
ยืนเคร่องโขน 

 

Costume for Khon 

 

 

 
การแสดงโขน ป พ.ศ. ๒๔๔๓   

(Khon Performance in 1900) 

 

       “ โข น ” ค ว า ม งด ง า ม ใน เชิ ง

ศิลปะการแสดง ท่ีมิอาจขาดองคประกอบใน

สวนของเคร่ืองแตงกาย และเคร่ืองประดับได 

การแตงกายตามแบบนาฏศิลปประเพณีเปน

ค วา ม งด งาม ใน อุ ด ม ค ติ ป ร ะ ก อ บ กั บ เป น 

ก า ร เลี ย น แ บ บ เค ร่ือ งต น  เค รื่ อ งท ร งขอ ง

พระมหากษัตริย  

 ในการแสดงโขน ละคร เรียกตัวแสดง

เอก วา “ตัวเครื่อง” หรือ “ตัวยืนเครื่อง” ซ่ึง

เคร่ืองแตงกายในการแสดง ประกอบดวย 3 

สวนคือ พัสตราภรณ หมายถึงเครื่องนุงหม ถนิม

พิมพาภรณ  หมายถึง เคร่ืองประดับ และศิรา

ภรณ หมายถึง เคร่ืองประดับศีรษะ อยางหัวโขน 

จากองคประกอบและที่มา ขางตนรวมเรียกวา   

“แตงกายยืนเคร่ืองโขน”  

 

 

 “ Khon” The mask Pantomime, an 

exquisiteness of Thai Drama-dance in 

which such embroideried costumes and 

lavish jewelry must be dressed. To dress 

according to traditional Thai-dance is 

an ideal of artistic beauty. Additionally, 

Khon’s costume is a replica of garments 

and regalia of royal Court of Siam.  

 In Khon performance, a 

protagonist is called ‘Tour Krueang’ or 

“Tour Yuean Krueang.” Khon costumes 

consist of 3  parts: (1 )  garments or 

clothing called ‘Patsatraporn,’ body 

ornaments called ‘Thanim-pimpaporn,’ 

and a headdress, including khon mask 

and a headdress called ‘Siraporn.’ In 

accordance with both costume’s 

components and its origin mentioned 

above we named them “Dressing code 

of  Khon Costumes” 



 

โขน ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว ภาพถายของ John Thomson  

ในชวงป พ.ศ. ๒๔๐๕-๒๔๑๕  

(Khon during the late of King Mongkut,  

Rama IV  The picture taken  

by John Thomson, 1862-1872) 

 

  



ศิราภรณ� 

 

SIRIPORN 

 

 ศิ ราภ รณ ห รือ เค รื่อ งป ระ ดั บ ศี รษ ะ  

ม า จ า ก คํ า ว า  “ศี ร ษ ะ ” แ ล ะ  “อ า ภ ร ณ ” 

หมายความถึงเคร่ืองประดับสําหรับใชสวมใส

ศีรษะ เชน ชฎา ซ่ึงเปนเครื่องประดับศีรษะละคร

ตัวพระ ซ่ึงลักษณ ะของชฎา เปนการจําลอง

รูปแบบมาจากพระชฎา และพระชฎายอดชัย 

ที่ เป น เค รื่ อ งท รงต น ขอ งพ ระ ม ห าก ษั ต ริย  

สวนรัดเกลายอด รัดเกลาเปลว กรอบพักตรหรือ 

กระบังหนา ของตัวนาง ปนจุเหร็จ หรือแมแต

หัวโขน  ก็จัดอ ยู ในป ระเภท เค รื่องศิราภรณ

เชนกัน 

 Siripaporn is an ornamented 

headdress. The word ‘Siriporn’ is derived 

from word ‘Srisa which means head, and 

‘Ar-porn which means ornamented 

headdress that is worn as a crown. 

 



 For instance, ‘Chada,’ it is a 

headdress that a protagonist worn as a 

crown. It is replicated from Pra Chada. 

Pra Chada Yodchai, a royal crown of a 

king; Rad KaoYod, Rad KaoPlale, Krob 

Puk or Kra Bang Nga of female dancers, 

Pun Churej, and even Khon masks are 

categorized in Siraporn. 

