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ความเป็นมาของการวิจัย
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจ จุบัน บรรพบุรุษ ได้คิด สร้า งสรรค์ผลงานการแสดงในรูปแบบต่า งๆ
เพื่อจุด ประสงค์ที่จ ะให้ค วามบันเทิ ง สนุก สนาน และเพื่อเป็น สื่อนัด หมาย บอกกล่ า ว ให้ ค วามรู้
ความเข้าใจในหมู่คณะ และชุมชน ให้เกิดการเรียนรู้การสร้างงาน สร้างอาชีพขึ้น ถือเป็นกุศโลบายอัน
ชาญฉลาดของบรรพบุรุษ ที่ได้มีการสืบทอดต่อเนื่องมายาวนานจนถึง ปั จ จุบัน การแสดงที่ไ ด้รั บ
ความนิยมจากประชาชน ได้แก่ การแสดง โขน ละคร ลิเก และการละเล่นพื้นบ้า นต่า งๆ การแสดง
โขน ละคร ลิเก ถือ เป็น ทั้งการแสดงที่ใ ห้ ค วามบัน เทิง ให้ ค วามสนุ กสนาน สามารถสอดแทรก
คติสอนใจ ให้ผู้แสดง แสดงบทบาทให้เห็นภาพที่เกิดขึ้นทั้งด้านทําดี ทําชั่ว เป็นการสอนให้ผู้ชมนํา มา
ปรับใช้ใ นชีวิต จริ งได้ด้ว ย แต่ “โขน” เป็ นนาฏกรรมชั้นสูง ที่รวมปัญ ญาแห่ง ศาสตร์ และศิลป์ มี
แบบแผนในเรื่องเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ศิราภรณ์ พัตราภรณ์ ถนิมพิมพาภรณ์ มีแบบแผนในกระบวน
ท่ารํา การดนตรี การขับร้อง การพากย์ และ พิธีกรรมในโขนที่เป็นขนบและจารีตปฏิบัติสืบต่อกันมา
“โขน” เป็นนาฏกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่สืบต่อ
กันมายาวนาน และเชื่อกันว่า “โขน” น่า จะมีม าก่อนสมัยกรุง ศรีอยุธยา ตามหลักฐานข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ได้มีการบันทึกไว้ ศิลปะการละเล่นที่มีการเล่นสืบต่อกันมาแต่โบราณ คือ“ระบํา รํา เต้น ”
มีกล่าวไว้ในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยว่า “ย่อมเรียงขันหมากขันพลูบูชาพิลม ระบํา รํา เต้น เล่นทุกฉัน ”
กล่า วไว้ใ นหนังสือ ไตรภู มิพระร่ วงว่า “บ้า งเต้น บ้า งรํ า บ้า งฟูอนระบํา บันลือ เพลง ดุริย ดนตรี ”
และกล่าวไว้ใ นกฎมณเฑียรบาลว่า “ให้มีระบํา รํา เต้น พิณ พาทย์ฆ้อง กลองประโคมทั้ง ๔ ประตู”
จากคํากล่าวถึงการละเล่นที่ปรากฏ แสดงให้เห็นว่าได้มีการละเล่นที่เล่นสืบต่อกันมายาวนาน“ระบํา ”
คือ ศิล ปะการรํ า ที่ ปรากฏในระบํ า ชุด เทพบุ ต รนางฟู า ระบํา เบิ กโรง ชุ ด เมฆขลารามสูร “รํา ”
คือศิลปะการแสดงเดี่ยว หรือ การแสดงใช้บท ต่อมาภายหลัง สันนิ ษ ฐานว่า ศิลปะการแสดงดัง กล่า ว
คือ “ละครรํา” ส่วนคําว่า “เต้น” เป็นศิลปะการใช้ขายกขึ้นยกลงเป็นจัง หวะ เช่น เต้นเขน เต้นโขน
เป็นรูปแบบของการแสดง “โขน” (ธนิตย์ อยู่โพธิ์, ๒๕๑๑: ๑-๒)
กรมพระยาดํารงราชานุภาพฯ ได้กล่าวถึงประวัติค วามเป็นมา และท่า โขนไว้ว่า การละเล่น
ของไทยที่อาศัยการฟูอนรํา เป็นหลักมี ๓ อย่า งด้ วยกัน คือ ระบํา อย่า งหนึ่ง ละคร อย่า งหนึ่ง โขน
อย่างหนึ่ง การเล่นทั้ง ๓ อย่างนี้ แต่เดิม ระบําเป็นการรําเข้า กับเครื่องดุริยางค์มีค นขับลํา นํา เพื่อให้
ระบําดูสวยสดงดงามมีความไพเราะของดนตรีและการขับร้อง แต่ไม่ได้แสดงเป็นเรื่ อง ละครเล่นเรื่อง
นิทานต่างๆ ประกอบกับการฟูอนรํา ขับร้องและเครื่องดุริยางค์เพื่อให้เห็นจริงสนุกสนาน ส่วนโขนนั้น
เดิ ม เล่น เพื่ อการพิธี เ ฉลิม พระเกี ย รติ พ ระเป็ น เจ้า ในไสยศาสตร์ คื อ พระอิศ วร พระนารายณ์

๒
เพื่อความเป็นสวัสดิมงคล การเล่นจะเล่นเป็นเรื่องอวตารพระเป็นเจ้า เช่น เรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งมี มนุษ ย์
ยักษ์ และ ลิง ผู้เล่นต้องหัดท่าทางต่างกัน เป็นมนุษย์ เป็นยักษ์ เป็นลิง
ต้นตํ า ราเดิ มของโขน พวกพราหมณ์ก็ พามาจากอิ นเดียเหมือ นกั บตํา ราระบํ า และละคร
แต่ตําราเดิมทีเดียวจะอย่างไรหาปรากฏชัดไม่ ได้แต่สันนิษ ฐานตามเค้า เงื่อนที่ปรากฏอยู่ ใ นลักษณะ
พระราชพิ ธีอิ นทราภิ เษก ซึ่ง ว่ า ให้ตํ า รวจเลกแต่ง เป็ นยั ก ษ์ มหาดเล็ก แต่ ง เป็ นเทวดาและวานร
เล่นชักนาคดึกดําบรรพ์ ดังนี้เข้าใจว่าโขนชั้นเดิมเห็นจะเล่นทํานองเดียวกัน “แสดงตํานาน” ที่เราเล่ น
กันชั้นหลังนี้ไม่ได้ฟูอนรํา ต่อนานมาเมื่อเล่นโขนกลายเป็นเครื่องมหรสพอย่า งหนึ่ง จึง ได้ใ ช้ฟูอนรํา
พวกที่เป็นมนุษย์รําตามแบบตําราที่กล่าวมาแล้ว พวกที่เป็นยักษ์ และเป็นลิง มีแบบหัด ท่า ยักษ์และ
ท่า ลิงไปต่า งหาก แต่แบบนั้นนอกจากที่ทรงจํา ฝึ กหัด กั นสืบๆ มาหาปรากฏว่า มีตํา ราเหลื ออยู่ไ ม่
แบบฝึกหัด กันมานั้นกํา หนดแต่ว่า มีท่า อันเป็นมูลในฝุา ยยักษ์ ๖ ท่า ฝุา ยลิง ๖ ท่า ใช้ท่า ที่เป็นมูลนี้
ประสมกันเป็นเพลงรํา และใช้บทต่อไป (กรมพระยาดํารง ราชานุภาพ, ๒๕๐๗: ๑-๒)
โขนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้มีก ารกล่า วถึง โขน โดยลาลูแบร์ไ ว้ว่า “โขนนั้น
เป็นการร่า ยรํา เข้า ๆ ออกๆ หลายคํ า รบ ตามจัง หวะซอและเครื่อ งดนตรี อย่า งอื่ นอีก ผู้ แสดงนั้ น
สวมหน้ากาก (หัวโขน)” ถืออาวุธ แสดงบทหนักไปในทางสู้รบกันมากกว่า จะเป็นการร่า ยรํา และ
การแสดงส่วนใหญ่จะหนักไปในทางโลดเต้นเผ่นโผนโจนทะยาน และวางท่าอย่างเกินสมตัวแล้ว นานๆ
ก็จะหยุดเจรจาออกมาสักสองสามคํา หน้ากาก (หัวโขน) ส่วนใหญ่น่าเกลียด เป็นหน้า สัต ว์ มีรูปพรรณ
วิตถาร (ลิง) ไม่ก็เป็นหน้าปีศาจ (ยักษ์) (สันต์ ท.โกมลบุตร, ๒๕๔๘: ๑๕๗)
การแสดงโขนเนื้อเรื่องในรามเกียรติ์ เป็นการแสดงเกี่ยวกับสงครามและการรบเกือบทุกตอน
ที่แสดง ศิลปินจึงมีวิธีการคิดถึงศิลปะในการใช้อาวุธเป็นลีลาของการต่อสู้ที่เรียกว่า ยกรบขึ้นลอยที่
สวยงาม และเป็นเอกลักษณ์ของการแสดงโขน
ลักษณะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของ “โขน” คือ ผู้แสดงโขนต้องสวมหัวโขน
แยกไปตามลักษณะตัวละครฝุายยักษ์ ฝุายลิง แต่โบราณ ทั้ง ตัวพระ ตัวนาง ต้องสวมหัวโขนทั้ง หมด
เพิ่งจะมีการเปิดหน้า ตัวพระนาง ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ผู้แสดงโขนให้ค วามสํา คัญ ต่อหัวโขน ถือเป็น
สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์เปรีย บว่า เป็นพิธีกรรมอย่า งหนึ่ง ที่พ บในการแสดง และเป็นเรื่องที่ น่า ศึกษา หัวโขน
ลักษณะต่างๆ ที่ใช้ในการแสดงโขน
“โขน” มีการจัดการแสดงต่อเนื่องมาตลอดตั้ง แต่สมัยกรุง ศรีอยุธยา กรุง ธนบุรี จนถึง สมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ ดังความหนึ่งในตํานานโขนหลวง กล่า วว่า “ในสมัยโบราณข้า ราชการ มหาดเล็ก
ที่รับราชการในสํานักพระราชวัง มักได้รับการพิจารณาคัด เลือกให้ฝึกหัด แสดงโขน เนื่องจากโขนถื อ
เป็นการละเล่น ของผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ ใช้สํ า หรั บแสดงในงานพระราชพิธี เท่า นั้น ทํ า ให้ ต้องมี
การคัดเลือกผู้แสดงที่มีความสามารถ ฉลาดเฉลียว จดจํา และฝึกหัด ท่า รํา ท่า เต้นต่า งๆ ได้โดยง่า ย
และทํานองจะมีพระราชพิธีอันเป็นการแสดงตํา นานอยู่เนื องๆ จึง เป็นเหตุใ ห้ฝึกหัด โขนหลวงขึ้นไว้
สําหรับเล่นในพระราชพิธี และเอามหาดเล็กหลวงมาหัดโขนตามแบบแผน ซึ่งมีอยู่ในตําราพระราชพิธี
อินทราภิเษกแต่เดิมใช้ผู้ชายล้วนในการแสดงทั้งตัวพระและตัวนาง การได้รับการคัดเลือกให้แสดงโขน
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ในสมั ยนั้ นถื อ เป็ นความภาคภู มิใ จต่ อ ผู้ที่ ไ ด้ รับ การคัด เลื อก เนื่ องจากโขนเป็น ศิล ปะชั้ นสู ง และ
กลายเป็นประเพณีสืบต่อมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์” (ธนิต อยู่โพธิ์, ๒๕๓๘: ๕๗)
ดังกล่าวแล้วข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ “โขน” ที่ต้องศึกษาและยัง มีอีกหลายส่วนที่เป็น
เรื่องที่น่าศึกษา โขนเป็นที่รวมของศาสตร์และศิลป์หลายแขนง โขนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
สาขาศิลปะการแสดง ซึ่งต้องได้ รับการรวบรวมจัด เก็บข้อมูล ในเรื่องประวัติค วามเป็นมาแต่เดิ ม
วิวัฒนาการรูปแบบของการแสดง องค์ประกอบของการแสดงนาฏวรรณกรรมบทโขน กระบวนท่า รํา
พิธีกรรมในการแสดง การสืบสาน และการอนุ รักษ์ทางศิลปะการแสดงแต่โ บราณ จนถึง ปัจ จุบั น
เป็นข้อมูลมรดกภูมิปัญญาของประเทศชาติและมนุษยชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อ ปกปูอ งคุ้ มครองมรดกภู มิปั ญ ญาทางวัฒ นธรรม โดยรวบรวมและจัด เก็ บข้ อมู ล
ศิลปะการแสดง “โขน” ซึ่งชุมชนมีส่วนร่วม อันเป็นการกระตุ้นจิตสํานึกให้เกิด การสงวนรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้เป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิต
๒. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะการแสดงโขน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จัด ทํา
คลังข้อมูลมรดกภูมิปัญญาในขอบเขตประเทศไทย
๓. เพื่อนําไปสู่การเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และนํา เสนอ
ยู เ นสโกให้ เ ป็ น มรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมของมนุ ษ ยชาติ เมื่ อ ประเทศไทยเข้ า เป็ น ภาคี
Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage ในอนาคต
ขอบเขต
การรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูลการแสดง “โขน” พื้นที่ ที่เป็นแบบฉบับนาฏศิลป์ชั้นสูง
เท่านั้น พื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
วิธีดาเนินการวิจัย
๑. ตั้งคณะทํางานเพื่อลงพื้นที่ใ นการรวบรวมและการจัด เก็บข้อมูล ได้แก่ นักวิชาการ ที่มี
ประสบการณ์ในการลงพื้นที่ภาคสนาม และมีความรู้เกี่ยวกับการแสดง “โขน”
๒. ประชุมทีมงานวิจัย
- ทําความเข้าใจในเรื่องภารกิจร่วมกัน แบ่งงานผู้ร่วมทีมให้ชัดเจน
- กําหนดขอบเขตของชุมชนและบทบาทของชุมชนที่จะต้องให้เข้ามามีส่วนร่วม
- พิจารณาขอบเขตความหมายสถานภาพการคงอยู่ของการแสดง “โขน” ที่จ ะนํา ไปเป็น
ข้อปรึกษากับ ชุมชน เช่น ประวัติค วามเป็นมาของ “โขน” พิธีกรรมใน “โขน”องค์ ประกอบของ
“โขน” สถานภาพ และลักษณะการแสดงของ “โขน” ในปัจจุบัน ฯลฯ
- กําหนดแผนงานโดยรวม

๔
๓. ปรึกษาชุมชนเบื้องต้น โดยประสานตัวแทนเครือข่ายวิทยากรท้องถิ่น หน่วยงานราชการ
กองการสังคีต กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่า งทอง
วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปลพบุ รี ศู น ย์ ศิ ล ปะการแสดง สถาบั น คึ ก ฤทธิ์ มู ล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ใน
สมเด็จ พระนางเจ้า สิ ริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหรื อ
สถานศึกษาที่มีการแสดง “โขน”
๔. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตํารา ตํา นาน จดหมายเหตุ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
พื้นฐานในเชิงประวัติศาสตร์
๕. ลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อรวบรวมและจัด เก็บข้อมูลจากชุมชน ผู้ แสดง “โขน” ผู้ชม และ
เจ้ า ภาพที่ จ้ า งไปแสดงในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการดํ า เนิ น การ คื อ แบบสั ง เกต
แบบสัมภาษณ์ และเครื่องมือในการบันทึกข้อมูล
๖. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะการแสดง “โขน” เพื่อรวบรวมข้อคิด เห็น
และแนวทางในการอนุรักษ์
๗. รายงาน การรวบรวมและจัด เก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒนธรรมเป็นลายลักษณ์
อักษร ในรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ
๘. บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูลรายการมรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒนธรรมตามแบบของ
ยูเนสโก
๙. บันทึกข้อมูลภาพและไฟล์ ได้แก่ ภาพนิ่ง ความละเอียดขนาดไม่น้อยกว่า ๒ เมกะไบต์ ต่อ
ภาพพร้อมคําอธิบาย, ภาพเคลื่อนไหว ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๗๒๐ p และข้อมูลเสียงเป็นไฟล์ mp ๓
สถานภาพองค์ความรู้ที่มีอยู่
ความหมายของคาว่า “โขน”
พจนานุ ก รม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต สถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ใ ห้ ค วามหมายของคํ า ว่า “โขน”
(๒๕๔๖: ๒๐๘)
โขน ๑ การเล่นอย่า งหนึ่งคล้า ยละครรํา มักเล่นเรื่องรามเกียรติ์ โดยผู้แสดงสวมหัวต่า งๆ
เรียกว่า หัวโขน
โขน ๒ ไม้ที่ต่อเติมหัวเรือ ท้ายเรือให้งอนเชิดขึ้นไป เรียกว่า โขนเรือ; เรียกเรืออีกชนิด หนึ่ง ที่
มีโขนว่า เรือโขน
ที่มาของคาว่าโขน
ธนิต อยู่ โพธิ์ (๒๕๑๑: ๒๓-๓๑) ได้ ใ ห้ค วามเห็ นที่ม าของคํา ว่า “โขน” ว่า โขน ซึ่ง เป็ น
มหานาฏกรรมที่มีศิลปเป็นแบบฉบับชนิด หนึ่ง ของไทย ดัง กล่า วมาแล้วในบทก่อนนั้น หาได้ปรากฏ
คําเรียกว่า “โขน” ในจารึกหรือเอกสารยุคโบราณของไทยไม่ คํา ที่กล่า วไว้ใ นลิลิต พระลอเล่า ถึง งาน
มหรสพที่จัดให้มีขึ้น ในงานพระศพของพระลอและพระเพื่อนพระแพง ซึ่ง มีว่า “ขยายโรงโขนโรงรํา
ทําระทาราวเทียน” ก็กลับปรากฏในบางฉบับเป็นว่า “ขยายโรงโขนโรงรํา” ซึ่งจะเป็นคํา ที่ผู้ใ ดเปลี่ยน

๕
ไว้แต่เมื่อใดไม่ทราบ แต่คําว่า “โขน” ปรากฏกล่า วถึง ไว้ใ นหนัง สือของชาวต่า งประเทศ ซึ่ง กล่า วถึง
ศิลปะแห่งการเล่นของไทยในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ดูเป็นศิลปะที่นิยมและยึด ถือเป็น
แบบแผนกันมาแล้ว จึงเชื่อว่านาฏกรรมชนิดนี้ น่าจะได้มีมาก่อนสมัยนั้นเป็นเวลานาน แต่เหตุใ ดจึง
เรียกนาฏกรรมชนิดนั้นว่า “โขน” และคําว่า “โขน” เป็นคําที่บัญญัติขึ้นในภาษาไทย หรือเป็นคําที่ยืม
มาใช้จากภาษาอื่น ยังหาพบหลักฐานและปรากฏคําอธิบายไม่ได้ชัดเจนที่ท่านได้สืบค้นข้อมูล ที่มาของ
คําว่า “โขน” พบว่า “โขล” หรือ “โขละ” บางทีเขียนเป็น “โขฬะ” ของภาษาเบงคาลี “โกล” หรือ
“โกลัม” ในภาษาทมิฬ และ “ควาน” หรือ “โขน” ในภาษาอิหร่า น มีค วามหมายคล้า ยกับคํา ว่า
“โขน” ซึ่งเป็นนาฏกรรมของไทย อย่างน้อยมีความหมายเป็น ๓ ทาง คือ
๑. จากคําว่า “โขละ” ของเบงคาลี ว่าเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งขึงด้วยหนัง และใช้ดี รูปร่า ง
เหมือนตะโพน
๒. จากคําว่า “โกล” หรือ “โกลัม” ของทมิฬ หมายถึง การตกแต่ง ประดับประดาร่า งกาย
แสดงตัวให้หมายรู้ถึงเพศ
๓. จากคําว่า “ควาน” หรือ “โขน” ของอิหร่าน ว่าหมายถึงผู้อ่านหรือผู้ขับร้องแทนตัวตุ๊กตา
หรือหุ่น
ถ้าที่มาของโขน อันเป็นมหานาฏกรรมของเรา จะสืบเนื่องมาจากคํา ในภาษาเบงคาลี ภาษา
ทมิฬ และภาษาอิหร่าน ทั้งสามนั้นก็ดูจ ะมีค วามหมายใกล้เคียงกับรูปศัพท์อยู่บ้า ง แม้จ ะคงยัง ขาด
ความหมายถึ ง ผู้ เ ต้ น ผู้ รํ า แต่ โ ขนจะมาจากคํ า ในภาษาเบงคาลี ห รื อ ทมิ ฬ หรื อ อิ ห ร่ า นก็ ต าม
ตามหลักฐานที่นํามาเสนอไว้นี้ แสดงว่า แต่เดิมก็มาจากอินเดียด้วยกัน เพราะแม้ที่ว่า เป็นคํา อิหร่า น
ท่านอานันทกุมารสวามีก็ว่ามีกําเนิดหรือมีอิทธิพลของอินเดีย
และในพจนานุกรมภาษาเขมร ก็มีคําว่า “ละคอน” แต่เขาเขียนเป็นรูปอักษรว่า “ละโขน”
และให้อธิบายไว้ ว่า “มหรสพอย่ า งหนึ่ง เล่นเรื่องต่ า งๆ” กับมีคํา ว่า “โขล” เขีย นตัว “ล” สะกด
เหมือนกับ “โขล” ของเบงคาลี และให้อธิบายไว้ในพจนานุกรมของเขมรว่า “โขล ละครชาย เล่นเรื่อง
รามเกียรติ์” ซึ่งคงจะต่างกับคําว่า “ละคอน” ที่ว่า “เล่นเรื่องต่างๆ” เพราะอาจหมายความในภาษา
นั้นว่า ละคอนนั้นเล่นเรื่องอื่นๆ นอกจากเล่ นเรื่องรามเกียรติ์ก็ไ ด้ ถ้า คํา ว่า “โขน” และ ศิลปะแห่ง
การเล่นโขนของเราแต่โบราณ จะได้ทั้งชื่อและแบบอย่า งทางศิลปะในการเล่นการแสดงมาจากขอม
หรือเขมร ก็ดูจะไม่น่าแปลกประหลาดอันใด เพราะมีปรากฏการณ์อยู่ในประวัติศาสตร์และโบราณคดี
เป็นอันมาก ที่ในสมัยโบราณเราได้นํา เอาวัฒนธรรมของขอมมาใช้เป็นสมบัติของเรา จนบางอย่า ง
กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น ตัวหนังสือขอมที่ใ ช้จ ารึกในใบลาน และเมื่อเราเปิด ดูพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานของเรา ก็จะพบคําอยู่ดาษดื่นที่ว่าเป็นคําเขมร จริงอยู่แม้จะเป็นที่รับรองกันแล้วว่า
คําไทยกับคําเขมรในชั้นหลังนี้ได้ปะปนกันเป็นอย่างมากจนยากที่จะสะสางว่าใครยืมเอาคํา ของใครไป
จากกั น แต่ อาจมีค วามจริง ในชั้ น หลั ง นี้ว่ า เขมรยื มเอาคํ า ของไทยไปใช้ก็ น่ า จะมี แต่ถ้ า พูด ถึ ง
ความเป็นไปในชั้นหลังกันดังนี้ ความก็กลับปรากฏว่า ราชสํา นักแห่ง กรุง กัมพูช า ได้กลับมานํา เอา
แบบอย่างนาฏศิลป์ไทยทางโขน ละคอน และดนตรีไ ปจากไทยอีกต่อหนึ่ง ด้วยซ้ํา ไป ดัง ข้า พเจ้า ได้

๖
กล่าวไว้แล้วในตอนท้า ยบทที่ ๑ และใน “ศิลปินแห่ง ละคอนไทย” และถ้า เราไปเปิด พจนานุกรม
ภาษาไทยดูคําว่า “โขน” และ “ละคอน” ของเรา ก็จะได้พบคํานิยามตามแบบนาฏศิลป์ชนิดที่ปรากฏ
แก่ตาเราคนไทย ว่า “โขนละครชนิดหนึ่ง ที่ผู้เล่นสวมหน้า กากและหัวต่า งๆ ที่เรียกว่า หัวโขน” คือ
นําเอาคําว่า “ละครชนิดหนึ่ง” มาอธิบายคําว่า “โขน” เป็นแต่เสริมท้ายว่า “ที่ผู้เล่นสวมหน้ากากและ
หัวต่างๆ ที่เรียกว่า หัวโขน” ซึ่งนับว่าเป็นคํานิยามที่ชัดเจน และเหมาะสมแก่ศิลปะประเภทนี้ของไทย
เราเป็นอย่างดี ส่วนคํา ว่า “ละคร” นั้น ให้อธิบายไว้ว่า “การมหรสพอย่า งหนึ่ง เล่นเป็นเรื่องราว
ต่างๆ” เกือบเหมือนกับคําอธิบายในพจนานุกรมเขมร
ความเป็นมาของ “โขน”
ธนิต อยู่โพธิ์ (๒๕๑๑: ๑-๓) ได้กล่าวถึง มหรสพ ซึ่งเป็นการละเล่นของไทยที่ปรากฏเป็นคํา
รวมว่า “ระบํารําเต้น” ถ้าแยกการเล่นออกตามประเภทจะมีการละเล่นที่ปรากฏในคํานี้มี ๓ อย่างคือ
ระบา ได้แก่ ศิลปะแห่งการรํา ที่ผู้แสดงรํา พร้อมกันเป็นหมู่ เช่น ระบํา ชุด เทพบุต รนางฟูา
ระบําเบิกโรงชุดเมขลารามสูร หรือถ้าจะเทียบกับระบําที่รู้จักกันในภายหลังต่อมา ก็เช่นระบํา ดาวดึง ส์
หรือถ้าเป็นชุดระบํามีศิลปะเป็นแบบไทยเหนือก็เรียกกันว่า ฟูอน เช่น ฟูอนเมือง ฟูอนเงี้ยว ฟูอนม่า น
มุ้ยเซียงตา ฟูอนลาวแพน จึงเลยเรียกกันเป็นคํารวมว่า ฟูอนรํา หรือ ระบํารําฟูอน
รา ได้แก่ ศิลปะแห่งการรํา เดี่ยว รํา คู่ รํา ประกอบเพลง รํา อาวุธ รํา ทํา บท หรือรํา ใช้บท
ในครั้งโบราณก็ดูจะใช้ปะปนกับระบําบ้างในบางสมัย และดูเหมือนจะใช้เป็นกิริยาของการแสดงศิลปะ
นั้นๆ เช่นพูดถึงโรงรํา แต่ที่เรียกลักษณะและชนิด ของการรํา โดยเฉพาะก็มี เช่น รํา เขนง รํา พัด ชา
รําแพน และเรียกพวกที่หนักไปทางเต้นก็มี เช่น รําโคม แต่ที่หมายต่อมา คือ รําละคอน
เต้น ได้แก่ ศิลปะแห่งการยกขาขึ้นลงให้เป็นจังหวะ เช่น เต้นเขน เต้นโขน
การเล่นทั้ง ๓ ประเภทนี้ แสดงว่า มี มาแต่โบราณ มีกล่า วถึง ในศิล าจารึ กสมั ยสุโขทัยว่ า
“ย่อมเรียงขันหมากขันพลูบูชาพิลม ระบํา รํา เต้น เล่นทุกฉัน ” กล่า วไว้ใ นหนัง สือไตรภูมิพระร่วงว่า
“บ้ า งเต้ น บ้ า งรํ า บ้ า งฟู อนระบํ า บั น ลือ เพลงดุ ริย ดนตรี ” และกล่า วไว้ ใ นกฎมนเฑีย รบาลว่ า
“ให้มีระบํารําเต้น พิณพาทย์ ฆ้องกลองประโคมทั้ง ๔ ประตู ” ซึ่ง แสดงว่า เรามีศิลปะแห่ง การเล่น
๓ ประเภทนี้ เป็นแบบแผนมาแต่โบราณ ครั้นสืบมาในตอนหลัง เมื่อศิลปะแห่ง การเล่นทั้ง ๓ อย่า ง
นั้นวิวัฒนาการขึ้น และเมื่อเราได้กําหนดแบบแผนมาแต่โบราณ ครั้นสืบมาในตอนหลัง เมื่อศิลปะแห่ง
การเล่น ทั้ง ๓ อย่า งนั้น ไว้เป็นที่แ น่นอนแล้ ว จึง เลื อกหาคํา มาบัญ ญัติ เรียกชื่อ ศิลปะแห่ ง การเล่ น
๓ อย่างนั้นว่า “โขนละคอนฟูอนรํา” ซึ่งดูเหมือนจะปรับปรุงกันเข้าได้ว่า ศิลปะแห่ง การเต้น จัด เป็น
ละคอน ส่วนศิลปะแห่งการรําสวยๆ งามๆ ไม่เล่นเป็นเรื่อง จัดเป็นระบํา หรือฟูอนรํา โดยเฉพาะโขน
และละคอนนั้ น แม้ใ นระยะภายหลัง นี้ จะได้ยืม ศิลปะของกัน และกันไปใช้ จนการเล่นการแสดง
คลุกคละปะปนกัน แต่ก็ยังมีคําพูดซึ่งแสดงถึงหลักของศิลปะแห่งการเล่นแต่เดิม อันมีลักษณะแตกต่า ง
กันอยู่ เช่นที่พูดกันว่า “เต้นโขน รําละคอน” เพราะเต้นเป็นหลักสําคัญของโขน และรําเป็นหลักสําคัญ
ของละคอน ซึ่งในภายหลังนี้ เมื่อเกิดมีละคอนชนิดต่างๆ ขึ้น จึง เรียกละครอย่า งที่ใ ช้รํา ว่า “ละคอน
รํา” ส่วนโขนอาจได้หลักศิลปะแห่งการเต้น มาจากการเล่นอย่า งอื่นอีกก็ไ ด้ และในบรรดาการเล่น

๗
อย่างอื่นของไทยที่มีมาแต่โบราณก็มีรํากระบี่กระบองกับเล่นหนังอีก ๒ อย่าง ที่ใช้เต้นเป็นหลักสํา คัญ
ซึ่งโขนอาจยืมศิลปะของการเล่นทั้ง ๒ อย่างนั้นมา หรือศิลปะของการเล่นทั้ง ๒ นั้นอาจเป็นต้นกําเนิด
ของโขนก็ได้
เพลงหน้าพาทย์พระพิราพและการสืบทอด
จากหนั งสือโขน อัจ ฉริยลักษณ์แห่ง นาฏศิลป์ ไ ทย (กรมศิล ปากร, ๒๕๕๒: ๑๕๗-๑๖๓)
ได้กล่าวถึงเพลงหน้าพาทย์พระพิราพ และผู้สืบทอดหน้าพาทย์องค์พระพิราพ มาจนถึงปัจจุบัน
หน้าพาทย์ หมายถึง การบรรเลงดนตรีประกอบกิริยาอาการ ทั้งของเทพเจ้า ฤษี มนุษ ย์และ
สัตว์อื่นๆ เพลงที่บรรเลงนั้นเรียกว่า “เพลงหน้า พาทย์ ” และหากมีการร่า ยรํา ตามท่วงทํา นองของ
เพลงหน้า พาทย์ก็ เรียกว่า “รํา หน้า พาทย์ ” ดนตรี ที่บรรเลงหน้า พาทย์ป ระกอบในพิ ธีกรรมและ
การแสดงทั้ ง หนั ง โขน ละคร คื อ วงปี่ พ าทย์ หน้ า พาทย์ สู ง สุ ด ของเพลงดนตรี และท่ า รํ า คื อ
“หน้าพาทย์องค์พระพิราพ”

ภาพที่ ๑.๑ ศีรษะพระพิราพ
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๑๑: ๑๕๖.

ภาพที่ ๑.๒ ศีรษะพระพิราพทรงเครื่อง
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๑๑: ๑๕๗.

พิราพ ตามพระราชนิ พนธ์ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ใ นรั ชกาลที่ ๑ เป็น อสูร ที่พระอิศ วร
มอบหน้าที่ให้เป็นผู้ดูแลปุาที่เชิงเขาอัศกรรณ มีอุทยานปลูกชมพู่พวาทองอยู่ในครอบครอง ได้รับกํา ลัง
จากพระเพลิงและพระสมุทรมีอิท ธิฤทธิ์เป็นที่กลัวเกรงของเหล่า เทพยดา (คราวหนึ่ง พิราพขึ้นไป
แย่งเครื่องทรงของเทวดานางฟูามาสวมใส่ เป็นที่มาของการสร้างหน้าโขน “พระพิราพทรงเครื่อง” คือ
สวมมงกุฏอย่างเทวดา) เมื่อพระราม พระลักษมณ์ นางสีด า หลงผ่า นเข้า ไปและเก็บผลไม้ใ นบริเวณ
ที่พิราพดูแลอยู่ จึงเกิดการสู้รบกันขึ้นพิราพตายด้วยศรพระราม
ฐานะของพิร าพในเรื่องรามเกี ยรติ์ ของไทยแตกต่า งจากพระพิ ราพ ซึ่ง เป็ นครู สํา คั ญ ยิ่ ง
ของวงการดนตรีนาฏศิลป์ ประเมษฐ์ บุณยะชัย อ้างถึง การศึกษาของ ดร.มัทนี รัตนิน ไว้ใ นบทความ
เรื่อง ความเป็นมาของท่ารําองค์พระพิราพ ว่า “..พระพิราพที่ศิลปินไทยนับถือว่าเป็นครูนาฏศิลป์นั้น
น่าจะเป็นองค์เดียวกับไภรวะ หรือไภราพ ซึ่งเป็นปางดุร้ายของพระศิวะและเป็นผู้ให้กําเนิดนาฏศิลป์..”

๘
อาจเป็นด้ว ยไภราพปางหนึ่ง ของพระศิว ะกับพิ ราพในเรื่อ งรามเกียรติ์ไ ทย เป็น ศัพท์ที่ มี
เสียงใกล้กันมาก โบราณจารย์จึงผนวก “เทพเจ้า” และ “หัวโขน” เข้า ด้วยกัน ประเมษฐ์ บุณ ยะชัย
กล่าวว่า “หน้าพาทย์หรือท่า รํา องค์พระพิราพเป็นหน้า พาทย์สูง สุด ทางด้า นนาฏศิลป์และดุริยางค์
กล่าวได้ว่าเป็นหน้าพาทย์ประจําเฉพาะองค์พระพิราพในฐานะเป็นเทพ ซึ่งไม่มีโอกาสที่ใช้กับการแสดง
อื่นใด ด้วยเหตุนี้โ บราณจารย์จึ งนํา มาบรรจุ ไ ว้ใ นการแสดงตอนพระรามเข้า สวนพิ ราพ...ฯลฯ...
ท่ารําหน้าพาทย์องค์พระพิราพในการแสดงโขน ตอนพระรามเข้า สวนพิราพ มีลักษณะเป็นเอกเทศ
เปรียบเสมือนการเบิกโรงด้วยหน้าพาทย์ จากนั้นจึงเข้าสู่เรื่องที่แสดง...”
เพลงหน้าพาทย์ที่เกี่ยวกับองค์พระพิราพมีทั้ง พระพิราพเต็มองค์ พันพิราพ พิราพรอนหรือ
รอนพิ ร าพ สํา หรั บ เพลงหน้ า พาทย์ อ งค์พ ระพิ ร าพหรื อ พระพิ ร าพเต็ ม องค์ นั้ น ถูก กํ า หนดเป็ น
เพลงสุด ท้า ยของการบรรเลงหน้า พาทย์อัญ เชิญ ครู ซึ่ง ผู้อ่า นโองการในพิธีจ ะเป็นผู้ “เรียกเพลง”
ในพิธีไหว้ค รู “ในการศึกษาวิชานาฏศิลป์และดุริยางค์ หน้า พาทย์องค์พระพิราพ เป็นหน้ า พาทย์
ที่ได้รับการจัด อันดับว่า มีค วามศักดิ์สิทธิ์และมีค วามสํา คัญ สูง สุด เป็นขั้นตอนสุด ท้า ยที่ค รูอาจารย์
จะถ่ายทอดให้กับศิษย์ที่มีวัยวุฒิและคุณวุฒิที่เหมาะสม”
ศิล ปิน ดนตรีแ ละนาฏศิ ลป์ มี ค วามเคารพยํ า เกรงเพลงหน้า พาทย์ องค์พ ระพิ ราพยิ่ง นั ก
การถ่า ยทอดทั้งเพลงและท่า รํา ประกอบด้วยจารีต พิธีกรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาอย่า งเคร่ง ครัด
สถานที่ถ่ายทอดต้องเป็น “วัด” หรือ “วัง” เท่านั้น จะไม่ต่อเพลงและท่ารําในบ้านอย่างเด็ดขาด
ผู้สืบทอดท่าราหน้าพาทย์องค์พระพิราพ
ผู้สืบทอดท่ารําหน้าพาทย์องค์พระพิราพเท่าที่ปรากฏหลักฐานเก่าที่สุด คือ พระยานัฏกานุรักษ์
(ทองดี สุวรรณภารต) เป็นผู้ถ่า ยทอดให้แก่นายรงภักดี (เจียร จารุจ รณ) เมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๐
ประกอบพิธีไหว้ค รูและครอบที่ศ าลาสหทั ยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง และถ่ า ยทอดท่า รํา ที่
พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่ อให้นายรงภักดี (เจียร จารุจ รณ) เป็นผู้แสดงหน้า พาทย์
องค์พ ระพิร าพ ในพระราชพิ ธีสมโภชขึ้น ระวางช้า งสํา คั ญ “พระเศวรตคชเดชน์ดิลก” เมื่ อวัน ที่
๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๐ ณ พระราชวังดุสิต

ภาพที่ ๑.๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานครอบพระพิราพ แก่นายรงภักดี (เจียร จารุจรณ)
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๑๑: ๑๖๐.

๙

ภาพที่ ๑.๔ รําพระพิราพเต็มองค์
ที่มา: อนุกูล โรจนะสมบูรณ์, ๒๕๕๗.
การถ่ายทอดท่ารําหน้าพาทย์องค์พระพิราพเต็มองค์จะต้องเป็นไปโดยพระบรมราชโองการ
หรือพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๗๐ เป็นต้นมา
มีผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดท่ารําหน้าพาทย์องค์พระพิราพเพียงผู้เดียวคือนายรงภักดี (เจียร จารุจ รณ)
กระทั่งถึงพุทธศักราช ๒๕๐๖ พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ ป ระกอบพระราชพิ ธีพ ระราชทาน โดยมี นายรงภั ก ดี (เจี ย ร จารุ จ รณ) เป็ นผู้ ค รอบและต่ อ
ท่า รํา หน้า พาทย์ ใ ห้แก่ ศิลปิน อาวุ โสของกรมศิลปากร ณ บริเวณโรงละคร พระที่นั่ง อัมพรสถาน
พระราชวั ง ดุ สิต เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ มกราคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๐๖ มี ศิ ลปิ น อาวุ โ สได้รั บ การครอบ
ท่ารําหน้าพาทย์องค์พระพะราพจํานวน ๔ ท่าน คือ
นายอาคม สายาคม
นายอร่าม อินทรนัฏ
นายหยัด ช้างทอง
นายยอแสง ภักดีเทวา
ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับเป็นองค์ประธานในพิธี ประเมษฐ์ บุณยะชัย
อธิบายถึงขั้นตอนหนึ่งของพิธีว่า “ครูผู้ถ่ายทอดท่ารํา นายรงภักดี แต่งยืนเครื่องครึ่ง ท่อน (ยืนเครื่อง
เฉพาะท่อนล่าง) ถอดเสื้อ คาดปูน สวมมาลัยคอ มาลัยข้อมือ (ดอกเข็มแดง) สวมศีรษะพระพิราพ
ถือหอกและกําใบมะยม ศิษย์ทั้ง ๔ ท่าน มี ๒ ท่าน คือ นายหยัด ช้างทอง และนายยอแสง ภักดีเทวา
แต่งยืนเครื่องครึ่งท่อน ไม่สวมศีรษะ คาดปูน ส่วนนายอาคม สายาคม และนายอร่า ม อินทรนัฏ
แต่งกายนุ่งขาวห่มขาว (นายอาคม นุ่งผ้าครองตะพัด ห่มพันทะนํา นายอร่าม นุ่งโจงกระเบน ห่มพันทะ
นํา) ถือหอก กําใบมะยม”

๑๐
ถึงพุทธศักราช ๒๕๒๗ ผู้ได้รับการถ่า ยทอด ได้ถึง แก่กรรมไป ๓ ท่า น เหลือเพียงนายหยัด
ช้างทอง เพียงผู้เดียว ส่วนนายรงภักดี (เจียร จารุจ รณ) ผู้ค รอบและต่อท่า รํา หน้า พาทย์ใ ห้ศิลปิน
อาวุโสทั้ง ๔ ท่าน มีอายุมากถึง ๘๖ ปี กรมศิลปากรจึง นํา ความขึ้ นกราบบัง คมทูลพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จึง ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้า ฯ ให้มีพระราชพิธี
พระราชทานต่อท่ารําองค์พระพิราพ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗ ณ ศาลาดุสิต าลัย
สวนจิตรลดา มีศิลปินอาวุโสของกรมศิลปากร ได้รับการถ่า ยทอดท่า รํา หน้า พาทย์จ ากนายรงภักดี
(เจียร จารุจรณ) จํานวน ๗ ท่าน คือ
นายราฆพ โพธิเวส
นายไชยยศ คุ้มมณี
นายจตุพร รัตนวราหะ
นายจุมพล โชติทัตต์
นายสุดจิตต์ พันธุ์สังข์
นายศิริพันธ์ อัฏฏวัชระ
นายสมศักดิ์ ทัดติ
พระราชพิธีพระราชทานครอบและต่อท่ารําหน้าพาทย์องค์พระพิราพครั้ง นี้ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงครอบศีร ษะพระพิ ร าพ ทรงเจิ ม พระราชทานใบมะตู ม และช่อ ใบไม้ ม งคล
แก่นายรงภักดี (เจียร จารุจรณ) และศิษย์ผู้ได้รับการถ่ายทอดทั้ง ๗ ท่าน
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๕ กรมศิลปากร ได้จัดพิธีครอบและต่อท่ารําหน้า พาทย์องค์ พระพิราพ
ให้แก่ศิลปินในสังกัด กรมศิลปากร ประกอบพิธีต่อท่า รํา ที่พระอุโบสถวัด บวรสถานสุทธาวาส และ
ทําพิธีครอบเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๕ ณ โรงละครแห่ง ชาติ ครูผู้ถ่า ยทอดได้แก่
นายราฆพ โพธิ เวส นายจตุพ ร รั ต นวราหะ นายจุ มพล โชติทั ต ต์ นายสุด จิ ต ต์ พัน ธุ์ สัง ข์ และ
นายสมศักดิ์ ทัดติ มีศิลปินได้รับการถ่ายทอด ๑๔ ท่าน ได้แก่
นายประเมษฐ์ บุณยะชัย
นายปรีชา ศิลปสัมบัติ
นายมนัส สงค์ประพันธ์
นายดิษฐ์ โพธิยารมย์
นายสุรเชษฐ์ เฟื่องฟู
นายประดิษฐ์ ศิลปะสมบัติ
นายสมรักษ์ นาคปลื้ม
นายสถาพร ขาวรุ่งเรือง
นายเจตน์ ศรีอ่ําอ่วม
นายวราวุธ ศิลาพันธ์
นายดํารงศักดิ์ นาฏประเสริฐ

๑๑
นายจุลชาติ อรัณยะนาค
นายวิธาร จันทรา
นายเชาวนาท เพ็งสุข
แบบแผนอันศั กดิ์สิ ทธิ์ข องท่ า รํ า หน้ า พาทย์อ งค์พ ระพิ ราพ อั นเป็ นหน้ า พาทย์สู ง สุด ของ
นาฏศิลป์โขน มีการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่า งไม่ขาดสาย และจะดํา รงอยู่เป็นมรดกของชาติ
สืบไป
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ไพฑู ร ย์ เข้ ม แข็ ง (๒๕๓๗) ได้ ทํ า วิ จั ยเกี่ ย วกั บจารี ต การฝึ ก หั ด และการแสดงโขนของ
ตัวพระรามนับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจ จุบัน ด้วยวิธีใ ช้การสัมภาษณ์ทางลึกจากผู้ทรงคุณ วุฒิ และจาก
การสังเกตและจากประสบการณ์ของผู้วิจัยซึ่งได้รับการฝึก หัด เป็นผู้ แสดง และเป็นครูฝึกตัวพระราม
มามากกว่า ๓๐ ปี ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่ได้รับการฝึกหัด และแสดงบทตัวพระรามได้อย่า งมีคุณ ภาพ
จะต้องผ่านจารีตในการฝึกหัดอย่างมีขั้นตอนและมีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่อ งของบุค ลิกที่เหมาะสมกับ
ตัวพระราม สามารถรําเพลงหน้า พาทย์ รํา เพลงช้า ปี่ รํา ตรวจพล รู้กระบวนการวิธีรบและขึ้นลอย
ตลอดจนการตีบท ใช้บทได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน ต้องรู้จักจารีต การใช้เวที ฉาก และอุปกรณ์
การแสดงอื่นๆ งานวิจัยนี้จะสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการฝึกหั ด การแสดงเป็นตัวพระราม
และตัวพระอื่นๆ อีกด้วย
สมรัตน์ ทองแท้ (๒๕๓๘) ได้ทําวิจัยเรื่องระบําในการแสดงโขนของกรมศิลปากร พบว่า ระบํา
ในการแสดงโขนของตัวพระนางมี ๓ ชุด คือ ระบํา พรหมาสตร์ หรืออีกอย่า งหนึ่ง ว่า ระบํา หน้า ช้า ง
เป็นระบําประกอบการแสดงโขนชุดพรหมาสตร์ ซึ่งเป็นระบําดั้งเดิมที่ได้สืบทอดกันต่อมา ระบํานางใน
ระบําชุดนี้ประกอบอยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ของรัชกาลที่ ๑ กรมศิลปากรได้นํามาประกอบ
ในการแสดงโขนชุดหนุมานอาสา ระบํา อู่ทอง เป็นระบํา ประกอบการแสดงโขนชุด พระรามคืนนคร
ระบําของตัวยักษ์มี ๒ ชุด คือ ระบําวีระชัยเสนายักษ์ ใช้แสดงตอนตรวจพลของกองทัพยักษ์ ระบํา
อสุรพงศ์ ซึ่งกล่าวถึงตัวยักษ์ที่สําคัญที่ได้ออกรบและพ่ายแพ้แก่พระราม ระบําของตัวลิง มี ๒ ชุด คือ
ระบําวีระชัย ๑๘ มงกุฎ ใช้แสดงตอนตรวจพลยกกองทัพฝุา ยพระราม ระบํา วีระชัยเป็นระบํา ที่ ใ ช้
แนะนําตัวละครที่สําคัญคือ ๑๘ มงกุฎ และพญาวานร ๖ ตัว แสดงตอนพระรามได้พล ระบํา สัต ว์
ได้แก่ ระบํา นาค แสดงตอนปราบบรรลัยกัลป์ ระบํา กวาง แสดงโขนชุด พระรามตามกวาง ระบํา
บันเทิงกาสร แสดงโขนชุดพาลีสอนน้อง ตอนทรพีฆ่าทรพา
ประเมษฐ์ บุณ ยะชัย (๒๕๔๐) วิจัยเรื่องการรํา ของผู้ประกอบพิธีใ นการไหว้ค รูโขนละคร
(พิธีหลวง) เน้นในเรื่องการศึกษาการรําของผู้ประกอบพิธีในพิธีไ หว้ค รูโขนละครด้วยเพลงหน้า พาทย์
๗ เพลง ได้แก่ พราหมณ์เข้า พราหมณ์ออก เสมอเถร เสมอสามลา เชิด (ถวายเครื่อง) โปรยข้า วตอก
และกราวรําข้าวตอก การศึกษาได้แบ่งกลุ่มผู้ประกอบพิธีเป็น ๓ ยุค ตามเกณฑ์สัง กัด ควบคุมบัง คั บ
บั ญ ชาและการแต่ ง ตั้ ง ยุ ค ที่ ๑ พ.ศ.๒๓๙๗-๒๔๗๘ เป็ น ยุ ค ที่ อ ยู่ ใ นพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ห รื อ
ยุคกรมมหรสพ ยุคที่ ๒ พ.ศ.๒๔๘๘-๒๕๒๗ เป็นยุคกรมศิลปากรหรือตั้ง โรงเรียนนาฏศิลป ยุค ที่ ๓
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พ.ศ. ๒๕๒๗-ปัจ จุบัน เป็ นยุค ที่ท รงพระกรุณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ง ตั้ง ผู้ประกอบพิธี ขึ้นใหม่ ผลของ
การวิจัยสรุปได้ว่าการประกอบพิธีไหว้ครู ประกอบด้วยส่วนสํา คัญ ๓ ภาค คือ ภาคพิธีสงฆ์ ภาคพิธี
ไหว้ครู และภาคพิธีครอบ การรําของผู้ประกอบพิธีแต่เดิมปรากฏอยู่ในพิธีครอบเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบัน
พบว่าการรําหน้าพาทย์บางหน้าพาทย์ไปอยู่ในพิธีไหว้ค รู โดยเฉพาะหน้า พาทย์พราหมณ์เข้า พบว่า
การเปลี่ย นแปลงเกิด จากปัจ จัยเรื่องการเพิ่มสถานภาพของผู้ประกอบพิธี เ ป็นพราหมณ์ผู้ทรงศี ล
ซึ่ง เป็นแนวคิด ของหลวงวิลาศวงงาม เป็นท่า นแรก จุด ประสงค์ใ นการรํา ของผู้ประกอบพิธีพบว่ า
มี ๒ ประการคื อ รํา ในฐานะหัว หน้า ศิษ ย์ เพื่อ ถวายพลี กรรม สัก การะและสมโภชน์ แด่ ค รู เช่ น
หน้ า พาทย์เ ชิ ด โปรยข้ า วตอก และกราวรํ า และรํ า ในฐานะพรตฤาษี และพราหมณ์ ผู้ ทรงศี ล
เพื่อประกอบพิธีครอบ ได้แก่ หน้าพาทย์พราหมณ์เข้า พราหมณ์ออก เสมอเถร เสมอสามลา การรํา
ของผู้ประกอบพิธีในการรําหน้าพาทย์ต่างๆ พบว่า กระบวนการรํา ตรงกับกระบวนท่า รํา ของตัวพระ
และใกล้เคียงกับตัวยักษ์ในนาฏศิลป์โขน ผู้ประกอบพิธีจะต้องเป็นครูผู้ใ หญ่ฝุา ยพระเท่า นั้น ลักษณะ
พิธีไหว้ครูโขน-ละคร และการรําของผู้ประกอบพิธีเป็นสิ่งที่ยืนยันในประเพณีการบูชาเทพที่เกี่ยวข้อง
ทางนาฏศิลป์ไทย เป็นสิ่งสํา คัญ ที่สุ ด แสดงให้เห็ นถึง ความสํา คัญ ของการสืบทอดองค์ค วามรู้จ าก
นาฏราช (พระอิศวร) มาสู่มวลมนุษย์ ซึ่งเป็นความเชื่อจากศาสนาพราหมณ์ ที่ก่อให้เกิดรูปแบบพิธีไหว้
ครู เป็นสิ่งที่มีความสําคัญและจะต้องคงอยู่ตลอดไป
สมศักดิ์ ทัดติ (๒๕๔๐) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง จารีตและการฝึกหัดการแสดงโขนของตัวทศกัณ ฐ์
วิธีวิจัยจากเอกสาร การสัมภาษณ์ทางลึกจากผู้ทรงคุณ วุฒิ จากการสัง เกต การสอน และการแสดง
และจากประสบการณ์ข องผู้วิ จั ย ซึ่ง เป็ น ผู้แ สดงและเป็น ครู ผู้ ฝึก หัด ตัว ทศกั ณ ฐ์ มากกว่ า ๓๐ ปี
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่แสดงเป็นทศกัณฐ์ได้ต้องมีรูปร่างสูงใหญ่ที่เหมาะกับเป็นยักษ์ใ หญ่ เช่น ทศกัณ ฐ์
จะต้องผ่านจารีตในการฝึกหัดอย่า งมีขั้นตอน เพื่อให้มีค วามรู้ค วามชํา นาญ ผ่า นการฝึกหัด ท่า ยักษ์
เบื้องต้น แม่ท่าของยักษ์ ๕ กระบวนท่า ฝึกการรําช้าปี่ การรําตรวจพล การรบ การขึ้นลอย การรํา ใช้
บท การรําหน้าพาทย์ การรําเข้าเรื่องได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน นอกจากนั้นผู้แสดงทศกัณ ฐ์ต้อง
รู้จักจารีตอื่นๆ เช่น การใช้เวที การใช้อุปกรณ์การแสดงและเครื่องแต่ง กาย งานวิจัยฉบับนี้สามารถ
นําไปใช้เป็นแนวทางในการฝึกหัดการแสดงเป็นตัวทศกัณฐ์และยักษ์ตัวอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ไกรลาส จิตร์กุล (๒๕๔๘) วิจัยเรื่องการตรวจพลของพญาวานรในการแสดงโขน โดยศึกษา
การตรวจพลของพญาวานรในการแสดงโขน ได้แก่ สุค รีพ หนุมาน ชมพูพาน องคต และนิลนนท์
โดยมุ่งศึกษารูปแบบและขั้นตอนการจัดทัพตรวจพลตามตํา ราพิชัยสงครามตามแบบพระราชนิพนธ์
เรื่องรามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ ๑ และจากข้อมูลการแสดงโขนในโรงละครแห่งชาติ ๑๕๒ ครั้ง ตั้ง แต่ปี
พ.ศ. ๒๕๘๙ และวิเคราะห์ท่า เต้นตรวจพลของพญาวานร ๕ ตัว พบว่า องค์ค วามรู้ใ นการแสดง
ตรวจพลของพญาวานรทั้ง ๕ ตัว เป็นพัฒนาการอันยาวนานมาจากการรบจริงของกองทัพไทยในอดีต
โดยถ่า ยทอดผ่า นนาฏวรรณกรรม และแปลงเป็นกระบวนการเต้นตรวจพลตามจารีต ในการเต้ น
ตรวจพลแบ่งออกเป็ น ๒ ฉาก คือ ฉากที่ ๑ เป็นการตรวจพลเดี่ย วของพญาวานรนํา โดยสุค รี พ
ฉากที่ ๒ เป็นการตรวจพลหมู่ของพญาวานรทั้ง ๕ ตัว ในการเต้นตรวจพลแต่ละครั้ง จะเป็นไปตาม
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รูปแบบจารีตนี้ การตรวจพลของพญาวานรในการแสดงโขนเป็นการสะท้อนถึง องค์ค วามรู้ใ นการรบ
ของกองทัพไทยในสมัยโบราณและเป็นโอกาสสําหรับครูผู้ชํานาญการได้แสดงความสามารถเฉพาะตัว
รจนา สุนทรานนท์ (๒๕๔๙) นามานุกรมศึกษาวิจัยเรื่อง นาฏยศิลปิน : การศึกษาสืบทอด
นาฏยศิลป์ สู่กรมศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทํานามานุกรมนาฏยศิลปินโขน ละครรํา ของหลวง
และเพื่อศึกษาสายการสื บทอดสู่กรมศิลปากร วิธี ดํา เนินการวิจัยใช้การศึ กษาจากเอกสาร ตั้ง แต่
พ.ศ.๒๓๒๕ และการสัมภาษณ์การวิจัยมีขอบเขตเฉพาะนาฏยศิลปินและโขนละครรํา สายละครหลวง
ผู้เกิดในปี ๒๔๘๙ ผลวิจัยพบว่ามีนาฏยศิลปินโขนละครหลวง ๒๘๑ คน เป็นครูโขน ๙๖ คน เป็นครู
ละครรํา ๑๖๘ คน ตลกโขน ๑๓ คน และครูรํา โคม ๔ คน นาฏยศิลปินทั้ง หมดสืบทอดต่อเนื่องมา
ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ โดยเพิ่มทั้งปริมาณและผลงานสร้า งสรรค์ต อลดจนมาถึง รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖
และรัชกาลที่ ๗ วัฒนธรรมตะวันตกและสื่อสมัยใหม่แพร่เข้ามาบวกกับวิกฤตเศรษฐกิจ การเมือง ทํา
ให้โขนละครของหลวงลดปริมาณลง และเมื่อได้มีการแต่ง ตั้ง โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ขึ้นในกรม
ศิลปากร จึงได้นาฏยศิลปิน โขนละครหลวง จากหลายแห่ง ไปเป็นครูสืบทอดนาฏย ศิลปมาจนถึ ง
ปัจจุบัน ต่อมาได้ยกระดับเป็นวิทยาลัยนาฏศิลปเป็นแหล่งสําคัญที่สุด ในการอนุรักษ์ พัฒนา และสืบ
ทอดโขนละครรําของหลวงในปัจจุบัน
คาถามหลักในการวิจัย
๑. วิธีการอนุรักษ์ การสืบทอดการแสดง “โขน” อันเป็นมรดกวัฒนธรรมทางภูมิปัญ ญาของ
ไทยมีอะไรบ้าง
๒. แนวทางในการให้ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์และการสืบทอดเพื่อนําเสนอการแสดงโขน
สู่การเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและนํา เสนอยูเนสโกให้เป็นมรดก
ภูมิ ปัญ ญาทางวั ฒนธรรมของมนุ ษ ยชาติเ มื่อ ประเทศไทยเข้ า เป็น ภาคี Convention for the
safeguarding of the intangible cultural heritage ในอนาคตมีอะไรบ้าง
ชุมชนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ชุมชนและบุคคล ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือเพื่อปกปูองคุ้มครองมรดกภูมิปัญ ญาทาง
วัฒนธรรมในการรวบรวมเก็บข้อมูลศิลปะการแสดง “โขน” ได้แก่
- อธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
- ผู้อํานวยการสํานักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และศิลปินที่เกี่ยวข้ องใน
การให้ข้อมูล
- อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล
- ผู้ อํา นวยการวิท ยาลั ยนาฏศิ ลป สถาบั น บัณ ฑิต พั ฒนศิล ป์ กระทรวงวั ฒ นธรรม และ
คณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ในการให้ข้อมูล

๑๔
- ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมและ
คณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ในการให้ข้อมูล
- ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมและ
คณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ในการให้ข้อมูล
- ผู้อํานวยการศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ นายจตุพร รัตนะวราหะ (ศิลปินแห่ง ชาติ
สาขานาฏศิลป์ โขน ประจําปี ๒๕๕๒)
- สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนคร
- โรงเรียนอํานวยวิทย์ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
- โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อําเภอชะอํา จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
- นายจตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์โขน (ยักษ์) ข้าราชการ
บํานาญ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๓๕/๒๗ ซอยสวนผัก ๖๒ แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. ๐๘๑–๐๘๓๑๕๖๖
- นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิ ลปะการแสดงนาฏศิลป์โขน (ลิง) ข้าราชการ
บํานาญ สถาบันบั ณฑิ ตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่ อยู่ บ้า นเลขที่ ๕๙ ซอยบางขุนนนท์ ๒๙
แขวงบางกอกน้อย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โทร. ๐๘๙–๘๙๒๑๙๔๙
- ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิต ข้าราชการบํานาญ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่อยู่ บ้า นเลขที่ ๔๓๒ ซอยพัฒนาการ ๖๑ แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร โทร. ๐๘๐–๘๑๐๘๒๔๐
- ดร.นพรัตน์ (ไชยวสุ) หวังในธรรม ข้าราชการบํา นาญ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ศิลปินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๙๙/๑๘ หมู่บ้านลัดดารมย์ อีรีแก้นท์ พระราม ๕–๒
ถนนนครอินทร์ ตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๘๑–๙๒๖๔๒๙๒
- นายไพฑู รย์ เข็ ม แข็ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญนาฏศิล ป์ ไ ทย วิท ยาลั ย นาฏศิ ล ป์ ศิ ลปิ น แห่ ง ชาติ
ข้าราชการบํานาญ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่อยู่ บ้า นเลขที่ ๗๗/๑๗๙ หมู่ ๓
ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๘๑–๘๑๔๙๕๔๔
- ดร.ไพโรจน์ ทองคํา สุก นักวิชาการ สํา นักการสัง คี ต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ราชบัณฑิตสาขาศิลปกรรมนาฏศิลป์ไทย ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๕๙/๒๗ ซอยอัศวพิเชษฐ์ ถนนบรมราชชนนี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โทร. ๐๘๑–๘๖๗๘๗๘๗

๑๕
- ดร.สมชาย ฟู อนรํา ดี ผู้ อํา นวยการวิท ยาลั ยนาฏศิ ลปลพบุ รี วิทยาลั ยนาฏศิ ลปลพบุ รี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่อยู่ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ถนนรามเดโช ตํา บล
ทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ โทร. ๐๘๑–๗๕๗๗๗๖๘
- ดร.อนุ ชา ทีร คานนท์ ผู้ อํ า นวยการสถาบัน ไทยคดีศึ ก ษา คณะวารสารศาสตร์ และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะกรรมการมูลนิธิส่ง เสริม ศิลปาชีพ ที่อยู่ บ้า นเลขที่
๔๘๒ ซอยวัง หลัง ๖ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุง เทพมหานคร โทร. ๐๘๑–
๘๐๙๔๐๔๑
- ดร.ธีรภัทร ทองนิ่ม ครูชํา นาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิล ป์
กระทรวงวัฒ นธรรม ที่อ ยู่ วิ ท ยาลัย นาฏศิ ลป สถาบั น บัณ ฑิต พั ฒนศิ ลป์ กระทรวงวัฒ นธรรม
โทร. ๐๘๙–๑๓๑๐๓๗๒
- นายประเมษฐ์ บุณยะชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่อยู่
บ้านเลขที่ ๔๒/๖๒ หมู่ ๕ ซอยศรีเสถียร ๑๖ ถนนเพชรเกษม ตํา บลไร่ขิง อํา เภอสามพราน จัง หวัด
นครปฐม ๗๓๒๑๐ โทร. ๐๘๑–๘๔๒๔๘๖๐
- นางนพวรรณ รุจิภักดิ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม ที่อยู่ วิทยาลัยนาฏศิลป ถนนศาลายา–นครชัยศรี ตํา บลศาลายา อํา เภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม โทร. ๐๘๑–๘๙๔๖๐๗๑
- นายจุลชาติ อรัณยะนาค ครูชํานาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์โขน “ยักษ์” ที่อยู่
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โทร. ๐๘๙–๗๙๒๒๐๗๙
- นางกัญญา ทองมั่น รองอธิการบดี สถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่อยู่
บ้านเลขที่ ๑๗๑ หมู่ ๑ ตําบลโคกพุทรา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โทร. ๐๘๑–๙๙๑๐๖๕๙
- นายวิรัช ก่อสันติมุกขัง ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม โทร. ๐๘๒–๐๐๓๒๐๘๙
- นายดํา รงศักดิ์ นาฏประเสริฐ ครูชํา นาญการพิเศษวิทยาลัยนาฏศิลปอ่า งทอง สถาบั น
บัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โทร. ๐๘๑–๕๒๙๑๗๙๐
- นายเฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์ ครูชํา นาญการพิเศษวิทยาลัยนาฏศิลปอ่า งทอง สถาบันบัณ ฑิต
พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โทร. ๐๘๑–๘๕๑๐๗๘๙
- นางเสมอแข มูรพัน ธ์ ครู ชํา นาญการพิเ ศษวิท ยาลัย นาฏศิลปอ่ า งทอง สถาบัน บัณ ฑิ ต
พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โทร. ๐๘๑–๙๔๘๖๔๑๖
- นายไชยอนันต์ สันติพงษ์ ครูชํานาญการพิเศษวิทยาลัยนาฏศิลปอ่า งทอง สถาบันบัณ ฑิต
พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โทร. ๐๘๑–๘๕๒๕๒๗๑
- รองศาสตราจารย์ ช โลมใจ กลั่ น รอด หั ว หน้ า งานพั ฒ นา และส่ ง เสริ ม งานวิ ช าการ
ฝุายอุดมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปอ่า งทอง สถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่อยู่

๑๖
บ้า นเลขที่ ๒๘/๕ ถนน อยุธ ยา – อ่า งทอง ตํา บลบางแก้ว อํา เภอเมื องอ่า งทอง จั ง หวัด อ่า งทอง
โทร. ๐๘๗–๗๑๙๖๓๗๙
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ รองอธิการบดีฝุา ยวิชาการ คณะมนุษ ย์ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โทร. ๐๘๑–๔๙๑๗๙๔๒
- นายทนงศักดิ์ เมษะมาน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธไทยโบราณ และศิลปะปูองกันตัว สํา นั กดาบ
พุท ไธสวรรค์ แห่ งกาญจนบุรี ที่ อยู่ บ้ า นเลขที่ ๑๘๕/๑๕ หมู่ ๒ ตํ า บล ลาดหญ้า อํ า เภอเมื อ ง
กาญจนบุรี ๗๑๑๙๐ โทร. ๐๘๙–๗๖๘๖๔๐๐
- พระครูปัญญาประสิทธิคุณ รองเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัด สิง ห์บุรี ที่อยู่
วัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โทร. ๐๘๑–๕๕๕๕๕๕๕
- พระครูนิภาสกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดหนองหญ้า นาง ตํา บลหนองไผ่แบน จัง หวัด อุทัยธานี
ที่อยู่ วัดหนองหญ้านาง ตําบลหนองไผ่แบน จังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐๕๖–๕๓๐๐๘๔
- พระครูปลัดศิริ สุวณฺณร์สี รักษาการเจ้าอาวาสวัดทรงเฉลย อํา เภอวัด สิง ห์ จัง หวัด ชัยนาท
ที่อยู่ วัดทรงเฉลย อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โทร. ๐๘๑–๓๘๔๒๕๙๓
- ฉวีวรรณ ควรแสวง ผู้จั ด การโรงเรี ยนอํา นวยวิ ทย์ และประธานคณะกรรมการกองทุ น
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่อยู่ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐๒-๘๑๘๕๐๒๒
- นายฉอ้อน ศุภนคร หนังใหญ่วัด สว่า งอารมณ์ อํา เภอเมืองสิง ห์บุรี จัง หวัด สิง ห์บุรี ที่อยู่
บ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ ๔ ตําบลต้นโพธิ์ อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โทร. ๐๓๖-๕๑๒๗๖๐
- นายประสาน ตะวันนา ประธานชุมชนวัด สว่า งอารมณ์ หนัง ใหญ่วัด สว่า งอารมณ์ อํา เภอ
เมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๖๗/๑ หมู่ ๖ ตําบลต้นโพธิ์ อํา เภอเมืองสิง ห์บุรี จัง หวัด
สิงห์บุรี โทร. ๐๓๖-๕๒๐๕๔๖
- นายอาวุธ ศุภนคร หนังใหญ่วัด สว่า งอารมณ์ อํา เภอเมืองสิง ห์บุรี จัง หวัด สิง ห์บุรี ที่อยู่
บ้านเลขที่ ๓๗ หมู่ ๕ ตําบลต้นโพธิ์ อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โทร. ๐๓๖-๕๔๓๑๕๗
- นางนฤมล วงศ์สมาโนตย์ ข้าราชการบํานาญ โรงเรียนศรีพฤฒา (ตัวแทนกลุ่มผู้ชม) ที่อยู่
บ้านเลขที่ ๖๑ ถนนนักกีฬาแหลมทอง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โทร. ๐๘๗-๔๙๙๕๔๗๐
การกระจายตัวของมรดกภูมิปัญญา “โขน”
จากตํานานโขนหลวง พบว่า โขนเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัต ริย์ ตั้ง แต่ค รั้ง สมัย
กรุงศรีอยุธยา ผู้เล่นที่นํามาฝึกหัดนั้นเป็นตํารวจเลก และมหาดเล็ก การฝึกหัดจะฝึกหัด ตามแบบแผน
ใช้แสดงชักนาคดึกดําบรรพ์ในพิธีอินทราภิเษก สืบต่อมาถึงสมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าพระราชทาน
พระบรมราชานุญาติให้เจ้านายและข้าราชการผู้ใหญ่ฝึกหัดโขนไว้เพื่อประดับบารมี การเล่นโขนจึง
แพร่หลายมากขึ้น (ธนิต อยู่โพธิ์ “โขน” กรมศิลปากร, ๒๕๑๑. หน้า ๔๓ )

๑๗
ในรัชสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นภาลัย ในรัชสมัยนี้นอกจากมีโขนหลวง
ยังมีโขนของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ มีครูโขนข้าหลวงเดิม คือครูเกษพระราม เป็น
ครูครอบโขนหลวง และโขนเชลยศักดิ์ ในรัชกาลที่ ๔ (ธนิต อยู่โพธิ์ “โขน” กรมศิลปากร, ๒๕๑๑.
หน้า ๔๖)
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงโปรดให้เลิก การแสดงโขนหลวง และ
ละครหลวง “โขน” จึงได้กระจายตัวไปสู่ โขนของเจ้านายหลายคณะ ได้แก่ โขนของกรมพระพิทักษ์
เทเวศร์ โขนของกรมพิพิธฯ โขนของเจ้าพระยานคร ส่วนโขนหลวง ย้ายไปอยู่ในความดูแลของพระเจ้า
ลูกยาเธอ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ
ในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงฟื้นฟูโขนขึ้นมาใหม่ โดยตั้งกรม “โขน” ขึ้น
ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้า ฯ
ครั้งดํารงตําแหน่งพระบรมโอรสาธิราช โปรดให้มหาดเล็กฝึกหัด โขนตามแบบแผนที่มีมาแต่โบราณ
ชื่อว่า โขนสมัครเล่น และมีการตั้งพระราชทินนาม ให้กับครูโขน ตามความสามารถในการแสดง
ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้า เจ้ า อยู่หัว มีการจั ด การเรื่องโขนอย่า งต่อเนื่อ ง
มีการจัดตั้งกรมมหรสพ โขนหลวงในรัชกาลนี้ มีอยู่ ๒ พวก คือ โขนสมัครเล่นและโขนในกรมมหรสพ
นอกจากนี้ ยังมีโขนของเอกชน ที่เรียกว่า “โขนเชลยศักดิ์” ทรงดําริ การสืบทอดการแสดงโขน โดย
การจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัด ศิลปะทางโขน ละคร และดนตรี ปี่พาทย์ขึ้นในกรมมหรสพด้วย เรียกว่า
“โรงเรียนทหารกระบี่หลวง” ต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนพรานหลวง และพระองค์ทรงเห็นว่า ควรมี
การศึกษาความรู้ด้านวิชาสามัญควบคู่กันไปกับการฝึกหัดโขน ละคร ดนตรี ปี่พาทย์ ให้ชื่อโรงเรียนนี้
ว่า กองโรงเรีย นทหารกระบี่หลวง เมื่ อเสด็ จ ขึ้นครองราชย์ ทรงอุ ปถัมภ์ ศิลปิน โขนที่ มีฝีมือ ให้ มี
บรรดาศักดิ์ และตําแหน่งในหน้าที่ราชการ ให้โรงเรียนพรานหลวงขึ้น โดยสอนวิชาสามัญ ศึกษา และ
ศิลปศึกษาไปด้วยกัน ตั้งพระทัยปลูกฝังศิลปะให้มั่นคงถาวรและเจริญก้าวหน้า ดังพระราชประสงค์
แต่เมื่อสิ้นสุดรัชกาลลงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ โรงเรียนพรานหลวงก็ต้องเลิกล้มไป พร้อมกับกรมมหรสพ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้มีการรวบรวม กุลบุตร กุลธิดา
เข้ามาฝึกหัดศิลปะทาง โขน อีกครั้งหนึ่ง กรมมหรสพในรัชกาลที่ ๖ จึงกลับมามีฐานะเป็นกองขึ้นอีกใน
สมัยรัชกาลที่ ๗ ศิลปินที่มีฝีมือได้เป็นครูฝึกหัดศิษย์ต่อๆ มาในกรมศิลปากรก็มีอยู่หลายคน ทางรัฐบาลได้
โอนงานการช่างกองวังนอก และกองมหรสพ ไปสังกัดของกรมศิลปากร ดังนั้นข้าราชการ ศิลปิน ทางโขน
ละคร ดนตรี ปี่พาทย์ และการช่าง จึงย้ายสังกัดไปอยู่กรมศิลปากร ตั้งแต่บัดนั้น
การกระจายตัว ของการแสดงโขน ในช่ว งเวลาดัง กล่า วข้า งต้น จึ ง มีลั กษณะการพั ฒนา
การกระจายตัว ดังนี้
โขนหลวง

โขนหลวง

เครื่องราชูปโภคของ
พระมหากษัตริย์

โขนของเจ้าขุนมูลนาย

โขนของเอกชน

เริ่มระบบวางฐาน
การศึกษาสายสามัญ
และสายศิลปะการแสดง

๑๘
การกระจายตัวของโขนในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการปรับ ปรุงกระทรวงวัง ได้เ สนอรั ฐ บาลให้โอนงานการช่ า งกองวัง นอกและ
กองมหรสพไปอยู่ในสังกัดกรมศิลปากร เมื่อกรกฎาคม ๒๔๗๘ ข้าราชการศิลปินทาง โขนละคร ดนตรี
ปี่พาทย์ และการช่าง ย้ายสังกัดไปสังกัดกรมศิลปากรแต่บัด นั้นมา (ซึ่ง ขณะนั้น หลวงวิจิต รวาทการ
เป็นอธิบดีคนแรกของกรมศิลปากร และได้จัดตั้งโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ขึ้น อยู่ในสังกัดกระทรวง
ธรรมการ)
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ มีการปรับเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนศิลปากร โอนกิจการนาฏดุริยางคศาสตร์
ทั้งหมดไปอยู่ในแผนกดุริยางค์ กิจการของโรงเรียนศิลปากร แผนกดุริยางค์พัฒนาขึ้นอย่า งรวดเร็ว
ฝึกหัดสอนศิลปะทางด้านนาฏศิลป์ ทางดนตรี ปี่พาทย์ ละคร ระบํา แต่มิได้รับฝึกหัด โขน จนสิ้นสมัย
อธิบดีหลวงวิจิตรวาทการ
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕–๒๔๘๘ โรงเรียนศิลปากร แผนกนาฏดุริยางค์ ได้ย้ายไปสังกัดกองการสังคีต
กรมศิลปากร และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศิลปากร เป็นโรงเรียนสังคีตศิลป มีการรับเด็กมาฝึกหัดเป็ น
นักเรียนโขน นักเรียนดุริยางค์สากล และนักเรียนดุริยางค์ไทย มีเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้ที่มาศึกษา กองการสังคีต
ในเวลานั้น ได้รับเด็กเข้าเป็นนักเรียนศิลปินสํารอง มีอัตราเงินเดือน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ โรงเรียน
สังคีตศิลป ต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว ศิลปินโขนที่รับโอนมาอยู่ในสังกัดเหลือเพียง สิบกว่าคน
บางคนอายุมากก็ไม่สามารถออกแสดงได้ ถ้ามีราชการ การแสดงเกิดขึ้น ก็จัดแสดงได้ใ นชุด เบ็ด เตล็ ด
ใช้ผู้แสดงเพียง ๖ – ๗ คน
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ เมื่อใกล้สิ้นสุด สงครามโลก รัฐ บาลได้สั่ง ให้กรมศิลปากร แก้ไ ขปรับปรุง
การศึกษาของโรงเรียนขึ้นอีก และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนนี้ใ หม่ว่า โรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากรมี
จุดมุ่งหมายที่จะสืบต่อศิลปะของโขน จึงเปิดรับสมัคร เด็กชายเข้าฝึกหัดครั้งแรก ๖๑ คน และได้บรรจุ
เป็นนักเรียนศิลปินสํารอง และได้มีข้าราชการศิลปินโขนหลายคนที่ลาออกจากราชการไป ต่อมาก็กลับ
เข้ามารับราชการอีก นับเป็นครั้งแรกที่กรมศิลปากร ได้รับนักเรียนเข้าฝึกหัดโขนกันอย่า งจริง จัง ได้รับ
ความร่วมมืออย่างดีในการถ่ายทอดของครูในการฝึกหัด ทําให้นักเรียนสามารถออกร่วมแสดงได้มากขึ้น
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๑๔ โรงเรีย นนาฏศิล ปได้ย้ า ยมาสัง กัด กองศิ ลปศึก ษา ทํ า ให้
การบริหารงานของโรงเรียน ถูกแยกออกจากกองการสัง คีต โดยกองการสัง คีต มีหน้า ที่จัด การแสดง
เผยแพร่ นาฏดุริยางค์ ส่วนโรงเรี ยนนาฏศิลปมีหน้า ที่ผลิต นั กแสดงรุ่นเยาว์ และศิ ลปินเพื่อปูอ น
กองการสังคีตส่วนหนึ่ง และผลิตครูให้กับโรงเรียนต่างๆ ส่วนหนึ่ง
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๓๙ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยกระดับฐานะจากโรงเรียนนาฏศิลป
เป็นวิทยาลัยนาฏศิลป สังกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม
๒๕๑๕ และได้ขยายการศึกษาในส่วนภูมิภาค เปิดวิทยาลัยนาฏศิลปขึ้นอีก ๑๑ แห่ง ตามลําดับ ดังนี้

๑๙
- วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๕ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนสุริยวงค์ ซอย ๒ ตําบลหายยา
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐ โทรศัพท์ (๐๕๓) ๒๗๑-๒๕๙๖ โทรสาร (๐๕๓)
๒๘๓-๕๖๐
- วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๒๑ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ ตําบลท่าเรือ อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทรศัพท์ (๐๗๕) ๓๔๑-๐๖๖ โทรสาร (๐๗๕)
๓๔๑-๐๖๖
- วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๒๑ ๒๘ ตํา บลบางแก้ว อํา เภอเมืองอ่า งทอง จัง หวัด
อ่างทอง ๑๔๐๐๐ โทรศัพท์ (๐๓๕) ๖๑๑-๕๔๘ โทรสาร (๐๓๕) ๖๒๐-๑๐๘ ต่อ ๑๐๒
- วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตั้ง อยู่เลขที่ ๒๕ ถนนกองพลสิบ ตํา บลในเมือง
อํา เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ (๐๔๔) ๔๖๕-๑๕๒ ต่อ ๑๐๓ โทรสาร
(๐๔๔) ๔๖๕-๑๕๓
- วิทยาลัยนาฏศิ ลปสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๒๒ ถนนจรดวิถีถ่อง ตํา บลบ้า นกล้วย อํา เภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐ โทรศัพท์ (๐๕๕) ๖๑๑-๒๘๐ โทรสาร (๐๕๕) ๖๑๒- ๔๖๐ ต่อ ๑๒๔
- วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ถนนสนามบิน อํา เภอเมืองกาฬสินธุ์ จัง หวัด
กาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐ โทรศัพท์ (๐๔๓) ๘๑๑-๓๑๗ โทรสาร (๐๔๓) ๘๒๑-๐๗๕
- วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี พ.ศ. ๒๕๒๔ ถนนรามเดโช ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ โทรศัพท์ (๐๓๖) ๔๑๒-๑๕๐ โทรสาร (๐๓๖) ๔๑๒-๔๔๗
- วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๒๖ ถนนชวนะอุทิศ ตําบลวัดใหม่ อําเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ โทรศัพท์ (๐๓๖) ๓๑๓-๒๑๔ โทรสาร (๐๓๙) ๓๑๓-๒๑๔
- วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง พ.ศ. ๒๕๒๖ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๐ หมู่ที่ ๑ ตําบลควนมะพร้าว อําเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐ โทรศัพท์ (๐๗๔)๖๑๑-๙๖๐ โทรสาร (๐๗๔) ๖๑๑- ๙๖๐
- วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๓๔ ศูนย์ราชการกรมศิลปากร จัง หวัด สุพรรณบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี –ชัยนาท ตําบลสนามชัย อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จัง หวัด
สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ โทรศัพท์ (๐๓๕) ๕๓๕ – ๒๔๗ โทรสาร (๐๓๕) ๕๓๕- ๒๔๘
- วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๓๕ ตั้ง อยู่เลขที่ ๔๔๔ หมู่ ๑๐ ถนน มิต รภาพ
บ้านดอน ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๙๐๒๘๐ โทรศัพท์ (๐๔๔)
๔๖๕-๑๕๒ ต่อ ๑๐๓ โทรสาร (๐๔๔) ๔๖๕ -๑๕๓
การศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปในช่วงนี้ เป็นการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน จนถึง ระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง ซึ่งเทียบเท่าอนุปริญญา ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้ขยายถึงระดับปริญ ญาตรีใ นช่วงปี
พ.ศ. ๒๕๔๐ สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้า พระราชทานนามเป็น
“สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป” ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ.๒๕๔๑ และประกาศในพระราชกฤษจานุเบกษามีผลบัง คับใช้ตั้ง แต่
๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ทํา ให้ยกระดั บการศึกษาวิชาชีพ ด้ า นศิ ลปวัฒ นธรรม ให้สูง ขึ้นถึง ระดั บ

๒๐
ปริญญาตรี ต่อมาได้ย้ายสังกัด จากกระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยอาศัยความ
ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ทํา ให้วิทยาลัย
นาฏศิลป ทั้ง ๑๒ แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป ๓ แห่ง มาอยู่รวมในการกํา กับดูแลในสถาบันบัณ ฑิต
พัฒนศิลป ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ได้ขยายการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสู ตรศิลปศาสตร
มหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้ขยายการศึกษาระดับปริญ ญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้น สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป จึงมีการจัดการการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับอุด มศึกษา
ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท
สรุปได้ว่า การกระจายตัวของการแสดงโขน ในช่วงระยะเวลา (พ.ศ. ๒๔๗๗ จนถึง ปัจ จุบัน)
ได้กระจายตัวตามลักษณะหน้าที่ในสายงานของสํา นักการสัง คีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
และการแสดงโขน ตามสายงานการจั ด การเรียนการสอนและการเผยแพร่รู ปแบบการแสดงของ
วิทยาลัยนาฏศิลป ๑๒ แห่ง ซึ่งกระจายไปตามส่วนภูมิภาคแล้วข้างต้น
นอกจากเป็นการกระจายตัวของการแสดงโขน ในส่วนที่เป็นโขนของหลวง จนถึงการกระจาย
ตัวในระดับด้านการศึกษาดังกล่าวแล้วข้างต้น ยังมีการกระจายตัวของ “โขน” ที่พบในการเก็บข้อมูล
ดังนี้
โขนศาลาเฉลิม กรุง
เริ่ มขึ้ นในมหามงคลสมั ยที่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หัว ภูมิ พลอดุล ยเดช รัช กาลที่ ๙
ทรงครองสิ ริ ร าชสมบั ติ ครบ ๖๐ ปี ในพุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๙ มู ล นิ ธิ ศ าลาเฉลิ ม กรุ ง ร่ ว มด้ ว ย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัต ริย์ ได้ร่วมกันดํา เนินต าม
รอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ ทํานุบํารุง และสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย โดยจัด การแสดง
โขน เรื่องรามเกียรติ์ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้คัดเลือกศาลาเฉลิมกรุง โรงมหรสพหลวงอันทรงเกียรติ
เป็นสถานที่จัดการแสดง (สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษั ตริย์, ๒๕๔๙, หน้า ๑๑)

ภาพที่ ๑.๕ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง
ที่มา: สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ๒๕๔๙: ๙๘.

๒๑
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดําริให้อนุรักษ์ ศาลาเฉลิมกรุง ไว้เป็นสมบัติของ
แผ่นดิน และเป็นสถานที่สําหรับการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจํา ชาติสืบต่อไป (สํา นักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์, ๒๕๔๙, หน้า ๑๑๑)
ตัวอย่างการแสดงโขน ที่โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง

ภาพที่ ๑.๖ รูปแบบเวทีภายในการแสดงโขน ในโรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง
ที่มา: สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ๒๕๔๙ : ๑๐๒

ภาพที่ ๑.๗ การแสดงโขน ตอนลักสีดา
ที่มา : สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ๒๕๔๙ : ๑๒๕

๒๒

ภาพที่ ๑.๘ สูจิบัตรการแสดงโขน เรื่องหนุมานชาญกําแหง
ที่มา: สํานักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ๒๕๕๖.
โขนพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
จากพระราชดํ า ริ ข องพระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ทรงเห็ น ว่ า โขน คื อ
ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่หาชมได้ยากขึ้นทุกวัน ทั้ง ที่โขนเคยเป็นมหรสพหลวง อันรุ่ง โรจน์มา
ช้านาน และเคยใช้เป็นการแสดง ต้อนรับพระราชอาคันตุกะ สร้า งความตื่นตาตื่นใจอย่า งยิ่ง มาโดย
ตลอด แต่บัดนี้โขนกําลังจะเลือนหายไปจากสังคมปัจจุบัน เพราะการจัด การแสดงโขน นั้นมิใ ช่เรื่อง
ง่า ยดาย โขนเป็นที่รวม ของศิลปกรรมอันยอดเยี่ยมหลากหลายแขนง ใช้ผู้แสดงเป็นจํา นวนมาก
เครื่องแต่งกาย เวที ฉาก และอุปกรณ์ที่ ประกอบการแสดง ล้วนต้องจัด สร้า งขึ้นมาอย่า งพิถีพิถัน
อีกทั้งต้องให้สอดคล้อง กับวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่รู้จักกันดีอีกด้วย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลหลักฐาน และเครื่องแต่ง กายโขน ละคร
สมั ย โบราณอย่ า งละเอี ย ด เพื่ อ จั ด สร้ า งเครื่ อ งแต่ ง กายโขน ละครขึ้ น ใหม่ สํ า หรั บ การแสดง
พระราชทานและการแสดงในโอกาสพิเศษต่างๆ ผลของการศึกษาค้นคว้า และถ่า ยทอด กรรมวิธีการ
จัด สร้ า งเครื่ อ ง แต่ ง กายโขน ละคร ครั้ ง นี้ ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ช่ า งฝี มื อ รุ่ น ใหม่ ขึ้ น เป็ น จํ า นวนมาก
ทั้งช่างหัวโขน ช่างปักสะดึงกรึงไหม ช่างเงินช่างทอง ตลอดจนได้พัฒนาศิลปะการแต่งหน้า โขน ละคร
ไปอีกขั้นหนึ่ง โดยผสมผสานกรรมวิธี แบบสมัยเก่า และสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกันอย่างสวยงาม
เมื่อการจัด สร้า งเครื่องแต่ง กายโขน ละคร อันประณีต บรรจงนี้แล้วเสร็จ คณะกรรมการ
อํานวยการ จัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน ละครจึง เห็นสมควรจัด การแสดงถวายเป็นปฐมทัศ น์ เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติใ นมหามงคลวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว ทรงเจริญ พระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระชนมายุ ๗๕ พรรษา จัดการแสดง
โขนชุดพรหมาสตร์ เป็นปฐมทัศ น์ขึ้น ระหว่ า งวันที่ ๒๔ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ ศูนย์วัฒนธรรม

๒๓
แห่งประเทศไทย ได้รับความชื่นชมจากประชาชนเป็นส่วนมากจึง ได้มีการแสดงอีกครั้ง หนึ่ง เมื่อวันที่
๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ต่อจากนั้นจึงมีพระราชเสาวนีย์ให้มีการแสดงโขนอย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นที่
รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่า “โขนพระราชทาน” ตามลําดับ ดังนี้
- พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๒ จัดการแสดงโขน ตอน พรหมาสตร์
- พ.ศ. ๒๕๕๓ จัดการแสดงโขน ตอน นางลอย
- พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดการแสดงโขน ตอน ศึกมัยราพณ์
- พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดการแสดงโขน ตอน จองถนน
- พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดการแสดงชุด ศึกกุมพกรรณ ตอน โมกขศักดิ์
- พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดการแสดงชุด ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ
ตัวอย่างภาพโขนพระราชทาน

ภาพที่ ๑.๙ การแสดงโขนตอน พรหมาสตร์
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗: ๑๑๒.

ภาพที่ ๑.๑๐ การแสดงโขนตอน นางลอย
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗: ๒๓.

ภาพที่ ๑.๑๑ การแสดงโขนตอน ศึกมัยราพณ์
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗: ๑๐๐.

ภาพที่ ๑.๑๒ การแสดงโขนตอน จองถนน
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗: ๓๔.

๒๔

ภาพที่ ๑.๑๓ การแสดงชุด ศึกกุมภกรรณ ตอน โมกขศักดิ์ ภาพที่ ๑.๑๔ การแสดงชุด ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗: ๑๒๕.
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗: ๑๓๐.

การจัด การแสดงโขนพระราชทาน สมเด็จ พระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมี
พระราชดํารัสเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้ว่า “ขาดทุนของฉัน คือกํา ไรของแผ่นดิน ”จึง นับว่า
เป็ น ความโชคดี ข องคนไทย และประเทศไทยที่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
ทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขน ธํารงนาฏศิลป์ของชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินต่อไป
โขนศูนย์ศิลปะการแสดง สถาบันคึกฤทธิ์
โขน สถาบันคึกฤทธิ์ เกิดจากข้อตกลง ๓ ฝุาย คือ กรมธนารักษ์ สํา นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) และ มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด า
สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่ง เน้นด้า นศิลปวัฒนธรรมไทย โดยฝึกหัด โขน ละคร
และดนตรี ไ ทย เพื่ อ ฝึ ก ฝนจิ ต ใจและระเบี ย บวิ นั ย ของผู้ เ รี ย น ในการทํ า งานเป็ น กลุ่ ม อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อสร้า งเสริมสุขภาวะ ๔ มิติ คือ กายใจ สัง คม และ ปัญ ญา (เอกสารสถาบัน
คึกฤทธิ์,๒๕๕๗, เมษายน ๒๐ )
ศูนย์ศิลปะการแสดง สถาบันคึกฤทธิ์ ได้น้อมนําพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จ พระนางเจ้า สิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานแนะแนวทางที่จะเก็บรักษาปัญญาของศาสตราจารย์
พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เพื่อให้ชนรุ่นหลัง สามารถศึกษาได้อย่า งเป็นรูปธรรม มูลนิธิจึง ได้
ดํ า เนิ น การตามพระราชเสาวนี ย์ ด้ ว ยการสร้ า งสถาบั น คึ ก ฤทธิ์ ขึ้ น อยู่ ใ นราชู ปถั ม ภ์ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มอบหมายให้ นายจตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่ง ชาติ
สาขานาฏศิลป์ โขน ประจําปี ๒๕๕๒ เป็นผู้ควบคุมดูแลการฝึกหัดโขนของนักเรียน โดยกําหนดฝึกหัด
ตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐–๑๒.๐๐ น.ทุกวันอาทิตย์ จากนั้นจะมีการคัด เลือกเพื่อแสดงจริง หน้า พระที่นั่ง
ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ในปี ๒๕๕๓ ได้เริ่มก่อสร้างอาคาร โดยใช้งบประมาณจากเงินบริจ าคของผู้มีจิต ศรัทธาและ
เคารพนั บ ถื อ ศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึ ก ฤทธิ์ ปราโมช สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ

๒๕
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณ าเสด็จ พระราชดํา เนินทรงเปิด อาคารสถาบันคึกฤทธิ์ เมื่อวันที่
๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ และมีการแสดงโขนหน้าพระที่นั่ง
ศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึ กฤทธิ์ เป็นแหล่ง รวบรวม เผยแพร่ผลงาน และเป็นสถานที่
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เพื่อเป็นสถานที่อนุรักษ์ เผยแพร่
ดนตรี นาฏศิลป์ไทย และเพื่อดําเนินงานร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นๆ อันเป็นสาธารณะประโยชน์
ตัวอย่างการฝึกหัดโขน ของศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์

ภาพที่ ๑.๑๕ นายจตุพร รัตนวราหะ สาธิตการฝึกหัดโขน
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๑.๑๗ การฝึกหัดโขน ตัวลิง
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๑.๑๖ การฝึกหัดโขนตัวยักษ์
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๑.๑๘ การฝึกพากย์โขน
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๖
ตัวอย่างการแสดงโขน ของศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยสวนพลู

ภาพที่ ๑.๑๙ ฉุยฉายเบญกาย
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๑.๒๐ ทศกัณฐ์กับนางเบญกาย
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๑.๒๑ หนุมานจับนางเบญกาย
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๑.๒๒ ผู้แสดงผลงาน
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

โขนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โขนธรรมศาสตร์ ก่ อ ตั้ ง โดยศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว. คึ ก ฤทธิ์ ปราโมช เพื่ อ สอน
ให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยดูโขนเป็น และร่วมอนุรักษ์โขนให้คงอยู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน
กอปรกับพื้นฐานท่านมีความชอบส่วนตัวในเรื่องโขนอยู่แล้ว จึงเกิดความคิดตั้งคณะโขน และ
ฝึกหัดโขน ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการรวมตัวเป็นระยะๆ ของนักศึกษากลุ่มหนึ่ง จนเป็น
รูปร่าง และฝึกหัดโขนอย่างจริงจัง และออกแสดงครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙
การแสดงครั้งแรกเป็นการแสดงหน้า พระที่นั่ง ถวายสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัวภูมิพลอดุล ยเดช
ในตอน “นาคบาศ” ใช้เวลาฝึกซ้อม ๓ เดือน ด้วยความใกล้ชิดกับนักศึกษาธรรมศาสตร์กว่า เยาวชน
กลุ่มอื่น จึงได้เริ่มฝึกหัด โขนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อยมา จนได้รับยกย่องว่า เป็น “ปราชญ์
ของไทย” ท่านได้ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ให้แก่นักศึกษาทั้ง ด้า นทฤษฎีและปฏิบัติ และ
โขนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดแสดงต่อมาจนถึงปัจจุบัน

๒๗

ภาพที่ ๑.๒๓ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
ภาพที่ ๑.๒๔ การแสดงโขน ธรรมศาสตร์ ๒๕๐๙
ที่มา: สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ๒๕๔๙:๘๕.

ภาพที่ ๑.๒๕ การแสดงโขนตอนนารายณ์ปราบนนทุก
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๑.๒๖ การแสดงโขน ธรรมศาสตร์
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

โขนมหาวิทยาลัยรามคาแหง
“โขนรามคําแหง” เป็นเจตนารมณ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งเป็นตัวอย่า งสํา คัญ
อันหนึ่งของโขนสถาบันการศึกษาที่สามารถ “ต่อยอด” ได้อย่า งสมบรูณ์ ด้วยแรงบันดาลใจที่ไ ด้รับ
จาก “อาจารย์หม่อม” ทําให้ ศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคํา แหง
ได้ริเริ่มให้มีการฝึกหัดโขนขึ้นภายในมหาวิทยาลัยรามคํา แหง ด้วยระยะเวลา เพียง ๑ ปี หลัง ผ่า น
การฝึกหัดอย่างตั้งใจของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคํา แหงสามารถ
เปิดการแสดงโขนด้วยจํานวนผู้แสดงมากกว่า ๓๐๐ คน อย่างที่ไม่เคยปรากฏขึ้นจากที่ใดได้สําเร็จ

๒๘

ภาพที่ ๑.๒๗ การแสดงโขนรามคําแหง
ที่มา: สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ๒๕๔๙: ๘๖.
โขนรามคําแหงได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของครูผู้มีใ จอันตั้ง มั่นสู่ศิษ ย์ผู้พร้อมรับด้วย
อุดมคติอันบริสุทธิ์ใจ ไม่ว่าผู้ใดก็สามารถฝึกหัด โขนได้ ขอให้มีจิต ใจที่จ ะน้อมนํา เมื่อไฟได้ถูกจุด ให้
สว่างในจิตใจของคนรุ่นใหม่ให้รักในศิลปะโขนแล้ว การสืบสานศิลปะด้าน “โขน”ได้แพร่หลายออกไป
ในหลายส่วนของสังคม (สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ๒๕๔๙, หน้า ๘๖)
โขนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นาฏดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี ซาบซึ้ง ในพระราชเสาวนีย์ของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่พระองค์ให้ความสําคัญกับโขน ซึ่ง โขน คือ นาฏกรรม
ศิลปะของหลวง ซึ่งเป็นการแสดงของไทยที่เก่า แก่มีมาตั้ง แต่สมัยอยุธยา ซึ่ง ได้รวมเอาศิลปะหลาย
แขนงเข้า ไว้ ด้วยกั น โขนเป็นการแสดงที่ดํา เนินเป็นเรื่องราว มีขนบในการใช้ กระบวนท่า รํา ตาม
บทพากย์ เจรจา ขับร้อง และเพลงหน้าพาทย์
อาจารย์ มาโนช บุญทองเล็ก หัวหน้า ภาค และคณะอาจารย์ ประจํา สาขานาฏศิลป์ ไ ทย
ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี ได้ใ ห้
การสนั บ สนุ น ในการฝึ ก หั ด โขนเพื่ อ แสดงเนื่ อ งใน วโรกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ
มีพระชนมายุครบรอบ ๘๔ พรรษา ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์จึงได้จัดแสดงโขน ชุดพิเศษขึ้นมา
ในการแสดงโขนครั้งนี้ใช้นักศึกษาทั้งหมด ๕๔ คน โดย มหาวิทยาลัยราชมงคล รวม ๙ แห่ง
นายคํ า รณ สุนทรานนท์ อาจารย์ประจํ า สาขาวิ ชานาฏศิลป์ ไทย ผู้ ดู แลและควบคุมการแสดงโขน
ตอนรามราชนฤบดีจักรีวงศ์ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระชนมายุครบรอบ ๘๔
พรรษา ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์จึงได้จัดแสดงโขนชุดพิเศษขึ้นมา โขนตอนรามราชนฤบดีจักรีวงศ์ เป็น
การต่อสู้ระหว่างฝุายธรรมมะ คือ พระรามที่ทรงทศพิธราชธรรม กับฝุายอธรรม คือ ทศกัณฑ์ ซึ่งความดีย่อม
ชนะความชั่วในที่สุด ซึ่งเปรียบเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงครองราชย์ โดยใช้ทศพิธราชธรรม
ซึ่งทําให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองตราบเท่าทุกวันนี้ (คํารณ สุนทรานนท์, ๒๕๕๗ ธันวาคม ๑๕, สัมภาษณ์.)

๒๙

ภาพที่ ๑.๒๘ โขนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ๙ แห่ง ภาพที่ ๑.๒๙ โขนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง
ที่มา : สุรีรัตน์ นพยอด , ๒๕๕๔.
ที่มา : สุรีรัตน์ นพยอด ,๒๕๕๔.

ภาพที่ ๑.๓๐ โขนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ๙ แห่ง ภาพที่ ๑.๓๑ โขนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง
ที่มา : สุรีรัตน์ นพยอด , ๒๕๕๔.
ที่มา : สุรีรัตน์ นพยอด , ๒๕๕๔.

โขนมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
โขนมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร สอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต และศิลปศาสตรบัณ ฑิต
เป็นวิชาซึ่งให้นักศึกษาเรียนเป็นวิชาบังคับแล้วเลือกบังคับ คือศึกษาในเรื่องประวัติและสถานที่สํา คัญ
ในเรื่อ งรามเกียรติ์ที่ นํา มาใช้ แสดงโขน และให้มีการจัด แสดงผลงานนักศึ กษาก่อ นจบการศึกษา
นอกจากนี้ยัง จัด แสดงในวันสํา คัญของสถาบัน เผยแพร่สู่ชุมชนในท้องถิ่น จัง หวัด ใกล้เคียง และ
ต่างประเทศที่รับเชิญไปเผยแพร่ (ประจักษ์ ไม้เจริญ, ๒๕๕๗ พฤศจิกายน ๑๐, สัมภาษณ์.)

ภาพที่ ๑.๓๒ การแสดงโขนตอนท้าวมาลีวราชว่าความ
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

๓๐

ภาพที่ ๑.๓๓ การแสดงโขนตอนยกรบ
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.
โขนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ภาพที่ ๑.๓๔ โขนเยาวชนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภาพที่ ๑.๓๕ โขนเยาวชนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่มา: สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ๒๕๔๙: ๙๐.

โขนธุรกิจบัณฑิตย์ เริ่มต้นขึ้นจากความตั้งใจที่จะส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ซึ่งมีมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการฝึกอบรมนาฏศิลป์ และดนตรีไ ทยโดยเฉเพาะโขน ให้แก่
ผู้สนใจในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วัย ๔ ขวบ จนถึง วัยผู้ใ หญ่ ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ ยวชาญ
จากกรมศิลปากร ซึ่งมีกระบวนการฝึกหัดที่เข้มข้นไม่ต่างไปจากการฝึกโขนของวิทยาลัยนาฏศิลป
เมื่อฝึกซ้อมจนสามารถแสดงได้ แล้ว เด็กเหล่า นี้จ ะได้มีส่วนร่วมในการแสดงโขน ในงาน
ประจําปีของมหาวิทยาลัยปีละ ๒ ครั้ง คือ งานสงกรานต์และงานลอยกระทง (สํา นักงานทรัพย์สิ น
ส่วนพระมหากษัตริย์, ๒๕๔๙, หน้า ๙๐)

๓๑
โขนนักเรียน
โขนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
การแสดงโขนของโรงเรียนดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสอบปลายภาคเรียน และ
จะจัดขึ้นเฉพาะในงานประจําปีของโรงเรียนเท่านั้น

ภาพที่ ๑.๓๖ โขนรุ่นจิ๋ว โรงเรียนสาธิต
ภาพที่ ๑.๓๗ โขนรุ่นจิ๋ว โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ที่มา: สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ๒๕๔๙:๘๙.

การฝึ กหัด โขนของนั กเรี ยนเหล่า นี้ จัด เป็น ส่วนหนึ่ง ของหลักสู ต รวิ ชานาฏศิล ป์ไ ทยหรื อ
กําหนดไว้ให้เป็นวิชาเลือกที่คุณครูผู้ฝึกสอนจัดให้มีขึ้นเพื่อให้เด็กชายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ขึ้นไปได้
เรียนแทน ระบํารําฟูอนในแบบนักเรียนหญิง
นับว่าการฝึกหัดโขนเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดศิลปะอันล้ําค่าของชาติ นักเรียนที่ได้แสดง
สามารถรับรู้ว่า ตนเป็นคนสําคัญ ซึ่งได้สืบทอดและเผยแพร่ความรู้จ ากจุด ที่เล็กที่สุด คือ ตนเองไปสู่
บิด า มารดา ผู้ป กครอง และกระจายไปสู่ส่วนที่ ใ หญ่ที่สุด สัง คม และประเทศชาติ สิ่ง เหล่า นี้ยั ง
หล่อหลอมให้คนไทยยังรักความเป็นไทยและศิลปะไทย พร้อมทั้ง รักษาไว้ไ ม่ใ ห้สูญ หาย (สํา นักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ๒๕๔๙, หน้า ๘๙)
โขนโรงเรียนอานวยวิทย์ (พระประแดง สมุทรปราการ)
ฉวีวรรณ ควรแสวง ผู้ จัด การโรงเรีย นอํา นวยวิท ย์ และ ประธานคณะกรรมการกองทุ น
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวด้วยความภาคภูมิใ จว่า
ท่านเป็นผู้หนึ่งที่สนใจและชอบชมโขนมาตั้ง แต่เด็ก ถึง แม้ว่า ท่า นไม่ไ ด้เรียนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์
โดยตรง ท่านได้สนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนของท่าน ทั้งนักเรียนที่เป็นศิษ ย์เก่า และศิษ ย์ปัจ จุบัน
ได้ฝึกโขน และนําไปแสดงในงานเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศ หล้า นภาลัย
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ทุกปี หรือวันใดวันหนึ่ง ในเดือนกุมภาพันธ์ที่เห็นว่า เป็นการสะดวก สํา หรับปี
๒๕๕๗ นี้ การแสดงเฉลิมพระเกียรติไ ด้จัด ขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นโขนเรื่อง
รามเกียรติ์ตอนพาลีสอนน้องกับสุค รีพถอนต้นรัง เพราะเหตุใ ดจึง จัด แสดงโขนในเมื่อโขนต้องใช้

๓๒
งบประมาณสูงกว่าการแสดงอย่างอื่น ท่านได้ให้ข้อคิดว่า โขนเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูง งามด้วยจารีต และ
กระบวนท่า รํ า จึงเหมาะสํา หรั บบุค คลระดับ พระมหากษั ต ริย์ และ “โขน” เป็ น วั ฒนธรรมด้า น
การแสดงที่บ่งบอกถึงความเจริญของชาติ ควรที่ค นไทยจะได้ช่วยกันส่ง เสริมและอนุรักษ์ไ ว้ใ ห้เป็น
มรดกอันล้ําค่าของไทย
ภาพการแสดงโขนโรงเรียนอานวยวิทย์ ในงานเฉลิมพระเกียรติ แด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ภาพที่ ๑.๓๘ โขนโรงเรียนอํานวยวิทย์ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ที่มา: โรงเรียนอํานวยวิทย์ , ๒๕๕๗.
นอกจากนี้ ยังมีโขนเอกชนอีกหลายคณะที่รับจ้างแสดงโดยทั่วไปทั้งนี้ ศิลปินผู้แสดงส่วนใหญ่
มาจากข้าราชการ ในสังกัดสํานักการสังคีต กรมศิลปากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เกือบทั้งสิ้น
คณะโขนของเอกชน ที่พอสืบค้นได้ (ธีรภัทร์ ทองนิ่ม , ๒๕๕๕: ๓๕) มีดังนี้
- โขนคณะนาฏราชของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร
- โขนคณะราชพงค์ภักดี
- โขนคณะนราศิลป์ ของจินดา ปรานสมุทร
- โขนคณะนายหยัดเหลา
- โขนคณะไทยศิริ ของนางถนอม ยวงศรี
- โขนคณะนรสิงห์ ของนายพานัส โรหิตาจล
- โขนคณะหม่อมราชวงศ์จรูญสวัสดิ์ สุขสวัสดิ
- โขนคณะดํารงนาฏศิลป์ ของนายฮวด จุ้ยประเสริฐ
- โขนคณะไพฑูรย์ นาฏศิลป์ ของนายไพฑูรย์ ศราคินี
- โขนคณะเราคือคนไทย
- โขนคณะศิษย์ศิลปากร

๓๓
การแสดงโขนยังได้รับการอนุรักษ์ และพัฒนาการสืบทอดอย่างต่อเนือง ทั้งรูปแบบการแสดง
และจารี ต ในการแสดงจากสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ กรมศิ ล ปากร กระทรวงวั ฒ นธรรม
สถาบันการศึกษา วิยาลัยนาฏศิลป ๑๒ แห่ง สถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิ
ต่างๆ สถาบันการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนคณะโขนของเอกชน ทํา ให้
การกระจายตัวของโขนแพร่หลาย ไปยังส่วนต่า งๆ ของภูมิภาคมากขึ้นกว่า สมัยก่อน ซึ่ง มี การแสดง
เฉพาะในส่วนกลางเท่านั้น

๓๔

บทที่ ๒
ประวัติความเป็นมาของการแสดงโขน
ประวัติความเป็นมาของการแสดงโขน ที่ปรากฏในเอกสาร ตํา รา และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง
และการลงพื้น ที่เก็บข้ อมูลภาคสนาม พบว่า โขนมี ประวัติ ค วามเป็นมายาวนาน มีพัฒนาการใน
การแสดง การสืบทอดการแสดงและพิธีกรรมอันเป็นจารีต และประเพณีมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่
๒.๑ ความเป็นมาของเรื่องรามเกียรติ์
๒.๒ กําเนิดโขน
๒.๓ พัฒนาการการแสดงโขน
๒.๔ การสืบทอดการแสดงโขน
๒.๕ พิธีกรรมในโขน
๒.๑ ความเป็นมาของเรื่องรามเกียรติ์
รามเกียรติ์เป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่ง ที่รู้จักกันอย่า งแพร่หลาย บ่อเกิด แห่ง รามเกียรติ์มาจาก
คัมภี ร์รามายณะ ภาษาสัน สกฤต คั มภีร์ รามายณะเป็ นหนั ง สือ สํา คั ญ ในลัทธิ ศ าสนาฮิ นดู ด้วยมี
ความเชื่ อ ว่ า ใครได้ ฟั ง คั ม ภี ร์ ร ามายณะแล้ ว สามารถล้ า งบาปได้ ปรารถนาสิ่ ง ใดก็ จ ะได้
สมความปรารถนาจะเจริญอายุ วรรณะ สุขะ พละ เชื่อว่า คือองค์พระวิษ ณุนารายณ์เป็นเจ้า อวตาร
ลงมาปราบอธรรม เพื่อให้โลกบังเกิดความร่มเย็น เกิด สันติสุขแก่พวกเทพและมนุษ ย์ ตามประเพณี
ลัทธิข องศาสนาฮินดู จะนํา ศพไปเผาที่ริมฝั่ ง แม่ น้ํา คงคา ผู้ ต ามศพต้อ งพร่ํา กล่า วว่า “ราม ราม
สัต ยาราม ตลอดทางที่นํา ศพไป เพื่ อผู้ต ายจะได้รั บส่วนบุ ญ ไปสู่สุ ค ติ คัม ภีร์รามายณะพรรณนา
จริยวัตรของพระราม เป็นแบบฉบับแห่งความดี สาธุชนควรถือเป็นแบบอย่า ง พระรามเป็นโอรสที่มี
ความซื่อ สั ต ย์ กตั ญ ญูก ตเวทีใ นพระราชบิ ด า มี ค วามเมตตาปราณี ใ นญาติ พี่น้ อ ง ประพฤติช อบ
ตามทํานองคลองธรรม เป็นสามีที่ซื่อสัตย์และรักภริยา เป็นกษัต ริย์ชาตินักรบ คัมภีร์รามายณะเป็น
เรื่องที่ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดู จึง ทํา ให้มีหนัง สืออันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรามายณะเกิด ขึ้น
อีกมากมาย (กรมศิลปากร, ๒๕๕๔ : ๗๐๑-๗๐๓)
๒.๑.๑ บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖
คัมภีร์รามายณะ เป็นคัมภีร์สําคัญด้วยกิจการของพระราม ซึ่งปราชญ์นิยมกันว่า เป็นหนัง สือ
กาพย์ที่เก่าแก่ที่สุดในภาษาสันสฤกต ผู้รจนาเป็นพรหมฤาษีผู้มีนามว่า “วาลมิกิ” (ซึ่ง ในรามเกียรติ์
ของเราเรียกเพี้ยนไปว่า วัชมฤคี)
ในหนังสือรามายณะเองนั้น ไม่มีข้อความอันใดที่จะแสดงให้ปรากฏว่า แต่ง ขึ้นเมื่อใดแน่ แต่
พวกปราชญ์ยุโรปผู้เอาใจใส่สอบสวนพิจารณาในโบราณคดีและวรรณคดี สันนิษฐานว่า เรื่องราวจะได้
ผูกขึ้นประมาณ ๒๔๐๐ ปีเศษล่วงมาแล้ว หรือราวต้นพุทธกาลของเรานั้นเอง แต่ต้องเข้าใจว่า เมื่อจับ
รวบรวมขึ้นเป็นรูปนั้นได้เป็นเรื่องโบราณอยู่แล้ว และจะได้แสดงกันเป็นตํานานต่อ ๆ กันมาแล้วหลาย
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ชั่วคนก่อนพุทธกาล ถึงแม้เมื่อได้รจนาเป็นกาพย์ขึ้นแล้ว ก็ยัง คงท่องจํา ขึ้นใจและสวดกันต่อ ๆ มาอีก
๑๐๐ หรือ ๒๐๐ ปี จึงได้ลงเป็นลายลักษณ์อักษร และใช้เป็นคัมภีร์สํา คัญ ในลัทธิไ สยศาสตร์สืบมา
หนังสือนั้นมีเป็นหลายนิกาย แต่ที่นับว่าสําคัญมีอยู่ ๒ นิกาย คือ อุ ต รนิกาย ๑ องคนิกาย (คือฉบับ
เบงคอล) ๑ อุตรนิกายเป็นหนังสือเก่ากว่า และมีข้อความที่เจือปนน้อยกว่าองคนิกาย
หนังสือรามายณะนั้น นักปราชญ์กล่าวว่าไม่ใช่ฝีปากเดียว คือมีผู้แต่งไว้แต่เรื่องพระรามแท้ ๆ
ก่อน แล้วจึงมีผู้อื่นแต่งข้อความอื่น ๆ แทรกลงไปเป็นแห่งๆ
ตามตํานานของเรื่องพระวาลมีกิมุณี อาราธนาพระนารทมหาฤาษีใ ห้แสดงเรื่องรามายณะ
ให้ฟัง ซึ่งมีสรุปความตามที่จ ะได้เล่า ต่อไปโดยพิสดาร คล้า ยๆ พระราชพงศาวดารย่อของเราเมื่อ
พระนารทเล่ า เรื่อ งรามายณะแล้ วและกลั บไปสวรรค์ แ ล้ ว จึ ง กล่ า วต่ อ ไปถึ ง การที่ พ ระวาลมี กิ
แต่งรามายณะ อธิบายว่า ที่ใ ช้ฉันท์โศลกนั้นเพราะลงไปที่ฝั่ง น้ํา ตมสา ใกล้แม่พระคงคา เผอิญ พบ
นกกระเรียนคู่ ๑ ซึ่งมีพรานได้ยิงตัวผู้ต ายลงแล้ว นางนกร้องโอดครวญ พระวาลมีกิมีค วามสัง เวช
จึงแสดงความสังเวชนั้นออกมาเป็นวาจา แล้วจึงนึกว่าถ้อยคํา ที่ไ ด้กล่า วออกมานั้น ดูก็เป็นคณะฉันท์
ใหม่ แ ปลกกว่ า ฉั น ท์ อื่ น ๆ ซึ่ ง อาจจะใช้ สํ า หรั บ ขั บ ร้ อ งได้ และโดยเหตุ ที่ ฉั น ท์ นี้ ไ ด้ บั ง เ กิ ด ขึ้ น
เพื่อความเศร้าใจ (โศก) จึงให้นามว่า “โศลก” พระภรัทวาชผู้เป็นศิษ ย์พระวาลมีกินั้นก็เห็นชอบด้วย
พระวาลมีกิกลับขึ้นมาถึงอาศรม พระพรหมาผู้เป็นปรพาหมณ์และอาทิกระวี (คือกระวีที่ ๑) จึง ลงมา
ตรัสสั่งให้พระวาลมีกิรจนาเรื่องรามายณะขึ้น โดยใช้ฉันท์โศลกนั้น แล้วพระวาลมีกิก็เข้า ฌานสมาธิ
เล็งเห็นเรื่องพระรามายณะแต่ต้นจนปลาย พระวาลมีกิจึ่งได้รจนาพระรามายณะแต่ต้นจนจบ รวมเป็น
ฉันท์ ๒๔๐๐๐ โศลก (คณโศลกนี้ เหมือนฉันท์อนุษฏภมี ๔ บาท บาทละ ๘ พยางค์ หรือเขียนเป็น ๒
บาท บาทละ ๑๖ พยางค์ก็ได้ ส่วนครุ ลหุเป็นอย่างนี้ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐-๐๐ พยางค์ที่ ๖ ที่ ๗
มักเป็นครุ แต่ถ้าจะใช้เป็นลหุก็ได้ และถ้าจะเปลี่ยนเป็นลหุต้องเป็นไปด้วยกัน) ฉันท์เหล่า นั้น จัด เข้า
เป็นวรรคได้ ๕๐๐ วรรค เป็นกัณ ฑ์ได้ ๖ กัณ ฑ์ กับมีกัณ ฑ์แถมอีกกัณ ฑ์ ๑ รวมเป็น ๗ กัณ ฑ์ ได้แก่
พาลกัณ ฑ์ อโยธยากัณ ฑ์ อรั ณ ยกั ณ ฑ์ กี ษ กั ญ ชากั ณ ฑ์ สุ นทรกัณ ฑ์ ยุ ท ธกั ณ ฑ์ และอุ ต ตรกั ณ ฑ์
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ, ๒๕๕๔ : ๑๐๗-๑๐๙) และในบ่อเกิด แห่ง รามเกียรติ์นี้ไ ด้กล่า วถึง
ประวัติพระรามว่า
พระรามเป็นโอรสที่ ๑ แห่งท้าวทศรถ กษัต ริย์สุริย์วงศ์ ผู้ค รองนครศรีอโยธยา แคว้นโกศล
พราหมณ์มักนิยมว่า พระรามเป็นพระนารายณ์อวตารปางที่ ๗ และได้กําเนิดในไตรดายุค คือยุค ที่ ๒
แห่งโลกนี้ พระมารดาพระรามมีนามว่า นางเกาศัลยา (ซึ่งในรามเกียรติ์ของเราเรียกว่า “เกาสุริยา”)
มีอนุ ชา ๓ องค์ คอ พระภรต โอรสนางไกยเกษี (ซึ่ ง ในรามเกียรติ์ข องเราเรีย กว่ า “ไกยเกษี” )
พระลักษมณ์และพระศัตรุฆน์โอรสนางสุมิตรา (ซึ่งในรามเกียรติ์ของเราเรียกว่า “สมุทร”) พระรามได้
มเหสีคือ นางสีดาเป็นบุตรีท้าวศีระธวัช ซึ่งมักเรียกว่าท้าวชนก ผู้เป็นกษัตริย์สุริย์วงศ์ค รองนครมิถิลา
แคว้นวิเทหะ พระรามมีพระโอรส ๒ องค์ คือ พระกุศกับพระลพ พระรามได้ไ ปปราบท้า วราพณาสูร
ผู้ครองนครลงกาแล้วกลับมาทรงราชย์ในพระนครศรีอโยธยา ครั้น เมื่อพระรามจะสิ้นพระชนม์ไ ด้แบ่ง
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แคว้นโกศลเป็น ๒ ภาค ให้พระกุศโอรสใหญ่ครองโกศล ตั้งนครหลวงชื่อกุศะสถลีหรือกุศ าวดี พระลพ
ครองอุดรโกศล ตั้งนครหลวงชื่อศราวัสดี (สาวัตถี) หรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่าลพปุระ
๒.๑.๒ รามายณะของอินเดียสู่แดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รามเกียรติ์ มิใช่วรรณกรรมท้องถิ่นดั้งเดิมของไทย หรือของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หากแต่มีที่ม าจาก “รามายณะ” ของอิ นเดีย ซึ่ง จากหลั กฐานทางประวั ติศ าสตร์และโบราณคดี
ดิ น แดนแถบนี้ ไ ด้ มี ก ารติ ด ต่ อ กั บ ชาวอิ น เดี ย ราวพุ ท ธศตวรรษที่ ๗-๘ เนื่ อ งจากดิ น แดน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสินค้าที่ชาวอินเดียต้องการ คือ เครื่องเทศ ยางไม้หอม และไม้หอม เป็นต้น
การติดต่อค้าขายนี้มีผลพวงที่ต ามมา คือการติด ต่อเผยแพร่ทางอารยธรรม มี ทั้ง ที่ชาวอินเดียเป็น
ผู้นํามาเผยแพร่โดยตรง รับผ่านจากประเทศข้างเคียง และจากการที่คนในดินแดนนี้เดินทางไปศึกษา
ในอินเดียและรับเอาอารยธรรม ความรู้ และตําราต่าง ๆ มาเผยแพร่
รามายณะ เริ่ ม เข้ า สู่ ประเทศไทยเมื่ อใดไม่ มีห ลัก ฐานปรากฏแน่ชั ด แต่ เ ข้า ใจว่า พ่อ ค้ า
ชาวอินเดียคงเป็นผู้นํามาเผยแพร่ในไทย แต่แรกคงมาในรูปแบบของการถ่า ยทอดทางมุขปาฐะ คือ
เป็นการเล่า “นิทานเรื่องพระราม” และต่อมาจึงได้จดจารลงเป็นวรรณกรรมของไทย ซึ่งการจดจารนี้
มิใช่เป็นการคัด ลอก แต่เป็นการประพันธ์ขึ้นใหม่ต ามฉันทลักษณ์ร้อยกรองไทย และเมื่อพิจ ารณา
เปรียบเทียบเนื้อเรื่องของรามเกียรติ์กับรามายณะแล้ว พบว่ารามเกียรติ์ของไทยมีรายละเอียดเนื้อหา
ไม่ตรงกับรามายณะฉบับหนึ่งฉบับใดโดยเฉพาะ แต่มีค วามพ้องกับรามายณะของอินเดียหลายฉบับ
และมีบางส่วนพ้องกับรามายณะของประเทศเพื่อนบ้าน เข้าใจได้ว่ารามเกียรติของไทยคงมิได้ถ่ ายทอด
จากรามายณะฉบับใดโดยตรง หากแต่ประมวลเอาเนื้อเรื่องจากสํา นวนต่า ง ๆ โดยคัด เลือกในส่วนที่
เหมาะสมกับวัฒนธรรม อุปนิสัยและวิสัยทัศน์ของคนไทย
รามายณะเผยแพร่เข้าสู่ประเทศไทยมีทั้ง ที่มาจากอินเดียโดยตรง หรือผ่า นชาติเพื่อนบ้า น
เช่น ชวา มลายู โดยมีการเผยแพร่เข้ามาเป็นระยะ ๆ มิได้มาในครั้งเดียว ทั้งในรูปแบบของวรรณกรรม
มุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์ จึงทําให้เนื้อเรื่องผิดเพี้ยนไปบ้าง โดยสรุปรามเกียรติ์ของไทยมี
แหล่งที่มาดังนี้
๒.๑.๒.๑. นิทานเรื่องพระราม เป็นนิทานพื้นบ้านที่ชาวอินเดียจําได้ติดปากติดใจ มี
ความเก่าแก่ก่อนรามายณะของวาลมิกิ
๒.๑.๒.๒. รามายณะของวาลมิกิ เนื้อเรื่องส่วนใหญ่ของรามเกียรติ์รับจากรามายณะ
ฉบับนี้ แต่ได้มีการดัดแปลง ตัดทอน และนําเนื้อเรื่องของรามายณะฉบับอื่นมาเพิ่มเติมด้วย เช่น
- ตอนอภิเษกพระรามกับนางสีด า ในฉบับนี้ พระลักษมณ์ ไ ด้อภิเษกกับนางอุรมิลา
น้องนางสีด า พระภรต (ไทย : พรต) พระสัต รุ ด อภิเษกกับนางมาณฑวีและนางศรุ ต กีรติ หลาน
ท้าวชนกตามลําดับ ซึ่งในรามเกียรติ์ของไทยไม่มี แต่กลับมีการเพิ่มรายละเอียดปลีกย่อยจากฉบับ
ทมิฬเข้าไป เพื่อเพิ่ม “รส” ให้วรรณกรรม คือ ให้พระรามได้สบตากับนางสีดาตอนยกศร
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- ในรามเกียรติ์ของไทย นางสวาหะถูกนางกาลอัจ นาสาปให้ “ยืนตีนเดียวเหนี่ยว
กินลม” เพราะโกรธที่ไปบอกความจริงกับพระฤาษีโคดม แต่ในฉบับของวาลมิกินี้ นางกาลอัจ นาเป็น
ผู้ถูกฤาษีโคดมสาป เป็นต้น
๒.๑.๒.๓. รามายณะของอินเดียตอนใต้ ได้แก่ รามายณะของทมิฬและรามายณะ
ของเบงคลี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า ชาวอินเดียส่วนใหญ่ที่ติดต่อกับชาวเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เป็น ชาวอินเดียตอนใต้ ดัง นั้นรามเกียรติ์ของไทยจึง รับเอาอิทธิพลมาจากรามายณะของ
อินเดียตอนใต้ไว้ด้วย เนื้อเรื่องในรามเกียรติ์ของไทยที่ต่างจากฉบับของวาลมิกิ ส่วนใหญ่พบว่า ตรงกับ
ฉบับของทมิฬและเบงคลีนี้ เนื้อเรื่องในรามเกียรติที่พ้องกับฉบับนี้ แต่ไม่พบในฉบับวาลมิกิ เช่น
- เทพบริวารของพระนารายณ์อวตารมาเกิดเป็นพระพรต พระศัตรุด และพระลักษมณ์
- เรื่องของนางมณีเมขลาและรามสูร
- พระรามกับนางสีดาสบตากันตอนยกศร
- พระมงกุฎและพระลบลองศร
- พระรามรบกับพระมงกุฎ
ฯลฯ
จะเห็นได้ว่าเนื้อเรื่องส่วนที่เพิ่มเติมมานี้ ไทยเรารับเอามาเพื่อช่วยชูรสรามเกียรติ์ใ ห้
สนุกสนานขึ้น
๒.๑.๒.๔. หนุมานนาฏกะ เนื้อเรื่องรามเกียรติ์ที่ต รงกับหนุมานนาฏกะแต่ไ ม่มีใ น
ฉบับวาลมิกิ เช่น
- ตอนหนุมานถวายแหวน แต่ในรามเกียรติ์ฉบับของไทยเพิ่มตอนหนุมานลองฤทธิ์
กับฤาษี
- ตอนนางลอย
- ตอนจองถนน แต่ในรามเกียรติ์ฉบับของไทยเพิ่มเนื้อเรื่องให้หนุมานวิวาทกับนิลพัท
และเพิ่มตอนหนุมานกับนางสุวรรณมัจฉา
- ตอนหอกโมกขศักดิ์
- ตอนศรพรหมาสตร์ มีตอนอินทรชิตแปลง และหนุมานหักคอช้างเอราวัณ (ไม่มีใ น
ฉบับวาลมิกิ)
- ตอนมณโฑหุงน้ําทิพย์
- ตอนหนุมานถวายตัวกับทศกัณฐ์
๒.๑.๒.๕. หิกะยัตศรีราม ของมลายู เช่น ตอนนางสีดาทิ้งแหวนลงในปากนกสดายุ
(ไทย: สดายุ) เพื่อแสดงว่ามหาราชาราวณะ (ไทย: ทศกัณฐ์) ลักนางมา
๒.๑.๒.๖. วิษณุปุราณะ ไทยรับมาในเรื่องเกี่ยวกับการกําเนิดตัวละคร
๒.๑.๒.๗. รามายณะสั นสกฤต ฉบั บองค์นิ กาย เนื้ อเรื่อ งที่ พ้อ งกั บของไทยคื อ
ตอนพระมงกุฎพระลบ

๓๘
๒.๑.๒.๘. ส่วนที่ไทยแต่งเติม โดยเพิ่มเติม คติชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีแบบไทยๆ
ซึ่งไม่พบในฉบับอื่น เช่น
- การฆ่าหนุมานด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ใส่ครกตํา ให้ช้างแทงและฟันแทงด้วยอาวุธ เป็นต้น
- การปูนบําเหน็จทหารด้วยการให้นางกํานัล ทรัพย์ศฤงคาร ผ้าชุบสรง ในรามายณะ
มีเพียงการชมเชยเท่านั้น
- หนุมานดับไฟที่หางด้วยน้ําบ่อน้อยหรือน้ําลาย แต่รามายณะดับด้วยน้ําในมหาสมุทร
- ให้พระอินทร์ลงมาช่วยพระรามแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ถึง ๕ ครั้ง
- ทศกัณฐ์ถอดดวงใจ และกล่องดวงใจของทศกัณฐ์
ฯลฯ
(กรมศิลปากร, ๒๕๔๙: ๑-๔)
๒.๑.๓ วรรณกรรมรามเกียรติ์ของไทย
๒.๑.๓.๑. สมัยกรุงสุโขทัย
วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานว่า พบในสมัยกรุง สุโขทัยแต่อย่า ง
น้อย พอจะมีหลักฐานเรื่องราวของรามายณะได้เข้า มาแพร่หลายแล้ว โดยปรากฏเป็นชื่อนาม และ
สถานที่ ดังปรากฏในศิลาจารึกสมัยพ่อขุนรามคํา แหง ด้า นที่ ๑ ว่า “กูต่อช้า งด้วยขุนสามชนตน
กูพุ่งช้างขุนสามชนชื่อมาศเมืองแพ้ ขุนสามชนพ่ายหนี พ่อกูจังขึ้นชื่อกู ชื่อพระรามคําแหงเพื่อกูพุ่งช้า ง
ขุนสามชน” (เปลื้อง ณ นคร, ๒๕๔๕: ๒๙) และศิลาจารึกด้า นที่ ๓ “จารึกอันหนึ่ง มีใ นถ้ํา ชื่อถ้ํา
พระราม อยู่ฝั่งน้ําสัมพาย” (เปลื้อง ณ นคร, ๒๕๔๕: ๓)
๒.๑.๓.๒. สมัยกรุงศรีอยุธยา
วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่พบ มีดังนี้
๑. นิร าศสีด า หรือราชาพิล าปคํา ฉั นท์ เป็ นหนัง สื อคํา ฉัน ท์ชั้นเก่ า ประมาณว่า เป็นสมั ย
เดียวกับสมุทรโฆษคําฉันท์ ราชาพิลาปคําฉันท์ เป็นเรื่องพรรณนาคร่ํา ครวญของพระราม ในขณะที่
เดินทางติดตามนางสีดา ต้นฉบับที่มีอยู่ ณ หอรักษาหนังสือที่พิพิธภัณฑสถาน ส่วนฉบับพิมพ์นั้นเท่า ที่
ผู้ให้ข้อมูลทราบมีอยู่ใ นหนังสือวชิรญาณแห่ง เดียว คํา ฉันท์เรื่องนี้จึง มีผู้รู้จักน้อย (เปลื้อง ณ นคร,
๒๕๔๕: ๑๕๙)
๒. บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามประชุมพลถึงองคตสื่อสาร
๓. คํา พากย์เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางสํา มนักขายอโฉมนางสีด า หมายถึง กุมภกรรณล้ม
คําพากย์เหล่านี้ จุดมุ่งหมายในชั้นเดิมคงใช้สําหรับเล่นหนัง ต่อมาใช้ในการแสดงโขนด้วย
๔. รามเกียรติ์คําฉันท์ จํานวน ๔ เล่มสมุดไทย
๕. โคลงทศรถสอนพระราม พระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
๖. โคลงพาลีสอนน้อง พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(กรมศิลปากร, ๒๕๔๙: ๑-๕)

๓๙
๒.๑.๓.๓ สมัยกรุงธนบุรี
รามเกียรติ์บทละคร พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี บทละครความนี้เขียน
ไว้ในสมุดไทยดํา ตัวหนังสือเป็นเส้นทอง สร้า งขึ้นด้วยความประณีต บรรจงมาก มี ๔ เล่ม สมุด ไทย
แบ่งเป็นตอนไว้ ดังปรากฏในฉบับพิมพ์นี้ คือ
เล่ม ๑ ตอนพระมงกุฎ
เล่ม ๒ ตอนหนุมานเกี้ยววานรินจนท้าวมาลีวราชมา
เล่ม ๓ ตอนท้าวมาลีวราชพิพากษาความ จนทศกัณฐ์เข้าเมือง
เล่ม ๔ ตอนทศกั ณ ฐ์ตั้ ง พิ ธีท รายกรด, พระลัก ษมณ์ ต้ องหอกบิล พัท จนผู กผม
ทศกัณฐ์กับนางมณโฑ
ถ้าว่าตามลําดับเรื่องแล้ว ตอนพระมงกุฎควรจะอยู่หลังสันนิษฐานว่า ตอนพระมงกุฎ
นั้น ทรงพระราชนิพนธ์ก่อน เพราะในสมุดไทยจดไว้เป็นเล่ม ๑ และมีข้อความเป็นตอนหนึ่ง ต่า งหาก
ไม่ติดต่อกับข้อความในอีก ๓ เล่มสมุด แต่ข้อความใน ๓ เล่มสมุด ไทย คือตั้ง แต่เล่ม ๒ ถึง เล่ม ๔ มี
ข้อความติดต่อกัน (กรมศิลปากร, ๒๔๘๔: ๑๕๖-๑๕๗)
๒.๑.๓.๔ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
รามเกียรติ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
จากภัยสงครามเมื่อคราว กรุงศรีอยุธยาครั้ง ที่ ๒ พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟูา จุฬาโลก
มหาราช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทํา นุบํา รุง วรรณกรรมของตาติไ ว้ใ ห้เป็นสมบัติของอนุชน
รุ่นหลังสืบไป และเพื่อเป็นสิ่งแสดงความเจริญ ของบ้า นเมือง ดัง ความใน “ตํา นานละครอิเหนา”
พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ว่า
“การมหรสพต่างๆ ซึ่งเสื่อมทรามแต่ครั้งเสียกรุงเก่ามากลับมีบริบูรณ์ขึ้น เมื่อในรัชกาลที่ ๑
กรุง รัต นโกสินทร์ เพราะพระบาทสมเด็จ ฯ พระพุ ทธยอดฟูา จุฬาโลกมหาราชทรงพยายามกอบกู้
การทั้งปวง โดยมีพระราชประสงค์จะให้กรุงเทพมหานคร รุ่งเรืองเหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองดีอยู่แต่ก่อน
แม้เครื่องมหรสพเป็นต้นว่า โขนหุ่นของหลวงก็โปรดให้หัด ขึ้นทั้ง ฝุา ยวัง หลวงและวัง หน้า แต่ละคร
ผู้หญิงนั้นมีแต่ในพระราชวังหลวงแห่งเดียวตามแบบกรุงเก่า บทละครในที่ขาดหายไปแต่ก่อน ก็โปรด
ให้ขอแรงพระราชวงศานุวงศ์ และข้าราชการที่เป็นกวีสันทัดทางบทกลอน ช่ วยกันแต่งถวายทรงตรวจ
แก้ไขแล้วเป็นบทพระราชนิพนธ์ไว้เป็นต้นฉบับสําหรับพระนครครบทุกเรื่อง มีเรื่องรามเกียรติ์ ๑๑๖
เล่มสมุด ไทย เรื่องอุณ รุท ๑๘ เล่มสมุด ไทย เรื่อ งตาหลัง ๓๒ เล่มสมุด ไทย เรื่องอิเหนา ๓๒ เล่ ม
สมุดไทย” (กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ๒๕๐๗: ๑๓๑-๑๓๒)
บทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์นี้ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อวันจันทร์ขึ้น ๒ ค่ํา เดือนอ้า ย
ปีมะเส็ง จุลศักราช ๑๑๕๙ (พ.ศ. ๒๓๔๐) โดยทรงแสดงพระราชปณิธานไว้ใ นบทร่า ยเกริ่นนํา เรื่อง
ดังนี้
“เกิดเกื้อเพื่อสมภารบพิต ร กวีวิธหลายหลาก รู้มลากหลายฉันท์ นิพันธ์ โคลงกาพย์กลอน
ภูธรดําริดํารัส จัดจองทํานองทํานุก ไตรดายุคนิทาน ตํานานเนื่องเรื่องรามเกียรติ์ เบียนปรปักษ์ยักษ์

๔๐
พินาศ ด้วยพระราชโวหาร ปานสุมาลัยเรียบร้อยสร้อยโสภิด พิกสิต สาโรช โอษฐสุค นธ์วิมลหื่นหอม
ถนอมถนิมประดับโสต ประโยชน์ฉลองเฉลิม เจิมจุฑาทิพย์ประสาทประกาศยศเอกอ้า ง องค์บพิต ร
พระเจ้าช้างเผือกผู้ครองเมืองฯ”(พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกฯ ๒๕๔๙, เล่ม ๑: ๒)
และในโคลงกระทู้ จบบริบูรณ์ ท้ายเรื่อง ดังนี้
จบ
เรื่องราเมศล้าง
อสุรพงษ์
บ
พิตรธรรมิกทรง
แต่งไว้
ริ
ร่ําพร่ําประสงค์
สมโภช พระนา
บูรณ์
บําเรอรมย์ให้
อ่านร้องรําเกษมฯ
(พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก, ๒๕๔๙, เล่ม ๔: ๖๔๐)
เหตุที่ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องนี้ กล่าวโดยสรุปคือ
๑. เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ข องพระองค์ เ อง ตามประเพณี นิ ย มที่ ถื อ เอาความเจริ ญ
ทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องวัดความมั่นคงของแผ่นดินในขณะนั้น
๒. เพื่ อเป็ นการรวบรวมวรรณคดี อัน เป็น มรดกทางวัฒ นธรรมของชาติไ ว้มิ ใ ห้สู ญ สิ้ นไป
โดยเฉพาะบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับพระราชนิพนธ์นี้ นับเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุด ยาวถึง ๑๑๗
เล่มสมุดไทย รวมคํากลอนไม่ต่ํากว่า ๖๐,๐๐๐ คํากลอน
๓. เพื่อต้องการให้เป็นเรื่องสํา หรับอ่า น สํา หรับการร้อง และรํา คือแสดงได้ เนื้อหาในบท
ละครเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับพระราชนิพนธ์ใ นรัชกาลที่ ๑ นี้ เริ่มหิรัญ ยักษ์ม้วนแผ่นดิน สร้า งเมือง
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาทวาราวดี กํ า เนิ ด อโนมาตั น (วงศ์ พ ระราม) กํ า เนิ ด ทศกั ณ ฐ์ กํ า เนิ ด พงษ์ ว านร
พระนารายณ์อวตาร อภิเษกพระรามนางสีดา พระรามเดินปุา ๑๔ ปี ทศกัณ ฐ์ ลักสีด า กองทัพวานร
สวามิภักดิ์ สงครามกับวงศ์ทศกัณ ฐ์ ทศกัณ ฐ์ ล้ม นางสีด าลุยไฟ พระรามทํา พิธีราชาภิเษกขึ้นครอง
กรุงศรีอยุธยาประหารนางสีดา กํา เนิด พระมงกุฎพระลบ พระอิศ วรเกลี้ยกล่อมให้นางสีด าคืนดีกั บ
พระราม สดุดีพระรามและนางสีดา และสดุดีกรุงศรีอยุธยา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงมีพระราชวิจ ารณ์บทละคร เรื่องรามเกียรติ์
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑ ไว้ในหนังสือบ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์ว่า “สังเกตได้ว่า พระราชประสงค์คือ
จะรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ไว้ให้หมดมากกว่า ที่จ ะใช้สํา หรับเล่นละคร” (พระมงกุฎเกล้า เจ้า อยู่หัว,
๒๕๔๔: ๘๑๗)
รามเกียรติ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
บทละครเรื่อ งรามเกี ยรติ์ พระราชนิ พนธ์ใ นพระบาทสมเด็ จ พระพุ ทธเลิ ศ หล้า นภาลั ย
เป็นบทละครที่ทรงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑ โดยทรงตัดทอนและดัดแปลงมาเฉพาะตอนที่เหมาะ
กับการเล่นละคร คือตอนหนุมานถวายแหวนไปจนถึงทศกัณฐ์ล้ม และตอนพระรามคลั่ง สั่งฆ่า นางสีด า
จนถึ ง อภิ เ ษกไ กรลาส ซึ่ ง ทร งพิ จ ารณาหากถ้ อ ยคํ า สํ า นวน ของเดิ ม ดี อ ยู่ แ ล้ ว ก็ ค งไว้ เ มื่ อ
ทรงพระราชนิพนธ์ตอนใดเสร็จก็โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เจ้า ฟูา กรมหลวงพิทักษ์มนตรี บรมครู
ศิลปิน แห่ง ยุค นํา ไปคิ ด ประดิษ ฐ์ ท่า รํ า ร่ว มกับนาฏศิ ลปินอี ก ๒ ท่า น คือ นายทองอยู่ กับนายรุ่ ง

๔๑
หากบทละครนั้นสามารถสร้างสรรค์ท่ารําได้งดงามดี ก็จะนําไปหัดแก่พวกละครหลวงเพื่อนํา มาแสดง
ถวายให้ทอดพระเนตรและทรงติชมแก้ไขกระบวนรํา จนกว่า จะงามสมบูรณ์แบบไร้ข้อตํา หนิจึง เป็น
อันยุติ แต่หากบทละครตอนใดไม่สามารถนําเสนอเป็นกระบวนการรํา อันวิจิต รหรือมีข้อขัด ข้องใดๆ
ทางการแสดง ก็จ ะนํา ความขึ้น กราบบัง คมทู ลพระกรุณ าฯ ให้ท รงแก้ไ ข ด้ว ยขั้น ตอนกลวิ ธีการ
ประพันธ์ที่ประณีตเช่นนี้ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ หล้า
นภาลัย จึงนับเป็นทั้งวรรณกรรมและนาฏกรรมอันทรงคุณค่า (กรมศิลปากร, ๒๕๔๔: ๑)
รามเกียรติ์ในรัชกาลที่ ๒ นี้ เริ่มตั้งแต่ หนุมานถวายแหวนนางสีดา การต่อสู้ฝุา ยทัพพระราม
กับฝุายอสูรวงศ์ทศกัณ ฐ์ จนถึง ทศกัณ ฐ์ ล้ม พระรามกลับคืนเมืองราชาภิเษกพระราม อีกตอนหนึ่ง
(โดยความไม่ต่อกัน) เริ่มตั้งแต่ พระรามประพาสปุา นางปีศ าจอดูลลวงนางสีด า ประหารนางสีด า
กําเนิดพระมกุ ฎ พระลบ พระอิศ วรให้พระรามกับนางสีด าคืนดีกัน อภิเษกพระรามกับนางสีด าที่
เขาไกรลาส พระรามกับนางสีดากลับเมือง
นอกจากนี้ยังปรากฏว่าในรัชกาลที่ ๒ นี้ ยังได้ทรงพระราชนิพนธ์คําพากย์รามเกียรติ์ สํา หรับ
เล่นโขนและหนังใหญ่ ๔ ตอน คือ พรหมาสตร์ นาคบาศ เอราวัณ และนางลอย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประทานความคิดเห็นว่า “รามเกียรติ์ที่แต่งเป็น
บทกลอนภาษาไทย คงพบกันอยู่แค่ ๓ ฉบับเท่านั้น คือ ๑ ฉบับพระราชนิพนธ์พระเจ้ากรุงธนบุรี ๒ ฉบับ
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑ และ ๓ ฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ ส่วนหนังสือรามเกียรติ์ ครั้งกรุงเก่าไม่
พบเลยสักฉบับเดียว เพราะฉะนั้นต้องสันนิษฐานว่ า รามเกียรติ์ที่แต่งเป็นกลอนพึ่งจะมามีพระนิพนธ์
เจ้ากรุงธนบุรีนั้นเป็นฉบับแรก” (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๔๔: ๘๑๖ – ๘๑๗)
รามเกียรติ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์บทละครรามเกียรติ์ไว้ ๓ ตอนคือ
ตอนพระรามเดิ นดง บทเบิกโรงตอนนารายณ์ปราบนนทุก และตอนพระรามเข้า สวนพระพิภ พ
นอกจากนี้พระองค์ยังได้ทรงชักชวนกวีต่า งๆ แต่ง โคลงขึ้นเพื่อจารึกบรรยายภาพจิต รกรรมฝาผนัง
บริเวณพระระเบียงวัด พระศรีรัต นศาสดาราม รวมทั้ง สิ้น ๔,๙๘๔ บท ส่วนที่เป็นพระราชนิพนธ์
๒๒๔ บท (กรมศิลปากร, ๒๕๕๒: ๑๐๙)
รามเกียรติ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพระสมัญ ญาภิธ านว่า สมเด็จ พระมหาธีรราช
เจ้า พระองค์มีพระปรีชาสามารถอย่า งยิ่ง พระราชกรณียกิจ ทั้ง ในด้า นการเมืองและอักษรศาสตร์
พระองค์เป็นที่ประมวลไว้ ซึ่งวรรณคดีของชาติไ ด้ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีไ ว้ทุกแขนง ทั้ง ที่เป็น
ศิลปะและวิทยาการ พระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรามเกียรติ์ มีดังนี้
วิทยาการทางวรรณคดี ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง “บ่อเกิด รามเกียรติ์ ” ให้ค วามรู้
ความเป็นมาของเรื่องรามเกียรติ์ ไว้อย่างละเอียดพิสดาร
บทละครเบิ ก โรง เป็ นแบบดึ ก ดํ า บรรพ์ มี ๔ เรื่ อ งคื อ มหาพาลี ฤษี เสี่ ยงลู ก
พระนรสิงหาวะตาร และพระคเณศรเสียงา เป็นบทนิพนธ์ทํานองไหว้ครูแบบวรรณคดีภารตวรรษ

๔๒
รามเกียรติ์คาร้องและคาพากย์ ทรงนิพนธ์สําหรับเล่นโขนตามต้น ฉบับของวาลมิกิ
ทรงนิพนธ์เป็นชุดๆ มี ชุดสีดาหาย ตอนสูรปะนขาหึงกับตอนตามกวาง ชุด เผาลงกา ชุด พิเภกถูกขับ
ชุด จองถนน ชุด ประเดิ มศึ ก ลงกา มีต อนสุ ค รี พหั กฉั ต ร กับ ตอนองคตสื่ อสาร และชุ ด นาคบาศ
นอกจากนี้ยั งได้ ทรงพระราชนิ พ นธ์ บทเบิ กโรงสั้ นๆ ขึ้ นไว้ห ลายบท และได้ ทรงพระราชนิพ นธ์
ชุดอภิเษกสมรสโดยแบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ ตอนปราบตาฑะกา และตอนอภิเษกระหว่า งพระราม
กับนางสีดา สําหรับให้โขนสมัครเล่นแสดง
นารายณ์สิบปาง เป็นลิลิต กล่าวถึงอวตารปางต่าง ๆ ของพระนารายณ์รวม ๑๐ ปาง
เป็นตํานานโบราณคดี และวรรณคดีของสันสฤกต ทั้งแสดงถึง การประสมระหว่า งคติพ พราหมณ์กับ
คติพุทธ (เปลื้อง ณ นคร, ๒๕๔๕ : ๕๒๘-๕๒๙)
วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์หรือ รามายณะ ที่นามาแสดงตามรูปแบบการแสดงของไทย
ได้แก่ หนังใหญ่ โขน ละครใน และละครดึกดาบรรพ์ แต่ในงานวิจัยฉบับนี้จ ะขอกล่าวเฉพาะเรื่อ ง
รามเกียรติที่นามาแสดงในรูปแบบ “โขน” เท่านั้น
๒.๒ กาเนิดโขน
โขน หมายถึง การแสดงประเภทหนึ่งที่ดําเนินเป็นเรื่องราว ผู้แสดงจะสวมหัวโขน รํา ใช้บท
และรําหน้าพาทย์เป็นหลัก มีผู้พากย์และเจรจาแทน
ก่อนที่จะกล่าวถึงกําเนิดโขน ขอกล่าวถึง การแสดงของไทยที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ มีกล่า วไว้
ในศิลาจารึกหลักที่ ๘ สมัยสุโขทัยว่า “ย่อมเรียงขันหมากขันพลูบูชาพิลม ระบํา รํา เต้น เล่นทุกฉัน ”
และกล่ า วไว้ ใ นหนั ง สื อ ไตรภู มิ พ ระร่ ว งว่ า “บ้ า งเต้ น บ้ า งรํ า บ้ า งฟู อ นระบํ า พิ ณ พาทย์ ฆ้ อ ง
กลองประโคมทั้ง ๔ ประตู” (ธนิต อยู่โพธิ์, ๒๕๑๑: ๒) คําว่า “ระบํา” หมายถึง ศิลปะการแสดงที่มี
ความพร้อมเพรียงกันเป็นหมู่ มิได้ดํา เนินเป็นเรื่องราว “รํา ” หมายถึง ศิลปะของการรํา เดี่ยว รํา คู่
รําอาวุธ รําใช้บท และมีความหมายต่อมาคือ รําละคร “เต้น” เป็นศิลปะของการแสดงการยกขาขึ้นลง
ให้เป็นจังหวะเช่นการเต้นเขน เต้นโขน การเต้นเป็นหลักสํา คัญ ของการแสดงโขน (ธนิต อยู่โพธิ์,
๒๕๑๑: ๑-๒) ถ้าพิจารณาจากคํา “เต้น” โขนก็น่าจะมาแต่สมัยสุโขทัย แต่ขาดหลักฐานที่ชัด เจนได้
บันทึกไว้
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาและท่าโขนไว้ว่า การเล่นของไทย
เราที่อาศั ยการฟูอ นรํา เป็น หลักมี ๓ อย่า งด้ วยกัน คือ ระบํา อย่ า ง ๑ ละครอย่า ง ๑ โขนอย่า ง ๑
การเล่นทั้ง ๓ อย่างนี้ ระบําเดิมเป็นการรําบําเรอเข้ากับเครื่องดุริยางค์ มีคนขับลํานํา สําหรับดูฟูอนรํา
ที่งามประกอบกับความไพเราะเสนาะโสต หาได้เล่นเป็นเรื่องไม่ ละครนั้นเล่นเป็นเรื่องนิทานต่า งๆ
ประกอบกับการฟูอนรําขับร้องและเครื่องดุริยางค์ เพื่อให้เห็นจริงสนุกสนาน ส่วนโขนนั้นเดิมเล่นเป็น
การพิธีเฉลิมพระเกียรติพระเป็นเจ้า ในไสยศาสตร์ คือพระอิศ วร พระนารายณ์ เป็นต้น เพื่อแสวง
สวัสดิมงคลเล่นแต่เรื่องเนื่องในอวตารพระเป็นเจ้า เช่น เรื่ องรามเกีย รติ์ ซึ่ง มีมนุษ ย์ยักษ์และลิ ง
พวกผู้เล่นก็ต้องหัดท่าทางต่างกัน เป็นมนุษย์บ้าง เป็นยักษ์บ้าง เป็นลิงบ้าง

๔๓
ต้นตํา ราเดิ มของโขน พวกพราหมณ์ก็ พามาจากอิ นเดี ยเหมื อนกั บ ตํา ราระบํ า และละคร
แต่ตําราเดิมทีเดียวจะอย่างไรหาปรากฏชัด ไม่ไ ด้แต่สันนิษ ฐานตามเค้า เงื่อนที่ปรากฏอยู่ใ นลักษณะ
พระราชพิ ธีอิ นทราภิเ ษก ซึ่ง ว่า ให้ ตํา รวจเลกแต่ง เป็ นยั กษ์ มหาดเล็ก แต่ง เป็ นเทวดาและวานร
เล่น ชัก นาคดึ กดํ า บรรพ์ ดั งนี้ เข้า ใจว่ า โขนชั้น เดิม เห็ นจะเล่ น ทํา นองเดี ยวกับ “แสดงตํ า นาน”
ที่เราเล่นกันชั้นหลังนี้ไม่ได้ฟูอนรํา ต่อนานมาเมื่อเล่นโขนกลายเป็นเครื่องมหรสพอย่า ง ๑ จึง ได้ใ ช้
ฟูอนรํา พวกที่เป็นมนุษย์รําตามแบบตําราที่กล่าวมาแล้ว พวกที่เป็นยักษ์และเป็นลิงมีแบบหัด ท่า ยักษ์
และท่าลิงไปต่างหาก แต่แบบนั้นนอกจากที่ทรงจําฝึกหัดกันสืบๆ มา หาปรากฏว่า มีตํา ราเหลืออยู่ไ ม่
แบบฝึกหัดกันมานั้น กําหนดแต่ว่ามีท่าอันเป็นมูลในฝุา ยยักษ์ ๖ ท่า ฝุา ยลิง ๖ ท่า ใช้ท่า ที่เป็นมูลนี้
ประสมกันเป็นเพลงรํา และใช้บทต่อไป (ดํารงราชานุภาพ, ๒๕๕๖: ๑๘๑)
กําเนิดโขน กําเนิดของการแสดงโขนนั้น สันนิษฐานว่า มาจากการแสดงหนังใหญ่ การละเล่น
กระบี่กระบอง และการเล่นชักนาคดึกดําบรรพ์
๒.๒.๑ หนังใหญ่
มหรสพของไทยเก่าแก่ ซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายในสมัยโบราณ คือการแสดงที่เรียกว่า
“หนัง ” ต่อมาเรี ยกว่า “หนังใหญ่ ” เพราะภายหลัง ได้มีการแสดง “หนัง ” แต่ตั วเล็กกว่า เกิด ขึ้ น
เรียกกันโดยทั่วไปว่า “หนังตะลุง”
หลักฐานที่ แสดงว่า หนัง ใหญ่ เป็น มหรสพชั้ นสูง อย่า งหนึ่ ง ที่จ ะขาดเสี ยมิไ ด้ใ นงานสํา คั ญ
ดังปรากฏในคําพากย์ว่า
“อยุธยาถาวรเปรมปรีดิ์
ทุกข์ภัยไม่มี
สนุกนิแม้นเมืองสวรรค์
เครื่องเล่นโขนละครหุ่นประชัน
เชิดชูกลางวัน
ด้วยเครื่องวิจิตรแต่งกาย
ราตรีรัศมีเพลิงพราย
หนังงามลวดลาย
กระหนกกระหนาบภาพหาญ
เป็นที่ประชาชนชื่นบาน
ทอดทัศนาการ
สําราญสํารวลปรีดา”
(อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๓๑:๓๒)
ลักษณะตัวหนังใหญ่
ทําด้วยหนังควายหรือหนัง วัว ขึง ให้ตึง จนเป็นรูปแผ่นใหญ่ แล้วจึง ฉลุสลักเป็นรูป
ตัวแสดงตามแบบลวดลายไทยอย่า งงดงาม ถ้า เป็นหนัง ที่ใ ช้แสดงในเวลากลางวัน จะต้องระบายสี
อย่างวิจิตรบรรจง สอดสีสลับกันตามแบบของการวาดภาพไทย ถ้า เป็นตอนกลางคืนหนัง ที่ใ ช้ไ ม่ต้อง
พิถีพิถันเรื่องสีนัก เมื่อฉลุลวดลายแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ทาบประกบตัวหนัง มีด้ามสําหรับจับเชิด ๒ อัน ถ้าเป็น

๔๔
หนังเล็กๆ ก็ใช้ไม้ถือเชิดเพียงอันเดียว ปลายไม้เสมอตัวหนังด้า นบน โคนไม้ยาวเลยตัวหนัง ประมาณ
๕๐ ซม. ตัวหนังใหญ่ แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ ๖ ชนิดคือ
๒.๒.๑.๑ หนังเฝ้า บางทีเรียก หนังไหว้ เพราะเป็นหนัง พนมมือในลักษณะเข้า เฝูา
หน้า เสี้ ยวเป็ นภาพหนัง เดี่ ยว ถ้ า ถื ออาวุธ ก็พ นมมือ ถือ ให้ ปลายอาวุ ธสวนรัก แร้ม าทางเบื้ องหลั ง
สูงประมาณ ๑ เมตร

ภาพที่ ๒.๑ หนังเฝูา
ที่มา: วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี, ๒๕๕๗.
๒.๒.๑.๒ หนั ง คเนจร บางที เรี ยก หนั ง เดิน เพราะเป็ นหนั ง ท่ า เดิน หน้า เสี้ ย ว
เป็นภาพ หนังเดี่ยว ตัวพระ นาง และยัง เป็นหนัง ท่า เดิ น ธรรมดา ถ้า เป็นลิง มักสลักเป็นท่า หย่อง
สูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร

ภาพที่ ๒.๒ หนังคเนจร
ที่มา: เกริ่น ศิลปะเพ็ชร. ๒๕๒๖, ๖๐–๖๑.
๒.๒.๑.๓ หนังง่า เป็นภาพหนัง เดี่ยว หน้า เสี้ยว ท่า เหาะ คือ ยกขาข้า งหนึ่ง คล้า ย
ท่าละคร หนังง่านี้แยกเป็น หนังโก่ง หนังแผลง ได้อีก ซึ่งหมายถึงทําท่าแผลงศรหรือโก่งศร หนัง ง่า คือ
ทําท่าเงื้อง่าอาวุธ สูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร

๔๕

ภาพที่ ๒.๓ หนังแผลงหรือหนังง่า
ที่มา: วัดสว่างอารมณ์ สิงห์บุรี, ๒๕๕๗.
๒.๒.๑.๔ หนังเมือง เป็นหนังที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งภาพอาจจะมีภาพเดี่ยวหรือหลายตัว
ที่สําคัญคือ ในภาพหนังนี้จะต้องมีเมืองประกอบด้วย คือ ปราสาทราชวัง อาคารสถานที่ใ ดๆ โดยมี
ตัวหนังในเรื่องนั่ง เช่น ตอนทศกัณฐ์นั่ง เมือง อินทรชิต ถูกศรกํา ลัง ดื่มน้ํา นมจากนางมณโฑ เป็นต้น
ถ้าเป็นฝุายพระราม เรียกหนังพลับพลา ยังแยกเรียกเป็น หนัง ปราสาทพูด หนัง ปราสาทโดม ได้อีก
หนังเมืองมีขนาดสูงประมาณ ๒ เมตร

ภาพที่ ๒.๔ หนังเมือง
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗: ๗๘.
๒.๒.๑.๕ หนังจับ ต้องเป็นหนังที่มีภาพตัวละคร ๒ ตัวขึ้นไป ท่า ทางในภาพจะต้อง
เป็นท่ารบกัน หรือจับกัน ในท่าพลิกแพลงต่าง ๆ เช่น ภาพหนุมานรบกับไมยราพ หรือลิงขาวกับลิง ดํา
รบกัน เป็นต้น

๔๖

ภาพที่ ๒.๕ หนังจับ ลิงขาวจับลิงดํา
ที่มา: วัดสว่างอารมณ์ สิงห์บุรี, ๒๕๕๗.
๒.๒.๑.๖ หนังเบ็ดเตล็ด คือ หนังที่มีภาพในตัวเรื่อง เป็นท่ า พิเศษ ซึ่ง จะจัด เข้า ชุด
กับหนังต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วไม่ได้ เช่น หนังภาพลิงขาวลิงดําเดินอกแอ่นมา จะจัด ว่า เป็นหนัง จับก็
ไม่ได้ เพราะเป็นท่าเดิน จะจัดเป็นหนังคเนจรก็ไม่ได เพราะจะต้องเป็นภาพเดี่ยว หน้า เสี้ยว จึง เรียก
หนัง นี้ ว่า “เตี ยว” (หมายถึงมั ด ) หรือ หนัง จํา พวกจํ า อวด หนัง ฉากหนี ฉากไล่ ลากชายหนัง รถ
ส่วนหนังจําพวก “สุมพล” คือ มีไพร่พลในกองทัพ ทั้งยักษ์หรือลิง ก็เรียกว่า “หนังเขน”

ภาพที่ ๒.๖ หนังเบ็ดเตล็ด
ที่มา: วัดสว่างอารมณ์ สิงห์บุรี, ๒๕๕๗.

๔๗
การแสดงหนังใหญ่ จะต้องประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้
สถานที่แสดง ตัวโรงไม่ต้ องปลูกพื้ นยกเวทีมาจากดิน เหมื อนการแสดงอื่นๆ เพราะ
หนังใหญ่แสดงกับพื้นดินได้สะดวก แต่สถานที่จะต้องกว้างเพื่อขึงจอยาวประมาณ ๑๖ เมตร สูง ๖ เมตร
ทาบริมด้วยผ้าสีแดงรอบทั้งสี่ด้าน ปักเสาสูงสี่ด้านเรียงกันกะระยะห่างให้พอดีกับจอ ชายล่างของจอสูง
กว่าพื้นดินประมาณ ๑ เมตร ห้อยผ้าดอกหรือผ้าสีต่อจากจอลงมาจรดพื้นดินยาวตลอดเต็มจอ ปล่อย
ชายล่างให้เดินลอดเข้าออกได้ บนปลายเสาปักด้วยธงหรือหางนกยูงดังมีคําพากย์ที่ว่า
“ตัดไม้มาสี่ลํา ปักทําขึ้นเป็นจอ
สี่มุมแดงยอ
กลางก็ดาดด้วยผ้าขาว”
ทางหลังโรง ใช้เสื่อลําแพนหรือเสื่อใบสาคู กั้นเป็นวงออกไปจากเสาต้นริมปลายจอ
มาบรรจบกับริมเสาอีกข้างหนึ่ง เป็นรูปครึ่งวงกลม ทางด้านหลัง ตรงกลางปักเสาโน้มเอนไปรั้ง กับจอ
สองต้น ขึงผ้าหรือเสื่อลําแพนสูงขึ้นสําหรับช่วยสาดแสงไฟ เรียกว่า “บังเพลิง” ภายในวงล้อมหลัง จอ
นี้ เป็นที่พักตัวแสดงและเก็บตัวหนัง ที่ต้องล้อมเขตไว้ก็เพื่อ
- เป็นที่พักของผู้ที่เชิดหนัง เพื่อสะดวกในการแสดง
- เก็บหนังและจัดหนังให้ถูกต้องตามลําดับการแสดง
- ต้องการความเป็นสัดส่วน มิให้คนภายนอกมาเกะกะ เพราะความอยากรู้อยากเห็น
ผิดกาลเทศะ
ตรงกลางระหว่า งบัง เพลิง กั บจอหนัง ปลูก ร้า นเล็ก ๆ ๒ ร้า น สูง จากพื้นดิ นราว
๑ เมตร ห่างกันพอสมควร บนร้านปูด้วยสังกะสีสําหรับกองไต้ จุด ไฟให้ลุกเป็นแสงสว่า งสํา หรับที่จ ะ
ส่องตัวหนัง ร้า นนี้เรียกว่า “ร้า นเพลิง ” กล่า วกั นว่า หนัง ที่ใ ส่ไ ฟด้วยไต้นี้ไ ม่ง ดงามเท่า ใส่ไ ฟด้ว ย
กะลามะพร้าว การใช้ไฟส่องตัวหนังต่อมาได้วิวัฒนาการคือ ใช้ตะเกียงแมงดาแทนไต้ แต่ค วามงดงาม
ของแสงไฟฟูาสู้ไต้หรือตะเกียงแมงดาไม่ได้
ตัวหนัง นอกจากจะมี ๖ ประเภท ดั ง ได้ กล่า วไปแล้ ว ภาพของหนัง เป็นภาพที่
เรียกว่า “ภาพตาย” เพราะฉะนั้นเมื่อจะแสดง คนจัดหนังเรียกว่า “คนทอดหนัง” มีค วามสํา คัญ มาก
จะต้องเป็นผู้ที่รู้เรื่ องราวของตอนของเรื่องที่จ ะแสดงได้เป็นอย่า งดี ถ้า จัด หนัง ไม่ถูกต้องจะทํา ให้
การแสดงขลุกขลัก เพราะภาพหนังแต่ละภาพจะใช้ทดแทนกันไม่ได้ คนจัดหนังจะต้องทราบว่าจะต้อง
ใช้ภาพไหน กี่ ค รั้ง ภาพไหนออกก่อนและออกหลัง จัด แยกตัวหนัง ออกเป็นพวกๆ เช่น พวกยัก ษ์
พระ นาง ลิง และเบ็ดเตล็ด และยังจะต้องจัด เป็นประเภทไว้ด้วยว่า เป็นหนัง ง่า หนัง เมือ ง เป็นต้น
คนทอดหนังจะจัดซ้อนไปเรียงกันไว้ เพื่อให้คนเชิดหนังหยิบออกไปแสดงได้ทันทีและไม่ผิดพลาด
คนเชิดหนัง แต่งตัวด้วยผ้าโจงกระเบน ใส่เสื้อแขนกระบอก มีผ้า คาดพุง สวมหมวก
หูกระต่า ย คนเชิด หนังจะต้องใช้ท่า ทางแสดงด้ วยลํา ตัวและขา ส่วนมือทั้ง สองจับไม้ทาบตัวหนั ง
เอนไปเอนมาหรือไหวสั่นบ้าง ตามลีลาและอารมณ์ของเรื่อง ลําตัวกับขาจะต้องทํา ท่า ทางและเต้นไป
ตามจังหวะเพลง และบทบาทของตัวแสดง บทพระ ยักษ์ นาง ลิง คนเชิดต้องสามารถเต้นตามจัง หวะ
เพลง และบทบาทของตั วแสดง บทพระ ยัก ษ์ นาง ลิ ง คนเชิ ด ต้ องสามารถเต้ นตามเพลงและ

๔๘
หน้าพาทย์ และใช้บทตามคําพากย์ และเจรจา ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ยากที่จะแสดงความรู้สึกออกให้เห็น
ชัดเจน หลักเกณฑ์สําคัญในการเชิดหนัง คือ
- คนเชิดจะต้องหันหน้าไปทางเดียวกับตัวหนังที่กําลัง เชิดอยู่
- สามารถกลับ ตัวหนั ง ได้ โดยมิใ ห้ตั วหนั ง กระทบจอ และกลับไปกลับ มาอย่า งดี
มีความสัมพันธ์กลมกลืนกับท่าเต้น
- เชิดหนังได้ชิดจอ และพยายามให้ลวดลายปรากฏบนจออย่างมีศิลปะ
คนพากย์ เจรจา และตลก คนพากย์ เจรจาอย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี ๒ คน เป็ น ผู้ ที่ มี
ความชํานาญต่อเรื่องราวที่แสดง จดจํา บทพากย์อันเป็นบทพากย์บัง คับได้แม่นยํา เช่น “บทพากย์
สามตระไหว้ค รู ” การดํา เนินเรื่องอยู่ที่ค นพากย์เจรจาทั้ ง สิ้น (ถือ ได้ว่า เป็น หัวใจของการแสดง)
นอกจากนี้ยังต้องรู้จักปูพื้นให้ช่องทางที่พวกตลกจะสอดแทรกเพื่อมีโอกาสทําความขบขันแก่คนดูด้วย
ส่วนตลกนั้ นถือ ไต้ส่อ งหน้ า ตัว เอง และพวกตลกด้ วยกั น บางทีก็ ถือหนัง ตั วตลก
ออกมาด้วย ตลกโบราณมีตลกสองแง่สองง่ามอยู่บ้าง แต่ก็ต้องระลึกถึง แนวทางอันเป็นแบบแผนและ
เนื้อเรื่อง จะออกนอกกรอบประเพณีหาได้ไม่
เรื่องที่สาหรับแสดง มีการแสดงเรื่องสั้น ๆ เป็นการเบิกโรงก่อน เรื่องที่แสดงคือ
๑. บ้องต้นแทงเสือ
๒. หัวล้านชนกัน
๓. ขวาแทงหอก
๔. จับลิงหัวค่ํา
จบจากการเล่นเรื่องเบิกโรงแล้ว ก็เล่นเรื่องใหญ่ มีรามเกียรติ์ (จับเล่นเฉพาะตอนใด
ตอนหนึ่ง) ในสมัยโบราณนิยมเล่นเรื่องอื่นๆ ด้วย เช่น สมุ ทรโฆษคํา ฉันท์ อนิรุทธ์คํา ฉันท์ และนิ ยม
เล่นเรื่องภารตยุทธ
เครื่องดนตรี ใช้ทั้งปี่พาทย์ เครื่องห้า เครื่องคู่ และเครื่องใหญ่ ทั้ง นี้แล้วแต่ฐ านะ
ของงาน แต่เครื่องดนตรีที่จ ะขาดไม่ไ ด้คือ ปี่กลาง กลองดิ่ง ๒ ลูก และโกร่ง (เป็นไม้ไ ผ่ทั้ง ลํา ยาว
ประมาณ ๒-๓ เมตร ใช้คนตีหลายคน เป็นเครื่องประกอบจังหวะสําคัญทิ้งไว้หลังจอ ให้ค ณะเชิด หนัง
เป็นผู้ตี) วงปี่พาทย์ตั้งกึ่งกลางของจอหนัง หันหน้าวงเข้าหาจอ ห่างจากจอออกประมาณ ๔ เมตร
วิธีการแสดง เล่นได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
- ถ้าเป็นกลางวัน ไม่มีพิธีการมาก การแสดงมีแต่เรื่ องการจับระบํา ชุด สวยๆ มีชุด
รามสูร เมขลา ประกอบร้องเพลง พระทองเบ้า หลุด บะหลิ่ม และสระบุหร่ง คือระบํา สี่บทนั่นเอง
ซึ่งเป็นการแสดงเลียนแบบละครมาแสดงเป็นตัวหนังเท่านั้น
- ถ้าเป็นกลางคืน จะต้องเริ่มด้วยพิธีเบิกหน้าพระ การแสดงชุดเบิกโรงและจับเรื่อง

๔๙
พิธีเบิกหน้าพระ จะเริ่มต้นพิธีดังนี้ คือ
๑. ครู (ผู้เป็นเจ้าของคณะ) จะนํา “หนังเจ้า” คือ หนังฤาษี (ถ้าใช้หนังเสือทํา จึง จะ
นับว่าขลังดี) พระอิศวร และพระนารายณ์ (ทั้ง หนัง พระอิศ วรและพระนารายณ์ จะเป็นลักษณะ
หนังแผลง เพราะเป็นท่าแผลงศร “เรียกพระแผลง”) ออกมาปักไว้ที่จอด้านหน้า เอาหนังฤาษีไว้กลาง

ภาพที่ ๒.๗ หนังเจ้า พระอิศวร พระฤาษี พระนารายณ์
ที่มา: วัดสว่างอารมณ์ สิงห์บุรี, ๒๕๕๗.
๒. ครูขอเงินกํานัลจากเจ้าภาพ กับเทียนขี้ผึ้งอีก ๓ เล่ม
๓. ครูจุดเทียนเล่มหนึ่งไปให้วงปี่พาทย์ ติดไว้ที่ตะโพน
๔. ปีพ่ าทย์เริ่มโหมโรงเหมือนโรงเย็น ถึงเพลงเสมอก็หยุดบรรเลง
๕. ครูกล่าวคํานมัสการตามวิธี จุดเทียนอีก ๒ เล่ม ปักติดตรงปลายไม้ค าบหนัง หน้า
หนังรูปพระอิศวรและพระนารายณ์ ซึ่งอยู่ปลายศรพอดี พวกแสดงหนังในโรงโห่ขึ้น ๓ ครั้ง
๖. ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเชิด ครูนําหนังฤาษีเก็บเข้า โรง คนเชิด หนัง สองคนออกมา
จับหนังเทพเจ้าทั้งสองเชิดออกมาพ้นจอ ทําท่าทางพอสมควรจึงนําหนังเข้ามาทาบแล้วให้ปี่พาทย์หยุด
๗. คนพากย์เริ่มพากย์ ๓ ตระ ด้วยคําว่า
“ข้าไหว้พระเสร็จเรืองฤทธา
ทศรถมหา
เป็นเจ้าสําหรับพระธรณี”
........ไปจนถึงคําว่า.......
“เบื้องซ้ายข้าจะไหว้ทศกัณฐ์
เบื้องขวาอภิวันท์
สมเด็จพระรามจักรี”
จบทวยที่ ๑ คนพากย์บอกหน้าพาทย์ว่า “ทวย”
๘. ปี่พาทย์ทําเพลงเชิด คนเชิดนําพระแผลงคู่ออกมาเชิด อีก แล้วก็เอาเข้า ทาบกับ
ปี่พาทย์หยุด คนพากย์ก็จะพากย์ทวยที่ ๒ วิธีการเหมือนกับคราวแรก จนกระทั่ง ขึ้นการพากย์ทวยที่
๓ ก่อนจบทวยที่ ๓ จะพากย์ว่า

๕๐
“เร่งเร็วเถิดนายใต้
เอาเพลิงใส่เข้าหนหลัง
ส่องแสงอย่าให้บัง
จะเล่นให้ท่านทั้งหลายดู”
คนพากย์บอก “ทวย” อีกครั้ง เป็นอันจบการพากย์ ๓ ตระ
๙. ปี่พาทย์ทําเพลงเชิด คนคุมร้านเพลิงโหมไฟให้ลุกขึ้น คนเชิด เชิด หนัง พระแผลง
ออกรบกัน พอหมดกระบวนก็เข้าโรง หมดตอนที่เรียกว่า “เบิกหน้าพระ”
การแสดงชุดเบิกโรง ชุดเบิกโรงที่นิยมเล่น คือชุด “จับลิงหัวค่ํา” เนื้อเรื่องของตอนนี้
ก็มีอยู่ว่า มีลิง ๒ ตัว คือ ลิงขาวกับลิงดํา ลิงดํามีนิสัยกักขฬะเลวทราม ชอบก่อเรื่องวุ่นวาย ลิง ขาวผู้มี
นิสัยดีพยายามตักเตือนสั่งสอน ลิงดํากลับถือดี จนถึง เกิด วิวาทกัน ลิง ขาวจับลิง ดํา มัด และพาตัวไป
เพื่อจะฆ่า บังเอิญพระฤาษีมาพบเข้า จึง ขอชีวิต ลิง ดํา ไว้ แล้วกล่า วสั่ง สอนจนลิง ดํา กลับตัวเป็ นคนดี
คนเชิดจะเชิดภาพลิงขาวและลิงดํา (หนังง่า) ออกมารบกัน เมื่อรบพอสมควร นํา หนัง ทั้ง สองประกบ
แฝงเข้า โรง แล้วเชิด หนังจับออกมา แสดงลีลาพอสมควรก็เข้า โรงเรียกว่า หมดจับ ๑ คนเชิด นํา
หนังง่าออกสลับกันดังนี้ จนถึงจับ ๓ คนเปุาปี่จะต้องเปุาปี่ให้ใกล้เคียงเสียงพูดว่า “จับให้ติดตีให้ตาย”
มากที่สุด การตีกลองตอนนี้ถ้าเป็นหนังเดี่ยวหรือหนัง ง่า ตีกลองติ๋ง ถ้า หนัง จับออกตีกลองทัด จนถึง
ที่สุดของการรบ คือ ลิงดําถูกลิงขาวมัด ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเตียวจนฤาษีออก จึงเปลี่ยนเป็นรัวกลอง
อย่างเดียว (ดนตรีอื่นหยุดหมด) เข้ากับการร้อง “โย้พ่อแกงฯลฯ” หรือ “เท้งเต้งเอย...ฯลฯ” ของพวก
ชาวหนัง ครบ ๓ ลาจึงหยุดจับ ตัวฤาษีจ ะมีบทตลกๆ ให้ปี่พาทย์รับสักเพลง จึง ดํา เนินการซักถาม
การที่ลิงดําถูกลิงขาวจับมา
การแสดงชุดเบิกโรงจบด้วยการเชิดเข้าโรงของตัวหนังทั้ง ๓ โดยหน้าพาทย์เพลงเชิด
แล้วต่อด้วยการดําเนินเรื่องใหญ่ที่จัดเตรียมกันแสดงไว้ตลอดคืน
การแสดงหนังใหญ่ อยู่ที่การเชิด หนัง ใช้ลีลาตามบทพากย์เจรจา และเต้นไปตาม
จังหวะของดนตรี ปี่พาทย์ที่บรรเลง การแสดงโขนได้รับวิธีการแสดงจากหนัง ใหญ่ ทั้ง ทางตรงและ
ทางอ้อม ดังนี้
๑. ท่าทางของการเล่นโขน มีวิวัฒนาการมาจากท่าเต้นของคนเชิดหนัง
๒. คําพากย์และเจรจาของหนังใหญ่ มีลักษณะเดียวกับที่โขนใช้อยู่ทั่วไป
๓. หน้าพาทย์ เพลง ดนตรีต่า ง ๆ ที่มีอยู่ใ นการแสดงหนัง ใหญ่ ได้ถูกนํา มาใช้ใ น
การเล่นโขน เช่น เพลงเชิดนอก ใช้บรรเลงด้วยปี่ ใช้ประกอบกิริยาหลบหนีและไล่ติดตามระหว่า งนาง
สุพรรณมัจฉาและหนุมาน และศัพท์โขนที่เรียกว่า “สามจับ” ก็เรียกตามหนังใหญ่
๔. โกร่งเป็นเครื่องดนตรีสําคัญที่ใช้กับการแสดงหนังใหญ่ ก็นํามาใช้กับการแสดงโขน
๕. การแสดงโขนหน้า จอ ก็มีลักษณะแบบเดียวกับจอของการแสดงหนัง ใหญ่ แต่
การแสดงโขนหน้าจอยกพื้นเวที
๖. การนํา ตัว โขนและระบํ า เป็นชุด แทรกระหว่า งการแสดงหนัง ทํา ให้ค นดูชอบ
เพราะมีชีวิตชีวา “การแสดงหนังจับระบําหน้าจอ” จึง มีบทบาทอย่า งมาก และในที่สุด ก็เข้า มาแทน
การแสดงหนังใหญ่ กลายเป็นโขนหน้าจอไปในที่สุด

๕๑
๗. ที่เรียกการแสดงโขนว่า “ชุด” แทนคําว่า “ตอน” เช่น การแสดงโขนชุด หนุมาน
อาสา ชุดศึกวิรุญจําบัง เป็นต้น ก็เป็นการเรียกตามแบบหนังใหญ่ตามที่ได้จัดตัวหนังไว้แต่ละชุด
๒.๒.๒ กระบี่กระบอง
ธนิต อยู่โพธิ์ (๒๕๑๑: ๓-๕) ได้กล่าวถึงการเล่นกระบี่กระบองของไทยไว้ว่า คนไทยแต่โบราณ
ก็เช่นเดียวกับชนชาติอื่นทั้งหลาย คือจําเป็นต้องฝึกหัดวิชาการใช้อาวุธคู่มือ เพื่อต่อสู้ข้า ศึก ศัต รู และ
ปูองกันตัว อาวุธที่ใ ช้เป็นคู่มือในการต่อสู้ก็มีหลายชนิด มีทั้ง อาวุธยาวและอาวุธสั้น เช่น กระบอง
ไม้พลอง ดาบ กระบี่ ทวน หอก และง้าว เป็นต้น เครื่องรับเครื่องปูองกันกํา บัง ตัวก็มีหลายชนิด เช่น
โล่ เขน ดั้ง เป็ นต้น ศิล ปะแห่งการใช้อาวุธคู่ มือและเครื่อ งปูอ งกัน กํา บั ง ตัว เหล่ า นี้ เป็น คํา เรีย ก
เป็นคํารวมที่เป็นที่หมายรู้กันว่า “วิชากระบี่กระบอง” เป็นวิชาที่ ต้องฝึกหัด เพื่อให้ใ ช้ไ ด้ค ล่องแคล่ว
ชํานิชํานาญจนเกิดเป็นศิลปะ โดยเฉพาะนักรบต้องฝึกหัดใช้ชํานาญ ในการใช้ทั้งบนพื้นดินและอยู่บน
พาหนะ จึงปรากฏมีวีรบุรุษของไทยผู้มีชื่อเสียงอยู่ในประวัติศาสตร์ของชาติ ล้วนแต่เป็นผู้ชํา นาญใน
การใช้อาวุธเหล่า นั้นเป็นอย่า งดียิ่ ง เช่น กล่า วถึง พ่อขุนรามคํา แหงมหาราชพระองค์หนึ่ง ของไทย
เมื่อครั้งเป็นสมเด็จ พระเจ้า ลูกยาเธอในรัชกาลของสมเด็ จ พระราชบิด าคือ พ่อขุนศรีอินทราทิต ย์
(พ.ศ. ๑๘๐๐-๑๘๒๐) ได้ชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด และสมเด็จ พระนเรศวรซึ่ง เป็นมหาราช
อีกพระองค์หนึ่งของไทย เมื่อทําสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา ทายาทแห่ง ราชบัลลัง ก์พม่า
ก็ทรงใช้พระแสงของ้า วจ้วงฟันพระมหาอุปราชาถึง ทิวงคตกลางสมรภูมิ เมื่อ พ.ศ. ๒๑๘๕ เพราะ
ปรากฏตามพระราชพงศาวดารว่า สมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรถ ราชอนุชา ทรงชํา นิ
ชํานาญในการใช้อาวุธคู่พระหัตถ์เหล่านี้ได้คล่องแคล่วว่องไวเป็นอย่างดียิ่ง ทั้ง นี้ย่อมแสดงว่า ชาวไทย
ได้ฝึกหั ด มาแต่ โบราณ จนมี แบบแผนแห่ง การใช้ อาวุธเหล่า นั้ นแต่ละอย่า งแต่ละชนิด เรี ย กกันว่ า
“เพลงกระบี”่ และเรียกกระบวนการรบกันว่าเท่านั้นเท่านี้เพลง ในการฝึกหัด ศิลปะแห่ง การใช้อาวุธ
เหล่านั้นมีศิลปะที่กําหนดเป็นแบบฉบับไว้เป็นตอน เช่น ตอนแสดงจู่ฟันศัต รู ตอนต่อสู้ทํา ร้า ยศัต รู
ตอนสังหารศัตรู ตอนเย้ยศัตรู และอาจมีตอนอื่นๆ อีก ด้วยเหตุนี้ เพลงอาวุธที่กําหนดไว้แต่ก่อนจึง จะ
ระบุไว้เป็นเพลงรํา เพลงรบ เพลงกราย และเพลงสกัด อะไรเหล่า นี้เป็นต้น และกํา หนดให้มีปี่กลอง
เปุาและตีเข้าประกอบให้เป็นจังหวะในการฝึกหัดด้วย ผู้ควบคุมฝึกหัดการใช้อาวุธเหล่านี้ ทางราชการ
ในครั้งโบราณก็เป็นเจ้ากรมกองจะมีนามบรรดาศักดิ์ ว่า “ราชมนู ” ตามปรากฏในกฎหมายศักดิ น า
และบุค คลผู้ดํา รงตํา แหน่งนี้ ทางราชการอาจเลือกเอาผู้ที่รอบรู้และมีฝีมือให้เป็นผู้ดํา รงตํา แหน่ง
ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า พระราชมนูผู้หนึ่ง เป็นทหารเอก ผู้มีฝีมือยอดเยี่ยมของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช นอกจากจะได้ควบคุมฝึกหัดการใช้อาวุธกันไว้เป็นศิลปะประจํา ตัว และปรากฏ
ว่าในสมัยโบราณนิยมเล่นกระบี่กระบอง เป็นการแสดงประกวดฝีมือกันอยู่เนืองๆ จนถึงกับนําไปแสดง
เป็นมหรสพ เพื่อความบันเทิงของประชาชนในงานเทศกาลต่างๆ ทั้งในงานหลวงและงานราษฎร์ เช่น
กล่าวถึงไว้ในกฎมณเฑียรบาลว่า มี “รําตาซ้ายขวา” ในพระราชพิธีต่างๆ มีงานพิธีสนามใหญ่ เป็นต้น
และในบทละครเรื่องอิเหนา (ฉบับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑) ก็มีกล่า วไว้เมื่อท้า วหมันหยาจัด งาน
พระศพเสร็จแล้ว ทรงสบายพระองค์จึงตรัสสั่งอิเหนาว่า

๕๒
“จะรําเล่นให้เป็นสถาพร
ถวายกรเทวดาในสถาน
เจ้าจัดกิดาหยันอันชํานาญ
กับทหารชาวมลายู
ให้รําไล่ง้าวทวนตรี
ตามกริชกระบี่เป็นคู่คู่
แต่ล้วนเจนจัดสัดทัดครู
จะได้ดูสําราญบานใจ”
ผู้แสดงมีฝีมือกระบี่กระบองอวดดังกล่าวนี้ บางทีในครั้งโบราณจะเรียกกันว่า พวก “นักคุณ ”
และแสดงร่วมกันไปในการแสดงมหรสพอื่นๆ เช่น มีกล่าวถึงไว้ในหนังสือไตรภูมิพระร่วงว่า “เสียงหมู่
ทับคุณ จุนสนไปเดียรดาษ พื้นฆ้อง กลอง แตรสัง ข์ ระฆัง กัง สดาล มโหรทึกกึกกึ้ง ทํา นุทดี ” และ
กล่าวไว้ดังในโคลงนิราศหริภุญชัยว่า มีเล่นในงานเทศกาลไว้พระมหาธาตุนครลําพูนด้วย ดังนี้
“นักคุณแดนคู่ต้อง
สละไพย
ไพโอษฐ์สลายสลับไล่
ดอกสร้อย
บางดูบางบทไป
แบบรํา รักเอย
เฉลยเย้ยหน้าช้อย
ชอบด้วยโดยรํา”
ลักษณะอาวุธที่ใช้ในการเล่นกระบี่กระบอง มาตั้ง แต่โบราณจนถึง ปัจ จุบัน แบ่ง ออกได้เป็น
๒ ประเภท คือ ประเภทที่เป็นอาวุธที่ใช้ต่อสู้ และประเภทที่ใช้เป็นเครื่องปูองกัน
กระบี่ หมายถึง การแยกมาเรียกอาวุธสั้น ดาล โล่ ดั้ง เขน ไม้ศอกลั้น มีดสั้น พระขรรค์ เคียว
ขวาน ตรี สามง่ามสั้น สีโหล่
กระบอง - อาวุธยาว พลอง กระบอง ง้าวทุกชนิด โตมร ทวน หอก
ตัวอย่างการใช้อาวุธยาว

ภาพที่ ๒.๘ ท่าลับหอก
ภาพที่ ๒.๙ ท่าขัดหลังบังเงา
ภาพที่ ๒.๑๐ ท่าเชิญพาน
ที่มา: ทนงศักดิ์ เมษะมาน, ๒๕๕๗. ที่มา: ทนงศักดิ์ เมษะมาน, ๒๕๕๗. ที่มา: ทนงศักดิ์ เมษะมาน, ๒๕๕๗.

