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 การศึกษาเรื่องโขน : ศิลปะประจําชาติไทยและสื่อวัฒนธรรมในบริบทสังคมรวมสมัย มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหพัฒนาการและองคประกอบของโขนในฐานะศิลปะการแสดงและสื่อ

วัฒนธรรมในบริบทสังคมรวมสมัยประจําชาติไทย โดยใชวิธีการศึกษาแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งวิธีการ

ดําเนินการวิจัยใชวิธีศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ สัมภาษณผูที่มีความรูในเร่ืองโขน และผูชมการแสดง

โขน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหสรุปเปนผลการศึกษา  

 จากการศึกษาโขนของไทยไดรับอิทธิพลมาจากประเทศในภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ดวยกัน โดยไทยนํามาผสมผสานกันจนกลายเปนโขนที่เร่ิมแรกแสดงในราชพิธีสําคัญ ตอมาโขนมี

พัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตามกระแสของวัฒนธรรมในสมัยนั้นๆ แตยังคงรูปแบบ 

ตลอดจนวิธีการแสดง และเรื่องที่ใชแสดงคือเร่ืองรามเกียรติ์อยูเชนเดิม และไดมีการอนุรักษและพัฒนา

อยางสม่ําเสมอ เห็นไดจากการแสดงโขนจากเดิมที่ปรากฏหลักฐาน ไดแก 1)โขนกลางแปลง 2)โขนโรง

นอกหรือโขนนั่งราว 3)โขนโรงใน 4)โขนหนาจอ และ5)โขนฉาก เมื่อยุคสมัยและบริบททางสังคมได

เปลี่ยนแปลง โขนทั้ง 5 ประเภทดังกลาวจึงไดมีวิวัฒนาการ พัฒนา ผสมผสานจนกลายเปนโขนที่แสดงอยู

ในปจจุบัน โดยโขนในปจจุบันจะแบงประเภทตามหนวยงานที่เปนผูจัดการแสดง ไดแก โขนกรมศิลปากร 

โขนศาลาเฉลิมกรุง โขนตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โขนสมัครเลน 

และโขนพาณิชย การพัฒนาของโขนนี้เองจึงสงผลตอโขนจากเดิมที่ โขนเปนวัฒนธรรมหลวง แตใน

ปจจุบันกลายเปนโขนมีลักษณะเปนวัฒนธรรมมวลชน เพื่อใหโขนเกิดการปรับตัวตามยุคสมัยซึ่งปจจุบัน

การปรับตัวของโขนเห็นไดชัดจากเทคนิคประกอบการแสดงที่ทันสมัยเขามาใช เพื่อใหโขนสามารดํารงอยู

ไดในสังคมปจจุบัน และเพื่อใหไดรับการสนับสนุนจากผูชม 

 การแสดงโขนของไทยถือเปนนาฏกรรมชั้นสูง ซึ่งสะทองถึงสังคมและวัฒนธรรม ไดแก รูปแบบ

การเมืองการปกครอง มารยาทแบบไทย และโครงสรางทางสังคม ซึ่งโขนเปนสื่อวัฒนธรรมที่แสดงออกเพื่อบง

บอกถึงวัฒนธรรมไทยผานการแสดงของโขนและเปนสื่อที่สงสารใหกับผูชมเกี่ยวกับการสอนใหเห็นถึงบาป

บุญคุณโทษ ฝายธรรมะนั้นเปนฝายชนะ ดังนั้นการที่มีความรูและความเขาใจในโขน จะสามารถทําใหเกิด

แนวทางในการอนุรักษความเปนไทยตอไป 
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The study of Khon: Thai National Art and a cultural media in the context of 

contemporary society. Objective is to analize the development and the elements of Khon as a 

performing arts and the cultural media in the contaxt of contemporay of Modern Thai Society.And 

using qualitative research methods to Study Khon as media of contemporary culture by 

gathering information from related documents. Moreover, interviewing with Gurus who have 

much knowledge of Khon and withthe audiences of the Khon performance. Then analyze of the 

data in order to summarize the results of the study. 

From the Study, Khon had been influenced from Culture of Neighbor countries in Southeast 

Asia and was combined together with the local culture and then became the main performance in the 

important ceremony. It had altered and developed since former times to the modern times. 

Although, Khon had been developed time to time, the main pattern or format of the 

performance and story-line are still based on the story of Ramayana, which these had been 

regularly conserved and developed, such as recorded of 1.Khon Klang Plang 2.Khon Rong 

Nok or Khon Nung Rarw, 3.Khon Rong Nai, 4.Khon Nah Jor, 5.Khon Chark. Oncethe time and 

social context had changed, developments in Khon performance have brought it to be as it is 

today. Today Khon performance is classified by the agency or creator or producer of the 

performance such as Khon of Departments of Arts, Khon of  Sala Chalerm Krung, Khon 

Prarachatarn (Khon under The Royal support of HM the Queen Sirikit), Khon amateur or Khon 

Panish (Khon for Commercial) This development has changed its cultural meaning from 

Performance for the Royal events to become the performance for Mass or for everyone. 

Today, we can clearly see the adaptation of Khon such as the management of 

teaching and learning, Performances’ Pattern or Format, Performances’ elements, Type of 

Khon Performance and more Opportunities for both Khon performers to performs and for 

Audiences to watch, New technology such asStage’s light and sound have been added to the 



performance. These would help Khon to exist in today’s society and to get more support from 

the audiences. 

Khon is a Cultural media that people of the region can be recognized and understood. In 

the perception of Thai Society, Khon is a High Class performance that reflects tothe social and 

cultural pattern of Thailand such as Political, Social structure and Thai courtesy. Khon is a direct 

media that teaches and points out the audiences for what is good or merit and what is bad or 

sin which Good side always win over bad side. Khon is also a symbolic that expresses Thai 

Culture through out its performance. Therefore, with the knowledge and understanding of the 

Khon can cause pathway to conserve Thai culture. 
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ประกาศคุณูประการ   
 

 ผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจากคณาจารยที่ใหคําแนะนําหลายทาน จึงทําใหปริญญานิพนธ

ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี คือ รองศาสตราจารยพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ ศาสตราจารย ดร.วิรุณ ตั้งเจริญและ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬหรักษ ซึ่งเปนประธานและกรรมการวิทยานิพนธ ที่ใหความกรุณาให

คําชี้แนะเพื่อใหเกิดการพัฒนางานวิจัยชิ้นนี้ใหเกิดประโยชนสูงสุด และขอขอบพระคุณ กรรมภายใน คือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง และกรรมการภายนอก คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย 

จันทรสุวรรณ ศิลปนแหงชาติ ที่ใหคําสอนที่เปนประโยชนมากสําหรับการทํางานวิจัยเกี่ยวกับดานศิลปวัฒนธรรม

และชวยขัดเกลาผลงานนี้จนสําเร็จออกมาไดเปนอยางดี ซึ่งเมื่อผลงานที่ออกมาก็ตรงตามปณิธานที่ไดไว

คือเพื่อสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยตอไป  

 นอกจากนี้ยังมีคณาจารยที่ใหการสนับสนุน และใหคําแนะนําในการทําวิจัยฉบับนี้ตลอดมา 

ไดแก อาจารย ผูเชี่ยวชาญแหงวิทยาลัยนาฏศิลปสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปนาฏยศิลปน สํานักการสังคีต 

อาจารยคณะศิลปกรรมศาสตร ผูบังคับบัญชา และอาจารยในหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รวมถึงบุคคลากร เจาหนาที่คณะศิลปกรรมศาสตรที่อํานวยความสะดวก จนทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวง

ได ขอขอบคุณกัลยาณมิตรคือ เพื่อนสมัยเรียนทุกระดับช้ัน เพื่อนปริญญาโทที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร ผูชวยศาสตราจารยนพดล อินทรจันทร ผูชวยศาสตราจารยปรวัน แพทยานนท และที่สําคัญรอง

ศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ ขําเพชร พี่รวมรุนปริญญาเอก รุนที่ 2 ที่ใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําใน

การศึกษาเรื่องนี้โดยเสมอมา รวมถึงนางสาวจิตติมาศ เจริญสุขและนางสาวจารุณี ชูวงษวาลผูชวยจัดทํา

รูปเลมจนงานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จได 

 ขอบคุณสําหรับครอบครัวผูศึกษาคือครอบครัวอุไรศรีและหวังชนะ ครอบครัวนาคสัมฤทธิ์และ

สายสนั่น กําลังใจจากคุณพอ คุณแมที่คอยผลักดัน สนับสนุนเรื่องการศึกษามาตลอดชีวิตนองสาว 2 คน 

คุณแมกรรณิการและบุคคลที่สําคัญที่สุดคุณสมชายผูเปนสามี และลูกทั้ง 4 คนที่ใหกําลังใจ จนดิฉันมี

พลังที่จะทํางานนี้จนสําเร็จได  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

ความสําคัญของปญหา 
ศิลปวัฒนธรรมคือการเชื่อมโยงระหวางวัฒนธรรมและศิลปะ ซึ่งเปนเอกลักษณของชาติและ

เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความเจริญของคนในชาติ โดยเฉพาะในความเปนมนุษยที่มีจิตใจดีงาม มี

ความคิดทางสังคมที่เปนระเบียบ แบบแผนและมีความสามารถในเชิงชางที่สรางสรรคศิลปกรรมแขนง

ตาง ๆ ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ คร้ังทรงเสด็จพระราชดําเนิน เปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

เจาสามพระยา พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2504 และทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรมที่สะทอนใหเห็นถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม คุณคาของอดีตและคุณคาของศิลปวัตถุ

ไดอยางมีความหมายยิ่ง ซึ่งมีความตอนหนึ่งวา “อิฐเกา ๆ แผนเดียวก็มีคา ควรจะชวยกันรักษาไว ถา
เราขาดสุโขทัย อยุธยา และกรุงเทพฯแลว ประเทศไทยก็ไมมีความหมาย” จากขอความขางตนสะทอน

ใหเห็นวาพระองคทรงเตือนสติคนไทย ที่นิยมความเจริญทางวัตถุ ยิ่งกวาความเจริญทางจิตใจ ซึ่งจาก

งานวิจัยของชาญณรงค พรรุงโรจน (2543) ไดอธิบายถึงประเภทของศิลปวัฒนธรรม โดยแบงไดเปน         

2 แขนง คือ วิจิตรศิลป ซึ่งแตเดิมเรียกวา ประณีตศิลป หมายถึง ผลงานศิลปะที่มุงเนนคุณคาทาง

ความงาม (Aesthetic Value) เปนสําคัญ เปนผลงานที่ตอบสนอง ดานจิตใจมากกวา ประโยชนใชสอย 

ประกอบดวย ทัศนศิลป (Visual Art) ดุริยางคศิลป (Music) นาฏยศิลป (Dance) สถาปตยกรรม 

(Architecture) และวรรณกรรม (Literature) และศิลปะประยุกตหรือประยุกตศิลป หมายถึง ผลงาน

ศิลปะที่สรางสรรคข้ึน เพื่อมุงประโยชนใชสอย เปนสําคัญ โดยการใชหลักการทาง สุนทรียภาพ ประกอบดวย 

มัณฑนศิลป (Decorative Art) อุตสาหกรรมศิลป (Industrial Art) พาณิชยศิลป (Commercial Art) 

หัตถศิลป (Crafts) และการออกแบบตางๆ (Design) เปนตน จากคําอธิบายดังกลาวทําใหทราบวา

นาฏศิลปหรือการแสดงฟอนรํานั้นจะจัดอยูในประเภทของศิลปวัฒนธรรมในแบบวิจิตรศิลป ผลงาน

ศิลปะที่มุงเนนคุณคาทางความงามเปนสําคัญ มีประโยชนเพื่อสรางความสุนทรียะในจิตใจของผูชม 

“ความงามหรือศิลปะเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่ง” ที่แฝงอยูทั้งในปรัชญาและจิตวิทยาของชีวิตมนุษย 

การแสดงออกทางนาฏศิลปมีที่เปนกําเนิดทั้งที่มาจากพื้นบานและการติดตอจากถิ่นอื่น ทั้ง

สองระดับนี้ลวนแตบังเกิดขึ้นจากบรรพบุรุษของไทยทั้งสิ้น เปนการประดิษฐคิดคนสรางสรรคข้ึนอยางมี

มาตรฐาน เทียบไดกับอารยประเทศทั้งหลายในโลก แมจะไดรับตนแบบมาจากชาติอ่ืนบาง แตก็ไดปรับ

ประยุกตมาเปนรูปแบบของตนเอง การแสดงตางๆที่อยูในระดับเมืองหรือในเมืองหลวงใหญๆ อาจมีส่ิง

แสดงความซับซอนอยูมาก ตางกับการแสดงตางๆในระดับทองถิ่น เนื่องจากการการแสดงฟอนรําใน



2 

ระดับเมืองจะตองตามแบบกระบวนพิธีการ เนื่องจากเปนสวนกลางของประเทศมาตั้งแตโบราณ และ

ไดรับการอุปถัมภจากราชสํานักตลอดจนเจานายหรือขุนนางขาราชสํานัก ซึ่งบางสมัยนาฏศิลปหรือ

การแสดงฟอนรํามีความรุงเรืองอยางมาก เนื่องจากเปนที่โปรดปรานของพระมหากษัตริยในสมัยนั้น 

จึงถือวานาฏศิลปไทยนั้นเปนเครื่องตกแตงสังคมไทย เชิดชูเกียรติยศของประเทศตลอดมาทุกยุคทุก

สมัย นับไดวาเปนสิ่งเชิดชูหนาตาของบานเมืองอีกทางหนึ่ง 

ดังนั้นการศึกษาเรื่องศิลปวัฒนธรรมของชาติในสังคมปจจุบันจึงเปนสิ่งที่สําคัญ ดังพระบรม

ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทานใหกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อป 

พ.ศ. 2509 ความตอนหนึ่งวา "...การศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมเปนการ ศึกษาที่สําคัญและควรจะ
ดําเนิน ควบคูกันไปกับการศึกษาดานวิทยาศาสตร เพราะความเจริญของบุคคล ตลอด จนถึงความ
เจริญของประเทศ มีทั้งทาง วัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะตองมี ประกอบกันเกื้อกูลและ
สงเสริมกัน..."   

ประเทศไทยไดชื่อวาเปนประเทศที่มีความเปนเอกราชมายาวนาน มีศิลปวัฒนธรรมแสดงถึง

ความเปนเอกลักษณของชาติ จนทําใหเปนที่เลื่องลือไปในนานาประเทศที่ไดสัมผัสและพบเห็นความ

งดงามและมีคุณคาในศิลปวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมเปนเอกลักษณของความเปนชาติ เปนรากฐาน

ของการสรางสรรคความสามัคคี และความมั่นคงของประเทศชาติ ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่

เจริญรุงเรือง ปรากฏเปนเอกลักษณอันโดดเดนของชาติ ประกอบดวย ภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม 

นาฏศิลป ดนตรี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่เปนแบบแผน และวิถี

ชีวิตอันดีงามสืบมา ซึ่งในปจจุบันเอกลักษณของชาติไทยที่กลาวมาอาจจะถูกลดความสําคัญลง

เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตนไดสงผลกระทบกับศิลปวัฒนธรรมของไทย ดังคํากลาวของ ศ.พลตรี ม.ร.ว.

คึกฤทธิ์ ปราโมช ในงานสาธิตการประกอบคําบรรยายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนั้นวา “นาฏศิลปของไทย
เปนสมบัติที่ใหญโตมหาศาล แตเปนสมบัติที่กําลังหลุดลอยจากตัวเราไป ตัวเราแตกอนเปนตัวใหญ 
เก็บส่ิงเหลานี้ไวไดเหมือนกับส่ิงเล็กนอยใสกระเปาไวก็ไดไมสูญไปไหน แตคราวนี้ปริมาตรปริมาณมัน
ใหญโตขึ้นมา เรากําลังจะฉุดไมไหว เห็นภาพอยางนั้นเห็นภาพทรัพยสมบัติของเราเปนกลุมกอน
ใหญโต กําลังปลิวออกจากตัว และเราซึ่งพยายามรักษานาฏศิลปก็ตัวเล็กลง” จากขอความดังกลาว
แสดงใหเห็นวานาฏศิลปของไทยกําลังจะถูกแปรสภาพไปใหตางจากเดิมตามกระแสโลก 

การแสดงโขน ถือเปนศิลปะแขนงหนึ่งที่เปนเอกลักษณของไทย มีประวัติมายาวนานตั้งแต

สมัยกรุงศรีอยุธยา โขนเปนศิลปะการแสดงชั้นสูง ที่มีความสงางาม อลังการและออนชอย ซึ่งในอดีต

โขนเปนการแสดงที่รุงเรืองมาก เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากพระมหากษัตริย แตในปจจุบันโขน

อาจจะถูกลดความนิยมลงไป เนื่องจากกระแสของโลกาภิวัตน สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ

ทรงเห็นวาปจจุบันมีคนไทยดูโขนนอยมาก แตพระองคทานทรงตระหนักวา ศิลปวัฒนธรรมไทยเปน
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ของล้ําคา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหฟนฟูการแสดงโขนขึ้นมาถึงกับทรงมี พระราชเสาวนียดวยวา 

“เมื่อไมมีคนดูโขน ฉันจะดูเอง” เพื่อเปนการสะทอนใหเห็นวาโขนเปนวัฒนธรรมของไทยที่มี

ความสําคัญยิ่ง คูควรแกการอนุรักษ ขาดทุนของฉันคือกําไรของชาติและถายทอดใหการแสดงโขน

ธํารงอยูสืบไป 

ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงมุงเนนเพื่อศึกษาถึงสถานภาพของ ”โขน” นาฏกรรมไทยที่ไดชื่อวาเปน

ศิลปะประจําชาติ ซึ่งจะศึกษาวิเคราะหพัฒนาการและองคประกอบของโขนในฐานะศิลปะการแสดง

และสื่อวัฒนธรรมในบริบทสังคมรวมสมัยประจําชาติไทย เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงบทบาทของโขนใน

อดีต จนนําไปสูการเปนโขนอยางในปจจุบัน ดังที่ศาสตราจารย ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ.เขียนไวในหนังสือ

เร่ือง วิสัยทัศน ศิลปวัฒนธรรม (2552: 115) โดยมีขอความตอนหนึ่งวา “จุดยืนตรงนี้จึงไมใชจุดยืน
เฉพาะอดีต ปจจุบันหรือ อนาคต ดานใดดานหนึ่งเทานั้น แตเปนจุดยืนบนปจจุบัน ศึกษาอดีตและ
เตรียมตัวสําหรับอนาคต” ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการศึกษาเรื่องโขน จะตองไมใชศิลปะที่มีความสําคัญ

สําหรับคนในอดีตเทานั้น แตจะตองมีความสําคัญกับคนในปจจุบันและคนในอนาคตดวย  

 

คําถามการวิจัย 
โขนในฐานะศิลปะการแสดงและสื่อวัฒนธรรมประจําชาติไทยนั้น มีความเปนมาและพัฒนา

อยางไร สูการเปลี่ยนแปลงองคประกอบโขนในบริบทสังคมรวมสมัย 

 
วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาวิเคราะหพัฒนาการและองคประกอบของโขนในฐานะศิลปะการแสดงและสื่อ

วัฒนธรรมในบริบทสังคมรวมสมัยประจําชาติไทย 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของการศึกษาคือ ศึกษาความเปนมา พัฒนาการ และองคประกอบของโขน โดย

ศึกษาในชวงยุคสมัยตั้งแตป พ.ศ.2475 – พ.ศ. 2556 ซึ่งเปนสมัยที่โรงละครแหงชาติกอต้ังขึ้น ทําให

เกิดการพัฒนาโขนขึ้นมาใหม และตอเนื่องมาถึงสมัยอาจารยเสรี หวังในธรรมมารับผิดชอบงานกรม

ศิลปากร และจัดแสดงโขนขึ้นใหมีรูปแบบที่ไมซ้ําแบบเดิม ซึ่งการศึกษาวิจัยจะศึกษาจากเอกสารหรือ

ผลงานการแสดงโขนที่ผานมา รวมทั้งศึกษา วิเคราะห จากทัศนะ มุมมองของ นักวิชาการ นักวัฒนธรรม 

ผูสรางงาน นาฏศิลปน และผูเสพงาน 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. เปนแนวทางและประโยชนตอประเทศชาติและองคกรที่เกี่ยวของในประเด็นของ

สถานภาพโขนในบริบทสังคมรวมสมัย 

2. เปนแนวทางในการศึกษาความเปนมา พัฒนาการ และองคประกอบโขนตอไป 

3. เปนแนวทางไปสูการอนุรักษและพัฒนาโขนใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมไทยตอไป 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 

โขน หมายถงึ ศิลปะการแสดงและสื่อวัฒนธรรมประจําชาติไทย ซึ่ง

ไดแก กลุมโขนในรูปแบบของโขนกรมศิลปากร โขนศาลา

เฉลิมกรุง โขนตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โขนสมัครเลน และโขนพาณิชย

ศิลปะประจําชาติ หมายถงึ ศิลปะการแสดงที่ถายทอดเอกลักษณความเปนชาติไทย

ซึ่งศิลปะประจําชาติไทยนั้นมีหลายแขนง  แตในงาน

วิทยานิพนธฉบับนี้จะศึกษาในกรณีของโขน 

ส่ือวัฒนธรรม หมายถงึ ศิลปะการแสดงโขน ที่เปนสื่อสะทอนใหเห็นถึงความเปน

ไทย 

บริบทสังคมรวม   

สมัย 

หมายถงึ การแสดงโขนตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน โดยมีการปรับเปลี่ยน

ลักษณะไปตามยุคสมัยตั้งแตป พ.ศ.2508 – พ.ศ. 2556 

ซึ่งเปนยุคสมัยที่การแสดงโขนมีการเปลี่ยนแปลงจากโขน

สมัยกอนเพิ่มข้ึนมาก 

 
 



กรอบแนวคดิ 
โขนศิลปะ 

ประจําชาติไทย 

• โลกาภิวฒัน 
• สมัยใหม 

 

รูปแบบการแสดง 

• โขน 5 ประเภทในอดีต 

• โขนในปจจุบนั 
 

องคประกอบการแสดง

• การพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงของเครื่องแตงกาย

ฉาก ฯลฯ 

ความรวมสมยั

(โขนในแตละสมัย) 

สื่อวัฒนธรรม 

รวมสมัย 

การอนุรักษและสืบทอด

วัฒนธรรมโขน 

• ปญหา และอุปสรรค 

เพื่อใหเกิดแนวทางการอนุรักษ
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บทที่ 2 
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  
การศึกษาเรื่อง โขน : ศิลปะประจําชาติไทยและสื่อวัฒนธรรมในบริบทสังคมรวมสมัย ในการ

วิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาอธิบายถึงปรากฏการณที่เกิดขึ้น 

โดยผูวิจัยไดแบงการนําเสนออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 เปนการอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวของกับ

งานวิจัย และสวนที่ 2 เปนสวนของวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ซึ่งไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 

1. แนวคิดความเปนชาติไทย  

2. แนวคิดโลกาภิวัตน  

3. แนวคิดสื่อวัฒนธรรมและวัฒนธรรมรวมสมัย 

4. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
  

แนวคิดความเปนชาติไทย 
เบเนดิค แอนเดอรสัน (Benedict Anderson) ไดอธิบายถึงมโนทัศนเกี่ยวกับ “รัฐชาติ” ที่ได

นําเสนอไวในงานเขียนเรื่อง Imagined Communities (1991) ไดอธิบายวา เมื่อพิจารณาจากมิติทาง

สังคมวัฒนธรรมแลว กลาวไดวา “ชาติ” ไมไดมีความหมายจํากัดเฉพาะกลุมคนที่อยูอาศัยในดินแดนที่

มีอาณาเขตชัดเจน มีรัฐและอํานาจประชาธิปไตยเทานั้น แต “ชาติ” ยังมีความหมายถึงชุมชนใน

จินตนาการที่ มีผูคนอยูรวมกัน ในที่นี้ “ชาติ” จึงเปนสิ่งประดิษฐทางวัฒนธรรมที่ถูกสรางขึ้น ในรัฐใน

ชาติสมัยใหม รัฐมีกลไกหลายอยาง ที่ทําหนาที่สรางหรือปลูกฝงลักษณะรวมของคนในชาติ อุดมการณ

ชาตินิยม และจินตนาการรวมกันเกี่ยวกับชุมชนชาติของตน แตแอนโธนี ดี สมิธ นักมานุษยวิทยาชาว

อังกฤษไมเห็นดวยกับแนวคิดของแอนเดอรสัน สมิธ ดวยแอนโธนี ดี สมิธ เห็นวาชาติไมใชชุมชนแหง

จินตนาการ แตดํารงอยูมานานแลว มีลักษณะบางอยางที่สืบตอมา จากการเปน “ชุมชนชาติพันธุ” 

(ethnic community) ดังนั้นแตละชาติจึงมีลักษณะบางอยางเปนของตนเอง จึงทําใหคนในชาติแตละ

แหงมีลักษณะเฉพาะของตนเองแตกตางกันออกไป (นิติ ภวัครพันธุ. 2547: 3) 

การเขียนประวัติศาสตรไทย เกิดภายใตสํานึกทางประวัติศาสตรชุดใหม ที่กอรูปมาตั้งแตชวง
ตนรัตนโกสินทร และปรากฏการณใหเห็นอยางเดนชัดในยุคสมัยของการนําสยามเขาสูรัฐสมัยใหมหรือ
ที่เรียกวารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย โดยการนําของชนชั้นนําสยามนับต้ังแตชวงรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 
และรัชกาลที่ 6 ดังนั้น เคาโครงการเขียนงานประวัติศาสตรที่เรียกวา ประวัติศาสตรกระแสหลักหรือ
ประวัติศาสตรทางการ จึงเริ่มข้ึนพรอมถีบการสรางรัฐชาติ ซึ่ง นิธิ เอียวศรีวงศ ไดอธิบายมโนภาพของ
รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยซึ่งมีกรอบโครงเรื่อง “ชาติ” อยูในความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถ
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แสดงออกไดเปนรูปธรรมดวยสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งเปนอุดมคติสูงสุดของสังคมไทยและ
กลายเปนศูนยรวมที่ชนทุกหมูเหลายอมอยูใตระบบปกครองที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันภายใตพระมหากษัตริยนั้น รวมถึงการมีวัฒนธรรมที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันดวย ชน
ชั้นนําทางอํานาจจึงเลือกที่จะใชวัฒนธรรมผสมของราชสํานักและวัฒนธรรมกรุงเทพฯ เปนรากฐาน
ของวัฒนธรรมแหงชาติ โดยการใชปฏิบัติการทางอํานาจ (power of exercise) ผานกลไกของรัฐใน
รูปแบบตางๆ ในการสรางจิตสํานึกความเปนชาติไทย ดังนั้นรัฐสมัยใหมจึงจําเปนตองทําใหวัฒนธรรม
มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน นับต้ังแตภาษาพูด การแตงกาย วรรณกรรม  มารยาท ซึ่งแทที่จริงคือ
วัฒนธรรมราชสํานักที่กลายเปนมาตรฐานในการอธิบายความเปนไทยหรือกลายเปนวัฒนธรรม
แหงชาติ ภายใตส่ิงที่เรียกวา “อัตลักษณไทย” จากสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 มีการสราง
ความหมายของความเปนไทยอยางจริงจัง จนกลายเปน “ระบบแหงสัจจะ” ที่มีอิทธิพลอยางสูงตอวิถี
คิดเกี่ยวกับ “สังคมและวัฒนธรรมไทย” เร่ือยมาจนถึงปจจุบัน แนวคิดชาติไทยและความเปนไทยที่
เสนอโดยปญญาชนกระแสหลักยังคงมีอิทธิพลอยางสูง เนื่องจากความคิดที่ปญญาชนกระแสหลัก
เสนอ มีสวนสําคัญอยางมากในการดํารงอยูของโครงสรางการเมืองแบบรวมศูนยอํานาจ ซึ่งเปน
โครงสรางการเมืองของไทยตั้งแตรัชกาลที่ 5 จนถึงปจจุบัน ทําใหไดรับการผลิตซ้ําในสื่อประเภทตางๆ
อยางตอเนื่องและกวางขวาง นอกจากนี้ปญญาชนกระแสหลักสามารถสรางสรรค สืบทอด และ
ปรับเปลี่ยนจุดเนนและความหมายของชาติไทยและความเปนไทย ใหตอบสนองการทาทายกระแส
ความคิดใหม อยางมีประสิทธิภาพ จึงทําใหความหมายของชาติไทยและความเปนไทยไมถูกลมลาง
จากกระแสความคิดใหมที่เขามา (กฤตยา อาชวนิจกุล; และคณะ. 2551: 76-77)  

ตอมาไดเกิดการรวมกลุมของปญญาชนหัวกาวหนา (พ.ศ.2490) ทําใหเกิดการผลิตซ้ําวาทกรรม
วาดวยเรื่อง “ชาติไทย” โดยการนําเสนอของปญญาชนในสมัยนั้น ไดแก เทียนวรรณ และพรไพศาล 
ศิลปะศาสตร ที่เสนอแนวคิดความเปนชาติเชื่อมโยงกับการพูดภาษาเดียวกัน การมีขนบธรรมเนียม
เหมือนกัน การอยูบนแผนดินอาณาเขตเดียวกัน และการตกอยูในปกครองเดียวกัน (ธีรยุทธ บุญมี. 2546: 
102-104) ในสมัยรัชกาลที่ 6 และชวงการปกครองที่มีจอมพลแปลก พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี 
การสราง “เอกลักษณ” ชาติไทย คนไทย และความเปนไทย โดยเฉพาะรัฐชาตินิยมแบบไทย เร่ิมถูก
สรางและถายทอดใหกับคนในชาติ ไดแก ภาษา ประวัติศาสตรไทย เพลงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
จนถึงขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตและวิถีปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ผานสถาบันหลักในสังคม คือ 
การศึกษา ครอบครัว ส่ือมวลชน ศาสนา และการบังคับใชกฎหมาย ที่สําคัญคือผานกระบวนการสราง
ของปญญาชนในยุคสมัยนั้นๆ ไดแก กรมพระยาดํารงราชานุภาพ พระยาอนุมานราชธน หลวงวิจิตรวาท
การ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช และสุลักษณ ศิวรักษ เปนตน แนวคิดของกลุมปญญาชนเหลานี้จะเนนไป
ที่การอนุรักษจารีตประเพณี รวมทั้งการรักษาคุณคาของความเปนไทย ซึ่งความเปนไทยในอุดมคติของ
พวกปญญาชนที่ตองรักษาไว คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ปฏิบัติตามจารีตประเพณีที่มีแตโบราณ 
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จากการที่เบเนดิค แอนเดอรสัน (Benedict Anderson) ไดกลาวขางตนไดมองเห็นวาใน

ความเปนชาติไทยจะตองประกอบในสวนตางๆ ทั้งเปนพื้นที่ อาณาเขต การปกครอง การเมือง และ

ศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ในสวนศิลปวัฒนธรรมทําใหเห็นวา ขบวนการทําใหเกิดความเปนชาติตองอาศัย

ศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ งานวิจัยดังกลาวจึงเชื่อมโยงไปสูการวิเคราะหใหเห็นวา โขน เปนศิลปะ

ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวของชาติไทย สามารถถายทอดไดเห็นภาษา ประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียม  

 
ลักษณะความเปนไทย 
กฤตยา อาชวนิจกุลและคณะ (2551: 7) ไดใหความหมายของ “ความเปนไทย” ที่กําหนดขึ้นนั้น 

สะทอนออกมาใน 5 ลักษณะ คือ  

1)  ภาษาไทย เปนภาษากลางที่ใชในการสื่อสารทั้งภาษาพูด และการมีตัวอักษรไทย ถือเปน

เอกลักษณทางวัฒนธรรมสําคัญที่สุดในการชี้วัดถึงความเปนไทย หรือระบุเชื้อชาติ  

2)  การยึดถือในระบบคุณคา-คานิยมที่ดีงาม และพฤติกรรมที่แสดงออกในปฏิสัมพันธทาง

สังคม ที่ไดรับการขัดเกลาหลอหลอมมาจนเปนคุณลักษณะสําคัญของความเปนไทย ทั้งทางบวกและ

ทางลบ รวมถึงความเชื่อที่กํากับระหวางเพศดวย  

3)  จารีตประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดตอเนื่องกันมายาวนาน โดยเฉพาะประเพณีที่เกี่ยวของกับ

วันสําคัญทางพุทธศาสนา และประเพณีทองถิ่น 

4)  วัตถุสัญลักษณ/ส่ิงประดิษฐทางวัฒนธรรมที่บงบอกถึงความเปนไทย  

5)  การอางอิงความเปนไทยผานอุดมการณชาตินิยม โดยยึดมั่นผูกพันตอรัฐชาติไทย การ

นับถือศาสนาพุทธ และการยอมรับพระมหากษัตริยเปนประมุขของประเทศ  

การสรางอัตลักษณ “สังคมและวัฒนธรรมไทย” เปนการยกระดับของปรากฏการณข้ึนมาเปน

มโนทัศน (conceptualization) และเปนการสรางภาพแทนความเปนจริง (representation) เพื่อเปน

การอธิบายวาเราคือใคร ซึ่งมโนทัศนนี้เปรียบเสมือนเปนกรอบในการกําหนดสถานภาพ หนาที่ 

ความสัมพันธเชิงอํานาจ ตลอดจนพฤติกรรมทางสังคมอื่นๆของคนไทย พรอมกับกําหนดลักษณะ

ความสัมพันธระหวางชนชาติไทยกับ “คนอื่น” ในวิถีทางที่คนไทยจะรูสึกวาตนกําลังดํารงอยูในวิถีทาง

ที่ถูกตอง ดีงาม มีเกียรติ และมีศักดิ์ศรีอันนาภาคภูมิใจ สามารถนับถือตนเองและไดรับความนับถือ

จากชาติอ่ืนไปพรอมกัน (สายชล สัตยานุรักษ. 2546: 5) สอดคลองกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัวที่ทรงสรางอัตลักษณไทยดวยการเนนวาไทยมีวัฒนธรรมของตนเองที่มีแกนแทไมตางจาก

วัฒนธรรมตะวันตก กลาวคือความเปนไทยมีลักษณะที่เปนสากลจึงมีความเปนอารยะอยูแลวในตัวเอง 

และทรงสราง “คนอื่น” เพื่อใหคนไทยรูสึกวาตนกําลังเผชิญกับศัตรูรวมกัน จะไดมีความผูกพันและ

ความภาคภูมิใจในชาติไทยของตนจนพรอมที่จะเสียสละเพื่อชาติสอดคลองกับแปลก สนธิรักษ ได

บรรยายเรื่องสัญลักษณของไทย (วีระ อําพันสุข. 2551: 255) โดยกลาวถึงความสําคัญของวัฒนธรรม
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ที่มีตอชาติวา “…ความเสื่อมโทรมของวัฒนธรรม ยอมเปนความเสื่อมโทรมของชาติ ความเจริญงอกงาม
ทางวัฒนธรรมก็เปนความเจริญงอกงามของชาติดวย…” 

 ในเรื่องของวัฒนธรรมไทยกับความเปนไทยนั้น สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดให

ความเห็นที่แตกตางวา แกนแทของชนชาติไทยนั้น ไมไดอยูที่แกนแทของวัฒนธรรมไทย เนื่องจากทรง

เนนวาแกนแทของชนชาติไทยที่แทจริงคือ “ความสามารถในการประสานประโยชน” หมายถึง คนไทย

สามารถรับเอาสวนดีของวัฒนธรรมตางๆเขามาผสมผสานกับวัฒนธรรมของตนเองอยางสรางสรรคมา

แตโบราณ และจะสามารถเลือกสวนดีจากวัฒนธรรมตะวันตกเขามาผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยได

อยางมีประสิทธิภาพทั้งในปจจุบันและอนาคต (สายชล สัตยานุรักษ. 2546: 122) 

ความเปนชาติไทย หรือความเปนคนไทย เปนสวนหนึ่งของความเปนไทย เทานั้น เพราะความ

เปนไทย เมื่อเขียนใหส้ันสุด หมายถึง อนาคตของชาติ อนาคตของศาสนา อนาคตของพระมหากษัตริย

และอนาคตของวัฒนธรรม เมื่อชาวไทยเขาใจความเปนไทย ยอมสํานึกความเปนไทยโดยจิตใจ จะ

ตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของความเปนไทย โดยถือเปนหนาที่เปนความรับผิดชอบที่ตองมี

สวนรวมในการรักษาและดํารงความเปนไทยไวใหไดตลอดไป 

 
ศิลปะประจําชาติไทย 
ศิลปะเปนเรื่องของการแสดงในความเปนศิลปะประจําชาตินี้จะตองมีความเปนเอกลักษณ 

ดังที่ สุริชัย หวันแกวและกนกพรรณ อยูชา (2552: 71) ใหความหมายของศิลปะวาเปนการแสดงออก

ของมนุษย ในการสรางสรรคงาน โดยผลงานที่มนุษยสรางขึ้นนั้น ไดกลายเปนมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม 

(cultural heritage) ที่ลํ้าคาของสังคมมนุษย ศิลปะมิไดแยกขาดออกจากสังคมและวัฒนธรรม แตเปน

สวนหนึ่งของชีวิตทางวัฒนธรรมแบบสังคมมนุษย และไดจําแนกศิลปะออกเปน 2 ประเภทใหญๆ โดย

พิจารณาจากวัตถุประสงคของการสรางงานและคุณคาทางศิลปะ คือ  

1. ศิลปะบริสุทธิ์ (Pure Art) หรือวิจิตรศิลป (Fine arts) เปนผลงานศิลปะที่มีจุดมุงหมายใน

การสรางสรรคเพื่อการรับรูอยางสุนทรียะหรือความงาม เนื้อหาและอารมณ  

2. ศิลปะประยุกต (Applied Art) ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อการใชประโยชนในการดํารงชีวิต เชน 

มัณฑนศิลป (Decorative art) หรือประโยชนทางพาณิชยที่เรียกวา พาณิชยศิลป (Commercial art) 

งานอุตสาหกรรมศิลป (Industrial art)  

วีระ อําพันสุข (2551: 324-325) ไดกลาวถึงความเปนศิลปะประจําชาติไทยวา ศิลปะประจํา

ชาติไทย แบงออกเปน ศิลปะการแสดง ไดแก นาฏศิลปไทย ซึ่งเปนศิลปะประเภทสวยงามดวยบทรายรํา 

และเครื่องประดับที่แพรวพราวและศิลปะการตอสู ไดแก มวยไทย ฟนดาบ และกระบี่กระบอง ศิลปะที่

ใหความซาบซึ้งประทับใจ เชน เพลงไทย ดนตรีไทยและศิลปะประเภทงานฝมือ เชน การแกะสลักไม 

หิน และเครื่องเงิน  
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จากที่กลาวมา สามารถสรุปไดวาโขนเปนประเภทศิลปะบริสุทธิ์ (Pure Art) หรือวิจิตรศิลป 

(Fine arts) เนื่องจากโขนเปนศิลปะที่มีจุดมุงหมายในการสรางสรรคเพื่อการรับรูอยางสุนทรียะหรือ

ความงาม มีความประณีตในเรื่องขององคประกอบตางๆในการจัดแสดง  

ซึ่งโขนถือไดวาเปนศิลปะประจําชาติไทย ในสาขาของนาฏศิลปไทย ที่มีความงามดวยทารํา 

โขนเปนศิลปะประจําชาติเนื่องจากเปนการแสดงที่มีตั้งแตสมัยอยุธยา จนถือไดวาเปนมรดกทาง

ศิลปวัฒนธรรมที่สืบตอกันมา และโขนยังมีเอกลักษณความเปนไทยทั้งในเรื่องของคติความเชื่อ 

ประเพณี ความออนชอยทางการแสดง และโขนยังเปนศิลปะการแสดงที่พระมหากษัตริยทรงให

ความสําคัญบํารุงรักษา  

 
แนวคิดโลกาภิวัตน 

ในปจจุบันเปนยุคสมัยที่เรียกวา ยุคโลกาภิวัตน ซึ่งเปนยุคสมัยแหงความทันสมัย เกิดการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางดานสังคมและวัฒนธรรม และโลกาภิวัตนไดสงผลกระทบกับศิลปะ ในทาง

ดานของรูปแบบการแสดงที่มีความทันสมัย เพื่อใหสอดคลองกับบริบททางสังคม ที่เนนในเรื่องของ

พาณิชย และความบันเทิง  

จํานง ทองประเสริฐ (2537: 13) ราชบัณฑิตสํานักธรรมศาสตรและการเมือง ไดอธิบาย

ความหมายของคําวา โลกาภิวัตน วา เปนคําสนธิที่เกิดจากคําวา “โลก (โล-กะ)” กับคําวา “อภิวัตน” 

ซึ่งแปลวาความเปนไปยิ่ง รวมความแลวหมายถึง ความเปนไปทั่วโลกหรือแพรไปในโลก 

กาญจนา แกวเทพ (2549: 11-12) ไดเสนอความเห็นเกี่ยวกับโลกาภิวัตนวา ปจจุบันวัฒนธรรม

ที่เปนแบบยุโรป ไดถูกพัฒนาตกแตงดานรูปแบบขึ้นใหม และถูกนําเสนอภายใตชื่อ “โลกาภิวัตน”           

ซึ่งโดยเนื้อหาแลวก็ยังคงเปนเชนอดีต กลาวคือ โลกาภิวัตน ก็เทากับ “ตะวันตกหรือยุโรป” นั่นเอง       

ไทยไดรับกระแสวัฒนธรรมที่เทากับความศิวิไลซชองยุโรป ตั้งแตยุคสมัยของรัชกาลที่ 5 มาจนถึง          

จอมพลป.พิบูลสงคราม จนกระทั่งตอเนื่องมาถึงยุคสมัยของการพัฒนาประเทศใหทันสมัย ซึ่งใน

ปจจุบันไทยก็ยังคงเผชิญหนากับกระแสโลกาภิวัตน 

จากการศึกษางานของบูรชัย ศิริมหาสาคร (2540: 128) และเฉลิม อุนทอง (2547: 26) ได

อธิบายผลกระทบของโลกาภิวัตนในสังคมไทย สรุปไดดังนี้ 
1. ดานเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยถูกครอบงําดวยกระแสโลกาภิวัตนคร้ังแรกในสมัย

รัชกาลที่ 3 เมื่อถูกอังกฤษบีบบังคับใหทําสัญญาบาวริ่ง เร่ือยมาจนถึงยุคปจจุบันที่การพัฒนาประเทศ

มีการพัฒนาจากสังคมเกษตรกรรมไปสูสังคมอุตสาหกรรมที่มุงเนนการสงออกเพื่อแขงขันกับประเทศ

อ่ืนๆในตลาดโลก ทําใหเศรษฐกิจของประเทศตองผูกกับระบบเศรษฐกิจโลก 
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2. ดานวัฒนธรรมประเพณีและวิธีการดําเนินชีวิต ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่แข็งแกรง 

ความฉลาดของบรรพบุรุษไทยที่รูจักเลือกรับวัฒนธรรมตางชาติแลวผสมใหเขากับวัฒนธรรมไทยที่มี

อยูเดิมไดอยางเหมาะสม แตก็มีความจําเปนอยางยิ่งในเรื่องของการสรางจิตสํานึกในการรักษา

วัฒนธรรมของชาติตนเอง เนื่องจากการมีวัฒนธรรม ถือเปนสิ่งบงบอกถึงความมั่นคงของชาติ เพราะ

วัฒนธรรมเปนบรรทัดฐานหรือกรอบในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมใหอยูรวมกันไดอยาง

สันติสุข 

3. ดานการเมืองการปกครอง ในสังคมโลกการเมืองจะเปลี่ยนไปเปนระบอบประชาธิปไตย
มากข้ึน แตในการเมืองของไทยยังคงมีความเปนคณาธิปไตยอยู ซึ่งเต็มไปดวยพวกในพรรคและ

การเมืองจะเปนธุรกิจการลงทุนมากขึ้น ส่ิงเหลานี้จะทําใหเกิดความขัดแยงในกิจกรรมทางการเมือง

และความสับสนใหกับสังคมได  

จากความหมายของคําวาโลกาภิวัตนจากนักวิชาการที่กลาวมา ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา

สังคมไทยในปจจุบันเปนสังคมที่กําลังอยูในกระแสของโลกาภิวัตน ซึ่งแตละสังคมจะมีการสื่อสารที่ถึง

กัน ส่ิงตางๆในแตละสังคมสามารถแพรกระจายไปไดในทั่วโลก สงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

สังคมนั้นๆ ทั้งในเรื่องสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม  

สุริชัย หวันแกว (2547: 42) กลาวถึงโลกาภิวัตนทางวัฒนธรรมวาคือปฏิกิริยาทางวัฒนธรรม

ภายใตกระแสโลกาภิวัตน โดยไดชี้ใหเห็นวาตองมีความกระจางตอเร่ืองของการเปลี่ยนรูปทาง

วัฒนธรรม (Cultural Transformation) และตองเขาใจผลกระทบและแรงผลักดันจากโลกาภิวัตนอยาง

แทจริง โดยการพิจารณานั้นตองไมมองวัฒนธรรมแบบแยกขั้ว (Dichotomies) หรือการมองวัฒนธรรม

ดวยแบบแผนที่ตายตัวจึงจะสามารถเขาใจถึงปฏิกิริยาทางวัฒนธรรมภายใตกระแสโลกาภิวัตนไดอยาง

ชัดเจน ซึ่งโรเบิรต ฮอลลตัน (Robert Holton) (เขมทัต พิพิธธนาบรรพ. 2551: 19) ไดแบงกระบวนการมอง

โลกาภิวัตนไว 3 แบบ คือ 

1. ทฤษฎีวัฒนธรรมจะกลายเปนเนื้อเดียวกันหมด (Homogenization) กระบวนการโลกาภิวัตน

ทําใหเกิดความเหมือนกันและความคลายคลึงกันทางดานวัฒนธรรมมากขึ้นทุกที จนถือไดวาสังคมตางๆ 

จะมีการโคจรบรรจบกันทางวัฒนธรรม  

2. ทฤษฎีการแยกขั้ว (Polarization) คือการมองเห็นการเกิดขั้วบวก-ข้ัวลบขึ้นและมีการชี้วา

ตอไปจะเกิดความขัดแยงและสงครามทางวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน เชน ระหวาง

ตะวันตกกับฝายปฏิปกษ หรือแนวคิดเรื่องการปะทะระหวางอารยธรรม 

3. ทฤษฎีผสมผเสหรือลูกครึ่งทางวัฒนธรรม (Hybridization) เห็นวาการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่

เปนรูปธรรมนั้นมักเกิดจากการแลกเปลี่ยนและหยิบยืมองคประกอบทางวัฒนธรรมที่มีมาจากแหลง

วัฒนธรรมตางๆ ที่หลากหลาย พัฒนาการของวัฒนธรรมสังคมอดีตก็เปนเชนนี้ เชน การผสมผสาน

ระหวางวัฒนธรรมไทย-จีน การผสมผสานของความเชื่อในทางศาสนาพุทธและพราหมณ เปนตน  
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ดังนั้นศิลปวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตนจึงมีมากกวา “ความเปนไทย” ที่จํากัดอยูเพียงผาไทย 

หรือการแตงกายดวยชุดไทย แตการเลนดนตรีสากลดวยเพลงที่นักดนตรีไทยแตงขึ้นนั้น ก็ควรสงเสริม

เชนเดียวกับการเลนดนตรีไทยตามแบบแผน หรือการประยุกตเพลงไทยเดิมใหเปนทวงทํานองใหม 

หรือการไมปดกั้นชาวตางประเทศใหมารองมาเลนดนตรีไทย เพราะแทจริงแลวศิลปะก็เปนสิ่งหนึ่งที่มี

การเปลี่ยนแปลงที่ตองมีการพัฒนาใหสอดคลองกับยุคสมัย และเปดสูสังคมและวัฒนธรรมอ่ืนๆ

เชนกัน “…ในยุคกระแสโลกาภิวัตนนี้ศิลปะจึงไมเพียงถูกสรางขึ้นเพื่อจรรโลงใจ หรือสรางสรรคเพื่อ
สะทอนความดีความงามทางวัฒนธรรมเทานั้น หากยังถูกใชเปนเครื่องมือหรือเปนสินคาวัฒนธรรมใน
ตัวเองดวย” (สุริชัย หวันแกว; และกนกพรรณ อยูชา. 2552: 59-60) 

ในยุคของโลกาภิวัตน เปนยุคที่ความเจริญแผถึงกันทั่วโลก การเขาถึงโลกทําใหเอกลักษณ

ของชาติและวิถีดั้งเดิมของไทยเปลี่ยนไปเปนแบบตามสากล คนไทยในปจจุบันนิยมเทคโนโลยี ความ

ทันสมัยของแสง สี เสียง เพื่อกอใหเกิดความบันเทิง ดังนั้น ในกระแสของโลกาภิวัตน เปนเรื่องที่มี

ความสัมพันธเกี่ยวของกับวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งโลกาภิวัตนทําใหทั้งวัฒนธรรม สังคม 

และเศรษฐกิจ เกิดความเปลี่ยนแปลงไป โดยถูกทําใหเปนสากลและมีความทันสมัยตามเวลา ซึ่งถา

วัฒนธรรมไทยมีการรับเอากระแสโลกาภิวัตนเขามามากเกินความเหมาะสม วัฒนธรรมไทยดั้งเดิมที่

เนนในเรื่องความประณีตก็จะถูกลดคาลงไป กลายเปนวัฒนธรรมที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองระบบทุน

นิยมในตลาด  
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โดยสามารถอธิบายไดดวยแผนภาพดังนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 ลักษณะโครงสรางวัฒนธรรมยุคโลกาภิวตัน 

 

 ที่มา: เฉลิม อุนทอง. (2547: 28). 

 

ทั้งนี้จะไดเห็นวาสังคมวัฒนธรรมไมไดเปนสังคมที่มีบริบทเดียว แตมีความแตกตางหลาย

ประการสําคัญของสังคมรวมสมัยและสังคมโลกาภิวัตน สังคมไทยก็มีความซับซอนและเชื่อมโยงกับทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ ฉะนั้นเงื่อนไขดังกลาวนี้บทบริบทสังคมรวมสมัยของไทยนี้รองรับ

กระบวนการแสดงศิลปะโขนมีสวนการปรับตัวของโขนจะใชแนวคิดดังกลาวขางตน 
 

แนวคิดส่ือวัฒนธรรมและวัฒนธรรมรวมสมัย 
ความหมายของวัฒนธรรม 
ในความเปนวัฒนธรรมและวัฒนธรรมรวมสมัยของไทยมีความแตกตางและหลากหลายและ

มีคนที่ใหความหมายไวตางกัน ความหมายดังกลาววัฒนธรรมไทยจะปรากฏไดหลากหลายแตในสวน

หนึ่งก็มีส่ือ ศิลปะการแสดง ที่เปนอีกสวนหนึ่งที่เปนสื่อในการสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและ

วัฒนธรรมรวมสมัยของไทย ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาความหมายของวัฒนธรรมจากนักวิชาและผูให

ความหมายตางๆเพื่อทําความเขาใจโขนในฐานะที่เปนสื่อวัฒนธรรม ดังนี้ 

การนิยามความหมายของคําวา “วัฒนธรรม” ในป พ.ศ. 2414 เอ็ดเวิรด เบอรเนต ไทเลอร 

(Edward B.Tylor) ไดพรรณนาถึงวัฒนธรรมในมุมมองดานมานุษยวิทยาสังคม ไววา "วัฒนธรรม หรือ 

อารยธรรม หากมองในเชิงชาติพันธุวรรณนาอยางกวาง ๆ ก็คือ ความทับซอนกันระหวางความรู ความเชื่อ 
ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณีและสมรรถนะอื่นที่มนุษยตองการแสวงหาเพื่อการเปนสมาชิกของ
สังคม" (Tylor. 1974) 

วัฒนธรร

ม 
ก

ารดํารงชีพ 

ภ

าษา 

เศรษฐ

กิจ 
เ

ศรษฐกิจ 

เ

ทคโนโลยี 

โล

กาภิวัตน 
 
 
ขา
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วิรุณ ตั้งเจริญ (2552: 11) ไดนิยามคําวาวัฒนธรรมคือที่เปนความดีงาม ความเปนธรรมชาติ 

ความเปนธรรมดา มีคําวา “วัฒนะ” ที่วัฒนาสถาพร และ “พัฒนะ” พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม

กาลเทศะอยูดวย ส่ิงที่ดีงามจึงจะเปนวัฒนธรรม ส่ิงที่เลวราย ความเห็นแกตัว การไมตรงตอเวลา ฯลฯ 

ไมอาจใชคําวา “วัฒนธรรม” วัฒนธรรมยอมเกี่ยวของกับวิถีธรรม เกี่ยวของชีวิต เกี่ยวของกับศาสนา  

พระยาอนุมานราธน (2515: 2) ไดใหความหมายของวัฒนธรรมวาหมายถึง สิ่งที่มนุษย

เปลี่ยนแปลงปรับปรนหรือผลิตขึ้น เพื่อความเจริญงอกงามในวิถีชีวิตมนุษยในสวนรวมที่ถายทอดกัน

ไดเลียนแบบกันได เอาอยางกันได 

ประเวศ วะสี (2532: 1) ไดกลาวถึงวัฒนธรรมวาคือพลังของปญญา ซึ่งเปนรากฐานของสังคม 

เศรษฐกิจ การเมืองของชุมชนซ่ึงไดมาจากการเลือกสรร การกลั่นกรอง ทดลองใชและถายทอดดวยการ

ปฏิบัติสืบทอดตอเนื่องกันมาวัฒนธรรมเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหสังคม เขมแข็ง 

และนิคม มูสิกะคามะ (2545: 99) ไดใหอธิบายลักษณะของวัฒนธรรมวา ยอมเปลี่ยนแปลง

ไปตามเงื่อนไขและกาลเวลา เมื่อมีการประดิษฐหรือคนพบสิ่งใหม ใชแกไขปญหาและตอบสนองความ

ตองการของสังคมไดดีกวา ยอมทําใหสมาชิกของสังคมเกิดความนิยม และในที่สุดอาจเลิกใชวัฒนธรรมเดิม 

การจะรักษาวัฒนธรรมเดิมไวจึงตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาวัฒนธรรมนั้นใหเหมาะสม มี

ประสิทธิภาพตามยุคสมัย 

ถึงแมวาการนิยามความหมายคําวา "วัฒนธรรม" ที่ยกตัวอยางมาจะมีหลายความหมาย แต

ก็ยังไมเพียงพอสําหรับคําวา "วัฒนธรรม" ที่มีการใชกันอยู ในป พ.ศ. 2495 อัลเฟรด ครูเบอร และไคลด 

คลักคอหน ไดรวบรวมนิยามของคํา "วัฒนธรรม" ไดถึง 164 ความหมาย ซึ่งไดตีพิมพลงในหนังสือเร่ือง 

"วัฒนธรรม: การทบทวนเชิงวิกฤติวาดวยมโนทัศนและนิยาม" (A. L. Kroeber; & Clyde Kluckhohn. 

1952) 
 
ประเภทของวัฒนธรรม 
พระยาอนุมานราชธนเขียนไวในหนังสือเร่ือง "วัฒนธรรม" (2496: 10) วา วัฒนธรรม แบงได 

2 ประเภทคือ 

1. วัฒนธรรมทางวัตถุ ไดแก ส่ิงของตาง ๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ชวยใหคนอยูดีกินดี 

เปนเรื่องเกี่ยวกับอาหาร เส้ือผา บานเรือน ยารักษาโรค รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช อาวุธยุทธโธปกรณ 

ยานพาหนะ เปนตน 

2. วัฒนธรรมทางจิตใจ สิ่งที่ทําใหจิตใจและปญญาเจริญงอกงามเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ 

ความรูสึกนึกคิด เชน ศีลธรรม จรรยา มารยาท คานิยม ศิลปะ วรรณคดี กฎหมาย ระเบียบ ขนบธรรมเนียม

ประเพณี เปนตน 
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นอกจากนี้วัฒนธรรมอาจจะพิจารณาแบงออกไดในลักษณะอื่น ๆ อีกหลายแบบ อาจ

แบงเปน 4 ประเภท คือ วัฒนธรรมสวนของเอกชน วัฒนธรรมสวนของครอบครัว วัฒนธรรมสวนของ

ทองถิ่น และวัฒนธรรมสวนของประเทศชาติ หรืออาจจะแบงออกเปน 4 ประเภทตามแนวที่กระทรวง

วัฒนธรรมเดิม (พ.ศ. 2491) ไดเคยประกาศไว คือ คติธรรม เนติธรรม วัตถุธรรม และสหธรรม 

ในป พ.ศ. 2522 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (บํารุง สุขพรรณ. 2524: 20) 

ไดแบงวัฒนธรรมออกเปน 5 สาขา ตามที่องคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 

(ยูเนสโก) ไดกําหนดไวมีรายละเอียด ดังนี้  

1. สาขามนุษยศาสตร (The Humanities) ไดแก วัฒนธรรมที่วาดวยขนบธรรมเนียมประเพณี 

คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม คานิยม ศาสนา ปรัชญา ประวัติศาสตร โบราณคดี มารยาทในสังคม การ

ปกครอง กฎหมาย เปนตน 

2. สาขาศิลปะ (The Arts) ไดแก วัฒนธรรมในเรื่องภาษา วรรณคดี ดนตรี ฟอนรํา จิตรกรรม 

ประติมากรรม สถาปตยกรรม เปนตน 

3. สาขาการชางฝมือ (The Practical crafts) ไดแก วัฒนธรรมในเรื่องการเย็บปกถักรอย 

การแกะสลัก การทอผา การจักสาน การทําเครื่องเขิน เครื่องเงินเครื่องทอง เครื่องถม การจัดดอกไม 

การทําตุกตา การทอเสื่อ การประดิษฐ การทําเครื่องปนดินเผา เปนตน 

4. สาขาคหกรรมศิลป (The Domestic Arts) ไดแก วัฒนธรรมในเรื่องอาหาร เส้ือผา การ

แตงงาน บาน ยา การดูแลเด็ก ครอบครัว การรูจักประกอบอาชีพชวยเศรษฐกิจในครอบครัว เปนตน 

5. สาขากีฬาและนันทนาการ (The Sports and Recreation) ไดแก วัฒนธรรมในเรื่อง

การละเลน มวยไทย ฟนดาบสองมือ กระบี่กระบอง กีฬาพื้นบาน เปนตน 

โรเบิรต เรดฟลด (Robert Redfield) (วุฒิชัย จายะพันธุ. 2547: 33) ไดเสนอประเภทของ

วัฒนธรรมวาสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ วัฒนธรรมหลวง (Great tradition) เปนวัฒนธรรมของ

ชนชั้นสูง ที่สัมพันธกับแบบแผนความเชื่อ ความคิด พฤติกรรม และคานิยม อันเปนอุดมคติของอารย

ธรรมนั้น มีลักษณะเดนคือ การมีตําราเปนลายลักษณอักษรเปนพื้นฐานของแบบแผนหรือจารีต

ดังกลาว และจากการสรางรากฐานเปนลายลักษณอักษรนี้เอง จึงมีผลใหวัฒนธรรมหลวง มีแบบแผนที่

คอนขางตายตัว เปลี่ยนแปลงไดชาและจํากัดอยูแตเฉพาะกลุมเทานั้นและวัฒนธรรมราษฎรซึ่งเปน

รูปแบบวัฒนธรรมที่ตรงกันขามกับวัฒนธรรมหลวง เพราะเปนวัฒนธรรมที่มี่รากฐานอยูกับลายลักษณ

อักษร ดังนั้นไมวาจะเปนการสืบทอด หรือการสรางสรรควัฒนธรรม ก็ตองอาศัยความจําและผาน     

มุขปาฐะเปนหลัก ฉะนั้นจึงเปนธรรมดาที่วัฒนธรรมราษฎรยอมเปลี่ยนแปลงไดงาย และกลับ

กลายเปนขอดีที่ทําใหวัฒนธรรมราษฎรตอบสนองตอวิถีชีวิตของผูคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไดอยาง

ไมจํากัดและไมส้ินสุด 
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จากการศึกษางานเขียนของกาญจนา แกวเทพ (2549: 49-50) ทําใหทราบวาวัฒนธรรม

สามารถแบงประเภทไดอีก 3 ประเภท คือ 1) วัฒนธรรมชั้นสูง (High culture) 2) วัฒนธรรมพื้นบาน 

(Folk culture) และ 3) วัฒนธรรมมวลชน (Mass culture) โดยผูวิจัยขอนําเสนอเนื้อหาที่ McQuail ได

นําเอาคุณลักษณะตางๆ ของวัฒนธรรมมวลชนมาเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมชั้นสูงและวัฒนธรรม

พื้นบาน เพื่อใหเกิดความเขาใจในรูปแบบของวัฒนธรรมทั้ง 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ระดับและประเภทของความเปนสถาบัน 

1.1 วัฒนธรรมชั้นสูง จะตองไดรับการปกปองและการสงเสริมจากองคกรทางสังคมที่ 
เปนทางการ และจะตองมีคุณคาชั้นสูงทางสังคม 

1.2 วัฒนธรรมพื้นบาน ในอดีตมักเปนวัฒนธรรมที่ถูกมองขามหรือปลอยปละละเลย  

แตปจจุบันเริ่มมีความสนใจและเริ่มไดรับการปกปองจากทางการ 

1.3 วัฒนธรรมมวลชน เปนเรื่องของสื่อ และตลาด 

2. ประเภทของการผลิต 

2.1 วัฒนธรรมชั้นสูง ไมมีการจัดตั้งอยางเปนระบบ มักผลิตมาเพียงชิ้นเดียวหรือทํา 

เพื่อกลุมคนพิเศษเฉพาะในสังคม 

2.2 วัฒนธรรมพื้นบาน มีการผลิตซ้ําแตเหมือนๆกันการออกแบบทําตามประเพณี มัก 

ผลิตดวยมือ ตลาดไมใชเร่ืองสําคัญ 

2.3 วัฒนธรรมมวลชน เปนผลผลิตจํานวนมากสําหรับตลาดขนาดใหญๆใชเทคโนโลยี 

และมีการวางแผนการผลิตอยางเปนระบบ  

3. เนื้อหาหรือความหมาย 

3.1 วัฒนธรรมชั้นสูง มีความลุมลึก คลุมเครือ มีความเปนอมตะ 

3.2 วัฒนธรรมพื้นบาน ผูผลิตมักไมคอยไดคิดถึงความหมายหรือเปาหมายอาจจะมี 

ความชัดเจนหรือคลุมเครือ อาจจะมีการประดิดประดอยหรือทํามาใชในพิธีกรรมไมมีลักษณะเปนสากล 

แตมีความยืนยาวในแงของกาลเวลา  

3.3 วัฒนธรรมมวลชน มีลักษณะฉาบฉวย ชัดเจนไมคลุมเครือลุมลึก เอาใจตลาด         

มีลักษณะสากลและอยูแคชั่วครูชั่วยาม 

4. ผูรับสาร 

4.1 วัฒนธรรมชั้นสูง คอนขางเปนกลุมเล็กๆ ไดรับการฝกอบรมหรือไดรับการศึกษา  

เปนผูรูผูเชี่ยวชาญ 

4.2 วัฒนธรรมพื้นบาน สมาชิกผูรับสารทุกคนอยูในวัฒนธรรมเดียวกัน แตก็มักเปน 

กลุมเฉพาะเล็กๆ  
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4.3 วัฒนธรรมมวลชน โดยหลักการแลวมุงนําเสนอแกผูรับสารทุกคน แตในทางปฏิบัติ 

อาจมีการแบงเปนกลุมยอยๆตามลักษณะการบริโภคที่แตกตางกัน 

5.  เปาหมายของการใชหรือผลลัพธที่เกิดขึ้น 

5.1 วัฒนธรรมชั้นสูง เพื่อจะขยายหรือสรางประสบการณที่ลุมลึกมากขึ้น ใหความพึง 

พอใจดานปญญา หรือเพื่อความมีชื่อเสียง 

5.2 วัฒนธรรมพื้นบาน เพื่อความตอเนื่องของชุมชน เพื่อประเพณีเพื่อความสามัคคี 

เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของชุมชน  

5.3 วัฒนธรรมมวลชน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจอยางฉับพลันทันที เพื่อหนีไปจาก 

ความซ้ําซากในชีวิตประจําวัน 

และองคการยูเนสโก (ธนิก เลิศชาญฤทธ. 2554: 23-24) ไดกลาววา ทรัพยากรหรือมรดก

ทางวัฒนธรรมมีอยู 2 ประเภท โดยแบงตามลักษณะที่ปรากฏหรือที่มีอยู (existence) ไดแก ทรัพยากร

หรือมรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมได (intangible cultural resource) และทรัพยากรหรือมรดกวัฒนธรรมที่

จับตองได (tangible cultural resource) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับตองไมได ไดแก ชีวิตครอบครัว นิทานปรัมปรา คติชาวบาน 

เพลงพื้นบาน การแสดงเตนรําพื้นบาน เปนตน ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับตองไมไดนั้น สามารถสรางขึ้น

ใหมได (renewable) และถายทอดผานยุคสมัยจากคนรุนหนึ่งสูคนรุนตอไปได อีกทั้งยังสะทอนออกมา

ในรูปส่ิงของเครื่องใชดวย เชน การแสดงออกถึงฝมือและทักษะในงานหัตถกรรม 

2. ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับตองได หมายถึง ซากส่ิงของสิ่งกอสราง รวมถึงวัตถุที่จับตอง

และสัมผัสไดดวยมือและมองเห็นดวยตาของมนุษย รวมถึงเห็นไดโดยเครื่องมือวิทยาศาสตร ส่ิงเหลานี้

สัมพันธและเปนตัวแทนของมนุษย วัฒนธรรมของมนุษย กิจกรรมของมนุษย และเหตุการณตางๆที่

เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปจจุบัน ซึ่งทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับตองได สามารถแบงออกเปน 2 กลุม คือ 

ทรัพยากรประเภทอยูติดกับที่ (immovable resource) และประเภทที่เคลื่อนยายได (movable resource) 

อาจกลาวไดวาทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับตองไมไดและทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับตองได ไมได

แยกออกจากกัน แตจะมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันและกัน เชน หัวโขนเปนอุปกรณที่แสดงออกถึง

ความเปนไทย และสามารถสัมผัสจับตองได เคลื่อนยายได จึงถือวาหัวโขนจัดเปนทรัพยากรวัฒนธรรม

ที่จับตองไดและทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับตองไมได 
 
ลักษณะของวัฒนธรรม 
พระยาอนุมานราชธน (2515: 73) กลาวถึงลักษณะของวัฒนธรรมมี 4 ประการดังนี้  
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ประการแรก จะตองมีการสะสม หมายถึง จะตองมีทุนเดิมอยูกอนแลว จะสะสมทุนนั้นให

เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ  

ประการที่สอง วัฒนธรรมตองมีการปรับปรุงหมายถึง ตองรูจักดัดแปลงและปรับปรุงสวนที่

บกพรองอยูใหเหมาะสมและถูกตอง  

ประการที่สาม จะตองมีการถายทอด คือ ทําใหวัฒนธรรมนั้นๆ แพรหลายในวงกวาง  

ประการที่ส่ี มีการอบรมสั่งสอนใหผูอ่ืน หรือชนรุนหลังไดสืบทอดตอกันไป 

อานนท อาภาภิรม (2516: 43) เห็นวาลักษณะที่สําคัญของวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมเปน

แนวทางแหงพฤติกรรม อันเกิดจากการเรียนรู คือ สามารถเรียนรูกันได (Learned Way of Behavior) 

มิใชเกิดขึ้นเองโดยปราศจากการเรียนรูมากอน เพราะมนุษยมีสมองอันทรงคุณภาพ จึงทําใหสามารถ

รูจักคิด ถายทอด และเรียนรู ขบวนการดังกลาว เกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลมีการติดตอกับบุคคลอื่น ใน

ฐานะที่เปนสมาชิกของสังคม วัฒนธรรม มีลักษณะเปนมรดกแหงสังคมเปนผลของการถายทอดการ

เรียนรู และเปนเครื่องมือที่ใชในกระบวนการดังกลาวคือ การสื่อสารโดยใชสัญลักษณ(Symbolic 

Communication) ไดแก การที่มนุษยมีการใชภาษาเปนเครื่องมือในการถายทอดวัฒนธรรม จากรุน

กอนมายังคนรุนหลัง มีลักษณะเปนวิถีชีวิต (Way of Life) หรือแบบแผนการดําเนินชีวิต (Design for 

Living) เปนสิ่งที่ไมคงที่ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ 

ดังนั้นอาจกลาวไดวา วัฒนธรรมมีลักษณะที่ไดจากการเรียนรู และสั่งสมเปนเวลานานไมใช

ส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ พรอมกับมีการปรับปรุงใหดีข้ึนและถายทอดสูสังคมจนกลายเปนมรดก

ทางสังคม วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มีอยูในสังคม และมีการถายทอดเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตใน

ขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณและความเปลี่ยนแปลงของ

แตละสังคมไดอีกดวย 
 
      สถานภาพของวัฒนธรรม 

กรมศิลปากร (2545: 16) ไดอธิบายสถานภาพของวัฒนธรรม โดยแบงได 2 แบบ คือ 

1. มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) คือ รากเหงาพัฒนาการของคนนิรนามที่ผาน

จากยุคหิน เติบโต ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสืบตอมาจากสภาพของกาลเวลา และสิ่งแวดลอมทาง

ธรรมชาติ และทางสังคมจนถึงปจจุบันตองรักษาไวไมใหสูญ เพื่อเกื้อกูลเกียรติภูมิของทองถิ่น มรดก

ทางวัฒนธรรม ไดแก อนุสรณสถาน ภาษา ศิลปะและเครื่องมือ 

2. วัฒนธรรมรวมสมัย (Living Culture) คือ แบบแผนการพัฒนาสังคมใหเกิดการสุขกาย

สบายใจในการดํารงชีพ (อาหาร, เสื้อผา, ยารักษาโรค และที่อยูอาศัย) การประพฤติปฏิบัติทางดาน

การศาสนา การใชภาษาถิ่น ภาษาชาติ การสรางสรรคศิลปะ เพื่อพัฒนาบานเมืองใหเหมาะสม 
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สวยงาม ไมรกหูรกตา รกใจ ตลอดจนสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่มีเกียรติภูมิ ไมเปนที่ดูหมิ่นดูแคลน

ของคนตางชาติตางภาษา ตองรักษา สืบทอดและพัฒนาใหผสมผสานกลมกลืนกับโลกภายนอก เพื่อ

เราจะไดอยูอยางไทยในสังคมโลกที่เหมาะสม  

จุฑาพรรณ (จามจุรี) ผดุงชีวิต (2551: 5-6) ไดอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของวัฒนธรรม

รวมสมัย โดยแบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก  

1. การดํารงชีพ (Life) เชน การเพาะปลูก การประมง การลาสัตว เชน การดํารงชีวิตของ

ชาวเขาเผามูเซอดวยการปลูกตนถั่วแดงทางภาคเหนือ การทําสวนยางพาราของเกษตรกรทางภาคใต 

การแตงกาย ความสัมพันธของชุมชน เปนตน 

2. ภาษา (Language) เชน การพูด การอาน และการเขียน การแสดงออกถึงกิริยามารยาท 

บุคลิกภาพนิสัยใจคอ การใชภาษาชั้นสูงที่แสดงลําดับช้ันของโครงสรางทางสังคมหรือฐานันดรทางภาษา 

3. ศาสนา (Religion) ความเชื่อทางพิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี หลักปฏิบัติ คานิยม 

คุณธรรม การสืบทอดทางประเพณีปฏิบัติตางๆทั้งในระดับสังคมเมืองหรือทองถิ่น 

4. ศิลปะและการละเลนหรือสุนทรียศาสตร (Aesthetics or arts and sports) เชน 

นาฏศิลป ดนตรี กีฬา การละเลนพื้นเมือง เกมคอมพิวเตอรออนไลนในรูปแบบตางๆ 

5. เร่ืองที่เกี่ยวของกับสถาบันทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง (institutions) 

ประกอบดวย สถาบันครอบครัว โรงเรียน ความสัมพันธระหวางประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรม

ในชุมชน เชน โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)  

 
การผลิตซํ้าเพื่อถายทอดวัฒนธรรม  
เรยมอนด วิลเล่ียมส (Raymond Williams) นักวิชาการชาวอังกฤษซึ่งเปนผูที่มีความสําคัญ

ในสํานักวัฒนธรรมศึกษา ไดอธิบายเรื่องการผลิตซ้ําเพื่อสืบทอดวัฒนธรรม โดยเริ่มจากแนวความคิด

ที่วา “วัฒนธรรมตางๆลวนไดรับการผลิตขึ้นอยูตลอดเวลาในทุกสถานที่ เชน เกิดความคิดใหมๆ อยูทุก
แหง เกิดคําใหมๆอยูตลอดเวลา…ถาวัฒนธรรมที่กําเนิดขึ้นมาใหมนี้ไมไดรับการผลิตซ้ําเพื่อสืบทอดใน
คร้ังตอไป วัฒนธรรมใหมนั้นก็จะมีอายุเพียงสั้นๆแลวสูญหายไป แมแตวัฒนธรรมเกาแกดั้งเดิมก็ตอง
เปนไปตามหลักการนี้เชนกัน” (ชยาพร เพชรโพธิ์ศรี. 2538: 15) ดังนั้น การผลิตซ้ําเพื่อสืบทอด

วัฒนธรรม  จึงเปนกระบวนการที่รองรับความยั่งยืนของวัฒนธรรมหนึ่งๆ และเปนหลักประกันความ

ตอเนื่องยืนยาวของวัฒนธรรมนั้น แตในระยะยาวแลวจะมีบางวัฒนธรรมเทานั้นที่จะไดรับการสืบทอด

อยางตอเนื่อง เรยมอนด วิลเลี่ยมส ไดเสนอความเห็นวาสถาบันหรือบุคคลที่มีอํานาจจะเปนปจจัยชี้

ขาดความยืนยงของวัฒนธรรม (กฤชณัท แสนทวี. 2552: 17)  
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การเผยแพร 

(Distribution) 

การผลิต (Production) 

กระบวนการทางวัฒนธรรม 

(Cultural Process) 

การบริโภค

(Consumption)

การผลิตซ้ํา 

(Reproduction) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 แสดงกระบวนการผลิตและผลิตซ้ําทางวฒันธรรม 

 

ที่มา: สมสุข หนิวิมาน. (2548: 405). 

