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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การศึ ก ษาสว นบุค คลนี้ มุ ง พิจ ารณาประเด็น เรื่อ ง การสง เสริ ม ภาพลั ก ษณ ไทยในมิ ติ
วัฒนธรรมกับความสัมพันธระหวางประเทศดวยศิลปะการแสดง “โขน” ซึ่งผูศึกษาเห็นวา ประเทศไทย
เปนประเทศที่มีวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยผูกพันกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
ที่แสดงถึงเอกลักษณของชาติ รากฐานของการสรางสรรค เปนจุดศูนยกลางของการสรางความสามัคคี
และความมั่นคงของประเทศชาติที่เจริญรุง เรือง ปรากฏเปนภาพลักษณของศิลปกรรมอันโดดเดน
ตลอดจนความเชื่อทางศาสนา พิธีกรรมและศิลปะการแสดง นาฏศิลป ละครหรือการฟอนรํา ลวนเปน
ตนทุนทางวัฒนธรรมของไทยมาแตโบราณและสืบทอดมาถึงปจจุบัน ซึ่ง ”โขน” เปนหนึ่งในมรดก
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่สําคัญของสังคมไทย เปนศิลปะการแสดงที่รวมศาสตรและศิลปหลายแขนง
ไดแก วรรณศิลป วิจิตรศิลป ดุริยางคศิลปและนาฏศิลปมีแบบแผนการแสดงเฉพาะตัว สะทอนคุณคา
ทางประวัติศาสตรอันยาวนานยาวนานสืบมาจนถึงปจจุบัน “โขน” จึงทําหนาที่ศิลปะประจําชาติที่
แสดงถึงความเปนตัวตนของความเปนชาติ และอยูในสายตาของชาวตางประเทศมาชานาน
ปจจุบันเปนสังคมโลกาภิวัตน ซึ่งมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนพลังขับเคลื่อน
สังคมทําใหเกิดการไหลของขอมูลขาวสารจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่หนึ่งไดดวยความรวดเร็ว ซึ่งสงผลกระทบ
ทั้งในดานบวกและดานลบตอระบบสิ่งแวดลอม ประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการแขงขัน
ที่สําคัญในยุคนี้ คือ การแขงขันในรูปแบบของความรวมมือและสรางการยอมรับภายใตความแตกตาง
หลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งผูศึกษาเชื่อวา การนําศิลปะการแสดง “โขน” ซึ่งเปนมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมและทุนทางวัฒนธรรมที่สําคัญของไทย มาใชเปนเครื่องมือในการสงเสริมภาพลักษณทดี่ ี
ของประเทศ รวมกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางภาพลักษณของ Michael E. Porter เพื่อสรางความไดเปรียบ
และสงเสริมภาพลักษณใหเปนที่โดดเดน ซึ่งเปนแนวคิดของภาคธุรกิจมาผสมผสานกับแนวคิดการสราง
ภาพลักษณองคกรของ James R. Gregory and Jack G. Wiechmann และการทูตเชิงวัฒนธรรม
ซึ่งพบวา รัฐบาลมีความจําเปนที่จะตองใหความสําคัญกับการกําหนดยุทธศาสตรดานภาพลักษณใหมี
ความชัดเจน โดยเฉพาะการนํามิติดานวัฒนธรรมซึ่งเปนตนทุนที่มีอยูแลวและเปนเอกลักษณเฉพาะที่
ไมเหมือนประเทศใด ทั้งนี้ อาจใหเรื่องดังกลาวเปน “วาระแหงชาติ” เพื่อใหมีการดําเนินการในเชิงรุก
กําหนดแผนการดําเนินงานที่เ ปนรูปธรรม และไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงาน ซึ่งมีประเด็น
ยุทธศาสตรหลัก ๆ ประกอบดวย การสรางความเปนเลิศทางศิล ปะการแสดง “โขน” สง เสริ มให
หนวยงานตางๆ นําการแสดงโขนไปเผยแพรและจัดแสดงทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจน
การปรับปรุงกลไกความรวมมือระหวางกระทรวงวัฒนธรรมกับหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ และการใชสื่อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศสมัย ใหมเ ปนชอ งทางที่ทุก คนสามารถเขาถึ ง
การแสดงโขน ไมวาจะเปนดานขอมูล องคความรู สื่อเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียง การจัดทํา เว็บ ไซต
การสรางเว็บบอรด ซึ่งประเด็นตางๆ ที่กลาวมาแลวนั้น กอใหเกิดผลกระทบทางบวกตอการปฏิสัมพันธ
ระหวางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ และเปนปจจัยหนึ่งในการสรางความสมานฉันท การอยูร ว มกันอยาง
สันติ และเกื้อหนุนความมั่นคงของชาติ ตลอดจนสงเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มความนิยมไทย

จ
อันจะนําไปสูการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจควบคูกับการพัฒนาทางสังคมและเจริญสัมพันธไมตรีกับ
นานาประเทศอยางมีทิศทาง อันจะนําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งของประเทศไทย
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการสงเสริม
ภาพลักษณไทยในมิติวัฒนธรรมกับความสัมพันธระหวางประเทศดวยศิลปะการแสดง “โขน” ซึ่งเปน
ศิลปะการแสดงที่เ กาแกประกอบดวยศิลปวัฒนธรรมหลากหลายแขนง ทั้ง วรรณศิลป วิจิตรศิล ป
ดุริย างคศิ ล ป และนาฏศิล ป และจัด อยู ในฐานะศิล ปะประจํ าชาติ และสื่ อวั ฒ นธรรมที่แ สดงถึ ง
ความเปนตัวตนของความเปนชาติ ซึ่ง ผูศึกษาขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของที่มีสวนสนับสนุนและ
ชวยเหลือใหการศึกษาครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดี
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร. กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ดร. อภิชาติ
ชินวรรโณ และผูชวยศาสตราจารย ดร. ภัทเรก ศรโชติ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําเชิงวิชาการที่เปน
ประโยชนอยางสูงตอการจัดทํารายงานฯ ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลทุกคนที่สละเวลาตอบทุกขอคําถาม
ซึ่ง จะเปนแนวทางการพัฒ นานโยบายการพัฒนาความสัม พันธร ะหวางประเทศและการสง เสริม
ภาพลักษณของประเทศไทยดวยมิติวัฒนธรรม
ในสวนกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเปนตนสัง กัด ผูศึกษาขอขอบพระคุณผูบ ริหารสํานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒ นธรรมที่อนุญ าตใหเขารับการอบรมหลัก สูตรนัก บริห ารการทูต รุนที่ 10 และ
ขอขอบคุณเพื่อนรวมงานในสํานัก ความสัมพันธตางประเทศ สํานัก งานปลัดกระทรวงวั ฒ นธรรม
ตลอดจนกัลยาณมิตรที่ใหการสนับสนุนและเปนกําลังใจในการเขารับการอบรมครั้งนี้อยางดียิ่ง
ทา ยสุ ด นี้ ผู ศึ ก ษาขอขอบคุ ณ สถาบั น การต า งประเทศเทวะวงศ ว โรปการ กระทรวง
การตางประเทศที่ใหโอกาสในการเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต 10 ซึ่งเปนหลักสูตรที่มี
เนื้ อหาสาระที่มีคุณคาและเปนประโยชนยิ่งในการปฏิบัติง านตอไปในอนาคต และขอขอบคุณใน
มิตรภาพและแรงบันดาลใจจากเพื่อนรวมรุน นบท.10 ที่ทําใหตลอดระยะเวลาการเขารับการอบรม
ครั้งนี้เปนประสบการณที่มีคาและจะอยูในความทรงจําตลอดไป
ยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา
สิงหาคม 2561
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ที่แสดงถึงความเปน
เอกลักษณของชาติ วัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือนสมบัติของความเปนชาติ เปนรากฐานของการสรางสรรค
เปนจุดศูนยกลางของการสรางความสามัคคี และความมั่นคงของประเทศชาติที่เจริญรุงเรือง ปรากฏเปน
ภาพลักษณของศิลปกรรมอันโดดเดน ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่เปนจารีตแบบแผน และวิถีชีวิต
ของคนไทยที่สืบทอดมาถึงปจจุบัน
นาฏศิลป ตลอดจนศิลปะที่เกี่ยวของกับการแสดงโขน ละคร หรือการฟอนรําตางๆ ลวนเปน
ตนทุนทางวัฒนธรรมไทยมาแตโบราณ พื้นฐานของสิ่งเหลานี้เปนวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยผูกพันกับ
ความเชื่อทางศาสนา และพิธีกรรม โดยเฉพาะพุทธศาสนาซึ่งมีอิทธิพลอยางยิ่งตอวิถีการดําเนินชีวิต
ของคนในสังคม เปนบอเกิดของการจัดงานประเพณีในชีวิตและการจัดงานประเพณีตามเทศกาล
“โขน” เปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่สําคัญของสังคมไทย เปนนาฏศิลปชั้นสูงที่รวมศาสตร
และศิลปหลายแขนง ไดแก วรรณศิลป วิจิตรศิลป ดุริยางคศิลปและนาฏศิล ป มีแบบแผนการแสดง
เฉพาะตั ว ทั้ ง ในเรื่ อ งของบทละคร ลั ก ษณะบทโขน เครื่ อ งแต ง กาย ผู แ สดง วงดนตรี แ ละ
เพลงประกอบการแสดง โอกาสที่แสดง แตเดิมใชผูชายแสดงมีก ารสวมหนากากที่เรียกวา หัวโขน
มีก ารเตนประกอบจัง หวะดนตรี และคําพากยเ จรจา ตลอดจนการรําหนาพาทยและรําประกอบ
บทรอง นิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์ โดยมีม านานแลวตั้ง แตสมัยกรุง ศรีอยุธยากอนรัชสมัยสมเด็จ
พระนารายณม หาราช นับวาเปนการแสดงที่มีคุณคา สะทอนใหเ ห็นวาประเทศมีป ระวัติศาสตร
ยาวนาน ประกอบกับ นโยบายของรัฐบาลในการสง เสริม วัฒนธรรมดานดนตรีและนาฏศิล ปของ
ราชสํานักใหเปนวัฒนธรรมประจําชาติ เพื่อเสริมสรางภาพของประเทศในประชาคมโลก อันสงผลตอ
ความมั่ น คงของรั ฐ ในทางการเมื อ ง สร า งภาพลั ก ษณ ที่ ดี ข องรั ฐ บาล ทั้ ง ระดั บ นานาชาติ แ ละ
ภายในประเทศ ซึ่งสงผลใหมีการรักษาวัฒ นธรรมความบันเทิง ของราชสํานักไวเปนแบบแผนและ
มาตรฐานของการแสดงสืบมา ดังนั้น “โขน” จึงทําหนาที่ศิลปะประจําชาติและสื่อวัฒนธรรมที่แสดงถึง
ความเปนตัวตนของความเปนชาติ และอยูในสายตาของชาวตางประเทศมาชานานตั้งแต ป พ.ศ. 2230
ปจจุบัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเปนบทกฎหมายสูงสุด
ที่จัดระเบียบการปกครองประเทศ ไดกํา หนดแนวนโยบายแหง รัฐ มาตรา 66 บัญ ญัติไววา รัฐพึง
สง เสริม สั ม พัน ธไมตรีกั บ นานาประเทศโดยถือ หลัก ความเสมอภาคในการปฏิบัติ ตอกั น และไม
แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ใหความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ และคุมครอง
ผลประโยชนของชาติและของคนไทยในตางประเทศ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ ยัง ไดใหความสําคัญ
เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมและเกียรติภูมิของประเทศ ดังที่มีการบัญญัติไวในมาตรา 57 บัญญัติให
รัฐตอง (1) อนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต
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ประเพณีอันดีงามของทองถิ่นและของชาติ และจัดใหมีพื้นที่ส าธารณะสําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวของ
รวมทั้งสงเสริม และสนับสนุนใหประชาชน ชุม ชน และองคกรปกครองสวนท องถิ่น ไดใชสิท ธิและ
มีสวนรวมในการดําเนินการดวย นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังกําหนดหนาที่ของปวงชนชาวไทย
ตามมาตรา 50 บุคคลมีหนาที่ (1) พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง
ระบอบประชาธิป ไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท รงเปนประมุข (2) ปองกัน ประเทศ พิทัก ษรัก ษา
เกียรติภูมิ ผลประโยชนของชาติ และสาธารณสมบัติของแผนดิน รวมทั้งใหความรวมมือในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย (8) ร ว มมื อ และสนั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ แ ละคุ ม ครองสิ่ ง แวดล อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม พรอมกําหนดสิทธิและ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตามมาตรา 43 บุคคลและชุม ชนยอมมีสิท ธิ (1) อนุรักษ ฟนฟู หรือ
สงเสริมภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของทองถิ่นและ
ของชาติ
ดังนั้น ตามบทบัญญัติตางๆ ตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจัก รไทย พุ ทธศัก ราช 2560
ประกอบกับปจจุบันเปนสังคมโลกาภิวัตน ซึ่งมีฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนพลัง
ขับเคลื่อนสังคมทําใหเกิดการไหลของขอมูลขาวสารจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่หนึ่งไดดวยความรวดเร็ว
ซึ่งสงผลกระทบทั้งในดานบวกและดานลบตอระบบสิ่งแวดลอม ประชากร เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และ
แผขยายเปนวงกวางอยางไรพรมแดน เกิดการแขงขันมากขึ้นและรุนแรงขึ้นในเวทีระหวางประเทศ
การแขงขันที่สําคัญในโลกยุคโลกาภิวัตน คือ การแขงขันในรูปของการรวมมือและสรางการยอมรับ
ภายใตความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนั้น การนําศิลปะการแสดง “โขน” ซึ่งเปนมรดก
ภูมิป ญ ญาทางวั ฒ นธรรมและทุน ทางวัฒ นธรรมที่สํ าคั ญ ของไทย เป นเครื่ องมื อในการส ง เสริ ม
ภาพลักษณที่ดีของประเทศ สงผลตอการปฏิสัมพันธร ะหวางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ อันเปน
ปจ จัยในการสรางความสมานฉั นท การอยูรวมกันอยางสันติ และเกื้อหนุนความมั่นคงของชาติ
ตลอดจนสง เสริ ม การแสดงออกทางวั ฒ นธรรม รวมทั้ ง การเพิ่ ม โอกาสทางเศรษฐกิจ ควบคู กั บ
การพัฒ นาทางสัง คม และการเจริญ สัม พั นธไมตรีกับ นานาประเทศอยา งมีทิศทางอันจะนําไปสู
การเสริ ม สรางความเขม แข็ง ของประเทศไทย หากแตจํา เปนตอ งอาศัย ความร วมมือจากหลาย
หนวยงาน ในการศึกษาเรื่อง การสงเสริมภาพลักษณไทยในมิติวัฒนธรรมกับความสัมพันธระหวาง
ประเทศดวยศิลปะการแสดง “โขน” จะเปนการคนหาคําตอบวา รัฐบาลหรือกระทรวงวัฒนธรรมหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีแนวทาง บทบาท และยุทธศาสตรในทิศทางใดที่จะทําให “โขน” เปนสื่อ
ในการสงเสริมภาพลักษณไทยไทยในเวทีโลก
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึก ษาแนวทางการสงเสริมภาพลักษณไทยในมิติวัฒนธรรมกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศผานศิลปะการแสดง “โขน”
1.2.2 เพื่อศึกษาบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมในการสงเสริมภาพลักษณไทยในเวทีโลก
1.2.3 เพื่อเสนอยุทธศาสตรในการสงเสริมภาพลักษณไทยในมิติวัฒนธรรมในการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางประเทศผานศิลปะการแสดง “โขน”
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1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึ ก ษา เรื่ อ ง การส ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ ไ ทยในมิ ติ วั ฒ นธรรมกั บ
ความสัมพันธร ะหวางประเทศดวยศิลปะการแสดง “โขน” โดยผูศึกษากําหนดกรอบเนื้อหาตาม
วัตถุประสงคของการศึกษา คือ แนวทางการสง เสริมภาพลักษณ บทบาทของกระทรวงวัฒนธรรม
และยุทธศาสตรในการสงเสริมภาพลักษณไทยและนําความเปนไทยสูสากล
1.3.1.2 ขอบเขตดานผูใหขอมูลหลัก
การศึกษานี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูให
ขอมูลหลัก ประกอบดวย
1) ผูบริหารระดับสูง ผูท รงคุณวุฒิที่มีความรู ความเขาใจ ในบทบาท
อํานาจหนาที่หรือปฏิบัติงานหรือมีประสบการณในการทํางานดานศิลปวัฒนธรรม นักวิชาการดานการสราง
ภาพลักษณจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน
2) กลุมผูชมและสื่อตางประเทศ ที่เขาชมการแสดงหรือรวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ “โขน” ในโอกาสตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
1.3.1.3) ขอบเขตดานเวลา
ดําเนินการศึกษา เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม– กรกฎาคม 2561
1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา
เพื่อเปนแนวทางสําหรับดําเนินการตามวัตถุประสงคที่วางไวใหสามารถแลวเสร็จ
ตามกําหนดและมีประสิทธิภาพ ผูศึกษาจึงไดกําหนดรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินการ เปน 3
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมการศึกษา
เปนการจัดเตรียมการศึกษาตามระบบของหลักสูตร เพื่อเห็นชอบหัวขอการศึกษา
ดวยการศึกษาเอกสารทางวิชาการ เอกสารจากหนวยงานราชการ ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ
บทความ งานวิจัย ตํารา วารสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการศึกษา
เป น ขั้น ตอนที่ ผูศึ ก ษาไดจั ด สร า งเครื่อ งมือ ทดสอบเครื่ อ งมื อ ปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
ขอบกพรองของเครื่องมือ และเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ทําการตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะห
ขอมูลและแปลผลการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการศึกษา
เปนขั้นตอนการเสนอรายงานผลการศึกษาตออาจารยผูควบคุมการศึกษาสวนบุคคล
ตรวจสอบความถูก ตอง ปรับ ปรุง แกไขขอบกพรองตามที่อาจารยผูควบคุม การศึก ษาสวนบุคคล
เสนอแนะ พิมพและจัดสงรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ
1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
เพื่ อ ให ก ารศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
การศึกษา ผูศึกษาไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับวิธีการศึกษา ประกอบดวย รูปแบบการศึกษา
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ประชากรกลุมตัวอยาง เครือ่ งมือที่ใชในการศึกษา การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวม
ขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.3.3.1 รูปแบบการศึกษา
การศึ ก ษาเรื่ อ ง การส ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ ไ ทยในมิ ติ วั ฒ นธรรมกั บ
ความสัมพันธระหวางประเทศดวยศิลปะการแสดง “โขน” ผูศึกษาไดกําหนดระเบียบวิธีการศึกษา
เปนกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล
ดังนี้
1) ขอมูล ปฐมภูมิ (Primary Data) กําหนดกระบวนการศึกษาดวย
การสัมภาษณเชิงลึก (in–depth interview) โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured
Interview) ลั ก ษณะเปนการสัม ภาษณโ ดยใชคํา ถามเหมือ นกันทุ ก คน เปน การสั ม ภาษณแบบ
ปลายเปด ซึ่งเปนกระบวนวิธีการวิจัยที่มีความยืดหยุนและเปดกวาง
2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) กําหนดกระบวนการศึกษาขอมูล
จากการคนควา เอกสารทางวิชาการ เอกสารจากหนวยงานราชการ ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ
บทความ งานวิจัย ตํารา วารสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
1.3.3.2 ประชากรกลุมตัวอยาง
ผูศึกษากําหนดประชากรกลุมตัวอยาง ดังนี้
1) กลุมผูบริหารและผูทรงคุณวุฒิ กําหนดใหเปนผูใหขอมูลสําคัญ (Key
Informant Interview) ประกอบดวย ผูบ ริห ารระดับ สูง ผูท รงคุณวุฒิที่มีความรู ความเขาใจ
ในบทบาทอํา นาจหน าที่ ห รื อปฏิ บัติ ง านหรื อมี ป ระสบการณ ในการทํา งานดา นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
นักวิชาการดานการสรางภาพลักษณจากสถาบันการศึกษาในระดับอุด มศึกษาทั้งจากมหาวิทยาลัย
รัฐบาลและเอกชน ดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ใชการสัมภาษณ
เชิงลึก แบบไมเปนทางการ เพื่อหาคําตอบตามวัตถุประสงคของการศึกษา คือ แนวทางการสงเสริม
ภาพลัก ษณ บทบาทของกระทรวงวัฒนธรรม และยุทธศาสตรในการสง เสริมภาพลักษณไทยและ
นําความเปนไทยสูสากล
2) กลุมผูชม/ สื่อตางประเทศ กําหนดใหเปนกลุมตัวอยางที่จะเปนผูให
ขอมูลที่สนับสนุน เพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคของการศึกษา ดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
บังเอิญ (Accidental Selection) โดยบังเอิญพบหรือไมเฉพาะเจาะจง แตกลุมตัวอยางมีลักษณะ
เบื้องตน บางประการที่สอดคลองกับลักษณะของกลุม ตัวอยางที่กําหนดไว ใชก ารสัม ภาษณแบบ
ไมเปนทางการ
1.3.3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บ รวบรวมขอมูล ครั้ง นี้ ใชก ารสัม ภาษณแบบมี
โครงสราง โดยแบงแบบสัมภาษณออกเปน 2 ชุด เพื่อใชกับกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุมผูบริหาร
และผูทรงคุณวุฒิ และกลุมผูชม/สื่อตางประเทศ แบบสัมภาษณแตละกลุมจะใชคําถามเหมือนกันหรือ
ใกลเคียงกัน (Standardized Questionnaire) โดยกําหนดเปนคําถามปลายเปด (open–ended
questions) คําถามตางๆ ไดถูกกําหนดขึ้นเพื่อใชประกอบการสัมภาษณไวลวงหนาแลวและมีลําดับ
ขั้นตอนเหมือนกัน
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1.3.3.4 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูศึกษามีลําดับขั้นตอนในการวิเคราะห
ดังนี้
1) ผูศึกษานําคําสัมภาษณจากผูถูกสัมภาษณมาเปรียบเทียบความเหมือน
และความตางของแตละบุคคล และจัดลําดับความสําคัญและคุณลักษณะของขอมูล
2) นํ า ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ ที่ จั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ แล ว นํ า มา
เปรียบเทียบกับขอมูลทางเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อที่จะทราบถึงลักษณะที่คลายคลึงกันและแตกตางกันของขอมูล
3) นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและจากการศึกษาตางๆ มาทําการ
วิเคราะหขอมูลรวมกันอยางเปนระบบและนําไปสูการเชื่อมโยงขอมูลเขาดวยกัน แสดงความสําคัญ
ของขอมูลไดชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อสะดวกในการวิเคราะหและเขียนรายงาน ขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะ
ไมใชขอมูลตัวเลข แตจะเปนขอมูลบรรยายอยางลุมลึก (thick description) และมีการอางถึงโดยตรง
เกี่ยวกับที่มาของขอมูลไมวาจะเปนขอมูลที่ไดจากการคนควาหรือขอมูลทางเอกสาร
ดังนั้น ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการตอบประเด็นสัมภาษณ (Interview
Research) และขอมูลจากเอกสารตางๆ (Document Research) จะถูก นํามาวิเ คราะหและ
ประมวลผลโดยเชื่อมโยงความสัมพันธในแงตางๆ ตามขอเท็จจริง ทั้งในเชิงเหตุและผล ซึ่งการวิเคราะห
จะออกมาในลักษณะของการพรรณนานําไปสูคําตอบในการศึกษาเรื่อง การสงเสริมภาพลักษณไทยใน
มิติวัฒนธรรมกับความสัมพันธระหวางประเทศดวยศิลปะการแสดง “โขน”
1.4 คําถามการศึกษา
1.4.1 ประเทศไทยจะสง เสริม ภาพลัก ษณโ ดยใชศิล ปะการแสดง “โขน” เพื่อเชื่อ ม
ความสัมพันธระหวางประเทศไดอยางไร
1.4.2 กระทรวงวัฒ นธรรมจะมีบ ทบาทอยางไรในการสงเสริม ภาพลัก ษณไทยและนํา
ความเปนไทยสูสากล
1.4.3 รัฐบาลควรมียุทธศาสตรใดบางในการสงเสริมภาพลักษณไทยโดยใชมิติวัฒนธรรม
ผานศิลปะการแสดง “โขน”
1.5 สมมติฐานการศึกษา
1.5.1 ศิล ปะการแสดง “โขน” สามารถสง เสริม ภาพลั ก ษณป ระเทศไทย เพื่อเชื่อ ม
ความสัมพันธระหวางประเทศได
1.5.2 กระทรวงวัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมภาพลักษณไทยและนําความเปนไทย
ในเวทีโลก โดยใชศิลปะการแสดง “โขน”
1.5.3 การใชมิติวัฒนธรรม ดานศิล ปะการแสดง “โขน” สามารถเปนยุท ธศาสตรใน
เสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศได
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1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.6.1 แนวทางการสงเสริมภาพลักษณไทยในมิติวัฒนธรรมผานศิลปะการแสดง “โขน”
1.6.2 การกําหนดบทบาทที่สําคัญของกระทรวงวัฒนธรรมในการสงเสริมภาพลักษณไทย
ในเวทีโลก
1.6.3 ขอเสนอเชิง นโยบายใหกับ รัฐบาลในการสง เสริมภาพลักษณไทยโดยใชมิติท าง
วัฒนธรรม

