
Canada Mortage and Housing Corporation

นอกจากนี้ ก็ไดรับความรวมมือจากองคกรภาคเอกชนในการสนับสนุนกิจการทางดานวัฒนธรรมดวย
เชนกัน แมจะมีผใู หการสนับสนุนในงานดานนีม้ ากพอควรแลวก็ตาม คณะกรรมการก็ไดรบั การเตือนวา ยังมีงานอยู
อีกมากที่ตอ งเรงดําเนินการในเรื่องการริเริ่มโครงการใหม ๆ และการหาตลาดใหนักแสดง การสรางเครือขาย
การทํางานรวมกับสถาบันการฝกอบรมและองคกรดานวัฒนธรรม เปนสิ่งจําเปนและสําคัญที่รัฐ บาลตองจัดหา
งบประมาณสนับสนุนเพือ่ การพัฒนาทักษะและอาชีพของศิลปนและผูท ท่ี ํางานดานวัฒนธรรม
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งานทีร่ ฐั บาลควรเปนผูน ําและริเริม่ ไดเลยนัน้ คณะกรรมการเห็นวามีอยู 4 สาขา ไดแก
ก. โรงเรียนการฝกอบรมระดับชาติ : ใหการฝกอบรมตามความตองการของศิลปน นักเรียนสามารถ
เลือกเรียนโปรแกรมการฝกอบรมอาชีพหรือโปรแกรมการฝกอบรมทั่วไปที่มีอ ยูตามมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยได
คณะกรรมการเห็นชอบใหรัฐบาลกลางสนับสนุนโรงเรียนในระดับชาติและสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนฝกอบรมใน
ระดับชาติขน้ึ มาใหมใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
ขอเสนอแนะขอที่ 7
คณะกรรมการเสนอแนะใหรัฐบาลกลางพัฒนาโรงเรียนการฝกอบรมระดับชาติ รวมทั้ง ทรัพยากรตาง ๆ
ในอันที่จะสนับสนุนการดําเนินงานเรือ่ งนีใ้ หสมั ฤทธิผ์ ล
ขอเสนอแนะขอที่ 8
คณะกรรมการเสนอแนะใหรัฐบาลสนับสนุนโรงเรียนการฝกอบรมระดับชาติอยางตอเนื่อ ง
ข. ความรวมมือดานการฝกอบรม : สภาวาดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางดานวัฒนธรรม
(The Cultural Human Resources Council) เนนเรือ่ งฝกอบรมแกเยาวชนแคนาดาในเรือ่ ง "สื่อสมัยใหม" โดย
ใหขอ เสนอแนะไวดงั นี้
!
!
!

ใหการฝกอบรมแกเยาวชนชาวแคนาดา โดยผานโครงการความรวมมือและทุนฝกหัด ทัง้ นี้
ใหเปนไปในลักษณะเดียวกับโครงการทีป่ ระสบความสําเร็จในสาขาอืน่ ๆ
พัฒนาทักษะเชิงธุรกิจใหแกผทู างานด
ํ
านสือ่ สมัยใหม
แนใจวาสามารถทําใหเกิดการสรางสรรคและพัฒนาทักษะทางดานเทคนิคไดจริง

คณะกรรมการเชื่อวาการไดรับทุนสนับสนุนในระหวางการเรียนรูจะทําใหผเู ขารับการฝกอบรมสรางงาน
ในดานการผลิต การอนุรกั ษ และการเผยแพรไดดยี ง่ิ ขึน้ การฝกฝนทางดานศิลปะนัน้ ตองใชเวลายาวนานไมเหมือน
กับการเรียนกฎหมายหรือแพทย ดังนั้น หนวยงานตาง ๆ ของรัฐบาลตองใหการชวยเหลือในเรื่องนี้อยางจริงจังและ
จริงใจ
ขอเสนอแนะขอที่ 9
คณะกรรมการเห็นควรใหรัฐ บาลกลางสนับสนุนการฝกอบรมศิลปะและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมใน
ระดับอาชีพและใหความสําคัญแกโครงการความรวมมือและการฝกหัดเปนอันดับแรก โครงการเหลานี้จะทําใหหนวยงาน
ดานการฝกอบรมและหนวยงานดานวัฒนธรรมมีความสัมพันธกันมากยิ่งขึ้น และระหวางการฝกอบรมใหผูเขารับ
การฝกอบรมนั้นไดรับเงินเดือนไปพรอมกันดวย
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ค. การฝกอบรมระดับอาชีพและเทคโนโลยีสมัยใหม : สิง่ สําคัญทีจ่ ะทําใหผเู รียนไดรจู กั เทคโนโลยี
สมัยใหม คือ การฝกอบรม รัฐบาลควรใหเงินสนับสนุนในการพัฒนาสือ่ รวมทั้ง ใหการอบรมผูใ ชสอ่ื
ขอเสนอแนะขอที่ 10
คณะกรรมการเสนอแนะใหรัฐบาลกลางกระตุนใหเกิดการสนับสนุนงบประมาณระหวางหนวยงานทาง
วัฒนธรรมและหนวยงานของรัฐในอันที่จะจัดหลักสูตรการฝกอบรมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยนําสื่อมาใช
อยางเหมาะสม
ขอเสนอแนะขอที่ 11
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวัฒนธรรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยพัฒนาโปรแกรมสื่อ
และโปรแกรมการฝกอบรมใหสามารถใชไดในองคกรทางวัฒนธรรมในทุกชุมชน
ง. ขยายฐานการฝกอบรมระดับอาชีพ
เมือ่ 50 ป ทีผ่ า นมา ไดมคี วามพยายามทีจ่ ะขยายฐานการฝกอบรมระดับอาชีพขึน้ แตกท็ ําไดยากยิง่
คณะกรรมการเห็นวาควรทําวิจัยในเรื่องนี้กอนโดยใหนิสิตในระดับอุดมศึกษาเปนผูดําเนินการและรวมมือกับองคกร
ทางดานวัฒนธรรม อาทิ สภาศิลปะแหงประเทศแคนาดา, CBC, CRTC, NFB และ Telefilm แลวนําผลงานมาวาง
แผนการดําเนินงานตอไป
ขอเสนอแนะขอที่ 12
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวัฒนธรรมและกระทรวงอุตสาหกรรมรวมมือกันพัฒนา
โครงการที่จะกระตุนใหเกิดการวิจัยมากยิ่งขึ้นในระดับอุดมศึกษาในเรื่องวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
โดยใหมีหนวยงานวัฒนธรรมสนับสนุนงบประมาณการวิจัย
ความตอเนือ่ ง
การดําเนินงานตามที่ไดใหขอ เสนอแนะไวในเรื่องการฝกอบรมอาจทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนหรือ
พัฒนารูปแบบของโครงการทีด่ ําเนินการอยูแลวนั้น หรืออาจเปลีย่ นรูปแบบของโครงการไปเลยก็ได การเปลีย่ น
แปลงหรือการพัฒนาแนวคิดใหม ๆ นี้ ตองกระทําอยางตอเนือ่ งและประสานสัมพันธกบั ผูเ กีย่ วของทุกฝาย ทัง้ นี้ แน
นอนตองมีรฐั บาลใหการสนับสนุนอยูเ บือ้ งหลัง
ขอเสนอแนะขอที่ 13
คณะกรรมการเสนอแนะวา 1 ป หลังจากขอเสนอแนะขอที่ 11 และ 12 ไดดําเนินการแลว ให
กระทรวงมรดกวัฒนธรรมโดยความรวมมือจากรัฐบาลกลางและองคกรตาง ๆ ไดปรับปรุงการใหความชวยเหลือ
ของรัฐบาลทีม่ ตี อ การใหการฝกอบรมแกกลุม บุคคลตาง ๆ
สํานึกแหงถิ่นกําเนิดเปนบอเกิดแหงวัฒนธรรม
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ของคูกัน
ยอนมองการผลิต
สิทธิการครอบครองและการเปนพลเมืองของชาติ
สูค วามเปนแคนาดา
กลยุทธ
องคกรไมแสวงหากําไร
องคกรทีแ่ สวงหากําไร
นโยบายทีส่ มดุลยของรัฐบาล
สังคมแหงความรู
สือ่ สมัยใหม
กระบวนการไดรบั อนุญาต
การเขาถึงมรดกทางวัฒนธรรม
การอํานวยความสะดวกแกสิ่งแวดลอมใหม
การเชือ่ มโยงเครือขายทัว่ ประเทศ
ก) บริษทั กระจายเสียงแหงประเทศแคนาดา
ข) การแสดงสัญจร
ค) การจัดนิทรรศการสัญจร
การเชือ่ มโยง
การโตคารมครัง้ สําคัญระหวาง Pierre - Marc Johnson และ Robert Pilon

บทที่ 4 : การผลิตและการเผยแพร
ของคูก นั
ในบทนีจ้ ะพูดถึงการดําเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมอยางตอเนือ่ ง ซึง่ กระบวนการดําเนินกิจกรรมจะรวม
หมายถึงการสรางสรรคงาน การฝกอบรม การผลิตและการเผยแพร การอนุรักษและการบริโภค ปจจัยเหลานี้
ตางเชื่อ มโยงซึ่งกันและกัน แตท่ีเ ชื่อ มโยงกันมากที่สุดและตองไปดวยกันเสมอ คือ "การผลิตและการเผยแพร"
นอกจากนี้ จะพูดถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานที่มีตอสิ่งแวดลอมทางดานวัฒนธรรม รวมทั้ง ปญหาตาง ๆ
ทีร่ ฐั บาลตองเผชิญในเรือ่ งการจัดทํานโยบายและแผนงาน และการใหขอ เสนอแนะซึง่ มีอยูน านับประการ
ความสําคัญของความสัมพันธระหวาง "การผลิตและการเผยแพร" นาย Sean Fordyce ประธาน
บริษทั สํานักพิมพ Voyageur กลาวไวคือ "เราตองสนับสนุนการตลาด การเผยแพร และตองใหมีหนังสือของ
ประเทศมาก ๆ ไมใชเพียงผลิตแลวเก็บไวในโกดัง”
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ความคิดเห็นของ นาย Pilon ขางตนแตกตางจากความเห็นของอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมรดก
วัฒนธรรม นาย Michel Dupuy ซึ่งมองวา "การผลิต" ไดสาระมากกวา "การเผยแพร" ยกตัวอยางเชนระยะเวลา
การชมภาพยนตรของชาวแคนาดามีอยูส งู มาก และถาอัตราการชมสูงมากขนาดนีแ้ ลว แสดงใหเห็นวา เรื่อง “เผยแพร”
ก็ไมใชปญ
 หาแตปญ
 หาจะอยูท ่ี “การผลิต” ผลงานดี ๆ สูผ ชู ม
คณะกรรมการไดพิจารณาความเห็นขางตนแลวเห็นวา ทั้งเรื่อง “การผลิต” และ “การเผยแพร“ เปน
สิ่งสําคัญคูก นั จะแยกออกจากกันเสียมิได โดยเฉพาะอยางยิง่ ในยุคสมัยทีเ่ ทคนิคการผลิตเปนแบบตัวเลข (digital)
และการตลาดผานทางสือ่ คอมพิวเตอร มิใชผลิตแบบโบราณดวยมือดังเชนในอดีต ดังนั้น รัฐตองทําเรือ่ งนีใ้ หเกิดผล
ชาวแคนาดามักมองหาตลาดสําหรับผลผลิตทางดานวัฒนธรรมและศิลปะอยูเสมอ ที่ผานมาการคา
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมในตลาดนานาชาติสูงขึ้นมาก ในป 1990 สิ่งพิมพภาษาฝรั่งเศสทํารายไดถึง 7.3 ลานเหรียญ
และ 3 ปกอน ก็มีกาไร
ํ 30 ลานเหรียญ ในป 1993/94 สิ่งตีพิมพภาษาอังกฤษทํารายไดเพิ่มขึ้น 65% คิดเปนจํานวนเงิน
321 ลานเหรียญ สําหรับวงการแผนเสียงในป 1996/97 ทํารายได 45% มาสูบ ริษัทดานศิลปการแสดง และเพิ่มขึ้นอีก
10% ภายใน 2 ป
ตัวเลขนีไ้ มไดแสดงถึงผลสําเร็จเพียงประการเดียว หากแตยงั เปนอนุสาวรียส ําหรับศิลปนที่สรางสรรค
ผลงานเหลานี้ดวย ไมวารูปแบบผลงานศิลปะจะเปลี่ยนไปอยางใด แตการสรางสรรคงานของศิลปนก็ยังคงเปนที่
นาสนใจแกผชู มอยูเ สมอมา “ผูชม” นับเปนกลุม เปาหมายหลักทีส่ าคั
ํ ญและมีความหมายยิง่ สําหรับการสรางสรรคงาน
ทางดานวัฒนธรรม
ยอนมองการผลิต
การผลิตปจจุบันไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ที่เปนเชนนี้เพราะตนทุนการผลิตสูงมาก ยกตัวอยางเชน
การสรางภาพยนตรตองใชทุนในการสรางและการโฆษณาเปนเงินลานดอลลาร การลงบันทึกและการพิมพหนังสือ
แมจะใชตนทุนนอยกวาแตก็ตองลงทุนเปนเงินมหาศาลเชนกัน ดูจากตัวเลขตนทุนตํ่าสุดสําหรับการบันทึกเสียง
เปนเงินประมาณ 10,000 เหรียญ และหากเปนแผน CD ซึ่งอยูในความนิยมแลวตองลงทุนถึง 200,000 เหรียญ
ในการทํางานเพลงศิลปนตองสํารองเงินไปกอนประมาณ 20,000 เหรียญ ซึง่ หากรวมถึงคาใชจา ยเพือ่ การตลาดแลว
อาจตองลงทุนไปกอนถึง 200,000 เหรียญ เปนตน หนังสือก็เชนเดียวกัน หากตองการพิมพหนังสือที่มีคุณคาไมใช
นวนิยาย ศิลปนตองลงทุนถึง 300,000 ถึง 400,000 เหรียญ ทีเดียว
ในประเทศแคนาดานับวา โชคดีที่รัฐ บาลสนับสนุนใหเงินชดเชยแกศิลปนในสวนที่ตอ งสูญเสียไปใน
เรื่องการตลาดเพื่อการแขงขัน สวนทีช่ ดเชยนีจ้ ะรวมถึงการพิทกั ษสทิ ธิสานั
ํ กพิมพแคนาดา การใหทนุ สนับสนุนและ
การชวยเหลือในอุตสาหกรรมดานแผนเสียงและการพิมพหนังสือ เปนตน
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สิทธิการเปนเจาของและการเปนพลเมือง
มีหลายโครงการของรัฐบาลทีผ่ กู ติดกับเรือ่ ง "ความเปนเจาของและความเปนพลเมือง" การนํากฎหมาย
วาดวยสิทธิการครอบครองมาใชมคี วามสําคัญมากดวยเหตุผลหลายประการ ประกอบดวย 1. การผลิตหนังสือและ
แผนเสียงสวนใหญดําเนินการโดยบริษัทที่มีสัญชาติแคนาดา 2. สิทธิการครอบครองรวมกลุมของศิลปนจะชวยให
รัฐบาลทํางานงายขึ้นโดยไมจําเปนตองเขาไปเกีย่ วของหากบุคคลหนึง่ บุคคลใดในกลุม นีเ้ รียกรองการสนับสนุน
ในเรื่องสิทธิความเปนเจาของก็ใหคุณโทษไดเชนกัน มีผูใหขอสังเกตวาอาจทําใหเกิดการพิจารณาเบีย่ งเบน
ไปเนื่อ งจาก 1) หัวขอ เรื่อ งสิท ธิค วามเปนเจา ของอาจทําใหเกิดความสับสนกับวัตถุป ระสงคของการสนับสนุน
2) การมุง เนนไปทีเ่ รือ่ งอุตสาหกรรมอาจทําใหเบี่ยงเบนจากเรื่องอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไปเปนเรื่องธุรกิจ ทําใหการ
ทํางานดานนโยบายและการเขาไปเกีย่ วของของรัฐบาลไมชดั เจน
มีผูกลาวไววา
“กระบวนทัศนซง่ึ เราใชในการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเมือ่ 20 ปทแ่ี ลว สวนใหญการชวยเหลือ
จะใหแกบริษทั ของชาวแคนาดาซึง่ สถานภาพจะตองเปนบุคคลทีม่ เี ชือ้ ชาติและมีถน่ิ ทีอ่ ยูใ นประเทศเทานัน้ ซึ่งแนวทางนี้
ไมถกู หลักตามแนวคิดการใหความชวยเหลือดานวัฒนธรรม เรานาจะเปลีย่ นแนวคิดและมุมมองการใหความชวยเหลือ
เสียใหม โดยพิจารณาจากวา “ใครเปนผูส ราง” และ “สิง่ ทีส่ รางบอกอะไร” ดวยวิธีนี้อาจทําใหการทํางานวัฒนธรรม
ประสบผลสําเร็จมากขึน้
ปจจัยหลักการทํางานนโยบายวัฒนธรรมของประเทศแคนาดาจะมุงไปที่เรื่องสิทธิความเปนเจาของ
ระบบคะแนน และกฎระเบียบของความเปนชาติ นาเสียดายที่มาตรการความชวยเหลือนี้ไมยืดหยุน ทําใหศิลปน
ชาวแคนาดาหลายคนไมสามารถไดรบั การยอมรับวาสรางผลงานวัฒนธรรมใหแกประเทศ ยกตัวอยางภายใตกฎระเบียบ
ของความเปนชาติ ซึ่งคณะกรรมการวิทยุโทรทัศนและการโทรคมนาคม (CRTC) ใหคานิ
ํ ยามของคําวา “ความเปน
ชาติแคนาดา” ไวที่ระบบการใหคะแนนซึ่งขึ้นอยูกับสัญชาติของผูสรางสรรคงานในการผลิตแตละครั้ง ตองไดรับแตม
คะแนน 10 คะแนน เปนตน ซึง่ ถาเปนดังนีแ้ ลวศิลปนผูย ง่ิ ใหญ 2 คน คือ Celine Dion และ Shania Twain จะ
ไมถกู เรียกวาเปน “ศิลปนแคนาดา” เพราะผูส รางงานใหแกนกั รองทัง้ สองคนไมไดถอื สัญชาติแคนาดา หรือหนังทีวี
ทีเ่ กีย่ วกับตํารวจอเมริกัน เรื่อง “Top Cops” ฉายชอง CBS คณะกรรมการฯ ให 10 คะแนน เพราะรายการนีส้ ราง
ในประเทศแคนาดาโดยผูถือหนังสือเดินทางแคนาดา แตในขณะที่นักจัดรายการชาวแคนาดาฉายหนังของ Walt-Disney
เรือ่ ง “Never Cry Wolf” ซึง่ เปนนวนิยายจากหนังสือของ Farley Mowat เปนเรือ่ งเกีย่ วกับนักวิทยาศาสตรศึกษา
พฤติกรรมของสัตวปาในทางตอนเหนือของแคนาดา และเรื่องนี้ไมไดรับคะแนนในเรื่องความเปนชาติเลย เปนตน
ดังนั้น ในเรือ่ งการใหคะแนนนีเ้ ปนอะไรทีค่ ลุมเครือมาก เรือ่ งนีส้ รุปไดวา จะตองมีการพิจารณาในเรือ่ ง
สิทธิการเปนเจาของและเรือ่ งสัญชาติอยางลึกซึง้ รัฐตองสรางกลไกในเรือ่ งนีใ้ หชดั เจน

