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บทคดัย่อ 
 
 งานวจิยัเรื่องนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหล์กัษณะงานวทิยานิพนธแ์ละสงัเคราะหอ์งคค์วามรูท้างนาฏศลิป์ไทย             
ประชากรที่ศึกษา คือ วิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิตของสาขานาฏยศิลป์ไทย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ระหว่าง     
พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2549 จ านวน 79 เรื่อง 
 การวจิยัแบ่งออกเป็น 2 สว่น คอืสว่นที ่1 การวเิคราะหค์ุณลกัษณะ ไดแ้ก่ปีทีท่ างานวจิยั ประเภทของการวจิยั 
ประชากร ประเภทของเนื้อหาทีว่จิยั ประเดน็ทีศ่กึษาวเิคราะห์ วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูล และ
ประโยชน์ของการวจิยั ส่วนที ่2  การสงัเคราะหผ์ลของการวจิยั ดว้ยเทคนิควเิคราะหข์อ้มูลเพื่อหาขอ้สรุปตามทฤษฎี
ของ Krippendorff โดยใชก้ารแยกเนื้อหาเป็นวงกลมย่อย (Loop) ตามวธิวีเิคราะหเ์นื้อหาของอุทุมพร จามรมาน มาใช้
เป็นการสรุปองคค์วามรูท้างนาฏศลิป์ ผลการศกึษาพบว่า 
  ภาพรวมคุณลักษณะของวิทยานิพนธ์ทางด้านนาฏศิลป์ไทย มีลักษณะดังนี้    1.พ.ศ.2543 เป็นปีที่
ท าการศกึษามากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 15.19     2.งานวจิยัเชงิพรรณา เป็นประเภทงานวจิยัทีท่ าการศกึษามากทีสุ่ด คดิ
เป็นรอ้ยละ 87.34    3.ร า เป็นประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษามากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 84.81    4.นาฏศลิป์ปรบัปรุง 
เป็นเนื้อหาทีใ่ชใ้นการศกึษามากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 35.44    5.องคป์ระกอบการแสดง ด้านประวตัคิวามเป็นมาของ
การแสดง วธิกีารและกระบวนการแสดง เป็นประเดน็ทีท่ าการวเิคราะหม์ากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 40.54   6.การศกึษา
เอกสารและการสมัภาษณ์จากศลิปิน คร ูผูเ้ชีย่วชาญ เป็นวธิกีารรวบรวมขอ้มลูในปรมิาณทีเ่ท่ากนั ในรอ้ยละ 26.24 และ
7.การอนุรกัษ์ เป็นประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการศกึษามากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 40.24 องคค์วามรูว้ทิยานิพนธท์ี่เกีย่วกบั
ร าและระบ า พบว่าในปจัจุบนัมทีัง้รปูแบบราชส านกัดัง้เดมิ ราชส านกัปรบัปรุง แบบพืน้บา้นดัง้เดมิและพืน้บา้นปรบัปรุง 
และมงีานนาฏศลิป์ไทยร่วมสมยัซึง่สรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานทางดา้นนาฏศลิป์ไทย น าเสนอดว้ยการการตคีวามในมุมมอง
ใหม ่
 องค์ความรู้จากวิทยานิพนธ์เกี่ยวกบัโขนพบว่า ในปจัจุบนัมโีขนตามแบบราชส านักและโขนของชาวบ้าน
เรยีกว่า โขนสด ทัง้ 2 รูปแบบ มกีระบวนการหลกัคลา้ยกนัคอื เริม่จากการคดัเลอืกแบ่งประเภทตวัโขน การฝึกหดัท่า
พืน้ฐาน ก่อนจะไดร้บัการฝึกหดัเพื่อรบับทบาทแสดงเป็นตวัละครในเรื่องรามเกยีรติ ์ 
 องคค์วามรูจ้ากวทิยานิพนธเ์กีย่วกบัละคร พบว่า มรีปูแบบละคร 3 รปูแบบ คอืละคร แบบราชส านกั ละคร
พืน้บา้น และละครแบบปรบัปรงุบนพืน้ฐานของละครแบบราชส านกัหรอืละครพืน้บา้น โดยพบว่านาฏยลกัษณ์ของท่าร า
ในละครแบบราชส านกัหรอืร ามาตรฐาน เป็นการแสดงทีต่อ้งใชพ้ลงัในการถ่ายทอดดว้ยการเกรง็กลา้มเน้ือ การผ่อน
คลายกลา้มเน้ือเพื่อใหก้ารความกลมกลนืของการเรยีงรอ้ยท่าร าใหเ้ป็นกระบวนท่าร า ดา้นการแสดงละครพืน้บา้น ความ
เชื่อเกีย่วกบัการนบัถอืสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร ์มบีทบาทในการแสดงมากกว่าละครในราชส านกั 

องค์ความรู้จากวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการละเล่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการละเล่นของหลวงและ
การละเล่นพืน้บา้นพืน้เมอืง โดยการละเล่นของหลวงเป็นการแสดงสมโภชในงานพระราชพธิขีองหลวงทีส่ าคญั  ด้ า น
การละเล่นของชาวบา้น มกีารด าเนินการโดยชาวบา้นและมกัมหีวัหน้าชุมชนเป็นหวัหน้ากลุ่ม และมหีน่วยงานราชการ
เขา้มามบีทบาทในการสนบัสนุน เน่ืองจากใชเ้ป็นการสรา้งความสามคัคใีนหมู่คณะ และเสรมิสรา้งธุรกจิการท่องเทีย่วให้
มคีวามดงึดดูใจ 
 จากการสงัเคราะหว์ทิยานิพนธท์างนาฏศลิป์ไทย พบองคค์วามรูใ้หม่ทีเ่กดิจากการคน้ควา้อย่างเป็นระบบและ
เชื่อถือได้  จึงควรมีการปรับปรุงเนื้อหาต าราทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ และควรมีการสงัเคราะห์
วทิยานิพนธท์างดา้นนาฏศลิป์ไทยทุก 10 ปีการศกึษา เพื่อเป็นการรวบรวมหวัขอ้และเตมิเตม็องคค์วามรูท้ีเ่กดิจากการ
สงัเคราะหว์ทิยานิพนธใ์นปีการศกึษาก่อนหน้า อกีทัง้ควรมกีารสงัเคราะหว์ทิยานิพนธท์ีม่หีวัขอ้เกีย่วขอ้งกบันาฏศลิป์
ไทย เพื่อใหเ้กดิองคค์วามรูท้ีค่รอบคลุมมากยิง่ขึน้ 
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Abstract 

 

The purposes of this study are to analyze and synthesize the characters of theses on Thai 

artistry in dance/performance .  The subjects of this research were 79 Master’s theses in Thai dance, 

Chulalongkorn University, published during 1994 – 2006.       

There were two parts of this study: first, the analysis of the characters, including the length, 

the types, the subject, the content, the case, the data collection, the data analysis and the usefulness of 

the study; secondly, the synthesis of the findings of the study with the analytical techniques according 

to the Kippendoff theory and by classifying the content into loops according to Uthumporn 

Jamornman’s method of content analysis.   

The study on the characters of the theses on Thai classical dances shows that: 

1.  During 1994- 2006, the theses on Thai classical music were published  

     mostly in 2000, 15.19 %.   

2.  Most of the theses were descriptive research, 87.34%. 

3.  Ram (traditional dance) was the most popular subject and sample of the  

      studies, 84.81% 

4.  Evolving dance was the most popular content in the study, 35.44% 

5.  The supplementary acting, histories, and procedures were the most  

      popular case studies, 40.54% 

6.  The secondary research and experts’ interviews were the most popular  

      methods for data collecting, 26.24, and 

7.  The usefulness of the studies was in preservation of the tradition the most,  

     40.24% 

The knowledge in the Master’s theses involving “rum” and “rabum” (dance and performance) 

demonstrates that the current knowledge on traditional/ royal dance, adapted royal dance, traditional 

folk dance, adapted folk dance, and contemporary dance which were based on the traditional Thai 

dance with the new interpretation and presentation.   

The study on “Khon”, the Thai classical mask dance, shows that currently Khon is performed 

in royal style and common style, and both are called “Live Khon.”  Both styles share several 

characteristics: the character classification, and the practice of the basic movements prior to taking on 

the Ramayana characters.        

The knowledge, deriving from the theses on dramas , reveals that there are three forms of 

plays: royal style, folk style, and the adaptation of the two.  The character of the royal or standard style  

is the performance with the flex of the muscles for the smoothness of the movement whereas the 

character of the folk style is highly influenced by the supernatural and superstition.  

The knowledge, deriving from the studies on plays , is classified into two categories: royal and 

folk styles.  The royal style is performed in royal ceremonies, and the folk style is organized by the 

commoners and the community’s leader is usually the leader of the groups.  The latter is supported by 

the governmental offices to promote the community’s unity and local tourism.   

The analysis of the theses on Thai artistry in dance/performance  results in new knowledge 

derived from the reliable and systematic studies.  Thus, this new found information should be utilized 

in updating of textbooks to share with the wider communities.  The analysis of theses on Thai artistry 

in dance/performance should be performed every 10 academic years to record the topics of the studies 

and update the knowledge in the field.  In addition, the related topics should be analyzed to expand the 

knowledge in the field of Thai artistry in dance/performance . 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวจิยัฉบบัน้ีเกดิจากค าแนะน าของรองศาสตราจารยพ์ฤทธิ ์ศุภเศรษฐศริ ิที่แนะน าผูว้จิยัว่า หากต้องการ
เพิม่พนูความรูต่้อตนเองในดา้นการเรยีนการสอน และมบีุคลกิเป็นผูใ้ฝ่รูค้วรท างานวจิยัเกีย่วกบัการสงัเคราะหง์านวจิยั
และวทิยานิพนธ ์โดยในระหว่างกระบวนการท างานผูว้จิยัไดร้บัความกรุณาใหค้ าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์เสมอมา ผูว้จิยั
ขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศริยิุภา  พลูสวุรรณ เป็นอกีท่านหนึ่งทีก่รุณาใหค้วามกระจ่างในขอ้สงสยัในศาสตรด์า้น
การวิจัย โดยเฉพาะการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับผู้ที่ท างานการสังเคราะห์งานวิจัยเป็นฉบับแรก          
คุณภัทธิรา  ธีระสวสัดิ ์ที่พยายามช่วยตอบข้อซกัถามของผู้วจิยัในหลายโอกาส จึงขอขอบพระคุณและขอบคุณ ไว ้     
ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณเจา้ของต ารา เอกสาร ทีผู่ว้จิยัใชอ้า้งองิและคน้ควา้ขอ้ความรูเ้พิม่เตมิ ตลอดจนเจา้ของวทิยานิพนธ์
ที่เป็นประชากรในการวจิยัทุกท่าน ผู้วจิยัขอขอบคุณในความพยายามศึกษาค้นคว้าขอ้มูล ที่ส่งผลให้ผู้วจิยัมคีวามรู้
หลากหลายมากขึน้ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาคน้ควา้ และต่อการสอนนาฏศลิป์ต่อไป 

 และขอขอบคุณ ผู้ช่วยวิจัยทุกท่านที่ช่วยเสาะหาและรวบรวมข้อมูลซึ่งมีบทบาทส าคญัให้ผู้วิจยัสามารถ
ท าการศกึษาคน้ควา้ไดส้ะดวกมากขึน้ 
 ในอนาคตอนัใกลน้ี้   ผูว้จิยัปรารถนาทีจ่ะปรบัปรุงการศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัการสงัเคราะหง์านวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กับศาสตร์ด้านนาฏศิลป์ไทยให้มีความลุ่มลึกมากขึ้น  เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงวิชาการนาฏศิลป์มากเท่าที ่           
จะสามารถท าได ้
 

 

ปิยวด ี   มากพา 
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สารบญั 
 หน้า 

บทคดัย่อภาษาไทย ก 
บทคดัย่อภาษาองักฤษ ข 
กติตกิรรมประกาศ ค 
สารบญัเนื้อหา ง 
สารบญัตาราง ฉ 
บทที ่

1 บทน า 
ความเป็นมาและความส าคญัของการวจิยั 1 
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 3 
ขอบเขตของการวจิยั 3 
ค านิยามศพัท ์ 3 
ประโยชน์ของงานวจิยั 4 
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของงานวจิยั 4 

2 เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
การสงัเคราะหง์านวจิยั 5 
การวเิคราะหเ์น้ือหา 7 
ทฤษฎนีาฏศลิป์ไทย 10 
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 13 
กรอบความคดิในการวจิยั 15 

3 วธิดี าเนินการวจิยั 
ประชากร 17 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 17 
การวเิคราะหข์อ้มลู 18 
การน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู 19 

4 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณลกัษณะ  
4.1 ประชากรในการวจิยั 20 
4.2 ผลการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณลกัษณะ 24 

5 ผลการสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากวทิยานิพนธเ์กีย่วกบัร าและระบ า  
5.1 ประวตัคิวามเป็นมาและองคป์ระกอบการแสดง 30 
5.2 งานนาฏยประดษิฐ ์ 78 
5.3 การบรหิารจดัการนาฏศลิป์ไทยเชงิธุรกจิ 96 
5.4 นาฏศลิป์เอกชน 98 
5.5 การรือ้ฟ้ืนท่าร า 55 

6 ผลการสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากวทิยานิพนธเ์กีย่วกบัโขน  
6.1 จารตี วธิกีารแสดงและร าหน้าพาทยข์องตวัพระ 106 
6.2 จารตี และกระบวนการแสดงของตวัยกัษ ์ 112 
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จ 
 

สารบญั (ต่อ) 
 

                                                                                                                                
 หน้า 

6.3 กระบวนการตรวจพลและการรบของตวัลงิ 117 
6.4 รปูแบบและองคป์ระกอบการร าในการแสดงโขนราชส านกั 120 
6.5 รปูแบบและองคป์ระกอบการแสดงโขนพืน้บา้น 122 

7 ผลการสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากวทิยานิพนธเ์กีย่วกบัละคร  
  7.1 ละครราชส านกัดัง้เดมิ 127 

 7.2 ละครราชส านกัปรบัปรุง 140 
7.3 ละครพืน้บา้น 149 
7.4 องคป์ระกอบการแสดงละคร 172 

8 ผลการสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากวทิยานิพนธเ์กีย่วกบัการละเล่น 193 
8.1 การละเล่นของหลวง 183 
8.2 การละเล่นพืน้บา้น 188 

9 สรุป อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 198 
สรุปและอภปิรายผล 199 
ขอ้เสนอแนะ 209 

บรรณานุกรม   210 
บรรณานุกรมวทิยานิพนธท์ีน่ ามาสงัเคราะห ์ 213 
ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ก เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 218 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของการวิจยั 
 การท าวทิยานิพนธ์ มจีุดมุ่งหมายเพื่อเพิม่พูนความรู้ให้กบัผู้ที่ศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาอย่างลุ่มลกึ เพื่อ
สรา้งองค์ความรูใ้หม่ หรอืเป็นการต่อยอดความรู้ใหเ้กดิขึน้ในสาขาวชิานัน้ๆ ซึ่งคุณลกัษณะของวทิยานิพนธน์อกจาก
เป็นการเสรมิสรา้งความรูใ้หเ้กดิกบัผูศ้กึษาคน้ควา้แลว้ ยงัเป็นประโยชน์กบัสงัคมโดยทัว่ไปดว้ย 
 ดงันัน้วทิยานิพนธ์ในการศึกษาระดบัมหาบณัฑิต ด้านนาฏศิลป์ไทย จึงมีบทบาทเป็นต าราทางวิชาการที่
บุคลากรทางการศึกษาวิชานาฏศลิป์ไทยสามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ ทัง้นี้เนื่องจากเอกสารทาง
วชิาการของศาสตรท์างดา้นนาฏศลิป์ไทยมจี านวนไม่มากนกัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัประวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนาน อกีทัง้
บางส่วนเป็นการบนัทกึไว้ในเอกสารวชิาการอื่นๆทีต่้องค้นควา้ด้วยวธิกีารเทยีบเคยีง ดงันัน้อาจถือได้ว่าวทิยานิพนธ์
นับว่ามีบทบาทในฐานะองค์ความรู้ที่น่าเชื่อถือจากการได้มาด้วยวิธีวิทยาอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม
ขอ้ความรูท้ีไ่ดจ้ากเอกสารทางประวตัศิาสตรข์องไทย และการสมัภาษณ์ผูท้รงความรูท้างดา้นนาฏศลิป์ไทยทีไ่ดร้บัการ
สืบทอดและตกผลึกเป็นองค์ความรู้ปฐมภูมิที่ทรงคุณค่า และด้วยวิธีการศึกษาการปฏิบัติที่ได้รับการฝึกหัดจาก
ผูเ้ชีย่วชาญ ผูช้ านาญการ ศลิปินแห่งชาต ิ
 ทัง้น้ีพบว่างานวทิยานิพนธ์ดงักล่าวยงัไม่มกีารสงัเคราะห์เชื่อมโยงองค์ความรู้จากประเดน็ปญัหาต่างๆเขา้
ดว้ยกนั ซึ่งเป็นลกัษณะเดยีวกบัลกัษณะปญัหาของงานวจิยัที่เกดิขึน้ในประเทศไทย โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วจิยัไดป้ระมวลปญัหาต่างๆ ไวด้งัน้ี 

1. การขาดความเขา้ใจและความตระหนกัถงึความส าคญัของการวจิยั 
 สงัคมไทยไม่เคยชนิกบัการใช้ขอ้มูลและหลกัฐาน ในการพจิารณา วนิิจฉัยและด าเนินการสิง่ต่างๆ มกัจะใช้
ความเชื่อและความรูท้ีน่ าเขา้มาจากประเทศทีเ่จรญิแลว้ มีคนไม่น้อยทีค่ดิว่าความรูท้ีม่อียู่ในแต่ละเรื่องทีต่้องใชใ้นการ
แกป้ญัหานัน้มอียู่แลว้ถา้ไม่มใีนประเทศกม็ใีนต่างประเทศ การน าความรูเ้ขา้มาจงึเป็นจุดเน้น ไม่เหน็ความจ าเป็นต้องมี
การวจิยัในประเทศ สถาบนัอุดมศกึษากเ็ป็นโรงเรยีนเพื่อการถ่ายทอดความรูท้ีน่ าเขา้มาจากต่างประเทศ เราใชว้ธิสี่งคน
ไปเรยีนต่างประเทศแลว้กลบัมาสอน โดยใชต้ าราจากต่างประเทศเป็นหลกั 
 การแกป้ญัหาในประเทศและการพฒันาจงึมกัอาศยัความคดิและรปูแบบจากต่างประเทศ ซึง่อาจไม่ตรงและไม่
เหมาะสมกบัสภาพภายในประเทศทัง้มปีญัหาทีเ่ป็นการเฉพาะของเรา ทีไ่ม่มหีรอืไม่ส าคญัในต่างประเทศกไ็ม่ไดร้บัการ
แกไ้ข การแกป้ญัหาและการพฒันาประเทศจงึมอียู่ไม่น้อยทีท่ศิทางและวธิกีารไม่เหมาะสมและไม่ไดผ้ล ตลอดจนเกดิผล
กระทบทีไ่ม่พงึประสงคด์ว้ยผู้บรหิารมกัใชค้วามคดิของตนเองเป็นหลกั หากจะท าการวจิยักป็ระสงคจ์ะให้ผลการวจิยัมา
สนบัสนุนความคดิหรอืการตดัสนิใจของตนทีไ่ดท้ าไวแ้ลว้ 

2. การวจิยัมชี่องว่างและเป็นสว่นเสีย้ว 
 การวจิยัไทยยงัมปีญัหาไม่ครบวงจรและไม่ต่อกนั ท าใหใ้ชก้ารไดไ้ม่เตม็ทีห่รอืใชป้ระโยชน์ไม่ได ้การวจิยัที่
แลว้มามกัจะเป็นโครงการตามทีผู่ว้จิยัแต่ละคนอยากจะท า จงึเป็นเรื่องเลก็ ๆ ทีม่ลีกัษณะจ าเพาะ เมื่อจะใชผ้ลงานวจิยัก็
ตอ้งไปประกอบกบัความรูอ้ื่นๆ ซึง่อาจน าเขา้จากต่างประเทศหรอืไม่มอียู่ จงึใชง้านไม่ไดด้ ีและมอียู่ไม่น้อยทีเ่ป็นเพยีง
การวจิยัเล่นๆ สนองความประสงคข์องผูว้จิยัในเชงิวชิาการเท่านัน้ ไม่มุ่งทีจ่ะใชป้ระโยชน์ 
 ดว้ยสภาพดงักล่าวนี้ แมก้ารวจิยัในเรื่องเดยีวกนั กย็งัไม่ไดป้ระสานกนัคงเป็นส่วนเสีย้วทีต่่อกนัไม่ไดแ้ละไม่
ครบวงจรทีจ่ะใชป้ระโยชน์ 
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3. การวจิยัไม่สมดุล 
สิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งวจิยัเพื่อหาความรูม้าใชป้ระโยชน์จ านวนมากไม่ไดร้บัการวจิยั แต่มกีารวจิยัในเรื่องทีเ่ป็นความ

สนใจเฉพาะบุคคล ซึง่อาจมคีวามจ าเป็นน้อยหรอืไม่จ าเป็นส าหรบัประเทศ 
ประกอบกบัไม่มรีะบบการประสานหรอืการพจิารณาล าดบัความส าคญัของเรื่องทีค่วรวจิยั ระบบการวจิยัของ

ประเทศจงึขาดสมดุล 
4. การขาดทรพัยากรอย่างรุนแรง 

 การลงทุนด้านการวจิยัของประเทศไทยอยู่ในระดบัต ่ามาก แมใ้นระยะหลงัเริม่เหน็ความส าคญัของการวจิยั 
เงนิงบประมาณการวจิยัยงัเป็นเพยีงรอ้ยละ 0.2 ของผลผลติมวลรวมของประเทศชาต ิหากเทยีบกบัประเทศทีเ่จรญิแลว้ 
ซึ่งใช้ถึงร้อยละ 2-5 ยิ่งประเทศเพื่อนบ้านที่ก าลงัพฒันา เช่น สงิคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวนัและเกาหลีใต้แล้ว 
ประเทศเหล่านี้ให้ความส าคญัเร่งรดัการลงทุนในการวิจยัเป็นอย่างมาก จนถึงร้อยละ 5-7 ของผลผลิตมวลรวมของ
ประเทศชาต ิ
 การลงทุนในสถาบนัอุดมศกึษาไทยกต็ ่ากว่าประเทศอื่นๆ ท าใหข้าดสิง่สนบัสนุนการวจิยั ขาดแรงกระตุ้นใหท้ า
วจิยั ขาดนกัวจิยัทีท่ าเป็นอาชพี ตลอดจนไม่เกดิวฒันธรรมการวจิยัในสถาบนัอุดมศกึษา 

5. การใชท้รพัยากรทีม่อียู่น้อยอย่างฟุ่มเฟือย ไม่คุม้ค่าและไม่สนองความจ าเป็น 
 ทรพัยากร เงนิทุน และทรพัยากรมนุษยท์ีเ่รามอียู่น้อยแลว้นัน้ ยงัใชป้ระโยชน์อย่างฟุ่มเฟือย ไดป้ระโยชน์ไม่
คุ้มค่า ทุนวจิยัที่จดัสรรให้ผู้วจิยัหรอืหน่วยงานท าวิจยั มีการบรหิารจดัการที่ด้อยประสทิธภิาพ ตัง้แต่การเลือกและ
จดัสรรทุน การเบกิจ่ายเงนิ การตดิตาม ดูแลและสนับสนุน การควบคุมคุณภาพ และการเผยแพร่ผล ตลอดจนการใช้
ประโยชน์ ท าใหก้ารวจิยัไม่น้อยตอ้งยกเลกิกลางคนั หรอืไม่ส าเรจ็ตามก าหนด หรอืไดผ้ลงานทีม่คีุณภาพต ่า ผลทีไ่ดจ้าก
การลงทุนจงึไม่คุม้ค่า 
 ที่ส าคญักว่านัน้คอื นักวจิยัที่เรามอียู่น้อย แต่ยงัใช้อย่างด้อยประสทิธภิาพ ขาดสภาพแวดล้อม สิง่ สนบัสนุน
และก าลงัใจทีจ่ะมุ่งมัน่ท าการวจิยั มอียู่ไม่น้อยทีห่นัไปท างานลกัษณะอื่น อาชพีนักวจิยัทีมุ่่งท าการวจิยัอย่างเตม็ทีแ่ละ
ยดึไวเ้ป็นเวลานานยงัเกดิน้อย ผูท้ีย่งัท าการวจิยัอยู่ใชค้วามรูค้วามสามารถและพลงัไม่เตม็ที ่บางคนท าการวจิยัทีข่าด
ความเชื่อมโยงกบัปญัหา คงเป็นการวิจยัเพื่อสนองความต้องการทางวิชาการเท่านัน้ไม่เกดิประโยชน์ต่อส่วนรวม
เท่าทีค่วร 

6. คุณภาพของผลงานวจิยัไม่ดเีท่า 
 คุณภาพของผลงานวิจัยทัง้ในแง่ความถูกต้องทางวิชาการ ความเป็นเลิศในกระบวนการวิจยัและการใช้
ประโยชน์นัน้ มอียู่ไม่น้อยทีไ่ม่ดเีท่าทีค่วร ผลงานทีส่ามารถตพีมิพใ์นวารสารนานาชาต ิหรอืมผีลผลติทีจ่ดสทิธบิตัรได้
เราจงึมสีดัส่วนน้อย แถมยงัมีวารสารทางวิชาการของหลายหน่วยงานย่อยๆ มีการกลัน่กรองคุณภาพยงัไม่เข้มข้น 
คุณภาพของผลงานวจิยัที่ตพีมิพ์ในวารสารเหล่านัน้จงึใชป้ระโยชน์ได้น้อย คงมผีลเพยีงใชอ้า้งในการขอต าแหน่งทาง
วชิาการ การประชุมทางวชิาการทีม่กีารเสนอผลการวจิยัในประเทศไทย กย็งัมกีารวพิากษ์วจิารณ์ อภปิรายเชงิคุณภาพ
กนัน้อย แถมผูร้่วมประชุมทีร่่วมใหค้วามคดิเหน็ ยงัมีอยู่ไม่น้อยทีข่าดทกัษะในการวจิารณ์ หรอือภปิรายอย่างไม่ไดใ้ช้
เหตุผล 
 กลไกการรกัษาคุณภาพของการวจิยัยงัคงต้องพฒันาอกีมาก จนเกดิวฒันธรรมทางวชิาการ จงึจะหวงัได้ว่า
ปญัหาคุณภาพของการวจิยัจะไดร้บัการปรบัแกไ้ขอย่างไดผ้ลจรงิจงั (จรสั สวุรรณเวลา, 2545 : 18-22) 
 จากประเดน็ดงัทีก่ล่าวขา้งตน้ ตลอดจนแนวโน้มการจะเพิม่ขึน้ของงานวจิยัทางนาฏศลิป์ไทย จากการส่งเสรมิ
ให้มงีานวจิยัของบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ แต่ยงัไม่มภีาพรวมของคุณลกัษณะของงานวจิยั ที่จะใชเ้ป็นแนวทาง
ใหก้บันักวจิยัทางนาฏศลิป์ไทยรุ่นใหม่และหน่วยงานทีส่นับสนุนงานวจิยัของชาต ิดงันัน้การสงัเคราะหง์านวจิยัจงึเป็น
วิธีการแก้ปญัหาที่เหมาะสมอีกวิธีหน่ึง ที่ใช้ในการเรียบเรียงเชื่อมโยงความรู้เข้าด้วยกัน ซึ่งกระบวนการของการ
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สงัเคราะหง์านวจิยัจะแสดงผลลพัธใ์หท้ราบว่า  มีการศึกษาวิทยานิพนธ์ทางด้านนาฏศิล ป์ ไทยในประเด็นใด 
 ขอ้ความรูใ้ดขาดแคลนตอ้งการการศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิ  ทศิทางขององคก์รทีม่ภีาระกจิการของการสนบัสนุน
ทุนวจิยัในการวางยุทธศาสตร์ การวางกลยุทธ์เกี่ยวกบัหวัขอ้ปรญิญานิพนธ์ของสถาบนัการศกึษาที่จะเปิดหลกัสูตร
มหาบณัฑติ วชิาเอกนาฏศลิป์ไทย 
 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อวเิคราะหล์กัษณะงานวทิยานิพนธท์างนาฏศลิป์ไทย 
2. เพื่อสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากวทิยานิพนธท์างนาฏศลิป์ไทย 

 
1.3 ขอบเขตการวิจยั 
 งานวจิยันี้เป็นการสงัเคราะหเ์ชงิคุณภาพ (Qualitative Synthesis) ดว้ยเทคนิคการวเิคราะหเ์นื้อหา (Content 
Analysis) เพื่อประมวลองค์ความรู้และวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านข้อมูลคุณลกัษณะ โดยมีขอบเขตด้านประเด็นใน
การศกึษาวเิคราะห ์ดงันี้ 

1. ปีทีท่ างานวจิยั 
2. ประเภทของการวจิยั 
3. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4. ประเภทของเน้ือหาทีว่จิยั 
5. ประเดน็ทีศ่กึษาวเิคราะห ์
6. วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
7. การวเิคราะหข์อ้มลู 
8. ประโยชน์ของการวจิยั 

 ส่วนการสงัเคราะหผ์ลการวจิยัใชเ้ทคนิควเิคราะหเ์นื้อหา ประเภทการวเิคราะหเ์นื้อหาขอ้สรุปของขอ้มูลตาม
ทฤษฎขีอง Krippendorff แบ่งเป็นประเดน็กลุ่มเน้ือหาทีส่งัเคราะห ์ดงันี้ 

1. ประเภทของนาฏศลิป์ไทย 
2. รปูแบบการแสดงนาฏศลิป์ไทย 
3. องคป์ระกอบของนาฏศลิป์ไทย 

 
1.4 ค านิยามศพัท ์

 การสงัเคราะหง์านวจิยั การศกึษางานวจิยัหลายเล่มๆ ทีศ่กึษาปญัหาเดยีวกนัหรอืคลา้ยกนั แลว้จดั
ระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้เป็นองค์ความรู้หรือ
ภาพรวมทีช่ดัเจน 

 คุณลกัษณะงานวจิยั ข้อมูลของงานวิจยัเกี่ยวกบัประเภทของผู้วิจยั ปีที่ท างานวิจยั หน่วยงาน
เจา้ของงานวจิยั ประเภทของการวจิยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ประเภทของ
เนื้อหาที่วิจ ัย ประเด็นที่ศึกษาวิเคราะห์ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วเิคราะหข์อ้มลูและประโยชน์ของการวจิยันาฏศลิป์ไทย  
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 นาฏศลิป์ไทย ศิลปะของการร่ายร า สามารถแบ่งประเภทการแสดงได้เป็นนาฏศิลป์ราช
ส านกั นาฏศลิป์พืน้บา้น นาฏศลิป์ปรบัปรุง และแบ่งตามรูปแบบในการแสดง
ออกเป็น ร า ระบ า โขน การละเล่นและละคร ซึง่มลีกัษณะเฉพาะตามรูปแบบ
วฒันธรรมและวถิชีวีติของไทย 

 
1.5 ประโยชน์ของงานวิจยั 
 1. ไดข้อ้สรุปในดา้นคุณลกัษณะและภาพรวมของงานวจิยัทางดา้นนาฏศลิป์ไทย อนัเป็นประโยชน์ต่อนักวจิยัใน
สาขานาฏศลิป์ไทย 
 2. ไดอ้งคค์วามรูจ้ากการเชื่อมโยงผลการวจิยัทางดา้นนาฏศลิป์ไทย อนัจะเอื้อประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน
และการพฒันาองคค์วามรูใ้นดา้นน้ี 
 
1.6 ข้อตกลงเบือ้งต้นของงานวิจยั 
 งานวิจยัครัง้นี้ไม่มีข ัน้ตอนตรวจสอบคุณภาพงานวิทยานิพนธ์ที่เป็นประชากรของการวิจยั เนื่องจากงาน
วิทยานิพนธ์ทุกฉบับก่อนพิมพ์เผยแพร่นัน้ จะมีผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าปรึกษาและสอบทานอย่างเป็นระบบ ซึ่งพอจะ
คาดการณ์ไดว้่าคุณภาพของงานอาจจะอยู่ในเกณฑด์ ี
 
 
 



  

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 งานวจิยัฉบบันี้ มจีุดมุ่งหมายเพื่อการสงัเคราะห์ขอ้ความรู้ที่ได้จากวทิยานิพนธ์นาฏศลิป์ไทย โดยการ
วเิคราะหเ์น้ือหาและจดัหมวดหมู่ใหเ้กดิเป็นองค์ความรูท้างดา้นนาฏศลิป์ไทยประเภทต่างๆ ดงันัน้เพื่อให้ได้ภาพรวม
เกี่ยวกบัเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง จงึแบ่งเน้ือหาในบทน้ีออกเป็น การสงัเคราะห์งานวจิยั ทฤษฎีนาฏศลิป์ไทย 
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและกรอบความคดิในการวจิยั  
 
2.1 การสงัเคราะหง์านวิจยั 
  หวัข้อนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกบัความหมาย ประเภท ขัน้ตอนและประโยชน์ของการสงัเคราะห์
งานวจิยั และเทคนิควธิกีารวเิคราะหเ์น้ือหาทีน่ ามาใชใ้นงานวจิยัฉบบันี้ 

ความหมายการสงัเคราะหง์านวิจยั 
 การสงัเคราะห ์(Synthesis) หมายถงึ การน าหน่วยย่อยๆ หรอืส่วนต่างๆ มาประกอบเป็นเนื้อเรื่องเดยีวกนั 

ในกรณีทีไ่ม่เคยมกีารน าสิง่ต่าง ๆ เหล่านี้มารวมเขา้ดว้ยกนัมาก่อน (อุทุมพร จามรมาน, 2542 :1) 
 สว่นการสงัเคราะหง์านวจิยัมผีูใ้หค้วามหมายไวด้งันี้ 
 การสงัเคราะหง์านวจิยั เป็นระเบยีบวธิกีารศกึษาหาขอ้เทจ็จรงิเพื่อตอบปญัหาวจิยัเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยการ

รวบรวมงานวจิยัเกี่ยวกบัปญัหานัน้ๆ มาศกึษาวเิคราะหด์้วยวธิกีารทางสถติิ และน าเสนอขอ้สรุปอย่างมรีะบบ ให้ได้
ค าตอบปญัหาทีเ่ป็นขอ้ยุต ิ(นงลกัษณ์ วริชัชยัและสวุมิล ว่องวานิช, 2542 : 10 อา้งองิจาก Pillemer, 1984 ; McGaw & 
Smith, 1975) 

 การสงัเคราะห์งานวจิยั เป็นแนวทางหนึ่งที่จะน าผลการวจิยัไปใช้ให้เป็นประโยชน์ดทีี่สุดด้วยการรวบรวม 
เรยีบเรยีงและบรูณาการเนื้อหาสาระต่างๆ ของงานวจิยัเขา้ดว้ยกนั (วไิล วฒันด ารงคก์จิ, 2537 : 7) 

 การสงัเคราะห์งานวจิยั หมายถึง การศึกษาขอ้เทจ็จรงิ โดยวธิีการรวบรวมงานวจิยัหลายๆ เล่มที่ศกึษา
ปญัหาเดยีวกนัหรอืปญัหาทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั มาศกึษาวเิคราะหอ์ย่างมรีะบบเพื่อใหไ้ดค้ าตอบของปญัหาทีเ่ป็นขอ้ยุต ิ
(พสิมร วญิญกลู, 2542 : 59) 
  สรุปได้ว่า การสงัเคราะห์งานวจิยั หมายถึง การศกึษางานวจิยัหลาย ๆ เล่ม ที่ศกึษาปญัหาเดยีวกนัหรอื
คลา้ยกนั แลว้จดัระเบยีบและวเิคราะหข์อ้มลูอย่างเป็นระบบ เพื่อใหไ้ดเ้ป็นองคค์วามรูห้รอืภาพรวมที่ชดัเจน 

แนวทางในการสงัเคราะหง์านวิจยั 
พจิารณาจากพฒันาการของอุทุมพร จามรมาน (2527 : 7-10) สรุปไดว้่าการสงัเคราะห์วจิยัแบ่งออกเป็น 2 

ประเภทใหญ่ดงันี้ 
1. การสงัเคราะหเ์ชงิคุณลกัษณะหรอืเชงิบรรยาย (Qualitative Synthesis) คอืการน าผลการวจิยัเรื่องต่างๆ มา

บรรยายสรปุเขา้ดว้ยกนั โดยมผีูเ้ชีย่วชาญในเรื่องนัน้ๆ เป็นผูส้งัเคราะห ์การสงัเคราะหเ์ชงิคุณลกัษณะหรอืเชงิบรรยาย
ม ี2 แบบ คอื 

 ก. การน าบทคดัย่อหรือผลสรุปของงานวจิยัแต่ละเรื่อง มาวางเรยีงต่อกนัซึ่งบทคดัย่อหรอืผลสรุปของ
วทิยานิพนธ์ดงักล่าวมกัจะครอบคลุมปญัหาการวจิยั วตัถุประสงค์ สมมุติฐานวธิดี าเนินการวจิยั และผลการวจิยั การ
น าเสนอผลการสงัเคราะหง์านวจิยัในลกัษณะเช่นน้ี จะช่วยใหผู้อ้่านทราบแต่เพยีงว่า ใคร ท าอะไร อย่างไร ไดผ้ลอย่างไร 
แต่มไิดม้กีารผสมผสานหรอืเชื่อมโยงงานวจิยัทัง้หลายเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหเ้กดิขอ้มลูเชงิบรูณาการต่อไป 

 ข. การอ่านรายงานวจิยัจนเกดิความเขา้ใจ และน าผลการวจิยัเชื่อมโยงปญัหา เพื่อให้ได้ขอ้ค าถามว่า 
ใคร ท าอะไร ไดผ้ลอย่างไร และจดัอยู่ในหมวดหมู่ใดของงานนัน้ โดยมกีารผสมผสานหรอืเชื่อมโยงงานวจิยัทัง้หลายเขา้
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ด้วยกัน เพื่อให้เกิดข้อความรู้เชิงบูรณาการออกมา จึงท าให้การสงัเคราะห์งานวิจัยลักษณะนี้มีความส าคัญและ
คุณประโยชน์ในการน าไปใชม้ากกว่าแบบแรก 
  2. การสงัเคราะหเ์ชงิปรมิาณ (Quantitative Synthesis) คอื การวเิคราะหข์อ้มูลสรุปของรายงานวจิยัแต่ละ
เรื่อง โดยใชเ้ทคนิคหรอืวธิกีารทางสถติมิาวเิคราะห ์การสงัเคราะหเ์ชงิปรมิาณ ม ี3 แบบคอื 
   ก. วธิกีารนบัคะแนนเสยีง (Vote Counting Method) การสงัเคราะหง์านวจิยั วธินีี้ใชก้ารนับจ านวนจาก
การวจิยั โดยการจ าแนกตามผลการทดสอบสมมุตฐิาน ซึง่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คอื กลุ่มทีผ่ลการวจิยัมนีัยส าคญัทางสถติไิป
ในทางเดยีวกนั หรอืค่าดชันีเป็นบวก กลุ่มที่ผลการวจิยัมนีัยส าคญัทางสถติแิต่ทศิทางต่างกนั หรอืค่าดชันีเป็นลบ และ
กลุ่มทีผ่ลการวจิยัไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิเมื่อนบัความถีข่องงานแต่ละกลุ่มแลว้ ผูส้งัเคราะหจ์ะสรุปและแปลผลตามกลุ่ม
งานวจิยัทีม่คีวามถีส่งูสดุ 
   ข. วิธีการรวมค่าความน่าจะเป็น โดยการน าค่าดงักล่าวมารวมเป็นค่าความน่าจะเป็นของงานวิจัย
ทัง้หมด แต่จุดอ่อนของวธิกีารนี้ คอื ไม่สามารถระบุปรมิาณของผลการวจิยั จงึท าใหเ้กดิการสงัเคราะหแ์บบทีส่ามขึน้ 
   ค. วธิกีารเมตตา้ (Meta Analysis) เป็นการน าวธิกีารทางสถติมิาประมาณค่า ขนาดอทิธผิลของงานวจิยั 
เพื่อหาข้อสรุปอย่างมีระบบจากงานวิจยัหลาย ๆ เรื่อง ที่ศึกษาปญัหาในการวิจยัเรื่องเดียวกนัตามแนวทางแกลส      
(วรยุทธ นนัทเสน, 2544 : 47 ; อา้งองิจาก Glass, 1981) โดยเน้นทีข่นาดของผล (Effect Size) ซึง่กค็อือตัราส่วนของ
ผลต่างระหว่างมชัฌิมเลขาคณิตของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมากกว่าการเน้นที่ค่านัยส าคญั สถิติที่ใช้ในการ
ประมาณค่าขนาดของผล คือ ค่าเฉลี่ยของสมัประสทิธิแ์บบเพยีร์สนั (-r) ส าหรบังานวจิยัเชงิบรรยายประเภทศกึษา
สหสมัพนัธ ์และค่าขนานของผล (d) ส าหรบังานวจิยัเชงิทดลอง เมื่อไดค้่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์หรอืค่าขนานของผล
อนัเป็นดชันีมาตรฐานของงานวจิยัแต่ละเรื่องแลว้ จงึน ามาสงัเคราะหค์่าประมาณดชันีจากงานวจิยัทัง้หมดเขา้ดว้ยกนั 
   สว่นสวุมิล ว่องวาณิช ไดจ้ าแนกวธิกีารสงัเคราะหท์ีน่ิยมใชอ้อกเป็น 2 วธิคีอื (2545 : 58) 
   1. การสงัเคราะห์เนื้อหาสาระ ประกอบดว้ยส่วนที่เป็นลกัษณะงานวจิยั รายละเอยีดวธิกีารด าเนินการ
วจิยัและผลงานวจิยั โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์เมตต้า (Meta Analysis) ซึ่งเป็นวธิกีารสงัเคราะห์เชงิบูรณาการขอ้
คน้พบของรายงานการวจิยัทีน่ ามาสงัเคราะหท์ัง้หมด 
   2. การสงัเคราะหเ์นื้อหาสาระเฉพาะส่วนทีเ่ป็นขอ้คน้พบของรายงานการวจิยั โดยใชว้ิธกีารสงัเคราะห์
เชงิบรรยาย หรอืวธิกีารวเิคราะหเ์นื้อหา ผลการสงัเคราะหด์ว้ยวธิกีารบรรยาย จะไดบ้ทสรุปรวมขอ้คน้พบของรายงาน
การวจิยัทีน่ ามาสงัเคราะหโ์ดยอาจยงัคงสาระของงานวจิยัแต่ละเรื่องไดด้ว้ย หรอือาจจะน าเสนอบทสรุปรวมในลกัษณะ
ภาพรวมโดยไม่คงสาระของงานวจิยัแต่ละเรื่องกไ็ด ้
  ขัน้ตอนการสงัเคราะหง์านวิจยั 
   การสงัเคราะหง์านวจิยัม ี4 ขัน้ตอน คอื 
   1. การก าหนดหวัข้อปญัหา การสงัเคราะห์งานวจิยัเริ่มต้นจากการก าหนดปญัหาการวิจยั ซึ่งต้องเป็น
ปญัหาทีม่กีารท าวจิยัอย่างน้อย 2 ราย เน่ืองจากปญัหาการวจิยัทีม่คีุณค่าน่าสนใจ และเป็นปญัหาทีย่งัไม่มคี าตอบแน่ชดั
นัน้ มกัเป็นปญัหาทีผู่ว้จิยัสนใจและท าการวจิยัเป็นจ านวนมาก ปญัหาในลกัษณะดงักล่าวจงึเป็นปญัหาทีเ่หมาะสมต่อ
การสงัเคราะหง์านวจิยั 
   2.  การวเิคราะห์ปญัหา เมื่อก าหนดหวัขอ้ปญัหาแล้ว นักสงัเคราะห์ต้องนิยามปญัหาให้ชดัเจน ศึกษา
แนวคดิ หลกัการ และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาใหแ้จ่มชดั เพื่อเป็นพืน้ฐานในการก าหนดแบบแผนและสมมุตฐิานการ
วจิยั 
   3.  การเสาะคน้ คดัเลอืก และรวบรวมผลงานวจิยั 
    ก. การเสาะคน้งานวจิยั ผูส้งัเคราะหง์านวจิยัตอ้งคน้ควา้และเสาะหางานวจิยัทัง้หมดเกีย่วกบัปญัหาที่
ก าหนดไว ้การเสาะหางานวจิยัสว่นใหญ่จะหาไดจ้ากวทิยานิพนธ ์บทคดัย่อวทิยานิพนธ ์และรายงานการวจิยั เป็นตน้ 
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    ข. การคดัเลอืกงานวจิยั ผูส้งัเคราะห์งานวจิยัต้องอ่าน ศกึษาและตรวจสอบงานวจิยัแต่ละเล่มอย่าง
ละเอยีด ตอ้งสรา้งเกณฑใ์นการคดัเลอืกงานวจิยั และท าการคดัเลอืกงานวจิยัที่มคีุณค่าตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้
    ค. การรวบรวมผลของการวจิยั หลงัจากทีค่ดัเลอืกงานวจิยัทีใ่ชใ้นการสงัเคราะหง์านวจิยัแลว้ ขัน้ตอน
ต่อไป คอื การรวบรวมรายละเอยีดและผลการวจิยัของการวจิยั วธิกีารรวบรวมนัน้อาจจะต้องใชค้วามระมดัระวงัในการ
เกบ็ขอ้มลู เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีวามเทีย่งตรงและเชื่อถอืได ้รวมทัง้ตอ้งครบถว้นสมบรูณ์ 
   4. การวเิคราะหเ์พื่อสงัเคราะหง์านวจิยั สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 วธิ ีคอื 
    ก. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อการสงัเคราะห์งานวิจยั การวิเคราะห์ประเภทนี้เป็นการบรรยาย
สรุปผลของการสงัเคราะห์ผลการวจิยั โดยนักสงัเคราะห์งานวจิยัจะสรุปประเดน็หลกัของผลการวจิยัแต่ละเรื่อง และ
บรรยายให้เหน็ความสมัพนัธ์และความขดัแย้งระหว่างผลการวจิยัเหล่านัน้ ทัง้นี้ นักสงัเคราะห์ต้องบรรยายสรุปด้วย
ความเทีย่งธรรมไม่ล าเอยีง และไม่ผนวกความคดิเหน็ของตนเองในการวเิคราะห์ 
    ข. การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพื่อการสงัเคราะหผ์ลการวจิยั การวเิคราะหป์ระเภทนี้นกัสงัเคราะหใ์ชว้ธิกีารทีม่ี
ระบบ ใช้ความรู้ หลักการ และระเบียบวิธีทางสถิติในการวิเคราะห์ผลการวิจัย เพื่อหาข้อสรุปที่เป็นข้อยุติในการ
สงัเคราะห์งานวจิยั งานวจิยัที่น ามาสงัเคราะห์ด้วยวธินีี้ต้องเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ ซึ่งมผีลการวจิยัที่นักสงัเคราะห์
สามารถน ามาวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารทางสถติไิด ้
   5. การเสนอรายงาน การเขยีนรายงานการสงัเคราะหง์านวจิยัมหีลกัการเช่นเดยีวกบัรายงานการวจิยัทัว่ๆ 
ไป นกัสงัเคราะหง์านวจิยัตอ้งเสนอรายละเอยีด วธิดี าเนินงานทุกขัน้ตอน พรอ้มทัง้ขอ้สรุป ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ
จากการสงัเคราะห ์โดยใชภ้าษาทีถู่กตอ้ง กะทดัรดัและชดัเจน (จริาภรณ์ มลูมัง่, 2537 : 43-45 ; 27-29) 
  ประโยชน์ของการสงัเคราะหง์านวิจยั 
   เน่ืองจากปจัจุบนัมกีารศกึษาวจิยัในปญัหาเดยีวกนัเป็นจ านวนมาก โดยใชว้ธิดี าเนินการวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั 
และกลุ่มตวัอย่างทีต่่าง ๆ กนั อนัน ามาซึง่ผลของงานวจิยัทีม่ที ัง้สอดคลอ้งและขดัแยง้กนั ต่อเมื่อจะมกีารน าผลการวจิยั
ไปใชป้ระโยชน์กก็่อใหเ้กดิสบัสนในผลการวจิยั ดงันัน้การสงัเคราะหง์านวจิยัจงึเป็นประโยชน์ในฐานะการสรุปภาพรวม
ของผลการวจิยั ซึ่งเป็นขอ้ยุติของปญัหา หรอืเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัสบืเน่ือง และการน าผลการวจิยัไปสร้างความ
เจรญิใหก้บัสงัคมอย่างแทจ้รงิ (จริาภรณ์ มลูมัง่, 2537 : 42) หรอืเป็นวธิกีารสรุปและสกดัสาระส าคญัทีไ่ดจ้ากผลการวจิยั
ทีผ่่านมา ท าใหเ้หน็ภาพรวมของงานในปญัหานัน้ๆ แสดงแนวโน้มและช่องว่างที่มีผู้ท างานวิจยัเกี่ยวกบัเรื่องหรือ
ปญัหานัน้ๆ ท าให้องค์ความรู้ในสาขาวชิานัน้ๆ เป็นปึกแผ่นเพิม่พูนขึน้ (สุมาล ีเอีย่มสุภาษิต, 2535 : 1-2) และเป็น
การบรูณาการขอ้ความรูท้ีเ่กดิจากงานวจิยัต่างๆ อนัจะเป็นประโยชน์ในการเขา้ใจถงึความสมัพนัธก์นัขององคค์วามรูใ้น
สาขาต่างๆ 
 
2.2 การวิเคราะหเ์น้ือหา 
  ในหวัขอ้น้ีจะอธบิายถงึความหมาย ประเภท ขัน้ตอน วธิกีารและประโยชน์ของการวเิคราะหเ์น้ือหา 

การวิเคราะหเ์น้ือหา 
   การวเิคราะหเ์น้ือหา เป็นวธิกีารวจิยัทีใ่ชก้ระบวนการหลายแบบมาสรุปอา้งองิผลทีไ่ดจ้ากขอ้ความหลกัการ
ส าคญัของการวเิคราะหเ์น้ือหา คอืการจ าแนกค า กลุ่มค าหรอืประโยคจากขอ้ความ จากนัน้จงึจดักลุ่มน าเสนอขอ้คน้พบ
พรอ้มทัง้แปลความหมาย (นาตยา เกตุกลิน่, 2545 : 12 ; อา้งองิจาก Weber, R, P, 1985 : 7) 
   การวเิคราะหเ์นื้อหาเป็นวจิยัเชงิบรรยายประเภทหนึ่งทีม่คีวามส าคญัมาก เพราะเป็นการศกึษาทีมุ่่งคน้หา
ลกัษณะของการสือ่สารโดยเฉพาะ ซึง่รวมทัง้เอกสารทีเ่ขยีนและค าพดูทีพ่ดูดว้ย การวเิคราะหเ์นื้อหานัน้มลีกัษณะคลา้ย
กบัการวเิคราะห์เอกสาร เพยีงแต่มขีอบเขตแคบกว่าเพราะมุ่งวเิคราะหเ์นื้อหาสาระเอกสารเป็นส าคญั (บุญธรรม กจิ
ปรดีาบรสิทุธิ,์ 2540 : 128-129 ; อา้งองิจาก Hayman, 80-82) 
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   การวเิคราะหเ์น้ือหาอาจไม่จ าเป็นตอ้งเป็นวธิกีารเชงิปรมิาณกไ็ด ้เพยีงแต่ใหก้ารระบุคุณลักษณะเฉพาะของ
ขอ้ความหรอืสาระอย่างมรีะบบและเป็นสภาพวตัถุวสิยั (สภุางค ์จนัทวานิช, 2543 : 145 ; อา้งองิจากโฮลสต,ิ 1969) 
   การวเิคราะหเ์น้ือหา คอื เทคนิคการวจิยัทีพ่ยายามจะบรรยายเนื้อหาของขอ้ความหรอืเอกสาร โดยใชว้ธิกีาร
เชงิปริมาณอย่างเป็นระบบและเน้นสภาพวตัถุวินัย (Objectivity) (สุภางค์ จนัทวานิช, 2546 : 144 ; อ้างองิจาก 
Berelson, 1952) 
   การวเิคราะห์เนื้อหาจะต้องมลีกัษณะส าคญั 3 ประการ คือ มคีวามเป็นระบบ มคีวามสภาพวตัถุวสิยัและ   
องิกรอบแนวคดิทฤษฏ ี(สภุางค ์จนัทวานิช, 2546 : 145) 
   ดงันัน้การวเิคราะหเ์นื้อหาในงานวจิยัฉบบันี้ จงึเป็นไดท้ัง้วธิกีารเชงิปรมิาณและวธิกีารเชงิคุณลกัษณะ โดยขึ้นอยู่
กบัการพิจารณาของผู้วิจยัว่าวิธีการใดจะเหมาะสม ต่อการจะได้มาซึ่งผลสรุปที่บรรลุตามจุดประสงค์ของการวจิยั
ทีต่ัง้ไว ้
  ประเภทของการวิเคราะหเ์น้ือหา 
   การวเิคราะห์เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (อจัฉรา ด่านพทิกัษ์, 2547 : 7 ; อา้งองิจากชลทชิา สุทธ ิ      
นิรนัดรก์ุล, 2545 ; 341) คอื 

1. การวเิคราะหแ์นวคดิ หรอืการวเิคราะหแ์นวเรื่อง 
    เป็นการศกึษาความถี่ของแนวคิดที่ปรากฏจากค าหรือวลีที่ใช้แทนแนวคดินัน้ บางครัง้เรยีกว่าการ
วเิคราะหแ์นวเรื่อง มุ่งเน้นการปรากฏของค าทีค่ดัสรรไวใ้ชแ้ทนแนวคดิ ซึง่อาจะเป็นค าทีม่คีวามหมายชดัเจนหรอืเป็นค า
ทีม่นียัแอบแผง ต้องใชว้จิารณญาณในการตคีวามอย่างเทีย่งตรง และต้องมวีธิกีารก าหนดรหสัเพื่อใหเ้ป็นกฎเกณฑใ์น
การแปลความ 

2. วเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์หรอืการวเิคราะหเ์ชงิความหมาย 
    เป็นการวเิคราะหต่์อจากการวเิคราะหแ์นวคดิโดยการศกึษา ส ารวจความสมัพนัธร์ะหว่างแนวคดิต่าง ๆ 
บางครัง้เรยีกว่า การวเิคราะหเ์ชงิความหมาย มุ่งเน้นการหาความสมัพนัธท์างความหมายระหว่างแนวคดิต่างๆ และเป็น
การวเิคราะหเ์น้ือหาเชงิคุณภาพ 
   สว่นการวเิคราะหเ์นื้อหาของ Holsti (1969) ทีก่ล่าวถงึไวใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิคุณลกัษณะของอุทุมพร 
จามรมาน จ าแนกการวเิคราะหเ์น้ือหาไว ้3 แบบ คอื 
   1. วเิคราะหห์าลกัษณะของการสือ่ความหมาย นัน่คอืวเิคราะหใ์นประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัค าถามว่า ในสาระ
ต่างๆ ทีเ่ป็นขอ้มลูเพื่อการวเิคราะหเ์น้ือหานี้เป็นเรื่องอะไร มคีวามเป็นมาอย่างไร และเกีย่วขอ้งกบัใคร 
   2. การวเิคราะหเ์ชงิเหตุผล นัน่คอืวเิคราะหห์าเหตุผลตลอดจนผลจากขอ้มูล 
   3. การวเิคราะหเ์ชงิผล นัน่คอืวเิคราะหเ์ฉพาะสว่นทีเ่ป็นผลของการสือ่ความหมาย (2537 : 10) 
   และการวเิคราะหเ์น้ือหา 6 ประเภทของ Krippendorff มดีงันี้ 
   1. วิเคราะห์เนื้อหาระบบ โดยค านึงถึงว่า เนื้อหาสาระที่มุ่งวิเคราะห์นัน้ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
องคป์ระกอบดงักล่าวมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างไร และมกีารแปลงรปูแบบออกมาในรปูความสมัพนัธอ์ื่นไดบ้า้งหรอืไม่ 
   2. วเิคราะหเ์พื่อหามาตรฐาน เป็นการวเิคราะหเ์พื่อประเมนิคุณค่าของสาระเนื้อหาว่า มคีุณค่ามากน้อย
เพยีงไร หรอืเพื่อวเิคราะหว์่าเนื้อหาสาระแตกต่างไปจากมาตรฐานมากน้อยเพยีงใด 
   3. วเิคราะหเ์น้ือหาดชันีบางอย่าง เช่น ความถี่ของค า สญัลกัษณ์ทีแ่สดงใหเ้หน็แรงจูงใจของผูเ้ขยีน หรอื
หาดชันีเพื่อชีใ้หเ้หน็ความรูส้กึพอใจ ไม่พอใจต่อเหตุการณ์บางอย่าง 
   4. วเิคราะหเ์นื้อหาเพื่อหากลุ่มค าแบบต่างๆ เช่น การอา้งองิถงึนายกรฐัมนตร ีอาจท าไดโ้ดยใชต้ าแหน่ง 
ยศ ปี สถานที ่ชื่อ เป็นตน้ 
   5. วเิคราะหเ์น้ือหาเพื่อความหมาย เช่น การสรุปประเดน็ การหาสาเหตุและผล การอธบิายพฤตกิรรม 
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   6. วเิคราะหเ์น้ือหาเพื่อหากระบวนการภายใน เช่น การวเิคราะหเ์อกสารเกีย่วกบัสภาวะแวดลอ้ม ท าใหไ้ด้
ขอ้สรุปเกีย่วกบัการปฏบิตัิตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในแต่ละพืน้ทีต่่อการท านุบ ารุงสภาวะแวดลอ้มในพืน้ที่
ของตน (อุทุมพร ทองอุไร, 2531 : 10 ; อา้งองิจาก Krippendorff, 1969) 
  ขัน้ตอนและวิธีการวิเคราะหเ์น้ือหา 
   สภุางค ์จนัทวานิช ไดก้ าหนดขึน้ตอนในการวเิคราะหเ์น้ือหาโดยสรุปดงันี้ 
   1. การตัง้กฎเกณฑใ์นการคดัเลอืกเอกสารและหวัขอ้ทีจ่ะท าการวเิคราะห ์เพื่อใชใ้นการคดัเลอืกขอ้มลู 
   2. การวางเคา้โครงของขอ้มลูหรอืการจดัหมวดหมู่หรอืประเภท (Categories) ของขอ้มลู โดยคดัเลอืกจาก
รายชื่อหรอืขอ้ความในเอกสารทีจ่ะน ามาวเิคราะห ์
   3. ผูว้จิยัต้องค านึงถึงบรบิทของขอ้มูล เพื่อใชใ้นการบรรยายคุณลกัษณะเฉพาะของเนื้อหาเชื่อมโยงไปสู่
บรบิทของขอ้มลู รวมถงึกรอบแนวคดิและทฤษฎทีีเ่หมาะสม จะท าใหก้ารวเิคราะหข์อ้มลูมคีวามกวา้งขึน้และน าไปสู่การ
อา้งใชก้บัขอ้มลูอื่นได ้
   4. การวิเคราะห์เนื้อหาจะท ากับข้อมูลของเนื้อหางานวิจัย ส่วนการตีความกบัเนื้อหาที่ซ่อนอยู่จะท า
ภายหลงัทีผู่ว้จิยัสรุปขอ้มลูแลว้ 
   5. ขัน้ตอนน้ีม ี2 แนวความคดิ คอื นกัวจิยัเชงิปรมิาณเหน็ว่าการวเิคราะหเ์นื้อหาทัง้ 4 ขัน้ตอนทีก่ล่าวมา
ท าใหผู้ว้จิยัสามารถลงมอืสรุปขอ้มลูไดอ้ย่างแม่นย า และน าขอ้มูลไปอา้งกบัประชากรทัง้หมดได ้แต่นักวจิยัเชงิปรมิาณ
เหน็ว่าความถี่ของขอ้มูลมไิด้แสดงถึงความส าคญัของขอ้มูลนัน้ การดงึความส าคญัของสาระของตวับทอาจใชว้ธิสีรุป
ใจความไดด้กีว่าการวดัความถีข่องค ากไ็ด ้(สภุางค ์จนัทวานิช, 2546 : 146-148) 
   ขัน้ตอนวธิกีารวเิคราะหเ์น้ือหาของอุทุมพร จามรมาน แบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน คอื 

1. การแปลภาษาเป็นขอ้มลู ท าหลงัจากทีผู่ว้เิคราะหจ์บัประเดน็ของเนื้อหาสาระไดอ้ย่างชดัเจน แลว้แยก
เน้ือหาสาระเป็นสว่นย่อยตามแบบต่างๆ ดงันี้ 

ก. แยกเป็นกลุ่มตามเน้ือหาหรอืตวัแปร 
ข. แยกเป็นสาย (Chain) เช่นเน้ือหาสาระทีเ่กดิขึน้ในอดตี ปจัจุบนั และอนาคต น ามาจดัเรยีงเป็นเสน้

เดยีวกนั 
ค. แยกเป็นวงกลมย่อย (Loop) เน้ือหาสาระใดทีน่ ามาจดัพวกเขา้ดว้ยกนัเป็นวงๆ 
ง. แยกตามมติ ิ(มติเิดยีวหรอืมากกว่าหนึ่งมติ)ิ เช่น จดักลุ่มตวัแปรตามบุคลกิของคน 5 แบบ กจ็ะได ้

5 มติ ิ
จ. จดัท าเป็นกิง่กา้นของตน้ (Tree) ซึง่ไดแ้ก่การจดัท าเป็นระเบยีบแยกย่อยเป็นสายเหมอืนรากต้นไม ้

เช่น การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องเครอืญาต ิ
2. การแปลขอ้มลูออกเป็นตวัเลข 

    สามารถท าได ้2 แบบ คอืแปลเป็นจ านวน (หรอืความถี)่ กบัแปลเป็นค่าหรอืคะแนน (2531 : 13) 
   สภุางค ์จนัทวานิช ไดก้ล่าวถงึแนวคดิเกีย่วกบัวธิกีารวเิคราะหเ์น้ือหาไวว้่า 
   “การวเิคราะห์เนื้อหาคอืเทคนิคการวจิยัที่พยายามบรรยายเนื้อหาของขอ้ความ หรอืเอกสารโดยใช้วธิเีชงิ
ปรมิาณอย่างเป็นระบบและเน้นสภาพวตัถุวสิยั (Objectivity) (Berelson : 1952)  การบรรยายนี้เน้นที่เนื้อหาตามที่
ปรากฏในขอ้ความ พจิารณาจากเนื้อหาโดยผูว้จิยัไม่มอีคตหิรอืความรูส้กึของตวัเองเขา้ไปพวัพนั ไม่เน้นการตคีวามหรอื
หาความหมายทีซ่่อนอยู่เบือ้งหลงั หรอืความหมายระหว่างบรรทดั ส าหรบันกัวจิยับางคนถอืว่า การวเิคราะหเ์นื้อหาอาจ
ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นวธิกีารเชงิปรมิาณกไ็ด ้เพยีงแต่ใหร้ะบุคุณลกัษณะเฉพาะของขอ้ความหรอืสาระเป็นอย่างมรีะบบและ
เป็นสภาพวตัถุวสิยั (Holsti 1969) เราอาจสรุปไดว้่า การวเิคราะหเ์นื้อหาจะต้องมลีกัษณะส าคญั 3 ประการ คอืมคีวาม
เป็นระบบ มคีวามเป็นสภาพวตัถุวสิยั และองิกรอบแนวคดิทฤษฎ”ี (2546 : 14 – 15) 
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  ประโยชน์ของการวิเคราะหเ์น้ือหา 
  อจัฉรา ด่านพทิกัษ์ กล่าวว่า ท าใหท้ราบถงึสภาพปจัจุบนัของสิง่ทีศ่กึษาทราบแนวโน้มทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
และสามารถใชเ้ป็นเทคนิคในการศกึษาพฒันาการหรอืการเปลีย่นแปลงไดส้ าหรบัการวจิยั การวเิคราะหเ์นื้อหาเป็นวธิทีี่
ใชใ้หผู้ว้จิยัประหยดัค่าใชจ้่ายและเวลา และเป็นวธิทีีส่ะดวกต่อการด าเนินการวจิยัเพราะสิง่ทีศ่กึษาเป็นตวัเอกสาร ผูว้จิยั
จงึสามารถศกึษาซ ้าไดง้่ายกว่าการวจิยัอื่น (2547 : 7) 
  ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาในการสรุปข้อมูล โดยใช้แนวคิดที่ว่าการวิเคราะห์เนื้อหาไม่
จ าเป็นตอ้งเป็นวธิกีารเชงิปรมิาณกไ็ด ้ดงันัน้ ในขัน้ตอนของวธิกีารวเิคราะหเ์นื้อหา ผูว้จิยัเลอืกใชก้ารแยกเนื้อหาสาระ
เป็นวงกลมย่อย (Loop) เป็นขัน้ตอนที ่1 (การแปลภาษาเป็นขอ้มลู) ตามทฤษฎขีองอุทุมพร จามรมาน สว่นขัน้ตอนที ่2 
ผูว้จิยัปรบัใชเ้ป็นการแปลขอ้มลูโดยระบุเป็นคุณลกัษณะแทนการแปลขอ้มลูเป็นตวัเลข 
 
2.3 ทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 
  เน่ืองจากงานวจิยัฉบบัน้ีมุ่งรวบรวมองคค์วามรูท้ี่ได้จากวทิยานิพนธ์ทางด้านนาฏศลิป์ไทย ดงันัน้จงึมคีวาม
จ าเป็นที่จะต้องท าความเขา้ใจศาสตร์เกี่ยวกบันาฏศลิป์ไทยในเบื้องต้นก่อนว่า นาฏศลิป์ไทยมคีวามหมาย ประเภท 
รปูแบบและองคป์ระกอบในการแสดงอย่างไรบา้ง โดยมรีายละเอยีดทีอ่ธบิายพอสงัเขปต่อไปนี้ 
  ความหมายของนาฏศิลป์ไทย 
   พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ใหค้วามหมายว่า ศลิปะแห่งการละครหรอืการฟ้อนร า 
(น. 576) 
   นาฏศลิป์กล่าวอย่างกวา้งขวางมอียู่ 2 ชนิด คอืการแสดงเรื่อง เช่น ละครชนิดหน่ึง และการแสดงบทฟ้อนร า 
หรอืเรยีกว่าระบ าอกีชนิดหนึ่ง (หลวงวจิติรวาทการ, 2507 : 13) 
   นาฏศลิป์ หมายถงึ ความช ่าชองในการละครฟ้อนร า...ทีข่า้พเจา้แปล “ศลิปะ” ว่า “ความช ่าชอง” นัน้ กด็ว้ยมี
ความเหน็อยู่ว่า ผูท้ี่มศีลิปทีเ่ราเรยีกกนัว่า “ศลิปี” หรอื “ศลิปิน” ในบดันี้นัน้ จะต้องเป็นคนที่มฝีีมอื มคีวามช ่าชองช านิ
ช านาญในการปฏบิตัไิดด้จีรงิๆ ดว้ย มใิช่สกัแต่ว่ามคีวามรูบ้า้ง เตน้พอไดบ้า้ง ร าพอไดบ้า้ง (ธนิต อยู่โพธิ,์ 2516 : 1) 
   นาฏศลิป์ หมายถึง การร่ายร าในสิง่ที่มนุษยเ์ราได้ปรุงแต่งจากธรรมชาตใิห้สวยสดงดงามขึน้ แต่ทัง้น้ีมไิด้
หมายถึงการร่ายร าเพียงอย่างเดยีว จะต้องมดีนตรเีป็นองค์ประกอบไปด้วย จึงจะช่วยให้สมบูรณ์ตามหลกัวิชาการ
นาฏศลิป์ (อาคม สายาคม, 2545 : 16) 
   ค าว่านาฏศลิป์ มคีวามหมายไปในท านอง การรอ้งร าท าเพลง การใหค้วามบนัเทงิใจอนัร่วมดว้ยความโน้ม
เอยีงของอารมณ์และความรูส้กึ ส่วนส าคญัส่วนใหญ่ของนาฏศลิป์อยู่ทีก่ารละครเป็นเอก หากแต่ศลิป์ประเภทน้ีจ าต้อง
อาศยัดนตรแีละการขบัรอ้งร่วมดว้ย เพื่อเป็นการส่งเสรมิใหเ้กดิคุณค่าในศลิป์ยิง่ขึน้ตามสภาพหรอือารมณ์ต่างๆ สุดแต่
จะมุ่งหมาย ฉะนัน้ค าว่านาฏศลิป์ นอกจากจะหมายถงึการฟ้อนร าแลว้ ยงัตอ้งถอืเอกความหมาย การรอ้งการบรรเลงเขา้
ร่วมดว้ย (ประทนิ พวงส าล,ี 2614 : 1) 
   ศลิปะในการละครซึง่ประกอบดว้ยการรอ้ง การร าและการบรรเลงดนตร ี(จาตุรงค ์มนตรศีาสตร ์: 1) 
   นาฏศลิป์ หมายถงึ การแสดงฟ้อนร าโดยคนทัง้หมด หรอืโดยคนเป็นส่วนส าคญัต่อหน้าคนดู เป็นการรอ้งร า
ทีไ่ม่มกีารด าเนินเรื่องราวหรอืมเีรื่องราวเพยีงเลก็น้อย โดยทีผู่ท้ าหน้าทีฟ้่อนร ายงัคงเป็นตวัของตวัเอง ตลอดไปจนถงึ
การแสดงทีผู่้ท าหน้าที่ฟ้อนร าแสดงเป็นตวัละครในทอ้งเรื่องและด าเนินการแสดงเป็นเรื่องราวตัง้แต่เริม่เรื่องไปจนจบ
เรื่องในการแสดงครัง้หน่ึงๆ ผูท้ าหน้าทีฟ้่อนร าอาจพดูหรอืรอ้งบทของตนดว้ยการดน้เอง หรอืดว้ยการท าตามบททีม่อียู่
เดมิหรอืฟ้อนร าท าท่าทางคอืร าตบีทไปตามค าพูดหรอืค ารอ้งของคนรอ้ง การแต่งกายมทีัง้ทีแ่ต่งกายปกตไิปจนเครื่อง
แต่งกายอนัวจิติรที่ถอืเป็นแบบแผนของการแสดงแต่ละชนิด ผู้แสดงเป็นทัง้ผูช้ายลว้น ผูห้ญงิล้วน และผสมชายหญิง 
รปูแบบของการฟ้อนร าเป็นไปตามลกัษณะของวฒันธรรมแห่งการฟ้อนร าของชนชาตไิทยในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 
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ทัง้ทีเ่ป็นระดบัวจิติรศลิป์และระดบัพืน้บา้นนาฏยศลิป์ไทยตามค าจ ากดัความขา้งต้น ปรากฏทีม่ชีื่อเรยีกมากมายหลาย
ชนิด อาท ิระบ า ร า เตน้ หนงั ระเบง มงครุ่ม กุลาตไีม ้โขนและละครแบบต่างๆ (สรุพล วริุฬหร์กัษ์, 2543 : 4) 
   ดงันัน้ นาฏศิลป์ไทย หมายถึง ศิลปะของการร่ายร า สามารถแบ่งประเภทการแสดง ได้คือ นาฏศิลป์
มาตรฐาน นาฏศลิป์พืน้บา้น และนาฏศลิป์ปรบัปรุง และแบ่งตามรปูแบบในการแสดงออกเป็น ร า ระบ า โขน การละเล่น
ละคร ซึง่มลีกัษณะเฉพาะตามรปูแบบวฒันธรรมและวถิชีวีติของไทย 
  ลกัษณะของนาฏศิลป์ไทย 
   นาฏศลิป์ไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามลกัษณะของศลิป์ในการร่ายร า คอื (กรมศลิปากร, 2547 : 87-88) 

1. นาฏศลิป์พื้นบา้น เป็นการแสดงของประชาชนในรูปแบบต่างๆ ทัง้เพื่อพธิกีรรม เพื่อความสนุกสนาน
บนัเทงิ หรอืใช้ในการเกีย้วพาราสรีะหว่างคนหนุ่มสาว ทัง้น้ีการแสดงนาฏศลิป์พืน้บา้นจะมวีฒันธรรมการด าเนินชวีติ
เป็นลกัษณะเฉพาะ 

2. นาฏศลิป์ราชส านกั เป็นการแสดงทีม่รีาชส านักเป็นผูอุ้ปถมัภ์ หรอืเกดิขึน้ในราชส านัก หรอืพฒันาจาก
การแสดงของชาวบ้านโดยราชส านัก มรีูปแบบการแสดงซึ่งค่อนขา้งมรีะเบยีบแบบแผน ขัน้ตอน พธิกีรรมมาก ซึ่งมา
จากการยดึถอืจารตี วฒันธรรมประเพณี อย่างเคร่งครดั จนกลายเป็นแบบแผนทางการแสดง เช่น โขน ละครใน ละคร
นอก ซึง่ภายหลงัจะพบการเรยีกว่า นาฏศลิป์มาตรฐานหรอืนาฏศลิป์แบบแผน 

3. นาฏศลิป์ปรบัปรุง เป็นการแสดงทีส่รา้งสรรคข์ึน้ใหม่ โดยการน านาฏยลกัษณ์ (เอกลกัษณ์ของนาฏศลิป์
สกุลใดสกุลหนึ่งซึ่งประกอบด้วย เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การแสดง ดนตรแีละการแสดง) และหรอืจารตี (แบบแผน 
กฎเกณฑ์ หรอืขอบเขตอนัจ ากดัในการแสดงนาฏศลิป์) มาใช้ในการออกแบบ โดยสุรพล วริุฬรกัษ์ ไดจ้ าแนกการ
สรา้งสรรค ์หรอืเรยีกว่า นาฏยประดษิฐ ์ไว ้4 รปูแบบ คอื (2544 : 211-218) 
   1. นาฏศลิป์ทีเ่กดิจากหน่ึงนาฏยจารตี คอืการสรา้งการแสดงจากกฎเกณฑห์รอืไวยากรณ์หรอืฉันทลกัษณ์
ทีม่กี่อนแลว้ เช่น รปูแบบการร าอวยพร ทีจ่ะตอ้งมเีน้ือรอ้งทีเ่หมาะสมกบัเนื้อรอ้ง เป็นตน้ 
   2. นาฏศลิป์ที่เกดิจากผสมหลายนาฏยจารตี โดยการก าหนดหรอืหยบิเอาจารตีการแสดงของนาฏศลิป์
ตัง้แต่ 2 สกุลขึน้ไปมาผสมกนั อาท ิการผสมร าไทยกบับลัเล่ต์ โดยใชจ้ารตีของบลัเล่ต์แลว้สอดแทรกท่าร าไทยในที่ๆ 
เหมาะสม ผลคอื ประเทศไทยมบีลัเล่ตท์ีม่ลีกัษณะเฉพาะตวัเกดิขึน้ 
   3. นาฏศลิป์ที่เกดิจากการประยุกต์จากนาฏยจารตีเดมิ นาฏยศลิป์แบบน้ี มกัอาศยัเพยีงเอกลกัษณ์ หรอื
ลกัษณะเด่น เช่น โครงสรา้ง หรอืท่าทาง หรอืเทคนิคบางอย่างมาเป็นหลกั 
   4. นาฏศลิป์ที่เกดิจากการสรา้งนอกนาฏยจารตีเดมิ เป็นการคดิค้นรูปแบบใหม่ขึน้ โดยไม่อาศยัรูปแบบ
นาฏศลิป์ทีม่อียู่ก่อนหน้าน้ี 
   และจ าแนกออกเป็นรปูแบบการแสดง ไดด้งันี้ คอื 
   1. ระบ า เป็นศลิปะการร่ายร าทีผู่แ้สดงจะเป็นหญงิหรอืชาย เคลื่อนตวัไปตามจงัหวะป่ีกลอง โดยเป็นการ
เดีย่วหรอืเคลื่อนเป็นหมวดเป็นหมู่ เช่นระบ าเบกิโรง ระบ าดาวดงึส ์หรอืรูปแบบการฟ้อนหรอืการเซิง้ในภาคเหนือหรอื
ภาคอสีาน โดยมุ่งเน้นความพรอ้มเพรยีง การจดักระบวนแถวเป็นส าคญั 
   2. ร า คอืศลิปะการร่ายร าทีแ่สดงเดีย่วหรอืแสดงเป็นคู่ เพื่อการพลกีรรม หรอืเป็นการบชูา เป็นการแสดงที่
มุ่งเน้นความงดงามของท่าร า 
   3. โขน ศลิปะของการออกท่าทาง โดยเน้นการใช้เทา้และขาเป็นหลกั (การเต้น) กล่าวคอื การแสดงโขน
แบบดัง้เดมิ ต่อมาภายหลงัมกีารปรบัปรุงโดยมศีลิปะแห่งการเตน้เป็นหลกั แลว้มกีารรอ้งร าแบบละครในเขา้ผสมดว้ย 
   4. การละเล่น คอืการเล่นดนตร ีการเล่นเพลง การเล่นร าของกลุ่มคน คอืมากกว่า 2 คนขึน้ไป เพื่อเป็นการ
ผ่อนคลายอารมณ์ใหเ้กดิความรื่นเรงิบนัเทงิใจ (เพญ็ศร ีดุ๊ก, 2528 : 228) ประกอบดว้ยการละเล่นของหลวง อาท ิระเบง 
ม่งครุ่ม กุลาตไีมแ้ละการละเล่นพืน้เมอืง อาท ิการเล่นเพลงเรอื เพลงเทพทอง การเล่นล าตดั การเล่นลเิก ลเิกป่า หนัง
ตะลุง 
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   5. ละคร คอืศลิปะการแสดงเป็นเรื่อง อาท ิละครใน ละครนอก ละครพนัทาง 
  องคป์ระกอบของนาฏศิลป์ไทย 
   การแสดงนาฏศิลป์ไทยนัน้ มีองค์ความรู้ต่างๆ ประกอบรวมกันขึ้นเป็นศาสตร์ด้านนาฏศิลป์ โดยมี
รายละเอยีด คอื 
   ก. ประวตัคิวามเป็นมาและววิฒันาการของนาฏศลิป์ คอื กระบวนการเกดิ การคงอยู่ การเสื่อมสลายและ
การเปลี่ยนไปของนาฏยศลิป์ (สุรพล วริุฬรกัษ์, 2543 : 39) เช่นมูลเหตุในการเกดินาฏศลิป์ ประวตัคิวามเป็นมาของ
ละคร รูปศัพท์ค าว่าละคร หนังใหญ่ โขน ลิเก ฯลฯ และประเภทของนาฏศิลป์ไทย ที่มีทัง้นาฏศิลป์แบบมาตรฐาน
นาฏศลิป์พืน้บา้นหรอืนาฏศลิป์ปรบัปรุง 
   ข.  บทบาท ประโยชน์ หมายถึง ความสมัพนัธ์ของนาฏศิลป์กบัสงัคมในด้านต่างๆ หรอืมีประโยชน์กบั     
ผูป้ฏบิตันิาฏศลิป์อย่างไร 
   ค. องคป์ระกอบการแสดง มรีายละเอยีดต่างๆ ดงันี้ 
    1. บทละครและวรรณคด ีเป็นสว่นส าคญัต่อการแสดง เนื่องจากใชก้ าหนดองคป์ระกอบอื่นทีม่ใีนเรื่อง
นัน้ 
    2. ตวัละคร มรีายละเอยีดประกอบดว้ยประวตัคิวามเป็นมา ลกัษณะนิสยั บทบาทและความสมัพนัธ์
ของตวัละคร และการคดัเลอืกผูแ้สดงจะรบับทบาทเป็นตวัละครนัน้ 
    3. ดนตร ีมรีายละเอยีดประกอบดว้ยประวตัเิครื่องดนตร ีประเภทวงดนตรทีีใ่ชป้ระกอบการแสดงเพลง
หน้าพาทยท์ีใ่ชใ้นการแสดง 
    4. ผู้แสดง ประกอบด้วย ศิลปิน ครู โดยกล่าวถึงประวตัิและผลงาน เทคนิควิธีการแสดง วิธีการ
ถ่ายทอด วธิกีารสรา้งสรรค ์วธิคีดิ มุมมอง ทศันคต ิประสบการณ์การแสดง 
    5. อุปกรณ์ประกอบการแสดง ประวตัิ วธิกีารใช้ วสัดุที่ใช้ประดษิฐ์และแสดงลกัษณะกายภาพของ
อุปกรณ์การแสดง 
    6. การแสดง หมายถึง กระบวนท่าร า วิธีการแสดงของชุดการแสดง รวมถึงนาฏยลักษณ์หรือ
เอกลกัษณ์ของการแสดงประเภทต่างๆ 
    7. เครื่องแต่งกาย ประวตัิความเป็นมา ววิฒันาการ หรอืวธิกีารออกแบบ การสร้างสรรค์ชุดเครื่อง   
แต่งกาย สเีครื่องแต่งกายของตวัละคร 
    8. โรงละคร ฉาก มรีายละเอยีดประกอบดว้ยประวตัิการสรา้ง การใชพ้ืน้ทีแ่ละส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
โรงละคร และความส าคญัของฉากทีม่บีทบาทต่อการแสดง หรอืลกัษณะของฉากประเภทต่างๆ 
   ฆ. การเรยีนการสอน มรีายละเอยีดประกอบด้วยการฝึกหดั การคดัเลอืกคุณสมบตัิผูเ้รยีน หลกัสูตรการ
เรยีนการสอน 
   ง. จารตี ขนบประเพณี ความเชื่อในการแสดงนาฏศลิป์ หรอืพธิกีารไหวค้รูและครอบโขนละคร  ประวตัิ
เทพเจา้ หรอืครสู าคญัในพธิกีารไหวค้ร ูและขอ้หา้ม ขอ้ควรปฏบิตัต่ิาง ๆ รวมถงึความเชื่อทีส่บืทอดต่อกนัมา 
   จ. นาฏยศพัท ์มรีายละเอยีดประกอบดว้ย ความหมาย การบรรยายกรยิาอาการตามชื่อของการปฏบิตัทิ่า
ร าหรอืนาฏยศพัทเ์ฉพาะในการแสดงนัน้ๆ 
   ฉ. องค์กร คอื หน่วยงานทีม่คีวามส าคญัต่อการแสดง ซึง่หมายถงึการรวมตวัขึน้เป็นคณะนักแสดง หรอื
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบทบาท ความสมัพนัธ์กบันาฏศิลป์ไทย โดยล้วนมีจุดมุ่งหมายหรือพนัธกิจที่ส่งผลต่อวงการ
นาฏศลิป์ไทยทัง้สิน้ 
   ช. การสรา้งสรรคก์ารแสดง ประกอบดว้ยการคดิ การออกแบบ และการสรา้งสรรค ์กล่าวคอื กระบวนการ
ท าใหเ้กดิการแสดงนาฏศลิป์ไทยทัง้ชุดการแสดงใหม่ หรอืปรบัปรุงจากการแสดงเดมิ 
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   โดยในงานวจิยัฉบบันี้จะแบ่งหมวดหมู่ในการสงัเคราะห์องค์ความรู้งานวิจยั ด้วยวิธกี ารแยกเนื้อหาเป็น
วงกลมย่อย กล่าวคอื แยกขอ้มูลตามประเภทและรูปแบบของการแสดงนาฏศลิป์ไทย เป็นกลุ่มย่อย อาท ิการแสดง
นาฏศลิป์ราชส านัก ประกอบดว้ย ร า ระบ า โขน การละเล่นและละครแลว้เชื่อมโยงขอ้มูลที่ได้จากงานวจิยั ให้ได้องค์
ความรู ้ที ่กล่าวถึงการร าของนาฏศลิป์ราชส านัก, ระบ าของนาฏศลิป์ราชส านัก, โขนของนาฏศิลป์ราชส านัก, 
การละเล่นของนาฏศลิป์ราชส านกั, ละครของนาฏศลิป์ราชส านกัตามรายละเอยีดขององคป์ระกอบของนาฏศลิป์ไทย 
 
2.4  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  รปูแบบงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัฉบบันี้แบ่งเป็น 2 หวัขอ้ คอื งานวจิยัทีใ่ชว้ธิกีารสงัเคราะหง์านวจิยัดว้ย
เทคนิควิเคราะห์เน้ือหา พร้อมทัง้วิเคราะห์คุณลกัษณะของประชากรที่น ามาศึกษา และเป็นงานวจิยัที่ศกึษาปญัหา
ใกล้เคียงกับงานวิจัยฉบับนี้  เท่าที่พบคืองานวิจัยเรื่องสถานภาพการวิจัยสาขาศิลปะการแสดงในประเทศไทย         
(พ.ศ. 2475 – 2535) ซึง่จดัว่ามผีลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวจิยัฉบบัน้ี เน่ืองจากการแสดงนาฏศลิป์ไทยจดัเป็นการแสดง
ชนิดหนึ่งดว้ย ซึง่บทสรุปและวธิดี าเนินการวจิยัของงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ 2 หวัขอ้ มรีายละเอยีดดงัจะแสดงต่อไปนี้ 
  กองวจิยัทางการศกึษา กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร ท าการสงัเคราะห์งานวจิยัเกี่ยวกบัการเรยีนการ
สอนภาษาองักฤษ ระดบัประถมศกึษาทีพ่มิพเ์ผยแพร่ในช่วงปี 2534 – 2541 จ านวน 73 เรื่อง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อน า
ผลการวเิคราะหจ์ากงานวจิยั มาสงัเคราะหห์าขอ้คน้พบเกีย่วกบัการเรยีนการสอน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย
แบบประเมนิคุณภาพงานวจิยั และแบบสรุปรายงานการวจิยั ซึง่ประกอบดว้ยเน้ือหา 3 ตอน ทีเ่กีย่วกบัขอ้มูลพืน้ฐานของการ
วจิยั ขอ้มลูเกีย่วกบัเนื้อหาสาระของงานวจิยั และขอ้มลูเกีย่วกบัการวเิคราะหข์อ้มลูและผลงานวจิยัผลการวจิยัพบว่า 
        1. สถานภาพทัว่ไปของงานวจิยัที่ส าคัญคอื เกอืบทัง้ร้อยละ 98.6 เป็นงานวจิยัที่เป็นวิทยานิพนธ์ และเป็น
งานวจิยัทดลองรอ้ยละ 94.5 กลุ่มประชากรทีว่จิยัสว่นใหญ่เป็นนกัเรยีนในสงักดัคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ
แบบแผนการทดลองสว่นใหญ่เป็นแบบมกีลุ่มควบคุม ตวัแปรตามทีศ่กึษาสว่นใหญ่เป็นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การอ่าน 
การเขยีน การฟงัและการพดูตามล าดบั 
  2. ผลการสงัเคราะหค์วามมนียัส าคญัโดยรวม (Overall Significance) พบว่า วธิกีารเรยีนและวธิกีารสอนทุกวธิี
มผีลการวจิยัทีม่นีัยส าคญัทางสถิตจิ านวนมากกว่าร้อยละ 50 โดยทีว่ธิกีารเรยีนทัง้ 4 วธิ ีมนีัยส าคญัรอ้ยละ 63.2 ถึง 
100 และวธิกีารสอนทัง้ 3 วธิ ีมนียัส าคญัรอ้ยละ 66.7 ถงึ 92.3 
  3. ผลการสงัเคราะหข์นาดอทิธพิล (Effect Size) พบว่า ขนาดอทิธพิลโดยรวมนัน้ ตวัแปรมอีทิธผิลต่อตวัแปร
ตามดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูทีส่ดุ สว่นวธิกีารเรยีนจากเพื่อนมอีทิธพิลต่อตวัแปรตามดา้นต่างๆ สงูว่าวธิกีารเรยีน
แบบอื่นๆ สว่นในดา้นวธิกีารสอนแบบใชก้จิกรรมมอีทิธพิลต่อตวัแปรตามดา้นต่างๆ สงูกว่าการเรยีนการสอนแบบอื่น 
  4. ผลการสงัเคราะหง์านวจิยัทีเ่ปรยีบเทยีบผลการสอนต่อการเรยีนรู้ทกัษะต่างๆ รวมทัง้ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนภาษาองักฤษ โดยใช้เทคนิควธิีการสอนต่างๆ ตามแนวที่มผีู้คดิค้นแล้ว ส่วนใหญ่ส่งผลให้ผู้เรียนมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสงูกว่าผูเ้รยีนทีเ่รยีนโดยวธิปีกต ิ
  5. ผลการสงัเคราะหง์านวจิยัทีเ่ปรยีบเทยีบผลการสอนต่อการเรยีนรู้ทกัษะต่างๆ รวมทัง้ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนภาษาองักฤษ โดยใชร้ปูแบบการสอนทีแ่ตกต่างกนัพบว่า มทีัง้ใหผ้ลแตกต่างและไม่แตกต่างกนั 
  ดวงพร อุ่นจติต ์(2549) ท าการสงัเคราะหง์านวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณลกัษณะของอาจารยม์หาวทิยาลยัของรฐั 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาและวิเคราะห์เมต้า โดยวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบั
คุณลกัษณะของอาจารย์ จ านวน 44 เรื่อง และวเิคราะห์เมต้าจากงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัภาระงานหลกัด้านการวจิยั
จ านวน 7 เรื่อง มกีลุ่มตวัอย่างเป็นปรญิญานิพนธห์รอืวทิยานิพนธข์องนักศกึษาระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก และ
อาจารยข์องหน่วยงานและสถาบนัทีเ่ผยแพร่ระหว่างปีการศกึษา 2536-2546 ในดา้นการวเิคราะหข์อ้มูลเบือ้งต้นใชส้ถติิ
พืน้ฐาน ไดแ้ก่รอ้ยละ และการแจกแจงความถี่และการบรรยายสรุปเนื้อหาจากผลการวจิยัของงานวจิยัแต่ละเรื่อง ส่วน
การวเิคราะหเ์มตา้ใชส้ตูรการเปรยีบเทยีบของกลาสในการหาค่าขนาดอทิธพิลผลการวจิยัพบว่า 
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  1.  ผลการวเิคราะหเ์น้ือหาพบว่า งานวจิยัสว่นใหญ่ศกึษาดา้นการพฒันาตนเองของอาจารยม์ากทีสุ่ด อาจารย์
ทีม่คีุณสมบตัดิา้นความรูค้วามเขา้ใจในวชิาการและในพฤตกิรรมของนกัศกึษา ดา้นทกัษะในการปฏบิตังิานและดา้นการ
พฒันาอาจารย์อยู่ในระดบัมาก มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัการปฏบิตัิภาระงานดา้นการสอนของอาจารยแ์ละดา้นการ
วจิยัอยู่ในระดบัมาก คุณลกัษณะด้านทกัษะในการปฏบิตังิาน และด้านการพฒันาอาจารย์มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบั
ความพงึพอใจในงานของอาจารยม์หาวทิยาลยัของรฐั 
  2.  ผลการวเิคราะหเ์มตา้ สามารถแบ่งผลงานวจิยัไดเ้ป็นสองทาง โดยงานวจิยัทางบวกพบว่า แรงจูงใจในการ
ท าวจิยัมคีวามสมัพนัธ์ต่อทศันะต่อการท าวจิยัของอาจารย์ ซึ่งมขีนาดอทิธพิลมากที่สุด คอื .58 ส่วนงานวจิยัทางลง
พบว่า แหล่งเงนิทุนมคีวามสมัพนัธก์บัการท าวจิยัของอาจารย ์ซึง่ขนาดอทิธพิลเป็นลบมากทีส่ดุคอื -.26 
  เพญ็ณี แนรอทและคณะ (2542) ท าการสงัเคราะหง์านวจิยัทางการศกึษาในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2539-
2542 มวีตัถุประสงคเ์พื่อประมวลองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากงานวจิยัและศกึษาสถานภาพของงานวจิยั โดยศกึษาจากงานวจิยั 
ประเภทปริญญามหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต งานวิจัยส่วนบุคคลและงานวิจัยของสถาบัน รวมจ านวน 1,114 เรื่อง 
เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คอื แบบสรุปรายงานการวจิยั ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ตอน คอื ขอ้มูลเกีย่วกบั
ขอ้มูลพื้นฐาน ข้อมูลเกี่ยวกบัเนื้อหาของงานวจิยั ข้อมูลเกี่ยวกบัผลของการวิจยัและความสอดคล้องกบัการปฏิรูป
การศกึษา โดยวเิคราะหข์อ้มูลเป็นแบบการสงัเคราะหง์านวจิยัเชงิคุณภาพหรอืเชงิบรรยาย (Qualitative Synthesis) 
โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) ผลการวจิยัพบว่า 
  ปรมิาณงานวจิยักลุ่มใหญ่ทีส่ดุ เป็นการวจิยัในประเดน็แนวทางการจดัการศกึษาและ/หรอืการพฒันาการเรยีน
การสอน 446 เรื่อง (รอ้ยละ 40.03) รองลงไปคอื เทคโนโลยทีางการศกึษา 155 เรื่อง (รอ้ยละ 13.91) หลกัสตูรและการ
สอน 130 เรื่อง (รอ้ยละ 11.66) ปรมิาณงานวจิยัน้อยกว่ารอ้ยละสองคอื ความมุ่งหมายและหลกัการจดัม ี8 เรื่อง (รอ้ยละ 
0.71) มาตรฐานและการประกนัคุณภาพม ี10 เรื่อง (รอ้ยละ 0.89) งานวจิยัที่เกีย่วขอ้งกบัปฏริูปการศกึษาม ี18 เรื่อง 
(รอ้ยละ 1.61) และทรพัยากรและการลงทุนทางการศกึษาม ี20 เรื่อง (รอ้ยละ 1.79) 
  นงลกัษณ์ วริชัชยัและสวุมิล ว่องวาณิช ท าการสงัเคราะหง์านวจิยัทางการศกึษาดว้ยการวเิคราะหอ์ภมิานและ
การวิเคราะห์เนื้อหา มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงัเคราะห์รายงานการวิจัยทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
กระบวนการวจิยัประกอบดว้ย การสงัเคราะหด์ว้ยวธิวีเิคราะหอ์ภมิานงานวจิยัเชงิปรมิาณทีใ่ชแ้บบการวจิยัเชงิทดลอง
แบบการวจิยัเชงิสหสมัพนัธแ์ละการเปรยีบเทยีบ จ านวน 144 เรื่อง และวธิกีารวจิยัดว้ยการวเิคราะหเ์นื้อหาทีเ่ป็นการ
วจิยัเชงิคุณลกัษณะและการวจิยัแบบบรรยาย จ านวน 178 เรื่อง โดยการวเิคราะหเ์นื้อหานัน้ ผูว้จิยัแยกกนัศกึษาแล้ว
สรุปย่อและจดักลุ่มตามเน้ือหาสาระ จากนัน้จงึร่วมกนัพจิารณาบททวนการจดักลุ่มและจดัท าโครงการร่างการวเิคราะห์
เนื้อหาร่วมกนั ซึ่งผลการวิเคราะห์เนื้อหาของงานวจิยั พบว่ามีการศึกษางานวิจยัออกเป็น 10 กลุ่มคือ ศึกษาด้าน
หลกัสูตร, ศกึษาปญัหาและวธิกีารแก้ไขเกี่ยวกบักระบวนการเรยีนรู้, ท าการประเมนิวธิกีารสอน, ท าการวจิยัดา้นการ
บรหิารการศกึษา, ศกึษาเรื่องคุณภาพการนิเทศการศกึษา, ศกึษาดา้นการแนะแนว, ท าการวจิยัและพฒันาดา้นการวดั
และประเมนิผลการศกึษา, ท าการวจิยัเกี่ยวกบัวธิวีทิยาการวจิยั, ท าการวจิยัเกี่ยวกบัจติวทิยาสงัคม และพฤติกรรม
ศาสตรแ์ละกลุ่มสดุทา้ย คอื ศกึษาเชงิพรรณนา/บรรยาย สภาวะ/วถิชีวีติ/ประเดน็ส าคญัในชุมชนและการบรหิารองคก์ร 
  จากการศกึษางานวจิยัทีท่ าการสงัเคราะหง์านวจิยั มลีักษณะการหาขอ้มูลเชงิปรมิาณในดา้นคุณลกัษณะเพื่อ 
ทราบลกัษณะเฉพาะของประชากรที่ให้ท าการศึกษาว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง อาทิ ผู้วิจยัเป็นใคร  ประเด็นใน
การศกึษาวเิคราะห์ ใช้ระเบียบวธิีอะไรในการค้นคว้าและเรยีบเรยีงข้อมูล ซึ่งใช้วธิีการวิเคราะห์เนื้อหาเป็นการหา
คุณลกัษณะของประชากรในการวจิยั 
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งานวิจยัท่ีศึกษาปัญหาใกล้เคียงกบังานวิจยัฉบบัน้ี 
   สกุร ีเจรญิสขุ (2538) ท างานวจิยัเรื่องสถานภาพการวจิยัสาขาศลิปะการแสดงในประเทศไทย (พ.ศ. 2475-
2535) มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาถงึสถานภาพของการวจิยัสาขาศลิปะการแสดงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแสดงพืน้บา้น ดนตรี
และนาฏศลิป์ 
   การศึกษาพบว่า งานวิจยัด้านศิลปะการแสดงไม่เป็นที่นิยม เมื่อเปรียบเทียบกับสาขาวิชาอื่นๆ ทัง้นี้ก็
เพราะว่าศลิปะการแสดงเป็นวชิาทีเ่ป็น “หน้าที่” ไม่ใช่วชิาที่เป็น “อาชพี” ดงันัน้ผู้ที่ศกึษาเพื่อประกอบเป็นอาชพีจงึมี
น้อยในความรูส้กึนัน้ เมื่อประกอบเป็นอาชพีแลว้ ศลิปะการแสดงยงัเป็นเพยีง “อาชพีชัน้ต ่า” ผูค้นรงัเกยีจทีจ่ะศกึษา 
   จากผลการวจิยั งานวจิยัจ านวน 85 เรื่อง คดิเป็น 78.70% จากงานวจิยั 108 เรื่อง เป็นงานวทิยานิพนธข์อง
นักศกึษา ซึง่ศกึษาเพื่อทีจ่ะประกอบการศกึษาใหค้รบหลกัสตูร เป็นงานวจิยัทีเ่กดิจากผูว้จิยัเหน็ความส าคญั แต่ไม่มี
บทบาทต่อการเปลีย่นแปลงงานวชิาการต่อสงัคมเท่าทีค่วร 
   งานวจิยัอกี 23 เรื่อง คดิเป็น 21.30% เป็นของวจิยัของบุคคลทัว่ไป ส่วนใหญ่เป็นการวจิยัเพื่อเสนอผลงาน
เขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการ 
   ผลงานวจิยัแบ่งการวจิยัออกเป็น 5 สาขา คอื สาขาดนตร ี23 เรื่อง คดิเป็น 21.30% เป็นงานวจิยัทีเ่กีย่วกบั
ประวตัยิุคสมยัของดนตร ีประวตัขิองนกัดนตร ีสาขาดนตรศีกึษา 45 เรื่อง คดิเป็น 41.67% เป็นงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการ
เรยีนการสอนวชิาดนตร ีสาขานาฏศลิป์และการละคร 4 เรื่อง คดิเป็น 3.70% เป็นงานวจิยัทีเ่กีย่วกบันาฏศลิป์และการ
ละคร สาขาดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 16 เรื่อง คิดเป็น 14.81% เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านทัง้หมด 
วรรณศลิป์และคตีศลิป์สงัคมและวฒันธรรมของเพลงพืน้บา้น และสาขาสดุทา้ยเป็นสาขาดนตรทีีเ่กีย่วขอ้งกบัศลิปะแขนง
อื่น 20 เรื่อง คดิเป็น 18.52% เป็นการศกึษาของการน าดนตรไีปเกี่ยวขอ้งกบังานสาขาอื่นๆ เช่น วชิานิเทศศาสตร ์
วศิวกรรมศาสตร ์อกัษรศาสตร ์ศลิปศาสตร ์ศกึษาศาสตร ์พยาบาลศาสตร ์เป็นตน้   
   งานวจิยัทีพ่บเป็นงานวชิาการใน “หน้าที”่ ของขา้ราชการมากกว่าเป็นงานวจิยัเพื่อน าผลการวจิยัไปพฒันา
วชิาการศลิปะการแสดง เรื่องที่นิยมวจิยักนัเป็นเรื่องพื้นๆ ไม่สามารถส่งผลและสรา้งแรงจูงใจผู้อ่านใหเ้กดิผลงานวจิยั
ใหม่ๆ ขึน้ได ้ทีส่ าคญัไม่สามารถน าผลงานการวจิยัไปใชเ้พื่อการพฒันาศลิปะการแสดงใหเ้จรญิขึน้ได้ 
   จากการศกึษางานวจิยัแบบสงัเคราะหง์านวจิยัและการสงัเคราะหง์านวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบันาฏศลิป์ไทย พบว่า 

1. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสรุปรายงานการวจิยั 
2. กระบวนการวจิยัประกอบดว้ย การสงัเคราะหด์ว้ยวธิกีารอภมิานกบังานวจิยัเชงิปรมิาณและวธิกีารวจิยั

ดว้ยการวเิคราะหเ์น้ือหานัน้ใชว้ธิกีารสรุปย่อและจดักลุ่มตามเน้ือหาสาระ 
3. ดา้นการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ใชส้ถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่รอ้ยละ และการแจกแจงความถี่ 
4. มีวิทยานิพนธ์ทางด้านนาฏศิลป์ไทยเป็นจ านวนมากเมื่อเทียบกับจ านวนงานวิจัยทางด้าน

ศลิปะการแสดงทัง้หมด 
เมื่อประมวลระเบยีบวธิวีจิยัของการสงัเคราะห์งานวจิยัแล้วผู้วจิ ัยเลอืกใช้การสงัเคราะหง์านวจิยัด้วยการ

วเิคราะหเ์น้ือหา เน่ืองจากวทิยานิพนธท์างด้านนาฏศลิป์ไทยเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ แล้วใช้สถิต ิคอืรอ้ยละและการ
แจกแจงความถีส่ าหรบัวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณดา้นคุณลกัษณะในภาพรวมของวทิยานิพนธท์างดา้นนาฏศลิป์ไทย 
 
2.5  กรอบความคิดของการวิจยั 
  งานวิจยันี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 คือการวิเคราะห์คุณลกัษณะ โดยใช้ลกัษณะสภาพทัว่ไปและ
ระเบยีบวธิวีจิยัเป็นกฎเกณฑใ์นการจดัหมวดหมู่ขอ้มูล ส่วนประเดน็ทีศ่กึษาวเิคราะหข์องงานวจิยั ใชอ้งคป์ระกอบของ
นาฏศลิป์ไทยในการจดัหมวดหมู่ขอ้มลู โดยเป็นการวจิยัเชงิคุณลกัษณะทีแ่สดงค่าเป็นตวัเลข คอื แสดงค่าการวเิคราะห์
ตามกลุ่มเน้ือหาและตวัแปรเป็นการแจกแจงความถีแ่ละหาค่ารอ้ยละ 
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  สว่นที ่2 การสงัเคราะหผ์ลของการวจิยั ดว้ยเทคนิควเิคราะหข์อ้มลูเพื่อหาขอ้สรุปตามทฤษฎขีอง Krippendorff 
โดยใชก้ารแยกเนื้อหาเป็นวงกลมย่อย (Loop) ตามวธิวีเิคราะหเ์นื้อหาของอุทุมพร จามรมาน มาใช้เป็นการสรุปองค์
ความรูท้างนาฏศลิป์จากขอ้คน้พบ โดยมภีาพของกรอบแนวคดิ ดงัน้ี 
 

      
    ละคร  
    การละเล่น   
    โขน   
    ร า/ระบ า   
    องคป์ระกอบนาฏศิลป์ไทย  

  
นาฏศลิป์ราชส านกั 

 ก.ประวตัคิวามเป็นมาและววิฒันาการ 
   ข.บทบาท 
    ค. องคป์ระกอบการแสดง 

-บทละครและวรรณคด ี      -ดนตร ี
-อุปกรณ์การแสดง            -ผูแ้สดง 
-โรงละคร ฉาก                -การแสดง  
-ตวัละคร 
ฆ.การเรยีนการสอน 
ง.จารตี ขนบประเพณ ีความเชือ่ 
จ.นาฏยศพัท ์
ฉ.องคก์ร 
ช.การสรา้งสรรค ์

 
เทคนิควเิคราะห์
ขอ้มลูโดยแบ่งเป็น
วงกลมย่อยคอื
เนื้อหาสาระทีเ่ขา้
พวกกนั 

  

  

 
นาฏศลิป์พืน้บา้น   

   

   

  
นาฏศลิป์ปรบัปรุง 

 

    

 
 
 
 
 
 



   

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
 การสงัเคราะห์งานวิจยัฉบบัน้ี เป็นการสงัเคราะห์งานวิทยานิพนธ์ทางนาฏศิลป์ไทย จ านวน 79 เล่ม ซึ่ง
งานวจิยัฉบบันี้แบ่งการศกึษาออกเป็น 2 สว่น สว่นที ่1 เป็นขอ้มลูเชงิคุณลกัษณะ แสดงรายละเอยีดในบทที ่4  ส่วนที ่2 
เป็นการสงัเคราะห์ผลการวิจยัทางเทคนิควิเคราะห์เนื้อหา แสดงรายละเอียดในบทที่ 5-8  โดยมีรายละเอียดของ
วธิดี าเนินการวจิยั เพื่อการสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากวทิยานิพนธด์า้นนาฏศลิป์ไทย ดงัน้ี 
 
3.1  ประชากร 
 ประชากรของงานวจิยัฉบบันี้คอืวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑติจากสาขาวชิานาฏยศลิป์ไทย คณะศลิปกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัระหว่าง พ.ศ. 2537 – 2549 จ านวน 79 เล่ม เนื่องจากเป็นสถาบนัอุดมศกึษาแห่งเดยีวทีเ่ปิด
สอนหลกัสตูรศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ สาขานาฏศลิป์ไทย 
 
3.2 เครือ่งมือในการวิจยั 
  การวจิยัฉบบันี้ใชแ้บบบนัทกึเป็นเครื่องมอืในการวจิยัโดยม ี2 แบบบนัทกึคอื 
 แบบบนัทึกคณุลกัษณะ เป็นแบบฟอรม์ส าหรบับนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของวทิยานิพนธท์ีใ่ชเ้ป็นประชากร 
โดยมหีวัขอ้ในแบบบนัทกึดงันี้ 
  1.  ปีทีท่ างานวจิยั 
  2.  ประเภทของการวจิยั 
  3. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  4.  ประเภทของเน้ือหาทีว่จิยั 
  5.  ประเดน็ทีศ่กึษาวเิคราะห ์
  6.  วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  7. การวเิคราะหข์อ้มลู 
  8. ประโยชน์ของการวจิยั 
   
 แบบบนัทึกผลการวิจยั เป็นแบบฟอรม์ส าหรบับนัทกึเกีย่วกบัขอ้มลูผลการวจิยั เพื่อใชแ้บ่งกลุ่มเนื้อหาทีใ่ชใ้นการ
สงัเคราะหแ์บ่งออกเป็น 
  1. ประเภทของนาฏศลิป์ไทย 
   -  นาฏศลิป์ราชส านกั 
   - นาฏศลิป์พืน้บา้น 
   - นาฏศลิป์ปรบัปรุง 
  2. รปูแบบการแสดงนาฏศลิป์ไทย 
   - ร า 
   - ระบ า 
   - โขน 
   - การละเล่น 
   - ละคร 
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  3. องคป์ระกอบของนาฏศลิป์ไทย 
   - ประวตัคิวามเป็นมาและววิฒันาการ 
   - บทบาท 
   - องคป์ระกอบการแสดง บทละครและวรรณคด ี
     ดนตร ี
     อุปกรณ์การแสดง 
     ผูแ้สดง 
     โรงละคร, ฉาก 
     การแสดง 
     ตวัละคร 

- การเรยีนการสอน 
- จารตี ขนบประเพณี ความเชื่อ 
- นาฏยศพัท ์
- องคก์ร 
- การสรา้งสรรค ์

 
3.3 การวิเคราะหข์้อมูล 

 การตรวจสอบขอ้มูลเบือ้งต้น 
   เนื่องจากวิทยานิพนธ์ทางนาฏศิลป์ไทยของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนัน้มี
กระบวนการกลัน่กรองอย่างเป็นระบบ และมผีูท้รงคุณวุฒเิป็นคณะกรรมการตรวจสอบขอ้มลูและวธิดี าเนินทางการวจิยัของ
นิสติระดบัมหาบณัฑติ รวมถงึการสอบประมวลความรูจ้ากวทิยานิพนธใ์นขัน้สดุทา้ยก่อนจะลงนามอนุมตัิใหว้ทิยานิพนธ์
ฉบบันัน้ๆ ออกมาเผยแพร่ ผูว้จิยัจงึเพยีงแต่คดัเลอืกวทิยานิพนธท์ีเ่กีย่วกบันาฏศลิป์ไทยโดยตรงหรอืโดยออ้มเท่านัน้ โดย
พบว่าระหว่าง พ.ศ. 2537 - 2549 มงีานวทิยานิพนธ ์ 79  เล่ม  ทีส่ามารถน ามาใชเ้ป็นประชากรในการวจิยัได ้และม ี1 เล่ม 
ทีไ่ม่สามารถน ามาเป็นประชากรของการวจิยั เพราะเป็นวทิยานิพนธ์ศกึษาเกีย่วกบัประวตันิาฏศลิป์สากลในประเทศ
ไทย 
  การวิเคราะหข์้อมูลคณุลกัษณะงานวิจยั 

1. อ่านภาพรวมแลว้บนัทกึขอ้มลูคณุลกัษณะงานวทิยานิพนธล์งแบบบนัทกึคุณลกัษณะ 
2. จดัระเบยีบขอ้มลูเป็นหมวดหมูต่ามหวัขอ้ของคุณลกัษณะ 
3. วเิคราะหต์ามกลุ่มของหวัขอ้ดว้ยการแจกแจงความถีแ่ละหาค่ารอ้ยละ 

  การสงัเคราะหผ์ลการวิจยั 
   1.  อ่านบทวิเคราะห์และบทสรุปของงานวิจยั แล้วบนัทึกผลการวิจยัลงแบบบนัทึกผลการวิจยัลงแบบ
บนัทกึผลการวจิยั 
   2. จดัระเบยีบขอ้มลูตามกรอบแนวคดิของงานวจิยั 
   3. วเิคราะห์เนื้อหาผลการวจิยัแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ได้ขอ้สรุปองค์ความรู้นาฏศลิป์ไทยแต่ละประเภท โดย
เปรยีบเทยีบแลว้ชีแ้จงผลการวจิยัว่าสอดคลอ้งหรอืแตกต่างกนัอย่างไร 
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3.4  การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
  การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะและขอ้มูลการสงัเคราะห์ผลการวจิยั ผู้วจิยัแบ่งเป็นแต่ละบท
ดงันี้ 
  บทที ่4 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณลกัษณะ 
  บทที ่5 ผลการสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากวทิยานิพนธเ์กีย่วกบัร าและระบ า 
  บทที ่6 ผลการสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากวทิยานิพนธเ์กีย่วกบัโขน 
  บทที ่7 ผลการสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากวทิยานิพนธเ์กีย่วกบัละคร 
  บทที ่8 ผลการสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากวทิยานิพนธเ์กีย่วกบัการละเล่น 
  บทที ่9 สรุป อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 
 
 



   

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงคณุลกัษณะ 

 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากวทิยานิพนธ์ทางนาฏศลิป์ไทยระหว่างปี พ.ศ. 2537-2549 รวมทัง้สิน้ 79 เล่ม ของ
สาขานาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาคุณลักษณะของงาน
วทิยานิพนธ ์ไดแ้ก่ 

1. ปีทีท่ างานวจิยั 
2. ประเภทของงานวจิยั 
3. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4. ประเภทของเน้ือหาทีว่จิยั 
5. ประเดน็ทีศ่กึษาวเิคราะห ์
6. วธิกีารเกบ็รวมรวมขอ้มลู 
7. การวเิคราะหข์อ้มลู 
8. ประโยชน์ของการวจิยั 

 
 ดว้ยการวเิคราะห์เชงิปรมิาณ โดยใชก้ารแจกแจงความถี่และแสดงค่ารอ้ยละ โดยน าเสนอขอ้มูลในรูปตารา ง
ประกอบความเรยีง 
 
4.1 ประชากรในการวิจยั 
 
ตาราง 1 รายชื่อวทิยานิพนธร์ะดบัมหาบณัฑติทางนาฏศลิป์ไทย คณะศลิปกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
 
 
 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ รายช่ือวิทยานิพนธ ์ ปีท่ีท าการศึกษา 
1.  สวภา เวชสรุกัษ์ มโนหร์าบชูายญั : การประยุกตท์่าร าจากดรสาแบหลา 2537 
2.  ไพฑรูย ์เขม้แขง็ จารตีการฝึกหดัและการแสดงโขนของตวัพระราม 2537 
3.  มาลนิี งามวงศว์าน ละครแกบ้นทีศ่าลหลกัเมอืงกรุงเทพมหานคร 2537 
4.  อมรา กล ่าเจรญิ ละครชาตรทีีแ่สดง ณ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 2537 
5.  ผุสด ีหลมิสกุล ระบ าสีบ่ท : แนวคดิในการรือ้ฟ้ืนระบ าโบราณ 2537 
6.  ไพโรจน์ ทองค าสกุ กระบวนการรบของพญาวานรในการแสดงโขน 2538 
7.  สมรตัน์ ทองแท ้ ระบ าในการแสดงโขนของกรมศลิปากร 2538 
8.  พรทพิย ์ด่านสมบรูณ์ ละครดกึด าบรรพข์องสมเดจ็เจา้ฟ้าจุฑาธุชธราดลิก 2538 
9.  สาวติร พงศว์ชัร ์ รองเงง็ : ระบ าพืน้เมอืงในภาคใต ้ 2538 
10.  ธรีวฒัน์ ช่างสาน พรานโนรา 2538 
11.  สมโภชน์ เกตุแกว้ การศกึษาเปรยีบเทยีบท่าร าโนราของครโูนรา 5 ท่าน  2538 



                                                                            นาฏศลิป์ไทย : การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากวทิยานิพนธด์า้นนาฏศลิป์ไทย 

 21 

 
 

ตาราง 1(ต่อ) รายชื่อวทิยานิพนธร์ะดบัมหาบณัฑติทางนาฏศลิป์ไทย คณะศลิปกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ล าดบั ช่ือ-สกลุ รายช่ือวิทยานิพนธ ์ ปีท่ีท าการศึกษา 

12.  เสาวลกัษณ์ พงศท์องค า นาฏยศลิป์ไทยในรา้นอาหาร 2539 
13.  สมพศิ สขุวฒัน์ ผูช้นะสบิทศิ : ละครพนัทางของเสร ีหวงัในธรรม 2539 
14.  จนัทมิา แสงเจรญิ ละครชาตรเีมอืงเพชร 2539 
15.  ธรรมนิตย ์นิคมรตัน์ โนรา : การร าประสมท่าแบบตวัอ่อน 2539 
16.  สพุฒัน์ นาคเสน โนรา : ร าเฆีย่นพราย-เหยยีบลกูมะนาว 2539 
17.  ยุทธศลิป์ จุฑาวจิติร การฟ้อนอสีาน 2539 
18.  เอือ้มพร เนาวเ์ยน็ผล ฟ้อนไทยทรงด า 2539 
19.  พรีพงศ ์เสนไสย นาฏยประดษิฐข์องพนอ ก าเนิดกาญจน์ 2539 
20.  พนัทพิา  สงิหษัฐติ การแสดงพืน้บา้นอ าเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์ 2539 
21.  สะวรรณยา วยัวฒัน์ ละครผูห้ญงิของเจา้พระยานครศรธีรรมราช 2539 
22.  สภุาวด ีโพธเิวชกุล จารตีการใชอุ้ปกรณ์การแสดงละคร เรื่องอเิหนา 2539 
23.  ประเมษฐ ์บุญยะชยั การร าของผูป้ระกอบพธิใีนพธิไีหวค้รโูขน-ละคร 2540 
24.  ศุลพีร สงัขมรรทร คณะนาฏยศลิป์ไทยเอกชนในกรุงเทพมหานคร    

พ.ศ. 2498-2538 
2540 

25.  สดุารตัน์ กลัยา การแสดงทีว่งัมงัคละสถาน 2540 
26.  สรญัญา บ ารุงสวสัดิ ์ การศึกษาเปรียบเทียบการร าแก้บนที่วดัโสธรวราราม

วรวหิาร ศาลพระพรหมเอราวณัและศาลประกาฬ 
2540 

27.  สมศกัดิ ์ทดัต ิ จารตีการฝึกหดัและการแสดงโขนของตวัทศกณัฐ ์ 2540 
28.  รุ่งนภา ฉิมพุฒ ร าอาวุธของตวัพระในละครในเรื่องอเิหนา 2540 
29.  เนาวรตัน์ เทพศริ ิ เครื่องแต่งกายตวัชุดพระและนางของละครร า 

(พ.ศ. 2525-2539) 
2540 

30.  สขุสนัต ิแวงวรรณ หมอล ากกขาขาว 2541 
31.  พจน์มาลย ์สมรรคบุตร การฟ้อนผูไ้ทยในเรณูนคร 2541 
32.  สรุตัน์ จงดา ฟ้อนผีฟ้านางเทียม : การฟ้อนร าในพิธีกรรมและ

ความเชื่อชาวอสีาน 
2541 

33.  อรวรรณ สนัโลหะ โนราผูห้ญงิ 2542 
34.  อนุกลู โรจนสขุสมบรูณ์ การเชดิหนงัใหญ่วดัสว่างอารมณ์ จงัหวดัสงิหบ์ุร ี 2542 
35.  วชิชุตา วุธาทติย ์ นาฏยศลิป์ในงานสมโภชพระราชพธิต่ีางๆที่ปรากฏ

บนภาพจติรกรรมฝาผนงัสมยัรตันโกสนิทร ์
2542 

36.  รชัดาพร สคุโต ร าฉุยฉายพราหมณ์ 2542 
37.  พนิดา บุญทองขาว เรอืมอนัเร 2543 
38.  บุญศริ ินิยมทศัน์ ร ามอญเกาะเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี 2543 
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ตาราง 1(ต่อ) รายชื่อวทิยานิพนธร์ะดบัมหาบณัฑติทางนาฏศลิป์ไทย คณะศลิปกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ล าดบั ช่ือ-สกลุ รายช่ือวิทยานิพนธ ์ ปีท่ีท าการศึกษา 

39.  ผกามาศ จริจารุภทัร การละเล่นของหลวง 2543 
40.  อรยิา ลิม่กาญจนพงศ ์ การแสดงมะโย่ง คณะสรปีตัตานี 2543 
41.  วชันี  เมษะมาน   ประวตัแิละผลงานนาฏยประดษิฐข์องครลูมุล   

ยมะคุปต ์: กรณีศกึษาระบ าพม่า – มอญ 
2543 

42.  สายสวรรค ์ขยนัยิง่ พระราชชายา เจา้ดารารศัมกีบันาฏยศลิป์ลา้นนา 2543 
43.  หฤทยั นยัโมกข ์ การฟ้อนร าของชาวชอง : กรณีศกึษาหมู่บา้นกระทงิ 

ต าบลพลวง อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุร ี
2543 

44.  ป่ินเกศ วชัรปาน ร าวง : กรณีศกึษาร าวงอาชพี ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอ
บางละมุง จงัหวดัชลบุร ี

2543 

45.  อนุชา บุญยงั การแสดงโขนของอากาศตไล 2543 
46.  ธรรมรตัน์  โถวสกุล   นาฏยประดิษฐ์ในงานโครงการนาฏยศิลป์ของภาควิชา

นาฏยศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  จุ ฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ปีพ.ศ. 2534-2541 

2543 

47.  สริธิร  ศรชีลาคม   นาฏยศลิป์ไทยร่วมสมยั : การสร้างสรรค์โดยผสมผสาน
นาฏยศลิป์ไทยกบันาฏยศลิป์สกุลอื่น ๆ  ระหว่างปี  
พ.ศ. 2510-2542 

2543 

48.  สกุญัญา ทรพัยป์ระเสรฐิ นาฏยประดษิฐข์องประทนิ พวงส าล ี 2543 
49.  วราภรณ์ บวัผา การแสดงหางเครื่องบางเสร่ “คณะแม่ถนอม” ต าบล

บางเสร ่อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุร ี
2544 

50.  ปิยมาศ ศรแกว้ การฟ้อนของชาวไทลือ้จงัหวดัน่าน 2544 
51.  พชัราวรรณ ทบัเกตุ หลกัการแสดงของนางเกศสุริยงแปลงในละครนอก

เรื่องสวุรรณหงส ์
2544 

52.  วรรณพนิี สขุสม ลงสรงโทน : กระบวนท่าร าในการแสดงละครในเรื่อง 
อเิหนา 

2545 

53.  เฉลมิชยั ภริมยร์กัษ์ โขนสดคณะสงัวาลยเ์จรญิยิง่ 2545 
54.  ศริมิงคล นาฏยกุล การแสดงละครเพลงของไทย พ.ศ. 2490-2496 2545 
55.  ประภาศร ีศรปีระดษิฐ ์ ละครเท่งตุ๊กในจงัหวดัจนัทบุร ี 2545 
56.  ประเสรฐิ สนัตพิงษ์ กระบวนท่าร าของรามสรูในการแสดงเบกิโรงละครใน 2545 
57.  บุษบา รอดอน้ การแสดงของกะเหรี่ยงคริสต์บ้านป่าเต็ง จังหวัด

เพชรบุร ีพ.ศ. 2545 
2545 

58.  ธรีะเดช กลิน่จนัทร ์ การร าหน้าพาทยก์ลมในการแสดงโขน 2545 
59.  พหลยุทธ กนิษฐบุตร กระบวนการร าและกลวิธีแสดงบททศกัณฐ์ในการ

แสดงโขนตอนนางลอยของครจูตุพร รตันวราหะ 
2545 
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ตาราง 1(ต่อ) รายชื่อวทิยานิพนธร์ะดบัมหาบณัฑติทางนาฏศลิป์ไทย คณะศลิปกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ล าดบั ช่ือ-สกลุ รายช่ือวิทยานิพนธ ์ ปีท่ีท าการศึกษา 

60.  วรกมล เหมศรชีาต ิ การแสดงหุ่นกระบอกคณะชูเชดิช านาญศลิป์ จงัหวดั
สมุทรสงคราม 

2545 

61.  ฤดชีนก รพพินัธ ์ ละครหลวงวจิติร 2546 
62.  นพศกัดิ ์นาคเสนา นาฏยประดษิฐ ์: ระบ าพืน้เมอืงภาคใต ้ 2546 
63.  สภุาพร ค ายุธา การฟ้อนของชาวผู้ไทย  : กรณีศกึษาหมู่บ้านโพน

อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ ์
2546 

64.  ปิยวด ีมากพา เชดิฉิ่ง : การร าชุดมาตรฐานตวัพระในละครใน 2547 
65.  จติตมิา นาคเีภท การแสดงพืน้บา้นของอ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสโุขทยั 2547 
66.  นิรมล เจรญิหลาย ชวีประวตัิและกระบวนท่าร าลเิกของทองเจอื โสภิต

ศลิป์ 
2547 

67.  ปรารถนา จุลศริวิฒันวงศ ์ ละครคณะปรดีาลยัของพระนางเธอลกัษมลีาวณั 2547 
68.  ธรีภทัร ์ทองนิ่ม ละครคุณสมภพ 2547 
69.  ไกรลาส   จติรก์ุล การตรวจพลของพญาวานรในการแสดงโขน 2548 
70.  ขวญัใจ  คงถาวร การร าตรวจพลของตวัพระในการแสดงละครในเรื่อง

อเิหนา 
2548 

71.  นวลรว ี จนัทรลุ์น พัฒนาการและนาฏยลักษณ์ของร าโทนจังหวัด
นครราชสมีา 

2548 

72.  พมิพร์ตัน์ นะวะศริ ิ การร าของตวัพราหมณ์ในการแสดงละครนอก 2548 
73.  รุจน์จรงิ มเีหลก็ ฟ้อนสาวไหม : กรณีศกึษาครูบวัเรยีว รตันมณีภรณ์ 

และครคู า กาไวย ์ศลิปินแห่งชาต ิ
2548 

74.  นฤมล ณ นคร ดรสาแบหลา 2548 
75.  เอกนนัท ์พนัธุรกัษ์ กลวธิใีนการร าเขา้พระเขา้นางในการแสดงละคร 2548 
76.  นฤบดนิทร ์สาลพีนัธ ์ พฒันาการฟ้อนบชูาพระธาตุพนม 2548 
77.  ณฐักานต ์ บุญศริ ิ การแสดงพื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยง: กรณีศึกษาร าตง 

บา้นใหม่พฒันา อ าเภอสงัขละบุร ีจงัหวดักาญจนบุร ี
2548 

78.  รตัตยิา โกมนิทรชาต ิ การฟ้อนของชาวภูไท : กรณีศกึษาหมู่บา้นวารชิภูม ิ
อ าเภอวารชิภูม ิจงัหวดัสกลนคร 

2549 

79.  รวสิรา ศรชียั โนราในสถานศกึษาจงัหวดัสงขลา 2549 
 
 จากตาราง 1 เป็นข้อมูลประชากรในงานวิจยัฉบบันี้ ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทของสาขาวิชา
นาฏยศลิป์ไทย คณะศลิปกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2537-2549 เมื่อศกึษาถงึภูมหิลงัของผูท้ า
วทิยานิพนธจ์ากประวตัผิูท้ าวทิยานิพนธแ์ลว้ พบว่านอกจากผูศ้กึษาจะเป็นนิสติในระดบัมหาบณัฑติแลว้ ส่วนใหญ่เป็น
บุคลากรทางการศกึษาดา้นนาฏศลิป์ไทยในสถาบนัการศกึษาทีเ่ปิดสอนหลกัสตูรนาฏศลิป์ไทย อาท ิอาจารยใ์นวทิยาลยั
นาฏศลิปทัง้ในกรุงเทพมหานครและในจงัหวดัต่างๆ อาจารยจ์ากสถาบนัราชภฏัซึ่งคอืมหาวทิยาลยัราชภฏัในปจัจุบนั
และอาจารยใ์นคณะศลิปกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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 อกีสว่นหนึ่งเป็นบุคลากรในหน่วยงานทีอ่นุรกัษ์และเผยแพร่ศปิวฒันธรรม คอืส านักการสงัคตี ทัง้ทีเ่ป็น   นาฏ
ศลิปิน และนักวชิาการฝ่ายวิจยัและพฒันา และมไีม่มากที่เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพด้านอื่นๆ แต่ล้วนเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขานาฏศิลป์ไทย ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่เพิ่งส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตร ี
สาขาวชิานาฏศิลป์ไทย ที่สนใจจะศกึษาเพิม่เติมในศาสตร์เดิมให้ลุ่มลึกยิ่งขึ้นเพื่อเตรยีมความพร้อมส าหรบังานใน
อนาคต 
 ซึง่นับว่าบุคคลต่างๆดงักล่าวมาแล้ว เป็นผู้มคีุณูปการต่อวงการนาฏศลิป์ไทยในฐานะผู้สบืทอดและสานต่อ   
องคค์วามรูด้ว้ยการศกึษาคน้ควา้อย่างเป็นระบบ และองคค์วามรูท้ีไ่ดช้่วยขยายความเขา้ใจตลอดจนช่วยยกระดบัศาสตร์
ดา้นนาฏศลิป์ในเชงิวชิาการและช่วยเตมิเตม็ช่องว่างในงานดา้นเอกสารทางดา้นนาฏศลิป์ไทยต่อไป 

 
4.2 ผลการศึกษาวิเคราะหข์้อมูลเชิงคณุลกัษณะ 
 เน่ืองจากประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีมาจากวทิยานิพนธท์างดา้นนาฏศลิป์ไทย ดงันัน้ประเภทของผูว้จิยัคอื 
นิสติทีศ่กึษาระดบัมหาบณัฑติของสาขาวชิานาฏยศลิป์ไทย คณะศลิปกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ส าหรบั
ขอ้มลูเชงิปรมิาณเกีย่วกบัคุณลกัษณะในภาพรวมของงานวทิยานิพนธท์างดา้นนาฏศลิป์ไทย จะแสดงดว้ยการแจกแจง
ความถีแ่ละค่ารอ้ยละ ในตารางพรอ้มค าอธบิาย โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1)ผลการศึกษาวิเคราะหข์้อมูลเชิงคณุลกัษณะด้านปีท่ีท างานวิจยั 
ตาราง 2 ผลการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณลกัษณะดา้นปีทีท่ างานวจิยั 

ล าดบัท่ี ปีการศึกษา ความถ่ี รอ้ยละ 
1 2537 5 6.33 
2 2538 6 7.59 
3 2539 11 13.92 
4 2540 7 8.86 
5 2541 3 3.80 
6 2542 4 5.06 
7 2543 12 15.19 
8 2544 3 3.80 
9 2545 9 11.40 
10 2546 3 3.80 
11 2547 5 6.33 
12 2548 9 11.40 
13 2549 2 2.53 

 
 จากตาราง 2 แสดงใหเ้หน็จ านวนของปีทีผ่ลติงานวจิยัแลว้เสรจ็และออกเผยแพร่ โดยปีพ.ศ. 2543 มจี านวน 
12 งานวจิยั คดิเป็นรอ้ยละ 15.19  เป็นปีที่มวีทิยานิพนธอ์อกเผยแพร่มากทีสุ่ด รองลงมาเป็นปี พ.ศ. 2539 คดิเป็น  
รอ้ยละ 13.92   
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  2)ผลการศึกษาวิเคราะหข์้อมูลเชิงคณุลกัษณะด้านประเภทของงานวิจยั 
ตาราง 3 ผลการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณลกัษณะดา้นประเภทของงานวจิยั 

ล าดบัท่ี ระเบียบวิธีวิจยั ความถ่ี รอ้ยละ 
1 เชงิประวตัศิาสตร ์ 10 12.65 
2 เชงิพรรณา/บรรยาย 69 87.34 
3 เชงิทดลอง - - 

 
 ผลจากตาราง 3 แสดงจ านวนทางดา้นปรมิาณประเภทของวทิยานิพนธท์างดา้นนาฏศลิป์ไทยว่ารอ้ยละ 87.34  
เป็นงานวิทยานิพนธ์เชิงพรรณนาหรือบรรยาย ซึ่งเป็นลกัษณะที่สอดคล้องว่างานวิจยัทางด้านศลิปะส่วนใหญ่เป็น
งานวจิยัเชงิคุณภาพ มุ่งให้ความส าคญักบัการบรรยายลกัษณะ กระบวนการและส่วนประกอบมากกว่า ปรมิาณของ
ขอ้มลูงานวทิยานิพนธ ์(สภุาพ วาดเขยีน, 2523 : 5) 
 รอ้ยละ 12.65 เป็นงานวจิยัเชงิประวตัศิาสตร ์ จากการสบืคน้ขอ้มูลของผูศ้กึษาจากผูอ้ยู่รวมเหตุการณ์ในอดตี 
ทัง้นี้เน่ืองจากผลงานทางนาฏศิลป์ไทยบางชุดได้สูญหายหรือมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนผู้ก่อตัง้คณะ องค์กรทาง
นาฏศลิป์บางท่านไดเ้สยีชวีติไปแลว้ ทิง้ไวแ้ต่ผลงานทีไ่ดร้บัการกล่าวถงึในกลุ่มคณะเลก็ๆ แต่กน็ับเป็นประวตัศิาสตร์
ทางดา้นนาฏศลิป์ไทยทีค่วรศกึษาท าความเขา้ใจอย่างถ่องแทเ้ช่นกนั งานวทิยานิพนธด์งักล่าว อาท ิการศกึษาลกัษณะ
การแสดงของละครคณะปรีดาลัยของพระนางเธอลักษมีลาวัณ ของปรารถนา  จุลศิริวัฒนวงศ์ ทัง้นี้ในวิธีการที่
ท าการศึกษาค้นคว้าพบว่า มีวิทยานิพนธ์บางฉบบัน าวิธีการนับจ านวนความถี่ของข้อมูลมาใช้ในการยืนยนัความ
น่าเชื่อถอืของขอ้สรุป อาท ิวทิยานิพนธข์องปิยวด ีมากพา มกีารส ารวจจ านวนท่าร าทีพ่บในประชากรในการศกึษา หาก
พบมากกว่าครึง่หนึ่งของจ านวนประชากรนบัเป็นกระบวนท่าร าหลกั เป็นตน้ 
  

3)ผลการศึกษาวิเคราะหข์้อมูลเชิงคณุลกัษณะด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
ตาราง 4 ผลการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณลกัษณะดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 

ล าดบัท่ี ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ความถ่ี รอ้ยละ 
1 ผูเ้ชีย่วชาญ/ศลิปิน 2 2.53 
2 ผูส้รา้งสรรค ์ 5 6.33 
3 ชุดการแสดง 67 84.81 
4 อื่นๆ 

- อุปกรณ์การแสดง 
- ผูป้ระกอบการ 
- เครื่องแต่งกาย 
- ภาพจติรกรรม 
- จารตี พธิกีรรม 

 

 
 1 
 1 
 1             = 5 
 1 
      1 
 

6.33 

 
 จ านวนร้อยละ 84.81 ของประชากรที่ใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ทางด้านนาฏศลิป์ ซึ่งคือแหล่งขอ้มูลเป็นชุด  
การแสดง ในรปูแบบนาฏศลิป์ไทยประเภทต่างๆ อาท ิการศกึษาระบ าในโขน ร ากลมในการแสดงโขน ร าลงสรงโทนใน   
การแสดงละครในเรื่องอเิหนา 
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 จ านวนรอ้ยละ 6.33  ใช้ผูส้ร้างสรรค์ ซึ่งเป็นนักนาฏยประดิษฐ์ เป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกัเกีย่วกบัวธิคีดิ กระบวน
การศกึษาคน้ควา้ หรอืชวีประวตัทิีใ่ชใ้นการศกึษาถงึบทบาทและเหตุปจัจยัทีท่ าใหม้วีธิคีดิและแนวทางในการสรา้งสรรค์
ผลงาน 
 จ านวนรอ้ยละ 2.53  ศกึษาผูเ้ชีย่วชาญ กล่าวคอืศลิปินทีม่ปีระสบการณ์และมชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบั ทัง้ดา้น
ชวีประวตั ิทัง้ดา้นครอบครวั และการศกึษาในดา้นวธิกีารฝึกฝน กลวธิใีนการแสดงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
 และจ านวนรอ้ยละ 6.33 มปีระชากรในการศกึษา คอื อุปกรณ์การแสดง ผูป้ระกอบการ เครื่องแต่งกาย และ
ภาพจติรกรรม 
 

4)ผลการศึกษาวิเคราะหข์้อมูลเชิงคณุลกัษณะด้านประเภทของเน้ือหาท่ีวิจยั 
ตาราง 5 ผลการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณลกัษณะดา้นประเภทของเน้ือหาทีว่จิยั 

ล าดบัท่ี ประเภทของเน้ือหาท่ีวิจยั ความถ่ี รอ้ยละ 
1 

นาฏศลิป์ราชส านกั 

ร า/ระบ า 3 

24 

3.79 
 

30.37 
 

โขน 8 10.12 
การละเล่น 1 1.26 
ละคร 12 15.18 

2 

นาฏศลิป์พืน้บา้น 

ร า/ระบ า 16 

26 

20.25 

32.91 
โขน - - 
การละเล่น 2 2.53 
ละคร 9 11.39 

3 

นาฏศลิป์ปรบัปรุง 

ร า/ระบ า 15 

28 

18.98 

35.44 
โขน 1 1.26 
การละเล่น - - 
ละคร 10 12.65 
อื่นๆ 2 2.53 

4 อื่นๆ 1 2.53 
 
 จากตาราง 5  แสดงข้อมูลว่า ร้อยละ 35.44 เป็นการศกึษานาฏศิลป์ปรบัปรุง ทัง้นาฏศิลป์พื้นบ้านและ       
ราชส านกั  โดยศกึษาในร าและระบ า เป็นรอ้ยละ 18.98  และตามดว้ยละคร คดิเป็นรอ้ยละ 12.65    
 การศกึษานาฏศลิป์พืน้บา้น ในรอ้ยละ 32.91  เป็นการศกึษาเกีย่วกบัร าและระบ า และรอ้ยละ  20.25 เป็น
การศกึษาเกีย่วกบัละคร รอ้ยละ 11.39 
 จากนัน้เป็นการศกึษานาฏศลิป์ราชส านกัคดิเป็นรอ้ยละ 30.37 โดยมกีารศกึษาเกีย่วกบัละครและโขนถงึรอ้ยละ 
15.18  และรอ้ยละ  10.12 ตามล าดบั  
 
 ทัง้นี้การสนใจศกึษาเกีย่วกบันาฏศลิป์ประเภทต่างๆ อาจเนื่องมาจาก 

1. เป็นแนวทางของหวัขอ้ปรญิญานิพนธต์ามหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษา 
2. ความสนใจของผูศ้กึษา ซึง่นบัเป็นความถนดัของแต่ละบุคคล อนัเป็นธรรมชาตขิองบุคลากรทางดา้นนาฏศลิป์

ไทยทีม่กัมคีวามถนดั มปีระสบการณ์การแสดงในแต่ละชุดการแสดงหรอืมผีลงานการแสดงทีส่รา้งชื่อเสยีงของ
ตนเอง หรอืครอูาจารยท์ีต่นรบัการสบืทอด หรอืผลงานทีต่นเองมคีวามสนใจประทบัใจ 
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3. ความตระหนักถึงความส าคญัในการอนุรกัษ์มรดกของชาตทิี่ก าลงัจะสญูหาย จากการที่ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้น
นาฏศลิป์ไทยเป็นผูเ้กบ็รกัษาองคค์วามรู้ ย่อมต้องเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา จงึเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่
ตอ้งเกบ็รกัษาองคค์วามรูด้งักล่าว 

 
5)ผลการศึกษาวิเคราะหข์้อมูลเชิงคณุลกัษณะด้านประเดน็ท่ีศึกษาวิเคราะห ์

ตาราง 6 ผลการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณลกัษณะดา้นประเดน็ทีศ่กึษาวเิคราะห ์
ล าดบัท่ี ประเดน็ท่ีศึกษาวิเคราะห ์ ความถ่ี รอ้ยละ 

1 ประวตัคิวามเป็นมาและววิฒันาการ 20 10.81 
2 ประวตัคิวามเป็นมา  58 31.35 
3 

องคป์ระกอบการ
แสดง 

เครื่องแต่งกาย 1 

75 

0.54 

40.54 

ดนตร ี - - 
อุปกรณ์การแสดง 1 0.54 
ผูแ้สดง - - 
โรงละคร/ฉาก - - 
การแสดง/วธิ/ี
กระบวนการ 

73 39.45 

ตวัละคร - - 
4 การเรยีนการสอน 5 2.70 
5 จารตี ขนบประเพณี ความเชื่อ 4 2.16 
6 บทบาท/หน้าที ่ 8 4.32 
7 องคก์ร การจดัการ 1 0.54 
8 การสรา้งสรรค ์ 13 7.02 
9 อื่นๆ 1 0.54 

 
 ผลจากข้อมูลเชิงปริมาณตามตาราง 6 แสดงค่าร้อยละ 40.54 ในประเด็นที่ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ
องคป์ระกอบการแสดง  โดยมุ่งเน้นศกึษาวเิคราะหเ์กีย่วกบั การแสดง วธิกีารและกระบวนการแสดง ถงึรอ้ยละ 39.45
และรอ้ยละ 31.35 ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของเนื้อหาทีใ่ชใ้นการศกึษา รอ้ยละ 10.81 ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาและ
ววิฒันาการ ทัง้นี้ขอ้มูลจากการศกึษาวเิคราะหท์ีศ่กึษาเกีย่วกบัองคป์ระกอบการแสดงและประวตัคิวามเป็นมา รวมถึ ง
ประวตัคิวามเป็นมาและววิฒันาการสอดคลอ้งกบัรอ้ยละของประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นชุดการแสดง ซึง่เพื่อใหเ้ขา้ใจ
ถงึบรบิทของการแสดงแต่ละชุดต้องมกีารศกึษาถงึประวตัคิวามเป็นมาของชุดการแสดง เพื่อเขา้ใจในองคป์ระกอบการ
แสดงมากยิง่ขึน้  หากการแสดงใดมปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานกม็กัจะศกึษาถงึววิฒันาการควบคู่กนัไป เพื่อใหเ้หน็ถงึ
ความเปลีย่นแปลง เพื่อขยายความเขา้ใจในรปูแบบ วธิกีาร กระบวนการแสดงไดอ้ย่างชดัเจนโดยเฉพาะปจัจยัแวดลอ้ม
ทีม่อีทิธพิลต่อการปรบัเปลี่ยนรูปแบบคอืความอยู่รอดของศลิปะการแสดงแขนงนัน้ อาทิ การศกึษาพฒันาการและ 
นาฏยลกัษณ์ของร าโทนจงัหวดันครราชสมีาของนวลรว ี จนัทรลุ์น 
 รอ้ยละ 7.02 ศกึษาการสรา้งสรรค ์ซึง่การศกึษาวเิคราะหถ์งึกระบวนการสรา้งสรรค ์สอดคลอ้งกบัผูส้รา้งสรรค์
ทีเ่ป็นประชากรของการศกึษา แต่มบีางส่วนทีศ่กึษาชุดการแสดงโดยศกึษาร่วมกบัวธิกีารสรา้งสรรคช์ุดการแสดงนัน้ๆ 
อย่างไร  
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 รอ้ยละ 4.32 ศกึษาบทบาทและหน้าที่ของประชากรที่ใช้ในการศกึษา ร้อยละ 2.16 ศกึษาการเรยีนการสอน
และจารตี ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และรอ้ยละ 0.54 ศกึษาการจดัองคก์ร 

6)ผลการศึกษาวิเคราะหข์้อมูลเชิงคณุลกัษณะด้านวิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ตาราง 7 ผลการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณลกัษณะดา้นวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

ล าดบัท่ี วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล ความถ่ี รอ้ยละ 
1 ศกึษาเอกสาร 79 26.24 
2 สมัภาษณ์ 79 26.24 
3 ทดลอง/ปฏบิตั ิ 47 15.61 
4 สงัเกตการณ์ 64 21.26 
5 อื่นๆ  32 10.63 

 
 จากตาราง 7 แสดงขอ้มูลรอ้ยละ 26.24  ของการศกึษาเอกสาร เท่ากบัรอ้ยละของการสมัภาษณ์  และรอ้ยละ 
21.05 ของการทดลอง/ปฏบิตั ิสว่นรอ้ยละ 10.63 เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิอีื่นๆ อาท ิการท าแบบสอบถาม การ
บนัทกึภาพ การบนัทกึวดิโีอเพื่อใชว้เิคราะหโ์ดยละเอยีดหลงัจากการแสดงนัน้ๆสิน้สดุแลว้ 
 ซึง่สอดคลอ้งกบัประเดน็ทีศ่กึษาเนื้อหา เนื้อหาจากการศกึษาเอกสารการสมัภาษณ์ ส่วนใหญ่เป็นการคน้ควา้ 
เกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมา 
 การศกึษาดา้นองคป์ระกอบการแสดง สว่นใหญ่ใชว้ธิกีารสงัเกตการณ์ การทดลองและฝึกปฏบิตัดิว้ยตนเอง 
 

7)ผลการศึกษาวิเคราะหข์้อมูลเชิงคณุลกัษณะด้านสถิติการวิเคราะหข์้อมูล 
ตาราง 8 ผลการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณลกัษณะดา้นสถติกิารวเิคราะหข์อ้มลู 

ล าดบัท่ี การวิเคราะหข์้อมูล ความถ่ี รอ้ยละ 
1 การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารเชงิบรรยาย 79 100 
2 การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิบรรยาย - - 

 
 การวเิคราะหข์อ้มูลไดค้่ารอ้ยละ 100  แสดงใหเ้หน็ว่า วทิยานิพนธท์างดา้นนาฏศลิป์ไทยซึง่เป็นลกัษณะของ
วจิยัเชงิคุณภาพนัน้ สอดคลอ้งกนัในดา้นวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู 
 

8)ผลการศึกษาวิเคราะหข์้อมูลเชิงคณุลกัษณะด้านประโยชน์ของการวิจยั 
ตาราง 9 ผลการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณลกัษณะดา้นประโยชน์ของการวจิยั 

ล าดบัท่ี ประโยชน์ของการวิจยั ความถ่ี รอ้ยละ 
1 อนุรกัษ์ 66 40.24 
2 พฒันา 9 5.48 
3 พยากรณ์ 1 0.60 
4 หากฎเกณฑ ์ 55 33.53 
5 เอกสารทางวชิาการ 33 20.12 
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 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลด้านประโยชน์ของการวจิยัพบว่า ร้อยละ 40.24 เป็นการศกึษาที่มีประโยชน์ในการ
อนุรกัษ์ รอ้ยละ 33.53 เป็นหากฎเกณฑ ์รอ้ยะละ 20.12 เพื่อเป็นเอกสารทางวชิาการ รอ้ยละ 5.48 เพื่อการพฒันาโดย
น าความรูท้ีไ่ดส้รา้งสรรคก์ารแสดงชุดใหม่และรอ้ยละ 0.60 เป็นการพยากรณ์ 
 ผลการวเิคราะหด์งักล่าวนัน้ อาจสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความตระหนักของบุคลากรทางดา้นนาฏศลิป์ไทยในการรกั
และหวงแหนองค์ความรู้ที่พบว่ามปีญัหาด้านการเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาของผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศลิป์ จงึมี
ความจ าเป็นในการเกบ็รกัษาองคค์วามรู้ไวใ้ห้บุคลากรในรุ่นต่อไป อกีทัง้พยายามวเิคราะห์ใหไ้ดซ้ึง่กฎเกณฑข์องการ
แสดงต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสบืทอดและอนุรกัษ์ใหอ้งคค์วามรูอ้ยู่ต่อไป 
 จากการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิปรมิาณ เพื่อให้เหน็ภาพรวมของวทิยานิพนธ์ทางดา้นนาฏศลิป์ไทย โดยสรุปได้
ดงัน้ีวิทยานิพนธ์ทางด้านนาฏศิลป์ไทยที่ใช้เป็นประชากรในการศึกษา เป็นงานวิจยัเชิงพรรณนาเป็นส่วนใหญ่ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัการทีว่ทิยานิพนธท์างดา้นศลิปะจดัเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ โดยมุ่งเน้นศกึษาในการแสดงประเภทร าเป็น
ส าคญั  
 
 

 



   

บทท่ี 5 
ผลการสงัเคราะหอ์งคค์วามรู้เก่ียวกบัร า/ระบ า 

 
 สว่นที ่2 ของการวจิยั คอืการสงัเคราะหผ์ลของการวจิยั ดว้ยเทคนิควเิคราะหข์อ้มูลเพื่อหาขอ้สรุปตามทฤษฎี
ของ Krippendorff โดยใชก้ารแยกเนื้อหาเป็นวงกลมย่อย(Loop) ตามวธิวีเิคราะหเ์นื้อหาของอุทุมพร จามรมาน ทัง้นี้
สามารถจําแนกองค์ความรู้ทางนาฏศลิป์จากข้อค้นพบได้เป็นกลุ่มองค์ความรู้เกี่ยวกบัรําและระบํา โขน ละคร และ
การละเล่น โดยผูว้จิยัแบ่งการแสดงขอ้มลูในการสงัเคราะหอ์อกเป็นบทที ่5-8 ดงัจะนําเสนอรายละเอยีดต่อไปนี้ 

บทนี้แบ่งการนําเสนอผลการสงัเคราะหอ์งคค์วามรูใ้นประเดน็ทีว่ิทยานิพนธท์ําการศกึษาวเิคราะห ์ออกเป็น 5 
ประเดน็ คอื  ศกึษาเกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมา และองคป์ระกอบการแสดง 

     ศกึษาเกีย่วกบัชวีประวตั ิ แนวคดิ กระบวนการสรา้งสรรค์ของนักนาฏยประดษิฐ์ ตลอดจนความเป็นมา
ของแต่ละชุดการแสดง 

     ศกึษาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการความรูน้าฏศลิป์ไทยในเชงิธุรกจิ 
 ศกึษาเกี่ยวกบัประวตัคิวามเป็นมา รูปแบบการจดัการภายในองค์กร ลกัษณะนาฏศลิป์ไทยและวธิกีาร

สรา้งสรรคช์ุดการแสดงของคณะนาฏศลิป์ไทยเอกชน 
 ศกึษาเกีย่วกบัการหากฏเกณฑใ์นการรือ้ฟ้ืนท่าราํ ดว้ยการวเิคราะหโ์ครงสรา้งท่าราํ  
มอีงคค์วามรูแ้บ่งตามหมวดหมู่ดงันี้ 
 

5.1 ประวติัความเป็นมาและองคป์ระกอบการแสดง 
วทิยานิพนธศ์กึษาเกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมา กระบวนท่ารํา และองคป์ระกอบการแสดง ตลอดจนศกึษาถงึ

รปูแบบ วธิกีารแสดง การวเิคราะหห์านาฏยลกัษณ์ของชุดการแสดงทีเ่ป็นแหล่งขอ้มลูในการศกึษา โดยมกีารศกึษาตาม
หวัขอ้ดงักล่าว จาํนวน 22 เล่ม เมื่อแบ่งตามระดบัศลิปะทีพ่บในกระบวนท่ารําของวทิยานิพนธแ์ลว้แบ่งออกเป็นรําของ
ราชสาํนกั ราํพืน้บา้นพืน้เมอืง และราํของกลุ่มชาตพินัธุใ์นประเทศไทย  
  

5.1.1ร าของราชส านัก 
 เป็นการศกึษาถงึความเป็นมาและกระบวนการราํของฉุยฉายพราหมณ์ ของรชัดาพร สคุโต โดยแบ่งเป็น

หวัขอ้ต่างๆ ดงันี้ 
 ประวติัความเป็นมาของร าฉุยฉาย 

 ราํฉุยฉายเป็นศลิปะการราํเดีย่ว ม ี3 ลกัษณะ คอื   
 ราํฉุยฉาย  การราํประกอบ บทรอ้งเพลงฉุยฉาย บทรอ้งแม่ศรอีย่างละ 2 บท    
 ราํฉุยฉายตดั  การราํประกอบ บทรอ้งฉุยฉาย 1 บท และบทรอ้งแม่ศร ี1 บท   
 ราํฉุยฉายพวง   การราํประกอบ บทรอ้งฉุยฉายและแม่ศรไีม่มป่ีีเลยีนเสยีงรอ้ง 

 ราํฉุยฉายใชแ้สดงในลกัษณะงานต่างๆ คอื ในโขน ละคร เป็นการแสดงเบกิโรงและประดษิฐข์ึน้ในโอกาส
ต่างๆ        

 จุดมุ่งหมายในการราํ   
 การราํเพื่อแสดงอวดฝีมอืและชัน้เชงิการร่ายราํของตวัละคร ประกอบการแสดงโขนหรอืละครรํา เป็น

การแสดงเบกิโรง  
 ชมความงามของตวัละคร  บรรยายอารมณ์และความรูส้กึของตวัละคร 

 โครงสรา้งราํฉุยฉายประกอบดว้ย ราํในเพลงรวั  ฉุยฉาย  แม่ศร ี เพลงเรว็ลา 
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 ประวติัความเป็นมาฉุยฉายพราหมณ์ 
 ราํฉุยฉายพราหมณ์จดัเป็นราํฉุยฉายชุดหนึ่งทีไ่ดร้บัความนิยมในการรํา ตัง้แต่ พ.ศ.2464  ทีร่ชักาลที ่6 
ทรงพระราชนิพนธ์บทประกอบการรําฉุยฉายพราหมณ์ในการแสดงเบิกโรงเรื่องพระคเณศวรเสยีงา โดยมีพระยา        
นัฏกานุรกัษ์เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารํา ต่อมาประมาณ พ.ศ.2479-2480 ได้แสดงในรูปแบบรําเดี่ยว ผู้ศกึษาสนันิษฐานว่า  
ครูลมุล ยมะคุปต์เป็นผูร้บัการถ่ายทอดจากพระยานัฏกานุรกัษ์ เพื่อใช้เรยีนในหลกัสตูรการเรียนการสอนในวทิยาลยั
นาฏศลิป ในสมยัเป็นโรงเรยีนนาฏศลิป 
   
 องคป์ระกอบการแสดง 
 นกัแสดงทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ในการรําฉุยฉาย จะต้องเป็นผูผ้่านการฝึกฝนรํามาตรฐานทัง้รําประเภท
ประกอบจงัหวะ และรําใช้บทมาแล้ว และจะต้องเป็นผู้มีลีลาท่วงท่าที่สวยงาม แสดงอารมณ์ทางใบหน้าและท่าทาง 
ตลอดจนการเคลื่อนไหวใหถู้กตอ้งตามสดัสว่นของร่างกาย 
 การแต่งกายสว่นใหญ่แต่งยนืเครื่องตามจารตีของตวัพราหมณ์ คอื ยนืเครื่องพระแขนสัน้ สขีาวขลบิแดง 
นุ่งผา้ยกแบบหางหงส ์และสวมกระบงัหน้า มอีุณาโลมทีก่ลางหน้าผาก  
 ดนตร ีสามารถใชว้งดนตรบีรรเลงประกอบการแสดงไดท้ัง้วงป่ีพาทย์เครื่องหา้ เครื่องคู่และเครื่องใหญ่ 
แต่ทีน่ิยมคอืป่ีพาทยเ์ครื่องคู่ เน่ืองจากมขีนาดกลางเหมาะสมกบัลกัษณะงานโดยทัว่ไป 
 จากการศกึษาประวตัิความเป็นมาของรําฉุยฉายพราหมณ์ตัง้แต่เริม่ให้มแีสดง โดยผูแ้สดงคนแรก คอื
หลวงไพจติรนนัทการ (ทองแล่ง สวุรรณภารต) ใหส้มัภาษณ์ว่า ปจัจุบนัท่ารําของฉุยฉายพราหมณ์มคีวามแตกต่างจาก
อดตีในบางท่า โดยท่าราํในอดตีเวลาปฏบิตัทิ่าราํจะทาํกรยิาเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ ซึง่ผูว้จิยัเหน็ว่าเป็นความงามตามสมยั
นิยมหรอืพฒันาการของนาฏศลิป์ไทย 
 ปจัจยัทีท่าํใหร้าํฉุยฉายพราหมณ์ไดร้บัความนิยมจนถงึปจัจุบนั คอื  

1. มบีทประพนัธท์ีส่ละสลวยเหมาะสมต่อการตบีททางนาฏศลิป์ โดยการกล่าวชมความงามของร่างกาย 
รวมถงึจรติกรยิาของตวัละครทีม่ปีฏสิมัพนัธก์บัผูช้ม สอดคลอ้งกลมกลนืเป็นอย่างด ี 

2. เสน่หข์องเทคนิคการราํแบบผูเ้มยีของพราหมณ์ทาํใหเ้กดิความน่าประทบัใจในการแสดง  
3. เครื่องแต่งกายงดงาม ของตวัพราหมณ์ 
4. บทรอ้งประกอบการแสดงฉุยฉายมคีวามเป็นเอกเทศไม่ตอ้งอาศยัเรื่องราวของการแสดงเป็นละคร จงึ

เหมาะกบัการนํามาใชแ้สดงเป็นราํเดีย่ว 
 

 การศกึษาเทคนิคการรําของศลิปินผูม้ชีื่อเสยีง ในการรําฉุยฉายพราหมณ์ทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ ครูส่องชาต ิ 
ชื่นศริ ิครูทรงศร ี กุญชร ณ  อยุธยา และพสิมยั  วไิลศกัดิ ์พบว่ามโีครงสร้างท่ารําทีค่ลา้ยกนั แตกต่างในรายละเอยีด
ปลกีย่อย อาท ิตําแหน่งมอื เทา้ การใชจ้งัหวะถี ่ห่างต่างกนั ตามประสบการณ์การแสดงและเอกลกัษณ์เฉพาะตวั แต่ที่
ศลิปินทัง้ 3 ท่าน ใหค้วามสําคญัเหมอืนกนั คอื การแสดงอารมณ์และสหีน้าที่เน้นการสื่อใหผู้้ชมทราบว่า พราหมณ์มี
ความสขุและมคีวามภาคภูมใิจในรูปโฉมของตนเองและต้องใหเ้หน็ความงดงามของดวงตาระหว่างผูแ้สดงและผูดู้ และ
หากตอ้งการใหก้ารแสดงดมูชีวีติชวีามากขึน้ ควรเคลื่อนไปตามจุดต่างๆบนเวทใีหม้าก เท่าทีบ่ทรอ้งอาํนวย 
 

5.1.2ร าพืน้บ้าน 
 การศกึษาเกีย่วกบัราํของชาวบา้น พบการศกึษาราํพืน้บา้นภาคกลาง โดยมวีทิยานิพนธท์ีศ่กึษาเกีย่วกบั 

ราํวง ราํโทน หางเครื่อง ซึง่จดัเป็นการศกึษาทีม่คีวามเชื่อมโยงต่อเนื่องกนั โดยผูว้จิยัจะกล่าวสรุปองคค์วามรูไ้วใ้นรําวง 
และมกีารศกึษาการราํของชาวบา้นจงัหวดันครสวรรคแ์ละสโุขทยั  
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ร าวง 
เป็นการศกึษาราํวงจากรําวงอาชพี ตําบลหว้ยใหญ่ อําเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี  ของป่ินเกศ    วชัรปาณ 

ราํโทนในจงัหวดันครราชสมีา และหางเครื่องของจงัหวดัชลบุร ีซึง่ลว้นแลว้แต่เป็นววิฒันาการของการแสดงรําวง โดยมี
รายละเอยีดโดยสรุป ดงันี้ 
 
 ราํวง คอืการรอ้งราํเป็นวง ทวนเขม็นาฬกิา ซึง่พบว่ารปูแบบการเล่นน้ีมมีาตัง้แต่อดตีกาล เดมิเรยีกว่าราํโทน 
 รําโทนน่าจะเกิดขึ้นในสมยักรุงศรอียุธยาที่มีโทนเป็นเครื่องดนตรแีล้ว ต้นกําเนิดของรําโทนคงจะเกิดจาก
บรเิวณภาคกลางก่อนทีอ่ื่นและกระจายตวัออกตามส่วนต่างๆ ของประเทศ ซึง่รูปแบบของรําโทนเป็นการรอ้งรําเป็นวง 
เอาเพลงมารอ้งประกอบการรํา เป็นเพลงพื้นบา้น คํากลอนสัน้ๆ รอ้งซํ้า สองสามเทีย่วเหมอืนเพลงพื้นบา้นภาคกลาง
ประเภทอื่น บางครัง้แต่งขึน้ใหม่ขณะเล่น เป็นการรวมกลุ่มกนัเล่นอย่างอสิระตามลานบา้น ลานวดั ไม่จํากดัเทศกาล 
เพศ อายุ จํานวน ท่ารําไม่กําหนดรูปแบบ ใช้โทนประกอบจงัหวะเป็นหลกัหรือมเีครื่องประกอบจงัหวะที่หาง่ายใน
ท้องถิ่น เช่น กรบั ฉิ่ง นํามาประกอบการเล่น รูปแบบการร้องรําของชุมชนที่เกิดขึน้ตัง้แต่อดีตกาล ลกัษณะรําเป็น
วงกลมวนรอบสิง่ศกัดิส์ทิธิด์งักล่าวแลว้นัน้เป็นรปูแบบหลกัในการแสดงนาฏศลิป์ไทย  
 จากการศกึษาราํโทน ในชุมชนทุ่งสว่าง – ศาลาลอย อาํเภอเมอืง  ชุมชนบา้นแซว อําเภอนครบุร ี ชุมชนบา้น
ซาด อาํเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา 
 สนันิษฐานว่าการเล่นราํโทนน่าจะเกดิในภาคกลางก่อนแลว้แพร่ไปยงันครราชสมีาตามเสน้ทางการคา้ 
 
 พฒันาการของร าวง 

1.  ราํโทน พ.ศ. 2460 
 เป็นการเล่นรําโทนของชาวบ้านตามลานบ้าน ลานวดั ไม่จํากดัเทศกาล โดยท่ารําเป็นลกัษณะเกี้ยวพาราสี
ระหว่างคู่ราํ โดยราํเป็นวงกลม รอ้งเพลงดว้ยกลอนสัน้ๆ รอ้งซํ้าหลายเทีย่วตามกบัจงัหวะโทน กรบั ฉิ่ง 
 2.  ราํโทน พ.ศ. 2481-2488 สมยัปฏริปูวฒันธรรม 
 สมยันี้ราํโทนถูกใชเ้ป็นเครื่องมอืสรา้งเอกลกัษณ์ชาต ิโดยการกําหนดนโยบายของรฐับาลจอมพลแปลก พบิูล
สงคราม สง่เสรมิใหร้าํโทนมแีบบแผนแบ่งเป็น 2 ระยะ 

 เริม่จากการปรบัวธิเีล่น มารําเป็นวง จดัโต๊ะไวต้รงกลาง แต่งกายตามสมยันิยมมคีําว่ารําวงแทนทีร่ําโทน   
มจีงัหวะตะวนัตกเขา้มาผสม 

 พ.ศ. 2487 จอมพลแปลก พบิลูสงคราม มอบใหก้รมศลิปากรปรบัปรุงบทรอ้งแลว้บรรจุท่ารําใหง้ดงามตาม
แบบนาฏศลิป์มาตรฐาน 4 เพลง และเพิม่อกี 6 เพลง โดยการแต่งเนื้อเพลงของคุณหญิงละเอยีด พบิูล
สงคราม และกรมศลิปากรตัง้ชื่อเป็นราํวงมาตรฐาน จดัสรา้งตามนโยบายทีเ่ร่งรณรงคเ์ผยแพร่นโยบายการ
สรา้งเอกลกัษณ์ของชาต ิทางรฐับาลสนับสนุนการรําวงมาตรฐาน โดยจดัใหข้า้ราชการรําวงทุกวนัพุธบ่าย 
เร่งสนบัสนุนใหป้ระชาชนทุกภาคหดัรําวง ส่งเสรมิใหม้กีารประกวดรําวง นอกจากนี้ยงัเกดิเพลงรําวงจาก
การแต่งเพลงและร้องโดยนักร้องชัน้นําของวงสุนทราภรณ์ ซึ่งแต่งเพลงรําวงอย่างมากมาย ในช่วง      
พ.ศ. 2494-2496 แพร่หลายไปทัว่ประเทศตามสือ่วทิยุ 

 3.  ราํวงเชงิประยุกต ์พ.ศ. 2495-2510 
 เกิดลักษณะรําวงอาชีพขึ้น โดยมีเพลงลูกทุ่งและดนตรีสากลประกอบจังหวะ ประชาชนซื้อบตัรขึ้นรํากับ
นักแสดงซึ่งความนิยมเล่นรําวงกระจายสู่ชนบทในสงัคมชาวบ้าน เกดิการแตกตัวด้านรูปแบบการเล่นในช่วงเวลา
เดยีวกนัคอื ราํวงรบัจา้ง 
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 รําวงรบัจา้ง เป็นรําวงทีร่บัจา้งแสดงตามงานต่างๆ โดยนํารําวงพืน้บา้นแต่เดมิมาประยุกต์กบัรําวงมาตรฐาน 
เกดิเป็น 2 ลกัษณะ คอื ราํวงประกอบบทและราํวงอาชพี 
 ราํวงประกอบบท ใชท้่าราํไทยมาตรฐาน แบ่งฝ่ายผูเ้ล่นอย่างชดัเจน ใชเ้พลงทีก่ําลงัเป็นทีนิ่ยมในยุคนัน้นํามา
เล่น เช่น ราํวงประกอบบทของจงัหวดัชยันาท จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัลพบุร ี

โดยมกีารศกึษาที่มคีวามเกี่ยวเนื่องรําวงประกอบบทของจงัหวดันครสวรรค์ไว้ว่า มเีนื้อหาการแสดงหลาย
ลกัษณะ แต่ทีน่ิยมนํามาแสดงจะเป็นการเกีย้วพาราสหีรอืราํพนัรกัเป็นหลกั ลกัษณะเด่นอยู่ทีท่่ารําทีม่คีวามเป็นอสิระสงู 
ลกัษณะโดยรวมจะรําเหมอืนกนั หรอืคลา้ยคลงึกนัเป็นส่วนใหญ่ จําแนกท่ารําไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื ท่ารําหลกั ท่ารํา
เฉพาะ ท่ารําเลยีนแบบธรรมชาติ  ลกัษณะพเิศษของท่ารําหลกัคอื ท่าหนึ่งสามารถสื่อความหมายไดห้ลายอย่าง และ
ปรากฏการใชใ้นทุกเพลง เป็นท่ารําที่ได้รบัการสบืทอดต่อมา และท่ารําที่ปรบัปรุงขึน้ใหม่มหีลกัการคดิท่ารํา โดยนํา
ลกัษณะเด่นของกิริยามนุษย์ตามธรรมชาติมาใช้ ท่ารําที่ใช้จึงเป็นท่ารําง่าย ๆ และรําซํ้า ๆ กัน และสามารถสื่อ
ความหมายไดอ้ย่างชดัเจน  การใชเ้ทา้จะมลีกัษณะเดยีวคอืการยํ่าเทา้ขา้งหน้าสลบักบัยํ่าเทา้หลงั บางครัง้จะพบว่าวธิรีาํ
จะเน้นจงัหวะมากกว่าบทรอ้งดว้ยลลีาทีช่า้เนิบนาบ 
 รูปแบบการเล่นรําวงประกอบบทนัน้ มลีกัษณะการเล่นคอื แบ่งผู้เล่นเป็น 2 ฝ่าย ชาย-หญงิ มนีักดนตรคีอย
ร้องเพลงและเล่นดนตรอียู่นอกวง บางจงัหวดัใช้นักดนตรีอยู่กลางวงจุดกลางวงจะตัง้น้ําดื่ม ไฟหรอืโต๊ะ จดัให้เป็น
ระเบยีบ เป็นสญัลกัษณ์การราํรอบวงทวนเขม็นาฬกิา การราํเป็นการตบีทตามเน้ือเพลง ท่าทีใ่ชเ้ป็นท่ารําไทยมาตรฐาน
ในแม่บทหรอืดดัแปลงขึน้เอง ไม่กําหนดแบบแผนตายตวั โดยเนื้อรอ้งมทีัง้เพลงรําโทนทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิใหแ้ต่งโดย
รฐับาลสมยัจอมพล ป. พบิูลสงคราม ทีเ่ผยแพร่ตามวทิยุและเพลงทีแ่ต่งขึน้เอง มกัจะเป็นเนื้อรอ้งสัน้ๆ รอ้งซํ้าไปมา มี
เนื้อหาเกี่ยวกบัชวีติในชนบท บทเกีย้วพาราส ีใช้คําที่ง่ายต่อความเขา้ใจ เครื่องดนตรทีี่ใช้เป็นเครื่องประกอบจงัหวะ 
ไดแ้ก่ ราํมะนา และฉิ่ง 
 ราํวงประกอบบท ไม่ไดร้บัความนิยมมากนัน้ สว่นใหญ่จะเล่นในงานประเพณี เทศกาลเป็นครัง้คราวเท่านัน้ 

มกีารศกึษาราํวงอาชพีของป่ินเกศ  วชัรปาณ โดยนับเป็นพฒันาการของรําวง มลีกัษณะการแสดงคอืมนีางรํา
รบัจา้งรํากบัลูกคา้ ใชเ้พลงลูกทุ่งประกอบการแสดงร่วมกบัวงดนตรสีากล ใชจ้งัหวะสากลในการเต้นลลีาศเป็นรูปแบบ
การเต้นของนางรํา เกดิขึน้ประมาณปีพ.ศ.2488  เรื่อยมา จนได้รบัความนิยมอย่างมาก ในปีพ.ศ. 2494-2496 ในปี  
พ.ศ. 2514 ราํวงอาชพีเริม่ลดความนิยมลงเนื่องจากเกดิเหตุทะเลาะววิาทขึน้ เพราะรําวงอาชพีมนีางรําซึง่เป็นหญงิสาว 
เป็นเรื่องลวนลามกนัขณะแสดง แย่งชงินางรํากนั ทําใหเ้กดิเหตุลุกลามถึงขัน้ปาระเบดิ       จนกระทัง่ในประมาณปี 
พ.ศ. 2516-2528 รฐับาลสัง่ควบคุมการแสดงในพระราชกจิจานุเบกษาในขอ้บญัญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุม
การคา้ซึง่เป็นทีร่งัเกยีจหรอือาจเป็นอนัตรายแก่สขุภาพ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2518 โดยเมื่อตอ้งการจดัแสดงต้องขออนุญาต
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบและเสยีค่าธรรมเนียมตามกาํหนดจงึจดัการแสดงได้ 
 ราํวงอาชพี แพร่หลายจากภาคกลางและกระจายตวัไปทุกสว่นของประเทศ ปจัจุบนัราํวงอาชพีเหลอืน้อยลง ไม่
ค่อยมใีหช้มและเปลีย่นรปูแบบไป ทัง้นี้ราํวงอาชพีที่ตําบลหว้ยใหญ่ อําเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ียงัคงรกัษารูปแบบ
การแสดงไวค้่อนขา้งจะสมบรูณ์ 
 คณะราํวงอาชพีในจงัหวดัชลบุรแีบ่งเป็น 2 ระยะคอื  

พ.ศ. 2499-2510 เกดิจากคณะทีเ่ดนิทางมารบัจ้างภายในจงัหวดัและตัง้คณะประจําอยู่ 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะ
ยอดสามคัค ีคณะดาวทอง คณะดาราน้อย คณะคอวงัคาลปิโซ่ นอกจากนี้ยงัมคีณะอื่นทีเ่ขา้มาแสดงเป็นครัง้คราว ทัง้นี้
เน่ืองจากเป็นจงัหวดัทีม่เีศรษฐกจิ มที่าเรอืจอดรบัสง่สนิคา้ ดงันัน้จงึมคีณะทีม่ารบัจา้งอย่างต่อเนื่อง ต่อมาคณะรําวงได้
เลกิกจิการเพราะหมดความนิยมจากการตัง้คณะของหมู่บา้นหว้ยใหญ่ 
 ระยะที ่2  พ.ศ. 2504-2521 การจดัตัง้คณะใหม่ของคนในทอ้งถิน่ ซึง่เคยเป็นนักแสดงไดแ้ยกตวัมาตัง้คณะใน
ปี พ.ศ. 2504  ที่หมู่บ้านห้วยใหญ่ คณะแรกคือ คณะส่งเสรมิศลิป์ และมกีารตัง้คณะขึน้อกีรวม 5 คณะ ได้แก่ คณะ
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ส่งเสรมิศลิป์ คณะสงัวาลย์น้อย คณะประกอบศลิป์ คณะประกายแก้วและคณะตุ๊กตาน้อย ซึ่งเลกิกจิการไปเนื่องจาก
รฐับาลออกพระราชบญัญตัหิา้มแสดง 
 การแสดงของรําวงอาชพีจดัแสดงตามงานรื่นเรงิ ในช่วงเวลาประมาณ 22.00-02.00 น. มหีวัหน้าคณะเป็น    
ผูค้วบคุม นกัแสดงและวงดนตร ีรบังานจากเจา้ภาพทีว่่าจา้งหรอืเป็นเจา้ภาพเอง ซึง่ผูเ้ป็นเจา้ภาพเป็นผูด้ําเนินการจดั
งานแสดง โดยมกีารขายบตัรใหก้บัลกูคา้ทีต่อ้งการขึน้ไปรํากบัผูแ้สดง ผูแ้สดงเป็นหญงิทีม่อีายุประมาณ 12 ปีขึน้ไปถงึ 
25 ปี โดยการแสดงแบ่งเป็น 2 สว่น คอื การราํไหวค้รแูละการเตน้เขา้จงัหวะ 
 การรําไหว้ครู เป็นการรําในช่วงแรกของผู้แสดง เพื่อขอพรจากครู หรอืสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์ห้สําเร็จลุล่วงไปด้วยด ี
จากนัน้เป็นการเต้นเขา้จงัหวะระหว่างผูแ้สดงกบัลูกค้า โดยมกีารกําหนดรอบการรําเป็น 3 ลกัษณะ คอื รอบฟร ีรอบ
ปกต ิและรอบเหมา 
 ผูแ้สดงและนกัดนตร ีเป็นคนในหมู่บา้นหว้ยใหญ่ทีม่อีาชพีหลกัและต้องการหารายไดเ้พิม่ ซึง่มทีัง้ผูแ้สดงและ
นกัดนตรทีีม่สีงักดัและชัว่คราว นกัดนตรเีป็นผูฝึ้กหดัขึน้ใหม่โดยมนีกัดนตรรีุ่นเก่าเป็นผูฝึ้กหดัให ้ระยะการฝึกหดัขึน้อยู่
กบัพรสวรรคแ์ละความยากง่ายของเครื่องดนตรแีต่ละชิน้ 
 การคดัเลอืกผูแ้สดงประจําคณะ พจิารณาจากรูปร่าง หน้าตา เป็นหลกั โดยใหค้่าจา้งเป็นรายวนั อตัราค่าจา้ง
หวัหน้าคณะเป็นผูก้าํหนด สว่นมากจะมอีตัราเดยีวกนัทุกคณะ และอตัราค่าจา้งคณะรําวงในแต่ละครัง้ขึน้อยู่กบัการตก
ลงระหว่างเจ้าภาพกบัหวัหน้าคณะ ซึ่งไม่กําหนดราคาตายตัวจะพิจารณาจากจํานวนผู้แสดง จํานวนเครื่องดนตร ี
ระยะเวลาแสดง และสถานทีแ่สดง 
 เครื่องแต่งกาย เป็นกระโปรงทีต่ดัขึน้เป็นชุดเดยีว กําหนดการใส่จากสปีระจําวนั 7 ส ีลกัษณะการแต่งกายมี
รปูแบบตามสมยันิยม ตามนโยบายในสมยัจอมพล ป. พบิลูสงคราม 
 เวทรีําวงม ี2 ส่วน คอื เวทสี่วนหน้าเป็นเวทรีําวง ซึ่งมขีนาดใหญ่กว่าเวทวีงดนตรทีี่อยู่ส่วนหลงั มลีกัษณะ
สีเ่หลีย่มจตุัรสัเปิดโล่งทัง้ 4 ดา้น 
 การประกวดม ี2 ลกัษณะ คอื การประกวดระหว่างคณะ ตัง้แต่ 2 คณะขึน้ไปและการประกวดระหว่างผูแ้สดง
ดว้ยกนั ตดัสนิจาํนวนบตัรของผูช้มทีข่ ึน้ไปราํ รางวลัสว่นมากจะเป็นถว้ยรางวลั ขนัเงนิลา้งหน้า ทองคาํ 
 ผูช้มหรอืลกูคา้ไม่จาํกดัเพศ วยั อายุ โดยสว่นใหญ่มกัจะเป็นลกูคา้ผูช้าย 
 การแสดงของราํวงอาชพี มสีว่นประกอบทีส่าํคญั 3 สว่น คอื 
1. การบชูาคร ู เป็นการนําสิง่ของทีห่าง่ายไดต้ามทอ้งถิน่มาบชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีถ่อืว่าเป็นคร ู โดยนํามาบชูา

กลองทีเ่ชื่อว่าเป็นเทพแหง่การกาํหนดจงัหวะ การรอ้งราํทุกอย่างเป็นความเชื่อดัง้เดมิของ
ไทย ซึง่ราํวงอาชพียงัคงยดึหลกัการนี้เช่นกนั 

2. การราํไหวค้ร ู เป็นการรําเพื่อบวงสรวงครูหรือสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์โดยใช้ผู้แสดงรําในช่วงแรกของการแสดง   
ท่าราํทีพ่บเป็นท่าราํไทยมาตรฐาน 7 ท่า ผสมกบัท่าทีค่ดิขึน้ใหม่ โดยมุ่งรําทําบทตามเนื้อ
รอ้ง ใชม้อืและแขนมาก และใชเ้ท้าน้อย ท่ารําทีใ่ชส้่วนมากมรีะดบัอยู่ช่วงกลางลําตวั หนั
หน้ารําไปด้านหน้าเพยีงด้านเดยีว การใช้เวทมีีลกัษณะเดียว คอื ใช้การเรียงแถวหน้า
กระดาน 

3. การเตน้เขา้
จงัหวะ 

จงัหวะของการเต้น แบ่งไดเ้ป็นจงัหวะสากล 21 จงัหวะ และจงัหวะทีเ่กดิในประเทศ 11 
จงัหวะ การเตน้ในจงัหวะสากลนัน้ยดึรปูแบบการเตน้แบบลลีาศ และการเต้นจงัหวะทีเ่กดิ
ในประเทศเป็นการผสมระหว่างท่าราํไทยกบัการยํ่าเทา้แบบสากล ซึง่พบว่า การเต้นทัง้ 2 
จงัหวะนี้ มกีารยํ่าเทา้ทีซ่ํ้ากนัอยู่มาก ใชก้ารยํ่าเทา้ 1 ลกัษณะใน 1 จงัหวะเพลง 

 ผูแ้สดงราํวงอาชพีทีต่ําบลหว้ยใหญ่ อําเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ียงัคงรกัษามาตรฐานการเต้นไวไ้ดด้ ีส่วน
การราํไหวค้รจูดจาํไดแ้ต่ท่าหลกัเท่านัน้ เนื่องจากไม่มกีารบนัทกึท่าราํไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรประกอบกบัไม่มกีารแสดง
เป็นระยะเวลานาน  การที่นักแสดงรําวงอาชีพและผู้ชมการแสดงมีส่วนสมัพนัธ์ทําให้เกิดเหตุการทะเลาะวิวาทใน
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ประเดน็ชูส้าวทาํใหม้กีารออกกฏหมายเพื่อควบคุมสถานการณ์ดงักล่าว ทําใหช้่วงระยะเวลานัน้การแสดงหางเครื่องเริม่
ไดร้บัความนิยมและเขา้มาแทนทีร่าํวงอาชพีในทีส่ดุ  

วราภรณ์ บวัผา ไดศ้กึษาการแสดงหางเครื่อง “คณะแม่ถนอม” ตําบลบางเสร่ อําเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุร ีใน
ดา้น ประวตั ิวธิกีารฝึกหดั และวเิคราะหร์ปูแบบการแสดงทีม่ที่ารําไทยปรากฏอยู่ในการเต้นของหางเครื่องบางเสร่เป็น
สาํคญั ตัง้แต่ พ.ศ.2528 จนถงึ พ.ศ.2544 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
  หางเครื่องบางเสร่ เป็นการแสดงที่เกดิขึน้ในตําบลบางเสร่ อําเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุร ีตัง้แต่ประมาณปี   
พ.ศ.2511 เป็นตน้มาจนกระทัง่ถงึปจัจุบนั เป็นศลิปะทีเ่กดิขึน้จากชุมชนชาวบา้น เพื่อสรา้งความบนัเทงิ  หางเครื่องบาง
เสร่เติบโตได้ในเวลาอนัรวดเรว็เพราะมสีภาพแวดล้อมที่เจริญ เป็นแหล่งที่มสีถานเรงิรมย์มากเช่นพทัยาและอยู่ติด
ชายฝ ัง่ทะเล เป็นเมอืงเศรษฐกจิ มคีวามเจรญิทางเทคโนโลย ีใกล้สงัคมเมอืงหลวง (กรุงเทพฯ) ศลิปะการแสดงของ
สงัคมเมอืงเดนิทางไดร้วดเรว็ จงึทาํใหห้างเครื่องบางเสร่พฒันาไดใ้กลเ้คยีงกบัหางเครื่องของนกัรอ้งทีม่ชีื่อเสยีงในแต่ละ
ยุคสมยัหางเครื่องบางเสร่ดงึดดูความสนใจใหง้านทีไ่ปแสดงมคีนอยู่ร่วมงานจาํนวนมากเพราะหางเครื่องมกีารแต่งกายที่
นุ่งน้อยห่มน้อย  ถงึแมก้ารประกอบอาชพีการเตน้หางเครื่องรบัจา้งจะมกีารพฒันาเพื่อสนองความตอ้งการใหก้บัผูว้่าจา้ง
อยู่ตลอดเวลา แต่กย็งัถูกดูหมิน่ดูแคลนว่าเป็นอาชพีทีต่้อยตํ่า อาจเป็นเพราะอาชพีการเต้นหางเครื่องรบัจ้างของชาว
บางเสร่ เป็นศลิปะทีเ่กดิจากชุมชนชาวบา้นทีม่กีารศกึษาน้อย และเป็นการแสดงทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดกนัต่อๆ มา ไม่ได้
เรยีนในโรงเรยีนทีม่ใีบประกาศรบัรองความสามารถ จงึทาํใหเ้ป็นอาชพีทีข่าดการยอมรบัและยกย่องจากผูค้นสว่นใหญ่ที่
มกีารศกึษาสงู จงึถูกมองขา้ม แต่สําหรบันักแสดงถอืว่าเป็นอาชพีที่สุจรติและสามารถทํารายได้ให้กบัครอบครวัเป็น
อย่างด ี
 การแสดงหางเครื่องบางเสร่มขี ัน้ตอนการฝึกซอ้มอย่างเป็นระบบ จะฝึกซอ้มเป็นจงัหวะ เพราะจะต้องเต้นเขา้
กบัวงดนตรทีุกวงได้ เนื่องจากเป็นหางเครื่องที่รบัจ้างเต้นโดยเฉพาะ มรีูปแบบการเต้นมาจากแหล่งเดยีวกนันัน้ คื อ 
คณะป้าทองแถม เริม่ทํามาเมื่อ พ.ศ.2511  เรยีกว่าการเต้นประกอบจงัหวะดนตร ีเต้นอยู่ตามเวทลีเิกบา้ง เต้นเปิดวง
ดนตรบีา้ง แต่มผีูเ้ตน้เพยีง 2 คน  
 ตัง้แต่ พ.ศ.2519 เป็นต้นมา ป้าทองแถมเริ่มตัง้คณะพร้อมประกอบเป็นอาชีพ เต้นรบัจ้างครัง้แรกให้กับ     
ค่ายทหารเรอืฐานทพัเกลด็แกว้  โดยนบัว่าเป็นการเริม่ดาํเนินธุรกจิตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา เมื่อไดร้บัความนิยมมากขึน้ชาว
บางเสร่จงึตัง้คณะหางเครื่องขึน้อกีมาก ประมาณ 20 คณะ สง่ผลใหศ้ลิปะการแสดง “ราํวงอาชพี” สญูหายไปในทีส่ดุ  

ปจัจุบนัการแสดงหางเครื่องบางเสร่มคีณะหางเครื่องอยู่มากทีส่ดุเพราะมกีารฝึกซอ้มการเตน้รบัจา้งโดยเฉพาะ 
สามารถเต้นไดก้บัวงดนตรทีุกวงโดยมติ้องฝึกซอ้มมาดว้ยกนั มผีูนํ้าทีเ่รยีกว่า “เฟิรส์” เต้นอยู่ดา้นหน้าเสมอเวลา เพื่อ
เป็นผูนํ้าในการเปลีย่นท่าทางการเต้น ลกัษณะการแต่งกายจะเน้นโชวส์ดัส่วนนุ่งน้อยห่มน้อย ซึง่เป็นวธิทีางการตลาด 
แต่ไม่มปีญัหาเรื่องชูส้าว เน่ืองจากผูแ้สดงกบัผูไ้ม่มสีว่นสมัพนัธก์นั  
 นกัแสดงหางเครื่องในบางเสร่ สว่นใหญ่มาจากภาคเหนือและภาคอสีานเกอืบทุกคณะ แต่ละคณะใชว้ธิกีารอยู่
ร่วมกนัแบบครอบครวั  
 การแสดงหางเครื่องของตําบลบางเสร่ จงัหวดัชลบุร ีมกีารแขง่ขนักนัสูงมากขึน้ สามารถแบ่งรูปแบบการแสดง
ใหเ้หน็ได้ถงึ 4 ระยะ คอื ตัง้แต่ พ.ศ.2511 -2544  โดยคณะป้าทองแถม เป็นคณะแรกของหางเครื่องบางเสร่ ปจัจุบนั
เลกิกจิการ  

ระยะที ่2 ตัง้แต่ พ.ศ.2519-2528 มกีารตัง้คณะหางเครื่องมาก เจา้ของคณะส่วนใหญ่จะเป็นผูท้ีเ่ป็นหางเครื่อง
มาก่อน  
 ระยะที ่3 ตัง้แต่ พ.ศ.2528-2533 เป็นระยะแห่งการเปลีย่นแปลงและขยายกจิการ ทาํใหค้ณะทีต่ัง้ขึน้ใหม่มกีาร
พฒันาไปในรูปแบบของการแสดงตะวนัตก จะสงัเกตไดจ้ากคณะหางเครื่องในยุคนี้ จะตัง้ชื่อทีล่งทา้ยดว้ย แด๊นซ ์เป็น
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ส่วนใหญ่ เพื่อต้องการแสดงให้ผู้ว่าจ้างทราบว่าเป็นคณะที่ทนัสมยั โดยคณะที่ตัง้มาก่อนหน้านี้ก็มกีารปรบัชื่อคณะ
เช่นเดยีวกนั 
 ระยะที่ 4 ตัง้แต่ พ.ศ.2533-2544 เป็นยุคแห่งการแข่งขนัทําให้หลายคณะต้องยุบคณะไป  เพราะต้องใช้
งบประมาณในการพฒันารปูแบบการเตน้ รปูแบบการแต่งกายตลอดจนค่าครองชพีทีส่งูขึน้ ระยะนี้เหลอืคณะหางเครื่อง
ทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นคณะใหญ่อยู่เพยีงแค่ 6 คณะ  
 งานทีแ่สดงเป็นลกัษณะเลีย้งสงัสรรค ์งานบุญ งานวดั การถ่ายทอดทวี ีรายการเพลงไทยลูกทุ่งและถ่ายมวิสคิ  
วดิโีอใหก้บันกัรอ้งทีม่ชีื่อเสยีง 
 
 ลกัษณะการแสดงหางเครือ่งบางเสร ่
 การแสดงการเต้นของหางเครื่องบางเสร่ เป็นอาชพีทีฝึ่กหดัการเต้นเพื่อรบัจ้างเต้นประกอบวงดนตรสีากลที่
บรรเลงเพลงลกูทุ่ง เพลงไทยสากลหรอืเพลงลกูทุ่งประยุกต ์โดยยดึจงัหวะสากลทีใ่ชเ้ตน้ลลีาศเป็นพืน้ฐานการฝึกหดัการ
เต้น จึงสามารถเต้นได้กบัวงดนตรีทุกวง โดยมิต้องฝึกซ้อมกบัวงดนตรี ทําให้สามารถรบังานได้ทั ว่ราชอาณาจกัร 
นอกจากการแสดงเพื่อถ่ายทอดโทรทศัน์หรอืถ่ายมวิสคิวดิโีอเท่านัน้ทีจ่ะตอ้งหาเพลงของนกัรอ้งมาฝึกซอ้มก่อนไปแสดง
จรงิ 
 การจดัเครื่องแต่งกายตอ้งคาํนึงถงึลกัษณะของงานและจงัหวะเพลงทีป่ระกอบการเตน้  ก่อนการแสดงจะยกมอื
ไหวเ้พื่อระลกึถงึครอูาจารย ์เมื่อแสดงเสรจ็กไ็หวข้อบคุณทีท่าํใหก้ารแสดงสาํเรจ็ลุล่วงไป และขอขมาหากมกีารผดิพลาด
ในการแสดง 
 นกัแสดงเป็นหญงิอายุประมาณ 13 -30 ปี การคดัเลอืกผูแ้สดงจะไม่พถิพีถินัมากนกัเพราะถอืว่าเสรมิความงาม
ได ้ ค่าจา้งนกัแสดงขึน้อยู่กบัความสามารถของแต่ละคน ผูท้ีเ่ป็นเฟิรส์จะไดม้ากกว่านกัแสดงคนอื่นๆ  50 -80 บาท   
การแสดงของหางเครื่องมอียู่ดว้ยกนั 3 ลกัษณะ คอื 

1. การแสดงหางเครื่องประกอบดนตรสีากลบนเวท ี
2. การแสดงหางเครื่องประกอบคณะกลองยาวผสมวงดนตรสีากล 
3. การแสดงหางเครื่องเพื่อการประกวด 
กลุ่มผูช้มหรอืลกูคา้ ไม่จาํกดัเพศ วยั อายุ โดยส่วนใหญ่มกัจะเป็นลูกคา้ผูช้าย รูปแบบการแสดงนัน้ขึน้อยู่กบั

โอกาสและลกัษณะของงาน การแสดงหางเครื่องเป็นการเตน้ประกอบจงัหวะเพลง แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 
1. การเต้นประกอบจงัหวะเพลงสากล (จังหวะลีลาศ) การเต้นประกอบจงัหวดัเพลงสากลมีทัง้หมด 10 

จงัหวะ คอื จงัหวะสามช่า จงัหวะชะชะช่า จงัหวะบกีนิ จงัหวะกวัละช่า จงัหวะรุมบา้ จงัหวะรอ็ค จงัหวะ
วอลซ ์จงัหวะสโลว ์จงัหวะฮาวาย จงัหวะโซล 

2. การเต้นประกอบจงัหวะเพลงทีม่ทีํานองเพลงไทยเดมิหรอืทํานองเพลงไทยพืน้บา้นภาคต่างๆ (ประกอบ
เพลงลูกทุ่งประยุกต์) มทีัง้หมด 7 จงัหวะ คอื จงัหวะรําวง จงัหวะฟ้อน จงัหวะเซิ้ง จงัหวะลเิก(แหล่) 
จงัหวะลาํตดั จงัหวะตลุง จงัหวะอนิเดยี การแสดงหางเครื่องประกอบเพลงลกูทุ่งประยุกตน์ี้จะมที่าทางการ
เตน้ทีนํ่าท่าราํไทยมาผสมผสานกบัการเตน้ของหางเครื่องมากกว่าการเตน้ประกอบเพลงประเภทอื่นๆ 

 คณะหางเครื่องบางเสร่ โดยเฉพาะคณะแม่ถนอม มกีารพฒันาตามสมยันิยมไม่ทิง้ความเป็นไทย โดยเฉพาะ
การนําท่าราํไทยมาใชผ้สมผสานกบัการเตน้หางเครื่อง โดยเป็นเพยีงคณะเดยีวเท่านัน้ทีย่งัคงมแีนวคดิสรา้งสรรคผ์ลงาน
การแสดงหางเครื่องเช่นนี้ และเรยีกหางเครื่องประเภทนี้ว่า “หางเครื่องประยุกต”์ จะนิยมใชป้ระกวดในงานประจําปีของ
จงัหวดั และไดร้บัรางวลัชนะเลศิอย่างต่อเนื่องทุกปี  
 ท่าราํไทยทีป่รากฏอยู่ในท่าทางการเต้นเป็นท่ารําขัน้พืน้ฐาน เนื่องมาจากคนส่วนใหญ่จะต้องรําพืน้บา้น อาท ิ
ราํวง ราํกลองยาวเป็น  จงึดดัแปลงมาจากการราํวงชาวบา้นกม็ ีจะเหน็ไดจ้ากเจา้คณะแต่ละคนทีไ่ดร้บัความนิยมดงัเช่น 
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คณะแม่ถนอม กเ็ช่นกนั พ่อมคีณะกลองยาว ตนจงึมใีจรกัและมคีวามชอบและเคยคลุกคลกีบัการรํากลองยาวหรอืการ
เต้น มาตัง้แต่เด็ก จึงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่พบเห็นนํามาประยุกต์ใช้กับการเต้นหางเครื่องอย่างลงตัวและมี
ประสทิธภิาพมมีาตรฐาน 
 

ปัจจยัท่ีส่งผลให้คณะแม่ถนอมได้รบัความนิยม  
1. มทีุนสงู จงึสามารถตดัและปรบัปรุงชุดเครื่องแต่งกาย ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบการแสดงใหม่  ทัง้ดว้ย

เจา้ของคณะออกแบบตดัเยบ็เอง ทาํใหป้ระหยดัค่าใชจ้่ายสว่นนี้ 
2. มคีวามกวา้งขวางในสงัคม (ลกูเขยเป็นน้องชายผูท้ีม่ชี ื่อเสยีงในภาคตะวนัออกเป็นทีรู่จ้กัเป็นอย่างดี) 
3. มกีารจดัการองคก์รทีด่ ีตรงต่อเวลา ทุ่มเทใหก้บัการแสดง มขีอ้ผดิพลาดน้อย จงึเป็นทีพ่อใจต่อผูว้่าจา้ง 
4. ผู้แสดงรูปร่าง หน้าตา ผวิพรรณด ีเนื่องจากส่วนใหญ่มภีูมลิําเนาทางภาคเหนือ มคีวามประพฤติเป็น

ระเบยีบ เรยีบรอ้ย  
5. รูปแบบการเต้นประกอบเพลงมีหลายแนว และมีการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายตามจังหวะที่เต้นอย่าง

สอดคลอ้ง 
6. มผีูแ้สดงอยู่ในคณะจาํนวนมากสามารถรบังานไดม้าก 4-5 งานต่อ 1 วนั 
7. มคีวามคดิสรา้งสรรค ์รูจ้กัพฒันารูปแบบการแสดงใหแ้ปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา ทนัต่อความนิยมในแต่ละ

ยุคสมยั 
8. มหีลกัประกนัคุณภาพการแสดงดว้ยการชนะการประกวดการแข่งขนัการแสดงหางเครื่องในงานประจําปี

ของจงัหวดัอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่ พ.ศ.2532  ดว้ยการใชแ้นวความคดิทีน่ิยมไทย 

 
ทัง้นี้อาจนบัไดว้่า การแสดงหางเครื่องเป็นศลิปวฒันธรรมไทยประเภทหนึ่งทีเ่กดิจากชุมชนชาวบา้น ประเภท

หนึ่งทีเ่กดิจากชุมชนชาวบา้นทีเ่กดิขึน้จากกลุ่มเลก็เผยแพร่ออกอย่างกวา้งขวางมากขึน้ 
 
 4.  พ.ศ. 2540 การฟ้ืนฟูราํโทนในนครราชสมีา 
 โดยมีการนํารูปแบบต่างๆ ของรําวงเข้าไปประยุกต์จนเกิดเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่ม  โดยสามารถแบ่ง   
นาฏยลกัษณ์การแสดงราํโทนแต่ละช่วงไดด้งันี้ 
 

ตาราง   10  นาฏยลกัษณ์ราํโทนจงัหวดันครราชสมีา 
ช่วง 1 ช่วง 2 ช่วง 3 ช่วง 4 

ท่าร า 
 ร่ายรําแบบอิสระ เชิงเกี้ยว
พาราสี รําส่ายมือ วนตาม
เขม็นาฬกิา 

    
มรีําวงมาตรฐาน มแีบบแผน 
/ คนทอ้งถิน่รบัมาผสมกบัท่า
ดัง้เดิม ยํ่าเท้าโดยการเขย่ง
ยกเท้า ส่ายไหล่ ลกัคอ ท่าตี
บท 

 
เกิดรําวงอาชีพ นําท่ารํา
ประกอบการเตน้ในจงัหวะ 

 
นําท่ารํานาฏศลิป์ประยุกต์ใน
กา ร รํ า โ ทน มากขึ้ น  โดย
ชาวบา้นนําประยุกต์ในชุมชน
ของตนเอง รํามแีบบแผน แต่
ไมต่งึตวั 

