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การศึกษาเรื่องการจัดการศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยอาศัยวิธีการทางมานุษยวิทยา เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับบุคคลข้อมูล 
และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม รวมทั้งการศึกษาเอกสาร เพ่ือท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
น าเสนอข้อมูลที่ได้มาตามวัตถุประสงค์ 2 ข้อคือ (1) ศึกษาให้เห็นถึงคุณค่าและความส าคัญใน
ศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ และ (2) ศึกษาแนวทางการจัดการศิลปะการแสดงโขน ของ
ครูชูชีพ ขุนอาจ    

ผลการวิจัยพบว่า ครูชูชีพ ขุนอาจเป็นบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงโขนใน
หลายด้าน ได้แก่ นาฏศิลปิน ครูสอนนาฏศิลป์โขน -ละคร ผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขน -ละคร ช่างท า
หัวโขน ช่างท าหุ่นละครใหญ่  และผู้ควบคุมการสร้างชุดเครื่องโขน-ละคร  เนื่องจากครูชูชีพได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ทางด้านศิลปะการแสดงด้านต่างๆ จากโจ หลุยส์ (นายสาคร ยังเขียวสด ศิลปิน
แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง) เช่น การขับร้อง การร า เป็นต้น รวมถึงการศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตน เอง
จากแผ่นวีซีดีการแสดงนาฏศิลป์โขน-ละคร ของกรมศิลปากร และจากประสบการณ์ในการร่วมงาน
กับวิทยาลัยนาฏศิลป ด้วยเหตุนี้ ครูชูชีพ ขุนอาจ ได้ใช้ความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ในการท างาน  
 การจัดการศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) การ
สอนโขนส าหรับเด็ก เริ่มจากการรับสมัคร ฝึกท่าโขนพ้ืนฐาน คัดเลือกลูกศิษย์ที่ มีความสามารถและ
เหมาะสมในแต่ละบทบาทการแสดงโขน โดยท าการเปิดสอนทุกวันและไม่คิดค่าใช้จ่าย จากนั้นท าการ
คัดเลือกลูกศิษย์เพ่ือการแสดงโขนเด็ก ส าหรับงานรับจ้างจากบุคคลทั่วไป โดยนักแสดงทุกคนได้รับ
ค่าจ้างประมาณ 300 - 500 บาท ซ่ึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคน (2) พิธีไหว้ครู-ครอบครูโขน
ละคร ซ่ึงครูชูชีพจัดเป็นประจ าทุกปี ในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม เพ่ือให้ลูกศิษย์ทั้งเก่าและ
ปัจจุบัน บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจได้เข้าร่วมพิธี (3) ช่างท าหัวโขน ครูชูชีพท าหัวโขนและชฎาเพ่ือใช้
ในการแสดงและจัดจ าหน่าย ซ่ึงเป็นรายได้หลักของครอบครัว นอกจากนี้ยังเปิดสอนให้กับผู้ที่ให้ความ
สนใจ เช่น กลุ่มแม่บ้าน นักเรียน ประชาชนทั่วไป เป็นต้น และ (4) ช่างชุดเครื่องโขน -ละคร มีบุคคล
ส าคัญในการท างานนี้คือ นางปฐมาวดี ขอปะกลาง (ภรรยาของครูชูชีพ) โดยยึดลวดลายเฉพาะของตัว
ละคร ตามแบบกรมศิลปากร ในปัจจุบัน โขนของครูชูชีพ ขุนอาจได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ในเรื่องที่พัก สถานที่ในการเรียนและฝึกซ้อม เพ่ือเป็นศูนย์เผยแพร่ความรู้  การอนุรักษ์ 
และสืบทอดศิลปะการแสดงโขนให้ด ารงอยู่ต่อไป 
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 PATCHARIN  ROMPHOCHUEN : MANAGEMENT OF KHRU CHUCHEEP KHUN-AAD'S ART 
OF MASK DANCE. THESIS ADVISOR :  ASSOC. PROF. THANIK LERTCHARNRIT, Ph.D.  95 pp. 
 

The Management of Khru Chucheep Khun-aad’s Art of Mask Dance was 
conducted by using the qualitative analysis and the anthropological research 
methodologies. Data was collected from in-depth interviewing and non-participative 
observation and studying documents to analyze, synthesize, and present. Data was 
presented for 2 objectives; (1) to study the value and importance of Khru Chucheep 
Khun-aad’s Art of Mask dance and (2) to study the management process of Khru Chucheep 
Khun-aad’s Art of Mask dance.   

Khru Chucheep Khun-aad is a talented artist in many parts of the art of mask 
dance, including: artist, teacher, leader in the respect teacher ceremony, mask craftsman, 
puppet craftsman, and manager of costume. He studied many performing arts from Joe 
Louise (Mr.Sakorn Yangkiewsod, the national artist in the field of performing art) such as 
singing, dancing, etc. Moreover, he studied by himself from VCDs of the Fine Art 
Department and the experience in working with the Dramatic Art College. That’s way, he 
brought this knowledge to apply in his work.   

The Management of Khru Chucheep Khun-aad’s Art of Mask Dance was divided 
into 4 sections, which consisted of (1) teaching the mask dance for children, it started from 
admission, the basic mask dance training, qualifying students to actors . Khru Chucheep 
Khun-aad teaches everyday and don’t charge. And then, he auditioned students to the 
child mask dance performance, which was employed. Actors got paid about 300 – 500 
baht, which depend on individual experiences. (2) the respect teacher for the art of mask 
dance ceremony, Khru Chucheep arrange annually on the last Sunday of March. It was 
arranged for the old and current student and interested persons to participate. (3) mask 
craftsman, Khru Chucheep makes masks and Jada heads for using in the performance and 
distribution, which is the main income. And he teaches for interested persons, such as 
housewife’s group, student, people, etc. and (4) dressmaker for mask dance, who is 
Mrs.Pathommawadee Khopaklang (Khru Chucheep’s wife), is based on particular characters 
of the Fine Art Department. At the present, Khru Chucheep Khun-aad’s art of mask dance 
is supported by Bangkok Thonburi University about accommodation and the learn and 
practice place, where is a center for knowledge dissemination, conservation, and 
inheritance of the art of mask dance to continue. 
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ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ทุกท่านในรุ่น CRM 3 ส าหรับความคิดถึง ห่วงใย และก าลังใจ 
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ท างานได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทท่ี 1 

บทน า 
 

1. ท่ีมาและความส าคัญของการวิจัย 
“โขน” (กรมศิลปากร, 2552: 3) เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยถูกพัฒนามาจากการ

เล่นกระบี่กร ะบอง หนังใหญ่ และชักน าคดึกด าบรร พ์ เป็นศูนย์ร วมผลงานทา งด้านศิลปะไ ว้
หลากหลาย เช่น ในสาขานาฏศิลป์ แสดงถึงท่าร าที่มีลีลางดงาม อ่อนช้อย หรือองอาจ สง่าผ่าเผย   
แต่ทั้งหมดล้วนแฝงความแข็งแรงเอาไว้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวละครนั้นๆ เป็นเสน่ห์ที่ชวนให้เกิด
ความหลงใหลแก่ผู้ที่ได้รับชม ในการแสดงโขน นักแสดงเฉพาะยักษ์และลิงจะสวมหัวโขน เป็นงาน
ทางด้านประติมากรรมและจิตรกรรม ถูกสร้างสรรค์ขึ้นให้มีลวดลายวิจิตร ใช้ความสามารถและความ
พากเพียรในการก่อร่างบรรจงสร้างขึ้นมา และน้อยคนนักที่จะท าได้ หากไม่ได้รับการฝึกฝนจากครูบา
อาจารย์ที่มีศิลปะวิชาอย่างแท้จริง เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ เป็นสื่อที่บอกถึงลักษณะของตัว
ละคร เชื้อพงศ์เผ่าพันธุ์ โดยเลียนแบบมาจากเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ ในการแสดงโขนแต่ละ
ครั้งต้องมีดนตรีปี่พาทย์บรรเลง บทร้องประกอบ ถือได้ว่า “โขน” เป็นสื่อที่แสดงออกถึงความวิเศษ 
พิสดาร ทางด้านศิลปะทุกแขนงของไทยที่มี และยังบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติ
อีกด้วย 

การสืบทอดโขน (ค ารณ สุนทรานนท์, 2551: 20) เป็นการให้ทั้งความรู้และทักษะ จาก
ผู้ใหญ่สู่ผู้น้อย จนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ด้วยการฝึกฝนและเลียนแบบอย่างตัวต่อตัว ในความหมาย
และคุณค่าของโขน เป็นพลังส าคัญที่ท าให้อยู่ในสังคมได้ เพราะว่าโขนไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง โ ดย
ปราศจาก “คน” ที่เป็นผู้ขับเคลื่อน โขนยังสามารถเล่าเรื่องราว ความเป็นมา และความเปลี่ยนแปลง
ในสังคมทางวัฒนธรรมของตนเองได้ ศิลปะการแสดงโขนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มีพฤติกรรม
เป็นแบบแผน โดยเกิดจากการเรียนรู้และการยอมรับของสังคม แม้ว่าครูผู้สอนจะมีความเป็นตัว เองอยู่ 
แต่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นได้ถูกถ่ายทอดให้อยู่ในขอบเขตแบบแผนที่สังคมก าหนดและยอมรับ 

ในการสืบทอดโขนต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน (มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์, 2534: 96) ในอดีตนั้น 
โขนถือว่าเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์ มีการต้ังกรมโขน โดยฝึกมหาดเล็กหลวงให้เป็น
โขนหลวง เพ่ือแสดงในงานพระราชพิธีต่างๆ จนเกิดเป็นค่านิยมช่วงหนึ่งว่า ผู้ที่ได้รับเลือกให้หัดโขน
หลวงเป็นลูกผู้ดี ต่อมาได้ทรงสนับสนุนให้บรรดาเจ้านายเหล่าข้าราชการตามหัวเมืองต่างๆ หัดบริวาร
บ่าวไพร่ให้เล่นโขนด้วย ท าให้เกิดเป็นความนิยมในเรื่องการมีโขนไว้ประดับบารมี ในสมัยรัชกาลที่ 6 
โขนอยู่ในยุคที่เจริญรุ่งเรืองที่สุด เพราะทั้งทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้เป็นมหรสพของหลวง อีกทั้งยัง
ทรงพระราชนิพนธ์บทโขนให้เป็นบทละครดึกด าบรรพ์เอาไว้ใช้ในการแสดง และทรงโปรดข้าราชการที่
มีความสามารถในการแสดงโขน พร้อมกับทรงประดิษฐ์ราชทินนามให้แก่ข้าราชบริพารเหล่านั้นด้วย 
ในปัจจุบัน การสืบทอดโขนอยู่ในความดูแลของวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร แต่ถึงอย่างไรก็ตาม  
ประชาชนทั่วไปสามารถมีคณะโขนเป็นของตนเองได้   ถ้ามีก าลังและมีบารมีมากพอ   ยกตัวอย่างเช่น  
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โขนธรรมศาสตร์ ซ่ึง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นผู้ก่อต้ัง โดยได้น าครูจากกรมศิลปากรมาถ่ายทอด
ศิลปะการแสดงโขนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงทัศนา ทัศนมิตร (2554: 37) ได้กล่าว
สรุปไว้ว่า โขนจะต้องมาจากนักแสดงของกรมศิลปากร หรือได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์  
นาฏศิลปินจากกรมศิลปากร จึงจะถือว่าเป็นมาตรฐาน ส่วนโขนที่หัดเล่นกันเอง มักไม่เป็นที่ยอมรับ 

ความเจริญและความเสื่อมของคณะโขน (วิมลศรี อุปรมัย , 2524: 107-109) เม่ือมีโขน
เกิดขึ้นมาหลายคณะ ท าให้โขนกลายเป็นการละเล่นของสามัญชน เกิดการประกวดประชันฝีมือกัน 
บางคณะก็พลิกแพลงศิลปะการแสดงของตนให้ตรงตามความต้องการของคนดู ท าให้รูปแบบของการ
แสดงโขนแตกต่างกัน ตัวอย่างคณะโขนของเจ้านายที่มีชื่อเสียง มีครูนาฏศิลปินเป็นผู้ถ่ายทอด       
ยกมา 2 ส านัก คือ (1) โขนของกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ และ (2) โขนของกรมพระพิทักษ์เทเวศร์ 
หลังจากความนิยมในการถ่ายทอดศิลปะการแสดงโขนได้เปลี่ยนแปลงไป คือ ฝึกหัดบ่าวไพร่ให้มาเล่น
โขน    ในสายตาของสังคม ถึงแม้ว่าจะมีฝีมือดี แต่ก็ถูกมองว่าต่ า เกียรติ และโขนในราชส านักบาง
คณะ ต่างออกไปรับจ้างเล่นในงานศพและงานต่างๆ เพียงเพ่ือรายได้และสิ่งตอบแทนเล็กๆ น้อยๆ        
โดยไม่ค านึงถึงความเป็นมาตรฐานของศิลปะและเกียรติของศิลปิน 

โขนอยู่ในราชส านักมาต้ังแต่เกิด (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2542: 303) แต่ละครมีพัฒนาการมา
จากการละเล่นของชาวบ้าน ต่อมาได้รับการยอมรับให้เข้ามาอยู่ในวัง จึงเกิดความสัมพันธ์กันขึ้น   
โดยโขนได้รับแบบแผนการร้องและร ามาจากละคร อีกทั้งยังปรับปรุงท่าร าให้ประณีตเหมือนอย่าง
ละคร ส่วนละครก็รับเรื่องรามเกียรต์ิ และการแต่งกายแบบโขนไปใช้ ส่วนคณะละครชาวบ้าน       
(ธีรยุทธ ยวงศรี, 2534: 47-63) มีมาก่อนละครหลวงในสมัยอยุธยา ซ่ึงแต่ก่อนคณะละครอพยพมา
จากทางใต้ รูปแบบการแสดงเป็นละครโนราชาตรี จากนั้นจึงพัฒนามาเป็นละครนอกเพราะพูด
ภาษากลาง โดยคณะละครชาวบ้านจะมีพ่อครู แม่ครู เป็นหัวหน้าคณะ มีบุคคล 3 ฝุาย คือ ฝุายแสดง 
ฝุายดนตรี และฝุายสนับสนุน คณะละครจะเจริญรุ่งเรืองหรือเสื่อมสลายไป ขึ้นอยู่ กับตัวหัวหน้าคณะ
หรือโต้โผเป็นส าคัญ ที่จะต้องมีทั้งพระเดชพระคุณ หากหัวหน้าคณะหรือโต้โผเป็นพ่อครู แม่ครู     
โดยส่วนใหญ่จะมีเมตตาธรรม และจริยธรรมสูง กิจการของคณะก็จะด าเนินไปได้อย่างม่ันคงด้วยดี  
แต่หากไม่ได้เป็นพ่อครู แม่ครู อาจจะเสียเปรียบในด้านการปกครอง เพราะมุ่งเน้นไปที่ผลก าไร      
จนมองไม่เห็นฝีมือการแสดง และความสามารถที่แท้จริงในการแสดง ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยลงได้ 

การฝึกหัดศิลปะการแสดงของคณะละครชาวบ้าน (ธีรยุทธ ยวงศรี , 2534: 64-66)      
ในคณะละครที่อพยพมาจากภาคใต้ จะเน้นไปที่แม่ท่าโนรา จากนั้นก็จะสอนร าตีบท ส่วนคณะที่อยู่  
ในกรุงมาแต่เดิม เริ่มแรกครูจะให้หัดร าเพลงช้า เพลงเร็ว และเพลงหน้าพาทย์ จากนั้นจึงให้หัดร า     
ใช้บท โดยแยกตัวพระ ตัวนาง และยังมีกระบวนการฝึกหัดแบบโขน เช่น การร าหรือการเต้นท่ายักษ์
และลิง ปัจจุบันการฝึกหัดท่าร าเพลงพ้ืนฐานต่างๆ ที่ท าให้เกิดทักษะและลีลา ใช้ร าถวายมือในพิธี   
ไหว้ครูโขน – ละครนั้น ไม่มีเหลืออยู่แล้ว ทั้งเพลงช้า เพลงเร็ว เพลงหน้าพาทย์ และเพลงแม่บท     
แต่ ในบางคณะละคร  ยัง มีอยู่ แต่ ได้ ตัดทอน ให้สั้ นล ง  และยั งเปลี่ ย นควา มหมายของ เพลง                 
ให้เป็นการร าแก้บน ซ่ึงก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องการร าถวายมือ 

ดังนั้น โขนจึงเป็นวัฒนธรรมไทยที่บอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นชาติ แต่ในปัจจุบัน        
ถูกครอบง าด้วยวัฒนธรรมที่ทันสมัยของต่างชาติ จึงท าให้คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจต่อวัฒนธรรม
น้อยลงไปทุกที อย่างเช่น “โขน” ที่เป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงรวบรวมศิลปะทุกแขนงไว้ในศิลปะการแสดง
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ประเภทเดียว ได้รับแบบแผนการร้องและร ามาจากละคร มีการถ่ายทอดที่ให้ทั้งความรู้และทักษะ 
จากครูสู่ลูกศิษย์ โดยเลียนแบบลีลาท่าร ากันอย่างตัวต่อตัว จนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ และการสืบทอด
ศิลปะการแสดงชั้นสูงที่ ได้รับการยอมรับจากสังคมทั่วไปนั้น ต้องอยู่ในความดูแลของวิทยาลัย       
นาฏศิลป กรมศิลปากร 

ถึงแม้หลายคนจะมองว่าโขนให้ความรู้สึกที่สูงส่ง เพราะเล่นกันแต่ในรั้วในวัง แต่ในความ
เป็นจริง สามารถสัมผัสได้ด้วยจิตวิญญาณของคนทุกระดับชั้น “ครูชูชีพ ขุนอาจ” ชาวบ้านธรรมดา   
ที่มีใจรัก และอยากสืบสานศิลปะการแสดงโขนไว้ตามก าลั งที่ มี โดยปลูกฝังให้กับเด็กๆ โดยไม่คิด
ค่าตอบแทน (ครูชูชีพ ขุนอาจ, 2554) และด้วยตัวครูชูชีพเองไม่ได้เรียนจบทางสาขานาฏศิลป์ ไม่ได้มี
ใบปริญญามารับรองความรู้ความสามารถ แต่กลับได้รับความเคารพนับถือจากเด็กๆ และผู้ปกครอง 
(ครูชูชีพ ขุนอาจ, 2554) จึงท าให้ผู้วิจัยเกิดค าถามขึ้นมาว่า “ครูชูชีพ ขุนอาจ” มีแนวทางการจัดการ
ศิลปะการแสดงโขนอย่างไร มีกระบวนการถ่ายทอดศิลปะการแสดงโขนอย่างไร ทั้งที่ ตัวครูเองไม่ได้
เป็นนาฏศิลปินที่มีชื่อเสียง และไม่ได้เรียนจบมาทางนาฏศิลป์โดยเฉพาะ ตลอดจนรูปแบบการแสดง
โขนของครูชูชีพมีลักษณะอย่างไร มีใครคอยเอ้ือเฟ้ือหรืออุปถัมภ์ ซ่ึงการศึกษานี้  ท าเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการจัดการศิลปะการแสดงโขน ส าหรับบุคคลอ่ืนๆ ที่มีความสามารถทางด้านนี้  และด้านอ่ืนๆ ที่
เก่ียวเนื่องกันต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 ศึกษาให้เห็นถึงคุณค่าและความส าคัญในศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
2.2 ศึกษาแนวทางการจัดการศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

งานวิจัยนี้ เน้นศึกษาการจัดการศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ เท่านั้น 
 

4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
ศิลปะการแสดง คือ ผลงา นที่แ สดงออกสู่สา ยตา ประชาชน ด้วยการถู ก

กลั่นกรองมาจากความคิด และจิตที่ปรารถนาดี เพ่ือให้ได้รับ
ความรู้ ความเพลิดเพลิน จากการรับชม  

โขน  คือ ศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย  ที่สืบทอดกันมาสมัย
อยุธยา และถูกจัดให้เป็นศาสตร์การแสดงชั้นสูงของไทย 
เพราะเป็นศูนย์รวมความรู้ทางด้านศิลปะไทยทุกแขนง ทั้ง
จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ดนตรีไทย หัตถศิลป์ 
และนาฏศิลป์ไทย 

ชุดเครื่อง คือ ชุดที่ใช้ในการแสดงโขน ซ่ึงโดยทั่วไปจะเรียกว่า ชุดยืน
เครื่อง 
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ครูเทป คือ แผ่นวีซีดีที่เก่ียวกับการแสดงนาฏศิลป์ไทย ซ่ึงนักแสดงที่
ร าประกอบนั้น ล้วนเป็นอาจารย์หรือนาฏศิลปินของกรม
ศิลปากร โดยครูชูชีพแกะท่าร าตามนั้นประกอบการสอนให้กับ
ลูกศิษย์ 

การย่่าเสา คือ ชื่อท่าการฝึกโขนเบื้องต้นของครูชูชีพ ขุนอาจ ตรงกับการ
เต้นเสาของวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร  

 
5. ประโยชน์ท่ีได้รับ 

5.1 ทราบถึงประวัติ และผลงานของครูชูชีพ ขุนอาจ 
5.2 ทราบถึงคุณค่าและความส าคัญในศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
5.3 ทราบถึงการจัดการศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

จัดการของคณะละครอ่ืนๆ  
    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการวางกรอบแนวคิด    
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ และน าเสนอแนวทางการจัดการศิลปะการแสดงโขน      
ของครูชูชีพ ขุนอาจ  

ส าหรับการศึกษางานวิจัยเรื่องการจัดการศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ        
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับวัฒนธรรมและการจัดการ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม 
4. แนวคิดเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ไทย 
5. แนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญา 
6. แนวคิดเก่ียวกับโขน 
7. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแนวทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับวัฒนธรรมและการจัดการ 

1.1 ความหมายของ “วัฒนธรรม” 
พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 ได้ให้ความหมายเก่ียวกับ

วัฒนธรรมไว้ว่า “วัฒนธรรม” คือ วิถีการด าเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จารีตประเพณี 
พิธีกรรม และภูมิปัญญา ซ่ึงกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง สื บทอด เรียนรู้ 
ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดความเจริญงอกงาม ทั้งด้านจิตใจและวัตถุ อย่างสันติสุข      
และยั่งยืน  

เอ็ดวาร์ด ไทเลอร์ (Edward B. Tyler) ได้ให้นิยามของค าว่า “วัฒนธรรม” (culture)  
ไว้ว่า เป็นองค์รวมแห่งผลผลิตของสังคมมนุษย์ และในปัจจุบัน นักวิชาการทางด้านมานุษยวิทยา     
ได้ให้ความหมายของ “วัฒนธรรม” ไว้ว่า เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ท าขึ้น สร้างขึ้น คิดขึ้น เพ่ือใช้ใน
การด ารงอยู่ สืบทอด และพัฒนาสังคมของตนเอง โดยวัฒนธรรมมีลักษณะพ้ืนฐานหลายอย่าง  เช่น 
(1) เป็นระบบความคิดและค่านิยมของวัฒนธรรมทีส่มาชิกสังคมมีร่วมกัน (2) เป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้ 
(3) มีพ้ืนฐานมาจากการใช้สัญลักษณ์ (4) เป็นองค์รวมของความรู้และภูมิปัญญา และ (5) เป็นสิ่งที่  
ไม่หยุดนิ่ง (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554: 13-14) 
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พระเทพเวที (อ้างถึงใน สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2550: 1-2) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“วัฒนธรรม” ไว้ว่า เป็นผลของการสั่งสมสิ่งสร้างสรรค์  และภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา       
ของสังคม รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทั้งหมดของสังคม ทั้งจิตใจของคน ค่านิยม ระบบคุณค่า       
ทางจิ ตใจ  คุณธรรม แนวความคิด ลั กษณะควา มสัมพันธ์ ของมนุษย์ ปร ะสบการ ณ์ ความรู้ 
ความสามารถ ภูมิปัญญาที่ช่วยให้มนุษย์อยู่รอดและสืบทอดต่อกันมาได้  

ศรีศักร วัลลิโภดม (อ้างถึงใน สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2550: 2) กล่าวถึง “วัฒนธรรม” ว่า 
หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์คิดขึ้น และสร้างขึ้นมาเพ่ือด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันภายในสังคม ทั้งเป็นสิ่ง
ที่มีระเบียบแบบแผนและมีรูปแบบเป็นที่ยอมรับกันภายในสังคมนั้นๆ ซ่ึงในทัศนะของคนภายนอกจะ
มองดูว่ามีเอกลักษณ์ 

สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2550: 8) ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ “วัฒนธรรม” ไว้ว่า   
เป็นเรื่องเดียวกันกับค าว่า “สังคม” (social) เป็นเรื่องเดียวกันกับค าว่า “ชุมชน” (community)  
และเป็นเรื่องเดียวกันกับค าว่า “ชาติพันธุ์” (ethnicity) โดยระบบความสัมพันธ์และกระบวนการ
จัดการระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรร มชาติกายภาพ และมนุษย์         
กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ให้ อยู่ในสภาวะสมดุล เอ้ือ เฟ้ือเก้ือ กูล ท านุ บ ารุงกันและกัน ให้เจริญ          
อย่างต่อเนื่องยาวนาน ในกระบวนการวัฒนธรรมมีกลไกส าคัญ 2 ประการ ที่ เป็นตัวขับเคลื่อน คือ   
(1) ภูมิปัญญา (wisdom) (2) ศิลปวัฒนธรรม (expressive culture) หรือวัฒนธรรมการแสดงออก 

สรุ ปตามความคิด เห็น ของนั กวิ ชา กา รหลายๆ ท่า นที่ ได้ ให้ค านิ ยา มของค า ว่ า 
“วัฒนธรรม” (อ้างถึงใน สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2550: 2) ว่า คือ วิถีชีวิต (way of life) ซ่ึงมีลักษณะ
พ้ืนฐานที่ส าคัญ 6 ประการ คือ 

1. วัฒนธรรมเป็นความคิดร่วม (shared ideas) 
2. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้ (culture is learned) 
3. วัฒนธรรมมีพ้ืนฐานมาจากการใช้สัญลักษณ์ (symbols) 
4. วัฒนธรรมเป็นองค์รวมของความรู้และภูมิปัญญาในการตอบสนองความต้องการ

พ้ืนฐาน 
5. วัฒนธรรม คือ กระบวนการที่มนุษย์ก าหนดนิยามความหมายให้กับชีวิตและสร รพ

สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวผ่านสถาบันต่างๆ 
6. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวตลอดเวลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
โดยข้าพเจ้า มีความคิดพ้องตรงกันเก่ียวกับการนิยามความหมายของค าว่า “วัฒนธรรม” 

ว่า เป็น “วิถีชีวิต” ที่มีสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นจุดส าคัญ ก่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันของคน
ในสังคม นั่นก็คือ มีการร่วมกันเสนอความคิด เพ่ือท าให้เกิดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสังคม 
ก่อให้เกิดเป็นองค์รวมของความรู้ สามารถน าไปตอบสนองกับความต้องการขั้นพ้ืนฐานในสังคมได้ 
และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ต้องไม่ท าลาย
ความเป็นตัวตนพ้ืนฐาน ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีของวัฒนธรรมนั้นๆ 

1.2 การจัดการวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมไทยมีสถานภาพ 2 แบบ คือ (1) มรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) 

เป็นสิ่งที่แสดงถึงรากเหง้าพัฒนาการของคน สืบต่อมาจากสภาพของกาลเวลาและสิ่ งแวดล้อมทาง
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ธรรมชาติและทางสังคมจนถึงปัจจุบัน ต้องรักษาไว้ไม่ให้สูญเพ่ือเก้ือกูลเกียรติภูมิของท้องถิ่ น 
ยกตัวอย่างเช่น อนุสรณ์สถาน (monument) ภาษา (ipigraphy) และศิลปะและเครื่องมือ (artifact) 
และ (2) วัฒนธรรมร่วมสมัยหรือเอกลักษณ์ไทยที่ดี (contemporary life Thai identity) เป็นแบบ
แผนการพัฒนาสังคมให้เกิดความสุขกายสบายใจในการด ารงชีพ ซ่ึงต้องรักษา สืบทอดและพัฒนา   
ให้ผสมผสานกลมกลืนกับโลกภายนอก เพ่ือที่เราจะได้อยู่อย่างไทยในสังคมโลกได้อย่างเหมาะสม เช่น 
การด ารงชีพ (life) ภาษา (language) ศาสนา (religion) ศิลปะการแสดงและการละเล่น (arts) และ
สังคม (social) (ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2540: 9-10) 

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต สืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน และจะมี
การถ่ายทอดไปสู่อนาคต เป็นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับ และไม่ได้หยุดนิ่ง มักเปลี่ยนแปลงไปตามสมัย 
โดยคนในสังคมได้ช่วยกันปรับปรุงเสริมแต่งให้สมบูรณ์ขึ้น หรืออย่างน้อยได้มีการดัดแปลงให้แตกต่าง
ไปจากที่เคยเป็นมาแล้ว (ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2540: 25-26) 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด ารัสเนื่องในพิธีเปิด      
วันรณรงค์วัฒนธรรมไทย เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2537 ว่า 

 

“ชาติไทยเรามีความเจริญด้วยศิลปกรรม จรรยาและศิลปวัฒนธรรมอันครบถ้วน
ทุกสาขา ที่สืบทอดต่อเนื่องมาแต่บรรพกาล สิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติล้ า ค่า เป็นนิมิตรหมาย
ส าคัญอย่างเอก ที่แสดงให้เห็นความเป็นชาติไทย คนไทย ซ่ึงแตกต่างจากชาติอ่ืน คนอ่ืน 
จึงเป็นสิ่งที่คนไทยพึงศึกษาให้เห็นแจ้งถึงคุณค่า และพยายามถนอมรักษาไว้ด้วยความรู้ 
ความสามารถ และความฉลาดรอบคอบ เพ่ือมิให้ต้องสูญหายและแปรสภาพไปในทาง
เสื่อม ในการนี้ทุกคนจะต้องหมายแก่ใจและตระหนักว่า การศึกษาและรักษาวัฒนธรรม
ไทยแท้จริง คือการจรรโลงรักษาอิสรภาพและความเป็นไทยและคนไทยแต่ละคนไว้
นั่นเอง” 

 
แปลความได้ว่า การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ เป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความ

เป็นตนเอง บ่งบอกถึงรากเหง้าพ้ืนฐานของความเป็นชาติที่สืบเนื่องถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษต้ังแต่
อดีตกาล และประพฤติปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน การศึกษาศิลปะและการละเล่นของคน          
ในแต่ละชาติแต่ละเผ่าพันธุ์ จะมีการแสดงออกเป็นของตนเอง ศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ที่
แสดงออกถึงประเพณี เทคนิคการสัมผัส กล่าวกันว่าศิลปะของคนเผ่าใด ย่อมให้ความงามประทับใจ
ต่อคนเผ่านั้น และเป็นหน้า ที่ของรัฐและประชาชนที่จ ะต้องท านุบ า รุงรักษาไว้  เพราะเม่ือใด          
เราท าลา ยศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองแล้ ว เท่ากับเราท าลายชาติของตนเอง       
(ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2540: 29-30) 

การจัดการ (management) หมายถึง กระบวนการของการมุ่งไปสู่ เปูาหมายของกลุ่ม
หรือองค์กรจากการท างานร่วมกัน โดยใช้บุคคลและทรัพยากรต่างๆ ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุเปูาหมาย กระบวนการนี้เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ คือ ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต้องมี
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ควา มยื ดหยุ่นพลิกแพลง  ปรั บเปลี่ ยน ไปตามประสบกา รณ์และความช า นา ญของผู้ จัดกา ร   
กระบวนการพ้ืนฐานของการจัดการวัฒนธรรม (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2553: 14-20)
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  การวางแผน (planning) เป็นการคิดวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าบนการส ารวจสภาพความ
เป็นจริง ในขั้นตอนนี้ เนื้อหาจะประกอบด้วยการต้ังเปูาหมาย การก าหนดวัตถุประสงค์ การแสวงหา
ทางเลือก ในการจัดการแบบมีส่วนร่วม มักเป็นบทบาทของคณะท า งานที่เกิดจากการรวมตัว       
ของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (stakeholder) และยังต้องมีกิจกรรมการสร้างความเข้าใจร่วมกันหรือการ
เรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือมุ่งไปสู่เปูาหมายเดียวกัน 

2.  การจัดกลุ่มหรือองค์กร (organization) นอกจากจะเป็นกลุ่มท างานแล้ว ยังมี     
กลุ่มเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน เพราะนอกจากจะได้งาน เรายังได้ “พัฒนาคน” (capacity) ไปด้วย 

3.  การจูงใจ (leading)  เป็นการแปลงค าพูดและแนวคิด ให้ออกมาเป็นการลงมือปฏิบัติ  
มีกลไกหลายๆ แบบที่ถูกน ามาใช้ เช่น เงิน (money) การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม (participation)  
ซ่ึงกลไกการมีส่วนร่วมจะท าหน้าที่เป็นกลไกหลักของการจูงใจอย่างมาก และกลไกด้านคุณภาพชีวิต
ในการท างาน หมายถึง บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสัมพันธ์แบบเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลช่วยเหลือกัน 

4.  การควบคุม (controlling) เป็นการใช้ระบบความเชื่อ เพ่ือสร้างกลไกของความเข้าใจ
ร่วมกัน ความรู้สึกร่วมว่าเป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรมร่วมกัน  

การจัดการวัฒนธรรม (ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2540: 120-134) 
บางท่านใช้ค า ว่า อนุรักษ์ บางท่านใช้ค าว่า การรักษา การสืบทอด หรือการ ฟ้ืนฟู บ้างก็ว่ า           
การบูรณปฏิสังขรณ์ ขึ้นอยู่กับตัวทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นๆ โดยจัดเป็นกระบวนการทางวัฒนธรรม 
(cultural process) 6 ขั้นตอน คือ  

1. การเก็บข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การบันทึกข้อมูลทางวัฒนธรรม 
2. การศึกษาค้นคว้าวิจัย คือ การศึกษาเพ่ือท าความรู้ใหม่จากแก่นแท้ของวัฒนธรรม

ไทยในอดีตและปัจจุบัน  
3. การปลูกฝังเผยแพร่ประชาสัมพันธ์    
4. การท านุบ ารุงรักษา    
5. การสืบทอด (เน้นการศึกษา) คือ การปลูกฝังวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่น

หนึ่ง   
6. การพัฒนา (เน้นวัฒนธรรมร่วมสมัย) คือ การปรับปรุงวัฒนธรรมให้สัมพันธ์กับการ

เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม และสัมพันธ์กับ
กระแสวัฒนธรรมภายนอกอีกด้วย 

จากกระบวนการจัดการวัฒนธรรม ถ้าเปรียบ “ชาติ” เป็นด่ัง “ต้นไม้” และ “ราก”   
คือ “วัฒนธรรม” ดังนั้น รากแก้ว คือ ส่วนที่เป็นจุดเริ่มต้นของต้นไม้ รากแขนง คือ ส่วนที่พยุง       
ให้ การ ด าร งชีวิ ตของ ต้น ไ ม้ ยึ ด เกา ะกลุ่ มเป็ นสา ยใยหลั ก  ที่ ท าให้ ต้น ไ ม้นั้ น ยืน ต้นอยู่ ไ ด้                 
โดยมีองค์ประกอบแยกออกเป็น 4 ประเภท คือ (1) สังคม คือ กระบวนการรวมตัวของคนในชุมชน 
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(2) ศาสนาและจริยธรรม คือสายใยที่ก ากับคนแต่ละคนให้ผูกพันเคารพกัน (3) สุนทรียศาสตร์ คือ 
ความงามที่แสดงถึงความรู้สึกของคน และ (4) ภาษา คือ ตัวกลางที่ท าให้เกิดการสืบทอดความรู้     
ถึงเอกลักษณ์เฉพาะของวัฒนธรรมนั้นๆ และรากฝอย คือ ส่วนที่ เกาะแตกออกจากรากแก้ว         
และรากแขนง ท าหน้าที่หาอาหารดูดซึมธาตุต่างๆ เพ่ือบ ารุงรักษาต้นไม้ เช่นเดียวกับวัฒนธรรม       
ทีแ่ตกสาขาปลีกย่อยออกจากวัฒนธรรมหลัก เพ่ือเสริมสร้างให้ต้นไม้หรือสังคมนั้นเจริญเติบโต      
สืบต่อกันได้ (ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2540: 110) 