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ
2.1.1 ความหมายของภาพลักษณ
ภาพลักษณ (Image) หรือ จินตภาพ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2554 ไดใหความหมายของภาพลักษณ (image) หมายถึง ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือที่คิดวา
ควรจะเปนเชนนั้น
เสรี วงษมณฑา (2540:4) ใหความหมายวาภาพลักษณเปนภาพผลรวมระหวาง
ขอเท็จจริงกับการประเมินสวนตัวซึ่งเกิดจากการรับรูของบุคคลไมใชขอเท็จจริง แตเปนภาพทีฝ่ ง ลึกอยู
ในใจสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดคอนขางยาก เพราะเกิดจากการรับรูห รือความคิดคํานึง มากกวา
ขอเท็จจริง ภาพที่คิดคํานึงนั้นอาจจะตรงกับความจริงหรือไมตรงกับความจริงก็ได
วิรัช สภิรัตนกุล (2546: 77) ใหความหมายไววาภาพลักษณเปนภาพที่เกิดขึ้นในใจ
ของคนเราอาจเปนภาพที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไมมีชีวิตก็ได ซึ่ง อาจเปนภาพบุคคล องคกร สถาบันหรือ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดสรางใหเกิดขึ้นแกจิตใจเราหรืออาจเปนภาพที่เรานึกสรางขึ้นเองก็ได
สายชนม สัจจานิตย (2546: 5) กลาววา ภาพลักษณ หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจ
ของบุคคลที่มีตอบุคคล องคกร สถาบันหรือการดําเนินงานจากการที่ไดพบเห็น ไดยิน ไดสัมผัส หรือมี
ประสบการณทั้งทางตรงและทางออม
แอนเดอรสัน และรูบิน (Anderson and Rubin, 1986: 53–54) ไดใหความหมายวา
ภาพลักษณ เปนการรับรูของผูบริโภคเกี่ยวกับองคการทั้งหมด โดยองคการก็เปรียบเสมือนคนซึ่งยอม
มีบุคลิกภาพและภาพลักษณที่ตางกัน
Philip Kotler (2000: 553) นิยามวา ภาพลักษณองคกร หมายถึง ผลรวมความเชื่อ
ความนึกคิด และความประทับใจ ที่บุคคลมีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งทัศนคติและการกระทําใดๆ ที่คนเรามี
ตอสิ่งนั้นจะมีความเกี่ยวพันอยางสูงกับภาพลักษณ
Frank Jefkins (1993: 21–22) นักประชาสัมพันธชาวอังกฤษไดอธิบายภาพลักษณ
ขององคการธุรกิจไววา ภาพลักษณของบริษทั หรือภาพลักษณขององคการธุรกิจ (Corporate Image)
หมายถึง ภาพขององคการใดองคการหนึ่ง ซึ่งหมายรวมทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยวกับองคการที่ประชาชน
รูจัก เขาใจ และไดมีป ระสบการณ ในการสร างภาพลัก ษณขององคก ารนั้น ส วนหนึ่ง กระทําได
โดยอาศัยการนําเสนออัตลักษณขององคการ (Corporate Identity) ซึ่งปรากฏแกสายตาคนทั่วไปไดงาย
เชน สัญลักษณ เครื่องแบบ เปนตน
พัชราภรณ เกษะประกร (2558) ใหความหมายไววา ภาพลักษณขององคกรเปนภาพ
ที่อยูในจิตใจหรือความรูสึกโดยรวมหรือเกี่ยวกับดานตางๆ ขององคกร ซึ่งประกอบดวยสินคา การบริการ
การบริหารงาน
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จากความหมายที่ไดก ลาวมาขางตน สรุป ไดวา ภาพลัก ษณ หมายถึง ภาพหรือ
ความนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจของบุคคลที่มีตอตัวบุคคล องคการ สถาบัน จากการไดรับทราบขอมูลจาก
ทั้งทางตรงและทางออม
2.1.2 ที่มาของคําวาภาพลักษณ (IMAGE)
มหาวิทยาลัยสุโ ขทัยธรรมาธิร าช (2552) ไดใหนิยามและความหมายของคําวา
ภาพลักษณ หรือ IMAGE นั้นวามีที่มาที่ไปที่สําคัญของคําตางๆ ดังตอไปนี้
I ยอมาจาก = Institution สถาบัน คือ ภาพลักษณที่สรางไดจากการทําใหเกิด
ความนาเชื่อถือ องคกรที่เปนสถาบันจะตองมีตึกอาคารใหญและมีเพลง สถาบันมีโครงสราง การจัดการ
ที่มีความเปนปกแผนดูยิ่งใหญ มีโลโกขององคกรที่งามสงาและสรางศรัทธาไดในระยะยาว
M ยอมาจาก = Management คณะผูบริหารตองมีความฉลาดมีความดีความงาม
และมีผ ลงานเปนที่ยอมรับ แกบุคคลทั่วไป ฉะนั้น จะเห็นวาองคก รระดับ โลกเราจะคิดถึงคนที่ เปน
เบอร ห นึ่ ง เบอร ส อง หรื อ เบอร ส ามได อ ย า งดี สิ่ ง ที่ ทํ า ได ดี ก็ เ ป น เพราะว า ผู บ ริ ห ารทุ ก ท า นมี
ประสบการณ และ Profile เปนที่รูจักยอมรับ เชน เปนอาจารยรับเชิญมหาวิทยาลัย เปนนักปราชญ
ทางดานวิชาการที่เขียนหนังสือออกมามากมายหลายเลม จนเปนที่ที่ทุกคนยอมรั บในฝมือ กลับกัน
ถาองคกรนั้นมีผูบริหารที่ทุกคนรองยี้ ภาพลักษณนั้นก็สะทอนมาในแงลบแนนอน
A ยอมาจาก = Action หรือการกระทําตอประชาชนหรือผูบริโภคจากสิ่งที่เรา
โฆษณาวาดี ที่สุ ดของโทรศัพท มือ ถือ ยอดเยี่ ยมในการบริ ก ารครอบคลุม พื้น ที่โ ดยทั่ ว ในกรณี นี้
ผูบริโภคถือมากวา อาจจะไมดีจริงตามคําโฆษณาของผูผลิต ฉะนั้น การกระทําของเจาของสินคามักจะ
กลับมาฆาตัวเจาของเอง เพราะทุกคนไมเชื่อถือองคกรหรือบริษัทนั้นๆ อีกตอไป ถามุงเนนในการให
บริการที่ดี โดยมีการลงทุนอยางตอเนื่อง เพื่อหนีคูแขง เชน AIS ทํากับสินคาของเขาและใชชื่อใหมวา
“ADVANCE GSM” ทําใหเขาหนีจากการแขงขันในเรื่องราคาแตมาใหความสําคัญกับคุณภาพ โทรติดงาย
หลุดยาก ครอบคลุมพื้นที่ เปนตัวอยาง Action ที่ชัดเจน
G ยอมาจาก = Goodness ความดี ความงาม เปนเรื่องขององคกรที่เปนคนดีอยูใน
สัง คม เชน ตรงไปตรงมา จายภาษีรัฐเต็ม จํานวน มีก ารจางงานคนไทยมากมายหรือเปนองคก ร
ตางชาติ แตมีการถายทอดทักษะใหคนไทยอยางตอเนื่องหรือทําประโยชนใหแกสังคมไมเอารัดเอาเปรียบ
ผูบ ริโ ภค ไมโ จมตีคู แขง ขัน อยางไมถูก กติก า ตลอดจนเปนคนดีในภาพรวมขององคก ร สะทอ น
ภาพลักษณไดอยางมีประสิทธิภาพ
E ยอมาจาก = Employee พนักงานขององคกรเปรียบเหมือนทูตองคกรที่เสริม
ความนาเชื่อถือความสัมพันธกับ ลูกคาและกับสัง คม พนักงานเปรียบเหมือนกระบอกเสียงที่สําคัญ
ในการกระจายชื่อเสียงและภาพลักษณขององคกร แตในทางตรงกันขาม ถาขาดการสื่อสารกับพนักงาน
มีความเขาใจตางกัน ภาพลักษณก็จะกลายเปนภาพลบ และถาภาพลบออกจากพนักงานจะเปนสิ่งที่
ทุกคนจะฟงเพราะเขาเหลานั้นอยูใกลชิดกับองคกรมากกวาผูอื่น
โดยทั่วไปแลว ภาพลักษณมักจะเกิดขึ้นไดใน 2 ลักษณะ กลาวคือ
1) ภาพลักษณที่เกิดโดยธรรมชาติ เปนภาพลักษณที่องคกรไมสามารถจะควบคุมได
เชน เกิดจากลักษณะของธุรกิจเองที่เสี่ยงตอการถูกโจมตีอยูแลว โดยเฉพาะธุรกิจที่เกีย่ วของกับการบริการ
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สาธารณะ หรืออาจเกิดขึ้นจากสิ่งบังเอิญทั้งหลาย เชน การกระทําผิดพลาดโดยฝายจัดการ หรือโดย
พนักงาน หรือเกิดอุบัติเหตุ และที่พบบอยครั้ง คือ การเขาใจผิดคลาดเคลื่อนหรือขาวลือ เปนตน
2) ภาพลั ก ษณที่ เ กิด ขึ้นจากการปรุง แตง โดยมีก ารกําหนดเอาไว ลวงหนาว า
องคก รตองการมีภาพลัก ษณเ ชนไรบาง เชน ต องการใหมีภาพลัก ษณข องความมั่นคงทางธุร กิ จ
ตอ งการใหมี ภาพลัก ษณ ข องความก าวหนา ทัน สมัย หรื อต องการให มี ภาพลั ก ษณ ของการเป น
ผูประกอบการที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและอยูภายใตกฎหมายบานเมือง เปนตน
2.1.3 ความสําคัญของภาพลักษณ
ภาพลัก ษณเปนภาพที่เกิดขึ้นในใจของบุคคลที่มีตอสิ่งของบุคคล องคการ หรือ
สถาบันใดสถาบันหนึ่ง เปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดกับทุกสถาบัน ซึ่งอาจชัดเจนหรือเลือนรางก็ได เปนภาพที่ดี
หรือไมดีก็ได มโนพร รัชตะหิรัญ (2543: 9) ไดสรุปไววา ภาพลักษณเปนสิ่งที่สําคัญ สําหรับองคกร
การศึกษา เพื่อวัดและประเมินภาพลักษณของโรงเรียนยอมเปนสิ่งจําเปนดวยเชนกัน เพื่อจะศึกษา
สถานะและภาพลักษณของโรงเรียน เพราะโรงเรียนเปนสถาบันเพื่อบริการแกสังคม จําเปนตองรูวา
เปนอยางไรและสามารถรักษาภาพลักษณที่ดีนั้นไวใหยืนยาวตอไป ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ
สายชนม สัจจานิตย (2546: 5) ที่กลาวถึงความสําคัญของภาพลักษณไววา จําเปนอยางยิ่งที่องคกร
หรือสถาบันจะตองรักษาภาพลักษณที่ดี การสงเสริมภาพลักษณ การปรับปรุงภาพลักษณหรือการสราง
ภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นแกบุคคล เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจมีทัศนคติที่ดีเปนที่ยอมรับและไดรับ
การสนับสนุนจากประชาชน รวมทั้งหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของซึ่งสงผลใหเกิดความเจริญกาวหนา
และความมั่นคงขององคการหรือสถาบันในอนาคต
โดยสรุป ภาพลักษณมีความสําคัญและจําเปนมากเนื่องจากสถานศึกษาหรือองคกรใดๆ
จะไดรับความนิยมหรือยอมรับ ก็ตองดูถึงภาพโดยรวมของสถาบันดังกลาว จากมุมมองของบุคคลที่มี
สวนเกี่ยวของกับสถาบันนั้นๆ ที่ไดแสดงความรูส ึกนึกคิดออกมาใหเราไดทราบถึงภาพลักษณนั้น
2.1.4 ลักษณะของภาพลักษณ
บรูสติน (Boorstin, 1973 อางถึงใน สายชนม สัจจานิตย, 2546: 6) ไดกลาวถึง
ลักษณะของภาพลักษณไว 6 ประการ ดังนี้
1) ภาพลัก ษณเ ปนสิ่ง ที่ถูก สรางขึ้น เพื่ อ สนองตอบตอวัตถุป ระสงคและสรา ง
ความประทับใจบางอยาง อาจเปนการสรางภาพลักษณสูความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการคา และ
ชื่อสินคาใหประทับใจอยูในจิตใจของผูบริโภค
2) ภาพลักษณเปนสิ่งที่เชื่อถือได ภาพลักษณของสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะไมเกิดประโยชน
หรือไมตอบสนองวัตถุประสงคใดๆ เลย ถาคนไมใหความเชื่อถือ ภาพลักษณที่ใชไดผลมากที่สุดสําหรับ
องคกร คือ ภาพลักษณของความนาเชื่อถือโดยอาศัยการบรรยายนอยที่สุด
3) ภาพลักษณเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นโดยมีการวางแผนอยางสรางสรรค ซึ่งแผนการสราง
ภาพลักษณจะตองกําหนดใหเหมาะสมกับหนวยงานที่ตองการสรางภาพลักษณ รวมทั้งเหมาะสมกับ
ผูรับ หรือ กลุม บุคคลเปาหมายของหนวยงานนั้น ในชวงแรกของการสรางภาพลัก ษณ จะตองมี
ความสอดคลองกับหนวยงานหรือผลิตภัณฑ ตลอดจนกลุมเปาหมาย แตห ลังจากนั้น ภาพลักษณ
จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรม คานิยมของหนวยงานผูเปนเจาของ และอาจนํา มาเปนปรัชญาในการ
ดําเนินงานของหนวยงานได
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4) ภาพลักษณตองมีลักษณะเรียบงาย ในบางครั้ง สิ่งที่ตองการสรางภาพลักษณ
อาจมีความยุงยาก ซับซอน ยากแกการเขาใจ เชน สินคาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีระดับสูง สวนใหญ
จะนําเสนอภาพลักษณในลักษณะที่เรียบงาย เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาความรําคาญใจของกลุมเปาหมาย
5) ภาพลักษณจะตองชัดเจน เขาใจงายและเปนรูปธรรม การนําเสนอภาพลักษณ
ผานสื่อตางๆ สูสาธารณชนจึงตองนําเสนอสิ่งที่เขาใจงายไมตองตีความลึกซึ้ง มีจุดเดนที่ทําใหจดจําไดงาย
สวนมากจะเลือกกลาวถึงเฉพาะขอดีบางอยางของผลิตภัณฑองคกรหรือบุคคลนั้น
6) ภาพลักษณเปนสิ่งที่ตีความหมายไดเปนสองนัย ซึ่งหมายถึง ความคลุมเครือ
ระหวางจินตนาการกับความรูสึกระหวางความคาดหวังกับความเปนจริง สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่มิอาจคาดคะเนไวลวงหนาได
แสงเดือน วนิชดํารงคศักดิ์ กลาวถึงลักษณะของภาพลักษณวา
1) ภาพลั ก ษณเ ปลี่ ยนแปลงไดต ามเหตุ ก ารณ ก ารกระทาที่ เ กิ ดขึ้ น ตามท า ที
ความรูสึกและทัศนคติของประชาชนในขณะนั้นที่มีตอหนวยงาน
2) ภาพลัก ษณที่เสียไปแลวมักแกไขไดยาก และจะติดตอสืบทอดจากผูรับมอบ
กิจการการดําเนินการตอไปไดทั้งทางที่ดีและไมดี
3) ภาพลักษณที่เปนนามธรรมเกิดจากการเผยแพรโฆษณาจะเกิดขึ้นเร็วและสลาย
ไดเร็วแตภาพลักษณที่เปนรูปธรรม เชน การกระทํา การบริการแกสังคม การสรางสาธารณประโยชน
ที่เปนวัตถุสิ่งของจะเปนภาพลักษณที่คงทนถาวร
4) ภาพลักษณที่ไมคอยถาวร เชน ขาวลือ การใหรายปายสี ถาพิสูจนความจริง
ชี้แจงขอเท็จจริง และการประพฤติปฏิบัติดีมาแตหนหลัง ก็จะชวยใหภาพลักษณประเภทนี้สลายไป
รวดเร็วประชาชนจะยังเชื่อมั่นในภาพลักษณที่ดีที่ไดทํามา เพียงแตพิสูจนและชี้แจงขอเท็จจริงก็จะ
หายไปเองเพราะขาวลือกลัวขอเท็จจริง
2.1.5 ประเภทของภาพลักษณ
Frank Jefkins (1993: 21–22) นักประชาสัมพันธชาวอังกฤษ ไดจําแนกประเภท
ของภาพลักษณไวแตกตางกัน ดังนี้
1) ภาพลักษณกระจกเงา (Mirror Image) เปรียบไดกับเมื่อเราสองกระจก ซึ่งอาจ
มองเห็นวาตัวเองสวยงาม ดีหรือไมดีอยางไรก็ไดตามความนึกคิดที่คนปรารถนา ซึ่งแทจริงแลวอาจถูก
พรางไวด วยมุ ม มองในแง ดีต อตนเองหรื อการขาดข อมู ล อย างเพีย งพอ ด ว ยเหตุ นี้ การทํ าวิ จั ย
จึงกลายเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองเปนจริง
2) ภาพลักษณปจจุบัน (Current Image) เปนภาพลักษณตามความเปนจริงใน
ปจ จุบันขององคก ารที่ป รากฏในความรูสึก นึก คิดของประชาชน ซึ่ง ภาพลัก ษณที่ตรงความจริง นี้
อาจแตกตางจากภาพลักษณกระจกเงาอยางตรงกันขามก็ได
3) ภาพลักษณซอน (Multiple Image) เปนภาพลักษณของหนวยงานในสายตา
ของประชาชนทั่วไป บุคคลแตละคนอาจมองภาพลักษณของหนวยงานนั้นๆ ทั้งดานดีและไมดี ทั้งนี้
ขึ้นอยูกั บ วาบุค คลนั้นมี ก ารติด ตอสัม พันธกับ องคก ารในหลายสว น และแตล ะส วนที่รับ ผิดชอบ
การปฏิบัติงานขององคการไดสรางความประทับใจแกบุคคลในแงมุมที่ดีและไมดีแตกตางกันออกไป
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4) ภาพลักษณที่พึงปรารถนา (Wish Image) เปนภาพลักษณที่องคการ สถาบัน
ตางมุง หวั ง ใหเ กิดขึ้ นกับ หนว ยงานของตน โดยเฉพาะอย างยิ่ง สําหรับ หนวยงานที่เ พิ่ง เริ่ม กอตั้ ง
ภาพลัก ษณที่พึง ปรารถนาจะเปนจุดเริ่ม ตนเพื่อสรางสรรคความเขาใจเกี่ยวกับ จุดมุง หมายของ
หนวยงานนั้นๆ
5) ภาพลักษณขององคการ (Corporate Image) เปนภาพลักษณขององคการใด
องคก ารหนึ่ ง ที่ ห มายรวมทุก สิ่ง ทุก อย า งเกี่ย วกั บ องค ก ารที่ป ระชาชนเคยรู จั ก เข าใจ และได มี
ประสบการณในการสรางภาพลักษณขององคการ สวนหนึ่งกระทําไดโดยอาศัยการนําเสนอเอกลักษณ
ขององคการ (Corporate Identity) ซึ่งปรากฏแกสายตาคนทั่วไปไดงาย เชน สัญลักษณ เครื่องแบบ
เปนตน
6) ภาพลักษณของสินคา (Product Image) หรืออาจเปนภาพลักษณของบริการ
ก็ไดในการสรางภาพลักษณประเภทนี้ สวนหนึ่งอาศัยวิธีการโฆษณาซึ่งชวยบงบอกถึงบุคลิกลักษณะ
ของสินคา โดยการเนนถึงคุณลักษณะเฉพาะหรือจุดขาย
7) ภาพลักษณสูงสุด (Optimum Image) ในหนวยงานหนึ่งๆ ไมมีใครที่สามารถ
รูและเขาใจไดทุก เรื่องไดอยางครบถวนสมบูร ณ ในเชิง ของการประชาสัม พันธก็เ ชนกัน เราควร
พิจารณากําหนดภาพลักษณที่ตองการสรางใหเกิดขึ้นภายใตสภาวะเงื่อนไขที่เปนไปได
พรทิ พย พิม ลสิ นธุ (2545: 55–57) กล า วถึ ง ประเภทของภาพลั ก ษณไ ว ว า
ภาพลักษณในวงการธุรกิจ การตลาด การโฆษณาและการประชาสัมพันธ พอจะจําแนกไดดังตอไปนี้
1) ภาพลัก ษณ ซอ น (Multiple Image) เป น ภาพลัก ษณข ององคก ารหรื อ
หนวยงานในสายตาของคนทั่ว ๆ ไปซึ่งจะมีความแตกตางกันออกไป อันเนื่องมาจากคนในสังคมนั้น
มาจากแหลงตางๆ กัน มีความรู ความเชื่อ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม มีระดับการศึกษาและอื่นๆ
ที่ตางกันโดยเฉพาะมีความรู ความเชื่อและประสบการณตอองคก ารตางกัน ดัง นั้น เปนไปไมไดที่
สมาชิกในสังคมจะมีภาพลักษณขององคก ารหนึ่ง เหมือนกัน นอกจากนั้นในตัว บุคคลหนึ่ง อาจมีทั้ง
ภาพลักษณตอองคการเชิงบวกตอเรื่องหนึ่ง และมีภาพลักษณเชิงลบในอีกเรื่องหนึ่งก็ไดเชนกัน
2) ภาพลักษณปจจุบัน (Current Image) เปนภาพลักษณตามความเปนจริงใน
ปจ จุบันซึ่ง อาจจะเปนภาพลัก ษณเ ชิง บวกหรือเชิง ลบก็ได จะเปนภาพลัก ษณที่เ กิดขึ้น มาเองโดย
ธรรมชาติ หรือโดยเจตนาก็ตาม นับวาเปนภาพลักษณที่สําคัญที่องคการจะตองคนหาเพื่อทราบใหได
และเมื่อพบภาพลักษณที่ไมดีหรือภาพลักษณที่ผิดเพี้ยนจากสิ่งที่องคการตองการ จะไดปรับเปลี่ยนให
ดีขึ้น ภาพลักษณประเภทนี้เปนสิ่งสะทอนถึงจุดยืนขององคการในสายตาประชนชนในขณะนั้นไดเปน
อยางดี
3) ภาพลักษณกระจกเงา (Mirror Image) เปนภาพลักษณที่ฝายบริหารเชื่อเอาเอง
หรือมองเห็นวาองคการเปนที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป ซึ่งเปรียบเสมือนการสองกระจกจะเห็นภาพ
ของตัวเอง ในภาพนั้น เขาอาจจะมองวาสวย สงางามหรือดี หรือตรงกับลักษณะใดก็ไดตามความนึกคิด
ของเรา ซึ่งก็เชนเดียวกับที่ผูบริหารมององคการดังกลาวขางตน โดยผูบริหารอาจมองวา องคการไดทาํ
กิจกรรมตางๆ ที่ดีมากแลว ดังนั้นภาพลักษณขององคการจึงนาจะเปนภาพที่ดี ซึ่งโดยแทจริงแลว
อาจเปนการปกใจเชื่อที่ผิดก็ได ทั้งนี้ประชาชนเปาหมายอาจมองอะไรที่ตางจากผูบริหารได
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4) ภาพลักษณที่พึงปรารถนา (Wish Image) เปนภาพลัก ษณที่ผูบริหารหรือ
พนักงานมีความตองการจะใหเกิดขึ้นกับองคการ สินคาหรือบริการขององคการ เชน เปนองคการที่มี
ความรับผิดชอบตอสังคม เปนสินคาที่มีคุณภาพ ผลิตดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปนองคก ารที่ให
คาตอบแทนที่ยุติธรรมแกพนักงาน ฯลฯ
อยางไรก็ตาม ภาพลัก ษณเปนสิ่งที่เ กิดขึ้นได และเปลี่ยนแปลงไดเ สมอ ซึ่งอาจ
เปลี่ยนจากภาพลักษณที่ดีเปนภาพลักษณที่ไมดี หรือเปลี่ยนจากไมดีกลายเปนดีก็ได เพราะฉะนั้น
การสรา งภาพลัก ษณจําเปนตองอาศัยระยะเวลา การสรางภาพลักษณที่ดีจึงไมส ามารถทําไดใน
ระยะเวลาอัน รวดเร็ว หรื อใชเ วลาเพีย งชวงสั้นๆเนื่ องจากภาพลัก ษณเ ปนสิ่ง ที่เ กิดขึ้นทีล ะนอ ย
และสะสมเพิ่มพูนมากขึ้น จนสามารถฝงรากฐานมั่นคงแนนหนาอยูในจิตใจและทัศนคติหรือความรูสึกนึกคิด
ของประชาชน ซึ่งผลที่ไดรับตามมาก็คือ ชื่อเสียง เกียรติคุณ ความนิยมชมชอบ ความเชื่อถือ ศรัทธา
ดังนั้น ภาพลักษณจึงเปนสิ่งที่สามารถสรางขึ้นได ซึ่งวิธีการประชาสัมพันธก็มีบทบาทอยางมากในการ
เสริมสรางและเปลี่ยนแปลงภาพลักษณขององคกร
2.1.6 องคประกอบของภาพลักษณ
Kenneth E. Boulding (1975: 91) กลา ววา ภาพลัก ษณป ระกอบดว ย
องคประกอบ 4 สวน ซึ่งตางก็มีปฏิสัมพันธตอกันไมสามารถจะแยกจากกันไดอยางเด็ดขาด คือ
1) องคประกอบเชิงการรับรู (perceptual component) ซึ่งบุคคลจะไดจากการ
สังเกตโดยตรง อันจะนําไปสูการรับรู (cues) หรือมีสิ่งที่ถูกรับรูนั่นเอง โดยจะเปนบุคคล สถานที่
เหตุการณหรือความคิดตางๆ ก็ได
2) องคประกอบเชิงความรูสึก (affective component) ไดแก ภาพลักษณที่
เกี่ยวกับความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ อันเปนความรูสึกที่มีไดทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
3) องคประกอบเชิง การเรียนรู (cognitive component) ไดแก ภาพลักษณ
ที่เปนความรูเกี่ยวกับประเภท คุณสมบัติ (attribute) ความแตกตางของสิ่งตางๆ ที่ไดจากการเรียนรู
4) องคประกอบเชิงการกระทํา (co–native component) เปนองคประกอบ
ของภาพลักษณที่เกี่ยวกับเจตนาหรือความมุงหมายซึ่งเปนแนวทางของการปฏิบัติตอบโตตอสิ่งเรา
เปนผลพวงจากการมีปฏิสัมพันธขององคประกอบเชิงความรูสึกและเชิงการเรียนรู
ภาพลักษณประกอบดวยการรับรูขอเท็จจริง (Objective Fact) ของบุคคลและ
การประเมินสวนตัว (Personal Judgment) ของบุคคลเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ในสังคม โดยบุคคล
จะทําการประเมินการรับรูดังกลาวตามลักษณะคุณลักษณะทางประชากร เชน เพศ การศึกษา และ
ตามทัศนคติ ประสบการณเดิมของบุคคลที่มีตอประเด็นดังกลาว ดังนั้น ภาพลักษณจึงเปนเรื่องของ
การรั บ รู ไ ม ใ ช เ ป น ข อ เท็ จ จริ ง ที่ เ กิ ด จริ ง ในสั ง คม เพราะภาพลั ก ษณ ที่ บุ ค คลคิ ด คํ า นึ ง เกิ ด จาก
กระบวนการรับรูผานสื่อมวลชนหรือองคกร ซึ่งจะเผยแพรขอมูลขาวสารที่ไมตรงกับความเปนจริงใน
สังคมก็ได รวมทั้งเกิดจากการประเมินสวนตัวของบุคคลมีความบกพรองเนื่องจากขาดวิจารณญาณทีด่ ี
ในการวิเคราะหเหตุผลวาอะไรคือสิ่งที่ดีและอะไรคือสิ่งไมดี (เสรี วงษมณฑา, 2540)
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2.1.7 ภาพลักษณที่ดี
การสรางภาพลักษณที่ดีขององคกรใดองคกรหนึ่ง ไมส ามารถทําไดในระยะเวลา
อันรวดเร็ว แตผลแหงความเพียรพยายามดวยเวลาอันยาวนาน มโนพร รัชตะหิรัญ (2543: 1–12)
ไดกลาวถึงวิธีการสรางภาพลักษณที่ดีวามี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) คนหาขอดีและขอเสียหรือจุดออนขององคก รที่มีอยูในปจ จุบัน เพื่อศึก ษา
วิเคราะหหาแนวทางวางแผนดําเนินงานในขั้นตอไป การคนหาอาจทําไดโดยการรวบรวมทัศนคติ ทาที
และความรูสึกนึกคิดของประชาชนกลุมเปาหมาย รวมถึงอาจใชการสํารวจวิจัยประกอบดวย เพื่อใหได
ขอมูลใกลเคียงกับความเปนจริง
2) วางแผนและกําหนดขอบเขตของภาพลักษณที่องคกรหรือสถาบันตองการจะ
สรางใหเกิดขึ้นในจิตใจประชาชน เชน อาจถามตนเองวาสถาบันคือใคร ทําอะไร จุดยืนของสถาบัน
คืออะไร และหนวยงานหรือสถาบันตองการจะใหประชาชนมีภาพลักษณเปนไปในดานใดหรือตองการ
ใหรูสึกนึกคิดและมีทาทีตอหนวยงานหรือสถาบันของเราอยางไรบาง เปนตน
3) คิดหัวขอ (themes) ตาง ๆ เพื่อใช ในการสรา งภาพลัก ษณ แกป ระชาชน
ซึ่งหัวขอเหลานี้ คือเนื้อหา ขาวสาร (message) ที่เราจะใชเผยแพรประชาสัมพันธตอกลุมประชาชน
ซึ่งอาจใชคําขวัญ (slogan) หรือขอความสั้น ๆ ที่ไดใจความกินใจและชวนใหจดจําไดงาย สิ่งที่สําคัญ
คือ หัวขอเหลานี้ตองมีอิทธิพลโนมนาว ชักจูงใจประชาชนใหเกิดภาพพจนตามที่เราตองการ
4) ใชเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ เขาชวยในการดําเนินงานสรางภาพลักษณใหเปนไป
อยางกวางขวาง เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศนและสิ่งพิมพตาง ๆ เปนตน
เกรกอรี่ และ วิชแมนน (Gregory and Wiechmann, 1991: 4) ไดกลาวไววา
สถาบันจัดเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอภาพลักษณของหนวยงาน องคกร การสรางภาพลักษณโดยการสราง
ความยอมรับใหประชากรกลุมเปาหมายเห็นดวยจะเปนผลทําใหสถาบันเปนที่เชื่อถือ
2.1.8 การสรางภาพลักษณ
เบาวดิ่ง (Boulding, 1975: 91) กลาววา การสรางภาพลัก ษณเ ปนเรื่องของ
ความรูสึก และอารมณที่เ รามีตอสิ่ง ตางๆ เปนความรูสึก เชิง อัตวิ สัย (subjective knowledge)
เนื่องมาจากประสบการณของตัวเรา แตขอจํากัดคือ เราไมสามารถรับรูและทําความเขาใจกับทุกสิ่งได
เสมอไป ดังนั้น เราจะไดเพียง “ภาพ” ซึ่งเราจะตองมาตีความโดยตัวเราเอง ซึ่งตองใชคานิยม ความเชื่อ
ทั ศ นคติ เ ดิ ม ในการตี ค วามนั้ น ๆ ดั ง นั้ น ภาพลั ก ษณ จึ ง เป น เรื่ อ งของการตี ค วามโดยผ า นทาง
ประสบการณตรงและประสบการณโดยออม แทนความหมายเชิงอัตวิสัยของสิ่งตางๆ ที่เรารับรูมาเปน
การตีค วามตามความหมายหรื อสิ่ ง ประทั บ ใจ ภาพที่ ป รากฏจะเปน ตัว แทนของการรั บ รู ในเชิ ง
ความหมายที่ผานกระบวนการของการรับรูอยางเลือกสรรและกอใหเกิดการใหความหมายตอสิ่งตางๆ
ซึ่งกระบวนการนี้ คือ กระบวนการเกิดภาพลักษณ (process of image)
ทฤษฎีการสรางภาพลักษณองคการของ Gregory & Wiechmann (1979 อางถึงใน
ชุมพล โพธิ์งาม, 2547: 15–16) ไดกลาวไว ดังนี้
1) รับรูความตองการของกลุมเปาหมาย และนํามากําหนดเปนภาพลักษณของ
องคการหรือหนวยงาน
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2) ตองกําหนดทิศทางใหชัดเจนถึง เปาหมายในการสรางภาพลัก ษณองคก าร
ผูบริหารจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการกําหนดแนวทาง
3) รูจักตนเองวาองคการหรือหนวยงานมีภาพลักษณเปนอยางไร และภาพลักษณ
ที่ตองการใหเกิดขึ้นนั้นคืออะไร
4) ที่สําคัญตองรูวาหนวยงานกําลังทําอะไรอยู คือ การเขาใจงาน บทบาทหนาที่ที่
ชัดเจน
5) การสรางสรรค การสรางสรรคงานโดยใชความคิดริเริ่มสรางสรรคใหตอบสนอง
ตอกลุมเปาหมายใหมากที่สุด
6) ความคงเสนคงวา ความสม่ําเสมอ ในการสรางภาพลักษณ
7) การประชาสัมพันธในสิง่ ที่ไดกระทําจริงหรือการปรับความเขาใจเกี่ยวกับขาวลือ
ใหถึงกลุมเปาหมายอยางสม่ําเสมอ
เสรี วงษมณฑา (2540: 4) กลาวไววา ภาพลักษณเปนความรูที่มนุษยสรางขึ้นมาเอง
(subjective knowledge) ซึ่งตางจากความรูที่เราเรียนมาจากวิทยาศาสตรหรือประวัติศาสตรเพราะ
เปนความรูที่เปนความรูสึกสวนตัวและเปนประสบการณของตัวเรา ซึ่งความรูที่ไดมาจากวิทยาศาสตร
หรือประวัติศาสตร (objective knowledge) อันมีการจดตําราบันทึก ไวเ ปนหลักฐานนั้นจะไม
เกี่ยวกับประสบการณของเรา แตเปนบอเกิดของความรูสึกสวนตัวความเชื่อ คานิย ม และทัศนคติ
กลาวไดวา ในที่สุดแลว objective knowledge ก็จะพัฒนากลายเปน subjective knowledge
ในที่สุด ฉะนั้น การสรางภาพลัก ษณนั้น เราตองใหขอมูลเปนขอเท็จ จริงและถูก นําไปประเมินคา
อยางถูกตองดวย จึงจะเปนการสรางภาพลักษณที่แทจริง มิใชการโฆษณาชวนเชื่อ
2.1.9 การสรางภาพลักษณใหประสบความสําเร็จ
เกรกอรี และ วิชแมนน (Gregory and Wiechmann, 1991: 4–23) ไดกลาวถึง
การสรางภาพลักษณใหประสบความสําเร็จมีหลัก 6 ประการ คือ
1) การเรียนรู การศึกษากลุมเปาหมายการสรางภาพลักษณ โดยการกลาวถึงสิ่งที่
กลุมเปาหมายเชื่อความจริงนั้น
2) ทิศทาง การสรางภาพลักษณจะถูกกําหนดขึ้นโดยผูบริหารเพราะเปนผูเขาใจ
หนวยงานในทุกๆ ดาน สามารถทําใหภาพลักษณอยูในทิศทางที่จําเปน เพื่อใหเกิดการสรางงาน
3) รูจักตัวเอง หนวยงานควรทราบวาภาพลักษณปจจุบันของตนเองเปนอยางไร
ภาพลักษณของหนวยงานที่ตองการใหเกิดขึ้นคืออะไรควรมีการวิจัยกอน ระหวางและหลังจากการ
วางโครงการสรางภาพลักษณ
4) จุดเนนตองรูวาหนวยงานกําลังทําอะไรอยู ยิ่งเขาใจลูกคาดีขึ้นเทาไรจะทําให
หนวยงานสามารถมีอิทธิพลตอการยอมรับของลูกคามากขึ้นเทานั้น
5) การสรางสรรคในการสรางภาพลักษณ ใหศึกษาความตองการของลูกคาและ
ตัดเขาไปสูจุดนั้น
6) ความคงเสนคงวาในการสรางภาพลัก ษณมักจะควบคูไปกับ การสรางสรรค
วิธีการใหมๆ ในการประชาสัมพันธใหเขาถึงกลุมเปาหมายอยางสม่ําเสมอ
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จากแนวคิดของ เกรกอรี และ วิชแมนน (Gregory and Wiechmann, 1991
อางถึง ใน จิร าภรณ สีขาว, 2536: 25–26) พอสรุปไดวา ภาพลักษณองคก าร หมายถึงภาพรวม
ทั้งหมดขององคการที่บุคคลรับรูจากประสบการณหรือมีความรู ความประทับใจ ตลอดจนความรูสึก
ที่มีตอบริษัทหรือสถาบันโดยการกระทําหรือพฤติกรรมองคการ การบริการ ผลิตภัณฑ การบริการและ
การประชาสัมพันธจะเขามามีบทบาทตอภาพลักษณองคการดวย
2.1.10 กลยุทธการสรางภาพลักษณ
การสรางภาพลักษณเปนสิ่งที่เกิดขึ้นสะสมเพิ่มพูนขึ้นมาทีละนอย สะสมจนรากฐาน
มั่นคงอยูในจิตใจและทัศนคติหรือความนึกคิดของทุก คน เกรกอรี และ วิชแมนน (Gregory and
Wiechman, 1991 อางถึงใน สายชนม สัจจานิตย , 2546: 8) ไดกลาวถึง กลยุท ธในการสราง
ภาพลักษณใหประสบความสําเร็จ ไวดังนี้
1) การสรางใหประชาชนยอมรับและเห็นดวยอันเปนผลที่จะทําใหสถาบันเปนที่
นาเชื่อถือ
2) ปรับปรุงองคกรในเรื่องการจัดการทั้งหมด
3) การวางเปาหมายการตลาดลวงหนา เพื่อสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ
4) การเขาไปมีอิทธิพลตอสภาพแวดลอม
5) การสรางสถาบันใหมีตําแหนงที่ดีขึ้น
6) การจัดการเขาไปชวยเหลือเมื่อมีสถานการณที่วิกฤต
7) ดึงดูดใจลูกคาที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกับที่ใหความรวมมือกับชุมชน
นอกจากนี้ ผูศึกษาไดนําแนวคิดของ Michael E. Porter (1985) ซึ่งเปนแนวคิด
ในการใชกลยุท ธส รางความไดเ ปรียบทางการแขง ขัน ไดเ สนอแนวคิดเกี่ยวกับ กลยุท ธก ารแขงขัน
เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคกรโดยแบงแนวคิดกลยุทธการแขงขันเปน 3 กลยุทธ
คือ (1) กลยุทธการสรางความแตกตาง (2) กลยุทธการเปนผูนําทางดานตนทุน และ (3) กลยุท ธ
การมุงเนนเฉพาะ รายละเอียดดังนี้
1) กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation) คือ การที่องคกรแสวงหา
ความแตกตางเพื่อสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน โดยพยายามสรางสินคาหรือบริการในลักษณะที่
ไมเหมือนคูแขงขัน เพื่อใหเกิดคุณคา (Value) ที่เพิ่มขึ้น
2) กลยุทธการเปนผูนําทางดานตนทุน (Cost Leadership) เปนแนวทางในการลด
ตนทุนทางการจัดการขององคก ร กลาวคือ องคก รสามารถสรางความไดเ ปรียบทางการแขง ขัน
ใหเกิดขึ้นไดดวยการมุงเนนการสรางการประหยัดจากขอบเขต (Economies of Scope) นั่นคือ
ความสามารถในการลดตนทุนโดยใชทรัพยากร
3) กลยุทธการมุงเนนเฉพาะ (Focus) ความสามารถทางการแขงขันถูกนํามาใช
ในมุม มองของธุร กิจ ซึ่ง มีก ารเชื่อมโยงกับแนวคิดทางการตลาด ดัง นั้นการกําหนดกลุม เปาหมาย
(Target Group) ใหเล็กลงเพื่อที่จะไดเขาถึงพฤติกรรมของลูกคาและสามารถคาดคะเนความตองการ
ในอนาคตของลูกคาได
การสร า งความได เ ปรี ย บทางการแข ง ขั น เกิ ด จากการที่ บ ริ ษั ท สามารถสร า ง
ความแตกตางของสินคาและบริการ หรือเปนการนําเสนอความโดดเดน และคุณคาของธุรกิจหรือ
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ผลิ ตภั ณ ฑนั้ น ๆ การสร า งความแตกต างภายใต น วัต กรรมใหม สามารถสรา งตลาดใหม ภ ายใต
การแขงขันใหม โดยไมตองเขาไปแขงขันในตลาดที่มีการแขงขันสูง องคกรที่สามารถปรับตัวเองเขาไดกับ
สภาพแวดล อ มได ดี นั้ น จะนํ ามาซึ่ ง ความยั่ง ยื น มากกว าองค ก รที่ ไ ม ส ามารถปรั บ ตัว เองได ต าม
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
2.1.11 การประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณ
การประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณนั้น เปนการสรางความเขาใจและทัศนคติที่ดี
อัน จะนํ า ไปสู ก ารสนั บ สนุ น ความร วมมื อ และสั ม พั น ธภาพที่ ดี ร ะหว า งองค ก รและประชาชน
กลุมเปาหมาย (เสรี วงษมณฑา, 2540)
หนาที่ของผูสรางภาพลักษณ มีดังนี้
1) ใหขอเท็จจริงที่เปนบวก (Positive Fact) รวมทั้งการเสาะแสวงหาขอมูลที่เปน
ขอเท็จจริงที่เปนบวกเพื่อจะกอใหเกิดทัศนคติที่เปนบวกออกมาเผยแพรใหมากที่สุด และขณะเดียวกัน
ก็พยายามทําใหสิ่งที่เปนลบหายไปจากการเผยแพรหรือไมก็ทําใหกลายเปนลบเบาบางลง ดวยการให
เหตุผลที่อยูเบื้องหลังความเสียหายอยางนาเชื่อถือ ทําใหความไมดีเปนเรื่องที่สุดวิสัยหรือเปนภาพวาด
ที่เกิดจากเจตนาที่ดี ก็จะสามารถเปลี่ยนความรูสึกจากลบใหกลายเปนศูนยหรืออาจจะเปนบวกได
2) การชักชวนใหกลุมเปาหมายใชมาตรการที่เปนประโยชนตอองคกรมาใชในการ
ประเมินองคกร และใหมองขามมาตรการที่อาจทําใหองคกรเสียหายจากการถูกประเมิน เมื่อใดก็ตาม
ที่บุคคลประเมินองคกรดวยมาตรการที่ไมดีจะทําใหองคกรมีภาพลักษณที่ไมดี แตถาบุคคลประเมิน
องคก รดวยมาตรการที่สอดคลองกับจุดแข็ง ขององคก ร องคกรก็จะมีภาพพจนที่ดี ผูมีหนาที่สราง
ภาพลักษณที่ดีควรจะมีความสามารถในการจูงใจใหบุคคลอื่นเลือกเอามาตรการที่สอดคลองกับจุดแข็ง
ขององคกรมาประเมินองคกร
3) ใชวิ ธีก ารที่ทํ าใหค นไดรั บ ประสบการณต รงกั บ องคก รหรือ กับ พนั ก งานที่
ประทับใจ ถาหากองคกรไดมีการเผยแพรขอเท็จจริงที่ดีเกี่ยวกับองคกรออกไป และผูทาหนาที่สราง
ภาพพจนไดมีการชักจูงใหคนมองในจุดดีขององคกรแลว แตเมื่อคนมาสัมผัสกับผูบริหารขององคกร
สัม ผัส กับพนัก งานขององคกรแลวรูสึก ไมป ระทับ ใจ ไม พอใจในการติดตอดวย ก็ทําให องคกรนั้น
ลมเหลวในการสรางภาพพจน
สรุ ป คือ ในการสร า งภาพลั ก ษณ จ ะต อ งทํา 3 หน า ที่ คื อ การให ข อ เท็ จ จริ ง
การชักชวนใหกลุมเปาหมายใชมาตรการที่เปนประโยชนตอผูที่มาประเมินองคกร และการควบคุม
บุคลากรขององคกรใหสรางประสบการณตรงที่นาประทับใจ (อางอิงใน http://www.ms.kku.ac.th)
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรม
2.2.1 ความหมายของ “วัฒนธรรม”
ความหมายของ “วัฒนธรรม” พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พุท ธศักราช
2553 ไดใหความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไววา “วัฒนธรรม” คือ วิถีการดําเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ
คานิยม จารีตประเพณี พิธีกรรม และภูมิปญญา ซึ่งกลุมชนและสังคมไดรวมสรางสรรค สั่งสม ปลูกฝง
สืบ ทอด เรียนรูป รับ ปรุง และเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงาม ทั้ง ดานจิตใจและวัตถุ
อยางสันติสุขและยั่งยืน
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เอ็ดวารด ไทเลอร (Edward B. Tyler) ไดใหนิยามของคําวา “วัฒนธรรม” (culture)
ไววา เปนองครวมแหงผลผลิตของสังคมมนุษย และในปจจุบัน นักวิชาการทางดานมานุษยวิทยาไดให
ความหมายของ “วัฒนธรรม” ไววา เปนทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยทําขึ้น สรางขึ้น คิดขึ้น เพื่อใชในการ
ดํารงอยู สืบ ทอด และพัฒ นาสัง คมของตนเอง โดยวัฒ นธรรมมีลักษณะพื้นฐานหลายอยาง เชน
(1) เปนระบบความคิดและคานิยมของวัฒนธรรมที่สมาชิกสังคมมีรวมกัน (2) เปนสิ่งที่มนุษยเรียนรู
(3) มีพื้นฐานมาจากการใชสัญลักษณ (4) เปนองครวมของความรูและภูมิปญญา และ (5) เปนสิ่งที่
ไมหยุดนิง่ (ธนิก เลิศชาญฤทธ, 2554: 13–14)
พระเทพเวที (อางถึงใน สายันต ไพรชาญจิตร, 2550: 1–2) ไดใหความหมายของ
คําวา “วัฒนธรรม” ไววา เปนผลของการสั่งสมสิ่งสรางสรรค และภูมิปญญาที่ถายทอดสืบตอกันมา
ของสังคม รวมถึงวิถีชีวิตความเปนอยูทั้งหมดของสังคม ทั้งจิ ตใจของคน คานิยม ระบบคุณคาทาง
จิตใจ คุณธรรม แนวความคิด ลักษณะความสัมพันธของมนุษย ประสบการณ ความรู ความสามารถ
ภูมิปญญาที่ชวยใหมนุษยอยูรอดและสืบทอดตอกันมาได
ศรีศักร วัลลิโภดม (อางถึงใน สายันต ไพรชาญจิตร, 2550: 2) กลาวถึง “วัฒนธรรม”
วาหมายถึง ทุก สิ่ง ทุก อยางที่ม นุษยคิดขึ้น และสรางขึ้นมาเพื่อดํารงชีวิตอยูรวมกันภายในสัง คม
ทั้ง เปนสิ่ง ที่มีระเบียบแบบแผนและมีรูป แบบเปนที่ยอมรับ กันภายในสัง คมนั้นๆ ซึ่ง ในทัศนะของ
คนภายนอกจะมองดูวามีเอกลักษณ
สายันต ไพรชาญจิตร (2550: 8) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “วัฒนธรรม” ไววา
เปนเรื่องเดียวกันกับคําวา “สังคม” (social) เปนเรื่องเดียวกันกับคําวา “ชุมชน” (community) และ
เปนเรื่องเดียวกันกับคําวา “ชาติพันธุ” (ethnicity) โดยระบบความสัมพันธและกระบวนการจัดการ
ระบบความสัม พันธร ะหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับ ธรรมชาติก ายภาพ และมนุษยกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ ใหอยูในสภาวะสมดุล เอื้อเฟอเกื้อกูล ทํานุบํารุงกัน และกัน ใหเจริญอยางตอเนื่องยาวนาน
ในกระบวนการวัฒนธรรมมีกลไกสําคัญ 2 ประการ ที่เปนตัวขับเคลื่อน คือ (1) ภูมิปญญา (wisdom)
(2) ศิลปวัฒนธรรม (expressive culture) หรือวัฒนธรรมการแสดงออก
สรุ ป ตามความคิ ด เห็ น ของนั ก วิ ช าการหลายๆ คนที่ ไ ด ใ ห คํ า นิ ย ามของคํ า ว า
“วัฒนธรรม” (อางถึงใน สายันต ไพรชาญจิตร, 2550: 2) วาคือ วิถีชีวิต (way of life) ซึ่งมีลักษณะ
พื้นฐานที่สําคัญ 6 ประการ คือ
1) วัฒนธรรมเปนความคิดรวม (shared ideas)
2) วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยเรียนรู (culture is learned)
3) วัฒนธรรมมีพื้นฐานมาจากการใชสัญลักษณ (symbols)
4) วัฒ นธรรมเปนองคร วมของความรู และภูมิป ญ ญาในการตอบสนองความ
ตองการพื้นฐาน
5) วัฒนธรรม คือ กระบวนการที่มนุษยกําหนดนิยามความหมายใหกับชีวิตและ
สรรพสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวผานสถาบันตางๆ
6) วัฒนธรรมเปนสิ่งที่ไมหยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวตลอดเวลา
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2.2.2 การดํารงอยูของวัฒนธรรม
ปจจัยสําคัญที่ทําใหวัฒนธรรมนั้นดํารงอยูได คือ
1) การเผยแพรป ระชาสัม พันธ (public relations) หลัก การคือ การทําให
เรื่องราวของวัฒนธรรมไทยเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย ในการเผยแพรนั้น จะตองเผยแพรใหรูถึง
สาระสําคัญ คือ (1) รากเหงาความเปนมาของวัฒนธรรมนั้น (2) เขาใจเหตุผลและความเปนมาหรือ
เหตุที่เ กิ ดวัฒ นธรรมขึ้น (3) เข าใจพิธีก รรมของวัฒ นธรรมนั้น ตามขั้นตอนที่ถูก ต อง (4) เขาใจ
วัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมนั้นๆ ซึ่งวิธีการเผยแพรประชาสัมพันธมี 3 กระบวนการ
คือ (1) การเผยแพรโดยตรง (2) การเผยแพรทางออม และ (3) การเผยแพรผานสื่อมวลชน (สํานัก
โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, 2540: 151)
2) การสืบทอด (means) แยกออกเปน 3 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 กระบวน
การศึก ษา แบง ออกเปน 3 ขั้นตอนดัง นี้ (1) การจัดทําเอกสารวิชาการ เพื่อจัดพิม พเ ปนเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน (2) หลักสูตร คือการจัดทําเปนกรอบกําหนดเนื้อหา เรื่องราว วาเยาวชน
ขั้นใดควรเรียนเรื่องอะไร มีแนวทางการสอนอยางไร ใชสื่ออุปกรณอะไรบาง มีระยะเวลาจํานวนกี่คาบ
(3) กิจกรรมประจําวัน คือ การที่ครูบาอาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย ใหนักเรียน ไดเขาใจเนื้อหา
สาระใน เรื่องนั้นๆ “เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน “ เปนการสืบทอดวัฒนธรรมของชาติ ประเภทที่ 2
การจัดกิจกรรม (activities) สิ่งที่ครูอาจารยสอนหรือใหคําแนะนําแกนักเรียนนั้น ทั้งครู นักเรียน
สมาชิกในชุมชนจะตองนําออกไปปฏิบัติจริงๆ ในชุมชน ไมเชนนั้นการสืบทอดวัฒนธรรมไทยจะมีอยู
แตในกระดาษเอกสารเทานั้น สถาบันของรัฐ เชน หนวยราชการ จะตองสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนจัด
กิจกรรม ประเภทที่ 3 กิจกรรมทางวัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน ( daily cultural activity) จุดสําคัญ
ในกระบวนการวัฒนธรรม คือ กิจกรรมในชีวิตประจําวันทั้งของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ซึ่งเปนวิถชี วี ติ
ของผูคน สิ่งนี้คือหัวใจสําคัญของวัฒนธรรมไทย วิธีการสืบทอดมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย
บทบาททางการศึกษา เพื่อสรางความเขาใจและเพิ่มพูนศักยภาพของมนุษยไดม ากนอยเพียงใด
จะตองขึ้นอยูกับกระบวนการทางการศึกษาวาถูกตองเหมาะสมและกําหนดขอบเขตอยางชัดเจนมาก
นอยเพียงใด ประกอบดวย (1) หลักสูตรและโปรแกรมเนื้อหาวิชาตางๆ (2) กระบวนการเรียนการ
สอนอุปกรณสื่อการสอน (3) ทักษะของครู–อาจารย ดังนั้น วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ จะดําเนินการ
ไปไดกาวหนาหรือไมนั้น นอกจากกระบวนการศึก ษาคนควา วิจัย การเผยแพรและการทํานุบํารุง
รักษา ตามที่กลาวมาแลว ยังตองมีการสืบทอดโดยคนปจจุบัน เพื่อใหวัฒนธรรมมีชีวิตไปสูอนาคต
(สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, 2540: 158–163)
3) การพัฒนาวัฒนธรรม แนวทางการพัฒ นาเพื่อคุณภาพวัฒนธรรม (cultural
quality) ยอมแตกตางไปตามสภาพทางสังคม เพราะคุณภาพเปนตัวชี้มาตรฐานและมาตรฐานเปน
เครื่อ งมื อประกัน คุณ ภาพ เพราะฉะนั้น คุ ณภาพจึง ไม ใช ของแน นอน ขึ้น อยู กับ ความนิย มของ
ประชาชนเปนหลัก แตคําวาคุณภาพก็ยังคงมีความสําคัญ ตอการพัฒนา เพราะเปนเปาหมายแหง
ความสําเร็จในการดําเนินงาน และคุณภาพของงานก็คงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาอยูเชนเดิม
มาตรฐานคุณภาพวัฒนธรรมที่ดี คือ รูปแบบวิถีชีวิตที่ทําใหคนสวนใหญเปนสุขประพฤติ ปฏิบัติแลว
เกิดสุขกายสบายใจ อยูเย็นเปนสุข รักและหวงแหน และพรอมที่จะสืบทอดตอกันไป ประกอบดวย
คุณสมบัติ 10 ประการ คือ (1) เหมาะสมกับการใชสอยในการดํารงชีพ ตามสภาพแวดลอมยุคสมัย