๕๓
ตัวอย่างการใช้อาวุธสั้น

ภาพที่ ๒.๑๑ ท่าพลองไม้ศอก
ภาพที่ ๒.๑๒ ท่าดาบมือเดียว
ภาพที่ ๒.๑๓ ท่าดาบสองมือ
ที่มา: ทนงศักดิ์ เมษะมาน, ๒๕๕๗. ที่มา: ทนงศักดิ์ เมษะมาน, ๒๕๕๗. ที่มา: ทนงศักดิ์ เมษะมาน, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๒.๑๔ การต่อสู้ด้วยพลองไม้ศอกและกระบอง ภาพที่ ๒.๑๕ การต่อสู้ด้วยมือเปล่า
ที่มา: ทนงศักดิ์ เมษะมาน, ๒๕๕๗.
ที่มา: ทนงศักดิ์ เมษะมาน, ๒๕๕๗.
โขนได้ รับแนวคิดในเรื่องของการต่ อสู้ มาจากการเล่นกระบี่กระบองทั้ งชั้ นเชิ งของการต่อสู้
กระบวนการหลบหลี ก หลอกล้อ ยั่วเย้ าคู่ต่อสู้ การกรายอาวุธเข้าหาคู่ต่อสู้ การสืบเท้า เพื่อหลีกหลบ
แล้วนํามาประดิษฐ์เป็นกระบวนท่ารําในการต่อสู้ เช่น ในตอนตรวจพล การใช้ท่ารบระหว่างยักษ์กับลิง
การขึ้นลอยในท่ารบ ซึ่งถื อได้ว่าเป็นศิลปะชั้นสูงของการต่อสู้ใ นการแสดงโขน (ทนงศักดิ์ เมษะมาน,
๒๕๕๗ ธันวาคม ๑๖ สัมภาษณ์)
๒.๒.๓ การเล่นชักนาคดึกดาบรรพ์
การเล่นชักนาคดึกดําบรรพ์ หรือชักนาคดึกดํา บรรพ์ คือการเล่นแสดงตํา นานการกวนน้ํา
อมฤต หรือการกวนเกษียรสมุทร การเล่นดึกดําบรรพ์ที่ปรากฏในกฎมณเฑียรบาลของกรุง ศรีอยุธยา
ซึ่งตราขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พุทธศักราช ๑๙๙๑-๒๐๓๑) การเล่นดึกดํา บรรพ์
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของพระราชพิ ธี อิ น ทราภิ เ ษก ซึ่ ง เป็ น ราชพิ ธี สํ า คั ญ แต่ ไ ม่ ใ ห้ มี ขึ้ น ในทุ ก รั ช กาล
ในพงศาวดารระบุว่า มีการเล่นชักนาคดึกดําบรรพ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ๓ ครั้ง คือในแผ่นดินสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ ๒ แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักพรรดิ และแผ่นดินพระเจ้าปราสาททอง
การเล่นชักนาคดึกดําบรรพ์ มีพรรณนาไว้ในกฎมณเฑียรบาลสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนกล่า วถึง
พระราชพิธีอินทราภิเษกว่า

๕๔
“การพระราชพิ ธีอิ นทราภิเ ษก ตั้ง พระสุ เมรุสู ง เส้น (หนึ่ ง กับ ) ๕ วา ในกลางสนามนั้ น
(ตั้งภูเขา) อิสินธร (และ) ยุคนธร สูงเส้นหนึ่ง (ภูเขา) กรวิก สูง ๑๕ วา เขาไกรลาสสูง ๒๐ วา...นาค
๗ ศีรษะเกี้ยวพระสุเมรุ นอกสนาม...ตํา รวนเลก (แต่ง ) เป็นรูป อสูร ๑๐๐ มหาดเลก (แต่ง ) เป็น
เทพดา ๑๐๐ (และแต่ง) เป็นพาลี สุครีพ มหาชมพูและบริพารพานร (รวม) ๑๐๓ ชักนาคดึกดําบรรพ์
อสูรชักหัว เทพดาชักหาง พานรอยู่ปลายหาง” ครั้นถึงวันที่ ๕ ของพระราชพิธีเป็นวันกํา หนดชักนาค
ดึกดําบรรพ์ “วัน (ที่) ๖ ตั้งน้ําสุรามฤต ๓ ตุ่ม ตั้งช้าง ๓ ศีรษะ ม้าเผือก อุศุภราช ครุทธราช นางดารา
หน้าฉาน ตั้งเครื่องสรรพยุทธ เครื่องช้า ง และเชือกบาศ หอกไชย ตั้ง โตมร ของ้า วชุบน้ํา สุรามฤต
เทพดาผู้ (เล่น) ดึกดําบรรพ์ร้อย (หนึ่งและ) รูปพระอิศ วร พระนารายณ์ พระอินทร์ พระพิศ วกรรม์
ถือเครื่องสํารับตามธรรมเนียม เข้ามาถวายพระพร” (ธนิต อยู่โพธิ์, ๒๕๑๑: ๑๔)
คึกฤทธิ์ ปราโมท (๒๕๒๔: ๔๒) ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า การชักนาคดึกดํา บรรพ์มีอยู่
ครั้งเดียวเพื่อกวนน้ําอมฤต และกระทําที่เกษียรสมุทร โดยที่พระนารายณ์ได้ยกเอาเขาพระสุเมรุมาปัก
ลงกลางเกษียรสมุทร เอานาคพันเข้าโดยรอบ แล้วให้เทวดาชักทางด้านหางของนาค และให้พวกยักษ์
ชักทางด้านหัวนาค การชักนาคกันคนละทีนี้ทําให้เขาพระสุเมรุหมุนไปหมุนมาอยู่กลางเกษียรสมุทร
ทําให้เกิดแรงเหวี่ยงขึ้นเหมือนกับการทํา เนย เพราะเกษียรสมุทรนั้นเองก็คือทะเลน้ํา นมในคติของ
ศาสนาฮินดู เมื่ออาการของการชักนาคเป็นอย่างนี้ ความหมายของคําว่า “ดึกดําบรรพ์” ก็แจ่มชัด ขึ้น
คือ น่าจะแปลว่า “กวนน้ํา” เมื่อเดาความหมายได้รางๆ เช่นนี้แล้ว ก็มีทางที่จะไปหาต้นตอของคํานี้ใน
ภาษาไทย หรือ ในภาษาอื่ นอย่ า งที่ไ ด้กล่ า วมาแล้ว ว่า คํ า ว่า ดึกดํ า บรรพ์ ถ้ า ดูต ามตัว สะกดแล้ ว
ไร้ความหมาย จึงต้องไปดูที่ภาษาอื่นที่มีศัพท์เข้ามาประปนอยู่ในภาษาไทยมากคือภาษาเขมร เมื่อดู
จากภาษาเขมรแล้วก็ทําให้เกิดความเข้าใจว่าคําว่า “ดึก” นั้นน่าจะมาจากคําว่า “ตึกในภาษาเขมรซึ่ง
แปลว่า น้ํา และคําว่า “ดําบรรพ์” นั้นถ้าฟังแต่เสียงก็น่าจะมาจากภาษาเขมรว่า ตะบัล แปลเป็นไทย
ว่า ตํา หรือ กวน การชักนาคที่พันอยู่รอบเขาพระสุเมรุนั้นจะต้องทําให้เขาพระสุเมรุขึ้นๆ ลงๆ อยู่เป็น
ธรรมดา ตรงกับอาการตําหรืออาการตะบัน สรุปรวมแล้วดึกดํา บรรพ์ก็แปลว่า การตะบันน้ํา นั่นเอง
และการตะบันน้ํานมในเกษียรสมุทรนั้นทําให้เกิดน้ําอมฤตขึ้นได้ในที่สุด

ภาพที่ ๒.๑๖ ภาพจําหลักชักนาคในพิธีกวนน้ําอมฤต ภาพที่ ๒.๑๗ การแสดงชักนาคดึกดําบรรพ์ ในงานมรดกโลก
ที่มา: ธนิต อยู่โพธิ์, ๒๕๑๑: ๒๑๓.
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

๕๕

ภาพที่ ๒.๑๘ รูปปั้นชักนาคดึกดําบรรพ์ ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ
ที่มา: เษกศิริ กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้า อยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์เล่า เรื่องกวนน้ํา อมฤตไว้ใ น
หนังสือ “บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์” เป็นเรื่องที่พระวิศ วะเล่า ให้พระรามและพระลักษมณ์ ฟัง ระหว่า ง
การเดินทางไปนครมิถิลา เพื่อไปดูรัตนธนู ณ เมืองมิถิลา
ในตํานานนาฏยศาสตร์ ของภรตมุนี (แสง มนวิทูร, ๒๕๑๑: ๑๐๕) ในตอนที่พระภรตมุนี
ทูลถามพระพรหมว่าจะให้แสดงละครเรื่องอะไร พระพรหมให้แสดง เรื่อง กวนน้ํา อมฤต ดัง ความยก
มากล่าวนี้ อัธยาบทที่ ๔
๑. ครั้น บูชาตามวิธีอ ย่า งนี้แ ล้ว ข้า พเจ้า จึง ทู ลถามพระพรหมว่า ข้า แต่พระองค์ผู้เ จริ ญ
ขอพระองค์โปรดสั่งมาโดยเร็วว่า จะให้ข้าพเจ้าแสดงละครอย่างไร
๒. ครั้ น แล้ว ข้า พเจ้า ถู กพระพรหมผู้ เ ป็ นเจ้ า ใช้ ใ ห้ก วนน้ํ า อมฤต ได้ แ ก่ การทํ า ให้ เ กิ ด
ความอุตสาหะนั้น และทําความปิติยินดีให้แก่เทวดา (หมายความว่าถูกพระพรหมใช้ให้แสดงละคร)”
กวนน้ําอมฤต เป็นเรื่องที่แสดงถึงการนับถือเทวดาและชื่นชมที่มีชัยชนะต่อพวกอสูร เนื้อเรื่อง
มีอยู่ว่า เหล่าเทวดาและพระอินทร์ไ ด้ถูกฤาษีต นหนึ่ง ชื่อฤาษีทุรวาส สาปให้มีพลัง ลดน้อยลง และ
ให้ ต่ อ สู้ กั บ ศั ต รู ก็ ใ ห้ พ่ า ยแพ้ พระอิ น ทร์ และเทวดาทั้ง หลายพากั นไปทู ล ปรึ ก ษาพระนารายณ์
พระนารายณ์ทรงแนะให้ทําพิธีกวนน้ําอมฤต ให้เทวดาทั้งหลายไปทําดีกับพวกอสูร ซึ่ง เป็นศัต รูกันอยู่
ชวนกันมาช่วยกวนน้ําอมฤตโดยออกอุบายว่า เมื่อได้น้ําอมฤตมาแล้วจะแบ่ง น้ํา อมฤตให้ดื่มเพื่อจะได้
เป็นอมตะ
ในการกวนน้ําอมฤตนี้ ให้กวนที่เกษียรสมุทร (ทะเลน้ํา นม) ใช้ภูเขาพระสุเมรุ (บางตํา ราว่า
ภูเขามนทรคิรี) เป็นหลักไม้กวน เอาพญาอนันตนาคราชเป็นเชือกดึง ชักไม้กวน ในพิธีการกวนน้ํา
อมฤตนี้พระนารายณ์ได้ทรงแสดงฤทธีเป็นองค์น ารายณ์สี่กร ทรงตรี คทา จักร สัง ข์ ประทับยื น
บนยอดเขามนทรคีรีคอยปัดเปุาสิ่งที่จะมาเป็นอุปสรรคแก่การกวนน้ํา อมฤต และได้ แบ่ง ภาคอวตาร
เป็นเต่า (กูรมาวตาร) รองรับภู เขาพระสุเมรุ เพราะเกรงว่า เมื่ อกวนเกษียรสมุท รไปเรื่อยจะทะลุ
แล้วน้ําจะไหลไปท่วมโลกมนุษย์

๕๖
กล่าวกันว่าการกวนน้ําอมฤตนี้ ดําเนินไปได้ถึงพันปี ก็บังเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นถึง ๑๔ อย่างคือ
๑. บังเกิดเป็นพระจันทร์มีพระกายและรัศมีสีขาว พระอิศวรทรงรับมาเป็นปิ่นปักผม พระองค์
จึงได้ชื่อว่า “จันทรเศขร” คือผู้ทัดพระจันทร์เป็นปิ่น
๒. บังเกิดเป็นน้ําพิษขึ้นมา (บางตําราว่าเป็นพญานาคเหนื่อยคายพิษออกมา) พระอิศวรเกรง
ว่า พวกยักษ์และเทวดาคิดว่าเป็นน้ําอมฤต เมื่อดื่มกินก็จะตายพระอิศ วรจึง ทรงดื่มเอง ทํา ให้พระศอ
ไหม้เป็นสีดําได้ชื่อว่า “นิลกัณฐ์”
๓. บังเกิดเป็นเพชรเกาสดุภะ ลอยขึ้นมา พระนารายณ์นําไปประดับไว้ที่พระอุระ (อก)
๔. บังเกิดเป็นเทพธิดา คือ พระศรี ประทับพนมมือมาบนดอกบัวขอประทานพรเป็นมเหสี
ของพระนารายณ์ นาม “พระลั ก ษณี ” และยั ง มี ชื่ อ อื่ น ดี ก ว่ า “กาสี ร ามธิ ต นยา” (ธิ ด าแห่ ง
เกษียรสมุทร) “ชลธิชา” (ธิดาผู้เกิดแต่น้ํา)
๕. บังเกิดเป็นนางอัปสรมากมาย ตกเป็นสมบัติกลางของเทวดา
๖. บังเกิดเป็นสุรา หรือ “วารุณี” เทพีแห่งสุรา
๗. บังเกิดเป็นต้นปาริชาติ เป็นต้นไม้ทิพย์ แม้ใ ครได้กลิ่นจะระลึกชาติไ ด้ นํา ไปปลูกไว้บน
สวรรค์ ชั้นดาวดึงส์
๘. บังเกิดช้างเอราวัณ พระอินทร์นําไปเป็นช้างทรง
๙. บังเกิดม้าอุจฉัยศรพ พระอาทิตย์นําไปเทียมรถทรง
๑๐. บังเกิดโคสุรภี หรือ เทมะเธนู เป็นวัวตัวเมีย เหล่าเทวดายกให้กับพระวิสิษฐ์มุนี
๑๑. บังเกิดหริธนู
๑๒. บังเกิดสังข์
๑๓. บังเกิดธันวันตริ หรือแพทย์สวรรค์
๑๔. บังเกิดเป็นน้ําอมฤต โดยมีธันวันตริ (บางตําราว่า “แทตย์”) ทูนหม้อน้ําอมฤตขึ้นมา
ด้วยเกรงว่าเหล่ายักษ์จ ะแย่ง ชิง น้ํา อมฤตไปดื่ม พระนารายณ์จึง แปลงกายเป็นเทวีหน้า ตา
งดงามนามว่า “โมหิณี ” หลอกล่อให้ยักษ์ ต ามพระองค์ ไ ป ฝุา ยอสูรเห็นหญิง งามก็ พากันลืมเรื่อ ง
น้ําอมฤตหลงกลของพระนารายณ์แปลงในทันที เหล่าเทพเห็นสบโอกาสเหมาะจึง แบ่ง กันดื่มน้ํา อมฤต
ในหมู่ยักษาทั้งหลายที่พากันหลงใหลสะคราญโฉมของพระนารายณ์แปลง ยังมียักษ์อยู่ต นหนึ่ง นามว่า
ราหูไม่ห ลงกล ราหูรู้ทัน ในอุบายนี้จึง แปลงกายให้เหมือ นเทวดาแล้วไปแฝงอยู่ ใ นหมู่เทพเพื่อดื่ ม
น้ําอมฤต แต่พระอาทิตย์และพระจันทร์เห็นผิดสังเกตเพราะราหูซึ่ง ถึง แม้แปลงเป็นเทวดาแต่ยัง มีเงา
ทอดลงพื้นจึ งเพ่ง ด้วยทิ พยเนตรก็แ ลเห็น เป็นร่ า งยั กษาแฝงอยู่ เมื่อ แจ้ง ในความจริง เช่นนั้ น แล้ ว
พระอาทิตย์และพระจันทร์จึงบอกพระนารายณ์ ทันใดนั้นพระองค์จึงขว้า งจักรสุทรรศนะไปต้องกาย
ราหูขาดเป็นสองท่อน แต่ด้วยฤทธานุภาพแห่ง น้ํา อมฤตที่ราหูดื่มไปแล้ว ทํา ให้ถึง แม้ร่า งกายถูกตัด
ออกเป็นสองส่วนก็ไม่สิ้นชีพ ราหูเจ็บแค้นที่พระอาทิต ย์และพระจันทร์ จนทํา ให้ก ายขาดสองท่อน
จึงสาบานที่จะจับพระอาทิตย์และพระจันทร์กินเสียหากโคจรมาเจอกัน ฝุายพระจันทร์นั้นโคจรอยู่ใ น
วิมานเบื้องต่ํา จึงมักเจอกับราหูอยู่บ่อยๆ ต่า งกับพระอาทิต ย์ซึ่ง โคจรอยู่สูง จึง ไม่ค่อยพบกับราหูนัก

๕๗
ราหูนั้นมีกายเพียงครึ่งเดียวจึงทํา ให้กลืนพระอาทิต ย์และพระจันทร์ไ ด้เพียงชั่วคราวก็หลุด ออกมา
ด้า นกายท่อนล่า งของราหูนั้นเรียกว่ า พระเกตุ เป็นต้น กํา เนิ ด ของดาวหางและอุกกาบาตทั้ง ปวง
ด้านฝุายอสูรหลังจากที่ตามนางโมหิณีและถูกเหล่านางอัปสรมอมสุราพึ่ง สร่า งจึง พบว่า ฝุา ยเทวดาได้
ดื่มน้ํา อมฤตหมดแล้วก็บังเกิด ความโกรธก็เข้า ต่ อสู้กับเหล่า เทวดาแต่ก็ต้องพ่า ยแท้เพราะเทวดามี
“สุข” คือความกล้าจากน้ํา อมฤตเป็นอมตะ ฉะนั้น ยักษ์จึง ได้ชื่อว่า “อสุร ” คือไม่มีค วามกล้า จาก
น้ําอมฤต ก็คือไม่ได้เป็นอมตะนั่นเอง
จากการเล่น “ชักนาคดึกดําบรรพ์” จากที่ได้เล่าถึงกระบวนการทําพิธีชักนาคดึกดํา บรรพ์นั้น
พิธีการจะต้องประกอบไปด้วยการแต่งกายเป็นพวกอสูร เทวดา วานร สุครีพ พาลี มหาชมภูอีกอย่า ง
ละตัวเข้าขบวนแห่ พร้อมด้วยเครื่องพิธีต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ โขนจึงได้นําเอากระบวนการแต่ง ตัวมาจาก
พวกการเช่นชักนาคดึกดําบรรพ์
คึกฤทธิ์ ปราโมท (๒๕๒๔: ๔๒) ให้ข้อคิด เห็นว่า “การแสดงชักนาคดึกดํา บรรพ์ใ นตอนต้น
ของกรุงศรีอยุธยานั้น น่าจะเป็นการแสดง “โขนโรงใหญ่” เป็นครั้งแรกก็ได้”
๒.๓ พัฒนาการการแสดงโขน
การแสดง “โขน” ว่ าด้ วยการอ้ า งอิ งเอกสารและตํา รา หลักฐานของการแสดงมีมาแต่ ละ
สมัยสุโขทัย แต่ที่ชัดเจนขึ้นจากหลักฐานทางวรรณกรรม สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น เรื่องลิลิตพระลอ
ซึ่ง แต่งขึ้ นในสมัยสมเด็ จ พระนารายณ์ มหาราช ในตอนท้ า ยเรื่ อง กล่า วถึ งงานพระเมรุ ของพระลอ
พระเพื่อน พระแพง มีมหรสพกล่าวถึงการแสดงโขน ว่ า “...ขยายโรงโขนโรงรํา ทําระธา ราวเทียน...”
(กรมศิลปากร, ๒๕๑๔: ๑๖๓) จากจดหมายเหตุของ มองซิเออร์ เดอ ลา ลูแมร์ ได้กล่าวถึงการละเล่นของ
คนไทยอย่างหนึ่งว่า “การเล่นที่เขาเรียกว่า โขน ได้แก่การเต้นออกท่าเข้ากับเสียงซอและเครื่องดนตรีอื่นๆ
ผู้เต้นสวมหน้ากาก และถืออาวุธราวกับว่าจะรบราฆ่ าฟันกันมากกว่าการเต้นคน เต้นทุกๆ คน แม้จะเต้น
ผาดโผนและออกท่าทางอย่างมากมายก็ยังเต้นเรื่อยไปไม่มีพูดเลย หน้ากากที่สวมส่วนมากน่าเกลียด และ
แลเห็นเป็นรูปสัตว์ที่น่าสะพรึงกลัว หรือเป็นจําพวกภูมิผีปีศาจ (อ้างใน ธนิต อยู่โพธิ์, ๒๕๑๑: ๓๔-๓๕)
สมั ยกรุง ศรี อยุ ธยาตอนปลาย ในสมัย สมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หัว บรมโกศ วรรณกรรม เรื่ อ ง
ปุณโณวาทคํา ฉันท์ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับตํา นานรอยพระพุทธบาท และการพรรณนาการสมโภชน์
พระพุทธบาท ตอนหนึ่งที่กล่าวถึงสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัวบรมโกศ ทรงพระราชดํา เนินเวียนรอบพระ
พุทธบาท ทรงสดับพระธรรมเทศนาแล้วทรงโปรยทาน พอเสร็จโปรยทาน การมหรสพต่า งๆ ก็เริ่มขึ้น
มหรสพนั้นได้กล่าวถึงการละเล่นต่างๆ รวมทั้งการแสดงโขนว่า
“บัดการมโหรศ
พก็โห่ขึ้นประนัง
กลองโขนตะโพนดัง
ก็ตั้งตระดําเนินครู
ฤาษีเสมอลา
กระบิลพาลสองสู
เสวตรานิลาดู
สัประยุทธพันธนา”
(อ้างใน เปลื้อง ณ นคร, ๒๕๔๕: ๑๙๒)

๕๘
การแสดงโขนมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบั น ได้มี
การกํา หนดคํ า เรี ยกให้ รู้ค วามหมายและลัก ษณะของโขนแต่ ละประเภท ได้ แก่ โขนกลางแปลง
โขนโรงนอกหรือโขนนั่งราว โขนหน้าจอ โขนโรงใน และโขนฉาก

ภาพที่ ๒.๑๙ การแสดงโขนกลางแปลง
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ๒๕๓๓: ๗๙.

ภาพที่ ๒.๒๐ การแสดงโขนกลางแปลง
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

๒.๓.๑ โขนกลางแปลง ได้แก่ การแสดงโขนบนพื้นดิน กลางสนาม ไม่ต้องปลูกโรงให้เล่น
เพราะการแสดงโขนแบบนี้มีแต่การยกทัพและรบกัน ดนตรีที่บรรเลงประกอบก็ค งจะบรรเลงเฉพาะ
หน้าพาทย์ประกอบการยกทัพ บทที่ใช้มีแต่คําพากย์และเจรจากันเท่านั้น ไม่มีบทขับร้อง
วงปี่พาทย์ ที่บรรเลงประกอบการแสดงโขนชนิดนี้ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีเพียงวงเครื่องห้า
คือ ปี่กลาง ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ ตะโพน กลองทัด ๑ ลูก ฉิ่ง (กลองทัด เพิ่ง จะมาเพิ่มเป็น ๒ ลูก
ในสมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ต้องใช้วงปี่พาทย์ ๒ วง เมื่อตัวโขนแสดงไปใกล้วงใดวงนั้นก็
บรรเลง และบรรเลงด้วยเสียงกลาง มีโกร่งสําหรับตีให้จังหวะตั้งอยู่ใกล้จุดต่างๆ ที่ตัวโขนแสดง

ภาพที่ ๒.๒๑ โขนนั่งราว

ภาพที่ ๒.๒๒ โขนนั่งราว

ที่มา: www.arthousegroups.com, ๒๕๕๗.

ที่มา: phatcharidapanpruk.blogspot.com, ๒๕๕๗.

๒.๓.๒ โขนนั่งราว หรือโขนโรงนอก โขนชนิด นี้จัด แสดงบนโรง ไม่มีเตียง มีแต่ “ราว”
ทํา ราวพาดตามส่วนยาวของโรง ผู้ แสดงเดิ นได้รอบราว เมื่อ ตัวแสดงทํ า บทของตั วแล้ว ก็จ ะมา
นั่ง บนราว สมมติว่า เป็นเตียง ตามตํา แหน่ง ตรงหน้า ฉาก มีช่องสํา หรับตัวแสดงออก ตัวโรงมักมี
หลัง คา บทมี แต่ คํา พากย์ และเจรจาไม่ มีก ารขับ ร้อ ง ปี่พ าทย์ก็ บรรเลงแต่ เพลงหน้ า พาทย์ เช่ น

๕๙
เพลงกราวใน กราวนอก คุ ก พาทย์ และตระนิ มิ ต เป็ น ต้ น การแสดงจะต้ อ งมี ก ารบรรเลง
เพลงหน้าพาทย์มาก จึงใช้ปี่พาทย์ ๒ วง วงหนึ่งตั้งหัวโรง วงหนึ่ง ตั้ง ท้า ยโรง หรือตั้ง ทางซ้า ยของโรง
วงหนึ่ง ทางขวาโรงวงหนึ่ง จึงเรียกปี่พาทย์ ๒ วงนี้ว่า วงหัว วงท้า ย หรือวงซ้า ย วงขวา การบรรเลง
ของปี่พ าทย์ทั้ ง ๒ วง มี ระเบี ยบมากขึ้ นกว่า บรรเลงประกอบโขนกลางแปลง นั บตั้ ง แต่โ หมโรง
เป็น ต้น มา ปี่ พาทย์ทั้ ง ๒ วง จะผลั ด กั นทํา คนละเพลงเป็น การประชั นขั นแข่ง กันอยู่ใ นตั ว เช่ น
ตอนโหมโรง วงขวาทําเพลงสาธุการ (วงขวาจะต้องเป็นวงขึ้นก่อนเสมอ) วงซ้ายทําเพลงตระ วงขวาทํา
เพลงรัวสามลา วงซ้ายทําเพลงเข้าม่าน ฯลฯ แม้เมื่อการแสดงเข้า เรื่องแล้ว ปี่พาทย์ทั้ง ๒ วงก็ยัง คง
บรรเลงสลับกันอย่างนี้ตลอดไป
การแสดงโขนโรงนอก หรือ โขนนั่งราวนี้ เรียกว่า “โขนนอนโรง” ได้อีก คือ ในเวลาบ่า ย
ก่อนถึงวันแสดงวันหนึ่งก็ให้ปี่พาทย์ทั้ง ๒ วง โหมโรง ในเวลาโหมโรงนั้น พวกโขนจะออกมากระทุ้งเส้า
ตามจังหวะเพลงที่กลางโรง จบโหมโรงแล้วก็แ สดงตอนพิราพออกเที่ยวปุา จับสัต ว์กินเป็นอาหาร
พระรามหลงเข้าสวนพวาทองของพิราพ เสร็จแสดงตอนนี้แล้วก็หยุด พักนอนค้างคืน เฝูาโรงนั้นอยู่คืน
หนึ่ง รุ่งขึ้นจึงแสดงตามเรื่องที่จัดไว้ต่อไป

ภาพที่ ๒.๒๓ การแสดงโขนหน้าจอ
ที่มา: www.arthousegroups.com, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๒.๒๔ การแสดงโขนหน้าจอ
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ๒๕๓๓: ๗๙.

๒.๓.๓ โขนหน้าจอ คือการแสดงโขนหน้าจอหนังใหญ่ ลักษณะจอหนัง แต่เดิมใช้ผ้า ขาวบาง
โปร่งชนิดหยาบเอามาเพลาะติดกันเข้าเป็นรูป ๔ เหลี่ยม เป็นแผ่นกลางส่วนตอนนอกออกมาใช้ผ้า ดิบ
ขาวเนื้อหนาเย็บติดรอบผ้าขาวผืนบาง และที่ตอนริมของผ้าดิบขาวแผ่นหนาใช้ผ้า แดงกับผ้า สีน้ํา เงิน
เลาะติด กั นเป็น วงรอบนอก แล้ วเอาเชื อ กตั ด เป็ นตอน ๆ ตามด้า นยาว ๒ ด้า น สมมติ เรี ยกว่ า
“หนวดพราหมณ์” สําหรับใช้ผูกยึดคร่าวบนคร่าวล่าง ขนาดของจอหนังตามธรรมดา ด้า นยาว ๗ วา
๒ ศอก มีเศษแต่ยาวถึง ๙ วา และ ๑๑ วาก็มี ถ้าผืนจอยาว ๗ วา ๒ ศอก ใช้เสาขึง จอยาว ๓ วาถ้า
จอยาวมากกว่านั้น ก็ใช้เสายาวออกไปตามส่วน เสาจอนี้ใช้ ๔ ต้น เจาะที่ปลายเสาต่ํา ลงมาประมาณ
๑ ศอก ติดลูกรอกสําหรับใช้ชักรอกขึง ผืนจอ และที่ปลายเสา ๔ ต้นนั้นปักกํา มัด หางนกยูง ยอดกํา
หางนกยูงก็ปักธงแดงบ้าง หรือธงช้างบ้าง ปัจจุบันใช้ธงชาติและนิยมติดระบาย หน้าจอตกต่างประดับ
ประดากันตามแต่จะเห็นงาม ต่อมาภายหลังเมื่อใช้จอนี้เป็นที่แสดงโขนแล้ว ก็นิยมทําเป็น “จอแขวะ”

๖๐
คือ เจาะที่ผ้าดิบทั้งสองข้างจอทําเป็นช่องประตูเข้าออก แล้วทํา เป็นรูปซุ้มประตู เช่น ประตูเมืองทั้ง
สองประตู ด้านหนึ่งของจอเขียนเป็นรูปราสาทราชวัง สมมติเป็นกรุง ลงกา อีกด้า นหนึ่ง ของจอเขียน
เป็นค่ายพลับพลาของพระราม แล้วตอนเบื้องบนเขียนรูปนางเมขลาล่อแก้วด้า นหนึ่ง รามสูรขว้า ง
ขวานด้านหนึ่ง เหนือขึ้นไปเขียนรูปดวงอาทิตย์ พระจันทร์ อยู่ด้านละดวง ต่อมาได้ทํา ยกพื้นหน้า จอ
ขึ้น ลาดกระดานปูเสื่อ มีรั้วล้อมรอบเป็นเขตกั้นคนดูมิให้ขึ้นไปกีดเกะกะคนเล่น เวลาตอนบ่ายมักนิยม
เล่น “หนังจับระบําหน้าจอ” ครั้งภายหลังมีผู้คิดเอาคนแต่งตัวเป็นละครไปเล่นจับระบําไปจนค่ําจึงเริ่ม
เล่นหนัง ต่อมามีผู้ปล่อยตัวโขนออกเล่นแทนตัวหนังบ้าง แล้วเชิดหนังสลับไปบ้างเรียกกันว่า “หนัง ติด
ตัวโขน” ครั้งภายหลังก็เลยปล่อยตัวโขนเล่นไปแต่เย็นจนเลิกในกลางคืน ส่วนจอนั้นก็ตั้ง ไว้พอเป็นพิธี
เท่านั้น
การใช้วงปี่พาทย์ ยังคงใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้า เหมือนเดิม แต่ใ ช้วงปี่พาทย์วงเดียว วางตั้ง
ข้างหน้าโรง หันหน้าเข้าหาตัวแสดงอย่างเดียวกับบรรเลงประกอบหนังใหญ่ ภายหลังนี้กรมศิลปากรได้
ออกแบบเปลี่ยนแปลงให้วงปี่พาทย์มาตั้งอยู่ใกล้กับต้นเสียงและลูกคู่ข้า งหลัง จอ หันหน้ า ออกมาทาง
หน้าโรง ทําให้ไม่บังสายตาของผู้ดู ทั้งการติดต่อกันก็สะดวก จึงค่อยๆ มีผู้เห็นชอบด้วย นํา แบบอย่า ง
ไปใช้หลายรายแล้ว ส่วนโกร่งก็คงอยู่กับคนร้อง
อีกประการที่ควรกล่าวคือ การแสดงโขนหน้าจอ วิธีการบางอย่างในหนังใหญ่จะติดมาด้วยคือ
การบอกหน้า พาทย์แผลง คนพากย์ และเจรจาในบางครั้ง จะนํา มาใช้กับโขนหน้า จอในบางโอกาส
หน้าพาทย์แผลง คือ การบอกเพลงหน้าพาทย์ให้กับวงปี่พาทย์บรรเลง ไม่ได้บอกชื่อเพลงโดยตรง เช่น
“กลม” แผลงบอกวา “ลูกกระสุน” “วา” แผลงบอกว่า “สี่ศอก” “เพลงเร็ว” แผลงว่ า “แม่ลูกอ่อน
ไปตลาด” เป็นต้น เพราะฉะนั้นผู้บรรเลงวงปี่พาทย์ต้องมีไหวพริบ ซึ่งเป็นความสนุกสนานอย่า งหนึ่ง
ในการแสดง

ภาพที่ ๒.๒๕ การแสดงโขนโรงใน
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖:๒๓.

ภาพที่ ๒.๒๖ การแสดงโขนโรงใน
ที่มา: สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ๒๕๔๙: ๑๓๘.

๖๑
๒.๓.๔ โขนโรงใน ในระยะที่นิยมเล่น “หนังระบําจับหน้าจอ” และ “หนังติดตัวโขน” ได้มี
ผู้คิดนําเอาการแสดงโขนกับละครในเข้าผสมกัน การแสดงโขนโรงใน จึง มีทั้ง การแสดงออกท่า รํา เต้น
ปี่พาทย์ มีเจรจาตามแบบโขน และเพลงขับร้อง และเพลงหน้า พาทย์แบบละครใน มีระบํา รํา ฟูอน
เข้าผสมด้วย โขนในพระราชสํานักคงจะได้รับการบํารุงและปรับปรุง บทบาทกระบวนท่า รํา ตลอดจน
การขับร้องและดนตรีให้ประณีตงดงามยิ่ง โดยลําดับมาโรงที่แสดงมีฉากแบบละครใน มีเตียงสํา หรับ
ตัวเอกพิงแบบละครใน ในการบรรเลงปี่พาทย์ใช้ ๒ วงเหมือนเดิม แต่ต้องลดเสียงลงมาบรรเลงทางใน
อย่างละครใน เพราะทางกลางนั้นเสียงสูงไปไม่เหมาะกับเสียงร้อง ปี่กลางต้องเปลี่ยนเป็นปี่ใ น โกร่ง
สําหรับตีเป็นจังหวะยังคงมีอยู่ ใช้โกร่งเฉพาะการบรรเลงหน้าพาทย์ที่มีกลอง เวลาร้องหรือปี่พาทย์รับ
ใช้กรับอย่างละครตีเป็นจังหวะ ปี่พาทย์ทั้ง ๒ วงต้องผลัดกันบรรเลงยังคงเป็นไปตามเดิม

ภาพที่ ๒.๒๗ การแสดงโขนฉาก
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๒๓.

ภาพที่ ๒.๒๘ การแสดงโขนฉาก
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗: ๔๑.

๒.๓.๕ โขนฉาก โขนฉากนี้ เข้าใจว่า เกิดขึ้นเมื่อราวรัชกาลที่ ๕ นี้เอง โดยมีผู้คิด สร้า งฉาก
ประกอบการแสดงโขนบนเวทีขึ้น คล้า ยกับละครดึกดํา บรรพ์ และผู้แรกเริ่มดํา ริทํา นั้นเข้า ใจกันว่า
สมเด็ จ ฯ เจ้า ฟู า กรมพระยานริ ศ รานุ วัติ ว งศ์ วิธี เ ล่น วิ ธีแ สดงก็ แบ่ ง ฉากเล่ น แบบเดี ย วกั บ ละคร
ดึกดําบรรพ์ แต่วิธีแสดงเป็นแบบโขนโรงใน มีขับร้อง มีกระบวนรํา มีท่า เต้น มีหน้า พาทย์มีการใช้
คําพากย์ตามแบบโขนโรงใน การประดิษ ฐ์สร้า งฉากขึ้นประกอบก็ใ ห้เข้า กับเหตุการณ์และสถานที่
ซึ่ง สมมติ ไว้ใ นท้อ งเรื่ อง ด้วยเหตุ นี้จึง เรีย กศิล ปะแห่ง การแสดงโขนชนิ ด นี้ว่ า “โขนฉาก” โขนที่
กรมศิลปากรเคยนําออกแสดงหลายชุดในระยะกาลภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ นี้ เช่น ชุดมัยราพณ์
สะกดทัพ ชุด พรหมาสตร์ ชุด นาคบาศ ชุด นางลอย ชุด ศึก วิรุญ จํา บัง ชุด ปราบกากนาสูร และชุด
หนุมานอาสา เป็นต้น เรียกได้ว่าโขนฉาก เพราะได้แบ่งตอนและสร้างฉากขึ้ นประกอบการแสดงด้วย
วงปี่พาทย์และวิธีการบรรเลง เป็นไปเช่นเดียวกับโขนโรงใน ปี่พาทย์ที่บรรเลงประกอบตั้ง แต่
สมัยกรุงศรีอยุธยาลงมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่ง กรุง รัต นโกสินทร์ ก็ค งเป็นวงเครื่องห้า อย่า งเดิม
นอกจากกลองทัดได้เพิ่มขึ้นเป็น ๒ ลูก ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ เป็นต้นมา ในระหว่า งสมัยรัชกาลที่ ๓
นั้น วงปี่พ าทย์เพิ่ มเติม ขึ้น เป็น วงเครื่อ งคู่ และสมัย รัชกาลที่ ๔ วงปี่ พาทย์ ก็วิ วัฒนาการขึ้น เป็ น
วงเครื่ อ งใหญ่ คื อ มี ปี่ ใ น ปี่ นอก ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ไม้ ระนาดเอกเหล็ ก ระนาดทุ้ มเหล็ ก

๖๒
ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ตะโพน กลองทัด (ในการประกอบโขนบางทีก็ใ ช้ถึง ๓ ลูก) ฉิ่ง ฉาบ และ
โหม่ง ปี่พาทย์สําหรับประกอบการแสดงโขนก็เพิ่มเติมขึ้นตามที่ได้วิวัฒนาการ
การพัฒนาของการแสดงโขนในปัจจุบัน พบว่า
โขนโรงนอก (แสดงที่โ รงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิ มกรุ ง ) แสดงแบบโขนโรงนอก แต่ มี
การจัดฉากตามท้องเรื่อง
โขนกลางแปลงและโขนหน้าจอ การแสดงดําเนินเรื่องแบบโขนโรงใน
โขนโรงใน การดํา เนินเรื่องดํา เนินการรูปแบบแผนดั้ง เดิม แต่มีการจัด ฉากตามท้องเรื่อง
ตามลักษณะของโขนฉาก จึงมีลักษณะเป็นโขนโรงในผสมโขนฉากไปในตัว
๒.๔ การสืบทอดการแสดงโขนไทย
๒.๔.๑ ผู้ที่เริ่มเล่นโขนเป็นปฐมสมัยกรุงศรีอยุธยา
จากที่ กล่า วไว้ใ นกํา เนิ ด โขน กรมพระยาดํา รงราชานุภาพ (๒๕๕๖๒: ๑๒-๑๙) ทรงให้
ข้อสันนิษฐานว่า ตามเค้าเงื่อนที่ปรากฏในพระราชพิธีอินทราภิเษก ให้ตํา รวจแต่ง เป็นยักษ์ เป็นพาลี
สุครีพ มหาชมพู และบริวารวานร เทพยดา เล่นชักนาคดึกดําบรรพ์ ในแผ่นดินสมเด็จ พระรามาธิบดี
ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๐๑๗) และสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. ๒๑๘๑) มาทําอีกครั้งหนึ่ง บางทีที่เกิด มี
กรมโขนขึ้นก็จะมาแต่การเล่นดึกดําบรรพ์ในพระราชพิธีอินทราภิเษกนี้เอง และการที่มีพระราชพิธีการ
ต่า งๆ เพิ่มขึ้น จากการแสดงที่เ ป็นตํา นาน ก็มีการฝึกหัด โขนหลวงไว้สํา หรับแสดงในพระราชพิ ธี
โดยเอามหาดเล็กหลวงมาฝึกหัดโขนตามแบบแผน ซึ่งมีอยู่ในตําราพระราชพิธีอินทราภิเษก ใครได้เลือก
แสดงก็ยินดี เพราะได้รับการยกย่อง โขนเป็นการเล่นของผู้ดีมีบรรดาศักดิ์ เล่นในพระราชพิธี โขนเป็น
การแสดงของผู้ชาย และได้เป็ นประเพณีสืบ มาจนขึ้ นกรุง รัต นโกสินทร์ โขนเป็นการเล่น สํา หรั บ
พระราชพิธีที่สําคัญ จนถึงพิธีราชาภิเษกดังกล่าวมา เป็นของต้องห้ามมิให้ผู้อื่นเล่นเอง แต่ปรากฏในชั้น
หลังมาว่า มีความนิยมเกิดขึ้นอีกอย่าง ๑ ว่า การฝึกหัดโขนนั้นทํา ให้ชายหนุ่มที่ ไ ด้ฝึกหัด แคล่วคล่อง
ว่องไวในกระบวนรบพุ่ง เป็นประโยชน์ไปจนถึงการต่อสู้ข้าศึก จึงพระราชทานอนุญาตให้เจ้า นายและ
ขุนนางผู้ใหญ่ ตลอดจนผู้ว่าราชการเมืองหัดโขนได้ไม่ห้ามปรามดังแต่แรก ด้วยเห็นเป็นประโยชน์แก่
ราชการแผ่นดิน เพราะฉะนั้นเจ้านายและข้าราชการผู้ใหญ่แต่ก่อน ใครมีสมพลบ่า วไพร่มากจึง มักหัด
โขนขึ้นสําหรับประดับเกียรติยศ เมื่อโขนมีขึ้นแพร่หลาย การที่เล่นโขนก็เล่นไปในการมหรสพ ซึ่ง เป็น
การใหญ่ เช่น ในการฉลองพระอารามเป็นต้น ตลอดจนในการศพผู้มีบรรดาศักดิ์สูง ตั้งแต่ครั้งกรุงเก่ามา
๒.๔.๒ ผู้สืบทอดโขนสมัยกรุงธนบุรี
หลัง จากกรุงศรีอ ยุธ ยาเสีย แก่ พม่า ใน พ.ศ.๒๓๑๐ บ้ า นเมือ งถู กทํา ลายตกเป็ นเมือ งขึ้ น
ของข้ า ศึ ก สมเด็ จ พระเจ้ า กรุ ง ธนบุ รี ไ ด้ ท รงกอบกู้ อิ ส รภาพ สถาปนากรุ ง ธนบุ รี เ ป็ น ราชธานี
ตลอดระยะเวลา ๑๕ ปี ในรัชกาลของพระองค์มีศึกสงครามอยู่ไ ม่ขาด ถึง กระนั้นยัง ได้ทรงมุ่ง ที่ จ ะ
ฟื้นฟูและรวบรวมศิลปะวิทยาการด้านต่างๆ รวมทั้งโขนหลวงหรือโขนของราชสํา นัก จากหลักฐานมี
การแสดงโขนเป็ น มหรสพในการแสดงพระเมรุ ดั ง ปรากฏในหมายรั บสั่ ง งานถวายพระเพลิ ง

๖๓
พระบรมศพสมเด็จ พระพัน ปีห ลวง กรมพระเทพามาตย์ว่ า “กลางวั น โขนหลวงอิน ทรเทพ ๑
โขนขุรามเสนี ๑ รวม ๒ โรง งิ้วพระยาราชเศรษฐี ๑ เทพทอง ๑ ช่องระทา ๑ โขน ๔ โรง รํา หญิง
๔ โรง หนังกลางวัน ๒ โรง กลางคืน หนังไทยโรงใหญ่ ๓ โรง หนังไทยโรงช่องระทา หนังจีน ๒ โรง”
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ เป็นกลอนบทละครมี ๔ ตอน
ได้แก่ ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรด พระลักษมณ์ต้องหอกกบิลพัทจนถึง ผูกผม ตอนพระมงกุฎ (กุศ )
ทรงแผลงต้นไม้ (ลองศร) ตอนท้าวมาลีวราชพิพากษาความ และตอนหนุมานเกี้ยวนางวานริน
ลักษณะการแสดงโขนในสมั ยกรุง ธนบุรี สัน นิษ ฐานว่า คงเหมื อนกับ สมั ยกรุง ศรี อยุ ธยา
กล่าวคือ มีทั้งโขนกลางแปลงและโขนแสดงบนโรง ทั้งยังมีหลักฐานปรากฏอีกว่า มีการแสดงโขนบน
แพล่องไปตามลําน้ํา ดังความในจดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทรเทวี กล่า วถึง กระบวน
แห่อัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบางมายังกรุงธนบุรี เมื่อเดือน ๕ ขึ้น ๕ ค่ํา จุลศักราช ๑๑๔๒ ว่า
“เรื่อประพาสดอกสร้อยสักวา มโหรี พิณพาทย์ ละคร โขน ลงแพ ลอยเล่นมาตามกระแสชลมารค”
โขนสมัยกรุง ธนบุรีนี้ นอกจากโขนหลวงแล้วยัง มีโขนของขุนนาง ที่ปรากฏหลักฐาน เช่น โขนของ
หลวงอินทรเทพ เป็นต้น (กรมศิลปากร, ๒๕๒๒: ๒๕-๒๗)
๒.๔.๓ ผู้สืบทอดโขนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
๒.๔.๓.๑ รัช สมั ยพระบาทสมเด็จ พระพุท ธยอดฟ้า จุฬ าโลกมหาราช ยั ง คงมี
การสืบทอดการหัดโขน โปรดฯ ให้หัดไว้แต่โขนผู้ชายตามประเพณีเดิม นอกจากโขนหลวงแล้ว ยัง มี
โขนของสมเด็จ พระอนุชาธิราชกรมพระราชวัง บวรมหาสุรสิง หนาทอีกโรงหนึ่ง ประวัติศ าสตร์ใ น
การแสดงโขนในรัชกาลนี้ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมราชนก ณ
พระเมรุมาศท้องสนามหลวง ดังความในพระราชพงศาวดารกรุง รัต นโกสินทร์ (อ้า งในกรมศิลปากร,
๒๕๕๒: ๒๗) ว่า
“ในการมหรสพสมโภชพระบรมอัฐิครั้งนั้น มีโขนชักรอกโรงใหญ่ทั้งโขนวัง หลวงและ
วังหน้า แล้วประสมโรงเล่นกันกลางแปลง เล่นเมื่อทศกัณ ฐ์ยกทัพกับสิบขุนสิบรถ โขนวัง หลัง เป็นทัพ
พระรามยกไป แต่ทางพระบรมราชวังโขนวังหน้าเป็นทัพทศกัณฐ์ออกจากพระราชวัง บวรฯ มาเล่นรบ
กันในท้องสนามหน้าพลับพลา” ตามเรื่องเมื่อรบกั นทัพทศกัณ ฐ์ จ ะต้องเป็นฝุา ยแพ้ แต่โขนครั้ง นั้น
ฝุายยักษ์ไม่ยอมแพ้ มีการนําอาวุธจริงเข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือด ถึง ขนาดลากปืน บาเหรี่ยมรางเกวียน
ออกมายิ ง กั น การแสดงโขนหลวงหน้ า พระที่ นั่ ง ครั้ ง นั้ น เป็ น เหตุ ก ารณ์ สํ า คั ญ ที่ บั น ทึ ก ไว้ ใ น
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์
ผู้แสดงโขนในสมัยรั ชกาลที่ ๑ นั้น มี “โขนข้า หลวงเดิม ” ซึ่ง ถ้า จะแสดงว่า เป็ น
โขนหลวงในสังกัด ของพระองค์มาตั้ง แต่เมื่อยัง ดํา รงพระยศเป็นสมเด็จ เจ้า พระยามหากษัต ริย์ศึก
ในสมั ยกรุง ธนบุ รี เมื่ อเสด็จ ขึ้น เสวยราชสมบั ติแล้ว จึง มี “โขนข้า หลวงเดิม ” โขนเป็ นมหรสพใน
พระราชนิยมในรัชกาลนี้ มีทั้งโขนกลางแปลง โขนโรงนอก โขนโรงใน และทรงปรับปรุงให้มีโขนชักรอก
๒.๔.๓.๒ รัช สมัยพระบาทสมเด็จ พระพุท ธเลิศหล้านภาลัย รัช สมัยนี้น อกจาก
โขนหลวงซึ่ ง สัง กั ด อยู่ใ นกรมโขนแล้ว ยั ง มีโ ขนของพระเจ้ า ลู ก ยาเธอกรมหมื่ นเจษฎาบดิ น ทร์

๖๔
พระราชโอรสองค์ใ หญ่ ครูโขนข้า หลวงเดิมที่ต่อมาเป็นครูนาฏศิลป์ค นสํา คัญ คือ ครูเกษพระราม
ท่านเป็นครูครอบโขนละครหลวง และละครเชลยศักดิ์ ในสมัยรัชกาลที่ ๔
๒.๔.๓.๓ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
เสด็ จ ขึ้ น ครองราชย์ เป็ น รั ช กาลที่ ๓ พระองค์ ท รงดํ า ริ ว่ า การทางละครเป็ น ประมาทสถาน
ทรงมีพระราชหฤทัยใฝุในการบํารุงพระศาสนา และราชการในแผ่นดิน จึงโปรดฯ ให้เลิกโขนและละคร
หลวงโขน ข้าหลวงเดิมของพระองค์ท่านได้ย้ายไปอยู่ในความดูแลของพระเจ้า ลูกยาเธอ พระองค์เจ้ า
ลักขณานุคุณ ในรัชกาลนี้ มีโขนเจ้า นายเกิด ขึ้นหลายคณะ ได้แก่ โขนของกรมพระพิทักษ์เทเวศร์
(ต้นราชสกุล กุญชร) ซึ่งโขนละครของกรมพิทักษ์เทเวศร์นี้ ได้ครูโขนฝีมือดีไปจากวังหลวง เช่น ครูคุ้ม
(พระราม) ครูแผน (หนุมาน) และได้ครูโขนจากวังหน้า คือ ครูคง (ทศกัณฐ์) เป็นครูฝึกหัดโขน สืบทอด
มาโดยลํ า ดั บ จนเป็ น แบบอย่ า งโขนในยุ ค ต่ อ มา นอกจากนี้ ยั ง มี โ ขนของกรมพิ พิ ธ ฯ โขนของ
เจ้าพระยานคร (น้อย) เป็นต้น
๒.๔.๓.๔ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลนี้ไ ด้ทรงฟื้นฟู
ละครและโขนหลวงขึ้นมาใหม่ เมื่อกรมพระพิทักษ์เทเวศร์สิ้นพระชนม์ พระองค์เจ้าสิงหนาทราชคุรงค์
ฤทธิ์ ผู้เป็นพระโอรส ได้ควบคุมคณะโขนละครเป็นสมบัติของราชสกุล “กุญ ชร” สืบมา ต่อมาได้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของการแสดงโขน ด้วยเหตุสํา คัญ ๒ ประการ คือ ประการที่ ๑ เจ้า ของคณะโขน
บางคณะนําโขนในคณะของตนไปรับจ้า งแสดงงานที่ไ ม่มีเกียรติ มุ่ง หวัง แต่รายได้โดยมิไ ด้คํา นึง ถึง
มาตรฐานและเกี ย รติ ข องศิ ล ปิ น ความนิ ย มยกย่ อ งที่ เ คยมี ม าเสื่ อ มคลายลง ประการที่ ๒
ความเปลี่ยนแปลงสําคัญในรัชกาลที่ ๔ ได้ทรงโปรดพระราชทานอนุญ าตให้พระราชวงศานุวงศ์และ
ข้าราชการผู้ใหญ่ ผู้น้อย สามารถมีหรือฝึกหัดละครผู้หญิง คือ “ละครใน” ได้ โดยไม่ถือว่า เป็นของ
หลวงต่อไป ทั้งนี้เป็นพระราชดําริด้วยพระปรีชาญาณ เพื่อความเจริญก้าวหน้าแก่ศิลปะทางโขนต่อไป
เพราะปรากฏว่าเจ้าสํานักต่างๆ ที่มีโขนละครได้เปลี่ยนมาหัดละครผู้หญิงขึ้นใหม่ การฝึกหัดทํานุบํา รุง
เรื่องโขนก็มีการเปลี่ยนแปลง บางรายก็เลิกโขนเปลี่ยนไปฝึกหัดละครอย่างเดียว ทําให้การแสดงโขนมี
อันเป็นไป ความนิยมโขนลดลง มีเฉพาะบางสํา นักที่ ยัง นิยมศิล ปะแบบโขน และยัง มี ค รูอาจารย์
ศิลปินโขนอยู่ได้อนุรักษ์ไว้สืบต่อมา และที่ ยืนหยัด อยู่ไ ด้เพราะเป็ นโขนหลวง ซึ่ง มีพระมหากษัต ริย์
ทรงอุปถัมภ์ทํานุบํา รุงไว้เป็ นส่วนราชูปโภค และได้โปรดให้รวมครูโขน ศิลปิน ผู้ที่นิยมโขน ตั้ง ขึ้น
เป็นกรม เรียกว่า “กรมโขน”
๒.๔.๓.๕ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในตอนปลายรัชกาลที่ ๕
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดํารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมารซึ่งเรียกกันเป็นสามัญในสมัยนั้นว่า สมเด็จพระบรม หรือ พระบรม เสด็จประทับอยู่ ณ
พระราชวังสราญรมย์ ในระยะที่ประทับอยู่ ณ พระราชวังสราญรมย์นี้ ได้โปรดให้หัดมหาดเล็กขึ้นเล่นโขน
ตามแบบแผนที่เป็นมาแต่โบราณ โดยโปรดให้ยืมครูโขนผู้มีฝีมือดีมาจากบ้านท่านเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์
วิวัฒน์ ๓ คน คือ ๑. ขุนระบําภาษา (ทองใบ สุวรรณภารต) ซึ่งต่อมาในรัชกาลที่ ๖ ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์โดย
ลําดับ จนเป็นพระยาพรหมาภิบาล เป็นครูยักษ์ ๒. ขุนนัฏกานุรักษ์ (ทองดี สุวรรณภารต) ซึ่งภายหลังได้

๖๕
เป็นพระยาในราชทินนามนั้น เป็นครูพระกับครูนาง และ ๓. ขุนพํานักนัจนิกร (เพิ่ม สุครีวกะ) ซึ่งภายหลัง
ได้เป็นพระในราชทินนามนั้น เป็นครูลิง โขนที่โปรดให้ฝึกหัดขึ้นนี้มีชื่อ (คณะ) ว่า “โขนสมัครเล่น” เพราะ
ผู้ที่ ฝึ กหั ด เป็ นโขนคณะนี้ ล้ วนเป็ นลู กเจ้ า นายขุนนางและมหาดเล็ กในสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ราช
เข้าฝึกหัดกันด้วยสมัครตามพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ทรงปรับปรุงบท
และทรงควบคุมฝึกซ้อมด้วยพระองค์เอง โดยมีขุนระบําภาษา (ครูยักษ์ ) ขุนนัฏกานุรักษ์ (ครูพระและนาง
และขุนพํานักนัจนิกร (ครูวานร) เป็นผู้ฝึกสอน) โขนสมัครเล่นโรงนี้จึงปรากฏชื่อเสียงว่า เล่นได้ดีและเคย
นําออกเล่นในงานสําคัญเมื่อปลายรัชกาลที่ ๕ นั้นหลายครั้ง เช่น คราวหนึ่ง ได้ไปแสดงช่วยงานเปิ ด
โรงเรียนนายร้อย (ทหารบก) ชั้นมัธยม เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ร.ศ. ๑๒๘ (พ.ศ.๒๔๕๒) ได้ตีพิมพ์
สูจิบัตรบอกรายนามตัวโขนกับบทร้องและคําพากย์ คําเจรจา “มีคําอธิบาย” พิมพ์ไว้ในเบื้องต้นว่า
“โขนโรงนี้ เรียกนามว่า โขนสมัครเล่น เล่นโดยความสมัครเอง ไม่ใ ช่ถูกกะเกณฑ์หรือเห็นแก่
สินจ้าง มีความประสงค์แต่จ ะให้ผู้ที่คุ้นเคยชอบพอกันและที่เป็นคนชั้นเดียวกัน มีค วามรื่นเริง และ
เพื่อจะได้ไม่หลงลืมว่า ศิลปะวิทยาการเล่นเต้นรํา ไม่จํา จะต้องเป็นของฝรั่ง จึง จะดูไ ด้ ของโบราณ
ของไทยเรามีอยู่ ไม่ควรจะให้เสื่อมสูญไปเสีย โขนโรงนี้ไ ด้เคยเล่นแต่ที่พระราชวัง สราญรมย์เป็นพื้น
แต่ครั้งที่เห็นว่าผู้ที่เป็นนักเรียนนายร้อยก็เป็นคนชั้นเดียวกัน และเป็นที่หวังอยู่ว่าจะเป็นกําลังของชาติ
เราต่อไป พวกโขนจึงมีความเต็มใจมาช่วยงานเพื่อให้เป็นการครึกครื้น ถ้าแม้ว่า ผู้ที่ดูรู้สึกว่า สนุก และ
แลเห็นอยู่ว่าการเล่นอย่างไทยแท้ก็ยังเป็นสิ่ง ที่ค วรดูอยู่แล้ว ที่อ อกน้ํา พักน้ํา แรงเล่นให้ดูก็จ ะรู้สึกว่า
ได้รับความพอใจยิ่งกว่าได้สินจ้างอย่างใดๆ ทั้งสิ้น ในหมู่ที่เป็นตัวโขน มีหม่อมเจ้ าและบุต รข้า ราชการ
คือ ฯลฯ (ธนิต อยู่โพธิ์, ๒๕๑๑: ๕๙)
๒.๔.๓.๖ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้า เจ้า อยู่หัวเสด็จ เถลิง ถวัลย์ราชสมบัติใ นปลาย
พ.ศ. ๒๔๕๓ แล้ว ต่อมามิช้า ก็โปรดให้ ตั้ง กรมมหรสพขึ้ น ครูโขนทั้ง ๓ ท่า น คื อขุนระบํา ภาษา
ขุนนัฏกานุรักษ์ และขุนพํานักนัจนิกร เมื่อแรกโอนมาก็โปรดเกล้า ฯ ให้มีตํา แหน่ง เป็น “ผู้กํา กับกอง
ทหารกระบี”่ สังกัดกรมโขน ขึ้นต่อกรมมหรสพ โขนหลวงในรัชกาลที่ ๖ จึงมีอยู่เป็น ๒ พวก คือ โขน
สมัครเล่น ซึ่งเป็นข้าหลวงเดิมดังกล่าวถึงมาแล้วพวกหนึ่ง กับโขนในกรมมหรสพ ซึ่งโปรดให้ตั้ง ขึ้นใหม่
นี้อีกพวกหนึ่ง แต่ “โขนสมัครเล่น” ข้าหลวงเดิมนั้น เมื่อพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้า เจ้า อยู่ หัว
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว ต่างก็มีหน้าที่ราชการประจําตัว จะมารวมกันเล่นโขนบ้างก็ต่อบางครั้ง
บางคราว และบรรดา “โขนสมัครเล่น” เหล่านั้น นอกจากได้ชื่อว่าเป็นผู้ผดุงส่งเสริมศิลปะด้า นนี้ด้วย
กําลังกายกําลังใจ ให้เจริญก้าวหน้ามาในยุคนั้นแล้ว ต่อมาก็ปรากฏว่า หลายท่า นรับราชการมาด้วย
ความสามารถมีความดีความชอบ ได้เลื่อนตําแหน่งและบรรดาศักดิ์สูงขึ้นโดยลํา ดับ เป็นกํา ลัง สํา คัญ
แก่ราชการในสมัยนั้นและในกาลต่อมาเป็นอันมาก ตลอดรัชกาลที่ ๖ นั้น พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปรับปรุงและทํานุบํารุงศิลปะทางโขนละคร และดนตรีปี่พาทย์ ในกรมมหรสพ
ในรัชสมัยของพระองค์ ให้เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งทางมาตรฐานศิลปะและฐานะของศิลปินจน
กล่าวกันว่าเป็นสมัยที่ศิลปะ โขน ละคร และดนตรีปี่พาทย์ รุ่งเรื่องที่สุด ทรงประดิษ ฐ์ราชทินนามขึ้น

๖๖
พระราชทานบรรดาศักดิ์แก่ศิลปินโขนผู้มีฝีมือ ให้เป็นขุนนางกันมากหน้าหลายตา ตลอดไปจนตัวตลก
เจ้าหน้าที่รักษาเครื่องโขน และผู้รักษาโรงโขน ก็โปรดให้มีบรรดาศักดิ์ จนมีคําเรียกในทางราชการของ
หลวงในรัชกาล ๖ ว่า “โขนบรรดาศักดิ์” คู่กับโขนของเอกชนที่เรียกว่า “โขนเชลยศักดิ์ ” ศิลปินโขน
บรรดาศักดิ์ผู้มีฝีมือในรัชกาลที่ ๖ นั้น ภายหลังได้เป็นครูฝึกสอนศิลปะทางโขนละคร มีศิษย์สืบต่อมาก็
มีอยู่หลายท่าน ทั้งโปรดให้สร้างเรือนพักให้อยู่กันในบริเวณที่ทําการ เช่น พวกศิลปินโขน ก็มีเรือนพัก
ประจําให้อยู่ในบริเวณที่ทํา การสวนมิสกวัน พวกเครื่องสายฝรั่ ง หลวง ก็มีเรือนพักให้อยู่ใ นบริเวณ
สนามเสือปุา เขาดินวนา พวกปี่พาทย์ก็ให้อยู่ในบริเวณกรม และในระยะเดียวกันนั้น ได้โปรดให้ตั้ง
โรงเรียนฝึกหัดศิลปะทางโขน ละคร และดนตรีปี่พาทย์ขึ้นในกรมมหรสพอีกด้วย ครั้ง แรกเรียกว่า
“โรงเรียนทหารกระบี่หลวง” ต่อมาเป็น “โรงเรียนพรานหลวง”
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงตั้ง กองเสือปุา ขึ้น โปรดเกล้า ฯ ให้
บรรดาข้าราชการในกรมมหรสพเป็นเสือปุา กองพิเศษกองหนึ่ง เรียกว่า “ทหารกระบี่ ” ย่อมเป็นที่
สังเกตเห็นว่า กองทหารกระบี่นี้ เป็นกองเสือปุา ที่ถูกพระราชหฤทัย ทรงโปรดปรานมากกว่า เสื อปุา
เหล่าอื่นๆ จึงเป็นเหตุใ ห้ประชาชนสนใจเลื่อมใสศิลปะด้า นโขนละครและดนตรีของหลวง ซึ่ง เป็น
บุคคลในสังกัดทหารกระบี่หลวงนี้มากขึ้น มีผู้นําเอาเด็กเล็กลูกหลานเข้ามาฝากเป็นนักเรียนฝึกหัด ใน
กรมมหรสพเป็นอันมาก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว คงจะได้ทรงพิจ ารณาเห็นด้วยพระปรีชา
ญาณอยู่แ ล้ว ว่า ผู้ ที่มี ศิล ปวิท ยาการทางไหน แม้จ ะสามารถเพีย งใดก็ ต ามถ้า ขาดการศึก ษาใน
ด้านความรู้สามัญเสียแล้ว ย่อมเป็นทางนํา มาซึ่ง ความต่ํา ทราม เป็นที่เหยียดหยามของบุค คลทั่วไป
และถ้าผู้ใดมีพื้นการศึกษาวิชาสามัญดีอยู่แล้ว ก็ย่อมจะช่วยเชิดชูให้ศิลปวิทยาการของผู้นั้นสูง เด่นขึ้น
ได้เ ป็น อย่ า งดี เมื่อ มีโ อกาสที่ มีเ ด็กเล็ก มาสมั ค รเป็น นัก เรี ยนฝึ กหั ด ในกรมมหรสพ ทางโขนบ้า ง
ละครบ้าง ปี่พาทย์บ้าง เครื่องสายฝรั่งบ้าง มากด้วยกัน พระองค์จึงทรงถือโอกาสนี้เข้า แก้ไ ขโดยโปรด
ให้ตั้งโรงเรียนสอนหนังสือขึ้นในบริเวณสวนมิสกวันด้า นถนนพิษ ณุโลก แยกเป็นหน่วยราชการอีก
หน่วยหนึ่ง เรียกว่า “กองโรงเรียนทหารกระบี่หลวง” ภายหลัง เมื่อได้ทรงตั้ง กรมเสือปุา พรานหลวง
รักษาพระองค์ขึ้น และยุบทหารกระบี่หลวง แล้วโอนข้า ราชการกรมมหรสพที่ เคยเป็นทหารกระบี่
ทั้งหมดมาเป็น “เสือปุาพรานหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์” ให้บรรดาเด็กที่สมัครเข้ามาในกรมมหรสพ
ต้องเข้าโรงเรียนทุกคน ซึ่งมีจํานวนนําเรียนทั้งหมดราว ๑๐๐ คน โรงเรียนนี้ทําการสอนอย่างโรงเรียน
สามั ญ ทั่ ว ไป แบ่ ง เป็ น ๖ ชั้ น มี ค รู ป ระจํ า ตามสมควร นายซ่ ว น เอกะโรหิ ต (ภายหลั ง เป็ น
พระนนทพรรคพลานุสิษฐ์) เป็นอาจารย์ใหญ่ เวลาเรียนในตอนเช้า นักเรียนทุกคนต้องเข้า เรีย นวิชา
สามัญ ตอนบ่าย แยกไปฝึกเรียนศิลปะตามสาขาของตน
เห็นได้ว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้า อยู่หัว พระองค์ผู้ทรงเป็นราชา
แห่งศิลปินและเทพเจ้า แห่ งศิลปะ ได้ทรงอุปถัมภ์ศิลปะโขน โดยทรงปลูกความนิ ยมให้เกิด ขึ้นเป็น
๓ ระยะ กล่ า วคือ ระยะแรก เมื่ อเสด็จ ดํา รงพระราชอิสริ ยยศเป็น สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ราช
สยามมกุฎราชกุมาร ได้โปรดคัดเลือกลูกเจ้านาย ข้าราชการ และพวกมหาดเล็กในพระองค์ใ ห้หัด โขน

๖๗
สมัครเล่นขึ้นก่อน ระยะ ๒ เมื่อเสด็จเสวยราชย์แล้ ว ได้โปรดให้ตั้ง กรมมหรสพขึ้น และทรงอุปถัมภ์
ศิลปินโขน ผู้มีฝีมือให้ได้มียศถาบรรดาศักดิ์ และให้มีตําแหน่งหน้าที่ในราชการตามสมควรแก่คุณ วุฒิ
ระยะหลัง โปรดให้ตั้งโรงเรียนพรานหลวงขึ้น รับสั่งสอนฝึกหัดกุลบุต รรุ่นต่อมา ให้มีค วามรู้ทั้ง สามัญ
ศึกษาและศิลปศึกษาประกอบกันไปด้วย และทรงทํานุบํารุงให้ได้รับความสะดวกสบายในการเล่าเรียน
ศึกษา ซึ่งถ้าเป็นไปดังพระราชประสงค์ตลอดมา ก็คงจะเป็นทางปลูกฝังศิลปะประเภทนี้ให้มั่นคงถาวร
และเจริ ญ ก้า วหน้ า ไปสมดัง พระราชประสงค์ ก็ ม าสิ้ นสุ ด รัช กาลลงเมื่ อ พ.ศ. ๒๔๖๘ โรงเรี ย น
พรานหลวงก็ต้องเลิกล้มไปพร้อมกับกรมมหรสพ
๒.๔.๓.๗ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อสิ้นรัชกาลที่ ๖ ศิลปะการแสดงโขนละครก็อยู่ในสภาวะตกต่ํา เสนาบดีได้ประชุม
ปรึกษาหารือ ในที่สุดตกลงให้ยกเลิกกรมมหรสพ ส่วนเครื่องโขนละครสัมภาระทั้งปวง ให้กรมมหรสพ
มอบให้แก่พิพิธภัณฑสถาน ซึ่งจะได้พิจารณาต่อไปว่าสิ่งไรควรจะรักษาไว้ หรือจะเลหลัง ออกเสียบ้า ง
ครั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดํารัสว่า ปี่พาทย์หลวงและดนตรีฝรั่ง จะ
ทรงรับไว้ใ นราชสํา นักต่อไป หลังจากนั้นมาอีกราว ๕ เดือน ก็ไ ด้ประกาศรวมกรมมหาดเล็กและ
กรมมหรสพเข้าอยู่ในกระทรวงวัง เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ซึ่ง ทราบว่า ต่อมาเสนาบดี
กระทรวงวังในสมัยนั้นได้มีวิธีการที่แยบคายแก้ไ ขเหตุการณ์เฉพาะหน้า โดยใช้วิธีปลดข้า ราชการ
ศิลปินเดิมในกรมมหรสพลงบ้าง ขอลดอัตราเงินเดือนลงเสียบ้าง เอาไปบรรจุไว้ใ นอัต ราและตํา แหน่ง
หน้าที่อื่นบ้าง จนรายจ่ายสมดุลกับงบประมาณของกระทรวงวัง ในสมัยดุนข้าราชการเป็นวิธีที่ช่วยให้
ทางราชการสามารถชุบเลี้ยงศิลปินในทางปฏิบัติ และชั้นผู้น้อยบางคนบางพวกของกรมมหรสพไว้ไ ด้
พอสมควร แม้จะตกต่ําก็ยังมีเชื้อสายสืบต่อมาไม่ขาดระยะเสียทีเดียว และต่อมาเมื่อมีค วามจํา เป็นใน
ราชการเกิดขึ้น ก็ได้บรรจุพระยานัฏกานุรักษ์ซึ่งได้ออกจากราชการไปแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๔๖๘ กลับเข้า
รับราชการในกระทรวงวังใน โดยให้มีตําแหน่งราชการเป็นผู้กํากับกรมปี่พาทย์และโขนหลวง และได้
รวบรวมกุลบุตรกุลธิดาเข้าฝึกหัดศิลปทางโขนและละครกันขึ้นอีกครั้งหนึ่ง กรมมหรสพในสมัยรัชกาล
ที่ ๖ จึงกลับมีฐานะเป็นกองขึ้นอีกในสมัยรัชกาลที่ ๗ และศิลปินที่ฝึกหัดกันขึ้นในสมัยกระทรวงวัง นั้น
ภายหลั งได้ฝึ กฝนตนเองจนปรากฏเป็ นศิลปิ นผู้มีฝีมื อ และได้เ ป็นครู ฝึกหัด ศิ ษย์หาต่อมาในกรม
ศิลปากรอยู่หลายคน
ครั้ น ต่ อ มาเมื่ อ พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง กระทรวงวั ง กั น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง กระทรวงวั ง ได้ เสนอไปยั ง รั ฐ บาลให้ โ อนงานการช่ า งกองวั ง นอกและ
กองมหรสพไปอยู่ในสังกัดของกรมศิลปากร เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ข้า ราชการศิลปินทาง
โขนละคร ดนตรีปี่พาทย์ และการช่าง จึงย้ายสังกัดมาอยู่ในกรมศิลปากรแต่บัดนั้น

๖๘
๒.๔.๓.๘ รัชกาลที่ ๘ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล–รัช กาลที่ ๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียนนาฏดุริยางค์ศาสตร์
ในปี พ.ศ.๒๔๗๕ เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
มาสู่ระบอบประชาธิปไตย มีการจัดตั้ง กระทรวง ทบวง กรม ขึ้นหลายแห่ง และกรมศิลปากรได้รับ
การสถาปนาขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ ๓ พฤษ ภาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ ให้ ไ ปสั ง กั ด กระทรวงธร รมกา ร
(กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) โดยมีหลวงวิจิตรวาทการเป็นอธิบดีค นแรก ซึ่ง เป็นช่วงสํา คัญ ของ
การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางค์ เพราะกรมศิลปากรได้เข้า มาสัง กัด กระทรวงธรรมการ
ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการศึกษาของชาติ จึงเริ่มมีบทบาททางด้า นการจัด การการศึกษา ได้จัด ตั้ง โรงเรียน
นาฏดุริยางค์ศาสตร์ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๗ สังกัดแผนกละครและสัง คีต กองศิลปวิทยาการ เป็นช่วงที่
กรมศิลปากร โดยอธิบดีหลวงวิจิตรวาทการพยายามที่จ ะสานต่อแนวพระราชดํา ริเกี่ยวกับโรงเรียน
พรานหลวงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัว ปรับสภาพให้เข้า กับการเปลี่ยนทางสัง คม
และการเมือง โดยนําเอาศิลปะทางด้านนาฏดุริยางค์เป็นเครื่องส่งเสริมโน้มน้าวจิตใจของประชาชนให้
รักและเห็นคุณค่าศิลปะทางด้านนาฏดุริยางค์ ได้ฟื้นฟูและยกระดับฐานะศิลปินให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคมเยี่ยงในนานาประเทศ
โรงเรียนศิลปากร
พ.ศ. ๒๔๗๘ กระทรวงธรรมการมีค วามมุ่ง หมายที่จ ะจัด ตั้ง โรงเรียนในลักษณะ
เดียวกับ Ecole Des Beaux Arts ของประเทศฝรั่ง เศส โดยรวมการสอนด้า นศิลปะทั้ง หมดเข้า
ด้วยกัน จัด ตั้งเป็นโรงเรียนศิลปากร (Ecole Des Beaux Arts) แบ่ง ออกเป็น ๓ แผนก คือ แผนก
สถาปัตยกรรม แผนกศิลปอุตสาหกรรม และแผนกนาฏดุริยางค์ โดยโอนกิจการโรงเรียนนาฏดุริยางค์
ศาสตร์ทั้งหมดมาอยู่ในแผนกนาฏดุริยางค์ ภารกิจหลักในการจัดตั้งโรงเรียนศิลปากรคือ การปลุกเร้า
ให้ป ระชาชน ซึ่ งในขณะนั้ นยั งไม่เ ข้า ใจเกี่ย วกั บคุ ณ ค่ า ของศิ ลปวัฒ นธรรม ให้หั นมาเข้า ใจและ
เห็นคุณค่าของศิลปะและความจําเป็นที่จะต้องบํารุงศิลปะของชาติ โรงเรียนศิลปากรได้รับการตอบรับ
จากประชาชนด้วยดี กิจการของโรงเรียนศิลปากร แผนกนาฏดุริยางค์พัฒนาขึ้นอย่า งรวดเร็ว ฝึกหัด
สอนศิลปะทางด้านนาฏศิลป์ ทางดนตรีปี่พาทย์ ละครระบํา แต่มิได้รับฝึกหัดโขน จนสิ้นสมัยอธิบดี
หลวงวิจิตรวาทการ
โรงเรียนสังคีตศิลป
ปี พ.ศ. ๒๔๘๕–๒๔๘๘ โรงเรียนศิลปากร แผนกนาฏดุริยางค์ ได้ย้า ยไปสัง กัด กอง
การสั ง คี ต กรมศิ ล ปากร ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ จากโรงเรี ย นศิ ล ปากรเป็ น “โรงเรี ย นคี ต ศิ ล ป” ได้ รั บ
การสนับสนุนจากรัฐบาลชุด นายควง อภัยวงศ์ เปลี่ยนชื่อมาเป็นกองการสังคีต เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ แล้ว
เปลี่ยนชื่อโรงเรียนศิลปากร แผนกนาฏดุริยางค์ เป็น “โรงเรียนสัง คีต ศิลป” ขึ้นอยู่กับกองการสัง คีต
กรมศิลปากร ครั้นต่อมารัฐบาล (ชุดนายควง อภัยวงศ์) ได้อนุมัติงบประมาณสํา หรับเป็นเบี้ยเลี้ยงแก่
เด็กที่จ ะเข้า มารับฝึกหัด เป็นนักเรียนโขน นักเรียนดุริยางค์สากล และดุริยางค์ไ ทย เป็นเงินปีละ

