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การศึกษาในครัง้ นี้เป็ นการศึกษากระบวนจัดการสร้างโขนของมูลนิธสิ ง่ เสริม
ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินนี าถ ทีจ่ ดั แสดงระหว่างปี พ.ศ.2550
ถึงปี พ.ศ.2556 รวม 5 ชุด คือ ชุดที่ 1 พรหมมาศ จัดแสดงปีพ.ศ.2550 และพ.ศ.2552
รวม 2 ครัง้ ชุดที่ 2 นางลอย จัดแสดงปีพ.ศ.2553 ชุดที่ 3 ศึกมัยราพณ์ จัดแสดงปี พ.ศ.
2554 ชุดที่ 4 ชุด จองถนน จัดแสดงปีพ.ศ.2555 และชุดที่ 5 ชุด โมกขศักดิ ์ จัดแสดงปี
พ.ศ. 2556 โดยใช้วธิ กี ารศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก จากคณะกรรมการทีส่ ำ� คัญ
ในการจัดสร้างโขนของมูลนิธสิ ่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรม
ราชินนี าถ จ�ำนวน 5 ท่าน คณะทีมงานเบือ้ งหลังการจัดสร้างโขนมูลนิธฯิ ตัวแทนนักเรียน
ผูเ้ ข้าร่วมการแสดงโขนชุดโมกขศักดิ ์ ตลอดจนใช้กระบวนการศึกษาแบบมีสว่ นร่วม ด้วย
การลงไปสังเกตการท�ำงานของทีมงานตัง้ แต่การจัดท�ำฉาก การคัดเลือกนักแสดง ไป
จนถึงการแสดงออกสูส่ ายตาประชาชน เพือ่ ท�ำให้เห็นภาพรวมของการจัดสร้างโขนมูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพฯ พร้อมทัง้ น�ำผลของการศึกษาไปใช้ในการจัดท�ำเว็บไซต์ นิทรรศการ
เสมือนจริง “องค์อคั ราภิรกั ษศิลปิน” ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ โดย ส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็ นการเผยแพร่พระราชกรณีของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์
พระบรมราชินีนาถ ทีท่ รงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อการอนุรกั ษ์ สืบทอดศิลปะการแสดง
โขน รวมถึงการอนุรกั ษ์ชา่ งประณีตศิลป์แขนงต่างๆ ทีใ่ กล้จะสูญหายอันเป็นองค์ประกอบ
ด้านสุนทรียศาสตร์หนึ่งทีส่ ำ� คัญของการแสดงโขน ให้กลับมาได้รบั การอนุรกั ษ์ สืบทอด
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พัฒนา และสร้างสรรค์ นักวิจยั อิสระ งานวิจยั ชิ้นนี้ได้รบั เงินสนับสนุ นงานวิจยั จาก
ส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
จากการศึกษาเชิงลึกสามารถสรุปผลการศึกษาเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 องค์ประกอบ
ของการจัดสร้างโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ บทประพันธ์และ
ผูก้ ำ� กับการแสดง การคัดเลือกนักแสดง การจัดท�ำฉาก ระบบแสงระบบเสียงทีใ่ ช้ประกอบ
การแสดง เครือ่ งแต่งกายโขน ดนตรีทใ่ี ช้ประกอบการแสดง การประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ 2 การอนุ รกั ษ์ และการพัฒนารูปแบบโขนมูลนิธสิ ่งเสริมศิลปาชีพฯ
ซึง่ คณะท�ำงานจัดสร้างโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ ได้ใช้กระบวนประเมินคุณค่าโขน
ซึ่งเป็ นทรัพยากรวัฒนธรรม และน� ำองค์ความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาไปสู่กระบวนการ
อนุรกั ษ์ พัฒนารูปแบบของการแสดงโขนของมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ ดังนี้
ด้านการอนุรกั ษ์ มีการสร้างภาคีเครือข่ายนักวิชาการทีม่ คี วามรูเ้ ชีย่ วชาญทาง
ด้านประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ นาฏศิลปิน ดนตรี มาเป็นผูถ้ า่ ยทอดองค์ความรูใ้ ห้กบั ยุวศิลปิน
รุ่นใหม่ เพือ่ ให้เยาวชนมีสว่ นร่วมในการสืบสานศิลปะแขนงต่างๆ ทัง้ ด้านจิตรกรรม
ปฎิมากรรม นาฏศิลป์ และคีตศิลป์ไทย เป็ นต้น องค์ความรูท้ ไ่ี ด้รบั การอนุ รกั ษ์ ได้แก่
ั ดโขนละคร การรือ้ ฟื้นกระบวน
การรือ้ ฟื้นการทอผ้ายกเมืองนครศรีธรรม เทคนิคการปกชุ
ท่าร�ำเบิกโรงละครในทีมกี ารสืบทอดไปสูค่ ณะละครวังสวนกุหลาบ ให้ได้รบั การฝึ กหัด
และสืบทอดอีกครัง้ ฯลฯ
การพัฒนารูปแบบโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ มีการน�ำองค์ความรูเ้ ป็ นฐาน
น�ำไปสูก่ ารพัฒนารูปแบบ พร้อมทัง้ ยังมีแนวคิดในการน�ำวัสดุอุปกรณ์สมัยใหม่ มาใช้
ทดแทนวัสดุธรรมชาติทห่ี ายาก ในการจัดสร้างศิราภรณ์ พัตราภรณ์ รวมทัง้ มีการปรับภาพลักษณ์
โขนให้ดูทนั สมัยมากขึน้ ด้วยการพัฒนารูปแบบฉากโขนให้เสมือนจริง ด้วยการน�ำ
เทคโนโลยีแสง สี เสียง มาช่วยสร้างอารมณ์ จิตนาการของผูช้ ม ตลอดจนยังมีการพัฒนา
รูปแบบการแต่งหน้าโขน เรียกการแนวทางแต่งหน้านี้วา่ “แนวพระราชนิยม” เป็ นต้น
โดยสรุปกระบวนการจัดแสดงโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ ใช้หลักการประเมิน
คุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม และน� ำองค์ความรูท้ ่ไี ด้จากการศึกษาไปสู่กระบวนการ
อนุรกั ษ์ พัฒนารูปแบบด้วยการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เป็นการปรับภาพลักษณ์โขน
ั ่ านิยมให้คนรุน่ ใหม่
ให้ทนั สมัย สามารถเข้าถึงเยาวชนคนรุน่ ใหม่ได้งา่ ยขึน้ เป็นการปลูกฝงค่
ตระหนักถึงคุณค่าของโขนในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมประจ�ำชาติทค่ี วรอนุรกั ษ์สบื ไป
ค�ำส�ำคัญ: 1. โขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพ. 2. กระบวนการจัดสร้าง. 3. การอนุรกั ษ์.
4. พัฒนารูปแบบ.
86

ปีที่่ 34 ฉบับที่ ่ 3 พ.ศ. 2557

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

Abstract
This study was conducted to examine the creation process of the Khon
performance of the SUPPORT Foundation of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand
exhibited from 2007 to 2013, totalling 5 series: Series 1 Prommas Episode
exhibited in 2007 and 2009, Series 2 Nang Loy Episode exhibited in 2010, Series
3 Suk Maiyarab Episode performed in 2011, Series 4 Jong Tanon Episode
performed in 2012, and Series 5 Mokkasak Episode performed in 2013. The
research used the method of document analysis, in-depth interviews with 5
important Committee members who played an important role in creating the Khon
performance of the SUPPORT Foundation of Her Majesty Queen Sirikit, the
backstage team, and the student representatives who joined the Mokkasak
Episode of Khon performance. In addition, the study used participatory research
methodology to acquire an overview of the creation process of the Khon
performance of the SUPPORT Foundation from the beginning, stage preparation
and casting, through to the performance given to the public.
In addition, the research team applied the results to the preparation of
the virtual exhibition website titled “The Great Artist”. The website was prepared
by the Office of contemporary Art and Culture, Ministry of Culture, in order to
disseminate H.M. Queen Sirikit’s royal duties. She has graciously made a
substantial contribution to the conservation of Khon and various fields of
Elaboration Art, which are nearly lost. These fields of arts are crucial aesthetics
elements of Khon. H.M. Queen Sirikit’s work renders these arts conserved,
inherited, developed and recreated.
The in-depth study led to two-part results. The first part was about the
components of Khon performance of the SUPPORT Foundation which can be
divided into seven significant elements as follows: 1) composition and director,
2) casting actors, 3) creating scenes, 4) lighting and sound systems for the
performance, 5) Khon costumes, 6) music used in the performance, and 7) public
relations.
The second part was the conservation and the development of Khon
performance of the SUPPORT Foundation. The Khon performance team used
the evaluation of Khon which is a cultural resource. The team then applied the
87

โขนของมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ:
กระบวนการจัดสร้าง อนุรกั ษ์ พัฒนารูปแบบ

นครินทร์ น�้ำใจดี

knowledge gained from the study to conserve and develop the Khon performance
of the SUPPORT Foundation in the following ways:
In terms of conservation, the research team established a network with
academics who specialized in history, art, drama and music. They passed on the
knowledge to a new generation of young artists so that the young artists could
participate in the continuation of various fields of art, namely, Thai paintings,
sculptures, dancing and music. Examples of knowledge that was conserved
comprised the antique Nakhon Si Thammarat cloth weaving, Khon costume
embroidery techniques and the opening dance patterns in Lakhon Nai, which had
been passed on to the Suan Kularb Palace Dance Troupe.
The knowledge-based development of Khon performance of the
SUPPORT Foundation resulted in a new model. Furthermore, new materials were
used to compensate for rare natural materials used to make head ornaments and
costumes. The image of Khon was modernized by developing the scenes which
were made to look more real through the use of light, color and sound technology
to enhance the audiences’ emotional involvement and imagination. Furthermore,
there was a style of mask decoration called “Phra Ratcha Niyom Style’.
In summary, the Khon performance of the SUPPORT Foundation adopted
the principle of cultural resource evaluation. It applied the knowledge acquired
from the study to develop a new model, using new technology to modernize the
image of Khon. This can connect well with young people more easily and inculcate
in them the appreciation of Khon, a national cultural heritage which deserves
future continuation.
Keywords: 1. Khon Performance of the Support Foundation. 2. Creation process.
3. Conservation. 4. Model development.
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บทน�ำ