 

การแสดงโขนซึ่งเปนวัฒนธรรมไทยอยางหนึ่ง มีกระบวนการผลิต (Production) การเผยแพร 

(Distribution) และการบริโภค (Consumption) โดยเริ่มจากการผลิตเนื้อหาของการแสดง สวนการ

เผยแพรนิยมแสดงตามโรงละคร ในงานพิธีสําคัญๆ หรือในงานที่ตองการแสดงออกถึงความเปนไทย 

เพื่อใหเกิดความบันเทิง และในปจจุบันโขนก็ไดมีกระบวนการผลิตซ้ํา โดยอยูในรูปแบบของการบันทึก

การแสดงสดลงในสื่อรูปแบบตางๆ เพื่อเผยแพรตอผูบริโภคหรือผูชมไดงายขึ้น การผลิตที่ออกมาใน

รูปแบบของการบันทึกการแสดงสดนี้เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ชวยการอนุรักษและเผยแพรใหโขนดาํรงอยู

ไดตอไป  เหมาะแกผูสอนใชในการเรียนการสอนเพื่อเสริมองคความรูเกี่ยวกับการแสดงโขนซึ่งเปน

ศิลปะประจําชาติ ปลูกฝงใหรักความเปนรากเหงาของคนไทย สํานึกและถายทอดวัฒนธรรมได 

 
 สื่อวัฒนธรรม 

การสื่อสารกอใหเกิดการประสานสัมพันธกันระหวางบุคคลและสังคม ชวยเสริมสรางความ

เขาใจอันดีระหวางคนในสังคม ชวยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี สะทอนใหเห็นภาพความเจริญรุงเรือง 
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วิถีชีวิตของผูคน ชวยธํารงสังคมใหอยูรวมกันเปนปกติสุขและอยูรวมกันอยางสันติ โดยความหมายของ

การสื่อสาร (Communications) นั้นหมายถึงการถายทอดขาวสาร ขอเท็จจริง ความคิดเห็น ตลอดจน

ความรูสึกนึกคิด จากผูสงไปยังผูรับ หรือจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่น ๆ ใหเกิดความรูสึก ความเขาใจ

ตรงกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การสื่อความหมายมีลักษณะเปนกระบวนการ โดย วรรรณพรรธน ริมผดี 

(2554: 25) ไดอธิบายถึงองคประกอบสําคัญ 4 ประการ คือ  
1. ผูสงสาร (Sender) คือผูที่ส่ือความหมายไปยังผูรับ 

2. สาร (Message) คือ เร่ืองราวขอมูล ที่ผูสงสารตองการใหผูรับเกิดพฤติกรรมตามที่ตองการ 

3. ส่ือหรือชองทาง (Channel) เปนตัวที่ทําใหเนื้อหาสาระ มีรูปรางลักษณะที่เหมาะสมกับ

การไปถึงผูรับสารได ในรูปแบบตาง ๆ เชน ภาษาพูด ภาษาเขียน รูปภาพ ทาทาง สัญลักษณ และเครื่องมือ

ตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือ เปนตน 

4. ผูรับสาร (Receiver) ผูรับสารที่ผานมาโดยใชประสาทสัมผัส ทางใดทางหนึ่งในการรับ 

เชน ตามองดู หูรับฟง เปนตน 

แบบจําลองการสื่อสารของออสกูด (Charl E.Osgood) และวิลเบอร ชแรมม (Wilber Schramm) 

นํามาขยายความและเปนผูเสนอไวในป พ.ศ. 2497 นี้ มีลักษณะเปนวงกลม ที่เนนใหเห็นวา ทั้งผูสงสาร

และผูรับสารตางกระทําหนาที่อยางเดียวกันในกระบวนการสื่อสาร นั่นคือ การเขารหัส (encoding) การ

ถอดรหัส (decoding) และการตีความ (interpreting) ซึ่งสามารถแสดงเปนภาพไดดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 แบบจําลองการสื่อสารตามแนวคิดของออสกูดและวลิเบอร ชแรมม 

 

ที่มา: ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ. (2540: 55). 
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การเขารหัสหมายถึง การที่ผูสงสาร แปลสาร (ขอมูล ความคิด ความรูสึก) ใหเปนภาษาหรือ

รหัสอ่ืนๆ ที่เหมาะแกวิธีการถายทอด หรือส่ือ หรือชองทางการสื่อสาร และเหมาะกับผูรับสาร

กลุมเปาหมาย  

การถอดรหัส หมายถึง การที่ผูรับสารแปลรหัส หรือ ภาษากลับเปนสาร (ขอมูล ความคิด 

ความรูสึก) อีกครั้งหนึ่งเพื่อสกัดเอาความหมายที่ผูสงสารสงมาหรือตองการสื่อความหมายมา   

การตีความสาร หมายถึง การที่ผูสงสารและผูรับสารสามารถที่จะตีสารที่ตนไดรับไปในทางที่

อีกฝายหนึ่งประสงค (ตีความหมายสารไดตรงกัน) การสื่อสารในครั้งนั้น ๆ ก็จะสัมฤทธิ์ผล การตีความ

สารนี้มีความสําคัญมากตอผลของการสื่อสาร และการตีความสารของผูสงสารและผูรับสารจะคลายคลึงกัน

หรือแตกตางกันจะขึ้นอยูกับกรอบแหงการอางอิง (Frame of reference) ของผูกระทําการสื่อสารทั้ง   

2 ฝายเปนสําคัญ  

ดังนั้นจึงสามารถอธิบายไดวาถากําหนดให “สาร” ซึ่งเปนเรื่องราวขอมูลที่ เกี่ยวกับ 

“วัฒนธรรม” ใหผูสงสารสงตอใหกับผูรับสาร เพื่อใหเกิดการรับรูหรือเกิดพฤติกรรมตามที่ตองการนั้น 

ปฏิกิริยาตอบกลับ (feedback) อาจจะไดรับแตกตางกันไป เนื่องจากการตีความสารตามกรอบแหง

การอางอิง (Frame of reference) หรือกรอบแหงประสบการณรวม (Field of experience) เชน จริต

ของผูรับสารมีความสนใจในเรื่องศิลปะไทย ดังนั้นการที่ผูสงสารสงสารที่เปนเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะ

ไทย ปฏิกิริยาตอบกลับ (feedback) ของผูรับสาร การสื่อสารนี้จึงมีประสิทธิภาพ 

แนวความคิดนี้เปนการวิพากษถึง "ส่ือ" ทําใหเราเห็นวา ส่ือในฐานะ "ตัวบท" (text) ไมไดเปน

สื่อบริสุทธิ์ไรเดียงสา ตัวบทตางสรางบนความหมาย คุณคา อคติ และสารบางอยางที่แฝงอยู อันเปน

อคติที่เกี่ยวกับชนช้ัน ความเปนเพศ เชื้อชาติ ความสัมพันธระหวางเพศ และการจัดแบงกลุมทางสังคม 

ตัวบทจึงตางดํารงอยูทามกลาง ความหมายทางสังคม ผลกระทบทางการเมือง การผลิตซ้ํา 

ความสัมพันธระหวางผูครอบงํา และผูอยูใตอํานาจ วัฒนธรรมจึงกอตัวตน บนวาทกรรม และตําแหนง 

แหงที่ทางการเมืองเฉพาะ เชน ครอบครัวและความสัมพันธทางเพศ ความเปนผูชายหรือความเปน

ผูหญิง หรือความรุนแรงและสงคราม ภาพแสดงทางวัฒนธรรมเหลานี้ สงผานวาทกรรมทางการเมือง

หลัก เชน ความสัมพันธระหวางเพศ รัฐ และศาสนา เปนตน มาดวยวัฒนธรรมจึงกอข้ึนบนชุดของวาทกรรม 

ภาพลักษณ การแสดง รูปแบบและการปฏิบัติทางวัฒนธรรมตาง ๆ ที่กอ เกิดความหมาย อัตลักษณ 

และผลกระทบจากความสัมพันธเชิงอํานาจ วัฒนธรรมในที่นี้จึงถึงสื่อตาง ๆ ทั้ง หนังสือพิมพ โทรทัศน 

ภาพยนตร และดนตรี การปฏิบัติตาง ๆ เชน การช็อปปง, การรวมชมกีฬา การไปคลับ หรือการนั่ง ใน

รานน้ําชากาแฟ วัฒนธรรมจึงเปนสิ่งปกติทั่วไปในชีวิตประจําวัน แตตัวสื่อหรือส่ิงประดิษฐทาง

วัฒนธรรม กลับเปน ส่ิงพิเศษแตกตางออกไป ทําใหผูคนเห็นและเขาใจสิ่งตาง ๆ แตกตางกันออกไป 

เชน นวนิยาย หรือ ภาพยนตร เปนตน (Kellner; & Durham. 2006) 
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ซึ่งจากการอธิบายขางตนสอดคลองกับกาญจนา แกวเทพ (2553: 194) ที่อธิบายถึงสื่อ
วัฒนธรรมในปจจุบัน สารที่ถูกเผยแพรจะตองใหสอดคลองกับคานิยมของคนในยุคนั้น เพื่อที่ผลจาก
การสงสารหรือปฏิกิริยาตอบกลับจะไดมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเนื่องจากในสังคม
ปจจุบันมีลักษณะเปน “สังคมมวลชน” มีรูปแบบวัฒนธรรมแบบมวลชน (Mass culture) มีรูปแบบการ
ส่ือสารหลักคือการสื่อสารมวลชน (Mass communication) ซึ่งสังคมมวลชนทําใหเกิดการสราง
วัฒนธรรมขนาดใหญจนกลายเปนอุตสาหกรรม เรียกวา “อุตสาหกรรมสรางวัฒนธรรม” (Culture 
Industry) ซึ่งทําใหเกิดกระบวนการทําวัฒนธรรมใหกลายเปนสินคา(Commoditization of culture) 
ภายใตกฎกติกาของระบบทุนนิยมสมัยใหมที่แตกตางจากทุนนิยมแบบเดิม ซึ่งจะผลิตสินคาอุปโภค
บริโภคเทานั้น แตในสังคมทุนนิยมยุคใหม ความกาวหนาทางเทคโนโลยีไดทําใหระยะเวลาการทํางาน
ตางๆเสร็จเร็วขึ้น และผูคนไมอาจจะแสวงหาความสุขไดจากเวลาทํางาน จึงตองมาหาความ
เพลิดเพลินใจจากชวงเวลาพักผอน จึงทําใหระบบทุนนิยมผลิตสินคาทางวัฒนธรรม (cultural 
commodity) ข้ึน เพื่อใหความบันเทิงแกผูคน ดังที่ปรากฏในแวดวงสื่อมวลชน เชน อุตสาหกรรม
ภาพยนตร อุตสาหกรรมเพลงและดนตรี อุตสาหกรรมโทรทัศน/วิทยุ อุตสาหกรรมทองเที่ยว เปนตน 
อํานาจของระบบทุนนิยมในอุตสาหกรรมสรางวัฒนธรรมนี้ ทําใหชีวิตประจําวันของผูคนจะถูกจัดระบบ
ใหเขามาอยูภายในอาณาเขตระบบอุตสาหกรรมสรางวัฒนธรรมทั้งหมดไมวาจะเปนระดับจุลภาค มห
ภาค ข้ันตอนการผลิต การกระจายหรือการบริโภค ดังนั้น ทั้งฝายผูผลิตและผูบริโภคก็จะไมออกไปจาก
กฎของอุตสาหกรรมสรางวัฒนธรรม ตัวอยางเชน ผูสรางภาพยนตรไทยมักจะผลิตรูปแบบภาพยนตรที่
คนไทยชอบ เชน ภาพยนตรสยองขวัญหรือภาพยนตรตลก เชนเดียวกับรสนิยมของผูบริโภคที่พึงพอใจ
สินคาวัฒนธรรมแบบเดียวกัน ไมแตกตางกัน  รสนิยมทางวัฒนธรรมเชนนี้จึงสะดวกตอการผลิตสินคา
แบบมวลชน (Mass production) 

ผูวิจัยจึงเห็นวาโขนในฐานะเปนสื่อวัฒนธรรมจึงมีทั้งผูแสดง ผูรับสาร กรณีขางตนจึงทําให
ทําความเขาใจกับโขนในฐานะเปนสื่อวัฒนธรรมวาตองมีโครงสรางที่เขาไปมองโขนตั้งแตประเภท การ
ผลิต เนื้อหา ความหมาย ผูรับสารของการแสดง 

วัฒนธรรมรวมสมัย 
วัฒนธรรมรวมสมัยเปนบริบทของวัฒนธรรมในงานวิจัยเรื่องโขน : ศิลปะประจําชาติไทยและ

ส่ือวัฒนธรรมในบริบทสังคมรวมสมัย ผูวิจัยจึงตองทําความเขาใจวัฒนธรรมรวมสมัยเพื่อที่จะมองให
เห็นเปนบริบทของศิลปะการแสดงโขน ซึ่งความเปนรวมสมัยนั้นมีบุคคลกลาวไวสําคัญคือ 

อลงกต เพชรศรีสุก (2544: 61-62) ไดใหความหมายของคําวารวมสมัย (Contemporary) 
หมายถึง คําที่แสดงวาอยูในยุคสมัยเดียวกันหรือในเวลาเดียวกัน มักหมายถึงศิลปะที่มีกระบวนแบบ
หรือแนวความคิดของสังคมปจจุบัน และคําวารวมสมัยนี้เปนคําที่มีความหมายกวาง ไมสามารถจํากัด
ลงไปไดวาเปนชวงเวลาใด อาจจะเปนป ทศวรรษ ศตวรรษ หรือยุคสมัย นอกจากนี้ยังตองพิจารณาใน
เร่ืองของแนวความคิดหรือกระบวนการแบบรวมดวย 
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จากการคนควาขอมูลจากพจนานุกรมศัพทศิลปะอังกฤษ-ไทย (ฉบับราชบัณฑิตสถาน. 

2541: 81) พบวาศิลปะรวมสมัยเปนคํานามที่มีความหมายหลายนัย เชน ชั่วระยะเวลาเดียวกัน 

เหตุการณที่เกิดขึ้นใกลเคียงกัน คนอยูในสมัยเดียวกัน การเกิดขึ้นของผลงานศิลปะในหวงเวลา

เดียวกัน โดยสรุปแลวเปนเรื่องของเวลาที่มีระยะไมหางกันนัก  

และจากการศึกษางานของจุฑาพรรธ (จามจุรี) ผดุงชีวิต (2551: 15) พบคําที่นาสนใจคือคําวา 

อารยธรรมรวมสมัย (contemporary civilization) ซึ่งไดใหคําอธิบายวา อารยธรรมที่มนุษยสรางขึ้นมา

และไดถายทอดความรูจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่งจนถึงปจจุบันพรอมๆกับการปรับเปลี่ยนความรู

ใหเหมาะสมกับสภาพความเปนอยูของมนุษยในยุคสมัยปจจุบันโดยผานกระบวนการเรียนรู กลั่นกรอง 

เลือกเฟนและเสริมตอข้ึนมาโดยตัวมนุษยเองอยางเปนระบบ ที่สําคัญอารยธรรมรวมสมัยจะมี

ระยะเวลาที่อยูในปจจุบันกาลโดยที่มีแนวทางใหมหรือแนวทางที่เปนแบบแผนเดิมที่ผสมผสานจนมี

ความหลากหลายมากขึ้น  

สวนความหมายของคําวาวัฒนธรรมรวมสมัย สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย (สุริชัย 

หวันแกว; และกนกพรรณ อยูชา. 2552: 35; อางอิงจาก สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย. 2548) ได

กลาวรวมกับคําวา “ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย” ซึ่งมีความหมาย 3 ความหมาย คือ 

1. ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย หมายถึง ศิลปะที่พัฒนาสรางสรรคขึ้นใหมในยุคสมัยเดียวกัน

หรือในเวลาเดียวกัน และที่เกิดขึ้นในสมัยปจจุบันโดยมีวัฒนธรรมเปนรากฐานสําคัญในการสรางสรรค 

2. ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย หมายถึง ศิลปะที่สรางขึ้นใหมโดยไมมีกระบวนแบบหรือ

แนวคิดของสังคมและวัฒนธรรมปจจุบันเปนพื้นฐาน 

3. ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย หมายถึง ศิลปะที่สรางขึ้นใหมเพื่อรับใชสังคมไทยยุคปจจุบันที่

เกิดจากความคิด และประยุกตอยางบูรณาการ สอดคลอง สัมพันธ และสงผลตอกันและกันระหวาง

ศิลปวัฒนธรรม 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปไดวา “รวมสมัย” มาจากคําภาษาอังกฤษ คําวา Contemporary ซึ่งมี

ความหมายวา อยูในชวงเวลาหรือสมัยเดียวกัน ดังนั้น คําวารวมสมัยก็คือ ปจจุบัน แตรวมสมัยของ

เมื่อสิบปที่แลว ยอมตองเปลี่ยนไปไมเหมือนกับรวมสมัยในวันนี้ เพราะแนนอนคําวารวมสมัยมีพลวัต

ในตัวของมันเอง คํานี้มีความหมายเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เชนกันกับวัฒนธรรม มีความหมาย

เปลี่ยนแปลงได รากศัพท “วัฒนะ” คือการพัฒนา ดังนั้น วัฒนธรรมก็ตองเปนสิ่งที่พัฒนาเปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลา ดังนั้นคําวา “วัฒนธรรมรวมสมัย” จึงหมายถึง ลักษณะของวัฒนธรรมที่เกิดการพัฒนา 

เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของยุคสมัยปจจุบัน 
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ซึ่งสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม (2556: ออนไลน) ไดจําแนกงาน

ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยเปน 9 สาขา ประกอบดวย ทัศนศิลป ศิลปะการแสดง วรรณศิลป ดนตรีและ

การขับรอง สถาปตยกรรม  มัณฑนศิลป  เรขศิลป  ภาพยนตร การออกแบบเครื่องแตงกาย และการ

ออกแบบผลิตภัณฑ  ซึ่งงานศิลปะรวมสมัยในแตละสาขานั้นลวนเกิดจากจินตนาการ การตอยอดภูมิ

ปญญา ผนวกดวยความคิดสรางสรรค หลอมรวมใหเกิดเปนผลงานศิลปะรวมสมัย อันทรงคุณคาใน

รูปแบบตางๆ เปนประโยชนทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับคุณคาทางจิตใจ อันไดแก สุนทรียะ และประโยชน

เพื่อการดํารงชีวิต ตามประเภทหรือคุณลักษณะของผลงานศิลปะนั้นๆ 

การวิเคราะหถึงโขนในฐานะวัฒนธรรมรวมสมัยนั้นเปนการวิเคราะหไดตามแนวคิดสําคัญ

ประการหนึ่งคือแนวคิดวัฒนธรรมศึกษาโดยมองวัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน ที่ปรากฏทั้งในระดับปจเจก

และกลุม ศึกษาวัฒนธรรมของผูคนในกลุมที่แตกตางกันทั้งของคนใชแรงงาน คนชั้นลาง ผูหญิง ผูชาย 

ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ไปถึงการศึกษาวัฒนธรรมของประเทศที่ต่ําตอย นําไปสูความคิดเดิมที่

มองวัฒนธรรม โดยแบงแยกเปนวัฒนธรรมสูง (High culture) และวัฒนธรรมต่ํา (Low culture) และ 

ตีตราวาหากเปนวัฒนธรรมสูงยอมมีความละเมียดละไมสุนทรีย เชน เพลงคลาสสิก การเตนบัลเลย 

คูควรตอการศึกษา สวนวัฒนธรรมผูใชแรงงานหรือคนชั้นลาง เปนสิ่งไรรสนิยมและฉาบฉวย (กําจร 

หลุยยะพงศ. 2547: 12)  
 
โขนการประยุกตศิลปะการแสดงเพื่อเสริมสรางความเปนชาติไทย 
โขนเปนศิลปะการแสดงที่เปนศิลปะผสมของศิลปะการแสดง ศาสตรศิลปที่หลากหลาย ซึ่ง

ภายใตความหลากหลายดังกลาวก็ไดถูกประสานรวมใหอยูในโขนและโขนดังกลาวก็ไดเสริมสราง

ความเปนชาติไทยในฐานะที่เปนศิลปะการแสดงของชาติไทย ทั้งนี้สุจิตต วงษเทศ (2542: 2) ไดตั้ง

ขอสังเกตถึงการละเลนโขนไวในศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ รองรําทําเพลง ดนตรีนาฏศิลปชาวสยามไว

วา “โขน” ไมวาจะมีตนกําเนิดมาจากการละเลนอยางใดอยางหนึ่ง หรือเพียงอยางเดียว แตโขนก็ควร

เปนการละเลน ซึ่งกอรูปข้ึนมาจากประเพณีหลายๆอยางที่อยูกอนแลวคือ หนัง ระบํา เตน ชักนาคดึก

ดําบรรพ ใหรวมเขาดวยกันแลวกลายเปนสิ่งใหมเรียกชื่อวา โขน พรอมทั้งกลาวอางถึง การระบํา รํา เตนที่

เรียกกันวา สรรพยุทธ-สรรพศิลา อันเปนการละเลนที่เรียนรูแบบการออกทาทางมาจากการสูรบ            

ชักนาคดึกดําบรรพ การละเลนเรื่องกวนเกษียรสมุทรหรือกวนน้ําอมฤตของราชสํานักเขมร ซึ่งได

แพรหลายมายังสยาม หนัง ละคร และอีกหลายๆการละเลนเพื่อชี้ใหเห็นถึง รูปแบบ และลักษณะ

การละเลนแตละประเภทที่ไดผสมผสานกลมกลืนอยูในการแสดงโขน ซึ่งหากเราเชื่อตามขอสันนิษฐาน

ดังกลาวแลวจะพบวา โขน คือรูปแบบของการพัฒนาศิลปะการแสดงขั้นสูงที่รวมเอาการแสดงครบ

กระบวนทั้งระบํา รํา และเตนเขาไวดวยกันทั้งผูแสดงก็จําตองเรียนรูทักษะการแสดงศิลปะหลากหลาย

แขนงผสานเปนทวงทาอันอลังการซึ่งทําใหการแสดงโขนถูกยกยองวาเปนศิลปะการแสดงชั้นสูงของ
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มหรสพไทยเสมอมา การแสดงโขนยังถูกสงวนไวเฉพาะงานพระราชพิธี หรือ เนื่องในโอกาสเหตุสําคัญ

ของบานเมือง นอกจากนั้นเรื่องที่ใชเลนก็ตองเปนเรื่องรามเกียรติ์เทานั้น อันแสดงใหเห็นถึงการวาง

ตําแหนงของมหรสพประเภทนี้ไวในระดับยอดของสังคมไทย นับต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน  

โขนไมไดกําเนิดมาจากละเลนอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว แตเปนการละเลนซึ่งกอรูป

มาจากประเพณีหลายๆอยางที่มีอยูกอนแลว คือ หนัง ระบํารําเตน ชักนาคดึกดําบรรพ เปนตน ให

รวมเขาดวยกันแลวกลายเปนสิ่งใหมที่เรียกวาโขน ซึ่งจากการศึกษาการกําเนิดโขนในไทย นักวิชาการ

หลายทานไดอธิบายไวในงานเขียน ดังที่ วิมลศรี อุปรมัย (2553: 186) ธนิต อยูโพธิ์ (2538) ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ 

ปราโมช (2551) กรมศิลปากร (2553) และ สุจิตต วงษเทศ (2556) ซึ่งจากการศึกษางานสามารถสรุป

ไดวา “โขน” พัฒนามาจากการแสดง 3 ประเภท คือ 1)ชักนาคดึกดําบรรพ 2)การแสดงกระบี่กระบอง 

และ3)การแสดงหนังใหญ และจากการศึกษางานของมาโนช บุญทองเล็ก (2551: 15-20)  ซึ่งไดเสนอ

วาโขนนอกจากจะพัฒนามาจากการแสดงทั้ง 3 ประเภทดังกลาวขางตนแลว โขนยังมีการพัฒนามา

จากศิลปะการแสดงของอินเดียประเภทหนึ่งคือ กถักกฬิ (Kathakali) ซึ่งมาโนช บุญทองเล็กเสนอวา 

โขนไดนํารูปแบบการใชหนากาก  ใชผูแสดงเปนผูชาย  ซึ่งสันนิษฐานวาโขนของไทยไดนํามา

ศิลปะการแสดงของอินเดียประเภทหนึ่งคือ กถักกฬิ (Kathakali) มาปรับใช โดยสามารถอธิบาย

รายละเอียดไดดังนี้ 
1. ชักนาคดึกดําบรรพ  
การชักนาคดึกดําบรรพเปนพิธีกวนเกษียรสมุทรของราชสํานักขอมกัมพูชา เปนตนแบบให

ราชสํานักไทยสยามอยุธยา ที่นับถือศาสนาผี-พราหมณ-พุทธ ซึ่งการแสดงหรือการละเลนที่เรียกวา 

“เลนดึกดําบรรพ” หรือ “ชักนาคดึกดําบรรพ” คําวา “ชักนาค” มีที่มาจากการชักนาคเพื่อกวนน้ําอมฤต

ในเกษียรสมุทร โดยที่พระนารายณไดยกเอาเขาพระสุเมรุมาปกลงกลางทะเลน้ํานม ที่เรียกวา

เกษียรสมุทร จากนั้นเอานาคพันเขาพระสุเมรุโดยรอบ แลวใหเทวดาชักทางดานหางของนาคและให

พวกยักษชักทางดานหัวนาค เทวดาและยักษผลัดกันชักนาคกันคนละที ทําใหเขาพระสุเมรุหมุนไป

หมุนมาอยูกลางเกษียรสมุทร ทะเลน้ํานมจึงถูกกวนใหกลายเปนน้ําอมฤตในที่สุด สวนความหมายของ

คําวา “ดึกดําบรรพ” ไมมีใครทราบความหมายที่แทจริง เนื่องจากเปนการแสดงหรือการละเลนที่เกาแก

มาก คนสวนใหญมักหมายความวา “เปนเรื่องโบราณ” (เปรมวดี เสรีรักษ. 2554: 33) แตมีผูสันนิษฐาน

วา “ดึกดําบรรพ” อาจจะมาจากภาษาเขมรกลาวคือ คําวา ตึ๊ก แปลวา น้ํา และ ตะบัล แปลวา กวน 

หรือตํา รวมความแลวหมายถึง กวนน้ําหรือกวนเกษียรสมุทร  

จากคําอธิบายขางตนจึงสามารถสรุปวาการเลนดึกดําบรรพ หรือ ชักนาคดึกดําบรรพ เปน

การแสดงตํานานตอนที่ พระนารายณกวนเกษียรสมุทรเพื่อทําน้ําอมฤต ซึ่งการเลนดึกดําบรรพก็คือการ

แสดงละครหรือแสดงตํานานเพื่อถวายพระพรพระเจาแผนดิน ใหทรงมีพระชนมายุยืนนานเชนเดียวกับ

การแสดงระเบง (การละเลนของหลวงชนิดหนึ่ง) แตการเลนดึกดําบรรพตองใชคนแสดงจํานวน
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มากกวาและจะตองสรางฉากใหญโตคือจะตองทําใหเปนเขาพระสุเมรุ มีนาคพันใหตัวแสดงชักนาคได 

การแสดงที่ใหญโตเชนนี้ก็เปนธรรมดา ที่จะตองมีดนตรีและฆองกลองประกอบ นอกจากนั้นก็จะตองมี

บทรองสําหรับทั้งฝายยักษและเทวดา และบทรองดําเนินเรื่องราวโดยนักรองที่ไมไดเขารวมแสดง การ

เลนดึกดําบรรพจึงอาจเปรียบเสมือนเปนการแสดง “โขนโรงใหญ” คร้ังแรก เนื่องจากเรื่องนารายณกวน

เกษียรสมุทรนั้นก็เปนเรื่องนารายณอวตารปางหนึ่ง เชนเดียวกับเร่ืองรามเกียรติ์ ซึ่งก็เปนเรื่องนารายณ

อวตารอีกปางหนึ่ง (คึกฤทธิ์ ปราโมช. ม.ร.ว. 2541: 42) 
 

 
 

ภาพประกอบ  4 ภาพสลักกวนเกษียรสมทุรบนระเบียงทศิตะวันตก ของปราสาทนครวัดเปนหลักฐานที ่

 แสดงวาโขนในราชสํานักสยามยุคตนอยธุยา มาจากชกันาคดึกดาํบรรพ 
 

ที่มา: สุจิตต วงษเทศ. (2556: 4). 
 

ดวยสาเหตุที่การเลนชักนาคดึกดําบรรพจะตองเปนการแสดงที่ยิ่งใหญ ใชคนแสดงจํานวน

มากและมีคาใชจายในการจัดการแสดงสูงมาก จึงทําใหการเลนดึกดําบรรพไมสามารถจะเลนได

บอยครั้ง อาจจะแสดงไดเพียงรัชกาลละ 1 คร้ังคือในพระราชพิธีอินทราภิเษก สมเด็จกรมพระยาดํารง

ราชานุภาพทรงประทานอธิบายไววา การแสดงชักนาคดึกดําบรรพนี้ เปนการแสดงตํานานทางไสย

ศาสตรเพื่อใหเกิดสวัสดิมงคล ซึ่งในกฎมณเฑียรบาลสมัยกรุงศรีอยุธยา ไดอธิบายถึงพระราชพิธี

อินทราภิเษก มีการตั้งเขาพระพระสุเมรุประกอบดวยเขา สัตตบริภัณฑ ราชวัติฉัตรอง มีรูปพระอินทร

อยูกลาง พระสุเมรุ ดังที่กรมศิลปากร (2553: 14) ไดอธิบายการแสดงในพระราชพิธีอินทราภิเษก 

ประกอบดวย “...รูปพระนารายณบันทมสิน ในตีนพระสุเมรนาค 7 ศีศะเกี้ยวพระสุเมรุ นอกสนาม อสูร
ยืนนอกกําแพง โรงรําระทาดอกไม มหาดไทบําเรอหสนองพระโอษฐ ตํารวจเลกเปนรูปอสูร 100 มหาด
เลกเปนเทพดา 100 เปนพาลี สุครีพ มหาชมพูแลบริวารพานร 103 ชัดนาคดึกดําบรร อสูรชักหัว เทพดา
ชักหาง พานรอยูปลายทาง” จะเห็นไดวาการละเลนในพระราชพิธีอินทราภิเษกเกี่ยวของกับเรื่อง     
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รามเกียรติ เชนเดียวกันกับที่ใชแสดงโขนในปจจุบัน ส่ิงที่โขนไดรับแบบอยางมาจากชักนาคดึกดําบรรพ

คือโขนไดนําเอาการแตงกายของตัวละครมาใชในการแตงกายของการแสดงโขน 

 
2. การแสดงกระบี่กระบอง 
ในอดีตมีการละเลนที่เรียกวา “สรรพยุทธและสรรพศิลา” ซึ่งสรรพยุทธมีความหมายวาการ

ตอสูดวยอาวุธ หรือที่เรียกวา “กระบี่ กระบอง” สวนสรรพศิลา หมายถึง การกีฬาที่เกี่ยวของกับการ

ตอสู อาวุธที่ใชในการตอสูก็มีทั้งอาวุธสั้น และอาวุธยาว เชน มีด ดาบ หอก ไมพลอง เปนตน  
คําวากระบี่ หมายถึง หัวหนาฝายลิง (หนุมาน) ถือตรีหรือสามงามสั้นเปนอาวุธ ลิงรูปรางเล็ก

เคลื่อนไหวเร็ว แคลวคลองวองไว ลูกนองพลลิงทั้งหลายบางตัวก็ใชพระขรรคเปนอาวุธ ฉะนั้นคําวา

กระบี่จึงถูกนํามาเปนคําเรียกแยกใหรูวาอาวุธสั้นทั้งหลายจะรวมเรียกวา กระบี่ ไดแก ดาบ โล ดั้ง เขน 

ไมศอกส้ัน มีดสั้น พระขรรค เคียว ขวาน ตรี สามงามสั้น และ สีโหล สวนคําวากระบอง หมายถึง พวก

ยักษที่พกกระบองเปนอาวุธ ยักษมีรูปรางใหญโต เคลื่อนไหวชา ฉะนั้นคําวา “กระบอง“ จึงถูกแยกเรียก

เปนที่รวมของอาวุธยาวที่ใชแสดงทั้งหมด เชน พลอง กระบอง งาวทุกชนิด โตมร ทวน หอก เปนตน 

ดังนั้นการจัดระเบียบเรียกแยกประเภทอาวุธที่ใชแสดงตอสูปองกันตัว จึงอาจจะมาจากการแยกฝาย

ยักษและลิง กลาวคืออาวุธส้ันคือลิง ผูแสดงจะแสดงถึงหลักวิชาความคลองแคลววองไว สวนพลอง

หรือกระบองคือตัวแทนของยักษเปนประเภทอาวุธยาว  

 

 
 

ภาพประกอบ 5 การแสดงโขนที่มีลีลาการแสดงเหมือนกบัการแสดงกระบี่กระบอง 

 

ที่มา: มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ. (2552: 29). 
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 3. การแสดงหนังใหญ  
หนังใหญ เปนมหรสพที่สําคัญในสมัยอยุธยาตอนตน มีมาตั้งแตป พ.ศ. 2001 ตามหลักฐาน

ที่ปรากฏในกฎมณเฑียรบาลสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและในเรื่องสมุทรโฆษคําฉันท หนังใหญ

เดิมเรียกวา “หนัง” ตอมาเมื่อมีการแสดงที่คลายกันจึงเกิดคําเรียกการแสดงหนังแบบดั้งเดิมวา “หนัง

ใหญ” และหนังที่เกิดขึ้นใหมวา “หนังตะลุง” ในการแสดงหนังใหญเร่ืองที่ใชแสดงจะใชเร่ืองรามเกียรติ์

เร่ืองเดียว แมจะมีการแตงเรื่องสมุทรโฆษคําฉันทและอนิรุทธเพื่อใหเลนหนังในสมัยตอมา แตก็ไม

ประสบความสําเร็จหรืออาจไมเคยเลนเลยเพราะการเปลี่ยนแปลงเรื่องหมายถึงตองเปลี่ยนตัวหนัง

สรางชุดใหม ซึ่งลงทุนสูงและเสียเวลามาก ตัวหนังจะทําจากหนังวัวฉลุเปนรูปตัวละครในเรื่อง

รามเกียรติ์ มีไมผูกทาบตัวหนังไวทั้งสองขางโดยผูกใหพนตัวหนังลงมาพอสมควรเพื่อใชมือจับสําหรับเชิด 

สําหรับสถานที่แสดงหนังใหญนิยมแสดงบนสนามหญาหรือบนพื้นดิน มีจอผาขาว ยาว ขนาด 16 เมตร 

กวาง 6 เมตร โดยมีไมไผหรือไมกลมๆ ยาวปกเปนเสา 4 เสา รอบขอบจอ ผาขาวขลิบริมดวยผาสีแดง 

ขางหลังจอ จุดไตและกอกองไฟใหสวาง เมื่อผูเชิดเอาตัวหนังขนานกับจอ ซึ่งมีแสงไฟ จากไตหรือกองไฟ 

จะทําใหเห็นเงาสะทอนของหนังใหญไหวไปมา  

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช (2551: 46) ไดอธิบายถึงความสัมพันธของโขนกับหนังใหญวา  

ความสัมพันธของโขนกับหนังใหญนั้นเปรียบไดกับกอไผ เร่ืองรามเกียรติ์นั้นเปนกอไผ สวนโขนกับหนัง

ใหญเปนหนอไมคนละหนอที่เกิดขึ้นจากกอไผเดียวกัน มีความสัมพันธตอกัน ในรูปลักษณะเชนนี้จะวา

โขนมาจากหนังใหญ หรือหนังใหญมาจากโขนนั้นไมได เนื่องจากโขนก็มีการรับลักษณะบางสิ่งมาจาก

หนังใหญเชน นําเอาการพากย เจรจา และทาทางการเตนการแสดงมาจากหนังใหญ ไดแก ทาขึ้นลอย

หรือทารบตางๆ และหนังใหญก็มีการรับลักษณะบางสิ่งมาจากโขน เนื่องจากโขนใชตัวแสดงที่เปนคน

จริงๆทําใหมีการเคลื่อนไหวที่สมจริงมากกวา หนังใหญจึงใชวิธีการของโขนมาใชในการแสดง เชน ผู

เชิดตองเตนไปตามจังหวะดนตรีและบทพากยบทเจรจาดวย มีการรําพาทยดวยตัวและดวยเทา ดังเชน

วิมลศรี อุปรมัย (2553: 186) กลาววา ลีลาการเตนเชิดหนังไดรับการยอมรับใหเปนทาเตนแสดงโขนใน

เวลาตอมา โดยเฉพาะบทยักษและการเตน ”เขน” 
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ภาพประกอบ 6 ผูเชิงหนงัจะตองเปนผูฝกโขนมาแลว เพราะแมมือจะจบัหนงัเชิดอยู แตก็ตองรําดวย 

 มือดวยเทา ตามจังหวะดนตรีและบทพากยบทเจรจา 

 

ที่มา: http://www.manager.co.th 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 ทา “ยกรบขึ้นลอย” ในการแสดงโขน มีอิทธิพลมาจากทารบของตัวหนังใหญ  

 ที่จินตนาการวาคนสามารถลอยตัวได 

 

ที่มา: คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. (2551: 45). 
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ตาราง 1 แสดงรายละเอียดการประยุกตศลิปะการแสดงในโขน 
 

รายชื่อ
ศิลปะการแสดง การประยุกตศิลปะการแสดงในโขน 

การแสดงชักนาคดึกดําบรรพ 
 
 

• การแสดงซึ่งแบงผูแสดงเปน 2 ฝาย คือ ฝายเทวดา 
และฝายยกัษ ที่มาตอสูกนั โดยตอนสุดทายฝายเทวดาชนะและ
ไดอยูในสวรรค  

• การแตงกายเปนเทวดายักษ และลิง เหมอืนกนั 

หนงัใหญ
 
 
 

• ทาเตนของคนเชิดหนงัใหญ (การทําทาประกอบบท 
อยูหลังจอ) 

• ศิลปะการพากย การเจรจา  

• ดนตรีที่ใชประกอบการแสดง
การเลนกระบีก่ระบอง • ลีลาการตอสู 

• กระบวนทาตางๆ 

 
ประเภทของโขน  

       โขนศิลปะการแสดงในบริบทสังคมวัฒนธรรมไทยที่แตกตาง การแสดงโขนคือศิลปะชั้นสูง           
มีการแสดงในเงื่อนไขที่แตกตางกัน ก็สงผลตอประเภทของโขนถึง 5 ประเภท ไดแก 1)โขนกลางแปลง 
2)โขนโรงนอกหรือโขนนั่งราว 3)โขนหนาจอ 4)โขนโรงใน และ5)โขนฉาก ซึ่งมีความเกี่ยวของกับบริบท
สังคมวัฒนธรรมไทยซึ่งมีทั้งความเหมือนและตางกัน จากที่นําเสนอมาขางตนจะเห็นวาโขนเปน
มหรสพเกาแกที่มีวิวัฒนาการมาโดยลําดับทั้งวิธีการแสดง  สถานที่ สําหรับแสดงและสิ่งที่ใช
ประกอบการแสดง โดยจากการศึกษาขอมูลในหนังสือของธนิต อยูโพธิ์ (2538) และกรมศิลปากร 
(2553) สามารถอธิบายรายละเอียดไดดังตอไปนี้ 

 
1. โขนกลางแปลง 
โขนกลางแปลง หมายถึง โขนที่จัดการแสดงอยูพื้นที่กลางแจงหรือไมอยูในโรงละคร

เหมือนกับโขนอื่นๆ ทั้งนี้สันนิษฐานวาโขนกลางแปลงนาเปนโขนที่เกิดขึ้นเปนประเภทแรก จัดแสดง
กลางสนามเชนเดียวกับการเลน “ชักนาคดึกดําบรรพ” จึงเปนเหตุใหเรียกวา “โขนกลางแปลง” 
กลาวคือ เปนการเลนโขนบนพื้นดินกลางสนามหญา ไมตองสรางโรงใหเลน นิยมแสดงเฉพาะตอนยก
ทัพหรือการทําศึกสงครามระหวางฝายพระรามกับทศกัณฐ โดยใชผูแสดงเปนพลยักษ พลลิงจํานวนมาก 
ดนตรีประกอบการแสดงเพียงการบรรเลงหนาพาทยประกอบการยกทัพ มีบทพากยบทเจรจาแตไมมี
บทรอง 
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ภาพประกอบ 8 การแสดงโขนกลางแปลง 
 

ที่มา: ชวลิต สุนทรานนท. (2554: 32). 
 
โขนกลางแปลงนี้มีปรากฏในพงศาวดาร เมื่อ พ.ศ. 2339 ในสมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร 

ไดจัดการแสดงครั้งหนึ่งในงานฉลองพระอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมชนกาธิราช โดยจับตอนสิบขุนสิบรถ 
ดังกลาวไวในพงศาวดารวา “...ในการมหรสพสมโภชพระบรมอัฐิคร้ังนั้น มีโขนชักรอกโรงใหญทั้งโขน 
วังหลวงและวังหนาแลวประสมโรงเลนกันกลางแปลง เลนเมื่อศึกทศกัณฐยกทัพ กับสิบขุนสิบรถ โขน
วังหลวงเปนทัพพระรามยกไปแตทางพระบรมมหาราชวัง โขนวังหนาเปนทัพทศกัณฐยกออกจาก
พระราชวังบวรฯมาเลนรบกันในทองสนามหนาพลับพลา ถึงมีปนบาเหรี่ยมรางเกวียนลากออกมายิงกัน
ดังสนั่นไป” ซึ่งการแสดงโขนในครั้งนั้น เกิดการรบกันจริงระหวางผูแสดงทั้งสองฝาย  ระหวางศิลปนวัง
หลวงกับศิลปนวังหนา กลาวคือปกติฝายทศกัณฐจะตองแพ แตการแสดงคราวนั้นโขนวังหนาไมยอม
แพจนถึงกับทะเลาะวิวาทกัน เกิดความบาดหมางระหวางวังหลวงกับวังหนาขึ้น สมเด็จพระพี่นางเธอ
สองพระองคคือ  สมเด็จเจาฟากรมพระยาเทพสุดาวดีและสมเด็จเจาฟากรมพระยาศรีสุดารักษ ตอง
ทรงเปนผูไกลเกลี่ย ทั้งสองฝายจึงเลิกแลวคืนดีกันเปนปกติในเวลาตอมา ทําใหเปนขอสันนิษฐานวา
เหตุใดการแสดงโขนกลางแปลงจึงนิยมแสดงตอนยกทัพรบและการรบบนพื้น  และเนื่องจากเวทีกลางแจง
มีความกวางเหมาะกับการแสดงโขนที่มีผูแสดงมาก ฉากที่ใชเปนฉากธรรมชาติ ผูชมจึงตองจินตนาการ
ฉากตามเนื้อเร่ืองที่แสดง 

 
2. โขนโรงนอกหรือโขนนัง่ราว 
โขนโรงนอก เปนโขนที่มีพัฒนาการมาจากโขนกลางแปลง มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “โขนนั่งราว” 

และ “โขนนอนโรง” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับ
โขนนั่งราววา “.....ในงานมหรสพหลวง อยางที่เคยมีในงานพระเมรุ หรืองานฉลองวัด เปนตน คือ ที่เรียก
ตามปากตลาดวาโขนนั่งราว...”  (ธนิต อยูโพธิ์. 2538: 50) 
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เหตุที่กลาววา โขนโรงนอก มีพัฒนาการมาจากโขนกลางแปลงนั้น เนื่องจากรูปแบบและ

ลักษณะการแสดงมีความคลายคลึงกับโขนกลางแปลง ตางกันอยูเพียงสถานที่แสดงที่มีการปลูกโรงให

เลนเปนแบบเวทียกพื้น มีความกวางยาวแบบสี่เหลี่ยมผืนผา มีหลังคากันแดดกันฝน ตรงดานหลังของ

เวทีระหวางที่พักผูแสดงกับเวทีแสดงจะมีฉากกั้น ฉากกั้นนี้มีการวาดภาพวิวทิวทัศนหรือภาพที่เกี่ยวกับ

เนื้อเร่ืองอยางงายๆ ซึ่งสวนมากเนนภาพธรรมชาติหรือาจจะเปนภาพนูนๆของภูเขา สวนดานขาง 2 ฝง

ก็ทําเปนทางเขาออก ฝงหนึ่งเปนพลับพลาของมนุษย อีกฝงหนึ่งเปนกรุงลงกาของพวกยักษ  

สวนเหตุที่เรียกวา “โขนนั่งราว” เนื่องจากเอกลักษณสําหรับของการแสดงโขนประเภทนี้ คือ 

การนําราวไมไผมาวางพาดตามสวนยาวของโรงละครแทนตั่งหรือเตียงสําหรับตัวโขนนั่ง การทําราวไมไผ

สําหรับโขนนั่งราวนี้ จะตองทําขาตั้งรับน้ําหนักสูงประมาณครึ่งเมตร สําหรับรับน้ําหนักไมกระบอกหรือ

ไมไผที่จะวางพาดลงมา โดยทําขาต้ังรับเปนระยะๆเพื่อใหไมกระบอกทรงตัวอยู และสามารถรับน้ําหนัก

ตัวโขนที่นั่งลงไปได ราวไมไผนี้จะวางตรงหนาฉาก หางออกมาประมาณ 1 วา โดยวางพาดตั้งแตขอบ

ประตูดานหนึ่งจรดขอบประตูอีกดานหนึ่ง ตัวโขนที่เปนตัวเอกของเรื่องจะนั่งบนราวไมไผสมมติเปนเตียง

หรือที่นั่งประจําตําแหนง เอกลักษณที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของโขนนั่งราว คือ ผูแสดงโขนทุกคนจะตอง

สวมหัวโขน ปดหนาทั้งหมด ไมเวน แมตัวพระราม หรือพระลักษมณ จะยกเวนแตเฉพาะตัวนางเทานั้น 

 

               
 

ภาพประกอบ 9 การแสดงโขนนัง่ราว ผูแสดงตองนัง่บนราวไมไผ 

 

 ที่มา: ชวลิต สุนทรานนท. (2554: 32). 

 

นักวิชาการไดรวบรวมตําราทางโขนหลายเลมไดเรียกชื่อโขนประเภทนี้อีกชื่อหนึ่งวา “โขน

นอนโรง” โดยเหตุอันเนื่องมาจากตามประเพณีการแสดงโขนโรงนอกหรือโขนนั่งราวนี้ ในตอนบายกอน

จะถึงวันแสดง 1 วัน ปพาทยทั้ง 2 วง จะบรรเลงเพลงโหมโรง ในขณะโหมโรงนั้น ผูแสดงโขนจะออกมา

กระทุงเสาตามจังหวะกลองที่กลางโรง พอจบเพลงโหมโรงจะแสดงโขนตอนพิราพเที่ยวปา จนถึง
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พระราม พระลักษมณ และนางสีดาหลงเขาไปในสวนพวาทองของพิราพ แลวจึงจบการแสดงไวเพียง

เทานั้น ผูแสดงโขนทุกคนตองนอนเฝาโรงโขนหนึ่งคืน วันรุงขึ้นจึงแสดงโขนตามชุดที่ไดกําหนดไวตอไป 

จึงเปนเหตุใหมีผูเรียกการแสดงโขนนั่งราวหรือโขนโรงนอก เพิ่มข้ึนมาอีกหนึ่งชื่อวาโขนนอนโรง 

 
3. โขนหนาจอ 
โขนหนาจอ คือ โขนที่แสดงหนาจอผาขาว ซึ่งแตเดิมขึงไวสําหรับเลนหนังใหญ ในสมัย

โบราณการแสดงหนังใหญเปนมหรสพที่ไดความนิยมอยางมาก คร้ันเมื่อแสดงหนังใหญนานเขา ทั้ง

ผูชมและผูเชิดหนังก็คงจะเกิดความเบื่อหนาย ผูชมคงเบื่อที่ตัวหนังใหญเคลื่อนไหวอิริยาบถไมได ฉลุ

สลักเปนรูปรางอยางไรก็เปนอยูอยางนั้น สวนผูเชิดตัวหนังก็อาจเบื่อหนายที่จะนําตัวหนังออกไปเชิด 

เนื่องจากตัวหนังมีน้ําหนักมาก การที่ตองจับยกขึ้นและเชิดอยูเปนเวลานาน ก็ทําใหเมื่อยแขน ตัวหนังที่

มีน้ําหนักมากๆ บางตัวขนาดใหญและสูงถึง 2 เมตร เชนหนังเมือง หรือหนังปราสาท ดวยเหตุนี้ผูเชิดตัวหนัง          

จึงคิดวิธีแกปญหาโดยออกไปแสดงสลับตัวหนังใหญ เรียกวา “หนังจับระบําหนาจอ” คร้ันภายหลังมีผู

คิดเอาคนแตงตัวชุดละครออกมาเลนจับระบําไปจนถึงเริ่มเลนหนังใหญ ตอมามีการปลอยตัวผูแสดงที่

แตงตัวอยางโขน ออกมาแสดงแทนตัวหนังบาง เชิดหนังสลับบาง เรียกกันวา “หนังติดตัวโขน” เชน 

อาจปลอยตัวโขนออกแสดงตอน ทศกัณฐรําเพลงฉุยฉายจนไปพบและเกี้ยวนางสีดา นางสีดาไมสนใจ

ใยดีกลับแชงดา ทําใหทศกัณฐโกรธเสด็จออกจากตําหนักของสีดา ตอจากนั้นก็แสดงเปนแบบหนัง

ใหญตามเดิม เปนตน  

คร้ันภายหลังเมื่อเห็นวาผูชมนิยมดูหนังติดตัวโขนหรือหนังจับระบําหนาจอมากกวา จึงปลอย

ตัวโขนเลนตลอดกลางคืน จึงอาจกลาวไดวาโขนหนาจอคือโขนที่พัฒนาการมาจากการแสดงโขนแทรก

สลับประกอบการแสดงหนังใหญเฉพาะตอนที่สําคัญ เพื่อการแสดงลีลาและกระบวนรําที่งดงามและ

นาติดตามชม 

การแสดงโขนที่มาแทนหนังใหญยังคงแสดงที่โรงหนังใหญ คือ บริเวณพื้นดิน และมีผาขาวขึง

เปนหนาจอหนังใหญ ตอมาจึงไดมีการปลูกโรงยกพื้นสูงระดับสายตาผูชม แตยังคงขึงจอผาขาวแบบ

จอหนังใหญเชนเดิม ตางกันตรงที่มีการปรับแตงใหมีประตูออก 2 ขางทั้งดานซายและดานขวา ตอจาก

ขอบประตูออกมทางดานขวาของเวทีเขียนเปนรูปพลับพลาพระราม ทางดานซายของเวทีเขียนเปนรูป

ปราสาทราชวังสมมติเปนกรุงลงกาหรือเมืองยักษ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับโขนนั่งราว แมในระยะตอมา

ความนิยมในการดูหนังใหญจะลดนอยลง จัดเฉพาะการแสดงโขนเพียงอยางเดียวนั้น ปรากฏวาการ

สรางโรงสําหรับแสดงโขนก็มีลักษณะแบบเดียวกับโรงแสดงหนังใหญ คือ แสดงหนาจอผาขาว และนํา

ศิลปะการแสดงพากย การเจรจา และเพลงหนาพาทย ตามแบบหนังใหญมาปรับใชการแสดงโขนดวย 

การแสดงโขนประเภทนี้จึงเรียกวา “โขนหนาจอ”  
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ภาพประกอบ 10 การแสดงโขนหนาจอ ผูแสดงตองแสดงหนาจอผาขาว 

 

 ที่มา: เว็บไซด http://www.arthousegroups.com  

 
4. โขนโรงใน 
สาเหตุการเกิดโขนโรงในสืบเนื่องมาตั้งแตคร้ังที่นิยมแสดง “หนังจับระบํา” หรือ “หนังติดตัว

โขน” เนื่องจากในบางโอกาสพบวามีการนําละครหรือระบําไปแสดงสลับแทนโขนบาง ซึ่งธนิต อยูโพธิ์ 

(2538: 53) ไดเขียนอธิบายวา “...ในระยะที่นิยมเลน “หนังจับระบําหนาจอ”ก็ดี “หนังติดตัวโขน”ก็ดี 
บางทีนําเอาละครมาเลนแทนระบําบาง แทนโขนบางสลับกันไป ดวยเหตุนี้ศิลปะแหงการเลนหนาจอ
หนังจึงเริ่มคลุกคละปะปนกันขึ้นอีก และมีผูนําเอาการแสดงโขนกับละครในเขาผสมกัน การแสดงก็มี
ทั้งออกทารําเตนและมีพากยมีเจรจาตามแบบโขน กับนําเพลงขับรองและเพลงประกอบกิริยาอาการ
ของดนตรีแบบละครในและมีระบํารําฟอนผสมเขาดวยกัน เปนการปรับปรุงใหวิวัฒนาการขึ้นอีก...” 

ซึ่งโขนโรงในอาจจะถือกําเนิดในชวงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในชวงสมัยกรุงศรีอยุธยา

ตอนตนที่โขนไดถือกําเนิดขึ้นในราชสํานักนั้น ก็ไดมีการแสดงละครในอยูในราชสํานักดวยแลวเชนกัน 

ดังนั้นโขนในราชสํานักจึงไดปรับปรุงใหมีความงดงามยิ่งขึ้น โดยนํารูปแบบและลักษณะบางประการ

ของละครในเขาไปผสมผสาน จากหลักฐานโบราณที่มีผูนิยมนําเรื่องรามเกียรติ์มาแตงทําเปนบทละคร

สําหรับเลนละครใน เชน บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธพระเจากรุงธนบุรีและพระราชนิพนธ

ในรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 เปนตน เชน โขนชุดนางลอย ซึ่งเปนบทพระราชนิพนธที่มีบทพากย เจรจา 

และบทรองที่ไพเราะเปนศิลปะการแสดงโขนภายในพระราชสํานักที่งดงาม ตอมาจึงนําการแสดงโขน

ประเภทนี้มาแสดงในโรงอยางละครใน จึงเรียกการแสดงโขนประเภทนี้วา “โขนโรงใน” สวนโขนนั่งราว

ที่มีมาแตเดิมก็กําหนดชื่อใหมวา “โขนโรงนอก” ตอมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เมื่อครั้ง

ดํารงพระอิสริยยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารในรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ

แกไขบทเกา แลวบรรจุคําพากย เจรจาและเพลงหนาพาทย โปรดเกลาฯ ใหพวกโขนสมัครเลนนําออกแสดง 
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ซึ่งตอมากรมศิลปากรก็ไดนําออกแสดงเชนกัน การแสดงโขนรูปแบบใหมนี้จึงเรียกกันวา “โขนโรงใน” 

การแสดงโขนโรงในไดรับความนิยมจากผูชมมาก เพราะไดชมทั้งศิลปะการเตนอยางโขน ชมกระบวนการ

ลีลาฟอนรํา และฟงเพลงรองอยางละครใน 

ลําดับข้ันตอนการแสดงโขนโรงใน คือ มีการโหมโรงไหวครูเทพเจา โดยศิลปนอาวุโสกลาวนํา

ไหวครูแลวเริ่มการแสดง ปพาทยบรรเลงเพลงวา ดําเนินเรื่องดวยการพากย เจรจาและขับรอง มีระบํา

ประกอบการแสดงดวย 
 

 
 

ภาพประกอบ 11 การแสดงโขนโรงใน จะแสดงในโรง  
 

ที่มา: เว็บไซด  https://sites.google.com 

 
5. โขนฉาก 
โขนฉากเกิดขึ้นประมาณสมัยรัชกาลที่ 5 พัฒนาขึ้นจากโขนโรงใน หรือเรียกวาเปนประเภทโขน

ที่เกิดจากวิวัฒนาการของโขนกอนหนาทั้ง 4 ประเภท คือ โขนกลางแปลง โขนโรงนอกหรือโขนนั่งราว 

โขนหนาจอ และโขนโรงใน ซึ่งเปนการแสดงโขนที่สมบูรณที่สุดในลักษณะปจจุบัน (วิมลศรี อุปรมัย. 

