โขน…กับอาเซียน
การแสดงโขนของประเทศไทยและกัมพูชาเป็นวัฒนธรรมในภูมิภาคอุษาอาคเนย์ที่สืบทอดมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ ต้นกําเนิดการแสดงโขนนั้นได้รับอิทธิพลมาจากวรรณคดีเรื่องรามายณะของประเทศ
อินเดีย ในประเทศไทยการแสดงลักษณะนี้เรียกว่าโขน ในขณะที่ประเทศกัมพูชาเรียกว่า Khol และ
ประเทศลาวเรียกว่า พระลักพระลาม ประเด็นความขัดแย้งปรากฏขึ้นเมื่อทางการไทยได้มีการเตรียมการ
ขอจดทะเบียนโขนไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage หรือ
ICH) กับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO)
ส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจจากทางฝ่ายสังคมออนไลน์ในประเทศกัมพูชา โดยมีกระแสกล่าวหาว่า
ประเทศไทยได้ลอกเลียนแบบศิลปะการแสดงของประเทศกัมพูชา บทความนี้ ได้รวบบวมความเป็นมา
ข้อมูลด้านต่าง ๆ และความคืบหน้าของประเด็นข้อขัดแย้งในปัจจุบันไว้ดังนี้
โขน มาจากไหน?
โขนเป็นการละเล่นเรื่องรามายณะ ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาพราหมณ์ แรกมีเก่าสุด
(เท่าที่พบหลักฐานขณะนี้) ในราชสํานักขอมกัมพูชา ที่โตนเลสาบ (ทะเลสาบ) เมืองเสียมเรียบ
ต่อจากนั้น ราชสํานักขอมกัมพูชาส่งแบบแผนการละเล่นรามายณะ ให้ราชสํานักขอมอโยธยาละโว้ (ยุคก่อนกรุงศรีอยุธยา) ลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่าง
ราชสํานักไทยกรุงศรีอยุธยาสืบจากราชสํานักขอมอโยธยา-ละโว้ ก็สืบทอดการละเล่นรามายณะ
แบบขอมไว้ด้วย แต่ปรับเปลี่ยนเรียกรามายณะด้วยคํา ใหม่ว่ารามเกียรติ์
มีผู้รู้ประวัติศาสตร์ศิลป์อุษาคเนย์ อธิบายว่ารามายณะเล่นเป็นหนังก่อนอย่างอื่น [ชวาเรียกวา
หยั ง , เขมรเรี ย กแสฺ บ ก (อ่ า นคล้ า ย สะ-แบก)] แล้ ว หนั ง เป็ น ต้ น แบบให้ส ลั ก ภาพบนเทวสถาน เช่ น
ปราสาทหิน
โขนขอมกัมพูชา
ราชสํานักขอมกัมพูชา นับถือศาสนาพราหมณ์ มีการละเล่นแสฺบกธม (หนังใหญ่) เรื่องรามายณะ
เป็ น ต้ น แบบให้ ส ลั ก ภาพรามายณะบนปราสาทหิ น ตั้ ง แต่ ร าวหลั ง พ.ศ. 1500 และสลั ก ภาพกวน
เกษียรสมุทรบนปราสาทนครวัด ราวหลัง พ.ศ. 1600
โขนไทยสยามอยุธยา
พิธีกวนเกษียรสมุทรของราชสํา นักขอมกัมพูชา เป็นต้นแบบให้ราชสํานักไทยสยามอยุธยา ที่นับ
ถื อ ศาสนาผี - พราหมณ์ - พุทธ มี ก ารละเล่ น ชั ก นาคดึ ก ดํ า บรรพ์ ในพระราชพิ ธี อิน ทราภิ เ ษก ซึ่ ง จะมี
พัฒนาการเป็นโขนต่อไป (ดึกดํา บรรพ์ มีผู้รู้ภาษาเขมรบอกว่าเพี้ยนจากคํา เขมรว่า ตึ๊ก แปลว่า น้ํา และ
ตะบัลแปลว่า กวน หรือ ตํา รวมความแล้วหมายถึง กวนน้ํา หรือกวนเกษียรสมุทร)

ในราชสํานักกรุงศรีอยุธยา โขน เป็นเครื่องราชูปโภค หมายถึง พระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นที่จะทรงมี
คณะโขนได้แต่พระองค์เดียว คนเล่นโขนต้องเป็นผู้ดีมีเชื้อสายอยู่ในราชสํานัก เช่น มหาดเล็ก, ตํารวจ,
ฯลฯ