32

สํานึกแหงถิ่นกําเนิดเปนบอเกิดแหงวัฒนธรรม

การเขาสูค วามเปนชาติ
ในแนวคิดเรื่อง กฎระเบียบของสิทธิการเปนเจาของและการเปนพลเมืองซึง่ จะพิจารณาจาก “ใครเปน
ผูส รางและสิง่ ทีส่ รางบอกอะไร” คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นวานาจะเหมาะสม หากใชแนวคิดนีท้ ง้ั Celine
Dion และ Shania Twain ก็จะไดรบั การยอมรับวาเปน “ศิลปนแคนาดา” และภาพยนตรทเ่ี กีย่ วกับทางตอนเหนือ
ของแคนาดาและอิงเรือ่ งราวนักเขียนแคนาดาก็จะกลายเปนเนือ้ เรือ่ งแสดงความเปนชาติของแคนาดาเชนกัน
คณะกรรมการรับทราบคุณคาของระบบการใหคะแนนและสิทธิการเปนเจาของและการเปนพลเมือง
คณะกรรมการประสงคใหหนวยงานที่เกี่ยวของประเมินการทํางานของศิลปนในลักษณะทีเ่ ปนมิตรและเปนผูท ท่ี ํางาน
รวมกัน ดังที่ใชในการประเมินผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรและในงานของศิลปนบางสาขาประสบผลสําเร็จมาแลว
ขอเสนอแนะขอที่ 14
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวัฒนธรรมพัฒนานโยบายและแผนงานซึ่งตองบรรจุเรื่อง
“ความเปนชาติ” ไวในผลงานวัฒนธรรมดวย
กลยุทธ
รัฐบาลไดใหการสนับสนุนในงานวัฒนธรรมหลายรูปแบบและบางอยางก็ประสบผลสําเร็จดวยดี เชน
อุตสาหกรรมการผลิตหนังสือและนิตยสาร เปนตน ในอนาคตรัฐตองใหความชวยเหลือในสิง่ ทีส่ อดคลองกับสภาวะ
ของโลกาภิวัตน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสรางใหชุมชนมีความรู การสนับสนุนเหลานี้จะเปนกลยุทธ
แบบใหมที่ชาวแคนาดาไมเคยมีประสบการณมากอน
สําหรับประเทศแคนาดาปญหาดาน “การผลิต” ไมเคยปรากฎมากวา 20 ปแลว แตมปี ญ
 หาในเรือ่ ง
“การเผยแพร” ซึง่ เปนปญหาใหญมาก ชาวแคนาดาผลิตผลงานออกมามากแตเผยแพรไมได ยกตัวอยางเชน การ
สรางภาพยนตร ปญหาก็คอื ผูส รางภาพยนตรไมไดสรางภาพยนตรอยางแทจริง ไมมีคุณภาพเพียงพอที่จะฉายตาม
โรงภาพยนตรใดได
คณะกรรมการเห็นวาสิ่ง สําคัญสําหรับอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม คือ “การประชาสัมพันธ” ตอง
ประชาสัมพันธผลผลิตทางวัฒนธรรมเพื่อใหไดผูชมอยางตอเนื่อง และเปนบุคคลกลุม ใหมอยูเ สมอ ๆ ในกรณีของ
ภาพยนตรการรวมลงทุนระหวางนักสรางภาพยนตรตางชาติกับผูผลิตภาพยนตรในประเทศจะเปนวิถีทางหนึ่งที่จะ
ชวยกระตุนใหมีผูชมมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการเห็นวา "การเผยแพร" เปนสิ่งจําเปนในการเชื่อมโยง "ศิลปน" และ
"ผูชม" เขาดวยกัน นอกจากนี้ การเผยแพรดวยกิจกรรมอื่น อาทิ การจัดแสดง ณ ประเทศตาง ๆ การจัด
นิทรรศการดานทัศนศิลปและสือ่ ศิลปะ รวมทัง้ ประชาสัมพันธงานดานหนังสือและสื่อสิ่งพิมพโดยอาจใหนักเขียน
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เดินทางไปโชวตัว ณ ตางประเทศ การแปลหนังสือแคนาดาเปนภาษาตางประเทศก็จะชวยทําให "นโยบายเรื่อง
การเผยแพร" สงผลสําเร็จมากขึน้ นอกจากนี้ หากไดรบั งบประมาณสนับสนุนก็จะยิง่ ชวยใหการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายยิง่ ขึน้ อยางไรก็ดี ตองตระหนักเสมอวาการทํางานนั้นมี 2 ประเภท คือ ทํางานดวยการหวังผลกําไรและ
ปราศจากการหวังผลกําไร
หนวยงานไมหวังผลกําไร
ประเทศแคนาดาเหมือนกับประเทศอืน่ ๆ กลาวคือ การทํางานดานอุตสาหกรรมวัฒนธรรมจะทํางาน
ภายใตแผนงานทีห่ วังผลกําไร ในขณะที่หนวยงานดานศิลปะหรือหนวยงานดานมรดกวัฒนธรรมจะทํางานภายใต
แผนงานไมหวังผลกําไร ในอดีตสิ่งที่หนวยงานที่ไมหวังผลกําไรประสบผลสําเร็จมากทีส่ ดุ คือ การหาวิธกี ารลดการ
ขาดทุนดวยวิธีการตาง ๆ ไดแก ลดเวลาการซื้อโฆษณา ลดขนาดการแสดง ลดจํานวนนักแสดง แตตรงกันขาม
สนับสนุนใหมอี าสาสมัครมากขึน้ เปนตน
หนวยงานหวังผลกําไร
ในประเทศแคนาดามีกฎระเบียบวาดวยเรือ่ งการเงินการคลัง การรายงาน และขอบังคับสําหรับผูล งทุน
สําหรับหนวยงานหวังผลกําไร ความชวยเหลือทีร่ ฐั ใหแกหนวยงานเหลานีจ้ ะตองแตกตางกันไปขึน้ อยูก บั ความตองการ
และผลประโยชนทห่ี นวยงานเหลานีจ้ ะไดรบั คณะกรรมการสังเกตวา แมวาหนวยงานเหลานี้จะไดรับการสนับสนุน
จากรัฐบาลแลวก็ตามแตกย็ งั ขาดทุนอยูด ี ดังนั้น จึงเปนทีส่ งั เกตไดวา หนวยงานที่หวังผลกําไรจะอยูร อดหรือไมขน้ึ
อยูก บั ความชวยเหลือทีร่ ฐั มีให คณะกรรมการฯ ยังสังเกตอีกวา ในการใหการสนับสนุนงบประมาณแกหนวยงานที่หวัง
ผลกําไรและไมหวังผลกําไรยังมีขอสับสนอยู ดังนั้น จึงไดเกิดขอเสนอแนะขึ้น
ขอเสนอแนะขอที่ 15
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวัฒนธรรมปรับปรุงแกไขในสวนที่เกี่ยวกับการใหงบประมาณ
สนับสนุนผูท างานวั
ํ ฒนธรรม โดยระบุใหแนชัดถึงความแตกตางระหวางหนวยงานที่หวังผลกําไรและหนวยงานทีไ่ ม
หวังผลกําไร
ขอเสนอแนะขอที่ 16
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวัฒนธรรมปรึกษากับหนวยงานทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ
เพื่อพัฒนากลไกในอันที่จะทําใหการสนับสนุนงบประมาณแกหนวยงานไมหวังผลกําไรมีการดําเนินงานยั่งยืนและมี
ระยะเวลายาวนาน
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ขอเสนอแนะขอที่ 17
คณะกรรมการเสนอแนะการใหการสนับสนุนใหมีการจัดตั้งบริษัทใหม ๆ ขึ้น โดยระบุกลุมเปาหมาย
นักแสดงทีช่ ดั เจนเพือ่ รัฐจะไดใหการสนับสนุนในการเริม่ ตนไดอยางเต็มที่
ขอเสนอแนะขอที่ 18
คณะกรรมการเสนอแนะวาในกรณีที่รัฐบาลใหการสนับสนุนหนวยงานหวังผลกําไร รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานเพือ่ การคาอืน่ ๆ รัฐควรใหการสนับสนุนเปนรายโครงการหรือเฉพาะงานเทานัน้
นโยบายที่สมดุลยของรัฐบาล
คณะกรรมการไดรับแจงวา "การตลาด" เปนสิง่ สําคัญเชือ่ มการผลิตเขากับการเผยแพร ดังนั้น ศิลปะ
และสื่อสิ่งพิมพทางวัฒนธรรมจะตองไดรับการวางตลาดอยางตอเนื่องเพื่อประสบผลสําเร็จทัง้ ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ คณะกรรมการเองทราบวาขณะนี้รัฐบาลยังใหการสนับสนุนไมเพียงพอในเรื่องการตลาดและการเผยแพร
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหหนวยงานศิลปะและวัฒนธรรมไดมีโอกาสแขงขันอยางเต็มที่ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ องคกรเหลานีจ้ ะอยูร อดและพัฒนาไปไดกด็ ว ยความชวยเหลือจากทุกฝายทัง้ ภาครัฐและเอกชน
นอกจากนี้ ความเชื่อมโยงระหวางการสรางงานศิลปะและการจัดหาผูชมก็เปนสิ่ง จําเปน ตองมีการ
ประชาสัมพันธและการตลาด เพือ่ ใหผชู มไดรบั ทราบถึงรายการแสดงเปนการลวงหนา Theodore Levitt กลาววา
"ปราศจากการตลาด ปราศจากผูช ม"
ดวยเหตุดังกลาวขางตน คณะกรรมการจึงมีมติใหรัฐบาลกลางสนับสนุนโครงการในทุกกิจกรรมหลัก
ประกอบดวย การผลิต การเผยแพร การตลาด และการประชาสัมพันธ
ขอเสนอแนะขอที่ 19
คณะกรรมการเสนอแนะวา กระทรวงมรดกวัฒนธรรมควรใหการสนับสนุนการวิเคราะหวตั ถุประสงค
และสหวิทยาการตาง ๆ ในอันทีจ่ ะนํามาใชประโยชนเพื่อการพัฒนาความเชื่อมโยงระหวางการผลิต การเผยแพร
และการตลาด
ขอเสนอแนะขอที่ 20
คณะกรรมการเสนอแนะวา หลังจากเสนอรายงานนีแ้ ลวเปนเวลา 1 ป รัฐมนตรีวาการกระทรวงมรดก
วัฒนธรรมจะตองแนใจวาวัตถุประสงคของกระทรวงสอดคลองและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการผลิต การเผยแพร และ
การตลาด รวมทั้ง การทํางานของหนวยงานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
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สังคมแหงความรู
การสร า งองค ค วามรู แ ละประชาสั ม พั น ธ ไ ปให ผู อื่ น ได รับ รู เ ป น ลั ก ษณะสําคั ญ ของสั ง คมสมั ย ใหม
ปจจัยใหมทอ่ี ยูใ นองคความรูด า นการผลิตและเทคโนโลยีคอื ความเร็วของเทคโนโลยีซง่ึ ผูร จู ะนําไปใชในการแบงปน
และนําไปปรับใชใหเปนประโยชน บริษัทโทรคมนาคมตาง ๆ ตางสรางพันธมิตรไวเพื่อแลกเปลี่ยนและถายทอดความรูใน
การผลิตรวมกัน นาย Ken Stein แหงบริษทั สือ่ สาร Shaw กลาวไววา : "แรงผลักดันของเศรษฐกิจใหมคือความรู
และขาวสาร เราตองสรางบริษทั ทีม่ คี วามหลากหลายและทํางานรวมกันไดเพื่อการติดตอกับตางประเทศในอนาคต"
การสรางพันธมิตรระหวางบริษัทตาง ๆ ทางดานวัฒนธรรมก็สําคัญเชนเดียวกับการสรางพันธมิตร
ในสาขาเทคโนโลยีสมัยใหม เพราะพันธมิตรตางไดรบั ประโยชน ยกตัวอยางเชน การสราง CD Rom เรือ่ ง
"Making History : Louis Riel and the North West Rebellion of 1885" ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร
และเหตุการณสําคัญในประเทศแคนาดา ภาษาทีใ่ ชใชทง้ั 2 ภาษา คือ อังกฤษและฝรัง่ เศส นักเรียนจะมีโอกาสได
ศึกษาในแงมมุ แนวคิดและการตีความทีแ่ ตกตางกันออกไป ผลงานนี้ไดรับความรวมมือในเรื่องเอกสารจดหมายเหตุ
เทคนิคการทําสารคดีและการสัมภาษณจากพันธมิตรหลายบริษัทประกอบดวย Memo Media of Vancouver,
the National Film Board และ Tura Nava โครงการแคนาดาศึกษาของกระทรวงมรดกวัฒนธรรม เปนตน
จากหลักฐานพบวา การทํางานดวยกันของหลายบริษัททั้งในประเทศและตางประเทศ กอใหเกิดการ
พัฒนางานการผลิตดานพหุสอ่ื และการบริการขึน้ สรางบริษทั ยักษใหญทใ่ี หความบันเทิงแกประชาชนหลายบริษทั ไม
วาจะเปน Time Warner, Walt Disney, Bertelsmann, Viacom, News Corp, Seagram และ Sony โดยเจา
ของบริษทั ยักษใหญดงั กลาวขางตน 3 บริษทั เปนของชาวอเมริกนั 1 บริษัทเปนของออสเตรเลีย 1 บริษทั เปนของ
แคนาดา และอีก 1 บริษทั เปนของชาวญีป่ นุ นาย Christopher Dixon นักวิจัยของ Paine Webber กลาวไววา
ในอดีตมีบริษทั ใหญ ๆ ผูกขาดในเรือ่ งธุรกิจนํ้ามันและรถยนต แตในปจจุบนั "ธุรกิจการผูกขาดระดับโลก" เริม่ เกิด
ขึน้ แลวในวงการบันเทิง
สิ่งที่ทาทายสําหรับหนวยงานดานวัฒนธรรมก็คือการแสวงหาผูรวมงานใหม ๆ ที่จะทําใหเกิดกลุมบริษัท
ทีถ่ าวรในประเทศ ในสหัสวรรษหนา รัฐบาลตองเรงพัฒนาโครงสรางจากของเดิมในศตวรรษที่ 19 ใหไปสูข องใหม
ตามความตองการในศตวรรษที่ 21 โดยเร็ว ดังนั้น กระทรวงมรดกวัฒนธรรมจะตองเชือ่ มโยงกับองคกรตาง ๆ
ของรัฐ ไดแก กระทรวงการตางประเทศและองคการคาตางประเทศในอันที่จะดําเนินงานดานวัฒนธรรมในระดับ
นานาชาติใหสมั ฤทธิผ์ ล
ขอเสนอแนะขอที่ 21
คณะกรรมการเสนอแนะใหรัฐบาลกลางจัดตั้ง คณะกรรมการพิเศษ ภายใตคณะรัฐมนตรีโดยให
คณะกรรมการ ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการของกระทรวงมรดกวัฒนธรรม กระทรวงการคาระหวางประเทศ และ
กระทรวงอุตสาหกรรมและการคลัง คณะกรรมการจักมีหนาทีพ่ ฒ
ั นากรอบแนวทางนโยบายในอันทีจ่ ะทําใหอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมของประเทศแคนาดาเจริญเติบโตนําไปสูค วามมัน่ คงทัง้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
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คณะกรรมการตองกระตุนใหเกิดกลไกในการทํางานที่ทันสมัย พึ่งตนเองไดและขณะเดียวกันก็ตอง
ประสานสัมพันธกับ หนวยงานที่วางแผนการดําเนินงานของกระทรวงอื่น ๆ เพื่อทําใหงานวัฒนธรรมเปนเรื่อ งที่
ทาทายสําหรับรัฐ บาลในการดําเนินการตอไป
ขอเสนอแนะขอที่ 22
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวั ฒนธรรมระบุถึง ความเปลี่ย นแปลงที่ เ ปน ประโยชน
และมีศกั ยภาพตอโครงสรางของรัฐบาลเพือ่ ใหการทํางานทางสังคมของรัฐบาลสอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงใหมน้ี
สือ่ สมัยใหม
การสรางสรรค การผลิต และการเผยแพรสอ่ื เปนธุรกิจใหม การผลิตและการเผยแพรผลงานทางดาน
วัฒนธรรมยังอยูในระหวางการเริ่มตน คณะกรรมการเชื่อวาจะเปนการเริ่มตนสูยุค ใหมของสื่อ สมัยใหมที่ซึ่ง
ความตองการของสือ่ สมัยใหมจะถูกนําไปใชในการสรางสรรคงาน บุคคลทีอ่ ยูใ นดานวัฒนธรรมสามารถนําสิง่ นีไ้ ปใช
ในเรื่องการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการเชื่อมโยงเครือขาย 10 ปท่ีผานมา รัฐบาลใหงบประมาณ
สนับสนุนโครงการทีเ่ รียกวา "เครือขายศูนยความเปนเลิศ" ซึง่ โครงการนีจ้ ะมีนกั วิจยั จากมหาวิทยาลัย หนวยงาน
เอกชน และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษามาทํางานในเครือขายรวมกัน ตัวอยางการทํางานเครือขาย เชน โครงการ
Metropolis ซึง่ เปนโครงการความรวมมือดานวิจยั ระดับนานาชาติ สรางขึน้ เพือ่ ตรวจสอบการรวมตัวของผูอ พยพ
และผลกระทบของผูอ พยพทีม่ ตี อ ชุมชนเมืองของประเทศ เครือขายของศูนยความเปนเลิศในเรื่องนี้มีอยู 4 แหง ไดแก
Edmonton, Montreal, Toronto และ Vancouver โครงการนี้ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหลายหนวยงาน
ของรัฐ รวมทัง้ เปนโครงการทีด่ ําเนินการรวมมือกับตางประเทศทัง้ หนวยงานภาครัฐและเอกชนจากประเทศแคนาดา
อเมริกา เดนมารค ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี เนเธอรแลนด นอรเวย สวีเดน อังกฤษ นิวซีแลนด สวิตเซอรแลนด
อิสราเอล และอาเจนตินา เปนตน
ขอเสนอแนะขอที่ 23
คณะกรรมการเสนอแนะวา กระทรวงมรดกวัฒนธรรมโดยความรวมมือกับหนวยงานทางดานวัฒนธรรม
และหนวยงานที่ใหทุนอุดหนุนงานวิจัย สราง "เครือขายของศูนยความเปนเลิศดานสื่อสมัยใหม" ขึ้น โดยในการ
จัดตัง้ นัน้ ใหรว มมือกับสถานศึกษาและหนวยงานเอกชน เพือ่ สํารวจเปนการเบือ้ งตนในอันทีจ่ ะหาผูร ว มงานทีม่ ศี กั ยภาพ
มารวมงานตอไป
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กระบวนการทีไ่ ดรบั การอนุมตั ิ
ปญหาสําคัญของผูผลิตสื่อสมัยใหม คือ “เรื่องลิขสิทธิ”์ และ “กระบวนการที่จะไดรับอนุญาตในการผลิต”
ผูส รางตองติดตอกับเจาของสือ่ แตละประเภทกอนการทําสัญญา ขัน้ ตอนแตละอยางใชเวลาและเปนไปดวยความยาก
ลําบาก บางครัง้ ก็ไมสามารถบอกไดวา ใครเปนเจาของลิขสิทธิ์ หรือบางทีทราบเจาของลิขสิทธิ์แลวแตหาตัวไมพบ
หรือบางทีก็มีปญหาในเรื่องขอสัญญาและการเงิน เปนตน
ซึ่งจากความยากลําบากของการไดรับอนุญาตในเรื่องลิขสิทธิ์นี้ก็เปนตัวแปรหนึ่งที่เปนเหตุใหการผลิต
ออกมาไมดีเทาที่ควร วิธีแกปญหาสําหรับผูผลิตก็คือสรางตนฉบับผลงานของตนขึ้นมาเองใหมไมวาจะเปนดนตรี
และหนังสือทําใหการใชสอ่ื สิง่ พิมพทางดานวัฒนธรรมของประเทศทีม่ อี ยูล ดนอยลงตามลําดับ
การเขาถึงขอมูลดานมรดกวัฒนธรรม
คณะกรรมการเชื่อวา “สื่อสมัยใหม” เปนสิ่งจําเปนชวยใหผูใชทั่วโลกไดเขาถึงวัฒนธรรมของประเทศ
แคนาดา ผูท ไ่ี มเคยไปพิพธิ ภัณฑหรือหองสมุดก็สามารถศึกษาไดโดยเพียงการเขาถึงขอมูลทางอินเตอรเนตหรือ CD
Rom เทานัน้ รัฐบาลควรใหการชวยเหลืออุตสาหกรรมดานนี้โดยจัดประชุมเสวนาสําหรับผูส นใจในหัวขอเรือ่ งขอมูล
ขาวสารเกีย่ วกับสือ่ สมัยใหมและการเขาถึงขอมูล
ขอเสนอแนะขอที่ 24
คณะกรรมการเสนอแนะให 1) กระทรวงมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมรวมมือกันในอันทีจ่ ะ
แกไขปญหาดานลิขสิทธิใ์ หมกี ารดําเนินการที่งายขึ้นและระบุ
บทบาทแนนอนในการดําเนินงานดานลิขสิทธิ์
2) กระทรวงมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมใหงบประมาณ
สนับสนุนการศึกษากลไกในการอนุญาตลิขสิทธิ์ และใชเอกสารที่ไดรับ
การอนุญาตแลวในสื่อสมัยใหมอยางมีประสิทธิภาพ
3) การศึกษาจะรวมถึงการวิเคราะหสง่ิ ทีค่ วรจะตองดําเนินการ
งบประมาณการจัดหางบประมาณสนับสนุนและการออกแบบ
โครงการทีร่ ฐั บาลสามารถใหการสนับสนุนไดทง้ั หมด การศึกษา
เบือ้ งตนนีจ้ ะรวมถึงการออกแบบโครงการนํารองซึ่งจะใชเวลา
ดําเนินการภายใน 1 ป หลังจากการนําเสนอโครงการแลว
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การอํานวยความสะดวกสิง่ แวดลอมใหม
รัฐบาลไดออกกฎหมายและนโยบายเรื่องสื่อสมัยใหมใหเปนเครื่องมือที่เอื้อประโยชนแกการดําเนินการ
แมวาขณะนี้ยังไมไดมีการคิดแผนดําเนินการในระยะยาวแตรฐั บาลก็มบี ทบาทสําคัญในการชวยเหลือผูผลิตงานดาน
นีไ้ ดสรางงานขึน้ ใหมในตลาดสากล
ขอเสนอแนะขอที่ 25
คณะกรรมการใหขอ เสนอแนะวาภายใน 1 ป หลังจากที่เสนอรายงานนี้ กระทรวงมรดกวัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมจะรวมมือกันพัฒนาจัดทําวัตถุประสงคและเกณฑมาตรฐานเพื่อใหรัฐบาลใชสําหรับการสนับสนุนงาน
ดานสือ่ สมัยใหม
ดวยสื่อนี้นอกจากจะทําใหชาวแคนาดาไดตระหนักถึงมรดกทางวัฒนธรรมของพวกเขาแลวยังจะทําให
ผูใชในประเทศและตางประเทศไดเขาถึงวัฒนธรรมอันทรงคุณคาที่มีอยูตามองคการวัฒนธรรมตาง ๆ อีกดวย นอกจาก
สื่อสมัยใหมแลวยังมีสิ่งอื่นที่จะชวยใหรูจักมรดกทางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น เชน การแสดงวัฒนธรรมสัญจรของ
คณะละครหรือการแสดงนิทรรศการสัญจรตามประเทศตาง ๆ เปนตน
การเชือ่ มโยงเครือขายทัว่ ประเทศ
ก. บริษทั กระจายเสียงแหงประเทศแคนาดา : วิทยุกระจายเสียงเปนกระบอกเสียงสําคัญที่จะทําให
ประชาชนไดรจู กั เรือ่ งราวของประเทศ CBC ก็เปนสถานีสาคั
ํ ญมีเครือขายอยู 400 แหงทั่วประเทศ เปนสถานีทไ่ี ดรบั
การยอมรับและยกยองวาเปนผูมีบ ทบาทสําคัญในการเผยแพรวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ของชาวแคนาดา รายการ
แสดงออกถึงความเปนพลเมืองและเชื้อชาติแคนาดาโดยแท ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรใหรัฐบาลในการสนับสนุน
ใหสถานีนเ้ี ปนสถานีของประชาชนชาวแคนาดาตอไป
ขอเสนอแนะขอที่ 26
คณะกรรมการเสนอแนะวา
1) บริษัทกระจายเสียงแหงประเทศแคนาดาตองไดรับงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่องจากรัฐบาล
เพื่อสถานีนี้จะไดเปนของสาธารณชน เปนองคกรไมหวังผลกําไร และสรางงานทีด่ แี กสงั คม
2) สถานีวิทยุกระจายเสียง (CBC) เมือ่ ไดรบั งบประมาณสนับสนุนแลว ก็ไมมีความจําเปนตองไปหา
สปอนเซอรหรือโฆษณาเพือ่ การคาจากแหลงอืน่
3) สถานีโทรทัศน (CBC) เมื่อไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่องในระดับที่เพียงพอและคงที่แลว
จํานวนโฆษณาก็สามารถลดนอยลงได
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ข) การแสดงสัญจร
บริษัทการทองเที่ยวของสภาศิลปะแหงประเทศแคนาดามีบทบาทสําคัญในการนําศิลปะชั้นเยี่ยมเผย
แพรไปทั่ว ประเทศ ดวยเงินทุนเริ่มตน 3 ลานเหรียญ และดวยการสนับสนุนและจากรัฐบาลและอาสาสมัครทํา
ใหเกิดเครือขายทัว่ ทุกภูมภิ าค สามารถนํารายการแสดงทีด่ ไี ปแสดงยังสถานทีต่ า ง ๆ ทัว่ ประเทศ
ค) การแสดงนิทรรศการสัญจร
การจัดนิทรรศการสัญจรทั่วประเทศทําใหผูทางานด
ํ
านพิพิธภัณฑและผูชมไดมีโอกาสเขาถึงผลงาน
ศิลปะ เกิดความรักและหวงแหน ไดมขี อ เสนอแนะใหรฐั ดําเนินงานในลักษณะนี้อยางตอเนื่อง คณะกรรมการแจงให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมรดกวัฒนธรรมใหความชวยเหลือแกโครงการดานพิพธิ ภัณฑ เปนเงิน 2 ลานเหรียญ โดย
เริม่ ในป 1999 นี้
ขอเสนอแนะขอที่ 27
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวัฒนธรรมเพิ่มงบประมาณสนับสนุนใหแกการแสดงสัญจร
และการจัดนิทรรศการสัญจร
การเชื่อมโยงอื่น ๆ
นอกเหนือจากการจัดแสดงสัญจรและนิทรรศการสัญจรแลว ประชาชนชาวแคนาดาซึง่ อยูต า งประเทศ
ก็สามารถรับรูเ รื่อ งราวเกี่ย วกับวัฒ นธรรมไดโดยผา นการประชาสัมพันธ สําหรับการติดตอ กับ ตา งประเทศ
"งานวัฒนธรรม" ถือเปนนโยบายหลักนโยบายที่ 3 ของประเทศ รัฐบาลเนนใหขา ราชการทีป่ ระจําอยูต า งประเทศ
ทํางานทางดานวัฒนธรรมควบคูไ ปดวยกับนโยบายแรกคือดานการเมือง และนโยบายที่สองดานการคา เปนที่นาเสียดาย
ที่การทํางานของบุคคลเหลานี้ขาดงบประมาณสนับสนุน ดังนั้น จึงมีขอ เสนอแนะวารัฐบาลควรใหการสนับสนุน
งบประมาณแกบคุ คลเหลานีด้ ว ย
นอกจากนี้ การทํางานวัฒนธรรมในระดับชุมชนก็เชนเดียวกันรัฐบาลควรใหการสนับสนุน และกําหนด
วัตถุประสงคใหชดั เจน สําหรับการทํางานวัฒนธรรมในระดับนานาชาตินน้ั คณะกรรมการเห็นพองวา การดําเนิน
นโยบายตางประเทศใหสัมฤทธิ์ผ ลในอนาคต รัฐควรสนับสนุนงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกในเรื่อง
การจัดแสดงยังตางประเทศ การจัดนิทรรศการ และการแลกเปลีย่ นทางดานการคาและวัฒนธรรมไปพรอมกัน
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ในเดือนกุมภาพันธของป ค.ศ. 1999 คณะที่ปรึกษาดานการคาไดจัดทํารายงาน เรือ่ ง "วัฒนธรรมของ
แคนาดาในสังคมโลก" วัตถุประสงคของรายงานฉบับนีเ้ พือ่ เสนอแนะใหรฐั บาลได "เรียกรองใหประเทศตาง ๆ พัฒนา
เครื่องมือทางวัฒนธรรมในอันที่จะไดรับรู เขาใจถึงวัฒนธรรมซึง่ หลากหลายของกันและกัน รวมทั้ง จัดทํานโยบาย
วัฒนธรรมเพือ่ กระตุน ใหเกิดการเผยแพรและพิทกั ษวฒ
ั นธรรมทีห่ ลากหลายเหลานีไ้ ว" จากรายงานดังกลาวขางตน
ทําใหเกิดผล 2 ประการ คือ
1) เกิดกลยุทธในการติดตอดานการคาระหวางเทศโดยใช "วัฒนธรรม" เปนเครือ่ งมือ
2) เกิดกลยุทธใหมทเ่ี กีย่ วเนือ่ งกับการตกลงในอันทีจ่ ะหาเครือ่ งมือสมัยใหม สรางความรูความเขาใจ
ในวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายและกําหนดเปนนโยบายสําหรับใชปฏิบตั โิ ดยทัว่ ไป
ในเรื่องการคาระหวางประเทศมีมุมมอง 2 ประการหลักที่เกี่ยวเนื่องกับสินคาทางวัฒนธรรมและการ
บริการทางวัฒนธรรม ประการแรกคือสินคาที่ขายทั่วไป เชน หนังสือ ภาพยนตร และนิตยสาร และประการที่สอง
คือสินคาและการบริการทีน่ อกเหนือไปจากสินคาทัว่ ไปดังกลาวมาแลวขางตน โดยเปนสินคาที่แสดงถึงเอกลักษณของ
ชาติ สินคาประเภทนีค้ วรไดรบั การยกเวนจากกฎหมาย ขอกําหนด กฎระเบียบตาง ๆ ทีท่ างดานการคาตัง้ ไว
ปญหาสําคัญทีช่ าวแคนาดาตองตัดสินใจก็คอื เขาจะนิยามตัวเองวาเปนผูผลิตและผูบริโภคสินคาและ
การบริการทางวัฒนธรรม หรือเปนผูที่เตรียมตัวใหแนใจวาสามารถเขาถึงคุณคาของวัฒนธรรมที่หลากหลายและ
สิทธิตา ง ๆ ทีต่ นเองเปนผูส รางขึน้
คณะกรรมการเชื่อวาถึงเวลาแลวที่ทุกประเทศจะไดพูดถึงเรื่องนี้รวมกันหาเครื่องมือมาพัฒนางานวัฒน
ธรรมตางประเทศ และรวมกันมีบทบาทสําคัญในการวางแนวทางนโยบายดานวัฒนธรรม ซึ่งมีความหลากหลายให
เปนทีร่ จู กั และพิทกั ษรกั ษาไว
ขอเสนอแนะขอที่ 28
คณะกรรมการเสนอแนะใหรัฐบาลกลางเห็นชอบกับแนวทางที่เสนอโดยที่ปรึกษาดานการคาระหวาง
ประเทศ โดยใหประเทศแคนาดาเชิญชวนตางประเทศมารวมมือกันสรางเครือ่ งมือทีจ่ ะทําใหไดรจู กั วัฒนธรรมหลากหลาย
และจัดทํารางนโยบายใหสอดคลองแกการพัฒนาและพิทกั ษรกั ษามรดกทางวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายนีไ้ ว
ขอเสนอแนะขอที่ 29
คณะกรรมการเสนอแนะใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมรดกวัฒนธรรมใหเห็นความสําคัญของการดําเนินงาน
วัฒนธรรมระหวางประเทศและใหถอื เปนนโยบายดานการคาตางประเทศทีส่ ําคัญ และบรรจุไวในวาระเรื่องการคากับ
ตางประเทศดวย
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ขอเสนอแนะขอที่ 30
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวัฒนธรรมแตงตัง้ คณะทีป่ รึกษา ประกอบดวย บุคคลตาง ๆ
ที่มีประสบการณทางดานการสรางสรรคงาน นโยบายวัฒนธรรมและการตลาด รวมทั้ง การเผยแพรผลงานสื่อสิ่งพิมพ
ทางวัฒนธรรมเปนคณะทํางาน ใหคาปรึ
ํ กษาแกรฐั มนตรีในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับงานวัฒนธรรม
คณะกรรมการเชื่อวาการจัดเสวนาในรูปแบบที่กระทรวงมรดกวัฒนธรรมดําเนินการนั้นจะมีสวนชวย
อยางมากในการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมทางดานวัฒนธรรม นอกจากนี้ ในเดือนมิถุนายน 1998 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมรดกวัฒนธรรมยังไดริเริ่มที่จะเชิญรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมจากนานาประเทศมารวมกันปรึกษาใน
เรื่องความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม การประชุมครั้งนี้จ ะเปนกาวสําคัญกาวแรกที่จ ะนําไปสูการดําเนินการ
ระหวางประเทศใหมคี วามเทาเทียมกันในเรือ่ งการคาและการบริการทางดานวัฒนธรรม รวมทัง้ การอนุรกั ษมรดก
ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายอีกดวย
การโตคารมระหวาง Pierre - Merc Johnson อดีตผูวาการรัฐคนแรกของเมือง Quebec และ Robert Pilon
นักธุรกิจ
นาย Johnson กลาววา : รัฐบาลตองยุติการดําเนินการแบบเกา ๆ โดยใชวิธีการปกปองเพียงอยางเดียว
ยุคนี้เปนยุคโลกาภิวัตนซึ่งมีเรื่องเศรษฐกิจเขามาเกี่ยวของ เราตองนําผลงานวัฒนธรรมออกสูตลาดนานาชาติ เราตอง
เปลีย่ นวิธกี ารระบบภาษีและการใหทนุ สนับสนุนแกสถาบันตาง ๆ แลวหันไปใชวธิ กี ารทีไ่ ดผลดีกวาโดยนําวัฒนธรรม
และนําผลงานของศิลปนชาวแคนาดาออกไปเผยแพร (Showcase) ทัว่ โลก
นาย Pilon โตวา : ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร กอนที่จะสงสินคาออก เราควรสรางฐานภายในประเทศให
มัน่ คงเสียกอน ดานวัฒนธรรมก็เชนเดียวกัน ตองสรางตลาดภายในประเทศใหมน่ั คง อยาคิดเพียงเศรษฐกิจดาน
เดียว เราอาจคิดวาการรับความชวยเหลือจากรัฐบาลไมจําเปน แตขอใหทราบไววา จากสถิตติ วั เลขธุรกิจดานนีข้ อง
เมือง Quebec จะเห็นวาในขณะทีเ่ ราทําเงินได 5 ลานเหรียญ แตคแู ขงเราก็สามารถทําเงินไดมากกวา เปนจํานวนถึง
5 พันลานเหรียญ กฎระเบียบในเรือ่ งการตลาดและโลกาภิวตั นกด็ อี ยู แตตองจําไววา "การแขงขันทีส่ ะอาดและ
สมบูรณไมเคยมีอยูใ นโลก" (Pure and perfect competition just don't exist)
นอกจากนี้ ทัง้ สองทานยังพูดเปนบทสรุปทีต่ รงกันวา นโยบายของรัฐบาลแตเดิมในการปกปองและชวย
เหลืองานดานวัฒนธรรม โดยการใหการสนับสนุนงบประมาณนัน้ ก็ดอี ยูแ ลว แตตอ งใชวธิ กี ารทีว่ อ งไวและชาญฉลาด
ในการเจาะเขาไปในตลาดนานาชาติ รัฐบาลตองจัดทํานโยบายวัฒนธรรมใหสอดคลองกับนโยบายการคาระหวางประเทศ
และตองเริ่มดําเนินการในศตวรรษที่ 21 ทีก่ ําลังจะมาถึงนี้
คณะกรรมการเห็นวาการโตคารมระหวางทั้งสองทานเปนประโยชนแกการดําเนินงานดานวัฒนธรรม
เพราะเกีย่ วเนือ่ งกับการแสดงออกทางวัฒนธรรมในเรือ่ งเอกลักษณและความหลากหลาย ในขณะเดียวกันก็พูดเกี่ยวกับ
เรือ่ งอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ซึง่ เปนหัวขอทีย่ ากทีร่ ฐั บาลจะตองเผชิญกับปญหาและฟสฝาอุปสรรคแกไขตอไป
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หอจดหมายเหตุ
หอสมุดแหงชาติ
หองสมุดประชาชน
การอนุรกั ษคอื การลงทุน
การพิทกั ษสง่ิ อํานวยความสะดวกทางวัฒนธรรมของประเทศ
การแบงปนมรดกทางวัฒนธรรม
การใหทนุ สนับสนุนงานวิจยั
การใหการสนับสนุนเทคโนโลยีสมัยใหม
เทคโนโลยีสมัยใหมและพิพธิ ภัณฑแหงประเทศแคนาดา
ความสนใจของชาวแคนาดาในเรือ่ งประวัตศิ าสตร