2553: 232) โดยมีผูคิดสรางฉากประกอบการแสดงโขนบนเวที เปลี่ยนฉากตามเนื้อเร่ือง เชนเดียวกับ

ละครดึกดําบรรพ นักวิชาการสันนิษฐานวาผูใหกําเนิดโขนจึงนาจะเปนสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ   

เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ผูทรงใหกําเนิดละครดึกดําบรรพ จึงไดนําเทคนิควิธีการแสดงแบบ

ละครดึกดําบรรพมาปรับปรุงการแสดงโขนโรงในใหทันสมัยและนาดูสนใจยิ่งขึ้น 
ศิลปะการแสดงโขนฉากมีลักษณะเชนเดียวกับโขนโรงในทุกประการ คือ มีบทขับรองสําหรับ

แสดงที่แตงขึ้นไวโดยตัดตอนใหเร่ืองกระชับขึ้นแบบละครดึกดําบรรพ มีกระบวนรํา ลีลาทาเตน และ

เพลงหนาพาทยแบบโขนโรงใน แตส่ิงที่แตกตางก็คือโขนฉากจะมีการสรางฉากประกอบการแสดงที่

เหมาะสมสอดคลองตามทองเร่ืองแบบละครดึกดําบรรพ กลาววา “...โขนที่กรมศิลปากรเคยนําออก
แสดงหลายชุดในระยะกาลภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เชน ชุดไมยราพณสะกดทัพ ชุดพรหมมาศ 
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ชุดนาคบาศ ชุดนางลอย ชุดศึกวิรุญจําบัง ชุดปราบกากนาสูร และชุดหนุมานอาสา เปนตน ก็เรียกได
วาเปนโขนฉาก เพราะไดแบงตอนและสรางฉากขึ้นประกอบการแสดงดวย...” 

การแสดงโขนฉากนี้ มีผูพยายามคิดประดิษฐเทคนิคทันสมัยเพื่อพัฒนาใหศิลปะการแสดงโขน

ฉากไดรับความนิยมมากขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ 6 ไดมีการคิดนําเทคนิค “การชักรอก” คือ การชักรอกตัวโขน

ใหลอยข้ึนไปจากพื้นเวทีเขามาสรางความตื่นตาใหกับผูชม สันนิษฐานวาเกิดขึ้นเนื่องจากในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีพระราชอาคันตุกะมาเยือนเมืองไทยอยูบอยคร้ัง ทรงจัดใหมี

การแสดงโขนรับรองพระราชอาคันตุกะที่มาเยี่ยมเยือน และทรงมีพระราชดําริวาโขนชักรอกเหมาะที่จะ

นํามารับแขกเมือง เพราะตัวแสดงในเรื่องรามเกียรติ์บทบาทตองเหาะเหินเดินอากาศ จึงเปนการใชวิธีการ

นําเสนอใหเห็นสมจริงอยางในบทละครเขียน สรางความตื่นตาตื่นใจแกพระราชอาคันตุกะอยางยิ่ง 

 

 
 

ภาพประกอบ 12 การแสดงโขนฉาก โดยใชเทคนิคการชกัรอก  

 

ที่มา : เว็บไซด http://www.writeski.com 
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ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบสถานที่การแสดงกับรูปแบบการแสดงของโขนแตละประเภท 
 

ประเภทของโขน รายละเอียด
สถานที่ ฉาก รูปแบบการแสดง

1. โขนกลางแปลง  บนพืน้ดินกลาง
สนามหญา 

ไมมีการทาํฉาก ใช
ธรรมชาติเปนฉาก 

บรรเลงหนาพาทย
ประกอบการยกทพั  
มีบทพากยบทเจรจา

2. โขนโรงนอก
หรือโขนนัง่ราว 

มีการปลูกโรง
สําหรับแสดงโขน 

ฉากกัน้นีม้ีการวาดภาพ
วิวทิวทัศนหรือภาพที่
เกี่ยวกับเนื้อเร่ืองอยาง
งายๆ  

เหมือนกับโขนกลางแปลง 
แตผูแสดงโขนทุกคน
จะตองสวมหวัโขนปดหนา
ทั้งหมด ยกเวนแต
เฉพาะตัวนางเทานั้น

3. โขนหนาจอ โรงหนังใหญ (มี
การปรับแตงใหมี
ประตูออก 2 ขาง
ทั้งดานซายและ
ดานขวา) 

ฉากขึงจอผาขาวแบบ
จอหนงัใหญ 

เหมือนกับโขนโรงนอก
 

4. โขนโรงใน โรงละคร ฉากที่สรางขึน้ตามเนื้อ
เร่ือง 

เหมือนกับโขนหนาจอแตมี
การนาํรูปแบบการแสดง
ละครในเขามาจึงทําใหมี
การขับรอง มีระบํา
ประกอบการแสดงดวย 
และผูแสดงโขนที่เปนตัว
พระที่เปนมนษุยและเทพ
เจาตางๆ ตัวนางที่เปน
มนุษยและนางฟาตางๆไม
ตองสวมหัวโขนปดหนา 

5. โขนฉาก โรงละคร ฉากมีความสมจริง 
อลังการตามเนื้อเร่ือง 

เหมือนกับโขนโรงในแตมี
การตัดตอนใหเร่ืองกระชับ
ข้ึนและสรางฉากที่สมจริง
เหมือนแบบละครดึกดํา
บรรพ เปนโขนที่สมบูรณ
ที่สุดในลักษณะปจจุบัน
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พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับโขน 
ประเพณีความเชื่อซึ่งประชาชนทั้งหลายนับถือเร่ืองรามเกียรติ์วาเปนเรื่องศักดิ์สิทธิ์เนื่องจาก

เปนเรื่องที่เกี่ยวกับเทพเจา โดยเฉพาะพระนารายณ เมื่อมีการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ จึงมีพิธีกรรมและ

ความเชื่อเกี่ยวกับการแสดงโขนและหัวโขนที่สวมใสปรากฏสืบมาจนกลายเปนระเบียบแบบแผนที่ลง

ตัวสืบมาจนถึงปจจุบัน จากการศึกษางานของ ธนิต อยูโพธิ์ (2500) และอังคาร  กัลยาณพงศและคณะ 

(2549) สามารถอธิบายรายละเอียดของพิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับโขนไดดังนี ้
1. พิธีกรรม 
พิธีไหวครูชางหัวโขน 
หัวโขน ถือเปนอุปกรณสําคัญในการแสดงโขน เพราะเปนสิ่งบอกใหรูวาผูนั้นแสดงเปนตัว

อะไรในเรื่องรามเกียรติ์ ชางแตโบราณจึงไดคิดประดิษฐหัวโขนขึ้นเพื่อใหผูแสดงโขนสวมใสและงาน

ประดิษฐหัวโขนนับถือเปนศิลปะแขนงหนึ่งในงานชาง 10 หมู ผูที่เปนชางทําหัวโขนจึงจะตองผานพิธี

ไหวครูและการครอบครูมากอน เมื่อประสงคจะปนหนาครูที่สําคัญ เชน พระภรตฤาษี พระพิราพ พระ

คเณศ เปนตน แมจะเปนผูที่มีฝมือและมีความชํานาญมากเพียงใดก็ตาม ก็จะตองไดรับการมอบหมาย

จากครูที่เปนชางทําหัวโขน พรอมทั้งพิธีไหวครูโขนละครประจําปก็ไดตามแตจะสะดวกหรือโอกาส

อํานวยในการไหวครูชางทําหัวโขนจะทําในวันพฤหัสบดีซึ่งถือเปนวันครู โดยในตอนเชาจะมีพิธีสงฆ

หรือครูกับศิษยรวมกันทําบุญตักบาตรเพื่ออุทิศสวนกุศลใหแกครูผูลวงลับไปแลว 
2. ความเชื่อ 
ประเพณีและความเชื่อของหัวโขน 
โขนเปนนาฏศิลปที่มีธรรมเนียมการปฏิบัติในการแสดงหลายอยาง บางอยางก็ยังคงใชกันอยู 

บางอยางก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การออกโรงแสดงก็ตองตั้งเครื่องใหครบ ในพิธีตองมีศีรษะโขน

ตั้งประดิษฐานเปนเครื่องสักการะ กอนแตงตัวตองมีการไหวครู เมื่อแตงเสร็จกอนจะสวมหัวโขนหรือ

ชฎาก็ตองไหวครู การปลูกโรงโขน ตองมีพิธีเซนบวงสรวงบอกเจาที่ เจาทางใหรับทราบเพื่อปดเสนียด

รังควาน ดวยถือวาการแสดงหลายอยางที่แขงขันหรือประชันกัน มักมีการใชไสยศาสตรกลั่นแกลงฝาย

ตรงขามใหเสียเปรียบ จึงตองมีพิธีถอนอาถรรพกันกอน เมื่อเลิกการแสดงแลว ผูแสดงทุกคนจะตองไหว

เคารพครูอีกครั้ง แลวเขาหลังโรงขอขมาลาโทษซึ่งกันและกันไปตามอาวุโส เพราะอาจมีการละเมิด

ลวงเกินพลาดพลั้งไปในระหวางการแสดง นอกจากนี้ยังมีขอหามสําคัญอีกหลายประการ เชน หามนํา

อาวุธที่ใชในการแสดงมาเลนนอกเวลาแสดง หามเดินขามอาวุธ หามเลนไมตะขาบ (ไมที่ตีเพื่อใหเกิด

เสียงดังดวยการตีเพียงเบาๆ มักใชในการแสดงของตัวตลก) การเก็บหรือวางเครื่องโขนทั้งเวลาแสดง 

และเวลาเก็บ ตองแบงเปนสัดสวน อาวุธตางๆตองเก็บในที่อันเหมาะสม หัวโขนยักษ ลิง ก็ตองเก็บกัน

ไวคนละดานโดยมีหัวพระฤาษีวางคั่นกลาง 

 



39 
 

ความเชื่อเกี่ยวกับการเจาะและแกไขตาโขน 
โดยปกติเมื่อชางทําหัวโขนเสร็จแลว ชางจะเจาะตาหัวโขนให ซึ่งหากเปนหัวโขนที่ทําใช

เฉพาะตัวผูแสดง ชางผูสรางหัวโขนจะมีวิธีการวัดและเจาะตาใหพอดี สามารถมองเห็นไดชัดเจนแตถา

เปนหัวโขนที่ใชทั่ว ๆ ไปชางอาจจะเจาะตาไวอยางกลาง ซึ่งเวลาผูแสดงนํามาสวมใสอาจจะมองเห็นไม

ถนัด แตโบราณถือกันวาหามผูแสดงเจาะหรือแกไขตาโขนเพราะอาจเกิดภัยพิบัติทําใหตาบอดได 

เนื่องจากผานพิธีเบิกพระเนตรมาแลว ตองใหชางที่ทําหัวโขนเปนผูเจาะแกไขตาโขน ความเชื่อถือนี้อา

จะเปนเพราะวา หัวโขนสวนใหญชางจะใชเปลือกหอยมุกมาตกแตงทําเปนรูปตาของหัวโขน หากผู

แสดงเจาะตาเองอาจจะทําใหหัวโขนเกิดความเสียหายได จึงมีขอหามไวเพื่อใหชางผูชํานาญเปนคนทํา

เอง และถาหากมีแมลงสาบมาแทะหรือกันกินสีของหัวโขนโดยเฉพาะสวนที่เปนตาของหัวโขน โบราณ

เรียกวาตองธรณีสาร หามนําหัวโขนนั้นไปใชสวมใสแสดง ตองรีบทําน้ํามนตธรณีสารมาประพรมแก

อุบาทว แลวนําหัวโขนนั้นไปใหชางซอมแซมโดยดวน 
ความเชื่อเกี่ยวกับพิธีครอบ 
ในการแสดงโขนละครผูฝกหัดจนสามารถออกแสดงไดแลวจะตองผานพิธีครอบ โดยในพิธี

ไหวครูโขนละครประจําป ครูจะตองทําพิธีครอบใหกับศิษย หากยังไมผานพิธีครอบก็จะไมออกแสดง

โดยเด็ดขาด เพราะหากเกิดเหตุอะไรขึ้นถือวาผิดครูหรือเปนเพราะแรงครูในพิธีครอบครูจะนําหัวโขน

หนาพระภรตฤาษี หนาพระพิราพ และเทริดมโนหรา ครอบใหศิษย ครูที่จะทําพิธีครอบใหศิษยนั้น

จะตองไดรับมอบหมายจากครูเดิมเสียกอน และจะทําพิธีเองไดก็ตอเมือครูเดิมเสียชีวิตไปแลว หรือ

ไดรับมอบหมายจากครูเดิมใหทําครอบแทนเปนคราว ๆ ไป หากขาดตัวครูที่จะทําการครอบ หรือจะทํา

พิธีตอหนาพาทยเพลงหนาพาทยชั้นสูง คือเพลงองคพระพิราพ จะตองกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวใหทรงเปนประธานพระราชทานการครอบดังเชนในรัชกาลปจจุบัน พิธีครอบครูนี้ถือเปน

พิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิ์ และสะอาด ในขณะที่ทําพิธีครอบผูเปนศิษยจะตองมีความสํารวม แสดงความเคารพ 

หากแสดงอาการลบหลู หรือไมเชื่อถืออาจเปนบาหรือเสียสติ ซึ่งโบราณเรียกวา ตองครู เพชรฉลูกัน 

(วิษณุกรรม) หรือผิดครู ตองแรงครู 
ความเชื่อเกี่ยวกับการเก็บหรือการตั้งหัวโขน 
ทั้งในเวลาแสดงและเวลาเก็บรักษาในคลังเก็บเคร่ืองโขน นิยมแบงเก็บเปนพวกเปนสวนสัด

ไวในที่ที่สมควร ไมทิ้งเรี่ยราด หัวโขนหนายักษ หนาลิง จะตองเก็บกันไวคนละดานไมใหปะปนกัน มี

หัวโขนหนาฤาษีคั่นระหวางกลาง เคยมีเร่ืองประหลาดเกิดขึ้นที่วังจันทรเกษมอันเปนที่ตั้งกรมมหรสพ

เดิม ในรัชกาลที่ 6 และเปนบริเวณกระทรวงศึกษาธิการในปจจุบันนี้ ในหองคลังเครื่องโขนมีตูกระจก

เปนที่เก็บหัวโขนแบงเปนสองฝายตามแบบอยาง คราวหนึ่งมีผูอุตริยกหัวโขนหนาพระฤาษีซึ่งคั่นไว

ระหวางหัวโขนฝายยักษกับฝายลิงไปไวที่อ่ืน จะดวยความเจตนาหรือความหลงลืมก็ไมอาจทราบ 
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วันรุงขึ้นปรากฏวาบานกระจกตูเก็บหัวโขนแตกละเอียดเกือบหมด หัวโขนบางหัวตกลงมาฉีกขาด 

กระจัดกระจายบุบสลาย จอนหูหัก เขี้ยวยักษหลุด แตโดยมากจะเปนหนาเสนายักษกับหนาลิงสิบแปด

มงกุฎ และสวนมากหัวโขนหนาลิงจะชํารุดมากกวาหัวโขนหนาลิง นอกจากนี้ยังมีขอหามอีกขอหนึ่ง 

คือ หามไมใหนําหัวโขนตลอดจนเครื่องแตงตัวโขนมาเก็บรักษาไวที่บาน ตองพาไปฝากไวที่วัด เพราะ

ถือวาเปนของรอน หามแมกระทั่งรูปวาดของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์นํามาไวในบาน แตปจจุบันขอ

หามเหลานี้แทบไมหลงเหลืออยูแลว เพราะทั้งชางผูประดิษฐหัวโขนก็สรางหัวโขนเก็บไวที่บาน การทํา

จําหนายก็แพรหลาย นักแสดงตาง ๆ ก็นิยมเก็บเครื่องแตงกายไวที่บานเพื่อความสะดวก ฉะนั้นการ

เก็บหัวโขนไวที่บานถาผูเก็บรูจักที่จะเก็บไวที่เหมาะสม และผูที่เปนเจาของรูจักปฏิบัติใหดีก็ใหคุณ

มากกวาโทษ 
โอกาสในการแสดงโขน  
โอกาสในการแสดงโขนมีความหลากหลายที่เกี่ยวของกับกลุมของคนที่มีระดับช้ันที่แตกตางกัน 

กลาวคือ แตเดิมพระมหากษัตริยไทย ทรงถือวาโขนเปนราชูปโภคสวนพระองค โดยกําหนดใหมีการ

แสดงโขนในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและงานหลวงอื่นๆ แตตอมามีการ “ฝกหัดโขน” อยาง

แพรหลายมากขึ้น ทําใหการเลนโขนเริ่มมีการแสดงเพื่อเปนมหรสพในงานใหญๆ ตลอดจนงานศพของ

ผูมีบรรดาศักดิ์ นอกจากนั้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ยังโปรดเกลาฯใหแสดงโขนตอนรับแขกเมือง เพื่อเปน

การอวดศิลปวัฒนธรรมไทย จากการศึกษางานของธนิต อยูโพธิ์ (2538) และกรมศิลปากร (2500: 

147-151) ผูวิจัยสามารถจัดประเภทได 5 อยาง โดยมีรายละเอียดไดดังนี้ 
1. การเลนโขนเปนมหกรรมบูชา 
โขนนิยมเลนกันเปนมหกรรมบูชา ในงานสมโภช งานฉลองปูชนีวัตถุสถาน ซึ่งถือเปนงาน

มงคล ในการเลนโขนสมโภชนั้น อาจอางหลักฐานไดจากพระราชพงศาวดารเปนลําดับ เชน ในรัชกาล

สมเด็จพระเจาบรมโกศครองกรุงศรีอยุธยา (ระหวาง ป พ.ศ. 2275-2300) ก็ปรากฏวา ไดโปรดใหข้ึนไป

เลนมหรสพสมโภชพระพุทธบาทที่สระบุรีมี “โขนหนังระดับชิองระทา” เลนสมโภชดวย ในสมัยกรุงศรี

อยุธยานั้นเองก็ปรากฏวา เลนโขนสมโภชเชือกบาศคลองชางดวย เชนกลาววา “ตึกพระคลังสําหรับใส
บาศชางและเชือกอยูริมวัดยาณุเสน ถึงปมีละคร โจน หนัง ชองระทาสมโภชทุกป” ในงานสมโภชพระ
แกวมรกตเมื่อป พ.ศ. 2323 ในตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ก็โปรดใหเลนโขนสมโภชรับ

ถึง 7 โรง เปนโขนโรงใหญ 2 โรง และโขนชองระทา 5 โรง เมื่อปฉลู เบญจศก พ.ศ. 2336 คราวผนวช

สมเด็จเจาฟากรมหลวงมหาเสนานุรักษ สมเด็จพระเจาลูกยาเธอในรัชกาลที่ 1 ไดโปรดเกลาฯใหมี

มหรสพสมโภชบูชา และโปรดใหมีเลนโขน ทั้งโปรดใหแตงตัวโขนขึ้นลอเลื่อนเขากระบวนแหนาคหลวง

คราวนั้นดวย เมื่อฉลองวัดพระเชตุพน ในป พ.ศ. 2344 ในรัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทรนี้ ก็โปรดใหมี

โขนโรงใหญเลนตอนพิธีอุมงค สมโภชพระอารามดวย 
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2. โขนในงานอภิเษกสมรสและราชาภิเษก  
มีการกลาวไวในพระราชนิพนธบทละครเรื่องอิเหนาในรัชกาลที่ 2 วา เมื่อคร้ังจัดงาน

เตรียมการอภิเษกสมรสนางบุษบากับจรกาที่เมืองดาหา ซึ่งถือเปนงานมงคลก็มีโขนเลนตอน “องคต

ส่ือสาร” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เมื่อครั้งเสด็จดํารงพระราชอิศริยายศเปนสมเด็จพระ

บรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร และไดโปรดเกลาฯ ใหฝกหัดโขนสมัครเลนขึ้นในตอนปลาย

รัชกาลที่ 5 ก็เคยโปรดใหพวกโขนสมัครเลนของพรองคไปเลนชวยงานเปดโรงเรียนนายรอย (ทหารบก) 

ชั้นมัธยม เมื่อวันเสารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2452 เมื่องานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระองคเอง ก็

โปรดเกลาฯ ใหมี “มหรสพวิเศษโขนหลวงเฉพาะการบรมราชาภิเษกสมโภชเฉลิมพระเกียรติที่โรงโขน

หลวงสวนมิสกวัน” ในคืนวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2453 โดยโปรดใหเลนเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 แสดงระบํา

ตอนปรศุรามกับเมขลา และชุดที่ 2 เปนชุดทศกัณฐขาดเศียรขาดกร ตอนปลายและในรัชกาลที่ 6 นั้น 

โปรดใหเลนโขนในงานมงคลอื่นๆ อีก เชน ในงานสมโภชรับชางเผือก งานเฉลิมพระชนมพรรษา ทั้ง

โปรดเกลาฯใหเลนโขนในงานฉลองวันประสูติเจานายที่สูงศักดิ์ โขนชุด “นางลอย” เมื่อป พ.ศ.2463 

โปรดเกลาฯใหมีโขนหลวงพระราชทานในงานฉลองครบอายุ 70 ป เมื่อเดือนพฤศจิกายนป พ.ศ.2467 

เปนตน 
3. โขนเพื่อบันเทิงและบํารุงศิลป 
นอกจากเลนโขนในงานฉลองและงานสมโภชเปนมหกรรมบูชาดังกลาวแลว เขาใจวา การ

เลนโขนของหลวงเพื่อเปนการทํานุบํารุงศิลป และเพื่อทรงสําราญพระราชหฤทัยของพระมหากษัตริย ก็

นาจะโปรดใหมีเปนประจํา เชน เมื่อคร้ังรัชกาลที่ 1 ก็ปรากฏวา โปรดใหสรางโรงโขนหลวงขึ้นไวใน

พระบรมมหาราชวัง โรงโขนในรัชกาลที่ 1 นั้นใชเลนโขนชักรอกไดดวย ทั้งใชเปนโรงละครไดดวย  

โขนจากอดีตถึงปจจุบันโอกาสในการแสดงโขน จะเปลี่ยนแปลงไปตามสมัย และจากขนบ

ตํานานโขน สะทอนใหเห็นวาโขนถือไดวาเปนนาฏกรรมที่เกี่ยวโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย จึงเปน

นาฏกรรมชั้นสูงซึ่งเกิดจากการพัฒนานาฏกรรมประเภทตางๆ เพื่อใหเกิดการแสดงที่ประณีตและ

สวยงามมากขึ้น และโขนยังเปนสื่อวัฒนธรรมที่กอใหเกิดความบันเทิง และใหแงคิด คติเตือนใจ 

คุณธรรม และจริยธรรมตางๆ ที่สามารถนําไปประยุกตใชในการใชชีวิตประจําวัน ดังเชน การแสดงโขน 

“ตอนหนุมานชูกลองดวงใจ” ใหขอคิดวา อยาไวใจทางอยาวางใจคนจะจนใจเอง คือ ทศกัณฐไววางใจ

หลงรักหนุมานเสมือนลูก และบอกความลับเร่ืองตนฝากกลองดวงใจไวที่พระฤาษี จนทําใหตองตาย

เพราะไววางใจคนใกลชิด “ตอนพาลีสอนนอง” ใหขอคิดคุณธรรมเกี่ยวกับการรับราชการ ซึ่งสามารถ

นําไปปรับใชไดในการทํางานได โขนจึงศิลปะประจําชาติไทยที่ควรอนุรักษและสนับสนุนใหอยูคูกับ

ประเทศชาติตอไป 
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4. โขนเพื่อตอนรับแขกเมืองผูมีเกียรติ 
เปนสัญญาลักษณสําคัญประการหนึ่งของชาติ ซึ่งถือวาเปนสมบัติสวนรวมอันมีคายิ่งของ

ประชาชน จึงสนับสนุนงานศิลปะดานนี้ตลอดมา การที่กรมศิลปากรโดยอนุมัติของรัฐบาลไดพยายาม

ร้ือฟนศิลปะทางโขนละครและดนตรี ซึ่งไดทรุดโทรมมาเปนระยะๆนั้น ใหกลับฟนตัวขึ้นอีกเทาที่กําลัง

ของราชการจะจัดทําได และพยายามฝกหัดจัดโขนออกแสดงใหประชาชนชมภายหลังฤดูฝนทุกปมา 

ในระยะภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็เขาใจวาเพื่อความร่ืนเริงบันเทิงใจของประชาชนเปนสวนรวม 

และที่รัฐบาลไดส่ังใหกรมศิลปากรจัดโขนไปแสดงในงานฉลองพระชนมายุครบ 80 ของกรมหลวง   

วชิรญาณวงศ สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดบวรนิเวศวิหารในคืนวันที่ 21 ที่ 22 และที่ 23 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2495 ก็เพราะเล็งเห็นแลววา การเลนโขนเปนสวัสดิมงคลควรแกงานการฉลองสมโภช เชนที่นิยม

กันมาแตเบื้องบรรพกาลตลอดจนการที่ใหจัดโขนบางตอนบางชุดไปแสดงตอนรับแขกเมืองผูมีเกียรติ

นั้น ก็เขาใจวา นอกจากเพื่อประโยชนสวนรวมของทางราชการแลว ประการที่สําคัญยิ่งนั้นก็เขาใจวา

เพราะเห็นวา โขนเปนศิลปะซึ่งสําแดงสัญญาลักษณสวนหนึ่งแหงความเปนไทยของไทย 
5. โขนในงานศพ 
โขนก็มีปรากฏไปเลนในงานศพ ซึ่งไมไดหมายความวา การเลนโขนเปนอวมงคล เนื่องจาก

เขาใจวาการเลนโขนในงานศพ ก็อาจจะเปนการเลนเพื่อบูชาหรือฉลองอัฐิ ซึ่งโดยปกติยอมเปนศพหรือ

อัฐิของผูหลักผูใหญในวงศสกุล หรือเจาบานสมภารวัด หรือเจานายขุนนางผูสูงศักดิ์ดวยเปนที่เคารพ

นับถือของหมูชนสวนมากในบานในเมืองนั้นๆ ตลอดจนเลนโขนในงานพระเมรุ เชน ในงานศพของ

พระลอและพระเพื่อนพระแพง ที่กลาววา “ขยายโรงโขนโรงรํา ทํากระทาราวเทียน” ก็เลนเปนการ

สมโภชบูชา เพราะกลาวไวในตอนตอไปของหนังสือลิลิตพระลอวา “บูชาศพสามกษัตริย”  

โขนที่เลนในงานศพนั้นมักจะเลนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพรหมาสตรหรือตอนนางลอย หรือตอน

ที่เรียกกันวา “นางดาว” เพราะโขนตอนเหลานี้เปนการแสดงเกี่ยวกับฟาหรือสวรรค เชนโขนตอน

พรหมาสตรก็เปนตอนที่อินทรชิตแปลงกายเปนพระอินทรข่ีชางเอราวัณและมียักษแปลงเปนเทพบริวาร

มาลวงพระลักษมณ หมายถึงสวรรคชั้นดุสิต โขนตอนนางลอยนั้นมีการแสดงใหเห็นการเอารางนางสี

ดาซึ่งนางเบญจกายจําแลงแลวทําตายลอยน้ํามาวางบนเชิงตะกอนเผาศพแลวจุดไฟเผา นางเบญจ

กายทนความรอนไมไดก็เหาะจากเชิงตะกอนขึ้นสูฟา หรือโขนตอนนางดาวนั้นก็มีเร่ืองนางฟาที่ถูกสาป

ใหลงมาอยูในถ้ําในโลก ตอเมื่อไดเปนเมียทหารเอกพระรามและบอกทางใหทหารเอกพระรามแลวจึง

จะพนคําสาปกลับคืนขึ้นสูสวรรค โขนตอนนี้มีการแสดงตอนหนุมานจับนางฟาที่ตองสาปโยนขึ้นสู

สวรรคดวย โขนตอนตางๆ ที่ใชแสดงในการเผาศพนี้ มีความหมายในทํานองวาผูตายคือศพที่กําลังเผา

อยูนั้นจะไดข้ึนสวรรค 
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งานวิจัยที่เก่ียวของ 
จากการศึกษางานวิจัยทางดานศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ สวนใหญผูที่ศึกษาจะศึกษา

เกี่ยวกับการดํารงอยูของศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ เนื่องจากศิลปวัฒนธรรมประจําชาติเปนสิ่งที่

สามารถสูญหายไดตามกาลเวลาถาหากไมมีการอนุรักษและถายทอด ซึ่งผลจากการศึกษางานของ

ปญญา รุงเรือง (2547: 1) ไดอธิบายถึงความเสื่อมทางวัฒนธรรมซึ่งสงผลตอความมั่นคงของชาติ เปน

ผลมาจากความยอหยอนทางคุณธรรม ความขาดวินัยในตนเอง การขาดสํานึกตอสวนรวม และนิสัย

มักงายของประชากร ซึ่งเกิดจากความบกพรองในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม เนื่องมาจากความ

บกพรองขององคประกอบหลัก 5 สวนคือ 1) ความบกพรองในการเลี้ยงดูและอบรมเด็กของสถาบัน

ครอบครัว 2) ความบกพรองในการดําเนินการและปฏิบัติการอบรมสั่งสอนประชาชน ของสถาบัน

ศาสนา 3) ความบกพรองในการบริหาร จัดการ และการดําเนินงานของสถาบันการศึกษา โดยมี 4) 

ส่ือมวลชนเปนเครื่องมือสําคัญในการเสริมสรางอุปนิสัยอันไมพึงปรารถนาและคานิยมที่ไมพึงประสงค 

ทั้งนี้เปนเพราะ 5) ความบกพรองของการจัดการบริหารบานเมืองของฝายการเมืองการปกครอง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งคือผูนําสังคมทุกระดับ ซึ่งอาจแกไขไดโดยอาศัยความรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชน 

ไดแก สถาบันครอบครัว วัด โรงเรียน และส่ือมวลชน 

ซึ่งในสวนของการอนุรักษหรือถายทอดเพื่อใหศิลปวัฒนธรรมประจําชาติธํารงอยูไดนั้น

จําเปนจะตองศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวของที่ศึกษาถึงสถาบันทางสังคมที่มีสวนสนับสนุนให

ศิลปวัฒนธรรมประจําชาติธํารงอยู ดังเชน สิริชัยชาญ ฟกจํารูญ (2539) ไดทําการวิจัยเรื่องวิวัฒนาการ

และอนาคตภาพของวิทยาลัยนาฏศิลปในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลปเปนหนึ่ง

ในสถาบันการศึกษาที่มีสวนในการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับนาฏศิลป ผลการวิจัยพบวา ในปจจุบัน

วิทยาลัยนาฏศิลปพบวา มีปญหาในเรื่องของเปาหมายการศึกษาไมชัดเจน คุณภาพการศึกษาและการ

แสดงไมไดมาตรฐาน งบประมาณ อาคารสถานที่ อุปกรณ บุคลากร ไมเพียงพอ ขาดนักวิชาการ 

นักวิจัย การบริหารการจัดการไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางเลือกในอนาคตมี 3 ทาง ทางเลือกที่ 1 คือ 

ขยายหลักสูตรเพื่อยกมาตรฐานวิชาชีพในตลาดงานทางเลือกที่ 2 คือ พัฒนาวิชาการและวิชาชีพดวย

กระบวนการวิจัย ทางเลือกที่ 3 คือ การปฏิรูปทั้งระบบสูความเปนเลิศทั้งศาสตรและศิลป เปนที่ยอมรับ

ในระดับนานาชาติ อนาคตภาพของวิทยาลัยนาฏศิลปควรเปนสถาบันศิลปวัฒนธรรมแหงชาติ เพื่อ

ความคงความเปนไทยที่ยั่งยืน 

ผูที่ทํางานวิจัยที่เกี่ยวกับสถานภาพสื่อวัฒนธรรมในสังคมรวมสมัยนั้น ไดแก สุริชัย หวันแกว 

(2552: บทคัดยอ) โครงการวิจัยเรื่องความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย งานวิจัยชิ้นนี้ไดชี้

วางานวิจัยวัฒนธรรมในบริบทปจจุบันนี้อยูในบริบทใหมเปนพื้นที่ใหมโดยสิ้นเชิง ยุทธศาสตรสําคัญ 

สําหรับการสรางความหลากหลายทางวัฒนธรรมรวมสมัยภายใตบริบททุนนิยม โลกาภิวัตนในปจจุบันนี้ 
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คือ ทําอยางไรจึงจะเสริมความเขมแข็งใหแกภาคชุมชน กลุมวัฒนธรรมชายขอบ หรือวัฒนธรรมยอย 

และศิลปนผูสรางสรรคงาน ใหมีพลังในการตอรองความหมายทางวัฒนธรรม สามารถเขาถึงหรือเปน

เจาของชองทางสื่อสารสาธารณะ อันนําไปสูการขยายพื้นที่ทางความคิดและสังคม ดังขอเสนอที่เปน

รูปธรรมจากวงเสวนา เร่ืองอุตสาหกรรมบันเทิงกับการสานและสรางศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ดังนี้  

1. ยุทธศาสตรเชิงนโยบาย เชน มีนโยบายผลักดันการปฏิรูปโครงสรางอุตสาหกรรม

ส่ือมวลชน ลดการครอบงํา ผูกขาด หรือกําหนดทิศทางดวยระบบธุรกิจผูกขาด เชน มาตรการหามเปน

เจาของขามสื่อ  

2. ยุทธศาสตรดานพื้นที่การแสดงออกและการสื่อสาร เชน ใหความสําคัญกับส่ือชุมชน 

เชน วิทยุชุมชน เพื่อเปนกลไกในการสรางความเขมแข็งของวัฒนธรรมทองถิ่น  

3. ยุทธศาสตรทางความรูความเขาใจดานศิลปวัฒนธรรม เชน สงเสริมความรูความเขาใจ

และรสนิยมในการเสพศิลปะของสังคมไทย เพื่อลดชองวางหรือเชื่อมโยงระหวางผูเสพกับผูสราง ให

รสนิยมผูชมกับศิลปะไปดวยกัน ซึ่งควรจะเริ่มต้ังแตการศึกษาวิชาศิลปะในโรงเรียน มิใชใหคุณคาวา 

ถาสรางสรรคงานไดเหมือนตนแบบ จึงจะถือเปนงานศิลปะที่ดี รวมทั้งจัดใหเด็กและเยาวชนมีโอกาส

ทัศนศึกษา หรือเสพงานศิลปะเปนประจํา 

เทิดศักดิ์ เหล็กดี (2547: 143) ไดทําการศึกษาแนวนโยบายรัฐบาลในการจัดการศิลปะรวม

สมัยของไทย : กรณีศึกษาสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ไดอธิบายถึงจุดเดน

ของนโยบายคือนโยบายที่เกิดขึ้นครอบคลุมทุกสาขาของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถตอบสนอง

วัฒนธรรมที่หลากหลายทางวัฒนธรรมได และกระแสตื่นตัวในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมในชาติ ยอม

สงผลใหภาคประชาชนเล็งเห็นถึงความสําคัญของศิลปะและวัฒนธรรม จุดออนที่เกิดขึ้นกลาวคือ 

นโยบายสวนใหญเปนการกําหนดนโยบายแบบกวางๆ รวมถึงการที่ภาครัฐใหความสําคัญของการ

สนับสนุนดานศิลปะเปนลําดับสุดทายของการบริหารจัดการภายในประเทศ 

ไชยยศ จันทราทิตย (2550: บทคัดยอ) การศึกษาวิจัยแนวคิดและรูปแบบการสรางองคกร

เครือขายหรือองคกรภาคประชาชนในบริบทศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยในประเทศไทย กรณีศึกษาภาคเหนือ 

ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต ผลการศึกษาพบวา แนวทางการจัดตั้งองคกรเครือขาย

ศิลปน จึงเกิดจากกลุมบุคคลที่มีแนวคิดหรืออุดมคติเหมือนกันมารวมกัน เพื่อสรางพื้นที่ทางสังคมที่

ชัดเจนเปนการตอบสนองความเชื่อมั่นและความไววางใจซึ่งกันและกัน และการบริหารองคกรใหสามารถ

ดําเนินงานไดนั้น นอกเหนือจากความไววางใจและการเขาใจถึงปญหาแลว จะตองมีการเสริมสราง

ศักยภาพของเครือขาย อันไดแก การฝกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยน

ขอมูลระหวางกัน ส่ิงสําคัญที่จะทําใหการเสริมสรางดังกลาว ประสบผลสําเร็จตองมีการศึกษาขอมูล

พื้นฐานและประเมินความตองการของกลุมเปาหมาย เพื่อนําไปใชในการพิจารณากรอบเนื้อหาสําหรับ

การอบรม และส่ิงสําคัญหลังจากการอบรมตองมีการประเมินผลอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจนอีกดวย  
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ซึ่งจากงานวิจัยที่กลาวมาขางตนทําใหทราบวาความรวมสมัยเปนปรากฏการณที่มี

ผลกระทบกับศิลปวัฒนธรรม จึงมีผูที่ไดทําการศึกษาใหเห็นถึงการอนุรักษและถายทอดศิลปวัฒนธรรม

ในสังคมรวมสมัยนี้ ดังที่วันทนา เตชะสุวรรณา (2548: 10) ไดศึกษาบทบาทของสื่อบุคคลและสื่อ

ประเพณีในการถายทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวบางกอกนอย : ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนบานบุ 

กลาววา วัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคมที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยางที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษยใน

สังคมของกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง วัฒนธรรมประกอบดวยความรู ความเชื่อ ศิลปะ 

ศีลธรรม กฏหมาย ประเพณี วิทยาการ และทุกสิ่งทุกอยางที่คิดและทําในฐานะเปนสมาชิกของสังคม 

โดยแตละสังคมตางก็มีวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง เพราะเปนวิถีชีวิตที่แตกตางกันของแตละกลุมคน 

การที่มนุษยตางกลุมมีความแตกตางกันอาจเปนผลสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรม 

และคํารณ สุนทรานนท (2551: 4-5) ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

วัฒนธรรมโขนในเรื่องเนื้อหาสาระรูปแบบและสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาวัฒนธรรมโขน

ในสงัคมไทยชวง พ.ศ.2545-2550 ผลการศึกษาพบวา 1) วัฒนธรรมโขนโดยเฉพาะเนื้อเร่ืองรามเกียรติ์

ไมมีการเปลี่ยนแปลงแตมีการนําเนื้อเร่ืองรามเกียรติ์ฉบับสมบูรณบทพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 1 มา

แสดงในรูปลักษณของโขนสดหรือการแสดงโขนตามจารีตของการแสดงโขนที่มีแบบแผนมาแตโบราณ 

2) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวัฒนธรรมไปตามบริบทของสังคมสอดคลองตามกรอบแนวคิดทฤษฏี

โครงสรางวัฒนธรรม 3 สวน คือวัฒนธรรมพื้นบาน วัฒนธรรมแหงชาติและวัฒนธรรมรวมสมัย ทําให

เกิดการผสมผสานแตยังคงรักษาเนื้อหาสาระเรื่องรามเกียรติ์ ผสมผสานกับวัฒนธรรมการแสดงโขนใน

ราชสํานักตามจารีตในการแสดงแบบโบราณเปนการแสดงบงบอกถึงศิลปะประจําชาติที่คงความเปน

เอกลักษณของชาติ 3) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบการแสดงโขนเปนการแสดงในลักษณะเปน

ชุดสั้นๆ เนื่องจากอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกเขามาสูวัฒนธรรมไทย การแสดงโขนเนนไปในเชิง

นาฎยพาณิชยเพื่อธุรกิจบันเทิงโยสรางความอลังการดวยการใชเทคโนโลยีเพื่อสรางความประทับใจแก

นักทองเที่ยว นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาใชศิลปวัฒนธรรมสนับสนุนนโยบายเพื่อสรางความเปนเลิศ

อีกดวย 

 โขนเปนนาฏกรรมที่สําคัญของประเทศไทย ซึ่งเปนศิลปะการแสดงที่มีจารีต ธรรมเนียม

ปฏิบัติ ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ทําใหโขนเกิดความมีเอกลักษณเฉพาะ ดังที่ ไพโรจน ทองคําสุก (2549)  

ไดศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีแสดงโขนลิง โขนการแสดงอันเปนนาฏยกรรมชั้นสูงของประเทศไทย 

ศิลปะอันเปนสมบัติของชาติหลายแขนงดวยกัน ไดแก วรรณศิลป วิจิตรศิลป ดุริยางคศิลปและนาฏยศิลป 

ดวยเหตุนี้การแสดงโขนจึงนับไดวาเปนศิลปะการแสดงที่ทรงคุณคาอยางยิ่ง แสดงถึงความเปนประเทศที่

มีอารยธรรมอันสูงสง สามารถสืบทอดศิลปะการแสดงโบราณใหคงอยูจนถึงปจจุบัน รูปแบบการแสดง

โขนปฏิบัติสืบตอกันมาจนเปนจารีตนิยม (convention) มีกฎระเบียบวิธีแสดงเฉพาะที่ปฏิบัติเปนหลัก
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โดยไมมีขอยกเวน หากไมยึดถือปฏิบัติก็จะไมเปนที่ยอมรับในวงการนาฏยศิลปไทย การแสดงโขน

ปรากฏหลักฐานที่มีรูปแบบและลักษณะเฉพาะตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะในรัชสมัยสมเด็จ

พระนารายณมหาราช ปรากฏการแสดงที่เรียกวา “โขน” จากจดหมายเหตุของ ลาลูแบร 

สาวิตร พงศวัชร (2548: 4) ไดศึกษาการสรางศิลปนเอกโขนยักษ ซึ่งไดอธิบายวาโขนแต

โบราณมีประวัติกําเนิดและความเปนมาที่นาสนใจในการศึกษาวิเคราะหเปนอยางยิ่ง นักวิชาการ

หลายทานมีขอเขียนงานวิชาการกลาวกันวาโขนมีกําเนิดมาหลายทาง อยางแรกไดรับอิทธิพลมาจาก

หนังใหญ ซึ่งเปนมหรสพที่ข้ึนขึ้นตาของชาวไทยสมัยโบราณอยางหนึ่ง แมวาตอมาศิลปะการแสดงชนิด

นี้กําลังจะสูญไปก็ตาม แตกระบวนการของหนังใหญนั้นไดกลายมาเปนตนแบบของโขนมาจนทุกวันนี้ 

อีกทางหนึ่งผูรูไดกลาวไววาทั้งหนังใหญและโขนมักนิยมเลนเรื่องรามเกียรติ์วรรณคดีที่สําคัญของไทย

ซึ่งไดนําเอาเคาเรื่องมาจากมหากาพยรามายณะของอินเดีย 

ไพฑูรย  เขมแข็ง (2537: 1) ไดศึกษาจารีตการฝกหัดและการแสดงโขนของตัวพระราม โขน

เปนศิลปะการแสดงอยางหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะ และเปนเอกลักษณประจําวัฒนธรรมไทย โขนเปน

การสื่อสารดวยการรํา พากย และรอง โดยใชผูแสดงที่สวมหัว โขนเปนแหลงรวมศิลปะดานวิจิตรศิลป

หลายแขนง ครบถวนดวยองคประกอบแหงความงาม ของการแสดงออกทางศิลปะ กลาว คือ บทกลอนดี 

รองดี ดนตรีเพราะ รํางาม เตนงาม ตามแบบแผน มีตัวละครครบทองเร่ือง และเครื่องแตงกายนับวา

เปนแบบแผนหรือจารีตการแสดงโขน ที่ยึดถือและปฏิบัติตอกันมา ในอดีตจนถึงปจจุบัน สวนมากนิยม

ใชเร่ืองรามเกียรติ์ บทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และบท       

พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเสิศหลานภาลัยจะพรรณนาลักษณะตัวละครในเรื่อง

เฉพาะตัวอยางชัดเจน ดังนั้นจึงเกิดการสรางบุคลิกลักษณะของตัวละคร เชน พระ นาง ยักษ ลิง ในโขน 

ส่ือหรือแสดงออกมาเปนกระบวนทารํา ทาเตน ซึ่งมีเอกลักษณเฉพาะตัว นับเปนศิลปะชั้นสูงอยางหนึ่ง

ของไทย  

จักรกฤษณ ดวงพัตรา (2554: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษากระบวนเลนโขนจากบทโขนสมัย

รัตนโกสินทร ผลการศึกษาพบวาการประกอบสรางบทโขนมีรูปแบบของกระบวนเลนที่ชัดเจน คือ 

แบงเปนฉากนาฏการฝายลงกา และฉากนาฏการฝายพลับพลา ผูประกอบสรางสามารถพลิกแพลง

เลือกสรรไปใชในการประกอบสรางบทโขน รวม 30 ชุด และเมื่อทดลองนําตัวบทโขน มาวิเคราะหการ

ทําหนาที่ของฉากนาฏการตาง ๆ ในบทโขนแลว ไดขอสรุปวามีวิธีการทําหนาที่ของฉากนาฏการผานทั้ง

ผูพากยเจรจาและผานตัวโขน มีวัตถุประสงคเพื่อส่ือความกับผูดูและเพื่อเปดโอกาสใหผูพากยเจรจา

และตัวโขนไดอวดภูมิรู และ/หรือ อวดฝมือ กลาวคือ การทําหนาที่ผานผูพากยเจรจา มี 3 หนาที่ ไดแก 

เกริ่นการณ แสดงกระทูหรือโวหาร และจบชุดนาฏการ สวนการทาหนาที่ผานตัวโขน มี 3 หนาที่ ไดแก 

แสดงกระบวนรําอวดฝมือ แสดงกระบวนรําอวดภูมิ กระบวนรบ และการเลนตลก  
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พิเศษ  เกตุวรสุนทร (2549: 4) ศึกษาแนวทางการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมไทย : ศึกษา

กรณีโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการศึกษาพบวาสาเหตุของผูที่เขามาฝกอบรมโขนมหาวิทยาลัย

รามคําแหงสวนใหญ คือ เพื่อนําความรูที่ฝกซอมโขนไปประกอบอาชีพ อยูในเกณฑมาก ดานทัศนคติ

ของผูที่เขามาฝกอบรมโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงตอแนวทางการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมโขน 

สวนใหญเห็นวา ผูฝกอบรมสวนใหญมีทัศนคติในเชิงบวกตอโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง และตอแนว

ทางการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมโขน อยูในเกณฑมาก และดานบทบาทของผูที่เขามาฝกอบรม

โขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงในดานอนุรักษและการสืบทอดวัฒนธรรมโขน สวนใหญเห็นวา ผูเขา

ฝกอบรมมีบทบาทเปนอยางมากในดานการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมโขน 

และมาโนช  บุญทองเล็ก (2551: 2) ไดศึกษาคามคาดหวังของผูที่เกี่ยวของตอการอนุรักษและ

การพัฒนาการแสดงโขน ไดอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (cultural change) เมื่อ

วัฒนธรรมดานใดดานหนึ่งลาหลังกวาอีกดานหนึ่งก็เปนสาเหตุที่ทําใหคนเราตองปรับตัวเพื่อใหเขากับ

วัฒนธรรมทั้งสองประเภทและสามารถใชประโยชนในการดําเนินชีวิตได อยางเชน ถามีเครื่องจักรแตใช

ไมเปน ผูคนก็ตองขวนขวายหาวิธีการที่จะใชเครื่องจักรใหเกิดประโยชนสูงสุด ในขณะที่โลกกําลังกาวสู

ยุคโลกาภิวัตน โดยมีพื้นฐานอยูบนแนวทางของการพัฒนา พลังสําคัญแหงการขับเคลื่อนในการ

พัฒนาคือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญเทาเทียมกันคือ พื้นฐานทาง

วัฒนธรรมของแตละกลุมชาติพันธุหรือแตละกลุมสังคม พระยาอนุมานราชธนทานไดกลาววา 

วัฒนธรรมจะเปลี่ยนไปตามความเจริญ อยูที่คนในสังคมมีปญญาความสามารถคนพบสิ่งที่มีอยู

แลวแตยังเรนอยูและประดิษฐเสริมส่ิงใหมบนรากฐานสิ่งเกา เพื่อรักษาเสถียรภาพและบุคลิกของสังคม

ตนเองไว การเปลี่ยนแปลงไปขางหนาเทานั้นที่จะทําใหวัฒนธรรมมีเสถียรภาพเรียกวา วัฒนธรรมมีพล

วัตร และในการเคลื่อนที่ไปนั้น หากไมสลัดของเกาที่ไมสอดคลองแลวทิ้งไปเสียบาง พรอมกับตอเติม

เสริมแตงสิ่งใหมเขาไปก็จะทําใหวัฒนธรรมเกิดการลาและเสื่อมไป จนในที่สุดก็จะมีการตัดทิ้ง

วัฒนธรรมของตนเสียแลวรับเอาวันธรรมอื่นเขามาแทนที่  เปนผลให สังคมนั้นตองสูญเสีย

บุคลิกลักษณะของตนในที่สุด 

จากการศึกษาในบทที่ 2 เปนการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ

โขน ซึ่งแนวคิดที่นําเสนอในบทนี้ จะเปนขอบเขตของผลการศึกษาในงานวิจัยเลมนี้ และวรรณกรรมที่

เกี่ยวของเปนการนําเสนอ รายละเอียดของโขนโดยทั่วไป ซึ่งจะสงผลตอเนื้อหาการศึกษาในบทที่ 4 

ตอไป เนื่องจากเนื้อหาในบทที่ 4 เปนผลการศึกษาที่ไดเพิ่มเติมจากเนื้อหาหลักของวรรณกรรมที่

เกี่ยวของในบทที่ 2 ซึ่งการที่จะไดมาซึ่งผลการศึกษาที่กลาวนั้น จําเปนจะตองมีวิธีดําเนินการวิจัยที่

สอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว ซึ่งจะขอนําเสนอในบทที่ 3 ถัดไป 

 



 

 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  
การศึกษาเรื่อง โขน : ศิลปะประจําชาติไทยและสื่อวัฒนธรรมในบริบทสังคมรวมสมัย ผูศึกษา

ไดขอบเขตการศึกษาเพื่อตอบตามวัตถุประสงคในการศึกษาไว  3 ประการ ไดแก การศึกษาเพื่อทราบ
ถึงความเปนมาและพัฒนาการของโขน และศึกษาองคประกอบของโขนในบริบทสังคมรวมสมัย โดย
ทั้งนี้ไดกําหนดวิธีการศึกษาไวดังนี้  

1. ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา 
2. สนาม 
3. การเขาสูสนาม 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
6. แผนการดําเนินการวิจัย 
7. การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล 

 
ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา 

กลุมที่ใชในการศึกษาประกอบดวยกลุมประชากรในการสัมภาษณแบบเจาะจง (In-depth 
Interview) จํานวน 2 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 กลุมผูเกี่ยวของกับการแสดงโขน และกลุมที่ 2 กลุมผูชมการ
แสดงโขน โดยอธิบายแตละกลุมไดดังนี้ 

1. กลุมผูเกี่ยวของกับการแสดงโขน หมายถึง ครูหรือศิลปนทางนาฏศิลปโขน อีกทั้งยังมี
บทบาทเปนผูจัดการแสดงโขนหรือตัวแสดงโขนอยูในปจจุบัน 

2. กลุมผูชมการแสดงโขน หมายถึง คนที่ไดชมการแสดงโขน ตามสถานที่จัดการแสดงตางๆ 
ทั้งตามโรงละครหรือในพระราชพิธีสําคัญๆที่มีการจัดแสดงโขน  
 เงื่อนไขจากการเลือกจากเกณฑดังกลาว ผูวิจัยไดจําแนกแบงกลุม 2 กลุม โดยกลุมที่ 1 
ผูเกี่ยวของกับการแสดงโขน คือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากร และสํานักการสังคีต กรม
ศิลปากร กลุมที่ 2 ผูชมการแสดงโขน โดยทั้ง 2 กลุม มีรายละเอียดดังนี้ 

กลุมที่ 1 กลุมผูเกี่ยวของกับการแสดงโขน  
1)  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากร ไดแก 

1.1)  รัตติยะ  วิกสิตพงศ  
1.2)  จตุพร  รัตนวราหะ  
1.3)  ประสิทธิ์       ปนแกว 
1.4)  วิโรจน         อยูสวัสด์ิ 

 1.5)  ไพฑูรย  เขมแข็ง      
 1.6)  ประเมษฐ บุญยะชัย   
1.7)  สมศักดิ์  ทัดติ   
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1.8)  ศุภชัย   จันทรสุวรรณ   
1.9) สุรัตน  จงดา   
1.10)  เกษม  ทองอราม  
1.11)  จรัญ  พูนลาภ  
1.12)  เฉลิมศักดิ์  ปญญวัตวงศ   
1.13)  ธีรภัทร        ทองนิ่ม 

                2)  สํานักการสังคีต กรมศิลปากร ไดแก 
2.1)  รัจนา  พวงประยงค 
2.2)  ชวลิต  สุนทรานนท  
2.3)  สุดจิตต  พันธสังข 
2.4)  คมสันฐ หัวเมืองลาด 
2.5) ประสาท  ทองอราม 
2.6) สุพรทิพย   ศุภรกุล 
2.7) กาญจนา ขาวรุงเรือง 
2.8) ปกรณ  พรพิสุทธิ์   
2.9) พัชรา  บัวทอง 
2.10) สมเจตน  ภูนา   
2.11) สุธี   ปวรบุตร 
2.12) ทรงพล  ตาดเงิน   
2.13) ตวงฤดี  ถาพรพาสี 
2.14) เจตน ศรีอํ่าอวม 
2.15) อัมไพวรรณ  เตชะชาติ 
2.16) มณีรัตน  มุงดี   
2.17) สุรัตน  เอี่ยมสะอาด 
2.18)  ธีรเดช  กลิ่นจันทร  

ซึ่งแนวคําถามที่ผูวิจัยไดสัมภาษณกลุมผูเกี่ยวของกับการแสดงโขน เปนสัมภาษณแบบ
เจาะลึก เกี่ยวกับ เร่ือง ประเพณีจารีตในการแสดงโขน กระบวนการเลนโขน การเปลี่ยนแปลงของโขน
ในปจจุบัน  ความคิดเห็นตอการอนุรักษ และสืบทอดวัฒนธรรมโขน และความคิดเห็นเกี่ยวกับโขนใน
อนาคต เพื่อนําไปสูการอธิบายถึงโขนในฐานะศิลปะประจําชาติที่เปนสื่อวัฒนธรรมในสังคมรวมสมัย 
และยังนําไปสูการกําหนดแนวทางของสถาบันที่เกี่ยวของกับโขนตอไป 

กลุมที่ 2 กลุมผูชมการแสดงโขน ประกอบดวยกลุมบุคคลที่มีความแตกตางกัน โดยผูวิจัยได 
สัมภาษณลักษณะอาชีพ 4 อาชีพ คือ อาชีพอิสระ อาชีพขาราชการ นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
พนักงานบริษัท ซึ่งจะแยกทั้งลักษณะการศึกษา อายุ และเพศ  
 โดยในทุกกลุมไดมีโอกาสในการรับชมการแสดงโขนตามสถานที่จัดการแสดงตางๆ ทําให
ทราบถึงลักษณะการแสดงของนาฏกรรมไทยที่ไดชื่อวาเปนศิลปะประจําชาติ โดยที่ผูชมแตละคนก็จะ
ไดรับความรูสึกในการชมแตกตางกันออกไป   
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 ซึ่งแนวคําถามที่ผูวิจัยไดสัมภาษณกลุมผูเกี่ยวของกับการแสดงโขน จะสัมภาษณ
เกี่ยวกับ เร่ือง ความคิดเห็นที่มีตอการแสดงโขน ความคิดเห็นตอการอนุรักษศิลปะการแสดงโขน 
รวมทั้งการสืบทอดวัฒนธรรมโขน ขอมูลที่ไดจะนําไปสูการอธิบายถึงการดํารงอยูของวัฒนธรรมไทย
อยางโขน เพื่อนําไปสูแนวทางการจรรโลงโขนใหคงอยูตอไป 

 
สนาม 

การศึกษาครั้งนี้จะใชพื้นที่ในการรวบรวมขอมูลเร่ืองโขน จําแนกได 2 ประเภท คือ โรงละคร 
หรือสถานที่ในการจัดการแสดงและสถานที่นอกโรงละครที่หมายถึงพื้นที่ที่มีการรวมตัวกันของศิลปน
เพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับการแสดงหรือกิจกรรมอ่ืนรวมกัน เปนพื้นที่ในการศึกษา เนื่องจากการที่จะไดรับ
ความรูและสามารถวิเคราะหเร่ืองโขนไดอยางเขาใจนั้น จําเปนตองเขาไปในพื้นที่ที่มีการจัดการแสดง
อยูจริงๆ เพื่อใหเห็นถึงกระบวนการเลน รูปแบบการจัดการแสดง องคประกอบในการแสดง ความ
หลากหลายของผูชมโขน นําไปสูการวิเคราะหโขนในเรื่องของรูปแบบการจัดการแสดง การปรับตัวของ
โขนในสังคมสมัยใหม การอนุรักษและถายทอดวัฒนธรรมโขน และการที่ลงพื้นที่ตามพื้นการจัดแสดง
โขนที่ตางๆนั้น ยังทําใหไดพบกับกลุมคนที่มีความเกี่ยวของกับโขน ทั้งผูจัดการแสดง ผูแสดง ผูชม ทํา
ใหไดโอกาสในการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหตอไป 
 
การเขาสูสนาม 

การคัดเลือกพื้นที่ในการศึกษาเริ่มจากการหาพื้นที่โดยไดศึกษาขอมูลจากสื่อตางๆ ที่
ประชาสัมพันธเร่ืองการจัดแสดงโขน และติดตอประสานงานกับผูจัดการแสดง บอกถึงวัตถุประสงค
ของการเขาชม เพื่อที่อาจจะไดรับการอํานวยความสะดวกในการสอบถามความเขาใจในเรื่องการ
จัดการแสดงโขน ซึ่งการเขาสูสนามนั้นจะเขากอนการเริ่มมีการแสดง เพื่อที่จะไดเห็นถึงการเตรียม
ความพรอมในการจัดการแสดง ไดแก การจัดอุปกรณประกอบการแสดง องคประกอบของการแสดง 
และเมื่อมีผูชมทยอยเขามาชมการแสดงก็จะสังเกตถึงลักษณะของผูชม ทั้งในเรื่องการแตงกาย อายุ เพศ 
และคนที่มาชมดวย กลาวคือ ถาผูชมนําเยาวชนมาดวย ก็จะมีนัยถึงเรื่องของการอนุรักษศิลปะโขน   
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลไดกําหนดวิธีการศึกษาโดยใชแนวทางของการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และการสํารวจโดยนําขอมูลมาวิเคราะหจากเอกสารที่เกี่ยวของ โดยจําแนก
วิธีการเก็บขอมูลดังนี้  

1. การเก็บขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ เนื่องจากการศึกษาเรื่องโขน : ศิลปะประจําชาติ
ไทยและสื่อวัฒนธรรมในบริบทสังคมรวมสมัย มีความจําเปนตองใชเอกสารจากที่มาที่หลากหลายทั้ง
เอกสารชั้นตน ที่มีการบันทึกความเปนมาของประวัติ การกําเนิดของโขน โดยการสืบคนจาก
แหลงขอมูลตางๆ ดังนี้ 

1) หอสมุดแหงชาติ  
2) ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 
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3) สถาบันวิทยบริการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
4) สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5) หองสมุดศูนยรักษศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
6) พระตําหนักปลายเนิน (มูลนิธิสมเด็จเจาฟาฯกรมพระยานริศรานุวัติวงศ) 
7) มูลนิธิ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช  
8) โขนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) 
การเก็บขอมูลจากเอกสาร สามารถจําแนกขอมูลที่ไดจากเอกสาร เพื่อนํามาอธิบายตาม

วัตถุประสงคตางๆ ไดดังนี้ 
1) ศิลปะประจําชาติของไทย 
2) ประวัติของโขน 
3) ประเภทของโขน 
4) พัฒนาการของโขน 
5) องคประกอบของโขน  
6) การปรับตัวของโขนสูบริบทสังคมรวมสมัย 

เอกสารสําคัญที่ใชเปนหลักในการวิจัย 
1) หนังสือเร่ืองโขน ของธนิต อยูโพธิ์ 
2) หนังสือเกี่ยวกับโขนและละคร ของสจุิตต วงษเทศ 
3) หนังสือเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย ของคึกฤทธิ์ ปราโมช 
4) หนังสือเกี่ยวกับโขน ของกรมศิลปากร 
5) หนังสือเกี่ยวกับรูปแบบการแสดงโขนในปจจุบัน ไดแก โขนตามพระราชดําริในสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โขนศาลาเฉลิมกรุง โขนสมัครเลนทั้งระดับมหาวิทยาลัยและ
โรงเรียน 

6) เอกสารจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 
7) เอกสารงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาตางๆที่เปดการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรม  

2. การเก็บขอมูลโดยวิธีการชมสื่อวีดีทัศน ที่บันทึกการแสดงโขนในตอนตางๆ โดยมีทั้ง
บันทึกการแสดงของ  โขนตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โขนศาลา
เฉลิมกรุง ทั้งในอดีตและปจจุบัน 

3. การเก็บขอมูลโดยใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่ตองเก็บขอมูลภาคสนาม 
โดยการเขาไปมีสวนรวมกับผูใหขอมูลและสรางความสัมพันธกับแหลงขอมูลเพื่อการไดขอมูลที่แมน
ตรงและชัดเจนมากขึ้น  

1) วิธีการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ  
จากที่กลาวมาแลวขางตนเกี่ยวกับประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา สามารถสรุป

กลุมที่ตองการสัมภาษณแบงออกไดเปน 2 กลุม โดยกลุมที่ 1 จะเปนผูที่อยูในแวดวงศิลปวัฒนธรรม 
ไดแก ผูสรางงานศิลปะโขน ประกอบดวยหนวยงาน สถาบันการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการแสดงของไทย 
และกลุมที่ 2 จะเปนกลุมผูชมทั่วไป 



53 
 

โดยวิธีการสัมภาษณ จะใชวิธีการนัดลวงหนากับผูที่จะเขาไปสัมภาษณ หรือาจจะ
สัมภาษณเมื่อไดไปพบกับผูที่ตองการสัมภาษณในงานจัดแสดงโขนหรือการแสดงนาฏศิลปไทยอื่นๆ 

2) การสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant observation)  
2.1) เขารวมชมการแสดงโขนเมื่อมีการแสดงสด ซึ่งสถานที่แสดงสดที่ไดไปสังเกตการณ ดังนี ้

• โรงละครสังคีตศาลา  
• ศาลาเฉลิมกรุง 
• สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
• โขนตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

2.2) เขาชมกระบวนการและองคประกอบการจัดแสดงโขน เชน การทําฉาก เคร่ือง
แตงกายโขน  

• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ  
• กรมศิลปากร  
• สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
• ศาลาเฉลิมกรุง  
• สถาบันคึกฤทธิ์ 

 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
1. แบบสํารวจ (Observation) 

1) เพื่อใชในการสํารวจการปรับตัวของโขนสูสังคมรวมสมัย โดยแบงขอมูล ดังนี้ 
1.1) องคประกอบของโขน เชน การปรับตัวใหเขากับยุคสมยัในเรื่องของการ 

แตงหนาโขน เครื่องแตงกาย  
1.2) ระยะเวลาในการแสดงโขน 
1.3) ประเภทของโขน 
1.4) โอกาสในการแสดงโขน 
1.5) สถานที่ในการแสดงโขน 
1.6) เทคนิคในการจัดการแสดง 

2) เพื่อใชในการสํารวจความแตกตางของการจัดการแสดงโขน ไดแก ความแตกตางกัน
ของโขนในปจจุบัน ที่สัมพันธกับประเภทของโขนในอดีต 

2. แบบสัมภาษณ การสัมภาษณจากแหลงผูใหขอมูลโดยตรง เนนการคัดสรรผูใหขอมูล
สําคัญ (Key informant) โดยวิธีการคัดเลือกแบบสุมอยางเจาะจง (purposive sampling) ตามความ
จําเปนของเนื้อหาและใหสอดคลองกับวัตถุประสงคดวยการเจาะจงผูที่จะสัมภาษณ ทั้งนี้การ
สัมภาษณไดจัดแนวทางคําถามในการสัมภาษณ (Interview Guide) เพื่อใหครอบคลุมประเด็นสําคัญ 
และตอบคําถามไดอยางครบถวนตามวัตถุประสงคในการศึกษา โดยจะมีการใชแบบสัมภาษณที่
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แตกตางกันไปตามกลุมผูที่ใหสัมภาษณ เนื่องจากผูใหสัมภาษณมีความรูในเรื่องโขนที่แตกตางกัน เชน 
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูที่ชมการแสดงโขนที่สํานักการสังคีต กับผูชมการแสดงโขนที่รานอาหาร 
จะไดความรูสึกที่แตกตางกันไป  
 
แผนการดําเนินการวิจัย  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดวางแผนการดําเนินการวิจัยเปนขั้นตอน ดังนี้  
1) การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับโขน และขอมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
2) การวิเคราะหขอมูลโขนในอดีตจนถึงปจจุบัน ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวไดแก เพื่อ

ศึกษาพัฒนาการในฐานะศิลปะการแสดงและสื่อวัฒนธรรมประจําชาติไทย สูการเปลี่ยนแปลง
องคประกอบโขนในบริบทสังคมรวมสมัย 

3) การเรียบเรียงและนําเสนอรายงานผลการวิเคราะหในรูปแบบปริญญานิพนธ 
 

การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล  
การวิเคราะหขอมูลโดยการพรรณนาความ (Descriptive Analysis) จากขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณเจาะลึก และมาวิเคราะห ตามแนวคิดที่วางไวเปนกรอบในการศึกษาตามแนวคิดเรื่อง 
วัฒนธรรมไทย ความเปนชาติไทย เปนตน และวิเคราะหขอมูลโดยการจับประเด็นสําคัญโดยการใช
ประสบการณของผูวิจัยที่ถือเปนเครื่องมือสําคัญในการทําวิจัย โดยแบงเปนขั้นตอน ดังนี้ 

1) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับลักษณะของโขน  แลวจึงเรียบเรียงเปน บทที่ 1 บท
นํา บทที่ 2 แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และบทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย  

2) นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตามแนวคิดที่กําหนดไว เพื่ออธิบายถึงพัฒนาการและ
องคประกอบของโขนในบริบทสังคมรวมสมัย 

