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ความหมายของสุนทรียะ สุนทรียศาสตร์ และสุนทรียภาพ  
 สุนทรียะ  คือความงาม 

สุนทรียศาสตร์  คือศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัความงาม 
สุนทรียภาพ  คือความรู้สกึในความงาม 
วิรุณ  ตัง้เจริญ (2546, หน้า 28) ได้กล่าวได้กล่าวว่า สุนทรียะหรือความงาม อาจเป็นความงาม

ของศลิปกรรม ธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม รวมทัง้ความประณีตงดงามของจิตใจ ความประณีตงดงามของการใช้
ชีวิตสว่นตวัและชีวิตสว่นรวม ศลิปกรรม (Fine  Arts) ท่ีหมายความรวมถึงทศันศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง 
สถาปัตยกรรม วรรณกรรม 

สนุทรียศาสตร์ ท่ีหมายถึงศาสตร์หรือวิชาท่ีเก่ียวกับความงาม ตามแนวคิดของชาวตะวนัตกแล้ว 
สนุทรียศาสตร์เป็นสว่นหนึง่ของปรัชญา ปรัชญาตะวนัตกท่ีมีรากเหง้ามาจากปรัชญากรีกโบราณ ปรัชญาท่ี
เป็นการแสวงหาหรือความรักในภูมิปัญญา (Love of  Wisdom) ปรัชญากรีกท่ีมุ่งแสวงหาความจริง     
ความดี และความงาม การแสวงหาความจริงท่ีมีวิวัฒนาการมาสู่วิทยาศาสตร์ (Science) ความดีท่ี
เก่ียวข้องกับ จริยศาสตร์ (Ethics) และความงามท่ีเก่ียวข้องกับสนุทรียศาสตร์ (Aesthetics) ปรัชญาหรือ



สุนทรียศาสตร์ท่ีอาจเป็นเร่ืองของความเช่ือ เร่ืองของทรรศนะ หรือเร่ืองของเหตผุล ในบริบทความคิดใด
ความคดิหนึง่ ในชว่งเวลาใดชว่งเวลาหนึง่ หรือของนกัปรัชญาหรือของนกัสนุทรียศาสตร์คนใดคนหนึง่ 

สนุทรียภาพ  ท่ีหมายถึงความรู้สกึในความงาม ภาพท่ีงดงามในความคดิหรือภาพของความงามใน
สมอง (Image of Beauty) ศกัยภาพของการรับรู้ความงามท่ีสามารถสมัผสัหรือรับความงามได้ต่างกัน 
ความงามท่ีอาจเกิดจากภาพ จากเสียง จากจินตนาการ จากอกัษร หรือประสาทสมัผสัอ่ืนๆ 

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กล่าวว่า สุนทรียศาสตร์ คือสาขาปรัชญาท่ีว่าด้วยความงาม
และสิ่งท่ีงามทัง้ในงานศลิปะและในธรรมชาต ิโดยศกึษาประสบการณ์ คณุคา่ของความงาม และมาตรการ
ตดัสินใจว่า อะไรงามหรือไม่งามการตดัสินคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์มีได้ 3 ลักษณะคือ ความสวยงาม 
ความตดิตาตดิใจ ความเลอเลิศ นกัปรัชญาหลายส านกัได้เสนอทฤษฎีเพ่ืออธิบายว่า เพราะเหตใุดจึงมีการ
ตดัสินใจวา่ ศลิปะวตัถปุระกอบด้วยลกัษณะทัง้สามนัน้ นกัปรัชญาดงักลา่วแบง่เป็น 3 กลุม่คือ  

1. กลุ่มอารมณ์นิยม (Emotionalist) อธิบายว่า การตดัสินเกิดจากอารมณ์ท่ีเก็บกดไว้ในจิตใต้
ส านกึ 

2. กลุม่เหตผุลนิยม (Ralionalist) อธิบายวา่ การตดัสินเกิดจากการเห็นความกลมกลืนไมข่ดัตา 
3. กลุ่มสร้างสรรค์ (Creativist) อธิบายว่า การตดัสินเกิดจากความสามมารถสร้างสรรค์ของ

มนษุย์ 
 
สุนทรียศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ประเภทปรัชญาประยุกต์ (applied philosophy) มีการน าหลัก

ปรัชญาบริสทุธ์ิ (pure philosophy) มาใช้บ้างในการสอบสวน (inquiry) วิเคราะห์ (analysis)และการวิจยั 
(research) เก่ียวกบัปัญหาสนุทรียภาพทกุแง่ทกุมมุท่ีมาจากผลงานแหลง่ก าเนิด 2 แหลง่ด้วยกนั คือ 

- สนุทรียภาพจากธรรมชาติ 
- สนุทรียภาพจากผลงานศลิปะทกุสาขาวิชา 
การน าความรู้สึกถึงสุนทรียภาพท่ีเกิดจากแหล่งทัง้สอง สุนทรียศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วย

ความรู้สึกเชิงนามธรรมท่ีมีต่อธรรมชาติกับผลงานศิลปะโดยเฉพาะ โดยทัง่ไปมกักล่าวว่า สุนทรียศาสตร์
เป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัค าว่าความงามนัน้ ซึ่งยงัมีปัญหาเก่ียวกบัความหมายของค าว่าความงามอยู่บ้าง 
เพราะถ้าพิจารณาทางอรรถวิภาค (explication) ว่าด้วยเร่ืองความหมายของค าท่ีคลุมเครือ เช่นค าว่า 
ความงาม หมายถึง งาม ความงาม เป็นทัง้คณุศพัท์และกิริยาวิเศษณ์ [จากพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิต 
พ.ศ. 2525] ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า  “มีความหมายถึง งาม สวย ลักษณะท่ีเห็นท่ีฟังแล้วชวนยินดี         
ชวนพึงพอใจ เช่น ภาพหรือรูปหรือเสียง นอกจากนีย้งัมีความหมายอ่ืนอีก เช่น ลกัษณะสมบรูณ์ : ฝนงาม 
ก าไรงาม และใช้ในค าประชดประชนั ในทางไมดี่ เชน่ งามหน้า”  

