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* ผู้ทรงคุณวุฒปิระจ�าหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (วรรณคดไีทย) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์.

โขน : มหรสพสมโภช

โขนเป็นเสมือนเครื่องราชูปโภคอย่างหนึ่ง

ของพระมหากษัตริย์ไทย ในอดีตพระมหากษัตริย์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให ้ฝ ึกหัดบรรดา

มหาดเล็กหลวงไว้เพื่อแสดงโขนในงานพิธีหลวง 

ต่าง ๆ  ทัง้ในและนอกพระราชวัง โขนจงึเป็นของต้องห้าม 

ส�าหรบัผูอ้ืน่ทีจ่ะแสดง แต่ในชัน้หลงัปรากฏความนยิม 

ว่าการฝึกหัดโขนนั้นท�าให้ชายหนุ ่มที่ได้ฝึกหัด

แคล่วคล่องว่องไวในกระบวนรบ จึงมีพระบรม 

ราชานุญาตให้เจ้านาย ขุนนางผู้ใหญ่และเจ้าเมือง 

มีโขนในครอบครองได้เพราะเป็นประโยชน์ต่อ

ราชการแผ่นดิน โอกาสที่แสดงโขนจึงกว้างขวาง 

ขึ้นกว่าเดมิ ดังมหีลักฐานต่อไปนี้

๑. มหกรรมบูชา ได้แก่การฉลองหรือ

สมโภชทางพระพุทธศาสนา เช่น ในสมัยอยุธยา 

รัชกาลสมเด็จพระเจ ้าท้ายสระ มีโขนสมโภช

พระบรมธาตชุยันาท รชักาลสมเดจ็พระเจ้าบรมโกศ 

มีโขนสมโภชพระพุทธบาทสระบุรี ครั้งสมโภช 

พระแก้วมรกตในรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุร ี

มีโขน ๗ โรง เป็นโขนโรงใหญ่ ๒ โรง และโขน 

ช่องระทา ๕ โรง ในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาล

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

ครัง้ฉลองวดัพระศรรีตันศาสดาราม มโีขนชดุหนมุาน 

ลักท้าวมหาชมพู ครั้งฉลองวัดพระเชตุพนฯ มีโขน 

ชุดพธิอีุโมงค์ และมโีขนบนรถล้อเลื่อนในงานผนวช 

สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานรุกัษ์ 

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

มีโขนสมโภชพระแก้วมรกต ในรัชกาลพระบาท

สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัมโีขนฉลองผ้าป่า

คราวเสด็จบางปะอนิ เป็นต้น

๒. เนื่องในพระราชพิธี ในสมัยอยุธยา 

รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้มีการพระราชพิธีออกสนามคือ 

โขน
ที่มา : The Khon, H.H. Prince Dhaninivat Kromamün Bidyalabh Bridhyakorn and Dhanit Yupho 



คเชนทรัศวสนานและมีมหรสพต่าง ๆ สมโภชและ

กล่าวถึงโขนเป็นการแสดงอย่างหนึ่งในนั้น โขนมี

ความเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีดังที่สมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรง 

พระนพินธ์ไว้ใน ต�านานละครอเิหนา ว่า 

...การเล่นแสดงต�านานเป็นส่วนหนึ่งในการ

พิธี เกิดเพิ่มเติมขึ้นโดยล�าดับมาจนการเล่นแสดง

ต�านานกลายเป็นการทีม่เีนอืง ๆ  จงึเป็นเหตใุห้ฝึกหดั

โขนหลวงขึ้นไว้ส�าหรับเล่นในการพระราชพิธี และ

เอามหาดเล็กหลวงมาหัดเป็นโขนตามแบบแผนซึ่ง

มีอยู่ในต�าราพระราชพิธีอินทราภิเษก เพราะเป็น 

ลูกผู้ดีฉลาดเฉลียวฝึกหัดเข้าใจง่าย ใครได้เลือกก็

ยนิดเีสมอได้รบัความยกย่องอย่างหนึง่ เพราะฉะนัน้

จงึได้เป็นประเพณสีบืมาจนชัน้กรุงรัตนโกสนิทร์นี้

 ในสมัยประชาธิปไตยยังคงมีการแสดงโขน

ในงานรัฐพิธีหลายครั้ง นายธนิต อยู่โพธิ์ กล่าวไว้ 

ในหนังสือโขนว่า “ดูประหนึ่งถือเป็นประเพณีที่ต้อง 

จัดให้มีแสดงโขนเป็นประจ�าปี ณ ท้องสนามหลวง 

ปีละ ๓ คราว คอื ในวันมงีานฉลองรัฐธรรมนูญ ใน

งานฉลองวันขึ้นปีใหม่ ในรัฐพธิฉีลองวันสงกรานต์” 

