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บทคัดย่อ

Abstract

โขนเป็ น การแสดงอั น เป็ น นาฏกรรมชั้ น สู ง ของไทย
ประกอบด้วยศิลปะอันเป็นมรดกสำ�คัญของชาติหลากหลายแขนง
ได้แก่ วรรณศิลป์ วิจิตรศิลป์ ดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์ จึงนับ
ได้ ว่ า โขนเป็ น ศิ ล ปะทางการแสดงที่ มี คุ ณ ค่ า และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
วัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทย แสดงถึงความเป็นประเทศ
ที่มีอารยธรรมอันสูงส่ง สามารถอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่มาถึง
ปัจจุบนั โดยได้รบั การอุปถัมภ์และเชิดชูจากสถาบันพระมหากษัตริย์
ซึ่งปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนจากการแสดงโขนพระราชทาน
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พ์ิ ระบรมราชินนี าถ ซึง่ แสดงเป็นประจำ�
ทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 สืบมา

“Khon”, The performance of the highest level of
Dramatic Works of Thai culture, is composed of various parts
of The Country’s Legacy in artistic works such as Art Created
Language, Fine Arts, Arts of playing Music, Dancing and
Acting Arts. Hence, it is the most valuable and the most
influential to Thai’s Arts and Cultures. This also shows
that Thailand has been a highly civilized country that could
conserve this valuable Legacy and passed on it to many
generations until today, under the royal patronage of The Thai
Monarchy. The Clear result is the Royally conferred “Khon”
performances by HM. the Queen Sirikit which has been
performed every year since the year 2009.

นับจากอดีต โขน มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพสั ง คมและวั ฒ นธรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งแต่ ยั ง คงรู ป แบบ
ตลอดจนวิธีการแสดง และเรื่องที่ใช้แสดงคือเรื่องรามเกียรติ์อยู่เช่น
เดิม ซึ่งรูปแบบของการแสดงโขนนั้น ได้มีการอนุรักษ์และพัฒนา
อยู่อย่างสม่�ำ เสมอ เห็นได้จากการแสดงโขนจากเดิมที่ปรากฏเป็น
หลักฐาน เช่น โขนกลางแปลง โขนโรงนอกหรือโขนนั่งราว โขน
โรงใน โขนหน้าจอ และโขนฉาก เมื่อยุคสมัยและบริบททางสังคม
มีความเปลี่ยนแปลง ได้ส่งผลต่อศิลปวัฒนธรรมมี 2 นัย คือ โขน
ถูกลดบทบาทและความสำ�คัญลง แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อการ
พัฒนารูปแบบการแสดง เช่น โขนศาลาเฉลิมกรุง โขนพระราชทาน
(โขนเฉลิมพระเกียรติ) เป็นต้น ความแตกต่างเหล่านี้อาจเกิดขึ้น
จากผู้สร้างหรือผู้ลงทุน อีกเหตุส�ำ คัญคือคนส่วนใหญ่ขาดความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการแสดงโขนอย่างเพียงพอ ความงดงาม คุณค่า
ความหมาย ความรู้สึก ที่การแสดงโขนต้องการสื่อจึงล่องลอยหาย
ไปโดยผู้ชมจับต้องไม่ได้ เป็นเพียงศิลปะความบันเทิงแค่ชั่วคราว
ภาครัฐจึงต้องคิดทบทวนและเร่งจัดเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งเป็น
องค์ ก รที่ จั ด กระบวนการสื บ ทอดวั ฒ นธรรมของทุ ก ชาติ แ ละ
ทุกสังคม รวมถึงผลักดันและให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง ได้แก่
โขนในสถาบันการศึกษา เช่น โขนมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง โขน
ธรรมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งอาจทำ�ให้ศิลปะของการแสดงโขนคงอยู่
อย่างมีคุณค่าในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงได้สืบไป

Although, “Khon” has been developed, re-arranged
and changed due to the development of Thai Social and Culture
consistently; it still keeps its main format and the way of its
performance with the main story of the Legend of Ramayana
story. The performing format of Khon has been conserved and
developed regularly. According to records, Khon used to be
performed as KhonKlangPlang, KhonRongNorg, KhonNung
Rarw, KhonRongNai, Khon Na Jor, and KhonCharg, Once age
and social changes have affected the art and culture into 2
significations, Khon reduced its role and importance. At the
same time this affects the development of display formats
such as KhonSalaChalermkrung, the Royal conferred “Khon”
(KhonChalermPrakiati). These differences may be the result
of the performance creator or investor. Another important
reason is that most of the people lack the knowledge and
understanding about the beauty, value, meaning and sense of
the show, which makes it difficult for the audience to realize
the full meaning, then it becomes just temporary entertainment.
The Government sector should rethink and push through
the education system, as an organization in which organize
each Nation and Social cultural inheritance. Also they should
seriously push and give support for Khon in educational
institutions such as KhonRamkhamhaeng, KhunThammasart.
Thus, it will help to conserve and lead the “Khon” to keep its
Value throughout this modern and varied Society.

คำ�สำ�คัญ : โขน ศิลปะประจำ�ชาติ สื่อวัฒนธรรม สังคมร่วมสมัย

Key words : Khon, Thai Traditional Arts, Cultural Media, Modern
Society
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บทนำ�
ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ มี ค วามเป็ น เอกราชมา
ยาวนาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมที่แสดง
ถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ จนทำ�ให้เป็นที่เลื่องลือไปในนานา
ประเทศที่ได้พบเห็น และสัมผัสความงดงามอย่างมีคุณค่าในศิลป
วัฒนธรรมของไทย วัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือนสมบัติของความ
เป็นชาติ เป็นรากฐานของการสร้างสรรค์ เป็นจุดศูนย์กลางของ
การสร้างความสามัคคี และความมั่นคงของประเทศชาติที่เจริญ
รุ่งเรือง ปรากฏเป็นภาพลักษณ์ของศิลปกรรมอันโดดเด่น ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นจารีตแบบแผน และวิถีชีวิตอันดีงาม
ของคนไทยที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน
“โขน” คือศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย ที่ต้องรวบรวม
ศิลปินผู้มีความสามารถจำ�นวนมากมาย ถ่ายทอดความงดงามของ
ศิลปะหลากหลายชนิดไปสู่ผู้ชม เช่น นาฏศิลป์ วรรณคดี การ
ขับร้อง การบรรเลงปี่พาทย์หรือดนตรี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำ�ริว่า “โขนคือศิลปะการแสดง
ชั้นสูงของไทยที่หาชมได้ยากขึ้นทุกวัน ทั้งที่โขนเคยเป็นมหรสพ
หลวงอันรุ่งโรจน์มาช้านาน และเคยใช้เป็นการแสดงต้อนรับ พระ
ราชอาคันตุกะ สร้างความตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งมาโดยตลอด แต่บัดนี้
โขนกำ�ลังจะเลือนหายไปจากสังคมปัจจุบัน เพราะการจัดการแสดง
โขนนั้นมิใช่เรื่องง่ายดาย โขนเป็นที่รวมของศิลปกรรมอันยอดเยี่ยม
หลากหลายแขนง ใช้ผู้แสดงเป็นจำ�นวนมาก เครื่องแต่งกาย เวที
ฉาก และอุปกรณ์ที่ประกอบการแสดง ล้วนต้องจัดสร้างขึ้นมาอย่าง
พิถีพิถัน อีกทั้งต้องให้สอดคล้องกับวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งคน
ไทยรู้จักดีอีกด้วย” [1]
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้
ทรงมีพระราชปรารภกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถว่า
ปัจจุบันมีคนไทยดู โขนน้อยมากสร้างความเป็นห่วงอย่างมากแก่
พระองค์ท่าน เพราะทรงตระหนักว่าศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นของ
ล้�ำ ค่า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ฟื้นฟูการแสดงโขน ถึงกับ
ทรงมี พระราชเสาวนีย์ด้วยว่า “เมื่อไม่มีคนดูโขน ฉันจะดูเอง” [2]
ในระยะหลังการแสดงโขนเริ่มซบเซาลงมาก ไม่มีผู้ชมและคนรุ่น
ใหม่แทบไม่รู้จักโขนแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
รับสั่งว่าพระองค์จะช่วย หลังจากนั้นทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำ�ริ
ให้ระดมอาจารย์ช่างฝีมือดี ครูและผู้รู้ทั้งหลาย มาร่วมมือร่วมใจ
กันช่วยฟื้นฟูพัสตราภรณ์ ถนิมพิมพาภรณ์ หัวโขน ตลอดจนการ
แต่งหน้าขึ้นมาใหม่ โดยคงเอกลักษณ์ตามแบบโบราณราชประเพณี
พร้อมจัดแสดงครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ในชุดศึก
พรหมาศ ชุดนางลอย ในปี พ.ศ. 2553 ต่อด้วยชุดศึกมัยราพณ์ ใน
ปี พ.ศ. 2554 และชุดจองถนน ในปี พ.ศ.2555
สืบเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
ประจำ�ชาติว่า “เพราะประเทศของเรามีสิ่งที่น่าภาคภูมิใจชาวต่าง
ชาติยังนิยมมาดูศิลปวัฒนธรรมไทยกันมากขึ้นๆ สะท้อนให้เห็นว่า
บ้านเมืองของเรามีประวัติศาสตร์ ดั่งประเทศที่เจริญแล้ว ซึ่งไม่
จำ�เป็นต้องคุยกันมาก
เพียงเห็นศิลปะก็บ่งบอกถึงรากเหง้าว่า

