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บทคัดย่อ

	 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการการแสดงโขน	 2)	 ศึกษาแนวทาง

การอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงโขน	 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 เก็บข้อมูลจากเอกสารและ

การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก	 ซึ่งได้มาโดยวิธีการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง	 คือ	 ศิลปินแห่งชาติ	 สาขาศิลปะ

การแสดง	 (นาฏศิลป์-โขน)	 และผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากรด้านนักวิชาการละครและดนตรี	 ตัวแทนคร	ู

อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 และตัวแทนนักศึกษาและผู้ปกครอง	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดกลุ่ม

และให้ความหมายปรากฏการณ์เพื่อสร้างมโนทัศน์และหาความเชื่อมโยงจากมโนทัศน์ตามตามกรอบ

ศึกษาทางสังคมวิทยา	มานุษยวิทยาและวัฒนธรรม	

	 ผลการศึกษาพบว่า	1)	ประวัติและพัฒนาการการแสดงโขน	โขนมีความเป็นมาจากระบ�า	ร�า	เต้น	

กระบี่กระบอง	หนัง	และการเล่นดึกด�าบรรพ์	ในสมัยยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย	มีการแสดงระบ�า	ร�า	เต้น	

และหนัง	 (หนังใหญ่)	 โดยเป็นที่มาของก�าเนิดโขน	 มีโขนโรงใน	 ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์	 เกิดโขนกลาง

แปลงมีการแสดงในรัชกาลที่	 1	 เป็นการเล่นโขนบนพื้นดิน	 กลางสนาม	 รัชกาลที่	 4-5	 เกิดโขนหน้าจอ	

เป็นโขนที่แสดงตรงหน้าจอของหนังใหญ่ท�าด้วยผ้าโปร่งสีขาวชนิดหยาบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	 ใช้ดนตรี

เป็นปี่พาทย์เครื่องคู่	 ในรัชกาลที่	 5	 นี้	 ได้มีการสันนิษฐานว่าเกิดโขนฉาก	 ซึ่งเป็นการแสดงโขนบนเวทีซึ่งมี

การสร้างฉากประกอบ	 ต่อมาสันนิษฐานว่าในรัชกาลที่	 6	 เกิดโขนโรงนอกหรือโขนน่ังราว	 2)แนวทางการ

อนุรักษ์และสืบทอดการแสดงโขนพบว่ามี	3	แนวทางคือ	การได้รับการอุปถัมภ์จากสถาบันพระมหากษัตริย์	

เช่น	 โขนพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 (ในรัชกาลที่	 9)	 การเผยแพร่	 ใน

รูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 การแสดงโขน	 การจัดนิทรรศการ	 การเผยแพร่ผ่านสื่อช่องทางต่าง	 ๆ	 ทั้งในและ

ต่างประเทศ	 และการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา	 โดยครู	 อาจารย์	 ถ่ายทอดวิชาความรู้

เก่ียวกับนาฏศลิป์	ดนตรี	คตีศลิป์	และช่างศลิป์	ไปสูนั่กเรยีน	นักศกึษาให้เป็นผู้อนุรกัษ์และสบืทอดการแสดงโขน

ค�าส�าคัญ : แนวทางการอนุรักษ์และสืบทอด, การแสดงโขน
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Abstract

  The objectives of this research were: 1) to examine the history and evolution of 

Khon masked dance, and 2) to study the guidelines for  conservation and transmission of 

the masked dance. This qualitative  research was carried out by studying relevant 

documents and articles as well as interviewing experts on the masked dance. The in-depth 

interviews were conducted with the sample groups purposely selected, including national 

artistes in Performing Art, the Fine Arts Department professionals who are music and 

drama academicians, teacher representatives from Bundit Pattanasilp Institute, students 

and parents representatives. The obtained data were analyzed through content analysis.

 The research findings revealed that

 1) Khon had its history dating back over 500 years to the late Ayutthaya Era and 

originated from classical folk dances with sword display or ‘Krabi Krabong’ and shadow 

theater. The shadow theater or ‘Nang Yai’ was believed to be the origin of Khon in 

Rattanakosin period. The performance of Khon Klang Paeng (playing outdoor in the open 

air field ) took place in the reign of King Rama I, whereas Khon Na Jor (performing in 

front of a blank screen made of white unbleached cloth) with musical accompaniment 

of Piphat Khrueng Khu appeared in the reign of King Rama IV and V. Moreover, 

Khon Chak which was performed on stage with the painted scenery was introduced 

in the reign of King Rama V, and Khon Rong Nok or Khon Nang Raw was later assumed 

to appear in King Rama VI’s reign.

 2) Three guidelines for the conservation and transmission of Khon masked 

dance were proposed: Firstly, being under the royal patronage of the monarchy such as 

Khon Performance Under the Royal Patronage of Her Majesty Queen Sirikit (in Rama 

IX’s reign). Secondly, the dissemination of Khon masked dance in different forms, for 

instance Khon performance, Khon exhibition, national and international advertising 

for events relating to Khon through mass media and social media, and thirdly, the 

teaching and learning syllabus in the institutes should integrate the knowledge of Thai 

Drama, Thai Dance, Thai Music and Thai art so as to help students appreciate, 

inherit and preserve this cultural heritage.

Keywords: Guidelines of Conservation and Transmission, Khon Masked Dance
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บทน�ำ

	 โขนและการแสดงโขน	 เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การ

การศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติหรอืยูเนสโก	ข้อความทีเ่ก่ียวข้องกับการแสดง

โขนของประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาเมื่อวันที่	6	มิถุนายน	พ.ศ.2559	กระทรวงวัฒนธรรม

และศิลปะของราชอาณาจักรกัมพูชาได้ออกหนังสือช้ีแจงสถานการณ์ดังกล่าวเป็นภาษากัมพูชา

โดยมีการแปลเป็นภาษาไทยเนื้อหาระบุว่า	 ฐานะที่ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นสมาชิกขององค์การ

การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรอืยเูนสโก	ราชอาณาจกัรกมัพชูาได้ให้สตัยา

กบัรฐัสภาคือ	อนุสญัญาว่าด้วยการปกป้องมรดกวัฒนธรรมอรปู	ซ่ึงได้อนญุาตให้ราชอาณาจักรกมัพชูา

ลงทะเบียนนาฏศิลป์เขมรหรือระบ�าพระราชทรัพย์เขมรในบัญชีมรดกวัฒนธรรมอรูปของมนุษยชาติ	

เมื่อ	พ.ศ.	2546	หนังใหญ่ได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลกวัฒนธรรม	โขน	กระจับปียาว	การขาย

ผ้าไหม	 เตรียมข้ึนองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกว่า

หนังใหญ่ได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลกวัฒนธรรม	 เมื่อวันที่	 25	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2558	 และ

เมื่อเดือน	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2558	 ส�าหรับการลงทะเบียนมรดกโลกหรือมรดกวัฒนธรรมอรูปของ

มนษุยชาติ	ต้องปฏิบติัไปตามกฎหมายและมติิวิธสี�าคัญทีอ่งค์กรยูเนสโก	ทกุประเทศทัว่โลกมใิช่ท�าขึน้

ไปตามประกาศ	ทางประเทศไทยได้ต้ังคณะท�างานทีเ่ช่ียวชาญของกระทรวงวฒันธรรมและศิลปะก�าลงั

ด�าเนินการทุกวิถีทางตามท่ีท�าได้	 โดยมีความประสงค์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมของประเทศชาติ	

เมื่อประกาศผลแล้วจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น�ามาซ่ึงความภาคภูมิใจให้กับประเทศนั้น	 ๆ	 ไม่ได้