 

 
เครื่องโขนหลวง กรมมหรสพ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

 

๑. ศีรษะพญานาค 

๒. กระบังหนา 

๓. ชฎายอดบวช 

๔. ชฎายอดพระมหาพิชัยมงกุฎ 

๕. ชฎายอดชัย 

๖. มงกุฎกษัตรีย 

๗. ชฎายอดเทริด 

๘. รัดเกลายอด 

๙. รัดเกลาเปลว 

 

 

Ornaments of Khon, Department of Theater in King MongKut, Rama IV

1. Srisaphayanak 

2. Krabangna 

3. Chadayotbuat 

4.Chadayotphramahaprichaimongkut 

5. Chadayotchai 

6. Mongkutkasattri 

7. Chadayotsoed 

8. Ratklaoyot 

9. Ratklaoplew

 



พัสตราภรณ� 

 

PATSATRAPORN 

  

 พัส ตราภรณ  ห รือเครื่อ งนุ งห ม  เชน  

เสื้ อหรือฉลององค  สํ าหรับ ตัวพ ระ ในสมัย

โบ ร า ณ ก า ร แ ส ด ง โข น จ ะ ใช เ ส้ื อ ค อ ก ล ม 

ผาดานหนา  แตปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนให

ทันตามยุคสมัย เปนเส้ือคอกลมสําเร็จรูป มี ๒ 

แบบคือ เส้ือแขนส้ันและแขนยาว เวาวงแขน 

เส้ือและแขนเส้ือปกลวดลาย แตสีแตกตางกัน  

 สําหรับตัวนางจะมีผาหมนาง ลักษณะ

เปนผาสไบแถบ ปกลวดลายตามความยาวของ

สไบ เชน ลายพุม ลายกรวยเชิง ฯลฯ กรองคอ

ห รือ น วม ค อ  ใชแ บ บ  8 ก ลี บ  ป ก ล า ย ห นุ น 

รูปกระจัง สวนชายไหวหรือหอยหนา ชายแครง

หรือหอยขาง ปกลวดลายแบบหนุนดวยด้ิน 

แบบโปรงและปกเลื่อมเชนกัน ลอมรอบตัวลาย

ดวยด้ินขอ  ชายผืนติด ด้ินครุย สี เงิน รัดเอ ว  

ผาทิพย เจียระบาด สไบ เปนตน 

 
 Patsatraporn is orgarmants or 

clothings such as dresses, jackets. For 

male protagonists, in previous time for 

Khon performance, male dancers wore 

round neck shirts with a front cut. 

However, at present, in order to adapt 

to keep up with modern time, the round 

neck shirts with a front cut was changed 

to ready-to-wear round neck shirts. 

There are two types of the shirts:  the 

shirt with long sleeve or short sleeve, 

and sleepless shirt or sleeve with 



embroideries. They come with different 

colors.  

 
 One the other hand, there are 

capes and shoulder clothes for female 

dancers. The cape is embroidered in 

Thai pattern such as ‘Lai Poom, or Lai 

Kruaysheng’ till the end of the cape. 

There is an elaborate collar for female 

dancer; the current one that is used is 

eight-pleated and embroidered with a 

Thai traditional decorative design 

resembling leave with serrated edge 

called ‘Kra Jang.’ Front hanging panels 

and side hanging panels are 

embroidered in pattern with 

transparent tinsel and sequins and 

each embroidered pattern is 

surrounded by Din Koh; its hems is 

attached with metal-thread: waist sash, 

Pa Thip, Long Sash (Jia Rabard ), Sash 

(Sa Bai) etc. 

 

  



ถนิมพิมพาภรณ� 

 

Thanim-pimpaporn 

 

 ถนิมพิมพาภรณหรือเคร่ืองประดับ มาจาก

คํ า ว า  “ พิ ม พ า ”  แ ล ะ  “ อ า ภ ร ณ ”  ห ม า ย ถึ ง

เครื่องประดับตกแตงตามรางกาย  

 

 โดยสวนใหญเปนเคร่ืองประดับที่ถมและ

ลงยา เชน ทับทรวง ซ่ึงเปนโลหะประกอบกัน ๓ ช้ิน 

ชุบเงิน ประดับเพชรตรงกลาง ฝงพลอยสีแดง 

ลักษณะของสายเปนเพชรจํานวน ๒ แถว เข็มขัด

หรือปนเหนง สังวาล ตาบหนา ตาบทิศ ตาบหลัง 

อินธนู  ธํามรงค  แหวนรอบ ปะวะหลํ่า ทองกร 

กรองคอ สะอ้ิง พาหุรัด กําไลเทา เปนตน 

 

 Thanim-pimpaporn is body 

ornaments. The word is derived from 

‘Pimpa’ and ‘Ar-porn’ which mean body 

ornaments, jewelries and accessories.  

Mostly, these body ornaments are 

Nielloware.  



 
 For example, Tab-Suang, it is a 

long necklace that is made from three 

metal elements. It is coated with silver, 

decorated with diamonds in the middle 

and embed with red gemstone; the 

necklace is made with two lines of 

diamonds, Belt and buckle (Pan Neng), 

Sang Wan, Tab Nah, Tab Tit,  Tab Lung, 

Intanoo, Thamarong (Royal ring),  Wan 

Rob, Pawa Lam, Tong Korn, Krong Koh, Sa 

Eng, armlet, anklet etc. 

 

   

 

 

 