จากค าอธิบายดงักล่าว นอกจากเป็นคณุศพัท์และกิริยาวิเศษณ์แล้ว ความงาม ยงัมีความหมาย
อ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือไปจากความหมายท่ีแท้จริงและยังไม่ลึกซึ ง้ เ พียงพอต่อสุนทรียศาสตร์ ดังนัน้                 



จึงจ าเป็นต้องหาค าท่ีเหมาะสมมาใช้แทนท่ี คือ สุนทรีย์ หรือ สุนทรียะ ซึ่งเป็นคณุศพัท์และกิริยาวิเศษณ์
เช่นเดียวกับค าว่า งาม ส่วนค าว่า ความงาม ก็มีความหมายใกล้เคียงกบัค าว่า สุนทรียภาพ ทัง้สองค ามกั
นิยมน ามาใช้กับงานศิลปะได้โดยตรง และสามารถเป็นค าศัพท์มาใช้แทนค าว่า ความงาม เพราะว่า
หมายถึงความรู้สึกถึงคณุค่าของสิ่งท่ีงาม เช่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเสียง ถ้อยค าท่ีไพเราะและ
อ่ืนๆ ยิ่งไปกว่านัน้ ยงัมีความหมายตรงกับสุนทรียศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาท่ีว่าด้วยความนิยมความงาม ดงันัน้ 
เพ่ือท าความเข้าใจถ้าหากค าใด หรือข้อความวลีใด ผู้ เขียนยกน าของบุคคลอ่ืนมาอ้างอิง ก็ยังคงค าว่า    
งาม 3 ความงาม งามนัน้ไว้ตามต้นฉบบัเดิม ขอให้เป็นท่ีเข้าใจถึงค าว่างามและความงามนัน้หมายถึง 
สนุทรียะ และสนุทรียภาพ ซึง่มีความหมายกว้างขวางมากไมใ่ชห่มายถึงความถึงความงามดงัท่ีใช้กนัทัว่ไป 
(ก าจร  สนุพงษ์ศรี, 2555, หน้า 27) 

 
ภาพ พญาพาลีและสคุรีพ สู่รบกนั 

ท่ีมา : โขนแหง่สยาม 17 สิงหาคม 2553 ณ โรงละครแห่งชาติ 

เนือ้เร่ืองย่อ การแสดงโขนรามเกียรติ์  ชุด พาลีสอนน้อง 

“ พาลี ” หรือช่ือเดมิวา่ “กากาศ” เป็นพญาวานรมีกายสีเขียว โอรสของพระอินทร์กบันางกาลอจันา
เดมิก าเนิดเป็นมนษุย์ แตถ่กูฤาษีโคดม สามีของแม่จบัได้ว่าเป็นลกูชู้ เลยสาปให้เป็นวานรพร้อมกบัน้องชาย
คือ “สุครีพ” ซึ่งเป็นโอรสของพระอาทิตย์ทัง้คู่มีศกัดิ์เป็นน้าของหนุมาน เพราะเป็นน้องชายนางสหาวะ 
มารดาหนมุานซึง่เป็นบตุรของฤาษีโคดมกบันางกาลอจันา 

ครัน้พาลีและสคุรีพถกูสาปเป็นวานรต้องซดัเซพเนจรอยูใ่นป่า พระอินทร์พระอาทิตย์ผู้ เป็นบิดาเกิด
ความสงสารจึงสร้างเมืองขีดขิน แล้วให้พาลีเป็นเจ้าเมือง สุครีพเป็นอปุราช ต่อมาทัง้สองช่วยยกเขาพระ



สเุมรุท่ีเอียงทรุดเพราะรามสรูจบัอรชนุฟาดท่ีเหล่ียมเขา ให้ตัง้ตรงได้ดงัเดิม พระอิศวรจึงประทานนามพญา
กากาศว่า “พญาพาลีธิราช” และประทานตรีเพชรกบัพรว่า ถ้ามีใครมาสู้รบด้วย ก็ให้ก าลงัลดจากตวัผู้นัน้
กึ่งหนึ่งเข้าไปรวมเพิ่มก าลงัพาลี พร้อมทัง้ฝากผอบใส่นางดาราไปให้สุครีพเป็นรางวลั แตพ่ระนารายณ์ทูล
ค้านเกรงจะเกิดเร่ืองไม่เหมาะสม พาลีจึงให้ค าสตัย์สาบานว่าถ้าไม่ซ่ือตรงต่อน้องชาย ขอให้ตายด้วยศร
พระนารายณ์ แต่เม่ือกลบัไปถึงเมือง พาลีเปิดผอบเห็นนางในนัน้ก็หลงรัก ผิดค าสาบานได้นางดาราเป็น
ชายา 