19
นั้นๆ (2) รูปแบบสวยงามนาใช ถูกกับรสนิยมของผูบริโภค (3) เชื่อถือไดไมหลอกลวง (4) คงทนคุมคา
ตอการนํามาใช (5) ใชงาย ไมยุงยาก (6) ใหความสุขปลอดภัยจากชีวิตและทรัพยสิน (7) เหมาะสมกับ
รายไดไมกอใหเกิดความเดือดรอนทางเศรษฐกิจ (8) ทําไดงาย หรือบริการดีเปนธรรม (9) สะดวกตอ
การสื บ ทอด (10) ให ผ ลตอบแทนทางร า งกายและจิ ต ใจคุ ม ค า มั่ น คง (สํ า นั ก โบราณคดี แ ละ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, 2540: 174–178)
2.2.3 มรดกทางวัฒนธรรม
มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) เปนคําศัพทที่มาจากประเทศอังกฤษในอดีต
หมายถึง สิ่งของที่เปนมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของแตละตระกูลหรือกลุมบุคคลหรือสังคม อาจเปน
สมบัติสวนตัวและมีนัยวาไมส มควรดัดแปลงตกแตง เพิ่ม เติมหรือไมควรนํามาใชงานใชป ระโยชน
แตควรเก็บรักษาไวเพื่อความภาคภูมิใจ ปจจุบัน คําวา”มรดกทางวัฒนธรรม” มีความหมายกวางขึ้น
ในแงของการนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง ไมจํากัดในวงของกลุมตระกูลหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป นการเฉพาะและยัง เปนคําที่นิยมใชกันมาก โดยเฉพาะประเทศในแถบทวีป ยุโ รป เอเชียและ
ออสเตรเลียในหลายกรณีก็พบวา มีการใชสลับกันไปมาระหวางคําวา “มรดกทางวัฒนธรรม” กับคําวา
“ทรัพยากรทางวัฒนธรรม” และยังหมายถึง สิ่งของเดียวกันอีกดวย ตัวอยางเชน แหลงโบราณคดี
อาจมีผูเรียกวา เปนทรัพยากรทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม และบางครั้งก็เปนทรัพยสินทาง
วัฒนธรรมดวย (ธนิก เลิศชาญฤทธ, 2554: 17–18) ดังนั้น มรดกทางวัฒนธรรม ก็คือ ผลิตผลของ
วัฒนธรรม โดยเปนสิ่งที่มนุษยสรางหรือคิดคนขึ้นมาตั้งแตในอดีต และไดตกทอดหรือสืบทอดจาก
รุนหนึ่งมาสูอีกรุนหนึ่ง
การแบงประเภทของมรดกทางวัฒนธรรม
มรดกทางวัฒนธรรมมีหลายประเภทและหลายชนิดขึ้นอยูกับวิธีก ารจัดแบงของ
ผูศึกษา แตเนื่องจากคําวา “มรดกทางวัฒนธรรม” (Cultural Heritage) เปนคําที่กําหนดโดยองคการ
การศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) โดยเปนคําที่
เกิดขึ้นใหม ซึ่งตามนิยามขององคการยูเนสโก ไดแบงประเภทของมรดกทางวัฒนธรรม ตามลักษณะที่
ปรากฏอยูหรือที่มีอยู (existence) ได 2 ประเภท ดังนี้
1) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองได (Tangible Cultural Heritage)
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไดเปนสิ่งที่สามารถมองเห็น สัมผัสและจับตองได
ทางกายภาพ โดยสามารถแบง ออกเปนประเภทยอ ยๆ ตามลั ก ษณะที่ป รากฏได 2 กลุม ไดแ ก
ประเภทวัตถุเคลื่อนที่ไดและประเภทวัตถุที่เคลื่อนที่ไมได
ประเภทวัตถุที่เคลื่อนที่ได ยกตัวอยางเชน
– โบราณวั ต ถุ หมายถึ ง สั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ เ ป น ของโบราณ ไม ว า จะเป น
สิ่งประดิษฐหรือเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เปนสวนหนึ่งสวนใดของโบราณสถานซากมนุษย
หรือซากสัตว ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหง การประดิษฐห รือโดยหลักฐานเกี่ยวกับ ประวัติของ
สังหาริมทรัพยนั้นเปนประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี
– ศิล ปวัตถุ หมายถึง สิ่งที่ทําดวยฝมืออยางประณีตและมีคุณคาสูงในทาง
ศิลปะ
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– จิตรกรรม เปนผลงานทางศิลปะ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาพวาดหรือภาพพิมพ
ที่ปรากฏอยูในโบราณสถานและปรากฏอยูบนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ (วศิน อิงคพัฒนากุล, 2548:
262)
– ศิลปหัตถกรรม หมายถึง เครื่องมือ เครื่องใช เสื้อผา และอุปกรณตางๆ ที่มี
การคิดคนโดยชุมชนทองถิ่นและผลิตขึ้นอยางงาย ๆ ไมซับ ซอน โดยใชวัสดุในทองถิ่นโดยคํานึงถึง
ประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ (วศิน อิงคพัฒนากุล, 2548: 262)
สวนประเภทวัตถุที่เคลื่อนที่ไมได ยกตัวอยางเชน
– โบราณสถาน หมายถึง อสังหาริมทรัพยซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหง
การกอสราง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสัง หาริมทรัพยนั้นเปนประโยชนในทางศิลปะ
ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี ทั้งนี้ ใหรวมถึงสถานที่ที่เปนแหลงโบราณคดีแหลงประวัติศาสตรและ
อุทยานประวัติศาสตรดวย
– อนุสรณสถานและแหลงประวัติศาสตร หมายถึง สถานที่ตั้งของเมืองหรือ
ชนบท ซึ่งพบหลักฐานของอารยธรรมอยางหนึ่งอยางใดเปนพิเศษที่นั่น และเปนหลักฐานของความเจริญ
กาวหนาที่สําคัญหรือเปนหลักฐานเหตุการณทางประวัติศาสตร (วศิน อิงคพัฒนากุล, 2548: 262)
– แหลงโบราณคดี หมายถึง บริเวณที่มีหลักฐานของพฤติกรรมมนุษยในอดีต
ทั้งที่อยูบนดิน ใตดิน และใตน้ํา เชน ที่อยูอาศัย สุสาน ศาสนสถาน หรือสถานที่ประกอบอาชีพและ
แหลงเรืออับปาง
หากมองในภาพรวมโดยสรุปแลว มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองได จึงครอบคลุม
เนื้อหาในสวนที่เกี่ยวของกับ มรดกทางศิล ปวัฒนธรรมที่คนไทยคุนเคย ไมวาจะเปนโบราณสถาน
โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ สถาป ต ยกรรม เป น ต น ทั้ ง นี้ สํ า หรั บ ประเทศไทย ในป จ จุ บั น ได มี
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 แกไข
เพิ่มเติม ป พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไดอยูแลว รวมถึงการไดเขาเปน
ภาคีในอนุสัญญายูเนสโกวาดวยการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก ค.ศ. 1972
(Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972)
2) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Intangible Cultural Heritage)
คําวา “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได” เริ่มเขามาสูแวดวงการทํางานดาน
ศิล ปวัฒ นธรรมเมื่อองคก ารการศึก ษาวิท ยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง สหประชาชาติ (ยูเ นสโก)
ไดรับรองอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Convention for the
Safeguarding of Intangible Cultural Heritage) ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 17
ตุลาคม พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
สําหรับคําวา “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับ ตองไมได ” อาจจะเขาใจยากและ
ไมคุนเคยในประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ จึงมีมติเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ให
ใชคําวา “มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม” โดยเปนศัพทที่กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
แปลและนิยามขึ้นจากอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒ นธรรมที่จับตองไมได ซึ่ง มุง
สงเสริมการตระหนักถึงคุณคาอันโดดเดน ยกยององคความรูและภูมิปญญาของบรรพบุรุษ สงเสริม
ศักดิ์ศรีทางวัฒนธรรม และเอกลักษณของกลุมชนที่มีอยูทั่วประเทศ
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ในปจจุบัน คณะรัฐมนตรีมีม ติเ ห็นชอบใหป ระเทศไทยเขา เปนภาคีสมาชิก
อนุสัญ ญาวาดวยการสงวนรัก ษามรดกทางวัฒ นธรรมที่จับ ตองไม ได รวมถึง ไดมีก ารประกาศใช
พระราชบัญ ญัติส ง เสริม และรัก ษามรดกภูมิ ปญ ญาทางวัฒ นธรรม พ.ศ. 2559 โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 133 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยในมาตรา 2 แหงอนุสัญญา
วาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได ระบุนิยามของคําวา”มรดกทางวัฒนธรรมที่
จับตองไมได ” วาหมายถึง การปฏิบัติ (practices) การแสดงออก (expressions) การนําเสนอ
(representations) ความรู (knowledge) ทักษะ (skills) ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ และ
พื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหลานั้น ซึ่งชุมชน กลุมชน หรือในบางกรณีปจเจกบุคคลยอมรับวา
เปนสวนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมซึ่งถายทอดจากคนรุนหนึ่ง
ไปยัง คนอีก รุนหนึ่ง นี้ เปนสิ่ง ซึ่งชุม ชนและกลุม ชนสร างขึ้นมาอยางสม่ํา เสมอ เพื่อตอบสนองตอ
สภาพแวดลอมของตน เปนปฏิสัมพันธของพวกเขาที่มีตอธรรมชาติและประวัติศาสตรของตน และทําให
คนเหลานั้นเกิดความภูมิใจในตัวตนและความรูสึกสืบเนื่อง กอใหเกิดความเคารพตอความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและการคิดสรางสรรคของมนุษย
นอกจากนี้ ในอนุสัญญาฯ ตามมาตรา 2 นั้นยังไดระบุถึงขอบขายของมรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได ดังตอไปนี้
(1) เรื่องราวขอมูล ความรู ดานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒ นธรรมที่เ ป น
มุขปาฐะและการแสดงออกในดานตาง ๆ รวมถึงวัฒนธรรมดานภาษาในฐานะที่เปนสื่อสืบทอดมรดก
วัฒนธรรมที่จับตองไมได (Oral traditions and expressions, including languages a vehicle of
the intangible cultural heritage)
(2) ศิลปะการแสดง (Performing arts)
(3) แนวปฏิ บั ติ ท างสั ง คม พิ ธี ก รรม และงานเทศกาลต า ง ๆ (Social
practices, rituals and festive events)
(4) ความรูและวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล (Knowledge and
practices conceding nature and the universe)
(5) งานชางฝมือดั้งเดิม (Traditional craftsmanship)
สําหรับประเทศไทยมี “มรดกภูมิปญญาทางวัฒ นธรรม” ซึ่งเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับตองไมไดที่มีความโดดเดนและเปนเอกลักษณ สามารถจําแนกออกไดเปน 7 ประเภท
สาขา (กรมสงเสริมวัฒนธรรม) ไดแก (1) ศิลปะการแสดง (2) งานชางฝมือดั้งเดิม (3) วรรณกรรม
พื้นบาน (4) กีฬาภูมิปญญาไทย (5) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล (6) ความรูและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล และ (7) ภาษา ซึ่งมากกวาที่อนุสัญญากําหนดและเพื่อให
สอดคลองกับบริบทวัฒนธรรมของประเทศไทย ดังนี้
(1) ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงดนตรี รํา–เตน และละครที่แสดงเปน
เรื่องราว ทั้งที่เปนการแสดงตามขนบแบบแผน มีการประยุกตเปลี่ยนแปลง และ/หรือ การแสดงรวมสมัย
การแสดงที่เกิดขึ้นนั้น เปนการแสดงสดตอหนาผูชม และมีจุดมุงหมายเพื่อความงาม ความบันเทิง
และ/หรื อ เป น งานแสดงที่ ก อ ให เ กิ ด การคิ ด วิ พ ากษ นํ า สู ก ารพั ฒ นาและเปลี่ ย นแปลงสั ง คม
แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ดนตรี และนาฏศิลปและการละคร
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(2) งานชางฝมือดัง้ เดิม หมายถึง ภูมิปญญา ทักษะฝมือชาง การเลือกใชวัสดุ
และกลวิธีการสรางสรรคที่แสดงถึงอัตลักษณ สะทอนพัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรมของกลุมชน
แบงออกเปน 10 ประเภท ไดแก ผาและผลิตภัณฑจากผา เครื่องจักสาน เครื่องรัก เครื่องปนดินเผา
เครื่องโลหะ เครื่องไม เครื่องหนัง เครื่องประดับ งานศิล ปกรรมพื้นบาน และผลิตภัณฑอยางอื่น
หมายถึง งานชางฝมือดั้ง เดิมที่ไมส ามารถจัดอยูใน 9 ประเภทแรกได ซึ่งอาจเปนงานชางฝมือที่
ประดิษฐหรือผลิตขึ้นจากวัสดุในทองถิ่นหรือจากวัสดุเหลือใช เปนตน
(3) วรรณกรรมพื้ น บ า น หมายถึ ง วรรณกรรมที่ ถ า ยทอดอยู ใ นวิ ถี ชี วิ ต
ชาวบาน โดยครอบคลุมวรรณกรรมที่ถายทอดโดยวิธีการบอกเลา และที่เขียนเปนลายลักษณอักษร
แบงออกเปน 7 ประเภท ไดแก นิทานพื้นบาน ตํานานพื้นบาน บทสวดหรือบทกลาวในพิธีกรรม
บทรองพื้นบาน สํานวน ภาษิต ปริศนาคําทาย ตํารา
(4) กีฬาภูมิปญญาไทย หมายถึง การเลน กีฬาและศิลปะการตอสูปองกันตัว
ที่มีก ารปฏิบัติกันอยูในประเทศไทยและมีเ อกลัก ษณส ะทอนวิถีไทย แบงออกเปน 3 ประเภท คือ
การเลนพื้นบาน กีฬาพื้นบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัว
(5) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล หมายถึง การประพฤติ
ปฏิบัติในแนวทางเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดตอกันมาบนหนทางของมงคลวิถี นําไปสูสังคม
แหง สันติสุขแสดงใหเ ห็นอัตลัก ษณของชุม ชนและชาติพันธุนั้นๆ แบง ออกเปน 2 ประเภท ไดแก
มารยาทและขนบธรรมเนียมประเพณี
(6) ความรู แ ละแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ธรรมชาติ แ ละจั ก รวาล หมายถึ ง
องคความรู วิธีการ ทักษะ ความเชื่อ แนวปฏิบัติและการแสดงออกที่พัฒนาขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางคนกับ สภาพแวดลอมตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ แบง ออกเปน 5 ประเภท ไดแก
อาหารและโภชนาการ การแพทยแผนไทยและการแพทย “การแพทยแผนไทย”โหราศาสตร ดาราศาสตร
และไสยศาสตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ชัยภูมิและการตั้งถิ่นฐาน
(7) ภาษา หมายถึง เครื่องมือที่ใชสื่อสารในวิถีการดํารงชีวิตของชนกลุมตางๆ
ซึ่งสะทอนโลกทัศน ภูมิปญญา และวัฒนธรรมของแตละกลุมชน ทั้งเสียงพูด ตัวอักษร หรือสัญลักษณ
ที่ใชแทนเสียงพูด แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น ภาษากลุมชาติพันธุ ภาษา
สัญลักษณ
ดัง นั้น มรดกทางวัฒ นธรรมที่จับ ตองไมได ดัง กล าวข างตน จึง มีนัยรวมถึ ง
การปฏิบัติ การเปนตัวแทน การแสดงออก ความรูทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ และ
พื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหลานั้น ซึ่งชุมชน กลุมชนและในบางกรณีปจเจกบุคคล ยอมรับวา
เปนสวนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตนที่สามารถถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง
โดยเปนสิ่งที่ชุมชนและกลุมชนสรางขึ้นใหมอยางสม่ําเสมอ เพื่อตอบสนองตอสภาพแวดลอมของตน
รวมถึงเปนปฏิสัมพันธที่มีตอธรรมชาติและประวัติศาสตรของชุมชนและกลุมชน ทําใหเกิดความรูสึก
มีอัตลักษณจนกลายเปนสมบัติอันล้ําคาที่ไดสรางสรรคสั่งสมและสืบทอดมาถึงลูกหลานรุนตอรุน
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2.3 ศิลปะการแสดงโขน
“โขน” เปน ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย ที่ตองรวบรวมศิลปนผูมีความสามารถจํานวน
มากมาย ถายทอดความงดงามของศิลปะหลากหลายชนิดไปสูผูชม เชน นาฏศิลป วรรณคดี การขับรอง
การบรรเลงปพาทยห รือดนตรี สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมี
พระราชดําริวา “โขน คือ ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่หาชมไดยากขึ้นทุกวัน ทั้ง ที่โขนเคยเปน
มหรสพหลวงอันรุงโรจนมาชานาน และเคยใชเปนการแสดงตอนรับพระราชอาคันตุกะ สรางความตื่นตา
ตื่นใจอยางยิ่งมาโดยตลอด แตบัดนี้ โขนกําลังจะเลือนหายไปจากสังคมปจจุบัน เพราะการจัดการแสดงโขน
นั้นมิใชเรื่องงายดาย โขนเปนที่ รวมของศิล ปกรรมอันยอดเยี่ยมหลากหลายแขนง ใชผูแสดงเปน
จํานวนมาก เครื่องแตงกาย เวที ฉาก และอุปกรณที่ประกอบการแสดง ลวนตองจัดสรางขึ้นมาอยาง
พิถีพิถัน อีกทั้งตองใหสอดคลองกับวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งคนไทยรูจักดี (มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, 2552) จากพระราชเสาวนียในสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชิ นี นาถ ในรั ชกาลที่ 9 ที่ ท รงตระหนั ก ถึง คุ ณค า ของศิ ล ปวั ฒ นธรรมประจํ า ชาติ ว า
“เพราะประเทศของเรามีสิ่งที่นาภาคภูมิใจ ชาวตางชาติยังนิยมมาดูศิลปวัฒนธรรมไทยกันมากขึ้น
สะทอนใหเห็นวา บานเมืองของเรามีประวัติศาสตร ดั่งประเทศที่เจริญแลว ซึ่งไมจําเปนตองคุยกันมาก
เพียงเห็นศิลปะ ก็บงบอกถึงรากเหงาวา ประเทศนั้นเปนอยางไร” ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล
ในการสงเสริมวัฒนธรรมความบันเทิงดานดนตรีและนาฏศิลปของราชสํานักใหเปนวัฒนธรรมประจําชาติ
เพื่อเสริม สรางภาพของประเทศในประชาคมโลก อันสง ผลตอความมั่นคงของรัฐในทางการเมือง
สรางภาพลักษณที่ดีของรัฐบาล ทั้งระดับนานาชาติและภายในประเทศ ซึ่งสงผลใหมีการรักษาวัฒนธรรม
ความบันเทิงของราชสํานักไวเปนแบบแผนและมาตรฐานของการแสดงสืบมา
2.3.1 ประวัติความเปนมาและเรื่องที่เกี่ยวของ
โขน เปนศิลปะการแสดงที่มีความเปนศิลปะเฉพาะของตนเอง ไมปรากฏชัดแนนอนวา
คําวา “โขน” ปรากฏขึ้นในสมัยใด แตมีการเอยถึงในวรรณคดีไทยเรื่องลิลิตพระลอที่กลาวถึงโขน
ในงานแสดงมหรสพ ระหวางงานพระศพของพระลอ พระเพื่อนและพระแพงวา “ขยายโรงโขนโรงรํา
ทําระทาราวเทียน” โดยมีขอสันนิษฐานวาคําวาโขนนั้น มีที่มาจากคําและความหมายในภาษาตาง ๆ
ดังนี้
คําวา โขน ในภาษาเบงคาลี ซึ่งปรากฏคําวา “โขละ” หรือ “โขล” (บางครั้งเขียน
ดวยคําวา “โขฬะ”) ที่เปนชื่อเรียกของเครื่องดนตรีประเภทหนัง ชนิดหนึ่ง ของฮินดู ลัก ษณะและ
รูป รา งคลา ยคลึง กับ ตะโพนของไทย ไมมีข าตั้ง ทําดว ยดิน ไมมี ส ายสํ าหรับ ถวงเสียง มีเ สี ยงดั ง
คอนขางมาก จัดเปนเครื่องดนตรีที่ไดรับ ความนิยมในแควนเบงกอล ประเทศอินเดีย ใชสําหรับ
ประกอบการละเลนชนิดหนึ่ง เรียกวายาตราหรือละครเรที่คลายคลึงกับละครชาตรี โดยสันนิษฐานวา
เครื่องดนตรีชนิดนี้ เคยถูกนํามาใชประกอบการเลนนาฏกรรมชนิดหนึ่ง จึงเรียกวาโขลตามชื่อของ
เครื่องดนตรี
คําวา โขน ในภาษาอิหราน หมายความถึง ตุกตาหรือหุน ซึ่งใชสําหรับ ประกอบ
การแสดง โดยมีผูขับรองและใหเสียงแทนตัวหุน เรียกวาควานหรือโขน มีความคลายคลึงกับผูพากย
และผูเจรจาของการแสดงโขนในปจจุบัน
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คํ า ว า โขน ในภาษาเขมร เป น การกล า วถึ ง โขนในพจนานุ ก รมภาษาเขมร
ซึ่งหมายความถึง ละคร แตเขียนแทนวา ละโขน ที่หมายความถึง การแสดงมหรสพอยางหนึ่ง
จากขอ สั นนิ ษ ฐานต างๆ ยั ง ไม ส ามารถสรุ ป ได ว า โขนเปน คํ า มาจากภาษาใด
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2545 ระบุความหมายของโขนเอาไววา “โขน หมายถึง
การเลนอยางหนึ่งคลายละครรํา แตเลนเฉพาะในเรื่องรามเกียรติ์ โดยผูแสดงสวมหัวจําลองตาง ๆ
ที่เรียกวา หัวโขน” หรือหมายความถึง ไมใชตอเสริมหัวเรือทายเรือใหงอนเชิดขึ้นไปที่เรียกวาโขนเรือ
หรือใชสําหรับเรียกเรือชนิดหนึ่งที่มีโขนวา เรือโขน เชน เรือโขนขนาดใหญนอยเหลือหลายในลิลิต
พยุหยาตรา หรือหมายความถึง สวนสุดทั้งสองขางของรางระนาดหรือฆองวงใหญที่มีลักษณะงอนขึ้น
วาโขน
ในสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราช ไดมีการกลาวถึงโขนโดยลาลูแบร (De La
Loubere) เอาไววา “โขนนั้น เปนการรายรําเขาๆ ออกๆ หลายคํารบ ตามจังหวะซอและเครื่องดนตรี
อยางอื่นอีก ผูแสดงนั้นสวมหนากาก (หัวโขน) และถืออาวุธ แสดงบทหนักไปในทางสูรบกันมากกวา
จะเปนการรายรํา และมาตรวาการแสดงสวนใหญจะหนักไปในทางโลดเตนเผนโผนโจนทะยาน และ
วางทาอยางเกินสมควรแลว นานๆ ก็จะหยุดเจรจาออกมาสักคําสองคํา หนากาก (หัวโขน) สวนใหญ
นั้นนาเกลียด เปนหนาสัตวที่มีรูปพรรณวิตถาร (ลิง) หรือไมเปนหนาปศาจ (ยักษ) ซึ่งเปนการแสดง
ความเห็นตอมหรสพในอดีตของชาวไทยในสายตาของชาวตางประเทศ”
การแสดงโขนโดยทั่ ว ไปนิ ย มแสดงเรื่ อ งรามายณะหรื อ รามเกี ย รติ์ ในอดี ต
กรมศิล ปากรเคยจัดแสดงเรื่องอุณรุท แตไมไดรับความนิยมมากเทากับการแสดงเรื่องรามเกียรติ์
มีหลายสํานวน ทั้งที่มีการประพันธขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร โดยเฉพาะ
บทประพันธในสมัยรัตนโกสินทร นิยมแสดงตามสํานวนของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ซึ่งกรมศิล ปากรไดป รับปรุงเปนชุดเปนตอนสําหรับแสดงเปนโขนฉาก ในสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ก็เคยทรงพระราชนิพนธบทรองและบทพากยไวถึง 6 ชุด ไดแก ชุดนางสีดาหาย
ชุดเผากรุงลงกา ชุดพิเภกถูกขับ ชุดจองถนน ชุดประเดิมศึกลงกา และชุดนาคบาศ
แตเดิมนั้น การแสดงโขนจะไมมีก ารสรางฉากประกอบการแสดงตามทองเรื่อง
การดําเนินเรื่องราวตาง ๆ เปนแบบจินตนาการถึงฉากหรือสถานที่ในเรื่องราวเอง การจัดฉากในการแสดง
โขนเกิ ดขึ้ นครั้ ง แรกในสมัย พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกลา เจา อยู หัว โดยที่ ท รงคิด สร างฉาก
ประกอบการแสดงโขนบนเวทีขึ้น คลายกับ การแสดงละครดึกดําบรรพที่สมเด็จเจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ ทรงคิดขึ้น
2.3.2 พัฒนาการของโขนในฐานะศิลปะประจําชาติ (ฐาปนีย สังสิทธิวงศ)
การแสดงโขนในประเทศไทย มีก ลาวไวตั้งแตหลังสถาปนากรุงศรีอยุธยา เมื่อป
พ.ศ. 1893 แลวไดมีการจัดพระราชพิธีอินทราภิเษกที่มีการเลนเกี่ยวของกับชักนาคดึกดําบรรพที่เชื่อกันวา
เปนการแสดงโขนโรงใหญชนิดหนึ่ง มิไดจัดใหมีขึ้นทุกรัชกาล หลักฐานที่ไดมีการบันทึกอยูในพระราช
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาจะมีประมาณ 3 ครั้ง สวนคํา วา “โขน” เริ่มปรากฏชื่อเปนครั้งแรกในสมัย
สมเด็จพระนารายณมหาราช สันนิษฐานวาในอดีต โขนแสดงกลางสนามมากอนเหมือนแบบปจจุบันที่
เรียกวา “โขนกลางแปลง” และไดรับความนิยมตลอดมา การแสดงโขนอาจเปนลักษณะโขนหลวง ที่
เปนของพระราชสํานัก ซึ่ง บุคคลภายนอกไมส ามารถนํามาฝก หัดได จนถึง สมัยพระบาทสมเด็จ
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พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระองคจะเปนผูทรงอุปถัมภและสงเสริมการแสดงโขนขึ้นเปน 2 ระยะ คือ
สมัยเปนพระบรมโอรสาธิราช โปรดใหมหาดเล็กในพระองคฝกหัดโขนสมัครเลน และสมัยเสด็จขึ้น
ครองราชยแลว ทรงสงเสริมการแสดงโขน คือ จัดตั้งกรมมหรสพ อุปถัมภศิลปนโขนใหรับราชการ
ตามควรแกคุณวุฒิ และจัดตั้งโรงเรียนพรานหลวงซึ่งเคยเรียกวา “โรงเรียนทหารกระบี่หลวง” เปน
โรงเรียนที่ใหความรูทั้งทางสามัญ และศิลปะวิทยาการแกกุลบุตร กุลธิดารุนตอมา เพื่อปลูกฝงศิลปน
ใหมั่นคง หลังจากที่พระองคเสด็จสวรรคต โรงเรียนพรานหลวงและกรมมหรสพ ตองลมเลิกไป ทําให
ศิลปะการแสดงโขนและละครไมไดรับความนิยมสิ่งของตางๆ สูญหายไปเปนจํานวนมาก จะมีเพียง
บางสวนที่นํามาเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ตอมา พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณารับปพาทยหลวงและวงดนตรีสากลไวในพระราชสํานัก กรมมหาดเล็กและกรมมหรสพ
โดยใหสังกัดอยูในกระทรวงวัง แตงตั้งพระยานัฏกานุรักษกลับเขารับราชการเปนผูกํากับกรมปพาทย
และโขนหลวงฝกหัดศิลปะการแสดงโขนละครแกกุลบุตรกุลธิดาอีกครั้งหนึ่ง ในป พ.ศ. 2478 รัฐบาล
ไดโอนงานชางกองวังนอกและกรมมหรสพเขาสังกัดกรมศิลปากร และแมจะปรากฏหลักฐานพียงเล็กนอย
เกี่ยวกับความเปนมาของโขน แตจากการศึก ษาคนควาของธนิต อยูโ พธิ์ ทําใหสามารถทราบถึง
รูปแบบของการแสดงโขนในยุคหลัง ดังนี้
โขนเปนการแสดงที่ไดรับความนิยมมาโดยตลอด ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน มักนิยม
แสดงเปนมหกรรมบูชาเจานายชั้นสูง เชน แสดงในงานถวายพระเพลิง พระบรมศพหรือพระศพ
แสดงเปนมหรสพสมโภช เชน ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และแสดงเปนมหรสพเพื่อความบันเทิง
ในโอกาสทั่วไป นิยมแสดงเพียง 3 ประเภท คือ โขนกลางแปลง โขนหนาจอและโขนฉาก สําหรับ
โขนนั่งราวหรือโขนโรงนอกไมนิยมจัดแสดง เนื่องจากเปนการแสดงโขนที่มีแตบทพากยและบทเจรจา
เทานั้น ไมมีบทรอง ใชราวไมกระบอกแทนเตียงสําหรับนั่ง และโขนโรงในซึ่งเปนศิลปะที่โขนหนาจอ
นําไปแสดง แตเดิมไมมีองคประกอบจํานวนมาก ตอมา ภายหลังเมื่อมีความตองการในการแสดงมากขึ้น
โขนจึงมีวิวัฒนาการพัฒนาเปนลําดับ แบงเปน 5 ประเภทคือ โขนกลางแปลง โขนโรงนอกหรือโขนนั่งราว
โขนโรงใน โขนหนาจอ โขนฉาก นอกจากประเภทของโขนตาง ๆ ทั้ง 5 ประเภทแลว ยังมีการแสดง
“โขนนอกตํารา” ซึ่ง กรมศิลปากรไมจัดใหรวมอยูในประเภทของโขน ไดแก โขนสด โขนหนาไฟ
โขนนอนโรง โขนชักรอก
2.3.3 รูปแบบและลักษณะของการแสดงโขน
โขน เปนนาฏศิลปชั้นสูงอยางหนึ่งของไทย เดิมผูแสดงโขนทุกตัวจะตองสวมหัวโขน
ปดหนาทั้งหมด จึงตองมีผูทําหนาที่พากยเจรจา แทนเรียกวาคนพากยโขน ตอมาไดวิวัฒนาการดาน
การแตงหนานิยมใหตัวพระและตัวนางใชการแตงหนาอยางละครแทนการสวมหัวโขนปดหนาทั้งหมด
แตถึงอยางนั้น ก็ไมพูดสงเสียงเจรจาดวยตัวเองและที่นาสังเกต คือ โขนจะเปนศิลปะการแสดงที่เนน
รูปแบบของการเตนเปนหลัก นิยมจัดแสดงเฉพาะงานพิธีสําคัญ รูปแบบที่เปนเฉพาะตัวอยางหนึ่งก็คือ
การแตงกายเลียนแบบเครื่องทรงของพระมหากษัตริย หรือที่เรียกวาแตง กายยืนเครื่อง มีระเบียบ
ธรรมเนียมในการแสดงที่เครงครัด ดําเนินเรื่องคอนขางชา
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2.3.4 ตัวละครในการแสดงโขน
ตัวละครในการแสดงโขน มี 4 ประเภท คือ ตัวพระ นาง ยักษ และลิง
1) ตัวพระ ผูแสดงที่เ ปนมนุษยทั้ง ผูห ญิง ผูชาย และเทวดา ซึ่ง ไดแก พระราม
พระลักษณ พระพรต พระสัตรุต พระอิศวร พระนารายณ พระพรหมในปจจุบันนี้มักสวมเพียงชฎา
ไมไดสวมหัวโขนปดหนาดังสมัยโบราณ เพียงแตชฎาของเทพเจาตางๆ นั้นจะสามารถสังเกตไดจากลักษณะ
ของชฎานั้นๆ เชนพระพรหมจะสวมชฎาที่มีพระพักตรอยู 4 ดาน พระอินทรจะสวมชฎายอดเดินหน
เปนตน
2) ตัวนาง ตัวละครตัวนางในเรื่องรามเกียรติ์นั้นมีทั้งที่เปนมนุษย ปลา นาคแตละตัว
จะบอกชาติกําเนิดดวยการสวมศีร ษะ และหางเปนสัญ ลัก ษณ ตัวนางในโขนและละครรํานั้นมี 2
ประเภท คือ นางกษัตริย ซึ่งมีลีลาและอิริยาบถแสดงถึงความนุมนวลแลดูเปนผูดี กับนางตลาด ซึ่งจะ
มีบ ทบาทท าทางกระฉับ กระเฉง วองไว สะบัด สะบิ้ง ผู ที่จ ะรับ บทนางตลาดไดจ ะตอ งเปนผูที่ มี
ความเชี่ยวชาญทางนาฏศิลปมากกวาผูที่แสดงเปนนางกษัตริย ผูที่จะหัดแสดงเปนตัวนางจะคัดเลือก
ผูที่มีลักษณะคลายตัวพระ แตตองมีใบหนางามกิริยาทาทางนุมนวลอยางผูหญิง