ประเทศนั้นเป็นอย่างไร” [3] ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล
ในการส่งเสริมวัฒนธรรมความบันเทิงด้านดนตรีและนาฏศิลป์ของ
ราชสำ�นักให้เป็นวัฒนธรรมประจำ�ชาติ เพื่อเสริมสร้างภาพของ
ประเทศในประชาคมโลก อันส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐในทางการ
เมือง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของรัฐบาล ทั้งระดับนานาชาติและ
ภายในประเทศ ซึ่งส่งผลให้มีการรักษาวัฒนธรรมความบันเทิงของ
ราชสำ�นักไว้เป็นแบบแผนและมาตรฐานของการแสดงสืบมา
ที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าโขนเป็นศิลปะชั้นสูงของไทย
และทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น สื่ อวั ฒ นธรรมที่ แ สดงถึ ง ความเป็ น ตั ว ตนของ
ความเป็นชาติ ผู้วิจัยในฐานะตัวแทนของผู้ที่รักและหวงแหนได้
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่มีต่อนาฏศิลป์ คำ�กล่าว
ของศาสตราจารย์พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ในงานสาธิตการ
ประกอบคำ�บรรยายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีใจความสำ�คัญ
ว่า “นาฏศิลป์ของไทยเป็นสมบัติที่ใหญ่โตมหาศาล แต่เป็นสมบัติ
ที่ก�ำ ลังหลุดลอยจากตัวเราไป ตัวเราแต่ก่อนเป็นตัวใหญ่ เก็บสิ่ง
เหล่านี้ ไว้ได้เหมือนกับสิ่งเล็กน้อยใส่กระเป๋าไว้ก็ ได้ไม่สูญไปไหน
แต่คราวนี้ปริมาตรปริมาณมันใหญ่โตขึ้นมา เรากำ�ลังจะฉุดไม่ไหว
เห็นภาพอย่างนัน้ เห็นภาพทรัพย์สมบัตขิ องเราเป็นกลุม่ ก้อนใหญ่โต
กำ�ลังปลิวออกจากตัว และเราซึง่ พยายามรักษานาฏศิลป์กต็ วั เล็กลง”
ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปัญหาของวงการนาฏศิลป์นั้นมี
มานานแล้วและกำ�ลังจะถูกแปรสภาพไปให้ต่างจากเดิมตามกระแส
โลกหรือที่เราเรียกว่าการ “พัฒนา” ไปเป็น “ร่วมสมัย” ส่วนการ
พัฒนานั้นได้พัฒนาไปถึงจุดไหนและแตกต่างไปจากเดิมอย่างไร
สิ่งนี้เองที่เป็นข้อกังขาอยู่ไม่น้อยว่าแท้ที่จริงแล้วคำ�ว่านาฏศิลป์ไทย
เป็นตัวแทนของการแสดงความเป็นชนชาติไทยได้อย่างไร และใน
บริบทสังคมไทยปัจจุบัน โขนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนาฏศิลป์ เป็น
ศิลปะประจำ�ชาติที่มีความหมายยิ่งใหญ่ในอดีต และเป็นนาฏศิลป์
ชั้นสูงที่เก่าแก่ของไทย มีมาแต่ ราวพุทธศตวรรษที่ 20 ปัจจุบัน
มีคุณค่าและความสำ�คัญอย่างไรในฐานะศิลปะประจำ�ชาติและสื่อ
วัฒนธรรมในบริบทสังคมร่วมสมัย

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพัฒนาการของการแสดงโขน ในฐานะศิลปะ
ประจำ�ชาติและสื่อวัฒนธรรมไทยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนา
และความเปลี่ยนแปลงในบริบทสังคมร่วมสมัย

วิธีด�ำ เนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยได้
ทำ�การศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง หนังสือตำ�ราวิชาการ
คำ�บอกเล่า การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ สื่อนวัตกรรม วีดิทัศน์
การแสดง และงานศิลปะที่เกี่ยวข้องทุกแขนง โดยวิธีการค้นคว้า
และเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นจึงตรวจสอบข้อมูล จัดลำ�ดับเรียบ
เรียง และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถสรุปและอภิปราย
ผลได้ดังนี้

