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*บทความนี้ปรับปรุงจากการบรรยายผลงานทางวิชาการในที่ประชุมส�านกัศิลปกรรม เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

บทน�ำ

 โขน เป็นมหรสพทีม่คีวามส�าคญัยิง่ 

เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่มี

ประวตัคิวามเป็นมาน่าศกึษาค้นคว้าอย่าง

ยิ่ง เป็นศิลปะชั้นสูงแห่งราชส�านกัที่มีมา

ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นจุดก�าเนิด

แห่งความเชื่อ ความศรัทธาทางศาสนา 

เป็นนาฏกรรมเพื่อการสรรเสริญ เทิดทูน

บูชา และแสดงความจงรักภักดีต่อองค์

พระมหากษัตริย์ โขนจึงเป็นเสมือนหนึง่

เครื่องราชูปโภคส่วนพระองค์พระมหา

กษตัรย์ิ โขนเป็นเอกลกัษณ์ทีแ่สดงให้เหน็

ถึงความเป็นชาติ ความเจริญรุ่งเรือง ซึ่ง

บรรพบรุษุได้สร้างสรรค์ไว้ให้เป็นสมบตัิ

อันน่าภาคภูมิใจ 

 โขนมวีวิฒันาการสบืเนือ่งมาตัง้แต่

อดตีจนถงึปัจจบุนั นำยธนติ อยูโ่พธิ ์อดตี

อธบิดกีรมศลิปากร ได้สนันษิฐานเกีย่วกบั 

ที่มาของการเล่นโขนไว้ว่า ไทยเรารับ

ต้นแบบเดิมของการเล่นดึกด�าบรรพ์ 

หรือชักนาคดึกด�าบรรพ์เข้ามาแล้วน�ามา

ประดิษฐ์ดัดแปลงน�าศิลปะชนิดต่าง ๆ 

ของหนงัใหญ่และกระบี่กระบอง เข้ามา

ผสมผสานในภายหลงั เกดิเป็นนาฏกรรม

ที่เรียกว่า “โขน” ดังความที่เขียนไว้ใน

หนงัสือ โขน ว่า

บทคัดย่อ

   โขน เป็นนำฏกรรมชัน้สงูอย่ำงหนึง่ของไทยทีม่มีำแต่โบรำณ กำรแสดงโขนนัน้มวีวิฒันำกำรมำอย่ำงต่อ

เนื่อง รูปแบบของกำรแสดงแบ่งได้เป็น ๕ ประเภท ประกอบด้วย โขนกลำงแปลง โขนนัง่รำว โขนหน้ำจอ  โขน

โรงใน และโขนฉำก ส�ำหรับกำรแสดงโขนหน้ำจอนัน้ จะจัดแสดงในงำนพระรำชพิธีเฉลิมฉลองในโอกำสต่ำง ๆ 

นอกจำกนี้ยังจัดแสดงในงำนพระรำชพิธีพระรำชทำนเพลิงพระศพ และนิยมจัดแสดงในงำนศพของบุคคลทั่วไป 

แต่ในปัจจุบันหำชมได้ยำกมำก กำรแสดงโขนหน้ำจอมีเอกลักษณ์เฉพำะคือ จัดแสดงกลำงแจ้ง สร้ำงเป็นเวที มีจอ

อยู่ด้ำนหลังเวที โดยด้ำนขวำมือ (ของผู้ชม) เขียนภำพปรำสำทรำชวัง สมมติเป็นกรุงลงกำ หรือเมืองยักษ์  ส่วน

ด้ำนซ้ำยมือ เขียนภำพพลับพลำ สมมติเป็นที่พักของกองทัพพระรำม ตรงกลำงเป็นผ้ำขำวจอด้ำนหลังทั้งหมดจะ

มเีสำขึน้อยูเ่จด็ต้นเป็นส่วนทีย่ดืผ้ำขำว ดนตรทีีใ่ช้ประกอบกำรแสดงคอืวงป่ีพำทย์ ในอดตีมกีำรจดักำรแสดงอย่ำง

ต่อเนื่องเดือนหนึง่ประมำณ ๔-๕ ครั้ง แต่ในปัจจุบันมีกำรจัดกำรแสดงปีหนึง่ประมำณ ๒-๓ ครั้งเท่ำนัน้