ยุคแรกๆ โขนเป็นการละเล่นกลางสนาม เล่นยกรบ มีแต่พากย์และเจรจา (ไม่มีร้อง) ในพิธีกรรม
สําคัญที่สุดของราชอาณาจักร เช่น พระราชพิธีอินทราภิเษก ในรัชกาลหนึ่งอาจเล่นครั้งเดียวเท่านั้น และ
ไม่เล่นเป็นมหรสพให้สามัญชนคนดูทั่วไปเหมือนปัจจุบัน1
ชื่อ “โขน”
มีข้อสันนิษฐานว่าคําว่า “โขน” นั้น มีที่มาจากคําและความหมายในภาษาต่าง ๆ ดังนี้
“โขน” ในภาษาเบงคาลีปรากฏคําว่า “โขละ” หรือ “โขล” (บางครั้งเขียนด้วยคําว่า “โขฬะ”)
ที่เป็นชื่อเรียกของเครื่องดนตรีประเภทหนังชนิดหนึ่งของฮินดู ลักษณะและรูปร่างคล้ายคลึงกับตะโพน
ของไทย ไม่มีขาตั้ง ทําด้วยดิน ไม่มีสายสําหรับถ่วงเสียง มีเสียงดังค่อนข้างมาก จัดเป็นเครื่องดนตรีที่
ได้รับความนิยมในแคว้นเบงกอล ประเทศอินเดีย ใช้สําหรับประกอบการละเล่นชนิดหนึ่ง เรียกว่ายาตรา
หรือละครเร่ที่คล้ายคลึงกับละครชาตรี โดยสันนิษฐานว่าเครื่องดนตรีชนิดนี้ เคยถูกนํามาใช้ประกอบการ
เล่นนาฏกรรมชนิดหนึ่ง จึงเรียกว่า “โขล” ตามชื่อของเครื่องดนตรี
“โขน” ในภาษาอิหร่าน มีที่มาจากคําว่าษูรัต ควาน (อังกฤษ: Surat khwan) หมายความถึง
ตุ๊กตาหรือหุ่น ซึ่งใช้สําหรับประกอบการแสดง โดยมีผู้ขับร้องและให้เสียงแทนตัวหุ่น เรียกว่าควานหรือ
โขน (อังกฤษ: Khon) มีความคล้ายคลึงกับผู้พากย์และผู้เจรจาของการแสดงโขนในปัจจุบัน2
“โขน” มาจากคํา พื้นเมืองตระกูลชวา-มลายูว่า Lakon หรือ Lakun หรือ คําบาหลีว่า Legong
ผู้รู้ภาษาเขมรอธิบายว่า เขมร รับจากคํา ชวา-มลายู แล้ว เรียก โลฺขน (อ่านคล้าย ละ-โคน)
“โขน” ภาษาไทยยืมจากเขมรมาอีกทอดหนึ่ง เรียก ละคอน คนสมัยก่อนๆ บางทีเรียกคล้องจอง
ซ้ําซ้อนว่าละโขนละคอน แล้วกร่อนแยกเป็น 2 อย่าง คือ โขน (เล่นกลางสนาม) กับ ละคอน (เล่นใน
โรง)3
การแสดงโขน
ดร.ธีรภัทร์ ทองนิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กล่าวถึงความเป็นมาของการ
แสดงโขนดังนี้
โขน หมายถึงการแสดงศิลปะ นาฏศิลป์ชั้นสูงที่ผู้แสดงสวมหน้ากาก มีต้นกําเนิดจากการละเล่น
๓ อย่าง คือ หนังใหญ่ การละเล่นกระบี่กระกระบอง และการละเล่นชักนาคดึกดําบรรพ์ โดยดึงลักษณะ
เด่นของการละเล่นแต่ละอย่างออกมาพัฒนาเป็นโขน โดยมีประวัติย้อนไปถึงสมัยสุโขทัย และพัฒนา

รูปแบบการเล่นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในสมัยอยุธยา โขน เป็นเครื่องราชูปโภคของกษัตริย์ ถึงปัจจุบัน โขน
ไทยถือเป็นศิลปะชั้นสูง เป็นองค์รวมของศิลปะแขนงต่าง ๆ
ในสมัยโบราณ โขนแสดงบนพื้นดิน เนื้อหาการแสดงจะเน้นการสู้รบ ระหว่างฝ่ายพระราม และ
ฝ่ายยักษ์ เปรียบเสมือนฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอธรรม ต่อมา พัฒนาการของโขนมีวงปี่พาทย์ และบทพากย์
เจรจา สามารถแบ่งการพัฒนาและรูปแบบของโขนได้ดังนี้
๑. โขนกลางแปลง เป็นการแสดงบนพื้นดิน ไม่มีโรงให้เล่น ในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มีทั้งโขนวังหน้าและวังหลัง เป็นมหรสพโขนที่ใหญ่ที่สุดที่ได้มีการบันทึกไว้