1.3 การด ารงอยู่ของวัฒนธรรม 
ในกระบวนการจัดการวัฒนธรรมไทย มีปัจจัยส าคัญที่ท าให้วัฒนธรรมนั้นด ารงอยู่ได้ คือ 

1.3.1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (public relations) หลักการคือ  
การท าให้เรื่องราวของวัฒนธรรมไทยเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ในการเผยแพร่นั้น จะต้องเผยแพร่
ให้รู้ถึงสาระส าคัญ คือ (1) รากเหง้าความเป็นมาของวัฒนธรรมนั้น (2) เข้าใจเหตุผลและความเป็นมา 
หรื อเห ตุที่ เกิ ดวัฒนธร รมขึ้น  (3)  เข้ าใจ พิธี กร รมของวัฒนธรรมนั้ น ตา มขั้ น ตอนที่ ถู กต้อง                
(4) เข้าใจวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมนั้นๆ ซ่ึงวิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์         
มี 3 กระบวนการ คือ 1) การเผยแพร่โดยตรง 2) การเผยแพร่ทางอ้อม และ 3) การเผยแพร่ผ่าน
สื่อมวลชน (ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2540: 151) 

1.3.2 การสืบทอด (means) แยกออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) กระบวน
การศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้  1) การจัดท าเอกสารวิชาการ เพ่ือจั ดพิมพ์เป็นเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 2) หลักสูตร คือการจัดท าเป็นกรอบก าหนดเนื้อหา เรื่องราว ว่าเยาวชน
ขั้นใดควรเรียนเรื่องอะไร มีแนวทางการสอนอย่างไร ใช้สื่ออุปกรณ์อะไรบ้าง มีระยะเวลาจ านวนก่ีคาบ 
3) กิจกรรมประจ าวัน คือ การที่ครูบาอาจารย์ผู้สอนบรรยาย อภิปราย ให้นักเรียน ได้เข้าใจเนื้อหา
สา ระใน เรื่ องนั้น ๆ “เ พ่ือน า ไป ใช้ ในชีวิ ตประจ า วัน ” เป็ นการสืบทอดวัฒนธร รมของชา ติ                
(2) การจัดกิจกรรม (activities) สิ่งที่ครูอาจารย์สอนหรือให้ค าแนะน าแก่นักเรียนนั้น ทั้งครู นักเรียน 
สมาชิกในชุมชนจะต้องน าออกไปปฏิบัติจริงๆ ในชุมชน ไม่เช่นนั้นการสืบทอดวัฒนธรรมไทยจะมีอยู่
แต่ในกระดาษเอกสารเท่านั้น สถาบันของรัฐ เช่น หน่วยราชการ จะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนจัด
กิจกรรม (3) กิ จกรรมทางวัฒนธรรมในชีวิตประจ าวั น (daily cultural activity) จุดส าคัญ           
ในกระบวนการวัฒนธรรม คือ กิจกรรมในชีวิตประจ าวันทั้งของตนเอง ครอบครัวและชุมชน          
ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตของผู้คน สิ่งนี้ คือหัวใจส าคัญของวัฒนธรรมไทย วิธีการสืบทอดมรดกทางศิลปะ      
และวัฒนธรรมไทย (Education) บทบาททางการศึกษา เพ่ือสร้างความเข้าใจและเพ่ิมพูนศักยภาพ
ของมนุษย์ได้มากน้อยเพียงใด จะต้องขึ้นอยู่ กับกระบวนการทางการศึกษาว่าถูกต้องเหมาะสม     
และก าหนดขอบเขตอย่างชัดเจนมากน้อยเพีย งใด ประกอบด้วย ( 1) หลักสูตรและโปรแกรม
เนื้อหาวิชาต่างๆ (2) กระบวนการเรียนการสอนอุปกรณ์สื่อการสอน (3) ทักษะของครู – อาจารย์ 
ดังนั้น วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ จะด าเนินการไปได้ก้าวหน้าหรือไม่นั้น นอกจากกระบวนการศึกษา
ค้นคว้ าวิจัย  การ เผยแพร่และการท านุบ ารุง รักษา ตามที่ กล่าวมาแล้ ว ยัง ต้องมีการสื บทอด             
โดยคนปัจจุบัน เพ่ือให้วัฒนธรรมมีชีวิตไปสู่อนาคต (ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 
2540: 158-163) 
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1.3.3 การพัฒนาวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาเพ่ือคุณภาพวัฒนธรรม 
(cultural quality) ย่ อมแตก ต่างไปตามสภาพทางสังคม เพราะคุณภาพเป็นตัวชี้มา ตรฐา น          
และมาตรฐานเป็นเครื่องมือประกันคุณภาพ เพราะฉะนั้น  คุณภาพจึงไม่ใช่ของแน่นอน ขึ้นอยู่ กับ 
ความนิยมของประชาชนเป็นหลัก แต่ค าว่าคุณภาพก็ยังคงมีความส าคัญต่อการพัฒนา เพราะเป็น
เปูาหมายแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน และคุณภาพของงานก็คงเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา
อยู่ เช่นเดิม มาตร ฐานคุณภาพวัฒนธรรมที่ ดี คือ รูปแบบวิถีชีวิตที่ ท าให้คนส่วนใหญ่เป็นสุ ข          
ประพฤติปฏิบัติแล้วเกิดสุขกายสบายใจ อยู่ เย็นเป็นสุข รักและหวงแหน  และพร้อมที่จะสืบทอด     
ต่อกันไป (satisfaction) ประกอบด้วยคุณสมบัติ 10 ประการ คือ  (1) เหมาะสมกับการใช้สอย       
ในการด ารงชีพ ตามสภาพแวดล้อมยุคสมัยนั้นๆ (2) รูปแบบสวยงามน่าใช้ ถูกกับรสนิยมของผู้บริโภค 
(3) เชื่อถือได้ไม่หลอกลวง (4) คงทนคุ้มค่าต่อการน ามาใช้ (5) ใช้ ง่าย ไม่ยุ่งยาก (6) ให้ความสุข 
ปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สิน (7) เหมาะสมกับรายได้ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ   
(8) ท าได้ง่าย หรือบริการดีเป็นธรรม (9) สะดวกต่อการสืบทอด (10) ให้ผลตอบแทนทางร่างกาย  
และจิตใจคุ้มค่า ม่ันคง (ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2540: 174-178)   

สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2550: 8) ได้ให้ความเห็นว่า ในกระบวนการ
วัฒนธรรม มีกลไกส าคัญ 2 ประการ ที่เป็นตัวขับเคลื่อน คือ (1) ภูมิปัญญา (wisdom) เป็นเรื่องของ
ระบบความรู้ ความเชื่อ ความสามารถ ทางพฤติกรรม หรือทักษะในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์      
ในการจัดระบบความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับคนด้วยกัน ทั้งในระดับปัจเจกกับปัจเจก ระดับกลุ่ม     
กับกลุ่ม ระหว่างคนกับธรรมชาติกายภาพ และระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ให้อยู่ในสภาวะสมดุล 
และการที่คนจะมีภูมิปัญญาที่เหมาะสมได้ ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้จากคนอ่ืน สัตว์ อ่ืน และสิ่งอ่ืน
ที่ด ารงอยู่ร่วมกัน (2) ศิลปวัฒนธรรม (expressive culture) หรือวัฒนธรรมการแสดงออก เป็นกลไก
ทางวัฒนธรรมที่ใช้ในการจัดการระบบอารมณ์และความรู้สึกของคนในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืน สัตว์ อ่ืน 
และสิ่งอ่ืน ให้อยู่ในสภาวะสุนทรีย์หรืองดงามอยู่เสมอ   

 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

2.1 ความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม 
พิสิฐ เจริญวงศ์ ( อ้างถึงใน สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2550: 13) ได้อธิบายถึงค าว่า 

“ทรัพยากรวัฒนธรรม” (cultural resource) ว่า เป็นทั้งของเก่าจากอดีต เป็นมรดก (heritages)    
ที่ตกทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบัน และมีของใหม่ (creations) ที่เราสร้างขึ้น ท าให้ทรัพยากรวัฒนธรรม 
หมายถึง องค์ประกอบของวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ (material culture) ในรูปของวัตถุ 
(objects) สิ่ง ก่อสร้ าง  ( structures) สถานที่ห รือแหล่ง  ( sites) และภู มิทั ศน์  ( landscapes) 
วัฒนธรรมที่ยังด ารงอยู่ (living culture) และวัฒนธรรมที่แสดงออก (expressive culture) ซ่ึงเป็น
ความต่อเนื่องจากอดีตผ่านปัจจุบันไปสู่อนาคต โดยระบุว่า วัฒนธรรมมีคุณลักษณะเป็นองค์อินทรีย์
หรือหน่วยชีวิต (organism) ที่สามารถวิวัฒน์ (evolving) ไปได้เรื่อยๆ 

สายัน ต์ ไพรชาญจิ ตร์ (2550: 13-14) ไ ด้ก าหนดความหมา ยและขอบเขตของ 
“ทรัพยากรวัฒนธรรม” ว่าหมายถึง ส่วนประกอบของระบบวัฒนธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษย์ ทั้งที่
เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ (tangible forms) และที่เป็นความหมาย (meaning) ความรู้  (knowledge) 
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ภูมิปัญญา (wisdom) ความเชื่อ (beliefs) กฎระเบียบแบบแผนเพ่ือการปฏิบัติ ( rules/regulations) 
จินตนาภาพ ( imaginations) ความรู้สึกนึกคิด ( feeling) ศิลปะและการแสดงออก (expressive 
behaviors) ที่ไม่สามารถจับต้องหรือสัมผัสทางกายภาพได้ (intangible forms) ซ่ึงเป็นสิ่งที่สามารถ
จัดการให้เกิดประโยชน์แก่การด ารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละชุมชน แต่ละสังคม แต่ละยุคสมัยได้ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมในสังคมปัจจุบันประกอบด้วย สิ่งที่ เป็นมรดกตกทอดมาจากอดีต (heritages) 
และสิ่งที่ยังมีการสร้างสรรค์ดัดแปลงขึ้นมาใหม่ (creations/vital cultural resource) เพ่ือใช้สอยให้
สมประโยชน์ ในการแก้ปัญหาด้านต่างๆ ของชุมชนและสังคม 

ทรัพยากรวัฒนธรรม (cultural resource) คือ ผลผลิตของวัฒนธรรม หรือลักษณะ
ต่างๆ ของระบบวัฒนธรรม ที่มีค่า หรือเป็นตัวแทน หรือสามารถสื่อถึงวัฒนธรรมต่างๆ ได้ ครอบคลุม
ทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ และนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ รวมถึงสิ่งที่สามารถน ามาใช้ได้ 
ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเก็บไว้ เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์หลายประการต่อสังคม (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554: 
14-19) 

2.2 ประเภทของทรัพยากรวัฒนธรรม 
ตามการจัดจ าแนกขององค์การยูเนสโก ทรัพยากรวัฒนธรรม มีอยู่ 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 

ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (intangible cultural resource) และทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับ
ต้องได้ (tangible cultural resource) (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554: 21) 

2.2.1 ทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554:  
22-23) ในมาตราที่ 2 ของสนธิสัญญา Convention for Safeguarding of Intangible Cultural 
Heritage 2003 ได้ให้นิยามของค าว่า “ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” หมายถึง การปฏิบัติ 
(practices) การแสดงออก (expressions) การน าเสนอ (representations) ความรู้  (knowledge) 
ทักษะ (skills) รวมทั้งอุปกรณ์ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพ้ืนที่ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงชุมชน กลุ่มชน และปัจเจก
บุคคล ในบางกรณี มีสามัญส านึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของพวกเขา โดยถูกส่งผ่านหรือ
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่ง ซ่ึงมนุษย์ยังมีการผลิตซ้ า และสร้างทรัพยากรวัฒนธรรม  
ประเภทนี้ขึ้นใหม่อยู่สม่ าเสมอ เพ่ือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม การปะทะสังสรรค์กับธร รมชาติ  
และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตนเอง และเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองให้ยั่งยืนยาวนาน     
โดยปรากฏออกมาในรูปต่างๆ ดังนี้ 

1. ประเพณีมุขปาฐะ (oral traditions) และการแสดงออก ซ่ึงรวมถึง
ภาษา (language) 

2. ศิลปะการแสดง (performing arts) 
3. ข้อปฏิบัติ/กฎระเบียบทางสังคม (social practices) พิธีกรรม 

(rituals) และเทศกาล (festive events) 
4. ความรู้และการปฏิบัติที่ เก่ียวเนื่องกับธรรมชาติและจักรวา ล 

(knowledge and practices concerning nature and universe) 
5. ทักษะในงานฝีมือเชิงช่าง (traditional craftsmanship) 
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ทรัพยากร วัฒนธร รมที่จั บ ต้องไ ม่ ไ ด้นั้ น  สามา รถสร้ า งขึ้ นให ม่ไ ด้ 
(renewable) และถ่ายทอดผ่านยุคสมัยจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นต่อไปได้ อีกทั้งยังสะท้อนออกมาในรูป
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554: 24) 

2.2.2 ทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีจับต้องได้ หมายถึง ซากสิ่งของสิ่งก่อสร้าง 
รวมถึงวัตถุที่จับต้องได้และสัมผัสได้ด้วยมือและมองเห็นด้วยตาของมนุษย์ มีความสัมพันธ์และเป็น
ตัวแทนของมนุษย์ วัฒนธรรมของมนุษย์ กิจกรรมของมนุษย์ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่ เกิดขึ้นทั้งในอดีต
และปัจจุบัน สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ทรัพยากรประเภทที่อยู่ ติดที่ ( immovable 
resource) และประเภทที่เคลื่อนย้ายได้ (movable resource) (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554: 25-26) 

จากความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรมทั้ง 2 ประเภท สังเกตได้ว่า ไม่
สามารถแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดได้ หากแต่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกั นได้อย่างแนบแน่น    
ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554: 29) 

ในสถา นะของควา มเป็ น  “มนุษย์ ”  หรื อ  “ คน”  ตา มธร รมชา ติ              
ไม่มีคุณลักษณะของความเป็นทรัพยา กร แ ต่ถ้าพิจารณาในสถานะของความเป็น “บุคคล”             
ที่ถูกก าหนดโดยสถา นภา พและบทบา ทในทา งสังคม ในควา มเป็นบุ คคลนั้น  มีคุณลักษณะ           
และคุณสมบัติของความเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมร่วมอยู่ด้วย (สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2550: 17-18) 

2.3 กระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
2.3.1 การ จัด การ ทรั พย ากร วัฒ นธร รม  (cultural resource 

management หรือเรียกว่า CRM) เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมของมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นผู้สร้าง
วัฒนธรรมขึ้นมา (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554: 12) การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นศาสตร์ 
(discipline) ที่มีกระบวนการท างานและการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีแนวทาง ( approach) 
แนวคิด (concept) และวิธีวิทย า (methodology) น าไปสู่การผลิตองค์ความรู้ใ หม่ที่สามารถ       
รับใช้สังคมได้ หรือกล่าวได้ว่า การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นศาสตร์ที่ มีวิธีวิทยาในลักษณะ    
สหวิทยา การ  ( interdisciplinary science) เก่ี ยวข้อง กับการวิ จัย ( research) การ วางแผน          
การอนุรักษ์และสงวนรักษา (conservation and preservation) การให้การศึกษา (education) 
การสื่อความหมาย ( interpretation) และการออกกฎหมาย ( legislation) (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 
2554: 62) ถือได้ว่า การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นศาสตร์พันธุ์ผสม (hybrid and integrated 
science) (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554: 101) 

2.3.2 เป้าหมายของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  มีดั งนี้  คือ          
(1) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรวัฒนธรรมส าหรับการวางแผนและการปูองกัน (2) เพ่ือปกปูอง
ทรัพยากรวัฒนธรรม และท าให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสม ร่วมไปกับการอนุรักษ์และสงวน
รักษา เพ่ือ ไม่ให้ทรัพยากรเสื่อมสภาพ หรื อสูญหายก่อนเวลาอันควร  (3) เพ่ือให้ประชาชน          
หรือสาธารณชน นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรมได้     
อย่างเท่าเทียม (4) เพ่ือใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมในการให้การศึกษาเก่ียวกับอดีต และให้เราได้ตระหนัก
ในคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554: 63-64) 

2.3.3 กระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 
2554: 64-68)  ขึ้ นอยู่ กั บประเภทของทรัพยา กร วัฒนธร รม สภา พการ ณ์ ( circumstance)           
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และยุทธวิธี (strategy) ของแต่ละพ้ืนที่ สังคม หรือชุมชน โดยทั่วไปประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ 
(1) การประเมินความส าคัญ (assessing significance) หมายถึง การแปลความหมายความส าคัญ 
ของทรัพยากรวัฒนธรรม โดยต้ังอยู่บนพ้ืน ฐานจา กการวิเคราะห์หลักฐาน  และคุณค่าต่างๆ          
ของทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น เพ่ือเข้าใจและจัดการให้ ได้ผลงาน ( output) ที่ มีประสิทธิภา พ           
ในหลายกรณี ควร มีการจัดท าแผนการจัดการ (plan of management) ก่อนการประเมิน
ความส าคัญ สุดท้ายเป็นการจัดท าเอกสารระบุความส าคัญ ( statement of significance หรือ SoS) 
(2) การวางแผนการจัดการ (planning for management) เป็นการก าหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือ
แผนการจัดการที่เหมาะสม ควรมียุทธวิธีที่ก าหนดเป็นระยะยาวและผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการ
จัดการ ควรมีแผนการให้การศึกษา และต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ชุมชน
ท้องถิ่น ชนพ้ืนเมือง และผู้สนใจอ่ืนๆ ด้วย  (3) การก าหนดรายการการจัดการ (management 
program) หลักการเบื้องต้น คือ จัดการตามข้อเสนอแนะ จ าเป็นต้องอาศัยความรู้และทักษะ       
ของผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ด้วย 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม 

ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม จ าเป็นต้องค านึงถึงคุณค่า (value) และความหมาย 
(meaning) เพราะเป็นสิ่ งที่มนุ ษย์ก า หนดขึ้ น เป็ นสิ่งที่ มนุษย์ ให้ค่า แก่สิ่งที่มนุษย์สร้า งขึ้นมา       
ดังนั้น  คุณค่าและความหมายจึ งอาจแตกต่าง กัน ไปตา มพ้ืนฐา นทางสังคมและวัฒนธร รม             
ทางประวั ติศาสตร์  และทา งสติปัญญา ของแ ต่ละคนในสั งคม และยังขึ้น อยู่ กับบริ บท อ่ืนๆ            
หรือเง่ือนไขทางสังคมและเศรษฐกิจด้วย โดยคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม ขึ้นอยู่ กับมุมมอง     
และวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ มีอยู่ 4 ประการหลัก (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554: 32-44) ได้แก่  

1. คุณค่าเชิงสัญลักษณ์ (associative/symbolic value) เป็นเสมือนเครื่องเตือน 
ความจ า (mnemonics) เป็นสื่อบอกความหมายอะไรบางอย่างแก่เรา หรือเป็นอัตลักษณ์ของสังคม 
กลุ่มบุคคล หรือแม้แต่ปัจเจกบุคคล 

2. คุณค่าเชิงวิชาการ (informational value) ไม่ใช่สิ่งสมบูรณ์ตายตัว หากแต่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ตามผลการศึกษาวิจัยใหม่ๆ ที่มีหลักฐาน และการแปลความหมายที่น่าเชื่อถือกว่า  

3. คุณค่าเชิงสุนทรียะ (aesthetic value) หรือคุณค่าเชิงความงาม เป็นแรงบันดาลใจ   
หรือแรงกระตุ้นให้มีการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 

4. คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ (economic value) มีคุณค่าในการใช้สอยโดยตรง (utilitarian 
function) 

และยังมี “คุณค่าเชิงจิตวิญญาณ” ที่ทรัพยากรวัฒนธรรมถูกน ามาใช้เป็นเสมือนเครื่อง
แสดงอัตลักษณ์ของชุมชน หมู่บ้าน อ าเภอ จังหวัด หรือประเทศ นอกจากนี้ ยังถูกน ามาใช้ในการสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นของกลุ่มชนต่างๆด้วย (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554: 45-46) 

หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ( อ้างถึงใน สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2550: 24) กล่าวว่า 
ทรัพยากรวัฒนธรรมมีประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม ดังนี้ 

1. ช่วยสอบสวนเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ให้แน่นอนยิ่งขึ้น เพราะการศึกษา
ประวัติศาสตร์ต้องอาศัยเอกสารเป็นส าคัญ 
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2. ท าให้ประชาชนในชาติเกิดความรักชาติ  
3. ศิลปวัฒนธรรม เป็นมรดกวัฒนธรรมแบบอ่อน (software) ที่สามารถเปลี่ยนแปลง

ได้ จึงมีความส าคัญต่อการด ารงอยู่ของความเป็นชาติ ในฐานะเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ที่เป็นแบบ
แผนเฉพาะตน และบางครั้งอาจได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆ 

คุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีต่อมนุษย์ในลักษณะเป็นกลุ่มใหญ่หรือลักษณะร่วม 
(ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554: 48) เช่น 

1. คุณค่าเชิงการตลาด (market value) เป็นคุณค่าเชิงเศรษฐกิจพาณิชย์ เป็นแหล่ง 
ท ามาหากิน เป็นที่อยู่อาศัย ค้าขาย ลงทุน หรือให้เช่า  

2. คุณค่าส าหรับชุมชน (community value) เช่น ประโยชน์ทางการเมือง (political 
value) คุณค่าส าหรับท้องถิ่น (local style value) 

3. คุณค่าส าหรับความเป็นมนุษย์ (human value) เช่น คุณค่าเก่ียวกับสภาพแวดล้อม
ของมนุษย์ (environmental value) 

นอกจากนี้ หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 
2554: 48-52) เช่น องค์การยูเนสโก (UNESCO) องค์กรอิโคโมส (ICOMOS) และอิกครอม ( ICCROM) 
ยังได้ก าหนดแนวทางร่วมกันในการพิจารณาคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
คือ  

1. คุณค่าทางวัฒนธรรม (cultural values) แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ 1) คุณค่า
เชิงอัตลักษณ์ (identity value) มีความสัมพันธ์และความผูกพันด้านอารมณ์ความรู้สึกกับทรัพยากร
วัฒนธรรม 2) คุณค่าเชิงศิลปะหรือเทคนิค ( relative artistic or technical value) 3) คุณค่าเชิง
จ านวนที่หายาก (rarity value) 

2. คุณค่า เชิ ง เศรษฐ กิจ และสังคมร่วมสมัย ( contemporary socio-economic 
values) ได้แก่ 1) คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ (economic value) สามารถช่วยให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ 
ด ารงชีพได้  สามารถใช้ทรัพยากรในการมีชีวิตอยู่ได้ 2) คุณค่าเชิงหน้าที่ใช้สอย ( functional value) 
เน้นที่ก าร ใช้ งา น กา รใช้สอยแบบเ ดิมที่เคยถูก ใช้ มา  หรืออา จมีกา รปรับ เปลี่ย นหน้า ที่ไ ด้                  
3) คุณค่าเชิงการศึกษา (educational value) ใช้ในการเรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ 4) คุณค่าเชิงสังคม 
(social value) กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในสังคมปัจจุบัน 5) คุณค่าเชิงการเมือง (political value) 
อาจเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมืองในประวัติความเป็นมาของทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นๆ  

 
4. แนวคิดเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ไทย 

4.1 ความหมายของศิลปวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมท่ีแสดงออกด้านสุนทรีย์  
ศิลปวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมที่แสดงออกด้านสุนทรีย์ (expressive cultures) (สายันต์ 

ไพรชาญจิตร์, 2550: 83) หมายถึง ผลิตผลทางด้านศิลปะ (arts) ของมนุษย์ที่อาจจะอยู่ในรูปของ 
วาทกรรม ดนตรี การละเล่น การแสดงปรัมปราคติ นิทาน ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี พิธีกรรม
ตามความเชื่อ เป็นต้น จากผลผลิตทางด้านศิลปะ มีองค์ประกอบร่วม คือ การแสดงออกในส่วน     
ของอารมณ์ความรู้สึกผ่านสื่อต่างๆ แม้ว่าผู้สร้างงานศิลปะอาจจะมีความเป็นตัวเองอยู่  แต่ผลงาน
ศิลปะที่สร้างสรรค์ออกมา ก็ไม่ได้แหวกออกไปนอกขอบเขต หรือขนบธรรมเนียมใดๆ ที่สังคมนั้น
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ก าหนด ท าให้เห็นว่า งานศิลปะถูกควบคุมโดยสังคมและรับใช้สังคม ดังนั้น ศิลปะจึงเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการบ าบัดปัญหาของสังคมและชุมชน 

ศิลปะการเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง หรือนาฏศิลป์ เป็นการสร้างสุนทรียภา พ       
เพ่ือความสุข ความเพลิดเพลินของมนุษย์ เป็นการสื่อสารที่มีความหมาย สามารถเข้าใจความต้องการ
ซ่ึงกันและกันได้ ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ จึงควรให้มีการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้  เพราะเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ที่แสดงออกถึงความรู้สึกในอารมณ์ทางจินตนาการที่จริงจัง  เป็นศาสตร์ที่พัฒนา     
อยู่ตลอดเวลา เข้า กับวุ ฒิภ าวะของคน ได้ทุ กระดับ เข้ าถึงอารมณ์ของคนไ ด้ทุ กเพศ ทุ กวั ย             
(โกสุม สายใจ และคณะ, 2548: 132-133) 

นาฏศิลป์ไทย เป็นศิลปะการเคลื่อนไหวที่มีความกลมกลืนในทุกส่วนของร่างกาย         
มีลักษณะอ่อนช้อย สละสลวย มีความเป็นระเบียบ สื่อความหมายจากนักแสดงไปถึงผู้ชมไ ด้        
โดยใช้ภาษาเฉพาะทางนาฏศิลป์เป็นสื่อแทนภาษาพูด กิริยาอาการ อารมณ์และความรู้สึกภายใน  
โดยมีท่วงท านองดนตรีประกอบการแสดงที่ต้องการสื่อออกมา เป็นศิลปะการแสดงในแบบอุดมคติ 
เพราะต้องอาศัยจินตนาการ จึงท าให้มีอารมณ์คล้อยตามเกิดความสนุกสนาน  กล่าวโดยสรุป          
ถึงลักษณะเด่นของนาฏศิลป์ไทย คือ มีรูปลักษณ์ด้านทัศนศิลป์ เน้นการเคลื่อนไหว มีความสัมพันธ์  
กับดนตรี มีหน้าที่ใช้สื่อความหมาย (โกสุม สายใจ และคณะ, 2548: 134-135) 

4.2 คุณค่าของศิลปะ  
คุณค่าของศิลปะ (โกสุม สายใจ และคณะ, 2548: 183-184) ประกอบด้วย (1) คุณค่า 

ในตัวมันเอง เป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมที่ไม่มีพิษ ไม่มีภัย เม่ือสัมผัส  จิตใจจะปิติสุข  (2) คุณค่า
ต่อตัวบุคคล ฝึกสมาธิช่วยขัดเกลาจิตใจให้สงบ (3) คุณค่าต่อสังคม เช่น คุณค่าทางความงาม 

 
5. แนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญา 

5.1 ความหมายของค าว่า “ภูมิปัญญา” 
เอกวิทย์ ณ ถลาง (อ้างถึงใน สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2550: 62) ได้ให้ความหมาย      

ของค าว่า “ภูมิปัญญา” ไว้ว่า เป็นความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจน ที่ เป็นผล
ของการใช้สติปัญญา ปรับตัวกับสภาวะต่างๆ ในพ้ืนที่ท่ีกลุ่มชนนั้นต้ังหลักแหล่งอยู่ และได้แลกเปลี่ยน
สังสรรค์ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอ่ืนๆ จากพ้ืนที่ อ่ืน สิ่งแวดล้อมอ่ืน ที่ได้ มีการติดต่อสัมพันธ์กัน    
แล้วรับเอาหรือปรับเปลี่ยนน ามาสร้างประโยชน์ หรือแก้ปัญหาได้ในสิ่งแวดล้อมและบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมของกลุ่มชนนั้น ภูมิปัญญาจึงมีทั้งที่เกิดจากประสบการณ์ในพ้ืนที่ ภูมิปัญญาที่มาจาก
ภายนอก และภูมิปัญญาที่ผลิตใหม่ หรือผลิตซ้ า เพ่ือการแก้ปัญหาและการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นและความเปลี่ยนแปลง  

สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2550: 8) ได้ให้นิยามของค าว่า “ภูมิปัญญา” (wisdom) ว่า   
เป็นเรื่องของระบบความรู้ ความเชื่อ ความสามารถ ทางพฤติกรรมหรือทักษะในการแก้ไขปัญหา    
ของมนุษย์ ในการจัดระบบความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับคนด้วยกัน ทั้งในระดับปัจเจกกับปัจเจก 
ระดับกลุ่มกับกลุ่ม ระหว่างคนกับธรรมชา ติกายภาพ และระหว่างคน กับสิ่งเหนือธร รมชา ติ            
ให้อยู่ในสภาวะสมดุล และการที่คนจะมีภูมิปัญญาที่เหมาะสมได้ ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้       
จากคนอ่ืน สัตว์อ่ืน และสิ่งอ่ืนที่ด ารงอยู่ร่วมกัน 
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ในทางมานุษยวิทยา “ภูมิปัญญา” เป็นมโนทัศน์ หรือระบบของความคิด ที่ใช้วิ เคราะห์
ปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นระบบความรู้ประเภทหนึ่งที่ มีเอกลักษณ์ของตนเอง 
แตกต่างจากความรู้สมัยใหม่หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีลักษณะของการผสมผสาน ปรับเปลี่ยนอยู่
ตลอดเวลา จึงท า ให้ไม่มีภูมิปัญญาบริ สุทธิ์ตามแม่แบบที่ เป็นอุดมคติ  (สายั นต์ ไพรชาญจิตร์ ,      
2550: 64) 

เสรี พงศ์พิศ (อ้างถึงใน สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2550: 68) ได้แยก “ภูมิปัญญา” ออกเป็น 
2 ลักษณะ คือ (1) ภูมิปัญญาที่มีลักษณะเป็นนามธรรม เป็นปรัชญาในการด าเนินชีวิต เป็นเรื่อง
เก่ียวกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องของคุณค่าและความหมายของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
(2) ภูมิปัญญาที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม ถือเป็นเรื่องเฉพาะด้าน เช่น การท ามาหากิน การเกษตร 
หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรี และอ่ืนๆ 

สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2550: 76-77) อธิบายว่า “ภูมิปัญญา” เป็นทั้ง “ความรู้” และ 
“ทรัพยา กร วัฒนธร รม” มี  2 ปร ะเภท  และแหล่ งที่อยู่  2 ลั กษณะ คือ  ( 1) ควา มรู้ ฝังลึ ก             
(tacit knowledge) หรือความรู้ในคน ความรู้ ติดตัวคน หรือเรียกอีกอย่างว่า “ความรู้ คู่ชีพ”       
เป็นความรู้ที่ เกิ ดจา กการ เรียนรู้ผ่า นประสบการณ์ลองผิดลองถูก  หรือ เกิดจากการค้นคว้ า              
จนเข้าใจลึกซ้ึง แล้วแสดงออกจนเป็นทักษะอย่างช านาญ (2) ความรู้นอกตัวคน ความรู้ในต ารา 
ความรู้ติดที่แฝงไว้กับวัตถุสิ่งของ (explicit knowledge) เป็นความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดออกมาใน
รูปแบบของสื่อบันทึกในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ ต ารา เทปบันทึกเสียง เป็นต้น 

5.2 คุณค่าของภูมิปัญญา 
คุณค่าพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดในสังคม คือการให้ความส าคัญกับศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

(สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2550: 72) นอกจากนี้ ภูมิปัญญาตามแนวคิดของสุธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์ ( อ้างถึง
ใน สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2550: 68-71) ให้คุณค่าแบ่งได้ 5 ประเภท คือ 

1. ภูมิปัญญาเพ่ือการยังชีพ ได้แก่ ภูมิปัญญาที่เก่ียวกับการท ามาหากิน ภูมิปัญญา      
ที่เก่ียวกับที่อยู่อาศัย ภูมิปัญญาที่เก่ียวกับวัฒนธรรมโภชนาการ ภูมิปัญญาที่เก่ียวกับเครื่องนุ่งห่ม   
ภูมิปัญญาที่เก่ียวกับยารักษาโรค 

2. ภูมิปัญญาเพ่ือการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สิน ได้แก่ ภูมิปัญญาที่เก่ียวกับการพ่ึงตนเอง 
ภูมิปัญญาที่เก่ียวกับการหลบเลี่ยงอันตราย ภูมิปัญญาที่เก่ียวกับการรวมพลังและการพ่ึงพิง ภูมิปัญญา
ที่เก่ียวกับการรักษาฐานะและอ านาจ (การบ าเพ็ญบารมีและการเสริมสร้างบารมี)  

3. ภูมิปัญญาเพ่ือการสร้างและพิทักษ์ฐานะและอ านาจด้านเศรษฐกิจ  ไม่ว่าจะเป็นด้วย
เหตุแห่งสังคมและต าแหน่งหน้าที่ 

4. ภูมิปัญญาเพ่ือการจัดการเพ่ือสาธารณประโยชน์ เป็นการก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
หรือประโยชน์ส่วนรวม 

5. ภูมิปัญญาเพ่ือการสร้างสรรค์พิเศษ เป็นสิ่งที่ปัญญาชนชาวบ้านใช้วิสัยทัศน์ หรือ
ญาณทัศนะเฉพาะตัวสร้างสรรค์ขึ้น เป็นพรสวรรค์ และความสามารถพิเศษเฉพาะตัว 
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6. แนวคิดเก่ียวกับโขน 
6.1 ความหมายของ “โขน” 
“โขน” (กรมศิลปากร, 2552: 3) เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยถูกพัฒนามาจากการ

เล่นกระบี่กร ะบอง หนังใหญ่ และชักน าคดึกด าบรร พ์ เป็นศูนย์ร วมผลงานทา งด้านศิลปะไว้
หลากหลาย เช่น ในสาขานาฏศิลป์  แสดงถึงท่าร าที่มีลีลางดงาม อ่อนช้อย หรือองอาจ สง่าผ่าเผย  
แต่ทั้งหมดล้วนแฝงความแข็งแรงเอาไว้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวละครนั้นๆ เป็นเสน่ห์ที่ชวนให้เกิด
ควา มหลงใหลแก่ผู้ที่ไ ด้รับชม ในการแสดงโขน  นักแสดงเฉพาะยักษ์และลิงจ ะสวมหัว โขน            
เป็นงานทางด้านประติมากรรมและจิตรกรรม ถูกสร้างสรรค์ขึ้นให้มีลวดลายวิจิตร ใช้ความสามารถ
และความพากเพียรในการก่อร่างบรรจงสร้างขึ้นมา และน้อยคนนักที่จะท าได้ หากไม่ได้รับการฝึกฝน
จากครูบาอาจารย์ที่มีศิลปะวิชาอย่างแท้จริง เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ เป็นสื่อที่บอกถึง
ลักษณะของตัวละคร เชื้อพงศ์เผ่าพัน ธุ์ โดยเลียนแบบมาจากเครื่องทรงของพระมหากษัตริ ย์          
ในการแสดงโขนแต่ละครั้งต้องมีดนตรีปี่พาทย์บรรเลง บทร้องประกอบ ถือได้ว่า “โขน” เป็นสื่อ      
ที่แสดงออกถึงความวิเศษ พิสดาร ทางด้านศิลปะทุกแขนงของไทยที่มี และยังบ่งบอกถึงความเป็น
เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติอีกด้วย 