ตอ่มาเม่ือกระบือทรพีฆา่ทรพาผู้ เป็นพอ่แล้ว ก็รู้สึกฮึกเหิมเท่ียวท้ารบเหล่าเทวดา แตไ่ม่มีใครอยาก
สู้กบัสตัว์เดรฉาน กระทัง้ทรพีมาท้าสู้พระอิศวร ๆ จงึให้ไปสู้ กบัพาลี ครัน้ทรพีมาสู้กบัพาลีตัง้แตเ่ช้าจนเย็นก็
ยงัไม่แพ้ชนะ ฝ่ายพาลีจึงออกอบุายให้ไปสู้กนัในถ า้ และให้สคุรีพเฝ้าท่ีล าธาร คอยสงัเกตเลือดท่ีไหลออก
จากถ า้ ถ้าเห็นเลือดข้นเป็นเลือดทรพี แตถ้่าเลือดใสคือเลือดของตนเอง ให้รีบเกณฑ์วานรขนหินมาปิดปาก
ถ า้ ปรากฏวา่ รบกนั 7 วนั 7 คืน พาลีจึงฆ่าทรพีได้ แตเ่ทวดาบนัดาลให้ฝนตก เลือดทรพีไหลออกมาจึงเจือ
จางเป็นเลือดใส สคุรีพเข้าใจผิดคดิวา่พ่ีตาย จงึรีบปิดปากถ า้ตามค าสัง้ พอพาลีออกจากถ า้ได้ก็โกรธ คิดว่า
น้องทรยศ จงึขบัไลอ่อกจากเมือง 

ฝ่ายหนมุานเม่ือถวายตวักบัพระรามแล้ว ก็มาชวนสคุรีพน้าชายไปอยู่รับใช้พระรามด้วยกนั สคุรีพ
แนะน าให้พระรามไปฆ่าพาลีซึ่งกระท าผิดค าสาบานต้องตายด้วยศรพระนารายณ์ เพ่ือยึดเอาไพร่พลของ
ขีดขินไปตอ่สู่กบัทศกณัฐ์ ส่วนพาลีเม่ือต้องศรพระรามก่อนจะสิน้ชีวิต ได้ฝากสุครีพผู้ เป็นน้อง องคตผู้ เป็น
ลกูชาย และหนมุานหลานรัก และนางดารามเหสีรวมทัง้ประชากรเมืองขีดขินทัง้หมดไว้แทบพระบาทของ
พระราม จากนัน้ก็เรียกสคุรีพมาสัง่สอนถึงหน้าท่ีและข้อพึงปฏบตัิในฐานะท่ีเป็นทหารของพระราม ค าสอน
ดงักล่าวนีคื้อเร่ืองท่ีรู้จกักันทัว่ไปว่า “พาลีสอนน้อง” ซึ่งมีอยู่หลายส านวน เช่น โคลงเร่ืองพาลีสอนน้อง ,
ประชมุค าพากย์รามเกียรติ ์ภาค 3 ตอนพระรามได้ขีดขิน,บทละครเร่ืองรามเกียรติ์,กลอนเร่ืองพาลีสอนน้อง 
ส านวนท่ี 1,กลอนเร่ืองพาลีสอนน้อง ส านวนท่ี 2 ค าสอนของพาลีจากวรรณคดีทัง้ 5 เร่ืองท่ีกล่าวมาแล้วนัน้ 
กลา่วถึงหน้าท่ีและข้อพงึปฏิบตัใินฐานะท่ีเป็นทหารของพระ ซึง่สว่นใหญ่มีเนือ้หาท่ีคล้ายคลงึกนั 

 
สุนทรียะ สุนทรียศาสตร์ และสุนทรียภาพนาฏศิลป์ไทยท่ีอยู่ในศิลปะการแสดงโขน 

เร่ืองรามเกียรติ์  ชุด พาลีสอนน้อง 
 

“โขน” เป็นการแสดงนาฏกรรมชัน้สูงของไทยซึ่งประกอบด้วยศิลปะอนัเป็นมรดกส าคญัของชาติ
หลากหลายแขนงใหญ่ๆท่ีเห็นได้ชดัด้วยกนั 4 ด้านอนัได้แก่ วรรณศิลป์ วิจิตรศิลป์ ดริุยางคศิลป์ นาฏศิลป์ 
เคร่ืองแตง่กาย เวทีฉาก และอปุกรณ์ท่ีประกอบการแสดง ล้วนต้องจดัสร้างขึน้มาอย่างพิถีพิถนั จึงนบัได้ว่า
โขนเป็นศลิปะทางการแสดงท่ีมีสนุทรียภาพคณุคา่และมีอิทธิพลตอ่วฒันธรรมหลากหลายรูปแบบของไทย 
เป็นจุดศนูย์กลางของการสร้างความสามคัคี และความมัน่คงของประเทศชาติท่ีเจริญรุ่งเรือง ปรากฏเป็น



ภาพลกัษณ์ของศิลปกรรมอนัโดดเดน่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นจารีตแบบแผน และวิถีชีวิต
อันดีงามของคนไทยท่ีสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้ เขียนขอยกตัวอย่างการแสดงโขนเร่ืองรามเกียรติ ์          
ชดุ พาลีสอนน้อง มาใช้ประกอบการวิเคราะห์สุนทรียะ สุนทรียศาสตร์ และสุนทรียภาพ เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจ 4 ด้าน ดงันี ้
 