นอกจากนี้ยังมีการแสดงโขนรวมอยู่ในนาฏศิลป ์

ประเภทอืน่ ๆ  ไปเผยแพร่ศลิปวฒันธรรม ณ ต่างประเทศ 

เป็นเสมอืนทตูสนัถวไมตรกีบันานาประเทศจนกระทัง่ 

ทุกวันนี้

 ๓. งานศพ จดหมายเหตุลาลูแบร์กล่าวว่า 

“โขนและระบ�านั้นมักหากันไปเล่น ณ งานปลงศพ 

และบางทีก็หาไปเล่นในงานอื่น ๆ บ้าง” แสดงว่า 

มีการแสดงโขนในงานศพมาตั้งแต่สมัยอยุธยา 

ในสมยัธนบรุมีโีขนในงานพระศพกรมขนุอนิทรพทิกัษ์ 

เป็นโขนโรงใหญ่ ๒ โรง โขนช่องระทา ๗ โรง รชัสมยั 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

คราวงานถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิสมเด็จ 

“โขนสดในสมัยอยุธยา” ภาพจติรกรรมฝาผนัง วัดประดู่ทรงธรรม จังหวัดพระนครศรอียุธยา
ที่มา : โขนศาลาเฉลมิกรุง



พระชนกาธิบดี พระราชพงศาวดารกล่าวว ่า 

เมื่อเชิญพระบรมอัฐิออกสู ่พระเมรุแล้ว มีการ 

มหรสพครบทุกสิ่ง  

...โขนชักรอกโรงใหญ่ ทั้งโขนวังหลวงและ 

วังหน้า แล้วประสมโรงเล่นกลางแปลง เล่นเมื่อศกึ 

ทศกรรฐ์ยกทัพกับ ๑๐ ขุน ๑๐ รถ โขนวังหลวง

เป็นทัพพระราม ยกไปแต่ทางพระบรมมหาราชวัง 

โขนวังหน้าเป็นทัพทศกรรฐ์ยกออกจากพระราชวัง

บวรฯ มาเล่นรบกนัในท้องสนามหน้าพลบัพลา ถงึมี

ปืนบาเหรีย่มรางเกวยีนลากออกมายงิกนัดงัสนัน่ไป

 โคลงของกรมหมื่นศรีสุเรนทร์บันทึกไว้ว่า 

มีโขนโรงประชันกัน โรงหนึ่งเล่นชุดถวายแหวน 

อกีโรงหนึ่งเล่นชุดศกึอนิทรชติ 

 งานพระเมรุพระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัวก็มีโขน งานพระเมรุ 

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์และสมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ 

งานพระศพพระองค์เจ้าดวงจันทร์ พระองค์เจ้า 

ส�าอางในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัวล้วนมีโขนด้วยกันทั้งสิ้น ความนิยมเรื่อง

การแสดงโขนในงานศพยังคงอยู่กระทั่งปัจจุบัน

 ๔. งานบรมราชาภิเษกและอภิเษก

สมรส ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยูห่วั คราวงานบรมราชาภเิษกครัง้หลัง ปีระกา 

พุทธศักราช ๒๔๑๖ “ในวัน ๑๓ - ๑๔ - ๑๕ 

ค�่า มีโขน...” และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว งานพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๔๕๔ “เวลาค�่าวันนี้ 