๒. โขนนั่งราว หรือโขนโรงนอก หรือโขนนอนโรง มีการดัดแปลงปลูกโรงให้โขนแสดง ลักษณะคล้าย
โรงลิเกในปัจจุบัน แต่ไม่มีเตียงให้นั่ง จะนั่งบนราวไม้ไผ่แทน ดําเนินเรื่องด้วยการพากย์ เจรจาเป็นหลัก
๓. โขนหน้าจอ เป็นการแสดงเชิญหนังใหญ่ ที่นําหนังตัดเป็นตัวโขน แสดงบนจอผ้ามุ้งสีขาว ขอบสี
แดง หรือเล่นบนจอที่ใช้เล่นหนังใหญ่ มักแสดงในงานศพหรือตามวัดต่าง ๆ
๔. โขนโรงใน นําการระบําของละครมาสอดแทรกในโขน และมีการร้องประกอบการพากย์ เจรจา
เดิมนิยมเล่นในพระราชวัง
๕. โขนฉาก เกิ ด ขึ้ น ในสมั ย รั ช กาลที่ ๕ โดยเริ่ ม มี ก ารแสดงเปลี่ ย นฉากตามท้ อ งเรื่ อ ง ทั้ ง นี้ โขน
พระราชทานในปัจจุบัน ก็อาจจัดอยู่ในรูปแบบโขนฉากได้เช่นกัน
๖. โขนหน้าไฟ เรียกตามลักษณะการแสดงที่ใช้เล่นในงานพระราชทางเพลิงศพ หรือการแสดงโขน
หน้ า พระเมรุ เมื่ อ ครั้ ง พระราชทานเพลิ ง พระศพสมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ กรมหลวงนราธิ ว าสราช
นครินทร์ มีการเล่นโขนหน้าไฟ เป็นเวลา ๓ ชั่วโมง
ดร.สุรัตน์ จงดา อาจารย์ประจําวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผู้ช่วย
ผู้ อํ า นวยการผลิ ต โขนพระราชทาน มู ล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ กล่าวถึงประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดงโขน ดังนี้
โขน ปรากฏในสมัยอยุธยา นําเรื่องรามเกียรติ์มาเป็นเนื้อเรื่องแสดง โดยใช้คนมาแสดงแทนตัว
ละครในหนังใหญ่ สวมเครื่องแต่งกายหัวโขนแบบพระราชพิธีอินทราภิเษก ใช้ดนตรี เพลง บทพากย์
เจรจาจากหนังใหญ่ ลักษณะศิลปะการต่อสู้การใช้อาวุธ มีหลักฐานภาพท่าทางการแสดงโขนปรากฏใน
ภาพจําหลัก ภาพเขียน ท่าเต้น และท่าฟ้อนรําพื้นบ้าน นอกจากนี้ พบการแสดงชักนาคดึกดําบรรพ์กวน
น้ําอํามฤต ในพระราชพิธีอินทราภิเษก ในสมัยอยุธยาตอนต้น และในบันทึกของมองซิเออร์ เดอ ลาลู
แบร์ และบาทหลวงตาชาร์ด ปี พ.ศ. ๒๒๒๐ แสดงให้เห็นว่า โขนเป็นมหรสพการแสดงรับแขกราชทูต
ฝรั่งเศสในสมัยพระนารายณ์ ทั้งนี้ โขนเป็นมหรสพสําคัญในสมัยอยุธยา คู่กับละครในเรื่องรามเกียรติ์
และสิ้นสุดลงสมัยอยุธยาตอนปลาย ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐

ต่อมา มีการสืบทอดการแสดงโขน ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ ๑) เริ่มมีการหัดแสดงโขน และละครผู้หญิงทั้งวังหลวงและวังหน้า สําหรับเชื้อพระ
วงศ์ ขุนนาง หัดโขนและละคร (ชาย)ประจําคณะของตน สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(รัชกาลที่ ๒) ทรงให้หัดละครใน และโขน ให้ประณีตงดงามยิ่งขึ้น เจ้านาย ขุนนาง หัดโขนละคร ประจํา
คณะของตน สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) ทรงเคยมีคณะโขนของพระองค์