3) นําขอมูลโขนทั้งหมดมาศึกษาเชิงประวัติ เชิงวิธีการเลน เชิงบทบาทความสําคัญ เชิง
พัฒนาการของโขน จากนั้น จึงจัดโขนเปนยุคตาง ๆ โดยเขียนใหเห็นถึงความสัมพันธของโขนกับบริบท
ตางๆ ของสังคมและวัฒนธรรม และนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ มาใชเปนขอมูลในการเขียนให
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโขนจากอดีตถึงปจจุบันในฐานะสื่อวัฒนธรรมบริบทสังคมรวมสมัย จากนั้น 
จึงเขียนรายงานผลการศึกษา บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล ใน 4 ประเด็นการศึกษา ไดแก  1)โขนใน
ฐานะศิลปะประจําชาติ 2)พัฒนาการของโขน 3)ประเภทของโขนในบริบทสังคมรวมสมัย 4)องคประกอบ
ของโขนในบริบทสังคมรวมสมัย รวมทั้ง บทที่ 5 สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ ตามลําดับ 

สรุปจากการศึกษาในบทที่ 3 ผูวิจัยไดอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีดําเนินงานวิจัย ซึ่งงานวิจัย
ฉบับนี้จะเปนวิจัยประเภทคุณภาพ ซึ่งแหลงขอมูลจะเปนในสวนของเอกสารวิชาการและจากการ
สัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับโขน ทั้งในสวนของศิลปน คณะครูผูสอนโขน และผูชมการแสดง ซึ่งการ
เก็บขอมูลดังกลาวจะไดจากการคนควาขอมูลจากแหลงความรูที่เกี่ยวของตางๆ กับการสังเกตการณ
อยางมีสวนรวมตามสถานที่จัดการแสดงตางๆ ซึ่งจากการเก็บขอมูลในรูปแบบดังกลาว จะนํามาสูผล
การศึกษาที่อธิบายถึงวัตถุประสงคที่กําหนดไวไดอยางชัดเจน ตอไปในบทที่ 4 จะเปนการอธิบายถึงผล
การวิเคราะหขอมูล ซึ่งจะนําเสนอในลําดับตอไป 



 

 

 บทที่ 4  

โขน : ศิลปะประจําชาติไทยและสื่อวัฒนธรรมในบริบทสังคมรวมสมัย 

 
 ในบทนี้มีวัตถุประสงคการนําเสนอโขนในฐานะที่เปนศิลปะประจําชาติไทยและสื่อวัฒนธรรม

ในบริบทสังคมรวมสมัย ซึ่งมีโครงสรางการนําเสนอ ไดแก 1) โขนในฐานะที่เปนศิลปะประจําชาติไทย 

กลาวถึง การผสมผสาน แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมโขนจากประเทศใกลเคียง จนกลายเปนโขนใน

รูปแบบของไทยที่จัดแสดงในปจจุบัน ซึ่งโขนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เร่ิมมาต้ังแตในสมัยอยุธยาและมี

พัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน จึงทําใหโขนเปนศิลปะการแสดงที่ฝงลึกอยูในวัฒนธรรมประเพณีวิถี

ชีวิตของไทย 2) ส่ือวัฒนธรรมในบริบทสังคมรวมสมัย กลาวถึง การแสดงออกของโขนที่แสดงออกทั้ง

ในรูปของนามธรรมและรูปธรรม ซึ่งโขนเปรียบเสมือนตัวสื่อวัฒนธรรมที่ส่ือถึงผูชมใหมีความรูสึกรวม

ถึงความเปนไทย  และในบริบทสังคมรวมสมัยโขนก็จะตองมีการปรับตัว โดยมีการเปลี่ยนแปลง

องคประกอบในการแสดงไปตามยุคสมัย เพื่อใหเกิดการดํารงอยูในสังคมนั้นได ซึ่งจะอธิบาย

รายละเอียดตอไป 

โขนเปนศิลปะการแสดงของไทยที่มีมายาวนาน นับต้ังแตสมัยกอนอยุธยา จนถึงสมัยปจจุบัน 

ซึ่งในแตละชวงเวลาโขนก็ไดมีทั้งยุคทองและยุคเสื่อม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับบริบทสังคมในสมัยนั้นๆ เชนใน

สมัยป พ.ศ.2475 โขนไดยายจากสํานักพระราชวัง มาอยูที่กรมศิลปากร และในชวงหลังสงครามโลก

คร้ังที่ 2 โขนไมไดรับการพัฒนาสงเสริมแตอยางใด ดวยรัฐบาลขณะนั้นนิยมใหมีการแสดงประเภท

ละครปลุกใจแทน กระทั่งอาจารยธนิต อยูโพธิ์ มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการและอธิบดีกรมศิลปากร 

ตอมาจึงมีการฟนฟูโขนโดยมีการรับนักเรียนเขาเรียนและจายคาเบี้ยเลี้ยงใหนักเรียน 

โขนเริ่มมีการฟนตัวขึ้นและจัดใหมีการแสดงโขนที่โรงละครศิลปากรเดิม ซึ่งเปนหอประชุมเกา

ของกรมศิลปากร เปนอาคารสรางดวยไมหลังคามุงดวยสังกะสี ตั้งอยูดานขวาของพระที่นั่งศิวโมกข

พิมานอันเปนสวนหนึ่งของหอสมุดและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร พระเจาวรวงศเธอ พระองค

เจาภาณุพันธยุคล ไดปรับปรุงหอประชุมข้ึนใหม ตอมาไดมีการเปลี่ยนชื่อจาก หอประชุมกรมศิลปากร 

เปน "โรงละคอนศิลปากร" และเกิดเหตุเพลิงไหมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503 ตอมาไดมีการสราง

โรงละครแหงชาติข้ึน เปดใชอยางเปนทางการเมื่อป พ.ศ. 2508 ซึ่งในปนี้เองถือไดวาเปนยุคทองของ

การเริ่มฟนตัวขึ้นอยางรวดเร็ว “เปรียบไดกับการสรางโรงละครแหงชาติข้ึนมาก็เหมือนกับการเริ่มส่ิง
ใหมๆ” โขนมีการพัฒนาปรับปรุง เร่ือยมา โขนอาจารยเสรี หวังในธรรม ไดนําการแสดงโขนมาประยุกต

ใหรวมสมัย ในลักษณะที่จับเอกลักษณเดนๆของตัวละครมาเปนตัวเดินเรื่อง เชน หากแสดงเรื่องรามาวตาร 

บทเดนคือการดําเนินเรื่องโดยพระรามตั้งแตตนจนจบเรื่องภายใน 3 ชั่วโมง โดยใชเทคนิคการเลาเรื่องที่



56 

สนุกสนานผสานกับความสามารถสวนตัวของอาจารยเสรี หวังในธรรม ทําใหในชวงเวลานี้ พัฒนาการ

ของโขนมีมาอยางตอเนื่องนับแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบัน  

แมวาความเปนมาของโขนจะเริ่มมาตั้งแตสมัยอดีต และมีการปรับตัวเปนระยะๆตอเนื่อง 

โดยในสมัยรัชกาลที่ 6 ที่ทรงสงเสริมศิลปะหลากหลายสาขา จึงสงผลตอการเงินของทองพระคลัง ทํา

ใหรัชกาลที่ 7 ตองทรงปรับตัวในการแสดงของศิลปนสาขาตางๆ รวมทั้งโขนดวย แตปจจุบันศิลปะการแสดง

โขนยังกลับมาทําหนาที่อีกครั้งในฐานะการแสดงศิลปะประจําชาติไทยหรือการแสดงโขนในลักษณะ

โขนสื่อการเมือง แมไมถูกตองตามขนบธรรมเนียมของโขน แตก็ใหจัดการแสดงก็นับเปนการรวมสมัย

อีกรูปแบบหนึ่ง  

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับโขนและจากการสัมภาษณกลุมที่ใชในการศึกษาทั้ง 

2 กลุม คือ ผูที่เกี่ยวของกับโขนกับผูชมการแสดงโขม ทําใหทราบถึงปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับโขนใน

บริบทของความรวมสมัยกับสังคมและวัฒนธรรมในปจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

โขนในฐานะศิลปะประจําชาติ 
จากการศึกษางานเกี่ยวกับประวัติของโขนพบวาโขนไมใชการแสดงที่เกิดจากวัฒนธรรมของ

ไทย แตเกิดจากการผสมกันของวัฒนธรรมศิลปะการแสดงหลากหลายชาติในแถบภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งในแตละประเทศที่มีการแสดงที่คลายกับโขน ก็จะมีเอกลักษณที่แตกตางกัน

ออกไป ซึ่งขึ้นอยูกับวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ ดังที่ปรากฏในโขนของประเทศไทยก็จะมีความแตกตาง

ออกไปจากโขนของประเทศอื่นๆ โดยอธิบายไดดังนี้ 

 
โขนเปนวัฒนธรรมรวม 
กวาจะเปนโขนในไทย การละเลนรามายณะของราชสํานักรัฐจารีตโบราณในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต มีพัฒนาการรวมกัน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาวัฒนธรรมรวม ดังที่ธีรเดช กลิ่นจันทร 

(2 ธันวาคม 2556: สัมภาษณ) กลาววา“ศิลปะทางดานการแสดงชาติทุกชาติจะตองมี ของเราถือวา
เปนศิลปะรวมสมัยระหวางแถบเอเซียตะวันออกแลวกัน เชน อินเดีย ศรีลังกา บังกลาเทศ ลาว กัมพูชา 
พมา เราจะเลนโขนเรื่องเดียวกัน แตมันจะมีความแตกตางในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมเพราะวา
โขนรวบรวมศิลปะทุกแขนงไวตั้งแต จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม หัตถกรรม รวมถึง 
นาฏกรรมทั้งดานโขน ละคร และการฟอนรํา มันคือเอกลักษณของชาติทั้งหมด” (ธีรเดช กลิ่นจันทร. 2 

ธันวาคม 2556: สัมภาษณ) 

โขนไดมีการผสมผสานวัฒนธรรมตางๆ ที่มีมาแตดั้งเดิมดึกดําบรรพเขาดวยกัน ทั้งจาก

ภายนอกและภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังตอไปนี้ (สุจิตต วงษเทศ. 2556: 5) 
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วัฒนธรรมภายนอก มี 2 อยาง ดังนี้ 

1. เนื้อเร่ือง จากรามายณะของชมพูทวีป คือ อินเดีย โดยเฉพาะจากอินเดียใต คือทมิฬ 

2. เครื่องแตงตัว จากอินเดีย และเปอรเซีย (คือ อิหราน) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา อินโด-

เปอรเซีย เชน มงกุฎ ชฎา และผาตางๆ เชน ผาเยียรบับ ผากํามะหยี่ ผาสักหลาด ผาเขมขาบ เปนตน 
 

วัฒนธรรมภายใน มี 5 อยาง เปนอยางนอย ดังนี้ 

1. ชื่อโขน มาจากคําพื้นเมืองตระกูลชวา-มลายูวา Lakon หรือ Lakun หรือคําบาหลีวา 

Legong ผูรูภาษาเขมรอธิบายวา เขมร รับจากคําชวา-มลายู แลวเรียกโลฺขน (อานคลาย ละ-โคน) ยังมี

อธิบายละเอียดอีกมาก ไทยยืมจากเขมรมาอีกทอดหนึ่ง เรียก ละคอน คนสมัยกอน บางทีเรียกคลอง

จองซํ้าซอนวาละโขนละคอน แลวกรอนแยกเปน 2 อยาง คือ โขน (เลนกลางสนาม) กับ ละคอน (เลน

ในโรง) แตปจจุบันเขียนวาละคร ซึ่งไมใชคําบาลี-สันสกฤตจากอินเดีย 

2. ทาโขน มาจากการละเลนเตนฟอนรองรําทําเพลง ดวยทาทรงตัวเปนสามัญลักษณะ ซึ่ง

ลวนมีพัฒนาการเปนวัฒนธรรมพื้นเมืองมาแตดั้งเดิมดึกดําบรรพ ไมไดมาจากอินเดีย ทาโขนที่สําคัญ 

มี 2 อยาง คือ เตนกับฟอน เรียกรวมๆ วา เตนฟอน กลาวคือ เตน เปนของ ยักษกับลิง สวนฟอน เปน

ของ พระกับนาง ซึ่งเตนกับฟอน เปนการละเลนดั้งเดิมดึกดําบรรพของคนในภูมิภาคอุษาคเนย

เหมือนกันหมดทั้งแผนดินใหญและหมูเกาะ ตั้งแตประมาณ 3,000 ปมาแลวกอนยุคพระพุทธเจา และ

ยังไมติดตอรับอารยธรรมอินเดีย มีหลักฐานประวัติศาสตรโบราณคดีที่สําคัญเกี่ยวกับเตนฟอน คือ 

ภาพเขียนสีรูปเตนทากบ (ในพิธีกรรมขอฝน) และลายเสนสัมฤทธิ์ รูปฟอนยืดยุบ 

3. โขนตองสวมหนากาก ที่ตอมาเรียกหนาโขน แลวเปนหัวโขน ปจจุบันเรียกศีรษะโขน 

หนากาก เปนเครื่องสวมเพื่อพรางหนาจริงในพิธีเขาทรง เพื่อเชื่อมโยงมนุษยเขากับอํานาจศักดิ์สิทธิ์

เหนือธรรมชาติตามหนากากนั้น มีในกลุมชนดั้งเดิมทุกเผาพันธุในโลก รวมทั้งในภูมิภาคอุษาคเนย 

4. ปพาทยรับโขน โขนตองมีปพาทยตีประโคมเตนฟอนรองรําทําเพลง เรียกวงปพาทยมี

เครื่องดนตรีหลักๆ คือ ป ระนาด ฆองวง กลองทัด เปนของพื้นเมืองดั้งเดิม ดึกดําบรรพสุวรรณภูมิ

อุษาคเนย ประมาณ 3,000 ปมาแลว ไมมีในอินเดีย 

5. พากยโขนและเจรจาโขน  

พากยโขน แตงดวยคําประพันธประเภทกาพย เชน กาพยยานี และกาพยฉบัง (ฉบังเปนคํา

เขมร แปลวา รบ) ไดแบบแผนจากกัมพูชา  

เจรจาโขน แตงดวยรายยาว มีใชในเทศนมหาชาติมหาเวสสันดรดวย ซึ่งนับเปนรอยกรอง

พื้นเมืองดั้งเดิมตระกูลลาว-ไทย เร่ิมใชในคําสูขวัญ (ของหมอผี)  
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สําเนียงเจรจาโขน เปนจารีตดั้งเดิมยุคอยุธยาที่เปลี่ยนแปลงมิได และเปนสําเนียงหลวง คร้ัง

กรุงศรีอยุธยา ตรงกับอักขรวิธีในหนังสือจินดามณี สมัยพระนารายณฯ ยังมีเคาอยูในสําเนียงชาวบาน

ฟากตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา เชน สําเนียงสุพรรณที่คนทั่วไปเรียก “เหนอ” และใกลเคียงสําเนียง

ลาวที่หลวงพระบางกับสําเนียงปกษใตนครศรีธรรมราช ผูรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเขมร บอกวา

โขนกัมพูชาดั้งเดิมมีพากยอยางเดียว โดยไมมีเจรจา แตปจจุบันโขนกัมพูชามีเจรจา ซึ่งนาเชื่อวาเพิ่งรับ

แบบแผนจากไทย สมัย ร.5 
 
เอกลักษณของไทยกับวิจิตรศิลปของโขน 
โขนเปนศิลปะการแสดงที่เกิดจากการนําลักษณะของวัฒนธรรมบางอยางจากประเทศตางๆ 

มาพัฒนาประยุกตใชในโขน จนกลายเปนการแสดงโขน ที่เห็นกันอยูในปจจุบัน ซึ่งเอกลักษณของไทยที่

ปรากฏอยูในการแสดงโขนนั้น จะมีทั้งในลักษณะของนาฏศิลป ประติมากรรม จิตรกรรม วรรณกรรม

และหัตถศิลป  ซึ่งเรียกรวมๆแลวคือ “วิจิตรศิลป” ซึ่งเปนประเภทของศิลปะไทย โดยศิลปะไทยนั้นจะ

แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1)วิจิตรศิลป 2)ศิลปะประยุกต ตามที่เปรมวดี เสรีรักษ (2554: 94) ได

อธิบายไววาศิลปะวิจิตรศิลปเปนศิลปะประเภทหนึ่งที่สรางขึ้นเพื่อประโยชนในเรื่องความงดงาม ทําให

เกิดความพึงพอใจ มากกวาจะมุงเนนเรื่องประโยชนใชสอย วิจิตรศิลปหลายสาขาที่รวมอยูในโขน โดย

สามารถอธิบายความหมายของวิจิตรศิลปในแตละสาขา ดังนี้ 

นาฏศิลป คือ ศิลปะการใชทาทางประกอบเสียง การเตน ระบํา รํา ฟอน 

ประติมากรรม คือ งานศิลปะที่เปนรูปทรงสามมิติ อยางเชนรูปปนตางๆ การแกะสลัก การ

หลอ หรือใชวัสดุตางๆมายึดติดกันเพื่อประกอบขึ้นรูปได 

จิตรกรรม คือ งานศิลปะที่ใชวิธีการขีดเขียน การวาด และระบายสี 

วรรณกรรม เปนงานศิลปะที่มีการใชภาษา เพื่อส่ือสารเร่ืองราวใหเขาใจ 

หัตถศิลป คือ งานศิลปะที่ใชมือในการทํา อยางเชน พวกเครื่องปนดินเผา งานแกะสลักไม 

งานถักทอ งานหวาย 

ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดของการแสดงโขนที่สัมพันธกับศิลปะไทยในประเภทของวิจิตร

ศิลป ไดดังนี้ 
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ตาราง 3 แสดงรายละเอียดของการแสดงโขนที่สัมพันธกับศิลปะไทยในประเภทของวิจิตรศิลป  

 (เปรมวดี เสรีรักษ. 2554: 98) 

 

วิจิตรศลิป การแสดงโขน 

1. นาฏศิลป  กระบวนทารําในการแสดง

2. ประติมากรรม การสรางหัวโขนหรือหนาโขนที่จะตองขึ้นหุนปน

รูปดวยดิน  

3. จิตรกรรม การเขียนลวดลายและลงสีบนหัวโขนที่ทําดวย

กระดาษ 

4. วรรณกรรม วรรณคดีรามเกียรติ์

5. หัตถศิลป  การปกลวดลายลงบนผาและเครื่องประดับ 

 
จากที่กลาวมาขางตนสอดคลองกับการอธิบายของธีรเดช กล่ินจันทร (2 ธันวาคม 2554: 

สัมภาษณ) ที่กลาวถึงความสําคัญของโขนในฐานะศิลปะประจําชาติไทยวา “ใครจะมองวาโขนเปนของ
ต่ําไมได เปนมหรสพของกษัตริย ผูแสดงโขนไดตองเปนคนมีบุญ มีวาสนาเพราะคนอาจเขาใจผิดวา
เปนการเตนกินรํากิน แตศิลปะสาขานี้เปนศิลปะขั้นสูง ทุกชาติตองมีศิลปะการแสดงประจําชาติของตน 

อีกทั้งโขนยังเปนศิลปะรวมในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทั้งอินเดีย ศรีลังกา บังคลาเทศ 

ลาว กัมพูชา พมา จะแสดงโขนในเรื่องเดียวกัน แตจะมีความแตกตางกันในเรื่องศิลปวัฒนธรรมของ
แตละชาติ โขนยังเปนสิ่งที่รวบรวมศิลปะทุกแขนงไวดวยกัน ตั้งแตจิตรกรรม ประติมากรรม 

สถาปตยกรรม หัตถกรรม รวมถึงนาฏกรรมทั้งดานโขน ละคร และการฟอนรํา โดยทั้งหมดนี้เปนการ
ยืนยันวาโขนเปนเอกลักษณของชาติแนนอน” ซึ่งจากคําพูดดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงวา โขนใน

ความคิดจัดเปนศิลปะประจําชาติไทยอยางแนนอน โดยที่เกิดจากการนําโขนมาพัฒนาใหสอดคลองกับ

วิถีชีวิต ความเชื่อ และคานิยมของไทย เพื่อใหโขนเปนสื่อในการแสดงเอกลักษณของไทย ถึงแมวาโขน

จะเอามาจากอินเดียแตโขนของเรายังคงมาตรฐานดั้งเดิม และมีการสืบทอดอยางเปนขั้นตอนและ

ถูกตอง (ประสาท ทองอราม. 26 เมษายน 2556: สัมภาษณ) 

 

พัฒนาการของโขน  
วัฒนธรรม ตางชาติทั้งหลายที่เขามามีความสัมพันธกับไทยนั้นถือไดวาวัฒนธรรม อินเดียมี

ความสําคัญมากที่สุด และมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมไทยในหลายดาน โดยเฉพาะพุทธศาสนา ภาษา 

วรรณคดี กฎหมาย และประเพณีตาง ๆ อินเดียมีการติดตอกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมาเปน
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เวลานานแลว จากหลักฐานทางโบราณคดี แสดงใหเห็นรองรอยวัฒนธรรมอินเดียในภูมิภาคนี้มีมาไม

เกาไปกวาพุทธศตวรรษ ที่ 7 ในศตวรรษตอมาก็ไดปรากฏหลักฐานเปนศิลาจารึกภาษาสันสกฤตและ

พระพุทธรูปใน ภูมิภาคนี้ดวย ดังนั้นเมื่อไทยสถาปนากรุงสุโขทัยเปนราชธานีในปลายพุทธศตวรรษที่ 

18 วัฒนธรรมอินเดียจึงไดแพรหลาย และมีอิทธิพลตอผูคนในดินแดนประเทศไทยอยูอยางกวางขวาง

แลว ในเวลาไมนานตอมาพระมหากษัตริย และประชากรของอาณาจักรสุโขทัย จึงรับวัฒนธรรมอินเดีย

อีกหลายประการ โดยผานอาณาจักรที่รุงเรืองในบริเวณนี้มากอน โดยเฉพาะขอมหรือเขมรและมอญ 

ตอมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ก็ไดรับชวงวัฒนธรรมอินเดียตอมา วัฒนธรรมอินเดียซึ่งไทยรับมา

ที่นับวาสําคัญคือ ศาสนา ภาษาและวรรณคดี กฎหมายและระบอบการปกครอง และศิลปกรรม เปน

ตน วัฒนธรรมที่ไทยไดรับมาจึงมีบทบาทและสืบทอดกันมา ดังนั้นอิทธิพลทางดานศิลปะที่ไดรับมา

และเห็นกันในดานศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยก็คือ การแสดงโขนโดยใชบทละครโขนที่เหมือนกับ

อินเดีย คือ รามายณะหรือรามเกียรติ์ทําใหนาฏศิลปของอินเดียมีอิทธิพลตอนาฏศิลปไทยเชนกัน ทั้ง

การแตงตัวและทารายรํา มีความคลายกันและตัวละครที่มีความเหมือนกัน   

อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียดังที่กลาวมาไทยไมไดรับโดยตรงจากอินเดีย หากแตรับผาน

เพื่อนบานของไทย คือ ขอม มอญ ลังกา สําหรับขอมยังมีอิทธิพลทางดานภาษาตอไทยเราดวย นั่นคือ 

คําในภาษาเขมรหลายคํากลายเปนภาษาที่ใชสําหรับพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ หรือ

ราชาศัพท ในดานวรรณคดี มหากาพยที่ยิ่งใหญของอินเดีย 2 เร่ือง คือ รามายณะ หรือรามเกียรติ์และ

มหาภารตะ เปนที่รูจักกันดีของคนไทย และเรื่องรามายณะก็เปนเรื่องที่ใชสําหรับเลนโขน  

โขนมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย นับต้ังแตสมัยอยุธยาที่การแสดงโขนไดจัดขึ้น 

ซึ่งในแตละยุคสมัยนั้น โขนก็ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของวัฒนธรรมในสมัยนั้นๆ 

นาฏกรรมรวมสมัยหรือนาฏยศิลปรวมสมัย (Contemporary Dance)เปนปรากฏการณทาง

ศิลปะการแสดงที่พบเห็นไดทุกยุคทุกสมัย นาฏกรรมรวมสมัยในยุคหนึ่งๆ นั้นเกิดขึ้นจากนาฏยศิลปนมี

ความตองถายทอดวิธีการคิด การออกแบบ สรางสรรค นําเสนอรูปแบบวัฒนธรรมบันเทิงแบบใหมแก

สังคม หากเปนที่ยอมรับอยางสูง มีการถายทอดและเผยแพร มีการเลียนแบบ นั่นยอมหมายถึง

ความสําเร็จของกระบวนการคิด การออกแบบและสรางสรรคของศิลปน อาจนําสูนาฏกรรมอมตะใน

ที่สุด (Classical Style) ซึ่งปจจัยหนึ่งที่ทําใหนาฏกรรมรวมสมัยสามารถดํารงอยูไดยอมข้ึนอยูกับ

ความชอบ ความพึงพอใจของผูชม ซึ่งเปรียบเหมือนกับเปนผูมีอํานาจกําหนดทิศทางของวัฒนธรรม

บันเทิงในสมัยนั้น ๆ แตโดยธรรมชาติของศิลปะนั้นลวนเปลี่ยนปรับตามวิวัฒนของยุคสมัย  

ซึ่งโขนเองก็มีพัฒนาการตางๆเปลี่ยนไปตามสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของยุคนั้นๆ ซึ่ง

การอธิบายนี้จะอธิบายโดยใชวิธีการรวบรวมขอมูลจากเอกสารทางประวัติศาสตรไทยและประวัติความ

เปนมาของโขนเปนหลักในการวิเคราะห ซึ่งจากการศึกษาเอกสารวิชาการของสุรพล วิรุฬหรักษ (2547) 
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อังคาร กัลยาณพงศและคณะ (2549) และกรมศิลปากร (2553) ซึ่งจะแบงโขนออกเปนแตละยุค โดย

แบงไดเปน 3 ยุค ยุคที่ 1 เปนโขนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ถึงรัช

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ยุคที่ 2 เปนโขนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว และยุคที่ 3 เปนโขนในสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ซึ่งจากการรวบรวมผลการศึกษา

ทั้งหมดผูวิจัยจะขอนําเสนอโดยอธิบายพัฒนาการของโขน แบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 

พัฒนาการของโขนในสมัยกอนรัตนโกสินทร สวนที่ 2 พัฒนาการของโขนในสมัยรัตนโกสินทร (รัชกาลที่ 

1 ถึงรัชกาลที่ 8) และสวนที่ 3 พัฒนาการของโขนในสมัยปจจุบัน (รัชกาลที่ 9) การนําเสนอจะเปนการ

อธิบายเพื่อใหเห็นถึงความสัมพันธของโขนในบริบทสังคมและวัฒนธรรมในสมัยตางๆ ซึ่งโขนจะมี

รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทนั้น จึงเรียกวา “โขนรวมสมัย” โดยอธิบายไดดังตอไปนี้ 

เมื่อไทยมาอยูในสุวรรณภูมิใหมๆ นั้น มีชนชาติมอญ และชาติขอมเจริญรุงเรืองอยูกอนแลว 

ชาติทั้งสองนั้นไดรับอารยธรรมของอินเดียไวมากมายเปนเวลานาน เมื่อไทยมาอยูในระหวางชนชาติทั้ง

สองนี้ ก็มีการติดตอกันอยางใกลชิด ไทยจึงไดรับอารยธรรมอินเดียไวหลายดาน เชน ภาษา ประเพณี 

ตลอดจนศิลปะการละคร ไดแก ระบํา ละครและโขน อินเดีย นักวิชาการสันนิษฐานวาศิลปะการแสดง

โขนของไทยอาจจะไดรับอิทธิพลมาจากการแสดงของประเทศอินเดีย เนื่องจากโขนนิยมแสดงเรื่อง

รามเกียรติ์ ซึ่งนําเอาเคาโครงเรื่องมาจากมหากาพยรามายณะของอินเดีย ดังนั้นศิลปะในการแสดงโขน

จึงมีลักษณะบางประการที่คลายคลึงกับการแสดงของอินเดีย ตามหลักฐานปรากฏคําเรียกวา “โขน” 

ในจารึกหรือเอกสารยุคโบราณของไทย คําที่กลาวไวในลิลิตพระลอ ที่เลาถึงงานมหรสพที่จัดใหมีใน

งานพระศพของพระลอและพระเพื่อนพระแพง ซึ่งมีคําวา “ขยายโรงโขนโรงรํา ทําระทาราวเทียน” ซึ่งจะ

เปนคําที่ผูใดเปลี่ยนไวแตเมื่อใดไมทราบแนชัด (กรมศิลปากร. 2500: 20) และจากจดหมายเหตุของเม

อสิเออร เดอ ลาลูแบร ซึ่งไดเขามาในราชสํานักสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชยังจดบันทึกสิ่งที่พบ

เห็นไวตอนหนึ่งระบุอยางชัดเจนวา ในสมัยนั้นมีการเลนที่เรียกวาโขน ดังขอความวา “ชาวสยามมี
มหรสพสําหรับเลนในโรงอยู 3 อยาง อยางที่ชาวสยามเรียกวา โขน เปนรูปคนเตนรําตามเสียงจังหวะ
พิณพาทย ตัวผูเตนรํานั้นสวมหนาโขนและถือศัสตราวุธ(ทําเทียม) เปนตัวแทนทหารออกตอยุทธ
มากกวาเปนตัวละคร และมาตรวาตัวโขนทุกๆตัวโลดเตนเผนโผนอยางแข็งแรง และออกทาทางพิลึกพิ
ล่ันเกินจริงก็ตองเปนใบจะพูดอะไรไมได ดวยหนาโขนปดปากบนเสีย (บทจะพูดตองมีผูอ่ืนคนพากย
พูดแทน) และตัวโขนเหลานั้นสมมติเปนตัวสัตวรายบาง ภูตผีบาง…” (กรมศิลปากร. 2553: 20) และ

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงกลาวไววา “การแสดงโขนเชื่อวามีมาแตโบราณ ประมาณกัน
วาไทยมีการแสดงโขนมากอนพุทธศตวรรษที่ 16“ ทั้งนี้ไดอาศัยหลักฐานจากการสันนิษฐานลาย

แกะสลักเรื่อง “รามายณะ” จากแหลงโบราณคดีหลายแหลง และจากตํานานการแสดงโขนในกฎ

มณเฑียรบาล โขนแตเดิมจึงมีเฉพาะโขนหลวงประจําราชสํานัก ในราชสํานักกรุงศรีอยุธยา โขนเปน
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มหรสพชั้นสูงที่ใชแสดงในพิธีกรรมสําคัญที่สุดของราชอาณาจักร เชน พระราชพิธีอินทราภิเษก ใน

รัชกาลหนึ่งอาจเลนครั้งเดียวเทานั้น และไมเลนเปนมหรสพใหสามัญชนคนดูทั่วไปเหมือนปจจุบัน และ

โขนยังมีลักษณะเปนเครื่องราชูปโภคหมายถึงพระเจาแผนดินเทานั้นที่จะทรงมีคณะโขนไดแตพระองค

เดียวคนเลนโขนตองเปนผูชายที่เปนผูดีมีเชื้อสายอยูในราชสํานัก ในยุคแรกโขนเปนการละเลนกลาง

สนาม เลนยกรบ มีแตพากยและเจรจา (ไมมีรอง)  

เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาในป พ.ศ.2310 ในชวงตนรัชกาลกรุงธนบุรีตองเผชิญกับปญหา

สภาพบานเมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปญหาความยากจนที่ราษฎรประสบภายหลังจากเสร็จส้ิน

สงคราม ความแตกแยกของราษฎรซึ่งอยูกระจัดกระจายตามเมืองตางๆรวมทั้งปญหาโจรผูราย แตพระ

เจากรุงธนบุรีพระองคก็ยังทรงมุงที่จะฟนฟูศิลปะวิทยาการดานตางๆ รวมทั้งโขนหลวงหรือโขนของราช

สํานัก มีการแสดงโขนเปนมหรสพในงานพระเมรุดวย  

ลักษณะการแสดงโขนในสมัยธนบุรีมีลักษณะเหมือนกับโขนในสมัยอยุธยา กลาวคือมีทั้งโขน

กลางแปลง และโขนแสดงบนโรง ทั้งยังมีหลักฐานปรากฏวา มีการแสดงโขนบนแพลองไปตามน้ํา ดัง

ความในจดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทรเทวี กลาวถึงกระบวนแหอัญเชิญพระแกวมรกต

และพระบางมายังกรุงธนบุรีเมื่อเดือน 5 ข้ึน 5 ค่ํา จุลศักราช 1142 วา “เรือประพาสดอกสรอยสักวา 
มโหรี พิณพาทย ละคร โขน ลงแพ ลอยเลนมาตามกระแสชลมารค” โขนสมัยธนบุรีนี้ นอกจากโขน

หลวงแลวยังมีโขนขุนนาง ที่ปรากฏหลักฐาน เชน โขนของหลวงอินทรเทพ เปนตน  

ตอมาโขนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (พ.ศ.2325-2352) เปนระยะ

ตอเนื่องจากกรุงธนบุรี ซึ่งบานเมืองอยูในระยะฟนฟู ใหเจริญรุงเรืองในทุกดาน ไมวาจะเปนดาน

การเมือง การปกครอง การศาสนา งานศิลปกรรม สถาปตยกรรม วรรณกรรม ตลอดจนดานนาฏกรรม

ดวย พระองคทรงฟนฟูศิลปวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งการแสดงโขน ทรงโปรดฯใหมีการหัดโขน 

ละครของหลวงขึ้นทั้งฝายวังหลวงและวังหนา โดยมีครูละครตั้งแตครั้งกรุงธนบุรีเปนผูฝกหัด  รวมทั้ง

ทรงพระราชนิพนธบทละครในเรื่องรามเกียรติ์ อุณรุท ดาหลัง อิเหนา ซึ่งปจจุบันปรากฏเรื่องของ

วรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์ ปรากฏอยูในงานศิลปะแขนงตางๆ เชน จิตกรรมฝาผนังตามโบสถ วิหารตางๆ

หรือการแสดงโขน รามเกียรติ์รัชกาลที่ 1 ทรงพระราชนิพนธลงในสมุดปกดําโบราณความยาว 102 เลม

จบ นับเปนวรรณคดีไทยที่มีความยาวมากเรื่องหนึ่ง และโปรดใหจัดแสดงมหรสพในงานสมโภชตางๆ 

(สุรพล วิรุฬหรักษ. 2547: 59) และพระองคยังทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาติใหเจานายและขุน

นางผูใหญสามารถฝกหัดโขนได โดยไมทรงจํากัดสําหรับเปนการแสดงเฉพาะราชสํานักอีกตอไป ดวย

เหตุนี้เจานายขาราชการชั้นผูใหญจึงไดฝกหัดโขนเพื่อประดับเกียรติของตนและวงศตระกูล แตยังทรง

โปรดใหหัดไวเฉพาะแตเพียงผูชายตามประเพณีดั้งเดิม เพราะเปนราชประเพณีมาแตคร้ังกรุงศรีอยุธยา

และยังนับถือปฏิบัติกันเครงครัด ซึ่งจากประกาศในรัชกาลที่ 4 เร่ืองละครในพระบรมมหาราชวัง ได
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อธิบายถึงการปฏิบัติตามราชประเพณีดังกลาว ตอไปนี้ “มีพระบรมราชโองการ ประกาศหาฦๅมา ให
เจานายขุนนางผูใหญผูนอยรําพึงดูใหเห็นพรอมกัน วาดวยการเลนละครในบานในเมืองนี้ แตกอนแต
คร้ังกรุงเทพมหานครศรีอยุธยาเกา มาจนถึงแผนดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาไลย ก็มี
อยางธรรมเนียมอยูวา ละครผูหญิงทั้งโรงไมมีผูชายปนเลยนั้น จะมีเลนไดก็แตในพระบรมมหาราชวัง
แลพระบวรราชวัง ที่เรียกวาวังหลวงวังหนาเทานั้น หาผูหญิงริงเรียงมากไป เพราะในกอนนั้นๆ ละคร
ผูหญิงในหลวงก็ยอมแตลวนเปนคนที่ในหลวงใหเสาะสืบ มีผูสอเสียดแนะนําไปใหไปจับไปเกณฑเอา
มาแตที่ตางๆทั้งในกรุงแลหัวเมืองราษฎรที่มีบุตรผูหญิงไมอยากจะใหติดอยูในวัง ตองซอนตองเรน 
หลบหลีกหนี กลังจะมีผูสอเสียดตองเขามาติดอยูบางคนใหบุตรหญิงหยอดยาใหตาปวยเสียบาง ทํา
เปนแผลเอายากัดทาใหปวยไมรูหาย กลายเปนมะเร็งเสียบาง แลแกลงวาใหบุตรทํามารยาวาเปนงอย
เปลี้ยเสียจริตเสียบางตางๆ การที่เปนอยางนี้ก็ไดยินผูใหญเลามาหาไมฤๅเพราะฉะนั้น เจานายตาง
กรมแลยังไมไดตั้งกรมแลขาราชการทั้งปวงแตกอน ก็เกรงพระราชอาญาแลพระราชดําริไมมีใครหัด
สอนผูหญิงมีแตผูชายถึงจะมีผูหญิงเขาปนอยูบางก็มีแตนางเอกนางรองตัวหนึ่ง 2 ตัว ปลอมเลนไปกับ
ผูชายปดความไมใหใครรู เมื่อในแผนดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ละครผูหญิงก็มีแต
ในพระบรมมหาราชวังแหงเดียว ในพระบวรราชวังทานทรงแตโขน เก็บบุตรขาราชการผูชายทั้งสิ้น ไมมี
ผูหญิงปนแตสักคนหนึ่ง…” ซึ่งการที่ผูที่จะแสดงโขนตองเปนผูชายนั้น ทําใหผูที่ฝกหัดโขน มีความ

คลองแคลววองไว สามารถใชอาวุธตาง ๆ ในการตอสูไดอยางชํานาญ สวนละครผูหญิงมีแตของ

พระมหากษัตริย  

เจานายชั้นสูงและขุนนางชั้นผูใหญจํานวนมากตางหัดโขนไวในคณะของตนเองหลากหลาย

คณะ เชน โขนของกรมหมื่นเจษฎาบดินทร หรือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว คร้ังเสด็จดํารง

พระยศเปนพระเจาลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 และโขนของกรม

พิทักษเทเวศร เปนตน และมีการประกวดแขงขันประชันฝมือ จึงเปนเหตุใหศิลปะการแสดงโขนในสมัย

นั้นแพรหลายเปนที่นิยมของประชาชนทั่วไป โขนของเจานายและขุนนางดังกลาวนี้ เรียกวา “โขน

บรรดาศักดิ์” รวมทั้งไดมีการฝกหัดโขนใหพวกลูกทาสและลูกหมู ซึ่งเปนผูที่สังกัดกรมกองตาง ๆ ตาม

วิธีควบคุมทหารแบบโบราณ ทําใหโขนในสมัยนั้นไดรับความนิยมอยางแพรหลาย  

นอกจากนั้นยังโปรดใหนักปราชญราชบัณฑิตชวยกันแตงบทละครเรื่องรามเกียรติ์สําหรับใช

เปนบทแสดงโขนละคร โดยพระองคทรงตรวจตราแกไขและทรงมีพระราชประสงคที่จะรวบรวมเรื่อง

รามเกียรติ์ ซึ่งกระจัดกระจายอยูนั้นใหเขากันเปนเรื่อง รักษาไวใหเปนแบบฉบับสําหรับบานเมือง  

การจัดการแสดงโขนละครในรัชกาลที่ 1 แบงลักษณะของการจัดการแสดงออกเปน 3 แบบ 

คือ 1)จัดแสดงใหเจานายของวังหรือเจาของบานดูเปนการเฉพาะ 2)จัดแสดงเพื่อสมโภชในวังหรือนอก

วัง เชน ตามวัดวาอารามใหประชาชนไดดู 3)จัดแสดงงานปลีกคืองานที่มีเจาภาพจางไปแสดง เชน งาน

โกนจุก งานศพ เปนตน 
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ตอมาในสมัยยุคทองของศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตนในทุกๆ ดาน คือ สมัยของ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (พ.ศ.2352-2367) เปนระยะเวลาที่บานเมืองเปนปกติสุข 

การศึกสงครามกับประเทศเพื่อนบานมีบางในตนรัชกาล แตเปนศึกที่ไมใหญหลวงนัก และดวยพระ

ปรีชาสามารถดานการสงครามของพระองคที่ทรงพยายามระงับขอขัดแยงตางๆ จึงทําใหการศึก

สงครามกับประเทศเพื่อนบานสงบลงไดโดยสันติ เมื่อบานเมืองสงบสุข พระองคจึงทรงมีเวลาเพื่อ

ทะนุบํารุงบานเมืองใหเจริญรุงเรืองไดเต็มที่  โดยเฉพาะทางดานศิลปะวิทยาการ เนื่องจากพระองคเปน

ศิลปนที่ทรงมีพระปรีชาสามารถในงานศิลปะทุกแขนง ประติมากรรม สถาปตยกรรม วรรณศิลป ดนตรี 

และนาฏยศิลป พระองคจึงไดมุงทะนุบํารุงใหรุงเรืองขึ้นใหม โดยทรงโปรดใหนักปราชญ ราชบัณฑิต 

ขุนนาง ขาราชการ และกวี รวมกันฟนฟูสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมในทุกๆ ดาน  ศิลปกรรมในสมัย

พระองคจึงมีความงดงามเปนเลิศ และไมเพียงแตจะเกิดประโยชนในแงทะนุบํารุงการชางเทานั้น แตยัง

กอใหเกิดประโยชนทางใจแกบุคคลในชาติดวย กลาวไดวา ในรัชสมัยของพระองคนั้นนับวาเปน “ยุค

ทองของศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ในทุกๆ ดาน”  อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา

นภาลัย ทรงปฏิบัติพระองคเปนแบบอยางในการทรงงานศิลปะแขนงตางๆ ดังนั้นการที่รัชกาลที่ 2 ทรง

สนพระทัยและมีพระปรีชาสามารถในงานศิลปะทุกแขนง บทในการแสดงโขนละครสวนใหญ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยจึงทรงพระราชนิพนธเพื่อใหสตรีชาววังแสดงอยางโขนปน

ละคร คือ มีการรายรําใหมากกวาการโลดเตน โดยจับเร่ืองตั้งแตหนุมานอาสาไปจนสองกษัตริยเสด็จ

มาครองกรุงศรีอยุธยาเปนสุขสืบมา ลักษณะการแตงเปนกลอนบทละคร มีหนาพาทยมีทํานองเพลง

ครบครัน เปนทํานองกาพยยานี และกาพยฉบัง เพื่อใชเปนบทพากยโขน มี 4 ตอน คือ นางลอย   

นาคบาศ  พรหมาสตรและเอราวัณ  มีความไพเราะเปรียบเทียบคมคาย ดูไดจากตอนนางลอยทรง  

พระราชนิพนธบทละครเรื่องรามเกียรติ์ข้ึนเองโดยบางสวนอาจจะเกิดจากการปรับเปลี่ยนบทละครเรื่อง

รามเกียรติ์จากสมัยรัชกาลที่ 1 โดยการตัดตอนเฉพาะบางตอน ใหมีเร่ืองราวและคํากลอนที่กระชับข้ึน

เหมาะสําหรับเปนบทในการเลนโขนละคร พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงปรับบทเพื่อให
นําไปใชในการแสดงละครไดเหมาะสม เชนตอนนางสีดาผูกคอตาย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา

นภาลัยทรงติวา “บทเกาตรงนี้ กวาหนุมานจะเขาไปแกไดนานนัก นางสีดาจะตองตายเสียกอนแลว” 
บทที่ทรงพระราชนิพนธใหมจึงคิดจะใหหนุมานแกไดโดยรวดเร็ว จึงทรงแตงบทนางสีดา โดยมีเหลากวี

เปนที่ปรึกษาซึ่งไมมีใครสามารถจะแตงบทใหพระราชหฤทัยได จึงทรงลองดํารัสส่ังใหสุนทรภูแตงตอ 

สุนทรภูแตงเปนที่พอพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระองคจึงทรงยกยอง

ความฉลาดของสุนทรภู ใหเปนกวีเอกของรัชสมัย ความแตกตางของบทละครเรื่องรามเกียรติ์ทั้งสอง

สํานวนนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชวินิจฉัยไวในพระราชบันทึกเรื่อง

บายศรีวา (เสาวลักษณ อนันตศานต. 2525: 89) “พระราชนิพนธพระพุทธยอดฟา ตั้งใจจะใหถี่ถวน
ตามแบบอยางดวย ตองการจะใหถอยคําลึกและไพเราะทั้งเปนอัศจรรยดวย ไมรังเกียจขอที่จะยืดยาว
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จนเลนละครดูเบื่อ” และ“พระราชนิพนธพระพุทธเลิศหลาฯ คิดยอใหส้ัน ไมใหบทยาวเยิ่นเยอดูละคร
เบื่อเปนที่ตั้ง แตเลือกคําใหไพเราะ ใหถูกตองดวยแบบธรรมเนียม แตไมพยายามที่จะวาใหครบครัน 
ยอมใหเลยไปตามกลอนบาง” 

และนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยยังไดทรงพระราชนิพนธคําพากยโขน 

รามเกียรติ์ 3 ตอน คือ ตอนนางลอย นาคบาศ และพรหมมาสตร ในการแสดงโขนมีการแทรกการเลน

ตลกไวดวย ดังปรากฏในวรรณคดีเร่ืองอิเหนา  

โขนรัชกาลที่ 2 โปรดเกลาฯ ใหเจานายไปกํากับราชการกรมกองสําคัญหลายพระองค 

เจานายเหลานี้รับราชการสงครามและราชการปกติ ตลอดจนเปนแมกลองกอสรางงานใหญๆจึงมีกําลัง

ผูคนมาก เจานายตางกรมเหลานี้ก็นาจะเจริญรอยตามพระราชนิยมในรัชกาลที่ 2 ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยมีวิวัฒนาการดานนาฏยศิลปไทยในหลายลักษณะ คือ มีการ

พัฒนาดานความเปนเลิศ ดานความงดงามแหงศิลป ดานการพัฒนาความเปนเลิศทางความงดงาม

แหงศิลปนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงปฏิบัติพระองคเปนแบบอยางในการทรง

งานศิลปะแขนงตางๆ ดวยพระองคเองในฐานะชางและกวี 

ตอมาสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.2367-2394) เปนยุคแหงความ

เจริญรุงเรืองดานเศรษฐกิจของประเทศ และพระองคมีพระราชหฤทัยในการบํารุงพระพุทธศาสนา 

ดังนั้นพระองคจึงทรงไมโปรดการเลนละคร เนื่องจากทรงเห็นวาเปนการละเลนที่ไรสาระ ไมเปน

ประโยชนตอบานเมืองและผิดหลักธรรมของพระพุทธศาสนา กลาวคือเปนการบํารุงบําเรอตนเองเกิน

กวาเหตุ ดังที่สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงกลาวไวในตํานานละครเรื่องอิเหนาในรัชกาลที่ 3 

สรุปไดวา “ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระองคโปรดใหเลิกละครของ
หลวง จึงเปนเหตุใหตัวละคร นางรํา นักประพันธบทละครของหลวงที่เคยรับราชการอยูในราชสํานัก 
กระจัดกระจายไปอยูตามที่ตางๆ…” พวกโขนไดไปอยูในพระอุปถัมภของพระองคเจาลักขณานุคุณและ

มีโขนละครของพระราชวงศ เชน โขนละครของกรมหมื่นพิทักษเทเวศร เปนตน รวมแลวในรัชกาลนี้มี

คณะละครของเจานายและขุนนางประมาณ 12 โรง วอลเตอร เอฟ เวลลา ไดอธิบายถึงการแสดง

มหรสพในสมัยรัชกาลที่ 3 วา  

“มหรสพจําพวกละครที่แสดงกันอยูในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมีอยู 3 ประเภทที่สําคัญๆ 
คือ โขน หนังและละครรํา โดยธรรมดาโขนเลนกันภายในวัง สวนหนังเลนกันในงานวัด” ถึงแมวา

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจะไมโปรดใหมีละครหลวงและตําหนิพวกบรรดาศักดิ์ที่หัดละคร 

แตการจัดตั้งคณะโขน ละคร หุน หนังก็ยังมีการเพิ่มจํานวนขึ้น แมจะตองใชเงินในการจัดตั้งเปนจํานวน

มากในสมัยนั้น เนื่องจากคนที่มีบรรดาศักดิ์ที่รํ่ารวยจากการคา สามารถมีเงินในการจัดตั้งละครของ

ตนเองได  
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จนถึงยุคสมัยของความทันสมัย เปนยุคที่ความเจริญของอารยธรรมตะวันตกเริ่มเขามาใน

ประเทศไทย ทําใหการศิลปะการแสดงประเภทตางๆเริ่มมีการเปดกวางมากขึ้น ซึ่งตรงกับสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.2394-2411) พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรง

สนพระทัยการละคร จึงทรงโปรดฯใหกลับมามีการแสดงละครหลวงอีกครั้ง หลังจากที่ยกเลิกไปเมื่อ

สมัยรัชกาลที่ 3 โดยทรงรวบรวมละครผูหญิงของสมเด็จพระนางโสมนัสวัฒนาวดี พระบรมราชินี ที่ทรง

ฝกไวคร้ันยังมีพระชนมชีพ ออกแสดงครั้งแรกในงานสมโภชพระเศวตวิสุทธิ ศิริณี ชางเผือกตัวที่ 2 และ

ทรงอนุญาตใหพระบรมวงศานุวงศและขาราชการมีละครผูหญิงได นับไดวาละครผูหญิงของหลวงกลับ

ฟนคืนมาอีกครั้งหนึ่ง “ยุคนี้ละครจึงเจริญรุงเรือง” ดังพระราชปรารภวา "มีละครดวยกันหลายรายดี 
บานเมืองจะไดครึกครื้น จะไดเปนเกียรติยศแกแผนดิน" 

การสนับสนุนใหผูหญิงสามารถแสดงละครไดนั้น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมาก

สําหรับวงการนาฏศิลปทางโขนละครเปนอยางมากคือ เกิดละครผูหญิงมากขึ้น ละครผูชายลดลง 

เนื่องจากเจานายชั้นสูง เสนาอํามาตยขุนนางตาง ๆ พากันเปลี่ยนแปลงเพศของผูแสดงในสังกัดตนเอง

เปนอยางมาก ทําใหแตเดิมโขนที่มีเฉพาะผูชายลวนนั้น เร่ิมมีการเลนผสมผสานกับละครหญิง ที่ไดรับ

ความนิยมแทนที่โขนอยางรวดเร็ว เปนเหตุใหหัวหนาคณะที่เคยฝกหัดและทํานุบํารุงโขนไว ก็เร่ิม

เปลี่ยนแปลงการแสดงในสังกัดตนเอง บางรายก็มีโขนและละครหญิงควบคูกันไป บางรายถึงกับยกเลิก

โขนในสังกัดและเปลี่ยนมาหัดละครหญิงเพียงอยางเดียว ทําใหโขนคอย ๆ สูญหายไป ยกเวนบาง

สังกัดที่มีความนิยมชมชอบศิลปะไทยแบบโบราณ เชน โขน ที่ยังคงอนุรักษรักษาไวสืบตอมาจนถึง

ปจจุบัน และโขนหลวงที่พระมหากษัตริยทรงอุปถัมภไวเทานั้น  

ในเรื่องบทละครโขนพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวพระราชนิพนธบทละครเรื่อง

รามเกียรติ์ข้ึนเปนสํานวนใหมอีกตอน คือ ตอน พระรามเดินดง เปนหนังสือ 4 เลมสมุดไทยมีความยาว 

1,664 คํากลอน และทรงพระราชนิพนธแปลงบทเบิกโรงเรื่องนารายณปราบนนทุก ยาว 106 คํากลอน 

กับเร่ืองพระรามเขาสวนพิราพ อันหนึ่งในเรื่องรามเกียรติ์ข้ึนอีก 2 ตอน แต 2 เร่ืองหลังนี้ก็เปนสวน

เบ็ดเตล็ดเพียงตอนละเล็กละนอย 

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  (พ .ศ.2411-2453) เปนสมัยที่ โขนมี

วิวัฒนาการอยางสําคัญ โดยที่เจาพระยาเทเวศวงษวิวัฒน (ม.ร.ว.หลาน กุญชร) ซึ่งราชสกุล “กุญชร” 

เปนราชสกุลที่สําคัญมากในการสนับสนุนการแสดงโขน เจาพระยาเทเวศวงษวิวัฒนไดเขาบัญชาการ

และฟนฟูโขนหลวงขึ้น ในตอนนั้นครูในโขนหลวงที่เปนผูชายไดแกเฒารวงโรยไปหมดแลว คงเหลือแต

ครูละครในซึ่งเชี่ยวชาญในการแสดงละครในเรื่องรามเกียรติ์ อันเปนพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหลานภาลัย และการแสดงละครในนั้นก็มีการฝกทายักษ ทาลิง และมีการใชทารําหนา

พาทยตางๆ เชนเดียวกับการแสดงโขน  เจาพระยาเทเวศวงษวิวัฒนจึงไดหาครูละครในผูหญิงที่ยัง
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หลงเหลืออยูนั้นมาหัดโขนซึ่งเปนผูชายตามลักษณะโขนขึ้น แตครูละครในเหลานั้นนอกจากจะหัดทารํา

หนาพาทยและทารําอื่นๆใหแกโขนหลวงแลว ก็ยังไดนําอิทธิพลของละครในมาสูโขนเปนอยางมาก เชน 

เกิดมีการรําใชบทเดียวกันกับละครในขึ้น ตัวพระและตัวนางของโขนก็ตองหัดรําแบบละครใน คือ 

เร่ิมตนดวยเพลงชาเพลงเร็ว นอกจากนั้นก็รับประเพณีและวิธีการของละครในเขามาอีกมาก ตลอดจน

ใหตัวพระตัวนางและเทวดาเปดหนาโขนออกและผัดหนาเหมือนละคร การแสดงโขนตั้งแตนั้นมาก็มี

แบบแผนและวิธีการของละครในเขามาแทรก (คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2551: 47) ตอมาสมเด็จฯเจา

ฟากรมพระยานริศนานุวัดติวงศไดทรงพระนิพนธบทละครดึกดําบรรพซึ่งมีลักษณะแบบโขนปนละคร 

โดยแสดงเรื่องสั้นๆดําเนินเรื่องรวดเร็ว มีบทรองและเจรจานอย ไดแก เร่ือง กรุงพาณชมเทวี และอุณรุท 

โขนสมัยนี้จึงมีบทรองตามแบบละครเพิ่มจากบทพากยและเจรจา ไดทรงจัดแสดงโขน และทรงพระราชนิพนธ

ตามแนวเรื่องในรามายณะของอินเดีย พระองคมักพระราชทานบทใหสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุ

วัดติวงศทรงพิจารณา บทพระราชนิพนธนี้เรียกวา รามเกียรติ์บทรองและบทพากย ไมไดทรงเรียกวา 

บทโขน มีลักษณะรูปแบบการแตงเหมือนบทละครดึกดําบรรพ และแบบแผนการแสดงโขนเชนนี้ไดสืบ

ตอมาจนถึงปจจุบัน 

ในตอนปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อคร้ังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงดํารง

พระราชอิสริยยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร ไดทรงเอาพระทัยใสและทรง

สนับสนุนการแสดงโขน โดยโปรดใหฝกหัดพวกมหาดเล็กแสดงโขน เรียกวา “โขนสมัครเลน” (รจนา     

สุนทรานนท. 2549: 2) ผูที่ฝกหัดโขนคณะนี้ลวนเปนโอรสของเจานายและลูกขุนนางมหาดเล็กในสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯทั้งสิ้น ตางเขาฝกหัดโขนดวยความสมัครใจ โดยมีขุนระบําภาษา (พระยาพรหม 

ภิบาล) เปนครูยักษ ขุนนัฏกานุรักษ (พระยา) เปนครูพระ-นาง ขุนพํานักนัฏนิกร (พระดึกดําบรรพ

ประจง) เปนครูลิง คุณครูเหลานี้เปนคุณครูในกรมมหรสพ ในกํากับของเจาพระยาเทเวศวงษวิวัฒน  

สําหรับผูที่เขารับการฝกหัดโขนนั้น ลวนเปนผูที่ถวายงานรับใชใกลชิดพระองคมาโดยตลอด

เชน ลูกขุนนาง เจานายและมหาดเล็ก เปนตน โดยทรงฝกหัดโขนดวยความเอาพระทัยใสเปนอยางยิ่ง 

รวมทั้งใหการสนับสนุนในการแสดงโขนมาโดยตลอด เคยนําออกแสดงในงานสําคัญหลายครั้ง เชน 

งานเปดโรงเรียนนายรอย (ทหารบก) ชั้นมัธยม เมื่อวันเสารที่ 25 ธันวาคม ร.ศ.128 (พ.ศ. 2452) ดัง

ความในสูจิบัตรที่แจกจายในงาน ซึ่งธนิต อยูโพธิ์ (2500: 50) ไดอธิบายไวความวา “โขนโรงนี้ เรียก
นามวา “โขนสมัครเลน” เพราะผูเลนเลนโดยความสมัครเอง ไมใชถูกกะเกณฑหรือเห็นแกสินจาง มี
ความประสงคแตจะใหผูที่คุนเคยชอบพอกันและที่เปนคนชั้นเดียวกัน มีความรื่นเริงและเพื่อจะไดไมลืม
วา ศิลปะวิทยาการเลนเตนรํา ไมจําเปนจะตองเปนของฝรั่งจึงจะดูได ของโบราณของไทยเรามีอยู ไม
ควรจะใหเสื่อมสูญไปเสีย โขนโรงนี้ไดเคยเลนแตที่พระราชวังสราญรมยเปนพื้น แตคร้ังนี้เห็นวาผูที่เปน
นักเรียนนายรอย ก็เปนคนชั้นเดียวกัน และเปนที่หวังอยูวาจะเปนกําลังของชาติเราตอไป พวกโขนจึงมี
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ความเต็มใจมาชวยงาน เพื่อใหเปนการครึกครื้น ถาแมวาผูที่ดูรูสึกวาสนุกและแลเห็นอยูวา การเลน
อยางไทยแทก็ยังเปนสิ่งที่ควรดูอยูแลว ผูที่ออกน้ําพักน้ําแรงเลนใหดูก็จะรูสึกวาไดรับความพอใจยิ่ง
กวาไดสินจางอยางใด ๆ ทั้งสิ้น” (สุรพล วิรุฬหรักษ. 2553: 39) 

ตอมาโขนเริ่มมีการจัดระบบให เขาสู ระบบการศึกษาอยางเปนทางการ  ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเสด็จ (พ.ศ.2453-2468) ซึ่งถือไดวานาฏศิลปโขนเจริญรุงเรือง

สูงสุด ทรงโปรดฯใหโอนกรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการมหรสพมาขึ้นกับ “กรมมหรสพ” ที่ทรงต้ังขึ้นใหม 

พระองคทรงโปรดใหพระมหุศวานุกิจเปนเจากรม ตอมาโปรดใหหลวงสิทธินายเวช (นอย ศิลป) 

ขาหลวงเดิมเปนผูควบคุม สวนครูโขน  คือ พระยาพรหมาภิบาล พระพํานักนัจนิกร และพระยานัฏกานุ

รักษ เปน “ผูกํากับกองทหารกระบี่” สังกัดกรมโขน ข้ึนตรงตอกรมมหรสพ โขนในสมัยนั้นมีสองคณะ 

คือ 1) โขนสมัครเลนตามแบบธรรมเนียมโบราณซึ่งเปนขาหลวงเดิม และ2) โขนในกรมมหรสพ ซึ่งโปรด

ใหตั้งขึ้นใหม ภายหลังที่รวม 5 กรมเขาดวยกัน คือ กรมมหรสพ กรมหุน กรมโขน กรมรําโคม และกรมป

พาทย โดยโอนกรมโขนและพิณพาทยมหาดเล็กจากพระยาเทเวศรฯ โปรดเกลาฯ เล่ือนบรรดาศักดิ์

หลวงสิทธินายเวร เปนพระวิษณุกรรมศิลปประสิทธิ์และในระยะนี้ทรงโปรดเกลาฯใหเรียกกรมปพาทย

หลวงเพื่อใหตางกับกรมปพาทยมหาดเล็กหรือกรมมหาดเล็กปพาทย และใหเรียกกรมโขนวา กรมโขนหลวง 

ใหเห็นวาเปนของราชการ หรือของหลวง ตอมาโปรดใหกรมชางมหาดเล็กเขาอยูในกรมมหรสพอีก และ

โปรดใหพระยาประสิทธิ์ศุภการ คือ พลเอกเจาพระยารามราฆพ (ม.ล.เฟอ พึ่งบุญ) เปนผูบัญชาการ

กรม และตอมาเมื่อรวมเอากองเครื่องสายฝรั่งหลวงเขามาอีก ทําใหกรมมหรสพเปนกรมใหญเสมอดวย

ทบวงการเมืองสํานักงานตั้งอยูวังจันทร หรือบริเวณคุรุสภาและกระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน (วิมลศรี 

อุปรมัย. 2553: 214) 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงปรับปรุงกรมการทั้งหลาย ตลอดจนการ

บริหารงานตางๆเกี่ยวกับมหรสพใหดีขึ้น ทรงปรับปรุงบทโขน และทรงควบคุมการฝกซอม บางโอกาส

พระองคก็ทรงรวมแสดงดวยพระองคเอง และยังทรงทํานุบํารุงสงเสริมศิลปะฐานะของศิลปนให

เจริญกาวหนาถึงขีดสุด โดยทรงพระราชทานบรรดาศักดิ์แกศิลปนโขนผูมีฝมือ แมแตเจาหนาที่รักษา

เครื่องโขนก็โปรดใหมีบรรดาศักดิ์ดวย จนมีคําเรียกโขนทางราชการของหลวงในรัชกาลที่ 6 วา “โขน

บรรดาศักดิ์” คูกับโขนของเอกชนที่เรียกวา “โขนเชลยศักดิ์” 

โขนบรรดาศักดิ์เปนคณะโขนสวนพระองคที่ทรงจัดขึ้น และทรงควบคุมดูแลอยางใกลชิด 

พระราชทานบรรดาศักดิ์ใหตัวโขนแตละคนตามหนาที่หรือความสามารถ ทรงประดิษฐคิดคนใหเปน

นามคลองจองกัน เพื่อความสะดวกแกจดจําและเปนคําที่มีความหมาย เชน คําวานัฏกะนัจภรต 

“แปลวาการฟอน” ดังนั้นผูที่มีความสามารถทางการฟอนรําจึงมีนามพระราชทานตามความสามารถ 

นามบรรดาศักดิ์บางชื่อไดรับพระราชทานมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เชน ขุนนัฏกานุรักษ ขุนพํานักนัจ
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นิกร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระอักษรดวยสายพระหัตถไวเปนหลักฐาน ในกรม

มหาดเล็กโดยทรงจัดเรียงรายนาม ข้ึนใหม ใหสอดคลองทั้งนามเดิมและนามที่พระราชทานขึ้นใหม 

เพื่อชวยในการจดจํา นามบรรดาศักดิ์มีตําแหนงบังคับบัญชา  

 

ตาราง  4  แสดงรายการนามบรรดาศักดิ์บงบอกถงึความสามารถเฉพาะเจาะจง ที่พระบาทสมเด็จ 

 พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวัทรงพระราชทาน (รจนา สุนทรานนทและคาํรณ สุนทรานนท. 2551: 28) 

 

นามบรรดาศกัดิ์ ความสามารถ 

หลวงสุนทรเทพระบํา 
• ในการรายรําในชุดเทพบุตร นางฟา เชนระบําหนาชาง 

ระบําดาวดึงส 

หลวงนัฏกรรมขยัน 
• เปนคนขยันขันแข็งในกิจกรรมนาฏศิลปไมเกียจคราน  

หรือหลบหลีกการฝกซอม 

หลวงดึกดําบรรพประจง 
• ในการรําแบบละครดึกดําบรรพ คือ ทารําอันประณีต  

รองและรําเอง มีฝมือรําไดสวยงาม 

หลวงดํารงวิธีการ 
• เปนผูฟอนรําไดถูกตามแบบตามวิธีการรายรํายังคง 

รักษาแบบแผนรายรําไวไดถูกตอง 

หลวงภรตกรรมโกศล • เปนผูที่มีความชํานาญในการฟอนรําอยางยิ่ง 

 

 นามบรรดาศักดิ์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชทาน แตละนามมี

ความหมายดังนี้ (ศุภชัย จันทรสุวรรณ. 2538: 38) 

พระนัฏกานุรักษ  หมายถึง ผูรักษาวิธีการฟอนรํา 

   หลวงพํานักนัจนิกร หมายถึง ผูมีหนาที่ดูแลเหลานักฟอนรํา 

นอกจากนี้ยังโปรดใหตั้งโรงเรียนฝกหัดศิลปะการแสดงโขนละครและดนตรีปพาทยข้ึนในกรม

มหรสพ เรียกวา โรงเรียนพรานหลวง แตโรงเรียนพรานหลวงยังไมทันสําเร็จลุลวงดังพระราชประสงค 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวก็เสด็จสวรรคตลงเมื่อป พ.ศ. 2468 โรงเรียนพรานหลวงจึง

ตองเลิกลมไปพรอมกับกรมมหรสพ 

ยุคเสื่อมของโขนอยูในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.2468-2477)  

เนื่องจากเริ่มมีผูที่นําเอาโขนไปรับจางแสดงในงานตาง ๆ เชน งานศพหรืองานที่ไมมีเกียรติเพียงเพื่อ

หวังคาตอบแทน ทําใหโขนเริ่มถูกมองไปในทางที่ไมดี กลายเปนการแสดงที่ไมสมฐานะของผูแสดง ไม
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คํานึงถึงเกียรติยศของการแสดงศิลปะชั้นสูงที่ไดรับความนิยมยกยอง เนื่องจากแตเดิมนั้นโขนเปนการ

แสดงที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี ใชสําหรับแสดงในงานพระราชพิธีเทานั้น ทําใหความนิยมในโขนเริ่มเสื่อม

ลงอยางรวดเร็ว และประกอบกับในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดฯใหยุบกรม

มหรสพ เนื่องจากทรงเห็นวาเปนการสิ้นเปลืองพระราชทรัพยในทองพระคลังเปนอยางมาก และโอน

งานทางดานนาฏศิลปและศิลปะ ใหอยูภายใตสังกัดของกรมศิลปากร สวนเครื่องโขนและละครทั้งปวง

ใหกรมมหรสพมอบใหแกพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ดานเสนาบดีกระทรวงวังในสมัยนั้นก็ไดแกไข

เหตุการณเฉพาะหนาโดยใชวิธีปลดขาราชการศิลปนเดิมในกรมมหรสพลงบาง ขอลดอัตราเงินเดือนลง

บาง เอาไปบรรจุไวในอัตราและตําแหนงหนาที่อ่ืนบาง จนรายจายสมดุลกับงบประมาณของกระทรวงวัง 

เปนวิธีที่ชวยใหทางราชการสามารถชุบเลี้ยงศิลปนในทางปฏิบัติและศิลปนชั้นผูนอยบางคนของกรม

มหรสพไดพอสมควร 

ภายหลังเมื่อมีความจําเปนในราชการเกิดขึ้น จึงไดบรรจุขาราชการกรมมหรสพที่มี

ความสามารถรวมตัวกันขึ้น กลับเขารับราชการ แลวตั้งเปนกองเรียกวา “กองมหรสพ” สังกัดกระทรวง

วัง กรมมหรสพในสมัยรัชกาลที่ 6 จึงกลับมีฐานะเปนกองขึ้นอีกในสมัยรัชกาลที่ 7 ทําใหมีการฝกหัด

โขนข้ึนอีกครั้งหนึ่ง โขนหลวงในสังกัดกระทรวงวัง มีโอกาสไดออกโรงแสดงตอนรับแขกเมืองในงาน

สําคัญๆหลายงาน (รจนา สุนทรานนทและคํารณ สุนทรานนท. 2551: 15) 

สมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล (พ.ศ.2472-2489) งานดานโขนละครได

โอนยายมาสังกัดกรมศิลปากรซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม และรัฐบาลไดใหโอนกองมหรสพและกองชางวังนอกใน

สังกัดกระทรวงวัง ไปสังกัดกรมศิลปากร ซึ่งกระทําสําเร็จเมื่อเดือนกรกฎาคมป พ.ศ. 2478 รวมทั้งโอน

พัสดุขาวของ รวมทั้งเครื่องแตงกายและอุปกรณมาแสดงไวดวย แมจะโอนยายศิลปนขาราชการกรม

มหรสพเขามาอยูในกรมศิลปากร และมีการตั้ง “โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร” ข้ึน ตอมาในป พ.ศ. 