บทที่ 5 : การพิทัทกั ษมรดกทางวัฒนธรรม
นาย Timothy Findley กลาวไวในหนังสือของเขา เรือ่ ง "Inside Memory" วา "ความทรงจําทําให
อยูรอด" (Memory is survival) ในบทนีจ้ ะพูดถึงการทํางานขององคกรตาง ๆ ทีท่ าหน
ํ าที่ในการเก็บรักษา รวบรวมและ
แสดงผลงานมรดกทางวัฒนธรรม บทบาทของรัฐไมวาจะเปนในระดับรัฐบาลกลาง จังหวัด เขต และเทศบาล ในการ
พิทักษมรดกทางวัฒนธรรมนั้นมีความสําคัญยิ่ง Sir Arthur Doughty นักจดหมายเหตุคนแรกไดเคยยํ้าเนนวา
"การพิทกั ษสงวนรักษาถือเปนความจําเปนของอารยประเทศ เปนสมบัตลิ าค
้ํ าทีต่ อ งแสดงใหปรากฏในอนุชนรุน หลัง
รัฐควรมีบทบาทในการแสดงออกซึ่งเอกลักษณและวัฒนธรรมของชนในชาติ"
ที่มาของการสรางหอสมุดแหงชาติ
ผูกอตั้ง "หอสมุดแหงชาติ" คือ Dr. W. Kaye Lamb และไดรับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี Meckenzie
King ในการจัดตัง้
มูลนิธหิ อสมุดแหงประเทศแคนาดาตัง้ ขึน้ ในป ค.ศ. 1947 จากการประชุมประจําปในป ค.ศ. 1948
Dr. Lamb ไดรับเลือกใหเปนประธาน เริมโครงการดวยการเก็บรวบรวมขาวจากหนังสือพิมพไวใน microfilm
Dr. Lamb ไดเสนอโครงการนีต้ อ คณะกรรมการซึง่ นายกรัฐมนตรีเปนประธาน และจากโครงการนีเ้ องทําใหเขาไดรบั
การแตงตัง้ ใหเปนผูอ ํานวยการหอจดหมายเหตุคนแรกของประเทศแคนาดาในเวลาตอมา
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ในป ค.ศ. 1953 รัฐบาลตัง้ หนวยงาน ประกอบดวย หอจดหมายเหตุ หอสมุดแหงชาติ และสถาบัน
มรดกวัฒนธรรมแหงชาติที่ทางานเกี
ํ
่ยวกับเอกสารสิ่งพิมพและเปนแหลงขอมูลสําคัญใหประชาชนชาวแคนาดาไดรูจัก
มรดกของตน
หนวยงานดานมรดกวัฒนธรรมของประเทศแคนาดา ประกอบดวย หอสมุด หอจดหมายเหตุ หอศิลป
พิพิธภัณฑ และองคกรทีท่ างานบริ
ํ
การใหแกหนวยงานเหลานี้ จากสถิตปิ จ จุบนั เห็นไดวา ในแตละปชาวแคนาดา
มากกวา 50% เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ จํานวนนีม้ ากกวาจํานวนคนไปชมกีฬาประเภทตาง ๆ รวมกันเสียอีก พิพิธภัณฑเอง
ก็ยังมีสว นสนับสนุนผลผลิตของประเทศตอปเปนเงินกวา 1,000 ลานเหรียญ ในจํานวนนี้รวมถึงการจางงาน (ทัง้ ทาง
ตรงและทางออม) มากกวา 3,500 ตําแหนง และรายไดของคนงานมากกวา 650 ลานเหรียญ ตอป
หากรัฐบาลลด/ตัดงบประมาณสนับสนุนงานพิพิธภัณฑแลว นอกจากจะทําใหการบริการลดลง ยังจะ
มีผลทําใหกิจกรรมทีจ่ ําเปนอืน่ ๆ ในเรื่องการจัดหาขอมูล การสงวนรักษา และการจัดนิทรรศการลดนอยลงหรือ
ดําเนินการไมไดอกี ดวย
หอจดหมายเหตุของประเทศแคนาดา
รัฐสภาไดเล็งเห็นความสําคัญของการพิทักษเอกสารทางดานวัฒนธรรมใหสืบทอดไปสูอนุชนรุนหลัง
จึงไดจัดทํา “โครงการหอจดหมายเหตุ” ขึน้ โดยลักษณะการลงจดหมายเหตุในขณะนัน้ ตางจากชาติอน่ื เพราะจัดเก็บ
เรื่องราวของอาณานิคม การเก็บบันทึกเรื่องราวบุคคลและสาธารณะ วิธีการจัดเก็บมีทุกรูปแบบ หอจดหมายเหตุ
ไดผลิตสื่อทั้งหนังสือ ภาพยนตร และสิ่งพิมพทางดานวัฒนธรรมอื่น ๆ ไวมากมาย กลาวไดวามีขอมูลที่เปนของ
รัฐบาลเก็บไวหากวัดเปนระยะทางมีความยาวมากกวา 79,000 เมตร ขอมูลทีเ่ ปนของเอกชนมีความยาว 41,000
เมตร จํานวนแผนที่ 1.2 ลานแผน รูปภาพ 19 ลานแผน สารคดีอีกมากกวา 300,000 ชิ้น และบันทึกวิดีโอ
ภาพยนตร ไวมากกวา 200,000 ชัว่ โมง ในป 1997 หอจดหมายเหตุไดรบั การสอบถามขอมูลจากประชาชนโดยผาน
ทางโทรศัพท โทรสาร และ e-mail มากกวา 130,000 คน ในป 1997 - 1998 มีคนมากกวา 9 ลานคนทีเ่ ขามาดูใน
Web Site จํานวนนีม้ ากกวาปทแ่ี ลวถึง 3 ลานคน
หอสมุดแหงชาติ
หอสมุดแหงชาตินบั เปนแหลงขอมูลของชาติทส่ี ําคัญทีป่ ระชาชนสามารถคนควา เขาใจ ชืน่ ชม เกิด
ความรักและหวงแหนในมรดกของชาติและรักษาไวใหคงอยู
ประเทศแคนาดาไมมีหอสมุดดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ในอดีตหอสมุดแหงชาติจะซื้อเอกสารไว
2 ชุด 1 ชุด ใชสําหรับงานวิจัย และอีก 1 ชุด ใชสําหรับเก็บไวเพื่อ ใหชุมชนไดศึกษา แตดวยงบประมาณที่ถูก
ตัดทอนลง ทําให ซือ้ เอกสารไดเพียงชุดเดียว และเนือ่ งจากตองใชสาหรั
ํ บงานวิจัยดวย ดังนั้น เอกสารทีต่ อ งจัดเก็บไว
จึงไมมี Dr. Marianne Scott, บรรณารักษ เห็นวาสิ่งจําเปนที่ตองนํามาชวยเหลือในภาวะการณเชนนี้ คือ การใชสอ่ื
สมัยใหมมาชวยในการจัดเก็บ และดวยเหตุดงั กลาวรัฐบาลจึงออกกฎหมายใหสง ผลงานทุกชิน้ ทีไ่ ดรบั การตีพมิ พขน้ึ
ในประเทศใหสง ไปไวทห่ี อสมุดแหงชาติทง้ั หมด และหอสมุดฯ จะตองเผยแพรผลงานทีจ่ ดั เก็บเหลานีบ้ ริการใหแก
นักวิจยั เพือ่ การจัดนิทรรศการ และเทศกาลทางวัฒนธรรมทีส่ ําคัญ ๆ ไปพรอมกันดวย
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หองสมุดประชาชน
หองสมุดประชาชนนัน้ มีหนวยงานทีท่ ํางานดานวัฒนธรรมมาใชเปนจํานวนมากที่สุด งบประมาณในสวน
ทีเ่ กีย่ วของกับคาใชจา ยทางวัฒนธรรม 30% ถูกนําไปใชในการจัดการหองสมุด เงินทุนหลักมาจากรัฐบาลในระดับ
จังหวัดสงไปยังหองสมุดทางมหาวิทยาลัย โรงเรียน และหองสมุดประชาชน นอกจากนี้ ในระดับเทศบาลที่ไดใหการ
สนับสนุนหองสมุดประชาชนและหองสมุดโรงเรียนอีกทางหนึง่ ดวย
แมวาเงินอุดหนุนที่รัฐบาลกลางใหจะนอยกวางบประมาณที่ไดรับจากระดับจังหวัดและระดับเทศบาล
แตคณะกรรมการก็เชือ่ แนวา รัฐบาลกลางจะใหการสนับสนุนอยางตอเนือ่ งในอนาคต ในตารางที่ 5.1 จะแสดงใหเห็น
คาใชจายของรัฐบาลที่ใหแกงานดานหองสมุดโดยเฉพาะการดําเนินงานหอสมุดแหงชาติ ซึง่ มีโครงการและใหการบริการ
แกหองสมุดอื่น ๆ ทัว่ ประเทศ

ตาราง 5.1
คาใชจจา ยในเรือ่ งหองสมุด
($ ลานเหรียญ)
คาใชจาย

1991-92

1992-93

1993-94

1994-95

รัฐบาลกลาง

40.6

41.2

47.4

37.5

จังหวัด

723

730

754

676

เทศบาล

961

1,021

1,052

1,105

1,725

1,796

1,855

1,818

รวม

จากการสํารวจประสบการณและทัศนคติของชาวแคนาดาทีม่ ตี อ การบริการหองสมุด ผลออกมาวาการ
บริการของรัฐบาลดีกวาการบริการของเอกชน
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การอนุรักษคือการลงทุน
สถาบันทางดานมรดกวัฒนธรรมมีความสําคัญยิ่งตองานวัฒนธรรมฉันใด เปรียบไดกับทางดวนที่มี
ความสําคัญยิ่งตอการขนสงฉันนั้น ประชาชนทุกคนไดรับประโยชนจากองคกรสาธารณประโยชนเหลานี้ รัฐบาล
โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 1960 และ 1970 ไดสรางอาคารจัดเก็บงานศิลปะและมรดกวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้ง ใหการ
สนับสนุนการจัดทําโครงการใหม ๆ
นอกจากจัดสรางอาคารสําหรับการจัดเก็บผลงานศิลปะแลว รัฐบาลยังรับซื้อผลงานศิลปะของศิลปนแคนาดา
รวมทั้ง จัดกิจกรรมตาง ๆ จนเปนที่ยอมรับของนานาประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องความชํานาญในการจัดนิทรรศการ
การใหการฝกอบรมและการประยุกตใชทกั ษะตามความตองการของประเทศทีข่ อความชวยเหลือมา นาย Francis
Lachopelle ไดใหขอ สังเกตไววา
"ประเทศแคนาดาเปนประเทศที่มีการลงทุนอยางมหาศาลและคุมคาในการใหการศึกษาแกชางเทคนิค
และมืออาชีพในการคิดริเริม่ กิจกรรมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ตัวอยางงาย ๆ ดูไดจากการทํางานดานพิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑของ
ประเทศแคนาดาหรือพิพิธภัณฑของเมือง Quebec ที่ตนเองเกี่ยวของอยูนั้น มีตา งประเทศเขามาเยีย่ มชมและศึกษา
การใหความรูเ รือ่ งมรดกวัฒนธรรมผานการจัดนิทรรศการ กิจกรรมวัฒนธรรมและการศึกษาอยูเ นือง ๆ บุคลากร
ของพิพธิ ภัณฑเปนบุคคลทีม่ คี วามรูค วามสามารถ มีคุณภาพ และไดรับการฝกอบรมมาเปนอยางดี”
แม ว า ในอดี ต งานด า นนี้ จ ะได รั บ การชมเชยว า ประสบความสําเร็ จ แต ค ณะกรรมการก็ เ ชื่ อ มั่ น ว า
พิพธิ ภัณฑตองเพิม่ พูนความรูใ นเรือ่ งการสงวนรักษาและการจัดเก็บ รัฐตองสนับสนุนการสรางอาคาร สถานทีส่ าหรั
ํ บ
จัดเก็บงานศิลปะและวัสดุทางวัฒนธรรมซึ่งมีอ ยูเปนจํานวนมาก ยกตัวอยางเชน ที่พิพิธภัณฑ Glenbow มีวัสดุ
ทางวัฒนธรรมอยูเ ปนจํานวนถึง 1.2 ลานชิน้ และตองใชเงินสําหรับดูแลสงวนรักษาสมบัตเิ หลานีเ้ ปนเงินมากกวา
3.5 ลานเหรียญ เปนตน
คณะกรรมการเห็นวา การมีความรูแ ละวิสยั ทัศนนําไปประยุกตใชกบั งานดานหอสมุด พิพิธภัณฑและ
หอศิลป เปนเรื่องจําเปนและยังขาดบุคลากรในเรือ่ งนีอ้ ยูม าก พิพิธภัณฑตองใชงบประมาณคอนขางสูงสําหรับการ
เก็บรวบรวมและการลงบันทึก รัฐบาลตองเขาไปชวยเหลือในการสนับสนุนการใชเครือ่ งมือสมัยใหม (digital) และ
สือ่ โสตตาง ๆ เพื่อนํามาใชเก็บสมบัตสิ าคั
ํ ญของชาติใหคงไว
ขอเสนอแนะขอที่ 31
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวัฒนธรรมดําเนินการอยางเรงดวนใหไดมาซึง่ ขอมูลเพิม่ เติม
และจัดตัง้ กองทุนสนับสนุนงานสงวนรักษาสมบัติของชาติทก่ี าลั
ํ งจะสูญหายและไดรับการทําลายลง หลังจากนี้ ภายใน
ระยะเวลา 2 ป กระทรวงจะตองแจงผลความกาวหนาของการทํางานใหคณะกรรมการทราบดวย
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เหตุทต่ี อ งจดจํา
นับแตป ค.ศ. 1967 คําถามที่วา "อะไรคือแคนาดา" ไดหมดสิ้นไป ป ค.ศ. 1967 เปนปทป่ี ระเทศแคนาดา
เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ป ปนี้นับ เปนปสําคัญแหงการจดจํา เพราะมีการเฉลิมฉลองใหญโตและมี
การแสดงสมบัติทางวัฒนธรรมตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปนเครื่องใช ผลงานเขียน และเรือ่ งราวทีม่ กี ารเก็บบันทึกไว
ในหอสมุด หอจดหมายเหตุ และพิพธิ ภัณฑทว่ั ประเทศ หนึง่ ในโครงการเฉลิมฉลองก็คอื การจัดสรางอาคารสถานที่
ทัง้ ในระดับจังหวัดและเขต รวมทัง้ การสรางศูนยวฒ
ั นธรรมและศูนยศลิ ปะตามรัฐตาง ๆ ประกอบดวย Le Grand
Theatre ใน Quebec, Centennial Concert Hall ใน Winnipeg และ Performing Arts Centre ใน Regina
และ Saskatchewan นอกจากนี้ ก็ยังสรางพิพิธภัณฑเพิ่มเติมใน Edmonton และ Victoria เปนตน
คณะกรรมการเฉลิมฉลองจัดสรรงบประมาณดําเนินโครงการการรําลึกถึงเหตุการณอันเปนประวัติ
ศาสตรไวมากมาย เชน จัดทําขบวนรถไฟเคลื่อนที่ เปนการแสดงนิทรรศการทางประวัติศาสตรเดินทางเผยแพร
วัฒนธรรมทั่วประเทศ ใชเงิน 47 ลานเหรียญ เชื่อวามีผูชมนิทรรศการเคลื่อนที่นี้มากกวา 10 ลานคน นอกจากนี้
มีโครงการดานทัศนศิลปและศิลปะการแสดงใชเงิน 17 ลานเหรียญ โครงการดานภาพยนตรใชเงิน 3 ลานเหรียญ และ
โครงการอื่น เชน โครงการบรรณานุกรมประวัติศาสตรของประเทศแคนาดา เปนตน มีนักประวัติศาสตรชื่อ
นาย Pierre Becton บันทึกไววา ในป 1967 มีหนังสือที่จัดพิมพถึง 17 เลม และภายใน 2 ป เพิม่ ขึน้ เปน 39 เลม
ซึง่ เปนจํานวนที่สูงมาก
บางคนเรียกป 1967 วาเปน "ปแหงอารยธรรม" (a civilizing year) ทีเดียว รัฐบาลในทุกระดับไดให
งบประมาณสนับสนุน เชน รัฐบาลกลางสนับสนุนเปนเงิน 16.5 ลานเหรียญ รัฐบาลระดับจังหวัดและเขตใหงบประมาณ
สนับสนุนอีก 18.1 ลานเหรียญ ในขณะที่ระดับเทศบาลและระดับทองถิ่นไดระดมทุนสนับสนุนอีกเปนจํานวน 53.4
ลานเหรียญ และดวยเหตุที่งบประมาณสวนใหญไดรับจากชุมชนทองถิ่น ดังนั้น โครงการจึงเนนในเรือ่ งสันทนาการ
การจัดทําสวนสาธารณะ และศูนยชมุ ชนเสียเปนสวนใหญ งบประมาณทีเ่ หลือนํามาสรางอาคารเทศบาล หอสมุด
พิพิธภัณฑและหอศิลป สรุปแลวมีโครงการทีด่ ําเนินการในปนร้ี วมทัง้ สิน้ 378 โครงการดวยกัน
การสงวนรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางวัฒนธรรม
หลังจากการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ป ซึ่งไดสรางอาคารไวมากมาย จนถึงบัดนีอ้ าคารเหลานัน้ ก็เริม่
ทรุดโทรมลง รัฐบาลเปนผูกระตุนใหเกิดการสรางอาคารเหลานี้ขึ้น ดังนั้น รัฐ บาลควรใสใจและใหการสนับสนุน
ดูแลสงวนรักษาอาคารเหลานี้ สําหรับในเรื่อ งสิ่งอํานวยความสะดวกในดานวัฒนธรรมนั้นเกี่ยวพันกับเรื่อง 2
เรือ่ ง ไดแก 1. อาคารสถานที,่ การจัดเก็บ, พืน้ ทีส่ ําหรับการแสดงและพื้นที่สาหรั
ํ บการจัดเก็บมรดกทางวัฒนธรรม
2. งบประมาณสําหรับการดูแลรักษาซึง่ ตองเปนโครงการระยะยาว
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ขอเสนอแนะขอที่ 32
คณะกรรมการเสนอแนะใหรฐั บาลจัดตัง้ "เงินทุน" สนับสนุนติดตอกันเปนเวลา 3 ป เริม่ ตัง้ แตป 2001 2002 หรือใหจัดตั้งขึ้นโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของการสงวนรักษาและดูแลสิ่งอํานวยความสะดวกทาง
วัฒนธรรมซึง่ กําลังเสื่อมสลายและถูกทําลายลง
ขอเสนอแนะขอที่ 33
คณะกรรมการเสนอแนะใหรฐั บาลจัดทํากลยุทธดานงบประมาณระยะยาวเพื่อขจัดปญหาเหลานี้
การแบงปนมรดกทางวัฒนธรรม
ในสถาบันเกีย่ วเนือ่ งกับมรดกทางวัฒนธรรมจะมีทรัพยสนิ ทีท่ รงคุณคา บางแหงเก็บของเหลานีไ้ วโดย
ไมไดนําออกมาใหชาวแคนาดาไดชื่นชมและสัมผัส ดังนั้น รัฐบาลจึงใหงบประมาณสนับสนุนพิพิธภัณฑเปนเงิน
14 ลานเหรียญ เพื่อนํามาจัดโครงการนิทรรศการสัญจรขึ้น นิทรรศการถูกจัดขึ้นมากกวา 20 ครั้ง เชน จัดในเมืองใหญ
British Columbia และอีกหลายครั้ง ทั้ง ในประเทศและตางประเทศ แตตอมาในป 1998 นั้น เปนที่นา สัง เกตวา
จัดเพียงครั้งเดียว เทานั้น มีผใู หขอ สังเกตวาทีเ่ ปนเชนนีเ้ พราะ "รัฐบาลไดทอดทิ้งและไมเห็นคุณคา" งานดานนี้แลว
ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นวารัฐบาลควรจัดการเรื่องนี้เปนเรื่องแรก และควรจัดใหมีวัฒนธรรมและนิทรรศการ
สัญจรดังที่ไดกลาวไวแลวในบทที่ 4 ดวย
นอกจากกิจกรรมดังกลาวขางตน "การวิจัย" ก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่จําเปน คณะกรรมการไดรับแจงวา
22% ของผลงานทีเ่ ก็บไว ณ พิพิธภัณฑ British Columbia เปนเรื่องเกี่ยวกับประวัติธรรมชาติ นักชีววิทยาที่
ทํางานวิจัย ณ พิพิธภัณฑแหงนี้ไมไดรับการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณจากรัฐ ในทางตรงกันขามหากนักวิจัย
ตองการงบประมาณสนับสนุนตองทําคํารองขอผานทางมหาวิทยาลัย ซึ่งไมเอื้อแกการทํางานเลย คณะกรรมการฯ
จึงเห็นควรใหมกี ารแกไขปรับปรุงและจัดกรอบแนวทางการใหทนุ วิจยั ขึน้ ใหม
ขอเสนอแนะขอที่ 34
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวัฒนธรรมปรึกษากับหนว ยงานวิจัยเพื่อ กําหนดเกณฑ
การใหทนุ สนับสนุนงานวิจยั โดยใหมขี อบขายกวางขวางและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ เพื่อใหแนใจวาการวิจัย
ทีด่ ําเนินการโดยหนวยงานวัฒนธรรมจะไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่
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การสนับสนุนจากเทคโนโลยีสมัยใหม
เทคโนโลยีถูกนํามาใชในการเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ ยกตัวอยางเชน โปรแกรม
SchoolNet ซึ่งชวยใหหนวยงานของรัฐไดนาข
ํ อมูลมารวมไวและติดตอถึงกันได ชาวแคนาดาสามารถเขาถึงขอมูล
ของการจัดเก็บและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมไดอยางรวดเร็ว โดยผูที่เขาถึงสูขอมูลไมจําเปนตองเดินทางไป
ตามสถานที่ทางวัฒนธรรม ไมวาจะเปนพิพิธภัณฑหรือ หองสมุด สื่อ CD-Rom เปนเทคโนโลยีที่ไดประโยชนสูง
เสียคาใชจา ยนอยและใหประโยชนแกผใู ชสงู สุด
การจัดการในเรื่องขอมูลเหลานี้จึงเปนสิ่งจําเปนและตองแปลกใหมไปจากเดิม เครื่องมือใหม ๆ ตองถูกนํา
มาใชเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลนี้ไดอยางกวางขวาง
ขอเสนอแนะขอที่ 35
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวัฒนธรรมดําเนินงานรวมกับสถาบันมรดกวัฒนธรรมของรัฐ
และหนวยงานอื่นของรัฐที่สาคั
ํ ญในอันที่จะแนใจวาหนวยงานเหลานี้ทําหนาที่เปนศูนยรวมขอมูลเกีย่ วกับการบริการ
และการนําเสนอโครงการใหม ๆ ทีป่ ระชาชนสามารถเขาถึงขอมูลเหลานีไ้ ดอยางแทจริง
ขอมูลสมัยใหมและพิพธิ ภัณฑแคนาดา
พิพิธภัณฑแคนาดาใชเทคโนโลยีหลายรูปแบบในการใหขอ มูลและการบริการ เครือขายขอมูลมรดกทาง
วัฒนธรรม (The Canadian Heritage Information Network-CHIN) เปนเครือขายทางอิเล็คโทรนิคส
เปรียบเปนประตูสําคัญไปสูขอ มูลทางดานมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใหการบริการเชื่อมตอ (on-line)
แกลูกคาทีม่ าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ หองสมุด โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ชุมชน และแมแตนกั ทองเทีย่ ว ภารกิจของ
CHIN คือเปนตัวเขาถึงขอมูลดานการศึกษาและการบันเทิง และทําใหผทู ท่ี างานในพิ
ํ
พิธภัณฑไดรับทราบถึงกิจกรรม
ใหม ๆ รวมทั้ง สามารถเขาถึงขอมูลการประชุม การอภิปรายของผูทํางานพิพิธภัณฑในระดับอาชีพจากทุกมุมโลก
อีกดวย
คณะกรรมการเชื่อวา โปรแกรม CHIN สามารถนําไปประยุกตใชกับงานดานจดหมายเหตุได ทั้ง นี้
โดยใชวิธีการเชื่อ มตอขอมูล และในเดือนตุลาคม 1998 สภาวาดวยจดหมายเหตุของประเทศไดจัดทําโครงการ
เชื่อมโยงขอมูลเครือขายในลักษณะเดียวกันขึน้
ขอเสนอแนะขอที่ 36
คณะกรรมการเสนอแนะใหจดั สรางรูปแบบเครือขายจดหมายเหตุของประเทศขึน้ หลังจากทีเ่ ครือขาย
ขอมูลดานมรดกวัฒนธรรมดําเนินการเสร็จสิน้ แลว
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ความสนใจของชาวแคนาดาในเรือ่ งประวัตศิ าสตร
คณะกรรมการเห็นวาการแบงปนความรูและการเชื่อมโยงเครือขายระหวางโรงเรียนและสถาบันมรดก
ทางวัฒนธรรม จะชวยใหชาวแคนาดามีความรูเรื่องวัฒนธรรมมากขึ้น สถาบันมรดกทางวัฒนธรรมจะพูดถึงวีรบุรษุ
และประวัติในหนังสือ ภาพเขียน งานประติมากรรม โบราณสถาน ภาพลักษณ รูปภาพ และการลงบันทึกไว สวน
โรงเรียนจะมีขอมูลเกี่ยวกับการเรียนรู ดังนั้น หากใชขอมูลของสถาบันมรดกทางวัฒนธรรมผนวกกับหลักสูตร
ในโรงเรียน เด็ก ๆ จะมีโอกาสเรียนรูเ รือ่ งของประเทศตนมากยิง่ ขึน้
จากการสํารวจและวิจยั โดย Environics Research Group ในเดือนมกราคม 1999 แสดงใหเห็นวา
ชาวแคนาดาสวนใหญสนับสนุนใหมกี ารสอนประวัตศิ าสตรในโรงเรียน ชาวแคนาดามากกวา 97% รูสึกถึงความจํา
เปนทีเ่ ด็กจะตองรับรูเ กีย่ วกับเรือ่ งราวของถิน่ ทีอ่ ยูข องตน 88% ของประชากรระบุวา ประชาชนและเยาวชนชาวแคนาดา
สนใจทีจ่ ะเรียนรูป ระวัตศิ าสตรของประเทศ 45% ของประชาชน ไดรบั ความรูเ กีย่ วกับประวัตศิ าสตรนอกโรงเรียน
ซึง่ ตัวเลขนีแ้ สดงไวในตารางที่ 5.2