โขน เป็นศิลปะการแสดงชัน้ สูงของไทย แบบแผนของโขนมีการพัฒนาการปรับเปลีย่ น
ไปตามยุคสมัยเพือ่ เป็นการช่วยเพิม่ อรรถรสในการชมมากขึน้ ทีม่ าของการแสดงโขนใน
ประเทศไทยนัน้ รับแนวคิดมาจากเรือ่ งรามเกียรติ ซึง่ เป็นมหากาพย์เรือ่ งหนึ่งในประเทศ
อินเดีย ทีม่ เี นื้อความเกีย่ วกับการสูร้ บระหว่างกษัตริยอ์ ารยันกับฝา่ ยทมิฬ เรียกว่า มหา
กาพย์รามายณะ การแพร่เข้ามาในเรือ่ งแนวคิดจากเรือ่ งมหากาพย์รามายณะ มีอทิ ธิพล
ต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศไทยหลายแขนง ดังเช่น การตัง้
พระนามราชวงศ์และพระนามพระมหากษัตริยข์ องไทยในยุคสมัยต่างๆ เป็ นต้น ตลอด
จนการน�ำแนวคิดของเรือ่ งมหากาพย์รามายณะมาผูกเป็ นเรือ่ งใช้ในการแสดงหนังใหญ่
และโขนมาตัง้ แต่ในช่วงก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.1893 - พ.ศ.2325 / 432 ปี ) จน
กระทังในช่
่ วงสมัยรัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325 - พ.ศ.
2394 / 69 ปี) ถือว่าเป็ นยุคทีม่ กี ารฟื้นฟูศลิ ปะวิทยาการหลายๆ แขนง ทีไ่ ด้เสือ่ มหาย
ไปตัง้ แต่ครัง้ กรุงศรีอยุธยา รวมถึงศิลปะการโขนก็ได้รบั การฟื้นฟูให้กลับมาสืบทอดอีก
ครัง้ ในฐานะมหรสพหลวงทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากพระมหากษัตริยท์ งั ้ 3 รัชกาลล่วงมา
จนถึงในช่วงรัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2394 - พ.ศ. 2453 / 59 ปี) โขนเริม่ มีการน�ำ
รูปแบบจากเดิมทีจ่ ะใช้เพียงบทเจรจาประกอบการแสดงด้วยการผสมผสานให้มบี ทร้อง
มีการร�ำบทขึน้ เหมือนอย่างการแสดงละคร
ส่งผลให้ความนิยมโขนแพร่หลายเข้าไปสูว่ งั เจ้านายต่างๆ จนท�ำให้เกิดคณะละคร
ต่างๆ มากมาย จนกระทังในช่
่ วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอยูห่ วั ถือได้วา่
เป็ นยุคทีโ่ ขนมีความเจริญรุง่ เรืองสูงสุดยุคหนึ่งมีการจัดตัง้ “กรมมหรสพ” เพือ่ ส่งเสริม
ด้านการแสดงโขนอย่างจริงจัง
จนกระทังในปี
่
พ.ศ.2475 ได้เ กิด เปลี่ย นแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็ นประชาธิปไตย มีการปรับปรุงระบบการปกครองรวมไปถึง
การปรับปรุงกระทรวง กรม ครัง้ ใหญ่ ได้มกี ารโอนงานช่างกองต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับศิลปะ
แขนงต่างๆ ของไทย รวมถึงโขนหลวงด้วย มาสังกัดกรมศิลปากรนับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2478
เป็ นต้นมา ภายหลังจากทีโ่ ขนอยูใ่ นความดูแลของกรมศิลปากร ถือว่าเป็ นยุคแห่งการ
เปลีย่ นแปลงครัง้ ส�ำคัญ มีการปรับรูปแบบการแสดงโขน มีการปรับ ลดทอนวัสดุในการ
จัดสร้างเครือ่ งแต่งกายและพัสตราภรณ์โขนให้เหมาะสมกับข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณ ส่ง
ผลให้ในยุคนี้รปู แบบเครื่องแต่งกายโขนมีการเปลีย่ นแปลงไปจากโบราณมาก และรูป
แบบการแสดงโขนของกรมศิลปากรก็ยงั คงยึดรูปแบบอย่างโบราณทีม่ กี ารด�ำเนินเรือ่ ง
ค่อนข้างเชือ่ งช้าขาดความน่าสนใจ และในด้านการประชาสัมพันธ์กไ็ ม่คอ่ ยได้รบั ความ
สนใจจากประชาชนมากนักส่งผลให้การแสดงโขนค่อยๆ ได้รบั ความนิยมน้อยลงไปตามล�ำดับ
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สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การอนุ รกั ษ์โขน จึงทรงเลือกให้มกี ารแสดงโขนในงานเลีย้ งรับรองพระราชอาคันตุกะ
เสมอหรือเมือ่ เสด็จพระราชด�ำเนินไปต่างประเทศ มักจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าน�ำการแสดง
ไปแสดงให้ประจักษ์ส่สู ายตาชาวโลก ซึง่ ในระยะต่อมาทรงสังเกตเห็นถึงรูปแบบและ
พัฒนาการของเครือ่ งแต่งกายโขนและการแต่งหน้าโขนทีถ่ กู ลดถอนทางด้านสุนทรียะ
ผนวกกับเมือ่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงทูลสมเด็จพระนางเจ้าฯ
ั บนั มีคนชมการแสดงโขนน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ จึงมีกระแส
ว่าปจจุ
รับสังตอบไปว่
่
า “เมือ่ ไม่มใี ครดู แม่จะดูเอง” (ปิยะภัสร์ ภิรมย์ภกั ดี, 2551 : 209) มูลนิธิ
ส่งเสริมศูนย์ศลิ ปาชีพฯจึงรับพระราชเสาวนียท์ จ่ี ะเข้ามาอนุรกั ษ์โขนและเครือ่ งแต่งกาย
โขนให้คงอยู่ ทัง้ นี้เพราะการแสดงโขน เป็ นศิลปะการแสดงชัน้ สูงทีม่ กี ารบูรณาการองค์
ความรูท้ างศิลปกรรมแขนงต่างๆ ของไทยไว้หลายแขนง ผลของการด�ำเนินงานน�ำไปสู่
การจัดแสดงสูส่ ายตาประชาชนครัง้ แรกในปี พ.ศ.2550 จนถึงปจั จุบนั รวม 5 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 พรหมมาศ จัดแสดงปี พ.ศ.2550 และพ.ศ.2552 รวม 2 ครัง้ ชุดที่ 2 นางลอย
จัดแสดงปี พ.ศ.2553 ชุดที3่ ศึกมัยราพณ์ จัดแสดงปี พ.ศ.2554 ชุดที่ 4 ชุด จองถนน
จัดแสดงปี พ.ศ.2555 และชุดที่ 5 ชุด โมกขศักดิ ์ จัดแสดงปี พ.ศ. 2556
ตลอดระยะเวลาประมาณ 6 ปีทผ่ี า่ นมาทีม่ กี ารจัดแสดงโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ
นัน้ กว่าทีก่ ารแสดงในแต่ละชุดจะออกมางดงาม ตื่นตา ผูช้ ม ล้วนผ่านการวางแผน
เตรียมการ การศึกษาอย่างลุม่ ลึก ตลอดจนอาศัยกระบวนการมีสว่ นร่วมจากหลายภาคส่วน
จนโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ ได้รบั การชืน่ ชมจากผูช้ มมากขึน้ ทุกปี ผูศ้ กึ ษาเห็นถึง
ความตัง้ ใจของคณะผูจ้ ดั สร้าง และเห็นถึงกระบวนการในการจัดสร้างโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ ทีน่ ่าสนใจและสามารถน�ำมาเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการน�ำไปปรับใช้กบั อนุรกั ษ์
ศิลปะแขนงต่างๆ ของไทยในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
ศึกษากระบวนการจัดสร้างโขนของมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯทีป่ ระสบผลส�ำเร็จ
เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการอนุรกั ษ์ศลิ ปะการแสดงแขนงต่างๆของไทยในอนาคต
วิ ธีการวิ จยั
ศึกษาการจัดการโขนของมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพ โดยใช้วธิ วี จิ ยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ใช้เครือ่ งมือและวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และข้อมูลจากการออกภาคสนาม ด้วยการสังเกต และกระบวนการ
มีสว่ นรวม เริม่ ตัง้ แต่การคัดเลือกนักแสดงซึง่ มีการจัดขึน้ ณ ส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วน
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พระมหากษัตริย์ ศึกษาการจัดท�ำฉาก ณ โรงเรียนศิลปะพระนคร ไปจนถึงการจัดแสดง
สู่สายตาประชาชนซึ่งจัดแสดงที่ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับคณะกรรมการทีส่ ำ� คัญในการจัดสร้างโขนของมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ จ�ำนวน 5 ท่าน คณะท�ำงานงานเบือ้ ง
หลังการจัดสร้างโขนมูลนิธฯิ จ�ำนวน 5 ท่าน ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาผูเ้ ข้าคัดเลือกเป็น
นักแสดงรุน่ ใหม่ในการแสดงโขน จ�ำนวนประมาณ 10 ท่าน ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จากภาคสนาม
จะเป็ นข้อมูลหลักทีท่ ำ� ให้ผศู้ กึ ษาได้เข้าใจถึงพัฒนาการภาพรวมของการจัดการโขน
มูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพผ่านมา เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสรุปกระบวนการจัดสร้างโขนของมูลนิธ-ิ
ส่งเสริมศิลปาชีพ อันจะเป็ นประโยชน์ให้กบั ผูท้ จ่ี ะมาศึกษาต่อไปในอนาคต
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
แบ่งการศึกษาเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ศึกษาถึงองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของ
การสร้างโขนของมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ.2556 รวม
5 ชุด คือ ชุดที่ 1 พรหมมาศ (พ.ศ. 2550 และพ.ศ. 2552 รวม 2 ครัง้ ) ชุดที่ 2 นางลอย
(พ.ศ. 2553) ชุดที่ 3 ศึกมัยราพณ์ (พ.ศ. 2554) ชุดที่ 4 ชุดจองถนน (พ.ศ. 2555) และ
ชุดที่ 5 ชุดโมกขศักดิ ์ (พ.ศ. 2556) สามารถแบ่งองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของการจัดสร้าง
โขนได้เป็ น 7 องค์ประกอบดังนี้ 1) บทประพันธ์และผูก้ ำ� กับการแสดง 2) การคัดเลือก
นักแสดง 3) การจัดท�ำฉาก 4) ระบบแสง ระบบเสียงทีใ่ ช้ประกอบการแสดง 5) เครือ่ ง
แต่งกายโขน 6) ดนตรีทใ่ี ช้ประกอบการแสดง 7) การประชาสัมพันธ์
ส่วนที2่ การอนุรกั ษ์และการพัฒนารูปแบบโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ ทีผ่ า่ น
มาระหว่างปี พ.ศ.2550 – พ.ศ. 2556 / 6 ปี
ขอบเขตด้านแนวคิ ด
การศึกษาครัง้ นี้ใช้แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
มาใช้เป็ นแนวคิดหลักของการศึกษา
สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2550) กล่าวว่าการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม คือ
“กระบวนการ” หรือชุดของการกระท�ำกิจกรรมหรือปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพยากร
วัฒนธรรมในจับต้องได้หรืออยูใ่ นเชิงรูป (Tangible Cultural Resources) และทรัพยากร
วัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ (Tangible Cultural Resources) ซึง่ วัฒนธรรมบางอย่างมี
สถานะเป็ นทัง้ สองประเภท วัฒนธรรมทัง้ สองประเภทมีความหมาย (Meaning) คุณค่า
(Value) และหน้าที่ (Functioning) ในตัวมันเองในมิตหิ รือบริบทใดบริบทหนึ่ง หากมีการ
ประเมินคุณค่าหรือศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรม ก็จะท�ำให้ทราบว่าทรัพยากร
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วัฒนธรรมต่างๆ ทีม่ อี ยูน่ นั ้ มีคณ
ุ ค่าในด้านใดบ้างและมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมต่อการตัดสิน
ใจทีจ่ ะลงทุนลงแรงด�ำเนินการใดๆ ต่อไปหรือไม่ เพราะหากพิจารณาแล้วพบว่ามีคณ
ุ ค่า
น้อยหรือไม่มคี ณ
ุ สมบัตทิ เ่ี หมาะต่อการอนุรกั ษ์หรือพัฒนาก็อาจจะตัดสินใจไม่ดำ� เนินการ
ใดๆ ต่อไปก็ได้ หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าทรัพยากรวัฒนธรรมนัน้ ๆ มีคุณค่าและมี
คุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมอย่างยิง่ ต่อการด�ำเนินการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ในฐานะเป็ น
แหล่งเรียนรูห้ รือแหล่งท�ำมาหากินในด้านต่างๆ ก็จะสามารถตัดสินใจวางแผนว่าจะท�ำ
อย่างไรต่อไปจึงจะเกิดประโยชน์อย่างยังยื
่ นต่อโดยรวมต่อไป
McGimsey (1984) (อ้างใน ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554) กล่าวว่าได้ก�ำหนด
คุณค่าของทรัพยากรทางวัฒนธรรมออกเป็ น 4 ประการดังนี้ คุณค่าเชิงสัญลักษณ์
(Associative Symbolic value) คุณค่าเชิงวิชาการ (Informative Value) คุณค่าเชิง
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetic Value) และคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value)
โดยสรุปการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม คือ กระบวนการประเมินคุณค่าของ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมโดยแบ่งออกเป็ น 4 ประการ คือ คุณค่าเชิงสัญลักษณ์ คุณค่า
เชิงวิชาการ คุณค่าเชิงสุนทรียศาสตร์ คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ มาใช้เป็ นแนวทางในการ
วางแผนว่าจะท�ำอย่างไรต่อไปให้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมนัน้ เกิดประโยชน์อย่างยังยื
่ น
จากการศึกษาพบว่าในการจัดสร้างโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ ได้มกี ารใช้แนวคิด
ดังกล่าวมาเป็นพืน้ ฐานของกระบวนการจัดการ จนส่งผลให้การแสดงโขนในช่วงระหว่าง
6 ปี ทผ่ี า่ นมาได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ ทุกปี จากปรากฏการณ์ดงั กล่าวผูศ้ กึ ษาจะขอ
น�ำเสนอในล�ำดับต่อไป
สรุปผลการวิ จยั
ในการศึกษาครัง้ นี้ได้สบื ค้นด้วยวิธศี กึ ษาจากเอกสารและการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ สร้าง
ความเข้าใจถึง กระบวนการสร้าง การอนุรกั ษ์ พัฒนารูปแบบ ของโขนของมูลนิธสิ ง่ เสริม
ศิลปาชีพฯ สามารถสรุปผลการศึกษาได้เป็ น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ 7 องค์ประกอบของการจัดสร้างโขนมูลนิธสิ ง่ เสริม
ศิลปาชีพฯ ดังนี้ 1. บทประพันธ์และผูก้ ำ� กับการแสดง 2. การคัดเลือกนักแสดง 3. การจัดท�ำ
ฉาก 4. ระบบแสงและระบบเสียงทีใ่ ช้ประกอบการแสดง 5. เครือ่ งแต่งกายโขน 6. ดนตรี
ทีใ่ ช้ประกอบการแสดง 7. การประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ 2 การอนุรกั ษ์และการพัฒนารูปแบบโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯทีผ่ า่ น
มาระหว่างปี พ.ศ.2550 – พ.ศ. 2556 / 6 ปี
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ส่วนที่ 1 องค์ประกอบที่สำ� คัญ 7 องค์ประกอบของการจัดสร้างโขนมูลนิ ธิส่งเสริ ม
ศิ ลปาชีพฯ (พ.ศ.2550 – พ.ศ. 2556 / 6 ปี )
การศึกษาครังนี
้ ้ได้สบื ค้นด้วยวิธศี กึ ษาจากเอกสารและการลงพืน้ ทีก่ ารสัมภาษณ์
เชิงลึกกับคณะกรรมการจัดสร้างโขนของมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ เพือ่ ท�ำให้เห็นภาพ
รวมทัง้ หมดของการจัดการโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ ภายหลังจากการลงไปศึกษา
สามารถสรุปองค์ประกอบในการจัดสร้างโขนมูลนิธสิ ่งเสริมศิลปาชีพฯ เป็ น 7 องค์
ประกอบ ดังนี้
1. บทประพันธ์และผูก้ ำ� กับการแสดง
ในการแสดงโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศูนย์ศลิ ปาชีพฯ ยึดรูปแบบการแสดงของโขน
ละครหลวงทีเ่ คยแสดงในเขตพระราชฐาน และได้รบั ยกย่องว่ามีความงดงามทางด้าน
สุนทรียศาสตร์มาใช้เป็นแม่แบบในการด�ำเนินการจัดสร้าง ดังนัน้ เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้โขนมูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพฯ มีความงดงามถูกต้องตามจารีตโขนละครหลวง จึงแบ่งองค์ประกอบ
ทีส่ ำ� คัญของการจัดท�ำบทประพันธ์เป็ น 3 ส่วน ดังนี้ การคัดเลือกตอน การด�ำเนินเรือ่ ง
โขน และการแสดงเบิกโรง
การคัดเลือกตอน
การแสดงโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ เกิดขึน้ ครัง้ แรกในปี พ.ศ.2550 มาจาก
พระราชเสาวนียข์ องสมเด็จพระราชินพี ระบรมราชินนี าถฯ ด้วยความสนพระราชหฤทัย
ศึกษาวรรณคดีรามเกียรติ ์ทุกฉบับ โดยทรงพิจารณาเลือกตอน พรหมมาศ เป็ นชุดแรก
ในปี พ.ศ.2550 ซึง่ เป็นผลงานในพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ ทีท่ รงพระนิพนธ์ขน้ึ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เพือ่ ใช้ตอ้ นรับพระราชอาคันตุกะ โดยทรงปรับรูปแบบการแสดงให้เป็ นการแสดงตอน
สัน้ ๆ ท�ำให้ผชู้ มไม่รสู้ กึ เบื่อ และเนื้อหาของเรื่องมีการบรรยายฉากทีน่ ่ าสนใจสามารถ
พัฒนาฉากให้มคี วามสวยงามดึงดูดใจผูช้ มไม่ให้เบือ่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถฯ
จึงทรงพิจารณาเลือกตอน พรหมมาศ เป็ นการแสดงชุดแรก การแสดงในครัง้ นัน้ ได้รบั
ความชืน่ ชมจากประชาชน และมีเสียงเรียกร้องให้มกี ารจัดแสดงซ�้ำขึน้ อีกในปี พ.ศ. 2552
โดยในระหว่างการแสดงในปี พ.ศ.2552 ได้มกี ารจัดท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็นจากผู้
เข้าชมเพือ่ น�ำข้อคิดเห็นไปปรับปรุงการแสดงในชุดต่อไป และสอบถามเกีย่ วข้อคิดเห็น
เกีย่ วกับความต้องการของประชาชนในการเลือกตอนทีอ่ ย่างชมมากทีส่ ดุ เพือ่ น�ำผลของ
แบบสอบถามไปเป็นแนวทางในการคัดเลือกตอนทีจ่ ะจัดแสดงในปีถดั ไป ในระหว่างการ
คัดเลือกตอนทีจ่ ะจัดแสดงนัน้ ทางคณะกรรมการจัดสร้างโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ
จะมีการประชุมโดยมีนายประเมษฐ์ บุญยะชัย ผูก้ ำ� กับการแสดงโขนของมูลนิธศิ นู ย์ศลิ ปาชีพฯ
เป็ นผูเ้ รียบเรียงบทและจุดเด่นของการแสดงในแต่ละชุดทีป่ ระชาชนคัดเลือก ซึง่ ในแต่ละปี
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จะมีราว 2-3 ตอนทีเ่ ป็นตัวเลือกส�ำหรับการจัดแสดง หลังจากนัน้ ท่านผูห้ ญิงจรุงจิตต์ ทีฆะขะ
รองราชเลขานุ การในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และผูอ้ �ำนวยการ
สร้างโขนมูลนิธศิ ูนย์ศลิ ปาชีพฯ น� ำเรื่องขึน้ ไปกราบบังคมทูลเพื่อทรงพิจารณา โดย
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินจี ะทรงพิจารณาเลือกตอนทีม่ คี วามน่าสนใจ โดยจะทรง
คัดเลือกตอนของการแสดงโขนจากความสนใจของประชาชนเป็ นหลัก ดังนัน้ การแสดง
ในช่วง 4 ปีทผ่ี า่ นมาระหว่างปี พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556 คือ ชุดนางลอย (พ.ศ.2553) ชุด
ศึกมัยราพณ์ (พ.ศ.2554) ชุดจองถนน (พ.ศ.2555 ) และชุดโมกขศักดิ ์ (พ.ศ.2556)
เกิดขึน้ จากความสนใจและการเลือกของประชาชนเป็ นหลัก
สมเด็จพระนางพระราชินีพระบรมราชินีนาถ