2485 ก็เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนสังคีตศิลป” การศึกษาของโรงเรียนนี้ไดหยุดชะงักไปชวงระยะหนึ่ง

ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนเหตุใหศิลปะการแสดงโขนทรุดโทรมลง กรมศิลปากรไมไดฝกหัด

ศิลปนโขนเพิ่มข้ึนมาอีกเลย เมื่อมีความจําเปนจะตองแสดงโขน ก็ใชศิลปนที่รับโอนมาจากกระทรวงวัง

เปนผูแสดง ภายหลังศิลปนเหลานั้นถึงแกกรรมหรือลาออกไปบางหรือไปประกอบอาชีพอ่ืนบาง ศิลปน

สวนหนึ่งที่ยังเหลืออยูก็อายุมาก ไมอาจออกแสดงโขนได เวลามีการแสดงโขนจึงมีผูที่สามารถแสดง

โขนไดไมถึง 10 คน ไมสามารถแสดงโขนชุดใหญๆที่มีเสนาพลพรอมได ตองแสดงชุดสั้นๆ เชน ทศกัณฐ

รบกับพระราม ถวายลิง ลงอุโมงค เปนตน แตเมื่อใกลส้ินสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลไดส่ังใหกรม

ศิลปากร แกไขปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียนสังคีตศิลป เปดทําการสอนอีกครั้งหนึ่ง ในป พ.ศ. 2488 

กรมศิลปากร จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหมวา “โรงเรียนนาฏศิลป” ตอมาจนถึงปจจุบันก็คือ “วิทยาลัยนาฏ

ศิลป” 
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แตการแสดงโขนละครตามโบราณนั้น ยังไมไดรับการสนับสนุนมากนัก ดวยระยะเวลาในการ

เปนรัฐบาลในยุคนั้นกําลังสรางลัทธิชาตินิยมแสดงละครปลุกใจ บทประพันธของหลวงวิจิตรวาทการ

เปนสวนใหญ ครูโขนละคร ที่โอนยายมาจึงตองไปทําหนาที่อ่ืนกอน เชน หัดเลนดนตรีสากล  ทํางานใน

แผนกเอกสาร สวนเครื่องแตงกายบางสวนที่โอนยายมา ไดจัดแบงไปไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระ

นคร และบางสวนนําไปดัดแปลงนํามาใชในละครปลุกใจของหลวงวิจิตรวาทการบาง ตอมานายธนิต 

อยูโพธิ์ เปนอธิบดีกรมศิลปากร มีดําริวาโขนละครในโอกาสตางๆจะแสดงอยูเพียง 2 อยาง คือ ระบํา

ดาวดึงสกับโขนตอนสุครีพถอนตนรัง จนมีผูกลาวลอเลียนวา “โขนถอนละครดึง” จึงไดเปดรับเด็กชาย

เพื่อมาสืบทอดการแสดงโขนในป พ.ศ.2488 จนสามารถทําการแสดงได นายธนิต อยูโพธิ์ ไดเขา

รวมกับหลวงวิลาศวงงาม (หรํ่า อินทรนัฏ) ฟนฟูโขนละคร ข้ึนมาใหมอีกครั้งหนึ่ง เครื่องแตงกายโขน

ละครของกรมศิลปากรในยุคนั้น จึงใชเครื่องแตงกายที่ตกทอดมาจากกรมมหรสพในรัชกาลที่ 6 และ

กรมมหรสพในรัชกาลที่ 7 เปนสวนใหญ 

ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลนําโดย นายควง อภัยวงศ เปนนายกรัฐมนตรี ได

เล็งเห็นถึงความสําคัญของงานดานนี้ จึงมอบใหพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาภาณุพันธุยุคล มาทรง

ชวยดําเนินการฟนฟูปรับปรุงงานศิลปะและดนตรีในกรมศิลปากร นายธนิต อยูโพธิ์ ไดเปดรับเด็กมา

ฝกหัดโขนละคร จนสามารถออกแสดงได และไดทําการฟนฟูโขนละคร ข้ึนมาใหม จนสามารถออก

แสดงได 

ในปจจุบันสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ.2489-ปจจุบัน) ผู

แสดงโขนมีการประสมกันระหวางชายและหญิง เปนชายจริงหญิงแท ตัวละครที่ออนหวาน นุมนวลก็ใช

ผูหญิงแสดง เชน บทบาทนางสีดา นางเบญจกาย กวางทอง และนางกํานัล เปนตน และยังมีการแสดง

ในรูปแบบโขนโรงในประสมกับโขนฉากอีกดวย เนื่องจากเปนความอลังการทั้งฉาก การแตงกาย เพลง 

และสามารถใชเทคโนโลยีมาใชในการแสดงทําใหผูชมประทับใจ ซึ่งการแสดงโขนในปจจุบันจะมี

วิวัฒนาการใหเหมาะกับสมัยที่ผูชมตองการชมเรื่องอยางรวดเร็วทันใจ ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงบท

สําหรับแสดงโขนใหรัดกุมตัดตอน ดําเนินเรื่องอยางรวดเร็วไมดําเนินเรื่องชาอยางสมัยกอน แตการ

ปรับปรุงก็ไมไดทําใหเสียความงามทางศิลปะ นอกจากนั้นผูชมโขนในปจจุบันยังไดรับความรูเกี่ยวกับ

ตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์อีกดวย เนื่องจากมีการนําเรื่องราวของตัวละครตัวใดตัวหนึ่งในเร่ือง

รามเกียรติ์มาจัดทําเปนบทโขน วาดวยเรื่องของตัวละครนั้นๆโดยเฉพาะ เชน แสดงประวัติชีวิตของพาลี

ในชุดพาลีสอนนอง แสดงประวัติชีวิตของหนุมานในชุดหนุมานชาญสมร แสดงประวัติชีวิตของพิเภกใน

ชุดมารซื่อช่ือพิเภก เปนตน ดังที่สุวรรณี ชลานุเคราะห ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง ป พ.ศ. 

2533 กลาววา “เนื้อหาสาระของวัฒนธรรมยังคงรูปเนื้อเร่ืองรามเกียรติ์แตจะเนนบทบาทของตัวละคร
บางตัวตามที่ผูเรียบเรียงบทจะเนนเฉพาะตัวละคร เชน เนนบทหนุมานก็จะเรียบเรียงเนื้อเร่ืองเฉพาะ
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บทบาทของหนุมานมาเรียบเรียงขึ้นใหม เนื่องจากเนื้อเรื่องรามเกียรติ์มีเนื้อเรื่องยาว กอปรกับการ
แสดงจะแสดงที่โรงละครแหงชาติซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ดังนั้นจึงมีการเรียบเรียงเรื่องราว
ใหกระชับสอดคลองกับระยะเวลาแตเนื้อเร่ืองไมเสีย ยังคงรูปเนื้อหาสาระของเรื่องรามเกียรติ์” จากการ
แสดงโขนโดยใชบทโขนที่เลาถึงเรื่องราวของตัวละครตัวเดียวโดยเฉพาะ ชุดดังกลาวจึงมีผูสนใจเขาชม

กันมาก เนื่องจากผูชมไดรับทั้งความบันเทิงและความรูควบคูกับไปดวย 

กิตติ เกิดผล ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง (มาโนช บุญทองเล็ก. 

2551; อางอิงจาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2551) ไดอธิบายถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา

วัฒนธรรมโขนในสังคมไทยชวงป พ.ศ.2545-2550 กลาววา วัฒนธรรมโขนชวงปพ.ศ. 2545-2550 มี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโดยสถาบันอุดมศึกษามุงสรางความเปนเลิศในสถาบันของตนเพื่ออนุรักษ

รูปแบบการแสดงโขนซึ่งเปนนาฏกรรมชั้นสูงที่เปนเอกลักษณของชาติไวโดยเปดโอกาสใหนักศึกษาที่

สนใจเขารวมฝกหัดโดยจัดทําเปนโครงการ เพื่อปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

โดยเฉพาะการฝกหัดโขนของมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มุงเนนการสืบสานวัฒนธรรมการแสดงโขนตาม

จารีต ประเพณีที่มีแบบแผนมาแตโบราณ เชนเดียวกับกรมศิลปากรนอกจากนี้การแสดงโขนยังไดรับ

อิทธิพลจากตะวันตกในเรื่องเกี่ยวกับระบบ เทคโนโลยีประกอบการแสดง ทําใหการแสดงไดรับความ

สนใจจากนักทองเที่ยวจํานวนมาก และสมบัติ แกวสุจริต ผูประกอบพิธีไหวครูและครอบครูโขนละคร 

อดีตรองอธิบดีกรมศิลปากร ไดอธิบายเพิ่มเติมวา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการแสดงโขนในชวงป 

พ.ศ. 2545-2550 สถาบันการศึกษาตางๆมีการตื่นตัวในการอนุรักษการแสดงโขนมาก และสถาบัน

เอกชนที่ทําธุรกิจการทองเที่ยวก็จะใชโขนเปนสัญลักษณที่บงบอกความเปนไทยโดยนําการแสดงโขน

แสดงในชวงสั้นประมาณ 15-25 นาที โดยการแสดงชุดยกรบ ที่เปนความอลังการในการแตงกาล

กระบวนทารบและอุปกรณประกอบการแสดง เชน ราชรถมาสรางความประทับใจแกผูชม 

นอกจากเรื่องของความทันสมัยของเทคนิคประกอบการแสดงแลวในรัชกาลที่ 9 ยังมีความ

เจริญในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป กลาวคือ มีการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป 12 แหง

ใหกระจายอยูทั่วภูมิภาคของประเทศไทย คือ 1)วิทยาลัยนาฏศิลป 2)วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี    

3)วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 4)วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  5)วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 6)วิทยาลัยนาฏ

ศิลปสุโขทัย 7)วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 8)วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 9)วิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุ 10)วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 11)วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา และ12)วิทยาลัยนาฏศิลป

เชียงใหม ซึ่งวิทยาลัยทั้ง 12 แหงนี้ ไดขยายการศึกษาถึงปริญญาตรี ในลักษณะสถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล และปพ.ศ.2542 จึงไดมีการเปดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปข้ึน มีหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับโขน

โดยตรง เพื่อใหผูที่เรียนจนครบหลักสูตรแลว สามารถนําความรูที่ไดไปประกอบอาชีพและสรางงาน

ดานนี้ไดเชนเดียวกับศิลปะประเภทอื่นๆ สวนมหาวิทยาลัยก็มีการเปดสอนวิชาศิลปะการละคร และ
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นาฏยศิลป โดยเริ่มที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังมีสถาบันเอกชนที่ทําการสอนระยะสั้น  

เชน โรงเรียนนาฏศิลปสัมพันธ โรงเรียนบานปลายเนิน โรงเรียนขาบมงคล เปนตน ตลอดจนมี

หนวยงานสนับสนุนดานการวิจัยทางนาฏศิลป เชน สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ รวมถึงมูลนิธิตางๆ เชน มูลนิธิดํารงราชานุภาพ มูลนิธินริศรานุ

วัดติวงศ มูลนิธิมนตรี ตราโมท ที่ใหทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษาดานนาฏยศิลป 

ซึ่งนอกจากในเรื่องของความเจริญดานการศึกษา อีกสิ่งที่ทําใหโขนยังคงดํารงอยูในสังคม

ปจจุบันไดคือการที่โขนไดรับการอุปถัมภจากพระบรมวงศานุวงศ  ไดแก การที่รัชกาลที่ 9 โปรดใหเจา

ฟาชาย ทรงแสดงโขนตั้งแตเด็ก และเหตุการณสําคัญที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรง

โปรดใหมีการอนุรักษการแสดงโขน โดยมีการจัดตั้งโขนตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ 
 และทั้งนี้รัฐบาลยังมีการสงเสริมวัฒนธรรมโดยกําหนดนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริม

วัฒนธรรมความบันเทิงดานดนตรีและนาฏศิลปของราชสํานักใหเปนวัฒนธรรมประจําชาติ เพื่อเสริมสราง

ภาพของประเทศในประชาคมโลก อันสงผลตอความมั่นคงของรัฐในทางการเมือง สรางภาพลักษณที่ดี

ของรัฐบาล ทั้งระดับนานาชาติและภายในประเทศ แตกลับสงผลกระทบใหมีการรักษาวัฒนธรรมความ

บันเทิงของราชสํานักไวเปนแบบแผนและมาตรฐานของการแสดงสืบมา (ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย. 2550: 

10-11) 

 

ตาราง 5 แสดงเหตุการณพัฒนาการของโขนในแตละสมัย 

 

โขนในแตละ
สมัย สภาพสังคม การแสดงโขน 

ปรากฏการณที่
เกี่ยวของกับโขนใน

แตละสมยั 
อยุธยาตอนปลาย 

(พ.ศ.2231- 2310)  
• ไดรับอารยธรรม

มาจากอินเดยี 

• การแสดงโขนใน

พระราชพิธีอินทราภิเษก 

• การแสดงโขนที ่

จัดใหมีในงานพระศพของ

พระลอและพระเพื่อนพระ

แพง 

• โขนเปน

มหรสพเพื่อการเฉลิม

ฉลองในเหตุการณ

สําคัญ 

• ไมเลนเปน

มหรสพใหสามัญชนคน

ดูทั่วไปไดชมโขนเปน

เครื่องแสดงบารมี 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

โขนในแตละ
สมัย 

สภาพสังคม การแสดงโขน 
ปรากฏการณที่

เกี่ยวของกับโขนใน
แตละสมยั 

ธนบุรี 

(พ.ศ.2310-2325) 
• อยูในภาวะ

ระหวางและหลังเสร็จ

สงคราม  

• พระมหากษัตริย 

ใหความสําคญักับการ 

ฟนฟูศิลปะ 

 

• การแสดงโขนใน

งานพระเมรุงานถวายพระ

เพลิงพระบรมศพสมเด็จ

พระพนัปหลวง  

• มีการแสดง 

โขนบนแพลองไปตามน้าํ 

เพื่อแหอัญเชญิพระแกว

มรกตและพระบางมายงั

กรุงธนบุรี 

• ลักษณะการ

แสดงโขนเหมอืนกับ

สมัยอยุธยาตอน

ปลาย คือ มีทัง้โขน  

กลางแปลงและโขน

แสดงบนโรง 

• มีโขนหลวง 
แลวยังมโีขนขนุนาง 
 

พระบาทสมเดจ็

พระพทุธยอดฟา

จุฬาโลกมหาราช 

(พ.ศ.2325-2352) 

• เปนยุคของการ 

ฟนฟูความเจรญิจาก

สงคราม 

 

• การจัดการแสดง 
โขนละครในรชักาลที่ 1 

แบงลักษณะของการ

จัดการแสดงออกเปน 3 

แบบ คือ 1)จัดแสดงให

เจานายของวงัหรือเจาของ

บานดูเปนการเฉพาะ 

2)จัดแสดงเพื่อสมโภชใน

วังหรือนอกวัง เชน ตาม

วัดวาอารามใหประชาชน

ไดดู 

• เจานายและ 
ขุนนางผูใหญ

สามารถฝกหดัโขนได 

เกิดโขนบรรดาศักดิ์ 
เชน โขนของกรม
พิทกัษเทเวศร (ตน
ตระกูล กุญชร) 

• ทรงพระราช

นิพนธบทรามเกียรติ์

สําหรับใชเปนบท

แสดงโขน 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

โขนในแตละ
สมัย 

สภาพสังคม การแสดงโขน 
ปรากฏการณที่

เกี่ยวของกับโขนใน
แตละสมยั 

  3)จัดแสดงงานปลีกคือ

งานทีม่ีเจาภาพจางไป

แสดง เชน งานโกนจุก 

งานศพ เปนตน 

 

• ใหมีการหัด

โขน ละครของหลวงขึ้น

ทั้งฝายวงัหลวงและวงั

หนา โดยมีครูละคร

ตั้งแตคร้ังกรุงธนบุรี

เปนผูฝกหัด 

• มีการประกวด 
แขงขันประชันฝมือ 

และมีการฝกหัดโขนให

พวกลกูทาสและลูกหมู 

ซึ่งเปนผูที่สังกดักรม

กองตาง ๆ ตามวิธี

ควบคุมทหารแบบ

โบราณ ทาํใหโขนไดรับ

ความนิยมอยาง

แพรหลาย 
พระบาทสมเดจ็

พระพทุธเลิศหลา

นภาลัย 

(พ.ศ. 2352-2367) 

• สังคมสงบลงจาก

สงคราม ทําใหมีโอกาสใน

การแสดงความบันเทิง

มากขึ้น 

• รัชกาลที ่2 ทรงมี

พระปรีชาสามารถในงาน

ศิลปะทุกแขนง 

 

• โขนปนละคร  

แสดงในงานพธิีการ

สําคัญ มหรสพ งานรื่นเริง

ตางๆ 

• ทรงพระราช 

นิพนธบทแสดงโขน ซึ่ง

มีรูปแบบเนื้อหาที่

กระชับกวาบทโขนของ

รัชกาลที ่1 

• โปรดใหสตรี 

ชาววังแสดงโขนปน

ละครคือมีการรายรํา

มากกวาโลดเตน 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

โขนในแตละ
สมัย 

สภาพสังคม การแสดงโขน 
ปรากฏการณที่

เกี่ยวของกับโขนใน
แตละสมยั 

 • ยุคทองของ

ศิลปกรรมสมัย

รัตนโกสินทรตอนตน ใน

ทุกๆ ดาน 

 

พระบาทสมเดจ็

พระนัง่เกลา

เจาอยูหัว 

(พ.ศ.2367-2394) 

• ยุคแหงความ

เจริญรุงเรืองดาน

เศรษฐกิจของประเทศ 

• มุงทาํนุบํารุง

ศาสนา 

• โขนในพระ 
อุปถัมภของพระองคเจา

ลักขณานุคุณและมีโขน

ละครของพระราชวงศ 

โดยธรรมดาโขนเลนกัน

ภายในวงั 

• โขนในอุปถมัภ

ของเจานาย ขุนนาง 

และเอกชน 

• คนที่ม ี

บรรดาศักดิ์ที่รํ่ารวย

จากการคา สามารถมี

เงินในการจัดตั้งละคร

ของตนเองได 

พระบาทสมเดจ็

พระจอมเกลา

เจาอยูหัว 

(พ.ศ.2394-2411)  

 

• ยุคที่ความเจรญิ 

ของอารยธรรมตะวันตก

เร่ิมเขามาในประเทศไทย 

 

• โขนปนละคร 
แสดงในงานพธิีการ

สําคัญ มหรสพ งานรื่นเริง

ตางๆ 

• รัชกาลที ่4 

ทรงสนพระทัยใน     

การละคร ละคร

เจริญรุงเรือง สนับสนนุ

ใหผูหญงิสามารถแสดง

ละครได ละครผูหญิงได

เขามาแทนที่การแสดง

โขน ทําใหโขนคอยๆ

สูญหายไป 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

โขนในแตละ
สมัย 

สภาพสังคม การแสดงโขน 
ปรากฏการณที่

เกี่ยวของกับโขนใน
แตละสมยั 

 • โขนในอุปการะ

ของเจานาย ขุนนาง 

และเอกชนเสือ่มลง

เหลือเพยีงโขนหลวงใน

พระราชูปถมัภทรงพระ

ราชนพินธบทแสดงโขน 

พระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว 

(พ.ศ.2411-2453)  

 

• เขาสูยุคการ 
พัฒนาประเทศในทุกดาน 

ใหมีการพัฒนาทัดเทียม

ชาติตะวนัตก 

• งานเปดโรงเรยีน

นายรอย(ทหารบก) ชั้น

มัธยม (โขนสมัครเลน) 

 

• บทที่ใชแสดง

โขน เรียกวา รามเกยีรติ์

บทรองและบทพากย มี

ลักษณะรูปแบบการ

แตงเหมือนบทละครดึก

ดําบรรพ ลักษณะนี้ใช

มาจนถึงปจจุบัน 

• การแสดงเปน
ลักษณะแบบโขนปน

ละครใน คอื เร่ิมตน

ดวยเพลงชาเพลงเร็ว 

ตัวพระตัวนางและ

เทวดาเปดหนาโขนออก

และผัดหนาเหมือน

ละคร 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

โขนในแตละ
สมัย 

สภาพสังคม การแสดงโขน 
ปรากฏการณที่

เกี่ยวของกับโขนในแต
ละสมยั 

 

  • สมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราชสยามมงกุฎ

ราชกุมาร ไดทรงเอา

พระทยัใสและทรง

สนับสนนุการแสดงโขน 

โดยโปรดใหฝกหัดพวก

มหาดเลก็แสดงโขน 

เรียกวา “โขนสมัครเลน” 

ผูเลนตางเขาฝกหัดโขน

ดวยความสมคัรใจ จึง

เปนทีม่าของคาํวา โขน

สมัครเลน 

พระบาทสมเดจ็

พระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว 

(พ.ศ.2453-2468)  

 

• ยุคของการปฏรูิป 

บานเมือง 

• โขนหลวงใน

สังกัด 
กระทรวงวงั มโีอกาสได

ออกโรงแสดงตอนรับ

แขกเมืองในงาน

สําคัญๆหลายงาน

นําเอาโขนไปรบัจาง

แสดงในงานตาง ๆ เชน 

งานศพหรืองานที่ไมมี

เกียรติเพยีงเพือ่หวงั

คาตอบแทน 
 

• เกิดโรงเรียน

หลวงสอนเกี่ยวกับโขน 

• เกิดโขนในกรม

มหรสพ มีกองโขนดูแล

เร่ืองโขนโดยตรง ทาํให

โขนเจริญรุงเรอืงสูงสดุ 

• สนับสนนุ 

ศิลปนโดยพระราชทาน

บรรดาศักดิ์แกศิลปนโขน

ผูมีฝมือ เรียกวา โขน

บรรดาศักดิ์ 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

โขนในแตละ
สมัย 

สภาพสังคม การแสดงโขน 
ปรากฏการณที่

เกี่ยวของกับโขนใน
แตละสมยั 

 

 

 

 

พระบาทสมเดจ็

พระปกเกลาเกลา

เจาอยูหัว 

(พ.ศ.2468-2477)   

 

• ยุคสมัย

เปลี่ยนแปลงการปกครอง

เปนสังคมประชาธิปไตย 

• สภาพเศรษฐกจิ

ตกต่ําเนื่องจากสงคราม 

• เปนยุคเสื่อของ 

โขน เนื่องจากมีการ

วาจางโขนไปเลนในงาน

ศพหรืองานที่ไมมีเกียรติ

เพียงเพื่อหวงัคาตอบแทน 

ทําใหโขนเริ่มถูกมองไป

ในทางที่ไมดี กลายเปน

การแสดงที่ไมสมฐานะ

ของผูแสดง ไมคํานึงถึง

เกียรติยศของการแสดง

ศิลปะชั้นสูงที่ไดรับความ

นิยมยกยอง 

• ยุบกรมมหรสพ 

และโอนงานทางดาน

นาฏศิลปและศิลปะ ให

อยูภายใตสังกดัของกรม

ศิลปากร เครื่องโขนและ
ละครทั้งปวงใหกรม

มหรสพมอบใหแก

พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

โขนในแตละ
สมัย 

สภาพสังคม การแสดงโขน 
ปรากฏการณที่

เกี่ยวของกับโขนในแต
ละสมยั 

 

 

 

 

  ภายหลงัเมื่อมคีวาม

จําเปนในราชการเกิดขึ้น 

จึงไดบรรจุขาราชการกรม

มหรสพที่มีความสามารถ

รวมตัวกนัขึ้น กลับเขารับ

ราชการ แลวตั้งเปนกอง

เรียกวา “กองมหรสพ” 

สังกัดกระทรวงวงั 

พระบาทสมเดจ็

พระปรเมนทรมหา

อานนัทมหิดล 

(พ.ศ.2472-2489) 

• ยุคของการกาํลัง 

สรางลัทธิชาตนิิยม 

• โอกาสในการ 

แสดงโขนจะแสดงใน

งานสําคัญเทานัน้  

• ชาตินิยมแสดง 

ละครปลุกใจ 

 

• ระหวาง 
สงครามกรมศลิปากร

ไมไดฝกหัดศิลปนโขน

เพิ่มข้ึนมาอีกเลย และ

เวลามกีารแสดง 
โขนมีผูที่สามารถแสดง

โขนไดไมถึง 10 คน ไม

สามารถแสดงโขนชุด

ใหญๆ 

• โขนไมไดรับการ

สนับสนนุจากรัฐบาลมาก

นักเนื่องจากในยุคนัน้

กําลังสรางลทัธิ  
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

โขนในแตละ
สมัย 

สภาพสังคม การแสดงโขน 
ปรากฏการณที่

เกี่ยวของกับโขนใน
แตละสมยั 

 

 

 

 • หลังสงครามม ี

การตั้ง “โรงเรยีน

นาฏศิลป” ตอมาจนถึง

ปจจุบันก็คือ “วิทยาลัย

นาฏศิลป”และคุณธนิต 

อยูโพธิ ์ก็ไดมกีารฟนฟู

โขนละคร ข้ึนมาใหม 

พระบาทสมเดจ็

พระเจาอยูหวั   

ภูมิพลอดุลยเดช 
(พ.ศ.2489-

ปจจุบัน) 

• ยุคแหงความ 
ทันสมยั ความเจริญใน

การศึกษา 

• การแสดงใน 
รูปแบบโขนโรงในประสม

กับโขนโรงฉาก 

• โขนตาม

พระราชดําริในสมเด็จพระ

นางเจาสิริกิติ์พระบรม 

ราชินนีาถ 

• โขนเพื่อการ 
พาณิชย 

• การปรับปรุงบท

สําหรับแสดงโขนให

รัดกุมตัดตอน ดําเนนิ

เร่ืองอยางรวดเร็วและ

การนาํเรื่องราวของตัว

ละครตัวใดตัวหนึง่ 
ในเรื่องรามเกยีรติ์มา

จัดทําเปนบทโขน วา

ดวยเรื่องของตัวละคร

นั้นๆโดยเฉพาะ 

• สถาบนัการ  
ศึกษาตางๆมกีารตื่นตัว

ในการอนุรักษการแสดง

โขนมาก และสถาบนั

เอกชนที่ทาํธุรกิจการ 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

โขนในแตละ
สมัย 

สภาพสังคม การแสดงโขน 
ปรากฏการณที่

เกี่ยวของกับโขนใน
แตละสมยั 

 
ประเภทการแสดงโขนในปจจุบัน 

การแบงประเภทของโขนจากการสัมภาษณจตุพร รัตนวราหะ  ประเมษฐ บุญยะชัย 
(สัมภาษณ, 26 เมษายน 2555) และไพฑูรย เขมแข็ง (20 เมษายน 2556: สัมภาษณ) พบวาโขน

จําแนกไดเปน 5 ประเภท ไดแก 1)โขนกลางแปลง 2)โขนนั่งราว  3)โขนหนาจอ 4)โขนโรงใน และ5)โขน

ฉาก ซึ่งสอดคลองกับธนิต อยูโพธิ์ ที่จําแนกไวดวยเหตุผลและความจริงถึงไดออกมาเปนทฤษฎีหรือ

ออกมาเปนเอกสารหลักฐาน กลาวคือ วิวัฒนาการโขนจากการเลนโขนบนพื้นดินไมมีฉาก จะเรียกวา 

โขนกลางแปลง ตอมาจัดใหโขนนั่งแสดงบนราวไม เรียกวาโขนนั่งราว ตอมาโขนก็มีพัฒนามาเรื่อยๆ 

จนถึงการนําเอาละครในเขามาผสม จนกลายมาเปนการแสดงโขนที่เห็นกันในปจจุบัน ดวยความที่

อาจารยธนิต อยูโพธิ์ ทานไมไดเปนศิลปน ทานจึงจัดประเภทของโขนในเชิงรูปแบบของมานุษยวิทยา 

คือ อะไรที่เกิดจากเริ่มแรก เร่ิมจากพื้นดิน สูเวที อะไรตางๆ ทานจะจัดแนวๆนั้น ทานเลยจัดเอาวาโขน

กลางแปลงนาจะเกิดขึ้นกอน  

และประเมษฐ บุญยะชัย (26 เมษายน 2556: สัมภาษณ) ไดอธิบายถึงพัฒนาการของโขนวา 

โขนที่เปนแบบดั้งเดิมคือโขนหนาจอ เนื่องจากรูปแบบในการฝกหัดโขนหนาจอก็เปนไปตามรูปแบบ

ดั้งเดิม คือจะหันขางใหคนดู แมกระทั่งการเคลื่อนที่ จะเคลื่อนที่จากขวาไปซาย ซึ่งเปนการพัฒนามา

 

 

 การทองเที่ยวก็จะใชโขน

เปนสัญลักษณที่บงบอก

ความเปนชาติไทย 

• โขนได รับการ

อุปถัมภจากสมเด็จพระ

นางเจาฯพระบรมราชินี 

นาถ 

• นโยบาย 

ส ง เ ส ริ ม วัฒนธ ร รม

แหงชาติของรัฐบาล 



83 

จากการแสดงหนังใหญ โขนจึงแบงไดอีก 2 ประเภท คือ 1) โขนที่เรียกวาทางหนังใหญ โดยเดินเรื่อง

ดวยการพากยเจรจา เปนโขนโบราณ ปจจุบันไมมีแลว ดําเนินเรื่องดวยการพากยเจรจา และ2) โขนทาง

ละคร คือเอาศิลปะการขับรอง การรายรําของละครเอาไปใช  โขนทางละครคือโขนทุกประเภทใน

ปจจุบัน  

โขนทั้ง 5 ประเภทที่กลาวมาขางตนนั้นจะมีความสัมพันธกัน ซึ่งเปนความสัมพันธที่เกี่ยวกับ

วิวัฒนาการที่พัฒนาขึ้นจากโขนประเภทหนึ่งไปสูโขนอีกประเภทหนึ่ง กลาวคือ โขนหนาจอก็มี

วิวัฒนาการมาจากโขนกลางแปลง โดยเอาหลักการการยกทัพของโขนกลางแปลงมาแสดงในโขน

หนาจอ ตอมาโขนนั่งราวกับโขนโรงนอก คือสมัยกอนการเตนของโขนตองเตนรอบราว เราเอาการเตน

วงไปมาก็เอามาจากโขนนั่งราว (ประสาท ทองอราม. 20 เมษายน 2556: สัมภาษณ) และตามที่ เฉลิมศักดิ์ 

ปญญวัตวงศ (1 มีนาคม 2555: สัมภาษณ) ไดกลาววา โขนประเภทแรกๆ จะเปนแบบนาฏศิลปไทย

แบบโขนละคร นําเสนอดวยการใชจินตนาการ ผูที่ออกไปรําทารําก็บอกทาทาง จะไปดูรําฉุยฉายตางๆ

วา อยางอินทรธนูก็คือทําใหเห็นเทานั้น ซึ่งเปนลักษณะนามธรรมทั้งหมด ไมไดเปนรูปธรรมเลย 

เพราะฉะนั้นเวลาทําโขนหนาจอจะเพิ่มความชัดเจนขึ้น โดยการจัดใหมีเตียงตั้งสองขาง ตอมาก็มาเปน

โขนฉาก โดยจัดใหมีการทําฉาก เพื่อใหเกิดบรรยากาศของการแสดงที่สมจริงมากขึ้น 

ในปจจุบันโขนทั้ง 5 ประเภท ยังคงมีจัดแสดงใหชมเพียง 4 ประเภท ไดแก 1)โขนฉาก ซึ่งเปน

โขนที่ไดรับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากโขนฉากใหความสมจริงในการแสดง เพราะจะมีการเปลี่ยน

ฉากหลังไปตามเนื้อเร่ือง กรมศิลปากร ศาลาเฉลิมกรุง โขนมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนาง

เจาฯ 2)โขนกลางแปลง 3)โขนหนาจอ และ4)โขนโรงใน โดยประสาท ทองอราม (20 เมษายน 2556: 

สัมภาษณ) ไดอธิบายจุดเดนของโขนแตละประเภทที่ยังไดรับความนิยมวา จุดเดนของโขนกลางแปลง 

คือการตอสูการยกทัพไมเนนเนื้อเร่ือง เลนไปไมมีกําหนดเวลาศึกหนึ่งก็มีการออกกราวแตก็ไมไดเลน

ยาวเปนคืนๆเทาไหร จุดเดนของโขนหนาจอก็คือมีประตูเขาออก มีคนพากยเจรจามายืนคนพากย

เจรจาอยูขางจอ ในชั้นหลังอาจจะมีการแขวะหนากากของตัวพระออกใหเห็นหนาที่แทจริง ซึ่งจะโยง

โขนตอไปคือโขนโรงใน แลวก็เร่ิมมีละครในมีตัวแสดงผูหญิงเขามาดวย มีขบวนรําเขามาดวย เชน 

ระบําตางๆ และก็มีการขับรองเขามาดวย นี่คือจุดใหญของโขนโรงใน ตอไปก็โขนฉาก จุดเดนคือการทํา

ฉากใหเหมาะสมกับเนื้อเร่ือง มีแสงสีเพิ่มเขามา มีการขับรอง มีการพากยการเจรจา พระรามก็เปดหนา 

มีผูหญิงเขามาเลน ก็เอาโขนหลายๆอยางเขามารวมในโขนฉาก  

ซึ่งจากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับโขนจะพบวาโขนนั่งราวเปนประเภทของโขนที่ไมนิยม

เลนในปจจุบัน  โดยโขนนั่งราวจะเอาไมกระบอกทําเปนราว  วางขวางตามยาว จะนั่งบนราวเฉพาะตัว

โขนที่สําคัญเสนาจะนั่งพื้น 2 แถว เรียกโขนนั่งราว เพราะ ใชฉากหลังจากธรรมชาติ เอาไมมาทําเปนที่

นั่ง รัจนา พวงประยงค (24 เมษายน 2556: สัมภาษณ) และมณีรัตน มุงดี (10 มิถุนายน 2556: 
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สัมภาษณ) ไดอธิบายถึงสาเหตุที่โขนนั่งราวไมเปนที่นิยมจัดการแสดงวา “โขนนั่งราว เปนโขนที่เลน
ยาก ตองมีราวใหนั่ง…เดี๋ยวนี้แทบจะไมไดเลนแลว นาน ๆ คร้ังถึงจะเลน เชน งานที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษ  เพราะวามันยากที่จะแสดง และ วิธีการแสดงก็ตองนั่งราวบนไมไผ แลวตัวนางในสมัยกอน
หนาจะใชผูชายทั้งหมด แตปจจุบันจะไมมีตัวนาง เพราะวาเราเลือกตอนที่เปนตัวพระหมดเลย เดี๋ยวนี้
นอยมากที่จะมีเด็กเลนโขนนั่งราว” แตถึงแมวาโขนนั่งราวเปนโขนที่ไมนิยมนํามาจัดแสดงเปนการ
ทั่วไป แตโขนนั่งราวก็มีจัดการแสดงบาง โดยเปนโขนกึ่งพิธีการ ใชเลนในพระราชพิธี และนิยมเลนตอน

ที่สําคัญๆ อยางเชน ตอนพระรามเขาสวนพระพิราพ ซึ่งพระพิราพเปนมหาเทพ เปนปางหนึ่งของพระ

อิศวร ใชเลนในงานพิธีตางๆเชน งานฉลองชางเผือก งานสมโภชสําคัญๆตางๆ และกรมศิลปากรก็ไดมี

การจัดการแสดงขึ้นมาใหผูคนไดชม เพื่อจะไดรูจัก และเปนการอนุรักษการแสดงโขนนั่งราวตอไป ซึ่ง

ทําใหเห็นวาการที่โขนประเภทใดจะไดนํามาจัดแสดงหรือไมนั้นขึ้นอยูกับโอกาสในการแสดง “จะเลน
เมื่อคิดจะเลน” “อยูที่วาใครจะทํา” (จตุพร รัตนวราหะ. 20 เมษายน 2556: สัมภาษณ)  

รูปแบบการแสดงโขนในปจจุบัน ผูที่เกี่ยวของกับโขนหลายทาน ไดแก เกษม ทองอราม 

ศุภชัย จันทรสุวรรณ  จตุพร รัตนวราหะ และเฉลิมศักดิ์ ปญญวัตวงศ ไดอธิบายวาโขนในปจจุบันจะ
เปนการแสดงที่เกิดจากการผสมผสานโขนทั้ง 4 ประเภท โดยจะนําเอาขอดีของแตละประเภทมา

เลือกใชในการจัดการแสดง เชน โขนสมเด็จ ซึ่งมีการใชเทคโนโลยีในการทําฉาก เปรียบเหมือน โขน

ฉาก และมีการใชสลิงในการแสดงทาเหาะ เปรียบเหมือน โขนชักรอก  

สุรัตน จงดา (22 มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) ไดกลาวสรุปถึงรูปแบบการแสดงในปจจุบันวา 

“ปจจุบันคนมีเวลานอย ความจําสั้น สมาธิส้ัน และชอบอะไรทีดูแลวตื่นเตน ดูแลวยิ่งใหญ มีเร่ืองของ
เทคโนโลยี แตถาถามวาคนไทยลืมอดีตไม ตอบเลยวาไม แตกลับโหยหาหรือคิดถึงอดีตดวยซ้ํา...อยาง
โขนสมเด็จฯ มีเครื่องแตงกายโบราณ ประณีต ลงทุนสูง และมีการออกแบบโดยอาจารยวีรธรรม มี
ผูเชี่ยวชาญเขารวม และฉากตองมีความสมจริง งดงาม เวลาตองกระชับ และนําเทคนิคตาง ๆเขามา
ชวย ไมวาจะเปน เร่ืองของ แสง สี เสียง แบบสมัยใหม มีการประชาสัมพันธ โดยโขนสมเด็จไดรับการ
ประชาสัมพันธจากสื่อทุกสื่อใหการสนับสนุน ไมวาจะเปนวิทยุ หรือโทรทัศน พอมาในยุคของเราคนมัน
ก็ตองการอะไรใหม ๆ ที่เขากับสมัยหรือเวลา เชน โขนใชเวลาเลนเมื่อกอน 3 ชั่วโมง เราก็ตองมาปรับ
ใหกระชับเหลือ 2 ชั่วโมง ตองมีเทคโนโลยี ความงดงาม แตเราก็ไมทิ้งของเดิมกระบวนการเดิม เพลงก็
ใหไพเราะ มีการพากย การเจรจา”  

สรุปโขนเปนการแสดงที่มีพัฒนาการเรื่อยมา มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ จากที่โขนจะแสดงใน

พิธีการ ไดเปลี่ยนมาแสดงเพื่อความบันเทิง โดยการพัฒนารูปแบการแสดงจะตองใหเกิดความสมจริง 

เกิดความบันเทิงสนุกสนาน โดยโขนในปจจุบันที่เกิดขึ้นมานั้น จะมีประเภทของโขนในภาคของการ

อนุรักษ และโขนเชิงสรางสรรค ซึ่งรูปแบบการแสดงโขนในปจจุบันผูวิจัยสามารถอธิบายไดดังนี้ 
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โขนกรมศิลปากร 
จากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวที่มีข้ึนในการประชุมเสนาบดีตอ

การอนุรักษนาฏกรรมของไทย โดยเฉพาะ “โขน” ไวในฐานะศิลปะลํ้าคาของชาติ และทรงมอบใหกรม

ศิลปากรทําหนาที่การอนุรักษนาฏกรรมของไทย เพื่อธํารงไวซึ่งความเปนโขนแหงราชสํานัก โขนกรม

ศิลปากร จัดเปนโขนที่มีความงดงามเหนือชั้น เพราะการตระเตรียมที่ประณีตในเรื่องของนักแสดงและ

เครื่องแตงกาย ที่เนนความสมบูรณ ดวยเหตุนี้โขนกรมศิลปากรจึงเปนการแสดงที่พิเศษหาชมไดยาก 

และสวนใหญจะจัดแสดงในวาระสําคัญ เชน การแสดงโขนหนาพระที่นั่งในวาระพิเศษ งานรับรองพระ

ราชอาคันตุกะ งานตอนรับแขกผูมีเกียรติระดับประเทศ รวมทั้งงานของทางราชการและเอกชนที่สําคัญ 

เปนตน ปจจุบันโขนที่กรมศิลปากรนําออกแสดงนั้น ใชศิลปะการแสดงแบบโขนโรงในซึ่งเปนการแสดง

ระหวางโขนกลางแปลงและโขนหนาจอ 
โขนศาลาเฉลิมกรุง 
มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง รวมกับสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ไดจัดทําโขนศาลา

เฉลิมกรุงขึ้น เพื่อสืบสานศิลปะการแสดงนาฏศิลปชั้นสูงของไทยใหเปนที่ประจักษ สูสายตาประชาชน

ทั้งชาวไทยและประชาคมโลก รวมทั้งยังเปนการดําเนินการตามรอยพระยุคลบาทในการ อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม ของชาติดวย การจัดแสดงโขนซึ่งเปนนาฏกรรมชั้นสูงสงและสงางามซึ่งไดรังสรรคข้ึน

ของไทยแลว สถานที่จัดแสดง คือ ศาลาเฉลิมกรุงก็เปนโรงมหรสพหลวง ที่มีประวัติความเปนมาอัน

ยาวนานกวากึ่งศตวรรษเปนเสมือนสถาบันสัญลักษณแหงการนําเสนอศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ ดวย

รูปแบบของการแสดงอันวิจิตรตระการตาและถูกตองตามขนบจารีตแบบแผนซึ่งจะทําใหคนไทย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนไทยไดตระหนัก ซาบซึ้ง และภาคภูมิใจในคุณคาแหงศิลปะประจําชาติ เปน

การสืบอายุศิลปะและศิลปนไทย ใหดํารงอยูอยางยืนยาวและสงผลดีตอเกียรติภูมิของประเทศดวย  
โขนตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
การแสดงโขนเปนศิลปะการแสดงของไทยที่มีมาตั้งแตสมัยอยุธยา ดังนั้นจึงตองมีการ

แปรเปลี่ยนสภาพความเปนอยูและสิ่งแวดลอม เมื่อป พ.ศ.2545 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี มีพระราชปรารถตอสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถวา โขนไมมีคนดูหรือเปน

กลุมเล็กๆ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถรับส่ังวา “เมื่อไมมีคนดู แมจะดูเอง” และมีพระราช
เสาวนียวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโปรดการแสดงโขนอยางมากและทรงตระหนักถึงคุณคาการ

แสดงที่เปนเอกลักษณของชาติ ซึ่งในระยะหลังทรงเห็นถึงความซบเซาของนาฏกรรมตามประเพณี 

ความเสื่อมถอยของการจัดสรางเครื่องแตงกายรวมทั้งศิลปะการแตงหนา จึงโปรดเกลาฯ ใหมีการ

จัดสรางเครื่องแตงกาย โขน-ละครขึ้นเพื่อใชสําหรับการแสดงพระราชทานและเปนการสืบสานฝมือชาง 

(มนตรี วัดละเอียด. 2550: ปกหลัง) โดยทรงมีพระราชดําริในเรื่องเครื่องแตงกายของโขนวา “เครื่องแตง
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กายโขนในปจจุบันแตกตางไปจากสมัยโบราณมาก ไมวาจะเปนขนาด รูปแบบ สี ลวดลาย ควรจะ
อนุรักษลวดลายปกไว ควรปกใหประณีตงดงาม เมื่อคนดูใกลๆจะไดเห็นความงามของลวดลาย”  

นอกจากสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถมีพระราชเสาวนียเร่ืองเครื่องแตงกายโขนแลว 

พระองคยังมีพระราชดําที่จะสงเสริมและพัฒนาใหการแตงกายโขนมีความงดงามดึงดูดความสนใจ 

โดยมีพระราชดําริ การแตงหนาโขนที่จัดเชิดชูศิลปะการแสดงชั้นสูงเชนโขนใหงดงามยิ่งขึ้นวา “ตอง
แตงใหสวยและดูเปนไทย” โปรดฯใหมีการศึกษาคนควาวิธีการแตงหนาสมัยใหม เพื่อใหตัวละครโขนที่

ปรากฏอยูบนเวทีมีความงดงามยิ่งขึ้น แบบที่เรียกวา “แนวพระราชนิยม” คือ โครงเสนทั้งหมดจะถอด

แบบหนามาจากหนาเทวดานางฟาในภาพจิตกรรมไทย โดยมีเอกลักษณที่สําคัญคือ ลักษณะโครงเสน

ตางๆ เชน คิ้ว ลักษณะของคิ้วที่โคง โกง เปนรูปคันศร (มนตรี วัดละเอียด. 2550: 208-211) ตั้งแตนั้น

มาจึงเกิดการแสดงโขนที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงฟนฟูจนเรียกกันวา “โขนตาม

พระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”  

 

 
 

ภาพประกอบ 13 การแสดงโขนตามพระราชดําริในสมเดจ็พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ 

 ชุด ศึกมัยราพณ มีลักษณะเดนในเรื่องของฉากที่อลังการ สมจริง 

 

 ที่มา: มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ. (2554: 55). 

  
 โขนสมัครเลน 

ในอดีตโขนถือวาเปนศิลปะชั้นสูง จะจํากัดใหแตคนในราชสํานักเทานั้นที่จะสามารถฝกโขน

ได แตในปจจุบันโขนไมไดจํากัดอยูในราชสํานักเพียงเทานั้น  แตไดมีการถายทอดการแสดงโขนไปสู

เยาวชนนิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษา เพื่อใหเกิดการอนุรักษและสืบทอด  ซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอ
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โขนสมัครเลนที่เปนที่รูจักในปจจุบัน คือ โขนธรรมศาสตร โขนรามคําแหง และโขนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) 
โขนธรรมศาสตร 
ตั้งแตประมาณปพ.ศ. 2500 ไดเร่ิมมีความวิตกกังวลกันถึงเรื่องการหลั่งไหลของวัฒนธรรม

ตะวันตกเขามาในประเทศไทยอยางรุนแรง และเยาวชนไทยกําลังจะหางไกลจากศิลปวัฒนธรรมของ

ไทยออกไปทุกที โดยเฉพาะในเรื่องที่นาฏศิลปไทยและดนตรีไทยกําลังถูกนาฏศิลปและดนตรีตะวันตก

ขับไลและเขาแทนที่ เมื่อปพ.ศ. 2509 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ไดจัดตั้งคณะโขนธรรมศาสตรข้ึน และ

หลังจากที่ไดทําการหัดและฝกซอมอยางจริงจังประมาณ 3 เดือน ก็ไดรับพระมหากรุณาโปรดเกลาฯ ให

แสดงโขนตอนนาคบาศก หนาพระที่นั่งครั้งแรก หลังจากนั้นคณะโขนธรรมศาสตรก็ไดแสดงโขนตอน

อ่ืนๆ หนาพระที่นั่ง และแสดงแกสาธารณชนทั้งในพระนครและตางจังหวัด (มัทนี รัตนิน. 2533: 132) 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชไดกลาวถึงหลักการในการจัดตั้งโขนธรรมศาสตรวา “โขนจะอยูไดก็เมื่อใดก็
ตามที่นักศึกษาเลน โขนเปน นักศึกษาก็จะดูโขนเปน ซึ่งจะถือเปนการแสดงบทบาทในเชิง อนุรักษที่ดี
ที่สุดนั่นเอง”   

 

 
 

ภาพประกอบ 14 การแสดงโขนสมโภชตามราชประเพณีดั้งเดิมเมื่อป พ.ศ. 2515 ในการสถาปนา 

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 

 

 ที่มา: คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. (2551: 66). 

 
โขนรามคําแหง 
โขนรามคําแหงมีที่มาจากนโยบายของอธิการบดีรังสรรค แสงสุข ที่ตองการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม (อันเปนพันธกิจอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มีระบุไวในราง พ.ร.บ. ของ
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มหาวิทยาลัยฯ) ดวยการเปดการฝกหัดโขน ใหแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เชนเดียวกับ

ผลงานที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่เคยทําไวที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร คุณรังสรรค แสงสุข จึงได

จัดตั้งคณะกรรมการอํานวยการโขนรามคําแหงขึ้นแลว มอบหมายใหนายสมบัติ ภูกาญจน และนาย

กิตติ เกิดผล ผูทรงคุณวุฒิของสํานักงานอธิการบดีเปนผูดําเนินการจัดการฝกซอม เมื่อกลางป 2546 

คณะผูดําเนินการฝก จึงไดเชิญคณาจารยดานนาฏศิลปแหงวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร มาเปนครู

ผูฝก แลวเริ่มการฝกซอมตั้งแต ตนเดือนกรกฎาคม 2546 เปนตนมา ตอมาโขนรามคําแหงก็ไดพัฒนา

ฝมือการแสดงขึ้นมาก ดังที่คุณรังสรรค แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหงในสมัยนั้น กลาววา 

“ขณะนี้สามารถกลาวไดวาโขนรามคําแหงมีความพรอมสําหรับการแสดงพอสมควรแลว เพราะฉะนั้น
อยาวาแตการแสดงในประเทศเลย แมแตในตางประเทศทุกประเทศ ถาใครอยากดูฝมือโขนรามคําแหง 
เราก็พรอมที่จะพานักศึกษาไปโชวฝมือใหดูได ขอใหแสดงความตองการมาเถิด มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ยินดีใหบริการ เพื่อสนับสนุนความเจริญงอกงามแหงศิลปวัฒนธรรมของไทยเราตอไป” 

โขนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) 
โขนเด็กโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) โดยริเร่ิมของ 

ศาสตรจารย ดร.อารี สัณหฉวี จากการสังเกตการเรียนของนักเรียนของนักเรียนจะเห็นวานักเรียนชายมี

ความเบื่อหนาย ไมสนใจอยางยิ่ง เผอิญโรงเรียนมีอาจารยสอนโขนไดจึงไดแบงกลุมนักเรียนหญิงและ

ชาย นักเรียนหญิงจะใหเรียนรําตามเดิมสําหรับนักเรียนชายแยกใหมาฝกทาโขน ไดเร่ิมทดลองสอนมา

ตั้งแตป พ.ศ.2522 ปรากฏวานักเรียนชายสนใจในการเรียนโขนมาก มีความสนุกสนานและมีความ

ตั้งใจเรียนดังที่ไตรรัตน  พิพัฒโภคผล(สัมภาษณ, 8 มิถุนายน 2556) ไดกลาวถึงการเรียนการสอนวา 

“สมัยนั้นผูชายเรียนโขนผูหญิงเรียนรํา วิทยาลัยนาฏศิลปเขาสอนใหคนเปนศิลปน ผมเอามาวิเคราะห
วาผูชายชอบการเปนฮีโร โขนก็ตอบโจทยไดทุกอยาง เพราะโขนมันเกิดการสูรบกันเด็กผูชายก็ชอบ ก็มี
ตัวละครชัดเจนออกมาเลย พระราม พระลักษณ ทศกัณฐ  เชน ลิง หาวเปนดาวเปนเดือนมีอิทธิฤทธิ์ 
เวลาสอนก็สอนแบบเลาเรื่อง วิเคราะห ซักถาม อันนี้อยูในชั่วโมงเรียน ตั้งแตในอดีตก็สอนแบบนี้อยูใน
หลักสูตรสถานศึกษา ที่อ่ืนคิดวาหนาจะเปนชมรมแตไมไดจัดอยูในหลักสูตร”  
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ภาพประกอบ  15  การเรียนการสอนในชั้นประถมตน 

 

ซึ่งการแสดงโขนเปนการอนุรักษ เผยแพรศิลปะการแสดงโขนใหกับอนุชนคือบรรดานักแสดง

โขนเด็กโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) การแสดงโขนเปน

เอกลักษณแหงนาฏกรรมไทยดวยความภาคภูมิใจของรุนพี่จนมาถึงรุนนองในปจจุบัน และเปนการสืบทอด

ปลูกฝงตอไปใหโขนเด็กโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) ไดคง

อยูและพัฒนาศักยภาพของการแสดงโขนเด็กใหมีความสวยงาม ตระการตาตอไป 
 
โขนพาณิชย 
ในปจจุบันการแสดงนาฏศิลปไทยมีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต กลาวคือ ในอดีต การ

แสดงจะจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการสรางความสุนทรียะ เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธี หรืองาน

มงคลตางๆ และผูชมการแสดงก็มีกลุมเปาหมายที่จํากัด กําหนดการจัดการแสดงก็ไมเปนที่เผยแพร

โดยทั่วไป แตในปจจุบันการแสดงนาฏศิลปไทย จะเปลี่ยนไปในรูปแบบเชิงพาณิชย ซึ่งเรียกวา นาฏย

พาณิชย จากการศึกษางานวิจัยของนรีรัตน พินิจธนสาร (2553: 7) ไดอธิบายความหมายของนาฏย

พาณิชย หมายถึง การแสดงนาฏศิลปไทยที่ตองอาศัยการโฆษณา การประชาสัมพันธ การบริหาร

จัดการและการตลาด เขามามีสวนชวยเพื่อใหสัมพันธกับสภาพสังคม และเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน เปน

แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงนาฏศิลปไทยอีกทางหนึ่งที่อาจเปนการปรับปรุงองคประกอบตางๆ ของ

นาฏศิลปไทย เชน การพัฒนาเรื่องฉาก เวที แสง สี และการใชเทคนิคสมัยใหม หรือแมกระทั่งการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงนาฏศิลป และนาฏยพาณิชยแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 1)รูปแบบการ

แสดงที่ยังคงความดั้งเดิมแตนําเรื่องของการพาณิชยมาชวยเสริม (Innovate) 2)รูปแบบการแสดงที่มี

การเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเขากับธุรกิจเชิงพาณิชย (Commercialize)  
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โขนเชิงพาณิชย จะมีรูปแบบการบริหารจัดการที่แบงหนาที่ความรับผิดชอบตามแตละฝาย
หรือหนวยงานตามที่โรงละครกําหนดขึ้น ซึ่งในการดําเนินงานนั้นจะตองสามารถทํางานรวมกันและ
สัมพันธกันไดอยางดี เพื่อใหการแสดงที่ออกมาสูสายตาผูชมมีความสมบูรณมากที่สุด โดยแบงการ
ทํางานออกเปน 3 ฝาย ไดแก ฝายอํานวยการแสดง ฝายจัดการแสดง และฝายธุรการ ซึ่งการแสดงโขน
พาณิชยจะไมเนนเนื้อเร่ือง แตเปนความอลังการในเรื่องของการแตงกาย แสง เสียง อุปกรณ
ประกอบการแสดงที่สรางความประทับใจต่ืนตาตื่นใจ มากกวาเนื้อเร่ือง ระยะเวลาในการแสดงจะสั้นๆ 
ประมาณ 15-20 นาที โขนเชิงพาณิชยที่สําคัญ ดังนี้ 

 
โขนในโรงแรมหรือรานอาหาร 
ในปจจุบันการแสดงโขนมีสถานที่แสดงที่หลากหลาย เชน โรงละคร  สนามหลวงงานพระราช

พิธีที่สําคัญ  งานมงคล และงานศพ  และตามงานสมโภชตางๆ  ซึ่งการแสดงในแตคร้ังตองรอวันและ
เวลาที่จะแสดงตอคร้ังใชเวลานาน  ทําใหผูที่จบการศึกษาทางดานนาฏศิลปไทยหันไปแสดงตาม
สถานที่ตางๆที่สามารถใหคาตอบแทนที่มากขึ้น จึงทําใหผูประกอบการตามสถานที่ตางๆ มีแนวคิดที่
จะทําใหสถานที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย เพิ่มจุดสนใจ การแสดงโขนจึงเปนสวนหนึ่งทําใหเพิ่มรายได
ใหกับผูประกอบการกิจการใหมากข้ึน จึงเกิดการจางการแสดงโขนตามสถานที่ตางๆ เชน รานอาหาร 
โรงแรม ซึ่งมีผูคนที่หลากหลายเชื้อชาติเขามาใชบริการอยูตลอดเวลา  การแสดงโขนจึงเปนสวนหนึ่งที่
ดึงดูดนักทองเที่ยวหรือผูที่เขามาใชบริการตามสถานที่มีสวนรวมเขาถึงการแสดง มองเห็นถึงความ
สวยงาม ความเปนไทย ความสุนทรียะ มีความเปนเอกลักษณและความเปนศิลปะประจําชาติไทย 
นอกจากที่จะไดคาตอบแทนแลวผูแสดงไดเล็งเห็นถึงการอนุรักษ เผยแพร วัฒนธรรม ใหชาวตางชาติ
หรือคนไทยไดเห็นถึงศิลปะประจําชาติไทยที่สวยงาม  

ซึ่งจากการที่ผูวิจัยไดลงพื้นที่เพื่อไปสังเกตการณการแสดงโขนในรานอาหารและโรงแรม 
ไดแก โรงแรมโอเรียลเต็ล ลองเรือโรงแรมริเวอรซิตี้ สุภัทรา ริเวอรเฮาส สวนสามพราน และสวนอาหารสี
ลมวิลเลจ เปนตน สามารถสรุปรายละเอียดรูปแบบการแสดงโขนในสถานที่ที่เปนโรงแรมหรือ
รานอาหารนั้นไดดังนี้ 

1) เปนการแสดงที่ส้ันกระชับไดใจความทําใหดูไมนาเบื่อและแสดงในเวลาที่จํากัด การ
แสดงที่ใชจะไมมีการแสดงเปนชุดเปนตอนยาวๆ เพียงแตเปนชุดการแสดงที่ตัดตอนมาแลวแตก็ไมทํา
ใหการแสดงเสียเนื้อความสําคัญไป การแสดงที่จะเห็นไดบอยครั้งในโรงแรม สวนอาหาร และ
รานอาหาร เชน หนุมานจับนางเบญจกาย พระรามตามกวาง เปนตน การแสดงหนุมานจับนางเบญจ
กายเปนชุดการแสดงที่ไดรับความนิยมและนักทองเที่ยวจะมีความประทับใจมากกวาการแสดงในชุด
อ่ืนๆ เนื่องจาการการแสดงออกของตัวหนุมานนั้นจะแสดงตามบทบาทที่ดูจะซน ข้ีเลน คือลงมาหา  
นางเบญจกายในกลุมนักทองเที่ยวตามโตะอาหาร มาจับนักทองเที่ยวผิดคนเพราะนึกวาเปนนางเบญจกาย 
มีการกระเซาเยาแหยนักทองเที่ยวเพื่อเรียนเสียงหัวเราะ 
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2) การแสดงโขนหรือนาฏศิลปในสถานที่ที่กลาวมาจะมีเอกสารเพื่ออธิบายลําดับการแสดง

พรอมทั้งอธิบายความหมายและความเปนมาของการแสดงนั้นๆไวอยางชัดเจน มีการการอธิบายไว

หลายภาษา เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุนเพื่อทําใหนักทองเที่ยวที่ชมการ

แสดงไดเขาใจการแสดงของแตละชุดใหมากขึ้นดวย บางที่จะมีพิธีกรออกมาแนะนําการแสดงพรองทั้ง

อธิบายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แตเพื่อในเวลาที่จํากัดจึงยนระยะเวลาวางเปนเอกสารบนโตะ

อาหารแทน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดของธุรกิจที่จัดการแสดงดวย  

3) เพลงที่ใชในการแสดงสวนมากจะแลวแตนักแสดงจะจัดแบบใด ดนตรีที่ใชในการแสดง

สวนมากจะใชเปดเครื่องบันทึกเสียงเพื่อสะดวกในการใชและเก็บอุปกรณงาย  

4) การแสดงแตละชุดจะมีตนทุนแตกตางกันออกไป  เชน  ถามีงบประมาณมาก 

องคประกอบตางๆก็จะดีตามไปดวย เชน นักแสดงฝมือดี เครื่องแตงกายดี ดนตรีดี เปนตน สถาน

ประกอบการบางแหงใหนักแสดงนําเครื่องแตงกายมาเอง แตงหนาแตงตัวเอง นําเพลงมาเองเบ็ดเสร็จ 

(หรือจางมาเลนเปนชวงๆไปขึ้นอยูกับวามีนักทองเที่ยวหรือไม อาจจะไมไดแสดงประจํา)  

ถึงอยางไร การแสดงโขนในธุรกิจประเภทนี้ก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งของสถานประกอบการเพื่อ

ความประทับใจ ความสนุกสนานความเพลิดเพลินใจของนักทองเที่ยวเปนสําคัญ ประเด็นรองคือ

เพื่อใหรูวาเมืองไทยมีศิลปวัฒนธรรมเปนของตนเองนั่นเอง 

 
ตาราง 6 แสดงการเปรียบเทียบการบูรณาการโขนในอดีตกับโขนรวมสมัย 

 

การบูรณาการโขน
รวมสมัย 

(พ.ศ.2508 – พ.ศ. 
2556) 

รายละเอียด 

สถานที ่ ฉาก รูปแบบการแสดง 

โขนรวมสมัย 

(โขนกรมศิลปากร โขน 

มีการแสดงบนพืน้ดิน

กลางสนามหญา ตาม 

การประยุกตตามแบบ

โขนฉาก คือ ฉากตองม ี

ยังคงการบรรเลงหนา

พาทยประกอบการยกทพั 

ศาลาเฉลิมกรุง โขนตาม

พระราชดําริในสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ โขน

สมัครเลน และโขน

พาณิชย) 

แบบโขนกลางแปลง 

ในบางโอกาส แตสวน

ใหญจะแสดงในโรง

ละครตามแบบโขนโรง

ในและโขนฉาก 

ความสมจรงิ อลังการ

ตามเนื้อเร่ือง แตในปจจุบนั

จะมีการนําเทคโนโลยีใน

เร่ืองของฉาก แสง สี เสยีง 

เขามาเพิม่เปนเทคนิค

ประกอบการแสดง เพื่อเพิ่ม

อรรถรสในการชมมากขึน้ 

มีบทพากยบทเจรจา

ตามโขนกลางแปลง แต

มีการประยกุตนําเอา

รูปแบบการแสดงของ

โขนโรงในทีน่ําละครใน

เขามาจงึทาํใหมีการขับ

รอง และยงัคงเอกลักษณ 
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ตาราง 6 (ตอ) 

 

การบูรณาการโขน
รวมสมัย 

(พ.ศ.2508 – พ.ศ. 
2556) 

รายละเอียด 

สถานที ่ ฉาก รูปแบบการแสดง 

  ของโขนไว คือ การให

ตัวละครทุกตวัสวม

หัวโขน ยกเวนตัวพระที่

เปนมนุษยและเทพเจา

ตางๆ ตัวนางที่เปน

มนุษยและนางฟาตางๆ

ไมตองสวมหัวโขน 

ปดหนา และในปจจุบนั

จะเนนการแสดงที่

กระชับเชนเดียวกับโขน

ฉาก 

 
โขน : ส่ือวัฒนธรรมในบริบทสังคมรวมสมัย 

โขนจัดเปนการแสดงศิลปะทางศิลปะชนิดหนึ่ง ซึ่งเปนการแสดงที่มีมายาวนานตั้งแตสมัย

อยุธยาจนถึงปจจุบัน โขนไดผานชวงเวลาของสภาพสังคมที่หลากหลาย ทําใหโขนอาจจะมีการพัฒนา

ปรับเปล่ียนรูปแบบไปตามสภาพของสังคมในสมัยนั้นๆ แมโขนจะตองมีการปรับเปลี่ยนทั้งในเรื่องของ

รูปแบบการแสดง องคประกอบโขน ผูผลิตโขน ผูชมและการจัดการเรียนการสอน เปนตน แตในเรื่องที่

โขนถูกจัดเปนศิลปะการแสดงของไทยชนิดหนึ่ง หรือเนื้อหาสาระที่ส่ือผานการแสดงโขนก็ยงคงเดิมไมมี

การเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ซึ่งผูวิจัยขอแบงการอธิบายออกเปน 2 สวน คือ 1)ส่ือโขน และ2)โขนสื่อ 
 
สื่อเกี่ยวกับโขน 
โขนเปนการแสดงของไทย และเมื่อมีการแสดงโขน โขนก็ถือไดวาเปน “สื่อ” ซึ่งโขนจัดเปนสื่อ

ประเภทสื่อเพื่อความบันเทิง เมื่ออางจากแนวคิดของสื่อ ส่ือโขนเองจะประกอบไปดวยองคประกอบ

สําคัญ 4 ประการ คือ  
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1. ผูสงสาร (Sender) คือผูที่ส่ือความหมายไปยังผูรับ 

2. สาร (Message) คือ เร่ืองราวขอมูล ที่ผูสงสารตองการใหผูรับเกิดพฤติกรรมตามที่

ตองการ 

3. ส่ือหรือชองทาง (Channel) เปนตัวที่ทําใหเนื้อหาสาระ มีรูปรางลักษณะที่เหมาะสมกับ

การไปถึงผูรับสารได ในรูปแบบตาง ๆ เชน ภาษาพูด ภาษาเขียน รูปภาพ ทาทาง สัญลักษณ และ

เครื่องมือตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือ เปนตน 

4. ผูรับสาร (Receiver) ผูรับสารที่ผานมาโดยใชประสาทสัมผัส ทางใดทางหนึ่งในการรับ 

เชน ตามองดู หูรับฟง เปนตน 

 
 

     การแสดงโขน                    เนื้อหา                          พื้นที่ในการแสดง                          ผูชม 

     (ผูสงสาร )                             (สาร)                           (ส่ือหรือชองทาง)                       (ผูรับสาร) 

 

 

ภาพประกอบ  16  ความสัมพันธของแนวคิดสื่อกับการแสดงโขน 

 

จากแผนภาพจะเห็นวา การแสดงโขนเปรียบไดกับผูสงสาร ซึ่งสารนั้นก็จะขึ้นอยูกับการ
ถอดรหัสและการตีความสารของผูรับสารวาจะรับสารนั้นและไดอะไรบาง เรียกวา ปฏิกิริยาตอบกลับ 

(feedback) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความแตกตางกันของการตีความสารตามกรอบแหงการอางอิง (Frame of 

reference) หรือกรอบแหงประสบการณรวม (Field of experience) กลาวคือถาผูรับสารจากโขนเปนผู

ที่มีจริตสนใจในเรื่องศิลปะไทย ดังนั้นการที่ผูสงสารสงสารที่เปนเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะไทย ปฏิกิริยา

ตอบกลับของผูรับสาร การสื่อสารนี้จึงมีประสิทธิภาพและเกิดความบันเทิงใจ และผูรับสารที่ไมมี

ความรูหรือประสบการณในการชมการแสดงโขนมากอน ก็จะทําใหไมมีอารมณรวมกับการแสดง ไม

เขาใจในสิ่งที่ ส่ือกําลังสื่อสารออกมา ดังนั้นปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสาร การสื่อสารนี้จึงไมมี

ประสิทธิภาพและไมเกิดความบันเทิงใจในการดู ทําใหผูชมกลุมนี้มีประสบการณที่ไมดีในการดูโขน 

สงผลใหโขนไมไดรับความนิยมในวงกวาง จึงทําใหโขนรวมสมัยในปจจุบันตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ

แสดงเพื่อใหตอบสนองตอความตองการของผูชม ใหมีความเขาใจในสารงายมากขึ้นและปรับเปลี่ยนให

สารที่ส่ือออกมามีความนาสนใจ โดยพัฒนาเปลี่ยนแปลงในเรื่องขององคประกอบและรูปแบบการ

แสดงโขนเปนสําคัญ เมื่อมีผูสงสารและสารก็จะเปนตองมีที่ใหผูสงสารไดแสดงออกถึงสารนั้น โดย

ชองทางในการแสดงโขน ไดแก โรงละคร ในงานราชพิธี หรือในโขนรวมสมัยมีชองทางในการแสดงเพิ่ม 
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คือ การแสดงในโรงแรมหรือรานอาหาร โดยจุดประสงคในการแสดงโขนในแตละครั้งก็อาจจะขึ้นอยูกับ

สถานที่ในการแสดงนั้นๆดวย ซึ่งจะอธิบายโดยละเอียดในหัวขอตอไป ตอมาเมื่อมีผูสงสาร ส่ิงสําคัญที่

จะขาดไมไดคือผูรับสาร ซึ่งผูรับสารหรือผูชมการแสดงโขนในปจจุบัน ก็จะมีหลากหลายประเภทและ

หลากหลายระดับ ไมเหมือนสมัยกอนที่การแสดงโขนจะจํากัดอยูแตกับการแสดงใหเจานายชั้นสูงไดดู 

ดังนั้นจึงจะเห็นไดวาโขนจึงจัดไดวาเปนสื่อประเภทหนึ่ง ที่มีความสําคัญกับการดํารงอยูของ

ศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องจากในปจจุบันสื่อตางชาติตางๆก็ไดเขามามีบทบาทในสังคมไทย อาจจะทํา

ใหส่ือวัฒนธรรมของไทยเหลานี้ถูกลดบทบาทลง โขนจึงตองมีการพัฒนารูปแบบเพื่อใหการแสดงโขนนี้

ยังคงดํารงอยูได ทามกลางกระแสสื่อวัฒนธรรมโลกที่กวางขวางในสังคมไทย 
 
โขนกับการสื่อสาร 
จากการกลาวขางตนโขนจัดเปนสื่อประเภทหนึ่ง จึงมีองคประกอบของสื่อ ทั้งผูสงสาร สาร 

ชองทางและผูรับสาร ซึ่งในหัวขอจะขออธิบายในหัวขอของสารที่แสดงออกมาผานการแสดงโขน ซึ่ง

สารที่โขนสื่อออกมานั้นจะมีความหมายวาอยางไรขึ้นอยูกับผูรับสารวาสามารถรับสารนั้นวามีความ

สนใจในเรื่องศิลปะไทย หรือความแตกตางในแตละบุคคลนั้น ไดแก อายุ ระดับการศึกษา เปนตน หรือ

ความแตกตางที่โขนสื่อออกมาขึ้นอยูกับกระบวนการผลิต ไดแก วัตถุประสงคและเนื้อหาในการแสดง 

งบประมาณในการจัดการแสดง สถานที่ในการแสดง เปนตน กลาวคือถาโขนจัดแสดงเพื่อตอนรับแขก
บานแขกเมืองหรือชาวตางชาติ ก็จะเปนการแสดงที่เนนถึงความออนชอย ความเปนไทย เนื้อหาที่แสดง

ก็จะเขาใจไดไมยากมาก เนนใหผูชมไดซึมซับถึงความเปนไทย แตถาเปนการแสดงเพื่อความบันเทิง 

การแสดงก็จะเนนในเรื่องความอลังการ สวยงาม เนนใหผูชมเกิดความบันเทิง 

แตเดิมนั้นบทละครโขนคือเร่ืองรามเกียรติ์จะเปนเรื่องของประเทศอินเดีย ซึ่งไทยก็ไดรับแต

เพียงเคาเร่ือง จึงมาแตงขึ้นใหม ซึ่งตางออกไปจากตนฉบับเดิมของอินเดียอยูบาง พรอมกันนั้นก็

สะทอนภาพของสังคมไทย ไดอยางสอดคลองกับเนื้อเรื่องของรามเกียรติ์ ซึ่งผูประพันธไดพยายาม

สรางบรรยากาศของรามเกียรติ์ใหเปนไปตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมของไทย เชน กิริยามารยาท

ของตัวละครในเรื่องทุกตัว ก็ลวนถายทอดเอาแบบอยางกิริยามารยาทของคนไทยไปสวมใหทั้งสิ้น 

สังคมชาวบาน ชาวเมือง และชาววัง ไดรับการถายทอดมาสูรามเกียรติ์ทั้งหมด แมกระทั่งศิลปกรรม 

ปราสาทราชวัง ราชรถ สุดทายถึงการแบงหนาที่ตามระเบียบแบบแผนทางราชการอยางสมัย

สมบูรณาญาสิทธิราชย ก็ลวนแบงออกตามลักษณะการปกครองแตดั้งเดิมมากอน (กอบกูล  รุงเรืองศรี. 