ตาราง 5.2
ทัศนคติตตอ ประวัติตศิ าสตรของประเทศแคนาดา
รายการ

%

ความจําเปนทีเ่ ด็กนักเรียนตองเรียนเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร

97

ความสนใจในการเรียนรูเ รือ่ งประวัตศิ าสตร

88

การเรียนรูใ นเรือ่ งประวัตนิ อกบรรยากาศในหองเรียน (จากการอาน, การเยีย่ มชม,
พิพิธภัณฑ, สือ่ กระจายเสียง

45

การเรียนรูป ระวัตศิ าสตรผา นสือ่ ประเภทใด
โทรทัศน
การเยีย่ มชมสถานทีท่ างประวัตศิ าสตรและสถานทีอ่ น่ื ๆ
การอานนวนิยายและวรรณคดี
การชมภาพยนตรและวิดที ศั น
การอานหนังสือพิมพและนิตยสาร
สนใจศึกษาในหองเรียน
หองสมุดและหอจดหมายเหตุ
เครือขายชุมชน
อินเตอรเนต
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67
44
43
34
34
27
24
24
21

จากรายงานแสดงใหเห็นวาควรมีการดําเนินการอยางตอเนื่องในเรื่องการสรางสรรค การฝกอบรม การผลิต
และการเผยแพร ความตอเนื่องเริ่มตั้งแตการสรางสรรคงาน และจบลงดวยการบริโภคจากผูช ม การสงวนรักษาก็เปน
ปจจัยและองคประกอบที่สาคั
ํ ญ เพราะผูสรางสรรคงานเหลานี้ตองใชขอมูลจากหองสมุด หอจดหมายเหตุ หอศิลป
และพิพธิ ภัณฑ เพื่อนํามาพัฒนางานของตน รสนิยมและความสนใจเปนสิง่ ทีเ่ กิดและดับสลับกันไป แตวรรณคดี
ศิลปะและโบราณวัตถุที่มนุษยสรางขึ้นจะตองคงอยูตอไป ทางเดียวที่จะเชื่อแนวาสิ่งเหลานี้คงอยูไดก็คือ รัฐบาล
แคนาดาตองลงทุนในเรือ่ ง "การสงวนรักษา" และ "การอนุรกั ษ" นั่นเอง
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การบริโภคของชาวแคนาดา
การอาน
การชมโทรทัศน
การฟงวิทยุ
การชมการแสดง
การเขาชมพิพธิ ภัณฑ หอจดหมายเหตุ และโบราณสถาน
การเปลีย่ นแปลงจํานวนประชากร
การทาทายทางการตลาด
ความสําคัญของขอมูลขาวสารในสภาวะการณตา ง ๆ
อาสาสมัคร
เด็กและเยาวชน
แหลงเงินทุนเพิม่ เติม
ขอสังเกต

บทที่ 6 : ผูบ ริโภคและผูเ ปนพลเมืองของประเทศ
สําหรับชาวแคนาดาแลวถือวา “วัฒนธรรม” เปนเรือ่ งของวิถีชีวติ ทีด่ าเนิ
ํ นอยูใ นชีวติ ประจําวัน ไมวา จะเปน
การอาน การฟงดนตรี ฟงวิทยุ ชมโทรทัศน รวมทั้ง เขาชมการแสดงตาง ๆ ดังนั้น กอนที่พูดถึงเรื่องบทบาทของ
รัฐบาลในการใหการสนับสนุนงานดานวัฒนธรรม เรานาจะมามองดูวา "วัฒนธรรม" ประเภทใดทีช่ าวแคนาดาชืน่
ชอบมากทีส่ ดุ
การบริโภคของชาวแคนาดา
จํานวนชาวแคนาดาที่เขาไปมีสว นรวมในกิจกรรมวัฒนธรรมมีอยูม ากกวาทีค่ ดิ ทัง้ ทีเ่ ปนศิลปะชัน้ สูงและ
กิจกรรมที่ดาเนิ
ํ นอยูในชีวิตประจําวัน ในตารางที่ 6.1 จนถึงตารางที่ 6.5 แสดงใหเห็นวาชาวแคนาดาเขารวมในกิจกรรม
วัฒนธรรมใดบาง
การอาน
จากสถิตเิ รือ่ งนิสยั การอานของชาวแคนาดา พบวาชาวแคนาดามากกวา 80% อานหนังสือพิมพ 60%
อานนิตยสาร และ 40% อานหนังสือ ในตาราง 6.1 จะแสดงใหเห็นในรายละเอียดได

52

สํานึกแหงถิ่นกําเนิดเปนบอเกิดแหงวัฒนธรรม

ตาราง 6.1
เฉลีย่ การอานของประชาชนชาวแคนาดา (1992)
ชาวแคนาดาซึ่งอาน
หนังสือพิมพ
อาทิตยทแ่ี ลว
ใน 12 เดือนทีผ่ า นมา

%
82.8
92.1

นิตยสาร
เมือ่ อาทิตยทแ่ี ลว
ใน 12 เดือนทีผ่ า นมา

61.8
79.7

ชาวแคนาดาซึ่งอาน

%

หนังสือ
อาทิตยทแ่ี ลว
ใน 12 เดือนทีผ่ า นมา

43.9
66.0

ประเภทของหนังสือ
นวนิยาย
ไมใชนวนิยาย
ไมไดระบุประเภท

34.9
30.4
34.7

การชมโทรทัศน
โดยเฉลี่ยชาวแคนาดาดูโทรทัศน 22.7 ชัว่ โมง ตออาทิตย และ 69% เปนสมาชิกระบบเคเบิลทีวี การรับชม
ตามชองสัญญาณตาง ๆ รวมทัง้ ภาษาของรายการเหลานีแ้ สดงไวในตารางที่ 6.2

ตาราง 6.2
ลักษณะนิสัสยั การชมโทรทัศนของชาวแคนาดา (1996-97)
แหลงทีม่ า

ภาษาอังกฤษ

ภาษาฝรั่งเศส

สถานีโทรทัศนสัญญาณในประเทศ

53.4

77.8

ระบบเคเบิลและจายเงิน

13.8

12.5

VCR

5.9

4.2

รับสัญญาณจากตางประเทศ

18.3

3.5

รายการโทรทัศนจากตางประเทศ (เสียเงิน) และรายการพิเศษ

5.9

0.7
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การฟงวิทยุ
ชาวแคนาดาโดยเฉลีย่ ฟงวิทยุ ประมาณ 19.9 ชัว่ โมง ตออาทิตย ดูไดจากตาราง 6.3

ตาราง 6.3
นิสัสยั การฟงวิทยุของชาวแคนาดา (1997)
รายการวิทยุ

% เวลาของการฟง

เพลงสมัยใหม

38.7

เพลงลูกทุง

13.4

รายการสนทนาพาที

13.2

CBC

9.3

ชมการแสดง
ชาวแคนาดาสนใจเขาชมการแสดงทุกรูปแบบ รายละเอียดดูไดจากตาราง 6.4

ตาราง 6.4
การเขาชมการแสดง (1993 - 1997)
1993 - 1994

1994 - 1995

1996 - 1997

ละคร
ดนตรี
ฟอนรํา
ละครเพลง (Opera)
รวม
ภาพยนตร

8,207,000
3,188,000
1,231,000
638,000
13,264,000
78,812,000

8,469,000
3,217,000
1,115,000
751,000
13,552,000
83,766,000

7,760,248
3,446,580
1,307,153
687,739
13,201,720
91,800,000

รวมทั้งสิ้น

92,076,000

97,318,000

105,001,720
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การเขาชมพิพธิ ภัณฑ หอจดหมายเหตุ และโบราณสถาน (ระหวางป 1992 – 1996)
สถิตกิ ารเขาชมพิพธิ ภัณฑ, หอจดหมายเหตุ, โบราณสถาน และอุทยาน ไดแสดงไวในตาราง 6.5

ตาราง 6.5
การเขาชมพิพิพธิ ภัณฑ, จดหมาย และแหลงโบราณสถาน (1992 - 1996)
1992 - 1993

1993 - 1994

1995 - 1996

พิพิธภัณฑและหอศิลป

24,883,000

25,445,000

26,882,000

โบราณสถาน

16,725,000

17,020,000

16,535,000

หอจดหมายเหตุ

905,000

933,000

641,000

อุทยานแหงชาติ

53,866,000

56,307,000

58,483,000

จากสถิตขิ องผูช มขางตน แสดงใหเห็นอยางแจมชัดวาชาวแคนาดาสนใจกิจกรรมในเรือ่ งวัฒนธรรมมาก
การสนับสนุนเงินจากรัฐบาลแคนาดาแกสถาบันทางดานวัฒนธรรมเปนสวนสําคัญ ชวยใหเกิดการสรางงานและผูช ม
หลัง่ ไหลมาชมกิจกรรมทางวัฒนธรรม รัฐเสนอใหมกี ารจําหนายตัว๋ ในราคาทีผ่ บู ริโภคสามารถซือ้ หาได และบางครัง้
ก็เขาชมไดโดยไมตอ งเสียคาผานประตู สิง่ เหลานีช้ ว ยใหบริษทั ศิลปการแสดงสามารถขยายโครงการดานการแสดง
การละคร และการจัดดนตรีในสวนสาธารณะ ในหางสรรพสินคาและสถานทีอ่ น่ื ๆ
อยางไรก็ดี ตัวเลขที่แสดงไวในตารางขางบนจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อจํานวนประชากรของประเทศ
เปลีย่ นไปซึง่ การเปลีย่ นแปลงนีจ้ ะทําใหหนวยงานทางดานวัฒนธรรมนําไปเปนขอมูลและมีโอกาสสรางงานมากยิง่ ขึน้
การเปลีย่ นแปลงจํานวนประชากร
ในขณะทีจ่ านวนเด็
ํ
กอายุตากว
่ํ า 15 ป นอยลง จํานวนเด็กเล็กก็สงู มากขึน้ จากการศึกษาดานประชากร
พบวาในชวงป 1960 35% ของประชากรเปนเด็กอายุต่ํากวา 15 ป มีเพียง 8% ซึง่ เปนผูส งู อายุเฉลีย่ แลวอายุ 65 ป
หรือสูงกวา จากตัวเลขนีพ้ ยากรณไดวา ในป ค.ศ. 2036 25% ของประชากรจะเปนผูสูงอายุ 65 ป หรือสูงกวา หรือ
พูดไดวาประมาณ 8.7 ลานคนของผูสูงอายุ จํานวน 500,000 คน จะมีอายุสงู ถึง 90 ป
นอกจากนี้ จํานวนผูอพยพก็สูงมากขึ้น ผูอ พยพมาจากประเทศในแถบเอเชียและตะวันออกกลางมากที่
สุดคิดเปนจํานวน 48% ของผูอ พยพทีย่ า ยเขามาตัง้ ถิน่ ฐานอยู ณ ประเทศแคนาดาระหวางป ค.ศ. 1981 และ 1991
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จากการเปลีย่ นแปลงของประชากรดังกลาวขางตนสงผลกระทบตามมา 3 ประการคือ
1) จํานวนอายุของผูชมกิจกรรมวัฒนธรรมสูงขึ้น
2) จํานวนผูอพยพที่สูงขึ้นมีอิทธิพลตอการเลือกชมงานวัฒนธรรม
3) ความพยายามในเรือ่ งการตลาดตองมีมากขึน้ เพือ่ เรียกรองความสนใจจากผูช ม
ทาทายตลาด
Michle Martin แหงมหาวิทยาลัย Carleton กลาวไวในเรื่องความสําคัญของประชากรที่มีผลตอ
การผลิตงานทางดานวัฒนธรรมวา
"เราตองพัฒนาการผลิตและใหสิ่งที่ดีที่สุดตอชาวแคนาดา กลยุทธในเรือ่ งนโยบายวัฒนธรรมในสังคมโลก
เปนกลไกทีส่ ําคัญที่สุด … เราอาศัยอยูใ นสังคมแหงการบริโภค ทีซ่ ง่ึ ทุกคนโฆษณาวาสินคาของตนดี
และดีเปนทีห่ นึง่ ของโลก เราจะใชสื่อเหลานี้มาสรางกลยุทธทางวัฒนธรรมไดอยางไร?"
ในประเทศแคนาดาและประเทศทีเ่ จริญแลว ขอมูลเพือ่ การพัฒนานโยบายและกิจกรรม การผลิต และ
การบริการดานวัฒนธรรมไดจากการเลือกบริโภคงานวัฒนธรรมของผูบ ริโภคนัน่ เอง มีกจิ กรรมใหผบู ริโภคเลือกมาก
เทาใด การกระจายตลาดก็ยอ มสามารถกระทําไดมากขึน้ เทานัน้
ดวยเหตุดังกลาว คณะกรรมการจึงเห็นวา ผูบริโภคเปนดัชนีหลักในการกําหนดตลาด พัฒนาอุตสาหกรรม
กระตุน ใหองคกรทางวัฒนธรรมแขงขันกันเพือ่ ใหการบริการและจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทีด่ ที ส่ี ดุ มีผกู ลาววา ไมวา
จะทํากิจกรรมใด : เลนกีฬา อานหนังสือ อานนิตยสาร ชมพิพิธภัณฑ ใชเวลาในสวน เขาประชุมในการประชุม
ปฏิบตั กิ าร ไปชมภาพยนตร หรือเดินทางไปเยี่ยมบานหรือเดินทางตางประเทศ ทั้งหลายทั้งปวงเหลานี้ถือเปนสิ่ง
เพิ่มพลังงานใหกบั ชีวติ ทําจิตใหมีความสุข ละทุกขจากงานประจํา William Blake กวีไดเคยสรุปไววา "สิง่ เหลานี้
ลวนเปนสิง่ ทีม่ นุษยทําตามความตองการของหัวใจ"
ดังนั้น รัฐบาลตองนําขอมูลเหลานี้มาประกอบการพิจารณา เพื่อจัดทําเปนนโยบายและใหการชวยเหลือ
ตอไป
ความสําคัญของขอมูลขาวสารในภาวะการณตา ง ๆ
ในป ค.ศ. 1991 ไดมีการสํารวจเกีย่ วกับรสนิยมและความชอบของชาวแคนาดาภายใตหวั ขอ "การพบ
ปะกันระหวางประชาชน” และ “ศิลปะในสังคมของชาวแคนาดา" ในการสํารวจสรุปไดวา
1. ชาวแคนาดานิยมชมชืน่ งานดานศิลปการแสดงและดานทัศนศิลป
2. ในขณะทีก่ ารเขาถึงเอกสารสิง่ ตีพมิ พทางดานวัฒนธรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ตองมีการพัฒนา การบริการ การรับ-สงขอมูลเหลานีใ้ หดยี ง่ิ ขึน้ ตามไปดวย
3. ตลาดศิลปะยังไมสามารถสนองความตองการของผูช มไดทง้ั หมด
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นอกจากนี้ เห็นวารัฐควรมีวธิ กี ารทางศุลกากรทีจ่ ะชวยใหงานทางดานทัศนศิลปและศิลปการแสดงมีการ
แขงขันกันทัง้ ในตลาดในประเทศและตางประเทศ และแนใจวาทําใหเกิดการแบงปนทางการตลาดและศิลปนมีชอ งทาง
ในการหาเลีย้ งชีพ ขอมูลทางดานวัฒนธรรมควรมีมากและเลือกใชไดเชนเดียวกับขอมูลในดานอืน่ ซึง่ มีมากพอทีจ่ ะ
นํามาใชประกอบการพิจารณาการดําเนินธุรกิจของประเทศได
ขอเสนอแนะที่ 37
คณะกรรมการเสนอแนะวากระทรวงมรดกวัฒนธรรมตองแนใจวาการเก็บรวบรวมสถิติในเรื่องกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมจะตองอยูใ นคุณภาพเดียวกัน และสามารถนําไปใชในงานดานอืน่ เพือ่ เศรษฐกิจของประเทศได
ขอเสนอแนะขอที่ 38
คณะกรรมการเสนอแนะใหมีการจัดทําขอมูลดานผูบริโภคงานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมใหเปน
ปจจุบนั มากขึน้
อาสาสมัคร
ชาวแคนาดาแมจะไมไดเปนผูช ม แตดวยใจรักในงานศิลปะ บางคนก็จะเขาไปเปนอาสาสมัครรวม
ทํางานกับกลุม ตาง ๆ เชนในคณะนักรองประสานเสียง วงดนตรีออเคสตรา กลุม ละคร กลุม นักแสดง ฟอนรํา การ
ประชุมปฏิบตั กิ ารดานทัศนศิลป กลุม นักเขียน กลุม ผูส รางภาพยนตร และวิดที ศั น เปนตน บางคนก็ทางานเพื
ํ
่อ
เตรียมกาวไปเปน "นักแสดง" ดวย แตบางกลุม ก็เขาไป "มีสวนรวม" ทํางานวัฒนธรรมดวยใจรักอยางแทจริง
สมัยกอ นสงครามโลกครั้ง ที่ 2 ประเทศแคนาดายังไมมีโ รงละครและนักแสดงอาชีพ จะมีก็เ พียง
โรงละครของชุมชนซึง่ ชาวบานหาชมไดโดยงาย โรงละครนีน้ อกจากจะเปนเวทีสาหรั
ํ บนักแสดงจริงแลวยังเปนเวทีฝก ซอม
ใหผูชมซึ่งสนใจอาชีพนักแสดงไดพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองอีกดวย
คณะกรรมการเห็นพองวา ฐานจากงานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมตองเกิดจากชุมชน ศิลปนก็เหมือนกับ
ผูช มคือตองคิดวาตัวเองเปนสวนหนึง่ ของชุมชน และสรางงานเพื่อชุมชนของตน งานวัฒนธรรมของประเทศจะยืนหยัด
อยูไดก็ดวยความชวยเหลือจากอาสาสมัครและผูใหการสนับสนุน หนวยงานรากหญาของชุมชนและหนวยงานของรัฐ
มารวมมือกันผดุงงานวัฒนธรรม ประชาชนไมจากั
ํ ดเพศและวัยไดเขามาอุทิศเวลาและแรงกายชวยเหลืองานวัฒนธรรม
ของประเทศ ในประเทศแคนาดาจากสถิติกลาวไววาในป 1967 เยาวชนอายุตั้ง แต 15 ป ขึ้นไป เขามาชวยงาน
วัฒนธรรมมากกวา 45% และมีอาสาสมัครมากกวา 16.8 ลานคน แตหลังจากนั้นมาความชวยเหลือของอาสาสมัคร
เริม่ ลดนอยลง เจาหนาทีแ่ หงพิพธิ ภัณฑ นาย Robert James Glenbow ไดเสนอโครงการสรางแรงจูงใจโดยใชวธิ ี
การลดภาษีใหแกผทู างานด
ํ
านวัฒนธรรม โดยพิจารณาจากจํานวนชัว่ โมงทีอ่ าสาสมัครอุทศิ ตนใหแกการทํางาน ดวย
วิธนี อ้ี าจจูงใจใหมอี าสาสมัครเพิม่ มากขึน้ โครงการนีร้ ฐั บาลจะตองนําไปพิจารณาหาลูท างดําเนินการตอใหเกิดผลให
เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะขอที่ 39
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวัฒนธรรมดวยความรวมมือกับหนวยงานของรัฐสํารวจ
ความเปนไปไดในการพัฒนาแรงจูงใจซึ่งจะทําใหอาสาสมัครไดรบั การยกเวนภาษีในกรณีทเ่ี ขาไปสนับสนุนการดําเนิน
งานดานวัฒนธรรม
เด็กและเยาวชน
คณะกรรมการเห็นพองกับมติทป่ี ระชุมดานศิลปะ (The Canadian Conference of the Arts) ทีไ่ ด
ระบุวา ในการที่จะใหอนุชนรุนหลังไดเขามาเปนผูสนับสนุน เปนผูชม และเปนผูอุปถัมภงานศิลปะนั้น สิ่งสําคัญ
ที่สุดขึ้นอยูกับการดํารงอยู ความเจริญงอกงามของผลงานศิลปะและอุตสาหกรรมวัฒนธรรม"
ในรายงานทีเ่ สนอตอคณะกรรมการฯ ไดกลาวถึงความจําเปนที่จะใหเยาวชนไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของวัฒนธรรมพอ ๆ กับความสําคัญทางเศรษฐกิจ ผูท ท่ี างานด
ํ
านสือ่ ไมวา จะเปนวิทยุหรือโทรทัศนควรจัดทํารายการ
ดานวัฒนธรรมเพื่อใหเด็กไดมีโอกาสชื่นชมกับเอกลักษณและความเปนชาติ คณะกรรมการดานเด็กและสื่อ ทาง
โทรทัศนไดเสนอไววา
"หากผูที่ทํางานดานวิทยุกระจายเสียงไมพัฒนาผลงานใหเยาวชนไดซาบซึ้งและสนใจในรายการตาง ๆ
ที่แสดงถึงเอกลักษณของชาติไดแลว เปนทีเ่ ชือ่ แนวา เยาวชนเหลานีเ้ มือ่ เจริญเติบโตขึน้ ก็จะไมสนใจงานวัฒนธรรมของชาติ
รายการโทรทัศนสําหรับเด็กเปนจุดทีน่ ําความสนใจสูเ ด็กไดเร็วทีส่ ดุ และดีทส่ี ดุ ดังนั้น ผูสรางงานดานนี้ตองผลิตงาน
ออกมาในทุกรูปแบบไมวา จะเปนทางดานดนตรี หรือการละคร"
ปจจุบนั หนังสือ นิตยสาร รายการโทรทัศน และสือ่ วัสดุอปุ กรณสมัยใหมไดรบั ความสนใจทัง้ ในระดับ
ชาติและระดับนานาชาติ ความตองการในตลาดตางประเทศจะชวยสรางโอกาสแกผผู ลิตผลงานวัฒนธรรมสําหรับ
เด็กมากขึน้ ตลอดระยะเวลา 30 ปทผ่ี า นมา รัฐบาลกลางไดใหความชวยเหลือในการพัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณสมัยใหม
ในโปรแกรมตาง ๆ มากมาย อาทิ ผานทางโครงการสภาศิลปะในเรือ่ งการอานและการรูห นังสือ และการใหรางวัล
เชน รางวัล Governor General's Literary Awards เปนตน อยางไรก็ดี มีขอ เสนอแนะเพิม่ เติมวารัฐบาลกลาง
ควรใหความชวยเหลือแกผเู ชียนและผูส รางงานสําหรับเด็กเปนการเฉพาะอีกดวย
ขอแนะนําขอหนึง่ ทีค่ ณะกรรมการไดรบั ก็คอื นักเขียนภาพ/ การตนู และนักเขียนสําหรับเด็กควรไดรับ
ความชวยเหลืออยางเทาเทียมกับโครงการอื่น และควรบรรจุโครงการไวในโครงการการอานและการรูห นังสือ ซึ่งเปน
โครงการอยูใ นความดูแลของสภาศิลปะแหงประเทศแคนาดาดวย
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สําหรับในระดับจังหวัดไดสนับสนุนใหศิลปนเขาไปเปนครูและผูฝกการอบรมในการประชุมปฏิบัติการ
ตาง ๆ กิจกรรมเหลานีช้ ว ยไดมากเพราะเปนการสรางผูช มในอนาคต ขณะเดียวกันก็กระตุนใหเกิดศิลปนในอนาคตดวย
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา การจัดทําโครงการโดยการนําศิลปนไปสอนในโรงเรียน การจัดทําโครงการระดับ
จังหวัด และแสดงผลงานของศิลปน เหลานี้ลว นเปนสิ่ง ที่ควรลงทุนเพราะจะไดรับผลในระยะยาวและประชาชน
สามารถเขาไปมีสว นรวมในการพัฒนางานวัฒนธรรมในรูปแบบตาง ๆ นีใ้ หเกิดผลได
ขอเสนอแนะขอที่ 40
คณะกรรมการเสนอแนะใหรฐั บาลกลางจัดทําโครงการและการใหบริการที่เด็กสามารถเขาถึงสื่อทางดาน
วัฒนธรรมและกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางแทจริง
ขอเสนอแนะขอที่ 41
คณะกรรมการเสนอแนะใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมรดกวัฒนธรรม รองขอใหสภาเพื่อศิลปะของ
ประเทศแคนาดาปรับปรุงแกไขนโยบายและโครงการเพื่อใหแนใจวาโครงการเหลานี้สนับสนุนและกระตุนใหเกิดกิจ
กรรมวัฒนธรรมขึน้ ในชีวติ ในวัยเด็กของชาวแคนาดา
แหลงเงินทุนเพิ่มเติม
รัฐบาลเพียงแหงเดียวไมสามารถชวยเหลือในดานงบประมาณได จําเปนตองจัดหางบประมาณเพิ่มเติม
จากหนวยงานอื่น ไมวา จะเปนจากหนวยงานภาคเอกชน จากเพื่อนรวมงาน จากที่ประชุม จากกองทุน หรือจากการ
สรางองคกรขึ้นเปน "เพื่อน" ที่จะสนับสนุนงานดานวัฒนธรรมตอไปในอนาคต
ชาวแคนาดาไมวาจะอยูในเมืองเล็กหรือเมืองใหญตางชื่นชมวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมของตน
และพยายามหาทางสนับสนุนในหลายวิถีทาง วิธีการขยายความรวมมืออีกทางหนึง่ ก็คือ หนวยงานสาธารณะและชุมชน
ธุรกิจตองเชือ่ มโยงประสานสัมพันธทางานด
ํ านวัฒนธรรมดวยกัน
ตัวอยางหนึง่ ทีเ่ ห็นไดในเรือ่ ง “ความรวมมือ” ของชาวแคนาดากับประเทศอื่น ก็คอื การทํางานที่ประเทศ
อังกฤษ มูลนิธขิ องนักธุรกิจชาวแคนาดาทีส่ นับสนุนงานทางดานศิลปะทํางานรวมกับกระทรวงมรดกวัฒนธรรมของ
ประเทศอังกฤษ รัฐบาลกลางของประเทศอังกฤษพยายามจัดหาผูสนับสนุนงานศิลปะหนาใหม ๆ ใหเขามารวมกัน
ทํางานศิลปะ ดวยวิธีนี้ทําใหมีแรงสนับสนุนจากหนวยงานเอกชนเพิ่มมากขึ้นและไดรับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มขึ้นดวย
สําหรับองคกรนี้ไดรับสนับสนุนดานการเงินเพื่องานศิลปะเปนเงินจํานวน 10 ลานเหรียญ
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ในประเทศแคนาดา รัฐบาลเองก็ทางานร
ํ วมกับหนวยงานเอกชนเชนกัน เชน บริษทั โทรศัพท Bell แคนาดา
รวมงานกับ Stentor Alliance และ “กลุมเพื่อน” ของหอสมุดแหงชาติจัดทําโครงการระบบดิจิตอลใหแกหองสมุด
เปนตน รัฐบาลจะมีสวนชวยในเรื่องนี้ไดอีกมากหากสามารถกําหนดนโยบายในเรื่องระบบภาษีและการบริจาคจาก
หนวยงานเอกชน ไดอยางชัดเจน
ขอเสนอแนะขอที่ 42
คณะกรรมการเสนอแนะใหก ระทรวงมรดกวัฒนธรรมปรึกษากับกระทรวงการคลังและกระทรวง
สรรพากรในอันทีจ่ ะออกกฎหมายกระตุน ใหมผี บู ริจาคเงินเพือ่ งานวัฒนธรรมเพิม่ มากขึน้
ขอเสนอแนะขอที่ 43
คณะกรรมการเสนอแนะใหภายใน 2 ป หลังจากเสนอรายงานนี้ กระทรวงมรดกวัฒนธรรมจะตอง
ดําเนินการดังนี้
1) ใหขอ มูลเกีย่ วกับการหาทุน การพัฒนาเพื่อนรวมงาน สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมใหเกิดใน
หนวยงานภาคเอกชน
2) พัฒนาในเรือ่ งการประชุมปฏิบตั กิ ารเพือ่ ใหเกิดการแบงปนขอมูลระหวางสถาบันทางวัฒนธรรม
ทัง้ นี้ เพือ่ ใหมกี ารใชเทคโนโลยีสมัยใหมอยางเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพ
ขอสังเกต
ศิลปนชาวแคนาดารูซ ง้ึ ดีวา งานศิลปะจะหมดความหมายหากไมไดรบั ความสนใจจากผูช ม ในอัลบัม้ ป
1996 ของ นาย Bruce Cockburn ชือ่ The Charity of Night : ไดกลาวไวถึงความสัมพันธระหวางผูชมและ
ผูสรางสรรคงานวา “ขาดจากกันไมได”
คณะกรรมการเห็นพองกันวาการจัดทํานโยบายวัฒนธรรมจะตองพิจารณาจากความเชื่อมโยงระหวาง
ศิลปน ชุมชน และผูช ม และการจัดทํานโยบายจะมัน่ คงหากไดรบั ความรวมมือจากประชาชนทุกคน ทุกหมู ทุกเหลา
รวมทัง้ จากหนวยงานเอกชน และหนวยงานดานศิลปะอื่น ๆ
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ผูสรางสรรคงาน
บทบาทของหนวยงานวัฒนธรรม
การเปนเจาของกิจการ
เฉลิมฉลองวิสัยทัศนของการสรางสรรคงาน
บทบาทสําคัญของรัฐบาลแคนาดา
ลดอัตราการสูญเสีย
เงินทุนของรัฐบาล
จุดเนน
ขอเสนอแนะ