3) ตัวยัก ษ ตัว ยัก ษจ ะตองมีลัก ษณะสู ง วงเหลี่ย มตลอดจนการทรงตัว ตองดู
แข็งแรง บึกบึนลีลาทาทางมีสงาซึ่งตองไดรับการฝกหัดมาอยางดีเพราะถือกันวาหัดยากกวาตัวอื่นๆ
ผูที่จะหัดแสดงเปนตัวยักษ คัดเลือกผูที่มีลักษณะคลายตัวพระ แตไมตองเลือกหนาตารูปรางตองใหญ
และทาทางแข็งแรง
4) ตัวลิง ตัวลิงจะตองมีทาทางลุกลี้ลุกลน กระโดดโลดเตนตามลักษณะธรรมชาติ
ของลิงโดยเฉพาะตัวหนุมานทหารเอกซึ่งจะตองไดรับการฝกมาเปนอยางดี ผูที่จะหัดแสดงเปนตัวลิง
คัดเลือกผูที่มีลักษณะปอมๆ ทาทางหลุกหลิกคลองแคลววองไว
2.3.5 การแตงกายของผูแสดงโขน
การแตงกายของผูแสดงโขน แบงเปน 3 ฝาย คือ ฝายมนุษย เทวดา (พระ–นาง)
ฝายยักษ และฝายลิง
1) ตัวพระ สวมเสื้อแขนยาวปก ดิ้น และเลื่อม มีอิน ทรธนูที่ไหล สวนลางสวม
สนับ เพลา ไวขางในนุงผายกจีบโจงไวหางหงสทับ สนับ เพลา ดานหนามีชายไหวชายแครงหอยอยู
ศีรษะสวมชฎาสวมเครื่องประดับตางๆ เชน กรองคอ ทับทรวง ตาบทิศ ปนเหนง ทองกร กําไลเทา
เปนตน
2) ตัวนาง สวมเสื้อแขนสั้นเปนชั้นในแลวหมสไบทับ ทิ้งชายไปดานหลังยาวลงไป
ถึงนองสวนลางนุงผายกจีบหนา ศีรษะสวมมงกุฎ รัดเกลาหรือกระบังหนาตามแตฐานะของตัวละคร
ตามตัวสวมเครื่องประดับตางๆ เชน กรองคอสังวาล พาหุรัด เปนตน
3) ตัวยัก ษ แบง ออกเป นระดับ ตางๆ คือ พญายัก ษ เสนายัก ษ และเขนยัก ษ
พญายักษ เชน ทศกัณฐ อินทรชิต ไมยราพ พิเภก สหัสเดชะ แสงอาทิตย จะนุงผาเยียรบับทับสนับเพลา
เชนเดียวกันกับตัวพระแตไมไวโจงหางหงส แตจะมีผาปดกนหอยลงมาจากเอว เครื่องประดับสวนใหญ
เชนเดียวกันกับตัวพระ เพียงแตมีเพิ่มขึ้นอีกอยางหนึ่ง คือ ตัวพญายักษชั้นผูใหญ เชน ทศกัณฐ มักจะ
มีรัดอกคาดอยูดวย เสนายักษนุงผาเกี้ยว นอกนั้นก็เหมือนพญายักษ เพียงแตไมมีรัดอก เขนยักษสวม
เสื้อผาธรรมดา นุงผาลาบทับสนับเพลา ผาปดกนไมมี คาดเอวดวยผา มีกรองคอทําดวยผาธรรมดา
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สวมศีรษะเขียนลาย พญายักษและเสนายักษแตละตัวมีสีกายและสีหนาประจําตัวมีหัวโขนเฉพาะของตัว
มียอดของสวนมงกุฎแตงตางกันออกไป บางพวกก็ไมมีมงกุฎ เรียกวา “ยักษโลน” ดูก็เหมือนยักษอื่นๆ
คาดเข็มขัดแตไมมีหอยหนาเจียระบาดอยางพญายักษ สวมเสื้อแขนยาวอยางยักษผูชายแตมีหมนาง
ทับบนเสื้อ เครื่องประดับอื่นๆ คลายตัวนางทั่วๆไป สวนนางยักษที่เปนมเหสีหรือธิดาของพญายักษ
แตงกายยืนเครื่องนางสวมมงกุฎหรือรัดเกลา ไมสวมหัวโขน
4) ตัวลิง แบงออกเปนพวกๆ ไดแก พญาวานร เชน หนุมาน สุครีพ องคต เปนตน
พวกสิบแปดมงกุฎเชน มายูร เกยูร เกสรมาลา เปนตน พวกเตียวเพชร เชน โชติมุก พวกจังเกียงและ
พวกเขนลิง พวกพญาวานรและพวกอื่นๆ ยกเวน เขนลิง แตงตัวยืนเครื่องและสวมเสื้อตามสีประจําตัว
ในเรื่องรามเกียรติ์ แตไมมีอินทรธนูนุง ผาไมจีบโจงหางหงส มีผาปดกนหอยเอวลงจากดานหลัง
เชนเดียวกับยักษและมีหางหอยอยูขางใต ผาปดกน เฉพาะตัวมัจฉานุมีหางเปนปลาผิดจากลิงอื่นๆ
ลิงเหลานี้แตละตัวมีหัวโขนเฉพาะของตัว ทั้งที่เปนมงกุฎยอดตางๆ และทั้งที่ไมมีมงกุฎเรียกวา “ลิงโลน”
เสื้อลิงนั้นใชดิ้นและเลื่อมปกทําเปนเสนขด สมมติวาเปนขนตามตัวของลิง ไมทําเปนลายดอกอยางเสือ้
ตัวพระหรือยัก ษ และไมมีอินทรธนู เขนลิงสวมเสื้อแขนยาวผาธรรมดา กรองคอก็เ ปนผาธรรมดา
นุงกางเกงคาดเข็มขัดมีหางและผาปดกน สวมศีรษะเขนลิง
5) ตัว เบ็ ด เตล็ ด ได แ ก ตั ว ละครอื่ น ๆ เป น ต น ว า ฤๅษี ต า งๆ เช น พระวสิ ษ ฐ
พระสวามิต ร พระโคบุตร เปนตน ลวนแตงกายแบบฤๅษีเชนเดียวกับ เรื่องอิเหนาแตศีรษะคงสวม
หัวโขน เปนประจําชางเอราวัณ สวมศีรษะชางสามเศียร สีขาวมงกุฎยอดน้ําเตา สวนชางธรรมดา
ก็ใชเชนเดียวกับในเรื่องอิเหนา มาอุปการสวมหนามาสีดํา ปากแดง สวนมาลากราชรถอื่นๆ มีศีรษะมาสวม
มีหลายสีครอบไวเหนือกระหมอมหรืออาจใชมาแผงหอยไวที่ขางลําตัว นอกจากนี้ ก็มีตัวเบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ
ซึ่งลวนแตสวมศีรษะสัตวโดยไดจําลองเลียนแบบลักษณะของจริงมาหรือประดิษฐใหตรงกับในบท เชน
กวางทอง พญาครุฑเหยี่ยว ปลา พญานาค มหิงสา เปนตน
2.3.6 วิธีดูโขน
โขนเปนละครใบ การจะดูโขนใหรูเรื่องและเขาใจนั้น เราจะตองรู “ภาษาโขน”
ภาษาโขนโดยปกติ แบงภาษาออกเปน วัจนภาษา (ภาษาที่มีถอยคํา) กับ อวัจนภาษา (ภาษาที่ไมมี
ถอยคํา) ภาษาที่ไมมีถอยคํา เชน ภาษาทาทาง ทารํา เครื่อ งหมายตางๆ ในวงการโขน เรียกภาษา
ทารําเหลานี้ วา”นาฏยศัพท ” ผูชมจึง ตองดูก ารแสดงทาทาง ซึ่ง จะบอกความหมาย ความรูสึก
ความคิดตางๆ ไดทุกอยาง ภาษาทาทางของโขน จําแนกไดเปน 3 ประเภท คือ
1) ทาที่ใชแทนคําพูด เชน รับ ปฏิเสธ
2) ทาที่ใชเปนอิริยาบถ และกิริยาอาการ เชน เดิน ไหว ยิ้ม รองไห
3) ทาที่แสดงถึง อารมณภายใน เชน รัก โกรธ ดีใจ เสียใจ นอกจากภาษาของ
ทารําแลว ยังมีภาษาของเพลงหรือดนตรีที่ประกอบการแสดโขนจะสื่อใหเขาใจวาตอนนั้น ตัวแสดงจะ
ทําอะไร เชน เดิน เหาะ ยกทัพ เกี้ยวพาราสี เพลงเปนสื่อที่จะบอกใหเ ราเขาใจอากัป กิริยาของ
ตัวละคร ฉะนั้น หนาพาทยตางๆ ที่ใชในการแสดงโขนจึงมีความสําคัญมาก ถาผูชมเขาใจนาฏยศัพท
และเขาใจเพลงแลว ก็จะสามารถดูโขนไดอยางเขาถึงรส ถึงอารมณ ซาบซึ้ง และสนุกสนาน
ทั้งนี้ นอกจากผูชมจะไดรับทั้งความรูและความบันเทิงแลว “การแสดงโขน” แตละตอน
ยั ง ให แ ง คิ ด คติ เ ตื อ นใจ คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมต า งๆ ที่ ส ามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการใช
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ชีวิตประจําวัน ดังเชน การแสดงโขน “ตอนหนุมานชูกลองดวงใจ” ใหขอคิดวา อยาไวใจทาง อยาวางใจคน
จะจนใจเอง คือ ทศกัณฐไววางใจหลงรักหนุมานเสมือนลูก และบอกความลับเรื่องตน ฝากกลองดวงใจ
ไวที่พระฤาษี จนทําใหตองตายเพราะไววางใจคนใกลชิด “ตอนพาลีสอนนอง” ใหขอคิดคุณธรรม
เกี่ยวกับการรับราชการ ซึ่งสามารถนําไปปรับใชไดในการทํางานได จะเห็นวา “โขน” ใหคุณคาตางๆ
กับคนที่ดูและคนที่แสดงมากมายนัก จึงควรที่จะชวยกันสืบสานและอนุรักษ “โขน” เอกลักษณไทยนี้
ใหดํารงอยูตลอดไป
2.3.7 โอกาสในการแสดงโขน
1) แสดงเปนมหกรรมบูชา เชน ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ หรือพระศพ
พระบรมอัฐิหรืออัฐิเจานาย ตลอดจนศพขุนนางหรือผูใหญเปนที่เคารพนับถือทั่วไป
2) แสดงเปนมหรสพสมโภช เชน ในงานฉลองปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ พระพุทธบาท
พระแกวมรกต พระอาราม หรือสมโภชเจานายทรงบรรพชา สมโภชในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมโภชในงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมโภชวันประสูติเจานายที่สูงศักดิ์เปนตน
3) แสดงเปนมหรสพเพื่อความบันเทิงในโอกาสทั่วๆ ไป
โขนเปนนาฏศิลปชั้นสูงของไทยที่เปนเอกลักษณของไทยอยางแทจริง จะมาจาก
ประเด็น ดังนี้
1) เรื่ อ งที่ แ สดง เรื่ อ งที่ นํ า มาแสดงโขน เป น วรรณคดี ที่ สํ า คั ญ ของไทย คื อ
เรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งพระมหากษัตริยของไทยหลายพระองคไดทรงพระราชนิพนธเรื่องรามเกียรติ์เปน
วรรณคดีที่เ รีย บเรียงจากเคาโคลงและเนื้อหาของมหากาพย ร ามายณะของอินเดี ย ซึ่ง กลาวถึ ง
พระนารายณ เทพเจาสําคัญในศาสนาฮินดูที่อวตารมาเปนพระราม เพื่อปราบปรามทศกัณฐในกลียุค
และยังถือวา รามายณะนี้เปนคัมภีรชั้นรองที่มีความสําคัญของชาวฮินดูดวย ดังนั้น เรื่องที่นํามาแสดงโขน
จึงเปนเรื่องของเทพเจา และพระมหากษัตริยเปนผูพระราชนิพนธ จึงเหมาะสมที่ จะกลาวไดวาโขน
เปนนาฏศิลปไทยชั้นสูง
2) เครื่องแตงกาย เครื่องแตงกายในการแสดงโขน คือ เครื่องแตงตัวซึ่งเรียกวา
แตงกายยืนเครื่องโขนไดจําลองรูปแบบเครื่องตนอันเปนเครื่องทรงของพระมหากษัตริยที่ใชท รง
ในเวลาประกอบพระราชพิธีสําคัญๆ และหัวโขน เปนเครื่องแตงกายที่สําคัญที่สุดชิ้นหนึ่ง มีกรรมวิธี
การสรางที่ตองอาศัยความชํานาญ ความประณีต และฝมือในการปนหุนติดพิม พเ ขียนลวดลาย
ปดทองประดับเพชร เปนงานหัตถศิลปอยางหนึ่งในงานชางสิบหมูของไทยที่สืบทอดกันมาแตโบราณ
3) ผูแสดงโขนจัดเป นราชูป โภคสําหรับ กษัต ริยอ ยางหนึ่ง เปนการแสดงของ
ราชสํานักซึ่งชาวสามัญทั่วไป สามัญชนไมไดรับพระราชบรมราชานุญาติใหมีโขนเลนเปนของตนเองได
ดังนั้น ผูที่มีโอกาสไดฝกหัดเปนผูแสดงโขนแตเดิมจึงเปนเฉพาะบรรดาพระบรมวงศานุวงศ เจานาย
และขันนางในราชสํานักเทานั้น นอกจากนี้การฝกหัดเปนผูแสดงโขนนั้นมีขั้นตอน จารีต และแบบแผน
ที่ผูเรียนตองปฏิบัติอยางเครงครัด ตองมีความอดทนและใชเวลาในการฝกที่ยาวนานจึงจะสามารถ
ออกแสดงได จึงมิใชเรื่องงายที่จะฝกหัดเปนผูแสดงโขน
4) ดนตรีประกอบการแสดง วงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดงโขน คือ วงปพาทย
ซึ่ ง จั ด เป น วงดนตรี ที่ เ ป น เอกลั ก ษณ ป ระจํ า ชาติ ข องเรา นอกจากนี้ นั ก ดนตรี จ ะต อ งเป น ผู มี
ความสามารถและประสบการณสูง เพราะในการแสดงโขนนั้นจะตองบรรเลงเพลงประกอบการขับรอง
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บรรเลงเพลงหนาพาทยประกอบอากัปกิริยาของตัวโขน ในตอนที่สําคัญ เชน พระรามเขาสวนพระพิราพ
จะตองมี ตัวแสดงที่ออกรําเพลงหนาพาทยสูงสุดของนาฏศิลปและดนตรีไทย คือ เพลงหนาพาทยองค
พระพิราพ ซึ่งมีใชเฉพาะในการแสดงโขนและประกอบพิธีไหวครูเทานั้น
5) ภาษาที่ใชในการแสดงโขน บทการแสดงโขนซึ่งปรมาจารยดานนาฏศิลปไทย
ไดประพันธขึ้นใชสําหรับแสดง มีรูปแบบเปนงานรอยกรอง ไดแก กลอนแบบบทละคร บทพากยที่แตง
เปนกาพย และคําเจรจาที่แตงเปนราย การเลือกใชคําจะใชคําที่มีความหมายลึกซึ้ง คํายากที่ตองแปล
และมีการใชคําราชาศัพทมาก และโดยเฉพาะผูพากยเจรจาแทนตัวโขนนั้นจะตองมีความสามารถ
มีไหวพริบปฏิภาณอยางสูงที่จะเจรจาโตตอบ กระทู และดนสดไดอีกดวย
6) โอกาสและสถานที่แสดง โขนเปนนาฏศิลปไทยที่หาชมไดยาก เนื่องจากแตเดิม
มีไดเฉพาะพระมหากษัตริยเทานั้นและมีเลนกัน แตในพระราชฐานโอกาสที่ประชาชนทั่วไปจะไดชมจึง
มีนอย หากจะไดชมโขนแตละครั้งก็ตองเปนโอกาสสําคัญๆ เชน ในงานพระราชพิธีโสกันต งามสมโภช
พระราชเศวตคชาธารหรือในงานอวมงคล เชน ในงานพระราชพิธีพระบรมศพ เปนตน
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน นับวามีน้ําหนักมากพอที่ยอมรับไดวา โขนเปนนาฏศิลป
ชั้นสูงของชาติโดยแท เปนสมบัติมรดกภูมิปญญาสําคัญของชาติ ซึ่งปจจุบัน เรามีโอกาสไดชมงายขึ้นกวา
ในอดีต
2.4 แนวคิดเรื่องการทูตทางวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) และ Soft Power
การทูตทางวัฒนธรรม (cultural diplomacy) เปนการใชมิติวัฒนธรรมในการเสริมสราง
และพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศอยางเปนรูปธรรม ซึ่งเปนการใชความสัมพันธดานวัฒนธรรม
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบายตางประเทศใหบรรลุผลประโยชน
แหงชาติ ทั้งทางดานการเมืองและเศรษฐกิจ ดังนี้
1) ใชเปนเครื่องมือเสริมสรางภาพลักษณที่ดีแกประเทศไทยและเสริมสรางความนิยมไทย
2) ใชเ ปนเครื่องมือในการสง เสริม และกระชับ ความสัม พันธทั้ง ทางดานเศรษฐกิจ และ
การเมือง
3) ใชเปนเครื่องมือสงเสริมความสัมพันธทางการคา การลงทุน การทองเที่ยวกับมิตรประเทศ
และประเทศคูคาสําคัญ
รัฐบาลในปจ จุบันไดเนนความสําคัญ ของการทูตทางวัฒ นธรรม โดยจะตองรวมมือกัน
ผลักดันใหเกิดการสงเสริมภาพลักษณของประเทศ รวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจควบคูกับการพัฒนา
ทางสังคม และการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศอยางมีทิศทางอันจะนําไปสูการเสริมสราง
ความเขมแข็งของประเทศไทย โดยที่การทูตทางวัฒนธรรมเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน จึงจําเปนตอง
ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศในการวางแผนงานที่สอดคลองและดําเนินไป
ในทิศทางเดียวกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
Joseph S. Nye นักวิชาการดานรัฐศาสตรชาวอเมริกันจากมหาวิทยาลัย Harvard อันเปน
จุดเริ่มตนของแนวความคิดและการศึกษาเกี่ยวกับ Soft Power และเปนพื้นฐานแนวคิดที่ผูศึกษา
จะนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้นั้นปรากฏขึ้นครั้งแรกในป ค.ศ. 1990 โดยไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ไวในหนังสือ Bound to Lead: The Changing Nature of American Power และบางสวน
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ของหนังสือไดถูกตีพิมพในนิตยสาร Foreign Policy ในปเดียวกันในชื่อ “Soft Power” บทความนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและอธิบายบทบาทและอํานาจของสหรัฐอเมริกาในยุคหลังสงครามเย็น
ที่ไดเปลี่ยนแปลงไป โดยเห็นวา อํานาจที่ทําใหสหรัฐอเมริกาเปนชาติที่เขมแข็งที่สุดในขณะนั้น สาเหตุ
ไมใชเพียงเพราะความเปนผูกุมอํานาจทางการทหารและเศรษฐกิจเทานั้น แตยังรวมไปถึงอํานาจอืน่ ใน
มิติที่สามดวย ซึ่งอํานาจอื่นนี้เองที่ Nye เรียกวาเปน Soft Power
ในอดีต การจะดูวาประเทศใดมีอํานาจแข็งแกรง มักจะพิจารณาจากความเขมแข็งในการทํา
สงครามหรือความยิ่งใหญของกองกําลัง ทางทหาร อยางไรก็ดี ลักษณะของอํานาจที่เ คยมีอยูเ ดิม
ไดเปลี่ยนแปลงไปแลวในปจจุบัน โดยไมไดใหความสําคัญกับอํานาจทางการทหาร แตใหความสําคัญ
กับปจจัยทางดานเทคโนโลยี การศึกษา และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเปนสิ่งที่ทวีความสําคัญ
มากยิ่งขึ้น แมวากําลัง ทางการทหารจะยังคงเปนกําลังสูง สุด แตการใชกําลังทางทหารในปจ จุบัน
มีคาใชจายสูงขึ้น รวมทั้งทาทีตอบสนองจากประเทศอื่นๆ ซึ่งสวนใหญเปนไปในทางลบตอการใชกําลัง
ก็มีมากขึ้น จึงสงผลใหการใชอํานาจในดานอื่นๆ เชน การสื่อสาร ทักษะทางดานองคกรหรือสถาบัน
และการจัดการในการพึ่งพาอาศัยกัน (manipulation of interdependence) มีความสําคัญมากขึ้น
Nye ไดเสนอความเห็นวา เนื่องจากในปจจุบัน การใชอํานาจในลักษณะเดิมทําไดยากขึ้น
ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน ประเทศตางๆ จึงหันไปใชวิธีการอื่น รวมทั้งใชอํานาจจากแหลงอื่นๆ และ
ทําใหเกิดแนวทางการกระจายของอํานาจแบบใหม โดย Nye ไดใหความเห็นวา ปจจุบันทิศทางการ
กระจายของอํานาจกระทําโดยผานวิธีการ 5 ประการ คือ
1) การพึ่งพากันทางดานเศรษฐกิจ (economic interdependence)
2) ตัวแสดงขามชาติ (Transnational Actors)
3) แนวความคิดชาตินิยมในรัฐออนแอตางๆ (Nationalism in weak states)
4) การแพรกระจายของเทคโนโลยี (spread of technology)
5) การเปลี่ยนแปลงของประเด็นตางๆ ทางการเมือง (changing political issues)
สําหรับนิยามของ Soft Power Nye ไดอธิบายเพิ่มเติมถึงความหมายที่ชัดเจนมากขึ้น โดย
อธิบายวา Soft Power คือ “ความสามารถที่จะไดในสิ่งที่ตองการโดยใชการจูงใจมากกวาการใชกําลัง
ขูเข็ญหรือการจายเงิน” Soft Power เกิดขึ้นมาจากความพึงพอใจในวัฒนธรรม อุดมคติทางการเมือง
และนโยบายของประเทศ เมื่อใดที่นโยบายของเราถูกมองวาเปนสิ่งที่ถูกตองชอบธรรมในสายตาของ
ผูอื่นก็นับ เปนการเพิ่ม Soft Power ของเราใหมากขึ้น และเมื่อเราสามารถทําใหผูอื่นชื่นชมใน
แนวความคิดของเราได เราก็ไมเ ปนตองใชกําลัง ขูเข็ญหรือจูง ใจโดยใชผ ลประโยชนมากมายเพื่อ
เปลี่ยนแปลงผูอื่นใหคิดไปในทิศทางเดียวกับเรา ทั้งนี้ ที่มาของ Soft Power มีอยู 3 แหลง คือ
1) วัฒนธรรม (Culture) หมายความวา หากวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งมีความสอดคลอง
กับผลประโยชนและคานิยมของประเทศอื่นๆ โอกาสที่วัฒนธรรมดังกลาวจะกลายเปน Soft Power
ของประเทศนั้นก็จะมีมากขึ้น ซึ่งชองทางที่ทําใหวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งเปนที่รูจักในประเทศอืน่ ๆ
มีหลายรูปแบบ อาทิ โดยผ านสินคาทางวัฒนธรรม การคา การเยี่ยมเยือน การติดตอสื่อสาร การ
แลกเปลี่ยน และการทองเที่ยว
2) แนวความคิดทางการเมือง (Political Values) หากประเทศหนึ่งมีคานิยมทางการเมือง
ที่สอดคลองกับประเทศอื่นๆ Soft Power ของประเทศนั้นๆ ก็จะเพิ่มขึ้น เชน การมีคานิยมทาง
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การเมืองที่ไมตองการแทรกแซงกิจการภายในระหวางกัน หรือการยอมรับนับถือในประวัติศาสตรของ
ประเทศเพื่อนบาน เปนตน ในทางกลับ กัน หากคานิยมของประเทศดัง กลาวขัดกับ คานิยมของ
ประเทศอื่นๆ อยางชัดเจน Soft Power ของประเทศนั้นก็จะลดลง
3) นโยบายตางประเทศ (Foreign Policies) ถาประเทศหนึ่งดําเนินนโยบายตางประเทศที่
มีความโดดเดน เชน มีนโยบายที่เนนความเทาเทียม เคารพในการแสดงออกของประเทศที่เล็กกวา
รักสันติภาพและเคารพในสิทธิมนุษยชน โอกาสที่ประเทศดังกลาวจะสราง Soft Power ใหเกิดขึ้นก็
จะมีมากกวาประเทศที่ดําเนินนโยบายตางประเทศที่กาวราว ไมสนใจทาทีของประเทศอื่นๆ
อยางไรก็ดี Soft Power ไมวาจะมาจากแหลงใดก็ตาม ตองประกอบไปดวยความถูกตอง
ชอบธรรม จึงจะกระตุนใหเกิดความคลอยตามและกระทําตาม
2.4.1 แนวคิดในการใชศิลปะการแสดงเพื่อสรางภาพลักษณและความสัมพันธระหวาง
ประเทศ: กรณีส หรัฐอเมริกาใชศิลปะการแสดงเปนสื่อสรา งภาพลักษณแ ละความสัมพันธที่ดี
ในชวงสงครามเย็น
การทูตวัฒ นธรรมเปนรูป แบบของ Soft power ที่มีจุดมุง หมายเพื่อแบง ปน
ความคิดและคุณคาทางศิลปะกับประเทศอื่นๆ ในปจจุบัน การทูตวัฒนธรรมมีความสําคัญมากขึ้นใน
การสรางการเชื่อมโยงระหวางวัฒ นธรรมและการยอมรับในความหลากหลายและความคิดเห็นที่
แตกตางใน สังคมโลก ศิลปะการแสดงเปนวิธีการหนึ่งในการเสริมสรางความเขาใจอันดีทั้งในยามสันติ
และในภาวะตึง เครียด หลายประเทศมีรูปแบบการแสดงที่เปนเอกลัก ษณและแสดงถึงวัฒนธรรม
ประจําชาติ อาทิ บัลเลตข องรัส เซีย การเตนซัลซาของคิวบา การเตนและดนตรี Bachata ของ
โดมินิกัน ดวยเหตุนี้ ศิลปะการแสดงจึงถูกใชเพื่อสงเสริมความสัมพันธทางการทูต โดยมีตัวอยางที่ชัดเจน
เมื่อสหรัฐอเมริกาใชศิลปะการแสดงเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเปนเครื่องมือในการสราง
ภาพลักษณที่ดี ในฐานะประเทศประชาธิปไตยและมีเสรีภาพอยางสรางสรรค เพื่อตอบโตสหภาพโซเวียต
ในชวงสงครามเย็น ในชวงทศวรรษที่ 50 ถึง 80
ในยุคสงครามเย็น รัฐบาลสหรัฐอเมริกามีนโยบายตอตานคอมมิวนิสตแบบแข็งกราว
(aggressive) ขณะเดียวกัน ก็มีความพยายามที่จะเสริมสรางความสัมพันธกับเอเชียเพื่อปองกันการแพร
กระจายของลัทธิคอมมิวนิสต ความตึงเครียดทางการเมืองทําใหก ารเจรจาตอรองโดยตรงไมไดผ ล
และการเลือกที่จ ะใชกําลังทหาร ยอมเกิดการตอบโตและกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตชาวอเมริกัน
รัฐบาลของประธานาธิบดีไอเซนฮาวร จึง ไดใชการทูตวั ฒนธรรมเพื่อสรางความสัม พันธกับ ผูคนใน
ตางประเทศ โดยไดกอตั้งองคกร American National Theatre Academy (ANTA) ซึ่งมีภารกิจเพื่อ
สนับสนุนการจัดแสดงศิลปะในสหรัฐอเมริกาและตางประเทศ ในชวงเวลาเดียวกัน ไดมีการจัดงาน
เทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติหลายแหง และการจัดประชุมสหประชาชาติเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การแลกเปลี่ยนศิลปะทั่วโลก ในสถานการณที่โลกที่เต็มไปดวยความตึงเครียดและความวุนวายทาง
การเมือง ศิลปะดูเสมือน จะเปนหัวขอเดียวที่เปนเขตปลอดการเมือง สามารถสรางการเชื่อมตอของ
สังคมมนุษย และความปรารถนาดีระหวางประเทศได
ในป พ.ศ. 2498 ANTA ตระหนักวา จําเปนตองแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือก
คณะนักแสดงซึ่งจะเปนตัวแทนของศิลปะการแสดงสมัยใหม ที่จะถูกสงไปตางประเทศ และจะตอง
ไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากผูชมชาวตางชาติ คณะกรรมการ ประกอบดวย ผูอํานวยการผลิต
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(Producer) ที่มีชื่อเสียง ผูบริหาร และนักออกแบบทาเตน เชน Martha Hill Walter Terry และ
Agnes de Mille คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบในการจัดสงศิลปนและคณะนาฏศิลปจํานวนมากไป
ยัง ยุโ รป เอเชียละตินอเมริก า สหภาพโซเวียต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีวัตถุป ระสงค
เพื่อสนับสนุนนโยบาย การทูตวัฒนธรรมเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของสหรัฐอเมริกาในตางประเทศ
คณะนาฏศิลปของ Martha Graham ไดเดินทางไปแสดงใน 9 ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยประสบความสําเร็จอยางสูง ทั้งในดานการเผยแพรการแสดง และภารกิจ
ดานการทูต โดยคณะนักแสดงซึ่งไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ดวยความเชื่อวารูปแบบการแสดง
ลักษณะนี้ จะสามารถเขาถึงผูชมชาวตางชาติ และเปนตัวแทนของอุดมการณเสรีภาพและความเขมแข็ง
ของชาวอเมริกันได คณะนาฏศิลปของ Martha Graham เปดการแสดงทั้งหมดจํานวน 10 ครั้ง ใน
เมียนมา อินเดีย ปากีสถาน ญี่ปุน ฟลิปปนส ไทย อินโดนีเซีย กลุมประเทศในแหลมมลายู และศรีลังกา
โดยจัดการแสดงเปนระยะเวลายาวนานถึง 5 เดือน หนึ่งในการแสดงที่เปนที่นิยมมากคือการแสดง
ประกอบเพลง Appalachian Spring เนื่องจากนักวิจารณชื่นชอบแนวคิดใหมๆ ในการนําเสนอภาพ
เกี่ยวกับ พรมแดนอเมริก า รวมทั้ ง การออกแบบฉากของการแสดงชุดนี้ เปนผลงานของ Isamu
Noguchi ประติมากรชาวญี่ปุนสัญชาติอเมริกัน ซึ่งตรงกับสุนทรียศาสตรของชาวเอเชีย นอกจากนี้
ผูชมและนักวิจารณตางชื่นชอบการแสดงชุด Cave of the Heart และ Night Journey เนื่องจาก
พวกเขาคุนเคยกับการดูละครและภาพยนตรที่เกี่ยวกับนิยายปรัมปรา รวมถึงการออกแบบฉากโดย
Noguchi แมวาผูชมจะไมคุนเคยกับศิลปะแบบอเมริกัน แตพวกเขาก็ชื่นชมในเทคนิคและเขาใจ
ในการเลาเรื่องของ Martha Graham
การแสดงดังกลาว ไดรับความนิยมไมเพียงแตจากเจาหนาที่ระดับสูงจากประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตเ ทานั้น แตยัง รวมถึง สื่อมวลชนและนักเรียนที่เ ขารวมชมการแสดงและ
การสาธิต การแสดงในครั้งนั้น ไดรับการชื่นชมและคําวิจารณในทางที่ดีแมแตในสื่อหลักของรัฐที่เปน
คอมมิวนิสต ถึงแมวาจะเปนศิลปะอเมริกันที่เปนตัวแทนของอิสรภาพ และมีความหมายที่จะนําเสนอ
คุณคาของระบอบประชาธิปไตย ภารกิจการแสดงในป พ.ศ. 2498 แสดงใหเห็นวาศิลปะสามารถสราง
ความสัมพันธระหวางมนุษย และความเห็นพองตองกันดานสุนทรียศาสตรระหวางวัฒนธรรมที่ไม
สามารถพบไดในทางการเมือง
นอกจากนี้ หลังจากความสําเร็จของคณะนักแสดง Martha Graham และการแสดง
บัลเลตในยุโรปหลายครั้ง ANTA ไดตัดสินใจที่จะสงคณะนักแสดงไปยังสหภาพโซเวียตเพื่อลดอุณหภูมิ
ความขัดแยงและเปดชองทางการสื่อสารกับสหภาพโซเวียต โดยทั้งสองฝายไดแลกเปลี่ยนคณะนักแสดง
บัล เลต ร ะหว างกัน ในชว งทศวรรษ 1960 เชน ฝายอเมริกัน สง คณะบัล เลต American Ballet
Theatre และ New York City Ballet ไปสหภาพโซเวียต ในขณะที่ฝายโซเวียตสงคณะบัลเลต
Bolshoi Ballet Theatre ไปยังสหรัฐอเมริกา เปนตน
2.4.2 การทูตวัฒนธรรมกับการใชศิลปะการแสดง “โขน” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ
ระหวางประเทศและเผยแพรภาพลักษณไทยในตางประเทศ
แนวความคิดเรื่องการทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) เปนกลยุทธสําคัญใน
การดําเนินงานดานตางประเทศซึ่งเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของการเมืองที่มีการตรวจสอบการใช
อํานาจกันอยูตลอดเวลา ในสวนของประเทศไทย ศิลปะการแสดงหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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การแสดงโขนไดทําหนาที่สื่อวัฒนธรรมที่แสดงความเปนตัวตนของชาติและอํานาจออน (soft power)
เชื่อมความสัมพันธระหวางประเทศและเผยแพรภาพลักษณไทยในตางประเทศตลอดมา นับตั้งแต
การกอตั้งโรงเรียนฝกหัดการแสดงโขนสังกัดกรมศิลปากร ในป พ.ศ. 2488 โดยการจัดบางชุดบางตอน
ไปแสดง ณ นครรางกุงในสหภาพพมา คราวจอมพล ป. พิบูลสงคราม และทานผูหญิงละเอียด พิบูล
สงคราม เปนหัวหนาคณะนําทูตสันถวไมตรีไทยไปสหภาพพมา เมื่อป พ.ศ. 2498 และจัดไปแสดง ณ
นครเวียงจันทน สปป. ลาว ในคราว จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตรโกศล ผูบัญชาการทหารเรือ และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เปนหัวหนานําคณะทูตสันถวไมตรีไทยไป สปป. ลาว เมื่อ พ.ศ.
2500 และการจัดแสดงเพื่อตอนรับพระราชอาคันตุกะและอาคันตุกะอยางตอเนื่องตลอดมา
หากพิจ ารณาจากในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา โขนไทยไดป รากฏในเวทีโ ลกใน
โอกาส และวาระตางๆ ตามตารางในภาคผนวก
2.5 สรุปกรอบแนวคิด
การนําศิลปะการแสดงโขน ซึ่งเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของไทยและไดรับการขึ้น
ทะเบียนตามอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดขององคกรยูเนสโก
เปนสัญลักษณของความเปนไทย สามารถสงเสริมภาพลักษณที่ดี สามารถสรางความไดเปรียบเปนตัวเชือ่ ม
และสงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางประเทศได แตจําเปนตองเกี่ยวของกับหลายภาคสวนในประเทศ
โดยการมีแนวทางที่ชัดเจน มีหนวยงานรับผิดชอบที่มีบทบาทอยางแทจริง และมีกรอบการทํางานที่
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกันในระดับประเทศ โดยผูศึก ษาไดนําเอาแนวคิ ดเกี่ยวกับ การสราง
ภาพลักษณของ Michael E. Porter เพื่อการสรางความไดเปรียบและสงเสริมภาพลักษณใหเปนที่โดดเดน
ซึ่งเปนแนวคิดของภาคธุรกิจมาผสมผสานกับแนวคิดการสรางภาพลักษณองคกรของ James R.
Gregory and Jack G. Wiechmann และการทูตเชิงวัฒนธรรม มาใชเปนกรอบแนวทางในการศึกษา
ครั้งนี้ โดยที่จ ะทําใหมียุทธศาสตร หนวยงานรับผิดชอบ และการมีสวนรวมของหลายๆองคก รที่
เกี่ยวของ เพื่อขับเคลื่อนใหประเทศมีภาพลักษณที่ดีในเวทีโลก