	 ค�ำส�ำคัญ	: โขนหน้ำจอ

การอนุรักษ์โขนหน้าจอ*
ไพโรจน์  ทองค�ำสุก

ภาคีสมาชิก ส�านกัศิลปกรรม

ราชบัณฑิตยสถาน

 “การเล่นโขนน่าจะมาจากเล่นหนงั ซึ่งก็อาจเป็นไปได้เพราะมีบทพากย์

เจรจา เรื่อง รามเกียรติ์ส�าหรับเล่นหนงัที่นับว่าเป็นวรรณคดีรุ่นเก่าถึงสมัยกรุง

ศรีอยุธยาเหลือปรากฏอยู่... บทที่ใช้ส�าหรับศิลปะของการเล่นหนงัมีแต่ค�าพากย์ 

และค�าเจรจา แต่ผู้เชิดหนงัต้องใช้ไม้ทั้งสองถือไม้ทาบตัวหนงัแล้วก็ใช้เท้าเต้น

ออกท่าไปตามค�าพากย์ ค�าเจรจา และตามเพลงหน้าพาทย์ของปี่พาทย์ คล้าย
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 การแสดงโขนใช้ศลิปะการเต้นให้

เข้ากับจังหวะดนตรี และเพลงหน้าพาทย์

เป็นหลกั ด�าเนนิเรือ่งด้วยการพากย์-เจรจา 

ผู้แสดงส่วนใหญ่สวมหัว ใช้วงปี่พาทย์

ประกอบการแสดง ภายหลังมีการร้อง

เข้าไปด้วย เรือ่งทีแ่สดงโขนนยิมเล่นเรือ่ง

รามเกียรติ์เพียงเรื่องเดียว รามเกียรติ์นัน้

แพร่หลายในดินแดนสยามมาแต่โบราณ

โดยมเีค้าเรือ่งมาจาก มหากาพย์รามายณะ 

ฉบับทมิฬในอินเดียตอนใต้ มิใช่มาจาก 

รามายณะ ฉบบัวาลมกิ ิโดยตรง ชาวสยาม 

ยกย่องนบัถอืรามายณะเป็นพเิศษ จงึรบัคติ 

ไว้เต็มที่ โดยผ่านกลุ่มชนชั้นสูง หรือชั้น

ปกครอง แม้ไทยจะได้ต้นเค้าเรื่องมาจาก

มหากาพย์รามายณะ แต่ไทยกม็ไิด้คดัลอก

เอามาอย่างชนดิค�าต่อค�า หากแต่ได้น�ามา

ปรุงแต่ง ด�าเนนิเรื่องใหม่โดยสอดแทรก

คตนิยิมแบบไทยเข้าไว้อย่างสมบรูณ์ การ

แสดงโขนมรีะเบยีบวธิกีารแสดงทีพ่ฒันา

ไปตามยคุตามสมยัเกดิการแสดงโขนแบ่ง

ได้เป็น ๕ ประเภท คือ

 ๑. โขนกลางแปลง

 ๒. โขนนัง่ราว (โขนโรงนอก)

