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การศึกษาสวนบุคคลน้ี มุงพิจารณาประเด็นเรื่อง การสง เสริมภาพลักษณไทยในมิติ

วัฒนธรรมกับความสัมพันธระหวางประเทศดวยศิลปะการแสดง “โขน” ซึ่งผูศึกษาเห็นวา ประเทศไทย
เปนประเทศที่มีวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยผูกพันกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 
ที่แสดงถึงเอกลักษณของชาติ รากฐานของการสรางสรรค เปนจุดศูนยกลางของการสรางความสามัคคี
และความมั่นคงของประเทศชาติที่เจริญรุงเรือง ปรากฏเปนภาพลักษณของศิลปกรรมอันโดดเดน 
ตลอดจนความเช่ือทางศาสนา พิธีกรรมและศิลปะการแสดง นาฏศิลป ละครหรือการฟอนรํา ลวนเปน
ตนทุนทางวัฒนธรรมของไทยมาแตโบราณและสืบทอดมาถึงปจจุบัน ซึ่ง”โขน” เปนหน่ึงในมรดก 
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่สําคัญของสังคมไทย เปนศิลปะการแสดงที่รวมศาสตรและศิลปหลายแขนง 
ไดแก วรรณศิลป วิจิตรศิลป ดุริยางคศิลปและนาฏศิลปมีแบบแผนการแสดงเฉพาะตัว สะทอนคุณคา 
ทางประวัติศาสตรอันยาวนานยาวนานสืบมาจนถึงปจจุบัน “โขน” จึงทําหนาที่ศิลปะประจําชาติที่
แสดงถึงความเปนตัวตนของความเปนชาติ และอยูในสายตาของชาวตางประเทศมาชานาน 

ปจจุบันเปนสังคมโลกาภิวัตน ซึ่งมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนพลังขับเคลื่อน
สังคมทําใหเกิดการไหลของขอมูลขาวสารจากพื้นที่หน่ึงไปยังพื้นที่หน่ึงไดดวยความรวดเร็ว ซึ่งสงผลกระทบ
ทั้งในดานบวกและดานลบตอระบบสิ่งแวดลอม ประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการแขงขัน 
ที่สําคัญในยุคน้ี คือ การแขงขันในรูปแบบของความรวมมือและสรางการยอมรับภายใตความแตกตาง
หลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งผูศึกษาเช่ือวา การนําศิลปะการแสดง “โขน” ซึ่งเปนมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมและทุนทางวัฒนธรรมที่สําคัญของไทย มาใชเปนเครื่องมือในการสงเสริมภาพลกัษณทีดี่
ของประเทศ รวมกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางภาพลักษณของ Michael E. Porter เพื่อสรางความไดเปรียบ
และสงเสริมภาพลักษณใหเปนที่โดดเดน ซึ่งเปนแนวคิดของภาคธุรกิจมาผสมผสานกับแนวคิดการสราง
ภาพลักษณองคกรของ James R. Gregory and Jack G. Wiechmann และการทูตเชิงวัฒนธรรม 
ซึ่งพบวา รัฐบาลมีความจําเปนที่จะตองใหความสําคัญกับการกําหนดยุทธศาสตรดานภาพลักษณใหมี
ความชัดเจน โดยเฉพาะการนํามิติดานวัฒนธรรมซึ่งเปนตนทุนที่มีอยูแลวและเปนเอกลักษณเฉพาะที่
ไมเหมือนประเทศใด ทั้งน้ี อาจใหเรื่องดังกลาวเปน “วาระแหงชาติ” เพื่อใหมีการดําเนินการในเชิงรุก 
กําหนดแผนการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม และไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงาน ซึ่งมีประเด็น
ยุทธศาสตรหลักๆ ประกอบดวย การสรางความเปนเลิศทางศิลปะการแสดง “โขน” สงเสริมให
หนวยงานตางๆ นําการแสดงโขนไปเผยแพรและจัดแสดงทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจน 
การปรับปรุงกลไกความรวมมือระหวางกระทรวงวัฒนธรรมกับหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ และการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเปนชองทางที่ทุกคนสามารถเขาถึง 
การแสดงโขน ไมวาจะเปนดานขอมูลองคความรู สื่อเคลื่อนไหว ภาพน่ิง เสียง การจัดทําเว็บไซต  
การสรางเว็บบอรด ซึ่งประเด็นตางๆ ที่กลาวมาแลวน้ัน กอใหเกิดผลกระทบทางบวกตอการปฏิสัมพันธ
ระหวางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ และเปนปจจัยหน่ึงในการสรางความสมานฉันท การอยูรวมกนัอยาง
สันติ และเกื้อหนุนความมั่นคงของชาติ ตลอดจนสงเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มความนิยมไทย 



จ 

อันจะนําไปสูการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจควบคูกับการพัฒนาทางสังคมและเจริญสัมพันธไมตรีกับ
นานาประเทศอยางมีทิศทาง อันจะนําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งของประเทศไทย 



ฉ 

กิตตกิรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการสงเสริม
ภาพลักษณไทยในมิติวัฒนธรรมกับความสัมพันธระหวางประเทศดวยศิลปะการแสดง “โขน” ซึ่งเปน
ศิลปะการแสดงที่เกาแกประกอบดวยศิลปวัฒนธรรมหลากหลายแขนง ทั้งวรรณศิลป วิจิตรศิลป  
ดุริยางคศิลปและนาฏศิลป และจัดอยูในฐานะศิลปะประจําชาติ และสื่อวัฒนธรรมที่แสดงถึง 
ความเปนตัวตนของความเปนชาติ ซึ่งผูศึกษาขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของที่มีสวนสนับสนุนและ
ชวยเหลือใหการศึกษาครั้งน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร. กฤตินี  ณัฎฐวุฒิสิทธ์ิ เอกอัครราชทูต ดร. อภิชาติ  
ชินวรรโณ และผูชวยศาสตราจารย ดร. ภัทเรก  ศรโชติ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําเชิงวิชาการที่เปน
ประโยชนอยางสูงตอการจัดทํารายงานฯ ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลทุกคนที่สละเวลาตอบทุกขอคําถาม 
ซึ่งจะเปนแนวทางการพัฒนานโยบายการพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศและการสงเสริม
ภาพลักษณของประเทศไทยดวยมิติวัฒนธรรม 

ในสวนกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเปนตนสังกัด ผูศึกษาขอขอบพระคุณผูบริหารสํานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่อนุญาตใหเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 10 และ
ขอขอบคุณเพื่อนรวมงานในสํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ตลอดจนกัลยาณมิตรที่ใหการสนับสนุนและเปนกําลังใจในการเขารับการอบรมครั้งน้ีอยางดีย่ิง 

ทายสุดน้ี ผู ศึกษาขอขอบคุณสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวง 
การตางประเทศที่ใหโอกาสในการเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต 10 ซึ่งเปนหลักสูตรที่มี
เน้ือหาสาระที่มีคุณคาและเปนประโยชนย่ิงในการปฏิบัติงานตอไปในอนาคต และขอขอบคุณใน
มิตรภาพและแรงบันดาลใจจากเพื่อนรวมรุน นบท.10 ที่ทําใหตลอดระยะเวลาการเขารับการอบรม
ครั้งน้ีเปนประสบการณที่มีคาและจะอยูในความทรงจําตลอดไป 
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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 พื้นฐานของสิ่งเหลาน้ีเปนวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยผูกพันกับ
ความเช่ือทางศาสนา และพิธีกรรม โดยเฉพาะพุทธศาสนาซึ่งมีอิทธิพลอยางย่ิงตอวิถีการดําเนินชีวิต
ของคนในสังคม เปนบอเกิดของการจัดงานประเพณีในชีวิตและการจัดงานประเพณีตามเทศกาล 
“โขน” เปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่สําคัญของสังคมไทย เปนนาฏศิลปช้ันสูงที่รวมศาสตร
และศิลปหลายแขนง ไดแก วรรณศิลป วิจิตรศิลป ดุริยางคศิลปและนาฏศิลป มีแบบแผนการแสดง
เฉพาะตัว ทั้ งในเรื่องของบทละคร ลักษณะบทโขน เครื่องแตงกาย ผูแสดง วงดนตรีและ 
เพลงประกอบการแสดง โอกาสที่แสดง แตเดิมใชผูชายแสดงมีการสวมหนากากที่เรียกวา หัวโขน  
มีการเตนประกอบจังหวะดนตรี และคําพากยเจรจา ตลอดจนการรําหนาพาทยและรําประกอบ 
บทรอง นิยมแสดงเรื่องรามเกียรต์ิ โดยมีมานานแลวต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยากอนรัชสมัยสมเด็จ 
พระนารายณมหาราช นับวาเปนการแสดงที่มีคุณคา สะทอนใหเห็นวาประเทศมีประวัติศาสตร
ยาวนาน ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมวัฒนธรรมดานดนตรีและนาฏศิลปของ 
ราชสํานักใหเปนวัฒนธรรมประจําชาติ เพื่อเสริมสรางภาพของประเทศในประชาคมโลก อันสงผลตอ
ความมั่นคงของรัฐในทางการเมือง สรางภาพลักษณที่ ดีของรัฐบาล ทั้งระดับนานาชาติและ
ภายในประเทศ ซึ่งสงผลใหมีการรักษาวัฒนธรรมความบันเทิงของราชสํานักไวเปนแบบแผนและ
มาตรฐานของการแสดงสืบมา ดังน้ัน “โขน” จึงทําหนาที่ศิลปะประจําชาติและสื่อวัฒนธรรมที่แสดงถึง
ความเปนตัวตนของความเปนชาติ และอยูในสายตาของชาวตางประเทศมาชานานต้ังแต ป พ.ศ. 2230  

ปจจุบัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเปนบทกฎหมายสูงสุด 
ที่จัดระเบียบการปกครองประเทศ ไดกําหนดแนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 66 บัญญัติไววา รัฐพึง
สงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติตอกัน และไม
แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ใหความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ และคุมครอง
ผลประโยชนของชาติและของคนไทยในตางประเทศ นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญยังไดใหความสําคัญ
เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมและเกียรติภูมิของประเทศ ดังที่มีการบัญญัติไวในมาตรา 57 บัญญัติให
รัฐตอง (1) อนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต
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ประเพณีอันดีงามของทองถ่ินและของชาติ และจัดใหมีพื้นที่สาธารณะสําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดใชสิทธิและ 
มีสวนรวมในการดําเนินการดวย นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญฉบับน้ียังกําหนดหนาที่ของปวงชนชาวไทย 
ตามมาตรา 50 บุคคลมีหนาที่ (1) พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (2) ปองกันประเทศ พิทักษรักษา
เกียรติภูมิ ผลประโยชนของชาติ และสาธารณสมบัติของแผนดิน รวมทั้งใหความรวมมือในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (8) ร วมมือและสนับสนุนการอนุรักษและคุ มครองสิ่ งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม พรอมกําหนดสิทธิและ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตามมาตรา 43 บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิ (1) อนุรักษ ฟนฟู หรือ
สงเสริมภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของทองถ่ินและ
ของชาติ  

ดังน้ัน ตามบทบัญญัติตางๆ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ประกอบกับปจจุบันเปนสังคมโลกาภิวัตน ซึ่งมีฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนพลัง
ขับเคลื่อนสังคมทําใหเกิดการไหลของขอมูลขาวสารจากพื้นที่หน่ึงไปยังพื้นที่หน่ึงไดดวยความรวดเร็ว 
ซึ่งสงผลกระทบทั้งในดานบวกและดานลบตอระบบสิ่งแวดลอม ประชากร เศรษฐกิจ สงัคมวัฒนธรรม และ
แผขยายเปนวงกวางอยางไรพรมแดน เกิดการแขงขันมากข้ึนและรุนแรงข้ึนในเวทีระหวางประเทศ 
การแขงขันที่สําคัญในโลกยุคโลกาภิวัตน คือ การแขงขันในรูปของการรวมมือและสรางการยอมรับ
ภายใตความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังน้ัน การนําศิลปะการแสดง “โขน” ซึ่งเปนมรดก
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมและทุนทางวัฒนธรรมที่สําคัญของไทย เปนเครื่องมือในการสงเสริม
ภาพลักษณที่ดีของประเทศ สงผลตอการปฏิสัมพันธระหวางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ อันเปน
ปจจัยในการสรางความสมานฉันท การอยูรวมกันอยางสันติ และเกื้อหนุนความมั่นคงของชาติ 
ตลอดจนสงเสริมการแสดงออกทางวัฒนธรรม รวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจควบคูกับ 
การพัฒนาทางสังคม และการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศอยางมีทิศทางอันจะนําไปสู 
การเสริมสรางความเขมแข็งของประเทศไทย หากแตจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหลาย
หนวยงาน ในการศึกษาเรื่อง การสงเสริมภาพลักษณไทยในมิติวัฒนธรรมกับความสัมพันธระหวาง
ประเทศดวยศิลปะการแสดง “โขน” จะเปนการคนหาคําตอบวา รัฐบาลหรือกระทรวงวัฒนธรรมหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีแนวทาง บทบาท และยุทธศาสตรในทิศทางใดที่จะทําให “โขน” เปนสื่อ 
ในการสงเสริมภาพลักษณไทยไทยในเวทีโลก 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1  เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมภาพลักษณไทยในมิติวัฒนธรรมกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศผานศิลปะการแสดง “โขน” 

1.2.2  เพื่อศึกษาบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมในการสงเสริมภาพลักษณไทยในเวทโีลก 
1.2.3  เพื่อเสนอยุทธศาสตรในการสงเสริมภาพลักษณไทยในมิติวัฒนธรรมในการเสริมสราง

ความสัมพันธระหวางประเทศผานศิลปะการแสดง “โขน” 
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1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
1.3.1  ขอบเขตการศึกษา  

1.3.1.1  ขอบเขตดานเน้ือหา 
การศึกษา เรื่อง การสงเสริมภาพลักษณไทยในมิ ติวัฒนธรรมกับ

ความสัมพันธระหวางประเทศดวยศิลปะการแสดง “โขน” โดยผูศึกษากําหนดกรอบเน้ือหาตาม
วัตถุประสงคของการศึกษา คือ แนวทางการสงเสริมภาพลักษณ บทบาทของกระทรวงวัฒนธรรม 
และยุทธศาสตรในการสงเสริมภาพลักษณไทยและนําความเปนไทยสูสากล  

1.3.1.2  ขอบเขตดานผูใหขอมูลหลัก 
การศึกษาน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูให

ขอมูลหลัก ประกอบดวย 
1)  ผูบริหารระดับสูง ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเขาใจ ในบทบาท

อํานาจหนาที่หรือปฏิบัติงานหรือมีประสบการณในการทํางานดานศิลปวัฒนธรรม นักวิชาการดานการสราง
ภาพลักษณจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน  

2)  กลุมผูชมและสื่อตางประเทศ ที่เขาชมการแสดงหรือรวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ “โขน” ในโอกาสตางๆ ทั้งในและตางประเทศ  

1.3.1.3)  ขอบเขตดานเวลา  
ดําเนินการศึกษา เริ่มต้ังแตเดือนพฤษภาคม– กรกฎาคม 2561 

1.3.2  วิธีการดําเนินการศึกษา 
เพื่อเปนแนวทางสําหรับดําเนินการตามวัตถุประสงคที่วางไวใหสามารถแลวเสร็จ

ตามกําหนดและมีประสิทธิภาพ ผูศึกษาจึงไดกําหนดรายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินการ เปน 3 
ข้ันตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 การจัดเตรียมการศึกษา 
เปนการจัดเตรียมการศึกษาตามระบบของหลักสูตร เพื่อเห็นชอบหัวขอการศึกษา 

ดวยการศึกษาเอกสารทางวิชาการ เอกสารจากหนวยงานราชการ ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ 
บทความ งานวิจัย ตํารา วารสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  

ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินการศึกษา 
เปนข้ันตอนที่ผูศึกษาไดจัดสรางเครื่องมือ ทดสอบเครื่องมือ ปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองของเครื่องมือ และเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ทําการตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะห
ขอมูลและแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

ข้ันตอนที่ 3 การรายงานผลการศึกษา 
เปนข้ันตอนการเสนอรายงานผลการศึกษาตออาจารยผูควบคุมการศึกษาสวนบุคคล 

ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามที่อาจารยผูควบคุมการศึกษาสวนบุคคล
เสนอแนะ พิมพและจัดสงรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ 

1.3.3  ระเบียบวิธีการศึกษา  
เพื่อใหการศึกษาครั้งน้ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเปนไปตามวัตถุประสงคของ

การศึกษา ผูศึกษาไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับวิธีการศึกษา ประกอบดวย รูปแบบการศึกษา 
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ประชากรกลุมตัวอยาง เครือ่งมือที่ใชในการศึกษา การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวม 
ขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1.3.3.1  รูปแบบการศึกษา  
การศึกษาเรื่อง การสงเสริมภาพลักษณไทยในมิ ติ วัฒนธรรมกับ

ความสัมพันธระหวางประเทศดวยศิลปะการแสดง “โขน” ผูศึกษาไดกําหนดระเบียบวิธีการศึกษา 
เปนกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล 
ดังน้ี  

1)  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) กําหนดกระบวนการศึกษาดวย 
การสัมภาษณเชิงลึก (in–depth interview) โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured 
Interview) ลักษณะเปนการสัมภาษณโดยใชคําถามเหมือนกันทุกคน เปนการสัมภาษณแบบ
ปลายเปด ซึ่งเปนกระบวนวิธีการวิจัยที่มีความยืดหยุนและเปดกวาง 

2)  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) กําหนดกระบวนการศึกษาขอมูล
จากการคนควา เอกสารทางวิชาการ เอกสารจากหนวยงานราชการ ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ 
บทความ งานวิจัย ตํารา วารสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ 

1.3.3.2  ประชากรกลุมตัวอยาง  
ผูศึกษากําหนดประชากรกลุมตัวอยาง ดังน้ี 
1)  กลุมผูบริหารและผูทรงคุณวุฒิ กําหนดใหเปนผูใหขอมูลสําคัญ (Key 

Informant Interview) ประกอบดวย ผูบริหารระดับสูง ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเขาใจ  
ในบทบาทอํานาจหนาที่หรือปฏิบัติงานหรือมีประสบการณในการทํางานดานศิลปวัฒนธรรม 
นักวิชาการดานการสรางภาพลักษณจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งจากมหาวิทยาลัย
รัฐบาลและเอกชน ดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ใชการสัมภาษณ 
เชิงลึก แบบไมเปนทางการ เพื่อหาคําตอบตามวัตถุประสงคของการศึกษา คือ แนวทางการสงเสริม
ภาพลักษณ บทบาทของกระทรวงวัฒนธรรม และยุทธศาสตรในการสงเสริมภาพลักษณไทยและ 
นําความเปนไทยสูสากล 

2)  กลุมผูชม/ สื่อตางประเทศ กําหนดใหเปนกลุมตัวอยางที่จะเปนผูให
ขอมูลที่สนับสนุน เพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคของการศึกษา ดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
บังเอิญ (Accidental Selection) โดยบังเอิญพบหรือไมเฉพาะเจาะจง แตกลุมตัวอยางมีลักษณะ
เบื้องตน บางประการที่สอดคลองกับลักษณะของกลุมตัวอยางที่กําหนดไว ใชการสัมภาษณแบบ 
ไมเปนทางการ 

1.3.3.3  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี ใชการสัมภาษณแบบมี 

โครงสราง โดยแบงแบบสัมภาษณออกเปน 2 ชุด เพื่อใชกับกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุมผูบริหาร
และผูทรงคุณวุฒิ และกลุมผูชม/สื่อตางประเทศ แบบสัมภาษณแตละกลุมจะใชคําถามเหมือนกันหรือ
ใกลเคียงกัน (Standardized Questionnaire) โดยกําหนดเปนคําถามปลายเปด (open–ended 
questions) คําถามตางๆ ไดถูกกําหนดข้ึนเพื่อใชประกอบการสัมภาษณไวลวงหนาแลวและมีลําดับ
ข้ันตอนเหมือนกัน 
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1.3.3.4  การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูศึกษามีลําดับข้ันตอนในการวิเคราะห 

ดังน้ี 
1)  ผูศึกษานําคําสัมภาษณจากผูถูกสัมภาษณมาเปรียบเทียบความเหมือน

และความตางของแตละบุคคล และจัดลําดับความสําคัญและคุณลักษณะของขอมูล 
2)  นําขอมูลจากการสัมภาษณที่จัดลําดับความสําคัญแลวนํามา

เปรียบเทียบกับขอมูลทางเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อที่จะทราบถึงลักษณะที่คลายคลึงกันและแตกตางกันของขอมูล 

3)  นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและจากการศึกษาตางๆ มาทําการ
วิเคราะหขอมูลรวมกันอยางเปนระบบและนําไปสูการเช่ือมโยงขอมูลเขาดวยกัน แสดงความสําคัญ
ของขอมูลไดชัดเจนย่ิงข้ึน เพื่อสะดวกในการวิเคราะหและเขียนรายงาน ขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะ
ไมใชขอมูลตัวเลข แตจะเปนขอมูลบรรยายอยางลุมลึก (thick description) และมีการอางถึงโดยตรง
เกี่ยวกับที่มาของขอมูลไมวาจะเปนขอมูลที่ไดจากการคนควาหรือขอมูลทางเอกสาร 

ดังน้ัน ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการตอบประเด็นสัมภาษณ (Interview 
Research) และขอมูลจากเอกสารตางๆ (Document Research) จะถูกนํามาวิเคราะหและ
ประมวลผลโดยเช่ือมโยงความสัมพันธในแงตางๆ ตามขอเท็จจริง ทั้งในเชิงเหตุและผล ซึ่งการวิเคราะห 
จะออกมาในลักษณะของการพรรณนานําไปสูคําตอบในการศึกษาเรื่อง การสงเสริมภาพลักษณไทยใน
มิติวัฒนธรรมกับความสัมพันธระหวางประเทศดวยศิลปะการแสดง “โขน” 

 
1.4  คําถามการศึกษา 

1.4.1  ประเทศไทยจะสงเสริมภาพลักษณโดยใชศิลปะการแสดง “โขน” เพื่อเช่ือม
ความสัมพันธระหวางประเทศไดอยางไร 

1.4.2  กระทรวงวัฒนธรรมจะมีบทบาทอยางไรในการสงเสริมภาพลักษณไทยและนํา 
ความเปนไทยสูสากล 

1.4.3  รัฐบาลควรมียุทธศาสตรใดบางในการสงเสริมภาพลักษณไทยโดยใชมิติวัฒนธรรม
ผานศิลปะการแสดง “โขน” 

 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 

1.5.1  ศิลปะการแสดง “โขน” สามารถสงเสริมภาพลักษณประเทศไทย เพื่อเช่ือม
ความสัมพันธระหวางประเทศได 

1.5.2  กระทรวงวัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมภาพลักษณไทยและนําความเปนไทย
ในเวทีโลก โดยใชศิลปะการแสดง “โขน” 

1.5.3  การใชมิติวัฒนธรรม ดานศิลปะการแสดง “โขน” สามารถเปนยุทธศาสตรใน
เสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศได 
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1.6  ประโยชนของการศึกษา 
1.6.1  แนวทางการสงเสริมภาพลักษณไทยในมิติวัฒนธรรมผานศิลปะการแสดง “โขน” 
1.6.2  การกําหนดบทบาทที่สําคัญของกระทรวงวัฒนธรรมในการสงเสริมภาพลักษณไทย

ในเวทีโลก 
1.6.3  ขอเสนอเชิงนโยบายใหกับรัฐบาลในการสงเสริมภาพลักษณไทยโดยใชมิติทาง

วัฒนธรรม 
 
 
 
  
 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาพลักษณ 

2.1.1  ความหมายของภาพลักษณ 
ภาพลักษณ (Image) หรือ จินตภาพ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 

2554 ไดใหความหมายของภาพลักษณ (image) หมายถึง ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือที่คิดวา 
ควรจะเปนเชนน้ัน  

เสรี  วงษมณฑา (2540:4) ใหความหมายวาภาพลักษณเปนภาพผลรวมระหวาง
ขอเท็จจริงกับการประเมินสวนตัวซึ่งเกิดจากการรับรูของบุคคลไมใชขอเท็จจริง แตเปนภาพทีฝ่งลกึอยู
ในใจสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดคอนขางยาก เพราะเกิดจากการรับรูหรือความคิดคํานึงมากกวา
ขอเท็จจริง ภาพที่คิดคํานึงน้ันอาจจะตรงกับความจริงหรือไมตรงกับความจริงก็ได 