ดนตรี 
โทน 2 ลูกขึ้นไป บทเพลง 
บทรอ้งสัน้ ๆ ในเชงิเกี้ยว ต่อ
ว่ า  เ ชิ ง ยั ่ว ยุ  แ ล ะ จ า ก
วรรณกรรม 

 
ใช้เครื่องประกอบจงัหวะ ฉิ่ง 
ฉาบ กรบั บทเพลงเกี่ยวกบั
ส ถ า น ก า ร ณ์ บ้ า น เ มื อ ง 
สงคราม ปลุกใจใหร้กัชาต ิ

 
นําลูกแซกประกอบจังหวะ 
บทเพลงเชิงเกี้ยวพาราสี มี
ทาํนองสากลเขา้มาประกอบ 

 
นําเครื่องดนตรีมโหรีโคราช
ประกอบการตโีทน บทเพลง
แต่งบทเพลงประจําท้องถิ่น
เ ผ ยแ พ ร่ ป ร ะ ช าสัมพัน ธ์
จงัหวดั 
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ตาราง   10 (ต่อ)   นาฏยลกัษณ์ราํโทนจงัหวดันครราชสมีา 

ช่วง 1 ช่วง 2 ช่วง 3 ช่วง 4 
แต่งกาย 
แบบชีวิตประจําวัน นุ่งโจง
กระเบน 

 
หญงิ นุ่งซิน่ เสือ้รดัรปู 
ชาย นุ่งกางเกง สวมหมวก 
ตามชุมชนแบบประ เพณี
ดัง้เดมิ 

 
เสื้อเข้ารูป กระโปรงสัน้ ตัด
ดว้ยผา้มนั  

 
ห ญิ ง  นุ่ ง โ จ ง  เ สื้ อ แ ข น
กระบอก ผา้มนั ห่มสไบ 
ชาย คอกลมแขนสัน้  และ
ผา้ขาวมา้ 

ผูแ้สดง 
ส่วนใหญ่เป็นหนุ่ม-สาว 

 
ชาวบา้น เล่นแบบดัง้เดมิ 
ขา้ราชการ เล่นตามนโยบาย
รฐั 

 
หญงิสาวอายุ 12-25 ปี 

 
กลุ่มผูส้งูอายุในชุมชน 

ลกัษณะด้านการแสดง 
เล่นตามลานวัด เกี้ยว รํา
ทวนเขม็นาฬกิา 

มกีารไหวก้่อนรํา มแีบบแผน 
รําตีบท ตามเนื้ อร้องและ
ทาํนองเพลง 

จดัเวท ีแบ่งเป็นเวทนีักแสดง 
ดนตรี มกีารไหว้ครู เต้นเข้า
จงัหวะ 

เตรียมความพร้อมด้านการ
แสดง เวที เครื่องเสยีง ไหว ้
โค้งก่อนรํา ท่ารํากําหนดไว้
ชดัเจน 

โอกาสและสถานท่ี 
ล า น วัด  ล า น ชุ ม ช น  ใ น
เทศกาลสงกราน เพื่อสร้าง
ความสามัคคี, สร้างสรรค์ , 
เชงิเกีย้วระหว่างหนุ่มสาว 

 
บนัเทงิ สนุกสนาน ในงานรื่น
เรงิตามนโยบายของรฐั ลาน
ชุมชน สโมสร หอประชุม 

 
รบัจา้งเป็นอาชพี 

 
อนุรักษ์และเผยแพร่การรํา
โทนตามงานต่างๆ 

 
 นาฏยลกัษณ์ของร าโทนนครราชสีมา 
 เป็นการราํในเชงิเกีย้วพาราส ีเน้ือเพลงมเีน้ือหายัว่ยุ เกีย้ว การต่อว่า และการราํเลยีนแบบธรรมชาตอินัเป็นท่า
รําดัง้เดมิ เนื้อหาเกี่ยวกบัสภาพบา้นเมอืงนครราชสมีา โดยเฉพาะเกี่ยวกบัทา้วสุรนาร ีประกอบท่าทางของนาฏศลิป์
มาตรฐาน ลกัษณะทัว่ไปเป็นการทรงตวัแต่ไม่ตงึตวั ราํพอเป็นท ีการจบีนิ้วไม่ตดิกนั การกา้วหน้าและเอนซา้ยขวาตาม
เทา้ทีก่า้ว ประกอบเพลงรอ้งทีเ่รยีกว่า เพลงเชดิรําวง ฝ่ายชายรําในทํานองเกีย้วพาราส ีฝ่ายหญงิปดัป้อง การแต่งกาย
แบบพืน้บา้น คอืนุ่งโจงทัง้ชายและหญงิ ชายสวมเสือ้คอกลม ผา้ขาวมา้คาดเอว หญงิ เสือ้แขนกระบอก มสีไบพาดไหล่ 
ส่วนใหญ่ผู้แสดงของกลุ่มผูสู้งอายุยกเวน้บ้านชาด อําเภอจกัราช มเีดก็เขา้ร่วมรําโทนดว้ย สําหรบัดนตร ีใชโ้ทนเป็น
หลกัและมเีครื่องกํากบัจงัหวะประกอบ มชีุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย นําเครื่องดนตรพีื้นบา้นวงมโหรโีคราชมาประกอบ
เป็นเครื่องดนตรขีองกลุ่มวฒันธรรมอสีานใต้ 

 
การศกึษาการแสดงพื้นบ้านของชาวบ้านภาคกลางตอนบนที่มวีฒันธรรมคล้ายคลงึ คอืการแสดงพื้นบ้านที่

อาํเภอศรสีาํโรง จงัหวดัสโุขทยั ของจติตมิา  นาคเีภท และการแสดงพืน้บา้นทีอ่าํเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์โดยมี
รายละเอยีดคอื 

สนันิษฐานว่า การแสดงพื้นบา้นของอําเภอศรสีาํโรง จงัหวดัสุโขทยัคงมมีาตัง้แต่ก่อนปี พ.ศ. 2467    โดยมี
พืน้ฐานจากการแสดงในงานประเพณีเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานบุญ งานบวช ของวงมงัคละและวงกลองยาว  

ววิฒันาการของการแสดงและการละเล่นพืน้บา้นของจงัหวดัสโุขทยั เริม่จากการละเล่นการแสดงเพื่อผ่อนคลาย
ความเหนื่อยจากการประกอบอาชพี เนื้อหาในการแสดงประกอบด้วยการเกี้ยวพาราสขีองหนุ่มสาว การเล่นที่นําเอา
เรื่องราวในวถิชีวีติ เช่นเพลงกล่อมลกู การแห่นางแมว การเล่นผเีขา้ทรง การเล่นเพลงคลอ้งชา้ง เป็นตน้ 



                                                                   นาฏศลิป์ไทย : การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากวทิยานิพนธด์า้นนาฏศลิป์ไทย 

 39 

ลกัษณะการแสดงเพื่อความสนุกสนาน โดยพบการแสดงในเทศกาลตรุษสงกรานต์ ซึง่จะจดัใหม้ขีึน้เพยีงปีละ
ครัง้เท่านัน้ การแสดงจะมขีึน้ตลอดทัง้วนัจรดเยน็ ปรากฏการแสดงอยู่บรเิวณหน้าวดัหนองรัง้เหนือ ตําบลวงัลกึ อําเภอ
ศรสีาํโรง จงัหวดัสโุขทยั  

การแสดงพืน้บา้น ทีย่งัคงสบืทอดม ี4 ชุด คอื เพลงราํวง เพลงฉุยฉายเขา้วดั เพลงฮนิรนิเล และเพลงยิม้ใย  
การละเล่นพืน้บา้นทีป่รากฏอยู่ในวนัน้ีมอียู่ 3 การละเล่น คอื การละเล่นเพลงคลอ้งชา้ง การละเล่นเพลงชกัเย่อ 

และการละเล่นผเีขา้ทรง อนัประกอบไปดว้ย การละเล่นนางควาย การละเล่นแม่ชา้ง การละเล่นนางดง้ การละเล่นลงิลม 
การละเล่นแม่ศร ี 

มเีพลงกล่อมลกูตลอดและพธิกีรรมทีส่ะทอ้นความเชื่อของคนในชุมชน คอื การแห่นางแมว 
การแสดงพืน้บา้นทีจ่งัหวดัสโุขทยักเ็ช่นเดยีวกบัการแสดงในพืน้ทีอ่ื่น ทีม่เีกดิ เสือ่มความนิยม และมกีารรือ้ฟ้ืน

ขึน้ใหม่ จากคนทีเ่หน็คุณค่าและคลุกคลกีบัศลิปะการแสดงดา้นนัน้ โดยเมื่อพ.ศ. 2503 นายสาํเนา จนัทรจ์รูญ ผูซ้ึง่เกดิ
และเตบิโตในตําบลวงัลกึ อําเภอศรสีาํโรง  ที่คลุกคลอียู่กบัการแสดงพืน้บา้นมาตัง้แต่เดก็ ตลอดจนมคีวามสามารถใน
ละครราํเป็นอย่างด ีและการเขา้ร่วมอบรม อสร. ของวทิยาลยันาฏศลิปกรุงเทพไดร้ือ้ฟ้ืนการแสดงพืน้บา้นของอําเภอศรี
สาํโรงขึน้มาอกีครัง้หนึ่ง โดยการเกบ็ขอ้มูลจากชาวบา้นทีเ่คยแสดง การแสดงพืน้บา้นทีไ่ดร้บัการรือ้ฟ้ืนคอื เพลงรําวง 
เพลงฉุยฉาย เพลงยิ้มใย เพลงฮนิรนิเล รําวงแบบบท และได้ประดษิฐ์รํากลองยาวและรํามงัคละขึน้โดยการนําท่ารํา
ของเดมิประกอบกบัการสรา้งสรรคใ์หม่ ราํกลองยาวไดนํ้าออกแสดงเมื่อปี พ.ศ. 2505 สว่นราํมงัคละไดนํ้าออกแสดงในปี 
พ.ศ. 2507  โดยในระยะก่อนหน้านี้คอืช่วงหลงัสงครามโลกสงบไดม้กีารพยายามรื้อฟ้ืนการแสดงพื้นบ้านมาแล้วแต่
ไม่ไดร้บัความนิยมเน่ืองจากมกีารแสดงพืน้บา้นเกดิขึน้ใหม่ ตามนโยบายของรฐับาลสมยั จอมพล ป. พบิูลสงคราม คอื 
รําแบบบท โดยมาจากการรวมตัวของคณะครูและขา้ราชการในอําเภอศรสีําโรง แต่เป็นการแสดงในช่วงเวลาสัน้ ๆ 
ประมาณ 4 ปี  

ทัง้นี้มกีารแสดงเพลงราํวงเพยีงชุดเดยีวทีไ่ดร้บัการรือ้ฟ้ืนแต่ยงัไม่ไดนํ้าออกแสดง เนื่องจากบทรอ้งของเพลง
ราํวงไม่สามารถแสดงท่าทางเขา้ไปประกอบได ้และเป็นเพยีงบทรอ้งสัน้ ๆ  
 

การแสดงพืน้บ้านของอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคอื  
1. กลุ่มเน้นการรอ้ง ไดแ้ก่ เพลงราํวง 
2. กลุ่มการราํประกอบการรอ้ง ไดแ้ก่ เพลงฉุยฉายเขา้วดั เพลงยิม้ใย เพลงฮนิรนิเล 
3. กลุ่มการเน้นราํ ไดแ้ก่ ราํกลองยาว ราํมงัคละ 
4. กลุ่มเน้นการละคร ไดแ้ก่ ราํแบบบท 

 
ลกัษณะการแสดงพืน้บ้านของอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั 

เพลงร าวง 
 เพลงราํวงเป็นเพลงทีใ่ชล้งโทษผูแ้พจ้ากการเล่นโยนลกูช่วง ซึง่ผูแ้พจ้ะต้องออกมารอ้งและรําเพลงรําวง ผูเ้ล่น
คนอื่นยนืลอ้มเป็นวงกลม ลกัษณะการรําเป็นการรําปกัหลกั ใชท้่ารําเพยีงท่าเดยีวตัง้แต่ต้นจนจบเพลง การแสดงออก
ของท่าราํเป็นตามความถนดัของผูแ้สดงแต่ละคน  

การแต่งกายคอื  ฝา่ยชายสวมเสือ้คอกลมแขนสัน้ นุ่งโจงกระเบนหรอืกางเกง ฝ่ายหญงินุ่งโจงกระเบน สวม
เสือ้คอกระเชา้ สวมทบัดว้ยเสือ้แขนกระบอก  

เพลงราํวงม ี3 เพลง คอื เพลงหน้านวล เพลงตน้โพธิท์า้ยวดั และเพลงราํโทน  
 
 



                                                                   นาฏศลิป์ไทย : การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากวทิยานิพนธด์า้นนาฏศลิป์ไทย 

 40 

เพลงฉุยฉายเข้าวดั 
 เป็นเพลงปฏพิากยท์ี่รอ้งโต้ตอบกนัระหว่างชายหญงิกบัการปฏบิตัทิ่ารําเขา้ไปประกอบเพื่อความสนุกสนาน  
เพลงฉุยฉายเขา้วดั ม ี2 ลกัษณะ คอืในยุคแรก 

ลกัษณะการแสดง  แบ่งผูแ้สดงออกเป็น 2 ฝ่ายคอื ฝ่ายชายและฝ่ายหญงิ ยนืลอ้มเป็นวงกลม เริม่ดว้ยการให้
พ่อเพลงแม่เพลงตกลงในการเริม่ขึน้เพลงก่อนหลงั โดยการรอ้งและปฏบิตัทิ่าราํอยู่ตรงกลางวง เมื่อเสรจ็กก็ลบัทีข่องตน
ใหคู้่ต่อไปออกมาแทนที ่การโตต้อบจะปฏบิตัไิปเรื่อย ๆ จนกว่าฝา่ยหน่ึงฝา่ยใดจะยอมแพโ้ดยการรอ้งเพลงลาขึน้ก่อน  
 ในยุคการรือ้ฟ้ืน มกีารกาํหนดระยะเวลาในการแสดง 30 – 35 นาท ีมกีารรวบรวมบทรอ้งมาจดัเรยีงใหเ้ป็นการ
โตต้อบกนัระหว่างชายและหญงิ ผูร้ําไม่จําเป็นต้องใชป้ฏภิาณไหวพรบิ แต่จะต้องจดจําบทรอ้งและท่ารํา ซึง่เป็นการรํา
ทาํท่าทางตามบทรอ้ง ลกัษณะของรปูแบบแถวถูกปรบัใหเ้ป็นรูปครึง่วงกลม ผูแ้สดงจะเรยีงลาํดบัจากคู่หน้าสดุลงไปยงัคู่
ดา้นหลงั โดยแต่ละคู่จะออกไปยนือยู่ตรงกลางของแถวครึง่วงกลม  
 ลกัษณะท่าราํของเพลงฉุยฉายเขา้วดัทัง้ในอดตีและปจัจุบนัพบว่ามลีกัษณะเด่นอยู่ทีบ่ทรอ้งโต้ตอบกนัซึง่เป็น
บทโต้ตอบค่อนขา้งเป็นคําสองแง่สองง่ามและมกีารทําท่าทางประกอบอกีดว้ยมกีารปฏบิตัิท่ารําอยู่ในช่วงกลางลําตวั 
ลกัษณะของท่ารํา เป็นท่าทางประณีตมุ่งความสวยงาม ท่ารําแม่บท ท่าตีบททางนาฏศิลป์ไทย ท่าทางเลียนแบบ
ธรรมชาต ินอกจากนี้ยงัมที่าทางทีป่ระดษิฐเ์พื่อใชเ้รยีกแทนบุรุษที ่2 – 3 และท่าทางทีป่ระดษิฐข์ึน้เพื่อหยอกลอ้ฝา่ยตรง
ขา้ม 
เพลงย้ิมใย 
 เป็นเพลงปฏพิากย์ทีใ่ช้ร้องโต้ตอบกนัระหว่างชายหญิง มลีกัษณะการแสดงและการแต่งกายทัง้ในอดตีและ
ปจัจุบนัเหมอืนกบัการราํเพลงฉุยฉายเขา้วดัทุกประการ จะแตกต่างกนัตรงบทรอ้งเพยีงเท่านัน้  
 ทศิทางในการเคลื่อนไหว การราํเพลงยิม้ใยในอดตีเป็นการรําอยู่กลางวงไม่จํากดัทศิทางในการรําของผูแ้สดง 
พอจบบทกก็ลบัเขา้ทีเ่ดมิ แต่การราํเพลงยิม้ใยในปจัจุบนัเป็นการราํทีย่ดึทศิทางดา้นหน้าเวทเีป็นสาํคญั เวลาทาํบทบาท
กจ็ะหนัเฉียงเขา้หาคู่ของตนเอง เมื่อโตต้อบเสรจ็กก็ลบัเขา้ทีเ่ดมิ การปฏบิตัทิ่าราํเพลงยิม้ใยทัง้ในอดตีและปจัจุบนัพบว่า
มกีารใชท้่ารําอยู่ในช่วงกลางตวัมากทีสุ่ด ลกัษณะท่ารําจากการศกึษาพบว่าการรําเพลงยิ้มใยทีส่ามารถสบืคน้ได ้ม ี 6 
ท่า เป็นท่าราํเฉพาะบุคคล มทีัง้ท่าทางทีป่ระณีตและเลยีนแบบธรรมชาต ิการรําเพลงยิม้ใยเป็นท่ารําทีไ่ดม้าจากการนํา
ท่าทางทีป่ระณีตและเลยีนแบบธรรมชาต ิเป็นท่าราํทีไ่ดม้าจากทีป่ระดษิฐข์ึน้เพื่อใชแ้ทนบุรุษที ่2 – 3  
 ลกัษณะเด่นของการรําเพลงยิม้ใยมคีวามโดดเด่นในเรื่องเพลงรอ้ง และท่ารํา ในการหยุดปรบมอืแบบโยนมอื
ตรงท่อนทีล่กูคู่รอ้งรบักลางบทเพลง 
เพลงฮินรินเล 
 เป็นเพลงปฏพิากยท์ีใ่ชร้อ้งโตต้อบกนัระหว่างชายหญงิ ซึง่มลีักษณะการแสดงและการแต่งกายทัง้ในอดตีและ
ปจัจุบนัเหมอืนกบัเพลงฉุยฉายเขา้วดัและเพลงยิม้ใยทุกประการ ยกเว้นเพยีงบทรอ้งเท่านัน้ที่เพลงฮนิรนิเลจะร้องลง
ทา้ยดว้ยสระเอ  
 การใชท้ศิทางการเคลื่อนไหวเป็นการรําอยู่กลางวงไม่จํากดัทศิทางในการรํา จบกก็ลบัเขา้ทีเ่ดมิ แต่ปจัจุบนั
เป็นการราํยดึผูช้มเป็นสาํคญั และหนัตวัเฉียงไปทางดา้นฝา่ยตรงขา้ม เมื่อเสรจ็กก็ลบัทีเ่ดมิ โดยยนืเป็นแถวครึง่วงกลม
หนัหน้าเขา้หาวง  

การปฏบิตัทิ่าราํอยู่ในช่วงกลางลาํตวัมากทีส่ดุ รองลงมาเป็นช่วงบน ลกัษณะท่าราํจากการศกึษาเพลงฮนิรนิเล
ในอดตีเท่าทีส่บืคน้ไดม้ ี7 ท่า เป็นท่ารําเฉพาะของแต่ละบุคคล มทีัง้ท่าทางทีป่ระณีตและท่าทางทีเ่ลยีนแบบธรรมชาต ิ
ส่วนในปจัจุบนัเป็นท่ารําที่ได้คดัสรรท่าทางเข้ามาใส่ในบทร้อง ทัง้ที่ประณีตและไม่มีความหมาย และท่าทางที่มี
ความหมายจากการตบีทตามหลกันาฏศลิป์ไทยนอกจากน้ียงัมทีางเลยีนแบบธรรมชาตดิว้ย  ลักษณะเด่นคือ  กา ร
ปฏบิตัทิ่าราํตามบทรอ้ง โดยใชท้่าราํทีเ่ปรยีบเปรย 
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ร าแบบบท 
 ลกัษณะการแสดงรําแบบบทในอดตี เป็นการรําที่ตีบทตามบทร้อง ดนตรทีีใ่ช้เป็นดนตรสีากลใช้ทํานองการ
บรรเลงแบบสากล มกีองเชยีรเ์ป็นผูช้ายลว้น ทําหน้าทีร่อ้งเพลงประกอบการรําให ้เริม่ดว้ยฝ่ายชายเดนิมารบัฝ่ายหญงิ
และเดนิคู่กนัขึน้บนเวททีีจ่ดัสรา้งขึน้โดยเฉพาะ ปฏบิตัทิ่าราํโดยราํเป็นวงกลมหมุนวงทางซา้ยตามเขม็นาฬกิา แต่งกาย
ตามสมยันิยม มเีพลงประกอบการราํทัง้สิน้ 39 เพลง การแสดงรอบหนึ่งใชเ้พลงแสดง 10 – 12 เพลง และหยุดพกัก่อน
จะทาํการแสดงต่อไป เริม่การแสดงตัง้แต่ 1 ทุ่มจนถงึเทีย่งคนื  

ลกัษณะการแสดงราํวงแบบบทในปจัจุบนัเป็นการตบีทตามบทรอ้งเช่นเดยีวกบัในอดตี แต่ดนตรทีีใ่ชป้รบัมาใช้
โทนแทน และมผีูร้อ้งเพลงประกอบการราํให ้ลกัษณะการแสดงเริม่ดว้ยฝา่ยชายและฝา่ยหญงิออกมาราํพรอ้มกนัวนขวา
ทวนเขม็นาฬกิา เพลงรําแบบบททีนิ่ยมเล่นในปจัจุบนัมทีัง้สิน้ 16 เพลง ในการแสดงแต่ละครัง้จะใชเ้พลง 5 – 6 เพลง 
โดยทีเ่พลงสดุทา้ยตอ้งเป็นเพลงลา 
  จากลกัษณะท่ารําแบบบท พบว่ามลีกัษณะเด่นอยู่ตรงบทรอ้งที่เกี่ยวกบัวรรณคด ีเช่น ขุนช้างขุนแผน กาก ี
โมรา เป็นตน้ และลกัษณะของการสอดสรอ้ยรอทาํบทเมื่อยงัไม่ถงึบทของตนเองในบางบทเพลง 
ร ากลองยาว 
 ประดษิฐข์ึน้ใหม่โดยอาศยัท่ารํากลองยาวของผูช้ายทีส่บืทอดมาตัง้แต่อดตี นอกจากนี้อาจารยส์าํเนายงัไดค้ดิ
ประดษิฐท์่าราํของผูห้ญงิเขา้ร่วมในการแสดงกลองยาวขึน้อกีดว้ย และใชช้ื่อคณะว่า “ คณะจนัทรท์รงกลด “ การแสดง
กลองยาวของคณะจนัทรท์รงกลด สามารถแสดงไดท้ัง้บนเวท ีลานกวา้งและถนน โดยมรีูปแบบการแสดงแบบเดยีวกนั 
คอื ก่อนจะเริม่การแสดงผูแ้สดงทุกคนจะตอ้งไหวค้รกู่อน  จากนัน้จงึเริม่การแสดงดว้ยการรําเดีย่วกลองชาย การรําหมู่
กลองชาย การราํหมู่หญงิ การราํหมู่กลองชายหญงิ การราํลอ้กลองฉาบ และราํลอ้กลองชายหญงิ  

 
ลกัษณะของการใชอ้วยัวะสว่นต่าง ๆ ของร่างกายในการราํกลองยาว มลีกัษณะเช่นเดยีวกบัการแสดงพืน้บา้น

อําเภอศรสีําโรงในชุดอื่น แต่พบว่า มกีารนําลกัษณะการใชเ้ทา้ผสมกนัเกดิเป็นท่าเท้าแบบชุดขึน้ ไดแ้ก่ การยํ่าเท้า 3 
จงัหวะ วางสน้เทา้ การยํ่าเทา้ 3 จงัหวะ แตะเทา้ และการกา้วเทา้ 3 จงัหวะ กระดกหลงั 
 การใชท้ศิทางในการเคลื่อนไหว การราํกลองยาวในอดตีเป็นการราํเพื่อความสนุกสนานไม่มจีุดกําหนดตายตวั 
แต่ในปจัจุบนัมกีารกําหนดจุดยนืทีแ่น่นอน คอื ทศิที่มผีู้ชมอยู่จะถูกกําหนดเป็นทศิหน้า หรอืทางดา้นหน้าเวท ีมกีาร
เคลื่อนที่โดยการหมุนรอบตัวและรกัษาตําแหน่งเดิมไว้จนถึงเดินเข้า ท่ารําเป็นท่าเฉพาะบุคคล ที่คิดขึน้เพื่อความ
สนุกสนานโลดโผน เป็นท่าทางทีว่่องไว แขง็แกร่งตามแบบของผูช้าย  
 จากการศกึษาท่าราํกลองยาวในอดตีพบว่ามลีกัษณะเด่นอยู่ทีก่ารแสดงประกอบในวงกลองยาว ทีม่กีารแสดง
ความแขง็แกร่งโดยการนําเอาครกตําข้าวมาวางไว้บนท้องของผู้เล่นที่นอนหงายอยู่บนพื้นและใช้ไม้ตําข้าวตีลงไป  
หลาย ๆ ครัง้ ส่วนการรํากลองยาวในปจัจุบนั อยู่ที่การโยนกลองทอย ที่สามารถโยนได้อย่างต่อเน่ืองโดยไม่จํากดั
จาํนวนผูแ้สดง 
 
ร ามงัคละ 
 เดมิเป็นการราํดว้ยท่าทางหยอกลอ้กนั ประกอบดนตรมีงัคละ ปจัจุบนัไดป้รบัใหป้ระณีตขึน้และเพิม่เตมิท่ารํา
ใหม่ ท่าราํในอดตีเป็นท่าทางการเลยีนแบบธรรมชาต ิท่าราํทีเ่พิม่เตมิเป็นท่าราํประณีตจากเพลงแม่บท และปรบัท่าเดมิ
ใหม้คีวามประณีตมากขึน้ โดยคดิประดษิฐล์กัษณะการใชเ้ทา้เขา้ไปเพื่อใหเ้ขา้กบัจงัหวะของดนตร ีการแต่งกายแบ่งเป็น
ฝา่ยชายและฝา่ยหญงิตามแบบพืน้บา้น การแสดงเริม่แรกเป็นการแสดงโดยใชผู้แ้สดงหญงิลว้น เพิม่เตมิฝ่ายชายเขา้ไป
ในภายหลงั 
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 ลกัษณะเด่นท่าราํเลยีนแบบธรรมชาตเิน้นความสนุกสนาน เช่น ท่าลงิอุม้แตง ลงิขย่มตอ เป็นตน้ ในปจัจุบนัได้
เพิม่ลกัษณะเทา้เขา้ไปเป็นลกัษณะท่าเทา้ทีเ่ด่น คอื การยํ่าเทา้ 3 จงัหวะ แลว้วางสน้เทา้ ทีส่ามารถนําไปใชก้บัท่าต่าง ๆ 
ในราํมงัคละไดอ้กี 
 
 นาฏยลกัษณ์การแสดงพืน้บ้านอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั 

ลกัษณะการใชศ้รีษะและลาํตวัในภาพรวมคอื การกดลาํตวัไปดา้นขา้งตามการเอยีงของศรีษะ การตัง้ศรีษะตรง 
การลกัคอ และการกม้ 

มอืและแขนม ีการจบี ไดแ้ก่ การจบีควํ่า การจบีหงายแขนตงึ การจบีหงายงอแขน การจบีเขา้อก การหยบิจบี 
การมว้นจบี การตัง้วงบน การตัง้วงกลาง การตัง้วงหน้า การตัง้วงแขนโคง้ขอ้ศอกและแบบเป็นธรรมชาตซิึง่ปล่อยมอื
และแขนใหอ้ยู่ดา้นขา้งลําตวั และการปล่อยแขนตามธรรมชาต ิการเทา้สะเอว ไดแ้ก่ การเท้าสะเอวดว้ยฝ่ามอื การเทา้
สะเอวดว้ยหลงัมอื การกาํมอืลกัษณะต่างๆ การชีน้ิ้ว และการไหว ้

ขาและเทา้ม ี การยํ่าเทา้ การกา้วเทา้ การกา้วหน้า การกา้วขา้ง การถอยหลงั   การซอยเทา้ การแตะเทา้ การ
เหลื่อมเทา้ การกระโดดเทา้คู่ การยกเทา้หน้า และการยนืเทา้คู่  
 ลาํดบัของท่ารํา มกีารใชท้่ารําอยู่ในช่วงกลางของลําตวั ไม่เรยีงลําดบัท่ารําจากตํ่าไปหาสงูหรอืจากเลก็ไปหา
ใหญ่ลกัษณะของท่าราํเพลงราํวงทีส่ามารถสบืคน้ไดใ้นปจัจุบนั ม ี4 ท่า เป็นท่าราํเฉพาะบุคคลไม่เน้นการสือ่ความหมาย
แต่เน้นความประณีต โดยจะปฏบิตัทิ่าเดยีวไปจนจบเพลง 

องคป์ระกอบของการแสดงและลกัษณะท่าราํของการแสดงพืน้บา้นทัง้ 4 กลุ่ม ในอดตีเป็นลกัษณะท่าทางตาม
ความสามารถเฉพาะบุคคล  ปจัจุบนัไดร้บัอทิธพิลของท่ารํามาตรฐานจากการแสดงละครรํา และจากท่าทางตามหลกั
นาฏศลิป์ไทยโดยมนีายสาํเนา จนัทรจ์รูญเป็นผูร้ือ้ฟ้ืนการแสดงพืน้บา้นขึน้มาและเป็นผูป้รบัปรุงใหก้ารแสดงพืน้บา้นดู
น่าสนใจมากขึน้  โดยยดึผู้ชมเป็นสําคญัดว้ยการปรบัทศิทางการแสดงใหห้นัเขา้หาผู้ชมการปรบัท่ารําด้วยตีบทตาม
ความหมายโดยละเอยีดและตามหลกัการประดษิฐท์่ารําทีป่ระณีต แต่ยงัคงท่ารําทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของการแสดงพืน้บา้น
เอาไวบ้างสว่น คอื การรําท่าทางทีเ่ป็นอากปักริยิาตามธรรมชาต ิการปรบับทรอ้งโต้ตอบจากการดน้สดเป็นการเตรยีม
บทรอ้งไวล่้วงหน้า ตลอดจนปรบัเวลาการแสดงใหต้ายตวั การปรบัรูปแบบขบวนแห่เป็นรูปแบบระบํามกีารแปรแถวใช้
แสดงบนเวท ีการเพิม่ผู้แสดงหญิงเข้ามาในการแสดงกลองยาว การปรบัการแต่งตัวจากแต่งแบบชาวบ้านเป็นการ
แต่งตวัคลา้ยพม่าในราํกลองยาว และปรบัใหย้อ้นยุคนุ่งโจงกระเบนในราํมงัคละ การปรบัท่าทางใหแ้สดงตามบทบาทใน
เพลงรอ้งทีเ่น้นเรื่องราวในวรรณคด ีและลดจาํนวนเพลงในการแสดง ไม่เกนิครัง้ละ 6 เพลง   การใชโ้ทนใหจ้งัหวะแทน
การใชว้งดนตรสีากล การแต่งกายแบบสมยัรฐันิยมเป็นการแต่งกายแบบชาวบา้นนุ่งโจงกระเบนและในอดตีรําแบบบท
เดนิแถววงกลมวนทางขวา ปจัจุบนัเดนิเป็นวงกลมวนทางซา้ย มเีพยีงกลุ่มเดยีวทีไ่ม่มกีารปรบัปรุงยงัคงรูปแบบเดมิใน
อดตีเอาไว้เนื่องจากรื้อฟ้ืนขึน้มาแต่ไม่ได้นําออกแสดง โดยนับว่านายสําเนา  จนัทร์จรูญเป็นผู้มบีทบาทเด่นในการ
ปรบัเปลีย่นลกัษณะการแสดงพืน้บา้นสโุขทยัในปจัจุบนั 
 

การแสดงพืน้บ้านอ าเภอพยุหะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์
การแสดงพืน้บา้นอาํเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์ไดป้รากฏหลกัฐานว่ามกีารแสดงตัง้แต่ พ.ศ. 2448 หรอื

ประมาณ 90 ปีล่วงมาแลว้ จากการเล่นเพื่อผ่อนคลายความเครยีดและความเหน็ดเหนื่อยในขณะทํางาน และเพื่อเฉลมิ
ฉลองในเทศกาลต่าง ๆ ทีช่าวบา้นในทอ้งถิน่คดิสรา้งสรรคข์ึน้ นอกจากนี้ยงัมกีารตดิต่อสรา้งสมัพนัธก์บัชุมชนอื่น ไดแ้ก่ 
การอพยพถิ่นฐาน การสร้างครอบครวั การประกอบอาชพีร่วมกนั ทําให้เกดิการแลกเปลี่ยนวฒันธรรมทางการแสดง 
แลว้นํามาปรบัปรุงใหม้ลีกัษณะเป็นของตนเอง 
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 การแสดงพืน้บา้นทีส่บืทอดกนัต่อมาก่อนปี พ.ศ. 2538 มทีัง้หมด 14 ชุด คอื เพลงตํานานเพลงเกีย่วขา้ว เพลง
เต้นกํารําเคยีว เพลงแห่นางแมว เพลงโขลกแป้ง เพลงพษิฐาน เพลงชา้เจา้โลม เพลงระบําบา้นไร่ เพลงฮนิเลเล เพลง
พวงมาลยั เพลงเขา้ผเีชญิผ ีเพลงสัง่นาค ราํวงประกอบบท และราํกลองยาว  

โดยระหว่างปี พ.ศ. 2538 – 2539  มกีารแสดง 9 ชุด คอื เต้นกํารําเคยีว เพลงโขลกแป้ง เพลงชา้เจา้โลม 
เพลงระบาํบา้นไร่ เพลงเขา้ผเีชญิผ ีเพลงพษิฐาน เพลงสัง่นาค ราํวงประกอบบท และราํกลองยาว 
 การแสดงพื้นบ้านทีน่ิยมแสดงมากที่สุดม ี3 ชุด คอื เต้นกํารําเคยีว รําวงประกอบบท และรํากลองยาว จาก
รปูแบบและกระบวนราํของการแสดง 3 ชุด มลีกัษณะเฉพาะทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ดงันี้ 
เต้นก าร าเคียว  

 เน้ือหาการแสดงเป็นการเกีย้วพาราส ีทีแ่ฝงถงึความสมัพนัธท์างเพศ ดว้ยการรอ้งโต้ตอบกนัระหว่างพ่อเพลง
กบัแม่เพลง ลกัษณะเด่นอยู่ทีก่ารใชเ้คยีวและรวงขา้วแสดงท่าราํ ลกัษณะท่าราํทีส่าํคญัม ี4 ประเภท คอื ท่าราํเฉพาะ ท่า
รําเกีย้วพาราส ีท่ารําเลยีนแบบธรรมชาต ิและท่ารําเบด็เตลด็ ส่วนใหญ่เป็นท่ารําทีไ่ดร้บัการสบืทอดต่อมา โดยเฉพาะ
การใชเ้ทา้จะมลีกัษณะเดยีวคอื การยํ่าเทา้หนึ่งขา้งหน้าสลบักบัยํ่าเทา้หลงั และการใชม้อืโดยกาํมอืและแบมอื ท่ารําทีใ่ช้
จงึเป็นท่าราํง่าย ๆ ราํซํ้า ๆ กนั มหีลกัการคดิท่าราํ โดยนําลกัษณะเด่นของธรรมชาตมิาปรบัปรุงขึน้จนดูเหมอืนว่าเป็น
ท่ารําตามบทรอ้ง แต่ความหมายทีแ่ทจ้รงินัน้ เป็นการนําท่าธรรมชาตมิาใชใ้นการเปรยีบเทยีบ และเป็นสญัลกัษณ์ที่มี
ความหมายถึงการเกี้ยวพาราส ีและความสมัพันธ์ทางเพศโดยการใช้ท่ารําคู่สื่อความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ
เหมาะสมกบัการนํามาแสดง 
ร าวงประกอบบท  

มเีนื้อหาการแสดงหลายลกัษณะ แต่ทีน่ิยมนํามาแสดงจะเป็นการเกีย้วพาราสหีรอืรําพนัรกัเป็นหลกั ลกัษณะ
เด่นอยู่ทีท่่าราํมคีวามเป็นอสิระสงู ลกัษณะโดยรวมจะราํเหมอืนกนั หรอืคลา้ยคลงึกนัเป็นส่วนใหญ่ จําแนกท่ารําไดเ้ป็น 
3 ประเภท คอื ท่ารําหลกั ท่ารําเฉพาะ ท่ารําเลยีนแบบธรรมชาต ิ ลกัษณะพเิศษของท่ารําหลกัคอื ท่าหนึ่งสามารถสื่อ
ความหมายไดห้ลายอย่าง และปรากฏการใชใ้นทุกเพลง มที่าราํทัง้หมด 19  ท่า เป็นท่าราํทีไ่ดร้บัการสบืทอดต่อมา และ
ท่าราํทีป่รบัปรุงขึน้ใหม่มหีลกัการคดิท่าราํ โดยนําลกัษณะเด่นของกริยิามนุษยต์ามธรรมชาตมิาใช ้ท่ารําทีใ่ชจ้งึเป็นท่า
รําง่าย ๆ และรําซํ้า ๆ กนั และสามารถสื่อความหมายได้อย่างชดัเจน  การใช้เท้าจะมีลกัษณะเดียวคือการยํ่าเท้า
ขา้งหน้าสลบักบัยํ่าเทา้หลงั บางครัง้จะพบว่าวธิรีาํจะเน้นจงัหวะมากกว่าบทรอ้งดว้ยลลีาทีช่า้เนิบนาบ 
ร ากลองยาว  

มี 2 ลักษณะ คือ ใช้นําขบวนแห่ และรําอยู่กับที่  ลักษณะการแสดงจะเน้นความสามารถในการรํา และ
ความสามารถพเิศษเฉพาะตน  ดว้ยการราํประกอบทาํนองและจงัหวะทีจ่ะเปลีย่นไปโดยตลอด ดงันัน้ผูร้าํกบัผู้เล่นดนตรี
จงึตอ้งมกีารประสานสมัพนัธก์นัเป็นอย่างด ีมกีระบวนราํ 4 กระบวน คอื กระบวนราํมอืเปล่า กระบวนราํ ประกอบกลอง
ยาว กระบวนรําต่อตวั และกระบวนรําเพลงเชดิ มที่ารํา 19 ท่า มชีื่อเรยีกเฉพาะและเรยีกตามวธิรีํา เป็นท่ารําที่ไม่มี
ความหมายเป็นพเิศษ ท่ารําส่วนใหญ่จะรําซํ้ากนั หรอืรําสลบัขา้งกนั และรําซํ้ากนัท่าละประมาณ 6 – 8 ครัง้ มหีลกัใน
การคดิท่าราํ คอื การใชจ้งัหวะเป็นเกณฑร์าํท่าตรงกนัขา้มในท่าราํเดยีวกนั และราํไม่ซํ้าท่ากนั อนัเป็นวธิทีีท่ําใหท้่ารํามี
ความหลากหลาย มกีารใช้นกเหวดีเป่าเป็นสญัญาณเพื่อเปลี่ยนท่ารํา เน้นการใช้ร่างกายส่วนบนของลําตวั มากกว่า
สว่นล่าง ซึง่จะใชเ้ทา้และเขา่รบัน้ําหนกัตวัทัง้หมด โดยยุบเขา่ลงค่อนขา้งมากจนเกดิเหลีย่มและความเตี้ยของผูร้ํา ส่วน
การแสดงความสามารถพเิศษ จะมผีูแ้สดงตวัเอกทีปี่นขึน้ไปรําบนกลองใบทีส่งูทีสุ่ด ต้องอาศยักําลงัและความแขง็แรง
ของร่างกาย ตลอดจนความสาํคญัของผูแ้สดงดว้ยกนับทรอ้งประกอบเน้นความหมายเกีย่วกบัเพศ แต่ไม่มคีวามหมาย
เกีย่วขอ้งกบัการราํ 
 การรวมกลุ่มกนัของชาวบา้น เป็นการรวมกลุ่มเล่นกนัในระหว่างเชือ้สาย เครอืญาตแิละเพื่อนบา้น สว่นใหญ่จะ
เป็นการสืบทอดการละเล่นมาจากบรรพบุรุษของตน แต่ละกลุ่มจะมีหัวหน้าซึ่ง เป็นพ่อเพลงและแม่เพลงมาก่อน 
นอกจากนี้ยงัมคีณะกลองยาวซึง่รวมกลุ่มเป็นอสิระอกีดว้ย 
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 ชาวบา้นจะมบีทบาทในการสบืทอดและการจดัการวฒันธรรมพืน้บา้นของตน เนื่องจากการแสดงพืน้บา้นเป็น
สว่นหนึ่งในการดาํเนินชวีติของชาวบา้น จงึมบีทบาทต่อชุมชนอกีดว้ย ซึง่พบว่าม ี6 ประการ คอื เป็นเครื่องบนัเทงิ สว่น
หนึ่งของพธิกีรรม สือ่ในการปะทะสงัสรรค ์เครื่องมอืสือ่สาร การใหก้ารศกึษา และเป็นอาชพี 
 การจัดการแสดงมี 2 ลักษณะ คือ การจัดการของกลุ่มผู้แสดง และการจัดการโดยหน่วยงานของรัฐ มี
สถานภาพเป็น 2 ลกัษณะ คอื การแสดงสมคัรเล่น และการแสดงอาชพี 
 การแสดงสมคัรเล่นเป็นการแสดงเพื่อการกุศล ผู้แสดงมารวมกลุ่มกนัด้วยความสมคัรใจความรกั และความ
ภาคภูมใิจทีจ่ะไดเ้ผยแพร่ศลิปวฒันธรรมของตน จะยกย่องผูท้รงคุณวุฒใิหเ้ป็นหวัหน้าบรหิารกลุ่ม มไิด้ฝึกซ้อมอย่าง
ต่อเนื่องจนกว่าจะมผีูจ้ดัหาหรอืเจา้ภาพมาตดิต่อ 
 การแสดงอาชพีเป็นการแสดงเพื่อการยงัชพี มหีวัหน้าคณะ ครผููส้อน ตลอดจนพธิกีรรมการแสดง มกีารฝึกหดั
อย่างจริงจงัและต่อเนื่อง มกีารคิดอตัราค่าแสดงที่ต้องตกลงกนัระหว่างผู้ว่าจ้างกบัเจ้าของคณะ โดยขึน้อยู่กบัระดบั
ความสาํคญัของงาน 
 การจดัการโดยหน่วยงานของรฐั ไดแ้ก่ ศูนย์วฒันธรรมจังหวดันครสวรรค ์หอวฒันธรรม จงัหวดันครสวรรค ์
ศนูยว์ฒันธรรมอาํเภอพยุหะครี ีสภาวฒันธรรมจงัหวดันครสวรรค ์โรงเรยีนและวดั จะทําหน้าทีอ่ยู่ในพืน้ทีใ่นการศกึษา
คน้ควา้ การวเิคราะหว์จิยั ตลอดจนการสนบัสนุนสง่เสรมิ โดยจดัใหม้กีารแสดงพืน้บา้นทุกครัง้ในงานสาํคญัระดบัจงัหวัด 
การจดัใหม้กีารประกวดตลอดจนการเผยแพร่การแสดงทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ใหเ้ป็นรูจ้กักนัโดยทัว่ไป ทําใหเ้กดิมกีาร
พฒันาในดา้นการสรา้งสรรคร์ปูแบบและวธิแีสดง ใหม้คีวามหลากหลายน่าสนใจมากขึน้ อย่างไรกต็ามสิง่ทีไ่ดพ้ฒันาขึน้
นัน้ มีผลทําให้เกดิการเปลี่ยนแปลงหลายประการ อนัเป็นขอ้จํากดัต่อการแสดงกล่าวคือ สถานที่แสดง ระยะเวลาที่
กําหนดใหแ้สดง ทําใหรู้ปแบบของการแสดงมกีารปรบัปรุงขึน้ ไดแ้ก่ การใช้เครื่องประดบั วธิแีสดงบางชนิดเป็นเพยีง
การสาธติเท่านัน้ ใชผู้ห้ญงิแสดงเป็นผูช้ายซึง่แต่เดมิจะใช้ชายจรงิหญงิแท ้เป็นต้น นอกจากนี้ยงัทําใหเ้กิดผลดต่ีอการ
แสดงพืน้บา้นและศลิปินพืน้บา้น ทีไ่ดร้บัการสนับสนุน ฟ้ืนฟู และเผยแพร่วฒันธรรมทอ้งถิน่ใหเ้ป็นทีย่อมรบั และไดร้บั
การยกย่องเชดิชเูกยีรตใิหป้รากฏ ทัง้ภายในและภายนอกจงัหวดันครสวรรค์ 
 ดว้ยเหตุผลทีม่คีวามร่วมมอืของทุกภาคสว่น ทาํใหส้นันิษฐานไดว้่า การแสดงพืน้บา้นอําเภอพยุหะครีจีะยงัคง
ดํารงอยู่ได้และได้รบัการสบืทอดต่อไป ตราบเท่าที่ยงัมผีู้แสดงสมคัรเล่นเพื่อการกุศล และผู้แสดงเป็นอาชพี รวมทัง้
หน่วยงานของรฐั เอกชน และผู้สนใจทัว่ไป ให้การสนับสนุน ส่งเสริม เพื่อการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และพฒันา
วฒันธรรมทอ้งถิน่สบืไป 
 จากการศกึษาการแสดงพื้นบ้านของกลุ่มวฒันธรรมใกล้เคยีงกนัของชาวสุโขทยัและนครสวรรค์พบว่า มรีํา
พืน้บา้นใกลเ้ป็นการแสดงเดยีวกนั คอืราํแบบบทหรอืประกอบบท ราํกลองยาว ราํวง เต้นกํารําเคยีว ซึง่นาฏยลกัษณ์ใน
การแสดงมคีวามใกลเ้คยีงกนั 

นอกจากนี้ยงัมวีทิยานิพนธ์ทีศ่กึษาเกี่ยวกบัการรําแก้บน ทีว่ดัโสธรวรารามวรวหิาร ศาลพระพรหมเอราวณั
และศาลพระกาฬ โดยสรญัญา บาํรุงสวสัดิ ์มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 
ร าแก้บน ท่ีวดัโสธรวรารามวรวิหาร ศาลพระพรหมเอราวณัและศาลพระกาฬ  

 ดา้นความเชื่อ พบว่า มผีูค้นไปกราบไหวข้อพรและบนบานต่อสิง่ศกัดิส์ทิธิต์ามความเชื่อถอืของตน โดยมกัจะ
ไปบนบานแต่ละแห่งเป็นประจํา ทัง้น้ีความศกัดิส์ทิธิ ์หรอืการยอมรบัของประชาชน มไิด้ขึน้อยู่กบัการนับถือศาสนา 
หากแต่ขึน้อยู่กบัการบอกเล่า การโฆษณาต่อๆ กนัไป และความเชื่อถอืของแต่ละกลุ่ม กจ็ะเชื่อถอืในสิง่เดยีว เช่น ผู้ที่
เชื่อถอืในพระพรหมเอราวณั กจ็ะกราบไหวท้ีศ่าลพระพรหมเป็นประจาํ แมม้ไิดป้ฏเิสธความศกัดิส์ทิธิข์องหลวงพ่อโสธร
แต่กม็ไิดเ้ลื่อมใสทดัเทยีมกบัพระพรหมในแง่ของการบนบานศาลกล่าว 
 วดัโสธรวรารามวรวหิาร มคีณะละครแก้บน 4 คณะ คอื คณะพรพทิกัษ์ คณะ ร.รตันศลิป์ คณะปราณีเพชร   
โสธร และคณะประจวบเจริญศลิป์ สามคณะแรกบางครัง้รวมกนัแสดงหรอืผลดักนัแสดง เน่ืองจากต้องแสดงนอกวหิาร 
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ทําให้รบังานได้น้อย ส่วนคณะประจวบเจริญศิลป์ เป็นคณะที่มีชื่อเสยีงที่สุดในวดัโสธรฯ เพราะประมูลสถานที่ได ้        
มผีูแ้สดงจาํนวนมาก ทาํใหร้บังานไดม้าก จงึเป็นทีรู่จ้กัของผูม้าใชบ้รกิารมากกว่า 
 ศาลพระพรหมเอราวณั มคีณะละคร 4 คณะ คอื คณะจํารสัศลิป์ คณะละม่อย ทพิโอสถ คณะดํารงนาฏศลิป์ 
และคณะจงกล โปร่งน้ําใจ โดยจะแสดงสลบัวนัและเวลา ทุกคณะไดใ้ชส้ถานทีแ่สดงเหมอืนกนั ส่วนในแต่ละวนัคณะใด
จะมรีายไดม้ากน้อยเท่าใด ขึน้อยู่กบัจาํนวนผูม้าใชบ้รกิารของแต่ละวนั ระบบการแขง่ขนัระหว่างคณะจงึมน้ีอย 
 ศาลพระกาฬ จงัหวดัลพบุร ีมคีณะละครเพยีงคณะเดยีว คอื คณะสขุศลิป์บรรเทงิ 
 สาเหตุทีย่ดึอาชพีราํแกบ้นของผูแ้สดงทัง้ 3 แห่ง 

1. ฐานะครอบครวัยากจน ไม่สามารถศกึษาต่อได ้ 
2. อาชพีนี้ไม่จําเป็นต้องเรยีนมาโดยตรง เพยีงอาศยัการฝึกซ้อมและการแสดงบ่อยครัง้ ด้วยเหตุนี้ ความ

อ่อนชอ้ยสวยงาม จงึไม่ค่อยพบในการราํแกบ้น 
 จากการราํแกบ้นในปจัจุบนั ตอ้งปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคม ย่อมส่งผลกระทบต่อเครื่อง
แต่งกายและเครื่องประดบั มกีารดดัแปลงเปลีย่นวสัดุอุปกรณ์ โดยคาํนึงถงึความทนและระยะเวลาในการใชง้านมากกว่า
ความสวยงามและประณีต เหตุนี้ทําใหเ้ครื่องแต่งกาย เครื่องประดบัศรีษะของคณะละครแกบ้นทัง้ 3 แห่ง มลีกัษณะไม่
แตกต่างกนั คอื ใชเ้ลื่อมแทนดิน้ นําผา้ตาดมาแทนผา้ยก เครื่องประดบัศรีษะจะประดบัดว้ยกระจกแทนเพชรเทยีม 
 ลกัษณะเด่นของรปูแบบการแกบ้นของ คณะละครทัง้ 3 แห่ง คอื  

1. แสดงเฉพาะการรําชุดเบด็เตลด็ ที่ใช้เวลาแสดงไม่มากนักและเพลงที่ใช้ส่วนใหญ่ที่ใช้แสดงเป็นประจํา 
ไดแ้ก่ เทพบนัเทงิ กฤดาภนิิหาร ดาวดงึส ์สนีวล เชญิขวญั พุทธานุภาพ 

2. ไม่ใหค้วามสําคญักบัดนตรมีากนัก คอืวงดนตรไีม่จําเป็นต้องมเีครื่องดนตรคีรบทุกชิ้น เพราะดนตรจีะ
บรรเลงเพื่อใหผู้แ้สดงทราบจงัหวะและทาํนองเท่านัน้  บางคณะจะมเีครื่องดนตรเีพยีง ระนาดเอกและฉิ่ง
เท่านัน้ ในกรณีของรายได้นักดนตรีทัง้ 3 แห่งก็จะไม่แตกต่างจากผู้แสดงมากนัก เพราะเหตุผลที่ว่า    
นกัดนตรตีอ้งบรรเลงใหผู้แ้สดงทัง้วนัเช่นเดยีวกนั 

3. ไม่มพีธิบีูชาครูและไม่มกีารโหมโรง  เนื่องจากว่าไม่ไดแ้สดงละครเป็นเรื่อง เพราะฉะนัน้จะบูชาครูอย่าง
ง่าย คอื ผู้แสดงยกมอืไหว้ระลกึถึงครูบาอาจารย์ ก่อนแสดงจากนัน้จงึเริม่รําแก้บนโดยใช้เพลงตามที่    
ตกลงกนัไว ้หลงัจากจบการแสดงกไ็หวอ้กีครัง้ แสดงว่าแกบ้นใหก้บัผูว้่าจา้งเรยีบรอ้ยแล้ว 

4. กระบวนท่ารําของรําแกบ้นไม่พถิพีถินัในเรื่องความสวยงามของท่ารํา ไม่คํานึงถงึความถูกต้องและการ
เรยีงลําดบัของท่ารํา ความอ่อนชอ้ย ความประณีตจงึลดลง เน่ืองจาก ผูแ้สดงขาดความรู้ดา้นนาฏศลิป์ 
จงึไม่ให้ความสําคญัต่อท่ารํา วตัถุประสงค์ในการเลอืกประกอบอาชพีรําแก้ชนของทุกคนตรงกนั โดย
มุ่งเน้นทีร่ายไดเ้ป็นหลกัสาํคญั สว่นในเรื่องของกระบวนท่าราํ ผูแ้สดงจะคาํนึงถงึน้อยทีส่ดุ 

  
อตัราค่าจา้งของคณะละครแกบ้น 3 แห่ง  

 คณะละครทัง้ 3 แห่งมลีกัษณะร่วมกนัอย่างเด่นชดัไดแ้ก่ จาํนวนผูแ้สดงและอตัราค่าจา้ง กล่าวคอื จํานวนของ
ผูแ้สดงมากอตัราค่าจา้งจะเพิม่มากขึน้ตามจาํนวนของผูแ้สดงไปดว้ย แต่ทัง้ 3 แห่งกม็อีตัราค่าจา้งไม่เท่ากนั  
 การจดัชุดราํแกบ้นจะแบ่งขนาดเป็นชุดใหญ่ ชุดกลาง ชุดเลก็ โดยใชผู้แ้สดงและราคาเป็นตวักาํหนด ทาํใหผู้ว้่า
จา้งไดม้โีอกาสเลอืกใชบ้รกิารตามงบประมาณและความสาํคญัของเรื่องทีจ่ะแกบ้น 
 เรื่องการบรหิารงานและดแูลประโยชน์ภายในคณะละคร คณะละครแกบ้นทัง้สามแห่ง มลีกัษณะเหมอืนกนัคอื 
เจา้ของคณะหรอืโตโ้ผ เป็นผูด้แูลและจดัการทุกอย่าง สว่นลกูน้องในคณะจะปฏบิตัติามหน้าทีท่ีต่นถนดั และคอยรบัส่วน
แบ่งรายไดจ้ากการแกบ้นเท่านัน้ 
 ดา้นการกาํกบัดแูลของเจา้หน้าทีแ่ละองคก์ารต่างๆ ต่อคณะละครทัง้สามแห่งมลีกัษณะต่างกนัคอื  
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ศาลพระพรหมเอราวณั ผู้เข้ามาควบคุมดูแลจะอยู่ในรูปของมูลนิธิฯ ได้แก่ มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหม
โรงแรมเอราวณั  ทางมูลนิธฯิ เขา้มาจดัการวางระบบใหก้บัคณะแกบ้น เหตุนี้ทําให้คณะละครแก้บนทีศ่าลพระพรหม
เอราวณั มกีฎระเบยีบทีต่้องปฏบิตัมิาก เช่น เรื่องผูแ้สดง ถ้าจํานวนของผูแ้สดงของแต่ละคณะมกีารเปลี่ยนแปลงต้อง
แจง้ทางมลูนิธฯิ ทุกครัง้ หา้มทุกคณะมาแสดงนอกเหนือจากวนั เวลา ทีท่างมลูนิธฯิ กาํหนดให ้เป็นตน้ 
 วดัโสธรฯ คอื สถานทีแ่สดงจะตอ้งมกีารเปิดประมลูแขง่ขนักนัทุกปี ระบบผูกขาดในเรื่องของสถานทีจ่งึเกดิขึน้ 
เพราะความแตกต่างระหว่างคณะละครของที่วดัโสธรฯ จะมีมาก ผู้ประมูลได้จะเป็นคณะเดียวกันทุกปี รายได้จึง
หมุนเวยีนอยู่เพยีงคณะเดยีว อาจมผีลทําให้คณะละครเลก็ๆ ต้องยุบตวัลง เพราะระบบการแข่งขนัสูค้ณะที่ใหญ่กว่า
ไม่ได ้ในอนาคตคณะละครแกบ้นทีว่ดัโสธรฯ อาจเหลอือยู่เพยีงคณะเดยีว 
 ศาลพระกาฬ ผูใ้ชบ้รกิารละครรําแกบ้นค่อนขา้งน้อย มคีณะละครเพยีงคณะเดยีว ปญัหาและความขดัแยง้ใน
เรื่องผลประโยชน์ย่อมน้อยกว่าทีอ่ื่น เพราะฉะนัน้ความอยู่รอดของคณะละครจงึขึน้อยู่กบัจาํนวนผูม้าใชบ้รกิารเท่านัน้ 
 ปจัจุบนัเรื่องของธุรกจิ ไดเ้ขา้มาเกีย่วขอ้งกบัการแสดงแก้บน จะส่งผลกระทบต่อองคป์ระกอบของการแสดง 
ไดแ้ก่ เวทแีสดง ผูแ้สดง เครื่องดนตร ีเครื่องแต่งกาย ตลอดจนเพลงที่ใชใ้นการแสดง และสิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ดคอื รูปแบบ
วธิกีารแสดง กระบวนท่าราํ ซึง่มผีลทาํใหคุ้ณภาพของการแสดงลดน้อยลงตามลาํดบั 
 ทัง้นี้ ผูท้ีด่แูลคณะละครแกบ้นทัง้ 3 แห่ง ควบคุมดแูลเฉพาะในเรื่องของการจดัการและสว่นแบ่งทีจ่ะไดร้บั สว่น
ของการแสดงจะไม่ควบคุม เหตุนี้จงึทําใหก้ารแสดงและกระบวนการท่ารําของคณะละครแกบ้นทัง้ 3 แห่งผดิเพี้ยนไป 
ปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา คอื ความงดงามในท่ารําอนัเป็นเอกลกัษณ์ประจําชาต ิอาจไม่เหลอืใหเ้หน็ในการแสดงท่ารํา
แก้บนทัง้ 3 แห่ง เพราะผู้ประกอบอาชพีนี้ไม่ได้ภาคภูมิใจในอาชพีของตนเอง ไม่ได้ทําด้วยใจรกัแต่คํานึงถึงรายได้
มากกว่า ทาํใหก้ารแสดงเปลีย่นแปลงไปตามสภาพของเศรษฐกจิและสงัคม 

 จากการศกึษาวทิยานิพนธท์างนาฏศลิป์ไทยเกีย่วกบัรําพืน้บา้น พบว่า นาฏยลกัษณ์ของรําพืน้บา้นคอืการรํา
แบบไม่ตึงตัว ไม่ใช้พลงัในการถ่ายทอดท่าที่แสดงออก ซึ่งเป็นลักษณะการผ่อนคลายกล้ามเนื้อมากว่าการเกร็ง
กลา้มเน้ือ 
 พบพฒันาการของการแสดงพืน้บ้านว่าในระยะแรกเกดิจากการละเล่นเพื่อความบนัเทงิ และผ่อนคลายความ
เหนื่อยลา้จากการประกอบอาชพี ต่อมาจะไดร้บัความนิยมอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง จากนัน้กจ็ะเสื่อมความนิยมลง ต่อมา   
ผู้ที่สนใจศลิปะการแสดงทัง้อาจจะเป็นบุคคลเพยีงคนเดยีวหรอืกลุ่มคนเริม่รื้อฟ้ืนการแสดงขึน้เพราะมใีจรกัหรอืเห็น
คุณค่าของศลิปวฒันธรรมของตนเอง โดยมรีูปแบบคอื อนุรกัษ์ของดัง้เดมิและมกีารปรบัปรุงการแสดง โดยมขีองเดมิ
บางสว่นผสมกบัท่ามาตรฐานทีม่กัมาจากการทีผู่ร้เิริม่ไดร้บัการศกึษามาจากสถานศกึษาทัง้ทางนาฏศลิป์โดยเฉพาะและ
โรงเรยีนทีม่หีลกัสตูรสอนรายวชิานาฏศลิป์ ซึง่มกัจะเป็นนาฏศลิป์มาตรฐาน แต่ทัง้น้ีความประณีตในการร่ายรํากย็งัคง
นาฏยลกัษณ์แบบชาวบา้น คอื เน่ืองจากผูแ้สดงสว่นใหญ่ไม่ไดศ้กึษานาฏศลิป์มาตรฐานมาโดยตรง ส่วนเครื่องแต่งกาย
มกีารประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบับรบิท กล่าวคอื การคํานึงถงึความทนทาน งบประมาณเป็นสาํคญั และความสวยงาม
รองลงมา 

และพบการนําการฟ้อนรํามาประกอบอาชพีหารายได ้ทัง้นี้มสีาเหตุส่วนหนึ่งมาจากอทิธพิลของนโยบายการ
สง่เสรมิการท่องเทีย่วของภาครฐั ซึง่อาจยงัไม่มรีปูแบบกระบวนการทีจ่ดัการอย่างเป็นระบบ 
 สิง่ที่มอีทิธิพลต่อการแสดงนอกจากมสีิง่บนัเทงิสมยัใหม่เข้ามาแล้ว มกีารแสดงแบบใหม่ที่ได้รบัความนิยม
มากกว่า เช่นรําแบบบท ซึ่งเป็นสิง่สะท้อนใหเ้หน็ว่า คนในชุมชนจะเป็นผู้เลอืกว่าวฒันธรรมใดเหมาะสมทีจ่ะคงยงัสบื
ทอดต่อไป หรอืควรมวีฒันธรรมการแสดงแบบใหม่เขา้มาแทนที ่ซึง่เรยีกอกีอย่างว่าเป็นการอิม่ตวัทางวฒันธรรม แต่
ทัง้น้ีการแสดงราํแบบบทนัน้ยงัมเีหตุปจัจยัทีส่ง่ผลใหเ้กดิการแสดงมาจากนโยบายของผูบ้รหิารประเทศในขณะนัน้ หรอื
ภาวะเศรษฐกจิซบเซาจากผลกระทบของสงคราม 
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5.1.3ร ากลุ่มชาติพนัธุ ์ 
 วทิยานิพนธ์ที่ศกึษารําของกลุ่มชาติพนัธุ์ในประเทศไทย ม ี            ษาเ                              

           ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต ้ในดา้นศกึษาถงึประวตัคิวามเป็นมา พฒันาการและนาฏยลกัษณ์ของการ
แสดงชุดนัน้ มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 จากการจดักลุ่มชาตพินัธท์ีอ่าศยัอยู่ในประเทศไทย โดยแบ่งตามตระกลูภาษา ออกเป็น 5 กลุ่ม คอื กลุ่มตระกลู
ภาษาออสโตรเอเชยีตกิ กลุ่มตระกลูภาษาไท-กะได กลุ่มตระกลูภาษาจนี- ทเิบต กลุ่มตระกลูภาษาออสโตรเนเชีย่น กลุ่ม
ตระกลูภาษามง้-เมีย่น โดยมกีารศกึษาการราํของกลุ่มชาตพินัธใ์นตระกลูภาษาต่างๆ ดงันี้ 
 
การร าของกลุ่มตระกลูภาษาไท-กะได  
 วทิยานิพนธท์ีศ่กึษาเกีย่วกบัการราํของกลุ่มตระกลูภาษาไท-กะได  ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยประกอบด้วย
การศกึษาเกีย่วกบัชาวผูไ้ท ชาวไทดํา ชาวไทยวน ชาวไทลือ้ ทีก่ระจายอยู่ตามภาคต่างๆในประเทศไทย โดยผูว้จิยัจะ
สรุปองค์ความรู้โดยแบ่งตามกลุ่มชาติพนัธ์ โดยไม่แบ่งตามภูมศิาสตร์ที่ตัง้ถิ่นฐาน หากมขีอ้มูลใดที่จําเป็นต้องแสดง
เนื่องจากภูมศิาสตร์และถิ่นฐานอาจมีผลกระทบหรอืมอีทิธพิลต่อลกัษณะการแสดง ผู้วิจยัจะอธิบายเฉพาะในส่วนที่
เกีย่วขอ้ง 
การร าของชาวไทลาว 
  
 ยุทธศลิป์ จุฑาวจิติร ศกึษาเกีย่วกบันาฏยลกัษณ์ของการฟ้อนอสีาน จากกลุ่มตวัอย่างทีป่ระกอบดว้ย 
 1. หมอลํา 3 ท่าน คอื หมอลําฉววีรรณ ดําเนิน  ศลิปินแห่งชาติ หมอลําทองมาก จนัทะลอื ศลิปินแห่งชาต ิ
และหมอลาํบุญเลศิ พรหมชาต ิ
 2. การฟ้อนในเซิง้บัง้ไฟของคณะบา้นท่าศรธีรรมและคณะคุม้วดัใตศ้รมีงคล จงัหวดัยโสธร  
 3. หมอลาํประยุกต ์โดยลกูทุ่งหมอลาํสมจติร บ่อทองและหมอลาํซิง่ราตร ีศรวีไิล 
 4. ท่าฟ้อนหมากกับ๊แก๊บและลาํเพลนิ ทีแ่สดงโดยวทิยาลยันาฏศลิป์รอ้ยเอด็ 
 5. ท่าฟ้อนตัง้หวายและการฟ้อนสทีนัดอน ของสถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี 
 เมื่อทําการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบว่า ท่าฟ้อนของทัง้ 5 กลุ่มตัวอย่าง มีลกัษณะร่วมกัน ซึ่งจัดได้ว่าเป็น   
นาฏยลกัษณ์ของการฟ้อนอสีาน คอื 
 1. การจบีนิ้วหวัแม่มอืและน้ิวชีไ้ม่จรดกนั 
 2. การพรมนิ้ว คอื การกระดกินิ้วอยู่ตลอดเวลา 
 3. การมว้นมอื 
 4. การขย่มลาํตวัและเขา่ตามจงัหวะอย่างสมํ่าเสมอ 
 5. ผูห้ญงิกา้วไขว ้
 6. ลาํตวัแขง็และเอนทัง้ตวั 
 7. การกา้วเทา้ 
 8. การยํ่าเทา้สมํ่าเสมอ 
 9. การรุกไล่ของฝา่ยชาย และการฟ้อนปดัป้องของฝา่ยหญงิ 
 10. ท่าฟ้อนสว่นใหญ่เป็นการเลยีนแบบกริยิาคน สตัว ์ธรรมชาต ิและมที่าทีอ่า้งองิตวัละครในวรรณคดบีา้ง 
 11. การสบืทอดท่าราํเป็นรปูแบบกลางๆ จากนัน้จงึเพิม่เตมิความคดิสรา้งสรรคข์องตนเอง 
 ถงึแมว้่าจะมคีวามคดิในการจดัการแม่ท่าฟ้อนใหเ้ป็นแบบแผน เช่นเดยีวกบัวฒันธรรมของนาฏศลิป์ภาคกลาง 
แต่การสร้างสรรค์ของนาฏศิลป์ภาคอีสานก็ยงัคงดําเนินต่อ ซึ่งลกัษณะดงักล่าวเห็นได้จากท่ารําที่นํามาศึกษาจาก
สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานีมกีารนําแบบแผนนาฏศลิป์มาตรฐานมาใชใ้นการสร้างสรรคช์ุดการแสดง ทัง้น้ีมเีหตุผลที่
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สนับสนุน คือ สร้างสรรค์สําหรับการเรียนการสอน ผู้วิจ ัยเห็นว่า ซึ่งสามารถกําหนดกฎเกณฑ์ในการวัดผลและ
ประเมนิผลการเรยีนการสอนไดเ้ป็นมาตรฐานนัน่เอง 
 ทัง้น้ียุทธศลิป์จดัประชากรทีใ่ชใ้นประชากรเป็นกลุ่มวฒันธรรมไทยอสีานในการศกึษา ซึง่มกีารแสดงหมอลํา
เป็นศลิปะการร่ายราํทีไ่ดร้บัความนิยมกระจายอยู่ทัว่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเมื่อผูว้จิยัสบืคน้ในดา้นชาตพินัธุแ์ลว้
สนันิษฐานว่า กลุ่มวฒันธรรมไทยอสิานทีเ่ป็นประชากรนี้เป็นชาวไท-ลาว ซึง่เป็นกลุ่มชาตพินัธุห์นึ่งในตระกูลภาษาไท-
กะได ทีน่ับว่าเป็นกลุ่มชนดัง้เดมิที่อาศยัอยู่ในดนิแดนภาคอสีานปจัจุบนัเมื่อประมาณ 5600 ปีมาแลว้ตามประวตัิของ
เครื่องใชยุ้คบา้นเชยีง 
 ยุทธศลิป์ สนันิษฐานว่า การฟ้อนอสีานมพีื้นฐานมาจากการฟ้อนในลําผฟ้ีาและการฟ้อนในพธิเีซิ้งบัง้ไฟ ซึ่ง
เป็นลกัษณะการฟ้อนในความเชื่อดัง้เดิม คือการติดต่อสื่อสารกบัสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์พื่อเป็นที่พกัพิงทางใจในเรื่องที่เกิน
ความสามารถของมนุษย์ในขณะนัน้จะดําเนินการได้ กบัลกัษณะการฟ้อนตามความเชื่อดัง้เดิมเช่นกนั แต่มีความ
แตกต่างเพราะการฟ้อนในพธิบีัง้ไฟเน้นความสนุกสนานรื่นเรงิ ซึง่น่าจะมวีวิฒันาการมาจากการฟ้อนในลําผฟ้ีาอสีานซึง่
สรุตัน์ จงดา ไดท้าํการศกึษาการฟ้อนฝีฟ้านางเทยีม : การฟ้อนราํในพธิกีรรมและความเชื่อของชาวอสีาน ความเป็นมา
และนาฏยลกัษณ์ของการฟ้อนผฟ้ีานางเทยีมของกลุ่มชนในหมู่บา้นพระยนื อาํเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น มขีอ้คน้พบ
จากการศกึษาดงันี้ กลุ่มชนในหมู่บา้นพระยนื เป็นกลุ่มชนทีส่บืทอดเชือ้สายมาจากอาณาจกัรลา้นชา้งเวยีงจนัทร ์โดยมี
ผงัทีแ่สดงความเป็นมา 

กลุ่มชนภายใตก้ารนําเจา้ราชครหูลวงวดัโพนสะเมก็ 
อาณาจกัรลา้นชา้งเวยีงจนัทร ์

 
อาณาจกัรลา้นชา้ง จาํปาศกัดิ ์

เขตลาวตอนใต ้กบัอาณาเขตดนิแดนอสีานตอนกลางและตอนใต ้
 

เจา้แกว้ผูป้กครองเมอืงท่ง (สวุรรณภูม)ิ 
 
  
 รอ้ยเอด็  อ.หารไธสง   อ.หนองหาร  อ.โกสมุพสิยั อ.ชนบท  
  อ.พยคัฆภูมพิสิยั บุรรีมัย ์ อุดรธานี มหาสารคาม เมอืงขอนแก่น 
  อ.พนมไพร     ชนบทใต ้
  อ.ธวชับุร ี     หมู่บา้นพระยนื 
  อ.สวุรรณภูม ิ
  อ.รอ้ยเอด็ 
 
 พธิกีรรมการฟ้อนผฟ้ีา เป็นประเพณีทีส่บืทอดในความเชื่อเรื่องผฟ้ีา ผแีถนในอาณาจกัรลา้นชา้งทีเ่ชื่อว่าเป็นผี
ทีใ่หก้าํเนิดมนุษยห์รอืผบีรรพบุรุษนัน่เอง ความเชื่อเรื่องผฟ้ีามกีระจายอยู่ทัว่ภาคอสีาน โดยเฉพาะกลุ่มคนเชือ้สายลาว 
แต่ความเชื่อเรื่องผฟ้ีาในหมู่บา้นพระยนืนัน้ได้รบัอทิธพิลจากเหตุการณ์ทางการเมอืงและการปกครอง ทําให้ผฟ้ีาใน
พธิีกรรมของการฟ้อนผฟ้ีามาจากเมืองสมีาแทนที่จะเป็นเมืองแก่น จากการที่เมืองแสนข้าราชการเมืองสุวรรณภูมิ
ขดัแยง้กบัเจา้เมอืงสวุรรณภูม ิจงึสรา้งเมอืงใหม่ทีเ่มอืงชนบทโดยขอขึน้กบัเมอืงนครราชสมีา (เมอืงสมีา, สมิมา) ซึง่เป็น
หวัเมอืงเอกกรุงรตันโกสนิทรด์แูลหวัเมอืงภาคอสีาน 
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ลาํดบัการสบืทอดนางเทยีม ผูป้ระกอบพธิกีรรมฟ้อนผฟ้ีา 
 

นางเทยีม 
 

นางน้อย (นางเทยีมทีท่าํพธิตีัง้แต่อยู่ทีเ่มอืงชนบทและเป็นนางเทยีมคนแรกของหมู่บา้นพระยนื) 
 

นางธุมนา จนัทรส์า 
 

นางตอ พาณโน ปจัจุบนั 
 

 การฟ้อนผฟ้ีาใช้ใน 2 ลกัษณะคอื การฟ้อนเพื่อรกัษาโรคภยัไขเ้จบ็ และการฟ้อนเพื่อบูชาผฟ้ีาประจําปี การ
ฟ้อนผฟ้ีาเพื่อรกัษาโรคนัน้ เริม่จาก 
 1.  มผีูป้ว่ย ทีร่กัษาดว้ยวธิกีารใดกไ็ม่หาย ญาตกิจ็ะบอกนางเทยีมใหช้่วยรกัษา 
 2.  นางเทยีมนดัเวลาวนัและใหญ้าตเิตรยีมเครื่องบชูา 
 3.  นางเทยีมเชญิหมอมา้ (หมอแคน) ดว้ยขนัดอกไม ้(จานใสด่อกไม)้ 5 คู่ 
 4.  นางเทยีมทําการรกัษาโดยมผีูช้่วย 2-3 คน แลว้ขบัลําเชญิผฟ้ีาเทวดามาจากเมอืงสมิมาใหม้าดูอาการ
ผูป้ว่ย 
 5.  นางเทยีมขบัลาํโตต้อนกบัพ่อแม่ ญาตแิละผูป้ว่ยเพื่อหาสาเหตุและบอกวธิแีกไ้ข 
 6.  นางเทยีมสัง่สอนญาตพิีน้่องและคนปว่ยใหส้ามคัคกีนั มคีวามรกัความอบอุ่นในครอบครวั 
 7.  นางเทยีมเชญิผูป้ว่ยมาฟ้อนราํใหเ้บกิบานใจ 
 8.  นางเทยีมเชญิผฟ้ีากบัเมอืงสมิมา เป็นการเสรจ็สิน้การรกัษา หากไม่หายจะมกีารลาํซ่อมรกัษาใหม่  
 การฟ้อนเพื่อบูชาผฟ้ีาประจําปีทําในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในกลุ่มชนที่มคีวามเชื่อเรื่องผฟ้ีาจะทําพธิลีงข่วง 
(ลานบา้น) เพื่อฟ้อนราํ โดยปลุก “ผาม” หรอื “ปาง” เป็นทีส่าํหรบัใชฟ้้อนราํ 
 
 ขัน้ตอนในการประกอบพิธีกรรม 
 1.  เหล่าศษิย์ผฟ้ีาจะนําดอกลัน่ทม (หรอืดอกจําปา) เหล้า ด้ายผูกขอ้มอื ให้นางเทยีมแล้วนําด้ายกลบัไป
ใหแ้ก่สมาชกิในครอบครวั 
 2.  เชา้วนัรุ่งขึน้ ทุกคนมาร่วมกนัทีข่ว่ง แลว้นางเทยีมขบัลาํเชญิผฟ้ีาลงมา 
 3.  นางเทยีมขบัลาํชกัชวนใหทุ้กคนมาฟ้อนราํ ในครัง้นี้ผูเ้ขา้ร่วมลงขว่ง (การฟ้อนรําประกอบแคน) จะมกีาร
แสดงกริยิา รอ้งไห้ กระโดด วิง่ นอนกลิง้ไปกบัพืน้ นางเทยีมกจ็ะเขา้ปลอบประโลมด้วยคําพูดและขบัลําเหตุการณ์จะ
ดาํเนินเช่นน้ีตัง้แต่ 7.00-23.00 จงึขบัลาํสง่ผฟ้ีา โดยทาํทัง้สิน้ 3 วนั 
 4.  7 วนัหลงัจากนัน้ มกีารเลีย้งผฟ้ีาดว้ยขนม มะพรา้วอ่อน เหลา้และเชญิผฟ้ีามาฟ้อนราํ 
 จากลกัษณะพธิกีรรมการฟ้อนผฟ้ีาเพื่อรกัษาโรคและบชูาผฟ้ีานัน้ นางเทยีม มบีทบาทเช่นเดยีวกบัหมอจติเวช
พืน้บา้นทีท่าํหน้าทีร่กัษาโรคทางใจของผูป้่วย เน่ืองจากเป็นผูเ้ขา้ใจบรบิททางสงัคมอสีานเป็นอย่างด ีโดยเฉพาะในพธิี
ลงขว่งสว่นใหญ่จะเป็นผูห้ญงิทีแ่สดงกริยิาอาการต่างๆ ออกมา แสดงใหเ้หน็ถงึอารมณ์ภายในของเพศหญงิ ส่วนใหญ่มี
ครอบครวัแล้วต้องรบัภาระหนัก โดยถูกกดดนัมใิหแ้สดงกรยิาที่ไม่เหมาะสม เมื่อถงึพธิลีงข่วงหญงิเหล่านี้จงึมโีอกาส
แสดงความรู้สึกภายในออกมา พบว่าการฟ้อนผ้ามีบทบาทในการดํารงชีวิตของกลุ่มชนชาวอีสานอีกอย่างหนึ่ง 
นอกเหนือจากเป็นการแสดงศลิปวฒันธรรมประจาํถิน่ 
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 ลกัษณะการฟ้อนของผูล้งช่วงในพธิกีารฟ้อนผฟ้ีาแบ่งท่าราํออกเป็น 3 ประเภทคอื 
 1.  ฟ้อนท่าเดยีว คอืผูฟ้้อนจะฟ้อนรําในท่าเดยีวไปเรื่อยๆ เมื่อเหนื่อยหรอืพอใจจงึเปลี่ยนท่าใหม่ การฟ้อน
ท่าเดยีวพบมากในการฟ้อนลงขว่ง 
 2.  ฟ้อนหลายท่า การทีนํ่าเอาท่าต่างๆ มาฟ้อนร่วมกนัตัง้แต่ 2 ท่าขึน้ไปเป็นกระบวนราํ 
 3.  ฟ้อนเขา้คู่ เป็นการฟ้อนหยอกลอ้ แต่ไม่ใช่เชงิเกีย้วพาราส ีเน่ืองจากผูฟ้้อนมคีรอบครวัแลว้ จงึต้องระวงั
เรื่องคาํครหา โดยท่าจะเป็นลกัษณะการไล่ตอ้นมากกว่าเขา้แตะตอ้งตวั 
 
 นาฏยลกัษณ์ของการฟ้อนผีฟ้า 
 1.  สว่นมากเป็นการฟ้อนในระดบัลาํตวั ดว้ยการมว้นมอืเขา้แลว้สบดัออกทาํทัง้สลบักนัหรอืพรอ้มกนั 
 2.  สาํหรบัการใชม้อื มรีะดบัการใชม้อื ระดบัสะโพก เอว ลาํตวั ศรีษะ 
 3.  ท่าจะเริม่จากท่าง่าย คอื ท่าแกว่งแขนขา้งสะโพก แลว้มว้นมอื เกรง็มอื ในระดบัเอว มกีารวาดมอื วนมอื 
แทงมอื สลบักนัไป 
 4.  การใชเ้ทา้ ยํ่าเทา้ ซดัเทา้ แตะทา้ เตะเทา้ จดปลายเทา้ ไขวเ้ทา้ ยกเทา้ กระโดดดว้ยปลายเทา้ การบดิ
เท้าไปพร้อมกนั การเขย่งเท้า   การยํ่าเท้าตามจงัหวะเร็ว มกัไม่เปิดส้นเท้า หากเปิดส้นเท้ามกัใช้ในท่าที่ต้องการ
ความเรว็การขย่มเทา้ (หย่อน) แลว้ค่อยๆ กา้วชา้ๆ 
 5.  การใชล้ําตวั มใีชท้่ากม้ตวัไปขา้งหน้า เอนไปขา้งหลงั เอยีงด้านขา้งมกัทําพร้อมกบัการยกสะโพกดา้น
ตรงขา้มเพื่อถ่วงน้ําหนกั 
    
 องคป์ระกอบในการฟ้อนผีฟ้า 

เครื่องแต่งกาย เป็นของบชูา ประกอบดว้ย หมาก พล ูบุหรี ่ผา้ หว ีกระจก แป้ง สผีึง้ และดอกลัน่ทม 
ผามหรอืปา่ง ใชไ้มไ้ผ่และทางมะพรา้ว 
ดนตร ีสว่นใหญ่ใชแ้คนแปด 
บทขบัลาํ มฉีนัทลกัษณ์คลา้ยคาํประพนัธ ์โคลงสารหรอืกลอนอ่าน นิยมใชใ้นวรรณกรรมของพธิอีสีาน 
การแต่งกาย หญงิ นุ่งผา้ซิน่ไหม มผีา้สไบคลอ้งไหล่หรอืคลอ้งคอ  ชาย แต่งกายในชวีติประจําวนัแต่มผีา้สไบ
พาดไหล่เรยีกผา้ถอ้ 

 
การร าของชาวผูไ้ท  
 ชาวภูไทหรอืชาวผูไ้ท ปจัจุบนัอาศยัอยู่ใน 8 จงัหวดั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คอื จงัหวดัอาํนาจเจรญิ จงัหวดั
สกลนคร จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดัยโสธร จงัหวดัมุกดาหาร จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดันครพนม และจงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 มวีทิยานิพนธศ์กึษาถงึกลุ่มชาตพินัธุน์ี้ 3 ฉบบั คอื 
 ประเทศไทยมชีาวภูไทเขา้มาตัง้ถิน่ฐานทัง้หมด 3 ครัง้ดว้ยกนั ทัง้ 3 ครัง้มชีาวภูไทอาศยัอยู่ในถิน่ฐานต่างๆ 
ของประเทศไทย โดยอพยพมาจากอาณาจกัรสบิสองจุไทย เวยีงจนัทร์ 

 พ.ศ. 2321-2322 สมยัสมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราชและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ตัง้ถิน่ฐานทีเ่พชรบุร ีเรยีกว่า ลาวทรงดาํ ลาวโซ่ง ไทยโซ่ง ลาวโซ่ง ไทยทรงดาํในเพชรบุรเีรยีก
ทรงทาํ ต่อมาไดก้ระจายไปอยู่ทีร่าชบุร ีนครปฐม สพุรรณบุร ี

 สมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั ม ี8 กลุ่ม ตัง้อยู่ใน 6 จงัหวดั คอื 
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 1.  ภูไทในจงัหวดักาฬสนิธุ ์มาจากเมอืงวงั 
 2.  ภูไทในจงัหวดัสกลนคร มาจากเมอืงวงัและเมอืงกะปอง 
 3.  ภูไทใจจงัหวดัมุกดาหารมาจากเมอืงวงัและเมอืงดาํออ้ 
 4.  ภูไทในจงัหวดันครพนมมาจากเมอืงวงั 
 5.  ภูไทในจงัหวดัอาํนาจเจรญิมาจากเมอืงตะโพน 
 6.  ภูไทในจงัหวดัยโสธรมาจากเมอืงตะโพน 
 โดยขอ้ความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาการฟ้อนราํของชาวภูไทในภาคอสีาน ม ี3 จงัหวดั คอื  
 
 ลกัษณะโดยทัว่ไปของชาวภไูท 
 ลกัษณะทางสงัคม เป็นลกัษณะสงัคมชนบท ในอดตีไม่ตดิต่อกบัสงัคมอื่นมากนัก ต่อมาเมื่อมคีวามเจรญิมาสู่
ชุมชนชาวภูไทกเ็ริม่ปรบัตวัรบัเอาวฒันธรรมนัน้ๆเขา้มาสูชุ่มชนมากขึน้ 
 วฒันธรรมความเป็นอยู่ ดําเนินชวีติอย่างเรยีบง่าย อาชพีหลกั คอืทําเกษตรกรรมและมอีาชพีเสรมิคอืการทอ
ผา้ โดยเฉพาะผา้ไหมแพรวาของชาวภูไทบา้นโพนมชีื่อเสยีงมาก 
 ดา้นความเชื่อ ยงัมคีวามเชื่อผสมผสานระหว่างความเชื่อเรื่องการนับถอืผบีรรพบุรุษประกอบกบัความเชื่อใน
พุทธศาสนาในพธิกีรรมตามฮติสบิสอง โดยพบว่าชาวภูไททัง้ทีส่กลนคร กาฬสนิธุ ์และนครพนม มพีธิเีหยาเป็นพธิกีรรม
เพื่อรกัษาผูป้ว่ย มปีระเพณีบชูาเจา้ปูม่เหสกัขข์องภูไทสกลนคร พธิเีลีย้งปู่ตา พธิบีุญบัง้ไฟของภูไทบา้นโพน กาฬสนิธุ ์
ซึง่ถงึแมว้่าจะมชีื่อเรยีกพธิกีรรมเหมอืนหรอืต่างกนัไปกล็ว้นแลว้แต่แสดงใหเ้หน็ความเชื่อเรื่องผทีัง้ผฟ้ีาและผบีรรพบุรุษ 
 ดา้นการแสดงอนัเป็นเอกลกัษณ์ทีไ่ดร้บัการสบืทอดต่อกนัมา สามารถแบ่งการฟ้อนราํ ออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 

1. การฟ้อนราํในพธิกีรรม จะเป็นการฟ้อนแบบดัง้เดมิ ไม่มกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลงมากนัก หากจะมกีาร
ปรบัปรุงบา้งจะพบในการฟ้อนราํประกอบพธิกีรรมทีม่กีารรือ้ฟ้ืนขึน้ใหม่ อาท ิการฟ้อนรําในพธิบีูชาปู่เจา้
มเหสกัข ์

2. การฟ้อนเพื่อความบนัเทงิหรอืจุดมุ่งหมายอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นการฟ้อนทีม่กีารปรบัปรุงโดยใชท้่าดัง้เดมิ
เป็นพืน้ฐาน บางครัง้อาจมกีารนํานาฏศลิป์แบบมาตรฐานเขา้มามบีทบาทดว้ย 

สว่นองคค์วามรูท้ีศ่กึษาเฉพาะชุดการแสดงของชาวภูไททีต่ัง้ถิน่ฐานในแต่ละจงัหวดั มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 
การฟ้อนร าของชาวผูไ้ทในจงัหวดักาฬสินธุ ์หมู่บ้านโพน ต าบลบ้านโพน อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสินธุ ์
 เดมิมคีวามเชื่อเรื่องผฟ้ีา ผแีถน เช่นเดยีวกบัชาวอสีานทัว่ไป ปจัจุบนัเริม่มกีารปรบัเปลีย่น ประเพณีบุญบัง้ไฟ
ทีก่าฬสนิธุก์เ็กดิขึน้จากความเชื่อเรื่องผแีถน ซึง่ในงานบุญประเพณีเช่นน้ี มกีารฟ้อนรําร่วมอยู่ดว้ย เดมิผูฟ้้อนเป็นชาย 
ปจัจุบนัเป็นหญงิ การฟ้อนแบบชาวบา้นดัง้เดมิของชาวผูไ้ทยบา้นโพนนัน่คอื การฟ้อนละครผูไ้ทยและการฟ้อนผูไ้ทย 
 
 การฟ้อนละครผูไ้ทย  
 ผูศ้กึษาสนันิษฐานว่า มาจากการลอกเลยีนแบบการแสดงละครชาตร ีทีต่ําบลสนามควายในสมยัรชักาลที ่4 ซึง่
ขณะนัน้พ่อคา้ววั - ควายชาวอสีานและชาวผูไ้ทยได้เดนิทางไปพบเหน็จงึจํามาฟ้อนเล่นในงานบุญ ต่อมาเกดิการฟ้อน
ละครแพร่หลายในพืน้ทีภ่าคอสีาน แต่อาจมขีอ้แตกต่างตามสภาพแวดลอ้มของสงัคมและวฒันธรรมของทอ้งถิน่ 
 
 พฒันาการฟ้อนละครผูไ้ทยแบ่งเป็น 3 ยุคคอื 

ยุคดัง้เดมิ  พ.ศ. 2459-2512 ช่างฟ้อนเป็นชาย ลกัษณะการฟ้อนไม่มรีปูแบบหรอืกฎเกณฑเ์ท่าใดนัก โดยการ
ฟ้อนเป็นวงกลมในลานวดัทีจ่ดังานบุญบัง้ไฟ 
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 ยุคฟ้ืนฟู พ.ศ. 2532-2539 ช่วงระยะเวลาจาก พ.ศ. 2512-2532 เป็นช่วงเวลาที่ฟ้อนละครได้หายไปจาก
ประเพณีการฟ้อนของชาวผู้ไทย ต่อมาเมื่อมกีารฟ้ืนฟูจงึยดึรูปแบบการฟ้อนในยุคดัง้เดมิ จากนัน้ พ.ศ. 2536 มกีาร
ปรบัปรุงเปลีย่นกระบวนฟ้อน โดยฟ้อนเป็นแถวคู่ เพื่อเขา้ร่วมขวนแห่บัง้ไฟ    พ.ศ. 2539 ผูห้ญงิเริม่มบีทบาทในการ
ฟ้อน 
 ยุคการประยุกต์ พ.ศ. 2539-2546 ผู้หญิงมบีทบาทในการฟ้อนอย่างเต็มรูปแบบ มกีารปรบัท่าฟ้อน ดนตร ี   
ใหเ้หมาะกบัการฟ้อนของผูห้ญงิ ในยุคน้ีการฟ้อนละครนอกจากจะฟ้อนเพื่อการสบืสานประเพณีบุญบัง้ไฟแลว้ ยงัฟ้อน
เพื่อการแขง่ขนัดว้ย 
 ซึง่สาเหตุทีท่ําใหฟ้้อนละครผูไ้ทยมกีารเปลีย่นแปลงนัน้มาจากสภาพสงัคม ความเชื่อและค่านิยมทีเ่ปลีย่นไป 
ปจัจยัดา้นบุคคล คอื ผูห้ญงิเขา้มามบีทบาทในการฟ้อนแทนผูช้าย และนโยบายของรฐั 

ตาราง 11  นาฏยลกัษณ์ท่าฟ้อนละครผูไ้ทย 
ดัง้เดิม ฟ้ืนฟ ู ประยกุต์ 

มกีารเคลือ่นไหวอย่างอสิระ มกีระบวนท่าอย่างชดัเจน ท่าฟ้อนมคีวาม
โลดโผนแฝงดว้ยความเขม้แขง็ 

มกีระบวนท่าชัดเจนเน้นลีลาความอ่อน
ชอ้ยนุ่มนวล 

เท้า  
กระโดด ยกขาขา้งเดยีว  
ดดีขาสงูไปดา้นหลงั การฟ้อนตาม 
จงัหวะกลอง  

  
ยกเทา้สงูขณะเคลือ่นไหว ดดีขา 
ไปดา้นหลงัจนตัง้ฉากขณะทีผ่่อน  
ยกขาขา้งเดยีว นัง่เหยยีดขา 

  
ดดีเทา้ดา้นหลงัในขณะทีย่อ้น  
กางขาเลก็น้อย หมนุตวัแตะปลาย 
เทา้ 4 ทศิ 

มือ/แขน  
มว้นมอื ไมม่จีบี  วาดวงแขนกวา้ง 
อย่างอสิระ  

มือ   
มว้นมอื สะบดัมอื โยก ไกว แกว่ง 
มอืชมูอืขึน้-ลง 

มือ   
จบีไมต่ดิ มว้น ไกวมอื จบีสะบดั 
มอื 

ตวั  
เอนหน้า เอนหลงั กม้ตํ่า มดุตวั 
หมนุรอบตวั 

 
โยก  เอน  บดิลาํตวั 

 
โยก  บดิ  หมนุตวั 

  
 ฟ้อนผูไ้ทย 
 จุดมุ่งหมายในการสรา้งสรรค์เกดิจากต้องการฟ้อนถวายสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติติ ์พระบรมราชนีินาถ ในปี 
พ.ศ. 2521 โดยมกีารคดิประดษิฐ์ท่าฟ้อนขึน้ใหม่ ฟ้อนประกอบแคนและกลอง แต่งกายด้วยชุดพื้นเมอืง ต่อจากนัน้
นําไปฟ้อนร่วมขบวนในประเพณีบุญบัง้ไฟ นบัเป็นครัง้แรกทีม่กีารฟ้อนโดยผูห้ญงิในงานบุญของชาวผูไ้ทย 
 เนื่องจากเป็นชุดการแสดงที่เพิ่งเกิดได้ไม่นาน คือ พ .ศ. 2521-2546 (ปีที่ทําการวิจัย) ยังไม่มีความ
เปลีย่นแปลงมากนกั จะเปลีย่นกท็ีอ่งคป์ระกอบการแสดงเปลีย่นตามกระแสสงัคม 

1.  จุดมุ่งหมายการฟ้อน จากเดมิถวายสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติติ ์พระบรมราชนีินาถ ปจัจุบนัเพื่อสรา้งความ
บนัเทงิในงานบุญบัง้ไฟ และในการแขง่ขนัต่างๆ 

2.  ดนตร ีระยะแรกมกีลองกบัแคน ปจัจุบนัฟ้อนประกอบวงโปงลาง 
 3.  จากเดมิมที่าฟ้อน 5 ท่า ปจัจุบนัม ี7 ท่า  

 
 
 
 
 
 



                                                                   นาฏศลิป์ไทย : การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากวทิยานิพนธด์า้นนาฏศลิป์ไทย 

 53 

ตาราง 12 นาฏยลกัษณ์ท่าฟ้อนผูไ้ทย 
ฟ้อนผูไ้ทยช่วงแรก ฟ้อนผูไ้ทยปจัจุบนั 

ไม่กําหนดลลีาและแบบแผนมากนัก ท่าทเีลยีนแบบมามคีวาม
สมจรงิ กล่าวถงึยงัไมม่กีารประดษิฐม์าก 

ลีลาท่าฟ้อนมีระเบียบแบบแผนมากขึ้น  กําหนดระยะการ
เคลือ่นไหว เน้นความอ่อนชอ้ย 

เท้า  
เตะเทา้  ไขวเ้ทา้ เขย่งดว้ยปลายเทา้ขณะทีก่า้วไปขา้งหน้า 

 
เตะเทา้สงู ไขวเ้ทา้ เขย่งดว้ยปลายเทา้อยู่กบัที ่กา้วสบืเทา้ 

มือ/แขน 
มว้นมอื   หมนุขอ้มอื ตวดัมว้น วาดวงแขนจนสุดแขน 
มกีารจบีมอื 

 
จบีมว้นมอื  หมนุขอ้มอื ตัง้มอืกาํหนดระยะทีช่ดัเจน จงึสูงไม่เกนิ
ระดบัหน้า 

ตวั/หวั 
เฉยีงตามการกา้วเทา้  เอยีงตามเทา้ทีก่า้ว 

  
ลาํตวัปิดไปมา เฉยีงตามเทา้ทีก่า้ว เอยีงตามเทา้ทีก่า้ว 

 การฟ้อนของชุดละครผู้ไทยและฟ้อนผู้ไทย มีความเกี่ยวเน่ืองสมัพันธ์กันหลายด้าน มีการหยิบยืมศิลปะ
ระหว่างกนั คอื 

1.  ฟ้อนผูไ้ทยสวมเลบ็เลยีนแบบฟ้อนละครในอดตี 
2.  มกีารนําฟ้อนผูไ้ทยรวมแสดงในงานบุญบัง้ไฟเช่นเดยีวกบัฟ้อนละคร 
3.  เมื่อมกีารฟ้ืนฟูฟ้อนละครขึน้ใหม่ มกีารนําท่าของฟ้อนผูไ้ทยมาปรบัใชเ้หน็ไดจ้ากท่าในฟ้อนละครผูไ้ทย

ยุคประยุกต ์
 
การฟ้อนร าของชาวผูไ้ทยในเรณูนคร จงัหวดันครพนม 
 การฟ้อนของชาวผู้ไทยในเรณูนครนัน้ม ี2 ลกัษณะคอื นิยมในพธิกีรรมการรกัษาผูป้่วยคอื ฟ้อนในพธิเีหยา 
เรยีกฟ้อนเหยา และการฟ้อนเพื่อความสนุกสนานในโอกาสต่างๆ เรยีกว่าฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร ปจัจุบนัไม่ปรากฏการ
ฟ้อนเหยา 
 
 พฒันาการของฟ้อนผูไ้ทยในเรณูนคร 
 1.  ในอดตี การฟ้อนของชาวผูไ้ทยมใีนวถิชีวีติประจาํวนัคอื 

- การฟ้อนเล่นกินเหล้า เป็นการฟ้อนของชายชาวผู้ไทยในขณะร่วมวงสงัสรรค์และฟ้อนเพื่ออวด
ลวดลายการฟ้อน 

- การฟ้อนลงขว่ง เป็นการฟ้อนของชายในทาํนองเกีย้วพาราสกีบัฝา่ยหญงิทีน่ัง่ทอผา้ในลานบา้น 
- การฟ้อนเลาตูบ เมื่อมงีานบุญพระเวดหรอืบุญบัง้ไฟ เป็นการรวมผูไ้ทยจากที่ต่างๆ มกีารสรา้งตูบ