1. ด้านวิจิตรศิลป์  

ทางด้านวิจิตรศลิป์นัน้ ส าหรับการแสดงโขนนัน้ถือวา่มีความส าคญัอยา่งยิ่ง ในการแสดงโขน ไม่ว่า
จะเป็นฉากท่ีต้องใช้ประกอบการแสดง ล้วนแล้วแตต้่องใช้ความช านาญในการเขียนและเส้นสายลวดลาย 
แสงและเงาตา่งๆ ท่ีให้อารมณ์และความรู้สึกลงสู่ฉากและอปุกรณ์การแสดง และสะท้อนส่งผ่านกลบัมายงั
ผู้ชมให้ได้รับความรู้สึกต่างๆ เช่น ความสวยงาม ความอ่อนไหว ความอลงัการ ความตระการตา ความ
ซาบซึง้ ในงานเขียนฉากประกอบการแสดงรวมถึงการให้สีในฉากและเคร่ืองแตง่การของตวัละครท่ีสามารถ
บอกบคุลิกลกัษณะนิสยัของตวัละครได้อีกด้วย นอกจากนีท้างด้านวิจิตศิลป์ก็ยงัรวมไปถึงเคร่ืองแตง่การท่ี
ต้องใช้ความวจิิตงดงามในการปักดิน้ เพ่ือให้เกิดลวดลายตา่งๆ ท่ีอ่อนช้อยสวยงามตระการตาและมีสีสนัท่ี
สดใสให้เหมาะกบัลกัษณะนิสยัของตวัละคร ซึ่งต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการประดิษฐ์และจดัท า เพราะ
เคร่ืองแตง่กายก็เป็นอีกอย่างหนึ่งท่ีถือได้ว่ามีส่วนส าคญัยิ่งท่ีท าให้การแสดงโขนนัน้เ กิดความสวยงามตาม
สนุทรียภาพเชน่กนัท่ีผู้ชมการแสดงโขนสามมารถรับรู้และเกิดความรู้สึกได้ตัง้แตแ่รกเห็น 

 

 
ภาพ เคร่ืองแตง่กายโขน 
ท่ีมา : จารุวฒัน์  ศรีโสภา 



 
ภาพ ฉากเขียนสี ท่ีใช้ประกอบในการแสดงโขน 

ท่ีมา : จารุวฒัน์  ศรีโสภา 
 

 

 
      ภาพ การจดัแสงตามหลกัทศันศลิป์เพ่ือให้อารมณ์และความรู้สกึของตวัละคร 

ท่ีมา : จารุวฒัน์  ศรีโสภา 
 



2. ดุริยางคศิลป์ 
ดริุยางคศิลป์ท่ีอยู่ในศิลปะการแสดงโขนเร่ืองรามเกียรติ์  ชุด พาลีสอนน้อง นัน้ถือได้ว่าเป็นส่วน

ส าคญัอย่างยิ่งไม่แพ้ไปกว่าด้านอ่ืนๆ เพราะในการแสดงโขน ชุด พาลีสอนน้อง นัน้ต้องใช้น า้เสียงบวกกับ
อารมณ์และความรู้สึกผนวกกับลีลาและกลวิธีในการขบัร้องเป็นอย่างมากเพ่ือท่ีจะถ่ายทอดอารมณ์และ
ความรู้สึกผ่านบทเพลงและท่วงท านองของเพลงจากผู้ขบัร้องไปสู่ผู้ชมและผู้ ฟัง เพ่ือช่วยส่งผ่านความรู้สึก
ของตวัละครท่ีก าลงัแสดงให้มีความชดัเจนและเข้าถึงอารมณ์ของผู้แสดงได้ดีท่ีสดุ ส าหรับการแสดงโขนใน
ชดุพาลีสอนน้อง นกัร้องและนกัดนตรีก็ต้องใช้ความรู้และความสามารถในเร่ืองของวิชาเพลงร้องและเพลง
หน้าพาทย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องลงลึกไปยงัลกัษณะของอารมณ์เพลงท่ีใช้ประกอบการแสดงท่ีให้
อารมณ์และความรู้สึก ในรูปแบบของลักษณะเพลงไทยเดิมตัง้แต่ ประเภทของเพลง อารมณ์เพลง 
ท่วงท านอง กลวิธีการบรรเลงและจงัหวะ ซึ่งถือได้ว่าส าหรับการแสดงโขนในชุดนีจ้ะต้องใช้ผู้ ท่ีมีความรู้ใน
เร่ืองของอารมณ์เพลงเป็นอย่างดีจึงจะสามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาให้คนฟัง ฟังและเกิด
ความรู้สึกคล้อยตามอารมณ์และความรู้สึกของตวัละครท่ีก าลงัตีบทไปพร้อมๆกนั  ซึ่งในการแสดงโขนชดุนี ้
เม่ือผู้ ร้องและผู้บรรเลงได้ขบัร้องและบรรเลงด้วยอารมณ์เพลงท่ีถกูต้องตามอารมณ์ของตวัละครและบทท่ี
แสดงและก็จะส่งผลไปยงัผู้แสดงท่ีจะสร้างอารมณ์ในการร าตีบทและถ่ายทอดความรู้สึกลงกระบวนท่าร า
และส่งผ่านตวัละครมาให้ผู้ชมถึงกับน า้ตาซึมออกมาได้ทีเดียวแม้แตต่วัผู้แสดงเองก็เข้าถึงอามรณ์ของตวั
ละครท่ีก าลงัรับบทแสดงอยูไ่ด้เป็นอย่างดี เพลงท่ีเลือกมาใช้ในการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของการ
แสดงในชดุนีน้ัน้คือ เพลงแขกลพบุรีและเพลงบรเทศ ด้วยอตัตราจงัหวะสองชัน้ของเพลงไทยท่ีท าให้ผู้ชม
รู้สกึเศร้าโศกและเสียใจ อาลยัอาวรณ์ ซาบซึง้มากท่ีสดุในการแสดงโขน ชดุ พาลีสอนน้อง 

 

 
ภาพ วงดนตรี ป่ีพาทย์เคร่ืองคูป่ระกอบการแสดงโขน 

ท่ีมา : จารุวฒัน์  ศรีโสภา 



3. ด้านนาฏศิลป์ 
ด้านนาฏศิลป์ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างท่ีสร้างสนุทรียภาพในการแสดงโขนได้เป็นอย่างดี เพราะในการ