 ๓. โขนหน้าจอ

 ๔. โขนโรงใน

 ๕. โขนฉาก

โขนหน้ำจอ

 การแสดงโขนหน้าจอ ซึ่งใน

ปัจจุบันหาชมได้ยากมาก  เป็นการแสดง

โขนบนเวทียกพื้นด้วยโครงเหล็ก หรือ 

ด้วยวิธีการจัดถังน�้ามันตั้งเรียงเป็นแนว

ยาวจากนั้นจึงน�าไม้กระดานมาวางใน

ลักษณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วปูทับด้วย

ผ้ายางยาวตลอดแนว  มคีวามสงูประมาณ 

๕-๗ เมตร กว้าง ๕-๗ เมตร ยาว ๑๖-๑๘ 

เมตร มจีอผ้าขาวขงึตามความยาวของโรง 

ด้านล่างของจอผ้าขาวมตีารางประกอบไว้

เพื่อให้นกัดนตรีสามารถมองเห็นตัวโขน

ได้อย่างชดัเจน สองข้างจอมปีระตสู�าหรบั

ผู้แสดงเข้าออก ถัดไปด้านขวามือ (ของ

ผู้ชม) มีภาพเขียนเป็นรูปปราสาทราชวัง 

สมมติเป็นกรุงลงกา หรือเมืองยักษ์ ส่วน

ด้านซ้ายมือ มีภาพเขียนเป็นรูปพลับพลา

พระราม ด้านหลงัจอผ้าขาว และภาพเขยีน 

ทั้งสองจะมีเสาขึ้นอยู่ ๗ ต้นเป็นส่วนที่ 

ยืดผ้าขาว บนหัวเสาทั้ง ๗ ต้น ประดับ

ธงชาติไทย และที่ส�าคัญ กลางผ้าขาวจะ

ติดภาพพระคเณศตรากรมศิลปากร ด้าน

หลังของเวทีมีส่วนที่ยกพื้นเป็นที่ตั้งวง 

ป่ีพาทย์ สองข้างทีเ่ป็นประตเูข้าออกจะใช้

ไม้กระดานพาดเป็นทางลาดเพื่อสะดวก

ต่อการเข้าออกของนักแสดงโขนที่ต้อง

สวมศีรษะ ส่วนสุดท้ายด้านหลังเวทีจะ

เป็นที่แต่งตัวและพักผ่อนของนักแสดง 

มีการตั้งศีรษะครโูดยจัดแบ่งตามจารีต 

ของการแสดงโขน ให้ฝ่ายพระและลิงอยู่

ด้านซ้าย ฝ่ายยักษ์อยู่ด้านขวา (ของผู้ชม) 

กับเต้นระบ�าร�าเท้า ศิลปะแห่งการเล่นหนงัของเราจะมีความเดิมมาว่าได้รับแบบอย่าง 

มาจากชวามลายูหรือที่ไหนก็ตามที แต่ควรพิจารณาว่าศิลปะแห่งการเต้นเท้าของ 

ผู้เชิดหนังนั้น ส่วนส�าคัญจะใช้หลักมาจากไหน เคยสังเกตเห็นนักกระบี่กระบอง 

ร�าออกท่าคล้ายท่าของโขนละครอยู่หลายท่า... และยังมีชื่อเพลงประกอบการร�าการ

ต่อสู้ของกระบี่กระบองเป็นอันมากที่มีชื่อเหมือนเพลงของโขนละคร จึงชวนให้คิดว่า 

ท่าเต้นของผู้เชิดหนังแต่เดิมคงจะเอามาหรือดัดแปลงมาจากท่าร�าต่อสู้แบบ วีรชัย 

(War Dance) เช่นร�ากระบี่กระบองด้วยก็ได้ และศิลปะของการเต้นโขนบางอย่างบาง

ตอนกไ็ด้มาจากท่ากระบีก่ระบองด้วย.... จงึเหน็ได้ว่าโขนน�าเอาศลิปะของการเล่นหลาย

อย่างมาผสมกัน” (ธนติ อยู่โพธิ์ ๒๕๑๑ : ๒๑-๒๒)
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 การแสดงโขนหน้าจอ ที่จัดการ

แสดงในงานพระราชทานเพลิงศพ 

เจ้าภาพส่วนใหญ่จะต้องเป็นผู้ที่มีฐานะ

มากพอสมควร เพราะการแสดงโขน

หน้าจอมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ส�านัก 

การสังคีต กรมศิลปากรมีระเบียบเป็น

ค่าใช้จ่ายสนนราคาในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ส่วนในต่างจังหวัดก็ขึ้นอยู่กับระยะทาง

ประมาณราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 

โดยสามารถจัดการแสดงได้ในช่วงเวลา 

๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น. (พกัช่วง ๑๘.๐๐ น. แล้ว 

จึงมาเริ่มแสดงเวลา ๒๐.๐๐ น.) การ

จัดแสดงแต่ละครั้งจะใช้ผู ้ปฏิบัติงาน 

ประมาณ ๑๖๐-๒๐๐ คน หากเป็นงานนอก 

(งานที่จัดโดยไม่ผ่านกรมศิลปากร) สนน 

ราคาจะอยู่ที่ ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือมาก 

กว่านี้ 

จำรีตในกำรแสดงโขนหน้ำจอ

 จารีตในการแสดงโขนหน้าจอมี

ดังนี้

 ๑. ดนตรี ในการแสดงโขนหน้า

จอใช้วงปี่พาทย์ เหมือนการแสดงโขน

ประเภทอื่น แต่เพิ่มเครื่องดนตรีชิ้นหนึง่

ชื่อว่า โกร่ง เพื่อใช้ตีประกอบเพลงหน้า

พาทย์ที่มีกลองทัดตี เช่น เพลงกราวนอก 

เพลงกราวใน เหตทุีก่ารแสดงโขนหน้าจอ 

ใช้โกร่งตีประกอบจังหวะ ก็เพื่อให้เกิด

เสียงดังครึกครื้น จังหวะเพลงจะได้แน่น 

อีกประการเพราะการแสดงโขนหน้าจอ

จัดแสดงกลางแจ้ง เสียงที่ดังจะได้เรียก

ผู้คนมาชมการแสดงโขน โกร่งคือไม้ไผ่ 

มีลักษณะความยาวประมาณ ๑ เมตร วาง

พาดบนไม้รองอีกทีหนึง่ เจาะรูไม้ไผ่เป็น

ระยะ ใช้ไม้กรับตีให้จังหวะ 

 ๒. ก่อนเริ่มการแสดงโขนหน้า

จอ จะมีการบรรเลงเพลงโหมโรง โดย

ใช้เวลาบรรเลงประมาณ ๓๐ นาที ก็เพื่อ

เป็นการเชิญชวนคนดูให้มาชมการแสดง

โขน การแสดงโขนหน้าจอมักจัดแสดง

ในพื้นที่ต่างจังหวัดไกล ๆ เมื่อชาวบ้าน

กำรแสดงโขนหน้ำจอ ด้ำนขวำมือ (ของผู้ชม) มีภำพเขียนเป็นรูปปรำสำทรำชวัง สมมติเป็นกรุงลงกำ หรือเมืองยักษ์  ส่วนด้ำนซ้ำย

มือ มีภำพเขียนเป็นรูปพลับพลำสมมติเป็นที่พักของกองทัพพระรำม ภำพเขียนทั้งสองจะมีเสำขึ้นอยู่เจ็ดต้นเป็นส่วนที่ยืดผ้ำขำว 
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ได้ยินเสียงดนตรีก็จะรีบเดินทางมาชม

การแสดงโขน เป็นการเผื่อเวลาในการ

เดินทางของชาวบ้าน

 ๓. ผู้แสดงโขนหน้าจอ ตัวที่เป็น

เสนา นางก�านัล จะต้องคลานออกไปนัง่

เฝ้าก่อนที่ตัวนายจะเดินออก เมื่อจบการ

แสดงตวันายจะเดนิเข้า พวกเสนายกัษ์เดนิ

ตาม นางก�านัลสอดสร้อยตาม ส่วนเสนา

ลิงก็คลานในท่าลิงเข้าโรง  

 ๔. ต�าแหน ่งในการนั่งของผู ้

แสดงโขนหน้าจอ จะต้องนัง่ตามความยาว 

ของเวทีที่ใช้แสดง พวกเสนาจะนัง่คู่กัน 

หันหน้าเข้าหานาย หันข้างตัวให้ผู ้ชม 

ส่วนต�าแหน่งการตั้งเตียง ฝ่ายพระจะตั้ง 

ด้านซ้าย ประกอบด้วยเตยีงใหญ่ (พระราม) 