6.2 ประเภทของโขน 
โขนแบ่งตา มวิ วัฒนากา ร ไว้  5  ปร ะเภท  (กรมศิลปา กร ,  2552: 79-84)  คือ                

(1) โขนกลางแปลงแสดงกันเป็นบริเวณกว้างหรือกลางสนาม ไม่มีโรงละคร มีแต่ทัศนียภาพที่อยู่ราย
รอบเป็นฉาก มีการพากย์เจรจา มีวงดนตรีปี่พาทย์อย่างน้อย  2 วง นิยมน าตอนยกรบหรือตอนที่มี       
การรบกันขึ้นมาแสดง (2) โขนโรงนอกหรือโขนนั่งราว เป็นการเล่นบนโรง มีราวไม้ไผ่พาดตรงหน้าฉาก
เพ่ือแทน เตียงให้ นักแสดงนั่ง มีกา รพากย์เจรจา แต่ไม่มีบทขับร้อง  มีวงดนตรีปี่พาทย์ 2 ว ง            
ซ่ึงจะผลัดกันท าเพลง (3) โขนหน้าจอ ในที่นี้คือจอผ้าดิบสีขาว มีไว้ใช้ส าหรับเล่นหนัง ต่อมามีการเจาะ
ผ้าดิบไว้แบ่งเป็น 2 ข้าง เรียกว่า “จอแขวะ” โดยข้างซ้ายเป็นภาพกรุงลงกา ข้างขวาเขียนเป็นภาพ
ฝุายพลับพลา เป็นการผสมผสานกันระหว่างการเชิดหนัง (หนังใหญ่) กับการปล่อยตัวโขนออกมาเล่น
สลับกัน มีการพากย์เจรจาแต่ไม่มีบทร้อง ใช้วงดนตรีปี่พาทย์เพียงวงเดียว (4) โขนโรงใน รูปแบบ  
การเล่นเหมือนอย่างละครใน จัดแสดงบนโรง มีฉากหลัง มีการเปิดม่านแสดง มีการพากย์เจรจา และ
มีคนร้องต้นเสียงกับลูกคู่ ใช้วงดนตรีปี่พาทย์เครื่องห้า ประกอบด้วย ระนาด ฆ้องวง ปี่ใน กลองทัด      
และตะโพน (ไม่นับฉิ่งซ่ึงเป็นเครื่องก ากับจั งหวะ) โขนของกรมศิลปากรที่จัดแสดงอยู่ในปัจจุบัน      
ไม่ว่าจะจัดแสดงเป็นโขนประเภทใด แต่วิธีกา รแสดงได้ด าเนินตามแบบแผนโขนโรงในทั้งสิ้ น          
(5) โขนฉากเป็นการแสดงบนโรงหรือบนเวที มีการจัดฉากให้เปลี่ยนไปตามบทหรือตามท้องเรื่องที่
แสดง แต่รูปแบบและวิธีการแสดงเป็นอย่างโขนโรงใน 

นอกจากโขนทั้ง 5 ประเภทแล้วยังมีการแสดงโขนที่ทางกรมศิลปากรไม่จัดรวมให้อยู่    
ในประเภทของโขนด้วยเรียกว่า “โขนนอกต ารา” (โขน, 2554) ได้แก่ (1) โขนสด เป็นการแสดงที่
ผสมผสานทางวัฒนธรรมของศิลปะการแสดง 3 อย่าง คือ โขน หนังตะลุง และลิเก แสดงกันบนโรง 
รูปแบบการแสดงมีความเรียบง่าย มีการปรับเปลี่ยนลดท่าร า ไม่มีการพากย์เสียงและเจรจ า      
เพราะผู้แสดงเป็นผู้พูดบทเอง แต่งกายยืนเครื่อง สวมหัวโขนแต่ไม่คลุมหน้า เนื้อเรื่องมีการสอดแทรก
บทตลกเบาสมอง ดูแล้วเกิดความสนุกสนาน แต่บางช่วงบางตอนดูหยาบโลน  (2) โขนหน้าไฟ 
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(ไพโรจน์ ทองค าสุก, 2549: 54-61) เป็นการแสดงโขนเฉพาะตอนพระราชทานเพลิงศพ แต่ในปัจจุบัน 
ประชาชนโดยทั่วไปสามารถจัดแสดงโขนในงานของตนได้ เพ่ือระลึกถึงผู้วายชนม์ เป็นการให้เกียรติ 
และแสดงความเคารพศพ รวมทั้งเป็นการแสดงค่ันเวลาให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานได้ชม นิยมจัดแสดงตอน
สั้นๆ รวดเร็ว และกระชับ เนื่องจากมีเวลาจ ากัด รูปแบบการแสดงเป็นแบบโขนฉาก คือ ต้ังเตียง    
ตรงกลาง ตัวโขนแสดงแถวเป็นปากพนัง  (3) โ ขนนอนโรงนิยมแสดงในตอนบ่ ายเวลาสั้น ๆ           
ก่อนวันแสดงจริงของโขนนั่งราว แสดงตอน “เข้าสวนพิราพ” เพียงเรื่องเดียวเท่านั้น ผู้แสดงจะออกไป
เต้นกระทุ้งเสาทั้ง 4 มุมของโรง เพ่ือเป็นการทดสอบความแข็งแรงของเวที เสร็จแล้วผู้แสดงจะนอน
เฝูาโรงเพ่ือแสดงโขนนั่งราวในวันรุ่งขึ้น (4) โขนชักรอก เป็นการแสดงโขนที่ไม่ค่อยได้รับความนิยม
มากนัก โรงที่ใช้แสดงต้องปลูกขึ้นโดยเฉพาะ ยกพ้ืนสูงและมีหลังคา รูปแบบและวิธีการแสดงเหมือน
โขนทุกประการ แตกต่างตรงที่ผู้แสดงสามารถลอยตัวขึ้นไปในอากาศได้ด้วยการชักรอก ท าให้ต้องใช้
อุปกรณ์เป็นจ านวนมาก (โขน, 2554) 

6.3 การแสดงโขน 
6.3.1 การพากย์เจรจาและบทร้อง  เนื่องจากตัวผู้แสดงโขนไม่สามารถ

สื่อสารด้วยเสียงหรือภาษาพูดได้ จึงต้องมีผู้ท าหน้าที่พากย์เจรจาแทน ต้องเป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจ
ถึงเรื่องราวและวิธีแสดงในตอนนั้นๆ อีกทั้งยังต้องจดจ า “ค าพากย์” แต่งเป็นกวีนิพนธ์ส าหรับไว้ใช้ใน
การแสดงแต่ละตอน และต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบในการเจรจาให้ถูกต้องตามเรื่องราว ตัวผู้พากย์
เจรจาเองต้องท าสุ้มเสียงให้กร้าวดุดัน เม่ือตัวผู้แสดงโขนแสดงอารมณ์อย่างไรก็ต้องเจรจาใส่ความรู้สึก
ลงไปในเสียงพากย์ให้ สมบทบาท ค าพากย์หรื อบทพากย์ จ าแนกออกเป็น 6 ประเภท ได้แ ก่           
1) พากย์เมืองหรือพากย์พลับพลา ใช้พากย์ในบทท่ีตัวเอกประทับว่าราชการ เช่น ทศกัณฐ์ประทับ   
ในปราสาท หรือพระรามประทับในพลับพลา 2) พากย์รถ ใช้ส าหรับพากย์ชมรถหรือพาหนะอ่ืนใด
ตลอดจนไพร่พลในขบวน เช่น ชมรถทรงของพระราม ช้างเอราวัณ ฯลฯ 3) พากย์โอ้ ใช้ส าหรับ  
พา กย์ ร าพันความเศร้ า โศก  4)  พา กย์ ชมดง  ใช้ส า หรั บพา กย์ ชมความงามของธร รมชา ติ                  
5) พากย์บรรยายหรือพากย์ร าพัน ใช้ส าหรับบรรยายความเป็นมาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือร าพึงร าพัน   
ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มิใช่แสดงความโศก 6) พากย์เบ็ดเตล็ด ใช้พากย์เรื่องเบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าประเด็น
กับที่กล่าวมาแล้ว (กรมศิลปากร, 2552: 68-78) 

6.3.2 นาฏยลีลา การสื่อสารที่ใช้ในการแสดงโขนนอกจากบทพากย์กับบท
เจราจาแล้ว ยังสามารถสื่อภาษาด้วยท่าทางที่แสดงออกแทนค าพูด กิริยาอาการ อารมณ์ของตัวละคร
นั้นๆ โดยครูอาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ได้ประดิษฐ์ก าหนดเป็นแบบแผนเอาไว้ ซ่ึง “โขน” เป็น
ศิลปะการแสดงที่ต้องเต้นและร าไปตามจังหวะเพลงของดนตรีปี่พาทย์ บทพากย์ บทเจรจาและบท
ร้องภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่จะกล่าวถึงมี 3 อย่างคือ 

1. ร าหน้าพาทย์ คือการร าหรือเต้นเล่นไปตามท านองเพลงดนตรีปี่พาทย์ที่
บรรเลงประกอบ ซ่ึงบทเพลงต่างๆ ล้วนเหมาะกับบทบาทของตัวแสดงของแต่ละฝุาย ท่าร าหน้าพาทย์
ครูอาจารย์ทางนาฏศิลป์ไทยในอดีตได้ประดิษฐ์ขึ้นไว้เป็นแบบแผนล้วนมีความสอดประสานกับ  
ท านองเพลง อีกทั้งยังมีการคัดสรรให้เหมาะกับฐานะของตัวแสดงและเนื้อหาของเรื่องแต่ ละตอน  
หากเพลงหน้าพาทย์แสดงความหมายถึงอาการคึกคักกระฉับกระเฉง ท่าเต้นท่าร าก็ต้องคึกคักว่องไว
ไปตามนัยยะของเพลง หากเพลงหน้าพาทย์แสดงนัยยะถึงความเศร้าโศก ท่าเต้นท่าร าก็ต้องแสดงออก
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ถึงอาการโศกเศร้าตามไปด้วย หรือถ้าเพลงหน้าพาทย์แสดงถึงความสง่างาม ภาคภูมิ ท่าเต้น ท่าร า    
ก็ต้องประดิษฐ์ให้สมกับนัยยะของเพลงด้วยเช่นกัน (กรมศิลปากร, 2552: 85-90) เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้
ในการแสดงโขน เช่น เพลงกราวใน ใช้เม่ือตรวจพลฝุายยักษ์ เพลงกราวนอก ใช้เม่ือตรวจพลฝุาย
พลับพลา เพลงแผละ ใช้ประกอบการไปมาของสัตว์จ าพวกปีกที่เหินอยู่กลางเวหา เช่น  พระยาครุฑ 
เพลงคุกพาทย์ เป็นเพลงที่แสดงถึงอิทธิฤทธิ์ เพลงโอด เป็นเพลงบรรเลงประกอบกิริยาการร้องไห้  

คร่ าครวญ (สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534: 124-126) 
2. ร าบทหรือร าใช้บท เป็นการร าตามบทพากย์เจรจาและบทร้อง กล่าวคือ

ประดิษฐ์ท่าร าไปตามถ้อยค าที่ปรากฏในบทนั้น เพ่ือแสดงออกถึงกิริยาอาการให้สอดคล้องกับถ้อยค า
ในบท ยกตัวอย่างเช่นรัก แบมือทั้งสองแล้ววางไว้ท่ีอก โดยข้อมือทั้งสองไขว้กันโกรธ ใช้ฝุามือข้างใด
ข้างหนึ่งสีไปมาที่ก้านคอ ใต้หู แล้วชี้นิ้วฟาดไปข้างหน้า พร้อมกับกระทืบเท้าลงพ้ืนร้องไห้ ยกมือขวา 
โดยนิ้วท้ังสี่ชิดกัน กางนิ้วหัวแม่มือออก แล้วใช้ช่วงระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้แตะไว้ที่หน้าผากดีใจ 
ใช้มือซ้ายจีบนิ้วยกขึ้นมาใกล้ริมฝีปากบน (กรมศิลปากร, 2552: 86) 

3. ภาษาโขน หมายถึง ศัพท์ท่ีเก่ียวกับลักษณะท่าร าที่ใช้ในการฝึกหัดเพ่ือใช้
ในการแสดงโขนผู้รวบรวมและให้ค าอธิบายเป็นคนแรกคือ ครูอาคม สายาคม ศิลปินผู้ เชี่ยวชาญ
ทางด้านนาฏศิลป์ (อรวรรณ ขมวัฒนา และคณะ, 2550: 1) เป็นศัพท์ที่ใช้กับตัวพระ ตัวยักษ์       
และตัวลิง เช่น ขึ้นลอย ลอยพระมี 3 ลอย ( ยักษ์ไม่มีเพราะเป็นผู้รั บลอย)  ลอยลิงมี 3 ลอย        
พลาดเป็นการแสดงการรบระหว่างตัวพระกับตัวยักษ์ มักจะ “พลาด” ในท่าผาลา (อรวรรณ ขมวัฒนา 
และคณะ, 2550: 64-85) 

6.3.3 ตัวแสดงตลกโขน ค าว่า “ตลก” หรือ “จ าอวด” คือผู้ท าหน้าที่สร้าง
ความขบขันให้เกิดแก่คนดูคนฟังในการแสดง แต่ศิลปะของตลกโขนละครไม่เล่น “ลอยดอก”        
(ค าว่า “ลอยดอก” คือเล่นไปตามอารมณ์) ซ่ึงต่างจากการเล่นจ าอวด ที่ เล่นไปตามอารมณ์ ไม่ต้อง
อาศัยหลักอะไร เล่นขบขันออกไปตามอัตโนมัติ พอละครจะจืดจึงวกกลับมาเล่นใหม่ แต่ตลกโขน    
เล่นแบบนั้นไม่ได้ เพราะต้องอาศัยเรื่องราวของละคร และต้องรู้เรื่องโขนละครเป็นอย่างดี หากเล่นผิด
หรือไม่เข้าแบบ เรื่องราวก็จะเสียหมด โดยเฉพาะตลกโขนเป็นการเล่นแทรกกันในระหว่างตัวเอก   
ของเรื่อง เพ่ือให้ตัวเอกได้พักเหนื่อย หรือสร้างความขบขันในท้องเรื่องเป็นตอนๆ ไป ไม่ใช่เล่นกับโข น
ตัวส าคัญ และการแสดงมีแบบแผนวางไว้ให้เล่น และตลกต้องมีปฏิภาณเฉียบแหลม มีความรู้
กว้างขวางหรือมีความรู้รอบตัว มีวาทศิลป์แตกฉาน เพราะนอกจากแสดงเป็นตลกแล้ว ยังต้องมีหน้าที่
อ่ืนๆ อีกหลายอย่าง ขึ้นอยู่ กับเนื้อหาของตอนที่แสดง เช่น เป็นคนก้ันกลด เป็นคนถือศรแผลง       
ยกเตียง เดินสาส์น เป็นต้น การแต่งกายของตลกโขนหลวง ก็จะนุ่งผ้าเก้ียว สวมเสื้อกระบอก       
คาดรัดประคด สวมหมวกหูกระต่าย ตลกโขนทั่วไปนุ่งผ้า พ้ืน โดยมากสวมเสื้อชั้นในบ้าง ต้องมี
ผ้าขาวม้ายี่โปูคาดพุง ขาดไม่ได้เลยก็คือ ผ้าขาวม้า เพราะใช้เป็นเครื่องประกอบได้ห ลายอย่าง เช่น 
เป็นปีกนก เป็นหัวสัตว์ต่างๆ นอกจากนั้นยังใช้เป็นนาก เป็นงู เป็นบังเหียนม้า สารพัดประโยชน์  
(สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534: 113-119) 

6.3.4  เครื่องแต่งกาย แบบแผนเครื่องแต่งกายของตัวละครทั้ง 4 ประเภท 
(นงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ, 2541: 68-77) 
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1. ตัวพระ นุ่งผ้ายกจีบโจงไว้หางหงส์ทับสนับเพลา ด้านหน้ามีชายไหว  
ชายแครงห้อยอยู่  สวมเสื้อแขนยาวปักด้ินและเลื่อม มีอินทรธนูที่ไหล่ ศีรษะสวมชฎา ตามตัว           
มีเครื่องประดับต่างๆ เช่น กรองคอ ทับทรวง ตาบทิศ ปั้นเหน่ง ทองกร ก าไลเท้า 

2. ตัวนาง สวมเสื้อแขนสั้นเป็นชั้นในแล้วห่มสไบทับทิ้งชายไปด้านหลัง  
ยาวลงไปถึงน่องหรือยาวกว่านั้น ส่วนล่างนุ่งผ้ายกจีบหน้า ศีรษะสวมมงกุฎหรือรัดเกล้าหรือ         
กระบังหน้าแล้วแต่ฐานะของตัวละคร ตามตัวสวมเครื่องประดับต่างๆ เช่น กรองคอ สังวาล พาหุรัด 
เป็นต้น 

3. ตัวยักษ์ เครื่องแต่งตัวส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับตัวพระ ต่างกันที่ การนุ่งผ้า 
คือ ไม่มีหางหงส์ แต่มีผ้าปิดก้นห้อยลงมาจากเอว สวมหัวโขนตามสีและยอดลักษณะต่างๆ กัน   
ตามที่ก าหนดไว้ในพงศ์เรื่องรามเกียรต์ิ 

4. ตัวลิง เครื่องแต่งตัวส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับตัวยักษ์ ต่างกัน คือมีหาง
เพ่ิมขึ้นห้อยอยู่ใต้ผ้าปิดก้นอีกทีหนึ่ง สวมเสื้อตามสีประจ าตัวในพงศ์เรื่องรามเกียรต์ิ ไม่มีอินทรธนู   
ตัวเสื้อปักลายขดเป็นวง สมมติว่าเป็นขนตามตัวลิง สวมหัวโขน ซ่ึงมีสีและยอดต่างๆ กัน ท านอง
เดียวกับยักษ์ส่วนตัวละครเบ็ดเตล็ดนั้ น ก็แต่งตัวไปตามลักษณะของตน เช่ น ฤาษี กวางทอง          
ม้าอุปการ ช้างเอราวัณ เป็นต้น 

6.3.5 โอกาสในการแสดงโขน  แต่เดิมโขนถือว่าเป็นเครื่องราชูปโภค    
ของพระมหากษัตริย์ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เหล่ามหาดเล็กหลวงฝึกหัดไว้ เพ่ือให้แสดงโขนในงาน      
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและงานหลวงอ่ืนๆ เป็นการละเล่นที่ ต้องห้ามมิให้เอกชนมีไว้ ต่อมา  
ปรากฏว่าการฝึกหัดโขนท าให้ผู้ที่ได้รับการฝึกเกิดความคล่องแคล่วว่องไวซ่ึงเป็นประโยชน์ในการต่อสู้
ข้าศึก จึงพระราชทานให้เจ้านายขุนนางผู้ใหญ่ตลอดจนผู้ว่าราชการหัวเมืองหัดโขนไว้ ดังนั้นเจ้านาย
และข้าราชการผู้ใหญ่ ใครมีบ่าวไพร่มากจึงมักหัดโขนขึ้นส าหรับประดับเกียรติยศตามประเพณีนิยม 
ให้มีการเล่นโขนในโอกาสอันเป็นมงคล แต่การน าโขนมาเล่นในงานพระเมรุหรือในงานศพนั้น       
มิได้หมายความว่าเป็นอวมงคล แต่เป็นการเล่นเพ่ือบูชาศพหรือฉลองอัฏฐิ อาจกล่าวได้ว่า ทุกโอกาส 
ที่มีงานมหกรรมใหญ่ๆ และถือเป็นงานส าคัญ ต้องมีโขนเล่นด้วย จนถือเป็นธรรมเนียมกันมาว่า      
ถ้างานไหนไม่มีโขน งานนั้นก็ไม่ใหญ่จริง และการเล่นโขนน่าจะให้เล่นเป็นประจ า เพ่ือเป็นการ      
ท านุบ ารุงศิลปะการแสดงการแสดงโขนในปัจจุบัน ประชาชนโดยทั่วไป สามารถน าคณะโขน          
ไปจั ดแสดงในงานของตนได้  เช่น งานศพ งา นวัน เกิด  งา นบวช งานฉลองบริษัทห้างร้า น             
งานเลี้ยงต้อนรับชาวต่างชาติ ฯลฯ แต่มักนิยมจัดแสดงในงานศพเป็นส่วนใหญ่ หรือเรียกการแสดงโขน
นี้ว่า “โขนหน้าไฟ” นิยมจัดแสดงตอนสั้นๆ รวดเร็วและกระชับ รูปแบบในการแสดงแบบโขนฉาก คือ 
ต้ังเตียงตรงกลาง ตัวโขนหัวแถวนั่งใกล้เตียง แล้วขยายปลายแถวบานออกเป็นรูปตัววี ผู้แสดงออก
ด้านขวา เข้าด้านซ้าย เป็นต้น สถานที่แสดงจะอยู่บริเวณด้านหน้าเมรุ การแสดงโขนหน้าไฟ          
มักจัดแสดงอยู่หลายตอน อาทิเช่น ตอนลักสีดา (ตามกวาง) ตอนนางลอย ตอนนาราย ณ์ปราบนนทุก 
(นิ้วเพชร) ตอนศึกพรหมาสตร์ เป็นต้น ประชาชนโดยทั่วไปนิยมให้แสดงโขนในงานศพ เนื่องด้วย
งบประมาณที่ไม่แพงมากนัก (ธนิต อยู่โพธิ์, 2493: 40-45) 

6.3.6 ธรรมเนียมและเคล็ดลางท่ีถือกันในการแสดงโขน  บางอย่างก็มีให้
เห็นกันอยู่ บางอย่างก็เสื่อมสูญไปตามภาวการณ์ เนื่องด้วยการเคารพบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นหลัก
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ส าคัญของพระพุทธศาสนา และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่เรียกว่า “ครู” เป็นส าคัญ ศิลปินโขนนิยมนับถือสืบต่อ
กันมาว่า วิชานาฏศิลป์นี้ได้รับประสิทธ์ิประสาทวิชามาจากพระผู้เป็นเจ้าบนสรวงสวรรค์ ลงมาจนถึง
พระฤษีผู้ทรงญาณ และบรรดาครูอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณโดยล าดับ ซ่ึงธรรมเนียมที่เห็นปฏิบัติกันมา 
ก่อนที่จะเริ่มหัด หรือจะฝึกเพ่ือหาความช านิช านาญ หรือจะแสดงก็ตาม จะต้องเคารพกราบไหว้     
ซ่ึงสังเกตเห็นได้ในขณะที่ศิลปินแสดงการเคารพบูชา เม่ือประนมมือเหนือหน้าผากขึ้นแล้ว จะช้องมือ
ทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะ แล้วประลูบลงทั่วศีรษะ หรือแม้แต่ขณะที่ได้ยินดนตรีบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ที่
ถือกันว่าเป็นเพลงครู ก็ต้องแสดงความเคารพ เม่ือจะหัด หรือต่อท่าร า อันเป็นท่าครู หรือแม้กระทั่ง
เพลงช้าเพลงเร็ว ก็ต้องเคารพก่อนเสมอ เม่ือเสร็จแล้วจึงไหว้กราบสิ่งศักด์ิสิทธิ์ แล้วเข้าไป กราบครู
อย่างใกล้ชิด บางทีกราบบนตักครู ครูก็ต้องอวยชัยให้พรลูบหน้าลูบหลังลูบหัวด้วยความกรุณาปรานี 

ในพิธีครอบครูถือได้ว่าเป็นพิธีประสาทปริญญาอย่างแผนปัจจุบันของผู้ที่
ส าเร็จการศึกษาวิชาโขนละคร หมายความว่า ครูยกย่องยอมรับศิษย์ว่าเป็นผู้ที่ มีความรู้พอใช้การได้ 
สมภาคภูมิ โดยการครอบหน้าฤๅษี หน้าพระพิราพ เทริดชาตรี เป็นสามัญทั่วไป นอกจากนั้น พวกที่
หัดพระก็ครอบชฎา พวกที่หัดนางก็ครอบมงกุฎกษัตริย์ พวกที่หัดยักษ์ครอบหน้ายักษ์ พวกที่หัดลิง
ครอบหน้าลิง ตลกหรือจ าอวดครอบหน้าฤษีอีกต่างหาก ตามประเภทที่ฝึกหัด และครูสวมเชือกควั่น
เป็นมงคลสวมหัวให้ แล้วประพรมน้ าพระพุทธมนต์ จุณเจิมให้ ดอกไม้จัดมีใบสนฝอย ห่อด้วยใบเงิน
ทองนาก ถ้าผู้ที่มีภูมิความรู้สูงพอจะเป็นครูอาจารย์ได้ ก็จะครอบท่าครูให้ แล้วครูเจิมมือด้วยกระแจะ
ลงอักขระประกาศอนุญาตให้กรรมสิทธ์ิวิทยาการในการฝึกสอน มอบศร พระขรรค์และอาวุธต่างๆ 
ให้กับมือ ถ้าครูจะประสิทธ์ิประสาทวิชาไหว้ครูหรือมอบหน้าที่ให้ครอบศิษย์ต่อไป ครูต้องมอบสมุด
ต าราให้ ด้วย เสร็จพิธี ศิษย์ต้องสรงน้ า เทวรูป  แล้วร า ถวายมือตามวิ ชาที่ฝึกหั ด ถือเคร่งครั ด            
เป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ไม่ได้ครอบจะออกโรงแสดงมิได้ และถ้ามิได้ครอบหน้าพาทย์ใด ถือว่าไม่ยอมออก  
ร าหน้าพาทย์นั้น ถ้าขืนท าเป็นการผิดครู 

การออกโรงแสดงต้องจัดเครื่องโรงให้ครบ เช่น เครื่องแต่งตัว เตียง รถ ม้า 
อาวุธและกลด เป็นต้น ต้องมีหัวครูไปต้ังประดิษฐานเป็นเครื่องสักการะและม่ิงขวัญ ในกาละและเทศะ
อย่างนี้ถือว่าไม่ควรเชิญพระพุทธรูปไป เพราะเป็นการไม่สมควร เพียงแต่น้อมระลึกด้วยไตรทวาร
เท่านั้น มีม้าหมู่ต้ังเครื่องบูชาครู จัดมาลัยส าหรับถวายครู บางทีก็มีเครื่องกระยาบวชเป็นเครื่องสังเวย 
บางทีก็ไ ม่มีแล้วแต่โ อกาสและควา มส า คัญของงาน  หน้ าครูที่จ า เ ป็ นต้องเชิญไปมีหน้า ฤๅ ษี             
กับหน้าพระพิราพ บางรายนิยมมีหน้าเทวดา เช่น พระอิศวร หรือพระวิศวกรรมด้วย แต่ที่ขาดมิได้    
ก็หน้าฤๅษี เรียกกันว่าหน้าพระครู หรือ “พ่อครู” ในเวลายกโรงโขนคือปลูกโรง มีพิธีเซ่นสรวงบูชา
บอกเจ้าที่เจ้าทางปัดรังควานกันเสนียดเม่ือเลิกการแสดงแล้ว ผู้แสดงทุกคนต้องไหว้เคารพครูอีกครั้ง 
แล้วต่างรีบเข้าไปหลังโรงขอขมาลาโทษซ่ึงกันและกันตามล าดับอาวุโส เพราะถือว่าได้มีการละเมิด
ล่วงเกินพลั้งพลาดไปบ้างในขณะแสดง วิธีปฏิบัติ ผู้น้อยไปคุกเข่าตรงเบื้องหน้าผู้ใหญ่ พนมมือ        
แล้วล่ันวาจาขมาโทษเป็นใจความว่า “หากข้าพเจ้าพลั้งพลาด ด้วยกายกรรมก็ดี วจีกรรมก็ดี โดยมิได้
ต้ังใจ โปรดให้อภัยและอโหสิด้วย” แล้วก็กราบหรือไหว้ แล้วแต่ควรแก่ฐานะ ฝุายผู้ ใหญ่ ผู้ มีอาวุโส 
หรือผู้รับ รับไหว้โดยประคองมือผู้ขอขมาไว้แล้วตอบรับว่า “อโหสิ” และให้พร แล้วต่างซ้องมือเสยผม
หรือลูบศีรษะตัวเองตามแบบเป็นเสร็จพิธี ประเพณีนี้ไม่ควรให้สูญเสีย เป็นการแสดงน้ าใจและเยื่อใย
ผูกสัมพันธไมตรีมีสัมมาคารวะ อันเป็นวัฒนธรรมส าคัญของไทยเราส่วนหนึ่งอย่างดีมากโดยเฉพาะ   
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ในวงงานศิลปิน และทั้งเป็นการแสดงออกซ่ึงการเคารพคารวะตามศักด์ิศรีแห่งศิลปินตามฐานะผู้ใหญ่
และเด็ก 

ในการเช่นนี้ตัวตลกหรือจ าอวดเป็นผู้ได้รับขมามากที่สุด เพราะเป็นผู้ใหญ่
ด้วยและเป็นผู้ที่ผู้แสดงมักล่วงเกินตัวตลกมากด้วย ตลกต่อตลกก็เคารพกันตามฐานะเหมือนกัน     
อีกประเภทหนึ่งก็ผู้แสดงเป็นพาหนะ เช่น ครุฑ ช้าง ม้า มักถูกตัวพระซ่ึงเป็นเด็กกว่าหรือเป็นผู้หญิง 
แม้แต่การขึ้นลอยด้วย ก็ต้องถือว่าเป็นการล่วงเกิน ต้องขอขมาตามธรรมเนียม คนพากย์คนเจรจาก็
ต้องขอขมาบางทีถึงพวกปี่พาทย์ด้วยธรรมเนียมอีกอย่างหนึ่งระหว่างศิลปินด้วยกันคือ มักเรียกกันเป็น
เชิงเคารพนับถืออย่างญาติเสมอ เช่น เรียกผู้ใหญ่กว่า สูงอายุกว่า ว่าคุณพ่อ คุณแม่ คุณลุง คุณปูา  
คุณอา คุณน้า คุณพ่ี ท่านผู้ใหญ่เหล่านั้นก็ถือว่าผู้อ่อนกว่าเสมือนน้องและลูกหลาน เพราะถือว่าเป็น   
ผู้ร่วมอาชีพ เสมือนอยู่ในครัวเรือนเดียวกันและเครือญาติกันทั่วไป จึงต่างเคารพรักใคร่กันอย่างสนิ ท
สนม การช่วยเหลือเจือจุนเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีต่อกันมากในวงงานศิลปินโขนละคร เช่น การช่วยเหลือ   
ท ากิจเสียสละทรัพย์และแรง ในคราวมีงาน มีทุกข์ร้อน คราวเจ็บไข้ได้ปุวย ทั้งตัวเองตลอดจน       
วงศ์ญาติ แม้แต่การต่อสู้ศัตรูที่มาเบียดเบียนข่มเหง เคยได้เห็นศิลปินปูองกั นพวกพ้องเป็นหมู่คณะ    
ดีนักในเรื่องรักใคร่สามัคคี 

ข้อห้ามส าคัญอยู่หลายประการ คือห้ามนั่งเล่นบนเตียงหรือบนราวโขน 
(ส าหรับโขนนั่งราว) ในเม่ือยังไม่ถึงบท ห้ามเจาะทะลวงตา หรือแก้ไขหน้าโขนโดยล าพัง ต้องให้ครู
จัดท าให้ ห้ามน าอาวุธ เช่น ศร พระขรรค์ กระบองมาเล่นกันนอกเวลาแสดง ห้ามข้ามอาวุธ ห้ามข้าม
กรายโกร่งส าหรับตี ห้ามจับกรับกระทุ้งเล่น ห้ามเล่นไม้ตะขาบ เม่ือผู้แสดงเกิดเจ็บปุวยในเวลาแสดง 
เช่น ปวดหัว ปวดท้อง แน่นจุกเสียดโดยกะทันหัน ครูมักสันนิษฐานว่าผิดครู ต้องขอขมาลาโทษ    
โดยจุดธูปเทียนบูชาที่หน้าครู  แล้วท าน้ ามนต์ธรณีสารให้คนปุวยกินมักหาย ถ้าผู้แสดงมีความ  
กระดากอาย มีความประหม่า ไม่กล้าต่อการแสดง ครูจะท าน้ ามนต์อย่างที่กล่าว แล้วน าไปราดรด    
ที่หน้าตะโพนจะทางหน้ามัดหรือหน้าลุ่ยก็ได้ แล้วรองน้ ากลับมาให้ผู้ มีอาการดังกล่าวกิน  มักแก้ได้ 
น้ ามนต์ดังกล่าว บางทีครูใหญ่มักท าพิธีสะเดาะเสนียดโพยภัยอันตรายก่อนการแสดง ประพรมทั่วโรง
ละคร แล้วสาดขึ้นบนหลังคาหรือสาดข้ามจอโขน ถ้ามีอุปสรรคมากๆ บางทีจะใช้ข้าวสารเสกสาดด้วย
ในการเก็บหรือวางเครื่ องโรงทั้งเวลาแสดงและเวลาเก็บในคลังเครื่อ งโขน นิยมแบ่งเป็นพวก          
เป็นสัดส่วน เช่น อาวุธ มีกระบอกส าหรับเก็บไว้ในที่ท่ีสมควร ไม่ทิ้งเรี่ยราด หน้ายักษ์ หน้าลิง ต้องเก็บ
ไว้คนละด้าน ไม่ให้ปะปนกัน มีหน้าฤษีค่ันกลาง ซ่ึงเคยมีเรื่องประหลาดที่วังจันทรเกษม อันเป็นที่ ต้ัง
กรมมหรสพเดิม ในสมัยรัชกาลที่ 6 และเป็นบริเวณกระทรวงศึกษาธิการเวลานี้ ในห้องคลังเครื่องโขน 
มีตู้ฝากระจกเป็นที่เก็บหน้าโขน และก็เก็บแบ่งปันเป็นฝักฝุายตามแบบอย่าง ครั้งหนึ่งมีคนยกหน้าฤษี 
ซ่ึงค่ันไว้ตรงกลางแถวไปไว้ท่ีอ่ืน จะด้วยเจตนาหรือหลงลืมไม่ต้ังใจ วันรุ่งขึ้นปรากฏว่าบานกระจกแตก
เกือบหมด หน้าโขนตกลงมาฉีกขาด กระจัดกระจายบุบสลาย จอนหูหัก เขี้ยว ยักษ์หลุด แต่โดยมาก
เป็นหน้าเสนากับสิบแปดมงกุฎ และส่วนมากหน้ายักษ์ช ารุดมากกว่าลิง (กรมศิลปากร, 2552: 49-67) 

6.4 บริบทเก่ียวกับโขน 
6.4.1 การจัดการโขนของวิทยา ลัยนาฏศิลป์ ใน ปัจจุบัน  วิทยาลั ย     

นาฏศิลป ของกรมศิลปากร ท าการฝึกสอนวิชานาฏศิลป์โขนอย่างจริงจัง โดยคัดจากเด็กทั้งชาย    
และหญิง อายุ 10 – 12 ปี จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกออกเป็น 4 ตัวละคร ดังนี้ (1) ตัวยักษ์ เลือก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 
 

