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การศึกษา 


2523   Doctor of Philosophy in Drama and Theatre, University of Hawaii  
2515   Master of Arts in Drama and Theatre, University of Washington  
2514    Master of Architecture, University of Washington  
2509   สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2505   เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  
2497   ประถมศึกษา โรงเรียนผดุงดรุณี  

 
ด้านการท างาน 

• นายกสภาสถาบันกันตนา 

• กรรมผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตตรัง) 

• กรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ กพว. สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ 
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• กรรมการอาเซียน (วัฒนธรรม) ประเทศไทย 

• กรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ 
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นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
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ศาสตราจารยกิตติคุณ 
ดร. สรพล วิรฬหรักษดร. สุรพล วรุฬหรกษ

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาฯ
M. Architecture U of Washington
M. A. Drama and Theatre U of 

Washington
Ph. D Drama and Theatre U of 

Washington
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา    

สาขาสังคมศาสตร
อุปนายก ราชบัณฑิตยสภา
ราชบัณฑิต สาขาวิชานาฏกรรมฏ
นักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขา

ศิลปะการแสดง
นายกสภาสถาบันกันตนานายกสภาสถาบนกนตนา

เศรษฐกิจวัฒนธรรมเศรษฐกจวฒนธรรม
ECONOMIC  OF  CULTUREECONOMIC  OF  CULTURE

อตสาหกรรมวัฒนธรรมอตุสาหกรรมวฒนธรรม
CULTURAL INDUSTRYCULTURAL INDUSTRY



เศรษฐกิจสรางสรรคเศรษฐกจสรางสรรค 
CREATIVE  ECONOMY
economic of creativity

อนุรักษ พัฒนา

วัฒนธรรมเพ่ือขวัญวฒนธรรมเพอขวญ
วัฒนธรรมเพ่ือขายวฒนธรรมเพอขาย

CULTURE FOR SOULCULTURE FOR SOUL
CULTURE FOR SALECULTURE FOR SALE



วัฒนธรรม :
 ศิลปะ 
สถริศิลป Tangible Arts 
ิ ิ ป I ibl Aอถิรศิลป Intangible Arts 

วิถีชีวิต วถชวต
ประเพณี Traditionประเพณ Tradition
พิธีกรรม Ritesพธกรรม Rites

สินคาวัฒนธรรม  สนคาวฒนธรรม
 ศิลปกรรม ดนตรี การแสดง ภาพเขียน ศลปกรรม ดนตร การแสดง ภาพเขยน 
ภาพยนตร โทรทัศน ของกิน ของใช ของ
ฝาก อาหาร กีฬา อัญมณี เคร่ืองนงหมฝาก อาหาร กฬา อญมณ เครองนุงหม

 สถาปตยกรรม บาน วัด วัง พิพิธภัณฑ หอ
ศิลป หอนิทัศนศลป หอนทศน

 ประเพณี พิธกีรรม สงกรานต เขาพรรษา 
แตงงาน 

 อีเวนต วันนารายณ วันยาโม จดทะเบยีนใต
ทะเล

 โรงเรียนสอนศิลปวัฒนธรรม
 คายมวย ฯลฯ



ดนตรี ประเภท   ดนตร-ประเภท
 วงบอยแบนด วงเกิลแบนด วงบกิแบนด วง วงบอยแบนด วงเกลแบนด วงบกแบนด วง
สตริง
ซิ โฟ ี ิ  โ ิ วงซมโฟน วงดุรยางค วงโยธวาทต

 วงลกูทุง
 ่  วงปพาทย วงเคร่ืองสาย วงปพาทยมอญ วง

โปงลาง วงสะลอซอซึง วงต่ึงโนง วงกันตรึม 
วงพิณแคนซอ แตรวง วงรํามะนา ฯลฯ

 โรงงานเคร่ืองดนตรี ไทย-สากล รานขาย
 โรงเรียน สตดูิโอ บาน
 บริษัทธรกิจบนัเทิง บรษทธุรกจบนเทง

ดนตรี-ตัวอยาง ดนตร-ตวอยาง 
 คอนเสิรต : 
 ฝายการแสดง--นักรอง นักดนตรี นักเตน นัก
ออกแบบคอนเซพ นักออกแบบชุด นักออกแบบ