รองราชเลขานุการในพระองค์ฯ

ทรงมีราชเสาวนียท์ จี่ ะอนุรกั ษ์โขนและศิลปกรรมแขนงต่างที่
เกีย่ วข้อง
ทรงพิจารณาเลือกตอน

น�าความขึน้ กราบบังคัมทูล

ทรงเลือกตอนพรหมมาศ ขึน้ เป็ นชุดแรก ในปี พ.ศ. 2550

ได้รบั การเรียกร้องจากประชาชนให้จดั แสดงโขนตอนพรหมมาศ ขึน้ อีก
ครัง้ และจัดแสดงอีกครัง้
ในปี พ.ศ.2552 มีการจัดท�าแบบสอบถาม
ผูเ้ ข้าชมพร้อมกับให้กบั เลือกตอนทีอ่ ยากชม

นายประเมษฐ์ บุญยะชัย
ผูก้ า� กับการแสดงโขน
เรียบเรียงบทและจุดเด่นของการแสดงในแต่ละตอน
ทีป่ ระชาชนเสนอผ่านจากแบบสอบถาม

ตัง้ พระราชหฤทัยจัดแสดงต่อเนื่องขึน้ ทุกปี

คณะกรรมการ
จัดการแสดงโขน หาแนวทางในการจัดโขนในปีต่อไป

ทรงมีพระราชวินจิ ฉัย
โดยยึดตามความต้องการ
ของประชาชนผ่านทางแบบสอบถาม และ
ความเหมาะสม

คณะกรรมการจัดการแสดงโขน

ชุด นางลอย จัดแสดง ปี พ.ศ. 2553
ชุด ศึกมัยราพณ์ จัดแสดง ปี พ.ศ.2554
ชุด จองถนน จัดแสดง ปี พ.ศ.2555
ชุดศึกโมกขศักดิ ์ จัดแสดง ปี พ.ศ2556

แผนภูมิที ่ 1 ขัน้ ตอนในการคัดเลือกตอนแสดงโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพฯ
(ประเมษฐ์ บุญยะชัย, สัมภาษณ์, 22 มิถุนายน 2556)

การด�ำเนิ นเรื่องโขน
การแสดงโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ จะน� ำบทละครเรือ่ งรามเกียรติ ์ในพระ
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ราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าเป็นสุดยอดของ
บทละครเรือ่ งรามเกียรติ ์ ฉบับทีม่ เี นื้อความสมบูรณ์ ถีถ่ ว้ น มีการใช้ถอ้ ยค�ำทีล่ กึ ซึง้ และไพเราะ
จุดเด่นทีส่ ำ� คัญของการด�ำเนินเรือ่ งโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ คือ การเรียบเรียง
จัดท�ำบทโขนมีการตัดบางฉากทีเ่ ป็นพลความของเรือ่ งทีท่ ำ� ให้การด�ำเนินเรือ่ งช้าออกไป
ท�ำให้โขนมีการด�ำเนินเครือ่ งทีก่ ระชับ และมีการแต่งบทพากย์เจรจาขึน้ ใหม่บางส่วน โดย
คณะกรรมการจะคัดเลือกในส่วนทีเ่ นื้อเรือ่ งทีน่ ่าสนใจและยังไม่เคยมีการแสดงโขนใน
ฉากดังกล่าวมาก่อน เช่น ในการแสดงโขนพระราชทานประจ�ำปี พ.ศ.2556 “ชุดศึกโมกขศักดิ”์
มีการแต่งบทพากย์เจรจาขึน้ ใหม่ ในตอนทีพ่ ระลักษณ์ถกู หอกโมกขศักดิท�์ ำให้พระลักษณ์
สลบไม่ได้สติ หนุมานต้องไปหายามาแก้โดยการไปชักรถพระอาทิตย์ ส่งผลให้หนุมาน
ถูกพลังแห่งแสงอาทิตย์ไหม้เป็ นจุล ท�ำให้พระอาทิตย์ตอ้ งชุบชีวติ หนุมานให้กลับขึน้ มา
มีชวี ติ ใหม่อกี ครัง้ เป็ นต้น (ประเมษฐ์ บุญยะชัย, สัมภาษณ์, 22 มิถุนายน 2556)
การแสดงเบิกโรง
โขนมูลนิธศิ ูนย์ศลิ ปาชีพฯ เป็ นการแสดงทีร่ กั ษารูปแบบการแสดงโขนแบบ
ราชส�ำนักทีม่ กี ารผสมผสานระหว่างโขนและละครในแต่ยงั คงมีพากย์และเจรจาเพือ่ รักษา
เอกลักษณ์การแสดงโขนไว้ ดังนัน้ โขนแบบราชส�ำนักมีการน�ำแบบแผนการแสดงละคร
ในเข้ามาแทรก ส่งผลให้การมีรบั รูปแบบการแสดงของละครในมาผสมผสานกับการแสดง
โขน สิง่ หนึ่ง คือการแสดงเบิกโรง ซึง่ เป็ นการแสดงเพือ่ ถวายพระพร การแสดงเบิกโรง
ของโขนมูลนิธศิ ูนย์ศลิ ปาชีพฯ ซึง่ จะต่างจากการแสดงของโขนทีจ่ ดั แสดงโดยทัวๆไป
่
โดยรูปแบบของการร�ำเบิกโรงแบบละครในจะแสดงเพียง 4 เรือ่ งเท่านัน้ คือ รามเกียรติ ์
อุณรุท ดาหลัง และอิเหนา จากเหตุผลดังนัน้ ท�ำให้การแสดงเบิกโรงของโขนมูลนิธศิ นู ย์
ศิลปาชีพฯ ทีเ่ ริม่ แสดงตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2550 - พ.ศ. 2556 มีการรือ้ ฟื้นการแสดงเบิกโรง
ทีส่ บื ทอดมาจากละครใน ต่อมาได้รบั การสืบทอดต่อมายังคณะละครวังสวนกุหลาบ2

คณะละครวังสวนกุหลาบ เป็ นของสมเด็จเจ้าฟ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรม
หลวงนครราชสีมา ซึง่ การจัดตัง้ ระหว่างปี พ.ศ. 2456 – พ.ศ. 2461 / 8 ปี ละครวังสวนกุหลาบได้รบั
การสืบทอดกระบวนท่าร�ำทีส่ บื ทอดมาจากคณะละครหลวงในเขตพระราชทานตัง้ แต่ในสมัยต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ ดังนัน้ จึงถือว่ากระบวนท่าร�ำของคณะวังสวนกุหลาบเป็ นกระบวนทีท่ ร่ี กั ษาจารีตแบบ
โบราณไว้มากทีส่ ดุ ภายหลังเมือ่ ละครวังสวนกุหลาบได้ยตุ ลิ งในปี พ.ศ.2461 ศิลปินทีเ่ คยแสดงเป็ นตัว
ละครส�ำคัญของคณะได้เข้ามารับราชการในสังกัดกรมศิลปากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นแม่แบบให้กบั
นาฎศิลป์ ของกรมศิลปากร ในเวลาต่อมาศิลปินทีไ่ ด้ถ่ายทอดกระบวนท่าร�ำให้กรมศิลปากร ส�ำคัญ 3
ท่านได้แก่ ครูลมุล ยมะคุปต์ ท่านผูห้ ญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี และครูเฉลย ศุขะวณิช
2
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จนถึงกรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ และปจั จุบนั ก�ำลังใกล้จะสูญหายมา
เป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือก และน� ำไปสู่กระบวนการอนุ รกั ษ์ให้กลับมาได้รบั การ
สืบทอดอีกครัง้
ตลอดระยะเวลา 6 ปีทผ่ี า่ นมา การแสดงเบิกโรงประกอบด้วยการแสดง 4 ชุด
ดังนี้ ร�ำประเลง (แสดงปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2552 / 2 ครัง้ ) ร�ำกิง่ ไม้เงินทอง (กลม
กิง่ ไม้เงินทอง) (แสดงปี พ.ศ. 2553) ฉุยฉายกิง่ ไม้เงินทอง (แสดงปี พ.ศ. 2554) ร�ำฝรัง่
คู่ (แสดงปี พ.ศ. 2555) ร�ำโคมเวียน (แสดงปี พ.ศ. 2556) โดยการแสดงทัง้ 4 ชุด ได้ม ี
การอนุรกั ษ์สบื ทอดการแสดงไปสูก่ ลุม่ เยาวชนทีผ่ า่ นการคัดเลือกจากทัวประเทศ
่
และมี
การปรับจ�ำนวนของนักแสดงให้เหมาะสมกับเวทีการแสดงทีม่ ขี นาดใหญ่ ส่งผลเมือ่ มีการ
เพิม่ จ�ำนวนนักแสดง ท�ำการแสดงเบิกโรงสร้างความประทับใจให้กบั ผูช้ ม
ตารางที ่ 1 ตารางเปรียบเทียบพัฒนาการของการแสดงเบิกโรงละครใน ทีส่ บื ทอดจากวังสวนกุหลาบ
กับรูปแบบการแสดงของโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ

การแสดง
ร�ำประเลง

การอนุรกั ษ์
เป็ นชุดเบิกโรงทีเ่ ชือ่ ว่าสืบทอด
มาตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และ
ได้รบั การสืบทอดต่อกันมาใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ร�ำกิง่ ไม้เงินทอง การแสดงนี้เพือ่ ถวายพระพร ได้รบั
(กลมกิง่ ไม้เงินทอง) การถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากศิลปิน
ละครหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ภายหลังละครวังสวน
กุ ห ลาบเป็ น ผู้ ส ืบ ทอด และ
สืบทอดมายังกรมศิลปากร
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การพัฒนารูปแบบ
1. ด้านจ�ำนวน มีการเพิม่ จ�ำนวน
นักแสดง จากเดิมจ�ำนวน 2 คน
เป็ นจ�ำนวน 4 คน
2. ด้านดนตรี ในปี พ.ศ. 2550
มีการรือ้ ฟื้นให้มบี รรเลงเพลง
โดยวงโยวาทิต ทีม่ มี าตัง้ แต่สมัย
รัชกาลที่ 5 ประกอบการร�ำขึน้
มีการรือ้ ฟื้นร�ำกิง่ ไม้เงินทองขึน้
ใหม่และถ่ายทอดการแสดงชุดนี้
ให้กบั ศิลปินรุน่ ใหม่สบื ทอด และ
มีก ารอนุ ร ัก ษ์ สืบ ทอดการ
บรรเลงและขับร้องบทพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเจ้ากรมพระนริศรานุวตั วิ งศ์ ซึง่ ทรงพระราชนิพนธ์ละครดึกด�ำบรรพ์ เรื่อง
สังข์ศลิ ป์ชยั ตอนพระอินทร์ชว่ ย
สังข์ศลิ ป์ชยั ขึน้ จากเหว โดยเชือ่
ว่าจะท�ำให้เกิดมงคลกับการแสดง
แต่ขาดผูส้ บื ทอดให้กลับมาเป็นที่
รูจ้ กั อีกครัง้

ปีที่่ 34 ฉบับที่ ่ 3 พ.ศ. 2557
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ตารางที ่ 1 ตารางเปรียบเทียบพัฒนาการของการแสดงเบิกโรงละครใน ทีส่ บื ทอดจากวังสวนกุหลาบ
กับรูปแบบการแสดงของโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ (ต่อ)

