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ส�ำหรับนักเรียนโขน คือ การต่อยอดองค์ความรูเ้ ดิมสูอ่ งค์
ความรูใ้ หม่  การพัฒนาบุคลากรผูร้ บั ผิดชอบกิจกรรม และการ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์หลักเพือ่ 1) ศึกษารูป ได้รบั การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
แบบการถ่ายทอดการสอนโขนจากรุน่ สูร่ นุ่    2) ศึกษาปจั จัย
ค�ำส�ำคัญ : การสอนโขน, โขนโรงเรียน
หลักทีส่ ง่ เสริมการเรียนโขน และ 3) ศึกษาแนวทางการส่ง
เสริมและพัฒนาส�ำหรับนักเรียนโขนโรงเรียนมหาภาพกระจาด
ทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิง Abstract
คุณภาพ ประเภทกรณีศกึ ษา การเก็บข้อมูล โดยใช้วธิ กี าร
วิเคราะห์เอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก จ�ำนวน 8
This research aimed to study the teaching pattern
คนและการสนทนากลุม่ จ�ำนวน 20 คน มีการตรวจสอบข้อมูล that was passed on to the next generation, also study the
แบบสามเส้า การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การ main factors to promote Khon Study and study the
สร้างข้อสรุปแบบอุปนัยและการเปรียบเทียบข้อมูล แล้วน�ำ guidelines for improving the students at
เสนอผลการศึกษาด้วยการพรรณนาวิเคราะห์
Mahaphabkrajadthong U-pathum school, Samutprakkan
ผลการวิจยั พบว่า 1) รูปแบบการถ่ายทอดการสอน in Khon. This research was performed by using qualitative
โขนจากรุน่ สูร่ นุ่ โดยคุณครูผสู้ อนโขน (โขนตัวพระ โขนตัวลิง research methodology. The information analysis and
โขนตัวยักษ์ และโขนตัวนาง) ซึง่ เน้นการถ่ายทอดการสอน observations were used in this research. Also, the                      
ด้วยกลวิธกี ารสอนแบบสาธิตและการเรียนแบบร่วมมือ จาก in-depth interview was carried out by interviewing eight
นัน้ ส่งต่อให้พป่ี ระสบการณ์ถ่ายทอดความรูใ้ นเรือ่ ง
ท่าร�ำ  individual people and a focus group discussion of 20
นาฏยศัพท์ ความมีน้�ำใจ ความสามัคคี การแต่งกาย เครือ่ ง people. Later, the information was verified by triangulation
ประดับ ระเบียบวินยั และความอดทน ให้แก่น้องประสบการณ์ method and analyzed by the content analysis method.
โดยมีการต่อยอดองค์ความรูแ้ ละการแนะน� ำจากอาจารย์จาก After that, the information was used to create the analogy.
กรมศิลปากร ผลลัพธ์ทไ่ี ด้กค็ อื โขนวิจติ รนาฏศิลป์ชนั ้ สูง: Then, the result was compared before the outcome with
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 2) ปจั จัยหลักทีส่ ง่ เสริม the descriptive analysis method was presented.
การเรียนโขน คือ การได้รบั โอกาสทีด่ จี ากบุคคลต่าง ๆ   การ
The research found that
สืบทอดนาฏศิลป์ไทยให้คงอยูส่ บื ต่อไป    และการเป็ นแบบ
1. The pattern of teaching Khon from one
อย่างทีด่ ใี ห้กบั รุน่ น้อง 3) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา generation to the next is mostly done by the Khon teachers
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(Male, Female, Demons and Monkeys). The teachers
passed-on their dance routine through demonstrations
and then let the students participate in their teaching. The
teacher will let the senior students pass-on their experience
in Khon performance to their juniors. The teachers and
seniors not only teach them about dancing routinse,
costumes and accessories, but also morals such as
generosity, harmony, discipline, patience to how to use
ornaments and how to dress-up in Khon performance. All
of these lessons are supervised by the teacher from The
Fine Arts Department. The result is a creation of the high
art of Khon at Mahaphabkrajadthong U-pathum school.
2. The main factors which promote Khon study
are the opportunity to perform and the chance to act as a
role model for the next generation.
3. The guidelines to improve Khon students can
be done by continuing to approach the new method to
study Khon, responsible for teacher development activities
and getting support from every sector.
Keywords: Teaching for Khon, Khon of school
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ได้สร้างสมไว้ให้เป็ นดังขุ
่ มทรัพย์แก่อนุชนรุน่ หลัง เพือ่ อวดแก่
สายตาชาวโลกว่าประเทศไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณีทด่ี ี
งามมาช้านานรวมถึงสรรพศิลป์ล้ำ� ค่าอันเป็ นเอกลักษณ์ แต่
ด้วยความเจริญจากซีกโลกตะวันตกทีถ่ าโถมผนวกกับความ
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงท�ำให้คนส่วน
ใหญ่ ใ ส่ ใ จละเลยรากเหง้ า ความเป็ นไทยฉุ ด รั ง้ ให้ ศิ ล ป
วัฒนธรรมไทยแขนง  ต่าง ๆ ค่อย ๆ จางหายไปตามกาลเวลา
(จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์, เลิศศิรริ ์ บวรกิตติ และสุชาติ เถา
ทอง, 2553: 228) แต่ดว้ ยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงตระหนักถึงการ
อนุ รกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทยโบราณจึงทรงมีพระราชด�ำริในการ
ฟื้ นฟูการแสดงโขนอันเป็ นนาฏศิลป์ล้�ำค่าของแผ่นดินที่อาจ
เลือนหายไปในภายภาคหน้าทรงตระหนักด้วยความเป็ นกังวล
ถึงกับทรงมีพระราชปรารภกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีตอนหนึ่งว่า “เมือ่ ไม่มคี นดูโขน ฉันจะดู
เอง” (ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2555: 3-4; มูลนิธเิ สริม
สร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2557: 79-81)
ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมาโรงเรียนมหาภาพกระจาด
ทองอุปถัมภ์ ได้ชอ่ื ว่าเป็ นโรงเรียนทีผ่ ลิตนักเรียนโขนระดับ
การศึก ษาขัน้ พื้นฐานที่ม ชี ่ือเสีย งและได้ร บั การยอมรับ มาก
ทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ   เนื่องด้วยลักษณะของ
โรงเรียนเป็ นโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส ซึง่ มีนกั เรียน
ศึกษาในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6
โดยนักเรียนโขนมีเอกลักษณ์เฉพาะโรงเรียน
กล่าวคือ
นักเรียนโขนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์จากรุน่ พีส่ ู่
รุน่ น้อง (พีป่ ระสบการณ์สนู่ ้องประสบการณ์) มีการถ่ายทอด
กระบวนการสอนโขนอย่างมีระบบขัน้ ตอน มีระเบียบวินยั ใน
การปฏิบตั ิ ศรัทธาในนาฏศิลป์ไทยอย่างแท้จริง และสิง่ ส�ำคัญ
ทีส่ ดุ คือ การได้รบั ความชืน่ ชมจากหน่วยงานภาครัฐและภาค
เอกชนในจังหวัดสมุทรปราการอย่างสมเกียรติ
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาเรือ่ ง โขนวิจติ รนาฏศิลป์
ชัน้ สูง: กรณีศกึ ษาการถ่ายทอดการสอนโขนจากรุน่ สูร่ นุ่ ของ
นักเรียนโขนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัด
สมุทรปราการ เพือ่ ศึกษารูปแบบการถ่ายทอดการสอนโขน
จากรุน่ สูร่ นุ่ ปจั จัยหลักทีส่ ง่ เสริมการเรียนโขน และแนวทาง
การส่งเสริมและพัฒนาส�ำหรับนักเรียนโขนโรงเรียนมหาภาพ
กระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ จึงเปรียบเสมือน
กระจกทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์ในแบบอัตลักษณ์ของความ
เป็ นไทย โดยถือเป็ นการอนุรกั ษ์และสืบสานมรดกภูมปิ ญั ญา
ทางวัฒนธรรม เพือ่ ให้นกั เรียนไทยและผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องได้
ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับการถ่ายทอด
การสอนโขนอันเป็ นนาฏกรรมชัน้ สูงทีค่ วรค่าแก่การเผยแพร่
สืบต่อไป