ั   ั  ฉาก นักออกแบบดานซ นักออกแบบแสง ผูชวย
และชางทุกประเภท
ฝ ํ   ํ ฝายอํานวยการสราง--ผูอํานวยการแสดง 
นักการตลาด นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ นัก
จําหนายบัตร การผลิตซํ้า เจาหนาท่ีทกหนวยจาหนายบตร การผลตซา เจาหนาททกุหนวย

 ฝายสวัสดิการ--การเดินทาง การกินอยู การ
รักษาพบาบาล การประกันภัย พนักงานทกดานรกษาพบาบาล การประกนภย พนกงานทุกดาน

 ฝายอาคารสถานที่ สถานทีแ่สดง สุขา อาหาร
เคร่ืองด่ืม คนด ขยะ คนงานทกจดเครองดม คนดู ขยะ คนงานทกุจุด



การ สดง ปร ภทการแสดง-ประเภท
 โขน
 ละครไทย ละครไทย
 ละครพ้ืนบาน
 เพลงพ้ืนบาน
 ละครโทรทัศน ละครโทรทศน
 ภาพยนตร  แอนิเมช่ัน
 หุน หนัง 
 จําอวด ตลก ฯลฯจาอวด ตลก ฯลฯ

ี ั    การแสดงเวที-ตัวอยาง
 ลิเก :ลเก : 
 ผูแสดง เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองสําอางค ฉาก 
แสง เสียง เวท่ี เด็กหลังโรง รถรับสง อาหาร 
 ี้เกาอ ีพวงมาลัย

 เจาภาพ แมยก คนดู
 รานอาหาร รานขายของ
 การทําซํ้า การจัดจําหนาย
 การออกอากาศทาง วิทยุ โทรทัศน 
 ภูมิลําเนาภาคกลาง : กทม อางทอง 

ส  ิ โ ช ส ีนครสวรรค ตะพานหน โคราช สุพรรบุร 
เพชรบุรี

 สมาคมสหายศิลปน สมาคมสหายศลปน  



ภาพยนตร-ทีว-ีตัวอยาง  ภาพยนตร ทว ตวอยาง
 กนัตนา :
 ฝายการแสดง--ผูกํากบัการแสดง ผูแตงบท ผูแสดง 
นักออกแบบชุด นักออกแบบฉาก นักออกแบบดานซ 
นักออกแบบแสง ผูชวยและชางทุกประเภท

 ฝายถายทํา--ผกํากับภาพ ชางกลอง กองถาย ธรกจิถ ู ภ ง ล ง งถ ุร
 ฝายสตูดิโอ—ตัดตอ ลําดับภาพ บันทึกเสียง ทําไตเต้ิล 
พากย ดนตรี เสียงพิเศษ ผลิตซํ้าพากย ดนตร เสยงพเศษ ผลตซา

 ฝายอํานวยการสราง--ผูอํานวยการแสดง นักการตลาด 
นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ นักจําหนายบัตรนกโฆษณา นกประชาสมพนธ นกจาหนายบตร 
เจาหนาท่ีทกุหนวย การสงออก
ฝ ั ิ ิ ิ  ั ฝายสวัสดิการ--การเดินทาง การกินอยู การรักษาพบา
บาล การประกนัภัย พนักงานทุกดาน

 โรงเรียน-ประเภท
 สถาบนัการศึกษาของรัฐดาน ทัศนศลิป ดนตรี 

นาฏศิลป หัตถศิลป ฯลฯนาฏศลป หตถศลป ฯลฯ
 สถาบนัการศึกษาของเอกชนดานทัศนศลิป ดนตรี 

นาฏศิลป หัตถศิลป ฯลฯนาฏศลป หตถศลป ฯลฯ
 สตดูโิอ ดนตรี นาฏศิลป ชางศิลป ฯลฯ
 สาํนกัวัฒนธรรม หอศิลป ศนูยศิลปาชีพ
 มลนธิิ มูลนธ
 บานครู



