โขน : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมร่วมในอาเซียน
ល្ខោ នល្ោល

ลโคน โขล เกิดจากการสื บทอดและฟื้ น ฟู ขึ้ น ในระยะหลั งสงคราม โดยเฉพาะการแสดงเรื่ อ ง
"เรียมเกร์” (Reamker) ที่ได้รับอิทธิพลจากมหากาพย์เรื่อง “รามายณะ” ที่พราหมณ์ ช าวอิ น เดี ย ได้ น าเข้ า
มาเผยแพร่ พ ร้ อ มกั บการเผยแพร่ ศ าสนาพราหมณ์ -ฮิ น ดู มี ห ลั ก ฐานปรากฏเกี่ ย วกั บเรื่ อ งราวของ
มหากาพย์รามายณะ เป็นภาพสลักนูนต่าบริเวณระเบี ย งรอบปราสาทนครวั ด ที่ ถู ก สร้ า งในรั ช กาลของ
พระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ (พ.ศ.๑๖๕๖-๑๖๙๓) โดยเฉพาะภาพการกวนเกษียรสมุทร อันเป็ น ที่ ม าของการเกิ ด
นางอัปสราและความเชื่อเกี่ยวกับเทวดา และอสูร เป็นต้น โดยค าว่ า “เรี ย มเกร์ ” (Reamker) หมายถึ ง
เกียรติแห่งพระราม ซึ่งคาว่า “เรียม” หมายถึง พระราม “เกร์” หมายถึง เกียรติยศ ลักษณะการแสดงลโคน
โขล เรื่อง เรียมเกร์ มีทั้งรูปแบบที่ใช้ผู้แสดงเป็นหญิงล้วนตามแบบจารี ต โบราณ มี ลั ก ษณะคล้ า ยละครใน
ของไทย และรูปแบบที่ใช้ผู้ชายแสดง นักแสดงแต่งกายตามลั ก ษณะของตั ว ละคร แบบเครื่ อ งทรงอย่ า ง
ราชส านั ก กั ม พู ช า สวมศี ร ษะส าหรั บบทของตั ว ยั ก ษ์ และตั ว ลิ ง และเปิ ด หน้ า ส าหรั บตั ว พระและ
นางกษัตริย์ สีของเครื่องแต่งกายและศีรษะประดิษฐ์ขึ้นตามสีพงศ์ของตัวละคร
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Lakhon Khol caused by succession and revival in the postwar period. Especially
the performance of "Reamker" influenced by the epic "Ramayana", Indian Brahmin
was brought to publicize along with the dissemination of Brahmin-Hindu religion.
An evidence appears about the story of the Ramayana epic, in a low relief image on
the balcony around Angkor Wat that was built in the reign of Suriworaman II, which is
the origin of the occurrence of Apsara and beliefs about angels and monsters etc. By
the word "Reamker" means the honor of Rama, "Ream" means Rama "Ker" means
honor. "Reamker" has been used by all female actors as traditional. A costume will
dress up like a character such as the royal court of Cambodia, wearing a mask just only
for a demon and monkey role, color of a costume made by Sri Pong (a traditional shade
colors)