การแสดง
การอนุรกั ษ์
การพัฒนารูปแบบ
ร�ำฉุยฉายกิง่ ไม้ มีการรือ้ ฟื้นเนื้อร้องประกอบ
เงินทอง
การร�ำทีน่ �ำมาจากผลงานพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอัฎฎางค์เดชาวุธ
กรมหลวงนครราชสีมา ทีท่ รง
ปรับปรุงจากของเดิมในสมัย
รัชกาลที่ 4
ร�ำฝรังคู
่ ่
มีการรือ้ ฟื้นร�ำชุดฝรังคู
่ ่ ซึง่ ประกอบ มีการประพันธ์เนื้อร้องขึน้ ใหม่
ด้วย 9 เพลง คือ เพลงฝรั ่ง และปรับปรุงเวลาให้เหมาะสม
ร�ำเท้า เพลงตะเขิง เพลงเจ้าเซ็น
เพลงเร็ว เพลงฉิง่ เพลงจีนรัว
เพลงจีนถอน เพลงจีนร�ำพัด และ
เพลงจีนถอน
ร�ำโคมเวียน มีการรือ้ ฟื้น การร�ำเพลงโคมเวียน น�ำองค์ความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษา
ฉบับวังสวนกุหลาบทีถ่ อื ว่าเป็ น น�ำไปสูก่ ารอนุ รกั ษ์ ด้วยการ
ต้นแบบการการแสดงทีไ่ ด้รบั ร้อยเรียงโน้ตเพลงขึน้ ใหม่ และ
การสืบทอดโดยตรงจากคณะ สืบทอดให้กบั นักเรียน นักศึกษา
ละครหลวง การแสดงชุดดังกล่าว ทีผ่ า่ นการคัดเลือกนักแสดง
ไม่มกี ารบันทึกเป็ นลายลักษณ์
เอกสารไว้ ดังนัน้ การรือ้ ฟื้นท่าร�ำ
และท�ำนองเพลงโคมเวียน จึง
เกิดขึน้ มาจากสัมภาษณ์จาก
ผูท้ รงคุณวุฒหิ ลายท่าน
2. การคัดเลือกนักแสดง
การคัดเลือกตัวนักแสดงโขนรุน่ ใหม่ของมูลนิธศิ นู ย์ศลิ ปาชีพฯ เกิดขึน้ ครัง้ แรก
ในปี พ.ศ. 2553 ในชุด “นางลอย” สามารถสรุปกระบวนการในการคัดเลือกนักแสดงโขน
รุน่ ใหม่ ดังนี้
- ประชาสัมพันธ์เรือ่ งการคัดเลือกผ่านทางสถาบันการศึกษานาฏศิลป์หรือสือ่
ทางโซเชียลเน็ตเวิรค์ เฟสบุ๊ค (Facebook: khon Performance)
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- ผูส้ นใจเข้ารับการคัดเลือกจะต้องกรอกใบสมัคร คนละหนึ่งประเภทคือ ตัวพระ
ตัวนาง ตัวยักษ์ และ ตัวลิง พร้อมทัง้ แสดงทัศนคติทม่ี ตี ่อการแสดงโขน 1 หน้ากระดาษ
- ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นนาฏศิลป์ คณะกรรมการของมูลนิธศิ นู ย์ศลิ ปาชีพฯ คัดเลือก
นักแสดงผ่านจากใบสมัคร พร้อมทัง้ แสดงทัศนคติทม่ี ตี ่อการแสดงโขน 1 หน้ากระดาษ
A4 เพือ่ เป็ นดูทศั นคติของผูส้ มัครเป็ นการเบือ้ งต้น 		
- ผูท้ ผ่ี า่ นการคัดเลือกจากใบสมัครในรอบที1่ จะต้องเข้าทดสอบในรอบที่ 2 ซึง่
เป็ นภาคปฏิบตั ิ เพือ่ แสดงความสามารถด้านนาฏศิลป์ ประกอบด้วยการร�ำตามบทบาท
(ตีบท) ทีค่ ณะกรรมการก�ำหนดให้เพือ่ ทดสอบปฏิภาณไหวพริบของนักแสดงบนเวทีเพือ่
ให้สามารถแก้ไขสถานการณ์บนเวทีการแสดงจริงได้หากได้รบั การคัดเลือกให้แสดง
- หลังขัน้ ตอนการคัดเลือกผูท้ ผ่ี า่ นการคัดเลือกจึงจะได้รบั การฝึกซ้อมกับ
ผูเ้ ชีย่ วชาญเป็ นระยะเวลา 6 เดือน เพือ่ เตรียมตัวให้พร้อมกับแสดงโขนพระราชทาน
จุดเด่นที่สำ� คัญของการคัดเลือกนักแสดง
- เป็ นครัง้ แรกในประเทศทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ผูท้ ส่ี นใจจากทัวประเทศเข้
่
ามาฝึ ก
ประสบการณ์การแสดงโขน ในเวทีระดับประเทศ
- คณะกรรมการคัดเลือกนักแสดงโขนรุน่ ใหม่ มาจากศิลปินผูท้ รงคุณวุฒริ ะดับ
ประเทศและเชิญบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงในระดับประเทศ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการ
จัดแสดงโขนมูลนิธศิ นู ย์ศลิ ปาชีพฯ เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ทท่ี นั สมัยและเป็ นทีร่ จู้ กั ใน
วงกว้างมากขึน้ อาทิ คุณอรนภา กฤษฎี เข้ามาส่งเสริมทางด้านบุคลิกภาพ การวางตัว
บนเวทีของนักแสดง คุณพิศมัย วิไลศักดิ ์ ศิลปินแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ.2553 สาขาศิลปะ
การแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) คุณยุทธนา ลอพันธ์ไพบูลย์ ผูก้ �ำกับการแสดง
- นักศึกษาทีเ่ ข้ามาคัดเลือก ผูท้ ผ่ี า่ นการคัดเลือกและมีคะแนนสูงสุดในแต่ละ
ประเภทจะได้รบั ทุนการศึกษาจากส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ จ�ำนวน
10,000 บาท และมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนทีผ่ า่ นการคัดเลือกทุกคน ตลอดถึงค่า
เดินทางของนักเรียนนักศึกษาทีเ่ ข้ามาคัดเลือกแต่ไม่ผา่ นการพิจารณาด้วย
3. การจัดท�ำฉาก
การจัดสร้างฉากโขนของมูลนิธสิ ง่ เสริมศูนย์ศลิ ปาชีพฯ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
ฉากแบบลอยตัวทีจ่ ะมีขนาดสอดคล้องกับพืน้ ทีข่ องเวที และเน้นการใช้สอยของฉากการ
แสดงได้จริง ฉากที่เป็ นภาพวาดมีการใช้เทคนิคแสงเงา ท�ำให้ภาพดูมมี ติ ลิ กึ กว้าง
สามารถสรุปกระบวนการในการจัดท�ำฉากในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2550 – พ.ศ.2556 / 6 ปี ดังนี้
กระบวนการในการจัดท�ำฉาก
ขัน้ ที่ 1 ก�ำหนดจ�ำนวนฉากทีต่ ้องใช้ประกอบการแสดงจากคณะกรรมการ
จัดการแสดงโขน
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ภาพที ่ 1-2 ภาพซ้าย บรรยากาศในระหว่างการคัดผูแ้ สดงตัวพระโขนรุน่ ใหม่ในการแสดงโขน ตอน โมกศักดิ ์
ภาพขวา ผูเ้ ข้าคัดเลือกนักแสดงโขนก�ำลังร�ำตามบทบาท (ตีบท)
บันทึกภาพเมือ่ 22 มิถุนายน 2556, ส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วน พระมหากษัตริย์

ขัน้ ที่ 2 ร่างภาพ (Sketch) สร้างภาพต้นแบบจากการร่างของอาจารย์สดุ สาคร
ชายเสม คณะกรรมการจัดสร้างฉากโขน โดยอาศัยแรงบันดาลใจมาจากศิลปกรรมสมัย
รัชกาลที่ 1 เช่น รูปแบบสถาปตั ยกรรมในพระบรมมหาราชวัง ลวดลายไทยจากตูล้ าย
รดน�้ำวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระทีน่ งั ่ พุทไธสวรรย์
พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร เป็ นต้น

ภาพที ่ 3-4 ภาพจากซ้ายอาจารย์สดุ สาคร ชายเสมกับผลงานภาพต้นแบบ
ภาพขวา ผลงานแบบร่างภาพและลงสี
บันทึกภาพเมือ่ 18 มิถุนายน 2556 , โรงเรียนศิลปะพระนคร: กรุงเทพฯ

ั ้ นแบบ (Model) สร้างประติมากรรมต้นแบบส�ำหรับอุปกรณ์
ขัน้ ที่ 3 การปนต้
ั ้ นแบบช้างเอราวัณ การปนต้
ั ้ นแบบหนุมาน
ประกอบฉากทีม่ มี ติ แิ บบลอยตัว เช่น การปนต้
ด้วยดินน�้ำมัน หรือแกะโฟม
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ภาพที ่ 5-6 ภาพซ้าย ฉากหนุมานเก็บสรรพยาส่วนหนึ่งของฉากในการแสดงโขนพระราชทานปี พ.ศ.2556
ภาพขวา การหล่อปูนต้นแบบลายกนก ก่อนทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารแกะสลักไม้ องค์ประกอบหนึ่งของ
การจัดสร้างราชรถอุปกรณ์ประกอบการแสดงโขน
บันทึกภาพเมือ่ 18 มิถุนายน 2556, โรงเรียนศิลปะพระนคร: กรุงเทพฯ

ขันที
้ ่ 4 การส่งต้นแบบ การน�ำต้นแบบทีเ่ ป็นประติมากรรม (ต้นแบบ) ไปปรึกษา
กับช่างเทคนิค ในกรณีทต่ี อ้ งการให้ประติมากรรมต้นแบบ เมือ่ ขยายขนาดแล้วเป็ นฉาก
ทีส่ ามารถเคลื่อนย้าย หมุนรอบตัว หรือเกิดเป็ นฉากทีช่ ว่ ยสร้างจินตภาพให้การแสดง
ได้เสมือนจริง เช่น ฉากหนุมานอมพลับพลาทีป่ ระทับของพระรามและหนุมานสามารถ
ลืมตาหลับตาได้เสมือนจริง
ขัน้ ที่ 5 การขยายต้นแบบฉากให้เท่าขนาดจริง โดยจะเทียบจากสัดส่วนกับ
พืน้ ทีบ่ ริเวณเวทีแสดงจริงคือ เวที สูง 22 เมตร ยาว 24 เมตร ลักษณะของฉากทีจ่ ดั
สร้างแบ่งเป็ น ฉากแบบลอยตัว เช่น การสร้างพลับพลาจ�ำลองทีป่ ระทับของพระราม
ทางคณะผูจ้ ดั สร้าง พยายามสร้างฉากให้มขี นาดให้สอดคล้องกับพืน้ ทีข่ องเวที และนักแสดง
สามารถเข้าไปนังประกอบฉากการแสดงได้
่
จริง และเมือ่ ติดตัง้ บนเวทีแล้วต้องท�ำให้ภาพ
รวมบนเวทีสวยงามลงตัว ส่วนฉากแบบเป็ นภาพวาด ทางคณะผูพ้ ยายามออกแบบ

ภาพที ่ 7-8 ภาพซ้าย นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กำ� ลังขยายต้นแบบฉาก
ภาพขวา ตัวอย่างฉากทีถ่ กู ขยาย
บันทึกภาพเมือ่ 18 มิถุนายน 2556 , โรงเรียนศิลปะพระนคร: กรุงเทพฯ
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และวาดฉากให้มสี ดั ส่วนกว้างยาว สอดคล้องกับขนาดเวทีพร้อมทัง้ พยายามวาดให้ฉาก
ดูมมี ติ ิ ด้วยการใช้เทคนิควาดโดยใช้แสงและเงา เช่น การวาด ฉากท้องพระโรงเมือง
ลงกา ให้ดมู มี ติ กิ ว้าง และลึก เป็ นต้น
ขัน้ ที่ 6 การลงมือสร้างและการลงสีฉาก ในขัน้ ตอนนี้คอื การจัดท�ำลายละเอียด
ปลีกย่อยของฉาก เช่น การวาดลาย การลงสี การติดกระจก เป็ นต้น ในส่วนของขัน้ ตอน
นี้ทางคณะจัดสร้างฉากจะเปิดโอกาสให้กบั นักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาทีเ่ ปิด
การเรียนการสอนวิชาศิลปะไทยหรือวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ (เพาะช่าง) มหาวิทยาลัยศิลปากร ช่างจากศูนย์ศลิ ปาชีพฯ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ฯลฯ ทีม่ คี วามตัง้ ใจเข้ามาฝึกประสบการณ์รว่ มจัดท�ำฉาก
ขัน้ ที่ 7 การประกอบฉากจริง จะใช้เวลาด�ำเนินการประมาณ 10 วันโดยจะ
ก�ำหนดจุดต่างๆ บนเวทีในติดตัง้ อุปกรณ์ (Blogging) บนเวที
ขันที
้ ่ 8 การปรับ ลด ฉาก น�ำฉากทีส่ ร้างเสร็จมาประกอบกับเวทีพร้อมทัง้ นักแสดง
จะมีการฝึกซ้อมกับฉาก เพือ่ ท�ำให้นกั แสดงเกิดความคุน้ ชินกับฉากและท�ำให้เห็นถึงจุด
ทีค่ วรปรับปรุงของฉากว่าเป็ นอุปสรรค์สำ� หรับการแสดงในจุดไหน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปรับ
ลดหรือเพิม่ เติมตามทีค่ ณะกรรมการฯ เห็นสมควร
ขัน้ ที่ 9 แสดงจริง ในตลอดระยะเวลา 1 เดือนระหว่างการแสดงทางคณะ
กรรมการจะมีการสังเกตภาพรวมของการแสดงและข้อบกพร่องของฉากทีค่ วรแก้ไข เพือ่
น�ำไปสูก่ ารปรับหรือเพิม่ เติมฉากในรอบการแสดงถัดไป และเพือ่ ให้การแสดงภาพรวม
ออกมาสมบูรณ์ทส่ี ดุ
ขัน้ ที่ 10 การรือ้ ถอนและเก็บรักษา เมือ่ สิน้ สุดการแสดง ฝา่ ยฉากรือ้ ถอนฉาก
และอุปกรณ์ต่างๆ ซึง่ อุปกรณ์เหล่านี้จะถูกเก็บรักษาไว้และซ่อมแซมให้สวยงาม พร้อม
ใช้ในการแสดงปีถดั ไป
4. ระบบแสง ระบบเสียงที่ใช้ประกอบการแสดง
เทคนิคต่างๆ บนเวทีการแสดง ผลของการศึกษาสามารถสรุปจุดเด่นได้ดงั นี้
- มีการเปลีย่ นฉากอย่างรวดเร็ว โดยทีไ่ ม่ตอ้ งปิดไฟหรือไม่ตอ้ งปิดม่านลง โดย
ใช้เทคนิคให้ฉากติดล้อสามารถเคลื่อนเข้า-ออกได้เอง และเทคนิครีโมทคอนโทล
สัญญาณวิทยุจากหลังโรงเหมือนทีล่ ะครเพลงในต่างประเทศใช้
- มีการใช้ควันและระบบแสง (Lighting) โดยการปรับแสงให้มดื และสว่างในช่วง
การแสดงทีต่ อ้ งการช่วยเสริมให้ตวั ละครดูสวยงามหรือช่วยสร้างอารมณ์รว่ มระหว่างเนื้อ
เรือ่ ง ฉาก ตัวละคร และผูช้ ม เช่น ในการแสดงชุดนางลอย ในฉากทีน่ างเบญกายแปลง
กายเป็ นนางสีดาแล้วลอยน�้ำมา มีคลื่นน�้ำและหมอกควันซึง่ ให้อารมณ์เหมือนตอน
รุง่ สาง
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โขนของมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ:
กระบวนการจัดสร้าง อนุรกั ษ์ พัฒนารูปแบบ