วิรัช  สภิรัตนกุล (2546: 77) ใหความหมายไววาภาพลักษณเปนภาพที่เกิดข้ึนในใจ
ของคนเราอาจเปนภาพที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไมมีชีวิตก็ได ซึ่งอาจเปนภาพบุคคล องคกร สถาบันหรือ 
สิ่งหน่ึงสิ่งใดสรางใหเกิดข้ึนแกจิตใจเราหรืออาจเปนภาพที่เรานึกสรางข้ึนเองก็ได 

สายชนม  สัจจานิตย (2546: 5) กลาววา ภาพลักษณ หมายถึง ภาพที่เกิดข้ึนในใจ
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 ผลรวมความเช่ือ 
ความนึกคิด และความประทับใจ ที่บุคคลมีตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด ซึ่งทัศนคติและการกระทําใดๆ ที่คนเรามี
ตอสิ่งน้ันจะมีความเกี่ยวพันอยางสูงกับภาพลักษณ 

Frank Jefkins (1993: 21–22) นักประชาสัมพันธชาวอังกฤษไดอธิบายภาพลักษณ
ขององคการธุรกิจไววา ภาพลักษณของบริษัทหรือภาพลักษณขององคการธุรกิจ (Corporate Image) 
หมายถึง ภาพขององคการใดองคการหน่ึง ซึ่งหมายรวมทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยวกับองคการที่ประชาชน
รูจัก เขาใจ และไดมีประสบการณ ในการสรางภาพลักษณขององคการน้ัน สวนหน่ึงกระทําได 
โดยอาศัยการนําเสนออัตลักษณขององคการ (Corporate Identity) ซึ่งปรากฏแกสายตาคนทั่วไปไดงาย 
เชน สัญลักษณ เครื่องแบบ เปนตน 

พัชราภรณ  เกษะประกร (2558) ใหความหมายไววา ภาพลักษณขององคกรเปนภาพ 
ที่อยูในจิตใจหรือความรูสึกโดยรวมหรือเกี่ยวกับดานตางๆ ขององคกร ซึ่งประกอบดวยสินคา การบรกิาร 
การบริหารงาน 
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จากความหมายที่ไดกลาวมาขางตน สรุปไดวา ภาพลักษณ หมายถึง ภาพหรือ
ความนึกคิดที่เกิดข้ึนในใจของบุคคลที่มีตอตัวบุคคล องคการ สถาบัน จากการไดรับทราบขอมูลจาก
ทั้งทางตรงและทางออม 

2.1.2  ท่ีมาของคําวาภาพลักษณ (IMAGE) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2552) ไดใหนิยามและความหมายของคําวา

ภาพลักษณ หรือ IMAGE น้ันวามีที่มาที่ไปที่สําคัญของคําตางๆ ดังตอไปน้ี 
I ยอมาจาก = Institution สถาบัน คือ ภาพลักษณที่สรางไดจากการทําใหเกิด

ความนาเช่ือถือ องคกรที่เปนสถาบันจะตองมีตึกอาคารใหญและมีเพลง สถาบนัมีโครงสราง การจัดการ 
ที่มีความเปนปกแผนดูย่ิงใหญ มีโลโกขององคกรที่งามสงาและสรางศรัทธาไดในระยะยาว 

M ยอมาจาก = Management คณะผูบริหารตองมีความฉลาดมีความดีความงาม
และมีผลงานเปนที่ยอมรับแกบุคคลทั่วไป ฉะน้ัน จะเห็นวาองคกรระดับโลกเราจะคิดถึงคนที่ เปน 
เบอรหน่ึง เบอรสอง หรือเบอรสามไดอยางดี สิ่งที่ทําไดดีก็เปนเพราะวาผูบริหารทุกทานมี
ประสบการณ และ Profile เปนที่รูจักยอมรับ เชน เปนอาจารยรับเชิญมหาวิทยาลัย เปนนักปราชญ
ทางดานวิชาการที่เขียนหนังสือออกมามากมายหลายเลม จนเปนที่ที่ทุกคนยอมรับในฝมือ กลับกัน 
ถาองคกรน้ันมีผูบริหารที่ทุกคนรองย้ี ภาพลักษณน้ันก็สะทอนมาในแงลบแนนอน 

A ยอมาจาก = Action หรือการกระทําตอประชาชนหรือผูบริโภคจากสิ่งที่เรา
โฆษณาวาดีที่สุดของโทรศัพทมือถือ ยอดเย่ียมในการบริการครอบคลุมพื้นที่โดยทั่ว ในกรณีน้ี 
ผูบริโภคถือมากวา อาจจะไมดีจริงตามคําโฆษณาของผูผลิต ฉะน้ัน การกระทําของเจาของสินคามักจะ
กลับมาฆาตัวเจาของเอง เพราะทุกคนไมเช่ือถือองคกรหรือบริษัทน้ันๆ อีกตอไป ถามุงเนนในการให 
บริการที่ดี โดยมีการลงทุนอยางตอเน่ือง เพื่อหนีคูแขง เชน AIS ทํากับสินคาของเขาและใชช่ือใหมวา 
“ADVANCE GSM” ทําใหเขาหนีจากการแขงขันในเรื่องราคาแตมาใหความสําคัญกับคุณภาพ โทรติดงาย
หลุดยาก ครอบคลุมพื้นที่ เปนตัวอยาง Action ที่ชัดเจน 

G ยอมาจาก = Goodness ความดี ความงาม เปนเรื่องขององคกรที่เปนคนดีอยูใน
สังคม เชน ตรงไปตรงมา จายภาษีรัฐเต็มจํานวน มีการจางงานคนไทยมากมายหรือเปนองคกร
ตางชาติ แตมีการถายทอดทักษะใหคนไทยอยางตอเน่ืองหรือทําประโยชนใหแกสังคมไมเอารัดเอาเปรียบ
ผูบริโภค ไมโจมตีคูแขงขันอยางไมถูกกติกา ตลอดจนเปนคนดีในภาพรวมขององคกร สะทอน
ภาพลักษณไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

E ยอมาจาก = Employee พนักงานขององคกรเปรียบเหมือนทูตองคกรที่เสริม
ความนาเช่ือถือความสัมพันธกับลูกคาและกับสังคม พนักงานเปรียบเหมือนกระบอกเสียงที่สําคัญ 
ในการกระจายช่ือเสียงและภาพลักษณขององคกร แตในทางตรงกันขาม ถาขาดการสื่อสารกับพนักงาน  
มีความเขาใจตางกัน ภาพลักษณก็จะกลายเปนภาพลบ และถาภาพลบออกจากพนักงานจะเปนสิ่งที่
ทุกคนจะฟงเพราะเขาเหลาน้ันอยูใกลชิดกับองคกรมากกวาผูอื่น 

โดยทั่วไปแลว ภาพลักษณมักจะเกิดข้ึนไดใน 2 ลักษณะ กลาวคือ 
1)  ภาพลักษณที่เกิดโดยธรรมชาติ เปนภาพลักษณที่องคกรไมสามารถจะควบคุมได 

เชน เกิดจากลักษณะของธุรกิจเองที่เสี่ยงตอการถูกโจมตีอยูแลว โดยเฉพาะธุรกิจที่เกีย่วของกบัการบรกิาร
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สาธารณะ หรืออาจเกิดข้ึนจากสิ่งบังเอิญทั้งหลาย เชน การกระทําผิดพลาดโดยฝายจัดการ หรือโดย
พนักงาน หรือเกิดอุบัติเหตุ และที่พบบอยครั้ง คือ การเขาใจผิดคลาดเคลื่อนหรือขาวลือ เปนตน 

2)  ภาพลักษณที่ เกิดข้ึนจากการปรุงแตง โดยมีการกําหนดเอาไวลวงหนาวา 
องคกรตองการมีภาพลักษณเชนไรบาง เชน ตองการใหมีภาพลักษณของความมั่นคงทางธุรกิจ 
ตองการใหมีภาพลักษณของความกาวหนาทันสมัย หรือตองการใหมีภาพลักษณของการเปน
ผูประกอบการที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและอยูภายใตกฎหมายบานเมือง เปนตน 

2.1.3  ความสําคัญของภาพลักษณ 
ภาพลักษณเปนภาพที่เกิดข้ึนในใจของบุคคลที่มีตอสิ่งของบุคคล องคการ หรือ

สถาบันใดสถาบันหน่ึง เปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดกับทุกสถาบัน ซึ่งอาจชัดเจนหรือเลือนรางก็ได เปนภาพที่ดี
หรือไมดีก็ได มโนพร  รัชตะหิรัญ (2543: 9) ไดสรุปไววา ภาพลักษณเปนสิ่งที่สําคัญ สําหรับองคกร
การศึกษา เพื่อวัดและประเมินภาพลักษณของโรงเรียนยอมเปนสิ่งจําเปนดวยเชนกัน เพื่อจะศึกษา
สถานะและภาพลักษณของโรงเรียน เพราะโรงเรียนเปนสถาบันเพื่อบริการแกสังคม จําเปนตองรูวา
เปนอยางไรและสามารถรักษาภาพลักษณที่ดีน้ันไวใหยืนยาวตอไป ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ 
สายชนม  สัจจานิตย (2546: 5) ที่กลาวถึงความสําคัญของภาพลักษณไววา จําเปนอยางย่ิงที่องคกร
หรือสถาบันจะตองรักษาภาพลักษณที่ดี การสงเสริมภาพลักษณ การปรับปรุงภาพลักษณหรือการสราง
ภาพลักษณที่ดีใหเกิดข้ึนแกบุคคล เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจมีทัศนคติที่ดีเปนที่ยอมรับและไดรับ
การสนับสนุนจากประชาชน รวมทั้งหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของซึ่งสงผลใหเกิดความเจริญกาวหนา
และความมั่นคงขององคการหรือสถาบันในอนาคต 

โดยสรุป ภาพลักษณมีความสําคัญและจําเปนมากเน่ืองจากสถานศึกษาหรอืองคกรใด  ๆ
จะไดรับความนิยมหรือยอมรับ ก็ตองดูถึงภาพโดยรวมของสถาบันดังกลาว จากมุมมองของบุคคลที่มี 
สวนเกี่ยวของกับสถาบันน้ันๆ ที่ไดแสดงความรูสึกนึกคิดออกมาใหเราไดทราบถึงภาพลักษณน้ัน 

2.1.4  ลักษณะของภาพลักษณ 
บรูสติน (Boorstin, 1973 อางถึงใน สายชนม  สัจจานิตย, 2546: 6) ไดกลาวถึง

ลักษณะของภาพลักษณไว 6 ประการ ดังน้ี  
1)  ภาพลักษณเปนสิ่งที่ถูกสรางข้ึน เพื่อสนองตอบตอวัตถุประสงคและสราง 

ความประทับใจบางอยาง อาจเปนการสรางภาพลักษณสูความมีช่ือเสียงของเครื่องหมายการคา และ
ช่ือสินคาใหประทับใจอยูในจิตใจของผูบริโภค  

2)  ภาพลักษณเปนสิ่งที่เช่ือถือได ภาพลักษณของสิ่งหน่ึงสิ่งใดจะไมเกิดประโยชน
หรือไมตอบสนองวัตถุประสงคใดๆ เลย ถาคนไมใหความเช่ือถือ ภาพลักษณที่ใชไดผลมากที่สุดสําหรับ
องคกร คือ ภาพลักษณของความนาเช่ือถือโดยอาศัยการบรรยายนอยที่สุด  

3)  ภาพลักษณเปนสิ่งที่ถูกสรางข้ึนโดยมีการวางแผนอยางสรางสรรค ซึ่งแผนการสราง
ภาพลักษณจะตองกําหนดใหเหมาะสมกับหนวยงานที่ตองการสรางภาพลักษณ รวมทั้งเหมาะสมกับ
ผูรับหรือกลุมบุคคลเปาหมายของหนวยงานน้ัน ในชวงแรกของการสรางภาพลักษณ จะตองมี 
ความสอดคลองกับหนวยงานหรือผลิตภัณฑ ตลอดจนกลุมเปาหมาย แตหลังจากน้ัน ภาพลักษณ  
จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรม คานิยมของหนวยงานผูเปนเจาของ และอาจนํามาเปนปรัชญาในการ
ดําเนินงานของหนวยงานได  
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4)  ภาพลักษณตองมีลักษณะเรียบงาย ในบางครั้ง สิ่งที่ตองการสรางภาพลักษณ
อาจมีความยุงยาก ซับซอน ยากแกการเขาใจ เชน สินคาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีระดับสูง สวนใหญ 
จะนําเสนอภาพลักษณในลักษณะที่เรียบงาย เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาความรําคาญใจของกลุมเปาหมาย  

5)  ภาพลักษณจะตองชัดเจน เขาใจงายและเปนรูปธรรม การนําเสนอภาพลักษณ
ผานสื่อตางๆ สูสาธารณชนจึงตองนําเสนอสิ่งที่เขาใจงายไมตองตีความลึกซึ้ง มีจุดเดนที่ทําใหจดจําไดงาย 
สวนมากจะเลือกกลาวถึงเฉพาะขอดีบางอยางของผลิตภัณฑองคกรหรือบุคคลน้ัน  

6)  ภาพลักษณเปนสิ่งที่ตีความหมายไดเปนสองนัย ซึ่งหมายถึง ความคลุมเครือ
ระหวางจินตนาการกับความรูสึกระหวางความคาดหวังกับความเปนจริง สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ที่มิอาจคาดคะเนไวลวงหนาได 

แสงเดือน  วนิชดํารงคศักด์ิ กลาวถึงลักษณะของภาพลักษณวา  
1)  ภาพลักษณเปลี่ยนแปลงไดตามเหตุการณการกระทาที่เกิดข้ึน ตามทาที

ความรูสึกและทัศนคติของประชาชนในขณะน้ันที่มีตอหนวยงาน 
2)  ภาพลักษณที่เสียไปแลวมักแกไขไดยาก และจะติดตอสืบทอดจากผูรับมอบ

กิจการการดําเนินการตอไปไดทั้งทางที่ดีและไมดี 
3)  ภาพลักษณที่เปนนามธรรมเกิดจากการเผยแพรโฆษณาจะเกิดข้ึนเร็วและสลาย

ไดเร็วแตภาพลักษณที่เปนรูปธรรม เชน การกระทํา การบริการแกสังคม การสรางสาธารณประโยชน
ที่เปนวัตถุสิ่งของจะเปนภาพลักษณที่คงทนถาวร 

4)  ภาพลักษณที่ไมคอยถาวร เชน ขาวลือ การใหรายปายสี ถาพิสูจนความจริง
ช้ีแจงขอเท็จจริง และการประพฤติปฏิบัติดีมาแตหนหลัง ก็จะชวยใหภาพลักษณประเภทน้ีสลายไป
รวดเร็วประชาชนจะยังเช่ือมั่นในภาพลักษณที่ดีที่ไดทํามา เพียงแตพิสูจนและช้ีแจงขอเท็จจริงก็จะ
หายไปเองเพราะขาวลือกลัวขอเท็จจริง 

2.1.5  ประเภทของภาพลักษณ 
Frank Jefkins (1993: 21–22) นักประชาสัมพันธชาวอังกฤษ ไดจําแนกประเภท

ของภาพลักษณไวแตกตางกัน ดังน้ี 
1)  ภาพลักษณกระจกเงา (Mirror Image) เปรียบไดกับเมื่อเราสองกระจก ซึ่งอาจ

มองเห็นวาตัวเองสวยงาม ดีหรือไมดีอยางไรก็ไดตามความนึกคิดที่คนปรารถนา ซึ่งแทจริงแลวอาจถูก
พรางไวดวยมุมมองในแงดีตอตนเองหรือการขาดขอมูลอยางเพียงพอ ดวยเหตุน้ี การทําวิจัย 
จึงกลายเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองเปนจริง  

2)  ภาพลักษณปจจุบัน (Current Image) เปนภาพลักษณตามความเปนจริงใน
ปจจุบันขององคการที่ปรากฏในความรูสึกนึกคิดของประชาชน ซึ่งภาพลักษณที่ตรงความจริงน้ี  
อาจแตกตางจากภาพลักษณกระจกเงาอยางตรงกันขามก็ได  

3)  ภาพลักษณซอน (Multiple Image) เปนภาพลักษณของหนวยงานในสายตา 
ของประชาชนทั่วไป บุคคลแตละคนอาจมองภาพลักษณของหนวยงานน้ันๆ ทั้งดานดีและไมดี ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับวาบุคคลน้ันมีการติดตอสัมพันธกับองคการในหลายสวน และแตละสวนที่รับผิดชอบ 
การปฏิบัติงานขององคการไดสรางความประทับใจแกบุคคลในแงมุมที่ดีและไมดีแตกตางกันออกไป 
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4)  ภาพลักษณที่พึงปรารถนา (Wish Image) เปนภาพลักษณที่องคการ สถาบัน
ตางมุงหวังใหเกิดข้ึนกับหนวยงานของตน โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับหนวยงานที่เพิ่งเริ่มกอต้ัง 
ภาพลักษณที่พึงปรารถนาจะเปนจุดเริ่มตนเพื่อสรางสรรคความเขาใจเกี่ยวกับจุดมุงหมายของ
หนวยงานน้ันๆ  

5)  ภาพลักษณขององคการ (Corporate Image) เปนภาพลักษณขององคการใด
องคการหน่ึงที่หมายรวมทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยวกับองคการที่ประชาชนเคยรูจัก เขาใจ และไดมี
ประสบการณในการสรางภาพลักษณขององคการ สวนหน่ึงกระทําไดโดยอาศัยการนําเสนอเอกลักษณ
ขององคการ (Corporate Identity) ซึ่งปรากฏแกสายตาคนทั่วไปไดงาย เชน สัญลักษณ เครื่องแบบ 
เปนตน  

6)  ภาพลักษณของสินคา (Product Image) หรืออาจเปนภาพลักษณของบริการ
ก็ไดในการสรางภาพลักษณประเภทน้ี สวนหน่ึงอาศัยวิธีการโฆษณาซึ่งชวยบงบอกถึงบุคลิกลักษณะ
ของสินคา โดยการเนนถึงคุณลักษณะเฉพาะหรือจุดขาย  

7)  ภาพลักษณสูงสุด (Optimum Image) ในหนวยงานหน่ึงๆ ไมมีใครที่สามารถ 
รูและเขาใจไดทุกเรื่องไดอยางครบถวนสมบูรณ ในเชิงของการประชาสัมพันธก็เชนกัน เราควร
พิจารณากําหนดภาพลักษณที่ตองการสรางใหเกิดข้ึนภายใตสภาวะเงื่อนไขที่เปนไปได 

พรทิพย  พิมลสินธุ (2545: 55–57) กลาวถึง ประเภทของภาพลักษณไววา 
ภาพลักษณในวงการธุรกิจ การตลาด การโฆษณาและการประชาสัมพันธ พอจะจําแนกไดดังตอไปน้ี 

1)  ภาพลักษณซอน (Multiple Image) เปนภาพลักษณขององคการหรือ
หนวยงานในสายตาของคนทั่ว ๆ ไปซึ่งจะมีความแตกตางกันออกไป อันเน่ืองมาจากคนในสังคมน้ัน 
มาจากแหลงตางๆ กัน มีความรู ความเช่ือ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม มีระดับการศึกษาและอื่นๆ 
ที่ตางกันโดยเฉพาะมีความรู ความเช่ือและประสบการณตอองคการตางกัน ดังน้ัน เปนไปไมไดที่
สมาชิกในสังคมจะมีภาพลักษณขององคการหน่ึงเหมือนกัน นอกจากน้ันในตัวบุคคลหน่ึงอาจมีทั้ง
ภาพลักษณตอองคการเชิงบวกตอเรื่องหน่ึง และมีภาพลักษณเชิงลบในอีกเรื่องหน่ึงก็ไดเชนกัน 

2)  ภาพลักษณปจจุบัน (Current Image) เปนภาพลักษณตามความเปนจริงใน
ปจจุบันซึ่งอาจจะเปนภาพลักษณเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได จะเปนภาพลักษณที่เกิดข้ึนมาเองโดย
ธรรมชาติ หรือโดยเจตนาก็ตาม นับวาเปนภาพลักษณที่สําคัญที่องคการจะตองคนหาเพื่อทราบใหได 
และเมื่อพบภาพลักษณที่ไมดีหรือภาพลักษณที่ผิดเพี้ยนจากสิ่งที่องคการตองการ จะไดปรับเปลี่ยนให
ดีข้ึน ภาพลักษณประเภทน้ีเปนสิ่งสะทอนถึงจุดยืนขององคการในสายตาประชนชนในขณะน้ันไดเปน
อยางดี 

3)  ภาพลักษณกระจกเงา (Mirror Image) เปนภาพลักษณที่ฝายบริหารเช่ือเอาเอง 
หรือมองเห็นวาองคการเปนที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป ซึ่งเปรียบเสมือนการสองกระจกจะเหน็ภาพ
ของตัวเอง ในภาพน้ัน เขาอาจจะมองวาสวย สงางามหรือดี หรือตรงกับลักษณะใดก็ไดตามความนึกคิด
ของเรา ซึ่งก็เชนเดียวกับที่ผูบริหารมององคการดังกลาวขางตน โดยผูบริหารอาจมองวา องคการไดทาํ
กิจกรรมตางๆ ที่ดีมากแลว ดังน้ันภาพลักษณขององคการจึงนาจะเปนภาพที่ดี ซึ่งโดยแทจริงแลว  
อาจเปนการปกใจเช่ือที่ผิดก็ได ทั้งน้ีประชาชนเปาหมายอาจมองอะไรที่ตางจากผูบริหารได 
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4)  ภาพลักษณที่พึงปรารถนา (Wish Image) เปนภาพลักษณที่ผูบริหารหรือ
พนักงานมีความตองการจะใหเกิดข้ึนกับองคการ สินคาหรือบริการขององคการ เชน เปนองคการที่มี
ความรับผิดชอบตอสังคม เปนสินคาที่มีคุณภาพ ผลิตดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปนองคการที่ให
คาตอบแทนที่ยุติธรรมแกพนักงาน ฯลฯ  

อยางไรก็ตาม ภาพลักษณเปนสิ่งที่เกิดข้ึนได และเปลี่ยนแปลงไดเสมอ ซึ่งอาจ
เปลี่ยนจากภาพลักษณที่ดีเปนภาพลักษณที่ไมดี หรือเปลี่ยนจากไมดีกลายเปนดีก็ได เพราะฉะน้ัน  
การสรางภาพลักษณจําเปนตองอาศัยระยะเวลา การสรางภาพลักษณที่ดีจึงไมสามารถทําไดใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว หรือใชเวลาเพียงชวงสั้นๆเน่ืองจากภาพลักษณเปนสิ่งที่เกิดข้ึนทีละนอย  
และสะสมเพิ่มพูนมากข้ึน จนสามารถฝงรากฐานมั่นคงแนนหนาอยูในจิตใจและทัศนคติหรือความรูสึกนึกคิด
ของประชาชน ซึ่งผลที่ไดรับตามมาก็คือ ช่ือเสียง เกียรติคุณ ความนิยมชมชอบ ความเช่ือถือ ศรัทธา 
ดังน้ัน ภาพลักษณจึงเปนสิ่งที่สามารถสรางข้ึนได ซึ่งวิธีการประชาสัมพันธก็มีบทบาทอยางมากในการ
เสริมสรางและเปลี่ยนแปลงภาพลักษณขององคกร 

2.1.6  องคประกอบของภาพลักษณ 
Kenneth E. Boulding (1975: 91) กลาววา ภาพลักษณประกอบดวย

องคประกอบ 4 สวน ซึ่งตางก็มีปฏิสัมพันธตอกันไมสามารถจะแยกจากกันไดอยางเด็ดขาด คือ  
1)  องคประกอบเชิงการรับรู (perceptual component) ซึ่งบุคคลจะไดจากการ

สังเกตโดยตรง อันจะนําไปสูการรับรู (cues) หรือมีสิ่งที่ถูกรับรูน่ันเอง โดยจะเปนบุคคล สถานที่ 
เหตุการณหรือความคิดตางๆ ก็ได  

2)  องคประกอบเชิงความรูสึก (affective component) ไดแก ภาพลักษณที่
เกี่ยวกับความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ อันเปนความรูสึกที่มีไดทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  