และเตียงเล็ก (พระลักษมณ์)โดยตั้งให้

เตียงใหญ่อยู ่ด้านนอกเอียงเข้าหาผู ้ชม 

เล็กน้อย ถ้ามีนางสีดาก็ให้นัง่เตียงใหญ่ 

กับพระราม โดยนั่งด ้านขวามือของ

พระราม ส�าหรบัต�าแหน่งการนัง่ของพเิภก 

และพญาวานร จะนัง่ตรงกลางระหว่าง

สิบแปดมงกุฎ โดยเรียงล�าดับดังนี้  พิเภก 

ชามพวูราช สคุรพี หนมุาน ชมพพูาน  องคต 

และนลินนท์ ส่วนต�าแหน่งการตัง้เตยีงฝ่าย

ยักษ์จะตั้งด้านขวา ส�าหรับมโหทรและ 

เปาวนาสรูนัน้จะนัง่หวัแถวของเสนายกัษ์ 

โดยนัง่ให้เหลื่อมหน้าเล็กน้อย 

 ๕. การเข้าออกของผู้แสดง เมื่อ

การตั้งเตียงถูกก�าหนดไว้ชัดเจน การเข้า

ออกกเ็หมอืนกนั หากเป็นฝ่ายพระ จะออก 

ด้านซ้าย (ของผู้ชม) และเข้าด้านซ้าย 

ส่วนฝ่ายยักษ์จะออกด้านขวาแล้วเข้า

ด้านขวา โดยเฉพาะการออกว่าราชการ 

แล้วไปจัดทัพของทั้ง ๒ ฝ่าย แต่ถ้าเป็น 

การออกกราวผูแ้สดงจะออกจากด้านซ้าย 

(ของผู้ชม) แล้วเข้าด้านขวา ทั้งฝ่ายพระ 

และฝ่ายยักษ์ 

 ๖. บทโขน เนื่องจากการแสดง

โขนหน้าจอไม่มีม่านปิดเปิด ไม่มีฉาก

ประกอบการแสดง การเขยีนบทจงึจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องมีความต่อเนื่องกัน และ

จะต้องระบุตัวโขนเข้า ออกให้ชัดเจน 

บทโขนหน้าจอ ผู้พากย์จะต้องจดจ�าบท 

สามารถเจรจาด้นโต้ตอบกันให้ได้อย่าง

แม่นย�า เจรจาด�าเนนิเนื้อเรื่องต่อกับบท

พากย์ให้ได้อย่างคล้องจอง 

 ๗. ในการแสดงโขนจะมีผู้พากย์ 

เจรจาแทน ซึ่งมีต�าแหน่งยืนพากย์ คือ 

ถ้าเป็นผู้พากย์ฝ่ายไหนก็ยืนด้านนัน้ โดย

ไม่ดูบท ผู้พากย์จะมีเฉพาะผู้ชายเท่านัน้ 

แม้จะพากย์แทนตัวนางก็ตาม แต่ทั้งนี้ 

ก็จะมีวิธีการคัดเลือก หากพากย์ตัวยักษ์

ก็จะใช้ผู ้ที่มีน�้าเสียงใหญ่ ดุดัน พากย์

ตัวพระก็จะใช้ผู้ที่มีน�้าเสียงทุ้ม นุ่มนวล 

พากย์ตัวนางก็จะใช้ผู ้ที่มีน�้าเสียงอ่อน

หวาน นุ่มนวล (แต่ไม่ต้องดัดเสียง) 