บทที่ 3
ผลการศึกษา
บทสรุปจากการศึก ษาการส งเสริมภาพลักษณ ไ ทยในมิ ติวัฒนธรรมกับความสัมพั นธระหวา ง
ประเทศดวยศิลปะการแสดง “โขน”
การศึกษา เรื่อง การสง เสริมภาพลัก ษณไทยในมิติวัฒนธรรมกับ ความสัมพันธระหวาง
ประเทศดวยศิล ปะการแสดง “โขน” โดยมี วัต ถุป ระสงคเ พื่ อ (1) ศึก ษาแนวทางการสง เสริ ม
ภาพลั ก ษณ ไทยในมิติ วัฒ นธรรมกับ ความสัม พั นธร ะหว างประเทศผา นศิล ปะการแสดง “โขน”
(2) ศึกษาบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมในการสงเสริมภาพลักษณไทยในเวทีโลก และ (3) เสนอ
ยุทธศาสตรในการสง เสริม ภาพลักษณไทยในมิติวัฒนธรรมในการเสริม สรางความสัมพันธระหวาง
ประเทศผานศิลปะการแสดง “โขน” ผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวย (1) ผูบริหารระดับสูง ผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู ความเขาใจ ในบทบาทอํานาจหนาที่หรือปฏิบัติงานหรือมีประสบการณในการทํางานดาน
ศิลปวัฒนธรรม นักวิชาการดานการสรางภาพลักษณจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งจาก
มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน และ (2) กลุมผูชมและสื่อตางประเทศ ที่เขาชมการแสดงหรือรวม
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ “โขน” ในโอกาสตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
จากการศึกษา พบวา การจัดการแสดงโขนไดมีการพัฒนาเพื่อใหเขากับยุคสมัย มีทั้งความตาง
และเหมือนกันในอดีตและปจจุบัน อาทิ บท ผูแสดง ทารํา วิธีก ารแสดง การแตงกาย ดนตรี ฉาก
เสียง สี เสียง วิธีการแสดง รูปแบบการนําเสนอ แตยังคงเอกลักษณความเปนโขนตามที่สืบทอดกัน
แตเ นื่องจาก มี เ ทคโนโลยี ที่ทํ าให ก ารจัด การแสดงโขนมีความวิ จิต รและเขากั บ ยุค สมั ยมากขึ้ น
โดยสามารถสรุปได ดังนี้
องคประกอบ
การแสดงโขนในอดีต
บท
แสดงเรือ่ งรามเกียรติ์ และเรือ่ งอุณรุท
มีบททีเ่ ปนลายลักษณอักษรแตยงั คงใช
การทองจําและความชํานาญตัวบทคงใช
การพากย–เจรจาและเพลงหนาพาทย
เปนหลัก
ผูแสดง ใชผูชายแสดงลวน