เป็นการจดลิขสิทธิ์หรือแสดงความเป็นเจ้าของ	 แต่เป็นการประกาศความโดดเด่นที่แสดงการยอมรับ

ให้กับคนทั่วโลกและสามารถสร้างและรวบรวมองค์ความรู้ในเรื่องต่าง	ๆ	เพื่อให้เกิดการสืบทอดสู่คน

รุน่หลงัถงึแม้นว่าราชอาณาจักรกมัพชูาจะเสนอโขนซ่ึงเป็นความคล้ายคลงึกบัประเทศไทยแต่เป็นแบบ

ฉบับของราอาณาจักรกัมพูชา	(นายวีระ	โรจน์พจนรัตน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	กล่าวเมื่อ

วนัที	่6	มถินุายน	พ.ศ.	2559	ทีบ่บีซีีไทย	และเมือ่วนัที	่7	มถุินายน	พ.ศ.	2559	ไทยรฐั)	และสอดคล้อง

กับภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเป็นครั้งแรกเมื่อ	 พ.ศ.	 2552	 โดยสืบทอดจากโครงการภูมิบ้าน

ภูมิเมือง	(ช่วง	พ.ศ.	2548	–	2551)	ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อ

จดัเกบ็ข้อมลูและจัดท�าฐานข้อมลูมรดกภูมปัิญญาทางวฒันธรรม	ประกอบด้วย	5	สาขา	1)	วรรณกรรม

พื้นบ้าน	 2)	 ศิลปะการแสดง	 3)	 แนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมและงานเทศกาลต่าง	 ๆ	 4)	 ความรู้

และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล	5)	งานช่างฝีมือดั้งเดิม	กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวง

วัฒนธรรม	 ได้จัดเก็บข้อมูลด้านศิลปะการแสดงและด้านงานช่างฝีมือด้ังเดิมจ�านวน	 850	 เรื่อง

เมื่อปี	พ.ศ.	2551	ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงและงานช่างฝีมือดั้งเดิมแก่

เด็กและเยาวชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ	 ต่อมาเมื่อ	 พ.ศ.	 2552	 ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
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แห่งชาติได้เริม่จัดเกบ็ข้อมลูด้านวรรณกรรมพืน้บ้านทัง้ยังได้เพิม่สาขา	“กีฬา”	การละเล่นพืน้บ้านและ

ศิลปะการป้องกันตัว	 ขึ้นมาอีกสาขาหนึ่งโดยในปีเดียวกันนี้เองส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม

แห่งชาติกระทรวงวฒันธรรมได้จัดให้มกีาร	“ขึน้ทะเบยีนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรม”	ในสาขาศิลปะ

การแสดงและสาขางานช่างฝีมือด้ังเดิมจ�านวน	 25	 รายการขึ้นในปีแรกส�าหรับสาขาศิลปะการแสดง

ม	ีจ�านวนสามประเภท	12	ดังนี	้1)	ประเภทการแสดง	คือ	โขน	หนงัใหญ่	ละครชาตร	ีโนรา	และหนงัตะลงุ	

2)	ประเภทดนตรี	คือ	วงสะล้อ	ซอ	ปิน	(ซึง)	3)	ประเภทเพลงร้องพื้นบ้าน	คือ	ซอล้านนา	หมอล�า

พื้นบ้านหมอล�ากลอน	ล�าพญา	 เพลงโคราช	และดีเกร์ฮูลู	 (A.L.Kroeber,	&	Clyde	Kluckhohn:

1952)

	 ดังนัน้การศึกษาศิลปวฒันธรรมของชาติไทยในสงัคมปัจจุบนัจึงเป็นสิง่ส�าคัญดัง	พระบรมโชวาท

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 พระราชทานให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัย

ศิลปากรเมื่อ	 พ.ศ.	 2509	 ความตอนหนึ่งว่า	 “การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่ส�าคัญ

และควรจะด�าเนินควบคู่ไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	 ตลอดถึงความเจริญของประเทศ	 มีทั้งทาง

วัตถุและจิตใจ	ความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีการเกื้อกูลและส่งเสริมกัน”	ด้วยสาเหตุดังกล่าวที่มา

จากการศึกษาข้างต้น	 ที่ท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงแนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงโขน	

โดยประวัติและพัฒนาการการแสดงโขนและศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงโขน

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

	 1)	เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการการแสดงโขน

	 2)	เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงโขน

ขอบเขตกำรวิจัย

 ขอบเขตเนื้อหา	 การศึกษาเกี่ยวกับประวัติการแสดงโขน	 แนวทางเกี่ยวกับการอนุรักษ์และ

สืบทอดการแสดงโขน

	 ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่	 ประชากรที่ใช้เพื่อให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	

กลุม่ที	่1	ศิลปินแห่งชาติ	ผู้ทรงคุณวฒุจิากกรมศิลปากร	กลุม่ที	่2	คร	ูอาจารย์สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์	

และกลุ่มที่	3	นักศึกษาและผู้ปกครองของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

 1)	ได้ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโขนและการแสดงโขน

	 2)	เป็นข้อมูลที่ส�าคัญที่แสดงให้เห็นว่าโขนมีความส�าคัญต่อสังคม
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	 3)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สามารถน�าข้อมูลจากการวิจัยนี้เป็นพื้นฐานในการก�าหนด	นโยบาย

เกี่ยวกับการอนุรักษ์	และสืบทอดการแสดงโขนได้

กรอบควำมคิดที่ใช้ในกำรวิจัย

	 การวิจัยเรื่องแนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงโขน	 ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัย

เชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	ซึ่งสามารถแสดงกรอบความคิดในการวิจัยด้วยภาพที่	1

ภำพที่ 1	กรอบแนวคิดของการวิจัย	(Conceptual	Framework)

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรแสดงโขน

	 การแสดงเรื่องรามายณะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่อง	รามายณะ	หรือ

ทีไ่ทยรูจ้กักนัว่า	“รามเกยีรต์ิ”	ซ่ึงผู้วิจยัจะขอกล่าวความโดยสงัเขป	โดยแบ่งข้อมลูทีน่�าเสนอออกเป็น	

2	 ส่วน	 คือ	 ส่วนที่	 1	 เสนอข้อมูลเรื่อง	 “รามายณะ”	 ที่มาของวรรณคดีเรื่อง	 รามเกียรต์ิ	 และ

➤

➤

➤ ➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

การจัดการเรียน

การสอน

การอนุรักษ์และ

สืบทอดการแสดงโขน

ประวัติและพัฒนาการ

การแสดงโขน

การสนับสนุน

การเผยแพร่
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ส่วนท่ี	2	เสนอข้อมลูเกีย่วกบัการแสดงเรือ่งรามายณะทีป่รากฏในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้	ซ่ึงในส่วนนี้

ผู้วิจัยเน้นการน�าเสนอในมิติของรูปแบบการแสดงจากข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้	ดังที่จะเสนอต่อไปนี้

	 วรรณคดีเรื่อง	“รามายณะ”	ที่มาของ	“รามเกียรติ์”

	 ศักดิ์ศรี	 แย้มนัดดา	 (2534:	 6	 -	 12)	 ได้อธิบายถึงที่มาของวรรณกรรมเรื่อง	 “รามายณะ”	

ไว้ว่า	“รามายณะ”	มาจากค�าว่า	ราม	+	อยนะ	แปลว่าเรื่องราวของพระราม	แต่งขึ้นโดยฤๅษีวาลมิกิ	

โดยมีต้นเรื่องว่า	 แต่เดิมฤๅษีวาลมิกิเป็นโจรที่ร้ายกาจ	 แต่ต่อมาภายหลังได้บูชาพระวิษณุ	 หรือ