แสดงโขนนัน้ผู้แสดงจะต้องร าและตีบทตามค าร้อง ค าพากย์และเจรจา เพ่ือใช้ในการส่ือสารกบัผู้ชมให้เกิด
ความเข้าใจตรงกันผ่านภาษาท่า นาฏยศพัท์และภาษานาฏศิลป์ ผ่านท่วงท่าและลีลาท่ีเป็นเอกลกัษณ์อนั
งดงามตามแบบแผนนาฏศลิป์ไทยท่ีได้รับการฝึกหดัจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการหล่อหลอมเรียบเรียงกระบวนท่าท่ี
สวยงามอ่อนช้อยอนัเน่ืองมาจากระยะการฝึกหดัท่ีต้องใช้ระยะเวลาเป็นหลายๆปีกว่าจะน าออกมาใช้ใน
การแสดงสู่สายตาประชาชนได้รับชม ซึ่งในกระบวนท่าและการฝึกหดันัน้จะต้องมีใจรักและมีความอดทน
ทัง้สภาพร่างกายและจิตใจท่ีเข้มแข็ง ขยนัหมัน่ฝึกฝน รวมถึงมีระเรียบวินยัในการฝึกฝนและฝึกซ้อมจนเกิด
ความช านาญแมน่ย า และลีลาทา่ทางอนัได้สดัสว่นในสรีระของร่างกายในแตล่ะบคุคล เพ่ือท่ีจะได้ถ่ายทอด
กระบวนทา่ร าผ่านบทร้องและท านองเพลงเป็นส่ือเพ่ือให้ผู้ชมการแสดงเข้าใจความหมายในกระบวนท่าร า
และกิริยาของตวัละครท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซึ่งในด้านกระบวนท่าร าท่ีใช้ในการแสดงโขน ชุด
พาลาสอนน้องนีน้ัน้เป็นกระบวนการร าตีบทตามค าร้องและค าพากย์ของบทละคร ซึ่งผู้ แสดงจะต้องมี
ทกัษะในการจดจ าและการถ่ายทอดความรู้สึกลงสู่กระบวนท่าให้มีความสมจริงสมจงัเป็นอย่างมากเพราะ
ในบทร้องนัน้เป็นการแสดงความเศร้าโศกของตวัละครท่ีก าลงัจะตาย แตย่งัคงไว้ลายด้วยการถือมัน่ในสตัย์
จะวาจาของตนเองท่ีเคยสญัญาไว้แตเ่ม่ือหนหลงั ไม่ยอมผิดค าสญัญาด้วยความเป็นชาติชาตรีและเป็นลิง
พญาท่ีมีความสง่างามในบุคลิกและลกัษณะของตวัละคร  ซึ่งถ้าผู้แสดงนัน้ได้ท าความเข้าใจในลกัษณะ
บทบาท เนือ้เร่ืองและเข้าใจในลกัษณะนิสยัของตวัละครแล้วนัน้ก็จะช่วยให้สามารถเข้าถึงตวัละครท่ีก าลงั
แสดงอยูไ่ด้เป็นอยา่งดีและถ่ายทอดออกมาอยา่งได้อรรถรสและมีสทุรียภาพในการแสดง 

 
ภาพ กระบวนท่ารบของตวัลิงในการแสดงโขน 

ท่ีมา : จารุวฒัน์  ศรีโสภา 



 
ภาพ กระบวนท่าร าท่ีใช้ส่ือสารในแสดงโขน 

ท่ีมา : จารุวฒัน์  ศรีโสภา 
 

 
ภาพ กระบวนท่าร าท่ีใช้ส่ือสารในแสดงโขน 

ท่ีมา : จารุวฒัน์  ศรีโสภา 



 
ภาพ รูปแบบการฝึกและการถ่ายทอดกระบวนทา่ร าในการแสดงโขน 

ท่ีมา : จารุวฒัน์  ศรีโสภา 
 

4. ด้านวรรณศิลป์ 
ส าหรับการแสดงโขน ชดุพาลีสอนน้องนัน้ วรรณศิลป์ท่ีปรากฏอยู่ในการแสดงชดุนีน้ัน้มีอยู่ด้วยกนั

หลายอยา่งทีเดียว อาทิเชน่ วรรณศิลป์ในด้านของบทประพนัธ์ ค าร้อง ค าพากย์ค าเจรจาเเละวรรณกรรมท่ี
เป็นเนือ้เร่ืองใช้ในการแสดงโขนในชดุนี ้ซึง่นบัวา่เป็นวรรณกรรมสดุยอดเร่ืองหนึ่งท่ีมีรสของวรรณคดีครบรส
ถือได้วา่มีความสวยงามตามสนุทรียศาสตร์หลายประกอบด้วยกนั อย่างเช่นบทประพนัธ์นัน้จะเป็นได้ว่า มี
ลกัษณะของค าประพนัธ์ท่ีใช้ในการแสดงอยู่หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น กลอนโคลงส่ีสุภาพ กาพย์ยาน่ี
สิบเอ็ด และกลอนแปด และร่ายยาวท่ีมีความไพเราะในกระบวนสัมผัสตามหลักภาษาและลักษณะค า
ประพนัธ์ ในการแสดงชดุนีน้ัน้มีรสของวรรณคดีอยู่ครบรสอนัได้แก่  

เสาวรจนี คือการกล่าวชมความงามของตวัละคร ไม่ว่าจะเป็นพญาพาลีท่ีมีกายสีเขียวความสง่า
งามและความภมูิฐานของตวัละครทว่งทา่ลีลาและกิริยาของตวัละคร 

นารีปราโมทย์ คือการกล่าวแสดงความรักการเกีย้วพาราสีกันของตวัพญาพาลีกับนางดาราท่ี
บรรยายถึงความรักของพญาพาลีท่ีมีตอ่นางดารา เพราะนางดารามีความสวยงามจนท าให้พญาพาลีเกิด
ความรักและพิษสวาทรักใคร่ในตวันางดารา จนเกิดการเก่ียวพาราสีกนั 