เด็กที่มีรูปร่างสูงใหญ่ ล าคอระหง ใบหน้าไม่จ าเป็นต้องสวยงามก็ได้ (2) ตัวลิง เลือกเด็กที่ มีรูปร่างท้วม 
ล าคอสั้น ท่าทางคล่องแคล่ว ว่องไว (3) ตัวพระ เลือกเด็กที่มีใบหน้าสวยงาม จมูกโด่งเป็นสัน ล าคอสูง
โปร่ง มือเท้าเล็ก ล าตัวเรียว ช่วงขาช่วงแขนสมส่วน ถ้าตัวโตก็หัดเป็นพระราม ตัวเล็กหัดเป็นพระ
ลักษมณ์ พระพรต และพระสัตรุด ผู้หญิงบางคนที่เข้าลักษณะดังกล่าว ก็สามารถเรียนเป็นตัวพระได้ 
(4) ตัวนาง ใช้ผู้หญิงจริงๆ แสดง เลือกเด็กที่มีรูปร่างหน้าตาเช่นเดียวกับพวกพระ แต่ว่าเล็กกว่า และ
บอบบางกว่า (ปัญญา นิตยสุวรรณ, 2529: 9-13) วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร มีการฝึกหัดโขน
เบื้องต้นให้กับนักเรียนอยู่ 6 ท่า คือ (1) ตบเข่า ฝึกทุกตัวละคร ให้รู้จักจังหวะ (2) ถองสะเอว ฝึกทุก
ตัวละคร ให้รู้จักการยักคอ เยื้องล าตัว และใช้สะเอว (3) เต้นเสา ตัวนางไม่ต้องฝึก ประโยชน์ท าให้    
มีก าลังขาแข็งแรง (4) ถีบเหลี่ยม จ าเป็นส าหรับตัวยักษ์กับตัวลิง ท าให้เหลี่ยมแบะออกไปได้สวยงาม 
ไม่โค้งงอ อย่างที่เรียกว่า “เหลี่ยมเขาควาย” (5) ฉีกขา หัดเฉพาะตัวลิ ง (6) หกคะเมนหรือตีลังกา   
หัดเฉพาะตัวลิง มี 3 ท่า คือ หกคะเมนหงายไปข้างหลัง หกคะเมนไปข้างหน้า และหกคะเมนหมุนไป
ข้างๆ (ปัญญา นิตยสุวรรณ, 2529: 9-13) 

6.4.2 พิธีไหว้ครู  และพิธีครอบครูโขน -ละคร  เนื่อ งจา กโขน เป็ น
ศิลปะการแสดงที่ต้องใช้ทักษะซ่ึงเกิดจากการฝึกฝน โดยมีครูเป็นผู้ถ่ายทอด และในค าว่า “ครู” นั้น 
ยังหมายความรวมถึงเทพเจ้า ครูบาอาจารย์ และนาฏศิลปิน ผู้สร้างสรรค์งานในอดีตที่ได้ล่วงลับ      
ไปแล้ว การให้ความส าคัญในเรื่องความเคารพนบนอบ ได้ถูกถ่ายทอดมายังศิษย์ โดยผ่านพิธีไหว้ครู 
และพิธีครอบครูโขน – ละคร แสดงออกถึงความเคารพบูชา เพ่ือความเป็นสิริมงคล และแสดง       
ให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณที่ศิษย์มีต่อครูบาอาจารย์ (กรมศิลปากร, 2552: 3) 

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่ครูมนุษย์กับเหล่าลูกศิษย์ ร่วมกันแสดงคารวะ
เหล่าครูเทพเจ้า โดยผ่านครูอาวุโสท่านหนึ่งซ่ึงเป็นครูผู้ ประกอบพิธี เป็นผู้ ติดต่อสื่อสารระหว่าง    
เหล่าครูเทพเจ้ากับผู้เข้าร่วมพิธี ส าหรับ “พิธีครอบครู” เป็นพิธีกรรมที่ครูผู้ประกอบพิธีได้ครอบ 
ศีรษะครู ได้แก่ ศีรษะพระพิฆเณศวร์ ศีรษะพระพิราพ และเทริด ให้แก่ลูกศิษย์ เพ่ือให้ผู้รับครอบเริ่ม
ความเป็นศิลปินโดยสมบูรณ์ ทั้งยังได้ประสิทธิ์ประสาทความเป็นครูในการที่จะน าวิชาความรู้          
ไปสั่งสอนศิษย์ และเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ผู้ศึกษาวิชาทางด้านนาฏศิลป์  (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2553: 196) 
พิธีดังกล่าวทางวิทยาลัยนาฏศิลป ของกรมศิลปากร จัดขึ้นทุกปีๆ ละครั้ง ในวันพฤหัสบดี ซ่ึงถือกัน ว่า
เป็นวันครู โดยทางครูผู้ใหญ่จะท าพิธีให้ ต่อเม่ือลูกศิษย์ร าเพลงช้า เพลงเร็ว หรือลูกศิษย์สามารถ     
ฝึกปฏิบัติในระดับพ้ืนฐานได้แล้ว ซ่ึงเป็นหลักเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติที่ เป็นแบบแผนมาแต่โบราณ   
(ธนิต อยู่โพธิ์, 2515: 1-6) 

ใน พิธี ไหว้ ครูโ ขนละคร ได้ มีการ จั ด ต้ัง โ ต๊ะ อัญ เชิญ ศีรษะพระฤ ๅ ษี         
(พระภรตมุนี) และหัวโขนประเภทต่างๆ พร้อมทั้งเครื่องสวมหัวส าหรับละคร เรียกกันว่า “ศีรษะครู” 
รวมไปถึงเครื่องอาวุธในการแสดงโขนละคร ก็น าออกมาต้ังประจ าบนโต๊ะบูชา มีบายศรี เครื่องสังเวย 
เหล้า ข้าว หัวหมู เป็ด ไก่ เครื่องคาว เครื่องหวาน ผลไม้ มาจัดวางตรงโต๊ะหมู่บูชา โดยผู้ประกอบพิธี
จะแต่งตัวนุ่งขาว ห่มขาว และต้องมีวงปี่พาทย์ท าเพลงหน้าพาทย์ประกอบการอ่านโองการด้วย     
พอเสร็จการบวงสรวงสังเวยแล้ว ครูผู้ใหญ่ประธานในพิธีจึงเจิมหน้าผากและท า “พิธีครอบ”      
ให้แก่ลูกศิษย์ โดยน าเอาศีรษะฤษีหรือเทริด ฯลฯ ที่เรียกว่า “ศีรษะครู” ที่ ต้ังบูชาในพิธี สวมลงไป  
บนศีรษะของลูกศิษย์ทีละคน เราเรียกพิธีนี้ว่า “พิธีครอบครูโขนละคร” (ธนิต อยู่โพธิ์, 2515: 1-6) 
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ผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครูและครอบครูโขน – ละครได้    
มีอยู่  2 ประเภท คือ ผู้ที่พระบาทสมเ ด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครอบพระราชทานให้  (เนื่องด้วย
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเอกอัครอุปถัมภ์ และทรงอยู่ในที่สูงสุดของศิลปะวิทยาการทุกแขนง)  กับผู้ที่
ได้รับการประสิทธ์ิประสาทจากครูผู้ประกอบพิธีครอบเดิม ต้องเป็นศิลปินชายและเป็นผู้แสดงตัวพระ 
อายุไม่ต่ ากว่า 30 ปี เคยบวชเรียนมาแล้ว มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อีกทั้งยังมีประสบการณ์
สูงทางด้านนาฏศิลป์ มีความประพฤติและมีศีลธรรมอันดี เป็นที่ เคารพนับถือของศิษย์  หากครูผู้
ประกอบพิธีเดิมถึงแก่กรรม และยังมิได้มอบหมายหน้าที่ครูผู้ประกอบพิธีให้กับผู้ใ ดไว้ ก็จะต้องขอรับ
พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังครูผู้ประกอบพิธีเสียก่อน 
จากนั้นจึงจะพระราชทานครอบให้แก่บุคคลดังกล่าว ซ่ึงจะสามารถประกอบพิธีไหว้ครูและครอบครู
โขน – ละครได้ โดยทางกรมศิลปากรจะต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลผู้ มีคุณสมบัติพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่นี้ แล้วจึงน าความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชวินิจฉัย ก่อนที่จะทรงประกอบพระราชพิธี
พระราชทานครอบต่อไป (มนตรี ตราโมท, 2530: 8-13) 

6.4.3 ละครชาวบ้าน ละครที่กล่าวถึงในที่นี้คือ ละครร า ส าหรับคณะละคร
ชาวบ้ าน หรือเรียก ให้เหมาะสมทันสมัย ว่า “คณะละครเอกชน”  นั้น มีมา ก่อนละครหลวง             
ในสมัยอยุธยา และคณะละครกรมศิลป์ ลักษณะทั่วไปของคณะละครเอกชน คือ ผู้ เป็นเจ้าของคณะ
ละครเป็นโขนหรือเป็นละครของผู้อ่ืนอยู่ก่อนแล้ว พอตนเองเล่นดีมีชื่อเสียง จึงแยกมารวมพวกพ้อง
ฝึกหัดเล่นเป็นคณะละครของตนเองขึ้น  คณะละครเอกชน มี 2 ประเภท คือ ประเภทแรกมี “พ่อครู” 
หรือ “แม่ครู” เป็นหัวหน้าคณะ มีสวัสดิการให้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย อาหาร ยารักษาโรค 
และค่าใช้จ่ายส่วนตัว แถมยังให้วิชาความรู้ที่เก่ียวกับการสร้าง ซ่อมบ ารุงรักษา อุปกรณ์การแสดงด้วย 
ส่วนประเภทที่สอง จะมีแต่อุปกรณ์การแสดง เช่น เครื่องละครกับเครื่องดนตรีไว้แสดงละคร แต่แสดง
ละครไม่เป็น เพียงแต่รู้จักกับพวกละครมากพอสมควร ซ่ึงใช้วิธีรับงานแสดงไว้ก่อน แล้วไปจ้าง
นักแสดง นักดนตรีที่ตนรู้จักมารวมเป็นคณะ แล้วยกไปแสดงตามที่ได้ตกลงกันไว้ 

ละครเอกชนคณะหนึ่ งประกอบไป ด้วยบุ คคล 3 ฝุาย คือ ฝุา ยแสดง 
หมายถึง นาฏศิลปินที่ท าหน้าที่สวมบทบาทให้กับตัวบุคคลในวรรณกรรมที่ต้องการชม สามารถ
ออกมากระโดดโลดเต้นมีชีวิต ท าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์คล้อยตามได้ มีทั้งชายและหญิง อาจเป็นคน
ธรรมดาหรือสูงศักด์ิก็ได้จ านวนผู้แสดงละครในแต่ละงาน ไม่ก าหนดตายตัว ขึ้นอยู่ กับเรื่ องหรือตอน  
ที่แสดง และความต้องการของผู้จ้างฝุายดนตรี หมายถึง นักดนตรีที่ มีหน้าที่บรรเลงทั้งเพลงร้องและ
เพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะโบราณอาจารย์ได้ก าหนดวิธีแสดงละคร   
ไว้ว่า ละครจะต้องด าเนินเรื่องด้วยการร้อง ร า และพูด ตัวละครแต่ละตัวจะไปไหนมาไหนหรือเปลี่ยน
อิริยาบถได้ ต้องมีเพลงหน้าพาทย์ประกอบกิริยาอาการนั้นๆ จะร าไปดุ่ยๆ ไม่ได้ และการร้องละคร   
จะไม่มีต้นเสียง มีแต่ลูกคู่ เพราะตัวละครแต่ละตัวจะต้องร้องบทด าเนินเรื่องด้วยตนเองฝุายสนับสนุน
การแสดง หมายถึง ผู้ร่วมงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ เก่ียวกับการแสดงในแต่ละครั้ง แต่ละวัน 
เช่น ช่วยแต่งองค์ทรงเครื่อง และเป็นลูกคู่รับร้องในขณะแสดง (ธีรยุทธ ยวงศรี, 2534: 47-74) 

6.4.4 ความเจริญรุ่งเรือง และเส่ือมสลายของคณะโขน คณะละคร
เอกชนจะเจริญรุ่งเรืองหรือเสื่อมสลายไป ขึ้นอยู่ กับตัวหัวหน้าคณะหรือโต้โผ เป็นส าคัญ ผู้ที่จะเป็น
โต้โผที่ดีได้นั้น จะต้องมีทั้งพระเดชและพระคุณให้ผู้ร่วมคณะได้ประจักษ์ชัดแจ้ง หากโต้โผเป็นครูและ
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มีเมตตาธรรม จริยธรรมสูง กิจการของคณะก็จะด าเนินไปได้อย่างม่ันคงแข็งแรง สมบูรณ์และก้าวหน้า
ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งโต้โผที่ไม่ได้เป็นพ่อครูหรือแม่ครูนั้น จะเสียเปรียบอยู่แล้วในด้านการปกครอง 
หากโต้โผเห็นแก่ได้ ต้องการก าไรมากๆ จ่ายเงินค่าตัวหรือค่าจ้างไปแสดงให้แก่ลูกโรงหรือผู้ที่ตนจ้างไป
แสดงน้อยกว่าฝีมือการแสดงและความสามารถที่แท้จริงในการแสดง ก็จะยิ่งท าให้เกิดความเสื่อม และ
สร้างความไม่พอใจแก่ผู้จ้างและผู้ชมมากขึ้น อัตราค่าจ้างไปแสดงแต่ละครั้งจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่ กับ
เง่ือนไขต่างๆ มากมาย เช่น การเดินทางพาหนะในการรับ – ส่ง ข้าวปลาอาหารที่จะใช้เลี้ยงดูผู้แสดง 
ผู้ร่วมงาน เครื่องละคร เครื่องดนตรี ที่จะน ามาใช้ประกอบการแสดง การบรรเลง เรื่องและตอนที่จะ
ให้แสดง นอกจากนั้นยังต้องทราบวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีขึ้นว่าจะน าไปใช้ในงานธรรมดาหรือ
พิธีกรรม 

คณะละครในอดีตมักจะมีโต้โผเป็นครู การบริหารคณะจึงเป็นไปในลักษณะ 
“พ่อกับลูก” หรือ “แม่กับลูก” ประกอบกับทั้งศิษย์ในยุคนั้น ว่านอนสอนง่าย ไม่ก้าวร้าว รุนแรง และ
ทุกคนยังมีจิตส านึกอยู่ตลอดเวลาว่า การที่มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบาย มีเงินใช้จ่ายไม่ขัดสน เพราะ
ครูถ่ายทอดวิชาชีพให้ โดยไม่มีการเรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งยังรับความจริงว่า ตนเองมี
ความสามารถเพียงเท่านั้น การอยู่รวมกัน การปฏิบัติภารกิจประจ าวันและการแสดงในแต่ละครั้ง จึง
ไม่ค่อยมีปัญหา 

ครูละคร – โขนในอดีต มักจะมีส านักเป็นหลักแหล่งเพ่ือสะดวกในการ
ประกอบอาชีพ อาจจะไม่ใช่ของท่านเอง แต่ต้องกว้างขวางพอสมควร บิดามารดาหรือผู้ปกครองที่น า
บุตรธิดาหรือหลานมาฝากเรียนมักจะเป็นคนที่มีฐานะปานกลางหรือค่อนข้างจะขัดสน บา งคนเม่ือ
น ามาฝากฝังเรียบร้อยแล้ว ก็หายไปเลยไม่มาเยี่ยมเยียนเป็นปีๆ แต่บางคนก็มาเยี่ยมเยียนและน า
สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมาฝากเป็นประจ า ฝุายที่ถูกน ามาฝากเป็นศิษย์ ก็ส านึกตนเจียมตน 
พยายามไม่สร้างปัญหาใดๆ ให้กับครูและเพ่ือนร่วมส านัก เนื่องจากทราบดีว่า ตนเองมิ ได้มีอภิสิทธิ์ อ่ืน
ใดเหนือผู้อ่ืน ทุกคนต้องช่วยกันท าเม่ือถึงเวลา และเม่ือถึงเวลารับประทานอาหาร ทุกคนก็ต้อง
รับประทาน จะเลือกโน่นเลือกนี่ตามใจชอบไม่ได้ ตัวครูเองก็มีเมตตาธรรม ขันติธรรม และยุติธรรม 
ฝึกสอนให้เท่าเทียมกัน ใครดีมีแววก็ส่งเสริมสนับสนุน ในขณะเดียวกันก็พยายามยั่วยุให้ก าลังใจกับคน
ที่มีความพยายามแต่ไม่ถึงขั้น และที่ส า คัญที่สุดก็คือ ครูโขน – ละครในอดีต มีประสบการณ์และ
ทักษะสูงมาก ท่านสามารถทราบได้ทันทีว่า ศิษย์คนใดควรจะถ่ายทอดให้ในขั้นหรือระดับใด บางที
ท่านจะชี้แนะให้เลือกวิชาชีพที่เหมาะสมกับภูมิปัญญาให้ เช่น ศิษย์ที่ มีความจ าดี ปัญญาเฉียบแหลม 
อุปนิสัยละเอียดอ่อน ลึกซ้ึง สุภาพอ่อนน้อม ท่านก็จะถ่ายทอดให้เต็มที่ทุกรูปแบบ ทุกกระบวนการ 
กล่าวง่ายๆ ก็คือ ท่านจะพยายามสร้างศิษย์คนนั้น ให้ขึ้นมาแทนตัวท่านในอนาคต แต่หากท่าน
พิจารณาแล้วเห็นว่าศิษย์คนไหนไม่สามารถรับได้ ท่านก็จะแนะน าให้ไปศึกษาหรือปฏิบัติงานอ่ืนแทน 
เช่น การผลิต บ ารุงรักษาเครื่องละคร เครื่องดนตรีแทน หรืออาจแนะน าให้ไปเรียนวิชาสายสามัญ 
เพ่ือจะได้อ่านหนังสือออก กลับมาเป็นคนบอกบท ควบคุมจัดการแสดงในบางครั้งแทนท่าน เป็นเหตุ
ให้ศิษย์บางคนเอามากล่าวลับหลังว่า “ครูไม่ยุติธรรม” หรือ“ครูหวงวิชา” (ธีรยุทธ ยวงศรี ,       
2534: 47-74) 
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7. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
เปรมรัศมี ธรรมรัตน์ (2552: ง) ได้ท าการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์คุณค่าและการด ารงอยู่

ของศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน: กรณีศึกษาหนังใหญ่วัดขนอน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี การวิจัย
ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือวิเคราะห์คุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านหนังใหญ่ 2) เพ่ือศึกษาการด ารงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านหนังใหญ่ 
3) เพ่ือน าเสนอแนวทางการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านหนังใหญ่ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเอกสารที่
เก่ียวข้อง เก็บข้อมูลภาคสนาม การสัง เกต (Observation) และสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-depth 
Interview) ผลการศึกษาพบว่า ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านหนังใหญ่วัดขนอนมีคุณค่าที่ส า คัญใน 2 ด้าน
หลักดังนี้ ประการแรกมีคุณค่าต่อการพัฒนาบุคคล โดยผู้ที่มาสืบทอดและผู้มาชมการแสดงหนังใหญ่
จะได้รับการส่งเสริมการพัฒนาสติปัญญา การพัฒนาอารมณ์ การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาร่างกาย และ
การปรับตัวทางสังคมท าให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ประการที่สองมีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม 
โดยการส่งเสริมทางด้านการศึกษาในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของชุมชน ส่งเสริมด้านจริยธรรมมี
การสอดแทรกข้อคิดในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมรู้จักความดี ความชั่ว ส่งเสริมศิลปะใน
แขนงต่างๆ ทั้งหัตถศิลป์ คีตศิลป์ นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ และดุริยางคศิลป์ มีคุณค่า ทางเศรษฐกิจโดย
สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน สร้างความภูมิใจและความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน แสดงถึงพลัง
ของชุมชนที่ท าให้เกิดกระบวนการพัฒนา ปัจจัยที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านหนัง
ใหญ่วัดขนอนมีดังนี้ การเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านหนังใหญ่ภายในชุมชน 
มีการปรับตัวทางสังคมทั้งรูปแบบการถ่ายทอดความรู้และการแสดง ชุมชนมีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
เห็นคุณค่าความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านหนังใหญ่เกิดความร่วมมือมีการเผยแพร่และสร้าง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสังคมภายนอก หน่วยงาน
องค์กรต่างๆ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในสังคมไทย แนวทางการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านหนังใหญ่วัดขนอน อันท าให้ศิลปะหนังใหญ่วัดขนอนสามารถด ารงอยู่ คู่กับสังคมไทยอย่าง
ยั่งยืนมีดังนี้ ควรมีการสืบทอดโดยจัดต้ังคณะกรรมการบริหารคณะหนั งใหญ่วัดขนอนในรูปแบบ
องค์กร รวบรวมและน าองค์ความรู้หนังใหญ่มาบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา
จัดท าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้กับเยาวชน จัดเวทีแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและเพ่ิมการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เพ่ือสร้างความตระหนักการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านใน
ชุมชน 

วชิรภัทร กลัดทรัพย์ (2555: ง) ได้ท าการศึกษาเรื่องการจัดการศาลพระภูมิในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารวบรวมองค์ความรู้และแสดงถึงวิธีการจัดการของศาลพระ
ภูมิที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงมีองค์ประกอบจ านวน 4 ส่วน คือ 1. ความหมายของศาลพระภูมิ 2. วิธีการ
ผลิตศาลพระภูมิ 3. พิธีกรรมเก่ียวกับศาลพระภูมิ และ 4. วิธีการจัดวางศาลพระภูมิ โดยใช้วิธี
การศึกษาเชิงคุณภาพ ตามแนวคิด ตลอดจนทฤษฎีของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ผลการศึกษา
พบว่าองค์ประกอบทั้ง 4 ส่วนของการจัดการศาลพระภูมิในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นถึงองค์
ความรู้และวิธีการจัดการดังนี้  (1) ความหมายของศาลพระภูมิ ได้แก่ ความหมายในการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม ความหมายในคติชนวิทยา ความหมายในสถาปัตยกรรมศาสตร์ และความหมาย
ในพระพุทธศาสนา (2) วิธีการผลิตศาลพระภูมิ ได้แก่ รูปแบบของศาลพระภูมิ วิธีการผลิตศาลพระภูมิ 
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วิธีการจ าหน่าย และราคาของศาลพระภูมิ (3) พิธีกรรมเก่ียวกับศาลพระภูมิ ได้แก่ ผู้ประกอบพิธี ต้ัง
ศาลพระภูมิ วิธีการต้ังและถอนศาลพระภูมิ การปฏิบัติบูชาต่อศาลพระภูมิ และค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพิธีกรรม (4) วิธีการจัดวางศาลพระภูมิ ได้แก่ การจัดวางร่วมกับศาลชนิดอ่ืน การจัดวางแบบ
ไทยประเพณี (แบบด้ังเดิม) และการจัดวางแบบร่วมสมัย โดยทั้ง 4 ส่วนนี้เป็นกระบวนการจัดการที่มี
ความสัมพันธ์ต่อกัน ต้ังแต่ความหมาย การผลิต พิธีกรรม และการจัดวาง ซ่ึงผลการศึกษาดังกล่าวได้
สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า รวมถึงความส าคัญของศาลพระภูมิที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 

บุญรอง ชาวบ้านกร่าง (2556: ง) ได้ท าการศึกษาเรื่องแนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
เพลงพ้ืนบ้าน กรณีศึกษาเพลงพ้ืนบ้าน ชุมชนหนองผักนาก ต าบลหนองผักนาก อ าเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยเพลงพ้ืนบ้านเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ควรค่าต่อการอนุรักษ์และสืบทอด 
ชุมชนหนองผักนากยังพบการร้องการเล่นเพลงพ้ืนบ้านบางประเภท แต่ก็จัดอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการ
สูญหาย จึงเป็นเหตุให้เกิดการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะและสภาพเพลง
พ้ืนบ้าน อันจะน าไปสู่การรวบรวมและจัดจ าแนกประเภทเพลงพ้ืนบ้านที่มีอยู่ในชุมชนหนองผักนาก 
เพ่ือหาแนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพลงพ้ืนบ้านในฐานะวรรณกรรมมุขปาฐะมิให้เลือนหายไปจาก
ชุมชน ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนหนองผักนากมีการร้องและเล่นเพลงพ้ืนบ้านตามเวลาหรือโอกาส
ต่างๆ ต่อมาเม่ือสภาพสังคมวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เพลงพ้ืนบ้านไม่ได้รับความนิยมเหมือน
เช่นในอดีต มีเพียงพ่อเพลง แม่เพลงสูงวัยที่พยายามสืบทอดบทเพลงพ้ืนบ้าน ซ่ึงยังขาดแนวทางใน
การวางแผนรวมทั้งการด าเนินงานที่ยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าใดนัก ผู้ศึกษาเสนอแนวทางการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูเพลงพ้ืนบ้านชุมชนหนองผักนากที่มาจากคนในชุมชน 3 ประเด็น ดังนี้  (1) มีการรวมกลุ่มเพ่ือ
ศึกษาและรวบรวมเพลงพ้ืนบ้านตลอดจนประเพณีวิถีชีวิตที่เก่ียวเนื่องกัน จากนั้นน าผลการศึกษามา
จัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้ถาวร (2) ส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนักและเห็นคุณค่าของเพลงพ้ืนบ้ าน ด้วย
การฟ้ืนฟูประเพณี วิถีชีวิตและสร้างบทบาทหน้าที่ให้กับเพลงพ้ืนบ้าน  (3) พัฒนาการเรียนการสอน
เพลงพ้ืนบ้านของโรงเรียนวัดหนองผักนากให้น่าสนใจ มีการฝึกหัดเพลงพ้ืนบ้านอย่างต่อเนื่อง และ
ส่งเสริมให้มีการร้องและเล่นเพลงพ้ืนบ้านในโอกาสต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ  

วันวิสาข์ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร (2556: ง) ได้ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาผลกระทบของ
การท่องเที่ยวท่ีมีต่อวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น: กรณีศึกษา เขตเทศบาลปาย ต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีวัตถุประสงค์ศึกษาผลของการพัฒนา
ทางการท่องเที่ยว สภาพชีวิต วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น และผลกระทบทางการท่องเที่ยวทั้งก่อนและ
หลังการจัดการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลปาย ต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี
วิธีการวิจัยจากการเก็บและรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาทางเอกสาร การส ารวจข้อมูลภาคสนาม การ
เก็บข้อมูลจากชุดค าถาม การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 150 คน และการ
สังเกตการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในพ้ืนที่ จากการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นที่โดด
เด่นและเป็นเอกลักษณ์ในเขตเทศบาลปาย แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ วัฒนธรรมอาหารของชาวไทใหญ่
และชาวล้านนา ทั้งสองกลุ่มมีลักษณะอาหารที่เรียบง่ายทั้งการผลิต การบริโภค และรสชาติที่ได้จาก
พืช ผัก แมลง เนื้อสัตว์ท่ีหาได้ในพ้ืนที่ โดยมีความต่างทางรสนิยมการบริโภค กล่าวคือ ชาวไทใหญ่
นิยมบริโภคข้าวเจ้าและพืชผัก ขณะที่ชาวล้านนานิยมบริโภคข้าวเหนียวและเนื้อสัตว์ ด้านผลกระทบ
การจัดการท่องเที่ยว พบว่า วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นในเขตเทศบาลปาย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วง 
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คือ ก่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นเกิดจากการผสมผสานจากหลากชาติพันธุ์
ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ระยะนี้ การด ารงชีวิต สภาพนิเวศ และวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นยังคงมีความ
สมบูรณ์และเป็นตามรูปแบบด้ังเดิม ช่วงที่ 2 คือ หลังส่งเสริมการท่องเที่ยว ปรากฏการณ์ทางการ
ท่องเที่ยวถือเป็นตัวเร่งที่ท าให้วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงมีผลมาจากสภาพทาง
กายภาพ ท าให้พ้ืนที่สามารถผลิตวัตถุดิบเพ่ือการผลิตอาหารท้องถิ่นมีน้อยลง วัตถุดิบที่เคยหาได้จาก
พ้ืนที่มีราคาสูง หายาก และถูกแทนด้วยวัตถุดิบจากวัฒนธรรมอาหารอ่ืน ท าให้รูปแบบการผลิต
อาหารเพ่ือการบริโภคของคนท้องถิ่นเปลี่ยนไป รวมถึงการเข้ามาของคนต่างถิ่นและนักท่องเที่ยวที่
น าเอาวัฒนธรรมการบริโภคแบบสมัยนิยมเข้ามาแทนที่ จึงท าให้อาหารท้องถิ่นถูกลดบทบาทและต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบอาหารให้เป็นตามสมัยนิยม ในขณะที่ผลกระทบด้านบวกการท่องเที่ยวถือเป็น
กระบวนการทางอนุรักษ์ ประดิษฐ์และรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นที่ เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ประชากรในพ้ืนที่ 

นาฏยา มหิงษ์ (2556: ง) ได้ท าการศึกษาเรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติและการด าเนินการ
ของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ และศึกษาปัญหาของการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ และ
จัดท าแนวทา งการปรับปรุ งและการจั ดการ พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระเบียบวิธีการวิจัยคือ การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์บุคคลที่
เก่ียวข้อง จ านวน 5 คน และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จ านวน 199 ชุด 
จ าแนกและวิเคราะห์เนื้อหา 3 ด้าน ดังนี้ รูปแบบการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ การจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับ
นิทรรศการ และการจัดการพิพิธภัณฑ์  ผลการศึกษาพบว่า 1. พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์เป็น
พิพิธภัณฑสถานภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางการแพทย์ และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ มีการ
จัดแสดงวัตถุที่ถาวร เนื่องจากวัตถุที่จัดแสดงภายในเป็นอวัยวะในร่างกายมนุษย์ที่รักษาด้วยวิธีการ
ก าซาบด้วยสารพลาสติก (Plastination) จากการวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่า 2. พิพิธภัณฑ์มี
วัตถุประสงค์ในกา รจัดแสดงเพ่ือให้ส าหรับนิสิตแพทย์ใ ช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิช า           
มหกายวิภาคศาสตร์ โดยการจัดแสดงภายในมีระบบตามหลักการทางกายวิภาคศาสตร์ให้คุณค่าทาง
วิชาการแก่นิสิตแพทย์ที่มาชมภายในพิพิธภัณฑ์ และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนิสิต
แพทย์ 3. ส่วนแนวทางในการพัฒนา มีดังนี้ พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการ
บริหารพิพิธภัณฑ์เพ่ือการบริหารจัดการและขอสนับสนุนงบประมาณส าหรับเป็นการลงทุน และ
ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงการจัดแสดงในการจัดท าวัตถุชิ้นส่วน และจัดหาครุภัณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับห้อง
พิพิธภัณฑ์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าเพ่ิมเติมส าหรับนิสิตแพทย์ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร
ที่มีควา มรู้ ด้ านกา ยวิภ าคศาสตร์ และกา รจั ดกา รพิ พิธภัณฑ์ เพ่ือด า เนิ นการเฉพาะทาง ด้า น             
กายวิภาคศาสตร์ คือ การช าแหละ (Dissection) ชิ้นส่วนอวัยวะร่างกายมนุษย์เพ่ือน ามาท าเป็นวัตถุ
จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ 

แววรวี ลาภเกิน (2556: ง) ได้ท าการศึกษาเรื่องแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของ
ชาวสวนทุเรียนจังหวัดนนทบุรี แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียนจังหวัดนนทบุรี      
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในการท าสวนทุเรียน 
จังหวัดนนทบุรี เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา การท าอาชีพ      
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สวนทุเรียนจังหวัดนนทบุรีหลังวิกฤติน้ าท่วมปี 2554 โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ศึกษาสวนทุเรียนในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอบางกรวย อ าเภอบางใหญ่ 
และอ าเภอปากเกร็ด โดยใช้แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
เป็นเครื่องมือในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า การท าสวนทุเรียนของเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีนั้น     
มีมาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยเริ่มจากการปลูกทุเรียนเป็นอาชีพภายในครอบครัว เพ่ือซ้ือขาย 
แลกเปลี่ยนระหว่างชาวสวนด้วยกันภูมิปัญญาในการปลูกทุเรียนของชาวสวนจังหวัดนนทบุรีนั้น    
เป็นวิธีการและแนวคิดที่แฝงการพ่ึงพาระหว่างคนกับธรรมชาติ และการพ่ึงพาระหว่างธรรมชา ติกับ
ธรรมชาติ โดยปลูกพืชเล็กใหญ่ให้เอ้ืออ านวยประโยชน์ภายในขนัดสวน  ข้อเสนอแนะส าหรับ        
การอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียนจังหวัดนนทบุรี ได้แก่  การจัดท า
หลักสูตรการศึกษาเพ่ิมเติมในวิชาเพ่ิมเติมเฉพาะท้องถิ่นขึ้นใช้ท าการเรียนการสอนภายใน โรงเรียน  
ทุกโรงเรียนในท้องถิ่น โดยใช้ครูผู้สอนเป็นชาวสวนทุเรียน การจัดท าเป็นหลักสูตรการศึกษา           
ในโรงเรียน เป็นวิชาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงเป็นวิชาเพ่ิมเติมเฉพาะ 
ในท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ใช้ท าการเรียนการสอนภายในโรงเรียนทุ กแห่งของจังหวัดนนทบุรี ผู้ เป็น
เจ้าของภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนจังหวัดนนทบุรีโดยตรง เป็นผู้ท าการสอนให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ หน่วยงานหลักในการด าเนินการคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดท าเอกสาร    
ในรูปแบบแผ่นพับ วารสาร หนังสือ โดยน าข้อมูลมาจากชาวสวนที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาที่แท้จริง
เผยแพร่ไปไว้ให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้อ่านในห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน ชาวสวน
ทุเรียนรวมตัวกันเป็นกลุ่ม จัดให้มีสถานที่ต้ังหรือส านักงานของกลุ่ม ที่สามารถให้บุคคลทั่วไปที่สนใจ
ติดต่อเพ่ือมาศึกษา และรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนจังหวัดนนทบุรีได้ 
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บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
งานวิจัยเรื่อง “การจัดการศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ” แสดงให้เห็นถึงแนว

ทางการจัดการศิลปะการแสดงโขน ทั้งรูปแบบและลักษณะการถ่ายทอดโขน ซ่ึงผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง อีกทั้งยังท าการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม โดยผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
1. การศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรม (documentary study) คือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ปรากฏอยู่ในแหล่งวิชาการต่างๆ เช่น หนังสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการ   
เป็นต้น เป็นประเด็นที่เก่ียวข้องกับเรื่องราวท่ีต้องการท าวิจัย ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบข้อมูล ในเรื่องที่
ต้องการท าการวิจัยในชั้นเบื้องต้น ซ่ึงจะท าให้ผู้วิจัยเข้าใจถึงลักษณะของปัญหา ผู้วิจัยได้รวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย น ามาปรับใช้เพ่ือเป็นแนวทางการวิจัยในครั้งนี้ 
เช่น แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม การจัดการวัฒนธรรม เป็นต้น  

 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (field study) เป็นการลงพ้ืนที่ ศึกษา ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ จากครูชูชีพ ขุนอาจ บุคคลผู้ให้ข้อมูลหลัก นางปฐมาวดี ขอปะกลาง 
ภรรยาของครูชูชีพ นายทศพล ขุนอาจ ลูกชายของครูชูชีพ เด็กๆ ที่เรียนโขนกับครูชูชีพ ขุนอาจ และ
ผู้ปกครอง และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆ ที่ เกิดขึ้น ภายใต้การดูแลของ           
ครูชูชีพ ขุนอาจ เช่น การเรียนการสอน การฝึกซ้อม การแต่งตัว แต่งหน้า พิธีไหว้ครู และพิธีครอบครู
โขน – ละคร รวมทั้งรูปแบบการแสดงโขนที่ออกไปสู่สาธารณะ 

การรวบรวมข้อมูลจากงานภาคสนาม  โดยการถอดเทปการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น
ทางการ  บันทึกข้อมูลจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  เพ่ือแยกแยะวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอ
ข้อมูลที่ได้มาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ ต้ังเอาไว้ โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและทบทวน
วรรณกรรมเป็นความรู้ เบื้องต้น เพ่ือน าไปประกอบการวิ เคราะห์และเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง จนน าไปสู่การอธิบายผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

การด าเนินงานการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลภาคสนาม 
1. วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555 ผู้วิจัยได้เดินทางไปยังบ้านโขนริมน้ า  ต าบลศาลายา 