นครินทร์ น�้ำใจดี

- มีการใช้ระบบสลิงประกอบการแสดง เนื่องจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ ์มี
เนื้อหาแบบจิตนาการ ดังนัน้ เพือ่ ช่วยให้การแสดงมีความสมจริงและสร้างความตืน่ ตาตืน่
ใจให้กบั ผูช้ ม ก่อนการแสดงนักแสดงจึงต้องมีการฝึกซ้อมกับสลิงก่อนการแสดงเพือ่ ช่วย
เพิม่ ความปลอดภัยและความพร้อมเพียงของนักแสดง เช่น ฉากหนุ มานตีลงั กากลาง
อากาศ เป็ นต้น
5. เครื่องแต่งกายโขน
เครือ่ งแต่งกายโขนถือได้วา่ เป็นงานประณีตศิลป์ของไทยทีต่ อ้ งอาศัยความช�ำนาญ
ของศิลปิน และใช้เทคนิคทีล่ ะเอียด เช่น การปกั ชุดโขน การประดับติดกระจกเครือ่ งประดับ
เป็ นต้น ผนวกกับในปจั จุบนั วัสดุอุปกรณ์บางชนิดทีใ่ ช้ในการจัดท�ำเครือ่ งแต่งกายโขนเป็ น
วัสดุทห่ี ายาก มีราคาแพง ส่งผลให้ลายละเอียดของเครือ่ งแต่งกายโขนในปจั จุบนั ถูดลดถอน
ลงไปมาก กรมศิลปากรซึง่ เป็นหน่วยงานราชการทีร่ บั ผิดชอบด้านการอนุรกั ษ์สง่ เสริมศิลปะ
การแสดงของไทย มีขอ้ จ�ำกัดในด้านงบประมาณ และการจัดสร้างเครือ่ งแต่งกายโขนมีการ
จ้างเหมาประมูลงานโดยเอกชน ท�ำให้เครือ่ งแต่งกายโขนของกรมศิลปากร มีการทอนลาย
ละเอียดและวัสดุในการจัดท�ำชุดโขนละคร และลวดลายการปกั บนเครือ่ งแต่งกายโขนมี
ลวดลายขนาดใหญ่ต่างจากเครือ่ งแต่งกายโขนโบราณ ท�ำให้ ขาดความงามทางสุนทรียะ
ด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ แห่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ ทีท่ รงมีพระราชปณิธาน
สืบสานจรรโลงโขนซึง่ เป็ นศิลปะการแสดงขัน้ สูงของชาติ ทีร่ วบรวมศิลปะทางเชิงช่าง ๆ
แขนงต่างของไทย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มกี ารศึกษารูปแบบเครือ่ งแต่งกายโขน
ละครแบบโบราณ รวมไปถึงการรือ้ ฟื้ นงานประณีตศิลป์ของไทยทีก่ �ำลังขาดผูส้ บื ทอดให้
กลับมาได้รบั การฝึกหัดถ่ายทอดให้กบั นักเรียนของมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ
เครือ่ งแต่งกายโขน ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ พัสตราภรณ์3 ศิราภรณ์4
ถนิมพิมพาภรณ์โขน5 หัวโขน และการแต่งหน้าโขน การแต่งกายโขนละครในปจั จุบนั
มีการทอนรายละเอียดและวัสดุในการจัดท�ำชุดโขนละคร และขนาดของลวดลายมีขนาด
ใหญ่ ขาดความงามทางสุนทรียะ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ทรงมีพระราช
ปณิธานสืบสานจรรโลงโขน และฝึกหัดช่างฝีมอื แขนงนี้ให้คงอยู่ จึงท�ำให้ทรงมีพระราชเสาวนีย์
ทีจ่ ะทรงจัดสร้างเครือ่ งแต่งกายโขนขึน้ โดยมีมลู นิธศิ นู ย์ศลิ าชีพฯ เป็นผูส้ นองพระราชเสาวนีย์
พัสตราภรณ์โขน คือ เครือ่ งประดับตกแต่งในส่วนทีเ่ ป็ นผ้า พัสตราภรณ์โขนนัน้ เลียน
แบบมาจากเครือ่ งแต่งกายของพระมหากษัตริ ยิ แ์ ละพระบรมมวงศานุวงศ์ชนั ้ สูง
4
ศิราภรณ์ คือ เครือ่ งตบแต่งศีรษะของการแสดงนาฏศิลป์โขน ละคร ประเภทของเครือ่ ง
ศิราภรณ์ แบ่งเป็ น 5 ประเภท ดังนี้ ชฎา มงกุฎ ปนั จุเหร็จ รัดเกล้า กระบังหน้า
5
ถนิมพิมพาภรณ์ คือ เครือ่ งประดับประกอบตบแต่ง ในการแสดงโขนนิยมใช้วสั ดุทเ่ี ลียน
แบบจากเครือ่ งต้นทรงของพระมหากษัตริยแ์ ละพระบรมวงศ์ชนั ้ สูง
3
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พร้อมทัง้ มีการสร้างภาคีเครือข่ายนักวิชาการความเชีย่ วชาญแขนงต่างๆ หลาย
ท่าน ได้แก่ อาจารย์วรี ธรรม ตระกูลเงินไทย อาจารย์สรุ ตั น์ จงดา อาจารย์พรี มณฑ์ ชมธวัช
อาจารย์สุดสาคร ชายเสม ฯลฯ โดยภาคีเครือข่ายนักวิชาการจะร่วมกันท�ำงานเพื่อ
อนุรกั ษ์ องค์ความรู้ และน�ำไปสูก่ ารพัฒนา
ขัน้ ตอนการอนุรกั ษ์
คณะกรรมการจัดสร้างชุดโขน ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารภาพเก่า
ชุดโขนละครจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ภาพฉลองพระองค์ของเจ้านาย ตลอดไปจน
เครือ่ งทรงเจ้านายต่างเช่น ผ้าทรงสะพัก ชุดเครือ่ งต้น เป็ นต้น รวมไปถึงการศึกษาจาก
เครือ่ งแต่งกายโขนละครจากกองมหรสพในสมัยรัชกาลที่ 6 ทีจ่ ดั แสดงอยูใ่ นพิพธิ ภัณฑ์
สถานแห่งชาติพระนครนอกจากนัน้ ในด้านผูกลวดลายของเครือ่ งแต่งกายโขนมีการศึกษา
ลวดลายและการวางโครงสร้างโดยดูตวั แบบจากภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 1
ซึง่ ถือว่าเป็ นยุคแห่งการฟื้ นฟูศลิ ปะวิทยาการ โดยช่างฝี มอื ทีส่ บื มาจากกรุงศรีอยุธยา
และน�ำผลของการศึกษาไปสูก่ ารพัฒนาเครือ่ งแต่งกายโขนของมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ
ดังนี้
		พัสตราภรณ์
		
ก) เสือ้ โขน มีการปรับขนาดเสือ้ โขนให้มขี นาดทีใ่ หญ่ขน้ึ เนื่องจาก
ชุดโขนเดิมของกรมศิลปากรยึดรูปแบบและขนาดของชุดโขนโบราณเป็ นแม่แบบ ส่งผล
ให้ชุดโขนมีขนาดทีไ่ ม่เหมาะกับสรีระร่างกายของนักแสดง ในปจั จุบนั ทีม่ ขี นาดสรีระที่
ใหญ่ขน้ึ ท�ำให้ชดุ เป็ นอุปสรรค์ในการแสดง และมีการปรับขนาดของอินทรธนู ทีเ่ ดิมชุด
ของกรมศิลปากรออกแบบให้อนิ ทรธนูมขี นาดใหญ่ ท�ำให้อนิ ทรธนูบงั หน้านักแสดงซึง่
ผิดเพีย้ นไปจากรูปแบบของชุดโขนละครแบบโบราณ อาจารย์พรี มณฑ์ ชมธวัช จึงได้
ปรับขนาดสัดส่วนของอินทรธนูให้มขี นาดทีเ่ ล็กลง
		
ข) ผ้าห้อยหน้า มีการก�ำหนดขนาดของผ้าห้อยหน้า ห้อยข้างจากเดิม
ทีช่ ดุ ของกรมศิลปากรมีขนาดสัน้ ผิดเพีย้ นไปจากรูปแบบของชุดโขนละครแบบโบราณ
ให้มขี นาดทีย่ าวขึน้ และยังมีการออกแบบลวดลายการปกั โดยใช้เทคนิคโบราณทีใ่ กล้
สูญหาย เช่น การปกั แบบหักดิน้ ข้อถมโปร่ง การปกั หักทองแล่ง ฯลฯ
		
ค) ผ้านุ่ ง การนุ่ งผ้าของตัวละครโขนในปจั จุบนั ทีต่ วั พระนิยมนุ่ งผ้า
สันเหนื
่ อสนับเพลา หรือการนุ่ งแบบหางหงส์นิยมนุ่ งเลยเข่าขึน้ มา ซึง่ เพีย้ นไปจากรูป
แบบของชุดโขนละครแบบโบราณ ทางคณะกรรมการจัดท�ำชุดเครือ่ งแต่งกายโขน จึง
ั
แก้ไขปญหาในเบื
อ้ งต้นด้วยการ สังทอผ้
่ ายกจากแหล่งผลิตจากเมืองสุรตั ประเทศอินเดีย
ซึง่ เป็ นแหล่งทอผ้ายกทีส่ ำ� คัญมาตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา พร้อมทัง้ ก�ำหนดขนาดความ
ยาวและกว้างของผ้าให้มรี ปู แบบสัดส่วนของชุดใกล้เคียงแบบโบราณมากทีส่ ดุ จนกระทัง่
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มีการฟื้นฟูภมู ปิ ญั ญาการทอผ้ายกทองโบราณเมืองศรีนครศรีธรรมราชทีใ่ นระยะหลัง
ขาดผูส้ บื ทอดจนท�ำให้องค์ความรูค้ อ่ ยๆ เลือนหายไปจากชาวนครศรีธรรมราช ให้กลับ
มาได้รบั การฝึ กหัดและทอขึน้ อีกครัง้ โดยคนในท้องถิน่ ผลจากการฟื้ นฟูการทอผ้ายก
เมืองนครศรีธรรมราช ท�ำให้ในปี พ.ศ.2553 ในการจัดโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศูนย์ศลิ ปาชีพฯ
ชุด นางลอย ทางกรรมการจัดแสดงโขนพระราชทาน และได้มกี ารน� ำผ้ายกเมือง
นครศรีธรรมราชมาใช้เป็ นส่วนหนึ่งของการแสดงโขน
		ถนิมพิมพาภรณ์
การจัดสร้างเครือ่ งถนิมพิมพาภรณ์ของโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศูนย์ศลิ ปาชีพฯ
มีการศึกษารูปแบบมาจากภาพถ่ายโบราณเครือ่ งถนิมพิมพาภรณ์ชดุ โขน เพือ่ ใช้เป็นต้น
แบบในการออกแบบจัดสร้าง ซึง่ มีอาจารย์วรี ธรรม ตระกูลเงินไทย เป็ นผูอ้ อกแบบ โดย
ใช้ชา่ งฝี มอื จากวิทยาลัยช่างทองหลวงกาญจนาภิเษกจัดสร้างส่วนหนึ่ง วิทยาลัยในวัง
ชายและอาจารย์วรี ธรรม จัดท�ำอีกส่วนหนึ่ง ซึง่ กรรมวิธใี นการจัดสร้างถนิมพิมพาภรณ์
จะหล่อมาจากเงินด้วยเทคนิคสมัยใหม่แล้วน�ำไปชุบด้วยทองค�ำประดับพลอย จึงท�ำให้
ถนิมพิมพาภรณ์มคี วามงดงามและใกล้เคียงกับถนิมพิมพาภรณ์โบราณทีน่ ยิ มสร้างมา
จากวัสดุมคี า่
		หัวโขน
		การจัดสร้างหัวโขนในการแสดงโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศูนย์ศลิ ปาชีพฯ
ทางคณะกรรมการจะท�ำการการศึกษารูปแบบศิราภรณ์และหัวโขนโบราณทีเ่ ก็บรักษาไว้
ในพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครหรือศึกษาจากปฎิมากรรมโบราณ เช่น ปฎิมากรรม
รูปยักษ์บริเวณพระมณฑปวัดพระศรีรตั นศาสดาราม เป็ นต้นแบบการจัดสร้าง การจัด
สร้างหัวโขนของมูลนิธสิ ง่ เสริมศูนย์ศลิ ปาชีพฯ ทางคณะกรรมการแก้ไขปญั หาของ
การจัดสร้างหัวโขนในปจั จุบนั ของช่างไทยทีน่ ิยมหล่อหัวโขนด้วยเรซิน่ ท�ำให้นกั แสดง
ทีส่ วมหัวโขนมีความรูส้ กึ ร้อนเป็ นอุปสรรคในการแสดง ด้วยการพยายามผสมผสาน
เทคนิคโบราณกับแนวทางการใช้วสั ดุสมัยใหม่ทดแทนวัสดุโบราณทีห่ ายากมีราคาสูง
เริม่ ตัง้ แต่การขึน้ โครงหัวหุน่ ได้มกี ารปรับเอาวัสดุสมัยใหม่คอื ปรับมาใช้ขเ้ี ลือ่ ยผสมกาว
ั้
ั ้ าด้วย “รักสมุก”6 ตามเทคนิคแบบโบราณจึง
มาใช้เป็ นวัสดุในการปนแทนการป
นหน้

รักสมุก เป็ นวัสดุทป่ี ระกอบขึน้ ด้วยรักน�้ำเกลีย้ งสมุกน�้ำมันยาง และปูนแดงเล็กน้อยผสม
ั ้ เป็ นรูปทรงต่าง ๆ ได้ดงั ประสงค์ และรักสมุกนี้ภายหลังแห้ง
ร่วมเข้าด้วยกันเป็ นเนื้อวัสดุทอ่ี าจปนให้
สนิทแล้วจะแข็ง และคงรูปอยูเ่ ช่นนัน้ ได้นานไม่แตกหักง่าย หากไม่ถกู กระทบกระทังอย่
่ างแรง รักสมุก
ั
้
ั
้
ั
้
จึงเป็ นวัสดุอกี ชนิดหนึ่งทีช่ า่ งปนสมัยก่อนนิยมท�ำขึน้ ส�ำหรับใช้ปนงานปนบางชนิด
6
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ท�ำให้มนี ้�ำหนักทีเ่ บา ระบายความร้อนได้ดี รวมถึงการรองพืน้ หัวโขนด้วยสีน้�ำมันสีเหลือง
แทนยางรักซึง่ หายากในปจั จุบนั แล้วจึงปิดด้วยทองค�ำเปลวลงบนลาย
		