3)  องคประกอบเชิงการเรียนรู (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 ดังน้ัน ภาพลักษณจึงเปนเรื่องของ
การรับรู ไมใชเปนขอเท็จจริงที่ เกิดจริงในสังคม เพราะภาพลักษณที่บุคคลคิดคํานึงเกิดจาก
กระบวนการรับรูผานสื่อมวลชนหรือองคกร ซึ่งจะเผยแพรขอมูลขาวสารที่ไมตรงกับความเปนจริงใน
สังคมก็ได รวมทั้งเกิดจากการประเมินสวนตัวของบุคคลมีความบกพรองเน่ืองจากขาดวิจารณญาณทีดี่
ในการวิเคราะหเหตุผลวาอะไรคือสิ่งที่ดีและอะไรคือสิ่งไมดี (เสรี  วงษมณฑา, 2540) 
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2.1.7  ภาพลักษณท่ีดี 
การสรางภาพลักษณที่ดีขององคกรใดองคกรหน่ึง ไมสามารถทําไดในระยะเวลา

อันรวดเร็ว แตผลแหงความเพียรพยายามดวยเวลาอันยาวนาน มโนพร  รัชตะหิรัญ (2543: 1–12)  
ไดกลาวถึงวิธีการสรางภาพลักษณที่ดีวามี 4 ข้ันตอน ดังน้ี  

1)  คนหาขอดีและขอเสียหรือจุดออนขององคกรที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อศึกษา
วิเคราะหหาแนวทางวางแผนดําเนินงานในข้ันตอไป การคนหาอาจทําไดโดยการรวบรวมทัศนคติ ทาที
และความรูสึกนึกคิดของประชาชนกลุมเปาหมาย รวมถึงอาจใชการสํารวจวิจัยประกอบดวย เพื่อใหได
ขอมูลใกลเคียงกับความเปนจริง 

2)  วางแผนและกําหนดขอบเขตของภาพลักษณที่องคกรหรือสถาบันตองการจะ
สรางใหเกิดข้ึนในจิตใจประชาชน เชน อาจถามตนเองวาสถาบันคือใคร ทําอะไร จุดยืนของสถาบัน 
คืออะไร และหนวยงานหรือสถาบันตองการจะใหประชาชนมีภาพลักษณเปนไปในดานใดหรือตองการ
ใหรูสึกนึกคิดและมีทาทีตอหนวยงานหรือสถาบันของเราอยางไรบาง เปนตน  

3)  คิดหัวขอ (themes) ตาง ๆ เพื่อใชในการสรางภาพลักษณแกประชาชน  
ซึ่งหัวขอเหลาน้ี คือเน้ือหา ขาวสาร (message) ที่เราจะใชเผยแพรประชาสัมพันธตอกลุมประชาชน
ซึ่งอาจใชคําขวัญ (slogan) หรือขอความสั้น ๆ ที่ไดใจความกินใจและชวนใหจดจําไดงาย สิ่งที่สําคัญ 
คือ หัวขอเหลาน้ีตองมีอิทธิพลโนมนาว ชักจูงใจประชาชนใหเกิดภาพพจนตามที่เราตองการ  

4)  ใชเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ เขาชวยในการดําเนินงานสรางภาพลักษณใหเปนไป
อยางกวางขวาง เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศนและสิ่งพิมพตาง ๆ เปนตน  

เกรกอรี่ และ วิชแมนน (Gregory and Wiechmann, 1991: 4) ไดกลาวไววา
สถาบันจัดเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอภาพลักษณของหนวยงาน องคกร การสรางภาพลักษณโดยการสราง
ความยอมรับใหประชากรกลุมเปาหมายเห็นดวยจะเปนผลทําใหสถาบันเปนที่เช่ือถือ 

2.1.8  การสรางภาพลักษณ 
เบาวด่ิง (Boulding, 1975: 91) กลาววา การสรางภาพลักษณเปนเรื่องของ

ความรูสึกและอารมณที่เรามีตอสิ่งตางๆ เปนความรูสึกเชิงอัตวิสัย (subjective knowledge) 
เน่ืองมาจากประสบการณของตัวเรา แตขอจํากัดคือ เราไมสามารถรับรูและทําความเขาใจกับทุกสิ่งได
เสมอไป ดังน้ัน เราจะไดเพียง “ภาพ” ซึ่งเราจะตองมาตีความโดยตัวเราเอง ซึ่งตองใชคานิยม ความเช่ือ
ทัศนคติเดิมในการตีความน้ันๆ ดัง น้ัน ภาพลักษณจึง เปนเรื่องของการตีความโดยผานทาง
ประสบการณตรงและประสบการณโดยออม แทนความหมายเชิงอัตวิสัยของสิ่งตางๆ ที่เรารับรูมาเปน
การตีความตามความหมายหรือสิ่งประทับใจ ภาพที่ปรากฏจะเปนตัวแทนของการรับรู ในเชิง
ความหมายที่ผานกระบวนการของการรับรูอยางเลือกสรรและกอใหเกิดการใหความหมายตอสิ่งตางๆ 
ซึ่งกระบวนการน้ี คือ กระบวนการเกิดภาพลักษณ (process of image) 

ทฤษฎีการสรางภาพลักษณองคการของ Gregory & Wiechmann (1979 อางถึงใน 
ชุมพล  โพธ์ิงาม, 2547: 15–16) ไดกลาวไว ดังน้ี 

1) รับรูความตองการของกลุมเปาหมาย และนํามากําหนดเปนภาพลักษณของ
องคการหรือหนวยงาน 
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2)  ตองกําหนดทิศทางใหชัดเจนถึงเปาหมายในการสรางภาพลักษณองคการ 
ผูบริหารจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการกําหนดแนวทาง 

3)  รูจักตนเองวาองคการหรือหนวยงานมีภาพลักษณเปนอยางไร และภาพลักษณ
ที่ตองการใหเกิดข้ึนน้ันคืออะไร 

4)  ที่สําคัญตองรูวาหนวยงานกําลังทําอะไรอยู คือ การเขาใจงาน บทบาทหนาที่ที่
ชัดเจน 

5)  การสรางสรรค การสรางสรรคงานโดยใชความคิดริเริ่มสรางสรรคใหตอบสนอง
ตอกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 

6)  ความคงเสนคงวา ความสม่ําเสมอ ในการสรางภาพลักษณ 
7)  การประชาสัมพันธในสิง่ที่ไดกระทําจริงหรือการปรับความเขาใจเกี่ยวกับขาวลือ

ใหถึงกลุมเปาหมายอยางสม่ําเสมอ 
เสร ี วงษมณฑา (2540: 4) กลาวไววา ภาพลักษณเปนความรูที่มนุษยสรางข้ึนมาเอง 

(subjective knowledge) ซึ่งตางจากความรูที่เราเรียนมาจากวิทยาศาสตรหรือประวัติศาสตรเพราะ
เปนความรูที่เปนความรูสึกสวนตัวและเปนประสบการณของตัวเรา ซึ่งความรูที่ไดมาจากวิทยาศาสตร
หรือประวัติศาสตร (objective knowledge) อันมีการจดตําราบันทึกไวเปนหลักฐานน้ันจะไม
เกี่ยวกับประสบการณของเรา แตเปนบอเกิดของความรูสึกสวนตัวความเช่ือ คานิยม และทัศนคติ 
กลาวไดวา ในที่สุดแลว objective knowledge ก็จะพัฒนากลายเปน subjective knowledge  
ในที่สุด ฉะน้ัน การสรางภาพลักษณน้ัน เราตองใหขอมูลเปนขอเท็จจริงและถูกนําไปประเมินคา 
อยางถูกตองดวย จึงจะเปนการสรางภาพลักษณที่แทจริง มิใชการโฆษณาชวนเช่ือ 

2.1.9  การสรางภาพลักษณใหประสบความสําเร็จ 
เกรกอรี และ วิชแมนน (Gregory and Wiechmann, 1991: 4–23) ไดกลาวถึง 

การสรางภาพลักษณใหประสบความสําเร็จมีหลัก 6 ประการ คือ  
1)  การเรียนรู การศึกษากลุมเปาหมายการสรางภาพลักษณ โดยการกลาวถึงสิ่งที่

กลุมเปาหมายเช่ือความจริงน้ัน  
2)  ทิศทาง การสรางภาพลักษณจะถูกกําหนดข้ึนโดยผูบริหารเพราะเปนผูเขาใจ

หนวยงานในทุกๆ ดาน สามารถทําใหภาพลักษณอยูในทิศทางที่จําเปน เพื่อใหเกิดการสรางงาน  
3)  รูจักตัวเอง หนวยงานควรทราบวาภาพลักษณปจจุบันของตนเองเปนอยางไร 

ภาพลักษณของหนวยงานที่ตองการใหเกิดข้ึนคืออะไรควรมีการวิจัยกอน ระหวางและหลังจากการ
วางโครงการสรางภาพลักษณ  

4)  จุดเนนตองรูวาหนวยงานกําลังทําอะไรอยู ย่ิงเขาใจลูกคาดีข้ึนเทาไรจะทําให
หนวยงานสามารถมีอิทธิพลตอการยอมรับของลูกคามากข้ึนเทาน้ัน  

5)  การสรางสรรคในการสรางภาพลักษณ ใหศึกษาความตองการของลูกคาและ
ตัดเขาไปสูจุดน้ัน  

6)  ความคงเสนคงวาในการสรางภาพลักษณมักจะควบคูไปกับการสรางสรรค
วิธีการใหมๆ ในการประชาสัมพันธใหเขาถึงกลุมเปาหมายอยางสม่ําเสมอ 
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จากแนวคิดของ เกรกอรี และ วิชแมนน (Gregory and Wiechmann, 1991  
อางถึงใน จิราภรณ  สีขาว, 2536: 25–26) พอสรุปไดวา ภาพลักษณองคการ หมายถึงภาพรวม
ทั้งหมดขององคการที่บุคคลรับรูจากประสบการณหรือมีความรู ความประทับใจ ตลอดจนความรูสึก 
ที่มีตอบริษัทหรือสถาบันโดยการกระทําหรือพฤติกรรมองคการ การบริการ ผลิตภัณฑ การบริการและ
การประชาสัมพันธจะเขามามีบทบาทตอภาพลักษณองคการดวย 

2.1.10 กลยุทธการสรางภาพลักษณ 
การสรางภาพลักษณเปนสิ่งที่เกิดข้ึนสะสมเพิ่มพูนข้ึนมาทีละนอย สะสมจนรากฐาน

มั่นคงอยูในจิตใจและทัศนคติหรือความนึกคิดของทุกคน เกรกอรี และ วิชแมนน (Gregory and 
Wiechman, 1991 อางถึงใน สายชนม  สัจจานิตย, 2546: 8) ไดกลาวถึง กลยุทธในการสราง
ภาพลักษณใหประสบความสําเร็จ ไวดังน้ี  

1)  การสรางใหประชาชนยอมรับและเห็นดวยอันเปนผลที่จะทําใหสถาบันเปนที่
นาเช่ือถือ  

2)  ปรับปรุงองคกรในเรื่องการจัดการทั้งหมด  
3)  การวางเปาหมายการตลาดลวงหนา เพื่อสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ  
4)  การเขาไปมีอิทธิพลตอสภาพแวดลอม  
5)  การสรางสถาบันใหมีตําแหนงที่ดีข้ึน  
6)  การจัดการเขาไปชวยเหลือเมื่อมีสถานการณที่วิกฤต  
7)  ดึงดูดใจลูกคาที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกบัที่ใหความรวมมือกับชุมชน 
นอกจากน้ี ผูศึกษาไดนําแนวคิดของ Michael E. Porter (1985) ซึ่งเปนแนวคิด 

ในการใชกลยุทธสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการแขงขัน 
เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคกรโดยแบงแนวคิดกลยุทธการแขงขันเปน 3 กลยุทธ 
คือ (1) กลยุทธการสรางความแตกตาง (2) กลยุทธการเปนผูนําทางดานตนทุน และ (3) กลยุทธ 
การมุงเนนเฉพาะ รายละเอียดดังน้ี 

1)  กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation) คือ การที่องคกรแสวงหา
ความแตกตางเพื่อสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน โดยพยายามสรางสินคาหรือบริการในลักษณะที่
ไมเหมือนคูแขงขัน เพื่อใหเกิดคุณคา (Value) ที่เพิ่มข้ึน  

2)  กลยุทธการเปนผูนําทางดานตนทุน (Cost Leadership) เปนแนวทางในการลด
ตนทุนทางการจัดการขององคกร กลาวคือ องคกรสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
ใหเกิดข้ึนไดดวยการมุงเนนการสรางการประหยัดจากขอบเขต (Economies of Scope) น่ันคือ 
ความสามารถในการลดตนทุนโดยใชทรัพยากร 

3)  กลยุทธการมุงเนนเฉพาะ (Focus) ความสามารถทางการแขงขันถูกนํามาใช 
ในมุมมองของธุรกิจซึ่งมีการเช่ือมโยงกับแนวคิดทางการตลาด ดังน้ันการกําหนดกลุมเปาหมาย 
(Target Group) ใหเล็กลงเพื่อที่จะไดเขาถึงพฤติกรรมของลูกคาและสามารถคาดคะเนความตองการ
ในอนาคตของลูกคาได 

การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันเกิดจากการที่บริษัทสามารถสราง 
ความแตกตางของสินคาและบริการ หรือเปนการนําเสนอความโดดเดน และคุณคาของธุรกิจหรือ
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ผลิตภัณฑน้ันๆ การสรางความแตกตางภายใตนวัตกรรมใหม สามารถสรางตลาดใหมภายใต 
การแขงขันใหม โดยไมตองเขาไปแขงขันในตลาดที่มีการแขงขันสูง องคกรที่สามารถปรับตัวเองเขาไดกับ
สภาพแวดลอมไดดีน้ันจะนํามาซึ่งความย่ังยืนมากกวาองคกรที่ไมสามารถปรับตัวเองไดตาม
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป  

2.1.11 การประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณ 
การประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณน้ัน เปนการสรางความเขาใจและทัศนคติที่ดี 

อันจะนําไปสูการสนับสนุน ความรวมมือ และสัมพันธภาพที่ดีระหวางองคกรและประชาชน
กลุมเปาหมาย (เสรี  วงษมณฑา, 2540) 

หนาที่ของผูสรางภาพลักษณ มีดังน้ี 
1)  ใหขอเท็จจริงที่เปนบวก (Positive Fact) รวมทั้งการเสาะแสวงหาขอมูลที่เปน

ขอเท็จจริงที่เปนบวกเพื่อจะกอใหเกิดทัศนคติที่เปนบวกออกมาเผยแพรใหมากที่สุด และขณะเดียวกนั
ก็พยายามทําใหสิ่งที่เปนลบหายไปจากการเผยแพรหรือไมก็ทําใหกลายเปนลบเบาบางลง ดวยการให
เหตุผลที่อยูเบื้องหลังความเสียหายอยางนาเช่ือถือ ทําใหความไมดีเปนเรื่องที่สุดวิสัยหรือเปนภาพวาด
ที่เกิดจากเจตนาที่ดี ก็จะสามารถเปลี่ยนความรูสึกจากลบใหกลายเปนศูนยหรืออาจจะเปนบวกได 

2)  การชักชวนใหกลุมเปาหมายใชมาตรการที่เปนประโยชนตอองคกรมาใชในการ
ประเมินองคกร และใหมองขามมาตรการที่อาจทําใหองคกรเสียหายจากการถูกประเมิน เมื่อใดก็ตาม 
ที่บุคคลประเมินองคกรดวยมาตรการที่ไมดีจะทําใหองคกรมีภาพลักษณที่ไมดี แตถาบุคคลประเมิน
องคกรดวยมาตรการที่สอดคลองกับจุดแข็งขององคกร องคกรก็จะมีภาพพจนที่ดี ผูมีหนาที่สราง
ภาพลักษณที่ดีควรจะมีความสามารถในการจูงใจใหบุคคลอื่นเลือกเอามาตรการที่สอดคลองกบัจดุแข็ง
ขององคกรมาประเมินองคกร 

3)  ใชวิธีการที่ทําใหคนไดรับประสบการณตรงกับองคกรหรือกับพนักงานที่
ประทับใจ ถาหากองคกรไดมีการเผยแพรขอเท็จจริงที่ดีเกี่ยวกับองคกรออกไป และผูทาหนาที่สราง
ภาพพจนไดมีการชักจูงใหคนมองในจุดดีขององคกรแลว แตเมื่อคนมาสัมผัสกับผูบริหารขององคกร
สัมผัสกับพนักงานขององคกรแลวรูสึกไมประทับใจ ไมพอใจในการติดตอดวย ก็ทําใหองคกรน้ัน
ลมเหลวในการสรางภาพพจน 

สรุป คือ ในการสรางภาพลักษณจะตองทํา 3 หนาที่ คือ การใหขอเท็จจริง  
การชักชวนใหกลุมเปาหมายใชมาตรการที่เปนประโยชนตอผูที่มาประเมินองคกร และการควบคุม
บุคลากรขององคกรใหสรางประสบการณตรงที่นาประทับใจ (อางอิงใน http://www.ms.kku.ac.th) 

 
2.2  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับวัฒนธรรม 

2.2.1  ความหมายของ “วัฒนธรรม” 
ความหมายของ “วัฒนธรรม” พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช 

2553 ไดใหความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไววา “วัฒนธรรม” คือ วิถีการดําเนินชีวิต ความคิด ความเช่ือ 
คานิยม จารีตประเพณี พิธีกรรม และภูมิปญญา ซึ่งกลุมชนและสังคมไดรวมสรางสรรค สั่งสม ปลูกฝง 
สืบทอด เรียนรูปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงาม ทั้งดานจิตใจและวัตถุ  
อยางสันติสุขและย่ังยืน 
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เอ็ดวารด ไทเลอร (Edward B. Tyler) ไดใหนิยามของคําวา “วัฒนธรรม” (culture) 
ไววา เปนองครวมแหงผลผลิตของสังคมมนุษย และในปจจุบัน นักวิชาการทางดานมานุษยวิทยาไดให
ความหมายของ “วัฒนธรรม” ไววา เปนทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยทําข้ึน สรางข้ึน คิดข้ึน เพื่อใชในการ
ดํารงอยู สืบทอด และพัฒนาสังคมของตนเอง โดยวัฒนธรรมมีลักษณะพื้นฐานหลายอยาง เชน  
(1) เปนระบบความคิดและคานิยมของวัฒนธรรมที่สมาชิกสังคมมีรวมกัน (2) เปนสิ่งที่มนุษยเรียนรู 
(3) มีพื้นฐานมาจากการใชสัญลักษณ (4) เปนองครวมของความรูและภูมิปญญา และ (5) เปนสิ่งที่ 
ไมหยุดน่ิง (ธนิก  เลิศชาญฤทธ, 2554: 13–14) 

พระเทพเวที (อางถึงใน สายันต  ไพรชาญจิตร, 2550: 1–2) ไดใหความหมายของ
คําวา “วัฒนธรรม” ไววา เปนผลของการสั่งสมสิ่งสรางสรรค และภูมิปญญาที่ถายทอดสืบตอกันมา
ของสังคม รวมถึงวิถีชีวิตความเปนอยูทั้งหมดของสังคม ทั้งจิตใจของคน คานิยม ระบบคุณคาทาง
จิตใจ คุณธรรม แนวความคิด ลักษณะความสัมพันธของมนุษย ประสบการณ ความรู ความสามารถ 
ภูมิปญญาที่ชวยใหมนุษยอยูรอดและสืบทอดตอกันมาได 

ศรีศักร  วัลลิโภดม (อางถึงใน สายันต ไพรชาญจิตร, 2550: 2) กลาวถึง “วัฒนธรรม” 
วาหมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยคิดข้ึน และสรางข้ึนมาเพื่อดํารงชีวิตอยูรวมกันภายในสังคม  
ทั้งเปนสิ่งที่มีระเบียบแบบแผนและมีรูปแบบเปนที่ยอมรับกันภายในสังคมน้ันๆ ซึ่งในทัศนะของ 
คนภายนอกจะมองดูวามีเอกลักษณ 

สายันต  ไพรชาญจิตร (2550: 8) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “วัฒนธรรม” ไววา
เปนเรื่องเดียวกันกับคําวา “สังคม” (social) เปนเรื่องเดียวกันกับคําวา “ชุมชน” (community) และ
เปนเรื่องเดียวกันกับคําวา “ชาติพันธุ” (ethnicity) โดยระบบความสัมพันธและกระบวนการจัดการ
ระบบความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับธรรมชาติกายภาพ และมนุษยกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ ใหอยูในสภาวะสมดุล เอื้อเฟอเกื้อกูล ทํานุบํารุงกัน และกัน ใหเจริญอยางตอเน่ืองยาวนาน 
ในกระบวนการวัฒนธรรมมีกลไกสําคัญ 2 ประการ ที่เปนตัวขับเคลื่อน คือ (1) ภูมิปญญา (wisdom) 
(2) ศิลปวัฒนธรรม (expressive culture) หรือวัฒนธรรมการแสดงออก 

สรุปตามความคิดเห็นของนักวิชาการหลายๆ คนที่ไดใหคํานิยามของคําวา 
“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)  วัฒนธรรมเปนองครวมของความรูและภูมิปญญาในการตอบสนองความ

ตองการพื้นฐาน 
5)  วัฒนธรรม คือ กระบวนการที่มนุษยกําหนดนิยามความหมายใหกับชีวิตและ

สรรพสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวผานสถาบันตางๆ 
6)  วัฒนธรรมเปนสิ่งที่ไมหยุดน่ิง มีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวตลอดเวลา 
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2.2.2  การดํารงอยูของวัฒนธรรม 
ปจจัยสําคัญที่ทําใหวัฒนธรรมน้ันดํารงอยูได คือ  
1)  การเผยแพรประชาสัมพันธ (public relations) หลักการคือ การทําให

เรื่องราวของวัฒนธรรมไทยเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย ในการเผยแพรน้ัน จะตองเผยแพรใหรูถึง
สาระสําคัญ คือ (1) รากเหงาความเปนมาของวัฒนธรรมน้ัน (2) เขาใจเหตุผลและความเปนมาหรือ
เหตุที่เกิดวัฒนธรรมข้ึน (3) เขาใจพิธีกรรมของวัฒนธรรมน้ัน ตามข้ันตอนที่ถูกตอง (4) เขาใจ
วัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมน้ันๆ 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
การศึกษา แบงออกเปน 3 ข้ันตอนดังน้ี (1) การจัดทําเอกสารวิชาการ เพื่อจัดพิมพเปนเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน (2) หลักสูตร คือการจัดทําเปนกรอบกําหนดเน้ือหา เรื่องราว วาเยาวชน
ข้ันใดควรเรียนเรื่องอะไร มีแนวทางการสอนอยางไร ใชสื่ออุปกรณอะไรบาง มีระยะเวลาจํานวนกี่คาบ 
(3) กิจกรรมประจําวัน คือ การที่ครูบาอาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย ใหนักเรียน ไดเขาใจเน้ือหา
สาระใน เรื่องน้ันๆ “เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน “ เปนการสืบทอดวัฒนธรรมของชาติ ประเภทที่ 2 
การจัดกิจกรรม (activities) สิ่งที่ครูอาจารยสอนหรือใหคําแนะนําแกนักเรียนน้ัน ทั้งครู นักเรียน
สมาชิกในชุมชนจะตองนําออกไปปฏิบัติจริงๆ ในชุมชน ไมเชนน้ันการสืบทอดวัฒนธรรมไทยจะมีอยู
แตในกระดาษเอกสารเทาน้ัน สถาบันของรัฐ เชน หนวยราชการ จะตองสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนจัด
กิจกรรม ประเภทที่ 3 กิจกรรมทางวัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน ( daily cultural activity) จุดสําคัญ
ในกระบวนการวัฒนธรรม คือ กิจกรรมในชีวิตประจําวันทั้งของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ซึ่งเปนวิถีชีวิต
ของผูคน สิ่งน้ีคือหัวใจสําคัญของวัฒนธรรมไทย วิธีการสืบทอดมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
บทบาททางการศึกษา เพื่อสรางความเขาใจและเพิ่มพูนศักยภาพของมนุษยไดมากนอยเพียงใด 
จะตองข้ึนอยูกับกระบวนการทางการศึกษาวาถูกตองเหมาะสมและกําหนดขอบเขตอยางชัดเจนมาก
นอยเพียงใด ประกอบดวย (1) หลักสูตรและโปรแกรมเน้ือหาวิชาตางๆ (2) กระบวนการเรียนการ
สอนอุปกรณสื่อการสอน (3) ทักษะของครู–อาจารย ดังน้ัน วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ จะดําเนินการ
ไปไดกาวหนาหรือไมน้ัน นอกจากกระบวนการศึกษาคนควาวิจัย การเผยแพรและการทํานุบํารุง 
รักษา ตามที่กลาวมาแลว ยังตองมีการสืบทอดโดยคนปจจุบัน เพื่อใหวัฒนธรรมมีชีวิตไปสูอนาคต 
(สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, 2540: 158–163)  