วัฒนธรรมเป็ นเอกลักษณ์ทส่ี ำ� คัญของมนุษย์ ไม่วา่
จะชนชาติใดในนานาอารยประเทศต่างมีวฒ
ั นธรรมทีบ่ ่งบอก
ถึงอัตลักษณ์ความเป็ นชาติของตนทัง้ สิน้
วัฒนธรรมจึงเป็ น
เครือ่ งสะท้อนให้ตระหนักถึงรากเหง้า ภูมปิ ญั ญา วิถชี วี ติ และ
ค่านิยมของชนชาตินนั ้ ๆ แต่ในปจั จุบนั วัฒนธรรมทีเ่ ป็ น
เอกลักษณ์ของชนแต่ละชาติทวโลก
ั่
ก�ำลังถูกกลืนกินและ
กัดกร่อนจากกระแสวัฒนธรรมโลก ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ในเอกลักษณ์ประจ�ำชาติของตน
“โขน” เป็ นนาฏกรรมชัน้ สูงทีร่ วมศิลปะหลายแขนง
เข้าไว้ดว้ ยกันซึง่ เป็ นวัฒนศิลป์อนั ป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย
(ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์, 2554: 59) โดยแต่เดิมโขนเป็ นเครือ่ ง
ราชูปโภคของกษัตริย์และสืบทอดมาจากละครในราชส�ำนัก
ตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานี ลักษณะส�ำคัญของโขน
อยูท่ ผ่ี แู้ สดงต้องสวมหัวโขนหมดทุกตัว ยกเว้นตัวพระ ตัวนาง
และตัวเทวดา มีตน้ เสียงและลูกคูร่ อ้ งบทให้ มีคนพากย์และ
เจรจา แสดงเรือ่ งรามเกียรติ ์แต่เพียงเรือ่ งเดียว (คณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ, 2552: 30-31; ค�ำรณ สุนทรานนท์ และ
รจนา สุนทรานนท์, 2551: 4-5; ชวลิต สุนทรานนท์, 2554:
1-2) ปจั จุบนั คนไทยโดยเฉพาะนักเรียนหรือแม้แต่เยาวชนคน
รุ่นใหม่ให้ความสนใจในด้านศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงอัน
เป็ นรากเหง้าทีแ่ สดงออกถึงความเป็ นเอกลักษณ์ประจ�ำชาติ วัตถุประสงค์ของการวิจย
ั
ไทยลดน้อยลงไปทุกขณะ
สังคมในยุคปจั จุบนั ก�ำลังได้รบั
อิทธิพลจากกระแสโลกาภิวตั น์คอื วัฒนธรรมจากต่างชาติอนั
1. เพือ่ ศึกษารูปแบบการถ่ายทอดการสอนโขนจาก
หลากหลายทีห่ ลังไหลเข้
่
ามาในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง จึง รุ่ น สู่ รุ่ น ของนั ก เรีย นโขนโรงเรีย นมหาภาพกระจาดทอง
ท�ำให้ “โขนวิจติ รนาฏศิลป์ชนั ้ สูง” ของไทยก�ำลังเลือนหายออก อุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
จากวิถแี ห่งความเป็ นไทย
2. เพือ่ ศึกษาปจั จัยหลักทีส่ ง่ เสริมการเรียนโขนของ
ด้วยพืน้ ฐานทางประเพณีและวัฒนธรรมทีบ่ รรพบุรุษ นักเรียนโขนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัด
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สมุทรปราการ
โขน
3. เพือ่ ศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาส�ำหรับ
3. แบบสัมภาษณ์ คือ แนวค�ำถามทีใ่ ช้ในการ
นักเรียนโขนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัด สัมภาษณ์เชิงลึกกับครูสอนโขนของโรงเรียน ศิษย์เก่านักเรียน
สมุทรปราการ
โขนของโรงเรียนในอดีต ผูบ้ ริหารโรงเรียน และผูป้ กครอง
นักเรียนโขนของโรงเรียนในประเด็น วิธกี ารสอนโขนของครู  
การถ่ายทอดการสอนโขนรุน่ สูร่ นุ่ ของนักเรียนโขน แนวทาง
วิธีการด�ำเนินการวิจยั
การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโขนของโรงเรียน เป็ นต้น
4. แบบสนทนากลุ่ม คือ แนวค�ำถามทีใ่ ช้ในการ
การวิจยั เรือ่ ง โขนวิจติ รนาฏศิลป์ชนั ้ สูง: กรณีศกึ ษา
การถ่ า ยทอดการสอนโขนจากรุ่ น สู่ รุ่ น ของนั ก เรีย นโขน สนทนากลุม่ กับนักเรียนโขนของโรงเรียนปจั จุบนั และครูทม่ี ี
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนเกีย่ วข้องกับงานโขนของโรงเรียนในประเด็น ปจั จัยหลักที่
รางวัลทีไ่ ด้รบั ใน
ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research ส่งเสริมการเรียนโขนของนักเรียนโขน
กิ
จ
กรรมที
เ
่
กี
ย
่
วข้
อ
งกั
บ
งานโขน
ความยากง่
า
ยในการเรี
ยนโขน
Methodology) ประเภทกรณีศกึ ษา (Case Study) (วรรณวีร์
บุญคุม้ , 2556: 186-187; ชาย โพธิสติ า, 2554; สุภางค์ จันทวา ความประทับใจการเรียนโขน เป็ นต้น
นิช, 2549)
การวิ เคราะห์และน�ำเสนอข้อมูล มี 5 ขัน้ ตอน
โดยมีผใู้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informant) จ�ำนวน 6
ดั
ง
นี
้
กลุม่ รวมทัง้ สิน้ 28 คน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ครูสอนโขนของ
1. น�ำข้อมูลทีเ่ ก็บรวมรวมมาวิเคราะห์โดยการถอด
โรงเรียน จ�ำนวน 1 คน กลุ่มที่ 2 ครูทม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องกับงาน
