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 หัวหนาโครงการหมอภาษาพฒันาเยาวชน 
 ยุคนี้สมัยนี้ถาถามเด็ก ๆ  นอยคนนักที่จะเคยดูโขน  แตถาถามตอไปอีกวาชอบดูโขน
ห รื อ ไ ม 
ก็นอยคนนักที่จะตอบวาชอบ   และถาจะชวนไปดูโขน… แนนอน….นอยคนนักที่จะตอบวาตกลง   
ไมตองอื่นไกลดูที่เมืองไทยของเราเองถามีการแสดงคอนเสิรตหรือบัลเลต   ยิ่งถาวงหรือคณะดัง ๆ  จาก 
ตางประเทศดวยแลว  บัตรราคาเทาไหรก็ไมหวั่น  สามพัน   สองพัน  ลงไปจนต่ําสุดหารอยที่นั่งดู 
อยูไกลโพน  ก็ยังอุตสาห  เอากลองสองทางไกลไปชะเงอสองดูดวยความตั้งอกตั้งใจเหมือนไมยอมให
อะไรคลาดไปจากสายตา  อีกทั้งดูเหมือนวาหัวใจก็จดจอและพรอมที่จะเก็บเกี่ยวจดจําภาพการแสดง
เ ห ล า นั้ น 
ไวอยางประทับใจ  ดูทาทางตื่นเตน  ตื่นตา  ตื่นใจ   กับการแสดงเหลานั้นอยางจริงจัง  ราวกับวาตนเปนสวน
หนึ่งของการแสดงยังไงยังงั้น   ดูไปไดครึ่งหนึ่ง พอถึงเวลาพักการแสดงก็ออกไปพูดคุยถึงความนาประทับใจ 
ของภาพหรือเพลงตาง ๆ  ที่ไดดูไปแลวอยางเขาถึงหรือเขาใจอยางลึกซึ้ง  และรอคอยเสียงสัญญาณเริ่มการ
แสดงในชวงตอไป  พรอมกับกลับเขาไปนั่งชมอยางวางาย  และตั้งตาชมหรือฟงตอไปอยางมีสมาธิ  เมื่อ
การแสดงแตละชวงจบลงก็พรอมใจกันปรบมือ  ปรบแลวปรบเลาเฝาแตปรบ  อยางใหเกียรติและช่ืนชม  ดู
ช า ง 
เปยมไปดวยความมีวัฒนธรรมอยางลนเหลือ ออ !  อีกอยางหนึ่งที่อดจะชมไมไดคือการแตงกายของผูไป
ช ม 
ก็ดูจะพิถีพิถันเปนพิเศษ  เพื่อใหเกียรติการแสดง  บางก็แตงสูทหรือชุดทักซิโด  สีดํา  บางรายก็แตงกาย
คลายนักแสดงบัลเลยเพื่อไปชมบัลเลตจนแยกไมออกวาใครผูแสดง  ใครผูชม  น้ําเสียงดูเหมือนจะประชด
ประชันไปบาง  แตใจจริงแลวนอยใจคะ  นอยใจแทนโขน  ละคร  ลิเก  ลําตัด  หมอลํา  ของไทยเราที่
เวลาแสดงแลวไมคอยจะมีคนดู  อยาวาแตจะขายบัตรเลย  แสดงใหดูฟรี ๆ  ยังหาคนดูแทนไมไดแตถาเปน
โ ข น ข อ ง 
กรมศิลปากรคงตองยกเวน  เพราะมีลูกคาอยูในมือ  มีนักเรียน  นักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปเอง   
ถาวันไหนตกหนักไมมีคนดูก็พอจะเกณฑนักศึกษาของตนเองไปดูได  ดูเพื่อการศึกษา  รุนนองดูรุนพี่
แสดงรุนพี่ชวยดูรุนนองแสดง   ผสมกับแมยกของตัวพระเอก  นางเอกอีกกลุม  สองกลุม  ก็พอ
ก ล อ ม แ ก ล ม 



แตถาเปนละครชาตรี  หรือลิเกที่ทุกวันนี้ตองใชคําวา  ศิลปนตกยาก หรืออาจจะถึงขั้นอนาถาเลยทีเดียว 
ลิเกบางโรงถึงกับจัดแสดงตามตลาดราง  เปดแสดงเปนเดือน ๆ  แสดงทุกวันจนกวาจะไมมีคนดูเลย  ก็จะ