3)  การพัฒนาวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาเพื่อคุณภาพวัฒนธรรม (cultural 
quality) ยอมแตกตางไปตามสภาพทางสังคม เพราะคุณภาพเปนตัวช้ีมาตรฐานและมาตรฐานเปน
เครื่องมือประกันคุณภาพ เพราะฉะน้ัน คุณภาพจึงไมใชของแนนอน ข้ึนอยูกับความนิยมของ
ประชาชนเปนหลัก แตคําวาคุณภาพก็ยังคงมีความสําคัญตอการพัฒนา เพราะเปนเปาหมายแหง
ความสําเร็จในการดําเนินงาน และคุณภาพของงานก็คงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาอยูเชนเดิม 
มาตรฐานคุณภาพวัฒนธรรมที่ดี คือ รูปแบบวิถีชีวิตที่ทําใหคนสวนใหญเปนสุขประพฤติปฏิบัติแลว
เกิดสุขกายสบายใจ อยูเย็นเปนสุข รักและหวงแหน และพรอมที่จะสืบทอดตอกันไป ประกอบดวย
คุณสมบัติ 10 ประการ คือ (1) เหมาะสมกับการใชสอยในการดํารงชีพ ตามสภาพแวดลอมยุคสมัย
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น้ันๆ (2) รูปแบบสวยงามนาใช ถูกกับรสนิยมของผูบริโภค (3) เช่ือถือไดไมหลอกลวง (4) คงทนคุมคา
ตอการนํามาใช (5) ใชงาย ไมยุงยาก (6) ใหความสุขปลอดภัยจากชีวิตและทรัพยสิน (7) เหมาะสมกับ
รายไดไมกอใหเกิดความเดือดรอนทางเศรษฐกิจ (8) ทําไดงาย หรือบริการดีเปนธรรม (9) สะดวกตอ
การสืบทอด (10) ใหผลตอบแทนทางรางกายและจิตใจคุมคา มั่นคง (สํานักโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, 2540: 174–178) 

2.2.3  มรดกทางวัฒนธรรม 
มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) เปนคําศัพทที่มาจากประเทศอังกฤษในอดีต 

หมายถึง สิ่งของที่เปนมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของแตละตระกูลหรือกลุมบุคคลหรือสังคม อาจเปน
สมบัติสวนตัวและมีนัยวาไมสมควรดัดแปลงตกแตงเพิ่มเติมหรือไมควรนํามาใชงานใชประโยชน  
แตควรเก็บรักษาไวเพื่อความภาคภูมิใจ ปจจุบัน คําวา”มรดกทางวัฒนธรรม” มีความหมายกวางข้ึน
ในแงของการนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง ไมจํากัดในวงของกลุมตระกูลหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง
เปนการเฉพาะและยังเปนคําที่นิยมใชกันมาก โดยเฉพาะประเทศในแถบทวีปยุโรป เอเชียและ
ออสเตรเลียในหลายกรณีก็พบวา มีการใชสลับกันไปมาระหวางคําวา “มรดกทางวัฒนธรรม” กับคําวา 
“ทรัพยากรทางวัฒนธรรม” และยังหมายถึง สิ่งของเดียวกันอีกดวย ตัวอยางเชน แหลงโบราณคดี 
อาจมีผูเรียกวา เปนทรัพยากรทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม และบางครั้งก็เปนทรัพยสินทาง
วัฒนธรรมดวย (ธนิก  เลิศชาญฤทธ, 2554: 17–18) ดังน้ัน มรดกทางวัฒนธรรม ก็คือ ผลิตผลของ
วัฒนธรรม โดยเปนสิ่งที่มนุษยสรางหรือคิดคนข้ึนมาต้ังแตในอดีต และไดตกทอดหรือสืบทอดจาก 
รุนหน่ึงมาสูอีกรุนหน่ึง  

การแบงประเภทของมรดกทางวัฒนธรรม 
มรดกทางวัฒนธรรมมีหลายประเภทและหลายชนิดข้ึนอยูกับวิธีการจัดแบงของ 

ผูศึกษา แตเน่ืองจากคําวา “มรดกทางวัฒนธรรม” (Cultural Heritage) เปนคําที่กําหนดโดยองคการ
การศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) โดยเปนคําที่
เกิดข้ึนใหม ซึ่งตามนิยามขององคการยูเนสโก ไดแบงประเภทของมรดกทางวัฒนธรรม ตามลักษณะที่
ปรากฏอยูหรือที่มีอยู (existence) ได 2 ประเภท ดังน้ี 

1)  มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองได (Tangible Cultural Heritage)  
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไดเปนสิ่งที่สามารถมองเห็น สัมผัสและจับตองได

ทางกายภาพ โดยสามารถแบงออกเปนประเภทยอยๆ ตามลักษณะที่ปรากฏได 2 กลุม ไดแก 
ประเภทวัตถุเคลื่อนที่ไดและประเภทวัตถุที่เคลื่อนที่ไมได 

ประเภทวัตถุที่เคลื่อนที่ได ยกตัวอยางเชน 
–  โบราณวัตถุ หมายถึง สังหาริมทรัพยที่ เปนของโบราณ ไมวาจะเปน

สิ่งประดิษฐหรือเปนสิ่งที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรือที่เปนสวนหน่ึงสวนใดของโบราณสถานซากมนุษย
หรือซากสัตว ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการประดิษฐหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของ
สังหาริมทรัพยน้ันเปนประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 

–  ศิลปวัตถุ หมายถึง สิ่งที่ทําดวยฝมืออยางประณีตและมีคุณคาสูงในทาง
ศิลปะ 
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–  จิตรกรรม เปนผลงานทางศิลปะ โดยเฉพาะอยางย่ิงภาพวาดหรือภาพพิมพ
ที่ปรากฏอยูในโบราณสถานและปรากฏอยูบนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ (วศิน  อิงคพัฒนากุล, 2548: 
262) 

–  ศิลปหัตถกรรม หมายถึง เครื่องมือ เครื่องใช เสื้อผา และอุปกรณตางๆ ที่มี
การคิดคนโดยชุมชนทองถ่ินและผลิตข้ึนอยางงาย ๆ ไมซับซอน โดยใชวัสดุในทองถ่ินโดยคํานึงถึง
ประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ (วศิน อิงคพัฒนากุล, 2548: 262) 

สวนประเภทวัตถุที่เคลื่อนที่ไมได ยกตัวอยางเชน 
–  โบราณสถาน หมายถึง อสังหาริมทรัพยซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหง 

การกอสราง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยน้ันเปนประโยชนในทางศิลปะ 
ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี ทั้งน้ี ใหรวมถึงสถานที่ที่เปนแหลงโบราณคดีแหลงประวัติศาสตรและ
อุทยานประวัติศาสตรดวย 

–  อนุสรณสถานและแหลงประวัติศาสตร หมายถึง สถานที่ต้ังของเมืองหรือ
ชนบท ซึ่งพบหลักฐานของอารยธรรมอยางหน่ึงอยางใดเปนพิเศษที่น่ัน และเปนหลักฐานของความเจริญ 
กาวหนาที่สําคัญหรือเปนหลักฐานเหตุการณทางประวัติศาสตร (วศิน  อิงคพัฒนากุล, 2548: 262) 

–  แหลงโบราณคดี หมายถึง บริเวณที่มีหลักฐานของพฤติกรรมมนุษยในอดีต 
ทั้งที่อยูบนดิน ใตดิน และใตนํ้า เชน ที่อยูอาศัย สุสาน ศาสนสถาน หรือสถานที่ประกอบอาชีพและ
แหลงเรืออับปาง 

หากมองในภาพรวมโดยสรุปแลว มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองได จึงครอบคลุม
เน้ือหาในสวนที่เกี่ยวของกับมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่คนไทยคุนเคย ไมวาจะเปนโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สถาปตยกรรม เปนตน ทั้ ง น้ี สําหรับประเทศไทย ในปจจุบันไดมี
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

ศิลปวัฒนธรรมเมื่อองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก)  
ไดรับรองอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Convention for the 
Safeguarding of Intangible Cultural Heritage) ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 17 
ตุลาคม พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

สําหรับคําวา “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได” อาจจะเขาใจยากและ 
ไมคุนเคยในประเทศไทย ดังน้ัน คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ จึงมีมติเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ให
ใชคําวา “มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม” โดยเปนศัพทที่กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
แปลและนิยามข้ึนจากอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได ซึ่งมุง
สงเสริมการตระหนักถึงคุณคาอันโดดเดน ยกยององคความรูและภูมิปญญาของบรรพบุรุษ สงเสริม
ศักด์ิศรีทางวัฒนธรรม และเอกลักษณของกลุมชนที่มีอยูทั่วประเทศ 



21 

ในปจจุบัน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิก
อนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได รวมถึงไดมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 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
พื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับสิ่งเหลาน้ัน ซึ่งชุมชน กลุมชน หรือในบางกรณีปจเจกบุคคลยอมรับวา 
เปนสวนหน่ึงของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมซึ่งถายทอดจากคนรุนหน่ึง 
ไปยังคนอีกรุนหน่ึงน้ี เปนสิ่งซึ่งชุมชนและกลุมชนสรางข้ึนมาอยางสม่ําเสมอ เพื่อตอบสนองตอ
สภาพแวดลอมของตน เปนปฏิสัมพันธของพวกเขาที่มีตอธรรมชาติและประวัติศาสตรของตน และทําให
คนเหลาน้ันเกิดความภูมิใจในตัวตนและความรูสึกสืบเน่ือง กอใหเกิดความเคารพตอความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและการคิดสรางสรรคของมนุษย 

นอกจากน้ี ในอนุสัญญาฯ ตามมาตรา 2 น้ันยังไดระบุถึงขอบขายของมรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได ดังตอไปน้ี 

(1)  เรื่องราวขอมูลความรูดานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่เปน 
มุขปาฐะและการแสดงออกในดานตาง ๆ รวมถึงวัฒนธรรมดานภาษาในฐานะที่เปนสื่อสืบทอดมรดก
วัฒนธรรมที่จับตองไมได (Oral traditions and expressions, including languages a vehicle of 
the intangible cultural heritage) 

(2)  ศิลปะการแสดง (Performing arts) 
(3)  แนวปฏิบั ติทางสังคม พิ ธีกรรม และงานเทศกาลตาง ๆ (Social 

practices, rituals and festive events) 
(4)  ความรูและวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล (Knowledge and 

practices conceding nature and the universe) 
(5)  งานชางฝมือด้ังเดิม (Traditional craftsmanship)  
สําหรับประเทศไทยมี “มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม” ซึ่งเปนมรดกทาง

วัฒนธรรมที่จับตองไมไดที่มีความโดดเดนและเปนเอกลักษณ สามารถจําแนกออกไดเปน 7 ประเภท
สาขา (กรมสงเสริมวัฒนธรรม) ไดแก (1) ศิลปะการแสดง (2) งานชางฝมือด้ังเดิม (3) วรรณกรรม
พื้นบาน (4) กีฬาภูมิปญญาไทย (5) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล (6) ความรูและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล และ (7) ภาษา ซึ่งมากกวาที่อนุสัญญากําหนดและเพื่อให
สอดคลองกับบริบทวัฒนธรรมของประเทศไทย ดังน้ี 

(1)  ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงดนตรี รํา–เตน และละครที่แสดงเปน
เรื่องราว ทั้งที่เปนการแสดงตามขนบแบบแผน มีการประยุกตเปลี่ยนแปลง และ/หรือ การแสดงรวมสมัย
การแสดงที่เกิดข้ึนน้ัน เปนการแสดงสดตอหนาผูชม และมีจุดมุงหมายเพื่อความงาม ความบันเทิง
และ/หรือเปนงานแสดงที่กอใหเกิดการคิด วิพากษ นําสูการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม  
แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ดนตรี และนาฏศิลปและการละคร 
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(2)  งานชางฝมือด้ังเดิม หมายถึง ภูมิปญญา ทักษะฝมือชาง การเลือกใชวัสดุ 
และกลวิธีการสรางสรรคที่แสดงถึงอัตลักษณ สะทอนพัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรมของกลุมชน 
แบงออกเปน 10 ประเภท ไดแก ผาและผลิตภัณฑจากผา เครื่องจักสาน เครื่องรัก เครื่องปนดินเผา
เครื่องโลหะ เครื่องไม เครื่องหนัง เครื่องประดับ งานศิลปกรรมพื้นบาน และผลิตภัณฑอยางอื่น 
หมายถึง งานชางฝมือด้ังเดิมที่ไมสามารถจัดอยูใน 9 ประเภทแรกได ซึ่งอาจเปนงานชางฝมือที่
ประดิษฐหรือผลิตข้ึนจากวัสดุในทองถ่ินหรือจากวัสดุเหลือใช เปนตน 

(3)  วรรณกรรมพื้นบาน หมายถึง วรรณกรรมที่ถายทอดอยูในวิถีชีวิต
ชาวบาน โดยครอบคลุมวรรณกรรมที่ถายทอดโดยวิธีการบอกเลา และที่เขียนเปนลายลักษณอักษร 
แบงออกเปน 7 ประเภท ไดแก นิทานพื้นบาน ตํานานพื้นบาน บทสวดหรือบทกลาวในพิธีกรรม  
บทรองพื้นบาน สํานวน ภาษิต ปริศนาคําทาย ตํารา 

(4)  กีฬาภูมิปญญาไทย หมายถึง การเลน กีฬาและศิลปะการตอสูปองกันตัว 
ที่มีการปฏิบัติกันอยูในประเทศไทยและมีเอกลักษณสะทอนวิถีไทย แบงออกเปน 3 ประเภท คือ  
การเลนพื้นบาน กีฬาพื้นบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัว  

(5)  แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล หมายถึง การประพฤติ
ปฏิบัติในแนวทางเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดตอกันมาบนหนทางของมงคลวิถี นําไปสูสังคม
แหงสันติสุขแสดงใหเห็นอัตลักษณของชุมชนและชาติพันธุน้ันๆ แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
มารยาทและขนบธรรมเนียมประเพณี 

(6)  ความรูและแนวปฏิบั ติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล หมายถึง  
องคความรู วิธีการ ทักษะ ความเช่ือ แนวปฏิบัติและการแสดงออกที่พัฒนาข้ึนจากการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางคนกับสภาพแวดลอมตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ แบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก 
อาหารและโภชนาการ การแพทยแผนไทยและการแพทย “การแพทยแผนไทย”โหราศาสตร ดาราศาสตร 
และไสยศาสตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ชัยภูมิและการต้ังถ่ินฐาน 

(7)  ภาษา หมายถึง เครื่องมือที่ใชสื่อสารในวิถีการดํารงชีวิตของชนกลุมตางๆ 
ซึ่งสะทอนโลกทัศน ภูมิปญญา และวัฒนธรรมของแตละกลุมชน ทั้งเสียงพูด ตัวอักษร หรือสัญลักษณ
ที่ใชแทนเสียงพูด แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก ภาษาไทย ภาษาไทยถ่ิน ภาษากลุมชาติพันธุ ภาษา
สัญลักษณ 

ดังน้ัน มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดดังกลาวขางตน จึงมีนัยรวมถึง  
การปฏิบัติ การเปนตัวแทน การแสดงออก ความรูทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ และ
พื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับสิ่งเหลาน้ัน ซึ่งชุมชน กลุมชนและในบางกรณีปจเจกบุคคล ยอมรับวา
เปนสวนหน่ึงของมรดกทางวัฒนธรรมของตนที่สามารถถายทอดจากคนรุนหน่ึงไปยังคนอีกรุนหน่ึง 
โดยเปนสิ่งที่ชุมชนและกลุมชนสรางข้ึนใหมอยางสม่ําเสมอ เพื่อตอบสนองตอสภาพแวดลอมของตน 
รวมถึงเปนปฏิสัมพันธที่มีตอธรรมชาติและประวัติศาสตรของชุมชนและกลุมชน ทําใหเกิดความรูสึก
มีอัตลักษณจนกลายเปนสมบัติอันล้ําคาที่ไดสรางสรรคสั่งสมและสืบทอดมาถึงลูกหลานรุนตอรุน  
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2.3  ศิลปะการแสดงโขน 
“โขน” เปน ศิลปะการแสดงช้ันสูงของไทย ที่ตองรวบรวมศิลปนผูมีความสามารถจํานวน

มากมาย ถายทอดความงดงามของศิลปะหลากหลายชนิดไปสูผูชม เชน นาฏศิลป วรรณคดี การขับรอง 
การบรรเลงปพาทยหรือดนตรี สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมี
พระราชดําริวา “โขน คือ ศิลปะการแสดงช้ันสูงของไทยที่หาชมไดยากข้ึนทุกวัน ทั้งที่โขนเคยเปน
มหรสพหลวงอันรุงโรจนมาชานาน และเคยใชเปนการแสดงตอนรับพระราชอาคันตุกะ สรางความต่ืนตา
ต่ืนใจอยางย่ิงมาโดยตลอด แตบัดน้ี โขนกําลังจะเลือนหายไปจากสังคมปจจุบัน เพราะการจัดการแสดงโขน
น้ันมิใชเรื่องงายดาย โขนเปนที่รวมของศิลปกรรมอันยอดเย่ียมหลากหลายแขนง ใชผูแสดงเปน
จํานวนมาก เครื่องแตงกาย เวที ฉาก และอุปกรณที่ประกอบการแสดง ลวนตองจัดสรางข้ึนมาอยาง
พิถีพิถัน อีกทั้งตองใหสอดคลองกับวรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิซึ่งคนไทยรูจักดี (มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ 
ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ, 2552) จากพระราชเสาวนียในสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมประจําชาติวา  
“เพราะประเทศของเรามีสิ่งที่นาภาคภูมิใจ ชาวตางชาติยังนิยมมาดูศิลปวัฒนธรรมไทยกันมากข้ึน 
สะทอนใหเห็นวา บานเมืองของเรามีประวัติศาสตร ด่ังประเทศที่เจริญแลว ซึ่งไมจําเปนตองคุยกันมาก 
เพียงเห็นศิลปะ ก็บงบอกถึงรากเหงาวา ประเทศน้ันเปนอยางไร” ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล  
ในการสงเสริมวัฒนธรรมความบันเทิงดานดนตรีและนาฏศิลปของราชสํานักใหเปนวัฒนธรรมประจําชาติ 
เพื่อเสริมสรางภาพของประเทศในประชาคมโลก อันสงผลตอความมั่นคงของรัฐในทางการเมือง  
สรางภาพลักษณที่ดีของรัฐบาล ทั้งระดับนานาชาติและภายในประเทศ ซึ่งสงผลใหมีการรักษาวัฒนธรรม 
ความบันเทิงของราชสํานักไวเปนแบบแผนและมาตรฐานของการแสดงสืบมา 

2.3.1  ประวัติความเปนมาและเรื่องท่ีเก่ียวของ 
โขน เปนศิลปะการแสดงที่มีความเปนศิลปะเฉพาะของตนเอง ไมปรากฏชัดแนนอนวา 

คําวา “โขน” ปรากฏข้ึนในสมัยใด แตมีการเอยถึงในวรรณคดีไทยเรื่องลิลิตพระลอที่กลาวถึงโขน  
ในงานแสดงมหรสพ ระหวางงานพระศพของพระลอ พระเพื่อนและพระแพงวา “ขยายโรงโขนโรงรํา 
ทําระทาราวเทียน” โดยมีขอสันนิษฐานวาคําวาโขนน้ัน มีที่มาจากคําและความหมายในภาษาตาง ๆ 
ดังน้ี 

คําวา โขน ในภาษาเบงคาลี ซึ่งปรากฏคําวา “โขละ” หรือ “โขล” (บางครั้งเขียน
ดวยคําวา “โขฬะ”) ที่เปนช่ือเรียกของเครื่องดนตรีประเภทหนังชนิดหน่ึงของฮินดู ลักษณะและ
รูปรางคลายคลึงกับตะโพนของไทย ไมมีขาต้ัง ทําดวยดิน ไมมีสายสําหรับถวงเสียง มีเสียงดัง
คอนขางมาก จัดเปนเครื่องดนตรีที่ไดรับความนิยมในแควนเบงกอล ประเทศอินเดีย ใชสําหรับ
ประกอบการละเลนชนิดหน่ึง เรียกวายาตราหรือละครเรที่คลายคลึงกับละครชาตรี โดยสันนิษฐานวา
เครื่องดนตรีชนิดน้ี เคยถูกนํามาใชประกอบการเลนนาฏกรรมชนิดหน่ึง จึงเรียกวาโขลตามช่ือของ
เครื่องดนตร ี

คําวา โขน ในภาษาอิหราน หมายความถึง ตุกตาหรือหุน ซึ่งใชสําหรับประกอบ 
การแสดง โดยมีผูขับรองและใหเสียงแทนตัวหุน เรียกวาควานหรือโขน มีความคลายคลึงกับผูพากย
และผูเจรจาของการแสดงโขนในปจจุบัน 
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คําวา โขน ในภาษาเขมร เปนการกลาวถึงโขนในพจนานุกรมภาษาเขมร  
ซึ่งหมายความถึง ละคร แตเขียนแทนวา ละโขน ที่หมายความถึง การแสดงมหรสพอยางหน่ึง 

จากขอสันนิษฐานตางๆ ยังไมสามารถสรุปไดวา โขนเปนคํามาจากภาษาใด 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2545 ระบุความหมายของโขนเอาไววา “โขน หมายถึง  
การเลนอยางหน่ึงคลายละครรํา แตเลนเฉพาะในเรื่องรามเกียรต์ิ โดยผูแสดงสวมหัวจําลองตาง ๆ  
ที่เรียกวา หัวโขน” หรือหมายความถึง ไมใชตอเสริมหัวเรือทายเรือใหงอนเชิดข้ึนไปที่เรียกวาโขนเรือ 
หรือใชสําหรับเรียกเรือชนิดหน่ึงที่มีโขนวา เรือโขน เชน เรือโขนขนาดใหญนอยเหลือหลายในลิลิต 
พยุหยาตรา หรือหมายความถึง สวนสุดทั้งสองขางของรางระนาดหรือฆองวงใหญที่มีลักษณะงอนข้ึน
วาโขน 

ในสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราช ไดมีการกลาวถึงโขนโดยลาลูแบร (De La 
Loubere) เอาไววา “โขนน้ัน เปนการรายรําเขาๆ ออกๆ หลายคํารบ ตามจังหวะซอและเครื่องดนตรี 
อยางอื่นอีก ผูแสดงน้ันสวมหนากาก (หัวโขน) และถืออาวุธ แสดงบทหนักไปในทางสูรบกันมากกวา
จะเปนการรายรํา และมาตรวาการแสดงสวนใหญจะหนักไปในทางโลดเตนเผนโผนโจนทะยาน และ
วางทาอยางเกินสมควรแลว นานๆ ก็จะหยุดเจรจาออกมาสักคําสองคํา หนากาก (หัวโขน) สวนใหญ
น้ันนาเกลียด เปนหนาสัตวที่มีรูปพรรณวิตถาร (ลิง) หรือไมเปนหนาปศาจ (ยักษ) ซึ่งเปนการแสดง
ความเห็นตอมหรสพในอดีตของชาวไทยในสายตาของชาวตางประเทศ” 

การแสดงโขนโดยทั่วไปนิยมแสดงเรื่องรามายณะหรือรามเกียรต์ิ ในอดีต  
กรมศิลปากรเคยจัดแสดงเรื่องอุณรุท แตไมไดรับความนิยมมากเทากับการแสดงเรื่องรามเกียรต์ิ  
มีหลายสํานวน ทั้งที่มีการประพันธข้ึนในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร โดยเฉพาะ 
บทประพันธในสมัยรัตนโกสินทร นิยมแสดงตามสํานวนของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
ซึ่งกรมศิลปากรไดปรับปรุงเปนชุดเปนตอนสําหรับแสดงเปนโขนฉาก ในสมัยของพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ก็เคยทรงพระราชนิพนธบทรองและบทพากยไวถึง 6 ชุด ไดแก ชุดนางสีดาหาย 
ชุดเผากรุงลงกา ชุดพิเภกถูกขับ ชุดจองถนน ชุดประเดิมศึกลงกา และชุดนาคบาศ 