เทปบั
น
ทึ
ก
บทการสัมภาษณ์ บทการสังเกต และบทการ
โขนของโรงเรียน จ�ำนวน 10 คน กลุ่มที่ 3 นักเรียนโขนของ
และตรวจสอบความครบถ้วนร่วมกันระหว่างผู้
โรงเรียนปจั จุบนั จ�ำนวน 10 คน กลุ่มที่ 4 ศิษย์เก่านักเรียน สนทนากลุม่
บั
น
ทึ
ก
ข้
อ
มู
ล
และผู
ใ้ ห้ขอ้ มูล
โขนของโรงเรียนในอดีต จ�ำนวน 3 คน กลุ่มที่ 5 ผูบ้ ริหาร
2. ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้ โดยน�ำมาจัดหมวด
โรงเรียน จ�ำนวน 1 คน และ กลุ่มที่ 6 ผูป้ กครองนักเรียนโขน
หมู
่
และแยกประเภทให้
สมบูรณ์        
ของโรงเรียน จ�ำนวน 3 คน
3. น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาท�ำการลดทอนข้อมูล จัดเลือกเฉพาะข้อมูล
ทีม่ เี นื้อหาทีม่ สี ว่ นส�ำคัญและเกีย่ วข้อง
วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
4. ท�ำการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data
1. ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลเบือ้ งต้น โดยการศึกษาและ
Triangulation)
ทัง้ ด้านเวลา ด้านสถานที่ และด้านบุคคล
ค้นคว้าเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูท้ ม่ี ี
ส่วนเกีย่ วข้องกับการวิจยั โดยการเข้าไปสังเกตและสัมภาษณ์ ตามทฤษฎีของไมลียแ์ ละแฮมเบอแมน (Miles, M. B. &
Huberman, A. M.,1994)
ข้อมูลเบือ้ งต้นและขออนุญาตเก็บข้อมูล
5. วิเคราะห์เนื้อหาแบบอุปนัย (Analytic Induction)
2. การเตรียมเครือ่ งมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
โดยการตี
ความสร้างข้อสรุปจากข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมมาได้เพือ่
เก็บรวบรวมข้อมูล
3. การเก็บข้อมูลเชิงลึก โดยการสังเกตอย่างมีสว่ น น�ำไปสูก่ ารสร้างข้อสรุปของการวิจยั และน�ำเสนอผลการวิจยั
ร่วม (Participatory Observation)  และไม่มสี ว่ นร่วม (Non - ในลักษณะเชิงพรรณนา และพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive
Participatory Observation)  การสัมภาษณ์อย่างเป็ นทางการ Analysis)
(Formal Interview) และไม่เป็ นทางการ (Informal Interview)
ผลการวิ จยั มี 3 ตอน ดังนี้
การสนทนากลุม่ (Focus Group) และการศึกษาวิเคราะห์
ตอนที่ 1 รูปแบบการถ่ายทอดการสอนโขนจาก
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง (Document Analysis)
4. การตรวจสอบข้อมูลและเก็บข้อมูลเพิม่ ในประเด็น รุ่นสู่ร่นุ ของนักเรียนโขน
การถ่ายทอดการสอนโขนของคุณครูศราวุธ บุญส่ง
ทีย่ งั ไม่ชดั เจน เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลมีความชัดเจนและสมบูรณ์มาก
(คุณครูผสู้ อนโขน) สูน่ กั เรียนโขนจากรุน่ สูร่ นุ่ นัน้    โดยจุดเด่น
ยิง่ ขึน้
ของการสอนโขนของคุณครูผูส้ อนนัน้ จะเริม่ จากการคัดเลือก
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุปผลการวิจยั
และแยกตัวโขนประเภทต่าง ๆ คือ โขนตัวพระ โขนตัวลิง โขน
ตัวยักษ์ และโขนตัวนาง โดยคุณครูผสู้ อนจะพิจารณาจาก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั มี 4 ชุด ดังนี้
1. แบบการวิ เคราะห์เอกสาร คือ แบบบันทึกข้อมูล ความสนใจของนั ก เรีย นว่ า ต้ อ งการเป็ น ตัว โขนตัว ใดและ
ทีไ่ ด้จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และหลักฐานทีม่ ี บุคลิกลักษณะมีความเหมาะสมกับตัวละครโขนหรือไม่อย่างไร
การบันทึกไว้ตามสภาพปกติ เช่น ความส�ำคัญของเอกสาร คุณครูผสู้ อนจะสอนตัวโขนประเภทต่าง ๆ แต่จะแบ่งช่วงของ
แหล่งทีม่ าของเอกสาร เนื้อหาในเอกสาร ข้อดีและข้อจ�ำกัด เวลาในการเรียนให้ไม่ตรงกัน เพราะอาจเกิดความสับสนได้
จากนัน้ ก็จะมีหวั หน้าในแต่ละตัวโขนประเภทต่าง ๆ ท�ำการ
ของเอกสารแต่ละชนิด
2. แบบการสังเกต คือ แนวทางการสังเกตสภาพ สอนน้องประสบการณ์ทต่ี นเองได้รบั ผิดชอบ ประเภทละ 3 คน
สถานศึกษา แนวทางการสังเกตการณ์รว่ มจัดกิจกรรมโขน ณ ทัง้ นี้การมีน้องประสบการณ์กเ็ พราะว่าเมื่อพีป่ ระสบการณ์คน
สถานทีต่ ่าง ๆ แนวทางการสังเกตการสอนโขนของครู   และ ใดได้สำ� เร็จการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้วจะได้มโี ขนประเภท
แนวทางการถ่ายทอดการสอนโขนจากรุ่นสู่รุ่นของนักเรียน เดียวกันท�ำการแสดงโขนต่อเพื่อให้ไม่ขาดความต่อเนื่องของ
การแสดง   คุณครูผสู้ อนจะเน้นการสอนด้วยกลวิธแี บบสาธิต