พระนารายณ์ท�าให้กลับกลายเป็นฤๅษี	 ตามประวัติกล่าวว่า	 ครั้งหนึ่งฤๅษีวาลมิกิได้ถามพระนารทฤๅษี

ว่า	บนโลกนีม้บีคุคลทีม่คีวามดีพร้อมทกุประการอยูห่รอืไม่	พระนารทฤๅษตีอบว่า	เคยมอียูใ่นอดีตกาล	

บุคคลนั้นช่ือ	 ราม	 (หรือรามจันทร์)	 เป็นกษัตริย์	 สูริยวงศ์ครองเมืองอโยธยา	 และเป็นกษัตริย์ผู้ที่มี

ความดีงามทุกประการ	พระนารทฤๅษีได้เล่าเรื่องราวของพระรามให้ฤๅษีวาลมิกิฟังจนจบ	ฤๅษีวาลมิกิ

เกดิความสนใจจึงคิดว่าต้องการจะบนัทกึเรือ่งราวของพระรามไว้เป็นบทขบัร้องเพือ่สรรเสรญิเกยีรติของ

พระราม	 แต่ยังหาค�าประพันธ์ที่เหมาะสมไม่ได้จึงเก็บเรื่องราวไว้ก่อน	 จนกระท่ังวันหนึ่ง	 ไปอาบน�้าท่ี

ริมฝั ่งแม่น�้าตมสา	 แล้วอุทานออกมาเป็นท�านองเสียงหนักเบามีความไพเราะเพราะเกิดจาก

ความโศกเศร้าที่ได้พบเห็นนางนกกะเรียนกลิ้งเกลือกศพของนกกะเรียนตัวผู้ที่ถูกนายพรานยิงตาย

ด้วยเหตุนี้ฤๅษีวาลมิกิจึงได้ใช้ลักษณะค�าประพันธ์ที่เกิดขึ้นในครั้งน้ันแต่งเรื่องพระรามขึ้น	 ซ่ึงเรียก

ค�าประพันธ์ที่แต่งขึ้นนั้นว่า	“โศลก”	แปลว่า	เกิดจากความโศก	จ�านวน	24,000	โศลก	และให้ชื่อว่า	

“รามายณะ”

	 สรุปได้ว่าเค้าเรื่อง	 “รามายณะ”	 ดังที่กล่าวมาข้างต้นน้ัน	 ได้แผ่กระจายมาตามความเช่ือ

ทางศาสนาพราหมณ์	จนท�าให้เกิดวรรณคดีเรือ่ง	“รามเกยีรต์ิ”	ขึน้	ดังทีพ่ระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้า

เจ้าอยู่หัว	ทรงวินิจฉัยถึงเค้ามูลไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่อง	“บ่อเกิดรามเกียรติ์”	

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรแสดงโขนของประเทศไทย

	 โขน	 เป็นศิลปะการแสดงที่มีเค้าที่มามาจากหลายการแสดงรวมอยู่ด้วยกัน	 นักวิชาการ

หลายท่านสันนิษฐานว่า	 โขน	 เกิดขึ้นจากการละเล่นหลายประเภทรวมกัน	 อาทิ	 ระบ�า	 ร�า	 เต้น	

กระบี่กระบอง	 หนังใหญ่	 โดยมีเค้าจากการ	 “เล่นดึกด�าบรรพ์”	 หรือ	 “ชักนาคดึกด�าบรรพ์”	 ที่เป็น

มหรสพหลวงในการเฉลิมพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณ	 ดังที่สมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ	ทรงอธบิายไว้ในต�าราฟ้อนร�าว่า	การละเล่นของไทยเราทีอ่าศัย
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การฟ้อนร�าเป็นหลักมี	3	อย่างด้วยกัน	คือ	ระบ�าอย่าง	1	ละครอย่าง	1	โขนอย่าง	1	โขนนั้นเดิมเล่น

เป็นการพิธีเฉลิมพระเกียรติพระเป็นเจ้าในไสยศาสตร์	คือพระอิศวร	พระนารายณ์	เป็นต้น	เพื่อแสวง

สวัสดิมงคล	 เล่นแต่เรื่องอวตารพระเป็นเจ้า	 เช่นเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งมีมนุษย์	ยักษ์และลิง	พวกผู้เล่น

ก็ต้องหัดท่าทางต่างกัน	เป็นมนุษย์บ้าง	เป็นยักษ์บ้าง	เป็นลิงบ้าง	ต้นต�าราเดิมของโขน	พวกพราหมณ์

ก็พามาจากอินเดียเหมือนกับต�าราระบ�าและละคร	แต่ต�าราเดิมทีเดียวจะอย่างไรหาทราบปรากฏชัดไม่

ได้แต่สันนิษฐานตามเค้าเง่ือนที่ปรากฏอยู่ในลักษณะพระราชพิธีอินทราภิเษก	 ซ่ึงว่าให้ต�ารวจแต่งเป็น

ยักษ์	มหาดเล็กแต่งเป็นเทวดาและวานร	เล่นชักนาคดึกด�าบรรพ์	ดังนี้	เข้าใจว่าโขนชั้นเดิมเห็นจะเล่น

ท�านองเดียวกับ	“การแสดงต�านาน”	ที่เราเล่นกันชั้นหลังนี้	ไม่ได้ฟ้อนร�า	ต่อนานมาเมื่อโขนกลายเป็น

เครื่องมหรสพอย่าง	1	จึงได้ใช้ฟ้อนร�า	พวกที่เป็นมนุษย์ร�าตามแบบต�าราร�าที่กล่าวมาแล้ว	พวกที่เป็น

ยกัษ์และเป็นลงิมแีบบหดัท่ายักษ์และท่าลงิไปต่างหาก	แต่แบบนัน้นอกจากทีท่รงจ�าฝึกหดักนัสบื	ๆ 	มา

หาปรากฏว่ามีต�าราเหลืออยู่ไม่	(สมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ,	2546:	181)

	 การศึกษาทางนิรุกติศาสตร์ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงเค้าที่มาของค�าที่สัมพันธ์

ให้เห็นมิติของที่มาของรูปแบบการแสดง	ดังที่	 ธนิต	อยู่โพธิ์	 (2496:	29-38)	อธิบายที่มาของค�าว่า	

โขน	ไว้	ดังจะกล่าวโดยสังเขป	ต่อไปนี้	

ที่มา:	ธนิต	อยู่โพธิ์	(2529)

ที่มา:	ธนิต	อยู่โพธิ์	(2529)



77

◆ แนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงโขน ◆

	 จากการศึกษาภาพท่ี	 2	 การจ�าแนกประเภทของโขนสามารถจ�าแนกออกเป็น	 5	 ประเภท	

และพบว่า	 โขนเป็นศิลปะประจ�าชาติที่สืบต่อกันมาช้านานโดยมีวิวัฒนาการมาตามล�าดับ	 คือ	 โขน

โรงใน	 โขนกลางแปลง	 โขนหน้าจอ	 โขนฉาก	 และโขนโรงนอกหรือโขนนั่งราว	 ซ่ึงปัจจุบันการแสดง

โขนของไทยนั้นนิยมแสดงเพียง	 4	 ประเภท	 คือ	 โขนโรงใน	 โขนกลางแปลง	 โขนหน้าจอ	 โขนฉาก	

การแสดงโขน	ในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น	จึงมีลักษณะการพัฒนาการ	ดังนี้

ภำพที่ 2	ภาพรวมการจ�าแนกประเภทของโขน

ที่มา:	ธนิต	อยู่โพธิ์	(2529)