มมีหรศพวเิศษโขนหลวงเฉพาะการบรมราชาภเิษก

สมโภชเฉลิมพระเกียรติยศที่โรงโขนหลวง ณ สวน 

มิสกวัน” ส่วนงานอภิเษกสมรสปรากฏในบทละคร 

“การแสดงโขนและมหรสพต่าง ๆ ในงานพระเมรุทศกัณฐ์”
จติรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกยีรติ์ ณ พระระเบยีง วัดพระศรรีัตนศาสดาราม
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เรือ่งอเิหนา พระราชนพินธ์พระบาทสมเดจ็พระพุทธ

เลิศหล้านภาลัย ตอนงานอภิเษกบุษบากับจรกา  

กล่าวว่ามกีารแสดงโขนในมหรสพสมโภชดังนี้

      พวกโขนเบกิโรงแล้วจับเรื่อง

 สื่อเมอืงองคตพดหาง                                                            

 ตลกเล่นเจรจาเป็นท่าทาง  

 ทัง้สองข้างอ้างอวดฤทธี

 ในเรื่องพระอภัยมณี กล ่าวถึงโขนเป ็น 

หนึ่งในมหรสพสมโภชตอนพระอภัยมณีอภิเษกกับ

นางสุวรรณมาล ี 

 ๕. งานบันเทิงและบ�ารุงศิลปะ การ

แสดงโขนมีจุดประสงค์อย่างหนึ่งคือเพื่อความ

บันเทิ ง  ในขณะเดียวกัน เป ็นการท� านุบ� ารุ ง

ศิลปวัฒนธรรมไปด้วย เช่น โขนสมัครเล่นของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้ง 

ด�ารงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

แสดงในงานเปิดโรงเรียนนายร้อย (ทหารบก) 

ชั้นมัธยม พุทธศักราช ๒๔๕๒ ระบุจุดประสงค ์

ในการแสดงว่า

 ...จะให้ผู ้ที่คุ ้นเคยชอบพอกันและที่เป ็น

คนชั้นเดียวกัน มีความรื่นเริงและเพื่อจะได้ไม่

หลงลืมว่า ศิลปวิทยาการเล่นเต้นร�าไม่จ�าจะต้อง

เป็นของฝรั่งจึงจะดูได้ ของโบราณของไทยเรา 

มอียู่ไม่ควรจะให้เสื่อมสูญไปเสยี... 

 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 

เจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงจัดแสดงโขนชุดนางลอย  

ณ สวนจิตรลดารโหฐาน พุทธศักราช ๒๔๖๔  

เพื่อเก็บเงนิบ�ารุงเสอืป่า

โขนของมูลนธิสิ่งเสรมิศลิปาชพี ในสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ
ที่มา : http://www.naewna.com/lady/26906

32 นติยสารศลิปากร ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๖



 ในรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ มีพระราชประสงค์ที่จะทรง

อนุรักษ์การแสดงโขนให้คงอยู่เป็นสมบัติอันทรง 

คุณค่าทางวัฒนธรรมไทย จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้จัดการแสดงโขนพระราชทาน 

ตั้ งแต่พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป ็นต ้นมาดังนี้ 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพุทธศักราช ๒๕๕๒ 