ริมคลองทวีวัฒนา 53 เข้าพบครูชูชีพ ขุนอาจ เพ่ือแนะน าตัวผู้วิจัย แจ้งวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และ
นัดหมายเพ่ือท าการสัมภาษณ์ บันทึกภาพ และบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ 
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2. วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555 ผู้วิจัยได้เดินทางไปยังนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนน 
ราชด าเนินกลาง เขตพระนคร เพ่ือเก็บข้อมูลภาคสนาม เก่ียวกับการแต่งหน้า การแต่งตัว และ      
การน าเสนอผลงานการแสดงโขนชุดสู่สาธารณะ ทั้งเบื้องหลังก่อนการแสดง และเบื้องหน้า โดยท า
การถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 

3. วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 ผู้วิจัยได้เดินทางไปยังบ้านโขนริมน้ า  เพ่ือเก็บข้อมูล
ภาคสนาม เก่ียวกับการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ทางด้านศิลปะการแสดงโขนให้กับลูกศิษย์ 
โดยท าการบันทึกเสียง และถ่ายภาพนิ่ง 

4. วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 ผู้วิจัยได้เดินทางไปยังบ้านโขนริมน้ า  เพ่ือเก็บข้อมูล
ภาคสนาม เก่ียวกับการฝึกซ้อมการแสดงโขนสด โดยการบันทึกเสียง ถ่ายภาพเคลื่อนไหว และถ่าย
ภาพนิ่ง 

5. วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555 ผู้วิจัยได้ร่วมเดินทางไปยังจังหวัดราชบุรี พร้อมกับ
คณะโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ เพ่ือเก็บข้อมูลภาคสนาม เก่ียวกับการแต่งหน้า การแต่งตัว การน าเสนอ
ผลงานการแสดงโขนสดสู่สาธารณะ โดยท าการถ่ายภาพนิ่ง และบันทึกภาพเคลื่อนไหว ทั้งเบื้องหลัง
และเบื้องหน้า 

6. วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555 ผู้วิจัยได้เดินทางไปยังบ้านโขนริมน้ า  เพ่ือเก็บข้อมูล
ภาคสนาม เก่ียวกับงานพิธีไหว้ครู และพิธีครอบครูโขน – ละคร โดยการบันทึกเป็นภาพเคลื่อนไหว 
และถ่ายภาพนิ่ง 

7. วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ผู้วิจัยได้เดินทางไปยังบ้านโขนริมน้ า  เพ่ือเก็บข้อมูล
ภาคสนาม เก่ียวกับการท าหัวโขน การท าเครื่องแต่งกายในการแสดงโขน โดยการบันทึกเสียง และ
ถ่ายภาพนิ่ง 

8. วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 ผู้วิจัยได้เดินทางไปยังสถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพ่ือเก็บข้อมูลภาคสนาม เก่ียวกับการแต่งหน้า การแต่งตัว และการน าเสนอผลงานการ
แสดงโขนชุดสู่สาธารณะ โดยท าการถ่ายภาพนิ่ง ทั้งเบื้องหลังก่อนการแสดง และเบื้องหน้า  

9. วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ผู้วิจัยได้เดินทางไปยังห้องเช่า พ้ืนที่เดียวกันกับ
ร้านอาหารลมระเบียงน้ า ใกล้กับโรงเรียนกาญจนาภิเษก ศาลายา จังหวัดนครปฐม เพ่ือเก็บข้อมูล
ภาคสนาม เก่ียวกับสถานที่และพ้ืนที่ท่ีใช้เรียนและฝึกซ้อมโขน การจัดเก็บหัวโขน และเครื่องโขน ของ
ครูชูชีพ ขุนอาจ โดยการบันทึกเสียง และถ่ายภาพนิ่งเนื่องจากครูชูชีพได้ย้ายที่พักอาศัย 

10. วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2557 ผู้วิจั ยได้เดินทางไปยังห้องเช่า พ้ืนที่เดียวกันกับ
ร้านอาหารลมระเบียงน้ า ใกล้กับโรงเรียนกาญจนาภิเษก ศาลายา จังหวัดนครปฐม เพ่ือเก็บข้อมูล
ภาคสนาม เก่ียวกับพิธีไหว้ครู และพิธีครอบครูโขน – ละคร ของครูชูชีพ ขุนอาจ โดยการบันทึกเสียง 
และถ่ายภาพนิ่ง 

ด้วยปัจจุบันนี้ การติดต่อสื่อสารสะดวกมากขึ้น ทุกคนมีอุปกรณ์ที่สามารถประชาสัมพันธ์
ตนเอง ผ่านเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต ทั้ง Facebook  Fan Page  และ Line ท าให้ผู้วิจัยได้รับทราบ
เรื่องราว ของครูชูชีพ ขุนอาจ ได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น บางงานที่ผู้วิจัยไม่สามารถไปเก็บข้อมูลภาคสนามได้ จึง
อาศัยช่องทางเหล่า นี้  เพ่ือเก็บรวบรวมมาเป็นข้อ มูลแต่ทั้งนี้  ผู้วิจัยได้ท าการขออนุญาตจา ก            
ครูชูชีพ ขุนอาจ ทุกครั้งก่อนน าข้อมูลมาใช้ 
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ในการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
2.1 การสัมภาษณ์ 

2.1.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะ ลึก ( in-depth interview) เป็นกา ร
สัมภาษณ์บุคคลในเชิงลึก เก่ียวกับแนวคิด ทัศนคติ ความคิดเห็น ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ
ศิลปะการแสดงโขน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเฉพาะกับครูชูชีพ ขุนอาจ เพราะเป็น
บุคคลผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) โดยจัดท าแนวค าถามในการสัมภาษณ์ให้เป็นไปตา ม
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ดังนี้ 

1. ประวัติส่วนตัว และผลงาน ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
2. ข้อมูลทั่วไปของศูนย์อนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
3. กระบวนการถ่ายทอดศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ เช่น การ

เลือกรับนักเรียนระบบการเรียนการสอน วิธีการสอน 
4. การฝึกหัด การฝึกซ้อมเป็นอย่างไร 
5. เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับที่ใช้ในการแสดงโขน 
6. บทลงโทษต่อลูกศิษย์ 
7. พิธีไหว้ครู และพิธีครอบครูโขน – ละคร 
8. การท าหัวโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
9. ความคิดสร้างสรรค์ ของครูชูชีพ ขุนอาจ ที่เก่ียวกับศิลปะการแสดงบน

พ้ืนฐานของโขน 
10. การเผชิญกับปัญหา และวิธีการแก้ไข ของครูชูชีพ ขุนอาจ เป็นอย่างไร 
11. ครูชูชีพ ขุนอาจ ได้รับการสนับสนุนจากใคร หรือไม่ และชุมชนให้การ

สนับสนุนอย่างไร 
12. ศูนย์อนุรักษ์ศิลปะการแสดงด าร งอยู่ไ ด้อย่า งไร ในวิถีชี วิตของ           

ครูชูชีพ ขุนอาจ 
2.1.2 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  เป็นการพูดคุยสอบถามทั่วไป 

เพ่ือร วบร วมข้ อมูล  แนวคิด  ทัศนคติ ควา มคิด เห็น  ความรู้ ความเข้า ใจเ ก่ียว กับการจั ดกา ร
ศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ โดยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศิลปะการแสดง
โขนของครูชูชีพ ขุนอาจ ได้แก่ นางปฐมาวดี ขอปะกลาง (ภรรยาของครูชูชีพ ขุนอาจ)  นายทศพล   
ขุนอาจ (ลูกชายของครูชูชีพ ขุนอาจ) เด็กๆ ที่มาเรียนศิลปะการแสดงโขนกับครูชูชีพ และผู้ปกครอง
ของเด็กๆ 

2.2 การสังเกต 
การสังเกต คือ การเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างใส่ใจ และมีระเบียบวิธี เพ่ือวิเคราะห์หรือหา

ความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งอ่ืน โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เฝ้าสังเกตการณ์ทั้งแบบไม่มีส่วน
ร่วม (non-participant observation) และสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (participant observation) 

2.2.1 การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม  ได้แก่ การเข้าไปลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลการเรียนการสอนโขน การแสดงโขนตามสถานที่ต่างๆ โดยเก็บข้อมูลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33 
 

รวมทั้งการฝึกซ้อมการแสดงโขนด้วย การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลการท าหัวโขนและการท าเครื่องแต่งกาย
โขนที่ใช้ในการแสดง การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลการจัดแสดงหัวโขนตามสถานที่ต่างๆ 

2.2.2 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน
งานพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละคร โดยผู้วิจัยได้เข้าร่วมพิธีกรรมนี้ต้ังแต่ต้นจนจบ 
 
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษางานวิจัย 

3.1 แนวค าถามในการสัมภาษณ์ 
3.2 เครื่องมือในการจดบันทึกรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการเดินส ารวจ สังเกตการณ์ 

และการสัมภาษณ์ สมุดจดบันทึก เครื่องเขียน เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพนิ่ง และกล้อง
ถ่ายภาพเคลื่อนไหว  
 
4. ประชาท่ีศึกษา 

4.1 ครูชูชีพ ขุนอาจ บุคคลผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) 
4.2 บุคคลผู้เก่ียวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) 

4.2.1 บุคคลในครอบครัว ได้แก่ นางปฐมาวดี ขอปะกลาง (ภรรยาของ    
ครูชูชีพ ขุนอาจ) และนายทศพล ขุนอาจ (ลูกชายของครูชูชีพ ขุนอาจ) 

4.2.2 ลูกศิษย์โขนของครูชูชีพ ขุนอาจ  
4.2.3 ผู้ปกครองของเด็กๆ ที่มาเรียนโขนกับครูชูชีพ ขุนอาจ 
4.2.3 ผู้ที่ให้การสนับสนุนครูชูชีพ ขุนอาจ ในเรื่องของการให้ที่พักอาศัย

ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) คือ การน าเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยมา
จัดท าให้เป็ นระบบ โดยการหา ความหมา ย แยกแยะองค์ประกอบ รวมทั้งเชื่อมโยง และหา
ความสัมพันธ์ของข้อมูล เพ่ือให้น าไปสู่ความเข้าใจต่อการด ารงอยู่  รวมทั้งแนวทางในการจัดการให้
ปรากฏขึ้นในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิเคราะห์ในลักษณะของการ เขียน
บรรยาย (descriptive analysis) ใช้วิธีการวิเคราะห์โดยการตีความและแปลความหมาย  รวมทั้งหา
ข้อสรุปจากข้อมูลที่เป็นรูปธรรม ที่ได้จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ได้แก่  

5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (documentary analysis) 
5.2 การลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูล  
5.3 การสัมภาษณ์บุคคลข้อมูลหลัก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม ผนวกกับการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

เอกสารต่า งๆ ท าให้ ได้ข้อ มูลเฉพาะของครูชูชีพ ขุนอาจ ซ่ึงเป็ นปัจจั ยที่น าไปสู่ การจั ดกา ร
ศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ 
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6. การน าเสนอข้อมูล 
การศึกษาวิจัยนี้ มีรูปแบบการน าเสนอผลการศึกษาในลักษณะของการบรรยายความ 

(descriptive analysis) ซ่ึงผลท่ีได้จากการศึกษา ส ารวจ สัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 
น าไปสู่การสังเคราะห์ เพ่ือน าเสนอแนวทางการจัดการศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ  
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บทท่ี 4 
 

การจัดการศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ  ขุนอาจ 
 

หลังจากผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรม การเก็บข้อมูลภาคสนาม ทั้งการสัมภาษณ์ 
และการสังเกต ผู้วิจัยได้น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ จากนั้นท าการแยกแยะข้อมูล
ต่างๆ ที่ได้รับมา แล้วน าเสนอให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังเอาไว้ โดยแยกออกเป็นเนื้อเรื่องตาม
หัวข้อต่อไปนี้ 

1. ประวัติของครูชูชีพ ขุนอาจ 
2. การเรียนการสอนในคณะโขนเด็ก ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
3. พิธีไหว้ครู-ครอบครูโขนละคร ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
4. หัวโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
5. ชุดเครื่องโขน-ละคร ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
6. รายรับ-รายจ่ายของครูชูชีพ ขุนอาจ กับการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขน 
 

1. ประวัติของครูชูชีพ ขุนอาจ 
 

 
ภาพที่ 1 ครูชูชีพ ขุนอาจ 
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1.1 ประวัติส่วนตัว 
นายชูชีพ ขุนอาจ หรือนายสมชาย ขุนอาจ (ชื่อ – นามสกุล ตามบัตรประชาชน) เกิด

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกับ นางปฐมาวดี ขอปะกลาง มีบุตรร่วมกัน 1 คน คือ
นายทศพล ขุนอาจ (ชูชีพ ขุนอาจ, 2556) 

ครูชูชีพเรียนศิลปะการแสดงหลายแขนง ได้แก่ การขับร้อง การรํา และทําเพลง       
จากลุงสาคร ยังเขียวสด หรือโจ หลุยส์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง และนําความรู้ที่ได้รับไป
ประกอบอาชีพต้ังแต่ในวัยเด็ก (ชูชีพ ขุนอาจ, 2555) ต่อมาครูชูชีพเพ่ิมเติมความรู้ทางด้านโขนจาก
แผ่นวีซีดีเพลงนาฏศิลป์ และประสบการณ์การทํางาน ว่ามีการแสดงและมีวิวัฒนาการเป็นอย่างไร  
เพ่ือนํามาปรับใช้ในแบบของตน เช่น ในงานแสดงโขนที่ “วังสราญรมย์” ครูชูชีพ ขุนอาจ (2556) เล่า
ให้ฟังว่า “ช่วงที่ร้องเพลงไทยเดิมอยู่นั้น มีท่อนเอ้ือนที่ไปไม่ถึง เพราะไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้อย่าง
ลึกซ้ึง และฟังจากคนอ่ืนร้องและฝึกร้องตาม จึงไม่รู้หลักการ ในงานมีครูเพลงท่านหนึ่งชื่อ “ครูแจ้” 
ช่วยร้องอยู่ด้านหลัง ภายหลังเสร็จงาน ครูแจ้มาแนะนําว่าการร้องให้ถูกต้องต้องทําอย่างไร”  

เริ่มแรกครูชูชีพสอนการแสดงนาฏศิลป์ต่างๆ เช่น รําอวยพร รําฉุยฉายพราหมณ์ เป็นต้น 
พอเริ่มมีเด็กมาเรียนมากขึ้น ครูชูชีพจึงเริ่มสอนโขน  

1.2 ผลงาน และประกาศเกียรติคุณ 
2545 เกียรติบัตร การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา 
               โดยสาธิตการทําหัวโขน  ในงานเทพสัมฤทธิ์วิชาการ 45 

     เกียรติบัตร การประกวดกลองยาว งานเฉลิมฉลองสะพานพระราม 5  
     และมหกรรมของดี 453 ปี เมืองนนท์ 

2546 เกียรติบัตร อาจารย์รับเชิญฝึกซ้อมโขนรุ่นจิ๋วแก่คณะนักเรียน 
               โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา 
2547 โล่เกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนงานด้านการศึกษา เพ่ือประโยชน์ 
               แก่เยาวชนอย่างสมํ่าเสมอ จากโรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา 
2548 ประกาศเกียรติคุณ รายการ “คนดีคู่สังคม” ออกอากาศทางสถานี 
               โทรทัศน์ UBC ช่อง 07 
2549 หนังสือพิมพ์ X – Cite ไทยโพสต์ “คนดีช่วยเหลือคนดีของสังคม” 
              หนังสือพิมพ์ X – Cite ไทยโพสต์ “ครูชูชีพสอนโขนเด็กยังโดนโกง” 
               ร่วมรายการ “คน ค้น ฅน” ของทีวีบูรพา ตอนครูโขน 
2551 นิตยสารชีวิตต้องสู้ เรื่อง “ครูชีพ หรือ สมทรง ขุนอาจ ครูโขนเพชรเม็ด 
               เอกแห่งโคลนตม” 
               งานแสดงถวายหน้าพระที่นั่ง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
               สิริวัฒนาพรรณวดี งานประกวดมหกรรมรวมพล ทูบีนัมเบอร์วัน 

ณ อิมแพค เมืองทองธานี 
2552        เกียรติบัตร การแสดงโขนในงาน “งานเทพสัมฤทธิ์วิชาการ 51” 
              ณ โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา 
ไม่ปรากฏปี  สัมภาษณ์วารสารต่างประเทศ ในเรื่อง “Saving little souls” 
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สัมภาษณ์วารสารต่างประเทศ ในเรื่อง “Dance master on mercy 
mission” 
สารบ้านเรา กลุ่มกระดาษและบรรจุภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย ซุ้มการทํา
หัวโขน 

              ประกาศเกียรติคุณ จากรายการ ทีวีอาสา 
              เกี ยร ติบัตร  ยกย่อ ง เชิ ดชูเ กี ยร ติ  เป็ นครู ภูมิปัญญา ท้องถิ่น  สา ขา

ศิลปวัฒนธรรม 
               ไทย ประเภทการแสดงโขน จากโรงเรียนวัดปุรนาวาส เขตทวีวัฒนา 
              กรุงเทพมหานคร 
 

2. การเรียนการสอนในคณะโขนเด็ก ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
2.1 การรับสมัคร และการคัดเลือกตัวแสดง 
คณะโขนเด็ก  ของครูชูชีพ ขุนอา จ เปิ ดรับสมัครลูก ศิษย์โขนต้ังแ ต่เด็กอายุ 5 ปี 

จนกระทั่งนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ที่เกิดจากความสนใจและสมัครใจของตัวผู้ เรียนเอง และ
ความต้องการของผู้ปกครองในการให้บุตรหลานได้รับการปลูกฝังความรู้ทางด้านการแสดงโขน 

ครูชูชีพ ขุนอาจ (2555) เล่าให้ฟังเก่ียวกับการคัดเลือกตัวแสดงว่า “...เริ่มจากลูกศิษย์ทุก
คนต้องทําการฝึกซ้อมเหมือนกัน เริ่มจากฝึกท่าลิง ทําให้ลูกศิษย์ทุกคนได้ผ่านการเป็นนักแสดงโขนลิง 
และหากลูกศิษย์คนใดมีรูปร่างสูงจะให้เรียนโขนยักษ์เพ่ิม คนใดหน้าตาดี ผิวพรรณสะอาด รูปร่างไม่สูง
เกินไปจะได้ฝึกตัวพระและตัวนาง ในขั้นตอนของการฝึกซ้อมเบื้องต้น  ครูชูชีพจัดกลุ่มผู้ เรียนเป็น 2 
กลุ่ม คือ ลิงแถวและยักษ์แถว โดยไม่มีการต่อบท และไม่มีท่ารําตีบท ในระหว่างการฝึกซ้อม ครูชูชีพ
จะสังเกตเชาว์ปัญญา การถาม-ตอบ การโต้ตอบ บุคลิกท่าทาง ความเข้าใจ และความจําของลูกศิษย์
แต่ละคน เพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้เรียนการรําต่อบทและฝึกซ้อมการตีท่า ทําให้ลูกศิษย์คนอ่ืนเกิด
ความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น...” 

ตัวอย่างลูกศิษย์ในคณะโขนเด็ก ของครูชูชีพ  ขุนอาจ 
2.1.1 โขนพระ 
เด็กหญิงปร ะไพพร ศรี พุฒ (พลอย)  อายุ  10 ปี กํา ลัง เรี ยนอยู่ ชั้ น

ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม เป็นหลานของครูชูชีพ ซ่ึงเป็นลูกศิษย์โขนคนแรก
ของครู  เม่ือก่อนเรียนและฝึกซ้อมโขนทุกวันเพราะอยู่บ้านเดียวกัน แต่ปัจจุบันเรียนเฉพาะวันเสาร์ – 
อาทิตย์ และช่วงปิดเทอม โดยเด็กหญิงประไพพร ศรีพุฒ เต็มใจในการเรียนโขนเอง ไม่มีใครบังคับ  
ในงานแสดงโขนรับบทเป็น “พระราม” (ประไพพร ศรีพุฒ, 2555) 
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ภาพที่ 2 เด็กหญิงประไพพร ศรีพุฒ หรือน้องพลอย รับบท “พระราม” 
 

2.1.2 โขนยักษ์ 
เด็กชายพงศภัค แย้มเดช (พง) อายุ 12 ปี กําลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 6 โรงเรียนวัดปุรนาวาส เริ่มเรียนโขนกับครูชูชีพมาปีที่ผ่านมาในกลุ่มยักษ์แถว ปัจจุบันรับบทเป็น 
“ทศกัณฐ์” (พงศภัค แย้มเดช, 2555) เล่าให้ฟังว่า “...ชอบเรียนโขน มาเรียนกับครูชูชีพทุกวัน เพราะ
อยู่ใกล้บ้าน เดินทางไปมาสะดวก บางวันอยู่ซ้อมโขนจนคํ่า คุณพ่อกับคุณแม่ไม่ว่าและไม่ห้าม เพราะรู้
ว่าอยู่ที่ไหน ถ้าวันไหนกลับบ้านดึก ครูชูชีพจะขับรถไปส่ง...” 

 

 
ภาพที่ 3 เด็กชายพงศภัค แย้มเดช หรือน้องพง รับบท “ทศกัณฐ์” 
 

เด็กหญิงปนัดดา จิ ตรักม่ัน (น้องนัด)  อา ยุ 13 ปี  กํา ลังเ รียนอยู่ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมปุรนาวาส เรียนโขนได้ 2 ปี โดยเริ่มเรียนจากยักษ์แถว ต่อมาครูชูชีพ
สอนท่ารําตีบทให้  ปัจจุบันเล่นเป็น “พิเภก” เด็กหญิงปนัดดา จิตรักม่ัน ฝึกโขนทุกวันหลังเลิกเรียน 
เพราะรู้สึกสนุกสนาน (ปนัดดา จิตรักม่ัน, 2555) 
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ภาพที่ 4 เด็กหญิงปนัดดา จิตรักม่ัน หรือน้องนัด รับบท “พิเภก” 
 

เด็กหญิงปิยธิดา แก้วสอน (ตุ๊กตา) อายุ 13 ปี กําลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมปุรนาวาส (ปิยธิดา แก้วสอน, 2555) เล่าให้ฟังว่า “...เรียนโขนได้ปีกว่า โดย
เพ่ือนชักชวนให้มาเรียน ชอบเพราะสนุก เพ่ือนเยอะ คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนด้วย มาเรียนทุกวัน ฝึ ก
ทุกวันหลังเลิกเรียน ปิดเทอมมาทุกวัน เพราะใกล้บ้านปัจจุบันรับบทเป็นยักษ์แถว...” 

 

 
ภาพที่ 5 เด็กหญิงปิยธิดา แก้วสอน หรือตุ๊กตา รับบท “ยักษ์แถว” 
 

เด็กชา ยอํา นา จ  น าปา งพัน  (บ๊ วย ) อายุ  10 ปี  กํา ลัง เ รียนอยู่ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชัย เริ่มเรียนโขนกับครูชูชีพมาได้เดือนกว่า โดยคําแนะนําของน้าที่
เป็นตํารวจ และมีความนับถือครูชูชีพ ปกติเรียนโขนที่โรงเรียนเอกชัย เด็กชายอํานาจ นาปางพัน มา
เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เพราะบ้านอยู่ จังหวัดสมุทรสาคร และต้องให้คุณพ่อคุณแม่ขับรถมาส่ง 
ปัจจุบันรับบทเป็น “ยักษ์แถว” (อํานาจ นาปางพัน, 2555) 
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ภาพที่ 6 เด็กชาย อํานาจ นาปางพัน หรือบ๊วย ปัจจุบันรับบทเป็น “ยักษ์แถว” 
 

2.1.3 โขนลิง 
เด็กชา ย มีนมงคล  คลั งทอง  ( มิวสิ ค ) อายุ  6 ปี กํ าลั ง เรี ยนอยู่ ชั้ น

ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมุ่งประสงค์วิทยา เรียนโขนกับครูชูชีพมาได้ระยะหนึ่ง  รู้สึกชอบและ
สนุกสนาน ปัจจุบันรับบท “หนุมาน” (มีนมงคล คลังทอง, 2555) 

 

 
ภาพที่ 7 เด็กชายมีนมงคล คลังทอง หรือมิวสิค รับบท “หนุมาน” 
 

2.2 การสอนโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
ครูชูชีพ ขุนอาจ เปิดการสอนโขนทุกวัน กําหนดหยุดทุกวันพระเพ่ือนั่งสมาธิ ในวัน

ธรรมดาสอนตอนเย็นหลังเลิกเรียน และวันเสาร์ – อาทิตย์สอนทั้งวัน ครูชูชีพไม่บังคับลูกศิษย์ว่า ต้อง
มาเรียนทุกวัน ขึ้นอยู่กับความสะดวก ครูชูชีพ ขุนอาจ เป็นผู้ฝึกสอนโขนให้กับลูกศิษย์เองทั้งหมด โดย
มีนายทศพล ขุนอาจ บุตรชายของครูชูชีพเป็นผู้ช่วยในการฝึกสอน การ แสดงบางชุด นายทศพล     
ขุนอาจ เป็นผู้ คิดออกแบบ เช่น B – Boy โขนไทย เป็นการแสดงการเต้นแนวสตรีทแดน ซ์       
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(Street Dance) ผสมกับแม่ท่าโขนลิง การแสดงไทยประยุกต์ในเพลงลูกทุ่ง เช่น “ตัวก็ไทย ใจก็ไทย” 
ของนายจักรพันธุ์ อาบครบุรี เป็นต้น (ชูชีพ ขุนอาจ, 2555) 

2.2.1 ตารางการสอนโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 15.30 – 17.30 น. เนื้อหาตามตารางเรียน คือ รํา

กฤดาภินิหาร ระบําเทพบันเทิง ระบําเชิญพระขวัญ รําศรีนวล พระรามตามกวาง (ตัด) ยกรบ และขุน
อิน บอยไทย  

วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น. เพ่ิมรายละเอียดการสอน คือ 
พระรามตามกวาง  ทําการสอนทั้งฉบับตัดและฉบับเต็มเพลง เพลงกราวใน และเพลงกราวนอก ที่ใช้
ในการแสดงโขนตอนยกรบด้วย 

 

 
ภาพที่ 8 ภาพตารางการซ้อม ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
 

รายละเอียดตามตารางการสอน เป็นชุดการแสดงหลักที่ถูกใช้เป็นประจํา
เม่ือลูกค้าติดต่อเข้ามา เช่น ระบํากฤดาภินิหาร, การแสดงโขนชุด “พระรามตามกวาง” และโขนชุด 
“ยกรบ” (ชูชีพ ขุนอาจ, 2555) 

2.2.2 ค าอธิบายรายวิชา 
ในการเรียนการสอนโขน มีคําอธิบายรายวิชาเพ่ือให้ทราบถึงแบบแผน 

หลักการ และวัตถุประสงค์ในการสอน จัดทําโดยนางปฐมาวดี ขอปะกลาง (2556) และเล่าให้ฟังว่า 
“...เด็กที่มาเรียนโขน จะได้รู้ว่า จะได้รับอะไรกลับไป ไม่ใช่สอนแบบเลื่อนลอย ไม่มีหลักการ และไม่ได้
สอนแบบผิดๆ...” รายละเอียดในคําอธิบายรายวิชา มีดังนี้  
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         1 

ภาพที่ 9 ภาพรายละเอียดคําอธิบายรายวิชาโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ หน้าที่ 1 
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          2 

 
 

ภาพที่ 10 ภาพรายละเอียดคําอธิบายรายวิชาโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ หน้าที่ 2 
 

ครูชูชีพ ขุนอาจ เป็นผู้สอนโขนให้กับลูกศิษย์ ทั้งตัวละครพระ - นาง ตัวละครยักษ์ และ
ตัวละครลิง โดยครูชูชีพยอมรับว่า “...ตัวครูนั้น ดูและเรียนรู้มาจากครูเทป (แผ่นวีซีดีที่ เก่ียวกับการ
แสดงนาฏศิลป์ มีขายตามร้านค้าตลาดทั่วไป) ที่เป็นอาจารย์หรือนาฏศิลปินของกรมศิลปา กรแสดงไว้ 
แล้วจํามาฝึกเอาเอง...” ซ่ึงครูเทปปฏิบัติอย่างไร ครูชูชีพจะทําตามแบบนั้น จึ งทําให้สามารถจดจํา
รายละเอียดต่างๆ  แล้วนํามาสอนให้กับเด็กๆ ได้ เม่ือครั้งที่อาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ของ
กรมศิลปากร มาเยี่ยมเยียนครูชูชีพถึงที่บ้าน ต่างแปลกใจว่าครูชูชีพสอนคนเดียวทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะ
เป็นตัวละครพระ ตัวละครนาง ตัวละครยักษ์ และตัวละครลิง  ซ่ึงต่างกับทางกรมศิลปากรที่ใช้ครู
เฉพาะทาง คือ ครูพระสอนเฉพาะตัวพระ ครูนางสอนเฉพาะตัวนาง ครูยักษ์สอนเฉพาะตัวยักษ์ และ
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ครูลิงสอนเฉพาะตัวลิง ครูชูชีพให้เหตุผลว่า “...ที่ต้องสอนคนเดียวทั้งหมด เพราะไม่มีใครสอน ไม่มี
เงินว่าจ้าง และไม่ได้ยากอะไร อาศัยเรียนรู้จากครูเทปบ้าง และครูพักลักจําบ้าง...” ในเวลาไปงาน
แสดงต่างๆ ครูชูชีพจะสังเกตการรํา การออกท่าทาง และนํากลับมาสอนให้กับลูกศิษย์ 

ครูชูชีพสอนลูกศิษย์ให้รู้จักการร้อง การรํา เน้นการฟังจังหวะจากเสียงกลอง ดังคําว่า 
“รู้จักร้อง รู้จักรํา” ผู้เรียนต้องจําเนื้อเพลง ขับร้อง และเอ้ือนได้ หากจําไม่ได้จะทําให้ไม่สามารถรําได้
ถูกต้อง “เน้นจังหวะ ฟังเสียงกลอง” บทเพลงที่ใช้สําหรับการแสดงโขน ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงหน้า
พาทย์ เป็นเพลงครู ไม่มีบทร้อง มีแต่ทํานอง ซ่ึงใครไม่ได้เรียนดนตรีไทยมา จะจับจังหวะยาก ครูชูชีพ
จะย้ําบอกกับเด็กๆ ว่า การเน้นจังหวะ คือการฟังเสียงกลอง พอกลองดัง “ตุ้ม” ก็ลงจังหวะ จะทําให้
การแสดงดูพร้อมเพรียงกัน การฝึกโขน ครูชูชีพจะให้เริ่มต้นต้ังแต่การย่ําเสา ก็คือ จับเสาหรือดันเสา
แล้วยกขา จากนั้นวางเท้าลงพ้ืน ย่ําๆ ไปตามจังหวะ มีดัดมือ, ดัดเท้า , ถีบเหลี่ยม, แม่ท่าลิง, แม่ท่า
ยักษ์, ท่าเหยียบ, ท่าขึ้นลอย, ท่าลอยสูง เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 11 ตัวอย่างการสอนโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
 

2.2.3 การแต่งกายของลูกศิษย์โขน 
ครูชูชีพไม่ได้กําหนดการใส่เสื้อในเวลาเรียนโขน แต่เม่ือถึงเวลาเรียนลูกศิษย์

ทุกคนรู้หน้าที่ ว่าต้องเปลี่ยนกางเกงหรือกระโปรงเป็นการนุ่งโจงกระเบนสีแดง ลูกศิษย์แต่ละคน
เตรียมผ้าแดงมาเอง หรือใช้ผ้าแดงของครูชูชีพที่จัดเตรียมไว้  โดยลูกศิษย์จะสามารถนุ่งโจงกระเบน
ด้วยตัวเอง และครูชูชีพสอนลูกศิษย์เสมอว่า “เป็นพ่ีต้องช่วยน้อง” (ชูชีพ ขุนอาจ, 2555) 
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ภาพที่ 12 ภาพการนุ่งโจงกระเบน ของลูกศิษย์คณะโขนเด็ก ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
 

2.2.4 ค าอธิบายท่าโขน ของครูชูชีพ  ขุนอาจ 
คําอธิบายท่าสอนโขน ชุด “ยกรบ” ของครูชูชีพ เช่น 

2.2.4.1 หนุมาน  
ท่าที่ 1 ยักษ์เหยียบลิง ลิงเหยียบยักษ์ 
ท่าที่ 2 ยกขาขวาลอย 
 

 
ภาพที่ 13 ท่ายกขาขวาลอย 
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ท่าที่ 3 ขาขวาเหยียบยักษ์ ขาซ้ายเหยียบไหล่ยักษ์ 
 

 
ภาพที่ 14 ท่าขาขวาเหยียบยักษ์ ขาซ้ายเหยียบไหล่ยักษ์ 
 

2.2.4.2 พระราม 
ท่าที่ 1 ท่าต่อศอก (ต่างคนต่างยัน) 
 

 
ภาพที่ 15 ท่าต่อศอก 
 

ท่าที่ 2 ขึ้นเหยียบลอยสูง ต้ังท่า ถึงจะย้ายมาขาเก่ียวไขว้ 
 

 
ภาพที่ 16 ท่าขึ้นเหยียบลอยสูง ต้ังท่าถึงจะย้ายมาขาเก่ียวไขว้ 
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2.2.4.3 พระลักษมณ์ 
ท่าที่ 1 ขาขวาเหยียบยักษ์ ขาซ้ายเหยียบไหล่ขวายักษ์ 
ท่าที่ 2 ขาซ้ายเหยียบ ขาขวายกลอย 
 

 
ภาพที่ 17 ขาซ้ายเหยียบ ขาขวายกลอย 
 

2.2.4.4 ท่าลอยสูงในกลุ่มตัวละคร 4 คน 
ท่าลอยสูงลอยที่ 1 เหยียบหนุมาน 2 ขา (พระรามเหยียบ)  
ลอยสูงที่ 2 ขาขวาพระรามเหยียบขาขวาหนุมาน เพ่ือเอาขา

ซ้ายพระรามแตะแขนทศกัณฐ์ (ชูชีพ ขุนอาจ, 2556) 
 

 

ภาพที่ 18: ท่าลอยสูงลอยที่ 1 
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ภาพที่ 19 ท่าลอยสูงลอยที่ 2 
 

2.2.5 สถานท่ีในการสอนโขน 
1. ในบ้านโขนริมน้ํา ริมคลองทวีวัฒนา 53 บริเวณที่ใช้ในการสอนโขน มี 2 

ส่วน คือ 1) ห้องโถงชั้นบน เป็นพ้ืนไม้ มีการจัดต้ังเศียรเทพ เศียรครู และหัวโขนต่างๆ หุ่นปูนปั้น หุ่น
ละครใหญ่ โดยลูกศิษย์ที่มาเรียนโขน หลังจากเปลี่ยนนุ่งผ้าแดงเรียบร้อยแล้ว จะนั่งพับเพียบรอ
บริเวณด้านหลังของห้องโถง ซ่ึงติดกับเวทีที่ยกพ้ืนสูงขึ้น ด้านขวาของห้องโถงจะเป็นที่จัดต้ังเศียรเทพ 
เศียรครูต่างๆ รวมทั้งชั้นวางจัดเก็บหัวโขน ด้านซ้ายของห้องโถงจะเป็นที่จัดต้ังหุ่นปูนปั้นตัวละครตาม
วรรณคดีไทย และเก้าอ้ีบุนวม ไว้สําหรับต้อนรับแขกผู้หลักผู้ใหญ่ ส่วนด้านหน้าจะวางเก้า อ้ีบุนวม ไว้
สําหรับต้อนรับแขกผู้หลักผู้ใหญ่เช่นเดียวกัน (ชูชีพ ขุนอาจ, 2555) 

 