การแสดงโขนในปจจุบัน
แสดงเรื่องรามเกียรติเ์ พียงเรื่องเดียว
มีบทเปนลายลักษณอักษรชัดเจนพรอมทัง้
กําหนดเพลงและการเขา–ออกของตัวโขน
ตัวบทใชทั้งการพากย–เจรจา มีเพลงหนาพาทย
และเพลงรองประกอบในการแสดงอารมณ
ใชผูแสดงชายจริง หญิงแท หรือบางครัง้
ผูชายลวน
ทารํา
กระบวนทารําเปนลักษณะภูมิฐาน นิ่ง กระบวนทารํา มีการใสอารมณ
ไมกลอมหนา กลอมตัวมากนัก
เครื่องแตงกาย การแสดงโขนในอดีตแตงยืนเครื่องทั้ง แตงยืนเครื่องทั้งตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ
ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ ตัวลิง ตัวพระ ตัวลิง ตัวพระและตัวยักษ สวมเสือ้ แขนยาว
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ดนตรี / เพลง

ฉาก

แสง สี เสียง

วิธีการแสดง

รูปแบบการ
นําเสนอ

การแสดงโขนในอดีต
การแสดงโขนในปจจุบัน
และตัวยักษ สวมเสื้อ แขนยาวที่ตัวเสื้อ ที่ตัวเสื้อกับแขนสีเดียวกัน เสื้อตัวพระปก
กับแขนคนละสีเชนตัวเสื้อสีเขียว แขน ดวยลวดลายกนก เสื้อตัวยักษ ปกดวย
จะเปนสีแดง ตัวแขนมีลายเปนปลอง ผา ลวดลายหนาสิงหขบ เสือ้ ตัวลิงปกดวยลาย
หมของตัวนางใชผืนใหญ เมื่อสวมแลว ทักขิณาวัฏ ผาหมตัวนางใชผืนเล็กกวา
จะคลุมจากไหลลงมาที่ขอศอก คนพากย ในอดีต เมื่อสวมแลว จะคลุมจากไหลลงมา
เจรจา นุงผามวงน้ําเงิน สวมเสื้อนอก ที่ตนแขน คนพากย เจรจา มีการแตงตัว 2
สีขาว ติดแผงคอสีน้ําเงิน มีเครื่องหมาย แบบ (1) นุงผาเกี้ยว สวมเสื้อเขมขาบ สวม
บอกยศและสังกัดกรม
หมวกหูกระตาย และ (2) นุงผามวง สวม
เสื้อราชปะแตน
ชั้นตน ตัวแสดงเตนใหสอดคลองกับ ใชวงปพาทย ไมแข็งบรรเลงเพลงหนาพาทย
เสียงซอและเครื่องดนตรีอื่นๆ ตอมา จึง ประกอบการแสดง และมีการเพิ่มเพลงรอง
ใชวง ปพาทยไมแข็ง และบรรเลงเพลง และเพลงบรรเลงที่บง บอกกิริยาและ
หนาพาทยประกอบการแสดง
อารมณตางๆ เชน เพลงแขกลพบุรีใชใน
อารมณเศราโศก เพลงลิงโลดใชในอารมณ
โกรธ เพลงโอดใชกบั กิริยารองไห เพลงตระ
นิมิตใชในการแปลงกาย เปนตน
ไมมีการสรางฉาก ตอมาจึงไดมีการ มีการสรางฉากใหเขากับเหตุการณและ
สรางฉาก และกําหนดฉากใหเขากับ สถานที่ในทองเรื่อง เพิม่ มิติของการจัดวาง
เหตุการณและสถานที่ในทองเรื่องแตไม และเพิม่ เติมวัสดุอุปกรณประกอบในการ
คอยสมจริง
แสดงมากขึ้น โดยเขากับยุค สมัย และ
สภาพบานเรือนตามทองเรื่อง
ใชแสงสีขาวเพียงสีเดียวตลอดการแสดง เพิม่ ระบบแสง สี แสง เทคนิคพิเศษ เพื่อบง
และเปนไฟโคม
บอกบรรยากาศตามเนื้อเรื่องและอารมณของ
ตัวโขน มีไฟราวหนา ไฟขางหลืบ และ ไฟ
สปอรตไลทสอ งตามการเคลือ่ นไหวรวมทัง้ ใช
แสงกระพริบในฉากที่แสดงอิทธิฤทธิ์ มีการใช
หมอกควัน และมีเสียงประกอบ เชน เสียง
ฟารอง ฟาผา ฝนตก นกรอง เปนตน
แบงเปนองก เปนฉากมีการผสมผสาน แบงเปนองก เปนฉาก มีการผสมผสาน
การแสดงละครใน เริม่ เปดฉาก ดวย การแสดงละครใน เริม่ เปดฉากดวยเพลง
เพลงวา และสวนใหญจะเริม่ ดวยฝาย อื่นๆ จะเปนฝายทศกัณฐหรือฝายพระราม
ทศกัณฐ
กอนก็ได
การแสดงโขนอยางเดียว เปนชุดเปน หลายรูปแบบ เชน หนังใหญ หรือระบํากอน
ตอนโดยใชเรื่องการศึกสงครามเปนหลัก การแสดงโขน แตยังคงแสดงเปนชุดเปนตอน
เชน ศึกนาคบาศ ศึกพรหมาสตร ศึก โดยใชเรื่องราวประวัติของตัวโขนตั้งแต
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บุคลากร

การแสดงโขนในอดีต
วิรุญจําบัง
เปนมหาดเล็ก/ ขาราชบริพาร มีการ
แบงเปนศิลปนผูแสดง ผูบ รรเลง