บทที่ 7 : บทสรุปและขอเสนอแนะ
ผูส รางสรรคงาน
เราตองการผูสรางสรรคงาน ดวยแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม ๆ เพื่อใหเกิดสถานภาพใหม ๆ กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในสังคมและเกิดพื้นฐานการสรางงานทางดานวัฒนธรรม หากปราศจากความสามารถของพวกเขา
เหลานี้ เราก็ไมสามารถเผยแพรอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมของเราในตลาดตางประเทศได
ลักษณะการสรางงานของกลุมผูสรางงานศิลปะในประเทศแคนาดา สวนใหญเปนงานสะทอนใหเห็น
ความเปนชาติและเอกลักษณที่โดดเดนทางวัฒนธรรม แตเมือ่ เทียบผลงานกับรายไดแลวจะเห็นวาไมสมั พันธกนั เลย และ
งบประมาณจัดสรรใหบคุ คลเหลานีก้ ย็ ง่ิ นอยลงไปอีก รัฐควรเพิม่ การสนับสนุนดานการเงินใหแกศลิ ปนในระยะเวลา
ที่ยาวพอควร
รัฐบาลตองยอมรับความจริงที่วาการพิทักษผลงานสรางสรรคของศิลปนเปนเรื่องสําคัญ รัฐตองดําเนินการ
ในเรื่องกฎหมาย เรือ่ งลิขสิทธิท์ ต่ี อ งปรับปรุงเพือ่ ใหสอดคลองและทันกับเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลงอยูใ นขณะนี้ รวมทั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับสถานภาพของศิลปนซึง่ รัฐบาลกลางและรัฐบาลในระดับจังหวัดตองรวมมือกันทางดานกฎหมายให
กฎหมายทัง้ สองฉบับมีผลบังคับใช
บทบาทของหนวยงานวัฒนธรรม
หนวยงานวัฒนธรรมถือเปนพาหะสําคัญสําหรับผูส รางสรรคงานศิลปะ เปนสถานทีใ่ หรฐั บาลไดสง ผาน
ความชวยเหลืองานดานวัฒนธรรมทัง้ ในดานนโยบายและโครงการ รวมทัง้ กระตุน ใหเกิดการมีสว นรวมและชืน่ ชม
ในงานวัฒนธรรมของชาติ
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บทบาทตอไปของหนวยงานวัฒนธรรมคือตองมีวสิ ยั ทัศนในการจัดการเกีย่ วกับงานวัฒนธรรม ควรเปน
ผูนาในการสร
ํ
างกลยุทธและกําหนดทิศทางที่จะนําไปสูน โยบายของรัฐ จัดทําแนวคิดใหมทจ่ี ะนําไปสูข อ กฎหมายใหมที่
สําคัญในอนาคต
การเปนเจาของกิจการ (Self-employment)
ผูสรางงาน/ศิลปนสวนใหญมักเปนเจาของกิจการหรือนายจางตนเอง ซึ่งกอใหเกิดปญหาในเรื่อง
กฎหมาย หรือสุขภาพ เรื่องการประกันและเรื่องภาษีตามมา คณะกรรมการเห็นวาการจัดทํากฎหมายและขอบังคับ
ตาง ๆ ใหชัดเจนจะเปนพื้นฐานที่มั่นคงในอันที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของศิลปนในประเทศ
แคนาดา
หัวขอเกีย่ วกับ "การจางงาน/การเปนเจาของกิจการ" นีค้ อ นขางซับซอนและเกีย่ วเนือ่ งกับหลายกระทรวง
แตเนื่องจากเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมของชาวแคนาดา ชาวแคนาดาตองเผชิญหนากับการเปลี่ยน
แปลงกับลักษณะการจางงานในประเทศจาก "การเปนผูไ ดรบั คาแรง" เปน "เจาของกิจการ/ผูวาจางตนเอง" ดังนั้น
รัฐ บาลตองเรง ดําเนินการเพื่อ จะไดเปน ประโยชนแกทุก อาชีพในภาพรวมมิใชเฉพาะผูสรางสรรคงานหรือศิลปน
เทานั้น
เฉลิมฉลองวิสัยทัศนของการสรางสรรค
วั ตถุ ป ระสงค ห ลั ก หนึ่ ง ข อ ที่ รัฐ บาลแคนาดาตองเผชิญก็คือ การพัฒ นาและความเจริญงอกงามของ
การสรางงานดานวัฒนธรรมในชุมชนของทั้ง 2 ภาษา ภาษาอังกฤษและภาษาฝรัง่ เศสในเรือ่ งนีค้ ณะกรรมการเห็นวา
รัฐบาลไดดําเนินการประสบผลสําเร็จในขั้นหนึ่งแลว แตรัฐ บาลก็ตอ งดําเนินการอยางตอเนื่อ ง ในอนาคตเชื่อวา
นโยบายวัฒนธรรมของรัฐบาลจักกระตุนใหเกิดการผลิตทางดานวัฒนธรรม นวัตกรรม และการบูรณาการแนวคิด
จากทุกหมูเ หลาโดยไมมสี ง่ิ ใดมาเปนอุปสรรคการสรางสรรคน้ี
บทบาทสําคัญของรัฐบาล
รัฐบาลใหการสนับสนุนหลายโครงการ อาทิ โครงการวัฒนธรรมสัญจรของบริษทั ศิลปการแสดง การจัด
นิทรรศการสัญจรของพิพิธภัณฑและหอศิลป รวมทั้ง การจัดสงหนังสือไปยังระดับตําบล เมือง และภูมภิ าคตาง ๆ
คณะกรรมการไดสังเกตวาเมื่อเกิดปญหาดานการเงิน โครงการนีจ้ ะเปนโครงการแรกทีไ่ ดรบั ผลกระทบ รัฐบาลตอง
ทําใหโครงการเหลานี้คงอยูและตองทําใหหนวยงานในภูมิภาคไดเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนงานวัฒนธรรม
ประเทศแคนาดามีพื้นที่กวางใหญไพศาลและวัฒนธรรมก็หลากหลาย ดังนั้น คณะกรรมการฯ เชื่อวาการดําเนิน
”โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางภูมิภาค” จะทําใหประชาชนเกิดความเขาใจ รักและหวงแหนวัฒนธรรมและ
รูส กึ ถึงความเปนชาติมากยิง่ ขึน้
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ลดอัตราการสูญเสีย
ปญหาดานงบประมาณมีผลใหหนวยงานดานมรดกวัฒนธรรมจําเปนตองพิจารณาและปรับปรุงกลยุทธ
ในการเก็บรักษามรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้ง ตองตัดสินใจดวยวาจะ "เก็บอะไร” และ “เก็บอยางไร” จะเก็บวัสดุทม่ี ี
คาทุกชิน้ ไมใหสญ
ู หายก็ตอ งใชงบประมาณมาก มีงบประมาณนอยก็เก็บรักษาวัสดุวัฒนธรรมไวไดนอยชิ้น ผลงาน
วัฒนธรรมก็สูญหาย ดังนั้น ปญหาเรื่อง “การสงวนรักษา” จึงจําเปนเรงดวนมากกวาเรื่องอื่น ๆ และหากปราศจาก
งบประมาณแลวก็ไมสามารถทําไดเชนกัน ยกตัวอยางเชน รายการโทรทัศน เรื่อง La Famille Plouffe ซึ่งเปน
รายการที่ชาว Quebec ชื่นชมมากรายการโทรทัศนเรื่องนี้เปนเรื่องที่มีคุณคาในดานประวัติศาสตรของ Quebec
และของประเทศแคนาดา แตรายการนี้ตอ งยุติไ ปในที่สุด เพราะงบประมาณที่ไดรับ การสนับสนุนมาถึงชาเกินไป
สิ่งนี้ไมควรเกิดขึ้นกับงานวัฒนธรรมดานอื่น ๆ ไมวา จะเปนงานหอสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ หรือหอศิลป
เงินทุนของรัฐ
แมวารัฐบาลจะชวยเหลือดานความจําเปนขั้นพื้นฐานทางดานวัฒนธรรม เชน อาคารสถานที่ อยางมาก
แลวก็ตาม แตกย็ งั ขาดงบประมาณสนับสนุนในเรือ่ งการดูแลรักษาและการพัฒนา บางอาคารซึ่งสรางมาตั้งแตสมัย
เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปของประเทศในป 1967 เกาทรุดโทรมตองการการซอมแซม รัฐบาลควรรอบคอบในการ
จัดสรรงบประมาณเพือ่ การนีไ้ วดว ย
จุดเนน
จากรายงานฉบับนี้เห็นไดวามีเหตุ 2 ประการที่ชัด เจน นั่นคือ 1. ตองมีการเปลี่ยนแปลง 2. จาก
ผลการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รัฐบาลตองกําหนดนโยบายและโครงการดานวัฒนธรรมใหมเพื่อใหประชาชน
แคนาดาไดรบั ความสนุกสนานเพลิดเพลินมากยิง่ ขึน้
การเปลีย่ นแปลงจะมีผลตอกฎหมายของประเทศในเรือ่ งความเปนชาติ มีกฎหมายของรัฐบาลอยูห ลายขอ
ทีก่ าหนดให
ํ
บริษทั กระจายเสียงทัง้ วิทยุและโทรทัศนของประเทศ ตองสอดแทรกเรื่องของประเทศและของความเปนชาติ
ลงในรายการตาง ๆ ดวย และเนื่องจากดังกลาวมาแลวขางตนถึงความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของสื่อสมัยใหม
ทีส่ ามารถโยงใยถึงกันไดโดยผานระบบดาวเทียมหรือใยแกว ดังนั้น รัฐบาลตองกําหนดกลไกในการเผยแพรผลงาน
ทางวัฒนธรรมในสื่อเหลานี้อยางมีประสิทธิภาพ กลไกนี้รวมหมายถึงพัฒนาการดําเนินการ การประเมินผล และ
การปรับปรุงแกไขกฎหมาย นโยบายและโครงการตาง ๆ ดานวัฒนธรรม ซึ่งตองเรงดําเนินการใหทนั ตอการเปลีย่ นแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก และตองดําเนินการนับแตบดั นี้
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ประเทศแคนาดาตองการผูสรา งสรรคงาน เพราะงานของเขาเหลานี้จ ะบอกแหลงเชื่อ มโยงระหวาง
สํานึกแหงความเปนเจาของสถานทีแ่ ละความคิดในการสรางวิถชี วี ติ ซึง่ ยังคงปรากฎอยู เพือ่ ใหศลิ ปนเหลานีป้ ระสบผล
สําเร็จในการสรางงาน เขาตองการโอกาสที่จะสรางสรรคและบันดาลงานใหเปนไปตามที่วาดหวังไว การที่จะทําให
สิ่งเหลานี้ประสบผล พวกเขาตองไดรับกิจกรรมเสริมอาทิ การฝกอบรม วิธีการสรางงานและเผยแพรผลงาน และ
แนนอน “ผูชม” งานวัฒนธรรมตองไดรับการแบงปน ไดมีการชื่นชม สนุกสนาน สงวนรักษา และสามารถถายทอดไปสู
อนุชนรุนหลัง
รัฐบาลแคนาดาเองไมสามารถสรางสรรคงานศิลปะไดแตสามารถชวยไดอยางมากในการกระตุนให
ศิลปนและผูม วี สิ ยั ทัศนดา นตาง ๆ ไดเขามาระดมความคิดและสรรพกําลังสรางสรรคงานศิลปะ สรางสรรคผลงาน
เพือ่ ประชาชนในโลกไดมกี ารแบงปน สนุกสนาน และสงวนรักษาวัฒนธรรมนีไ้ วเปนมรดกของโลกตอไป

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ 1
คณะกรรมการเสนอแนะวา
1.1 สภาศิลปะแหงประเทศแคนาดา ซึ่งเปนหนวยงานหลักของรัฐบาลในอันที่จ ะใหการสนับสนุน
ผูสรางสรรคงาน จะตองใหทนุ สนับสนุนผูส รางสรรคงานเหลานีอ้ ยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหเขาเหลานี้
ไดอุทิศตนเต็มเวลาในการสรางสรรคงาน รัฐบาลแคนาดาตองดําเนินการกระตุนใหเกิดการสนับสนุน
ในระยะยาวและอยางยัง่ ยืน
1.2 ตองจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ตามที่สภาศิลปะแหงประเทศแคนาดารองขอเพื่อใหการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะขอ 1.1 สัมฤทธิผ์ ล
1.3 กระทรวงมรดกวัฒนธรรมดวยความรวมมือกับสภาศิลปะแหงประเทศแคนาดาตองพัฒนาแผนงาน
เพือ่ ใหไดงบประมาณสําหรับดําเนินการในขอเสนอแนะขอ 1.2 และตองรายงานใหคณะกรรมการ
ทราบภายในระยะเวลา 1 ปหลังจากเสนอรายงาน
ขอเสนอแนะที่ 2
คณะกรรมการเสนอแนะวา
2.1 กระทรวงมรดกวัฒนธรรมจะตองมั่นใจวาโครงการของรัฐบาลในเรือ่ งการจางงาน/การเปนเจาของ
กิจการจะตองรวมหมายถึง ความสนใจของศิลปนและผูสรางสรรคงานดวย
2.2 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมรดกทางวัฒนธรรมแตงตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจเพือ่ ปรับปรุงแกไขใน
เรือ่ ง "การจางงาน/การเปนเจาของกิจการ" ในสวนงานดานวัฒนธรรม ผูแ ทนในคณะทํางาน
เฉพาะกิจตองประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ ไดแก กระทรวงสรรพากร กระทรวงการคลัง
กระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยตองรายงานผลตามขอเสนอแนะนีภ้ ายใน 1 ป

64

สํานึกแหงถิ่นกําเนิดเปนบอเกิดแหงวัฒนธรรม

ขอเสนอแนะที่ 3
คณะกรรมการเสนอแนะวา
3.1 ในโครงการของรัฐบาลตองสนับสนุนการแปรรูปเดิมของสื่อวัฒนธรรม เชน หนังสือ ดนตรี
ภาพยนตร ภาพลักษณ ใหเปนระบบอีเลคโทรนิคส กระทรวงมรดกวัฒนธรรมตองปรึกษากับ
กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลังเพื่อกระตุนใหเกิดการลงทุนในตลาดและการเขาถึง
สือ่ สมัยใหมน้ี
3.2 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมรดกวัฒนธรรมปรึกษากับรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและ
การคลังในอันทีจ่ ะพัฒนากลยุทธในการดําเนินการตามขอเสนอแนะที่ 3.1
ขอเสนอแนะที่ 4
รัฐบาลจะตองนําเสนอสนธิสัญญา 2 ฉบับ ขององคการวาดวยทรัพยสินทางปญญา (WIPO) ตอรัฐสภา
เพือ่ ใหรบั รองเปนกฎหมายโดยเร็ว
ขอเสนอแนะที่ 5
รั ฐ บาลของกลางของประเทศแคนาดาต อ งมี ม าตรการเพื่ อ ให แ น ใ จว า การแปรญั ต ติ เ กี่ ย วกั บ
กฎหมายลิขสิทธิ์สอดคลองและเปนไปในทางเดียวกันกับการเปลีย่ นแปลงทางดานเทคโนโลยี
ขอเสนอแนะที่ 6
คณะกรรมการเสนอแนะวากระทรวงมรดกวัฒนธรรมควรเชิญชวนเพื่อนรวมงานในระดับจังหวัดให
กําหนดกฎหมายเพิม่ เติมในสวนทีเ่ กีย่ วของกับสถานภาพของศิลปน
ขอเสนอแนะที่ 7
คณะกรรมการเสนอแนะใหรัฐบาลใหคามั
ํ ่นในอันที่จะพัฒนาอยางตอเนื่องในเรื่องโรงเรียนฝกอบรมใน
ระดับชาติและใหการชวยเหลือในเรือ่ งเหลานีต้ ามทีร่ อ งขอ
ขอเสนอแนะที่ 8
คณะกรรมการเสนอแนะใหรฐั บาลใหการชวยเหลือโรงเรียนเหลานีอ้ ยางตอเนือ่ งและยัง่ ยืน
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ขอเสนอแนะที่ 9
คณะกรรมการเสนอแนะใหรัฐบาลใหคามั
ํ ่นวาจะใหการสนับสนุนการฝกอบรมศิลปะและอุตสาหกรรม
ศิลปะ รวมทัง้ องคการทางดานวัฒนธรรมจะใหการสนับสนุนในการเขามามีสว นรวมและจัดทําโครงการฝกหัดแก
ผูเ ขารับการฝกอบรม โครงการเหลานีจ้ ะมีสว นชวยทําใหสถาบันการฝกอบรมและสถาบันดานศิลปะและวัฒนธรรม
ไดเขามารวมมือกันมากยิง่ ขึน้
ขอเสนอแนะที่ 10
คณะกรรมการเสนอแนะใหรฐั บาลพัฒนาโครงการโดยใชงบประมาณรวมกับหนวยงานวัฒนธรรมอืน่ ๆ
ในการออกแบบหลักสูตรการฝกอบรมโดยนําเทคโนโลยีเขามาใชอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะที่ 11
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวัฒนธรรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยพฒ
ั นาโปรแกรมดาน
สือ่ สมัยใหมและการฝกอบรมสําหรับหนวยงานวัฒนธรรมในชุมชน
ขอเสนอแนะขอที่ 12
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวัฒนธรรมและกระทรวงอุตสาหกรรมพัฒนาโครงการวิจัย
และการศึกษาในเรือ่ งวัฒนธรรมทัง้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติในระดับอุดมศึกษา โดยใหไดรบั งบประมาณ
สนับสนุนจากหนวยงานทางดานวัฒนธรรมของรัฐบาล
ขอเสนอแนะขอที่ 13
คณะกรรมการเสนอแนะวา 1 ป หลังจากขอเสนอแนะขอที่ 11 และ 12 ไดดําเนินการแลวใหกระทรวง
มรดกวัฒนธรรมรวมมือกับหนวยงานของรัฐ ปรับปรุงแกไขการใหความชวยเหลือทางดานการฝกอบรมใหเหมาะสม
กับความตองการของกลุมตาง ๆ ที่เขามารับการฝกอบรม
ขอเสนอแนะขอที่ 14
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวัฒนธรรมไดตรวจสอบความตองการเกีย่ วกับการเปนเจาของ
และการเปนพลเมืองของชาติแลวพัฒนาใหเปนนโยบายและโครงการทีส่ มบูรณโดยใหมจี ดุ เนนในเรือ่ งความเปนชาติ
และเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วของกับงานวัฒนธรรม
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ขอเสนอแนะขอที่ 15
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวัฒนธรรมทบทวนและทําใหกระจางชัดในการใหงบประมาณ
สนับสนุนแกองคกรวัฒนธรรมทีด่ ําเนินงานเพื่อหวังผลกําไรและไมหวังผลกําไร
ขอเสนอแนะขอที่ 16
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวัฒนธรรมดวยความรวมมือจากหนวยงานทางดานวัฒนธรรม
ไดพัฒนากลไกในอันที่จะทําใหการสนับสนุนหนวยงานวัฒนธรรมที่ไมหวังผลกําไรนั้นเกิดความมั่นคงและสามารถ
สนับสนุนงบประมาณไดในระยะยาว
ขอเสนอแนะขอที่ 17
คณะกรรมการเสนอแนะใหมีการกําหนดความชวยเหลือแกบริษัทที่อยูในระหวางแรกเริ่มจัดตั้ง โดย
ใหกําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจนเพื่อรัฐบาลสามารถใหความชวยเหลือได และในขณะเดียวกันบริษัทก็สามารถ
พัฒนางานของตนไปไดดว ย
ขอเสนอแนะขอที่ 18
คณะกรรมการเสนอแนะวาในกรณีของการใหความชวยเหลือแกองคกรวัฒนธรรมที่ทํางานหวังผลกําไร
หรือเปนรัฐวิสาหกิจใหรฐั บาลชวยเหลือเปนโครงการ ๆ ไป
ขอเสนอแนะขอที่ 19
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกทางวัฒนธรรมใหงบประมาณสนับสนุนการวิเคราะหเรื่อง
ลักษณะองคกรอิสระ วัตถุประสงค และการทํางานรวมกับสาขาอื่น เพือ่ สามารถจัดทําพัฒนากลยุทธ
ความเชือ่ มโยงระหวางการผลิต การเผยแพร และการตลาด
ขอเสนอแนะขอที่ 20
คณะกรรมการเสนอแนะใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมรดกวัฒนธรรมตรวจสอบวาวัตถุประสงคของ
โครงการเชือ่ มโยงและเกีย่ วเนือ่ งกับการผลิต การเผยแพร และการตลาด ทัง้ นี้ โดยใหระยะเวลาดําเนินการ 1 ป
หลังจากเสนอรายงาน
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ขอเสนอแนะขอที่ 21
คณะกรรมการเสนอแนะใหรัฐบาลกลางจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษภายใตการดูแลของคณะรัฐมนตรี
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมรดกทางวัฒนธรรม กระทรวงการคาตางประเทศและกระทรวงอุตสาหกรรมและ
การคลัง เขารวมเปนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้จ ะมีหนาที่พัฒ นากรอบแผนงานนโยบายซึ่งจะชวยให
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมของประเทศอยูในสภาวะแวดลอมที่สามารถเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็วทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
ขอเสนอแนะขอที่ 22
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกทางวัฒนธรรมระบุความเปลีย่ นแปลงทีส่ ามารถนําไปสูความ
เปลีย่ นแปลงทีด่ แี ละเหมาะสมในการทํางานดานวัฒนธรรมในโครงสรางของรัฐบาล
ขอเสนอแนะขอที่ 23
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวัฒนธรรมดวยความรวมมือกับหนวยงานวิจยั และหนวยงาน
วัฒนธรรมจัดตั้ง “เครือขายศูนยความเปนเลิศสําหรับสื่อ สมัยใหม” ในการจัดตั้ง เครือขายนี้จ ะตองมีการศึกษา
ความเปนไปไดในการจัดหา "เพื่อนรวมงาน" ทัง้ ทีเ่ ปนสถาบันการศึกษาและหนวยงานของเอกชน
ขอเสนอแนะขอที่ 24
คณะกรรมการเสนอแนะให
1) กระทรวงมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมดําเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับสื่อสมัย
ใหมในอันทีจ่ ะหาทางดําเนินงานดานลิขสิทธิ์ใหเปนไปดวยความสะดวก งายและรวดเร็ว รวมทัง้
ใหมกี ารระบุบทบาทของการบริหารงานดานลิขสิทธิไ์ วดว ย
2) กระทรวงมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมดําเนินงานรวมกันสนับสนุนการศึกษาเพื่อใหแนใจวา
กลไกการไดรบั อนุมตั ลิ ขิ สิทธิท์ จ่ี ะใชเอกสารและสือ่ สิง่ พิมพในสือ่ สมัยใหมนน้ั มีความยืดหยุน และ
คลองตัว
3) การศึกษาดังกลาวไวในขอ 2) จะตองรวมถึงวิธีการวิเคราะหจํานวนงบประมาณ การวิเคราะห
การขยายผลทางดานการเงิน และการออกแบบโครงการนํารองที่รัฐ สามารถใหการสนับสนุน
งบประมาณไดเต็มรูปแบบ
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ขอเสนอแนะขอที่ 25
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม (หลังจากเสนอรายงานนีแ้ ลว
ภายในระยะเวลา 1 ป) ตองชวยกันพัฒนากําหนดวัตถุประสงคและหลักเกณฑเพือ่ ใหรฐั บาลไดเขาไปชวยเหลืองานดาน
สื่อสมัยใหม
ขอเสนอแนะขอที่ 26
คณะกรรมการเสนอแนะดังนี้
1) ใหบริษัทกระจายเสียงแหงประเทศแคนาดาไดรบั งบประมาณอยางตอเนือ่ งและถาวรในอันทีจ่ ะทํา
ใหหนวยงานนี้เปนบริษัทของสาธารณะและเปนองคกรที่ไมแสวงหากําไรอยางแทจริง
2) ใหสถานีวทิ ยุ CBC ไดรบั งบประมาณในระดับทีพ่ อเพียงและมัน่ คงโดยไมจําเปนตองหาเงินทุน
สนับสนุนจากหนวยงานอื่น และ/หรือหาแหลงโฆษณาเพือ่ การคาเพิม่ ขึน้
3) ใหสถานีโทรทัศน CBC ไดรับงบประมาณในการดําเนินงานในระดับที่พอเพียงจนสามารถลด
จํานวนโฆษณาใหอยูใ นระดับตําสุ
่ ด
ขอเสนอแนะขอที่ 27
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวัฒนธรรมเพิ่มงบประมาณสนับสนุนโครงการสัญจรทั้งทาง
ดานการแสดงและนิทรรศการใหดําเนินการไดทว่ั ประเทศ
ขอเสนอแนะขอที่ 28
คณะกรรมการเสนอแนะใหรัฐ บาลปรับปรุงแนวทางที่นาเสนอต
ํ
อคณะที่ปรึกษาดา นการคาระหวาง
ประเทศ (Sectoral Advisory Group on International Trade-SAGIT) เพื่อใหประเทศแคนาดาสามารถเชิญชวน
ประเทศอื่นใหเขามารวมพัฒนาเครื่องมือความรวมมือดานวัฒนธรรมระหวางประเทศใหม ในอันทีจ่ ะไดรบั รูแ ละเขา
ใจถึงความสําคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกําหนดนโยบายวัฒนธรรมใหสอดคลองกับการเเผยแพร
และพิทกั ษรกั ษามรดกวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายเหลานี้
ขอเสนอแนะขอที่ 29
คณะกรรมการเสนอแนะวา แนวคิดใหม ๆ ซึง่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมรดกวัฒนธรรมไดกําหนดขึ้น
เพื่อใหแนใจวาวัฒนธรรมที่หลากหลายเหลานี้ไดแพรหลายไปในระดับนานาชาตินั้น ตองเปนนโยบายดานการ
ตางประเทศทีส่ ําคัญและตองบรรจุอยูในวาระการคาระหวางประเทศ
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ขอเสนอแนะขอที่ 30
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวัฒนธรรมจัดตั้งคณะที่ปรึกษาซื่งประกอบดวยบุคคลที่มี
ประสบการณในการสรางสรรคงาน ในการจัดทํานโยบายวัฒนธรรม และในเรือ่ งการตลาดและการเผยแพรสอ่ื ทาง
ดานวัฒนธรรมไดเขามาใหคาปรึ
ํ กษาแกรัฐมนตรีในเรื่องที่มีผลกระทบตองานดานวัฒนธรรม รูปแบบของคณะที่ปรึกษา
จะเปนลักษณะเดียวกับรูปแบบของคณะที่ปรึกษาดานการคาระหวางประเทศ
ขอเสนอแนะขอที่ 31
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวัฒนธรรมดําเนินการอยางเรงดวนในอันที่จะไดรับขอมูล
เพิ่มเติ ม และจั ด ตั้ง กองทุ นขึ้นเพื่ อ อุ ทิศ ให แ ก งานดานการอนุรักษสงวนรักษาสมบัติของชาติซ่ึง กําลังจะสูญหาย
กระทรวงมรดกทางวัฒนธรรมจะตองเสนอความกาวหนาตอคณะกรรมการภายใน 2 ป หลังจากเสนอรายงานนี้
ขอเสนอแนะขอที่ 32
คณะกรรมการเสนอแนะใหรฐั บาลจัดตัง้ เงินทุนติดตอกันเปนเวลา 3 ป โดยเริม่ ตัง้ แตป ค.ศ. 2001 2002 หรือโดยเร็วทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะเร็วได ทัง้ นี้ เพือ่ การดูแลรักษาเครือ่ งมือสําหรับการอนุรกั ษมรดกทางวัฒนธรรม
ขอเสนอแนะขอที่ 33
คณะกรรมการเสนอแนะใหรัฐบาลของประเทศสรางกลยุทธดานการเงินระยะยาวในอันที่จะชวยในเรื่อง
เครือ่ งมือสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม
ขอเสนอแนะขอที่ 34
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวัฒนธรรมดวยคําปรึกษากับหนวยงานวิจัยของประเทศ
ไดกําหนดเกณฑกวาง ๆ สําหรับการใหการสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัยเพื่อใหแนใจวางานวิจัยที่ดาเนิ
ํ นการโดย
หนวยงานดานมรดกวัฒนธรรมไดรับการสนับสนุนตามความเหมาะสม
ขอเสนอแนะขอที่ 35
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวัฒนธรรมดวยความรวมมือกับสถาบันดานมรดกวัฒนธรรม
และองคการอืน่ ของรัฐใหทาหน
ํ าทีเ่ ปนแหลงเขาถึงขอมูลโครงการ การใหการบริการ รวมทั้ง แนวคิดใหม ๆ ที่จะเปน
ประโยชนแกชาวแคนาดา
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ขอเสนอแนะขอที่ 36
คณะกรรมการเสนอแนะใหมีการสรางเครือขายขอมูลดานจดหมายเหตุขึ้นหลังจากการจัดตั้งเครือขาย
ดานขอมูลมรดกทางวัฒนธรรม
ขอเสนอแนะขอที่ 37
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวัฒนธรรมตรวจสอบใหแนใจวาขอมูลที่ไดรับในเรื่องสถิติ
ของกิจกรรมทางวัฒนธรรมเปนขอมูลที่มีคุณภาพ ทันสมัย และขณะเดียวกันก็เปนประโยชนแกหนวยงานดานเศรษฐกิจ
ขอเสนอแนะขอที่ 38
คณะกรรมการเสนอแนะใหหนวยงานดูแลดานผูบริโภคงานศิลปะและมรดกวัฒนธรรมปรับขอมูลเกี่ยวกับ
ศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรม (ซึ่งดําเนินการตัง้ แตป 1991-1992) ใหเปนปจจุบนั และกวางขวางยิง่ ขึน้
ขอเสนอแนะขอที่ 39
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวัฒนธรรมดวยคําปรึกษากับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของได
สํารวจความเปนไปไดในการพัฒนาแรงจูงใจที่จะใหมีอาสาสมัครเขามาชวยทํางานดานวัฒนธรรมเปนจํานวนมากขึ้น
โดยอาจดําเนินการในเรือ่ งการลดภาษี
ขอเสนอแนะขอที่ 40
คณะกรรมการเสนอแนะใหโครงการและการบริการของรัฐสามารถเขาถึงสื่อวัฒนธรรมและกิจกรรม
ดานวัฒนธรรมสําหรับเด็ก
ขอเสนอแนะขอที่ 41
คณะกรรมการเสนอแนะใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมรดกวัฒนธรรมรองขอใหสภาศิลปะของประเทศ
ไดปรับปรุงแกไขนโยบายและโครงการเพือ่ ใหแนใจวาเปนโครงการทีด่ สี ําหรับเด็ก
ขอเสนอแนะขอที่ 42
คณะกรรมการเสนอแนะให ก ระทรวงมรดกวั ฒ นธรรมด ว ยคําปรึ ก ษากั บ กระทรวงการคลั ง และ
สรรพากรไดพฒ
ั นากฎหมาย กระตุนใหเกิดการบริจาคเพื่องานดานวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะขอที่ 43
คณะกรรมการเสนอแนะใหกระทรวงมรดกวัฒนธรรมใหดําเนินการภายใน 2 ป หลังจากที่เสนอ
รายงานนี้แลวดังนี้
1) ใหการสนับสนุนในการแบงปนขอมูลในเรื่องการหาทุนสนับสนุน การพัฒนาเพื่อนรวมงานและ
การสรางจิตสํานึกใหเกิดแกสาธารณชน และ
2) พัฒนาใหเกิดการประชุมปฏิบตั กิ ารเพือ่ การแบงปนขอมูลรวมกับหนวยงานดานวัฒนธรรมและให
ใชเทคโนโลยีสมัยใหมอยางเต็มที่