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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“โขน” ประวัติความเป็นมาและเรื่องที่เกี่ยวข้อง
โขนเป็นมหรสพชั้นสูงที่ปรากฏการแสดงในงานสำ�คัญๆ
มาตั้ ง แต่ ส มั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเช่ น เดี ย วกั บ การแสดงหนั ง ใหญ่
โดยลักษณะแล้ว โขนเป็นละครชนิดหนึ่งซึ่งแต่เดิมใช้ผู้ชายแสดง
มีการสวมหน้ากากที่เรียกว่า หัวโขน มีการเต้นประกอบจังหวะ
ดนตรี และคำ�พากย์เจรจา ตลอดจนการรำ�หน้าพาทย์และรำ�
ประกอบบทร้อง
จากจดหมายเหตุที่ชาวต่างประเทศซึ่ง Monsieur De La
Loubere ได้เขียนพรรณนา ไว้เมื่อครั้งรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชว่า “การเล่นที่เขาเรียกว่าโขน ได้แก่ การเต้นออกท่าให้เข้า
กับเสียงซอและดนตรีอื่นๆ ผู้เต้นสวมหน้ากาก มือถืออาวุธราวกับ
จะรบราฆ่าฟันกันมากกว่า เป็นต้น” และหลักฐานทางวรรณคดีใน
รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ได้กล่าวคำ�ว่า “โขน” ในหนังสือลิลิต
พระลอ ในงานฉลองพระศพของพระลอและพระเพื่อนพระแพงว่า
“ขยายโรงโขนโรงรำ� รำ�ระทาราวเทียน” [4] ดังที่ได้กล่าวแล้ว “โขน”
ได้มีมานานแล้วก่อนรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ โขนเป็นนาฏกรรม
ที่ประกอบไปด้วยศิลปะอันประณีตและงดงาม และนับถือว่าเป็น
แม่บทของบรรดานาฏกรรมไทยอื่นๆ เพราะมีระเบียบแบบแผนของ
การแสดงที่ได้รักษากันไว้สืบกันมา ผู้แสดงจะต้องสวมหัวปิดหน้า
ทุกคน ยกเว้นตัวตลกไว้เพราะจะต้องพูดเจรจาเอง แต่ต่อมาภาย
หลังผู้ที่แสดงเป็นพระ นาง เทวดาไม่ต้องสวมหัวปิดหน้า [5] ส่วน
กำ�เนิดของโขนนั้น สันนิษฐานว่า
1. โขนมาจากการแสดง “หนังใหญ่” การแสดงหนังใหญ่จะ
ประกอบไปด้วยการเชิดหนัง ซึ่งจะต้องเต้นไปตามจังหวะของดนตรี
ปี่พาทย์ที่บรรเลงประกอบ และยังต้องมีคนพากย์เจรจาด้วย ซึ่งการ
แสดงโขนนั้น จะต้องมีการพากย์ การเจรจา การขับร้อง การเต้น
และรำ� ทำ�ท่าตามบทพากย์และตามเพลงหน้าพาทย์ จึงเห็นได้ว่า
การแสดงโขนรับไปจากการแสดงหนังใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อม
กล่าวคือ
- ท่าทางของการเล่นโขน มีวิวัฒนาการมาจากท่าเต้น
ของคนเชิดหนัง
- คำ�พากย์และเจรจาของหนังใหญ่ มีลักษณะเดียวกับที่
โขนใช้อยู่ทั่วไป
- หน้าพาทย์ เพลง ดนตรีต่างๆ ที่มีอยู่ในการแสดงหนัง
ใหญ่ ได้ถูกนำ�มาใช้ในการเล่นโขน เช่น เพลงเชิดนอก ใช้บรรเลง
ด้วยปี่ ใช้ประกอบกิริยาหลบหนีและไล่ติดตามระหว่างนางสุพรรณ
มัจฉาและหนุมาน และศัพท์โขนที่เรียกว่า “สามจับ” ก็เรียกตาม
หนังใหญ่
- โกร่งเป็นเครื่องดนตรีสำ�คัญ ที่ใช้กับการแสดงหนังใหญ่
ก็นำ�มาใช้กับการแสดงโขน
- การแสดงโขนหน้าจอ ก็มีลักษณะแบบเดียวกับจอของ
การแสดงหนังใหญ่ แต่การแสดงโขนหน้าจอยกพื้นเวที
- การนำ�ตัวโขนและระบำ�เป็นชุดแทรกระหว่างการแสดง
หนัง ทำ�ให้คนดูชอบเพราะมีชวี ติ ชีวา “การแสดงหนังจับระบำ�หน้าจอ”
จึงมีบทบาทอย่างมาก และในที่สุดก็เข้ามาแทนการแสดงหนังใหญ่
กลายเป็นโขนหน้าจอไปในที่สุด
- ที่เรียกการแสดงโขนว่า “ชุด” แทนคำ�ว่า “ตอน” เช่น
การแสดงโขนชุดหนุมานอาสา ชุดศึกวิรุญจำ�บัง เป็นต้น ก็เป็นการ

เรียกตามแบบหนังใหญ่ตามที่ได้จัดตัวหนังไว้แต่ละชุดสำ�หรับการ
แสดงแต่ละครั้ง
2. โขนมาจากการเล่น “กระบี่กระบอง” ซึ่งเป็นการ
ต่อสู้ของไทยได้ฝึกหัดให้จัดเจนกับการใช้อาวุธของไทยหลายชนิด
ประกวดประชันกันในเชิงฝีมือไหวพริบในการต่อสู้ กระบวนการ
หลีกหลบ หลอกล่อ ยั่วคู่ต่อสู้ ได้ดีกว่ากัน ลีลาของท่วงท่าต่างๆ
เหล่านี้ จึงเกิดการประดิษฐ์เป็นท่าต่างๆ เช่น ท่ากรายดาบเข้าหา
คู่ต่อสู้ การสืบเท้าเพื่อหลีกหลบ เป็นต้น ผู้เชิดหนังใหญ่ในสมัย
โบราณก็คงจะเอากระบวนการเต้น การเยื้องกรายร่ายรำ�ในเวลา
ต่อสู้มาใช้ในการเชิดหนังใหญ่ เลยมาถึงการแสดงโขนด้วย เช่น
ในตอนตรวจพล การยกทัพและรบกัน ซึ่งเป็นกระบวนการรำ�ของ
กระบี่กระบอง
3. โขนมาจากการเล่น “ชักนาคดึกดำ�บรรพ์” ซึ่งพิธีการที่
จะต้องประกอบด้วยพวกอสูร เทวดา วานร สุครีพ พาลี มหาชมภู
อีกอย่างละตัวเข้าขบวนแห่ พร้อมด้วยเครื่องพิธีต่างๆ ด้วยเหตุนี้
โขนจึงได้นำ�เอากระบวนการเล่นแต่งตัวมาจากพวกการเล่นชักนาค
ดึกดำ�บรรพ์
โขนจัดเป็นนาฏกรรมชั้นสูงซึ่งในปัจจุบันจะหาชมได้ยาก
นอกจากบางหน่วยงานเท่านั้นที่ยังอนุรักษ์ ไว้ เช่น กรมศิลปากร
หรือสถาบันอื่น ที่มีความพร้อมในการแสดงโขนจึงจะสามารถจัด
แสดงได้ เพราะการแสดงโขนเป็นการแสดงที่ใช้ผู้แสดงจำ�นวนมาก
ยกเว้นเลือกบทโขนตอนสั้นๆ เท่านั้น นอกจากนี้ในเรื่องเครื่อง
แต่งกายของผู้แสดงยังสร้างด้วยความวิจิตรบรรจง จึงจำ�เป็นต้อง
ใช้งบประมาณในการลงทุนสูงพอสมควร รวมทั้งยังมีเครื่องสวม
ศีรษะ ซึ่งเรียกว่า “หัวโขน” สำ�หรับผู้แสดงสวมใส่ ต้องใช้บุคคลที่
มีความรู้ในการจัดทำ�ให้ถูกต้องตามประวัติความเป็นมา การแสดง
โขนจึงเป็นลักษณะการแสดงที่แตกต่างกว่าการแสดงอื่นๆ เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกรูปแบบหนึ่งของนาฏศิลป์ไทยที่ควรอนุรักษ์
และสืบทอด
สำ�หรับคำ�ว่า “โขน” นั้นมีผู้ให้ความหมายแตกต่างกันไป
เช่น โขน คือการเล่นอย่างหนึ่งคล้ายละครแต่สวมหัวจำ�ลองต่างๆ
เรียกว่า “หัวโขน” โขน คือการแสดงประเภทนาฏกรรมอย่างหนึ่ง
ของไทยที่มีมาแต่โบราณเป็นการแสดงที่ใช้การเต้นประกอบจังหวะ
ดนตรีและคนพากย์ เจรจา เป็นส่วนสำ�คัญ อาจมีการรำ�ประกอบ
บทร้องบ้าง โขน คือการแสดงท่ารำ�เต้นออกท่าเข้าดนตรี ประกอบ
ด้วย ตัวละครที่เป็นยักษ์ ลิง มนุษย์เทวดา ผู้แสดงสวมหัวโขนไม่
ร้องและเจราเองทั้งหมด แต่ปัจจุบันผู้แสดงเป็นมนุษย์และเทวดาไม่
สวมหัวโขนและเพิ่มการขับร้องอย่างการแสดงละครใน [6]
สำ�หรับรูปศัพท์คำ�ว่า “โขน” มีผู้สันนิษฐานไว้หลายทาง
โดยอาศัยเทียบคำ�ที่มีส�ำ เนียงเดียวกัน อาจมาจากคำ�ว่า “โขละ”
(โขล โขฬะ) ในภาษาเบงคาลี หมายถึง เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง ใช้
ตีรูปร่างคล้ายตะโพน “ไกล” หรือ “โกลัม” ในภาษาทมิฬ หมายถึง
การตกแต่งประดับร่างกายให้รู้ว่าเป็นเพศใด “ควาน” หรือ “โขน” ใน
ภาษาอิหร่าน หมายถึง ผู้อ่าน หรือผู้ขับร้องแทนตัวตุ๊กตาหรือหุ่น
“โขล” ในภาษาเขมร หมายถึง ละคอนชาย เล่นเรื่องรามเกียรติ์แต่
ก็ไม่อาจสรุปได้ว่าไทยรับศิลปะ การแสดงคำ�ว่า “โขน” มาจากเขมร
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เพราะเขมรก็ได้รับอิทธิพลด้านนาฏศิลป์จากไทยไปในยุคหลังและ
อาจยึดคำ�จากไทยไปใช้ก็ได้ หรือ “โขน” และ “ละคร” ฟังดูเหมือน
จะเป็นคำ�เดียวกัน
ในภาษาเขมรเก่านั้นจะเรียกละครหลวงว่า
“ละโขนพระกรุณา” คนไทยได้นำ�ศัพท์นี้มาใช้และใช้ได้ 2 ความ
หมาย คือ คงคำ�ไว้ให้มี 2 พยางค์ ออกเสียงว่า “ละคอน” คำ�หนึ่ง
หมายถึง การแสดงอย่างหนึ่งและตัดพยางค์หน้าออกไปเหลือแต่
เพียงพยางค์เดียวว่า “โขน” แล้วใช้การแสดงเรื่องรามเกียรติ์แต่
เรื่องเดียวเป็นอีกอย่างหนึ่ง [6]
โขนมีธรรมเนียมปฏิบัติและเคล็ดลาง ที่ถือกันว่าศิลปิน
โขนจะต้องมีความเคารพพระรัตนตรัย เคารพและกตัญญูกตเวที
ต่อครูอาจารย์นับตั้งแต่เริ่มฝึกหัด เช่น มีดอกไม้ ธูปเทียน หรือ
เครื่องเซ่นสักการบูชาเป็นประจำ� ในสมัยโบราณผู้แสดงโขนนิยม
ให้ใช้ผู้ชายแสดงล้วน ต่อมาในระยะหลัง มีผู้หญิงแสดงประสมโรง
เป็นบทตัวนาง ผู้ที่หัดโขนจะเริ่มฝึกตัวผู้แสดงตั้งแต่อายุยังน้อย
ประมาณ 8-10 ขวบ เพราะต้องใช้เวลานานในการฝึกหัดท่าเต้น
ท่ารำ� ให้คล่องแคล่ว ครูฝึกจะคัดเลือกผู้แสดงให้เหมาะสมกับ
ประเภทที่กำ�หนดไว้คือ ผู้แสดงเป็นตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ตัวลิง
โดยการฝึกหัดผู้แสดงแต่ละประเภท จะแบ่งกันฝึกหัดไปตามแนว
วินัยของตน เพื่อให้ได้ลีลาท่ารำ� ที่ถูกต้อง เป็นต้นว่า วิธีการตั้งวง
การวางขา การเคลื่อนไหวต่างๆ ซึ่งแต่ละลักษณะนี้ ผู้แสดงแต่ละ
คนแต่ละประเภทจะมีลีลาเฉพาะที่เป็นรูปแบบของตนเอง