107
นักเรียนโขนต้องเรียนรูด้ ว้ ยการลงมือปฏิบตั ิ ฝึกฝนจนเกิด
ความช�ำนาญ ซึง่ เมือ่ ครูผสู้ อนหรือพีป่ ระสบการณ์สอนโดยการ
อธิบายและการสาธิตแล้ว
นักเรียนโขนรุน่ ต่อไปหรือน้อง
ประสบการณ์จะต้องลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง   ส่วนใหญ่พ่ี
ประสบการณ์ จะใช้การเรียนแบบร่วมมือในการถ่ายทอดการ
สอนให้กบั น้องประสบการณ์ในบริบท ดังนี้ ท่าร�ำ  นาฏยศัพท์
ความมีน้�ำใจ ความสามัคคี การแต่งกาย เครือ่ งประดับ ระเบียบ
วินยั และความอดทน โดยครูผสู้ อนจะคอยสังเกตดูการปฏิบตั ิ
ของนักเรียนโขนพร้อมกับวิจารณ์ ให้คำ� แนะนา เมือ่ มีจดุ ทีต่ อ้ ง
ปรับปรุงแก้ไข
ครูผสู้ อนหรือพีป่ ระสบการณ์จะใช้วธิ กี าร
อธิบาย พร้อมทัง้ สาธิตให้ดู และแนะน�ำให้นกั เรียนโขนรุน่ น้อง