โรงเรียน-ตัวอยาง   โรงเรยน ตวอยาง
 สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป : ประกอบดวยวิทยาลัยชาง
ศิลป ๓ แหง วิทยาลัยนาฏศิลป ๑๒ แหง คณะศลป ๓ แหง วทยาลยนาฏศลป ๑๒ แหง คณ
ศิลปศึกษา คณะศิลปนาฏดุรางค คณะชางศิลป และ
หนวยงานอื่น ๆ รวม ๒๔ แหงท่ัวประเทศ แบงเปน ดนตรี 
นาฏศิลป ชางศิลปนาฏศลป ชางศลป

 อาจารยประมาณ ๑๕๐๐ คน เจาหนาท่ีประมาณ ๗๐๐ 
คน นักเรียนมัธยมตน-ปลาย-ป ตรี ป โท ประมาณคน นกเรยนมธยมตน-ปลาย-ป.ตร ป.โท ประมาณ 
๘,๐๐๐ คน 

 อาคารรวมประมาณ ๗๐ หลัง พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณอาคารรวมปร มาณ ๗๐ หลง พนททงหมดปร มาณ 
๕๐๐ ไร 

 อุปกรณการแสดง เชน เคร่ืองแตงกาย หัวโขน ราชรถ 
อาวุธ

 เคร่ืองดนตรี
ป  ํ ั โ   ี้ ั ี ป โ อุปกรณสํานักงาน รถ โตะเกาอนัีกเรียน อุปกรณโสต
ทัศน เวท่ีสําเร็จรูป 

โขนโขน



ละคร

ลิเกลเก



คอนเสิรต

เพลงลกทงเพลงลูกทุง





แหเทียนพรรษาแหเทยนพรรษา

ไ ื ไฟไหลเรือไฟ



บั้งไฟพญานาคบงไฟพญานาค

สงกรานต



 ืแขงเรือ

ไฟโรถไฟโบราณ



บานบาน



วัด

วังวง



พิพิธภัณฑพพธภณฑ

หัวโขนหวโขน





งานแตงงานงานแตงงาน

เมรุเมืองเพชร



พวงหรีดพัดลม

ตลาดนัดพระเคร่ืองมิกสบางใหญ



จักสานบานเจาฉา อางทอง



คายมวยไทย-
มวยโลกมวยโลก
Thai Fight



เคร่ืองดนตรีไทย

ครัวไทยสูครัวโลกู



ขนมไทย

Thaialnd T Shirt LandThaialnd T-Shirt Land



ผาไหม
อุตสาหกรรม
พื้นบาน
ผืนละ
๑๐๐๐๑๐๐๐ 
ถึง 
๑๐๐ ๐๐๐๑๐๐,๐๐๐
หมูบาน
 ไผาไหม
ครบวงจร

้ธนาคารน้ํา
ถึง ของชาํรวย
QR Code

เชียงรายเชยงราย 
เมืองวัฒนธรรมเมองวฒนธรรม







 ี ชีแหพระแวดเวยงเชยงราย



ไหวสาแมฟาหลวงไหวสาแมฟาหลวง

ถนนคนเดิน













ไ  ฟไรแมฟาหลวง

พระตําหนักดอยตงพระตาหนกดอยตุง









พิพิธภัณฑฝนพพธภณฑฝน



เชียงแสนเชยงแสน

จลกฐนิจุลกฐน



พิพิธภัณฑผา มรภ.เชียงราย





งานบอะลมิเนียมงานบุอะลูมเนยม



ไ  ไนทบาซาร









แมกก



มะเดีย่ว

ชูศักดิ์ 
์ ีศักดิวีระกุล

Thai 
D iDesigner 
4.0







ั ีสวัสดี



ประเทศไทยเขาสูประการระบาดของ Covid 19 ระยะท่ี ๓ หรือยัง ? 
ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค (ถอดความ) นายกสมาคมเวชศาสตรปองกันแหงประเทศไทย 

แถลง “ยัง” ดังตัวชี้วัดของวิชาการระบาดวิทยาวิทยา
ั ไ   ไปใ  ั ั ํ ํ๑. การระบาดยังไมแพรกระจายไปในวงกวาง หลายจังหวัด หลายอําเภอ หลายตําบล หลาย