แตเดิมน้ัน การแสดงโขนจะไมมีการสรางฉากประกอบการแสดงตามทองเรื่อง  
การดําเนินเรื่องราวตาง ๆ เปนแบบจินตนาการถึงฉากหรือสถานที่ในเรื่องราวเอง การจัดฉากในการแสดง
โขนเกิดข้ึนครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยที่ทรงคิดสรางฉาก
ประกอบการแสดงโขนบนเวทีข้ึน คลายกับการแสดงละครดึกดําบรรพที่สมเด็จเจาฟากรมพระยา 
นริศรานุวัดติวงศ ทรงคิดข้ึน 

2.3.2  พัฒนาการของโขนในฐานะศิลปะประจําชาติ (ฐาปนีย  สังสิทธิวงศ) 
การแสดงโขนในประเทศไทย มีกลาวไวต้ังแตหลังสถาปนากรุงศรีอยุธยา เมื่อป  

พ.ศ. 1893 แลวไดมีการจัดพระราชพิธีอินทราภิเษกที่มีการเลนเกี่ยวของกับชักนาคดึกดําบรรพที่เช่ือกันวา
เปนการแสดงโขนโรงใหญชนิดหน่ึง มิไดจัดใหมีข้ึนทุกรัชกาล หลักฐานที่ไดมีการบันทึกอยูในพระราช
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาจะมีประมาณ 3 ครั้ง สวนคํา วา “โขน” เริ่มปรากฏช่ือเปนครั้งแรกในสมัย
สมเด็จพระนารายณมหาราช สันนิษฐานวาในอดีต โขนแสดงกลางสนามมากอนเหมือนแบบปจจุบันที่
เรียกวา “โขนกลางแปลง” และไดรับความนิยมตลอดมา การแสดงโขนอาจเปนลักษณะโขนหลวง ที่
เปนของพระราชสํานัก ซึ่งบุคคลภายนอกไมสามารถนํามาฝกหัดได จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จ  
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พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระองคจะเปนผูทรงอุปถัมภและสงเสริมการแสดงโขนข้ึนเปน 2 ระยะ คือ 
สมัยเปนพระบรมโอรสาธิราช โปรดใหมหาดเล็กในพระองคฝกหัดโขนสมัครเลน และสมัยเสด็จข้ึน
ครองราชยแลว ทรงสงเสริมการแสดงโขน คือ จัดต้ังกรมมหรสพ อุปถัมภศิลปนโขนใหรับราชการ 
ตามควรแกคุณวุฒิ และจัดต้ังโรงเรียนพรานหลวงซึ่งเคยเรียกวา “โรงเรียนทหารกระบี่หลวง” เปน
โรงเรียนที่ใหความรูทั้งทางสามัญ และศิลปะวิทยาการแกกุลบุตร กุลธิดารุนตอมา เพื่อปลูกฝงศิลปน
ใหมั่นคง หลังจากที่พระองคเสด็จสวรรคต โรงเรียนพรานหลวงและกรมมหรสพ ตองลมเลิกไป ทําให
ศิลปะการแสดงโขนและละครไมไดรับความนิยมสิ่งของตางๆ สูญหายไปเปนจํานวนมาก จะมีเพียง
บางสวนที่นํามาเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ตอมา พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณารับปพาทยหลวงและวงดนตรีสากลไวในพระราชสํานัก กรมมหาดเล็กและกรมมหรสพ 
โดยใหสังกัดอยูในกระทรวงวัง แตงต้ังพระยานัฏกานุรักษกลับเขารับราชการเปนผูกํากับกรมปพาทย
และโขนหลวงฝกหัดศิลปะการแสดงโขนละครแกกุลบุตรกุลธิดาอีกครั้งหน่ึง ในป พ.ศ. 2478 รัฐบาล
ไดโอนงานชางกองวังนอกและกรมมหรสพเขาสังกัดกรมศิลปากร และแมจะปรากฏหลักฐานพียงเล็กนอย
เกี่ยวกับความเปนมาของโขน แตจากการศึกษาคนควาของธนิต  อยูโพธ์ิ ทําใหสามารถทราบถึง
รูปแบบของการแสดงโขนในยุคหลัง ดังน้ี 

โขนเปนการแสดงที่ไดรับความนิยมมาโดยตลอด ต้ังแตในอดีตจนถึงปจจุบัน มักนิยม
แสดงเปนมหกรรมบูชาเจานายช้ันสูง เชน แสดงในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพ  
แสดงเปนมหรสพสมโภช เชน ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และแสดงเปนมหรสพเพื่อความบันเทิง 
ในโอกาสทั่วไป นิยมแสดงเพียง 3 ประเภท คือ โขนกลางแปลง โขนหนาจอและโขนฉาก สําหรับ 
โขนน่ังราวหรือโขนโรงนอกไมนิยมจัดแสดง เน่ืองจากเปนการแสดงโขนที่มีแตบทพากยและบทเจรจา
เทาน้ัน ไมมีบทรอง ใชราวไมกระบอกแทนเตียงสําหรับน่ัง และโขนโรงในซึ่งเปนศิลปะที่โขนหนาจอ
นําไปแสดง แตเดิมไมมีองคประกอบจํานวนมาก ตอมา ภายหลังเมื่อมีความตองการในการแสดงมากข้ึน 
โขนจึงมีวิวัฒนาการพัฒนาเปนลําดับ แบงเปน 5 ประเภทคือ โขนกลางแปลง โขนโรงนอกหรือโขนน่ังราว 
โขนโรงใน โขนหนาจอ โขนฉาก นอกจากประเภทของโขนตาง ๆ ทั้ง 5 ประเภทแลว ยังมีการแสดง 
“โขนนอกตํารา” ซึ่งกรมศิลปากรไมจัดใหรวมอยูในประเภทของโขน ไดแก โขนสด โขนหนาไฟ  
โขนนอนโรง โขนชักรอก 

2.3.3  รูปแบบและลักษณะของการแสดงโขน 
โขน เปนนาฏศิลปช้ันสูงอยางหน่ึงของไทย เดิมผูแสดงโขนทุกตัวจะตองสวมหัวโขน

ปดหนาทั้งหมด จึงตองมีผูทําหนาที่พากยเจรจา แทนเรียกวาคนพากยโขน ตอมาไดวิวัฒนาการดาน
การแตงหนานิยมใหตัวพระและตัวนางใชการแตงหนาอยางละครแทนการสวมหัวโขนปดหนาทั้งหมด 
แตถึงอยางน้ัน ก็ไมพูดสงเสียงเจรจาดวยตัวเองและที่นาสังเกต คือ โขนจะเปนศิลปะการแสดงที่เนน
รูปแบบของการเตนเปนหลัก นิยมจัดแสดงเฉพาะงานพิธีสําคัญ รูปแบบที่เปนเฉพาะตัวอยางหน่ึงก็คือ 
การแตงกายเลียนแบบเครื่องทรงของพระมหากษัตริย หรือที่เรียกวาแตงกายยืนเครื่อง มีระเบียบ 
ธรรมเนียมในการแสดงที่เครงครัด ดําเนินเรื่องคอนขางชา 
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2.3.4  ตัวละครในการแสดงโขน 
ตัวละครในการแสดงโขน มี 4 ประเภท คือ ตัวพระ นาง ยักษ และลิง 
1)  ตัวพระ ผูแสดงที่เปนมนุษยทั้งผูหญิง ผูชาย และเทวดา ซึ่งไดแก พระราม  

พระลักษณ พระพรต พระสัตรุต พระอิศวร พระนารายณ พระพรหมในปจจุบันน้ีมักสวมเพียงชฎา 
ไมไดสวมหัวโขนปดหนาดังสมัยโบราณ เพียงแตชฎาของเทพเจาตางๆ น้ันจะสามารถสงัเกตไดจากลกัษณะ
ของชฎาน้ันๆ เชนพระพรหมจะสวมชฎาที่มีพระพักตรอยู 4 ดาน พระอินทรจะสวมชฎายอดเดินหน 
เปนตน  

2)  ตัวนาง ตัวละครตัวนางในเรื่องรามเกียรต์ิน้ันมีทั้งที่เปนมนุษย ปลา นาคแตละตัว
จะบอกชาติกําเนิดดวยการสวมศีรษะ และหางเปนสัญลักษณ ตัวนางในโขนและละครรําน้ันมี 2 
ประเภท คือ นางกษัตริย ซึ่งมีลีลาและอิริยาบถแสดงถึงความนุมนวลแลดูเปนผูดี กับนางตลาด ซึ่งจะ
มีบทบาททาทางกระฉับกระเฉง วองไว สะบัดสะบิ้ง ผูที่จะรับบทนางตลาดไดจะตองเปนผูที่มี 
ความเช่ียวชาญทางนาฏศิลปมากกวาผูที่แสดงเปนนางกษัตริย ผูที่จะหัดแสดงเปนตัวนางจะคัดเลือก 
ผูที่มีลักษณะคลายตัวพระ แตตองมีใบหนางามกิริยาทาทางนุมนวลอยางผูหญิง 

3)  ตัวยักษ ตัวยักษจะตองมีลักษณะสูง วงเหลี่ยมตลอดจนการทรงตัวตองดู
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 สวมเสื้อแขนยาวปกด้ิน และเลื่อม มีอินทรธนูที่ไหลสวนลางสวม  

สนับเพลา ไวขางในนุงผายกจีบโจงไวหางหงสทับสนับเพลา ดานหนามีชายไหวชายแครงหอยอยู 
ศีรษะสวมชฎาสวมเครื่องประดับตางๆ เชน กรองคอ ทับทรวง ตาบทิศ ปนเหนง ทองกร กําไลเทา 
เปนตน  

2)  ตัวนาง สวมเสื้อแขนสั้นเปนช้ันในแลวหมสไบทับ ทิ้งชายไปดานหลังยาวลงไป
ถึงนองสวนลางนุงผายกจีบหนา ศีรษะสวมมงกุฎ รัดเกลาหรือกระบังหนาตามแตฐานะของตัวละคร 
ตามตัวสวมเครื่องประดับตางๆ เชน กรองคอสังวาล พาหุรัด เปนตน  

3)  ตัวยักษ แบงออกเปนระดับตางๆ คือ พญายักษ เสนายักษ และเขนยักษ  
พญายักษ เชน ทศกัณฐ อินทรชิต ไมยราพ พิเภก สหัสเดชะ แสงอาทิตย จะนุงผาเยียรบับทับสนับเพลา
เชนเดียวกันกับตัวพระแตไมไวโจงหางหงส แตจะมีผาปดกนหอยลงมาจากเอว เครื่องประดับสวนใหญ
เชนเดียวกันกับตัวพระ เพียงแตมีเพิ่มข้ึนอีกอยางหน่ึง คือ ตัวพญายักษช้ันผูใหญ เชน ทศกัณฐ มักจะ
มีรัดอกคาดอยูดวย เสนายักษนุงผาเกี้ยว นอกน้ันก็เหมือนพญายักษ 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
ในเรื่องรามเกียรต์ิ แตไมมีอินทรธนูนุงผาไมจีบโจงหางหงส มีผาปดกนหอยเอวลงจากดานหลัง
เชนเดียวกับยักษและมีหางหอยอยูขางใต ผาปดกน เฉพาะตัวมัจฉานุมีหางเปนปลาผิดจากลิงอื่นๆ  
ลิงเหลาน้ีแตละตัวมีหัวโขนเฉพาะของตัว ทั้งที่เปนมงกุฎยอดตางๆ และทั้งที่ไมมีมงกุฎเรียกวา “ลิงโลน” 
เสื้อลิงน้ันใชด้ินและเลื่อมปกทําเปนเสนขด สมมติวาเปนขนตามตัวของลิง ไมทําเปนลายดอกอยางเสือ้
ตัวพระหรือยักษ และไมมีอินทรธนู เขนลิงสวมเสื้อแขนยาวผาธรรมดา กรองคอก็เปนผาธรรมดา  
นุงกางเกงคาดเข็มขัดมีหางและผาปดกน สวมศีรษะเขนลิง 

5)  ตัวเบ็ดเตล็ด ไดแก ตัวละครอื่นๆ เปนตนวา ฤๅษีตางๆ เชน พระวสิษฐ  
พระสวามิตร พระโคบุตร เปนตน ลวนแตงกายแบบฤๅษีเชนเดียวกับเรื่องอิเหนาแตศีรษะคงสวม
หัวโขน เปนประจําชางเอราวัณ สวมศีรษะชางสามเศียร สีขาวมงกุฎยอดนํ้าเตา สวนชางธรรมดา  
ก็ใชเชนเดียวกับในเรื่องอิเหนา มาอุปการสวมหนามาสีดํา ปากแดง สวนมาลากราชรถอื่นๆ มีศีรษะมาสวม 
มีหลายสีครอบไวเหนือกระหมอมหรืออาจใชมาแผงหอยไวที่ขางลําตัว นอกจากน้ี ก็มีตัวเบ็ดเตลด็อืน่ๆ 
ซึ่งลวนแตสวมศีรษะสัตวโดยไดจําลองเลียนแบบลักษณะของจริงมาหรือประดิษฐใหตรงกับในบท เชน 
กวางทอง พญาครุฑเหย่ียว ปลา พญานาค มหิงสา เปนตน 

2.3.6  วิธีดูโขน 
โขนเปนละครใบ การจะดูโขนใหรูเรื่องและเขาใจน้ัน เราจะตองรู “ภาษาโขน” 

ภาษาโขนโดยปกติ แบงภาษาออกเปน วัจนภาษา (ภาษาที่มีถอยคํา) กับ อวัจนภาษา (ภาษาที่ไมมี
ถอยคํา) ภาษาที่ไมมีถอยคํา เชน ภาษาทาทาง ทารํา เครื่องหมายตางๆ ในวงการโขน เรียกภาษา 
ทารําเหลาน้ีวา”นาฏยศัพท” ผูชมจึงตองดูการแสดงทาทาง ซึ่งจะบอกความหมาย ความรูสึก 
ความคิดตางๆ ไดทุกอยาง ภาษาทาทางของโขน จําแนกไดเปน 3 ประเภท คือ 

1)  ทาที่ใชแทนคําพูด เชน รับ ปฏิเสธ 
2)  ทาที่ใชเปนอิริยาบถ และกิริยาอาการ เชน เดิน ไหว ย้ิม รองไห 
3)  ทาที่แสดงถึงอารมณภายใน เชน รัก โกรธ ดีใจ เสียใจ นอกจากภาษาของ 

ทารําแลว ยังมีภาษาของเพลงหรือดนตรีที่ประกอบการแสดโขนจะสื่อใหเขาใจวาตอนน้ัน ตัวแสดงจะ
ทําอะไร เชน เดิน เหาะ ยกทัพ เกี้ยวพาราสี เพลงเปนสื่อที่จะบอกใหเราเขาใจอากัปกิริยาของ 
ตัวละคร ฉะน้ัน หนาพาทยตางๆ ที่ใชในการแสดงโขนจึงมีความสําคัญมาก ถาผูชมเขาใจนาฏยศัพท 
และเขาใจเพลงแลว ก็จะสามารถดูโขนไดอยางเขาถึงรส ถึงอารมณ ซาบซึ้ง และสนุกสนาน 

ทั้งน้ี นอกจากผูชมจะไดรับทั้งความรูและความบันเทิงแลว “การแสดงโขน” แตละตอน
ยังใหแงคิด คติเตือนใจ คุณธรรม และจริยธรรมตางๆ ที่สามารถนําไปประยุกตใชในการใช
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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” เอกลักษณไทยน้ี
ใหดํารงอยูตลอดไป 

2.3.7  โอกาสในการแสดงโขน 
1)  แสดงเปนมหกรรมบูชา เชน ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ หรือพระศพ 

พระบรมอัฐิหรืออัฐิเจานาย ตลอดจนศพขุนนางหรือผูใหญเปนที่เคารพนับถือทั่วไป 
2)  แสดงเปนมหรสพสมโภช เชน ในงานฉลองปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ พระพุทธบาท 

พระแกวมรกต พระอาราม หรือสมโภชเจานายทรงบรรพชา สมโภชในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมโภชในงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมโภชวันประสูติเจานายที่สูงศักด์ิเปนตน 

3)  แสดงเปนมหรสพเพื่อความบันเทิงในโอกาสทั่วๆ ไป 
โขนเปนนาฏศิลปช้ันสูงของไทยที่เปนเอกลักษณของไทยอยางแทจริง จะมาจาก

ประเด็น ดังน้ี 
1)  เรื่องที่แสดง เรื่องที่ นํามาแสดงโขน เปนวรรณคดีที่สําคัญของไทย คือ  

เรื่องรามเกียรต์ิ ซึ่งพระมหากษัตริยของไทยหลายพระองคไดทรงพระราชนิพนธเรื่องรามเกียรต์ิเปน
วรรณคดีที่เรียบเรียงจากเคาโคลงและเน้ือหาของมหากาพยรามายณะของอินเดีย ซึ่งกลาวถึง  
พระนารายณ เทพเจาสําคัญในศาสนาฮินดูที่อวตารมาเปนพระราม เพื่อปราบปรามทศกัณฐในกลียุค 
และยังถือวา รามายณะน้ีเปนคัมภีรช้ันรองที่มีความสําคัญของชาวฮินดูดวย ดังน้ัน เรื่องที่นํามาแสดงโขน
จึงเปนเรื่องของเทพเจา และพระมหากษัตริยเปนผูพระราชนิพนธ จึงเหมาะสมที่จะกลาวไดวาโขน
เปนนาฏศิลปไทยช้ันสูง 

2)  เครื่องแตงกาย เครื่องแตงกายในการแสดงโขน คือ เครื่องแตงตัวซึ่งเรียกวา 
แตงกายยืนเครื่องโขนไดจําลองรูปแบบเครื่องตนอันเปนเครื่องทรงของพระมหากษัตริยที่ใชทรง 
ในเวลาประกอบพระราชพิธีสําคัญๆ และหัวโขน เปนเครื่องแตงกายที่สําคัญที่สุดช้ินหน่ึง มีกรรมวิธี
การสรางที่ตองอาศัยความชํานาญ ความประณีต และฝมือในการปนหุนติดพิมพเขียนลวดลาย  
ปดทองประดับเพชร เปนงานหัตถศิลปอยางหน่ึงในงานชางสิบหมูของไทยที่สืบทอดกันมาแตโบราณ 

3)  ผูแสดงโขนจัดเปนราชูปโภคสําหรับกษัตริยอยางหน่ึง เปนการแสดงของ 
ราชสํานักซึ่งชาวสามัญทั่วไป สามัญชนไมไดรับพระราชบรมราชานุญาติใหมีโขนเลนเปนของตนเองได 
ดังน้ัน ผูที่มีโอกาสไดฝกหัดเปนผูแสดงโขนแตเดิมจึงเปนเฉพาะบรรดาพระบรมวงศานุวงศ เจานาย
และขันนางในราชสํานักเทาน้ัน นอกจากน้ีการฝกหัดเปนผูแสดงโขนน้ันมีข้ันตอน จารีต และแบบแผน
ที่ผูเรียนตองปฏิบัติอยางเครงครัด ตองมีความอดทนและใชเวลาในการฝกที่ยาวนานจึงจะสามารถ
ออกแสดงได จึงมิใชเรื่องงายที่จะฝกหัดเปนผูแสดงโขน 

4)  ดนตรีประกอบการแสดง วงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดงโขน คือ วงปพาทย 
ซึ่งจัดเปนวงดนตรีที่ เปนเอกลักษณประจําชาติของเรา นอกจากน้ี นักดนตรีจะตองเปนผูมี
ความสามารถและประสบการณสูง เพราะในการแสดงโขนน้ันจะตองบรรเลงเพลงประกอบการขับรอง 
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บรรเลงเพลงหนาพาทยประกอบอากัปกิริยาของตัวโขน ในตอนที่สําคัญ เชน พระรามเขาสวนพระพิราพ 
จะตองมี ตัวแสดงที่ออกรําเพลงหนาพาทยสูงสุดของนาฏศิลปและดนตรีไทย คือ เพลงหนาพาทยองค
พระพิราพ ซึ่งมีใชเฉพาะในการแสดงโขนและประกอบพิธีไหวครูเทาน้ัน 

5)  ภาษาที่ใชในการแสดงโขน บทการแสดงโขนซึ่งปรมาจารยดานนาฏศิลปไทย 
ไดประพันธข้ึนใชสําหรับแสดง มีรูปแบบเปนงานรอยกรอง ไดแก กลอนแบบบทละคร บทพากยที่แตง
เปนกาพย และคําเจรจาที่แตงเปนราย การเลือกใชคําจะใชคําที่มีความหมายลึกซึ้ง คํายากที่ตองแปล
และมีการใชคําราชาศัพทมาก และโดยเฉพาะผูพากยเจรจาแทนตัวโขนน้ันจะตองมีความสามารถ 
มีไหวพริบปฏิภาณอยางสูงที่จะเจรจาโตตอบ กระทู และดนสดไดอีกดวย 

6)  โอกาสและสถานที่แสดง โขนเปนนาฏศิลปไทยที่หาชมไดยาก เน่ืองจากแตเดิม 
มีไดเฉพาะพระมหากษัตริยเทาน้ันและมีเลนกัน แตในพระราชฐานโอกาสที่ประชาชนทั่วไปจะไดชมจงึ
มีนอย หากจะไดชมโขนแตละครั้งก็ตองเปนโอกาสสําคัญๆ เชน ในงานพระราชพิธีโสกันต งามสมโภช
พระราชเศวตคชาธารหรือในงานอวมงคล เชน ในงานพระราชพิธีพระบรมศพ เปนตน 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน นับวามีนํ้าหนักมากพอที่ยอมรับไดวา โขนเปนนาฏศิลป
ช้ันสูงของชาติโดยแท เปนสมบัติมรดกภูมิปญญาสําคัญของชาติ ซึ่งปจจุบัน เรามีโอกาสไดชมงายข้ึนกวา
ในอดีต 

 
2.4  แนวคิดเรื่องการทูตทางวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) และ Soft Power  

การทูตทางวัฒนธรรม (cultural diplomacy) เปนการใชมิติวัฒนธรรมในการเสริมสราง
และพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศอยางเปนรูปธรรม ซึ่งเปนการใชความสัมพันธดานวัฒนธรรม
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบายตางประเทศใหบรรลุผลประโยชน
แหงชาติ ทั้งทางดานการเมืองและเศรษฐกิจ ดังน้ี 

 1) ใชเปนเครื่องมือเสริมสรางภาพลักษณที่ดีแกประเทศไทยและเสริมสรางความนิยมไทย  

2)  ใชเปนเครื่องมือในการสงเสริมและกระชับความสัมพันธทั้งทางดานเศรษฐกิจและ

การเมือง 

3)  ใชเปนเครื่องมือสงเสริมความสัมพันธทางการคา การลงทุน การทองเที่ยวกับมิตรประเทศ

และประเทศคูคาสําคัญ  
รัฐบาลในปจจุบันไดเนนความสําคัญของการทูตทางวัฒนธรรม โดยจะตองรวมมือกัน

ผลักดันใหเกิดการสงเสริมภาพลักษณของประเทศ รวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจควบคูกับการพัฒนา
ทางสังคม และการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศอยางมีทิศทางอันจะนําไปสูการเสริมสราง
ความเขมแข็งของประเทศไทย โดยที่การทูตทางวัฒนธรรมเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน จึงจําเปนตอง
ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศในการวางแผนงานที่สอดคลองและดําเนินไป
ในทิศทางเดียวกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ  

Joseph S. Nye นักวิชาการดานรัฐศาสตรชาวอเมริกันจากมหาวิทยาลัย Harvard อันเปน
จุดเริ่มตนของแนวความคิดและการศึกษาเกี่ยวกับ Soft Power และเปนพื้นฐานแนวคิดที่ผูศึกษา 
จะนํามาใชในการศึกษาครั้งน้ีน้ันปรากฏข้ึนครั้งแรกในป ค.ศ. 1990 โดยไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
เรื่องน้ีไวในหนังสือ Bound to Lead: The Changing Nature of American Power และบางสวน
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ของหนังสือไดถูกตีพิมพในนิตยสาร Foreign Policy ในปเดียวกันในช่ือ “Soft Power” บทความน้ี 
มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและอธิบายบทบาทและอํานาจของสหรัฐอเมริกาในยุคหลังสงครามเย็น  
ที่ไดเปลี่ยนแปลงไป โดยเห็นวา อํานาจที่ทําใหสหรัฐอเมริกาเปนชาติที่เขมแข็งที่สุดในขณะน้ัน สาเหตุ
ไมใชเพียงเพราะความเปนผูกุมอํานาจทางการทหารและเศรษฐกิจเทาน้ัน แตยังรวมไปถึงอํานาจอืน่ใน
มิติที่สามดวย ซึ่งอํานาจอื่นน้ีเองที่ Nye เรียกวาเปน Soft Power  