รูจ้ กั เทคนิคและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนโขนต่อไป
ถ้านักเรียนโขนคนใดมีความสามารถถึงจุดทีส่ ามารถส่งต่อได้
นัน้ ครูผู้ส อนก็จ ะให้นัก เรีย นโขนคนนัน้ ได้เ รีย นรู้จ ริง จากผู้
เชีย่ วชาญของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร เพือ่
ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้แ ละฝึ ก ทัก ษะประสบการณ์ ใ ห้ม ากขึ้น
ผลลัพธ์สดุ ท้ายทีไ่ ด้ คือ โขนวิจติ รนาฏศิลป์ชนั ้ สูง: โรงเรียน
มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึง่ มี
ความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
รายละเอียดตามแผนภูมทิ ่ี 1 รูปแบบการถ่ายทอด
การสอนโขนจากรุน่ สูร่ นุ่ ของนักเรียนโขน

แผนภูมิที่ 1 รูปแบบการถ่ายทอดการสอนโขนจากรุน่ สูร่ นุ่ ของนักเรียนโขน
ที่มา : แผนภูมจิ ดั ท�ำโดย ธนินท์รฐั   กฤษฎิฉั์ นทัชท์  ศิรวิ ศิ าลสุวรรณ และวรรณวีร์ บุญคุม้
ครูผสู้ อนโขน  คอื   คณ
ุ ครูศราวุธ  บุญส่ง  ขา้ ราชการ
ครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์สอนวิชานาฏศิลป์
ไทย ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)
2
อาจารย์จากกรมศิ ลปากร คือ อาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะด้านในการสอนโขน (โขนตัวพระ โขนตัวลิง โขนตัว
ยักษ์ โขนตัวนาง) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร
3
พี่ประสบการณ์ คือ นักเรียนโขนของโรงเรียนทีม่ ี
ประสบการณ์ในการเรียนโขนอย่างช�ำนาญ
หรือแม้แต่
ประสบการณ์ในการถ่ายทอดการสอนโขนกับนักเรียนโขนรุ่น
น้อง ทัง้ นี้พป่ี ระสบการณ์นนั ้ อาจมีอายุน้อยกว่านักเรียนโขน
รุน่ น้องได้ เพราะว่าเรียนโขนกับคุณครูผสู้ อนมาก่อน
4
น้ องประสบการณ์ คือ นักเรียนโขนของโรงเรียน
รุน่ น้องโดยได้รบั การถ่ายทอดการสอนโขนจากพีป่ ระสบการณ์
ทัง้ นี้น้องประสบการณ์นนั ้ อาจมีอายุมากกว่านักเรียนโขนรุน่ พี่
ได้
5
โขนวิ จิตรนาฏศิ ลป์ ชัน้ สูง: โรงเรียนมหาภาพ
กระจาดทองอุปถัมภ์ คือ นักเรียนโขนของโรงเรียนมหาภาพ
กระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ทัง้ ระดับประถม
ศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา โดยมีความสามารถในการแสดง
โขนอย่างวิจติ รงดงามสมดังอัตลักษณ์ในนาฏกรรมชัน้ สูงของ
ไทย
ตอนที่ 2 ปัจจัยหลักที่ส่งเสริ มการเรียนโขนของ
นักเรียนโขน
2.1 การได้รบั โอกาสที่ดีจากบุคคลต่าง ๆ กล่าว
1

คือ ล�ำดับแรกนักเรียนโขนได้รบั โอกาสจากคุณครูผสู้ อนโขน
ในโรงเรียน คือ คุณครูศราวุธ บุญส่ง ให้แสดงเป็ นตัวพระ ตัว
ลิง ตัวยักษ์ และตัวนาง ทัง้ หมดขึน้ อยูก่ บั ความสนใจ ความ
สามารถ และประสบการณ์ของนักเรียนโขนในแต่ละคน ครูผู้
สอนมีสว่ นส�ำคัญอย่างยิง่ ใน การกระตุน้ ให้นกั เรียนโขนรักใน
การเรียนโขน ล�ำดับทีส่ องนักเรียนโขนได้รบั โอกาสจากคุณครู
ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับงานโขนของโรงเรียน เพราะคุณครูทกุ คน
ภาคภูมใิ จและคอยสนับสนุ นให้นักเรียนมีการแสดงออกทาง
นาฏศิลป์ไทยและเพือ่ ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ล�ำดับที่
สามนักเรียนโขนได้รบั โอกาสจากผูบ้ ริหาร และผูป้ กครอง ซึง่ มี
ส่วนส�ำคัญอย่างยิง่ ยวดในการสนับสนุนนักเรียน เพราะถ้าผู้
บริหาร และผูป้ กครองตัดสินใจไม่ให้นกั เรียนโขนแสดงก็จะ
ไม่มนี กั เรียนโขนในปจั จุบนั เกิดขึน้

ภาพที่ 1 ภาพคุณครูศราวุธ บุญส่ง ก�ำลังประชุมนักเรียนโขน
ก่อนการแสดงโขน
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โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  จังหวัดสมุทรปราการ ศิลปากร พีป่ ระสบการณ์ หรือแม้แต่รนุ่ พีร่ นุ่ น้อง ทีน่ �ำองค์
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
ความรูม้ าใช้ในการบูรณาการ เพราะแนวคิดและมุมมองในการ
สร้า งสรรค์ข องนั ก เรีย นโขนมีส่ ว นส� ำ คัญ ที่จ ะสืบ ทอดและ
2.2 การสืบทอดนาฏศิ ลป์ ไทยให้คงอยู่สืบต่อไป อนุรกั ษ์นาฏศิลป์ไทยให้คงอยูส่ บื ไป ดังปจั จุบนั นักเรียนโขน
กล่าวคือ นักเรียนโขนได้น�ำองค์ความรูโ้ ดย การซึมซับจาก ของโรงเรียนได้รบั รางวัลระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด   และ
นิสยั ของตัวละครทีม่ ชี วี ติ ผลของการกระท�ำมุง่ เน้นในเรือ่ งท�ำ ระดับประเทศอย่างมากมาย
ดีได้ดที ำ� ชัวได้
่ ชวั ่ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของแต่ละ
รายละเอียดตามแผนภูมทิ ่ี 2 สรุปปจั จัยหลักทีส่ ง่
บุคคลให้ดขี น้ึ    และทักษะในด้านต่าง ๆ ทางนาฏศิลป์ไทยไป เสริมการเรียนโขนของนักเรียนโขน
แสดงเผยแพร่ในสถานทีส่ ำ� คัญ   ต่าง ๆ ของจังหวัด
สมุทรปราการเพือ่ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความจรรโลง
และเกิดความรูส้ กึ ทีม่ กี ารได้รบั รู้ รับชมเรือ่ งราว การแสดง
นาฏศิลป์ไทย