****************************
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ภาคผนวกที่ 1
ภาพรวมงานมรดกวัฒนธรรมของประเทศแคนาดา
หนวยงานมรดกวัฒนธรรมของประเทศแคนาดา ประกอบดวย
!

กระทรวงมรดกวัฒนธรรม (The Department of Canadian Heritage) รับผิดชอบนโยบายดาน
ศิลปะ ดานการกระจายเสียง เอกลักษณของชาติ อุตสาหกรรมวัฒนธรรม มรดกวัฒนธรรม วัฒน
ธรรมกลุมชนตาง ๆ อุทยานและโบราณสถานแหงชาติ ภาษาราชการและกีฬา รวมทั้ง สถาบันเพื่อ
การอนุรักษแหงประเทศแคนาดา เครือขายขอมูลมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ คณะ
กรรมการทบทวนการสงออกสินคาทางวัฒนธรรม และคณะกรรมการโบราณสถานและอนุสาวรีย
ของประเทศ

!

หนวยงานระดับกระทรวง 7 แหง ประกอบดวย สํานักงานสารสนเทศ คณะกรรมการดานการสื่อ
สารวิทยุ โทรทัศน (ซึง่ เปนองคกรอิสระ) หอจดหมายเหตุ คณะกรรมการสมรภูมิของชาติ คณะ
กรรมการภาพยนตรแหงชาติ หอสมุดแหงชาติและกรรมการสถานภาพสตรี

!

บริษัทระดับที่มีชื่อเสียง 10 แหง ประกอบดวย สภาศิลปะแหงประเทศแคนาดา บริษัทกระจายเสียง
แหงประเทศแคนาดา บริษัทการพัฒนาภาพยนตรระหวางประเทศแคนาดา (Telefilm Canada)
พิพธิ ภัณฑอารยธรรมแหงชาติ พิพธิ ภัณฑธรรมชาติแหงชาติ มูลนิธคิ วามสัมพันธของชนชาติแคนา
ดา หอศิลปแหงชาติ ศูนยศิลปะแหงชาติ คณะกรรมการเงินทุนและพิพิธภัณฑแหงชาติวาดวย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

!

คณะกรรมการการใหการบริการสาธารณะ : คณะกรรมการชุดนี้จะรายงานแกรัฐสภาผานรัฐมนตรีวา
การกระทรวงมรดกวัฒนธรรม
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ภาคผนวกที่ 2

สถิตทิ ไ่ี ดรบั การคัดเลือกแลว
รายจายของรัฐบาล (Government Expenditures)
ตาราง A-1
คาใชจา ยดานวัฒนธรรมระดับรัฐบาล จังหวัด และเทศบาล

(ป ค.ศ. 1992 - 1997)
($ ลานเหรียญ)

รัฐบาล
จังหวัด/เขต
เทศบาล
ทุกระดับ - จํานวนเงิน

1992 - 1993
2,883
1,964
1,363
5,875

1993 - 1994
2,832
1,929
1,413
5,823

1994 - 1995
2,876
1,868
1,427
5,854

1995 - 1996
2,923
1,790
1,420
5,825

1996 - 1997
2,776
1,730
1,443
5,660

การสรางสรรคงาน (Creation)
ตาราง A-2
ตัวบงชีข้ องแรงงานดานวัฒนธรรม (1993)
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ช.

ญ.

อายุ
โดย
เฉลี่ย

% อายุ
มาก
กวา 45

% ระดับ
การศึกษา
มากกวา
ระดับ
มัธยม
ศึกษา

รายไดรวม
โดยเฉลี่ย

รายไดดา น
วัฒนธรรม
โดยเฉลี่ย

%

%

%

%

%

%

%
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54
42
จิตรกร, ประติมากรและศิลปนอื่นที่เกี่ยว
30
ของ
45
ชางหัตถกรรม
64
นักออกแบบ
ผูอานวยการสร
ํ
าง ผูผลิต และผูออกแบบทา 64
รํา
23
นักดนตรี และผูที่มีอาชีพทางดานดนตรี
66
นักเตนรํา
51
นักแสดงและผูฟอนรําอืน่ ๆ
42
นักเขียน
47
ผูม อี าชีพดานเขียนอืน่ ๆ

ศิลปน

46
58
70
55
36
36
77
34
49
58
53

43
45
47
38
42
42
33
40
48
42
41

35
41
52
19
32
31
27
51
34
35

82
88
76
84
86
80
57
71
88
87
73

25,400
14,100
15,500
28,500
37,800
20,300
16,300
31,600
23,500
29,600
34,600

20,300
7,800
12,300
26,800
35,800
13,700
14,400
29,300
15,300
23,400
31,300

งานอืน่ ภายใตงานดาน
วัฒนธรรม
ตาราง A-3
การเปลีย่ นแปลงดานแรงงานวัฒนธรรมระหวางป 1991 และ 1996
อาชีพ
- นักเขียน
- ผูผ ลิต, ผูอ ํานวยการสราง, ผูอ อกแบบทารํา และ
อาชีพที่เกี่ยวของ
- ไวทยากร นักแตงเพลง และผูเ รียบเรียง
- นักดนตรีและนักรอง
- นักเตนรํา
- นักแสดง
- จิตรกร, ประติมากร และศิลปนดานทัศนศิลปอน่ื ๆ
- ชางฝมือและบุคคลที่ทางานด
ํ
านหัตถกรรม

รวมอาชีพทีค่ ดั เลือก
รวมแรงงานของประเทศแคนาดา

1991
15,290
12,820

1996
18,585
15,900

% การเปลีย่ นแปลง
22
24

1,915
25,105
3,835
4,550
11,320
20,790
95,625

2,090
29,265
5,730
6,815
13,300
18,685
110,370

9
17
49
50
17
-10
15

14,220,235

14,317,545

0.68

การฝกอบรม (Training)
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ตาราง A-4
กิจกรรมเกีย่ วกับการศึกษาและการฝกอบรม ป ค.ศ. 1993
(กิจกรรมจํานวนเปนพัน)

กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับการศึกษา
และการฝกอบรม
กิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
สาขาที่ทาการศึ
ํ
กษา
- ศิลปกรรมศาสตรและศิลปะการ
แสดง
- การตลาด, ประชาสัมพันธ และ
ศิลปะ
ทีเ่ กีย่ วกับการวาดภาพ
- ศิลปะการออกแบบ
- ศิลปะประยุกตอื่น ๆ
- ดานสื่อและการสื่อสาร
ภาษาและวรรณคดี
- ภาษา/วรรณคดี/การเขียน

กิจ
กรรม
โดยรวม

อาชีพ
หรือ
งานที่
เกี่ยว
ของ

ความสน โครงการ หลักสูตร
ใจของ
แตละ
บุคคล

ชาย

หญิง

10,856

7,478

3,379

2,860

7,997

5,085

5,772

2,060
810
487
51

541
160
58
25

1,518
649
430
26

286
112
39
q

1,774
698
449
31

677
170
108
27

1,382
640
379
q

208
64
57
409
242

30
48
41
169
81

179
q
q
240
161

q
28
q
76
61

183
36
45
332
182

q
q
26
135
73

185
52
31
274
169

การผลิตและการเผยแพร (Production and Distributions)
ตาราง A-5
ขอมูลอุตสาหกรรมการบันทึกเสียง
(1989 - 1996)

1989-90
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1990-91

1991-92

1992-93

1994-95

1995-96

จากจํานวนบริษทั ทีร่ ายงานเขามา

187

181

215

187

210

254

- บริษัทแคนาดา

173

167

201

172

196

239

- บริษทั ตางชาติ

14

14

14

15

14

15

เปนเรื่องเกี่ยวกับประเทศและประชาชน
ชาวแคนาดา/ศิลปน (%ขาย)
รายไดจากการบันทึกเสียง ($ ลาน
เหรียญ)

8.0

10.5

10.0

11.3

12.6

14.5

454.3

508.7

579.7

633.5

738.0

875.1

ตาราง A-6
ภาพยนตร, วีดทิ ศั น และการผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ
(1994 - 1995)

รวม

จํานวนผูผลิต

706

จํานวนการผลิต

13,991

รายได ($ ลานเหรียญ)

1,109.8

กําไรตอหนวย (% ของรายไดโดยรวม)

5.8

ตาราง A-7
การเผยแพรภาพยนตร วีดิทัศน และการจําหนาย
(1990- 1995)
1990-91

1991-92

1992-93

1993-94
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1995-96
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เฉพาะการเผยแพรภาพยนตรและวีดิ
ทัศน
การจางงาน/เจาของกิจการ
ตลาด ($ ลานเหรียญ)
รายจาย ($ ลานเหรียญ)
กําไรตอหนวย

108
2,023
1,183.8
1,065.1
10.0

117
1,973
1,230.7
1,084.3
11.9

115
1,862
1,229.1
1,091.4
11.2

120
1,923
1,336.1
1,126.4
15.7

135
2,227
1,503.5
1,297.8
13.7

ตาราง A-8
ดานศิลปะการแสดง

(1993 - 1997)
1993-94

จํานวนบริษทั
จํานวนการแสดง
รายไดทั้งหมด ($ ลานเหรียญ)
รายจาย
การขาดดุลย
จํานวนอาสาสมัคร

จํานวนบริษทั
จํานวนการแสดง
รายไดทั้งหมด ($ ลานเหรียญ)
รายจาย
การขาดดุลย
จํานวนอาสาสมัคร

การละคร
1994-95

1996-97

1993-94

1996-97

285
31,081
180.9
182.3
(1.4)
12,003

293
30,235
183.4
183.8
(0.4)
12,451
ละครเพลง

342
32,021
200.8
197.5
3.8
12,557

65
2,079
52.5
51.4
1.2
1,687

71
2,157
55.9
55.4
0.5
3,295
ดนตรี

91
3,028
56.8
58.1
(1.3)
2,599

1993-94

1994-95

1996-97

1993-94

1994-95

1996-97

13
697
38.1
39.4
(1.3)
1,967

18
905
40.5
40.3
0.1
1,126

24
870
44.1
45.2
(1.1)
2,010

108
4,121
111.7
11.3
1.5
7,349.0

111
4,034
114.3
115.4
1.1
9,702

145
4,364
117.0
118.6
(1.6)
11,602

ตาราง A-9
หนังสือและวารสาร
(1990- 1995)
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ฟอนรํา
1994-95
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1990-91

1991-92

1992-93

1993-94

1994-95

995,193
256,950

981,261
264,121

979,780
277,572

978,016
287,620

1,093,832
306,475

1,099
1,501
39,457
866,032
847,645
2.1

1,055
1,440
39,050
838,374
819,108
2.3

1,047
1,400
37,108
952,041
806,098
5.4

1,000
1,331
36,396
795,419
750,237
5.7

1,083
1,404
38,816
866,860
800,031
7.7

หนังสือ
- ยอดขายหนังสือภาษาอังกฤษ
- ยอดขายหนังสือภาษาฝรัง่ เศส

วารสาร
- จํานวนที่สานั
ํ กพิมพรายงาน
- จํานวนวารสารทีไ่ ดรับรายงาน
- การหมุนเวียนตอเลม
- รายได ($ ลานเหรียญ)
- รายจาย ($ ลานเหรียญ)
- กําไรกอนหักภาษีโดยคิดเปน %
ของ
รายไดโดยรวม

ตาราง A-10
ตัวบงชี้ที่คัดสรรแลวสําหรับอุตสาหกรรมการพิมพหนังสือ
(1990- 1995)

สํานักพิมพ
ตัวแทน
หนังสือพิมพใหม
หนังสือที่นากลั
ํ บมาพิมพใหม
รายไดโดยรวม ($ ลานเหรียญ)
การสงออก
กําไรกอนหักภาษี (% รายได โดยรวม)
การขาดดุลยของบริษัท (%)

1990-91

1991-92

1992-93

1993-94

1994-95

323
48
8,291
6,458
1,521
41
6.2
40.2

322
47
9,503
6,085
1,525
48
3.6
39.6

323
41
9,843
6,781
1,600
72
4.1
41.8

316
39
10,555
7,074
1,678
116
5.3
35.2

326
40
11,096
7,477
1,852
125
6.7
28.7
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ตาราง A-11
ตัวบงชี้ที่คัดสรรแลวสําหรับการควบคุมสํานักพิมพแคนาดา
(1990 - 1991, 1994 - 1995)
1990-91
จํานวน
การเขาไปมีสวน
ใน อุตสาหกรรม
ทั้งหมด
(%)

1994-95
จํานวน
การเขาไปมีสวน
ใน อุตสาหกรรม
ทั้งหมด
(%)

การพิมพหนังสือใหม

6,581

79.4

9,117

82.2

หนังสือนํากลับมาพิมพใหม

4,646

71.9

5,996

80.2

ลูกจางเต็มเวลา

4,358

59.4

4,452

65.4

898,962

59.1

1,199,367

64.8

รายไดโดยรวม ($ จํานวนพัน)

ตาราง A-12
ตัวบงชี้สําหรับนักเขียนชาวแคนาดา
(1990 - 1991, 1994 - 1995)
1991-92
จํานวน
การเขาไปมีสวน
ใน อุตสาหกรรม
ทั้งหมด
(%)

1994-95
จํานวน
การเขาไปมีสวน
ใน อุตสาหกรรม
ทั้งหมด
(%)

หนังสือพิมพใหม

5,970

72.0

7,878

71.0

หนังสือที่นากลั
ํ บมาตีพมิ พใหม

5,877

91.0

6,326

83.4

รายไดโดยรวม ($ พันเหรียญ)

643,843

44.0

731,068

41.6

80

สํานึกแหงถิ่นกําเนิดเปนบอเกิดแหงวัฒนธรรม

การสงวนรักษา (Conservation)
ตาราง A-13
สถาบันมรดกวัฒนธรรม
(1989 - 1996)

องคกรทางดานมรดกทางวัฒน
ธรรม
ทั้งหมด (รวมอุทยานแหงชาติ)
การจางงาน
จํานวนผูเขาชม (พัน)
รายได ($ พันเหรียญ)
รายจาย ($ พันเหรียญ)

1989-90

1990-91

1991-92

1992-93

1994-95

1995-96

2,125
23,474
57,202
940,924
907,194

2,116
23,827
57,120,
959,218
953,788

2,098
23,969
54,464
1,014,671
1,004,405

2,120
24,229
54,328
991,264
970,408

2,122
24,127
54,929
986,056
969,338

2,390
23,173
54,482
1,095,103
1,103,446

การบริโภค (Consumption)
ตาราง A-14
จํานวนเปอรเซนตการกระจายรายจายของครอบครัว (FAMA), 1986 และ 1992
1986

1992

การเปลีย่ นแปลง
92/86
(%)

สํานึกแหงถิ่นกําเนิดเปนบอเกิดแหงวัฒนธรรม
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สันทนาการและวัฒนธรรม
อาหาร
ทีอ่ ยูอ าศัย
เครื่องเรือนและเฟอรนิเจอร
การขนสง
การสื่อสาร
เครื่องนุงหม
การศึกษา
สุขภาพและการดูแลรักษาตัวเอง
ความปลอดภัย
ของขวัญ
ยาสูบและของมึนเมา
รวม

7.26
17.46
19.78
7.91
16.22
1.69
7.72
0.88
4.62
5.45
3.93
3.93
100.00

7.41
15.72
22.39
7.21
15.59
1.87
6.14
1.02
4.73
6.33
4.05
3.90
100.00

2.0
-10.0
13.2
-8.9
-3.9
10.2
-20.4
15.6
2.3
16.0
2.9
-0.8

ภาคผนวกที่
การสนับสนุนนโยบายวัฒนธรรม
(เมษายน 1997)
วัฒนธรรมเปรียบเสมือนกระจกเงาสะทอนใหเห็นวิถชี วี ติ
ประวัตศิ าสตรและเอกลักษณของความเปนชาติ
เพราะเหตุวาวัฒนธรรมมีความสําคัญในการสรางชาติ ในทางการคา ในการจางงานและการทองเที่ยว ดังนั้น รัฐบาล
ตองดําเนินภารกิจในรูปแบบตาง ๆ ทั้งนี้ เพือ่ ใหการทํานุบารุ
ํ ง เผยแพรและสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมของชาติประสบ
ผลสําเร็จ ภารกิจดังกลาว ประกอบดวย การใหบริการสาธารณะและการใหการบริการแกสถาบันตาง ๆ อาทิ การกอตั้ง
สถานี CBC การใหงบประมาณสนับสนุนโดยตรง การกระตุนใหเกิดการลงทุน การเก็บภาษี กฎระเบียบ สิทธิการครอบ
ครอง การแสดงออกถึงความเปนชาติ สิทธิตามกฎหมายและการคาระหวางประเทศ รวมทัง้ ขอตกลงในการผลิต ใน
ภาคผนวกนี้จะมี 4 ตาราง ซึ่งแสดงใหเห็นกรอบการดําเนินการชวยเหลือของรัฐบาลในเรื่องของวัฒนธรรม ตางราง
เหลานี้จะเนนรายละเอียดของงานที่กําลังดําเนินอยูแ ละบทสรุปการศึกษาเปรียบเทียบของการนํานโยบายขอตาง ๆ มา
ใช ในการดําเนินงานดานวัฒนธรรม
รายชื่อของตัวยอ
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DCH -

Department of Canadian Heritage

DFAIT
FTA
GATT
HRDC

-

Department of Foreign Affairs and International Trade
Free Trade Agreement
General Agreement on Tariffs and Trade
Human Resources Development Canada
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IC
ICRP
MAP
MCP
NA
NAC
NAFTA
NCC
NFB
NGC
NLC
NMST
PAP
SPI
SRC
SRDP
TAD
TBS
WTO

-

Industry Canada
International Cultural Relations Program
Museums Assistance Program
Movable Cultural Property Program
National Archives of Canada
National Arts Centre
North American Free Trade Agreement
National Capital Commission
National Film Board
National Gallery of Canada
National Library of Canada
National Museum of Science and Technology
Publications Assistance Program
Sectoral Partnership Initiative
Société’ Radio-Canada
Sound Recording Development Program
Technology and Applications Development
Treasury Board Secretariat
World Trade Organization

ตัวยอของหนวยงานที่ใชในตาราง ไดแก
BDC
Business Development Bank of Canada
BPIDP
Book Publishing Industry Development Program
CANARIE
Canadian Network for the Advancement of Research, Industry
and Education
CBC
Canadian Broadcast Corporation
CC
Canada Council for the Arts
CCPERB
Canadian Cultural Property Export Review Board
CCI
Canadian Conservation Institute
CFVCO
Canadian Film and Video Certification Office
CHIN
Canadian Heritage Information Network
CHRC
Cultural Human Resources Council
CIDF
Cultural Industries Development Fund
CIP
Cultural Initiatives Program
สํานึกแหงถิ่นกําเนิดเปนบอเกิดแหงวัฒนธรรม
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CMC
CMN
CRTC

-

CTCPF

-

Canadian Museum of Civilization
Canadian Museum of Nature
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission
Canada Television and Cable Production Fund

ตารางที่ 1
ภารกิจทีส่ นับสนุนงานดานศิลปะ
ศิลปะการแสดง

มาตรการสนับสนุน
ปจจัยพืน้ ฐานเพือ่
สาธารณะ

ศูนยศิลปะแหงชาติ

การใหทุนสนับสนุน
โดยตรง

!