พัฒนาการของโขนในฐานะศิลปะประจำ�ชาติ
การแสดงโขนในประเทศไทย มีกล่าวไว้ตง้ั แต่หลังสถาปนา
กรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ.1893 แล้วได้มีการจัดพระราชพิธีอิน
ทราภิเษก ที่มีการเล่นเกี่ยวข้องกับชักนาคดึกดำ�บรรพ์ที่เชื่อกันว่า
เป็นการแสดงโขนโรงใหญ่ ชนิดหนึ่ง มิได้จัดให้มีขึ้นทุกรัชกาล
หลักฐานที่ได้มีการบันทึกอยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาจะ
มีประมาณ 3 ครั้ง ส่วนคำ�ว่า “โขน” เริ่มมาปรากฏชื่อเป็นครั้งแรก
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สันนิษฐานว่าในอดีตโขนแสดง
กลางสนามมาก่อนเหมือนแบบปัจจุบันที่เรียกว่า “โขนกลางแปลง”
และได้รับความนิยมตลอดมา การแสดงโขนอาจเป็นลักษณะโขน
หลวงที่เป็นของพระราชสำ�นัก ซึ่งบุคคลภายนอกไม่สามารถนำ�มา
ฝึกหัดได้ จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิด
มีผู้แสดงโขนขึ้น 2 พวก คือ โขนสมัครเล่นและโขนกรมมหรสพ
พระองค์จะเป็นผู้ทรงอุปถัมภ์และส่งเสริมการแสดงโขนขึ้นเป็น
2 ระยะ คือ สมัยเป็นพระบรมโอรสาธิราชโปรดให้มหาดเล็กใน
พระองค์ฝึกหัดโขนสมัครเล่น และสมัยเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว ทรง
ส่งเสริมการแสดงโขน คือ จัดตั้งกรมมหรสพ อุปถัมภ์ศิลปินโขน
ให้รับราชการตามควรแก่คุณวุฒิ และจัดตั้งโรงเรียนพรานหลวงซึ่ง
เคยเรียกว่า “โรงเรียนทหารกระบี่หลวง” เป็นโรงเรียนที่ให้ความรู้ทั้ง
ทางสามัญ และศิลปะวิทยาการแก่กุลบุตร กุลธิดารุ่นต่อมาเพื่อปลูก
ฝังศิลปินให้มั่นคง
หลังจากที่พระองค์เสด็จสวรรคต โรงเรียนพรานหลวง
และกรมมหรสพ ต้องล้มเลิกไปเมื่อปี พ.ศ.2468