1)	โขนโรงใน 2)	โขนกลางแปลง 3)	โขนหน้าจอ 4)	โขนฉาก 5)	โขนโรงนอกหรือโขนนั่งราว

โขนโรงในจะเป็นการผสม

กันระหว่าโขนและละคร

ใน	คือ	มีการน�าเพลงร้อง

เพื่อมาใช้ประกอบกิริยา

อาการแบบละครใน	และ

มีระบ�าร�าฟ ้อนมาผสม

มีการปรับบทบาท	 การ

ขับร้องให้มีการประณีต

งดงามมากขึ้นแต่ยังคง	

รูปแบบการออกท่าเต้น	

การพากย์เจรจารักษาไว้

ตามรูปแบบเช่นเดิม

โขนกลางแปลงเป็นโขน

ที่นิยมเล่นกลางสนาม

ไม่มีการปลูกสร้างโรง

แต่อย่างใดไม่มีฉากใช้

เพียงธรรมชาติ	 เช่น

ต ้ น ไม ้ 	 ก� า แพง วั ด	

ก�าแพงวัง	เป็นฉากนยิม

แสดงกระบวน	 การท่า

ในการยกทัพ	 ดนตรีที่

ใช้	จะใช้วงดนตรเีครือ่ง

ใหญ่	หรือเครื่องคู่

โขนโรงนอกจะมีการสร้างโขน

ส�าหรับผู้แสดงมีเพียงราวพาดไว้

ตามส่วนยาวของโรงเพื่อเป ็น

ที่นั่งให้กับผู้แสดง	 ดนตรีจะใช้

ปี่พาทย์สองวง	 เพลงท่ีใช้ในการ

แสดงโขนโรงนอกจะใช้แต่เพลง

หน้าพาทย์ไม่มีบทร้องมีแต่บท

พากย์และเจรจา

โขนฉากเป็นการแสดงทีใ่ช้ฉากประกอบเนือ้เรือ่งสมมติุว่า

เป็นสถานทีต่ามท้องเรือ่งนัน้เป็นการแสดง	โขนประเภทนี้

มีลักษณะใกล้เคียงกับละครดึกด�าบรรพ์	 ที่มีการใช้ฉาก

ประกอบตามท้องเรื่องเช่นเดียวกัน	 ในด้านการด�าเนิน

เรื่องยังคงรูปแบบในการแสดงแบบโขน	 คือ	 มีบทร้อง

กระบวนการท่ารบท่าเต้น	และมีเพลงหน้าพาทย์

โขนหน้าจอจะแสดงบนเวทีมีการขึงจอไว้

ด้านหลังและเจาะช่องประตูทั้งสองฝั่งฝั่งขวา

พลับพลา	ฝั่งซ้ายฝั่งลงกา	และมีการเชิคหนัง

ใหญ่สลับกันกับการแสดงโขนและในภายหลัง

จึงเปลี่ยนมาแสดงโขนเพียงอย่างเดียวดนตรี

ที่ใช้เป็นปี่พาทย์เครื่องคู่

➤

➤

➤

➤➤

ที่มา:	ธนิต	อยู่โพธิ์	(2529)

โขนหลวงเครื่อง

ราชูปโภคของ

พระมหากษัตริย์

โขนหลวง

โขนของเจ้าขุนมูลนาย
โขนของเอกชน

เริ่มระบบวางฐาน

การศึกษาสายสามัญ

และสายศิลปะการแสดง

➤ ➤ ➤
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แนวคิดเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์และสืบทอดกำรแสดงโขน

 นาฏศิลป์เป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มีความส�าคัญ	ไม่น้อยกว่าศิลปะแขนงอื่น	ๆ	ความส�าคัญของ

นาฏศิลป์สามารถกล่าวได้ดังนี้

	 1.	นาฏศิลป์แสดงความเป็นอารยประเทศ	 บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองดีก็ด้วยประชาชน

มีความเข้าใจศิลปะ	 เพราะศิลปะเป็นสิ่งมีค่า	 เป็นเครื่องโน้มน้าวอารมณ์	 โดยเฉพาะศิลปะการละคร	

มีความส�าคัญสามารถกล่อมเกลาจิตใจหรือโน้มน้าวอารมณ์ไปในทางที่ดี	 เป็นแนวทางน�าให้คิดและ

ให้ก�าลังใจในการที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้านเมืองสืบไป

	 2.	นาฏศิลป์เป็นแหล่งรวมศิลปะ	ประกอบด้วยศิลปะประเภทต่าง	ๆ 	มาเก่ียวข้องสอดคล้องกนั

เช่น	ศิลปะการเขียน	การก่อสร้าง	การออกแบบเครื่องแต่งกาย	และวรรณคดี	ศิลปะแต่ละประเภท

ได้จัดท�ากันด้วยความประณีตสุขุม	 ทั้งนี้ก็เนื่องด้วยศิลปะเป็นส่วนที่ส�าคัญส่วนหนึ่งของชาติ	 มนุษย์

ทุกชาติทุกภาษาต้องมีศิลปะของตนไว้เป็นประจ�านับแต่โบราณมาจนถึงทุกวันนี้	รวมความว่านาฏศิลป์

มีความส�าคัญเกี่ยวเนื่องกันทั้งสิ้น	สร้างความเป็นแก่นสารให้แก่บ้านเมืองด้วยกันทั้งนั้น	

	 ซึ่งมีความสอดคล้องในงานวิจัย	ไพโรจน์	ทองค�าสุก	(2553)	ที่ว่าด้วย	“โขน”	เป็นนาฏศิลป์

ชั้นสูงของไทยที่ใช้แสดงในงานส�าคัญต่าง	ๆ 	มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา	มีความเชื่อว่ามีมาตั้งแต่ก่อน

พุทธศตวรรษที่	16	โดยสันนิษฐานว่าการแสดงชนิดนี้พัฒนามาจากการแสดง	3	ประเภท	คือ	ชักนาค

ดึกด�าบรรพ์	กระบี่กระบอง	และหนังใหญ่	ตัวละครแบ่งออกเป็น	4	ประเภท	ได้แก่	ตัวพระ	ตัวนาง	

ตัวยักษ์	 และตัวลิง	 บทละครที่ใช้โดยทั่วไปนิยมแสดงเรื่องรามเกียรต์ิ	 เรื่อง	 “แนวคิดและวิธีแสดง

โขนลิง”	เปิดเผยว่า	ตนเติบโตมาในครอบครัวผู้ฝึกโขน	โดยบิดาเป็นโขนเก่าแก่ของกรมศิลปากร

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาประวัติและพัฒนาการการแสดงโขน	 และศึกษาแนวทาง

การอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงโขน

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 เก็บข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก	

ซ่ึงได้มาโดยวิธีการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง	 คือ	 ศิลปินแห่งชาติ	 สาขาศิลปะการแสดง	 (นาฏศิลป์-

โขน)	และผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากรด้านนักวิชาการละครและดนตรี	ตัวแทนครู	อาจารย์ของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์	 และตัวแทนนักศึกษาและผู้ปกครอง	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดกลุ่มและให้

ความหมายปรากฏการณ์เพื่อสร้างมโนทัศน์และหาความเช่ือมโยงจากมโนทัศน์ตามตามกรอบศึกษา

ทางสังคมวิทยา	มานุษยวิทยาและวัฒนธรรม	โดยแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น	5	ขั้นตอน	ดังนี้
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◆ แนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงโขน ◆

	 ขั้นตอนที่	1	แบบสัมภาษณ์	(Interviews)	

	 เป็นเอกสารที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลต่าง	 ๆ	 ในการวิจัยในครั้งนี้ผู ้วิจัยใช้การสัมภาษณ	์

2	แบบ	คือ	ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	(Structured	Interview)	โดยการบันทึกข้อมูลที่ได้จาก

การสมัภาษณ์นีผู้้วจิยัมกีารรวบรวมข้อมลูทีต่่างกัน	คือ	ผู้วจัิยจะใช้แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง	เป็น

เอกสารแนะแนวทางในการสัมภาษณ์	 อันประกอบด้วย	 ประวัติส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์โดยสังเขป	

ประเด็นค�าถามเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงโขน	(Strauss,	Anselm	L:1967).