พิโรธวาทัง คือการกล่าวข้อความแสดงความไม่พอใจ หรือแสดงอารมณ์โกรธและท่ีส าคญัการ
แสดงโขน ชุด พาลีสอนน้อง เกิดการวิวาทกนัระหว่างพญาพาลีกบัพญาสุครีพผู้ เป็นน้องชายของตนจนถึง
ครัน้การรบราฆา่ฟันกนั โดยสู้รบกนัเองระหวา่งความเข้าใจผิดของพี่กบัน้อง  



สัลลาปังคพไิสย  ท่ีเห็นได้ชดัท่ีสดุก็คือรสวรรณคดีของท่ีเป็นความโศกเศร้า โศกา ร ่าไห้น า้ตานอง 
ครวญคร ่าร าพนัร าพงึ ของพญาพาลีกบัสคุรีพท่ีสัง่เสียกนัก่อนท่ีจะตายจากกนัด้วยความรักและความอาลยั
ตอ่กนัด้วยความสมัพนัธ์ของพี่ชายและน้องชายท่ีมีตอ่กนัในตอนนี ้ 

ถือได้วา่เป็นรสวรรณคดีท่ีสะท้อนออกมาแล้วท าให้คนดเูกิดความคล้อยตามไปกบับทบาทและการ
แสดงได้ตามท่ีสุดรวมถึงเรียกน า้ตาของคนดไูด้อย่างซาบซึง้โดยไม่รู้ตวัแม้นแตก่ระทัง้ผู้แสดงเองก็ตามถ้า
เข้าถึงอารมณ์และบทบาทแล้วก็ไม่สามรถกลัน่น า้ตาไว้ได้ด้วยเช่นกันจึงนบัได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสุนทรียภาพ
ของการแสดงท่ีใครก็ตามได้รับชมแล้วจะสมัผสัได้อยา่งแนน่อน 

สว่นการพากย์และการเจรจาในการแสดงโขน ชดุ พาลีสอนน้องนีน้ัน้เม่ือผู้พากย์ได้ใส่อารมณ์และ
น า้เสียงในการพากย์และเจรจาด้วยนัน้จะท าให้ผู้ ฟังเกิดอารมณ์และความรู้สึกสงสารและความกล้าหาญ
และเดจ็เดี่ยวของพญาพาลีท่ีเคยให้สจัจะวาจาได้แก่พระนารายณ์ด้วยความเป็นลกูผู้ชายพดูค าไหนค านัน้
ถึงแม้นตวัจะตายก็ไม่ยอมเสียสัจจะวาจาท่ีเคยสญัญากันไว้ ดงันัน้ในการพากย์ประกอบการแสดงโขนใน 
ชดุ พาลีสอนน้องนัน้ การพากย์และเจรจาก็ถือว่ามีส่วนส าคญัเป็นอย่างมากท่ีจะช่วยสร้างสนุทรียภาพใน
การแสดงได้เป็นอย่างมากเพ่ือให้ผู้ชมนัน้เกิดการรับรู้ทางด้านสุนทรียภาพชดัเจนมากยิ่งขึน้  จะเห็นได้ว่า
ศิลปะการแสดงโขน เร่ืองรามเกียรติ์  ชุด พาลีสอนน้องนัน้ประกอบไปด้วยสุนทรียะ สุนทรียศาสตร์ และ
สนุทรียภาพ อนัจะสะท้อนออกมาให้เห็นในรูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์ไทยท่ีเรียกกว่าว่า การแสดงโขน  
ซึ่งเม่ือได้รับชมการแสดงแล้วนัน้ก็จะสามารถรับรู้ได้ถึงสุนทรียภาพท่ีเป็นองค์ประกอบของการแสดงโขน  
ในด้านตา่งๆ ดงัท่ีกลา่วมา ท าให้ผู้ชมนัน้เกิดความรู้สึกคล้อยตามไปกบับทบาทและสถานการณ์ท่ีตวัละคร
ได้ด าเนินไปตามเร่ืองราว ซึ่งนบัว่าเป็นศิลปะการแสดงประเภทหนึ่งท่ีถือได้ว่าเป็นนาฏกรรมชัน้สงูของไทย     
ท่ีมีเอกลกัษณ์และโดดเดน่เป็นอย่างมากและรวมรสของวรรณคดีไว้อยา่งครบถ้วนสมบรูณ์ 

 

ภาพ การพากย์และเจรจาในการแสดงโขน 
ท่ีมา : จารุวฒัน์  ศรีโสภา 



จากท่ีได้กล่าวมาแล้ว นอกจากสุนทรียภาพจะสามารถรู้สึกและรับรู้ได้จากการรับชมการแสดง
ศลิปะท่ีเรียกว่า การแสดงโขนแล้วนัน้ ผู้ เขียนยงัรู้สึกว่าในการแสดงโขน เร่ืองรามเกียรติ์  ชดุ พาลีสอนน้อง 
หน้าจะมีความเก่ียวข้องกับ จริยศาสตร์ (ethics) ซึ่ง ก าจร  สุนพงษ์ศรี (2555, หน้า 8) ได้กล่าวไว้ว่า     
จริยศาสตร์ นัน้เป็นสาขาหนึ่งในวิชาปรัชญา จึงมีอีกช่ือหนึ่งว่า จริยปรัชญา มีส่วนเก่ียวข้องกับกฎเกณฑ์
ข้อบงัคบัในทางศาสนา และความเช่ือในลทัธิตา่งๆ อยู่บ้างแต ่จริยศาสตร์ หรือ จริยปรัชญา ตา่งจากหลกั
ศาสนาไปบ้างตรงท่ีมุ่งเน้นถึงเนือ้หาสาระหรือแก่น (Substance) เนือ้หา (content) เนือ้เร่ือง (Subjiect 
matter) สาระหรือแก่นสาร (essence)ท่ีว่าด้วยเร่ืองของการแสวงหาความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์ ค้นหา
เกฎฑ์ในการพิจารณาตดัสินความประพฤติของมนุษย์ว่าอย่างไหนผิดไม่ผิด ถูกไม่ถูก ดีไม่ ดี ควรไม่ควร 
และพิจารณาปัญหาเร่ืองสถานภาพของคุณค่าทางศีลธรรม ซึ่งสุนทรียศาสตร์บางส านักยึดถือเป็น
มาตรฐานส าคญัส าหรับเกณฑ์การตดัสินเชิงสนุทรียภาพ 