การแสดงโขนในปจจุบัน
กําเนิดมานําเสนอ เชน หนุมานชาญสมร
สีดามารศรี รามาวตาร พิเภกสวามิภักดิ์
เปนตน
เปนผูเรียนโขนตามหลักสูตรของวิทยาลัย
นาฏศิลป เมื่อจบหลักสูตรแลว จึงสอบ
บรรจุเปนนาฏศิลปน ดุริยางคศิลปน และ
คีตศิลปนของกรมศิลปากร จัดแสดงและ
บรรเลงโขน
ไดรับเงินเดือนตามตําแหนง ไดรบั
เบี้ยเลี้ยงตามสิทธิ์ราชการ หรือ เบี้ยเลี้ยงตาม
อัตราผูวาจาง หรือไดรบั คาตอบแทนลวงเวลา
และไดรบั เครื่องราชอิสริยาภรณ

คาตอบแทน ไดรับเบี้ยหวัด และไดรบั พระราชทาน
(คาตัว) ทินนาม เชนหลวงยงเยี่ยงครู ขุนวาด
พิศวงหรือราชทินนามในสมัยรัชกาลที่
6 ที่พระราชทานแกคนพากย–เจรจา 5
ตําแหนง ไดแก พจนาเสนาะ ไพเราะ
พจมาน ขานฉันทวากย พากยฉันทวัจน
และชัดเจรจา
ผูแสดง ผูแสดงขึ้นตรงตอพระมหากษัตริย หรือ ผูแสดงเปนขาราชการสังกัดกรมศิลปากร
ขุนนางที่กํากับดูแลโดยตรง ศิลปน
มีการฝกซอมการแสดง โดยมีครูถายทอด
มักจะใชชีวิตอยูในคณะโขน มีการ
ความรูจากรุนสูร ุนตามสาขา ตัวพระ
ฝกซอมกันอยางเปนประจํา โดยมีครู ตัวนาง ตัวยักษ และตัวลิง
ผูใหญกํากับดูแล
โอกาสที่แสดง จัดแสดงในงานที่เกี่ยวกับพระราชพิธี จัดแสดงในงานที่เกี่ยวกับพระราชพิธีและ
และรัฐพิธีเปนสวนใหญ
รัฐพิธี รวมทั้งงานแสดงเพื่อเผยแพรและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ การสาธิต
ตามสถานศึกษาตางๆ
การ
ใชวิธีบอกแบบปากตอปากมีชองทาง มีการประชาสัมพันธมหี ลายวิธี ดวยสื่อ
ประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธนอย และ การ
ตางๆ เชน โปสเตอร วิทยุ ทีวี เฟสบุค
สื่อสารชา
อินเตอรเน็ต เปนตน

จากการศึ ก ษาการนํ า การแสดงโขนไปแสดงยั ง ประเทศต า งๆ ในปจ จุ บั น กระทรวง
วัฒนธรรม ไดจัดสงการแสดงโขนเขารวมงานในโอกาสสําคัญตางๆ ที่เปนวาระนานาชาติ อาทิ การฉลอง
ความสัมพันธทางการทูตในระดับทวิภาคี การฉลองครบรอบมหานครตางๆ การจัดงานมหกรรมการแสดง
นานาชาติ กิจกรรมเพื่อรณรงคการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกไมถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง
แหงสหประชาชาติ หรือเพื่อฟนฟูภาพลักษณของประเทศไทยจากการถูกตอตานของตางประเทศจาก
เหตุการณความวุนวาย/ไมสงบทางการเมือง นอกจากนี้ ยังไดจัดแสดงโขนเพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย
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ในตางประเทศตามเสนทางตางๆ ทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะประเทศในกลุมอาเซียนซึ่งมี “โขน”
หรือรามายณะเปนมรดกรวม เปนการเชื่อมโยง สานสัมพันธ และกระชับความสัมพันธกับประเทศ
ตา งๆ โดยใชมิ ติ ท างวั ฒ นธรรม รวมทั้ ง เป น การสรา งภาพลัก ษณใ ห กั บ ประเทศไทยในความมี
สุนทรียศาสตร ในดานวรรณกรรม นาฏศิล ป ดนตรี พัส ตราภรณ งานชาง การออกแบบการแสดง
สรางความเชื่อมั่น ตอคนไทยและประเทศไทยวา มีความรู ความสามารถ มีอารยธรรม เปนมิตรประเทศ
ที่นาสมาคม รูสึก ไวเนื้อเชื่อใจ สงผลตอการเพิ่มพูนความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน
และการทองเที่ยว ทําใหเกิดรายไดหมุนเวียนเขาประเทศ
นอกจากนี้ ขอมูลขางตนยังสอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูล 2 กลุม คือ
ผูบริหารระดับสูง ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเขาใจ ในบทบาทอํานาจหนาที่หรือปฏิบัติงานหรือ
มี ป ระสบการณ ใ นการทางานด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม นั ก วิ ช าการด า นการสร า งภาพลั ก ษณ จ าก
สถาบันการศึก ษา ในระดับ อุดมศึก ษาทั้ง จากมหาวิท ยาลัยรัฐบาลและเอกชน กลุม ผูชมและสื่ อ
ตางประเทศ ที่เขาชมการแสดงหรือรวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ “โขน” ในโอกาสตางๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ สรุปไดดังนี้
1) การส ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ ป ระเทศไทยโดยใช ศิ ล ปะการแสดง “โขน” เพื่ อ เชื่ อ ม
ความสัมพันธระหวางประเทศ
กลุมผูใหสัมภาษณมีความเห็นสรุปไดดังนี้ การแสดงโขนเปนการแสดงที่ชาวตางชาติ
ใหความสนใจทุกครั้งที่จัดการแสดงทั้งในและตางประเทศ โขนเปนตนทุนทางวัฒนธรรมไทยมาแต
โบราณ โดยมีพื้นฐานเปนวิถีชีวิตของคนในสัง คมไทยผูก พันกับ ความเชื่อทางศาสนาและพิธีก รรม
โดยเฉพาะพุทธศาสนาซึ่งมีอิทธิพลอยางยิ่งตอวิถีการดําเนินชีวิต เปนบอเกิดของการจัดงานประเพณี
ในชีวิตและการจัดงานประเพณีตามเทศกาล การแสดงโขนถือเปนสัญลักษณของการแสดงความเปน
ชนชาติไทย เปนนาฏศิล ปชั้นสูงที่เ กาแก เปนแหลงรวมศาสตรและศิลปดานตางๆ ของไทย ทั้งใน
แงมุมของศิลปะการแสดง ไดแก คีตศิลป ดุริยางคศิลปและนาฏศิลป และในองคประกอบของโขน
ไม วา จะเปน วรรณศิ ล ป จิ ต รกรรม วิ จิต รศิล ป หรือ งานชา งศิ ล ปต างๆ ที่ ป รากฏในศี ร ษะโขน
เครื่องประดับ เครื่องแตงกาย ฯลฯ หรืออีกนัยหนึ่ง รามเกียรติ์เปนแรงบันดาลใจใหแกกวี นักเขียน ครู
นัก ปน ชางสี นักดนตรี นัก เตน นัก แสดงหุน และนัก รอง นอกจากนั้น บทละครเรื่องรามเกียรติ์
ซึ่งไทยไดเคาเรื่องเดิมมาจากรามายณะของอินเดีย โดยเฉพาะฉบับรัชกาลที่ ๑ มีหลายตอนที่ไดมีการ
ปรับเพิ่มบริบท เพื่อสรรเสริญพระมหากษัตริยไทยวาเปนพระรามซึ่งเปนองคอวตารของพระนารายณ
ลงมาปราบ ยุคเข็ญ แสดงใหเห็นถึงจารีต ประเพณีนิยมของไทย รวมทั้งการใหแงคิด คติเตือนใจ
คุณธรรม จริยธรรมที่สอดแทรกอยูในการแสดงบทตางๆ ทั้งในเรื่องของอุดมการณแหงชาติ “ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย” ทศพิธราชธรรมของพระมหากษัตริย ธรรมชนะอธรรม ความยุติธรรม
ความกตัญู ความกลาหาญ ความซื่อสัตย เปนตน
ดังนั้น โขน จึงจัดอยูในฐานะศิล ปะประจําชาติ และในฐานะสื่อวัฒนธรรมที่แสดงถึง
ความเปนตั วตนของความเปนชาติไทย เปนการสะทอนอํานาจแหงชาติที่เ ปนอํานาจละมุน (soft
power) ดึงดูดความสนใจ และสรางการมีสวนรวม เพื่อใหสังคมนานาชาติเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่
มีตอประเทศไทยไปในทิ ศทางที่ดี โดยแฝงคุณค าทางวัฒ นธรรม ความเชื่อ ทางศาสนา ค านิย ม
คุณธรรมและจริยธรรม ทําใหตางประเทศเกิดความใกลชิดทางวัฒนธรรมและภาษาเพิ่ม มากขึ้น เปน
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การรูจักบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและคานิยมไทยผานการแสดงโขน จึงชวยสง เสริม
ภาพลัก ษณที่ดีของไทยในการเป นประเทศที่มีป ระวัติศาสตรอัน ยาวนานและมีความร่ํารวยทาง
ศิล ปวัฒ นธรรมที่ผานการฝก ฝนและสั่ง สม สืบ ทอดกันมารุนตอรุน การเผยแพรศิล ปะการแสดง
“โขน” เปนโอกาสในการประชาสัมพันธประเทศไทยใหเปนที่รูจักในตางประเทศ สรางความนิยมไทย
สง เสริม ใหเ กิดความเชื่ อมั่นในประเทศไทยและศัก ยภาพของประเทศ ขยายชองทางการติดต อ
แลกเปลี่ยนและสงเสริมปฏิสัมพันธและความสัมพันธกับประเทศตางๆ ในระดับประชาชน ไปจนถึง
ระดับรัฐบาลและระดับระหวางประเทศตอไป
อยางไรก็ตาม เนื่องจากการแสดงโขน มีปญหาดานวิธีการแสดงและกระบวนการแสดง
ที่ควรปรับ ปรุงเพื่อใหเกิดการพัฒนาและตอบสนองตอการเปนสื่อในการสงเสริมภาพลัก ษณและ
ความสัมพันธระหวางประเทศ อาทิ ความเขาใจเนื้อหา ภาษาที่ใชในการแสดงยากตอการแปลความ
ฝมื อของผูแ สดงบางคนยั ง ไมมี ความชํ านาญ และบทบาทของผู แสดงไม เ หมาะสมกับ ตัว ละคร
ทวงทํานองเพลงที่บรรเลง และการขับรองมีความเชื่องชา ทําใหผูชมไมสามารถจับใจความและรูสึก
เบื่อหนายได ผูชมไมสามารถแยกการใชสีเสื้อผาและชนิดของศิราภรณของตัวละคร ทําใหเกิดความสับสน
และยากตอการติดตามเนื้อหาการแสดง
ดังนั้น การปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอการแสดงโขนใหเขากับยุคสมัย และเหมาะสม
กับความตองการของผูชมตางชาติ จึงเปนสิ่งจําเปน เชน
– มีการบรรยายสิ่งควรรูกอนการดูโขน เพื่อสรางองคความรูใหกับผูชมตางชาติที่มาชม
เปนครั้งแรก และเพิ่มเติมความรูใหผูชมตางชาติที่เคยชมการแสดงมาบางแลว การจัดใหมีการสาธิต
ทารํากอนการแสดง จะทําใหผูชมเขาใจในการสื่อความหมายของทารํา และเห็นถึงความสวยงามใน
การประดิษฐทารํา ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ และตัวลิง ที่แมจะรําในเพลง
เดียวกันแตก็มีทาที่แตกตางกันตามศักดิ์ของตัวละครนั้นๆ นอกจากนี้ การสาธิตทารําจะทําใหผูชม
ตางชาติสามารถเขาใจถึงอารมณของตัวละครในขณะนั้นไดดี และมีอารมณรวมไปกับการแสดงมากขึน้
นอกจากนี้ เพื่อใหผูชมเขาใจและเขาถึง การแสดงมากยิ่งขึ้น ควรมีก ารอธิบายใน
ระหวางการแสดงดวยพิธีกร การขึ้นตัววิ่งคําบรรยาย หรือสูจิบัตร เปนตน
– การใชเ ทคโนโลยีส มัยใหมดาน แสง สี และรูป แบบฉากที่มีมิติส มจริง เขามาชวย
จะทําใหการแสดงเกิดความนาสนใจมากยิง่ ขึ้น เนื่องจากการแสดงโขนในปจจุบัน นิยมแสดงโขนฉาก
ซึ่งตองการเทคโนโลยีสมัยใหมชวยใหสมจริง และสวยงามตระการตา
– การใชนวัตกรรมหรือสื่อสมัยใหม เชน ศิลปะอิเลคทรอนิคส (electronic art) เพื่อ
สื่อสารไปยังเยาวชนคนรุนใหมทั้งในและตางประเทศ ใหมีความรู ความเขาใจที่มีตอศิลปะการแสดงโขน
– การปรับปรุงบทใหกระชับขึ้นตามความเหมาะสมกับระยะเวลาการแสดง การนําชุด
การแสดงอื่นๆ เชน รํา ระบํามาแสดงสลับเพื่อใหการเลาเรื่องไมนาเบื่อ มีการประยุกตใชการแสดง
ละครเวทีเ ขามาชวยในการแสดง เชน แบงเวทีเ พื่อใหสามารถเลาเรื่อ งแบบยอนอดีตได หรือเลา
เหตุการณสองเหตุการณที่เกิดขึ้นพรอมกัน โดยที่ผูชมไมสับสน หรือมีการใชเทคโนโลยีในการทําฉาก
การจัดหุนจําลองมาประดับไวตลอดทางเขาโรงละคร หรือการใหนักแสดงมายืนตอนรับผูชม และ
สามารถถายรูปเปนที่ระลึกได จะทําใหผูชมตางชาติรูสึกใกลชิดกับผูแสดง ใกลชิดกับการแสดง
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– ควรมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการแสดงโขนรวมดวย เชน นิทรรศการ การสาธิต
การเขียนสีเขนยักษ เขนลิง โดยมีการอธิบายวิธีและคําแนะนําเปนภาษาอังกฤษ การปกชุดโขน การสาธิต
ประกอบการแสดง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การอธิบายตัวละครที่แสดง การอธิบายลักษณะทาทาง
ที่แสดงออกของตัวละครแตละตัว รวมทั้งกิจกรรมการสาธิตและฝกอบรมใหแกเยาวชนเชื้อสายไทยใน
ตางแดน เปนตน
2) บทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมในการสงเสริมภาพลัก ษณไทยและนําความเปนไทย
สูสากล
กลุมผูใหสัมภาษณมีความเห็นสรุปไดดังนี้ กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหนวยงานที่มี
ภารกิจหลักในการอนุรักษ สงเสริมและพัฒนางานดานวัฒนธรรม รวมทั้งมียุทธศาสตรในการพัฒนา
ศักยภาพการเสริมสรางความสัมพันธ เกียรติภูมิและภาพลักษณที่ดีเพื่อนําความเปนไทยสูสากล ควรมี
บทบาทนอกเหนือจากอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
2545 ดังเชน การปฏิบัติใหเปนไปตามกรอบของรัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา
57 รัฐตอง (1) อนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และ
จารี ตประเพณี อั นดี ง ามของทอ งถิ่ นและของชาติ และจั ดให มี พื้น ที่ ส าธารณะสํ า หรั บ กิ จ กรรม
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดใชสิทธิ
และมีสวนรวมในการดําเนินการดวย และ มาตรา 66 ที่บัญญัติไววา รัฐพึงสงเสริมสัมพันธไมตรีกับ
นานาประเทศ โดยถือหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติตอกัน และไมแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน
ใหความรวมมือกับ องคก ารระหวางประเทศ และคุม ครองผลประโยชนของชาติและของคนไทย
ในตางประเทศ โดยกระทรวงวัฒ นธรรมสามารถสงเสริม ศิล ปะการแสดง “โขน” ตั้ง แตเ ริ่ม ตน
ภายในประเทศ โดยการสงเสริม อนุรักษและพัฒนา “โขน” ใหคงความเปนเอกลักษณและตอบสนอง
ตอยุคสมัย และกระตุนใหคนรุนใหมรูจัก เขาใจและชื่นชอบผานชองทางการสื่อสารสมัยใหม และ
สนับสนุนใหมีพื้นที่และเวทีสําหรับการจัดการแสดงอยางสม่ําเสมอ เพื่อที่จะไดคงอยูตอไปในอนาคต
และในขณะเดียวกัน ก็ตองผลักดันและสงเสริมให “โขน” เปนที่รูจักในตางประเทศ โดยบูรณาการกับ
หนวยงานตางๆ รวมทั้งเปดโอกาสใหทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาคเอกชน ไดมีสวนรวมในการเผยแพร
วัฒนธรรมไทยและนาฏศิลปไทยในตางประเทศ รวมถึงจัดกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการแสดงโขน
เพื่อเปนการเผยแพรองคความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับโขนซึ่งเปนมรดกภูมิปญญาของไทย โดยกระทรวง
วัฒนธรรมอยูในระหวางขั้นตอนการนําเสนอองคการยูเนสโกเพื่อประกาศเปนรายการตัวแทนมรดก
ทางวัฒ นธรรมที่จับ ตองไมไดของมวลมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible
Cultural Heritage of Humanity) ภายใตก รอบอนุสัญ ญาวาดวยการสงวนรัก ษามรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับตองไมได ค.ศ. 2003 (Convention of the Safeguarding of the Intangible
Cultural Heritage 2003) ซึ่ง การขึ้นทะเบียนดังกลาวจะทําให “โขน” เปนที่รูจัก ในประชาคม
นานาชาติเพิ่มมากขึ้น
3) รัฐ บาลควรมียุ ท ธศาสตร ในการสง เสริ ม ภาพลัก ษณไ ทยโดยใชมิ ติ วัฒ นธรรมผ า น
ศิลปะการแสดง “โขน”
กลุมผูใหสัมภาษณมีความเห็นสอดคลองกันดังนี้ รัฐบาลควรกําหนดทิศทาง นโยบาย
และกระบวนการในการสงเสริมภาพลักษณไทยโดยใชมิติทางวัฒนธรรมผานศิลปะการแสดง “โขน”
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ใหเปนสื่อในการสรางความสัมพันธระหวางประเทศ โดยตองเปนไปอยางตอเนื่องและเปนไปในเชิงรุก
หรืออาจกําหนดเปนวาระแหงชาติที่หนวยงานที่เกี่ยวของตองจัดทําแผนรองรับ เพื่อใหสอดคลองกับ
โอกาสที่เหมาะสมและสอดรับกับยุทธศาสตรของประเทศไทยตอประเทศหรือกลุมประเทศตางๆ โดย
มีป ระเด็นยุท ธศาสตรห ลั ก ๆ ประกอบดวย (1) สรางความเป นเลิศทางศิล ปะการแสดง “โขน”
(2) สงเสริมใหหนวยงานตางๆ ไปเผยแพรศิลปะการแสดง “โขน” ในตางประเทศ (3) ปรับปรุงกลไก
ความรวมมือระหวางกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ (4) ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนชองทางสื่อสารที่ทุกคนเขาถึงได อาทิ ฐานขอมูลของโขน สื่อเคลื่อนไหว
ภาพนิ่ง เสียง การจัดทําเว็บไซต การสรางเว็บบอรด เปนตน