ทำ�ให้ศิลปะการแสดงโขนและละครไม่ได้รับความนิยม
สิ่งของต่างๆ ขาดการดูแลสูญหายไปเป็นจำ�นวนมาก จะมีเพียง
บางส่วนที่นำ�มาเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ต่อมาส
มัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณารับปี่พาทย์
หลวงและวงดนตรีสากลไว้ในพระราชสำ�นักกรมมหาดเล็กและกรม
มหรสพ โดยให้สังกัดอยู่ในกระทรวงวัง แต่งตั้งพระยานัฏกานุรักษ์
กลับเข้ารับราชการเป็นผู้กำ�กับกรมปี่พาทย์และโขนหลวงฝึกหัด
ศิลปะการแสดงโขนละครแก่กุลบุตรกุลธิดาอีกครั้งหนึ่ง ในปี พ.ศ.
2478 ทางรัฐบาลได้โอนงานช่างกองวังนอกและกรมมหรสพเข้า
สังกัดกรมศิลปากร และแม้จะปรากฏหลักฐานพียงเล็กน้อยเกี่ยว
กับความเป็นมาของโขนแต่จากการศึกษาค้นคว้าของธนิต อยู่โพธิ์
ทำ�ให้สามารถทราบถึงรูปแบบของการแสดงโขนในยุคหลัง ดังนี้
1. โขนกลางแปลง สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุง
ศรีอยุธยา การแสดงโขนประเภทนี้ ปรากฏว่ามีการจัดแสดงครั้ง
ใหญ่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ประมาณปี พ.ศ. 2339 ในงานฉลอง
พระอัฐิสมเด็จพระบรมชนกาธิราช และในปัจจุบันการแสดงโขน
กลางแปลง จะมีแสดงบ้างเฉพาะในโอกาสพิเศษ โดยเฉพาะพิธี
เฉลิมฉลอง เช่น งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปี ในปี
พ.ศ. 2525 เป็นต้น
ลักษณะของเวทีโขนกลางแปลงนั้น ไม่มีการกำ�หนด
ขอบเขตในการใช้พื้นที่เพื่อการแสดงอย่างชัดเจน สันนิษฐานว่า
ผู้ชมสามารถชมการแสดงได้ทั้ง 4 ด้าน กล่าวคือ ด้านหน้า
ด้านหลัง ด้านข้างซ้าย และด้านข้างขวา การแสดงโขนชนิดนี้จะ
ใช้ผู้แสดงจำ�นวนมาก จึงนิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ตอนยกรบ ซึ่ง
สมัยโบราณไม่มีการขับร้อง มีเฉพาะการพากย์และเจรจา บรรเลง
เพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดง แต่ในปัจจุบันเมื่อการแสดงโขน
กลางแปลง มีลักษณะเป็นแบบโขนโรงในและโขนฉาก การขับร้อง
จึงได้มีขึ้น ซึ่งแตกต่างไปจากลักษณะที่เคยมีมาในสมัยโบราณ
2. โขนโรงนอก หรือโขนนั่งราว เป็นการแสดงโขนที่
วิวัฒนาการมาจากโขนกลางแปลง
ลักษณะเด่นของโขนชนิดนี้
จะแสดงบนเวที และมีราวไม้กระบอกพาดอยู่ตรงกลางขอบเวที มี
ช่องทางให้ผู้แสดงเดินได้รอบราวนั้น ผู้แสดงที่เป็นตัวสำ�คัญ หรือ
ตัวบท จะนั่งอยู่บนราวไม้กระบอก ส่วนวงปี่พาทย์ประกอบการ
แสดงใช้ 2 วง ตั้งทางซ้ายของเวที 1 วง ทางขวาของเวที 1 วง โขน
ประเภทนี้มีวิธีการแสดงโขนเพิ่มเติมออกไป เรียกว่า “โขนนอนโรง”
ธนิต อยู่โพธิ์ ได้กล่าวถึงลักษณะโขนชนิดนี้ว่า
ในเวลาบ่ า ยก่ อ นถึ ง วั น แสดงจริ ง วั น หนึ่ ง ก็ ใ ห้ ปี่ พ าทย์
ทั้ง 2 วง โหมโรง ในเวลาโหมโรงนั้นพวกโขนจะออกมากระทุ้ง
เส้า (ลักษณะเป็นไม้พลองยาว ๆ) ตามจังหวะเพลงที่กลางโรง จบ
โหมโรงแล้วก็แสดงตอนพิราพออกเที่ยวป่าจับสัตว์กินเป็นอาหาร
พระรามหลงเข้าสวนพวาทองของพิราพ เสร็จแสดงตอนนี้แล้วก็
หยุดพักนอนค้างคืน เฝ้าโรงนั้นอยู่คืนหนึ่ง รุ่งขึ้นจึงแสดงตามเรื่อง
ที่จัดไว้ต่อไป ในตอนนี้แหละเรียกกันว่า “โขนนอนโรง” การแสดง
ในโขนนอนโรงนี้แต่โบราณจะเคยแสดงตอนอื่นกันบ้างหรืออย่างไร
ยังไม่เคยพบหลักฐาน แต่เท่าที่ทราบมาว่าเคยเห็นแสดงกันแต่ตอน
พิราพพบพระรามดังกล่าวนี้เท่านั้น [7] การแสดงโขนโรงนอก หรือ

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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โขนนั่งราวนี้ไม่มีการขับร้อง มีแต่การพากย์และการเจรจา ดนตรี
บรรเลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงตลอด เรื่องที่นิยมแสดง คือ
เรื่องรามเกียรติ์
3. โขนหน้าจอ เป็นการแสดงโขนที่วิวัฒนาการมาจาก
การแสดงหนังใหญ่ โดยใช้ตัวโขนสลับการเชิดหนังใหญ่ ที่เรียกว่า
“หนังติดตัวโขน” เมื่อความนิยมเรื่องหนังใหญ่หมดลง จึงนิยม
แสดงเฉพาะโขนเท่านั้น โขนหน้าจอจะแสดงบนเวที โดยด้าน
หลังเวทีเป็นลักษณะจอหนังใหญ่ ด้านล่างของจอหนังใหญ่จะเจาะ
เป็นตาข่าย เพื่อให้ผู้บรรเลงดนตรีซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังจอหนังใหญ่
ได้เห็นผู้แสดงขณะที่แสดง ด้านข้างบนจอหน้าทั้งสองด้านจะวาด
ภาพพลับพลาพระรามอยู่ด้านซ้ายมือของผู้ชมและวาดภาพท้อง
พระโรงกรุงลงกาทางด้านขวามือของผู้ชม มีช่องประตูเข้าออก
ทั้งสองด้าน การแสดงโขนประเภทนี้ แต่ดั้งเดิมไม่มีการขับร้อง มี
เฉพาะการพากย์และเจรจาดนตรี บรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประกอบ
การแสดง แต่ในปัจจุบันเมื่อมีการนำ�รูปแบบการแสดงโขนโรงมา
ใช้ จึงมีการขับร้องเพิ่มขึ้นมา เรื่องที่นิยมนำ�มาแสดง คือ เรื่อง
รามเกียรติ์

ภาพที่ 1 โขนกรมศิลปากร
ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์, ออนไลน์ [9]

4. โขนโรงใน เป็นการแสดงโขนที่วิวัฒนาการมาจากการ
แสดงละครใน ไพฑูรย์ เข้มแข็งกล่าวว่า โขนโรงใน เริ่มมีการแสดง
ปรากฏเป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว ลักษณะวิธีการแสดงของโขนประเภทนี้ได้ นำ�เอาเพลงร้องจาก
การแสดงละครในเข้ามาประกอบ ตลอดจนลีลาท่ารำ�ในการแสดง
ละครในมาใช้ผสมปะปนไปกับวิธีการแสดงของโขนแบบดั้งเดิมที่
ดำ�เนินเรื่องด้วยการพากย์และเจรจา จึงทำ�ให้รูปแบบการแสดงโขน
โรงในนี้ประกอบด้วยรูปแบบของการแสดงละครในและรูปแบบของ
การแสดงโขน จึงนับว่าเป็นรูปแบบการแสดงที่มีความงดงามใน
เรื่องของท่ารำ� และมีความไพเราะในเรื่องของเพลงร้อง [8]
การแสดงโขนโรงในจึงมีการขับร้อง การพากย์ เจรจา
และมี ด นตรี บ รรเลงประกอบการขั บ ร้ อ งและบรรเลงเพลงหน้ า
พาทย์ประกอบในการแสดง เรื่องที่แสดง คือ เรื่องรามเกียรติ์ การ
แสดงโขนประเภทนี้สามารถแสดงได้บนเวทีทั่วไปหรือเวทีเฉพาะ
เช่น บนเวทีโขนหน้าจอก็ได้ แต่วิธีการแสดงเป็นโขนโรงในอย่างที่
พบเห็นในปัจจุบัน
5. โขนฉาก เป็นการแสดงโขนที่สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้คิดสร้างฉาก
ประกอบการแสดงโขนบนเวทีคล้ายกับการแสดง ละครดึกดำ�บรรพ์
ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ทรงริเริ่มร่วมกับเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว.หลาน กุญชร)
วิธีแสดงแบ่งฉากการแสดงแบบละครดึกดำ�บรรพ์ มีกระบวนการ
แสดงที่ใช้เพลงร้องเช่นเดียวกับโขนโรงใน มีการขับร้อง การพากย์
และเจรจา ดนตรีบรรเลงประกอบการขับร้องและบรรเลงเพลงหน้า
พาทย์ประกอบการแสดงโขนฉาก นิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ต่อมา
ภายหลังกรมศิลปากรได้ทำ�การปรับปรุงโขนชุดต่างๆขึ้นใหม่แล้วจัด
แสดงเป็นโขนฉาก นำ�ออกแสดงเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับชมเป็น
ประจำ� ณ โรงละครศิลปากร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2489 เป็นต้นมา