เองเมื่อครั้งทรงเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ทรงให้เลิกละครหลวง ทําให้ตัวละครแบบแผนการแสดง
ละครในของหลวงแพร่หลายไปสู่ละคร เจ้านาย ขุนนาง โดยเมื่อครั้งสงครามสยาม อันนัม(เวียดนาม)
เจ้าพระยาบดินทร์เดชาเป็นแม่ทัพ ได้นําละครผู้หญิงไปด้วย โดยมีละครเจ้าพระยาบดินทร์เดชา เป็นครู
หัดละครให้ละครพระหริรักษ์รามา กษัตริย์กัมพูชา สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาล
ที่ ๔) ทรงให้หัดละครใน ขึ้นมาใหม่ และพระราชทานให้ข้าราชการ ขุนนาง เจ้านาย หัดละครผู้หญิงได้
นอกจากนี้ สมเด็จนโรดมพรหมบริรักษ์ กรุงกัมพูชา ได้หัดละครแบบละครใน จึงแสวงหาครูละครไปจาก
กรุงเทพ เช่น ละครเจ้าจอม มารดาอัมพา ละครพระองค์เจ้าสิงหนาทดุรงคฤทธิ์ ละครเจ้าจอมมารดาเอม
และละครพระองค์เจ้าดวงประภา และเจ้าพระยาคฑาธรรมธรณินทร์ (เยีย อภัยวงศ์) เจ้าเมืองพระ
ตะบอง (สยาม) หัดละครผู้หญิง และโขน ครั้นสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่
๕) เกิดวิกฤตการณ์วังหน้า ทําให้ละครวังหน้าบางส่วนอพยพไปอยู่กัมพูชา ไปเป็นครูละครสมเด็จนโรดม
เช่น ครูละครหญิงชื่อ ปริง นอกจากนี้ ทรงให้เจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว หลาน กุญชร) เป็น
ผู้ดูแลกรมโขนหลวง ละครหลวงและมหรสพอื่น ๆ ทําให้การแสดงโขนมีพัฒนาการในรูปแบบใหม่ ๆ คือ
มีการปรับการแสดงแบบใหม่ๆ มีฉาก แสงเสียง มีโรงละครแบบสมัยใหม่ โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นําเอาบทรามเกียรติ์มาปรับเป็นคอนเสิร์ต เช่น นางลอย นาคบาศ พร
หมาศ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ทรงตั้งกรมมหรสพ ฝึกหัดโขน
ละครของหลวง และตั้งโรงเรียนพรานหลวง เพื่อรับเด็กเข้ามาศึกษาวิชาโขน ละคร ดนตรีไทย และ
ดนตรีสากล สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) ทรงตั้งกองมหรสพ สังกัดกระทรวง
วัง ให้รวบรวมครูโขนตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ และ ๖ และเปิดรับนักเรียนมาหัดโขน ละครหลวงสําหรับใช้ใน
ราชการ อาทิ เล่นโขนชักรอกตอนพรหมาศ ที่โรงละครสวนมิกสักวัน เพื่อต้อนรับผู้สําเร็จราชการอินเดีย
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ และในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้ตั้งโรงเรียนนาฏดุริยางคศาตร์ หรือวิทยาลัยนาฏศิลปใน
ปัจจุบัน สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ ๘) โอนย้ายนักแสดงโขน ละคร
ข้าราชการกองมหรสพ กระทรวงวัง มาสังกัดกรมศิลปากร และในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ กรมศิลปากรเปิดรับ
นักเรียนมาเรียนโขน และแสดงโขนโรงใหญ่ในพระบรมหาราชวัง เพื่อต้อนรับ ลอร์ดหลุยส์ เมาท์แบ
ตเตน แม่ทัพกองทัพสัมพันธมิตรอังกฤษ
ความสําคัญของการแสดงโขนในปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาล
ที่ ๙) ทรงให้ความสําคัญกับศิลปะแขนงนี้ โดยเสด็จทอดพระเนตรงานไหว้ครูโขนละครโรงเรียนนาฏศิลป
ทรงให้ถ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ท่ารําโขน ละคร และพระราชทานครอบต่อท่ารําเพลงองค์พระพิราพ
นอกจากนี้ ทรงให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ทรงเรียนโขนตัวลิงกับครูกรี วรศ

รินทร์ และเรียนท่ายักษ์กับครูจตุพร รัตนวราหะ อีกทั้งมีหลักสูตรการเรียนการสอนโขนเพิ่มขึ้น ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งมีหลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนโขน ในโรงเรียน อนุบาล ประถม มัธยม ทําให้การฝึกเรียนโขนได้รับ
ความนิยมมากยิ่งขึ้น ที่สําคัญมีการแสดงโขนพระราชทาน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยปรับปรุงการแสดงให้เหมาะสมกับปัจจุบัน4
ความแตกต่างระหว่างโขนไทย-กัมพูชา
อ.จตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน) บอกถึงข้อแตกต่าง
ของโขนไทย-โขนเขมรว่า การแสดงโขนของประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้รับอิทธิพลมาจาก
วรรณคดีเรื่องรามายณะของประเทศอินเดีย เพราะฉะนั้น โขนของทั้งสองประเทศจึงมีความคล้ายคลึง
กันอยู่บางประการ และหากจะให้ระบุว่า โขนเป็นของใครกันแน่ คงยากจะตอบได้
อ.จตุพร ยังบอกถึงความแตกต่างระหว่างโขนไทยและโขนเขมรว่า เครื่องแต่งกายสําหรับโขน
ไทย จะเลียนแบบเครื่องทรงของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไทย แต่จะไม่เหมือนทุกประการ เพราะถูกหยิบปรับ
จับมาประยุกต์ให้เข้ากับการรําละครมากขึ้น โดยยกตัวอย่างเช่น อินทรธนูของพระเจ้าแผ่นดินจะมี
ลักษณะเป็นพู่อยู่ที่ไหล่ แต่สําหรับอินทรธนูของการแสดงโขน จะมีลักษณะโค้งสูง เป็นต้น
ส่วนการร่ายรําระหว่างโขนไทยและโขนเขมรนั้น มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดย อ.จตุพร
รัตนวราหะ กล่าวว่า การร่ายรําของโขนไทยจะทรงตัวชนิดอกผายไหล่ผึ่ง แต่โขนของประเทศต่าง ๆ จะ
ไม่ยืนตรง เพราะตัวผู้แสดงจะอ่อนช้อยไปตามลีลาของแต่ละท่วงท่า ดังนั้น ผู้คนโดยทั่วไป จะเห็นได้ว่า
เด็กนักเรียนที่ร่ําเรียนการแสดงโขน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด หรือทําอะไรอยู่ พวกเขาจะอกผายไหล่ผึ่ง
หน้าตึงหลังตรง และมีบุคลิกที่ดี
ไม่ว่าจะเป็นการแสดงโขนไทย หรือโขนเขมร โขนทั้งสองประเทศ ต่างก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของประเทศนั้น ๆ5
ไทย-กัมพูชา ร่วมกันศึกษาโขน
สุจิตต์ วงษ์เทศ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ประจําปี พ.ศ. 2545 ได้กล่าวถึง
โขน ในฐานะมรดกร่วมของอุษาคเนย์ หรือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่า ไทยกับกัมพูชาควรร่วมกัน
ค้นคว้าวิจัยให้ลุ่มลึกลงรายละเอียดรอบด้าน ซึ่งต้องใช้เวลานานหลายปี หรืออาจตลอดไปก็ได้ เพราะไม่