๖๙
๗,๒๐๐ บาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ มา ซึ่ง ทางกองการสัง คีต ในเวลานั้นได้รับเด็กเข้า เป็นนักเรียน
ศิลปิ นสํา รอง มีอั ต ราเงิน เดือ นขึ้น แต่ เนื่อ งจากอุป สรรคบางประการ และภั ยจากมหาสงคราม
โรงเรียนนี้ ต้องเสื่อมโทรมไป ไม่ส ามารถจัด การศึ กษาให้มีร ะเบี ย บและดํา เนินไปในรูปที่ค วรแก่
การก้าวหน้าในด้า นศิลปะ ตัวโรงเรียนถูกภั ยจากระเบิด เสียหายมาแต่เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๔๘๗ แล้วภายหลังถูกยืมไปใช้ราชการอย่างอื่น จําเป็นต้องหยุด การสอนการเรียนไปชั่วคราว
ศิลปะทางโขนซึ่งทรุดโทรมอยู่แล้ว ครั้นในระยะนี้ก็ยิ่งทรุดโทรมลงไปอีกอย่า งมากมายเท่า ที่ทราบมา
ตลอดเวลาที่ โอนมาอยู่ ใ นกรมศิ ล ปากร ไม่เ คยฝึ กหั ด ศิ ล ปิน โขนคนใหม่ เพิ่ ม เติ มขึ้ น เลย เมื่ อ มี
ความจําเป็นต้องเล่นโขนก็ใช้พวกศิลปินเก่าที่รับโอนมาจากกระทรวงวัง เป็นผู้แสดง ต่อมาศิลปินเก่า
เหล่านั้นก็ล้มหายตายจากไปบ้าง ออกไปประกอบอาชีพอย่างอื่นบ้า ง ย้า ยไปประจํา ตํา แหน่ง อื่นบ้า ง
คงมีศิลปินโขนที่ รับโอนมาจากกระทรวงวัง เหลืออยู่เพียง ๑๐ กว่า คน แต่บางคนก็มีอายุมากแล้ว
ถอยกํ า ลั งวั งชา มิส ามารถออกเต้น ออกแสดงได้ ด้ว ยตนเอง คงมี ผู้เ ล่น ผู้ แสดงได้ ไ ม่ ถึง ๑๐ คน
ไม่สามารถจัดเล่นชุดใหญ่ให้สมกับศิลปะของโขนได้ ถ้า มีราชการเกิด ขึ้น ก็จัด ได้เพียงการแสดงชุด
เบ็ดเตล็ด ซึ่งต้องใช้ผู้แสดงเพียง ๖-๗ คน
โรงเรียนนาฏศิลป
เมื่อใกล้จะสิ้นสุดสงครามโลก รัฐบาลได้สั่งให้กรมศิลปากรแก้ไ ขปรับปรุง การศึกษา
ของโรงเรี ยนนี้อี กครั้ง หนึ่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘ กรมศิล ปากรจึง เปลี่ยนชื่อโรงเรีย นนี้ใ หม่ เรี ยกว่ า
“โรงเรียนนาฏศิลป” และตั้งวัตถุประสงค์สําคัญไว้ ๓ ประการ คือ
๑. เพื่อเป็นสถานศึกษานาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ของราชการ
๒. เพื่อบํารุงรักษาไว้และเผยแพร่นาฏศิลปะและดุริยางคศิลป์ประจําชาติไทย
๓. เพื่อให้ศิลปินทางดนตรีและละครภายในประเทศ มีฐานะเป็นที่นิยมยกย่องดัง ใน
นานาประเทศ
เมื่อเปิดโรงเรียนขึ้นใหม่ พ.ศ. ๒๔๘๘ นั้น คงมีนักเรียนเก่า เหลือมา ๓๓ คน และ
เป็นนักเรียนหญิงทั้งสิ้น แต่เนื่องจากการปรับปรุงใหม่นี้ กรมศิลปากรมีความมุ่งหมายที่จะสืบต่อศิลปะ
ของโขนให้มีชีวิตอยู่ต่อไปด้วย โรงเรียนนาฏศิลปจึง เปิด รับสมัค รเด็กชายเข้า ฝึกหัด ครั้ง แรกจํา นวน
๖๑ คน เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ในปีนั้น และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ก็ไ ด้บรรจุเข้า เป็นนักเรียน
ศิลปินสํารอง ๕๕ คน มีอัตราเบี้ยเลี้ยงเดือน ๖ บาทต่อคน ตามกําลังเงินที่มีอยู่ ส่วนอีก ๖ คนก็ค งรับ
ไว้ฝึกหัด และตั้งอัต ราเบี้ยเลี้ยงให้ใ นภายหลัง เพราะยัง มีศิลปินสํา รองเก่า ที่รับเบี้ยเลี้ยงอยู่แต่เดิม
เหลืออยู่บ้าง และในระยะเดียวกันนั้นได้ปรับปรุงงานศิลปะในแผนกอื่นๆ ของกองการสัง คีต ไปพร้อม
กันด้วย จึงมีข้า ราชการศิลปินโขนหลายคนที่ลาออกจากราชการไปแต่ก่ อน กลับมาสมัค รเข้า รั บ
ราชการกันอีก เมื่อมีตําแหน่งและอัตราเงินเดือนว่า งลง ทางการของกรมศิลปากร ก็บรรจุใ ห้เข้า รับ
ราชการต่อมา จึงกําหนดหน้าที่มอบหมายให้ครูอาจารย์และข้าราชการศิลปินโขน เร่ง รัด ฝึกหัด อบรม
นักเรียนศิลปินสํารองโขนที่รับไว้นั้นอย่างรีบเร่ง นับเป็นครั้งแรกของกรมศิลปากรที่ไ ด้รับนักเรียนเข้า

๗๐
ฝึกหัดโขนกันอย่างจริงจัง และด้วยความร่วมมืออันดี ใ นการถ่า ยทอดและการฝึกหัด ของครู อาจารย์
ทําให้นักเรียนสามารถออกร่วมแสดงได้
ในช่ว งปี พ.ศ.๒๕๐๔ – ๒๕๑๔ เป็น ช่ วงที่ โรงเรี ย นนาฏศิ ล ป ได้ย้ า ยมาสัง กั ด
กองศิลปศึกษา โดยมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาศิลปะ ซึ่งมีโรงเรียนนาฏศิลป และโรงเรียน
ช่างศิลปอยู่ในความรับผิด ชอบ ทาให้การบริหารงานของโรงเรียนถูกแยกออกจากกองการสัง คีต
โดยกองการสังคีตมีหน้าที่ในการจัดการแสดงเผยแพร่นาฏดุริยางค์ ส่วนโรงเรียนนาฏศิลป มีหน้าที่
ผลิตนักแสดงรุ่นเยาว์ และศิลปิน เพื่อป้อนกองการสังคีตส่วนหนึ่ง และผลิตครูใ ห้กับโรงเรี ยนต่างๆ
ส่วนหนึ่ง และในช่วงท้ายปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้มีการขยายการศึกษาส่วนภูมิภาค เปิด โรงเรียนนาฏศิลป์
ขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลป
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๑๕ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกฐานะจากโรงเรียน
นาฏศิลป เป็นวิทยาลัยนาฏศิลป สังกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ต่อจากนั้น
ได้เปิดวิทยาลัยในภูมิภาคขึ้นอีก ๑๑ แห่ง ตามลําดับดังนี้
- วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๑๕
- วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๕๒๑
- วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๒๑
- วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๕๒๒
- วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
พ.ศ. ๒๕๒๒
- วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๕๒๔
- วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๔
- วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๖
- วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
พ.ศ. ๒๕๒๖
- วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๔
- วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๓๕
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปะในช่วงนี้ เป็นการจัด การศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง ซึ่งเทียบเท่าอนุปริญ ญา ต่อมาในปี
พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้ขยายการศึกษาจนถึง ระดับปริญ ญาตรี โดยเป็นคณะหนึ่ง ชื่อ “คณะนาฏศิลป์และ
ดุริยางค์” สมทบกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (ปัจ จุบันคือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)
จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยนาฏศิลป (กรุงเทพ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ เ ตรี ย มขยายการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเองในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์” ซึ่งสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานนาม เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ ได้รับ

๗๑
การสถาปนาตามพระราชบัญญัติการจัด การศึกษา ระดับปริญ ญาตรีใ นสถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๔๑ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑
ทําให้ยกระดับการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมให้สูงขึ้นถึงระดับปริญ ญาตรี ต่อ มาได้ย้า ย
สังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยอาศัยความตามกฎกระทรวงแบ่ง ส่วน
ราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๔๕ ทําให้วิทยาลัยนาฏศิลป และวิทยาลัยช่า งศิลป
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้ง ๑๕ วิทยาลัยมาอยู่รวมกัน ในการกํากับดูแลของสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์
มีผลให้ส ถาบันบั ณ ฑิต พัฒ นศิลป์เ ป็นหน่ว ยงานหลักในการจัด การศึกษาด้า นศิล ปวัฒนธรรมของ
กรมศิลปากร
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ ข ยายการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตร
มหาบันฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย และในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ขยายการศึกษาระดับปริญ ญาโทหลักสู ต ร
ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดนตรี คี ต ศิ ล ป์ ไ ทย อี ก สาขาหนึ่ ง ดั ง นั้ น ปั จ จุ บั น สถาบั น
บัณฑิตพัฒนศิลป์มีภารกิจจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา
ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท
จากการจัดระบบราชการในสมัยราชกาลที่ ๕ อันเป็นจุด กํา เนิ ด ของกรมมหรสพใน
สมัยรัชกาลที่ ๖ โดยรวบรวมกรมที่เกี่ ยวข้องกับการแสดงต่า งๆ เพื่อให้การศึกษาอบรมทางด้า น
นาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ ผลิตศิลปินรับใช้สังคม ให้ความสําคัญวิชาสามัญควบคู่กันไปกับวิชาศิลปะ
จึงเป็นแนวคิดเป็นจุดกําเนิดที่สํา คัญ ของการก่อตั้ง สถานศึกษาทางด้า นนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์
และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ในส่ว นของการแสดงโขนของกรมศิ ลปากรในยุ ค แรก เริ่ ม ตั้ง แต่ พ.ศ. ๒๔๘๙
จัดแสดง ณ โรงละครกรมศิลปากร ต่อเนื่องมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่อเกิดไฟไหม้โรงละครในคืนวันที่
๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๓ การแสดงโขนจึงต้องย้ายไปแสดงที่หอประชุมวัฒนธรรมสนามเสือปุา และได้
แสดงต่อเนื่อง ณ โรงละครแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นต้นมา และหลังจากนั้น การแสดงโขนอยู่
ในความรับผิดชอบของกองการสังคีต ซึ่ง เป็นหน่วยงานหนึ่ง ของกรมศิลปากร ร่วมกับสถาบันทาง
ฝุายการศึกษา จัดการแสดงโขนอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ตัวอย่างวันเวลาในการจัดการแสดง
โขนชุดนาคบาศ จัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน–๑ ธันวาคม ๒๔๘๙ รวม ๑๘
รอบ ณ โรงละครศิลปากร ประกอบด้วย องก์ที่ ๑ ตอนที่ ๑ สัญ ญาณศึก องก์ที่ ๑ ตอนที่ ๒ จัด ทัพ
องก์ที่ ๒ แผลงศรนาคบาศ
โขนชุดทาลายพิธีหุงน้าทิพย์ จัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม–๖ เมษายน ๒๔๙๐
รวม ๒๙ รอบ ณ โรงละครศิลปากร
โขนชุ ด นางลอย จั ด แสดงวั น ธรรมดา ๒ รอบ ส่ ว นวั น อาทิ ต ย์ เ พิ่ ม รอบเช้ า
๑๐.๐๐ น. วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน–วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๙๐ รวม ๒๙ รอบ ณ โรงละครศิลปากร
ประกอบด้วย ฉากนํา (ฉุยฉายเบญกายแปลง) ฉากที่ ๑ ท้องพระโรงในกรุงลงกา ฉากที่ ๒ ภูเขาเหมติ

๗๒
รัน ริมฝั่งแม่น้ํา ฉากที่ ๓ พลับพลาพระราม ฉากที่ ๔ แม่น้ําโคทาวารี ปรับปรุง จากบทพระนิพนธ์ใ น
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์
(กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๓๙)

ภาพที่ ๒.๒๙ ตัวอย่างสูจิบัตรการแสดงโขน พ.ศ. ๒๔๙๐
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๓๙.
โขนชุดพรหมาสตร์ จัด แสดงทุกวันศุกร์ เวลา ๒๐.๐๐ น. วันเสาร์และวันอาทิต ย์
เวลา ๑๐.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. และ ๒๐.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๐๓–๒๙ มกราคม ๒๕๐๔
รวม ๓๕ รอบ ณ หอประชุมวัฒนธรรมสนามเสือปุา เนื่องจากโรงละครศิลปากรเกิด ไฟไหม้ เมื่อคืน
วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ประกอบด้วย
องก์ที่ ๑ ขัดตาทัพ
นายเสรี หวังในธรรม
องก์ที่ ๒ ข่าวศึก
นายถนอม โหมดเทศน์
องก์ที่ ๓ เสียพิธี
นายเสรี หวังในธรรม
องก์ที่ ๔ ศรพรหมาสตร์
นายประพันธ์ สุคนธชาติ
จัดแบ่งองก์และบรรจุเพลง
นายมนตรี ตราโมท
ทั้ง นี้ บทร้ องเพลงฉุ ยฉายและแม่ ศ รี องก์ที่ ๓ คัด จากบทโขน ชุ ด พรหมาสตร์
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และบทร้องเพลงทะแยกลองโยน องก์ที่ ๓
เช่นเดียวกัน คัดจากชุดพรหมาสตร์ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้า ฟูา กรมพระยานริศ
รานุวัตติวงศ์

๗๓

ภาพที่ ๒.๓๐ ตัวอย่างสูจิบัตรการแสดงโขน พ.ศ. ๒๕๐๔
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๔๖.
โขนชุดศึกกุมภกรรณ ตอน กุมภกรรณทดน้ํา จัด แสดงวันอาทิต ย์ที่ ๕, ๑๒ เดือน
มกราคม ๒๕๕๗, วันอาทิต ย์ที่ ๒, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ วันอาทิต ย์ที่ ๒, ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา
๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ

ภาพที่ ๒.๓๑ ตัวอย่างสูจิบัตรการแสดงโขน พ.ศ. ๒๕๕๗
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗: ภาพปก.

๗๔
ตัวอย่างสูจิบัตรการแสดงโขน

ภาพที่ ๒.๓๒ ตัวอย่างสูจิบัตร พ.ศ. ๒๔๙๐–๒๕๕๗
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗: ๑๕.

ภาพที่ ๒.๓๓ ตัวอย่างสูจิบัตร พ.ศ. ๒๔๙๐–๒๕๕๗
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗: ๑๖.

๗๕
นอกจากนี้ยังมีการแสดงโขนของวิทยาลัยนาฏศิลปทั้ง ๑๒ แห่ง แสดงให้เห็นประจักษ์ว่า
การแสดงโขนมีการแสดงสืบทอดกันอย่างต่อเนื่อง และไม่มีอยู่ใ นเฉพาะส่วนกลางอันเป็นเมืองหลวง
ของไทย แต่ยังได้กระจายตัวไปตามภูมิภาคต่า งๆ ที่มีวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดการเรียนการสอน “โขน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรให้กับเยาวชนที่สนใจ
ศึกษาสืบทอดศิลปะการแสดงโขนต่อเนื่องตลอดมา
๒.๕ พิธีกรรมในโขน

ภาพที่ ๒.๓๔ ศีรษะครูเทพที่ใช้ในพิธีไหว้ครู
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗: ๑๐๒.
นาฏศิลป์โขนเป็นนาฏกรรมที่มีธรรมเนียมและเคล็ดลางที่ถือปฏิบัติใ นการแสดงอยู่มากมาย
หลายอย่าง บางอย่างก็ยังถือปฏิบัติอยู่ บางอย่างก็เสื่อมสูญไป ศิลปินโขนเคารพบูชาต่อพระรัต นตรัย
อันเป็นหลักสําคัญของพระพุทธศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เรียกว่า “ครู” เป็นสํา คัญ ศิลปินโขนนิยม
นับ ถื อ สื บ ต่อ กั น มาว่ า วิ ช านาฏศิ ล ป์ นี้ ไ ด้ รับ ประสิ ท ธิ์ป ระสาทสืบ เนื่ อ งมาจากพระเป็ น เจ้ า บน
สรวงสวรรค์ตลอดลงมาจนถึงพระฤาษีผู้ทรงฌาน และบรรดาครูอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณ โดยลํา ดับ
ถ้า จะกล่า วว่า ศิลปินโขนเป็นผู้หนักด้วยความเคารพนบนอบและกตัญ ญูกตเวทีเป็นอย่า งยิ่ง ต่อครู
อาจารย์ผู้มีพระคุณ และยึดมั่นในสิ่งเคารพบูชาในพระพุทธศาสนาอย่างสุดยอด ดังจะเห็นได้ว่า ตั้ ง แต่
เริ่มเข้าเรียนรับการฝึกหัดสั่งสอน จะต้องมีการเคารพสักการะต่อพระรัต นตรัย และครูอาจารย์ก่อน
เสมอ อย่างน้อยต้องมีดอกไม้ธูปเทียนเป็นเครื่องสักการะเป็นประจํา ไม่ว่า ในห้องฝึกหรือในอาคาร
สถานที่ ส่วนใหญ่จะมีพระพุทธรูปเครื่องบูชาและมีหน้าครูฤาษีไว้สักการะแทบทุกแห่งไป ถือเป็นธรรม
เนียมอยู่ว่า จะเริ่มฝึกหัดก็ตาม หรือจะฝึกเพื่อหาความชํานิชํานาญก็ตาม หรือจะแสดงก็ต าม จะต้อง
เคารพกราบไหว้ด้วยความนอบน้อมและระลึกถึงคุณพระรัต นตรัยคุณ ครูบาอาจารย์ ยึด เอาพระคุณ
ของท่านเป็นเครื่องปกปูองเหนือหัว ดังจะสังเกตเห็นได้ว่าขณะศิลปินแสดงการเคารพบูชา เมื่อประนม
มือเหนือศีรษะขึ้นแล้ว จะช้อนมือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะ และประลูบลงทั่วศีรษะและก็เสยขึ้นอีกครั้ง

๗๖
เป็นเชิงแสดงให้เห็นได้ว่าถือเอาคุณพระและคุณครูเป็นเครื่องปกเกล้า ปกกระหม่อม แม้แต่ขณะที่ไ ด้
ยินดนตรีบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ที่ถือว่าเป็นเพลงครู เช่น สาธุการ คุกพาทย์ รัวสามลา ตระบองกัน
เป็นต้น ก็แสดงความเคารพโดยยกมือขึ้นไหว้เสมอ (ธนิต อยู่โพธิ์. โขน. กรมศิลปกร, ๒๕๑๑)
ในการแสดงโขนนั้น พิธีกรรมและเคล็ด ลางที่ถือปฏิบัติอยู่มากมายหลายอย่า ง โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ งคือ การไหว้ค รู และการแสดง ซึ่ ง ในการแสดงอาจแบ่ง เป็นขั้น ตอนตามลํา ดับดัง นี้ เช่ น
ก่อนการแสดง ขณะแสดง และหลังการแสดง จะได้กล่าวในลําดับต่อไป
๒.๕.๑ การไหว้ครู

ภาพที่ ๒.๓๕ พิธีไหว้ครูโขนละคร
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗: ๑๐๔-๑๐๕.
๒.๕.๑.๑ ความหมายของ “ไหว้ครู”
คํ า ว่ า ไหว้ ค รู ใ นพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต สถาน (พ.ศ.๒๕๔๒: ๑๓๑๗)
ให้ความหมายไว้ว่า ไหว้ครูคือการทําพิธีไหว้ครูบาอาจารย์ “ครูบาอาจารย์ หมายถึง ” ความเป็นผู้รู้ที่
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ และสามารถดูแลศิษย์ได้
ประเพณีการไหว้ครูและครอบครูโขนละคร เป็นการแสดงการคารวะผู้มีพระคุณ ด้วย
การบวงสรวงบูชา เป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์
๒.๕.๑.๒ ความสาคัญของพิธีไหว้ครู
คําว่า “ครู” นั้น หมายถึง พระรัต นตรัย เทพเจ้า ครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว
และท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน “ครู” เป็นปูชนียบุคคลที่ควรแก่การเคารพบูชารองจากบิด ามารดา
ครูมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี มีความสามารถ มีศิลปะวิทยา เพื่อใช้เลี้ยงชีพและรู้จัก
ดํารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข คือจึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษ ย์ และเป็นผู้รับหน้า ที่อัน
หนักยิ่งของสังคม การไหว้ครูคือการแสดงความเคารพบูชา ครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ใ ห้แก่ศิษ ย์
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามสืบทอดกันมาตามประเพณีของสังคมไทย แต่เดิมผู้ใหญ่จะนําเด็กที่จะเข้า
มาเรียนหรือมาฝึกโขนละคร พร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้ค รูผู้สอน ซึ่ง คุณ ครูอาคม สายาคม
ท่านให้ความหมายว่าเสมือนหนึ่งมาฝากตัวว่า ต่อไปนี้จะเป็นศิษย์เป็นครูกันต่อไป เครื่องสักการะหรือ

๗๗
ดอกไม้แต่ละชนิดที่นิยมนํามามอบให้กับครูนั้น เป็นสัญ ลักษณ์ของการไหว้ค รู ซึ่ง ถือปฏิบัติกันมาช้า
นานแต่โบราณ คือดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม รวมทั้งข้าวตอกดอกไม้ ซึ่ง ดอกไม้แต่ละชนิด และ
ข้าวตอกนั้นมีความหมายต่างกัน คือ
ดอกมะเขือ เป็นสัญลักษณ์ของความเคารพ ความอ่อนน้อม
ถ่อมตน เนื่องจากโดยธรรมชาติของต้นมะเขือ เมื่อมีดอก ดอกที่จ ะ
ให้ ผ ลมะเขื อ ได้ ต้ อ งโค้ ง ลง เหมื อ นผู้ อ ยู่ ใ นการอาการแสดง
ความเคารพหรือคารวะบุคคลที่ตนเคารพบูชายกย่อง
ภาพที่ ๒.๓๖ ดอกมะเขือ
ที่มา: www.baanmaha.com,
๒๕๕๗.

หญ้าแพรก เป็นสัญลักษณ์ของความอดทน หญ้าแพรกจะ
งอกงามในทุกฤดูกาล ถ้าบุคคลใดมีความอดทนเหมือนหญ้า แพรก
บุคคลนั้นจะเป็นศิษย์ที่มีคุณสมบัติที่ดี และเป็นผู้ที่สามารถเรียนได้
สําเร็จตามความประสงค์
ภาพที่ ๒.๓๗ หญ้าแพรก
ที่มา: www.brrd.in.th, ๒๕๕๗.

ดอกเข็ม เป็นสัญลักษณ์ของความมีสติปัญญาเฉียบแหลม
เหมือนความแหลมของเข็ม

ภาพที่ ๒.๓๘ ดอกเข็ม
ที่มา: smartsme.tv,๒๕๕๗.

ข้าวตอก เป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย เปรียบ
ได้ดัง กั บ การคั่ว ข้า วเปลื อกให้เ ป็นข้า วตอก ถ้า เมล็ด ข้า วเปลือ ก
เมล็ด ไหนกระเด็นออกจากภาชนะที่ค รอบไว้ ไม่มีโอกาสได้เป็ น
ข้าวตอกฉันใด ก็เปรียบได้ กับผู้เรียนที่ต ามใจตนเอง ไม่สามารถ
ควบคุ มตนเองได้ กระเด็ นออกไปนอกกรอบของระเบีย บวิ นั ย
ทําให้ไม่มีโอกาสได้ความรู้ฉันนั้น

ภาพที่ ๒.๓๙ ข้าวตอก
ที่มา: www.sahavicha.com, ๒๕๕๗.

๗๘
ดอกไม้ หญ้าแพรก และข้า วตอก เป็นเครื่องสักการะในพิธีไ หว้ค รู เป็นสัญ ลักษณ์
การแสดงออกถึงความเป็นศิษย์ที่ดีของครู การให้คํามั่นสัญญาที่จะเป็นศิษย์ที่ดี มีความกตัญ ญูกตเวที
และเป็นการที่ศิษย์ขอพรจากครูให้เจริญรุ่งเรือง
๒.๕.๑.๓ พิธีไหว้ครูโขนละคร
พิธีไหว้ครูโขนละครถือเป็นจารีตประเพณี ที่ผู้เรียนและศิลปินยึด ถือสืบทอดกันมา
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ตามแบบพิธีหลวง ประกอบพิธีใ นวันพฤหัสบดี ทั้ง นี้เพราะความเชื่อในเรื่อง
เทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ว่า พระพฤหัสบดีเป็นเทพฤาษี จึง เป็นครูของเทวดาในศาสนาพราหมณ์
กล่าวไว้ว่า พระพฤหัสบดีกําเนิดมาจากฤาษี ๑๙ องค์ และโดยที่ฤาษีมีหน้าที่ในการสั่งสอนเป็นครูของ
มนุษย์และเทวดา จึงถือเอาวันพฤหัสบดีเป็นวันประกอบพิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครูโขนละครประกอบด้วยพิธีสําคัญ ๓ ภาค คือ
๑) ภาคพิธีสงฆ์ จะเริ่มในตอนเย็นวันพุธ ก่อนวันประกอบพิธี โดยนิมนต์พระสงฆ์
เจริญพระพุทธมนต์ และในตอนเช้า วันพฤหัสบดีซึ่ง เป็นวันประกอบพิธีไ หว้ค รู นิมนต์พระสงฆ์สวด
ชัยมงคลคาถา ฉันท์ภัต ตาหารเช้า และประพรมน้ํา พระพุทธมนต์ เมื่อเสร็จ สิ้นพิธีสงฆ์แล้วจึง เริ่ม
ประกอบพิธีไหว้ครู
๒) ภาคพิธีไหว้ครู พิธีไหว้ครูโขนละครเป็นพิธีพราหมณ์ เป็นการบูชาเทพเจ้า และ
เซ่นสรวงสังเวย กล่าวคือ เป็นการทําพิธีเคารพบูชาเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และครู อันเป็นที่เคารพนับถือ
ของศิลปินทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี ได้แก่ พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม พระปรคนธรรพ
พระปัญจสีขร พระคเณศ พระวิษณุกรรม พระพิราพ พระภรตฤาษี ครูโขนละคร ครูมนุษ ย์ ครูยักษ์
ครูลิง ครูพระ ครูนาง ผู้ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุ บัน
นอกจากบูชาเทพเจ้าแล้ว มีการเซ่นสรวงบูชาเครื่องสังเวย ได้แก่ หัวหมู เป็ด ไก่ กุ้ง
ปู ปลา ทั้งสุกและดิบ ขนมนมเนย ขนมต้มแดงต้มขาว ขนมเล็บมือนาง ขนมหูช้าง ถั่วงา ผลไม้ น้ํา ชา
กาแฟ หมากพลู บุหรี่ เหล้า ฯลฯ และบายศรีปากชาม และบายศรีมงคลต่างๆ

ภาพที่ ๒.๔๐ เครื่องสังเวยที่ใช้ในพิธีไหว้ครูโขนละคร
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

๗๙

ภาพที่ ๒.๔๑ พิธีไหว้ครูโขนละคร
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.
พิธีกรรมในการไหว้ครูโขนละคร
ขั้นตอนที่ ๑ บูชาพระรัตนตรัย เริ่มด้วยประธานในพิธีไหว้ครู (ประธานในพิธีหมายถึง
ผู้ได้รับเชิญจากเจ้าภาพ หรือหัวหน้าสถาบันที่ประกอบพิธีไหว้ครู) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความ
เคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและธงชาติไทย ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ
ขั้นตอนที่ ๒ บูชาครู เริ่มด้วยประธานผู้ประกอบพิธีเข้า ไปกราบบูชาพระรัต นตรัย
และรําเพลงหน้าพาทย์ “พราหมณ์เข้า” เข้าสู่มณฑลพิธี ประธานในพิธีไหว้ครู จุดเทียนชัย เทียนทอง
เทียนเงินและธูป บูชาครูในพิธี ปี่พาทย์บรรเลงเพลง “มหาฤกษ์”
ประธานผู้ประกอบพิธีกล่าวคําบูชาพระรัตนตรัย ชุมนุมเทวดา เสกน้ํา มนต์ ปี่พาทย์
บรรเลงเพลงโหมโรง แล้วเริ่มอ่านโองการอันเชิญเทพเจ้า
ขณะประกอบพิธีนําศิษย์จุด ธูปเทียนบูชาเทพเทวา และครู กล่า วนํา ให้ศิษ ย์กล่า ว
ตามบูชาครูตามลําดับดังนี้
จุดธูปเทียนครั้งที่ ๑ ประธานผู้ประกอบพิธีกล่าวนําโองการครูปัธยาย ได้แก่ พระอิศวร
พระนารายณ์ เทพและเทวดา โดยผู้ประกอบพิธีจะเรียกเพลงหน้าพาทย์ประจําแต่ละองค์ของเทพเจ้า
จุดธูปเทียนครั้งที่ ๒ ประธานผู้ประกอบพิธีกล่า วนํา โองการบูชาเทพเจ้า แห่ง ดนตรี
(ดุริย เทพ) ได้แ ก่ พระปรคนธรรพ์ พระวิ ษ ณุกรรม ประปั จ สีขร โดยผู้ประกอบพิธีจ ะเรียกเพลง
หน้าพาทย์ประจําแต่ละองค์ของเทพเจ้า
จุดธูปเทียนครั้งที่ ๓ ประธานผู้ประกอบพิธีกล่าวนําโองการบูชาเชิญ องค์พระพิราพ
โดยผู้ประกอบพิธีจะเลือกเพลงหน้าพาทย์ “พระพิราพเต็มองค์”
ขั้นตอนที่ ๓ พิธีสรงน้ํา พระเทวกรรม (เทวรูปต่า งๆ) ประธานผู้ประกอบพิธีเชิ ญ
พระเทวกรรมลงในพานแล้วสรงด้วยน้ําสังข์ การสรงน้ํา พระเทวกรรม จะให้ประธานในพิธีและครูผู้
อาวุโสเข้าสรงน้ํา ประธานผู้ประกอบพิธีเรียกเพลงหน้าพาทย์ “ลงสรง” เมื่อสรงน้ํา เสร็จ แล้วจึง เชิญ
พระเทวกรรมกลับขึ้นประดิษฐานที่เดิม

๘๐
.
ประธานผู้ประกอบพิธีกล่าวอันเชิญเทพเจ้า เทวดา ครูโขนละคร ครูด นตรี ครูช่า ง
ครูศิ ลปะศาสตร์ทั้ งหลาย ครู พักลั กจํา ครูปัธ ยาย เจ้ า ของสถานที่ พระเสื้อเมือ ง พระทรงเมือ ง
พระสยามเทวาธิราช ประทับตามที่ที่ได้จัดไว้ ประธานผู้ประกอบพิธีเรียกเพลงหน้าพาทย์ “เสมอเข้าที่”
ขั้นตอนที่ ๔ พิธีถวายเครื่องสัง เวย ประธานผู้ประกอบพิธีนํา ศิษ ย์ถือเครื่องสัง เวย
และรําถวายเครื่องสังเวย ประธานผู้ประกอบพิธีเรียกเพลงหน้าพาทย์ “เชิด” จบเพลงวางเครื่องสังเวย
ลงที่เดิมแต่หันหน้าเครื่องสังเวยเข้าหาครู และประธานผู้ประกอบพิธีนํา กล่า วถวายเครื่องสั ง เวยเรียก
เพลงหน้าพาทย์ “นั่งกิน เซ่นเหล้า”
๓) พิธีค รอบ พิธีค รอบนั้นเป็นส่วนหนึ่ง ของพิธีไ หว้ค รูโขน ละคร หรือศิลปะ พิ ธี
ดําเนินต่อท้ายจากพิธีไหว้ครู ส่วนมากจะดําเนินพิธีติดต่อกันจนเป็นที่เข้าใจว่า ถ้ากล่าวถึงพิธีไหว้ครูจะ
มีความหมายถึงการทําพิธีครอบด้วย

ภาพที่ ๒.๔๒ พิธีครอบครู
ที่มา: www.kru.ac.th,๒๕๕๗.

ภาพที่ ๒.๔๓ พิธีครอบครู
ที่มา: www.gotoknow.org, ๒๕๕๗.

พิธีไหว้ครูและพิธีค รอบเป็นพิธีที่ท่า นโบราณจารย์ ไ ด้กํา หนดระเบียบและบัญ ญัติ
แบบแผนไว้ให้ปฏิบัติด้วยหลักเกณฑ์อันดีสืบเนื่องแต่โบราณ โดยกําหนดว่าถ้าเป็นศิษ ย์ที่หัด โขนละคร
ครูผู้ใหญ่จะทําพิธีไหว้ครูและครอบให้ศิษย์ เมื่อศิษย์ได้หัดรําเพลงช้าเพลงเร็วได้แล้ว หรือกล่า วง่า ยๆ
ว่าสามารถที่จ ะแสดงเป็นตัวเสนาหรือนางกํา นัลได้ ถ้า ศิษ ย์ที่หัด ดนตรีปี่พาทย์ก็ต้องสามารถร่วม
บรรเลงเพลงโหมโรงได้จบ ซึ่งนับว่าตีเป็นพอที่จะออกบรรเลงในงานสวดมนต์เย็นและฉันท์เช้าได้

ภาพที่ ๒.๔๔ พระภรตฤาษี

ภาพที่ ๒.๔๕ พระพิราพ

ภาพที่ ๒.๔๖ เทริด

ที่มา: www.siranurak.com, ๒๕๕๗.

ที่มา: topicstock.pantip.com,๒๕๕๗.

ที่มา: archive.gameindy.com,๒๕๕๗.

๘๑
พิธีค รอบ ประธานผู้ป ระกอบพิธี สวมศีรษะพระภรตฤาษี เรียกเพลงหน้า พาทย์
“เสมอเถร” แล้วรําเพลงเสมอเถรเข้าสู่พิธี จากนั้นนั่งบนขันสาคร (ปัจจุบันนั่ง บนเตียงแทน) จากนั้น
จึงเริ่มพิธีครอบและรับมอบ ศิษย์ผู้รับครอบและรับมอบจะต้องนําขันกํานลมามอบให้พระครูภรตฤาษี
(ขันกํานล ได้แก่ ผ้าเช็ดหน้าขาว ดอกไม้หรือพวงมาลัยพร้อมกับเงินค่ากํานลครอบด้วยกรวย) พระครู
ฤาษีจะนําศีรษะพระภรตฤาษี (ถือว่าเป็นครูคนแรกที่บันทึกท่ารําพระอิศวรแล้วนํามาถ่า ยทอดยัง โลก
มนุษย์ และท่านเป็นผู้รจนาตํารานาฏยศาสตร์) ศีรษะพระพิราพ (ถือว่า เป็นปางหนึ่ง ของพระอิศ วร
ผู้ให้กําเนินการฟูอนรํา) ศีรษะเทริด (ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ต้นกําเนิดละครรําไทย) สวมศีรษะให้แก่ศิษย์
ตามลําดับ จากนั้นจึงประพรมน้ําเทพมนต์ เจิมหน้าผาก สวมด้ายมงคล และมอบใบไม้มงคลทัดหู
พิธีรับมอบ เป็นพิธีต่อเนื่องจากพิธีค รอบในส่วนที่ ศิษ ย์ ได้รับการพิจ ารณาจากครู
แล้วว่า เมื่อศิษย์ผู้ใดฝึกหัดจนเกิดความชํานาญมีความสามารถ มีชื่อเสียง พอที่จ ะถ่า ยทอดความรู้ที่
ตนได้ฝึกฝนมาให้กับผู้อื่น ครูพระภรตฤาษีจ ะมอบเครื่อ งโรง หมายถึง อาวุธต่า งๆ ที่ใ ช้ประกอบใน
การแสดงซึ่งมัดรวมกันไว้ให้แก่ศิษ ย์ ศิษ ย์ผู้รับมอบจะรับและยกเดินออกจากมณฑลพิธี ต่อจากนั้น
ศิษ ย์จ ะรํา ถวายมือ และมีการต่อท่า รํา หน้า พาทย์ใ ห้แก่ศิษ ย์ เมื่อ เสร็จ พิ ธีค รอบและรับ มอบแล้ ว
จะเป็นพิธีส่งครู พระภรตฤาษีให้พรแก่บรรดาศิษย์ จากนั้นจะเรียกเพลงหน้าพาทย์ “เสมอสามลา”

ภาพที่ ๒.๔๗ พิธีมอบ
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๒.๔๘ สานุศิษย์รําถวายมือ
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๒.๔๙ พิธีมอบ
ที่มา: วิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๒.๕๐ สานุศิษย์ “โขน" รําถวายมือ
ที่มา: วิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง, ๒๕๕๗.

๘๒
ประธานผู้ป ระกอบพิธีเ รีย กเพลงหน้า พาทย์ “พระเจ้า ลอดถาด” ต่ อด้ วยเรีย ก
เพลงหน้าพาทย์ “พราหมณ์ออก” ในลําดับสุดท้ายประธานผู้ประกอบพิธีรํานําศิษย์ในเพลงหน้าพาทย์
“โปรยข้าวตอก-กราวรํา-เชิด” เป็นการเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครูโขนละคร
นอกจากมีพิธีรับมอบอนุญาตให้เป็นครูถ่ายทอดวิชาโขนละครให้แก่ผู้อื่นได้แล้ว ยัง มี
พิธีรับมอบเพื่อให้เป็นผู้ที่จะประกอบพิธีไหว้ครูต่อไป ซึ่งนิยมประกอบพิธีรับมอบในพิธีไหว้ค รู ค รั้ง ใหญ่
ประจําปี เมื่อเสร็จสิ้นพิธีครอบและรับมอบแล้ว ครูผู้ใ หญ่จ ะเรียกศิษ ย์ที่มีค วามรู้ค วามสามารถและ
มีคุณ สมบัติค รบถ้วนตามบทบัญญัติ ใ ห้เข้า มารับมอบพระตํา รา เครื่องโรง และศีรษะครูที่สํา คั ญ
พร้อมทั้งประสิทธิ์ประสาทกรรมสิทธิ์และพรมงคลให้ในท่ามกลางครูผู้ใ หญ่หลายๆ ท่า น เมื่อศิษ ย์ผู้ที่
ได้รับการประสิทธิ์ประสาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องปฏิบัติตนให้ตั้ง อยู่ใ นพรมวิหารอย่า งครบถ้วน
และจะถือเสมอว่า ถ้าครูผู้ประกอบพิธีผู้มอบให้ยังมีชีวิตอยู่และยังสามารถประกอบพิธีได้ ผู้รับมอบจะ
ไม่ประกอบพิธีเป็นอันขาด นอกจากครูจะอนุญาตให้เท่านั้น
๒.๕.๒ พิธีกรรมในการแสดง

ภาพที่ ๒.๕๑ นายสุดจิตต์ พันธ์สังข์ บูชาครูก่อนการแสดงโขนฉาก
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๑๗๕.

ภาพที่ ๒.๕๒ นายมนัส สงค์ประพันธ์
บูชาครูก่อนการแสดงโขนหน้าจอ
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๑๗๕.

ภาพที่ ๒.๕๓ นายราฆพ โพธิเวส ศิลปินแห่งชาติ
บูชาครูก่อนการแสดงโขนกลางแปลง
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๑๗๕.

๘๓
พิธีกรรม เคล็ดลาง หรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ยึด ถือกันมาในการแสดงโขน ผู้วิจัยได้รวบรวม
ข้อมูลจากประสบการณ์ จากคํา สอนของครูอาจารย์ จากการสัมภาษณ์ศิลปินนั กแสดงและจาก
เอกสารตํา ราที่ เกี่ยวข้อง พบว่ า พิธีก รรมในการแสดงมีค วามสํ า คัญ และยึ ด ถือปฏิบัติ กันมาอย่า ง
ต่อเนื่อง ได้แก่
๒.๕.๒.๑ พิธีกรรมก่อนการแสดง การจัด การแสดงโขนถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะมี
องค์ประกอบมากมาย จะต้องประสานงานกับทางเจ้าภาพว่าต้องการจะจัดการแสดงโขนเพื่องานอะไร
เช่น เป็ นงานเฉลิ มฉลอง งานศพ วัน เวลา สถานที่ และช่ว งเวลา เพื่อ จะกํ า หนดตอนที่แ สดงได้
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเจ้า ภาพหรือของงาน ลํา ดับต่อไปผู้รับผิด ชอบต้องไปดูสถานที่ทํา
การแสดงเพื่อทําการปลูกโรงหรือทําเวทีโขน สถานที่สําหรับการแต่งตัว และสํารวจระยะการเดินทาง
ที่จะไปยังสถานที่จัดงานนั้นๆ
การปลู ก โรงโขนในสมั ย ก่ อนเรี ย กว่า “ยกโรง” จะต้ อ งดู ทิ ศ ทางเช่ นเดี ย วกั บ
การปลู กบ้า นเรือน ถ้า สถานที่ เหมาะสมและเอื้ ออํา นวยจะต้ องหัน หน้า โรงไปทางทิ ศ เหนื อ หรื อ
ทิศตะวันออก ก่อนการลงหลักปักเสาจะต้องมีพิธีเซ่นสรวงบูชา เพื่อขออนุญ าตเจ้า ที่เจ้า ทางหรือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ ณ สถานที่นั้นๆ เพื่อขจัดปัดเปุา ปัดรังควาน กันเสนียดและการกระทําย่ํายี
แต่โบราณในเรื่ องนี้ ถือกัน ว่า ถ้ า มีก ารแสดงหลายอย่า ง มีการแข่ ง ขัน ประชั นกัน จะมีพิ ธีอาถรรพ์
กลั่นแกล้งให้ฝุา ยตรงข้า มเสียเปรียบ จึง ต้องมีการถอนอาถรรพ์ และแก้กันไว้ด้วย สถานที่แต่ง ตัว
จะต้องมีโต๊ะสํา หรับจัด วางศีรษะโขน พระ นาง ยักษ์ ลิง และศีรษะครู เพื่ อเป็นสักการะและเป็น
มิ่งขวัญใน การแสดงโดยมีการตั้งศีรษะครูอยู่ตรงกลาง ด้านขวาของครูเป็นที่วางศีรษะมนุษ ย์และลิง
อันประกอบด้ว ยชฎา มงกุฎ ศีร ษะลิ ง พญาและเสนา ฯลฯ ด้า นซ้า ยของครูเ ป็นที่ วางศีรษะของ
ฝุายยักษ์ ทั้งพญายักษ์ ยักษ์ต่างเมือง และเสนายักษ์ ฯลฯ หันหน้า ออกไปทางเดียวกัน หรือไปตาม
หน้ า เวที ไม่ นิ ย มจั ด วางศี ร ษะให้ หั น หน้ า ชนกั น และปะปนกั น (มี เ รื่ อ งเล่ า ว่ า ที่ วั ง จั น ทร์ เ กษม
(คือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นที่ตั้งกรมมหรสพเดิม ในคลังเครื่องโขนมีตู้ฝากระจกเป็นที่
เก็บหน้าโขนและแบ่งเป็นฝักเป็นฝุายตามแบบอย่าง คราวหนึ่งมีใครอุตริยกหน้าฤาษีซึ่งคั่นไว้ตรงกลาง
แถวไปไว้ที่อื่น จะโดยเจตนาหรือหลงลืมไม่ตั้งใจก็ไม่ทราบ รุ่งขึ้นปรากฏว่าบานกระจกแตกเกือบหมด
หน้าโขนตกลงมาฉีกขาดกระจัดกระจายบุบสลาย จอนหูหัก เขี้ยวยักษ์หลุด แต่โดยมากเป็นหน้า เสนา
กับสิบแปดมงกุฎ ส่วนมากหน้ายักษ์ชํารุด มากกว่า ลิง มีค นที่อยู่ใ กล้เคียงเล่า ว่า ตอนกลางคืนได้ยิน
เสียงตึงตังโครมครามในห้องคลังเครื่องโขนเหมือนกัน แต่สํา คัญ ว่า เด็กโขนคงแอบเข้า ไปเล่นซ่อนหา
กันและไม่มีใครกล้าเข้าไปดู จนรุ่งเช้าจึง ปรากฏเห็นปรากฏการณ์เช่นนั้น ชอบกลและประมาทนัก)
นอกจากการตั้งศีรษะครูและศีรษะยักษ์ลิงแล้ว การเก็บหรือวางเครื่องโรงทั้งเวลาแสดงและการเก็บใน
คลังเครื่องโขน นิยมแบ่งเป็นพวกและเป็นสัดส่วน เช่น อาวุธจะมีกระบอกหรือในปัจ จุบันอาจเป็นเข่ง
เก็บไว้ในที่สมควร ไม่ทิ้งเรี่ยราด และการขึ้นจอโขนบนยอดเสาจะมีการปักหางนกยูง ไว้ที่เสาเพื่อเป็น
สิริมงคลในปัจจุบันนี้เป็นส่วนใหญ่จะปักธงชาติไทยแทน

๘๔
๒.๕.๒.๒ โหมโรง ก่อนการแสดงจะเริ่มหรือลงโรง ปี่พาทย์จ ะบรรเลงเพลงโหมโรง
เพื่ อ เป็ น การแสดงความเคารพต่ อ เทพเทวา ครู บ าอาจารย์ เจ้ า ที่ เ จ้ า ทาง และเพื่ อ เป็ น
การประชาสัมพันธ์ว่าจะมีการแสดง เพื่อให้นักแสดงได้เตรียมตัว เมื่อจบเพลงโหมโรงจะได้เวลาเริ่ม
การแสดงแล้ว หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการตรวจความพร้อมของเครื่องดนตรีว่ามีพร้อมและความสมบูรณ์
พร้อมที่จะบรรเลงประกอบการแสดง

ภาพที่ ๒.๕๔ พิธีไหว้ครูก่อนการแสดง
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๒.๕๕ โหมโรงก่อนการแสดง
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

เมื่อเริ่มโหมโรง ครูผู้ใหญ่จะมาทําการบูชาหน้าที่ตั้งศีรษะครู โดยเริ่มจากการจุด ธูป
เทียนที่หน้าครู เมื่อครูเริ่มจุดเทียน ปี่พาทย์จ ะเริ่มบรรเลงเพลงสาธุการไปพร้อมๆ กับการจุด เทียน
ก่อนการพิธีบูชาครู เจ้าภาพจะต้องจัดพานดอกไม้ธูปเทียนพร้อมด้วยเงินกํานลบูชาครู จํานวน ๖ บาท
(หรือ ๑๒ บาท หรือ ๒๔ บาท ก็ได้) อีกประการหนึ่ง ที่สํา คัญ คือ เมื่อเริ่มเพลงโหมโรงผู้แสดงทุกคน
หรือผู้เกี่ยวข้องไม่ว่ า จะทํา อะไรอยู่ใ นขณะนั้นจะต้องหยุด และนั่ ง ลงหันหน้า มาที่ ตั้ง ศีรษะครูและ
ทําความเคารพ พร้อมกับอธิฐานจิตขอพรบารมีต่างๆ ของแต่บุคคล แล้วจึงค่อยดําเนินการต่อไป สิ่ง นี้
เป็นที่หมายรู้ของบรรดาศิลปินทุกคน
๒.๕.๒.๓ การสวมศีรษะก่อนออกแสดง ถ้าเป็นผู้แสดงออกโรงครั้ง แรกของผู้แสดง
หรือเป็นการแสดงในงานสําคัญๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวพระ นาง ยักษ์ ลิง จะให้ค รูเป็นผู้สวมศีรษะให้เป็น
ปฐมฤกษ์ เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกําลังใจ ระหว่างที่ครูสวมศีรษะให้จะต้องนั่งคุกเข่าประนมมือ
(ธรรมเนียมปฏิบัติในปัจจุบันได้ลดน้อยถ้อยลงไปมาก
๒.๕.๒.๔ เริ่มแสดงและขณะแสดง เมื่อจบเพลงโหมโรงจะเริ่มการแสดงหรือลงโรง
ตามจารีตหรือพิธีกรรมของการแสดงโขน ปี่พาทย์จะลงโรงหรือเริ่มบรรเลงด้วยเพลง “วา” ผู้แสดงก็
จะออกโดยเริ่มจากผู้แสดงเป็นเสนาแล้วจึงเป็นตัวเอก ในการนั่งผู้แสดงต้องนั่งตามหลักของการแสดง
จะไม่นั่งหั นเท้า ไปทางเจ้า นาย และการหัน เปลี่ยนข้ า งเท้า ในการนั่ง จะต้องเปลี่ยนพร้ อมกันเพื่ อ
ความพร้อมเพรียงและสวยงาม ผู้แสดงเมื่อก่อนออกจากฉากหรือประตูการแสดงจะต้องหันไปที่ตั้ง
ศีร ษะครูเ พื่ อทํ า ความเคารพครู ไหว้ ข อพรขอบารมีแ ละขอความสํ า เร็จ ในการแสดง อย่ า ให้ มี
ความผิดพลาดและอุปสรรคใดๆ ไหว้ครูฝึกซ้อมและผู้กํากับการแสดง จึง ออกแสดง อีกประการหนึ่ง
ถ้า เป็นการแสดงถวายต่อหน้า พระที่นั่ง เจ้า ฟูา เจ้ า แผ่นดิน หรือเฉพาะพระพักตร์เจ้า นาย ผู้แสดง

๘๕
เมื่ อเดิ นออกไปจากฉากจะนั่ งตามที่ แล้ วถวายบัง คม รวมทั้ง ตัว เอกจะถวายบั ง คมข้า งล่า งแล้ ว
จึง ค่อ ยลุก ไปทํ า การแสดง หรือ จะถวายบัง คมบนเตี ยงนั่ ง ก็ ไ ด้ เป็ นการถวายราชสัก การะหรื อ
แสดงความเคารพหรืออีกทางหนึ่งของการปฏิบัติในปัจจุบันเมื่อเริ่มการแสดงผู้แสดงจะไปตั้ง แถวลง
นั่งถวายตัวพร้อมกันหมดก่อนการแสดง
ในการแสดงโขนหน้า จอ บางครั้ง เวลา ๒๒.๐๐ น. จะต้ องหยุด การแสดงเพื่ อ
ทํา การฌาปณกิ จ หรือ เผาจริง เพื่ อให้เจ้ า ภาพพร้อมประกอบพิธีการจุด ดอกไม้ไ ฟ และเมื่อจะมี
การแสดงต่อปี่พาทย์ต้องบรรเลงเพลงรั่วสามลาโดยมีความหมายเช่นเดียวกับการบรรเลงเพลงโหมโรง
นอกจากนี้ ในการจัดชุดหรือตอนในการแสดงโขนนั้นไม่นิยมจัด ชุด การแสดงที่มีการตายกลางโรงใน
การแสดงนั้นๆ จะต้องมีการแก้ใ ห้ฟื้นคืนกลับมา แล้วจึง แสดงเข้า โรงต่อไป เช่นการแสดงโขนชุด
ศึกนาคบาศ ศึกพรมมาสตร์ ศึกโมกขศักดิ์ เป็นต้น หรือตอนทศกัณฐ์ล้ม (ล้มคือตาย) ไม่นํามาแสดงทั้ง
ในอดีตและปัจจุบัน ทั้งนี้โดยมีความเชื่อว่า ถ้าแสดงตอนดังกล่าวจะทําให้เกิดอาเพศเหตุร้ายเกิด ขึ้นไม่
ว่ากับผู้แสดงหรือผู้เกี่ยวข้อง จึงไม่นํามาแสดง และในการใช้ถ้อยคําจะไม่ใช้คําว่า “ตาย” กับทศกัณ ฐ์
ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่และเป็นอสูรเทพบุตร จะใช้คําว่าทศกัณฐ์ล้ม ซึ่ง ครูโบราณจะรู้ค วามหมายในการใช้
ถ้อยคํานี้ เช่นเดียวกับคําโบราณที่เรียกช้างเวลาตายว่า “ช้างล้ม” เพราะช้างเป็นสัตว์ตัวใหญ่และเป็น
สัตว์ที่เป็นมงคล
นอกจากพิธีกรรมหรือเคล็ดลางดังกล่าว ยังมีข้อห้ามอยู่หลายประการในขณะแสดง
เช่น ห้ามไปนั่งเล่นบนเตียงเมื่อยังไม่ถึงบท ห้ามเจาะทะลวงตาหรือแก้ ไขหน้า โขนโดยลํา พัง ต้องให้ค รู
จัดทําให้ ห้ามนําอาวุธ เช่น ศร พระขันธ์ กระบอง มาเล่นกันนอกการแสดง ห้า มข้า มอาวุธเครื่องโรง
อุปกรณ์ก ารแสดง และโกร่งสํ า หรับตี ประกอบจั ง หวะ มี ค วามเชื่อ ว่า เมื่อ ผู้แสดงเกิด เจ็ บปุว ยใน
ขณะแสดง เช่น ปวดหัว ปวดท้อง แน่น จุก เสียด กะทันหั นครูสันนิษ ฐานว่า “ผิด ครู ” ต้องขอขมา
ลาโทษ โดยจุดธูปเทียนบูชาที่หน้าครูพร้อมทั้งบอกเล่าเก้าสิบ ห้ามถอดศีรษะกลางโรงและขณะแสดง
และในขณะแสดงหากมีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้น โดยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม โดยเฉพาะปลายยอด
ชฎาหรือปลายยอดศีรษะของลิงเกิดหักหรือหลุดขึ้นมา ผู้แสดงจะต้องยังไม่ถอดศีรษะ จะต้องนํา ยอด
หรือปลายชฎาในส่วนที่หักหรือหลุดนั้น มาให้ครูผู้ใหญ่ต่อให้ตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติและสืบทอดกันมา
โดยมีความหมายเพื่อเป็นการรับขวัญของผู้แสดงคนนั้น และเป็นสิริมงคลสมบูรณ์ครบดังเดิม
๒.๕.๒.๕ หลังเสร็จการแสดง เมื่อการแสดงโขนจบลง หรือโขนลาโรง ปี่พาทย์จ ะ
บรรเลงเพลงสรรเสริ ญพระบารมี แล้วต่ อด้วยเพลงกราวรํา ผู้แสดงจะต้ องหัน มาที่ห น้า ศีร ษะครู
เพื่ อแสดงความเคารพ ทั้ง ครู ผู้ ฝึก สอนและตัว ผู้ แสดงต่า งก็ ต้อ งมาขอสมาลาโทษซึ่ ง กั นและกั น
ตามลํา ดับอาวุโส เพราะถือว่า ในขณะแสดงได้ล่ ว งเกินหรืออาจประมาทพลาดพลั้ง ไปบ้า ง ผู้น้อ ย
จะต้องเข้าไปหาผู้ใหญ่หรือผู้ที่อาวุโสกว่า ผู้ใหญ่จะต้องรับและกล่าวให้ศีลให้พร ซึ่ง ธรรมเนียมปฏิบัติ
ในส่วนนี้ไม่ควรให้สูญหาย ควรรักษาและสืบทอดต่อไป เป็นวัฒนธรรมที่สําคัญของไทยเรา โดยเฉพาะ
ในวงการศิลปินนักแสดง เป็นการแสดงออกซึ่ง การเคารพคารวะตามศักดิ์ศ รี ของศิลปินตามฐานะ
ผู้ใหญ่และเด็ก ศิษย์และครู รุ่นพี่รุ่นน้อง โดยเฉพาะตัวตลกจะต้องปฏิบัติเช่นกัน เพราะขณะแสดงจะมี

๘๖
การล่วงเกินกันมากทั้งกายและวาจา อีกประเภทหนึ่ง ผู้แสดงเป็นพาหนะ เช่น ครุฑ ช้า ง ม้า ฯลฯ
ส่วนใหญ่จะถูกตัวพระ ซึ่งเป็นเด็กกว่า หรือเป็นผู้หญิง ขึ้นเหยียบ หรือแม้แต่การขึ้นลอยก็ถือว่า เป็น
การล่วงเกินต้องขอสมาลาโทษกันตามธรรมเนียม ตลอดทั้งคนพากย์ นักดนตรี และผู้เกี่ยวข้อง
จารีตหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมา โดยมากจะเรียกขานกันเชิงเคารพนับถือ
อย่างญาติสนิท เช่น เรียกครูผู้ใหญ่ว่าพ่อแม่ และท่านผู้ใหญ่เหล่านั้นก็ถือว่าผู้อ่อนกว่าเสมือนลูกหลาน
นับถื อเคารพเป็นรุ่ นพี่ รุ่นน้ อง เพราะถือ ว่า เป็น ผู้ร่ วมอาชี พ เสมือ นอยู่ ใ นครอบครัวเดีย วกัน หรื อ
เครือญาติกัน จึงต่างเคารพรักใคร่กันอย่างสนิทสนม การช่วยเหลือเจือจุน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีต่อกันมาก
ในวงการศิลปินโขนละคร ช่วยเหลือเสียสละทั้งแรงกายแรงทรัพย์ในคราวที่มีทุกข์ร้อนหรือเจ็บไข้ หรือ
มีกิจการงานต่างๆ
จากพิธีกรรมและเคล็ดลางที่กล่าวมานี้ เป็นจารีตธรรมเนียมปฏิบัติ และเคล็ด ลางใน
การแสดงโขน อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นที่น่านิยมในพิธีกรรม ธรรมเนียมปฏิบัติใ นการแสดงโขนคือ การแสดง
ความเคารพต่อ ครูบ าอาจารย์ ทั้ ง ที่เ ป็ นสมมุติ เ ทพที่ ล่ว งลับ ไปแล้ วและที่ ยั ง มี ชี วิต ยู่ ใ นปั จ จุ บั น
ซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติและเคล็ดลางต่างๆ ที่กล่าวไว้ยังถือเป็นแบบอย่างและรักษาสืบทอดต่อไป

๘๗

บทที่ ๓
การแสดงโขน
ในการแสดงโขน มีลํา ดั บการวางรู ปแบบในการแสดงตามลํา ดับ ของการดํา เนินเรื่องใน
แต่ ล ะชุ ด แต่ ละตอนของการแสดง คือ การเปิ ด เรื่อ ง การดํ า เนิ น เรื่ อ ง และการปิ ด เรื่ อ ง และ
องค์ประกอบสํา คัญของการแสดงโขน ถือว่า เป็นศิลปะชั้นสูง ของ “โขน” ที่ไ ด้สืบทอดและพัฒนา
การแสดงมาจนถึงปัจจุบัน
๓.๑ การเปิดเรื่อง
๓.๒ การดําเนินเรื่อง
๓.๓ การปิดเรื่อง
๓.๔ องค์ประกอบของการแสดงโขน
๓.๑ การเปิดเรื่อง
การแสดงโขน การเปิดเรื่องหรือการตั้งโรงด้วยตัวละคร ถือเป็นจารีต สํา คัญ เป็นข้อบัง คับที่
ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน จะต้องตั้งด้วย “ตัวพระ” พระ หมายถึง ผู้ที่รับบทเป็นเทวดา มนุษย์
เป็นเพศที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นํา ตามคตินิยมของความเชื่อของชาวเอเชียทั่วไป ซึ่ง สันนิ ษ ฐาน
ได้ ว่ า เกิ ด จากความเชื่ อ ในศาสนาพราหมณ์ ในขณะเดี ย วกัน ลี ล าท่ า ทางของผู้ แ สดงเป็น พระ
มีความสง่างาม ภูมิฐานน่าชม ประการหนึ่ง พระ นั้น ถือว่าเป็น พระเอกของเรื่อง ถ้าหากไม่ตั้ง ตัวพระ
อาจใช้การตั้งตัวยักษ์แทนได้นั้น ซึ่งเกิดจากคตินิยมเช่นเดียวกัน จารีต ในการคัด เลือกผู้ประกอบพิธี
ไหว้ครูและครอบ เพราะลีลาบทบาทตลอดจนท่าทางของตัวยักษ์ มีลักษณะที่สง่า งาม ภูมิฐ านเช่นกัน
ผิด กับพระตรงที่มีค วามดุ ดันมากกว่า เท่า นั้น ส่วน “ลิง ” และ “นาง” นั้ นไม่นิยม น่า จะเกิด จาก
ความเชื่อที่ว่า “ลิง” เป็นเพียงพลบริวาร ส่วน “นาง” เป็นเพศอ่อนแอ เป็นเพียงผู้ต าม จึง ไม่นิยม
ตั้งตัวโขน แต่บางครั้งในกรณีของตัวลิง ในการแสดงโขนที่กล่าวถึงเรื่องของลิงโดยเฉพาะ ก็อาจยกเว้น
ได้ แต่เท่าที่ผ่านมา “นาง” ในการแสดงโขน ไม่เคยปรากฏว่ามีการตั้งตัวโขน และยัง เชื่อกันสืบมาว่า
ถ้าตั้งนาง จะทําให้การแสดงทรุด หมายถึง ไม่ ประสบผลสํา เร็จ ในการแสดง ในกรณีตั้ง ตัวนางเมื่อ
เริ่มแสดงนี้ ในการแสดงละครสามารถปฏิบัติไ ด้ เป็นจารีต ที่เคร่ง ครัด เฉพาะการแสดงโขนเท่า นั้น
(ประเมษฐ์ บุณยะชัย, ม.ป.ท.: ๕๗)
จากการสัมภาษณ์ นายดํา รงศักดิ์ นาฏประเสริฐ (๒๕๕๗ สิง หาคม ๒๗) และนายธีรภัทร์
ทองนิ่ม (๒๕๕๗ กันยายน ๑๘) ครูชํานาญการพิเศษ (โขน) ได้ให้ความเห็นว่า ตามจารีตของการแสดง
ต้องตั้ง โรงด้ ว ยตั วพระหรือ ตัวยั กษ์ แต่ต้อ งคํ า นึ ง อีก ว่า เล่น ตอนอะไร อยู่ที่ การวางบทด้ว ย เช่ น
การแสดงโขนของสมเด็จ พระนางเจ้ า ฯ ชุด ศึ กกุม ภกรรณ ตอนโมกขศักดิ์ เปิ ด เรื่ องด้ วยตั วยัก ษ์
(ทศกัณฐ์) บทโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด จุติสองพานร อธิกรณ์สองพานเรศ ของวิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง เปิดเรื่องด้วยตัวฤาษี โขนธรรมศาสตร์ เรื่องรามเกียรติ์ต อน นารายณ์ปราบนนทุก หนุมาน

๘๘
ถวายพล และทศกัณฐ์ยกรบ เปิดเรื่องด้วยระบํา สี่บท บทโขนโดยอาจารย์เสรี หวัง ในธรรม (ศิลปิน
แห่งชาติ) หลายเรื่อง เช่น หนุมานชาญสมร มารซื่อชื่อภิเพก จะเปิดเรื่องด้วยเทพเจ้า คือ พระอิศ วร
เป็นต้น แต่ในปัจจุบันที่พบส่วนมากจะตั้ง “ยักษ์” เพราะจะเดินเรื่องได้ง่าย เพราะในการรบแต่ละครั้ง
ส่วนใหญ่ฝุายเปิดศึกจะเป็นฝุายยักษ์ จะให้ตัวละครไหนไปรบ ดัง นั้น การเปิด เรื่อง จะเปิด เรื่องด้วย
ตัวยักษ์ ลิง พระ นาง ตัวไหนก็ได้ สําคัญที่ว่าวันนั้นจะแสดงตอนอะไรไม่ถือว่าเป็น “การตั้ง ” แต่เป็น
“การเปิดเรื่อง”

ภาพที่ ๓.๑ เปิดเรื่องด้วยฉากพระอิศวร โขนตอนพาลีสอนน้อง
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๓.๒ เปิดเรื่องด้วยตัวทศกัณฐ์ โขนตอนศึกอินทรชิต
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
๓.๒ การดาเนินเรื่อง
การแสดงโขนแต่โ บราณมา นิ ย มเล่ นเป็ นตอนใดตอนหนึ่ ง ของเรื่อ ง เช่ น ตอนลั กสี ด า
ตอนไมยราพณ์สะกดทัพ ตอนศึก พรหมาสตร์ ตอนหนุมานอาสา ตอนนางลอย ตอนโมกขศัก ดิ์
เป็นต้น ในปัจ จุบันนิ ยมเอาแต่ละตอน ไม่จํา เป็นต้องต่อเนื่ องกันมาวางต่อบทในการดํา เนินเรื่อ ง
ในการแสดงแต่ละครั้ง เช่น การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด นารายณ์ปราบนนทุก หนุมานถวายพล
และทศกัณฐ์ยกรบ (๓ ตอน) บทโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดนนทุกจุติ สีดาถูกลัก สามิภักดิ์สองเมืองพานร

๘๙
รอนราพณ์ร้าย น้องนารายณ์ต้องศิลป์ (๕ ตอน) บทโขนของอาจารย์เสรี หวังในธรรม วางบทเจาะจง
เรื่องราวของภิเพก ดําเนินเรื่องตั้งแต่เทพเวสสุญาณจุติ (มาเกิดเป็นพิเภก น้องชายทศกัณ ฐ์) ลางร้า ย
ในลงกา – ภิเพกถูกขับ ภิเพกถวายสัต ย์ ห้า มทัพ ปองสัง หารชุบหอกกบิลพัท สิ้นสงคราม-ดวงใจ
ทศกัณฐ์ เวสสุญาณคืนสวรรค์ (๗ ตอน) การแสดงโขนจะวางบทแบบใดก็ตาม กลวิธีในการดําเนินเรื่อง
คื อ เท้ า ความ ตั้ ง ปมปั ญ ญา แก้ ไ ขปั ญ หาจนสํ า เร็ จ หรื อ ฝุ า ยอธรรมพ่ า ยแพ้ หรื อยั ก ษ์ ต าย
ในการดําเนินเรื่องจะต้องคํานึงถึงจารีตและขนบความงดงามในการรําอวดฝีมือ การแสดงอารมณ์ของ
ตัวละคร เช่น บทโกรธ บทรัก ตลกขํา ขัน ข้อคิด ซึ่ง ผู้วางบทหรือผู้เขียนบท มีค วามสํา คัญ ยิ่ง ต้อง
คํานึงถึง เพื่อทําให้การดําเนินเรื่องสนุกสนานและน่าติดตาม

ภาพที่ ๓.๓ โขนชุดพาลีสอนน้อง ตอนเตรียมสรงองคต
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๓.๔ โขนชุดพาลีสอนน้อง ตอนทรพี-ทรพา
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
๓.๓ การปิดเรื่อง
การปิดเรื่อง การแสดงโขนในแต่ละตอนหรือแต่ละชุดต้องเป็นไปตามจารีต จบหรือปิด เรื่อง
จะมี ๒ รูปแบบ คือ จบลงด้วยความสุข เช่น ฝุา ยพระรามชนะศึกในแต่ละครั้ง การคลี่ค ลายปัญ หา
หรือสถานการณ์ เช่น ตอนนางลอย พบว่าศพนางสีดาแท้จริงคือนางเบญกายแปลงมา และจบลงด้วย

๙๐
ความเศร้า ความทุกข์ ความพ่ายแพ้ และความตายของฝุายยักษ์หรือฝุา ยทศกัณ ฐ์ เช่น ตอนหนุมาน
ชูกล่องดวงใจ ทศกัณฐ์รู้ตัวเองว่าเสียรู้ลิงและต้องตายในที่สุด เป็นต้น โขนในรูปแบบของการแสดงจะ
จบด้ว ยตอนยกรบเป็น ส่ว นใหญ่ เพราะได้แ สดงถึ ง วิ ธีก ารต่ อสู้ ของตั วละคร พระ ยั กษ์ และลิ ง
ซึ่งฝุายยักษ์จะเป็นฝุายแพ้ในการรบแต่ละครั้ง

ภาพที่ ๓.๕ นางเบญกายแสร้งตายลอยน้ํามา
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๔.

ภาพที่ ๓.๖ นางเบญกายคืนร่างเดิมเหาะหนี
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๔.

ภาพที่ ๓.๗ ปะทะทัพ “ยกรบ” ทศกัณฐ์เป็นฝุายพ่ายแพ้
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๔.
๓.๔ องค์ประกอบของการแสดงโขน
การแสดงโขน เป็ น นาฏกรรมชั้ น สู ง เป็ น แหล่ ง รวมความงามของศิ ล ปะหลายแขนง
องค์ประกอบของการแสดงโขนอันเป็นแบบฉบับที่บรรพชนได้สร้างสรรค์ขึ้นจากภูมิปัญญา ได้สืบทอด
และพัฒนาสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้
๓.๔.๑ การแสดงเบิกโรง
๓.๔.๒ เรื่องที่แสดง
๓.๔.๓ บทโขน
๓.๔.๔ ดนตรีและเพลงที่ใช้บรรเลงเพลงขับร้อง
๓.๔.๕ ผู้แสดง
๓.๔.๖ ภาษาท่ารําในโขน

๙๑
๓.๔.๗ ระบําในโขน
๓.๔.๘ ตลกในโขน
๓.๔.๙ การแต่งกาย
๓.๔.๑๐ เครื่องโรง
๓.๔.๑๑ ฉาก
๓.๔.๑๒ โอกาสที่แสดง
๓.๔.๑ การแสดงเบิกโรง
การแสดงเบิ กโรง เป็น การแสดงก่อ นการดํา เนิน เรื่อ ง หรื อการแสดงออกโรงครั้ง แรก
(พจนานุกรม, ๒๕๔๒: ๖๓๘) การแสดงที่ดําเนิน เป็นเรื่องของไทย ไม่ว่า จะเป็นการแสดง หนัง ใหญ่
โขน ละคร จะต้องมีการแสดงเบิก โรง ซึ่ง เป็ นประเพณีนิย มและความเชื่อ ถือ แสดงสืบ ต่อกั นมา
การแสดงเบิกโรงที่ปรากฏในหนังสือที่เกี่ยวข้องทางการแสดง และจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านนาฏศิลป์ไทย การแสดงเบิกโรงมี ๒ รูปแบบ คือ การแสดงหรือเล่นเป็นเรื่องและเบิกโรงด้วย
ระบํา
เรื่องที่นํามาเล่นเบิกโรงในโขนแต่โบราณ คือเรื่องที่ใช้เล่นเบิกโรงของหนังใหญ่ ได้แก่ “จับลิง
หัวค่ํา” และ “บ้องตันแทงเสือ” ต่อมานิยมเล่นเฉพาะ “จับลิง หัวค่ํา ” ซึ่ง มีเนื้อเรื่องโดยย่อว่า มีลิง
๒ ตัว ชื่อลิงขาวและลิงดํา อยู่ใ นปุา เดียวกัน ลิง ดํา เป็นลิง เกเรจึง มีการทะเลาะเกิด ขึ้นอย่า งเนื่องๆ
วันหนึ่งมีเรื่องทะเลาะจนถึงขั้นต่อสู้กัน ลิงดําสู้ลิงขาวไม่ได้ ลิงขาวจับมัด ลิง ดํา มาพบพระฤาษี เมื่อได้
ไต่ถามได้ความแล้ว พระฤาษีก็ขอบิณ ฑบาตโทษของลิง ดํา พระฤาษีไ ด้ใ ห้โอวาทจนลิง ดํา สํา นึก ผิด
จึง ปล่อ ยลิงดํ า ไป เรื่องลิ งขาวลิ งดํา มี วิธีการเล่นและการ พากย์ ใ ห้ข้อคิ ด ข้อสอนใจ จึง นิย มนํา มา
แสดงเบิกโรงในการแสดงโขน

ภาพที่ ๓.๘ การแสดงชุดจับลิงหัวค่ํา
ที่มา: เษกศิริ กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.
ระบําที่นํามาใช้ในการเบิกโรงของการแสดงโขนมี ๒ รูปแบบ ได้แก่ ระบํา ที่มีเนื้อร้องและ
ระบําที่ไม่มีเนื้อร้อง

๙๒
ระบําที่มีเนื้อร้อง ได้แก่ ระบําเรื่องชุด “นารายณ์ปราบนนทุก” และ ระบํา เรื่องชุด “รามสูร เมขลา” ระบํ า ที่ มี เ นื้ อ ร้ อ งเจาะจงสํ า หรั บ บุ ค คล เหตุ ก ารณ์ หรื อ ในวาระโอกาสที่ สํ า คั ญ เช่ น
ในการแสดงโขนประราชทาน “รําอศิรวาทพระบาทยุค ล” รํา เบิกโรงก่อนการแสดงชุด ศึกกุภกรรณ
ตอน “โมกขศั ก ดิ์ ” “ระบํ า นารายณ์เ จ็ ด ปาง” รํ า เบิก โรงก่ อ นการแสดงชุ ด ศึ ก อิ นทรชิ ต ตอน
“นาคบาศ” เป็นต้น

ภาพที่ ๓.๙ การแสดงเบิกโรงโขนหน้าจอ “นารายณ์ปราบนนทุก”
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๓.๑๐ เบิกโรง “รําอาศิรวาทพระบาทยุคล”
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๖.

ภาพที่ ๓.๑๑ เบิกโรง “ระบํานารายณ์เจ็ดปาง”
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

๙๓
ระบําที่ไม่มีเนื้อร้อง คือการรําเบิกโรงตามการบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ ระบํา ที่นํา สืบเนื่องกัน
มาในการเบิกโรงโขน คือ การแสดงชุด ประเลง เป็นการรํา คู่ผู้แสดง ๒ คน แต่ง การยืนเครื่อง สวม
ศีรษะเทวดาโล้น มือทั้งสองกําหางนกยูง รําตามหน้าพาทย์ เพลงโคมเวียงบ้าง เพลงกลมบ้าง แล้วออก
ด้วยเพลงชํานาญ ตามแบบแผนครูโบราณได้วางไว้

ภาพที่ ๓.๑๒ รําเบิกโรงชุด “ประเลง”
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗: ๑๒.
๓.๔.๒ เรื่องที่แสดง
เรื่องที่ใ ช้ ใ นการแสดงโขนคื อ เรื่อง “รามเกียรติ์ ” เป็นเนื้อเรื่องรามเกียรติ์ฉบั บของไทย
ในรัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ เป็นหลัก ในการทําบทในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับของไทย
แบ่งเป็น ๒ ภาค คือ ภาคสวรรค์ และภาคพื้นดิน รามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑ ดําเนินเรื่อง
ตั้งแต่ต้นจนจบ เรื่องแบ่งออกเป็น ๓ ตอนใหญ่ ๆ คือ ตอนเหตุการณ์เบื้องต้น ตอนสงครามใหญ่ และ
ตอนเหตุการณ์เบื้องปลาย
เหตุการณ์เบื้องต้น กล่าวถึงพวกอสูรทําความเดือดร้อนแก่มนุษ ย์และเทวดา เริ่มตั้ง แต่เรื่อง
หิรัญยักษ์ม้วนแผ่นดิน พระนารายณ์อวตารลงมาปราบ กํา เนิด ทศกัณ ฐ์ กํา เนิด เหล่า วานร กํา เนิด
นางมณโฑ กําเนิดพระราม พระพรต พระศัตรุด พระลักษมณ์ กําเนิดนางสีด า พระรามยกศรอภิเษก
นางสีดา พระรามเดินปุา ๑๔ ปี พร้อมนางสีดา และพระลักษมณ์ นางสํามนักขาวางอุบายให้ทศกัณ ฐ์
พบนางสีดา และลักสีดาไปไว้กรุงลงกา

๙๔

ภาพที่ ๓.๑๓ ภาพเขียนหิรัญยักษ์ม้วนแผ่นดิน
ที่มา: www.bloggang.com. ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๓.๑๔ การแสดงโขนหน้าจอตอนลักสีดา
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.
ตอนสงครามใหญ่ เริ่ ม ตั้ ง แต่ พระราม พระลั ก ษมณ์ ออกติ ด ตามนางสี ด า พลวานร
เข้าสวามิภักดิ์ พระรามจองถนนข้ามไปยังกรุงลงกา การทําสงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ โดยมี
พิเภกคอยแก้ไขกลศึก ทศกัณฐ์ต้องสูญเสียญาติวงศ์พงศ์ยักษ์ไ ปทั้ง หมด เชิญ ท้า วมาลีวราชว่า ความ
จนถึง ทศกัณฐ์ล้ม

ภาพที่ ๓.๑๕ ยกรบ “สงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์”
ที่มา: www.rakbankerd.com. ๒๕๕๗.