แผนภูมิที่ 2 สรุปปจั จัยหลักทีส่ ง่ เสริมการเรียนโขนของ
นักเรียนโขน
ที่มา : แผนภูมจิ ดั ท�ำโดย ธนินท์รฐั   กฤษฎิฉั์ นทัชท์  ศิรวิ ศิ าล
สุวรรณ  และวรรณวีร์ บุญคุม้
ภาพที่ 2 ภาพการแสดงโขนเปิดงานนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ ส�ำโรง ถนนสุขมุ วิท จังหวัด
สมุทรปราการ
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั   เมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2558

ภาพที่ 4

ภาพการฝึกซ้อมการแสดงโขนของนักเรียนโขน
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
จังหวัดสมุทรปราการ
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ตอนที่ 3 แนวทางการส่งเสริ มและพัฒนาส�ำหรับ
นักเรียนโขน
3.1 การต่อยอดองค์ความรู้เดิ มสู่องค์ความรู้ใหม่
ภาพที่ 3 ภาพการแสดงโขนในงานพระราชทานเพลิงศพ
กล่าวคือ นักเรียนโขนทุกคนเมือ่ ได้รบั การถ่ายทอดการสอน
ข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ
โขนจากรุ่นสู่แล้วซึง่ มีศกั ยภาพและประสบการณ์ทม่ี ากพอใน
ณ วัดบางหัวเสือ จังหวัดสมุทรปราการ
การต่อยอดองค์ความรูใ้ หม่ให้มคี วามสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ ควร
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2558
ได้รบั การอบรมหรือเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่มคี วามเฉพาะ
ทางด้านนาฏศิลป์ไทย เช่น วิทยาลัยนาฏศิลป์ หรือแม้แต่
2.3 การเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั รุ่นน้ อง กล่าวคือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร
นักเรียนโขนส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมทีด่ แี ละตระหนักถึงคุณค่า
ต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทย ในการสืบต่อองค์ความรูท้ งั ้ ศาสตร์
และศิลป์หลากหลายแขนง โดยได้รบั การถ่ายทอดศิลปะวิชา  
วัฒนธรรมอันดีงาม อันเป็ นอัตลักษณ์ของชาติไทย จากคุณครู
ผูส้ อนโขนโดยตรง อาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรม
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เพราะนักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวทีย่ ากจน หน่วยงาน
ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชนควรมีบทบาทในการ
สนับสนุนและพัฒนานักเรียนโขน ให้เกิดความบันเทิง และ
ความสนุ กสนานกับการเรียนในศาสตร์แห่งความรูท้ งั ้ มวลของ
นาฏศิลป์ไทย เพือ่ ให้เกิดการซึมซับและเข้าใจยิง่ ขึน้ พร้อมทัง้
ให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนทีจ่ ะน� ำไปสู่การสืบสานนาฏศิลป์
ไทยอย่างเหมาะสม

สรุปผล
ภาพที่ 5 ภาพนักเรียนโขนก�ำลังช่วยกันปกั ชุดโขน โรงเรียน
มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
จังหวัดสมุทรปราการ
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 11 มีนาคม 2558
3.2 การพัฒนาบุคลากรผูร้ บั ผิดชอบกิ จกรรม
กล่าวคือ เมือ่ ครูผสู้ อนได้ทำ� การย้ายกลับภูมลิ ำ� เนาเดิม (บ้าน
เกิด) ผูบ้ ริหารหรือผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องควรบรรจุครูทม่ี คี วาม
สามารถเฉพาะทางหรือเทียบเคียงกับครูผสู้ อนเดิม ควรมีการ
พัฒนาบุคลากรครูผสู้ อนโขน หรือครูผรู้ บั ผิดชอบกิจกรรมโขน
ของโรงเรียนเพือ่ ให้เกิดความต่อเนื่องเพือ่ บริหารความเสีย่ งใน
การขาดครูผรู้ บั ผิดชอบกิจกรรมโขน และเพือ่ การสอนโขน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพรวมของงานวิจยั เรือ่ ง โขนวิจติ รนาฏศิลป์ชนั ้ สูง:
กรณีศกึ ษาการถ่ายทอดการสอนโขนจากรุ่นสู่รุ่นของนักเรียน
โขนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
จังหวัด
สมุทรปราการ ควรมุง่ เน้นการด�ำเนินการสอนแบบองค์รวม
หรือแบบบูรณาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางโขนเพราะ
ถือ ว่ า เป็ น นาฏศิล ป์ ชัน้ สู ง ของไทยให้ ม ีเ อกลัก ษณ์ เ ฉพาะ
โรงเรียน ส่วนปจั จัยหลักทีส่ ง่ เสริมการเรียนโขนของนักเรียน
นัน้ ต้อ งอาศัย ความสัม พัน ธ์เ ชื่อ มโยงกัน ระหว่ า งการได้ร บั
โอกาสทีด่ จี ากบุคคลต่าง ๆ การสืบทอดนาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่
สืบต่อไป และการเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั รุน่ น้อง ท้ายทีส่ ดุ
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาส�ำหรับนักเรียนโขนนอกจาก
หน่ วยงานทุกภาคส่วนทีม่ คี วามเกี่ยวข้องในด้านการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยเริม่ ตัง้ แต่ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจควรเข้ามามีบทบาท
ในการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจัง มุง่ เน้นการด�ำเนิน
งานร่วมกันอย่างมีสว่ นร่วม เพือ่ ผลักดันให้เกิดจิตส�ำนึกด้าน
การอนุ รกั ษ์โขนซึ่งเป็ นนาฏกรรมชัน้ สูงของไทยอย่างถาวร
และยังยื
่ น

อภิปรายผลการวิจยั

ภาพที่ 6

ภาพนักเรียนโขนโดยพีป่ ระสบการณ์ชว่ ยแต่งชุด
โขนให้กบั น้องประสบการณ์
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