2547: 23) โดยอธิบายไดดังนี้  
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โขนสื่อถึงคติความเชื่อ  
ชนชั้นปกครองของไทยที่ดํารงสถานะแหงการเปนผูปกครองและมีผูอยูใตปกครองของตนนั้น

อาจกลาวไดวา คําสอนทางดานศาสนาตามคติไตรภูมิพระรวงที่แตงในสมัยพระยาลิไท ที่กลาวถึง ผล
บุญของการทําความดี การรับผลของการกระทําหากทําชั่วตองตกนรกและการอยูใตการปกครองที่ดี
นั้น ตองเชื่อฟงชนชั้นปกครอง และเมื่อหลักศาสนาพุทธเผยแพรเขามาสูวิถีชีวิตของชนทุกระดับมากขึ้น 
การประพฤติปฏิบัติเลื่อมใสในศาสนาและการยอมรับในสถานภาพของตน ยอมงายตอการปกครอง 

ทั้งนี้โดยมีประเพณีพิธีกรรมตางๆเปนเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของไพรฟาตางๆ  โดยงาน
ประเพณีพิธีกรรมลวนมีดนตรี และมหรสพเปนสวนหนึ่งของพิธีเพื่อความถูกตองครบถวน และการ
สมโภชเฉลิมฉลองเพื่อสรางความสนุกสนานแกผูรวมงานคติความเชื่อทางศาสนากับงานประเพณีที่มี

การฉลองที่มีเครื่องดนตรีหรือฟอนรําจึงเปนสวนประกอบที่มาคูกัน (ภัทราวดี ภูชฎาภิรมย. 2550: 16)  
คติความเชื่อทางศาสนายังสัมพันธกับสถานภาพของชนชั้นปกครองที่มีพระมหากษัตริย

ปกครอง ผานการแสดงไดแก ดนตรี โขน หนัง นับต้ังแตสมัยอยุธยาที่พระมหากษัตริยทรงดํารงอยูใน
ฐานะสมมุติเทพ ฉะนั้นพระราชพิธีหรือการปฏิบัติตอพระมหากษัตริยยอมแตกตางจากคนทั่วไป อีกทั้ง

คติความเชื่อศาสนาจากอินเดียที่ เกี่ยวของเทพเจาและความศักดิ์ สิทธิ์ลวนถายทอดผานทาง
วรรณกรรม การแสดงในพระราชสํานักเพื่อสะทอนถึงบุญบารมีส่ิงแสดงถึงฐานะของพระมหากษัตริย
ลวนตางสงวนไว พระองคที่เปนเครื่องราชูปโภคเทานั้น แมแตวัฒนธรรมการแสดงหรือดนตรีก็ตองมี
แบบแผนที่เปนมาตรฐานตามจารีต มหรสพการแสดงที่เกี่ยวของกับเทพเจาและความศักดิ์สิทธิ์ของ

ศาสนาพราหมณฮินดูและสะทอนถึงฐานะที่สูงสงของพระมหากษัตริยคือ โขนและหนัง อีกทั้งยังเปน
เครื่องราชูปโภคดวย โดยทั้งโขนและหนังเลนเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์เพราะเปนคติความเชื่อเทพเจาของ
ศาสนาพราหมณฮินดูและปรากฏคติความเชื่อนี้ แพรหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวย  รามเกียรติ์
เปนเรื่องราวเกี่ยวกับพระนารายณที่อวตารลงมาเพื่อชวยเหลือมวลมนุษยใหหลุดพนจากความทุกข

เข็ญ ฉะนั้นในตัวเนื้อเร่ืองจึงเปนการชวยดํารงสถานภาพของพระมหากษัตริยที่เปนชนชั้นปกครองให
ถูกตองตามหลักศาสนา 

 
โขนกับการสื่อสารในรูปแบบการเมืองการปกครองของไทย  
ที่ปรากฏในเรื่องรามเกียรติ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแฝงอยู การแสดงโขนจึงสามารถ

สะทอนใหเห็นและไดรับรูถึงรูปแบบการเมืองการปกครองของไทย รูปแบบการเมืองการปกครองไทยแต
เดิมนั้นเปนแบบจตุสดมภ โดยที่ตําแหนงเสนายักษในกรุงลงกา ประกอบดวย เสนายักษสองตัว คือ 

มโหทรตนหนึ่ง ซึ่งดํารงตําแหนงสมุหกลาโหม และปาวนาสูร อีกตนหนึ่ง ซึ่งดํารงตําแหนงสมุหนายก 
และมียักษเสนา 4 ตัว ตัวที่นั่งหลังโหทรนั้นคือ แมทัพทั้ง 4 สวนยักษเสนาอีก 4 ตัวที่นั่งหลังปาวนาสูรนั่น 
คือ จตุสดมภ ถาโขนโรงใหญจะมีเสนาอื่นๆ เพิ่มเติมเขามาขางหลังแตถึงจะเปนโขนโรงเล็กอยางไรก็
ตองเสนา 6 คน เพราะถายทอดเอามาจากกระบวนการปกครองของไทยโบราณ 
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ภาพประกอบ 17 ฉากโขนทีแ่สดงถึงการทีผู่มีบรรดาศักดิ์ต่ํากวาจะตองใหความเคารพและนัง่ต่ํากวา 

 ผูที่บรรดาศักดิ์สูงกวา 

 

 ที่มา: http://siamnaliga.com 

 

 โดยหลักแลวเรื่องรามเกียรติ์ยังแสดงถึงคติธรรมวา ธรรมะจะชนะอธรรม แตอยางหนึ่งที่

ควบคูมา คือ อํานาจบุญญาธิการขององคพระมหากษัตริยที่เปนองคเทพอวตารซึ่งตรงกับลัทธิการ

ปกครองของบานเมืองเราในขณะนั้น ที่เชิดชูพระมหากษัตริยเปนดั่งสมมุติเทพกุศโลบายในเรื่องของ

การปกครองที่ใชวรรณคดีชั้นสูงนี้เผยแพรไปทั้งเมืองดวยนาฏศิลปชั้นสูงอยางเดียวกัน คือ โขน 

นอกจากนั้น โขนยังมีการฝกอาวุธและการใชอาวุธ ซึ่งมาจากการทหารของไทยแตโบราณมีการออกรบ

และมีกองทหารเพื่อปองกันประเทศ 
 โขนกับการประกอบสรางมารยาทแบบไทย 
 นาฏศิลปไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งโขนนั้น นอกจากจะเปนศิลปะอยางหนึ่งแลว ยังเปนทางที่

เด็กจะไดปฏิบัติกิริยามารยาทอยางไทย ซึ่งกิริยามารยาทของเยาวชนไทยในสมัยปจจุบันจะลุกนั่งแบบ

ไทยก็ไมสะดวก ถานั่งกับพื้นก็ตองนั่งขัดสมาธิ หากนั่งพับเพียบแลวก็นั่งไมไดนานเพราะปวดขาหรือ

ปวดเขา การแสดงความเคารพแบบกราบไหวก็ทําได อยางแข็งกระดาง เมื่อไดมาฝกหัดโขนแลว การ

ทรงตัว การจะเดินจะเหิน นั่งลุกก็รูสึกวางดงามขึ้นกวาที่เคยเปน  
 



97 

     
                

ภาพประกอบ 18 การปฏิบัติกิริยามารยาทแบบไทย (ซาย)   การฝกหดัโขน (ขวา) 
 

 ในการฝกหัดโขนทารําของตัวพระ ตัวนาง และเทวดานั้น วัตถุประสงคของทารําก็เพื่อใหผูรํา

มีวินัย กลาวคือ ทารําของมนุษยผูชายและเทวดาจะแสดงถึงความสงาผาเผยความองอาจกลาหาญ 

และความนอบนอม ซึ่งเปนมารยาทอันดีของสังคมไทย สวนทารําของตัวนางก็แสดงความสงบเสงี่ยม 

ความออนหวาน และความนอบนอมเชนเดียวกัน 

 
โขนกับการจัดระดับชนชั้นทางสังคมของไทย 
สังคมไทยจะใหความสําคัญในเรื่องของชนชั้นทางสังคม กลาวคือ ส่ิงใดที่ถือวาเปนของ

พระมหากษัตริย สงวนไวเพื่อผูมียศถาบรรดาศักดิ์เทานั้น ส่ิงนั้นคนธรรมดาก็จะไมมีโอกาสไดใกลชิด 

ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริยเปนหัวใจสําคัญยิ่งที่จรรโลงใหเกิดความตอเนื่องของศิลปวัฒนธรรมไทยใน

ฐานะผูอุปถัมภและผูนําการสรางสรรคศิลปะในอดีต แมหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองป พ.ศ.2475 

ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติตองยายไปอยูในความดูแลของรัฐบาลภายใตกรมศิลปากรก็ตาม ผูบริหาร

งานดานนี้และผู สืบทอดศิลปวัฒนธรรมสวนหนึ่งก็สืบสายมาจากวงการศิลปนเดียวกับสมัย

สมบูรณาญาสิทธิราชยและยังคงสํานึกในความเกี่ยวพันเชื่อมโยงสถาบันพระมหากษัตริยอยูมาก 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศบางพระองคยังเปนองค

อุปถัมภที่ สําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย  และไดทรงสงเสริมใหมีการเผยแพรการสืบทอดทั้ง

ศิลปวัฒนธรรมที่เปนแบบแผนของชาติ (Classical) และที่เปนของทองถิ่นในชนบทตางๆดวย (มัทนี รัตนิน. 

2533: 74) เชนเดียวกับในอดีต โขน เปนเครื่องราชูปโภค คือเครื่องใชสอยในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของ

พระราชามาแตแรกเริ่ม โขนจึงมีกําเนิดไมใชการแสดงเพื่อความบันเทิงเริงรมยของสามัญชน  ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของอันโตนิโอ กรัมซ่ี (Antonio Gramsci) ที่ใชแนวคิดเรื่อง อํานาจครอบงํา 

(Hegemony) เพื่อเผยแพรใหเห็นความพยายามของชนชั้นนําผูที่มีอํานาจที่จะครอบงําและผลิตซ้ํา

วัฒนธรรมที่ตนพึงประสงค ความคิดเรื่องการครองอํานาจนําของกรัมชีไดใหความสําคัญกับเร่ือง 
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"อุดมการณ" (Ideology) โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใชเปนแนวทางในการทําความเขาใจเกี่ยวกับ

แนวคิดเรื่องของ "โครงสรางสังคมสวนลาง และสังคมสวนบน" (Base/Super Structure) 

ซึ่งจากการคนเอกสารและสัมภาษณสามารถสรุปลักษณะความเปนศิลปะชั้นสูงของโขน     

ไดดังนี้ 

1) เร่ืองที่ใชเลนโขนคือเร่ืองรามเกียรติ์ ซึ่งแปลวา เกียรติของพระราม พระนารายณอวตาร

ลงมาเปนพระรามเพื่อปราบยุคเข็ญ เปรียบดังพระราชา การแสดงโขนคือการแสดงเกียรติของ

พระมหากษัตริยไทย คือการแสดงที่เกี่ยวของกับพระราชา พระราชาของไทยเรียกวาพระราม ซึ่งเปน

หนอเนื้อของพระนารายณ ซึ่งการแสดงโขนคือการแสดงที่เปนเกียรติของพระราม ซึ่งหมายถึงเปน

เกียรติตอพระมหากษัตริยไทยดวยเชนกัน มีการแสดงนี้เปนเกียรติกลับสงขึ้นสวรรค เปนธรรมเนียม 

เปนลัทธิ (Form Function Meaning) (สุรพล วิรุฬหรักษ. 25 มีนาคม 2556: สัมภาษณ) 

2) ผูที่ฝกหัดโขนเริ่มมามีแตผูมีบรรดาศักดิ์ คนสามัญจะฝกหัดโขนไมได เพราะ

พระมหากษัตริยทรงถือวา โขนถือเปนราชูปโภคสวนพระองค  

3) ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงพระราชทานพระ

บรมราชานุญาติใหเจานายและขุนนางผูใหญสามารถฝกหัดโขนได โดยไมทรงจํากัดสําหรับเปนการ

แสดงเฉพาะราชสํานักอีกตอไป โขนของเจานายและขุนนางดังกลาวนี้ เรียกวา “โขนบรรดาศักดิ์” 

รวมทั้งไดมีการฝกหัดโขนใหพวกลูกทาสและลูกหมู ซึ่งเปนผูที่สังกัดกรมกองตาง ๆ ตามวิธีควบคุม

ทหารแบบโบราณ ซึ่งการฝกหัดทาสใหเลนโขนจะเปนในลักษณะของการรับใชนายอยางหนึ่ง เชน การ

เลนกระบี่กระบอง ซอมอาวุธใหนาย หรือไปเลนโขนประชันใหกับนาย ซึ่งนายจะคอยดูการแสดงเพียง

เทานั้นไมไดเลนดวย 

4) โขนเปนการแสดงของราชสํานักที่คนดูเกือบทั้งหมดเปนคนชั้นสูงในกรุงเทพฯ ซึ่งสามัญชน

จะไดดูโขนละครก็เฉพาะในงานบุญและงานศพ  

5) การแสดงออกทางทาทางของโขน เอามาจากจารีตประเพณีในวัง ไดแก การหมอบ

คลาน การคลานเขา การถวายบังคม การใชคําราชาศัพท  

แตตอมาชวงปลายสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 โขนเสื่อมลง เนื่องจากมีประกาศให

เจานายตางๆสามารถมีคณะโขนได จึงทําใหเกิดการแขงขันกันทางสังคม คนเลยไมมองคุณคาของโขน

ที่เปนศิลปะชั้นสูง ที่เปนของราชูปโภคกลายเปนธุรกิจ และเมื่อกอนคนชนชั้นสูงเทานั้นที่ไดหัดโขน แต

ในสมัยนั้นเจานายยังมีการนําลูกทาสของตนเองมาฝก ก็ทําใหใครก็ฝกโขนไดมองภาพของโขนต่ําลง 
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ดังนั้นการอธิบายถึงโขนในฐานะศิลปะประจําชาติไทย จึงจะถูกนําเสนอออกมาในรูปแบบ

ของความคิดและความเชื่อถือ ของคนไทยที่มีตอศิลปะการแสดงโขนวาเปนศิลปะประจําชาติไทย เปน

การแสดงที่สามารถแสดงถึงเอกลักษณของความเปนชาติไทยได ทั้งนี้เนื่องมาจากระยะเวลาในการ

ดํารงอยูของโขนในประเทศไทยที่มีมายาวนานจนเปนที่เขาใจวาโขนเปนศิลปะประจําชาติไทย และโขน

ถูกนําเสนอมาออกมาในรูปแบบที่ส่ือถึงเอกลักษณความเปนไทย ไดแก ความออนชอย ความประณีต

ในการจัดการแสดง หรือเนื้อหาในการแสดงตางๆก็เกี่ยวกับความเชื่อของคนไทย เชน ความเชื่อในเรื่อง

ธรรมะยอมชนะอธรรม หรือความเชื่อในเรื่องของเทพเจา เปนตน และเมื่อมีงานพิธีสําคัญๆ โขนจะถูก

เลือกใหเปนหนึ่งในการแสดงมหรสพในงานนั้น เนื่องจากโขนเปนศิลปะการแสดงชั้นสูง ที่มีความวิจิตร

อลังการ ดังนั้นเมื่อสัมภาษณนักวิชาการที่คลุกคลีกับโขนมาเกือบตลอดชีวิต จึงใหความคิดไปทาง

เดียวกันวา “โขนเปนศิลปะประจําชาติ”  ดังคํากลาวที่วา โขนไดรับการยกยองเปนศิลปะประจําชาติ 

เนื่องจากโขนเปนนาฏกรรมที่มีความงดงาม (สมศักดิ์ ทัดติ, สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2555) มีความ

ประณีตบรรจงซ่ึงเปนเอกลักษณของชาติไทย ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานะของโขนในฐานะศิลปะ

ประจําชาติของไทยกลาววา “ปจจุบันโขนเราก็ยังรักษาเกณฑระดับที่ดีไวในระดับหนึ่งแลวก็สูงแลว
คุณคาตางๆนี้ก็คิดวานาจะเปนศิลปะดั้งเดิมโบราณถาจะเรียกวาเปนประจําชาติแลว ที่อ่ืนสูเราไมไดไม
วาจะกระบวนการทารํา กระบวนการรบ ทาทางที่สวยงามแลวกระบวนการแตงกายอะไรก็แลวแตสูเรา
ไมได”  (ประสิทธิ์ ปนแกว. 21 มีนาคม 2555: สัมภาษณ) ในปจจุบันก็ยังคงธํารงอยู เนื่องจากโขนถือวา

เปนศิลปะประจําชาติ ดังที่นักวิชาการเกี่ยวกับโขนทานหนึ่งกลาววา “โขนไมใชวัฒนธรรมของชาติ แตโขน
เปนมรดกของชาติเลย ถาเปนวัฒนธรรมมันสั้นไป” (จตุพร รัตนวราหะ. 2 มีนาคม 2555: สัมภาษณ) 

 

 
 

ภาพประกอบ 19 ประติมากรรมการแสดงชักนาคดึกดําบรรพ ในสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งแสดงออกถึง 

 ความอลังการ สวยงามของศิลปวัฒนธรรมไทย 
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องคประกอบของโขนในบริบทสังคมรวมสมัย 
จากที่ไดกลาวในบทที่ 2 เกี่ยวกับองคประกอบของโขน ซึ่งในบทที่ 4 นี้ เนื้อหาองคประกอบ

ของโขนจะมีความแตกตางกัน เนื่องจากในบทที่ 2 จะเปนการนําเสนอ ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของ

โขนที่เปนพื้นฐานทั่วไปและเปนขอมูลองคประกอบในอดีต แตในบทที่ 4 จะเปนการนําเสนอ

องคประกอบของโขนที่เกิดขึ้นในบริบทสังคมรวมสมัย (พ.ศ.2475 – พ.ศ. 2556) ซึ่งจะมีการเปลี่ยนไป

จากองคประกอบโขนในแบบเดิม ซึ่งในบางองคประกอบจะเปนในลักษณะของการปรับตัวเพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูชม หรือมีการปรับเพื่อใหเกิดการอนุรักษโขนในรูปแบบเดิมไว 
 
เรื่องสําหรับเลนโขน 
เร่ืองที่ใชสําหรับเลนโขนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันคือเร่ืองเกี่ยวกับรามเกียรติ์ แตปจจุบันไดมี

การดัดแปลงเพื่อใหเขากับยุคสมัย ดังที่พัชรา บัวทอง (18 มิถุนายน 2556: สัมภาษณ)  กลาววา “เนื้อ
เร่ืองของรามเกียรติ์ ที่ใชเปนตนฉบับการแสดงโขน โดยมีพื้นฐานมาจากรามายณะเปนตนฉบับ แลว
เราก็มีกวีทานอื่น ๆ ทีมีความรูความสามรถในการประพันธ ก็นํามาแตกแขนงใหมากข้ึนหรือแตกตาง
ไปจากรากฐานรามายณะ จึงมีแบบของไทยที่คอนขางชัดเจน ในเนื้อเร่ืองหรือเนื้อความของรามเกียรติ์
ไทย เราจะมีการสอดแทรก ไมวาจะเปนปรัชญา วิถีชีวิตเขาไปอยูในเรื่องของรามเกียรติ์ สวนใหญอยู
ในรัชสมัยที่  1 และ 2 พอมาถึงรัชกาลที่ 6 ก็ไดมีการปรับใหมันทันสมัยมากขึ้น เนื่องจากเรามีการ
ติดตอกันชาวตางชาติมากขึ้น” 

รามเกียรติ์เปนเรื่องของจารีตประเพณี มีวัฒนธรรมแฝง คติเตือนใจ รามเกียรติ์นี้ไทยรับมา

จากอินเดีย แตพระมหากษัตริยของไทยทรงนํามาดัดแปลงและพระราชนิพนธข้ึนใหม ใหสอดคลองกับ

วัฒนธรรมไทย โดยเปนไปตามจารีตประเพณี  คําสอน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และสอดแทรกคติ

เตือนใจ เชน การเคารพผูอาวุโส และคติสอนใจที่สําคัญคือ เร่ืองธรรมะยอมชนะอธรรม  
 

บทแสดงโขน 
บทในการแสดงโขนที่มีใชในปจจุบัน ไดแก บทแสดงโขนของรัชกาลที่ 1 บทแสดงโขนของ

รัชกาลที่ 2 และบทแสดงโขนของรัชกาลที่ ซึ่งบทที่ใชในการแสดงโขนในแตละรัชกาลจะมีลักษณะ

แตกตางกันไป แตบทแสดงโขนที่นิยมนํามาใชในการแสดงโขนมากที่สุด คือ บทแสดงโขนของรัชกาลที่ 

2 จากการสัมภาษณประสาท ทองอราม จตุพร รัตนวราหะ และรัจนา พวงประยงค สามารถอธิบาย

ลักษณะของบทแสดงโขนของแตรัชกาลไดดังนี้  

บทแสดงโขนของรัชกาลที่ 1 เปนบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ที่มีความละเอียดมาก เหมาะ

สําหรับใชอาน ใชศึกษา เปนเหมือนแมแบบของบทแสดงโขนในสมัยตอมา เชน เนื้อหาที่กลาวถึงการ

ยกทัพ ก็จะมีเนื้อหาจํานวนมาก และบทรัชกาลที่ 1 จะเปนวรรณคดี ไมมีการใสเพลงบรรจุเพลง ซึ่งทํา
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ใหการที่จะนําบทแสดงโขนของรัชกาลที่ 1 มาใชในการแสดงโขนนั้นไมเปนที่นิยม ตอมาบทแสดงโขน

ของรัชกาลที่ 2 ไดมีการบรรจุเพลงและยอเนื้อเร่ืองใหกระชับมากขึ้น ดังนั้นจึงเหมาะกับการนํามาแสดง

เปนมหรสพ บทที่ใชในการแสดงโขนจะนิยมเลนของรัชกาลที่ 2 แตจะมีบางครั้งที่จะใชบทของรัชกาลที่ 

6 ซึ่งจะมีการใชคําแปลกออกไป ทําใหตัวแสดงตางๆก็จะแปลกออกไป เหตุที่นิยมเลนบทรัชกาลที่ 2 

เนื่องจากวาเนื้อหาเขาแตกะทัดรัดไดความแลวก็ตีบทงายพูดงายๆวาสมบูรณ แตบทของรัชกาลที่ 6 ก็

นํามาจากบทของรัชกาลที่ 2 แตมีการปรับเปลี่ยนบาง เชน ในบทของรัชกาลที่ 6 จะมีความรุนแรงมาก 

ดังเชน ตอนที่พิเภกไปขอโทษ ทศกัณฐก็วาเราขาดกัน แลวจับหัวชฎาดึงออกมาเลย พิเภกก็เลยหัวโลน 

บทโขนที่ใชอยูในปจจุบัน สวนมากก็จะดัดแปลงมาจากบทในสมัยกอน คือบทแสดงโขนใน

อดีตเปนบทเจรจาซึ่งสวยงามมาก ไมตองมีเนื้อรองเลยทั้งเรื่อง ไมมีกลอนแปดสําหรับบทเลย มีแตบท

รายยาว บทกาพยยานี 11 กาพยฉบัง 16 พอมาถึงรัชกาลที่ 2 ไดมีการรวบรวมบทมาทําเปนรามเกียรติ

เปนสมบัติของรัตนโกสินทร จึงทําเปนกลอนแปดไว และก็นํากลอนแปดมาแตกใหเปนบทเจรจามาใช

เปนบทละครรายยาวโดยใชเปนตอน ๆ โดยไมไดนํามาใชทั้งหมด  

ในปจจุบันบทที่ใชในการแสดงโขนก็จะแตกตางกันไปตามโอกาสที่ใชในการแสดง ดังที่มณี

รัตน  มุงดี (10 มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) กลาวถึงความเปลี่ยนแปลงของบทที่ใชเลนโขนในปจจุบัน

วา “บทที่ใชในการแสดงโขนจะมีความแตกตางกัน ดวยระยะเวลาหรือรูปแบบการแสดงจะเปลี่ยนไป

อาจจะทําใหดูกระชับใหเร็วขึ้นใหเหมาะกับยุคสมัยนี้ เขาก็อาจจะมาทําบทใหม เชน การทําเพลงใหม 

หรือการพากเจราทําใหกระชับหรือสนุกมากขึ้น และตัวบทพากยเจรจาอาจะปรับใหเขากับยุคสมัยนี้

มากขึ้น อาจจะมีการสอดแทรกเหตุการณในยุคสมัยนี้เขาไปดวย เขาเรียกวาใหดูรวมสมัยมากขึ้น แตก็

ยังคงอนุรักษของเกา แตหมายถึงวาทําไปเพื่อใหคนดูยุคใหม ๆ อาจจะมีชวงมุขตลกสอดแทรก” 

สอดคลองกับ ที่กลาววาพัชรา บัวทอง (18 มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) “บทที่ใชในการแสดงโขนจะมี
การเพิ่มเติมเขาไปอยางเหตุการณทีทันสมัยก็นํามาสอดคลอง เชนเหตุการณ ก็จะนําเขามา และก็จะมี
สํานวนดวย…” ซึ่งเทคนิคการนําเหตุการณปจจุบันมาใสในบทโขนนั้นเกิดจากอาจารยเสรี หวังในธรรม 

ซึ่งเปนผูเขียนบทในปจจุบัน (สมเจตน ภูนา. 18 มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) 

และเกษม ทองอราม (27 มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) กลาววา “ความแตกตางของบทที่ใช
คืออยูที่คนทําบทซึ่งมีหลายคนแตละทานแนวการเขียนบทไมเหมือนกัน ตางกันโดยสิ้นเชิงปจจุบันคือ
เปนการศึกษามาก แลวคนดูเร่ิมเอาทางวิชาการมาจับ ซึ่งแตกตางสมัยกอนแนนอนเมื่อกอนรามเกียรติ์
เลนทีละตอน บทพระราชนิพนธไมคํานึงถึงวาของใคร อันไหนที่ดีก็จับมาใส เชน บทของกรมศิลปากร
พระรามตามกวางเนื้อรองพระรามตามกวางไมวาจะเปนกวางทองแขกไซแตมีการปรุงบทในนั้นหนอยๆ 
หรือ ทศกัณฐแปลงเปนฤษีแดงนั้นคือบทพระราชนิพนธของ รัชกาลที่ 6 ที่กรมศิลปากรหยิบเอามาใส
แตเนื้อเร่ืองเนื้อหาเปนการแสดงของบท รัชกาลที่ 1 อยูที่คนทําบทจะหยิบเอามาและเหมาะสม ไมได
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บอกวาเอามาจากที่ไหน และก็เขียนวาจากกรมศิลปากรปรับปรุง ศรนาคบาศของ รัชกาลที่ 1 เปน
อยางนี้ รัชกาลที่ 6 เปนอยางนี้ รัชกาลที่ 2 เปนอยางนี้ไมเหมือนกัน เพราะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา” 

ปจจุบันเรื่องที่ใชในการแสดงโขนยังคงใชเร่ืองรามเกียรติ์ แตจะมีการดัดแปลง ปรับเปลี่ยน
เนื้อหาตามเหตุการณปจจุบัน ดังที่รัจนา พวงประยงค (26 เมษายน 2556: สัมภาษณ) กลาววา “…ถา
ไดไปอานดู จะรูจักการนําเสนอ จะรูจักการหยิบส่ิงที่ดีที่สุดเอามาใช แตการพากย บางทีก็ตองใช
เหตุการณปจจุบันมาเปน Joke สักนิดนึง ปรับได เพิ่มได นี่เปนเทคนิค”  

ซึ่งบทที่ใชในการแสดงโขนของศาลาเฉลิมกรุงจะมีขอแตกตางจากโขนกรมศิลปากร เนื่องจาก

โขนศาลาเฉลิมกรุงจะเปนโขนที่เนนเพื่อการทองเที่ยว จึงเนนการแสดงเพื่อความบันเทิง ดังที่จรัญ พูนลาภ 

(27 มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) กลาววา “การทําบทเราตองดูแนวคิดเขากอนแนวคิดเขา เพื่อให
ตางชาติไดชม เขาสรางดึงตางชาติ แลวคอนขางที่จะเลนเวลาจํากัด 1 ชม.คร่ึง โขนศาลาเฉลิมกรุงไมมี
เร่ืองโขนโรงในเขาไปผสมไมมีบทรองมีแคพากยเจรจาอยางเดียว คอนขางที่จะนอยไมมีการพากยยืด
ยาว พอเพียงใหรูปฏิกิริยาของตัวละครเทานั้นเอง การพากยโอ พากยชมดง จะมีนอย เปนมาตรฐานก็
จะใช 4 คํา เฉลิมกรุงบางครั้งพากยคําเดียว เนนที่การดําเนินเรื่องมากกวา แลวเอาเทคนิคสมัยใหมเขา
มาผสม มีการฉายอานิเมชั่นเขาไป ภาพจิตกรรมเขาไป เปนการเลาเร่ืองบางชวงโดยที่ไมใชการแสดง
เพื่อใหเร็ว”  

เพลงหนาพาทยประกอบการแสดงโขน 
จตุพร รัตนวลาหะ (20 เมษายน 2556: สัมภาษณ) ไดอธิบาย “วาโขนแตกอนไมมีรอง เปน

เพลงหนาพาทย ตอมาจึงนําเอาคํารองของละครมาใช และมาปรับใสเนื้อใหมาเปนแบบโขน ยุคหลัง
ธนิต อยูโพธิ์ ไมนิยมนําเพลงหนาพาทยมาใชเพราะรายละเอียดเยอะ ยุคหลังจึงไดมาปรับเปนเพลงใน
รูปแบบใหม แลวใหตัวแสดงโขนออกทา ตอมาในหลวงมีนโยบายรวบรวมเพลงหนาพาทยตางๆ
เนื่องจากกลัวจะสูญหายไป เพลงที่สูงที่สุดของโขนที่จะใช และตองเปนโขนตัวยักษ นั้นคือ เพลงองค
พระพิราพ จึงมีการนําเพลงมาตอ จนถึงปจจุบันมีคนสืบสานตอเพลงนี้รวมทั้งสิ้น 3 รุน” และมณีรัตน  

มุงดี (10 มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) ไดกลาว “เพิ่มเติมในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
เพลงตาง ๆ ที่ใชในการแสดงโขนวา อาจจะใชเพลงเดิมแตส้ันลงหรือ อาจจะเปลี่ยนเพลงไปเลยก็ได 
ลักษณะการแสดง อาจจะใชเชิดเดินทางรวดเร็วกวา ก็คือมากกวาจะเปนเพลงชา ๆ การปรับเปล่ียนก็
เพื่อใหกระชับ ตัวไหนที่ไมสําคัญก็อาจจะใชเพลงเพื่อใหดูกระชับข้ึนและเพลงก็ไมไดมีการแตงใหมแต
อยางใด แตจะใชเพลงเดิม เพียงแตจะเลือกใชเพลงที่ส้ันกวาเดิม หรือเพลงที่เปนประเภทเดียวกันหรือ
มีความหมายเหมือนกัน  ก็เพื่อใหมันกระชับ เขากับสมัย เพราะสมัยกอนอาจจะตองใชเวลานาน  2-3 

ชั่วโมง แตในสมัยนี้ลดเวลาลงใหเหลือ ประมาณ 2 ชั่วโมง แตยังคงความประณีตในการแสดงอยู และ
เนนใหเหมาะกับยุคสมัย” 



103 

โขนจะมีลักษณะเดนประการหนึ่งคือผูแสดงโขนจะตองมีคนพากยบทแทน สวนผูแสดงจะออก

ทาทางตามคนที่พากย “สมัยกอนรองแคนี้ไมมีรองแลว…คนพากยบอกเนื้อ นักรองๆตาม พอหมดก็สง
เพลง กําหนดเพลง แลวแตนักรองจะรองเพลงเขามา” (เกษม ทองอราม. 27 มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) 

คนพากยจะสําคัญที่สุดในองคประกอบของโขน กับรูปแบบของการแสดงสมัยกอนโขนหนาจอ

จะเปนหลัก วงปพาทยตองขึ้นกับคนพากยคนเจรจา รายละเอียดคนพากย คนเจรจาเปนคนกําหนด 

กําหนดกระทั้งผูแสดงดวย กําหนดเวลาดวย กําหนดกระทั้งคุณออกไปขางนอกแลววาจะตองปฏิบัติ

อยางไรบาง แตศักดิ์ของโขนจะบอกกันเดี๋ยวนั้น ก็คือ บอกตรงนั้นก็ทําเดี๋ยวนั้นเลย ซึ่งปจจุบันนี้ไมคอย

ไดใชกันแลว มีคําวาผูกํากับเขามาแทนที่ ซึ่งอดีตวงจรของโขนก็คือคนพากยคนเจรจาเปนหัวใจ

หลักการแสดงทั้งหมด ซึ่งนี้เปนความแตกตางระหวางอดีตกับปจจุบัน 

 
ทาโขน 
ทารําหรือนาฏศิลปของไทยนั้น เปนการประดิษฐข้ึนใหเห็นงามดวยความคิดฝนเปน

จินตนาการ ทารําของโขนละครไทยจึงเปนอยางวิถีแหงกวีหลักการในเรื่องศิลปะของไทยเราเปนเรื่องที่

ควรพิจารณานํามาศึกษาในดานจิตใจหรือเจตนารมณ แลวจะมีความเขาใจ และเมื่อเกิดความเขาใจ

แลว ก็จะซาบซึ้งในรสของศิลปะเปนอยางดี ศิลปะของไทยนั้นหลายอยางหลายประการเราเลียนมา

จากธรรมชาติ โดยเฉพาะทารําหรือนาฏศิลปไทยเลียนมาจากกิริยาทาทางของคนและสัตวบางทาเลียน

มาจากธรรมชาติ แตเมื่อเราเลียนมาแลวเราเอามาประดิษฐ ใหเปนศิลปะที่งดงามตามลีลาทารํา และ

เยื้องกรายใหเขากับทวงทํานองขับรองและดนตรี ตัวละครซึ่งจะแสดงในบทที่เปนยักษการรําทายักษ
นั้น ผูแสดงตองไดรับการฝกหัดใหรําทายักษที่เรียกวา “แมทา”  ดังที่จรัญ พูนลาภ (27 มิถุนายน 2556: 

สัมภาษณ) กลาวเกี่ยวกับแมทายักษวา “แมทายักษ อดีตมีแมทาเบื้องตน คือ แมทาไหวครู  1 ทา เรา
ไมถือเปนทา 1 หรือทาอะไร แลวก็มีแมทาปลีกยอยอีก 5 ทา แมทาหลัก 1 ทา ก็คือแมทาที่เร่ิมไหวครู 
หรือเร่ิมถวายบังโคมตอหนาพระมหากษัตริยก็เราก็จะเรียกเองวาแมทาธรรมดา และก็ทา 1-5 ไมไดมี
ชื่อจํากัด ซึ่งแมทายักษ ปจจุบันบางคนเอาไปผนวกกันกลายเปน 6 ทา ก็คือเอาอันนี้ไปรวมแมทา 1-5  

แมทาไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเปนทาพื้นฐานที่เอาไปแตกหนอแตกยอดเขาไปใสในการแสดง 
ไมวาคุณจะทําอะไร ก็ตองเอาแมทาตรงนี้เปนหลัก ในการแตกหนอแตกกานออกไป”  

 

 

 

 

 



104 

ตัวละครซึ่งจะแสดงในบทที่เปนตัวลิง ผูแสดงตองไดรับการฝกหัดใหรําแมทาลิงดังที่สุรัตน 

เอี่ยมสะอาด (10 มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) กลาวเกี่ยวกับแมทาลิงวา “แมทาโขนลิง เร่ิมต้ังแตนั่งไหว
เปนตนไป เปนทาทีสําหรับการฝก ครูเขาเปนคนประดิษฐไว 7 ทา แตเวลาเลนจริงก็เลนไดไมหมด           

ทุกทา  มีทา การตั้งวง  การสรอยจีบ  การจีบอก  ผาลา เปนตน” 

เจตน ศรีอ่ัมอวม (26 เมษายน 2556: สัมภาษณ) ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทาโขน

ในปจจุบันวา “ทาก็จะเปนทาเดิมแตดึงใหมันชา อยางบางครั้งการรําเชิดฉิ่ง มีทาทั้งหมด หาทา แต
บางครั้งบอกวาครั้งนี้ขอเร็วนะไมตองรําถึง หาทาเหลือ สามทาก็พอ เปลี่ยนเปนใหตัวพระเขารําเชิดฉิ่ง
ไปเต็ม ๆ เพื่อความสวยงาม สวนใหญที่ตัดจะไปแสดงหนาไฟงานศพ” และสุรัตน เอ่ียมสะอาด (24 

มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) กลาววา “ทาทางในการรําของตัวแสดงในโขนลิงในอดีตกับปจจุบันสวน
ใหญแลวก็แทบจะไมมีอะไรแตกตางกัน และทาของโขนลิงก็มีดวยกัน 2 ทา คือ ทาแรก และทาหลัง 
ทาแรกก็คือ เร่ิมต้ังแตนั่งไหวเปนตนไป ซึ่งมีทั้งหมด 6-7 ทา แตเวลาเลนจริงก็เลนไดไมหมดทุกทา 
เวลาแสดงก็ตองเปนจังหวะ และก็ทําทาไปจนการรํา ซึ่งครูเขาจะบอกกอนการแสดงวากี่ทา แตสวน
ใหญแลวก็จะอยูที่ 4 ทา” 

ซึ่งแสดงใหเห็นวาทารําโขนนั้นมีรายละเอียดมาก มีหลายทา เพื่อแสดงใหเห็นถึงความ

สวยงาม ออนชอย แตในปจจุบันดวยความที่รูปแบบการแสดงเปลี่ยนไป เวลาในการแสดงมีบทบาทใน

การกําหนดรายละเอียดของการแสดงใหส้ัน กระชับ และสนุกสนาน ทําใหการรําใหครบทุกทาตาม

จารีตประเพณีเดิมนั้นเปนเรื่องที่ไมสามารถทําได เนื่องจากระยะเวลาที่จํากัดของการแสดง 
 
เครื่องแตงกายโขน 
ในอดีตเครื่องแตงกายของโขน เลียนแบบมาจากเครื่องทรงของพระมหากษัตริยตามจารีต

ประเพณี  การแสดงโขนสะทอนมาจากราชสํานัก วิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนไทย  เสื้อผา ก็มีการปก มี

ความละเอียดสวยงาม และประกอบดวยฝมือชางหลาย ๆ คน  

สุพรทิพย ศุภรกุล (20 มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) ไดอธิบายวาในอดีตเสื้อโขน ตัวแขนเสื้อ

จะมี 2 ชิ้น จะเปนเสื้อตัวในมีแขนยาวและจะมีเสื้อสวมทับขางนอกอีกที เปนเสื้อปก พอในระยะหลัง 2 ชิ้น

ไมไดใชแลว ก็จะใชเปนเสื้อชั้นเดียว คือ ตัวเสื้อกับแขนเสื้ออยูดวยกันอันนี้คือที่เปลี่ยนแปลงไป คือชาย

ไหว ชายแครง เมื่อกอนหอยหนาหอยขางจะเปนทรงตรง ระยะหลังมีการคิดประดิษฐกันใหม คือใหตัว

หอยขางพลิ้วไหวตามแบบของภาพกิจกรรมฝาผนัง แลวเราเลียนแบบมาจากหุนของละครเล็กหรือหุน

ตัวเล็กของกรมพระราชวังบวรก็มีบทบาทตรงนี้ดวยในเรื่องของความเปลี่ยนแปลง หอยขางที่แบบ

สะบัดเราก็มีขนาดใชกับเทวดา พระราม พระลักษณ สําหรับโขน แตวาทรงตรงๆเราก็ยังใชอยูตัวเทวดา

อ่ืนๆทั่วไป ตัวเองบางครั้งก็ใชแบบทรงตรงอยู พูดถึงลวดลายในสมัยกอนถาเราไปดูงานเกาๆไดรับ
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เสื้อผามาจากหลายแหลง จากกรมมหรสพ วังสวนกุหลาบ วัสดุที่ใชก็จะเปนดิ้น งานออกแบบลวดลาย

เปนลายใหญ เพื่อที่วามองใหเห็นชัดเพราะการแสดงระยะหลังจะแสดงบนเวที ไมเหมือนสมัยกอนที่คน

ดูจะดูระยะใกลๆ งานลายละเอียดในงานปกก็จะไมไดใชในยุคนี้ เพียงเห็นไกลๆมองลวดลายชัด 

สวยงามสวางไสวพอเลนกับไฟจะสวยงาม งานแบบนี้มาใชในตัวละครจนถึงปจจุบัน ภายหลังสมเด็จ

พระนางเจาฯ รับส่ังวาอยากเห็นตัวละครแบบเดิมๆ ที่มีความละเอียดก็ใหทุนกรมศิลปากรกอนหนึ่ง 

เพื่อที่มาพัฒนางานตรงนี้ เพื่อใหชุดละครดูสวยงามทางกรมศิลปากรก็มีการพัฒนาแบบ มีการออกแบบ 

ทําหลายขั้นตอนมาก ตั้งแตป พ.ศ. 2549 หลังจากนี้ก็มีการคนควาอยางจริงจัง ซึ่งเสื้อผาของโขนมูลนิธิ

สงเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจาฯ จะมีลักษณะเดน คือ เครื่องแตงกายจะแตงเฉพาะงานโขน

เฉลิมพระเกียรติเทานั้น คือจะไมเอามาใชในงานทั่วไปในโรงละครแหงชาติเพราะวาเครื่องแตงกายของ

โขนมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจาฯ มีมูลคามาก วัสดุแตละชิ้นใชวัสดุจริงที่นําเขาแลวก็

เปนวัสดุที่เทียบเทาที่เอาไปปกเครื่องทรง อาจจะมีเกรดของมันแตก็ใชวัสดุแบบเดียวกัน 

 
เรื่องของสี 
รูปแบบของเครื่องแตงกายในปจจุบันกับอดีต ยังคงมีลักษณะที่ไมแตกตางไปจากเดิมมาก

นัก ยังคงมีการเลียนแบบของเกาอยู ลวดลายก็ยังถือแบบเกาอยูและก็ยังคงสีเดิมไว เชน ทศกัณฑ

จะตองใสสีเขียว นางสีดาจะตองใสสีแดง เพราะคือสีเฉพาะที่ถูกกําหนดไว  ซึ่งสุพรทิพย สุขระกุล (20 

มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) ไดอธิบายถึงการใชสีในปจจุบันวา “สีบางอยางที่กําหนดไวมันจะไมมีใน
ตลาดบางอยางก็จะเพี้ยนไป อยางสีน้ําไหล เขียวอมขี้มา ซึ่งในตลาดมันหายาก เราก็หาสีที่ไมมีใน
ตําราไทยก็อาจผิดเพี้ยนไปบาง  เพราะเราก็หาซื้อในตลาดไมไดผสมเอง สีก็จะไมแปลกไป…ใน
ปจจุบันสีเขียวเราจะแบงเองตามความเหมาะสม แตในสมัยเดิมสีเขียวเดียวกันพระรามกับทศกัณฐ แต
ตอนนี้ยังใชเขียวแดง งานอาจารยจักรพันธุ โปษยกฤต ซึ่งอาจารยจะเลือกสี เขียวของทศกัณฐกับเขียว
พระรามจะไมเหมือนกัน วิธีการใหสีของอาจารยจะดึงรูปแบบสมัยกรมมหรสพมาเกี่ยวของดวย สมัย
ตนกรุงซึ่งจะมีการเลนสี สวนไหนตรงไหนอาจารยก็จะมีการเลนสีเหมือนกัน ถาอดีตเลยจะมี 3 สี สีที่
เปนพื้นเดิม สีขลิบ สีที่ใชสอด บางครั้งสีชองกระจกเขาก็จะเลนสีสลับบนลาง แตตอนหลังเรามาใชสี
เดียวทั้งตัว คือตอนนี้เราจะใชสีที่ตรงขาม เขียวก็ตองคลิบแดง มวงก็ตองคลิบเหลือง แตพอมาทํางาน
อาจารยจักรพันธุ โปษยกฤต จะเปลี่ยนเลย สีตรงขามจะมีสวนประกอบแบบวามีสีที่ขางเคียงกับสีตรง
ขามก็คลายๆกัน แตจะตางกันที่ชางเพราะฝมือการปก” 
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สรุปเร่ืองของสีเครื่องแตงกายโขนเปนเรื่องที่มีความสําคัญ เนื่องจากสีของเครื่องแตงกายจะ

เปนตัวกําหนดวาสีนี้หมายถึงเครื่องแตงกายของตัวละครใด แตในปจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนไปสีที่มีใน

อดีต ปจจุบันอาจจะไมไดสีที่เหมือนกับของเกา แตตองใหมีความคลาย ดังที่ปกรณ พรพิสุทธิ์ (10 

มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) กลาววา “คือถาจะเปรียบเทียบก็ตองยอมรับสภาพ ส่ิงที่เรายืนเอาไวก็คือ
เร่ืองของสี แตก็ตองยอมรับวายุคสมัยเปลี่ยนไป ผาที่มาสีเดียวก็จริงแตอาจจะผิดเพี้ยนไปบาง เพราะ
ผาที่มาแตละรุนจะตางกัน นั่นก็คือสวนหนึ่ง สวนลายไมผิดเพี้ยนอยูแลว เพราะลายจะมีกรอบอยูแลว
วาแตละตัวเปนอยางไร ชางสิบหมูเปนคนทําลวดลาย แลวเราก็มาเลือกวาจะใชอยางไร อุปกรณจะ
เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย แตส่ิงที่เราควรเก็บไวคือเร่ืองของสี ของตัวโขน ศีรษะ เพราะตองมีการสืบ
ทอดรุนตอรุนอยูแลว แตถาตอไมติดสิ่งเหลานี้ไมวาจะเปนเรื่องการเรียน การถายทอดนาฏศิลป มันก็
จะหลุดทันที” 

เรื่องของลวดลาย 
เครื่องแตงกายของโขนในแตละตัวละครก็จะมีความแตกตางกันออกไปตามประเภทของตัว

ละคร ซึ่งสุพรทิพย ศุภรกุล (20 มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) กลาววา สมัยทานเสรี หวังในธรรม เปนคน

บอกใหประเภทใหเห็นชัดเจน เพราะตอนนั้นเสื้อพระกับเสื้อยักษเปนลายเดียวกัน อ.เสรี หวังในธรรม

บอกวา ชวยทําใหยักษเปนยักษหนอย เปลี่ยนจากลายประจํายาม ลายพุมขาวบิณฑมาเปนลายหนา

สิงหขบสําหรับยักษ กาญจนา ขาวรุงเรือง (20 มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) ไดอธิบายถึงลวดลายของ

เสื้อผาโดยอธิบายรายละเอียดแตละตัวละครวา ถาเปนยักษก็จะเปนลายหนาสิงห มาตั้งแตสมัย
โบราณแตก็จะมีการลดหยอนตามศักดินาดวย แตในสมัยกรมมหรสพที่ดูในภาพจะเปนเลื่อม  

 
 

                                 
 

        ภาพประกอบ 20 ลายสมัยกอน เปนเลื่อม     ภาพประกอบ 21 ลายปจจุบนัเปลี่ยนเปนลายหนาสงิ  

           

 



107 

ถาเปนตัวลิงลายจะเปนทักษิณาวัตรหมดเลย  ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไมมีการเปลี่ยนแปลง 

เปนลายวนๆ สีก็ตามธง เชน สุครีพ ก็จะเปนสีแดง เราทําตามหนังสือของอาจารยประพันธ สุคนธชาติ 

เขียน ก็ทําตามมาตลอดแตถาอันไหนไมถูกตองก็มีการเปลี่ยนแปลง เชน ไมยราพเมื่อกอนจะเปนสีเขม 

แตตอนนี้เราก็ทําตามสีไมยราพคือ สีมวงออน เมื่อกอนเปลี่ยนไมไดเขาใหเหตุผล วาเปนนักรบตองใชสี

เขม แตปจจุบันนี้ก็รับกันไดแลวก็เลยเปลี่ยนมาใชสีมวงออน เพิ่งจะเปลี่ยนเมื่อป พ.ศ. 2550 ในปจจุบัน

มีการใชสีใหมที่เรียกวา “สีจักรพันธุ” เร่ิมต้ังแตประมาณป พ.ศ.2547 ซึ่งเริ่มมาจากพระเสาวนียของ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่มีพระประสงคจะใช

ในโขนตามพระราชดํา ริในสมเด็จพระนางเจาสิ ริกิติ์  พระบรมราชินีนาถพระนางเจาสิ ริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ก็เร่ิมมีการเอาสีจักรพันธุมาใชรวมดวย  ถาเปนตัวรองจะเปนเลื่อม แตถาเปนตัว

เอกจะเปนวิจิตรกวา ข้ันตอนการจัดทําพัสตราภรณ เร่ิมแรกโดยการออกแบบ เขียนลาย แลวสงไปให

ทางกรมศิลปากรรับรองวาอันนี้เปนลายของกรมศิลปากร แลวสงใหผูรับประมูลทางดานนี้ปก กลุมปกก็

จะเปนทีมปกตามตางจังหวัดดวยเชนกัน ซึ่งเมื่อทีมปกเห็นลายก็จะทราบวาจะตองปกแบบใด 

 

                     
 

           ภาพประกอบ 22 ลายทักสินาวัตร ป 2547          ภาพประกอบ 23 ลายทักสินาวัตร ป 2550 

 

ซึ่งวิธีการเก็บรักษาเสื้อผาของตัวแสดงโขน ไดแก ตองผึ่งแดดใหแหงจากเหงื่อ ไมอยางนั้น

แลวมันจะข้ึนรา ซึ่งระยะเวลาในการตากจะตากเปนวัน พอแหงก็นําเขาชุด แลวก็เก็บเขาตู ในสวนของ

การซักทําความสะอาดจะทําเมื่อเห็นวาสีของชุดเริ่มหมองคล้ํา ก็จะนําไปซักทําความสะอาด แตการซัก

ทําความสะอาดชุดจะทําใหผาเสียหาย จึงเนนการนําชุดไปตากแดดมากกวา แตถาเปนสีขาวก็จําเปนที่

ตองซักทําความสะอาด  
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ภาพประกอบ  24 การเก็บรักษาชุดโขนโดยการพึ่งใหแหง 

 

แตในปจจุบันจะนิยมใชผาตวน เนื่องจากผาตวนจะขึ้นไฟมากกวา ถาใชผาไหมก็ไมสวย   

มันจะดูดาน ๆ เวลาขึ้นไฟ  แตที่ในอดีตจะใชผามลตระกูลเนื่องจากผามลตระกูลมีความคงทน 

(กาญจนา ขาวรุงเรือง. 20 มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) 

สุพรทิพย ศุภรกุล (20 มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) ไดอธิบายถึงงานพัสตราภรณ ในปจจุบัน

วาแบงออกเปน 3 แบบ คือ  
1. งานของธนิต อยูโพธิ์ 
2. งานของจักรพันธุ โปษยกฤต 
3. งานของชางสิบหมู   
งานปกดิ้นในสมัยของธนิต อยูโพธิ์ คือจะเปนงานปกแค 3 ข้ันตอน คือจะมีอยู 2 ลาย คือลาย

หมุนเปนพวกลายไทย ลายกนก  กับ ลายเลื่อมก็จะเปนพวกลูกไม ข้ันตอนการปกไมยุงยาก คือลอม

ลานดวยดิ้นพอก หมุนลายดวยฝายดวยสําลี เชือก ดิ้นปลง ก็จะจบแคนั้น ถาเพิ่มความแวววาวก็เติม

เลื่อมเขาไปซึ่งไมมาก แตพอมาในงานที่ อาจารยจักรพันธุ โปษยกฤต ออกแบบจะเปนงานคอนขาง

ละเอียด ข้ันตอนวิธีการทําจะซับซอน  คือไมใช 3 ข้ันจบ เมื่อมีการถมลายแลวอาจจะตองเติมเลื่อม

ลูกปด หรือมีไหมเขามาเกี่ยวของดวย อันนี้คือลักษณะงานที่ยาก และที่สําคัญลายที่ชางตองความ

ประณีตมากจะตองปกใหตรงจะมีคิ้วมีอะไรก็ตองแมนยํา ถาเปนงานทั่วไปเราจะเนนลายใหญๆ สวน

งานที่ชางสิบหมูออกแบบแลว ก็คงใชอยู แตของอาจารยจักรพันธุ นั้นมีความยุงยากกวามาก ทําใหยัง

ไมไดนําออกมาใช  
จตุพร รัตนวลาหะ (20 เมษายน 2556: สัมภาษณ) กลาวถึงลักษณะการแตงกายของโขน

โดยทั่วไปในปจจุบันที่เห็นไดชัด คือ“เส้ือผา เครื่องแตงกาย ในปจจุบันอาจจะตางจากอดีตในเรื่องของ
การปก เชน โขนยักษจะมีรูปสิงห อยูในชุด” และสุดจิตต พันธสังข (20 เมษายน 2556: สัมภาษณ) 
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กลาววา “การปรับลวดลายตางๆก็จะเห็นไดชัดเลยวายุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปบาง ของกรมศิลปากร
เขาก็มีแตก็ยังรักษาของเดิมอยู โขนสมเด็จฯเขายึดถือหลักโบราณตั้งแตสมัยโขนในวัง” สอดคลองกับ
ไพฑูรย เขมแข็ง (20 เมษายน 2556: สัมภาษณ) ที่กลาวถึงการแตงกายของสมเด็จฯ วา “ปจจุบัน
เครื่องแตงกายก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆ อยางโขนสมเด็จทานอนุรักษของเดิมแตของที่ใชในปจจุบันใน
สวนตัวคิดวาสวยงามอยูแลวลงตัวแลว แตในสวนของทาน ทานคงอยากเห็นของเกาของโบราณวาเปน
อยางไร”  

และสมเจตน ภูนา (18 มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) ไดอธิบายถึงความแตกตางของโขนกรม

ศิลปากรกับโขนของสมเด็จฯ ในเรื่องลวดลายของพัสตราภรณวา “สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ
พระบรมราชินีนาถทรงมีสายพระเนตรทียาวไกล และก็ทรงจะอนุรักษ และเคาะสนิมคนไทยดวย แต
ทรงใหร้ือฟนการปกสะดึง การตรึงไหม ในตอนที่พระองคทรงพระเยาวพระองคไดทรงทอดพระเนตร 
การแสดงโขนในระยะใกล ก็จะทรงเห็นลายที่ละเอียด งดงาม แตในเมื่อเราเปนรูปแบบของขาราชการ
ของกรมศิลปกรเราก็ตองแสดงในโรงละคร ซึ่งผูแสดงและผูชมก็มีระยะที่หางกัน  ก็จะมีวัฒนาการ  
ลักษณะลายที่ตองใหญใหเห็นชัดเจนมากขึ้น แตก็ยังสวยเหมือนเดิม” 

 

   
 

ภาพประกอบ  25  ลวดลายเครื่องแตงกายของทศกัณฐ (ซาย) แบบเครือ่งแตงกายของโขนตาม 

 พระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ ซึ่งมีลวดลายที่ละเอียด 

    (ขวา) แบบเครื่องแตงกายของโขนกรมศิลปากร ซึง่ลวดลายมีขนาดใหญ  
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การแตงหนา 
 โขนกรมศิลปากรการแตงหนาจะแตกตางกับการแตงหนาของโขนพระราชดําริในสมเด็จพระ

นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรงที่โขนพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

จะการเนนของลายเสนที่วาดลงไปโดยยึดภาพจากผนังลายไทย  โดยไมเนนการใชสี แตการแตงหนา

โขนกรมศิลปากรลักษณะเดนการแตงหนา คือการใชสีโดยเนนสีน้ําตาล ทอง และหนาขาวยอนยุคซึ่ง

งามแบบละครไทย แตงหนาแบบสีจัด เมื่อแสดงบนเวทีสีของชุดโขนจะเขากับสีที่แตงบนหนาของ

นักแสดง 

 
              

                                                             
 
 

                          ภาพประกอบ 26 ลักษณะการแตงหนาโขนกรมศิลปากร (ซาย) พระ (ขวา) นาง 

 
โขนตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีลักษณะเดนที่การ

แตงหนา กลาวคือ การแตงหนาของนักแสดงโขนจะแตงตามแบบภาพจิตรกรรมโบราณบนฝาผนัง ซึ่ง

จะเนนการแตงหนาโขนตามแบบ โดยใชลายเสนแบบภาพจิตรกรรมโบราณบนฝาผนังเปนหลักไมเนน

การใชสีเหมือนโขนกรมศิลปากร สีที่ใชในการแตงหนาจะมีโครงสีหลักคือ สีแดง สีดํา และสีขาว สวนสี

รอง คือ สีใกลเคียงกับสีผิว(Skin Tone) เชน ขาว ครีม สมออน เหลืองออน น้ําตาลออน น้ําตาลเขม 

เปนตน การใชสีออนและสีเขมจะเนนย้ําหลายๆจุดบนใบหนา เชน ขางสันจมูก เงาบนเปลือกตา เงา

ขางแกม ประกายใตคิ้ว ที่หัวตาบน-ลาง และใตริมฝปาก เพื่อความกลมกลืนยิ่งขึ้น 
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       ภาพประกอบ  27    แบบการแตงหนาโขนสมเด็จฯ 

 

 ที่มา: มนตรี วดัละเอียด. (2550: 98). 

