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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัเรืAองวฒันธรรมแช่แขง็ มีวตัถุประสงค ์คือ (1) เพืAอศึกษาววิฒันาการของวฒันธรรมไทย และ

ตวัอยา่งวฒันธรรมไทยทีAเป็นขอ้โตแ้ยง้ในปัจจุบนั คือ โขน (2) เพืAอศึกษาเบืNองหลงัของอาํนาจทีAแทรกแซงอยู่

ในการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย (3) เพืAอศึกษา โขน ในฐานะมรดกวฒันธรรมภูมิปัญญาทีAจบัตอ้งไม่ไดก้บั

บทบาททางวฒันธรรมในปัจจุบนั (4) เพืAอศึกษาการนาํวฒันธรรมมาผสมผสานกบัความเคลืAอนไหวทาง

ศิลปะป๊อปอาร์ตเพืAอนาํเสนอโขนในรูปแบบใหม่ โดยมีกรอบแนวคิดหลกัในการศึกษา คือ การศึกษา

วฒันธรรม การเปลีAยนแปลงทางสงัคม การศึกษาโครงสร้างนิยมทางสงัคม การแช่แขง็วฒันธรรม วฒันธรรม

ประชานิยม และการเคลืAอนไหวทางศิลปะป๊อปอาร์ต 

 การวจิยัครัN งนีN ใชร้ะเบียบวธีิวจิยั 3 ส่วนดว้ยกนั คือ ระเบียบวจิยัเชิงบรรยาย ระเบียบวจิยัเชิงคุณภาพ 

โดยใชก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ งานวจิยัทีAเกีAยวขอ้ง การศึกษาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ และใช้

การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันีN  บุคคลกลุ่มอนุรักษแ์ละมีความเกีAยวขอ้งกบั

วฒันธรรมไทยโดยตรง จาํนวน 4 คน บุคคลหวักา้วหนา้ จาํนวน 6 คน และบุคคลทัAวไป ไม่มีส่วนไดส่้วนเสีย

กบัเรืAองนีN  จาํนวน 4 คน และระเบียบวจิยัเชิงทดลอง เพืAอทดลองวสัดุทีAสามารถประยกุตห์รือผสมผสาน

ระหวา่งวฒันธรรมไทยและศิลปะตะวนัตก 

ในปัจจุบนัทีAวฒันธรรมเริAมห่างไกลจากผูค้นในประเทศไทย เขา้ถึงยาก แตะตอ้งไม่ได ้ ในทีA นีN

หมายถึงนาํมาดดัแปลงในทิศทางใหม่ ๆ เช่น ทนัสมยัมากขึNน เขา้ถึงไดง่้ายขึNน กเ็กิดเป็นกระแสการตอบโต้

จากสงัคมในแง่การวจิารณ์ ดว้ยยคุโลกาภิวตัน์ทาํใหข่้าวสาวสามารถแผก่ระจายอยา่งรวดเร็วและเป็นทีAสนใจ 

จึงทาํใหค้นรุ่นใหม่ไม่กลา้ทีAจะพฒันาวฒันธรรม ทัNงเพืAอการสืบทอดและเจตนาอืAน ๆ และทา้ยทีAสุดการ

พยายามทีAจะรักษาวฒันธรรมนัNน อาจเป็นการทาํลายวฒันธรรมโดยไม่รู้ตวั  
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ABSTRACT 

 
The objectives of ‘Frozen Culture’ research are (1) to study the evolution of Thai culture and 

of Khon, which is the representative example of Thai culture that has been widely argued 
about in the recent days (2) to examine the powerful factors behind the intervention of Thai 

cultural preservation (3) to understand the relationship between Khon, as an untouchable 
cultural heritage, and its cultural roles in modern society (4) to offer the way in which the 

traditional Khon can be integrated into the practice of pop art, producing an alternative form 
of Khon under the conceptual frameworks of cultural education, social development, the 

evolution of social attitudes, frozen culture, the culture of populism, and the movement of 
pop art.  

 
This research acquires 3 methodologies, namely, descriptive research method, qualitative 
method through collecting data from books, related research studies of various sources, and in-
depth interviews, and experimental method in order to find out the materials that are most 
suitable for combining Thai culture and Western culture. For the interview session, the 
participants are divided into 3 groups. The first group is 4 of those who directly involve in Thai 
cultural preservation. The second group consists of 6 people who are the modern citizens. And 
the last group is 4 general people.  
 
In our modern days, Thai culture has been perceived as a topic far from the daily basis of 
common people, being unapproachable. Its unapproachability lies in the difficulty of it to be 
adapted and be expanded into new aspects, for instances, to become more modern, more down-
to-earth, and to be able to trigger social responses in term of criticism. Furthermore, in the age 
of globalization, the advancement of technology and high-speed connection through various 
media forms could quickly draw attention to the youths who try to change these cultures. Thus, 
it has become even more difficult and obstructive to develop the frozen culture, to help it live 
on, or, to preserve it, destroying the culture unconsciously.  
 