ยายวิกไปหาทําเลใหม   ปะเหมาะเคราะหดีมี่เจาของตลาดใหมใจดีหรือหวังผลเชิงธรุกิจ คือไดกิจกรรม
ประชาสัมพันธตลาดใหมฟรี ๆ  ก็จะอนุญาตใหเปดแสดงไดโดยไมเก็บคาที่  มีคนดูครั้งละ ๑๐–๒๐ คน 
ก็เปนบุญแลวแสดงไปไดชวงหนึ่งก็ออกมาเรี่ยไรเสียทีไดไปคนละหาบาท  สิบบาท   ออกมาหลายรอบหนอย 
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ก็จะพอเปนคาขาวคาปลา  เล้ียงคนในคณะซึ่งก็จะเปนคนในครอบครัวเสียเปนสวนใหญเพราะถาเปนคนอืน่ 
ก็คงไมทนอยู    คนดูก็จะมีทั้งดูเพื่อความบันเทิง   ดูเพื่อการศึกษา   ดูเพื่ออนุรักษและจุดประสงคสุดทาย 
ที่ขณะนี้หลายคนที่ดูลิเกคิดตรงกันก็คือ  “ดูเพื่อการกุศล”  อยางนี้แลวศักดิ์ศรีของศิลปนจะเหลืออะไรอีก   
เมื่อศิลปนหัวใจสลาย  ศิลปะก็คงจะตองสลายไปดวยในที่สุดนี่คือปญหาของการอนุรักษสงเสริมการแสดง
ทางศิลปวัฒนธรรมไทยที่ผูเกี่ยวของหรือหนวยงานที่รับผิดชอบยังแกไมตก  จึงทําใหคนดูอยางเรา ๆ ทาน 
ๆ ตองชวยกันรับผิดชอบในฐานะที่เราเปนคนไทยเปนเจาของวัฒนธรรมและเปนเจาของชาติรวมกัน  เรา
เลนโขนไมเปน  เลนละคร  เลนลิเกไมเปนก็ไมเปนไร  แตเราดูเปน  การดูเปนหรือการดูดวยหัวใจเปน
ก า ร 
อนุรักษที่ยิ่งใหญ  เพราะคนดูมีความสําคัญมากตอความรูสึกและอารมณของศิลปนที่แสดง  ถาเลนแลว 
ไมมีคนดูความหอเหี่ยว  อับเฉา   เสียกําลังใจก็เกิดขึ้นและกัดกรอนหัวใจของผูแสดงอยางสุดที่จะเยียวยา 
แตตรงขามถาแสดงแลวมีคนดู  มีคนชื่นชมมากมายก็เปรียบเสมือนไดยาชูกําลัง  บางครั้งไมไดเงินทอง 
สักเทาไร  แตมีเสียงปรบมือดังสนั่น  เลือดศิลปนก็จะฉีดแรงและหลอเล้ียงชุบชูหัวใจของศลิปนใหดาํรงรกัษา 
สืบทอดศิลปะของเราไดตอไปอีกนานเทานาน   นี่คือความสําคัญของคนดู ที่เราตองมาย้ํากันใหเกิดความ 
ตระหนักวา  คนดูมีอิทธิพลมากตอความอยูรอดของผูแสดงหรือศิลปน  ทั้งทางดานเศรษฐกิจ  ชีวิตและ
จิตใจดังเชนปญหาที่กําลังเกิดขึ้นกับคณะหุนละครเล็กของศิลปนแหงชาติทานหนึ่ง  ที่ทานคงจะได
รั บ ท ร า บ ข า ว 
ทางหนังสือพิมพและโทรทัศนเมื่อประมาณ  ๒  เดือนที่ผานมา  ดังนั้นเมื่อคนดูมีความสําคัญมากขนาด
นั้ น 
การสรางคนดูจึงนาจะมีความสําคัญเทา ๆ  กัน   การสรางศิลปน  การสอนใหคนดูเปนจึงสําคัญพอ ๆ  
กั น 
การสอนใหคนรองเปน  รําเปนหรือแสดงเปน  และควรจัดวา “การดูเปน”  เปนการอนุรักษและรักษา 
ศิลปวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่สําคัญมาก  แตความสําคัญมันอยูตรงที่ทําอยางไรจึงจะมีคนดูมากกวา 
 ตามธรรมชาติที่คนเราจะรักษาอะไรดวยความหวงแหนนั้น   เราตองมีความรักในสิ่งนั้น 