 

เนื่องดวยเปนพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่พระประสงค

ใหโขนสมเด็จฯคงไวซึ่งแบบโบราณ ธีรเดช กลิ่นจันทร (2 ธันวาคม 2554: สัมภาษณ) กลาววา “การ
แตงหนามีพัฒนาการเปนระยะ ในเบื้องตนไมไดแตงหนาแบบนี้หรอก มันก็เปนการศึกษาไป จนไดเปน
รูปแบบของสมเด็จพระนางเจาฯ แลวทานเองทานก็มีพระราชประสงคที่จะใหแตงหนาแบบนี้ไว 
เพื่อที่จะไดเปนโขนที่ทานไดดูแลมาตั้งแตตน ตั้งแตนักแสดง ฉาก เครื่องแตงกาย รวมถึงการแตงหนาก็
อยากใหมีเอกลักษณเฉพาะ”   
                       

                              
 

             ภาพประกอบ  28 ลายเสนวาดตา                           ภาพประกอบ 29 ลายเสนวาดคิ้ว 
 

 ที่มา: เว็บไซด  http://www.youtube.com/watch     
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ภาพประกอบ  30 ลายเสนการแตงหนาโขนสมเด็จฯ    ภาพประกอบ 31 ลายเสนการแตงหนาโขนสมเด็จฯ     

                 

          ที่มา: มนตรี วัดละเอียด. (2550: 66).                ที่มา: มนตรี วัดละเอียด. (2550: 70). 

 

 
 

ภาพประกอบ 32 การแตงหนาโขนสมเด็จฯ : ซาย(ตัวพระ) ขวา(ตัวนาง) 

 

ที่มา: มนตรี วดัละเอียด. (2550: 101). 

 

สถานที่จัดการแสดงโขน 
สถานที่ในการแสดงโขน โดยสวนใหญจะจัดแสดงที่โรงละคร หรืออาจจะแสดงกลางแจงบน

สนามหญาหรือลานกวาง ซึ่งธีรเดช กลิ่นจันทร (2 ธันวาคม 2554: สัมภาษณ) กลาววา “ที่ชัดเจนที่สุด
สามารถเขาถึงไดตองเขามานั่งชมในโรงละครแหงชาติ ถึงจะซึมซับหรือที่ไหนก็ตามที่มีการแสดงโขน 

ถาผูชมชมก็สามารถรับไดแลว และตองมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ ออกส่ือทางทีวี วิทยุ หรือวาติด
ปายโฆษณา ยิ่งจะทําใหเปนที่รูจักกันมากยิ่งขึ้น” 
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ภาพประกอบ  33  ผูชมดูการแสดงโขนที่สังคีตศาลา    ภาพประกอบ 34 ผูชมไดชมการแสดงในโรงละคร 

 

การแสดงโขนในปจจุบันจําเปนที่จะตองเปดพื้นที่ในการแสดงมากขึ้น กลาวคือ ไมจํากัดอยู

เพียงแตการแสดงในโรงละครแหงชาติเพียงอยางเดียว เพราะถาสามารถเปดพื้นที่ในการแสดงไดมาก

ข้ึน นั้นหมายถึงการที่จะเขาถึงจํานวนผูชมไดมากขึ้น “ซึ่งในปจจุบันการจัดแสดงโขนในโรงละครหรือ
สังคีตศาลา ทําใหคนเขาถึงยาก หรือไมอาจจะไมอยากเขาถึงเพราะกลัวเชย…” (สุดจิตต พันธสังข. 20 

เมษายน 2556: สัมภาษณ)  

 

           
 

 ภาพประกอบ 35 ดานหนาของโรงละครศาลาเฉลิมกรุง  ภาพประกอบ 36 ภายในโรงละครศาลาเฉลิมกรุง 

 

 ที่มา: สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย. (2549: 4). ที่มา : สํานกังานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย.              

       (2549: 10). 
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เทคนิคประกอบการแสดง 
ไพฑูรย เขมแข็ง โขนพระ (20 เมษายน 2556: สัมภาษณ) กลาววา รูปแบบในการแสดงหรือ

รูปแบบในการนําเสนอตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อใหผูชมรุนใหมรับไดขณะเดียวกันเอกลักษณ

ของเราก็ไมเสีย อีกรูปแบบหนึ่งคือเอาโขนไปรวมกับเทคนิคตางๆเอาเทคโนโลยีเขามาใสตางๆนี้ก็คือ

วิวัฒนาการของโขนอีกรูปแบบหนึ่ง ระยะหลังกระแสโขนเปนที่นิยมสวนหนึ่งก็มาจากโขนสมเด็จฯจาก

กระแสก็ผลตอบรับที่ดีและไดผล เพราะองคประกอบพรอม เชน ผูแสดง แสง สี เสียง โดยเฉพาะฉาก

เขามาแบบตระการตาเมื่อผูคนเขาไปชมก็เกิดสุนทรียะ เกิดความชอบใจกระแสก็เกิดจากปากตอปาก

เพราะแสดงทุกครั้งก็ไมผิดหวังจึงทําใหกระแสจากหนวยงาน องคกรตางๆ เกิดความสนใจในกระแส

เร่ืองโขน และพัชรา บัวทอง (18 มิถุนายน 2556: สัมภาษณ)  “…ในปจจุบันก็ไดมีการนําเอาเทคโนโลยี
เขามาดวย ไมวาจะเปนเรื่องของฉาก แสง สี เสียง เขามาปะปนในการแสดงโขนมากขึ้น ทําใหการ
ดําเนินเรื่องของการแสดงโขนใกลเคียงกับวิถีชีวิตจริงมากขึ้น…” 

 
เทคนิคการจัดแสง  
การแสดงโขนไมตองไปเลนอะไรมากมาย เพราะวาตัวดิ้นหรือเลื่อม สีของตัวละคร มีอยูในนั้น

อยูแลว จะสังเกตวาการแสดงโขนจะใชแสงตางจากการแสดงคอนเสิรต ขอใหยืนความสวางความขาว

เอาไวแลวพอไปฉายไปเสื้อกับด้ินก็จะสวยในตัวอยูแลว (สุธี ปวรบุตร. 20 เมษายน 2556: สัมภาษณ) 
ฉาก 
ในอดีตฉากถือเปนเทคนิคสําคัญที่ทําใหการแสดงโขนมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งบุคคล

สําคัญที่เกี่ยวของกับการทําฉากโขน คือ โหมด วองสวัสดิ์ ในรัชกาลที่ 5 ไดมีกําเนิดเทคนิคการทําเวที

หมุนขึ้น เวทีหมุนนี้ปรากฏมีอยูบนเวทีโรงละครสวนมิสกวัน คุณโหมด เคยไปชวยงาน ณ โรงละครแหงนี้ 

และนํามาสรางเวทีหมุน ณ โรงละครศิลปากร จึงทําใหจัดฉากไดรวดเร็ว ดังที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 

(สุรพล วิฬุหรักษ. 2549: 146) กลาวชมวา “โขนกรมศิลปากรคราวนี้นาดูทุกอยาง ที่เห็นวาควรชมเชย
ไวก็มีอยางหนึ่งคือ การจัดฉาก ปรากฏวาทําไดรวดเร็วแนบเนียนมาก ตามจริงการแสดงโขนนั้น ไม
จําเปนตองมีฉากก็แสดงได ถามีฉากก็ยิ่งเพิ่มความนาดูยิ่งขึ้น แตไหนๆก็มีฉากกันแลว ก็ควรเปลี่ยน
ฉากใหรวดเร็ว ไมเปนอุปสรรคตอการแสดงโขน ซึ่งควรตอเนื่องกันเรื่อยๆไปตามแบบ เมื่อกรมศิลปากร
เปลี่ยนฉากไดรวดเร็วผูเขียนก็รูสึกภูมิใจมาก” นอกจาก ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช จะชมความรวดเร็วใน

การจัดฉากแลว ยังกลาวนิยมในความงดงามแบบวิจิตรศิลปไทยในฉากโขนที่กลมกลืนกับเครื่องแตง

กายและนาฏยศิลปดวยดังนี้ “อีกเรื่องหนึ่งที่นาชมคือ ฉากของคุณโหมดแหงกรมศิลปากร ทั้งนี้มี
งบประมาณจํากัด คุณโหมดก็สามารถสรางฉากไดงดงามหนักหนา ผูเขียนเคยนึกอยูบอยๆวา
เบื้องหลังโขนละครที่แตงตัวแพรวพราวนั้น ควรจะมีฉากอยางไร คุณโหมดก็ตอบปญหานี้ได” ดังวิธีการ
สรางฉากตนไมดวยลายกระหนกแบบไทย พอกับตัวโขนแลวก็ไดเปนตนไมชนิดเดียวที่จะพึงเปนไปได…” 
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ฉากโขนไดมีวิวัฒนาการมาเปนลําดับซึ่งการแสดงโขนตองอาศัยองคประกอบหลายอยางเพื่อใหการ

แสดงออกมาดูสวยงาม โดยเฉพาะฉากซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทําใหการแสดงโขนแตละตอนถายทอด

ออกมาไดอยางสมบูรณดังที่จตุพร รัตนวราหะ (20 เมษายน 2556: สัมภาษณ) ไดกลาวถึงฉากใน

สมัยกอนเปรียบเทียบกับปจจุบันวา “ฉากสมัยกอนจะงายๆ โหมด จะเปนคนทําฉากในสมัยกอน เชน 

ฉากฝนตกก็ทําโดยบนพื้นปูดวยสังกะสีแลวใชขาวสารโปรยลงมา ก็จะออกมาเปนฉากฝนตก แตพอมา
ปจจุบันโขนสมเด็จ ก็ทําฉากใหสมจริง มีการใชแสง สี เสียงเขามา ฉากเหาะก็ใชสลิงชวย ซึ่งถาเปน
สมัยกอนจะทําทาเหาะเฉยๆ” 

สุธี ปวรบุตร (20 เมษายน 2556: สัมภาษณ) ไดอธิบายถึงขั้นตอนในการสรางฉากในปจจุบัน 

ดังนี้  

1) ตองดูที่บทละครแตละเร่ืองสวนใหญก็จะนําเอาสิ่งทีเรามีอยูเทาทีมีแลวนํามาปรับใช

ดวยกัน และก็อาจจะมีวาดเขียนเพิ่มข้ึนบาง เร่ืองหนังก็จะใชงบประมาณอยูที่ 6-7 หมื่นบาท การทํา

ฉากอาจจะวาดบนลูกฟูก สาเหตุที่วาดบนลูกฟูกเนื่องจากลูกฟูกเปนวัสดุที่ไมหักงาย  

2)  การออกแบบฉาก ตองมีการพูดคุยกับผูกํากับการแสดง แลวจึงทําแผนปายที่เขียนเรียบ

เรียงฉาก (storyboard)  

3)  ลงมือสรางฉาก โดยการแบงทีมงานออกเปน ชางไม และชางเขียน แตบางเรื่องก็ใชชาง

แกะสลักดวย และเมื่อทําฉากเสร็จจะตองมีการกําหนดฉากวาฉากไหนแสดงกอนหรือหลัง เนื่องจาก

ขนาดของโรงละครเราเล็ก จึงตองมีการเรียงลําดับกอนหลังของฉาก 

ฉากเมื่อสมัยกอนจะใชไมอัดในการทําฉาก ซึ่งมันจะหนัก และหักงาย แตในปจจุบันเปลี่ยน

มาใชลูกฟูกแทนไมอัดบางสวน เนื่องจากมีน้ําหนักเบากวา และก็ขนสงงายกวา พอเราเอามาใชทีโรง

ละครเราก็เพิ่มไมอัดเขาไปดวย แลวเอาลูกฟูกมาปะเขากับไมอัดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความแข็งแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ภาพประกอบ  37  ฉากที่ใชประกอบการแสดงโขน               
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ภาพประกอบ 38 พื้นที่การทาํฉาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

            ภาพประกอบ 39 โครงสรางของฉาก           ภาพประกอบ 40 ฉากหลังไมเนนความสวยงาม 

                                                             

การสรางฉากจะประกอบดวยองคประกอบศิลป ไดแก เสนแยง เสนผา การบาลานท การซ้ํา 

เชนถาเปนรูปส่ีเหลี่ยมมันจะดูแข็งถาเราตองการใหมันดูออนนุมข้ึนก็ใหใชเสนแยงเขามาชวยตัดใหมัน

ดูนุมข้ึน 

การซ้ํา ก็คือ การเอาสิ่งเหมือนๆ กัน มาผสมกัน แตถาในทางจิตรกรรม ก็คือ กรอบรูปหรือส่ิงตางๆ

มาลวดลายซ้ํากันหรือการเอารูปทรงมาใช เชน ประสาทไทย ก็จะมีซุม หลัก ซุมรอง แตขนาดแตกตางกัน 

การบาลานท คือ เปนหลักขั้นตอนของการเรียนศิลปะ คือมี 2 ฝงทีตาง บาลานท กันมี 2 แบบ 

คือ ไมจําเปนตองเหมือนกันแตใชน้ําหนักทําใหดูสมดุลกัน อีกอันหนึ่งก็คือ แบบ 2 ขางเหมือนกัน ใน

สวนนี้จะเปนสวนของฉากจะมีคนที่ทําหนาที่คอยดึงฉาก ซึ่งจะเปนคนที่รูวาตองทําตอนไหน โดยที่ดู

จากแผนปายที่เขียนเรียบเรียงฉาก (Story board) ก็จะทําใหรูวาพอตอนนี้จบ ตอนตอไปตองเปลี่ยน

ฉากเปนอะไร ในแตละฉากเราจะตองขึ้นเบอร อะไร ซึ่งจะมีบอกอยูแลวในแผนปายที่เขียนเรียบเรียงฉาก 
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แผนกเทคนิค ก็จะมีเร่ืองของ เทคนิค แสง สี เสียง เขาไปดวย การทําฉากก็ตองขึ้นอยูกับผู

กํากับการแสดงดวยวาเขามีจินตนาการ แบบไหน แลวตองการอะไร แผนกเทคนิคสามารถทําไดหรือไม 

ซึ่งพื้นที่ที่ใชในการทําฉากตามหลักการการทําฉากจะตองใชพื้นที่ที่มีขนาดใหญกวาโรงละคร

หรือเทากับเวทีโรงละคร ทั้งความกวาง ความสูง เพื่อจะไดประมาณขนาดของฉากไดถูกตอง แตเนื่อง

ดวยปจจุบันมีขอจํากัดของพื้นที่ในการทําฉาก  

ฉากในปจจุบันมีความประณีต สวยงาม อลังการ โดยวัตถุประสงคหลักของการสรางฉากนั้น

จะตองเขากับเนื้อหาที่แสดง และจัดฉากใหสอดคลองกับเนื้อหา และเนื่องจากในปจจุบันมีผูที่รับทํา

ฉากโขนเปนจํานวนมาก ทําใหการสรางฉากโขนเปนเรื่องที่สามารถทําได และนอกจากฉากที่สมจริง

แลวนั้น โขนที่จัดแสดงในปจจุบันจะเนนเรื่องการนําแสง สี เสียง มาใชประกอบการแสดง เพื่อใหเกิด

ความบันเทิงและความสมจริงมากยิ่งขึ้น  

 

 
 

 ภาพประกอบ 41 โครงรางการออกแบบฉากชัดเจนในปจจุบัน ซึ่งเนนการสรางฉากที่สมจริง 

 

ซึ่งลักษณะฉากของโขนมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจาฯ จะมีวิธีการทําโดย

วางโครงสรางแลวกระจายใหทีมงานทํา และมีการอางอิงมาจากจิตกรรมฝาผนัง  เปนฉากที่มีความ

อลังการ พิสดาร เปนสวนใหญ โดยเทคนิคการใชแสง สี เสียง มีเขามีที่ปรึกษา คือพวกนี้เขาไปดูละคร

เวทีเขาไปเอาเทคนิคพวกละครตางชาติแลวเอามาผสมกับของไทยเรา สวนมากจะเปนเรื่องของสื่อผสม 

(จรัญ พูนลาภ. 27 มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) 
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ภาพประกอบ 42 แบบรางฉากทองพระโรงของโขนสมเด็จฯ   ภาพประกอบ 43 ฉากจริงทองพระโรงของโขนสมเด็จฯ                    
 

          ที่มา: มนตรี วัดละเอียด. (2550: 109).        ที่มา: มนตรี วัดละเอียด. (2550: 109). 

 

ระยะเวลาและกระบวนการแสดง 
ในอดีตการแสดงโขนจะใชเวลานานเนื่องจากโขนเปนเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย

การชมโขนก็ไมมีการจํากัดเวลา เนื่องจากการดูโขนก็จะมุงในเรื่องศิลปะอยางเดียว คนทั่วไปจะมีโขน

ไมได เพราะโขนเปนนาฏศิลปชั้นสูง (ชวลิตร สุนทรานนท, สัมภาษณ, 2 ธันวาคม 2555) แตในปจจุบัน

โขนไดถูกปรับใหเขากับสังคมรวมสมัย จึงทําใหผูชมโขนเปลี่ยนวัตถุประสงคการชมจากการชมเพื่อ

ศิลปะเปลี่ยนเปนการชมเพื่อความบันเทิง ซึ่งทําใหรูปแบบการแสดงของโขนเปลี่ยนไปจากจารีตธรรม

เนียมของโขนในอดีต ซึ่งรูปแบบของโขนที่เปลี่ยนไปที่เห็นไดชัดคือ ระยะเวลาในการแสดง ที่จะตอง

ปรับใหกระชับขึ้น ยังสงผลใหองคประกอบโขนอื่นตองปรับตัวตาม เชน ทารํา ที่ตองลดจํานวนทาลง 

และบทที่ใชในการแสดงตองมีความกระชับมากขึ้น ดังที่กลาวมาในเนื้อหาขางตน 

ซึ่งทรงพล ตาดเงิน  (10 มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) ไดอธิบายถึงกระบวนการของการแสดง

โขนในอดีตเปรียบเทียบกับในปจจุบันวา การเลนใน 1 ตอนขั้นแรกของการเลนคือ การรองชาป จากนั้น

จะเปนการสงเพลง ตอไปคือการราย เจรจา (กระทู) แบบโบราณ ซึ่งใชเวลานาน แตสมัยนี้ตัดลงมาให

มันสั้นลงเพื่อความกระชับ พอเจรจาเสร็จก็ส่ังใหไปจัดทัพ รูปแบบของการจัดทัพก็คือ การออกไปรํา

เพลงหนาพาทยปฐม 1 เพลง แตปจจุบันการจัดทัพมโหธร  แคเปนการเจรจา ตัดเพลงหนาพาทยปฐมไป 

เพลงที่ใชจะเปนเพลงกราวแทน  

เวลาในการแสดงโขนในปจจุบันจะปรับใหเร็วขึ้น เนื่องจากคนดูโขนตองการดูดวยความ

รวดเร็ว แตโขนจะทําใหเร็วตามที่ตองการมากไมได เพราะถาทําตามไปก็จะเสียประเพณี “โขนภายใน 

3-5 นาที ยกรบเลนไดไหม เลนไดแตอรรถรสมันเสียไปแตความสวยงามยังเปนเหมือนเดิม แคอรรถรส
ทางศิลปะมันสูญไปเพราะวาจารีตเขามี พอเสร็จพระรามก็ตองรบไม 1 พระลักษมณรบไม 2 พระราม
เขาลอย 1 พระลักษมณเขาลอย 2 พระรามเขาลอย 3 ถึงจะตีอะไรก็แลวแตมันตองเปนแบบนั้นแตพอ
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ปจจุบันถาไปเลนอยางนั้นไมได” (ชวลิตร สุนทรานนท. 2 ธันวาคม 2554: สัมภาษณ) ซึ่งโขนก็ตองปรับ

วิธีการแสดงบางอยางใหเร็วขึ้น เพื่อดึงดูดใหมีผูมาเขาชม จึงทําใหองคประกอบของโขนบางอยางที่ถูก

ตัดออกไปเนื่องจากตองใชเวลาในการแสดงมาก  

จตุพร รัตนวลาหะ (2 มีนาคม 2556: สัมภาษณ) ไดอธิบายถึงวิธีการแสดงโขนในอดีตโดย

สรุปไดวา การแสดงโขนในอดีตไมไดคํานึงถึงเรื่องวาคนดูจะเบื่อ เพราะสมัยกอนนี้โขนจะวางเปนหลัก

เปนจารีตประเพณีการแสดงโขนไวอยางชัดเจน ชัดเจนที่วาจะตองแสดงตามจารีตประเพณีที่ไดวางไว

เปนขั้นเปนตอน อยางกรณีเชนวา ทุกครั้งถาจะมีการแสดงโขนจะตองตั้งนั่งเมือง นั่งเมืองคือเร่ิมตน

แสดงออกมา ทศกัณฐเปนตัวกอเร่ืองทุกๆเรื่องในเรื่องรามเกียรติ์จะตองมีวิธีการวานั่งเมือง เมื่อนั่งเมือง

เสร็จแลวก็จะมีการรําเพลงชาปเสร็จแลวก็สงรํา สงรําหมายความวาจะเปนเพลงอะไรก็ได คือเพลงชาป

จะเปนจังหวะที่ชา พอมาถึงสงรําเพลงนี้ก็จะเร็วขึ้นในลักษณะนี้  กระบวนการแสดงจะทําทามีการเพลง

หนาพาทยประกอบการรํานั้นก็จะตองไปดําเนินการตามหลักการ เชนวาถาทศกัณฐส่ังมโหทรไปจัดทัพ

แลวเนี่ย เมื่อจัดทัพเสร็จแลวเมื่อกอนมโหทรจะตองออกมารําโดยการออกเพลงปฐม เพลงปฐมคือเพลง

จัดทัพ มโหทรก็จะมาจัดทัพออกทาออกทางเสร็จแลวเสนาก็จะออกมารับคําสั่งจากมโหทร มโหทรก็จะ

ถามความพรอมกับโยธา  เสนายักษก็บอกวาพรอม แลวจึงยกทัพ พอเสร็จเขาก็เขามาเฝาทศกัณฐ พอ

พรอมแลวทศกัณฐก็จะออกเปนเพลงเสมอมารพอรําเสร็จแลวถึงจะเขาโรง พอเสร็จคนธงก็ออกมา เขน

ออกกอน แลวเสนายักษก็จะออก 

แตในปจจุบันกระบวนการแสดงจะเปลี่ยนไปดังที่ประสาท ทองอราม (26 เมษายน 2556: 

สัมภาษณ) ไดกลาวถึงการปรับวิธีการพากยเพื่อลดเวลาในการแสดงกลาววา “บทพากยเมื่อกอนมี 6 

แบบ แตปจจุบันมี 5 แบบ คือ พากยเมืองหรือพากยพลับพลา พากยรถ พากยชมดง พากยโอ พากย
เบ็ดเตล็ดหรือพากยบรรยาย ไดลําดับเอาไววาการพากยการบรรยายตองเรียงตามนี้ เมื่อกอนมีการ
สลับไดแตปจจุบันนี้ไมไดกําหนด ไมไดใชกับโขนทุกตอนเพราะบางตอนก็ไมมีการพากยทั้ง 5 แบบ 

อยางเชน พากยชมดงสมัยนี้ไมมีการชมธรรมชาติแลวเพราะตองยนบทใหเร็วขึ้น แตสมเด็จพระเทพ
ทานยังทรงปรารภวาบทพากยตางๆที่หายไปควรจะฟนขึ้นมาจัดเลนตอนที่มีพากยใหครบองค” และจตุพร 
รัตนวลาหะ (20 เมษายน 2556: สัมภาษณ) กลาววา “…สมัยกอนตองมีพาทยกระทู แตในปจจุบันไม
มีแลว ตัดออกเลย และข้ันตอนการเลนสมัยกอน จะตองประกอบดวยออกกราว เชิด ปะทะทัพและเลน
ตามเนื้อเร่ือง ปจจุบันก็ตัดออก ตามความตองการของคนดู เชน เวลาออกกราวเทนจะตองออก 3 ทา ก็
ออกแคทาเดียว…”  และไพฑูรย เขมแข็ง (20 เมษายน 2556: สัมภาษณ) ไดอธิบายถึงการ

เปลี่ยนแปลงการแสดงโขนวา “การจัดทัพสมัยกอนใชเวลานานมากกวาจะจัดเสร็จ แตในยุคนี้ก็ตอง
เปลี่ยนแปลงใหเหมาะกับเวลา นานไปคนก็ไมดู มีการนําเสนอที่รวบรัด การรองก็ตองผนวกคํา 6 คําก็
ใหเหลือ 4 คํา แตก็ยังคงอันเดิมไว  
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และรัตติยะ วิกสิตพงศ (21 มีนาคม 2553: สัมภาษณ) ไดกลาววา “การแสดงโขนในปจจุบัน
มีการปรับเปล่ียนในเรื่องระยะเวลา และเทคนิคในการแสดงมีเทคโนโลยี แสงสี  เสียง ชวยมากขึ้น ใน
อดีตการแสดงโขนใชเวลา 3-4 ชั่วโมง ปจจุบันปรับลดลงมามาก” และ ชวลิตร สุนทรานนท (สัมภาษณ

, 2 ธันวาคม 2554) กลาววา “ยุคปจจุบันมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมา แตมันเปลี่ยนโดยที่เราไมรูตัว 
มันเปนไปตามสังคม อยางชวงแรก ในเรื่องของการดําเนินเรื่องโบราณเลยเราก็จะเลนเปนชุดเปนตอน
กันไป อยางศึกทศกัณฐก็เลนศึกทศกัณฐ ศึกกุมภกรรณก็ศึกกุมภกรรณ แต ณ ปจจุบันเปนศึกสาม
เขียว เอาทศกัณฐ กุมภกรรณ อินทรชิตเอามารวมกันแลวตั้งชื่อใหมวาศึกสามเขียว ก็มีการพัฒนาขึ้น
มา” 

ประเมษฐ บุญยะชัย (26 เมษายน 2556: สัมภาษณ) ไดกลาวสรุปเกี่ยวกับกระบวนการเลน

ของโขนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแบงออกเปน 2 เร่ือง คือ เร่ืองที่หนึ่งคือเร่ืองของเวลาการแสดง แตเดิม

ทีเดียวในรูปแบบของการแสดง ใชเวลาอยางนอย 4 ชั่วโมง ไมมีพักครึ่งเวลานะ สวนมากจะใชเวลา

ประมาณ 4 ชั่วโมงหรือมากกวานั้น ในสถานที่แสดง สวนมากจะใชเวลา 4 ชั่วโมง แตในปจจุบัน เราจะ

ใชมาตรฐานของสากล ก็คือประมาณ 2 ชั่วโมง แลวก็มีพักครึ่งเวลา เนื่องจากวา เหตุผลคือเร่ืองเวลา 

รูปแบบของของการแสดงอะไรตางๆจึงตองปรับเปล่ียน เพื่อวาจะไดใชเวลาในการแสดงไมนานมาก 

อยางที่สองคือ เร่ืองการดําเนินเรื่อง มันตองปรับ จะตองใหมีความกระชับ แลวก็ในสวนของของบทก็

ตองปรับปรุงใหเหมาะสมกับระยะเวลาที่เรานําเสนอ “โขนจัดการแสดงตามแบบฝรั่งในเรื่องของเวลาที่
กําหนดไวแนนอน 2 ชั่วโมง หรือ 2 ชั่วโมงครึ่ง ก็เพียงพอแลวเหมือนโรงหนัง…การปรับเปลี่ยน 

ปรับเปลี่ยนตั้งแตบท การดําเนินเรื่อง เทคนิคของการแสดงตางๆ เพื่อใหเหมาะสมกับผูดูในปจจุบัน ซึ่ง
เราตองเขาใจวา ธรรมชาติของผูดูคนไทยในปจจุบันโดยเฉพาะคนไทย จะสมาธิส้ันมาก จะดูอะไรซ้ําๆ
นานๆไมได เพราะฉะนั้นจะจัดโขนใหไมเกิน 2 ชั่วโมง” และชวลิตร สุนทรานนท กลาววา “กระบวนการ
แสดงของโขนก็แลวแตทัพ อยางทัพทศกัณฐเขาก็จะมี “เขน” มากอน แตรุนโบราณเลยมี “จังเกียง” มี
เขน มีอะไรออกมา พอมีเขาออกมาก็มามีเสนา แลวก็มาเจานายของเสนา และก็มโหทร แลวถึงจะมา
กุมภกรรณ แลวถึงจะไปทศกัณฐแตพอมาปจจุบันมันหายไป เขนตัดออกไป นี่แหละยุคปจจุบัน…”         
(2 ธันวาคม 2554: สัมภาษณ) 

ในปจจุบันโขนตองโนมเขาผสมกับละครดวยความจําเปน และเพื่อเอาใจคนดูที่เปนคนชั้นสูง 
ที่สําคัญคือ ใหตัวพระตัวนางหรือเทวดาเปดหนาโขนออก แลวผัดหนาเหมือนละคร เนื่องจากสมัย

ปลายรัชกาลที่ 5 ไดมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินเรื่อง โขนจะดําเนินเรื่องดวยการพากยและเจรจา และ

ใหผูหญิงสามารถแสดงโขนได ซึ่งการที่ใหผูหญิงแสดงโขนไดนั้น สงผลตอภาพลักษณของโขน ดังที่

ชวลิตร สุนทรานนท (2 ธันวาคม 2554: สัมภาษณ) ไดกลาวไวความตอนหนึ่งวา “…ทําใหสภาพสังคม
จากที่โขนไดรับความยกยองเปนเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริยก็กลับกลายเปนวาโขนโดนวา 
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เตนกินรํากิน…” ในสมัยปลายรัชกาลที่ 5 นี้ โขนเริ่มมีเร่ืองของรูปแบบการแสดง การพากย เจรจา และ

ก็ขับรองแบบละครใน เนื่องจากละครในเขามามีอิทธิพลในการถายเทวัฒนธรรมในเรื่องของละครใหกับ

ผูแสดงโขน ดังตัวอยาง โขนแตเดิมเวลารบกันเราใชเชิดตัวโขนตีทาก็เขารบกันเลยแตพอละครในก็คือ

บทบาทของละครมีการรบโดยการรบมีเนื้อรองแบบละครใน นี่คือวัฒนธรรมของละครในที่ไมใช

วัฒนธรรมของโขนที่เขามาอยูในโขน การแสดงโขนตั้งแตนั้นมาก็มีแบบแผน และวิธีการของละครใน

เขามาแทรก “การแสดงโขนในปจจุบันนั้นมีสวนเปนการแสดงละครในอยูมากกวาการแสดงโขนอยาง
แทจริง เพราะการดําเนินเรื่องรามเกียรติ์นั้นใชรองโดยดนเสียงและมีตัวรําโดยตลอด จะคงมีพากยหรือ
เจรจาบางก็เปนครั้งคราวเพื่อรักษาเอกลักษณไวใหรูวาเปนโขนเทานั้น”  

รูปแบบในการแสดงหรือรูปแบบในการนําเสนอตองมีการปรับเปล่ียนรูปแบบเพื่อใหผูชมรุน

ใหมรับไดขณะเดียวกันเอกลักษณของโขนก็ไมเสีย คือการนําโขนไปรวมกับเทคนิคตางๆ คือ

วิวัฒนาการของโขนอีกรูปแบบหนึ่ง ระยะหลังกระแสโขนเปนที่นิยมสวนหนึ่งก็มาจากโขนตาม

พระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องจากมีเทคนิคและเทคโนโลยี

ประกอบการแสดง เชน ผูแสดง แสง สี เสียง โดยเฉพาะฉากที่มีความสมจริง อลังการ เมื่อผูคนเขาไป

ชมก็เกิดสุนทรียะ เกิดความประทับใจ กระแสความนิยมโขนจึงเริ่มเกิดขึ้นอีกครั้ง และทําใหหนวยงาน 

องคกรตางๆ เกิดความสนใจในกระแสเรื่องโขนตอมา 
การอธิบายการรวมสมัยจากการปรับตัวในการแสดงของโขนผูเกี่ยวของกับการจัดการแสดง

โขน กลาววา “ศิลปะพอเริ่มทํามันไมมีอะไรที่สมบูรณแบบรอยเปอรเซ็นต โขนมีเปนรอยๆป มัน
สมบูรณอยูแลวสวนมันจะรอยเปอรเซ็นตหรือไมไมตองถาม...” (เฉลิมศักดิ์ ปญญวัตวงศ. 1 มีนาคม 

2555: สัมภาษณ) “ถาพูดถึง ก็เก็บเศษเทาของที่ทิ้งเอาไว แตบางคนเก็บประหลาด  เก็บแลวไปเอา
ความรูสึกของ ตัวเองที่อยากทํานูนนี้มา มันผิด เพราะวาบางอันของโขนตามพระราชดําริในสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทานก็ถูกมากกวา เพราะเขาฟงกัน พูดถึงความรั่วไหล ของโลกใบนี้ 
จากที่เคยเห็นมาตั้งแตเด็กจนปจจุบันนี้ เมื่อกอนนี้ สมมติวา การออกกราวเมื่อกอนนี้ยาวมาก ใชเวลา
เปนชั่วโมง แตขณะนี้ ทุกอยางตองกระชับ เพราะสังคมเปลี่ยน เด็กที่อยากจะดู อยากจะเขาใจวาเรื่อง
รามเกียรติ์เปนยังไง คือเรายังเก็บเอกลักษณความสวยงามไว แตเวลาภายใน 2 ชั่วโมง เราตองขมวด
ใหได ถาถามวา ส้ันไปแลวนี่ ทุกอยางจะหมดสิ้นไปไหม มันไมหมดสิ้นหรอก…แตการที่โขนจะตอง
ปรับการแสดงนั้นก็มีวัตถุประสงคเพื่อตองการใหโขนไดรับความนิยมจากคนในปจจุบันมากขึ้น ดังเชน
การบูรณาการโขนอยางรวมสมัยที่โรงละครศาลาเฉลิมกรุงการปรับเนื้อหาการแสดง ระยะเวลา และ
แสง สี เสียง โดยเวลาในการแสดงจากเดิมที่ใชเวลา 3 ชั่วโมง ปรับลงมาเหลือ 1 ชั่วโมง 30 นาที แต
การปรับเวลาก็ยังคงความเปนศิลปะเชนเดิมเนื้อหาในการแสดงที่แสดง ณ ศาลาเฉลิมกรุงกับการออก
แสดงโขนตางจังหวัด เชน จังหวัดอุตรดิตถ และนาน ที่แสดงใชเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที เชนเดียวกับที่
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แสดงในกรุงเทพฯ แตก็มีเสียงสะทอนวาระยะเวลาสั้นเกินไป คนดูยังอยากชมตอไปจึงปรับเวลามาเปน 

2 ชั่วโมง 30 นาที” (รัจนา พวงประยงค. 26 เมษายน 2556: สัมภาษณ)  

ดังที่โขนเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหรือโขนศาลาเฉลิม

กรุงนําไปปรับการแสดง นักวิชาการบางทานกลาววา มันก็ยังคงเปนศิลปะไมทําใหเสื่อมเสียเปนภาพ

ลบแตอยางใด เพียงแคมันไมใชภาพคลาสสิกเหมือนเดิมที่คนจะดํารงรักษาไว แตปรับไปมากหรือนอย

ก็ยังมีโขนอยู (ธีรเดช กลิ่นจันทร. 2 ธันวาคม 2554: สัมภาษณ)) ซึ่งเกษม ทองอราม (27 มิถุนายน 

2556: สัมภาษณ) ก็กลาวเชนกันวา “รูปแบบเดิมยังคงอยูจะซอนความเปลี่ยนแปลงอยูขางในเนื้อหา 
การดําเนินเรื่อง เปดเรื่อง มันเปนเรื่องสําคัญ กระชับรวดเร็วไหม ถาเรากระชับรวดเร็วแลวรูปแบบเดิม
จะหายไปไหม จุดประสงคคนแตงตองการอะไร ถาตองการหมดเปนไปไมได ถาตองการใหหมดมันก็
เปนสิ่งที่นาเบื่อ” 

 
โอกาสในการแสดงโขน 
ในอดีตการจัดการแสดงโขนในรัชกาลที่ 1 แบงลักษณะของการจัดการแสดงออกเปน 3 แบบ 

คือ 1)จัดแสดงใหเจานายของวังหรือเจาของบานดูเปนการเฉพาะ 2)จัดแสดงเพื่อสมโภชในวังหรือนอก

วัง เชน ตามวัดวาอารามใหประชาชนไดดู 3)จัดแสดงงานปลีกคืองานที่มีเจาภาพจางไปแสดง เชน งาน

โกนจุก งานศพ เปนตน 
ในปจจุบันโอกาสการแสดงโขนไดมีการเพิ่มพื้นที่ในการจัดการแสดงมากขึ้น โดยที่ชวลิตร        

สุนทรานนท (2 ธันวาคม 2554: สัมภาษณ)  ไดกลาวถึงโอกาสในการแสดงโขนในปจจุบันวา “อีกอยาง
ที่เปลี่ยนทางศิลปะของเราก็คือการแสดงโขนตามหองอาหาร การแสดงโขนตามแฟนตาซี อะไรตางๆ 
มันตองปรับใหกระชับ…ในยุคปจจุบันจะเปนอยางนั้น แคอรรถรสทางศิลปะมันสูญไปเพราะวาจารีต
โขน พอเสร็จพระราม ก็ตองรบไม 1 พระลักษมณรบไม 2 พระรามเขาลอย 1 พระลักษมณเขาลอย 2 

พระรามเขาลอย 3 ถึงจะตี อะไรก็แลวแตมันตองเปนแบบนั้นแตพอปจจุบันถาไปเลนอยางนั้นไมได
พวกแฟนตาซีทําอรรถรสเสียไปแตรูปแบบโขนยังอยูแตรายละเอียดในการรบมันสูญไปเทาไหรแตมาถึง
ปจจุบันมันสูญไปเยอะ หองอาหารเหมือนกัน เลนไดแตอรรถรสมันเสียไปแตความสวยงามยังเปน
เหมือนเดิม” ซึ่งจากคําพูดดังกลาว สะทอนใหเห็นวาโขนในปจจุบันมีบทบาทเหมือนสินคา กลาวคือ 

จากการศึกษาพบวาวัฒนธรรมในปจจุบันไดกลายเปน “สินคา” กลาวคือ ศิลปนหรือผูจัดการแสดงใน

ดานศิลปวัฒนธรรมเกิดการตีราคาผลงานที่ตนเองสรางสรรค จึงเรียกวาเปนนาฏยพาณิชย สอดคลอง

กับที่ กาญจนา แกวเทพ (2553: 194) ไดกลาวถึง“อุตสาหกรรมสรางวัฒนธรรม” (Culture Industry) 

ซึ่งทําใหเกิดกระบวนการทําวัฒนธรรมใหกลายเปนสินคา (Commoditization of culture) ภายใตกฎ

กติกาของระบบทุนนิยมสมัยใหมที่แตกตางจากทุนนิยมแบบเดิม ซึ่งจะผลิตสินคาอุปโภคบริโภคเทานั้น 

แตในสังคมทุนนิยมยุคใหม ทําใหระบบทุนนิยมผลิตสินคาทางวัฒนธรรม (Cultural Commodity) ข้ึน 
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เพื่อใหความบันเทิงแกผูคน ซึ่งจากการศึกษาในเรื่องโขนพบวา โขนเปนอีกหนึ่งศิลปะประจําชาติไทยที่

นอกจากจะมีบทบาทเพื่อเปนสื่อในการแสดงถึงความเปนไทยแลวนั้น โขนรวมสมัยยังมีบทบาทในการ

เปนสินคา กลาวคือ ในอดีตโขนจะแสดงเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อบํารุงศิลป แตในปจจุบันการดํารงอยู

ของโขนจําเปนตองนําเรื่องของรายไดเขามาเปนปจจัยในการสนับสนุนใหเกิดการจัดการแสดง 

เนื่องจากผูแสดงโขนไมไดรับเงินสนับสนุนมากเพียงพอ และมีที่จัดแสดงนอย ดังนั้นจึงตองทําใหเกิด

การแสดงโขนในโรงแรมหรือรานอาหาร แทนที่จะเปนในโรงละครหรือตามพิธีตางๆเหมือนแตกอน และ

ในปจจุบันการเปดพื้นที่ใหมีการนําเสนอโขนอยางตอเนื่อง ณ เวทีโรงละครศาลาเฉลิมกรุงที่เปดการ

แสดงโขนอยางตอเนื่อง ในทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร และการประชาสัมพันธไปยังสถานทูตตางๆ 

หรือการรวมไปในลักษณะเเพ็คเก็จ (package) ก็จะเพิ่มจํานวนผูรับชมมากขึ้น และโขนก็ยังมีการ

จัดการแสดงในมหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฉะนั้นโขนไมมี

การขาดหายไปจากสังคมวัฒนธรรมแนนอน เพียงแตการปรับตัวมีรูปแบบที่หลากหลาย และใน

ปจจุบันรัฐบาลไดจัดใหโขนเปนเหมือนทูตวัฒนธรรมของไทย กลาวคือ เมื่อมีแขกเมืองผูมีเกียรติมาที่

ประเทศไทยหรือไทยไปเยือนตางประเทศ รัฐบาลก็จะจางใหคณะโขนไปทําการแสดง เพื่อแสดงถึง

ศิลปวัฒนธรรมของไทย ใหชาวตางประเทศไดรับรู 

 
ตาราง 7 แสดงการสรุปความแตกตางองคประกอบการแสดงโขนอดีตกับโขนรวมสมัย 

 

ความแตกตาง
องคประกอบการ

แสดงโขนอดีตกับโขน
รวมสมัย 

อดีต รวมสมัย 
(พ.ศ.2508 – พ.ศ. 2556) 

1.บทแสดงโขน 
 

 

ใชบทเรื่องรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 1 

บทเร่ืองรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 2 

และบทเรื่องรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 6

 

บทสวนใหญที่ใชเปนของรัชกาลที่ 2 

เวลานํามาแสดงจะตัดบทมาแสดง

เพียงบางตอน และมีการนําเหตุการณ

ป จจุบันในสั งคมและมุ ขตลกมา

สอดแทรก 
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ตาราง 7 (ตอ) 

 

ความแตกตาง
องคประกอบการ

แสดงโขนอดีตกับโขน
รวมสมัย 

อดีต 
รวมสมัย 

(พ.ศ.2508 – พ.ศ. 2556) 

2.ผูกํากับการแสดง คนพากย ค น เ จ ร จ า เ ป น หั ว ใ จ

หลักการแสดงทั้งหมด กลาวคือ วง

ปพาทยตองขึ้นกับคนพากยคน

เจรจา รายละเอียดคนพากย คน

เจรจาเปนคนกําหนด กําหนดกระทั้ง

ผู แสดงด วย  กํ าหนด เวลาด วย 

กําหนดกระทั้งคุณออกไปขางนอก

แลววาจะตองปฏิบัติอยางไรบาง 

มีการกําหนดตําแหนงของผูกํากับ

การแสดงโดยตรง 

3.ทาโขน ตัวละครโขนที่แสดงเปนยักษและลิง 

จําเปนตองไดรับการฝกหัดใหรําทา

ที่เรียกวา “แมทา” แมทาของลิงมีอยู

หกแมทาเทากับแมทาของยักษ 

ในการแสดงโขนในแตละครั้ง ไม

จํ า เปนต อง รํา ใหครบทุกแมท า 

ข้ึนอยูกับระยะเวลาในการจัดการ

แสดงที่ สามารถยืดหยุนได 

4.เครื่องแตงกายโขน งานออกแบบลวดลายจะละเอียด 

เนื่องจากผูชมสมัยกอนจะชมใน

ระยะใกลๆ 

งานออกแบบลวดลายเปนลายใหญ 

เพื่อที่วามองใหเห็นชัดเพราะการ

แสดงระยะหลังจะแสดงบนเวที แต 

  โขนตามพระราชดําริในสมเด็จพระ

นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะ

มีเอกลักษณในการนําลวดลายที่

ละเอียดแบบอดีตมาใช 
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ตาราง 7 (ตอ) 

 

ความแตกตาง
องคประกอบการ

แสดงโขนอดีตกับโขน
รวมสมัย 

อดีต 
รวมสมัย 

(พ.ศ.2508 – พ.ศ. 2556) 

5.การแตงหนา แตงหนาตามสมัยนิยม เร่ิมตั้งแต

การแตงหนาใหขาว และตอมาก็

แตงหนาตามแบบละคร  

แตงหนาตามแบบละคร แตโขนตาม

พระราชดําริในสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะมี

เอกลักษณในการแตงหนาตามแบบ

ภาพจิตรกรรมโบราณบนฝาผนัง 

6.สถานที่จัดการแสดง

โขน 

พื้นที่ในการจัดแสดงมีนอย ไดแก 

บริเวณสนามหญาและโรงละคร 

มีพื้นที่ในการจัดแสดงมากขึ้น ไดแก 

บริเวณสนามหญา โรงละคร 

รานอาหาร และในโรงแรม 

7.เทคนิคประกอบการ

แสดง 

ฉาก เปนเทคนิคประกอบการแสดง

เพียงอยางเดียว 

มีการนําเทคโนโลยีมาประกอบการ

แสดง ไดแก การสรางฉาก แสง สี 

เสียง สลิง  

 

การธํารงอยูของโขน 
โขนมีผลกระทบทุกยุคทุกสมัย แตข้ึนอยูกับวารัฐบาลใหความสนใจ ใสใจยังไง ไมวาจะ

เศรษฐกิจดี เปนฟองสบูยังไง ผลที่ไดกลับมาก็คือ งานนอยลง งานการแสดงนอยลง เพราะคนเริ่มจะ

เก็บเงินไมอยากใชเงิน จริงๆแลวโขนมันขึ้นอยูกับชนชั้นสูง ผูที่มีเงินเทานั้นจึงจะหาโขนมาดูได (ธีรเดช 

กลิ่นจันทร. 2 ธันวาคม 2554: สัมภาษณ) และผูชมยังสะทอนใหเห็นถึงปญหาในการชมการแสดงโขน

ในปจจุบัน ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมเกิดอุปสรรค ดังที่ผูชมสวนใหญจะมี

ความคิดเห็นวา “การแสดงปจจุบันไมมีใครอยากดูเพราะราคาบัตรแพง เลนเรื่องเดิมๆ ใชเวลานาน” 

และ“การจัดหาการแสดงโขนในปจจุบันจะหาดูไดยาก เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธหรือ

ประชาสัมพันธนอยเกินไป” (ผูประกอบอาชีพอิสระ. 7 เมษายน 2556: สัมภาษณ) แตผูชมที่พอจะมี

ความรูเร่ืองโขนจะมีความคิดเห็นที่แตกตางจากผูที่ไมมีความรูเร่ืองโขนในเรื่องของการเขาถึงการแสดง

โขน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูที่มีความรูเร่ืองโขนจะมีความสนใจในการรับรูขาวสารกําหนดการการแสดง

ของโขนมากกวา จึงทําใหการเขาถึงขอมูลเปนเรื่องที่เกิดขึ้นไดงายกวาผูที่ไมมีความรูเร่ืองโขน วาการ
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จะชมการแสดงโขนนั้นเปนเรื่อเลาใหฟงวา “โขนในปจจุบันหาดูไมยาก จะตองพิจารณาในรูปแบบหรือ

ลักษณะใด เชน ที่เปนกระบวนการทางดานการศึกษา ไดแก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากร  

วิทยาลัยนาฏศิลปตางๆ  มหาวิทยาลัยและโรงเรียน เปนตน  การอนุรักษและพัฒนาโขน ไดแก โขน

พระราชทาน  เปนตน  โขนที่เปนลักษณะของการแสดงที่พัฒนารูปแบบงานรวมสมัย  ไดแก  การแสดง

ของอาจารยพิเชษฐ กลั่นชื่น (ศิลปนศิลปาธร) เปนตน  การแสดงโขนในลักษณะของธุรกิจบันเทิง ไดแก 

การแสดงโขนที่สอดแทรกไปอยูกับลักษณะการทองเที่ยว  เชน สยามนิรมิต  เปนตน” (ผูประกอบอาชีพ

ขาราชการ. 8 เมษายน 2556: สัมภาษณ) 

ตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญเห็นวาโขนไมเคยซบเซาไมมีตกต่ําหรือดอยลงไป เพราะเปน

เอกลักษณของชาติอยูแลว ยิ่งโขนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถมาฟนฟูจนเรียกกัน

งายๆวา “โขนสมเด็จฯ” นั้น ที่มีการเพิ่มเทคนิคแสงสี เสียงมากขึ้น ยิ่งทําใหโขนเฟองฟูและงบประมาณ

ก็เพิ่มข้ึนดวย “ถึงอยางไร ในอนาคตโขนไมตกอับและนับวันก็จะทวีคูณและมีความสําคัญยิ่งๆขึ้นไป” 

(ประสิทธิ์ ปนแกว. 21 มีนาคม 2555: สัมภาษณ) 

จรัญ พูนลาภ (27 มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) กลาววา“ปจจุบันโขนของเราไมไดตกต่ํานะ 
แตเปนชวงที่ลืม มันเปนเรื่องวงลอ ที่เดี๋ยวมันก็กลับมา พูดกันแบบตรงๆงาย คือ คนไทยเมื่อเกิดวิกฤต 

ก็จะชวยกันหยิบดึงเขามา เพราะตอนนี้มันเปนเรื่องของความรวมสมัย เปนยุคของความแปลกเขามา 
แตพวกนี้เดี๋ยวมันก็อ่ิมตัว เชน ความอมตะของสุนทราภรณ ลูกทุง ที่เปนอมตะไมหายไป โขนก็
เหมือนกัน คือ ชวงนี้ก็อยูกับที่ แตเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม…จะวาโขนจะเปลี่ยนไปจากเดิมไหม ถา
ในชวง 50-60 ผมวายังไมเปลี่ยน มีอยูชวงหนึ่งที่เอาโขนไปทําเปนบัลเลย เราเองก็นํากับคืนมา ตราบ
ใดที่ยังมีกรมศิลปากร สถาบันบัณฑิตฯ และสมเด็จพระเทพฯอยู โขนก็ยังไมสูญหายไป แตก็อาจจะ
เหนื่อยกวาพักกอน ตอใหคุณไปดูของประเทศมา สุดทายแลวก็ตองกลับมาดูของบานเราดีกวา โขนลน
เมื่อไรก็สนุก เลนเมื่อไรก็มีคนดู แตเพียงขอใหมีวิธีการนําเสนอที่ดีๆ มีการประชาสัมพันธที่ดี” 

 
การจัดการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอนโขนในอดีตจะมีความเขมขนกวาในปจจุบันมาก อาจารยก็เอาใจใส

กับผูเรียนเปนอยางมาก และยังมองดูศิษยเปนดั่งลูกหลานของตน มีความรูความเมตตาในทุกเรื่อง 

บางครั้งลูกศิษยก็ไปปรนนิบัติใชถึงบาน และเคารพเหมือนปูชนียบุคคล ความผูกพันระหวางกัน

ดังกลาวทําใหการเรียนมีความเขมขนทั้งในวิชาเรียนความเข็มงวดกับผูเรียน ผูเรียนหรือศิษยก็ตอง

อดทนกับความเขมงวดที่ผูสอนบังคับใหฝกอยางหนักที่ลูกศิษยตองทนกับความปวดระบมของรางกาย 

แตความเอาใจใสของลูกศิษยหรือผูเรียนก็มีความสําคัญวาจะมุงมั่นเอาใจใสแคไหน และตองมี “ใจ” 

กับการเรียนศิลปะแขนงนี้ดวย มีใจปรารถนาที่อยากเกงเหมือน ชื่นชม และอยากทําใหไดเหมือน 

แรงจูงใจในการเรียนเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่ผูสอนกลาววา “ใจตองใหไมอยางนั้นไมทนฝกหรอก ทนเมื่อย 
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ทนปวด กวาจะผานดานนี้ไปไดจะตองทนถามีใจใหมันทําไดไมถึงตายหรอก...เราผูสอนตองชี้แนวทาง
ใหศิษยไมใหหักโหมคอยเปนคอยไป” (สมศักดิ์ ทัดติ. 21 มีนาคม 2555: สัมภาษณ) และ ”การเรียน
โขนตองไดคนฉลาดนะเอาคนโงมาเรียนไมไดมันจําไมได เพราไมมีตําราเขียนไว” คนเรียนตองบันทึก
เองเพราะไปอานบันทึกของคนอื่นจะไมรูเร่ือง ฉะนั้นคนมาเรียนโขนละครตองเปนคนมีสมอง ความจํา

แมน มีเทคนิคในการรําเพราะโขนมีจารีตการเรียน (วิโรจน อยูสวัสด์ิ. 21 มีนาคม 2555: สัมภาษณ)  
การเรียนในอดีตขึ้นอยูกับและการฝกฝนและเรียนไปในแนวทางเดียว คือ ฝกฝนจนเชี่ยวชาญ

ใหลึกในแนวทางนั้น ปจจุบันเด็กเรียนทั้งโขน และตองมีเนื้อหาทางวิชาการอีกมาก ดังคําที่กลาววา 

“เด็กจะไปเรียนเรื่องโนนเรื่องนี้แลวมาเพิ่มผังเวลาที่มาเรียนโขน” แตการเรียนแบบสมัยปจจุบันอาจมี

แงมุมที่ทําใหเด็กมีความรูกวางขึ้นสมัยกอนแตความลึกตางกัน การเรียนปจจุบันมีการเก็บหนวยกิต 

ฉะนั้นการแสดงออกมาก็ข้ึนอยูกับความสามารถเฉพาะตัวของผูแสดง และความเอาใจใสจริงๆ ตางกับ

การเรียนในอดีตที่ทั้ง “โดนอัด โดนยัด มีการฝกที่ชัดเจน เร่ิมต้ังแตตี 5 กี่โมงถึงกี่โมงทําอะไรถือฝกซอม
กันทั้งวัน ผลงานตองออกมาดี สุดยอดรําไมมีการผิดเพี้ยน แตปจจุบันนั้นลืมไปเลย” (ธีรเดช กลิ่นจันทร. 

2 ธันวาคม 2554: สัมภาษณ) “การเรียนก็จะใกลชิดกับอาจารยมากกวาสมัยนี้และอีกอยางเด็กสมัยนี้ก็
ไมคอยเขาหาอาจารยดวยเชนกัน  และอีกอยางหนึ่งเดียวนี้เขาไมวิดีโอไดดู หรือเทคโนโลยี เปดยูทูปดู
เอาเองก็ได ซึ่งก็จะทําใหไมคอยมีความสําคัญ สวนฝมือการแสดงมันอยูที่ประสบการณ หรือหลักที่เขา
ไดรับมาตั้งแตตอนสมัยเขาเรียนกัน”  (สุธี ปวรบุตร. 10 มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) ดังที่จตุพร รัตนวลาหะ 

(20 เมษายน 2556: สัมภาษณ) ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กที่เรียนโขน โดยกลาววา 

“เด็กที่เรียนโขนจะไมรูจักโขนที่ถูกตองแทจริงเปนอยางไร เชน ผมเปนอาจารยทดสอบใหนักเรียนออกทา 
โดยใหออกกราวทา 1 และ ทา 2 แตเด็กก็ออกไดแคทา 1 เพราะเรียนมาแคทา 1 ทําใหเด็กไมรูจักครบ
ทุกทา” ที่เปนเชนนี้อาจเกิดจากความไมเขมงวดในการสอนของผูสอนและความเอาใจใสในการเรียน
ของผูเรียนเหมือนเชนสมัยกอน  

ในปจจุบันระบบของผูสอนโขนก็เปลี่ยนไป เร่ืองระบบของการศึกษา ชวลิตร สุนทรานนท    

(2 ธันวาคม 2554: สัมภาษณ) ไดอธิบายวา “ระบบงานการบริหารจัดการในปจจุบันนี้เปนระบบซี ก็คือ 

ซีหา ซีหก ซีเจ็ด ซีแปด แลวพอคนจะไดซี ก็ตองทําผลงาน แตบางคนไมใชบางคนไมไดถนัดในผลงาน
ตรงนั้นอยางพอคุณเปนซีเจ็ด คุณตองเปนผูกํากับ ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาคือคนที่มาเปนผูกํากับไมไดมี
ความเชี่ยวชาญในดานนั้นจริงๆ แตตองทําเพราะรักษาตําแหนง…แตระบบซี ในปจจุบันเปลี่ยนแลว
ไมไดเปนระบบซี แลวแตระบบงานยังเหมือนเดิมคือเปลี่ยนชื่อแทน เชน ซีเกา ก็จะเปนผูเชี่ยวชาญ ถา
ซีแปด ก็เปนชํานาญการพิเศษ ชวงกอน พ.ศ.2514 มีสายเดียว แต พ.ศ.2514 จะเปน 2 สาย ในสวน
ของการศึกษาทางดานนี้จาก ร.6 มาเปนหนึ่งเดียว พอมายุคกลางเปนสอง กลาวคือ พอตั้งแต พ.ศ. 2514 

ลงไปกลายเปนสวนการแสดงกับการศึกษา และในปจจุบันนี้ไมไดข้ึนกับกรมศิลปากรแลวขึ้นกับ
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กระทรวงวัฒนธรรม ไปข้ึนกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปสวนของการศึกษาทางดานนี้จะถาจะไปพูด
หัวขอการศึกษาจะตองวางสาแหรกลงมาอยางนี้ มันไมไดข้ึนการสืบทอดทางดานการละคร โขน ในยุค
นี้เปนอยางนี้แลว” 

ชวลิตร สุนทรานนท (2 ธันวาคม 2554: สัมภาษณ) ไดอธิบายถึงระบบการจัดการเรียนการ

สอนในปจจุบันวา “วามีทั้งดีและไมดี ที่วามีทั้งดีและไมดี คือ อยางหนาที่การงานของเราไดใหญโตขึ้น
แตในสวนของศิลปวัฒนธรรม บางทีมันสูญมันหายไปเปนบางสวน อยางของเราพูดงายๆถาจะเรียนมา
ก็ไดจากหลักสูตรการเรียน ถาแสดงก็ทักษะการแสดง เหมือนเราเรียนมาแลวไปทํางาน เวลาทํางานก็
ตองเอาตรงนี้ไปเปนไกดเวลาทํางาน เหมือนกันเวลามาแสดงมันก็ไมใชอยางที่เรียน แสดงก็คือรูปแบบ
การแสดงทํายังไงใหคนดูหรือวาการแสดงนั้นดี เราเรียนเราวางไวเปนระบบเขาเรียนหลักสูตรการเรียน 

รําตอง 4 เที่ยว แตการแสดงมัน 4 เที่ยวอยูไมไหว มันจะซ้ําๆ กรมศิลปากรมันเปนอะไรที่เฉพาะทุก
อยาง แลวแตวาพอมากรมศิลปากรเปนยุคที่รับเอาวัฒนธรรมมาตั้งแตตนผูหญิงเขามาแสดงดวยตัวที่
เปนผูหญิงหรือตัวกวางบางทีก็ใชผูหญิงแสดงและก็ไดรับความนิยมกวาผูชายดวย อยางหมอม อ.ทาน
ผูหญิงแผวสอนก็ทาหนึ่ง นอยก็ทาหนึ่ง ตัวกวางเหมือนกัน เนื่องจากโครงสรางสรีระของผูหญิงความ
การเคลื่อนไหวของผูหญิงกับผูชายความแข็งแรงมันตางกัน ดังนั้นการแสดงโขนจึงตองปรับใหเขากัน
ตามสรีระ ปรับตามโครงสรางตามปฏิพัทธนักแสดงดวย แลวบางทีคนที่มีฝมือแคนี้ อีกคนฝมือดี 

อยางเชนจะเปนพระรามไมได เปยกก็เปนพระลักษมณไมไดเพราะสรีระมันเปนหนึ่งของการแสดง แต
พอมาถึงรุนหลังไมไดจับกันเละเทะมันจะเกิดปญหา” 

สมเจตน ภูนา (18 มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) กลาววา “สมัยกอนครูอาจารยใหความรูแบบ
ตัวตอตัว ปจจุบันมีเร่ืองของเทคโนโลยี เชน ยูทูป  บางครั้งเด็กก็จะหาดู แบบนี้มากกวา แตถาเปน
เมื่อกอนเราก็จะไดเกร็ดความรู แตเด็กปจจุบันจะไดจากสื่อ บางครั้งเขาก็จะเก็บรายละเอียดไดไมดีพอ  

นี้คือกรณีในการถายทอด และการแสดงบทเวทีดวยเพราะมันจะมีความละเอียดออน  การรําไดกับรํา
เปนมันไมเหมือนกัน การถายทอดบทตัวพระ ยักษ ลิง พื้นฐานแนนไม เพราะนาฏศิลปของเรา โขนเปน
นาฏศิลปชั้นสูง แตครูในสวนตัวแลวผมขอเติมคําวาสุดเขาไปดวย ในการแสดงของบานเรา คือถา
เปรียบเทียบกับการแสดงของตางประเทศก็คือ classical ของตางประเทศก็จะ Belle opera โขนก็
เหมือนกันเปนนาฏกรรมชั้นสูงที่ใชรับพระราชอันตุกะ และเราก็มีทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ชาวตางชาติตางเขาก็ชื่นชมศิลปชั้นสูง ของเรา แตที่สําคัญก็คือ รายละเอียดของมันอาจจะหายไปตาม
กาลเวลาได เพราะ  หนึ่งมันหมดไปจากอัจฉริยะบุคคลทีไดรับการถายทอดมา มันลดลั่นกันไปตามกัน
นะ เชนไดรับมา 100 แตพอสอนคนที่เราสอนเขารับไปได 90 หรือ 80 อะไรแบบนี้ นอกจากคนที่
สามารถเก็บรายละเอียดจากครู อาจารยไวไดแบบเต็ม ๆ ประเด็นถือวาสําคัญเลยที่เดียวในเรื่องของ
การสืบทอด ปจจุบันมีระบบการเรียนการสอนในวิทยาลัย สถาบันการศึกษาตางๆ ก็คงอยู แตการรํา
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สวย รําเกง ก็อาจจะเหลือนอยลง แลวบวกกับประสบการณ ตาง ๆ แลวในชั่วโมงเรียนก็ไดแคตาม
ชั่วโมงเรียน แตประสบการณมันคือการอยูบนเวที” 

และจรัญ พูนลาภ (27 มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) ไดกลาวถึงเรื่องหลักสูตรการเรียนการ

สอนในปจจุบันวา “เร่ืองการเปลี่ยนแปลงในการเรียน มีการจัดวางหลักสูตรเปนระบบมากขึ้น เนื้อใน
หลักสูตรคอนขางจะมากกวาอดีต คืออดีตหลักสูตรคอนขางนอยการพิจารณาของครูอาจารย ผู
ฝกสอน มากกวา ซึ่งทานจะมองถึงความสามารถ พฤติกรรม ของผูเรียนเปนหลัก เชนเด็กมีความ
เฉลียวฉลาดสามารถที่จะจดจําทารําและโครงรางของทาสวยงาม ครูก็จะตอทาใหเด็กไดรวดเร็ว 
หลักสูตรจะวางไวแคบๆ เชน หลักสูตรในอดีตอาจจะวางไววา เด็กชั้นตนคือตอแมทา หนาพาทย
เบื้องตน และเบ็ดเตล็ด วางไวกวางๆอยูที่การดุลยพินิจของครูวาจะมอบใหเด็กแคไหน เด็กสามารถรับ
ไดแคไหน อยูที่มุมมองของผูสอน ปจจุบันมีการระบุเนื้อหาตายตัว เชน พื้นฐานตอแมทา ทา 1-5 ตอ
ทาเชิด ตอเสมอ ฉะนั้นครูตองสอนตามหลักสูตรที่กําหนดไวใหทันตอการเรียนในแตละปการศึกษา จึง
ตางจากในอดีต ถาในอดีตเด็กพัฒนาการเรียนคอนขางชาเนื้อหาที่ครูตอใหก็ชา คือครูจะวางพื้นฐาน
เด็กคอนขางแข็งแรงและมั่นคงกอน ครูเคยเปรียบการเรียนโขนของเด็กนักเรียนวา การเรียนโขนก็
เหมือนการสรางที่อยูอาศัยคือถาวางฐานแนนเมื่อไหร โครงสรางจะตอกี่ชั้นก็ได บานจะไมทรุดไมเอียง 
แตถาโครงสรางพื้นฐานไมแข็งแรงการตอบานขึ้นไปบานก็จะทรุด เพราะฉะนั้นครูก็ยึดแนวทางของครู
บาอาจารยที่ทานใหไว บางครั้งครูก็ไมไดมองในเรื่องของหลักสูตร เพราะวาการเรียนโขนในวิทยาลัย
นาฏศิลปเราตองเขาใจวาเปนวิชาชีพซึ่งเด็กจะตองเอาไปประกอบอาชีพตอไป เพราะฉะนั้นถาพื้นฐาน
เด็กไมแข็งแรงตอทาอะไรไปเด็กก็รับไมไหว  แนวทางที่เราวางไวก็จะลมเหลว ปจจุบันตองยึดถือตาม
ระบบกระทรวง คือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปข้ึนอยูกับกระทรวงวัฒนธรรมก็จริงแตตองยึดหลัก
กระทรวงศึกษาเปนหลัก บางครั้งการเรียนการสอนบางครั้งก็เปนแบบคลายๆการวางหลักสูตรของกรม
สามัญที่มีการวางหลักสูตรไวตายตัวเราก็ไปลอกเลียนแบบกันมาแลวก็เอามาบรรจุเปนของเรา…ใน
สมัยรุนครูวิทยาลัยนาฏศิลปเรียนถึง 11 ป ชวงหลังมาเปดปริญญาอีก 2 ป ในปจจุบันมีการตัดทอนลง 
วิทยาลัยนาฏศิลปเรียนเหลือแค 6 ป แลวก็มาตอที่สถาบันอีก 5 ป แตถาถามวา 11 ปในปจจุบันกับ
อดีตไมเหมือนกัน ปจจุบันการเรียนเวลาก็ลดนอยลงจากเมื่อกอนเรียนวันละ 3 ชม. ปจจุบันเรียน 2 ชม. 