ชุดพรหมาศ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ชุดนางลอย 

พุทธศักราช ๒๕๕๔ ชุดศึกมัยราพณ์ และ 

พุทธศั กราช  ๒๕๕๕ ชุ ดจองถนน ทั้ งนี้ มี 

พระราชเสาวนีย์ให้จัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน 

ขึ้นใหม่  ปรับปรุงวิธีการแต่งหน้าโขนให้เหมาะสม

กับเทคโนโลยสีมัยใหม่ด้วย 

 หน่วยงานของรัฐคือกรมศิลปากรมีหน้าที ่

จัดการแสดงโขนให้ประชาชนชมเป็นประจ�า นับแต่ 

ตั้งโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ ในพุทธศักราช 

๒๔๗๗ และเปลี่ยนเป็นโรงเรียนนาฏศิลป ใน 

พุทธศักราช ๒๔๘๘ นักเรียนได ้มีส ่วนร ่วม 

แสดงโขนในงานส�าคัญหลายครั้ง รายการที ่

กรมศิลปากรจัดแสดงให ้ประชาชนชม เช ่น 

ในพุทธศักราช ๒๔๙๐ แสดงชุดนางลอย ใน 

พุทธศักราช ๒๔๙๕ แสดงชุดหนุมานอาสา เป็นต้น 

การแสดงโขนส�าหรับประชาชนยังมีต่อเนื่องมาถึง

ปัจจุบัน เช่นในปฏิทินการแสดงประจ�าปี ๒๕๕๖ 

ของกรมศิลปากรโดยส�านักการสังคีต ก�าหนด 

แสดงโขนชุดหนุมานชาญสมรและชุดอินทรชิตฤทธ ี

โขนฉาก ชุดหนุมานอาสา
ที่มา : The Khon and Lakon by Dhanit  Yupho
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ที่โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ และมีการแสดง 

โขนชุดนางลอย-ยกรบ ที่ โรงละครแห ่งชาต ิ

ภาคตะวันตก สุพรรณบุรี เป็นต้น ทั้งนี้เป็นการ 

อนุรักษ ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

โดยเฉพาะการแสดงโขนจะบรรจุอยู ่ในรายการ

ประจ�าปีตลอดมา   

 ๖. งานรับรอง  เมื่อมีอาคันตุกะจาก 

ต่างประเทศมาเยือนประเทศไทย โขนมักเป็น 

การแสดงที่ใช้ในการรับรองเสมอ เช่น พุทธศักราช 

๒๕๐๕ แสดงโขนชุดหนุมานอาสา รับรอง  

ฯพณฯ พลเอกเนวิน ประธานสภาปฏิวัติแห่ง 

สหภาพพม่า พุทธศักราช ๒๕๐๗ แสดงโขน 

ชุดมัยราพณ์สะกดทัพถวายสมเด็จพระราชาธิบดี

โบดวงและสมเดจ็พระราชนิฟีาบโิอลาแห่งเบลเยีย่ม 

เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๐ แสดงโขนชุดศรเหราพต 

รับรอง ฯพณฯ ฟรานซ์ โยนาส ประธานาธิบด ี

แห่งสาธารณรัฐออสเตรยี เป็นต้น

 นอกจากรับรองอาคันตุกะแล้วโขนยังใช้

แสดงรับบุคคลส�าคัญของชาติด้วย เพราะถือเป็น

เครือ่งหมายแสดงความยนิด ีดงัในรชัสมยัพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว พุทธศักราช 

๒๔๔๐ เมื่ อ เสด็จพระราชด� า เนินกลับจาก 

เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก พระบรมวงศานุวงศ์ 

และข ้าทูลละอองธุลีพระบาท ซึ่งมีกรมหมื่น 

ปราบปรปักษ์ (พระยศขณะนั้น) กับเจ้าพระยา

เทเวศรวงศ์วิวัฒน์เป็นแม่งานจัดโขนกลางแปลง 

การแสดงโขนถวายสมเด็จพระบรมราชนินีาถเอลซิาเบทที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักรและพระสวาม ีเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๕
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ที่ท้องสนามหลวงสมโภช  และกราบบังคมทูลเชญิ

เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตร โขนแสดงใน 

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ จับตอนเสร็จศกึลงกา พระราม

คืนนครอยุธยา พระชนนีเสด็จออกไปรับพระราม 

เข ้า เมืองแล ้วให ้มีงานสมโภช หนังสือพิมพ ์

สยามไมตรีฉบับวันอังคารที่ ๘ และวันอังคารที่  

๑๕ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๑๖ รายงานว่างานโขน 

กลางแปลงนี้ใหญ่กว่างานอื่น ๆ เท่าที่เคยมีมา  

มีผู ้แสดงถึง ๘๐๐ คนเศษ เครื่องแต่งตัวท�าขึ้น

ใหม่ทั้งหมด การตกแต่งสถานที่ท�าเหมือนจริง 

ทุกอย่าง เช่น

 [...] ฝ่ายกรุงศรีอยุธยานั้น ท�าเป็นปราสาท

ราชฐาน มกี�าแพงเมอืง มปีระตู หอรบ ป้อม เสมา 

ธง เหมอืนเมอืงจรงิ ๆ ถงึเวลาใครมบีทปีนต้นไม้ก็

ปีนต้นไม้ขึ้นไปจรงิ ๆ ถงึตอนที่พวกกะเหรี่ยงได้ยนิ

เสียงเป่าเขาควาย ก็มีพวกกะเหรี่ยงออกมาจาก 

ช่องเขา                                            

 ตอนพระรามจะยกเข้าเมือง พวกชาวเมือง 

มีความยินดี  จัดให ้ยกเอาโต ๊ะตั้ ง เครื่องบูชา  

ออกมาตั้งจริง ๆ และในเมืองนั้นก็ได ้ท�าการ 

รับเสด็จผูกผ้าแดงมธีงทวิเช่นที่นยิมปฏบิัติ

  ในปัจจุบันอาจมีผู ้เข ้าใจว่าโขนแสดงแต่

เฉพาะในงานศพ ที่จริงตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว

เห็นว ่ามีการแสดงโขนในหลายโอกาสอย่าง

กว้างขวาง กล่าวได้ว่าทุกคราวที่มีงานใหญ่และ

ส�าคัญจะมีโขนอยู่ด้วยเสมอ ควรนับว่าเป็นสิ่งที่

ก่อให้เกิดสวัสดิมงคล ประการหนึ่งเพราะจาก

ต้นก�าเนิดของโขนคือการชักนาคดึกด�าบรรพ์

การแสดงโขนกลางแปลง ชุดศกึศรพรหมาสตร์ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหล้านภาลัย
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๙
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หรือการเล่นดึกด�าบรรพ์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นมงคล 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารง 

ราชานุภาพยังทรงกล่าวไว้ว่าการเล่นในพระราชพิธ ี

อินทราภิเษกนี้ “ก็คือการเล่นแสดงต�านานใน

ไสยศาสตร์เพื่อแสวงสวัสดิมงคล มาแต่มูลเหตุ

อันเดียวกันกับที่เล่นโขนเรื่องรามเกียรติ์...” ดังนั้น 

การแสดงโขนซึ่งเป็นต�านานของพระนารายณ์

อวตารจึงไม่มีความอัปมงคลอันใด การแสดงโขน

นั้นเกี่ยวกับการสมโภช แม้ในงานศพดังที่ปรากฏ

ในงานพระเมรุตั้งแต่อดีตก็เรียกว่า “มหรสพ

สมโภช” เช่น คราวงานถวายพระเพลงิพระบรมอัฐ ิ

สมเด็จพระชนกาธิบดี พระราชพงศาวดารกล่าวว่า 

“เครื่องมหรสพสมโภชเหมือนอย่างการพระบรมศพ 

พระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงเก่า” ในเรื่องอิเหนา ตอน

งานพระเมรุหมันหยา มีกลอนตอนกล่าวถึงการ

มหรสพในงานว่า “สมโภชพระศพเสร็จเจ็ดทิวา” 

การจัดงานเป็นการบูชาผู้ที่เคารพนับถือและรักใคร่ 

ของคน ผู ้ที่มีชีวิตอยู ่ย่อมกระท�าสิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่ง

อัปมงคลให้แก่ผู้ตาย อีกประการหนึ่งผู้ประดิษฐ์

ศลิปะใด ๆ คงไม่มจีุดมุ่งหมายให้ศลิปะของตนเป็น

สิ่งอัปมงคลอย่างแน่นอน ที่มผีู้รังเกยีจว่าโขนแสดง

ในงานศพไม่บังควรน�ามาแสดงในงานมงคลเป็น

ความคดิของคนชัน้หลังทัง้สิ้น
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Khon : An Entertaining Performance

 Khon or drama dance has long been an important entertainment for people of Thailand.  It originally 

served as a royal utensil for kings; it was not allowed for commoners and others to hold and enjoy, but 

later, kings gave permission to elite and nobles to possess the performance providing more chances for 

the show to be performed. That is, Khon was not only performed in royal and state ceremonies, but 

also in worshipping festivals, royal wedding ceremonies, royal greeting ceremony, funeral ceremony, 

and entertaining festivals. It is noted that Khon is a common show in major or great festivals. Khon 

performance represents legends of gods, and has thus been considered as an auspicious tradition and 

it helps conserve valuable national cultural heritage.

Translated by Thanik Lertcharnrit
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