มีข้อยุติตายตัว ทั้งสองประเทศควรเลิกแสดงตนเป็นเจ้าของ เพราะเป็นไปไม่ได้ รังแต่จะก่อให้เกิด
ประวัติศาสตร์บาดหมางที่เพิ่งสร้างใหม่
โขน ไม่ได้มาจากอินเดียทั้งหมด (อย่างที่เข้าใจทั่วไป) แต่มีอย่างน้อย 2 ส่วน ผสมผสานปะปน
กัน ได้แก่

และ

1. วัฒนธรรมอินโด-เปอร์เซีย หมายถึง อินเดีย กับ อิหร่าน ได้แก่ เนื้อเรื่อง, เครื่องแต่งตัว ฯลฯ
2. วัฒนธรรมพื้นเมืองดั้งเดิมของอุษาคเนย์ ได้แก่ คําว่าโขน, ท่าโขน, ดนตรี ฯลฯ

เนื้อเรื่อง รับจากรามายณะอินเดีย แล้วปรับบางอย่างเข้ากับประเพณีท้องถิ่น เรียกใหม่ว่า
รามเกียรติ์
เครื่องแต่งตัว ส่วนมากรับจากวัฒนธรรมเปอร์เซีย (อิหร่าน) เช่น มงกุฎ, ชฎา, ผ้านุ่ง ฯลฯ
ท่าโขน เป็นท่าพื้นเมืองดั้งเดิมของอุษาคเนย์ (ไม่มาจากอินเดีย) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1.) พระ
กับ นาง มีหลักคือ ยืด กับ ยุบ (2.) ยักษ์ กับ ลิง มีหลักอยู่ที่ตั้งเหลี่ยม, กางขา, ย่อเข่า, ก้นเตี้ย
ดนตรี วงดนตรีประกอบการแสดงโขน เขมรเรียกวงพินเพียด (พิณพาทย์) ไทยเรียกวงปี่พาทย์
ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดั้งเดิมดึกดําบรรพ์ของอุษาคเนย์ (ไม่มีในอินเดีย) เช่น ฆ้องวง, ระนาด, กลอง
ทัด, ปี่ แต่มีเครื่องดนตรีศักดิ์สิทธิ์จากอินเดียอย่างเดียวประสมวงด้วย คือ ตะโพน (กลองสองหน้าบนขา
ตั้ง)
ทํ า นองบรรเลงปี่ พ าทย์ เรี ย ก เพลง มาจากภาษาเขมร ส่ ว นเพลงศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ป ระกอบกิ ริ ย า
เคลื่อนไหวของเทวดา เรียก ตระ เป็นภาษาเขมร แปลว่า เพลง, ทํานอง
ไทยต้องนอบน้อมเรียนรู้อีกมากจากกัมพูชา ขณะเดียวกันกัมพูชาก็ต้องเรียนรู้พัฒนาการจาก
ไทย6
โขน กับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
นางสาวิ ต รี สุ ว รรณสถิ ต ย์ ที่ ป รึ ก ษากระทรวงวั ฒ นธรรม กล่ า วถึ ง มรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรมและอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก
อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เป็นผลสืบเนื่องจากการ
ประชุมใหญ่องค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ได้รับรองอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
มรดกโลกทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมในส่วนที่จับต้องมองเห็น
ได้ อาทิ โบราณสถาน อาคารสถานที่ เป็นต้น ประเทศสมาชิกองค์การยูเนสโกจึงมีความเห็นพ้องต้องกัน
ว่า ควรจะมีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งได้แก่ ประเพณี พิธีกรรม
ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ฯลฯ ที่มีความผูกพันอยู่ในวิถีชีวิตของทุกคนควบคู่ไปด้วย จึง
ทําให้เกิดอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขึ้น โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ โดยการเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ในหลายด้าน กล่าวคือ จะส่งผลให้มีกระบวนการดําเนินงาน
สงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ทั้งการจัดทํารายการทะเบียน การบันทึกข้อมูล การส่งเสริม
การเผยแพร่และการถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

การขึ้นทะเบี ย นมรดกภู มิ ปัญ ญาทางวัฒ นธรรมตามอนุ สัญ ญาว่ า ด้ว ยการสงวนรั ก ษามรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกนั้น สามารถขึ้นได้หลายประเภท ประเภทแรกคือ มรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมที่เป็นตัวแทนของมนุษยชาติ ประเภทที่ ๒ คือ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ใกล้จะสูญ
หาย หากไม่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ และ ประเภทที่ ๓ คือ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เป็นวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ โดยการขึ้นทะเบียนเป็นเพียงมาตรการหนึ่ง หากมาตรการที่สําคัญที่ปรากฏในอนุสัญญาว่าด้วย
การสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ คือ การส่งเสริมให้มีการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
ซึ่งโขนไทยนั้น เป็นตัวอย่างอันดีของการอนุรักษ์สืบสานถึงปัจจุบัน สร้างความตระหนักอย่างกว้างขวาง
และมีโรงเรียนเปิดสอนโขนหลายแห่ง
สําหรับสาเหตุที่ประเทศไทยยังไม่สามารถเสนอขึ้นทะเบียนโขนได้ เพราะยังไม่ได้เป็นภาคี
สมาชิก แต่ทราบจากผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศว่า เรื่องการสมัครเป็นสมาชิกภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
การสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกนั้น ขณะนี้ ภาคยานุวัตรสารอยู่ที่ปารีสแล้ว
โดยท่านเอกอัครทูตไทยประจํากรุงปารีส กําลังรอเข้าพบ ผอ.ยูเนสโก คาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นาน การ
สมัครเป็นภาคีสมาชิกจะเรียบร้อย อย่างไรก็ดี ในขณะที่รอสมัครภาคีสมาชิกนั้น ทางเราก็เตรียมเรื่อง
เสนอขึ้นทะเบียนโขนไปด้วย เพราะฉะนั้น ถือว่าไม่ล่าช้า7
สถานการณ์ปัจจุบัน
ฝ่ายประเทศกัมพูชา
หลังการรายงานข่าวเรื่องทางการไทยเตรียมการยื่นเสนอขอจดทะเบียนโขนไทยกับองค์การ
ยูเนสโก สังคมออนไลน์ในกัมพูชาได้ปรากฏกระแสต่อต้านว่าโขนไทยนั้นแท้จริงแล้วเป็นอิทธิพลที่ไทยได้
รับมาจากวัฒนธรรมเขมร ไม่ใช่ของไทยอย่างแท้จริง เฟสบุคกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชามี
การเขียนข้อความว่าการที่ทางการไทยอ้างเช่นนี้อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ
กัมพูชา โดยความคืบหน้าปัจจุบัน ทางนายกรัฐมนตรีกัมพูชา นายฮุนเซ็น เขียนข้อความบนเฟสบุคชี้แจง
ว่าทางการรัฐบาลกัมพูชานั้นได้เริ่มดําเนินการเตรียมเสนอจดทะเบียนโขนกัมพูชา ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตาม
บริบทแล้ว การดําเนินการของฝ่ายประเทศกัมพูชาถือว่ามีความคืบหน้ามากกว่าทางฝ่ายรัฐบาลไทย
เนื่องจากประเทศกัมพูชาเป็นสมาชิกในอนุสัญญาการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมอรูปฉบับนี้เรียบร้อย
แล้ว ในขณะที่ไทยยังไม่ได้มีการให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาฉบับนี8้ 9
ฝ่ายประเทศไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ชี้แจงว่าการที่ทางการกัมพูได้มี
การขอขึ้นทะเบียนโขนกัมพูชาเช่นเดียวกันนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อไทย เนื่องจากการขึ้นทะเบียนมรดก
โลกนั้นแบ่งเป็น 2 ประเภท แบบแรกคือมรดกที่อยู่ในประเทศ และแบบที่สองที่เป็นวัฒนธรรมหรือภูมิ
ปัญญาที่หลายประเทศนั้นมีคล้ายคลึงกัน โดยไม่ได้กําหนดว่าเป็นของประเทศใดประเทศหนึ่ง เช่นการ
เต้นรําแทงโก้นั้นได้มีการจดขึ้นทะเบียนทั้งโดยประเทศอุรุกวัย เปรู และอาร์เจนตินา หรือกิมจิ ที่ทาง

เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ได้จดทะเบียนเป็นวัฒนธรรมร่วมกัน ดังนั้นการจดทะเบียนภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ และหากประเทศอื่นใดมีความประสงค์จะขอจด
ทะเบียนในเชิงเดียวกันก็สามารถดําเนินการได้เช่นกัน ขณะนี้ทางประเทศได้มีการเตรียมการขอขึ้น
ทะเบียนเรื่องอาหารไทย มวยไทย รําโนห์รา และโขนตามลําดับ นายกรัฐมนตรีไทยยืนยันว่าการขึ้น
ทะเบียนของกัมพูชานั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อไทย เนื่องจากเป็นศิลปะการแสดงของทั้งภูมิภาค ทั้งนี้
กระบวนการของทางฝ่ายไทยอาจมีความล่าช้าเนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยยังอยู่ในช่วง
ดําเนินการเข้าร่วมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมที่อรูปนี้อยู่ นอกจากนี้ทางเอก
อั ค รราชไทยประจํ า กั ม พู ช าได้ ชี้ แ จงว่ า ประเด็ น ดั ง กล่ า วเป็ น เพี ย งประเด็ น ในสั ง คมออนไลน์ ไม่ ไ ด้
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศใดๆทั้งสิ้น10 11
ฝ่ายองค์การยูเนสโก
บทสัมภาษณ์นางสาว Duong Bich Hanh หัวหน้าหน่วยวัฒนธรรม สํานักงานภูมิภาคองค์การ
ยูเนสโก รายงานว่าการขอขึ้นทะเบียนของไทยนั้นอาจมีความล่าช้าเนื่องจากไทยยังไม่เป็นสมาชิกในภาคี
อนุสัญญาฉบับดังกล่าว ในขณะที่ประเทศกัมพูชาให้สัตยาบัน และได้ทําการจดทะเบียนศิลปะการแสดง
‘ละโคนพระกรุณา’ หรือ Royal Ballet of Cambodia ซึ่งเป็นลักษณะการรํารามเกียรติ์ที่สวมหน้ากาก
ในลักษณะเดียวกับการแสดงโขนของไทย ทางการกัมพูชาได้จดทะเบียนการแสดงนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551
นอกจากนี้ หัวหน้าหน่วยวัฒนธรรมยังได้แสดงความเห็นด้วยว่าทั้งประเทศไทยและกัมพูชานั้นมีโอกาสที่
จะขอขึ้นทะเบียนมรดกร่วมกันได้12
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