3.3
การได้รบั การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
กล่าวคือ ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานทีม่ สี ว่ น
เกีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ทัง้ นี้ครอบครัวควรเปิดใจ
สนับสนุ นนักเรียนโขนโดยเฉพาะผูป้ กครองมีสว่ นส�ำคัญอย่าง
ยิง่ ยวดในการเป็ นแรงผลักดันให้นักเรียนประสบความส�ำเร็จ
จากการแสดงโขนในแต่ละครัง้ ชุมชนควรให้ความช่วยเหลือ
ในเรือ่ ง การสนับสนุนนักเรียนโขนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทาง
วัฒนธรรมประเพณีไทย โรงเรียนควรมีงบประมาณโครงการ
สนับสนุนเรือ่ ง เครือ่ งแต่งกายโขนเพราะราคาค่อนข้างสูงมาก

โขนวิจติ รนาฏศิลป์ชนั ้ สูง: กรณีศกึ ษาการถ่ายทอด
การสอนโขนจากรุ่นสู่รุ่นของนักเรียนโขนโรงเรียนมหาภาพ
กระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ จุดเริม่ ต้นนัน้ มา
จากการสอนโขนของคุณครูศราวุธ บุญส่ง ครูผสู้ อนวิชา
นาฏศิลป์ไทยระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน การถ่ายทอดการ
เรี ย นการสอนจะเน้ น พี่ ป ระสบการณ์ ถ่ า ยทอดให้ น้ อ ง
ประสบการณ์ โดยใช้กลวิธกี ารสอนแบบสาธิตและการสอน
แบบร่วมมือ โดยสอดคล้องกับจันทรา ตันติพงศานุรกั ษ์ (2543
: 37) ทีก่ ล่าวว่า การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เป็ นการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน
เป็ นกลุม่ เล็ก ๆ แต่ละกลุม่ จะประกอบไปด้วยสมาชิกทีม่ คี วาม
สามารถทีแ่ ตกต่างกัน โดยแต่ละคนมีสว่ นร่วมในการเรียนรู้
และในความส�ำเร็จของกลุม่ โดยการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ภายในกลุม่ การแบ่งปนั ทรัพยากรความรู้ ตลอดจนเป็ นก�ำลัง
ใจซึง่ กันและกัน คนทีเ่ รียนเก่งกว่าจะช่วยคนทีเ่ รียนอ่อนกว่า
สมาชิกทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรูข้ องเพื่อน
สมาชิกในกลุม่ เพราะความส�ำเร็จของแต่ละบุคคล หมายถึง
ความส�ำเร็จของกลุม่ ด้วย อนึ่งเพือ่ ให้นกั เรียนโขนทุกคนได้
เรียนรูถ้ งึ ตัวละครหรือประเภทของตัวโขนทีต่ นเองแสดงให้ม ี
ใจรัก
และซึมซับถึงแก่นแท้ของอัตลักษณ์อนั สูงค่าของ
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นาฏกรรมชัน้ สูงของไทย  การถ่ายทอดความรูใ้ นเชิงอนุรกั ษ์สู่
คนรุน่ ต่อ ๆ ไป ดังสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระองค์ ท รงตระหนั ก ถึง การอนุ ร ัก ษ์ ศิล ปวัฒ นธรรมไทย
โบราณจึงทรงมีพระราชด�ำริในการฟื้ นฟูการแสดงโขนอันเป็ น
นาฏศิลป์ล้ำ� ค่าของแผ่นดินทีอ่ าจเลือนหายไปในภายภาคหน้า
ทรงตระหนักด้วยความเป็ นกังวล ถึงกับทรงมีพระราชปรารภ
กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตอน
หนึ่งว่า “เมือ่ ไม่มคี นดูโขน ฉันจะดูเอง” (มูลนิธเิ สริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ, 2557: 79-81) เพือ่ ไม่ให้โขนนัน้ สูญหาย
ไปตามกาลเวลา ผลตอบแทนทีไ่ ด้แก่นกั เรียนโขนไม่เพียงแต่
ความรูห้ รือประสบการณ์ในชีวติ ทีไ่ ด้รบั เท่านัน้ แต่ยงั ได้รบั ผล
ตอบแทนทางด้านจิตใจ คือ ผูเ้ รียนมีอารมณ์เยือกเย็นสุขมุ มี
สมาธิทจ่ี ะท�ำการแสดงให้สำ� เร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี และยังเป็ น
ทางน�ำไปสูค่ วามภูมใิ จในครอบครัว และการถ่ายทอดความรูส้ ู่
ผูอ้ น่ื ต่อ ๆ ไปด้วย
เยาวชนไทยในยุ ค ป จั จุ บ ัน ควรจะศึก ษาเรีย นรู้ใ ห้
เข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องโขนเพราะเป็ นนาฏศิลป์ไทยชัน้ สูง
เพราะไม่ เ พี ย งความงดงามอัน วิ จิ ต รที่ ส ัม ผัส ได้ ด้ ว ยจิ ต
วิญญาณของผูแ้ สดงเท่านัน้ ยังสะท้อนถึงความรัก ความ
ศรัทธา   ประวัตศิ าสตร์ชาติไทย ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
นครินทร์ น�้ำใจดี (2557: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ ง โขนของมูลนิธิ
ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ร ิ กิ ติ พ์ ระบรม
ราชินีนาถ: กระบวนการจัดสร้าง อนุรกั ษ์ พัฒนารูปแบบ พบ
ว่า  กระบวนการจัดแสดงโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ ใช้หลัก
การประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม และน�ำองค์ความรูท้ ่ี
ได้จากการศึกษาไปสูก่ ระบวนการอนุรกั ษ์ พัฒนารูปแบบด้วย
การน�ำเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้เป็ นการปรับภาพลักษณ์โขน
ให้ทนั สมัยสามารถเข้าถึงเยาวชนคนรุน่ ใหม่ได้งา่ ยขึน้ เป็ นการ
ั ่ านิยมให้คนรุน่ ใหม่ ตระหนักถึงคุณค่าของโขนใน
ปลูกฝงค่
ฐานะมรดกทางวัฒ นธรรมประจ�ำ ชาติท่ีค วรอนุ ร ัก ษ์ ส ืบ ไป    
รวมถึงแฝงปรัชญาทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการด�ำเนินชีวติ ตามแบบวิถี
ไทยเฉกเช่นการแสดงโขนรามเกียรติ ์ในทุก ๆ ตอนทีแ่ ฝง
คติธรรมสอดแทรกในเรือ่ งการท�ำดีได้ดที ำ� ชัวได้
่ ชวั ่ ทีไ่ ม่วา่ ยุค
สมัย จะแปรเปลี่ย นไปขนาดไหนก็ย ัง สามารถใช้ไ ด้เ พราะ
ปรัชญาต่าง ๆ ทีแ่ ฝงด้วยคติธรรมเหล่านี้ลว้ นเป็ นความจริงที่
ส�ำคัญในการด�ำเนินชีวติ ของผูค้ นในทุกยุคทุกสมัยไม่ว่ากระ
แสโลกาภิวตั น์ จะถาโถมเข้ามาในประเทศเพียงใดก็ตามซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของนิรชั ญา   หม้อกรอง สุวพร ตัง้ สมว
รพงษ์ และอัจฉรา วัฒนาณรงค์ (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ ง
แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโขนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง พบว่า นักศึกษามีแรงจูงใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงในแต่ละ
ด้านและโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และนักศึกษาชายและหญิงมี
แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมือ่ พิจารณารายด้าน พบ
ว่า ด้านการอนุรกั ษ์และท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรมไทยแตกต่าง
กันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรือ่ ง โขนวิจติ รนาฏศิลป์ชนั ้ สูง: กรณี