เป็นเพงิทีพ่กั ชายชาวผูไ้ทยกจ็ะฟ้อนเลาะลดัไปตามตูบเพื่อหาหญงิทีถู่กใจ ท่าฟ้อนในช่วงน้ีเป็นการ
เลยีบแบบกริยิาของสตัวแ์ละธรรมชาตขิองพชื ไม่มรีูปแบบตายตัว แต่กม็กีารยกย่องว่ามผีูท้ีฟ้่อนได้
งาม 

 2.  พ.ศ. 2498 มกีารเรยีงรอ้ยท่าการฟ้อนของผูอ้าวุโส โดยคดัเลอืกท่าทีเ่หน็ว่างามมาใช ้จดัชายหญงิฟ้อน
เขา้คู่ เป็นครัง้แรกทีผู่ห้ญงิฟ้อนร่วมกบัผูช้าย นอกจากเดมิทีผู่ห้ญงิฟ้อนแต่ในพธิเีหยา เพื่อถวายหน้าพระทีน่ัง่ เมื่อเสดจ็
อาํเภอพระธาตุพนม 
 3.  มกีารนําท่าทีเ่หน็ว่างามของผูอ้าวุโสทีเ่หลอือยู่มาเพิม่จากเดมิ มกีารแบ่งการฟ้อนเป็นช่วงในชุดการแสดง 
คอื 
  ช่วงที ่1 ฟ้อนเหมอืนกนั 
  ช่วงที ่2 ฟ้อนคู่ชายหญงิ คนอื่นนัง่ลอ้มวง คู่ทีแ่สดงอยู่กลางวง 
  ช่วงที ่3 ฟ้อนคู่ชายหญงิ เป็นวงกลม 
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 4.  นําฟ้อนผูไ้ทยเรณูนครไปเผยแพร่ในทีต่่าง ๆ จงึมกีารเพิม่ท่าขึน้อกี โดยสรา้งสรรคจ์ากธรรมชาต ิ
 5.  เพิม่ท่า จากการนําท่าของมวยยวน หรอืมวยลา้นนาของชาวเหนือที่อาศยัอยู่ในเรณูนคร ในฟ้อนผูไ้ทย 
ทัง้นี้ผูแ้สดงทีค่ดิท่าสดหรอืท่าดน้ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะตวัโดยดดัแปลงจากท่าทีม่อียู่แลว้ 
 ลกัษณะท่าฟ้อนผูไ้ทยเรณูนครนัน้เป็นท่าทีม่าจากการเลยีนแบบกริยิาของสตัว ์กริยิามนุษย์ การเคลื่อนไหว
ของพชื และมที่าอื่นนอกเหนือจากนี้ 
 
 นาฏยลกัษณ์การฟ้อนผูไ้ทยเรณูนคร 
 เทา้ เปิดปลายเทา้ตอนยนื การเปิดสน้เทา้หลงั ลงสน้เทา้ตอนเดนิ วางเตม็ผ่าเทา้ การแตะปลายเทา้ 
   เฉพาะผูห้ญงิ 
 ขา ยกขาไปดา้นขา้ง ดา้นหน้า หลงั นัง่เหยยีดขาขา้งเดยีวไปขา้งหลงั  กา้วไขวข้า 
 ตวั ลาํตวัตรงและโน้มหน้าทาํมุม 45 องศา โน้มตวัตํ่าเกอืบขนานกบัพืน้ 
 มอื จบีไม่ตดิ ตัง้วง มว้นมอื กาํมอืหลวม 
 แขน  เหยยีดตงึหงายทอ้งแขน ตัง้วง งอศอก 
  
 เอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของการฟ้อนรําคอืการดดีตวัเบาๆ ใหล้อยจากนัน้โดยเทา้ต้องไม่แตะพืน้ในการก้าวเท้า 
ลกัษณะดคูลา้ยผูฟ้้อนสะดุดอยู่ในอากาศเป็นเทคนิคพเิศษทีย่งัไม่เหน็ในการแสดงอื่น 
 ปจัจุบนัมกีารฟ้อนผูไ้ทยในโรงเรยีนของเรณูนคร เพื่อเป็นการสบืทอดนาฏศลิป์ทอ้งถิน่อกีทัง้มกีารเรยีนกบัครผูู้
ฟ้อนทีบ่า้นคร ู
 กลุ่มดนตรทีีแ่สดง สมคัรเล่น กึง่อาชพี อาชพี มทีัง้นกัเรยีน เจา้หน้าทีท่างราชการและชาวบา้นทัว่ไป 
 
การฟ้อนร าของชาวภไูทยในหมู่บ้านวาริชภมิู อ าเภอวาริชภมิู จงัหวดัสกลนคร 
 จากความเชื่อดัง้เดมิเกีย่วกบัการนบัถอืผบีรรพบุรุษ ผหีลกัเมอืง ถงึแมป้จัจุบนัจะมกีารนบัถอืศาสนาพุทธ และ
มคีวามเจรญิต่างๆ เขา้มาในหมู่บา้น ประเพณีพธิกีรรมทีส่ะทอ้นความเชื่อดงักล่าวของชาวภูไทวารชิภูม ิยงัคงมสีบืทอด
ต่อเน่ืองกนัมาก คอื พธิกีรรมบชูาเจา้ปูม่เหสกัข ์พธิเีหยา และประเพณีตามฮติสบิสอง 
 การฟ้อนของชาวภูไทวารชิภูมมิ ี2 ลกัษณะคอื การฟ้อนประกอบในพธิกีรรม และการฟ้อนเฉพาะกจิโดยมี
พฒันาการความเป็นมาดงันี้ 
 พฒันาการฟ้อนภูไท ในพธิกีรรมบชูาเจา้ปูม่เหสกัข ์ประเพณีภูไทราํลกึ 
 ยุคดัง้เดมิ พ.ศ. 2469-2496 ท่าฟ้อนม ี4 ท่า เป็นท่าเลยีนแบบธรรมชาต ิโดยฟ้อนเป็นวงกลมรอบศาล 
 ยุคฟ้ืนฟู พ.ศ. 2498-2520 ฟ้อนในพธิกีรรมบูชาเจา้ปู่มเหสกัข ์หายไปจากชุมชนชาวภูไทยวารชิภูมเิกอืบ 27 
ปี เมื่อมกีารฟ้ืนฟู ไดย้ดึรปูแบบการฟ้อนในยุคดัง้เดมิ และดดัท่าฟ้อนตบีทหรอืฟ้อนตามบทรอ้งขึน้ใหม่ ปี พ.ศ. 2514 มี
การนําท่าสอดสรอ้ยมาลา และท่ายงูฟ้อนหาง ท่าฟ้อนในราํวงมาตรฐานกรมศลิปากรมาเป็นท่าเชื่อมในการแปรแถว 
 ยุคปจัจุบนั พ.ศ. 2521-2547 (ปีทีท่าํการวจิยั) มกีารปรบัเปลีย่นท่าฟ้อนตบีทใหส้อดคลอ้งกบับทรอ้งมรีูปแบบ
แถวเป็นแถวตอน มกีารใชม้อืจบีในนาฏศลิป์ไทยแทนการมว้นมอืในการฟ้อนมากขึน้  
 
 การฟ้อนภไูทยเฉพาะกิจ 
 เป็นการฟ้อนเพื่อมุ่งความบนัเทงิ ม ี2 รูปแบบคอื การฟ้อนหน้าพระทีน่ัง่และเพื่อการบนัเทงิโดยทัว่ไป  การ
ฟ้อนหน้าพระทีน่ัง่เกดิขึน้เมื่อ พ.ศ. 2514 เพื่อถวายสมเดจ็พระศรนีครนิทราพระบรมราชชนนี และการฟ้อนเพื่อความ
บนัเทงิในพ.ศ. 2535-2547 เช่นในงานบนัทกึเทปสถานีช่อง 4 บางขนุพรหม และงานน้ําใจชาวสกลนคร 
 นาฏยลกัษณ์การฟ้อนภูไทของหมู่บา้นวารชิภูม ิ
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 เทา้ ยํ่าอยู่กบัที ่/ กา้วเทา้ต่อสน้ / ยกขาขา้งเดยีว 
 มอื มว้นมอื มกีารกรายมอื  จบีตามแบบนาฏศลิป์มาตรฐาน การแกว่งมอืตามธรรมชาต ิ
 ตวั  โยกตวั / ย่อตวัลง / ลาํตวัตรง 
 การแปรแถวแบบถลกหางงู 
 
 มกีารศกึษาเกีย่วกบัรําของกลุ่มชาติพนัธุต่์างๆที่อาศยัในดนิแดนภาคอสีานเมื่อมาร่วมกนัเฉลมิฉลองในงาน
ประเพณี คอื การศกึษาเกีย่วกบัพฒันาการของฟ้อนบชูาพระธาตุพนมของนฤบดนิทร ์ สาลพีนัธุ ์ดงัน้ี 
 ฟ้อนบูชาพระธาตพุนม 
 จงัหวดันครพนมมกีารจดัพธิบีชูาพระธาตุพนม ระยะแรกเป็นการบชูาพระธาตุพนมทีบ่รรจุพระบรมสารรีกิธาตุ 
ต่อมาเมื่อมเีทศกาลไหลเรอืไฟ มกีารนําฟ้อนบูชาพระธาตุพนมเป็นส่วนเสรมิใหง้านยิง่ใหญ่ขึน้ ตามนโยบายสนับสนุน
การท่องเทีย่วของรฐั 
 จากตํานานการบูชาพระธาตุพนม มีการฟ้อนหางนกยูงถวาย และมกีารเพิม่ชุดการแสดงเรื่อยๆ จนปีพ.ศ. 
2543 มกีารแสดงทัง้สิน้ 7 ชุด คอื ฟ้อนภูไทเรณูนคร ฟ้อนหางนกยงู ฟ้อนศรโีคตรบรูณ์ ฟ้อนตํานานพระธาตุพนม ฟ้อน
ไทญอ้ ฟ้อนอสีานบา้นเฮา และฟ้อนขนัหมากเบง็ 
 
 พฒันาการฟ้อนบูชาพระธาตพุนม 
 เครื่องแต่งกาย  เดมิเสือ้ผ้าเป็นผ้าฝ้ายหรอืผ้าไหม ย้อมสธีรรมชาติ เช่น คราม ครัง่ ขมิ้นส ีเครื่องประดบั
เป็นเครื่องเงนิ เครื่องทอง โลหะ ลกูปดัหนิ กระดกูสตัว ์ต่อมาใชผ้า้ลนิิน ตวน ไหมเทยีม ฯลฯ จากโรงงานอุตสาหกรรม
ใชเ้ครื่องประดบัจากลกูปดัพลาสตกิ เน่ืองจากตอ้งการจาํกดังบระมาณค่าแต่งกาย เพราะมผีูฟ้้อนเป็นจํานวนมาก อกีทัง้
ตอ้งการใหส้สีนัชุดการแสดงมคีวามฉูดฉาดเพื่อความดงึดดูต่อผูช้ม 
 ดนตร ี ระยะแรกดนตรทีีใ่ช้ในการฟ้อนแห่กองบุญ ประกอบดว้ย กลอง แคน ฉิ่ง ฉาบ พงัฮาด ต่อมา พ.ศ. 
2528-2529 มกีารนําเครื่องดนตรไีฟฟ้าผสมกบัวงพืน้บา้นอสีาน ประกอบดว้ย พณิไฟฟ้า กลองชุดและกับ๊แก๊บ ไหชอง 
และเปิดเครื่องเสยีงในชุดฟ้อนหางนกยูง พ.ศ. 2530-2546 มกีารนําวงป่ีพาทยบ์รรเลงประกอบชุดฟ้อนหางนกยูงและ
ฟ้อนตํานานพระธาตุพนม 
 วตัถุประสงคก์ารฟ้อน 

1.  ฟ้อนในงานพธิกีรรมเพื่อบชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์จงึหนัหน้าพระธาตุ 
 2.  ต่อมาเป็นการฟ้อนเพื่อช่วยประชาสมัพนัธห์รอืเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมของจงัหวดันครพนม หนัหน้าหา

พระธาตุ 
3.  ฟ้อนเพื่อสง่เสรมิอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว หนัหาคนด ู

 
 นาฏยลกัษณ์ฟ้อนต่างๆ ในการฟ้อนบูชาพระธาตพุนม 
 1.  ฟ้อนหางนกยงู วาดวงแขนกวา้ง สะบดัขอ้มอืกระทบจงัหวะ เพื่อใหห้างนกยงูพลิว้ไหว มคีวามเชื่อว่าเป็น
การปดัสิง่ชัว่รา้ยออกจากพธิ ีมกีารส่ายตวัและกน้ใหส้อดคลอ้งการยํ่าเทา้ในลกัษณะยกเทา้สงู ยดืยุบแบบย่อ ยนืย่อขา
ตลอด 
 2.  ฟ้อนภูไทเรณูนคร ใชแ้ขนและไหล่หมุนเป็นวง การเดนิมอืลกัษณะเลขแปดขา้งตวั ตามแขนและไหล่ มี
ลกัษณะการบดิลาํตวัเพื่อรกัษาสมดุลการทรงตวั เทา้เดนิแบบไขวโ้ดยใชป้ลายเทา้ ท่าฝา่ยชายมกีารแสดงความสามารถ
เฉพาะบุคคล เช่น การเดนิเทา้ม ี2 ลกัษณะ กระโดดใหป้ลายเทา้ลงพรอ้มกบัย่อขา ดนัหลงัในแนว 45 องศา  การยกขา
และเทา้เป็นวงกลม ยกจากดา้นหลงัมาดา้นหน้างอขาสงู 90 องศา วางไขวด้ว้ยปลายเทา้แลว้วางเตม็เทา้ 
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 3.  ฟ้อนไทญอ้ การฟ้อนเกีย้วพาราสขีองหนุ่มสาว เป็นการเคลื่อนทีข่องมอืและเทา้ ชา้ นุ่มนวล มอืและแขน
วาดวงกวา้ง กระทบจงัหวะแรงก่อนสิน้สดุกระบวนท่าฟ้อน ลาํตวัไปดนัตวัและกดตวั ยํ่าเทา้สงูเน้นหนกัขาซา้ย 
 4.  ฟ้อนตํานานพระธาตุพนม เป็นฟ้อนที่เกดิขึน้ในนาฏยลกัษณ์แบบนาฏศลิป์มาตรฐาน โดยอาจารย์สอน
นาฏศลิป์ ลกัษณะการตบีทตามตํานานอุรงัคนิทาน แต่มกีารจบีนิ้วไม่ตดิ ผูศ้กึษาสนันิษฐานว่าเป็นความคลาดเคลื่อนใน
การสือ่สาร 
 5.  ฟ้อนศรโีคตรบรูณ์ เป็นการเอาฟ้อนภูไทเรณูนครผสมกบัเซิง้ แตกต่างกบัฟ้อนภูไทเรณูนคร คอื การส่าย
ตวัเลก็น้อยเน้นบรเิวณสะโพก  ยํ่าเทา้สงู 
 6.  ฟ้อนอสีานบา้นเฮา เป็นชุดการแสดงทีเ่น้นความสนุกสนาน การเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาตไิม่มกีารดนัไหล่ 
กดเกลยีวขา้ง ไม่บงัคบักลา้มเน้ือ แต่รกัษาสมดุลในร่างกาย ยํ่าเทา้ยกสงูตามจงัหวะใหป้ลายเทา้ลงก่อน 
 7.  ฟ้อนขนัหมากเบง็ การวาดวงแขนกวา้ง เอยีงทัง้ศรีษะและตวัตามมอืสงู เทา้ยดืยุบแบบเซิง้ ยกเทา้สงู 
 
 นาฏยลกัษณ์ฟ้อนบูชาพระธาตพุนม 
 มอื มทีัง้มอืจบีไม่ตดิและจบีตดิ ซึง่เป็นอทิธพิลของนาฏศลิป์ไทย การจบีไม่ตดิเป็นลกัษณะการมว้นมอืและการ
ไล่น้ิว วาดวงแขนกวา้ง ตวัปล่อยตามธรรมชาตติามมอืและเทา้ ยกเทา้สงู 
 ลกัษณะท่าในการฟ้อนบูชาพระธาตุพนม จากการเลยีนแบบธรรมชาติ การเกี้ยวพาราส ีการปรบัปรุงจาก
ของเดมิท่าทีห่ยบิยมืจากวฒันธรรมอื่นๆ ท่าฟ้อนตบีทตามความหมายในบทประพนัธ ์

จากการศกึษาการฟ้อนราํของชาวภูไททัง้ 3 จงัหวดั พบว่านาฏยลกัษณ์ของการฟ้อนคอื 
1. เป็นการฟ้อนตามความเชื่อเรื่องผ ีเพื่อบชูาผบีรรพบุรุษ ผฟ้ีา และฟ้อนในความเชื่อตามศาสนาพุทธในพธิี

ตามฮตีสบิสอง 
2. มกีารฟ้อนในวถิชีวีติ เช่น ฟ้อนเล่นกนิเหลา้ ฟ้อนลงขว่ง 
3. ลกัษณะท่าราํ จบีไม่ตดิ มกีารมว้นมอื สะบดัมอื วาดวงแขนจนสุดแขน  กา้วเทา้ไขว ้ยกขาสงู ดดีเทา้สงู

ไปด้านหลงัก่อนก้าว ทําใหเ้หมอืนลอยตวัในอากาศของเรณูนคร การโยกตวั บดิและหมุนลําตัว ก้มตวั 
และหงายตวั 

4. การแต่งกายใช้ผ้าพื้นบ้านประกอบเครื่องแต่งกาย คือกาฬสนิธุ์ ใช้ผ้าแพรวากาฬสนิธุ์ นครพนมและ
สกลนครใสผ่า้ฝ้ายสน้ํีาเงนิหรอืหมอ้ฮ่อมขลบิแดงมสีไบสขีาวทบัไหล่ 

5. ชุดการแสดงทีไ่ดร้บัการฟ้ืนฟูในระยะหลงั เริม่มที่านาฏศลิป์มาตรฐานเขา้ผสม 
 
การร าของชาวไทลือ้  
 

ปิยะมาศ  ศรแกว้ ทาํการศกึษาการฟ้อนของชาวไทลือ้จงัหวดัน่าน มรีายละเอยีด คอื  
 จงัหวดัน่าน ดนิแดนทีม่ชีาวไทลือ้ อาศยัอยู่มากทีส่ดุในเขตภาคเหนือตอนบน ไทลือ้เป็นกลุ่มชาตพินัธุ ์ทีม่ถีิน่
ฐานเดมิอยู่ในแควน้สบิสองปนันา มณฑลยนูนาน ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี อพยพเขา้มาตัง้ถิน่ฐานอยู่ในอําเภอ
ต่าง ๆ ของจังหวัดน่าน ซึ่งส่วนใหญ่ก็มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไปมากแล้ว แต่ในท้องที่อําเภอท่าวังผา 
โดยเฉพาะไทลือ้หมู่บา้นหนองบวั ตําบลปา่คา เป็นชาวไทลือ้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมน้อยทีส่ดุ  
 ความเป็นมาและพฒันาการในการฟ้อนของหญงิและชาวไทลือ้  
 ในปี พ.ศ. 2364 ชาวไทลือ้เมอืงลา้ ซึง่ตัง้อยู่ทางฝ ัง่ตะวนัออกของแม่น้ําโขง ในแควน้สบิสองปนันา ไดอ้พยพ
มาตัง้ถิน่ฐานอยู่ ณ หมู่บา้นหนองบวั ตําบลปา่ อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน เจา้มหาวงัและเจา้หม่อมน้อย ซึง่เป็นอากบั
หลานไดท้ะเลาะววิาทกนั เมื่อรบกนัเจา้หม่อมน้อยเป็นฝ่ายพ่ายแพ ้พวกเมอืงลา้จงึไดห้นีลงมายงัเมอืงน่านโดยอพยพ
เขา้มาทางประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ผ่านมายงับ่อหลวง (อาํเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน ในปจัจุบนั) 
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ท่าแสง ท่ากาด จนถงึเมอืงน่านชาวไทลือ้เมอืงลา้กลุ่มนี้จงึไดเ้ขา้มาขอพึง่พระบารมเีจา้มหายศ เจา้เมอืงน่านทีป่กครอง
เมอืงน่านระหว่าง พ.ศ. 2368-2378 ตรงกบัสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั  ซึง่ต่อมาไดข้ยายตวัตัง้บา้นดอน
มลู บา้นตน้อ่าง ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนัและ บา้นแวนพฒันา บา้นศรพีรหม ในอาํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา 
 ในเมอืงน่าน ชาวไทลือ้เมอืงลา้กลุ่มนี้ไดต้ัง้ถิน่ฐานอยู่รวมกบัชาวไทยยวนและกลุ่มชาตพินัธุ๋อื่น ๆ และไดนํ้าวถิี
ชวีติในแบบเดมิของตนเขา้มาสบืต่อภายในกลุ่ม คอื ทําเกษตรกรรม ใชช้วีติความเป็นอยู่แบบเรยีบง่ายและประหยดั มี
ความเชื่อในเรื่องการนบัถอืผคีวบคู่ไปกบัพุทธศาสนา นอกจากนี้ยงัไดนํ้าเอาการฟ้อนและการขบัลือ้ ซึง่เป็นวฒันธรรม
ดัง้เดมิของกลุ่มชนเขา้มา โดยเมื่อต้องการความสนุกสนาน รื่นเรงิ ชาวไทลือ้กลุ่มน้ีจะฟ้อนเจงิ หรอืขบัลือ้ไปพรอ้มกบั
เสยีงป่ีจุ่ม เมื่อผูฟ้งัสนุกสนานกจ็ะลุกขึน้ฟ้อนไปตามเสยีงป่ีจุ่มดว้ย ท่าทางอสิระทัง้หญงิและชาย 
 การตัง้ถิ่นฐานอยู่รวมกับกลุ่มชนอื่น เช่น ชาวไทยยวน ชาวไทใหญ่ เป็นผลให้ชาวไทลื้อรับอิทธิพลทาง
วฒันธรรมการละเล่น คอื การขบัซอและวงสะลอ้ซอซงึมาจากชาวไทยยวน และทุกวนันี้กเ็ป็นทีน่ิยมเช่นเดยีวกบัการขบั
ลือ้ ดงัจะเหน็ไปจากการบอกกล่าวใหช้่างซอไปร่วมซอในงานต่าง ๆ ทีจ่ดัขึน้ สรา้งความสนุกสนานใหก้บัเจา้ภาพและผู้
ไปร่วมงาน ทาํใหม้ผีูฟ้งัลุกขึน้ฟ้อนอสิระเช่นเดยีวกบัฟ้อนในการขบัลือ้ เป็นการแสดงออกถงึอารมณ์ทีส่นุกสนานอย่าง
เต็มที่ของผู้ฟ้อน และชาวไทลื้อ หมู่บ้านหนองบวัยงัได้รบัวฒันธรรมการฟ้อนมูเซอ (มองเซิง) ซึ่งเป็นการฟ้อนแบบ
ดัง้เดมิของชาวไทใหญ่อําเภอท่าวงัผา เขา้มาในกลุ่มของตนอกีดว้ย หรอืแม้แต่ การรบัเอาวฒันธรรมการฟ้อนแห่ครวั
ทานและการแต่งกายของชาวไทยวนมาดว้ยเช่นกนั สนันิษฐานว่าแต่เดมิการฟ้อนแห่ครวัทานของชาวไทลือ้คงเป็นการ
ฟ้อนอสิระไปตามเสยีงดนตร ีไม่มพีธิรีตีองในการแห่มากนัก และเมื่อไดเ้หน็การแห่ครวัทานของชาวไทยวนทีม่รีูปแบบ
สวยงาม จงึไดนํ้ามาปรบัปรุงการแห่ครวัทานของหมู่บา้น 
 ในช่วงเวลาดงักล่าวในหมู่บ้านหนองบวัมกีารฟ้อนเจงิ (ได้รบัสบืทอดมาจากสบิสองปนันา) ฟ้อนมูเซอ และ
ฟ้อนพม่า เกดิขึน้ตามลาํดบั แต่ดว้ยเหตุทีข่าดผูส้บืทอดฟ้อนเจงิ ซึง่เป็นการฟ้อนดัง้เดมิของชาวไทลือ้จงึทําใหก้ารฟ้อน
ชุดน้ีสญูหายไป แต่ต่อมาเมื่อประมาณ ปีพ.ศ. 2487 ไดม้คีรเูจงิชาวไทยวนทีเ่ดนิทางรบัจา้งสอนฟ้อนเจงิตามหมู่บา้น ได้
เขา้มาสอนฟ้อนเจงิใหแ้ก่ชาวไทลือ้ในหมู่บา้นหนองบวั จงึทาํใหช้าวไทลือ้ในหมู่บา้นไดร้บัเอาวฒันธรรมการฟ้อนเจงิจาก
ชาวไทยวนเขา้มา ซึง่รปูแบบการฟ้อนนัน้ไม่สามารถระบุไดแ้น่ชดัว่าเป็นการฟ้อนของชนชาตใิด เพราะเมื่อครูเจงิท่านน้ี
เดนิทางรบัจา้งสอนไปทัว่ อาจทาํใหพ้บเหน็ท่วงท่า การฟ้อนทีห่ลากหลาย และไดจ้ดจํานํามาผสมผสานกบัท่วงท่าการ
ฟ้อนเดมิ ดงันัน้ฟ้อนเจงิทีถ่่ายทอดใหแ้ก่ชาวไทลือ้ในหมู่บา้นหนองบวัจงึเป็นลกัษณะเฉพาะของครทู่านนี้ 
 เมื่อชาวไทลือ้ เริม่เป็นทีส่นใจในวงวชิาการ นักวชิาการครูอาจารย ์และนักศกึษาจากสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ 
จงึได้เขา้มาศึกษาถึงวถิีชวีติความเป็นอยู่ตลอดจนประเพณีและวฒันธรรมของชาวไทลื้อ ทําให้ชาวไทลื้อในหมู่บ้าน
หนองบวัไดม้โีอกาสตอ้นรบัคณะผูเ้ยีย่มชมกลุ่มต่าง ๆ และไดม้กีารฟ้อนเจงิ ฟ้อนพม่า ฟ้อนรบัตามมรรยาทของเจา้บา้น
ทีด่ ีนอกจากนี้ทางหมู่บ้านยงัเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกเขา้มาชมการประกอบพธิบีวงสรวงดวงวญิญาณเจ้าหลวง
เมืองล้าที่จดัขึ้น ๆ ทุก 3 ปี ในเดือนธนัวาคมด้วย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและเป็นการประชาสมัพนัธ์
หมู่บา้นใหเ้ป็นทีรู่จ้กัตอบสนองนโยบายการท่องเทีย่ว และในงานบวงสรวงฯ  

พ.ศ. 2539 คณะกรรมการหมู่บา้นไดม้คีวามเหน็ว่า ควรจะมกีารประดษิฐฟ้์อนชุดใหม่ขึน้มาเพื่อฟ้อนบูชาเจา้
หลวงเมอืงลา้ และวตัถุประสงคค์อื เพื่อใหน้ักท่องเทีย่วทีเ่สยีเงนิในการเขา้ชมพธิบีวงสรวง ไดช้มการฟ้อนชุดใหม่บา้ง 
จงึมอบหมายใหค้รอูาจารยใ์นหมู่บา้นประดษิฐ ์“ ฟ้อนไทลือ้ “ ขึน้จากประสบการณ์ทางดา้นการฟ้อนทีม่อียู่ 
 ดงันัน้ การฟ้อนที่พบในกลุ่มชนไทลือ้ ไดร้บัอทิธพิลมาจาก 2 ประเดน็ใหญ่ คอื อทิธพิลจากกลุ่มชนต่างเชื้อ
ชาตทิีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนั และอทิธพิลจากนโยบายสง่เสรมิการท่องเทีย่วสง่ผลใหเ้กดิการฟ้อนขึน้ 
 องค์ประกอบและลกัษณะท่าฟ้อนทัง้ 5 ชุด คอื ฟ้อนอิสระ ฟ้อนมูเซอ ฟ้อนพม่า ฟ้อนเจิง และฟ้อนไทลื้อ 
พบว่าการฟ้อนแต่ละชุดมอีงคป์ระกอบทีส่าํคญัและลกัษณะท่าฟ้อนดงัน้ี 
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ฟ้อนอิสระ  
องคป์ระกอบการแสดง เป็นการฟ้อนของผูห้ญงิสงูอายุ แต่งกายดว้ยเสือ้ผา้ตามสมยันิยม คอื สวมเสือ้แขนสัน้ 

นุ่งกางเกงขายาว ฟ้อนไปพรอ้มกบัวงสะลอ้ซอซงึ บรรเลงเพลงล่องน่าน  ซึง่สถานทีฟ้่อนคอื บรเิวณลานบา้น 
 ลกัษณะท่าฟ้อน ผูฟ้้อนใชก้ารมว้นมอืขา้งลาํตวั และยํ่าเทา้ตลอดการฟ้อน โดยการเคลื่อนทีอ่ย่างอสิระ และใช้
พลงัในการฟ้อนไม่มากนกั เพราะไม่มกีารเกรง็ขอ้มอื ย่อและยุบตวัมากนกั อกีทัง้ลาํตวัยงัตัง้ตรงปล่อยตามสบาย 
 
ฟ้อนมูเซอ 

องคป์ระกอบการแสดง 
 ช่างฟ้อนชายตัง้แต่ 8-10 คนขึน้ไป แต่งกายแบบชายไทลือ้ คอื สวมเสือ้คอตัง้ แขนยาวสดีาํหรอืคราม นุ่งเดีย่ว
สามดกู และฟ้อนไปตามจงัหวะดนตรทีีบ่รรเลง ไดแ้ก่ กลองมูเซอ ฆอ้งชุดและฉาบเป็นการฟ้อนทีใ่ชใ้นการแห่ครวัทาน
ในเทศกาลงานบุญต่าง ๆ เช่น งานบวชลูกแก้วงานฉลอง โดยฟ้อนไปตามถนนที่ใช้เดนิทางไปวดั ลกัษณะการฟ้อน
มเูซอนัน้ช่างฟ้อนจะเรยีงแถวตอนคู่ 2 โดยใหช้่างฟ้อนทีม่คีวามสามารถและประสบการณ์ในการฟ้อนอยู่ดา้นหน้า ช่าง
ฟ้อนจะฟ้อนสลบัซํ้าไปมาทัง้ดา้นขวาและซา้ย ซึง่กลุ่มผูช้มสามารถเขา้มาร่วมฟ้อนไดเ้ช่นเดยีวกนั โดยฟ้อนอยู่ดา้นหลงั
ตามช่างฟ้อนหรอืฟ้อนตามอารมณ์ของตนเองกไ็ด ้และเมื่อจุดหมายปลายทางแลว้ ทัง้ช่างฟ้อนและนักดนตรกีจ็ะแยก
ยา้ยกนัไปพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 ลกัษณะท่าฟ้อน  มกีารใชร่้างกายคอื การใชศ้รีษะม ี2 ลกัษณะ คอื ตัง้ตรง และเอยีงตามลําตวัลกัษณะการใช้
ลําตวั พบว่าม ี5 ลกัษณะ คอื ตัง้ตรง หนัไปดา้นขา้ง เอนไปดา้นขา้ง บดิลําตวัและตไีหล่ ลกัษณะการใชม้อื พบว่าม ี2 
ลกัษณะ คอื มอืตัง้วง และหกัขอ้มอืเขา้หาลําแขนโดยหงายฝ่ามอืขึน้ ลกัษณะการใชเ้ทา้พบว่าม ี3 ลกัษณะ คอื ยกเทา้ 
กา้วเทา้ และเบนปลายเทา้ 

ทศิทางในการเคลื่อนไหว คอืการเคลื่อนไหวไปดา้นหน้าโดยเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปยงัอกีจุดหนึ่ง โดยการหนั
ลาํตวัไปดา้นขวาและซา้ยสลบักบัการหนัหน้าตรง ลกัษณะท่าฟ้อนสามารถปฏบิตัซิํ้าไปไดเ้รื่อย ๆ เช่นเดยีวกบัฟ้อนพม่า
ซึง่เป็นการฟ้อนแห่ พลงัในการฟ้อนมูเซอ ช่างฟ้อนใชพ้ลงัทีแ่ตกต่างกนัมทีัง้นุ่มนวล และรุนแรง ทัง้น้ีเมื่อต้องการอวด
ฝีมอืในการฟ้อนของตน ทาํใหก้ารฟ้อนทีอ่อกมาไม่พรอ้มเพรยีงกนันกั 

ลกัษณะเด่นของการฟ้อนมเูซอ คอื การกา้วเทา้ทีม่ชี่วงความกวา้งระหว่างเทา้ทัง้สองขา้งมากกว่าปกต ิทําให้
ลาํตวัทีห่นัไปดา้นขา้งสามารถเอนไปดา้นขา้งไดม้ากขึน้จนดเูป็นเสน้แนวเฉียงนอกจากนี้การเบนปลายเทา้ การบดิลาํตวั
และการตไีหลเมื่อตอ้งการจะเปลีย่นทศิทางในการฟ้อนจากดา้นหน่ึงไปอกีดา้นหน่ึงเป็นการเคลื่อนไหวทีท่าํใหก้ารฟ้อนดู
นุ่มนวลและกลมกลนืกนั 

 
ฟ้อนพม่า 

องคป์ระกอบการแสดง  คอื ช่างฟ้อนหญงิประมาณ 6 – 10 คน แต่งกายดว้ยเสือ้สขีาวแขนยาว ห่มสไบสขีาว 
และนุ่งซิน่ ผมเกลา้มวยจว๊อง ต่อมาในปีพ.ศ. 2516 ไดเ้ปลี่ยนมาแต่งกายแบบหญงิไทลือ้ คอื สวมเสือ้ป ัด๊ นุ่งซิน่ม่าน 
โพกศรีษะดว้ยผา้สขีาว การแต่งกายทัง้ 2 แบบ นิยมสวมเครื่องแต่งกายประดบัทีท่าํมาจากเงนิและทอง ไดแ้ก่ สรอ้ยคอ 
ต่างห ูแหวน เขม็ขดั และซมัเป็ง  

เครื่องดนตรทีีบ่รรเลงประกอบการฟ้อนในอดตีม ี3 ชิน้ ดว้ยกนั คอืกลอง ฆอ้ง และฉาบ ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 
ไดนํ้าวงสะลอ้ซอซงึเขา้มาร่วมบรรเลงเพลงพม่าเรื่อยมาจนถงึปจัจุบนั ฟ้อนพม่านิยมฟ้อนในงานเฉลมิฉลอง โดยฟ้อน
แห่นําหน้าเครื่องครวัทานและฟ้อนรบัขบวนครัวทาน ปจัจุบันใช้ฟ้อนต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และฟ้อนในงาน
บวงสรวงดวงวญิญาณเจา้หลวงเมอืงลา้  

สถานทีใ่นการฟ้อนนัน้ม ี2 ลกัษณะ คอื ถนนทีใ่ชเ้ดนิทางไปยงัวดัสาํหรบัการฟ้อนแห่ และลานหรอืเวทสีาํหรบั
ฟ้อนโดยไม่เคลื่อนที ่ผูช้มทีม่ปีระสบการณ์ในการฟ้อนพม่ากม็กัจะเขา้มาร่วมฟ้อนดว้ย ในการฟ้อนพม่านัน้ช่างฟ้อนจะ
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เรยีงแถวตอนคู่ 2 และฟ้อนท่าตามลาํดบัทีไ่ดม้กีารนัดแนะกนั เมื่อจะเปลีย่นท่าฟ้อนลําดบัต่อไป ในอดตีช่างฟ้อนจะฟงั
จากเสยีงเครื่องดนตร ีต่อมามกีารนํานกหวดีมาเปา่ใหส้ญัญาณแทน และการนบัจาํนวนครัง้ในการปฏบิตั ิ

ลกัษณะท่าฟ้อน มกีารใช้ร่างกายส่วนใหญ่ดงัน้ี การใช้ศรีษะเอยีงตามลําตวัมากที่สุด ลกัษณะการใช้ลําตัว 
พบว่ามี 4 ลกัษณะคอืโน้มไปด้านหน้า เอนไปด้านขา้ง ตัง้ตรง และเบี่ยงออกด้านขา้ง ลกัษณะการใช้มือ พบว่าม ี 3 
ลกัษณะใหญ่ ๆ คอื มอืจบี มอืตัง้วง และพนมมอื ลกัษณะการใชเ้ทา้ พบว่าม ี2 ลกัษณะ คอื ยํ่าเทา้และกา้วเทา้ 

มทีศิทางในการเคลื่อนไหวไปด้านหน้า ตลอดการฟ้อนโดยเคลื่อนไหวไปในลกัษณะทแยงมุมประมาณ 45 
องศา เพื่อเบีย่งตวัใหผู้ช้มทีอ่ยู่ดา้นขา้งสามารถเหน็การฟ้อนไดอ้ย่างทัว่ถงึกนั และลกัษณะท่าฟ้อนทีพ่บเป็นท่าพืน้ฐาน
ฟ้อน และท่าเลยีนแบบธรรมชาต ิซึ่งเป็นกระบวนท่าทีไ่ม่ซบัซอ้นมากนัก และมจีํานวนท่าฟ้อนไม่มากเพราะช่างฟ้อน
สามารถปฏิบตัิซํ้าไปได้เรื่อย ๆ และเน้นการใช้มือเป็นหลกั การใช้พลงัในการฟ้อนมีทัง้หนักและเบาสลบักนัไป ซึ่ง
จงัหวะหนักเป็นจงัหวะเบาเป็นจงัหวะของการก้าวเทา้ เพราะไม่มกีารย่อหรอืยดืตวั อกีทัง้ลําตวัยงัตัง้ตรงปล่อยตาม
ธรรมชาต ิ

ลกัษณะเด่นของท่าฟ้อนพม่าที่พบ คอื การโน้มลําตวัไปด้านหน้า เอนลําตวัไปด้านขา้งและเบี่ยงลําตวัออก
พร้อมกนัในขณะที่ฟ้อน และการก้าวเท้าในลกัษณะครึ่งวงกลมเพื่อให้สมัพนัธ์กบัลําตัวที่เบี่ยงไปด้านข้างเป็นการ
เคลื่อนไหวของฟ้อนพม่าโดยเฉพาะ 

 
ฟ้อนเจิง 

องคป์ระกอบในการฟ้อน 
ช่างฟ้อนชาย 1-2 คน สวมเสือ้แขนสัน้ สดีําหรอืคราม นุ่งเตี่ยวสามดูก คาดผ้าขาวม้ารอบเอว ฟ้อนไปตาม

จงัหวะดนตรทีีบ่รรเลง ไดแ้ก่ กลองแอว ฆอ้ง และฉาบซึง่จงัหวะดนตรนีัน้มคีวามเรา้ใจ สนุกสนาน สอดคลอ้งกบัลกัษณะ
การฟ้อนที่ดูคล่องแคล่วรวดเรว็ นิยมฟ้อนในเทศกาลสงกรานต์หรอืปีใหม่ของไทลื้อ งานบวชลูกแก้ว โดยฟ้อนบรเิวณ
ลานทีโ่ล่งกวา้งและมพีืน้เรยีบ  

ลกัษณะการฟ้อนเริม่ต้นดว้ยการตบมะผาบของช่างฟ้อนเพื่อเป็นการข่มขวญัคู่ต่อสู ้แล้วจงึทําท่าฟ้อนต่าง ๆ 
ซึ่งช่างฟ้อนจะต้องดูชัน้เชิงและฝีมือกนัก่อนที่จะปฏิบตัิท่าฟ้อน ถ้าเป็นช่างฟ้อนที่ได้รบัการถ่ายทอดมาจากครูท่า
เดยีวกนั กม็กัจะปฏบิตัทิ่าฟ้อนในลกัษณะเดยีวกนั แต่ถ้ามาจากครูคนละท่าน การปฏบิตัทิ่าฟ้อนกจ็ะแตกต่างกนั และ
ก่อนทีจ่ะปฏบิตัทิ่าฟ้อน ช่างฟ้อนจะตอ้งตบมะผาบเสยีก่อน สาํหรบัการตบมะผาบน้ีสามารถกระทําไดทุ้กครัง้ทีม่โีอกาส 
และเมื่อช่างฟ้อนรูส้กึเหน็ดเหน่ือยกส็ามารถหยุดพกัได ้โดยเปิดโอกาสใหช้่างฟ้อนคนอื่นขึน้มาแสดงฝีมอืหรอืถ้าไม่มกี็
แยกย้ายกนัไปพกัผ่อนตามอธัยาศยั การฟ้อนเจงิน้ีมไิดม้กีารตดัสนิว่าแพ้หรอืชนะแต่ประการใด แต่เป็นการฟ้อนเพื่อ
ความสนุกสนานและฝึกฝีมอืในการฟ้อน 

ท่าฟ้อนเจงิ ประกอบดว้ยกระบวนท่าฟ้อน 3 ชุด คอื กระบวนท่าตบมะผาบ กระบวนท่าฟ้อนป้องกนัตวั และ
กระบวนท่าฟ้อนลายงาม 

ลกัษณะท่าฟ้อน  มกีารใชร่้างกายโดยสว่นใหญ่ดงัน้ี การใชศ้รีษะพบว่ามลีกัษณะตัง้ตรงมากทีสุ่ด การใชล้ําตวั
พบว่าม ี2 ลกัษณะ คือลําตวัตัง้ตรงและเบี่ยงลําตวัไปด้านขา้ง การใช้มอืและแขน พบว่า เป็นการใช้มือระดบัลําตัว
ดา้นหลงัและดา้นขา้ง ไดแ้ก่ มว้นมอื ตบมอื และตัง้ขอ้มอืขึน้ในลกัษณะมอืแบ สว่นแขนเป็นลกัษณะแขนงอไม่เหยยีดจน
ตงึ การใชข้าและเทา้พบว่า มกีารนัง่ 2 ลกัษณะ คอื นัง่ตัง้เขา่ยกกน้ขึน้และไม่ยกกน้ขึน้ ส่วนเทา้พบว่าม ี4 ลกัษณะ คอื 
ยกเทา้ ยนืเตม็ฝา่เทา้ กระโดดและกา้วเทา้ 

มทีศิทางในการเคลื่อนไหวโดยอสิระ ช่างฟ้อนสามารถใชพ้ื้นที่ทุกส่วนของสถานที่ฟ้อนได ้เพื่อเป็นการอวด
ฝีมอืและพละกาํลงัใหผู้ช้มรอบดา้นไดเ้หน็ โดยเฉพาะหญงิสาวทีต่นเองหมายปองเป็นวธิกีารเลอืกคู่อกีลกัษณะหนึ่งของ
หนุ่มสาวในสมยัก่อน กระบวนการท่าฟ้อนโดยสว่นใหญ่เป็นท่าทีเ่ลยีนแบบมาจากท่าธรรมชาตโิดยเฉพาะกริยิาของสตัว์
และมนุษย ์ซึง่ท่าฟ้อนทีเ่ลยีนแบบกริยิาของสตัวเ์ป็นท่าฟ้อนป้องกนัตวัเป็นส่วนใหญ่อาจเป็นเพราะท่าทางในการต่อสู้
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ของสตัวแ์ต่ละชนิดจะมลีกัษณะเด่นและมคีวามหลากหลายมากกว่าท่าทางของมนุษย ์ส่วนท่าทีเ่ลยีนแบบกริยิามนุษย์
นัน้กเ็ป็นท่าทางทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการดํารงชวีติและการแต่งกายของคนในภูมภิาคนัน้ พลงัในการฟ้อนเจงิ ช่างฟ้อนใช้
พลงัทีรุ่นแรงอย่างต่อเน่ืองจากเป็นการฟ้อนในเชงิการต่อสู ้ทีต่อ้งอวดฝีมอืและชัน้เชงิต่าง ๆ  

ลกัษณะเด่นของท่าฟ้อนเจงิ คอื การใชล้าํตวัเบีย่งไปดา้นขา้งทัง้สองขา้งสลบักนัไปมาเพื่อใชเ้ป็นเสมอืนเกราะ
ป้องกนัอวยัวะสว่นสาํคญั และสามารถใชม้อืและเทา้ป้องกนัหรอืจู่โจมคู่ต่อสูไ้ดถ้นัดกว่า และการโน้มลําตวัไปดา้นหน้า
มากจนขนานกบัพืน้ นอกจากน้ีการกระโดดเมื่อจะกา้วเทา้และนัง่ลงในท่าฟ้อนเพื่อแสดงถงึความแคล่วคล่องว่องไวใน
การเคลื่อนไหวกเ็ป็นลกัษณะของฟ้อนเจงิโดยเฉพาะ 

 
ฟ้อนไทลือ้ 

องคป์ระกอบการแสดง คอื ช่างฟ้อนหญงิ ประมาณ 6 – 10 คน สาํหรบังานรื่นเรงิทัว่ไป และประมาณ 30 – 40 
คน สาํหรบังานบวงสรวงดวงวญิญาณเจา้หลวงเมอืงล้า ลกัษณะการแต่งกาย ช่างฟ้อนสวมเสือ้ป ัด๊ นุ่งซิน่ม่านหรอืซิน่
ลายน้ําไหลโพกศรีษะดว้ยผา้สขีาว ซึง่การแต่งกายของฟ้อนไทลือ้สามารถประยุกต์ใหส้วยงามไดเ้ช่นเดยีวกนั เช่น นํา
ผา้สไบมาพาดไหล่เปลีย่นจากเสือ้ป ัด๊สดีําหรอืครามมาเป็นสแีดง และสชีมพู สวมเครื่องประดบั ได้แก่ สรอ้ยคอ ต่างห ู
แหวน เขม็ขดั และซมัเป็ง โดยช่างฟ้อนจะแต่งกายในลกัษณะเดยีวกนัทัง้หมด ใชว้งสะลอ้ซอซงึบรรเลงเพลงฟ้อนไทลือ้
ประกอบการฟ้อน ฟ้อนในงานบวงสรวงดวงวญิญาณเจา้หลวงเมอืงลา้ ในงานเทศกาลรื่นเรงิต่าง ๆ และงานต้อนรบัแขก
ต่างบา้นต่างเมอืงสาํหรบัสถานทีใ่นการฟ้อนนัน้สามารถฟ้อนไดท้ัง้บนลานและเวท ี 

ลาํดบัการฟ้อนเริม่ดว้ยช่างฟ้อนเดนิฟ้อนจากดา้นหลงัเวทมีาฟ้อนตรงกลางเวท ีโดยนับจํานวนครัง้ทีป่ฏบิตัใิน
แต่ละท่าฟ้อน เพื่อใหฟ้้อนไดอ้ย่างพรอ้มเพรยีง และเมื่อสิน้สดุการฟ้อน ช่างฟ้อนกจ็ะจบดว้ยท่าไหว ้จากนัน้กจ็ะเดนิเขา้
ไปในดา้นหลงัเวท ี 

ลกัษณะท่าฟ้อน  มกีารใช้ร่างกายโดยส่วนใหญ่ดงัน้ี การใช้ศรีษะตัง้ตรงเป็นลกัษณะที่พบมากที่สุด การใช้
ลาํตวัพบว่า เป็นลาํตวัตัง้ตรงปล่อยตามธรรมชาตไิม่มกีารดนัเอวหรอืตงึไหล่ การใชม้อื พบว่าม ี2 ลกัษณะคอื มอืตัง้วง 
และมอืจบี การนัง่ พบว่าม ี3 ลกัษณะ คอื นัง่พบัเพยีบ นัง่ทบัสน้เทา้ และนัง่คุกเข่า การใชเ้ท้า พบว่าม ี5 ลกัษณะคอื 
กา้วเทา้ แตะเทา้ ขยบัเทา้ และยํ่าเทา้ 

ทศิทางในการเคลื่อนของฟ้อนไทลือ้ พบว่าไม่มกีารแปรแถว แต่ใชก้ารเบีย่งลําตวัและหนัลําตวัไปดา้นขา้งทัง้
ซา้ยและขวาสลบักนั โดยใหช้่างฟ้อนปฏบิตัทิ่าฟ้อนในทศิทางเดยีวกนัทัง้หมด ทัง้น้ีเพื่อไม่ใหช้่างฟ้อนรูส้กึสบัสนในการ
ปฏบิตัทิ่าฟ้อน ท่าฟ้อนโดยส่วนใหญ่ไม่ไดส้ื่อความหมายแต่ประการใด ยกเวน้ท่าไหวใ้นช่วงเริม่ต้นและจบการฟ้อนที่
แสดงความเคารพสิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละครอูาจารย ์อกีทัง้ยงัใชส้ือ่ความหมายว่าจบการฟ้อนไดอ้กีประการหน่ึง การใชพ้ลงัใน
การฟ้อนเป็นไปอย่างนุ่มนวล ทาํใหก้ารเคลื่อนไหวดเูนิบชา้ ไม่รุนแรง 

ลกัษณะเด่นของฟ้อนไทลื้อ พบว่า ในท่านัง่ฟ้อน ช่างฟ้อนจะขย่มตวัเบา ๆ ตามจงัหวะ 4 จงัหวะ ในขณะที่
เปลีย่นการปฏบิตัขิองมอืจากท่าหนึ่งไปยงัอกีท่าหนึ่ง นอกจากนี้การเคลื่อนไหวโดยการใชม้อืขา้งหนึ่งตัง้วงบนหน้าตกั 
อกีมอืหน่ึงจบีส่งหลงัแตะเทา้หรอืนัง่ปฏบิตัเิป็นท่าฟ้อนทีใ่ชใ้นการเปลีย่นอริยิาบถจากการยนืไปนัง่ หรอืจากการนัง่ไป
ยนื ซึง่เป็นท่าฟ้อนทีใ่ชม้ากทีส่ดุในการฟ้อนไทลือ้ 

 
นาฏยลกัษณ์ท่าฟ้อนของชาวไทลือ้  
มลีกัษณะทีเ่หมอืนกนั 4 ลกัษณะคอื การยดืและยุบตวัทีด่นุู่มนวล เป็นการยดืและยุบตวัลงตามธรรมดาโดยไม่

กระทบเขา่ การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเน่ืองและสมัพนัธก์นัตลอดการฟ้อน การไม่มที่าน่ิงเหมอืนราํมาตรฐาน มกีาร
เบี่ยงลําตวัไปดา้นขา้งทัง้ซา้ยและขวา และการใช้มอืโดยไม่บงัคบัส่วนของนิ้วมอืมากนัก ทําใหม้อืที่ปรากฏเป็นมอืงอ
ตลอดการฟ้อนลกัษณะเป็นฟ้อนพืน้บา้น 

การฟ้อนของชาวไทลือ้ จาํแนกท่าฟ้อนได ้2 ลกัษณะคอื  
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1. ลกัษณะท่าฟ้อนทีเ่ลยีนแบบมาจากท่าธรรมชาต ิไดแ้ก่ พชื คนและสตัว ์
2. ลกัษณะท่าพืน้ฐานในการฟ้อน ไดแ้ก่ มอืตัง้วง มอืจบี มว้นมอื 

 
การฟ้อนร าของชาวไทด า 
 ชาวไทดาํคอืเขา้มาอาศยัตัง้ถิน่ฐานในประเทศไทย 2 ครัง้ คอื 
 ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2321-2322  
 สมยัสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช ชาวไทดาํตัง้ถิน่ฐานทีเ่พชรบุร ีเรยีกว่า ลาวทรงดํา ลาวโซ่ง ไทยโซ่ง ลาว
โซ่ง ไทยทรงดาํในเพชรบุรเีรยีกทรงดาํ เน่ืองจากโซ่งมคีวามหมายว่ากางเกง ทีเ่รยีกว่าทรงดาํกเ็ป็นเหตุผลมาจากการที่
กลุ่มชนนิยมใสเ่สือ้ผา้สดีาํ ต่อมาไดก้ระจายไปตัง้ถิน่ฐานอยู่ทีร่าชบุร ีนครปฐม สพุรรณบุร ี 
 ครัง้ที ่ 2 พ.ศ.2335-2338  
 สมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ไดก้วาดตอ้นชาวลาวทรงดํา หรอืผูไ้ทดํา และลาวพวน 
สง่มาทีก่รุงเทพมหานคร โดยมรีบัสัง่ใหล้าวทรงดาํตัง้บา้นเรอืนทีเ่มอืงเพชรบุรเีช่นครัง้แรก 
 มวีทิยานิพนธข์องเอือ้มพร  เนาวเ์ยน็ผล ทีศ่ึกษาการรําของชาวไททรงดําทีจ่งัหวดัเพชรบุร ีราชบุร ีนครปฐม
และสุพรรณบุร ีมรีายละเอยีดคอื เมื่อไทยทรงดําเขา้มาเพื่อพระบรมโพธสิมภาร ไดร้บัพระเมตตาจากรชักาลที ่4 และ
รชักาลที5่  โดยไดม้โีอกาสแสดงศลิปะพืน้บา้น คอืขบัแคน แอ่วลาวหน้าพระทีน่ัง่ 
 ไทยทรงดํา มคีวามเชื่อในผีแถน ผบีรรพบุรุษ โดยแต่ละปีมกีารทําบุญเซ่นไหวใ้หก้บัวญิญาณบรรพบุรุษของ
ตระกลู คอื พธิเีสนเรอืน แต่มกีารนบัถอืพุทธศาสนาร่วมดว้ย 
 การฟ้อนราํเป็นสว่นหน่ึงของประเพณีการละเล่นพืน้บา้นดัง้เดมิ เรยีกว่า อิน้คอน หรอื อิน้กอน จดัทุกปีในช่วง
เดอืน 5 ระหว่างการเล่นของหนุ่มสาวมกีารฟ้อนราํสลบัการเล่นโยนลกูคอน โดยมกีารแอ่วลาว และเซิง้แคนประกอบการ
ฟ้อน ในบรเิวณลานกวา้ง เรยีกว่า ลานขว่ง หรอื ลานขวง ต่อมาประเพณีการเล่นคอนค่อยจางหายไป แต่ประเพณีการ
ฟ้อนยงัพบในงานประเพณีไทยทรงดาํ ซึง่จดัเป็นงานประจาํปี 
 จากการศกึษาการฟ้อนไททรงดําในจงัหวดัเพชรบุร ีราชบุร ีนครปฐมและสุพรรณบุร ีแบ่งการฟ้อนออกเป็น 
การฟ้อนในปจัจุบนั และการฟ้อนแบบจารตีดัง้เดมิ 
 การฟ้อนในรูปแบบการฟ้อนในปจัจุบนั หรือฟ้อนแบบปรบัปรุง พบในกลุ่มไทยทรงดํารุ่นหลัง โดยมีการ
เปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ผสมผสานท่าไปตามยุคสมยั เช่นผสมผสานโดยใชท้่ าฟ้อนและเพลงจากการรําโทน และละคร
พืน้บา้นในภาคกลาง ใชท้่วงทํานองเพลงตามสมยั และเพลงไทยเดมิ  ทัง้น้ีมกีารประยุกต์ท่าฟ้อนขึน้ใหม่โดยอาศยัท่า
ฟ้อนแบบเดมิเป็นพืน้ฐาน และมกีารคงลกัษณะการแต่งกายและดนตรคีอืแคนไวเ้ช่นเดมิ 
 การฟ้อนในรปูแบบจารตีดัง้เดมิ พบในกลุ่มชาวไททรงดําอาวุโส ซึง่มกีารใชเ้ทา้ในลกัษณะต่างๆ โดยลกัษณะ
การกา้วเทา้ ๆไม่ยกเทา้สงูจากพืน้มากนกั ทาํใหท้่วงท่าการฟ้อนมคีวามน่ิมนวล ส่วนการฟ้อนแบบประยุกต์จะแตกต่าง
ตามอทิธพิลของสภาพแวดลอ้มในแต่ละทอ้งถิน่ 
   
 นาฏยลกัษณ์การฟ้อนไทยทรงด า 

1. การใช้มอืและแขน ต้องมคีวามต่อเนื่องสัมพนัธ์กนั ตามลกัษณะและวธิกีารฟ้อนควงมอื โดยการหมุน
สะบดัมอืใหส้มัพนัธก์บัจงัหวะ ท่วงทาํนองแคน การใชแ้ขนทัง้สองขา้งมกัต่างระดบักนั 

2. การฟ้อนหมุนควงมอืสะบดัขึน้ ทําใหก้ารฟ้อนมลีกัษณะเด่นคล้ายกบัดอกไม้แต่ละดอกที่กําลงัชูช่อเบ่ง
บาน 

3. วธิกีารฟ้อนทีก่า้วเทา้ลงตามจงัหวะของท่วงทาํนองเพลงพรอ้มกนั  โดยไม่จาํเป็นว่าจะตอ้งกาํหนดใหเ้ป็น
เทา้ขา้งเดยีวกนั 
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4. จงัหวะของท่วงทํานองเพลงสมัพนัธ์กบัการลงจงัหวะในการฟ้อน โดยการก้าวเท้ายํ่าเท้าจะประสาน
สมัพนัธก์บัการเคลื่อนไหวของลาํตวั มอื แขน ศรีษะ 

5. ผูฟ้้อนตอ้งเอยีงลาํตวั ย่อเขา่ กา้วเทา้ และขยบัสะโพกใหส้มัพนัธก์นั 
6. การย่อตวัลงตํ่า ทีเ่รยีกว่า อ่อนใหจ้ํ้าตดิดนิ เป็นความสามารถของผูฟ้้อนแต่ละคน 
7. ผูฟ้้อนมคีวามเป็นอสิระในการเคลื่อนไหวของมอื แขน เท้า แต่ต้องลงจงัหวะใหพ้อดกีบัจงัหวะปิดของ

เพลงในแต่ละช่วง 
8. การจดัรปูแบบในการฟ้อนโดยเคลื่อนทีเ่ป็นวงกลม  
9. การฟ้อนตามท่วงทาํนองเพลงแคน ทีม่อีตัราจงัหวะชา้ เรว็ ปานกลาง เป็นสิง่กาํหนดลกัษณะท่าฟ้อน 
10. การขยบัสะโพกส่ายไปมา ดว้ยวธิกีารงอขาโดยที่ส่วนบนของลําตวัไม่ต้องขยบั เกดิความงามจากการ

สะบดัไหวของชายผา้ซิน่ 
11. การฟ้อนสว่นใหญ่ จะตอ้งย่อเขา่ฟ้อนตลอดเวลา มกีารถ่ายเทน้ําหนักใหเ้กดิความสมดุลย ์ทําใหเ้กดิการ

ใชพ้ลงักลา้มเน้ือ มกีารผ่อนคลายตลอดเวลา 
12. ความงดงามของการฟ้อน เกดิจากท่วงท่าการย่างกา้ว การหมุนควงมอื การเอนตวัขณะทีฟ้่อน หรอืการ

ยนืปกัหลกัฟ้อนทีส่อดคลอ้งกบัท่วงทาํนองเพลง มกัเกดิจากประสบการณ์การฟ้อนทีม่ากกว่า 30 ปี ของ
ผูเ้ชีย่วชาญของฟ้อนไทยทรงดาํ 

 
การร าของชาวไทยวน 
 ไทยวนหรอืไทลา้นนา ตัง้ถิน่ฐานอยู่มากทีจ่งัหวดัทางภาคเหนือ อาท ิเชยีงใหม่ เชยีงราย เป็นต้น มกีารศกึษา
เกีย่วกบัการฟ้อนราํของชาวลา้นนา โดยรุจน์จรุง  มเีหลก็  เลอืกศกึษาเกีย่วกบัฟ้อนสาวไหม แบบครูบวัเรยีว รตันมณี
ภรณ์ และครคูาํ กาไวย ์ศลิปินแห่งชาต ิ

  
 ฟ้องเจิง เป็นศิลปะการต่อสู้ของชาวล้านนาที่เป็นศิลปะการป้องกันตัวของล้านนาแต่โบราณ โดยการ
เคลื่อนไหวสว่นต่างๆ ของร่างกายในท่วงทลีลีาของนกัรบทีม่ที ัง้รุกไล่ หลบหลกีดว้ยปญัญาปฏภิาณไหวพรบิ ศลิปะการ
ต่อสูเ้จงิยงัม ีแม่ท่า แม่ลาย อกีอย่างหนึ่งทีเ่รยีกว่า เจงิสาวไหม เป็นศลิปะการแสดงของชาวลา้นนาทีป่รบัปรุง ประยุกต์
และเลยีนแบบอากปักริยิาของการสาวไหม คอื การดงึเสน้ไหมออกมาเป็นเสน้เพื่อทอเป็นเครื่องนุ่งห่มต่อไป เมื่อนํามา
เป็นท่าฟ้อนจงึตอ้งเปลีย่นแปลงใหเ้ป็นลลีาทีอ่่อนชอ้ยสวยงาม เหมาะสมกบัหญงิสาว ซึง่แต่เดมิเป็นศลิปะการต่อสูข้อง
ชายชาตร ีโดยลายเจงิจะมลีลีาท่าสาวไหมปรากฏอยู่ดว้ย 

องคป์ระกอบท่ีส าคญัและลกัษณะท่าฟ้อนครบูวัเรียว  รตันมณีภรณ์ 
 การแสดงฟ้อนสาวไหมเป็นการฟ้อนทีม่ชี่างฟ้อนตัง้แต่ 1 คน 3 คน หรอื 6 คน หรอืมากกว่านัน้ ผูแ้สดงทีฟ้่อน
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง การแต่งกายของช่างฟ้อน นิยมใส่ชุดพื้นเมอืง คอื นุ่งผ้าซิน่ลายขวาง สวมเสือ้คอกลมหรอืคอตัง้
เป็นแบบผา้ฝ้าย ผ่าอกตลอดตวั มสีไบห่มทบัเสือ้ ติดเขม็กลดั เกล้าผมมวย ติดดอกไม ้เครื่องประดบัสวมตามแต่ช่าง
ฟ้อนจะหาได ้ 

โอกาสทีแ่สดง มกัจะฟ้อนในงานปอยหลวง งานรบัแขกบา้นแขกเมอืง งานขบวนแห่ต่างๆ  
วงดนตรใีนสมยัอดตีทีผ่่านมาจะมวีงป๊าดฆอ้ง วงเต่งถิง้ เพลงทีใ่ชจ้ะเป็นเพลงลาวสมเดจ็แปลง 
หรอืใชว้งสะลอ้ ซอ ซงึ ประกอบการฟ้อนกไ็ด ้เพลงทีใ่ชค้อืเพลงสาวไหม เพลงฤาษีหลงถํ้า ในการฟ้อนแต่ละ

ครัง้จะมที่าฟ้อนทีเ่ป็นแบบฉบบัของครบูวัเรยีวอยู่ 13 ท่า คอื  เทพนม (ท่าไหว)้ บดิบวับาน  พญาครุฑบนิ สาวไหมช่วง
ยาว   มว้นไหมซา้ย-ขวา   มว้นไหมใตเ้ขา่ซา้ย-ขวา   มว้นไหมใตศ้อกซา้ย-ขวา   มว้นไหมในกอง   พุ่งหลอดไหม  สาว
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ไหมรอบตวัซา้ย-ขวา   แยกเสน้ไหม  คลีป่มไหม ปผูา้แลว้พบัผา้เป็นผนืผา้ จบลงดว้ยท่าคุกเข่าต่อท่าพญาครุฑบนิแล้ว
ไหว ้
 ทศิทางในการเคลื่อนไหวของการฟ้อนสาวไหม พบว่าไม่มรีูปแบบการแปรแถว แต่ใชก้ารเดนิไปดา้นขา้งและ
ใชก้ารเอยีงลาํตวั หมุนตวั หนัลาํตวัไปดา้นซา้ย-ขวา เพราะช่างฟ้อนมกันิยมฟ้อนสาวไหมคนเดยีวเสยีสว่นใหญ่  

การใช้ศีรษะในการฟ้อนศีรษะจะตัง้ตรง และมีการเอียงศรีษะตามลําตัว เพื่อความสมดุลในการฟ้อน และ
ความสมัพนัธก์นักบัการใชล้าํตวัในลกัษณะต่างๆ ดว้ย การใชล้าํตวัทีพ่บมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัการใชศ้รีษะ คอื ลาํตวัตัง้
ตรง ลาํตวัเอนไปดา้นขา้ง ลาํตวัโน้มไปดา้นหน้า ลกัษณะลาํตวัทีพ่บมากทีส่ดุ คอื ลาํตวัตัง้ตรง เป็นลกัษณะลาํตวัตัง้ตรง
ปล่อยตามธรรมชาติแบบพื้นบ้าน ไม่มกีารดดัเอวหรอืตึงไหล่ การใช้แขน พบว่าการใช้แขนส่วนใหญ่มรีะดบัต่างกนั
มากกว่าระดบัแขนทีเ่ท่ากนั การใชข้า พบว่ามกีารยดืยุบตวัในการฟ้อนสาวไหมแบบพืน้เมอืง คอื ไม่กระทบเข่า การนัง่ 
พบว่าม ี4 ลกัษณะ นัง่กบัสน้เทา้ นัง่คุกเขา่ นัง่คุกเขา่หนึ่งขา้งและนัง่ตัง้เขา่หนึ่งขา้ง การใชเ้ทา้ พบว่า มกีารกา้วเทา้ ยก
เทา้ ยํ่าเทา้ 

 
 ลกัษณะเด่นของการฟ้อนสาวไหมครบูวัเรียว รตันมณีภรณ์  

ท่าฟ้อนในท่าน่ิง ช่างฟ้อนจะมกีารกล่อมตวัพรอ้มกบัปฏบิตักิระบวนท่าฟ้อนไปดว้ย กล่าวคอื ในขณะทีเ่ปลีย่น
การปฏบิตัขิองมอืจากท่าหนึ่งไปยงัอกีท่าหนึ่ง นอกจากนี้การใชม้อืในลกัษณะจบีจะเป็นลกัษณะเฉพาะ หมายถงึ การจบั
เสน้ไหม และมกีารวนจบีในลกัษณะการพนัไหมในลกัษณะต่างๆ ของการจนิตนาการในการประดษิฐก์ระบวนท่าของช่าง
ฟ้อน การเดนิจะเดนิลากเทา้ เคลื่อนทีไ่ปดา้นขา้ง มลีกัษณะเดนิเตม็เทา้ และมกีารยดืยุบแต่ไม่ใช่ห่มเข่าแบบนาฎศลิป์
ไทย พบทัง้ในท่ายืนและท่านัง่ (โดยท่านัง่ใช้การเคลื่อนไหวมือและการกล่อมตวัเป็นหลกัในการฟ้อน) ก่อนที่จะเริ่ม
ปฏบิตัทิ่าฟ้อนในลกัษณะอื่นต่อไป ช่างฟ้อนจะฟ้อนท่าเชื่อม (ท่าสาวไหมช่วงยาว) ทีม่ที ัง้นัง่และยนื ก่อนเริม่กระบวนท่า
ฟ้อนลาํดบัอื่น การเปลีย่นอริยิาบถจากยนืไปนัง่หรอืจากนัง่ไปยนื  

 
ฟ้อนสาวไหมของครคู า กาไวย ์ 
 องคป์ระกอบในการแสดง 

ผูแ้สดงสวมเครื่องแต่งกายแบบผูช้ายชาวลา้นนา คอื สวมเสือ้ผา้ฝ้าย ผ่าอกตลอดตวั มเีชอืกผูก สวมกางเกง
เตีย่วสามดกู หรอืกางเกงขาก๊วย มผีา้แดงคาดเอว  

โอกาสทีแ่สดง ฟ้อนในงานปอยหลวง งามสงกรานต ์งานปีใหม่ งานรบัแขกบา้นแขกเมอืง สามารถแสดงไดท้ัง้
บนเวทแีละขบวนแห่  

ดนตรทีีใ่ชใ้นการฟ้อนลายสาวไหมจะใชด้นตรวีงสะลอ้-ซอ-ซงึ ซึง่เป็นวงพืน้เมอืงภาคเหนือ ทํานองเพลงและ
จงัหวะเดมิใชเ้พลงปราสาทไหว ฤาษหีลงถํ้า แต่เหน็ว่าเป็นจงัหวะทีช่า้มากและต่อมาไดเ้ปลีย่นมาเป็นเพลงสาวไหมและ
เพลงซอป ัน่ฝ้าย  

ขัน้ตอนในการแสดงฟ้อนลายสาวไหม ช่างฟ้อนจะออกมานัง่และเริม่ไหวก้ลางเวท ีแลว้เริม่ฟ้อนจนจบกระบวน
ท่า การสบืทอดฟ้อนสาวไหมชุดน้ี ครูคํา กาไวย ์ยงัไม่ไดถ่้ายทอดใหก้บัลูกศษิยค์นไหนอย่างเต็มรูปแบบ เพยีงแต่ได้
นําไปปรบัปรุงกบัฟ้อนสาวไหมของครพูลอยส ีสรรพศร ีมาเป็นฟ้อนสาวไหมแบบนาฎศลิป์ทีเ่หน็กนัโดยทัว่ไป กระบวน
ท่าฟ้อนสาวไหมของครคูาํ กาไวย ์ม ี15 กระบวนท่า คอื  ท่าไหวท้าํความเคารพ (ระลกึถงึครูอาจารย์)   ท่าดงึไหมออก
จากหลอดซา้ย-ขวา   ท่าดงึไหมพนัเป๊ียะ   ท่าดงึไหมขา้งตวั   ท่าลา้งไหม   ท่าคลีป่มไหม  ท่าไหมใส่บ่วง (พุ่งหลอด
ไหม)  ท่าดงึไหม ท่าดงึไหมพนัหลกั    ท่าดงึไหมดา้นหน้า (ทดลองความเหนียวของเสน้ไหม)  ท่าดงึไหมออกจากเป๊ีย   
ท่าสะบดัเสน้ไหม   ท่าสาวไหมใตศ้อก   ท่านุ่งผา้  ท่าสาวไหมพนัเป๊ียะ จบดว้ยท่ากม้กราบไหว ้
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 ลกัษณะท่าฟ้อนทีป่รากฏมลีกัษณะการใชร้่างกายโดยส่วนใหญ่ ดงันี้ การใชศ้รีษะ พบว่ามลีกัษณะตัง้ตรงมาก
ทีส่ดุ การใชล้าํตวัพบว่าม ี2 ลกัษณะ คอื ลาํตวัตัง้ตรงและลาํตวัเบีย่งไปดา้นขา้ง การใชม้อืและแขน ส่วนมากใชม้อืจบีที่
มีลกัษณะที่ใช้นิ้วกลางจีบ ระดบัลําตัวด้านหน้า จะมีการก้มตัวลงเกือบถึงพื้นในลกัษณะขนานกบัพื้น ห่างจากพื้น
เลก็น้อย และดา้นขา้ง มกีารเอยีงลาํตวัตามมอืบา้ง มกีารโยนตวั ไดแ้ก่ การพุ่งหลอดไหม การตัง้ขอ้มอืในลกัษณะมอืแบ 
เป็นลกัษณะแขนงอไม่เหยยีดตงึ การใชข้าและเทา้พบว่า มกีารยกขา กา้วเทา้ ไขวเ้ทา้ปิดสน้เทา้ การกา้วไขว ้พลกิเท้า
หลงัตะแคงเทา้ การนัง่พบว่ามกีารคุกเข่าทบัสน้ในท่าไหวแ้ละมกีารนัง่ยองๆ โดยกน้ไม่ถงึพืน้ ไขวเ้ทา้ใดเทา้หนึ่ง การ
นัง่คุกเขา่แยกเขา่ออกใหก้วา้งขึน้เพื่อความสมดุลในท่าฟ้อน 
 ลกัษณะเด่นพเิศษในท่าฟ้อนลายสาวไหม พบว่าช่างฟ้อนปฏิบตัิท่าฟ้อนในท่าน่ิง ช่างฟ้อนมกีารกล่อมตัว
พรอ้มกบัปฏบิตักิระบวนท่าฟ้อนไปพรอ้มๆ กบัการฟ้อน นอกจากน้ีการใชม้อืในลกัษณะจบีทีใ่ชน้ิ้วกลางจบี ช่างฟ้อน
หมายถึง การจบัเสน้ไหม มกีารม้วนจบีในอริยิาบถต่างๆ นัน้ ช่างฟ้อนได้นําเสน้ไหมไปพนัในลกัษณะต่างๆ ซึ่งเป็น
จนิตนาการและการเลยีนแบบวถิชีวีติของการทอผา้ของสตรชีาวลา้นนา การเดนิจะเดนิยกเทา้ไม่สงูมากเหมอืนการลาก
เทา้เคลื่อนที่ไปขา้งๆ มกีารยดืและยุบ แต่ไม่ใช่ห่มเข่าแบบนาฎศลิป์ไทย มทีัง้กระบวนท่ายนืและท่านัง่ (โดยท่านัง่ใช้
การเคลื่อนไหวมอืและการกล่อมตวัเป็นส่วนใหญ่ในการฟ้อน) ก่อนที่จะเริม่ปฏบิตัิท่าฟ้อนในกระบวนท่าอื่นต่อไปช่าง
ฟ้อนจะฟ้อนท่าเชื่อม (ใชท้่าสาวไหมช่วงยาวเป็นท่าเชื่อม) ทีม่ที ัง้ท่านัง่และยนืก่อนเริม่กระบวนท่าฟ้อนลําดบัอื่น การ
เปลี่ยนท่าฟ้อนจากท่านัง่ไปท่ายนืช่างฟ้อนจะเคลื่อนไหวไดอ้ย่างลงตวั มคีวามอ่อนหวาน นุ่มนวล สง่างามตามแบบ
ลา้นนา  
 ลกัษณะท่าฟ้อนสาวไหมของครูบวัเรยีว รตันมณีภรณ์ และฟ้อนสาวไหม ครูคํา กาไวย ์สามารถจําแนกได ้2 
ลกัษณะ คอื ลกัษณะท่าฟ้อนทีเ่ลยีนแบบมาจากท่าธรรมชาต ิไดแ้ก่ กรรมวธิกีารสาวไหม การทอผา้  

และลกัษณะท่าพื้นฐานในการฟ้อน ไดแ้ก่ มอืตัง้วง มอืจบี ม้วนมอื โดยนําท่าทางเหล่าน้ีมาเรยีบเรยีงให้เกดิ
กระบวนท่าฟ้อนทีม่คีวามกลมกลนืกนัและซบัซอ้นมากขึน้ โดยใหเ้กดิความสวยงามในการนําเสนอ โดยไดส้อดแทรกเอา
ศลิปวฒันธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ในการดํารงชวีติ การแต่งกาย ความเชื่อ ของกลุ่มชนนัน้ๆ ลงไปในกระบวนท่า
ฟ้อนทีป่ระยุกตแ์ละประดษิฐข์ึน้  
 
การร าของกลุ่มตระกลูภาษาจีน-ทิเบต 

กลุ่มตระกูลภาษาจนี ทเิบต ในประเทศไทยที่มกีารศกึษาค้นคว้า ประกอบด้วย โดยมีวิทยานิพนธ์ที่ศึกษา
เกีย่วกบักลุ่มชาตพินัธุ ์จํานวน 2 เล่ม เป็นการศกึษาเกีย่วกบัชาวกะเหรีย่งเป็นการศกึษาการรําของกะเหรีย่งทีต่ัง้ถิ่น
ฐานอยู่ในจงัหวดัเพชรบุรี ระหว่างพ.ศ.  2544 – 2545 และกะเหรี่ยงที่ตัง้ถิน่ฐานที่จงัหวดักาญจนบุร ีประกอบด้วย
รายละเอยีด คอื 

 
การฟ้อนร าของกะเหร่ียง 
 กะเหรีย่งเป็นกลุ่มชาตพินัธุ ์ทีน่ักมานุษยวทิยาหลายท่านไดจ้ดัใหช้าวกะเหรีย่งเป็นชาวป่ากลุ่มหน่ึง มรีูปร่าง
ลกัษณะภายนอกทีส่งัเกตเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน คอื ชาวกะเหรีย่งจะมรีปูร่างสนัทดั ชาวกะเหรีย่งมรีปูร่างลกัษณะภายนอก
ที่สงัเกตเหน็ได้อย่างชดัเจ คอื ชาวกะเหรี่ยงจะมีรูปร่างสนัทดั สูงประมาณ 5 ฟุต 4 นิ้ว ผู้หญิงมรีูปร่างอวบสมบูรณ์ 
เรอืนร่างจะตัง้ตรง เพราะแบกของหนกัไวบ้นศรีษะหรอืบนหลงัเสมอๆ โดยทัว่ไปกะเหรีย่งนิยมกนิหมากทัง้ผูช้าย-หญงิ 
ผวิของกะเหรี่ยงจะแตกต่างกนัตัง้แต่สเีหลอืงไปจนถึงผวิสน้ํีาตาลคลํ้า รูปแบบหน้าจะแบนเหมอืนกบัใบหน้าของเผ่า
มองโกเลยีนทัว่ไป 
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 ชาวกะเหรี่ยงมีลกัษณะทางวฒันธรรมต่างไปจากคนไทยโดยทัว่ไป ทัง้ภาษา เพลงพื้นบ้าน คติความเชื่อ 
ประเพณี กล่าวคอื ชาวกะเหรีย่งมภีาษาพดูเป็นของตวัเอง ปจัจุบนัชาวกะเหรีย่งกย็งัคงพดูภาษาของตนอยู่ มเีพลงทีใ่ช้
รอ้งกนั เช่น เพลงกล่อมลกูเพลงพืน้บา้น หรอืรอ้งเล่นกนัในเทศกาลบา้ง ซึง่เนื้อหาของเพลงทีร่อ้งกนักเ็ป็นการบอกเล่า
ถงึชวีติประจาํวนัของพวกเขานัน่เอง เช่น ไปเขา้ปา่ล่าสตัว ์ไปปลกูขา้วตามไหล่เขา ไปรบัจา้ง หรอืเดนิเล่นไปเทีย่วและ
เกีย้วพาราส ีอนัแสดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะความเป็นอยู่ทีเ่รยีบง่าย 
 ในระยะหลงัเมื่อสงัคมชาวกะเหรีย่งเปิดรบัความเจรญิจากสงัคมเมอืงมากขึน้ ประกอบกบัมกีารติดต่อกบัคน
ไทยเพิม่มากขึน้ ดงันัน้วฒันธรรมต่างๆ ย่อมมกีารเปลีย่นแปลงไปโดยเฉพาะลกัษณะทางสงัคม ซึง่ลกัษณะดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการราํของชนชาวกะเหรีย่งแต่อย่างใด จะเหน็ไดว้่ากลุ่มชนชาวกะเหรีย่งยงัรกัษาซึง่วฒันธรรมประเพณีอนั
เก่าแก่ไวไ้ดอ้ย่างเหนียวแน่น ไดแ้ก่ การราํ และภาษาพดู 
 
 ประเภทพธิกีรรมของชาวกะเหรีย่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื 

1. พธิกีรรมทีน่ิยมทําเป็นประเพณีในรอบ 1 ปี ได้แก่ ประเพณีของชาวกะเหรี่ยงในงานพบปะสงัสรรค ์
หลงัฤดกูาลเกบ็เกีย่ว ในเดอืนพฤษภาคม-มนีาคม งานอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมของชาวกะเหรีย่งในเดอืนธนัวาคม 

2. พิธีกรรมเกี่ยวชีวิต ได้แก่ พิธีกรรมต้องกระทําเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในก ารดํารงชีวิต เช่น 
พธิกีรรมเมื่อมกีารเกดิ พธิกีรรมเมื่อมกีารตาย พธิกีรรมการแต่งงาน เป็นตน้ 
 กะเหรีย่งในหมู่บา้นปา่เตง็ จงัหวดัเพชรบุร ีมบีรรพบุรุษมาจากบา้นเมกะวะ เขตเมอืงมะระแหม่ง ประเทศพม่า 
ซึง่ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกในเขตพม่า เช่นเดยีวกบัชาวกะเหรี่ยงบ้านใหม่พฒันา จงัหวดักาญจนบุร ีเมื่ออพยพเขา้สู่
ประเทศไทยระยะแรกอาศยัอยู่ทีซ่องกะเลยี อาํเภอสงัขละบุร ีจงัหวดักาญจนบุร ีต่อมาจงึเคลื่อนยา้ยไปทีห่นองกะเหรีย่ง 
อาํเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุร ีเมื่อเกดิภาวะแหง้แลง้ตลอดจนมปีระชากรเพิม่ขึน้จงึพากนัอพยพไปหาทีอ่ยู่ใหม่ยงัอําเภอ
แก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุร ีแต่กย็งัมกีะเหรีย่งบางกลุ่มกระจดักระจายทีต่ัง้ออกไปตามรมิแหล่งน้ําในจงัหวดักาญจนบุรี 
 ชาวกะเหรีย่งหมู่บา้นปา่เตง็ ดาํรงชวีติดว้ยการทาํไร่ ทาํเกษตรกรรมแบบยงัชพี การหาของป่า มคีวามเป็นอยู่
แบบเรยีบง่าย การนบัถอืผคีวบคู่ไปกบัการนบัถือศาสนาพุทธและศาสนาครสิต ์นอกจากนี้ยงัไดนํ้าเอาการรําและการขบั
รอ้งเพลง ซึง่เป็นวฒันธรรมดัง้เดมิของกลุ่มชนเขา้มาสบืต่อดว้ย มี“ฮโิข่” เป็นผูนํ้าหมู่บา้นทีทุ่กคนเคารพนับถอื นัดแนะ
และมารวมตวักนัยงัลานบ้านของฮโิข่ หรอืบ้านใดบา้นหนึ่งที่มบีรเิวณลานบ้านกวา้งพอสําหรบัจดังาน ซึ่งจดัเป็นลาน
กวา้งและเป็นทีน่ดัพบกนัระหว่างกลุ่มชนชาวกะเหรีย่งดว้ยกนั 
 ส่วนชาวกะเหรีย่งทีจ่งัหวดักาญจนบุร ีนับถอืผคีวบคู่ไปกบัการนับถือศาสนาพุทธ และดํารงชวีติเกีย่วพนักบั
สายน้ํา 
 จาการศกึษาการรําของกะเหรีย่งทีห่มู่บา้นเต็ง มีรํา 4 ชุด คอื รําตง รํากระทบไมไ้ผ่ รําตําขา้ว และการแสดง
เพลงกล่อมลกู มกีารราํทีป่ระกอบดว้ยลกัษณะท่าราํ และองคป์ระกอบของท่าราํ ดงันี้ 
 
ร าตง  
 เป็นการราํอวยพรของผูช้ายและผูห้ญงิทีอ่ายุอยู่ในวยัหนุ่ม-สาว ใชจ้าํนวนผูแ้สดงประมาณ 8-16 คนขึน้ไป การ
แต่งกาย คอื ผูแ้สดงชายสวมเสือ้เชิต้แขนยาวสขีาวและสวมเสื้อกะเหรีย่งทบัเสือ้เชิต้อกีครัง้หนึ่ง นุ่งกางเกงขายาวสดีํา 
หรอืสน้ํีาเงนิ สว่นผูแ้สดงหญงิ สวมเสือ้กะเหรีย่งสขีาวซึง่มลีกัษณะเหมอืนเสือ้ผูช้าย นุ่งซิน่ปลอ้งสแีดง และคาดผมดว้ย
ผา้ที่ทอขึน้เองภายในหมู่บ้าน และรําไปตามจงัหวะดนตรแีละเนื้อร้อง เครื่องดนตร ีประกอบด้วย  กลอง ฉิ่ง ฉาบ ตง 
ฆอ้ง ลกัษณะการรําตงนัน้ผูแ้สดงจะเรยีงแถวตอนคู่ 4 โดยให้ผูแ้สดงที่มคีวามสามารถและประสบการณ์ในการรําอยู่
ดา้นหน้า ผูแ้สดงจะราํสลบัซํ้าไปมาทัง้ดา้นขวาและดา้นซา้ย 
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 ลกัษณะท่าร าตง  
1. การใชศ้รีษะม ี2 ลกัษณะ คอื ศรีษะตัง้ตรง และศรีษะเอยีงไปตามลาํตวั  
2. ลกัษณะการใชล้าํตวัพบว่าม ี3 ลกัษณะ คอื ลาํตวัตัง้ตรง ลาํตวัเอนไปดา้นขา้ง และการตไีหล่  
3. ลกัษณะการใช้มือ พบว่ามี 6 ลกัษณะ คือ ท่าแบมือแบ่งเป็น แบมือตัง้ การม้วนมือ แบมือตัง้ระดับ

หน้าผาก ท่ากาํมอื แบ่งเป็น กาํมอืไปดา้นหน้า กํามอืเขา้หาลําตวั และกํามอืสงูระดบัเหนือศรีษะ ท่ามว้น
มอื ท่ามอืตัง้วง ท่าสะบดัมอื และท่าเทา้สะเอว  

4. ลกัษณะการใชเ้ทา้ พบว่าม ี4 ลกัษณะ คอื ยนืตรง กา้วเทา้ แตะเทา้ และยํ่าเทา้ 
 ทศิทางการเคลื่อนไหว มทีศิทางการเคลื่อนไหวไปดา้นหน้าโดยเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปยงัอกีจุดหนึ่ง เคลื่อนไหว
ดา้นขวา และดา้นซา้ยสลบักบัการหนัหน้าตรง ซึง่ลกัษณะท่าราํสามารถปฏบิตัซิํ้าไปไดเ้รื่อยๆ จนกระทัง่จบเพลง 
 
 ลกัษณะเด่นของการร าตง  
 คอื การใช้มอืในหลายลกัษณะ เช่น แบมอื กํามอื สะบดัมอื และตบมอื อย่างรวดเรว็และพร้อมเพยีงกนั และ
นอกจากนัน้การกา้วเทา้ไปดา้นหน้า  
 
ร ากระทบไม้ไผ ่ 
 คอืการรําโดยมไีม้ไผ่เป็นอุปกรณ์ของผู้แสดงชาย-หญิง จํานวน 8 คน ผู้กระทบไม้ไผ่จํานวน 12 คน ไม้ไผ่
ขนาดยาว 4 เมตร เสน้ผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร จํานวน 12 ลํา และมฐีานรองไม้ไผ่จํานวน 2 ลํา รวม 14 ลํา ซึ่ง
ฐานรองใชไ้มไ้ผ่มขีนาดยาวเท่ากนั  
 การแต่งกาย ผูห้ญงิสวมเสือ้กะเหรีย่งสขีาวยาวระดบัขอ้เทา้ของผูส้วมใส่มผีา้กวา้ง 5 เซนตเิมตร ยาว 2 เมตร 
ผูกตรงสะเอว และผูกตรงศรีษะโดยห้อยลงมาดา้นหน้า ผมแสกกลางมดัดว้ยยางไว้ด้านหลงั ผูช้ายสวมเสือ้กะเหรี่ยง     
สแีดง นุ่งกางเกงขายาวสดีาํหรอืสน้ํีาเงนิ  
 เครื่องดนตรทีีใ่ชใ้นอดตีม ี5 ชนิด คอื กลอง ฉิ่ง ฉาบ ตง และโหม่ง ต่อมาพ.ศ. 2539 ได้นํากตีารเ์ขา้มาร่วม
บรรเลงประกอบเพลงรํากระทบไมไ้ผ่เรื่อยมาจนถึงปจัจุบนั รํากระทบไมไ้ผ่นิยมรําในงานรื่นเรงิพบปะสงัสรรคภ์ายใน
หมู่บา้น งานอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมชาวเขาเผ่ากะเหรีย่ง  
  
 ลกัษณะท่าร ากระทบไม้ 

1. การใชศ้รีษะพบว่าม ี3 ลกัษณะ คอื ศรีษะตัง้ตรง ศรีษะเอยีงไปดา้นขา้ง ศรีษะกม้ตามลาํตวั  
2. การใชม้อืและแขนพบว่าม ี2 ลกัษณะ คอื การใชม้อืระดบัศรีษะ และการใชม้อืระดบัลําตวัดา้นหน้า และ

หมุนตวั  
3. ลกัษณะการใช้เท้าพบว่าม ี7 ลกัษณะ คอื ยนืตรง การยกเท้าแตะ การก้าวหน้า การยํ่าเท้า การใช้เท้า

กา้วหน้า การกา้วกระโดด และกา้วกระโดดยกเทา้ 
 ทศิทางในการเคลื่อนไหวพบว่า รํากระทบไม้ไผ่มทีิศทางการเคลื่อนไหวไปด้านหน้าตามวงกลม ทวนเขม็
นาฬกิา วงกลมตามเขม็นาฬกิา ตลอดการราํ ลกัษณะการราํทีม่ลีลีาท่าราํทีพ่รอ้มเพรยีงกนั โดยเฉพาะการใชพ้ลงัในการ
เคลื่อนไหวของเทา้ ที่ให้ความรูส้กึหนักและเบาสลบักนัไป ซึ่งจงัหวะหนักเป็นจงัหวะของการกา้วเทา้กระโดด โดยใช้
ลําตวัในลกัษณะโน้มตวัไปดา้นหน้า และจงัหวะเบาเป็นจงัหวะของการยํ่าเทา้ นอกจากนัน้ลําตวัของผูแ้สดงยงัตัง้ตรง
ปล่อยไปตามธรรมชาต ิ
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 ลกัษณะเด่นของท่าร ากระทบไม้ไผ ่ 
 คอื การใช้ลําตวัโน้มไปด้านหน้าเพื่อเป็นการถ่ายน้ําหนักตวัในการก้าวเท้ากระโดด เพื่อขา้มเท้าในไม้ไผ่ที่
กระทบกนัในจงัหวะห่างและจงัหวะชดิ และนอกจากน้ีการกระโดดสปรงิตวัขึน้ โดยทีก่า้วเทา้ขา้งหนึ่งออกไปเมื่อกา้วเทา้
อกีขา้งหนึ่งต่อไป เป็นการแสดงถงึความว่องไวในการเคลื่อนไหวของผูแ้สดงโดยเฉพาะ 
 
ร าต าข้าว  
 คอืการราํไปตามจงัหวะดนตรทีีบ่รรเลง เครื่องดนตรปีระกอบดว้ย กลอง ฆอ้ง ฉิ่ง ฉาบ และกตี้าร ์ของ ผูแ้สดง
ชาย-หญงิ จาํนวน 6 คน มอีุปกรณ์ คอืไมไ้ผ่ทีม่ขีนาดยาว 2 เมตร เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 5 เซนตเิมตร จาํนวน 3 ลาํ 
 การแต่งกาย ผูห้ญงิสวมเสือ้กะเหรีย่งสขีาว ยาวระดบัสะโพก นุ่งซิน่ปลอ้งสน้ํีาเงนิ ไม่นิยมสวมใสเ่ครื่องประดบั
ทัง้ผูแ้สดงชาย-หญงิ สว่นผูแ้สดงชายสวมใสเ่สือ้กะเหรีย่งสแีดง นุ่งกางเกงขายาวสดีํา  ซึง่จงัหวะดนตรนีัน้มคีวามเรา้ใจ
และสนุกสนาน สอดคลอ้งกบัลกัษณะการราํทีด่คูล่องแคล่วว่องไว  
 ลกัษณะท่าราํ มกีารใชร้่างกายโดยสว่นใหญ่ คอื การใชศ้รีษะตัง้ตรงพบมากทีส่ดุในกระบวนท่าตําขา้วหรอืซอ้ม
ขา้ว ศรีษะเอยีงตามลาํตวั และศรีษะไปตามลาํตวั ลกัษณะการใชล้าํตวัพบว่าม ี2 ลกัษณะ คอื ลําตวัตัง้ตรง และโน้มตวั
ไปดา้นหน้า ลกัษณะการใชม้อืพบว่าม ี4 ลกัษณะ คอื การเทา้สะเอว การงอฝ่ามอื การตบมอื และการจบัมอื ลกัษณะ
การใชเ้ท่าพบว่าม ี4 ลกัษณะ คอื ท่ายํ่าเทา้ ท่ายกเทา้แตะ ท่ายกเทา้ และท่ากระโดด 
 ทศิทางการเคลื่อนไหวพบว่า รําตําขา้วมทีศิทางการเคลื่อนไหวไปดา้นหน้า และวงกลมทวนเขม็นาฬกิา ตาม
เขม็นาฬิกาและเคลื่อนที่ถอยหลงั จะเหน็ได้ว่าท่ารําตําขา้วทัง้หมดนี้เป็นท่ารําซึ่งจดัได้ว่าเป็นการทําท่าทางประกอบ 
การเลยีนท่าธรรมชาตขิองท่าราํตําขา้ว 
 
 ลกัษณะเด่นของการร าต าข้าว  
 คอื การใชไ้มไ้ผ่ซึง่มขีนาดยาว 2 เมตร เสน้ผ่าศูนย์กลาง 5 เซนตเิมตร นํามาเป็นอุปกรณ์ในการซอ้มขา้วโดย
กาํหนดใหเ้ป็นจงัหวะ กรุ กรุ ในจงัหวะชดิ และจงัหวะ กงึ กงึ ในจงัหวะห่าง และนอกจากนี้ยงัแสดงถงึความสามารถใน
การใชล้าํตวัและการใชอ้วยัวะของร่ายการ เช่น การใชม้อืชอ้นขา้วในครก การใชเ้ทา้เหยยีบครกกระเดื่อง และการกา้ว
เทา้กระโดดสปรงิตวัขึน้ ผูแ้สดงต้องใชค้วามสามารถตลอดจนปฏภิาณไหวพรบิของแต่ละคนซึง่เป็นการแสดงถงึความ
ว่องไวในการเคลื่อนไหวของผูแ้สดง  
 การแสดงเพลงกล่อมลกู มแีต่การรอ้งเพลง 1-2 เพลง ไม่มเีครื่องดนตรปีระกอบการรํา ซึง่จากการอนุมานของ
ผูศ้กึษาทีม่าจากการสมัภาษณ์ น่าจะเป็นท่าทางการแสดงของผูเ้ป็นแม่และพ่อ แสดงถงึความรกั ความห่วงใยทีม่ต่ีอลูก 
ซึง่การแสดงมุ่งเน้นใหผู้ช้มเกดิจนิตนาการและใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อครอบครวั ดงันัน้ลกัษณะท่าทางทีแ่สดงออกมา
นัน้จงึไม่แบบแผนตายตวั ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดท้าํการอนุมานถงึลกัษณะของท่าทางในการแสดง  
 
 ลกัษณะร่วมของท่าราํทัง้       จาํแนกได ้2 ลกัษณะ  

1. ลกัษณะกริยิาของคนและลกัษณะท่ารําทีเ่ลยีนแบบมาจากธรรมชาต ิจากวถิกีารดําเนินชวีติ ได้แก่ การ
เหยยีบครกกระเดื่อง การเอาขา้วมาตําและการใชม้อืชอ้นขา้วในครกเป็นตน้ 

2. ลกัษณะท่าพืน้ฐานในการราํ ไดแ้ก่ การแบมอื เท่าสะเอว การกา้วเทา้ การแตะเทา้ การยกเทา้ 
 

การแสดงพืน้บา้นของชาวกะเหรีย่งทีบ่า้นใหม่พฒันา อาํเภอสงัขละบุร ีจงัหวดักาญจนบุร ี ช่วงปี พ.ศ. 2547 – 
2548 จากการแสดงทัง้หมด 4 ประเภท แบ่งเป็น 5 ชุดการแสดงย่อย คอื การแสดงรําตงอะบละ การแสดงรําตงไอ่โพ่ 
การแสดงรําตงไอ่ม ิการแสดงรําตงหม่องโยวท์ีเ่ป็นการแสดงของเดก็และการแสดงรําตงหม่องโยวท์ีเ่ป็นการแสดงของ
ผูใ้หญ่  
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การแสดงราํตงจดัไดว้่าเป็นวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวกะเหรีย่งทีม่มีานานกว่า 200 ปี พรอ้มๆ กนัการปรากฎ

ว่ามชีาวกะเหรีย่งรวมถงึความเป็นผูท้ีม่ใีจรกัในการเล่านิทาน จงึเป็นขอ้สันนิษฐานว่าการแสดงรําตงน่าจะมทีีม่าอยู่ 2 
ประการคอื 

1. มาจากพธิกีารบวงสรวงแกบ้นเพื่อถวายแด่พระแม่โพสพซึง่เป็นเทพเจ้าทีช่าวกะเหรี่ยงนับถอืและมี
ความผกูพนัในการดาํเนินชวีติอย่างใกลช้ดิ 

2. การแสดงราํตงน่าจะเป็นวฒันธรรมดัง้เดมิทีพ่ฒันามาจากการเล่านิทานของชาวกะเหรีย่ง 
 ส่วนคําว่า “ตง” มีการสนันิษฐานถึงที่มาว่าน่าจะมาจากการเลียนเสยีงของเครื่องดนตรีพื้นบ้านของชาว
กะเหรีย่ง คอื วาเหล่าเคาะ ทีเ่ป็นเครื่องกาํกบัจงัหวะหลกัของการแสดง ซึง่ตรงกบัคาํว่า ตง หรอืโตง หรอืโตว ์นัน่เอง 
 ในดา้นพฒันาการทางการแสดงรําตงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ช่วง คอื ช่วงที ่1 การแสดงรําตงแบบดัง้เดมิ และ
ช่วงที ่2 การแสดงราํตงแบบปรบัปรุง โดยสรุปเป็นตารางไดด้งันี้ 
 

ตาราง 13  เปรยีบเทยีบท่าราํตงทัง้ 2 ยุค 
ร าตงแบบดัง้เดิม ร าตงแบบปรบัปรงุ 

เนื้อหาที่ใช้ในการแสดงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกบัพุทธประวตัิเพยีง
อย่างเดยีว 

เนื้อหาทีใ่ชใ้นการแสดงมหีลากหลายทัง้บทบรรยายชวีติ สภาพ
ความเป็นอยู่ บทเกีย้วพาราส ีฯลฯ 

จาํนวนผูแ้สดงเป็นชาย หญงิจาํนวน 16 คนเป็นอย่างน้อย จาํนวนผูแ้สดงเป็นชาย หญงิ จาํนวน 16 คน เป็นอย่างน้อย 
ใช้แสดงประกอบพิธีกรรมในการแก้บน หรือทําขวญัข้าว และ
ขอบคุณพระแมโ่พสพ 

ใชแ้สดงไดทุ้กโอกาสทัง้งานมงคล และงานอวมงคล 
 

รปูแบบของการแปรแถวมไีมม่าก มเีพยีงแถวตอนลกึและหนัหน้า
เขา้หาสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เพราะเป็นการราํเพือ่บวงสรวง 