	 ขั้นตอนที่	2 แบบสังเกต	(Observation)	

	 เป็นแบบสังเกตที่ใช้บันทึกข้อมูลต่าง	 ๆ	 ที่ได้จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 (Participant	

Observation)	และไม่มส่ีวนร่วม	(Non	-	participant	Observation)	กจิกรรมการแสดงโขนและกจิกรรม

ไหว้ครู	 โขน-ละคร	 ดังกล่าวเป็นหลักฐานหนึ่งที่ช่วยในการเก็บข้อมูลภาคสนามได้อีกทางหนึ่ง

นอกเหนือจากการสัมภาษณ์	

	 ขั้นตอนที่	3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การเกบ็รวบรวมข้อมลูในงานวิจยัในครัง้น้ี	ผู้วจัิยได้เก็บรวบรวมข้อมลูจาก	2	แหล่งข้อมลู	ดังนี้

	 1)	ข้อมูลเอกสาร	 เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัย	 หรือที่มี

การศึกษาไว้ในประเด็นที่เกี่ยวกับประวัติของโขน	และพัฒนาการการแสดงโขน	

	 2)	ข้อมูลภาคสนาม	 เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยรวบรวมได้จากพื้นที่ที่ท�าการศึกษาวิจัย	การสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง	(Structured	Interview)	และใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง	(Non	Structured	

Interview)	การสงัเกตแบบมส่ีวนร่วม	(Participant	Observation)	และไม่มส่ีวนร่วม	(Non	–	participant	

Observation)

	 ขั้นตอนที่	4	การจัดกระท�าข้อมูล	

	 ผู้วจัิยได้น�าข้อมลูจากการศึกษาเอกสาร	งานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง	และข้อมลูจากการบนัทกึรวบรวม

ข้อมลูภาคสนาม	โดยจ�าแนกข้อมลูแยกออกตามประเด็นวตัถปุระสงค์ของการวจัิยทีต้ั่งไว้	และตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งว่า	 ข้อมูลที่ได้มีความครบถ้วนเพียงพอเหมาะสมพร้อม

แก่การน�าไปวิเคราะห์สรุปผลแล้วหรือไม่	ในกรณีที่ข้อมูลที่ได้มามีความไม่สอดคล้องกัน	ผู้วิจัยใช้การ

ตรวจสอบแบบสามเส้า	(Triangulation)	(สุภางค์	จันทวานิช:	2551)
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◆ อุษาภรณ์ บุญเรือง สุมาลี ไชยศุภรากุล ปิยพร ท่าจีน ◆

 ขั้นตอนที่	5	การตรวจสอบข้อมูล

	 การวิจยัแนวทางการอนรุกัษ์และสบืทอดการแสดงโขน	จ�าเป็นต้องมขีัน้ตอนในการตรวจสอบ

ข้อมูลค่อนข้างละเอียด	เพราะข้อมูลที่น�ามาวิเคราะห์นั้นจะต้องมีความถูกต้อง	แม่นย�า	และสามารถ

อ้างอิงได้	ผู้วิจัยจึงมีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้	ดังนี้	

	 1)	ข้อมูลด้านทฤษฎี	 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลด้านประวัติศาสตร์	 ด้านวรรณกรรม	 โดย

การอ่านและสรุปซ�้า	 เปรียบเทียบข้อมูลที่เหมือนกันจากหลาย	 ๆ	 แหล่ง	 หาประเด็นที่เหมือนและ

แตกต่าง	ทั้งนี้ยังใช้ข้อมูลในด้านอื่น	ๆ	มาเชื่อมโยงและสนับสนุน	เพื่อให้เห็นข้อเท็จจริง	

	 2)	ข้อมูลด้านการสัมภาษณ์	 หลังจากที่ผู้วิจัยได้บันทึกแล้ว	 ผู้วิจัยน�ามาถอดความและพิมพ์

เป็นตัวอักษร	จากนัน้จงึเรยีบเรยีงเป็นส�านวนวชิาการ	และให้เจ้าของข้อมลูตรวจสอบ	เพือ่เป็นการยนืยนั

ความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง	(Strauss,	Anselm	and	Juliet	Corbin:	1998).

สรุปผลกำรวิจัย

	 1)	โขนมคีวามเป็นมาจากระบ�า	ร�า	เต้น	กระบีก่ระบอง	หนงั	(หนงัใหญ่)	และการเล่นดึกด�าบรรพ์	

ในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย	พ.ศ.	 2112	 –	 2310	 โดยสามารถจ�าแนกโขนออกเป็น	 5	 ประเภท	

คือ	โขนโรงใน	มมีาต้ังแต่สมยักรงุศรอียธุยาตอนปลายเป็นการน�าเอาการเล่นโขนกบัละครในเข้าผสมกนั

และมีคนพากย์	 เจรจา	 ให้มีความไพเราะและแสดงในโรง	 โขนกลางแปลง	 มีมาต้ังแต่สมัย

ต้นกรุงรัตนโกสินทร์	 เป็นการเล่นโขนบนพื้นดินกลางสนาม	โขนหน้าจอ	มีการแสดงในรัชกาลที่	4-5	

เป็นโขนที่แสดงตรงหน้าจอของหนังใหญ	่ ใช้ดนตรีเป็นปี่พาทย์เครื่องคู่	 โขนฉากสันนิษฐานว่าเกิดขึ้น

ในรัชกาลที่	 5	 เป็นการแสดงโขนบนเวทีซ่ึงมีการสร้างฉากประกอบตามท้องเรื่องที่แสดง	 มีบทร้อง	

กระบวนท่ารบ	 ท่าเต้นและมีเพลงหน้าพาทย์	 และโขนโรงนอกหรือโขนนั่งราวสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นใน

รัชกาลที่	6	เป็นโขนที่จัดแสดงบนโรง	ไม่มีเตียงส�าหรับตัวนายโรงนั่ง	มีแต่ราวไม้ไผ่พาดตามส่วนยาว

ของโรง	 และนิยมใช้วงปี่พาทย์ในการบรรเลงครั้งละ	 2	 วง	 ไม่มีบทร้องมีแต่บทพากย์และเจรจา	

ในปัจจุบันไม่นิยมจัดการแสดงโขนโรงนอกหรือโขนนั่งราว	

	 2)	แนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงโขนมี	3	แนวทาง	จากการศึกษาพบว่าแนวทาง

ที่	 1	 การอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงโขน	 กรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒศิลป์ได้รับการ

สนับสนุนจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน	กรมศิลปากรได้งบประมาณมาจัดท�า

แผนงานโครงการขบัเคลือ่นการอนรุกัษ์และสบืทอดการแสดงโขนเป็นประจ�าทกุปีน�าไปจัดแสดงโขนให้

ทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมภิาคและกรมศิลปากรได้ขอความร่วมมอืจากสถาบนับัณฑติพฒันศิลป์ในส่วน

ทีเ่กีย่วกบันกัแสดงโขนทัง้ส่วนกลางและภูมภิาคของคณะ	วทิยาลยัในสงักดัสถาบันบณัฑติพฒันาศิลป์
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◆ แนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงโขน ◆

	 ส�าหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดการเรียนการสอนทางด้านนาฏศิลป์	 ดนตรี	 คีตศิลป์