ศึกษาการถ่ายทอดการสอนโขนจากรุ่นสู่รุ่นของนักเรียนโขน
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
ผูว้ จิ ยั ใคร่ทำ� การเสนอแนะบางประการเพื่อเป็ นแนวคิดในการ
ศึกษาวิจยั ด้านการถ่ายทอดการสอนโขนจากรุน่ สูร่ นุ่    ปจั จัยที่
ส่งเสริมการเรียนโขน
และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
ส�ำหรับนักเรียนโขน จากข้อเสนอแนะในการท�ำวิจยั ครัง้ นี้ และ
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจยั ครัง้ ต่อไปทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิ จยั ครัง้ นี้
1. ควรมีการเผยแพร่การแสดงโขนนักเรียนให้แก่
สังคม โดยจัดเผยแพร่ในสือ่ โทรทัศน์หรือกิจกรรมในโรงเรียน
ทีม่ คี วามพร้อมในการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในการอนุ รกั ษ์
การแสดงโขน
2.
ควรมีการพัฒนาด้านการจัดการองค์ความรู้
ทางการสอนโขนและการถ่ายทอดไว้อย่างถูกต้อง เป็ นระบบ
ครบถ้วน เพือ่ รักษาสมบัตอิ นั มีคณ
ุ ค่าทางศิลปวัฒนธรรมของ
ไทยให้คงอยูส่ บื ไป
3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรส่งเสริมให้ครู
์
นาฏศิลปไทยด้านศิลปกรรมมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
อนุ ร ัก ษ์ ศิล ปกรรมไทยโดยใช้โ รงเรีย นเป็ น ศู น ย์ก ลางการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1.
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั ทีศ่ กึ ษาเฉพาะการ
ถ่ายทอดการสอนโขนจากรุ่นสู่รุ่นของนักเรียนโขนโรงเรียน
มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ใช้
ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ ประเภทกรณีศกึ ษา ควรมีการวิจยั
เพิม่ เติมในส่วนของการถ่ายทอดการสอนในศิลปวัฒนธรรม
ไทยอืน่ ๆ โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั ทีม่ คี วามหลากหลาย เช่น
ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณ ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสมวิธี หรือ
แม้แต่ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ ประเภทพหุกรณีศกึ ษา เพือ่
ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลทีค่ รบถ้วน ถูกต้อง และเหมาะสมตามบริบท
2. ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับการส่งเสริมมุง่ เน้นให้
นั ก เรี ย นพยายามมุ่ ง มัน่ ในการเรี ย นรู้ แ ละสื บ สานศิ ล ป
วัฒนธรรมไทยในด้านอืน่ ๆ เพือ่ ให้เกิดความคาดหวังของ
สังคมทีจ่ ะนาไปสูก่ ารเผยแพร่อย่างเหมาะสม และท�ำให้สงั คม
เกิดการยอมรับในนาฏศิลป์ไทย เพือ่ ให้เกิดการสนับสนุน และ
เกิดความรักร่วมกันในศิลปวัฒนธรรม
3. ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับรายละเอียดเชิงลึกของ
แนวทางการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน
ในการจัด การเรีย นรู้ ใ นรายวิช านาฏศิ ล ป์ ไทยของแต่ ล ะ
โรงเรียน
4. ควรศึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งการจัดการ การประยุกต์
และการบริหารการสอนโขนนักเรียนเพื่อก้าวทันในทศวรรษ
หน้า
5.
ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ บั การ
ถ่ายทอดการสอนโขนกับผูถ้ ่ายทอดการสอนโขน เพือ่ ให้ทราบ
ถึงระดับความสัมพันธ์ในการถ่ายทอดการสอนโขน เจตคติทม่ี ี
ต่อการถ่ายทอดการสอนโขน และองค์ประกอบในการถ่ายทอด
การสอนโขน
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