 
ภาพที่ 20 ห้องโถงชั้นบน ของบ้านโขนริมน้ํา ริมคลองทวีวัฒนา 53 
 

และ 2) บริเวณชั้นล่างของบ้าน โดยจะมีห้องเล็กๆ แบ่งเป็นสัดส่วนไว้ 2 
ด้าน ทั้งซ้ายและขวา เป็นพ้ืนปูน บรรยากาศด้านหลังโล่ง ไม่มีฝาปิด เห็นพ้ืนที่โล่งที่อยู่ ด้านหลัง 
ด้านหน้าเป็นบันได ห้องที่ถูกแบ่งไว้ได้ถูกจัดวางหัวโขน หุ่นปูนปั้นตัวละครวรรณคดี และตรงกลางวาง
หุ่นละครใหญ่ โดยพาดเก่ียวไว้กับคานไม้ เหตุที่ต้องลงมาซ้อมข้างล่างด้วย เนื่องจากว่า จํานวนลูก
ศิษย์ที่มาเรียนโขนเพ่ิมขึ้น และต้องมีฝึกซ้อมตีลังกา กระโดดโลดเต้นในท่าต่างๆ จึงย้ายลงมาเรียนโขน
ข้างล่าง (ชูชีพ ขุนอาจ, 2555) 
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ภาพที่ 21 บริเวณชั้นล่าง ของบ้านโขนริมน้ํา ริมคลองทวีวัฒนา 53 
 

2. ห้องเช่า ใกล้ร้านอาหารลมระเบียงน้ํา ศาลายา 
เนื่องจากครูชูชีพ ได้ย้ายที่พักอาศัยจากบ้านโขนริมน้ํา  ริมคลองทวีวัฒนา 

53 มาเช่าอยู่บริเวณร้านอาหารลมระเบียงน้ํา ใกล้กับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระ
ตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) ศาลายา พ้ืนที่ท่ีใช้ในการเรียน การสอน และการฝึกซ้อมโขน เป็นเหมือน
ลานกว้างมีหลังคา โดยห้องเช่าที่ครูชูชีพพักอาศัยอยู่ทางซ้ายมือ และร้านอาหารลมระเบียงน้ําอยู่
ด้านหลังของบริเวณที่ใช้ในการนั้น พ้ืนที่ตรงนี้ หากครูชูชีพใช้ฝึกซ้อมโขนให้กับลูกศิษย์ เจ้าของที่จะไม่
คิดค่าใช้จ่ายในการใช้พ้ืนที่ แต่หากครูชูชีพทํากิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ครูชูชีพต้องเสียค่าเช่าในแต่ละ
กิจกรรม (ชูชีพ ขุนอาจ, 2556) 

 

 
ภาพที่ 22 บริเวณลานซ้อม มีหลังคา อยู่ในพ้ืนที่กับห้องเช่า ใกล้ร้านอาหารลมระเบียงน้ํา ศาลายา 
 
3. พิธีไหว้ครู-ครอบครูโขนละคร ของครูชูชีพ ขุนอาจ 

พิธีไหว้ครู-ครอบครูโขนละคร ของครูชูชีพ ขุนอาจ จัดขึ้นทุกปีในวันอาทิตย์สุดท้ายของ
เดือนมีนาคม โดยผู้วิจัยเข้าเก็บข้อมูลนี้ เม่ือวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ บ้านโขนริมน้ํา ต้ังอยู่ที่ริม
คลองทวีวัฒนา 53 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ของครูชูชีพ ขุนอาจ มีผ้าปุาสามัคคี ของอาจารย์เฉลา ศรี
คล้ายประธานผู้ดําเนินงานผ้าปุา เข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย ผ้าปุาสามัคคีนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม ของครูชูชีพ ขุนอาจ ให้ดําเนินการต่อไปได้ โดยครูชูชีพจะนําเงินที่ได้ในส่ว นนี้  ไปทํา
ประโยชน์ที่เก่ียวกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมต่อไป ในพิธีไหว้ครู- ครอบครูโขนละคร ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ (1) ภาคเช้า และภาคบ่าย ในกิจกรรมภาคเช้า เป็นพิธีทางสงฆ์ ทําบุญเลี้ยง
พระ จากนั้นจึงเป็นพิธีไหว้ครูโขนละคร เสร็จกิจกรรมในภาคเช้า ด้วยการ รับผ้าปุาสามัคคี จาก
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อาจารย์เฉลา ศรีคล้าย และมอบศีรษะเทพต่างๆ ให้กับผู้ที่มาร่วมงานผ้าปุาสามัคคี และ (2) ภาคบ่าย
เป็นพิธีครอบครูโขนละคร 

3.1 ลานพิธี 
ลานพิธี เป็นโต๊ะที่มีขนาดกว้างและใหญ่ พร้อมทั้งปูผ้าพ้ืนสีขาวไว้อย่างเรียบร้อย มีการ

จัดต้ังเศียรเทพเทวาไล่ระดับกัน ชั้นบนสุดเป็นพระพุทธรูปหรือพระประจําบ้าน รองลงมา คือ ศีรษะ
เทพต่างๆ เรียงจากลําดับชั้นของเทพ เริ่มต้ังแต่ พระพรหม พระอิศวร พระนารายณ์ พระพิฆเณศวร์ 
พระพิราพ พระปรคนธรรพ ไปจนถึงหัวโขนยักษ์ หัวโขนลิง เทริด และชฎา ที่ใช้ในการแสดง โดยจะ
กําหนดให้ลิงอยู่ขวา ยักษ์อยู่ซ้าย มีฤๅษีพ่อแก่ต้ังกลาง 

 

 
ภาพที่ 23 ลานพิธี 
 

3.2 เครื่องเซ่นสังเวย 
เครื่องเซ่นสังเวย แยกเป็นของคาว และของหวาน โดยของคาวจัดไว้ 3 ชุด คือ สุก 2 ชุด 

และดิบ 1 ชุด ของสุกจะนํามาถวายพระพุทธชุดหนึ่ง และครูเทพเทวาอีกชุดหนึ่ง ส่วนของดิบนําถวาย
พระ  พิราพเท่านั้น ได้แก่ หัวหมู ไก่ต้ม ปลานึ่ง ปูนึ่ง หอยแครง ไข่ต้ม ข้าวสุก ฟัก ฟักทอง เผือก และ
มันเทศ ของหวาน เน้นเป็นขนมที่มีชื่อมงคล  ได้แก่ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมชั้น ขนมถ้วยฟู ขนมต้ม
ขาว ต้มแดง ขนมหูช้าง เนย ถั่ว งา และผลไม้ 9 อย่าง โดยเลือกใช้ผลไม้ที่ มีความหมายของชื่อดี หา
ซ้ือได้ง่ายตามฤดูกาลนั้นๆ เช่น ขนุน มะพร้าวอ่อน อ้อย กล้วยน้ําว้า สับปะรด สาลี่  แอปเปิล ส้มโอ 
เป็นต้น ส่วนผลไม้ดังต่อไปนี้ ไม่นิยมนํามาถวาย เช่น มะเฟือง มะไฟ ละมุด ลางสาด เพราะชื่อไม่เป็น
มงคล  นอกจากนั้นยังประกอบด้วย พานบายศรี บายศรีปากชาม เทียนขี้ ผึ้ง หมากพลู บุหรี่  นม 
น้ําหวานสีแดง น้ําขาว น้ําชา และเหล้า 
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ภาพที่ 24 ภาพการจัดวางเครื่องเซ่นสังเวยทั้งคาวหวาน และบายศรีปากชาม 
 

ครูชูชีพ ขุนอาจ (2556) กล่าวว่า “...การจัดเครื่องเซ่นสังเวยทั้งคาวหวาน ต้องจัดให้
เต็มที่ ตามกําลังทรัพย์ที่มี ไม่เหนียมจนเกินไป และไม่ฟูุงเฟูอจนเกินตัว คือ ต้องเลี้ยงดูปูเสื่อให้ครู อ่ิม 
แต่ต้องไม่เกินกําลังที่เรามี...”  

หลังจากลาเครื่องเซ่นสังเวยนี้แล้ว ครูชูชีพจะนําอาหารทั้งคาวหวานเหล่านี้  นําแจกจ่าย
ให้กับเด็กๆ และแขกที่มาร่วมงาน ได้รับประทานกัน โดยเฉพาะไข่ต้ม ครูชูชีพจะแจกจ่ายให้กับลูก
ศิษย์ที่เรียนโขนด้วยตัวเอง 

3.3 วงดนตรีป่ีพาทย์ประกอบพิธีไหว้ครู 
วงดนตรีปี่พาทย์ที่มาร่วมงานประกอบพิธีเรียกว่า “ระนาด” (ชูชีพ ขุนอาจ, 2556) ใน

งานมีเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบพิธี ได้แก่ กลองทัด ตะโพน ระนาดเอก ระนาดทุ้ม และฉิ่ง นัก
ดนตรีล้วนเป็นเพ่ือน และลูกศิษย์ที่เคารพนับถือในตัวครูชูชีพ ไม่มีปี่พาทย์ทําเพลงเหมือนเช่นดนตรีที่
ใช้ประกอบพิธีไหว้ครู-ครอบครูโขนละคร อย่างทางกรมศิลปากร 

 

 
ภาพที่ 25: วงดนตรีประกอบในงานพิธีไหว้ครู-ครอบครูโขนละคร 
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ช่วงพิธีไหว้ครูโขนละคร ของครูชูชีพ ขุนอาจ ระหว่างอัญเชิญเทพเทวาเข้าสู่ พิธี ขณะที่
ครูชูชีพได้กล่าวบทสวดอยู่นั้น จะมีเครื่องดนตรีที่ใช้ในพิธีอันศักด์ิสิทธ์ิของพราหมณ์ประกอบพิธีนี้ ด้วย 
คือ มีการเปุาสังข์ ตีฆ้อง ลั่นกระด่ิง และเดาะบัณเฑาะว์ 

 

 
ภาพที่ 26 การประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ โดยการเปุาสังข์ ตีฆ้อง และลั่นกระด่ิง 
 

 
ภาพที่ 27 การประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ โดยการเดาะบัณเฑาะว์ 
 

3.4  ผู้เข้าร่วมพิธี 
ครูชูชีพไม่ได้จํากัดว่า คนที่เข้าร่วมงานต้องเป็นลูกศิษย์ที่ เรียนโขนเท่านั้น เพียงมองว่า 

งานพิธีไหว้ครู- ครอบครูโขนละครนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นพิธีท่ีสําคัญยิ่งสําหรับผู้เรียนทางด้านนาฏศิลป์ แต่
ก็ยังเป็นพิธีท่ีสร้างมงคลให้แก่ชีวิตของคนทุกคน เพราะไม่ว่าจะทํางานอะไรหรือเรียนอะไร ทุกสิ่งทุก
อย่างล้วนมีครูที่เราเคารพด้วยกันทั้งนั้น ฉะนั้น การเข้าร่วมพิธีนี้ ถือว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อ
ครูบาอาจารย์ และขอขมาลาโทษ หากกระทําสิ่งใดที่ล่วงเกิน ทั้งด้วยความต้ังใจ และไม่ต้ังใจ  

ดังนั้น ผู้เข้าร่วมงานพิธีไหว้ครู -ครอบครูโขนละคร ของครูชูชีพ ขุนอาจ จึงมีอาชี พ
หลากหลาย และมีผู้เข้าร่วมงานนี้อย่างมากมาย หลักๆ มีลูกศิษย์ที่เรียนโขนกับครูชูชีพ, ลูกศิษย์ที่ เคย
เรียนทําหัวโขนกับครู และลูกศิษย์ที่เคารพนับถือในตัวครูชูชีพ อีกทั้งญาติหรือผู้ปกครองของเด็กๆ ที่
เรียนโขน ก็เข้าร่วมในพิธีนี้ด้วยเช่นกัน และยังมีผู้เข้าร่วมงานที่มีอาชีพอ่ืนๆ อีก เช่น พ่อค้า แม่ค้า 
ตํารวจ ครูอาจารย์ คนทรง เป็นต้น  การแต่งกายของผู้ที่เข้าร่วมงานพิธีไหว้ครู -ครอบครูโขนละคร 
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ของครูชูชีพ ขุนอาจ หากเป็นลูกศิษย์ที่เรียนโขนกับครูชูชีพ จะสวมเสื้อสีขาว นุ่งโจงกระเบนสีแดง 
สําหรับผู้ที่เข้าร่วมงานท่านอ่ืนๆ จะสวมเสื้อขาว ใส่กางเกงสีขาวเป็นส่วนใหญ่ 

 

 
ภาพที่ 28 ผู้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบครูโขนละคร ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
 

3.5  ผู้ประกอบพิธี 
ครูชูชีพ ขุนอาจ เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครู -ครอบครูโขนละคร คือ เป็นผู้จุดเทียนชัย     

(ชูชีพ ขุนอาจ, 2556) และกล่าวอัญเชิญเทพเทวาให้เข้าร่วมในพิธีในภาคเช้า เรียกเพลงหน้าพาทย์
ต่างๆ ในการบรรเลงรับเทพเทวา เม่ือกล่าวบทอัญเชิญจบแต่ละองค์ พร้อมทั้งรําถวายมือเพลงเพลง
ตระนิมิต และเพลงตระบองกัน  สําหรับภาคบ่าย ครูชูชีพเป็นผู้ทําพิธีครอบครูให้กับลูกศิษย์  เครื่อง
แต่งกายของครูชูชีพ ขุนอาจ ขณะที่ประกอบพิธีไหว้ครู-ครอบครูโขนละคร ประกอบด้วย เสื้อเชิ้ตแขน
ยาวสีขาว นุ่งผ้าโจงกระเบนสีขาว มีผ้าพาดบ่าไขว้มาผูกปมตรงปลายสีทอง ขณะที่ครูชูชีพรําเพลงหน้า
พาทย์ในเพลงพราหมณ์เข้าและเพลงพราหมณ์ออก ใช้ไม้เท้ารําประกอบด้วย  เพ่ือเป็นการบ่งบอกถึง
สถานะที่เปลี่ยนไปเป็นองค์ฤๅษีพ่อแก่สมมติ  

 

 
ภาพที่ 29 ครูชูชีพ ขุนอาจ ผู้ประกอบพิธีไหว้ครู-ครอบครูโขนละคร 
 

อีกทั้งยังมีคนทรง 2 ท่านที่มาช่วยกล่าวบทสวดอัญเชิญเทพเทวา เพ่ือเข้าร่วมพิธีนี้ ด้วย
เช่นกัน ซ่ึงในงานวันนั้น มีคนทรงที่เข้าร่วมพิธีอยู่ 2 ท่าน คือ พ่อเชน เป็นลูกศิษย์ทางด้านการแสดง
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ของครูชูชีพ และยังเป็นคนร่างทรงองค์พระนารายณ์ ส่วนอีกท่านหนึ่ง คือ อาจารย์ต้น เป็นลูกศิษย์
ของอาจารย์เฉลา ศรีคล้าย (ประธานผ้าปุา) เป็นคนร่างทรงพ่อแก่ 

 

 
ภาพที่ 30 พ่อเชน  คนร่างทรงองค์พระนารายณ์ 
 

 
ภาพที่ 31 อาจารย์ต้น  คนร่างทรงฤาษีพ่อแก่ 
 

3.6 การร าถวายมือในพิธีไหว้ครู 
ช่วงพิธีไหว้ครูโขนละครนั้น ครูชูชีพ ขุนอาจ มีการรําถวายมือเพลงเพลงตระนิมิต และ

เพลงตระบองกัน โดยนายทศพล ขุนอาจ และนายมาวิน ลูกศิษย์ที่ เรียนโขนกับครูชูชีพมาต้ังแต่เล็ก 
ปัจจุบันนักศึกษาอยู่ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สาขาโขนยักษ์ และนาฏศิลปิน ของโขนศาลาเฉลิมกรุง 
(ชูชีพ ขุนอาจ, 2556) 
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ภาพที่ 32 การรําถวายมือในเพลงเพลงตระนิมิต และเพลงตระบองกัน 
 

ลูกศิษย์ที่เรียนโขนกับครูชูชีพ ขุนอาจ นั้น ในช่วงพิธีไหว้ครู การรําถวายมือจะไม่ได้รํา
เพลงหน้าพาทย์ แต่จะรําเพลงที่ใช้ในการออกงานแสดง ได้แก่ เพลงระบํากฤดาภินิหาร เพลงระบํา
เทพบันเทิง เพลงตัวก็ไทย ใจก็ไทย การแสดง B-Boy โขนไทย และการแสดงหุ่นละครใหญ่ ในโขนชุด 
“ยกรบ”  ซ่ึงเป็นการแสดงที่ครูชูชีพได้คิดออกแบบ  และทําเองในช่วงเกิดเหตุการณ์น้ําท่วม เม่ือปี 
พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา (ชูชีพ ขุนอาจ, 2555) และลูกศิษย์ที่เรียนโขนกับครูชูชีพทั้งหมด ร่วมกันรําเพลง
หน้าพาทย์ ในเพลงโปรยข้าวตอกดอกไม้ จึงเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู ในภาคเช้า 

 

 
ภาพที่ 33 การรําถวายมือ ด้วยเพลงระบํากฤดาภินิหาร 
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ภาพที่ 34 การรําถวายมือ ด้วยเพลงระบําเทพบันเทิง 
 

 
ภาพที่ 35 การรําถวายมือ ด้วยเพลง B-Boy โขนไทย 
 

 
ภาพที่ 36 การรําถวายมือ ด้วยหุ่นละครใหญ่ในโขนชุด “ยกรบ”  
 

3.7 ขันไหว้ครู 
ขันไหว้ครูโขนละคร ของครูชูชีพ ขุนอาจ ประกอบด้วย ขันเงิน ขนาดกลาง 1 ใบ ภายใน

ขันมี ผ้าขนหนูสีขาว 1 ผืน วางรองก้นขัน, พวงมาลัยดอกไม้สด1 พวง, ธูป9 ดอก, เทียน1 เล่ม และ
เงินกํานล 39 บาท ซ่ึงเงินกํานลนี้ หลังจากเสร็จงานพิธีไหว้ครู-ครอบครู โขนละครแล้ว ครูชูชีพจะนํา
เงินจํานวนนั้น ไปทําบุญต่อไป จะไม่เก็บมาใช้เอง เพราะจะทําให้ตัวครู “ผิดครู” (ชูชีพ ขุนอาจ, 
2555) 
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ภาพที่ 37 ขันไหว้ครู 
 

3.8 ขั้นตอนพิธีไหว้ครู-ครอบครูโขนละคร ของครูชูชีพ  ขุนอาจ 
เริ่มแรกก่อนที่จะจัดลานพิธีไหว้ครู-ครอบครูโขนละคร ต้องจุดธูป 36 ดอก พร้อมทั้งจุด

เทียน บอกกล่าวเจ้าของที่ เจ้าที่เจ้าทาง พระชัยมงคล พระแม่ธรณีและสัมภเวสี ว่าจะจัดงานนี้ ให้กับ
ลูกศิษย์ลูกหา เพ่ือให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อวิชานาฏศิลป์ ขอเปิดทางให้กระทําการสิ่งใดอย่าได้
ติดขัด โดยจัดเครื่องเซ่นวางไว้ตามจุดต่างๆ หลังจากขออนุญาตแล้ ว จึงต้ังเศียรเทพ เศียรครู 
เรียงลําดับจากเทพชั้นสูง ไล่ลงมาจนถึงหัวโขนที่ใช้ในการแสดง โดยจะจัดให้หัวโขนลิงอยู่ทางขวา 
หัวโขนยักษ์อยู่ทางซ้าย ของลานพิธีโดยมีเศียรฤๅษีพ่อแก่ต้ังอยู่ตรงกลาง ระหว่างหัวโขนทั้ง 2 ฝุาย  

เม่ือจัดต้ังศีรษะเทพ ศีรษะครู เสร็จเรียบร้อย จึงจัดวางเครื่องเซ่นสังเวย มีทั้งของคาว 
และของหวาน ของคาวจะจัดไว้ท้ังหมดอย่างละ 3 ชุด คือ สุก 2 ชุด ดิบ 1 ชุด โดยของสุกชุดหนึ่งจัด
ถวายพระพุทธหรือพระประจําบ้าน อีกชุดหนึ่งจัดถวายเหล่าเทพเทวา และครูบาอาจารย์ทาง
นาฏศิลป์ที่ล่วงลับไปแล้ว สําหรับของดิบจัดถวายพระพิราพ ของหวาน และผลไม้ 9 อย่าง จะเน้นชื่อ
ที่เป็นมงคลหรือผลไม้ที่มีตามฤดูกาลนั้นๆ และเป็นของหวานที่หาทานได้ยาก เช่น ขนมหูช้าง ขนมต้ม
ขาว ต้มแดง เป็นต้น น้ําขาว น้ําชาร้อน นม น้ําหวานสีแดง สุรา เนย ถั่วและงา จัดไว้ให้พร้อมสรรพ 
จากนั้นจัดวางพานบายศรี บายศรีปากชาม และเทียนขี้ผึ้งให้เรียบร้อย 

ช่วงเวลาที่รอพิธีการในภาคเช้า แม่กุ้งจัดต้ังสํารับถวายแด่ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่และทาง
สามแพร่ง จากนั้นถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการทางสงฆ์แล้ว จึงเป็นพิธีการ
ไหว้ครูโขนละคร โดยเริ่มจาก ครูชูชีพ ขุนอาจ จุดเทียนชั ย ระหว่างที่จุดเทียนชัยนั้น ต้องต้ังจิต
อธิษฐาน ขออํานาจบุญบารมีทั้งหลาย เบิกแสงสว่าง เพ่ือให้มองเห็นทาง ขอแสงสว่างให้กับลูกด้วย
เถิด พุทธัง บังเกิด ธัมมัง บังเกิด สังฆัง บังเกิด ครูชูชีพเรียกเพลงสาธุการ ระนาดทําเพลง (เพลง
สาธุการ เป็นเพลงหน้าพาทย์ ที่พระศิวะมอบให้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เทียนชัย เป็นตัวแทนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น เวลาที่ประธานหรือผู้ดําเนินการต่างๆ จุดเทียนชัย ดนตรีจึงต้อง
เล่นเพลงสาธุการ) จากนั้น ครูชูชีพจึงกล่าวอัญเชิญครูเทพเทวาทั้งหลาย ตามลําดับ (ชูชีพ ขุนอาจ, 
2556) 

การกล่าวอัญเชิญเทพเทวาทั้งหลาย ให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู – ครอบครู โขนละครนั้น ครูชู
ชีพ ขุนอาจ เป็นผู้กล่าว และมีคนทรง 2 ท่าน ที่เป็นลูกศิษย์ของครูชูชีพ ร่วมอยู่ในพิธีการนี้ ด้วย ใน
ระหว่างที่ครูชูชีพกล่าวบทอัญเชิญนั้น จะมีการทําดนตรีของทางศาสนาพราหมณ์ร่วมอยู่ ด้วย คือ มี
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การเปุาสังข์,ตีฆ้อง, ลั่นกระด่ิง และเดาะบัณเฑาะว์ เม่ือกล่าวอัญเชิญเทพเทวาทั้งหลายแล้ว จึงกล่าว
ถวายเครื่องเซ่น พร้อมทั้งปักธูป 

จากนั้น จึงเป็นการรําถวายมือ โดยครูชูชีพ ขุนอาจ, นายทศพล ขุนอาจ และนายมาวิน 
ในเพลงหน้าพาทย์ คือ เพลงตระนิมิต และเพลงตระบองกัน (ชูชีพ ขุนอาจ, 2556) จากนั้น ลูกศิษย์ที่
เรียนโขนรําถวายมือในเพลงระบํากฤดาภินิหา ร, ระบํา เทพบันเทิ ง, เพลงตัวก็ไทย  ใจก็ไทย          
ของจักรพันธุ์ อาบครบุรี และ B – Boy โขนไทย สุดท้ายครูชูชีพ และเด็กๆ นําหุ่นละครใหญ่ขึ้นเชิดรํา
ถวายมือ ในโขนชุด “ยกรบ” เสร็จจากรําถวายมือ ทั้งครูชูชีพและลูกศิษย์ รําถวายมือเพลงหน้าพาทย์ 
ในเพลงโปรยข้าวตอกดอกไม้ เป็นอันเสร็จพิธีในภาคเช้า 

ในภาคบ่าย ครูชูชีพเริ่มทําพิธีครอบครูโขนละครให้กับลูกศิษย์ โดยกําหนดจิตขออนุญาต
ฤๅษีพ่อแก่ ว่าจะกระทํ าพิธีกรรมนี้  ขออนุญาตสมมติตัวเองเป็นฤ ๅษีพ่อแก่ และขออนุญาตรํ า       
เพลงหน้าพาทย์ ในเพลงพราหมณ์เข้า ก่อนที่จะสวมศีรษะของท่าน ต้องปัดเปุาสิ่งไม่ดีก่อนค่อยครอบ
ศีรษะครู เพราะบางทีคนไม่ได้ต้ังใจเดินข้าม หรือแม้กระทั่งนกบินผ่านศีรษะของท่าน ก็ถือว่าผิดแล้ว 
จากนั้น ครูชูชีพเรียกเพลงพราหมณ์เข้า พร้อมกับรําเพลงหน้าพาทย์นี้ 

 

 
ภาพที่ 38 ครูชูชีพ ขุนอาจขออนุญาตสมมติตนเองเป็นฤๅษีพ่อแก่ 
 

ลูกศิษย์พากันยกขันไหว้ครู ครูชูชีพรับขันไหว้ครู พร้อมทั้งครอบเศียรครูแก่ลูกศิษย์โดย
เริ่มจากครอบศีรษะพระพิฆเณศวร์ ครอบศีรษะฤๅษี และครอบศีรษะพระพิราพ แต่บางปีถ้าจัดงานมี
เวลามากพอ ครูชูชีพจะอัญเชิญศีรษะครูเทพขึ้นครอบครูให้กับลูกศิษย์ ดังนี้พระวิษณุกรรมคือครูผู้
สร้างสรรค์ พระพิฆเณศวร์ คือครูสรรพวิทยา พระพิราพคือครูยักษ์ ฤ ๅษีคือครูลิง หัวเทริดคือ          
ครูละครรํา ชฎาคือครูละครพระ ครูละครนาง แล้วก็พรานบุญคือครูตัวตลก ขึ้นครอบให้กับลูกศิษย์
ด้วย ระหว่างที่ครอบศีรษะครูนั้น ครูชูชีพใช้คาถาสวดบทคุณพระคุณเจ้าอิติปิโสอิเสเสอิเสอิเสตัง 
ขอให้ใช้ความรู้ไปในทางที่ดี ขอให้เกิดสิริมงคล อย่าได้เกิดอัปมงคล เม่ือครอบเสร็จแล้วก็เจิมหน้าผาก 
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และยังมีการเรียกจิต เผื่อคนที่โดนผีเข้า โดนของไม่ดีใส่ตัว เรียกสติให้รู้สึกตัว ให้ผ่านพ้นไปในทางที่ ดี 
(ชูชีพ ขุนอาจ, 2556) 

ถ้าลูกศิษย์ของครูชูชีพ มีวิชาชีพเป็นช่างศิลป์ หรือเป็นครูอาจารย์ เป็นคนร่างทรง จะมี
การรับมอบอาวุธ เพ่ือถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ตนมีให้กับผู้อ่ืนได้ และจับก้านมะยม เพ่ือให้เป็นที่นิยม มี
คนนับหน้าถือตา ระหว่างที่จับต้นมะยมนั้น มีการตะโกนร้องด้วยถ้อยคําดีๆ สร้างความเจริญรุ่งเรือง 
ร่ํารวยทรัพย์สิน เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 39 ภาพครูชูชีพ ขุนอาจ รับขันไหว้ครูจากลูกศิษย์ 
 

 
ภาพที่ 40 การครอบเศียรฤๅษีพ่อแก่ให้กับลูกศิษย์ 
 

 
ภาพที่ 41 ครูชูชีพ ขุนอาจ กําลังเจิมหน้าผากให้กับลูกศิษย์ 
 

ครูชูชีพเรียกเพลงพราหมณ์ออก ระนาดทําเพลง และครูชูชีพขึ้นรําเพลง เป็นอันเสร็จพิธี 
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4. หัวโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
นอกจากครูชูชีพ ขุนอาจ จะสอนโขนให้กับเด็กๆ ด้วยตัวเองแล้ว ครูชูชีพยังทําหัวโขนไว้

ใช้ในการแสดง  อีกทั้งยังทําออกจําหน่าย เพ่ือไว้ใช้บูชาหรือบ้างก็เอาไว้ใช้ในการแสดง ซ่ึงการทํา
หัวโขนออกจําหน่ายนั้น ถือว่าเป็นรายได้หลัก ที่เอาไว้ใช้จ่ายภายในครอบครัวของครูชูชีพเอง 

4.1 หัวโขน คือรายได้หลักของครอบครัว 
รายได้หลักภายในครอบครัวของครูชูชีพนั้น ได้มาจากการทําหัวโขนที่ครูชูชีพทํา

ออกจําหน่าย ในราคาไม่แพงมากนัก เม่ือเทียบกับราคาตามท้องตลาดทั่วไป หัวโขนของครูชูชีพนั้น มี
หลายขนาด หลายราคาด้วยกัน อย่างเช่น หัวโขนที่เอาไว้ใช้สําหรับแสดง เศียรหนึ่งประมาณ 2,500 
บาท ถ้าขนาดเล็กลงมา สําหรับเด็กใส่ อยู่ที่ 1,500 บาท ส่วนเศียรพ่อแก่ ขนาดใหญ่ ราคาประมาณ 
2,500 – 3,500 บาท ถ้าเป็นเศียรเล็กลงมา ราคาอยู่ที่ 1,500 บาท สําหรับเศียรพ่อแก่เล็กจิ๋ว ราคา 
300 บาท ครูชูชีพไม่ได้ทําหัวโขนออกจําหน่ายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังทําเครื่องประดับต่างๆ ที่
เอาไว้ใช้ในการแสดงงานนาฏศิลป์อีกด้วย เช่น ชฎา เศียรเทพบูชาต่างๆ รวมทั้งเครื่องแต่งกายอ่ืนๆ 
อีกด้วย (ชูชีพ ขุนอาจ, 2555) ถึงแม้ว่าการทําหัวโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ เป็นรายได้หลักของ
ครอบครัว แต่ก็ไม่ได้มีติดต่อเข้ามาทุกเดือน มีสั่งทําจากลูกค้าเข้ามาแค่เดือนเว้นเดือนแค่นั้น แต่ถ้า
เดือนไหนมีว่าจ้างเข้ามา ก็จะมีตลอดทั้งเดือน โดยลูกค้าจะสั่งเข้ามาเป็นชุด ชุดหนึ่งจะสั่งทําประมาณ 
20หัว รวมแล้วราคาประมาณ 20,000 – 35,000 บาท แต่หลังจากหักค่าอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว เหลืออยู่ 
10,000 – 20,000 บาทต่อชุดเท่านั้น  

ลูกค้าที่สั่งทําหัวโขนจากครูชูชีพนั้น ส่วนใหญ่มาจากกรมศิลปากร มีทั้งนาฏศิลปินและครู
อาจารย์ในกรมศิลปากร แต่ลูกค้าบางรายที่ซ้ือหัวโขนไป ไม่มีใครทราบว่าเป็นฝีมือการทําหัวโขนของ
ครูชูชีพ เพราะว่าลูกค้าเหล่านั้น ไม่ได้ติดต่อซ้ือกับครูชูชีพโดยตรง แต่ซ้ือกับบ้านเครื่องที่ลูกค้า
เหล่านั้นอุดหนุนประจํา และบ้านเครื่องที่สั่งครูชูชีพทําหัวโขนนั้น เช่น บ้านปูาแมว ซอยจรัญสนิทวงศ์ 
35 บ้านปูามาลี วัดยาง พรานนก และบ้านพ่ีเปี๊ยก ตรอกไก่แจ้ บางลําพู (ชูชีพ ขุนอาจ, 2556) ซ่ึง
หัวโขนของครูชูชีพมีลักษณะไม่เหมือนกับช่างทําหัวโขนคนอ่ืน (ชูชีพ ขุนอาจ, 2555) 

4.2 วิธีการท าหัวโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
เริ่มแรก ครูชูชีพปั้นหุ่นเพ่ือไว้ใช้เป็นแบบด้วยดินเหนียวก่อน จากนั้นจึงปิดทับด้วยถุงปูน 

ที่ฉีกเป็นชิ้นแผ่นๆ ไม่เล็กมาก โดยทาด้วยแปูงข้าวเจ้า ที่มีลักษณะคล้ายแปูงเปียก (ก็คือแปูงข้าวเจ้า
ผสมน้ําเปล่า ต้ังไฟกวนให้เข้ากัน) ครูชูชีพจะไม่แช่ถุงปูนไว้ในน้ํา เพียงแต่ฉีกถุงปูนเตรียมไว้ จากนั้นจึง
นํามือของตัวเองชุบน้ํา แล้วทาแปูงข้าวเจ้ากวน เพราะถ้าชุบน้ําอย่างเดียว จะทําให้ถุงปูนร่อนไม่ติดกับ
แบบ ครูชูชีพขยําถุงปูนเบาๆ แล้วคลี่ออก เพ่ือนํามาปิดหุ่น แล้วลูบให้เรียบไปกับแบบ แปะทับไป
เรื่อยๆ จนมีความหนาพอควร แล้วนําไปตากแดดให้แห้ง 
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ภาพที่ 42 แปูงเปียก ทํามาจากแปูงข้าวเจ้าผสมน้ําเปล่าต้ังไฟกวน 
 

 
ภาพที่ 43 ถุงปูน วัสดุที่ใช้ในการทําหัวโขน 
 

 
ภาพที่ 44 ครูชูชีพนํามือจุ่มน้ําให้เปียกแล้วละเลงแปูงเปียกลงบนถุงปูนที่ฉีกเตรียมไว้ 
 

 
ภาพที่ 45 ละเลงแปูงเปียกลงบนกระดาษถุงปูนให้ทั่วทั้ง 2 ด้าน 
 

          
ภาพที่ 46 ขยําถุงปูน 
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ภาพที่ 47 คลี่ถุงปูนออกแล้วนํามาแปะลงบนหุ่นหรือแบบ ในภาพครูชูชีพกําลังทํางาช้าง   
        

         
ภาพที่ 48 ลูบไล้ถุงปูนให้เรียบติดไปกับหุ่นหรือแบบให้เรียบ 
 

หลังจากนั้น นําหุ่นมาผ่าจากด้านหลัง ครูชูชีพมองว่า ในการเก็บหุ่นเพ่ือเอาไว้ทําเป็น
แบบครั้งต่อไป หากเก็บไว้ด้วยดินเหนียว มันจะแตกได้ง่าย ครูชูชีพจึงเทหล่อด้วยปูนซีเมนต์ ทําให้ไ ม่
ต้องปั้นหุ่นดินเหนียวเพ่ือเป็นแบบขึ้นมา 

 
 

 
 
 
                                 
 

ภาพที่ 49 ภาพหุ่นปูนที่หล่อด้วยปูนซีเมนต์ในการทําหัวโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
 

หลังจากหุ่นกระดาษแห้งแล้ว จึงเริ่มลงลาย โดยวาดด้วยสีเมจิกเป็นแนวก่อน พอให้
เห็นชัดว่าส่วนไหนต้องประดับอะไร 

 

 
ภาพที่ 50 หุ่นกระดาษถูกวาดลายด้วยสีเมจิก 
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จากนั้นนําปูน ถุงปูน และแปูงข้าวเจ้ามาผสมกัน นวดให้เข้าที่ ซ่ึงดูจากลักษณะภายนอก
เหมือนดิน สีเหมือนกะปิ แต่มีกลิ่นหอมจากแปูงข้าวเจ้า เม่ือจะนําดินมาใช้ ให้ขยํากับน้ํามันพืช เพราะ
ถ้าไม่ทําเช่นนั้น ดินจะแห้งติดมือ 

 

 
ภาพที่ 51 ดินสําเร็จ ที่ผสมมาจากปูน ถุงปูน และแปูงข้าวเจ้า ขยํากับน้ํามันพืชจนนิ่ม 
 

ต่อไปเป็นการติดลาย ก่อนอ่ืนต้องทาน้ํา มันพืชลงบนแม่พิมพ์ เพ่ือปูองกันมิให้ดินติด
แม่พิมพ์ และจะทําให้ง่ายต่อการแงะดินออกจากพิมพ์ ต้องขยําดินกับน้ํา มันพืชให้เข้ากัน นวดจนนิ่ม
แล้วลงแม่พิมพ์ ให้ได้เข้ารูปของแม่พิมพ์นั้นๆ หากเกินก็เขี่ยดินที่เกินนั้นออก เพราะถ้าดินเกิน แกะ
พิมพ์ออกมามันจะมีปีก ทําให้ดูไม่สวย 