 
ภาพ สจูิบตัการแสดงโขน ชดุ พาลีสอนน้อง 

ท่ีมา : จารุวฒัน์  ศรีโสภา 

 จริยศาสตร์มีส่วนเข้ามาสัมพนัธ์กับสุนทรียศาสตร์ค่อนข้างแนบแน่นโดยเป็นหนึ่งในปัญหาหลัก
ของสนุทรียภาพในเร่ืองของความดีหรือจริยธรรม ความสนุทรียหรือความงาม และความจริงหรือสจัจธรรม 
ซึ่งจ าเป็นต่อการ วิเคราะห์ และวิจยัในงานศิลปะทุกสาขา เพ่ือให้เกิดความกระจ่างในจริยศาสตร์ จึงขอ
น าเสนอค าศพัท์ท่ีมกัพบเห็นเสมอ ดงันี ้



 จริยธรรม (ethic) มาจากค า จริย + ธรรม มีแนวในการใช้อยู ่2 แนวทาง คือ 
1 เป็นความประพฤติท่ีดีงามทัง้เพ่ือประโยชน์แก่ตนและสงัคม เช่น ปฏิบตัิตามหลกัศีลธรรมทาง

ศาสนา ทางวฒันธรรมประเพณี หลกักฎหมาย และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2 เป็นเร่ืองของความรู้สกึนกึคดิ และสตปัิญญาของบคุคล ใช้ไตร่ตรอง อะไรควรไมค่วร 
จรรยา (eliquette) คือความประพฤติ หมายความว่า เป็นพฤติกรรมท่ีควรปฏิบตัิเป็นมารยาททาง
สงัคม และเป็นจรรยาบรรณท่ีบคุคลในอาชีพต่างๆ ควรปฏิบตัิ เช่น ครู แพทย์ ช่างหรือศิลปิน เป็น
จรรยาบรรณวิชาชีพ (professional code) อาจมีการเขียนก าหนดไว้หรือม่ีการเขียนไว้ก็ได้ 

ศีลธรรม (moral) ค าว่า moral นัน้น ามาจากภาษาละติน moralis หมายถึง หลักของการ
ประพฤตท่ีิดีสว่นค าวา่ศีลธรรมน ามาจากค าในพระพทุธศาสนา หมายถึงหลกัของความประพฤติท่ี
ดีท่ีงาม มีศีลธรรม 
มโนธรรม (conscience) เป็นความรู้สึกทางใจ ในเร่ืองของความผิดชอบชัว่ดีอะไรควรท า ไม่ควร
ท า 
คุณธรรม (virtue) เป็นสภาพของคณุงามความดี ทัง้ในด้านความประพฤติและจิตใจ เช่น ซ่ือสตัย์
สจุริต อทุิศเสียสละ ความอดกลัน้อดทน ความรับผิดชอบ 
คตนิิยม (ideology) ความคดิหรือความเช่ือ อนัมีจดุมุง่หมายร่วมกนัของกลุ่มชน เช่น กลุ่มวิชาชีพ 
นิกายศาสนา พรรคการเมือง 
คตชิาวบ้าน เป็นเร่ืองราวความเช่ือของชาวบ้านเก่ียวกบัอดีต เล่ากนัปากตอ่ปากและประพฤติสืบ
ต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ส่วนมากมักเป็นเร่ืองของคติความเช่ือ ประเพณี นิยาย นิทาน เพลง 
ภาษิตปริศนา บทเส่ียงทาย งานศิลปกรรม การละเล่น ปัจจุบันมีการศึกษากันอย่างลึกซึง้ใน
มนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และสนุทรียศาสตร์ 
คตธิรรม เป็นค านาม หมายถึง ธรรมท่ีเป็นแบบอยา่ง 

 
 ผู้ เขียนในฐานะท่ีเป็นศิลปินนาฏศิลป์โขนลิงและเคยได้รับการถ่ายทอดบทบาทตวัสุครีพในการ
แสดงโขนเร่ืองรามเกียรติ์  ชุด พาลีสอนน้อง จึงเคยศึกษาบทกลอนท่ีใช้ในการแสดงพร้อมกับศึกษา
ลกัษณะบคุลิกและนิสยัของตวัละคร รวมถึงอารมณ์ของตวัละครท่ีจะต้องถ่ายทอดเพ่ือเป็นสารส่ือให้ผู้ชม
รับรู้และรับทราบผ่านกระบวนท่าร าและการตีบท ซึ่งจะต้องท่องจ าบทให้ได้และท านองเพลงท่ีใช้
ประกอบการตีบท เม่ือผู้ เรียนได้พิจารณาบทแล้วพบว่าบทการแสดงโขนเร่ืองรามเกียรติ์  ชดุ พาลีสอนน้อง 
นัน้มีค าสอน มีปรัชญาหลายอยา่งท่ีตรงกบั จริยศาสตร์ หรือ จริยปรัชญา ในหลายๆข้อ ดงัค าประพนัธ์ท่ีอยู่
ในบทกลอนและค าพากย์เจรจาท่ีใช้ในการแสดงโขนท่ีผู้ เขียนได้ยกตวัอย่างมาให้เห็นชดัเจนยิ่งขึน้ ดงันี ้