๙๕
ตอนเหตุการณ์เบื้องปลาย มีสงครามต่ออีกเล็กน้อย พระรามระแวงความบริสุทธิ์นางสีด า
สั่งประหารนางสีดา นางสีด าไปอยู่ปุา กับฤาษี ให้กํา เนิด โอรส ต่อมาพระรามได้รู้สึกพระองค์ว่า ผิด
ได้ออกไปติดตามนางสีดา พระอิศวรเกลี้ยกล่อมให้นางสีดาคืนดีกับพระราม รับนางสีดาคืนเมือง และ
ได้ตั้งพิธีราชาภิเษก เสวยราชย์ในกรุงศรีอยุธยา
๓.๔.๓ บทโขน
กรมศิลปากรได้ฟื้นฟูและปรับปรุงศิลปะการแสดงโขนขึ้นใหม่ภายหลัง สงครามโลกครั้ง ที่ ๒
ในความคิดริเริ่มของนายธนิต อยู่โพธิ์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ท่า นได้ดํา เนินการซ่อมแซมโรงละคร
ศิลปากร ที่ตั้ งอยู่ทางด้ า นขวาของพระที่นั่ ง ศิ วโมกขพิ มาน ในบริเ วณพิพิ ธภัณ ฑสถานแห่ง ชาติ
พระนคร กําหนดจัดการแสดงโขนละครปีละ ๒ เรื่อง ในฤดูแล้งประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน
พฤษภาคมในปีถัดไป การดําเนินการจัดการแสดงดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนอย่า งมีระบบ เริ่มตั้ง แต่
ประชุมคัดเลือกบท แบ่งให้เป็นองก์ เป็นฉาก และมอบหมายให้ข้า ราชการกองการสัง คีต ในขณะนั้น
(ปัจจุบันสํานักการสังคีต) ที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้จัดทําบท บางเรื่องท่านก็ร่วมดํา เนินการด้วย
วิธี การจั ด ทํ า บทของกรมศิล ปากร ยั ง ใช้ แนวทางการจั ด ทํา บทตามแบบบทโขนพระราชนิพ นธ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ มีการแบ่งเป็นฉาก เป็นองก์ และมีการกําหนดให้ผู้แ สดง
ปฏิบัติ มีฉากเปลี่ยนตามท้องเรื่อง ดังบทโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดต่างๆ ของกรมศิลปากร ที่ปรับปรุง บท
ขึ้นใหม่จัดแสดง ณ โรงละครศิลปากร และโรงละครแห่งชาติ จากอดีต มาจนถึง ปัจ จุบัน มีการนํา บท
วรรณกรรมเรื่ อ งรามเกี ยรติ์ พระราชนิ พนธ์พ ระบาทสมเด็ จ พระพุ ทธยอดฟู า จุ ฬ าโลกมหาร าช
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้า เจ้า อยู่หัว พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และบทคอนเสิร์ตเรื่องรามเกียรติ์ พระนิพนธ์ใ นสมเด็จ พระเจ้า บรมวงศ์เธอ
เจ้า ฟูา กรมพระยานริศ รานุวัต ติวงศ์ และบทพากย์โขนสํา นวนต่า งๆ มาจัด ทํา เรียบเรียงเป็นบท
ใช้ประกอบการแสดงโขนซึ่งประกอบไปด้วยบทพากย์ บทเจรจา และบทขับร้อง (กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๓๑)
ลักษณะบทโขนกรมศิลปากร (กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๓๒-๓๘) ประกอบด้วย
- บทพากย์และบทเจรจา จากศิลปะการแสดงโขนแบบเดิม
- บทขับร้อง ปรับปรุงตามลักษณะวิธีการแสดงละครใน มีการใช้คําขึ้นต้นเพื่อบอกฐานะของ
ตัวละคร เช่น “เมื่อนั้น” ใช้กับตัวละครที่สูงศักดิ์ “บัดนั้น” ใช้กับตัวละครที่ต่ําศักดิ์ และ “มาจะกล่า ว
บทไป” ใช้กับตัวละครที่แสดงบทบาทเทพเจ้า มีการกําหนดชื่อเพลงร้อง เพลงหน้าพาทย์ไว้ในบท
- การแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นตอน เป็นชุด ระบุรายละเอียดเรื่องฉากและเทคนิค แสง สี เสียง
จากศิลปะการแสดงละครดึกดําบรรพ์
- การเพิ่มการแสดงประกอบเนื้อเรื่อง คือ ระบํา หรือรํา ซึ่งเป็นแนวคิด ของนายธนิต อยู่โพธิ์
อดีตอธิบดีกรมศิลปากร มอบหมายให้ผู้เรียบเรียงบทดําเนินการคิด และระบุไ ว้ใ นบทการแสดงอย่า ง
ชัด เจน เพื่อเพิ่มอรรถรสในการแสดง ทํา ให้มีการแสดงเพิ่มมากขึ้น บางชุด ได้นํา มาแสดงเป็นชุด
เอกเทศ ซึ่งได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน อาทิ ระบํา อู่ทอง ในการแสดงชุด พระรามเดินดง ระบํา
เริงอรุณ ในการแสดงชุดศึกวิรุญจําบัง ระบําพรหมาสตร์ ในการแสดงชุดพรหมาสตร์ เป็นต้น

๙๖

๓.๔.๓.๑ บทพากย์โขน เป็นบทกวีประเภทกาพย์ ไดแก่ กาพย์ยานีและกาพย์ฉบัง
ตามจารีต ของการพากย์โ ขนนั้น เมื่อ ผู้พากย์ พากย์จ บไปบทหนึ่ ง ผู้ตี กลองตะโพนจะตีท้ า ให้ผู้ ตี
กลองทัดตีรับ ๒ ที ผู้ที่อยู่ในโรงโขนก็จะร้องรับพร้อมๆ กันว่า “เพ้ย” คํา รับว่า “เพ้ย” นี้ ยัง ค้นหา
หลักฐานไม่ได้ว่ามีที่มาจากอะไร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้า อยู่หัวโปรดให้ใ ช้คํา ว่า
“ชโย” แทนเฉพาะในตอนที่พากย์ชมรถหรือชมกระบวนทัพมนุษย์และวานร เพราะเชื่ อว่า จะเกิด เป็น
สิริมงคลในการยกทัพไปรบจะได้ชัยชนะแก่ฝุา ยศัต รู แต่การแสดงโขนในปัจ จุบันก็กลับไปรับคํา ว่า
“เพ้ย” เช่น เดิม ร้องคําว่า “ชโย” จะรับพร้อมกัน แล้วคํา ว่า “โห่ ๓ ครั้ง ” ก่อนยกทัพมนุษ ย์และ
วานร
ตัวอย่างบทพากย์ที่แต่งเป็นกาพย์ยานี
ปางนั้นพระจักรี
ผู้ทรงศรีอยุธยา
ประทับ ณ พลับพลา
ณ ท่ามกลางพลากร
ตัวอย่างบทพากย์ที่แต่งเป็นกาพย์ฉบัง
อินทรชิตบิดเบือนกายิน เหมือนองค์อมรินทร์
ทรงคชเอราวัณ
ลักษณะของบทพากย์และโอกาสที่ใช้พากย์ แบ่งออกเป็น ๖ ประเภท คือพากย์เมือง
หรือพากย์พลับพลา พากย์รถ พากย์ชมดง พากย์โอ้ พากย์บรรยาย พากย์เบ็ดเตล็ด
พากย์เมืองหรือพากย์พลับพลา ใช้พากย์ตอนเจ้าเมืองฝุายยักษ์ประทับที่ท้องพระโรง
และตอนที่ พระรามประทั บในพลับ พลา บทพากย์ เมื องหรือ พากย์ พลั บพลามี ทั้ง กาพย์ย านี และ
กาพย์ฉบัง
บทพากย์เมือง ทศกัณฐ์นั่งเมือง
องค์ท้าวทศศีร์
ประทับที่พระแท่นทอง
แน่นนันตุกุมภัณฑ์ผอง
สะพรั่งเตียงเฝูาเรียงราย
ท้าวไทใฝุระลึก
คะนึงนึกถึงเบญกาย
หลานขวัญซึ่งผันผาย
ไปยังราชอุทยาน
เพื่อพิศโฉมสีดา
ทัศนารูปนางคราญ
จําไว้ได้บันดาล
ดลจําแลงแปลงอินทรีย์
เหตุใดไฉนช้า
ยังมิมาจากสวนศรี
ร้อนรุ่มกลุ้มฤดี
ระอุอัดถึงนัดดา
(บทโขนกรมศิลปากรปรับปรุงแสดง พ.ศ. ๒๕๐๗)
พากย์ รถ ใช้พ ากย์ ต อนนายทั พทรงราชรถ รวมไปถึ ง การทรงช้า ง ทรงม้า และ
ทรงพาหนะอื่นๆ บทพากย์เป็นการชมพาหนะและนายทัพพร้อมไพร่พล บทพากย์รถส่วนมากจะแต่ง
เป็นกาพย์ฉบัง ใช้พากย์ได้ทั้งรถฝุายยักษ์และรถฝุายมนุษย์ คือ พระราม พระลักษมณ์
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บทพากย์รถ ทศกัณฐ์ทรงราชรถ
เสด็จทรงรถทรงสงคราม
แสงแก้วแวววาม
กระจ่างพร่างพรายฯ
พระที่นั่งบัลลังก์เลิศเฉิดฉาย
งอนระหงธงชาย
ปลิวคว้างมากลางเมฆาฯ
เทียมราชสีห์เต้นแผ่นพา
รถเลื่อนเคลื่อนคลา
มากลางชนัดจัตุรงค์ฯ
ดุมดังกังสดาลก้องกง
รีบรัดตัดตรง
ไปยังสนามยุทธนาฯ
พากย์รถ พระราม พระลักษมณ์ ทรงราชรถ
เสด็จทรงรถแก้วแพรวพราย
พรั่งพร้อมนิกาย
นิกรพลพานรินทร์ฯ
ทัพหน้าวานรขีดขิน
ทัพหลังกบินทร์
พิชัยชมพูคราฯ
ปีกปูองกองแซงซ้ายขวา
ยกกระบัดตรวจตรา
ได้ฤกษ์ให้เลิกทัพชัยฯ
เทวายอกรอยู่ไสว
รีบเร่งคลาไคล
ไปยังสนามยุทธนาฯ
(บทโขนชุดอัครราชามหาจักรีวงศ์ พ.ศ. ๒๕๔๘)
พากย์ชมดง ใช้พากย์ตอนชมปุาเขาลําเนาไพร และชมนกชมไม้ การพากย์ต อนต้น
บทเป็นทํานองเพลงชมดง ในตอนท้ายเป็นทํานองพากย์ธรรมดา
บทพากย์ชมดง พระราม พระลักษมณ์ และสีดาเข้าสวนพวาทอง
รายเรียงเคียงแถวแนวพนม
พระชี้ชวนชม
ชมนกชมไม้รายเรียง
เค้าโมงจับโมงมองเมียง
คู่เค้าโมงเคียง
เคียงคู่อยู่ปลายไม้โมง
ลางลิงลิงคว้าลดาโยง
หกห้อยหางโก่ง
โลดเล่นอยู่หว่างลางลิง
ชิงชันนกชิงกันสิง
รังใครใครชิง
ชิงกันจับกิ่งชิงชัน
ไม้พยูงยูงเหยียบยืนยัน
รังใครใครชัง
หันเหยียบเลิบไต่ไม้พยูง
ยางสูงสูงสุดสุดสูง
นกกวักกวักฝูง

๙๘
ฝูงกวักจับพลอดยอดยาง
กาหลงกาลงไล่นาง
พรางต้นพฤกษากาหลง
เมียงมองนกไม้ในดง
ทรงสุขเกษมเปรมกมล

นางกาหนีพลาง
ทั้งสามพระองค์

(บทโขนชุดพระพิราพ พ.ศ. ๒๕๒๗)
พากย์บรรยาย ใช้เวลาบรรยายความเป็นมาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
บทพากย์บรรยาย สองกองคอยเหตุออกลาดตระเวนรอบกรุงลงกา
ลองกองคอยเหตุอสุรา
ตระเวนแนวพนา
ใกล้ที่สนามราวี
แลเห็นบรรลัยจักรยักษี
ถูกพวกไพรี
สังหารชีวันบรรลัย
ทั้งพลย่อยยับทัพชัย
ม้ารถแหลกไป
มิได้เหลือกลับพารา
ตกใจแทบวายชีวา
ชวนกันไคลคลา
ไปเฝูาจักรวรรดิอสุรี
(บทโขนชุดศึกจักรวรรดิ พ.ศ. ๒๕๓๔)
พากย์เบ็ดเตล็ด ใช้พากย์ในโอกาสทั่วๆ ไป เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่เข้าประเภท
บทพากย์เบ็ดเตล็ดตอนหนุมาน องคต รับอาสาไปขโมยกล่องดวงใจทศกัณฐ์
คลายคลายสองนายเหาะมา
ฟูฟุองเมฆา
ด้วยฤทธิแรงแข่งศรี
ดั้นหมอกออกกลีบเมฆี
สองราชกระบี่
ก็เย็นระรื่นชื่นบาน
เหาะรี่เร็วเกินเหินหาญ
ข้ามห้วยเหวธาร
พนัสพื้นไพรสณฑ์
เข้าเขตลงกามณฑล
ลัดนิ้วเดียวดล
ให้ถึงอาศรมพระสิทธา
(บทโขนกรมศิลปากรปรับปรุงแสดง พ.ศ. ๒๕๐๗)
บทเจรจา เป็นคําประพันธ์ประเภทร่ายยาว ใช้เป็นบทพูด หรือบรรยายอิริยาบถและ
ความรู้สึกนึกคิดของตัวโขน การเจรจาแบ่งออกเป็น ๒ แบบ ได้แก่ เจรจาด้น เจรจากระทู้
เจรจาด้น คือ การเจรจาที่ผู้เจรจาต้องแต่ง บทเจรจาด้วยตนเอง ไม่มีการแต่ ง บท
ไว้ก่อน การเจรจาแบบนี้ ผู้เจรจาต้องจดจําเรื่องราวที่เจรจาให้แม่นยํา และใช้ปฏิภาณแต่ง ถ้อยคํา
สัมผัสให้สละสลวยได้เนื้อความ

๙๙
ตัวอย่าง บทเจรจาระหว่างพระรามกับพิเภก
สมเด็จพระรามสุริยวงศ์ทรงสดับ ว่าทศกัณ ฐ์เป็นนายทัพกํา กับมา จะสัง หารพิเภก
อนุช าให้บ รรลั ย จึง ดํา รั สตรัส ไปว่ า ดู ก่อ นโหราจารย์ อัน ตัว ท่า นเปรีย บดัง นัย นาและกระแสจิ ต
จะปล่อยให้ทศกัณฐ์ขุนมารผลาญชีวิต หาได้ไ ม่ อย่า คิด พรั่นประหวั่นใจในเหตุการณ์ เราจะปกปูอง
ผองภัยพาลมิให้อันตราย ดูราพระลักษมณ์เจ้าน้องชายผู้ภักดี เจ้าจงตามเสด็จพี่ไปรบยักษ์ หน้า ที่ของ
เจ้าจงเฝูาพิทักษ์โหราไว้ คอยระแวดระวัง ปูองกันภัยไว้ใ ห้ดี อย่า ประมาทอาจจะเสียทีแก่พวกพาล
นี่แน่ะสุครีพบุตรพระสุริฉานอย่าชักช้า จงรีบรัดจัดโยธาให้พร้อมไว้ เรากับพระลักษมณ์จักไปชิง ชัยกับ
ไพรี จงจัดสรรให้ทันท่วงทีเถิดหนาขุนพานร
(บทโขนชุดหอกกบิลพัท พ.ศ. ๒๕๓๓)
เจรจากระทู้ คื อ บทเจรจาที่ มี ผู้ แ ต่ ง ขึ้น ไว้ เ ป็ น แบบฉบั บ เฉพาะตอน เรี ย กว่ า
“บทกระทู้ ” ใช้ต อนที่ตัว โขนสนทนาโต้ต อบกัน เมื่อการแสดงโขนดํา เนินมาถึง ตอนที่มีบทกระทู้
ผู้เจรจาจะต้องเจรจาตามบทกระทู้ แต่อีกฝุายหนึ่งไม่ได้ท่องจําบทกระทู้นั้น ก็จะเจรจาแบบด้นโต้ต อบ
ไปตามสติปัญญาของตน ทํา ให้เป็นที่อับอายแก่กัน เพราะในการแสดงโขนถือว่า คนเจรจาจะต้อง
ท่องจํ า บทกระทู้ใ ห้ไ ด้ บทกระทู้มีอ ยู่หลายบทหลายตอน เช่น ตอนทศกัณ ฐ์สนทนากั บพระราม
ตอนทศกัณฐ์สนทนากับกุมภกรรณ ตอนพระรามกริ้วหนุมานในชุดนางลอย ตอนเข้าพระเข้านาง ตอน
หนุมานตีทัพพระลักษมณ์ ฯลฯ เช่น
ตัวอย่าง บทเจรจาระหว่างทศกัณฐ์กับพระราม
ทศกัณฐ์
ชะชะพระรามงามผ่องละอองพักตร์ ช่างเจรจาเยื้องยักน่าหัวเราะ พูดก็ไม่งามความก็
ไม่เหมาะเลยสักนิด ก็ใครเล่าลักหญิงมิ่งมิตรของเจ้ามาแนบ ช่า งยอกย้อนซ่อนแยบ
เหมือนคําหยาบถ้าไม่เกรงจิตคิดกลัวบาปเจ้า จะบอบ เมื่อท่า นว่า เราก็จ ะตอบท่า น
สักหน่อย อันงามปลอดยอดสร้อยสีดาโฉม เราเก็บได้จากปุาเอามาประโลมได้ปีเศษ
บัดนี้โฉมเฉลาเยาวเรศทรงครรภ์แก่จวนจะคลอด ปุานฉะนี้เล่าเขาคงทอดเตาไฟกอง
ให้นวลนางเจ้าย่างท้อง อยู่ออบแอบไฟจะชิมริมแฉลบถลอกปอก หนังก็จะพองท้อง
ก็จะลอกเป็นลาย และนี่แน่ะพระรามไม่ง ามแงะอย่า งมเงา หน่อยจะผิด ติด อกเตา
เดินเตาะแตะ จะเสียโหย่ง โพรงมันจะแยะฟัง เราสอน เหมือนน้ํา หยดรดใบบอน
ชอนเชือนแฉะ พอเอียงหน่อยก็จะหกตกลงแหมะจงละงดคําโบราณ ท่า นประเทียบ
เปรียบไว้หมดน้ําใจหญิงจริงนะเจ้า เมื่อผัวอยู่ผัวเคล้าประคองชิดพอชู้เกี้ยวประเดี๋ยวจิตก็
เสีย วซู่ ทิ้ งผั วงามไปตามชู้ภิ รมย์ชื่ น ปล่ อยให้ ผัว เก่ า เฝู า สะอื้ นเพีย งอกแตกเจ้ า
อย่าหลงตัณหาเป็นบ้าเป็นแบกจะบอมบอบ จงยกทัพกลับไปขอบคืนไปเขต หาเมีย
งามอร่ามเนตรเสียใหม่ให้สมพักตร์ สีดาน่ะมันชั่วมีผัวยักษ์เสียแล้วน่ะเจ้า อันมิ่ง เมีย
ลงเสียเค้าจงห่างเหิน นี่แน่ะมนุษย์หนุ่มไม่ได้อุ้มสีดาเดินเมินเสียเถิดนะพระรามา

๑๐๐
พระราม

ชะน้อยรึทศพักตร์หลักลงกามาเอ่ยพจน์ ช่างหวานชิดสนิทรสน้ํา คํา หนัก การุญ เลิศ
ประเสริฐศักดิ์ประสมสิบ กระแสข่า วสาวหยิบเอาขึ้นมากล่า ว จะขึ้นชื่อลือฉาวเขา
รู้เหตุ วันเมื่อเจ้าเข้าไปหาสีดาเยาวเรศในสวนขวัญ เจ้าแจ่มจันทร์ก็ชี้หน้าด่าประจาน
เจ้าก็ยังขืนประนมก้มกรานยอมกราบไหว้ ทําหน้าด้านสถานใดเราก็รู้ น่าอัปยศอดสู
แสนบัดสี ยิ่งไหว้เขาก็ยิ่งด่า ไม่ปรานี ยัง ขืนดื้อเป็นกษัต ริย์ขัต ติยา พาให้เสียชื่อลง
เสื่อมเดช ยังมีหน้ามากล่าวเหตุขึ้นอวดอ้าง ช่างไม่มีจิตคิดระคางหรือสิ้นยางละอายใจ
เขาด่าเขาแช่งแกล้งทําบ้าใบ้ถอยออกมา เราน่ะรู้เรื่องของอสุราดีเจียวละนะทศกัณฐ์
(บทโขนกรมศิลปากรปรับปรุงแสดง พ.ศ. ๒๕๐๗)

๓.๔.๓.๒ บทขับร้อง แต่เดิมการแสดงโขนจะดําเนินเรื่องด้วยการพากย์และเจรจา
ดังนั้นการเปิดตัวโขนในอดีต จึงนิยมเปิดตัวโขนด้วยการใช้บทพากย์ที่เรียกว่า พากย์พลับพลา สํา หรับ
ตัวโขนฝุายมนุษย์ และพากย์เมือง สําหรับตัวโขนฝุายยักษ์ ส่วนเพลงร้อง ตลอดจนลีลาท่า รํา ประกอบ
คําร้องในโขนนั้น ได้รับอิทธิพลมาจากละครใน ซึ่งปรากฏรูปแบบการแสดงอยู่ใ นโขนโรงใน ที่ดํา เนิน
เรื่องด้วยการพากย์ เจรจาแบบโขน และการขับร้องแบบละครใน ซึ่ง รูปแบบการแสดงโขนประเภทนี้
เป็นรูปแบบการแสดงที่มีความงดงามในเรื่องของท่ารํา และมีความไพเราะในเรื่องของเพลงร้องที่ถือ
เป็นจารีตในการแสดงโขนมาจนถึงปัจจุบัน สําหรับการเปิด ตัวโขนที่สํา คัญ ทั้ง ฝุา ยยักษ์และฝุา ยพระ
จะใช้เพลงช้าปี่ใน ซึ่งเป็นเพลงร้องเปิดตัวละครสําคัญของละครในมาใช้ และเพลงแสดงอารมณ์ต าม
ท้องเรื่อ งอีก เช่ น อารมณ์โกรธ อาจใช้เ พลงนาคราช ลิง โลด สมิ ง ทองมอญ หรือเพลงอื่น ๆ ที่ มี
ท่วงทํานองรุกเร้ารวดเร็ว อารมณ์รัก เช่น เพลงโอ้โลม โอ้ชาตรี ลีลากระทุ่ม ซึ่ง มีท่วงทํา นองช้า เยือก
เย็น นอกจากนี้ยังมีเพลงซึ่งมีลักษณะกลางๆ ใช้ทั่วๆ ไป อาจเป็นความคิดรําพึงหรือดําเนิน ความ เช่น
เพลงแขกต่อยหม้อ หรุ่ม กระบอกทอง สาลิกาเขมร พราหมณ์เก็บหัวแหวน มอญรํา ดาบ กระบี่ลีลา
ร่าย เป็นต้น เพลงเหล่านี้คงจะมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นส่วนใหญ่ สมัยนั้นเกิด เพลง ๒ ชั้นมากที่สุด
เพราะมีการแสดงละครกันแพร่หลาย เพลงสมัยอยุธยาที่มีหลักฐานว่า นํามาใช้ประกอบการแสดง เช่น
เพลงต่อยรูป สารถี เทพลีลา แขกต่อยหม้อ แขกลพบุรี ธรณีร้องไห้ สร้อยเพลง ทะเลบ้า เป็นต้น
เพลงเหล่านี้ เดิมเป็นเพลงบรรเลง แต่ภายหลังมีการบรรจุเนื้อร้องลงไว้ เช่นเดียวกับเพลงหน้า พาทย์
เชิดฉิ่ง กราว ตระบองกัน ตระนอนโล้ แผละฯลฯ ซึ่งได้บรรจุเนื้อร้องในภายหลังเช่นกัน
ตัวอย่างบทขับร้องตามพระรามออกนั่งพลับพลาว่าราชการ
ร้องเพลงช้าปี่
เมื่อนั้น
พระรามราชสุริยวงศ์ทรงศิลป์
เสด็จออกพลับพลาหน้าคิรินทร์
พลกระบินทร์นอบน้อมอยู่พร้อมเพรียง
ร้องเพลงแขกมอญ (รับทุกคา)
พระคิดอ่านการศึกปรึกษา
จนเพลาสุริยันตะวันเที่ยง

๑๐๑
เสียงโห่จากในโรง
ได้ยินเสียงโห่ร้องก้องสําเนียง
พิภพเพียงพลิกคว่ําทําลาย – รับ
ร้องร่าย
จึงตรัสถามโหราว่าวันนี้
ฟังเสียงโยธีเห็นเหลือหลาย
อสูรทรงฤทธามาเป็นนาย
มิตรสหายหรือองค์เจ้าลงกา
(บทโขนกรมศิลปากร ชุดนาคบาศ พ.ศ. ๒๕๓๐)
๓.๔.๔ ดนตรีและเพลงที่ใช้บรรเลงและขับร้อง
๓.๔.๔.๑ ดนตรี วงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงโขน คือ วงปี่พาทย์ไม้แข็ง
แบ่งออกเป็น ๓ ชนิด คือ วงปี่พาทย์เครื่องห้า วงปี่พาทย์เครื่องคู่ และปี่พาทย์เครื่องใหญ่

ภาพที่ ๓.๑๖ วงปี่พาทย์เครื่องห้า
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๑๓๖.
วงปี่พาทย์เครื่องห้า ประกอบด้วย
๑. ปี่ใน
๒. ระนาดเอก
๔. ตะโพน
๕. กลองทัด

ภาพที่ ๓.๑๗ วงปี่พาทย์เครื่องคู่
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๑๓๗.

๓. ฆ้องวงใหญ่
๖. ฉิ่ง
(ปัจจุบันไม่ใช้ปี่นอก)

๑๐๒
วงปี่พาทย์เครื่องคู่ ประกอบด้วย
๑. ปี่ใน
๒. ระนาดเอก
๔. ฆ้องวงใหญ่
๕. ฆ้องวงเล็ก
๗. กลองทัด
๘. ฉิ่ง
๑๐. โหม่ง

๓. ระนาดทุ้ม
๖. ตะโพน
๙. ฉาบ
(ปัจจุบันใช้ไม่ปี่นอก)

ภาพที่ ๓.๑๘ วงปี่พาทย์วงใหญ่
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๑๓๗.
วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ ประกอบด้วย
๑. ปี่ใน
๒. ระนาดเอก
๔. ระนาดเอกเหล็ก
๕. ระนาดทุ้มเหล็ก
๗. ฆ้องวงเล็ก
๘. ตะโพน
๑๐. ฉิ่ง
๑๑. ฉาบ

๓. ระนาดทุ้ม
๖. ฆ้องวงใหญ่
๙. กลองทัด
๑๒. โหม่ง
(ปัจจุบันไม่ใช้ปี่ใน)

สําหรับกลองทัด โดยทั่วไปใช้ ๒ ลูก หากเป็นงานที่จัด ขึ้นในวาระพิเศษ จะนิยม
เพิ่มอีก ๑ ลูก เป็น ๓ ลูก แต่ก็มีระดับเสียงต่ําทั้ง ๓ ลูก นอกจากเครื่องกํากับจังหวะที่มีอยู่ในวงดนตรี
แล้ว ในการแสดงโขนยังมีเครื่องตีที่สํา คัญ อีกชนิด หนึ่ง คือ “โกร่ง ” ทํา หน้า ที่ตีใ ห้จัง หวะ ประกอบ
การแสดงตอนยกทั พ ของทั้ ง ฝุ า ยพลั บ พลาและฝุา ยลงกา เสี ย งโกร่ ง ทํา ให้ เ กิด ความหนั ก แน่ น
มีความรู้สึกเร่งเร้าและเกิดเสียงอึกทึกครึกโครม

๑๐๓

ภาพที่ ๓.๑๙ โกร่ง
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๑๓๘.
แต่โบราณการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงโขน มีแต่เพลงหน้า พาทย์บรรเลง
ประกอบกิริยา และใช้คําพากย์ – เจรจาเป็นการดํา เนินเรื่อง การเล่า เรื่อง การพูด โต้ต อบ บอกถึง
อารมณ์และกิริยาอาการของตัวโขนได้ ดัง นั้น ในการบรรเลงดนตรี จึง ต้อ งมีวงบรรเลงประกอบ
การแสดงจํานวน ๒ วง วงหนึ่งเป็นฝุา ยพลับพลา อีกวงหนึ่ง เป็นฝุา ยลงกา ต่อมาเมื่อเกิด การแสดง
โขนโรงใน โขนหน้าจอ และโขนฉากจึงใช้วงดนตรีเพียง ๑ วง ปัจจุบันในการแสดงโขนที่จัดขึ้นในวาระ
พิเศษนิยมตั้งวงดนตรี ๒ วง ตามแบบโบราณ วิธีการบรรเลงเพลงจึง มีค วามแตกต่า งกับการบรรเลง
วงเดียว ดังนี้
การตั้งวง จะตั้งวงดนตรีไว้ด้านขวา ๑ วงและด้านซ้าย ๑ วง โดยจะบรรเลงสลับกัน
เริ่มตั้งแต่การโหมโรงมหรสพหรือโหมโรงเย็น เริ่มที่วงดนตรีด้านขวา บรรเลงเพลงสาธุการ (วงดนตรี
ด้านขวาจะเป็นวงขึ้นก่อนเสมอ) วงดนตรีด้านซ้ายบรรเลงเพลงตะโหมโรง สลับกันไปดังนี้
รายชื่อเพลงโหมโรงมหรสพ
ชื่อเพลง
วงบรรเลง
๑. เพลงสาธุการ
วงปี่พาทย์ (ด้านขวา)
๒. เพลงตระโหมโรง
วงปี่พาทย์ (ด้านซ้าย)
๓. เพลงรัวสามลา
วงปี่พาทย์ (ด้านขวา)
๔. เพลงเข้าม่าน
วงปี่พาทย์ (ด้านซ้าย)
๕. เพลงปฐม ปลายเข้าม่าน ลา เสมอ วงปี่พาทย์ (ด้านขวา)
๖. เพลงรัว
วงปี่พาทย์ (ด้านซ้าย)
๗. เพลงเชิด ๒ ชั้น
วงปี่พาทย์ (ด้านขวา)
๘. เพลงเชิดชั้นเดียว – กลม
วงปี่พาทย์ (ด้านซ้าย)
๙. เพลงชํานาญ
วงปี่พาทย์ (ด้านขวา)
๑๐. เพลงกราวใน
วงปี่พาทย์ (ด้ายซ้าย)
๑๑. เพลงตันเข้าม่าน – ลา
วงปี่พาทย์ (ด้านขวา)

๑๐๔
สําหรับการบรรเลงประกอบการแสดงก็เช่นกัน จะสลับกันบรรเลงวงละเพลง หรือ
หากเป็นการบรรเลงเพลงเชิด ก็จ ะใช้วิธีการบรรเลงที่เรียกว่า “เชิด ต่อตัว” เช่น วงดนตรีด้า นขวา
บรรเลงเชิดสองชั้น ตัวที่ ๑ วงดนตรีด้านซ้าย บรรเลงเพลงเชิดสองชั้น ตัวที่ ๒ แล้ววงดนตรีด้า นขวา
บรรเลงเพลงเชิดสองชั้น ตัวที่ ๓ สลับกันไปจนกระทั่งเปลี่ยนเพลง
๓.๔.๔.๒ เพลงที่ใช้บรรเลงและขับร้อง
ตามที่กล่าวแล้วว่าการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงโขน แต่โบราณมีแต่เพลง
หน้าพาทย์บรรเลงประกอบกิริยาอาการ และใช้คําพากย์–เจรจาเป็นการดํา เนินเรื่อง ระดับเสียงที่ใ ช้
คือเสียงกลางหรือทางกลาง จึงใช้ปี่กลางเปุา ระดับเสียงตรงกับเสียงของผู้ชายที่ทํา หน้า ที่พากย์และ
เจรจา ต่ อมาได้นํ า วิธีการบรรเลงขั บร้องของการแสดงละครในมาใช้ ใ นการแสดงโขน ทํา ให้เกิ ด
การปรับเปลี่ยนวิธีการบรรเลงจากเดิมไป โดยเพิ่มการบรรเลง–ขับร้องประกอบอารมณ์ต ามเนื้อเรื่อง
ทําให้ต้องเปลี่ยนระดับเสียงกลางมาเป็นระดับเสียงที่ใ ช้ปี่ใ นเปุา เพราะเสียงกลางมีระดับเสียงสูง
ไม่สะดวกกับเสียงร้องของนักร้องหญิง แต่ยังคงมีการพากย์และเจรจาตามแบบแผนของการแสดงโขน
ดังนั้น การบรรเลง–ขับร้องของการแสดงโขนที่นํา วิธีการบรรเลง–ขับร้องอย่า งการแสดงละครใน
เข้ามาประสม จึงมี ๒ ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ ๑ เพลงที่ใช้บรรเลงเฉพาะเครื่องดนตรีเพียงอย่างเดียว
ลักษณะที่ ๒ เพลงที่ใช้บรรเลง – ขับร้องตามกิริยาอารมณ์ของผู้แสดง
ลักษณะที่ ๑ เพลงที่ใช้บรรเลงเฉพาะเครื่องดนตรีเพียงอย่างเดียว
เพลงที่ใช้บรรเลงเฉพาะเครื่องดนตรีเพียงอย่างเดียว หรือที่เรียกว่า “เพลงหน้าพาทย์ ”
มนตรี ตราโมท (๒๕๔๕: ๔๕–๔๖) ได้อธิบายความหมายและคําจํากัดความของเพลงหน้า พาทย์ไ ว้ว่า
เพลงหน้าพาทย์คือเพลงที่บรรเลงสําหรับประกอบกิริยาอาการ เช่น ยืน เดิน กิน นอน เกิดขึ้น สูญไปฯ
ซึ่งมีอยู่ในเนื้อเรื่องที่บรรเลง เพลงเหล่านี้เป็นหน้าพาทย์ทั้งสิ้น เช่น
ปี่พาทย์บรรเลงประกอบการเล่นโขน ตามกุมภกรรณไปเฝูา ทศกัณ ฐ์ เมื่อคนเจรจา
บอกเพลง “พญาเดิน” ปี่พาทย์ก็ต้องทําเพลง “พญาเดิน” ตามคําบอกนั้น เพื่อประกอบกิริยาเดินของ
กุมภกรรณ
การบรรเลงประกอบเทศน์ม หาชาติ เมื่อจบกัณ ฑ์นครกัณ ฑ์ ปี่ พาทย์จ ะต้องทํ า
“เพลงกลองโยน” แล้ว “เชิด” เพื่อประกอบการยกพลกลับเมือง ซึ่ง มีอ ยู่ใ นเนื้อเรื่องการเทศน์กัณ ฑ์
นครกัณฑ์เท่านั้น
เวลาพระสงฆ์ขึ้นธรรมาสน์ วงปี่พาทย์จ ะต้องบรรเลงเพลง “สาธุการ” ประกอบ
กิริยาเคารพของบรรดาผู้ฟังธรรมตามประเพณี
ตัวอย่างทั้ง ๓ นี้ เพลงที่บรรเลง เรียกว่า เพลงหน้าพาทย์ ทั้งนั้น ส่วนเพลงที่มิไ ด้ทํา
ประกอบกิริยาในเรื่องถึงแม้จะต้องทําโดยหน้าที่ เช่น โหมโรง หรือรับร้อง เหล่านี้ มิใช่เพลงหน้าพาทย์
สําหรับการรําตามแบบนาฏศิลป์ในเพลงที่เรียกว่า “หน้า พาทย์ ” ผู้รํา จะต้องยึด ถือ
ทํานองเพลง จังหวะหน้าทับและไม้กลองของเพลงนั้นๆ เป็นสํา คัญ ต้องรํา ให้มีทีท่า เข้า กันสนิทกับ

๑๐๕
ทํานองและจังหวะ มีความสั้นยาวพอดีกับเพลง เพลงหน้าพาทย์บางเพลงอาจไม่มีกําหนดความสั้นยาว
แน่น อน เช่น เพลงช้ า เพลงเร็ ว และเชิด เป็ นต้น ถ้า หากผู้รํา ต้องการจะหยุด หรือ เปลี่ ยนเพลง
ก็จะต้องให้พอเหมาะกับประโยค หรือหน้าทับ หรือไม้กลองของเพลง จะรําปูองหน้าหรือเปลี่ยนแปลง
ไปตามความพอใจไม่ได้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกเพลงเหล่านี้ว่า “เพลงหน้าพาทย์” เพราะถือการบรรเลง
เป็นสิ่งสําคัญเป็นหลัก เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ประกอบการแสดง แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
เพลงหน้าพาทย์ธรรมดาหรือสามัญ
เพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง
เพลงหน้าพาทย์ธรรมดาหรือสามัญ ใช้บรรเลงประกอบกิริยาอารมณ์ของตัวละครที่
เป็นสามัญชน เป็นเพลงหน้าพาทย์ไม่บังคับความยาว การจะหยุด ลงจบหรือเปลี่ยนแปลง ผู้บรรเลง
จะต้องดูท่ารําของตัวละครเป็นหลัก เช่น เพลงเสมอ เพลงเชิด เพลงรัว เพลงโอด เป็นต้น
เพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง ใช้บรรเลงประกอบกิริยาของตัวละครผู้สูง ศักดิ์ หรือเทพเจ้า
ต่า งๆ เป็ น เพลงหน้ า พาทย์ที่ ผู้ รํ า จะต้ อ งยึ ด ทํ า นองและจั ง หวะของเพลงเป็ น หลัก สํ า คั ญ เช่ น
เพลงบาทสกุณี เพลงพราหมณ์ ออก เพลงตระนอน เพลงตระนิมิต เป็ นต้น ทั้ง นี้ ต้องเลือกใช้ใ ห้
เหมาะสมตามฐานะของตัวละครด้วย
เพลงหน้าพาทย์นี้ หากแบ่งตามหน้าที่การนําไปประกอบการแสดงของตัวละคร ได้ดังนี้
๑) เพลงหน้าพาทย์ประกอบกิริยาไป–มา ได้แก่
- เพลงเสมอ ใช้ประกอบกิริยาการเดินทางระยะใกล้ ไปช้า ๆ ไม่รีบร้อย นอกจากนี้
ยังมีเพลงเสมอ ที่เป็นการใช้ประกอบกิริยาไป–มา แต่ระบุเฉพาะเจาะจงกับผู้แสดง ดังนี้
- เพลงเสมอเถร ใช้ประกอบกิริยาไป–มาของนักพรต ฤาษี
- เพลงเสมอข้ามสมุทร ใช้สําหรับพระรามยกกองทัพข้ามมหาสมุทรไปกรุงลงกา
- เพลงพราหมณ์เข้า ใช้ประกอบกิริยาเดินเข้าสู่มณฑลพิธี เพื่อประกอบพิธีกรรม
- เพลงพราหมณ์ออก ใช้ประกอบกิริยาเดินออกจากมณฑลพิธี
- เพลงพญาเดิน ใช้ประกอบกิริยาไป–มาของตัวแสดงสูงศักดิ์
- เพลงกลองโยน ใช้ในกระบวนแห่ หรือการเดินขบวนทัพ ของพระมหากษัต ริย์ที่
เคลื่อนย้ายไปอย่างช้าๆ
- เพลงกลม ใช้ประกอบกิริยาไป–มาของเทพเจ้า เช่น พระนารายณ์ พระวิษณุกรรม
- เพลงเหาะ ใช้ประกอบกิริยาไป–มาของเทวดา–นางฟูา ด้วยกิริยารวดเร็ว จะ
เป็นหมู่ หรือเดี่ยวก็ได้
- เพลงโคมเวียน ใช้ประกอบกิริยาการเดินทางในอากาศของเทวดาและนางฟูาอย่าง
เป็นหมวดหมู่มีระเบียบ
- เพลงแผละ ใช้ประกอบกิริยาไป – มาของสัตว์มีปีก เช่น พญาครุฑ
- เพลงชุบ ใช้ประกอบกิริยาไป – มาของตัวละครต่ําศักดิ์ เช่น นางกํานัล

๑๐๖
- เพลงเชิด ใช้ประกอบกิริยาการเดินทางระยะไกล ไป – มาอย่า งรีบร้อน หรือใช้
ในการต่อสู้รบกันก็ได้
๒) เพลงหน้าพาทย์ประกอบการยกทัพ เป็นเพลงสําหรับประกอบการตรวจพลก่อน
การเคลื่อนทัพ ได้แก่ เพลงกราวนอก เพลงกราวใน
เพลงกราวนอก มีทํานองไปในทางเสียงสูง หรือที่เรียกว่า “ทางนอก” มีทํานองและ
จังหวะไม้กลองค่อนข้างกระชั้น ให้ความรู้สึกรื่นเริง ฮึกเหิม เป็นสง่า แต่เป็นไปด้วยความงดงามและ
แคล่วคล่องว่องไว จึงใช้สําหรับประกอบการตรวจพลของฝุายมนุษย์และวานร
เพลงกราวใน มีทํานองไปในทางเสียงต่ํา หรือที่เรียกว่า “ทางใน” เสียงกังวานกว้า ง
มีทํานองและจังหวะไม้กลองห่า งและหนักแน่น ให้ค วามรู้สึกแกร่ง กล้า ดุดัน จึง ใช้สํา หรับประกอบ
การตรวจพลของฝุายอสูร
เพลงปฐม ใช้สําหรับจัดทัพของแม่ทัพนายกอง เช่น สุครีพ
๓) เพลงหน้าพาทย์ประกอบการต่อสู้และติดตาม ได้แก่
เพลงเชิดกลอง ใช้สําหรับการยกทัพ การต่อสู้ทั่วไป
เพลงเชิดนอก สํา หรับการต่อสู้หรือการไล่ติด ตามของตัวละครที่ไ ม่ใ ช่มนุษ ย์ เช่น
หนุมานไล่จับนางสุพรรณมัจฉา หนุมานไล่จับนางเบญกาย
เพลงเชิดฉาน ใช้สําหรับตัวละครที่เป็นมนุษย์ไล่ตามสัตว์ เช่น พระรามตามกวาง
เพลงเชิดฉิ่ง ใช้สําหรับการค้นหา การไล่หนีตามจับ ประกอบการรําก่อนที่จะใช้อาวุธ
สําคัญหรือก่อนกระทํากิจสําคัญ
๔) เพลงหน้าพาทย์ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์และการแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ได้แก่
เพลงรัว ใช้ทั่วไปในการสําแดงเดชหรือแสดงปรากฏการณ์โดยฉับพลัน
เพลงตระบองกัน ใช้สําหรับแสดงอิทธิฤทธิ์ ประสิทธิ์ประสาทให้เกิดผล
เพลงตระนิมิต ใช้สําหรับการแปลงกาย ชุบคนตายให้ฟื้น หรือทําให้บังเกิดขึ้น
เพลงคุกพาทย์ ใช้สําหรับการแสดงอิทธิฤทธิ์หรือเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัว
เพลงสาธุการ ใช้ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ เช่น ตอน พิเภกสวามิภักดิ์
๕) เพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงอารมณ์ทั่วไป ได้แก่
เพลงกราวรํา ใช้สําหรับการแสดงความหมายยินดี สมหวัง หรือเยาะเย้ย หรือแสดง
ความสนุกสนานเมื่อได้ชัยชนะ
เพลงฉุยฉาย ใช้สําหรับแสดงความภูมิใจในความงามของตน
เพลงโอด ใช้สําหรับแสดงการร้องไห้ เสียใจ
เพลงทยอย ใช้สําหรับการแสดงอารมณ์เสียใจ เศร้าใจ ในขณะเคลื่อนที่ไ ปด้วย เช่น
เดินพลางร้องไห้พลาง
เพลงโลม ใช้สําหรับ เกี้ยวพาราสี การเล้าโลมด้วยความรัก

๑๐๗
ลักษณะที่ ๒ เพลงที่ใช้บรรเลง–ขับร้องตามกิริยาอารมณ์ของผู้แสดง
เพลงที่บรรเลง–ขับร้องตามกิริยาอารมณ์ของผู้แสดง จะมีใ ช้เฉพาะการแสดงโขน
โรงใน โขนหน้าจอ และโขนฉาก เพลงที่ใ ช้ใ นลักษณะนี้ จะใช้วิธีการที่เรียกว่า “บรรจุเพลง” โดย
พิจารณาจากบทประพันธ์ว่า ควรใช้ทํา นองเพลงอะไร เพื่อผู้ขับร้องจะต้องใส่อารมณ์ ความรู้สึกให้
เหมาะสมกับบทการแสดงนั้น สําหรับเพลงที่ใช้ตอนเริ่มการแสดงโขนมี ๓ ลักษณะ คือ อาจเริ่มด้วย
เพลงช้าปี่ หรือเพลงยานี หรือเพลงอัตรา ๒ ชั้น แล้วแต่ความเหมาะสมของเนื้อเรื่อง
เพลงช้าปี่
เมื่อวงปี่พาทย์บรรเลงโหมโรงมหรสพหรือโหมโรงเย็นเสร็จแล้ว เมื่อจะเริ่มการแสดง
วงปี่พาทย์บรรเลงเพลงวา หลังจากนั้น การแสดงส่วนใหญ่จะเริ่มด้วยเพลง “ช้า ปี่” เป็นเพลงแรกซึ่ง
จะใช้เฉพาะตัวพระ (ฝุายพลับพลา) หรือตัวยักษ์ (ฝุายลงกา)
ตัวอย่างเพลงช้าปี่ ของทศกัณฐ์ จากบทโขน ชุดมัยราพณ์สะกดทัพ
องค์ที่ ๑ ประเดิมศึกลงกา
ฉาก ท้องพระโรง ในกรุงลงกา
- ตัวละครมี ทศกัณฐ์ มโหทร เปาวนาสูร นนยวิก และวายุเวก พร้อมด้วยเสนาอํามาตย์ –
สมมติเป็นเวลากลางวัน
-ปี่พาทย์ทาเพลงวา–
เปิดม่าน
(เสนาคลานออกจากหลืบฉากซ้ายขวาเป็นคู่ ๆ ไปพร้อมกัน)
(ทศกัณฐ์ออกแล้วขึ้นประทับบนราชอาสน์)
-ร้องเพลงช้าปี่ –
เมื่อนั้น
องค์ท้าวทศพักตร์ยักษี
ประทับเหนือสิงหาสน์รูจี
อสุรีอาวรณ์ร้อนรน
-ร้องเพลงขอมใหญ่–
ครั้นก่อนหนุมานเผาผลาญเมือง
องคตก่อเรื่องโกลาหล
ช้ําสุครีพหักฉัตรรัดกัมพล
อัปยศเป็นพ้นพันทวี
ฯลฯ
-เพลงยานีหากมิได้เริ่มด้วยบทของฝุายพระ หรือฝุายักษ์ เป็นบทของเทพเจ้า หรือฤาษี จะใช้
“เพลงยานี” ซึ่งเป็นเพลงที่จะใช้เฉพาะบทของเทพเจ้า หรือฤาษี
ตัวอย่าง บทการแสดงที่เริ่มด้วยเพลงยานี
บทโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พาลีสอนน้อง
-ปี่พาทย์ทาเพลงวา–
(เทวดา นางฟูา พระอิศวร พระอุมา พระนารายณ์ออก)

๑๐๘
- ร้องเพลงยานี –
เมื่อนั้น
เสด็จออกเทวะสภา

พระอิศวรบรมนาถา
พร้อมคณาเทพเจ้าเหล่าอมร
ฯลฯ

เพลงอัตรา ๒ ชั้น
หากมิได้เริ่มด้วยบทของตัวละครฝุา ยพระ ฝุา ยยักษ์ หรือบทของเทพเจ้า หลัง จาก
ปี่พาทย์ทําเพลงวา แล้วก็จะใช้เพลงอัตรา ๒ ชั้น บรรเลงตามบทของตัวละคร
ตัวอย่าง บทการแสดงที่เริ่มด้วยเพลง ๒ ชั้น
บทโขน เรื่องรามเกียรติ ชุด มณโฑเทวี
ฉาก อาศรมพระฤาษีทั้ง ๔
(จัดฉากเป็นอาศรมพระฤาษีกลางปุา มีแท่นที่นงั่ สําหรับฤาษี ๔ องค์
กับมีอ่างน้ํานมขนาดใหญ่ให้นางกบกระโดดลงไปนอนตายได้)
-ปี่พาทย์ทาเพลงสิงโต–
(นางนาคอนงค์นาคาออกเวทีล่าง)
-ร้องเพลงสิงโต–
เมื่อนั้น
นางอนงค์นาคาโฉมศรี
อยู่ยังพิภพนาคี
เทวีคิดแค้นพระสิทธา
ฤาษีทั้งสี่นี้เจ้ากรรม
ทําให้ได้อายขายหน้า
แม้นรู้ถึงองค์พระบิดา
จะม้วยด้วยอาญาพระภูวไนย
ฯลฯ
แต่ก ารแสดงส่ว นใหญ่นิ ยมที่จ ะเริ่ม ด้ว ยเพลงช้า ปี่ ซึ่ง นิย มเรี ยกกัน ว่า เริ่ม ด้ว ย
“ตั้งพระ” (ฝุายพลับพลา) หรือ “ตั้งยักษ์” (ฝุายลงกา) เพลงที่ใช้ประจําในการแสดงโขนอีกชนิ ด หนึ่ง
คือ เพลงร่าย หรือร้องร่าย เป็นเพลงที่ใช้ดําเนินเรื่อง ให้เรื่องดําเนินไปด้วยความรวดเร็ว
ตัวอย่าง บท “ร้องร่าย”
- ร้องร่ายถ้าแม้นดาบสนี้มิตาย
กูจะพ้นความอายนั้นหาไม่
จําจะฆ่าเสียให้บรรลัย
คิดแล้วขึ้นไปยังปฐพี
บทโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด มณโฑเทวี
นอกจากนี้ จะเป็นเพลงที่บรรเลง – ขับร้องประกอบกิริยาอารมณ์ แบ่งได้ ดังนี้
- เพลงที่ใช้ในพิธีการ ความเป็นมงคล ใช้เพลงเวสสุกรรม เพลงแขกบรเทศ เพลง
เทวาประสิทธิ
- เพลงที่ใช้อารมณ์เศร้า ใช้เพลงบังใบ เพลงกบเต้น เพลงตะนาว เพลงโอ้ลาว เพลง
แขกลพบุรี

๑๐๙
- เพลงที่ใช้ในอารมณ์โกรธ ใช้เพลงนาคราช เพลงลิงโลด เพลงลิงลาน
- เพลงที่ใช้ในอารมณ์รัก ใช้เพลงลีลากระทุ่ม เพลงคลื่นกระทบฝั่ง โอ้โลม
- เพลงที่ใช้ในอารมณ์ดีใ จ สนุกสนาน ใช้เพลงแขกบรเทศ เพลงกราวรํา เพลง
สีนวล
ฯลฯ
เพลงที่นํ า มาใช้บ รรเลง–ขั บร้ องประกอบกิริ ยาอารมณ์นี้ มีวิ ธีก ารปฏิ บัติ เป็ น ๓
ลักษณะ คือ
- การขับร้อง ที่เรียกว่า “ต้นบทและลูกคู่”
- การขับร้องเดี่ยว
- การขับร้องหมู่
การขับร้อง ที่เรียกว่า “ต้นบทและลูกคู่ ” กล่า วคือ แบ่ง ผู้ขับร้องออกเป็น ๒ พวก
คือ ๑. ต้นบท ๒. ลูกคู่
“ต้นบท” ทําหน้าที่ ร้องขึ้นต้นบทและร้องเดี่ยวไปจนหมดวรรคแรกของคํากลอน
“ลูกคู่” ทําหน้าที่ ร้องวรรคที่สอง ของคํากลอนนั้นต่อจากต้นบท
“ต้นบท” นั้น จะร้องครั้งละ ๑ คน แต่ลูกคู่ต้องร้องให้พร้อมๆ กัน อย่างน้อย ๒ คน
ขึ้นไป อย่างมากไม่ควรเกิน ๔ คน และการร้องลักษณะนี้จ ะใช้เฉพาะผู้หญิง ขับร้องเท่า นั้น วิธีการ
ขับร้องลักษณะนี้จะมีทั้งการร้องร่าย และการขับร้องที่เรียกว่า การขับร้องประกอบอารมณ์ของเพลง
แต่สําหรับผู้ชายจะขับร้องเพียงคนเดียว ไม่ใช้วิธีขับร้องแบบ “ต้นบทและลูกคู่ ” การขับร้องประกอบ
การแสดงนี้ นอกจากขับร้องเพลงได้ถูกต้องแม่นยําแล้ว ยังจะต้องรู้ทีท่าของตัวแสดงว่า ควรจะร้องช้า
หรือเร็วเพียงใด จึงจะเหมาะสมกับท่ารําของตัวแสดงนั้นๆ
อนึ่ง การร้องร่ายนั้นจะใช้ “กรับพวง” ตีใ ห้จัง หวะแทนการใช้ฉิ่ง โดยผู้ขับร้องจะ
เป็นผู้ตีกรับพวงด้วยตัวเอง กล่าวคือ ขับร้องไปแล้วก็ใช้กรับพวงตีที่ฝุามือกํากับจังหวะไปด้วย
๓.๔.๕ ผู้แสดง
การแสดงโขน สืบมาตั้งแต่โบราณ แบ่งประเภทของผู้แสดงโขนออกเป็น ๔ ฝุา ย คือ ตัวโขน
ฝุายพระ ตัวโขนฝุายนาง ตัวโขนฝุายยักษ์ ตัวโขนฝุายลิง
๓.๔.๕.๑ ตั ว โขนฝุ า ยพระ จะมี ๔ ประเภท คื อ พระใหญ่ เช่ น พระอิ ศ วร
พระนารายณ์ พระพรหม ท้า วทศรถ พระราม พระน้อ ย เช่น พระพรต พระลักษมณ์ พระศัต รุด
พระเสนา เช่น สุมันตัน และ เสนาพระ เช่น พวกไพร่พล
การแสดงโขนแต่โบราณ ตัวโขนฝุายพระ ทั้งพระใหญ่และพระน้อย ต้องสวมหัวโขน
ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการสวมชฎาแทน ซึ่งชฎานั้นจะแตกต่างไปตามลักษณะสําคัญของตัวแสดง

๑๑๐

ภาพที่ ๓.๒๐ การแต่งกายโขนพระราม พระลักษมณ์สวมหัว
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๒: ๑๐๕.
๓.๔.๕.๒ ตัวโขนฝุายนาง มี ๓ ประเภท คือ นางตัวเอก เช่น พระอุมา พระลักษมี
พระสุรัสวดี นางสีดา นางตัวรอง เช่น นางตรีชฎา นางเบญกาย นางสุวรรณกันยุมา นางกานัล เช่น
นางค่อมกุจจี นางค่อม นางกํานัล
นอกจากนี้ ยังแบ่งตัวนางออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะนางที่เป็น “นางกษัตริย์”
ได้แก่ ตัวละครที่มีลีลาและอิริยาบถที่เรียบร้อย และลักษณะ “นางตลาด” ซึ่ง จะมีกิริยาท่า ทางใน
การใช้ท่ารําที่กระฉับกระเฉงว่องไว การแสดงโขนตัวนางไม่ต้องสวมหัวโขน จะสวมมงกุฎ หรือรัด เกล้า
หรือ กระบังหน้า ตามฐานะของตัว ละคร ยกเว้ น นางยั กษิ ณี เช่ น นางสํา มนักขา นางกากนาสู ร
นางผีเสื้อสมุทร เป็นต้น

ภาพที่ ๓.๒๑ ตัวนางสวมมงกุฎนาง
ที่มา: www.bloggang.com, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๓.๒๒ ตัวนางสวมรัดเกล้าเปลว
ที่มา: www.bloggang.com, ๒๕๕๗.

๑๑๑

ภาพที่ ๓.๒๓ ตัวนางสวมหัวยักษ์
ที่มา: chanapob.exteen.com, ๒๕๕๗.
๓.๔.๕.๓ ตัวโขนฝุายยักษ์ มี ๖ ประเภท คือ ยักษ์ใหญ่ เช่น ทศกัณฐ์ ยักษ์น้อ ย เช่น
พิเภก กุมภกรรณ อินทรชิต ยักษ์ต่างเมือ ง เช่น มัยราพณ์ แสงอาทิต ย์ สัทธาสูร ยักษ์เสนา เช่น
มโหทร เปาวนาสูร เสนายักษ์ เช่น กาลสูร การุณราช สุกสาร เขนยักษ์ ได้แก่ พวกพลยักษ์

ภาพที่ ๓.๒๔ ยักษ์ใหญ่ “ทศกัณฐ์หน้าทอง”
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๒: ๗๕.

ภาพที่ ๓.๒๕ ยักษ์น้อย “พิเภก”
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๒: ๙๖.

๑๑๒

ภาพที่ ๓.๒๖ ยักษ์ต่างเมือง “ไมยราพ”
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๒: ๕๔.
๓.๔.๕.๔ ตัวโขนฝุายลิง มี ๕ ประเภท คือ พญาวานร ได้แก่ ท้าวมหาชมพูพญากา
หรือพาลี ชามพูวราช สุครีพ หนุมาน องคต นิลพัท นิลนนท์ ชมพูพาน สิบแปดมงกุฎ เช่น เกยูร
มายูร เกสรทมาลา ไวยบุตร เตียวเพชร์ เช่น โชติมุข ปัง คลา มากัญ จวัก ทวิพัท วาหุโรม จัง เกียง
ไม่ปรากฏว่ามีกี่ตัวและชื่ออะไรบ้าง เขนลิง ได้แก่ พวกพลลิง

ภาพที่ ๓.๒๗ ท้าวมหาชมพู
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๘๕.

ภาพที่ ๓.๒๘ พาลี
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๘๕.

ภาพที่ ๓.๓๐ หนุมาน
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๘๕.

ภาพที่ ๓.๒๙ สุครีพ
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๘๕.

ภาพที่ ๓.๓๑ นิลพัท
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๘๕.

๑๑๓

ภาพที่ ๓.๓๒ รวมภาพสิบแปดมงกุฎ
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗: ๑๑๓-๑๔๑.

๑๑๔
๓.๔.๖ ท่าราพื้นฐานและภาษาท่าราในโขน
ท่ารํา เต้น ในการแสดงโขน ต้องฝึกทักษะท่ารําพื้นฐานที่เป็นท่า รํา ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์
และตัวลิง เริ่มตั้งแต่การฝึกหัดโขนเบื้องต้น ท่าโขนที่เป็นลักษณะเฉพาะ ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ และ
ตัวลิง ท่าโขนในการรําเพลงหน้าพาทย์ ท่าโขนในการรําใช้บท
๓.๔.๖.๑ ท่าราพื้นฐาน ท่า รํา พื้นฐานของโขนเป็นการเตรียมพร้อมร่า งกายและ
จิตใจ กระบวนในการฝึกเบื้องต้นของตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ และตัวลิง (แต่ปัจ จุบันตัวนางจะใช้
ตัวนางของพวกละคร การฝึกที่พบในการเก็บข้อมูลมีเฉพาะ พระ ยักษ์ ลิง ) ได้แก่ ตบเข่า ถองสะเอว
เต้นเสา หกคะเมน หรือ ตีลังกา หักข้อมือ

ภาพที่ ๓.๓๓ ท่าพื้นฐานตัวลิง “ตบเข่า”
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.
ตบเข่า เริ่มปฏิบัติโดยให้ผู้เรียนนั่ง พับเพียบ ดันหลัง ลํา ตัวตั้ง ตรง เปิด ปลายคาง
มองตรงไปข้างหน้า มือทั้งสองวางอยู่บนหัวเข่า เริ่มด้วยยกมือขวาขึ้นตบฝุามือบนเข่าขวานับ ๑ พร้อม
กับยกมือซ้ายแล้วตบมือซ้ายลงบนเข่าซ้ายนับ ๒ พร้อมยกมือขวา ตบมือขวาลงเข่า ขวานับ ๓ พร้อม
ยกมือซ้าย แล้วยั้ง ๑ จังหวะ แล้วตบเข่าสลับไป คุมจังหวะให้คงที่ เพราะจังหวะสําคัญต่อการแสดงโขน

ภาพที่ ๓.๓๔ ท่าพื้นฐานตัวลิง “ถองสะเอว”
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

๑๑๕
ถองสะเอว เป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่า ตบเข่า วิธีปฏิบัติคือนักเรียนนั่ง พับเพียบใน
ท่าเดิม มือทั้ง ๒ หงาย กํามือหักข้อมือขึ้น งอแขนให้ข้อศอกอยู่ห่า งจากเอวประมาณ ๑ คืบ เริ่มต้น
โดยการกระทุ้ งศอกขวาเข้ า ข้ า งลํา ตัว ด้า นขวา เอวหลบศอกไปทางด้า นซ้า ย ลัก คอไปข้า งซ้ า ย
ต่อจากนั้นกระทุ้งศอกซ้ายเข้าข้างลํา ตัวด้า นซ้า ย พร้อมกับหลบเอวไปทางด้า นขวา ลักคอด้า นขวา
เป็นจังหวะ ๑ ๒ ๓ ยั้งจังหวะเช่นเดียวกับการตบเข่า การถองสะเอวทํา ให้ผู้ฝึกหัด รู้จักการยักเยื้อง
ลําตัว ยักคอ ยักไหล่ และช่วงเอวให้สัมพันธ์ไปตามจังหวะได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ ๓.๓๕ ท่าพื้นฐาน “เต้นเสา”
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.
เต้นเสา สําหรับโขนตัวพระมีการฝึกซ้อมเต้นเสาบ้า ง แต่ไ ม่เหมือนโขนตัวยักษ์และ
ตัวลิง วิธีปฏิบัติคือ ให้นักเรียนอยู่ในท่า เรียงต่อกันเป็นแถว จากนั้นกางขาย่อเข่า ลง ส้นเท้า ตรงกัน
แยกปลายเท้ า ให้ ข าทั้ ง ๒ เป็ น รู ป สี่ เ หลี่ ย ม ลํ า ตั ว ตั้ ง ตรงเปิ ด คาง มื อ ทั้ ง ๒ ตั้ ง หั ก ข้ อ มื อ ขึ้ น
เก็บนิ้วหัวแม่มือ ยืด แขนให้ตึงไปทางด้า นหน้า ขนานกับพื้น ต่อจากนั้นยกเท้า ขวากระทื บลงให้ชิด
เท้าซ้าย ยกเท้าซ้ายกระทืบลงชิดเท้าขวา แล้วยกเท้าขวาขึ้นกระทืบลงไป ยกเท้าซ้ายหนีบน่อง ซึ่ง ต้อง
ปฏิบัติอย่างรวดเร็ว วิธีปฏิบัตินี้เรียกว่า “ตะลึกตึก” จากนั้นกระทืบเท้าซ้ายลง ยกเท้าขวาขึ้น ทํา สลับ
เช่นนี้ไปเรื่อยๆ เรียกว่า “เต้นเสา” ประโยชน์ของการฝึกหัดเต้นเสา เพื่อให้ผู้ฝึกหัดมีกําลังขาที่แข็งแรง
สามารถออกท่าทางในการเต้นโขนได้นาน โดยไม่รู้สึกเหนื่อยง่าย

ภาพที่ ๓.๓๖ ท่าพื้นฐาน “ถีบเหลี่ยมลิง”
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๓.๓๗ ท่าพื้นฐาน “ถีบเหลี่ยมยักษ์”
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

๑๑๖
ถีบเหลี่ยม เป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากการเต้นเสา เฉพาะตัวยักษ์และตัวลิง ส่วนตัวพระ
นั้นนานๆ ปฏิบัติก็ได้ วิธีปฏิบัติคือให้นักเรียนอยู่ในท่าหันหลังพิงเสาหรือผนัง ย่อเหลี่ยม แบะเข่า ออก
ครูจะนั่งหันหน้าเข้าหาศิษย์ และใช้ฝุาเท้าทั้ง ๒ ข้าง ถีบเข่า ของผู้เรียน ค่อ ยๆ ดันออกไปจนเหลี่ยม
แบะได้ที่ จากนั้นให้ผู้เรียนบิด ตัวไปข้า งซ้า ยทีหนึ่ง ข้า งขวาทีหนึ่ง แล้วยืด ตัวขึ้น ครูใ ช้ฝาเท้า ขยี้ที่
หัวเข่าทั้งสองเพื่อให้เส้นคลาย ประโยชน์ของการถีบเหลี่ยมคือ ทํา ให้ผู้เรียนมีเหลี่ยมที่สวยงามตาม
แบบการแสดงโขน

ภาพที่ ๓.๓๘ ท่าพื้นฐาน “ฉีกขา”
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.
ฉีกขา ใช้เฉพาะตัวลิง จะปฏิบัติต่อจากการถีบเหลี่ยม เมื่อถีบเหลี่ยมเสร็จ ครูจ ะให้
ผู้ฝึกค่อยๆ กางขาทั้งสองข้างออกจากกัน จนกระทั้ง นั่ง ลงกับพื้น โดยครูจ ะช่วยใช้ฝาเท้า ทั้ง สองข้า ง
กดลงไปที่หัวเข่า พร้อมทั้งค่อยๆ ดันขาของผู้ฝึกให้แยกไปด้านข้างจนเป็นเส้นตรง กดหัวเข่า แนบกับ
พื้น ประโยชน์ของการฉีกขาทําให้ผู้ฝึกเกิดความคล่องตัว สามารถตีลัง กา และแสดงท่า ทางของโขน
ตัวลิงได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ ๓.๓๙ ท่าพื้นฐาน “หกคะเมนหรือตีลังกา”
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

๑๑๗

ภาพที่ ๓.๔๐ ท่าพื้นฐาน “ตีลังกาหน้าแล้วกลับมายืน”
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๓.๔๑ ท่าพื้นฐาน “ตีลังกาพุ่งม้วนสามตัว”
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.
หกคะเมนหรือตีลังกา ใช้เฉพาะโขนตัวลิง วิธีปฏิบัติคือให้ผู้ฝึกใช้ฝุา มือทั้ง สองยันกับ
พื้น จากนั้นถีบเท้าทั้งสองขึ้นไป ใช้ฝามือยันให้เท้าติดกับผนัง เมื่อผู้ฝึกพอจะปฏิบัติได้ ก็ให้ผู้ฝึกปฏิบัติ
แบบเคลื่อนที่ โดยเท้าไม่ต้องติดผนัง ใช้วิธีเดิมด้วยมือแทน ต่อจากนั้น ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการหก
คะเมนตีลังกา คือเบาะเพื่อช่วยให้เกิดความปลอดภัยขึ้น ผู้ฝึกจะฝึกตีลังกาไปข้างหน้าโดยวิ่ง มือยันพื้น
แล้วถีบตัวส่งเท้าไปข้างหลัง ด้วยความเร็วและแรง ให้หมุนกลับมายืนได้ ผู้ฝึกฝึกตีลัง กาหลัง โดยยืน
หัน หลั งย่ อ เข่า ทั้ ง สองข้ า งกระโดดเหวี่ ย งพลิ ก ตั วไปข้ า งหลั ง มื อ ทั้ ง สองยัน พื้ น หมุ น กลับ มายื น
นอกจากนี้ยังมีการตีลังกาเหวี่ยงตัวไปด้า นข้า ง และพุ่ง ตัวม้วนไปข้า งหน้า กับพื้น ท่า หกคะเมนหรือ
ตีลังกานี้ มีชื่อเรียกต่างกันดังนี้
หกคะเมนหงายไปข้างหลัง
เรียกว่า
ตีลังกาหกม้วน
หกคะเมนไปข้างหน้า
เรียกว่า
อันธพา
หกคะเมนหมุนไปข้างๆ
เรียกว่า
พาสุริน
ประโยชน์ ของการฝึ ก หัด หกคะเมนหรื อ ตี ลั ง กา เพื่ อ ให้อ วั ย วะในร่า งกายเกิ ด
ความยืดหยุ่น สามารถเคลื่อนไหวพลิกแพลงได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว

๑๑๘

ภาพที่ ๓.๔๒ ท่าพื้นฐาน “หักข้อมือลิง”
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๓.๔๓ ท่าพื้นฐาน “หักข้อมือยักษ์”
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

หัก ข้ อ มื อ ปฏิบั ติ ไ ด้ ทั้ ง ตั ว พระ ตั ว นาง ยั ก ษ์ ลิ ง ตัว ยั ก ษ์ จ ะหั กข้ อ มื อ ในขณะ
ถีบเหลี่ยม ส่วนตัวลิงจะหักข้อมือในขณะฉีกขา โดยให้ผู้ฝึกตั้งมือเหยียดแขนตึง ครูจ ะหักข้อมือให้ทั้ง
ข้อมือซ้ายและข้อมือขวา ส่วนตัวพระและตัวนางครูจ ะหักข้อมือให้ก่อนจะฝึกหัด รํา มาตรฐานต่า งๆ
ประโยชน์ของการหักมือคือ เมื่อผู้ฝึกตั้งวงในเวลาแสดง ข้อมือที่ได้รับการหักไว้จ นคงที่ทํา ให้ดูง ดงาม
เมื่อเวลาตั้งวงและตั้งมือ
ท่าโขนที่มีลักษณะเฉพาะพระ นาง ยักษ์ ลิง
ท่าสําคัญที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวโขน ขอยกตัวอย่างให้เห็นพอสังเขปดังนี้
ลักษณะเฉพาะ ตัวพระ ตัวนาง
การตั้งวง
วงบนหรือวงสูง ตัวพระ (มือซ้ายหรือมือขวาก็ไ ด้) ตั้ง มือหันฝามือออก
นอกปลายนิ้วอยู่ระดับศีรษะ นิ้วหัวแม่ มืองอเข้า หาฝามือ เล็กน้อย ส่วนลํา แขนงอเป็น ลักษณะวง
ตัวนางหลบวงมาข้างหน้า ปลายนิ้วอยู่ประมาณปลายคิ้ว
วงกลาง ลักษณะตั้งวงเช่นเดียวกับวงบน แต่ลดวงลง ปลายนิ้วอยู่ระดับ
ไหล ตัวพระ ตัวนาง ปฏิบัติเหมือนกัน
วงหน้า ส่ง แขนไปด้า นหน้า งอแขน ตั้ง ข้อมือ ปลายนิ้วสูง ระดับปาก
ตัวพระกันศอกออกเล็กน้อย ตัวนางเก็บศอกไว้ใกล้ลําตัว
วงล่ า ง โค้ ง ลํ า แขนตั้ ง ข้อ มื อ อยู่ ระดั บ ชายพก ตั วพระกั นศอกออก
เล็กน้อย ตัวนางเก็บศอกไว้ใกล้ลําตัว

๑๑๙
ตัวอย่าง ลักษณะการวางท่าราตัวพระ และ ตัวนาง

ภาพที่ ๓.๔๔ ลักษณะการใช้ “วง” ของตัวพระ
ที่มา: ธนิต อยู่โพธิ์, ๒๕๕๖: ๑๓๑.

ภาพที่ ๓.๔๕ ลักษณะการใช้ “วง” ของตัวนาง
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๙๙.

การจีบมือ ให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดที่ปลายข้อแรกของนิ้วชี้ อีกสามนิ้วที่
เหลื อกรี ด กางตึ ง ออกไปคล้า ยรูป พั ด ลั กษณะการจี บ มือ ได้ แ ก่ จี บหงาย จีบ คว่ํา จีบ ปรกข้ า ง
จีบปรกหน้า และจีบหลัง
จีบหงาย หงายแขนและข้อมือที่จีบให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นบน หักข้อมือเข้า หา
ลําแขน
จีบคว่า พลิกแขนคว่ํา ข้อมือที่จีบให้ปลายนิ้วชี้ลง หักข้อมือเข้าหาลําแขน
จีบหลัง ส่งแขนไปข้างหลัง คว่ํา ท้องแขนลง พลิกข้อมือที่จีบหงายขึ้นให้
ปลายนิ้วชี้ขึ้นบน
จีบปรกหน้า ยกแขนและหักข้อมือให้จีบหันเข้าหาระดับกลางหน้าผาก
จีบปรกข้าง ยกแขนและหักข้อมือให้จีบหันเข้าหาแง่ศีรษะ

ภาพที่ ๓.๔๖ ลักษณะการใช้ “จีบหลัง”
ที่มา: www.oknation.net, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๓.๔๗ ลักษณะการใช้ “จีบหงายและจีบปรกข้าง”
ที่มา: www.amon.thmy.com, ๒๕๕๗.

๑๒๐
การใช้ส่วนเท้า แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ กระดกเท้า และยกเท้า
กระดกเท้า แบ่งเป็นกระดกหลัง และ กระดกเสี้ยว
กระดกหลัง มีลักษณะคือ ยกเท้า ไปข้า งหลัง โดยส่ง เข่า ไปข้า งหลัง
มากๆ หักข้อเท้าปลายนิ้วเท้าลงพื้น ย่อเข่าอีกข้างลง
กระดกเสี้ ย ว มี ลัก ษณะคือ ยกเท้า ไปด้ า นข้า ง โดยส่ง เข่ า ออกไป
ข้างลําตัว หักข้อเท้าให้ปลายนิ้วเท้าลงพื้น ย่อเข่าอีกข้างลง
ยกเท้า แบ่งเป็น ยกหน้า และ ยกข้าง
ยกหน้ า มีลั กษณะคือ ยกเท้ า ขึ้น ส้นเท้ า อยู่ ระดับ ครึ่ง หน้า แข้ ง หั ก
ข้อเท้าเชิดปลายเท้าไปข้างหน้า ย่อเข่าอีกข้างลง

ภาพที่ ๓.๔๘ ตัวอย่างท่ารําการใช้ส่วนเท้า “ยกหน้า”
ที่มา: www.gotoknow.org, ๒๕๕๗.
ยกข้าง มีลักษณะคือ ยกเท้า ขึ้น ส้นเท้า อยู่ระดับเข่า หักข้อเท้า เชิด
ปลายเท้าไปด้านข้าง ย่อเข่าอีกข้างลง ตัวนางจะใช้ส้นเท้าที่ยกชิดติดไว้ใต้เข่าที่ยืน เรียกว่า“เดี่ยวเท้า”
ในการใช้ส่วนเท้า ตัวพระจะต้องกันเหลี่ยมหรือกันเข่ารับท่าการใช้ส่วนขา ต่างไปจากตัวนาง

ภาพที่ ๓.๔๙ ตัวอย่างท่ารําการใช้ส่วนเท้า “ยกข้าง”
ที่มา: valuablebook ๒.tkpark.ro.th, ๒๕๕๖.

๑๒๑
ลักษณะเฉพาะ ตัวยักษ์ ท่ารําของตัวยักษ์มีการประดิษฐ์กระบวนท่า ทางไว้
อย่างวิจิตรงดงามเช่นกันและมีลักษณะเฉพาะ เช่น
วงยักษ์ ลักษณะของการตั้งวงยักษ์ คือ จะตั้งวงเช่นเดียวกับตัวพระแต่
การตั้งวงจะดูสูงและกว้างกว่าตัวพระ
ท่าเหลี่ยมอัด ยืนกางขา ย่อเข่าลง ให้หัวเข่า ทั้ง สองแยกออก น้ํา หนัก
อยู่ตรงกลาง
แม่ท่ายักษ์ มีแม่ท่าหลักอยู่ ๕ ท่า
ตัวอย่างลักษณะการวางท่าของตัวยักษ์

ภาพที่ ๓.๕๐ ลักษณะการวางท่าของตัวยักษ์
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๑๒๐.
ตัวอย่าง แม่ท่ายักษ์

ท่าที่ ๑

ท่าที่ ๒

ท่าที่ ๓

๑๒๒

ท่าที่ ๔

ท่าที่ ๕
ภาพที่ ๓.๕๑ แม่ท่ายักษ์ ๕ ท่า
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๑๐๑.

ลักษณะเฉพาะ ตัวลิง
ท่ารําของตัวลิง มีการประดิษฐ์กระบวนท่าทางเฉพาะ และมีความแตกต่าง
อย่างวิจิตรงดงาม โดยนําเอาท่าในธรรมชาติของลิง (ลิงแสม) มาเป็นแบบ เช่น
วงลิง ปรากฏใช้ใ นท่า โขนของลิง เกือบทั้ง หมด มีลักษณะดัง นี้ นิ้ว ชี้
เหยียดตึง งอนิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย เรียงลําดับจากสู งไปหาต่ํา ให้นิ้วเรียงชิดติดกัน นิ้วหัวแม่มืองอ
เข้าหาฝามือ ตั้งข้อมือขึ้น มือเข้า อก ปรากฏใช้ใ นท่า ลิง เกือบทั้ง หมด คือ คว่ํา มือปล่อยมือห้อยลง
ให้ข้อมื ออยู่ก ลางหน้ า อก หุบข้อศอก ถ้ า เข้า อกมือเดียว อี กมือหนึ่ง จะตั้ ง วงลิ ง ถ้า เข้า อกสองมื อ
ปลายมือบนจะติดกับข้อมือล่าง
ท่าหย่อง ปฏิบัติได้สองข้าง แต่ต้องสลับมือกัน จัดอยู่ใ นชุด แม่ท่า ออก
ฉากจะใช้เป็นกิริยา “ท่ามอง” วิธีปฏิบัติยืนกางขา ย่อตัวลง ขาซ้ายตั้งเหลี่ยม ขาขวาหลบเหลี่ยมเปิด
ส้นเท้า พอสมควร มือทั้งสองงอ มือซ้า ยอยู่ระดับหน้า อก มือขวาอยู่ระดับหน้า ท้อง มือซ้ ายอยู่บน
ปลายนิ้วกลางข้างซ้ายจดข้อมือขวา หน้ามองซ้าย เอียงศีรษะขวา
แม่ท่าลิง มี ๗ ท่า
ท่าเกา มี ๗ ท่า

๑๒๓
ตัวอย่าง ลักษณะการวางท่าของตัวลิง

ภาพที่ ๓.๕๒ ลักษณะการวางท่าของตัวลิง
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๑๒๖.
ตัวอย่างท่าเกาของลิง

เกาข้อมือ

เกาหัวเข่า

เกาคาง

เกาสีข้างหรือเอว

เกาหัวไหล่

เกาหัว
เกาข้อศอก
ภาพที่ ๓.๕๓ ท่าเกาลิง ๗ ท่า
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๑๐๒-๑๐๓.

๑๒๔
๓.๔.๖.๒ ภาษาท่าราในโขน
ภาษาท่ารําในโขน เป็นการใช้ท่าทางในการรํา และการเต้น กระบวนท่ารําต่างๆ นั้น
จะใช้ท่ารําตามเพลงหน้าพาทย์ ตามบทร้อง ตามบทพากย์ และบทเจรจา ซึ่ง เรียกว่า การรํา บทหรือ
การรําใช้บท
ภาษาท่า ที่ใช้ในการแสดงโขนและละคร จะคล้ายคลึงกัน แต่ในความเห็นของผู้วิจัย
การใช้ภาษาท่ารําในโขนจะใช้มากกว่า เพราะผู้แสดงโขนต้องสวมหัวโขน ถึงแม้จะไม่สวม เช่น เทวดา
ตัวพระ ตัวนาง ก็จะไม่เจรจาเองต้องมีคนพากย์เจรจาให้ การใช้ภาษาท่ารําในโขนตามรูปแบบของการ
แสดงแล้ว แบ่งออกได้เป็น ๕ ประเภทคือ
๑) ท่าทางที่ใช้แทนคําพูด เช่น รับ ปฏิเสธ สั่ง เรียก เป็นต้น
๒) ท่าทางที่แสดงออกเป็นอิริยาบถหรือกิริยาอาการ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน เคารพ
เป็นต้น
๓) ท่าทางที่แสดงออกถึงอารมณ์ภายใน เช่น รัก โกรธ ดีใ จ เสียใจ ร้องไห้ ร่า เริง
เป็นต้น
๔) ท่าทางที่เป็นท่าประดิษฐ์ขึ้นตามความหมายของบทร้อง คําพากย์ และคํา เจรจา
ส่วนใหญ่นํามาจากท่ารําในแม่บท เช่น ยิ่งใหญ่ (นภาพร) สวยงาม (เฉิด ฉิน) เทิด ทูน (พรหมสี่หน้า )
เป็นต้น
๕) ท่าทางที่เลียนแบบสัตว์ ที่ปรากฏตามท้องเรื่อง เช่น กวาง ม้า ควาย ปลา นาค
นก ครุฑ เป็นต้น
การใช้ท่าราในการแสดงโขนมีหลักสาคัญ ๒ ประการคือ
ราหน้าพาทย์ คือการรําตามทํานองเพลงหน้าพาทย์ที่บรรเลงประกอบบทบาทของ
ผู้แสดง ไม่ว่าจะเป็นการแปลงกาย การแสดงอิทธิฤทธิ์ การเดินทาง และการรบ เป็นต้น

ภาพที่ ๓.๕๔ รําหน้าพาทย์ตระนิมิต “แปลงกาย” ของหนุมานและองคตเป็นนกกา
และหมาเน่า เพื่อทําลายพิธีลับหอกของกุมภกรรณ
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

๑๒๕

ภาพที่ ๓.๕๕ รําหน้าพาทย์เชิด “การต่อสู้” ของทัพพระลักษมณ์และทัพกุมภกรรณ
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
การราใช้บทหรือราตามบท ได้แก่ การรํา ตามบทร้อง บทพากย์ เจรจา กล่า วคือ
การรําหรือเต้น ทําบท ในวงการนาฏศิลป์เรียกว่า “ตีบท” ไปตามถ้อยคําที่นักร้องหรือคนพากย์เจรา
ซึ่งผู้แสดงโขนก็จะต้องเต้น หรือรําตามบทร้องหรือพากย์เจรจานั้นๆ สํา หรับภาษาและท่า รํา ในโขน
ดังกล่าวแล้วข้างต้น ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างพอให้เข้าใจดังนี้
ท่าตัวเรา

ท่ายิ้ม หรือดีใจ

ภาพที่ ๓.๕๖ แสดงความหมายการใช้ท่า “ตัวเรา” ของ ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ และตัวลิง
ที่มา: ธีรภัทร์ ทองนิ่ม, ๒๕๕๕: ๘๔.
ใช้มือซ้ายจีบเข้าหาลําตัวตรงหน้าอก หมายถึงการแสดงความเป็นเจ้าของหรือตัวเรา

๑๒๖
ท่ารัก

ภาพที่ ๓.๕๗ แสดงความหมายการใช้ท่า “รัก” ของ ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ และตัวลิง
ที่มา: ธีรภัทร์ ทองนิ่ม, ๒๕๕๕: ๘๒.
แบมือทั้ง ๒ ไขว้ข้อมือซ้อนกัน ใช้ฝามือทั้ง ๒ ประทับไปที่ทรวงอก หมายความว่า
แสดงออกถึงความรัก
ท่ายิ้ม หรือดีใจ

ภาพที่ ๓.๕๘ แสดงความหมายการใช้ท่า “ยิ้มหรือดีใจ” ของ ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ และตัวลิง
ที่มา: ธีรภัทร์ ทองนิ่ม, ๒๕๕๕: ๘๓.
ใช้มือซ้ายจีบ หันปลายจีบไว้ระดับปาก แสดงออกถึงการยิ้มหรือดีใจ

๑๒๗
ท่าโกรธ

ภาพที่ ๓.๕๙ แสดงความหมายการใช้ท่า “โกรธ” ของ ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ และตัวลิง
ที่มา: ธีรภัทร์ ทองนิ่ม, ๒๕๕๕: ๘๓.
ใช้ฝามือหนึ่งฝามือใดถูไปมาบริเวณก้า นคอตอนใต้ใ บหู พร้อมกับกระทืบเท้า ลงไป
บนพื้น แสดงความหมายว่ากําลังโกรธ
ท่าแสดงความเศร้าโศกหรือร้องไห้

ภาพที่ ๓.๖๐ แสดงความหมายการใช้ท่า “เศร้าโศกหรือร้องไห้” ของ ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ และตัวลิง
ที่มา: ธีรภัทร์ ทองนิ่ม, ๒๕๕๕: ๘๒.

ใช้มือซ้ายช่วงระหว่างหัวแม่มือและนิ้วชี้แตะคร่อมรองไว้ที่มงกุฎหรือชฎา แล้วแตะที่
ใต้ขอบตาทั้ง ๒ ข้าง และประสานมือไว้ระดับหน้า ท้อง ลิง สลับมือแตะที่หน้า ผากแสดงการร้องไห้
เสียใจ โศกเศร้า

๑๒๘
การใช้ท่าบทรัก

ภาพที่ ๓.๖๑ ความหมายการใช้ท่า
“บทเกี้ยว” ของ ตัวพระ ตัวนาง
ที่มา: ธนิต อยู่โพธิ์, ๒๕๑๑: ๑๘๙.

ภาพที่ ๓.๖๒ ความหมายการใช้ท่า
“บทเกี้ยว” ของ ตัวยักษ์ ตัวนาง
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๓.๖๓ ความหมายการใช้ท่า
“บทเกี้ยว” ของ ตัวลิง ตัวนาง
ที่มา: www.convertaholics.com, ๒๕๕๗.
การใช้ภาษาท่ารําในโขน เท่ากับเป็นภาษาพูดโดยไม่ต้องเปล่งเสียงออกมา แต่อาศัย
อวัยวะของร่างกายแสดงออกมาเป็นท่าทาง ผู้ดูผู้ชมจะสามารถเข้า ใจและชื่นชมศิลปะการแสดงโขน
ได้ดี และถ้าได้มีการแนะนําในท่าทางต่างๆ ก่อนบ้างพอสมควรแล้ว ยิ่ง จะทํา ให้เกิด ความสนุกสนาน
และความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

๑๒๙
การใช้ท่าต่อสู้
การใช้ท่าต่อสู้ในการแสดงโขน ถือเป็นการแสดงที่สํา คัญ เพราะเป็นการแสดงการ
จัดทัพและศิลปะของการต่อสู้ที่สวยงาม
ตัวอย่าง กระบวนการจัดทัพฝุายพระราม จะต้องออกทางด้านขวาของเวที

ภาพที่ ๓.๖๔ กระบวนการจัดทัพของพระลักษมณ์
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
ตัวอย่าง กระบวนการจัดทัพฝุายยักษ์ จะต้องออกทางด้านซ้ายของเวที

ภาพที่ ๓.๖๕ กระบวนการจัดทัพของกุมภกรรณ
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

๑๓๐

ภาพที่ ๓.๖๖ การใช้กระบวนท่าต่อสู้ในการรบ
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
ตัวอย่าง กระบวนการใช้ท่ารบในโขน

ภาพที่ ๓.๖๗ การใช้กระบวนท่าต่อสู้ “ลอย ๑”
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๓.๖๘ การใช้กระบวนท่าต่อสู้ “ลอย ๒”
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๓.๖๙ การใช้กระบวนท่าต่อสู้ “ลอย ๓”
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๓.๗๐ การใช้กระบวนท่าต่อสู้ “ลอยสูง”
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

๑๓๑

ภาพที่ ๓.๗๑ ท่าต่อสู้ “ลอยหกบ่า”

ภาพที่ ๓.๗๒ ท่าต่อสู้
ภาพที่ ๓.๗๓ ท่าต่อสู้ “ลอยพิเศษ”
“ลอยหกบ่าเท้าคีบปลายศร”
ที่มา: สํานักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๗: ๒๕๖-๒๕๗.

ภาพที่ ๓.๗๔ ท่าต่อสู้ “ลอย ๑”
ภาพที่ ๓.๗๕ ท่าต่อสู้ “ลอย ๒”
ภาพที่ ๓.๗๖ ท่าต่อสู้ “ลอย ๓”
ที่มา: สํานักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๗: ๒๕๖-๒๕๗.

๓.๔.๗ ระบาในโขน
ระบํา เป็นการแสดงท่าทางทางนาฏศิลป์ที่ให้ความบันเทิงเพลิดเพลิน ลักษณะของการแสดง
จะรําเป็นคู่หรือเป็นหมู่ มีกระบวนการรําที่งดงาม เน้นเรื่องความพร้อมเพรียง มีทั้ง การรํา แบบใช้บท
คือมีบทร้อง และการรําตามทํานองเพลง คือไม่มีบทร้อง ระบําในโขนกระบวนท่ารํานํามาจากท่า รํา ใน
แม่บท เพลงช้า และเพลงเร็ว จังหวะในการรําตามลํา ดับคือ จากจัง หวะช้า ไปเร็ วในตอนท้า ย ระบํา
ในโขนจะเน้นความงดงามในเรื่องของการแต่งกาย เนื้อหาสําคัญของการดําเนินเรื่องในการแสดงโขน
การจัดรูปแบบแถวหรือแปรแถวเข้ากับฉากหรือเวทีแสดง

๑๓๒
ในการเก็บข้อมูล พบว่า ระบําในโขนมีที่มาได้ ๓ ทาง คือ
ระบําดั้งเดิม ที่ได้รับการสืบทอดมา ได้แก่ ระบําพรหมาสตร์
ระบําที่ประดิษฐ์ขึ้นเฉพาะวัตถุประสงค์ในการแสดง ต่อมาภายหลังเห็นว่าเหมาะสมกับ
การแสดงโขนบางตอน ก็นํามาร่วมใช้ในการแสดงด้วย ได้แก่ ระบํา วีรชัยลิง ระบํา วานรพงศ์ ระบํา
วีรชัยยักษ์ ระบําอสุรพงศ์
ระบําที่เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานในการปรับปรุงการแสดงโขนชุดใหม่ ได้แก่ ระบํา
นาค ระบํามฤคระเริง ระบําอู่ทอง และระบําบันเทิงกาสร
ถ้าแบ่งตามลักษณะของผู้แสดงในโขน แบ่งได้ดังนี้
ลักษณะผู้แสดงเป็นตัวพระ ตัวนาง ได้แก่ ระบําพรหมาสตร์ ระบํานางใน ระบําอู่ทอง
ลักษณะผู้แสดงเป็นยักษ์ ได้แก่ ระบําวีรชัยยักษ์ ระบําอสุรพงศ์
ลักษณะผู้แสดงเป็นลิง ได้แก่ ระบําวีรชัยลิง ระบําวานรพงศ์
ตัวอย่าง ระบําผู้แสดงเป็นตัวพระหรือตัวนาง
ระบาพรหมาสตร์

ภาพที่ ๓.๗๗ ระบําพรหมาสตร์ “โขนพระราชทาน”
ที่มา: www.bloggang.com, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๓.๗๘ ระบําพรหมาสตร์ “โขนกรมศิลปากร”
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

ระบําพรหมาสตร์ เป็นระบําชุดหนึ่งที่อยู่ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ศึก พรหมาสตร์
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ระบําหน้าช้าง” เนื้อเรื่องกล่า วถึง อินทรชิต โอรสของทศกัณ ฐ์ แปลงเป็น
พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ไพร่พลยักษ์แปลงเป็นเทพบุตรและเทพธิด า ชวนกันจัด ระบํา ด้วยท่า รํา ที่
สวยงามเพื่อลวงพระลักษมณ์และพลวานร

๑๓๓
ระบาอู่ทอง

ภาพที่ ๓.๗๙ ระบําอู่ทอง “โขนกรมศิลปากร”
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๓.๘๐ ระบําอู่ทอง “โขนกรมศิลปากร”
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

ระบําอู่ทอง เป็นการแสดงระบําของเหล่าเทวดานางฟูามาร่วมอวยพรแสดงความยินดีใ ห้กับ
พระรามและนางสีดา เมื่อได้ปราบทศกัณฐ์ได้แล้ว เสด็จกลับคืนยังเมืองอโยธยา ศาสตราจารย์มนตรี
ตราโมช ประพันธ์ทั้งคําร้องและทํานอง ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนีย์ เป็นผู้ประดิษ ฐ์ท่า รํา (สมรัต น์
ทองแท้, ๒๕๓๘: ๑๐๑)
ตัวอย่าง ระบําผู้แสดงเป็นยักษ์
ระบาวีรชัยยักษ์

ภาพที่ ๓.๘๑ ระบําวีรชัยยักษ์
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๒: ๑๗๖.

ภาพที่ ๓.๘๒ ระบําวีรชัยยักษ์
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๒: ๑๗๖.

ระบําวีรชัยยักษ์ เป็นระบําชุดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจพลของกองทัพยักษ์ ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อครั้ง ที่
นายธนิต อยู่โพธิ์ ขณะดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองการสังคีต มอบให้นายอร่าม อินทรนัฏ นาฏศิลป์
เอกของกรมศิลปากร เป็นผู้ประดิษ ฐ์ท่า รํา ซึ่ง แสดงถึง ลีลาท่า เต้ นที่สง่า งามน่า เกรง ขาม จัด เป็ น
การแสดงที่น่าชมอีกชุดหนึ่ง (กรมศิลปากร, ๒๕๕๒: ๑๗๗)

๑๓๔
ระบาอสุรพงศ์

ภาพที่ ๓.๘๓ ระบําอสุรพงศ์
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๓.๘๔ ระบําอสุรพงศ์
ที่มา: นาฏศิลป์ กรมศิลปากร, ๒๕๕๘.

ระบําอสุรพงศ์ เป็นระบําในการแสดงโขน โดยนายเสรี หวัง ในธรรม ศิลปินแห่ง ชาติ ในครั้ง
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองการสัง คีต เป็นผู้คิด จัด ทํา ขึ้นและยัง เป็นผู้ประพันธ์บทร้อง คัด เลือก
เพลงบรรจุในระบําชุดนี้ ครูทองเริ่ม มงคลนัฏ ครูเจริญ เวชเกษม และครูสมศักดิ์ ทัดติ เป็นผู้ออกแบบ
ท่ารํา ลักษณะเด่นของระบําชุดนี้คือการนําเอาพญายักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ใ นเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่ง ทุกตนมีฤทธิ์
อํานาจ เป็นมิตรสหาย ญาติพี่น้อง และโอรสของทศกัณฐ์ทั้งสิ้น ๑๐ ตน ซึ่งออกรบกับพระรามและได้
เสียชีวิตหมดทุกตน นับเป็นระบําชุดที่ยิ่ง ใหญ่ มีค วามสง่า งามที่น่า ชมอีกชุด หนึ่ง (สมรัต น์ ทองแท้ ,
๒๕๓๘: ๑๖๐-๑๖๓)
ตัวอย่าง ระบําผู้แสดงเป็นลิง
ระบาวีรชัยลิง

ภาพที่ ๓.๘๕ ระบําวีรชัยลิง
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๔๒: ๑๗๘.

ภาพที่ ๓.๘๖ ระบําวีรชัยลิง
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๔๒: ๑๗๘.