และช่างศิลป์เป็นผู้ผลิตนักแสดงโขน	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงใช้งบประมาณส่วนนี้ไปเกี่ยวข้อง

กับการผลิตนักแสดงโขน

	 แนวทางที	่2	การเผยแพร่เป็นอีกช่องทางหนึง่ทีท่�าให้เกิดการอนุรกัษ์และสบืทอดการแสดงโขน	

กรมศิลปากรท�าการเผยแพร่การแสดงโขนทัง้ในและต่างประเทศและมหีน้าทีป่ฏิบติังานในราชส�านกัและ

รัฐพิธี	 ส�าหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ท�าการเผยแพร่ในลักษณะการบริการทางวิชาการด้าน

ศิลปวัฒนธรรม	 การให้บริการแก่ชุมชนและสังคมมีทั้งเผยแพร่โดยส่งบุคลากรไปเป็นวิทยากร

ให้การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

	 แนวทางที่	3	การผลิตบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดการศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรม

โดยจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์	 ดนตรี	 คีตศิลป์และช่างศิลป์ออกมารับใช้สังคมเพื่อไปเป็น	

นักวิชาการทางศิลปะ	 ศิลปินและครูศิลปะท�าให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการแสดงโขน

ไปสู่นักเรียน	นักศึกษา	และประชาชนให้เป็นผู้อนุรักษ์และสืบทอดการแสดงโขนได้

กำรอภิปรำยผล

 1) ประวัติและพัฒนำกำรกำรแสดงโขน 

	 	 จากการวิเคราะห์ประวติัและพฒันาการการแสดงโขน	โขนเริม่จากการแสดงเรือ่ง	รามายณะ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แผ่กระจายมาตามความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์	จนท�าให้เกิดวรรณคดี

เรื่อง	 “รามเกียรต์ิ”	 ขึ้น	 ดังท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 ทรงวินิจฉัยถึงเค้ามูล

ไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่อง	“บ่อเกิดรามเกียรติ์”

	 โขน	 เป็นศิลปะการแสดงที่มีเค้าที่มามาจากหลายการแสดงรวมอยู่ด้วยกัน	 นักวิชาการ

หลายท่านสนันษิฐานว่า	โขน	เกดิขึน้จากการละเล่นหลายประเภทรวมกัน	อาท	ิระบ�า	ร�า	เต้น	กระบีก่ระบอง	

หนังใหญ่	 โดยมีเค้าจากการ	 “เล่นดึกด�าบรรพ์”	 หรือ	 “ชักนาคดึกด�าบรรพ์”	 ที่เป็นมหรสพหลวง

ในการเฉลิมพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณ	 ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	

กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ทรงอธิบายไว้ในต�าราฟ้อนร�า

	 จากข้อสันนิษฐานข้างต้น	แสดงให้เห็นว่าโขนและหนังใหญ่มีส่วนที่ร่วมกันอยู่	คือ	การพากย์

และการเจรจา	 ฉะนั้นแล้วก็อาจอนุมานได้ว่า	 การแสดงของทั้ง	 2	 ชนิดนี้มีรูปแบบในการแสดงท่ี

คล้ายคลึงกัน	โขนยังมีที่มาจากการเต้น	มาจากการร�ากระบี่กระบองด้วย	(ธนิต	อยู่โพธิ์,	2496:	27)	

จากข้อสันนิษฐานต่าง	 ๆ	 ข้างต้นนั้น	 แสดงให้เห็นว่า	 โขนมีที่มาจากการละเล่นหลายชนิด	 และ

รวมขึ้นเป็นการแสดงชนิดใหม่ที่เรียกว่า	 “โขน”	 ที่ปรากฏหลักฐานมาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา	
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ดังทีป่รากฏความอยูใ่นหนงัสอืเรือ่ง	A	new	Historical	Relation	of	Siam	ของ	มองสเิออร์	เดออ	ลา	ลแูบร์	

(Monsieur	 De	 La	 Loubere)	 ราชทูตฝรั่งเศส	 จดหมายเหตุของชาวต่างชาติที่ได้เดินทางมายัง	

กรงุศรอียธุยาในสมยันัน้คือ	มองสเิออร์	เดออ	ลา	ลแูบร์	(Monsieur	De	La	Loubere)	ราชทตูฝรัง่เศส	

หรือที่รู้จักกันในชื่อ	“จดหมายเหตุ	ลา	ลูแบร์”	

	 “โขน”	 ในภาษาเขมรจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกับการแสดงโขนของไทยมากที่สุด	 แต่ทั้งนี้

ไม่อาจจะสรุปได้ว่าไทยเรานั้นเอาแบบอย่างศิลปะของเขมรมาหรือว่าเขมรได้แบบอย่างการแสดงไป

จากไทย	 แต่ที่น่าสังเกตคือ	 โขนเป็นการแสดงต�านานเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์	 โดยเฉพาะการ

สรรเสรญิพระรามหรอืพระนารายณ์อวตารและขอมโบราณกน็บัถอืศาสนาพราหมณ์หรอืฮินดูเป็นศาสนา

ส�าคัญก่อนศาสนาพุทธ	 น่าจะเช่ือได้ว่าเมื่อไทยเรารับอิทธิพลวัฒนธรรมประเพณีของขอม	 มาแต่ต้น

กรงุศรอียธุยาจงึน่าจะเช่ือได้ว่าขอมเป็นผู้ให้อิทธพิลทางโขนแก่ไทย	และเมือ่ไทยเรารบัมาแล้วกป็รบัปรงุ

ให้เหมาะสมกับรสนิยมของตนจนเป็นนาฏศิลป์ที่ส�าคัญของชาติมาจนทุกวันนี้	 และอีกข้อสันนิษฐาน

หนึ่งที่สามารถแสดงให้เห็นเค้ามูลของการแสดงโขนนี้	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรมพระยา

นริศรานุวัดติวงศ์	ทรงสันนิษฐานถึงที่มาของโขน	ว่า	มีที่มาจากอินเดียโบราณ	ตามพระด�าริต้นเค้าเรื่อง	

“รูปยักษ์ร�า”	 ที่น่าจะเป็นหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับการเผยแพร่ศิลปะนาฏกรรมของอินเดียมา

สู่ไทยแล้ว	(ฤดีรัตน์	กายราศ,	2555:	37)	ดังปรากฏในสาส์นสมเด็จ	ฉบับวันที่	11	เมษายน	2478	

	 โขนนั้น	 จ�าได้ว่าฝ่าพระบาททรงพระด�าริว่ามาแต่รูปจ�าหลักฝาในเทวสถาน	

เพื่อเป็นการเผยพระเกียรติคุณแห่งพระเป็นเจ้า	ประสงค์จะแผ่ศาสนา	แรกถ่ายจาก

ฝาในเทวสถานออกมาเป็นหนงัก่อน	เพือ่พาไปเทีย่วเผยแผ่ในท่ีต่าง	ๆ 	ได้	แล้วกป็ระดิษฐ์

ท�าแปลงไปให้เป็นรูปภาพตัวกลม	 คือหุ่น	 เมื่อเป็นหุ่นแล้วก็เลื่อนไปเป็นคน	 คือ	

โขน	 การที่โขนเล่นแต่เรื่องรามเกียรต์ิกับเรื่องมหาภารตะนั้นก็เพราะสืบมาแต่รูป

จ�าหลกัเทวสถานซ่ึงแสดงเรือ่งอวตารทัง้สองเรือ่ง	รามเกยีรต์ิ	คือ	“รามจนัทราวตาร”	