ขัน้ ตอนในการเขียนหน้าโขน จะศึกษาสีตามพงษ์ตวั ละคร ซึง่ มีการ
ออกแบบการลงสีให้ใกล้เคียงสีโบราณโดยทางคณะกรรมการจะมีการผลิตสีขน้ึ ใหม่จาก
วัสดุธรรมชาติอนั เป็ นต้นก�ำหนดสีต่างๆ ตามแนวคิดทฤษีสแี บบไทย เช่น สีหงสบาท (สี
แดง) สีหงส์ดนิ (สีดนิ แดง) สีหงฆ์เสน (สีแดงเสน) สีหงฆ์ชาด (สีแดงชาด) สีนวล (สี
เหลือง) สีกา้ มปู (สีเหลือง) สีเขียวในแค (สีเขียว) สีลูกหว้า (สีคราม) สีดอกตะแบก
เป็นต้น ท�ำให้หวั โขนของมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ ใกล้เคียงกับของโบราณมากทีส่ ดุ และ
เพือ่ แก้ไขปญั หาของการเขียนหน้าโขนในปจั จุบนั ทีใ่ ช้สเี คมีทม่ี เี ฉดสีกำ� หนดไว้ตายตัว จึง
ท�ำให้หวั โขนถูกลดทอนในด้านสุนทรียะภาพลงไปมาก
		เครือ่ งศิราภรณ์
		
เครือ่ งศิราภรณ์ คือ เครือ่ งตบแต่งศีรษะของการแสดงโขน รูปแบบ
ของศิราภรณ์โขน สร้างเลียนแบบมาจากเครือ่ งต้นของพระมหากษัตริย์ เพียงแต่ใช้วสั ดุ
ในการท�ำมาจากกระดาษเป็ นโครงและตบแต่งลวดลายด้วยขีร้ กั ปิดทองประดับกระจก
และเพชรพลอยเทียม สามารถแบ่งประเภทของเครือ่ งศิราภรณ์เป็น 5 ประเภท ดังนี้ ชฎา
มงกุฎ ปนั จุเหร็จรัดเกล้า และกระบังหน้า ในการแสดงโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศูนย์ศลิ ปาชีพฯ
มีการประยุกต์ใช้วสั ดุสมัยมาใช้ทดแทนวัสดุโบราณทีห่ ายากในปจั จุบนั เช่น การขึน้ รูป
เครือ่ งศิราภรณ์ เทคนิคโบราณจะใช้กระดาษสาหรือกระดาษข่อย ใช้ยารัก เคีย่ วเป็นกาว
ใช้รกั สมุกผสมขีเ้ ถาใบตองมากดเป็นลวดลาย และใช้น้�ำรักเป็นตัวประสานในการติดทอง
แต่ดว้ ยปจั จุบนั วัสดุดงั กล่าวค่อนข้างหายาก ในการจัดสร้างเครือ่ งศิราภรณ์ของมูลนิธิ
ศูนย์ศลิ ปาชีพจึงมีการใช้วสั ดุสมัยใหม่เข้ามาทดแทน เช่น การใช้สโี ป๊ (สีรองพืน้ ) แทน
การใช้รกั สมุกในการรองพืน้ การใช้กาวลาเท็กซ์มาใช้แทนน�้ำรัก ในการประสานทอง การ
ประดับตบแต่งมีการใช้เพชรรีด แทนการใช้เลือ่ มกระจบเกรียบแบบโบราณ (สุรตั น์ จงดา,
สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2556)
		การแต่งหน้า
		การแต่งหน้าโขนในมูลนิธศิ นู ย์ศลิ ปาชีพฯ เกิดขึน้ มาจากพระราชเสาวนีย์
ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถทีท่ รงปรับปรุงวิธกี ารแต่งหน้าโขนขึน้ มาใหม่
เพือ่ เป็นเอกลักษณะเฉพาะตัวโขนขึน้ ในการปรับปรุงรูปแบบการแต่งหน้าได้มกี ารศึกษา
รูปแบบการพัฒนารูปแบบการแต่งหน้าโขนได้ยดึ หลักทีส่ ำ� คัญในการปรับปรุงการแต่งหน้า
3 ประการคือ เป็ นการแต่งหน้าทีม่ เี อกลักษณ์ของโขน เป็ นการแต่งหน้าทีต่ อ้ งงามเท่า
หัวโขน และต้องเกิดความงามทัง้ มองระยะไกลและระยะใกล้ ผลจากแนวคิดดังกล่าวน�ำ
ไปสูก่ ารพัฒนารูปแบบการแต่งหน้านี้วา่ “แนวพระราชนิยม”
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รูปแบบการแต่งหน้า “แนวพระราชนิยม” ยึดหลักจากจิตรกรรมไทย
คือ พยายามแต่งหน้าให้ได้ตามรูปแบบในอุดมคติแบบไทยทีจ่ ะต้องมีรปู หน้าไข่ มีระยะ
คิว ปาก ตา ทีเ่ หมาะสม นอกจากนัน้ ยังจะต้องค�ำนึงถึงเรือ่ งสีของเครือ่ งส�ำอาง โครงเส้น
ขนาดเวที และลักษณะเครือ่ งแต่งกายด้วย มีการก�ำหนดโครงสร้างของสีหลักในการแต่งหน้า
ได้เป็ น 3 สีหลัก คือ สีขาว สีดำ� และสีแดง รวมถึงการวาดคิว้ ขึน้ มาใหม่เพือ่ ให้มลี กั ษณะ
รูปคิว้ โก่งเป็ นคันศรตามอุดมคติแบบไทย เพือ่ เป็ นการแก้ไขปญั หาลักษณะคิว้ ทีต่ ่างกัน
ของแต่ละบุคคล

ภาพที ่ 9-10 ภาพซ้าย ผ้ายกผลงานสมาชิกศูนย์ศลิ ปาชีพฯ จ.นครศรีธรรมราช
บันทึกภาพเมือ่ 8 สิงหาคม 2556, งานเฉลิมเฉลิมพระเกียรติพระราชินีนาถฯ :
ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ภาพขวา กลุม่ ทอผ้าบ้านจันทรโสมา จังหวัดสุรนิ ทร์ ก�ำลังทอผ้ายกทีใ่ ช้สว่ นหนึ่งของ
การแสดงโขน
บันทึกภาพเมือ่ 25 มกราคม 2557, กลุม่ ทอผ้าจันทรโสมา ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์

6. ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง
องค์ประกอบทางดนตรีทส่ี ำ� คัญของการแสดงโขน มี 3 ส่วน ได้แก่ การบรรจุ
เพลง ดุรยิ างคศิลป์บทพากย์ ค�ำเจรจา บทร้องของโขน โดยการจัดสร้างโขนมูลนิธ-ิ
ส่งเสริมศิลปาชีพฯ สามารถสรุปกระบวนการอนุรกั ษ์ พัฒนารูปแบบ ได้ดงั นี้
1) การบรรจุเพลงโขน ถือได้วา่ เป็ นขัน้ ตอนหนึ่งทีส่ ำ� คัญมากเพราะเพลงเป็ น
องค์ประกอบทีช่ ว่ ยสร้างสร้างสุนทรียศาสตร์ให้กบั การแสดง ขัน้ ตอนการบรรจุเพลงโขน
มูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ เริม่ ต้นเมือ่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีกระแส
รับสังผ่
่ านลงมาทางรองราชเลขาธิการในพระองค์ฯ ทรงเลือกตอนทีจ่ ะแสดง หลังจาก
นัน้ ทางคณะกรรมการ น�ำโดยนายประเมษฐ์ บุญยะชัย ผูก้ ำ� กับการแสดง จัดท�ำบทและ
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ค�ำบรรยาย จากนัน้ นางทัศนีย์ ขุมทอง ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านคีตศิลป์ไทยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และศิลปินแห่งชาติประจ�ำปี พ.ศ.2555 ด้านดนตรีไทย-คีตศิลป์ จะเป็น
ผูบ้ รรจุเพลง โดยการบรรจุเพลงในแต่ละปี ของการแสดงนัน้ ต้องอาศัยกระบวนการใน
การศึกษาทัง้ จากข้อมูลทางเอกสาร ต�ำรา และความทรงจ�ำจากผูค้ ณ
ุ วุฒทิ เ่ี ชีย่ วชาญหลายๆ
้
ท่าน อาทิ อาจารย์ประเมษฐ์ บุณยะชัย อาจารย์ดษุ ฎี มีปอม ฯลฯ เพือ่ มุง่ ทีจ่ ะอนุรกั ษ์เพลง
โบราณอันทรงคุณค่าและใกล้ทจ่ี ะเลือนหายไปจากสังคมไทยให้กลับมาเป็นทีร่ จู้ กั อีกครัง้
เช่น เพลงโคมเวียน เพลงเต่าเห่ ปีนตะลิง่ ฯลฯ ด้วยการฝึกหัดให้กบั นักเรียนนักศึกษา
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร เป็ นผูส้ บื ทอด
2) ด้านการขับร้อง หรือ คีตศิลป์ไทย มีการพัฒนารูปแบบการขับร้องโดยการ
ั่
เพิม่ จ�ำนวนผูข้ บั ร้อง และวงดนตรีโดยแบ่งเป็ น 2 ฝงของเวที
แสดง มีการขับร้องพร้อม
กัน และยังเป็ นเวทีแรกในเมืองไทยทีม่ กี ารน� ำนักร้องชายมาร้องเป็ นต้นบท ส่งผลให้ม ี
เสียงทีไ่ พเราะกังวาน
3) การแสดงโขนมูลนิธสิ ่งเสริมศิลปาชีพฯ เป็ นเวทีการแสดงแห่งแรกใน
ประเทศไทยทีเ่ ปิดโอกาสให้แก่ผทู้ ม่ี คี วามสนใจในการขับร้องเพลงไทยจากทัวประเทศได้
่
เข้ามาคัดเลือกผูข้ บั ร้องพร้อมกับวงดนตรีของส�ำนักงานสังคีต กรมศิลปากร
4) ด้านดุรยิ างคศิลป์ โขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ ระหว่างปี พ.ศ.2550 - พ.ศ.
2556 มีการใช้ดนตรีประกอบการแสดงแบ่งเป็ น 2 รูปแบบ คือ
		4.1) ปี พ.ศ.2550 และพ.ศ.2552 มีการรือ้ ฟื้นการบรรเลงเพลง
วงโยธาวิทติ ประกอบการแสดงโขน ตามพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้าบริพตั รสุขมุ พันธุก์ รมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงมีความสนพระทัยดนตรีทงั ้ ทาง
ด้านดนตรีไทยและดนตรีแบบตะวันตก จึงส่งผลให้พระองค์ทรงพระนิพนธ์โดยทรงปรับ
โน้ตเพลงไทยเดิมจากเพลงตับเรือ่ งรามเกียรติ ์ในสมเด็จพระเจ้า-บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ มาเป็ นโน้ตเพลงสากล ร่วมกับจางวางทัว่ พาทยโกศล เพือ่ ใช้
บรรเลงในวงโยธวาทิต ซึง่ ได้บนั ทึกและเก็บรักษาไว้เป็ นมรดกทางดนตรีของไทยจึงถึง
ในปจั จุบนั เพือ่ เป็ นการอนุ รกั ษ์ และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมด้านคีตศิลป์ของไทย
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม-ราชินีนาถจึงทรงมีพระราชเสาวนียใ์ ห้จดั การแสดงโขนชุด
พรมมาศขึน้ ครัง้ แรกในปี พ.ศ.2550 โดยการแสดงในครัง้ นัน้ มีการใช้วงดนตรีโยธาวิทติ
กลับมาเล่นขึน้ อีกครัง้
		
4.2) พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556 ใช้การบรรเลงเพลงปี่พาทย์มโหรี การ
แสดงโขนนัน้ แต่เดิมวงปี่พาทย์ประกอบการแสดงการบรรเลงวงปี่พาทย์ คือ การบรรเลง
เพลงทีผ่ สมด้วยเครือ่ งตีและเปา่ แบ่งประเภทวงปี่พาทย์ตามจ�ำนวนเครือ่ งดนตรีประกอบ
วงเป็ น 3 ขนาด คือ 1) วงปี่พาทย์เครือ่ งห้า 2) วงปี่พาทย์เครือ่ งคู่ และ 3) วงปี่พาทย์
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โขนของมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ:
กระบวนการจัดสร้าง อนุรกั ษ์ พัฒนารูปแบบ