ระบําวีรชัยลิง เป็นระบําชุดหนึ่งที่กรมศิลปากรมอบให้ นายกรี วรศะริน ผู้เชี่ยวชาญการสอน
นาฏศิลป์โขน และศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ประดิษ ฐ์ท่า รํา เป็นระบํา ในการยกทัพตรวจพลของตัวลิง

๑๓๕
ตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาตามลํา ดับขั้น ก่อนที่จ ะยกทัพออกสู่สนามรบ การแสดงชุด นี้ไ ด้สอดแทรกลีลา
ท่าทางอันพลิกแพลงโลดโพนต่า งๆ ของพลลิง ทั้ง หลาย ที่น่า ชมอีกชุด หนึ่ง (กรมศิลปากร, ๒๕๔๒:
๑๗๘)
ระบาวานรพงศ์

ภาพที่ ๓.๘๗ ระบําวานรพงศ์ “๑๘ มงกุฎ”
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๓.๘๘ ระบําวานรพงศ์ “พญาลิง”
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

ระบําในโขนของตัววานรชุดวานรพงศ์ เป็นระบํา ที่อยู่ใ นชุด หนุมานชาญสมร ตอนพระราม
ได้ พ ล ซึ่ ง นายเสรี หวั ง ในธรรม ศิ ลปิ น แห่ ง ชาติ เป็ น ผู้ป ระพั น ธ์ บ ทร้ อ ง นายจิ รั ส อาจณรงค์
เป็นผู้คัดเลือกเพลงนํามาบรรจุไว้ ระบํา ชุด นี้จ ะแบ่ง ท่า รํา ออกเป็น ๓ ช่วง ช่วงแรกจะเป็นช่วงออก
ท่ารําของวานร ๑๘ มงกุฎ ช่วงที่ ๒ เป็นการออกท่า รํา ของพญาวานรทั้ ง ๗ ช่วงที่ ๓ เป็นการออก
ท่า รํ า ของพญาวานรและ ๑๘ มงกุฎ ระบํ า ชุด นี้จ ะมีว านรทั้ง หมด ๒๕ ตัว เป็ นระบํา ที่ แสดงถึ ง
ความคล่องแคล่ว แข็งแรง สมเป็นนักรบและความสง่างามในกระบวนท่ารํา (สมรัตน์ ทองแท้, ๒๕๓๘:
๒๔๙-๒๕๐)
ตัวอย่าง ระบําสัตว์ในโขน
ระบามฤคระเริง (ระบากวาง)

ภาพที่ ๓.๘๙ ระบํามฤคระเริง
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๓.๙๐ ระบํามฤคระเริง
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

๑๓๖
ระบํากวางอยู่ในการแสดงโขน ชุดพระรามตามกวาง ใช้เพลงมฤคระเริง ศาสตราจารย์มนตรี
ตราโมช เป็นผู้ประพันธ์ทํานองเพลง นางละมุน ยะมะคุปต์ เป็นผู้วางท่ารํา (สมรัตน์ ทองแท้, ๒๕๓๘:
๓๐๙)
ระบาบันเทิงกาสร (ระบาควาย)

ภาพที่ ๓.๙๑ระบําบันเทิงกาสร
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๓.๙๒ ระบําบันเทิงกาสร
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ระบําบันเทิงกาสรหรือระบํา ควาย อยู่ใ นการแสดงโขนชุด พาลีสอนน้อง ตอนทรพี ทรพา
ศาสตราจารย์มนตรี ตราโมช ประพันธ์ทํานอง ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนีย์ เป็นผู้วางท่ารํา (สมรัตน์
ทองแท้, ๒๕๓๘: ๓๒๑)
ระบําในโขนเป็นระบําที่เกิดขึ้นแพร่หลายในช่วงที่นาฏศิลป์อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร
ระบําในโขนมีเพื่อเพิ่มความรู้ในเรื่องของรามเกียรติ์ เพื่อความสวยงามและเพื่อเสริมให้เนื้อหาของการ
แสดงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ระบําในโขนดังกล่าวข้างต้นยังใช้แสดงสืบต่อมาจนถึง ปัจ จุบันและยัง สามารถ
นําไปแสดงเป็นเอกเทศได้
๓.๔.๘ ตลกในโขน
จากการศึกษาจากเอกสารและตํา ราการแสดงโขน และจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญใน
การแสดงโขน พบว่า “ตลกโขน” คื อผู้ ที่ทํ า หน้า ที่ส ร้า งความขบขัน เป็น ตั วสนทนาเชื่ อมเรื่ อ ง
เชื่อมเหตุการณ์ให้ผู้ชมโขนได้เข้าใจเรื่องราวไปพร้อมๆ กับความสนุกสนาน ตลกโขนมีวิธีเล่นที่เรียกว่า
“กวนมุข” วิธีการเล่นตลกในโขน แต่เดิมคงจะมีแบบแผนในการเล่นอยู่เหมือนกัน แต่มิไ ด้กํา หนด
และจดลงไว้เป็นหลักฐาน
มีบทกลอนที่กล่า วถึงการเล่นตลกในหนัง ใหญ่และโขน จากพระราชนิพนธ์บทละครเรื่อง
อิเหนาว่า
“พวกโขนเบิกโรงแล้วจับเรื่อง
สื่อเมืององคตพดหาง
ตลกเล่นเจรจาเป็นท่าทาง
ทั้งสองข้างอ้างอวดฤทธี”

๑๓๗
กล่าวไว้ในบทกลอนไหว้ครูเสภาว่า
“ครูคือชื่อว่ามาพระยานนท์
ตลกโขนหนังเล่นเห็นไม่ขาด
ฆ้องระนาดส่งได้ไม่ขัดสน
ใครอยากรู้เป็นครูได้ทุกคน
ลือกระเดื่องเลื่องจนบรรลัยไป”
กล่าวไว้ในกลอนบทเสภาเรื่องขุนช้างชุนแผน ตอนโกนจุกพลายงาม ว่า
“ส่วนนายมาพระยานนคนตลก
ว่าหยกหยกหยาบช้าคนฮาฉาว”
(ธนิต อยู่โพธิ์, ๒๕๑๑:๑๓๙-๑๔๐.)

ภาพที่ ๓.๙๓ ตลกโขนสวมหัวฝุายลิง ฝุายยักษ์
ที่มา: ธนิต อยู่โพธิ์, ๒๕๑๖: ๒๓๗.
วิธีเล่นตลกของตั วตลกในโขน ไม่เล่น “ลอยดอก” อย่า งตลกหรื อจํา อวดทั่วๆ ไป คํา ว่ า
“ลอยดอก” เป็นศัพท์ของการเล่นตลกหรือจํา อวดวิธีหนึ่ง คือเล่นไปตามอารมณ์ ไม่ต้องอาศัยหลัก
อะไรยึด เล่นขบขันไปตามลูกรับลูกส่ง ของผู้เล่นด้วยกัน แต่ต ลกโขนจะเล่นอย่า งนั้นไม่ไ ด้ ตลกโขน
จะต้องรู้เรื่องที่เล่นเป็นอย่างดี ตลกโขนเป็นการเล่นแทรกกันในระหว่า งตัวไพร่พล เพื่อให้ตัวเอกได้
พักเหนื่อย เรื่องที่นํามาเล่นล้อหรือเล่นแทรก ต้องเป็นเรื่องที่คนโดยมากทราบเป็นเรื่องที่ค นทั่วๆ ไป
กําลังติดปากติดใจในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจ จึงจะขบขัน หรือในเรื่อง เช่น ตอนทําพิธี ตลกโขนต้องรู้ว่า
การทําพิธีจริงๆ เป็นอย่า งไร เบิกอะไรจากไหน ต้องเรียกให้ถูกต้อง หรือตอนตลกตอนหมอรักษา
กุมภกรรณเมื่อตอนที่กุมภกรรณถูกพาลี หนุมาน และองคต ลุมรบจนหนีออกมาได้ เมื่อตอนถอน
ต้นรัง ตลกโขนต้องรู้ว่าจะเล่นแบบไหน เล่นอย่างไร เช่น ไปตามหมอนวดมาบ้า ง หมอตํา แยมาบ้า ง
เพื่อรักษากุมภกรรณ หรือตอนถวายลิง ตลกที่เป็นฤาษีต้องรู้ไม้เล่นของทศกัณ ฐ์ และหนุมาน รวมทั้ง
วิธีการพากย์การเจรจาของคนพากย์ ดังนั้น ตลกจึงต้องมีปฏิภาณเฉียบแหลม มีความรู้กว้างขวางหรือ
ความรู้รอบตัว มีวาทศิลป์แตกฉาน

๑๓๘

ภาพที่ ๓.๙๔ ตลกโขนแทรกดําเนินเรื่อง “กําเนิดองคต” ภาพที่ ๓.๙๕ ตลกฤษีเล่นโต้ตอบกับคนพากย์ ตอน “ถวายลิง
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

ตลกโขนในสมัยแรกๆ นอกจากจะแสดงตลกแทรกในโขนแล้ว ยั ง ต้อ งมีห น้า ที่ อื่นๆ อี ก
หลายอย่าง เช่น เป็นคนกั้นกลด เป็นคนถือศรแผลง ยกเตียง เดินสาส์น เป็นต้น แต่ใ นปัจ จุบันใน
การเก็บข้อมูลพบว่า จะมีการแยกหน้าที่บทบาทดังกล่าวออกไปชัดเจน เพราะมีผู้แสดงมากขึ้น

ภาพที่ ๓.๙๖ ตัวอย่างผู้กั้นกลดในโขน
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.
การแต่งกายผู้พากย์โขนหลวงแต่โบราณ

ภาพที่ ๓.๙๗ หมื่นไพเราะพจมาน
ที่มา:, ธีรภัทร ทองนิ่ม, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๓.๙๘ เจริญ เวชเกษม
ที่มา: ธีรภัทร ทองนิ่ม, ๒๕๕๗.

๑๓๙
ปัจจุบันยังคงแต่งกายในแนวเดิม แต่อาจจะเปลี่ยนแบบของผ้าที่ใช้นุ่ง แต่ยังคงนุ่งโจงกระเบน
สวมเสื้อแขนยาว ส่วนใหญ่จ ะเป็นสีแดงขลิบเหลือง หรือเสื้อแดงขลิบน้ํา เงิน สวมหมวกหูกระต่า ย
สีเดียวกับเสื้อที่สวมใส่ หรือนุ่งโจงกะเบน สวมเสื้อราชปะแตน

ภาพที่ ๓.๙๙ ตัวอย่างการแต่งกายคนพากย์โขน
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๓.๑๐๐ ตัวอย่างการแต่งกายคนพากย์โขน
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

อุป กรณ์ ซึ่ ง เป็ น ของจํ า เป็ น ของตลกหรื อ จํ า อวดในสมั ย ก่ อ นๆ คื อ “ไม้ ต ะขาบ” เป็ น
ไม้กระบอกผ่าซึกและมักจะถากและเกลาผิวออกเสียจะได้เบามือ ทางด้า มปาดให้เว้า ทางปลายบาก
ให้ห่าง สําหรับเวลาตีจะได้กดให้ปลายอ้า ตีได้มีเสียงดัง ไม่ค่อยเจ็บ แต่ถ้าคนจับไม่ถูกที่ ไม้ต ะขาบจะ
ไม่อ้า ตีแล้วไม่ดังจะเจ็บปวดยิ่งนัก ไม้ตะขาบนี้ทําคล้ายๆ ตะขาบที่สําหรับใช้ผูกชักไล่ค้า งคาวหรือนก
ที่มารบกวนกินข้าวในนาหรือกินผลไม้ตามสวน เว้นแต่ไม้ตะขาบไล่สัต ว์ไ ม่ต้องขัด เกลาผิว ไม้ต ะขาบ
ของตลกนํามาใช้จนถึงตลกโขนในสมัยใหม่ โดยเฉพาะโขนของกรมศิลปากรยังใช้อยู่
๓.๔.๙ การแต่งกาย
การแต่ ง กาย “โขน” เป็ น เครื่ อ งแต่ ง กายที่ เ ลี ย นแบบมาจากเครื่ อ งต้ น เครื่ อ งทรง
ของพระมหากษัต ริย์ มีชื่อเรียกส่วนต่า งๆ ของเครื่องแต่ง กายตรงกัน ลักษณะใกล้เคียงกัน วิธีใ ช้
เหมือนกัน เครื่องแต่งกายโขน เป็นแหล่ง รวมช่า งฝีมือหลายแขนงที่สํา คัญ เครื่องแต่ง กายโขน เป็น
เครื่องแสดงฐานะ ชาติกําเนิดของตัวละคร
๓.๔.๙.๑ ศิราภรณ์ หมายถึง เครื่องประดับ ส่วนศีรษะของผู้แสดง
ตัวพระ ได้แก่ ชฎายอดต่า ง ๆ เช่น ชฎายอดแหลมหรือยอดชัย ชฎายอดเดินหน
ชฏายอดบวช ฯลฯ

๑๔๐
ตัวอย่าง

ภาพที่ ๓.๑๐๑ ชฎายอดแหลมหรือยอดชัย
ที่มา: มนตรี วัดละเอียด, ๒๕๕๐: ๘๙.

ภาพที่ ๓.๑๐๒ ชฎายอดน้ําเต้า
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

ตัวนาง ได้แก่ มงกุฎกษัตริย์ รัดเกล้ายอด รัด เกล้า เปลว กระบัง หน้า เงิน – ทอง
กระบังหน้าขี้รัก (ตัวประกอบ หรือนางกํานัล)
ตัวอย่าง

ภาพที่ ๓.๑๐๓ มงกุฎกษัตริย์
ที่มา: มนตรี วัดละเอียด, ๒๕๕๐: ๘๘.

ภาพที่ ๓.๑๐๔ รัดเกล้าเปลว
ที่มา: www.wikalenda.com, ๒๕๕๗.

ตัวยักษ์ ได้แก่ หัวโขนยักษ์ ลักษณะต่างๆ แบ่งเป็น มียอด และหัวโล้น มียอด เช่น
ทศกัณฐ์ พิเภก อินทรชิต หัวยักษ์ โล้น เช่น กุมภกรรณ พระพิราพ และเสนายักษ์ หัวโขนยักษ์จ ะมี
จํา นวนมาก จึงมีก ารบัญ ญัติและประดิ ษ ฐ์ใ ห้ มีลักษณะแตกต่า งกัน ประดิษ ฐ์ ส่วนปากและตาให้
แตกต่างกัน ให้สีแตกต่างกัน เพื่อเน้นลักษณะและฐานันดรศักดิ์ของตัวละคร

๑๔๑
ตัวอย่าง

ภาพที่ ๓.๑๐๕ หัวโขนยักษ์ ทศกัณฐ์หน้าทอง
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๒: ๗๐.

ภาพที่ ๓.๑๐๖ หัวโขนยักษ์ วิรุญจําบัง
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๒: ๙๐.

ภาพที่ ๓.๑๐๗ หัวโขนยักษ์ นางสํามนักขา
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๒: ๑๔๐.

ภาพที่ ๓.๑๐๘ หัวโขนยักษ์ กากนาสูร
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๒: ๑๔๖.

ตัวลิง ได้แก่ หัวโขนลิง ลักษณะต่างๆ แบ่งเป็นมียอด และหัวโล้นเช่นกัน หัวลิง ที่มี
ยอด เช่น พาลี สุครีพ ชมพูพาน ชามภูวราช องคต หัวลิงโล้น เช่น หนุมาน นิลพัท นิลนนท์ พวกวานร
สิบแปดมงกุฎ เตียวเพชร จังเกียง หัวลิงเขน หัวลิงโล้น มีลักษณะคล้ายๆ กัน เพื่อไม่ให้ซ้ํากัน จึงมีการ
บัญญัติสีกายและสีหน้าให้ต่างกัน ถ้าซ้ําสีกันลักษณะของหัวก็ต่า งกัน เช่น หัวหนุมานสีขาว ลักษณะ
ปากจะหุบ ถ้าปากอ้า คือตัวสัตพลี เป็นต้น

๑๔๒

ภาพที่ ๓.๑๐๙ หัวโขนหนุมาน ทรงเครื่องมงกุฎเดินหน ภาพที่ ๓.๑๑๐ หัวโขน มหาชมพู
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๒: ๙๘.
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๒: ๑๒๗

.
ภาพที่ ๓.๑๑๑ หัวโขน หนุมาน
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๒: ๔๒.

ภาพที่ ๓.๑๑๒ หัวโขน นิลพัท
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๒: ๑๒๗

๓.๔.๙.๒ พัตราภรณ์ หมายถึง เครื่องนุ่งห่มที่เป็นส่วนของผ้า ได้แก่
ตัวพระ
สนับเพลา (หรือกางเกงสามส่วน) ผ้า นุ่ง หรือภูษ า หรื อพระภู ษ า (นุ่ง นางหงส์ )
ห้อยข้าง หรือเจียระบาด หรือชายแคลง ห้อยหน้าหรือชายไหว สุวรรณกระถอม (หน้าน้อยหน้า บางที
ปักเป็นลายชิ้นเดียวกับห้อยหน้า) เสื้อหรือฉลององค์ รัด สะเอว หรือรัด องค์ กรองคอ หรือกรองศอ
อินทรธนู
ในส่ว นของพัต ราภรณ์ ในการแสดงโขนถือ ว่า สํา คัญ เพราะสี ผ้า คื อ สีผิ วของ
ตัวละคร สีหลักของการใช้ผ้าต้องเน้นให้เห็นความชัดเจน เช่น

๑๔๓
ตัวพระ พระราม สีเขียว พระลักษมณ์ สีเหลือง พระพรต สีแดง พระศัต รุ ด สีม่วง
พระศิวะ สีขาว พระนารายณ์ สีม่วง เป็นต้น
ตัวนาง
เสื้อในนาง
ผ้านุ่ง หรือภูษา หรือพระภูษา
ผ้าห่มนาง
กรองคอ หรือ นวมคอ
พัตราภรณ์ ของตัวนางจะไม่ได้เน้นถึงสีผิว แต่จะวางลักษณะของสีผ้าไว้ เช่นนางสีดา
ผ้าห่มนาง สีแดงขลิบเขียว นางมณโฑ ผ้าห่มนางสีเขียว ขลิบแดง นางเบญกาย ผ้าห่มนาง สีขาวขลิบ
เหลือง นางเบญกายแปลง (เป็นนางสีดา) ผ้าห่มนางสีแดงขลิบเขียว เป็นต้น ส่วนผ้า นุ่ง จะใช้ต ามที่
เป็นสีขลิบ
ตัวยักษ์
สนับเพลา (กางเกงสามส่วน)
ผ้านุ่ง หรือภูษา หรือพระภูษา (นุ่งก้นแปูน)
ผ้าห้อยก้น
ห้อยข้างหรือเจียระบาด หรือชายแครง
ห้อยหน้าหรือชายไหว
เสื้อหรือฉลององค์
รัดสะเอวหรือรัดองค์
กรองคอหรือกรองศอ
รัดอก (ความหมายคือ “เกราะ” ใช้เฉพาะตัวทศกัณฐ์)
พัตราภรณ์ของตัวยักษ์ จะต้องเน้นสีเช่นเดียวกัน ถือว่า เป็นสีผิวของตัวละคร เช่น
ทศกัณฐ์ สีเขียว อินทรชิต สีเขียว ไมยราพณ์ สีม่วงอ่อน วิรุณจําบัง สีมอหมึก เป็นต้น
ตัวลิง
สนับเพลา (กางเกงสามส่วน)
ผ้านุ่ง หรือภูษา หรือพระภูษา (นุ่งก้นแปูน)
ผ้าห้อยก้น หางลิง
ห้อยข้าง
ห้อยหน้า
เสื้อ
รัดสะเอว
กรองคอ
พัตราภรณ์ของตัวลิง จะต้องเน้นสีเช่นเดียวกัน ถือว่าคือสีผิวของตัวละคร เช่น พาลี
สีเขียวสด สุครีพ สีแดงชาด องคต สีเขียว หนุมาน สีขาว เป็นต้น
๓.๔.๙.๓ ถนิมพิมพาภรณ์ หมายถึง เครื่องประดับกาย ได้แก่
กํา ไลเท้ า หรือ ข้ อเท้า เข็ม ขัด หรือ ปั้น เหน่ง สั ง วาล (รวมตาบทิศ และตาบหลั ง )
ทับทรวง กําไลแผงหรือทองกลอน ธํามรงค์หรือแหวน แหวนรอบ ปะวะหล่ํา

๑๔๔
ตัวอย่าง
เครื่องแต่งกายตัวพระ ประกอบด้วย ศิราภรณ์ พัตราภรณ์ และถนิมพิมพาภรณ์
เครื่องแต่งกายตัวพระ ประกอบด้วย ชิ้นส่วนต่างๆ จํานวนทั้งสิ้น ๒๔ ชิ้น ตามหมายเลขดังนี้
๑. กําไลเท้า
๒. สนับเพลา
๓. ผ้านุ่ง (ในวรรณคดีเรียกภูษา หรือพระภูษา)
๔. ห้อยข้าง หรือเจียระบาด หรือชายแครง
๕. เสื้อ (ในวรรณคดีเรียกว่า ฉลององค์)
๖. รัดสะเอว หรือรัดองค์ หรือรัดพัสตร์
๗. ห้อยหน้า หรือชายไหว
๘. สุวรรณกระถอบ
๙. เข็มขัด หรือปั้นเหน่ง
๑๐. กรองคอ (ในวรรณคดีเรียกว่า กรองศอ)
๑๑. ตาบหน้าหรือตาบทับ (ในวรรณคดีเรียก ทับทรวง)
ภาพที่ ๓.๑๑๓ ภาพร่างเครื่องแต่งกายตัวพระ
๑๒. อินทรธนู
ที่มา : ธนิต อยู่โพธิ,์ ๒๕๑๑: ๑๙๑.
๑๓. พาหุรัด
๑๔. สังวาล
๑๕. ตาบทิศ
๑๖. ชฎา
๑๗. ดอกไม้เพชร (ซ้าย)
๑๘. จอนหู (ในวรรณคดีเรียกว่า กรรเจียกจร)
๑๙. ดอกไม้ทัด (ขวา)
๒๐. อุบะ หรือพวงดอกไม้
๒๑. ธํามรงค์
๒๒. แหวนรอบ
ภาพที่ ๓.๑๑๔ การแต่งกายตัวพระ “พระราม”
๒๓. ปะวะหล่ํา
ที่มา : กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๑๑๑.
๒๔.กําไลแผง (ในวรรณคดีเรียกว่า ทองกร)
หมายเหตุ บางครั้งไม่จําเป็นต้องแต่งครบทุกชิ้นก็ได้

๑๔๕
เครื่องแต่งกายตัวนาง ประกอบด้วย ชิ้นส่วนต่างๆ จํา นวนทั้ง สิ้น ๑๘ ชิ้น ตามหมายเลข
ดังนี้
๑. กําไลเท้า
๒. เสื้อในนาง
๓. ผ้านุ่งนาง (ในวรรณคดีเรียกว่า ภูษา หรือพระภูษา)
๔. เข็มขัดหรือปั้นเหน่ง
๕. สะอิ้ง
๖. ผ้าห่มนาง
๗. นวมนาง (ในวรรณคดีเรียกว่า กรองศอหรือสร้อยนวม)
๘. จี้นางหรือตาบทับ (ในวรรณคดีเรียกว่า ทับทรวง)
๙. พาหุรัด
ภาพที่ ๓.๑๑๕ ภาพร่างเครื่องแต่งกายตัวนาง
๑๐. แหวนรอบ
ที่มา : ธนิต อยู่โพธิ,์ ๒๕๑๑: ๑๙๓.
๑๑. ปะวะหล่ํา
๑๒. กําไลตะขาบ
๑๓. กําไลสวม (ในวรรณคดีเรียกว่า ทองกร)
๑๔. ธํามรงค์
๑๕. มงกุฎนาง หรือ มงกุฎกษัตริยต์ รี
๑๖. จอนหู (ในวรรณคดีเรียกว่า กรรเจียกจอน)
๑๗. ดอกไม้ทัด (ซ้าย)
๑๘. อุบะหรือพวกดอกไม้ (ซ้าย)
หมายเหตุ บางครั้งไม่จําเป็นต้องแต่งครบทุกชิ้นก็ได้

ภาพที่ ๓.๑๑๖ เครื่องแต่งกายตัวนาง “นางสีดา”
ที่มา : กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๑๑๒.

๑๔๖
เครื่องแต่งกายตัวยักษ์ ประกอบด้วย ชิ้นส่วนต่างๆ จํานวนทั้ง สิ้น ๒๒ ชิ้น ตามหมายเลข
ดังนี้
๑. กําไลเท้า
๒. สนับเพลา
๓. ผ้านุ่ง (ในวรรณคดีเรียกภูษา หรือพระภูษา)
๔. ห้อยข้าง หรือเจียระบาด หรือชายแครง
๕. ผ้าปิดก้น หรือ ห้อยก้น (อยู่ด้านหลัง)
๖. เสื้อ
๗. รัดสะเอว หรือรัดองค์ หรือรัดพัสตร์
๘. ห้อยหน้า หรือชายไหว
๙. เข็มขัด หรือปั้นเหน่ง
๑๐. รัดอก หรือรัดองค์ (ในพระตําราทรงเครื่องต้นเรียกว่า
รัดพระอุระ)
ภาพที่ ๓.๑๑๗ ภาพร่างเครื่องแต่งกายตัวยักษ์
๑๑. อินทรธนู
ที่มา : ธนิต อยู่โพธิ,์ ๒๕๑๑: ๑๙๗.
๑๒. กรองคอ หรือนวมคอ (ในวรรณคดีเรียกว่า กรองศอ)
๑๓. ทับทรวง
๑๔. สังวาล
๑๕. ตาบทิศ
๑๖. แหวนรอบ
๑๗. ปะวะหล่ํา
๑๘. กําไลแผง (ในวรรณคดีเรียกว่า ทองกร)
๑๙. พวงประคําคอ
๒๐. หัวโขน (ทศกัณฐ์)
๒๑. ธํามรงค์
๒๒. คันศร
ภาพที่ ๓.๑๑๘ การแต่งกายตัวยักษ์ “ทศกัณฐ์”
ที่มา : กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๑๐๑.

บรรดาพญายักษ์ตัวสําคัญอื่นๆ ในการแสดงโขนจะแต่งกายคล้ายกันต่างกันที่สีและ
ลักษณะหัวโขน ตัวแสดงที่มีความสําคัญน้อยไม่ต้องแต่งครบทุกชิ้นตามนี้ก็ได้

๑๔๗
เครื่องแต่งกายตัวลิง ประกอบด้วย ชิ้นส่วนต่า งๆ จํา นวนทั้ง สิ้น ๒๐ ชิ้น ตามหมายเลข
ดังนี้
๑. กําไลเท้า
๒. สนับเพลา
๓. ผ้านุ่ง (ในวรรณคดีเรียกภูษา หรือพระภูษา)
๔. ห้อยข้าง หรือเจียระบาด หรือชายแครง
๕. หางลิง
๖. ผ้าปิดก้น หรือ ห้อยก้น (อยู่ด้านหลัง)
๗. เสื้อ (ในที่นี้สมมุติว่าเป็น สีขนของตัวลิง)
๘. รัดสะเอว
๙. ห้อยหน้า หรือชายไหว
๑๐. เข็มขัดหรือปั้นเหน่ง
๑๑. กรองคอ
๑๒. ทับทรวง
๑๓. สังวาล
๑๔. ตาบทิศ
๑๕. พาหุรัด (เย็บติดกับแขนเสื้อ)
๑๖. แหวนรอบ
๑๗. ปะวะหล่ํา
๑๘. กําไลแผง (ในวรรณคดีเรียกว่า ทองกร)
๑๙. หัวโขน (หนุมาน)
๒๐. ตรี (ตรีเพชร หรือ ตรีศูล)

ภาพที่ ๓.๑๑๙ ภาพร่างเครื่องแต่งกายตัวลิง
ที่มา : ธนิต อยู่โพธิ,์ ๒๕๑๑: ๑๐๑.

ภาพที่ ๓.๑๒๐ การแต่งกายตัวลิง “หนุมาน”
ที่มา : www.oknation.net, ๒๕๕๗.

บรรดาวานรตัวสําคัญอื่นๆ ในการแสดงโขนจะแต่งกายคล้ายกันต่างกันที่สีและลักษณะ
หัวโขน ตัวแสดงที่มีความสําคัญน้อยไม่ต้องแต่งครบทุกชิ้นตามนี้ก็ได้
๓.๔.๑๐ เครื่องโรง
เครื่องโรง เป็นองค์ประกอบสํา คัญ เพื่ อเสริมให้การแสดงดูสมจริง เครื่องโรงที่ใ ช้สํา หรั บ
การแสดงโขน จะแตกต่างกันไปตามเนื้อเรื่องที่แสดง เครื่องโรงที่สําคัญและส่วนใหญ่จ ะใช้แสดงได้แก่
เตียง หมอน พานเครื่ องราชูป โภค พัด แส้ โรงพิธี ราชรถ กลดหรื อสัป ทน ธงนํ า ขบวนกองทั พ
ฝุายพระราม (มนุษย์) ธงนําขบวนกองทัพฝุายยักษ์

๑๔๘

๓.๔.๑๐.๑ เตียง ใช้สําหรับตัวละครนั่ง ทั้งในฉากท้องพระโรงและฉากพลับพลา
มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก นั่งลดหลั่นไปตามฐานันดรศักดิ์

ภาพที่ ๓.๑๒๑ ท้องพระโรงเมืองลงกา “การใช้เตียงสําหรับตัวละคร”
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๖.
๓.๔.๑๐.๒ หมอน ใช้วางประกอบบนเตียง มี ๒ ลักษณะ คือ หมอนอิฐ และหมอนขวาน

ภาพที่ ๓.๑๒๒ หมอนขวาน
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๑๓๑.

ภาพที่ ๓.๑๒๓ หมอนอิฐ
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๑๓๒.

หมอนขวาน นํามาใช้ในโขนโรงใน เพราะในช่วงนี้เป็นการแสดงโขนผสมละครใน
จึงนําหมอนขวานที่ใช้ในละครในมาใช้ในการแสดง
ในการแสดงโขนใช้ได้ทั้งหมอนอิฐและหมอนขวาน

๑๔๙
๓.๔.๑๐.๓ เครื่องราชูปโภค ได้แก่ พานเครื่องราชูปโภค พัด แส้

ภาพที่ ๓.๑๒๔ พานเครื่องราชูปโภค
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๑๓๒.

ภาพที่ ๓.๑๒๕ พัดกับแซ่
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๑๓๒.

พัดกับแส้ นางสนมกํานัล จะเป็นผู้ใช้พัดและปัดปฏิบัติต่อกษัตริย์
๓.๔.๑๐.๔ โรงพิธี ใช้สําหรับการแสดงโขนตอนมีฉากประกอบพิธีกรรมต่า งๆ เช่น
นางมณโฑนุ่งน้ํา ทิพย์ พิธีชุบศรของอินทรชิต พิธีทํา สรรพยาของไมยราพณ์ พิธีชุบหอกกบิลพัท
ของทศกัณฐ์ โรงพิธีในการแสดงโขนมี ๔ สี คือ โรงพิธีสีขาว ใช้ตอนนางมณโฑหุงน้ําทิพย์ โรงพิธีสีดํา
ใช้ตอนไมยราพณ์ทําพิธีทําสรรพยา โรงพิธีสีเขียว สํา หรับ ตัวยักษ์ เช่น อินทรชิต กุมภกรรณ ทํา พิธี
เกี่ยวกับอาวุธ โรงพิธีสีแดง ใช้เฉพาะตัวทศกัณฐ์ ทําพิธี

ภาพที่ ๓.๑๒๖ โรงพระราชพิธีสีเขียว
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๑๓๓.

๑๕๐
.

ภาพที่ ๓.๑๒๗ โรงพิธีสีขาว ตอน “พิธีสรงองคต”
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๓.๑๒๘ โรงพิธีสีแดง ตอน “ลับหอกโมกขศักดิ์”
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ,๒๕๕๗.

๓.๔.๑๐.๕ ราชรถ ใช้ตอนฉากรบ มีธงสามชาย ติดอยู่ ตอนหัวของราชรถ

ภาพที่ ๓.๑๒๙ ราชรถ
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๑๓๓.

ภาพที่ ๓.๑๓๐ ราชรถพระลักษมณ์ออกรบ
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ,๒๕๕๗.

๓.๔.๑๐.๖ กลดหรือสัปทน ใช้กางให้กับตัวนายทัพหรือแม่ทัพ

ภาพที่ ๓.๑๓๑ การใช้กลดหรือสัปทนที่ใช้กับแม่ทัพหรือตัวนายทัพ
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗: ๑๓๓.

๑๕๑
๓.๔.๑๐.๗ ธงนําทัพ ๒ ฝุาย

ภาพที่ ๓.๑๓๒ ธงนําขบวนฝุายพระราม (มนุษย์)
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๑๓๕.

ภาพที่ ๓.๑๓๓ ธงนําขบวนฝุายยักษ์
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๑๓๕.

๓.๔.๑๑ ฉาก
ฉากในการแสดงโขน เป็นการจํา ลองสถานที่ที่กล่า วถึง ในบท เพื่อช่วยให้เหตุการณ์นั้น ๆ
ดูคล้ายจริง ศิลปะในการสร้า งสรรค์ หรือกลวิธีใ นการดํา เนินการทํา ฉากในปัจ จุบันมีมากขึ้น เช่น
โขนฉาก นอกจากจะใช้แสง สี ควัน (จากน้ําแข็งหรือ Dry Ice) นอกจากนั้น ยัง มีการเคลื่อนไหว เช่น
ฉากอมพลับพลา ศีรษะหนุมานจะเคลื่อนไหว ลืมตาและกลอกตา หลับตา และอ้าปากได้ ฉากหลัง ทํา
เป็นจอโปรเจ็คเตอร์ฉายภาพซ้อน เช่น ฉากใต้น้ํา บนอากาศเห็นการเคลื่อนไหวของเมฆ เป็นต้น
การแสดงโขนที่มีฉากประกอบ เรียกว่า “โขนฉาก” สันนิษ ฐานว่า โขนชนิ ด นี้เกิด ขึ้นใน
สมั ยรั ชกาลที่ ๕ ตามลั กษณะของการแสดงละครดึ กดํ า บรรพ์ ในระยะแรกผู้ ที่ริ เริ่ มการสร้ า ง
ฉากประกอบการแสดงโขนของกรมศิลปากร คือ นายโหมด ว่องสวัสดิ์ ได้ศึกษาการออกแบบและ
การสร้างจากการดําเนินตามสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟูากรมพระยานริศ รานุ วัต ติวงศ์เป็นหลัก
ส่วนวิชาความรู้เรื่องการสร้างฉาก ท่านได้รับความรู้จาก Mr.Hilley และ Mr. Harrap (ครูชาวอังกฤษ)
และกับครูคนไทยที่ได้ให้ความรู้เรื่องงานศิลป์ทางด้านนี้คือ พระเทวาภินิมิต (ฉาย เทียมศิลป์ชัย) และ
ขุนศรีศุภหัตถ์
ครั้นสมัยเมื่อหลวงวิจิตรวาทการนําคณะนาฏศิลป์ไ ปแสดงที่ประเทศญี่ปุนใน พ.ศ. ๒๔๗๗
ครูโหมดก็ได้นําเทคนิค การสร้า งฉาก และระบบแสง เสียงใหม่ ๆ ที่ไ ด้เห็นจากประเทศญี่ปุนมาใช้
ปรับปรุงฉากของโรงละครศิลปากร ให้โครงสร้า งมีสัด ส่วนที่ถูกต้องตามหลักของสถาปัต ยกรรมด้วย
ความละเอียดของลายไทย เช่น ฉากพลับพลา ฉากศาลา ฯลฯ นอกจากนี้ครูโหมดยัง ได้ออกแบบฉาก
ที่ทําให้ผู้ชมได้ตื่นตาตื่นใจด้วยเทคนิค พิเศษต่า ง ๆ เช่น การชักรอก หายตัว แม่น้ํา ลํา ธาร น้ํา ตก
ฟูาร้อง ฟูาผ่า ดังในฉากกุมภกรรณทดน้ํา ตัวใหญ่ขยับได้ หรือฉากนกสตายุบินตกลงกลางเวทีแล้ว
หายไป ตลอดจนการทํ า เวทีสะพานแบบฮานามิชิ (Hanamichi) ตามแบบละครคาบุกิของญี่ปุ น
คือมีเวทีส่วนหนึ่งยื่นออกมาให้ตัวละครรํา ออกมาให้ใ กล้ชิด คนดู นับได้ว่า การสร้า งฉากโขนของ

๑๕๒
นายโหมด ว่อ งสวัส ดิ์ มีค วามละเอียดงดงาม รวมทั้ง การใช้เทคนิค เพื่อสร้า งความสมจริ ง ให้แ ก่
การแสดงจนเกษียณอายุราชการ (กรมศิลปากร, ๒๕๕๖ : ๑๕๒)
รูปแบบฉากในการแสดงโขน ที่เป็นหลักในการแสดง ได้แก่
๓.๔.๑๑ .๑. ฉากฝ่ายพลับพลา ใช้ประกอบการแสดงโขนเมื่อกล่าวถึงพระราม
พระลักษมณ์ และพงศ์วานร จะปรากฏลายไทย ซึ่งได้ใช้ศิลปะไทยในสมัยอยุธยา ให้มีความสอดคล้อง
กับลีลาการที่อ่อนช้อยของนาฏศิลป์ เช่น ท้องพระโรงอโยธยา ฉากพลับพลาพระราม ฉากอาศรม
พระราม ฉากพระเมรุฯ เป็นต้น

ภาพที่ ๓.๑๓๔ ฉากพลับพลาฝุายพระราม
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ , ๒๕๕๖.

๓.๔.๑๑.๒. ฉากฝ่ายลงกา ใช้ประกอบการแสดงโขน เมื่อกล่าวถึง ทศกัณฐ์ และ
เหล่าอสุรพงศ์ จะปรากฏลายศิลปะขอม ซึ่ง แสดงถึง ความแข็ง แกร่ง ผสมผสานลวดลายที่อ่อนช้อย
มีความเป็นกลุ่มก้อนมารวมตัวกัน ที่นํามาจากโครงสร้างพระราชวังหลัง คาหิน และจิต รกรรมฝาผนัง
ของปราสาทหินพนมรุ้ง เช่น ฉากท้องพระโรงกรุงลงกา ฉากตําหนักในของทศกัณ ฐ์ ฉากห้องบรรทม
ของมัยราพณ์ ฉากสวนอโศกในกรุงลงกา ฉากตําหนักนางเบญกาย ฉากอุทยานกรุงลงกา เป็นต้น

ภาพที่ ๓.๑๓๕ ฉากพลับพลาฝุายลงกา
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ,๒๕๕๖.

๑๕๓

๓.๔.๑๑.๓. ฉากพิเศษ ใช้ประกอบการแสดงโขน เมื่อกล่าวถึงตัวแสดงที่มีบทบาท
แสดงถึงอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ การนิมิต กาย แสดงให้เห็นถึง จินตนาการที่มาจากบทประพันธ์ เช่น
ฉากหนุมานอมพลับพลา ฉากกุมภกรรณทดน้ํา ฉากนิลพัทจองถนน เป็นต้น

ภาพที่ ๓.๑๓๖ ฉากนางเบญกายเหาะหนีขึ้นจากกองไฟ
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ , ๒๕๕๓.

ภาพที่ ๓.๑๓๘ ฉากวิมานพระอิศวร
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ,๒๕๕๖.

ภาพที่ ๓.๑๓๗ ฉากอมพลับพลา
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ,๒๕๕๖.

ภาพที่ ๓.๑๓๙ ฉากพญาครุฑจับนาค
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

๓.๔.๑๑.๔. ฉากสนามรบ ซึ่งจะเป็นฉากสําคัญฉากหนึ่งในการแสดงโขน มีศิลปะในการรบ
ตัวอย่างฉากทุกตอนของการแสดง

ภาพที่ ๓.๑๔๐ ฉากสนามรบระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ,๒๕๕๕.

๑๕๔

ภาพที่ ๓.๑๔๑ ฉากสนามรบระหว่างพระลักษมณ์กับวิรุญมุข
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ , ๒๕๕๗.
ถ้าเป็นลักษณะโขนหน้าจอ หรือ โขนกลางแปลง หรือ โขนเวทีกลางแจ้ง ลักษณะ
ฉากประกอบการแสดงจะเป็นฉากจินตนาการตามบท ตัวอย่าง เช่น

ภาพที่ ๓.๑๔๒ ฉากสนามรบโขนเวทีกลางแจ้ง งานอยุธยามรดกโลก
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๓.๑๔๓ ฉากทัพพระลักษมณ์กับขบวนนางฟูาและเทวดาของอินทรชิตแปลง ในโขนหน้าจอ
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ , ๒๕๕๖.

๑๕๕

ภาพที่ ๓.๑๔๔ การแสดงโขนกลางแปลง
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ๒๕๓๓: ๗๙.

ภาพที่ ๓.๑๔๕ การแสดงโขนกลางแปลง
ที่มา: อมรา กล่ําเจริญ, ๒๕๕๗.

๓.๔.๑๒ โอกาสที่แสดง
ต้นความเดิม “โขน” เป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์ไทย “โขน” จัดเป็นการแสดง
ที่ต้องห้ามมิให้เอกชนมีไว้ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (อ้างใน ธนิต อยู่โพธิ์, ๒๕๑๑, ๑๘๑)
ตรัสเล่าว่า
“แต่ก่อนมา พระเจ้าแผ่นดินโปรดเกล้าฯ ให้ฝึกหักพวกมหาดเล็กหลวงไว้ เพื่อให้แสดงโขนใน
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และงานหลวงอื่น ๆ แต่ในชั้นหลัง มาปรากฏว่า การฝึกหัด โขนทํา ให้
ชายหนุ่ม ผู้รั บฝึ กหั ด คล่อ งแคล่ว ว่อ งไวในกระบวนรบพุ่ง เป็น ประโยชน์ ไ ปจนถึง การต่ อสู้ ข้า ศึ ก
จึงพระราชทานให้เจ้านาย ขุนนางผู้ใหญ่ ตลอดจนผู้ว่าราชการเมืองหัดโขนไว้ได้ ไม่ห้า มปรามเหมือน
แต่แรก ด้วยเป็นประโยชน์แก่ราชการแผ่นดิน เพราะฉะนั้นเจ้านายและข้าราชการผู้ใหญ่แต่ก่อน ใครมี
สมพลบ่าวไพร่มาก จึงมักหัดโขนขึ้นสําหรับประดับเกียรติ เมื่อโขนมีขึ้นแพร่หลาย การเล่นโขนก็เล่น
ในการมหรสพ ซึ่ ง เป็ น งานใหญ่ เช่ น ในการฉลองพระอาราม เป็น ต้ น ตลอดจนในการศพผู้ มี
บรรดาศักดิ์สูง ตั้งแต่กรุงเก่ามา”
โอกาสในการแสดงโขน แสดงเพื่อ เป็ นมหกรรมบู ชา แสดงโขนเพื่ อเป็นการเฉลิ มฉลอง
แสดงโขนเพื่อความบันเทิงและอนุรักษ์ศิลป์
๓.๔.๑๒.๑ การแสดงโขนเป็นมหกรรมบูช า โขนนิยมนํา ไปแสดงสมโภชเพื่อเป็น
มหกรรมบูชาในงานอันเป็นมงคล ปูชนียวัตถุสถาน หลักฐานจากพระราชพงศาวดาร เช่น ในรัชกาล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมโกศในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้โปรดให้ “โขน” เล่นเป็นมหรสพสมโภช
พระพุทธบาทที่ส ระบุรี ในตอนปลายรั ชกาลสมเด็จ พระเจ้า กรุง ธนบุ รี โปรดให้มี “โขน” เล่นใน
งานสมโภชรั บ พระแก้ ว มรกต ถึ ง ๗ โรง เป็ น โขนโรงใหญ่ ๒ โรง และโขนช่ อ งระทา ๕ โรง
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ ๑ ได้โปรดเกล้าฯ ให้มีมหรสพสมโภชบูชา เมื่อคราวที่สมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอสมเด็จเจ้าฟูากรมหลวง มหาเสนานุรักษ์ทรงผนวช ทั้งยังโปรดให้แต่ง ตัวโขนขึ้นล้อเลื่อนเข้า
กระบวนแห่ ง นาคหลวงครั้ ง นั้ น ด้ ว ย นอกจากนี้ ยั ง โปรดให้ มี “โขน” โรงใหญ่ แสดงสมโภช
วัดพระเชตุพน ใน พ.ศ. ๒๓๔๔ เป็นต้น การเล่นโขนในงานอวมงคล “งานศพ” ควรเป็นการเล่นเพื่อ

๑๕๖
บูชาศพและอัฐิผู้ตายที่เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นที่รักควรแก่การอาลัยและระลึกถึง เช่น พระบรม
ศพของพระมหากษัตริย์ วงศ์สกุลของกษัตริย์ เจ้านายขุนนางผู้สูงศักดิ์ เจ้า อาวาส จนถึง ประชาชน
ธรรมดา (ที่มีฐานะ)
ตัวอย่าง เช่น
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชินี เมื่อ
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๙ เวลา ๑๘.๐๐ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๙ เวลา ๐๖.๐๐ น.
เวทีกลางแจ้ง มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เป็นการแสดงโขนหน้าจอ ดําเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์
ในรัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ แสดงหนัง ใหญ่เบิก หน้า พระ เบิ กโรง จับลิง หัวค่ํา สลับโขนตอน
ศึกวิรุฬจําบัง แสดงโขน ตอนรามาวตาร ตอนขับพิเภก ตอนนางลอย ตอนศึกอินทรชิต (ศึกแรก)
ถึง ศึกมัง กรกัณ ฐ์แ สงอาทิต ย์ ตอนศรพรหมาสตร์ ตอน สามทั พ (ศึกสหัสเดชะ) ตอนทศกัณ ฐ์ร บ
พระราม และตอนท้าวมาลีวราชว่าความ (กรมศิลปากร, ๒๕๕๖ : ๖๐)
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟูากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง วันอาทิต ย์ที่
๑๖ พฤศจิ กายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ เวที กลางแจ้ง มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง เป็ น
การแสดงโขนหน้า จอ ดํ า เนิ นเรื่อ งตามบทพระราชนิ พนธ์ ใ นรั ชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ แสดง
หนัง ใหญ่เบิก หน้า พระ เบิ กโรงหนัง ใหญ่ จับลิ ง หัวค่ํ า แสดงโขนชุด รามาวตาร ระบํา วานรพงศ์
ชุด มารซื่อชื่อพิเภก ชุดศึกกุมภกรรณ สุครีพถอนต้นรัง ชุดศึกอินทรชิต ศรนาคบาศ ชุดศึกมัง กรกัณ ฐ์
ชุดศึกแสงอาทิตย์ ตอนที่ ๑ ตอนที่ ๒ และตอนที่ ๓ ชุดศึกพรหมาสตร์ ระบําอสุรพงศ์ ชุด ศึก ทศกัณ ฐ์
ยกรบขาดเศียรขาดกร ชุดถวายลิงถึงหนุมานชูกล่องดวงใจ ชุดพระรามคืนนคร (กรมศิลปากร, ๒๕๕๖ : ๖๑)

ภาพที่ ๓.๑๔๖ การแสดงโขนหน้าจอ งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟูากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ เวทีกลางแจ้ง ท้องสนามหลวง
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๑๘๘ .

๑๕๗

ภาพที่ ๓.๑๔๗ การแสดงโขนหน้าจอ งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟูากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ เวทีกลางแจ้ง ท้องสนามหลวง
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๖: ๑๘๘ .
๓.๔.๑๒.๒ แสดงโขนเพื่อ เป็นการเฉลิม ฉลอง การแสดงโขนสามารถนํา ไปแสดง
เฉลิมฉลองในงานต่าง ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล เช่น งานแต่ง งาน เช่น ในสมัยรัชกาลที่ ๖ มีง าน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระองค์เอง โดยโปรดเกล้า ฯ ให้มี “มหรสพวิเศษโขนหลวงเฉพาะ
การบรมราชาภิเษกสมโภชน์ เฉลิม พระเกียรติที่โรงโขนหลวงสวนมิสกวัน ” (ธนิต อยู่โพธิ์, ๒๕๑๑:
๑๘๔) งานเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน งานเฉลิมพระชนม์พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาฏ รวมทั้ง เฉลิมฉลองงานเทศกาลนักขัต ฤกษ์ทั่วไป เช่น งาน
วันตรุษสงกรานต์ งานวันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ เป็นต้น
๓.๔.๑๒.๓ การแสดงโขนเพื่ อ ความบั น เทิ ง และอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ป์ เป็ น การจั ด
การแสดงโขนเพื่ อ ความบั น เทิ ง มี สื บ ต่ อ กั น มานาน ทั้ ง ที่ เ พื่ อ ทรงสํ า ราญพระราชหฤทั ย ของ
พระมหากษัตริย์ เมื่อมิเป็นของต้องห้ามก็มีการแสดงโขนให้ประชาชนทั่วไปได้รับชม จัดการแสดงโขน
เพื่อเป็นการต้อนรับ พระราชอาคันตุกะ ผู้นําประเทศต่างๆ ที่มาเยือนประเทศไทย เช่น จัด การแสดง
ถวายการต้อนรับสมเด็จพระราชาธิบดีโบดวง และสมเด็จพระราชนีฟามิโอล่า แห่ง ประเทศเบลเยี่ยม
รายการแสดงได้ แ ก่ รํา ถวายพระพร โมงครุ่ ม และโขนชุ ด มั ยราพณ์ส ะกดทัพ จั ด แสดง ในงาน
พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ํา เพื่อเป็นเกียติแด่ ฯพณฯ นายเจิ่น ตึ๊ก เลือง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม รายการแสดง ได้แก่ รําอวยพรต้อนรับและโขนชุด ยกรบ เป็นต้น การแสดงโขน
เป็นศิลปะการแสดงขั้นสูงสุดเป็นมหรสพหลวงมาตั้งแต่โบราณ มีการอนุรักษ์ สืบต่อมาทุกแผ่นดินโดย
มีพระมหากษัต ริย์ เป็นผู้อุป ถัมภ์ได้รั บการอนุ รักษ์ และพัฒนารูปแบบการแสดงมาอย่า งต่อเนื่อ ง
ในปัจ จุ บันถือเป็นภารกิจ สํา คั ญของกรมศิลปากรที่ต้ องอนุรั กษ์และเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขน
ในขณะเดี ย วกัน มี ห น่ วยงานหลายหน่ว ยงานรวมทั้ง เอกชนให้ ค วามร่ ว มมื อ จั ดแสดงโขนเพื่ อ
ความบันเทิงและอนุรักษ์ “โขน” ให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของไทยสืบไป

๑๕๘

ภาพที่ ๓.๑๔๘ ซ้อมการแสดงงานพระราชทานเลี้ยงต้อนรับสมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จ
พระราชินีแห่งมาเลเซีย วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ชาลาหน้าพระที่นงั่ จักรีมหาประสาท
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗: ๔๓.

๑๕๙

บทที่ ๔
สาระในการแสดงโขน
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม พบว่า การแสดงโขนมีอยู่ ๓ รูปแบบ คือ การแสดง
ในโรงละคร เช่น โรงละครแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง
หอประชุมของสถาบันการศึกษาต่างๆ ลักษณะเป็นโขนฉาก วิธีแสดงเป็นโขนโรงใน (ยกเว้นการแสดง
โขนที่โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง มีแต่การใช้บทพากย์ไ ม่ใ ช้บทร้อง) การแสดงโขนหน้าจอ
ปลูก โรงแสดงกลางแจ้ง (โขนกลางแจ้ ง ) มีจ อหนั ง เป็ นฉากหลัง วิธี แสดงเป็ นรูป แบบโขนโรงใน
การแสดงโขนกลางแปลง แสดงบนพื้นสนาม เช่น การแสดงโขนที่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัด ให้มีการแสดงโขน
หน้าพระที่นั่งในสวนของอุทยาน ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี และการแสดงโขนบริเวณสนาม
หน้าพระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ พระราชนิเวศน์ มฤคทายวัน อาเภอชะอา จัง หวัด เพชรบุรี จัด ให้มี
การแสดงในช่วงเดือนธันวาคม ของทุกปี วิธีแสดงมีรูปแบบเป็นโขนโรงใน
สาระการแสดงจากการลงพื้ น ที่เ ก็บ ข้อ มูล การแสดงโขนเริ่ม ตั้ง แต่ ปลายปี พ.ศ.๒๕๕๖
(เริ่มตั้งแต่เริ่มทาโครงการวิจัยเสนอเพื่อขอรับทุน) ศึกษาและเก็บข้อมูลตามลาดับ ได้แก่
การแสดงโขนพระราชทานของสมเด็จ พระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถฯ การแสดงโขนชุด
ศึกกุมภกรรณ ตอนโมกขศักดิ์ แสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๖
การแสดงโขนที่ โ รงมหรสพหลวงศาลาเฉลิม กรุ ง การแสดงโขนเรื่ อ งหนุ มาน ในวั น ที่
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
การแสดงโขนที่วิ ทยาลั ยนาฏศิ ลป สถาบั นบั ณ ฑิ ต พัฒ นศิ ลป์ กระทรวงวั ฒนธรรม เป็ น
การแสดงโขนของนักศึกษาแสดงผลงานก่อนจบการศึกษา ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
สัมภาษณ์อาจารย์จ ตุพร รัต นะวราหะ ผู้อานวยการศูนย์ศิ ลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์
ได้ดูการสอนโขน ณ ศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗
การแสดงโขนหน้า จอของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่า งทอง สถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม แสดงเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดรองเจ้า อาวาสวัด อัมพวัน ณ วัด อัมพวัน จัง หวัด สิง ห์บุรี
เป็นการแสดงโขนชุด จุติสองพานร อธิกรณ์สองพานเรศ (กาเนิด พาลี สุค รีพ จนถึง พาลีสอนน้อง
ก่อนปลิดชีพตนเอง) ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
ประสานงานติดต่อกองการสังคีต นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ผู้อานวยการสานักการสังคีต และทา
หนังสือราชการขอความร่วมมือ เพื่อเก็บข้อมูลการแสดงโขน ถึง อธิบดีกรมศิลปากร และขอสาเนา
วีดิทัศน์การแสดงโขน (ได้วีดิทัศน์โขนตอนพาลีสอนน้อง) ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗
การแสดงโขนหน้า จอของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่า งทอง สถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม แสดงเนื่องในโอกาสทาบุญ ๑๐๐ วัน เจ้าอาวาสวัด หนองหญ้า นาง ณ วัด หนองหญ้า นาง

๑๖๐
จังหวัดอุทัยธานี แสดงโขนชุด นนทุกจุติ สีด าถูกลัก สามิ ภักดิ์สองเมืองพานร รอนราพณ์ร้า ย น้อง
นารายณ์ต้องศิลป์ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗
การแสดงโขนที่ศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ แสดงในงานคล้ายวันเกิดของท่านคึกฤทธิ์ ปราโมท
แสดงโขนตอนนางลอย ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗
การแสดงโขนของสานักการสังคีต กรมศิลปากร จัดการแสดงโขนร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดแสดงในกิจกรรมงานมหกรรมวัฒนธรรมรันตโกสินทร์ ๒๓๒ ปี ในงาน
“ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ได้แสดงตั้งแต่ตอนสร้างกรุงอโยธยา จนถึงตอนพระราม
คืนนคร เริ่มตั้งแต่สร้างกรุงอโยธยา ลักสีดา พบหนุมานและถวายตัว พานรสองเมืองถวายตัว จองถนน
ยกรบ (ทัพทศกัณฐ์) ชูกล่องดวงใจ พระรามคืนนคร ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗
การแสดงโขนของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ แสดงเนื่ อ งในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดแสดงตอน นารายณ์ปราบนนทุก ลักสีด า หนุมานถวายตัว สองเมือง
พานรถวายตัว ยกรบ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
การแสดงโขนพระราชทานของสมเด็จ พระนางเจ้า สิริกิ ติ์ พระบรมราชินี นาถ แสดงชุ ด
ศึกอินทรชิต ตอนนาคบาศ แสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
การแสดงโขนในงานอยุธยามรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่า งวันที่ ๑๒ ธันวาคม
– ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นการแสดงต่อเนื่องกันวันละตอนของ วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิ ลป
อ่างทอง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี คณะศิลปะนาฏะดุริยางค์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เริ่มตอนการแสดงตั้งแต่ ปฐมเหตุรามเกียรติ์ ทศเศียรลักสีด า
บุต รพระสุ ริ ยาถวายพล กลศึ กพญายั กษ์ พระหริ รั กษ์ เ คลื่ อ นพลโยธา อสุ ร าพุ่ ง หอกโมกขศั ก ดิ์
สังหารยักษ์บุตรพญาขร ชุบศรพรหมาสตร์ กลลวงพิฆาตทศกัณฐ์ พระรามราชันคืนนคร
การแสดงโขนของวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันสถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
แสดงโขนกลางแปลง ตอน นาคบาศ อันเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวฯ ณ สนามพระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ พระราชนิเวศน์ มฤคทายวัน อาเภอชะอา จัง หวัด
เพชรบุรี ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
จากการสัมภาษณ์ บุคลากร ครู -อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญในการแสดงโขน เพื่อเก็บข้อมูล
พบว่า การแสดงโขนของสถาบันต่างๆ จะแสดงชุดหรือตอนในการแสดงซ้าๆ กัน เพราะผู้ชมส่ว นใหญ่
เข้าใจเรื่องราว ทาให้ผู้ชมสนุกสนาน ให้ข้อคิด ให้ข้อสอนใจ แต่ละตอนที่แสดงสามารถแทรกระบา
เพื่ อความสวยงามของท่ า ร า ความอ่ อ นช้ อยของผู้แ สดงซึ่ง ส่ว นใหญ่เ ป็ นผู้ หญิ ง จะช่ ว ยให้ผู้ ช ม
ผ่อนคลายจากการชมการแสดงโขน บางช่วงบางตอนที่มีฉากรบกัน และสามารถเสริม ความวิจิต ร
พิสดาร การจัดอุปกรณ์การแสดง ในการจัดแต่ละฉากได้
สาระของการแสดงโขนในบทนี้ พิจารณาเลือกรูปแบบการแสดงโขนพระราชทานของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การแสดงโขนของสานักการสัง คีต กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒ นธรรม การแสดงโขนของวิ ทยาลั ยนาฏศิ ล ปอ่ า งทอง สถาบั น บัณ ฑิ ต พั ฒ นศิล ป์ กระทรวง

๑๖๑
วัฒนธรรม และการแสดงโขนของวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ดังนี้
การแสดงโขนพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชุดศึกกุมภกรรณ
ตอนโมกขศักดิ์
การแสดงโขนของสานัก การสั ง คีต กรมศิ ลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เรื่อ งรามเกียรติ์
ชุดพาลีสอนน้อง
การแสดงโขนหน้า จอของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่า งทอง สถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒ นธรรม เรื่ องรามเกี ยรติ์ ชุด นนทุ กจุ ติ สีด าถู กลั ก สามิ ภัก ดิ์ส องเมื องพานร รอนราพณ์ร้ า ย
น้องนารายณ์ต้องศิลป์
การแสดงโขนการแปลงของวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันสถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม เรื่องรามเกียรติ์ ตอน นาคบาศ อันเป็นบทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จ พระมงกุฎเกล้ า
เจ้าอยู่หัวฯ
๔.๑ การแสดงโขนพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๔.๑.๑ การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ศึกกุมภกรรณ ตอน โมกขศักดิ์ มีทั้วหมด ๗ ฉาก
ฉากที่ ๑ ฉากท้องพระโรงกรุงลงกา กุมภกรรณอาสาออกศึก ฉากที่ ๒ วิมานพระพรหม กุมภกรรณ
ขึ้นเฝูา พระพรหม ทูลขอหอกโมกขศักดิ์ที่ฝากไว้ ฉากที่ ๓ ฉากลับหอกโมกขศัก ดิ์ หนุมาน องคต
ทาลายพิธี ฉากที่ ๔ พลับพลาพระราม พระลักษมณ์ออกศึก ฉากที่ ๕ ฉากสนามรบ พระลักษมณ์ต้อง
หอกโมกขศักดิ์ ฉากที่ ๖ หนุมาน ยุดรถพระอาทิตย์ และเก็บสรรพยา ฉากที่ ๗ แก้ฤทธิ์หอกโมกขศักดิ์
(สนามรบ) โดยมีเรื่องย่อดังนี้
ฉากที่ ๑ ฉากท้อ งพระโรงกรุง ลงกา ทศกัณ ฐ์ ไ ด้เ ชิญ กุมภกรรณมาปรึก ษาเรื่อ ง
สงครามกับพระราม กุมภกรรณได้กราบทูลให้คืนนางสีด า ทศกัณ ฐ์โกรธมากไล่ใ ห้ไ ปอยู่กับพิเภก
กุมภกรรณจาใจอาสาออกศึก
ฉากที่ ๒ วิมานพระพรหม กุมภกรรณขึ้นเฝูาพระพรหม ทูลขอหอกโมกขศักดิ์ที่ฝาก
ไว้ทูลเรื่องราวความจาเป็นที่ต้องรับออกศึก พระพรหมเห็นใจและคืนหอกโมกขศักดิ์ให้
ฉากที่ ๓ กุมภกรรณทาพิธีลับหอกโมกขศักดิ์ พิเภกได้ทูลเรื่องกุมภกรรณทาพิธีลับ
หอกโมกขศั ก ดิ์ ใ ห้พ ระรามทราบ ถ้ า ท าพิ ธีส าเร็ จ หอกโมกขศั ก ดิ์ จ ะมี ฤ ทธิ์ เ ดชมาก บอกอุ บ าย
เพื่อทาลายพิธีครั้งนี้ หนุมานและองคตรับอาสา โดยหนุมานแปลงกายเป็นหมาเน่า องคตแปลงกาย
เป็นนกกาจิกซากศพหมาเน่าลอยน้าเข้าไปใกล้โรงพิธี กุมภกรรณไม่อาจทาพิธีต่อไปได้ จึง สั่ง ยกทัพ
ออกสู่สนามรบ
ฉากที่ ๔ พระราม พระลักษมณ์ประทับอยู่ที่พลับพลาได้ยินเสียงโห่ของกองทัพยก
มารู้ว่าเป็นทัพของกุมภกรรณ พระรามจึงมอบให้พระลักษมณ์เป็นแม่ทัพออกรบ

๑๖๒
ฉากที่ ๕ สนามรบ ทัพพระลักษมณ์ และทัพของกุมภกรรณ ต่า งต่อสู้กันอย่า งกล้า
หาญ กุม ภกรรณได้ทีพุ่ ง หอกโมกขศั กดิ์ถู กพระลัก ษมณ์ สลบไป กุมภกรรณยกทัพกลับกรุง ลงกา
หนุมานเข้าช่วยดึงหอกโมกขศักดิ์แต่ไม่สามารถดึงออกได้ จึงให้นิลนนท์กลับไปทูลพระราม พระราม
เสด็จออกมาสนามรบ พิเภกทูลพระรามถึงวิธีแก้ไขฤทธิ์หอกโมกขศักดิ์ ต้องใช้ต้นสัง กรณีต รีชวา และ
น้าปัญจมหานทีที่กรุงอโยธยา พระรามจึง มอบศรอาญาสิทธิ์ใ ห้กับหนุมาน ไปแสดงแก่พระพรตที่
กรุงอโยธยา
ฉากที่ ๖ หนุมาน ยุ ด รถพระอาทิต ย์ เพื่ อไม่ใ ห้ราชรถของพระอาทิต ย์เคลื่อนไป
ส่องแสง แต่ถูกอานาจแสงรัศมีของพระอาทิตย์เผาไหม้เป็นจุณไป พระอาทิตย์เห็นผิดสังเกตจึง ชุบร่า ง
หนุมานถามสาเหตุ เมื่อถามได้ความจึงช่วยแก้ไขเหตุการณ์โดยชักรถหลบเข้า ในกลีบเมฆจะให้ยุด รถ
นั้นไม่ได้ หนุมานเหาะไปยังเขาสรรพยาเพื่อเก็บต้นสัง กรณีต รีชวา ต้นสรรพยามีฤทธิ์หายตัวได้ แต่
หนุมานได้ใช้ความสามารถเนรมิตร่างกายให้ใหญ่โต พร้อมทั้งใช้หางค่อยๆ รัด ไล่ไ ปรอบเขาพร้อมทั้ง
ร้ อ งเรี ย ก ในที่ สุ ด ก็ จั บ ต้ น สั ง กรณี ต รี ช วาได้ ต่ อ จากนั้ น หนุ ม านตรงไปกรุ ง อโยธยาเพื่ อ เอา
น้าปัญจมหานที เมื่อได้สังกรณีตรีชวาและน้าปัญจมหานที หนุมานรีบกลับไปยั งสนามรบ
ฉากที่ ๗ หนุมานนาต้นสังกรณีตรีชวาและน้าปัญจมหานทีถวายพระราม พร้อมทั้ง
ถวายคืนศรอาญาสิทธิ์ พระรามได้มอบต้นสังกรณีตรีชวาและน้าปัญจมหานทีให้พิเภกประกอบยาและ
นาไปพอกที่พระอุระของพระลักษมณ์ หนุมานแผลงฤทธิ์เข้าถอนหอกโมกขศักดิ์ได้สาเร็จ พระลักษมณ์
ฟื้นขึ้นจากสลบ พระราม พระลักษมณ์ยกทัพกลับพลับพลา
๔.๑.๒ ลักษณะของการแสดง เป็นการแสดงโขนฉาก โขนชักรอก รูปแบบการแสดงเป็นโขน
โรงใน
๔.๑.๓ พิธีกรรมในการแสดง มีพิธีการคานับครูก่อนการฝึกซ้อม จัดพิธีบวงสรวงสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์
บริเวณหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และตั้งเครื่องบูชาครูใ นเวทีการแสดง ทาพิธี
บูชาครูก่อนเริ่มแสดง ขณะการแสดง และหลัง เสร็จ จากการแสดงตามประเพณีที่ไ ด้ปฏิบัติมาอย่า ง
เคร่งครัด

ภาพที่ ๔.๑
ภาพที่ ๔.๒
ทาพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณที่แสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๑๖๓
๔.๑.๔ ลาดับขั้นตอนในการแสดง โขนชุด ศึกกุมภกรรณ ตอน โมกขศักดิ์
มีการแสดงการขับร้องถวายราชสดุดี นายประเมษฐ์ บุณ ยะชัย ประพันธ์ค าร้อง นางทัศ นีย์
ขุนทอง บรรจุเพลง
การเปิดเรื่อง

ภาพที่ ๔.๓
ภาพที่ ๔.๔
ราอศิรวาทพระบาทยุคล นายประเมษฐ์ บุณยะชัย ประพันธ์ คาร้อง นางทัศนีย์ ขุนทอง บรรจุเพลง
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
การดาเนินเรื่อง
ทศกัณฐ์เจ้ากรุงลงกาออกว่าราชการ
ท้องพระโรง

ภาพที่ ๔.๕ ทศกัณฐ์ออกว่าราชการ
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
ตรีพัทและเมฆนาท เข้าเฝูาทูลแจ้ง
ข่าวเรื่องมัยราพณ์ที่อาสาออกสู่ศึกได้ถูก
พญาวานรชื่อหนุมานฆ่าตายแล้ว

ภาพที่ ๔.๖ ตรีพัท เมฆนาท แจ้งมัยราพณ์ถูกฆ่าตาย
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

๑๖๔
ทศกัณฐ์เสียพระทัย ครุ่นคิดต่อไป
ว่าจะให้ใครออกศึกสงคราม
และได้นึกถึงกุมภกรรณพระอนุชา
ซึ่งดารงตาแหน่งมหาอุปราชเข้าเฝูาปรึกษา
กุมภกรรณในการทาสงครามกับพระราม
พระลักษมณ์
ภาพที่ ๔.๗ ทศกัณฐ์ใช้กุมภกรรณออกรบ
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
กุมภกรรณเป็นพญายักษ์ที่ครอง
ความสัจจะสุจริต ทูลเหตุครั้งนี้มาจาก
นางสีดาขอให้คืนนางสีดาให้กับพระราม
เพื่อยุติสงคราม
ภาพที่ ๔.๘ กุมภกรรณทูลคัดค้านคืนสีดา
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
ทศกัณฐ์มีความโกรธมากถึงออก
ปากขับไล่กุมภกรรณให้ไปอยู่กับพิเภกที่
กองทัพพระราม

ภาพที่ ๔.๙ ทศกัณฐ์โกรธขับไล่กุมภกรรณ
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
กุมภกรรณใคร่ครวญแล้วเห็นว่าถ้า
ไม่รับอาสาไปสู้ศึกครั้งนี้ ตนและครอบครัว
ต้องได้รับโทษเช่นพิเภก จึงจาใจรับอาสาสู้ศึก

ภาพที่ ๔.๑๐ กุมภกรรณจาใจรับอาสาออกสู้ศึก
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

๑๖๕

เล่าถึงสาเหตุที่

กุมภกรรณขึ้นเฝูาพระพรหมมาธิบดี
เพื่อทูลขอหอกโมกขศักดิ์ที่ได้ฝากไว้ แต่หอก
ขึ้นสนิมทั้ง ๔ คม เพราะกุมภกรรณละเมิดสัจจะ
สุจริต พระพรหมจึง ถามกุมภกรรณ กุ มภกรรณ
จาเป็นต้องอาสาออกศึก

ภาพที่ ๔.๑๑ ขึ้นเฝูาพระอิศวรขอหอกโมกขศักดิ์
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
พระพรหมมาธิบดีทรงเห็นใจ เตือน
ให้กุมภกรรณระวังตนและมอบหอกโมกขศักดิ์
คืนไปให้

ภาพที่ ๔.๑๒ พระพรหมคืนโมกขศักดิ์ให้
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
กุ ม ภกรรณยกทั พ มาถึ ง เขาจั ก รวาล
ริมฝั่งนทีสีทันดร ซึ่งมีก้อนศิลาสีทับทิม จึงสั่งให้
บริวารสร้างโรงพิธีริมฝั่งน้า

ภาพที่ ๔.๑๓ กุมภกรรณสร้างโรงพิธีเชิงเขาจักรวาล
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
กุมภกรรณเป็นพญายักษ์ที่มีความ
สะอาด จึงสั่งให้บริวารกวดขันไม่ให้มีสิ่งปฏิกูล
เข้ามาใกล้โรงพิธี ในขณะที่รับพิธีลับหอก
โมกขศักดิ์

ภาพที่ ๔.๑๔ กุมภกรรณทาพิธีลับหอกโมกขศักดิ์
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

๑๖๖
ฝุายกองทัพพระรามรู้จากพิเภกว่า
กุมภกรรณกาลังไปประกอบพิธีลับหอก
โมกขศักดิ์ ถ้าสาเร็จจะมีฤทธิ์เดชมากหนุมาน
และองคตรับอาสาไปทาลายพิธี
ภาพที่ ๔.๑๕ หนุมาน องคต อาสาทาลายพิธี
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
หนุมานแปลงกลายเป็นหมาเน่าองคต
แปลงกายเป็นนกกา
นกกาจิกกินซากศพหมาเน่าลอยเข้าไป
ใกล้โรงพิธีลับหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกรรณ

ภาพที่ ๔.๑๖ แปลงกายเป็นหมาเน่านกกาลอยน้า
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
กุมภกรรณได้กลิ่นหมาเน่าสุดจะทน
ได้และไม่สามารถประกอบพิธีลับหอก
โมกขศักดิ์ได้สาเร็จ

ภาพที่ ๔.๑๗ กุมภกรรณไม่สามารถทาพิธีลับหอกสาเร็จ
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
จึงออกจากโรงพิธีสั่งยกทัพไปยัง
สนามรบทันที

ภาพที่ ๔.๑๘ ออกจากโรงพิธียกทัพไปสนามรบ
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

๑๖๗
ฝุายพระราม พระลักษมณ์ ประทับ
ที่พลับพลา ได้ยินเสียงโห่ร้องของกองทัพ
ยกมา ตรัสถามพิเภกเมื่อรู้ว่าเป็นกองทัพ
ของกุมภกรรณยกมา

ภาพที่ ๔.๑๙ พระราม รู้ว่ากุมภกรรณยกทัพมา
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
จึงมอบให้พระลักษมณ์เป็นแม่ทัพ
ออกไปรบสู่กับทัพกุมภกรรณ

ภาพที่ ๔.๒๐ มอบให้พระลักษมณ์ออกรบ
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
กองทัพพระลักษมณ์และกองทัพ
ของกุมภกรรณถึงสนามรบ ทั้ง ๒ ทัพได้เข้า
ต่อสู่กันอย่างอาจหาญ

ภาพที่ ๔.๒๑ กองทัพพระลักษมณ์ปะทะกองทัพกุมภกรรณ
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
กุมภกรรณเข้าต่อสู้กับพระลักษมณ์
และพลพญาวานร

ภาพที่ ๔.๒๒ กุมภกรรณเข้าสู้รบกับพลวานร
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

๑๖๘
กุมภกรรณได้ทีพุ่งหอกโมกขศักดิ์
ถูกพระลักษมณ์สลบลงไป

ภาพที่ ๔.๒๓ กุมภกรรณพุ่งหอกโมกขศักดิ์ถูกพระลักษมณ์สลบไป
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
หนุมานเข้าช่วยแก้ไขก็ไม่สามารถ
ดึงหอกโมกขศักดิ์ออกได้

ภาพที่ ๔.๒๔ หนุมานแก้ไขไม่ได้ให้ไปทูลบอกพระราม
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
จึง ให้ พ ญานิ ล นนท์ ก ลั บ ไปแจ้ ง ความ
พระรามและทูลเชิญพระรามมาที่สนามรบ
พระรามเมื่อมาถึงสนามรบมองเห็น พระลักษมณ์
สลบอยู่ทรงเสียพระทัย

ภาพที่ ๔.๒๕ พระรามออกมาสนามรบพบพระลักษมณ์สลบอยู่
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
เข้าฉุดดึงหอกโมกขศักดิ์ก็ไม่สามารถ
จะดึงออกได้

ภาพที่ ๔.๒๖ พระรามไม่สามารถช่วยแก้ไขได้
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

๑๖๙
พิเภกทูลพระรามถึงวิธีแก้ไขฤทธิ์หอก
โมกขศักดิ์มียาแก้คือต้นสังกรณีตรีชวาและใช้
น้าปัญจมหานทีจากกรุงอโยธยา และที่สาคัญคือ
ยานี้จะแก้ไขไม่ได้เมื่อมีแสงอาทิตย์

ภาพที่ ๔.๒๗ พิเภกบอกวิธีแก้ไข
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
หนุมานรับอาสา พระรามจึงมอบ
ศรอาญาสิทธิ์ไปแสดงแก่พระพรตที่
กรุงอโยธยา

ภาพที่ ๔.๒๘ หนุมานรับอาสาไปหายา
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
หนุมานเหาะทะยานขึ้นสู่ท้องฟูาเข้า
หยุดฉุดราชรถของพระอาทิตย์เพื่อห้ามราชรถ
ของพระอาทิตย์แต่กลับถูกแสดงรัศมีของ
แสดงพระอาทิตย์ไหม้เป็นจุลไป

ภาพที่ ๔.๒๙ หนุมานหยุดรถพระอาทิตย์
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
พระอาทิตย์เห็นผิดสังเกตจึงชุบร่าง
ของหนุมาน และไตร่ถามถึงสาเหตุที่หนุมานทา
เช่นนั้น

ภาพที่ ๔.๓๐ พระอาทิตย์ช่วยร่วมมือในการแก้ไขเหตุการณ์
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

๑๗๐
เมื่อทราบความจากหนุมาน
พระอาทิต ย์จึง ช่วยแก้ไ ขได้เพียงชักรถหลบเข้า
ไปในกลีบเมฆ เพื่อไม่ให้แสงสาดส่องถูก
พระลักษมณ์

ภาพที่ ๔.๓๑ พระอาทิตย์ขับรถเข้าบังกลีบเมฆ
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
หนุมานเหาะต่อไปยังเขาสรรพยา
เพื่อเก็บต้นสังกรณีตรีชวา

ภาพที่ ๔.๓๒ หนุมานเก็บต้นสังกรณีตรีชวา
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
ต้ น สั ง กรณี ต รี ช วามี ฤ ทธิ์ ร่ อ งหนซ่ อ น
ตัวได้ หนุมานต้องใช้ความสามารถเนรมิต
ร่างกายให้ใหญ่โต ใช้หางไล่รัดไปรอบเขาพร้อม
กับร้องเรียกจนถึงยอดเขา จึงสามารถเก็บต้น
สังกรณีตรีชวาได้
ภาพที่ ๔.๓๓ พร้อมกับไปเอาน้าศักดิ์สิทธิ์ที่กรุงอโยธยา
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
จากนั้นหนุมานเหาะไปยัง กรุงอโยธยา
เพื่อเอาน้าปัญจมหานที
หนุมานนาต้นสังกรณีตรีชวาและ
น้าปัญจมหานทีมาถวายพระราม พร้อมทั้ง
ถวายคืนคันศรอาญาสิทธิ์
ภาพที่ ๔.๓๔ หนุมานนายามาถวายพระราม
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

๑๗๑
พระรามมอบให้พิเภกประกอบยา
นาต้นสังกรณีตรีชวาและน้าปัญจมหานที
บดผสมกัน แล้วนาไปพอกที่พระอุระของ
พระลักษมณ์ซึ่งมีหอกโมกขศักดิ์ปักษ์อยู่

ภาพที่ ๔.๓๕ พิเภกประกอบยา
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
หนุมานแผลงฤทธิ์ฉุดถอนหอก
โมกขศักดิ์ออกจากพระอุระของพระลักษมณ์ได้
สาเร็จ

ภาพที่ ๔.๓๖ หนุมานสามารถฉุดดึงหอกโมกขศักดิ์ออกได้
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
การปิดเรื่อง
พระลักษมณ์ทรงฟื้นจากสลบ

ภาพที่ ๔.๓๗ พระลักษมณ์ทรงฟื้นจากสลบ
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

๑๗๒
พระราม พระลักษมณ์เคลื่อนทัพ
พลวานรกลับสู่พลับพลาที่ประทับ

ภาพที่ ๔.๓๘ พระราม พระลักษมณ์เสด็จคืนพลับพลา
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
๔.๑.๕ ดนตรีและเพลงประกอบการแสดง
ใช้วงดนตรีปี่พาทย์เครื่องใหญ่ ๒ วง แต่ละวงประกอบด้วย ปี่ใ น ระนาดเอก ระนาดเอก
เหล็ก ระนาดทุ้ม ระนาดทุ้มเหล็ก ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ตะโพน กลองแขก กลองทัด ซออู้ ฉิ่ง กรับ โกร่ง

ภาพที่ ๔.๓๙ ดนตรีประกอบการแสดง วง ๑
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๔๐ ดนตรีประกอบการแสดง วง ๒
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

เพลงที่ใช้ประกอบการแสดง ประกอบด้วย เพลงหน้าพาทย์และเพลงขับร้อง
เพลงหน้าพาทย์ ได้แก่ เพลงวา เพลงเชิด เพลงพญาเดิน เพลงเสมอมาร เพลงเชิด
เพลงพราหมณ์เข้า เพลงรัว เพลงตระนิมิต เพลงโล้ เพลงพราหมณ์ออก เพลงสร้อยระฆัง เพลงเสมอ
เพลงกราวนอก เพลงโอด เพลงทยอย เพลงคุกพาทย์ เพลงท้ายรัวปลูกต้นไม้
เพลงขับร้อง ได้แก่ เพลงช้าปี่ เพลงบ้าบ่น เพลงร่าย เพลงฝรั่งควง เพลงตระบองกัน
เพลงช้าลูกคู่ เพลงน้ารอดใต้ทราย เพลงนาคบริพัต ร์ เพลงแขกมอญบางขุนพรม เพลงเขมรสุด ใจ
เพลงตวงพระธาตุชั้นเดียว เพลงแขกต่อยหม้อ เพลงกราวรา (ชั้นเดียว)
๔.๑.๖ เรื่องที่ใช้แสดง เรื่องรามเกียรติ์ ชุด ศึกกุมภกรรณ ตอน โมกขศักดิ์
๔.๑.๗ ผู้แสดง นักแสดงโขนพระราชทานแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม
กลุ่มแรก เป็นนาฏศิลปินของสานักการสังคีต กรมศิลปากร กลุ่มนี้ถือเป็นนักแสดง
ชั้นครู มีความเชี่ยวชาญในการแสดง

๑๗๓
กลุ่มที่ ๒ เป็นครูผู้ถ่ายทอด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคณาจารย์ที่มีค วามรู้ค วามชานาญจาก
สถาบันการศึกษาสายนาฏศิลป์ จากวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กลุ่มที่ ๓ เป็นกลุ่มของเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีค วามสามารถในการแสดงโขน ละคร
ที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงโขนพระราชทาน (Audition)
โขนพระราชทาน คือการผสมผสานของนักแสดงหลายรุ่น ได้ฝึกซ้อมแรกเปลี่ย น
เรียนรู้ประสบการณ์ ในลักษณะร่วมงานเป็นทีมของนักแสดงอาชีพ โดยมีครูผู้ใหญ่ช่วยดูแล
๔.๑.๘ เครื่อ งแต่ ง กาย สมเด็จ พระนางเจ้า สิ ริกิ ติ์ พระบรมราชินีน าถ ทรงพระกรุณ า
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดสร้างพัตราภรณ์ หรือเครื่องแต่ง กายโขนขึ้นใหม่ สาหรับการแสดง
โขนพระราชทาน นับจากการแสดงรอบปฐมทัศ น์ใ นปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยทรงกาชับให้ยึด ถือรูปแบบ
เครื่องแต่งกายโขนแบบโบราณ แต่มีความคงทนและสวยงามยิ่ง ขึ้น นับเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปิน
และช่ า งฝี มื อแขนงต่ า งๆ ทุ่ ม เทแรงกายแรงใจสร้า งสรรค์ ง านศิ ล ป์ รวมทั้ง ฟื้ น ฟูเ ทคนิค ต่ า งๆ
แบบโบราณที่เกือบเรือนหายไป นามาพัฒนาเพื่อให้เหมาะกับการแสดงบนเวทีใ นปัจ จุบันอีกครั้ง หนึ่ง
แนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายโขนพระราชทาน มีแนวทางการใช้สีของเครื่องแต่ง กายของ
กรมมหรสพ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ กล่าวคือ ให้ความสาคัญกับการเลือกใช้สี มีการใช้สีหลัก สีขัด สีรอง
ในส่วนต่างๆ ไม่ได้เป็นสีเดียวกันทั้งหมดจะสลับสีให้เหมาะสมงดงาม และเพิ่มรายละเอียดในงานปักษ์
ให้สวยงามยิ่งขึ้น
ในส่วนที่เป็นถนิมพิมพาภรณ์ เป็นงานประณีต ศิลป์ เพื่อการสร้า งเครื่องประดับ ตกแต่ ง
การแต่งกายโขน เป็นงานช่างฝีมือโลหะ งานฝังอัญมณี และงานกะไหล่ทอง
ในส่วนของศิลาภรณ์ คือเครื่องประดับศีรษะและหัวโขน ได้นาลักษณะโครงสร้า ง ลวดลาย
จากงานศิลาภรณ์และหัวโขนโบราณ มาสร้างขึ้นใหม่ใ ห้มีค วามงดงาม ปรับองค์ประกอบต่า งๆ ให้มี
น้าหนักเบาเหมาะสมกับสรีระของนักแสดง แต่คงไว้ในเรื่องของความงาม องค์ประกอบศิลป์ ถูกต้อง
ตามแบบงานศิลปะไทยทุกประการ
ตัวอย่าง

ภาพที่ ๔.๔๑ การแต่งกายพระราม
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๔๒ การแต่งกายพระลักษมณ์
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

๑๗๔

ภาพที่ ๔.๔๓ การแต่งกายองคต หนุมาน
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๔๔ การแต่งกายทศกัณฐ์
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๔๕ การแต่งกายกุมภกรรณ
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

๔.๑.๙ กระบวนท่ารา เป็นการใช้ท่า รา ตามเพลงหน้า พาทย์ การใช้ท่า ราตามบทร้องและ
บทพากย์
ตัวอย่าง ราหน้าพาทย์

ภาพที่ ๔.๔๖ ราหน้าพาทย์ ในเพลงเสมอมาร ของตัวกุมภกรรณ
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

๑๗๕

ภาพที่ ๔.๔๗ ราหน้าพาทย์ ในเพลงตระนิมิต ของหนุมาน และองคต ตอน แปลงกายเป็นหมาเน่าและนกกา
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๔๘ ราหน้าพาทย์ ในเพลงเชิด ตอนพระลักษมณ์ กุมภกรรณและหนุมานรบกัน
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
ตัวอย่าง ราใช้บทตามบทร้อง

ภาพที่ ๔.๔๙ ราใช้บท ในเพลงบ้าบ่น ตอน ที่ทศกัณฐ์รู้ว่า มัยราพณ์ถูกหนุมานฆ่าตาย
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

๑๗๖

ภาพที่ ๔.๕๐ ราใช้บท ในเพลงช้าลูกคู่ ตอน พระรามว่าราชการหน้าพลับพลา
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๕๑ ราใช้บท ในเพลงตระบองกัน ตอน ทาพิธีลับหอกโมกขศักดิ์
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
ตัวอย่าง ราใช้บทตามบทพากย์ พากย์เจรจา พากย์รถ พากย์บรรยาย

ภาพที่ ๔.๕๒ ราใช้บท ในบทพากย์เจรจา ตอน ทศกัณฐ์เจรจากับกุมภกรรณ
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

๑๗๗

ภาพที่ ๔.๕๓ ราใช้บท ในบทพากย์รถ ตอน พระลักษมณ์ยกทัพ
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๕๔ ราใช้บท ในบทพากย์บรรยาย ตอน พระรามไปถึงสนามรบพบพระลักษมณ์ถูกหอกโมกขศักดิ์สลบอยู่
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

๔.๑.๑๐ ฉาก ในการแสดงโขนพระราชทาน ฉาก เป็นองค์ประกอบสาคัญ มีค วามอลัง การ
เพิ่มอรรถรสให้กับผู้ชมเหมือนกับร่วมอยู่ใ นเหตุการณ์นั้นๆ มีเทคนิค การออกแบบฉาก เช่น การใช้
เวทีหมุน การชักลอกเพื่อเคลื่อนไหวฉาก การปรับเปลี่ยนฉากที่รวดเร็ว ทาให้น่า ติด ตามตลอดทุกฉาก
ในการเดินเรื่อง เช่น

ภาพที่ ๔.๕๕ ฉากท้องพระโรงกรุงลงกา
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

๑๗๘

ภาพที่ ๔.๕๖ ฉากวิมานพระพรม
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๕๗ ฉากโรงราชพิธีลับหอกโมกขศักดิ์
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๕๘ ฉากหมาเน่า-นกกาลอยน้ามา
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

๑๗๙

ภาพที่ ๔.๕๙ ฉากสนามรบ
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๖๐ ฉากยุดรถพระอาทิตย์
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๖๑ ฉากเก็บต้นสังกรณีตรีชวา
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
๔.๑.๑๑ อุปกรณ์การแสดง หรือเครื่องโรงประกอบในการแสดงโขนพระราชทาน มีค วาม
อลังการและดูสมจริง ตามฐานันดรศักดิ์ของตัวละครและเหตุการณ์ในการดาเนินเรื่อง เช่น

๑๘๐

ภาพที่ ๔.๖๒ เตียงและเครื่องอุปโภคบริโภค ในฉากท้องพระโรงเมืองลงกา พลับพลาพระราม
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๖๓ โรงราชพิธีและเครื่องประกอบในพิธีตอนกุมภกรรณลับหอกโมกขศักดิ์
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๖๔ หมาเน่าและนกกา
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

๑๘๑

ภาพที่ ๔.๖๕ ราชรถ-กลด ของพระลักษมณ์ ของกุมภกรรณ และของพระอาทิตย์
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๖๖ อาวุธต่างๆ ที่ใช้ตามบท เช่น หอกโมกขศักดิ์ คันศร และอาวุธต่างๆ ประจากายของตัวละคร
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.