จากเรียน 15 หนอยก็เหลือเพียง 12 หนวย มีเรียนวิชาสามัญคอนขางจะมาก…การฝกซอมก็ตางกัน 

ในอดีตเราสามารถซอมในเวลาราชการไดเลย ปจจุบันถาซอมเชาบายก็ไมไดเรียนมันก็เลยกลายเปนวา
เด็กขาดประสบการณในการซอมและขาดประสบการณไดดูไดเห็นสมัยกอนถามีการแสดงซอมเด็ก
วิทยาลัยนาฏศิลปสามารถที่จะดูการแสดงแบบสมจริงกอนวันแสดงจริง แตสมัยนี้หาโอกาสไมมีแลว 
ฉะนั้นการไหวพริบ การแสดง ความสวยงาม การดัดแปลงการแสดง ไดดูจากครูบาอาจารยจากผูมี
ประสบการณ เมื่อกอนไดดูตลอด แตปจจุบันไมใชอยางนั้น” 
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ในปจจุบันนักศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลป มีพื้นที่ในการแสดงมากขึ้น เชน ในโรงละครศาลา

เฉลิมกรุง ปกรณ พรพิสุทธิ์ (10 มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) กลาววา “โขนศาลาเฉลิมกรุงก็อีกรูปแบบ
หนึ่ง อนุรักษเร่ืองของโขน แตเขาจะเลนทุกอาทิตยเทาที่ทราบ คือแสดงอยูตลอด เลนตามสัดสวนของ
เวที ก็เปนเรื่องการอนุรักษอีกอยางหนึ่ง ใหทัวรมาดูพวกที่คนสนใจเรื่องโขน ส่ิงที่เด็กไดรับคือเร่ืองของ
การฝกฝน เด็กเลนบอยๆเขาก็มีความชํานาญขึ้น เด็กวิทยาลัยนาฏศิลปเหมือนกัน วิทยาลัยนาฏศิลป
อยูภายใตสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปข้ึนอยูกับกรมศิลปากรและขึ้นอยูกับกระทรวงวัฒนธรรม ไมไดถือ
เปนเชิงพาณิชย เพราะวาใชงบประมาณแผนดิน ตองการอนุรักษใหโขนยังคงอยู”  

และในปจจุบันเมื่อจะมีการจัดการแสดงโขน ผูจัดงานจะมีการคัดเลือกคนเพื่อมาแสดง โดย

วิธีการคัดเลือกนี้จะเปดโอกาสใหคนภายนอกเขามาคัดเลือกได เรียกรูปแบบการคัดเลือกนี้วา “การ

ออดิชั่น” ซึ่งการคัดเลือกออดิชั่น มักจะใชในการจัดการแสดงของโขนมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จ

พระนางเจาฯ ประสิทธิ์ ปนแกว (21 มีนาคม 2555: สัมภาษณ) กลาววา “เปดรับบุคคลภายนอกมา
แสดง โขนสมเด็จฯ ก็คนของเราสวนใหญแลวก็ audition ตามสถานที่ตางๆแลวตองมีคนภายนอกดวย
นะ อยางคราวที่แลวก็มีบุคคลภายนอกเขามาเลนดวย”  

 

   
 

ภาพประกอบ 44 บรรยากาศการคัดเลือกนักแสดงโขนสมเด็จฯ 
 

สวนโขนเด็กหรือโขนสมัครเลนจะมีการคัดเลือกนักแสดง ภิรฎา กิจพัฒนเจริญ (3 กรกฎาคม 

2556: สัมภาษณ) ไดอธิบายไวดังนี้ “วิธีการเลือกตัวนักแสดง คือ ดูวาเด็กมีความพรอมแคไหน เชน 

บางคนรําไดแตไมใหความรวมมือ เร่ืองของเวลาและการทุมเทเปนหลักตองฝกเขา พอแมมีสวนมากใน
การสนับสนุน ตองมีการจัดแบงเวลาตัวเองใหเรียบรอย” และสมเกียรติ วนเฉลิม (3 กรกฎาคม 2556: 

สัมภาษณ) กลาวเพิ่มเติมวา “หลักในการเลือกนักแสดง เชนเด็กตัวเล็กทาทางคลองแคลววองไวตี
ลังกาได ก็จะเปนลิง ถาตัวใหญอวน ก็จะเปนลักษณะของยักษ ถารูปรางไมอวนไมเล็กหนาตาพอดูได 
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อยางนี้จะเปนตัวพระพระรามพระลักษณเปนตน” เร่ืองแนวทางการสอนโขนเด็กนั้น ไตรรัตน  พิพัฒ

โภคผล (8 มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) กลาววา “พวกเด็กจะชอบมากเย็นๆก็จะมาที่หองโขน มีทุกรุน 

และก็ไดข้ึนแสดงบอยมาก ทางคณะก็มาขอคนนั้นคนนี้เลนไปทั่ว และก็จะมีโขนจิ๋วสัญจรเราเลนไป 

ทุกครั้งไมไดแสดงอยางเดียว แตทําคายดวย เราสอนเด็กที่ตางจังหวัด แลวเด็กก็สอนกันเองดวย แลว
เราก็มาแสดงรวมกัน”     

 

        
 

ภาพประกอบ 45 กลุมนกัเรยีนชัน้ประถมฝกซอมโขน 

 

ประเมษฐ บุญยะชัย (26 เมษายน 2556: สัมภาษณ) ไดกลาวถึงความสําคัญของการเรียนการ

สอนโขนวา “อยางที่หนึ่ง เพื่อเปนการอนุรักษ เพื่อใหเห็น และเพื่อสรางทัศนคติ ใหเห็นวาเราเปนคน
ไทย มีศิลปะที่สูงสงประจําชาติ เพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนควรที่จะรักษาไว คือใหเขารู เขาจะไดรัก ถา
เกิดเราไมสัมผัส โขนคนดูเฉยๆ เขาจะไมรูเร่ืองคือดูแลวก็แลวไป หากเขาไดลองลงมาฝกหัดเขาจะมี
ความภาคภูมิใจ นี่คือจุดประสงคสําคัญ ที่ทําไมสถาบันตางๆถึงไดเอาไปสอน” จรัญ พูนลาภ (27 

มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) กลาววา “ครูเคยเปรียบการเรียนโขนของเด็กนักเรียนวา การเรียนโขนก็
เหมือนการสรางที่อยูอาศัยคือถาวางฐานแนนเมื่อไหร โครงสรางจะตอกี่ชั้นก็ได บานจะไมทรุดไมเอียง 
แตถาโครงสรางพื้นฐานไมแข็งแรงการตอบานขึ้นไปบานก็จะทรุด” 
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ภาพประกอบ 46 การถายทอดทารําเพื่อปูพื้นฐานใหผูเรียน 

 

ที่มา: อังคาร กัลปยาณพงศ และคณะ. (2549: 74). 
 

  
 

ภาพประกอบ 47 การถายทอดทารําใหแกศิษย 

 

 ที่มา: อังคาร กัลปยาณพงศ และคณะ. (2549: 75). 
 
 ผูชมโขน 

ผูชมโขนจะมีเพียงแคคนชนชั้นสูงเทานั้นที่จะนิยมชมโขน เนื่องจากโขนเปนศิลปะการแสดง

ชั้นสูง ตามที่ปแอร บูรดิเออ (Pierre Bourdieu) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส เสนอความคิดเกี่ยวกับชน

ชั้น (class) และรสนิยม (taste) ซึ่งทั้งสองอยางเปนสิ่งที่สอดคลองกัน กลาวคือ ผูที่มีชนชั้นสูง จะมี

รสนิยมในการเลือกรับวัฒนธรรมในประเภทของวัฒนธรรมหลวง ยอมมีความละเมียดละไมสุนทรีย 

เชน เพลงคลาสสิก การเตนบัลเลย และโขน เปนตน  
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การรวมสมัยของผูชมโขนก็มีหลายแบบ ไดแก  1) ผูชมที่เขามาชมการแสดง หรือเรียกอีก

อยางวาแมยก หรือผูที่ชื่นชอบนักแสดงโขนหรือการแสดงโขน ซึ่งกลุมแมยกนี้มีสวนสนับสนุนทําใหโขน

มีผูชมอยางตอเนื่อง 2) ผูชมที่เขามาชมเพื่อการศึกษา ซึ่งปจจุบันมีจํานวนมากขึ้น เนื่องจากระบบ

การศึกษาเนนใหผูเรียนออกไปศึกษาหาความรูนอกหองเรียนมากขึ้น และทางสถานที่จัดแสดงก็

สนับสนุนในการมาศึกษาหาความรูโดยการชมโขน โดยราคาบัตรคาเขาชมโชนสําหรับนักเรียน นิสิต 

นักศึกษา ก็จะถูกกวาบุคคลธรรมดา 3) ผูชมที่เขามาตามกระแสที่คนนิยม เชน ในสมัยนั้นกระแสของ

โขนไดรับความนิยม อาจเนื่องจากสื่อภาพยนตร  จึงทําใหคนที่ดูภาพยนตรแลวตองการที่จะการแสดง

โขนจริงๆ 4) กลุมชาวตางชาติที่มีความสนใจการแสดงและเขาใจในศิลปะ ซึ่งกลุมพวกนี้มีความสําคัญ

เพราะเขาเสพการแสดง ไมใชแคความบันเทิงแตเพื่อแสวงหาความหมายดวย ซึ่งจตุพร รัตนวราหะ (20 

เมษายน 2556: สัมภาษณ) ไดอธิบายถึงความชื่นชอบของชาวตางชาติในการแสดงโขนไทย คร้ันเมื่อ

ไดไปแสดงที่ประเทศเยอรมัน มีโขนจากประเทศตางๆมาแสดง แตชาวตางชาติก็ชอบโขนไทยมากที่สุด 

จนมีการพูดเปรียบจากสื่อเยอรมันวา “โขนไทยมาเลนที่เยอรมัน เปนการสะกดคนดูใหอยูกับที่ กระทั่ง
เข็มหมุดตกลงพื้นยังไดยินเสียง” ซึ่งเปนสิ่งที่นาภาคภูมิใจเปนอยางมาก 

ในปจจุบันเปนสังคมของเทคโนโลยี ซึ่งสงผลกระทบตอพฤติกรรมในการบริโภคของผูชมโขน 

กลาวคือ ในปจจุบันโขนมีพื้นที่ในการแสดงออกมากขึ้น กลุมผูชมโขนจะสามารถชมไดจากสื่อตางๆเชน 

Face book, line มาก็เขาถึงกันเขามาชมเยอะเพราะโขนก็เปนหลักสูตรการเรียนการสอนเหมือนกัน 
(ปกรณ พรพิสุทธิ์. 10 มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) 

ประสาท ทองอราม (26 เมษายน 2556: สัมภาษณ) “คนสมัยกอนเขาดูการแสดงโขนเปน 

แตสมัยนี้ดูโขนไมเปน”  ประสิทธิ์ ปนแกว (21 มีนาคม 2556: สัมภาษณ) ไดกลาวอธิบายถึงสาเหตุ

ของการที่คนในปจจุบันไมคอยดูโขนวา ”คนดูที่นอยตอนนี้ ก็เนื่องจาก 1)หาดูโขนไดยาก 2) เศรษฐกิจ
ไมคอยจะมีสตางค อยางเวลาไปแสดงก็มากอยูในการที่เก็บบัตร แตอยางของกรมศิลปากรพึ่งจะมามี 
แลวเปนการดีมากที่สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถฯทานทรงโปรด ทรงเอ็นดู ใหมีการจัดแสดง
โขนของทานขึ้นมานี้ดีมากเลย คนดูรับ จนกระทั่งตองเพิ่มรอบนอกจากจะตองเพิ่มรอบแลวเมื่อไหรจะ
มีอีกคนถามหามากเลยในปจจุบันนี้” และสมเจตน ภูนา (18 มิถุนายน 2556: สัมภาษณ) ไดกลาวถึง

สาเหตุของการที่คนในปจจุบันไมคอยดูโขนในอีกแงมุมหนึ่งวา “ปจจุบันคนชอบพูดไปเองมากกวาวาดู
โขนไมเปน เพราะ คุณดูแลวหรือยัง และถาจะดูใหดูมืออาชีพ ดูในโรงละคร ที่มีดนตรีประกอบ มีการ
พากยการเจรา คร้ังเดียวก็ดูเปน เด็กก็ดูได ผูใหญก็ดูดี”   

ในความคิดของผูชมการแสดงโขน จะสะทอนออกมาในรูปแบบของการเปรียบเทียบระหวาง

โขนในอดีตกับปจจุบัน ซึ่งการรับรูเกี่ยวกับลักษณะของโขนในอดีต สวนใหญจะรับรูมาจากการไดฟง

เร่ืองเลาตางๆเกี่ยวกับโขนจากสื่อตางๆ และนํามาเปรียบเทียบกับลักษณะของโขนที่ไดชมในปจจุบัน 
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โดยความคิดเห็นสวนใหญจะเห็นวาโขนมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงใน

เร่ืองของวิธีการแสดงโขน ผูชมโขนเลาใหฟงวา “ความแตกตางในอดีตและปจจุบันมีความแตกตางกัน
พอสมควร ในปจจุบันมีการพัฒนาใหรวมสมัยมากขึ้น คือ ผสมผสานดวย แสง สี เสียง ที่ทันสมัย มี
การใช effect และสลิง เขามา” (ผูประกอบอาชีพพนักงานบริษัท. 7 เมษายน 2556: สัมภาษณ) และ

“ความแตกตางในอดีตและปจจุบันมีความแตกตางปจจุบันมีการผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเขามาชวยทําใหเกิดความนาสนใจมากกวาอดีตมีการปรับปรุงชุดโขนใหสวยงามมากขึ้น”        

(ผูประกอบอาชีพขาราชการ. 8 เมษายน 2556: สัมภาษณ) 
สวนในเรื่องของความเขาใจถึงการสื่อสารที่โขนสื่อออกมานั้น ผูชมโขนเลาใหฟงวา “ในฐานะ

เปนคนไทยเติบโตมาในบริบทแวดลอมของวัฒนธรรมไทยและมีความคุนเคยกับวรรณคดีที่ถูกนํามา
แสดงโขน  ความแตกตางในอดีตและปจจุบันไมแตกตางมากเพราะเอกลักษณของความสวยงามเนื้อ
รอง ทารํา ลวนแตเปนการสื่อสารถายทอดออกมาใหผูชมไดเขาใจ” (นักศึกษาปริญญาโท. 7 เมษายน 

2556: สัมภาษณ) และ“การสื่อสารดูพอจะเขาใจจากคํารองที่คลองจองกับทาเตนของโขน ทําใหดูแลว

เกิดการจินตนาการ” (ผูประกอบอาชีพอิสระ. 7 เมษายน 2556: สัมภาษณ)  ซึ่งผูชมบางคนไดใหขอสังเกต

ถึงพัฒนาการของโขนในเรื่องของการสื่อสารโขนใหผูชมในปจจุบันไดเขาใจงายขึ้น โดยกลาววา “การ
ส่ือสารโขนในรูปแบบเดิมสมัยกอนเขาใจยาก และในปจจุบันการแสดงโขนมีการพัฒนาใหเขาถึงผูชม
ไดงาย ทั้งในการแสดงทาทางประกอบที่อิงทาทางธรรมชาติ ทั้งในการพัฒนาบทพากยตางๆ ใหมี
ความทันสมัย ความสนุกสนานและเขาใจงายขึ้น ความแตกตางในอดีตและปจจุบันมีความแตกตาง
กันพอสมควรในอดีตเนนที่ลีลาทารํา บทพากยเจรจาที่มีความไพเราะ การใชฉากธรรมชาติ หรือการ
สรางฉากขึ้นเพียงหนึ่งฉากเทานั้น สวนโขนปจจุบันยังคงยึดรูปแบบการแสดงโขนแบบในอดีตแตก็มี
การพัฒนามากขึ้น ทั้งในการใชเทคนิคตางๆใหดูสมจริงและตระการตากวาเดิม ก็เพิ่มทั้งความสนุกสนาน 

รวมเรื่องราวในปจจุบันสอดแทรกในบทพากยเจรจา” (ผูประกอบอาชีพขาราชการ. 8 เมษายน 2556: 

สัมภาษณ) 
 
 
อุปสรรคในการธํารงอยูของโขน 

โขนเปนศิลปะการแสดงที่มีมายาวนานตั้งแตสมัยกอนธนบุรี ซึ่งการที่โขนจะธํารงอยูไดนาน

นั้นยอมมีปจจัยที่ชวยสนับสนุน แตถาการสนับสนุนนั้นเริ่มสนับสนุนนอยลงหรือไมใหการสนับสนุนเลย

อีกตอไป จะทําใหอาจจะตองถึงยุคที่โขนเสื่อมความนิยมในที่สุด ซึ่งปจจัยที่พูดถึงนั้น ไดแก ปจจัยใน

การสนับสนุนของหนวยงานที่ เกี่ยวของ  ทั้งในเรื่องของการดูแล  คาตอบแทน  การสนับสนุน

ประชาสัมพันธ และระบบการจัดการงาน ซึ่งจากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับโขนหลายทาน พบวา 

อุปสรรคที่สําคัญของการธํารงอยูของโขนคือการขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ กลาวคือ โขนขาดการ
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สนับสนุนจากภาครัฐทั้งในอดีตถึงปจจุบัน ซึ่งปจจุบันรัฐบาลไทยสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทยไมมาก

เทาที่ควร ไมเหมือนกับประเทศขางเคียง (อินโดนีเซีย) ที่เขาจะสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมเขาอยางมาก 

แตรัฐบาลไทยจะเห็นความสําคัญของโขนก็ตอเมื่อเพื่อแสดงใหประเทศที่มาเยือนไทยไดดูเทานั้น คน

ไมใหความสําคัญกับการเลนโขน “บางทีที่แสดงดนตรีที่ใชคือระนาดรางเดียวก็มี บางทีก็ใชเทปเปด ไม

เลนสด” (จตุพร รัตนวราหะ. 20 เมษายน 2556: สัมภาษณ) และหลักสูตรในโรงเรียนทั่วๆไป ไมได

บรรจุการเรียนการสอนเรื่องโขน 

และในอดีตมีองคกรสนับสนุนโขนโดยเฉพาะ  แตปจจุบันนี้ ไมมี  “มีแตคนมองขาม
ศิลปวัฒนธรรมไทย มองวาดอยคา” (ประสาท ทองอราม. 26 เมษายน 2556: สัมภาษณ) และปญหา

ในการดูแลการแสดงโขนไทยในตางประเทศ ซึ่งการทําใหโขนเปนที่รูจักตอสายตาชาวโลกภายนอก 

โดยอาศัยการออกแสดงโขนในตางประเทศ ประกอบกับในตางประเทศมีคนไทยอาศัยอยูเยอะ จึงทํา

ใหโขนกลายเปนที่โดงดังในตางประเทศ ในปจจุบันมีการจัดแสดงโขนโดยไดรับการสนับสนุนจาก

กรมการตางประเทศ ที่สงเสริมการจัดการแสดงงานศิลปของไทยสูตางประเทศ ซึ่งองคกรเหลานี้กลับ

กลายเปนองคกรแสวงหาผลประโยชนสวนตน โดยไมสนใจคนดู จึงทําใหโขนในตางประเทศดูแยลง 

เร่ืองของคาตอบแทนแกศิลปน ถือวาเปนอุปสรรคอยางหนึ่งตอการพัฒนางานโขน เนื่องจาก

บุคลากร จะไมใหความรวมมือในการทํางาน “เร่ืองเบ้ียเลี้ยงก็มีปญหา มันไมใชแคสินจาง” “คาครอง
ชีพ กับเงินเดือนมันไม เทากัน เงินเดือนขั้นต่ําของราชการตอนนี้อยูที่ 15,000 บาท/ เดือน ซึ่งเมื่อเทียบ
กับเด็กที่จบสมัยนี้แลวได เร่ิมตน ที่ 15,000 มันก็ดูไมดี เพราะเราทํางานมาตั้ง 16 ป…” “…เบี้ยเลี้ยง
ใหกับผูแสดง ก็จะไดที่ละประมาณ  100 – 200 บาท ซึ่งมันควรจะไดมากกวา เพราะเราตองเสีย
คาใชจายในการเดินทางออกมาแสดง…”   

ในเรื่องของงบประมาณในการพัฒนาการงานโขน “งบประมาณที่สนับสนุนเรื่องคาใชจายใน
การเดินทางไปแสดงตามสถานที่ตางๆ” “งบประมาณในการทําฉาก” ซึ่งงบประมาณมีสวนสําคัญมาก

ในการขับเคลื่อนงานโขน เนื่องจากการจัดการแสดงในแตละครั้ง จําเปนจะตองมีงบประมาณลงทุนใน

การทําฉาก ทําเครื่องแตงกาย ซึ่งถาไมมีงบประมาณมาลงทุนในการจัดทําองคประกอบการแสดงโขนนี้ 

การดึงดูดผูชมใหมาชมการแสดงก็จะเปนไปไดยาก 

พื้นที่ในการแสดงโขนเปนปจจัยหนึ่งที่เปนอุปสรรคในการพัฒนางานโขนเชนกัน กลาวคือถา

มีพื้นที่ในการจัดการแสดงมาก นั้นหมายถึงงานแสดงโขนก็จะเพิ่มมากขึ้นดวย “โอกาสการแสดงโขน
เมื่อกอนจะมีงานมาก เห็นไดจากเงินกํานัล (เงินบูชาครูบาอาจารย) ที่ครูเก็บ รวบรวมมาไดเยอะมาก
เพื่อถวายพระ” (ประสาท ทองอราม. 26 เมษายน 2556: สัมภาษณ) ในอดีตโขนจัดแสดงไดทุกงาน ทั้ง

งานสมโภช มหรสพ งานฉลอง งานปใหม สมัยกอนงานฤดูหนาว งานกาชาด ในปจจุบันนี้งานแสดง

โขนก็ลดนอยลงไป สาเหตุเกิดจากอาจเกิดจากการที่มีมหรสพอื่นมาแทนที่ เชน มีดนตรี มีหางเครื่อง 
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แดนเซอร จึงทําใหโขนถูกลดความนิยมลงไป “…ใครเขาจะมาดูโขน นอกจากงานที่เขาตองการดูจริงๆ 
ปๆหนึ่งสามารถรับโขนไดสองสามโรง ก็ถือวาเกงแลวในปจจุบัน…” 

ในเรื่องการประชาสัมพันธ ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญมากในการที่จะใหโขนธํารงอยูไดในสังคมไทย 

ในปจจุบันโขนกลายมาเปนสินคาทางวัฒนธรรม จึงตองมีการตลาด เขามาเกี่ยวของ ถาไมมีการ

ประชาสัมพันธ ก็จะทําใหขาดการสนับสนุนจากภายนอก รัจนา  พวงประยงค (26 เมษายน 2556: 

สัมภาษณ) กลาววา “การประชาสัมพันธตอนนี้ไมเพียงพอ เพิ่งเริ่มที่จะเปดศักราช เราก็ตองใหดูวา 
ขณะนี้ กรมศิลปากรกําลังสรางโรงอยู อีกไมเทาไหรจะตอนรับทาน ไดโรงละครที่สบาย ตามแบบ
ไทยๆ…ครูวา การประชาสัมพันธสําคัญที่สุด ตอใหเราเลนเลอเลิศขนาดไหน ถาตลาดเราไมพอ ลอง
คิดสิ เทียบกัน แมเปนคนของกรมศิลป แตเราไปเทียบวา โขนของสมเด็จพระนางเจาฯ คนเขามาดู โรง
แทบแตก ประชาสัมพันธเขาแนน ฉากเขามาเปนที่สอง ของเรานี่ไดความสามารถ แลวแตละคนก็ไป
เลนโรงของทาน แตเขามีฉากโขนที่งดงาม เขามีอะไรที่ดึงดูด” สอดคลองกับพัชรา บัวทอง (18 มิถุนายน 

2556: สัมภาษณ) ที่กลาววา “เราไมคอยมีโอกาสไดออกสื่อแบบเต็มรูปแบบ” สอดคลองกับสมเจตน ภูนา  

กลาววา “โขนขาดโอกาสที่จะออกสื่อ หรือแสดงมันมีนอย อยางเชนสื่อเดียวนี้ก็เนนไปในทางธุรกิจ ซะ
สวนใหญ การที่จะออกทีวี หรืออะไรสักอยาง มันตองมีปจจัย มีทุน แลวก็มีโอกาสทีจะออก ที่จะทําให
คนรับรู ที่จริงผมวามันมีอยูในสายเลือดคนไทยเลยการแสดงศิลปวัฒนธรรม เพียงแตวาจะมีโอกาสได
ออกไป ผมยกตัวอยาง โขนพระราชทาน โอโหคนดูแลวหลับ ดูแลวประทับใจ และก็จะมีอีกหลายคนที
ไมไดดู ผมวาเรามีกลองดีแตไมตีใหมันดัง  ดังนั้นโอกาสทีจะนําเสนอออกสื่อ ทีวี ใหกระจายวาเราตอง
ใหความสําคัญเพราะอะไร การรักษาวัฒนธรรม การรักษาชาติ ถาเราไมชวยกัน มันก็คืออุปสรรค แต
จริงแลวผมวามันอยูที่โอกาสมากกวา”  

สรุปจากการศึกษาในบทที่ 4 ผูวิจัยไดนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับพัฒนาการและองคประกอบ

ของโขนในบริบทสังคมรวมสมัย ซึ่งเนื้อหาเปนผลการศึกษาเกิดจากการเก็บขอมูลมาจากการคนควา

เอกสารและขอมูลจากการสัมภาษณเปนหลัก ซึ่งผลการศึกษาที่ไดจะตอบคําถามการวิจัย และใหผล

การศึกษาตามวัตถุประสงคของวิจัยที่กําหนดไว ซึ่งผลสรุปของการศึกษางานวิจัยฉบับนี้ จะนําเสนอ

ตอไปในบทที่ 5 สรุป วิเคราะหและอภิปรายผล 

 



 

 

บทที่ 5 
สรุป วิเคราะหและอภิปรายผล 

 
สรุป 

การศึกษาเรื่องโขนในฐานะศิลปะประจําชาติไทย พบวา ศิลปะการแสดงโขนของไทยไดรับ

อิทธิพลมาจากประเทศในภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยกัน และการแสดงของประเทศอินเดีย 

เนื่องจากโขนนิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งนําเอาเคาโครงเรื่องมาจากมหากาพยรามายณะของอินเดีย 

ดังนั้นศิลปะในการแสดงโขนจึงมีลักษณะบางประการที่คลายคลึงกับการแสดงของอินเดีย ฉะนั้นโขน

จึงมิใชศิลปะที่มีตนกําเนิดมาจากไทยอยางแทจริง ซึ่งเห็นไดจากความหมายของคําวาโขนนั้นซึ่งยังไมมี

ผูใดพบหลักฐานความเปนมาไดอยางแนนอน แตโขนเปนคําที่ปรากฏอยูในหลายภาษา ไดแก โขนใน

ภาษาเบงคาลี โขนในภาษาทมิฬ โขนในภาษาอิหรานและโขนในภาษาเขมร จากขอสันนิษฐานตางๆ 

ยังมิอาจสรุปไดแนนอนวา "โขน" เปนคํามาจากภาษาใด แตถาในปจจุบันในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดระบุไวชัดเจนวา โขน หมายถึง การเลนอยางหนึ่งคลายละครรํา แต

เลนเฉพาะในเรื่องรามเกียรติ์ โดยผูแสดงสวมหัวจําลองตาง ๆ ที่เรียกวา หัวโขน 

ซึ่งจากการที่โขนมีความหมายในภาษาอื่นๆ ทําใหเห็นวาโขนมีการรับอิทธิพลวัฒนธรรมมา

จากตางชาติที่เราติดตอดวย จึงทําใหองคประกอบที่เกี่ยวของกับโขนทั้งหลาย ทั้งเนื้อเร่ืองในการแสดง 

บทพากยและเจรจาโขน ตางไดนํามาปรับประยุกตโดยเพิ่มเติมเอกลักษณลงไปดวย ซึ่งแรกเริ่มกอนที่

จะเปนโขนของไทยในปจจุบัน สันนิษฐานวาโขนเกิดจากการนํารูปแบบการแสดงอื่นเขามาผสมผสาน 

ปรับเปลี่ยน พัฒนา จนกลายเปนโขนของไทย โดยโขนพัฒนามาจากการแสดง 3 ประเภท คือ 1)ชัก

นาคดึกดําบรรพ 2)การแสดงกระบี่กระบอง และ3)การแสดงหนังใหญ ทั้งนี้ขอสรุปในเรื่องพัฒนาการ
ความเปนมาของโขนและความเปนโขนรวมสมัยดังนี้ 

โขนมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย นับต้ังแตสมัยอยุธยาที่การแสดงโขนไดจัดขึ้น 

ซึ่งในแตละยุคสมัยนั้น โขนก็ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของวัฒนธรรมในสมัยนั้นๆ แตยังคง

รูปแบบ ตลอดจนวิธีการแสดง และเรื่องที่ใชแสดงคือเร่ืองรามเกียรติ์อยูเชนเดิม พัฒนาการของโขน 

เดิมในสมัยอยุธยาตอนปลาย โขนเปนมหรสพเพื่อการเฉลิมฉลองในเหตุการณสําคัญ และเปนเครื่อง

แสดงบารมีแกพระมหากษัตริย ตอมาในสมัยอื่นๆโขนก็มีพีพัฒนาการขึ้นตามลําดับและยังคงจารีต

ประเพณีไวเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน เชน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงอนุญาตให

พระบรมวงศานุวงศและขาราชการมีละครผูหญิงได  สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

ทรงโปรดใหมีการแสดงเปนลักษณะแบบโขนปนละครใน สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
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เกิดโรงเรียนหลวงสอนเกี่ยวกับโขน เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวาโขนมีพัฒนาการเรื่อยมา แตก็มีบางสมัยที่

โขนเกิดความชะงักในการพัฒนา ไดแก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงมุงทํานุบํารุง

ศาสนามากกวาการแสดงความบันเทิง และในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ซึ่ง

เปนสมัยที่โขนไมไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลมากนัก เนื่องจากในยุคนั้นกําลังสรางลัทธิชาตินิยม

แสดงละครปลุกใจ  

และในเรื่องของรูปแบบของการแสดงโขนนั้น ไดมีการอนุรักษและพัฒนาอยูอยางสม่ําเสมอ 

เห็นไดจากการแสดงโขนจากเดิมที่ปรากฏเปนหลักฐาน ไดแก 1)โขนกลางแปลง 2)โขนโรงนอกหรือโขน

นั่งราว 3)โขนโรงใน 4)โขนหนาจอ และ5)โขนฉาก เมื่อยุคสมัยและบริบททางสังคมมีความเปลี่ยนแปลง 

โขนทั้ง 5 ประเภทที่กลาวขางตน ไดมีเกิดวิวัฒนาการ พัฒนา ผสมผสานจนกลายเปนโขนที่แสดงอยูใน

ปจจุบัน โดยโขนในปจจุบันจะแบงประเภทตามหนวยงานที่เปนผูจัดการแสดง  ไดแก โขนกรมศิลปากร 

โขนศาลาเฉลิมกรุง โขนตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โขนสมัครเลน 

และโขนพาณิชย การพัฒนาของโขนนี้เองสงผลตอโขน คือ จากเดิมโขนเปนวัฒนธรรมหลวง แตใน

ปจจุบันกลายเปนโขนมีลักษณะเปนวัฒนธรรมมวลชน เพื่อใหโขนเกิดการปรับตัวตามยุคสมัย 

โขนกับส่ือวัฒนธรรมในสังคมรวมสมัย โขนถือวาเปนสื่อวัฒนธรรมอยางหนึ่ง จากการ

สัมภาษณครูธีรเดช กลิ่นจันทร (สัมภาษณ 2 ธันวาคม 2554) ไดอธิบายวา “การรับส่ือวัฒนธรรมจาก
โขนสามารถทําไดโดยการเขามานั่งชมในโรงละคร…” ซึ่งโขนเปนสื่อวัฒนธรรมที่สงสารใหกับผูชม

เกี่ยวกับการสอนใหเห็นถึงบาปบุญคุณโทษ ฝายธรรมะนั้นเปนฝายชนะ และโขนยังเปนสื่อวัฒนธรรม 

ที่แสดงออกเพื่อบงบอกถึงวัฒนธรรมไทยผานการแสดงของโขน 

ดังนั้นโขนจึงถือวาเปนศิลปะประจําชาติของไทย ซึ่งสังคมรวมสมัยนี้จะเปนสังคมที่ให

ความสําคัญกับการบริโภคสัญญะ กลาวคือ คนเราจะไมไดมองเห็นสิ่งหนึ่งเปนสัญลักษณแทนอีกส่ิง

หนึ่งตามตรงในสิ่งที่เห็น แตจะมองส่ิงที่เห็นในแงของความหมาย ดังนั้นการที่จะสื่อความใหเขาใจถึง

วัฒนธรรม ศิลปะประจําชาติไทยตอสาธารณนั้น ก็อาจจะมีการนําโขนมาใชเปนสื่อได  ถูกนํามาใชเปน

สัญลักษณหรือนํามาสราง ซึ่งจากการศึกษาโขนในสังคมรวมสมัยที่แสดงถึงสัญญะในสถานที่รวมสมัย

นั้น พบวา โขนถูกนําไปใชเปนสัญญะในเรื่องความเปนไทย ซึ่งปรากฏเปนรูปแบบประติมากรรมรูปการ

แสดงชักนาคดึกดําบรรพ รูปหนุมาน รูปยักษที่ตั้งอยูในสนามบินสุวรรณภูมิ หรือการที่สนามบินมีการ

เปดสื่อวีดีทัศนเกี่ยวกับโขนทั่วสนามบิน ดังนั้นจึงกลาวไดวา โขนถูกนํามาเปนสื่อวัฒนธรรมในรูปแบบ

ของการสรางสัญญะที่ส่ือถึงความหมายของลักษณะความเปนไทย 
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การวิเคราะหและอภิปรายผล 
โขนในฐานะศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย 
 โขนเปนวัฒนธรรมรวมในภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โขนไมใชการแสดงที่เกิดจาก

วัฒนธรรมของไทย แตเกิดจากการผสมกันของวัฒนธรรมศิลปะการแสดงหลากหลายชาติในแถบ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและอินเดีย ไดแก เนื้อเร่ือง เครื่องแตงตัวที่นํามาจากอินเดีย ชื่อโขน ทา

โขน การที่โขนตองสวมหนากาก ปพาทยรับโขน การพากยโขนและเจรจาโขน ที่นํารูปแบบมาจาก

ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงถือวาโขนเปนสื่อทางวัฒนธรรมที่ผูคนในภูมิภาคนี้ตางรับรูและ

เขาใจรวมกันได แตจะมีความแตกตางในเรื่องของรายละเอียดในศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงจากการ
สัมภาษณประสิทธิ์ ปนแกว (21 มีนาคม 2555: สัมภาษณ) แสดงใหเห็นถึงความภูมิใจในโขนของไทย

ที่แตกตางจากโขนในประเทศอื่น โดยกลาววา “ปจจุบันโขนเราก็ยังรักษาเกณฑระดับที่ดีไวในระดับ
หนึ่งแลวก็สูงแลวคุณคาตางๆนี้ก็คิดวานาจะเปนศิลปะดั้งเดิมโบราณถาจะเรียกวาเปนประจําชาติแลว 
ที่อ่ืนสูเราไมไดไมวาจะกระบวนการทารํา กระบวนการรบ ทาทางที่สวยงามแลวกระบวนการแตงกาย
อะไรก็แลวแตสูเราไมได”   

โขนในฐานะศิลปะประจําชาติไทย โขนคือศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย โดยการลําดับแบง

ชั้นวัฒนธรรมของโรเบิรต เรดฟลด (Robert Redfield) ไดแบงวัฒนธรรมเปน 2 ประเภท คือ วัฒนธรรม

หลวง (Great tradition) และวัฒนธรรมราษฎร (Little tradition) โดยวัฒนธรรมหลวงเปนวัฒนธรรม

ของชนชั้นสูง  ที่ใชในการจัดแสดงสําหรับพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ หรือเจานายชั้นสูง

ทั้งหลาย สวนวัฒนธรรมราษฏร หมายถึงวัฒนธรรมที่เปนวิถีชีวิตของชาวบานธรรมดาทั่วไป ไมไดมี

รูปแบบการแสดงที่ซับซอน หรือองคประกอบที่หรูหราวิจิตรเทียบเทาวัฒนธรรมหลวง และมักจัดแสดง

กันตามทองถิ่นที่ชาวบานอยูอาศัยในชนบทมิใชในเมืองหลวงหรือวังหลวง เชนวัฒนธรรมหลวงแต

อยางใด และวัฒนธรรมหลวงมักมีจารีตในการแสดงที่สืบทอดกันมาสัมพันธกับแบบแผนความเชื่อ 

ความคิด พฤติกรรม และคานิยม อันเปนอุดมคติของอารยธรรมนั้น ลักษณะเดนคือ การมีตําราเปน

ลายลักษณอักษรเปนพื้นฐานของแบบแผนหรือจารีต ผลจากการวางรากฐานเชนนี้ทําใหวัฒนธรรม

หลวง มีแบบแผนที่คอนขางตายตัว เปลี่ยนแปลงไดชาและจํากัดอยูแตเฉพาะกลุมเทานั้น 

วัฒนธรรมราษฎรซึ่งเปนรูปแบบวัฒนธรรมที่อยูตรงกันขามกับวัฒนธรรมหลวง เพราะเปน

วัฒนธรรมที่ไมมีรากฐานอยูกับลายลักษณอักษร ดังนั้นไมวาจะเปนการสืบทอด หรือการสรางสรรค จึง

ตองอาศัยความจําและเรื่องเลา ผานปากตอปากถายทอดจากรุนสูรุนเปนหลัก สงผลตอวัฒนธรรม

ราษฎรที่เปลี่ยนแปลงไดงายกวาหรือปรับประยุกตเขากับกลุมคนและสังคมในทุกยุคทุกสมัยได แต

นับเปนสิ่งที่ดีในการเอื้อใหวัฒนธรรมราษฎรตอบสนองตอวิถีชีวิตของผูคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได

อยางไมจํากัดและไมส้ินสุด 
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ความสําคัญของวัฒนธรรมประการหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนรูป (Transformation) 

ที่จะใหวัฒนธรรมดํารงอยูในสังคมได มิเชนนั้นแลวการแสดงโขนที่จํากัดเฉพาะกลุมคนชั้นสูงในบาง

ระดับอาจสูญหายไปได โขนจึงมีความจําเปนในการปรับตัวเชนกัน ในปจจุบันเราจึงพบวา มีการแสดง

โขนในบางพื้นที่ที่ปรับระดับความเขมขนทั้งเรื่อง ฉาก เสื้อผา เครื่องแตงกายหรือองคประกอบอื่นใหมี

ความกลมกลืนหรือรวมสมัยมากขึ้น หรือบางครั้งอาจถูกเรียกวาโขนพาณิชย ซึ่งหมายถึงการแสดงใน

เชิงธุรกิจการคา  และผลิตงานศิลปะชิ้นนี้ออกมาเปนลักษณะไมปราณีตขั้นสูงสุดเพื่อการเขาถึงของคน

ในทุกระดับไดงายขึ้น ดังเชนการประดิษฐหัวโขนออกจําหนายใหกับผูชมเพื่อเขาถึงความเปนไทย หรือ

อนุรักษความเปนไทยสําหรับคนบางกลุมที่บริโภคความเปนไทยผานวัตถุทางวัฒนธรรม ตามที่องคการ

ยูเนสโก ไดแบงวัฒนธรรมออกเปนวัฒนธรรมที่จับตองได (tangible culture) และจับตองไมได (intangible 

culture) โดยโขนเปนศิลปะการแสดงที่รวมวัฒนธรรมทั้งจับตองไดและจับจองไมไดในสิ่งเดียวกัน เชน 

หัวโขนเปนอุปกรณที่แสดงออกถึงความเปนไทย และสามารถสัมผัสจับตองได เคลื่อนยายได จึงถือวา

หัวโขนจัดเปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับตองไดและทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับตองไมได 

ในฐานะวัฒนธรรมประจําชาติไทย ฉะนั้นการแสดงโขนเพื่อทําหนาที่เปนศิลปะประจําชาติ 

ยังคงมีอยูอยางตอเนื่องในโรงละครแหงชาติ  การจัดแสดงโขนในงานรัฐพิธีตางๆ ณ ทองสนามหลวง

เปนประจํา รวมทั้งนําไปแสดงเผยแพรยังตางประเทศ และที่สําคัญที่สุดคือ การจัดแสดงถวาย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถในโอกาสที่ทรงรับรองพระ

ราชอาคันตุกะอยางเปนทางการ และสวนพระองคตลอดมาจนปจจุบัน 

โขนกับความเปนไทย โขนเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสังคมและวัฒนธรรมไทยเสมือนเหรียญ        

2 ดาน เนื่องจากองคประกอบของความเปนโขนทั้งมวล และคติความเชื่อที่แผงเรนในบทโขนลวน

สามารถอธิบายวัฒนธรรมไทยไดทั้งสิ้น โขนถือเปนศิลปะชั้นสูง ที่สัมพันธกับโครงสรางชนชั้นทางสังคม

ของไทย ดวย กลาวคือ ในสมัยเริ่มแรกโขนถูกยกยองใหเปนเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย ดังนั้น

ตอมาพระมหากษัตริยจึงตองปฏิบัติตามประเพณีจารีตในการบํารุงศิลปะการแสดงโขนใหคงอยู ฉะนั้น

โขนกับพระมหากษัตริยจึงเกี่ยวพันกันอยางแยกไมออก ทั้งสองสิ่งตางตองมีหนาที่ในสนองคุณประโยชน 

ซึ่งกันและขาด จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปมิได เพราะเปนดั่งสัญลักษณรวมกัน  

ความเปนไทยที่ถูกปลูกฝงกันมายาวนาน คือการยึดมั่นในความดี ละเวนความชั่ว ความเชื่อ

ในธรรมะ บทการแสดงของโขนที่ถูกหยิบมาแสดงนั้นสุดทายตางตองมีบทสรุปวาธรรมะยอมชนะ

อธรรมเสมอ การสอนใหพลเมืองไทยมีความเชื่อเชนนี้ที่แฝงในสื่อมหรสพนั้นลวนมีเปาหมาย เปนคํา

สอนที่ลุมลึกผานบทบาทจากตัวละครที่เดินเรื่องนั้นๆ ซึ่งจากการสัมภาษณ ศิลปนแหงชาติ นาฏศิลปน 

อาจารย ขาราชการ แมบาน มอเตอรไซครับจาง ไดกลาวถึงความเห็นที่มีตอโขนในเรื่องของความคิดเห็นที่

มีตอโขนในฐานะศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยวา 
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• “โขนเปนศิลปะประจําชาติ”  

• “โขนเปนวัฒนธรรมของชาติ”  

• “โขนเปนมรดกของชาติ”  

• “โขนเปนสมบัติของชาติ” 

ซึ่งจะเห็นไดวาความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณเกี่ยวกับความสําคัญของโขน จะพบวาผูให

สัมภาษณจะใหคําตอบไปในทางเดียวกัน คือ การตอบในทางเชิดชูโขน ตอบตามความรูสึกที่หยั่งลึกมา

นานของคนไทย ที่เชื่อวาโขนเปนศิลปะการแสดงประจําชาติไทย 
 
โขนในยุคโลกาภิวัตน  
โขนมิไดมีความหมายเพียงศิลปะการแสดงเพียงอยางเดียว ในโลกปจจุบันที่มีการสื่อสารไร

พรมแดน โขนมีความจําเปนตองปรับรูปแบบเพื่อใหมีความงายในการเขาถึง โขนกลายเปนสินคาทาง

วัฒนธรรม (cultural commodity) อุตสาหกรรมสรางวัฒนธรรม (Culture Industry) ทําใหเกิด

กระบวนการทําวัฒนธรรมใหกลายเปนสินคา (Commoditization of culture) ภายใตกฎกติกาของ

ระบบทุนนิยมสมัยใหมที่แตกตางจากทุนนิยมแบบเดิม ซึ่งจะผลิตสินคาอุปโภคบริโภคเทานั้น แตใน

สังคมทุนนิยมยุคใหม ทําใหระบบทุนนิยมผลิตสินคาทางวัฒนธรรม (Cultural Commodity) ข้ึน เพื่อให

ความบันเทิงแกผูคน 

โดยโขนรวมสมัยยังมีบทบาทในการเปนสินคา หนาที่ของการแสดงโขนในอดีตเพื่อความ

บันเทิง แตในปจจุบันการดํารงอยูของโขนจําเปนตองพิจารณาเรื่องรายไดเขามาดวย เพราะนักแสดง

ตางมีความจําเปนในการไดรับเงินสนับสนุน ใหเกิดการจัดการแสดงขึ้นได สงผลใหจึงตองมีการจัด

แสดงโขนในโรงแรมหรือรานอาหารเพิ่มเติม ทดแทนการจัดเฉพาะในโรงละครหรือตามพิธีตางๆเหมือน

แตกอน  ฉะนั้นพื้นที่ในการจัดแสดงโขนจึงมีพื้นที่ในการแสดงเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง อาทิ ณ เวทีโรง

ละครศาลาเฉลิมกรุงที่เปดการแสดงโขนอยางตอเนื่องในทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร โดยมีการ

ประชาสัมพันธไปยังสถานทูตตางๆ หรือการรวมไปในลักษณะเปนชุดทองเที่ยวแบบเเพ็คเก็จทัวร 

(package) ก็ชวยจํานวนผูชมมากขึ้น และจัดใหมีการแสดงในสถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัย

รามคําแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เปนตน  

ภาวะการรวมสมัยของโขนพิจารณาไดจากเมื่อ ป พ.ศ.2475 – พ.ศ. 2556 ซึ่งเปนสมัยที่โรง

ละครแหงชาติกอตั้งขึ้น ทําใหเกิดการพัฒนาโขนขึ้นมาใหม และตอเนื่องมาถึงสมัยอาจารยเสรี หวังใน

ธรรมมารับผิดชอบงานกรมศิลปากร และจัดแสดงโขนขึ้นใหมีรูปแบบที่ไมซ้ําแบบเดิมและนาติดตาม

กับคนทุกเพศทุกวัย นั่นคือปรับเปลี่ยนบท ใหเขาถึงไดมากขึ้น แทรกบทตลก ขบขัน เปนการรวมเลนกับ

คนดู ซึ่งนับวาแตกตางจากขนบการแสดงเมื่อกอนที่ผานมา  
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การปรับรูปแบบของโขนในยุคปจจุบัน การผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมเปนแนวคิดหนึ่งในการ

อธิบายรูปแบบในการดํารงอยูของโขน โดยเรยมอนด วิลเลี่ยมส (Raymond Williams) นักวิชาการชาว

อังกฤษซึ่งเปนผูที่มีความสําคัญในสํานักวัฒนธรรมศึกษา ไดอธิบายเรื่องการผลิตซ้ําเพื่อสืบทอดวัฒนธรรม 

การแสดงโขนที่มีกระบวนการผลิต (Production) การเผยแพร (Distribution) และการบริโภค 

(Consumption) โดยเริ่มจากการผลิตเนื้อหาของการแสดง สวนการเผยแพรนิยมแสดงตามโรงละคร 

ในงานพิธีสําคัญๆ หรือในงานที่ตองการแสดงออกถึงความเปนไทย เพื่อเผยแพรตอผูบริโภคหรือผูชม 

เพื่อใหเกิดความบันเทิง และในปจจุบันโขนก็ไดมีกระบวนการผลิตซ้ํา โดยอยูในรูปแบบของการบันทึก

การแสดงสดลงในสื่อรูปแบบตางๆ เพื่อใหผูบริโภคหรือผูเสพเลือกเสพตามเวลาและความสนใจของตน

ไดงายขึ้นกวาการไปรับชมที่เวทีการแสดง นับวาเปนชองทางการเผยแพรที่รวมสมัยในยุคโลกาภิวัตน 

สามารถสรุปรูปแบบการแสดงโขนรวมสมัยในปจจุบันได 2 ประเภท คือ 

1. โขนแบบ “Innovate” คือ รูปแบบการแสดงที่ยังคงความดั้งเดิมแตนําเรื่องของการพาณิชย

มาชวยเสริม รูปแบบการแสดงโขนที่เห็นชัด เชน 

1) โขนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

“การแตงกายก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆ อยางโขนสมเด็จทานอนุรักษของเดิมแตของที่ใช
ในปจจุบันในสวนตัวครูคิดวาสวยงามอยูแลวลงตัวแลว แตในสวนของทาน ทานคงอยากเห็นของเกา
ของโบราณวาเปนอยางไร” (ไพฑูรย เขมแข็ง) “โขนของสมเด็จพระนางเจาฯ คนเขามาดู โรงแทบแตก 

ประชาสัมพันธเขาแนน ฉากเขามาเปนที่สอง”  (รัจนา  พวงประยงค. 26 เมษายน 2556: สัมภาษณ) 

2. โขนแบบ “Commercialize” คือ เปนรูปแบบการแสดงที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเขากับ

ธุรกิจเชิงพาณิชย 

1) โขนในโรงละคร (ที่เห็นไดชัด คือ การแสดงโขนในโรงละครสยามนิรมิต มีการใช

เทคนิคตางๆ โดยเลือกรูปแบบการแสดงตามความตองการของกลุมลูกคาหลักคือชาวตางชาติ) 

2) โขนในโรงแรมหรือรานอาหาร (เปนการแสดงเพื่อคามบันเทิง และเพื่อดึงดูดลูกคา 

โดยเฉพาะชาวตางชาติใหเขามาใชบริการ) 
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โขนในฐานะสื่อวัฒนธรรมรวมสมัย  
ในปจจุบันเปนสังคมโลกาภิวัตน หรือเรียกวาสังคมไรพรมแดน ผูคนจากทั่วโลกสามารถ

ติดตอส่ือสารกันไดอยางทั่วถึง และเนื่องจากการติดตอส่ือสารกันนี้เอง ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ดังนั้นประเทศไทยจําเปนจะตองสรางสัญลักษณหรือส่ิงที่จะสื่อกับภายนอกให

รูจักและเขาใจในวัฒนธรรมไทย เพื่อเปนการสรางเอกลักษณของความเปนไทย ดึงดูดใหนักทองเที่ยว

เขามาในประเทศไทย ซึ่งสื่อที่ประเทศไทยเลือกที่จะนํามาเสนอใหชาวตางชาติหรือคนไทยทั่วไปเองได

รูจักถึงความเปนไทย โดยโขนมีนัยทางวัฒนธรรมคือ แสดงถึงความยิ่งใหญ ออนชอย ความประณีต 

งดงามของศิลปะไทย การนําเสนอออกทางสื่อผานทางเครื่องแตงกายของโขน กระบวนทารํา เพลงที่ใช

ประกอบ เปนตน 

 ในปจจุบันในชวงโขนรวมสมัย โขนไดเปลี่ยนบทบาททางวัฒนธรรมจากวัฒนธรรมชั้นสูง 

กลายมาเปนโขน : วัฒนธรรมมวลชน กลาวคือโขนจากเดิมเปนเพียงการแสดงในงานพิธี แตในปจจุบัน

โขนไดมีโอกาสแสดงตามสถานที่ตางๆและมีโอกาสในการแสดงในงานตางๆเพิ่มมากขึ้น “ทุกคน

สามารถเขาถึงการแสดงโขนได” ทั้งการแสดงเพื่อตอนรับนักทองเที่ยว การแสดงเพื่อใหความบันเทิง 

เรียกรูปแบบการผลิตการแสดงโขนเหลานี้วา อุตสาหกรรมสรางวัฒนธรรม ซึ่งเนนการผลิตจํานวนมาก

เพื่อตอบสนองความตองการของผูชม ภายใตกฎกติกาของระบบทุนนิยมสมัยใหม และเรียกตัวโขน

เหลานี้วา สินคาทางวัฒนธรรม คือ โขนเปรียบเหมือนสินคา โดยที่จะตองมีการนําเสนอสินคานี้ใหเปน

ที่พึงพอใจของผูชม โดยมีส่ิงที่แลกเปลี่ยนกัน คือ คาตอบแทนและความสุขที่ผูบริโภคจะไดรับ และส่ิง

สําคัญที่สอดแทรกอยูในการแสดงโขนคือการแสดงความเปนไทยสูสายตาคนไทยและตางชาติ 

“ตางชาติชอบการแสดงโขนมากเลย คร้ันเมื่อครูไดไปแสดงที่ประเทศเยอรมัน มีโขนจากประเทศตางๆ
มาแสดง แตชาวตางชาติก็ชอบโขนไทยมากที่สุด จนมีการพูดเปรียบจากสื่อเยอรมันวา “โขนไทยมา
เลนที่เยอรมัน เปนการสะกดคนดูใหอยูกับที่ กระทั่งเข็มหมุดตกลงพื้นยังไดยินเสียง” (ครูจตุพร  รัตนวลาหะ. 

20 เมษายน 2556: สัมภาษณ) 

จากที่กลาวไปขางตน โขนในปจจุบันกลายเปนสินคา ทําใหองคประกอบของโขนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปเทคนิคประกอบการแสดงที่ทันสมัย และระยะเวลาในการจัดการแสดงที่ลดลงเพื่อให

เกิดความกระชับ ดึงดูดผูชม โดยหลักๆจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหเกิดความบันเทิงแกผูบริโภคมาก

ที่สุด เนนอลังการ สมจริง สวยงาม  ในเร่ืองของฉาก เครื่องแตงกาย ที่จะเนนความอลังการ สมจริง ซึ่ง

ในปจจุบันจะเห็นไดวาการจัดการแสดงของโขนในปจจุบันมีมีลักษณะที่งดงามและครบองคประกอบ

ในหลายๆ ดาน ดวยเหตุปจจัยมาจากความพรอมดานเครื่องมืออุปกรณ และความกาวหนาทางดาน

เทคโนโลยี จึงทําใหโขนมีความงดงามเสอดคลองกับยุคสมัย ทั้งในเรื่องการจัดสรรเวลาใหนักทองเที่ยว

ไดรับชมตามอรรถรสที่พึงเสพไดอยางสุนทรีย การจัดบทแปลเปนภาษาอังกฤษใหนักทองเที่ยวตางชาติ
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ไดเขาใจอยางถองแทรวมไปกับบทที่นักแสดงนําเสนออยางออนชอย วิจิตรบรรจง โดยโขนปจจุบันผูชม
มีสวนในการนําเสนอดวยเชน ความตองการของผูชม ที่ทําใหโขนตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

แสดงใหใหม ทันสมัยทั้ง องคประกอบในการแสดง  กลาวคือ ผูชมในปจจุบันพอใจกับการชม

ศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิงมากกวาความสุนทรีย โขนจึงตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหมีความ

สวยงาม กระชับ เขาใจงาย มีเทคนิคพิเศษตางๆ เชน แสง สี เสียง ฉาก ที่อลังการ เขามาชวยในการ

สรางความประทับใจแกผูเขาชมมากยิ่งขึ้น โดยมิไดละทิ้งขนบแหงความไพเราะ หรือบทพากยแตอยาง

ใด ซึ่งก็จะสงผลทําใหโขนมีผูชมมากขึ้น ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการแสดงโขนก็จะไดมีรายไดเพียงพอ

กับการใชชีวิตในปจจุบัน และสงผลใหการแสดงโขนก็จะไมสูญหายไปตามกาลเวลา ดังจากการเขาไป

เก็บขอมูลแบบมีสวนรวม ณ สถานที่ที่มีนักทองเที่ยวตางชาติระดับมีเงินเขามาจํานวนมาก เชน 

โรงแรมโอเรียนเต็ล หรือ โรงแรมริเวอรซิตี้ฯลฯ ก็ตามพบวา ระยะที่ใชในการแสดงสั้นกระชับข้ึนมากกวา

แตเดิม โดยจะไมมีการแสดงเปนชุดเปนตอนยาวๆ เพียงแคตัดตอนมาแตไมทําใหการแสดงอรรถรส

ของเรื่องไป และตอนที่มักนํามาแสดงเพื่อการคาหรือการทองเที่ยวคือตอน หนุมานจับนางเบญจกาย 

พระรามตามกวาง เปนตน โดยเปนที่นิยมเนื่องจากผูแสดงซึ่งเปนผูสงสารกับนักทองเที่ยวคือผูรับสาร

สามารถมีสวนรวมในการแสดงดวย โดยการแสดงออกของตัวหนุมานที่จะลงมาหานางเบญจกายใน

กลุมนักทองเที่ยวตามโตะอาหาร มาจับนักทองเที่ยวผิดคนเพราะนึกวาเปนนางเบญจกาย เปนตน อีก

ทั้งการแสดงโขนหรือนาฏศิลปในสถานที่ที่กลาวมาจะมีเอกสารเพื่ออธิบายลําดับการแสดงพรอมทั้ง

อธิบายความหมายและความเปนมาของการแสดงนั้นๆไวอยางชัดเจน มีการการอธิบายไวหลายภาษา 

เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนหรือภาษาญ่ีปุนเพื่อทําใหนักทองเที่ยวที่ชมการแสดงไดเขาใจ

การแสดงของแตละชุดใหมากขึ้น ความสะดวกและรวดเร็วในการแสดง โดยเพลงที่ใชในการแสดงจะใช

วิธีการเปดเครื่องบันทึกเสียงแทนการจัดวงดนตรีมโหรีปพาทยขนาดใหญ เพื่อสะดวกในการใชและเก็บ

อุปกรณงาย  

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของลักษณะวัฒนธรรมโขนเชนนี้มีลักษณะในวงกวาง จนกลายเปน

อุตสาหกรรม โดยมีการเพิ่มปริมาณการจัดการแสดง เพิ่มพื้นที่ทําการแสดง (รานอาหาร จัดแพ็คเก็จ

ทัวร) 

 
ขอเสนอแนะ 

1. โขนไมควรจํากัดอยูแคการศึกษาโขนในประเทศไทย แตควรจะนําไปศึกษาตอเร่ืองโขนที่

มีในประเทศตางๆ ซึ่งลวนแตเปนประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต จะทําใหเกิดการเรียนรู และ

แลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดงโขนตอไป และสนับสนุนใหโขนไดมีโอกาสในการ

เปนตัวแทนเผยแพรวัฒนธรรมใหมากขึ้น 
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2. ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของเทคนิคประกอบการจัดการแสดงโขนในปจจุบัน ไดแก ฉาก 

แสง สี เสียง ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการพัฒนาโขน และการดํารงอยูของโขนตอไป 

เนื่องจากการเทคนิคดังกลาวทําใหผูชมสนใจชมการแสดงโขนมากขึ้น 

3. การศึกษาโขนบทภาษาอังกฤษ เพื่อใหเกิดการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยสูชาวตางชาติ

ไดอยางแพรหลาย ซึ่งการสรางบทโขนเปนภาษาอังกฤษจะทําใหไมเกิดอุปสรรคทางดานภาษา 

ชาวตางชาติก็จะเขาใจในการแสดงโขนมากยิ่งขึ้น ทําใหเกิดอรรถรสในการรับชม จนทําใหโขนเปน

ศิลปะประจําชาติไทยที่ชาวตางชาติใหความสนใจเปนอยางมาก 

4. รัฐบาลตองใหความสําคัญกับโขน ทั้งในเรื่องคาตอบแทนของผูแสดงโขน บุคลากร

เกี่ยวกับโขน ครูผูสอน และสนับสนุนการเผยแพรการแสดงโขนใหเปนที่รูจักแกคนในประเทศและทั้ง

ตางประเทศใหมากขึ้น   
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แนวคําถาม (Interview guide) 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 1. ชื่อ ................................................ นามสกุล.........................................  

 2. เพศ ................ 

 3. อายุ ................ ป 

 4. ตําแหนงทางการ ......................................................... 

 5. ที่ทํางาน ...................................................................... 

 
สวนที่ 2 ทัศนคติที่มีตอการแสดงโขน 

1. ความเปนมาและพัฒนาการของโขนเปนอยางไร 
2. ความคิดเหน็ตอโขนในฐานะศิลปะประจําชาติไทย 

3. ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั รูปแบบของการแสดงโขนมกีารเปลี่ยนแปลงตามบริบททางสังคม

อยางไรบาง  

• รูปแบบในการแสดงโขน 

• ประเภทของโขน 

• องคประกอบของโขน 

• อ่ืนๆ 

4. ความสาํคัญของโขนในฐานะสื่อวัฒนธรรมเปนอยางไร 
 
สวนที่ 3 ทัศนคติตอการอนุรักษ และสืบทอดวัฒนธรรมโขน 

• ทานคิดวาอะไรคือปญหาและอุปสรรคตอการอนุรักษและการพัฒนาการแสดงโขน 

• ทานคิดวาในปจจุบันมีผูที่นยิมโขนมากนอยเพียงใด 

• แนวทางการสบืทอดวัฒนธรรมโขน 
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สัมภาษณศิลปนและผูเชี่ยวชาญทางดานโขน 

 
1. สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป กรมศลิปากร 

1.1 อาจารย รัตติยะ วิกสิตพงศ  ผูเชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลปไทย สัมภาษณวันที่ 21  
มีนาคม พ.ศ. 2555   

1.2 อาจารยประสิทธิ์    ปนแกว  ศิลปนแหงชาติ  สาขาศิลปะการแสดง สัมภาษณวันที่ 21  

มีนาคม พ.ศ. 2555 

 1.3       อาจารยจตุพร   รัตนวราหะ  ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง  สัมภาษณวันที่ 2 

มีนาคม พ.ศ. 2555    

 1.4 อาจารยไพฑูรย   เขมแข็ง  ชํานาญการพิเศษหัวหนาภาควิชานาฏศิลปไทย สัมภาษณ

วันที่ 20  เมษายน พ.ศ. 2556 

 1.5  อาจารยจรัญ  พูนลาภ  ครูชํานาญการ  สัมภาษณวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556   

 1.6  อาจารยเกษม  ทองอราม ครูชํานาญการ  สัมภาษณวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556                       

 
2. สํานกัการสังคีต กรมศลิปากร 

2.1  อาจารยปกรณ   พรพิสุทธิ์  ผูอํานวยการสํานักการสังคีต  สัมภาษณวันที ่10 มิถุนายน  

พ.ศ. 2556       

 2.2 อาจารยสมเจตน    ภูนา  นาฏศิลปนระดับชํานาญงาน  สัมภาษณวันที่ 18 มิถุนายน 

พ.ศ. 2556 

 2.3       อาจารยพัชรา  บัวทอง   หัวหนากลุมจัดการแสดง สัมภาษณวันที่  18 มิถุนายน พ.ศ. 

2556 

 2.4 อาจารยสุดจิตต  พันธสังข  ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย สัมภาษณวันที่  20 เมษายน 

พ.ศ. 2556 

 2.5 อาจารยประสาท  ทองอราม   ผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทย  

สัมภาษณวันที่  26 เมษายน พ.ศ. 2556    
2.6       อาจารยมณีรัตน    มุงดี  นาฏศิลปนชํานาญงานกลุมนาฏศิลป  สัมภาษณวันที่ 10  

มิถุนายน พ.ศ. 2556       

2.7 อาจารยกาญจนา  ขาวรุงเรือง  หัวหนาฝายพัตราภรณและเครื่องโรง  สัมภาษณวันที่   
20  มิถุนายน พ.ศ. 2556         
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2.8  อาจารยสุพรทิพย  ศุภรกุล  ศิลปนชํานาญงาน ผูชวยฝายพัตราภรณ  สัมภาษณวันที่   
20  มิถุนายน พ.ศ. 2556  

2.9 อาจารยสุธี  ปวรบุตร   ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปกรรมและออกแบบฉากประกอบการ

แสดง  สัมภาษณวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556                                     
3.0 อาจารยทรงพล  ตาดเงิน  นาฏศิลปนชํานาญงานกลุมนาฏศิลป  สัมภาษณวันที่ 10  

มิถุนายน พ.ศ. 2556       
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ประวัติยอผูวิจัย 

 

ชื่อ ชื่อสกุล  นางฐาปนีย สังสิทธิวงศ 

วันเดือนปเกิด 21 กันยายน 2518 

สถานที่เกิด  กรุงเทพมหานคร 

สถานที่อยูปจจุบัน 88 ถนนรามคาํแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 

10215 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน อาจารย  

สถานที่ทํางานปจจุบัน สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2537     มัธยมศึกษาตอนปลาย   

       จากโรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร 

               พ.ศ. 2541 ศป.บ. (นาฏศิลปไทย)  

 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  พ.ศ. 2545  รอ.ม. (การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน)  

 จากสถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  พ.ศ. 2557  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย) 

  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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