เรื่องมหาภารตะ	 คือ	 “กฤษณาวตาร”	 แสดงเรื่องพระกฤษณะช่วยพระอรชุน

รบศึก	 ละครนั้นแน่อย่างทรงพระด�าริ	 พวกเรานับถือพระพุทธศาสนาจึงเปลี่ยนทาง

เทียบเอาโขนมาเล่นเรื่องชาดก	 เป็นการเผยแผ่พระบารมีพระพุทธเจ้า	 (พูนพิศ	

อมาตยกุล,	2552:	65)

	 โขนสามารถจ�าแนกได้เป็น	5	ประเภท	ดังนี้

	 โขนโรงใน	 เกิดขึ้นจากการที่มีผู้น�าเอาการเล่นโขนกับละครในเข้าผสมกัน	 การแสดงมีทั้ง

ออกท่าเต้นท่าร�าพร้อมกับค�าพากย์เจรจาตามแบบของโขน	พร้อมกับน�าเอาเพลงขับร้องและเพลงที่ใช้

ประกอบกิริยาอาการของดนตรีแบบละครใน	 อีกทั้งยังมีระบ�าร�าฟ้อนเข้าผสมด้วย	 เป็นวิวัฒนาการ

อีกขั้นหนึ่ง	 นายมนตรี	 ตราโมท	 ได้สันนิษฐานเรื่องโขนโรงในไว้ว่า	 “โขนโรงในนี้	 คงจะมีมาแล้ว
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ต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย	 เพราะในสมัยกรุงธนบุรีก็มีการแสดงอย่างโขนโรงในอยู่และไม่

ปรากฏว่าได้ปรับปรุงขึ้นใหม่อย่างไร”	 (กรมศิลปากร,	 2553:	 83)	 ทั้งยังมีการน�าเอาเรื่องรามเกียรติ์

ไปแต่งขึ้นเป็นบทละครส�าหรับละครใน	 และการปรับปรุงบทพากย์เจรจาให้มีความไพเราะสละสลวย

โดยกวีในราชส�านัก	 จึงท�าให้การเล่นโขนภายในราชส�านักมีความงดงามยิ่งขึ้นในภายหลังมาใช้แสดง

ในโรงอย่างแบบละครในจึงเรียกกันว่า	“โขนโรงใน”	ซึ่งการเล่นโขนโรงใน	สมัยนั้นได้มีการปรับปรุงให้

ผู้เล่นที่เป็นตัวเทพบุตร	 เทพธิดา	มนุษย์ชาย	หญิง	หรือแม้กระทั่งตัวตลกที่เมื่อครั้งก่อนเคยสวมหัว

ปิดหน้า	เปลี่ยนมาสวมศิราภรณ์เครื่องประดับศีรษะ	เช่น	ชฎา	มงกุฎ	รัดเกล้า	เป็นต้น

	 โขนกลางแปลง	คือการเล่นโขนบนพืน้ดินกลางสนามไม่ต้องสร้างโรงให้เล่น	โขนกลางแปลงนี้

ปรากฏหลักฐานตามพงศาวดารสมัยรัตนโกสินทร์ว่า	 ได้เคยแสดงเนื่องในงานฉลองพระบรมอัฐิ

สมเด็จพระบรมชนกาธริาช	พระราชบดิาในพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	รชักาลที	่1	

แห่งกรงุรตันโกสนิทร์	ในปีพทุธศักราช	2339	ว่า	“ในการมหรสพสมโภชพระบรมอัฐนิัน้	มโีขนชักรอกใหญ่

ทัง้โขนวังหลวงและวังหน้าแล้วประสมโรงเล่นกันกลางแปลง	เล่นเมือ่ศึกทศกณัฐ์ยกทพักบัสบิขนุสบิรถ	

โขนวังหลวงเป็นทัพพระราม	 ยกไปแต่ทางพระบรมมหาราชวัง	 โขนวังหน้าเป็นทัพทศกัณฐ์ยกออก

จากพระราชวังบวรฯมาเล่นรบกันในท้องสนามหน้าพลับพลา	 ถึงมีปืนบาเหรี่ยงรางเกวียนลากออกมา

ยิงกันดังสนั่นไป”	(ธนิต	อยู่โพธิ์,	2511:	36)

	 โขนหน้าจอ	 ก็คือ	 โขนที่แสดงตรงหน้าจอของหนังใหญ่	 ที่ท�าด้วยผ้าโปร่งสีขาวชนิดหยาบ

เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	 ริมของผ้าขาวจะน�าเอาผ้าสีแดงเพลาะติดกันเป็นวงรอบนอก	 แล้วเอาเชือก

ตัดเป็นตอนตามยาว	 2	 ด้านส�าหรับผูกมัดยึดติดกับเสาจอเรียกว่า	 “หนวดพราหมณ์”	 ด้านข้างทั้ง

สองของจอจะท�าเป็นประตูส�าหรับผู้แสดงเข้าออกโดยการเจาะที่ผ้าดิบที่ต่อจากผ้าขาวที่เรียกว่า

“จอแขวะ”	และท�าเป็นรูปซุ้มประตูเมือง	ต่อจากประตเูมืองทางด้านขวาของโรงจะวาดเป็นรูปปราสาท

ราชวังสมมุติเป็นกรุงลงกา	 ทางซ้ายของโรงจะวาดเป็นรูปพลับพลา	 สมมุติเป็นที่ประทับของพระราม

ในช้ันแรก	 โรงโขนหน้าจอคงจะเล่นกันกลางสนามเช่นเดียวกับหนังใหญ่	 ต่อมาจึงมีคนคิดเอาคน

แต่งตัวเป็นละครไปเล่นจับระบ�าและมีการปล่อยตัวโขนออกเล่นแทนตัวหนังบ้างสลับกับการเชิดหนัง

เรียกว่า	 “หนังติดตัวโขน”	 เมื่อเกิดความนิยมมากขึ้นก็ใช้ตัวโขนแสดงเพียงอย่างเดียว	 แต่ก็ยังคงมี

แต่การพากย์เจรจาเท่านัน้	ยงัไม่มกีารขบัร้อง	ต่อมาภายหลงักรมศิลปากรได้ปรบัปรงุการแสดงโขนหน้าจอ

ในงานต่าง	ๆ	จึงได้น�าการขับร้องเข้าไปแทรกในการแสดงโขนหน้าจอด้วย	และคงเป็นที่นิยมสืบมาจน

ถึงปัจจุบันอันเป็นรูปแบบการแสดงโขนหน้าจอของกรมศิลปากรและเอกชนโดยทั่วไป	 วงดนตรีที่ใช้

ประกอบการแสดงก็ยังคงใช้วงปี่พาทย์เหมือนเดิม	(กรมศิลปากร,	2553:	81)

	 โขนฉากนี้สันนิษฐานว่าคงเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่	5	โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นผู้ริเริ่มคิดสร้างฉาก
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ประกอบตามเนื้อเรื่องของการแสดงโขนบนเวทีขึ้น	แต่วิธีเล่นวิธีแสดงก็เป็นแบบโขนโรงในคือ	มีการ

พากย์	เจรจา	ขบัร้อง	มกีระบวนท่าร�าท่าเต้นตามจังหวะของเพลงหน้าพาทย์ตามแบบโขนโรงในและละคร

ใน	การสร้างฉากประกอบกส็ร้างให้เข้ากบัเหตุการณ์ทีส่มมติไว้ตามท้องเรือ่ง	ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเรยีก

ศิลปะแห่งการเล่นโขนแบบนีว่้า	“โขนฉาก”	ซ่ึงโขนฉากนีก้รมศิลปากรได้น�าออกแสดงสูส่ายตาประชาชน

มาต้ังแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันน้ี	 ทั้งน้ีหมายถึงรวมถึงการแสดงโขน

ทางโทรทัศน์ด้วย	 เพราะการแสดงโขนทางโทรทัศน์ก็มีฉากประกอบเช่นเดียวกัน	 (กรมศิลปากร,