๑๘๒
ผู้ให้ข้อมูล
วีดิทัศน์โขนพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
มูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
นายประเมษฐ์ บุณยชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม, ผู้กากับ
การแสดง จัดทาบทและคาบรรยาย
นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไ ทย สถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม
ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้ช่วยผู้ อานวยการผลิต มูล นิธิศิลปาชี พในสมเด็ จ พระนางเจ้า สิริกิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ
๔.๒ การแสดงโขนของสานักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
๔.๒.๑ การแสดงโขนของกรมศิลปากร เรื่องรามเกียรติ ชุดพาลีสอนน้อง ในการแสดงโขน
ชุดนี้จะแบ่งออกเป็นตอนๆ ทั้งหมด ๓ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ พระยากากาศ ขึ้นเฝูาประอิศวรรับพระราชทานรางวัล เมื่อครั้ง ได้ร่วมกับ
สุครีพใช้ปัญญาชลอเขาพระสุเมรุให้ตั้งตรง เหตุเพราะรามสูรกับพระอรชุน ประลองยุทธ์กัน พระอิศ วร
ประทานชื่อให้พระยากากาศใหม่ว่าพญาพาลี จนถึงได้นางดาราเป็นชายา
ตอนที่ ๒ กล่าวถึง ทศกัณฐ์ทราบข่าวว่าพญาพาลีจะทาพิธีลงสรงองคต ซึ่ง เป็นโอรส
ของพญาพาลี กับนางมณโฑด้วยความโกรธและฤทธิ์หึง ทาให้ทศกัณ ฐ์คิด ฆ่า องคต เหาะไปยัง เมือง
ขีดขินแปลงกายเป็นปูยักษ์คอยสังหารองคต
ตอนที่ ๓ กล่าวถึงตอนทรพีฆ่าทรพา ขึ้นไปท้าฤทธิ์รบพระอิศวร พระอิศ วรให้ทรพา
ไปสู้กับพญาพาลีและสาปแช่งให้ทรพีตาย จนถึงพญาพาลีพบพระนารายณ์อวตารและสิ้นชีวิตลงตามที่
ให้สัตย์สาบานกับพระนารายณ์ไว้
๔.๒.๒ ลักษณะของการแสดง เป็น การแสดง “โขนฉาก” (เป็นข้ อมูล ที่ไ ด้จ ากวีดิ ทัศ น์
ซึ่ง ผู้วิจั ยได้ทาเรื่องขอสาเนาการแสดงจากอธิบ ดีกรมศิ ลปากร เนื่องจากเวลาแสดงโดยระเบีย บ
ห้ามบันทึกภาพและบันทึกวีดิทัศน์) เป็นการแสดงรูปแบบของโขนโรงใน
๔.๒.๓ พิธีกรรมในการแสดง ต้องเริ่มพิธีกรรมบูชาครูก่อนการแสดง เริ่มการแสดง ขณะ
การแสดง และหลังเสร็จสิ้นการแสดง (ดังกล่าวไว้ใ นเรื่องของพิธีกรรม) ตามประเพณีที่ไ ด้ปฏิบัติมา
อย่างเคร่งครัด
๔.๒.๔ ลาดับขั้นตอนในการแสดง โขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พาลีสอนน้อง บทโดยนายเสรี
หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร)

๑๘๓
การเปิดเรื่อง
ตอนที่ ๑
กล่าวถึงพระอิศวร พระอุมา พระนารายณ์
พระยากากาศขึ้นเฝูา พระอิศวรกล่าวเท้าความ
ถึงเหตุการณ์ที่เขาไกลลาสต้องทรุดตัวเอนลง
สาเหตุเพราะพระอรชุนกับรามสูรประลองฤทธิ์
กันพระยากากาศและสุครีพได้ใช้ปัญญาแก้ไขจน
เขาไกลลาสตั้งตรง
ภาพที่ ๔.๖๗ พระอิศวร พระอุมา
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
พระอิศวรประทานชื่อจากพระยากา
กาดเป็นพญาพาลีและประทานฤทธิ์ถ้าใครต่อสู้
ด้วยกาลังของศัตรูจะแบ่งมาอยู่ที่พญาพาลี
ครึ่งหนึ่ง ประทานพระแสงตรีเพชรสุรกานต์
ให้แก่พญาพาลีอีกด้วย
ภาพที่ ๔.๖๘ พระยากากาศขึ้นเฝูา
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
พระอิศวรได้ฝากผอบซึ่งมีนางอัปสร
ชื่อนางดาราให้กับสุครีพ

ภาพที่ ๔.๖๙ พระอิศวรฝากผอบนางอัปสรให้สุครีพ
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
พระนารายณ์ทักท้วงเปรียบเทียบว่า
ไม่ควรฝากดอกไม้ไปกับแมลงเหมือนฝากปลา
ย่างไปกับแมว พญาพาลีได้ให้สัตย์สาบานถ้า
ไม่ได้ส่งผอบนางดาราให้กับสุครีพก็ขอให้ตาย
ด้วยศรพระนารายณ์อวตาร
ภาพที่ ๔.๗๐ พระนารายณ์ทูลทัดทาน พาลีให้สาบาน
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

๑๘๔
เมื่อพญาพาลีได้นาผอบนางดารา
มาถึงเมือง ใคร่จะได้รู้ว่านางดาราจะสวยงาม
เพียงไหน จึงเปิดผอบออกดูพบนางดารามีสิริโฉม
สวยงามทาให้ลืมสัตย์สาบานที่ให้ไว้กับพระเป็น
เจ้า ได้นางดาราเป็นชายามิได้ส่งให้สุครีพตามที่
พระอิศวรมอบให้มา
ภาพที่ ๔.๗๑ พญาพาลีรักนางดาราลืมคาสาบาน
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
การดาเนินเรื่อง
ตอนที่ ๒
กล่าวถึงเมืองลงกา ทศกัณฐ์ออกว่า
ราชการครุ่นคานึงถึงแต่เรื่องที่ได้นางมณโฑ
คืนกลับมาจากพญาพาลี เมื่อครั้งที่ได้
รับประทานนางมณโฑจากพระอิศรวร ทศกัณฐ์
อุ้มนางมณโฑผ่านเมืองขีดขิน ถูกพญาพาลีแย่ง
ชิงนางมณโฑไป
ภาพที่ ๔.๗๒ กล่าวถึงทศกัณฐ์เมืองลงกา
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ใน

มโหทรได้เข้ามากราบทูลว่าขณะนี้
พญาพาลีได้เชิญฤาษีพระอาจารย์ทุกถิ่นที่มาร่วม
พิธีการสรงน้าองคตกุมาร ซึ่งเป็นพระราชบุตร
ของนางมณโฑกับพญาพาลี

ภาพที่ ๔.๗๓ มโหทรเข้ากราบทูลพญาพาลีสรงน้าองคต
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

๑๘๕
ทศกัณฐ์โกรธมากและด้วยฤทธิ์หึงจึงว่า
ถากถางนางมณโฑว่าไม่ไปร่วมในพิธีด้วยหรือ ยิ่ง
เห็นนางมณโฑไม่โต้ตอบก็ยิ่งโกรธแผลงฤทธิ์ออก
ทางพระบัญชร

ภาพที่ ๔.๗๔ ทศกัณฐ์โกรธพาลว่านางมณโฑ
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
ทศกัณฐ์เหาะมาถึงฝั่งแม่น้ายมุนาเมือง
ขีดขิน รู้ว่าเป็นที่ตั้งพิธีสรงองคต ทศกัณฐ์จึง
แปลงกายเป็นปูยักษ์เพื่อคอยสังหารองคต

ภาพที่ ๔.๗๕ ทศกัณฐ์แปลงกายเป็นปูยักษ์คอยฆ่าองคต
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
ก่อนเริ่มทาพิธีพญาพาลีให้พวกทหาร
เสนาลงไปตรวจความเรียบร้อย ความปลอดภัย
ทหารและเสนาพบปูยักษ์อยู่ในใต้แม่น้า

ภาพที่ ๔.๗๖ เสนาลงไปตรวจใต้นาเจอปู
้
ทศกัณฐ์
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
จึงขึ้นมาทูลพญาพาลี พญาพาลีลง
ไปในน้าพบปูยักษ์จงึ เกิดการต่อสู้กันขึ้น

ภาพที่ ๔.๗๗ เสนายักษ์ขึ้นมาทูลความพญาพาลี
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

๑๘๖

ปูยักษ์ทศกัณฐ์ ไม่สามารถต่อสู้ฤทธิ์ของ
พญาพาลีได้ จึงคืนร่างและถูกพญาพาลีจับ
ตัวได้

ภาพที่ ๔.๗๘ พญาพาลีต่อสู้กับปูทศกัณฐ์
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
พญาพาลีจับทศกัณฐ์ขึ้นไปบนฝั่ง
พร้อมกับสั่งลงโทษให้ขังและให้กินอาหารเพียง
วันละหนึ่งปั้นและให้องคตลากเล่น ๗ วัน
จึงค่อยปล่อยตัวกลับไป
ภาพที่ ๔.๗๙ ทศกัณฐ์สู้ไม่ได้คืนร่างถูกพญาพาลีจับได้
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
พญาพาลีทาพิธีสรงน้าองคต

ภาพที่ ๔.๘๐ พญาพาลีทาพิธีสรงน้าองคต
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

๑๘๗
ตอนที่ ๓
กล่าวถึงควายชื่อทรพี เป็นลูกชายของ
ทรพากับควายแม่นิลา รอดชีวิตจากการถูกฆ่า
จากควายพ่อ เพราะเมื่อแม่ควายรู้จะคลอดทรพี
แอบไปคลอดแล้วฝากทรพีบุตรชายไว้กับเทวดา
ดูแลรักษาชีวิตไว้ ทรพีจึงเป็นควายปุาที่มีฤทธิ์
และคอยวัดรอยเท้าควายพ่อเพื่อจะฆ่าพ่อด้วย
ความแค้น
ภาพที่ ๔.๘๑ ควายทรพีคอยฆ่าควายทรพา
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ควายทรพาได้ถูกพระอิศวรสาปไว้ว่า
จะต้องตายเพราะลูกชาย ทรพาจึงคอยสังหารลูก
ถ้าเป็นควายผู้ และถ้าเกิดเป็นควายตัวเมียก็จะ
เลี้ยงไว้เป็นบริวาร
ภาพที่ ๔.๘๒ ควายทรพาและบริวารควายตัวเมีย
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

เมื่อถึงคราวจะสิ้นชีวิตควายทรพาพร้อม
ด้วยควายแม่นิลานาบริวารควายตัวเมียท่องเที่ยว
จนเข้าเขตทุ่งหญ้าเชิงเขา

ภาพที่ ๔.๘๓ ควายทรพาพร้อมแม่ควายนิลาและบริวาร
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

๑๘๘
ทรพีตามรอยเท้ามาพบควายทรพา จึง
เข้าท้าต่อสู้และขวิดฆ่าควายทรพาตาย

ภาพที่ ๔.๘๔ ควายทรพีฆ่าควายพ่อทรพาตาย
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
ควายทรพีกาเริบฤทธิ์และด้วยที่มีเทวดา
รักษาคุ้มครอง จึงตรงไปยังเขาไกรลาสท้า
ประลองฤทธิ์กับพระอิศวร พระอิศวรกริ้ว ทรพี
บอกกับทรพีว่าถ้าอยากประลองฤทธิ์ให้ไปท้า
ประลองกับพญาพาลีและขอสาปให้ทรพีแพ้
ภาพที่ ๔.๘๕ ควายทรพีคาแหงขึ้นท้ารบกับพระอิศวร
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
พญาพาลีพาพลวานรออกเพื่อมาต่อสู้
กับควายทรพีตามคาท้าทาย
พญาพาลีพิจารณาท่าทีของทรพี
ตริตรองว่าควายทรพีคงจะมีพลังและฤทธิ์มาก
จึงคิดอุบายลอกให้ไปสู้ประลองฤทธิ์กันใน
ถ้าสุรกานต์
ภาพที่ ๔.๘๖ ควายทรพีท้ารบพญาพาลี
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
พญาพาลีได้บอกกับสุครีพถึงอุบายใน
การต่อสู้กับควายทรพีว่าให้คุมโยธาลิงกลับไป
ก่อนแล้วคอยกลับมาสังเกตดูที่หน้าถ้า ถ้ามีเลือด
ไหลออกมาสีเลือดข้นปนดาคือเลือดควาย ถ้า
เป็นเลือดใสคือเลือดของพญาพาลี ถ้าเลือด
ไหลออกมาเป็นเลือดใส ให้รีบเกณฑ์ไพร่พลลิง
ปิดปากถ้าไม่ให้ทรพีออกมาได้
ภาพที่ ๔.๘๗ พญาพาลีสั่งความสุครีพ
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

๑๘๙
พญาพาลีท้ารบควายทรพีออกอุบาย
ว่าเราทั้งสองต่างก็มีฤทธิ์ควรไปต่อสู้กันในที่
มิดชิด เมื่อฝุายใดฝุายหนึง่ พ่ายแพ้จะได้ไม่
อายใคร
ควายทรพีรับคาท้าทั้งสองเข้าไปต่อสู้ใน
ถ้าสุรกานต์ ด้วยความเก่งกล้าและมีฤทธิ์ของ
ทรพีพญาพาลีไม่สามารถเอาชนะได้ จึงร้อง
ถามว่าตัวทรพีมีเทวดาหรือใครรักษาคุ้มครองอยู่
ภาพที่ ๔.๘๘ พญาพาลีสู้กับควายทรพี
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
ทรพีลืมตัวบอกว่ากูมีฤทธิ์เองไม่ใช่เก่ง
เพราะเทวดาคุ้มครองสิ้นคาทรพีเทวดาที่
คุ้มครองทรพีก็สูญหายไป ทรพีหมดกาลังพระยา
พาลีจึงสังหารทรพีได้

ภาพที่ ๔.๘๙ พญาพาลีใช้อุบายฆ่าควายทรพีตาย
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
เลือดของทรพีไหลออกมาจากถ้าแต่
บังเอิญฝนตกทาให้เลือดใส เมื่อสุครีพพาพล
วานรมาดูหน้าถ้าเห็นเลือดใสออกมาก็ตกใจ ทั้ง
สุครีพและพลวานรพากันเศร้าโศกเสียใจ

ภาพที่ ๔.๙๐ พญาสุครีพคิดว่าพญาพาลีตาย
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

๑๙๐
สุครีพนึกถึงคาของพญาพาลีที่ได้สั่งไว้
จึงบอกให้พลลิงรีบหาก้อนหินมาปิดปากถ้า

ภาพที่ ๔.๙๑ พญาสุครีพเกณฑ์วานรเอาหินปิดถ้า
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
พญาพาลีถีบปากถ้าพังออกมาด้วย
ความโกรธกล่าวหาต่อว่าสุครีพว่าจะคิดฆ่าตน
ด้วยความเจ็บแค้นมาตัง้ แต่เรื่องนางดารา

ภาพที่ ๔.๙๒ พญาพาลีคิดว่าพญาสุครีพจะฆ่าตนจึงขับไล่
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
พญาพาลีได้ขับไล่สุครีพออกจากเมือง
เดินทางมาพบหนุมาน หนุมานได้
ไตร่ถามสุครีพ เมื่อรู้ความจริงจึงบอกกับสุครีพ
น้าชายว่าจะพาสุครีพไปถวายตัวกับ
พระนารายณ์ซึ่งได้อวตารมาเป็นพระราม ขณะนี้
พระรามกาลังเตรียมหาไพร่พลไปรบกับทศกัณฐ์
เพื่อชิงนางสีดาคืน
ภาพที่ ๔.๙๓ พญาสุครีพพบหนุมาน
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
หนุมานนาสุครีพเข้าเฝูาถวายตัวต่อ
พระรามพระลักษมณ์ พร้อมทั้งเล่าเหตุการณ์
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นของตนเองกับพญาพาลี

ภาพที่ ๔.๙๔ หนุมานพาพญาสุครีพเข้าเฝูาพระราม
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

๑๙๑
สุครีพได้ทูลขอให้พระรามช่วยสังหาร
พญาพาลีแล้วจะถวายตัวพร้อมไพร่พลลิง
ทั้งหมดในเมืองขีดขินเพื่อช่วยในการรบ
พระรามได้กล่าวทัดทานว่าเป็นเรื่องของ
พี่น้องทะเลาะวิวาทกัน จะให้พระองค์เข้าไป
เกี่ยวข้องด้วยนั้นเป็นเรื่องมิบังควร
พระรามเมื่อได้ฟังดารินึกถึงพญาพาลี
ได้ให้สัตย์สาบานไว้ในเรื่องของนางดารา เมื่อ
พญาพาลีขาดสัตย์ก็จะยอมตายด้วยศรของ
พระรามอวตาร ด้วยเหตุนี้จงึ ให้สุครีพรีบรุด
กลับไปเมืองขีดขินท้าทายให้พญาพาลีออกมา
สู้รบ
ภาพที่ ๔.๙๕ พญาสุครีพจะพาไพร่พลเฝูาถวายตัว
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
.

หนุมานได้ขอพระราชทานอนุญาต
พระรามลาไปก่อน ไม่ขอรับรู้เรื่องน้าทั้งสองที่
จะต้องต่อสู้รบกันตามเรื่องที่ได้เล่ามา

ภาพที่ ๔.๙๖ หนุมานไม่ขอรับรู้ที่พญาสุครีพและพญาพาลีมีเรื่องกัน
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
พญาพาลีกับสุครีพพี่น้องต่อสู้กันอยู่
บนท้องฟูา

ภาพที่ ๔.๙๗ พญาสุครีพลวงพญาพาลีออกมาสู้รบ
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

๑๙๒
พระรามทอดพระเนตรการต่อสู้ของ
พระยาวานรทั้งสอง เมื่อสบโอกาสจึงแผลงศร
ออกไปหมายสังหารพญาพาลี

ภาพที่ ๔.๙๘ พระรามแผลงศรหมายสังหารพญาพาลี
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
พญาพาลีรับจับศรพระรามไว้ได้เหาะ
ลงมาต่อว่าพระรามด้วยความโกรธ

ภาพที่ ๔.๙๙ พญาพาลีรับศรได้ลงมาต่อว่าพระราม
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
.

พระรามได้บอกกับพญาพาลีว่า
พระองค์คือพระนารายณ์อวตารมาทวงสาบาน
เรื่องนางดาราที่พญาพาลีเคยให้ไว้ พร้อมกับ
เนรมิตกลายเป็นรูปองค์พระนารายณ์ให้เห็น

ภาพที่ ๔.๑๐๐ พญาพาลีทาพิธีสรงน้าองคต
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
พญาพาลีได้สานึกผิดพร้อมรับ
โทษทัณฑ์และขอถวายชีวิต

ภาพที่ ๔.๑๐๑ พระรามแสดงองค์ทวงคาสาบานของพญาพาลี
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

๑๙๓
พระรามทรงปราณีกล่าวกับพญาพาลี
เมื่อสานึกผิดจะยกโทษให้ แต่ขอให้
ศรพรหมาสตร์สะกิดเป็นแผลพอให้เลือดหยดไม่
ต้องถึงกับตาย แต่พญาพาลีไม่ยอมเมื่อทาผิด
ต้องยอมรับผิดและยืนยันขอถวายชีวิต
เหมือนเดิม พร้อมทั้งฝากฝังสุครีพน้องชายและ
โอรสองคตพร้อมทั้งถวายโยธาทั้งเมืองขีดขิน
ให้แก่พระราม
ภาพที่ ๔.๑๐๒ พญาพาลีสานึกผิดขอถวายชีวิต
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
พญาพาลีได้เรียกสุครีพน้องชายมาสั่ง
เสียฝากฝังเลี้ยงดูโอรสองค์คตพร้อมทั้งสอนให้รู้
วิธีปฏิบัติตัวในการที่จะรับใช้เป็นข้าพระบาทของ
พระรามอวตาร คือ ต้องเข้าเฝูาทั้งเช้าเย็น เมื่อ
ตรัสถามเรื่องใดต้องตอบได้ อย่าแต่งกายเกิน
หน้า ต้องมอบเฝูาด้วยความภักดี อย่าขึ้นไปนั่ง
บนพระราชอาสน์ อย่ายุ่งกับนางห้าม อย่าอวด
ทะนงตนว่าทรงโปรดปราน อย่าบอกความลับแก่
ศัตรู ต้องรูจ้ ักให้รางวัลผู้น้อย อย่าเชื่อคายุยง
อย่าโลภ เมื่อพระองค์สั่งเรื่องอะไรต้องจาให้ได้
ต้องอาสารับใช้เจ้าจนตัวตาย
ภาพที่ ๔.๑๐๓ พญาพาลีเรียกสุครีพมาสั่งสอนหลักการเข้ารับราชการ
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
การปิดเรื่อง
พญาพาลีได้สั่งความสุครีพน้องชาย
แล้วจึงเอาศรปักลงหัวใจสิ้นชีวิตไปเกิดในสวรรค์

ภาพที่ ๔.๑๐๔ พญาพาลีฆ่าตัวตาย
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

๑๙๔
๔.๒.๕ ดนตรีและเพลงประกอบการแสดง
ใช้วงปี่พาทย์เครื่องคู่ ประกอบด้วย ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ปี่ ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ตะโพน
กลองทัด กรับ ฉิ่ง

ภาพที่ ๔.๑๐๕ วงปี่พาทย์เครื่องคู่
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงประกอบด้วยเพลงหน้าพาทย์และเพลงร้อง
เพลงหน้าพาทย์ ได้แก่ เพลงวา เพลงเชิด เพลงรัว เพลงตระนิมิต เพลงกลองโยน เพลงเตียว
เพลงลงสรง เพลงฉิ่ง เพลงเข้า ม่ า น เพลงบันเทิง การสอน เพลงเชิด นอก เพลงโอด เพลงทยอย
เพลงเชิดฉิ่ง เพลงรัวดึกดาบรรพ์
เพลงขั บร้ อ ง ได้ แ ก่ เพลงยานี เพลงขอมใหญ่ เพลงต้ น เพลงยาว เพลงโอ้ โ ลมชาตรี
เพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า เพลงช้า ปี่ เพลงบ้า บ่น เพลงสิง โต เพลงตะนาวแปลง เพลงสามไม้กลาง
เพลงแขกลพบุรี
นอกจากนี้ได้ดาเนินการเดินเรื่องด้วยบทพากย์บรรยายและบทพากย์เจรจา
๔.๒.๖ เรื่องที่ใช้แสดง เรื่องรามเกียรติ์ต อนพาลีสอนน้อง ในตอนนี้จ ะเน้นบทบาทของตัว
พาลี
๔.๒.๗ ผู้แสดง เป็นศิลปินของกองการสังคีต ครู และนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร
.
๔.๒.๘ เครื่องแต่งกาย แต่งกายยืนเครื่อง ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ตัวลิง และตัวตลก

๑๙๕

ภาพที่ ๔.๑๐๖ การแต่งกายตัวพระ “พระนารายณ์”ภาพที่ ๔.๑๐๗ การแต่งกายตัวพระ “พระราม”
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๑๐๘ การแต่งกายตัวนาง “นางดารา” ภาพที่ ๔.๑๐๙ การแต่งกายของทรพาและบริวาร
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๑๑๐ การแต่งกายตัวยักษ์ “ทศกัณฐ์”
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๑๑๑ การแต่งกายตัวลิง “พญาพาลี”
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๑๑๒ การแต่งกายตัวควาย “ทรพี”
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๑๑๓ การแต่งกายตัวตลก
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

๑๙๖
๔.๒.๙ กระบวนท่ารา เป็นการใช้ท่า ราตามเพลงหน้า พาทย์ การใช้ท่า ราตามบทร้องและ
บทพากย์
ตัวอย่าง ราหน้าพาทย์

ภาพที่ ๔.๑๑๔ ราหน้าพาทย์ในเพลงตระนิมิตร ตอนทศกัณฐ์แปลงร่างเป็นปูยักษ์
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๑๑๕ ราหน้าพาทย์เพลงเชิดนอก ตอนทรพาสู้กับทรพี
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๑๑๖ ราหน้าพาทย์เพลงตะบองกัน ตอนพระรามเนรมิตกายเป็นพระนารายณ์สี่กร
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

๑๙๗
ตัวอย่าง ราใช้บท

ภาพที่ ๔.๑๑๗ ราใช้บทในเพลงร้อง เพลงโลมนอก ตอนพาลีเกี้ยวนางดารา
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๑๑๘ ราใช้บทในเพลงสามไม้กลาง ตอนพญาพาลีสานึกผิดขอถวายชีวิตรักษาคาสัตย์
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๑๑๙ ราใช้บทในเพลงแขกลพบุรี ตอนพญาพาลีสอนสุครีพ
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๑๒๐ ราใช้บทในบทพากย์บรรยาย ตอนสุครีพพาพลวานรมาตรวจหน้าถ้าตามคาสั่งของพญาพาลี
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

๑๙๘

ภาพที่ ๔.๑๒๑ ราใช้บทในบทเจรจา-เข้ากระทู้ พระรามกับพญาพาลี
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
๔.๒.๑๐ ฉาก ฉากประกอบการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพาลีสอนน้อง ได้แก่

ภาพที่ ๔.๑๒๒ ฉากวิมาน เป็นเทวสภา มีพระอิศวร พระอุมา พระนารายณ์ พระฤาษี และพญาพาลี
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๑๒๓ ฉากตาหนัก ของพญาพาลีในเมืองขีดขิน
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

๑๙๙

ภาพที่ ๔.๑๒๔ ฉากท้องพระโรง เมืองลงกา
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๑๒๕ ฉากราชพิธีสรงน้าองคต ริมฝั่งยมุนา เมืองขีดขิน
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๑๒๖ ฉากหน้าม่าน เป็นฉากสมมุติ ท้องทุ่งหญ้าเชิงสิงขร ทรพีพบทรพา
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๑๒๗ ฉากวิมานพระอิศวร ทรพีขึ้นไปท้าประลองฤทธิ์กับพระอิศวร
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

๒๐๐

ภาพที่ ๔.๑๒๘ ฉากหน้าถ้าสุรกานต์
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๑๒๙ ฉากภายในถ้าสุรกานต์
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๑๓๐ ฉากหน้าม่าน สมมุติว่า สุครีพเดินทางมาในปุาพบหนุมาน
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๑๓๑ ฉากพลับพลาพระราม ตอนถวายตัวและตอนสอนน้อง
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

๒๐๑

ภาพที่ ๔.๑๓๒ ฉากพลับพลาพระราม ซ้อนภาพฉากท้องฟูา ตอนพญาพาลีต่อสู้กับสุครีพ
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.
๔.๒.๑๑ อุปกรณ์การแสดง หรือเครื่องโรงที่ใช้ในการแสดงโขนตอนนี้ ได้แก่

ภาพที่ ๔.๑๓๓ เตียงและเครื่องราชูปโภค
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๑๓๕ หุ่นปูยักษ์
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๑๓๔ ประราราชพิธี
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๑๓๖ ผอบ ที่ใส่นางดาราอัปสร
ที่มา: กรมศิลปากร, ๒๕๕๗.

อาวุธต่างๆ ที่ต้องใช้ตามบทบาท เช่น คันศร ลูกศร ตรีเพชรสุร กานต์ อาวุธประจ ากายของ
ตัวละครต่างๆ

๒๐๒
ผู้ให้ข้อมูล
ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลสาเนาวีดิทัศน์ จากอธิบดีกรมศิลปากร
วีดิทัศน์ โขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง
บทโขนของนายเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร)
นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ผู้อานวยการสานักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
นางสาวขวั ญใจ คงถาวร รองคณบดี ค ณะศิล ปะนาฏดุ ริ ยางค์ สถาบัน บัณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์
กระทรวงวัฒนธรรม
ดร.นพรัต น์ (ไชยวสุ) หวังในธรรม ข้า ราชการบานาญ สถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม
๔.๓ การแสดงโขนหน้าจอของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม
๔.๓.๑ การแสดงโขน เรื่อ ง รามเกียรติ์ ตอน นนทุกจุติ สีดาถูกลัก สามิภักดิ์สองเมือ ง
พานร รอนราพณ์ร้าย น้องนารายณ์ต้องศิลป์ โดยมีเรื่องย่อดังนี้
ตอนที่ ๑ นนทุกจุติ กล่าวถึงนนทุกเป็นยักษ์มีหน้าที่ล้างเท้าเทวดา นางฟูา ก่อนขึ้น
เฝูา พระอิ ศ วร ได้ ถูกนางฟูา เทวดากลั่นแกล้ ง ดึง ผม เขกหั ว จนผมร่ว งศี รษะไม่ มีผ ม จึง ขึ้น เฝู า
พระอิศวร พระอิศวรได้ประทานนิ้วเพชรไว้ปูองกันตัว นิ้วเพชรมีฤทธิ์เมื่อชี้ถูกใครก็ต้องตาย นนทุกจึง
ได้แก้แค้นพวกเทวดา นางฟูา เหล่า เทวดา นางฟูา ได้รับความเดือดร้อน จึง ขึ้นเฝูา ทูลเรื่องราวแก่
พระอิศ วร พระอิศ วรได้ ใ ห้พระนารายณ์ มาปราบนนทุก พระนารายณ์แ ปลงกายเป็นสาวงามมา
ดักทางนนทุก ลวงล่อให้นนทุกร่ายราตาม นนทุกเสียทีชี้ขาตนเองล้มลง ต่อว่าพระนารายณ์ที่ใ ช้อุบาย
มาปราบตน พระนารายณ์จึงบอกให้นนทุกเมื่อตายให้ไ ปเกิด เป็นยักษ์มีฤทธิ์มีสิบหน้า ยี่สิบมือ ส่วน
พระนารายณ์จะไปเกิดเป็นมนุษย์มีเพียงสองมือ ตามไปสังหารให้สิ้น และพระนารายณ์ก็ฆ่านนทุกตาย
ตอนที่ ๒ สีดาถูกลัก ทศกัณ ฐ์ไ ด้ใ ช้ใ ห้มารีศ แปลงเป็นกวางทองไปล่อลวงนางสีด า
นางสีด าเห็นกวางทองจึงอ้อนวอนให้พระรามไปช่วยจับให้ พระรามตามกวางทองไปเมื่อรู้ว่า เป็น
ยักษ์แปลงจึงแผลงศรสังหารกวางทอง กวางทองคืนร่า งกลายเป็นยักษ์ ก่อนตายมารีศ ร้องเป็นเสียง
พระรามให้พระลักษมณ์ไปช่วย นางสีดาจึงให้พระลักษมณ์ออกไปติดตามช่วยเหลือ ทศกัณ ฐ์ จึง เข้า ลัก
นางสีดา พบนกสดายุเข้าขัดขวางถูกแหวนของนางสีดาตกลงมา นางสีดาทิ้งสไบลิงปุาเก็บได้
ตอนที่ ๓ สามิภักดิ์สองเมืองพานร พระรามพระลักษมณ์ออกติด ตาม ได้แหวนจาก
นกสดายุก่อนตาย ได้สไบจากลิงปุา พบหนุมาน หนุมานพาพญาพานรสองเมืองคื อ สุค รีพ องคต
แห่งเมืองขีดขิน ชมภูวราช นิลนนท์ แห่งเมืองชมพู เข้าเฝูาถวายตัว ยกทัพจองถนนสู่กรุงลงกา
ตอนที่ ๔ รอนราพณ์ร้ า ย ทั พทศกัณ ฐ์ ย กทั พ ออกรับ ทั พพระรามพระลัก ษมณ์
ทศกัณฐ์สู้ไม่ได้ถ้อยทัพกลับเข้าเมือง

๒๐๓
ตอนที่ ๕ น้องนารายณ์ต้องศิลป์ ทัศกัณฐ์ได้ใ ห้อินทรชิต ออกรบ อินทรชิต ใช้อุบาย
แปลงเป็ น พระอิ น ทร์ ท รงช้ า งเอราวั ณ แปลงพลยั ก ษ์ ทั้ ง กองทัพ เป็ น ขบวนนางฟู า และเทวดา
เคลื่อนลอยมาในอากาศ พระลักษมณ์เป็นแม่ทัพออกมารบครั้ง นี้ ทั้ง พระลักษมณ์และกองทัพวานร
มองดูขบวนเทวดานางฟูาและพระอินทร์แปลงอย่างเพลิด เพลิน อินทรชิต เห็นเป็นโอกาสจึง แผลงศร
พรหมาสตร์ ลงมาถูกพระลักษมณ์และพานรสลบไปทั้ง กองทัพ หนุมานไม่ถูกศรเหาะขึ้นไปต่อว่า
พระอินทร์ หักคอช้างเอราวัณ ต่อสู้กันกับอินทรชิต ถูกอินทรชิต ตีต กลงไปสลบ อินทรชิต ยกทัพกลับ
กรุงลงกา พระอินทร์ได้มาช่วยบันดาลให้ฝนทิพย์ตกลงมายังกองทัพพระลักษมณ์ พระลักษมณ์พร้อม
ไพร่พลพานรฟื้นจากสลบยกทัพกลับพลับพลา
๔.๓.๒ ลักษณะของการแสดง เป็นการแสดงโขนหน้าจอปลูกโรงแสดงกลางแจ้ง ใช้จ อหนัง
ใหญ่เป็นฉากด้านหลัง วิธีแสดงเป็นรูปแบบของโขนโรงใน
๔.๓.๓ พิธีกรรมในการแสดง เริ่มพิธีกรรมบูชาครู ก่อนการแสดง เริ่มแสดง ขณะการแสดง
และหลังเสร็จสิ้นจากการแสดง (ดังกล่า วไว้ใ นเรื่องของพิธีกรรม) ตามประเพณีที่ไ ด้ปฏิบัติมาอย่า ง
เคร่งครัด
๔.๓.๔ ลาดับขั้นตอนในการแสดง โขนหน้าจอ นายดารงศักดิ์ นาฏประเสริฐ เรียบเรียงบท
การเปิดเรื่อง
เปิดเรื่องด้วยระบาสี่บท

ภาพที่ ๔.๑๓๗ ระบาสี่บท
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
การดาเนินเรื่อง
นนทุกจุติ
กล่าวถึงนนทุกยักษ์ไม่มีฤทธิ์มีหน้าที่ล้า ง
เท้าเทวดา นางฟูา ก่อนจะขึ้นเฝูาพระอิศวร

ภาพที่ ๔.๑๓๘ กล่าวถึงนนทุก
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๐๔
เมื่อถึงเวลาเข้าเฝูา เทวดา นางฟูา ก็พา
กันมาเพื่อให้นนทุกล้างเท้าก่อนขึ้นเฝูา

ภาพที่ ๔.๑๓๙ เทวดานางฟูาขึ้นเฝูาพระอิศวร
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
นนทุกได้รับความทุกข์จากการ
กลั่นแกล้งจากนางฟูา เทวดา

ภาพที่ ๔.๑๔๐ กลั่นแกล้งให้นนทุกล้างเท้า
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
นนทุกชะโงกดูเงาของตัวเองในขันสาคร
พบว่าศีรษะโล้นเลียน เพราะถูกนางฟูา เทวดา
กลั่นแกล้ง ก็มีความโกรธเป็นยิ่งนัก

ภาพที่ ๔.๑๔๑ นนทุกถูกกลั่นแกล้ง
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
นนทุกขึ้นเฝูาพระอิศวรกราบทูล
เรื่องราวของตนเองที่ถูกกลั่นแกล้งจากพวก
เทวดา นางฟูา

ภาพที่ ๔.๑๔๒ นนทุกขึ้นเฝูาพระอิศวร
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๐๕
พระอิศวรประทานนิ้วเพชรให้กับนนทุก
ไว้ปู องกั นตัว นิ้ว เพชรมี ฤทธิ์ เมื่อ ชี้ถูก ผู้ใ ดผู้นั้ น
ต้องตาย

ภาพที่ ๔.๑๔๓ พระอิศวรประทานนิ้วเพชร
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
นนทุกเมื่อได้นิ้วเพชรเกิดความกาเริบใจ
ไล่ชี้นิ้วเพชรพวกเทวดา นางฟูาจนตายได้รบั
ความเดือดร้อน ขึ้นทูลฟูองพระอิศวร

ภาพที่ ๔.๑๔๔ นนทุกไล่สังหารนางฟูาเทวดา
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
พระอิศวรได้ให้พระนารายณ์ไปแก้
ปัญหาที่เกิดขึ้น

ภาพที่ ๔.๑๔๕ พระนารายณ์แก้ปัญหา
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
พระนารายณ์แปลงร่า งเป็นสาวงามไป
ดักทางนนทุก

ภาพที่ ๔.๑๔๖ แปลงเป็นนางงาม
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๐๖
นนทุกพบนางนารายณ์แปลงเกิด ความ
รักเข้าเกี้ยวพาราสีนางนารายณ์แปลงกล่าว
กับนนทุกถ้าหากรักนางก็ต้องราตาม ถ้าราได้
จะรับรัก

ภาพที่ ๔.๑๔๗ ล่อหลอกนนทุกให้ตายใจ
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
นนทุกร่ายราตามนางนารายณ์จ นถึง ท่า
“นาคาม้วนหางลง จึงชี้ตรงเพลาเข้าทันใด” นิ้วชี้
ของนนทุกชี้ตนเองที่เข่าล้มลง

ภาพที่ ๔.๑๔๘ นนทุกชี้ขาตนเองล้มลง
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

พระนารายณ์คืนร่างเหยียบนนทุกไว้

ภาพที่ ๔.๑๔๙ พระนารายณ์คืนร่างเหยียบนนทุกไว้
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
นนทุกเห็นเหตุการณ์เปลี่ยนไปเช่นนั้น
กล่าวต่อว่าพระนารายณ์ผู้มีฤทธิ์ แต่ไ ม่กล้า สู้กับ
ตนซึ่งหน้าต้องใช้อุบายน่าอับอายยิ่งนัก

ภาพที่ ๔.๑๕๐ นนทุกต่อว่าพระนารายณ์
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๐๗
พระนารายณ์ตรัสตอบที่ทาเช่นนั้น
เพราะต้องการให้นนทุกฆ่าตนเอง แล้วบอก
นนทุก เมื่ อตายให้ ไ ปเกิ ด ใหม่ เป็ นยั กษ์ ที่มี ฤทธิ์
มีสิบหน้ายี่สิบมือ ส่วนพระองค์จ ะลงไปเกิด เป็น
เพียงมนุษย์ธรรมดามีสองมือตามสังหารนนทุกใน
ชาติหน้า พระอิศวรสังหารนนทุกสิ้นชีวิต ไปเกิด
เป็น ทศกั ณ ฐ์ มีสิบ พักตร์ยี่ สิบกร พระนารายณ์
อวตารลงไปเกิดเป็นพระราม
ภาพที่ ๔.๑๕๑ พระนารายณ์สังหารนนทุก
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
สีดาถูกลัก
ทศกัณฐ์ยกกองทัพออกตรวจพล
เท้าความเดิมนางสามานักขาถูกพระราม
พระลักษมณ์ทาร้า ยกลับมาทูลฟูองและบอกว่า
นางสีดามีสิริโฉมงามยิ่ง นัก ทศกัณ ฐ์จึง วางแผน
ลักสีดา
ภาพที่ ๔.๑๕๒ ทศกัณฐ์วางแผนลักสีดา
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
ทศกัณฐ์ให้มารีศแปลงกายเป็น
กวางทองมาล่อนางสีดา

ภาพที่ ๔.๑๕๓ ให้มารีศแปลงเป็นกวางทอง
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๐๘
มารีศ จ าใจรับอาสาด้วยเกรงบารมีท ศ
กัณฑ์จึงแปลงกายเป็นกวางทองมุ่งไปสู่พลับพลา
พระราม

ภาพที่ ๔.๑๕๔ มารีศแปลงเป็นกวางทอง
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
กล่าวถึงที่พลับพลาพระราม
พระลักษมณ์และนางสีดา
กวางทองแปลงเดินย่า งเยาะอยู่บริเวณ
หน้าพลับพลา นางสีดาเห็นอยากได้ทูลขอ
พระราม ให้ตามจับให้
ภาพที่ ๔.๑๕๕ ไปยังพลับพลาพระราม
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
พระลักษมณ์ทูลทัด ทานเพราะเห็นผิ ด
สังเกตุที่กวางทองมีลักษณะงามเกินไป อาจเป็น
อุบายของศัตรู

ภาพที่ ๔.๑๕๖ นางสีดาอยากได้กวางทองพระลักษมณ์ทูลทัดทาน
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
นางสีดาเสียพระทัยทูลว่า หากไม่ไ ปจับ
กวางทองมาให้ก็จะขอลาตาย

ภาพที่ ๔.๑๕๗ นางสีดาตัดพ้อถ้าไม่ได้กวางขอตาย
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๐๙
พระรามจึงออกติดตามจับกวางทอง

ภาพที่ ๔.๑๕๘ พระรามติดตามจับกวางทอง
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
กวางทองค่ อ ยๆ ล่อ พระรามติ ด ตาม
ออกไปจากพลับพลา พระรามเห็นผิดสังเกต
จึงยิงธนูไปที่กวางทอง

ภาพที่ ๔.๑๕๙ พระรามฆ่ากวางทอง
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
กวางทองคืนร่างก่อนจะสิ้นชีวิตร้องเป็น
เสียงพระรามให้พระลักษมณ์ช่วย

ภาพที่ ๔.๑๖๐ กวางทองส่งเสียงร้องเป็นพระรามให้ช่วย
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
นางสีดาให้พระลักษมณ์ไปช่วย
พระลักษมณ์ทูลทัดทาน อาจเป็นอุบาย
ของศัตรู เพราะไม่มีใครสามารถทาอันตราย
พระรามได้
ภาพที่ ๔.๑๖๑ นางสีดาให้พระลักษมณ์ออกไปช่วย
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๑๐
นางสีดาไม่พอใจ กล่าวหาว่า
พระลักษมณ์บิดเบือนไม่ไ ปช่วยพระราม เพราะ
จะคิดไม่ซื่อกับนาง
พระลักษมณ์จึงจาเป็นไปช่วย และ
กาชับนางสีดาว่าอย่าออกไปนอกพลับพลา
ภาพที่ ๔.๑๖๒ พระลักษมณ์จาใจออกไปช่วยพระราม
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
ทศกัณฐ์สบโอกาส จึงแปลงร่างเป็นฤาษี
เข้าไปหานางสีดา

ภาพที่ ๔.๑๖๓ ทศกัณฐ์แปลงเป็นฤาษีแดง
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ลักนางสีด าออกจากพลับพลาเหาะพา
กลับไปลงกา

ภาพที่ ๔.๑๖๔ ลักนางสีดาออกจากพลับพลา
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
พบนกสดายุขวางทางไว้ ทศกัณ ฐ์ถอด
แหวนจากนางสีดา ขว้างนกสดายุตกลงไป

ภาพที่ ๔.๑๖๕ พบนกสดายุขวางทาง
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๑๑
นางสีดาทิ้งสไบหวัง ให้พระรามติด ตาม
ได้ ลิงปุาเก็บสไบได้

ภาพที่ ๔.๑๖๖ นางสีดาทิ้งสไบ
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
รวบรัดความว่า พระรามออกติด ตามได้
แหวนคื นจากนกสดายุ ก่อ นที่น กสดายุ จ ะตาย
และได้สไบจากลิงปุา ระหว่างการเดินทาง
ติดตามนางสีดาด้วยความเศร้าโศก พระราม
พักผ่อน โดยมีพระลักษมณ์คอยดูแล
ภาพที่ ๔.๑๖๗ พระรามเศร้าโศก
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ปลุก

กล่าวถึงหนุมาน เดินทางมาพบพระราม
พระลักษมณ์ประทับพักผ่อนอยู่ สงสัยว่า
พระรามคือพระนารายณ์อวตาร หนุมานเข้า
หยอกล้อเล่นกับพระลักษมณ์ ถือคันศรไล่
หนุม าน แต่ถู กหนุ มานแย่ง ไปได้ พ ระลัก ษมณ์
พระราม บอกกล่าวถึงเหตุการณ์และที่ถูก
หนุมานแย่งคันศรไป

ภาพที่ ๔.๑๖๘ หนุมานพบพระราม
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
พระรามพิจ ารณาลักษณะของหนุมาน
บอกกับ พระลั กษมณ์ ว่า ลิ ง ตัว นี้ ค งไม่ ใ ช่ลิ ง ปุ า
พระราม จึงทรงเรียกวานรหนุมานให้เข้าไปหา
หนุมานถวายคันศรคืนแก่พระราม พระรามลูบ
หลังหนุมานตั้งแต่หัวจรด หาง ๓ ครั้ง
ภาพที่ ๔.๑๖๙ พระรามลูบหลังคืนกาลังหนุมาน
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๑๒
หนุ ม านพ้ น ค าสาปจากองค์ พ ระอุ ม า
เล่ า ถวายความแก่ พ ระราม ถึ ง กาเนิด ของตน
และนางสวาหะมารดาได้สั่งให้ออกติดตาม
พระรามอวตาร และถวายตัวต่อพระรามเล่า ถึง
เหตุการณ์ที่เข้า ไปในสวนขวัญ ของพระแม่อุมา
ด้วยความซุกซน หักโค่นต้นไม้ใ นสวนขวัญ เล่น
พระแม่อุมาโกรธสาปให้พลังในตัวของหนุมานลด
ไปครึ่งหนึ่ง ต่อเมื่อได้พบพระรามอวตารและได้
ลูบหลังตนก็จะคืนพลัง
ภาพที่ ๔.๑๗๐ หนุมานพ้นคาสาป
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
หนุมานนาสุค รีพ องคต พร้อมด้วยพล
วานร เมืองขีดขิน

ภาพที่ ๔.๑๗๑ หนุมานนาพานรเมืองขีดขินถวายตัว
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
ชมพูพาน นิลนนท์ และพลวานร
เมืองชมภู ขึ้นถวายตัว เพื่อไปรบกับทศกัณฐ์
พระรามให้สุครีพจัดเตรียมทัพ

ภาพที่ ๔.๑๗๒ หนุมานนาพานรเมืองชมภูถวายตัว
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๑๓

เคลื่อนทัพวานร และจองถนน สู่เมือ ง
ลงกา

ภาพที่ ๔.๑๗๓ พระรามเคลื่อนพล
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
รอนราพณ์ร้าย
ทศกัณฐ์ออกรับทัพพระราม

ภาพที่ ๔.๑๗๔ ทศกัณฐ์ออกรับทัพพระราม
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
ทศกัณฐ์เข้าสู้รบกับพระราม
พระลักษมณ์

ภาพที่ ๔.๑๗๕ เข้าต่อสู้กับฝุายพระราม
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๑๔

ทศกัณ ฐ์ ถูกศรของพระราม ขาดเศีย ร
ขาดกร และแสดงฤทฺธิ์คืนเศียรคืนกรกลับมา

ภาพที่ ๔.๑๗๖ ทศกัณฐ์พ่ายพระราม
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
ทศกัณฐ์แสดงกิริยาเยาะเย้ยพะรามและ
สั่งหย่าทัพกลับกรุงลงกา

ภาพที่ ๔.๑๗๗ ทศกัณฐ์หย่าทัพกลับกรุงลงกา
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
น้องนารายณ์ต้องศิลป์
กล่า วถึง ทศกัณ ฐ์เจ้ า กรุง ลงกา ออกว่ า
ราชการคานึงเหตุการณ์ที่ยกทัพไปรบกับ
พระราม ได้รับความอับอายและรบครั้ง ใดก็แพ้
พระราม ตรัสสั่ง ให้กาลสูร ไปบอกพระโอรสคื อ
อินทรชิต ให้เร่งรีบชุบศรพรหมาสตร์ แล้ว
ยกทัพไปรบกับพระราม

ภาพที่ ๔.๑๗๘ ทศกัณฐ์ให้กาลสูรบอกอินทรชิตออกรบ
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๑๕
กล่ า วถึ ง อิ น ทรชิ ต ก าลั ง ท าพิ ธี ชุ บ ศร
พรหมาสตร์

ภาพที่ ๔.๑๗๙ อินทรชิตทาพิธีชุบศรพรหมาสตร์
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
กาลสูรเข้ามากราบทูล ว่าบัดนี้
แสงอาทิตย์กับมังกรกัณฐ์ได้ออกไปรบสิ้นชีวิต ไป
แล้วทศกัณฐ์ให้มาเร่งทาพิธีและยกทัพไปออกรบ

ภาพที่ ๔.๑๘๐ กาลสูรเข้ามาเร่งออกทัพ
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
อินทรชิตมีความโกรธแค้น ออกจากโรง
พิธี รุทการและการุณราช เข้าหมอบเฝูา

ภาพที่ ๔.๑๘๑ อินทรชิตเลิกทาพิธีชุบศร
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
อินทรชิต ออกอุบาย แปลงกองทัพยักษ์
เป็น ขบวนนางฟู า เทวดา ของพระอิ นทร์ และ
อินทรชิตเอง แปลงกายเป็นพระอินทร์

ภาพที่ ๔.๑๘๒ อินทรชิตออกอุบายแปลงกองทัพ
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๑๖
ขบวนของพระอินทร์แปลง เคลื่อนลอย
มาบนอากาศเมื่อถึงสนามรบ อันมีพระลักษมณ์
นาทัพอยู่กลางสนามรบ

ภาพที่ ๔.๑๘๓ ทัพพระอินทร์แปลงสู่สนามรบ
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
อินทรชิตแปลงสั่งให้ไพร่พลแปลง
ขับร้องฟูอนรา

ภาพที่ ๔.๑๘๔ นางฟูาเทวดาแปลงจัดระบา
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
พระลั กษมณ์ แ ละกองทั พ วานรมองดู
ขบวนทัพพระอินทร์และการฟูอนร าของเหล่ า
เทวดา นางฟูา ด้วยความเพลิดเพลิด ทรงคิด เอง
ว่าขบวนอันงดงามของพระอินทร์มาฟูอนรา
ขับร้องถวายต่อพระองค์
ภาพที่ ๔.๑๘๕ พระลักษมณ์และทัพวานรไม่ทราบในอุบาย
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

อินทรชิตเห็นเป็นโอกาสจึงแผลงศร
พรหมาสตร์ ลูกศรแตกกระจายลงมาเหมือน
ฝนตก
ภาพที่ ๔.๑๘๖ อินทรชิตได้ทีแผลงศรพรหมาสตร์
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๑๗
ศรถู ก พระลั ก ษมณ์ แ ละกองทัพ วานร
ทั้งหมดสลบไป

ภาพที่ ๔.๑๘๗ ทัพพระลักษมณ์และวานรสลบ
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

เว้นหนุมานไม่ต้องศร มีความโกรธเหาะ
ไปยังพระอินทร์แปลงซึ่งทรงช้างเอราวัณอยู่

ภาพที่ ๔.๑๘๘ หนุมานไม่ถูกศร
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
ต่อว่าพระอินทร์แปลงและเข้าหักคอช้า ง
เอราวัณ อินทรชิต เข้า รบกับหนุมาน แล้วใช้คัน
ศรตีหนุมาน

ภาพที่ ๔.๑๘๙ เหาะขึ้นต่อว่าและหักคอช้างเอราวัณ
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
หนุ มานถูก คั นศรตีต กลงมายั ง พื้น ดิ น
พร้อมกับศีรษะของช้างเอราวัณ สลบไป

ภาพที่ ๔.๑๙๐ หนุมานถูกคันศรตีตกลงมาพร้อมกับคอช้าง
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๑๘
การปิดเรื่อง
พระอินทร์เ ห็นเหตุก ารณ์กองทัพ พระ
ลักษมณ์สลบไปทั้งหมด
พระอินทร์จึง โปรยฝนทิพย์ใ ห้ต กลงมา
ถูกพระลักษมณ์และพลวานรทั้งหมดฟื้นจากสลบ

ภาพที่ ๔.๑๙๑ กล่าวถึงพระอินทร์ลงมาช่วยพระลักษมณ์และพลวานร
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
พระลั กษมณ์สั่ง เคลื่อ นทัพ เคลื่ อนพล
กลับพลับพลา

ภาพที่ ๔.๑๙๒ พระลักษมณ์เคลื่อนทัพกลับพลับพลา
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
๔.๓.๕ ดนตรีและเพลงประกอบการแสดง
ใช้ว งปี่พ าทย์เครื่องคู่ ประกอบด้ว ย ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ปี่ ฆ้ องวงใหญ่ ฆ้อ งวงเล็ ก
ตะโพน กลองทัด กรับ ฉิ่ง ฉาบเล็ก โกร่ง

ภาพที่ ๔.๑๙๓ วงปี่พาทย์เครื่องคู่
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๑๙
เพลงที่ใช้ประกอบการแสดง ประกอบด้วย เพลงหน้าพาทย์และเพลงร้อง
เพลงหน้า พาทย์ ได้ แก่ เพลงวา เพลงเร็ว -ลา เพลงฉิ่ ง เพลงปลูกต้ นไม้ เพลงเสมอมาร
เพลงทยอย เพลงตระบองกั น เพลงเชิ ด เพลงคุ กพาทย์ เพลงตระนิ มิต เพลงโอ้โ ลม เพลงโอด
เพลงกราวใน เพลงเชิดฉิ่ง ระบากวาง เพลงเชิดฉาน เพลงโอดสองชั้น ตระบรทมไพร เพลงบาทสกุณี
เพลงรุกร้น เพลงเสมอข้ามสมุทร เพลงกราวนอก เพลงกราวกลาง เพลงเชิดฉิ่งศรทะนง เพลงกราวรา
เพลงปฐมสองชั้น เพลงพราหมณ์ออก เพลงเสมอสามลา
เพลงขับร้อง ได้แก่ เพลงตะนาวแปลง เพลงแขกลพบุรี เพลงสามไม้กลาง เพลงตระบองกัน
เพลงเหาะ เพลงสีนวล เพลงบรเทศ เพลงสร้อยเพลง เพลงแปฺะ เพลงทะเลบ้า เพลงสามเส้า เพลงโอ้ปี่
เพลงกระบี่ลีลา เพลงมอญราดาบ เพลงรื้อร่า ย เพลงช้า งประสานงา เพลงฝรั่ง ควง เพลงชมตลาด
เพลงกราวนอก เพลงกลองโยน เพลงกระบอก เพลงแขกอาหวัง เพลงสร้ อยสน เพลงเห่เ ชิด ฉิ่ ง
เพลงร่ายรุด เพลงลิงโลด เพลงลิงลาน เพลงกราวราพม่า
๔.๓.๖ เรื่องที่ใช้แสดง แสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นนทุกจุติ สีดาถูกลัก สามิภักดิ์สอง
เมืองพานร รอนราพณ์ร้าย น้องนารายณ์ต้องศิลป์
๔.๓.๗ ผู้แสดง เป็นครู-อาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่า งทอง สถาบันบัณ ฑิต
พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
๔.๓.๘ เครื่องแต่งกาย แต่งกายยืนเครื่องพระ นาง ยักษ์ ลิง
ตัวอย่าง

ภาพที่ ๔.๑๙๔ การแต่งกายตัวพระ “พระราม” ภาพที่ ๔.๑๙๕ การแต่งกายตัวนาง “นางสีดา”.
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๒๐

ภาพที่ ๔.๑๙๖ การแต่งกายตัวพระ “พระนารายณ์”
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๑๙๗ การแต่งกายตัวยักษ์ “นนทุก” .
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๑๙๘ การแต่งกายตัวลิง “หนุมาน”
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๑๙๙ การแต่งกายตัว “นกสดายุ” .
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๐๐ การแต่งกายตัวยักษ์ “ทศกัณฐ์”
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๐๑ การแต่งกายตัว “ฤาษีแดง” .
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๒๑

ภาพที่ ๔.๒๐๒ การแต่งกายตัวยักษ์ “มารีศ”
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๐๔ การแต่งกายตัวยักษ์ “อินทรชิต”
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๐๓ การแต่งกายตัว “กวางทอง”.
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๐๕ การแต่งกายตัวพระ “พระอินทร์” .
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๔.๓.๙ กระบวนท่ารา การใช้ท่า ราตามเพลงหน้า พาทย์ การใช้ท่า ราตามบทร้อง การใช้
ท่าราตามบทพากย์
ตัวอย่าง ราหน้าพาทย์

ภาพที่ ๔.๒๐๖ ราหน้าพาทย์ ในเพลงคุกพาทย์ ของนนทุก ตอน ชี้นิ้วเพชร
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๒๒

ภาพที่ ๔.๒๐๗ ราหน้าพาทย์ ในเพลงตระนิมิต ของมารีศ ตอน แปลงเป็นกวางทอง
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๐๘ ราหน้าพาทย์ ในเพลงเสมอข้ามสมุทร ตอน จองถนน
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๐๙ ราหน้าพาทย์ ในเพลงเชิดฉิ่งศรทะนง ตอน พระรามจะแผลงศร พระลักษมณ์เข้ารบทศกัณฐ์

ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๒๓
ตัวอย่าง ราใช้บทในบทร้อง

ภาพที่ ๔.๒๑๐ ราใช้บท ในเพลงสีนวล ขององค์นารายณ์แปลง
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๑๑ ราใช้บท ในเพลงแขกไทร ตอน มารีศแปลงเป็นกวางทอง
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๑๒ ราใช้บท ในเพลงทะเลบ้า ตอน ไล่ตามจับกวางทอง
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๒๔

ภาพที่ ๔.๒๑๓ ราใช้บท ในเพลงสร้อยสน ตอน จับระบาของเทวดา นางฟูา
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
ตัว อย่ า ง ราใช้บทในการพากย์ พากย์ บ รรยาย พากย์ เจรจา พากย์ เข้ า กระทู้
พากย์รถพากย์เมือง

ภาพที่ ๔.๒๑๔ ราใช้บท ในบทพากย์บรรยาย ตอน กล่าวถึงนนทุก
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๑๕ ราใช้บท ในบทพากย์เจรจา ตอน นางสีดาทูลขอให้พระรามจับกวางทอง
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๒๕

ภาพที่ ๔.๒๑๖ ราใช้บท ในบทพากย์เจรจาเข้ากระทู้ ตอน ฤาษีทศกัณฐ์พูดกับนางสีดา
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๑๗ ราใช้บท ในบทพากย์รถ ตอน พระรามยกทัพจองถนน
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
๔.๓.๑๐ ฉาก การแสดงโขนหน้าจอ ฉากเป็นฉากจินตนาการตามบทในการดาเนินเรื่อง เช่น

ภาพที่ ๔.๒๑๘ ฉากวิมาน ตอน นนทุกขึ้นเฝูาพระอิศวร
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๒๖

ภาพที่ ๔.๒๑๙ ฉากพลับพลา พระราม พระลักษมณ์ นางสีดา
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๒๐ ฉากบนท้องฟูา ตอน กล่าวถึงขบวนของพระอินทร์แปลง
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๒๑ ฉากสนามรบ ตอน ทศกัณฐ์ยกรบรับทัพพระราม
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๒๗
๔.๓.๑๑ อุปกรณ์การแสดง หรือเครื่องโรง ที่ใช้ในการแสดงโขนในตอนนี้ ได้แก่
เตียง สาหรับนั่งในฉาก เช่น

ภาพที่ ๔.๒๒๒ พลับพลาพระราม
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๒๓ วิมานพระอิศวร
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๒๔ ทัพพระอินทร์ ตอน ทรงช้าง
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๒๕ ขันสาครและขันเล็ก สาหรับตักน้าล้างเท้าเทวดา
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๒๘

ภาพที่ ๔.๒๒๖ โรงพิธี ตอน อินทรชิตชุบศรพรหมาสตร์
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
ราชรถ-กลด

ภาพที่ ๔.๒๒๗ ราชรถฝุายทศกัณฐ์
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๒๘ ราชรถฝุายพระลักษมณ์
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

อาวุธต่างๆ ที่ใช้ตามบท เช่น นิ้วเพชร คันศร ลูกศร อาวุธต่า งๆ ประจ ากายของ
ตัวละคร
ผู้ให้ข้อมูล
นางกัญญา ทองมั่น รองอธิการฝุายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
นายวิรั ช ก่อสั นติมุกขั ง ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่า งทอง สถาบัน บัณ ฑิต พั ฒนศิล ป์
กระทรวงวัฒนธรรม
นางเสมอแข มูรพันธ์ ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม
นายดารงศักดิ์ นาฏประเสริฐ ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่า งทอง สถาบันบัณ ฑิต
พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

๒๒๙
นายเฉลิมชัย ภิรมย์รั กษ์ ครู ชานาญการพิเ ศษ วิท ยาลัยนาฏศิลปอ่า งทอง สถาบันบัณ ฑิ ต
พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
นายไชยอนันต์ สันติพงษ์ ครูชานาญการพิเ ศษ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่า งทอง สถาบันบัณ ฑิ ต
พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
๔.๔ การแสดงโขนกลางแปลงของวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม
๔.๔.๑ การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด นาคบาศ พระราชนิพนธ์ใ นพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ มีเนื้อเรื่องย่อว่า ทศกัณฐ์เจ้ากรุงลงกา ออกว่าราชการปรึกษาเรื่องการทา
ศึกสงครามกับฝุายพระราม และได้มอบหมายให้อินทรชิตพระโอรสเป็นแม่ทัพในการรบ ฝุา ยกองทัพ
พระรามเมื่อทราบว่าทศกัณฐ์มอบหมายให้อินทรชิตเป็นผู้นาทัพออกมาในครั้ง นี้ จึง สั่ง เตรียมไพร่พล
และชวนพระลักษมณ์ออกไปรับศึก เมื่อทั้งสองฝุายถึงสนามรบ พระรามและอินทรชิต จึง สั่ง ให้พลลิง
และพลยักษ์เข้าต่อสู้กัน ฝุายพลยักษ์สู้ไม่ได้ มโหทร มหาปรรศวาสูร ศุกะ และสารัณ ยักษ์ผู้มีฝีมือของ
ฝุายอินทรชิตเข้าช่วย ไล่ตีพลวานรแตกกระจายไป พิเภษณ์ (พิเภก) เห็นเช่นนั้นจึงสั่งทหารเอกของตน
คืออนิล อนล ประมัติและสัมปัติ เข้ารบ มโหทร มหาปรรศวาสูร ศุกะ และสารัณ สู้ไม่ได้ถอยไปจนถึง
หน้าราชรถของอินทรชิต อินทรชิต ต่อว่า พิเภษณ์ผู้เป็นอาไปเข้า ข้า งกับศัต รูร่วมมือสัง หารญาติวงศ์
พงศายักษ์ พิเภกษ์จึงบอกกับอินทรชิตว่าพระรามคือพระนารายณ์อวตารกลับไปบอกให้ทศกัณ ฐ์ใ ห้
ส่งคืนนางสีดา มิฉะนั้นวงศ์ยักษ์ก็จะถูกสังหารตายหมด อินทรชิต โกรธเข้า ต่อสู้หมายสัง หารพิเภษณ์
สุครีพเข้าห้ามบอกว่าเป็นญาติกันอย่าสู้กันเองเลยปล่อยให้เป็นเรื่องของฝุายทัพวานรแล้วพลฝุา ยยัก ษ์
ต่อสู้กันเถิด อินทรชิตจึงท้าให้ส่งขุนพลลิงที่มีฤทธิ์มา ๔ นาย เพื่อรบกับมโหทร มหาปรรศวาสูร ศุกะ
และสารัณ สุครีพจึงสั่งให้หนุมาน องคต นล นิล เข้า ต่อสู้และปราบยักษ์ทั้ง ๔ ตน บาดเจ็บสาหัส
พ่ายแพ้กลับไปยังลงกา อินทรชิตคิดอุบายสังหารพระรามพระลักษมณ์ สาแดงฤทธิ์เป็นควันเมฆมืด
และขึ้นไปซ่อนในกลีบเมฆบนท้องฟูา ฝุายพระรามจึงแผลงศรอาคเณยาศาสตร์ เกิด เป็นแสงสว่า งไป
ทั่วแต่หาไม่พบอินทรชิต จึงสั่งให้หนุมาน องคต พร้อมด้วย ๑๘ มงกุฎ ๔ นายออกตามหา อินทรชิต
เห็นเป็นโอกาสจึงแผลงศรนาคบาศ กลายเป็นพญานาคเข้ามัดรัดพระรามและพระลักษมณ์สลบแน่นิ่ง
ไป พิเภษณ์โกรธมากร้องตวาดว่าอินทรชิตใช้อุบายลอบกัดไม่สมกับเป็นชายชาตินักรบ เสียชื่อเผ่า พันธุ์
อินทรชิตเกิดความละอายจึงเหาะกลับกรุงลงกา พิเภษณ์และพญาลิงช่วยกันหาสมุนไพรซึ่ง เป็นยามา
ช่วยรักษาไม่เป็นผลสาเร็จ พิเภษณ์ จึงปรึกษากับสุครีพแก้ปัญหาครั้งนี้ ด้วยกันก่อกองไฟบูชาเทวดาให้
ช่วยอัญเชิญพญาสุบรรณ (พญาครุฑ) มาช่วย พญาสุบรรณลงมาช่วยจับนาคออกไปจากพระราม
พระลักษมณ์ทั้ง ๒ พระองค์ ทรงฟื้นจากสลบ ยกทัพกลับพลับพลา
๔.๔.๒ ลักษณะของการแสดง เป็นการแสดง “โขนกลางแปลง” สถานที่ที่ใช้แสดงคือ สนาม
ในพระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อาเภอชะอา จัง หวัด เพชรบุรี วิธีแสดงมี
ลักษณะรูปแบบโขนโรงใน

๒๓๐
๔.๔.๓ พิธีกรรมในการแสดง เริ่มด้วยพิธีบูชาครูก่อนการแสดง ก่อนการแสดง เริ่มแสดง
ขณะการแสดง และหลังจากเสร็จสิ้นการแสดง (ดังกล่าวไว้ในเรื่องของพิธีกรรม) ตามประเพณีที่ปฏิบัติ
มาอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้คณาจารย์ยังพาผู้แสดงไปกราบพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมรูปของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชนิพนธ์บทโขนตอนที่แสดง เพื่อเป็นสิริมงคล
และราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการศิลปะการแสดง “โขน”
๔.๔.๔ ลาดับขั้นตอนในการแสดง โขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด นาคบาศ พระราชนิพนธ์ใ น
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ ๖)
การเปิดเรื่อง
กล่าวถึงทศกัณฐ์ ออกว่าราชการ
ท้องพระโรงพร้อมด้วย อินทรชิตพระโอรส
ขุนประหัสต์ พร้อมด้วยยักษ์เสนามหาอามาตย์
มโหทร มหาประศวาสูร ศุ กะ สารั ณ ปรึ กษา
เรื่องการสงครามกับพระรามหาผู้กล้า หาญที่จ ะ
ออกไปต่อสู้
ภาพที่ ๔.๒๒๙ กล่าวถึงทศกัณฐ์หาผู้ออกรบ
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
ขุนประหัสต์ กราบทูลเสนอให้อินทรชิต
โอรสเป็ นแม่ ทัพ ไปรบครั้ง นี้ และอิน ทรชิต ขอ
อาสาออกรบ

ภาพที่ ๔.๒๓๐ อินทรชิตอาสาออกรบ
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
อินทรชิตยกทัพ ตรวจพลและเคลื่อนพล
ออกสู่สนามรบ

ภาพที่ ๔.๒๓๑ อินทรชิตยกพลสู่สนามรบ
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๓๑
การดาเนินเรื่อง
กล่ า วถึ ง ฝุ า ยพระราม พระลั ก ษมณ์
ประทับอยู่ที่พลับพลาพร้อมพลวานร ได้ยินเสียง
กองทัพโห่ก้องมา

ภาพที่ ๔.๒๓๒ กล่าวถึงฝุายพระรามได้ยินเสียงศึกมา
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
พระรามตรัสถามพิเภษณ์โหรา ว่า ใคร
คุมทัพมาครั้งนี้ภิเกษณ์กราบทูลว่า เป็นอินทรซิต
โอรสของทศกัณ ฐ์ ซึ่ง มีฤทธิ์รอบรู้พระเวทย์และ
ชานาญในการรบ เป็นผู้นาทัพมา

ภาพที่ ๔.๒๓๓ รู้ว่าอินทรชิตยกทัพมา
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
พระรามตรัสสั่งให้สุครีพจัดเตรียมทัพ

ภาพที่ ๔.๒๓๔ สั่งให้สุครีพเตรียมทัพ
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
พระราม พระลักษมณ์ ยกทัพ ตรวจพล
และเคลื่อนพลออกสู่สนามรบ

ภาพที่ ๔.๒๓๕ พระราม พระลักษมณ์ ยกทัพสู่สนามรบ
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๓๒
ถึง สนามรบพระราม อินทรชิต สั่ง พล
วานร พลยักษ์เข้าต่อสู้กัน
ไพร่พลยักษ์สู้ไพร่พลวานรไม่ได้

ภาพที่ ๔.๒๓๖ ทัพพระรามปะทะทัพอินทรชิต
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
สี่มหาอามาตย์ยักษ์ มโหทร มหาปรรศ
วาสูร ศุกะและสารัณ เข้ารุกไล่พลวานรแตก
กระจายไป

ภาพที่ ๔.๒๓๗ สี่อามาตย์ยักษ์ รุกไล่พลวานรแตกกระจาย
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
พิเภษณ์เห็นเหตุการณ์เกิดความโกรธสั่ง
ให้ สี่ ท หารเอกของตน คื อ อนิ ล อนล ประมั ติ
และสัมปัติ เข้ารบกับสี่อามาตย์ยักษ์

ภาพที่ ๔.๒๓๘ พิเภษณ์สั่งสี่ทหารเข้ารบ
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

สี่อามาตย์ยักษ์ของฝุายอินทรชิต สู้ไ ม่ไ ด้
ล่าถ้อยถึงหน้าราชรถของอินทรชิต

ภาพที่ ๔.๒๓๙ สี่อามาตย์ยักษ์สู้ไม่ได้
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๓๓

อินทรชิต โกรธพิ เภษณ์ ต่อ ว่า มารับใช้
พระรามและคิดจะฆ่าพวกยักษ์ที่เป็นฝุาย
เดียวกัน

ภาพที่ ๔.๒๔๐ อินทรชิตต่อว่าพิเภษณ์มารับใช้พระราม
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
พิเภษณ์บอกกับอินทรชิตว่า พระรามคือ
พระนารายณ์อวตารให้ยกทัพกลับไปและบอกให้
ทศกัณฐ์คืนนางสีดาให้กับพระราม.

ภาพที่ ๔.๒๔๑ พิเภษณ์บอกพระรามคือพระนารายณ์
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
อินทรชิต ได้ฟังก็ยิ่งมีความโกรธเข้าสู้รบ
กับพิเภษณ์ผู้เป็นอา

ภาพที่ ๔.๒๔๒ อินทรชิตเข้ารบพิเภษณ์
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
สุครีพเห็นว่าพิเภษณ์และอินทรชิต ต่า ง
รบสู้กัน อยู่นานจึง เข้ า ห้า ม และบอกว่า ทั้ง สอง
เป็นญาติกันไม่ควรต่อสู้กันเอง ปล่อยให้กองทัพ
พลลิงและพลยักษ์ต่อสู้กันเองดีกว่า

ภาพที่ ๔.๒๔๓ สุครีพเข้าห้าม
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๓๔
อินทรชิตจึงบอกให้สุค รีพจัด ขุนพลลิง ที่
มีฤทธิ์เดชมาสู้กับทหารเอกของตน

ภาพที่ ๔.๒๔๔ สุครีพจัดขุนพลลิงสู้กับทหารเอกอินทรชิต
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
สุค รีพจึง สั่ง ให้ หนุมาน องคต นิล นล
เข้าต่อสู้

ภาพที่ ๔.๒๔๕ หนุมาน องคต นิล นล เข้าต่อสู้
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
อินทรชิตสั่งให้มโหทร มหาปรรศ
วาสูร ศุกะและสารัณ เข้าต่อสู้

ภาพที่ ๔.๒๔๖ ให้มโหทร มหาปรรศ วาสูร ศุกะ และสารัณ เข้าต่อสู้
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
สี่พญาวานร และสี่ม หาอามาตย์ ยัก ษ์
เข้าต่อสู้กัน
มโหทร มหาปรรศ วาสูร ศุกะและ
สารัณ สู้ไม่ได้ ได้รับบาดเจ็บสาหัส พลยักษ์
ประคองกลับกรุงลงกา
ภาพที่ ๔.๒๔๗ ฝุายยักษ์สู้ไม่ได้พากันกลับกรุงลงกา
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๓๕
เหลืออินทรชิตเพียงผู้เดียว เห็นว่าจะรบ
ซึ่งหน้า คงสู้ไ ม่ไ ด้ จึง คิด อุบายแปลงเป็นเมฆด า
คลุ้มไปทั่ว และเหาะไปซ่อนตัวบนกลีบเมฆ

ภาพที่ ๔.๒๔๘ เหลืออินทรชิตผู้เดียวแฝงตัวไม่ให้ศัตรูเห็น
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
พระรามเห็นสนามรบมืด คลุ้มไปทั่ว จึง
แผลงศรอาคเณยาศาสตร์ เกิด เป็นแสงสว่า งไป
ทั่วสนามรบ แต่ไม่พบอินทรชิต จึงตรัสสั่งให้
หนุมาน องคต และสี่ในสิบแปดมงกุฎออกค้นหา
ภาพที่ ๔.๒๔๙ ทัพพระรามหาอินทรชิตไม่พบ
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
อินทรชิตสบโอกาสจึงแผลงศรนาคบาศ
ลงมา

ภาพที่ ๔.๒๕๐ อินทรชิตแผลงศรนาคบาศ
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
ศรนาคบาศกลายเป็นพญานาคสองตัว
เข้ามัดรัดองค์พระราม พระลักษมณ์ สลบ
แน่นิ่งไป

ภาพที่ ๔.๒๕๑ เป็นพญานาคสองตัวรัดองค์พระราม พระลักษมณ์สลบ
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๓๖
พิเภษณ์รู้ว่าเป็นอินทรชิตจึงร้องตวาดว่า
อินทรชิตใช้อุบายรอบกัด ไม่สมศักดิ์ศรีของ
นักรบ น่าอับอาย เสื่อมเสียเผ่าพงศ์วงศ์ยักษ์

ภาพที่ ๔.๒๕๒ พิเภษณ์ต่อว่าอินทรชิตที่ใช้อุบาย
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
อินทรชิต เกิด ความละอายจึ ง เหาะหนี
กลับกรุงลงกา

ภาพที่ ๔.๒๕๓ อินทรชิตเหาะหนีกลับกรุงลงกา
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
หนุมาน องคต และสี่พญาวานร กลับมา
พบพระรามพระลักษมณ์สลบแน่นิ่ง ก็ต กใจ หนุ
มานแผลงฤทธิ์เข้า ฉุด พญานาคออกจากทั้ง สอง
พระองค์ ก็ไ ม่สามารถทาได้ พวกวานรพากั น
ร่าไห้
ภาพที่ ๔.๒๕๔ พญาวานรพยายามแก้ไขไม่สาเร็จ
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
พิเภษณ์กล่าวกับพลวานรว่าทั้งสอง
พระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนม์ เพียงแต่สลบไปด้วย
ฤทธิ์ของพญานาค พิเภษณ์ได้ชวนพญาวานรเข้า
ปุา หาสรรพยามารักษาแผล แต่พญานาคก็ยังมัด
แน่นอยู่ไม่สามารถจะแก้ไขได้

ภาพที่ ๔.๒๕๕ พิเภษณ์แก้ปัญหาไม่สาเร็จ
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๓๗
สุครีพเห็นพิเภษณ์ร้องไห้ ก็แข็ง ใจระงับ
ความเศร้าโศกกล่า วกับพิเภษณ์ว่า พระรามไม่มี
ทางจะสิ้นพระชมน์ เพราะพระองค์อวตารมาเพื่อ
ปราบวงศาของทศกัณฐ์
ภาพที่ ๔.๒๕๖ สุครีพออกความเห็น พระรามไม่ตายเพราะเป็นองค์อวตาร
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
พิเภษณ์ได้สติจึงกล่าวกับสุค รีพว่า สิ่ง ที่
จะสามารถช่วยแก้ไขเหตุการณ์นี้ได้ คือพญาครุฑ
ที่จะมาจับยุดฉุดนาคไป

ภาพที่ ๔.๒๕๗ พิเภษณ์เห็นว่าผู้ช่วยได้คือพญาครุฑ
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
สุครีพได้ฟังเห็นชอบด้วย จึงเกณฑ์
ไพร่พลสุมไฟบูชาเทวดา ให้ช่วยอัญเชิญ
พญาครุฑมาช่วย

ภาพที่ ๔.๒๕๘ สุครีพและพิเภษณ์ สุมไฟบูชาเทวดา
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
สุครีพ หนุมาน และพิเภษณ์ ช่วยกันตั้ง
พลัง จิต สัญ เสริญ เทวาทุกราศี เพื่อช่วยอัญ เชิญ
พญาครุฑ

ภาพที่ ๔.๒๕๙ สุครีพ พิเภษณ์ หนุมาน รวมพลังจิตเชิญพญาครุฑ
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๓๘

พญาครุฑได้ลงมาช่วย

ภาพที่ ๔.๒๖๐ พญาครุฑลงมาช่วย
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
จับนาคออกจากองค์พระราม
พระลักษมณ์

ภาพที่ ๔.๒๖๑ ฉุดจับนาคออกจากพระราม พระลักษมณ์
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
การปิดเรื่อง
พระราม พระลักษมณ์ ฟื้นจากสลบ สั่ง
ไพร่พลเคลื่อนทัพกลับพลับพลา

ภาพที่ ๔.๒๖๒ พระราม พระลักษมณ์ เคลื่อนทัพกลับพลับพลา
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
๔.๔.๕ ดนตรีและเพลงประกอบการแสดง
ดนตรี ใช้วงดนตรีปี่ พาทย์ เครื่อ งคู่ ประกอบด้วย ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ปี่ ฆ้องวงใหญ่
ฆ้องวงเล็ก ตะโพน กลองทัด กลองแขก กรับ ฉิ่ง

๒๓๙

ภาพที่ ๔.๒๖๓ วงปี่พาทย์วงใหญ่
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
เพลงหน้า พาทย์ ได้ แ ก่ เพลงวา เพลงเสมอ เพลงกราวใน เพลงเชิด เพลงปฐม ๒ชั้ น
เพลงกราวนอก เพลงเชิดกลอง เพลงรัว เพลงเชิดฉิ่ง เพลงโอด เพลงปี่กลอง เพลงแผละ
เพลงขับร้ อง ได้แ ก่ เพลงช้า ปี่ เพลงขอมใหญ่ เพลงรื้ อร่ า ย เพลงแขกไทร เพลงร่ า ย
เพลงสุดใจชั้นเดียว เพลงสมิงทองมอญ เพลงนาคราช เพลงเบ้าหลุดชั้นเดียว เพลงเชิดฉิ่ง เพลงจระเข้
ขวางคลอง
นอกจากนี้ยังดาเนินเรื่องด้วยการพากย์บรรยาย พากย์เจรจา และพากย์รถ
๔.๔.๖ เรื่องที่ใช้แสดง เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด นาคบาศ
๔.๔.๗ ผู้แสดง อาจารย์และนั กศึกษา จากวิทยาลัย นาฏศิลป สถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิ ล ป์
กระทรวงวัฒนธรรม
๔.๔.๘ เครื่องแต่ง กาย แต่ง กายยืน เครื่อ ง พระ ยั กษ์ ลิ ง ตั วตลก (และช่ว ยจัด อุ ปกรณ์
การแสดง)
ตัวอย่าง

ภาพที่ ๔.๒๖๔ การแต่งกายตัวพระ “พระราม” ภาพที่ ๔.๒๖๕ การแต่งกายตัวพระ “พระลักษมณ์”
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๔๐

ภาพที่ ๔.๒๖๖ การแต่งกายตัวยักษ์ “ทศกัณฐ์”
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๖๘ การแต่งกายตัวยักษ์ “พิเภษณ์”
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๖๗ การแต่งกายตัวยักษ์ “อินทรชิต”
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๖๙ การแต่งกายตัวยักษ์ “สี่อามาตย์ยักษ์”
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๗๐ การแต่งกายตัวลิง “สุครีพ” ภาพที่ ๔.๒๗๑ การแต่งกายตัวลิง “หนุมาน”
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๔๑

ภาพที่ ๔.๒๗๒ การแต่งกายตัวลิง “สิบแปดมงกุฎ”ภาพที่ ๔.๒๗๓ การแต่งกายตัวครุฑ “พญาสุบรรณ”
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๔.๔.๙ กระบวนท่ารา เป็นการใช้ท่า ราตามเพลงหน้า พาทย์ การใช้ท่า ราตามบทร้องและ
การใช้ท่าราตามบทพากย์
ตัวอย่าง ราหน้าพาทย์

ภาพที่ ๔.๒๗๔ ราหน้าพาทย์เสมอมาร
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๗๕ ราเพลงหน้าพาทย์เพลงกราวใน ในการราตรวจพลทัพอินทรชิต
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๔๒

ภาพที่ ๔.๒๗๖ ราเพลงหน้าพาทย์เพลงกราวนอก ในการราตรวจพลทัพพระราม
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๗๗ ราเพลงหน้าพาทย์เพลงแผละ ตอนพญาครุฑออก
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
ตัวอย่าง การราใช้บท

ภาพที่ ๔.๒๗๘ ราใช้บทในเพลงร้องช้าปี่ กล่าวถึงทศกัณฐ์ตอนเปิดเรื่อง
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๔๓

ภาพที่ ๔.๒๗๙ ราใช้บทในเพลงแขกไทร กล่าวถึงพระราม พระลักษมณ์
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๘๐ ราใช้บทตามบทพากย์รถ ตอนชมทัพของอินทรชิต
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๘๑ ราใช้บทตามบทพากย์รถ ตอนชมทัพพระราม พระลักษมณ์
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๔๔

ภาพที่ ๔.๒๘๒ ราใช้บทตามบทพากย์เจรจา ตอนสุครีพและพิเภษณ์ปรึกษาหาผู้มาช่วยพระราม
พระลักษมณ์ ที่ถูกพญานาครัดองค์สลบไป
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
๔.๔.๑๐ ฉาก เป็นโขนกลางแปลง ฉากจึง เป็นฉากสมมติต ามเหตุการณ์ที่กล่า วในท้องเรื่อง
เช่น

ภาพที่ ๔.๒๘๓ ฉากท้องพระโรงกรุงลงกา ภาพที่ ๔.๒๘๔ ฉากพลับพลาพระราม
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๘๕ ฉากสนามรบ
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๔๕

ภาพที่ ๔.๒๘๖ ฉากอินทรชิตแฝงตัวเข้ากลีบเมฆ ภาพที่ ๔.๒๘๗ ฉากแผลงศรนาคบาศ
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๘๘ ฉากสุครีพและพิเภษณ์บูชาเทวดา
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๘๙ ฉากพญาครุฑบินมาจากท้องฟูา
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๔.๔.๑๑ อุปกรณ์การแสดง หรือเครื่องโรงที่ใช้ในการแสดงโขนตอนนี้ ได้แก่
เตียง

ภาพที่ ๔.๒๙๐ ท้องพระโรง
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๙๑ พลับพลาพระราม
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๔๖
พาหนะที่ใช้ในการรบ

ภาพที่ ๔.๒๙๒ ราชรถฝุายพระราม ภาพที่ ๔.๒๙๓ ราชรถฝุายอินทรชิต
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๙๔ พญานาค
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๔.๒๙๕ ฟืนหรือกิ่งไม้ที่ใช้ในพิธีบูชาเทวดา
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
อุปกรณ์ ต่างๆ ที่ต้ องใช้ต ามบทบาท เช่น คั นศร ลู กศร อาวุ ธประจ ากายของ
ตัวละครต่างๆ กองฟืน ตัวพญานาคปลอม

๒๔๗
ผู้ให้ข้อมูล
นางนพวรรณ รุจิภักดิ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม
ดร.ธีรภัทร์ ทองนิ่ม ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม
ดร.จุลชาติ อรัณ ยะนาค ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม

๒๔๘

บทที่ ๕
ปัจจัยคุกคามในการแสดงโขน
๕.๑ สถานภาพของ “โขน”
ศิ ล ปะการแสดงโขนของไทยได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ สื บ สายโ ยงใยจากสถาบั น
พระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีบางช่วงของเวลาที่โขน ต้องศูนย์หายไปด้วยภาวะสงคราม
เศรษฐกิจของบ้านเมืองช่วงสงครามโลกครั้ง ที่ ๒ พระมหากษัต ริย์แต่ละรัชสมัยทรงพยายามรื้อฟื้น
สืบทอดและอนุรักษ์แบบแผนของการแสดงโขน มีการพัฒนาการในเรื่องของการสืบทอดที่เข้า ระบบ
ของการศึกษา ในเรื่องของศิลปะการแสดง พัฒนาเครื่องแต่ง กาย พัฒนาเรื่องอุปกรณ์การแสดง
และฉากประกอบการแสดงให้ดูสวยงาม การดาเนินเรื่องให้ดูสนุกสนานแต่ไ ม่ทิ้ง ขนบแบบแผนที่มีมา
แต่โบราณ
ลักษณะของการแสดงโขน ที่พบในปัจจุบัน ได้แก่ โขนกลางแปลง โขนโรงนอก โขนหน้า จอ
โขนโรงใน และโขนฉาก ลั กษณะของการแสดงจะมี ลัก ษณะในรูป แบบของการผสมผสาน เช่ น
โขนโรงนอกที่แสดง ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงซึ่งมีเฉพาะการพากย์ - และพากย์เจรจา มีฉาก
ประกอบการแสดงตามท้องเรื่อง โขนกลางแปลง โขนหน้า จอ จะด าเนินการแสดงแบบโขนโรงใน
โขนโรงในมีฉากประกอบการแสดงตามท้องเรื่องหรือ เรียกโขนฉากไปในตัว ผู้แสดงมีทั้ง ศิลปินของ
ส านั ก การสั ง คี ต กรมศิ ล ปากร ครู อาจารย์ นั ก ศึ ก ษาจากวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป ๑๒ แห่ ง ใน
การควบคุมดูแลของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และกลุ่มผู้สนใจรักการแสดงโขน
จากสถาบันการศึกษา ต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยประสานมิตร โรงเรียนอานวยวิทย์ ศูนย์ศิลปะการแสดง
สถาบันคึกฤทธิ์ ฯลฯ เป็นต้น
ผู้ที่มีหน้าที่หลักในการสืบทอดการแสดงโขนในปัจ จุบัน คือ สานักการสัง คีต กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม และวิทยาลัย นาฏศิลปทั้ ง ๑๒ แห่ ง ซึ่ ง อยู่ ใ นความดู แลของสถาบัน บัณ ฑิ ต
พั ฒ นศิ ล ป์ กระทรวงวั ฒ นธรรม และยั ง มี โ ขนพระราชทานของสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ถึงแม้จะเป็นโขนส่วนพระองค์ก็จัดการแสดง
เต็มรูป แบบของ โขนหลวง เน้น ความงดงามในด้า นการแสดง เน้น ฝีมื อทางการช่า งในเรื่ องของ
เครื่องแต่งกาย แต่งหน้า ฉากที่วิจิตรพิสดารเพิ่มเทคนิคสมัยใหม่เข้าผสมผสาน การแสดงโขนชักรอก
เสริมให้ฉากดูสมจริงตามท้องเรื่อง ผู้แสดงก็คัดเลือกมาจากนักศึกษา นักเรียนที่มีความรักในการแสดง
โขนจากสถาบันการศึก ษาต่า ง ๆ โดยเฉพาะมาจากวิท ยาลัย นาฏศิล ปทั้ ง ๑๒ แห่ ง ทั่ วประเทศ
เป็นส่วนใหญ่ ได้รับความร่วมมือในการควบคุมดูแลและการฝึกซ้อมจากศิลปินแห่ง ชาติ ศิลปินจาก
สานักการสังคีต ครู อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
โอกาสที่ มีการแสดงโขน แต่เดิม โขนเป็ นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัต ริย์ก ารแสดง
จัด เป็ น ลัก ษณะของการเฉลิ มสมโภช เป็น มหกรรมบูช าของพระมหากษั ต ริ ย์ ปั จ จุ บั นโขนได้ มี

๒๔๙
การจัดการแสดงทั้งที่เป็นงานหลวงของพระมหากษัตริย์และยัง จั ด การแสดงเพื่อประชาชน ได้รับชม
การแสดงโดยทั่วไป ซึ่งถือว่าศิลปะการแสดงโขนเป็นสมบัติส่วนรวมของแผ่นดิน การแสดงโขน ถือว่า
เป็ น สวั ส ดิม งคลควรแก่ งานการฉลองสมโภช ที่แ สดงถึ ง ความยิ่ ง ใหญ่ ใ นการจั ด งานแต่ ละครั้ ง
โขนสามารถจัดแสดงได้ทุกโอกาสทั้งงานที่เป็นมงคลและอวมงคล
๕.๒ ปัจจัยคุกคามการแสดง “โขน”
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลถึงปัจจัยคุกคามการแสดงโขน โดยการสัมภาษณ์
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจในการแสดงโขน อาทิเช่น

ภาพที่ ๕.๑ นายประเมษฐ์ บุณยชัย
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
นายประเมษฐ์ บุณยชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ( ๒๕๕๗,
กันยายน ๘) ได้ใ ห้ข้อคิด เกี่ยวกับปัจ จัยที่คุกคามของ “โขน” ว่า สิ่ง ที่เป็นภาวะวิกฤตและปัจ จัย
คุกคามนั้น ปัจจัยอันแรกคือ ปัจจัยงบประมาณในการสร้างโขน และการแสดงโขนถ้า คิด เป็นค่า จ้า ง
การแสดงแต่ละครั้งสูงมาก การสืบทอดอนุรักษ์ ใช้เวลานาน (การฝึกหัด แต่ละรุ่นจนเกิด ความ
ชานาญใช้เวลามาก) การรองรับเข้า สู่อาชีพ รองรับไม่ไ ด้หมด งบประมาณมหาศาลในการทางาน
ในทางราชการจะมีปัญหาในการสร้างโขนหรือการจัดการแสดงโขนแต่ละครั้ ง

ภาพที่ ๕.๒ ดร.สมชาย ฟูอนราดี
ที่มา: สมชาย ฟูอนราดี, ๒๕๕๗.