นครินทร์ น�้ำใจดี

เครือ่ งใหญ่
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (พ.ศ.2411 – พ.ศ.
2453) อันเป็ นยุคแห่งการเปลีย่ นผ่านทางด้านวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาสูส่ งั คมสยาม
มากขึน้ อันเป็ นวิเทโศบายทางการเมือง เพื่อทีจ่ ะแสดงให้อารยประเทศต่าง ๆ เห็น
ประเทศไทยมีอารยะทางวัฒนธรรม ในรัชสมัยนี้พระองค์จงึ มุง่ ทีจ่ ะเจริญสัมพันธไมตรีกบั
นานาอารายะประเทศ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุ วดั ติวงศ์ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์) โดยทรงรับแนวคิดทางด้านดนตรีตามแนวคิด
แบบตะวันตกทีน่ ยิ มการเรียงร้อย บรรจุเพลงบรรเลง และพระนิพนธ์บทละครเป็นเรือ่ งราว
ต่าง ๆ เรียกว่า “ตับเรื่อง” ซึ่งต่อมาได้พฒ
ั นาให้มรี ูปแบบการแสดงทีท่ �ำให้ผูช้ มเกิด
จินตนาการ โดยเรียกการแสดงนี้วา่ การแสดงคอนเสิรต์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุ วดั ติวงศ์ ทรงพระนิพนธ์ตบั เรือ่ งจากวรรณคดีจำ� นวน 2 เรือ่ ง
คือ เรือ่ งรามเกียรติ ์ และเรือ่ งอิเหนา เรือ่ งรามเกียรติ ์ ทรงพระนิพนธ์ ๓ ตอน ได้แก่ ตอน
นางลอย ในปี พ.ศ.2441 ตอนพรหมมาศ ในปลายปี พ.ศ.244 ซึง่ ต่อมาโขนมูลนิธ-ิ
ส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้เลือกโขนตอน พรหมมาศ และตอน นางลอย มาจัดแสดง เพือ่
เป็ นการอนุรกั ษ์รปู แบบการบรรจุเพลงตามแนวทางของคอนเสิรต์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา-นริศรานุ วดั ติวงศ์ มาเป็ นแนวทาง จากการศึกษาและ
สัมภาษณ์เชิงลึกของคูณกรรมการบรรจุเพลง ตัวอย่างเพลงทีม่ กี ารรวบรวมไว้บางส่วน
ได้แก่ เพลงกราว เพลงกลม เพลงคุกพาทย์ ฯลฯ
7. การประชาสัมพันธ์
ผลการศึกษาสามารถสรุปแนวทางการประชาสัมพันธ์ซง่ึ ขอแบ่งแนวทาง
การประชาสัมพันธ์เป็ น 6แนวทาง ได้แก่
1) การเพิม่ ช่องทางจ�ำหน่ายบัตร ด้วยการน�ำรูปแบบการจัดจ�ำหน่ายบัตรเข้าชม
ให้สะดวกต่อผูช้ มมากขึน้ ผ่านทางบริษทั Thai Ticket Major ซึง่ เป็ นบริษทั จัดจ�ำหน่าย
บัตรทีม่ จี ดุ จ�ำหน่ายบัตรตัง้ อยูใ่ นห้างสรรพสินค้า ผูช้ มสะดวกในการซือ้ และยังมีเว็ปไซต์
เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจ�ำหน่ายบัตร จึงเป็นการกระตุน้ ให้จำ� นวนผูช้ มกลุม่ คนรุน่ ใหม่
มีจำ� นวนมากขึน้
2) การประชาสัม พัน ธ์ด้ว ยสื่อ สิง่ พิม พ์ จ�ำ แนกประเภทใหญ่ ๆ ของการ
ประชาสัมพันธ์จากสือ่ ทีเ่ ป็ นสิง่ พิมพ์ได้ 3 ประเภทคือ ทางหนังสือพิมพ์ ทางนิตยสาร
และโปสเตอร์
3) การประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ เป็ นช่องทางหนึ่งทีส่ ามารถติดต่อสือ่ สารที่
สามารถเข้าสูก่ ลุม่ เป้าหมายได้สะดวกและง่ายทีส่ ดุ โดยคณะกรรมการจัดสร้างโขนมูลนิธ-ิ
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ศูนย์ศลิ ปาชีพฯ ได้ประชาสัมพันธ์จากโทรทัศน์ ทัง้ ในรูปแบบของการโฆษณา การน�ำ
ตัวอย่างไปแสดงในรายการประเภทส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เช่น รายการคุณพระช่วย
ทางสถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 9 (โมเดิรน์ ไนน์) เป็ นต้น
4) การประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตมีการสร้างเฟสบุ๊คขึน้ https:www.
facebook.com/pages/Khon-Performance. เพือ่ เป็นช่องทางในการติดต่อสือ่ สารระหว่าง
ผูช้ มกับคณะกรรมการผ่านสือ่ ทางโซเชียลเน็ตเวิรค์ และประชาสัมพันธ์กจิ กรรมต่างๆ
5) การจัดท�ำของทีร่ ะลึกเพือ่ หารายได้สนับสนุนการแสดง อาทิ สูจบิ ตั รการแสดง
เสือ้ ยืด แก้วน�้ำ ร่ม เป็ นต้น
6) การเผยแผ่ความรูใ้ นการอนุรกั ษ์และจัดสร้างโขนพระราชทาน ถือได้วา่ เป็ น
พัทธกิจหนึ่งทีส่ ำ� คัญ โดยมีการด�ำเนินกิจกรรมซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจากอาจารย์ คณะกรรมการ
จัดท�ำโขนพระราชทานและผูท้ รงคุณวุฒหิ ลายท่านมาเป็ นวิทยากรในการบรรยายใน
หัวข้อ “พระนางเจ้ากับการอนุรกั ษ์โขน”
ส่วนที่ 2 การอนุรกั ษ์และการพัฒนารูปแบบโขนมูลนิ ธิส่งเสริ มศิ ลปาชีพฯ ที่ผา่ น
มาระหว่างปี พ.ศ.2550 – พ.ศ.2556 / 6 ปี
ตลอดระยะเวลา 6 ปีทผ่ี า่ นมา (พ.ศ.2550 - พ.ศ.2556) ทีม่ ลู นิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ
ได้จดั ให้มกี ารแสดงโขนรวม 5 ชุด คือ ชุดพรหมมาศ ชุดนางลอย ชุดศึกมัยราพณ์ ชุด
จองถนน และชุดโมกขศักดิ ์นัน้ จ�ำนวนผูเ้ ช้าชมการแสดงในแต่ละปีนนั ้ มีจำ� นวนมากขึน้
ทุกปี และกลุม่ ผูเ้ ข้าชมมีทงั ้ เด็ก นักเรียน นักศึกษา ผูส้ งู อายุ ไปจนถึงชาวต่างประเทศ
(อนุชา ทีรคานนท์, สัมภาษณ์, 22 มิถนุ ายน 2556) ตลอดจนมีกระแสชืน่ ชมถึงความงดงาม
อลังการของเครือ่ งแต่งกายทีป่ ระณีตงดงาม ความยิง่ ใหญ่ของฉากโขนทีเ่ สมือนจริง ตรึง
ใจผูช้ ม เบือ้ งหลังความส�ำเร็จของโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ นัน้ ผ่านกระบวนการ
ศึกษาอย่างลุ่มลึก ครอบคลุม มีการน� ำเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมาใช้ในด้านต่างๆ ส่งผล
ให้การแสดงทีป่ รากฏต่อสายตาประชาชน สมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตรงตามพระราชประสงค์ทจ่ี ะพระราชทานโขนทีง่ ดงามตามจารีตโบราณให้
กับพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเ่ หล่า โขนพระราชทานจึงมีเบือ้ งหลังทีน่ ่าสนใจถึงความส�ำเร็จ
ในการปรับภาพลักษณ์โขนให้ทนั สมัย เพือ่ ให้เห็นภาพชัดเจนครอบคลุมโดยผูศ้ กึ ษาจะ
ขออธิบายโดยใช้แนวคิดการจัดการวัฒนธรรมมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย
3 ลักษณะ ดังนี้ (สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2550 : 216 – 221)
1) การศึกษาวิจยั การสร้างองค์ความรู้ (resource research : RR)
องค์ความรูข้ องโขนประกอบด้วย ทรัพยากรทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นรูปธรรม เช่น
เครือ่ งแต่งกายโขน หัวโขน เป็ นต้น และทรัพยากรทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นนามธรรม เช่น
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กระบวนร�ำต่างๆ องค์ความรูเ้ กีย่ วกับเทคนิคการปกั ผ้าแบบโบราณ เป็ นต้น
ั ยทีท่ ำ� ให้โขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ ประสบ
การศึกษาองค์ความรูโ้ ขนเป็นปจจั
ผลส�ำเร็จและมีความแตกต่างจากการแสดงโขนโดยทัวไป
่ เป้าหมายหลักของการศึกษา
องค์ความรูข้ องโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ คือ การแก้ไขปญั หาของการแสดงโขนใน
ปจั จุบนั ทีม่ หี ลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ในการด�ำเนินเรือ่ งโขนของกรมศิลปากรและ
หน่วยงานต่างๆ ในปจั จุบนั ทีม่ กี ารด�ำเนินเรือ่ งค่อนข้างเชือ่ งช้า ท�ำให้คนรุน่ ไม่คอ่ ยนิยม
ดูกนั มากนัน้ แต่ในการแสดงโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ จะมีการค�ำนวณเวลาในแต่ละ
ฉากโขนทีแ่ สดงว่าเวลาเท่าใดทีผ่ ชู้ มจะสนใจไม่เบือ่ มีการพักครึง่ เวลาในการแสดงเพือ่
ให้ผชู้ มพักอริยาบท ผลจากการค�ำนวณเวลาแสดงยังท�ำให้การด�ำเนินเรือ่ งโขนค่อนข้าง
กระชับ รวดเร็ว (สุรตั น์ จงดา, สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2556)
นอกจากนัน้ ยังมีการสร้างองค์ความรูใ้ หม่เกีย่ วกับการแต่งหน้าโขนขึน้ เพือ่ สร้าง
อัตลักษณ์ของการแสดง ต้นแบบแนวคิดการสร้างอัตลักษณ์การแต่งหน้าประจ�ำชาติ นัน้
จะเห็นได้จากการแต่งหน้าของประเทศจีนจากการแต่งหน้างิว้ หรือรูปแบบการแต่งหน้า
แบบญีป่ นุ่ เป็นต้น ดังนัน้ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถจึงทรงมีพระราชประสงค์
ทีจ่ ะสร้างองค์ความรูด้ งั กล่าว เพือ่ ถ่ายทอดเป็ นต้นแบบในการแต่งหน้าโขนทีง่ ามแบบ
อุดมคติแบบไทยเรียกการแต่งหน้านี้วา่ “แนวพระราชนิยม” (มนตรี วัดละเอียด, 2552 :
35 - 50)

ภาพที ่ 11-12 ภาพซ้าย การวาดเส้นคิว้ ขึน้ ใหม่โดยใช้แนวคิดแบบจิตรกรรมไทยประเพณี
ภาพขวา รูปแบบการแต่งหน้า “แนวพระราชนิยม”
ทีม่ า : http://topicstock.pantip.com/camera เข้าถึงวันที ่ 15 กรกฎาคม 2556
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2) การประเมินคุณค่าและศักยภาพทรัพยากรทางวัฒนธรรม (resource valuing
and appraisal: RVA) และการจัดการความรู้ (resource–base knowledge management:
RKM)
การจัดการแสดงโขนมูลนิ ธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มีการประเมินคุณค่าหรือ
ศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรมของโขนทัง้ ทีเ่ ป็ นทีท่ รัพยากรทีเ่ ป็ นรูปธรรม และ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็นนามธรรมเพือ่ ท�ำให้ทราบว่ามีคณ
ุ ค่ามีคณ
ุ สมบัตทิ เ่ี หมาะสม
ต่อการด�ำเนินการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์วางแผนว่าจะท�ำอย่างไรต่อไปจึงจะเกิดประโยชน์
อย่างยังยื
่ น ผลการศึกษาพบว่าคุณค่าของทรัพยากรทางวัฒนธรรมโขนทีท่ างมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯได้ประเมินและจัดการให้เห็นเป็ นรูปธรรมเป็ น 4 ประการซึง่ ผลของการ
ประเมินน�ำไปสูร่ ปู แบบการจัดการทีเ่ ป็ นรูปธรรม ดังนี้
คุณค่าเชิงสัญลักษณ์ (Associative Symbolic value)
คุณค่าเชิงสัญลักษณ์ คือ คุณค่าทีต่ ดิ มากับทรัพยากรทางวัฒนธรรมหรือความ
หมายทีส่ ามารถสือ่ สิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ในการจัดแสดงโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ ทางคณะ
กรรมการเลือกใช้แนวคิดดังกล่าวผ่านจากการตัง้ ชือ่ การแสดงโขนว่า “โขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ” อันเป็ นการแสดงสัญลักษณ์
ทีส่ อ่ื ความหมายในเชิงประชาสัมพันธ์ทม่ี สี มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในฐานะ
ทรงเป็นองค์ประธานจัดสร้าง และสือ่ ความหมายถึงมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ ทีท่ �ำหน้าที่
ในส่งเสริมศิลปะของไทยแขนงต่างๆ ให้มผี สู้ บื ทอดผนวกกับการวางโครงเรือ่ งของโขน
ทีส่ บื มาแต่โบราณ ยังมีการเชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริยอ์ นั เป็ นสถาบันทีเ่ ป็ น
ศูนย์รวมใจของชาวไทยมาแต่บรรพกาล ดังนัน้ จึงเป็นการสือ่ ความหมายถึงการแสดงถึง
ั ่ านิยมความเป็นไทย
ความจงภักดีของคนไทยทีม่ ตี อ่ สถาบันพระมหากษัตริยแ์ ละปลูกฝงค่
และความรักชาติดว้ ย
คุณค่าเชิงวิชาการ (Informative Value)
มูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ มีการน�ำองค์ความรูท้ เ่ี กิดจากศึกษาเชิงลึกมาจัดการ
เพื่อสื่อความหมายวัฒนธรรมให้เกิดเป็ นรูปธรรม เข้าใจง่าย ทันสมัย การจัดการ
กระบวนการสือ่ ความหมายเพือ่ เผยแพร่องค์ความรูข้ องโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ
แบ่งเป็ น 5 ส่วน คือ (ก) การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละการเปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้กบั ยุวศิลปิ น
(ข) การเผยแพร่องค์ความรูด้ ว้ ยการจัดท�ำเอกสารวิชาการ (ค) การจัดสัมมานาเชิง
วิชาการ (ง) การจัดนิทรรศการ
		
(ก) การถ่ า ยทอดองค์ค วามรู้แ ละการเปิ ด พื้น ที่ใ ห้ก ับ ยุ ว ศิล ปิ น
กระบวนการอนุ รกั ษ์และสืบทอดองค์ความรูท้ ย่ี งยื
ั ่ นนัน้ ต้องมีการสื่อความหมายทาง
วัฒนธรรมไปยังผูท้ ส่ี ว่ นเกีย่ วข้องหลัก (Key Stakeholder) เพือ่ ท�ำเกิดการกระบวนการ
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อนุ รกั ษ์ทย่ี ั ่งยืน ซึง่ มูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯได้ใช้การถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้กบั ช่าง
พัสตราภรณ์โขนและช่างศิราภรณ์รนุ่ ใหม่ซง่ึ เป็นนักเรียนจากวิทยาลัยในวังหญิง วิทยาลัย
ในวังชาย และสมาชิกส่งเสริมศิลปาชีพในภูมภิ าคต่างๆ เป็ นต้น มีการเปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้กบั
นัก แสดงโขนรุ่นใหม่เ พื่อท�ำให้โ ขนคนรุ่นใหม่ใ กล้ชิด สัม ผัส ถึง ได้ง่า ยขึ้น ด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ทท่ี นั สมัยผ่านโซเชียลเน็ตเวิรค์ เฟสบุค๊ (Facebook: khon Performance)
ให้บคุ คลทัวไป
่ นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้ามาคัดเลือกนักแสดง (Audition) ทีม่ เี กณฑ์
การคัดเลือกทีเ่ ป็ นมาตราฐาน มีการประเมินทัง้ ด้านทัศนคติ การแก้ไขสถานการณ์
บุคลิกภาพ จากคณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญและเป็ นทีร่ จู้ กั ส่งผลให้โขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพมีการพูดถึงอย่างต่อเนื่องจากสือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์การแสดงโขนได้อย่าง
แยบยล

ภาพที ่ 13-14 ภาพซ้าย ส่วนหนึ่งของผูเ้ ข้าร่วมคัดเลือกนักแสดงโขนรุน่ ใหม่ ประเภทตัวนาง
ภาพขวา ผูเ้ ข้าร่วมคัดเลือกนักแสดงโขนรุน่ ใหม่กำ� ลังตรวจเช็คความรัดกุมของ
โจงกระเบนก่อนการขึน้ ไปคัดเลือกนักแสดงอย่างกระตือรือร้น
บันทึกภาพเมือ่ 22 มิถนุ ายน 2556, ส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ กรุงเทพฯ