!

!

!

!
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ทัศนศิลป

วรรณศิลป

รัฐสภาจัดสรรงบประมาณ
ไปยังศูนยศิลปะแหงชาติ
รัฐสภาจัดสรรงบประมาณ
ไปยังสภาศิลปะเพือ่ จัดตัง้ เปน
กองทุนศิลปะในป 1957
เงินชวยเหลือแกศิลปนระดับ
อาชีพและองคกรดานศิลปะ
การแสดง (CC)

!

รัฐสภาจัดสรรงบประมาณ
ไปยังสภาศิลปะ

!

รัฐสภาจัดสรรงบประมาณ
ไปยังสภาศิลปะ

!

!

จัดตั้งกองทุนสําหรับสภา
ศิลปะโดยรัฐสภาในป 1957

!

เงินชวยเหลือสนับสนุน
การทํางานของศิลปนอาชีพ
ดานวรรณศิลป (CC)

สนับสนุนการประชุมดาน
ศิลปะ (DCH)
การสนับสนุนของรัฐบาล
รวมกับเพื่อนรวมงานในระดับ
จังหวัด และเทศบาล รวมทั้ง
หนวยงานภาคเอกชน เพื่อ
สนับสนุนงานดานศิลปะและ
สนับสนุนการสรางงาน ลด
การขาดทุน เพิ่มรายได
(DCH)

!

จัดตั้งกองทุนสําหรับสภา
ศิลปะโดยรัฐสภาในป
1957
เงินชวยเหลือสนับสนุน
การทํางานของศิลปน
อาชีพและหนวยงานที่
ทํางานดานทัศนศิลปและ
สือ่ ศิลปะ (CC)
สนับสนุนการประชุมดาน
ศิลปะ (DCH)
การสนับสนุนของรัฐบาล
รวมกับเพื่อรวมงานทั้งใน
ระดับจังหวัดและเทศบาล
รวมทัง้ หนวยงานภาคเอก
ชนเพือ่ ชวยสนับสนุนงาน
ดานศิลปะและสนับสนุน
การสรางงานเพิ่มขึ้น
(DCH)

!

สนับสนุนการประชุมดาน
ศิลปะ (DCH)
การสนับสนุนของรัฐบาลรวม
กับเพื่อนรวมงาน
ทั้งในระดับจังหวัดและ
เทศบาลรวมทั้งงบประมาณ
ภาคเอกชน เพือ่ ชวย
สนับสนุนงานดานศิลปะ
และสนับสนุนการจางงาน
เพิ่มมากขึ้น (DCH)

สํานึกแหงถิ่นกําเนิดเปนบอเกิดแหงวัฒนธรรม

!

!

!

!

รัฐบาลสนับสนุนใหมกี ารจัด
มหกรรม เทศกาล รวมทั้ง
กอใหเกิดการพัฒนางานดาน
การจัดการและการตลาด
(DCH-CIP)

!

ศิลปะการแสดง

มาตรการสนับสนุน
!
!

!

!

!

ใหความชวยเหลือมูลนิธิ
ศิลปะพืน้ บาน (DCH)
ใหความชวยเหลือแก
โรงเรียนบัลเลตแหงชาติ
โรงเรียนการละครและ
โรงเรียนดานละครสัตว
แหงชาติ (DCH)
รัฐใหการสนับสนุนโครงการ
ที่มีความจําเปนขั้นพื้นฐานใน
ระดับจังหวัด (DCH)
ใหเงินทุนสนับสนุนเพือ่ พัฒนา
งานและเผยแพรงานดาน
ศิลปะการแสดงในระดับนานา
ชาติ (DFAIT - ICRP)
ใหงบประมาณสนับสนุน
เพือ่ การวางแผนเผยแพรและ
พัฒนาอยางเปนระบบในเรือ่ ง
การฝกอบรมแกผทู างานด
ํ
าน
วัฒนธรรมและผูส รางงานดวย
ตนเอง (HRDC-SPI)

รัฐบาลสนับสนุนใหมกี าร
จัดมหกรรม เทศกาล รวม
ทั้งกอใหเกิดการพัฒนา
งานดานการ
จัดการและการตลาด
(DCH-CIP)

!

ทัศนศิลป
!

!

!

!

ใหความชวยเหลือแก
มูลนิธศิ ลิ ปะพืน้ บานแหง
ประเทศแคนาดา (DCH)
รัฐใหความชวยเหลือ
สนับสนุนโครงการซึง่ เนน
ความจําเปนขัน้ พืน้ ฐาน
ดานวัฒนธรรมในระดับ
จังหวัด (DCH)
ใหเงินทุนเพื่อพัฒนาและ
เผยแพรผลงานในตลาด
นานาชาติ (DFAIT-ICRP)
ใหงบประมาณสนับสนุน
ในการวางแผนเผยแพร
และใหการชวยเหลือ
อยางเปนระบบในเรือ่ งการ
ฝกอบรมแกผูทางานด
ํ
าน
วัฒนธรรม รวมทัง้
ผูเ ปนเจาของกิจการ
(HRDC-SPI)

รัฐบาลใหความชวยเหลือแก
มูลนิธศิ ลิ ปะพืน้ บานของ
ประเทศแคนาดา (DCH)

วรรณศิลป
!

!

!

!

รัฐใหการสนับสนุนโครงการ
ที่มีความจําเปนขั้นพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรมในระดับ
จังหวัด
เงินทุนเพือ่ การสนับสนุนและ
พัฒนาตลาดนานาชาติ
สําหรับงานดานวรรณกรรม
(DFAIT - ICRP)
ใหงบประมาณสนับสนุน
เพื่อการวางแผน เผยแพร
และใหการชวยเหลืออยาง
เปนระบบในเรื่องการให
การฝกอบรมแกผทู ํางาน
ดานวัฒนธรรมและผูเปนเจา
ของกิจการตนเอง
(HRDC-SPI)
จายเงินใหแกนักเขียน
ที่ผลงานถูกนําไปไวใน
หองสมุด (DCH)

สํานึกแหงถิ่นกําเนิดเปนบอเกิดแหงวัฒนธรรม
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แรงจูงใจดานการเงิน

!

- ภาษี
- การลงทุน
- เงินทุนอิสระ
!

การบริจาคเงินใหหนวยงาน
บริการทางศิลปะทีท่ างาน
ํ
เพื่อการกุศล การลดภาษี
(กฎหมายภาษีเงินได 149.1
(6A) และ Reg. 8700)
นักดนตรีที่ไดรับเงินเดือน
สามารถหักคาใชจายจาก
เงินทีไ่ ดรบั เพือ่ นําไปใชใน
การดูแลรักษาเครือ่ งมือหรือ
เครื่องดนตรีใหอยูในสภาพที่
สรางงานใหดีขึ้นได

!

!

ศิลปะการแสดง

มาตรการสนับสนุน
!

!

การเปลีย่ นไปเปนระบบภาษี
เพื่อการกุศล เพื่อกระตุนใหมี
ผูบริจาคมากยิ่งขึ้น
ผูมีหนาที่รับเงินบริจาค
จากหนวยงานเอกชน
(กฎหมายของสภา s.18)

การบริจาคเงินใหหนวยงาน
บริการทางศิลปะทีท่ างาน
ํ
เพื่อการกุศล การลดภาษี
[กฎหมายภาษีเงินได 149.1
(6A) และ Reg. 8700]
ระบบภาษีสําหรับศิลปน
ซึ่งบริจาคผลงานใหแก
หนวยงานตาง ๆ
(กฎหมายภาษีเงินได
ss. 118.1)

!

!

!

ทัศนศิลป
!

!

!

การบริจาคเงินใหหนวยงาน
บริการทางศิลปะทีท่ างาน
ํ
เพื่อการกุศล การลดภาษี
(กฎหมายภาษีเงินได 149.1
(6.A) และ Reg. 8700)
นักเขียนสามารถหักคาใชจาย
ที่เกิดจากการสรางงานศิลปะ
ได (กฎหมายภาษีเงินได
8(1) (q)
การเปลีย่ นไปเปนระบบภาษี
เพื่อการกุศล เพื่อกระตุนใหมี
ผูบริจาคมากยิ่งขึ้น

วรรณศิลป

ศิลปนสามารถหักคาใชจา ย
ที่เกิดจากการสรางผลงาน
ทางศิลปะได (กฎหมาย
ภาษีเงินได 8(1) (q)
การเปลีย่ นระบบภาษีเพือ่
การกุศล เพื่อกระตุนใหมี
ผูบริจาคมากยิ่งขึ้น
ผูมีหนาที่รับเงินบริจาค
จากหนวยงานเอกชน
(กฎหมายสภาแคนาดา
s.18)

!

ผูมีหนาที่รับเงินบริจาคจาก
ภาคเอกชน (กฎหมายสภา
แคนาดา s.18)

สิทธิของศิลปนในการนํา

!

สิทธิของนักเขียนในการนํา

การเก็บภาษี
กฎหมายสิทธิครอบ
ครอง
ความเปนชาติของชาว
แคนาดา

สิทธิทางกฎหมาย/
86

!

สิทธิผแู สดงทีจ่ ะบันทึกเทป
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!

การคุมครอง
- ลิขสิทธิ์
- สิทธิของงานอาชีพ
!

!

Berne Convention และ
Universal Copyright
Convention)

การบริการสาธารณะ

นโยบายที่อยูระหวางการ
พัฒนา

!

ศิลปะการแสดง

มาตรการสนับสนุน
ขอตกลงระหวางชาติ

การออกอากาศหรือการ
แสดงในประเทศ WTO
(กฎหมายลิขสิทธิ)์
สิทธิในการสรางผลงานและ
ตอรองขอตกลงกับผูว า จาง
(กฎหมายสถานภาพของ
ศิลปน)

!

!

!

การจัดตั้งกองทุนพิเศษ
สําหรับศิลปนในอนาคต
(CC)
ผนวกไวกบั สนธิสญ
ั ญา
ตางประเทศ (Rome
Convention C-32 ภายใต
หัวขอกฎหมายลิขสิทธิ)์
จายลิขสิทธิ์ใหแกศิลปน
เมือ่ ผลงานปรากฏในที่
สาธารณชน ออกอากาศ

ผลงานกลับมาผลิต,
แสดง, ออกอากาศ หรือ
แสดงนิทรรศการผลงาน
ตอสาธารณชน
(กฎหมายลิขสิทธิ)์
สิทธิในการสรางผลงาน
และตอรองกับผูว า จาง
(กฎหมายสถานภาพของ
ศิลปน)

!

!

ทัศนศิลป
!

Berne Convention
และ Universal
Copyright Convention)

!

การใหยืมผลงานของ
ศิลปนแกบริษัทเอกชน
รัฐบาล และองคกร
สาธารณะ (CC-Art
Bank)

!

จัดตั้งกองทุนพิเศษ
สําหรับศิลปนในอนาคต
(CC)
รางแนวทางการดําเนิน
กิจกรรมการฝกอบรม
ของรัฐบาลในหนวยงาน
ดานวัฒนธรรม (TBS)

!

ผลงานกลับมาผลิต,
ออกอากาศ และแสดงตอ
สาธารณชน (กฎหมาย
ลิขสิทธิ)์
ปกปองผลงานทีน่ าเข
ํ าผิด
กฎหมาย (กฎหมาย
ลิขสิทธิ)์
สิทธิในการตอรองกับ
ผูว า จาง (กฎหมาย
สถานภาพของศิลปน)

วรรณศิลป
!

Berne Convention และ
Universal Copyright
Convention)

!

จัดตั้งกองทุนพิเศษสําหรับ
ศิลปนในอนาคต (CC)
รางแนวทางการดําเนิน
กิจกรรมการฝกอบรมของ
รัฐบาลในหนวยงานดาน
วัฒนธรรม (TBS)

!
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และทําการบันทึกเสียง
(กฎหมาย C-32 ใน
กฎหมายลิขสิทธิ)์
!

!

จายคาลิขสิทธิ์แกศิลปนเมื่อ
เอกชนนําผลงานไปใช
(กฎหมายขอ C-32 ใน
กฎหมายลิขสิทธิ)์
รางแนวทางการดําเนิน
กิจกรรมการฝกอบรมของ
รัฐบาลในหนวยงานดาน
วัฒนธรรม (TBS)

ตารางที่ 2

มาตรการสนับสนุนเพื่อการอนุรัรกั ษมรดกของประเทศ
มาตรการสนับสนุน
ปจจัยพืน้ ฐานเพือ่
สาธารณะ

!
!
!
!

เงินทุนสนับสนุนหลัก

!

!
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อาคารและแหลงประวัติ
ศาสตร

พิพิธภัณฑและหอศิลป
หอศิลปแหงชาติ
พิพธิ ภัณฑอารยธรรม
พิพธิ ภัณฑธรรมชาติ
พิพธิ ภัณฑวทิ ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

!

เงินทุนสนับสนุนจากรัฐสภา
สําหรับการดําเนินงานของ
พิพธิ ภัณฑ 4 แหง (NGC, CMC,
CMN,
NMST)
เงินทุนสนับสนุนจากสถาบัน
การอนุรกั ษแหงประเทศ
แคนาดา เพือ่ การดูแลและทํานุ
บํารุงมรดกของประเทศโดยการ
อนุรักษ การบริการ การอบรม
และการวิจัย (DCH)

!
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หอสมุดและหอจดหมาย
เหตุ

อาคารและแหลงประวัติ
ศาสตรตาง ๆ ทีร่ ฐั บาล
แคนาดาเปนเจาของ

!

คณะรัฐบาลดําเนินการ
บริหารแหลงประวัติศาสตร
ที่ไดรับการแตงตั้งใหเปน
แหลงประวัติศาสตรแหงชาติ
131 แหงจากทั้งหมด 786
แหง ในประเทศแคนาดา รวม
ถึงคลองประวัติศาสตร
มีการบริหารโดยผานขอตกลง
ดานการเงินรวมกัน เพื่อการ
จัดการบริหารแหลงประวัติ

!

!

!

หอสมุดแหงชาติประเทศ
แคนาดา
หอจดหมายเหตุประเทศ
แคนาดา

เงินทุนสนับสนุนสําหรับ
หอสมุดแหงชาติประเทศ
แคนาดา
เงินสนับสนุนและเงินกูย มื
สําหรับสถาบันในประเทศ
แคนาดาเพื่อการซื้อสมบัติ
ทางวัฒนธรรมกลับสู
ประเทศและระงับการ
อนุญาตเพื่อการสงออก
(โดยใชเงินทุนสนับสนุน

!

!

มาตรการสนับสนุน

เงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล
สําหรับพิพธิ ภัณฑและสถาบัน
เอกชนอื่น ๆ ในประเทศ
แคนาดา เพือ่ สนับสนุน การเก็บ
สะสมผลงาน การเขาถึงผลงาน
และการบริการของบุคคลทัว่ ไป
การพัฒนาองคกรและทรัพยากร
มนุษย และพิพธิ ภัณฑ
ชนพื้นเมือง (DCH-MAP)
การจัดสรรเงินทุนจากรัฐบาล
สําหรับสมาคมพิพธิ ภัณฑแหง
ประเทศแคนาดา (DCH)

!

!

อาคารและแหลงประวัติ
ศาสตร

พิพิธภัณฑและหอศิลป
!

!

ศาสตรอื่น ๆ อีก 60 แหง
(กฎหมายโบราณสถานและ
อนุสาวรีย; DCH)
การจัดสรรทรัพยากรของ
รัฐบาลเพือ่ การปกปอง
สมบัติของราชวงศ อาทิเชน
การยกยองอาคารของทาง
ราชการไดแก อาคารรัฐสภา
เปนตน (DCH และ TBS)
การสนับสนุนเพือ่ การบูรณะ
อาคารมรดกทางวัฒนธรรม
(DCH-CIP)

เงินสนับสนุนและเงินกูย มื สําหรับ
สถาบันในประเทศแคนาดาเพือ่
การซือ้ สมบัตทิ างวัฒนธรรมกลับ
สูประเทศและระงับการอนุญาต
เพื่อการสงออก (โดยใชเงินทุน
สนับสนุนจากทางการและ

!

กองทุนเพื่อการอนุรักษมรดก
ของประเทศแคนาดา (กฎหมาย
การสงออกและนําเขาทรัพยสิน
ทางวัฒนธรรม 35 และ 36)
เงินทุนจากทางการเพื่อการ
วางแผนสนับสนุนและสงเสริม
แผนการปฏิบตั งิ านอยางมีระบบ
เพือ่ การฝกอบรมเจาหนาทีแ่ ละ
เจาของกิจการดานวัฒนธรรม
(HRDC-SPI)

!

!

จากทางการและกองทุน
เพื่อการอนุรักษมรดก
ของประเทศแคนาดา
(กฎหมายการสงออก
และนําเขาทรัพยสนิ ทาง
วัฒนธรรม 35 และ 36)
เงินทุนจากทางการเพื่อ
การวางแผน สนับสนุน
และสงเสริมแผนการปฏิบัติ
งานอยางมีระบบ
เพือ่ การฝกอบรมเจาหนาที่
ดานวัฒนธรรม รวมถึงเจา
ของกิจการดวย (HRDCSPI)

หอสมุดและหอจดหมาย
เหตุ

การสนับสนุนใหเพือ่ การ
อนุรกั ษและปรับปรุงอาคาร
และแหลงมรดกทาง
วัฒนธรรมทีค่ ณะกรรมการ
เปนเจาของ (กฎหมายการ
ลงทุนแหงชาติ)
เงินทุนสนับสนุนจากทาง
ราชการเพื่อจัดตั้งมูลนิธิ
มรดกทางวัฒนธรรม
แหงประเทศแคนาดา
(ค.ศ. 1973)
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การสนับสนุนทางการเงิน

!

- เงินภาษี
- การลงทุน
- เงินทุนอิสระ

!

มาตรการสนับสนุน

ให tax credit แกเอกชน หรือลด
ภาษีใหแกหนวยงาน
ซึ่งบริจาคสิ่งมีคาทางวัฒนธรรม
อาทิเชน ผลงานทางศิลปะใหแก
หนวยงานสาธารณะ
(กฎหมายภาษีเงินได ss.118.1
และ 110.1(1)(C)-CCPERB)
รายไดของผูเสียภาษีที่ผานการ
รับรองวาเกิดจากการบริจาค
หรือขายสิ่งมีคาทางวัฒนธรรม
แกหนวยงานสาธารณะ จะไดรบั
การยกเวนภาษี (กฎหมายภาษี
เงินได s.39(1)(a)(1.1) CCPERB)

พิพิธภัณฑและหอศิลป
!

!

ของที่มอบใหแกกระทรวง
มรดกวัฒนธรรม
(Heritage Canada)
จดทะเบียนเปนการกุศล
ถือเปนสมบัตขิ องราชวงศ
เพื่อวัตถุประสงคทางดาน
ภาษีรายได

อาคารและแหลงประวัติ
ศาสตร

หนวยงาน NGC, CMC, CMN
และ NMST ไดสทิ ธิ
ในการครอบครองทรัพยสนิ โดย
การไดรบั เปนของขวัญหรือ
มรดกตกทอด

-

ก ฎห ม า ยสิ ท ธิ ค รอบ
ครอง
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-

ให tax credit แกเอกชน
หรือลดภาษีใหแกหนวยงาน
ซึ่งบริจาคสิ่งมีคาทาง
วัฒนธรรม อาทิเชน
จดหมายเหตุหรือ
หนังสือเกาใหแก
หนวยงานสาธารณะ
(กฎหมายภาษีเงินได
ss.118.1 และ 110.1(1)
(C) - CCPERB)

หอสมุดและหอจดหมาย
เหตุ
!

(กฎหมายพิพธิ ภัณฑ)

การเก็บภาษี

!

รายไดของผูเสียภาษีที่
ผานการรับรองวาเกิด
จากการบริจาคหรือ
ขายสิ่งมีคาทางวัฒนธรรม
แกหนวยงานสาธารณะ
จะไดรับการยกเวนภาษี
(กฎหมายภาษีเงินได
s.39(1)(a)(1.1) CCPERB)
-

ความเปนชาติ

สิทธิและการใหความคุม
ครองทางกฎหมาย
- ลิขสิทธิ์
- สิทธิทางวิชาชีพ

!

การอนุญาตใหสง ออกทรัพยสนิ
ทางวัฒนธรรมทีป่ รากฏใน
รายชื่อการควบคุมการสงออก
เชน ศิลปะ หนังสือ รูปถาย
และการบันทึกเสียง (กฎหมาย
การสงออกและนําเขาทรัพยสนิ
ทางวัฒนธรรม - CCPERB)

!

!

กฎขอบังคับอยางเปนทาง
การสําหรับบริษทั รถไฟทีเ่ ปน
เจาของสถานีรถไฟทีไ่ ดรบั
การยกยองเปนมรดกของ
ชาติ ซึ่งตองการการมอบ
อํานาจการจัดการดูแลตอไป
การดําเนินการอยางเปนทาง
การของมูลนิธิมรดกแหง
ประเทศแคนาดาภายใต
กฎหมายการดําเนินงาน
แหงประเทศแคนาดา
เปรียบไดกับองคกรเอกชน
หรือกองทุนแหงชาติ เพื่อการ
สงเสริมและอนุรักษมรดก
ที่สรางขึ้นของประเทศ

!

!

การสะสมผลงานสิง่ พิมพ
ทีม่ คี ณ
ุ คาผานการรับรอง
ทางกฎหมายโดยที่
ผูจัดพิมพชาวแคนาดา
ไดสง มอบเอกสารสําเนา
ใหแกหอสมุดแหงชาติ
(กฎหมายหอสมุด
แหงชาติ)
การอนุญาตใหสงออก
ทรัพยสินทางวัฒนธรรม
ที่ปรากฏรายชื่อการ
ควบคุมการสงออก เชน
ศิลปะ หนังสือ รูปถาย
และการบันทึกเสียง
(กฎหมายการสงออกและ
นําเขาทรัพยสินทาง
วัฒนธรรม - CCPERB)
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มาตรการสนับสนุน

อาคารและแหลงประวัติ
ศาสตร

พิพิธภัณฑและหอศิลป

หอสมุดและหอจดหมาย
เหตุ

ขอตกลงระหวางประเทศ

!

อนุสญ
ั ญาของ UNESCO วา
ดวยแนวทางการคุมครองและ
ขอหามในการนําเขาและสงออก
อยางผิดกฎหมาย และการถาย
โอนกรรมสิทธิก์ ารครอบครอง
ทรัพยสนิ ทางวัฒนธรรม

!

อนุสญ
ั ญาของ UNESCO
วาดวยการคุมครองมรดก
โลกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติ

!

อนุสญ
ั ญาของ UNESCO
วาดวยแนวทางการ
คุมครองและขอหาม
ในการนําเขาและสงออก
อยางผิดกฎหมาย และ
การถายโอนกรรมสิทธิ์การ
ครอบครองทรัพยสินทาง
วัฒนธรรม

บริการสาธารณะ

!

การวิจัย การสะสม การอนุรกั ษ
การตีความ และการนําเสนอ
ประวัติศาสตรทางธรรมชาติ
ประวัตศิ าสตรมนุษย ประวัต-ิ
ศาสตรศิลป รวมทัง้ ผลผลิตและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ใน
มุมมองของชาวแคนาดา
การเชื่อมตรง (on-line) ทาง
Internet เพือ่ ใชบริการการอาง
อิงถึงมรดกและสิง่ ของสะสมใน
พิพธิ ภัณฑแคนาดา (DCHCHN)
การขยายผลงานของพิพธิ ภัณฑ
โดยการพัฒนาผลิตภัณฑCDRom และ Photo-CD (CMC)

!

การคุมครองและนําเสนอ
แหลงประวัติศาสตร
แหงชาติภายใตการบริหาร
จัดการของอุทยานแหงชาติ
(DCH)
การอนุรกั ษ การปรับปรุง
และการนําเสนออาคารและ
แหลงมรดกตาง ๆ ในเมือง
หลวงของรัฐ (NCC)

!

การรวบรวมและการ
อนุรักษมรดกที่ไดรับการตี
พิมพของประเทศ
แคนาดา (NLC)
การอํานวยความสะดวก
เพื่อการเขาถึงเครือขาย
ภายในและภายนอก
ประเทศของชาวแคนาดา
อาทิเชน การเขาถึงฐาน
ขอมูล AMICUS เปนตน
การนํามรดกสิ่งตีพิมพ
ออกแสดง อาทิเชน การ
นําเสนอผลงานทาง
วรรณกรรมและดนตรีและ
การผลิตทรัพยากรขอมูล
ทางอิเลกทรอนิกสของ
แคนาดา สําหรับ World
Wide Web (NLC)
การครอบครองและการ
อนุรกั ษและบันทึกสิง่ ที่
สําคัญของชาติ (NA)
การอํานวยความสะดวก
แกบุคคลทั่วไปในการ
เขาถึงการสะสมจดหมาย
เหตุของชาติ อาทิเชน
ผานทาง Internet หรือ

!

!

!

!

!

!

!
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CD-Rom (NA)
มาตรการสนับสนุน

นโยบายทีอ่ ยูร ะหวางการ

พิพิธภัณฑและหอศิลป

!

พัฒนา

!

การพัฒนาแนวนโยบายเพื่อการ
เปลีย่ นแปลงเปนระบบตัวเลข
เพือ่ การรวบรวมและเก็บสะสม
ทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร
อยางเปนทางการ อาทิเชน การ
เก็บสะสมผลงานตาง ๆ ของ
พิพธิ ภัณฑแหงชาติ เปนตน
การรางแนวทางในการดําเนินกิจ
กรรมการฝกอบรมของ
รัฐบาลประเทศแคนาดาใน
หนวยงานดานวัฒนธรรม (TBS)

อาคารและแหลงประวัติ
ศาสตร

หอสมุดและหอจดหมาย
เหตุ
!

!

การพัฒนาแนวนโยบาย
เพือ่ การเปลีย่ นแปลง
ระบบตัวเลขของการ
รวบรวมและเก็บสะสม
ทางวัฒนธรรมและวิทยา
ศาสตรอยางเปนทางการ
อาทิเชน การเก็บสะสมผล
งานในหอสมุดและหอจด
หมายเหตุแหงชาติ
เปนตน (DCH และ IC)
การรางแนวทางในการ
ดําเนินกิจกรรมการ
ฝกอบรมของรัฐบาล
ประเทศแคนาดาใน
หนวยงานดานวัฒนธรรม
(TBS)

สํานึกแหงถิ่นกําเนิดเปนบอเกิดแหงวัฒนธรรม
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ตารางที่ 3
มาตรการสนับสนุนดานภาพยนตร วีดิดทัทิ ศั น การบันทึกเสียง และสิ่งพิมพ
มาตรการสนับสนุน

ภาพยนตรและวิดีทัศน

ปจจัยพืน้ ฐานสาธารณะ

!

สิง่ อํานวยความสะดวกเพื่อการ
ผลิต (NFB production
facilities)

เงินทุนสนับสนุนหลัก

!