 
 



- ร้องเพลงแขกลพบรีุ - 
   ครัน้เสร็จซึง่ลาพระส่ีกร  วานรเศร้าโทมนสัสา 
  ร้องสัง่สคุรีพอนชุา   พ่ีจะลาสิน้ชีพชนมาน 
  เจ้าจะอยูเ่ป็นข้าพระทรงจกัร  จงพิทกัษ์รักษากนัอาหลาน 
  หมัน่เฝ้าเช้าเย็นเป็นนิจกาล  อยา่เกียจคร้านแตต่ามอ าเภอใจ 
  สิ่งใดพระองค์ทรงตรัสถาม  อยา่เบาความเพ็ดทลูแตโ่ดยได้ 
  อยา่แตง่กายหมายอวดพระทรงชยั ท่ีในพระโรงรจนา 
  หมอบเฝ้าอยา่ก้มอยา่เงยหงาย  อยา่เตร่ตร่ายเหลือบแลซ้ายขวา 
  พระท่ีนัง่บลัลงัก์อลงการ์   อยา่ฝ่าฝืนขึน้นัง่อิงองค์ 
  อนัฝงูพระสนมนางใน   อยา่ผกูจิตพิสมยัใหลหลง 
  ภกัดีตอ่ใต้บาทบงสุ์   อยา่ทนงวา่ทรงพระเมตตา 
  แขกเมืองอยา่บอกความลบั  อยา่สนิทค านบัคบหา 
  อนัรางวลัให้ปันเสนา   อยา่มีใจอิจฉาทดัทาน 
  แม้นกริว้โกรธลงโทษผู้ใด   อยา่ใสใ่จยยุงจะผลาญ 
  อยา่โลภลกัราชทรัพย์ศฤงคาร  พระบรรหารสิ่งใดจงจ าความ 
  อาสาเจ้าตนจนตวัตาย   จึง่นบัเป็นชายชาญสนาม 
  เจ้าจงจ าค าท าตาม   ก็จะจ าเริญความสวสัดี 

- เจรจา - 
พาลี -  พระน้องรักร่วมชีวีพ่ีขอลา  อยา่วิโยคโศกโศกาอาลยัพ่ี  จงปกป้องครองพลกระบี่ให้มีธรรม                

เอาสามัคคีตัง้น าเป็นธงไชย  หนึ่งองคตยังเยาว์วัยหมั่นสอนสั่ง  อย่าวางใจให้โอหังก าแหงเหิม                  
รู้ศึกษาปัญญาเพิ่มเสริมนิสัย  รู้จักเด็กรู้จักผู้ ใหญ่ไม่ไขว่หน้า  หนึ่งนักสิทธ์ิวิทยาคณาจารย์         
จงเคารพนบสักการเป็นมงคล  อย่ารุกรานให้ร้อนรนประทุษฐ์โทษ  ถึงแสนโกรธรู้ระงับดบัด้วย
ปัญญา  พ่ีฝากด้วยชว่ยเลีย้งนดัดาไว้ให้จงดี 
 
จากบทกลอนข้างต้นท่ียกตวัอย่างมานีจ้ะเห็นได้ว่าการแสดงโขน เร่ืองรามเกียรติ์ ชุด พาลีสอน

น้อง ในเนือ้หานัน้เป็นค าสัง่สอนของพญาพาลีท่ีมีต่อสุครีพผู้ เป็นน้องชาย ถึงหน้าท่ีและข้อพึงปฏิบตัิใน
ฐานะท่ีเป็นทหารของพระราม อาทิ ให้มีความขยนัหมัน่เพียร มีความซ่ือสตัย์  มีน า้ใจเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ต่อ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชา และมีความจงรักภักดีต่อเจ้านาย เป็นต้น  ค าสอนเหล่านีล้้วนตัง้อยู่บนพืน้ฐานแห่ง
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นจริงท่ีไม่มีวันล้าสมัยท าให้มีผู้ นิยมรักชมการแสดงโขนและอ่าน
วรรณกรรมเร่ืองรามเกียรติ์ ชุด พาลีสอนน้อง อยู่หลายส านวนซึ่งแต่ละส านวนนัน้ยงัมีค าสอนอ่ืนๆอีกท่ี
เป็นข้อย่อยแตกตา่งกนัออกไป เช่น ไม่เสพสรุา ไม่คบคนพาล มีความละเอียดรอบคอบในการท างาน ซึ่ง



อย่าไรก็ตามจะเห็นได้ว่าค าสอนทัง้หมดท่ีได้ยกตวัอย่างมานี ้ล้วนบนพืน้ฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรม 
เหมือนกนักบั จริยศาสตร์ หรือ จริยปรัชญา อะไรควรท า อะไรไม่ควรท า แม้ค าสัง่สอนของ “พาลีสอนน้อง”
จะเป็นเร่ืองปฏิบตัิตวัของผู้อยู่ในฐานะข้ารับใช้ของพระเจ้าแผ่นดินในสมยัโบราณก็ตาม แตบ่คุคลทัว่ไปก็
สามารถน ามาปรับใช้ในการด ารงชีวิตตอ่สงัคมปัจจบุนัได้ ซึ่งผู้ เขียนได้เกิดความซาบซึง้และประทบัใจใน
สนุทรียภาพของบทกลอนจงึได้น าค าสอนของพาลีสอนน้องมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
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