ภาพที่ 2 การแสดงโขนของศาลาเฉลิมกรุง
ที่มา : สำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ [10]

ธนิต อยู่โพธิ์ กล่าวสรุปถึงวิวัฒนาการตำ�นานโขนหลวง
ในตอนท้ายว่า การแสดงโขนของเราในทุกวันนี้ ก็วิวัฒนาการ
ให้เหมาะกับสมัยที่ผู้ชมต้องการชมเรื่องอย่างรวดเร็วทันใจ ดังนั้น
จึงมีการปรับปรุงบทสำ�หรับแสดงโขนให้รัดกุมตัดตอน ดำ�เนินเรื่อง
อย่างรวดเร็วไม่อืดอาดล่าช้าอย่างสมัยก่อน แต่การปรับปรุงก็มิได้
ทำ�ให้เสียความงามทางศิลปะแต่อย่างใด นอกจากนี้ผู้ชมโขนยังได้
รับความรู้เกี่ยวกับตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์อีกด้วย โดยการนำ�
เรื่องราวของตัวละครตัวใดตัวหนึ่งในเรื่องรามเกียรติ์มาจัดทำ�เป็น
บทโขน ว่าด้วยเรื่องของตัวละครนั้นๆ โดยเฉพาะ เช่น แสดงประวัติ
ชีวิตของพาลีในชุดพาลีสอนน้อง แสดงประวัติชีวิตของพิเภกในชุด
มารซื่อชื่อพิเภก เป็นต้น [7]
นอกจากจะมีโขนของกรมศิลปากรแล้ว ยังมีโขนของ
คณะเอกชนอีกหลายคณะที่รับจัดแสดงตามงานทั่วไป และโขนของ
สถาบันการศึกษาอีกมากมายหลายสถาบัน ซึ่งกิตติ เกิดผล ผู้ทรง
คุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงได้อธิบายถึง
สภาวะการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาวัฒนธรรมโขนในสังคมไทยช่วง
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ปี พ.ศ.2545-2550 กล่าวว่า วัฒนธรรมโขนช่วงปีพ.ศ. 2545-2550
มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโดยสถาบันอุดมศึกษามุ่งสร้างความ
เป็ น เลิ ศ ในสถาบั น ของตนเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ รู ป แบบการแสดงโขนซึ่ ง
เป็นนาฏกรรมชั้นสูงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไว้โดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฝึกหัดโดยจัดทำ�เป็นโครงการ เพื่อปลูกจิต
สำ�นึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ [11]
การแสดงโขนแต่ละประเภทนั้น จะสังเกตได้ว่ามีลักษณะ
รูปแบบการแสดงที่เหมือนและแตกต่างกันออกไปแต่ละประเภท
และเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงออกไปจากของดั้งเดิม เช่น การแสดง
โขนกลางแปลงมีลักษณะรูปแบบการแสดงโขนโรงในกับโขนฉาก
ผสมผสานกัน หรือโขนหน้าจอมีลักษณะรูปแบบการแสดงโขนโรงใน
เป็นต้น แต่ยังคงเรียกชื่อโขนประเภทนั้นๆ อยู่เหมือนเดิม จากอดีต
ที่ได้จัดประเภทของการแสดงโขนไว้เป็นหลักฐานอย่างชัดเจน เพื่อ
การศึกษา มีอยู่ด้วยกัน 5 ประเภท ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น โขนก็ได้
ถูกกำ�หนดชื่อ และรูปแบบการแสดงขึ้นใหม่มากมาย เช่น โขนชัก
รอก โขนธรรมศาสตร์ โขนรามคำ�แหง โขนศาลาเฉลิมกรุง โขน
พระราชทาน (โขนเฉลิมพระเกียรติ) เป็นต้น ซึ่งจุดมุ่งหมายของ
ผู้สร้างโขนให้มีชื่อและรูปแบบของตนเองย่อมมีวัตถุประสงค์แตก
ต่างกัน แต่สิ่งที่เห็นได้ค่อนข้างตรงกันและมีความชัดเจนคือ ถึงจะ
มีรูปแบบของการแสดงโขนมากมายอย่างไร โขนก็ขึ้นชื่อว่าเป็น
ศิลปะประจำ�ชาติ เป็นการแสดงชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามของ
ศิลปะหลากหลายแขนง มีการพัฒนาอยู่เสมอ ซึ่งในขณะที่สังคม
ไทยกำ�ลังก้าวเข้าสู่สังคมร่วมสมัย
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด
ขึ้นในอนาคตอาจส่งผลให้การแสดงโขนจากรูปแบบเดิม มีความ
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่งจากบริบทสังคมร่วมสมัยที่ส่งผลกระ
ทบต่อรูปแบบการแสดงโขน ซึ่งจะเห็นชัดในการแสดงโขนของ
ศาลาเฉลิมกรุงและโขนพระราชทาน (โขนเฉลิมพระเกียรติ)
ตาราง 1 เปรียบเทียบประเภทของโขน

ภาพที่ 3 โขนพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ที่มา : มนตรี วัดละเอียด [12]

สื่อวัฒนธรรมกับการแสดงโขนในบริบทสังคมร่วมสมัย
ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นเอกราชมา
ยาวนาน มีศิลปวัฒนธรรมแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
จนทำ�ให้เป็นที่เลื่องลือไปในนานาประเทศที่ได้สัมผัสและพบเห็น
ความงามและมีคุณค่าในศิลปวัฒนธรรม แม้ว่าปัจจุบันประเทศ
กำ�ลังได้รับอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตน์ คือวัฒนธรรมจากต่าง
ชาติอันหลากหลายที่กำ�ลังหลั่งไหลเข้ามามีบทบาทในสังคมไทย
อย่างกว้างขวาง แต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยยังสามารถอนุรักษ์และสืบทอด
ได้จนถึงทุกวันนี้ก็คือศิลปะทางการแสดง อันได้แก่ โขน ละคร และ
นาฏศิลป์ไทย ซึ่งเป็นศิลปะประจำ�ชาติที่คนไทยทุกคนควรอนุรักษ์
และให้การสนับสนุน เพื่อให้ศิลปะแขนงนี้ด�ำ รงอยู่สืบไป
สาโรช บัวศรี ได้อธิบายความหมายของคำ�ว่าวัฒนธรรม
หมายถึง ความดี ความงามและความจริงในชีวิตมนุษย์ซึ่งปรากฏ
ในรูปแบบต่างๆและได้ตกทอดมาถึงเราในสมัยปัจจุบัน หรือว่าที่เรา
ได้ปรับปรุงและสร้างสรรค์ขึ้นในสมัยของเราที่ว่าปรากฏในรูปแบบ
ต่างๆ นั้น หมายถึงที่ปรากฏในรูปแบบของศิลปกรรม มนุษยศาสตร์
การช่างฝีมือ การกีฬา และนันทนาการ และคหกรรมศาสตร์ รวม 5
ประการ แต่จะตีความหมายให้กว้างขวางออกไปกว่านี้อีก เช่น รวม
เอาที่ปรากฏอยู่ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาไว้ด้วยก็คงจะ
ทำ�ได้เพราะทั้งสองอย่างนี้ มีความสำ�คัญอย่างมาก ในชีวิตมนุษย์
ในสมัยปัจจุบัน [13]
และวิรุณ ตั้งเจริญ ได้นิยามคำ�ว่าวัฒนธรรมคือที่เป็น
ความดีงาม ความเป็นธรรมชาติ ความเป็นธรรมดา มีค�ำ ว่า “วัฒนะ”
ที่วัฒนาสถาพร และ “พัฒนะ” พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม
กาลเทศะอยู่ด้วย สิ่งที่ดีงามจึงจะเป็นวัฒนธรรม สิ่งที่เลวร้าย ความ
เห็นแก่ตัว การไม่ตรงต่อเวลา ฯลฯ ไม่อาจใช้ค�ำ ว่า “วัฒนธรรม”
วัฒนธรรมย่อมเกี่ยวข้องกับวิถีธรรม เกี่ยวข้องชีวิต เกี่ยวข้องกับ
ศาสนา [14]