 ๘. การบอกบทร้องตามจารีต

โขนหน้าจอ ผู้พากย์ เจรจาโขน จะบอก 

บทร้องด้วยเสยีงดงั น�าก่อนนกัร้องทกุครัง้ 

จากนัน้นกัร้องจึงร้องตาม ท�าให้ผู้แสดง

รู้บทก่อนที่จะร�า สามารถประดิษฐ์คิด

กระบวนท่าได้อย่างงดงาม

 ๙. การเรียกเพลงหน้าพาทย ์ 

ผู้พากย์จะเรียกเพลงหน้าพาทย์หลังจาก

จบการพากย์ เจรจา เพื่อให้ผู ้บรรเลง

ดนตรบีรรเลงเพลงหน้าพาทย์ให้ตวัโขนร�า 

การเรยีกเพลงหน้าพาทย์จะมคี�าว่า บดันัน้ 

หรือบัดนี้ แล้วจึงบอกเพลงหน้าพาทย์ 

ที่จะให้นกัดนตรีบรรเลง

 ๑๐. การแผลงศรในการแสดงโขน

หน้าจอ วิธีแสดงโขนหน้าจอ ซึ่งส่วน

ใหญ่จะเป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่าง

พระราม และทศกัณฐ์ ฝ่ายยักษ์ เมื่อ

พระรามท�าท่าแผลงศรออกไป จะมีตัว

ตลกโขนถือลูกศร วิ่งออกจากประตูด้าน

พระราม (ด้านซ้าย) แล้ววิง่ไปหาฝ่ายยกัษ์

ที่เป็นคู่ต่อสู้ โดยน�าลูกศรเข้าตีกับคันศร

ของฝ่ายยกัษ์ จากนัน้ตวัตลกกน็�าลกูศรปัก

ที่อกยักษ์ ปี่พาทย์ก็จะท�าเพลงโอดทันที 

 นอกจากนีต้ัวตลกโขนจะมีหน้าที่ 

จดัเตยีง จดัอปุกรณ์ ประกอบ และจดัโรง

พิธีในตอนนัน้ ๆ  ผู้ชมต้องท�าประหนึง่ 

ว่าไม่เห็นตัวตลกพวกนี้ การแต่งตัวของ

ตวัตลก คอืสวมเสือ้สแีดงเข้ม ลายเป็นทาง 

แขนยาว นุ่งโจงกระบวนผ้าพิมพ์ลาย มี

ผ้าคาดเอว สวมหมวกหูกระต่าย หากตัว

ตลกต้องการให้ผู้ชมเห็นตัวต้องเปลี่ยน

ศีรษะ เช่น ถือกลดพระรามก็สวมหัวลิง

ถือกลดทศกัณฐ์ก็สวมหัวยักษ์ เป็นตลก

ฝ่ายไหนก็สวมหัวฝ่ายนัน้ 
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นำงเมขลำร�ำเชิดฉิ่งในกำรแสดงโขนหน้ำจอ

ชุดเมขลำ-รำมสูร  

นนทุกขึ้นเฝ้ำพระอิศวรในกำรแสดงโขนหน้ำจอ

ชุดนำรำยณ์ปรำบนนทุก

กวำงทองในกำรแสดงโขนหน้ำจอ ชุดลักสีดำ พระรำมพิพำกษำนิลพัทในกำรแสดงโขนหน้ำจอชุดจองถนน



ไพโรจน์  ทองค�ำสุก
585

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๖  ฉบับที่ ๔  ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๔

พระอินทร์แปลงในกำรแสดงโขนหน้ำจอ ชุดพรหมำสตร์    พระรำมรบทศกัณฐ์ในกำรแสดงโขนหน้ำจอ ชุดยกรบ

คนพำกย์ในกำรแสดงโขนหน้ำจอ จะยืนอยู่ด้ำนข้ำงเวทีตรงประตูเข้ำ-ออก
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๓-๔ ครั้ง แต่ในปัจจุบันปีหนึง่อาจมีการ 

แสดงแค่ ๒-๓ ครั้ง ด้วยเหตุนี้เมื่อความ 

ทราบถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใย 

และมีพระราชประสงค์ที่จะอนุรักษ์ เพื่อ 

ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักวิธีการแสดง 

โขนแบบโบราณที่หาชมได้ยาก และทรง 

คุณค่าในการอนุรักษ์ ในครั้งนัน้ได้ทรง 

พระกรณุาโปรดเกล้าฯบรรเลงระนาดเอก 

ประกอบการแสดงโขนหน้าจอ ชุด

ศึ กทศกัณฐ ์ ข าด เศี ย รขาดกร  เมื่ อ

พุทธศักราช ๒๕๔๕ และในปีต่อมา 

พุทธศักราช ๒๕๔๖ เนื่องในวันอนุรักษ์ 

มรดกไทย กรมศิลปากรได ้สนอง 

พระราชด�าร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้จัดการแสดงโขนหน้าจอ 

แบบโบราณเรื่องรามเกียรติ์ในตอนที่ 

คนไทยแต่งขึ้นเอง ไม่ปรากฏอยู่ในเรื่อง 

รามเกียรติ์ฉบับรามายณะ เพื่อแสดงใน 

เหน็ถงึแหล่งทรพัย์สนิทางศลิปวฒันธรรม 

ไทยอย่างแท้จรงิ จงึได้มกีารจดัท�าบทโขน

หน้าจอ ชดุศกึวริญุจ�าบงัขึน้ทลูเกล้าฯ ถวาย

เพื่อขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยซึ่ง 

กท็รงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้จดัแสดง 

และร่วมทรงระนาดเอกประกอบการแสดง 

โขน แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถ 

ด ้านดุริยางคศิลป์และด้านนาฏศิลป์ 

รวมทั้งพระราชปณิธานที่มุ ่งมั่นในการ 

อนุรักษ์สืบทอดมรดกทรัพย์สินทางศิลป 

วัฒนธรรมอย่างแท้จริง นับเป็นพระมหา 

กรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแก่เหล่า

ศิลปินกรมศิลปากร และประชาชนไทย

ทั้งปวงอย่างหาที่สุดมิได้ (กรมศิลปากร  

๒๕๔๖ : ค�าน�า)