 

 
ภาพที่ 52 พิมพ์ลายไทย ของครูชูชีพ ขุนอาจ ที่ครูแกะลายเอง 
 

 
ภาพที่ 53 ครูชูชีพทาน้ํามันพืชลงบนพิมพ์ 
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วิธีการนําดินออกจากพิมพ์ ทําได้ด้วยการใช้เข็มสะกิดดินนั้นออกจากพิมพ์ แล้วนําดินชิ้น
นั้น มาติดกับหุ่นกระดาษที่วาดลายเอาไว้ เม่ือติดลายจนเสร็จ จึงนําไปตากแดด 

 

 
ภาพที่ 54 ครูชูชีพใช้เข็มสะกิดดินขึ้นมาออกจากพิมพ์ 
 

 
ภาพที่ 55 นําดินที่แกะออกจากพิมพ์มาแปะลงบนหุ่นกระดาษ 
 

จากนั้น ขัดดินสอพอง แล้วจึงลงรองพ้ืนด้วยสีทีโอเอ สีขาว รอสีแห้ง หากทําผิด วิธีแก้คือ 
ดึงออก แล้วเอาอันใหม่ปิดทับ หรือหากผิดช่วงใบหน้า เช่น เกิดรอยบุ๋ม เพียงเอาดินผสมมาปิดในส่วน
นั้น จากนั้นเก็บเนื้องานให้เรียบร้อย ลงสีตามรูปแบบของหัวโขนนั้นๆ ต่อด้วยลงรัก แล้วจึงปิดทอง ฝัง
เพชร ฝังกระจก ติดจอนหู สุดท้ายทาแล็กเกอร์ไว้ข้างในหัวโขน เพ่ือกันเหง่ือ กันชื้นจากข้างใน ส่วน
ภายนอกไม่ต้องเคลือบแล็กเกอร์ เพราะเวลาแสดง เม่ือหัวโขนโดนแสง โดนไฟ มันจะสะท้อน ดูไม่
สวยงาม 

 

 
ภาพที่ 56 หุ่นกระดาษที่ติดลายเรียบร้อย หลังจากนําไปตากแดดจนแห้ง นํามาทาสีขาว                              
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ภาพที่ 57 ลงสี ติดทอง 
 

ขั้นตอนท้ายที่สุด คือ การเจาะตา เพ่ือให้นักแสดงที่สวมหัวโขนนั้น ได้มองเห็น และเจาะ
ปาก เพ่ือไว้ร้อยด้ายหรือเชือก ให้นักแสดงกัดเวลาสวมหัวโขนขึ้นแสดง กันไม่ให้หัวโขนโยกเยกไปมา  

หัวโขนที่ครูชูชีพ ขุนอาจ จัดทําขึ้นนั้น ใน 10 วัน สามารถทําได้ประมาณ 5 – 6 หัว ใน
ทุกขั้นตอนของการทําหัวโขนนั้น ครูต้องใช้สมาธิอย่างมาก เนื่องจากเป็นงานศิลปะขั้นสูง เป็นของมีครู 
อีกทั้งต้องใช้เวลาในการนําหัวโขนออกตากแดดทุกขั้นตอน (ชูชีพ ขุนอาจ, 2555) 

4.3 พิธีกรรมท่ีเก่ียวกับหัวโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
เนื่องจากหัวโขนเป็นของสูง เป็นของมีครู การจะกระทําสิ่งใดๆ ก็ตาม จึงต้องมีพิธีกรรม 

ซ่ึงครูชูชีพเองก็มีพิธีกรรมด้วยเช่นกัน คือ มีการขอขมาบอกกล่าวเล่าสิบ ขึ้นธูป ขึ้นเทียน ต่อครูเทพ
เทวดาทั้งหลาย พร้อมทั้งกําหนดจิตของตนว่า หากต้ังใจจะทําอะไรแล้ว ต้องทําจริง และต้องทําให้
สําเร็จ อย่าทําค้างๆ คาๆ หากในขณะที่ลงมือทํา แล้วนึกไม่ออก จิตใจสับสนวุ่นวาย ให้วางไว้ก่อน ถ้า
ขืนดันทุรังทําต่อไป สติอาจจะแตกได้ง่าย แต่ถ้าหากว่าเราสามารถผ่านมันมาได้ นั่นแสดงว่า เราเป็น
ครูตัวเราเองแล้ว ซ่ึงจะมีอาการโล่ง สบายใจ ไม่คิดมากนั่นเอง  (ชูชีพ ขุนอาจ, 2555) บางครั้ง        
ตัวครูชูชีพเองเคยคิดว่า ที่ครูชูชีพประสบปัญหาสุขภาพร่างกายทางสายตา อาจจะเป็นเพราะว่าทําผิด
ครู อาจเผลอเรอ เจาะตาหัวโขน โดยไม่มีพิธีบอกกล่าวไหว้ครูก็เป็นได้ (ชูชีพ ขุนอาจ, 2556) 

4.4 ความเป็นหัวโขนในแบบของครูชูชีพ ขุนอาจ 
รูปลักษณ์หรือลวดลายของหัวโขนแต่ละเศียรนั้น มีลักษณะตายตัว ไม่สามารถไปเปลี่ยน 

หรือดัดแปลงอะไรได้ เนื่องจากกลุ่มคนที่ทํางานทางด้านนี้ มีความเชื่อว่าเป็นของสูง เป็นของมีครู หาก
ทําอะไรที่ผิดแบบ ผิดแผนไป จ ะก่อให้เกิดผลร้ายต่อผู้นั้น หรื อเรียกกันว่า “ ผิดครู” นั่นเอง  
ลักษณะเฉพาะ ของหัวโขนแต่ละประเภท อย่างเช่น หัว ลิง จะมีลู กแก้ว ตรงลู กแก้วเรียกว่ า         
ดอกกุนาโลม 4 ทิศ แล้วต้ังด้วยตราอ้อย เราเรียกลายตัวต้ังว่า บัวคว่ํา บัวหงาย หัวยักษ์จะเป็นกระบัง
หน้าหรือกรอบหน้าหากเป็นเศียรพระพิฆเณศวร์ จะเป็นยอดระฆัง ทํามาจากไม้กลึง มีลูกแก้ว 

ในความเป็นหัวโขนในแบบของครูชูชีพ ขุนอาจ นั้น วิธีการทําหัวโขนของครูนั้น ไม่
เหมือนที่อ่ืน ตรงที่ครูชูชีพใส่ปูนซีเมนต์ลงไปผสมด้วย ในขั้นตอนการปิดทับด้วยถุงปูน ก็มีปูนมาผสม 
เพราะเวลาที่แบบแห้ง มันจะแข็ง ไม่มีความเปื่อยของเนื้อกระดาษ พิสูจน์ด้วยการตักน้ําได้ไม่รั่ว เนื้อ
กระดาษยังมีความเหนียว  และในขั้นตอนการทําดิน ก็ใช้ปูน และแปูงข้าวเจ้า เป็นส่วนผสมด้วย
เช่นกัน ทําให้ดูเหมือนดินน้ํามัน ไม่มีกลิ่นปูน มีแต่กลิ่นแปูงข้าวเจ้า ปูนซีเมนต์ที่ครูชูชีพเลือกใช้ คือปูน
ตราเสือเท่านั้น เพราะมีลักษณะพิเศษคือ เนื้อเหนียว นิ่ม และดินที่ผสมมาได้นั้น สามารถเก็บไว้ได้
เป็นอาทิตย์ ไม่บูด ไม่เสีย มีกลิ่นหอม ด้วยเพราะครูใช้แปูงข้าวเจ้าประกอบ (ชูชีพ ขุนอาจ, 2555) ใน
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อดีต การทําหัวโขนจะใช้กระดาษสา แต่เนื่องจากว่ามันมีลักษณะนิ่ม และตัวมอดชอบกิน ครูชูชีพจึง
เปลี่ยนมาใช้ถุงปูนแทน ซ่ึงครูชูชีพไม่ได้ดัดแปลงวิธีการทําหัวโขน เพียงแต่ลดต้นทุนเท่านั้น อย่างเช่น 
เม่ือก่อนใช้น้ํารัก แต่ครูใช้ปูน ถ้าเนื้อดินมีสีออกแดง นั่นมีผงแคลเซียมกับยาแนวผสมด้วย ถ้าเนื้อดินมี
สีเหลือง นั่นมีเฟล็กซ์มาผสม (ชูชีพ ขุนอาจ, 2556) 

 

 
ภาพที่ 58 ดินที่นํามาอัดลงพิมพ์ สีเหลืองผสมเฟล็กซ์ สีเทายังไม่ได้ผสม 
 

 
ภาพที่ 59 พิมพ์ลายสําหรับทําลายประดับ โดยพิมพ์สีเขียวเข้มเป็นอันเก่าที่ครูชูชีพแกะลายเอง 
 

แม่พิมพ์ที่ครูชูชีพใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น ทํามาจากหินสบู่หรือหินมีดโกนหรือหินลับมีด (จะ
ออกสีเขียวเข้ม) ซ่ึงครูชูชีพเป็นผู้แกะลายเอง ครูชูชีพเล่าว่า ใช้มาก่อนที่ลูกชายครูจะเกิด โดยใช้เวลา
แค่เพียง 3 วัน ในการแกะลาย และใช้มานานต้ังแต่เพ่ิงเริ่มทําหัวโขน ซ่ึงปัจจุบันนี้ ก็ยังใช้อยู่  ซ่ึง
แม่พิมพ์ที่ช่างทําหัวโขนใช้กันอยู่โดยทั่วไป จะเป็นเรซ่ิน (ชูชีพ ขุนอาจ, 2555) 

งานหัวโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ แตกต่างจากของที่อ่ืนตรงรายละเอียด เพราะครูชูชีพ
มองว่า งานของครูเป็นงานร้อน ตอนทําหัวโขน ครูใจร้อน รีบเร่งอยากให้เสร็จเร็วไว เพ่ือที่จะได้มีเงิน
ไว้ใช้จ่าย จึงทําให้ครูชูชีพออกจําหน่ายหัวโขนในราคาที่ถูกกว่ารายอ่ืนๆ เพราะว่าที่ อ่ืนเป็นงานเย็น 
งานประณีต เก็บรายละเอียดได้ดีกว่า ดูสวยงาม เส้นคม จึงขายแพงกว่า (ชูชีพ ขุนอาจ, 2555) 

4.5 การจัดเก็บหัวโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
การจัดเก็บหัวโขน ของครูชูชีพ ที่บ้านโขนริมน้ํา ริมคลองทวีวัฒนา 53 นั้น ด้วยสถานที่มี

พ้ืนที่กว้างขวาง มีชั้นวางของ ครูชูชีพจึงจัดเก็บหัวโขนไว้ในชั้นวางของ โดยแยกฝุายไว้อย่างชัดเจน คือ 
ชฎาพระ – นาง และลิงจัดเก็บไว้ในชั้นวางของ ส่วนยักษ์จัดเก็บวางไว้บนโต๊ะ เนื่องจากชั้นวางของไม่
พอที่จะจัดเก็บ และคนที่เข้าเยี่ยมชม สามารถเดิน ดูผลงานศิลปะทางด้านหัวโขนของครูชูชีพได้       
(ชูชีพ ขุนอาจ, 2555) 
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ภาพที่ 60 การจัดเก็บหัวโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ ที่บ้านโขนริมน้ํา ริมคลองทวีวัฒนา 53 
 

ต่อมาครูชูชีพได้ย้ายมาเช่าห้องแถวเล็กๆ 4 ห้อง มีพ้ืนที่ค่อนข้างจํากัด ทําให้การจัดเก็บ
หัวโขนดูแออัดยัดเยียด หัวโขนบางส่วนถูกจัดวางไว้ในชั้นวางของอย่างเรียบร้อย แต่เนื่องจากว่า
หัวโขนของครูชูชีพมีมากมาย จึงทําให้บางส่วนวางอยู่บนโต๊ะบ้าง บนหน้าตักหุ่นปูนปั้นของครูบ้าง แต่
ครูชูชีพจะพยายามหาที่จัดวางหัวโขน ให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าพ้ืน จะไม่วางเสมอพ้ืน เพราะเกรงว่าจะ
มีคนเดินผ่านหรือเดิมข้าม เพราะมองไม่เห็นหรือไม่ได้สังเกต ส่วนหุ่นปูนจะวางไว้หน้าบ้าน เพราะทน
แดด ทนฝนได้ ไม่เสียหายอะไรมาก (ชูชีพ ขุนอาจ, 2556) 

 

    
ภาพที่ 61 ภาพการจัดเก็บหัวโขนภายในห้องเช่า 2 ห้อง ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
 
5. ชุดเครื่องโขน-ละคร ของครูชูชีพ ขุนอาจ 

เครื่องแต่งกายโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ ทั้งหมด นางปฐมาวดี ขอปะกลาง ซ่ึงเป็นภรรยา
ของครูชูชีพ เป็นผู้ดูแลทั้งหมด ทั้งเรื่องการตัดเย็บ การปักลายผ้าด้วยเลื่อมและลูกปัด การดูแลรักษา 
การจัดชุดเครื่องในแต่ละครั้งที่มีงานการแสดง และการแต่งชุดเครื่องให้กับนักแสดง เป็นต้น ชุดที่ใช้ใน
การแสดงโขน โดยทั่วไปจะเรียกกันว่า “ชุดยืนเครื่อง” แต่นางปฐมาวดี เรียกว่า  “ชุดเครื่อง”        
(ปฐมาวดี ขอปะกลาง, 2555) 
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ภาพที่ 62 นางปฐมาวดี ขอปะกลาง  ผู้จัดทําชุดเครื่องโขน – ละคร 
 

ชุดเครื่องโขน – ละคร ของครูชูชีพ ขุนอาจ ทุกชุด ทุกตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นพระ นาง 
ยักษ์ และลิง นางปฐมาวดีเป็นคนตัดเย็บ และปักลายเลื่อมด้วยตัวเองทั้งสิ้น แต่ก่อนที่จะมาทําเองนั้น 
ได้ใช้วิธีเช่าจากร้านชุดเครื่องโขน – ละคร ที่รู้จักกัน เพราะไม่มีชุดเครื่องเป็นของตัวเอง เนื่องจากชุด
ยืนเครื่องโขน – ละคร ใน 1 ชุดนั้น มีมากชิ้น จึงทําให้มีราคาค่าเช่าที่แพง และยิ่งครูชูชีพออกงาน
บ่อยครั้ง ทําให้ต้องเสียค่าเช่าชุด ซ่ึงถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ฟุุมเฟือยมาก เพราะในงานการแสดงโขนแต่
ละครั้งของครูชูชีพ เงินรายได้ที่รับเข้ามาย่อมหมดไปกับค่าเช่าชุด ทําให้ได้เงินมาไม่พอเหลือเก็บ ตัว
ครูชูชีพเองก็สู้ราคาค่าเช่าไม่ไหว และคิดว่าถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ จะได้ไม่คุ้มกับเงินที่เสียไป นางปฐมาวดี 
จึงได้ลอกลายจากชุดยืนเครื่องที่เช่ามา แล้วนํามาปักเอง โดยเริ่มทํามาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549 นั่นเอง 

ถ้าหากพูดถึงชุดยืนเครื่องโขน – ละคร ของกรมศิลปากรนั้น มักปักด้วยด้ิน ซ่ึงมีความ
คงทน สวยงาม มีประกายระยิบระยับในตัว แม้ไม่โดนไฟส่องกระทบ แต่มีน้ําหนักมาก ด้วยเหตุนี้  ชุด
เครื่องโขน – ละคร ของครูชูชีพ ขุนอาจ จึงปักลายด้วยเลื่อมและลูกปัด เพราะเป็นวัสดุที่หาง่าย ราคา
ถูก สามา รถใช้แทนกันได้ ถึ งแม้ว่าจ ะไม่สวย งดงามเท่ าก็ตาม อีกเหตุผลหนึ่งที่นา งปฐมาว ดี           
เห็นคือ ถ้าปักด้วยด้ินเหมือนอย่างที่เคยเช่าชุดยืนเครื่องมาให้เด็กสวมใส่ จะทําให้เด็กเดินแอ่นเหมือน
จะหงายหลัง ดูไม่สวยสง่า เนื่องจากชุดที่ปักด้วยด้ินนั้น มีน้ําหนักมากเกินไป สําหรับเด็ก และด้ิน
อาจจะบาดตัวเด็กที่สวมใส่ได้ เพราะมีความคม ยิ่งเป็นเด็ก ยิ่งไม่ระมัดระวังตัว (ปฐมาวดี  ขอปะกลาง, 
2555) 
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ภาพที่ 63 ชุดหนุมาน ด้วยฝีมือของนางปฐมาวดี ขอปะกลาง  
 

5.1 การท าชุดเครื่องโขน – ละคร ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
ขั้นแรก คือ ตัดผ้าต่วน และผ้าตาดทอง ตามแบบที่วัดขนาดไว้ แล้วจึงขึงผ้าดิบด้วยสะดึง

เป็นพ้ืน จากนั้นจึงเย็บผ้าต่วนกับผ้าตาดทองให้ติดเป็นชิ้นเดียวกัน แล้วนําผ้าชิ้นนั้นไปเย็บติดกับผ้าดิบ
ที่ขึงไว้อีกทีหนึ่ง ในการตัดเย็บชุดเครื่องของครูชูชีพนั้น นางปฐมาวดีจะใช้ผ้าดิบ ผ้าต่วน (ผ้าสี พ้ืน
ต่างๆ) และผ้าตาดทอง เป็นหลัก เท่ากับว่าใน 1 ชุด จะมีผ้าอยู่ 3 ชั้น ดังที่กล่าวมา  

 

 
ภาพที่ 64 ผ้าต่วนกับผ้าตาดทองที่ตัดไว้เรียบร้อยแล้ว เย็บติดบนผ้าดิบเพ่ือปักเลื่อมตามลายที่วาดไว้ 
 

 
ภาพที่ 65 ผ้าที่ขึงจนตึงติดไว้กับโครงเหล็กมีขาต้ัง หรือเรียกว่า “สะดึง”แล้วจึงวาดลายด้วยดินสอ     
             บางครั้งก็ใช้สีเมจิก วาดลายลงบนผ้าให้เป็นลายที่จะปักเลื่อม 
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ภาพที่ 66 ภาพการวาดลายเส้นลงบนผ้า เพ่ือสะดวกในการปักเลื่อมตามลายที่วาดลงบนผ้าไว้ 
 

 
ภาพที่ 67 นางปฐมาวดี ขอปะกลาง และผู้ปกครองของลูกศิษย์ ต่างช่วยกันปักเลื่อมลงบนผ้าที่ขึงไว้  
             โดยชิ้นส่วนนี้ คือ “ผ้าห่มนาง” 
 

 
ภาพที่ 68 การปักเลื่อมลงบนผ้าที่วาดลายเอาไว้ โดยใช้แค่เข็มกับด้ายสีขาว เย็บเลื่อมติดกับผ้า 
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สําหรับลายของชุดแต่ละแบบนั้น จะทําตามแบบแผนของกรมศิลปากร คือ ยักษ์เป็นลาย
หน้าสิงห์ พระ – นางเป็นลายดอกไม้ ลิงเป็นลายก้นหอย การวาดลาย เม่ือแรกนางปฐมาวดีจะใช้ไม้
บรรทัดวัดระยะ ตีเส้น แต่มาระยะหลัง อาจจะเป็นเพราะทําทุกวัน และทํามาตลอดเวลาเม่ือว่างจาก
งานอ่ืน จึงใช้คาดคะเนเอาทางสายตา จากนั้นปักเลื่อมและลูกปัดตามลายที่วาดไว้จนเสร็จ ใน 1 ชุด
นั้น นางปฐมาวดีไม่เคยคํานวณว่า ใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ เพราะงานที่ทําในแต่ละวันก็เยอะพอควร 
แต่นางปฐมาวดีจะใช้เวลาว่างที่มีมาปักชุด บางทีไปทํางานอย่างอ่ืน ต้องวางงานนี้ไว้ มีผู้ปกครองของ
เด็กที่พาลูกหลานมาเรียน มาช่วยปักบ้า ง ซ่ึงไม่ได้ยา กอะไรนัก ทํ ากันอย่างง่า ยๆ (ปฐมาว ดี           
ขอปะกลาง, 2555) 

5.2 การจัดเก็บชุดเครื่องโขน – ละคร ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
เนื่องจากครูชูชีพ ขุนอาจ ไม่ได้มีที่อยู่เป็นของตนเอง ต้องอาศัยเช่าที่ทางของคนอ่ืน เพ่ือ

อยู่อาศัย ด้วยเหตุนี้ การเก็บข้อมูลของผู้วิจัยจึงมี 2 สถานที่ เพราะครูชูชีพได้ย้ายที่อยู่จากบ้านโขน
ริมน้ํา ต้ังอยู่ที่ริมคลองทวีวัฒนา 53 มาอยู่ที่ห้องเช่า ใกล้กับร้านอาหารลมระเบียงน้ํา ศาลายา 

1. บ้านโขนริมน้ํา ริมคลองทวีวัฒนา 53 
กา รจั ด เ ก็บชุ ด เครื่ อ ง โ ขน  – ละคร  ของครู ชู ชี พ ขุ น อา จ  ที่ บ้ า น โขนริ มน้ํ า                  

ริมคลองทวีวัฒนา 53 นั้น มีห้องจัดเก็บชุดเครื่องโขน – ละครโดยเฉพาะ ซ่ึงเม่ือปี 2549 จนถึงปี 
2552 ครูชูชีพจัดการแสดงโขนเด็ก ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 18.00 น. ห้องนี้ เป็นทั้งห้องจัดเก็บ 
และห้องแต่งตัว ต้ังอยู่ในส่วนท้ายบ้านชั้นล่าง การจัดเก็บชุดเครื่อง นางปฐมาวดีจะมัดรวมชุดเครื่อง
แต่ละชุดไว้ โดยจะวางกองไว้กับพ้ืน สําหรับชุดเครื่องที่ใช้อยู่ เป็นประจํา เพ่ือสะดวกในการหยิบใช้ 
ส่วนชุดเครื่องที่ไม่ได้ใช้ จะถูกเก็บไว้ในกล่องพลาสติกใบใหญ่วางซ้อนกัน เพ่ือปูองกันฝุุนไม่ให้จับผ้า 
เพราะจะทําให้ผ้าเก่า อีกทั้งปูองกันหนูมาแทะผ้าเป็นรู (ปฐมาวดี ขอปะกลาง, 2555)  

 

 
ภาพที่ 69 ห้องจัดเก็บชุดเครื่องโขน – ละคร ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
 

 
ภาพที่ 70 เวลาที่ไม่มีงานแสดง ชุดเครื่องโขน – ละคร จะถูกเก็บไว้ในกล่องพลาสติก 
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ภาพที่ 71 ชุดเครื่องโขน – ละคร พับและมัดแยกเป็นชุดแต่ละชุด 
 

2. ห้องเช่า ใกล้ร้านอาหารลมระเบียงน้ํา ศาลายา 
หลังจากครูชูชีพย้ายมาอยู่ที่ห้องเช่านี้ ชุดเครื่องโขน – ละคร ของครูชูชีพ ถูกจัดเก็บใน

ห้องเช่าห้องสุดท้าย ชิดฝาผนังริมหน้าต่าง โดยชุดเครื่องที่ถูกเก็บในกล่อง และถุงกระสอบ จะวางกอง
กับพ้ืนไว้ฝั่งหนึ่ง สําหรับชุดเครื่องโขน – ละคร ที่ใช้งานอยู่เป็นประจํา จะถูกวางบนชั้นโครงเหล็ก 

 

 
ภาพที่ 72 การจัดเก็บชุดเครื่องโขน – ละคร ของครูชูชีพ ขุนอาจ ภายในห้องเช่า 
 

 
ภาพที่ 73 การจัดเก็บชุดเครื่องโขน – ละคร ของครูชูชีพ ขุนอาจ ภายในห้องเช่า 
 

5.3 การแต่งชุดเครื่องโขน – ละคร ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
ในการออกงา นแสดงโขนแต่ละครั้ ง ถ้าเป็นงาน เล็กๆ นักแสดง 12 – 15 คน            

นางปฐมาวดีจะเป็นผู้แต่งตัวให้กับนักแสดงโขนเด็กเอง แต่ถ้าหากเป็นงานใหญ่ อย่างเช่น งานโขนสด 
ซ่ึงนักแสดงทั้งหมดประมาณ 40 คน นางปฐมาวดี, ครูชูชีพ, นายทศพล และลูกศิษย์โขนของครูที่ออก
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งานโขนบ่อยๆ จะช่วยกันแต่งชุดเครื่องให้กับนักแสดงโขนเด็กก่อน แล้วค่อยจัดการแต่งชุดเครื่องของ
ตนเอง ยังมีผู้ปกครองของเด็กก็มาช่วยกันแต่งชุดเครื่องโขน – ละครด้วย 

ตัวอย่างการแต่งชุดเครื่องโขน 
 

 
ภาพที่ 74 ชุดเครื่องลิง 
 

 
ภาพที่ 75 การนุ่งก้นแปูนด้วยผ้ายก 
 

 
ภาพที่ 76 ชุดเครื่องนาง 
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ภาพที่ 77 ชุดเครื่องพระ (นุ่งนางหงส์) 
 

 
ภาพที่ 78 ชุดเครื่องยักษ์ 
 
6. รายรับ-รายจ่ายของครูชูชีพ ขุนอาจ กับการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขน 

ครูชูชีพ ขุนอาจ ทํางานทางด้านศิลปะการแสดงโขนมาทั้งชีวิต ทั้งทําศีรษะเทพ และ
หัวโขน ออกจําหน่าย สอนเด็กๆ ให้ได้วิชาทางด้านการแสดงโขน โดยให้ด้วยจิตธรรมทาน และรับงาน
การแสดงโขนเด็ก เพ่ือให้เด็กๆ ได้มีประสบการณ์ทางด้านการแสดงโขน และมีรายได้เล็กๆ น้อยๆ 
จากการทํางานของตน (ชูชีพ ขุนอาจ, 2555) 

6.1 รายรับ ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
1. รายรับหลักๆ ของครูชูชีพ คือ การทําหัวโขน ซ่ึงไม่ได้มีรายการสั่งเข้ามาทุกเดือน มา

แค่เดือนเว้นเดือนเท่านั้น แต่ถ้าเดือนไหนมีรายการสั่งเข้ามา ก็จะมีรายการสั่งเข้ามาทั้งเดือน           
(ชูชีพ ขุนอาจ, 2555) โดยรายการสั่งทําหัวโขนที่เข้ามานั้น ใน 1 งาน มีรายการสั่งทําเข้ามาประมาณ 
15 – 20 หัว คิดเป็นเงินประมาณ 20,000 – 35,000 บาท แต่หลังจากหักค่าอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว เหลือ
เงินจริงๆ เพียง 10,000 – 20,000 บาท ต่องานเท่านั้น (ชูชีพ ขุนอาจ, 2556) 
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2. การรับงานแสดงโขนเด็กตามงานต่างๆ ไม่ได้มีเข้ามาทุกเดือน มีเฉพาะช่วงเทศกาล
เท่านั้น (ชูชีพ ขุนอาจ, 2555) ถ้าเป็นช่วงเทศกาล อย่างเช่น วันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ หรือช่วงวัน
สงกรานต์ ใน 1 วันเทศกาล ครูชูชีพจะพาเด็กๆ ออกงาน 2 – 3 งานเลยทีเดียว ครูชูชีพเรียกค่าจ้าง
งานการแสดงโขนเด็กในแต่ละงาน เป็นเงินเพียง 8,000 บาทเท่านั้น แต่เม่ือหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น 
ค่าแรงเด็ก ค่าน้ํามันรถ และค่าอาหารเลี้ยงเด็กๆ ที่มาช่วยงาน เหลืออยู่ที่ครูชูชีพเพียง 2,000 บาท 
ต่องานเท่านั้น  รายรับทางด้านการแสดงโขนเด็ก อีกทางหนึ่ง คือ การรับงานโขนสด ซ่ึงไม่ได้มีเข้ามา
อย่างต่อเนื่อง นานๆ จะมีเข้ามาสักงานหนึ่ง ผู้ที่มาว่าจ้างงานโขนสดนั้น ต้อง เป็นผู้ที่ มีเงินมาก ไม่
ลําบาก และชื่นชอบในการแสดงโขนของเด็กๆ อย่างงานโขนสด ครูชูชีพรับงานด้วยค่าจ้าง 60,000 
บาท หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว อย่างเช่น ค่าเวที ค่าระนาด ค่าแรงเด็ก และค่าน้ํา มันรถ เหลือ
เงินประมาณ 15,000 – 20,000 บาทเท่านั้น 

3. ผ้าปุาสามัคคี  ครูชูชีพ ยังมีรายรับอีกทางหนึ่งที่เข้ามาทุกปีๆ ละครั้ง โดยเริ่มรับมา   
2 – 3 ปีแล้ว นั่นคือ ผ้าปุาสามัคคี ช่วยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ของครูชูชีพ ขุนอาจ มีอาจารย์เฉลา     
ศรีคล้าย เป็นประธานผ้าปุา ซ่ึงเงินที่ได้จากการจัดผ้าปุาสามัคคีนี้ มอบให้แก่ครูชูชีพได้ดําเนินการศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมต่อไป โดยได้มาในจํานวนที่ไม่น้อยเลย ประมาณ 100,000 – 200,000 บาท การได้รับ
เงินผ้าปุาสามัคคี ทําให้ครูชูชีพได้ต่ออายุการทํางานที่ตนเองรักอีกครั้ง เพราะครูชูชีพมองว่า คนที่
ทําบุญผ้าปุามาให้ เค้ามีเจตนาที่จะสืบสานศิลปวัฒนธรรมทางด้านการแสดงโขนของเด็กๆ ต่อไป โดย
มอบหน้าที่ให้ครูชูชีพเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้ ครูชูชีพได้นําเงินที่ได้จากงานผ้าปุาสามัคคี มาชําระหนี้ เก่า
ที่ติดค้าง จ่ายค่าเช่าที่ดินที่อยู่ปัจจุบัน และค่าถมที่ดินที่จะย้ายไปอยู่ใหม่อีกที่หนึ่ง แต่เม่ือสิ้นอาจารย์
เฉลา ศรีคล้าย แล้ว ครูชูชีพยังไม่ทราบว่า จะยังมีผ้าปุาสามัคคีอีกหรือไม่ (ชูชีพ ขุนอาจ, 2556) 

6.2 รายจ่าย ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
1. ค่าเช่าที่พักอาศัย และสถานที่สอนโขน  เนื่องจาก ครูชูชีพ ขุนอาจ ไม่มีที่อยู่ เป็นของ

ตนเอง ต้องอาศัยเช่าที่ดินของผู้อ่ืนอาศัย และเป็นพ้ืนที่ไว้สําหรับฝึกซ้อมโขนให้กับเด็กๆ รายจ่าย
ประจําเดือน ของครูชูชีพ ก็จะมี ค่าเช่าที่ ซ่ึงปัจจุบันนี้  ครูชูชีพได้เช่าห้องพัก  4 ห้องติดกัน แถว
ร้านอาหาร “ลมระเบียงน้ํา” ใกล้กับโรงเรียนกาญจนาภิเษก ศาลายา จังหวัดนครปฐม และโรงเรือน
ไว้สําหรับซ้อมโขน เป็นเงิน 12,000 บาท ต่อเดือน (ราคานี้รวมค่าน้ํา และค่าไฟแล้ว)  

2. ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ของครูชูชีพ ค่าอาหาร จิปาถะต่างๆ อยู่ที่  15,000 บาท 
ต่อเดือน โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ครูชูชีพจะจ่ายให้กับนายทศพล ขุนอาจ นางสุภาพ ขอปะกลาง และ
นายบุญชู วงศ์นาม  ที่คอยช่วยเหลือเรื่องอาหารการกินของเด็กๆ ที่มาฝึกซ้อมโขน รวมทั้งช่วยดูแล
สถานที่ 

3. ค่าอาหารสําหรับเด็กๆ ที่มาเรียน มาฝึกซ้อมโขน ครูชูชีพจะแบ่งเก็บไว้ทุกเดือนๆ ละ 
6,000 บาท 

4. ค่าผ่อนรถปิ๊กอัพมีหลังคา ที่ขนส่งทั้งคนทั้งของใช้ในการแสดงไปงานต่างๆ เดือนละ 
8,500 บาท และยังมีค่ายาของครูชูชีพ อีกเดือนละ 500 – 1,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายที่กล่าวมาข้างต้น เป็นรายจ่ายประจําเดือน ของครูชูชีพ ขุนอาจ สําหรับ
ค่าใช้จ่ายในแต่ละงานการแสดง ที่ครูชูชีพรับออกงาน มีรายจ่ายดังนี้ 
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1. งานการแสดงโขนเด็ก ครูชูชีพจะหักค่าน้ํา มันรถ และแจกจ่ายค่าแรงเด็กไปตาม
จํานวนคน โดยเด็กๆ จะได้รับค่าแรงคนละ 200 – 300 บาท แต่ถ้าเป็นงานแสดงโขนสด ค่าใช้จ่าย
ของครูชูชีพ ก็จะเพ่ิมมากขึ้นตามค่าจ้างที่รับมา มีรายการดังต่อไปนี้ ค่าเวที 12,000 บาท ค่าระนาด 
10,000 บาท ค่าน้ํามันรถทั้งของครูชูชีพเอง และรถของผู้ปกครองเด็กที่ ติดตามไปด้วย 5,000 บาท 
สําหรับค่าแรงของเด็กๆ จะแยกออกเป็น นักแสดงหลัก คนละ 800 บาท นักแสดงรองคนละ 500 
บาท นักแสดงเล็ก คนละ 300 บาท และนักแสดงตัวจิ๋ว คนละ 200 บาท เป็นต้น 

2. ค่าใช้จ่ายประจําปี ของครูชูชีพ ขุนอาจ ซ่ึงใน 1 ปี ครูชูชีพต้องกระทําทุกครั้ง นั่นคือ 
งานพิธีไหว้ครู – ครอบครู โขนละคร มีค่าใช้จ่ายดังนี้  ค่าเครื่องเซ่นสังเวย รวมทั้งพานบายศรีและ
บายศรีปากชาม เป็นเงิน 35,000 - 40,000 บาท (แล้วแต่ช่วงของถูกของแพง) ค่าระนาดที่มาร่วม
บรรเลงในงาน 5,000 บาท ค่าเช่าสถานที่สําหรับจัดงาน 3,500 บาท และค่าของชําร่วย ที่ครูชูชีพทํา
แจกผู้ทําบุญผ้าปุาสามัคคี โดยของชําร่วยที่ครูชูชีพแจกนั้น เป็นหุ่นปูนปั้น มีขนาดเท่าคนจริง และ
เศียรพ่อแก่ ทั้ง 3 ขนาด หลายสิบเศียร รวมเป็นเงิน 40,000 บาท เหล่านี้ คือค่าใช้จ่ายก่อนที่จะเริ่ม
งานพิธีไหว้ครู-ครอบครูโขนละคร 

3. ค่าเช่าที่ดิน  หลังจากที่ครูชูชีพ ได้รับเงินจากบุญผ้าปุาสามัคคีแล้ว ครูชูชีพนําเงินส่วน
นั้น มาใช้จ่ายในส่วนที่เก่ียวกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ให้ได้ดําเนินการต่อไป ซ่ึงในค่าใช้จ่ายส่วนนี้  คื อ 
ค่าเช่าที่ดิน 45,000 บาท (ค่าวางมัดจําเช่าที่ดิน) โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เป็นที่ดินที่ใหม่ที่ครูชูชีพกําลัง
จะย้ายไปอยู่ใกล้กับเด็กๆ ที่เรียนโขนมากขึ้น ค่าจ้างรถแม็คโครมาขนดินเพ่ือถมที่ 15,000 บาท และ
ค่าหินคลุก 3,000 บาท นี่คือค่าใช้จ่ายหลังงานพิธีไหว้ครู-ครอบครูโขนละคร (ปฐมาวดี ขอปะกลาง , 
2556)  
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 
การศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ ผู้วิจัยได้สรุปผล