ที่มา : ตารางจัดทำ�ขึ้นโดยผู้วิจัย

การดำ � เนิ น งานด้ า นวั ฒ นธรรมของชาติ เ ริ่ ม ต้ น เมื่ อ
พุทธศักราช 2481 มีการตั้งกองวัฒนธรรมในสังกัดกรมศิลปากร
ต่อมาในพุทธศักราช 2483 มีพะราชบัญญัติบำ�รุงวัฒนธรรม
แห่งชาติ กำ�หนดความหมายของวัฒนธรรมว่า หมายถึงลักษณะที่
แสดงความเจริญงอกงาม ความระเบียบอันดีงาม ความกลมเกลียว

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน จากนั้นมีการ
ออกพระราชบัญญัติบำ�รุงวัฒนธรรมแห่งชาติอีกหลายฉบับ รวมทั้ง
มีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ จนกระทั่งวันที่ 12 มีนาคม
พ.ศ.2495 จึงมีการสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมขึ้น โดยมีจอมพล
ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและเมื่อมีการปรับเปลี่ยนรัฐบาลในเดือน
กันยายน พ.ศ.2500 หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลได้รับโปรดเกล้า
ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในพุทธศักราช 2501
เกิดภาวะผันแปรทางการเมืองกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบ โดยลด
ฐานะเป็นกองวัฒนธรรม สังกัดสำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และกรมการศาสนาตามลำ�ดับ จนถึงพุทธศักราช 2522 จึงจัดตั้ง
สำ�นักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติขึ้น มีฐานะเทียบเท่า
กรม ต่อมารัฐบาลจึงได้สถาปนากระทรวงวัฒนธรรมขึ้นอีกครั้ง เมื่อ
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2545 โดยมีภารกิจสำ�คัญครอบคลุมงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรมได้แปรนโยบายจากรัฐบาลออกมา
เป็นผลงานอันหลากหลาย ทำ�ให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำ�คัญ
ทั้ ง ในเชิ ง คุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า ของวั ฒ นธรรมไทยภายใต้ ก ารขั บ
เคลื่อนของผู้บริหารสูงสุด ซึ่งปรากฏภาพที่ชัดเจนถึงบทบาทของ
วัฒนธรรมทีม่ ผี ลโดยตรงต่อการสร้างมูลค่าเพิม่ แก่เศรษฐกิจของชาติ
เหตุผลสำ�คัญของการสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ.2545
ว่าด้วยผลจากยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดนที่การสื่อสาร
เป็นไปอย่างเสรีไม่มีขอบเขตจำ�กัด
ทำ�ให้เกิดการแพร่กระจาย
ของสื่อประเภทต่างๆ ซึ่งต้องยอมรับว่ามีทั้งสื่อด้านบวกและด้าน
ลบ โดยเฉพาะสื่อด้านลบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในสังคม
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จึงนำ�มาซึ่งผลกระทบอย่างรุนแรงใน
สังคม วัฒนธรรมจึงเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะช่วยเข้ามาเยียวยาสังคม
ในปัจจุบันอีกทั้งงานด้านวัฒนธรรมมีมุมมองและขอบเขตที่กว้าง
ขวางมากขึ้น งานวัฒนธรรมมิใช่เพียงแค่การดูแลโบราณสถาน
งานพิพิธภัณฑ์หรือการรำ�ฟ้อนแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่เกิด
มิติใหม่ๆ ของงานด้านวัฒนธรรม มากขึ้น โดยเฉพาะงานที่
เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินชีวิตของคนในสังคม เช่น ภาพยนตร์ แอนิ
เมชั่นการ์ตูน เกม เป็นต้น นอกจากนี้วัฒนธรรมยังมีบทบาทมาก
ขึ้นในสังคมโลก กล่าวคือ วัฒนธรรมเป็นรากฐานในการพัฒนา
ประเทศ (Culture based development) ซึ่งประเทศต่างๆ พยายาม
ใช้ข้อได้เปรียบจากความร่ำ�รวยและต้นทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอด
และสร้างสรรค์เป็นสินค้าเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศด้วย
เมื่อพิจารณาถึงความสำ�คัญของวัฒนธรรมจากประเด็น
หลักข้างต้นแล้ว ทำ�ให้ประเทศไทยต้องมีหน่วยงานที่ท�ำ หน้าที่
บริหารจัดการงานด้านวัฒนธรรม ซึ่งก็คือ กระทรวงวัฒนธรรม
ในปัจจุบัน กระทรวงวัฒนธรรมมีพันธกิจหลัก ก็คือ การดูแล
งานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประกอบด้วยภารกิจหลัก
4 ด้านคือ ด้านศาสนา ด้านมรดกทางวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิต
และภูมิปัญญาไทย และงานด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ นอกจากนี้
กระทรวงวั ฒ นธรรมยั ง มี ส ถาบั น การศึ ก ษาที่ ส อนนาฏศิ ล ป์
ดนตรี ศิลปะ ในระดับปริญญาตรี ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ แล้วยังมีองค์การมหาชน 2 แห่ง คือ ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร ซึ่งทำ�หน้าที่ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและสั่งสมองค์ความรู้เกี่ยว
กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย การส่งเสริมความเข้าใจ