 ๓. แมลง การแสดงโขนหน้าจอ 

ส่วนใหญ่มักจัดการแสดงในต่างจังหวัด

ไกล ๆ ในช่วงเวลากลางคืน เมื่อเวทีโขน

เปิดแสงไฟพวกแมลงชนดิต่าง ๆ จะบิน

มาเล่นไฟเป็นจ�านวนมาก เมือ่ตวัโขนออก

แสดง แมลงเหล่านีจ้ะเป็นอปุสรรคต่อการ

แสดงมาก นอกจากจะเข้าตา เข้าปากแล้ว 

บางครัง้กค็ลานเข้าไปตามร่างกาย ผูแ้สดง

ที่สวมหัวโขนเมื่อแมลงเข้าไปในหัวโขน

ต้องเข้าหลังเวทีทันที เพื่อน�าแมลงออก

ไปไม่เช่นนัน้แมลงจะเข้าหู เข้าตาจนไม่

สามารถแสดงต่อได้

 ๔. พลุ ในการแสดงโขนหน้าจอ 

เจ้าภาพจะนยิมให้มกีารจดุพล ุประทดั คอื

เมื่อแสดงโขนไปได้ระยะหนึง่ ช่วงเวลา

เผาจริงคือประมาณ ๒๒.๐๐ น. หลังจาก

พิธีกรรมเผาจริงแล้วจะมีการจุดพลุหรือ

ประทดั ซึง่จะเป็นช่วงทีห่ยดุพกัการแสดง

โขน แต่จ�าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ถือไม้ยาว

คอยปัดเฝ้าระวัง เพราะพลุหรือประทัด 

ทีเ่จ้าภาพจดุนัน้ บางครัง้กระเดน็มาถกูจอ

การแสดงโขน ถึงกับไหม้ลุกลามจนไม่

สามารถแสดงโขนได้ก็เคย

 ๕. ควันไฟ จำกพลุ หรือประทัด 

อาจท�าให้ผู้แสดงโขน นกัดนตรี และเจ้า

หน้าที่อื่น ๆ  เกิดอาการส�าลักควัน เพราะ

ไม่รู้จะไปหลบที่ไหนไกลได้ 

 ๖. ฝน ในบางครั้งอาจมีฝนตก 

หากฝนตกมากไม่หยุดก็จะงดการแสดง 

แต่ถ้าหากฝนตกแล้วหยุด ก่อนเวลาเลิก 

(๒๔.๐๐ น.) กจ็ะแสดงต่อ สิง่ทีต้่องระวงั

ก็คือไฟฟ้ารั่ว เกิดไฟดูด ซึ่งเคยเกิดขึ้น

แล้ว ผู้แสดงขึ้นเวทีจับเสาเหล็กถูกไฟฟ้า

ดูดหมดสติ ต้องรีบน�าส่งโรงพยาบาล

 การจัดการแสดงโขนหน้าจอใน

อดีตเคยมีการแสดงถึงเดือนละประมาณ  

ข้อควรระวัง 

 การจดัการแสดงโขนหน้าจอ มข้ีอ

ควรระวังดังนี้

 ๑. เวที หากเป็นถังน�้ามันปูด้วย

แผ่นไม้ ไม่สู้ดีนัก เพราะไม้จะกระดก

ไปมา ไม่แน่น เมื่อแสดงโขนแผ่นไม้จะ

ยดืหยุน่มาก ท�าให้ยนืไม่อยู ่ส่วนแผ่นยาง

ที่ใช้ปูบนพื้นไม้ หากปูในช่วงเย็น ก่อน

การแสดงโขนหน้าไฟจะท�าให้แผ่นยาง

ร้อนจากแสงแดดมาก ผู้แสดงโขนถึงกับ

ไม่สามารถอยู่นิง่ได้ หากเป็นโขนตัวลิง

ก็กระโดดไปมาได้ เพราะฉะนัน้ช่วงเย็น

จึงห้ามปูแผ่นยางเป็นอันขาด เมื่อแดดร่ม

แล้วจึงน�าแผ่นยางมาปู สาเหตุที่ต้องปู

แผ่นยางเพราะกันเสี้ยนไม้ต�าเท้าผู้แสดง 

นอกจากนี้ส่วนประกอบของเวทีก็เกิด

อุปสรรคต่อการแสดง คือผ้าม่านที่ติด

บนประตทูางเข้า-ออก หากผูแ้สดงทีส่วม

ชฎาไม่ทนัระวงั เมือ่ออกแสดงปลายยอด

หลุดติดกับผ้าม่าน ผู้แสดงวิ่งออกไปต้อง

รบีกลบัเข้ามาสวมยอด หรอืผูแ้สดงทีส่วม

หัวโขนก็ตาม ปลายยอดมักจะติดผ้าม่าน

ถึงกับผงะหงายหลังก็มี 

 ๒. ไฟฟ้ำ การจัดสร้างเวทีโขน

หน้าจอมีการติดตั้งไฟฟ้าโดยรอบเพื่อให้

แสงสว่าง ซึ่งมีการติดตั้งทั้งด้านบน ด้าน

ข้าง และด้านหน้าเวที ไฟฟ้าที่ติดด้าน

หน้าเวที เมื่อผู้แสดงออกนัง่ โดยเฉพาะ

โขนตัวเสนายักษ์ เสนาลิง ที่นัง่แถวนอก 

จะต้องนัง่ตดิกบัไฟฟ้าทีต่ดิตัง้ไว้ด้านหน้า 

ซึ่งมีความร้อนสูงมาก จะขยับหนีได้ก็ไม่

มากนกัเพราะรูปแบบแถวถูกก�าหนดไว้