ในอดีต การจะดูวาประเทศใดมีอํานาจแข็งแกรง มักจะพิจารณาจากความเขมแข็งในการทํา
สงครามหรือความย่ิงใหญของกองกําลังทางทหาร อยางไรก็ดี ลักษณะของอํานาจที่เคยมีอยูเดิม  
ไดเปลี่ยนแปลงไปแลวในปจจุบัน โดยไมไดใหความสําคัญกับอํานาจทางการทหาร แตใหความสําคัญ
กับปจจัยทางดานเทคโนโลยี การศึกษา และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเปนสิ่งที่ทวีความสําคัญ
มากย่ิงข้ึน แมวากําลังทางการทหารจะยังคงเปนกําลังสูงสุด แตการใชกําลังทางทหารในปจจุบัน  
มีคาใชจายสูงข้ึน รวมทั้งทาทีตอบสนองจากประเทศอื่นๆ ซึ่งสวนใหญเปนไปในทางลบตอการใชกําลัง
ก็มีมากข้ึน จึงสงผลใหการใชอํานาจในดานอื่นๆ เชน การสื่อสาร ทักษะทางดานองคกรหรือสถาบัน 
และการจัดการในการพึ่งพาอาศัยกัน (manipulation of interdependence) มีความสําคัญมากข้ึน  

Nye ไดเสนอความเห็นวา เน่ืองจากในปจจุบัน การใชอํานาจในลักษณะเดิมทําไดยากข้ึน 
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 ไดอธิบายเพิ่มเติมถึงความหมายที่ชัดเจนมากข้ึน โดย

อธิบายวา Soft Power คือ “ความสามารถที่จะไดในสิ่งที่ตองการโดยใชการจูงใจมากกวาการใชกําลัง
ขูเข็ญหรือการจายเงิน” Soft Power เกิดข้ึนมาจากความพึงพอใจในวัฒนธรรม อุดมคติทางการเมือง 
และนโยบายของประเทศ เมื่อใดที่นโยบายของเราถูกมองวาเปนสิ่งที่ถูกตองชอบธรรมในสายตาของ
ผูอื่นก็นับเปนการเพิ่ม Soft Power ของเราใหมากข้ึน และเมื่อเราสามารถทําใหผูอื่นช่ืนชมใน
แนวความคิดของเราได เราก็ไมเปนตองใชกําลังขูเข็ญหรือจูงใจโดยใชผลประโยชนมากมายเพื่อ
เปลี่ยนแปลงผูอื่นใหคิดไปในทิศทางเดียวกับเรา ทั้งน้ี ที่มาของ Soft Power มีอยู 3 แหลง คือ  

1)  วัฒนธรรม (Culture) หมายความวา หากวัฒนธรรมของประเทศหน่ึงมีความสอดคลอง
กับผลประโยชนและคานิยมของประเทศอื่นๆ โอกาสที่วัฒนธรรมดังกลาวจะกลายเปน Soft Power 
ของประเทศน้ันก็จะมีมากข้ึน ซึ่งชองทางที่ทําใหวัฒนธรรมของประเทศหน่ึงเปนที่รูจักในประเทศอืน่ๆ 
มีหลายรูปแบบ อาทิ โดยผานสินคาทางวัฒนธรรม การคา การเย่ียมเยือน การติดตอสื่อสาร การ
แลกเปลี่ยน และการทองเที่ยว 

2)  แนวความคิดทางการเมือง (Political Values) หากประเทศหน่ึงมีคานิยมทางการเมือง
ที่สอดคลองกับประเทศอื่นๆ Soft Power ของประเทศน้ันๆ ก็จะเพิ่มข้ึน เชน การมีคานิยมทาง
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การเมืองที่ไมตองการแทรกแซงกิจการภายในระหวางกัน หรือการยอมรับนับถือในประวัติศาสตรของ
ประเทศเพื่อนบาน เปนตน ในทางกลับกัน หากคานิยมของประเทศดังกลาวขัดกับคานิยมของ
ประเทศอื่นๆ อยางชัดเจน Soft Power ของประเทศน้ันก็จะลดลง 

3)  นโยบายตางประเทศ (Foreign Policies) ถาประเทศหน่ึงดําเนินนโยบายตางประเทศที่
มีความโดดเดน เชน มีนโยบายที่เนนความเทาเทียม เคารพในการแสดงออกของประเทศที่เล็กกวา  
รักสันติภาพและเคารพในสิทธิมนุษยชน โอกาสที่ประเทศดังกลาวจะสราง Soft Power ใหเกิดข้ึนก็
จะมีมากกวาประเทศที่ดําเนินนโยบายตางประเทศที่กาวราว ไมสนใจทาทีของประเทศอื่นๆ 

อยางไรก็ดี Soft Power ไมวาจะมาจากแหลงใดก็ตาม ตองประกอบไปดวยความถูกตอง
ชอบธรรม จึงจะกระตุนใหเกิดความคลอยตามและกระทําตาม 

2.4.1  แนวคิดในการใชศิลปะการแสดงเพ่ือสรางภาพลักษณและความสัมพันธระหวาง
ประเทศ: กรณีสหรัฐอเมริกาใชศิลปะการแสดงเปนสื่อสรางภาพลักษณและความสัมพันธท่ีดี
ในชวงสงครามเย็น 

การทูตวัฒนธรรมเปนรูปแบบของ Soft power ที่มีจุดมุงหมายเพื่อแบงปน
ความคิดและคุณคาทางศิลปะกับประเทศอื่นๆ ในปจจุบัน การทูตวัฒนธรรมมีความสําคัญมากข้ึนใน
การสรางการเช่ือมโยงระหวางวัฒนธรรมและการยอมรับในความหลากหลายและความคิดเห็นที่
แตกตางใน สังคมโลก ศิลปะการแสดงเปนวิธีการหน่ึงในการเสริมสรางความเขาใจอันดีทั้งในยามสันติ
และในภาวะตึงเครียด หลายประเทศมีรูปแบบการแสดงที่เปนเอกลักษณและแสดงถึงวัฒนธรรม
ประจําชาติ อาทิ บัลเลตของรัสเซีย การเตนซัลซาของคิวบา การเตนและดนตรี Bachata ของ
โดมินิกัน ดวยเหตุน้ี ศิลปะการแสดงจึงถูกใชเพื่อสงเสริมความสัมพันธทางการทูต โดยมีตัวอยางที่ชัดเจน
เมื่อสหรัฐอเมริกาใชศิลปะการแสดงเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเปนเครื่องมือในการสราง
ภาพลักษณที่ดี ในฐานะประเทศประชาธิปไตยและมีเสรีภาพอยางสรางสรรค เพื่อตอบโตสหภาพโซเวียต 
ในชวงสงครามเย็น ในชวงทศวรรษที่ 50 ถึง 80 

ในยุคสงครามเย็น รัฐบาลสหรัฐอเมริกามีนโยบายตอตานคอมมิวนิสตแบบแข็งกราว 
(aggressive) ขณะเดียวกัน ก็มีความพยายามที่จะเสริมสรางความสมัพันธกับเอเชียเพื่อปองกันการแพร 
กระจายของลัทธิคอมมิวนิสต ความตึงเครียดทางการเมืองทําใหการเจรจาตอรองโดยตรงไมไดผล  
และการเลือกที่จะใชกําลังทหาร ยอมเกิดการตอบโตและกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตชาวอเมริกัน 
รัฐบาลของประธานาธิบดีไอเซนฮาวร จึงไดใชการทูตวัฒนธรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับผูคนใน
ตางประเทศ โดยไดกอต้ังองคกร American National Theatre Academy (ANTA) ซึ่งมีภารกิจเพื่อ
สนับสนุนการจัดแสดงศิลปะในสหรัฐอเมริกาและตางประเทศ ในชวงเวลาเดียวกัน ไดมีการจัดงาน
เทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติหลายแหง และการจัดประชุมสหประชาชาติเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การแลกเปลี่ยนศิลปะทั่วโลก ในสถานการณที่โลกที่เต็มไปดวยความตึงเครียดและความวุนวายทาง
การเมือง ศิลปะดูเสมือน จะเปนหัวขอเดียวที่เปนเขตปลอดการเมือง สามารถสรางการเช่ือมตอของ
สังคมมนุษย และความปรารถนาดีระหวางประเทศได 

ในป พ.ศ. 2498 ANTA ตระหนักวา จําเปนตองแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อคัดเลือก 
คณะนักแสดงซึ่งจะเปนตัวแทนของศิลปะการแสดงสมัยใหม ที่จะถูกสงไปตางประเทศ และจะตอง
ไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากผูชมชาวตางชาติ คณะกรรมการ ประกอบดวย ผูอํานวยการผลิต 
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(Producer) ที่มีช่ือเสียง ผูบริหาร และนักออกแบบทาเตน เชน Martha Hill Walter Terry และ 
Agnes de Mille คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบในการจัดสงศิลปนและคณะนาฏศิลปจํานวนมากไป
ยังยุโรป เอเชียละตินอเมริกา สหภาพโซเวียต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อสนับสนุนนโยบาย การทูตวัฒนธรรมเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของสหรัฐอเมริกาในตางประเทศ 

คณะนาฏศิลปของ Martha Graham ไดเดินทางไปแสดงใน 9 ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยประสบความสําเร็จอยางสูง ทั้งในดานการเผยแพรการแสดง และภารกิจ
ดานการทูต โดยคณะนักแสดงซึ่งไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ดวยความเช่ือวารูปแบบการแสดง
ลักษณะน้ี จะสามารถเขาถึงผูชมชาวตางชาติ และเปนตัวแทนของอุดมการณเสรีภาพและความเขมแข็ง
ของชาวอเมริกันได คณะนาฏศิลปของ Martha Graham เปดการแสดงทั้งหมดจํานวน 10 ครั้ง ใน
เมียนมา อินเดีย ปากีสถาน ญี่ปุน ฟลิปปนส ไทย อินโดนีเซีย กลุมประเทศในแหลมมลายู และศรีลังกา 
โดยจัดการแสดงเปนระยะเวลายาวนานถึง 5 เดือน หน่ึงในการแสดงที่เปนที่นิยมมากคือการแสดง
ประกอบเพลง Appalachian Spring เน่ืองจากนักวิจารณช่ืนชอบแนวคิดใหมๆ ในการนําเสนอภาพ
เกี่ยวกับพรมแดนอเมริกา รวมทั้งการออกแบบฉากของการแสดงชุดน้ี เปนผลงานของ Isamu 
Noguchi ประติมากรชาวญี่ปุนสัญชาติอเมริกัน ซึ่งตรงกับสุนทรียศาสตรของชาวเอเชีย นอกจากน้ี 
ผูชมและนักวิจารณตางช่ืนชอบการแสดงชุด Cave of the Heart และ Night Journey เน่ืองจาก
พวกเขาคุนเคยกับการดูละครและภาพยนตรที่เกี่ยวกับนิยายปรัมปรา รวมถึงการออกแบบฉากโดย 
Noguchi แมวาผูชมจะไมคุนเคยกับศิลปะแบบอเมริกัน แตพวกเขาก็ช่ืนชมในเทคนิคและเขาใจ 
ในการเลาเรื่องของ Martha Graham 

การแสดงดังกลาว ไดรับความนิยมไมเพียงแตจากเจาหนาที่ระดับสูงจากประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตเทาน้ัน แตยังรวมถึงสื่อมวลชนและนักเรียนที่เขารวมชมการแสดงและ 
การสาธิต การแสดงในครั้งน้ัน ไดรับการช่ืนชมและคําวิจารณในทางที่ดีแมแตในสื่อหลักของรัฐที่เปน
คอมมิวนิสต ถึงแมวาจะเปนศิลปะอเมริกันที่เปนตัวแทนของอิสรภาพ และมีความหมายที่จะนําเสนอ
คุณคาของระบอบประชาธิปไตย ภารกิจการแสดงในป พ.ศ. 2498 แสดงใหเห็นวาศิลปะสามารถสราง
ความสัมพันธระหวางมนุษย และความเห็นพองตองกันดานสุนทรียศาสตรระหวางวัฒนธรรมที่ไม
สามารถพบไดในทางการเมือง 

นอกจากน้ี หลังจากความสําเร็จของคณะนักแสดง Martha Graham และการแสดง
บัลเลตในยุโรปหลายครั้ง ANTA ไดตัดสินใจที่จะสงคณะนักแสดงไปยังสหภาพโซเวียตเพื่อลดอุณหภูมิ
ความขัดแยงและเปดชองทางการสื่อสารกับสหภาพโซเวียต โดยทั้งสองฝายไดแลกเปลี่ยนคณะนักแสดง
บัลเลตระหวางกันในชวงทศวรรษ 1960 เชน ฝายอเมริกันสงคณะบัลเลต American Ballet 
Theatre และ New York City Ballet ไปสหภาพโซเวียต ในขณะที่ฝายโซเวียตสงคณะบัลเลต 
Bolshoi Ballet Theatre ไปยังสหรัฐอเมริกา เปนตน 

2.4.2 การทูตวัฒนธรรมกับการใชศิลปะการแสดง “โขน” เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ
ระหวางประเทศและเผยแพรภาพลักษณไทยในตางประเทศ 

แนวความคิดเรื่องการทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) เปนกลยุทธสําคัญใน
การดําเนินงานดานตางประเทศซึ่งเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของการเมืองที่มีการตรวจสอบการใช
อํานาจกันอยูตลอดเวลา ในสวนของประเทศไทย ศิลปะการแสดงหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอยางย่ิง 
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การแสดงโขนไดทําหนาที่สื่อวัฒนธรรมที่แสดงความเปนตัวตนของชาติและอํานาจออน (soft power) 
เช่ือมความสัมพันธระหวางประเทศและเผยแพรภาพลักษณไทยในตางประเทศตลอดมา นับต้ังแต 
การกอต้ังโรงเรียนฝกหัดการแสดงโขนสังกัดกรมศิลปากร 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 และการจัดแสดงเพื่อตอนรับพระราชอาคันตุกะและอาคันตุกะอยางตอเน่ืองตลอดมา 

หากพิจารณาจากในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา โขนไทยไดปรากฏในเวทีโลกใน
โอกาส และวาระตางๆ ตามตารางในภาคผนวก  

 
2.5  สรุปกรอบแนวคิด 

การนําศิลปะการแสดงโขน ซึ่งเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของไทยและไดรับการข้ึน
ทะเบียนตามอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดขององคกรยูเนสโก 
เปนสัญลักษณของความเปนไทย สามารถสงเสริมภาพลักษณที่ดี สามารถสรางความไดเปรยีบเปนตัวเช่ือม
และสงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางประเทศได แตจําเปนตองเกี่ยวของกับหลายภาคสวนในประเทศ 
โดยการมีแนวทางที่ชัดเจน มีหนวยงานรับผิดชอบที่มีบทบาทอยางแทจริง และมีกรอบการทํางานที่
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกันในระดับประเทศ โดยผูศึกษาไดนําเอาแนวคิดเกี่ยวกับการสราง
ภาพลักษณของ Michael E. Porter เพื่อการสรางความไดเปรียบและสงเสริมภาพลักษณใหเปนที่โดดเดน
ซึ่งเปนแนวคิดของภาคธุรกิจมาผสมผสานกับแนวคิดการสรางภาพลักษณองคกรของ James R. 
Gregory and Jack G. Wiechmann และการทูตเชิงวัฒนธรรม มาใชเปนกรอบแนวทางในการศึกษา
ครั้งน้ี โดยที่จะทําใหมียุทธศาสตร หนวยงานรับผิดชอบ และการมีสวนรวมของหลายๆองคกรที่
เกี่ยวของ เพื่อขับเคลื่อนใหประเทศมีภาพลักษณที่ดีในเวทีโลก 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
บทสรุปจากการศึกษาการสงเสริมภาพลักษณไทยในมิติวัฒนธรรมกับความสัมพันธระหวาง
ประเทศดวยศิลปะการแสดง “โขน” 

การศึกษา เรื่อง การสงเสริมภาพลักษณไทยในมิติวัฒนธรรมกับความสัมพันธระหวาง
ประเทศดวยศิลปะการแสดง “โขน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาแนวทางการสงเสริม
ภาพลักษณไทยในมิติวัฒนธรรมกับความสัมพันธระหวางประเทศผานศิลปะการแสดง “โขน”  
(2) ศึกษาบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมในการสงเสริมภาพลักษณไทยในเวทีโลก และ (3) เสนอ
ยุทธศาสตรในการสงเสริมภาพลักษณไทยในมิติวัฒนธรรมในการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
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 วิธีการแสดง การแตงกาย ดนตรี ฉาก 
เสียง สี เสียง วิธีการแสดง รูปแบบการนําเสนอ แตยังคงเอกลักษณความเปนโขนตามที่สืบทอดกัน 
แตเ น่ืองจาก มีเทคโนโลยีที่ทําใหการจัดการแสดงโขนมีความวิจิตรและเขากับยุคสมัยมากข้ึน  
โดยสามารถสรุปได ดังน้ี 

 
องคประกอบ การแสดงโขนในอดีต การแสดงโขนในปจจุบัน 

บท แสดงเรือ่งรามเกยีรต์ิ และเรือ่งอุณรทุ 
มีบททีเ่ปนลายลกัษณอักษรแตยังคงใช
การทองจาํและความชํานาญตัวบทคงใช
การพากย–เจรจาและเพลงหนาพาทย
เปนหลัก 

แสดงเรื่องรามเกียรต์ิเพียงเรื่องเดียว 
มีบทเปนลายลกัษณอักษรชัดเจนพรอมทัง้
กําหนดเพลงและการเขา–ออกของตัวโขน  
ตัวบทใชทั้งการพากย–เจรจา มีเพลงหนาพาทย
และเพลงรองประกอบในการแสดงอารมณ 

ผูแสดง ใชผูชายแสดงลวน ใชผูแสดงชายจริง หญิงแท หรือบางครัง้
ผูชายลวน 

ทารํา กระบวนทารําเปนลกัษณะภูมิฐาน น่ิง 
ไมกลอมหนา กลอมตัวมากนัก 

กระบวนทารํา มีการใสอารมณ 

เครื่องแตงกาย การแสดงโขนในอดีตแตงยืนเครื่องทั้ง 
ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ ตัวลิง ตัวพระ

แตงยืนเครื่องทั้งตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ  
ตัวลิง ตัวพระและตัวยักษ สวมเสือ้แขนยาว 
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องคประกอบ การแสดงโขนในอดีต การแสดงโขนในปจจุบัน 
และตัวยักษ สวมเสื้อ แขนยาวที่ตัวเสื้อ
กับแขนคนละสีเชนตัวเสื้อสีเขียว แขน
จะเปนสีแดง ตัวแขนมีลายเปนปลอง ผา
หมของตัวนางใชผืนใหญ เมื่อสวมแลว
จะคลุมจากไหลลงมาที่ขอศอก คนพากย 
เจรจา นุงผามวงนํ้าเงิน สวมเสื้อนอก 
สีขาว ติดแผงคอสีนํ้าเงิน มีเครื่องหมาย
บอกยศและสังกัดกรม 

ที่ตัวเสื้อกบัแขนสเีดียวกัน เสื้อตัวพระปก
ดวยลวดลายกนก เสื้อตัวยักษ ปกดวย
ลวดลายหนาสิงหขบ เสือ้ตัวลงิปกดวยลาย
ทักขิณาวัฏ ผาหมตัวนางใชผืนเล็กกวา  
ในอดีต เมื่อสวมแลว จะคลุมจากไหลลงมา 
ที่ตนแขน คนพากย เจรจา มกีารแตงตัว 2 
แบบ (1) นุงผาเกี้ยว สวมเสื้อเขมขาบ สวม
หมวกหกูระตาย และ (2) นุงผามวง สวม
เสื้อราชปะแตน 

ดนตรี / เพลง ช้ันตน ตัวแสดงเตนใหสอดคลองกับ
เสียงซอและเครื่องดนตรีอื่นๆ ตอมา จึง
ใชวง ปพาทยไมแข็ง และบรรเลงเพลง
หนาพาทยประกอบการแสดง 

ใชวงปพาทย ไมแข็งบรรเลงเพลงหนาพาทย
ประกอบการแสดง และมกีารเพิ่มเพลงรอง
และเพลงบรรเลงที่บงบอกกิริยาและ
อารมณตางๆ เชน เพลงแขกลพบุรีใชใน
อารมณเศราโศก เพลงลิงโลดใชในอารมณ
โกรธ เพลงโอดใชกบักิริยารองไห เพลงตระ
นิมิตใชในการแปลงกาย เปนตน  

ฉาก ไมมีการสรางฉาก ตอมาจงึไดมีการ
สรางฉาก และกําหนดฉากใหเขากับ
เหตุการณและสถานที่ในทองเรื่องแตไม
คอยสมจริง 

มีการสรางฉากใหเขากับเหตุการณและ
สถานที่ในทองเรื่อง เพิม่มิติของการจัดวาง 
และเพิม่เติมวัสดุอุปกรณประกอบในการ
แสดงมากข้ึน โดยเขากบัยุค สมัย และ
สภาพบานเรือนตามทองเรื่อง  

แสง สี เสียง ใชแสงสีขาวเพียงสีเดียวตลอดการแสดง 
และเปนไฟโคม 

เพิม่ระบบแสง สี แสง เทคนิคพเิศษ เพื่อบง
บอกบรรยากาศตามเน้ือเรื่องและอารมณของ
ตัวโขน มีไฟราวหนา ไฟขางหลบื และ ไฟ
สปอรตไลทสองตามการเคลือ่นไหวรวมทัง้ใช
แสงกระพรบิในฉากที่แสดงอิทธิฤทธ์ิ มีการใช
หมอกควัน และมเีสยีงประกอบ เชน เสียง  
ฟารอง ฟาผา ฝนตก นกรอง เปนตน 

วิธีการแสดง แบงเปนองก เปนฉากมีการผสมผสาน 
การแสดงละครใน เริม่เปดฉาก ดวย
เพลงวา และสวนใหญจะเริม่ดวยฝาย
ทศกัณฐ 

แบงเปนองก เปนฉาก มีการผสมผสาน 
การแสดงละครใน เริม่เปดฉากดวยเพลง
อื่นๆ จะเปนฝายทศกัณฐหรือฝายพระราม
กอนก็ได 

รูปแบบการ
นําเสนอ 

การแสดงโขนอยางเดียว เปนชุดเปน
ตอนโดยใชเรื่องการศึกสงครามเปนหลัก 
เชน ศึกนาคบาศ ศึกพรหมาสตร ศึก  

หลายรูปแบบ เชน หนังใหญ หรือระบํากอน
การแสดงโขน แตยังคงแสดงเปนชุดเปนตอน
โดยใชเรื่องราวประวัติของตัวโขนต้ังแต
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องคประกอบ การแสดงโขนในอดีต การแสดงโขนในปจจุบัน 
วิรุญจําบัง กําเนิดมานําเสนอ เชน หนุมานชาญสมร  

สีดามารศรี รามาวตาร พิเภกสวามิภักด์ิ  
เปนตน 

บุคลากร เปนมหาดเล็ก/ ขาราชบรพิาร มีการ
แบงเปนศิลปนผูแสดง ผูบรรเลง  

เปนผูเรียนโขนตามหลักสูตรของวิทยาลัย
นาฏศิลป เมื่อจบหลกัสูตรแลว จึงสอบ
บรรจเุปนนาฏศิลปน ดุริยางคศิลปน และ
คีตศิลปนของกรมศิลปากร จัดแสดงและ
บรรเลงโขน 

คาตอบแทน 
(คาตัว) 

ไดรับเบี้ยหวัด และไดรบัพระราชทาน
ทินนาม เชนหลวงยงเย่ียงครู ขุนวาด
พิศวงหรือราชทินนามในสมัยรัชกาลที่ 
6 ที่พระราชทานแกคนพากย–เจรจา 5 
ตําแหนง ไดแก พจนาเสนาะ ไพเราะ
พจมาน ขานฉันทวากย พากยฉันทวัจน 
และชัดเจรจา 

ไดรับเงนิเดือนตามตําแหนง ไดรบั 
เบี้ยเลี้ยงตามสทิธ์ิราชการ หรอื เบี้ยเลี้ยงตาม
อัตราผูวาจาง หรอืไดรบัคาตอบแทนลวงเวลา 
และไดรบัเครื่องราชอสิริยาภรณ 