การศึกษา อภิปรายผลการศึกษา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เพ่ือการน าไปใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
โดยมีล าดับในการน าเสนอ ดังต่อไปนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2. ขอบเขตและวิธีวิจัย 
3. สรุปผลการศึกษา 
4. อภิปรายผลการศึกษา 
5. ข้อเสนอแนะ 

 
1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ ผู้วิจัยได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ดังนี้ 

1.1 ศึกษาให้เห็นถึงคุณค่าและความส าคัญในศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
1.2 ศึกษาแนวทางการจัดการศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ 

 
2. ขอบเขตและวิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยเน้นศึกษาการจัดการศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุน
อาจ เท่านั้น โดยผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เริ่มศึกษาจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่ มี
ประเด็นเก่ียวข้องกับเรื่องราวที่วิจัย รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ที่ เก่ียวกับการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม เพ่ือน ามาปรับใช้เป็นแนวทางในงานวิจัยครั้งนี้  จากนั้น ผู้วิจัยจึงลงพ้ืนที่เพ่ือ เก็บข้อมูล
ภาคสนาม เป็นจ านวน 10 ครั้ง โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลในเรื่องการเรียน การสอน และการฝึกซ้อม
ศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ รวมทั้งผลงานการแสดงศิลปะโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ ตาม
งานต่างๆ ที่มีผู้ว่าจ้าง พิธีไหว้ครู และพิธีครอบครูโขน-ละคร การท าหัวโขน และการท าเครื่องแต่งกาย
ที่ใช้ส าหรับการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกเฉพาะกับครูชูชีพ ขุนอาจ เพราะเป็นบุคคลผู้ให้ข้อมูลหลัก ( key informant) 
โดยสัมภา ษณ์ตา มค าถ ามที่สอดคล้องกันกับวั ตถุ ปร ะสงค์ที่ได้ ต้ัง ไว้  ร วมทั้งสัมภา ษณ์แบบ              
ไม่เป็นทางการกับผู้ที่ มีส่วนร่วมในการจัดการ ศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ  นั่นก็คือ             
นางปฐมาวดี ขอปะกลาง (ภรรยาของครูชูชีพ ขุนอาจ)นายทศพล ขุนอาจ(ลูกชายของครูชูชีพ ขุนอาจ)                    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



78 
 

เด็กๆ จ านวนหนึ่งที่ได้มาเรียนและร่วมแสดงโขนในคณะของครูชูชีพ ขุนอาจ รวมทั้งผู้ปกครองของ
เด็กๆ อีกทั้งสัมภาษณ์ผู้ที่ให้การสนับสนุน คอยช่วยเหลือครูชูชีพ ขุนอาจ และผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีกา รสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วม ในส่วนของ พิธีไหว้ครู และพิธีครอบครู         
โขน – ละคร รวมทั้งการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในส่วนของการเรียน การสอน การฝึกซ้อม และการ
แสดงศิลปะโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง การท าหัวโขน และการท าเครื่องแต่ง
กายที่ใช้ในการแสดงโขน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แนวค าถามในการสัมภาษณ์ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับจดบันทึก ที่ได้จากการเดินส ารวจ สังเกตการณ์ และ
การสัมภาษณ์ เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าและเก็บข้อมูลภาคสนามมา จัดท าให้เป็นระบบ เพ่ือ
แยกแยะองค์ประกอบ และเชื่อมโยง ให้ได้ความสัมพันธ์กับข้อมูล  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของการบรรยายความ (descriptive analysis) เพ่ือน าไปสู่
คุณค่าและความส าคัญ เห็นถึงการด ารงอยู่ และแนวทางการจัดการศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ 
ขุนอาจ 
 
3. สรุปผลการศึกษา 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ ผู้วิจัยสรุปผล
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ต้ังไว้ ดังนี้ 

3.1 คุณค่าและความส าคัญในศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ ทรัพยากร

วัฒนธรรมที่มีอยู่ในตัวบุคคลผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ความรู้และความสามารถทางด้านศิลปะการแสดงโขน 
การท าหัวโขน เป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ( intangible cultural resource) สิ่งเหล่านี้
เป็นองค์ความรู้ที่ครูชูชีพ ขุนอาจ มีประจ าตัว เป็นตัวตน เป็นจิตวิญญาณของครูชูชีพ ขุนอาจ ถือได้ว่า
เป็น “ภูมิปัญญา” (wisdom) ของครูชูชีพ ขุนอาจ  

1. เป็นภูมิปัญญาเพ่ือการยังชีพ ในเรื่องของการท าหัวโขนออกจ าหน่าย การรับจ้างแสดง
โขนเด็กควบคุมการแสดงโดยครูชูชีพ ขุนอาจ  

2. เป็นภูมิปัญญาเพ่ือการสาธารณประโยชน์หรือเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เพราะครูชูชีพ 
ขุนอาจ ได้ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถทางศิลปะการแสดงโขน ให้กับเด็กๆ ที่สนใจ โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย นอกจากการถ่ายทอดศิลปะการแสดงโขน ครูชูชีพยังถ่ายทอดศิลปะการท าหัวโขนให้กับ
บุคคลที่สนใจโดยไม่คิดค่าสอนด้วย เพราะเป็นศิลปะประดิษฐ์ที่ยาก ต้องใช้ความมานะ อดทน และมี
จิตใจที่ม่ันคง จึงจะส าเร็จเป็นงานหัวโขนได้  

จากความรู้ ความสามารถ ที่เกิดจากสติปัญญา สั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านมาตลอดชีวิต
ของครูชูชีพ ขุนอาจ ก่อให้เกิดความเชื่อและแรงศรัทธาจากเด็กๆ และผู้ปกครอง ว่าบุคคลผู้นี้ เป็นผู้ที่ มี
คุณค่าต่อการถ่ายทอดศิลปะการแสดงโขน ในฐานะเป็นชาวบ้านธรรมดาที่มีความรู้และความสามารถ
ในศิลปะการแสดงโขน ท าให้บุคคลทั่วไปที่สนใจในศิลปะการแสดงโขนสามารถเข้าถึงและสัมผัสได้ 

คุณค่าและความส าคัญ (value and means) ของศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ 
ขุนอาจ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มความส าคัญ ที่มีคุณค่า 6 ด้าน ดังนี้ 
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กลุ่มที่ 1 กลุ่มความส าคัญเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ 
1. คุณค่าด้านศิลปะ (arts value) 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มความส าคัญเชิงบุคคล ได้แก่ 
2. คุณค่าส าหรับความเป็นมนุษย์ (human value) 
3. คุณค่าส าหรับกลุ่มบุคคล (person value) 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มความส าคัญเชิงสังคมร่วมสมัยและเศรษฐกิจ ได้แก่ 
4. คุณค่าด้านการศึกษา (education value) 
5. คุณค่าด้านสังคม (social value) 
6. คุณค่าด้านเศรษฐกิจ (economic value) 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มความส าคัญเชิงวัฒนธรรม ได้ให้คุณค่าด้านศิลปะ คือ 
1. คุณค่าด้านศิลปะ (arts value) 
ในเชิงคุณค่าที่มีอยู่ในตัวของศิลปะเอง ศิลปะการแสดงโขนเป็นวัฒนธรรมที่แสดงออกถึง

คุณค่าทางด้านสุนทรีย์ เป็นการสร้างสุนทรียภาพ เพ่ือความสุข ความเพลิดเพลินของมนุษย์  เป็นสื่อ
ประเภทหนึ่งของการแสดงที่มีความหมาย เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ควรค่าแก่การส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างจริงจัง 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มความส าคัญเชิงบุคคล คือ ได้ให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ และกลุ่ม
ผู้เก่ียวข้องในสังคม กล่าวคือ 

2. คุณค่าส าหรับความเป็นมนุษย์ (human value) 
คุณค่าส าหรับความเป็นมนุษย์ ศิลปะการแสดงโขนที่ครูชูชีพ ขุนอาจ ได้ถ่ายทอดไปยัง

ลูกศิษย์ เป็นความรู้ ความสามารถ เป็นภูมิปัญญาที่มีอยู่ในตัว ท าให้ครูชูชีพ ขุนอาจ เป็นบุคคลที่มี
คุณค่าและมีศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีภูมิปัญญาทางด้านศิลปะการแสดงโขนในการเลี้ยงชีพให้
ด าเนินต่อไป เพราะจิตวิญญาณและทุกลมหายใจของครูชูชีพ ขุนอาจ มีแต่ค าว่า “โขน” ตลอดช่วง
ชีวิต 

3. คุณค่าส าหรับกลุ่มบุคคล (person value) 
กลุ่มบุคคลที่มีส่วนเก่ียวข้องในศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ  หลักๆ คือ กลุ่ม

เด็กๆ ที่มาเรียนโขนกับครูชูชีพ ศิลปะการแสดงโขนได้มีคุณค่าต่อเด็กๆ เหล่านี้  ในเรื่องของ  (1) การ
พัฒนาทางด้านร่างกาย เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง เพราะศิลปะการแสดงโขนต้องใช้พลังงา นของ
ร่างกายมาก (2) การพัฒนาทางด้านสติปัญญา เพราะคนที่จะถ่ายทอดศิลปะการแสดงโขน ต้องเป็นผู้
ที่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องราวท่ีถ่ายทอดออกมา เนื่องด้วยศิลปะการแสดงโขนเป็นสื่อการ
แสดงที่ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของตัวละคร ผ่านลีลาท่าร า หากนักแสดงผู้ถ่ายทอดเรื่ องราวไม่
เข้าใจในเนื้อหาของตัวละคร อาจท าให้เสียอรรถรสในการรับชมได้ และเด็กๆ ที่ เรียนโขนกับครูชูชีพ 
จักเป็นคนช่างสังเกต เพราะวิธีการถ่ายทอดท่าร าในแบบฉบับของครูชูชีพ คือ เป็นการถ่ายทอดแบบ
ตัวต่อตัว ลูกศิษย์ต้องสังเกตและจดจ าท่าร าที่ครูชูชีพเป็นผู้ถ่ายทอด (3) การพัฒนาทางด้านจิตใจ การ
เรียนการสอนศิลปะการแสดงโขนไม่ใช่เรื่องง่ายส าหรับเด็กๆ ที่ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝน ผู้ เรียนต้อง
มีควา มมานะ อดทนอดกลั้น  ขยั นห ม่ัน เพียร อยู่ เ สมอ จึงจ ะประสบความส าเร็จ ทา งด้า น
ศิลปะการแสดงโขน ดังนั้น เด็กๆ ที่มาเรียนโขนจึงเป็นเด็กที่มีภาวะจิตใจดี ใจเย็น ไม่มีอารมณ์ฉุนเฉียว 
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ไม่มีการแสดงออกทางสีหน้าในทางที่ไม่ดี นอกจากเด็กๆ ได้เรียนรู้วิชาทางด้านศิลปะการแสดงโขน
จากครูชูชีพแล้ว เด็กๆ ยังได้ฝึกสมาธิจากครูชูชีพ เพ่ือช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้กับเด็กๆ อีกด้วย 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มความส าคัญเชิงสังคมร่วมสมัยและเศรษฐกิจ ได้ให้คุณค่าด้านการศึกษา 
คุณค่าด้านสังคม และคุณค่าด้านเศรษฐกิจ กล่าวคือ 

4. คุณค่าด้านการศึกษา (education value) 
ในศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ สิ่งที่ครูชูชีพได้ถ่ายทอดไปยังลูกศิษย์นั้น เป็น

สิ่งที่มีประโยชน์ และมีความถูกต้องตามแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย ทั้งเรื่องลีลาท่าทาง การร่ายร า ครู
ชูชีพค านึงถึงความถูกต้องตามแบบแผนอยู่เสมอ ด้วยความที่ว่าครูชูชีพไม่ได้เรียนจบการศึกษาใน
ชั้นสูง อาศัยครูพักลักจ า ดังนั้น ประเด็นหลักที่ครูชูชีพให้ความส าคัญในเรื่ องของการถ่ายทอดวิชา
ความรู้ทางด้านศิลปะการแสดงโขน คือ ความถูกต้องตามแบบแผน ยืนยันได้จากลูกศิษย์ที่ได้เรียนรู้
วิชาทางด้านศิลปะการแสดงโขนมาจากครูชูชีพ น าไปใช้สอบเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร และได้รับคัดเลือกให้ศึกษาต่อ มีทั้งโขนยักษ์ และโขนลิง  

นอกจากวิชาความรู้ทางด้านศิลปะการแสดงโขน ยังมีความรู้ทางด้านศิลปะกา รท า
หัวโขนที่ครูชูชีพมีความรู้ ความสามารถติดตัว และพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้อยู่ตลอดเวลา  แต่ขาด
ผู้ให้ความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจัง เนื่องจากเป็นงานศิลปะที่ค่อนข้างยาก ต้องใช้ทักษะ 
ความประณีต และสมาธิอย่างมากต่อการประดิษฐ์หัวโขนหนึ่งหัว 

5. คุณค่าด้านสังคม (social value) 
การถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ เป็นประโยชน์

ให้กับเด็กๆ ที่มีความสนใจในศิลปะการแสดงโขนอย่างแท้จริง เพราะครูชูชีพได้เปิดการเรี ยนการสอน
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นการเปิดกว้างทางสังคมที่ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงในความเป็นศิลปะการแสดง
ชั้นสูงของไทยได้ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กๆ กลุ่มนี้ได้ท าการแสดงโขนที่ได้ฝึกฝนมาเม่ือเวลามีงาน
การแสดงโขนติดต่อเข้ามา นอกจากนี้ ยังช่วยลดปัญหาทางสังคมที่เก่ียวกับเยาวชน เพราะกลุ่ม
เยาวชนที่มาเรียนโขนกับครูชูชีพ ไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพย์ติด เรื่องลักเล็กขโมยน้อย เนื่องด้วยครูชูชีพ
จะดูแลและเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน เสมือนลูกของตน  

นอกจากศิลปะการแสดงโขนที่ครูชูชีพได้สอนสั่งแล้ว ครูชูชีพได้อบรมสั่งสอนในเรื่องอ่ืนๆ 
อีกด้วย เช่น การอยู่ร่วมกันภายในสังคม ต้องพ่ึงพาอาศัยกัน ต้องช่วยเหลือกัน การพูดจาและการ
วางตัวต่อผู้หลักผู้ใหญ่ ล้วนเป็นพฤติกรรมที่ดีในสังคมไทย 

6. คุณค่าด้านเศรษฐกิจ (economic value) 
ครูชูชีพ ขุนอาจ ได้อาศัยการท าหัวโขนออกจ าหน่ายเพ่ือการเลี้ยงชีพ เป็นช่องทางหลักที่

ท าให้ครูชูชีพมีรายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัว เป็นรายได้ที่มีเข้ามาทุกเดือน แต่ไม่คงที่ในจ านวนเงินที่
ได้รับ ขึ้นอยู่กับจ านวนการสั่งซ้ือของลูกค้า 

ในศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ นักแสดงโขนเป็นเด็กที่มีอายุต้ังแต่ 5 – 16 ปี 
ในการออกงานแสดงแต่ละครั้ง ครูชูชีพจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับเด็กๆ ที่ร่วมออกงานแสดงที่มีผู้ว่าจ้างทุก
คนในอัตราค่าจ้างที่เฉลี่ยกัน มีต้ังแต่ 300 – 500 บาท เป็นการสอนให้เด็กๆ ได้รู้จักท ามาหากินด้วย
น้ าพักน้ าแรงของตนเอง 
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ด้วยเหตุนี้ ท าให้มีองค์กรต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาช่วยเหลือ ท าให้      
ครูชูชีพมีบทบาทในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่จะท าให้เด็กๆ ในชุมชนท้องถิ่นและบุคคลที่สนใจใน
ศิลปะการแสดงโขน ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ตลอดไป โดยทางภาครัฐ คือ ทางคณะครูและอาจารย์จาก
วิทยาลัยนาฏศิลป ศาลายา ได้เข้ามาตรวจสอบในเนื้อหาที่ครูชูชีพถ่ายทอดให้กับเด็ก และยังเข้า
ช่วยเหลือในเรื่องการถ่ายทอดท่าร าเพลงช้า เพลงเร็ว ที่ถือว่าเป็นเพลงแม่แบบพ้ืนฐานการร าของ
นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปทุกคนต้องได้รับการฝึกฝน ส าหรับทางภาคเอกชน คือ ทางมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความส าคัญที่ครูชูชีพมี จึงได้เข้าช่วยเหลือในเรื่องของที่พัก
อาศัย ให้ครูชูชีพได้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง เป็นทั้งที่อยู่ ที่ท างาน มีการเดินทางไปมาหาสู่ กันได้
อย่างสะดวกขึ้น เพราะครูชูชีพมีที่ทางที่ชัดเจนแน่นอนขึ้น ไม่ต้องเสียค่าเช่ า ท าให้ครูชูชีพไม่ต้อง
สูญเสียรายได้ที่เข้ามาในแต่ละเดือนเพ่ือจ่ายออกไปเป็นค่าเช่า  

คุณค่าและความส าคัญทั้งที่กล่าวมานี้ ของศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ  ล้วน
แสดงให้เห็นถึงการด ารงอยู่ของศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ เพ่ือได้จัดท าเป็นแนวทางการ
จัดการต่อไป 

3.2 แนวทางการจัดการศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
จากที่กล่าวมาทั้งหมดถึงคุณค่าและความส าคัญในศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ    

ขุนอาจ  
กลุ่มที่ 1 กลุ่มความส าคัญเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ คุณค่าด้านศิลปะ 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มความส าคัญเชิงบุคคล ได้แก่ คุณค่าส าหรับความเป็นมนุษย์  และคุณค่า

ส าหรับกลุ่มบุคคล 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มความส าคัญเชิงสังคมร่วมสมัยและเศรษฐกิจ ได้แก่ คุณค่าด้านการศึกษา 

คุณค่าด้านสังคม และคุณค่าด้านเศรษฐกิจ 
มีผลต่อการด ารงอยู่ของวัฒนธรรม สามารถเป็นแนวทางในการจัดการได้ ดังนี้ 
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (public relations) 
2. การสืบทอด (means) 
3. การพัฒนาวัฒนธรรม (cultural quality) 
กล่าวคือ 
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (public relations) 
ในการจัดการศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้

เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ในการเผยแพร่นั้น ครูชูชีพได้เผยแพร่ในส่วนของศิลปะการแสดงโขน 
คือ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในตัวศิลปะการแสดงโขน ทั้งในเรื่องของประวัติที่มาของความเป็น
ศิลปะการแสดงโขนให้กับลูกศิษย์ที่ได้เข้ามาเรียนรู้วิชาโขน ให้มีความรู้  ความเข้าใจ ทั้งในตัวเนื้อหา
และพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับศิลปะการแสดงโขน เช่น พิธีไหว้ครูและพิธีครอบครูโขนละคร  เป็นการ
เผยแพร่โดยตรงระหว่างครูกับนักเรียน ก่อให้เกิดความเชื่อและความศรัทธาในตัวตนของความเป็นครู
ชูชีพ ขุนอาจ 

และยังมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในทางศิลปะการแสดงโขน ที่ครูชูชีพ ขุนอาจ เป็นผู้
ควบคุมการแสดง ทั้งถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ที่ครูมีส่งผ่านไปยังลูกศิษย์ ส่งผ่านต่อผู้ อ่ืนที่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



82 
 

ได้รับชมศิลปะการแสดงโขนนี้ ท าให้ครูชูชีพได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอก ว่าสิ่งที่ครูกระท า
และปฏิบัติเป็นสิ่งที่ดีงาม ไม่ผิดแผกแตกต่างจากความเป็นของด้ังเดิม อีกทั้งยังได้รับความชื่นชมจาก
บุคคลอ่ืนที่ได้รับชมศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ ผ่านการแสดงของเด็กๆ ถึงความสามารถ
ทั้งของครูผู้ถ่ายทอดที่ไม่ได้เรียนทางนาฏศิลป์โดยตรง แค่มีจิตวิญญาณและใจรักในความเป็นโขนจึง
ถ่ายทอดออกมา และความสามารถของเด็กๆ ที่ถ่ายทอดการแสดงออกมาอย่างต้ังใจเป็นที่น่าชื่นชม
ต่อผู้พบเห็น เป็นการเผยแพร่โดยอ้อมระหว่างครูชูชีพกับบุคคลภายนอกโดยส่ งผ่านทางการแสดง
ศิลปะโขนของเด็ก 

นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชน จากการที่ครูร่วมออกรายการ
ทางโทรทัศน์ ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวการอนุรักษ์และการสืบทอดในศิลปะการแสดงโขนเด็ก  ท าให้  
ครูชูชีพ ขุนอาจ เป็นที่รู้จักและยอมรับจากคนในสังคม และยังมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของครูชูชีพ ขุนอาจ ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค (social network) เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์          
ผ่ า น ท า ง แ ฟ น เ พ จ ข อ ง เ ฟ ซ บุ๊ ค  ( facebook fan page)  จ า ก แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง 
www.facebook.com/kruchucheep เป็นสื่อออนไลน์ที่จัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึง
ผลงานของครูชูชีพ ขุนอาจ รวมทั้งเป็นจุดนัดพบระหว่างลูกศิษย์ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้พูดคุย
กัน และเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ที่ มีความสนใจในศิลปะการแสดงโ ขนกับ      
ครูชูชีพ ขุนอาจ ด้วย 

2. การสืบทอด (means) 
การจัดการศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ ในเรื่องของการสืบทอดนั้น ครูชูชีพ

ได้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาศิลปะการแสดงโขน โดยส่งผ่านลูกศิษย์จากการถ่ายทอดด้วยวิธีปากเปล่า  
คือ เป็นการถ่ายทอดด้วยการสอนแบบตัวต่อตัว เรียนรู้ท่าร าเป็นรายบุคคล  ลูกศิษย์ของครูชูชีพต้อง
เป็นคนที่ช่างจดจ า ช่างสังเกต ในสิ่งที่ครูถ่ายทอดออกมาอย่างถูกต้อง เพ่ือถ่ายทอดต่อ เพ่ือนร่วมรุ่น
หรือรุ่นน้องที่เข้ามาเรียนรู้ นอกจากศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจแล้ว ครูชูชีพ ขุนอาจ ยังมี
ความรู้ความสามารถในเรื่องของการท าหัวโขน ที่ครูชูชีพสนใจและพร้อมถ่ายทอดออกไปให้กับบุคคล
ที่สนใจในงานศิลปะนี้ แต่ยังขาดผู้เรียนรู้อย่างจริงจัง  

ในเรื่องการสืบทอดศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ และเรื่องการถ่ายทอดศิลปะ
การท าหัวโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ ยังไม่ดีเท่าที่ควรในอนาคต ด้วยวัยของครูชูชีพ สภาพความแข็งแรง
ของร่างกาย อาจท าให้มีการหยุดชะงักในเรื่องของการสืบทอดและถ่ายทอด เพราะครูชูชีพไม่ได้มีการ
จัดท าเอกสาร ต าราความรู้ เป็นรูปแบบของลายลักษณ์อักษร มีแต่เพียงถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ
ปากเปล่า ซ่ึงตอนนี้ ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดแบบปากเปล่าโดยตรงจากครูชูชีพ ขุนอาจ คือ นายทศพล 
ขุนอาจ ลูกชายของครูชูชีพ ที่สานต่อในเรื่องของศิลปะการแสดงโขนและศิลปะการท าหัวโขน 

มีกลุ่มเอกชนที่เล็งเห็นความส าคัญในคุณค่าของความรู้และความสามารถของครูชูชีพ ขุน
อาจ ในเรื่องของการสืบทอดศิลปะการแสดงโขนของครู นั่นก็คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ได้เข้า
มาให้ความช่วยเหลือครูชูชีพด้านสถานที่ เพราะการสืบทอดศิลปะการแสดงโขนต้องใช้พ้ืนที่ เป็น
จ านวนมาก ในส่วนของการเรียนรู้และการฝึกซ้อมศิลปะการแสดง อีกทั้งเป็นพ้ืนที่ในการจัดผลงาน
หัวโขนของครูชูชีพเอง ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยในการสืบทอดศิลปะการแสดงโขนให้คงอยู่  แต่ก่อน
ครูชูชีพเช่าบ้านที่มีพ้ืนที่บริเวณกว้าง เหมาะส าหรับการเรียนการสอนโขน ท าให้สูญเงินเป็นจ านวน
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มากต่อการเสียค่าเช่า เพราะครูชูชีพไม่มีพ้ืนที่เป็นของตนเอง บางครั้งต้องอาศัยพ้ืนที่วัดปุรนาวาสใน
การเรียนการสอน เพราะไม่มีที่อยู่อาศัย ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจึงยื่นมือเข้าช่วยเหลือ
ทางด้านสถานที่ โดยให้อาคารศิลปะเพ่ือการเรียนรู้ทางด้านโขนจ านวน 1 อาคาร เพ่ือที่ให้ครูชูชีพใช้
เป็นที่อยู่อาศัย เป็นสถานที่เรียนและฝึกซ้อมโขนของลูกศิษย์  

และในอนาคต ครูชูชีพได้รับการติดต่อจากเดอะศาลายามอลล์ (The Salaya Mall) เป็น
ห้างสรรพสินค้าส าหรับกลุ่มวัยรุ่นและครอบครัว ให้จัดการแสดงผลงานทางด้านหัวโขน โดยครูชูชีพ
จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านหัวโขน โดยน าหัวโขนที่เป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรต์ิที่ครูชูชีพสร้าง
ขึ้นมา น าไปจัดแสดงไว้พร้อมค าอธิบายถึงชื่อหัวโขนและบทบาทท่ีมีอยู่ในเนื้อเรื่องรามเกียรต์ิ  ตอนนี้
อยู่ในขั้นของการประชุมปรึกษาถึงรายละเอียดของเนื้องานที่มี 

3. การพัฒนาวัฒนธรรม (cultural quality) 
ในการถ่ายทอดศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ นั้น ครูชูชีพได้เล็งเห็นถึง

มาตรฐานที่เป็นแบบแผนตามกรมศิลปากรเป็นเรื่องส าคัญ เพราะเป็นตัวชี้วัดถึงคุณค่าของผลงาน
ศิลปะการแสดงโขนเด็กของครูชูชีพ ขุนอาจ ว่ามีความส าคัญในสังคมหรื อไม่ ซ่ึงตรงนี้ผู้วิจัยยืนยันว่า
ศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ มีคุณค่าและความส าคัญต่อสังคม ซ่ึงเป็นสังคมเล็กๆ กลุ่ม
หนึ่ง ยังไม่ได้ขยายกว้างออกไป ที่เกิดความจ ากัดถึงการเติบโตเพราะแรงพลังในตัวครูชูชีพที่ไม่ได้มี
ความแข็งแรงของสภาพร่างกาย แต่สภาพจิตใจครูชูชีพพร้อมถ่ายทอดให้ได้เสมอ  

 การถ่ายทอดศิลปะการแสดงโขนและการถ่ายทอดศิลปะการท าหัวโขนของครูชูชีพ    
ขุนอาจ ที่ส่งผ่านไปยังนายทศพล ขุนอาจ ลูกชายของครูชูชีพนั้น ครูชูชีพเน้นย้ าถึงคุณภาพของงานว่า 
“ต้องถูกต้องตามแบบแผน” เพราะสิ่งนี้เป็นตัวชี้วัดและเป็นเครื่องรับประกันคุณภาพของงาน ซ่ึงหาก
งานมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายที่จักพัฒนาต่อยอดจนเกิดความส าเร็จต่อไป เม่ืองานที่ท ามีคุณภาพ ผู้ลง
มือปฏิบัติให้เกิดงานมีความสุข ผู้ได้รับชมงานก็มีความสุข จึงก่อให้เกิดความรักในงานที่ร่วมกันท า เม่ือ
เกิดความรักจึงเรียนรู้และท าให้ถูกต้อง เพ่ือสร้างคุณค่าในตัว นอกจากความรักแล้วยังมีความหวงแหน
ให้คงอยู่ต่อไป ทุกคนที่มีส่วนเก่ียวข้องทั้งนายทศพล ขุนอาจ ลูกชายของครูชูชีพ และลูกศิษย์โขนของ
ครูชูชีพ พร้อมที่จะสืบทอดต่อไปในศิลปะการแสดงโขน 
 
4. อภิปรายผลการวิจัย 

แนวทางการจัดการศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ ให้ด ารงอยู่ได้ในสังคม คือ 
1. รวบรวมองค์ความรู้ที่ครูชูชีพ ขุนอาจ มีอยู่ความคิดและในสติปัญญา ทั้งความรู้

ทางด้านศิลปะการแสดง และความรู้ทางด้านศิลปะการท าหัวโขน จัดท าขึ้นมาให้อยู่ในรูปแบบของ
ลายลักษณ์อักษร เพ่ือสะดวกแก่ผู้ที่สนใจเรียนรู้และง่ายต่อการเข้าถึง น าไปจัดท าเป็นรูปเล่ม จัดวาง
ตามห้องสมุดของโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง คือ โรงเรียนวัดปุรนาวาส มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
และองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น นอกจากจัดเก็บเป็นรูปแบบของลายลักษณ์อักษรแล้ว ยังต้อง
เก็บเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือวีดิโอ เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้ป้องกันไม่ให้ความรู้ที่ครูชูชีพ
มีอยู่เลือนหายไปหรือตายไปพร้อมกับชีวิตของครูชูชีพ จากผลการอภิปรายในงานวิจัยวิทยานิพนธ์ใน
เรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ไม่ว่าจ ะเป็นการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์
คุณค่าและการด ารงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน: กรณีศึกษาหนังใหญ่วัดขนอน อ าเภอโพธาราม 
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จังหวัดราชบุรี, การศึกษาเรื่องแนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพลงพ้ืนบ้าน กรณีศึกษาเพลงพ้ืนบ้าน 
ชุมชนหนองผักนาก ต าบลหนองผักนาก อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และการศึกษาเรื่องแนว
ทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียนจังหวัดนนทบุรี เป็นต้น ต่างมุ่งเน้นให้คนในพ้ืนที่ได้
เรียนรู้จากบุคคลภายในพ้ืนที่เอง เพ่ือสะดวกและง่ายต่อการเข้าไปศึกษา ก่อให้เกิดเป็นกิจกรรมที่ท า
ร่วมกันภายในคนในสังคมเดียวกัน เกิดความรัก ความสมัครสมานสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันที่จะ
สานต่อถึงวัฒนธรรมอันดีนี้  

2. จากแนวทางข้อที่ (1) ต้องให้คนในพ้ืนที่เห็นคุณค่าและความส าคัญในศิลปะการแสดง
โขนและการสร้างหัวโขน ทั้งในเรื่องของประวัติ ความเป็นมา คุณค่า การให้ความหมาย การผลิต 
พิธีกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโขน จากผลการอภิปรายในงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในเรื่องการจัดการศาล
พระภูมิในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้ให้ความส าคัญในเรื่องของความหมาย วิธีการผลิต พิธีกรรม และ
การจัดวางศาลพระภูมิ ซ่ึงตอบโจทย์ว่า หากคนในพ้ืนที่เล็งเห็นและเข้าใจลึกซ้ึงถึงคุณค่าและ
ความส าคัญ จึงเป็นเรื่องง่ายที่คนในพ้ืนที่จักยินดียอมรับและหวงแหนให้คงอยู่  และง่ายต่อการเข้าถึง
ในตัวศิลปะการแสดงโขน 

3. คนในพ้ืนที่ต้องมีส่วนร่วม จากผลการอภิปรายในงานวิจัยวิทยานิพนธ์เรื่องการจัดการ
พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้ความส าคัญต่อ
คนในพ้ืนที่ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ จากแนวทางข้อที่ (1) และ (2) ก าลังขับเคลื่อนเพ่ือให้
ศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ได้ด าเนินการต่อไปอย่ างต่อเนื่อง ต้องอาศัยคนในพ้ืนที่เป็ น
ผู้สนับสนุน ทั้งในเรื่องของจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะการแสดงโขน และต้องจัดให้มีบุคลากร
เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชน การมีส่วนร่วมไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ลูกศิษย์และผู้ปกครองเท่านั้น 
แต่ยังกระจายไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกด้วย เพราะการมีส่วน
ร่วมกันเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน  

4. จากแนวทางตามข้อที่ (1), (2) และ (3) ส่งผลให้เกิดแนวทางที่ สนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยว จากผลการอภิปรายในงานวิจัยวิทยานิพนธ์ เรื่องการศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวที่ มี
ต่อวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น : กรณีศึกษา เขตเทศบาลปาย ต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ได้เล็งเห็นว่า การมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขึ้นมา 
ตรงจุดนี้ท าให้คนในพ้ืนที่มีรายได้จากการมีผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน  เป็นการสร้างอาชีพ สร้าง
งาน สร้างรายได้ เข้ามาอีกทางหนึ่ง   
 
5. ข้อเสนอแนะ 

5.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
จากผลการอภิปรายการจัดการศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ ผู้วิจัยได้เล็งเห็น

ถึงกลุ่มบุคคลที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือให้ศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจมีการจัดการ
ที่ยั่งยืน ด ารงอยู่ได้ในสภาพสังคมปัจจุบัน คือ การสานต่อในศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ 
โดยเริ่มจากคนในครอบครัว นั่นก็คือ การถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูชูชีพ ขุนอาจ สู่น ายทศพล ขุน
อาจ ลูกชายของครูชูชีพ การจัดท าองค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอดวิชาศิลปะการแสดงโขนและศิลปะการ
สร้างหัวโขน และการให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันของคนในพ้ืนที่  ในส่วนของการจัดกิจกรรม
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ภายในชุมชน ทั้งในการบรรยายความรู้ เปิดอบรมให้คนในพ้ืนที่และบุคคลภายนอกได้เข้ามาเรียนรู้ 
เม่ือเกิดความและรู้ความเข้าใจ จึงเกิดความรักและหวงแหน อยากที่จะสานต่อ แล้วจึงเปิดพ้ืนที่ให้คน
ในชุมชนได้บริการให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชมต่อไป ก่อให้เกิดรายได้ภายในชุมชน 
เกิดการอาชีพ เกิดแหล่งเรียนรู้กิจกรรมของศิลปะการแสดงโขน ท าให้ได้พบปะผู้คน ได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ 

5.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นชุดความรู้ที่สมบูรณ์ ในเรื่องศิลปะประดิษฐ์การสร้าง

หัวโขน ในแบบของครูชูชีพ ขุนอาจ 
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แนวค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ 

1. ประวัติส่วนตัว รวมถึงครอบครัว ของครูชูชีพ ขุนอาจ 

2. ประวัติการศึกษาทางด้านศิลปะการแสดงโขน 

3. วิธีการสอนโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ (มีผู้สอนสอนก่ีคน) 
4. เหตุผลท่ีสอนฟรี มีการเรียนการสอนวันไหน 

5. ลักษณะการเลือกเด็กให้เป็นตัวละครแต่ละตัว  

6. ลักษณะการแสดงโขนเด็กที่ครูดูแล 

7. การจ้างงานแสดงโขนเด็ก (ลูกค้ารู้ได้ยังไง และติดต่อทางไหน) 
8. จ านวนงานแสดงโขนเด็กต่อเดือน 

9. ราคาที่รับงาน และราคาค่าจ้างที่จ่ายเด็ก 

10. เครื่องแต่งกาย และหัวโขน จัดการอย่างไรเวลาออกงาน  

11. ที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายภายในบ้านต่อเดือน 

12. อาชีพหลัก ของครูชูชีพ ขุนอาจ 

13. วิธีการท าหัวโขน 

14. วิธีการท าเสื้อผ้า 

15. การจัดเก็บหัวโขน 

16. การจัดเก็บเสื้อผ้า 
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