ท่าราํมมีากขึน้เพราะมกีารแตกรปูแบบออกไป มทีัง้การแปรแถว 
และแปรอกัษร 

ดนตรทีีใ่ชม้เีพยีงไมไ้ผ่และกลอง ดาํเนินจงัหวะชา้สมํ่าเสมอ ดนตรมีป่ีีกลอง 2 หน้า ระนาดเหลก็ ฉิง่ วาเหล่าเคาะ 
 

แสดง ณ ลานฟาดขา้ว หรอืกลางทุ่งนา การแสดงบนลานกวา้ง บนเวท ีทัง้ในร่มและกลางแจง้ 
ทัง้ชายและหญงิแต่งกายดว้ยชุดประจาํเผ่าดัง้เดมิเพยีงอย่างเดยีว
ไมแ่ต่งหน้า 

ทัง้ชายและหญงิแต่งชุดประจาํเผ่า เพิม่การแต่งกายที่มสีสีนัมาก
ขึน้ แต่งหน้าเลก็น้อย 

 
จากตารางจะเหน็ว่าการแสดงรําตงไดม้กีารปรบัเปลีย่นไปตามสภาพสงัคมในแต่ละยุคสมยัซึง่แต่เดมิกลุ่มชน

ชาวกะเหรีย่งมคีวามใกลช้ดิในธรรมชาตแิละมคีวามเชื่อในศาสนาและสิง่ศกัดิส์ทิธิม์าก สง่ผลใหก้ารแสดงรําตงจงึมุ่งเน้น
เนื้อหาไปทีพุ่ทธประวตัขิององคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้มากดว้ยเช่นกนั อกีทัง้การแสดงกจ็ะมแีต่เฉพาะในพธิกีรรมเพื่ อ
เป็นการสกัการะบูชาเท่านัน้ รูปแบบการแสดงจงึเป็นไปอย่างเรยีบง่าย ต่อมาเมื่อเกดิความรูส้กึเบื่อหน่ายในการแสดง
แบบดัง้เดมิจงึทําใหม้ผีูค้ดิเนื้อหาในการแสดงขึน้ใหม่ มกีารแต่งบทเพลงทีเ่กีย่วกบัสภาพวถิชีวีติ และการเกีย้วพาราสี
ขึน้มาแทน และยงัไดม้กีารปรบัเปลี่ยนและประดษิฐ์ท่ารําใหม้คีวามหลากหลายขึน้ ซึง่รวมไปถงึลกัษณะของวงดนตรี
และการเพิม่สสีนัในการแต่งกายเขา้ไปอกีดว้ย 
 
 องคป์ระกอบในการแสดงร าตง 
 การแสดงรําตงใช้ผู้แสดง หรือที่เรียกว่า “คนรํา” ทัง้ผู้ชายและผู้หญิง แต่โดยมากจะเป็นผู้หญิง มชี่วงอายุ
ระหว่าง 8-16 ปี และอายุตัง้แต่ 15-17 ปีขึ้นไป นักแสดงทัง้หมดเป็นมือสมคัรเล่น การคัดเลือกนักแสดงโดยมาก
พจิารณาจากผู้ที่มีใจรกัทางด้านการแสดง และสามารถเสยีสละเวลาในการซ้อมได้เป็นหลกัมากกว่าในเรื่อง รูปร่าง
หน้าตาและความสามารถ นิยมแสดงเป็นเลขคู่  12-16 คน  
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 การแต่งกายทัง้ชายและหญิงจะแต่งกายด้วยชุดแต่งประจําชนเผ่า หญิงที่ยงัไม่แต่งงานจะแต่งกายด้วยชุด
กระโปรงยาวกรอมเทา้ (ไช่กกูี)๋ สว่นหญงิทีแ่ต่งงานแลว้จะสวมเสือ้แขนลํ้าสแีดงและนุ่งผา้ซิน่ ชายสวมเสือ้แขนลํ้าสีแดง
ทับเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยางนุ่งโสร่ง อุปกรณ์ประกอบการแสดงมีผ้าเช็ดหน้าสีขาว ดอกไม้ และคบไฟ เพลงที่ร้อง
ประกอบการแสดงเป็นภาษากะเหรีย่งและภาษาพม่า 
 การแสดงใช้วงดนตรพีืน้บ้านที่มเีครื่องดนตรีที่เป็นเอกลกัษณ์คอื ว่าเหล่าเคาะ มเีครื่องดนตร ี5 ชนิด คอื ป่ี 
กลองสองหน้า ระนาดเหลก็ ฉิ่ง และวาเหล่าเคาะ วงดนตรชีุดใหญ่มกีารเพิม่เครื่องดนตรเีขา้ไปอกี 4 ชนิด คอื โหม่งราง 
ฉาบ ฆอ้งวง และกลองชอล ในแต่ละวงมนีกัรอ้งหลกั 1 คน และมนีกัแสดงทัง้หมดเป็นผูร้่วมรอ้งดว้ย 
 การแสดงราํตงอาจเรยีกไดว้่าเป็นการแสดงเพยีงอย่างเดยีวของชาวกะเหรี่ยงทีใ่กลช้ดิกบัวถิชีวีติความเป็นอยู่
อย่างมาก กล่าวคอื ใชแ้สดง 3 ลกัษณะคอื การแสดงรําตงเพื่อประกอบพธิกีรรม การแสดงรําตงเพื่อความบนัเทงิ และ
การแสดงรําตงเพื่อการศกึษาและสาธติ โดยการแสดงรําตงสามารถแสดงไดท้ัง้กลางวนัและกลางคนื ขัน้ตอนของการ
แสดงมคีวามคล้ายคลงึทัง้  3 ลกัษณะ ที่แตกต่างกนัคอืขัน้ตอนพธิกีรรมก่อนการแสดง ในการแสดงรําตงโดยทัว่ไป
จะต้องมกีารจดัเตรยีมในเรื่องของเครื่องสงัเวย อุปกรณ์ต่างๆ และมขี ัน้ตอนการประกอบพิธกีรรม ยกเว้นรําตงเพื่อ
การศกึษาและสาธติไม่ตอ้งประกอบพธิไีหวค้ร ูใชเ้พยีงตัง้จติอธษิฐานเท่านัน้ 
 สถานที่ในการแสดงเป็นลานโล่งกว้าง มพีื้นที่เรียบสมํ่าเสมอ การแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน คอื ส่วนที่ใช้
สาํหรบัทําการแสดงและส่วนของนักดนตร ีตรงกลางของลานเป็นส่วนของนักแสดง ส่วนนักดนตรจีะนัง่หนัหน้าเขา้หา
นักแสดงเสมอโดยตําแหน่งของการนัง่มีสองลกัษณะ คือ นัง่ทางด้านหน้าของนักแสดงและนัง่ทางด้านซ้ายมอืของ
นกัแสดง ผูช้มสามารถชมการแสดงไดร้อบทศิทาง 
 
 ล าดบัขัน้ตอนของการแสดง  
 เริม่ดว้ยพธิบีชูาครโูดยครฝึูกจะเป็นผูไ้ปขอขมาบอกเจา้ทีเ่จา้ทางหรอืสถานทีท่ีช่าวกะเหรีย่งใหค้วามเคารพนับ
ถอื จากนัน้ครฝึูกจะตอ้งทาํเครื่องบชูาครหูรอืทีช่าวกะเหรีย่งเรยีกว่า “กะตอ้มปวย” นําไปถวายทีศ่าลเคารพและไว ้ณ ที่
แสดงอย่างละ 1 ชุด เมื่อถงึเวลาแสดงผูแ้สดงทุกคนรวมทัง้ครฝึูกจะตอ้งขอขมาบอกกล่าวครบูาอาจารย ์จากนัน้ทุกคนจะ
ไดร้บัการพรมน้ําขมิน้สม้ป่อยทีไ่ดเ้ตรยีมไว ้เสรจ็พธิจีงึเริม่การแสดงทีเ่ป็นการโหมโรงเพื่อเป็นการเรยีกผูช้ม การโหม
โรงจะเป็นการแสดงการบรรเลงเครื่องดนตรพีื้นบ้านประกอบการรอ้งเพลงกะเหรีย่งใชเ้วลาในการแสดงประมาณ 30 
นาทจีนถงึ 1 ชัว่โมงโดยประมาณ แลว้จงึเริม่ดาํเนินการแสดงต่อไป ระยะเวลาในการแสดงทัง้สิน้ประมาณ 3-4 ชัว่โมง 
 
 บทบาทของร าตงกบัชาวกะเหร่ียงมี 3 ประการ คอื  

1. บทบาทหน้าทีใ่นทางวฒันธรรม โดยการแสดงราํตงจดัเป็นศลิปะประจาํกลุ่มชนของชาวกะเหรีย่ง  
2. บทบาทหน้าทีใ่นทางสงัคมในฐานะทีก่ารแสดงราํตงเป็นเครื่องมอืในการกล่อมเกลาจติใจของชาวกะเหรีย่ง  
3. บทบาทหน้าทีใ่นเชงิประวตัศิาสตรท์ีแ่สดงเรื่องราวความเป็นมาผ่านทางเนื้อรอ้ง  

 
 นาฏยลกัษณ์ของการแสดงร าตง 

การแสดงรําตง มทีีม่า 2 ลกัษณะ คอืการแสดงทีส่บืทอดมาจากบรรพบุรุษ คอื รําตง อะบละ และตํารงหม่อง
โยว ์และการแสดงทีไ่ดร้บัการพฒันาขึน้ใหม่ คอื รําตงไอ่โพ่ และรําตงไอ่ม ิโดยมเีอกลกัษณ์ของการแสดงเป็นการรําที่
เน้นการใชม้อืเคลื่อนไหวในลกัษณะต่างๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการมว้นมอืและสะบดัขอ้มอื ทีน่ับว่าเป็นจุดเด่น ซึง่
ลกัษณะเด่นของการมว้นขอ้มอือยู่ทีก่ารวาดแขนพรอ้มกบัการใชฝ้่ามอืวาดเป็นวงกวา้งก่อนทีจ่ะมกีารหกัขอ้มอืและกด
นิ้วกลางเข้าหานิ้วหวัแม่มอืเพียงเลก็น้อย โดยนิ้วไม่จรดกนัแล้วจึงสะบดัข้อมอืตั ้งวง ผู้แสดงจะต้องเน้นการรําให้
สอดคลอ้งถูกตอ้งกบัจงัหวะของบทเพลง เน่ืองจากการแสดงราํตงมุ่งเน้นทีค่วามพรอ้มเพรยีงเป็นหลกั 
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 การใชร้่างกายโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ การใชศ้รีษะ เป็นการเคลื่อนไหวในทศิทางตามแรงโน้มถ่วงจากการเคลื่อนไหว
ของร่างกายมทีัง้การเอยีงศรีษะซ้ายและขวา การก้มและเงย ทัง้นี้ทศิทางในการเคลื่อนไหวของศรีษะจะไม่เหน็การ
เปลีย่นแปลงชดัเจนมากนกั การใชล้าํตวั มทีัง้การโน้มตวัไปดา้นหน้า การโน้มลาํตวัไปทางดา้นหลงั และการเอยีงตวัทัง้
ทางซา้ยและขวา ทศิทางของการเคลื่อนไหวทีเ่หน็เด่นชดั คอื การใชศ้รีษะ ไหล่ ลําตวั และแขนในทิศทางเดยีวกนั โดย
ไม่เน้นการแยกสว่นของร่างกาย 
 
 โครงสรา้งหลกัในการแสดงมี 3 ขัน้ตอน คอื  

1. การเตรยีมในท่านัง่เป็นการแสดงสญัญาณถงึความพรอ้มทีจ่ะทาํการแสดง  
2. การราํเพลงไหวค้รเูพื่อเป็นการระลกึถงึคุณพระรตันตรยั สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์คุณครบูาอาจารย ์คุณบดิามารดา  
3. การราํเขา้เพลงจนจบเพลง 

  
 ท่าร าตงแบ่งได้เป็น 5 ประเภท คอื  

1. ลกัษณะท่าราํหลกัทีส่นันิษฐานว่าน่าจะมาจากท่าราํเดมิของชาวกะเหรีย่ง   
2. ท่าราํทีเ่ลยีนแบบจากธรรมชาต ิ  
3. ท่าราํทีไ่ดม้าจากการดดัแปลงท่าราํอื่น   
4. ท่าราํทีป่ระดษิฐข์ึน้ใหม่  
5. ท่ารําที่มาจากท่ารําพื้นฐานทางนาฏยศลิป์ไทย เนื่องจากมคีวามใกล้ชิดกบัชาวไทย จงึก่อให้เกดิการ

เลื่อนไหลทางวฒันธรรม 
 การแสดงราํตงของชาวกะเหรีย่งนัน้ จดัเป็นการแสดงพืน้บา้นทีม่กีระบวนการทางความคดิและกระบวนการรํา
ทีเ่ป็นระบบ ซึง่แอบแฝงอยู่ในภูมปิญัญาของบรรพบุรุษทีไ่ดค้ดิและสอดแทรกไวใ้นการแสดงอย่างแยบคาย ทัง้นี้กเ็พื่อให้
เกดิเป็นแบบแผนของการแสดงอนัจะเป็นการบ่งบอกถงึความมวีฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของตนนัน่เอง 
เหตุผลทีท่าํใหร้ปูแบบการราํตง 
 กล่าวโดยสรุปนาฏยลกัษณ์ของรํากะเหรีย่ง คอืมรีากฐานความเชื่อเหมอืนกนั ต่อเมื่อมกีารแยกยา้ยกนัไปตัง้
ถิ่นฐานที่ต่างออกไป มีบรบิทที่แตกต่าง แต่ยงัคงมนีาฏยลกัษณร่วมกนั ซึ่งจะมต่ีางกนับ้างก็สะท้อนความเป็นอยู่ใน
ขณะนัน้ แต่ความเชื่อดัง้เดมิตามบรรพบุรุษกย็งัคงแฝงอยู่ในการแสดงเช่นเดมิ 
 
การร าของกลุ่มตระกลูภาษาออสโตรเอเชียติก 
 มกีารศึกษาเกี่ยวกบัการรําของกลุ่มตระกูลนี้ จํานวน 3 เล่ม คอื ศกึษาเกี่ยวกบัชาวเขมรถิ่นไทย ศกึษา
เกีย่วกบัชาวชองทีจ่งัหวดักาญจนบุร ีและการราํมอญ 12 เพลงทีเ่กาะเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี
 
การร าของเขมรถ่ินไทย 

เรอืมอนัเร หรอืลดูอนัเรา คอืการแสดงราํกระทบสากของกลุ่มชนชาวเขมรถิน่ไทย ทีต่ัง้ถิน่ฐานกลุ่มชาวบา้นดง
มนิ ตําบลคอโค อําเภอเมอืง จงัหวดัสุรนิทร์ ซึ่งบรเิวณทีช่าวเขมรอพยพเขา้มาอาศยัอยู่นัน้เดมิมชีนชาติกูยหรอืส่วย
อาศยัอยู่ก่อนแลว้ ต่อมาไดม้กีารผสมกลมกลนืวฒันธรรม จนเกดิเป็นชื่อเรยีกว่า เขมรปา่ดงหรอืเขมรถิน่ไทย 
 การละเล่นเรอืมอนัเรหรอืราํกระทบสากเป็นวฒันธรรมใหม่ทีข่าวเขมรไทยสรา้งขึน้ เนื่องจากไม่มพีบในกมัพชูา 
การรํากระทบสากนัน้พบในอนิโดนีเซยีและฟิลปิปินส ์ทีอ่าจจะเป็นไปไดว้่าชาวเขมรถิน่ไทยไดร้บัวฒันธรรมนี้ผ่านการ
ทาํการคา้ขายหรอืการตดิต่อกนั 
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 เรอืมอนัเรเป็นศลิปะการร่ายราํทีเ่กดิจากวถิชีวีติชาวนาของชาวเขมรถิน่ไทย ลกัษณะเรอืมอนัเรที่ทาํการศกึษา
มทีัง้เรอืมอนัเรแบบชาวบ้าน ศกึษาจากกลุ่มชาวบ้านดงมนิ ตําบลคอโค อําเภอเมอืง จงัหวดัสุรนิทร์ และเรอืมอนัเรที่
แสดงในปจัจุบนั ศกึษาจากกลุ่มขา้ราชการทีเ่ป็นผูป้รบัปรุงเรอืมอนัเร 
  
 พฒันาการเรอืมอนัเร 
 ช่วงแรก การละเล่นเรอืมอนัเรของชาวบา้นม ี3 จงัหวะ เล่นเพื่อพกัผ่อน 
 ช่วงปรบัปรุง เป็นท่าอสิระของชาวบา้น และท่าราํในนาฏศลิป์ไทย กาํหนดรปูแบบดนตรใีหบ้รรเลงดว้ยวงเรอืม
อนัเร บทรอ้งมาจากบทเพลงกนัตรมึ เป็นการแสดงเพื่อโชวค์วามเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
 ช่วง พ.ศ. 2498 เรอืมอนัเร ไดร้บัคดัเลอืกเป็นชุดการแสดงถวายหน้าพระทีน่ัง่ โดยมกีารเพิม่ท่ารําอกี 1 ท่า 
พฒันาดนตรดีว้ยการเชื่อมจงัวหะใหเ้ล่นไดต่้อเนื่อง 
 ช่วง พ.ศ. 2503-2543 เรอืมอนัเรมสี่วนร่วมในการแสดงประเพณีงานชา้งของจงัหวดัสุรนิทรม์กีารเพิม่ท่ารํา
ไหวค้ร ูและการหมุนสลบัตําแหน่งในการเขา้สาก เป็นการแสดงเพื่ออุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
 ราํเรอืมอนัเร มลีกัษณะการราํประกอบดว้ยท่าราํรอบสาก ท่าราํเขา้สาก ท่ารําตลกพลกิแพลงของชาวบา้นทีร่ํา
ยัว่พรอ้มในการราํตลกพลกิแพลงดว้ย 
 
 เอกลกัษณ์ของการแสดงเรอืมอนัเร มดีงันี้ 

ตาราง  14  เอกลกัษณ์การแสดงเรอืมอนัเร 
แบบชาวบา้น ในสถานศึกษา 

เท้า 
ยํ่าเทา้  กา้วแตะ  กา้วขยบั  กา้วแลว้วางหลงั กา้วและยกเทา้  
กา้วกระโดด 

 
กา้วขยบั  กา้วแตะ  กา้วหน้า  เหลีย่มเทา้  กา้วหน้าและวาง
เทา้  ยํ่าเทา้โดยดดีสน้เทา้ใหส้งู ยํ่าโดยยกสน้เทา้ไปดา้นหลงั 

มือ 
ตัง้วงม ี3 ระดบั บน กลาง ตัง้มอืตึงแขนขา้งตัว จีบ จีบควํ่า 
หงายระดบัเอว จบีต่อศอก จบีปรกหน้า ส่งหลงั  มว้นมอื 

 
ตัง้วงบนกลาง ล่าง หน้า สอดสูงมอืเดยีว  พรหมสีห่น้า จบีมอื 
มว้นมอื แทงมอื 

ตวั 
ตวัตรง โน้มดา้นหน้า เบีย่งออกดา้นขา้ง 

- 

หวั 
ตรงและเอยีงตามตวั 
 ยํ่าเทา้โดยไมย่่อตวัหรอืสะดุง้ตวัมาก ใชก้ารเดนิรํา

เหมอืนกริยิาปกต ิ
 รํายัว่ เป็นจงัหวะยํ่าเท้าชดัเจน  เน้นโน้มตวัหน้า

เบีย่งออกขา้ง 

 
ตรงและ เอยีงตามตวั นัง่คุกเข่าทบัสน้เทา้ นัง่กระทบก้น นัง่
ชนัเขา่ 
 ทิง้น้ําหนกัขณะกา้วเทา้ แตะ  ขยบัเทา้ 
 ชายกนัเขา่กวา้งเหมอืนย่อตวัตลอด 

 

 

 ลกัษณะเรือมอนัเรในสถานศึกษาไม่สามารถตอบสนองความรู้สกึของชาวบ้านได้เท่าเรอืมอนัเรชาวบ้าน
เน่ืองจากมกีฎเกณฑแ์ละแบบแผนทําใหค้วามสนุกสนานทีจ่ะเกดิจากอารมณ์การมสี่วนร่วมและแสดงความรูส้ ึกอย่างมี
อสิระ ตลอดจนแสดงความสามารถเฉพาะบุคคลอาท ิท่าทางตลกพลกิแพลงมกีารวางอวยัวะส่วนหัวลงตรงกลางสาก 
เกดิขึน้ไดน้้อย 
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 การฟ้อนร าของชาวชอง  
มกีารศกึษา การฟ้อนรําของชาวชองที่หมู่บา้นกระทงิ ตําบลพลวง อําเภอมะขาม จงัหวดันนทบุรี ของหฤทยั 

นยัโมกข ์
 ชองเป็นกลุ่มชาตพินัธุท์ีเ่ป็นชนกลุ่มน้อย มถีิน่ทีอ่ยู่อาศยัอยู่ทางภาคตะวนัออกของประเทศไทย แถบจงัหวดั
ระยอง จงัหวดัจนัทบุร ีและจงัหวดัตราด ซึง่ในปจัจุบนัพบว่า มชีาวชองอาศยัอยู่มากทีสุ่ดในจงัหวดัจนัทบุร ีแถบอําเภอ
มะขามและอาํเภอโปง่น้ํา 
  

ในปจัจุบนั นอกจากชาวชองจะมคีวามเชื่อในเรื่องผแีลว้ ในระยะหลงัเมื่อสงัคมชาวชองเปิดรบัความเจรญิจาก
สงัคมเมอืงมากขึน้ ประกอบกบันโยบายของประเทศในสมยัรชักาลที ่5 ประกาศไม่ใหม้คีนเผ่าอื่น นอกจากคนไทยและ
ต้องนับถอืศาสนา ชาวชองจงึนับถอืศาสนาพุทธและประกอบกจิกรรมทางศาสนาพุทธ เช่นเดยีวกบัคนไทยโดยทัว่ไป 
นอกจากนัน้กย็งัเชื่อเรื่องผลของการกระทาํ คอื กรรมด ีกรรมชัว่ ตามหลกัพระพุทธศาสนาอกีดว้ย ศาสนาพุทธ จงึเป็น
สว่นช่วยเสรมิค่านิยมและความเป็นคนไทยของชาวชองมากขึน้ แต่ไม่ไดม้สีว่นในการเปลีย่นแปลงทศันคตหิรอืความเชือ่
ดัง้เดมิในการนบัถอืผบีรรพบุรุษแต่อย่างใด 

 
ประเภทพิธีกรรมของชาวชอง แบ่งเป็น 3 ประเภทคอื 
1. พธิกีรรมทีน่ิยมทาํเป็นประเพณีในรอบ 1 ปี ไดแ้ก่ ประเพณีเผาขา้วหลาม ในเดอืนยีถ่งึเดอืนหา้ ประเพณี

ตําขา้วเม่า ในเดอืนสบิเอด็ถงึเดอืนสบิสอง สว่นเดอืนเจด็ถงึเดอืนสบิเอด็ เป็นช่วงฤดูกาลทํานา และเข้าป่าหาของป่าจงึ
ไม่มกีารละเล่นและประกอบพธิใีดๆ 

2. พิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต ได้แก่ พิธีกรรมต้องกระทําเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงในการดํารงชีวิต เช่น 
พธิกีรรมเมื่อมกีารเกดิ พธิกีรรมเมื่อมกีารตาย พธิกีรรมการแต่งงาน ซึง่ชาวชองมกีารแต่งงาน 2 แบบ คอื แต่งงานเลก็
เป็นการแต่งงานของชาวชองโดยทัว่ไป และแต่งงานใหญ่ ซึง่เป็นพธิทีีจ่ะจดักระทําขึน้เมื่อมกีารแต่งงานของลูกสาวคน
โตของครอบครวัเท่านัน้ ซึง่การแต่งงานทัง้ 2 แบบของชาวชองกม็ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั แต่มรีายละเอยีดในขัน้ตอนใน
การประกอบพธิกีรรมต่างกนัเพยีงเลก็น้อย 

3. พธิกีรรมเกีย่วกบัชุมชนหรอืสงัคม อนัไดแ้ก่ การเล่นผหีิง้ และการเล่นผโีรง ซึง่เป็นพธิกีรรมทีช่าวชองจดั
ขึน้เพื่อบูชาผบีรรพบุรุษ อนัแสดงใหเ้หน็ถึงความเคารพนับถอื ผบีรรพบุรุษ ซึง่เป็นพธิกีรรมที่สาํคญั ชาวชองจะต้อง
จดัทาํขึน้เพื่อเซ่นไหวบ้ชูาทุกปี 

ชาวชองมกีารฟ้อนรําแทรกอยู่ในขัน้ตอนของการประกอบพธิกีรรม การแต่งงานใหญ่ การเล่นผหีิง้ เล่นผโีรง 
เป็นการแสดงออกทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะการดําเนินชวีติทีเ่รยีบง่ายของชาวชอง องคป์ระกอบการแสดง อาท ิอุปกรณ์
การแสดงกเ็ป็นอุปกรณ์ทีม่ใีชอ้ยู่ในชวีติประจาํวนั เครื่องดนตรเีป็นเครื่องประกอบจงัหวะทีห่าไดอ้ย่างง่ายๆ อาท ิกลอง 
ไมก้รบั 
 การฟ้อนราํในพธิแีต่งงาน ผูฟ้้อนรําม ี2 กลุ่ม คอื ผูป้ระกอบพธิแีละผูท้ีร่่วมในพธิ ีซึง่ผูฟ้้อนรําทัง้ 2 กลุ่ม เป็น
ผูช้ายทัง้สิน้ สว่นในพธิเีล่นผหีิง้ ผโีรง ผูฟ้้อนราํ เป็นผูห้ญงิ ซึง่เป็นร่างทรงทีต่อ้งไดร้บัการคดัเลอืกมาโดยเฉพาะ และจะ
เป็นร่างทรงประกอบพธิเีฉพาะในสายสกุลเดยีวกนัเท่านัน้  

 
ลกัษณะท่าร า   
มกีารใชร่้างกาย คอื มอืและแขน ศรีษะ เทา้ ลาํตวั รวมไปถงึทศิทางการเคลื่อนไหวในการฟ้อนราํ  ดงัน้ี 
การใชม้อืและแขน 6 ลกัษณะ ไดแ้ก่ มอืถอือุปกรณ์ กาํมอื แบมอื  มอืจบี มว้นมอื  มอืลกัษณะอื่นๆ เช่น พนม

มอื ป้องมอื ตบสะโพก เป็นตน้ 
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การใชม้อืและแขน 6 ตําแหน่ง ระดบัศรีษะ หรอืสงูกว่า  ระดบัไหล่  ระดบัตํ่ากว่าไหล่  ส่งมอืยื่นไปขา้งหน้า  
สง่มอืยื่นไปขา้งหลงั ลกัษณะมอือยู่ขา้งลาํตวั 

การใชเ้ทา้ ม ี4 ลกัษณะ คอื ยนืตรง กา้วเทา้ขา้งใดขา้งหนึ่ง กา้วกระโดดยกเทา้ การยํ่าเทา้ ในลกัษณะต่างๆ 
จากท่าราํทีป่รากฏพบว่า มกีารยํ่าเทา้ อกี 6 ลกัษณะ ได้แก่ ยํ่าเทา้ 2 จงัหวะ (ยํ่า-แตะ) ยํ่าเทา้ 1-2-3 แตะ ยํ่าเทา้แบบ 
1-2-ถอย-กา้ว, ยํ่าเทา้เดนิขึน้ไปขา้งหน้า และยํ่าเทา้ถอยลงมาขา้งหลงั 

การใชล้าํตวั ม ี5 ลกัษณะ คอื ลาํตวัตรง ลาํตวัแหงนไปขา้งหลงั ลําตวักม้ตํ่ามาขา้งหน้า ลําตวัเอนไปทางซา้ย 
ไปทางขวา 

ลกัษณะการใชศ้รีษะ พบว่ามกีารใชศ้รีษะ 5 ลกัษณะ คอื ศรีษะตัง้ตรง ศรีษะเอยีงซา้ย ศรีษะเอยีงขวา กม้ตํ่า
มาขา้งหน้า เงยขึน้แหงนไปขา้งหลงั 

สว่นทศิทางในการเคลื่อนไหว จากการศกึษาพบว่า ในการฟ้อนรําทัง้ 3 พธิ ีมกีารเคลื่อนไหวในลกัษณะต่างๆ 
6 ลกัษณะ คอื เดนิเป็นวงกลม เดนิขึน้ไปขา้งหน้า เดนิถอยหลงั เคลื่อนไปทางซา้ย เคลื่อนไปทางขวา หยุดอยู่กบัที ่

การฟ้อนรําของชาวชองใน 3 พิธทีี่ยกมาศกึษา จากท่ารําทัง้หมด มีท่าทางที่เลียนแบบมาจากท่าทางตาม
ธรรมชาต ิโดยเฉพาะกริยิาของคนมากทีสุ่ด  และมที่าทางทีเ่ลยีนแบบมาจากกริยิาของสตัวน้์อยทีสุ่ด  ทัง้นี้อาจจะเป็น
ผลเน่ืองมาจากการฟ้อนรําแทรกอยู่ในขัน้ตอนของพธิกีรรมทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัการดํารงชวีติของชาวชอง ท่าทางที่
แสดงออกมาขณะฟ้อนราํ จงึเป็นท่าทางทีเ่ลยีนแบบกริยิาของคนเป็นสว่นมาก ผสมกบัท่าทางทีเ่ป็นพืน้ฐานในการฟ้อน
ราํทัว่ไป เช่น มอืจบี มอืแบ ในลกัษณะต่างๆ นัน่เอง 

 
นาฏยลกัษณ์ท่าร าและรปูแบบในการฟ้อนร าของชาวชอง  
1. รูปแบบของการฟ้อนรํา เป็นการฟ้อนรําในพิธีกรรม โดยแทรกอยู่ในขัน้ตอนต่างๆ ของการประกอบ

พธิกีรรม โดยมไิด้มจีุดมุ่งหมายในการฟ้อนรําเพื่อความบนัเทงิ เป็นการฟ้อนรําทีก่ระทําขึน้เพื่อสะทอ้น
ความคดิ ความเชื่อถอืของผูค้นต่อสิง่ทีผู่ค้นในกลุ่มชนเชื่อมัน่และยดึถอื เช่น การฟ้อนรําในพธิเีล่นผหีิ้ง 
และเล่นผโีรง และยงัสะท้อนให้เหน็ถึงลกัษณะความเป็นอยู่ การใชช้วีิต และลกัษณะนิสยัของชาวชอง 
เช่น การฟ้อนราํในพธิแีต่งงาน เป็นตน้  

2. ลกัษณะท่าทางทีแ่สดงออกมาในการฟ้อนรําม ี2 ลกัษณะดว้ยกนัคอื ลกัษณะท่าทางทีเ่ลยีนแบบมาจาก
ท่าทางธรรมชาต ิทัง้กริยิาของคนและสตัว ์และลกัษณะท่าทางทีเ่ป็นพืน้ฐานในการฟ้อนราํโดยทัว่ไป เช่น 
มอืจบี มือแบ เป็นต้น ท่าทางในการฟ้อนรํา เป็นท่าที่ยงัไม่ได้ดดัแปลงให้เกิดความงาม แต่ใช้ท่าทาง
ง่ายๆ เพื่อสื่อความหมาย และบ่งบอกถึงสิง่ที่ต้องการแสดงออกมาอย่างชดัเจน ท่าทางที่แสดงออกมี
จุดมุ่งหมายในเชงิปลกูฝงัสัง่สอน เช่น ท่าทางในพธิแีต่งงานกม็ุ่งหมายใหรู้จ้กัการใชช้วีติการทํามาหากนิ 
และท่าทางในพธิเีล่นผีหิ้ง เล่นผโีรง มุ่งแสดงถึงความเชื่อมัน่ที่มต่ีอความเชื่อในเรื่องของการนับถือผี
บรรพบุรุษ และยงัปลกูฝงัใหล้กูหลานชาวชองนัน้มคีวามเคารพและบชูาผบีรรพบุรุษอกีดว้ย 

3. เป็นการฟ้อนรําแบบพื้นบ้านที่มีโครงสร้างของท่ารําแบบง่ายๆ ไม่ซบัซ้อน ไม่มีการจดัเรียงลําดบัให้
ยุ่งยากในการนําเสนอ การฟ้อนราํเริม่จากการทาํท่าง่ายๆ แลว้จงึค่อยเพิม่การเคลื่อนไหวร่างกายในส่วน
อื่นๆ ให้มากขึน้ เช่น ท่าแกว่งแขนกเ็ริม่จากแกว่งแขนอยู่กบัที่แล้วค่อยๆ แกว่งแขนพร้อมกบัขย่มตวั 
จากนัน้จงึค่อยๆ เคลื่อนที ่คอื แกว่งแขนแลว้กา้วเทา้เคลื่อนทีไ่ปขา้งๆ เป็นตน้ 

4. ลกัษณะท่าราํทีแ่สดงออกมานัน้ แสดงออกตามอารมณ์ และความรูส้กึของผูฟ้้อนราํ เช่น ในพธิแีต่งงาน ผู้
ฟ้อนรําสมมุติตัวเองเป็นสตัว์ กจ็ะแสดงท่าทางออกมาเป็นสตัว์ตามอารมณ์และความรู้สกึผู้ฟ้อนรําที่
เกดิขึน้ในขณะนัน้  

5. ลกัษณะของการฟ้อนรํา มคีวามสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบพธิกีรรม กล่าวคอื ลกัษณะของสถานทีท่ี่ใชใ้น
การประกอบพธิ ีมอีทิธพิลต่อรูปแบบลกัษณะการเคลื่อนไหวของผูฟ้้อนรํา สมัพนัธก์บัอุปกรณ์ เครื่องใช้
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ในการประกอบพธิกีรรม เหน็ได้จากลกัษณะท่ารําที่ปรากฏผู้ฟ้อนรํามกัใช้มอืถืออุปกรณ์ประกอบการ
ฟ้อนราํ และจากการศกึษายงัพบว่าในพธิกีรรมทีม่บีทรอ้ง เช่น ผหีิง้ ผโีรง ผูฟ้้อนรําลุกขึน้ท่ารําตามบท
รอ้ง ทาํใหป้รากฏเป็นท่าทางในการฟ้อนราํทัง้ 3 กระบวนท่า ในพธิเีล่นผหีิง้ และผโีรง นอกจากนี้การทํา
ท่าทางต่างๆ ยงัมคีวามสมัพนัธก์บัเครื่องดนตรทีีใ่ช้กล่าวคอื เครื่องดนตรทีีม่เีป็นเครื่องประกอบจงัหวะ 
คอื กลองและไมก้รบั ผูฟ้้อนราํกจ็ะทาํท่าทางตามจงัหวะของกลองไมก้รบัทีต่ปีระกอบทุกกระบวนท่า 

 
 
การร าของมอญ 

การศกึษาเกีย่วกบัราํมอญเกาะเกรด็ จงัหวดันนทบุรขีองบุญศริ ิ นิยมทศัน์ มอีงคค์วามรูด้งันี้ 
ชาวมอญเป็นกลุ่มชน มถีิน่ฐานเดมิในสหภาพพม่า ภายหลงัจากการรุกรานของพม่า มอญไดอ้พยพเขา้มาพึง่

พระบรมโพธสิมภารพระมหากษตัรยิไ์ทยตัง้แต่ครัง้กรุงศรอียุธยา สมยัสมเดจ็พระมหาธรรมราชา  โดยไดอ้พยพมาอยู่
บรเิวณนครนายก  

สมยัพระนารายณ์มหาราช มอญอพยพมาอยู่ทีต่ําบลสามโคก  
สมยัสมเดจ็พระทีน่ัง่สรุยิาอมัรนิทรไ์ดจ้ดัใหม้อญอยู่บรเิวณด่านเจดยีส์ามองค ์ 
สมยักรุงธนบุร ีพระเจ้าตากสนิมหาราช มอญเขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารโดยการนําของพระยาเจ่ง ตัง้

ภูมลิาํเนาอยู่ปากเกรด็ แขวงเมอืงนนท ์และปทุมธานี  
สมยัรตันโกสนิทร์ รชักาลสมเด็จพระพุทธเลศิหล้านภาลยัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ชาวมอญอพยพตัง้

ภูมลิาํเนาอยู่ในแควน้เมอืงปทุมธานี นนทบุร ีนครเขือ่นขนัธ ์พระประแดง  
จากหลกัฐานทางประวตัศิาสตรม์อญโดยทัว่ไปทีอ่าศยัอยู่ในแต่ละจงัหวดัไดนํ้าวฒันธรรมประเพณีต่างๆ เขา้สู่

ทอ้งถิ่นที่ชาวมอญตัง้รกรากอยู่ มปีระเพณีที่เหมอืนกนัคอืประเพณีสงกรานต์ ในประเพณีดงักล่าวนี้มรีํามอญร่วมใน
เทศกาลนี้ดว้ย  
 วดัเป็นสถานที่สําคญัของชุมชนชาวมอญใช้ประกอบกจิกรรมต่างๆ อนัเนื่องจากประเพณีต่างๆ ตลอดทัง้ปี 
อาท ิประเพณีเกี่ยวกบัชวีติ คอืการเกดิ การแต่งงาน การบวช พธิศีพ ประเพณีเนื่องในวนัสาํคญัทางศาสนา เช่น วนั
ออกพรรษา ตกับาตรน้ําผึง้ ประเพณีเน่ืองในเทศกาลวนัสงกรานต ์แห่ขา้วแช่ แห่ปลา แห่หางหงส ์แห่น้ําหวาน เป็นตน้ 
 ชุมชนชาวมอญทีอ่าศยัในแต่ละจงัหวดัมปีระเพณีและวฒันธรรมการแสดงทีก่ระทาํเหมอืนกนัคอื ประเพณีเนื่อง
ในเทศกาลวนัสงกรานตเ์พยีงแต่การกําหนดจดังานต่างกนั คอื เริม่วนัที ่13-15 เมษายน หรอืเริม่วนัที ่19-21 เมษายน 
เป็นตน้ ขึน้อยู่กบัความสะดวกการรวมตวักนัในทอ้งถิน่ นอกจากนัน้การแสดงในงานแต่ละทอ้งถิน่ต่างกนั เช่น ทีชุ่มชน
มอญปากลดั พระประแดง มกีารละเล่นสะบา้ ทีชุ่มชนมอญบางกระดี่ มกีารเล่นทะแยมอญ ชุมชนมอญเกาะเกรด็ มรีํา
มอญ 12 เพลง การราํมอญ 12 เพลง โดยทัว่ไปในชุมชนมอญและคนไทยเรยีกราํมอญเกาะเกรด็ ซึง่เรยีกตามแหล่งทีต่ัง้
คอืตําบลเกาะเกรด็ 
 ในปี พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2543 ในงานพธิทีาํศพพระผูใ้หญ่ทีจ่ดัขึน้ทีว่ดับางกระดี ่เขตบางขนุเทยีน ประเพณีเนื่อง
ในวนัสําคญัทางศาสนา คือวนัออกพรรษาและประเพณีเนื่องในเทศกาลคือเทศกาลวนัสงกรานต์วดัปรมยัยิกาวาส       
ต.เกาะเกรด็ อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ีมกีารราํมอญ 12 เพลง ร่วมในประเพณีดงักล่าว 

ราํมอญ คอื การรําของหญงิชาวมอญเรยีกกนัว่ามอญรํา โดยรําประกอบเสยีงตะโพน เรยีกหวัถะเป้ิน ซึง่เป็น
ภาษามอญ ใชบ้รรเลงประกอบท่าราํทัง้หมด 12 เพลง จาํนวนท่าราํ 12 ท่า ในตําบลเกาะเกรด็ เรยีกรํามอญนี้ว่ารํามอญ
เกาะเกรด็ 
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 ประเภทร ามอญในปจัจุบนัพบว่าม ี2 ลกัษณะ 
 1. รําผ ีเป็นการรําประกอบพธิกีรรมที่จดัขึน้ในเดอืน 6 มผีู้ทําพธิคีอืโต้ง ทําพธิ ี2 วนั จุดประสงคเ์พื่อแก้บน  
การขอขมา   การขอขมาเพื่อเป็นการเสีย่งทาย 
 พธิรีาํเป็นผ ีเป็นความเชื่อของมอญในชุมชนสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ชุมชนมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทยีน 
กรุงเทพฯ ชุมชนมอญท่าม่วงจงัหวดักาญจนบุร ีและชุมชนบา้นโปง่ จงัหวดัราชบุร ี

สว่นราํประกอบพธิกีรรมของมอญเกาะเกรด็ คอื ราํเขา้ทรงเจา้พ่อ โดยจดัในวนัขึน้ 1 คํ่าเดอืน 6 จดัพธิบีรเิวณ
ศาลเจา้พ่อหนุ่มคอืเจา้พ่อเกษแกว้ ไชยฤทธิ ์ตัง้อยู่หมู่ที ่1 ตําบลเกาะเกรด็ อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี
 2. ราํมอญ 12 เพลง 
 เป็นสว่นหนึ่งในประเพณีเนื่องในเทศกาล ใชร้ะยะเวลาในการรําหนึ่งชัว่โมง ซึง่มที่ารําทัง้หมด 12 ท่า รํามอญ
ทัง้สองลกัษณะใชด้นตรป่ีีพาทยม์อญบรรเลงประกอบในการราํ ดงันัน้เพลงทีใ่ชบ้รรเลงจงึใชท้ัง้พธิกีรรมรําผแีละรํามอญ 
12 เพลง 
 การราํมอญ 12 เพลง มคีรผููม้ชี ื่อเสยีง  ครสูนุทร ีลาํใยทอง ปจัจุบนัอายุ 81 ปี และครปูรุง วงศจ์ํานงค ์ปจัจุบนั
อายุ 73 ปี ครูทัง้สองท่านได้รับการถ่ายทอดท่ารํามอญจากครูปริก ชาวตะเคียน ซึ่งในอดีตมีก ารรํามอญโดยการ
ถ่ายทอดท่าราํในระบบเครอืญาต ิ 

เพลงทีใ่ชร้าํทัง้หมด 12 เพลง และจาํนวน 12 ท่า ดงันี้ 
 เพลงที ่1 เพลงยากจ่างหะเป้ิน ท่าที ่1 เรยีกว่า เปรงิ เปรงิ 
 เพลงที ่2 เพลงถะบ๊ะซาน ท่าที ่2 เรยีกว่า ฮะบะทาน 
 เพลงที ่3 เพลงคอมทอ ท่าที ่3 เรยีกว่า ฮะบะทาน 
 เพลงที ่4 เพลงขะววัตวั ท่าที ่4 เรยีกว่า ฮะบะทาน 
 เพลงที ่5 เพลงขะววั ขะนอม ท่าที ่5 เรยีกว่า เปรงิอย่างเปราะ 
 เพลงที ่6 เพลงนี้ไม่มผีูใ้ดทราบชื่อ ท่าที ่6 เรยีกว่า ฮะบะทาน 
 เพลงที ่7 เพลงกะยาน หรอืเพลงซ๊าดย่าด ท่าที ่7 เรยีกว่า อะโมตะตา 
  หรอืเพลงกะวะกลัว๊ 
 เพลงที ่8 เพลงมอญคละ ท่าที ่8  เรยีกว่า โปดโมน 
 เพลงที ่9 เพลงหะว่าย ท่าที ่9 เรยีกว่า ฮะปายขะนมจนี 
 เพลงที ่10 เพลงเมีย่ง-ปลา้ย-หะเลีย่ ท่าที ่10 เรยีกว่า อะเรยีงเดงิ 
 เพลงที ่11 เพลงป๊ากเมยีะ ท่าที ่11 เรยีกว่า ปุ้มเประฮะเระ 
 เพลงที ่12 เพลงนกขมิน้ ท่าที ่12 เรยีกว่า ปุ้มเประฮะเรนิ 
  
 โดยมเีพลงไทย 2 เพลง คอื เพลงมอญคละ และเพลงนกขมิน้ จงึมกีารราํทัง้หมด 12 เพลง จาํนวน 12 ท่า เขา้
กบันาฏศลิป์ไทยเพิม่ท่าอกี 6 ท่าคอื ละโกน ท่าพะวาย บทละโกน บทโศกแขกลาว รวมท่าราํทัง้หมด 18 ท่า แต่ปจัจุบนั
ราํมอญทัง้หมด 12 เพลง จาํนวน 12 ท่า สว่นท่าทีป่ระยุกตเ์พิม่ 6 ท่า คอืท่าไม่นิยมราํ เพราะเน่ืองจากเวลาในการจาํกดั 
ประกอบกบัความนิยมของผู้ชมเปลี่ยนแปลงไป ดงันัน้ การถ่ายทอดท่ารํามอญ จงึยดึวตัถุประสงค์เพื่อการอนุรกัษ์รํา
มอญเกาะเกรด็  
 
 ลกัษณะเฉพาะของร ามอญเกาะเกรด็ 

1. การตัง้ชื่อท่ารํา ม ี2 ประเภท ประเภทแรกการตัง้ชื่อเลียนเสยีงเครื่องดนตรี ตะโพน กลองในทํานอง
จงัหวะ  อกีประเภทการตัง้ชื่อตามลกัษณะท่าราํโดยมคีวามหมายถงึความเป็นอยู่ของชาวมอญ 
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2. การเรียงลําดบัท่ารําตัง้แต่ต้นจนจบ มีความต่อเนื่องกนัเกี่ยวกบัการบูชาครู อธิษฐานของพร วิถีการ
ดาํรงชวีติ อาหารการกนิ อาชพี ตามลาํดบั 

3. ท่าราํในแต่ละเพลงมชีื่อเดยีวแต่มที่าย่อยทัง้หมด 3-5 ท่า 
4. ลกัษณะท่าราํทีเ่ด่นมที่าดงัต่อไปนี้ 

 1) ลกัษณะการตัง้วงเหยยีดลาํแขน 90 องศา ขนานกบัลาํตวัและตัง้วงขนานกบัอก ลกัษณะศรีษะ เอยีง
ขา้งตัง้วง ลาํตวัและไหล่ ขา้งเดยีวกนักบัมอืตัง้วง การใชเ้ทา้ยนืประสมเทา้ทิง้น้ําหนกัตวัขา้งมอืตัง้วงเหยยีดลาํแขนตงึ 
 2) ลกัษณะมอืแบตัง้วงใชน้ิ้ว 2 นิ้ว  
 3) เอยีงขา้งมอืสงู กดลาํตวัและศรีษะขา้งมอืทีจ่บีสงู 
 4) เทา้ใช้ในทุกเพลง โดยทิง้น้ําหนักทีเ่ทา้ขา้งใดขา้งหนึ่งก่อนรํา และกดลําตวั ไหล่ ศรีษะ และย่อเข่า
ขา้งเดยีวกนัทัง้หมด เคลื่อนทีด่ว้ยการเขยบิเทา้ไปอกีขา้งทีข่าไม่ไดร้บัน้ําหนกั ดงันัน้ลกัษณะลาํตวัจงึโน้มเอนขา้งเดยีว 

5. จุดเด่นของท่าราํม ี4 แห่ง คอืการใชศ้รีษะ การใชล้าํตวั การใชม้อื แขนและการใชเ้ทา้ 
 1) การใชศ้รีษะม ี3 แบบ คอื เอยีงขวา เอยีงซา้ยและหน้าตรง การเอยีงของท่าราํมอญจะเอยีงศรีษะขา้ง
มอืทีต่ัง้วงสงูทุกครัง้ 
 2) การใช้ลําตวัม ี2 แบบ คอืลําตวัตรงและเอนลําตวัคอืการกดไหล่และลําตวัเพื่อถ่ายน้ําหนักตวัส่วน
ต่างๆ 
 3) การใชม้อืและแขนม ี4 แบบ คอืมอืแบ มอืจบีแบบไทย มอืตัง้แบโดยใชน้ิ้วและการตัง้วง 
  ก มอืแบ ม ี3 แบบ คอื มอืแบบตัง้ มอืแบบหงาย และมอืแบตะแคงฝา่มอื 
  ข มอืจบีแบบไทย ม ี5 แบบ คอืจบีควํ่า จบีหงาย จบีปรกขา้ง จบีปรกหน้าและจบีสง่หลงั 
  ค มอืตัง้แบใช้นิ้ว 2 นิ้ว คอืนิ้วชี้และนิ้วกลางชูขึน้ที่เหลอืเกบ็โดยใช้หวัแม่มอืกดนิ้วนางและนิ้วชี ้
ลกัษณะน้ีอยู่ในท่าอะเรยีงเตงิ 
  ง การตัง้วงม ี4 แบบ มวีงกลาง วงหน้า วงล่าง วงพเิศษและวงบวับาน 
 4) การใชเ้ทา้ม ี6 แบบ คอื กา้วเทา้ กระทุง้เท้า ตบเทา้ แตะเทา้ ยํ่าเทา้ และเขยบิเทา้ที่ใชท้่ารําทัง้ 12 
ท่า 

6. การทิง้มอืและแขนแนบลาํตวัทัง้ 2 ขา้ง มคีวามหมายเป็นการขอจงัหวะทีร่าํในท่าต่อไป อกีอย่างหนึ่งเป็น
สญัญาณบอกนกัดนตรใีหจ้บเพลง ในจาํนวน 12 เพลง เพลงที ่10 ท่าอะเรยีงเตงิใชก้ารแกว่งแขนทัง้ 2 ขา้ง 

7. การเคลื่อนที ่ม ี3 แบบ คอื หมุนตวัครึง่วงกลม เคลื่อนทีแ่นวขนานและเคลื่อนทีแ่ถวตรง 
8. การกําหนดจงัหวะเป็นอตัราจงัหวะ 2 ชัน้ และ 1 ชัน้ มอญรําทุกคนต้องฟงัจงัหวะของตะโพนเป็นตัว

กาํหนดการเปลีย่นท่าในทาํนองเตะเติง่ทิง้และทิง้มอืเปลีย่นท่า การเคลื่อนตวัตามจงัหวะเปิงมาง ทาํนอง “เปรงิ เปรงิ” 
9. ระยะเวลาในการรําทัง้ 12 เพลง แต่ละเพลงใชเ้วลา 3-4 นาท ีแต่รําทัง้หมด 4-5 เทีย่ว การกําหนดท่ารํา

ขึน้อยู่กบัผูร้าํคนกลางแถวหน้าเป็นผูก้าํหนด โดยใชท้่าทิง้มอื เป็นสญัญาณให้นักดนตรลีงจงัหวะ โอกาสในการรํามอญ
เกาะเกรด็ราํไดท้ัง้กลางวนัและกลางคนืขึน้อยู่กบัสภาพของงานทีร่าํ 

10. ลกัษณะการตัง้แถวยนืเรยีงเป็นหน้ากระดาน 
11. ราํมอญเกาะเกรด็ตอ้งราํครบ 12 เพลง ตามลาํดบัทุกครัง้  
12. ธรรมเนียมการรํามอญต้องกราบทุกครัง้ก่อนรําและหลงัรํา ถ้าเป็นงานศพพระกราบศพพระก่อน แล้ว

กราบนักดนตรป่ีีพาทย์ เมื่อรําครบ 12 เพลง กราบศพและกราบนักดนตรปีีพาทย์ ถ้าเป็นงานมงคล กราบนักดนตรี     
ป่ีพาทยก์่อนราํและหลงัราํทุกครัง้ เพื่อเป็นการระลกึถงึบุญคุณเป็นการคารวะครัง้สดุทา้ย 
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 องคป์ระกอบของการร ามอญ 
 เวลาและสถานที่รํามอญในงานเทศกาลสงกรานต์ รําตอนบ่ายวนัที่ 13 เมษายน รําบรเิวณลานกว้างหน้า   
วดัปรมยัยกิาวาส ส่วนรําในงานศพรําตอนกลางคนืหลงัจากพระสวดอภธิรรมจบแต่ละจบ สถานทีร่ําหน้าปราสาททีต่ัง้
ศพ ขนาดเนื้อที่ที่ใช้รําขึน้อยู่กบัสถานที่และจํานวนคนรํา ควรยนืห่างกนัคนละ 0.5 เมตร เป็นอย่างน้อยทัง้ด้านหน้า 
ดา้นขา้งและดา้นหนงั 
 โอกาสราํมอญเกาะเกรด็ในอดตีและปจัจุบนั ราํในงานพระราชพธิต่ีางๆ งานสมโภชเฉลมิฉลองอนัเกีย่วขอ้งกบั
พระมหากษัตรยิ์ งานประเพณีเทศกาลต่างๆ รําในงานที่เป็นมงคลโดยแสดงงานอวมงคล ตลอดจนแสดงเผยแพร่
นาฏศลิป์มอญทัง้ในและนอกพืน้ที ่
 เพลงบรรเลงประกอบการรํามอญใชว้งป่ีพาทย์มอญบรรเลงทัง้หมด 12 เพลง ชื่อเพลงและชื่อท่าเป็นภาษา
มอญ นกัดนตรแีละมอญราํนิยมเรยีกลาํดบัเพลงแทนการเรยีกชื่อเพลงเป็นภาษามอญเพราะยากต่อการออกเสยีง อตัรา
จงัหวะของเพลงมอีตัราจงัหวะ 2 ชัน้และ 1 ชัน้ 
 ดนตรีใช้วงป่ีพาทย์มอญ ใช้ได้ทัง้ 3 ขนาด คือวงป่ีพาทย์มอญเครื่องใหญ่ วงป่ีพาทย์มอญเครื่องคู่และวง       
ป่ีพาทยม์อญเครื่องหา้ การเลอืกขนาดของวงป่ีพาทยม์อญทีใ่ชแ้สดงขึน้อยู่กบังบประมาณของงานนัน้ 
 เครื่องแต่งกาย แต่งกายชุดประจาํชาต ิถา้เป็นงานมงคลสวมเสือ้ผา้และนุ่งผา้ซิน่ห่มสไบเน้นสสีนัสะดุดตา แต่
ถา้เป็นงานอวมงคลใชส้วมเสือ้ นุ่งผา้ซิน่สดีาํ ห่มสไบสขีาวหรอืสไีพร หรอืสเีหลอืงทรงผมของมอญรําเกลา้มวย ประดบั
มวยดว้ยป่ินปกัผมหรอืเครื่องประดบั เรยีกว่ากะหลํ่าหรอืรอ้ยดอกไมพ้นัรอบมวย แต่งหน้าพอสวยงามตามสมยันิยม 
 
ร าของกลุ่มตระกลูภาษาออสโตรเนเช่ียน 
 ในประเทศไทยกลุ่มตระกูลภาษาออสโตรเนเชี่ยนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื อูรกัลาโว้ย และมอเกน็ โดยมี
การศกึษาการฟ้อนราํของกลุ่มอรูกัลาโวย้ ของสาวติร  พงษ์วตัร มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 

การฟ้อนร าของชาวเล อรูกัลาโว้ย  
การศกึษาเกี่ยวกบัรองเงง็  ทําการศกึษาจากกลุ่มอูรกัลาโว๊ย ดา้นประวตัิความเป็นมาและลกัษณะการแสดง

ของรองเงง็ และงานนาฏยประดษิฐ ์มรีายละเอยีด คอื กลุ่มอูรกัลาโวย้ เป็นชาวเลทีต่ัง้ถิน่ฐานบนเกาะสเิหร่ หาดราไวย ์
แหลมกา บา้นเหนือ และบา้นสะปา่ จงัหวดัภูเกต็ เกาะพพี ี(แหลมตง) เกาะจาํ เกาะปู เกาะไหง และเกาะลนัตาใหญ่ ซึง่
กระจายอยู่บรเิวณบา้นคลองดาว บา้นในไร่ บา้นบ่อแหงน บา้นหวัแหลม จงัหวดักระบีล่งไปจนถงึเกาะอาดงั เกาะหลเีป๊ะ 
และเกาะราว ีจงัหวดัสตูล ชาวเลกลุ่มนี้ใชภ้าษาอรูกัลาโว๊ยเป็นภาษาพูด มคีวามเชื่อและผูกพนักบัความเชื่อเรื่องผ ีเช่น 
ผบีรรพบุรุษ และผเีจา้ทีเ่จา้ทาง และนอกจากนี้ยงัมกีารรบัเอาธรรมเนียมของศาสนาอื่นมาถอืปฏบิตั ิอาท ิการไหวพ้ระ 
การบชูาไมก้างเขน พธิบีวชและพธิกีนิเจเป็นตน้ 
 รองเง็งมาจากการเต้นรําพื้นเมอืงของสเปนและโปรตุเกสโดยเข้ามาแพร่หลายในหมู่เกาะอนิโดนี เซีย และ
แหลมมลายู เมื่อประมาณ พ.ศ.2016 ตรงกบัรชัสมยัของสมเดจ็พระรามาธบิดทีี่ 2 แห่งกรุงศรอียุธยา โดยพ่อค้าชาว
โปรตุเกสนําการเต้นใชจ้งัหวะเทา้และมอืที่คล่องแคล่วมาแสดง เมื่อครัง้เดนิทางมาล่าอาณานิคม ชนชาวพืน้เมอืงเกดิ
ความนิยมจงึพฒันาขึน้เป็นรองเงง็ เมื่อการคา้ขายระหว่างไทยกบัมาเลเซยีมมีากขึน้ รองเงง็กแ็พร่หลายเขา้มาสู่สงัคม
ทางตอนใตข้องประเทศไทย ทัง้ในหมู่ชนชัน้ปกครองและในประชาชนทัว่ไปซึง่รองเงง็เป็นการแสดงทีม่ลีกัษณะเด่นคอื 
 การแต่งกาย ฝา่ยชายนุ่งกางเกงขายาวกรอมเทา้ สวมเสือ้คอกลม ผ่าครึง่อกแขนยาวสเีดยีวกบักางเกงแลว้นุ่ง
ผา้ทบัสงูเหนือเขา่เลก็น้อย สวมหมวกหรอืโพกผา้ สว่นฝา่ยหญงิสวมเสือ้คอชวา ผ่าอกตลอด แขนยาว สวมผา้นุ่งปาเต๊ะ 
มผีา้คลอ้งคอยาวเหนือเขา่ ทัง้ฝา่ยหญงิและฝา่ยชาย จะสวมรองเทา้หรอืไม่กไ็ด ้
 ดนตร ีมดีนตรทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์ประกอบการแสดงรองเงง็ 4 ชิน้ คอื ไวโอลนิ ราํมะนา ฉิ่ง และฆอ้ง 
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 เพลง มเีพลงหลกัใชใ้นการรํารองเงง็เฉพาะ 8 เพลง คอื ลากูดูวอ เลนัง ปูโจ๊ะปีซงั เมาะอนีังชวา จนิตาชายงั 
เมาะอนิงัลามา อาเนาะดดิี ้และบุหงา ราํไป หรอืรุมบา้รองเงง็ 
 ท่าราํ มลีกัษณะเด่น คอื การวางตวัของผูร้าํไดแ้ก่สว่นต่าง ๆ ของร่างกาย คอื สว่นหน้า ลาํตวั และเทา้ จะต้อง
สมัพนัธก์นัทัง้หมด เช่น เทา้กา้วไปดา้นขวา ลาํตวัและหน้ากต็อ้งเอยีงไปทางดา้นขวา 
  
 จากการสงัเคราะห์วทิยานิพนธ์ที่ศกึษาการรําของกลุ่มชาติพนัธุ์ในประเทศไทยพบว่า มทีัง้กลุ่มชาติพนัธุ์ที่
อาศยัอยู่ในประเทศไทยอยู่ดัง้เดมิคอื กลุ่มไท-ลาว และกลุ่มชาวชอง เป็นกลุ่มชนที่ตัง้ถิน่ฐาน ณ ทีอ่ยู่ปจัจุบนัมานาน
แลว้ และกลุ่มชาตพินัธุท์ีอ่พยพยา้ยถิน่ อาท ิชาวภูไท ชาวไทยทรงดาํ ชาวมอญ ชาวกะเหรีย่ง ตัง้แต่สมยัสมเดจ็พระเจา้
ตากสนิมหาราชเป็นตน้มาจนถงึรชักาลที ่3 ต่างกไ็ดร้บัพระมหากรุณาธคิุณจากพระมหากษตัรยิไ์ทยใหต้ัง้บา้นเรอืนอยู่
ตามความเหมาะสม และไดร้บัพระเมตตาใหจ้ดัการแสดงต่อหน้าพระทีน่ัง่ 

ซึง่กลุ่มชาติพนัธุ์ต่างๆในประเทศนัน้ล้วนมวีฒันธรรมความเชื่อของตนเอง แต่เมื่อศกึษาในวฒันธรรมความ
เป็นอยู่ กพ็บว่า ทุกกลุ่มมกีารนับถอืผ ีทัง้ผเีทพเจ้า ผบีรรพบุรุษ และผปี่า มพีธิกีรรมในการเซ่นสรวงบูชา โดยมกีาร
ฟ้อนราํแฝงอยู่พธิกีรรมนัน้ๆดว้ย ตลอดจนมกีารนบัถอืศาสนาพุทธหรอืครสิตต์ามมาในระยะหลงัดว้ย 

ทัง้น้ีนอกจากการฟ้อนรําในพธิกีรรมแลว้ ยงัมกีารฟ้อนรําทีพ่บในการดําเนินชวีติประจําวนั เช่นการเกีย่วขา้ว 
การตําขา้ว การกล่อมลกู เป็นต้น โดยการฟ้อนรําทัง้ 2 ประเภทน้ีมทีัง้การฟ้อนรําในแบบดัง้เดมิ การฟ้อนรําทีฟ้ื่นฟูขึน้
ใหม่ หลงัจากการเลอืนหายไประยะหน่ึง โดยมที่ารํามาตรฐานของนาฏศลิป์ไทยเขา้มาผสม จากการทีก่ลุ่มชาตพินัธุไ์ด้
เปิดรบัเอาวฒันธรรมภายนอกเขา้ไปประยุกตใ์ช ้แต่ยงัคงความเชื่อดัง้เดมิไวไ้ด้ 

 ทัง้น้ีพบว่าการฟ้อนรําของชาวชอง คงเป็นการฟ้อนรําทีม่ลีกัษณะในยุคแรกของววิฒันาการศลิปะการร่ายรํา 
เนื่องจากยงัเป็นลกัษณะง่ายๆไม่มโีครงสร้างซบัซ้อน ทัง้ลกัษณะเครื่องดนตรกีย็งัเป็นเครื่องประกอบจงัหวะ ซึ่งเป็น
ลกัษณะของเครื่องดนตรใีนยุคแรกของววิฒันาการเช่นกนั 

อกีทัง้การทีก่ลุ่มชนไทลือ้ไดร้บัเอาวฒันธรรมของกลุ่มชาตพินัธุอ์ื่นเขา้ไวแ้ลว้ปรบัใช ้นัน้มาจากการอยู่ใกลเ้คยีง
กนัจงึเกดิมกีารเลื่อนไหล หรอืหยบิยมืวฒันธรรมซึง่กนัและกนั ซึง่กค็อืการปฏสิมัพนัธท์างวฒันธรรมนัน่เอง 
  
5.2  งานนาฏยประดิษฐ ์

เป็นการศกึษาเกีย่วกบัวธิกีารคดิ วธิกีารสรา้งสรรค ์องคป์ระกอบในการสรา้งสรรคผ์ลงาน โดยการนําชุดการ
แสดงของจากนาฏยศลิปินเป็นกรณีศกึษา โดยมทีัง้นาฏศลิป์แบบราชสาํนกัและแบบพืน้บา้นโดยมรีายละเอยีดคอื 

 
5.2.1นาฏยประดิษฐแ์บบราชส านัก 
วชันี เมษะมาน ศึกษาประวัติ ผลงาน แนวคิด และวิธีการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยประดิษฐ์ของครูลมุล       

ยมะคุปต ์โดยมกีรณีศกึษาคอืระบาํพม่า – มอญ 
ครูลมุล ยมะคุปต์ เป็นผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นนาฏศลิป์ไทย ตวัพระ ตามแบบแผนละครรําดัง้เดมิถ่ายทอดท่ารํา

จากท่านครูหลายท่านทีม่ฝีีมอืและมคีวามชํานาญเฉพาะทาง อาท ิหม่อมครูอึ่ง ละครเจ้าคุณจอมมารดาเอม หม่อมครู
แยม้(อเิหนา) หม่อมในสมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศ ์คุณครหูงมิ ละครคณะเจา้พระยามหนิทรศกัดิธ์ํารงเจา้จอม
มารดาวาด(อเิหนา) ในรชักาลที่ 4  เจ้าจอมมารดาเขยีน ในรชักาลที่ 5 โดยจากการศกึษาสามารถแบ่งประสบการณ์
เกีย่วกบันาฏศลิป์ไทยของครลูมุลไดด้งัน้ี 

1.  การซมึซบัรบันาฏศลิป์ไทยแทจ้ากครูทีเ่ป็นนาฏศลิป์จากแบบแผนของหลวงโดยตรงก่อนการสมรส โดย
หดัละครทีว่งัสวนกุหลาบ ในพระอุปถมัภข์องสมเดจ็พระเจา้น้องยาเธอเจา้อษัฎางคเ์ดชาวุธ กรมหลวงนครราชสมีาและ
วงัเพชรบรูณ์ ในพระอุปถมัภข์องสมเดจ็พระเจา้น้องยาเธอเจา้ฟ้าจุฑาธุชธราดลิก กรมขุนเพชรบูรณ์อนิทราชยัตลอดจน
ความรูเ้รื่องการปรบัปรุงเครื่องแต่งกาย และการแต่งหน้าตวัละคร 
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2.  ช่วงไดร้บันาฏศลิป์ของเพื่อนบา้นใกลเ้คยีงคอื เมื่อสมรสแลว้ ตดิตามสามคีอืครสูงดัไปทาํงาน เช่น 
 - ไปอยู่เชยีงใหม่ ทีคุ่ม้เจา้หลวงของเจา้แกว้นวรฐัเจา้ผูค้รองนครเชยีงใหม่องคท์ี ่9 ซึง่เป็นพระเชษฐาต่าง

พระมารดาของพระราชชายาเจา้ดารารศัม ีไดเ้รยีนรูน้าฏศลิป์พม่า ลาว เงีย้ว เป็นตน้ 
 -  ไปอยู่เขมร เรยีนรูแ้ละพบเหน็การแสดงพืน้บา้นของเขมร ตลอดจนไดย้นิไดฟ้งัจงัหวะทํานองดนตรขีอง

เขมร ตลอดเวลา 1 ปี ไดค้วามไวและความพลกิแพลงในการคดิท่าราํ ใชค้วามผสมผสานนาฏศลิป์ระหว่างชาตเิพื่อความ
อยู่รอดของการประกอบอาชพีละคร 

3.  เป็นครูสอนนาฏศิลป์ไทยและศิลปินสร้างสรรค์ โดยพ.ศ.2477  ครูลมุล ยมะคุปต์ เข้ารับราชการที่
โรงเรยีนนาฏดุรยิางค ์กรมศลิปากร ไดส้รา้งสรรคก์ารแสดงตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 
ผลงานนาฏยประดษิฐ์ทีค่รูละมุล ยมะคุปต์ ไดค้ดิประดษิฐข์ึน้ทัง้ทีค่ดิเพยีงผู้เดยีวหรอืร่วมคดิกบัครูท่านอื่นๆ 

ตัง้แต่ปี พ.ศ.2477 – พ.ศ.2525 นัน้ จากการศกึษาคน้ควา้พบว่า ผลงานนาฏยประดษิฐข์องครูลมุล มดีว้ยกนัประมาณ 
38 ชุด แบ่งไดเ้ป็น 6 ประเภท ดงันี้ 

1.  ประเภทราํหรอืระบาํทีย่ดึแบบแผนนาฏศลิป์ไทย ราํแม่บทใหญ่ ราํซดัชาตร ี ราํวงมาตรฐาน  ราํวรเชษฐ ์
2.  ประเภทระบาํทีผ่สมผสานทัง้อาศยัและไม่ไดอ้าศยัแบบแผนนาฏศลิป์ไทย ระบาํพม่า-มอญ  ระบาํพม่าไทย-

อธษิฐานระบาํลาวไทย-ปณิธาน  ระบาํชุมนุมเผ่าไทย 
3.  ประเภทระบาํจากภาพแกะสลกัโบราณคด ีระบาํทวาราวด ี ระบาํศรวีชิยั  ระบาํลพบุร ี ระบาํเชยีงแสน 
4.  ประเภทระบาํประกอบเครื่องดนตร ี ระบาํฉิ่ง  ระบาํกรบั  ระบาํกลอง ฟ้อนแคน 
5.  ประเภทระบํากํา-แบ  (ใช้ทําท่าทางประกอบคํารอ้ง ไม่ตีบทแบบนาฏศลิป์ไทย) ระบําอธษิฐาน ระบําต้น

ตระกลูไทย ระบาํเพื่อนไทย ระบาํไทย (ชุมนุมเผ่าไทย)   
6.  ประเภทระบาํเลยีนแบบท่าทางของสตัว ์ ระบาํนกสามหมู่   ระบาํนกยงู  ระบาํกวาง ระบาํไก่ 
  
แนวความคิดในการสรา้งสรรคง์านของครลูมุล ยมะคปุต ์ 
1.  งานสว่นใหญ่จะเป็นประเภทระบาํ ใชผู้แ้สดงเป็นหญงิลว้น จาํนวนผูแ้สดง 6-8 คน  
2.  งานเชงิอนุรกัษ์ คอื งานทีย่ดึแบบแผนทางนาฏศลิป์ไทยทีม่อียู่เดมิ นํามาคดิสรา้งสรรคเ์ป็นระบําชุดใหม่ 

เช่น ระบาํกฤดาภนิิหาร ระบาํเทพบนัเทงิ ราํซดัชาตร ีฯลฯ ระบาํเหล่านี้นอกจากจะใชท้่าราํไทยมาตรฐานแลว้ ครลูมุลยงั
ไดพ้ยายามแปรแถวใหม้คีวามสลบัซบัซอ้นน่าสนใจมากเป็นพเิศษ เป็นแบบอย่างใหแ้ก่งานสรา้งสรรคใ์นยุคหลงัสบืมา 

3.  งานเชงิพฒันา  
 ใช้ข้อมูลที่ได้มาใหม่ นํามาคิดเป็นท่ารําหรือระบําตามแนวข้อมูลนัน้ๆ โดยอาศัยแบบแผนทาง

นาฏศลิป์ไทย ผสมผสานกบัแบบแผนนาฏศลิป์พนัทางหรอืออกภาษาที่มมีาแต่เดมิเป็นหลกั เช่น 
ฟ้อนม่านมุย้เชยีงตา ระบาํพม่า-ไทยอธษิฐาน ระบาํชุมนุมเผ่าไทย ฟ้อนแพน ฯลฯ  

 ใชข้อ้มลูทีไ่ม่ใช่นาฏศลิป์แต่เป็นศลิปะสาขาอื่น เช่น ประตมิากรรม สถาปตัยกรรม จติรกรรม นํามา
ประยุกตด์ดัแปลงโดยอาศยัท่าราํหลกัจากขอ้มลูทีไ่ดม้า เช่น ระบาํโบราณคด ี4 ชุด 

4.  กลวธิใีนการเชื่อมท่ารํา ครูลมุลมคีวามสามารถพเิศษในการสรา้งท่าเชื่อมในกระบวนรําทัง้ไทยและออก
ภาษา โดยทาํใหท้่านิ่งต่างๆ ทีเ่รยีงกนัอยู่เกดิความเชื่อมโยงอย่างแนบเนียนและประณีตงดงาม เช่น รําแม่บทใหญ่ รํา
ซดัชาตร ีฯลฯ 

5.   โครงสรา้งของระบาํเหล่าน้ีแบ่งไดเ้ป็น 4 ท่อน คอื 
 ราํออก 
 ราํพรอ้ม 
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 ราํเดีย่ว หรอืราํพรอ้มกนัแต่เปลีย่นอตัราจงัหวะของทาํนองเพลง 
 ราํเขา้ 

6.  การแปรแถว พบว่าครลูมุลมคีวามสามารถใชก้ารแปรแถวถงึ 20 รูปแบบ อาท ิ แถวตอนเรยีงหนึ่ง ปาก
พนงั ซอ้นรปูปิรามดิ   จบัคู่หน้ากระดานสองแถว สลบัฟนัปลา 

7.  เป็นงานตามรปูแบบหรอืแนวความคดิทีผู่บ้งัคบับญัชาประสงคใ์นแต่ละช่วงทีร่บัราชการ 
8.  คดิงานอย่างรวดเรว็ฉบัไว ปฏบิตัทิ่าราํใหเ้หน็ตามจุดประสงคท์นัท ี
 
แหล่งความคดิหรอืทีม่าของการออกแบบท่าราํระบาํพม่า-มอญ สนันิษฐานว่าครลูมุลไดแ้หล่งขอ้มูลความคดิมา

จากแหล่งดงัต่อไปนี้ 
  1.  รปูแบบรํามอญของชาวมอญในประเทศไทยซึง่ยงัคงรกัษารูปแบบเดมิไว ้เช่น ท่ามอญรําของมอญเกาะ
เกรด็ 12 ท่า และมอญรําที่ปรบัปรุงขึน้จากเดมิในอดตีที่มเีพยีง 12 ท่า เพิม่ขึน้ใหม่เป็น 18 ท่า โดยท่ารําที ่13-18 ครู
ปริกชาวตะเคยีน มอญรําผู้เชี่ยวชาญอาวุโสของชนเชื้อสายมอญเกาะเกร็ด ได้นําศิลปะการร่ายรํานาฏศลิป์ไทยมา
ดดัแปลงท่าราํทีม่ที ัง้ มอญ แขก ลาว 

 2.  มอญในละครพนัทาง คอืการนําท่ารํามอญมาประยุกต์ใช้ในนาฏศลิป์ไทยในละครพนัทางซึ่งเกดิขึน้ใน
ปลายรชักาลที ่4 โดยเจา้พระยามหนิทรศกัดิธ์าํรง ไดนํ้าเรื่องต่างๆในพงศาวดารต่างชาตมิาแสดง ซึง่ละครพนัทางกย็งั
เป็นที่นิยมและนําออกมาแสดงตลอดเวลา แม้เมื่อครูลมุล ยมะคุปต์เข้ามาฝึกหัดละครอยู่ที่ว ังสวนกุหลาบและวัง
เพชรบรูณ์กย็งัเคยรบับทบาทเป็นตวัสมงินครอนิทร ์ เรื่องราชาธริาช 

3.  พม่าในละครพนัทาง เนื่องจากไม่ปรากฏชุมชนของชาวพม่าอย่างเด่นชดัในไทยเช่นชุมชนชาวมอญ ท่า
ราํของพม่าในระบาํพม่า-มอญ น่าจะรบัมาจากการแสดงละครพนัทาง และเรื่องทีเ่ด่นกค็อืเรื่องราชาธริาช จะปรากฏท่า
รําเด่นๆ ของพม่าอยู่ในละครมากมาย เนื่องจากละครพนัทางเรื่องราชาธริาชเป็นเรื่องเกีย่วกบัการทําสงครามระหว่าง 
พม่า-มอญ เช่น เสมอพม่า พม่าเดนิทพั ฯลฯ เป็นตน้ 

4.  ฟ้อนม่านมุย้เชยีงตาของทางภาคเหนือ ไดข้อ้มลูมาจากเมื่อคราวทีค่รลูมุลขึน้ไปเป็นครสูอนนาฏศลิป์ของ
ภาคกลางใหแ้ก่เจา้นายฝา่ยเหนือทีคุ่ม้ของพระราชชายาเจา้ดารารศัม ีเมื่อ พ.ศ.2467 และไดนํ้ามาเผยแพร่เมื่อคราวเปิด
โรงละครเฉลมิกรุง เมื่อปี พ.ศ.2476 รชักาลพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั 

 
ลกัษณะเด่นท่ีปรากฏในท่าร าของพม่า มดีงันี้ 
1.  ลกัษณะของใบหน้า  กม้หน้าลงดนิ   เงยหน้าขึน้ฟ้า   บดิใบหน้าไปทางซา้ย-ขวา 
2.  ลกัษณะการใชม้อื  ฝ่ามอืแบควํ่าลงดนิ ลกัษณะเป็นแนวนอนระดบัเอว   ฝ่ามอืหงายขึน้ฟ้า ลกัษณะ

แนวนอนระดบัเอว   พลกิฝา่มอืระดบัเอว   ฝ่ามอืตัง้ใหป้ลายน้ิวทัง้หมดชีข้ ึน้ฟ้า ลกัษณะแนวตรงสงูระดบัหน้า   ฝ่ามอื
หงายขึน้ ปลายนิ้วชีเ้ขา้หาทา้ยทอย   ฝา่มอืปกัลงใหป้ลายน้ิวชีล้งดนิในลกัษณะแนวตัง้   มอืจบีนิ้วชี ้– หวัแม่มอืงอเขา้
หากนั ปลายนิ้วไม่ตดิกนั นิ้วทีเ่หลอืตงึออกห่างจากกนั 

3.  ลกัษณะของลําแขน  แขนโคง้หกัศอก   แขนเหยยีดตงึไปขา้งหน้าและขา้งหลงั   แขนกางออกขา้งตวั 
หลงัมอืหนัเขา้หาลาํตวั งอศอก   แขนกางออกขา้งตวั ฝา่มอืหนัเขา้หาลาํตวั ตงึแขน 

4.  ลกัษณะการใชล้ําตวั   กม้ตวั โน้มน้ําหนักตวัไปขา้งหน้า   แอ่นลําตวัหงายไปขา้งหลงั   เอนตวัไป
ทางซา้ย-ขวา โดยทิง้น้ําหนกัตวัไปขา้งใดขา้งหนึ่งเตม็ที่ 

5.  การทรงตวั มกัจะเอนไปขา้งใดขา้งหนึ่งดว้ยการกดไหล่ ไม่มลีกัษณะยนืตรง แต่จะเคลื่อนไหวอยู่ตลอด 
6.  การใชเ้ทา้  ซอยเทา้อยู่กบัที ่   กระแทกสน้เทา้   กระโดดไขวเ้ทา้สลบัซา้ย-ขวา   กระโดดเหยยีดเทา้-งอ

เทา้ไปขา้งๆ  กระโดดกา้วเทา้ไปดา้นขา้งซา้ย-ขวา   กระโดดยกเทา้สลบัซา้ย-ขวา  ยํ่าถดัเทา้ 
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7.  การนับจงัหวะในแต่ละท่า ใชเ้พยีงสัน้ๆ ไม่นับยาว ท่าละประมาณ 10 จงัหวะ จะเปลีย่นท่าใหม่ การใช้
จงัหวะจะทาํทุกจงัหวะต่อเนื่องกนั เช่น การกระทกสน้เทา้ การซอยเทา้ การพลกิฝา่มอื เป็นตน้ ระยะเวลาทีป่ฏบิตัแิต่ละ
ท่าไม่นบัจงัหวะยาว ไม่เกนิ 10 จงัหวะ  

8.  ท่าราํจะอยู่ในลกัษณะกวา้งออกจากตวั 
9.  ลกัษณะเครื่องแต่งกาย 

 ผา้คลอ้งคอทีใ่ชเ้ป็นอุปกรณ์ประกอบท่าราํ 
 ผา้นุ่งยาวกรอมเทา้ เมื่อมกีารเคลื่อนทีจ่งึตอ้งมกีารตวดัเตะผา้ใหพ้น้จากการกา้วเทา้หรอืการเคลื่อนที่

ของท่าราํ 
 

ลกัษณะเด่นของท่าร ามอญ 
 1. ลกัษณะของใบหน้า    ใบหน้าตัง้ตรงไปทางใดทางหนึ่ง    เหลยีวใบหน้าไปทางซา้ยและขวา 
 2.  ลกัษณะการใชม้อื    มอืแบหงาย ยกศอกขึน้ ปลายนิ้วหนัออกขา้งตวั   มอืแบ ตัง้มอื ฝ่ามอืหนัออก น้ิว

ทัง้หมดชดิตดิกนั ชีข้ ึน้เป็นแนวตัง้ ยกเวน้น้ิวหวัแม่มอื งอเกบ็เขา้หาฝ่ามอื    มอืแบตะแคงฝ่ามอื  มอืตัง้วงระดบัศรีษะ   
มอืจบี  จบีสง่หลงั   จบีปรกขา้ง  จบีต่อศอก  จบีควํ่า  จบีเขา้หาชายพก 

3.  ลกัษณะของลําแขน  งอแขน ยกศอกระดบัไหล่   งอแขน ยกศอกระดบัอก  ตงึแขน ระดบัไหล่ ตึงแขน 
สง่ไปขา้งหลงั 

4.  ลกัษณะการใชล้ําตวั  ลําตวัหนัขา้งซา้ย-ขวา   ลําตวัตัง้ตรง   กล่อมตวั คอืการกดไหล่ กดเอวขา้งเดยีว
และกลบัไปกดไหล่กดเอวอกีขา้งหนึ่ง 

5.  ลกัษณะการทรงตัว น้ําหนักตัวจะเท่ากนัเมื่อจะเอนไปข้างใดจะถ่ายน้ําหนักไปข้างนัน้พร้อมๆ กัน
เลก็น้อย ใชว้ธิกีารยดืยุบเขา่ในการทรงตวั 

6.  การใชเ้ทา้  การยํ่าเทา้   เรยีงเทา้ โดยใชเ้ทา้ทัง้สองยนืเตม็ฝ่าเทา้ เรยีงชดิกนั เขยบิเทา้ไปขา้งใดขา้ง
หนึ่งตามจงัหวะการราํ   จมกูเทา้จดพืน้ คอืการใชอ้วยัวะช่วงรอยต่อระหว่างน้ิวเทา้กบัฝ่าเทา้จดตดิไวก้บัพืน้ เชดิปลาย
นิ้วเท้าขึน้   ประสมเทา้ คอืลกัษณะการวางเท้า สน้เท้าชดิกนั แยกปลายเทา้ทัง้สองใหห้่างกนัพอสมควร ย่อเข่าลง
เลก็น้อย น้ําหนกัตวัอยู่ตรงกลาง ถ่ายน้ําหนกัทลีะขา้ง   ประสมเหลื่อมเทา้ โดยใหส้น้เทา้ขา้งใดขา้งหนึ่งชดิตรงตาตุ่ม   

7.  การนบัจงัหวะ ใชท้่าราํเดยีวปฏบิตัซิํ้ากนัอย่างต่อเนื่อง แต่นบัจงัหวะซํ้าถงึ 30 หรอื 20 ครัง้  
8.  ท่าราํแต่ละท่ามกัอยู่กบัที ่ไม่ค่อยเคลื่อนที ่เพยีงเคลื่อนเทา้ตามเสน้ขนานเพื่อการแปรแถวหรอืเปลีย่นท่า

ราํ  
เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบท่าราํมอญของครลูมุลและท่าราํมอญ 12 เพลง จากการศกึษาของบุญศริ ิ นิยมทศัน์

แลว้พบว่าเป็นการนําเอาเอกลกัษณ์ของราํมอญมาใชใ้นการประดษิฐท์่าราํ 
วธิกีารสรา้งสรรคร์ะบาํพม่า-มอญ ดว้ยการแสดงเอกลกัษณ์ทลีะชาต ิกล่าวคอื  
1. การเปิดตวัด้วยการใหผู้้แสดงระบําพม่านําออกในท่วงทํานองเพลงและลลีาท่ารําทางนาฏศลิป์ อนัเป็น

เอกลกัษณ์ของพม่าทีเ่ตม็ไปดว้ยความเขม้แขง็และคล่องแคล่ว โดยการตวดัเทา้เตะชายผา้นุ่ง การแหงนหน้า การแอ่น
ลาํตวั การปฏบิตักิริยิามอืและเทา้ในท่วงท่าราํ การทาํวงดว้ยการหกัขอ้ศอกงอโคง้  

2. มอญราํในท่วงทาํนองทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของมอญ คอื เชื่องชา้ นุ่มนวล โดยยดึแบบแผนและนาฏยลกัษณ์
ของความเป็นมอญทัง้อดตีและปจัจุบนั โดยผู้แสดงฝ่ายพม่าได้แสดงนาฏยลกัษณ์ของตนเองอกีครัง้ ด้วยท่วงทํานอง
เพลงทีเ่ปลีย่นเป็นจงัหวะเร่งเรา้ตามเชือ้ชาต ิ 

3. ผูแ้สดงทัง้ฝ่ายพม่า – มอญ จะรําพรอ้มกนัในท่วงทํานองดนตรทีีเ่หมอืนกนัอยู่ในอตัราจงัหวะของเพลง
เท่ากนั ท่าราํทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัแตกต่างกนัทีน่าฏยลกัษณ์ของทัง้สองฝา่ยทีส่ามารถผสมผสานและกลมกลนืกนัได้
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โดยใชท้่ารําทีเ่ป็นต้นแบบของเดมิ เพื่อเป็นการสื่อใหผู้ช้มไดเ้หน็ถงึความงามทีป่รากฏทางนาฏศลิป์ทัง้ของพม่า-มอญ 
พรอ้มกนั 

 
สกุญัญา  ทรพัยป์ระเสรฐิ ทําการศกึษาคุณสมบตัขิองผูเ้ป็นนักนาฏยประดษิฐจ์ากประทนิ  พวงสาํล ี แนวคดิ 

วธิกีารสรา้งสรรคแ์ละรูปแบบผลงาน จากขอ้มูลทีไ่ดส้ามารถประมวลออกมาเป็นองคค์วามรูใ้นการประยุกต์สรา้งสรรค์
ชุดการแสดงเดมิใหเ้ป็นชุดการแสดงใหม่ดงันี้ 

 
แรงบนัดาลใจในการสรา้งสรรคผ์ลงาน  
1. เกดิจากจนิตนาการ 
2. เกดิจากประสบการณ์การเรยีนรูท้ีไ่ดส้ ัง่สม 
3. เกดิจากความประทบัใจในตวับุคคลและชื่นชมผลงาน 
 
เอกลกัษณ์ผลงานนาฏยประดิษฐข์องอาจารยป์ระทิน พวงส าลี  

1. การสร้างสรรค์ผลงานสําหรบัผู้ใหญ่ชม ตลอดจนผู้มปีระสบการณ์ทางด้านนาฏศลิป์  จึงมคีวามพถิีพถิัน 
ผลงานสาํหรบัเดก็ นํานาฏยศพัท ์การแสดงออกแบบท่าทางธรรมชาตขิองของมนุษยม์าประยุกต์ ใชม้อืและ
เทา้ใหส้มัพนัธก์บัทาํนองเพลงเป็นหลกั 

2. ใหค้วามสาํคญัในการสรา้งสรรคผ์ลงาน  
 ด้านการแปรแถวและเคลื่อนไหวบนเวที เฉพาะสําหรับเด็กจะเป็นหน้ากระดาน เพื่อแสดงให้

ผูป้กครอง  
 ดา้นอุปกรณ์ ความสวยงาม ความแปลกใหม่ แกป้ญัหาผูแ้สดงทีไ่ม่สนัทดัในท่าราํ 
 จากกรณีศกึษาทัง้ 3 ชุดการแสดง ยดึหลกันาฏศลิป์ไทยมาประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบท่าราํ ท่าเตน้ 

3. พฒันารปูแบบนาฏศลิป์ใหท้นัสมยั ทนัเหตุการณ์และความเปลีย่นแปลงทางสงัคมไทย เพื่อใหน้าฏศลิป์ได้
ดาํรงอยู่ ไดแ้ทรกความรูด้า้นนาฏศลิป์ 

         4.  รปูแบบงานนาฏยประดษิฐม์ ี7 ประเภท คอื 
 ประเภทราํถวายพระพรและราํอวยพร คอืการแสดงเพื่อรําสดุด ีถวายพระพร อวยพรในโอกาสต่างๆ 

โดยมุ่งเน้นความสวยงามของกระบวนท่ารํา ความประณีตของดนตร ีเพลงรอ้ง เครื่องแต่งกาย และ
การแปรแถวมากกว่าการแสดงประเภทอื่นๆ 

 ประเภทเลยีนแบบธรรมชาตขิองสตัว ์คอืกระบวนการแสดงดว้ยการเลยีนแบบกริิยา ท่าทางของสตัว ์
รวมถงึการท่านาฏศลิป์ไทยมาประยุกตใ์หใ้กลเ้คยีงกบัท่าทางของสตัวน์ัน้ๆ 

 ประเภทพนัทาง การนําเอารปูแบบของชาตอิื่นมาประยุกตใ์ช ้โดยยดึเกณฑจ์ากเครื่องแต่งกาย ดนตร ี
เพลงรอ้ง ตลอดจนกระบวนท่าราํ 

 ประเภทเบ็ดเตล็ด กระบวนการแสดงมุ่งเน้นในเรื่องความสนุกสนาน ลกัษณะการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายประกอบเพลงตามสมยันิยม แต่งกายแบบสากลและสมยันิยม ไม่มีกระบวนการรําแบบ
นาฏศลิป์ไทย 

 ประเภทศาสนาและความเชื่อ การร่ายราํเพื่อกจิกรรมทางศาสนาและความเชื่อ 
 ประเภทไม่มบีทรอ้ง ผลงานทีมุ่่งเน้นความงามทีเ่กดิจากการเรยีงรอ้ยท่าราํเขา้กบัทาํนองเพลงโดยไม่

มบีทรอ้ง 
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 ประเภทสอดแทรกคตเิตอืนใจ เป็นชุดระบาํทีส่อดแทรคตเิตอืนใจไวใ้นเนื้อรอ้ง 
 

ปัจจยัท่ีส่งผลให้อาจารยป์ระทิน เป็นผูส้รา้งสรรค ์
 1.  มคีวามเกีย่วพนักบัวงการนาฏศลิป์ไทย คอืการตดิตามแม่ไปดูละคร การเรยีนนาฏศลิป์กบัครูผูเ้ชีย่วชาญ
ไดร้บัคดัเลอืกใหแ้สดงบทเด่น 
 2.  มคีวามใสใ่จใฝรู่ ้คอื ขวนขวายเรยีนรูจ้ากอธบิดธีนิต  อยู่โพธิ ์และอาจารยม์นตร ี ตราโมท ดว้ยการกํากบั
ละครและเขยีนบท 
 3.  มคีวามคดิสรา้งสรรค์และบูรณาการความรูท้ีม่เีขา้ดว้ยกนั เนื่องจากอาจารยป์ระทนิ เรยีนปรญิญาตร ีเอก
ภาษาองักฤษและเรยีนนาฏศลิป์ จงึบรูณาการความรูอ้งักฤษและนาฏศลิป์ เป็นบทลเิกเรื่องจนัทโครพ 
 4.  มคีวามมานะพยายามคอื การคน้ควา้และพฒันาตนเอง  โดยนําประสบการณ์และความสามารถทางดา้น
นาฏศลิป์เชงิปฏบิตัมิาเขยีนเป็นผลงานทางวชิาการ 
   

และวทิยานิพนธอ์กีฉบบัดา้นงานนาฏยประดษิฐท์างดา้นนาฏศลิป์ไทย มกีารศกึษาแนวทางในการประยุกต์ท่ารํา
จากชุดการแสดงตน้แบบ โดยสวภา เวชสรุกัษ์ ศกึษาการสรา้งสรรคม์โนหร์าบชูายญัจากการประยุกตท์่าราํจากดรสาแบหลา 
 ราํดรสาแบหลา เป็นราํเดีย่วในเรื่อง อเิหนา พระราชนิพนธใ์นรชักาลที ่2  จากประวตัศิลิปินละครไทยสนันิษฐานได้
ว่าเป็นกระบวนท่าราํทีม่มีาก่อนรชักาลที ่4  จากบทละครทีร่วบรวมไดท้ัง้หมด 3 ฉบบั แบ่งออกเป็นบททีใ่ชแ้สดงตามแบบ
แผนละครใน 1 ฉบบั และอกี 2 ฉบบั เป็นบททีใ่ชท้่ารําชวาเขา้มาผสมผสานกบัท่ารําไทยทัง้ 3 บท ดงักล่าวนี้ จะยดึแบบ
แผนของบทละครในรชักาลที่ 2 มาเป็นหลกั  ถึงแม้ว่าจะนํามาแสดงแบบชวาก็ยงัคงเนื้อรอ้งเหมอืนในบทพระราชนิพนธ ์
รชักาลที ่2 แต่ต่างกนัทีก่ารบรรจุทาํนองเพลง  
 วตัถุประสงคข์องระบาํเป็นการรําเพื่อพธิกีรรม อนัแสดงถงึความเสยีสละชวีติเพื่อแสดงความจงรกัภกัดต่ีอสามอีนั
เป็นบุคคลทีเ่คารพรกั  

การแต่งกายคอื แต่งกายยนืเครื่องนาง โดยใช้สขีาวล้วนทัง้ขุด ส่วนล่างนุ่งผ้านุ่งจบีหน้านาง ส่วนบนห่มสไบผนื
ใหญ่  

เพลงประกอบการแสดง ใชท้่วงทาํนองเพลงชา้และเรว็สลบักนั คอืเพลงสะระหม่า เพลงแปลง เพลงตะเขิง่และเพลง
เจา้เซน็  

วงดนตรไีทย 2 ประเภท คอื วงป่ีกลองและวงป่ีพาทยเ์ครื่องคู่  
ลกัษณะเด่นของท่าราํ เป็นการราํอาวุธในช่วงแรกเน้นการใชอ้าวุธในรปูแบบต่างๆ เช่น แทงกรชิ เงือ้กรชิ ฯลฯ โดย

จะราํกรชิประกอบการเล่นเทา้ เช่น กา้วเทา้แตะ เดาะเทา้ ฯลฯ เคลื่อนไหวตรงสว่นกลางดา้นหน้าเวท ีสว่นช่วงกลางและช่วง
หลงัเน้นการราํไม่มอีาวุธเคลื่อนไหวโดยรอบบรเิวณพระบรมโกศ 
 ในปจัจุบนั(พ.ศ.2537) รําดรสาแบหลา แทบจะสูญหายไปจากวงการนาฏยศลิป์ไทย เน่ืองจากศลิปินหลายท่านมี
ความเชื่อกนัว่ารําดรสาแบหลา เป็นการรําทีต่วัละครตายกลางโรง เช่นเดยีวกบัโขน ตอนทศกณัฐล์ม้ ในเรื่องรามเกยีรติซ์ึง่
เป็นสิง่อปัมงคล จงึเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ไม่ได้รบัความนิยม ทัง้นี้ตัง้แต่พ.ศ.2543ถึงพ.ศ.2552 มกีารสบืทอดท่ารําใน
หลกัสตูรการศกึษาของสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์(ผูว้จิยั) 
 ราํมโนหร์าบชูายญั เป็นราํเดีย่วทีเ่กดิจากท่านผูห้ญงิแผว้  สนิทวงศเ์สนี สรา้งสรรคใ์ชแ้สดงในเรื่อง พระสุธน -นาง
มโนหร์า  
 ในพ.ศ. 2498 ของกรมศลิปากร ระยะแรกเรยีกละครเรื่องมโนหร์าว่าเป็นละครชาตร ีภายหลงัจงึเรยีกเป็นละครนอก 
ทีเ่รยีกว่าละครชาตรเีพราะวธิกีารแสดง ละครเรื่องนี้เป็นการผสมผสานระหว่างละครชาตรกีบัละครแบบอื่นๆ ซึง่เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายที่กรมศิลปากรมุ่งที่จะรกัษาเรื่องราวและแบบแผนบางอย่างของละครชาตรี ได้แก่ วิธีแสดง ทํานองเพลง     
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เครื่องแต่งกายและดนตรี ให้ปรากฏไว้เป็นแบบแผนในบทละครเรื่องมโนห์ราครัง้นี้ มีระบําประกอบในละครหลายชุด    
รวมทัง้มกีารราํเดีย่วของตวัละครตวัเอกชื่อชุดมโนหร์าบชูายญั ซึง่อยู่ในฉากที ่3 ของละครเรื่องนี้ 
 ต่อมาพุทธศกัราช 2532 กรมศลิปากรไดม้อบหมายใหน้ายเสร ีหวงัในธรรม ทําบทขึน้ใหม่เพื่อใหศ้ลิปินของกรม
ศลิปากรและศลิปินญีปุ่น่แสดงร่วมกนั บทละครมชีื่อเรยีกว่า สธุนชาดก (มโนหร์าภาคจบ) แบ่งเป็น 5 องก ์ดําเนินเนื้อความ
ตามช่วงทา้ยของเรื่องสธุนชาดก เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากบทละครเรื่องมโนหร์าทีเ่ป็นฉบบัแรก  และราํมโนหร์าบชูายญัอยู่
ในองก์ที่ 5  วตัถุประสงค์ของการรํามโนห์ราบูชายญั ระหว่างบทละครมโนหร์าฉบบัแรกกบัฉบบัที่ 2 มคีวามแตกต่างกนั 
กล่าวคอื  

ฉบบัแรก นางมโนหร์าราํมโนหร์าบชูายญัก่อนประกอบพธิเีพื่อลาตายดว้ยความจงรกัภกัดต่ีอพระบดิาของพระสธุน  
ฉบบัที ่2 นางมโนหร์าราํมโนหร์าบชูายญัเพื่อสละความเป็นกนิรแีละเพื่อถวายตวัดว้ยความจงรกัภกัดต่ีอพระสุธนผู้

เป็นสาม ี 
ต่อมาพุทธศกัราช 2535 นายเสร ีหวงัในธรรม  ไดท้ําบทละครขึน้ใหม่เรยีกชื่อบทละครว่า “มโนห์รา” หรอื “สุธน