ผูแสดง ผูแสดงข้ึนตรงตอพระมหากษัตริย หรือ
ขุนนางที่กํากับดูแลโดยตรง ศิลปน
มักจะใชชีวิตอยูในคณะโขน มีการ
ฝกซอมกันอยางเปนประจํา โดยมีครู
ผูใหญกํากับดูแล 

ผูแสดงเปนขาราชการสังกัดกรมศิลปากร  
มีการฝกซอมการแสดง โดยมีครูถายทอด
ความรูจากรุนสูรุนตามสาขา ตัวพระ  
ตัวนาง ตัวยักษ และตัวลิง 

โอกาสที่แสดง จัดแสดงในงานที่เกี่ยวกับพระราชพิธี 
และรัฐพิธีเปนสวนใหญ 

จัดแสดงในงานที่เกี่ยวกับพระราชพิธีและ 
รัฐพิธี รวมทั้งงานแสดงเพื่อเผยแพรและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ การสาธิต
ตามสถานศึกษาตางๆ 

การ
ประชาสมัพันธ 

ใชวิธีบอกแบบปากตอปากมีชองทาง
การประชาสมัพันธนอย และ การ
สื่อสารชา 

มีการประชาสัมพันธมหีลายวิธี ดวยสื่อ
ตางๆ เชน โปสเตอร วิทยุ ทีวี เฟสบุค 
อินเตอรเน็ต เปนตน 

 
จากการศึกษาการนําการแสดงโขนไปแสดงยังประเทศตางๆ ในปจจุบัน กระทรวง

วัฒนธรรม ไดจัดสงการแสดงโขนเขารวมงานในโอกาสสําคัญตางๆ ที่เปนวาระนานาชาติ อาทิ การฉลอง
ความสัมพันธทางการทูตในระดับทวิภาคี การฉลองครบรอบมหานครตางๆ การจัดงานมหกรรมการแสดง
นานาชาติ กิจกรรมเพื่อรณรงคการสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกไมถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง
แหงสหประชาชาติ หรือเพื่อฟนฟูภาพลักษณของประเทศไทยจากการถูกตอตานของตางประเทศจาก
เหตุการณความวุนวาย/ไมสงบทางการเมือง นอกจากน้ี ยังไดจัดแสดงโขนเพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย 
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ในตางประเทศตามเสนทางตางๆ ทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะประเทศในกลุมอาเซียนซึ่งมี “โขน” 
หรือรามายณะเปนมรดกรวม เปนการเช่ือมโยง สานสัมพันธ และกระชับความสัมพันธกับประเทศ
ตางๆ โดยใชมิติทางวัฒนธรรม รวมทั้งเปนการสรางภาพลักษณใหกับประเทศไทยในความมี
สุนทรียศาสตร ในดานวรรณกรรม นาฏศิลป ดนตรี พัสตราภรณ งานชาง การออกแบบการแสดง 
สรางความเช่ือมั่น ตอคนไทยและประเทศไทยวา มีความรู ความสามารถ มีอารยธรรม เปนมิตรประเทศ 
ที่นาสมาคม รูสึก ไวเน้ือเช่ือใจ สงผลตอการเพิ่มพูนความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน  
และการทองเที่ยว ทําใหเกิดรายไดหมุนเวียนเขาประเทศ  

นอกจากน้ี ขอมูลขางตนยังสอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูล 2 กลุม คือ 
ผูบริหารระดับสูง ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเขาใจ ในบทบาทอํานาจหนาที่หรือปฏิบัติงานหรือ  
มีประสบการณในการทางานดานศิลปวัฒนธรรม นักวิชาการดานการสรางภาพลักษณจาก
สถาบันการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาทั้งจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน กลุมผูชมและสื่อ
ตางประเทศ ที่เขาชมการแสดงหรือรวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ “โขน” ในโอกาสตางๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ สรุปไดดังน้ี 

1) การสงเสริมภาพลักษณประเทศไทยโดยใชศิลปะการแสดง “โขน” เพื่อเช่ือม
ความสัมพันธระหวางประเทศ 

กลุมผูใหสัมภาษณมีความเห็นสรุปไดดังน้ี การแสดงโขนเปนการแสดงที่ชาวตางชาติ  
ใหความสนใจทุกครั้งที่จัดการแสดงทั้งในและตางประเทศ โขนเปนตนทุนทางวัฒนธรรมไทยมาแต
โบราณ โดยมีพื้นฐานเปนวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยผูกพันกับความเช่ือทางศาสนาและพิธีกรรม 
โดยเฉพาะพุทธศาสนาซึ่งมีอิทธิพลอยางย่ิงตอวิถีการดําเนินชีวิต เปนบอเกิดของการจัดงานประเพณี
ในชีวิตและการจัดงานประเพณีตามเทศกาล การแสดงโขนถือเปนสัญลักษณของการแสดงความเปน
ชนชาติไทย เปนนาฏศิลปช้ันสูงที่เกาแก เปนแหลงรวมศาสตรและศิลปดานตางๆ ของไทย ทั้งใน
แงมุมของศิลปะการแสดง ไดแก คีตศิลป ดุริยางคศิลปและนาฏศิลป และในองคประกอบของโขน  
ไมวาจะเปน วรรณศิลป จิตรกรรม วิจิตรศิลป หรืองานชางศิลปตางๆ ที่ปรากฏในศีรษะโขน 
เครื่องประดับ เครื่องแตงกาย ฯลฯ หรืออีกนัยหน่ึง รามเกียรต์ิเปนแรงบันดาลใจใหแกกวี นักเขียน ครู 
นักปน ชางสี นักดนตรี นักเตน นักแสดงหุน และนักรอง นอกจากน้ัน บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ  
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 

ดังน้ัน โขน จึงจัดอยูในฐานะศิลปะประจําชาติ และในฐานะสื่อวัฒนธรรมที่แสดงถึง
ความเปนตัวตนของความเปนชาติไทย เปนการสะทอนอํานาจแหงชาติที่เปนอํานาจละมุน (soft 
power) ดึงดูดความสนใจ และสรางการมีสวนรวม เพื่อใหสังคมนานาชาติเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่
มีตอประเทศไทยไปในทิศทางที่ดี โดยแฝงคุณคาทางวัฒนธรรม ความเช่ือทางศาสนา คานิยม 
คุณธรรมและจริยธรรม ทําใหตางประเทศเกิดความใกลชิดทางวัฒนธรรมและภาษาเพิ่ม มากข้ึน เปน
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การรูจักบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและคานิยมไทยผานการแสดงโขน จึงชวยสงเสริม
ภาพลักษณที่ดีของไทยในการเปนประเทศที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานและมีความร่ํารวยทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่ผานการฝกฝนและสั่งสม สืบทอดกันมารุนตอรุน การเผยแพรศิลปะการแสดง 
“โขน” เปนโอกาสในการประชาสัมพันธประเทศไทยใหเปนที่รูจักในตางประเทศ สรางความนิยมไทย 
สงเสริมใหเกิดความเช่ือมั่นในประเทศไทยและศักยภาพของประเทศ ขยายชองทางการติดตอ
แลกเปลี่ยนและสงเสริมปฏิสัมพันธและความสัมพันธกับประเทศตางๆ ในระดับประชาชน ไปจนถึง
ระดับรัฐบาลและระดับระหวางประเทศตอไป 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากการแสดงโขน มีปญหาดานวิธีการแสดงและกระบวนการแสดง
ที่ควรปรับปรุงเพื่อใหเกิดการพัฒนาและตอบสนองตอการเปนสื่อในการสงเสริมภาพลักษณและ
ความสัมพนัธระหวางประเทศ อาทิ ความเขาใจเน้ือหา ภาษาที่ใชในการแสดงยากตอการแปลความ 
ฝมือของผูแสดงบางคนยังไมมีความชํานาญ และบทบาทของผูแสดงไมเหมาะสมกับตัวละคร 
ทวงทํานองเพลงที่บรรเลง และการขับรองมีความเช่ืองชา ทําใหผูชมไมสามารถจับใจความและรูสึก
เบื่อหนายได ผูชมไมสามารถแยกการใชสีเสื้อผาและชนิดของศิราภรณของตัวละคร ทําใหเกิดความสับสน 
และยากตอการติดตามเน้ือหาการแสดง  

ดังน้ัน การปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอการแสดงโขนใหเขากับยุคสมัย และเหมาะสม
กับความตองการของผูชมตางชาติ จึงเปนสิ่งจําเปน เชน  

– มีการบรรยายสิ่งควรรูกอนการดูโขน เพื่อสรางองคความรูใหกับผูชมตางชาติที่มาชม
เปนครั้งแรก และเพิ่มเติมความรูใหผูชมตางชาติที่เคยชมการแสดงมาบางแลว การจัดใหมีการสาธิต
ทารํากอนการแสดง จะทําใหผูชมเขาใจในการสื่อความหมายของทารํา และเห็นถึงความสวยงามใน
การประดิษฐทารํา ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ และตัวลิง ที่แมจะรําในเพลง
เดียวกันแตก็มีทาที่แตกตางกันตามศักด์ิของตัวละครน้ันๆ นอกจากน้ี การสาธิตทารําจะทําใหผูชม
ตางชาติสามารถเขาใจถึงอารมณของตัวละครในขณะน้ันไดดี และมีอารมณรวมไปกับการแสดงมากข้ึน 

นอกจากน้ี เพื่อใหผูชมเขาใจและเขาถึงการแสดงมากย่ิงข้ึน ควรมีการอธิบายใน
ระหวางการแสดงดวยพิธีกร การข้ึนตัวว่ิงคําบรรยาย หรือสูจิบัตร เปนตน 

– การใชเทคโนโลยีสมัยใหมดาน แสง สี และรูปแบบฉากที่มีมิติสมจริงเขามาชวย  
จะทําใหการแสดงเกิดความนาสนใจมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากการแสดงโขนในปจจุบัน นิยมแสดงโขนฉาก 
ซึ่งตองการเทคโนโลยีสมัยใหมชวยใหสมจริง และสวยงามตระการตา 

– การใชนวัตกรรมหรือสื่อสมัยใหม เชน ศิลปะอิเลคทรอนิคส (electronic art) เพื่อ
สื่อสารไปยังเยาวชนคนรุนใหมทั้งในและตางประเทศ ใหมีความรู ความเขาใจที่มีตอศิลปะการแสดงโขน  

– การปรับปรุงบทใหกระชับข้ึนตามความเหมาะสมกับระยะเวลาการแสดง การนําชุด
การแสดงอื่นๆ เชน รํา ระบํามาแสดงสลับเพื่อใหการเลาเรื่องไมนาเบื่อ มีการประยุกตใชการแสดง
ละครเวทีเขามาชวยในการแสดง เชน แบงเวทีเพื่อใหสามารถเลาเรื่องแบบยอนอดีตได หรือเลา
เหตุการณสองเหตุการณที่เกิดข้ึนพรอมกัน 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 รวมทั้งกิจกรรมการสาธิตและฝกอบรมใหแกเยาวชนเช้ือสายไทยใน
ตางแดน เปนตน  

2) บทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมในการสงเสริมภาพลักษณไทยและนําความเปนไทย  
สูสากล 

กลุมผูใหสัมภาษณมีความเห็นสรุปไดดังน้ี กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหนวยงานที่มี
ภารกิจหลักในการอนุรักษ สงเสริมและพัฒนางานดานวัฒนธรรม รวมทั้งมียุทธศาสตรในการพัฒนา
ศักยภาพการเสริมสรางความสัมพันธ เกียรติภูมิและภาพลักษณที่ดีเพื่อนําความเปนไทยสูสากล ควรมี
บทบาทนอกเหนือจากอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
2545 ดังเชน การปฏิบัติใหเปนไปตามกรอบของรัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 
57 รัฐตอง (1) อนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และ
จารีตประเพณีอันดีงามของทองถ่ินและของชาติ และจัดใหมีพื้นที่สาธารณะสําหรับกิจกรรม 
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดใชสิทธิ
และมีสวนรวมในการดําเนินการดวย และ มาตรา 66 ที่บัญญัติไววา รัฐพึงสงเสริมสัมพันธไมตรีกับ
นานาประเทศ โดยถือหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติตอกัน และไมแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน 
ใหความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ และคุมครองผลประโยชนของชาติและของคนไทย 
ในตางประเทศ โดยกระทรวงวัฒนธรรมสามารถสงเสริมศิลปะการแสดง “โขน” ต้ังแตเริ่มตน
ภายในประเทศ โดยการสงเสริม อนุรักษและพัฒนา “โขน” ใหคงความเปนเอกลักษณและตอบสนอง
ตอยุคสมัย และกระตุนใหคนรุนใหมรูจัก เขาใจและช่ืนชอบผานชองทางการสื่อสารสมัยใหม และ
สนับสนุนใหมีพื้นที่และเวทีสําหรับการจัดการแสดงอยางสม่ําเสมอ เพื่อที่จะไดคงอยูตอไปในอนาคต 
และในขณะเดียวกัน ก็ตองผลักดันและสงเสริมให “โขน” เปนที่รูจักในตางประเทศ โดยบูรณาการกับ
หนวยงานตางๆ รวมทั้งเปดโอกาสใหทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาคเอกชน ไดมีสวนรวมในการเผยแพร
วัฒนธรรมไทยและนาฏศิลปไทยในตางประเทศ รวมถึงจัดกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการแสดงโขน
เพื่อเปนการเผยแพรองคความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับโขนซึ่งเปนมรดกภูมิปญญาของไทย โดยกระทรวง
วัฒนธรรมอยูในระหวางข้ันตอนการนําเสนอองคการยูเนสโกเพื่อประกาศเปนรายการตัวแทนมรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของมวลมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible 
Cultural Heritage of Humanity) ภายใตกรอบอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับตองไมได ค.ศ. 2003 (Convention of the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage 2003) ซึ่งการข้ึนทะเบียนดังกลาวจะทําให “โขน” เปนที่รูจักในประชาคม
นานาชาติเพิ่มมากข้ึน 

3) รัฐบาลควรมียุทธศาสตรในการสงเสริมภาพลักษณไทยโดยใชมิติวัฒนธรรมผาน
ศิลปะการแสดง “โขน” 

กลุมผูใหสัมภาษณมีความเห็นสอดคลองกันดังน้ี รัฐบาลควรกําหนดทิศทาง นโยบาย 
และกระบวนการในการสงเสริมภาพลักษณไทยโดยใชมิติทางวัฒนธรรมผานศิลปะการแสดง “โขน” 
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ใหเปนสื่อในการสรางความสัมพันธระหวางประเทศ โดยตองเปนไปอยางตอเน่ืองและเปนไปในเชิงรุก 
หรืออาจกําหนดเปนวาระแหงชาติที่หนวยงานที่เกี่ยวของตองจัดทําแผนรองรับ เพื่อใหสอดคลองกับ
โอกาสที่เหมาะสมและสอดรับกับยุทธศาสตรของประเทศไทยตอประเทศหรือกลุมประเทศตางๆ โดย
มีประเด็นยุทธศาสตรหลักๆ ประกอบดวย (1) สรางความเปนเลิศทางศิลปะการแสดง “โขน”  
(2) สงเสริมใหหนวยงานตางๆ ไปเผยแพรศิลปะการแสดง “โขน” ในตางประเทศ (3) ปรับปรุงกลไก
ความรวมมือระหวางกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ (4) ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนชองทางสื่อสารที่ทุกคนเขาถึงได อาทิ ฐานขอมูลของโขน สื่อเคลื่อนไหว 
ภาพน่ิง เสียง การจัดทําเว็บไซต การสรางเว็บบอรด เปนตน 

 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ผูศึกษาไดศึกษาเรื่อง การสงเสริมภาพลักษณไทยในมิติวัฒนธรรมกับความสัมพันธระหวาง
ประเทศดวยศิลปะการแสดง “โขน” โดยมีวัตถุประสงคหลักๆ เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริม
ภาพลักษณไทยในมิติวัฒนธรรมกับความสัมพันธระหวางประเทศผานศิลปะการแสดง “โขน” และได
ศึกษาบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมในการสงเสริมภาพลักษณไทยในเวทีโลก และหาขอเสนอเชิง
ยุทธศาสตรในการสงเสริมภาพลักษณไทยในมิติวัฒนธรรมในการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
ประเทศผานศิลปะการแสดง “โขน” ผูใหขอมูลหลักเปนผูบริหารระดับสูง ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู 
ความเขาใจ ในบทบาทอํานาจหนาที่หรือปฏิบั ติงานหรือมีประสบการณในการทางานดาน
ศิลปวัฒนธรรม นักวิชาการดานการสรางภาพลักษณจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ
กลุมผูชมและสื่อตางประเทศ ที่เขาชมการแสดงหรือรวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ “โขน” ในโอกาส
ตางๆ ทั้งในและตางประเทศ โดยการนําศิลปะการแสดงโขน ซึ่งเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
ของไทยและอยูในระหวางการเสนอข้ึนทะเบียนตามอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับตองไมไดขององคการยูเนสโก มาเช่ือมโยงกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางภาพลักษณเพื่อ
การสรางความไดเปรียบและสงเสริมภาพลักษณใหเปนที่โดดเดนและการทูตเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจาก
การศึกษาทําใหเห็นวา การสงเสริมภาพลักษณทางวัฒนธรรมที่ดีของรัฐในประชาคมโลก จะเปน
ประโยชนตอประเทศไทยในหลายๆ ดาน ไมวาจะสงผลตอความมั่นคงในทางการเมือง และสามารถใช
ขอไดเปรียบจากตนทุนทางวัฒนธรรม มาตอยอดและสรางสรรคเปนสินคาเพื่อสรางรายได การจัดสง
การแสดงโขนเขารวมงานในโอกาส สําคัญตางๆ ในวาระนานาชาติ เพื่อเช่ือมความสัมพันธระหวาง
ประเทศและเผยแพรเอกลักษณไทย เปนการสงเสริมภาพลักษณและเกียรติภูมิของประเทศไทยและ
นําความเปนไทยสูสากล ดึงดูดใหชาวตางชาติมาทองเที่ยวประเทศไทยมากข้ึน รวมทั้งจะสงผลตอ
ความเช่ือมั่น และนําไปสูความรวมมือ ดานการทองเที่ยว การคาและการลงทุนตอไป ทั้งน้ี หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนมีสวนสําคัญย่ิงในการสงเสริมภาพลักษณ ซึ่งมีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของในการ 
บูรณาการการดําเนินงานอยางมีทิศทางและ มีเปาหมายรวมกัน  

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
รัฐบาลจําเปนที่จะตองใหความสําคัญกับการกําหนดยุทธศาสตรดานภาพลักษณใหมี

ความชัดเจน โดยเฉพาะมิติดานวัฒนธรรมที่เปนตนทุนที่มีอยูแลวและเปนเอกลักษณเฉพาะที่ไมเหมือน
ประเทศใด โดยอาจใหเรื่องดังกลาวเปน “วาระแหงชาติ” เพื่อใหมีการดําเนินการในเชิงรุกเปน
รูปธรรม และไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงาน ทั้งน้ี การวาง/ กําหนดยุทธศาสตรฯ อาจจะตองมี
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การวิเคราะหวิจัย ทั้งที่เกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการนําเสนอ กลุมเปาหมาย จุดแข็ง จุดออน และประโยชน
ที่ไทยจะไดรับทั้งทางตรงและทางออม โดยสํารวจผลลัพธและผลผลิตของการดําเนินงานที่ผานมา 
เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาวางแผนการดําเนินงานที่จะนําไปสูผลสัมฤทธ์ิที่เปนรูปธรรมได  
การสงเสริมภาพลักษณที่ใชศิลปะการแสดง “โขน” จําเปนตองสงเสริมใหคนในชาติไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการรวมมือรวมใจในการสืบทอด สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมเสียกอน จึงจะทําให 
การสงเสริมเกิดข้ึนกับทุกภาคสวนในสังคม ทั้งน้ี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
ซึ่งเปนบทกฎหมายสูงสุดที่จัดระเบียบการปกครองประเทศ กําหนดใหรัฐพึงสงเสริมสัมพันธไมตรีกับ
นานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติตอกัน และไมแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน 
ใหความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ และคุมครองผลประโยชนของชาติและของคนไทยใน
ตางประเทศ นอกจากน้ี ในรัฐธรรมนูญยังไดใหความสําคัญเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมและเกียรติภูมิ
ของประเทศ โดยใหรัฐตองอนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของทองถ่ินและของชาติ และจัดใหมีพื้นที่สาธารณะ
สําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวของ ดังน้ัน จากการที่มีกฎหมายสูงสุดบัญญัติไว หากจะให “โขน” สราง
ภาพลักษณประเทศไทย รัฐจะตองเตรียมความพรอมของคนภายในประเทศใหทราบถึงนโยบายและ
ยุทธศาสตรในการสรางภาพลักษณของประเทศ โดยใชมิติวัฒนธรรมผานศิลปะการแสดง “โขน”  
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Michael E. Porter ถือวาโขนเปนทรัพยากรที่มีตนทุนตํ่ามีมาแตโบราณ 
มีการปรับปรุงและพัฒนาการแสดงมาถึงปจจุบันตามยุคสมัย เรามี “โขน” เปนตนทุนเดิมอยูแลว  
และนํามาใหเกิดคุณคา (Value) ที่เพิ่มข้ึน จึงเปนความไดเปรียบทางการแขงขันที่สรางความแตกตาง
ไมเหมือนชนชาติใด เปนการนําเสนอความโดดเดนและคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนหนาที่
ของชาวไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่ประชาชนตองรวมมือและสนับสนุนการอนุรักษและ
คุมครองสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 
ซึ่งตองใชเวลาในการสรางความเขาใจและทัศนคติที่ดี อันจะนําไปสูการสนับสนุน ความรวมมือและ
สัมพันธภาพที่ดีระหวางองคกรและประชาชนตามแนวคิดของเสรี วงษมณฑา ซึ่งกลาววา หนาที่ของ
ผูสรางภาพลักษณเปนผูใหขอเท็จจริงที่เปนบวก เพื่อจะกอใหเกิดทัศนคติที่เปนบวกออกมาเผยแพร 
ใหมากที่สุด สามารถจูงใจใหบุคคลอื่นใหความรวมมือ ใชวิธีการที่ทําใหประชาชนไดรับประสบการณตรง 
ที่ประทับใจจากการแสดงโขน การสนับสนุนการเปดพื้นที่และเวทีการแสดงโขนอยางสม่ําเสมอเพื่อให
ประชาชนทั้งชาวไทยและตางประเทศสามารถเขาถึงการแสดงที่เปนอัตลักษณของไทยไดงาย 
นอกจากน้ี ยังจําเปนตองใชการประชาสัมพันธที่หลากหลาย จากการสํารวจความคิดเห็นของผูชมและ
สื่อมวลชนตางประเทศ พบวา การประชาสัมพันธโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
หลากหลาย จะเปนการเผยแพรภาพลักษณไดอยางรวดเร็ว โดยสื่อที่ควรเลือกใชมากที่สุด คือ สื่อบุคคล 
ไดแก การพูดปากตอปากซึ่งมีความนาเช่ือถือ รองลงมา คือ เฟซบุค เว็บไซต ปายคัทเอาท โทรทัศน 
วิทยุ หนังสือพิมพ ตามลําดับ ผลที่ออกมาสะทอนถึงวิธีดําเนินการที่จะทําใหภาพลักษณไดรับการจดจํา 
และสงไปถึงกลุมเปาหมายที่ตองการได ทั้งหมด ที่กลาวมาน้ี มีความเปนไปไดและจะเปนผลประโยชน
ระยะยาวของประเทศ การจะสรางภาพลักษณไทยในมิติวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวาง
ประเทศผานศิลปะการแสดง “โขน” เปนการสรางความแตกตาง (Differentiation) มุงเนนการใช
ทรัพยากรที่มีตนทุนตํ่า (Cost Leadership) และการมุงเนนเฉพาะ (Focus) ดวยการกําหนด
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เปาหมายและเขาถึงพฤติกรรมที่คาดคะเนความตองการได การสงเสริมภาพลักษณปจจัยสําคัญอยู 3 
ประการ กลาวคือ 

1)  การกําหนดบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมที่ตองมีการสงเสริมภาพลักษณ 
อยางตอเน่ืองและมีเน้ือหาที่ชัดเจน  

2)  การกําหนดนโยบายทั้งภายในและตางประเทศใหสอดคลองกับเน้ือหาในขอ 1) 
ที่สนับสนุนบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมอยางจริงจังเพื่อพัฒนาประเทศในทิศทางดังกลาว และ 

3)  กําหนดยุทธศาสตรเสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศโดยใชมิติทาง
วัฒนธรรมและกระจายขอมูลขางตนใหเปนที่ประจักษทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยอาศัยการ
ประชาสัมพันธที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม 

4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
จากการศึกษา เห็นควรมีการดําเนินการใน 4 เรื่อง ดังน้ี 
1)  กระทรวงวัฒนธรรมมีหนาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ สืบสาน ฟนฟู สืบทอด 

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ จึงควรเปนหนวยงานหลักในการกําหนดยุทธศาสตร นโยบาย และแผนการ
ดําเนินงานเพื่อสงเสริมภาพลักษณไทยโดยใชมิติทางวัฒนธรรม โดยมีระบบหรือกลไกการทํางานแบบ
เครือขายในการประสานงานและรวมมือทํางานกับทุกภาคสวนของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ในระดับชาติและนานาชาติ 

ในระดับชาติ เครือขายของกระทรวงวัฒนธรรมเริ่มจากมีคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ ประธานกรรมการ คือ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย  
ทําใหขยายขอบขายการปฏิบัติงานไดอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพ ลําดับตอไป คือ เครือขาย
ประชาสังคม เกิดข้ึนจากประชาสังคมสําหรับสภาวัฒนธรรม ศูนยวัฒนธรรมในสถานศึกษา โดยการมีสวนรวม 
ของบาน โรงเรียน และศาสนสถาน  

ในระดับนานาชาติ กระทรวงวัฒนธรรมสามารถสงเสริมเครือขายวัฒนธรรม  
ในตางประเทศ โดยมีการดําเนินงานความรวมมือทางวัฒนธรรมระดับทวิภาคีและพหุภาคีตามความตกลง
ระหวางรัฐและขอผูกพันระหวางประเทศ รวมถึงสภาวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ ชุมชนไทย 
รานอาหาร คายมวยไทย กลุมวิชาชีพชาวไทย อาทิ หมอ พยาบาล ทนายความในตางประเทศ ทั้งใน
สหรัฐอเมริกาและแปซิฟก ยุโรปและแอฟริกา เปนตน ตลอดจนการสรางเครือขายทางโซเชียลมีเดีย 
นอกจากน้ี อาจเปน การระดมความคิดรวมกันกับหนวยงานตางๆ อาทิ กระทรวงตางประเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อใหการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกนั 
โดยอาจจะแตงต้ังเปนคณะทํางาน ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของดานศิลปะการแสดงโขน อาทิ 
ครูอาจารยดานโขนและดนตรี ผูแทนจากกระทรวงตางประเทศ ผูแทนจากกระทรวงวัฒนธรรม ผูแทน
จากกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนชุมชนในตางประเทศ นักประชาสัมพันธ ผูเช่ียวชาญภาษาอังกฤษ 
ผูแทนจากองคกรจากภาคธุรกิจและเอกชน เชน หอการคาไทย และสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนและแนะนําในดานงบประมาณ เปนตน  

2)  กระทรวงวัฒนธรรมเปนหนวยงานที่ประสานและบูรณาการการดําเนินงานกับ
หนวยงานอื่นๆ ตลอดจนภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งจะตองเปนแนวรวมในการสงเสริม
ภาพลักษณไทยในมิติทางวัฒนธรรมแกประเทศตางๆ ที่เปนกลุมเปาหมายอยางมีข้ันตอน เปนระบบ
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ชัดเจน และเปนในทิศทางเดียวกัน โดยตองแสวงหาความรวมมือ พันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน กําหนดเปนนโยบายขององคกรรวมกันในการเสริมสรางภาพลักษณไทยโดยใช
ศิลปะการแสดงโขน ก็จะเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหเปนที่รูจักของตางประเทศมากข้ึน ซึ่งเปน
เรื่องที่ทุกภาคสวนตองรวมกันคิด รวมกันทําตามที่มีนโยบาย ยุทธศาสตร หรือแนวทางที่รัฐบาล
กําหนดไวและตามบทบาทหนาที่ของหนวยงาน อาทิ  

–  กระทรวงตางประเทศซึ่งเปนหนวยงานหลักที่จะชวยขับเคลื่อนการนํา
ศิลปะการแสดง “โขน” ออกไปเผยแพรใหตางชาติไดรูจัก  

–  กระทรวงศึกษาธิการ บูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนการแสดงโขน 
ใหเปนสวนหน่ึงของระบบการศึกษาที่สามารถประยุกตใชกับยุคปจจุบันได เปลี่ยนแปลงจากระบบ
การศึกษาเกาที่ตองแสวงหาความรูจากบุคลากรที่มีความรูเปนครู อาจารย มีผูสอนเปนศูนยกลาง 
กลายเปนการเรียนการสอนที่มีผูเรียนเปนศูนยกลางแทน เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสรางเสริม
ศักยภาพและขีดความสามารถ ใหผูเรียนหาความรูจากแหลงสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจะ
กอใหเกิดการสรางสังคมแหงการเรียนรูศิลปะการแสดงโขนอยางมีประสิทธิภาพ เกิดระบบเครือขาย
สารสนเทศซึ่งสามารถสรางและกระจายองคความรู ไปสูชุมชนระดับรากหญากับนักสรางสรรคทั่วโลก
ไดอยางทั่วถึง 

–  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เผยแพรทั้งสื่อภาพยนตร สื่อออนไลนและ 
สื่อหนังสือพิมพหลักในตางประเทศเปนภาษาอังกฤษ จะทําใหคนตางชาติไดเขาใจในศิลปะแขนงน้ีดีข้ึน  

–  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)– ประสานกับหนวยงานวิจยั
ตางๆ ใหบูรณาการภาคธุรกิจและวิชาการดานศิลปะการแสดง ทํางานรวมกับกรมศิลปากรและ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 

–  สํานักนวัตกรรมแหงชาติ เปนที่ปรึกษาดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหกับ
การผลักดันศิลปะโขน ทั้งดานโปรดักช่ันและดานการสื่อสาร 

–  สภาวัฒนธรรมไทยในตางประเทศหรือชุมชนไทยในตางประเทศสามารถ  
มีบทบาทในการสนับสนุนใหศิลปะโขนสูสากล เน่ืองจากอยูในพื้นที่ และสามารถเปนกําลังสําคัญ 
ในการชวยจัดหาสถานที่แสดง ชวยประชาสัมพันธและประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตหรือ 
สถานกงสุลใหญในทองถ่ินน้ันๆ 

– สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) จัดทํา
หลักสูตรการจัดการองคความรูศิลปะการแสดงโขนในมิติใหมกับภาคธุรกิจเพื่อการสงออก 

– หนวยงานภาคเอกชนที่ เกี่ยวของ อาทิ องคกรดานศิลปะการแสดง 
วรรณกรรม แฟช่ันและสิ่งทอ สื่อสารมวลชน สถาบันการศึกษาดานศิลปะการแสดง 

3)  กระทรวงวัฒนธรรมเปนหนวยงานที่ติดตามประเมินผลการเสริมสราง
ภาพลักษณเปนระยะๆ โดยในประเทศไทยเปนผูดําเนินการเอง สวนในตางประเทศ อาศัยความรวมมือ
จากกระทรวงการตางประเทศ  

4)  กระทรวงวัฒนธรรมควรจะใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปะอิเลคทรอนิคสและ
สื่อสมัยใหมมาประยุกตใชในการสื่อสารศิลปะและวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะเปนชองทางที่ทั้งคนไทยและ
ตางชาติโดยเฉพาะเยาวชนคนรุนใหม สามารถเขาถึงขอมูลของโขน ทั้งสื่อเคลื่อนไหว ภาพน่ิง และเสียง 
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การจัดทําระบบฐานขอมูลและระบบคลังขอมูลออนไลน (Online Archive) การจัดทําเว็บไซต การสราง
เว็บบอรด เพื่อใหคนทั่วโลกรวมถึงกลุมคนทั้งในวงการศิลปะการแสดงและศิลปะแขนงอื่นๆ สามารถ
ใชเปนสื่อในการสื่อสารเรื่องประวัติศาสตร วัฒนธรรม และองคความรูที่เกี่ยวกับการแสดงโขนได
โดยตรง เพื่อกอใหเกิดกระแสการต่ืนตัวในการศึกษาศิลปะการแสดงน้ีในสังคมไดอยางกวางขวางโดย
ไมจํากัดวัยวุฒิและคุณวุฒิ ซึ่งการสรางสื่อออกมาอยางตอเน่ืองน้ัน จะเปนการเปดเกมรุกเขาถึง
มวลชน เพื่อสรางกระแสสังคมที่มีประโยชนและความเขาใจของการแสดงโขนที่แทจริงเพื่อให
ประชาชนทั่วโลกรับรูและต่ืนตัวเปนวงกวาง 

 
โดยสรุป ประเด็นยุทธศาสตรหลักๆ ที่มีแนวโนมที่เปนไปได คือ 
1)  สรางความเปนเลิศทางศิลปะการแสดงโขน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของไทย 

ใหมีความเปนไทยและสากล 
2)  สงเสริมใหหนวยงานตางๆ ไปเผยแพรศิลปะการแสดง “โขน” ทั้งในประเทศและ 

ในตางประเทศ 
3)  ปรับปรุงกลไกความรวมมือระหวางกระทรวงวัฒนธรรมกับหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศ

และตางประเทศ 
4)  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนชองทางสื่อสารซึ่งทุกคนเขาถึงได อาทิ ฐานขอมูลของโขน 

สื่อเคลื่อนไหว ภาพน่ิง เสียง การจัดทําเว็บไซต การสรางเว็บบอรด 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดการแสดงโขนในตางประเทศ 

 
วันที ่ กิจกรรม สถานที ่ วัตถุประสงค 

18 กันยายน 2549 
 
 

23 กันยายน 2549 
 
 

29 กันยายน 2549 
 

การแสดงโขนเรื่อง
รามเกียรติ์ ตอน
นางลอย–ยกรบ 

- Opera de Versailles 
 พระราชวังแวรซายส 

กรุงปารีส 
-  Opéra National de 

Brest “Quartz” เมือง 
Brest  

- Opéra de Massy 
เมือง Massy 

 สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

เปนกิจกรรมหน่ึงในงานเทศกาลวัฒนธรรม
ไทยในฝรั่งเศส (Tout a fait Thai 2006) 
เพื่อรวมเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ป ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเปนการดําเนินการ
ตามแถลงการณรวมระหวางรัฐบาลไทย–
ฝรั่งเศส เพื่อสนับสนุนการเปนหุนสวน  
เชิงยุทธศาสตรระหวางกัน และสงเสริม 
ความเขาใจทางวัฒนธรรมระหวาง
ประชาชนของทั้งสองประเทศ  

30 มกราคม 2552 
 

31 มกราคม 2552 

การแสดงโขนเรื่อง
รามเกียรติ์  
ตอน น้ิวเพชร–ลัก 
สีดา–ยกรบ  

- โรงละคร La Comédie 
de Reims  

- La Cité de la 
Musique 

 สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินนโยบายการทูต
วัฒนธรรมเปนกลไกสําคัญในการเรงฟนฟู
ภาพลักษณของประเทศไทยจากการถูก
ตอตานของตางประเทศจากเหตุการณ
ความวุนวายทางการเมืองและการปด
สนามบินเม่ือปลายป 2551 และเพื่อสราง
ความเชื่อม่ันในการเมืองและเศรษฐกิจไทย
มากขึ้น รวมทั้งสรางเกียรติภูมิใหแกประเทศไทย
และสรางความภาคภูมิใจใหแกคนไทย 

31 พฤษภาคม 2557 การแสดงโขนเรื่อง
รามเกียรติ์ 
ชุด พระจักรีอวตาร
ปราบมารราย  

London's Dance 
House Hall Sadler's 
Wells Theatre 
กรุงลอนดอน  
สหราชอาณาจักร 

เปนการดําเนินโครงการจัดการแสดงและ
แลกเปล่ียนทางวิชาการดานนาฏศิลป และ
ดนตรีแบบบูรณาการของกรมศิลปากร เพื่อ
ตอบสนองภารกิจหลักของการเปนองคกร 
ในการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให
ประจักษแกสายตาชาวโลก รวมทั้ง พัฒนา
ศักยภาพของศิลปน นักวิชาการ ที่
ปฏิบัติงานดานศิลปะการแสดง ใหมีความรู 
ประสบการณในยุคสมัยที่เปล่ียนแปลงไป  

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

Royal Albert Hall 
กรุงลอนดอน  
สหราชอาณาจักร 

เปนกิจกรรมหน่ึงของโครงการเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ใน 
สหราชอาณาจักร เปนการดําเนินงานตาม
แนวพระราชดําริในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ
เผยแพรความเปนเลิศของศิลปวัฒนธรรม
ไทยใหเปนที่ประจักษในเวทีนานาชาติ
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วันที ่ กิจกรรม สถานที ่ วัตถุประสงค 
รวมทั้งเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 160 ป 
การสถาปนาความสัมพันธทางการทตู
ระหวางไทยและสหราชอาณาจักร และการ
ครบรอบ 130 ป การนําศิลปะการแสดง
ของไทย ไปสูสายตาชาวอังกฤษเปนครั้งแรก 

8 กรกฎาคม 2558 การแสดงโขนเรื่อง
รามเกียรติ์ ตอน 
ทศกัณฐลักนาง 
สีดา– ทศกัณฐรบ
พระราม (ยกรบ) 
 
  

โรงละคร Carnegie Hall 
นครนิวยอรก 
สหรัฐอเมริกา 

เพื่อเปนสวนหน่ึงของการรณรงคการสมัคร
เปนสมาชิกไมถาวรของคณะมนตรีความ
ม่ันคงแหงสหประชาชาติ (United Nations 
Security Council– UNSC) วาระป ค.ศ. 
2017–2018 ของไทย และเปนโอกาส
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเสริมสราง
ภาพลักษณและความนิยมไทยในมหานคร
ระดับโลก 

15 พฤษภาคม 2559 การแสดงโขนเรื่อง
รามเกียรติ์ ตอน 
นารายณปราบ 
นนทุก–ยกรบ และ
การแลกเปล่ียนทาง
วิชาการกับโรงเรียน
ศิลปะแหงชาติ ลาว  

หอวัฒนธรรมแหงชาติ 
นครหลวงเวียงจันทร  
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

เปนการริเริ่มจากฝายไทยในการสงเสริม
ความสัมพันธในระดบัประชาชน และ สราง
รากฐานความสัมพันธระหวางไทย–ลาว 
ผานศิลปะการแสดงโขน ซ่ึงเปนมรดกรวม
ระหวางสองประเทศและกลุมประเทศ
อาเซียน ซ่ึงไดรับการตอบรับดวยดีและมี
ทาทีเปนไป ในเชิงบวกจากกระทรวงแถลง
ขาว วัฒนธรรมและการทองเที่ยว สปป.ลาว 

28 กรกฎาคม 2559 
 

30 กรกฎาคม 2559 
 

การแสดงโขน ตอน
ลักสีดา–ถวายพล–
ยกรบ และการ
แสดงนาฏศิลปและ
ดนตรีไทย  
 

- Hanoi Opera House 
กรุงฮานอย  

- โรงละครจังหวัด 
กวางนิงห 

 สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

เปนกิจกรรมหน่ึงในงานวันวัฒนธรรมไทย
ในเวียดนาม เน่ืองในโอกาสครบรอบ 40 ป 
การสถาปนาความสัมพันธทางการทตูไทย–
เวียดนาม และเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 
วาดวยการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม 
ระหวางป พ.ศ. 2557–2559 

21 และ 23 
กรกฎาคม 2560 

 

การแสดงรามายณะ
รวมไทย–อินโดนีเซีย 
ตอนพิธียกศร–สีดา
ลุยไฟ (สลับตอนกัน
แสดงและบางฉาก
แสดงรวมกัน อาทิ 
ตอนพระราม เดินดง 
และจองถนน) 

เวทีกลางแจงปรัมบานัน 
เมืองยอกยาการตา 
อินโดนีเซีย 

เพื่อสงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูและ
ความเชื่อมโยงระหวางประชาชนของทั้ง
สองประเทศ รวมทั้งเปนการอนุรักษมรดก
ทางวัฒนธรรมทางดานศิลปะการแสดง 
“โขนหรือรามายณะ” ซ่ึงเปนมรดกภูมิ
ปญญาทางวัฒนธรรมรวมไทย–อินโดนีเซีย 
และในอาเซียน 

28 สิงหาคม 2560 การแสดงโขนเรื่อง
รามเกียรติ์ 
ตอน สีดาหาย–
ถวายพล– ยกรบ–
คืนนคร  

Sydney Opera House 
นครซิดนีย ออสเตรเลีย 

โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยใน
ออสเตรเลียจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 
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วันที ่ กิจกรรม สถานที ่ วัตถุประสงค 
รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยเผยแพรพระ
ราชกรณียกิจที่ทรงฟนฟูและอนุรักษการ
แสดงโขน ซ่ึงเปนศิลปะการแสดงชั้นสูงของ
ไทยและหาชม ไดยาก และเพื่อเฉลิมฉลอง
เน่ืองในโอกาสครบรอบ 65 ป ของการ
สถาปนาความสัมพันธทางการทูตไทย–
ออสเตรเลีย 

4 ตุลาคม 2560 การแสดงโขนเรื่อง
รามเกียรติ์ 
ตอนนารายณปราบ  
นนทุก–สีดาหาย–
ถวายพล–ยกรบ– 
พระรามครองเมือง 

โรงละครมารินสก้ี  
นครเซนตปเตอรสเบิรก  
สหพันธรัฐรัสเซีย 

การจัดการแสดงโขนเปนกิจกรรมหน่ึงเพื่อ 
เฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสครบรอบ 120 ป 
การสถาปนาความสัมพันธทางการทูต 
ระหวางประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย 
เพื่อใหศิลปวัฒนธรรมเปนส่ือกลางในการ
กระชับความสัมพันธระหวางประเทศผาน
การแสดงนาฏศิลปและดนตรี ซ่ึงการแสดง
โขนถือเปนศิลปะการแสดงชั้นสูง และเปน
มรดกทางวัฒนธรรมอันลํ้าคาของชาต ิที่
บรรพชนไดรังสรรคขึ้นจากภูมิปญญา ไดรับ
การสืบทอดจากรุนสูรุนถึงปจจุบัน 

7 พฤษภาคม 2561 
 
 

11 พฤษภาคม 2561 
 
 

16 พฤษภาคม 2561 
 
 

19 พฤษภาคม 2561 

การแสดงโขนเรื่อง
รามเกียรติ์ ตอน 
กําเนิดนนทุก– 
ยกรบ 
 

- โรงละคร Teatro 
Argentina กรุงโรม  
สาธารณรัฐอิตาลี 

- โรงละคร Museu do 
Oriente กรุงลิสบอน 
สาธารณรัฐโปรตุเกส 

- โรงละคร Circulo de 
Bellas Artes  
กรุงมาดริด 

- โรงละคร 
Schlosstheater 
Schonbrunn  
กรุงเวียนนา  
สาธารณรัฐออสเตรีย 

โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยใน
ตางประเทศ เสนทางประเทศในภูมิภาค
ยุโรป ณ สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐ
โปรตุเกส ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐ
ออสเตรีย สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และ
ราชอาณาจักรเบลเยียม ภายใตรูปแบบ 
roadshow ซ่ึงเปนการดําเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาลที่มุงใหการดําเนิน
กิจกรรมในตางประเทศเปนไปในลักษณะของ 
Team Thailand ที่หนวยงานตางๆ ของไทย
มารวมมือกันเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

19 มิถุนายน 2561 
 

21 มิถุนายน 2561  
  

23 มิถุนายน 2561 

การแสดงโขนเรื่อง
รามเกียรติ์ ตอน
นารายณปราบ 
นนทุก– พระราม 
ยกศร–ลักสีดา–  
ยกรบ 
 

- โรงละครแหงชาติยางกุง 
กรุงยางกุง 

- Convention Centre 
กรุงเนปดอ 

- โรงละครแหงชาติมัณฑะเลย  
 เมืองมัณฑะเลย 
 สาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมียนมา 

เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 70 ป 
การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตไทย–
เมียนมา โดยการจัดการแสดงโขนเรื่อง
รามเกียรติ์ ซ่ึงเปนมรดกรวมของทั้งสอง
ประเทศรวมกัน โดยฝายไทยจัดแสดง 3 ตอน 
(นารายณปราบนนทุก ลักสีดาและยกรบ) 
และฝายเมียนมาจัดการแสดง 1 ตอน (พิธี
ยกศร) 
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ภาคผนวก ข. 
การสัมภาษณกลุมตัวอยาง 

 
ผูศึกษาไดเลือกสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารระดับสูง ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเขาใจ 

ในบทบาทอํานาจหนาที่หรือปฏิบัติงานหรือมีประสบการณในการทํางานดานศิลปวัฒนธรรม 
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา กลุมผูชมและสื่อตางประเทศ ที่เขาชมการแสดง
หรือรวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ “โขน” ในโอกาสตางๆ ทั้งในและตางประเทศ ดังน้ี 

 
นางรุยาภรณ  สุคนธทรัพย  รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ 
นางสาวดารุณี  ธรรมโพธ์ิดล  ผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 
นางสุทธินี  เยาวประภาษ  อดีตผูอํานวยการสํานักสงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรม  
 กรมสงเสริมวัฒนธรรม 
นางสาววันทนีย  มวงบุญ ผูทรงคุณวุฒิดานนาฏศิลปและดนตรีไทย 
นายบํารุง  พาทยกุล   ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
นายลลิต  อิศรางกูร ณ อยุธยา  นักวิชาการละครและดนตรีเช่ียวชาญ สํานักการสังคีต 
 กรมศิลปากร  
ผูชวยศาสตราจารย พรประพิตร  เผาสวัสด์ิ 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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ภาคผนวก ค. 
แนวคําถามในการสัมภาษณกลุมตัวอยาง  

 
กลุมผูบริหารและผูทรงคุณวุฒิ 
1)  โขน เปนการแสดงที่สามารถเช่ือมความสัมพันธระหวางประเทศไดหรือไม อยางไร 
2)  ศิลปะการแสดง “โขน” จะชวยสงเสริมภาพลักษณไทยในดานใด ที่จะเช่ือมโยง/การ

สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศไดอยางไร 
3)  กระทรวงวัฒนธรรมควรมีบทบาทอยางไรในการสงเสริมภาพลักษณประเทศไทยและนํา

ความเปนไทยสูสากลดวยการแสดงโขน 
4)  นอกจากกระทรวงวัฒนธรรมจะมีบทบาทดังกลาว ควรมีหนวยงานใดบาง(5) ภาครัฐควร

มียุทธศาสตรการสงเสริมภาพลักษณไทยอยางไรบาง 
 
กลุมผูชม/ สื่อตางประเทศ 
1)  จากการที่ทานไดเขาชมการแสดงโขน ทานรูสึกอยางไรกับการแสดงน้ี 
2)  ทานไดรับความรูจากกิจกรรมที่จัดแสดงเพิ่มข้ึนหรือไม 
3)  ควรเพิ่มกิจกรรมใดอีกบาง เพื่อใหผูเขาชมไดรับความรูกอนเขาการแสดง 
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ประวัตผิูเขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นางยุถิกา  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
 
ประวัติการศึกษา – รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสมัพันธระหวางประเทศ)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 – นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2534 นักประชาสัมพันธ 4 สํานักงานเลขานุการกรม 
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 4 กองวัฒนธรรมสัมพันธตางประเทศ 
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
พ.ศ. 2537 เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 5 กองวัฒนธรรมสัมพันธตางประเทศ 
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
พ.ศ. 2540 นักวิชาการวัฒนธรรม 6 สวนไทยนิทัศน 
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
พ.ศ. 2541 เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 6 กองวัฒนธรรมสัมพันธตางประเทศ 
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
พ.ศ. 2546 นักวิชาการวัฒนธรรม 6 ว กองการสมัพันธตางประเทศ 
 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
พ.ศ. 2547 นักวิชาการวัฒนธรรม 7 ว กองการสมัพันธตางประเทศ 
 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
พ.ศ. 2551 นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักความสัมพันธตางประเทศ 
 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
พ.ศ. 2555 นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ สํานักความสมัพันธ

ตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
พ.ศ. 2560–ปจจบุัน ผูอํานวยการสํานักความสมัพันธตางประเทศ  
 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

 
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักความสมัพันธตางประเทศ  
 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 
 