การใหการสนับสนุนอยางเปน
ทางการเพื่ออํานวยการผลิต
พัฒนา เผยแพร และการตลาด
สําหรับ Telefilm Canada
(DCH)
การใหการสนับสนุนอยางเปน
ทางการสําหรับโปรแกรมการ
ผลิตของ NFB Film
เงินชวยเหลือเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาการตลาดระหวาง
ประเทศของภาพยนตรและ
วิดีทัศนของแคนาดา (DFAITICRP)
การใหการสนับสนุนอยางเปน
ทางการภายใตขอตกลงและ
เงื่อนไขของรัฐบาล/เขตตาง ๆ
ในขอตกลงเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม
ของแตละพืน้ ที่ (DCH)
เงินสนับสนุนจากทางการเพื่อ
การริเริม่ สรางสรรคและ
ฝกอบรมดานภาพยนตรและ
วีดิทัศน (DCH)

!

!

!

!
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การบันทึกเสียง

!

!

!

!

การใหการสนับสนุนอยาง
เปนทางการแกบริษัทของ
ชาวแคนาดาในการอํานวย
การผลิต การตลาด และการ
เผยแพรของการบันทึกเสียง
(music video) และ
โปรแกรมดนตรีทางวิทยุ
(DCH-SRDP)
เงินทุนสนับสนุนจากทางการ
เพือ่ สงเสริมการพัฒนาธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมการบันทึก
เสียงของแคนาดา (DCHSRDP)
การสนับสนุนผูไ ดรบั อนุญาต
ทางวิทยุเพื่อพัฒนาความ
สามารถของชาว
แคนาดา (CRTC)
การใหการสนับสนุนอยาง
เปนทางการภายใตขอตกลง
และเงื่อนไขของรัฐบาล/เขต
ตาง ๆ ในขอตกลงเพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมทาง
วัฒนธรรมของแตละพืน้ ที่
(DCH)

สิ่งพิมพ
(หนังสือ วารสาร CD-Rom
และสือ่ ผสม)
!

ศูนยวัฒนธรรมแคนาดา
ในกรุงปารีส (ศูนยสอ่ื สมัย
ใหม) (DFAIT)

!

การสนับสนุนเงินทุน
ใหแกผูจัดพิมพหนังสือ
ชาวแคนาดาทั้งทางดาน
การตีพิมพและการตลาด
(DCH-BPIDP)
การสนับสนุนคาจัดสง
พัสดุที่เกี่ยงเนื่องกับการ
จัดพิมพสิ่งพิมพของแคนา
ดาที่เหมาะสม (DCHPAP)
เงินทุนสนับสนุนเพือ่ การ
จัดพิมพหนังสือ
เงินชวยเหลือเพือ่ การจัด
พิมพวรรณกรรมและ
วารสารศิลปะ
เงินทุนสนับสนุนอยางเปน
ทางการจากภาครัฐและ
เอกชนเพื่อกระตุนใหเกิด
การดําเนินงานและการ
พัฒนาผลิตภัณฑทางดวน
ขอมูลสารสนเทศ
(Information Highway)
โดยเฉพาะอยางยิง่ สือ่ ผสม

!

!

!

!

(CANARIE-TAD)
มาตรการสนับสนุน

ภาพยนตรและวิดีทัศน

!

เงินทุนสนับสนุนสําหรับ CHRC
เพื่อการวางแผน สงเสริมและ
สนับสนุนแนวทางปฏิบตั อิ ยาง
เปนระบบของเจาหนาทีแ่ ละ
เจาของกิจการดานวัฒนธรรม
(HDRC-SPI)

การบันทึกเสียง

!

เงินทุนสนับสนุนสําหรับ
CHRC เพื่อการวางแผน
สงเสริมและสนับสนุน
แนวทางปฏิบตั อิ ยางเปน
ระบบของเจาหนาทีแ่ ละ
เจาของกิจการดาน
วัฒนธรรม (HRDC-SPI)

สิ่งพิมพ
(หนังสือ วารสาร CD-Rom
และสือ่ ผสม)
!

!

!

!

!

การสนับสนุนทางการ
เงิน
- เงินภาษี
- การลงทุน
- เงินทุนอิสระ

!

การคืน tax credit ของบริษัท ผู
ผลิตภาพยนตรและวิดีทัศนที่
เหมาะสมตามที่ไดกาหนดไว
ํ
(กฎหมายภาษีเงินได s.125 A
และพระราชบัญญัตภิ าษีเงินได

!

การกูยืมและการรับประกัน
การกูยืมเพื่อสนับสนุนการ
อํานวยการผลิตและการ
ตลาดในอุตสาหกรรมการ
บันทึกเสียงของประเทศ

!

เงินชวยเหลือเพือ่ สนับสนุน
การพัฒนาการตลาด
ระหวางประเทศของผลิต
ภัณฑสอ่ื ผสมของ
แคนาดา (DFAIT-ICRP)
โครงการนํารองการผลิต
สือ่ ผสมโดย Telefilm
เงินทุนเพือ่ การผลิตสือ่
รูปแบบใหมของ NFB
Film
การใหการสนับสนุน
อยางเปนทางการภายใต
ขอตกลงและเงือ่ นไขของ
รัฐบาล/เขตตาง ๆ ใน
ขอตกลงเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมทาง
วัฒนธรรมของแตละพืน้ ที่
(DCH)
เงินทุนสนับสนุนสําหรับ
CHRC เพื่อการวางแผน
สงเสริมและสนับสนุนแนว
ทางปฏิบตั อิ ยางเปนระบบ
ของเจาหนาที่และเจาของ
กิจการดาน
วัฒนธรรม (HRDC-SPI)
ขอจํากัดดานคาใชจาย
เพือ่ การโฆษณาสําหรับ
ชาวแคนาดาในหนังสือ
พิมพของตางชาติ
(กฎหมายภาษีเงินได 19)
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s.1106)
มาตรการสนับสนุน

(DCH-SRDP)

ภาพยนตรและวิดีทัศน

!

!

ใหเงินกูยืมที่มีความยืดหยุนสูง
เพื่อการผลิตภาพยนตรและ
วิดีทัศนของบริษัทในการ
ดําเนินงานและการขยายผล
โครงการ (DCH และ BDCCIDF)
การบริจาคเพื่อการลงทะเบียน
ขององคกรทีใ่ หบริการดาน
ศิลปะของประเทศ ซึง่ เขาขาย
เปนองคกรการกุศล จะไดรบั
การลดหยอนภาษีและ tax
credit (กฎหมายภาษีเงินได
149.1 (6A) และ Reg. 8700)

การบันทึกเสียง

!

!

!

ใหเงินกูยืมที่มีความยืดหยุน
สูงสําหรับบริษทั บันทึกเสียง
ในการดําเนินงานและขยาย
ผลโครงการ (DCH และ
BDC-CIDF)
การสนับสนุนการอํานวยการ
ผลิตดนตรี (music video)
ของแคนาดา (CRTC)
การบริจาคเพื่อการลง
ทะเบียนขององคกรทีใ่ ห
บริการดานศิลปะของ
ประเทศ ซึ่งเขาขายเปน
องคกรการกุศล จะไดรับการ
ลดหยอนภาษีและ
tax credit (กฎหมายภาษี
เงินได 149.1 (6A และ Reg.
8700)

ผูเรียกเก็บภาษี
(Levies)

สิทธิการครอบครอง

!

!

96

ทบทวนการลงทุนของตาง
ประเทศเพื่อควบคุมธุรกิจและ
ภาพยนตรของแคนาดา
(กฎหมาย.การลงทุน, s.15
และคําแนะนําการลงทุนของ
ตางประเทศสําหรับธุรกิจ
ภาพยนตร)
เนื้อหาที่จําเปนในการไดรบั
ใบประกาศสําหรับภาษีเงินได
(CFVCO)
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!

ทบทวนการลงทุนของตาง
ประเทศเพื่อควบคุมธุรกิจ
บันทึกเสียง (กฎหมาย
การลงทุน, s.15; ไมมีคํา
แนะนําสําหรับธุรกิจนี้)

สิ่งพิมพ
(หนังสือ วารสาร CD-Rom
และสือ่ ผสม)
!

ใหเงินกูยืมที่มีความ
ยืดหยุน สูงเพือ่ บริษทั
ทีจ่ ดั ทําดนตรี พิมพ
หนังสือและวารสาร
ผลิตสือ่ ผสมและ CDRom ในการดําเนินงาน
และขยายผลโครงการ
(DCH และ BDC-CIDF)

!

การเรียกเก็บภาษี 80
เปอรเซนตในการตีพมิ พ
วารสารตางชาติแตละ
ฉบับในประเทศแคนาดา
(กฎหมายการเก็บภาษี
อากรจากของที่ผลิตใน
ประเทศ)

!

การลงทุนของตางประเทศ
เพื่อควบคุมธุรกิจสิ่งพิมพ
ของแคนาดา (กฎหมาย
.การลงทุน, s.15 และ
คําแนะนําการลงทุน
สําหรับธุรกิจหนังสือ)

มาตรการสนับสนุน
เนื้อหาความเปนชาติ

ภาพยนตรและวิดีทัศน
!

!

สิทธิทางกฎหมาย/
การปองกันลิขสิทธิ์/

!

สิทธิทางอาชีพ
!

การบันทึกเสียง

ขอกําหนดในการไดรบั การ
สนับสนุนการสรางภาพยนตร
(CTCPF)
ขอกําหนดในการไดรบั การ
สนับสนุนในธุรกิจภาพยนตร
โทรทัศน

!

ขอกําหนดสําหรับความเปน
ชาติจากการชวยเหลือของ
SRDP

การผูกขาดในการแสดงทัว่ ไป,
ออกอากาศ การผลิตซํ้า และ
อืน่ ๆ (กฎหมายลิขสิทธิ)์
สิทธิของคูส ญ
ั ญาอิสระในการ
ตอรองรายละเอียดและเงือ่ นไข
ของขอตกลง (กฎหมาย
สถานภาพของศิลปน)

!

การผูกขาดของผูเขียนเพลง
ผูป ระพันธและสํานักพิมพ
บทเพลง ในฐานะเจาของ
ลิขสิทธิก์ ารแสดงทัว่ ไป
การออกอากาศ การผลิตซํ้า
และอืน่ ๆ (กฎหมายลิขสิทธิ)์
การผูกขาดของบริษัทเทปการ
ผลิตซํา้ (กฎหมายลิขสิทธิ์)
การผูกขาดของบริษัทเทป
ในการยืมการบันทึกเสียง
สิทธิของคูส ญ
ั ญาอิสระ
ในการตอรองรายละเอียด
และเงื่อนไขของขอตกลง
(กฎหมายสถานภาพของ
ศิลปน)

!

!

!

ขอตกลงระหวางประเทศ

!

ขอยกเวนทางวัฒนธรรมที่เกี่ยว
ของกับการผลิต การจําหนาย
การขายหรือจัดนิทรรศการภาพ
ยนตรหรือวิดที ศั น (FTA,
NAFTA & GATT)

!

ข อ ยกเว น ทางวั ฒ นธรรมที่
เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร ผ ลิ ต
การจําหนาย การขายหรือ
จัดนิทรรศการของเครือ่ ง
เสียงหรือการบันทึกเทป
(FTA, NAFTA&GATT)

สิ่งพิมพ
(หนังสือ วารสาร CD-Rom
และสือ่ ผสม)

!

!

!

!

!

อัตราภาษีศุลกากรชวย
ยับยั้ง การนําเขาสิ่งพิมพ
จากตางประเทศ (อัตรา
ภาษีศุลกากร, S.114,
ตาราง 7 รหัส 9958)
การผูกขาดของผูเขียน
และผูพิมพในฐานะเจา
ของลิขสิทธิใ์ นการผลิตซํ้า
และการจัดแสดงผลงาน
ตนเอง (กฎหมายลิขสิทธิ)์
การปองกันการนําเขา
หนังสือโดยไมไดรบั
อนุญาต
สิทธิของคูส ญ
ั ญาอิสระ
ในการตอรองรายละเอียด
และเงื่อนไขการขอตกลง
(กฎหมายสถานภาพของ
ศิลปน)
ขอยกเวนทางวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวของกับการผลิต
การจําหนายหนังสือ
นิตยสาร หนังสือพิมพ
และหนังสือเพลงหรือ
เครื่องอาน (FTA, NAFTA
& GATT)
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มาตรการสนับสนุน

ภาพยนตรและวิดีทัศน

!

!

ขอตกลงระหวางแคนาดาและ
ประเทศอืน่ ๆ อีกกวา 30ประเทศ
สําหรับการรวมมือในการผลิต
ภาพยนตรและรายการโทรทัศน
(DCH และ ภาพยนตรโทรทัศน)
the Berne Convention and
Universal Copyright
Convention

การบริการสาธารณะ

!

การเขาถึงขอมูลผลงานของ
NFB เชน โดยการกู และการยืม
ของภาพยนตร NFB จาก
หองสมุด และสถาบันการศึกษา
และการใชอินเตอรเน็ต (Cine
Route films-on-demand pilot
project)

นโยบายทีอ่ ยูร ะหวาง

!

การพัฒนานโยบายสําหรับปรับ
เปลีย่ นระบบตัวเลขของ
สิง่ สะสมทางวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมของประเทศ เชน การ
รวบรวมของ NFB(DCH และ IC
คณะทํางานของรัฐบาลเกี่ยวกับ
ระบบตัวเลข)
รางขอแนะนําสําหรับรัฐบาล
เกี่ยวกับกิจกรรมฝกอบรมของ
แคนาดาสําหรับหนวยงานทาง
วัฒนธรรม (TBS)

การพัฒนา

!
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การบันทึกเสียง

!

the Berne Convention
and Universal Copyright
Convention

สิ่งพิมพ
(หนังสือ วารสาร CD-Rom
และสือ่ ผสม)
!

!

!

!

การจายคาธรรมเนียม
สําหรับนักแสดงและผูผ ลิต
เทปบันทึกเสียงสําหรับ
การแสดงสาธารณะและ
การออกอากาศผลงาน
(การแกไขมาตรา C-32
กฎหมายลิขสิทธิ)์
การจายคาธรรมเนียมใหแก
นักแสดง ผูเ ขียนเพลง
ผูป ระพันธ และผูผ ลิตเทป
สําหรับการทําสําเนาการ
บันทึกเสียง (การแกไข
มาตรา C-32 กฎหมาย
ลิขสิทธิ)์

!

ขอตกลงระหวางประเทศ
เกี่ยวกับการพัฒนา
สือ่ ผสม (อนุสญ
ั ญา
แคนาดา-ฝรั่งเศส)
the Berne Convention
and Universal
Copyright Convention

กองทุนชวยเหลือสือ่ ผสม
ทีถ่ กู เสนอ

!

รัฐมนตรีกระทรวง
อุตสาหกรรมและมรดก
วัฒนธรรมของแคนาดาได
หาแนวทางใหมในการ
อํานวยความสะดวก
ในการเขาถึงสวนกลาง
โดยผูผ ลิตสือ่ ผสม
ของแคนาดาในป 1997
(ขอตกลงที่ทาขึ
ํ น้ ที่
Building the
Information Society)

มาตรการสนับสนุน

ภาพยนตรและวิดีทัศน

การบันทึกเสียง
การผูกขาดของผูป ระพันธ
และนักแสดงในการยืม
การบันทึกเสียง (การแกไข
มาตรา C-32 กฎหมาย
ลิขสิทธิ)์
• การเขารวมเปนภาคีกับ
Rome Convention
• (การแกไขมาตรา C-32
กฎหมายลิขสิทธิ)์
• รางขอแนะนําสําหรับรัฐ
บาลเกี่ยวกับกิจกรรมฝกอบ
รมของแคนาดาสําหรับ
หนวยงานทางวัฒนธรรม
(TBS)

!

สิ่งพิมพ
(หนังสือ วารสาร CD-Rom
และสือ่ ผสม)
!

การพัฒนากลยุทธสาหรั
ํ บ
เนือ้ หาทางวัฒนธรรม

• แคนาดารวมถึงการ
สนับสนุนผลผลิตและ
• การสงเสริมเนื้อหาที่ใช
ภาษาทั้ง 2 ภาษา
• เทาเทียมกัน (ขอตกลง
ทีท่ าขึ
ํ น้ ที่ Building the
Information Society)
• รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวง
มรดกวัฒนธรรมและ
กระทรวงการตางประเทศ
และกระทรวงการคา
ระหวางประเทศ พัฒนา
และจัดหากลยุทธเพื่อการ
พัฒนาการสงออกสําหรับ
ผลผลิตของประเทศ
(ขอตกลงที่ทาขึ
ํ น้ ที่
Building the Information
Society)
• ขอบังคับในการผูกขาด
การจําหนายหนังสือใน
แคนาดา (การแกไข
มาตรา C-32 กฎหมาย
ลิขสิทธิ)์
• รางขอแนะนําสําหรับรัฐ
บาลเกี่ยวกับกิจกรรม ฝก
อบรมของแคนาดาสําหรับ
หนวยงานทางวัฒนธรรม
(TBS)
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ตารางที่ 4
มาตรการสนับสนุนสําหรับการออกอากาศและการเผยแพร
การออกอากาศ

มาตรการสนับสนุน

(วิทยุและโทรทัศน)

การเผยแพร
(เคเบิล, ระบบดาวเทียม DTH & ทางดวน
ขอมูลสารสนเทศ

โครงสรางพืน้ ฐานสาธารณะ

!

รายการของ CBC และอุปกรณใน
การถายทอด

เงินทุนสนับสนุนหลัก

!

การจัดสรรเงินของรัฐสภาใหแก CBC
การสนับสนุนของรัฐบาลใหแก ชอง 5
(DCH)
การสนับสนุนทางอุตสาหกรรมของรัฐ
บาลสําหรับการผลิตรายการโทรทัศน
(CTCPF-รายการคาธรรมเนียมใบ
อนุญาต)
การชวยเหลือของรัฐบาลแกวิทยุ
ทองถิน่ และการผลิตรายการโทรทัศน
ทางตอนเหนือของแคนาดา
การใหความสนับสนุนการพัฒนาตลาด
ตางประเทศสําหรับรายการโทรทัศนแค
นาดา (DFAIT-ICRP)
การใหเงินสนับสนุนสําหรับ CHRC เพื่อ
วางแผน สงเสริม และสนับสนุนระบบ
การผึกอบรมบุคลากรทาง
วัฒนธรรม รวมถึงผูเปนเจาของกิจการ
ตนเอง (HRDC-SPI)

!

การสนับสนุนการลงทุนของรัฐบาล ใน
การผลิตภาพยนตร (CTCPF)
ขอจํากัดของคาใชจายในการโฆษณา
โดยใชสื่อตางประเทศ (กฎหมายภาษี
เงินได s.19.1)

!

!

!

!

!

!

การเงิน
ภาษี
การลงทุน
กองทุนอิสระ
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!

!

การใหความชวยเหลือ Television
Northern Canada (TVNC) ระบบ
ดาวเทียม (DCH-Northern Distribution
Program)
การสนับสนุนของรัฐบาลใหแก CANARIE
Inc. (หนวยงานสาธารณะและเอกชน) การ
เริ่มตนสูการพัฒนา
โครงสรางพืน้ ฐานทางดวนสารสนเทศของ
ประเทศแคนาดา
การใหเงินสนับสนุนสําหรับ CHRC เพื่อ
วางแผน สงเสริม และสนับสนุนระบบ
การฝกอบรมบุคลากรทางวัฒนธรรม
รวมถึงผูประกอบการธุรกิจสวนตัว (HRDCSPI)

การแทนสัญญาณทองถิ่น/แคนาดาดวย
สัญญาณทางไกล/ตางประเทศ ตองใช
ระบบเคเบิลและผูจัดจําหนาย DTH
(ระเบียบโทรทัศนเคเบิล & DTH เงื่อนไข
ของใบอนุญาต)

การออกอากาศ

มาตรการสนับสนุน

(วิทยุและโทรทัศน)
!

ผูประกอบการโทรคมนาคมซึ่งมี
คุณสมบัตใิ นเรือ่ งสิทธิการครอบครอง
และการควบคุมครบถวน จะไดรบั
ใบอนุญาติใหออกอากาศ (นโยบายของ
รัฐบาล, 1996)

การเผยแพร
(เคเบิล, ระบบดาวเทียม DTH & ทางดวน
ขอมูลสารสนเทศ
!

!

สัดสวนของรายไดในการจัดจําหนาย
ทัง้ หมดซึง่ รายไดบางสวนจะนําไปชวย
กองทุนการผลิตรายการอิสระ (เงือ่ นไข
CRTC สําหรับใบอนุญาตและนโยบาย
ของรัฐบาล, 1996)
รายการโทรทัศนชงอที่จายเงินจะตองนํา
รายไดสวนหนึ่งมาสนับสนุนรายการของแค
นาดาดวย (CRTC เงือ่ นไขของ
ใบอนุญาต)

การจัดเก็บภาษี
สิทธิการครอบครอง

!

80% มีคุณสมบัติครบและไดรับใบ
อนุญาตการออกอากาศและ 66.6%
เปนผูถ อื หุน ของบริษทั (นโยบาย
การออกอากาศของกฎหมาย
การออกอากาศ สําหรับชาว Canada &
เปนแนวทางสําหรับ CRTC – ชาวตาง
ประเทศไมมสี ทิ ธิ์)

ความเปนชาติ

!

การบรรจุ เรื่อง “ความเปนชาติ” ไวใน
การออกอากาศ (นโยบายของกฎหมาย
การออกอากาศสําหรับแคนาดา; CRTC
ระเบียบวิทยุ และนโยบาย; ระเบียบการ
ออกอากาศทางโทรทัศน)
สัญญาสําหรับการจัดรายการของ
นักจัดรายการแคนาดา (CRTC เงื่อนไข
ของใบอนุญาต)
ขอเรียกรองในการนําเรื่องความเปน
ชาติบรรจุไวในรายการโทรทัศน
(CTCPF)

!

!

!

80% มีคุณสมบัติครบและไดรับใบอนุญาต
การออกอากาศและ 66.6%
เปนผูถ อื หุน ของบริษทั (นโยบายการ
ออกอากาศของกฎหมายการออกอากาศ
สําหรับชาว Canada & เปนแนวทาง
สําหรับ CRTC – ชาวตางประเทศ
ไมมสี ทิ ธิ์)

!

การจั ด ลําดั บ ความสําคั ญ ของ
ก า ร ถ า ยทอด ช อ ง โท รทั ศ น
(บริการ) โดยการแบงสรรการ
ดําเนินการ (นโยบายการออก
อากาศของ พ.ร.บ. การออก
อากาศสําหรับ
แคนาดา ระเบียบโทรทัศนเคเบิล เงือ่ นไข
CRTC ของใบอนุญาตสําหรับการแบงสรร
ระบบดาวเทียม DTH และนโยบายของ
รัฐบาลรัฐ, 1996)
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การออกอากาศ

มาตรการสนับสนุน

(วิทยุและโทรทัศน)

การเผยแพร
(เคเบิล, ระบบดาวเทียม DTH & ทางดวน
ขอมูลสารสนเทศ
!

!

สิทธิทางกฎหมาย/การปอง
กัน
ลิขสิทธิ์/ สิทธิทางอาชีพ

!

!

ขอตกลงระหวางประเทศ

!

!

102

กฎสําหรับการเชือ่ มโยงการบริการทาง
โทรทัศนตา งประเทศกับโทรทัศนของ
แคนาดาและ/หรือการบริการพิเศษใน
ขอเสนอพิเศษ (CRTC ประกาศ
เกี่ยวกับการแบงสรรและการเชื่อมโยง
สําหรับผูไ ดรบั อนุญาตเคเบิล & เงื่อนไขการ
อนุญาตการแบงสรรชองสัญญาณ
ดาวเทียม DTH
ขอเรียกรองสําหรับโทรทัศน : จายเงิน
รายการพิเศษ และการจายเงินตามที่ชม
(เงือ่ นไขของการอนุญาต)

การจายคาธรรมเนียมใหแกผอู อก
อากาศในฐานะผูผลิตรายการสําหรับ
การถายทอดรายการทางไกล
(กฎหมายลิขสิทธิ)์
สิทธิของคูส ญ
ั ญาอิสระในการตอรอง
รายละเอียดและเงือ่ นไขของสัญญา
(กฎหมายสถานภาพของศิลปน)

!

บทลงโทษสําหรับการไดรบั สัญญาณ
ดาวเทียม DTH ทีไ่ มไดรบั การอนุญาต

ขอยกเวนทางวัฒนธรรมเกี่ยวของ
การออกอากาศโทรทัศนและวิทยุ (FTA,
NAFTA and GATT)
ขอตกลงระหวางแคนาดาและประเทศ
อืน่ ๆ อีกกวา 30 ประเทศสําหรับ
การรวมผลิตภาพยนตรและรายการโทร
ทัศน (DCH and Telefilm)

!

ขอยกเวนทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการ
ดําเนินการจัดรายการดาวเทียมและเคเบิล
(FTA, NAFTA and GATT)
การแขงขันในกลุมการบริการโทรคมนาคม
ทําใหเกิดการพัฒนาของทางดวนสาร
สนเทศ (information highway)
(ขอตกลงโทรคมนาคม)
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การออกอากาศ

มาตรการสนับสนุน

(วิทยุและโทรทัศน)

การบริการสาธารณะ

!
!

การออกอากาศสาธารณะ (CBC/SRC)
การออกอากาศทางเลือก (เชน นโยบาย
CRTC สําหรับวิทยุชมุ ชนและวิทยาเขต

การเผยแพร
(เคเบิล, ระบบดาวเทียม DTH & ทางดวน
ขอมูลสารสนเทศ
!

หนาที่ในการจัดเตรียมชองชุมชน
(ระเบียบโทรทัศนเคเบิล)

!

ความเพียงพอของ รายการวิทยุ CBC/SRC
ทางอินเตอรเน็ต
เงินทุนสาธารณะสําหรับชุมชนชนบท
หางไกลในการกอตั้งสถานที่สําหรับการ
เขาสูอินเตอรเน็ต (Industry Canada Community Access Program)

!

นโยบายอยูร ะหวาง
การพัฒนา

!

!

ลิขสิทธิข์ องชองสัญญาณติดตอ
(มาตรา C-32 แกไขกฎหมายลิขสิทธิ)์
การเขารวมเปนภาคีกับ Rome
Convention (มาตรา C-32
การแกไขกฎหมายลิขสิทธิ์)
รางคําแนะนําสําหรับรัฐบาลในกิจ
กรรมการฝกอบรมสําหรับหนวยงาน
ทางดานวัฒนธรรม (TBS)

!

!

!

ระเบียบ CRTC สําหรับการแบงสรรซึง่ มีมา
ตั้งแตตนป 1998 (นโยบาย CRTC เกีย่ วกับ
โครงรางขอกําหนดใหมสาหรั
ํ บการแบงสรร
การออกอากาศ
รางขอแนะนําสําหรับรัฐบาลเกี่ยวกับ
กิจกรรมฝกอบรมของแคนาดาสําหรับ
หนวยงานทางวัฒนธรรม (TBS)
การพัฒนากลยุทธสาหรั
ํ บเนือ้ หาทาง
วัฒนธรรมแคนาดาเกีย่ วกับทางดวนสาร
สนเทศ (Information highway) รวมถึงกล
ไกในการสนับสนุนเนือ้ หาภาษาฝรัง่ เศส
(ขอตกลงที่ทาขึ
ํ น้ ที่ Building the
Information Society )
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