ชาดก” แบ่งบทเป็น 5 องก์ ดําเนินเนื้อเรื่องตามเนื้อความในสุธนชาดกตัง้แต่ต้นจนจบ รํามโนห์ราบูชายญัอยู่ในองกท์ี่ 1  
ฉากที ่3 ซึง่เป็นการราํเพื่อลาตายเช่นเดยีวกบับทละคร กรมศลิปากรครัง้แรก จากการศกึษาบทละครทัง้ 3 ฉบบั พบว่า ใน
บทละครฉบบัที่ 2 และฉบบัที่ 3 แม้ว่าจะเป็นบทที่เกดิขึน้ภายหลงั แต่คงใช้แบบแผนและวธิแีสดงเหมอืนกบัครัง้แรกทุก
ประการ เพยีงแต่แตกต่างกนัเฉพาะรายละเอยีดเลก็น้อย เช่น การสร้างฉากที่แสดงในฉบบัที่ 3  เป็นฉากที่สร้างโดยนัก
ออกแบบชาวญีปุ่น่ เพราะเป็นการแสดงร่วมกนัระหว่างคนไทยและชาวต่างประเทศ เป็นตน้ 

 
องคป์ระกอบการแสดง 

 เครื่องแต่งกาย ทัง้ในการแสดงละครและรําเบด็เตลด็ ส่วนศรีษะและส่วนล่างเป็นการแต่งกายแบบยนืเครื่องนาง 
ยกเว้นช่วงบน สวมใส่ปีกนก เพิ่มหางด้านหลงั ซึ่งวิธแีต่งกายจะสมัพนัธ์กบับทบาทของตัวละครที่เป็นครึ่งนางครึ่งนก 
ชิน้สว่นอื่นของเครื่องประดบัทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากละครมชาตร ีคอื การสวมเลบ็  

กระบวนท่าราํเยือ้งกรายตามทาํนองเพลงแขกบชูายญั ซึง่มที่วงทาํนองเรว็และสมํ่าเสมอตลอดทัง้เพลง ปรมิาณท่า
ราํทัง้หมด 19 ท่า แบ่งตามวธิกีารใชท้่า ออกเป็น ท่าเดีย่ว ท่าคู่ ยกเวน้ท่าหงสบ์นิท่าเดยีวทีอ่ยู่ในประเภทท่าเชื่อม ท่าราํสว่น
ใหญ่เน้นลลีาลกัคอทัง้เพลง สว่นลกัษณะทีแ่สดงว่าเป็นนก จะเหน็ไดช้ดัเจนจากกริยิากางปีกออก ในท่าหงสบ์นิและท่าบนิสงู 
นอกจากนัน้เป็นจรติกริยิาสว่นย่อยของนกทีป่ระกอบอยู่ในท่าหลกัและท่าเชื่อม เช่น การกระโดดจกิ อยู่ในท่าจกิสองมอืและ
ท่าจกิมอืเดยีว เป็นตน้ 
 จากการศกึษาเปรยีบเทยีบกระบวนท่าราํระหว่างมโนหร์าบชูายญักบัดรสาแบหลา ในดา้นองคป์ระกอบต่างๆ ไดแ้ก่ 
ทีม่าของท่าราํ โครงสรา้ง ลลีา ความหมาย ตําแหน่ง ช่วงการบรรจุท่า ปรากฏว่าท่าราํในราํชุดใหม่ 19 ท่า มคีวามคลา้ยคลงึ
กบัท่ารําในชุดเดมิเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคอื ลกัษณะท่ารําตรงกนั แต่การลําดบัท่าต่างกนั 12 ท่า ส่วนอกี 7 ท่า เป็นท่าที่มี
เฉพาะในมโนหร์าบูชายญั แต่ไม่มใีนดรสาแบหลา มเีพยีงท่าเดยีวซึง่มชีื่อท่าและลําดบัท่าตรงกนั คอืท่าออกชื่อสอดสรอ้ย
มาลาซึง่เป็นท่าแรก การทีม่คีวามหมายเหมอืนกนัตรงสว่นนี้ เพราะผูส้รา้งงานคงจะคํานึงถงึขนบนิยมของละครไทยทีใ่ชท้่า
ดงักล่าวเป็นท่าออก จงึไดค้ดัเลอืกมาใช ้ 
 แนวทางในการน าท่าร าดรสาแบหลามาเป็นมโนหร์าบูชายญั  

1. บทบาทตวัละคร นางดรสาและนางมโนหร์าเป็นตวัละครทีเ่ป็นตวัเอกทัง้คู่เหมอืนกนั แต่นางดรสาเป็นตวัเอก
ของตอนหนึ่งในบทละคร ส่วนนางมโนหร์าเป็นตวัเอกของเรื่องในบทละคร ตวัละครทัง้สองต่างเป็นหญิงสูง
ศกัดิ ์กล่าวคอืนางดรสาเป็นธดิาทา้วปะตาหรําแห่งเมอืงปะตาหรํา ส่วนนางมโนหร์าเป็นธดิาทา้วทุมราชแห่ง
เมอืงไกรลาส นางทัง้สองต่างกร็กั ซื่อสตัย ์และจงรกัภกัดต่ีอสาม ีตลอดจนมคีวามเชื่อในการตายตามสามโีดย
การบชูายญั 
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2. วตัถุประสงคข์องระบํา เนื้อหาของท่ารําทัง้สองชุดมจีุดมุ่งหมายเพื่อการฆ่าตวัตาย แต่ต่างกนัตรงทีว่่าระบํา
เดมิ แสดงท่าทางว่าตวัละครเตม็ใจทีจ่ะฆ่าตวัตายในพธิต่ีางๆ เพื่อแสดงความจงรกัภกัดต่ีอสาม ีเป็นการรํา
ดว้ยอารมณ์เศรา้ สว่นในระบาํชุดใหม่ตวัละครถูกบงัคบัใหป้ระกอบพธิฆีา่ตวัตายเพื่อช่วยไถ่ถอนชวีติบดิาของ
พระสธุน ซึง่เป็นสามขีองนางแต่นางตอ้งการบนิหนีจงึขอปีกหางมาร่ายราํด้วยความยนิด ี

3. เน้ือหาของระบาํเดมิเป็นการรําเพื่อพธิกีรรมเรยีกว่าพธิสีต ีหรอืพธิแีบหลา ส่วนเนื้อหาของระบําชุดใหม่เป็น
การประกอบพธิกีรรมเช่นเดยีวกนั แต่เรยีกชื่อพธิวี่า พธิบีูชายญั จุดมุ่งหมายของการประกอบพธิกีรรมทัง้ 2 
แบบ เหมือนกนั คือ การฆ่าตัวตายในกองไฟ เป็นที่น่าสงัเกตว่าพิธีกรรมทัง้สองเป็นพิธีกรรมที่เกิดจาก
วรรณกรรรมไทยที่ได้รบัอทิธพิลจากต่างประเทศทัง้สองเรื่อง คอื เรื่องอเิหนา มาจากพงศาวดารชวา ส่วน
เรื่อง พระสธุน – นางมโนหร์า มาจากวรรณคดพีุทธศาสนาอนิเดยี 

  
ทัง้บทบาทตวัละคร วตัถุประสงค ์และเนื้อหาของระบําทีเ่หมอืนกนั จงึเอือ้ต่อการนําท่ารําเดมิมาแปลงในขัน้ของ

หลกัการ โดยปรบัวธิกีาร ดงันี้ 
1. ท่วงทํานองเพลงในชุดดรสาแบหลา มสีาํเนียงแขกทัง้ 3 เพลง คอืเพลงสะระหม่า เพลงตะเขิง่ และเพลงเจ้า

เซ็น ซึ่งมีลกัษณะของความขงึขงั จริงจงั ส่วนเพลงในมโนห์ราบูชายญัก็เป็นเพลงที่มีสําเนียงแขก มีชื่อ
เรยีกว่า เพลงแขกบูชายญั และบรรเลงใหม้ลีกัษณะสะบดัสะบิง้ให้เหมาะกับจรติของนางกนิรแีละอารมณ์เส
แสรง้ของนางมโนหร์า เพลงนี้มผีลโดยตรงต่ออากปักริยิาและอารมณ์ในการแสดงราํชุดมโนหร์าบชูายญั 

2. พจิารณาจากแผนผงัของกระบวนรําทีต่วัละครเคลื่อนไหวไปบนเวท ีพบว่า นางดรสารํารอบพระบรมโกศซึง่
ตัง้อยู่เหนือกองไฟ ทาํใหม้ทีศิทางมุ่งเขา้สูศ่นูยก์ลางอย่างเคร่งเครยีดและเคร่งครดั ในขณะทีน่างมโนหร์าร่าย
ราํไปรอบกองไฟในลกัษณะกระจายออกจากศนูยก์ลาง คอืกองไฟเพื่อไปเยาะเยย้ปุโรหติบา้ง กลบัมาเสแสรง้
จะกระโดดเขา้กองไฟบา้ง ดว้ยอารมณ์ทีร่ื่นเรงิ การนําท่าของดรสามาประยุกต์จงึปรากฏทีใ่ชต้รงกนัในส่วน
หลกัๆ และเพิม่เตมิในสว่นทีต่่างออกไป 

 
5.2.2 นาฏยประดิษฐแ์บบพืน้บ้าน 

          มกีารศกึษาดา้นงานนาฏยประดษิฐพ์ืน้บา้น 2 ฉบบั คอื งานนาฏยประดษิฐข์องพระราชชายาเจา้ดารารศัมแีละ
งานนาฏยประดษิฐข์องพนอ  กาํเนิดกาญจน์ มรีายละเอยีด คอื 

 การศกึษาในหวัขอ้ “พระราชชายาเจา้ดารารศัมกีบันาฏยศลิป์ลา้นนา” ทาํใหไ้ดเ้หน็ถงึพระอจัฉรยิภาพทางดา้น
นาฏยศลิป์และดนตรไีทยของพระราชชายาฯ โดยผลงานของพระองคท์ีโ่ดดเด่นชุดหนึ่ง คอื ระบาํซอ เป็นชุดทีไ่ดร้บัการ
สบืทอดมาจนถึงปจัจุบนั เน่ืองจากความไพเราะของท่วงทํานองดนตร ีบทร้อง ความสวยงามแปลกตาของท่ารําและ
เครื่องแต่งกายของผู้แสดง ตลอดจนเป็นชุดการแสดงที่เห็นถึงการผสมผสานกันระหว่างนาฏยศิลป์พื้นเมืองและ
นาฏยศลิป์ราชสาํนกัอย่างสอดคลอ้งกลมกลนื พระราชชายาฯ ทรงคดิรเิริม่ดว้ยพระองคเ์องว่าจะใหม้รีําประกอบการขบั
ซอ เมื่อครัง้ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่7 เสดจ็นครเชยีงใหม่เมื่อ พ.ศ.2469 ดงันัน้อาจกล่าวไดว้่า 
การขบัซอ มาเป็นระบําซอ ทีม่ที่ารําตบีทประกอบคํารอ้งหรอืซอทํานองต่างๆ ในสมยัของพระราชชายาฯ นัน่เอง ส่วน
การเรยีกชื่อการฟ้อนราํของชาวเหนือว่า “ระบํา” นัน้ กอ็าจเป็นไปไดว้่าเป็นการใชค้ําว่าระบําเรยีกนาฏศลิป์ลา้นนาเป็น
ครัง้แรกดว้ย แต่ไม่มหีลกัฐานยนืยนัได ้สว่นการฟ้อนกาํเบอ้หรอืฟ้อนผเีสือ้และฟ้อนม่านมุย้เชยีงตา มทีีม่าจากนาฏศลิป์
พม่า โดยทรงดดัแปลงท่ารําพม่าเป็นฟ้อนกําเบ้อ ก่อนทีจ่ะประดษิฐฟ้์อนม่านมุย้เชยีงตาขึน้ภายหลงั โดยทรงใชท้่ารํา
เพลงชา้เพลงเรว็มาดดัแปลง เปลีย่นเครื่องแต่งกายเสยีใหม่ 
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 พระราชชายาฯ ทรงเป็นผูจ้ดัระเบยีบฟ้อนเมอืงหรอืฟ้อนแห่ครวัทานแบบดัง้เดมิมาเป็นการจดัแถว จดัระเบยีบ
ท่าฟ้อนใหต้ายตวั สามารถฟ้อนไดอ้ย่างพรอ้มเพรยีงกนัและทรงโปรดใหผู้แ้สดงถอืเทยีนฟ้อนในเวลากลางคนื ทาํใหเ้กดิ
บรรยากาศแปลกใหม่ สวยงาม จนกลายเป็นฟ้อนทีไ่ดร้บัความนิยมสบืต่อมาในชื่อว่า ฟ้อนเทยีน 
 พระองคท์รงเป็นผูม้คีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละทรงกลา้ประดษิฐ์ระบําต่างๆ ต่อเตมิการแสดงละครทีท่รงเหน็ว่า
ราบเรยีบ เช่น ทรงโปรดใหป้ระดษิฐร์ะบาํปลา แทรกลงไปในละครเรื่องสวุรรณหงส ์หรอืดดัแปลงเพิม่เตมิบทรอ้งของเก่า
ใหไ้พเราะยิง่ขึน้ เช่น เพลงแขกสาหร่าย เป็นตน้ 

 นอกจากพระราชชายาฯ จะเป็นผูป้ระดษิฐช์ุดการแสดงขึน้ใหม่ดว้ยพระองคเ์องแลว้ ยงัทรงสัง่การใหค้รูละครผู้
ใกลช้ดิคดิประดษิฐช์ุดการแสดงขึน้ภายใตค้าํแนะนําของพระองคด์ว้ย เช่น ฟ้อนม่านแม่เล ้เกดิจากครูละครของพระองค์
ต้องการให้ผู้แสดงฟ้อนม่านมุ้ยเชยีงตาซึ่งเป็นผู้หญิงลว้นไดแ้ต่งกายเป็นชายครึ่งหน่ึง หญิงครึ่งหน่ึง พระองค์ไม่ทรง
อนุญาต แต่ทรงแนะนําว่าใหค้ดิประดษิฐเ์ป็นฟ้อนม่านแม่เลข้ึน้อกีชุดหน่ึงแทน ซึง่สามารถแต่งกายตามแบบทีค่รูละคร
ตอ้งการได ้สว่นระบาํนางไมแ้ละละครน้อยไจยา กท็รงใหแ้นวทางในการคดิประดษิฐแ์ต่เพยีงกวา้งๆ และใหค้รูละครใน
วงัของพระองคเ์ป็นผูป้ระดษิฐ ์ 

 
 เหตปัุจจยัในการสรา้งสรรคง์านนาฏยประดิษฐ ์

1. พระอจัฉรยิภาพสว่นพระองคท์างดา้นนาฏศลิป์และดนตรไีทยของพระราชชายาฯ โดยทรงโปรดและทรง
สง่เสรมิการละครดนตรมีาตัง้แต่ประทบัอยู่ในคุม้เจดยีก์ิว่ของเจา้แกว้นวรฐั ซึง่มคีณะละครดนตรป่ีีพาทย์
แสดงกนัอยู่แลว้ แมเ้มื่อพระองคย์า้ยไปประทบัทีพ่ระตําหนกัดาราภริมยก์ค็งฝึกหดัขา้หลวงในพระองค ์ให้
เล่นดนตรีและฟ้อนรําและจัดการแสดงเมื่อมีงานฉลองสมโภชต่างๆ อยู่เสมอ ตลอดจนมีความคิด
สรา้งสรรคก์ลา้ทีจ่ะทาํสิง่ใหม่ 

2. การถูกหล่อหลอมทางดา้นสงัคม ศลิปวฒันธรรมประเพณีมาตลอดพระชนมช์พีของพระองค ์ทัง้ประเพณี
ของชาวภาคเหนือและขนบประเพณีของราชสาํนกัภาคกลาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ทางดา้นนาฏศลิป์ดนตรทีี่
นิยมกนัในราชสาํนกัระหว่างปี พ.ศ.2429 – 2457 อนัเป็นช่วงทีพ่ระราชชายาฯทรงถวายตวัรบัใชใ้ต้เบือ้ง
พระยุคลบาทพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รชักาลที่ 5 ซึ่งในขณะนัน้ละครปรีดาลยั ของ
สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์เป็นละครเอกชนทีรุ่่งเรอืงทีสุ่ดคณะหนึ่ง ทําให้
สนันิษฐานว่าน่าจะเป็นแรงบนัดาลพระทยัตลอดจนได้แนวคดิอนัสําคญัที่ทําให้พระราชชายาฯในการ
สรา้งสรรคผ์ลงานนาฏยศลิป์ขึน้อกีหลายชุดในบัน้ปลายพระชนมช์พี 

3. การมกีาํลงัสาํคญัในการสรา้งสรรคน์าฏยประดษิฐ ์เน่ืองจากทรงสนบัสนุนใหค้นใกลช้ดิไดเ้รยีนรู ้ซึง่หลาย
คนกเ็ป็นกาํลงัสาํคญัของพระราชชายาฯ ในการอนุรกัษ์และพฒันานาฏศลิป์ในภายหลงั 
 

 ลกัษณะงานสรา้งสรรคข์องพระราชชายาฯ 
1.  ผลงานทีค่ดิขึน้ใหม่จากการปรบัเอาการขบัลาํพืน้เมอืงพืน้บา้นมาใส่ท่ารํา หรอืการผสมผสานวฒันธรรม 2 

วฒันธรรม คอื รําของพม่ามาปรบัปรุง หรอืนาฏศลิป์ 2 สกุล มาปรบัเช่นระบําซอ สอดคลอ้งกบัแนวคดินาฏยประดษิฐ์
ของศ.ดร.สรุพล  วริุหร์กัษ์  
 2.  ปรบัปรุงจากของเดมิโดยจดัใหม้รีะเบยีบแบบแผน หรอืเพิม่เตมิใหม้สีสีนัแปลกตา 
 3.  มอบหมายใหผู้ท้ีไ่ดร้บัการสนบัสนุนใหศ้กึษา ประดษิฐข์ึน้ จดัเป็นวธิกีารทีท่ําใหเ้กดิการสรา้งสรรคผ์ลงาน
อกีแบบหนึ่ง 
 4.  อนุรกัษ์ของเก่าทีก่าํลงัจะสญูหาย ดว้ยการรกัษาไวพ้รอ้มปรบัปรุงใหน่้าสนใจขึน้ 
 5.  ลกัษณะเด่นของฟ้อนพม่า คอืการโน้มตวัไปดา้นหน้า 
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6.  ลกัษณะเด่นของฟ้อนมเูซอ คอื การกา้วเทา้กวา้งกว่าปกตทิาํใหเ้อนตวัไดม้ากขึน้  สอดคลอ้งกบักา้วขา้งใน
เชดิฉิ่งจะกวา้งมากกว่าปกตเิพื่อกระดกเสีย้วไดด้ขีึน้ ซึง่เป็นเทคนิคทีส่ามารถนําไปใชเ้พื่อเพิม่ความสมบูรณ์ใหก้บัการ
ปฏบิตัทิ่าราํทีต่อ้งการความยดืหยุ่นมากกว่าปกตไิด ้
 7.  องคป์ระกอบทีท่ําให้ระบําซอเป็นชุดการแสดงที่ได้รบัความนิยม เพราะความไพเราะของดนตร ีบทร้อง 
ความงามและแปลกตาของท่าราํและเครื่องแต่งกาย 
 

จากนัน้มกีารศกึษานาฏยประดษิฐข์องพนอ  กาํเนิดกาญจน์  โดยพรีพงศ ์  เสนไสย มเีน้ือหาคอื 
เมื่อ พ.ศ. 2500 อาจารยพ์นอ  กําเนิดกาญจน์ เป็นผูป้ระดษิฐน์าฏศลิป์อสีานแบบใหม่ อนัเป็นเอกลกัษณ์ของ

อสีานในสมยันัน้ การแสดงครัง้นัน้ คอื ชุดเซิ้งบายศร ีซึง่เริม่ต้นดว้ยการเซิง้ชา้ ๆ ประกอบกับรอ้งเพลงบายศรสีู่ขวญั
แลว้จงึเซิง้ตามจงัหวะกลอง จากนัน้เซิง้จงึเป็นทีรู่จ้กัแพร่หลาย  

อาจารยพ์นอไดบุ้กเบกิ รเิริม่สรา้งผลงานทางดา้นนาฏศลิป์อสีานมากว่า 50 ปี ตัง้แต่พุทธศกัราช 2486-2536 
โดยใช้ชีวิตในการรบัราชการครูนานถึง 39 ปี นอกจากกระทําหน้าที่สอนเป็นหลกัแล้ว ยงัได้สร้างผลงานทางด้าน
นาฎศลิป์อสีานมาโดยตลอด นอกจากนัน้อาจารย์พนอยงัเป็นนักวชิาการที่ใหค้วามสนใจต่อการคน้ควา้วจิยัในศาสตร์
ต่าง ๆ ทัง้ดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่อื่น ๆ ดา้นภาษาต่างประเทศและโบราณคด ี 

อาจารยพ์นอใชช้วีติอยู่ทีภ่าคอสีานตัง้แต่อายุ 4 ขวบจนถงึอายุ 68 ปี ทัง้นี้ชวีติและเลอืดเน้ือของความเป็นชาว
อสีานจงึซมึซบัอย่างแน่นแฟ้น จากได้เรยีนรู้ถึงวถิีทางการดําเนินชวีติ ของคนอสีานอย่างยาวนาน อกีทัง้ได้เหน็ ได้
สมัผัส ตลอดเวลาจึงได้สัง่สมประสบการณ์ต่าง ๆ อาจารย์พนอหวังที่จะถ่ายทอดแก่คนรุ่นหลัง เพื่อให้ได้รู้ถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนศลิปวฒันธรรมของชาวอสีาน จากการศกึษาวจิบัพบว่า อาจารยพ์นอไดเ้ลอืกนําเสนอ
ขนบธรรมเนียมและศลิปวฒันธรรมชาวอสีานโดยใช ้“ นาฏศลิป์อสีาน “ เป็นสื่อ เพราะนอกจากจะมคีวามสวยงามแลว้ 
ผลงานนาฏศลิป์อสีานจงึแฝงไวซ้ึง่สาระความรูอ้กีดว้ย 

ผลงานทางด้านนาฏศิลป์อีสานของอาจารย์พนอนั ้น ล้วนแต่มุ่งเสนอถึงวิถีชีวิต ขนบประเพณีและ
ศลิปวฒันธรรมของชาวอสีาน 

ผลจากการวิจยักระบวนการสร้างงานทางด้านนาฏศิลป์อีสานตามแบบของอาจารย์พนอ มกีระบวนการ
ประดิษฐจ์ากนาฏศิลป์อีสานดัง้เดิมดงันี้ คอื 

1. ศกึษาคน้ควา้จากท่าฟ้อนของนางเทยีม 
2. ศกึษาคน้ควา้ท่าฟ้อนของหมอลาํ 
3. ประดษิฐแ์ม่ท่าเซิง้นาฏศลิป์อสีานโดยประยุกตจ์ากท่าฟ้อนดัง้เดมิ 
4. ประดษิฐแ์ม่ท่านาฏศลิป์อสีานตามแบบของอาจารยพ์นอ 
5. เซิง้ตามแบบของอาจารยพ์นอ 
อาจารยพ์นอไดศ้กึษาคน้ควา้ท่าฟ้อนจากนาฏศลิป์อสีานดัง้เดมิ 2 อย่างคอื ท่าฟ้อนของนางเทยีมและท่าฟ้อน

ของหมอลํา แลว้จงึประยุกต์ท่าเซิง้ขึน้ใหม่ตามแบบของอาจารยพ์นอถงึแมจ้ะเป็นท่าเซิ้งทีป่ระดษิฐข์ึน้ใหม่ แต่อาจารย์
พนอไดค้งเอกลกัษณ์นาฏศิลป์อีสานดัง้เดิมไว ้คอื 

1. การสะดุง้จงัหวะเขา่ ซึง่เน้นทีจ่งัหวะสะดุง้ขึน้ 
2. การวาดวงอย่างอสิระ 
3. ลกัษณะของการจบีทีไ่ม่ตอ้งกรดีน้ิวมอื อกีทัง้พลิว้นิ้วมอืขณะวาดเป็นวง 
4. การกม้หรอืโน้มลาํตวั โดยไม่ตงึแผ่นหลงั 
จากการไดศ้กึษาคน้ควา้จากนาฏศลิป์อสีานดัง้เดมิ ประกอบกบัจนิตนาการ และประสบการณ์ อาจารยพ์นอได้

ใชเ้ป็นวตัถุดบิในการสรา้งสรรค ์แม่ท่านาฏศลิป์อสีานและเซิง้ชุดต่าง ๆ ตามลาํดบั 



                                                                   นาฏศลิป์ไทย : การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากวทิยานิพนธด์า้นนาฏศลิป์ไทย 

 88 

จากการรวบรวมผลงานนาฏศิลป์อีสานที่ประดิษฐ์โดยอาจารย์พนอ และการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
สามารถจดัประเภทไดท้ัง้สิน้ 5 ประเภท ดงันี้ 

1. นาฏศลิป์ประเภทพธิกีรรมและความเชื่อ 
2. นาฏศลิป์ประเภทสะทอ้นวฒันธรรม 
3. นาฏศลิป์ประเภทชนเผ่า 
4. นาฏศลิป์ประเภทนาฏศลิป์เลยีนแบบกริยิาสตัว ์
5. นาฏศลิป์ประเภทนาฏศลิป์บรสิทุธิ ์
 
5.2.3 นาฏยประดิษฐใ์นสถาบนัการศึกษานาฏศิลป์ไทย 
การศกึษางานนาฏยประดษิฐใ์นสถานศกึษาดา้นนาฏศลิป์ไทย พบว่ามกีารศกึษา 2 ฉบบั โดยนพศกัดิ ์ นาค

เสนาและธรรมรตัน์โถวสกุล โดยมรีายละเอยีดคอื 
 
นพศกัดิ ์นาคเสนา ศกึษา นาฏยประดษิฐ์ : ระบําพื้นเมอืงภาคใต้ จากวทิยาลยันาฏศลิปนครศรธีรรมราช 

พทัลุง สถาบนัราชภฏัสงขลา และสถาบนัราชภฏัยะลา ในช่วงปี 2520-2542  
พบว่าระบําพืน้เมอืงภาคใต้ทีส่รา้งสรรค์ขึน้โดยสถาบนัการศกึษาทัง้ 4 แห่ง ประมาณ 48 ชุด ซึง่ไดนํ้าออก

เผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง และบางชุดยังได้รบัความนิยมมาจนปจัจุบนัน้ี แบ่งชุดการแสดงออกเป็น 4 
หมวด   

1. หมวดระบําศลิปาชพี หมายถงึระบําทีเ่กีย่วเนื่องกบัวถิชีวีติ การทํามาหากนิของผูค้นในทอ้งถิน่ โดยนํา
ขัน้ตอนกรรมวธิใีนการประกอบอาชพีนัน้ๆมาประดษิฐใ์หเ้ป็นท่ารําทีส่วยงาม เช่น ระบําย่านลเิพา ระบํา
สานจดู ระบาํร่อนทอง ระบาํปาเต๊ะ 

2. หมวดระบําที่เกีย่วเนื่องกบัพธิกีรรม การละเล่น หมายถงึระบําที่นําเอาประเพณี พธิกีรรม ความเชื่อที่
เกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินชวีติของผูค้นในทอ้งถิน่ และการละเล่นต่างๆมาประดษิฐเ์ป็นท่าราํ โดยนําเอาการ
เลยีนแบบพฤตกิรรม ขัน้ตอนการประกอบพธิกีรรมหรือการละเล่นนัน้ๆ เช่น ระบํานารศีรนีคร ระบําตารี
บุหงาราํไป ระบาํชนไก่ ระบาํรายากอและ เป็นตน้ 

3. หมวดระบาํทีแ่สดงเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่ หมายถงึ ระบําทีนํ่าลกัษณะเฉพาะหรอืสญัลกัษณ์ทีเ่ด่นๆของ
แต่ละทอ้งถิน่ นํามาประดษิฐเ์ป็นท่าราํทีบ่่งบอกถงึเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่อย่างทอ้งถิ่น ไดแ้ก่ ระบําเป้ียว 
ระบาํนกเขาเลก็ ระบาํจนิตปาต ีระบาํขีห้นอนร่อนราํ 

4. หมวดเบด็เตลด็ หมายถึง ระบําที่ประดษิฐ์ขึน้และไม่สามารถที่จดัอยู่ในหมวดทัง้ 3 ที่กําหนดได ้เป็น
ระบาํทีค่าํนึงเฉพาะความสวยงามของท่าราํและการแสดงเป็นสญัลกัษณ์ เน้นการใชอุ้ปกรณ์ประกอบการ
ร่ายราํ เช่น ระบาํกาหย ูระบาํนกน้ําทะเลน้อย ระบาํเฟ่ืองฟ้า ระบาํสไบแพร เป็นตน้ 

การวเิคราะหแ์นวคดิการสรา้งสรรคร์ะบําพืน้เมอืงภาคใต้ของสถาบนัการศกึษาทัง้ 4 แห่ง ผูศ้กึษาใชร้ะบําที่
ไดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลายเป็นกรณีศกึษา เพยีงสถาบนัละ 1 ชุด ซึง่ประกอบดว้ย ระบํานารศีรนีคร ระบําลังกา  สุ
กะ ระบําชนไก่ ระบําปาเต๊ะ เป็นระบําที่ผู้ประดิษฐ์ได้วางโครงสร้างเนื้อหาสาระที่สะท้อนถึงสภาพทางสงัคมและ
วฒันธรรมของภาคใตท้ีแ่ตกต่างกนัออกไป คอื 

1. ระบํานารีศรีนครนัน้ผู้ประดิษฐ์ได้นําเสนอสะท้อนให้เห็นความเลื่อมใสศรัทธาต่อพุทธศาสนาของ
ประชาชนในจงัหวดันครศรีธรรมราช และแผ่ขยายออกไปจนปกัหลกัสรา้งฐานเจรญิรุ่งเรอืงเป็นศาสนาประจําชาตไิทย
จนถงึปจัจุบนั  
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2. ระบาํลงักาสกุะ เป็นระบาํทีผู่ป้ระดษิฐต์อ้งการสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเจรญิรุ่งเรอืงของอาณาจกัรแห่งนี้ ใน
ส่วนของศาสนาทีไ่ดขุ้ดพบเทวรูปและพระพุทธรูปแลว้นํามาเลยีนแบบประดษิฐ์ท่ารํา โดยไดเ้น้นในเรื่องของความงาม
ของท่าราํมากว่าการอธบิายเนื้อหาของระบาํ  

3. ระบําชนไก่ผูป้ระดษิฐ์ต้องการอธบิายเนื้อหาของระบําชุดนี้ โดยสะท้อนให้เหน็ถึงสภาพทางสงัคมและ
ประชาชนทางภาคใต ้ในแง่มุมของกฬีาพืน้บา้นทีไ่ดร้บัความนิยมในทอ้งถิน่ และเพื่อเป็นการสบืสานกีฬาพืน้บา้นชนิดนี้
ไวใ้หอ้นุชนรุ่นหลงัไดร้กัและหวงแหนและสบืทอดต่อไป  

4. ระบาํปาเต๊ะเป็นระบาํทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึวถิกีารดาํเนินชวีติ ในเรื่องของการประกอบอาชพีผลติผา้ปาเต๊ะ 
ซึง่ไดช้ื่อว่าเป็นผา้ชัน้ดขีองจงัหวดัยะลาและของภาคใต ้และยงัเป็นการปลุกจติสาํนึกใหป้ระชาชนหันมานิยมผลติภณัฑ์
ทีผ่ลติขึน้ในทอ้งถิน่เพื่อเป็นการสง่เสรมิรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนและประเทศชาติ 

ระบาํพืน้เมอืงภาคใตท้ัง้ 4 ชุด ผูป้ระดษิฐส์รา้งสรรคข์ึน้มาเพื่อสรา้งความบนัเทงิเรงิใจแก่ผูช้มแลว้ ยงัเป็นการ
สะท้อนใหเ้หน็แง่มุมของการดําเนินชวีติของประชาชนในภาคใต้ ทัง้ทางด้านสงัคม วฒันธรรม และศลิปกรรม และยงั
เป็นการปลุกจิตสํานึกของประชาชนให้มีความรกัและหวงแหนในสิง่ที่บรรพชนได้สร้างสมและวางรากฐานไว้ โดย
ถ่ายทอดออกมาเป็นระบาํพืน้เมอืงภาคใตท้ีม่ขี ัน้ตอนวธิกีารสรา้งสรรคท์ีเ่ป็นระบบ  

 
ขัน้ตอน แนวคิดและวิธีการสรา้งสรรคข์องกระบวนการสรา้งสรรคร์ะบ าพืน้เมืองภาคใต้  
1. การวางแนวคดิระบาํทีจ่ะสรา้งสรรค ์ นาฏยศลิปินไดแ้นวคดิมาจากสภาพทางภูมศิาสตร ์สภาพทางสงัคม

และวฒันธรรมของภาคใตท้ีม่คีวามหลากหลาย สง่ผลใหน้าฏยศลิปินไดนํ้าหวัขอ้มาเป็นแนวทางในการประดษิฐช์ุดระบํา 
ซึ่งเป็นการแนวคิดของชุดระบํานัน้นาฏยศิลปินนาฏยศิลปินจําเป็นจะต้องคํานึงความเป็นไปได้ทีจะนําแนวคิดมา
ประดษิฐ์เป็นชุดการแสดง ทัง้นี้ถ้าหากจะนําแนวคดิไม่เหมาะสม เช่น การนําแนวคดิเกีย่วกบัศลิปาชพีของภาคใต้ที่มี
ข ัน้ตอนกรรมวธิทีียุ่่งยากในในการอธบิายให้ผูช้มเขา้ใจยากมาประดษิฐเ์ป็นชุดระบํา กจ็ะทําใหส้ื่อความหมายของชุด
ระบําทีไ่ม่ชดัเจน จงึทําให้ระบําชุดนัน้ๆไม่ไดร้บัความนิยม ซึง่ระบําทัง้ 4 ชุดที่ผูว้จิยัไดนํ้ามาเป็นกรณีศกึษา เป็นชุด
ระบาํพืน้เมอืงภาคใตท้ีไ่ดร้บัความนิยมสงูสดุ แสดงใหเ้หน็ถงึการวางแนวคดิของนาฏยศลิปินทีม่ขี ัน้ตอนกระบวนการที่
สามารถสื่อความหมายให้ผู้ชมเขา้ใจได้อย่างชดัเจน จนทําให้การแสดงชุดระบําทัง้ 4 ชุดได้รบัความนิยมมาจนถึง
ปจัจุบนั 

2.  การศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูเบือ้งตน้    เพื่อทีจ่ะนํามาเป็นฐานขอ้มลู หรอืต้นแบบในการประดษิฐช์ุดระบํานัน้ 
นาฏยศลิปินไดศ้กึษาขอ้มลูจากแหล่งทีม่า 2 วธิกีารดว้ยกนั คอื การศกึษาขอ้มลูจากเอกสารตําราทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุดระบาํ
นัน้ๆ และการศึกษาภาคสนามด้วยการลงไปศึกษาข้อมูลจากสถานที่จริง จากการสมัภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจาก
การศกึษาขอ้มูลเบื้องต้นทัง้ 2 วธิกีารนาฏยศลิปินต้องพยายามทีจ่ะศกึษาขอ้มูลในรายละเอยีดให้ครบถ้วน ทัง้นี้เพื่อ
ความสมบรูณ์ในการนําขอ้มลูมาคดัเลอืก เพื่อประดษิฐเ์ป็นท่าราํ เครื่องแต่งกาย ดนตรแีละเพลงต่อไป 

3. การคดัเลอืกขอ้มูล   ถอืเป็นหวัใจหลกัในการประดษิฐช์ุดระบําพืน้เมอืง ทัง้เนื่องจากขอ้มูลทีค่ดัเลอืกมา
นัน้นาฏยศลิปินจะตอ้งแน่ใจว่ามคีวามเหมาะสมในการทีจ่ะนํามาประดษิฐเ์ป็นท่ารําได ้โดยนาฏยศลิปินต้องคํานึงถงึท่า
รํา เครื่องแต่งกาย ดนตรแีละเพลง ใหม้คีวามสมดุล ผสมผสานไดอ้ย่างลงตวั ซึง่ขอ้มูลทัง้ 3 ส่วนนัน้ถ้าพจิารณาและ
คดัเลอืกไดอ้ย่างเหมาะสม จะทาํใหชุ้ดระบาํมคีวามน่าสนใจ และจะไดร้บัความนิยมแก่ผูช้มไดเ้ป็นอย่างดี 

4. การนําขอ้มูลมาวิเคราะห์และประดษิฐ์เป็นชุดการแสดง   นาฏยศลิปินได้นําเอาประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ นํามาประมวลเป็นหลกัการนํามาสรา้งสรรคเ์ป็นชุดระบํา ซึง่เป็นการสรา้งสรรคช์ุดระบํานัน้ นาฏยศลิปิน
จะตอ้งมคีวามชาํนาญในแต่ละสว่นเป็นอย่างด ีทัง้นี้ในสว่นของท่าราํ เครื่องแต่งกาย ดนตรแีละเพลง นาฏยศิลปินตอ้งนํา
ทัง้ 3 ส่วนมาผสมผสานใหเ้กดิความลงตวั โดยคํานึงถึงรูปแบบของการแสดงที่มจีุดขายอยู่ทีค่วามสวยงามทัง้ท่ารํา 
เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์การแสดง ความสนุกสนานของท่าราํและท่วงทาํนองเพลงเป็นสาํคญั 
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องคป์ระกอบท่ีส่งผลให้การสรา้งสรรคช์ุดระบ าได้รบัความนิยม ไดแ้ก่ 
1. การพฒันาการของระบําในลกัษณะต่างๆ ระบําพื้นเมืองภาคใต้สร้างสรรค์ขึน้มาจากแนวคดิทางด้าน

สภาพทางสงัคมและวฒันธรรม โดยนาฏยศลิปินสรา้งสรรคข์ึน้มาแลว้นําออกแสดงเผยแพร่จนไดร้บัความนิยม และได้
พฒันารปูแบบการแสดงอยู่อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้อาจจะไดร้บัคําตชิมจากผูช้มและนักวชิาการทัง้ในส่วนของลกัษณะท่ารํา 
เครื่องแต่งกาย และเพลงประกอบการแสดง โดยนาฏยศลิปินนําขอ้มูลทีไ่ดม้าวเิคราะหแ์ลว้พฒันารูปแบบของการแสดง
แต่ละสว่นต่อไป  

2.  การนําชุดระบาํไปเผยแพร่ของสถานศกึษาและหน่วยงานต่างๆ  เป็นการส่งเสรมิใหส้าธารณชนไดร้บัชม
การแสดงระบาํพืน้เมอืงอยู่บ่อยๆขึน้ สง่ผลใหป้ระชาชนทัว่ไปไดซ้มึซบัการแสดงระบาํพืน้เมอืงชุดต่างๆเพิม่ขึน้ จนทาํให้
ไดร้บัความนิยมแพร่หลายออกไปในวงกวา้ง ทัง้นี้คุณสมบตัทิีท่าํใหชุ้ดการแสดงทีส่รา้งสรรคไ์ดร้บัความนิยมนําไปแสดง
ในสถานศกึษาต่างๆ คอื 

1) ระบําทีม่ที่ารําที่ไม่สลบัซบัซอ้น เป็นท่ารําทีส่ ื่อความหมายเขา้ใจได้ง่าย อธบิายถึงขัน้ตอนกระบวนการ 
หรอืเรื่องราวทีผู่ส้รา้งสรรคต์อ้งการถ่ายทอดใหผู้ช้มไดเ้ขา้ใจ และมจีาํนวนท่าราํไม่มากนกั 

2) ระบาํทีม่เีครื่องแต่งกายทีส่วยงาม ระบําบางชุดสรา้งสรรคข์ึน้โดยมุ่งเน้นในเรื่องเครื่องแต่งกายเป็นพเิศษ 
จะพถิพีถินัในรายละเอยีดของเครื่องแต่งกายทัง้รปูแบบ สสีนั และลวดลาย ทาํใหเ้ป็นทีป่ระทบัใจแก่ผูช้ม 

3) ระบาํทีม่คีวามสนุกสนานเรา้ใจสว่นใหญ่จะเป็นระบาํทีม่เีน้ือหาสาระเกีย่วกบัการละเล่น และกฬีาพืน้เมอืง
ภาคใต ้ระบาํแนวนี้มเีน้ือหาทีใ่หค้วามสนุกสนาน ตื่นเตน้เรา้ใจ เป็นจุดดงึดดูทาํใหร้ะบาํเกดิความน่าสนใจ 

 
3. การนําชุดระบําไปเผยแพร่ในเชงินาฏยพานิช  คณะทีจ่ดัแสดงนาฏยศลิป์นําชุดระบําพืน้เมอืงภาคใต้ไป

เผยแพร่ในรูปแบบเชิงธุรกิจ คอื จดัแสดงให้นักท่องเที่ยวทัง้ในและต่างประเทศได้รบัชมตามสถานประกอบการทัง้
โรงแรมและหอ้งอาหารต่างๆ ทาํใหชุ้ดระบาํเป็นทีรู่จ้กัแก่ผูช้มและนกัท่องเทีย่วโดยทัว่ไป  

 
จากวิธกีารและรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานของนักนาฏยประดิษฐ์ที่ ได้รบัการยอมรบัแล้ว มกีารศกึษาถึง

รูปแบบและกระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงานของนิสติทีศ่กึษาในภาควชิานาฏยศลิป์ คณะศลิปกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ระหว่างพ.ศ.2534-พ.ศ.2541โดยธรรมรตัน์  โถวสกุล มรีายละเอยีดดงันี้ 

ภาควชิานาฏยศลิป์ คณะศลิปกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มุ่งผลติ ศลิปินบณัฑติ กล่าวคอื ต้องมี
ความเชีย่วชาญในศลิปะทีต่นถนัด โดยการสรา้งรายวชิา วชิางานโครงการนาฏยศลิป์ ภายใต้โครงการปรญิญานิพนธ ์
เพื่อใหน้ิสติทีผ่่านการศกึษามาแลว้ 4 ปี นําความรูท้ีไ่ดร้บัมาสรา้งสรรคง์านดา้นนาฏศลิป์ 

ซึง่รูปแบบงานทัง้หมดเป็นลกัษณะนาฏศลิป์ไทยประยุกต์คอื มลีกัษณะของการนําท่ารําของนาฏศลิป์ไทยมา
เป็นหลกัในการสรา้งสรรคผ์ลงาน ทัง้ลกัษณะท่าราํของแม่บท หรอืเป็นการนํามาจากนาฏศลิป์ตะวนัตกมาผสมผสานกบั
ท่าราํไทย ทัง้ลกัษณะการเตน้แบบ Modern Dance และ Contemperrary  เมื่อสรา้งสรรคแ์ลว้จะเกดิเป็นท่าราํทีไ่ม่จาํกดั
รปูร่าง  และเกดิเป็นนาฏศลิป์รปูแบบต่างๆขึน้อยู่กบัสดัสว่นของท่าราํและท่าเตน้ 

ลกัษณะของการจดัแถว การแปรแถว และการตัง้ซุ้ม ในรูปเรขาคณิตและรูปร่างของเสน้ต่างๆที่นํามาเป็น
รปูแบบการจดัแถว ทัง้รปูทรงพืน้ฐาน อาท ิวงกลม สีเ่หลีย่ม สามเหลีย่ม เสน้ตรงแนวตัง้และแนวนอน เสน้เฉียงหรอืเสน้
โคง้  หรอืการนํารปูทรงพืน้ฐานมาผสมเพื่อใหเ้กดิรปูแบบทีซ่บัซอ้น เช่นรปูวงกลมซอ้นในสีเ่หลีย่ม 

ทัง้นี้การจดัแถวและแปรแถว ใชเ้พื่อสือ่ความหมายทัง้ในเชงิปรชัญา และความหมายตามเน้ือเรื่องของผลงาน 
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ขัน้ตอนการสรา้งผลงาน 
1. การคดิหวัขอ้ทีจ่ะสรา้งสรรคผ์ลงาน แลว้นําเสนอต่ออาจารยป์ระจาํวชิา 
2. การหาขอ้มูล การคน้ควา้ เพื่อประโยชน์ในการสรา้งผลงาน การหาขอ้เทจ็จรงิมาเป็นขอ้มูลอา้งองิ ดว้ย

การศกึษาเอกสาร การสมัภาษณ์ การสงัเกต เป็นตน้ 
3. การกาํหนดเน้ือหาและรปูแบบการแสดง เพื่อกําหนดรูปแบบงานทีช่ดัเจนว่าต้องการสรา้งงานออกมาใน

รปูแบบไหน 
4. การหาเพลงและดนตรปีระกอบ เพลงเป็นสิง่กาํหนดท่าราํ การแปรแถว การสือ่อารมณ์ของผลงาน ดงันัน้

การเลอืกเพลงจงึตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวคดิและรูปแบบของผลงาน ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะการนําเพลงทีม่ี
อยู่แลว้มาตดัต่อใหม่โดยหาเพลงทีม่คีวามใกลเ้คยีงกบัแนวคดิและรูปแบบการสรา้งสรรค ์แต่กม็บีางส่วน
ทีแ่ต่งเพลงขึน้ใหม่ 

5. การคดัเลือกนักแสดง ต้องคดัเลือกจากคุณสมบตัิพื้นฐานที่สอดคล้องกับแนวคิดและรูปแบบในการ
สรา้งสรรคผ์ลงาน 

6. การประดษิฐท์่าราํ  
7. การออกแบบเครื่องแต่งกาย ต้องคํานึงถึงท่าทางในการแสดงออกเป็นหลกั  เพื่อไม่ให้เครื่องแต่งกาย

กลายเป็นอุปสรรคในการแสดงบนเวที จากนัน้เป็นประเด็นเกี่ยวกับสสีนัและความสวยงาม ทัง้นี้
งบประมาณผลต่อการสรา้งสรรคเ์ครื่องแต่งกายดว้ย ซึง่พบว่ามกีารสรา้งสรรคจ์ากวสัดุทีม่รีาคาไม่สงูมาก
นกั 

8. การออกแบบฉากและแสง ซึง่เป็นองคป์ระกอบทีช่่วยการแสดงบนเวทน่ีาสนใจ ทัง้ช่วยเสรมิใหเ้ครื่องแต่ง
กายงดงามขึน้ สว่นใหญ่ไม่นิยมสรา้งฉากแต่ใชม้่านบนเวทแีละการออกแบบแสงเขา้ช่วยใหง้านน่าสนใจ
แทน 

9. การซ้อมการแสดงและนําเสนอผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับคําแนะนําเพิ่มเติม หรือทราบ
ขอ้บกพร่องต่างๆในการแสดง 

 
ปัญหาท่ีพบจากการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
1. ปญัหาในการคดิหาหวัขอ้ คอืไม่ทราบว่าจะทําเรื่องอะไร ไม่เขา้ใจในหวัขอ้ทีค่ดิ ไม่สามารถตคีวามจาก

หวัขอ้งานได ้วธิกีารแกไ้ขคอืการรบัคาํแนะนําจากอาจารยท์ีป่รกึษาและผูรู้ใ้นเรื่องนัน้ๆ 
2. ปญัหาในการประดษิฐท์่าราํ คอื คดิท่าราํต่อไม่ได ้ท่าทีค่ดิไม่สามารถสื่อความหมายตามหวัขอ้งาน ท่าที่

สรา้งสรรคไ์ม่ตรงกบัแนวคดิและหวัขอ้ซึง่ท่าราํแบ่งเป็น มอื เทา้ และลาํตวั  
 
จากการศกึษาขอ้ความรูท้ีไ่ดจ้ากวทิยานิพนธท์างดา้นนาฏศลิป์ไทยเกีย่วกบังานนาฏยประดษิฐท์ัง้ส่วนบุคคล

และงานนาฏยประดษิฐข์องสถานศกึษา พบว่า 
 
ปัจจยัท่ีท าให้เกิดนักนาฏยประดิษฐแ์ละประสบความส าเรจ็ในการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
 
1.  การซมึซบัรบัองคค์วามรูท้างนาฏศลิป์ไทยจากทางใดทางหน่ึง อาท ิการได้เรยีนทางดา้นนาฏศลิป์ไทย

ตลอดจนความรูเ้รื่องเครื่องแต่งกาย การกาํกบัละคร การเขยีนบทและการแต่งหน้าตวัละคร 
2.  การได้รบัประสบการณ์ด้านต่างๆ อาทิ การได้รบันาฏศิลป์ของชาติต่างๆ ทําให้เกิดความคิดในการ

ผสมผสานท่าราํ หรอืการไดร้บัชมการแสดงประเภทต่างๆแลว้ปรบัประยุกตใ์ช้ 
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3.  การสร้างสรรค์ชุดการแสดงตามภาระหน้าที่ อาทิ ครูลมุล ยมะคุปต์ ในระหว่างรับราชการ ได้รับ
มอบหมายของผูบ้งัคบับญัชาใหส้รา้งสรรคช์ุดการแสดง หรอืการทีส่ถานศกึษาทางดา้นนาฏศลิป์ไทยตอ้งคดิคน้ประดษิฐ์
ท่าราํใหม่เพื่อเผยแพร่ศลิปวฒันธรรม 

4. มีความคิดสร้างสรรค์และบูรณาการความรู้ที่มีเข้าด้วยกัน อาทิ อาจารย์ประทิ นนําความรู้ด้าน
ภาษาองักฤษบรูณาการกบัความรูท้างดา้นนาฏศลิป์ เป็นบทลเิกเรื่องจนัทโครพ 

5. การถูกหล่อหลอมทางดา้นสงัคม ศลิปวฒันธรรมประเพณีมาตลอด อาท ิพระราชชายาเจา้ดารารศัม ีหรอื 
อาจารยพ์นอ กาํเนิดกาญจน์ทีอ่ยู่ในสภาพแวดลอ้มทางดา้นนาฏศลิป์ และดนตร ีทัง้ประเพณีและขนบความเชื่อต่างๆ 

6. การมกีาํลงัสาํคญัในการสรา้งสรรคน์าฏยประดษิฐ ์เน่ืองจากมบีุคคลรอบขา้งทีม่คีวามรูท้างดา้นนาฏศลิป์
เป็นกาํลงัสาํคญัในการทาํงานสรา้งสรรค ์

 
คณุสมบติันักนาฏยประดิษฐ ์
1. เป็นผูม้อีจัฉรยิภาพ หรอืเรยีกว่าพรสวรรค ์หรอืความสามารถสว่นตวั 
2. การอยู่ในสิง่แวดลอ้มแลว้ซมึซบัวฒันธรรมความเป็นอยู่รอบตวันํามาปรบัใชส้รา้งชุดการแสดง 
3. การใสใ่จศกึษาเรยีนรูส้ ิง่ทีอ่ยู่รอบตวั 
4. สนบัสนุนใหค้นใกลช้ดิเรยีนรูก้จ็ะเกดิแรงเสรมิจากคนเหล่าน้ี 
5. มใีจรกั และสนใจเรื่องนัน้ๆ 

 
ขัน้ตอนการสรา้งสรรคผ์ลงานนาฏยประดิษฐ ์

  1. การวางแนวคดิชุดการแสดงทีจ่ะสรา้งสรรค ์ ต้องคํานึงความเป็นไปไดท้จีะนําแนวคดิมาประดษิฐเ์ป็นชุดการ
แสดง  

2.  การศกึษาคน้ควา้ขอ้มูล   เพื่อทีจ่ะนํามาเป็นฐานขอ้มูล หรอืต้นแบบในการประดษิฐช์ุดระบํา แหล่งทีม่า
ของขอ้มูล คอื การศกึษาขอ้มูลจากเอกสารตํารา และการศกึษาขอ้มูลจากสถานที่จรงิ จากการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
การนําขอ้มลูมาคดัเลอืก เพื่อประดษิฐเ์ป็นท่าราํ เครื่องแต่งกาย ดนตรแีละเพลง 

3. การคดัเลอืกขอ้มูล   ถอืเป็นหวัใจหลกัในการประดษิฐ์ ขอ้มูลทีค่ดัเลอืกต้องมคีวามเหมาะสมในการทีจ่ะ
นํามาประดษิฐเ์ป็นท่าราํได ้ 

4. การนําขอ้มลูมาวเิคราะหแ์ละประดษิฐเ์ป็นชุดการแสดง   จากประสบการณ์ ความรูค้วามสามารถ นํามา
ประมวลเป็นหลกัการนํามาสร้างสรรค์เป็นชุดระบํา โดยกําหนดเนื้อหาและรูปแบบการแสดง การหาเพลงและดนตรี
ประกอบตลอดจนการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยตอ้งคาํนึงถงึท่าทางในการแสดงออกเป็นหลกั   

5. การคดัเลอืกนกัแสดง จากคุณสมบตัพิืน้ฐานทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิและรปูแบบในการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
 วิธีการและแนวคิดในการสรา้งสรรคผ์ลงาน  

1. พฒันารปูแบบนาฏศลิป์ใหท้นัสมยั ทนัเหตุการณ์และความเปลีย่นแปลงทางสงัคมไทย เพื่อใหน้าฏศลิป์
ไดด้าํรงอยู่ ไดแ้ทรกความรูด้า้นนาฏศลิป์ 

2. หากในชุดการแสดงแบ่งผู้แสดงออกเป็นสองกลุ่มสามารถแบ่งการเปิดตัวผู้แสดงที่ละกลุ่มเพื่อความ
น่าสนใจ 

3. การแสดงที่มาจากนาฏศลิป์สกุลอื่นๆให้นําเอาเอกลกัษณ์ท่ารํามาใช้ในการแสดง รวมทัง้ดนตร ีและ
เสือ้ผา้ เครื่องแต่งกาย 

4. หากเป็นการนําชุดการแสดงทีม่อียู่แลว้มาเป็นแนวคดิในการสรา้งสรรคผ์ลงาน ให้ดูบรบิททีส่อดคลอ้งกนั 
อาท ิจุดมุ่งหมายในการแสดง เน้ือหาของการแสดง 
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วตัถดิุบในการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
1. การเลยีนแบบธรรมชาตขิองสตัว ์คอืกระบวนการแสดงดว้ยการเลยีนแบบกริยิา ท่าทางของสตัว์ 
2. การนําเอานาฏยลกัษณ์ของนาฏศลิป์สกุลอื่นมาประยุกตใ์ช ้โดยยดึเกณฑจ์ากเครื่องแต่งกาย ดนตร ีเพลง

รอ้ง ตลอดจนกระบวนท่าราํ 
3. การนําขอ้มลูจากภาพแกะสลกัโบราณคด ีมาใชใ้นการประดษิฐท์่าราํ 
4. ชุดการแสดงทีส่รา้งจากแบบแผนทางดา้นนาฏศลิป์ไทย 
5. ชุดการแสดงทีนํ่าขัน้ตอนการประกอบอาชพีมาใชใ้นการประดษิฐท์่าราํ 
6. การนําความรูจ้ากวรรณคดมีาสรา้งสรรคช์ุดการแสดง 
7. นําชุดการแสดงที่มอียู่แลว้มาเป็นต้นแบบในการสร้งสรรคท์่ารํา โดยสรา้งความแตกต่างใหเ้กดิขึน้ในชุด

การแสดง 
 

5.2.4 นาฏศิลป์ไทยรว่มสมยั 
มกีารศกึษาเกีย่วการสรา้งสรรคง์านนาฏศลิป์ไทยร่วมสมยัซึง่จดัเป็นนาฏศลิป์ปรบัปรุงประเภทหน่ึง โดยสริธิร  

ศรชีลาคม  จากการศกึษาเรื่อง นาฏยศลิป์ไทยร่วมสมยั: การสรา้งสรรคโ์ดยผสมผสานนาฏยศลิป์ไทยกบันาฏยศลิป์สกุล
อื่นๆ ระหว่างปี พ.ศ.2510 – 2542 

นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย เป็นการแสดงนาฏศิลป์รูปแบบหน่ึงที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยการผสมผสานท่าการ
เคลื่อนไหวแบบนาฏศลิป์ไทยเขา้กบัท่าทกัษะของนาฏศลิป์สกุลอื่นๆ ตามกระบวนการการประดษิฐท์่าเตน้  

พฒันาการของนาฏศลิป์ไทยร่วมสมยัในกรุงเทพมหานคร มรีูปแบบของกระบวนการ  พฒันาการ และสาเหตุ
ใกลเ้คยีงกบัการสรา้งสรรคน์าฏศลิป์ร่วมสมยัของตะวนัตกในยุคแรกเริม่ ทีเ่กดิจากความต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การแสดงของนาฏศลิปิน โดยไดอ้ทิธพิลมาจากสิง่แวดลอ้มรอบตวั สภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป และความเบื่อหน่ายใน
กรอบขอ้กําหนดของนาฏศลิป์ดัง้เดมิ ทําให้เกดิแรงบนัดาลใจที่จะสร้างสรรค์แนวทางการแสดงขึน้ใหม่ หรอืเกดิแรง
บนัดาลใจจากประสบการณ์การแสดงทีน่าฏศลิปินเคยมสีว่นร่วมหรอืเคยไดช้ม 

 
รปูแบบของการแสดงนาฏศิลป์ไทยรว่มสมยั  
1.  การประยุกตร์ปูแบบการแสดงนาฏศลิป์ไทยตามอทิธพิลของการแสดงบลัเล่ต ์
การแสดงที่ได้แรงบนัดาลใจมาจากการแสดงการเต้นรําและบัลเล่ต์ของตะวันตก จึงนํามาผสมผสานกับ

นาฏศลิป์ไทย โดยร่างกายท่อนบนยงัคงลกัษณะของนาฏศลิป์ไทยอยู่ แต่ท่อนล่างเป็นการกา้วเทา้ การเคลื่อนที ่วิง่ซอย
เทา้ ฯลฯ เลยีนแบบบลัเล่ต ์โดยเฉพาะเพิม่การเขย่งขาเขา้ไป 

ปรากฏขึน้ประมาณปี 2498 จนถงึปจัจุบนั การแสดงรูปแบบน้ีถูกพฒันาไปในอกีรูปแบบหน่ึง ซึ่งใชเ้ป็นการ
แสดงประกอบเพลงต่างๆ ทีเ่รยีกว่า จนิตลลีาประกอบเพลง 

ชุดการแสดงทีนํ่าเสนอในรูปแบบนี้ ไดแ้ก่ ระบําหงสเ์หริ ออกแบบการแสดงโดยท่านผูห้ญงิแผว้ สนิทวงศ ์ณ 
อยุธยา ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของชุดการแสดงของคณะวฒันธรรมไทยไปสหภาพพม่า ในปี พ.ศ.2549 

2.  การผสมผสานท่านาฏศลิป์ไทยในการแสดงบลัเล่ต ์
การแสดงที่ใช้ลกัษณะของท่าทางการเคลื่อนไหวด้วยการเต้นรําบนปลายเท้า โดยมีการผสมผสานการ

เคลื่อนไหวของนาฏศิลป์ไทยไว้ โดยมอืและแขนจะมกีารจบีหรอืตัง้วงแบบนาฏศลิป์ไทย แต่ขาและเทา้จะใชท้่าทกัษะ
ของบลัเล่ต ์

ปรากฏขึน้ในปี พ.ศ.2505 จนถงึต้นปี พ.ศ.2544 การแสดงในรูปแบบนี้ทีส่าํคญัคอื การแสดงบลัเล่ต์ประกอบ
เพลงพระราชนิพนธ ์เรื่อง มโนราห ์ออกแบบท่าเตน้โดยคุณหญงิเจเนเวยีฟ เลสปนัยอล เดมอน 

3.  ระบาํเรื่องทีใ่ชน้าฏศลิป์ไทยในแนวประยุกต ์
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การแสดงละครทีป่ระกอบไปดว้ย “ระบาํ พดู เตน้” ไม่มแีบบแผนกาํหนดตายตวั 
ปรากฏขึน้ประมาณปี พ.ศ.2505 เป็นครัง้แรกต่อเนื่องมาจนถงึประมาณปี 2510 หลงัจากนัน้การแสดงละคร

เวทกีนิ็ยมนําการแสดงนาฏศลิป์ไทยไปเป็นระบําประกอบละครเท่านัน้ การแสดงทีถู่กสรา้งสรรคข์ึน้ส่วนมากเป็นการ
แสดงของสโมสรนิสติเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ส.จ.ม.) เช่น เงาะปา่ ฉตัรแกว้ นางเสอืง  

4.  การผสมผสานท่านาฏศลิป์ไทยในการแสดงการเตน้แจ๊ส 
ออกแบบท่าเตน้โดยประยุกตท์่าของนาฏศลิป์ไทยออกมาในรปูแบบของท่ามอื ผสมผสานท่าทกัษะของการเตน้

แจ๊ส อย่างทีเ่รยีกกนัว่า Board Way Show หรอืการแสดงในรูปแบบการเต้นในละครเพลงอเมรกิา เป็นการแสดงทีไ่ม่
เน้นที่ท่าทางและทกัษะการเต้นมากนัก เน้นการสร้างความสนุกสนานให้กบัผู้ชม ความสวยงามพร้อมเพรียงของ
นกัแสดงเท่านัน้ 

ปรากฏขึน้ชดัเจนเป็นครัง้แรกในปี 2525 ในการแสดงคอนเสริต์ “คนืหนึ่งกบัภทัราวด”ี ของคุณภทัราวด ีมชีูธน 
หลงัจากนัน้ภทัราวดเีธยีเตอรก์ส็รา้งสรรคร์ะบาํการแสดงรปูแบบนี้ตลอดระยะแรกของการตัง้คณะ (2530 – 2536) 

ในปจัจุบนัการแสดงรปูแบบน้ี ปรากฏเหน็เด่นชดัในการเตน้หางเครื่องของนกัรอ้งลกูทุ่ง 
5.  การผสมผสานนาฏศลิป์ไทยในการแสดงนาฏศลิป์ร่วมสมยั โดยเสนอแนวความคดิเกีย่วกบัคตไิทย วถิี

ชวีติ และวฒันธรรมไทยเป็นหลกั 
ในการนําเสนอการแสดงที่มีแนวความคดิเป็นปรชัญา ผู้ออกแบบท่าเต้นได้ใช้การเคลื่อนไหวในจารตีไทย 

มรรยาทของไทย การละเล่น สญัลกัษณ์ อุปกรณ์ประกอบการแสดง และดนตรไีทย สรา้งสรรคก์ารเคลื่อนไหวขึน้ใหม่ใน
รปูแบบของนาฏศลิป์ไทยร่วมสมยั ปรากฏขึน้ประมาณปี 2530 และยงัคงพบเหน็อยู่สมํ่าเสมอในปจัจุบนั 

ผู้ออกแบบท่าเต้นที่มีผลงานการแสดงในรูปแบบนี้ออกมามาก ได้แก่ คุณบัญชา สุวรรณานนท์ และ          
คุณนราพงษ์ จรสัศร ีโดยผลงานเกอืบทุกชุดของทัง้ 2 ท่าน เป็นการแสดงในรปูแบบนี้เป็นสว่นมาก 

6.  การผสมผสานนาฏศลิป์ไทยเขา้กบัทกัษะการเตน้ของนาฏศลิป์ร่วมสมยั 
การนําเสนอความเป็นไปไดข้องการสรา้งสรรค ์ลกัษณะการเคลื่อนไหวรปูแบบใหม่จากท่าราํของนาฏศลิป์ไทย 

จงึมกีารนําท่าการเคลื่อนไหวของนาฏศลิป์ไทยมาประยุกตใ์ชอ้ย่างชดัเจน มรีะบบระเบยีบ สามารถอธบิายแนวความคดิ
ไดต้ามกระบวนการประดษิฐท์่าเตน้สากลเป็นหลกั 

ปรากฏขึน้ประมาณปี 2530 และไดร้บัการพฒันาจนมรีปูแบบทีช่ดัเจนขึน้ในปจัจุบนั(พ.ศ.2542)  
ผูอ้อกแบบท่าเตน้การแสดงนาฏศลิป์ไทยร่วมสมยัรปูแบบน้ีทีไ่ดม้ผีลงานการสรา้งสรรคอ์อกมาอย่างสมํ่าเสมอ 

มผีลงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศและเป็นทีย่อมรบัของสาธารณชน ไดแ้ก่  
1. คุณวรารมย ์ปจัฉิมสวสัดิ ์และคณะ The Company of Performing Artist 
2. คุณนราพงษ์ จรสัศร ี(The Art Movement)  
3. ภทัราวดเีธยีเตอรแ์ละคุณมานพ มจีาํรสั 
4. คุณพรีมณฑ ์ชมธวชั 
 
ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้เกิดการสรา้งสรรคง์านนาฏศิลป์ไทยรว่มสมยั 
1. เกดิจากแรงบนัดาลใจทีต่้องการสรา้งสรรคง์านนาฏศลิป์ขึน้ดว้ยตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของ  

ผูส้รา้งสรรคแ์ละแรงกระตุน้จากสงัคมทีต่อ้งการความแปลกใหม่ รวมทัง้เพื่อแสดงออกถงึความเชีย่วชาญ
ของตน เพื่อใหไ้ดร้บัการยอมรบัจากสงัคมหรอืจากกลุ่มนาฏศลิปินดว้ยกนั 

2. ทําตามนโยบายขององคก์รทางวฒันธรรมทอ้งถิ่นและองคก์รทางวฒันธรรมในระดบัประเทศทีส่นับสนุน
ศลิปะการแสดง ทําใหน้าฏศลิปินจําเป็นทีจ่ะต้องสรา้งสรรคผ์ลงานทีเ่ป็นของตนเองขึน้มา ดว้ยเหตุนี้เอง  
ผูส้รา้งสรรคน์าฏศลิป์ชาวไทยจงึสนใจนาฏศลิป์ไทยในฐานะของศลิปะประจาํชาต ิและนาฏศลิป์ทีแ่ตกต่าง
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จากนาฏศลิป์ของตะวนัตก ซึ่งถือเป็นแนวทางการนําเสนอทีแ่ตกต่างและดงึดูดความสนใจได้ง่าย เพื่อ
ผลกัดนัใหง้านของตนไปถงึระดบัสากล 

3. ทําตามหลักสูตรการศึกษานาฏศิลป์ในสถาบันอุดมศึกษา ระบบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และ
ปรญิญาขัน้สงู ตลอดจนหลกัสตูรประกาศนียบตัรต่างๆ ในหลายสถาบนัไดก้ําหนดไวใ้นหลกัสตูรใหผู้ท้ีจ่ะ
จบการศกึษา ต้องสรา้งสรรคน์าฏศลิป์ชุดใหม่ๆ ออกมา เพื่อวดัผลทางดา้นการสรา้งสรรค ์ทัง้ในรูปแบบ
ของผลงานเดีย่วหรอืผลงานกลุ่ม เช่น โครงการปรญิญานิพนธท์างดา้นนาฏศลิป์ของภาควชิานาฏยศลิป์ 
คณะศลิปกรรมศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซึง่ในระหว่างปี 2535 – 2542 ไดส้รา้งสรรคก์ารแสดง
ชุดใหม่ขึน้มาเป็นจาํนวนถงึ 141 ชุด ทาํใหเ้กดิการแสดงทีแ่ปลกไปจากเดมิ 

4. ความตอ้งการทีจ่ะอนุรกัษ์ สบืทอด แต่ปรบัเปลีย่นเพื่อสรา้งความนิยมใหแ้พร่หลายในกลุ่มผูช้มปจัจุบนั 
5. ความตอ้งการทางธุรกจิ การสรา้งเงื่อนไขพเิศษในแง่ธุรกจิ เป็นขอ้แตกต่างทีเ่หน็ไดช้ดั เมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัสาเหตุของการสรา้งสรรคน์าฏศลิป์ไทยร่วมสมยัอื่นๆ ทีไ่ดก้ล่าวถงึมาแลว้ขา้งตน้  จงึจําเป็นทีจ่ะต้องมี
การสร้างสรรค์ผลงานใหม่ขึ้นเพื่อรองรบัความต้องการนัน้ เป็นตัวประกอบสนิค้า บรกิาร และเป็นการ
สรา้งบรรยากาศ 

 
วิธีการสรา้งสรรคท่์าการเคลื่อนไหวในการแสดงนาฏศิลป์ไทยรว่มสมยั 
1.    การสรา้งสรรคท์่าการเคลื่อนไหว โดยใชท้่าพืน้ฐานของนาฏศลิป์ไทยมาใช ้โดยมรีูปแบบการประดษิฐท์่า

ราํ-เตน้ ในการแสดงตามแบบของสากลสมัพนัธก์บัแนวความคดิหลกัของชุดการแสดง 
2.   การสรา้งสรรคท์่าการเคลื่อนไหวโดยนําท่าราํไทยมาตรฐาน มาประยุกตร์วมกบัลกัษณะของธรรมชาติ 
3.   การสร้างสรรค์ท่าการเคลื่อนไหว โดยผสมผสานท่านาฏศิลป์พื้นบ้าน ศิลปะป้องกนัตัวหรือนาฏศิลป์

ตะวนัออกสกุลอื่นๆ เขา้กบัท่าราํไทยมาตรฐาน 
4.   การสร้างสรรค์ท่าการเคลื่อนไหว โดยนําเอาท่ารําไทยมาตรฐานมาเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค ์

ผสมผสาน หรอืเรยีงร้อยเขา้กบัท่าทกัษะนาฏศลิป์ตะวนัตก บลัเล่ต์ และนาฏศลิป์ร่วมสมยั ซึง่สามารถทําได้หลายวธิ ี
ไดแ้ก่ 

1)  การประดษิฐท์่าการเคลื่อนไหวโดยการประยุกต์องคป์ระกอบของท่า (ตดัทอน หรอื เพิม่ท่า) เป็นการ
ดงึรายละเอยีดของท่านาฏศลิป์ไทยออกมาขยายในส่วนการเคลื่อนไหวที่ผู้ประดษิฐท์่าเต้นต้องการ
นําเสนอ หรอืตดัทอนจนเหลอืการเคลื่อนไหวที่ต้องการเน้น แล้วนําส่วนนัน้มาเรยีงใหม่เพื่อให้เกิด
ความน่าสนใจขึน้ 

2) การผสมผสานท่าเดิมเข้ากบันาฏศิลป์ร่วมสมัย โดยนําทักษะของนาฏศิลป์ร่วมสมยัมาใช้กับการ
เคลื่อนไหวของนาฏศลิป์ไทย ซึง่สามารถเป็นไปไดใ้นหลายลกัษณะ ส่วนมากแลว้จะขึน้อยู่กบัพืน้ฐาน
ของผูป้ระดษิฐท์่าเตน้ ว่ามพีืน้ฐานนาฏศลิป์ในระดบัใด และเชีย่วชาญทกัษะใดเป็นพเิศษหรอืไม่ การ
ประยุกต์นัน้จะออกมาน่าสนใจได้กต่็อเมื่อผู้ประดษิฐ์ท่าเต้นมคีวามเชี่ยวชาญและเขา้ใจทกัษะนัน้ๆ 
จรงิๆ การผสมผสานระหว่างการเคลื่อนไหว 2 รปูแบบ จงึจะออกมาไดป้ระณีต และดมูคีวามหนกัแน่น
มากกว่า การเลยีนแบบเทคนิคเฉพาะลกัษณะภายนอก 

3)  การประดษิฐท์่าการเคลื่อนไหวโดยใชท้่าทางตามธรรมชาตขิองมนุษย ์(กจิวตัรประจําวนั) การนําการ
เคลื่อนไหวในกิจวัตรประจําวนัมาประยุกต์เข้ากับนาฏศิลป์ไทย โดยสร้างรายละเอียดให้กับการ
เคลื่อนไหว พรอ้มทัง้นําทกัษะนาฏศลิป์ร่วมสมยับางทกัษะเขา้มาช่วย ทําใหก้ารเคลื่อนไหวกลมกลนื
มากยิง่ขึน้ 

4)  การออกแบบการแสดงโดยใช้นาฏศลิป์หลายๆ สกุลมาแสดงร่วมกนั การประดษิฐ์ท่าเต้นโดยนําเอา
นาฏศลิป์ 2 รปูแบบหรอืมากกว่านัน้มาแสดงร่วมกนัโดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงหรอืประยุกตใ์ดๆ เลย  
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5)  การออกแบบการแสดงโดยใชก้ารจดัองคป์ระกอบบนเวท ีทาํใหท้่าน่าสนใจขึน้ 
 
5. การสรา้งสรรคท์่าการแสดงโดยมอีุปกรณ์ประกอบการแสดง และ หรอื ดนตร ีเสยีง ประกอบการแสดงมา

เป็นเงื่อนไขสาํคญัในการออกท่าต่างๆ  
การประยุกต์การเคลื่อนไหวแบบนาฏศลิป์ไทยใหก้ลายเป็นนาฏศลิป์ร่วมสมยั ส่วนมากจะประยุกต์นาฏศลิป์

หลายรปูแบบ การเคลื่อนไหวหลายเทคนิคเขา้ดว้ยกนั รปูแบบการสรา้งสรรคเ์พยีงอย่างเดยีวไม่สามารถทําใหก้ารแสดง
ชุดหนึ่งน่าสนใจขึน้มาได ้หากประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลายประการ  

นี่เป็นเพียงแต่รวบรวมวิธีการที่ได้มีการสร้างสรรค์ทดลองขึ้นมาแล้ว และเห็นได้ว่าเป็นกร ะบวนการที่จะ
สามารถสรา้งสรรคช์ุดการแสดงนาฏศลิป์ทีส่วยงามและเป็นทีย่อมรบัขึน้ได ้ทัง้น้ียงัคงมอีกีหลายวธิกีารทีจ่ะสรา้งสรรค์
นาฏศิลป์ไทยร่วมสมยั  ตามความสามารถและความถนัดของผู้ประดษิฐ์ท่าเต้น ซึ่งมีวธิีการออกแบบที่แตกต่างกนั
ออกไป รปูแบบทีป่รากฏกจ็ะแตกต่างกนัออกไปตามแนวความคดิและความตอ้งการของผูส้รา้งสรรค์ 

ตราบใดทีร่ะบบการคดิคน้ เปิดกวา้งใหก้บัการสรา้งสรรคก์ารแสดงรปูแบบใหม่ๆ ทีผู่อ้อกแบบท่าเต้น ผูจ้ดัการ
แสดง สามารถคน้หา ทดลอง และสรา้งสรรคผ์ลงานการแสดงทางดา้นนาฏศลิป์ทีม่รีูปแบบเฉพาะตนเองได้ นาฏศลิป์
ไทยร่วมสมยักจ็ะมคีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้กว่าในปจัจุบนั 
 
5.3 การบริหารจดัการนาฏศิลป์ไทยในเชิงธรุกิจ 

 
มศีกึษาถึงความเป็นมาและวธิีดําเนินการของนาฏศลิป์ไทยในร้านอาหาร โดยเสาวลกัษณ์  พงศ์ทองคํา 

รายละเอยีด คอื 
 

 ความเป็นมาของการดําเนินกิจการร้านอาหารที่มีนาฏศลิป์ไทยเป็นส่วนส่งเสริมธุรกจิ คือ เมื่อพ.ศ. 2502 
บรษิทัท่องเทีย่ว World Travel Service Co., Ltd. ว่าจา้งใหก้รมศลิปากรจดัการแสดงนาฏศลิป์ไทยใหลู้กคา้ของบรษิทั
ชมทีโ่รงละครศลิปากรในบรเิวณพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิเป็นการแสดงวฒันธรรมประจําทอ้งถิน่ในแต่ละภูมภิาค โดย
ประกอบดว้ยการแสดงมาตรฐาน การแสดงพืน้บา้น และการแสดงศลิปะการต่อสูป้้องกนัตวั มผีู้บรรยายรายการแสดง
ภาษาองักฤษ ทาํหน้าทีด่าํเนินรายการและแนะนําการแสดง โดยเริม่จากการแนะนําเครื่องดนตร ีแนะนําการแสดงในแต่
ละชุดตัง้แต่ตน้จนจบ  

ในเวลาต่อมา ร้านอาหารอาจได้รบัอทิธพิลหรอืรูปแบบของการแสดงไปจดัทําขึน้เพื่อใช้สาํหรบัการแสดงใน
รา้นอาหารของตน ดงัจะเหน็ไดว้่ารูปแบบต่างๆ ของการแสดง ตลอดจนลกัษณะการแสดงซึ่งมทีัง้การแสดงมาตรฐาน 
การแสดงพืน้บา้นภาคต่างๆ และการแสดงศลิปะการต่อสูป้้องกนัตวั มลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบัลกัษณะการแสดงของกรม
ศลิปากร  
 เน่ืองจากการจดัแสดงนาฏศลิป์ไทยในร้านอาหาร เป็นกลวธิหีน่ึงในการชกัจูงลูกค้าชาวต่างชาติให้เขา้มาใช้
บรกิารทีร่า้นอาหาร ซึง่เป็นวฒันธรรมของชาตอิย่างหนึ่ง นอกเหนือจากโบราณสถาน โบราณวตัถุ และสถานทีท่่องเทีย่ว
อื่นๆ นอกจากน้ียงัเป็นการประหยดัเวลา เพราะการท่องเทีย่วลกัษณะน้ีจะใชเ้วลาเพยีงสัน้ๆ เพยีง 3-5 วนั  

การจดัการแสดงนาฏศิลป์ไทยในรา้นอาหาร มลีกัษณะการจดัการแสดงอยู่ 2 ลกัษณะคอื 
1. ลกัษณะของการจดัการแสดงเฉพาะโอกาสพเิศษต่างๆ  
2. ลกัษณะของการจดัการแสดงเป็นประจาํทุกวนั 
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เกณฑก์ารคดัเลือกชุดการแสดง และการจดัรายการแสดง คอื เวลาและความหลากหลาย  
1.  เวลา การแสดงนาฏศลิป์ไทยในร้านอาหารใช้เวลาในการแสดงประมาณ 1 ชัว่โมง จงึเป็นระยะเวลาที่

เหมาะสม คอื ไม่มากหรอืน้อยจนเกนิไป บางชุดการแสดงอาจมกีารตดัทอนใหส้ัน้ลง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาที่
แสดง 

2.  ความหลากหลายชองชุดการแสดงทัง้ลกัษณะการแสดงและเครื่องแต่งกาย โดยคดัเลอืกชุดการแสดงจาก
การแสดง 3 ประเภท คอื การแสดงมาตรฐาน  การแสดงพื้นบ้าน  และการแสดงเบด็ เตลด็ นอกจากการแสดงทัง้ 3 
ประเภทแล้ว เจ้าของคณะนาฏศลิป์บางคณะยงันิยมประดษิฐ์ชุดการแสดงขึน้ใหม่ในลกัษณะของการแสดงเบด็เตลด็ 
เพื่อใหเ้อกลกัษณ์ของรา้นอาหารนัน้ๆ 

การจดัรายการแสดง จะมีจํานวนรายการแสดงประมาณ 6-7 ชุด   โดยลําดบัชุดการแสดงจะแตกต่างกนั
ออกไปตามดุลยพนิิจของเจ้าของคณะ แต่ส่วนใหญ่ลําดบัชุดการแสดงลําดบัแรกมกัจะขึน้ดว้ยการแสดงมาตรฐานที่มี
เน้ือหาเกีย่วกบัการอวยพรหรอืกล่าวถงึความเป็นสริมิงคล ซึง่ถอืเป็นการเบกิโรงก่อนการแสดง ส่วนลําดบัสุดทา้ยมกัจะ
เป็นการแสดงพืน้บา้น หรอืการแสดงทีส่รา้งความสนุกสนานแก่ผูช้ม 

 
ลกัษณะการจดัการเก่ียวกบัการแสดง 
การกําหนดวนัทําการแสดง เจ้าของคณะจะกําหนดให้ผู้แสดงมีวนัทําการคนละประมาณ 3-5 วนั/สปัดาห ์      

ผู้แสดงทําการแสดงอย่างน้อยคนละ 1-2 ชุด สําหรบัผู้แสดงในชุดมาตรฐาน จะแสดงน้อยกว่าผู้แสดงชุดเบ็ดเตล็ด 
เนื่องจากการแสดงต้องใช้พลงัในการแสดงค่อนข้างมาก ทัง้การเปลี่ยนเครื่องแต่งกายต้องใช้เวลาพอสมควร  หาก       
ผูแ้สดง ทาํการแสดงเพิม่จะไดร้บัค่าแรงเพิม่เช่นกนั 
 

องคป์ระกอบในการแสดง 
สถานที่  รา้นอาหารส่วนใหญ่มลีกัษณะของอาคารสถานทีเ่ป็นบา้นทรงไทยหรอืศาลาไทย ซึง่ภายในตกแต่ง

ดว้ยสิง่ของเครื่องใชแ้บบไทย  บางรา้นอาหารทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อขายสนิคา้ทีร่ะลกึ ตามทางเดนิมกีารตัง้รา้นขายสนิคา้
ทีร่ะลกึตลอดจนการสาธติการทาํขนมไทย รวมทัง้การสาธติวธิกีารแกะสลกัสบู่เป็นพวงมาลยัหรอืดอกไม ้ซึง่สรา้งความ
สนใจแก่ลกูคา้ได ้ 

เวทกีารแสดง สว่นใหญ่เป็นเวทรีปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ ซึง่มคีวามเหมาะสมต่อการแสดง เพราะผูช้มจะนัง่อยู่บรเิวณ
หน้าเวทแีละสามารถของเหน็ผูแ้สดงไดอ้ย่างชดัเจน  

ดนตร ีมทีัง้วงป่ีพาทย์เครื่องห้า วงป่ีพาทย์เครื่องหกหรอืวงหน้าจัว่ ซึ่งขยายมาจากวงป่ีพาทย์เครื่องห้าโดย
เพิม่เครื่องดนตรรีะนาดทุม้อกีชิน้หนึ่ง นอกจากนี้ไดม้กีารนําเครื่องดนตรทีีใ่ชส้าํหรบัเพลงออกภาษาหรอืเพลงพืน้เมอืง
เข้ามาใช้สําหรบัการแสดงบางชุดด้วย เช่น โทนชาตรี ใช้สําหรบัการแสดงชุดมโนห์ราบูชายญัและรําวงมาตรฐาน  
โปงลางใชส้าํหรบัการแสดงชุดเซิง้โปงลาง เป็นตน้ 

เครื่องแต่งกาย  บางคณะไดจ้ดัทาํเครื่องแต่งกายขึน้เอง แต่บางคณะกเ็ช่าเครื่องแต่งกาย ซึง่ผูจ้ดัทาํเครื่องแต่ง
กายไดย้ดึแบบอย่างลกัษณะเครื่องแต่งกายของกรมศลิปากรเป็นหลกั แต่เน่ืองจากการแสดงนาฏศลิป์ไทยในรา้นอาหาร
มรีะยะเวลาจาํกดั ดงันัน้บางคณะจงึจดัทาํเครื่องแต่งกายเพื่ออาํนวยความสะดวกและร่นระยะเวลาในการแต่งกายใหเ้รว็
ขึน้ เช่น การจบัจบีผา้ยกไวล่้วงหน้า ตลอดจนการเยบ็กาํไลขอ้แขนตดิไวก้บัชายแขน เป็นตน้ 

ผูแ้สดง  เป็นผูแ้สดงเฉพาะกลุ่มทีอ่ยู่ในวยัหนุ่มสาวเท่านัน้ เนื่องจากทางรา้นต้องการเผยแพร่วฒันธรรมและ
สรา้งความบนัเทงิใหแ้ก่ลูกคา้เท่านัน้ โดยไม่มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหลู้กคา้ชมการแสดงจากผู้แสดงที่มปีระสบการณ์หรอื
ความชาํนาญในดา้นนาฏศลิป์ไทยมากนกั ซึง่สว่นใหญ่เป็นผูแ้สดงทีม่วียัวุฒสิงูแลว้ อกีทัง้ผูแ้สดงวยัหนุ่มสาวน้ีจะมคีวาม
งามในวยัของตน  
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ชุดการแสดงนาฏศลิป์ไทยในร้านอาหารทีไ่ดร้บัความนิยมจากลูกคา้มากที่สุด ไดแ้ก่ การแสดงโขนชุดยกรบ 
เน่ืองจากมเีครื่องแต่งกายและการต่อตวัสวยงาม ชุดการแสดงทีไ่ดร้บัความนิยมรองลงมา คอื การแสดงศลิปะการต่อสู้
ป้องกนัตวัชุดพลอง-ไมส้ัน้ และฟนัดาบ เน่ืองจากมคีวามสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจและแสดงใหเ้หน็ถงึพลงัในการต่อสู ้
นอกจากนี้ชุดหนุมานจบันางสพุรรณมจัฉา และชุดมโนหร์าบชูายญัยงัไดร้บัความนิยมดว้ยเช่นกนั 
 
5.4 นาฏศิลป์เอกชน 
 

ศุลพีร  สงัขมรรทร  ศกึษาถงึความเป็นมาของคณะนาฏศลิป์เอกชน ผูม้บีทบาทช่วยรกัษาวฒันธรรมไทย โดย
ศึกษาจากผู้ก่อตัง้และลกัษณะผลงานของคณะผกาวลีและโรงเรียนผกาวลีนาฏดุริยางค์ คณะโรงเรียนเฉลิมสาสน์
นาฏศลิป์ และคณะโรงเรยีนราชทศัน์นาฏศลิป์ ระหว่าง พ.ศ.2498-2538  

 
เหตผุลในการจดัตัง้คณะนาฏศิลป์เอกชนและท าให้ประกอบกิจการประสบความส าเรจ็ คือ 

1. เกดิจากคณะบุคคลผูม้ใีจรกัและสนใจนาฏศลิป์ โดยเป็นผูท้ีศ่กึษาเกีย่วกบันาฏศลิป์โดยตรง คอืไดผ้่านการ
เรยีนราํละคร หรอืโดยออ้มคอื ศกึษาศาสตรท์ีเ่กีย่วเน่ืองกนัคอื ดนตรแีละขบัรอ้ง  

กล่าวคอื คณะนาฏศลิป์เอกชน ทัง้ 3 คณะมผีูจ้ดัตัง้ทีส่นใจเกีย่วศาสตรท์างดา้นนาฏศลิป์  รายละเอยีดคอื 
คณะผกาวลแีละโรงเรยีนผกาวลนีาฏดุรยิางค ์โดยลดัดา (สารตายน) ศลิปบรรเลง มคีวามสามารถดา้นดนตรี

ไทยและขบัรอ้ง ศกึษากบั คุณหญงิชิน้   ศลิปบรรเลง แต่มคีวามสนใจในดา้นนาฏศลิป์มาโดยตลอด ทัง้ละคร ฟ้อนราํ ได้
ศกึษาจาก หม่อมต่วน  ภทัรนาวกิ  ครมูลัล ีคงประภศัร ์และครลูมุล  ยมะคุปต ์ 

คณะโรงเรยีนเฉลมิสาสน์นาฏศลิป์ โดยเฉลมิ สาํราญ เป็นบุตรนายวาศ สาํราญ ทีเ่ป็นนักดนตร ีจงึไดค้วามรู้
ดา้นการเล่นดนตรจีากบดิา และเรยีนขบัรอ้งจากหลวงประดษิฐไ์พเราะ (ศร  ศลิปบรรเลง)  ทว้ม  ประสทิธกิุล คุณหญงิ
ชิน้ (ไชยพรรค) ศลิปบรรเลง 

คณะโรงเรยีนราชทศัน์นาฏศลิป์ ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง มคีวามสามารถด้านนาฏศลิป์มาตัง้แต่อายุ 6 ขวบ 
ไดร้บัการคดัเลอืกใหแ้สดงในงานโรงเรยีนบ่อยครัง้ และไดร้บัการศกึษาจากคุณครนูาฏศลิป์หลายท่าน ไดแ้ก่ ท่านผูห้ญงิ
แผ้ว สนิทวงศ์เสนีย์ สมัพนัธ์ พนัธุ์มณี    ลมุล ยมะคุปต์    สุวรรณี ชลานุเคราะห์    เฉลย ศุข ะวนิช    จําเรยีง พุธ
ประดบั    ศริวิฒัน์ ดษิยนนัท ์  สาํเนียง วภิาตะศลิปิน 
 2. มผีู้ให้การสนับสนุน ทัง้คนในครอบครวัที่ใกล้ชดิ ญาติพี่น้อง เพื่อน อกีทัง้มบีุคลากรที่มคีวามสามารถ
ดา้นนาฏศลิป์ และส่วนประกอบอื่นทางดา้นนาฏศลิป์ เช่น มคีวามสามารถดา้นการประพนัธ ์ดา้นดนตร ีเป็นส่วนช่วย
สนบัสนุน  

ลดัดา  ศลิปะบรรเลง มสีามทีีม่คีวามสามารถทางดา้นดนตรแีละการประพนัธ์เพลง  ตลอดจนไดคุ้ณหญงิชิ้น 
ศลิปบรรเลง เป็นผูด้แูลและออกแบบเครื่องแต่งกายในการแสดงให ้

เฉลิม  สําราญ ได้ ครูฉว ีบุนนาค (ศกึษานาฏศลิป์กบัพระองค์เจ้าวรวฒัน์สุภากร และท่านเลื่อนฤทธิ ์เทพ
หสัดนิ ณ อยุธยา  มปีระสบการณ์การแสดงละครรําและเป็นนักแสดงคณะปรดีาลยั คณะปราโมทยั คณะนาครบนัเทงิ 
เป็นตน้) เจรญิศร ีศาสตรว์ไิล (ไดฝึ้กหดัราํละครกบัเจา้พระยาวรพงษ์พพิฒัน์ ) มาเป็นครฝึูกหดันกัเรยีน 

คณะโรงเรยีนราชทศัน์นาฏศลิป์ มคีรปูระจําสอนนาฏศลิป์ คอื สาํเนียง วภิาตะศลิปิน  ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง 
และคณะครูที่สมคัรใจมาช่วยสอนอกี 9 คน   การจดัแสดงและเผยแพร่ผลงานนัน้จะปรึกษาครูผู้เชี่ยวชาญการสอน
นาฏศลิป์ ไดแ้ก่ ลมุล ยมะคุปต ์ผูเ้ชีย่วชาญการสอนนาฏศลิป์ กรมศลิปากร และสุวรรณี ชลานุเคราะห ์ ศลิปินแห่งชาต ิ
พ.ศ.2533 สาขาศลิปะการแสดง นาฏศลิป์-ละครรํา  ที่ปรกึษาด้านดนตร ีคอื สุดจติต์(ดุรยิประณีต)  อนันตกุล ศลิปิน
แห่งชาต ิพ.ศ.2536 สาขาศลิปะการแสดง คตีศลิป์ มนตร ี ตราโมท ศลิปินแห่งชาต ิพ.ศ.2528          
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3. มคีุณสมบตั ิหรอืความสามารถพเิศษทีเ่อือ้ต่อการประกอบกจิการทางดา้นนาฏศลิป์ คอืมคีวามสามารถ
ในการขบัรอ้ง การเล่นเครื่องดนตร ี และเป็นนกัประพนัธ ์

ม.ร.ว.อรฉตัร   ซองทอง มคีวามสามารถในการประพนัธบ์ทกลอนเป็นบทรอ้งเพื่อแสดงนาฏศลิป์ไทยและการ
ปรบัปรุงบทละคร 

เฉลมิ   สาํราญ มคีวามสามารถทางดนตรแีละการขบัรอ้ง 
ลดัดา   ศลิปบรรเลง มคีวามสามารถดา้นดนตรไีทยและขบัรอ้ง 
4. มปีระสบการณ์ตรงในการแสดง  
ลดัดา  ศลิปบรรเลง  เคยแสดงเป็นนางเอกละครวทิยุ ชื่อชุดขุนลลีาศาสตร์สุนทร และร่วมกบัสามแีละญาต ิ 

ร่วมกนัจดัทําละครเวท ีโดยเป็นผู้ฝึกซ้อม แสดงเป็นบางเรื่องและกํากบัการแสดง   ตลอดจนจดัการแสดงนาฏศลิป์
สาํหรบัตอ้นรบันกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศ ต่อเนื่องถงึ 31 ปี 

เฉลมิ สาํราญ เคยแสดงเป็นตวันางเอก 
ม.ร.ว.อรฉัตร  ซองทอง เคยแสดงเป็นพระเอกในการแสดงละคร ตลอดจนฝึกซ้อมและกํากบัการแสดงละคร

หลายเรื่อง 
5. มสีถานทีร่องรบัการจดัการแสดง เพื่อเป็นการเผยแพร่ใหผ้ลงานเป็นทีรู่จ้กั 

 โดยสถานที่ในการจัดการแสดงมีทัง้โรงละครของคณะเอง และการจัดแสดงในที่สาธารณะทัว่ไป อาทิ
สถานีโทรทศัน์ ช่อง 4 บางขนุพรหม  สงัคตีศาลา เวทสีวนอมัพร 

 
ลกัษณะเด่นของรปูแบบการแสดงของคณะนาฏศิลป์เอกชน 
1. แถวการแสดงทีพ่บ คอื แถวตอน ปากพนงั หน้ากระดาน เฉียง สบัหว่างวงกลม จบัคู่ 
2. ดนตรทีี่ใช ้ใชเ้พลงทีม่อียู่เดมิ โดยคณะโรงเรยีนเฉลมิสาสน์นาฏศลิป์ มกีารบรรเลงดนตรสีากลประกอบ

ระบาํทีเ่ป็นนาฏศลิป์สากล 
3. จดัการแสดงในรูปแบบละครรําเป็นส่วนใหญ่ และมรีะบําประกอบฉาก ละครที่จดัแสดงอาท ิละครชาตร ี

ละครนอก ละครใน ละครดกึดําบรรพ ์ละครพนัทาง ละครเสภา ละครรอ้ง ละครหลวงวจิติรวาทการ โดยมกีารปรบัปรุง
จากบทละครของไทย ฉากเป็นแบบสมจรงิ ผูแ้สดงสว่นใหญ่ใชผู้ห้ญงิลว้น ยกเวน้ละครและของคณะผกาวลแีละโรงเรยีน
ผกาวลนีาฏดุรยิางค์ เป็นละครพูดสลบัรํา ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการดดัแปลงมาจากนวนิยายหรอืบทละครของไทยและของ
ต่างประเทศ ใชช้ายจรงิหญงิแท ้ฉากและเครื่องแต่งกายเป็นแบบสมจรงิ คอืเป็นระบาํชุดสัน้ๆ ผูแ้สดงเป็นหญงิลว้น แต่ง
กายดว้ยนุ่งจบีหน้านางสาํเรจ็รปู สวมเสือ้ห่มสไบเฉวยีงบ่าหรอืห่มสองชาย สวมเครื่องประดบัเลก็น้อย  

สว่นรปูแบบการแสดงโรงเรยีนราชทศัน์นาฏศลิป์ มมี.ร.ว.อรฉตัร ซองทอง เป็นผูป้รบัปรุงบทละคร โดยเฉพาะ
ผลงานสรา้งสรรค์ดา้นการประพนัธ์และการแสดงม ี2 เรื่อง ไดแ้ก่ การปรบัปรุงบทละครเรื่อง อเิหนา ตอน อเิหนาชม
สวนเมอืงหมนัหยา และการปรบัปรุงบทละครพดูคาํฉนัทเ์รื่อง มทันะพาธา มาเป็นบทละครรํา แบบพนัทาง รูปแบบการ
แสดงใชผู้แ้สดงเป็นหญงิลว้น ฉากเป็นแบบสมจรงิ  

ระบํานัน้ได้นําชุดระบําเบ็ดเตล็ด ระบํามาตรฐานในทางนาฏศิลป์มาจัดแสดง ส่วนระบําอันเป็นผลงาน
สรา้งสรรคข์องโรงเรยีนราชทศัน์นาฏศลิป์ มเีป็นจํานวนมากแต่ไม่ไดม้บีนัทกึไวอ้ย่างครบถ้วน ลกัษณะระบําเป็นระบํา
ชุดสัน้ๆ  

4. สว่นใหญ่เป็นท่าราํมาตรฐานทางนาฏศลิป์ไทยทีม่อียู่แลว้ จากนัน้นํามาเรยีงรอ้ยใหม่ ประกอบกบัภาษา
ท่าทางต่างๆ 
 กระบวนการฟ้อนราํทีค่ดิขึน้ใหม่สว่นใหญ่ใชท้่ามาตรฐานนาฏศลิป์ไทย ผูแ้สดงนิยมเป็นจํานวนคู่ เป็นชุดระบํา
สัน้ๆ ตลอดจนนําระบาํเบด็เตลด็และระบาํมาตรฐานในทางนาฏศลิป์ไทย  ใชผู้แ้สดงเป็นหญงิลว้น 
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5. การแต่งกาย  เนื่องจากการแสดงส่วนใหญ่เป็นรําที่มีท่ามาตรฐานเป็นหลกั จึงมีลกัษณะเช่นเดียวกับ
เครื่องแต่งกายแบบกรมศลิปากร คอื แต่งกายแบบยนืเครื่อง แบบพนัทาง ในส่วนของระบํามบีา้งทีป่ระดษิฐข์ึน้ใหม่ แต่
ยงัคงโครงสรา้งเช่นเดยีวกบัการแสดงระบาํของกรมศลิปากรเช่นกนั ทัง้นี้ คณะผกาวลแีละโรงเรยีนผกาวลนีาฏดุรยิางค ์
โดยคุณหญงิชิน้  ศลิปบรรเลงมกีารคดิเครื่องแต่งกายแบบสาํเรจ็รูป เช่นกางเกงสาํเรจ็รูปทีจ่บัจบีเหมอืนนุ่งผา้กน้แป้น
สวมทบัสนบัเพลาแทนการนุ่งผา้กน้แป้นทีต่อ้งใชเ้วลาในการแต่งพอสมควร 
 

จากการศกึษาคณะนาฏศลิป์ 3 คณะ คอื คณะผกาวลแีละโรงเรยีนผกาวลนีาฏศลิป์ไทย คณะโรงเรยีนเฉลมิ
สาสน์นาฏศลิป์ และคณะโรงเรยีนราชทศัน์นาฏศลิป์ สามารถสรุปใหเ้หน็ถงึ บทบาทส าคญัของนาฏศิลป์เอกชนต่อ
วงการนาฏศลิป์ไทย คอื 

1. เกดิการสบืสานนาฏศลิป์ในแบบมาตรฐานกรมศลิปากร 
2. เกดิการปลกูฝงัศลิปวฒันธรรมประจาํชาต ิ
3. สรา้งผูป้ระกอบอาชพีดา้นนาฏศลิป์ 
4. เกดิระบาํและละครสรา้งสรรค ์ทาํใหน้าฏศลิป์มกีารเคลื่อนไหว มพีฒันาการ 
5. จดัเป็นววิฒันาการนาฏศลิป์ตัง้แต่สมยัรชักาลที ่7 
 