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ผูศึกษาไดศึกษาเรื่อง การสงเสริมภาพลักษณไทยในมิติวัฒนธรรมกับความสัมพันธระหวาง
ประเทศดวยศิล ปะการแสดง “โขน” โดยมีวัตถุป ระสงคห ลัก ๆ เพื่อศึก ษาแนวทางการสง เสริม
ภาพลักษณไทยในมิติวัฒนธรรมกับความสัมพันธระหวางประเทศผานศิลปะการแสดง “โขน” และได
ศึกษาบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมในการสงเสริมภาพลักษณไทยในเวทีโลก และหาขอเสนอเชิง
ยุทธศาสตรในการสง เสริม ภาพลักษณไทยในมิติวัฒนธรรมในการเสริม สรางความสัมพันธระหวาง
ประเทศผานศิลปะการแสดง “โขน” ผูใหขอมูลหลักเปนผูบริหารระดับสูง ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู
ความเข า ใจ ในบทบาทอํ า นาจหน า ที่ ห รื อ ปฏิ บั ติ ง านหรื อ มี ป ระสบการณ ใ นการทางานด า น
ศิลปวัฒนธรรม นักวิชาการดานการสรางภาพลักษณจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ
กลุมผูชมและสื่อตางประเทศ ที่เขาชมการแสดงหรือรวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ “โขน” ในโอกาส
ตางๆ ทั้งในและตางประเทศ โดยการนําศิลปะการแสดงโขน ซึ่งเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
ของไทยและอยูในระหวางการเสนอขึ้นทะเบียนตามอนุสัญ ญาวาดวยการสงวนรัก ษามรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับตองไมไดขององคการยูเนสโก มาเชื่อมโยงกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางภาพลักษณเพื่อ
การสรางความไดเปรียบและสงเสริมภาพลักษณใหเปนที่โดดเดนและการทูตเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจาก
การศึก ษาทําใหเ ห็นวา การส งเสริม ภาพลัก ษณทางวัฒนธรรมที่ดีของรัฐในประชาคมโลก จะเปน
ประโยชนตอประเทศไทยในหลายๆ ดาน ไมวาจะสงผลตอความมั่นคงในทางการเมือง และสามารถใช
ขอไดเปรียบจากตนทุนทางวัฒนธรรม มาตอยอดและสรางสรรคเปนสินคาเพื่อสรางรายได การจัดสง
การแสดงโขนเขารวมงานในโอกาส สําคัญตางๆ ในวาระนานาชาติ เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวาง
ประเทศและเผยแพรเอกลักษณไทย เปนการสงเสริมภาพลักษณและเกียรติภูมิของประเทศไทยและ
นําความเปนไทยสูสากล ดึงดูดใหชาวตางชาติมาทองเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น รวมทั้งจะสงผลตอ
ความเชื่อมั่น และนําไปสูความรวมมือ ดานการทองเที่ยว การคาและการลงทุนตอไป ทั้งนี้ หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนมีสวนสําคัญยิ่งในการสงเสริมภาพลักษณ ซึ่งมีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
บูรณาการการดําเนินงานอยางมีทิศทางและ มีเปาหมายรวมกัน
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
รัฐบาลจําเปนที่จะตองใหความสําคัญกับการกําหนดยุทธศาสตรดานภาพลักษณใหมี
ความชัดเจน โดยเฉพาะมิติดานวัฒนธรรมที่เปนตนทุนที่มีอยูแลวและเปนเอกลักษณเฉพาะที่ไมเหมือน
ประเทศใด โดยอาจใหเรื่องดัง กลาวเปน “วาระแหง ชาติ” เพื่อใหมีการดําเนินการในเชิง รุก เปน
รูปธรรม และไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงาน ทั้งนี้ การวาง/ กําหนดยุทธศาสตรฯ อาจจะตองมี
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การวิเคราะหวิจัย ทั้งที่เกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการนําเสนอ กลุมเปาหมาย จุดแข็ง จุดออน และประโยชน
ที่ไทยจะไดรับทั้งทางตรงและทางออม โดยสํารวจผลลัพธและผลผลิตของการดําเนินงานที่ ผานมา
เพื่อนํามาประกอบการพิจ ารณาวางแผนการดําเนินงานที่จ ะนําไปสูผ ลสัมฤทธิ์ที่เ ปนรูป ธรรมได
การสงเสริมภาพลักษณที่ใชศิลปะการแสดง “โขน” จําเปนตองสงเสริมใหคนในชาติไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการรวมมือรวมใจในการสืบทอด สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมเสียกอน จึงจะทํา ให
การสงเสริมเกิดขึ้นกับทุกภาคสวนในสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ซึ่งเปนบทกฎหมายสูงสุดที่จัดระเบียบการปกครองประเทศ กําหนดใหรัฐพึงสงเสริมสัมพันธไมตรีกับ
นานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติตอกัน และไมแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน
ใหความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ และคุมครองผลประโยชนของชาติและของคนไทยใน
ตางประเทศ นอกจากนี้ ในรัฐธรรมนูญยังไดใหความสําคัญเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมและเกียรติภูมิ
ของประเทศ โดยให รั ฐ ต อ งอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู และส ง เสริ ม ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีง ามของทองถิ่นและของชาติ และจัดใหมีพื้นที่สาธารณะ
สําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวของ ดังนั้น จากการที่มีกฎหมายสูงสุดบัญ ญัติไว หากจะให “โขน” สราง
ภาพลักษณประเทศไทย รัฐจะตองเตรียมความพรอมของคนภายในประเทศใหทราบถึงนโยบายและ
ยุทธศาสตรในการสรางภาพลัก ษณของประเทศ โดยใชมิติวัฒนธรรมผานศิลปะการแสดง “โขน”
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Michael E. Porter ถือวาโขนเปนทรัพยากรที่มีตนทุนต่ํามีมาแตโบราณ
มีการปรับปรุงและพัฒนาการแสดงมาถึงปจจุบันตามยุคสมัย เรามี “โขน” เปนตนทุนเดิมอยูแลว
และนํามาใหเกิดคุณคา (Value) ที่เพิ่มขึ้น จึงเปนความไดเปรียบทางการแขงขันที่สรางความแตกตาง
ไมเหมือนชนชาติใด เปนการนําเสนอความโดดเดนและคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนหนาที่
ของชาวไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับ ปจจุบันที่ประชาชนตองรวมมือและสนับ สนุน การอนุรัก ษและ
คุมครองสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม
ซึ่งตองใชเวลาในการสรางความเขาใจและทัศนคติที่ดี อันจะนําไปสูการสนับสนุน ความรวมมือ และ
สัมพันธภาพที่ดีระหวางองคกรและประชาชนตามแนวคิดของเสรี วงษมณฑา ซึ่งกลาววา หนาที่ของ
ผูสรางภาพลักษณเปนผูใหขอเท็จจริงที่เปนบวก เพื่อจะกอใหเกิดทัศนคติที่เปนบวกออกมาเผยแพร
ใหมากที่สุด สามารถจูงใจใหบุคคลอื่นใหความรวมมือ ใชวิธีการที่ทําใหประชาชนไดรับประสบการณตรง
ที่ประทับใจจากการแสดงโขน การสนับสนุนการเปดพื้นที่และเวทีการแสดงโขนอยางสม่ําเสมอเพื่อให
ประชาชนทั้ง ชาวไทยและตางประเทศสามารถเขา ถึง การแสดงที่เ ป นอัต ลัก ษณของไทยได งา ย
นอกจากนี้ ยังจําเปนตองใชการประชาสัมพันธที่หลากหลาย จากการสํารวจความคิดเห็นของผูชมและ
สื่อมวลชนตางประเทศ พบวา การประชาสัมพันธโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
หลากหลาย จะเปนการเผยแพรภาพลักษณไดอยางรวดเร็ว โดยสื่อที่ควรเลือกใชมากที่สุด คือ สื่อบุคคล
ไดแก การพูดปากตอปากซึ่งมีความนาเชื่อถือ รองลงมา คือ เฟซบุค เว็บไซต ปายคัทเอาท โทรทัศน
วิทยุ หนังสือพิมพ ตามลําดับ ผลที่ออกมาสะทอนถึงวิธีดําเนินการที่จะทําใหภาพลักษณไดรับการจดจํา
และสงไปถึงกลุมเปาหมายที่ตองการได ทั้งหมด ที่กลาวมานี้ มีความเปนไปไดและจะเปนผลประโยชน
ระยะยาวของประเทศ การจะสรางภาพลักษณไทยในมิติวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวาง
ประเทศผานศิลปะการแสดง “โขน” เปนการสรางความแตกตาง (Differentiation) มุงเนนการใช
ทรัพยากรที่มีตนทุนต่ํา (Cost Leadership) และการมุงเนนเฉพาะ (Focus) ดวยการกําหนด
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เปาหมายและเขาถึงพฤติกรรมที่คาดคะเนความตองการได การสงเสริมภาพลักษณปจจัยสําคัญอยู 3
ประการ กลาวคือ
1) การกําหนดบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมที่ตองมีก ารสงเสริมภาพลักษณ
อยางตอเนื่องและมีเนื้อหาที่ชัดเจน
2) การกําหนดนโยบายทั้งภายในและตางประเทศใหสอดคลองกับเนื้อหาในขอ 1)
ที่สนับสนุนบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมอยางจริงจังเพื่อพัฒนาประเทศในทิศทางดังกลาว และ
3) กําหนดยุท ธศาสตรเ สริม สรางความสัม พันธร ะหวางประเทศโดยใชมิติท าง
วัฒนธรรมและกระจายขอมูลขางตนใหเปนที่ประจักษทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยอาศัยการ
ประชาสัมพันธที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
จากการศึกษา เห็นควรมีการดําเนินการใน 4 เรื่อง ดังนี้
1) กระทรวงวั ฒ นธรรมมีห นา ที่เ กี่ย วกั บ การอนุ รัก ษ สืบ สาน ฟน ฟู สืบ ทอด
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ จึงควรเปนหนวยงานหลักในการกําหนดยุทธศาสตร นโยบาย และแผนการ
ดําเนินงานเพื่อสงเสริมภาพลักษณไทยโดยใชมิติทางวัฒนธรรม โดยมีระบบหรือกลไกการทํางานแบบ
เครือขายในการประสานงานและรวมมือทํางานกับทุกภาคสวนของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ในระดับชาติและนานาชาติ
ในระดับ ชาติ เครือข ายของกระทรวงวัฒ นธรรมเริ่ ม จากมีค ณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ ประธานกรรมการ คือ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย
ทําใหขยายขอบขายการปฏิบัติงานไดอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพ ลําดับตอไป คือ เครือขาย
ประชาสังคม เกิดขึ้นจากประชาสังคมสําหรับสภาวัฒนธรรม ศูนยวัฒนธรรมในสถานศึกษา โดยการมีสวนรวม
ของบาน โรงเรียน และศาสนสถาน
ในระดับนานาชาติ กระทรวงวัฒนธรรมสามารถสงเสริมเครือขายวัฒนธรรม
ในตางประเทศ โดยมีการดําเนินงานความรวมมือทางวัฒนธรรมระดับทวิภาคีและพหุภาคีตามความตกลง
ระหวางรัฐและขอผูก พันระหวางประเทศ รวมถึง สภาวัฒ นธรรมไทยในตางประเทศ ชุม ชนไทย
รานอาหาร คายมวยไทย กลุมวิชาชีพชาวไทย อาทิ หมอ พยาบาล ทนายความในตางประเทศ ทั้งใน
สหรัฐอเมริกาและแปซิฟก ยุโรปและแอฟริกา เปนตน ตลอดจนการสรางเครือขายทางโซเชียลมีเดีย
นอกจากนี้ อาจเปน การระดมความคิดรวมกัน กับ หนวยงานตางๆ อาทิ กระทรวงตางประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อใหการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน
โดยอาจจะแตงตั้งเปนคณะทํางาน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของดานศิลปะการแสดงโขน อาทิ
ครูอาจารยดานโขนและดนตรี ผูแทนจากกระทรวงตางประเทศ ผูแทนจากกระทรวงวัฒนธรรม ผูแทน
จากกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนชุมชนในตางประเทศ นักประชาสัมพันธ ผูเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
ผูแทนจากองคก รจากภาคธุร กิจ และเอกชน เชน หอการคาไทย และสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนและแนะนําในดานงบประมาณ เปนตน
2) กระทรวงวัฒนธรรมเปนหนวยงานที่ประสานและบูรณาการการดําเนินงานกับ
หนวยงานอื่นๆ ตลอดจนภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่ง จะตองเป นแนวรว มในการสง เสริ ม
ภาพลักษณไทยในมิติทางวัฒนธรรมแกประเทศตางๆ ที่เปนกลุมเปาหมายอยางมีขั้นตอน เปนระบบ
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ชัดเจน และเปนในทิศทางเดียวกัน โดยตองแสวงหาความรวมมือ พันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน กําหนดเปนนโยบายขององคกรรวมกันในการเสริมสรางภาพลักษณไทยโดยใช
ศิลปะการแสดงโขน ก็จะเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหเปนที่รูจักของตางประเทศมากขึ้น ซึ่งเปน
เรื่องที่ทุก ภาคสวนตองรวมกันคิด รวมกันทําตามที่มีนโยบาย ยุทธศาสตร หรือแนวทางที่รัฐบาล
กําหนดไวและตามบทบาทหนาที่ของหนวยงาน อาทิ
– กระทรวงตางประเทศซึ่ง เปนหนวยงานหลัก ที่จ ะชวยขับเคลื่อนการนํา
ศิลปะการแสดง “โขน” ออกไปเผยแพรใหตางชาติไดรูจัก
– กระทรวงศึกษาธิการ บูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนการแสดงโขน
ใหเปนสวนหนึ่งของระบบการศึกษาที่สามารถประยุกตใชกับยุคปจจุบันได เปลี่ยนแปลงจากระบบ
การศึกษาเกาที่ตองแสวงหาความรูจากบุคลากรที่มีความรูเปนครู อาจารย มีผูสอนเปนศูนยกลาง
กลายเปนการเรียนการสอนที่มีผูเรียนเปนศูนยกลางแทน เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสรางเสริม
ศัก ยภาพและขีดความสามารถ ใหผูเ รียนหาความรูจ ากแหลง สารสนเทศไดอยางรวดเร็ ว ซึ่ง จะ
กอใหเกิดการสรางสังคมแหงการเรียนรูศิลปะการแสดงโขนอยางมีประสิทธิภาพ เกิดระบบเครือขาย
สารสนเทศซึ่งสามารถสรางและกระจายองคความรู ไปสูชุมชนระดับรากหญากับนักสรางสรรคทั่วโลก
ไดอยางทั่วถึง
– กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เผยแพรทั้งสื่อภาพยนตร สื่อออนไลนและ
สื่อหนังสือพิมพหลักในตางประเทศเปนภาษาอังกฤษ จะทําใหคนตางชาติไดเขาใจในศิลปะแขนงนี้ดีขึ้น
– สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)– ประสานกับหนวยงานวิจยั
ตางๆ ใหบูร ณาการภาคธุร กิจและวิชาการดานศิลปะการแสดง ทํางานรวมกับ กรมศิลปากรและ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม
– สํานักนวัตกรรมแหงชาติ เปนที่ปรึกษาดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหกับ
การผลักดันศิลปะโขน ทั้งดานโปรดักชั่นและดานการสื่อสาร
– สภาวัฒนธรรมไทยในตางประเทศหรือชุมชนไทยในตางประเทศสามารถ
มีบทบาทในการสนับ สนุนใหศิล ปะโขนสูส ากล เนื่องจากอยูในพื้นที่ และสามารถเปนกําลัง สําคัญ
ในการชวยจัดหาสถานที่แสดง ชวยประชาสัม พันธและประสานงานกับ สถานเอกอัครราชทูตหรือ
สถานกงสุลใหญในทองถิ่นนั้นๆ
– สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) จัดทํา
หลักสูตรการจัดการองคความรูศิลปะการแสดงโขนในมิติใหมกับภาคธุรกิจเพื่อการสงออก
– หน ว ยงานภาคเอกชนที่ เ กี่ ย วข อ ง อาทิ องค ก รด า นศิ ล ปะการแสดง
วรรณกรรม แฟชั่นและสิ่งทอ สื่อสารมวลชน สถาบันการศึกษาดานศิลปะการแสดง
3) กระทรวงวั ฒ นธรรมเป น หน ว ยงานที่ ติ ด ตามประเมิ น ผลการเสริ ม สร า ง
ภาพลักษณเปนระยะๆ โดยในประเทศไทยเปนผูดําเนินการเอง สวนในตางประเทศ อาศัยความรวมมือ
จากกระทรวงการตางประเทศ
4) กระทรวงวัฒนธรรมควรจะใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปะอิเลคทรอนิคสและ
สื่อสมัยใหมมาประยุกตใชในการสื่อสารศิลปะและวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะเปนชองทางที่ทั้งคนไทยและ
ตางชาติโดยเฉพาะเยาวชนคนรุนใหม สามารถเขาถึงขอมูลของโขน ทั้งสื่อเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และเสียง

45
การจัดทําระบบฐานขอมูลและระบบคลังขอมูลออนไลน (Online Archive) การจัดทําเว็บไซต การสราง
เว็บบอรด เพื่อใหคนทั่วโลกรวมถึงกลุมคนทั้งในวงการศิลปะการแสดงและศิลปะแขนงอื่นๆ สามารถ
ใชเปนสื่อในการสื่อสารเรื่องประวัติศาสตร วัฒนธรรม และองคความรูที่เ กี่ยวกับการแสดงโขนได
โดยตรง เพื่อกอใหเกิดกระแสการตื่นตัวในการศึกษาศิลปะการแสดงนี้ในสังคมไดอยางกวางขวางโดย
ไมจํากัดวัยวุฒิและคุณวุฒิ ซึ่งการสรางสื่อออกมาอยางตอเนื่องนั้น จะเป นการเปดเกมรุก เขาถึง
มวลชน เพื่อสรางกระแสสั ง คมที่มีป ระโยชนและความเขาใจของการแสดงโขนที่ แทจ ริง เพื่อให
ประชาชนทั่วโลกรับรูและตื่นตัวเปนวงกวาง
โดยสรุป ประเด็นยุทธศาสตรหลักๆ ที่มีแนวโนมที่เปนไปได คือ
1) สรางความเปนเลิศทางศิลปะการแสดงโขน และการพัฒ นาทรัพยากรบุคคลของไทย
ใหมีความเปนไทยและสากล
2) สง เสริม ใหห นวยงานตางๆ ไปเผยแพรศิลปะการแสดง “โขน” ทั้ง ในประเทศและ
ในตางประเทศ
3) ปรับปรุงกลไกความรวมมือระหวางกระทรวงวัฒนธรรมกับหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
4) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนชองทางสื่อสารซึ่งทุกคนเขาถึงได อาทิ ฐานขอมูลของโขน
สื่อเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียง การจัดทําเว็บไซต การสรางเว็บบอรด
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ภาคผนวก ก
รายละเอียดการแสดงโขนในตางประเทศ
วันที่
กิจกรรม
สถานที่
18 กันยายน 2549 การแสดงโขนเรื่อง - Opera de Versailles
รามเกียรติ์ ตอน
พระราชวังแวรซายส
นางลอย–ยกรบ
กรุงปารีส
23 กันยายน 2549
- Opéra National de
Brest “Quartz” เมือง
Brest
29 กันยายน 2549
- Opéra de Massy
เมือง Massy
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
30 มกราคม 2552 การแสดงโขนเรื่อง
รามเกียรติ์
31 มกราคม 2552 ตอน นิ้วเพชร–ลัก
สีดา–ยกรบ

31 พฤษภาคม 2557 การแสดงโขนเรื่อง
รามเกียรติ์
ชุด พระจักรีอวตาร
ปราบมารราย

18 มิถุนายน 2558 การแสดงโขนเรื่อง
รามเกียรติ์ ตอน
กําเนิดนนทุก–สีดา
หาย– ถวายพล–
ยกรบ–คืนนคร

วัตถุประสงค
เปนกิจกรรมหนึ่งในงานเทศกาลวัฒนธรรม
ไทยในฝรั่งเศส (Tout a fait Thai 2006)
เพื่อรวมเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ป ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเปนการดําเนินการ
ตามแถลงการณรวมระหวางรัฐบาลไทย–
ฝรั่งเศส เพื่อสนับสนุนการเปนหุนสวน
เชิงยุทธศาสตรระหวางกัน และสงเสริม
ความเขาใจทางวัฒนธรรมระหวาง
ประชาชนของทั้งสองประเทศ
- โรงละคร La Comédie เพื่อสนับสนุนการดําเนินนโยบายการทูต
de Reims
วัฒนธรรมเปนกลไกสําคัญในการเรงฟนฟู
- La Cité de la
ภาพลักษณของประเทศไทยจากการถูก
Musique
ตอตานของตางประเทศจากเหตุการณ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ความวุนวายทางการเมืองและการปด
สนามบินเมื่อปลายป 2551 และเพื่อสราง
ความเชื่อมั่นในการเมืองและเศรษฐกิจไทย
มากขึ้น รวมทั้งสรางเกียรติภูมิใหแกประเทศไทย
และสรางความภาคภูมิใจใหแกคนไทย
London's Dance
เปนการดําเนินโครงการจัดการแสดงและ
House Hall Sadler's แลกเปลี่ยนทางวิชาการดานนาฏศิลป และ
Wells Theatre
ดนตรีแบบบูรณาการของกรมศิลปากร เพื่อ
กรุงลอนดอน
ตอบสนองภารกิจหลักของการเปนองคกร
สหราชอาณาจักร
ในการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให
ประจักษแกสายตาชาวโลก รวมทั้ง พัฒนา
ศักยภาพของศิลปน นักวิชาการ ที่
ปฏิบัติงานดานศิลปะการแสดง ใหมีความรู
ประสบการณในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
Royal Albert Hall
เปนกิจกรรมหนึ่งของโครงการเฉลิม
กรุงลอนดอน
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สหราชอาณาจักร
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ใน
สหราชอาณาจักร เปนการดําเนินงานตาม
แนวพระราชดําริในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ
เผยแพรความเปนเลิศของศิลปวัฒนธรรม
ไทยใหเปนที่ประจักษในเวทีนานาชาติ
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สถานที่

วัตถุประสงค
รวมทั้งเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 160 ป
การสถาปนาความสัมพันธทางการทูต
ระหวางไทยและสหราชอาณาจักร และการ
ครบรอบ 130 ป การนําศิลปะการแสดง
ของไทย ไปสูสายตาชาวอังกฤษเปนครั้งแรก
8 กรกฎาคม 2558 การแสดงโขนเรื่อง โรงละคร Carnegie Hall เพื่อเปนสวนหนึ่งของการรณรงคการสมัคร
รามเกียรติ์ ตอน นครนิวยอรก
เปนสมาชิกไมถาวรของคณะมนตรีความ
ทศกัณฐลักนาง
สหรัฐอเมริกา
มั่นคงแหงสหประชาชาติ (United Nations
สีดา– ทศกัณฐรบ
Security Council– UNSC) วาระป ค.ศ.
พระราม (ยกรบ)
2017–2018 ของไทย และเปนโอกาส
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเสริมสราง
ภาพลักษณและความนิยมไทยในมหานคร
ระดับโลก
15 พฤษภาคม 2559 การแสดงโขนเรื่อง หอวัฒนธรรมแหงชาติ เปนการริเริ่มจากฝายไทยในการสงเสริม
รามเกียรติ์ ตอน นครหลวงเวียงจันทร
ความสัมพันธในระดับประชาชน และ สราง
นารายณปราบ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย รากฐานความสัมพันธระหวางไทย–ลาว
นนทุก–ยกรบ และ ประชาชนลาว
ผานศิลปะการแสดงโขน ซึ่งเปนมรดกรวม
การแลกเปลี่ยนทาง
ระหวางสองประเทศและกลุมประเทศ
วิชาการกับโรงเรียน
อาเซียน ซึ่งไดรับการตอบรับดวยดีและมี
ศิลปะแหงชาติ ลาว
ทาทีเปนไป ในเชิงบวกจากกระทรวงแถลง
ขาว วัฒนธรรมและการทองเที่ยว สปป.ลาว
28 กรกฎาคม 2559 การแสดงโขน ตอน - Hanoi Opera House เปนกิจกรรมหนึ่งในงานวันวัฒนธรรมไทย
ลักสีดา–ถวายพล– กรุงฮานอย
ในเวียดนาม เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ป
- โรงละครจังหวัด
การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตไทย–
30 กรกฎาคม 2559 ยกรบ และการ
แสดงนาฏศิลปและ กวางนิงห
เวียดนาม และเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
ดนตรีไทย
สาธารณรัฐสังคมนิยม วาดวยการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
เวียดนาม
ระหวางป พ.ศ. 2557–2559
21 และ 23
การแสดงรามายณะ เวทีกลางแจงปรัมบานัน เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
กรกฎาคม 2560 รวมไทย–อินโดนีเซีย เมืองยอกยาการตา
ความเชื่อมโยงระหวางประชาชนของทั้ง
ตอนพิธียกศร–สีดา อินโดนีเซีย
สองประเทศ รวมทั้งเปนการอนุรักษมรดก
ลุยไฟ (สลับตอนกัน
ทางวัฒนธรรมทางดานศิลปะการแสดง
แสดงและบางฉาก
“โขนหรือรามายณะ” ซึ่งเปนมรดกภูมิ
แสดงรวมกัน อาทิ
ปญญาทางวัฒนธรรมรวมไทย–อินโดนีเซีย
ตอนพระราม เดินดง
และในอาเซียน
และจองถนน)
28 สิงหาคม 2560 การแสดงโขนเรื่อง Sydney Opera House โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยใน
รามเกียรติ์
นครซิดนีย ออสเตรเลีย ออสเตรเลียจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ตอน สีดาหาย–
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
ถวายพล– ยกรบ–
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน
คืนนคร
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7
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4 ตุลาคม 2560

การแสดงโขนเรื่อง
รามเกียรติ์
ตอนนารายณปราบ
นนทุก–สีดาหาย–
ถวายพล–ยกรบ–
พระรามครองเมือง

7 พฤษภาคม 2561 การแสดงโขนเรื่อง
รามเกียรติ์ ตอน
กําเนิดนนทุก–
11 พฤษภาคม 2561 ยกรบ
16 พฤษภาคม 2561
19 พฤษภาคม 2561

19 มิถุนายน 2561 การแสดงโขนเรื่อง
รามเกียรติ์ ตอน
21 มิถุนายน 2561 นารายณปราบ
นนทุก– พระราม
23 มิถุนายน 2561 ยกศร–ลักสีดา–
ยกรบ

สถานที่

วัตถุประสงค
รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยเผยแพรพระ
ราชกรณียกิจที่ทรงฟนฟูและอนุรักษการ
แสดงโขน ซึ่งเปนศิลปะการแสดงชั้นสูงของ
ไทยและหาชม ไดยาก และเพื่อเฉลิมฉลอง
เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ป ของการ
สถาปนาความสัมพันธทางการทูตไทย–
ออสเตรเลีย
โรงละครมารินสกี้
การจัดการแสดงโขนเปนกิจกรรมหนึ่งเพื่อ
นครเซนตปเตอรสเบิรก เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ป
สหพันธรัฐรัสเซีย
การสถาปนาความสัมพันธทางการทูต
ระหวางประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย
เพื่อใหศิลปวัฒนธรรมเปนสื่อกลางในการ
กระชับความสัมพันธระหวางประเทศผาน
การแสดงนาฏศิลปและดนตรี ซึ่งการแสดง
โขนถือเปนศิลปะการแสดงชั้นสูง และเปน
มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําคาของชาติ ที่
บรรพชนไดรังสรรคขึ้นจากภูมิปญญา ไดรับ
การสืบทอดจากรุนสูรุนถึงปจจุบัน
- โรงละคร Teatro
โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยใน
Argentina กรุงโรม
ตางประเทศ เสนทางประเทศในภูมิภาค
สาธารณรัฐอิตาลี
ยุโรป ณ สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐ
- โรงละคร Museu do โปรตุเกส ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐ
Oriente กรุงลิสบอน ออสเตรีย สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และ
สาธารณรัฐโปรตุเกส
ราชอาณาจักรเบลเยียม ภายใตรูปแบบ
- โรงละคร Circulo de roadshow ซึ่งเปนการดําเนินงานตาม
Bellas Artes
นโยบายของรัฐบาลที่มุงใหการดําเนิน
กรุงมาดริด
กิจกรรมในตางประเทศเปนไปในลักษณะของ
- โรงละคร
Team Thailand ที่หนวยงานตางๆ ของไทย
Schlosstheater
มารวมมือกันเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด
Schonbrunn
กรุงเวียนนา
สาธารณรัฐออสเตรีย
- โรงละครแหงชาติยางกุง เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 70 ป
กรุงยางกุง
การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตไทย–
- Convention Centre เมียนมา โดยการจัดการแสดงโขนเรื่อง
กรุงเนปดอ
รามเกียรติ์ ซึ่งเปนมรดกรวมของทั้งสอง
- โรงละครแหงชาติมัณฑะเลย ประเทศรวมกัน โดยฝายไทยจัดแสดง 3 ตอน
เมืองมัณฑะเลย
(นารายณปราบนนทุก ลักสีดาและยกรบ)
สาธารณรัฐแหงสหภาพ และฝายเมียนมาจัดการแสดง 1 ตอน (พิธี
เมียนมา
ยกศร)
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ภาคผนวก ข.
การสัมภาษณกลุมตัวอยาง
ผูศึกษาไดเลือกสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารระดับสูง ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเขาใจ
ในบทบาทอํา นาจหน าที่ ห รื อปฏิ บัติ ง านหรื อมี ป ระสบการณ ในการทํา งานดา นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา กลุมผูชมและสื่อตางประเทศ ที่เขาชมการแสดง
หรือรวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ “โขน” ในโอกาสตางๆ ทั้งในและตางประเทศ ดังนี้
นางรุยาภรณ สุคนธทรัพย
นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล
นางสุทธินี เยาวประภาษ

รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ
ผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
อดีตผูอํานวยการสํานักสงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรม
กรมสงเสริมวัฒนธรรม
นางสาววันทนีย มวงบุญ
ผูทรงคุณวุฒิดานนาฏศิลปและดนตรีไทย
นายบํารุง พาทยกุล
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
นายลลิต อิศรางกูร ณ อยุธยา นักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญ สํานักการสังคีต
กรมศิลปากร
ผูชวยศาสตราจารย พรประพิตร เผาสวัสดิ์
อาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นายศุภวัส พันธุวัฒน
นักเขียนอิสระ/เกษียณอายุในตําแหนงประธานเจาหนาที่
ปฏิบัติการ บมจ.ยัวซาแบตเตอรี ประเทศไทย
นางวราพร พาทยกุล
ผูจัดการโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป
นางเพ็ญวิภา โสภาภัณฑ
รองประธานกรรมการ สภาวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา
แหงเมืองฟรีมอนต มลรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา
นายชยารพ บุรพัฒน
Cultural Strategist จากอัศจรรยคอลเลคทีฟ
กลุมผูชมและสื่อตางประเทศที่ไดชมการแสดงโขนในโอกาสและวาระตางๆ
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แนวคําถามในการสัมภาษณกลุมตัวอยาง
กลุมผูบริหารและผูทรงคุณวุฒิ
1) โขน เปนการแสดงที่สามารถเชื่อมความสัมพันธระหวางประเทศไดหรือไม อยางไร
2) ศิลปะการแสดง “โขน” จะชวยสงเสริมภาพลักษณไทยในดานใด ที่จะเชื่อมโยง/การ
สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศไดอยางไร
3) กระทรวงวัฒนธรรมควรมีบทบาทอยางไรในการสงเสริมภาพลักษณประเทศไทยและนํา
ความเปนไทยสูสากลดวยการแสดงโขน
4) นอกจากกระทรวงวัฒนธรรมจะมีบทบาทดังกลาว ควรมีหนวยงานใดบาง(5) ภาครัฐควร
มียุทธศาสตรการสงเสริมภาพลักษณไทยอยางไรบาง
กลุมผูชม/ สื่อตางประเทศ
1) จากการที่ทานไดเขาชมการแสดงโขน ทานรูสึกอยางไรกับการแสดงนี้
2) ทานไดรับความรูจากกิจกรรมที่จัดแสดงเพิ่มขึ้นหรือไม
3) ควรเพิ่มกิจกรรมใดอีกบาง เพื่อใหผูเขาชมไดรับความรูกอนเขาการแสดง
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ประวัตผิ ูเขียน
ชื่อ–สกุล

นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ประวัติการศึกษา

– รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธระหวางประเทศ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
– นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2560–ปจจุบัน
ตําแหนงปจจุบัน

นักประชาสัมพันธ 4 สํานักงานเลขานุการกรม
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 4 กองวัฒนธรรมสัมพันธตางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 5 กองวัฒนธรรมสัมพันธตางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
นักวิชาการวัฒนธรรม 6 สวนไทยนิทัศน
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 6 กองวัฒนธรรมสัมพันธตางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
นักวิชาการวัฒนธรรม 6 ว กองการสัมพันธตางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
นักวิชาการวัฒนธรรม 7 ว กองการสัมพันธตางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักความสัมพันธตางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ สํานักความสัมพันธ
ตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