พ้ืนท่ี “ในวงกวาง”
๒  ระบาด”ติดตอกนัเกิน ๔ ทอด” จากนาย ก ไป ข ไป ค ไป ง หลังจากน้ันจะตามยาก ขณะน้ี๒. ระบาด ตดตอกนเกน ๔ ทอด  จากนาย ก ไป ข ไป ค ไป ง หลงจากนนจะตามยาก ขณะน

ทีมงานสืบสวนเฝาระวังพบวา หยุดไดท่ี ข เปนสวนใหญ และมี ค ประปราย แตยงัไมพบ ง 
เพราะจากน้ันจะติดตามยากมาก

้ ่๓. เปนการ”ติดตอระบาดอยางรวดเร็วในระยะเวลาอันส้ัน”ดังท่ีพบในบางประเทศทางยุโรป
๔. คําขอรองประชาชน  ชวยกัน ๑.ตองตั้งกรรมการชุมชน คอนโด เพ่ือติดตามสถานการณ  

ั ิ  ิ ไป  ป ็ ใ  ๒.วัดอุณหภูมิรางกาย ๓.หยดุการเดินทางไปตางประเทศเด็ดขาด ๔.ใชชอนกลาง
ประจําตัวและชอนตักอาหารเขาปากของตัว ๕.หากสงสัยวาไปในพ้ืนท่ีมีการระบาด ใหกกั
ตัวเองดูอาการ ๑๔ วันอยางเครงครัด ขอใหมีวินัยอยางยิ่งยวด ตองชวยกันู

อัตราอาการติดเช้ือรอยละ ๘๐ ไมรุนแรง, ๑๔ รุนแรง, ๖ วิกฤต, เสียชีวิต ๑-๒  
ผูปวย เบาหวาน, ความดัน, หัวใจ, มีปญหาการหายใจู
ผูชายมีภูมิตานทานโรคนอยกวาผูหญิง



การปองกันการปองกน

สวมหนากาก

สีเขียว....ใชสําหรับ แพทย พยาบาล และคนไข

ทั่วไป ใชปองกัน มิใหเผลอเอามือไปสัมผัสตา จมก และปาก ทวไป......ใชปองกน มใหเผลอเอามอไปสมผสตา จมุก และปาก 

   ซัก/ใชซ้ําได

อยาเอามือจับอะไร 

อยรอน กินรอนอยูรอน กนรอน

อยูหาง ๆ

อยาตระหนก

อาหารมีการเตรียมรับมืออาหารมการเตรยมรบมอ

นพ.ยง ภูวรวรรณ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ (ถอดความ)ู ( )
ในอนาคตอันใกล ทุกคนเสี่ยงหมด
เราซอมมาสองเดือนแลว ประชาชนตองเครงครดัเราซอมมาสองเดอนแลว ประชาชนตองเครงครด 
การตรวจหากติดเช้ือแลวตรวจฟรี แตตรวจหาเองแพงมาก
เริ่มระบาดเปนกลุม
รัฐบาลและประชาชนทําตัวเปนภาระแกกระทรวงรฐบาลและประชาชนทาตวเปนภาระแกกระทรวง
สาธารณสุข
ั ั  การกักตุน การหวาดระแวง รัฐควรออกแถลงการณวาจะ

ทําใหเราอยูรอดปลอดภัยอยางไร
อยาใหการเมืองมาทําใหทําลายประเทศไทย มิฉะนั้นจะ
ไมเหลืออะไรเลย

รัฐบาลตองจดัการเด็ดขาด ชัดเจน



Thai Retailer  Association

“We are not going to run out” g g

อาการเบ้ืองตนอาการเบองตน
๑. มีไข ๓๘ องศา

ี ไ๒. มอาการไอ
๓. เจ็บคอ

้๔. มีนํ้ามูกไหล 
๕. หายใจเหน่ือยหอบ
การปองกัน

เลี่ยงท่ีแออัด๑. เลยงทแออด
๒. ไมใชสิง่ของรวมกับคนอ่ืน
๓. รักษารางกายใหอบอุนอยาใหเปนหวัด
๔. สวมหนากากอนามัยในที่มคนมาก
๕. พกแอลกอฮอลหรือเจลผสมแอลกอฮอล ๗๐ เปอเซนตลางมือ หลังจับ...