 ลกัษณะการจดัการแสดงของคณะนาฏศิลป์เอกชน 
1. คณะผกาวลแีละโรงเรยีนผกาวลดีุรยิางค ์

  การจดัการแสดงละครพูดสลบัรํา  โดยมลีกัษณะการแสดงละครพูดสลบัรํา คอื บทละครส่วนใหญ่ดดัแปลงมา 
จากนวนิยายหรือบทละครไทยและต่างประเทศ ผู้แสดงเป็นชายจริงหญิงแท้ ฉากเครื่องแต่งกายเป็นแบบสมจริง 
คุณหญงิชิน้ ศลิปบรรเลง เป็นผูค้ดิคน้เครื่องละครสาํเรจ็รปูทีร่ะบาํสลบัฉากเพื่อคัน่เวลาจดัฉาก และระบําสอดแทรกตาม
เน้ือเรื่องเพื่อสรา้งสสีนั 
  ลกัษณะระบํา เป็นการแสดงผู้หญิงล้วน ใช้ท่ารํามาตรฐานและถ่ายทอดภาษาแล้วแต่กรณี ไม่แต่งกายยืน
เครื่อง เป็นระบาํชุดสัน้ นุ่งผา้จบีหน้านางสาํเรจ็รปู สวมเสือ้ ห่มสไบเฉียงบ่าหรอืห่มสองชาย สวมเครื่องประดบัเลก็น้อย 
 
  2. คณะโรงเรยีนเฉลมิสาสน์นาฏศลิป์ 
  ละครทีแ่สดงในคณะโรงเรยีนเฉลมิสาสน์นาฏศลิป์มลีะครชาตร ีละครนอก ละครใน ดกึดําบรรพ ์ละครพนัทาง 
และละครเสภา เป็นแบบละครราํ และมลีะครรอ้งและละครหลวงวจิติรวาทการ 
  ลกัษณะการแสดง ใช้นักแสดงหญิงล้วน ฉากสมจรงิ เครื่องแต่งกายมทีัง้แบบยนืเครื่องและพนัทาง มรีะบํา
สอดแทรกในเรื่องและมรีะบําและขบัรอ้งเพลงสลบัฉาก ลกัษณะของระบํานัน้มทีัง้ระบํามาตรฐาน ระบําเบด็เตลด็ และ
ระบาํทีเ่ป็นแบบสากล 
 
  3. คณะโรงเรยีนนราชทศัน์นาฏศลิป์ 
  ลกัษณะการแสดงในโรงเรยีนราชทศัน์นาฏศลิป์ ประกอบด้วยละครรํา คอื ละครนอก ละครใน ละครพนัทาง 
ละครเสภา และระบาํเบด็เตลด็ ในการจดัการแสดงนัน้ ม.ร.ว.อรฉตัร เป็นผูป้รบัปรุงบทละครเอง โดยเฉพาะการปรบัปรุง
ละครเรื่องอเิหนา ตอนอเิหนาชมสวนเมอืงหมนัหยา และปรบัปรุงบทละครพดูคาํฉนัทเ์รื่องมทันะพาธา เป็นละครพนัทาง 
ใชผู้ห้ญงิแสดง ฉากเป็นแบบสมจรงิ แต่งกายแบบยนืเครื่องและพนัทาง มรีะบาํสอดแทรกในทอ้งเรื่อง 
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  ลกัษณะระบําชุดระบําเบ็ดเตล็ด ระบํามาตรฐานที่มีอยู่แล้วมาจดัแสดง ประกอบกบัระบําที่คิดขึ้นใหม่ ที่
สรา้งสรรคจ์ากท่าราํมาตรฐานนาฏศลิป์ไทย นิยมใชน้กัแสดงเป็นจาํนวนคู่มกีารแปรแถว ใชว้งดนตรป่ีีพาทย ์และเพลงที่
มอียู่เดมิ 
 
  ลกัษณะรว่มของคณะนาฏศิลป์เอกชน 
  1. ผูก้่อตัง้เป็นผูม้ใีจรกัทางดา้นนาฏศลิป์ไทย 
  2. มคีวามเกีย่วพนักบันาฏศลิป์ไทยไม่ทางใดกท็างหนึ่ง กล่าวคอืมญีาตทิีเ่กีย่วขอ้งในวงการนาฏศลิป์ดนตร ี
หรอืศกึษาทางนาฏศลิป์ไทย 
  3. ผูก้่อตัง้มคีวามความรู้ความสามารถทีใ่ชส้นับสนุนใหก้ารดําเนินกจิการทางด้านนาฏศลิป์ อาท ิการเป็น 
นกัดนตร ีนกัรอ้ง มคีวามสามารถในการประพนัธบ์ทรอ้งและปรบัปรุงบท 
  4. มผีูใ้หก้ารสนับสนุน ทัง้จากการทีม่คีนในครอบครวัเป็นนักดนตร ีหรอืไดผู้ร้่วมงานทีม่คีวามสามารถทาง
นาฏศลิป์ไทยเป็นอย่างด ี
  5. ลว้นไดผ้่านการแสดงโทรทศัน์มาแลว้ ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าเป็นคณะละครทีไ่ดร้บัความนิยม เน่ืองจากในช่วง
เวลานัน้การเผยแพร่ภาพและเสยีงในประเทศไทยอยู่ ในยุคเริม่แรก การคดัสรรรายการแสดงต้องมาจากการทีร่ายการ
แสดงนัน้ๆตอ้งไดร้บัความนิยมแพร่หลาย 
  6. ลกัษณะการแสดงเป็นแบบละครราํ ใชเ้พลงทีม่อียู่เดมิ ยกเวน้คณะผกาวลเีป็นละครพดูสลบัราํ 
 
5.5   การรือ้ฟ้ืนท่าร า 
 
 วธิกีารรือ้ฟ้ืนระบาํโบราณของผุสด ีหลมิสกุล ใชว้ธิกีารทัง้ทางโบราณคดมีาเทยีบเคยีง ประกอบการวเิคราะห์
โครงสร้างท่ารํา องค์ประกอบรําในปจัจุบนัโดยประมวลเป็นองคค์วามรู้เกี่ยวกบัการรื้อฟ้ืนชุดการแสดงในอดตีที่ท่ารํา 
สญูหาย หรอืแมแ้ต่การจะประดษิฐก์ระบวนท่าราํใหม่ดว้ยหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 
 ระบาํสีบ่ทเป็นราํมาตรฐานทีส่นันิษฐานว่า เกดิมใีนสมยักรุงศรอียุธยาตอนกลางใชส้าํหรบังานพระราชพธิหีรอื
เพื่อความสาํราญของพระมหากษตัรยิ ์นิยมนํามาแสดงเป็นละครเบกิโรงประกอบการแสดงโขน ละคร โดยเฉพาะตอน
รามสรู เมขลา ในเรื่องรามเกยีรติ ์
 ระบาํสีบ่ท คอื ระบาํทีป่ระกอบดว้ยบทรอ้ง 4 บท และใชเ้พลงรอ้ง 4 เพลง เนื้อหากล่าวถงึการทีเ่ทวดานางฟ้า
ออกมาร่ายราํในลกัษณะเกีย้วพาราสกีนัอย่างมคีวามสขุ 
 บทบาทของเรื่องระบาํสีบ่ท แต่เดมิใชเ้ป็นการฝึกหดัพืน้ฐานนาฏศลิป์ไทย เน่ืองจากมที่ารําทีเ่ป็นแม่ท่าจํานวน
มาก มกีารแปรแถวหลายรูปแบบ เป็นแบบอย่างในการรําตบีทหรอืรําใช้บทในการแสดงละครรํา และบท เพลงมคีวาม
ไพเราะมลีลีาต่างกนั มคีวามยาวมากพอแก่การฝึกหดันาฏศลิป์ แต่เน่ืองจากในสมยัรชักาลที ่4 มกีารตดัทอนท่ารําเป็น
ระบาํสีบ่ทตามแบบแผน รชักาลที ่2 ลง (ขอ้มลูจากตารางที ่15) 
 

ตาราง 15   รปูแบบการราํสีบ่ทตามบทประพนัธ ์
ลาํดบัเพลง ชื่อเพลง จาํนวนคาํ สมยัรชักาลที ่2 จาํนวนคาํในสมยัรชักาลที ่4 

1. พระทอง 12 คาํ 6 คาํ 
2. เบา้หลุด 10 คาํ 6 คาํ 
3. สระบุหล่ง 10 คาํ 4 คาํ 
4. บะหลิม่ 10 คาํ 4 คาํ 
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 ซึง่สง่ผลใหแ้ม่ท่าหลายแม่ท่าและการแปรแถวหลายกระบวนหายไป ส่งผลใหน้ักเรยีนไดร้บัการฝึกทกัษะ การ
รําตีบทน้อยลง คุณภาพความชํานาญของศลิปินไทยก็น้อยลงตามไปด้วย ผู้วจิยัจงึหาแนวทางการรื้อฟ้ืนท่ารําสีบ่ท 
รชักาลที่ 2 ขึ้นโดย การศึกษาเชงิวเิคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบของระบําสีบ่ทฉบบัปจัจุบนั และวเิคราะห์ถึง
ความสมัพนัธข์องจงัหวะ เนื้อรอ้ง ทํานองเพลงและท่ารํา เพื่อหาหลกัเกณฑ ์วธิกีารนําท่ารํามาใชใ้หเ้ขา้กับจงัหวะและ
เน้ือเรื่อง จากนัน้ผูว้จิยัทาํการรือ้ฟ้ืนระบาํสีบ่ทดว้ยการใชป้ระสบการณ์ของผูศ้กึษาเอง เป็นผูส้อน เป็นผูแ้สดง ตลอดจน
อาศยัการสงัเกตจากการต่อท่ารําของผูเ้ชี่ยวชาญดา้นนาฏศลิป์ การสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญและศลิปินแห่งชาต ิมาแต่ง
เตมิท่ารําฉบบัรชักาบที ่2 ทีห่ายไปประกอบการศกึษาวธิกีารทางโบราณคดทีีใ่ช้เป็นหลกัในการอนุรกัษ์และซ่อมแซม
โบราณวตัถุมาใชป้ระกอบเป็นแนวทางการรือ้ฟ้ืนดว้ย 
 
 แนวทางการรือ้ฟ้ืน  

1. ศกึษาโครงสรา้งของระบาํสีบ่ท เพื่อใหท้ราบถงึองคป์ระกอบและธรรมชาตขิองระบาํสีบ่ท 
2. เลือกท่ารําที่อยู่ในระบําหรือละครต่างๆ ตลอดจนท่าที่มีอยู่ในระบําสี่บทปจัจุบัน ที่มีการรําตีบท

เช่นเดยีวกนัและใหค้วามหมายเหมอืนกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั 
3. นําท่าราํทีเ่ลอืกตามเกณฑข์องการราํตบีทมาใสใ่หส้อดคลอ้งกลมกลนืกบัท่าราํเดมิ 
4. ศกึษาลกัษณะการแปรแถวที่มอียู่เดมิ เพื่อนํามาใช้เป็นหลกัในการคดัเลอืก หรอืสรา้งรูปแบบการแปร

แถวใหม้ลีกัษณะอย่างเดยีวกนั 
 
วิธีการรือ้ฟ้ืน 5 ขัน้ตอน 

 ขัน้ที ่1 คดิและเลอืกท่าราํ และการแปรแถว คดิและเลอืกจากเกณฑ ์
การเลือกท่ารํา  ใช้ท่ารํามาตรฐานที่มีอยู่เดิม และมีความหมาย เหมือนหรือใกล้เคียงกัน แล้วคํานึงถึง

ท่วงทํานองในการร้อง ความสัน้ยาวของการเอือ้น หลกีเลี่ยงการใช้ท่าเดยีวกนัในระยะทีใ่กล้กนั เลอืกท่ารําทีไ่ม่ซํ้ามอื 
เทา้ และเอยีงศรีษะ 

เลือกใช้ท่าจากท่าสูงไปหาตํ่า หรือ ท่าตํ่าไปหาสูง เป็นหลักปฏิบตัิโดยทัว่ไปของการประดิษฐ์ท่ารําทาง
นาฏศลิป์ไทย 

กรณีทีค่าํรอ้งไม่บอกความหมายใด จะใชก้ารขึน้ท่าใหญ่ หรอืท่าจบั กรณีทีค่าํรอ้งไม่เจาะจงว่าเป็นกรยิาอาการ
ของผูใ้ดใหพ้ระนางใชท้่าเดยีวกนั โดยหนัตวัตามกนัหรอืหนัตรงขา้มกนั 

การแปรแถว พจิารณาจากคาํรอ้ง ทีแ่สดงเกีย่วกบักรยิาอย่างไร เช่น วนเวยีน เลีย้วไล่ กเ็ลอืกแถวทีม่อียู่เดมิ 
และมคีวามหมายเหมอืนหรอืใกล้เคยีงกบัคํารอ้ง โดยไม่ควรใช้แถวซํ้ากนัในระยะเวลาทีใ่กลก้นั และคํานึงถงึความสัน้
ยาวของทาํนองเพลง และการเอือ้น 
 ขัน้ที ่2 ทดลองทํา ในทางปฏบิตัิไดนํ้าท่าทีค่ดิและเลอืกอย่างคร่าวๆมาลองรํา และเชื่อมท่าเหล่านัน้ด้วยท่า
เชื่อมทลีะคาํรอ้ง จนจบทัง้ 4 เพลง ซึง่ในช่วงนี้กไ็ดท้าํการแกไ้ขเปลีย่นแปลงท่าราํ และกระบวนแถวจนเหน็ว่าเหมาะสม
กลมกลืนกบัของเดมิเป็นอย่างด ีต่อจากนัน้จงึนํามาบนัทกึท่ารําและแถว พร้อมกบัแสดงวธิทีําและคําอธบิายในการ
เลอืกใช้ท่ารําและแถว ตลอดจนการสรา้งสญัลกัษณ์และรูปกราฟฟิกแสดงการแปรแถวขึน้ เพื่อสะดวกในการทํา การ
อธบิายและง่ายต่อการเขา้ใจ 
 ขัน้ที ่3 ตรวจสอบ ไดเ้รยีนเชญิผูเ้ชีย่วชาญ ผูช้าํนาญการ นกันาฏยประดษิฐ ์ศลิปินทีม่ชีื่อเสยีง ศลิปินแห่งชาต ิ
เป็นผูต้รวจสอบท่าราํและการแปรแถวในสว่นทีแ่ต่งเตมิขึน้ใหม่นี้ เพื่อความถูกตอ้ง  
 ขัน้ที ่4 แกไ้ข หลงัการตรวจสอบแลว้ ไดนํ้าขอ้บกพร่องมาแกไ้ขตามคาํแนะนํา 
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 ขัน้ที ่5 สรุปผล ผลทีไ่ดจ้ากการรื้อฟ้ืนระบําสีบ่ท กค็อืได้ระบําสีบ่ททีค่าดว่าใกล้เคยีงของโบราณกลบัคนืมา 
โดยได้ทําการบนัทกึท่ารําทัง้เพลงเป็นรูปภาพ   บนัทกึกระบวนรําทัง้เพลงลงในเทปบนัทึกภาพ เพื่อไว้เป็นเอกสาร
คน้ควา้อา้งองิและเป็นเอกสารประกอบการสอนเพื่อการสบืทอดต่อไป  
 
 จากการศกึษางานวทิยานิพนธท์างดา้นนาฏศลิป์ไทยเกีย่วกบัรําและระบํา พบว่า รําและระบําในปจัจุบนัมทีัง้
รปูแบบราชสาํนกัดัง้เดมิ ราชสาํนักปรบัปรุง แบบพืน้บา้นดัง้เดมิและพืน้บา้นปรบัปรุง และมงีานนาฏศลิป์ไทยร่วมสมยั
ซึง่นับเป็นพฒันาการทางดา้นนาฏศลิป์ไทยอกีรูปแบบหนึ่งที่เกดิขึน้เพราะความต้องการหลกีหนีความจําเจและกรอบ
ประเพณีแบบเดมิ แต่ก็คงยงัสร้างสรรค์บนพื้นฐานทางด้านนาฏศลิป์ไทย แล้วนํารูปแบบการนําเสนอ ตลอดจนการ
ตคีวามในแง่มุมใหม่ต่อผูช้ม 
 ซึง่การแบ่งงานแบบดัง้เดมิและแบบปรบัปรุงนัน้ผูว้จิยั ใชเ้กณฑจ์ากช่วงระยะเวลาที่จากเดมินาฏศลิป์ไทยแบบ
ราชสาํนักอยู่ในพระบรมราชูปถมัภ์ของพระมหากษตัรยิ์ ต่อมาเมื่อเขา้มาอยู่ในกรมศลิปากร  รํา ระบํารูปแบบใหม่ได้
เกดิขึน้นอกเหนือจากจุดมุ่งหมายเดมิ คอื เพื่อเป็นเครื่องบนัเทงิอารมณ์ต่อชนชัน้ปกครอง และมุ่งแสดงความงดงาม
ประณีตของท่ารํา ดนตรี เครื่องแต่งกาย โดยไม่คํานึงถึงบริบทแวดล้อมเรื่องเวลา งบประมาณ ความคุ้มทุน เช่น
นาฏศลิป์ทีเ่ขา้มาอยู่ในความดูแลของกรมศลิปากร ที่แปรสภาพการแสดงในพระบรมราชูปถมัภ์เป็นเครื่องหมายของ
ความเป็นชาตทิีม่ศีลิปวฒันธรรมทีย่าวนาน โดยมกีารจดักระบวนการเรยีนรู ้ซึง่สง่ผลต่อรปูแบบการแสดงทีใ่ชม้าตรฐาน
ต่างๆเป็นเครื่องวดัความงาม ซึ่งทําให้เกดิรูปแบบการแสดงเหมอืนการคดัลอกจากต้นแบบ มากกว่าความงามตาม
ความสามารถของปจัเจกศลิปิน 
 กรณีของนาฏศลิป์พืน้บา้นปรบัปรุงนัน้เหน็ไดช้ดัเจนจากการ มนีาฏศลิป์แบบมาตรฐานกล่าวคอืนาฏศลิป์แบบ
ราชสาํนักทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนเขา้มบีทบาทในท่ารํา ซึง่ส่วนใหญ่เกดิขึน้เมื่อมกีารรือ้ฟ้ืนท่ารําดัง้เดมิกําลงัสญูหาย 
โดยผูท้ีส่นใจศกึษาและมคีวามรกัในศลิปวฒันธรรมพืน้ถิน่ ซึง่มขีอ้ดใีนดา้นการรือ้ฟ้ืนและเกบ็องคค์วามรูท้ีก่ําลงัจะสญู
หาย แต่กเ็กดิปรากฏการณ์ผสมผสานนาฏศลิป์ทีม่เีอกลกัษณ์ทีแ่ตกต่าง หากต่อไปในอนาคตมกีารอธบิายขยายความ
เขา้ใจใหผู้ร้บัการถ่ายทอดไดท้ราบถงึทีม่าและผลกระทบที่กําลงัจะเกดิขึน้ ในอนาคตนาฏศลิป์พืน้บา้นดัง้เดมิจะไม่ถูก
กลนืและยงัคงเป็นรากวฒันธรรมเพื่อการพฒันาในรปูแบบต่างๆไดใ้นอนาคต 
 โดยนาฏศลิป์ไทยในวทิยานิพนธฉ์บบัน้ีหมายรวมนาฏศลิป์ราชสาํนัก นาฏศลิป์พืน้บา้นของกลุ่มคนไทย และ
นาฏศลิป์ของกลุ่มชาติพนัธ์ต่างๆที่อาศยัอยู่ภายในประเทศไทยด้วย เน่ืองจากไทยเป็นชาติทีม่คีวามหลากหลายของ
วฒันธรรมและกลุ่มชาตพินัธ์ทีอ่าศยัอยู่รวมกนั ทัง้นี้หากไดศ้กึษาถงึศลิปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธน์ัน้ๆแลว้จะเกดิ
ความเขา้ใจ และสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างคนในประเทศ เนื่องจากจะพบว่าในทุกศลิปวฒันธรรมทีพ่บในการศกึษาจาก
วทิยานิพนธล์ว้นพบลกัษณะศลิปะของคนไทยในกลุ่มชนนัน้ดว้ยเช่นกนั  
 ทัง้นี้ลกัษณะการราํแบบราชสาํนกั มขี ัน้ตอนกระบวนการฝึกหดัขัน้พืน้ฐาน ก่อนจงึจะไดร้บัการคดัเลอืกจากครู
ว่ามหีน่วยกา้น และท่าทพีอจะฝึกหดัเป็นตวัเอกหรอืรบับทในรําเดีย่วทีม่กีระบวนท่ารํามุ่งเน้นแสดงความประณีต และ
ความสามารถของศิลปิน โดยนอกจากการฝึกฝนท่ารําแล้วยังต้องฝึกหดัการแสดงออกทางสหีน้า เพื่อสื่ออารมณ์
ความรูส้กึของผูแ้สดงต่อผูช้ม  โดยลกัษณะการแสดงนาฏศิลป์มีรสนิยมความงามเปลี่ยนไปจากเดิม คือ จาก
การศกึษารําฉุยฉายผูแ้สดงเป็นคนแรกไดใ้หข้อ้มูลว่า จรติกรยิาผู้รําฉุยฉายพราหมณ์แต่เดมิจะทํากรยิาแต่น้อยใหพ้อ
งามเท่านัน้ 
 จากการทีร่าํฉุยฉายพราหมณ์เป็นชุดการแสดงทีไ่ดร้บัความนิยมมาจนถงึปจัจุบนั เน่ืองจากมอีงคป์ระกอบดา้น
เครื่องแต่งกาย  บทร้องที่สละสลวยและเหมาะต่อการรําตีบท มเีทคนิคการรําแบบผู้เมยี และเนื้อร้องสามารถรําเป็น     
ราํเดีย่วได ้
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 องค์ความรู้รําพื้นบ้าน ทัง้ของชาวไทยในภาคต่างๆ และกลุ่มชาติพนัธุ์ในประเทศไทย พบว่ารําเกดิขึน้จาก
เหตุผลหลายประการ อาท ิ

1. เกดิขึน้เพื่อบูชาสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ทัง้ที่อยู่ในรูปแบบผปี่า ผบีรรพบุรุษ ผบีา้น เทพ และเพื่อบูชาในพธิกีรรม
ของศาสนาพุทธ 

2. เกดิขึน้จากการแสดงความรูส้กึรื่นเรงิ ภายในบุคคล จากการทีอ่ยู่ในสภาวะแวดลอ้มทีด่ ีมคีวามสุขจาก
การดาํรงชวีติ 

3. เกดิจากการเล่นเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้จากการทาํงาน 
4. เกดิจาการสรา้งเครื่องบนัเทงิอารมณ์ถวายต่อพระมหากษตัรยิแ์ละพระราชวงศเ์พื่อแสดงความจงรกัภกัดี 
5. เกดิจากการผลกัดนัตามนโยบายของภาครฐั ทัง้เมื่อสอดแทรกแง่คดิคตธิรรมใหร้กัชาตแิละภาคภูมใิจใน

วฒันธรรมของตนเอง และเกดิจากการสนับสนุนการท่องเทีย่วใหเ้กดิขึน้ภายในประเทศ เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกจิ 

6. สรา้งเพื่อการแขง่ขนัเป็นการแสดงความสามารถของผูส้รา้งสรรค ์ทัง้นี้มกัเกดิกบัการแสดงทีเ่ริม่แสดงได้
ระยะหนึ่งแล้วได้รบัความนิยมอย่างแพร่หลาย จึงเกิดการปรบัปรุงหรือสร้างชุดการแสดงในลกัษณะ
เดยีวกนัขึน้ โดยมุ่งเพื่อเป็นเครื่องรบัประกนัความสามารถ เพื่อใชใ้นการสนบัสนุนการประกอบอาชพี หรอื
เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืดา้นความรูค้วามสามารถในการประกอบอาชพี ซึง่เป็นลกัษณะกลไกการแข่งขนั
ทางธุรกจิในการสรา้งจุดเด่นใหส้นิคา้  

  
ลกัษณะพฒันาการทีเ่กดิขึน้กบัการแสดง แบ่งออกเป็น 3-4 ช่วง ไดแ้ก่ 
1. การเกดิชุดการแสดงจากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ 
2. ช่วงได้รบัความนิยม เกดิจากการพฒันารูปแบบจนเป็นที่ยอมรบั หรอืผู้คนเกดิความเบื่อหน่ายชุดการ

แสดงทีม่อียู่เดมิ การแสดงชุดใหม่จงึเขา้มามบีทบาท 
3. ช่วงเสือ่มความนิยม เกดิจากการมชีุดการแสดงใหม่เกดิขึน้ แลว้มคีวามเหมาะสมหรอืสอดคลอ้งกบับรบิท

ของผูค้นและสงัคมในช่วงนัน้ มากกว่าการแสดงทีเ่กดิไดร้ะยะหนึ่งแลว้ 
4. ช่วงการฟ้ืนฟู ซึง่ไม่อาจพบได้กบัทุกชุดการแสดงที่มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนาน แต่ทัง้นี้กระบวนการ

ฟ้ืนฟูมกัเกดิจาก 
 นําท่าราํเดมิทีม่อียู่แลว้มาแสดงอกีครัง้ 
 นําท่าราํเดมิมาเรยีงรอ้ยใหม่ 
 นําท่ารําเดมิเพียงบางส่วนมาผสมผสานกบัความรูใ้หม่ อาท ิการนําท่ารํามาตรฐานมาผสมกบัท่ารํา

พืน้บา้น 
ซึง่นอกจากการฟ้ืนฟูแลว้ จะมชีุดการแสดงทีไ่ดร้บัการยอมรบันํากลบัมาแสดงต่อหรอืไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัผูบ้รโิภค

วฒันธรรมเป็นผูเ้ลอืก 
ทัง้นี้พบว่าในการสืบทอดศิลปะการแสดงหากกลุ่มคนเข้มแข็งและได้รับการสนับสนุน ผลักดันทัง้ด้าน

งบประมาณและการยอมรบัจากองคก์รภาครฐัในส่วนทอ้งถิน่นัน้ๆแล้ว จะพบว่าการแสดงนัน้จะมกีารสบืทอดต่อเนื่อง 
แต่ทัง้นี้ขึน้อยู่กบันโยบายของผูบ้รหิารในขณะนัน้ว่าเหน็ความสาํคญัของศลิปะการแสดงในฐานะเครื่องแสดงเอกลกัษณ์
ทางวฒันธรรม หรอืเครื่องมอืสนบัสนุนการเกดิรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 

นาฏยลกัษณ์หรอืเอกลกัษณ์ของผลงานนาฏศลิป์แบบพืน้บา้นทัง้ของชาวไทยพืน้ถิน่เอง หรอืกลุ่มคนไทยเชือ้
สายต่างๆ หรอืแมแ้ต่กลุ่มชาตพินัธอ์ื่นในประเทศไทย มลีกัษณะร่วมกนั คอื ลกัษณะการรําทีไ่ม่ตงึตวั กล่าวคอืการทรง
ตวัแบบไม่เกรง็แผ่นหลงัทัง้การกม้ การแอ่นหงายหลงัและการยนื การไม่เกรง็กลา้มเนื้อส่วนลําตวั  การแสดงออกของ
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มือมกัไม่กรีดนิ้วตึง ใช้การม้วนมือ พนัมือ ปล่อยแขน วาดมือตามธรรมชาติไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน เช่นการบญัญัต ิ  
นาฏยศพัทข์องนาฏศลิป์ราชสาํนกั โดยใชก้ารยํ่าเทา้ตามจงัหวะ โดยไม่เกรง็หน้าขา เช่นการห่มเขา่ ถงึแมก้ารแสดงทีใ่ช้
ในการศกึษาในบางชุดจะเป็นราํทีเ่กดิในยุคฟ้ืนฟูแลว้กต็าม แต่ยงัคงพบลกัษณะดงักล่าวในบางท่าราํเสมอ 

ในวฒันธรรมของกลุ่มชนทีน่บัถอืผฟ้ีา การฟ้อนของผูท้ําพธิไีม่เพยีงทําหน้าทีเ่พื่อความบนัเทงิเท่านัน้ แต่เป็น
ลกัษณะของการใชศ้ลิปะเพื่อบาํบดัและเยยีวยาจติใจของผูค้นทีเ่ขา้รบัการรกัษา ซึง่เป็นการรกัษาอาการทางจติเวชทีต่วั
ผู้ป่วยแลญาติเองไม่ทราบสาเหตุการเจบ็ป่วยทางร่างกายว่ามาจากความรู้สกึภายใน โดยการรกัษาดงักล่าวเกดิขึ้น
ในขณะการฟ้อนรํา โดยการรอ้งเพลงเพื่อสอบถามอาการ และบอกวธิกีารแกไ้ข ซึง่ผูว้จิยัเหน็ว่าบทบาทของผูฟ้้อนรํา
ดงักล่าวเป็นลกัษณะของผูนํ้าทางความเชื่อ ซึง่พบเหน็ไดทุ้กกลุ่มชน หากภาครฐัต้องการเขา้ถงึประชาชนหรอืต้องการ
สือ่สารทาํความเขา้ใจในเรื่องใด วธิกีารประสานขอความร่วมมอืจากจากผูนํ้าทางความเชื่อ ซึง่อาจต่างจากวธิกีารมอบ
นโยบายผ่านผูนํ้าชุมชน อาจเป็นช่องทางหน่ึงในการแกไ้ขปญัหาต่างๆได ้

ทัง้นี้จากการศกึษาการรําของกลุ่มชาตพินัธุต่์างๆในประเทศไทยมลีกัษณะการหยบิยืมวฒันธรรมระหว่างกนั
จากการทีอ่าศยัอยู่บรเิวณใกลก้นั เช่น ชาวไทลือ้รบัเอาการแสดงของชาวไทยวน ชาวไทยใหญ่ หรอืการไดพ้บเหน็การ
แสดงจากการเดนิทางต่างถิน่แลว้จาํนํากลบัมาเล่นยงัถิน่ฐานของตนเช่นการสวมเลบ็ในฟ้อนละครผูไ้ทยของหมู่บา้นโพน 
กาฬสนิธุ ์ทีไ่ดร้บัจากการเดนิทางไปคา้ขายแลว้พบการแสดงละครชาตรมีกีารสวมเลบ็แลว้นํากลบัมาใช้ 

โดยท่าราํแบบพืน้บา้นน้ี มกัเกดิจาการเลยีนแบบธรรมชาตริอบตวั อากปักรยิาของสตัว ์และวถิกีารดาํเนินชวีติ 
ซึง่พบการฟ้อนราํทัง้ในพธิกีรรมและเพื่อความบนัเทงิ 
 และพบการนํานาฏศลิป์ไทยมาใชป้ระกอบธุรกจิ โดยใชเ้ป็นเครื่องมอืสรา้งจุดเด่นในธุรกจิรา้นอาหารไทย ทีมุ่่ง
บรกิารใหล้กูคา้ชาวต่างชาต ิโดยพบว่านาฏศลิป์ไทยในลกัษณะน้ีมกัไม่มุ่งเน้นความประณีตงดงามและความสามารถใน
ระดบัสงูของศลิปิน เพยีงคํานึงการจดัแสดงทีม่คีวามหลากหลาย ใชร้ะยะเวลาน้อยแต่ไดช้มการแสดงมาก แต่กน็ับว่า   
ผูป้ระกอบอาชพีดา้นน้ีมสี่วนสนับสนุนใหม้กีารเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมประจําชาติ เช่นเดยีวกบัการที่มคีณะนาฏศลิป์
เอกชนขึน้ โดยดาํเนินการดา้นการเรยีนการสอนและการแสดงนาฏศลิป์ไทย ซึง่มกีารสรา้งเอกลกัษณ์ใหก้บัผลงาน เพื่อ
ดงึดดูความสนใจใหผู้ช้มและผูเ้รยีนเลอืกไดต้ามความพงึพอใจ ซึง่ผูร้เิริม่ก่อตัง้นัน้มกัจะมาจากการทีเ่ป็นผูส้นใจ รกัและ
มคีวามรูท้างดา้นนาฏศลิป์และดนตรไีทย มผีูค้นรอบขา้งใหก้ารสนบัสนุน 
 
  

 



   

บทท่ี 6 
ผลการสงัเคราะหอ์งคค์วามรู้เก่ียวกบัโขน 

 
ในการศกึษาของวทิยานิพนธ์เกีย่วกบัโขน แบ่งประเดน็ที่ได้จากวเิคราะห์ขอ้มูลของประชากรในการวจิยัได้

ดงันี้ 
ศกึษาจารตี  วธิกีารแสดงและร าหน้าพาทยข์องตวัพระ 
ศกึษาจารตี กระบวนการแสดงของตวัยกัษ์ 
ศกึษากระบวนการตรวจพลและการรบของตวัลงิ 
ศกึษาประวตัคิวามเป็นมา รปูแบบและองคป์ระกอบการร าในการแสดงโขน 
ศกึษาประวตัคิวามเป็นมา และองคป์ระกอบการแสดงของโขนพืน้บา้น 
โดยมอีงคค์วามรูโ้ดยสรุป ดงันี้ 

 
6.1  จารีต  วิธีการแสดงและร าหน้าพาทยข์องตวัพระ 
 

วทิยานิพนธ์ที่ศกึษา เกี่ยวกบัการแสดงของตวัพระม ี2 เรื่อง คอื จารตีการฝึกหดัและการแสดงโขนของตัว
พระราม ของไพฑูรย ์เขม้แขง็ และการร าเพลงหน้าพาทยก์ลมในการแสดงโขน ของ ธรีเดช  กลิน่จนัทร์ มรีายละเอยีด
ต่างๆดงันี้ 

 
 จารีตการฝึกหดัตวัพระราม 
  เกณฑค์ดัเลอืกโขนพระ มาจากผูม้คีุณสมบตัแิบบรปูร่างสงูโปรง่  ใบหน้ารบักบัชฏา  

การค านบัคร ูอนัถอืเป็นจารตีทีป่ฏบิตักินัมาแต่อดตี ในดา้นของการเรยีนการสอนภายในวทิยาลยันาฏศลิป ซึง่
หมายถึงการยอมตนเป็นศิษย์ ครูผู้ท าหน้าที่เป็นประธานจะกล่าวโองการการค านับครู น าหมู่นักเรียนใหม่ แล้วให้
นกัเรยีนใหม่กล่าวค าบชูาว่าตาม หลงัจากกล่าวโองการเสรจ็เรยีบรอ้ย ครอูาวุโสในแต่ละสาขา จะท าพธิจีบัมอืแก่บรรดา
นกัเรยีนใหม่เพื่อเป็นสริมิงคล 

การฝึกหดัพืน้ฐาน ทีเ่รยีกว่าการฝึกหดัเบือ้งตน้  ซึง่ประกอบดว้ย การตบเข่า การถองสะเอว การเต้นเสา  ถบี
เหลี่ยม  ตลอดจนการดดันิ้วมือและการดดัข้อมือ รวมไปถึงการฝึกหดัการกระดกเท้า ยกเท้าและนาฏยศัพท์อื่นๆ 
จากนัน้เป็นการฝึกแม่ท่าเบือ้งตน้ จากเพลงชา้และเพลงเรว็ 

ลกัษณะของผูแ้สดงเป็นพระรามต้องมสีผีวิคล ้า เนื่องจากภูมหิลงัของตวัละครตามบทประพนัธ ์พระรามเกดิ
เวลามชัฌมิยาม คอื ยามสอง เวลาประมาณ 22.00-02.00 น. ตลอดจนการบรรยายรศัมขีองพระรามในเวลาเกดิว่ามสีี
เขยีว คลา้ยกบันิลมณี 

 
จารีตการแสดงเป็นตวัพระราม  
1. สามารถร าเพลงชา้ป่ี ซึง่เป็นการร าเพื่อเปิดตวัละครส าคญั เป็นการแนะน าสถานภาพของตวัละคร ซึง่เป็น

ลกัษณะของโขนทีไ่ดร้บัอทิธพิลของละครใน หรอืเรยีกอกีอย่างว่า โขนโรงใน     
2. เพลงหน้าพาทย ์
 1)บาทสกุณี  ซึ่งเป็นเพลงที่พระรามมกัใช้อยู่เสมอ ส าหรบัการเดนิทางไปมาในระยะใกล้ เดมิชื่อเสมอ

ตนีนก ต่อมาสมยัรชักาลที ่6 ทรงเปลีย่นเป็น บาทสกุณี 
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 2)เชดิฉิ่งศรทะนง เป็นเพลงทีใ่ช้ส าหรบัพระรามโดยเฉพาะ ส าหรบัการแผลงศร แต่เดมิใช้ในการแสดง
ตอน ทศกณัฐข์าดเศยีรขาดกรเท่านัน้ แต่ปจัจุบนัมใีชใ้นการแสดงโขนตอนอื่นๆดว้ย 

 3)ตระบรรทมไพร เป็นเพลงทีใ่ชเ้ฉพาะพระรามเท่านัน้ในการแสดงโขน ใชใ้นการทีพ่ระรามนอนคา้งในปา่ 
  
3. ร าตรวจพล   เรยีกตามภาษาฝึกหดัว่า ออกกราว โดยเป็นการแสดงเพื่อใหเ้หน็ความเกรยีงไกรของการจดั

ทพั แลว้เป็นการแสดงความสามารถของนายทพัโดยเฉพาะพระราม เน่ืองจากเรื่องรามเกยีรติเ์น้ือหาส่วนใหญ่เป็นการ
ท าสงครามระหว่างพระและยกัษ์ การร าตรวจพลเพื่อตรวจดวู่ากองทพัมคีวามเขม้แขง็เพยีงไร 

4. การรบและขึน้ลอย เป็นกระบวนการต่อเนื่องมาจากการตรวจพล เพื่อแสดงความสามารถของผูแ้สดงใน
การใชอ้าวุธและความสง่างามของการขึน้ลอย ตลอดจนความสามารถในการต่อตวั 

5. การตบีท เป็นการร าใชบ้ท ซึง่หมายถงึการใชท้่าทางสือ่ความหมาย และแสดงอารมณ์แทนค าพดูได ้  
เมื่อสามารถปฏบิตัิได้ดงันี้ จงึจะนับว่าเป็นผูท้ี่มคีวามสามารถแสดงตวัเป็นพระรามได้อย่างสมบูรณ์ ในด้าน

ความนิยมชมชอบจากผูช้ม จะมอีงคป์ระกอบเกีย่วกบัความสามารถเฉพาะตวัของผูแ้สดง  พรสวรรค ์ บุคลกิและรูปร่าง
หน้าตา อกีคุณสมบตัขิองผูแ้สดงเป็นตวัพระราม คอื ตอ้งเป็นผูท้ีร่ าสวย มคีวามภูมฐิาน ตลอดจนลลีา สง่าผ่าเผย  

 
องคป์ระกอบในการแสดงเป็นพระราม 
เครื่องแต่งกายพระราม เลยีนแบบมาจากเครื่องทรงของพระมหากษตัรยิ ์และก าหนดสเีครื่องแต่งกายขึน้ตาม

ค ากลอนที่แสดงถึงเวลาเกิดของตัวพระราม  ลกัษณะการแต่งเลียนเครื่องทรงของพระมหากษัตรยิ์นี้ มแีต่ครัง้กรุง       
ศรอียุธยา ปจัจุบนัเรยีกการแต่งกายเลยีนเครื่องทรงว่า การแต่งยนืเครื่อง ส าหรบัฝ่ายพระ เรยีกการแต่งกายยนืเครื่อง
พระ เมื่อพระรามถือเพศฤาษี จะใช้ผ้าสไบห่มทบัอีกชัน้ และเปลี่ยนจากชฎายอดชยัเป็นยอดดอกล าโพงและ เขยีน   
อุณาโลมไวท้ีห่น้าผาก ต่อมาในรชักาลที ่6  ทรงออกแบบ ปรบัปรุงรูปแบบเครื่องแต่งกายของพระรามในตอนออกบวช
ใหม่ โดยให้แต่งกายคล้ายพวกพราหมณ์  คอืการนุ่งขาวห่มขาวแบบจบีโจง เครื่องประดบัศรีษะใช้ชฎาบายศรีเป็น
ลกัษณะการแต่งกายที่เลียนแบบตัวพระรามในมหากาพย์รามายณะของอินเดีย  แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมมากนัก 
เน่ืองจากพระรามในอุดมคตขิองคนไทย คอืสมมตเิทพการแต่งกายยนืเครื่องเอือ้ต่อความเชื่อดา้นดงักล่าว ประกอบกับ
เน้ือเรื่องรามเกยีรติข์องรชักาลที ่6 ไม่คุน้เคย 

อุปกรณ์ประกอบฉากทีม่คีวามจ าเป็นต่อพระรามไดแ้ก่ ศร ลกูศร เตยีง กลด ราชรถ เป็นตน้  
 

 จารีตของพระรามในการแสดงโขนประเภทต่างๆ 
โขนกลางแปลง 
 มุ่งเน้นในเรื่องการนัง่พลบัพลา การยกทพัและการรบ โดยใหค้วามส าคญักบัการวางต าแหน่งของตวัละครใน
การจดัทพัของฝา่ยพระราม โดยแบ่ง 4 ขัน้ คอื ขัน้ที ่1 ประกอบดว้ยพลลงิและจงัเกยีง ขัน้ที ่2 สบิแปดมงกฎและเตยีว
เพชร ขัน้ที ่3 พญาวานร ขัน้ที ่4 พระราม พระลกัษณ์ 
โขนนัง่ราว  
 มลีกัษณะพเิศษในการแสดงคอืการนัง่บนราวไมไ้ผ่ ดว้ยท่านัง่หอ้ยขาขวา เท้าซา้ยพาดอยู่บนราวกระบอกไม้
ไผ่  โดยพระรามจะนัง่อยู่หน้าสุดของไมไ้ผ่ ส่วนพระลกัษณ์และพญาวานรจะนัง่เรยีงล าดบัต่อกนั โดยหนัหน้าเขา้หา
พระราม อกีทัง้จารตีของการร าเพลงหน้าพาทย์ การยกทพัและการรบ และพระรามในการแสดงโขนนัง่ราวต้องสวม
ศรีษะปิดหน้า และจารตีในการแสดงที่ทุกตวัแสดงเมื่อเดนิอ้อมผ่านด้านหลงัไม้ไผ่ ไม่ต้องแสดงท่าทางสมมติเป็นตวั
แสดงหรอืท าบทบาทใด ใหเ้ดนิเฉย เน่ืองจากบรเิวณหลงัไมไ้ผ่ถอืเป็นหลงัโรง สมมตวิ่าผูช้มไม่เหน็ตวัแสดง 
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โขนหน้าจอ 
 การแสดงทีม่วีวิฒันาการมาจากหนงัใหญ่ เน่ืองจากมจีออยู่ดา้นหลงัเวท ีในการแสดงของพระรามจะต้องร าไป
ตามทางยาวของเวท ีจะร าขวางเวทไีม่ได ้เมื่อแบ่งเวทเีป็นสามสว่น พระรามจะร าอยู่ส่วนกลางของเวท ีหากร าตรวจพล
จะใหท้ัง้สามสว่น ดา้นการยนืของพระรามจะอยู่ดา้นหน้า พระลกัษณ์จะยนือยู่ขา้งหลงั เยือ้งทางดา้นซา้ย 
โขนโรงใน 
 ไดก้ล่าวจารตีของการแสดงโขนโรงในไวแ้ลว้บางสว่น คอืการร าชา้ป่ี เน่ืองจากการน ารปูแบบการแสดงละครใน
เขา้ประกอบในการแสดงโขน 
โขนฉาก 
 มรีปูแบบการแสดงคลา้ยโขนโรงใน คอืมกีารร าประกอบเพลงรอ้ง แต่มกีารสรา้งฉากประกอบ ลกัษณะการตัง้
เตียงที่หันเข้าหาคนดู ดังนัน้การร าของพระรามจะต้องร าขวางเวที ส่วนการยืนของพระรามและพระลักษณ์ คือ        
พระลกัษณ์อยู่ทางดา้นขวาของพระราม การปะทะทพัของพระรามอยู่หน้าทางขวามอืเวท ีสว่นตวัแสดงอื่นอยู่ดา้นในเวท ี 
 

การร าเพลงหน้าพาทยก์ลมในการแสดงโขน 
 เพลงหน้าพาทยก์ลมจดัเป็นหน้าพาทยช์ัน้สงู หรอืหน้าพาทยค์รู โดยก าหนดให้ใชป้ระกอบอากัปกริยิาไปมา
ของเทพเจา้ หรอืเทวดาชัน้สงู    
 การร าเพลงหน้าพาทยก์ลม มมีาแต่ครัง้กรุงศรอียุธยา ทัง้ในการแสดงโขนและละครของตวัละครฝ่ายพระที่มี
ลกัษณะความเป็นเทพเจา้ สมมตเิทพ หรอืผูม้อีทิธฤิทธิ ์โดยหน้าพาทยเ์พลงกลมใชเ้พื่อวตัถุประสงค ์

1. เป็นการแสดงประกอบกริยิาการเดนิทาง และตรวจพลยกทพัดว้ยกริยิาเหาะไป 
2. เป็นการแสดงศลิปะการใชอ้าวุธประกอบกระบวนท่าร า 
3. เป็นการร าเดีย่วเพื่ออวดฝีมอืในชัน้เชงิของการแสดง 
 
การสบืทอดกระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทยก์ลมในการแสดงโขน ไดม้กีารสบืทอดกนัมาอย่างต่อเนื่อง ปรากฏ

เป็นหลกัฐานทางวชิาการในบทละครครัง้กรุงศรอียุธยา กรุงธนบุร ีจนมาถงึกรุงรตันโกสนิทร ์ในยุคของกรมศลิปากรทีไ่ด้
ปรบัปรุงบทละครต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการแสดง ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2477  - ปจัจุบนั (2544) สรุปไดว้่า การสบืทอดกระบวนท่าร า
เพลงหน้าพาทยก์ลม นัน้ สามารถแบ่งการสบืทอดออกเป็น 4 สาย ได ้ดงันี้ 

1. กรมพระพทิกัษ์เทเวศร ์ตน้ราชสกุลกุญชร ณ อยุธยา มสีบืทอดถงึสมยัเจา้พระยาเทเวศรว์งศว์วิฒัน์ โดย
เริม่จากเจ้าจอมเพง็ในรชักาลที่ 2 ได้ ถ่ายทอดให้กบัหม่อมเขม็ กุญชร ณ อยุธยา โดยสบืต่อยงัหม่อม   
ละมยั กุญชร ณ อยุธยา (หม่อมละครในเจา้พระยาเทเวศร์ววิฒัน์) และคุณหญงิเทศนัฏกานุรกัษ์ ศลิปิน  
วงับ้านหม้อและครูกรมศลิปากร โดยได้ถ่ายทอดใหก้บัคุณครูอาคม สายาคม และต่อมายงัอาจารย์อุดม 
องัศุธร ซึ่งปรากฏว่าอาจารย์อุดม อังศุธร ก็ไม่อาจจดจ ากระบวนท่าร าที่ได้รบัการถ่ายทอดมาอย่าง
ครบถว้นอาจกล่าวไดว้่า กระบวนท่าร าสายละครกรมพระพทิกัษ์เทเวศรอ์าจสิน้สุดลง 

2. สมเดจ็พระเจา้หลานเธอ เจา้ฟ้ากรมหลวงเทพหรริกัษ์ สบืทอดโดยสมเดจ็พระเจา้น้องยาเธอ เจา้ฟ้ากรม
หลวงพทิกัษ์มนตร ีตน้ราชสกุล มนตรกีุล ณ อยุธยา ทรงถ่ายทอดใหค้รทูองอยู่ (อเิหนา) ครูละครหลวง มี
เจา้จอมมารดาแยม้ (อเิหนา) ในรชักาลที ่2 ครลูะครราชส านกัเป็นผูส้บืทอด ต่อมาไดถ่้ายทอดใหห้ม่อมครู
แยม้ (อเิหนา) ครลูะครวงัสวนกุหลาบ  และสบืทอดยงัครลูมุล ยมะคุปต ์และท่านผูห้ญงิแผว้ สนิทวงศเ์สนี 
ซึง่ทัง้สองท่านน้ีไดเ้ป็นครใูนกรมศลิปากรในยุคต่อมา และมกีารสบืทอดหน้าพาทยเ์พลงกลมอย่างต่อเนื่อง 

3. ครูลมุล ยมะคุปต์ เป็นกระบวนร าที่มกีารสืบทอดกนัมาอย่างต่อเนื่องในกระบวนการเรยีนการสอนทาง
นาฏศิลป์ไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อการสืบต่อกระบวนท่าร าที่มีแบบแผนมาจากการแสดงละครใน 
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โดยเฉพาะมุ่งใหเ้กดิทกัษะในการปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้ง แม่นย า ตามกระบวนท่าร าทีค่รไูดถ่้ายทอดให ้จงึ
มกีารบรรจุกระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทย์กลมพระขรรค์ไว้ในหลกัสูตรการเรียนการสอนของวทิยาลยั  
นาฏศลิป สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ กรมศลิปากร ระดบัชัน้สงู  ซึง่กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทยก์ลมใน
การแสดงโขน สายคุณครูลมุล ยมะคุปต์  ถือว่าเป็นกระบวนท่าร าพื้นฐานที่เป็นไปตามมาตรฐานทาง
การศกึษา โดยเมื่อน ามาใชใ้นการแสดงโดยคณาจารยห์รอืนักเรยีนของวทิยาลยันาฏศลิป กระบวนท่าร า
นัน้กย็งัคงต้องรกัษาแบบแผนเดมิตามหลกัสูตรไว้อย่างเคร่งครดั อาจมกีารตดัทอนกระบวนท่าร าโดย
ขึน้อยู่กบัครผููฝึ้กซอ้มการแสดงแต่ละครัง้ 

4. ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี เป็นกระบวนท่าร าที่มกีารสบืทอดมาจากการแสดงละครในเช่นเดยีวกบั
กระบวนท่าร าสายคุณครลูมุล  ยมะคุปต ์เป็นกระบวนท่าร าทีป่รากฏในการแสดงโขน ของกรมศลิปากร ที่
จดัแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ  ในการแสดงแต่ละครัง้กระบวนท่าร าจึงมีความแตกต่างกนั เนื่องจาก
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นปจัจัยในกระบวนการจัดการแสดง คุณลักษณะของศิลปินที่จะได้รับการ
ถ่ายทอด ตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามฉลาดมไีหวพรบิด ีมคีวามสง่าภาคภูมอิยู่ในตวัเอง มคีวามสามารถในทกัษะ
การปฏบิตัิ จากนัน้ครูกจ็ะถ่ายทอดความรู้ในกระบวนการท่าร าให้ได้เหมาะสมกบับุคลิกลกัษณะ และ
ความสามารถของศิลปินท่านนัน้   กล่าวได้ลักษณะการสืบทอดนี้   เป็นพัฒนาการของการสืบทอด
กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทยก์ลมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ โดยเฉพาะเป็นกระบวนท่าร าทีใ่ชใ้นการจดัการแสดง
โขน ณ โรงละครแห่งชาต ิซึ่งเป็นกระบวนท่าร าจะมกีารปรบัเปลี่ยนไปเพื่อใหเ้หมาะสมกบัองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ในการจดัการแสดงแต่ละครัง้ 

โดยทัง้สายคุณครลูมุล ยมะคุปต ์และสายท่านผูห้ญงิแผว้ สนิทวงศเ์สนี แมจ้ะมวีธิกีารสบืทอดที่แตกต่าง แต่มี
เหตุผลในการสบืทอดการร าหน้าพาทยเ์พลงกลม ดงันี้ 

1. เพื่ออนุรกัษ์สบืทอดกระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทยก์ลมทีม่แีบบแผนตามจารตีการแสดงละครในใหค้งอยู่ 
2. เพื่อแสดงลกัษณะเฉพาะของตวัละครดว้ยกระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทยก์ลม 
3. เพื่อถ่ายทอดวรรณกรรมการละครออกมาในรปูแบบการแสดงทางนาฏดุรยิางคศลิป์ไทย 
 
ปจัจุบนัน้ี ซึง่มผีูท้รงคุณวุฒทิางดา้นนาฏศลิป์ไทยทีเ่ป็นหลกัในการสบืทอดกระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทยก์ลม 

2 ท่านคอื 
1. อาจารย์อุดม องัศุธร (ขา้ราชการบ านาญ วทิยาลยันาฏศลิป์ กรมศลิปากร) เป็นผู้ที่ได้รบัการถ่ายทอด

กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทยก์ลมอรชุนจากคุณครลูมุล ยมะคุปต์ 
2. อาจารยธ์งไชย โพธยารมย ์(ผูเ้ชีย่วชาญนาฏศลิป์ไทย กรมศลิปากร) เป็นผูท้ีร่บัการถ่ายทอดกระบวนท่า

ร ากลมนารายณ์จากท่านผูห้ญงิแผว้ สนิทวงศเ์สนี (อดตีผูเ้ชีย่วชาญนาฏศลิป์ไทย กรมศลิปากร) 
 
องคป์ระกอบการร าหน้าพาทยเ์พลงกลม 
ผูแ้สดง ตอ้งมคีวามสง่างาม มคีวามภาคภูมอิยู่ในท ีตอ้งเคยผ่านการแสดงเป็นนายโรงมาก่อน คอืพระราม 
การร าเพลงหน้าพาทย์กลมในการแสดงโขน มกีารจดัท าบท 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ลกัษณะแรก คอื การร าใชบ้ท 

จะกล่าวถึงตวัละครก่อนแลว้จงึร าเพลงหน้าพาทย์กลม และ ลกัษณะที่ 2 คอื การร าเพลงหน้าพาทย์กลมก่อนแล้วจงึ   
ร าใชบ้ท  

เครื่องแต่งกายกเ็ป็นการแต่งเลยีนแบบเครื่องทรง เรยีกว่ายนืเครื่องพระ จะใชว้งป่ีพาทยเ์ครื่องหา้ วงป่ีพาทย์
เครื่องคู่ วงป่ีพาทยเ์ครื่องใหญ่ วงป่ีพาทยเ์ครื่องหก จะจดัใหเ้หมาะสมกับฐานะของงานเป็นเกณฑ ์โดยอาจปรบัเปลีย่น
ไปตามความตอ้งการแต่ละโอกาส 
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 ในการร าเพลงหน้าพาทยน์ัน้ สิง่ทีถ่อืเป็นหลกัใหญ่ในการปฏบิตักิระบวนท่าร า กค็อื การปฏบิตักิระบวนท่าร า
ใหม้คีวามสอดคลอ้งสมัพนัธก์บัหน้าทบั ไมก้ลอง และท านองเพลงทีใ่ชใ้นการบรรเลง ในการปฏบิตักิระบวนท่าร าเพลง
หน้าพาทยก์ลมยดึถอืหลกัในการร าดงักล่าวเช่นกนั 
 นกัดนตรใีนการร ากลม ทีเ่ป็นผูต้ตีะโพนและกลองทดั กม็คีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องศกึษากระบวนท่าร าใหแ้ม่นย า
เช่นเดยีวกนั เพราะในขณะทีผู่แ้สดงจะเปลีย่นกระบวนท่านัน้ ตะโพนจะต้องท าหน้าที ่“บากท่า” หรอื “ทา้” ใหก้ลองทดั
รวักลองแทรกอยู่ในไมก้ลองของเพลงหน้าพาทยก์ลม เพื่อใหเ้กดิความสมัพนัธก์บักระบวนท่าร าในขณะเดยีวกนั 
 ลกัษณะหน้าทบั และท านองเพลงหน้าพาทยก์ลมนัน้ เป็นหน้าทบัแบบวนซ ้า กระสวนจงัหวะของมอืตะโพน 
และไมก้ลองทดัเป็นเพยีงวลสีัน้ ๆ ความสัน้-ยาวในการบรรเลงขึน้อยู่กบัสถานการณ์ตามเนื้อเรื่องทีก่ าลงัแสดง และลลีา
ท่าร าของผูแ้สดงทีร่บับท  โดยเมื่อผูแ้สดงปฏบิตักิระบวนท่า “เลาะ “ ซึง่ถอืเป็นกระบวนท่าร าล าดบัสุดทา้ยในกระบวน
ท่าร าเพลงหน้าพาทยก์ลมผูบ้รรเลงดนตรจีะตอ้งบรรเลงเพลงเชดิทนัทเีพื่อใหส้อดรบักบัท่าร าพอด ีซึง่ถอืเป็นธรรมเนียม
ปฏบิตัใินการร าเพลงหน้าพาทยก์ลม 
 นอกจากนี้ ในบางครัง้อาจจะมีการสอดแทรกหน้าทบัเพลงเร็ว แต่ยงัคงด าเนินท านองเพลงกลมไปอย่าง
ต่อเนื่องจนกว่าผูแ้สดงจะหมดกระบวนท่าร า ดงันัน้ การก าหนดความสัน้ – ยาวของท านองเพลงในลกัษณะนี้ จงึขึน้อยู่
กบักระบวนท่าร าทางนาฏยศลิป์ไทยเป็นหลกั ทัง้นี้ตอ้งประกอบกบัความสามารถเฉพาะตวัของผูแ้สดง และระยะเวลาที่
ใชใ้นการแสดงดว้ย 
 ความงามของกระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทยก์ลมในการแสดงโขน จงึขึน้อยู่กบัความสมัพนัธร์ะหว่างหน้าทบั 
ไมก้ลอง และท านองเพลงในการบรรเลงกบักระบวนท่าร า 
 
 กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทยก์ลม 
 กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทย์กลมทีใ่ชใ้นการแสดงโขนมจี านวนทัง้สิน้ 19 กระบวนท่าร า  ซึง่ผูแ้สดงจะต้อง
ศกึษาหาความรู้เกี่ยวกบัหน้าทบั ไม้กลอง และท านองเพลง ลกัษณะการปฏบิตัิ นาฏยศพัท์ที่ใช้ในการร า และกลวธิี
ทางการแสดงของกระบวนท่าร าต่าง ๆ ประการส าคญัในการแสดงจะตอ้งมกีารปฏบิตัิกระบวนท่าร าเฉพาะของตวัละคร 
ซึง่ไทย โดยสามารถสรุปความมุง่หมายส าคญัได ้2 ประเดน็ดงันี้ 

1. ความมุ่งหมายในการน าไปใช้ เมื่อผู้แสดงน าเพลงหน้าพาทย์กลมไปใช้ในการแสดงโขนยังคงใช้ใน
ความหมายของการเดนิทางส าหรบัเทพเจ้า สมมติเทพ และผู้มอีทิธฤิทธิ ์การเดนิทางของตวัละครที่มี
ลกัษณะเหนือมนุษยด์งักล่าว  

2. ความมุ่งหมายในการร า เป็นการแสดงที่มุ่งความงดงามในการปฏิบัติกระบวนท่าร าที่เกิดจากการ
ผสมผสานระหว่างแบบแผนในการแสดงโขน และจารตีในการแสดงละครในที่จดัว่าเป็น “ นาฏยจารตี “ 
ประการต่อมาความวจิติรงดงามของกระบวนท่าร า ที่เรยีกว่า “ นาฏยประดษิฐ ์“ประการสุดท้าย ความ
ละเอยีดงดงามของเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการแสดง ที่เกดิจากการสร้างสรรคจ์นิตนาการ
ดว้ยภูมคิวามรู้ถ่ายทอดลงสู่งานหตัถศลิป์ที่เรยีกว่า “ นาฏยอาภรณ์ “ ที่จดัเป็นศลิปะชัน้ครู กล่าวไดว้่า 
การร าเพลงหน้าพาทยก์ลมจงึเป็นการแสดงการสบืสายกระบวนท่าร าในการแสดงละครในทีป่รากฏในการ
แสดงโขน 

ผูแ้สดงพจิารณาเลอืกใชก้ระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทยก์ลม โดยมเีกณฑ ์ดงันี้ 
1. เวลาทีใ่ชใ้นการแสดง  
2. การล าดบัการปฏบิตัิกระบวนท่าร า ให้ครบทุกขัน้ตอน และคงบางกระบวนท่าร าทีแ่สดงลกัษณะเฉพาะ

ของตวัละคร ทีป่รากฏอยู่ในการปฏบิตัขิ ัน้ตอนที ่2 กระบวนท่าร าหลกัเพลงหน้าพาทยก์ลม ม ี8 กระบวน
ท่าร า ไดแ้ก่ ท่าเริม่ตน้ ท่าร าร่าย ท่าเกบ็เทา้ ขยัน่เทา้รวักลอง  ท่าลงเสีย้ว ท่าขึน้ ท่าเลาะ และท่าเชดิ 
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3. การตดัหรอืสลบักระบวนท่าร าในการปฏบิตัขิ ัน้ตอนที ่2 ซึง่เป็นกระบวนท่าร าทีส่ามารถตดัทอน หรอืสลบั
การปฏบิตักิระบวนท่าได ้(ยกเว้นการกระบวนท่าเฉพาะตวัละคร) โดยพจิารณาจาก ความซบัซอ้นของ
กระบวนท่าร า ความช านาญในการใชอ้าวุธประกอบการร า และความคลา้ยคลงึของการปฏบิตักิระบวนท่า
ร า ซึง่สามารถสรุปได ้ดงัรายละเอยีดปรากฏในตาราง ดงันี้ 
 

ตาราง  16  ลกัษณะคุณสมบตัแิต่ละท่าร าของหน้าพาทยเ์พลงกลม 
ลกัษณะของการปฏบิตั ิ

กระบวนท่าร า 
ล าดบักระบวนท่าร าท่ีควรพิจารณาตดัทอนก่อน - หลงั 

1 2 3 4 5 
ความคลา้ยคลงึของการปฏบิตั ิ ป้องหนา ยอ้นตวั 

สอดสงู 
ยอ้นตวั 
แทงอาวธุ 
แทงมอื 

เงือ้ กา้วขา้ง 

ความช านาญในการใชอ้าวุธ ละเลงขอ้ ตวดัอาวุธ เสอืลากหาง - - 
ความซบัซอ้นของกระบวนท่าร า สา่ยมอื 

เล่นตะโพน 
แจกไม ้ กลอกคอ - - 

 
4.  การนดัแนะ เป็นการตกลงกนัระหว่างนกัดนตรกีบัผูแ้สดง ทัง้นี้เป็นไปเพื่อการสรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง 

เป็นสิง่ทีเ่กดิจากประสบการณ์ทางการแสดงของทัง้สองฝา่ย เช่น 
1) การควงอาวธุ เพื่อเป็นสญัญาณว่าก าลงัจะปฏบิตักิระบวนท่ากลอกคอ 
2) การปฏบิตักิระบวนท่าเลาะ เพื่อเป็นสญัญาณว่าก าลงัจะปฏบิตักิระบวนท่าร าเพลงเชดิ 

 นอกจากนี้ ผูแ้สดงยงัสามารถทีจ่ะสอดแทรกการปฏบิตัลิกัษณะอื่น ๆ ทีท่ าใหก้ระบวนการแสดงมคีวามกระชบั
เป็นไปตามเวลาทีก่ าหนด เช่น 

 การยดื – ยุบ ในการปฏบิัติกระบวนท่าร าที่มกีารใช้หน้าหนังในการเปลี่ยนทศิทางการหนัล าตวัก็
สามารถทีจ่ะใชว้ธิยีดื-ยุบแลว้หนัล าตวั เพื่อเป็นการลดเวลาในการปฏบิตัใิหน้้อยลง 

 การกล่อมหน้าเป็นลกัษณะในการปฏบิตัทิี่สอดแทรกอยู่ในกระบวนท่าเพื่อเป็นการส่งสญัญาณดว้ย
สายตาใหเ้ปลีย่นกระบวนการบรรเลง 

 การปฏบิตัทิ่าขึน้ เพื่อเป็นการพกัท่าหรอืทบทวนกระบวนท่าร าล าดบัต่อไป 
5.  ทศิทางในการหนัล าตวั และการใชพ้ืน้ทีบ่นเวท ีโดยเฉพาะการเคลื่อนไหว และทศิทางในการปฏบิตัแิต่ละ

กระบวนท่าร าระหว่างการแสดงใหค้รอบคลุมทุกพืน้ทีแ่ละทุกทศิทางของเวท ีทัง้ดา้นหน้า หลงั ขวา และ
ซา้ยของเวททีี่ใชแ้สดง ผูแ้สดงจะต้องกลบัมาสิน้สุดมาปฏบิตักิระบวนท่าร าด้านหน้าเวท ีหรอืบรเิวณจุด
กึง่กลางของเวท ีซึง่ถอืว่าเป็นธรรมเนียมปฏบิตัทิีส่ าคญั คอื การเผชญิหน้ากบัผูร้บัชม  

6.  การใชห้น้าหนังประกอบการปฏบิตักิระบวนท่าร า ได้รบัอทิธพิลมาจากศลิปะการเชงิหนังใหญ่ ที่ส าคญั 
คอื จะตอ้งปฏบิตั ิหน้า ไหล่ และเกลยีวขา้งล าตวัในจงัหวะขึน้เสมอ  
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6.2 จารีต กระบวนการแสดงของตวัยกัษ ์
 
งานวทิยานิพนธท์ีศ่กึษาเกีย่วกบักระบวนการร าของตวัยกัษ์ ม ี3 ฉบบั เกีย่วกบัองคป์ระกอบการแสดง จารตี

การฝึกหดัและการแสดงโขนของทศกณัฐ ์คอื สมศกัดิ ์ ทดัต ิจารตีการฝึกหดัและการแสดงโขนตวัทศกณัฐ ์และพหลยุทธ  
กนิษฐบุตร กระบวนการร าและกลวธิแีสดงบททศกณัฐ์ในการแสดงโขนตอนนางลอย ของครูจตุพร  รตันวราหะ และ
ศกึษาเกีย่วกบัการแสดงโขนของอากาศตไล ของอนุชา  บุญยงั 

 
องคป์ระกอบการแสดง จารีตการฝึกหดัและการแสดงโขนของทศกณัฐ ์
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกบัทศกณัฐ์ คอืมกีารศกึษาเรื่องจารตีการฝึกหดัและการแสดงโขนหน้าจอ และการแสดง

กระบวนการร าตลอดจนกลวธิแีสดงบททศกณัฐ์ในการแสดงโขนตอนนางลอย ของครูจตุพร  รตันวราหะโดยขอ้สรุป
เกีย่วกบัการฝึกหดัทีจ่ะเป็นผูร้บับททศกณัฐข์องทัง้สองวทิยานิพนธม์แีนวทางเดยีวกนั คอื ก่อนทีจ่ะไดร้บัการฝึกหดัโขน
เป็นตวัยกัษ์ตอ้งมผี่านกระบวนการต่างๆ ดงันี้ 

 
การคดัเลือกและการฝึกหดัผูแ้สดงเป็นทศกณัฐ ์
การคดัเลอืกผูฝึ้กหดัเป็นตวัยกัษ์ ที่มเีกณฑใ์นการพจิารณาด้านร่างกาย  คอืเป็นผู้มรีูปร่างสูงใหญ่  สมส่วน 

ช่วงคอยาว ช่วงขา แขน ขอ้มอื สามารถดดัไดง้่าย เป็นผูม้รี่างกายแขง็แรงอดทน และไม่มโีรคประจ าตวั มจีติใจเขม้แขง็ 
ไม่ยอ้ทอ้ต่ออุปสรรค   จากนัน้ตอ้งผ่านการค านบัคร ูเช่นเขา้ร่วมพธิไีหวค้รปูระจ าปี เพื่อฝากตวัเป็นศษิย์ 

การฝึกหดัเบือ้งตน้ของโขนยกัษ์ มที่าพืน้ฐานส าคญัทีโ่ขนยกัษ์ทุกคนต้องเรยีนรู ้ คอื  ตบเข่า ถองสะเอว เต้น
เสา ถบีเหลีย่มและหกัขอ้มอืท่าต่างๆ จากนัน้จงึจะมกีารฝึกหดัเฉพาะการแสดงเป็นตวัละครตวัใดตวัหนึ่งเป็นการเฉพาะ
ต่อไป ตลอดจนต้องมกีารศกึษานาฏยศพัทเ์ฉพาะของโขนยกัษ์ เพราะเป็นศพัทท์ี่ใชส้ าหรบัการสื่อสารระหว่างครูและ
ศษิย ์ 

การฝึกหดัตวัทศกณัฐใ์นวทิยาลยันาฏศลิป จะต้องผ่านการศกึษาแม่ท่ายกัษ์ เพื่อใชเ้ป็นองคค์วามรูห้ลกัทีใ่ช้
ประยุกตก์บัการแสดงอื่นๆ  เมื่อเรยีนเกีย่วกบัแม่ท่าจบกจ็ะตามดว้ยเพลงเชดิ และควรมคีวามรูเ้กีย่วกบัเพลงหน้าพาทย์
ขัน้ตน้อื่นๆ อาท ิเพลงปฐม เพลงเสมอ และมฝีีมอืร าด ี 

 มสีรรีะทีเ่หมาะสม โดยเกณฑเ์ฉลีย่ผลการส ารวจผูแ้สดงเป็นทศกณัฐข์องกรมศลิปากร มคีวามสงู ประมาณ 
177.75 เซนตเิมตร น ้าหนกัประมาณ 83.75 กโิลกรมั 

มปีระสบการณ์แสดง คอืเริม่จากการแสดงเป็นตวัประกอบก่อน เช่น เสนายกัษ์ มโหทร เปาวนาสูร เป็นต้น 
และมปีฏภิาณไหวพรบิพอทีแ่กป้ญัหาบนเวทไีด ้

ตอ้งผ่านการฝึกหดัอริยิาบทต่างๆเพื่อสรา้งคุณลกัษณะของตวัทศกณัฐ ์โดยเฉพาะท่าเดนิเป็นพเิศษ  ตลอดจน
การฝึกท่ารบและท่าการแสดงอารมณ์ต่างๆ เช่น ท่าเหม่ ท่าตไีมเ้จด็ ท่าตหีนีฉาก  

 
ขัน้ตอนการร าแม่ท่าและเพลงเชิด แบ่งออกเป็น 4 ชว่ง   
ช่วงที ่1 กระบวนท่าน าเขา้สูแ่มท่่าหลกั เป็นท่าเคลื่อนไหวทีเ่น้นหนกัเกีย่วกบัอวยัวะสว่นล่างกอ่น 
ช่วงที ่2 กระบวนท่าทีฝึ่กหดัอวยัวะสว่นบน ไดแ้ก่ วงบน มอืจบี ท่าหงายมอืรปูแบบต่างๆ 
ช่วงที ่3 กระบวนแม่ท่ายกัษ์ ทีใ่หร้ายละเอยีดเกีย่วกบันาฏยศพัทเ์พื่อใหเ้กดิลลีาท่วงทสีวยงาม 
ช่วงที ่4 เพลงเชดิ แสดงใหเ้หน็วธิกีารน าหลกัการจากแม่ท่ามาใชก้บัการแสดง 
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จารีตของผูแ้สดงเป็นทศกณัฐ ์
จารตี หมายถึง ระเบยีบแบบแผนที่ยดึถอืและปฏบิตัสิบืเน่ืองกนัมา ตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนัและยงัคงปฏบิตัิ

ต่อเนื่องสบืไป ของการแสดงโขนของทศกณัฐ ์จะตอ้งไดร้บัการฝึกหดักระบวนท่าร า ซึง่เป็นจารตีในการแสดง คอื 
1. ร าชา้ป่ี เป็นการร าเพื่อเปิดตวัแสดง หรอืแนะน าตวั เมื่อมกีารเปิดม่าน ต่อจากเพลงวา เป็นการร าบนเตยีง

ทอง ของพญายกัษ์หรอืพระ 
2. ร าตรวจพล โดยท่าร าต่างๆใชห้ลกัจากแมท่่ายกัษ์ 
3. กระบวนท่ารบและท่าขึน้ลอย  มลีกัษณะส าคญัคอื เมื่อมกีารปะทะทพัตวัยกัษ์จะอยู่ทางซา้ยของจอ ท่าขึน้

ลอยระหว่างพญายกัษ์และพญาวานร มี 3 ลอย คือ  ลอยมจัฉานุ ลอยบ่า และลอยเหยียบบ่า ท่ารบ
ระหว่างพญายกัษ์กบัพระ ม ี2 ท่า เรยีกว่าจบัหนึ่งและจบัสอง ท่าขึน้ลอยม ี3 ลอย คอื ลอยหนึ่ง ลอยสอง
และลอยสาม มลีอยพเิศษ ใชผู้แ้สดง 4 ตวั คอื ทศกณัฐ ์หนุมาน พระราม พระลกัษณ์ 

4. ร าตบีท หรอืการร าใชบ้ท เป็นภาษาท่าสื่อความหมาย การใชบ้ทมทีัง้ประกอบค ารอ้ง ประกอบค าพากย์
และเจรจา และการใชบ้ทประกอบเพลงหน้าพาทย ์

5. ร าเพลงหน้าพาทยแ์ละการแสดงเป็นชุดเป็นตอนทีส่ าคญั โดยเพลงหน้าพาทยท์ีม่โีอกาสใชบ้่อย คอื เพลง
เสมอมาร ตระนิมติ พราหมณ์เขา้ พราหมณ์ออก ชุดการแสดงเป็นชุดเป็นตอนทีส่ าคญัอาท ิการแสดงโขน
ชุดนางลอย ตอนทศกณัฐเ์กีย้วนางเบญกายแปลง  และบทของทศกณัฐใ์นชุดหนุมานชูกล่องดวงใจ ซึง่ถอื
ว่าทัง้สองชุดการแสดงเป็นตอนทีท่ศกณัฐม์บีทบาทส าคญั และแสดงอารมณ์ทีห่ลากหลาย 

จารตีดา้นการแต่งกายของทศกณัฐ์ คอืการแต่งยนืเครื่องแบบก้นแป้น  ส่วนที่แตกต่างจากพญายกัษ์อื่น คอื 
การสวมรดัอกหรอืเกราะตลอดเวลา และสวมพวงประค าคอ สเีครื่องแต่งกาย คอืเสือ้สเีขยีว เครื่องปกัสว่นล่างเป็นสเีขยีว
ขลบิแดง หรอืแดงขลบิเขยีว ผ้านุ่งสแีดง เครื่องประดบัโลหะสเีงนิหรอืสทีอง ประดบัพลอยหรอืกระจกขาว หวัโขนมี     
สทีองใชต้อนมคีวามสขุ และสเีขยีวใชไ้ดท้ัว่ไปทุกตอน  

 
จารีตของการแสดงโขนหน้าจอ 
1. โรงโขน มพีืน้ทีบ่นเวท ี96 ตารางเมตร ทีต่ัง้วงดนตร ี21 ตารางเมตร ดา้นหลงัเป็นทีพ่กัผูแ้สดง และเป็น

ทีต่ัง้วางหวัโขนและอุปกรณ์การแสดง มพีืน้ที ่224 ตารางเมตร  และมกีารเปลีย่นแปลงจารตีของโขนหน้าจอแต่เดมิ โดย
ตัง้วงป่ีพาทยท์ีบ่รรเลงดา้นหน้าจอโขนมาไวด้า้นหลงัจอ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน 

2. อุปกรณ์ประกอบการแสดง เตยีงส าหรบัตวัด ี(ตวัละครทีม่บีทส าคญั)นัง่ ตัง้ขา้งละ 2 ตวั หนัหน้าเตยีงตาม
ความยาวของโรง   อาวุธของตวัโขนแบ่งเป็น เขนยกัษ์ ไดแ้ก่ หอก งา้ว โตมร และดาบเชลย เสนายกัษ์ ไดแ้ก่ กระบอง
ควัน่เกลยีว ส าหรบัตวัเอก ขึน้อยู่กบับทละครในตอนนัน้ๆสว่นใหญ่จะมศีรเป็นหลกั 

3. ดนตรทีีใ่ช ้เป็นวงป่ีพาทยเ์ครื่องคู่ ทโีกร่งเป็นเครื่องประกอบจงัหวะเสรมิ มนีักรอ้งชายและหญงิ และมลีูก
คู่จ านวน 5 – 7 คน 

4. การแสดงโขนหน้าจอ จะแสดงเวลาเยน็และกลางคนื เพราะโรงโขนไม่มหีลงัคากนัแดด  การโหมโรงมี
เฉพาะช่วงเวลากลางคนื เมื่อหยุดพกัการแสดงและเริม่การแสดงใหม่ต้องบรรเลงเพลงรวัสามลา หลงัจบการแสดงต้อง
บรรเลงเพลงสรรเสรญิพระบารมแีละกราวร า 

5. วธิกีารแสดง  การออกทางประตูขวาและเขา้ทางประตูซ้าย การเขา้ออกทางซุ้มประตูของฉากพลบัพลา
และลงกา ใชต้อนนัง่เมอืง นัง่พลบัพลาและปะทะทพั  เมื่อบทรอ้ง คนเจรจาจะบอกบทใหต้วัโขนและนกัรอ้งรูบ้ทก่อน  
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กระบวนท่าและกลวิธีแสดงของทศกณัฐ ์
ส าหรบัองคค์วามรูเ้ฉพาะเกีย่วกบักระบวนท่าร าและกลวธิแีสดงบททศกณัฐใ์นการแสดงโขนตอนนางลอย ของ

ครจูตุพร รตันะวราหะมดีงันี้ 
นอกจากการฝึกหดัพื้นฐานแม่ท่ายกัษ์ และการฝึกหดัเฉพาะผู้รบับทเป็นทศกณัฐ์ตามที่กล่าวไว้ขา้งต้นแล้ว 

ส าหรบัการแสดงบททศกณัฐ์ในตอนนางลอย ผู้แสดงจะต้องมกีารศกึษาเกี่ยวกบัเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ประกอบการ
แสดง ศกึษาวรรณกรรมเรื่องรามเกยีรติ ์ตอนนางลอย และล าดบัการแสดงโขนตอนนางลอยดว้ย ส าหรบัการแสดงของ
ทศกณัฐใ์นตอนน้ีประกอบดว้ย 8 เพลง คอื เพลงชา้ป่ี เพลงสรอ้ยเพลง  เพลงทองย่อน  เพลงคลื่นกระทบฝ ัง่ เพลงลลีา
กระทุ่ม เพลงโอช้าตร ี เพลงโอโ้ลมใน เพลงจนีเขม็เลก็ โดยครจูตุพร ไดร้บัการถ่ายทอดจากครอูร่าม  อนิทรนฏั 

เพลงชา้ป่ี เพลงสรอ้ยเพลง  เพลงทองย่อน  เพลงคลื่นกระทบฝ ัง่ เป็นกระบวนร าในบทนัง่เมอืงของทศกณัฐ ์
ท่าร าสว่นใหญ่เป็นการร าท าบทแสดงความหมายตามบทประพนัธ ์โดยมอีากปักรยิาทีใ่ชแ้สดงความหมายต่างๆคอื  

การนัง่คุกเขา่ ใชใ้นกระบวนร าเพลงชา้ป่ี 
นัง่พบัเพยีบ ใชส้ าหรบัการนัง่แบบทิง้กน้ลงกบัพืน้เพื่อท าใหค้วามหมายของท่าชดัเจนขึน้ 
นัง่ชนัเขา่ ใชเ้มื่อร าประกอบบทร าพงึ คดิค านึง 
นัง่ไขวห่า้ง แสดงความรูส้กึปิตยินิด ี
นัง่หอ้ยเทา้ ใชเ้พื่อเปลีย่นอริยิาบทในการปฏบิตัทิ่าตามบทพากยแ์ละเจรจา 
เพลงลลีากระทุ่ม เพลงโอช้าตร ี เพลงโอโ้ลมใน เพลงจนีเขม็เลก็ เป็นกระบวนท่าร าในบทเกีย้วนางสดีาแปลง 

ถอืว่าเป็นบททีส่ามารถใชแ้สดงฝีมอืร าของฝา่ยยกัษ์ โดยมกีลวธิกีารร า คอื 
1. ท่าเกีย้วตวันาง ตอ้งค านึงถงึระยะใกล-้ไกลเป็นส าคญั  
2.  การเอนตวัลงทีน่าง ตอ้งไมท่ิง้น ้าหนกัทีข่าใดขาหนึ่ง เพราะอาจท าใหน้างรบัน ้าหนกัไม่ไหว  
3. ทศิทางสว่นใหญ่ในการเกีย้วนาง เป็นทศิหน้าตรง เนื่องจากผูช้มจะสามารถใหอ้ากปักริยิาไดอ้ย่างชดัเจน 
4. ลกัษณะการเขา้เกีย้วพาราสขีองทศกณัฐ ์เป็นการเดนิแบบวงกลมวนทางซา้ยของตวันาง ซึง่เป็นลกัษณะ

ทีม่าจากสายการสบืทอดของกรมมหรสพ เช่นเดยีวกบัขอ้มูลการร าของตวันางทีไ่ด้รบัจากครูนพรตัน์  หวงัในธรรม ที่
ได้รบัการถ่ายทอดจากหม่อมครูต่วน  ภทัรนาวกิ ละครในคณะละครของเจ้าคุณประยูรวงศแ์ละครูเจรญิจติ  ภทัรเสว ี
จากกรมมหรสพ แต่ในงานวทิยานิพนธ์ฉบบันี้ครูจตุพรใช้วธิกีารปฏบิตัิท่าร าแบบตวันางยนือยู่กบัที ่เพยีงแต่เดนิไป
ทางซา้ยและทางขวาเพยีงเลก็น้อย 

5. ท่าทีใ่ชใ้นเพลงจนีขมิเลก็ เป็นอากปักรยิาทีไ่ม่ตายตวั ผูแ้สดงอาจเลอืกใชเ้ฉพาะทีต่นเองถนดั 
 
ลกัษณะท่าทางเฉพาะของครจูตพุร   รตันะวราหะ 
1. การกล่อมหน้า โดยก่อนจะหยุดกล่อมหน้าจะเปิดปลายคางขึน้พยกัหน้า เพื่อแสดงถึงการก าชบั หรือ

แสดงออกถงึอ านาจ 
2. การสะบดัแง่ศรีษะในขัน้ตอนสดุทา้ยของการเอยีงศรีษะ 
3. การปฏบิตัทิ่าพศิมยัเรยีงหมอน จากแขนขา้งทีต่งึปฏบิตัเิป็นงอขอ้ศอกท ามุมป้านประมาณ 170 องศา 
4. การจบีนิ้ว ทีใ่ชป้ลายนิ้วหวัแมม่อืจรดปลายนิ้วชี ้นิ้วทีเ่หลอืเหยยีดตงึ 
5. การใชเ้กลยีวขา้งประกอบการกล่อมไหล่ แทนการเอยีงไหล่ 
6. การร าใหห้มดก่อนจงัหวะ ตัง้ท่านิ่งเป็นการเรยีกความสนใจจากผูช้ม 
7. เมื่อนัง่ราบกบัพืน้ หากตอ้งการจะคุกเขา่ใหก้ลัน้ลมหายใจแลว้เผ่นตวัขึน้ 
8. การแสดงสหีน้าภายในศรีษะโขนขณะแสดง เป็นการแสดงความรูส้กึจากภายใน ท าใหร้ าท าบทสมบทบาท

มาก 
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9. ขณะแสดงใหถ้อืคนัศร โดยหวัศรแตะทีห่วัเขม็ขดั  
 
หลกัการปฏิบติัก่อนและหลงัการแสดงบททศกณัฐข์องครจูตพุร  รตันะวราหะ 
1. การท่องบททีใ่ชใ้นการแสดงแต่ละครัง้ใหแ้ม่นย า 
2. การทบทวนบทต่างๆและสรา้งอารมณ์ก่อนแสดง 
3. ท่องคาถาทีใ่ชใ้นการสวมศรีษะ เพื่อเป็นศริมิงคล คอื ตัง้ นะโม 3 จบ อติปิิโส วเิสเสอ ิอเิส พุทธปะโส อโิส

พุทธะนิตอิ ิ
4. ตรวจดคูวามเรยีบรอ้ยของเครื่องแต่งกายและศรีษะก่อนเริม่แสดง 
5. ก่อนและหลงัการแสดง ท าความเคารพผูอ้าวุโสกว่า 
6. สงัเกตการแสดงของผูอ้ื่น เพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการแสดง 
 

การแสดงโขนของอากาศตไล 
  

อากาศตไลคอืยกัษ์ทีม่คีวามผสมผสานระหว่างยกัษ์ผูห้ญงิและยกัษ์ผูช้าย ซึง่เป็นตวัละครเพยีงตวัเดยีวในบท
พระราชนิพนธ ์เรื่องรามเกยีรติ ์เป็นยกัษ์เสือ้เมอืง ปรากฏในบทพระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช และพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั ตอนสบืมรรคา  โดยพบว่าจะแสดงใน โขนหน้าจอ และโขน
ฉาก  

ศลิปินทีส่บืทอดบทบาทของอากาศตไล ในช่วงกรมศลิปากร ม ีเพยีง 7 ท่าน 
1. นายทองเริม่  มงคลนฏั ถงึแก่กรรม 
2. นายหยดั  ชา้งทอง   ถงึแก่กรรม 
3. นายฉลาด พกุลานนท ์ ถงึแก่กรรม 
4. นายสดุจติต ์  พนัธส์งัข ์ ปจัจบุนัเลกิแสดง 
5. นายประดษิฐ ์ ศลิปสมบตั ิ
6. นายสมชาย  อยู่เกดิ 
7. นายธรรมนูญ  แรงไม่ลด 
8. นายยอแสง  ภกัดเีทวา  ถงึแก่กรรม 
9. นายทองสขุ  จ าเรญิพฤกษ์ ปจัจบุนัเลกิแสดง 
 
 

 การฝึกหดัผูแ้สดงเป็นอากาศตไล 
 การฝึกหดัอากาศตไล ตามจารตีแต่โบราณ จะใชผู้ช้ายทีม่พีืน้ฐานตวัยกัษ์เป็นส่วนใหญ่และเคยใชผู้ฝึ้กหดัเป็น
ตวัลงิ(นายฉลาด พกุลานนท)์ เพยีงคนเดยีว 
 ขัน้ตอนการฝึกหดั ใช้ข ัน้ตอนและวธิกีารฝึกหดัแบบตวัยกัษ์ทัว่ไป คอื เริม่ต้นด้วยท่าฝึกหดัเบื้องต้น ได้แก่    
ท่าตบเข่า ท่าถองสะเอว ท่าเต้นเสา ท่าถบีเหลีย่ม จากนัน้เป็นการดดัมอื ดดัแขน การนัง่ล าตวัใหต้รง ต่อจากนัน้เป็น
การฝึกแม่ท่ายกัษ์จ านวน 5 ท่า  และหน้าพาทยเ์พลงเชดิ  

ขัน้ตอนของการฝึกหัดเฉพาะบทบาทของอากาศตไล  รวมทัง้การตีบทและจริตกริยาของนางยักษ์ จาก
การศกึษาพบว่า การฝึกหดัเป็นตวัอากาศตไลต้องฝึกพืน้ฐานของยกัษ์ผูช้ายเป็นหลกั และเพิม่เตมิบทบาทท่าทาง จรติ
กรยิาของตัวนางยกัษ์อีกส่วนหนึ่ง  โดยท่าทางจรติกรยิาของตัวนางยกัษ์ 1ใน4 ส่วน ลกัษณะการแสดงในส่วนของ
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อ านาจคอื   พระเดชแบบยกัษ์ผูช้าย  ท่าทางแบบยกัษ์ผูห้ญงิ จะปรากฎชดัเจนเมื่อมกีารสมัผสัทางกามารมณ์ทีเ่กดิจาก
การยัว่ยุจากหนุมานคู่ต่อสู ้เช่น ท่าอาย เมื่อถูกหนุมานจบัหน้าอก  ท่าเขนิอายเมื่อถูกหนุมานจบักน้  และแสดงออกดว้ย
การหลบเหลีย่ม 

 
 องคป์ระกอบการแสดง  

การแต่งกายอากาศตไล สวมศรีษะโขนตัวอากาศตไลมลีกัษณะพเิศษ คอื มีมวยผมห้ายอด หรอื มงกุฎห้า
แหยม มลีกัษณะเฉพาะของตวัโขนส าคญัในระดบัเทพเจ้า ซึง่ตรงกบัลกัษณะศรีษะโขนตวัพระปญัจสขิร มมีวยผมห้า
ยอดเช่นกนั มกีารแต่งกาย 2 แบบ  

แบบที ่1 ปรากฎอยู่ในภาพจติรกรรมฝาผนงัในระเบยีงคต วดัพระศรศีาสดาราม นุ่งผา้แบบผา้จบีหน้านาง ใส่
เสือ้รดัรปูแขนสัน้  อกีลกัษณะหนึ่ง มกีารห่มผา้ทีเ่รยีกว่า ผา้ห่มนาง   

แบบที ่2 ในการแสดงโขนม ี2 รูปแบบ คอื แบบเก่า เมื่อครัง้ นายฉลาด พกุลานนท ์ศลิปินกรมศลิปากร เคย
แสดงครัง้แรกๆนัน้ นุ่งผ้าจีบหน้านาง ต่อมาในระยะหลงัอากาศตไลจะนุ่งผ้าโจงกระเบน(ไม่สวมสนับเพลา) ซึ่งเป็น
รปูแบบทีป่รากฏในปจัจุบนั  และห่มผา้ห่มแบบหน้านางยกัษ์(ชายผา้เป็นรปูปีกกา) 
 อาวุธของอากาศตไล ในการแสดงตามรูปแบบนายทองเริม่ มงคลนัฏ และนายหยดั ชา้งทอง ก าหนดให้ถือ
อาวุธ  4 ชนิด คอื หอก จกัร กระบอง และศร(กระบองและจกัรเหน็บทีเ่อว ศรขดัไวด้า้นหลงั) รูปแบบของนายราฆพ  
โพธเิวส พกอาวุธ 2 ชนิด คอื ถอืกระบอง และเหน็บศรไวด้า้นหลงั แต่ในกระบวนท่ารบจะใชก้ระบองเพยีงอย่างเดยีว 

ดนตรทีีใ่ชป้ระกอบการแสดงใชว้งป่ีพาทยเ์ครื่องหา้ เครื่องคู่ และเครื่องใหญ่ ตามฐานะของงาน มกีารขบัรอ้ง 
การพากย-์เจรจา และหน้าพาทย์ ในส่วนของการแสดงเฉพาะบทบาทของอากาศตไล มกีารใช้หน้าพาทย ์2 เพลง คอื 
เพลงกราวในในขัน้ตอนการตรวจพล เพลงเชดิในขัน้ตอนการรบ 

 
 กระบวนท่าร าของอากาศตไล 
 กระบวนท่าร าของอากาศตไล ประกอบดว้ย กระบวนท่าตรวจพล กระบวนท่ารบ และท่าตบีทและจรติกรยิา
ต่างๆ 
 กระบวนท่าตรวจพลอากาศตไล ปรากฏเป็นรปูแบบชดัเจนในยุคกรมศลิปากรประกอบดว้ยท่าตรวจพลโดยใช้
หอก ตามแบบแผนของนายทองเริม่ มงคลนฏั และนายหยดั  ชา้งทอง  และ ท่าตรวจพลดว้ยกระบอง ตามแบบแผนของ
นายราฆพ  โพธิเวส ซึ่งเป็นกระบวนท่าร าที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่เมื่อ พ .ศ. 2543 แสดง ที่ส ังคีตศาลา ในบริเวณ
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิกรุงเทพมหานคร 

กระบวนท่ารบ การใชอ้าวุธ ขัน้ตอนกระบวนท่ารบและทางเล่น (วธิกีารแสดงเฉพาะบทบาท)ระหว่างอากาศ 
ตไลกบัหนุมาน แบ่งตามศลิปินผูแ้สดงออกเป็น 3 แบบ คอื 

1. นายทองเริ่ม  มงคลนัฏ  มลี าดบัขัน้ตอนการใช้อาวุธด้วย หอก จกัร กระบอง ศร และมทีางเล่น คือ      
ท่า หนุมานจบัอก จบักน้ และท่าขึน้ลอย 1 

2. นายหยัด  ช้างทอง  มีล าดับขัน้ตอนการใช้อาวุธด้วยหอก ศร  จักร กระบอง และมีทางเล่น คือ           
ท่าหนุมานจบัอก จบักน้ ท่าอากาศตไลตบหนุมาน ท่าขึน้ลอยหลงั(ลอยพเิศษ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า ลอยวริุณจ าบงั) 

3. นายราฆพ  โพธเิวส  มอีาวุธในกระบวนท่ารบดว้ยกระบองเพยีงอย่างเดยีว มทีางเล่นหลากหลาย เช่น ท่า
เขนิอาย ท่าจบัผา้ห่ม 2 มอื ท่าเหม่ แบบตวันาง(หลบเหลีย่ม) ท่าเดนิเชยคางลอยหน้า ท่าเดนิเดาะนิ้ว(ดลีะมงึ) 

ในกระบวนท่าตรวจพลและกระบวนท่ารบของอากาศตไล มลีกัษณะทางเล่นเป็นยกัษ์ผูห้ญิงไว้อย่างชดัเจน 
โดยเฉพาะ การหลบเหลีย่มเกอืบทัง้หมด ซึง่เป็นรปูแบบของยกัษ์ผูห้ญงิ สว่นการตบีทและท่าจรติกรยิาในการแสดงของ
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อากาศตไล ปรากฏอยู่ในกระบวนทา้รบ ซึง่เป็นจารตีในนาฏศลิป์ไทย เมื่อคู่ต่อสูไ้ดป้ระจนัหน้ากนั จะต้องมกีารทา้ทาย
เป็นการขม่ขวญัคู่ต่อสู ้ 

แนวคดิในการสรา้งกระบวนร า และท่าร าของอากาศตไลพบว่า ม ี2 แบบ คอื 
แบบที่ 1 อากาศตไลเป็นยกัษ์ผู้ชายที่มกีรยิาแฝงเร้นของผู้หญิง จะแสดงออกมาต่อเมื่มอีารมณ์รุนแรง เช่น 

อารมณ์โกรธ อารมณ์รกัทางกามารมณ์ เป็นตน้ 
แบบที ่2 อากาศตไลเป็นยกัษ์ผู้หญงิทีม่รีูปร่างลกัษณะ การแต่งกาย การฝึกหดั บทบาทของยกัษ์ผูห้ญงิ เช่น 

การหลบเหลีย่ม การเดนิลอยหน้าเป็นตน้ 
 

6.3 กระบวนการตรวจพลและการรบของตวัลิง 
 
มีงานวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการร าของตัวลิง ในการแสดงโขน 2 เรื่อง คือ ไพโรจน์  ทองค าสุก เรื่อง

กระบวนการรบของพญาวานรในการแสดงโขนและไกรลาส  จิตร์กุล การตรวจพลของพญาวานรในการแสดงโขน 
นบัเป็นความพยายามของการเตมิสว่นเสีย้วของงานวทิยานิพนธเ์กีย่วกบัตวัลงิใหค้รบถว้น ซึง่วทิยานิพนธท์ัง้สองเรื่องนี้
เป็นเรื่องทีม่คีวามเกีย่วเน่ืองกนั กล่าวคอื ในกระบวนการแสดงเกีย่วกบัการต่อสูใ้นโขน เรื่องรามเกยีรติน์ัน้ มขี ัน้ตอนใน
การแสดงคอื เริม่จากการตรวจพล แลว้ต่อดว้ยการรบ ซึง่ผูศ้กึษาท่านทีส่องคอืไกรลาส  จติรก์ุลเลอืกประเดน็ที่ศกึษา
เกี่ยวกบัพญาวานร ในปีพ.ศ. 2548 จงึสอดคล้องกบัไพโรจน์  ทองค าสุกที่ได้ท าการศึกษาไว้ตัง้แต่ พ.ศ.2538 จาก
การศกึษากระบวนการร าของพญาวานรในการแสดงโขน เรื่องเกีย่วกบัการตรวจพลและการรบ สามารถเชื่อมโยงองค์
ความรูจ้ากขอ้คน้พบไดด้งันี้ 

 
การตรวจพลของพญาวานร 

 การร าตรวจพลในการแสดงโขนเป็นการตรวจดคูวามเรยีบรอ้ยในกองทพั ก่อนทีจ่ะยกทพัออกไปรบ การตรวจ
พลของฝา่ยลงิ หรอืเรยีกว่าฝา่ยพลบัพลา จะใชเ้พลงกราวนอก หรอืเรยีกการตรวจพลอกีอย่างว่าออกกราว พญาวานร
ในทีน่ี้ คอื สคุรพี หนุมาน ชมพพูาน องคต และนิลนนท ์แต่วทิยานิพนธข์องไพโรจน์ มไิดร้่วมนิลนนทเ์ป็นพญาวานร 
 ลกัษณะการแสดงทีเ่กีย่วกบัการร าตรวจพล เป็นอทิธพิลทีไ่ดร้บัจากต าราพชิยัสงคราม ในช่วงทีป่ระเทศไทยยงั
มศีึกสงครามภายใต้การบญัชาการทพัของพระมหากษัตริย์ เมื่อมีการประพนัธ์วรรณกรรมประจ ารชักาล เรื่องราว
ดงักล่าวจึงได้ถ่ายทอดผ่านวรรณกรรมเรื่องนัน้ ในเรื่องรามเกียรติ ์พระราชนิพนธ์ในรชักาลที่ 1 ก็มีการถ่ายทอด
เรื่องราวการจดัทพัดว้ยเช่นกนั 

ต าราพิชยัสงคราม ที่ใช้ส าหรบัการเดินทพั จดัทพั โจมตีข้าศึก 7 รูปแบบ  และมีขัน้ตอนในการจดัทพั 4 
ขัน้ตอน คอื 

1. พระบรมราชโองการ สัง่ใหจ้ดัแต่งพยูห่โ์ยธาแก่กระทรวงวงั 
2. ออกหมายรบัสัง่ไปยงักระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม 
3. ตดัหมาย ทัง้สองกระทรวงแยกรายการตามหน้าทีก่รมต่างๆ 
4. เกณฑท์พั โดยนายเวรทัง้ 2 กระทรวง สัง่เกณฑต์ามหน้าที ่ 
 