2553:	84)

 โขนโรงนอก	 หรือ	 โขนนั่งราวนี้	 คือ	 โขนที่จัดแสดงบนโรง	 ไม่มีเตียงส�าหรับตัวนายโรงนั่ง	

คงมีแต่ราวไม้ไผ่พาดตามส่วนยาวของโรง	 ตรงหน้าฉากออกมามีช่องทางให้ผู้แสดงเดินได้รอบราว	

ตัวโรงมักมีหลังคากันแดดกันฝน	 เมื่อตัวโขนที่เป็นตัวเอกแสดงบทบาทของตนแล้วก็ไปนั่งประจ�า

ที่บนราวต�าแหน่ง	 ไม่มีการขับร้องคงมีแต่การพากย์เจรจาเท่าน้ัน	 วงดนตรีก็คือวงปี่พาทย์ก็บรรเลง

เฉพาะเพลงหน้าพาทย์เท่านั้น	 จากที่วงดนตรีต้องบรรเลงเพลงหน้าพาทย์มากจึงนิยมใช้วงปี่พาทย์

การบรรเลงครั้งละ	 2	 วง	 โดยตั้งวงปี่พาทย์ที่หัวโรง	 1	 วง	 และท้ายโรง	 1	 โรง	 หรือบางครั้งอาจจะ

ต้ังวงดนตรีทางด้านซ้ายหรือขวาของโรงก็ได้	 จึงมักเรียกวงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงทั้ง	 2	 วงว่า	

“วงหัว	วงท้าย	หรือ	วงซ้าย	วงขวา”	(กรมศิลปากร,	2553:	81)

 2) แนวทำงกำรอนุรักษ์และสืบทอดกำรแสดงโขน

	 แนวทางที่	 1	 งานศิลปวัฒนธรรมทั้งด้านนาฏดุริยางค์	 และช่างศิลป์	 ได้รับการอุปถัมภ์

อยู่ภายใต้พระบารมีพระมหากษัตริย์	พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน	

	 แนวทางที	่2	การเผยแพร่ท�าให้มกีารอนรุกัษ์และสบืทอดการแสดงโขนทัง้ในและต่างประเทศ

	 แนวทางที่	 3	 การจัดการเรียนการสอนท�าให้เกิดการอนุรักษ์สืบทอดการแสดงโขน	 โดยคร	ู

อาจารย์	 ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้เก่ียวกับนาฏศิลป์	 ดนตรี	 คีตศิลป์	 และช่างศิลป์	 ไปสู่นักเรียน	

นักศึกษา	ให้เป็นผู้อนุรักษ์และสืบการแสดงโขน	 	

ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย

 1)	ผลทีไ่ด้จากงานวิจยัเกีย่วกบัวัฒนธรรมของชาติท�าให้เกิดความภาคภูมใิจท�าให้คนในสงัคม

มสีนุทรศีาสตร์ส�าหรบัผู้ทีไ่ด้ชมการแสดงโขนก่อให้เกดิความตระหนกัและมจิีตใจทีดี่งามและมจิีตส�านกึ

ที่ดี	 ในด้านสังคมวิทยาเกี่ยวกับการปรับสมดุลของมนุษย์การคิดสร้างสรรค์และการอนุรักษ์ที่มี

ความเหมือนและมีความต่างกันสามารถเปรียบเทียบและพัฒนาความคิดของมนุษย์ได้
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	 2)	ควรมกีารอนรุกัษ์โขน	ซ่ึงนาฏศิลป์ของไทยแบ่งออกตามลกัษณะของรปูแบบการแสดงเป็น

ประเภทใหญ่	ๆ	4	ประเภท	คือ	โขน	ละคร	ร�าระบ�า	และการแสดงพื้นเมือง	ซึ่งสร้างสรรค์สุนทรียะ

ด้านจิตใจและอารมณ์ให้กับคนในสังคมและมีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ที่สามารถสะท้อน

ภาพวิถีชีวิตและกิจกรรมของคนในสังคมจึงควรมีการอนุรักษ์สืบไป

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยในครั้งต่อไป 

	 1)	ศึกษาเกี่ยวกับการแสดงโขนในยุคไทยแลนด์	 4.0	 สร้างคุณค่าต่อสังคมไทยสู่นานาชาติ

	 2)	การศึกษาเปรียบเทียบผู้ชมการแสดงโขนกับผู้ที่ไม่ได้ชมการแสดงโขนมีความแตกต่าง

กันในยุดไทยแลนด์	4.0	อย่างไร
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รำยกำรอ้ำงอิง

กรมศิลปากร.	(2553). โขนอัจฉริยลักษณ์แห่งนาฏศิลป์ไทย. กรุงเทพฯ:	รุ่งศิลป์การพิมพ์.

ด�ารงราชานุภาพ,	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา.	(2546).	ละครฟ้อนร�า: ประชุมเรื่องละครฟ้อนร�ากับระบ�า 

 ร�า เต้น ฟ้อนร�า ต�านานเรื่องละครอิเหนา ต�านานละครดึกด�าบรรพ์.	กรุงเทพฯ:	มติชน.	

เดอ	 ลาลูแบร์.	 (2510).	 จดหมายเหตุลาลูแบร์ ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 1. แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร.	 พระนคร:

	 ส�านักพิมพ์ก้าวหน้า.

ธนิต	อยู่โพธิ์.	(2529).	โขนภาคต้นว่าด้วยต�านานและทฤษฎี.	พระนคร	:	กรมศิลปากร.

ประเมษฐ์	บณุยะชัย.	(2550).	การร�าของผู้ประกอบพธิใีนการไหว้ครโูขนละคร (พธิหีลวง).	วทิยานพินธ์	ศิลปศาสตร

	 มหาบัณฑิต	สาขานาฏยศิลป์ไทย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พูนพิศ	อมาตยกุล.	(2552).	เพลงดนตรี : จากสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศฯ ถึงพระยาอนุมานราชธน.	นครปฐม:	

	 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	มหาวิทยาลัยมหิดล.	

ไพโรจน์	 ทองค�าสุก.	 (2553).	 โขน.	 วิทยานิพนธ์	 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต	 สาขานาฏยศิลป์ไทย	 จุฬาลงกรณ์

	 มหาวิทยาลัย.

มูลนิธิส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ.	 (2558).	 บทสารคดีชุดโขน: นาฏกรรมล�้าค่าของไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

 พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557:	

	 พิมพ์ครั้งที่	1.	นครปฐม:	รุ่งศิลป์การพิมพ์.

วีระ	โรจน์พจนรัตน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	กล่าวเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ที่บีบีซีไทย และ

 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ไทยรัฐ.

ศักดิ์ศรี	แย้มนัดดา.	(2534).	“รามายาณะ”, ในวรรณวิทยา: รวมความทางวิชาการ-ภาคภาษาและวรรณคดีไทย –	

 สันสกฤตบางเรื่องของรองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา.	กรุงเทพฯ:	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุภางค์	จันทวานิช.	(2551).	ทฤษฎีสังคมวิทยา.	กรุงเทพฯ:	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

A.L.Kroeber,	&	Clyde	Kluckhohn.	(1952).	Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. 

	 New	York:	Vintage	Books.

Anderson,	Benedict.	(1991).	Imagined Communities,	London	Verso	Books.

Strauss,	Anselm	L.	(1967).	The Discovery Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. 

	 Aldine,	pp.	271.

Strauss,	Anselm	and	Juliet	Corbin.	(1998).	Basics of Qualitative Research: Technigues and Procedures 

 for Developing Grounded Theory.	(2nd ed.)	Thousand	Oaks,	CA:	Sage.