ความหลากหลายของกลุ่มคนต่างๆ ในประเทศไทยที่มีมรดกทาง
วัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาอันเป็น
แหล่งความรู้ที่สำ�คัญของรูปแบบการดำ�เนินชีวิตที่มีความแตกต่าง
และหอภาพยนตร์ซึ่งมีหน้าที่เก็บเรื่องราวข้อมูล และเป็นองค์ความ
รู้ในเรื่องของภาพยนตร์สำ�หรับประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งองค์การ
มหาชน ที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
นาฏศิลป์ ตลอดถึงศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการแสดง ไม่ว่า
จะเป็น โขน ละคร หรือการฟ้อนรำ�ต่างๆล้วนเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมในชุมชนชาวไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล พื้นฐานของสิ่ง
เหล่านี้เป็นวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยแต่เดิม สัมพันธ์กับความเชื่อ
ทางศาสนา และพิธีกรรม โดยเฉพาะพุทธศาสนามีอิทธิพลอย่างยิ่ง
ต่อวิธีการดำ�เนินชีวิตของคนในสังคมอยู่แล้ว เป็นบ่อเกิดของการ
จัดงานประเพณีในช่วงชีวิตและการจัดงานประเพณีตามเทศกาล
เช่น การทำ�ขวัญเดือนและโกนผมไฟเมื่อแรกเกิด งานโกนจุก งาน
อุปสมบท งานแต่งงาน ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน ฯลฯ
ในชีวติ ประจำ�วันของเรา ทุกวันนีท้ ว่ มท้นไปด้วยสือ่ รูปแบบ
ต่างๆ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและเทคโนโลยี นำ�ไป
สู่ความยุ่งยากในการทำ�ความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม
เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า “การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของสังคม”
เพราะคนในสังคมจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดต่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ความรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์ต่างๆ ผ่านการสื่อสาร
ทั้งการสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารที่มีสื่อกั้นกลาง หรือ
อาศัยสื่อต่างๆ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อเฉพาะกิจ สื่อประเพณี
และสื่อท้องถิ่น การสร้างอัตลักษณ์ของสังคมและวัฒนธรรมไทย
เป็นการยกระดับขึ้นมาเป็นมโนทัศน์และเป็นการสร้างภาพแทน
ความจริงเพื่อเป็นคำ�ว่าเราคือใคร และควรจะอยู่กันอย่างไร มโน
ทัศน์ ซึ่งเป็นภาพแทนความจริงนี้จะถูกใช้เป็นกรอบในการกำ�หนด
สถานภาพ หน้าที่ ความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจ ตลอดจนพฤติกรรม
ทางสังคมอื่นๆ ของคนไทย พร้อมกับกำ�หนดลักษณะความระหว่าง
ชนชาติไทยกับคนอื่น ในวิถีทางที่คนไทยจะ(ถูกทำ�ให้)รู้สึกว่าตน
กำ�ลังดำ�รงอยู่ในวิถีทางที่ถูกต้อง ดีงาม และจะนำ�ชาติไทยไปสู่การ
เป็นชาติอิสระและมีจริยธรรมในอนาคต [15]
เนื่องจากปัจจุบัน คนในสังคม มีความสามารถใน
การเข้าถึงสื่อต่างๆ ได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนมาก อีกทั้งยังมีสื่อให้
เลือกอยู่มากมาย ทำ�ให้สื่อทุกประเภทมีอิทธิพลกับผู้คนอย่างมาก
เพื่อตัดสินใจหรือรับรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นของสังคม โดยเฉพาะ
กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มักจะใช้เวลานอกจากการเรียนไปกับสื่อยุค
ใหม่ในรูปแบบต่างๆ การสร้างสื่อออกมาอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นการ
สร้างกระแสสังคมที่มีประโยชน์เพื่อให้ประชาชนรับรู้และตื่นตัวเป็น
วงกว้าง การสร้างและสนับสนุน รณรงค์ในเรื่องวัฒนธรรมไทย
[16] ควรจะถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อผลักดันให้สังคมไทยมี
เอกลักษณ์สมกับเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยืนยาว และที่สำ�คัญ
การผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีนั้น ก็เป็นพื้นฐาน
ในการสร้างสังคมที่ดี เพื่อรองรับลูกหลานของพวกเราที่กำ�ลังจะ
ก้าวมาเป็นสมาชิกของสังคมไทยในอนาคต
เห็นได้ว่าสื่อทางวัฒนธรรมมีบทบาทและความสำ�คัญ
มากในการอนุ รั ก ษ์ แ ละทำ� ให้ ศิ ล ปะของชาติ ค งอยู่ อ ย่ า งมีคุณค่า
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เพราะสื่อที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมในปัจจุบัน ไม่ได้รับการ
สนับสนุนอย่างเท่าที่ควร สังเกตได้จากการแสดงโขนของสำ�นัก
การสังคีต กรมศิลปากร ซึ่งได้จัดแสดงมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน
หลายสิบปี หรือการแสดงโขนของศาลาเฉลิมกรุงที่ในระยะแรก
มีผู้ให้ความสนใจมากมาย ซึ่งต่างกับปัจจุบันที่มีเฉพาะชาวต่าง
ชาติ หรือผู้สูงอายุรุ่นคูณปู่คุณย่าเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับโขน
พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั้ง 4 ชุด ที่ผ่านมา ใน
ด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ ทำ�ให้เห็นถึงความแตกต่างในการ
เอาจริงเอาจังของภาครัฐในการรักษาศิลปะประจำ�ชาติ เพราะไม่ใช่
เพียงทำ�เพื่อสื่อประชาสัมพันธ์เป็นครั้งคราว แต่ควรดำ�เนินการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นำ�มาซึ่งการรักษา
การแสดงโขนไว้ให้คงอยู่อย่างมีคุณค่าสืบไป

[3] ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์. (2550). วัฒนธรรมบันเทิงในชาติไทย
การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมความบันเทิงในสังคม
กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๕๐๐. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ
: มติชน.
[4] กรมศิลปากร. (2500). โขน. พิมพ์ในงานพระราชทางเพลิงพระ
ศพ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมง ณ เมวัดเทพศิริ
นทราวาส.
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[7] ธนิต อยูโ่ พธิ.์ (2500). โขน. พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล ณ เมรุ
วัดเทพศิรินทราวาส. พระนคร: สหอุปกรณ์การพิมพ์.

โขนเป็นการแสดงชั้นสูงของไทย ซึ่งนับว่าเป็นศิลปะ
ทางการแสดงที่มีอิทธิพลต่อศิลปวัฒนธรรมของชาติหลากหลาย
แขนงด้วยกัน เมื่อสังคมไทยก้าวเข้าสู่การพัฒนาและนำ�มาซึ่งความ
เปลี่ยนแปลง
โขนจึงต้องทำ�หน้าที่ทั้งในฐานะศิลปะประจำ�ชาติ
และยอมรับการเปลีย่ นแปลงไปพร้อมๆ กับบริบทของสังคมร่วมสมัย
ที่แตกต่างไปจากวิถีชีวิตแบบเดิมค่อนข้างมาก ด้วยความหลาก
หลายของเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนและหมุนเวียนของวัฒนธรรม
จากบริ บ ทสั ง คมร่ ว มสมั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ รู ป แบบการแสดง
โขน
ซึ่งจะเห็นชัดในการแสดงโขนของศาลาเฉลิมกรุงและโขน
พระราชทาน (โขนเฉลิมพระเกียรติ) ซึ่งมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
จากโขนในอดีต ได้แก่กระบวนการเล่น องค์ประกอบ วัตถุประสงค์
ของการจัดการแสดงและโอกาสในการแสดง
ถึงแม้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะทรงให้การอุปถัมภ์
โขนและเชิดชูโขนแล้ว ภาครัฐต้องรับกระแสพระราชดำ�ริ ศึกษา
ทบทวน และเร่งจัดทำ�แผนในการอนุรักษ์และพัฒนา ก่อนจะจัดเข้า
สู่ระบบการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับ
อุดมศึกษา เพื่อปลูกฝังให้เยาชนและคนไทยทุกคนได้ตระหนักว่า
โขนเป็นศิลปะประจำ�ชาติไทยที่มีความงดงามและมีคุณค่ามหาศาล
หากขาดความรู้ ความเข้ า ใจในประวั ติ ความเป็ นมาและการเก็ บ
รักษา อาจทำ�ให้บทบาทของโขนในอนาคตอันใกล้นี้ ถูกลดทอน
คุณค่าและความสำ�คัญลง
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