แล้ว ไหนอุณหภูมิที่มีความร้อนอยู่แล้ว 

เครื่องแต่งกายที่ค่อนข้างหนา ยังมาเจอ

กบัหลอดไฟฟ้าทีม่คีวามร้อนสงู ท�าให้ยิง่

ทวีคูณความร้อนมากขึ้นไปอีก 
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บทสรุป

 การศึกษาเรื่องการอนุรักษ์โขน

หน้าจอท�าให้เห็นได้ว่ากระบวนการอัน

เป็นจารตีต่าง ๆ   ขาดหายไปมาก ไม่ว่าจะ

เป็นรปูแบบการแสดง กระบวนท่าร�า และ

เพลงทีใ่ช้ประกอบการแสดง เนือ่งจากใน

ปัจจุบันมีการตัดทอนระยะเวลาในการ

แสดงลงมาก และมีการปรับปรุงบท เพื่อ

ให้เหมาะสมกบัความต้องการของผูช้มใน

ยคุปัจจบุนั นบัว่ามผีลต่อการอนรุกัษ์โขน

หน้าจอเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ความ

นิยมการแสดงโขนหน้าจอในปัจจุบันมี

เหตุปัจจัยของค่าจ้างที่มีราคาสูงมาก จึง

ท�าให้การว่าจ้างน�าโขนหน้าจอไปจัด

แสดงลดน้อยลงมาก ทัง้โขนของราชการ

และเอกชน จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน

ภาครัฐที่จะต้องอนุรักษ์การแสดงโขน

หน้าจอไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดิน

ไทยต่อไป
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Abstract The Conservation of Khon Na Cho
 Pairoj Thongkumsuk
 Associate Fellow of The Academy of Arts, The Royal Institute, Thailand 

  Phu Rotchana/Author/Poet/Creator of Thaksin (Southern) Literature Chuan  Petkaew existed 
since before the start of mass publication. In the old days, literary works were recorded in a kind of 
homemade book known as Nangsue Bud or Samut Khoi, which is made from dried leaves.  Most works 
bare no record of their authors.  Sometimes, there are names of the copier (a person who copies the 
work onto the book but not the composer himself). Sometimes the name appearing on the book is that 
of the patron who provides financial sponsorship for the creation of the book.  Most creators of Thaksin 
literature are monks or religious laymen since they are well learned in both Dhamma and the secular 
world.  The works are meant to be like an educational charity which the creators believe would bring them 
enlightenment and happiness.  In the Central Region, the content and the language used are sometimes 
influenced by the Royal Court if the authors have a personal link to it.  Though most works are being 
distributed free of charge, some aren’t.  Those that are composed for financial gain are, however, written 
in Klon with more variety in content.  Besides the monks and the learned laymen, sometimes performers 
and singers would participate in writing the literary works as well. 

 Key words : Khon Na Cho