		
(ข) การเผยแพร่องค์ความรูด้ ว้ ยการจัดท�ำเอกสารวิชาการ
		
สิง่ พิมพ์ (Publication media) เป็นหนึ่งในกระบวนการสือ่ ความหมาย
ทางวัฒนธรรม เป็ นการถ่ายทอดองค์ความรูท้ ผ่ี า่ นการศึกษาอย่างลุม่ ลึก และน�ำข้อมูล
ทางวิชาการมากลันกรอง
่
คัดสรร และผลิตออกมาเป็ นสือ่ ทีท่ นั สมัยน่าสนใจ ทัง้ รูปภาพ
ทีส่ วยงามและเนื้อหาทีก่ ระฉับ เอกสารทางวิชาการทีม่ ลู นิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพจัดมีสอง
ประเภทคือ (1) สูจบิ ตั รประกอบการแสดงโขนทัง้ 5 ชุดการแสดง (พ.ศ.2550 – พ.ศ.
2557) ซึง่ ภายในจะบรรจุเนื้อเรือ่ งย่อ ทีม่ าของการแสดงเบิกโรง เพลงทีบ่ รรจุลงไปใน
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การแสดง รูปภาพ และรายชือ่ นักแสดง มีการใช้วสั ดุคณ
ุ ภาพดีในการพิมพ์ และพิมพ์ส ี
ทุกหน้าเพื่อเพิม่ ความน่ าสนใจ และบ้งคนยังเก็บเป็ นของทีร่ ะลึกอีกด้วย ซึ่งต่างจาก
สูจบิ ตั รการแสดงโขนทัวไปที
่ ม่ กั ไม่คอ่ ยลงทุนกับสูจบิ ตั รท�ำให้ขาดความน่าสนใจ (2) หนังสือ
จดหมายเหตุการจัดสร้างเครือ่ งแต่งกายโขน ละคร ส�ำหรับการแสดงเฉลิมพระเกียรติ
เรือ่ งรามเกียรติ ์ ตอน พรมมาศ ทีจ่ ดั พิมพ์ปี พ.ศ.2552 1 ชุด ประกอบด้วย 3 เล่ม ภายใน
จะบรรจุกระบวนการจัดสร้างโขนและองค์ความรูก้ ารแต่งหน้าโขน
		
(ค) การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ
		การเผยแผ่องค์ความรูก้ ระบวนการในการอนุรกั ษ์และจัดสร้างโขน
พระราชทานถือได้วา่ เป็ นพัทธกิจหนึ่งทีส่ ำ� คัญในการจัดสร้างโขนพระราชทาน เพราะ
ั ่ ตส�ำนึกให้กบั คนในชาติได้ตระหนักถึงคุณค่ามรดก
เป็ นเครือ่ งมือหนึ่งในการปลูกฝงจิ
ทางวัฒนธรรมของชาติและเพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ
		ทัง้ นี้ได้รบั ความร่วมมือจากพิพธิ ภัณฑ์ผา้ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็ นสถานทีใ่ นการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการ การด�ำเนินกิจกรรมได้รบั
ความร่วมมือจากอาจารย์ คณะกรรมการจัดท�ำโขนพระราชทานและผูท้ รงคุณวุฒหิ ลาย
ท่านมาเป็ นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ “พระนางเจ้ากับการอนุรกั ษ์โขน” วิทยากร
ประกอบด้วย ท่านผูห้ ญิงจรุงจิตต์ ทีฆะระ รองราชแลขานุการในพระองค์ฯ ดร.อนุชา
ทีรคานนท์ ผูอ้ ำ� นวยการผลิตโขนมูลนิธศิ นู ย์ศลิ ปาชีพฯ อาจารย์วรี ธรรม ตระกูลเงินไทย
ผูอ้ อกแบบเครือ่ งแต่งกายละเครือ่ งประดับ เป็ นต้น

ภาพที ่ 15-16-17 วีรธรรม ตระกูลเงินไทย และอนุชา ทีรคานนท์ บรรยายองค์ความรูก้ ระบวนการใน
การอนุรกั ษ์และจัดสร้างโขนพระราชทาน และสาธิตการนุ่งผ้ายกแบบโบราณ
บันทึกภาพเมือ่ 15 กันยายน 2555, พิพธิ ภัณฑ์ผา้ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ

การบรรยายมีการแบ่งหัวข้อในการบรรยาย คือท่านผูห้ ญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
รองราชเลขานุการในพระองค์ฯ เล่าถึงวัตถุประสงค์ทม่ี ขี องโขนมูลนิธศิ นู ย์ศลิ ปาชีพฯ อาจารย์
ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผูอ้ ำ� นวยการผลิต โขนมูลนิธศิ นู ย์ศลิ ปาชีพฯ และอาจารย์วรี ธรรม
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ตระกูลเงินไทย บรรยายเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์พฒ
ั นาการของเครือ่ งแต่งกายโขนตัง้ แต่
อดีตจนถึงการจัดสร้างเครือ่ งแต่งกายโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศูนย์ศลิ ปาชีพฯ โดยการบรรยาย
ในครัง้ นี้มกี ารน�ำเครือ่ งแต่งกายบางชิน้ มาจัดแสดงและให้ผทู้ เ่ี ข้าฟงั บรรยายมีสว่ นร่วม
ด้วยการเปิดโอกาสให้ลองแต่งเครือ่ งแต่งกายโขน โดยมีอาจารย์วรี ธรรม ตระกูลเงินไทย
เป็ นผูส้ าธิต ท�ำให้ประชาชนสามารถสัมผัสและเข้าถึงเครือ่ งแต่งกายโขนได้จริง เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์การแสดงโขนและผลงานของมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯไปในตัว ผลของ
การจัดกิจกรรมได้รบั ความสนใจจากประชาชนจ�ำนวนมาก เพราะมีการประชาสัมพันธ์
ผ่านโซเชียลเน็ตเวิรค์ เฟสบุ๊ค (Facebook: khon Performance และ Queen Sirikit
Museum of Textiles)
		
(ง) การจัดนิทรรศการ
		
มูลนิธสิ ่งเสริมศิลปาชีพฯมีการจัดการองค์ความรู้ ด้วยการจัดท�ำ
นิทรรศการ และป้ายสือ่ ความหมายทางวัฒนธรรม ซึง่ เป็ นป้ายอธิบายสัน้ ๆ ซึง่ ในระยะ
เวลา 6 ปี ทผ่ี า่ นมา พบว่ามูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ จัดการองค์ความรู้ ด้วยการจัดท�ำ
นิทรรศการ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ นิทรรศการทีจ่ ดั แสดงในช่วงระหว่างทีม่ กี ารจัดแสดง
โขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ โดยจะมีการน�ำอุปกรณ์ประกอบการแสดง เครือ่ งแต่งกาย
บางส่วนมาจัดแสดง พร้อมทัง้ การจัดท�ำป้ายสื่อความหมายอธิบายสิง่ ของทีจ่ ดั แสดง
นอกจากนัน้ เพือ่ เป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การแสดงให้เข้าถึงกลุม่ ผูช้ มได้หลาก
หลายมากขึน้ มีการจัดนิทรรศการเกีย่ วกับโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ ในห้างสรรพสินค้า
ซึง่ เป็ นสถานทีท่ อ่ี ยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวันของคนในยุคปจั จุบนั ท�ำให้เข้าถึงข้อมูลได้งา่ ยขึน้
คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value)
ในการจัดสร้างโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ มีการน�ำองค์ความรูข้ องโขนมาใช้
ในเชิงเศรษฐกิจ ด้วยการน�ำสัญลักษณ์ของตัวละครโขน มาปรับปรุงและพัฒนาเพือ่ ใช้
ประโยชน์ในความหมายใหม่ในเชิงพาณิชย์เป็ นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วกับโขน
เช่น การออกแบบเสือ้ ยืดทีพ่ มิ พ์ลายรูปกุมภกรรณถือหอกโมกขศักดิ ์ ในปี พ.ศ.2556
มีการก�ำหนดราคาทีเ่ หมาะสมจูงใจให้ผชู้ มซื้อเป็ นของทีร่ ะลึก การออกแบบผ้าพันคอ
พิมพ์ลายรูปโขนบนผ้าไหม ร่มทีพ่ มิ พ์ลายตัวละครเอกทีแ่ สดงในปีนนั ้ ๆ แก้วน�้ำเซรามิค
พิมพ์ลายเกีย่ วกับโขน วีดที ศั น์บนั ทึกการแสดงโขนในปี ทผ่ี า่ นมา เป็ นต้น ผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ถอื ได้วา่ เป็ นการสร้างความหมาย คุณค่า และก�ำหนดบทบาทหรือหน้าทีใ่ หม่ให้
กับทรัพยากรวัฒนธรรม เป็ นการ “ผลิตซ�้ำทางวัฒนธรรม” ท�ำเกิดความหมาย คุณค่า
และหน้าทีใ่ หม่ (New) ซึง่ ความหมาย คุณค่า หน้าทีข่ องวัฒนธรรมทีถ่ กู ผลิตขึน้ มาใหม่
นี้ และเกิดมูลค่าเพิม่ ด้วย
3) การสร้างเครือข่ายและการประชาสัมพันธ์ (networking and friend– making: RNet)
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ภาพที ่ 18-19 ภาพซ้าย บรรยากาศทีผ่ ชู้ มการแสดงสนใจเลือกซือ้ สินค้าวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ทพ่ี ฒั นาองค์
ความรูม้ าจากโขน
บันทึกภาพเมือ่ 1 ธันวาคม 2556, ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย
ภาพขวา สูจบิ ตั ร เสือ้ ยืดพิมพ์ลายสัญลักษณ์การแสดงโขนโมกขศักดิ ์
ทีม่ า http://topicstock.pantip.com/camera เข้าถึงวันที ่ 10 มีนาคม 2557

โขนมูล นิ ธิส่ง เสริมศิล ปาชีพฯ มีการใช้ส่อื เป็ นเครื่องมือ ในการท�ำ ให้โ ขน
สามารถ เข้าถึงคนได้ในวงทีก่ ว้างขึน้ และท�ำให้โขนทีเ่ ดิมคนทัวไปมั
่ กคิดว่าเป็นการแสดง
ไทยประเพณีทส่ี ามารถเข้าถึงได้ยากให้กลายเป็นการแสดงทีอ่ ยูใ่ นกระแสความนิยมของ
คนทัวไปมาก
่
ด้วยการ เชิญบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงในสังคม มีบทบาทส�ำคัญในวงการ
สือ่ เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการจัดสร้างโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ ได้แก่
คุณอรนภา กฤษฎี เข้ามาส่งเสริมทางด้านบุคลิกภาพ การวางตัวบนเวทีของนักแสดง,
คุณพิศมัย วิไลศักดิ ์ศิลปินแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ.2553 สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์
และละครโทรทัศน์)คุณยุทธนา ลอพันธ์ไพบูลย์ ผูก้ ำ� กับการแสดง ผลของการเชิญบุคคล
ทีม่ ชี อ่ื เสียงในสังคมช่วยสร้างภาพลักษณ์โขนให้ดทู นั สมัยมากขึน้ และท�ำให้โขนถูกกล่าวถึง
อยูใ่ นกระแสสังคมสือ่ เป็ นการประชาสัมพันธ์โขนอย่างแบบยล
มีการใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมระหว่างผูช้ มกับคณะผูจ้ ดั สร้างโดยการให้ผชู้ ม
ประเมินความรูส้ กึ และคัดเลือกตอนทีอ่ ยากชมในปีถดั ไป ส่งผลให้ผชู้ มมีความรูส้ กึ ร่วม
ในฐานะผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจเลือกตอนทีอ่ ยากชมเป็ นการเปิดพืน้ ทีใ่ นการแสดงความคิดเห็น
นอกจากนัน้ ยังมีการเพิม่ ช่องทางจ�ำหน่ายบัตร ด้วยการน�ำรูปแบบการจัดจ�ำหน่ายบัตรเข้าชม
ให้สะดวกต่อผูช้ มมากขึน้ ผ่านทางบริษทั Thai Ticket Major ซึง่ เป็ นบริษทั จัดจ�ำหน่ายบัตรทีม่ ี
จุดจ�ำหน่ายบัตรตัง้ อยูใ่ นห้างสรรพสินค้าทีผ่ ชู้ มสะดวกในการซือ้ และยังมีเว็ปไซต์เป็นอีกช่องทางใน
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การจ�ำหน่ายบัตร จึงเป็ นการกระตุน้ ให้จำ� นวนผูช้ มกลุม่ คนรุน่ ใหม่มจี ำ� นวนมากขึน้
โขน

ทรัพยากรวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้
เช่น
1.ฟื้นเทคนิคการปกั ผ้าแบบโบราณ
2.แนวคิดทฤษฎีสแี บบไทยประเพณี
3.เทคนิคการท�าหัวโขนแบบโบราณ
เป็ นต้น

ทรัพยากรวัฒนธรรมจับต้องได้
เช่น
1.เครื่องแต่งกายโขน
2.กระบวนท่าร�า
3.หัวโขน เป็ นต้น
ความหมาย(Meaning)
คุณค่า(Valuing)
หน้ าที่(Function)

-

กระบวนการสร้างสรรค์
กระบวนการออกแบบ
การวางแผน

โขนมูลนิ ธิส่งเสริมศิ ลปาชีพฯ

- การศึกษาวิจยั การสร้างองค์ความรู้
- การประเมินคุณค่าและศักยภาพทรัพยากร
ทางวัฒนธรรม

- การสร้างเครือข่ายและ การประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

ผูช้ มการแสดง

แผนภูมิที ่ 2 กระบวนการจัดการอนุรกั ษ์ พัฒนารูปแบบโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ
คัดแปลงจาก สายันต์ ไพรชาญจิตร์.archaeopen 10 ปี โบราณคดีชมุ ชน The First Dacade of
Community Archaeology. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศกึ ษาพัฒนาโบราณคดีชมุ ชน. 20 ธันวาคม 2553.

ข้อเสนอแนะ
1. การจัดการโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ เป็ นจุดเริม่ ต้นทีด่ ขี องการอนุรกั ษ์
ทีม่ กี ารศึกษาข้อมูลมาเป็ นพืน้ ฐานเพือ่ น�ำไปสูก่ ระบวนการจัดการ ซึง่ ในอนาคตควรมี
การจัดท�ำข้อมูล งานวิจยั เพือ่ ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ในการใช้เป็ นต้นแบบส�ำหรับการน�ำไป
ใช้ในการอนุรกั ษ์ และจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมในอนาคต
2. การบริหารจัดการโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ เป็นไปในลักษณะการท�ำงาน
ทีม่ มี ลู นิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ เป็นผูจ้ ดั การ และได้รบั งบประมาณสนับสนุนหลักจากส�ำนัก
ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ ในอนาคตควรมีการดึงภาคีเครือข่ายที่รบั ผิดชอบ
เกีย่ วข้อง เช่น กรมศิลปากร เข้ามาสนับสนุนในการท�ำงานมากขึน้ เพือ่ เป็นการบูรณาการ
และส่งผ่านองค์ความรูใ้ นเรือ่ งกระบวนการจัดการไปสูภ่ าคราชการ อันจะท�ำให้เกิดการ
ขยายเครือข่ายกระบวนการอนุรกั ษ์อย่างยังยื
่ นต่อไปในอนาคต
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