และกอนที่เราจะมีความรักใหกับส่ิงใด  เราจะตองรูจักและเขาใจสิ่งนั้นพอสมควร   เชน  ถาเราจะไปดูโขน 



ก็เพราะเราชอบโขน   เรารูจักวาโขนดีเพียงใด  งดงามเพียงใด หรือสนุกสนานเพียงใด  และรูอีกวากวาเขาจะ 
แสดงโขนใหเราดูไดนั้น  ผูแสดงเขาตองฝกซอมกันมากขนาดไหน  ยากเย็นเพียงใด  ดังนั้นการที่เราจะ 
เสียสละเวลาไปดูเพื่อการอนุรักษนั้น  จึงไมใชเรื่องที่ทําไดยากเลย  หากเปรียบกับความเหนื่อยยากอดทน 
มุงมั่นของศิลปนผูสืบทอดศิลปะการแสดงโขน 
 มาถึงจุดนี้จึงอยากจะฝากใหผูใหญหรือครูบาอาจารยชวยส่ังสมคานิยม  การเห็นคุณคาของ
การอนุรักษรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยใหแกเด็กและเยาวชนคนรุนใหมใหรูจัก  เขาใจ  รัก  รักษา  เพือ่ชวยกนั
สืบสานศิลปวัฒนธรรมทั้งศิลปะพื้นบานและศิลปะชั้นสูงอยางเชนโขน  โดยเริ่มตนที่สอนให “ดูเปน” กอน
ดังนั้นเราจึงควรมาทําความรูจักกับ “โขน” กันกอนและควรรูตอไปวาการดูโขนเปนนั้นดูอยางไร  แนนอน 
จะดูโขนใหรูเร่ืองใหเขาใจอยางดีนั้น  ทานจะตองรู  “ภาษาโขน”  ใชคํานี้หลายทานคงจะเอะใจวามีดวยหรือ 
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ภาษาโขนตามปกติเราจะแบงภาษาออกเปน  วัจนภาษา  กับ  อวัจนภาษา  คือภาษาที่มีถอยคํากับภาษาที่ไมมี
ถอยคํา  ภาษาที่ไมมีถอยคํา   เชน  ภาษาทาทาง  เครื่องหมายตาง ๆ  สัญญาณไฟจราจร  สัญญาณไฟตาม
สถานบันเทิงตาง ๆของคนกลางคืนซึ่งจะบงบอกถึงสัญลักษณอยางหนึ่งอยางใด  อันเปนที่รูและเขาใจกันใน
หมูหรือในกลุมและเขาใจตรงกัน  เชน  ภาษาของวงการโขน  ละคร  ซ่ึงผูรับสารหรือผูชมจะตองตีความจาก
กิริยาทาทางของผูสงสารหรือตัวละคร  ซ่ึงภาษาทาทางเหลานี้เปนอวัจนภาษาคือไมมีคําพูด  ที่ในวงการโขน  
ละครจะเรียกภาษาทารําเหลานี้วา   นาฏยศัพท  ซ่ึงจะพูดถึงในฉบับตอ ๆ ไป  และนอกจากภาษาของ 
ทารําแลว ยังมีภาษาของเพลงหรือดนตรีที่ประกอบการแสดงโขน  ซ่ึงจะเปนภาษาที่ส่ือใหเขาใจวาตอนนั้น ๆ   
ตัวแสดงจะทําอะไร   เชน  จะเดิน  จะนอน  จะเหาะ  จะแปลงกาย  จะยกทัพ  จะรองไห  จะเกี้ยวพาราสี 
ฯลฯ  เพลงก็จะเปนสื่อที่จะบอกใหเราเขาใจอากัปกิริยาของตัวละคร  เมื่อประกอบกับภาษาทาทางแลว 
คือถาผูชมเขใจนาฏยศัพท  และเขาใจเพลงดวยแลวก็จะสามารถดูโขนไดอยางเขาถึงรสถึงอารมณ 
สนุกสนาน  ซาบซึ้ง  ไมแพคอนเสิรต  หรือบัลเลยเลยทีเดียว  เชื่อไหมคะ ถายังไมเชื่อโปรดอานตอฉบับหนา 
สวัสดีคะ 
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