๒๕๐
ดร. สมชาย ฟูอนราดี ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุ รี สถาบันบั ณ ฑิต พัฒนศิล ป์
( ๒๕๕๗, ตุลาคม ๓๐) ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับปัจจัยคุกคาม “โขน” ว่า ศิลปวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามา
มีปัญหาเยาวชนให้ความสนใจน้อย หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ธารงรักษาเรื่องโขนยังมีน้อย นโยบาย
ภาครัฐให้ความสาคัญน้อยเกินไป

ภาพที่ ๕.๓ ดร.ธีรภัทร์ ทองนิ่ม
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
ดร.ธีรภัทร์ ทองนิ่ม ครูชานาญพิเศษวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม (๒๕๕๗, กันยายน ๑๘) ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับปัจจัยคุกคาม ”โขน” ว่า
ไม่ค่อยมีใครว่าจ้างโขนไปแสดง เพราะมีราคาแพง จึงหาเจ้าภาพที่จะมาจัดจ้างการแสดงโขน
น้อยมาก ทาให้การแสดงโขนน้อยลง และค่านิยมในการดูโขน ต้องเป็นโขนกรมศิลป์ ต้องมีตรากรมศิลป์
เพราะผู้ชมโขนไม่เข้าใจว่าผู้ที่จะมาเล่นโขนได้นั้นต้องจบการแสดงโขนมาจากกรมศิลปากรทั้งนั้น

ภาพที่ ๕.๔ ดร.จุลชาติ อรัณยะนาค
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
ดร.จุลชาติ อรัณยะนาค ครูชานาญพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้า นนาฏศิลป์โขน “ยักษ์” วิทยาลัย
นาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม (๒๕๕๗, กันยายน ๑๘) ได้ใ ห้ข้อคิด เกี่ยวกับ
การคุ กคาม “โขน” ว่า ประชาชนไม่ค่ อยว่ า จ้า งไปแสดง เพราะมีราคาแพง งบประมาณของรั ฐ
ไม่ค่อยเอื้อ ให้ความสนับสนุนของการแสดงโขน สื่อต่างๆ ไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าที่ควร

๒๕๑

ภาพที่ ๕.๕ ดร.อนุชา ทีรคานนท์
ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ๒๕๕๗.
ดร.อนุชา ที รคานนท์ ( ๒๕๕๗, ตุลาคม ๑๗) อาจารย์ประจ าคณะวารสารศาสตร์ และ
สื่อมวลชน ผู้อานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้ช่วยผู้อานวยการผลิต
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ใ ห้ ข้อคิด เกี่ยวกับ ปัจ จัย
คุกคาม “โขน” ว่า ปัจจัยคุกคาม เนื่องจากวิถีชีวิตของคนเรามีการเปลี่ยนแปลง ทุกคนต่า งแสวงหา
ความรู้ทางด้านอื่น เพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว ทุกคนต่างดิ้นรนเพื่อตนเอง การแสดงโขนกับการแสดง
อื่น ปัจจุบันผู้ชมจะดูการแสดงโขนน้อยลง การว่าจ้างโขนก็น้อยลง เพราะการว่าจ้างมีราคาแพง

ภาพที่ ๕.๖ นางฉวีวรรณ ควรแสวง
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
นางฉวีวรรณ ควรแสวง (๒๕๕๗, กันยายน ๒๐) ผู้จัดการโรงเรียนอานวยวิทย์ และ ประธาน
คณะกรรมการกองทุนพระพุทธเลิศ หล้า นภาลัย อาเภอ พระประแดง จัง หวัด สมุทรปราการ ได้ใ ห้
ข้อคิดเกี่ยวกับปัจจัยคุกคาม “โขน” ว่า ในปัจจุบันโขนมีการแสดงน้อยลงเพราะมีสื่อบันเทิง หลายๆ
อย่างที่เข้าถึงได้ง่าย ทาให้โขนซึ่งหาดูได้ยากนับวันก็จะหมดไป

๒๕๒

ภาพที่ ๕.๗ พระครูปัญญาประสิทธิคุณ
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
พระครูปัญญาประสิทธิคุณ (๒๕๕๗, มีนาคม ๓) รองเจ้า อาวาสวัด อัมพวัน อาเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรีได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการคุกคาม “โขน” ว่าสิ่งที่เป็นภาวะวิกฤตและปัจจัยคุกคามนั้น คือ
งบประมาณ การว่าจ้างต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง

ภาพที่ ๕.๘ พระครูนิภาส กิจจาทร
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
พระครูนิภาส กิจจาทร ( ๒๕๕๗, มีนาคม ๒๔) เจ้าอาวาสวัดหนองหญ้านาง ต าบลหนองไผ่แบน
จังหวัดอุทัยธานี ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการคุกคาม “โขน” ว่า บางคนไม่เคยดูโขน บางคนไม่ชอบโขนเพราะ
การแสดงช้าใช้เวลาดูนานและการว่าจ้างในการแสดง ราคาแพงมาก ไม่มีงบประมาณพอในการว่าจ้าง

ภาพที่ ๕.๙ พระครูปลัดศิริ สุวณฺณร์สี
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

๒๕๓
พระครูปลัดศิริ สุวณฺณร์สี (๒๕๕๗, พฤษภาคม ๑๕) รักษาการเจ้าอาวาสวัดทรงเสวย จังหวัด
ชัยนาท ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการคุกคาม “โขน” ว่าเป็นเพราะบางคนไม่มีโอกาสได้ชมโขน ไม่เข้า ใจถึง
รูปแบบการแสดง ทางวัดจึงพยายามหาโขนมาแสดงในงานที่ทางวัดจัดไหว้ครู นาฏศิลป์ด นตรี และใน
วันสาคัญทางศาสนา

ภาพที่ ๕.๑๐ นายจตุพร รัตนะวราหะ
ที่มา: จตุพร รัตนะวราหะ, ๒๕๕๗.
นายจตุพ ร รัต นะวราหะ (๒๕๕๗, มิ ถุน ายน ๓) ศิล ปิน แห่ ง ชาติ สาขาศิ ลปะการแสดง
(นาฏศิลป์ – โขน) ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สานักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ใ ห้
ข้อคิดเกี่ยวกับการคุกคาม “โขน” ว่า การสืบทอดการแสดงต้องยึดรูปแบบให้มั่นมิฉะนั้นมันจะหมด
ไปในตัวของมันเอง การเผยแพร่ ไม่เข้าใจแต่ทาเหมือนว่าเข้าใจนาการแสดงโขนหรือสิ่ง ที่เกี่ยวกับโขน
ไปนาเสนอในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น เอกลักษณ์ของเครื่องแต่ง กาย กระบวนท่า ราที่เป็นขนบสาคัญ
นาไปดัดแปลงดูแล้วไม่ใช่โขน ทาให้ผู้ชมหรือผู้เสพโดยเฉพาะชาวต่างชาติจะรับเรื่องที่ผิดๆ ไป

ภาพที่ ๕.๑๑ นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว (๒๕๕๗, กรกฎาคม ๕) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์
โขน (ลิ ง ) ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ข้ า ราบานาญกรมศิ ล ปากรกระทรวงวั ฒนธรรม ได้ ใ ห้ข้ อคิ ด เกี่ ยวกั บ
การคุกคาม “โขน” ว่า ถ้าหมายถึงการแสดงที่มาจากต่า งประเทศไม่น่า จะทาให้การแสดงโขนนิยม
ลดลง เพราะรูปแบบการเล่นมันคนละแบบไม่ใช่วัฒนธรรมของไทย

๒๕๔

ภาพที่ ๕.๑๒ นางนพวรรณ รุจิภักดิ์
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.
นางนพวรรณ รุจิภักดิ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบัน บัณ ฑิต พัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม ( ๒๕๕๘, มีนาคม ๑๖) ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการคุกคาม “โขน” ว่าปัจจัยคุกคามที่จ ะทาให้
โขนลดน้อยลง หรือเสื่อมลงไปไม่น่าจะมี เพราะมีสถาบันรองรับ มีหน่วยงานรองรับ และปัจ จุบันนี้
ยังมีโขนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ประชาชนได้ชม จึง ไม่น่า จะมีการวิกฤต
นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิ กลุ่มผู้สนใจจัดการแสดงโขนอยู่หลายแห่ง

ภาพที่ ๕.๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์ ไม้เจริญ
ที่มา: ประจักร์ ไม้เจริญ, ๒๕๕๗.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์ ไม้เจริญ (๒๕๕๗, มิถุนายน ๓) รองคณบดีฝุา ยวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ประธานสาขา นาฏศิลป์และ
การละคร ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการคุกคาม “โขน” ว่า ในปัจจุบันการแสดงโขนซบเซาลงไปมากเป็นผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม การเมือง วิทยาการและเทคโนโลยี
ตลอดจนความรู้จ ากตะวันตกที่แพร่กระจายเข้า มาสู่สัง คมไทยอย่า งรวดเร็ว เพราะมีสื่อต่า งๆ ให้
ความร่วมมือในการเผยแพร่ ประชาชนขาดความนิยมการแสดงโขนอันมีสาเหตุมาจากการแสดงโขน
แบบเดิม ๆ ไม่ส นุ ก ด าเนิ น เรื่ อ งช้า หน่ วยงานราชการไม่ ใ ห้ค วามส าคั ญ ร่ว มมื อในการอนุ รั ก ษ์
การแสดงโขน ไม่ว่าจ้างโขนไปแสดงเพราะมีราคาสูง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่ร่วมรวม
องค์ความรู้เรื่องการแสดงโขนให้เป็นรูปธรรม

๒๕๕

ภาพที่ ๕.๑๔ ดร.ไพโรจน์ ทองคาสุก
ที่มา: ไพโรจน์ ทองคาสุก, ๒๕๕๗.
ดร.ไพโรจน์ ทองคาสุ ก นั กวิช าการ ส านัก การสั ง คีต กรมศิล ปากร กระทรวงวัฒนธรรม
(๒๕๕๗, มิถุนายน ๓) ได้ใ ห้ข้อคิด เกี่ยวกับ การคุกคาม “โขน” ว่า การไม่รู้ ไม่เข้า ใจ ไม่ศึกษาของ
เยาวชนเป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อการแสดงโขน ปัจ จัยคุกคามในการแสดงโขน ได้แก่ ค่า ใช้จ่า ยใน
การแสดงโขนสูง ประชาชนที่มีความพร้อมในการจัดจ้างในการแสดงโขนมีน้อย เยาวชนไม่เข้า ใจ ไม่รู้
ไม่ศึกษา ทาให้ไม่สนใจในการแสดงโขน ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ ความเข้าใจในสายงานจึงไม่ใ ห้
การสนับสนุนเท่าที่ควร มีสื่อบันเทิงหลากหลายที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าจึงทาให้เยาวชนไม่สนใจใน
การแสดงโขนเท่าที่ควร เป็นปัจจัยสาคัญ ต่อการสืบทอด การอนุรักษ์ และการฝึกหัดโขน

ภาพที่ ๕.๑๕ ผู้เข้าสัมมนาเรื่อง “โขน”
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

ภาพที่ ๕.๑๖ ผู้เข้าสัมมนาเรื่อง “โขน”
ที่มา: อมรา กล่าเจริญ, ๒๕๕๗.

จากแบบสอบถามผู้ เ ข้ า สั ม มนาได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า “โขน” ซึ่ ง เป็ น มรดกภู มิ ปั ญ ญา
ทางวัฒนธรรม เสี่ยงต่อการศูนย์หาย ร้อยละ ๖๐.๗๓ และไม่น่าจะสูญหาย ๓๙.๒๗
สภาพปัจจุบันการแสดง “โขน” ยังดารงอยู่ได้เพราะ ยังมีการสืบทอดในเรื่องของการแสดง
และการศึกษาทางด้านวิชาการ มีหน่วยงานของรัฐ บาลรับผิด ชอบ และยัง ได้รับการสนับสนุนจาก
สถาบันพระมหากษัตริย์ มีหน่วยงานเอกชน ชมรมต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ในการสืบทอด
แบบแผนของการแสดง “โขน” มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเพื่อให้การแสดงมีค วามน่า สนใจ
มากขึ้น แต่คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า บริบทรอบสังคมไทยได้รับอารยธรรมของต่า งประเทศเข้า มามี
บทบาทในเรื่องของการบันเทิง ดังนั้น ความสนใจในเรื่อง “โขน” มีเฉพาะกลุ่ม

๒๕๖

บทที่ ๖
ข้อเสนอให้โขนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
จากการลงพื้ นที่เ พื่อ เก็บ ข้อมู ลมรดกภูมิปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมเรื่อง “โขน” (โขนหลวง)
คณะผู้วิจัย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแสดงโขนจึง สมควรเสนอให้โขน เป็นมรดกภูมิปัญ ญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ ดังนี้
๖.๑ เหตุผล
๖.๑.๑ โขนเป็นมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่ได้สร้างสรรค์และสืบทอดมาตั้ง แต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน
๖.๑.๒ ในแง่ของประวัติศาสตร์และข้ออ้างอิงที่แขวงอยู่ในวรรณกรรม โขนมีประวัติศ าสตร์
และการสืบทอดต่ อๆ กันมา ตั้งแต่สมัยสุโขทัย กรุง ศรีอยุธยา กรุง ธนบุรี จนถึง กรุง รัต นโกสินทร์
สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน (ตามหลักฐานเอกสารตาราและงานวิจัยที่กล่าวไว้แล้วในบทที่ ๑ และบทที่ ๒)
๖.๑.๓ โขนมีคุณค่าของสังคมไทยในทางจิตวิทยา
๖.๑.๔ รูปแบบมีเอกลักษณ์และแบบแผนเฉพาะตัว และถือเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย
๖.๑.๕ การฝึกหัดโขน เป็นศิลปะของราชสานักมีมาแต่โบราณ ได้สืบทอดต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน และมาสู่สถาบันการศึกษาที่เป็นแบบแผน
๖.๑.๖ โขน เป็นการแสดงที่ให้คุณค่าทางจิตใจ และยังแฝงข้อคิด ข้อสนใจออกมาในรูปของ
การแสดง ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่สืบกันมา
๖.๑.๗ พิธีกรรมในโขน สอนให้ผู้ปฏิบัติ มีความกตัญญูรู้คุณ ต่อครูบาอาจารย์ บิด า มารดา
และเคารพในเรื่องของความอาวุโส
๖.๑.๘ การแสดงโขน เป็นสวั สดิมงคลควรแก่ ง านการฉลองสมโภช โขนจึง เป็ นศิลปะที่
แสดงออกถึงสัญลักษณ์ ส่วนหนึ่งแห่งความเป็นไทยของไทย
๖.๑.๙ ศิลปะของการแสดงโขน เป็นสัญลักษณ์สาคัญประการหนึ่งของชาติและถือเป็นสมบัติ
ส่วนรวม อันมีค่ายิ่งของประชาชน
๖.๒ แนวทางการส่งเสริมให้การแสดงโขนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
๖.๒.๑ โขนเป็นศิลปะชั้นสูง ทั้ง ในด้า นการแสดง การดนตรี ศิลปะทางการช่า งฝีมื อ จึง มี
ค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณสูง ภาครัฐควรให้ความสนใจ เร่งรัดจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ เพื่อให้
ศิลปะการแสดงแขนงนี้ ดารงอยู่ได้สืบไป
๖.๒.๒ ภาครัฐควรมีนโยบาย ที่ต้องปฏิบัติและผลักดันหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการที่
จะดารงรักษาศิลปะของการแสดงโขนอย่างต่อเนื่อง

๒๕๗
๖.๒.๓ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ต้องมีนโยบายส่ง เสริมการแสดงโขน
อย่า งจริงจัง จัด หางบประมาณสนับสนุนทั้ ง ในเรื่องของการแสดง ทั้ง ในเรื่องของงานการแสดง
ทางวิชาการ และการวิจัย เกี่ยวกับเรื่อง “โขน” เพื่อนาผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการอนุรักษ์
พัฒนาส่งเสริม เผยแพร่ และใช้เป็นสื่อยุทธปัจจัยสาคัญในการรณรงค์ปลูกฝั่ง ส่ง เสริมความรู้ เจตคติ
ตลอดจนค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่ประชาชน และเยาวชน
๖.๒.๔ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ต้องเป็นหลักในการสร้า งเครือข่า ย
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา มูลนิธิ และโขนที่เกิดมีในชุมชนต่างๆเพื่อให้เห็นการคงอยู่
การอนุรักษ์ การสืบทอด การพัฒนาการของโขนอย่างต่อเนื่อง
๖.๒.๕ ภาครั ฐ และหน่ว ยงานที่รับ ผิด ชอบให้ การสนับสนุน และถื อเป็ นนโยบายสาคั ญ
ระดับชาติ ในเรื่องของการอนุรักษ์ และส่งเสริมให้การแสดง “โขน” ให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของไทย
๖.๒.๖ ผู้มีโอกาสนาเสนอข้อมูลควรเสนอรากเหง้าในเรื่องโขน ต้องทาให้ชัด เจน ทั้ง ในเรื่อง
วิชาการ ตัวบุคคล คือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโขนที่ยังมีชีวิตอยู่ นามาเป็นตัวตั้งในการนาเสนอ
๖.๒.๗ ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีนโยบายให้หน่วยงานราชการ และเอกชน
สนับสนุนโดยจัดให้มีรายการโทรทัศน์ช่องใดช่องหนึ่งให้เป็นช่องศิลปวัฒนธรรมโดยตรง เพื่อนาเสนอ
ผลงานการแสดงโขน (รวมทั้ งการแสดงอื่น ๆ) ให้ค วามรู้แ ก่ผู้ดู พร้ อมการสาธิต ขั้นตอนที่ส าคั ญ
อันเป็นอัต ลักษณ์ของการแสดงโขน เพราะสื่อทางโทรทัศ น์ใ นปัจ จุบันมี การพัฒนาไปทั่วประเทศ
ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง และประเทศต่างๆ ทั่วโลก

๒๕๘

บทที่ ๗
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
รายงานการวิจัยเรื่อง “โขน” ฉบับนี้มีวัต ถุประสงค์ เพื่อปกปูองคุ้มครองมรดกภูมิปัญ ญา
ทางวัฒนธรรม โดยรวบรวมและจัด เก็บข้อมูลศิลปะการแสดง “โขน” ซึ่ง ชุมชนมีส่วนร่วม อันเป็น
การกระตุ้นจิตสํานึกให้เกิดการสงวนรักษามรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒนธรรมให้เป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิต
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะการแสดงโขน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จัดทําคลังข้อมูลมรดก
ภูมิปัญญาในขอบเขตประเทศไทย เพื่อนําไปสู่การเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของชาติและนําเสนอยูเนสโกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเมื่อประเทศไทยเข้า
เป็นภาคี Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage ในอนาคต
โดยดําเนินการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานเชิง ประวัติศ าสตร์
และข้ อ มูล ปฐมภู มิใ นการลงพื้ นที่ ประสานงานกับ ชุม ชน หน่ว ยงาน สถาบั นการศึ ก ษา ได้ แ ก่
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม สํานักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณ ฑิต
พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ กระทรวงวั ฒ นธรรม ศู น ย์ ศิ ล ปะการแสดงสถาบั น คึ ก ฤทธิ์ มู ลนิ ธิ
พระราชนิเวศน์ มฤคทายวั น มูลนิ ธิศิ ลปาชี พในสมเด็ จพระนางเจ้ า สิริ กิติ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โรงเรียนอํานวยวิทย์ สมุทรปราการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการแสดงโขนที่
โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง การแสดงโขนหน้า จอของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่า งทอง การแสดง
โขนหน้าจอที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี และแสดงโขนหน้า จอที่วัด หนองหญ้า นาง จัง หวัด อุทัยธานี
การแสดงโขนศู นย์ ศิ ล ปะการแสดงสถาบั นคึ ก ฤทธิ์ การแสดงโขนกลางแจ้ ง ของกรมศิ ล ปากร
ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร การแสดงโขนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การแสดงโขนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร การแสดงโขนวิทยาลัยนาฏศิ ลป สถาบันบัณ ฑิ ต พัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม การแสดงโขนกลางแปลงของวิ ทยาลัย นาฏศิลป สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม โขนพระราชทานของสมเด็จ พระนางเจ้า สิริ กิติ์ ณ ศู นย์ วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย
การแสดงโขนของสถาบั น บัณ ฑิต พั ฒนศิล ป์ กระทรวงวัฒ นธรรม ที่ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุธ ยา
พ.ศ. ๒๕๕๗ และประสานงานกับชุมชน บุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจการแสดงโขนทั่วไป
ผลการวิจัยพบว่า
การแสดงโขนมีประวัติค วามเป็นมาตั้ง แต่ ค รั้ง กรุง สุโขทัย กรุง ศรีอยุธยา กรุง ธนบุรี จนถึง
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นศิลปะการแสดงที่พระมหากษัตริย์ และพระพระบรมวงศานุวงศ์ทรงอุปถัมภ์
มาอย่างต่อเนื่อง เรื่องที่ใช้ในการแสดงโขน คือ เรื่องรามเกียรติ์ที่มาจากเรื่อง รามายณะ ของอินเดีย
สันนิษฐานว่า พ่อค้าชาวอินเดีย เป็น ผู้นํา มาเผยแพร่ ด้วยการบอกเล่า เป็นเรื่องนิทานของพระราม

๒๕๙
มาจากรามายณะของวาลมิ กิ รามายณะของอิ นเดี ยตอนปลาย หนุ มานนาฏกะ หิ กะยั ต ศรี ราม
(ของมาลายู) วิษณุปุราณะ รามายณะสันสฤต ต่อมาจึงได้มีการจดบันทึกในวรรณกรรมของไทย และ
มีการประพันธ์ขึ้นใหม่ตามฉันทลักษณ์ร้อยกรองของไทย โดยเพิ่มคติ ชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีแบบ
ไทยๆ ซึ่งไม่มีในรามเกียรติ์ ฉบับอื่น
ในรูปแบบของการแสดง ตามหลักศิลาจารึกในสมัยกรุง สุโขทัย มีคํา ว่า “ระบํา รํา เต้น ”
ระบํา หมายถึง การแสดงเป็นหมู่ เช่น ระบําของเทพบุตรนางฟูา รํา หมายถึง การรําใช้บท เป็นศิลปะ
ของการรําเดี่ยว รําคู่ รําอาวุธ เต้น หมายถึง การยกขาขึ้นลงให้เป็น จังหวะ ซึ่งศิลปะของระบํารําเต้นนี้
จะอยู่ในการใช้กระบวนท่ารํา ในการแสดงโขน ที่พบในปัจ จุบัน การแสดงโขนของไทย สันนิษ ฐาน
ว่ามาจากการผสมผสานของการมหรสพของไทย ซึ่ง มีอยู่ก่อนแล้ว คือ หนัง ใหญ่ และกระบี่กระบอง
นําเอารูปแบบการแต่งกายมาจากการเล่นชักนาคดึกดําบรรพ์ในราชพิธีอินทราภิเ ษก จึง แสดงให้เห็น
ว่า โขนคือการแสดงของไทย ไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากผู้ใ ด นอกจากนี้โขนยัง มีพัฒนาการในเรื่อง
รูปแบบของการแสดงเป็นลําดับมา ได้แก่
โขนกลางแปลง เป็นการแสดงโขนบนพื้นดิน กลางสนามไม่ต้องปลูกโรง การแสดงโขนแบบนี้
จะนิยมเล่นตอนยกรบเป็นส่วนใหญ่ ดนตรีที่บรรเลง สันนิษ ฐานว่า คงจะบรรเลงเพลง หน้า พาทย์
ประกอบการยกทัพ มีแต่บทพากย์และเจรจา ไม่มีบทขับร้อง
โขนนั่งราวหรือโขนโรงนอก โขนชนิดนี้จะแสดงบนโรง ไม่มีเตียง มีแต่ราวพาดตามส่ วนยาว
ของเวที ผู้แสดงเดินได้รอบราว ตัวแสดงทําบทนั่งบนราวสมมติว่าเป็นเตียงตามตําแหน่ง ตรงหน้า ฉาก
มี ช่ อ งสํ า หรั บ ตั ว แสดงออก มี บ ทคํ า พากย์ และเจรจาไม่ มี ก ารขั บ ร้ อ ง ปี่ พ าทย์ บ รรเลงแต่
เพลงหน้าพาทย์เช่นกัน ใช้ดนตรี ๒ วง ตั้งตรงส่วนหัวและส่วนท้ายของโรง เรียกว่า วงหัว วงท้าย หรือ
วงซ้าย วงขวา การแสดงโขนชนิดนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โขนนอนโรง
โขนโรงใน คือโขนที่ได้รับการพัฒนา นําเอาการแสดงโขน และละครในมาแสดงรวมกันโดย
พระมหากษัตริย์ และกวีแห่งราชสํา นัก ได้ร้อยกรองบทพากย์ เจรจา และบทร้อง ด้วยถ้อยคํา อัน
ไพเราะให้เหมาะกับการแสดง ปรับปรุงวิธีแสดงให้ประณีตบรรจง และโดยปกติปลูกโรงให้แสดงด้วย
โขนหน้าจอ คือการแสดงโขนหน้า จอหนัง ใหญ่ใ ช้ผ้า ดิบ ทั้ง สองข้า งทํา เป็นประตูเข้า ออก
ด้านขวาของเวทีทําเป็นฉากซุ้มพลับพลาฝุายพระราม ด้า นซ้า ยของเวทีทํา เป็นประตูเมืองมีปราสาท
ราชวังสมมุติเป็นกรุงลงกาฝุายยักษ์ ต่อมาภายหลังได้ส ร้า งเป็นเวทีขึ้นที่หน้า จอหนัง และใช้เป็นเวที
แสดงโขนกลางแจ้งของกรมศิลปากรด้วย วิธีแสดงเหมือนโขนโรงใน
โขนฉาก เกิดขึ้นรัชสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยใช้ฉากประกอบการแสดงคล้ายกับละครดึกดํา บรรพ์
มีวิธีแสดงแบบโขนโรงใน โขนชนิดนี้กรมศิลปากรได้ปรับปรุง และนํา ออกแสดงให้ประชาชนชมเป็น
ประจํามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นต้นมา
ปัจจุบันจากการลงพื้นที่พบว่า พัฒนาการการแสดงโขนมีมากขึ้น การนํา เสนอสู่ประชาชน
ค่อนข้างชัดเจน คํานึงถึงการปูพื้นฐานให้ผู้ชมได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเรื่องกับการที่จ ะดํา เนิน
การแสดงต่อไป แทรกระบํา นํา เหตุการณ์ที่ผู้ชมเข้า ใจเสริมเข้า ในมุขการเล่นบทตลก เพื่อให้ค นดู

๒๖๐
สนุกสนาน โดยเฉพาะโขนพระราชทานของสมเด็จ พระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระองค์
ทรงคํานึงถึงองค์ประกอบของการแสดงโขนเป็นอย่างมาก เช่น การนําโขนชักรอกมาแสดง ใช้เทคนิค
สมัยใหม่ผสมผสานในการแสดง ทําให้มีผู้สนใจเข้าชมและมีเยาวชนหันมาให้ค วามนิยมชมการแสดง
โขนมากขึ้น
การสืบทอดในการแสดงโขน
การสืบทอดในสมัยกรุง ศรีอ ยุธยา มีการแสดงโขนเป็นครั้ง แรกพบในแผ่นดินของสมเด็ จ
พระรามาธิบดีที่ ๒ (พ.ศ.๒๐๑๗) ในพระราชพิธีอินทราภิเษกเป็นการแสดงชักนาคดึกดําบรรพ์ โดยให้
ตํารวจเลก แต่งเป็นยักษ์ ให้มหาดเล็กแต่งเป็นพาลี สุครีพ มหาชมพู บริวารวานร และเทพยดา และ
ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ.๒๑๘๑) ได้มีการเล่นชักนาคดึกดําบรรพ์อีกครั้งหนึ่ง
ในช่ วงนี้ สัน นิษ ฐานว่ า น่ า จะมีกรมโขนขึ้ นแล้ ว มีการฝึก โขนให้ กับมหาดเล็ กหลวงตามแบบแผน
เพื่อแสดงพระราชพิธีหลวง ใครแสดงดีไ ด้รับยกย่องให้มีบรรดาศักดิ์ และในรูปแบบการฝึกหัด โขน
เป็นรูปแบบ เพื่อภารกิจในพระราชพิธี มีการสืบทอดมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
การสืบทอดในรัชสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงกอบกู้อิสรภาพ และ
ได้สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี ได้มีการฟื้นฟูโขนละครขึ้นมาอีกครั้ง หนึ่ง โดยเฉพาะโขนหลวงหรือ
โขนของราชสํานัก มีปรากฏในหมายรับสั่ง มีโขนงานถวายพระเพลิง พระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง
กรมพระเทพามาตย์ ว่า มี โขนของหลวงอินทรเทพ และโขนของขุนรามเสนี ย์แสดงตอนกลางวั น
สรุปได้ว่าในสมัยกรุงธนบุรีมีทั้งโขนหลวง และโขนขุนนาง
การสืบทอดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก ทรงโปรดให้ฝึกหัดโขนหลวงหรือโขน
ราชสํ า นั ก เป็ น โขนผู้ ช ายตามประเพณี เ ดิ ม มี โ ขนของสมเด็ จ พระอนุ ช าธิ ร าชกรมพระราชวั ง
บวรมหาสุรสิงหนาท โขนในรัชกาลนี้เป็นมหรสพที่เป็นพระราชนิยม มีทั้งโขนกลางแปลง โขนโรงนอก
โขนโรงใน และทรงปรับให้มีโขนชักรอกแสดงประสมเล่นกับโขนกลางแปลงด้วย
ในรัชสมัยของสมเด็จพระพุทธเลิศ หล้า นภาลัย มีโขนหลวงที่สัง กัด อยู่ใ นกรมโขนหลวงแล้ว
มีโขนของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์พระราชโอรส มีค รูโขนข้า หลวงเดิม มาเป็นครู
นาฏศิลป์ที่สําคัญคือ ครูเกษพระราม และเป็นครูครอบโขนละครของหลวงและของผู้มีบรรดาศักดิ์ใ น
รัชกาลที่ ๔
ในรัชสมัยพระนั่งเกล้า เจ้า อยู่หัว เมื่อเสด็จ ขึ้นครองราชย์ โปรดให้เลิกโขนและละครหลวง
โขนข้าหลวงเดิมของพระองค์ท่านได้ย้ายไปอยู่ในความดูแลของพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าลัคณานุคุณ
ในรัชกาลนี้มีโขนเจ้ า นายเกิด ขึ้นหลายคณะ ได้แ ก่ โขนของกรมพระพิทักษ์เทเวศร์ (ต้ นรา ชสกุ ล
กุญ ชร) ซึ่ง โขนละครของกรมพระพิทั กษ์ เทเวศร์นี้ ได้ค รูโ ขนฝี มือ ดีไ ปจากวัง หลวง เช่ น ครู คุ้ ม
(พระราม) ครูแผน (หนุมาน) และได้ครูโขนจากวังหน้า คือ ครูคง (ทศกัณฑ์) เป็นครูฝึกโขนสืบทอดมา
โดยลําดับและเป็นแบบอย่างโขนในยุคต่อมา นอกจากนี้ยัง มีโขนของกรมพิพิธฯ โขนของเจ้า พระยา
นคร (น้อย) เป็นต้น

๒๖๑
รัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้ฟื้ นฟูโขนละครขึ้นอีกครั้ง หนึ่ง ในรัชกาลนี้
มีโขนหลวงที่พระมหากษัตริย์ทรงอุปถัมภ์ และทรงโปรดฯ ให้ตั้งกรมโขนขึ้น ในขณะเดียวกันในรัชกาล
นี้เฟื่องฟูทางการละครทําให้การแสดงโขนลดน้อยลง มีเฉพาะบางสํา นักยัง นิยมศิลปะการแสดงโขน
อีกทั้งมีครูและศิลปินโขน อนุรักษ์สืบทอดไว้
รัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า เจ้า อยู่หัว ตอนปลายของรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดํารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช ได้โปรดให้
มหาดเล็ ก ฝึ ก หั ด โขนตามแบบแผนที่ มี ม าแต่ โ บราณ ให้ ยื ม ครู โ ขนที่ มี ฝี มื อ ดี ม าจากบ้ า นท่ า น
เจ้า เทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ ๓ คน คือ ขุนระบํา ภาษา (ทองใบ สุวรรณภารต) ขุนนัฏกานุรักษ์ (ทองดี
สุวรรณภารต) และขุนพํานักนัจนิกร (เพิ่ม สุครีวกะ) และให้ชื่อว่า “โขนสมัครเล่น”
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นครองราชย์ โปรดฯ ให้ตั้งกรมมหรสพขึ้น
และโปรดฯ ให้ครูโขนทั้ง ๓ ท่าน คือ ขุนระบําภาษา (ทองใบ สุวรรณภารต) ขุนนัฏกานุรักษ์ (ทองดี
สุวรรณภารต) และขุนพํานักนัจนิกร (เพิ่ม สุครีวกะ) มีตําแหน่งเป็น “ผู้กํากับกองทหารกระบี่ ” สัง กัด
กรมโขนขึ้นต่อกรมมหรสพ โขนหลวงในรัชกาลที่ ๖ จึง มี ๒ พวก คือ โขนสมั ค รเล่น และโขนใน
กรมมหรสพ ตลอดในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้ทรงปรับปรุง และทํา นุบํา รุง ศิลปะทางโขนละครและดนตรี
ปี่พาทย์ให้เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง โปรดฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์ศิลปินโขนผู้มีฝีมือ ตลอดจนถึง
ตัวตลกเจ้ า หน้า ที่รัก ษาเครื่องโขนและผู้รักษาโรงโขน จนมีคํา เรีย กว่า “โขนบรรดาศั กดิ์ ” คู่กั บ
โขนเอกชนที่เรียกว่าโขนเชลยศักดิ์ ต่อมาโปรดฯ ให้ตั้งโรงเรียนพรานหลวงให้ค วามรู้ผู้ที่เข้า มาเรียนมี
ความรู้ทั้งสามัญศึกษาและศิลปศึกษาไปพร้อมๆ กัน แต่เมื่อสิ้นสุดรัชกาลลงเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๘ โรงเรียน
พรานหลวงก็ต้องเลิกล้มไปพร้อมกับกรมมหรสพ
รัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้า เจ้า อยู่หั ว เมื่อสิ้นรัชกาลที่ ๖ ได้ยกเลิกกรมมหรสพ
เครื่องโขนละครและสัมภาระทั้งหมดมอบให้แก่พิพิธภั ณ ฑสถาน แต่ ปี่พาทย์หลวงและดนตรีฝรั่ ง
ยังคงไว้ในราชสํานัก และต่อมาเมื่อมีความจําเป็นทางราชการเกิดขึ้น ได้บรรจุพระยานัฏกานุรักษ์ซึ่งได้
ออกจากราชการไป ให้ กลับเข้า รับราชการในกระทรวงวัง โดยให้มีตํา แหน่ง ราชการเป็ นผู้กํา กั บ
กรมปี่พาทย์และโขนหลวง และได้รวบรวมกุลบุต ร กุลธิด าเข้า ฝึกหัด ศิลปะทางโขนและละครกันอีก
ครั้งหนึ่ง ศิลปินที่ฝึกหัดกันขึ้นในสมัยกระทรวงวังนั้นได้ฝึกฝนตนเองจนปรากฏเป็นศิลปินผู้มีฝีมือ และ
ได้เป็นครูฝึกหัดศิษย์ ต่อมาในกรมศิลปากรหลายคน
ครั้นต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้มีการปรับปรุง กระทรวงวัง ขึ้นอีกครั้ง หนึ่ง คณะกรรมการ
ปรับปรุงกระทรวงวัง ได้เสนอไปยังรัฐบาลให้โอนงานการช่างกองวังนอก และกองมหรสพไปอยู่สัง กัด
กรมศิลปากร ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ข้าราชการศิลปินทางโขน ละคร ดนตรีปี่พาทย์ และ
การช่างย้ายไปสังกัดกรมศิลปากรแต่บัดนั้น
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล – รัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช

๒๖๒
พ.ศ. ๒๔๗๕ เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบ
ประชาธิปไตย มีการจัด ตั้งกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นหลายแห่ง ให้กรมศิลปากรไปสัง กัด กระทรวง
ธรรมการ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยมีหลวงวิ จิต รวาทการ เป็นอธิบดีค นแรก ซึ่ง เป็น
ช่วงสําคัญของการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางค์ เมื่อกรมศิลปากรได้เข้า ไปสัง กัด กระทรวง
ธรรมการ มี หน้ า ที่ดู แ ลการศึ ก ษาแห่ง ชาติ จึง ได้ จัด ตั้ ง โรงเรี ยนนาฏดุ ริย างคศาสตร์ ขึ้ น ในปี
พ.ศ. ๒๔๗๗ สังกัดแผนกละครและสังคีต กองศิลปะวิทยาการ
พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้ โ อนกิ จ การของโรงเรี ย นนาฏดุ ริ ย างคศาสตร์ ทั้ ง หมด ไปอยู่ ใ นแผนก
นาฏดุริยางค์ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนศิลปากร สอนศิลปะทางด้า นนาฏศิลป์ ทางดนตรีปี่พาทย์ แต่
มิได้รับฝึกหัดโขน จนสิ้นสมัยอธิบดีหลวงวิจิตรวาทการ
พ.ศ.๒๔๘๕ – ๒๔๘๘ โรงเรี ยนศิ ลปากรแผนกนาฏดุริ ยางค์ย้า ยไปสัง กัด กองการสัง คี ต
กรมศิลปากร ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศิลปากรเป็น “โรงเรียนคีต ศิลป” ได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลชุดนายควง อภัยวงศ์ อนุมัติงบประมาณสําหรับเป็นเบี้ยเลี้ยงแก่เด็กที่จ ะเข้า มารับฝึกหัด เป็น
นักเรียนโขน นักเรียนดุริยางค์สากล และดุริยางค์ไทย แต่เนื่องจากมีอุปสรรคจากภัยสงคราม โรงเรียน
นี้ถูก ระเบิ ด เกิด ความเสีย หายเสื่อมโทรม ไม่สามารถจัด การศึก ษาในด้ า นศิล ปะให้ก้ า วหน้ า ได้
จํ า เป็ น ต้ อ งหยุ ด การเรี ย นการสอนชั่ ว คราว ไม่ มี ก ารฝึ ก หั ด ศิ ล ปิ น โขนรุ่ น ใหม่ เ พิ่ ม เติ ม เมื่ อ มี
ความจําเป็นต้องแสดงโขน ก็ใช้พวกศิลปินเก่าที่รับมาจากกระทรวงวังที่เหลือเพียง ๑๐ คนเป็นผู้แสดง
และเมื่อเสร็จ สิ้นสงครามโลก รัฐ บาลได้สั่ง ให้ก รมศิลปากรแก้ไ ขปรั บปรุง การศึกษาของโรงเรีย น
คีตศิลป นี้อีกครั้งหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนนาฏศิลป”
พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๑๔ เป็นช่วงที่โรงเรียนนาฏศิลปะได้ย้า ยไปสัง กัด กองศิลปศึกษา โดยมี
หน้า ที่ดูแ ลเกี่ ยวกั บการจัด การศึก ษาศิ ลปะ ซึ่ง มีโรงเรี ยนนาฏศิ ลป และโรงเรี ยนช่ า งศิ ลปอยู่ใ น
ความรับผิดชอบทําให้การบริหารงานของโรงเรียน ถูกแยกออกจากกองการสังคีต โดยกองการสัง คีต มี
หน้าที่ในการจัดการแสดงเผยแพร่นาฏดุริยางค์ ส่วนโรงเรียนนาฏศิลปมีหน้า ที่ผลิต นักแสดงรุ่นเยาว์
และศิลปิน เพื่อปูอนกองการสังคีต ส่วนหนึ่ง และผลิต ครูใ ห้กับโรงเรียนส่วนหนึ่ง และในช่วงท้า ยปี
๒๕๑๔ ได้มี การขยายการศึ กษาในส่วนภูมิภ าค เปิ ด โรงเรียนนาฏศิล ปขึ้น อีกแห่ง หนึ่ง ที่จัง หวั ด
เชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๑๕ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกฐานะจากโรงเรียนนาฏศิลปเป็นวิทยาลัย
นาฏศิลป สังกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ต่อจากนั้นเปิดวิทยาลัย ในภูมิภาค
อีก ๑๑ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๑๕) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
(พ.ศ. ๒๕๒๑) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง (พ.ศ. ๒๕๒๑) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด (พ.ศ. ๒๕๒๒)
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย (พ.ศ. ๒๕๒๒) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ (พ.ศ. ๒๕๒๔) วิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี (พ.ศ.๒๕๒๔) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี (พ.ศ. ๒๕๒๖) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง (พ.ศ. ๒๕๒๖)
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี (พ.ศ. ๒๕๓๔) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๓๕)

๒๖๓
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปในช่วงนี้เป็นการจัด การศึกษาในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จนถึงระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง ซึ่งเทียบเท่าอนุปริญญา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๙
ได้ขยายการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี โดยเป็นคณะหนึ่งชื่อ “คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ ” สมทบ
กับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (ปัจจุบันคือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) จัดการเรียนการสอน
ณ วิทยาลัยนาฏศิลป (กรุงเทพ)
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้เตรียมขยายการศึกษาระดับปริญ ญาตรีอีก ครั้ง หนึ่ง เพื่อดํา เนินการจั ด
การเรียนการสอนด้วยตนเองในนาม “สถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิลป์ ” ซึ่ง สมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ
สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานนาม เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ ได้รับการสถาปนา
ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ทํา ให้ยกระดับ
การศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้า นศิลปวัฒนธรรมให้สู ง ขึ้นถึง ระดับปริญ ญาตรี ต่อมาได้ย้า ยสัง กัด จาก
กระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยอาศัยความตามกฎกระทรวงแบ่ง ส่วนราชการ
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๔๕ ทํา ให้วิท ยาลั ยนาฏศิล ป และวิทยาลัย ช่า งศิล ป
ส่ว นกลางและส่ว นภู มิ ภาคทั้ง ๑๕ วิ ทยาลัย มาอยู่ร วมกั นในการกํ า กับ ดู แลของสถาบั น บัณ ฑิ ต
พัฒนศิลป์ มีผลให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
ของกรมศิลปากร
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ขยายการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย และในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ขยายการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาดนตรีคีต ศิ ลป์ไ ทย อีกสาขาหนึ่ง ดัง นั้ น ปั จ จุบัน สถาบันบั ณ ฑิต พัฒนศิ ลป์มี ภารกิจ จั ด
การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท
จากการจัด ระบบราชการในสมัย ราชกาลที่ ๕ อันเป็น จุด กํา เนิด ของกรมมหรสพในสมั ย
รัชกาลที่ ๖ โดยรวบรวมกรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงต่างๆ เพื่อให้การศึกษาอบรมทางด้า นนาฏศิลป์
และดุริยางคศิลป์ ผลิตศิลปินรับใช้สังคม ให้ความสําคัญวิชาสามัญ ควบคู่กันไปกับวิชาศิลปะ จึง เป็น
แนวคิดเป็นจุดกําเนิดที่สําคัญของการก่อตั้งสถานศึกษาทางด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ และได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ในส่วนของการแสดงโขนของกรมศิลปากรในยุค แรกเริ่มตั้ง แต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ จัด แสดง ณ
โรงละครกรมศิ ล ปากร ต่ อ เนื่ อ งมาจนถึ ง พ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่ อ เกิ ด ไฟไหม้ โ รงละครในคื น วั น ที่
๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๓ การแสดงโขนจึงต้องย้ายไปแสดงที่หอประชุมวัฒนธรรมสนามเสือปุา และได้
แสดงต่อเนื่อง ณ โรงละครแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นต้นมา และหลังจากนั้นการแสดงโขนอยู่
ในความรับผิดชอบของกองการสังคีต ซึ่ง เป็นหน่วยงานหนึ่ง ของกรมศิลปากร ร่วมกับสถาบันทาง
ฝุายการศึกษา จัดการแสดงโขนอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ในเรื่องของความเชื่อในโขนคือเรื่องของพิธีกรรม พิธีกรรมสํา คัญ ที่พบในโขน คือ พิธีไ หว้ค รู
พิธีกรรมในการแสดง ได้แก่ ก่อนการแสดง ระหว่างการแสดง และหลังเสร็จสิ้นการแสดง

๒๖๔
พิ ธี ไ หว้ ค รู การไหว้ ค รู แ ละครอบครู โ ขนละคร เป็ น การแสดงคารวะผู้ มี พ ระคุ ณ ด้ ว ย
การบวงทรวงบูช า เป็น พิธี ที่ จัด ขึ้ น เพื่ อ แสดงความกตั ญ ญู กตเวที ต่ อครูบ าอาจารย์ พิธี ไ หว้ ค รู
โขนละคร ประกอบด้วยพิธีสําคัญ ๓ ภาค คือ ภาคพิธีสงฆ์ พิธีไหว้ครู พิธีครอบ และพิธีมอบ
พิธีกรรมในการแสดง เป็นพิธีกรรม เคล็ดลาง หรือธรรมเนียมปฏิบัติ ยึด ถือสืบทอดกันมาใน
การแสดงโขน คือ พิ ธีกรรมก่อนการแสดง ได้แ ก่ การตั้ง ศีรษะครูเพื่ อบูชา โหมโรง พานดอกไม้
ธูปเทียนบูชาครู เมื่อเริ่มโหมโรงและบูชาครู ผู้แสดงที่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องหยุดหันหน้ามาที่ตั้ง ศีรษะ
ครู ทําความเคารพ และตั้งจิตอธิษฐาน ขอพรบารมีต่างๆ เมื่อเริ่มแสดง ก่อนออกแสดงผู้แสดงครั้งแรก
ต้องให้ค รูเ ป็นผู้ สวมศี รษะให้ ก่ อนจะออกแสดงผู้แสดงต้อ งหันไปเคารพศี รษะครู และครู ผู้สอน
ระหว่างแสดงบนเวทีต้องถือปฏิบัติตามหลักของการแสดง การแสดงไม่นิยมจัดชุดการแสดงที่ตัวละคร
ตายกลางโรงถือว่าไม่เป็นมงคล หลังเสร็จสิ้นการแสดงเมื่อการแสดงโขนจบลงหรือโขนลาโรง ปี่พาทย์
จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี แล้วต่อด้วยเพลงกราวรํา ผู้แสดงจะต้องหันมาที่หน้า ศีรษะครู
เพื่อแสดงความเคารพทั้งครูผู้ฝึกสอน และตัวผู้แสดงต่างก็ต้องขอสมาลาโทษซึ่ง กันและกันตามลํา ดับ
อาวุโส ผู้น้อยจะต้องเข้าไปหาผู้ใหญ่หรือผู้ที่อาวุโสกว่า ผู้ใ หญ่จ ะต้องกล่า วรับและกล่ า วให้สินให้พร
ซึ่งธรรมเนียมปฏิบัตินี้ต้องไม่ศูนย์หายควรรักษา และสืบทอดต่อไป
การแสดงโขนในปัจจุบันพบว่า ยังยึดขนบในการแสดง คือ วิธีเปิดเรื่อง การดําเนินเรื่อง และ
การปิดเรื่อง
การเปิดเรื่องหรือการตั้งเรื่องถือเป็นจารีตสําคัญ เป็นข้อบังคับสืบมาจนถึงปัจจุบัน คือจะต้อง
ตั้งด้วยตัวพระ ปัจจุบันที่พบต้องคํานึงว่าจะเล่นตอนอะไร อยู่ที่การวางบทจากการลงเก็บข้อมูลพบว่า
ส่วนใหญ่จะตั้งยักษ์ เพราะเดินเรื่องได้ง่าย ในการรบแต่ละครั้ง ส่วนใหญ่ฝุา ยเปิ ด ศึกจะเป็นฝุา ยยักษ์
จะให้ตัวละครตัวไหนไปรบ ดังนั้นการเปิดเรื่องจะเปิดด้วยตัวยักษ์ พระ นาง ลิง ตัวไหนก็ไ ด้ สํา คัญ ว่า
วันนั้นจะแสดงตอนอะไร
การดําเนินเรื่อง การแสดงโขนจะวางบทแบบใดก็ต าม กลวิธีสํา คัญ ในการดํา เนินเรื่อง คือ
เท้าความ ตั้งปมปัญหา วิธีแก้ไขปัญ หาจนสํา เร็ จ หรือฝุา ยอธรรมพ่า ยแพ้ ในการดํา เนินเรื่องต้อง
คํานึงถึงจารีต และขนบความงดงามในการรําอวดฝีมือ การแสดงอารมณ์ของตัวละคร เช่น บทโกรธ
บทรัก ตลกขบขัน และข้อคิด ผู้วางบทหรือผู้เขียนบท มีความสําคัญยิ่งต้องคํานึงถึงเพื่อให้การดํา เนิน
เรื่องสนุกสนานและน่าติดตาม
การปิดเรื่อง การแสดงโขนแต่ละตอนหรือแต่ละชุด ต้องเป็นไปตามจารีต การจบเรื่องหรือ
ปิดเรื่อง จะมี ๒ รูปแบบ คือ จบลงด้วยความสุข ในการชนะศึกแต่ละครั้ง การคลี่ค ลายปัญ หาหรือ
สถานการณ์ได้และจบลงด้วยความเศร้า หรือความตายของฝุา ยยักษ์ หรือฝุา ยทศกัณ ฑ์ เมื่อพบกับ
การพ่ายแพ้แต่ละครั้งในการรบ การปิด เรื่องของการแสดงโขนส่วนใหญ่จ ะจบลงด้วยการปะทะทัพ
ยกรบ เพราะเป็นตอนที่แสดงศิลปะความงดงามของกระบวนท่า รํา การใช้บท ศิลปะในการต่อสู้อัน
เป็นเอกลักษณ์ที่เด่นที่สุดของการแสดงโขน

๒๖๕
องค์ประกอบของการแสดงโขนมีการพัฒนารูปแบบที่สวยงามขึ้น ได้แก่ การแสดงเบิกโรง
เรื่องที่แสดง บทโขน ดนตรี และเพลงที่ใ ช้ใ นการบรรเลง เพลงขับร้อง ผู้แสดง ภาษาท่า รํา ในโขน
ระบําในโขน ตลกในโขน การแต่งกาย เครื่องโรง ฉาก เทคนิคสมัยใหม่ และโอกาสที่แสดง
สาระของการแสดงโขน จากการลงพื้นที่ภาคสนามพบว่า การแสดงโขนมี ๓ รูปแบบ คือ
๑. แสดงในโรงละคร เช่น โรงละครแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย หอประชุมของ
สถาบั น ต่ า งๆ มี ลั ก ษณะเป็ น “โขนฉาก” พิ ธี ก ารแสดงจะเป็ น แบบ “โขนโรงใน” ยกเว้ น ที่
โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง รูปแบบการแสดงเป็นโขนโรงนอก คือใช้แต่บทพากย์ พากย์เจรจา
ไม่มีบทร้อง และมีฉากประกอบการแสดง
๒. โขนหน้าจอ ปลูกโรงแสดงกลางแจ้ง มีจอหนังเป็นฉากหลัง วิธีแสดงเป็นรูปแบบ “โขนโรงใน”
๓. โขนกลางแปลง แสดงบนพื้นสนาม วิธีแสดงเป็นรูปแบบ “โขนโรงใน”
ปัจจัยในการคุกคามหรือสาเหตุที่ทําให้ “โขน” ลดน้อยลง หรือไม่ค่อยได้แพร่หลายเท่า ที่ค วร
จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในการแสดงโขน ที่รวบรวมได้คือ ปัจจัยสําคัญ คือ เรื่อง งบประมาณใน
การสร้างโขนออกแสดงแต่ละครั้งสูงมาก การสืบทอดในการฝึกหัด โขนแต่ละรุ่นให้เกิด ความชํา นาญ
จะต้องใช้เวลานาน การรองรับเข้าสู่อาชีพรองรับได้ไ ม่หมด ศิลปวัฒนธรรมต่า งชาติเข้า มาและมีสื่ อ
นําเข้าถึงได้ง่าย รับง่ายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทําให้โขนซึ่ง หาดูไ ด้ยากนับวันจะหมดไป เยาวชนให้
ความสนใจ ในเรื่องโขนมีน้อย การไม่รู้ ไม่เข้าใจศึกษาของเยาวชนเป็นส่วนสําคัญ ยิ่ง ต่อการแสดงโขน
หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ธํารงรักษาเรื่องโขนมีน้อย นโยบายภาครัฐให้ความสําคั ญในเรื่องโขนน้อย
ไป สถานศึกษาและราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ใ ห้ค วามสํา คัญ กับการแสดงโขน ซึ่ง เป็นศิลปะของ
ชาติไม่ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ ไม่จ้างโขนไปแสดงเพราะมีราคาสูง ไม่ค่อยมีใ ครว่า จ้า งโขนไป
แสดงเพราะมีราคาแพง มีคนมาจ้างการแสดงโขนน้อยลง การสืบทอดการแสดงโขนต้องยึดรูปแบบให้
มั่นมิฉะนั้นจะหมดไปในตัวมันเอง การนําไปเผยแพร่ทําเหมือนเข้าใจแต่ไม่เข้า ใจ ทํา ให้การนํา โขนไป
แสดงนําเสนอไปในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น เอกลักษณ์ของเครื่องแต่ง กาย กระบวนท่า รํา ที่เป็นขนบ
สํา คั ญนํา ไปดั ด แปลงดู แล้ว ไม่ใ ช่โขน ทํ า ให้ ผู้ชมหรือ ผู้เสพโดยเฉพาะชาวต่า งชาติ และผู้รั บการ
ถ่ายทอดจะรับเรื่องผิดๆ ไปแต่ในบางกลุ่มของชุมชน ในส่วนของบุคคลได้ให้ความเห็นว่า โขนไม่น่า จะ
ศูนย์หาย เพราะยังมีการสืบทอดในเรื่องของการแสดง มีการศึกษาทางด้า นวิชาการ ในเรื่องของโขน
อย่า งเป็นระบบ มีหน่ว ยงานของรั ฐ บาลรับผิด ชอบ ยัง มี หน่วยงานเอกชนได้ใ ห้ ค วามร่วมมื อ ใน
การอนุรักษ์ ใ นการสืบทอด ในส่วนคณะของผู้วิ จัยเห็ นว่า ในการอนุรัก ษ์การสืบทอดแบบแผนใน
การแสดงโขน มีการปรับและพัฒนาการเพื่อให้การแสดงโขนน่าสนใจมากขึ้น แต่ผู้สนใจในเรื่องโขนมี
เฉพาะกลุ่ม ข้อคิดเห็นในเรื่องของปัจจัยคุกคาม เป็นเรื่องที่ต้องสนใจ ให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือ
เพราะเป็นแนวทางที่จะทําให้ “โขน” ได้รับการอนุรักษ์ในการสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป

๒๖๖
ข้อเสนอให้โขนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ด้วยเหตุผล ดังนี้
๑. โขนเป็นมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่ได้สร้างสรรค์และสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน
๒. ในแง่ของประวัติศาสตร์และข้ออ้างอิงที่แขวงอยู่ใ นวรรณกรรม โขนมีประวัติศ าสตร์และ
การสืบทอดต่อๆ กันมา ตั้งแต่สมัยสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จนถึงกรุงรัต นโกสินทร์ สื บต่อมา
จนถึงปัจจุบัน (ตามหลักฐานเอกสารตําราและงานวิจัยที่กล่าวไว้แล้วในบทที่ ๑ และบทที่ ๒)
๓. โขนมีคุณค่าของสังคมไทยในทางจิตวิทยา
๔. รูปแบบมีเอกลักษณ์และแบบแผนเฉพาะตัว และถือเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย
๕. การฝึ กหัด โขน เป็น ศิลปะของราชสํา นั กมีมาแต่โ บราณ ได้ สืบทอดต่ อเนื่อ งมาจนถึ ง
ปัจจุบัน และมาสู่สถาบันการศึกษาที่เป็นแบบแผน
๖. โขน เป็นการแสดงที่ใ ห้คุณ ค่า ทางจิต ใจ และยัง แฝงข้อคิด ข้อสนใจออกมาในรูปของ
การแสดง ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่สืบกันมา
๗. พิธีกรรมในโขน สอนให้ผู้ปฏิบัติ มีความกตัญญูรู้คุณ ต่อครูบาอาจารย์ บิด า มารดา และ
เคารพในเรื่องของความอาวุโส
๘. การแสดงโขน เป็นสวัสดิมงคลควรแก่งานการฉลองสมโภช โขนจึง เป็นศิลปะที่แสดงออก
ถึงสัญลักษณ์ ส่วนหนึ่งแห่งความเป็นไทยของไทย
๙. ศิลปะของการแสดงโขน เป็นสัญ ลักษณ์สํา คัญ ประการหนึ่ ง ของชาติและถือเป็นสมบัติ
ส่วนรวม อันมีค่ายิ่งของประชาชน
แนวทางการส่งเสริมให้การแสดงโขนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ได้แก่
๑. โขนเป็นศิลปะชั้นสูงทั้งในด้านการแสดง การดนตรี ศิลปะทางการช่างฝีมือ จึง มีค่า ใช้จ่า ย
ด้า นงบประมาณสู ง ภาครั ฐ ควรให้ ค วามสนใจ เร่ ง รั ด จัด สรรงบประมาณให้ เ พี ย งพอ เพื่ อ ให้
ศิลปะการแสดงแขนงนี้ ดํารงอยู่ได้สืบไป
๒. ภาครัฐควรมีนโยบาย ที่ต้องปฏิบัติและผลักดันหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการที่จ ะ
ดํารงรักษาศิลปะของการแสดงโขนอย่างต่อเนื่อง
๓. กรมส่ง เสริ ม วัฒ นธรรม กระทรวงวั ฒนธรรม ต้ อ งมี น โยบายส่ ง เสริ มการแสดงโขน
อย่า งจริงจัง จัด หางบประมาณสนับสนุนทั้ ง ในเรื่องของการแสดง ทั้ง ในเรื่องของงานการแสดง
ทางวิชาการ และการวิจัย เกี่ยวกับเรื่อง “โขน” เพื่อนํา ผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการอนุรักษ์
พัฒนาส่งเสริม เผยแพร่ และใช้เป็นสื่อยุทธปัจจัยสําคัญในการรณรงค์ปลูกฝัง ส่ง เสริมความรู้ เจตคติ
ตลอดจนค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่ประชาชน และเยาวชน
๔. กรมส่ ง เสริม วั ฒ นธรรม กระทรวงวั ฒ นธรรม ต้ อ งเป็น หลั ก ในการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา มูลนิธิ และโขนที่เกิดมีในชุมชนต่างๆ เพื่อให้เห็นการคงอยู่
การอนุรักษ์ การสืบทอด การพัฒนาการของโขนอย่างต่อเนื่อง

๒๖๗
๕. ภาครัฐและหน่วยงานที่รับผิดชอบให้การสนับสนุน และถือเป็นนโยบายสํา คัญ ระดับชาติ
ในเรื่องของการอนุรักษ์ และส่งเสริมให้การแสดง “โขน” ให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของไทย
๖. ผู้มีโอกาสนํา เสนอข้ อมูล ควรเสนอรากเหง้า ในเรื่อ งโขน ต้ องทํา ให้ชั ด เจน ทั้ ง ในเรื่อ ง
วิชาการ ตัวบุคคล คือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโขนที่ยังมีชีวิตอยู่ นํามาเป็นตัวตั้งในการนําเสนอ
๗. ภาครัฐ และหน่ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องต้อ งมีน โยบายให้ หน่ วยงานราชการ และเอกชน
สนับสนุนโดยจัดให้มีรายการโทรทัศน์ช่องใดช่องหนึ่งให้เป็นช่องศิลปวัฒนธรรมโดยตรง เพื่อนํา เสนอ
ผลงานการแสดงโขน (รวมทั้งการแสดงอื่น ๆ) ให้ค วามรู้แก่ผู้ดูพร้อมการสาธิต ขั้นตอนที่สํา คัญ อัน
เป็นอัตลักษณ์ของการแสดงโขน เพราะสื่อทางโทรทัศน์ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปทั่วประเทศ ประเทศ
เพื่อนบ้านใกล้เคียง และประเทศต่าง ๆทั่วโลก
อภิปรายผล
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ เพื่อรวบรวมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการเก็บข้อมูล ใน ๒ กิจกรรมหลัก ได้แก่
๑. ลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ข้อคิดเห็นของชุมชน ผู้แสดงโขน ผู้ชม
และเจ้า ภาพที่ได้ว่า จ้า งในการแสดงโขน ในส่วนกลางของกรุง เทพมหานคร ได้แก่ การแสดงโขน
พระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒ ครั้ง คือ ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๗ การแสดงโขนของกรมศิลปากร ที่บริเวณท้องสนามหลวง การแสดงโขนที่ศูนย์
ศิ ล ปะการแสดงสถาบั น คึ ก ฤทธิ์ การแสดงโขนที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ การแสดงโขนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร การแสดงโขนของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม แสดงที่วัด อัมพวัน จัง หวัด สิง ห์บุรี และที่วัด หนองหญ้า นาง จัง หวัด อุทัยธานี
การแสดงโขนของวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ในงานอยุธยา
มรดกโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งแสดงต่อเนื่อง ๑๐ วัน การแสดงโขนที่วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณ ฑิต
พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม (ที่ศาลายา) และการแสดงโขนที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จัง หวัด
เพชรบุรี ทุกแห่ งที่ไ ปชมการแสดงจะมีผู้ ชมให้ ค วามสนใจและเข้า ชมการแสดงมาก กล่ า วกันว่ า
การแสดงโขนเดี๋ ยวนี้หาชมได้ยาก โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การแสดงโขนที่วั ด อัมพวั น จัง หวั ด สิง ห์บุ รี
ท่านพระครูปัญญาสิทธิคุณ เป็นรองเจ้าอาวาส ท่านมีความสนใจชอบดูโขนและความสนใจของท่านจะ
ศึกษาอ่านเรื่องราวของรามเกียรติ์ พร้อมเจาะจงหัวข้อเรื่องที่แสดงให้กับวิทยาลัยนาฏศิลปอ่า งทอง
แสดงเป็นประจําทุกปี ในวันครบรอบคล้ายวันเกิดของท่าน ประชาชนในบริเวณนั้นก็จ ะเป็นที่รู้กันว่า
วันเกิดหลวงพ่อจะได้ดูโขน ท่านพระครูนิภาสกิจจาทร วัดหนองหญ้านาง จังหวัดอุทัยธานี ได้กล่า วว่า
เจ้าอาวาสองค์เดิมชอบโขนมากถึงท่านจะมรณภาพไปแล้ว ก็ยังจัดหาโขนมาร่วมในงานและคงจะจัด
ทุกปี เมื่อถึงกําหนดครบรอบวันมรณภาพของท่าน ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจะมาดูโขนกันมาก
ท่านพระครูปลัดศิริ สุวณฺณ ร์สี รักษาการเจ้า อาวาสวัด ทรงเสวย เป็นอีกหนึ่ง รูปที่ใ ห้ การสนับสนุน
จัดให้มีการแสดงโขนในงานไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรีที่วัด ทรงเสวยทุกปี ถือได้ว่า ท่า นพระครูทั้ง ๓ รูป

๒๖๘
เป็นผู้นําชุมชนให้ความร่วมมือในเรื่องของการอนุรักษ์การแสดงโขน พยายามจัด หาโขนไปแสดงทั้ง ๆ
ที่ในการจัดหาโขนไปแสดงแต่ละครั้งนั้นต้องใช้จ่ายค่าการแสดงสูง มาก และจากข้อสังเกตในการแสดง
แต่ละครั้งในส่วนโขนพระราชทานที่จัด แสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย ได้รับความสํา เร็จ
สูงมากมีประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เข้าชมอย่างเนืองแน่น ได้ชมการแสดงโขนที่ใ ช้ต้นทุน
สูงมาก รูปแบบการแสดงสวยงาม ผู้แสดง การแต่งกาย กระบวนท่ารํา ฉาก แสง สี เสียง บรรยากาศ
มีโขนชักรอกผสมในฉาก เหาะเหินเดินอากาศ ดํ า น้ํา ความไพเราะของการบรรเลงของวงดนตรี
การขับร้อง การพากย์ ที่สมบูรณ์แบบ สถานที่ชมโออ่า มีเครื่องปรับอากาศให้ค วามสบายแก่ผู้เข้า ชม
ข้อสําคัญประชาชนส่วนใหญ่เข้าไปชมซื้อบัตรได้ในราคาถูก ประชาชนสํา นึกในพระคุณ ของพระองค์
ท่านเป็นล้นพ้นและขอให้ได้ชมโขนพระราชทานต่อๆ ไปอีกนานเท่า นาน ในส่วนการแสดงโขนของ
กรมศิล ปากรและของวิท ยาลัย นาฏศิล ป ทั้ง ๑๒ แห่ง ในความควบคุม ดูแลของสถาบั นบั ณ ฑิ ต
พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีการแสดงโขนเผยแพร่อย่า งต่อเนื่อง ทั้ง ที่เป็นโครงการเผยแพร่
ของตนเองและผู้มาจัดหาจัดจ้างการแสดง ถ้าโขนแสดงในโรงละครหรือหอประชุมต่างๆ ผู้ชมจะดูครบ
ตามกํา หนดเวลาที่กํ า หนด แต่ ถ้า แสดงกลางแจ้ง นานๆ ตามเวลาที่ต้ องแสดง ๓ ชั่วโมงครึ่ ง ถึ ง
๔ ชั่วโมง ได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นจํานวนมากเช่นกัน เพราะหาดูไ ด้ยาก การแสดงโขนที่พบใน
งานมรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แสดง ๑๐ วัน วันละ ๑-๒ ชั่วโมง ผู้ชมจะไปจับจองที่นั่ง และ
นั่งชมจนจบการแสดงติดตามชมการแสดงต่อเนื่องทุกวัน ทั้ง นี้แสดงให้เห็นว่า โขนยัง เป็นการแสดงที่
ได้รับความนิยมประชาชนยังให้ความสนใจทุกครั้งเมือ่ มีการแสดงโขน
๒. การแสดงจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะการแสดง “โขน” เพื่อรวบรวมข้อคิด เห็น
และแนวทางในการอนุรักษ์ การจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานต้นสัง กัด ที่
เกี่ยวข้อง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินแห่งชาติได้ให้ความรู้ แลกเปลี่ ยนความรู้ กับผู้เข้า ร่วมสัมมนา
เป็นอย่างดียิ่ง
ศาสตราจารย์ กิต ติ คุ ณ ดร.สุ ร พล วิ รุ ฬห์ รั ก ษ์ ราชบั ณ ฑิ ต ได้ ใ ห้ ค วามรู้ เ รื่อ งการวิ จั ย
โดยเฉพาะการวิจัยเรื่องโขนทําได้อย่างไรบ้าง การอนุรักษ์ การสืบทอด เรื่องของโขนทางวิชาการควร
จะเป็นเรื่องของการวิจัย การวิจัยในเรื่องโขนทําได้หลายเรื่องเพราะศิลปะที่มีอยู่ในโขนมีมากมาย เช่น
ด้านประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ศิลปกรรม นาฏกรรม เพลงและดนตรี นวัตกรรม และอีกหลายเรื่อง
ที่เกี่ยวกับความเป็นโขน และจากข้อคําถามของผู้เข้าสัมมนาว่า “ถ้าทุกวันนี้มีนวัต กรรมสิ่ง ใหม่ๆ เข้า
มา แต่คนเราต้องอนุรักษ์โขนไว้ แล้วอนาคตข้างหน้าโขนจะมีจุดยืนตรงไหน” ท่านวิทยากรได้ให้ข้อคิด
ว่า “ศิลปะมีตัวเลือกมากแม้แต่โขนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยังมีตัวเลือกมาก
ขึ้น การที่เราจะทํางานด้านศิลปะ ก็จะต้องมีการอนุรักษ์จากต้นแบบเดิม เพราะพวกเรามีหน้า ที่รักษา
เราไปแสดงต้องตัดทอนตามเงื่อนไขของการว่าจ้าง เราต้องรู้ทั้ง ๒ อย่างว่า อย่า งหนึ่ง คือต้นแบบเดิม
และอีกอย่างเป็นการว่าจ้าง” ได้ย้ํากล่าวตอนท้ายว่านิสิต นักศึกษา ที่นั่งอยู่ ณ ที่นี้จะต้องเป็นกองทัพ
รักษาวั ฒนธรรม นาฏกรรมของประเทศ เขามีท หารไว้รบพุ่ง สํา หรับ ยึด ครองพื้ นที่ แต่ พวกคุ ณ

๒๖๙
(ผู้เข้าสัมมนา) เป็นนักรบที่จะต้องปกปูองรักษาเกียรติยศและเชิด ชูวัฒนธรรม ศิลปะการแสดงของ
ประเทศ ซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างมาเป็นพันปี เป็นหน้าที่ที่เราต้องรักษาสืบไป
ดร.ไพโรจน์ ทองคํา สุก นักวิ ชาการสํ า นัก การสั ง คีต กรมศิลปากร กระทรวงวั ฒนธรรม
ราชบัณฑิต สาขาศิลปกรรมนาฏศิลป์ ไทย ได้กล่าวถึงการสืบทอดการเรียนการสอนโขนในรัชกาลที่ ๖
คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ตั้งโรงเรียนสอนนาฏศิลป์ ดนตรี และสอนหนังสือด้วย
เท่า กับว่า เป็นการสืบสานต่อมาจนถึง ปัจ จุบั น การสืบทอดการแสดงโขนของกรมศิลป์ มีมาตั้ง แต่
พ.ศ. ๒๔๘๘ มีก ารฟื้ นฟู วิธี ไหว้ค รูโ ขนเป็น ครั้ ง แรก มี โ ครงการฟื้น ฟูศิ ลปวั ฒนธรรมไทย ได้ แ ก่
การรวบรวมผู้ที่มีความรู้ทางนาฏศิลป์ ดุริยศิลป์ เข้า มาเป็นครู โดยให้การอุปถัมภ์ เพาะศิลปินขึ้น
สืบต่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนนาฏศิลป์ จัดตั้งองค์กร เพื่อรักษาส่งเสริมและปกปูองมาตรฐานนาฏศิลป์และ
ดุริยางคศิลป์ไม่ให้เสื่อมเสีย โดยให้ศิลปินได้รับการศึกษา การฝึกอบรม เพื่อความก้า วหน้า ได้ชักนํา
เชิญครูที่มีความสามารถทั้งโขนและละคร เข้ามาถ่ายทอดความรู้และกรมศิลปากรมีโครงการเกี่ยวกั บ
โขนเป็นจํานวนมาก เช่น โครงการไหว้ครูประจําปี โครงการโขนสัญ จร โครงการการแสดงโขนให้แก่
ผู้ชมรุ่นใหม่ ณ โรงละครแห่งชาติ โครงการการแสดงโขนประจําปี ณ โรงละครแห่ง ชาติ โครงการสืบ
ทอดกระบวนท่า รํ า โขน พระ นาง ยักษ์ ลิง โครงการอนุรักษ์การแสดงโขน โครงการบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว โครงการจัด การแสดงวันสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย โครงการจัด สร้า งเครื่องแต่ง กาย
โขนตามพระราชดํา หริ โครงการอบรมเครือข่า ยโขน โครงการดัง กล่า วตามที่วิทยากรได้ยกมานั้น
เห็นได้ ว่า เป็น การอนุ รักษ์ การสืบทอด การเผยแพร่ เรื่ อง “โขน” ให้ค งอยู่ ใ นรูปโครงการต่า งๆ
มีพัฒนาการ การเผยแพร่ลงสู่ชุมชนมากขึ้น รูปแบบในการแสดงโขนของกรมศิลปากร มีลักษณะ
สําคัญ ๙ ประการ คือ พระมหากษัต ริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ทรงอุปถัมภ์ ผู้แสดงจํา นวนมากเน้น
การยกทัพทั้งสองฝุา ย ทั้งทัพยักษ์และทัพลิง มีการสืบทอดจากปรมาจารย์เฉพาะด้า น แสดงโขน
กันอย่างต่อเนื่อง กระบวนท่ารํามีความประณีต งดงาม ความพร้อมเพรียงและแข็ง แรง การบรรเลง
นักร้อง การพากย์ ถูกต้องสอดคล้องกับการแสดง เนื้อเรื่องน่า ติด ตามสนุกและได้ค วามรู้ ฉาก แสง
เสียง สมจริงตามจารีตในการแสดงโขน และเป็นแหล่ง ข้อมูลองค์ค วามรู้เกี่ยวกับการแสดงโขนของ
ประเทศไทย
อาจารย์จตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่ง ชาติ สาขาศิลปะการแสดงโขน (ยักษ์) ผู้เชี่ยวชาญ
นาฏศิลป์ไทย สํานักการสังคีต กรมศิลปากร ท่า นได้ใ ห้ค วามรู้ใ นเรื่องการฝึกหัด โขนที่เป็นพื้นฐาน
สําคัญในการแสดงโขน แต่เดิมมีอยู่ที่เดียวคือกรมศิลปากร ปัจจุบันสถานที่สอนโขนมีมากขึ้น วิทยาลัย
นาฏศิลป มีถึง ๑๒ แห่ง ยังมีโขนของมหาวิทยาลัยต่างๆ โขนระดับโรงเรียน โขนของเอกชน โขนของ
มูลนิธิต่างๆ ตัวอย่างเช่น โขนของศูนย์ศิลปะการแสดง สถาบันคึกฤทธิ์ที่ท่า นเป็นผู้อํา นวยการอยู่ใ น
ปัจจุบัน ท่านกล่าวย้ําถึงเรื่องการแสดงโขน ต้องยึดรูปแบบ จารีตไว้ให้มั่นคง ฝึกรําเพลงหน้า พาทย์ใ ห้
ได้และถูกต้อง หน้า พาทย์ที่สํา คัญที่สุด คือ หน้า พาทย์องค์พระพิราพ ท่า นได้เน้นถึง การสอนโขน
การถ่ายทอดต้องยึดหลักว่า ต้องสอนให้เป็นให้ได้ทั้งศิลปินโขนและครูโขน สอนให้ถูกต้องที่สุ ด เพื่อให้
เขาได้ไปถ่ายทอดสอนคนอื่นได้ถูกต้องที่สุดต่อไป

๒๗๐
อาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไ ทยโขน วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงความสําคัญในเรื่องของพิธีกรรมในโขน ได้แก่ พิธีไ หว้
ครูและพิธีกรรมในการแสดง ซึ่งได้แก่ พิธีกรรมก่อนการแสดง พิธีกรรมระหว่า งแสดง และพิธีกรรม
เมื่อจบหรือเลิกการแสดง ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าวมานี้ถือเป็นพิธีหรือสิ่งที่ต้องทําและยัง สืบทอดกระทํา อยู่
จนถึงปัจจุบัน
อาจารย์ ดร.นพรัตน์ (ไชยวสุ) หวัง ในธรรม ข้า ราชการบํา นาญวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่า วในหัวข้อระบํา
และบทบาทของตั วนางในการแสดงโขน ระบํ า มี มากขึ้ น มีก ารสร้ า งสรรค์ ระบํา ในโขนมากขึ้ น
การแต่งกายของระบําในแต่ละชนิดเพิ่มขึ้น ขนบการแต่ ง กาย สี ผ้า นุ่ง ของตัวนางในโขนบางอย่า ง
ยังคงอยู่ แต่บางอย่างก็เปลี่ยนไป เช่น ตัวนางนารายณ์แปลงตอนไปปราบนนทุก ปกติผ้า ห่มนางต้อง
เป็นสีแดงขลิบเขียว นุ่งผ้า เขียว เพราะเมื่อแปลงตัวมาแล้วสภาพต้องเปลี่ยนไปมีค วามสวยงามจน
นนทุ ก หลงรั ก มีค วามเป็ น นางเอกในช่ ว งเวลานั้น ต้ อ งใช้ ผ้ า ห่ ม นางแดงขลิบ เขี ยว นุ่ ง ผ้า เขี ย ว
ตามโบราณที่วางขนบการแต่งกายไว้ แต่ ปัจ จุบันนี้กลายเป็นสีม่วงตามสีของพระนารายณ์ไ ปแล้ว
(ไม่อยากเสริมต่อว่าเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร)
อาจารย์ ดร.สมชาย ฟูอนรําดี ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้ความรู้และแนวคิดในเรื่องงานสร้างสรรค์ในโขน งานริเริ่มสร้างสรรค์รําเดี่ยว
ของตัวลิง และได้ให้ความรู้ว่าลิงในการแสดงโขนมี ๕ ชนิด คือ พญาวานร สิบแปดมงกุฎ เตียวเพชร
จังเกียง (ซึ่งไม่ปรากฏในการแสดงโขนปรากฏแต่ในวรรณคดี) และเขนลิง การรําเดี่ ยวในโขนทําได้ยาก
โดยเฉพาะตัวลิง การรําเดี่ยวที่พบคือ ฉุยฉายหนุมานทรงเครื่องของอาจารย์เสรี หวัง ในธรรม ฉุยฉาย
หนุมานทรงเครื่องของครูกรี วรศะริน เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารํา ไม่ได้นําออกแสดง แต่อยู่ในบทเรียนบรรจุ
ไว้ในหลักสูต รนาฏศิลป์ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ และฉุยฉายพาลีของครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่ง ชาติ
สาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์โขน (ลิง) และงานสร้างสรรค์รําเดี่ยวลิงของอาจารย์สมชาย ฟูอนรําดี ที่
ท่านได้สร้างสรรค์ขึ้น คือ รําฉุยฉายหนุมานชมสวน พร้อมทั้งได้สาธิตการรําฉุยฉายหนุมานชมสวน
ท้ายรายการการสัมมนา ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากวิทยาลัยนาฏศิลปอ่า งทอง สถาบัน
บัณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ กระทรวงวั ฒ นธรรม นํ า โดยผู้ อํ า นวยการ นางกั ญ ญา ทองมั่ น พร้ อ มด้ ว ย
นายเฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์ และนางเสมอแข มูรพันธ์ จัดการแสดงโขน ตอนนารายณ์ปราบนนทุก ทํา ให้
ผู้เข้ารับการสัมมนาได้เห็นความเป็นโขนชัดเจนมากขึ้น
ผลจากการลงพื้นที่ต ามข้อ ๑. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู อาจารย์ที่ค วบคุมการแสดง
นัก ศึ กษาซึ่ง เป็น ผู้ แสดง ผู้ จัด หาจัด จ้ า งการแสดง ผู้ ช มการแสดงทุ ก กลุ่ ม เห็ น ความสํ า คัญ และ
ความพึ ง พอใจในการอนุ รั ก ษ์ การสื บ ทอด การนํ า โขนอัน เป็ นมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ผลจากการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “โขน” พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ส่วนใหญ่เห็น
ความสํ า คัญ และพึ งพอใจในการปฏิ บั ติแ ละสื บ ทอดเรื่ อ งโขน โดยมี ร ะดั บความคิ ด เห็ น และ

๒๗๑
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ในเรื่องการนํา มรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒนธรรมขึ้นทะเบียนมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจะเกิดประโยชน์แก่สังคมไทย ร้อยละ ๗๓.๔๘ รองลงไปได้แก่ การนํามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจะเป็นการปกปูองคุ้มครองมรดก
ภูมิปัญญา ร้อยละ ๗๐.๔๖ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญ ญาและหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ควรให้การสนับสนุนในการรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ร้อยละ ๖๔.๓๙
ส่วนความคิดว่า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเสี่ยงต่อการสูญ หาย มีระดับความคิด เห็นน้อยที่สุด
ความเสี่ยงต่อการสูญ หาย มากที่สุ ด ร้อ ยละ ๔๒.๔๒ มาก ร้อยละ ๑๙.๗๐ ปานกลาง ร้ อยละ
๒๖.๕๒ น้อย ร้อยละ ๘.๓๓ และน้อยที่สุด ร้อยละ ๓.๐๓
“โขน” นาฏกรรมชั้นสูงของไทย ได้รับการสืบทอดยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน ในทัศนะของคน
ทั่วไปผู้ที่จะเข้าใจและซาบซึ้งในศิลปะการแสดงน้อยลงทุกที แต่ด้วยอานุภาพและความศักดิ์สิทธิ์ที่มี
อยู่ใ นตัวโขน ทํา ให้ไม่ ขาดผู้ อนุรัก ษ์ สืบ สาน และผู้สืบทอด โขนยัง งดงามมีคุณ ค่า ในความเป็ น
ประณีตศิลป์ องค์ประกอบในรูปแบบของการแสดงที่ไม่เหมือนชาติใ ดในโลกนี้ โขนได้รับการสืบสาน
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม มีขนบธรรมเนียม ประเพณี จารีต และรากเง้าเดิมที่ฝัง ลึก มีการพัฒนาการ
อย่างชัดเจน มีการต่อยอดทางปัญญาให้กับศิลปินรุ่นใหม่ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง โขนพระราชทานใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้สร้างมิติใหม่ให้กับโขน อันเป็นการกระตุ้นจิตสํานึกให้
บังเกิดการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้เป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิต นําไปสู่การนําเสนอขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและนําเสนอยูเนสโกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของมนุ ษ ยชาติเ มื่อ ประเทศไทยเข้ า เป็น ภาคี Convention for the safeguarding of the
intangible cultural heritage ในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
๑. “โขน” เป็นนาฏศิลป์ชั้นสูง มีประวัติศาสตร์การสืบทอดมายาวนาน มีรูปแบบการแสดงที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีพัฒนาการในเรื่องของการแสดงตลอดมา และเพื่อเป็นการรวบรวม
ข้อมูลที่แสดงถึงภูมิปัญญามรดกวัฒนธรรมของไทย ที่มีปรากฏในโขน เห็นสมควรให้การสนับสนุนให้มี
ผลงานทางการวิจัยในเรื่องของ “โขน” อย่างต่อเนื่อง
๒. ควรมีก ารวิจั ยเรื่อ ง “โขนผู้ห ญิง ” ซึ่ง เคยมี การแสดงอยู่แ ละในช่ว งเวลานี้ หลั กสู ต ร
การเรียนการสอนเรื่องโขนของวิทยาลัยนาฏศิ ลป สถาบันบัณ ฑิต พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงลงเลือกเรียนได้ โขนผู้หญิงกําลังได้รับการฟื้นฟูจึงเห็นสมควรนําเสนอให้
มีผลงานการวิจัยเรื่อง “โขนผู้หญิง”