สว่นกระบวนการจดัทพัในวรรณคดเีรื่องรามเกยีรติ ์ฉบบัรชักาลที ่1 มขี ัน้ตอนในการจดัทพัทีค่ลา้ยคลงึกนั คอื 
1. พระรามว่าราชการ 
2. วางแผน 
3. จดัทพัตรวจพล 
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4. ยกทพั 
 
การจดัแสดงการตรวจพลกองทพัลงิในการแสดงโขน ณ โรงละครแห่งชาต ิระหว่าง พ.ศ. 2489-2547  เป็นการ

แสดงแบบโขนฉาก แต่ในการจดัทพัตรวจพลทุกครัง้จะใชล้กัษณะการแสดงแบบโขนหน้าจอ โดยใชเ้วทหีน้าของเวทโีรง
ละครแห่งชาตใินการแสดง  โดยมขี ัน้ตอนในกระบวนร าจดัทพัตรวจพลลิง ทัง้ 6 ขัน้ตอน คอื  

1. คนธงออกกราว  
2. เขนลงิออกกราว  
3. เสนาลงิออกกราว   
4. พญาวานรออกกราวฉาก 1   
5. พญาวานรออกกราวฉาก 2  
6. พระราม พระลกัษณ์ออกกราวตรวจพล  
 

 องคป์ระกอบในการร าตรวจพลกองทพัลิง 
 เครื่องแต่งกาย เสนาลงิและพญาวานร แต่งยนืเครื่องตวัลงิ มคีวามแตกต่างในรายละเอยีดของวสัดุทีป่ระดบั
เครื่องแต่งกาย เขนลงิแต่งกายตามล าดบัชัน้ทีต่ ่าสดุ มเีครื่องแต่งกายทัง้สิน้ 5 ชิน้ ประกอบดว้ย หวัเขนลงิ เสือ้ กางเกง 
ผา้คาดเอว หางลงิ พระรามและพระลกัษณ์แต่งกายแบบยนืเครื่องพระ 
 อาวุธและอุปกรณ์การแสดง  คนธง ใชธ้งชยั 
    เขนลงิ ใชด้าบ 
    เสนาลงิ พญาวานรยกเวน้หนุมานและพระลกัษณ์ ใชพ้ระขรรค ์
    หนุมาน ใชต้ร ี
    พระราม และพระลกัษณ์ใชค้นัศร 
 เพลงทีใ่ชป้ระกอบการร า เพลงกราวนอก เป็นเพลงหน้าพาทยอ์ตัราจงัหวะ 2 ชัน้ อารมณ์เพลงแสดงถงึความ
สนุกสนาน และสรา้งความฮกึเหมิใหก้องทพั ใชว้งป่ีพาทยเ์ครื่องหา้บรรเลง โดยผูแ้สดงจะฟงัเสยีงกลองทดัเป็นหลกัใน
การเตน้ตรวจพล 
 
 การร าตรวจพลของพญาวานร แบ่งออกเป็น 5 ช่วง คอื 

1. สคุรพีดคูวามพรอ้มของกองทพัในภาพรวม 
2. สคุรพีออกกราวเดีย่ว หรอื กราวฉาก 1 เพื่อแสดงอทิธฤิทธิ ์อวดฝีมอืใหไ้พร่พลในกองทพัด ู
3. สคุรพีเดนิตรวจดคูวามเรยีบรอ้ยและซกัถามเสนาลงิในกองทพั ทา่เตน้ป๊ะเท่งป๊ะอยูใ่นขัน้ตอนน้ี 
4. หนุมาน องคต ออกกราวเดีย่ว หรอื กราวฉาก 1 อวดฝีมอืใหไ้พร่พลด ู
5. หนุมาน องคต ออกกราวหมู่ หรอืกราวฉาก 2 แสดงความเคารพ และรายงานความเรยีบรอ้ยในการจดัทพั

แก่สคุรพี 
 จากการศกึษาท่าร าพบว่ามกีารใชแ้ขนแสดงท่าทางมากทีส่ดุ ตามดว้ย ขา ศรีษะและล าตวั ซึง่ประกอบดว้ยท่า
นิ่งและท่าเคลื่อนไหว มกีารใชพ้ืน้ทีแ่ละการเคลื่อนไหวบนเวท ีโดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คอืการเคลื่อนไหวในช่วงร าเดีย่ว
ของพญาวานร โดยใชก้ารหนัตวัใหค้นดเูป็นหลกั และใชก้ารหนัดา้นซา้ยไปตามเวท ีถอืเป็นดา้นหน้าของกองทพัทีจ่ะยก
ทพัไปเป็นทศิรอง ช่วงทีส่องเป็นการร าตรวจพลหมู่ของพญาวานร เป็นลกัษณะการหนัหลงัใหก้นัแลว้เต้นวนขวามาพบ
กนัตรงกลาง เป็นการเขา้มารายงานความเรยีบรอ้ยของหนุมานและองคต ต่อสุครพี จากนัน้เป็นการเคลื่อนทีแ่บบสวน
แถว หรอืหน้ากนิกนั กระบวนท่าทีถ่อืว่าสือ่ความหมายไดด้ ีหรอืเป็นเอกลกัษณ์ของการตรวจ คอืการเตน้ป๊ะเท่งป๊ะ 
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 กระบวนการรบของพญาวานร 
 กระบวนการรบของพญาวานร เป็นกระบวนท่าร าทีต่่อเนื่องจากการตรวจพลแลว้ยกทพัมาประทะทพัการขา้ศกึ
แลว้เขา้ประจญับาน โดยในทีน่ี้พญาวานรหมายถงึ สุครพี หนุมานและองคต การทีจ่ะสามารถเป็นผูแ้สดงกระบวนการ
รบของพญาวานรไดน้ัน้ตอ้งผ่านการคดัเลอืกและฝึกหดัเบือ้งตน้เสยีก่อน โดยการพจิารณาจากรปูร่างเป็นส าคญั จากนัน้
ก่อนไดร้บัการฝึกตอ้งมพีธิคี านบัครแูละไหวค้รตูามล าดบั แลว้เริม่การฝึกดว้ยการตบเข่า ถองสะเอว เต้นเสา ถบีเหลีย่ม 
ฉีกขา หกคะเมน ดดัมอื ดดัแขน และดดัหลงั จากนัน้ต่อด้วยการฝึกแม่ท่าโขนลิง โดยแบ่งออกเป็นแม่ท่าตามแบบ
นาฏศลิป์โขนและท่าเฉพาะของลงิซึง่เน้นอากปักริยิา ท่าทางชวีติประจ าวนัของลงิ เป็นประโยชน์เมื่อตอ้งใชท้่าทางต่างๆ
ในกระบวนการรบ ออกกราว ร าเพลงหน้าพาทยต่์างๆ จากนัน้ ควรศกึษาเกี่ยวกบันาฏยศพัท์เฉพาะต่างๆเพื่อง่ายต่อ
การอ่านบนัทกึท่าร าและการท าความเขา้ใจ  
 
 กระบวนการรบของพญาวานร มีแบบแผน ดงันี้ 

1. ทา้รบ เป็นการเจรจาทกัทาย ถอืเป็นธรรมเนียมในการท าศกึสงครามแต่โบราณ ส าหรบัในการแสดงโขน
การทา้รบจะเริม่โดยฝา่ยยกัษ์ 

2. เตรยีมตวัรบ การเตรยีมตวัรบเป็นลกัษณะการจดัแต่งร่างกายใหร้ดักุม(นาฏยศพัทท์างโขนเรยีกว่า การนุ่ง
ผา้) ท าท่าเงือ้ง่าดทู่าท ีและเตรยีมพรอ้มทีจ่ะเขา้ประอาวุธ 

3. รบ เป็นการแสดงท่าทางการรบทีม่กีระบวนท่าพลกิแพลงมาก เนื่องมาจากอุปนิสยัลงิ จงึแตกต่างไปจาก
กระบวนรบอื่นๆ ซึง่ท่าทางในการรบ ประกอบดว้ย 

1) เขา้ปดั 
2)  จบั กระบวนรบในการจบัท่า ม ี4 กระบวนท่า คอื จบัหนึ่ง สามทไีขว ้หกกดั พลาดหรอืตาย 
3) ปดัออก 
4) ขึน้ลอย มกีระบวนท่าทัง้สิน้ 10 ท่า ประกอบดว้ย ขึน้ลอยสงูท่าที1่-2   ขึน้ลอยหลงั ท่าที ่1-2   

ขึน้ลอยท่าที ่1-2    ขึน้ลอยท่ามจัฉานุ  ท่าไขวเ้ทา้พาดคอ  ท่าลอยบ่า  ท่าลอยพเิศษ 
 กระบวนท่ารบที่เป็นลักษณะพิเศษของพญาวานรมีลักษณะพิศษ คือ เน้นการใช้อาวุธพิเศษต่างๆ เน้น
ลกัษณะเฉพาะของพญายกัษ์ที่มาต่อสู้กบัพญาวานร  กระบวนท่ารบมีการออกแบบให้สอดคล้องและสมัพนัธ์กับ
ลักษณะเฉพาะของตัวละครที่มีบทรบ ท่ารบมีลักษณะเด่น ท าให้การเดินทางสนุกสนาน น่าติดตาม  โดยแบ่ง
กระบวนการรบพเิศษออกเป็น  2 ลกัษณะ คอื 
 กระบวนท่ารบระหว่างพญาวานรกบัพญายักษ์ คือ หนุมานรบวิรุญจ าบัง หนุมานรบบรรลัยกัลป์ สุครีพ       
หนุมาน องคต รบกุมภกรรณ 
 กระบวนท่ารบระหว่างพญาวานรกบัพญาวานร คอื สคุรพีรบพาล ีหนุมานรบนิลพทั หนุมานรบมจัฉานุ 

4.  แพ-้ชนะ 
5. เสยีใจ-ดใีจ  

 จากการศกึษากระบวนท่ารบของพญาวานร พบว่าบทละครมสี่วนส าคญัต่อการก าหนดท่ารบของพญาวานร
มาก โดยแบ่งเป็นเกณฑก์ารพจิารณาเลอืกใชท้่ารบจากลกัษณะของบทละครดงันี้ 

1. การขึน้ตน้บทดว้ยค าว่า บดันัน้ หรอื เมื่อนัน้ พญาวานรจะท าท่าเกา ลกัษณะต่างๆ  เพื่อเป็นการบอกใหรู้้
ว่าบททีก่ าลงัจะกล่าวต่อไปนี้ เป็นบทของตวัเอง 

2. ใชบ้ททีก่ล่าวเป็นการออกท่าทางโดย 
1) แนะน าตวั เช่น สคุรพีฤทธไิกรใจหาญ วายบุุตรวฒุไิกรใจหาญ องคตหา้วหาญชาญสมร เป็นตน้ 
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2) ล าดับวงศ์บอกเผ่าพันธุ์ เช่น หลานท้าวมัฆวานชาญสมร ลูกพระพายร้ายแรงก าแหงหาญ ลูก      
พระอาทติยช์าญสมร เป็นตน้ 

 เมื่อกล่าวบทแนะน าตวัลงิหรอืล าดบัวงศ ์พญาวานรจะท าทา่จบีมอืซา้ยเขา้อก  
3. ท่ารบ ดว้ยการเขา้ท่าป้องปดัในลกัษณะต่างๆ เมื่อกล่าวถงึบทประพนัธท์ีว่่ารบัรองป้องปดัอสุรา โถมเขา้

เขน่ฆา่ราว ีหรอื ไล่กระชดิตดิพนั ฟนัฟอน ราญรอนรบัรองว่องไว เป็นตน้ เมื่อกล่าวบทป้องปดั พญาวานร
จะท าท่าเขา้ป้องปดัอาวุธ หากเป็นอาวุธสัน้ของยกัษ์จะใชว้ธิปีดัลง ถา้เป็นอาวุธยาวจะใชว้ธิปีดัออก แต่ถ้า
เป็นอาวุธของพญาวานรดว้ยกนั จะใชว้ธิตีกีระทบอาวุธสงูระดบัดา้นหน้า 

4. ท่ารบ ด้วยการจบั ในลกัษณะต่างๆ เมื่อกล่าวถึงบทประพนัธ์ที่ว่า รบชิดติดพนัประจญัตี ได้ทีโจมจบั
กุมภณัฑ ์หรอื โลดโผนโจนจว้งทะลวงฟนั โจนจบักุมภณัฑด์ว้ยศกัดา เป็นต้น เมื่อกล่าวถงึบทว่าดว้ยการ
จบั พญาวานรจะท าท่าจบัตามกระบวนท่ารบ ท่าที ่1 ท่าที ่2 หรอืท่าที ่3 แลว้แต่จะนดัหมายกบัพญายกัษ์
ทีเ่ขา้รบกนั 

5. การขม่ขู ่จะฆา่ใหต้าย กระท าเมื่อบทประพนัธก์ล่าวว่า ตวัมงึดัง่หนึ่งมฤค ีวนันี้จะมว้ยวายปราณ(หนุมาน
รบไมยราพ) หรอืตวักูพวกพลากร จะมาราญรอนยกัษี (สุครพีรบกุมภกรรณ) เมื่อกล่าวถึงบทการข่มขู ่
พญาวานรจะแสดงท่าทางดว้ยความโกรธเพื่อท าใหฝ้า่ยศตัรเูกรงกลวั 

6. ท่ารบดว้ยการเหยยีบในลกัษณะต่างๆ เมื่อกล่าวถงึบทประพนัธท์ี่ว่า โผนเผ่นขึน้ยนืเหยยีบบ่า กรขวาฉวย
ชงิพระขรรค ์พญาวานรจะตอ้งปฏบิตัทิ่าการขึน้ลอยท่าที ่2 เพราะมกีารกล่าวถงึ การเหยยีบบ่า ซึง่ลอยท่า
ที ่2 จะใชท้่าซา้ยเหยยีบบ่า หรอื กวดัแกว่งพระขรรคฤ์ทธรีอน วานรเหยยีบเข่าอสุร ีพญาวานรปฏบิตัทิ่า
การขึน้ลอย ท่าที ่1 หรอือาจจะใชว้ธิกีารเหยยีบโดยไม่ตอ้งขึน้ลอย 

7. แยกจากกนั เมื่อฝา่ยยกัษ์ถูกสงัหาร โดยค าประพนัธจ์ะกล่าวว่า กวดัแกว่งตรเีพชรฟอนฟนั กส็ุดสิน้ชวีนั
ดว้ยฤทธา (หนุมานสงัหารบรรลยักลัป์) หรอืเหยยีบยกัษ์ชกัตร ีเกรยีงไกรแทงกุมภณัฑบ์รรลยัดว้ยฤทธา      
(หนุมานสงัหารวริุญจ าบงั) เมื่อฝา่ยพญาวานรสงัหารฝา่ยพญายกัษ์แลว้ พญาวานรกจ็ะกลบัพลบัพลา 

  
6.4 รปูแบบและองคป์ระกอบการร าในการแสดงโขนราชส านัก 

 
สมรตัน์ ทองแท้  ศกึษา ระบ าในการแสดงโขนของกรมศลิปากร ซึง่เป็นองคป์ระกอบหนึ่งเมื่อมกีารจดัแสดง

โขน โดยมขีอ้คน้พบ คอื 
 เมื่อน าระบ าไปประกอบในการแสดงละครหรอืโขน จะมสีว่นส าคญัในการสรา้งความอลงัการ ตระการตา ใหก้บั
การแสดงชุดนัน้หรอืตอนนัน้ เป็นการเพิม่ความสมบรูณ์และความเด่นชดัของเนื้อเรื่องยิง่ขึน้ ระบ าเป็นศลิปะทีใ่ชผู้แ้สดง
ตัง้แต่สองคนขึน้ไป เน้นความพรอ้มเพรยีงในกระบวนท่าร า ไม่จ ากดัเพศหรอืลกัษณะของผูแ้สดง มกัใช้เพลงบรรเลง
ประกอบ หรอือาจมบีทรอ้งดว้ยกไ็ด ้โดยเน้นความบนัเทงิเป็นส าคญั 
 
 วิวฒันาการของระบ า 

สมยัสโุขทยัยงัไม่เหน็ลกัษณะของระบ าเด่นชดันกั เพยีงมกีารกล่าวถงึไวว้่าใชเ้ล่นในงานนกัขตัฤกษ์ทีส่ าคญัๆ  
สมยัอยุธยาลกัษณะของการแสดงระบ าจะเด่นชดัขึน้ ด้วยมีหลกัฐานจากจดหมายเหตุของชาวต่ างชาติได้

บนัทกึไว้ ค่อนขา้งละเอยีดท าให้มองเหน็การแสดงของระบ าได้ เขา้ใจว่ายงัเป็นการแสดงที่เป็นเอกเทศอยู่ โดยไม่ได้
ประกอบการแสดงละครหรอืโขน 

สมยักรุงธนบุรี ระบ ามีความส าคญัมากยิ่งขึ้น คอืมีหลกัฐานระบุพอสนันิษฐานได้ว่า ระบ าเป็นการแสดงที่
ยิง่ใหญ่มาก ขนาดมรีะบ าถงึ 4 โรง ทีแ่สดงในงานสมโภชพระแกว้มรกต(พ.ศ.2323)  
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สมยัรตันโกสนิทรร์ะบ ายงัคงเกีย่วขอ้งกบัพระราชพธิทีีส่ าคญัๆ แสดงใหเ้หน็ว่าระบ านัน้เป็นการแสดงทีม่รีะดบั
ความยิง่ใหญ่เทยีบเท่ากบัการแสดงโขนหรอืละครได้ ตามหลกัฐานที่มปีรากฏอยู่หลงัจากนี้แสดงให้เหน็ว่า ระบ าได้
รวมเขา้ไปอยู่ในการแสดงละครและโขนแลว้ ท่านผูรู้ห้ลายท่านไดแ้สดงความคดิเหน็ว่า ระบ าน่าจะเขา้มาประกอบการ
แสดงละครและโขนราวปลายสมยัอยุธยา แต่กค็งยงัมบีา้งทีเ่ป็นเอกเทศเช่นเดมิอยู่   ระบ าไดเ้ขา้มาประกอบในการแสดง
ละครหรอืโขนอย่างเตม็รูปแบบ เหน็ได้จากสมยัรชักาลที ่4 มรีะบ ากิง่ไม้เงนิทอง เกดิขึน้เลยีนแบบร าเบกิโรงของเดมิ  
(ร าประเลง) รชัสมยัต่อมา ระบ ายิง่มคีวามสมัพนัธก์บัการแสดงละครมากขึน้ เพราะการแสดงละครเรื่องต่างๆ มกัมกีาร
แสดงระบ าเขา้ไปประกอบอยู่ดว้ยเสมอ  
 ระบ าในการแสดงโขนมาปรากฏชดัในสมยัทีก่รมศลิปากรเป็นผูป้รบัปรุงการแสดงโขนขึน้ใหม่ โดยมกีารเพิม่
สุนทรยีรสให้กบัการแสดงโขน ด้วยการสร้างสรรค์ระบ าในชุดต่างๆขึน้มาให้เหมาะสมกบัการแสดงโขนในชุดต่างๆ  
ระบ าในการแสดงโขนสามารถแบ่งตามลกัษณะของตวัละครออกเป็น ระบ าของพระ  นาง  ยกัษ์ ลงิและระบ าของสตัว์
ต่างๆ 
 ระบ าในการแสดงโขน พระ นาง มสีามชุดคอื ระบ าพรหมาสตร ์ระบ านางใน และระบ าอู่ทอง ลกัษณะท่าร าที่
ส าคญันัน้ส่วนใหญ่น ามาจากท่าร าในแม่บทใหญ่  แล้วมที่าร าที่มลีกัษณะท่าเฉพาะ ในลกัษณะท่าต่างๆ เหล่านี้ยงัมี
ลกัษณะท่าร าเป็นการใชม้อืประกอบนาฏยศพัทใ์นรปูแบบต่างๆ ตามทีผู่ป้ระดษิฐท์่าร าจะสรา้งสรรคข์ึน้มา มกีารใชท้่าร า
ทีแ่สดงความหมายตามเน้ือรอ้ง โดยระบ านางในมคีวามใกลเ้คยีงกบัระบ าพรหมาสตรม์าก ดงัเช่นท่าร าในเพลงเรว็เขา้ใจ
ว่าคงยดึแนวในการร าเดยีวกนั  การเปลี่ยนแถว  ระบ าพรหมาสตร์มขีบวนเกยีรติยศของพระอนิทร์  จงึท าให้มกีาร
เปลีย่นแถวน้อย  ระบ านางในและระบ าอู่ทองมีลกัษณะเป็นอสิระมากกว่า จงึมกีารเปลีย่นแถวหลายรูปแบบ โดยยงัยดึ
แถวปากพนงัเป็นหลกั  
 ระบ าในการแสดงโขนของยกัษ์ มสีองชุด คอื ระบ าวรีชยัเสนายกัษ์ และระบ าอสุรพงศ ์มที่าร าส่วนใหญ่น ามา
จากท่าในแม่ท่าของยกัษ์  และท่าเรยีกเฉพาะ แลว้ยงัมที่าที่เป็นเพยีงการปฏบิตันิาฏยศัพท์ประกอบกบัมอืในลกัษณะ
ต่างๆซึง่สว่นใหญ่เป็นท่าทีป่ฏบิตัซิ ้า หรอืปฏบิตัทิัง้ทางซา้ยและขวา เพื่อทีจ่ะเชื่อมท่าร าหลกัต่างๆใหม้คีวามสอดคลอ้ง
กลมกลนืกนัอย่างต่อเน่ืองของแต่ละท่า ในจ านวนท่าร าดงักล่าวมที่าร าในเพลงหน้าพาทยข์องฝ่ายยกัษ์ประกอบด้วย 
ไดแ้ก่ ท่าร าในเพลงคุกพาทย ์เพลงกระบองกนั เพลงปฐม เพลงเชดิ นอกจากนี้แลว้ยงัมที่าร าทีใ่ชใ้นการรบดว้ย ไดแ้ก่ 
ท่าลอย 1 และท่ารบท่า 1 โดยผูป้ระดษิฐไ์ดน้ าท่าร าทีส่ าคญัๆในสว่นต่างๆเหล่าน้ีมาปรบัปรุงเรยีงรอ้ยใหม่ ซึง่มทีัง้ท่าร า
ที่เป็นลกัษณะเฉพาะแต่ละเพลง ส่วนในช่วงต่อของเพลงยงัมกีารปรบัท่าร าใหม่ให้มกีารประสานกนั ด้วยการใช้การ
เปลี่ยนแถวเข้าช่วยบ้าง การเต้นหรอืการตัง้เหลี่ยมบ้าง เป็นต้น ระบ าของยกัษ์มีการใช้เพลงต่างๆหลายเพลง การ
เปลี่ยนแถวจงึมสี่วนช่วยให้เกดิความหลากหลายของการเคลื่อนไหวท่าร า  โดยมแีถวปากพนังเป็นส่วนส าคญัที่สุด 
เนื่องจากเป็นลกัษณะของแถวทีส่ามารถท าใหผู้ช้มมองเหน็ผูแ้สดงไดอ้ย่างทัว่ถงึ และเป็นแถวทีน่ิยมมากในการแสดง
นาฏยศลิป์ไทย 
 ระบ าในการแสดงโขนของลงิ มสีองชุดคอื ระบ าวรีชยัสบิแปดมงกุฏ และระบ าวานรพงศ์ ลกัษณะท่าร าส่วน
ใหญ่น ามาจากแม่ท่าโขนลงิ และท่าที่เลยีนกริยิาของลงิซึ่งอยู่ในแม่ท่า และนอกจากนี้ยงัมที่าร าซึ่งเป็นการปฏบิตัิของ
ลกัษณะมอืประกอบนาฏยศพัท์ในส่วนต่างๆตามลกัษณะทีผู่้สรา้งสรรคร์ะบ าจะก าหนด ระบ าของลงิมทีีแ่ตกต่างกนัที่
เหน็เด่นชดั คอื ระบ าวานรพงศ ์ใชเ้พลงทีแ่ตกต่างและมากกว่าถงึ 3 เพลง โดยใจความของระบ าวานรพงศน์ัน้แบ่งเป็น
สว่นของพลวานรสบิแปดมงกุฏ และสว่นของพระยาวานร แต่ระบ าวรีชยันัน้เป็นชุดระบ าของเสนาสบิแปดมงกุฏเท่านัน้ 
นอกจากนี้ยงัมกีารใชท้่าร าในการรบ ตลอดจนท่าร าตรวจพลของวานร ลกัษณะทีเ่ด่นของระบ านี้คอืการใชท้่าหกคะเมน
ในลกัษณะต่างๆอนัเป็นการสรา้งความหลากหลายใหก้บักระบวนท่าร า สว่นการเปลีย่นแถวกม็สีว่นช่วยใหท้่าร าเกดิการ
เคลื่อนไหวต่อเนื่อง และเป็นการใหผู้ช้มไดเ้ปลีย่นสายตาในการชมการแสดงบา้ง ซึง่มลีกัษณะแถวทัง้หมด 9 แถว ตรง
ตามกบับุคลกิของตวัแสดงทีเ่ป็นลงิดว้ย 
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 ระบ าในการแสดงโขนของสตัวต่์างๆมสีามชุดคอื ระบ านาค ระบ ามฤคระเรงิและระบ าบันเทงิกาสร ในส่วนของ
ระบ านาคนัน้จะมลีกัษณะของท่าร าที่น ามาจากแม่บทใหญ่ โดยมกีารใช้ท่าทางนาฏยศพัท์มาประกอบท่าต่างๆเหล่านี้  
ในท่าร าหนึ่งๆอาจปฏบิตัไิดค้รัง้ละหลายๆจงัหวะ หรอืสลบักนัปฏบิตัทิัง้ทางซา้ยและทางขวา ส่วนระบ ามฤคระเรงิและ
ระบ าบนัเทงิกาสร มกีารใช้ลกัษณะการเคลื่อนไหวของเท้ามากกว่าส่วนอื่น ด้วยมอืจะคงในลกัษณะเฉพาะของแต่ละ
ประเภท และมกีารเคลื่อนไหวไปตามลกัษณะของท่าเท่านัน้ ไม่มกีารเปลี่ยนลกัษณะมอื นอกจากนี้ยงัมกีารประดษิฐ์
ท่าทางเลยีนกริยิาของสตัวด์ว้ย การเปลีย่นแถว ระบ านาคมลีกัษณะแถวทีเ่ลื่อนไหลคล้ายงูเลือ้ย ส่วนระบ ามฤคระเรงิ
และระบ าบนัเทงิกาสร จะมกีารเปลีย่นแถวทีน้่อยกว่า ดว้ยเป็นการเปลีย่นแถวในลกัษณะของฝงูสตัว ์ซึง่มกัจะรวมกนั
เป็นกลุ่มๆ (ประเดน็ส าคญั)ท่าร าในระบ าสตัวเ์ป็นท่าทีส่รา้งสรรคข์ึน้ใหม่ไดใ้กลเ้คยีงกบักริยิาของสตัว ์โดยผูป้ระดษิฐท์่า
ไดค้ านึงถงึกริยิาทีเ่ป็นธรรมชาตขิองสตัวช์นิดนัน้อย่างแทจ้รงิ 
 ระบ าในการแสดงโขนของกรมศิลปากร ที่ส าคญัมี 4 ประเภท มีรูปแบบและขัน้ตอนตลอดจนกระบวนร า
ใกล้เคยีงกนั ระบ าเหล่านี้ประดษิฐ์ขึน้เพื่อสอดแทรกในการแสดงโขนใหเ้กดิความตระการตาและท าให้เนื้อหาสมบูรณ์ 
ระบ าเหล่าน้ีอาจน าไปแสดงแยกต่างหากจากการแสดงโขนกไ็ด ้โดยสรุปแลว้ท่าร าสว่นใหญ่มกัมาจาก แม่ท่า แม่บทของ
นาฏศลิป์ โขนละครฝ่ายนัน้ โดยมกีารเพิม่ท่าลกัษณะเฉพาะ ท่าจากเพลงหน้าพาทย ์กระบวนท่ารบ ซึ่งลว้นเป็นการ
หยบิยมืท่าทีม่อียู่เดมิทัง้สิน้ มกีารแต่งใหม่บา้งเป็นบางส่วน และท าให้เกดิความแตกต่างจากท่าร าทีม่อียู่แลว้ด้วยการ
แปรแถว การเชื่อมท่า การเลอืกใชเ้พลงทีม่คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้   
 
6.5 รปูแบบและองคป์ระกอบการแสดงของโขนพืน้บา้น 
  

 การศกึษาโขนสดคณะสงัวาลยเ์จรญิยิง่ ของเฉลมิชยั ภิรมย์รกัษ์ ด้านประวตัิความเป็นมาและลกัษณะการ
แสดง   
 โขนสด หรอืหนงัสดเป็นนาฏศลิป์ไทยพืน้บา้นอย่างหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร คณะสงัวาลยเ์จรญิยิง่ เป็นคณะที่
ไดร้บัความนิยมในผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่องจากการทีม่กีารแสดงในงานส าคญัมากมาย ตลอดจนมกีารถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กบัสมาชิกในครอบครวั   โดยพบว่า รูปแบบการแสดงระหว่าง พ .ศ. 2544 -2545 มีการผสมผสาน
ศลิปะการแสดงหลกัๆ อยู่ 4 ชนิด ไดแ้ก่ การแสดงโขน การแสดงหนงัตะลุง การแสดงลเิก และการแสดงละครชาตร ี 
 
 ก าเนิดและพฒันาการการแสดงโขนสด 
 การแสดงโขนสด เริม่จากนายท่าน เหล่าอุดม เป็นผู้น ารูปแบบมาจากคนเมาสุราในงานปลงศพ โดยน ามา
ปรบัปรุงและจดัแสดงจนเป็นทีย่อมรบัของประชาชนจากจงัหวดัชลบุรแีละจงัหวดัใกลเ้คยีง  

พ.ศ.2470 พระภิกษุทอง วดัมงคลโคธาวาส จงัหวดัสมุทรปราการ ได้น านายสะอิง้ เหล่าอุดม บุตรชายนาย
ท่าน เหล่าอุดม มาสอนเดก็วดั มกีารฝึกและออกแสดงมชีื่อเสยีง ใชช้ื่อคณะว่า “โขนสดศษิยห์ลวงพ่อทอง”  พ.ศ.2480 
ต่อมาไดน้ายบุญช ูชลประทปี จากจงัหวดัชลบุร ีมาช่วยสอนและถ่ายทอดใหก้บัศษิยเ์รื่อยมา  

พ.ศ.2526 นายสะอิ้ง เหล่าอุดม เสยีชวีติลง คณะโขนสดขาดผู้ควบคุม ผู้ที่รกัการแสดงโขนสดบางท่านเริม่
เดินทางมายงัเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพราะก่อนหน้านี้ในเขตพระโขนงได้เริม่มคีณะโขนสดจากการสร้าง
ชื่อเสยีงของคณะโขนสดศษิยห์ลวงพ่อทอง โดยนายบุญชู ชลประทปี กม็าอยู่กบัคณะโขนสด บุญเฟ่ืองฟู ทีเ่ป็นโขนสด
คณะแรกในเขตพระโขนง (ปจัจุบนัขาดผูส้บืทอด) ต่อมานายบุญช ูชลประทปี ออกมาตัง้คณะชื่อว่า คณะบุญชชูลประทปี 
เพราะเป็นบุคคลที่มคีวามรู้ความสามารถในการแสดงโขนสด จงึมลีูกศษิยท์ีม่าฝึกหดัและร่วมแสดงจ านวนมาก ต่อมา
เกดิโขนสดขึน้หลายคณะ ไดแ้ก่ คณะสงัวาลย์เจรญิยิง่  คณะพชิยัวไิลศลิป์ คณะประยุตดาวใต้  คณะบณัฑตินาฏศลิป์
ดาวรุ่งดวงใหม่ คณะ ส. พรศลิป์ เป็นคณะทีม่ชีื่อเสยีงไดร้บัความนิยมไม่น้อยกว่า 30 ปี  
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 การคดัเลอืกผูแ้สดงจะค านึงถงึรปูร่างหน้าตาและเสยีง โดยแบง่ตามลกัษณะของตวัละคร กล่าวคอื 
ตวัพระรปูร่างสงูโปร่ง หน้ารปูไข ่ 
ตวันางโครงหน้ารปูไขห่รอืกลม รปูร่างทว้ม  
ตวัยกัษ์รปูร่างสงูใหญ่ ล าตวัและช่วงขาไดส้ดัสว่น  
ตวัลงิรปูร่างเตีย้ ล ่าสนั ทะมดัทะแมง  
การฝึกหดัเริม่จากพธิจีบัขอ้ไมข้อ้มอืเป็นการยอมรบัเป็นศษิย ์พธิคี านบัครโูดยใชเ้งนิก านล 12 บาท ธปู 9 ดอก 

เทยีน 1 เล่ม เหลา้ 1 ขวด หมนูอนตอง แลว้จงึเริม่ฝึกหดัโดยการใชล้ าตวัและขา คอื การเต้นเขน (เต้นเสา) แบะเหลีย่ม 
(ถบีเหลีย่ม) ถองสะเอว ส่วนลงิมกีารฝึกหกคะเมนตลีงักาเพิม่ขึน้ หัดเดนิ เขา้พระเขา้นาง หดัรอ้ง โดยม ี2 ท านอง คอื 
ท านองนอก ใชส้ าหรบัตวัยกัษ์ ส าเนียงการรอ้งแบบหนังตะลุงทางใต้และท านองในใชส้ าหรบัตวัพระ ตวันาง และตวัลงิ 
เมื่อผู้เรียนผ่านการฝึกหดัเบื้องต้นแล้วจึงให้ฝึกหดัตามบทตัวที่จะแสดง โดยเริ่มจากตัวประกอบที่มีบทบาทน้อยๆ 
เพื่อใหม้ปีระสบการณ์และน าความรูจ้ากผูแ้สดงอื่นๆทีม่คีวามสามารถมากน ามาปรบัใช ้ 

การสบืทอดจะเป็นการรบัมอบใหก้บับุคคลในครอบครวัทีเ่ป็นผูช้าย ทีม่คีวามรูค้วามสามารถทางการแสดงและ
การประกอบพธิทีีใ่ชใ้นการแสดง 

 
องคป์ระกอบการแสดงโขนสดคณะสงัวาลยเ์จริญย่ิง 

 การไหวค้ร ูเป็นพธิกีรรมทีย่ดึถอืปฏบิตัมิาเป็นเวลานาน เป็นการบูชาเทพเจา้หรอืบูชาครูอาจารย ์สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
เพื่อใหเ้กดิสริมิงคล เช่น การค านบัครูก่อนการเริม่ฝึกหดัหรอืรบัผูน้ัน้เป็นศษิย ์การไหวค้รูประจ าปีเป็นการถวายเครื่อง
สงัเวย ท าบุญเลีย้งพระและเป็นการรวมกนัของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในคณะ 
องคป์ระกอบของการแสดง 
 เรื่องที่ใช้ในการแสดงโขนสด นิยมใช้เรื่องรามเกยีรติเ์พราะเน้ือเรื่องสนุกสนาน การต่อสู้ชวนให้ติดตาม มี
ค่านิยมทางสงัคม ความเชื่อ คติสอนใจแฝงไว้ให้ผู้ชมติดตามและรบัรู้ผ่านตัวละคร ตอนที่นิยมแสดงได้แก่ ตอนศึก      
กุมภกรรณ ตอนศกึทศพนิ ตอนศกึหนุมานเผาลงกา ตอนสดีาลอยแพ (นางลอย) ตอนศกึไมยราพ ตอนทศกณัฐย์กรบ 
เป็นตน้  หรอืเรื่องทีแ่ต่งขึน้ใหม่ แต่ไม่ไดร้บัความนิยม 
 การแต่งกายไดม้กีารพฒันาเรื่อยมาจากการนุ่งกางเกงสต่ีางๆ หรอืมผีา้นุ่งโจงกระเบนแลว้ใชส้เีขยีนลวดลาย
ตามตวั โดยการแต่งกายของคณะสงัวาลยเ์จรญิยิง่ในปจัจุบนั เป็นเครื่องแต่งกายทีป่ระดษิฐเ์อง  รูปแบบเครื่องแต่งกาย
ทีเ่ลยีนแบบมาจากการแสดงโขน ทัง้รปูแบบของสสีนั ลวดลาย เครื่องประดบัและศรีษะ แต่ไม่ประณีตเท่า เช่น ลกัษณะ
ของขนาดและลวดลายโดยก าหนดขึน้เอง ลวดลายปกัดว้ยเลื่อมเพื่อใหเ้กดิความคงทนสวยงาม ใชเ้อน็ปกัลวดลายแทน
ดา้ยเพราะสามารถซกัท าความสะอาดได ้ยดืระยะเวลาการใชง้าน การใชผ้า้นุ่งในลกัษณะตดัเยบ็ส าเรจ็รูปเพื่อสะดวกใน
การแต่งกายและประหยดัเวลา เครื่องประดบัทีท่ ามาจากหนงัลงรกัปิดทองประดบักระจกหรอืปกัดว้ยเลื่อม ศรีษะท าจาก
กระดาษประดบักระจกเขยีนลวดลาย เวลาสวมจะคา้งไวบ้รเิวณหน้าผากโดยใชผ้า้รองบรเิวณหน้าภายในศรีษะ เปิดหน้า
คา้งไวส้ าหรบัรอ้ง พากยแ์ละเจรจาดว้ยตนเอง 
 เครื่องดนตร ีใชว้งป่ีพาทยป์ระเภทเครื่องหา้ เครื่องคู่ หรอืป่ีพาทยม์อญ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบังบประมาณในการแสดง 
เครื่องดนตรปีระกอบดว้ย กลองโทน กลองตุ๊ก ขลุ่ย ฉิ่ง ฉาบ กรบั เป็นตน้ 
 การพากย ์– เจรจา และเพลงรอ้ง ผูแ้สดงจะพากยเ์จรจาและรอ้งดว้ยตนเอง กระบวนการรอ้งไดแ้บบอย่างมา
จากลเิก หนงัตะลุง และละครชาตร ีไม่มหีลกัเกณฑท์ีแ่น่นอนตายตวั ใชว้ธิกีารดน้กลอนสดๆ มุ่งเน้นตลกขบขนัและทนั
ยุคสมยั ลกัษณะการรอ้งมที านองนอกและท านองใน ขณะทีต่วัแสดงรอ้งโทนจะตคีลอ มจีงัหวะหนกั-เบา ตามจงัหวะการ
รอ้ง ตอนขัน้ต้นร้องขึน้ “ออ” น าก่อนแล้วจงึร้องเนื้อ เมื่อจบต้องจบด้วย “ออ” เช่นกนั เพื่อเป็นสญัญาณใหค้นตีโทนรู้
หรอือาจซ ้าประโยคสดุทา้ยแทนการลง “ออ” กไ็ด ้
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 เวท ีฉาก แสง เสยีง แต่เดมิใชเ้วทลีเิกทีป่ลูกอยู่ภายในบรเิวณวดั ต่อมาไดพ้ฒันาเป็นเวท ีสามารถประกอบ
เคลื่อนยา้ยได ้ลกัษณะรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ ความกวา้ง 9.50 เมตร  ยาว 18 เมตร ความสงูจากพืน้ดนิ 7.50 เมตร ลกัษณะ
ฉากเป็นการเปลีย่นฉากตามทอ้งเรื่อง เช่น ฉากพลบัพลา ฉากธรรมชาต ิฉากทอ้งพระโรง โดยมฉีากหน้าเขยีนโฆษณา
คณะสงัวาลยเ์จรญิยิง่ ใชแ้สงสทีีม่ดีวงไฟก าลงัแรงสงู ไฟสปอรต์ไลทด์า้นบนเวท ีดา้นขา้งและไฟราวแขวนไวด้า้นบน 
ระบบเสยีงใชล้ าโพงและเครื่องเสยีงทีม่กี าลงัขบัสงู ควบคุมอยู่บรเิวณดา้นขวาของเวทใีต้วงป่ีพาทย ์มไีมโครโฟนหอ้ย
และวางกระจายตามจุดต่างๆ ตามทอ้งเรื่อง มกีารใชเ้ทคนิคในการเหาะเหนิเดนิอากาศ การชกัรอก เป็นตน้ 
 โอกาสและสถานที่แสดง ใช้แสดงในงานเฉลมิฉลองสมโภช เผยแพร่ สาธติ งานประเพณีตามเทศกาล งาน
ฌาปนกจิศพ เป็นตน้ 
  

การแสดงโขนสดคณะสงัวาลยเ์จริญย่ิง 
 การแสดงโขนสดของคณะสงัวาลยเ์จรญิยิง่ประกอบดว้ยพธิกีรรมก่อนการแสดง ล าดบัขัน้ตอนการแสดงและท่า
ร าทีใ่ชใ้นการแสดง ทัง้น้ีรปูแบบการแสดงมกีารเปลีย่นแปลงไปตามสภาพของสงัคมและเหตุการณ์ในปจัจุบนั 
 พธิกีรรมก่อนการแสดงที่ปฏบิตัิสบืทอดกนัมา เป็นการบูชาเจ้าที่เจ้าทาง เมื่อไปถึงสถานที่แสดง ด้วยธูป 3 
ดอก เทยีน และดอกไม ้และเลอืกทศิทีจ่ะตัง้เวท ีโดยหนัหน้าไปทางทศิเหนือหรอืทศิตะวนัออก เพื่อความเป็นสริมิงคล
ตามความหมายของทศิ จากนัน้จงึสรา้งเวท ี

ก่อนการแสดงหวัหน้าคณะจะบูชาเทพเจ้า ครูบาอาจารย์ ที่โต๊ะหมู่บูชาบรเิวณที่พกันักแสดงด้านหลงัเวท ี
ประกอบด้วยศรีษะพระพรตฤาษีและศรีษะโขนที่ใช้ในการแสดง เครื่องก านลได้แก่  ผ้าขาว(อาจมหีรอืไม่มกีไ็ด้) ขนั 
ดอกไม ้ธปู เทยีน เงนิ 24 บาท บุหรี ่เหลา้ จดัไวห้น้าโต๊ะหมู่บชูา  

ประมาณ 18.00 น. หวัหน้าคณะจะเริม่สวดท าพธินี ้ามนตแ์ลว้น ามาพรมบรเิวณดา้นหน้าเวท ี เพื่อเป็นสริมิงคล
และปดัเสนียดจญัไร แลว้จุดธปู 16 ดอก มาปกัไวห้น้าเวทบีชูาเทพเจา้ใหม้าร่วมอวยพรมงคล 19.30 น. หวัหน้าคณะจุด
ธปู 3 ดอก บชูาเทพเจา้และครบูาอาจารย ์ 

 
ลกัษณะการแสดง 
การแสดงเริม่จาก การโหมโรงป่ีพาทยบ์รรเลงเพลงโหมโรงเยน็ แต่การเรยีงล าดบัเพลงและจ านวนเพลง ขึน้อยู่

กบัความสามารถของนักดนตรแีละระยะเวลาในการแสดง จบโหมโรงเยน็จะเป็นการโหมโรงกลองตุ๊ก โดยผู้แสดงที่มี
ความสามารถจะตกีลองตุ๊ก โทนและเครื่องประกอบ โดยมเีครื่องประกอบจงัหวะ ฉิ่ง ฉาบ กรบั ใช้เวลาประมาณ 3-5 
นาท ีจากนัน้เป็นการรอ้งเพลงจากดา้นหลงัของนักแสดง 1 เพลง เช่น เพลงสดุดมีหาราชา เพลงลน้เกล้าเผ่าไทย หรอื
เพลงลกูทุ่ง  

การร าถวายมอื ใชผู้แ้สดงทีแ่ต่งกายยนืเครื่องพระ-นาง ออกมาร าตามท านองเพลงชา้งประสานงา เพลงสรอ้ย
สน หรอืเพลงแขกบรเทศ หรอืทีเ่รยีกกนัว่า ร าเพลงชา้เพลงเรว็   โดยผูร้ าจะน าธูปคนละ 3 ดอก ออกมาไหว ้แลว้ปกัไว้
หน้าเวทแีลว้จงึร า  

หวัหน้าคณะหรอืผูม้อีาวุโสแต่งกายเป็นฤาษีออกน ากล่าวบทไหว้ครู เพื่อบูชาเทพเจ้า ครูบาอาจารย์และตวั
ละครทีส่ าคญัในเรื่องรามเกยีรติ ์เมื่อจบการไหวค้รแูลว้จะเริม่การแสดง  

จากการศกึษาการแสดง ตอนศกึพญาไมยราพ เริม่จากการเปิดเรื่องโดยใชต้วัทศกณัฐ ์นางมณโฑ นางกาล
อคัค ีน าเสนอภูมหิลงัของเหตุการณ์เพื่อบรรยายเรื่องราวและดงึความสนใจของผูช้ม โดยมลีกัษณะการร้องแนะน าตวั
และการเจรจาทวนบท และกล่าวถงึเรื่องทีจ่ะด าเนินต่อไป  เมื่อเขา้สู่การด าเนินเรื่อง จะรวดเรว็ สนุกสนาน ตลกขบขนั 
ด าเนินเรื่องดว้ยการรอ้งและการเจรจา เพื่อใหท้ราบถงึเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ในการด าเนินเรื่องสามารถแบ่งออกได้
เป็นฉากๆ จ านวน 20 ฉาก ในแต่ละฉากจะกล่าวถงึตวัละครส าคญัทีเ่กดิปมปญัหา การใชเ้ทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยใหผู้ช้ม
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เขา้ใจ  เช่น ฉาก แสง ส ีเสยีง การเหาะเหนิเดนิอากาศ การต่อสู ้และในฉากที่ 20 เป็นการปิดเรื่อง เมื่อปมปญัหาได้
คลีค่ลายลง ซึง่เป็นฉากสุดทา้ย เป็นการน าเสนอถงึตวัละครฝ่ายพระรามทีไ่ดร้บัชยัชนะ และเมื่อจบการแสดงกจ็ะเป็น
การโหมโรงกลองตุ๊กอกีครัง้หนึ่ง และป่ีพาทยจ์ะบรรเลงเพลงสรรเสรญิพระบารม ีถือว่าจบการแสดงในเวลาประมาณ 
24.00 น. หวัหน้าคณะจะท าพธิลีาเครื่องสงัเวยบรเิวณโต๊ะหมู่บชูา  
 การปฏบิตัทิ่าร าทีใ่ชใ้นการแสดง เป็นลกัษณะท่าร าทีเ่ลยีนแบบท่าธรรมชาต ิกระบวนท่าร าทีใ่ชใ้นการแสดงแต่
ละครัง้ เป็นการปฏบิตัทิีม่มีาตรฐาน อาท ิท่าร าถวายมอื เป็นการบชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์ป็นขัน้ตอนทีข่าดเสยีไม่ได ้หรอื
เรยีกว่าร าเพลงชา้เพลงเรว็  
 ท่ารบ เป็นกระบวนการรบทีม่สี่วนส าคญั สรา้งความสนุกสนานตื่นเต้น เรา้ใจ แสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถ
ของคู่ต่อสูแ้ต่ละฝา่ย มกีระบวนท่าทีม่มีาตรฐาน ในขณะรบ ป่ีพาทยจ์ะบรรเลงเพลงเชดิ มกีระบวนท่าทัง้หมด 7 ท่า และ
มกีารขึน้ลอยแสดงใหเ้หน็การไดเ้ปรยีบในเชงิการรบ มลีกัษณะของการยนืตัง้เหลีย่ม ผูไ้ดเ้ปรยีบในการรบจะขึน้เหยยีบ
บรเิวณตน้ขา ยกล าตวัขึน้ในลกัษณะต่างๆ ผูร้บัลอยจบับรเิวณสะเอวของผูข้ ึน้ 
 ร าตรวจพล ใชส้ าหรบัตรวจตรากองทพัก่อนออกรบ โดยตวัละครตวัพระจะออกมาปฏบิตัริ าในเพลงกราวกลาง 
เรื่อง พระสธุนมโนราห ์ตอนพระสธุนออกศกึ เมื่อเพลงบรรยายถงึขบวนกองทพัและอาวุธทีน่ าออกรบ ท่าต่างๆ โดยตวั
พระจะเป็นผู้ร่ายร า ตีความหมายตามบทร้อง ซึ่งสมมติเป็นทหารแต่ละประเภท หลงัจากนัน้ขบวนกองทพัลงิจะเต้น
พรอ้มกนั วนผ่านเวท ี1 รอบ และรอบที ่2  จะแสดงความสามารถในแต่ละตวั เช่น หกคะเมน ตลีงักา 

กล่าวโดยสรุปแล้ว การแสดงโขนสดได้รบัอทิธพิลการแสดงประเภทต่างๆ โดยเฉพาะการแสดงโขนที่ได้น า
องค์ประกอบหลายๆ อย่างมาใชใ้นการแสดงโขนสด อาท ิเรื่องทีแ่สดง เครื่องแต่งกาย วธิกีารรบและรองลงมา ไดแ้ก่ 
การแสดงลเิก ซึง่ถอืว่าเป็นองคป์ระกอบทีม่คีวามส าคญัทีน่ ามาผสมผสานใหเ้กดิเป็นการแสดงโขนสด อาทกิารรอ้งเพลง
ลกูทุ่ง เวทแีสดง การพากษ์ เจรจาและเพลงรอ้ง การด าเนินเรื่องไดม้าจาก การแสดงหนังตะลุง การแสดงลเิก และการ
แสดงละครชาตร ีโดยไดน้ าเอาโหมโรงกลองตุ๊กมาใช ้

 
 จากการศกึษาวทิยานิพนธท์างดา้นนาฏศลิป์ไทยเกีย่วกบัโขนพบว่า นอกจากโขนตามแบบราชส านกัแลว้ ยงัมี
โขนของชาวบา้นเรยีกว่า โขนสด โดยองคค์วามรูเ้กีย่วกบัโขนคอื 
 ศลิปะการแสดงทีเ่รยีกว่า โขน นัน้ประกอบขึน้จากกระบวนการ ประเพณีความเชื่อต่างๆ โดยก่อนทีจ่ะเริม่มี
การแสดงโขนไดน้ัน้เริม่จากการคดัเลอืก ผูจ้ะศกึษานาฏศลิป์โขน การฝึกหดัท่าพืน้ฐาน ก่อนจะไดร้บัการฝึกหดัเพื่อรบั
บทบาทแสดงเป็นตวัละครในเรื่องรามเกยีรติ ์ 
 ตวัละครในโขนนัน้ มตีวัพระ ตวัยกัษ์ ตวันางและตวัลงิ โดยในตวัยกัษ์ บุคลกิการแสดงแบบยกัษ์กระเทย หรอื
การร าผสมระหว่างยกัษ์ผูช้ายและนางยกัษ์ คอือากาศตไลทีม่กีระบวนการฝึกหดัทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เช่นเดยีวกบับุคลกิตวั
ละคร  
 จารตีของการแสดงเป็นตวัพระราม นอกเหนือจากการฝึกหดัท่าพืน้ฐานแลว้ ผูแ้สดงต้องมคีุณสมบตั ิในการร า
ชา้ป่ี เพลงหน้าพาทยบ์าทสกุณี เชดิฉิ่งศรทะนง ตระบรรทมไพร ร าตรวจพล การรบ การขึน้ลอยและการร าตบีท 
 จารตีของการแสดงเป็นทศกณัฐ ์ผูแ้สดงตอ้งมคีุณสมบตัใินการร าชา้ป่ี ร าตรวจพล กระบวนการรบและขึน้ลอย 
ร าตบีท ร าหน้าพาทยเ์สมอมาร ตระนิมติร พราหมณ์เขา้ พราหมณ์ออก การแสดงเป็นชุดเป็นตอนทีส่ าคญั คอื ตอนนาง
ลอย และตอนชกูล่องดวงใจ  โดยการร าช้าป่ีและการร าในเพลงร้องของการแสดงโขนนัน้ไดร้บัอทิธพิลมาจากการแสดง
ละครใน เรยีกโขนประเภทนี้ว่า โขนโรงใน 
 กระบวนการร าของพญาวานรทัง้การรบและการตรวจพล เกดิจากการน าความรูเ้กีย่วกบัการรบและการจดัทพั
จากต าราพชิยัสงครามในการกระท าศกึของมหากษตัรยิไ์ทยในอดตี มาใส่ในวรรณกรรมการแสดง ซึง่นับเป็นคุณค่าอกี
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อย่างหนึ่งนอกเหนือจากความบนัเทิงในการชมศิลปวฒันธรรมประจ าชาติแล้วยงัได้ซมึซบัเรื่องราวความเป็นมาอนั
ยาวนานของชาตไิทยดว้ย 
 ทัง้นี้พบว่า โขนในยุคกรมศลิปากรมกีารจดัการแสดงทีม่รีูปแบบเกี่ยวกบัการจดัระบ าในการแสดงโขน เพื่อ
เสรมิความยิง่ใหญ่ และความบนัเทงิใหก้บัผูช้มมากยิง่ขึน้ 

โดยพบว่ามบีุคคลทีผู่ศ้กึษาทางดา้นนาฏศลิป์ควรรูจ้กั เน่ืองจากเป็นผูม้คีุณูปการกบัวงการโขน ดงันี้ 
1. พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระนิพนธบ์ทละครเรื่องรามเกยีรติ ์  และจดัใหม้ี

การแสดงโขน เป็นเครื่องราชปูโภคในรชักาล 
2. พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั ทรงพระนิพนธบ์ทละครเรื่องรามเกยีรติ ์  
3. พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงพระนิพนธบ์ทโขนและทรงประดษิฐเ์ครื่องแต่งกายพระราม

ตอนออกบวชตามมหากาพยร์ามายณะของอนิเดยี 
4. ละครของกรมพระพิทักษ์เทเวศวร์  โดยเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ได้รับคณะละครต่อ มีการร า      

หน้าพาทยเ์พลงกลมสบืทอดมายงักรมศลิปากร โดยผ่านจากเจา้จอมเพง็ในรชักาลที่ 2 ได ้ถ่ายทอดใหก้บัหม่อมเขม็ 
กุญชร ณ อยุธยา โดยสบืต่อยงัหม่อมละมยั กุญชร ณ อยุธยา(หม่อมละครในเจา้พระยาเทเวศรว์วิฒัน์) และคุณหญงิเทศ
นัฏกานุรกัษ์ ศลิปินวงับ้านหมอ้และครูกรมศลิปากร โดยไดถ่้ายทอดใหก้บัคุณครูอาคม สายาคมและต่อมายงัอาจารย์
อุดม องัศุธร 

5. ละครสมเดจ็พระเจา้หลานเธอ เจา้ฟ้ากรมหลวงเทพหรริกัษ์ สบืทอดโดยสมเดจ็พระเจา้น้องยาเธอ เจา้ฟ้า
กรมหลวงพิทกัษ์มนตรี องค์ต้นราชสกุล มนตรีกุล ณ อยุธยา ทรงถ่ายทอดให้ครูทองอยู่(อิเหนา) ครูละครหลวง ม ี    
เจา้จอมมารดาแยม้ (อเิหนา) ในรชักาลที ่2 ครลูะครราชส านกัเป็นผูส้บืทอด ต่อมาไดถ่้ายทอดใหห้ม่อมครแูยม้ (อเิหนา) 
ครลูะครวงัสวนกุหลาบ  และสบืทอดยงัครลูมุล ยมะคุปต ์และท่านผูห้ญงิแผว้ สนิทวงศเ์สนี ซึง่ทัง้สองท่านน้ีไดเ้ป็นครูใน
กรมศลิปากรในยุคต่อมา และมกีารสบืทอดหน้าพาทยเ์พลงกลมอย่างต่อเนื่อง 

6. โขนสดคณะสงัวาลยเ์จรญิยิง่ คณะนาฏศลิป์ทีม่กีารสบืทอดโขนแบบชาวบา้น ทีไ่ดร้บัการยอมรบัในการ
แสดง 

 
ศิลปินโขนยกัษ์ผูมี้ช่ือเสียง 
1. ครทูองเริม่ มงคลนฏั  จากการศกึษาวธิกีารแสดงของอากาศตไล 
2. ครหูยดั  ชา้งทอง  จากการศกึษาวธิกีารแสดงของอากาศตไล 
3. ครรูาฆพ  โพธเิวส  จากการศกึษาวธิกีารแสดงของอากาศตไล 
4. ครจูตุพร รตันะวราหะ จากการศกึษากลวธิกีารแสดงบททศกณัฐใ์นการแสดงโขนตอนนางลอย 

 
 

 



   

 

บทท่ี 7 
ผลการสงัเคราะหอ์งคค์วามรู้เก่ียวกบัละคร 

 
 มวีทิยานิพนธ์ที่ศกึษาเกี่ยวกบัละครในประเดน็ต่างๆ จ าแนกตามประเดน็ในการศกึษา โดยผู้วจิยัใช้วธิกีาร
เรยีบเรยีงประเดน็ทีม่คีวามเกีย่วเน่ืองเชื่อมโยงกนั ดงันี้ 
 
7.1 ละครราชส านักดัง้เดิม 

 
7.1.1ละครใน 

 มงีานวจิยัเกีย่วขอ้งกบัละครในทัง้สิน้ 8 เรื่อง  ม ี5 เรื่องทีส่นใจศกึษาองคป์ระกอบการแสดงในดา้นต่างๆ ของ
ละครในเรื่องอเิหนา ม ี1 เรื่องศกึษาเกีย่วกบัลกัษณะของละครผูห้ญงิ ซึง่เป็นต้นเคา้การแสดงละครในใหก้บั  กรุงธนบุรี
และม ี2 เรื่อง ทีศ่กึษาเกีย่วกบัองคป์ระกอบของการแสดงของละครใน ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึประมวลองคค์วามรูต้ามล าดบัของ
องคป์ระกอบของการแสดงละครในดงันี้ 
 ประวติัความเป็นมาละครผูห้ญิงของเจา้พระยานครศรีธรรมราช 
 สะวรรณยา วยัวฒัน์ ศึกษาประวัติความเป็นมาของละครผู้หญิงของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช ผลจาก
การศกึษามวี่า 
 ในสมยัพระเจา้กรุงธนบุร ีเมอืงนครศรธีรรมราชจดัเป็นเมอืงประเทศราช โดยได้รบัอนุญาตให้มลีะครผูห้ญิง
เป็นเครื่องราชูปโภคประจ าราชส านักเช่นเดยีวกบัเมอืงหลวง โดยสนันิษฐานว่าน่าจะเป็นละครผูห้ญิงเช่นเดยีวกบัใน  
ราชส านกัของกรุงธนบุร ีเน่ืองจากมกีารแลกเปลีย่นความรูท้างดา้นการแสดง ศิลปิน ครูผูส้อนและเครื่องแต่งกายตลอด
มาคอื หลงัจากกรุงศรอียุธยาแตกแลว้พระเจา้กรุงธนบุรทีรงรวมรวมไพร่พล และสรา้งเมอืงกรุงธนบุรเีป็นราชธานี มพีระ
ประสงคท์ีจ่ะฟ้ืนฟูศลิปะวทิยาใหด้ดีงัสมยักรุงศรอียุธยา จงึไดม้กีารรวบรวมครูละครทีห่ลบหนีอยู่ไดเ้มื่อครัง้กรุงแตกมา
เป็นครูละครหลวง และไดค้รูละครของเจา้พระยานครเองและมบีางส่วนหลบหนีไปพึง่บารเมื่อตอนกรุงแตกมาฝึกซอ้ม
ร่วมแสดง ซึง่ตรงกบัขอ้มูลของสะวรรณยาว่า เบื้องต้นในสมยักรุงธนบุรคีงจะเป็นการถ่ายเทจากนครศรธีรรมราชไป  
กรุงธนบุร ีสบืต่อมาจนกรุงเทพฯ แลว้จงึไดถ่้ายทอดกลบัไปยงัเมอืงนครศรธีรรมราช 
 ล าดบัการปกครองของเจา้เมอืงนครศรธีรรมราชทีม่บีทบาทส าคญัเกีย่วขอ้งกบัละครผูห้ญงิคอื 

1. เจา้พระยานครศรธีรรมราช (หลวงนายสทิธ ิหนู) การถ่ายเทศลิปะการแสดงละครในผูห้ญงิไปยงักรุง
ธนบุรเีริม่ตน้ทีส่มยันี้ 

2. เจา้พระยานครศรธีรรมราช (พฒัน์) มกีารกล่าวถงึ คุณน้อย งอก ตวัละครในราชส านกัเป็นครลูะครใน
เมอืงนคร  

3. เจา้พระยานครศรธีรรมราช (หนู พรอ้ม) คณะละครผูห้ญงิเจรญิรุง่เรอืงมาก สนันิษฐานจากการมคีณะ
ละครผูห้ญงิ 2 คณะ 

  
 ลกัษณะจุดมุ่งหมายของการมคีณะละครผูห้ญงิของเจา้พระยานคร มคีวามคลา้ยคลงึกบัพระมหากษตัรยิไ์ทย 
คอื มไีวเ้พื่อประดบัเกยีรตยิศ ตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมอืง เพื่อความบนัเทงิ งานสมโภชต่างๆ 
 เรื่องทีใ่ชแ้สดงคอื อเิหนา อุณรุท รามเกยีรติ ์แต่งกายแบบยนืเครื่องประกอบวงดนตร ีผูศ้กึษาไดน้ าท่าร าของ
เพลงแม่บทเลก็ แม่บทใหญ่ทีเ่ป็นท่าร ามาตรฐานทีม่แีบบแผนมาจากนาฏศลิป์ในราชส านักเปรยีบเทยีบกบัแม่บทเมอืง
นคร พบว่าน่าจะเป็นศลิปะการร่ายร าทีม่าจากสายตระกลูเดยีวกนัเนื่องจากมลีกัษณะร่วมคอื ใชน้าฏยศพัทเ์ช่นเดยีวกนั 
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มที านองเพลงชมตลาดเหมอืนกนั เนื้อรอ้งคลา้ยคลงึกนั มที่าร าเหมอืนกนัหลายท่า โดยเฉพาะแม่บทเลก็กบัแม่บทเมอืง
นคร  
 
 กระบวนการร าในการแสดงเบิกโรงละครใน 
 ประเสรฐิ สนัตพิงษ์ ศกึษาเกีย่วกบักระบวนท่าร าของรามสรูในการแสดงเบกิโรงละครในว่า 
 เบกิโรงเป็นการแสดงทีม่รีปูแบบการร าทีเ่ป็นชุดหรอืการแสดงทีเ่ป็นเรื่องราวโดยมลี าดบัขัน้ก่อนทีจ่ะแสดงหนัง
ใหญ่ โขน ละคร โดยเนื้อเรื่องในชุดการแสดงเบกิโรงสว่นใหญ่จะไม่เกีย่วขอ้งหรอืต่อเนื่องกบัการแสดงหลกั 
 เบิกโรง เป็นจารีตและประเพณีนิยมที่สืบทอดมาตัง้แต่อยุธยามีจุดมุ่งหมายเพื่อบูชาครู เกิดศิริมงคลแก่          
ผูแ้สดง และป้องกนัเสนียดจญัไร อกีทัง้เป็นการประชาสมัพนัธก์ารแสดงและเตรยีมความพรอ้มด้านร่างกายและสมาธิ
ก่อนจะแสดงเรื่องหลกั 
 
 การแสดงเบิกโรงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื 

1. เบกิโรงดว้ยการละเล่น ใชแ้สดงก่อนหนงัใหญ่ ลกัษณะเป็นการเล่นต่อสู ้ประลองฝีมอืกนัหรอืแขง่ขนั 
2. เบกิโรงดว้ยการร า เป็นการแสดงร าเป็นชุดๆ 
3. เบกิโรงดว้ยการแสดงเป็นเรื่องราว เป็นชุดการแสดงตัง้แต่สมยัอยุธยา 4 เรื่อง คอืจบัลงิหวัค ่า ไพจติราสรู 

นารายณ์ปราบนนทุก และเมขลา-รามสรู 
 และมกีารร าเบกิโรงพเิศษอกี 1 ชุด คอื ร าเบกิโรงดว้ยเพลงหน้าพาทยอ์งคพ์ระพิราพ ซึง่ใชเ้ฉพาะการแสดง
โขนตอนพระพริาพเท่านัน้ 
 การร าเบกิโรงชุดเมขลา-รามสรูในละครในนัน้ รามสรูใชผู้ห้ญงิทีฝึ่กหดัท่าร าเป็นตวัพระเป็นผูแ้สดง ปจัจุบนัใช้
ผู้ชายแสดงโดยคดัเลือกจากผู้มคีุณสมบตัิที่ประกอบด้วย มีประสบการณ์การแสดง รูปร่างสูงโปร่ง มกีระบวนท่าร า
สวยงาม ความจ าด ีสามารถรอ้งเพลงและจดจ าบทรอ้งได ้การแต่งกายแบบยนืเครื่องยกัษ์สเีขยีว  มงกุฎยอดกาบไผ่ มี
ศรและขวานเพชรเป็นอาวุธ ใช้เตียงสมมุติเป็นวิมานของรามสูร เพลงที่ใช้ประกอบเพลงหน้าพาทย์และเพลงร้อง 
บรรเลงดว้ยวงป่ีพาทยเ์ครื่องหา้หรอืเครื่องคู่ 
 
 กระบวนท่าร าของรามสูรในการแสดงเบิกโรง แบ่งออกเป็น 

1. กระบวนท่าร ารามสรูนัง่วมิาน เป็นลกัษณะการร าเพื่อเปิดตวั ดว้ยเพลงรือ้ร่าย ประกอบดว้ยลลีาการร าที่
ใช้ความนุ่มนวลของการกล่อมหน้า การตไีหล่ ผสมกบัการแสดงความเขม้แขง็แสดงถงึพละก าลงัด้วยการกระชากตวั 
การยดืกระทบของเทา้ 

2. กระบวนท่าร าหน้าพาทย์ เป็นการแสดงอทิธฤิทธิข์องรามสูรด้วยเพลงคุกพาทย์ ซึ่งมลีกัษณะการร าที่
กระชบั เขม้แขง็และรุกเรา้เขา้กบัจงัหวะเพลง โดยมรีะบบการหายใจเป็นสว่นส าคญัในการทรงตวัและการยดืกระทบ 

3. กระบวนท่าร าโลดไล่และตดิตามนางเมขลา เป็นการร าประกอบเพลงทัง้สิน้ 4 เพลง คอื 
  1)เพลงร่าย ในบทการเหาะจากวมิาน ซึง่แสดงถงึความสง่างามและการเคลื่อนอย่างรวดเรว็ 

2)เพลงเชดิฉิ่ง กระบวนท่าหลกัอยู่ทีน่างเมขลา ลกัษณะการร าของรามสรูในตอนนี้เป็นการร าใหส้มัพนัธ์
กบันางเมขลา คอืการตดิตามดน้บท ไล่จบั 

  3)เพลงนาคราช เป็นการแสดงความโกรธของรามสรู 
  4)เพลงเชดิ เป็นกระบวนท่าตบีทตามอารมณ์โกรธของรามสรู การไล่จบั 
  การเคลื่อนที่บนเวทีในเนื้อหาของเพลงที่มีการติดตามไล่จบัจะเป็นลกัษณะการเคลื่อนไหวในลกัษณะ
วงกลม โคมสองใบ โคม 3 ใบ การเคลื่อนทีไ่ปทางซา้ยและขวาในลกัษณะเสน้ตรง 
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4. กระบวนท่ารบ รามสรูกบัพระอรชุน ใชเ้พลงเขมรสุดใจ ในกระบวนการรบและขึ้นลอย ใชก้ราวร า แสดง
ความดใีจทีช่นะพระอรชุน และเพลงเชดิเพื่อเหาะกลบัวมิาน กระบวนท่าในการรบของรามสรูและอรชุนเป็นกระบวนการ
รบตามแบบแผนละครในคอืรบตามบทรอ้ง 

 
 กระบวนท่าร าของรามสรู มลีกัษณะรปูแบบของท่าร าตามแบบละครใน ทัง้ 4 กระบวนท่า ดงันี้ 

1. การตบีททีล่ะเอยีดตามความหมายของท่าร าทุกท่า 
2. ลกัษณะท่าร าเป็นแบบท่าตวัยกัษ์ ในการแสดงละครในมกีระบวนท่าเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  
3. กระบวนรบตามบทรอ้ง 

 เมื่อวเิคราะห์ลกัษณะการร าแล้วพบว่าเป็นลกัษณะท่าร าที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะการร ารามสูรในละครใน คอื 
เป็นท่าร าทีม่คีวามเขม้แขง็ สง่างามและดุดนั แต่แฝงไวด้ว้ยความสวยงามและประณีต (ลกัษณะของอสรูเทพบุตร) 
 
 การร าเชิดฉ่ิงในละครใน  
 การศกึษาของปิยวด ีมากพาพบว่า เชดิฉิ่งเป็นการร าใชเ้พื่ออวดฝีมอืของตวัเอกหรอืพระเอก ร าเชิดฉิ่งเขา้มา
อยู่ในกรมศลิปากรจากการสบืทอดจากครูละครวงัสวนกุหลาบ โดยการร าเชดิฉิ่งใชส้ าหรบัการเดนิทาง ตดิตามจบัสตัว ์
การคน้หา การใชอ้าวุธ และเหตุการณ์ส าคญัอื่นๆ 
 การรร าเชดิฉิ่งม ี2 ลกัษณะ คอื ร าเพลง เป็นการร าประกอบเพลงเชดิฉิ่ง โดยท่าร าจะไม่แสดงความหมาย แต่มี
ท่าร าเฉพาะทีแ่สดงจุดมุ่งหมาย คอื เดนิทาง แผลงศร กา้วเขา้กองไฟ และร าเพลงผสมร าตบีทเพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ 
โดยแบ่งท่าร าเป็น 3 ช่วงคอื 

1. ช่วงเริม่ตน้ 
2. ช่วงกลาง เป็นช่วงทีแ่สดงใหเ้หน็ภูมปิญัญาของผูป้ระดษิฐท์่าร า หากมกีารตดัทอนใหท้่าร าสัน้ลง มกัจะ

ตดัทอนในช่วงนี้ 
3. ช่วงสดุทา้ย เป็นท่าร าทีใ่ชเ้ฉพาะเหตุการณ์ เป็นขัน้ตอนส าคญัทีส่ดุเพราะบอกเล่าจุดมุ่งหมายของการร า 

  
 
 ท่าร าท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของการร าเชิดฉ่ิง 
 คอื ท่าร าทีป่ระกอบดว้ยการห่มเขา่ การซอยเท้าและขยัน่เทา้พรอ้มจงัหวะฉิ่ง อาท ิท่านางนอนดงึแขนขา้งตวั
แลว้ห่มเขา่ โดยกลวธิทีีท่ าใหร้ าเชดิฉิ่งไดส้วยงาม คอืการค านึงถงึท่าร าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

1. เกรง็กลา้มเน้ือขาขณะห่มเขา่ 
2. แบ่งน ้าหนกัใหเ้ท่ากนัทัง้ 2 ขา ระหว่างซอยเทา้และไม่ตอ้งกนัเขา่มาก 
3. ถ่ายน ้าหนกัทีข่าหน้าขณะขยัน่เทา้และเกรง็หน้าขาไว ้

 จากกระบวนท่าร าทีน่ ามาศกึษาพบว่าร าเชดิฉิ่งในศุภลกัษณ์อุม้สม มกีระบวนท่าร าหลกัครบทุกท่า ซึง่ผูศ้กึษา
สนันิษฐานน่าจะมาจากการทีเ่พลงเชดิฉิ่งเป็นเพลงทีด่ดัแปลงมาจากเพลงเชดิเป็นเพลงหน้าพาทยท์ีใ่ช้ในการเดนิทาง 
และเชดิฉิ่งในศุภลกัษณ์อุม้สมกใ็ชใ้นการเดนิทางเช่นกนั สว่นเชดิฉิ่งศรทะนง เชดิฉิ่งในอเิหนาตดัดอกไม้  เชดิฉิ่งจบัมา้
อุปการ และเชดิฉิ่งพระพรตพระสตัรุดลุยไฟ คงมาสรา้งสรรคแ์ละดดัแปลงภายหลงั 
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การศึกษาละครในเรือ่งอิเหนา 
 แบ่งเป็นประเดน็ที่ศกึษาเกี่ยวกบักระบวนร าของตัวพระ 3 ฉบบั  กระบวนร าของตวันาง 1 ฉบบัและจารตี 1 
ฉบบั ประมวลองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากวทิยานิพนธท์ัง้ 5 ฉบบันี้คอื 
 การร าเพื่อแสดงความสามารถของตวัเอกฝา่ยพระของละครในเรื่องอเิหนาประกอบดว้ย 

1. การร าลงสรงโทน เป็นการร าทีม่รีายละเอยีดเกีย่วกบัการอาบน ้าและแต่งตวัของตวัละครก่อนออกรบและ
ก่อนเดนิทาง 

2. การร าตรวจพล เป็นการร าทีม่รีายละเอยีดเกีย่วกบัการจดักระบวนทพัและตรวจความพรอ้มของกองพล
ก่อนการรบ การเดนิทาง การตอ้นรบับุคคลส าคญั 

3. การร าอาวุธ เป็นการร าทีม่รีายละเอยีดเกีย่วกบัการใชอ้าวุธเพื่อการต่อสู ้การแสดงฝีมอืความสามารถใน
การใชอ้าวุธของตวัละคร ใชอ้าวุธเพื่อเรยีกรอ้งความสนใจ 
 ส าหรับการร าทัง้ 3 ลักษณะนี้ เป็นองค์ประกอบส าคัญให้การแสดงละครในเรื่องอิเหนามีความสมบูรณ์ 
เนื่องจากละครในศลิปะละครร าที่มุ่งเน้นให้เห็นความงดงามของศิลปะการร่ายร า เพลงร้อง ความงดงามของดนตร ี
เครื่องแต่งกายและผูแ้สดง อีกทัง้เรื่องอเิหนาเป็นเรื่องราวของกษตัรยิ์นักรบ จงึมกีระบวนท่าร าทีเ่กี่ยวกบัการใช้อาวุธ
และการร าทีเ่กีย่วกบัการจดักองทพัเป็นองคป์ระกอบ 
 วรรณพนิี สขุสม ไดศ้กึษาถงึกระบวนท่าร าลงสรงโทนของปนัหย ีร าลงสรงโทนของสีก่ษตัรยิ ์และร าลงสรงโทน
ของอเิหนา 
 
 ร าลงสรงโทน 
 ระยะแรกร าลงสรงโทนใช้เพลงลงสรงในพระราชพิธมีาบรรเลงประกอบการร าของตวัละครชาตร ีไม่มบีทรอ้ง
เรยีกว่าลงสรงป่ีพาทย ์
 ต่อมามกีารแต่งบทรอ้งบรรยายลกัษณะการอาบน ้า โดยแบ่งออกเป็นร าลงสรงชนิดต่างๆ ดงันี้ 

1. ลงสรงสหุร่าย  ใชก้บัตวัพระเป็นสว่นใหญ่ 
2. ลงสรงแขก ลงสรงลาว ลงสรงมอญ  เป็นการร าออกภาษา 
3. ร าชมตลาด  ใชก้บัพระ นาง ยกัษ์ ลงิ 
4. ลงสรงโทน ใชก้บัพระ ยกัษ์ ลงิ กรณีของร าลงสรงโทนทีไ่ม่นิยมใชก้บัตวันางเนื่องจากเป็นลกัษณะการร า

ทีม่คีวามสง่างามและคล่องแคล่วว่องไวของการเล่นเท้าในท านองเอื้อน ซึง่เหมาะสมกบับุคลกิตวัละครฝ่ายพระ ยกัษ์ 
และลงิมากกว่า 
 ลงสรงโทนที่พบในกรมศลิปากร ได้รบัการถ่ายทอดจากครูลมุล ยมะคุปต์และท่านผู้หญงิแผ้ว สนิทวงศ์เสนี 
ละครในวงัสวนกุหลาบ 
 

ขัน้ตอนในการร าลงสรงโทน ประกอบดว้ย 
1. ลงสรง เป็นขัน้ตอนการอาบน ้าทัง้ยนืร าและนัง่ร า โดยแบ่งเป็น 

1) การอาบน ้าแบบสรงสนาน เป็นการอาบน ้าตามแม่น ้าหรอืล าธาร นัง่ร าในกรณีทีว่กัน ้าขึน้ และยนืร าใน
กรณีทีท่ าท่าทางดว้ยการแหวกน ้า หรอืสา่ยแขนว่ายน ้า 

2) การอาบน ้าแบบขนัสาคร เป็นการนัง่ร าดว้ยการใชข้นัตกัน ้าอาบ 
3) การอาบน ้าแบบไขสหุร่าย เป็นการยนืรบัดว้ยการท ามอืรองรบัน ้าจากท่อส่งน ้า ส าหรบัขัน้ตอนนี้มกัมี

กดิาหยนัหรอืนางก านลั ท าหน้าทีถ่วายน ้าส าหรบัสรงและถวายผา้ภูษา 
2. สรงสคุนธ ์การนัง่ร าดว้ยลกัษณะการหยบิแป้งทาหน้า และทาน ้าอบประพรมตามร่างกาย 
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3. ทรงเครื่อง การยนืร าเดีย่วกบัการใส่เสือ้ผา้และเครื่องประดบั ทัง้นี้การร าลงสรงในแต่ละชุดนัน้ อาจจะมี
กระบวนร าไม่ครบทัง้ 3 ขัน้ตอนกไ็ด ้

 
กระบวนท่าร า ตอ้งบรรยายถงึองคป์ระกอบ 
1. ลกัษณะของเครื่องแต่งกาย 
2. ต าแหน่งของเครื่องแต่งกาย 
3. คุณสมบตัขิองเครื่องแต่งกาย 

 
 การวเิคราะหจ์ากกลุ่มตวัอย่าง พบว่ามกีระบวนท่าร าหลกัรวม 16 ท่าร าเป็นท่าร าทีน่ ามาจากการแต่งกายยนื
เครื่องพระ คอื ท่าสนับเพลา ภูษา ฉลององค ์เกราะ เจยีระบาด ห้อยหน้า เขม็ขดั ทบัทรวง สงัวาลย์ ตาบทศิ ทองกร 
ธ ามรงค ์ท่าปจัจุเหรด็หรอืท่ามงกุฎ กรรเจยีกจร และท่าอุบะ 
 
 กลวิธีการร าลงสรงโทน  

1. ใชพ้ลงัจากภายในร่างกายชว่ยในเรื่องการทรงตวั 
2. การผ่อนคลายกลา้มเน้ือช่วยใหเ้กดิความหนกัเบาของท่าร า 
3. การผ่อนลมหายใจเขา้ออก เพื่อใหไ้ดจ้งัหวะและเกดิความต่อเนื่องของท่าร า 
4. อารมณ์ในการแสดง แสดงออกถงึความภาคภูมใิจ ความมเีกยีรตยิศ และความละมุนละไมในสหีน้าเมื่อ

ชมความงามของเครื่องแต่งกาย 
 
 ลกัษณะท่าร าของครทูัง้ 3 ท่านทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง มลีกัษณะทีแ่ตกต่างตามภูมหิลงัและบรบิท คอื  

1. ผูท้ี่ไดร้บัการถ่ายทอดและการฝึกฝนจากอาจารยม์ากกว่า 1 ท่านขึน้ไป ประกอบกบัประสบการณ์การ
แสดง ท าใหม้ลีกัษณะท่าร าทีผ่สมผสาน 

2. ผูท้ีไ่ดร้บัการถ่ายทอดท่าร าทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน จะมรีปูแบบในการขัน้ตอนการร าทีช่ดัเจน 
3. ผูท้ีไ่ดร้บัการถ่ายทอดท่าร าทีใ่ชใ้นการแสดงจะมลีกัษณะความหลากหลายมากกว่าท่าร าในการเรยีนการ

สอน 
   
 ร าตรวจพล  
 ขวญัใจ คงถาวร ศกึษาเกีย่วกบัความเป็นมาและลกัษณะการร าตรวจพลดงันี้ 
 การร าตรวจพลเป็นการร าประกอบเพลงหน้าพาทยท์ีใ่ชส้ าหรบัการจดัทพัตรวจพลของตวัละคร ยกัษ์ ลงิ และ
มนุษยก์่อนออกเดนิทางไปท าการรบ ไปเทีย่วไปร่วมงานพธิแีละปฏบิตัภิารกจิต่างๆ และตรวจพลเพื่อเตรยีมการตอ้นรบั
บุคคลส าคญั โดยการร าตรวจพลเป็นอกี 1 ความสามารถที่ผู้แสดงเป็นตวัเอกของเรื่องอเิหนาต้องแสดงใหเ้หน็ถงึฝีมอื
และความสามารถของการใชอ้าวุธทีแ่สดงออกดว้ยความคล่องแคล่วและสง่างาม   
  
 การร าตรวจพลแบ่งตามประเภทของตวัละคร 

1. กราวนอก  ใชส้ าหรบัของมนุษยแ์ละลงิ 
2. กราวกลาง  ใชส้ าหรบัของมนุษยใ์นการแสดงละคร 
3. กราวใน ใชส้ าหรบัยกัษ ์
4. ปฐม ใชส้ าหรบัลงิ ยกัษแ์ละมนุษย ์
5. เพลงออกภาษา  ใชต้ามเชือ้ชาตขิองตวัละคร 
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 เพลงทีใ่ชใ้นการตรวจพลมทีัง้สิน้ 5 เพลง คอื กราวนอก กราวกลาง กราวใน ปฐม และเพลงออกภาษา   จาก
การศกึษากลุ่มตวัอย่างคอื การร าตรวจพลของอเิหนาและปนัหยมีขี ัน้ตอนหรอืองคป์ระกอบในการตรวจพล คอื 

1. คนธง เป็นคนน าขบวนกองทพั 
2. เสนาหรอืพลทหาร แสดงความสามารถในการใชอ้าวุธและความพรอ้มรบ 
3. แม่ทพั  โดยกระบวนการร าของแม่ทพัประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน ดงันี้ 

1) ปรากฏกาย 
2) ร าอาวุธเพื่อแสดงความสามารถในการใชอ้าวุธ 
3) เดนิตรวจพล 
4) ถามความพรอ้ม 
5) แสดงแสนยานุภาพและความพรอ้มขึน้พาหนะ 
6) สัง่เคลื่อนทพั 

 ความแตกต่างของการร าตรวจพลจากภูมหิลงัของตวัละครและองคป์ระกอบอื่นๆ ของการแสดง อาท ิ
1. การร าตรวจพลอเิหนา มีลกัษณะการแสดงของกระบวนท่าร าในภาพรวมคือ เป็นท่านิ่งและเป็นท่าร า

มาตรฐานที่พบบ่อยๆ เป็นท่าร าท่าเดี่ยว มีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย แสดงถึงความภูมิฐานและ    
สง่างามของกษตัรยิ ์

2. การร าตรวจพลของปนัหยี มีลักษณะของท่าร าเป็นท่าชุดคือปฏิบัติต่อเน่ืองกัน ไม่เป็นท่านิ่ง เน้น
แสดงออกถงึความคล่องแคล่วปราดเปรยีวของปนัหยทีีเ่ป็นชาวปา่ และเป็นลกัษณะการร ากรชิแบบชวา 

  
 การร าอาวธุของตวัพระ 
 รุ่งนภา ฉิมพุฒ ศกึษาการร าอาวุธของตวัพระในละครในเรื่องอเิหนา โดยแบ่งออกเป็นร าเดีย่วและร าคู่  

1. ร าเดีย่วเป็นการร าเพื่ออวดฝีมอืของผูร้ าหรอือกีนัยหนึ่งคอือวดความสามารถในการใชอ้าวุธของตวัละคร
ใชใ้นเหตุการณ์ 

1) ร าบวงสรวง อาท ิสหุรานากงร ากรชิ 
2)  ร าเรยีกรอ้งความสนใจ เช่น อเิหนาฉายกรชิ 
3)  ร าเพื่อตดัดอกไม ้เช่น อเิหนาตดัดอกล าเจยีก 
4) ร าเพื่อเยาะเยย้กองทพัของฝา่ยตรงขา้ม เช่น ประสนัตาร ากรชิ 
5) ร าเพื่อแสดงความสามารถในการใชอ้าวธุ เช่น ปนัหยตีรวจพล  

 
2. ร าคู่โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการรบในตอนศึกระตูบุศสหินา ศึกกะหมงักุหนิง ศึกจะมาหรากะปาหลัน       

ศกึปนัหย-ีย่าหรนั และศกึมะงาดา โดยศกึษากะหมงักุหนิง เน่ืองจากมกีระบวนร าอาวุธทีส่มบูรณ์ทีสุ่ด กล่าวคอืมกีารใช้
อาวุธครบ 4 ชนิด คอื ทวน หอกซดั กระบี ่กรชิ 
  
 ทัง้นี้วทิยานิพนธ์ของสุภาวด ีโพธเิวชกุล ศกึษาเกี่ยวกบัจารตีการใช้อุปกรณ์การแสดงละครเรื่องอเิหนา ซึ่ง
กล่าวถงึจารตีของการใชอ้าวุธไวส้อดคลอ้งกบัรุ่งนภา ฉิมพุฒ โดยผูว้จิยัประมวลความรูข้องทัง้สองวทิยานิพนธเ์กีย่วกบั
อาวุธดงันี้ 
 ทวน เป็นอาวุธมีความเป็นมาประมาณ 300 ปี ก่อนพุทธศกัราช โดยชาวยุโรปดดัแปลงมาจากหอกและ
สนันิษฐานว่าน่าจะมใีชใ้นไทยตัง้แต่สมยัสโุขทยั โดยลกัษณะทวนทีใ่ชใ้นการแสดงละครในเรื่องอเิหนา ท าเลยีนแบบของ
จรงิดว้ยไมแ้ลว้ทาส ีมขีนาดเลก็กว่าของจรงิ การใชท้วนในการแสดงการรบบนหลงัมา้ แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคอื การ
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ใชท้วนมอืเดยีวและ 2 มอื โดยใชใ้นการต่อสูแ้ละใชใ้นการร าตบีทขณะเจรจากบัฝ่ายตรงขา้ม โดยท่าทางในการใชท้วน
นัน้บางท่าเป็นท่าเลยีนแบบการใชจ้รงิ สว่นบางท่าเกดิจากการคดิประดษิฐข์องครนูาฏศลิป์ 
 หอกซดั แต่เดมิเป็นอาวุธของชาวมลายู สนันิษฐานว่าเป็นมาในประเทศไทยตัง้แต่สมยัอยุธยาในวชิากระบี่
กระบอง หอกซดัจดัอยู่ในประเภทอาวุธยาว สว่นท่าร าในการแสดงไดพ้ฒันามาจากดาบสองมอื ลกัษณะหอกซดัทีใ่ชใ้น
การแสดง ท าจากไมโ้ดยเลยีนแบบของจรงิ การใชห้อกซดัในการแสดงใชใ้นการรบบนหลงัมา้  
 การร าท าบทดว้ยหอกซดัมวีธิกีารคอื  

1) ถอืขา้งละอนั ใชส้ าหรบัการพุ่งหอก รบัอาวุธ ตบีท การแทง และการปดัอาวุธ   
2) ถอื 2 อนัในมอืเดยีว คอืการร าท าบท ยนืพกั และลงจากหลงัมา้ไม่ใช้ในท่ารบ   
3) ถอื 2 อนัทัง้ 2 มอื ใชใ้นการร าท าบท 

  
 กระบ่ี ใช้ต่อสู้บนพื้นราบใช้ส าหรบัฟนัหรอืแทงคู่ต่อสู้ในระยะประชิดตัว เป็น 1 ในอาวุธของการเล่นกระบี่
กระบอง ท่าร าพฒันามาจากมดีสัน้ กระบีใ่นการแสดงท่าจากหงายไม่มฝีกั  
 กระบีใ่นการร าม ี2 ลกัษณะคอืเพื่อการรบและการตบีท ทัง้ยงัใชแ้ทนแสม้า้และทวน  
 กริช เป็นอาวุธสัน้ใช้ต่อสูใ้นระยะประชดิตวั กรชิใช้เป็นอาวุธต่อสู้ในประเทศตัง้แต่สมยัสุโขทยัและอาวุธอกี
ชนิดหนึ่งในการต่อสูข้องวชิากระบีก่ระบอง กรชิในอเิหนาท าจากเหลก็ อลูมเินียมและไม ้ลกัษณะคลา้ยกรชิจรงิ รูปดา้ม
นิยมท าแบบบกูสิ แบบปตัตานี คอกรชิจะมผีา้เชด็หน้าสแีดงเรยีกว่า ซ่าโบะ คลอ้งอยู่เสมอ  
 
 การใช้กริชในการแสดง ม ี3 ลกัษณะ คอื 

1) ใชใ้นการต่อสูจ้ะถอดกรชิออกจากฝกั 
2) ใชร้ าเพื่ออวดฝีมอื จะร าทัง้ฝกักรชิ 
3) ใชเ้หน็บเพื่อเป็นอาวุธประจ ากายตามความเชื่อของวฒันธรรมชวา การเหน็บกรชิม ี2 วธิคีอื เหน็บหงาย

ดา้มขึน้และเหน็บคว ่าดา้มลง ซึง่วธิหีลงัเหมาะแก่การเหน็บเมื่อแสดงในบทรบ 
4) การใชก้รชิของนางดรสา โดยการร าของนางดรสา ตวัละครในวรรณคดเีรื่องอเิหนา เป็นกรณีทีแ่ตกต่าง

จากจารตีของใชอุ้ปกรณ์การแสดงของสภุาวด ีโพธวิชิกุล ทีว่่าเป็นการร่ายร าเพื่ออวดฝีมอืการใชอ้าวุธแต่
เป็นการชกักรชิออกจากฝกั และมจีุดมุ่งหมายเพื่อฆา่ตวัตายมใีชก้ารรบ 

  
ดรสาแบหลา  
เป็นการแสดงทีมุ่่งอวดศลิปะการร่ายร าและศลิปะการใชอ้าวุธของตวันาง ดว้ยการแสดงออกทีค่ล่องแคล่วแต่

แฝงความนุ่มนวลงดงามตามแบบแผนละครไทย โดยการร าดรสาแบหลานัน้ ได้รบัอทิธพิลจากการที่วรรณคดเีรื่อง
อเิหนาเป็นความเป็นมาและคตคิวามเชื่อของนิทานปนัหยขีองชวา ซึง่ไดร้บัอทิธพิลความเชื่อเรื่องพธิีสตกีารฆ่าตวัตาย
ตามสามเีพื่อแสดงความจงรกัภกัดขีองสตรชีาวอนิเดยีทีน่ับถือศาสนาฮนิดูทีน่ับถือพระศวิะเป็นใหญ่ แต่ยงัคงแฝงคติ
ความเชื่อทางพุทธศาสนาไวเ้ช่นกนั ดงัเช่นการร าวนศพไปทางดา้นซา้ยตามประเพณีนิยมส าหรบังานอวมงคลไทย 

 
รปูแบบการร าดรสาแบหลา ม ี2 ลกัษณะ คอื 
1. การร าดรสาในละคร มขี ัน้ตอนการแสดง 

1) การอาบน ้าแต่งตวั (ร าดรสาทรงเครื่อง) 
2) ร าตัง้สตัยอ์ธษิฐาน 
3) ฆา่ตวัตายดว้ยกรชิและกระโดดเขา้กองไฟ 
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2. ร าเดีย่ว มขีัน้ตอนการแสดง 
1) ร าตัง้สตัยอ์ธษิฐาน 
2) ฆา่ตวัตายดว้ยกรชิ 

 
 การคดัเลอืกผูแ้สดง ต้องมีคุณสมบตั ิคอืรูปร่างหน้าตาด ีมพีืน้ฐานการร าทีด่ ีเคยผ่านการแสดงเป็นตวัเอก มี
ไหวพรบิดแีละมคีวามจ าด ีเพราะมกีระบวนท่าร าทีซ่บัซอ้น 
 

การสบืทอดท่าร าดรสาแบหลา 
วงัสวนกุหลาบ (หม่อมครนุู่ม ละครเจา้คุณจอมมารดาเอม) 

 
    
                ครเูฉลย  ศุขะวนิช                                                            ท่านผูห้ญงิแผว้  สนิทวงศเ์สนี 
 
  
นพรตัน์   หวงัในธรรม     ผุสด ี  หลมิสกุล                                                  บุนนาค  ทรรทรานนท ์
 
 
สวภา  เวชสรุกัษ์    นฤมล  ณ นคร     พชัราวรรณ  ทบัเกตุ      แกว้ตา  สขุเกษม                                 แพรวดาว  พรหมรกัษา 

  
 ลกัษณะการร าของกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูทัง้ 3 ท่าน มีความเหมือนกนัคือลักษณะการร าที่กระฉับกระเฉง 
คล่องแคล่วเพยีงแต่มคีวามต่างในลลีาท่าทางและสือ่อารมณ์ทางสหีน้าและแววตา ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัการไดร้บัการถ่ายทอด
ฝีมอืและประสบการณ์บุคลกิของศลิปินเอง 
 
 องคป์ระกอบการแสดงละครใน 
 การแต่งกาย    ทุกชุดการแสดงจากงานวทิยานิพนธท์ัง้ 4 ฉบบัทีศ่กึษา แสดงขอ้มูลในแนวทางเดยีวกนัว่า 
ทัง้ตวัพระและตวันางแต่งยนืเครื่องอาจแตกต่างในดา้นสแีละศริาภรณ์ หรอืตวัเสื้อทีอ่าจเป็นแขนสัน้หรอืแขนยาว 
 ดนตรี    โดยมเีพลงประกอบการแสดงทัง้เพลงหน้าพาทย ์เพลงรอ้ง ทีม่กีลอนบทละครทีไ่พเราะเหมาะสมกับ
จารตีของการแสดงละครในทีมุ่่งเน้นความประณีตในทุกองคป์ระกอบ 
 ผูแ้สดง  ทัง้ 3 ฉบบักล่าวถงึคุณสมบตัผิูแ้สดงทีส่อดคลอ้งกบัขัน้ตอนการคดัเลอืก ผูเ้รยีนตวัพระนางและยกัษ์ 
เป็นเบื้องต้น แต่เนื่องจากชุดการแสดงต่างๆ เป็นชุดที่มุ่งแสดงความสามารถของตัวละครที่เป็นตัวเอก จึงควรมี
ประสบการณ์การร าเป็นตวัเอก ซึง่ตอ้งคดัเลอืกมาจากผูท้ีม่พีืน้ฐานท่าร าด ีมไีหวพรบิ มคีวามจ าดี 
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7.1.2 ละครนอก 
 วทิยานิพนธท์ีศ่กึษาเกีย่วกบัลกัษณะการร าของตวัละครตามแบบละครนอกม ี2 ฉบบัคอื 

1.  พชัราวรรณ ทบัเกตุ  หลกัการแสดงของนางเกศสรุยิงแปลง ในละครนอกเรื่องสวุรรณหงส ์
2.  พมิพร์ตัน์ นะวะศริ ิการร าของตวัพราหมณ์ในการแสดงละครนอก 

  
ละครนอก เป็นละครพื้นบ้านดัง้เดมิ ใช้ผู้ชายแสดงแต่งกายอย่างสามญั ใช้เนื้อร้องจากนิทานพื้นบ้าน และ

วรรณกรรมทัว่ไป ต่อมารชักาลที ่2 น าละครนอกแบบชาวบา้นมาแสดงแบบหลวง คอื ใชล้ะครผูห้ญงิแสดงมฝีีมอืการร า
อย่างราชส านกั อารมณ์ในการถ่ายทอดท่าร านุ่มนวลกว่าชาวบา้น แต่กก็ระฉับกระเฉงกว่าละครใน ดนตรแีละละครรอ้ง
กระชบัขึน้ แต่กไ็ม่ถงึกบัรุกรน้ แต่งกายเลยีนแบบเครื่องทรงของพระมหากษตัรยิ์ ส่วนการด าเนินเรื่องยงัคงมุ่งความ
สนุกสนานและรวดเรว็เช่นเดมิ ปจัจุบนัละครนอกแบบหลวงมกีรมศลิปากรเป็นผูส้บืทอด ลกัษณะการแสดงยงัคงเดมิ แต่
มกีารพฒันาดา้นเทคนิคการสรา้งฉาก แสง ส ีเสยีงขึน้ ตลอดจนแทรกมุขตลกทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์บา้นเมอืงเขา้ไปดว้ย 
 ละครนอกเรื่องสุวรรณหงส์ พบว่ามีหลักฐานเป็นกลอนบทละครตัง้แต่สมยักรุงศรีอยุธยา แต่ที่ เล่นอยู่ใน     
กรมศลิปากรเป็นบททีป่รบัปรุงขึน้ใหม่ โดยมเีนื้อเรื่องและส านวนภาษาคลา้ยคลงึกบัส านวนอยุธยา โดยผูร้่วมปรบัปรุง
บท คอื นางพนิดา สทิธวิรรณ  นายศลิปี ตราโมท  นางสุนันทา บุณยเกตุ  นายประเวช  กุมุท  และนายเสร ีหวงัใน
ธรรม  จดัแบ่งบทละครออกเป็นตอน องค ์ฉาก แต่งบทระบ าแทรกในบางฉาก ก าหนดค าเจรจารวมถึงเพลงรอ้งและ
เพลงหน้าพาทยไ์วอ้ย่างละเอยีด คอื ตอนพราหมณ์เลก็พราหมณ์โต และตอนกุมภณฑถ์วายมา้ 
 ละครนอกเรื่องลกัษณวงศ ์เป็นบทประพนัธข์องสุนทรภู่ เป็นลกัษณะกลอนนิทาน ส่วนการน าเรื่องลกัษณวงศ์
ใชแ้สดงเป็นละครนอกของกรมศลิปากร เป็นครัง้แรกเมื่อพ.ศ. 2532 จดัท าบทโดยนายปญัญา  นิตยสุวรรณ  ปจัจุบนั
(พ.ศ.2548) ไม่ปรากฏการจดัแสดง แต่สามารถสบืถามขอ้มูลไดจ้ากนางสาววนัทนีย์  ม่วงบุญ พราหมณ์เกสรคนแรก
ของกรมศลิปากร 
 
 การแสดงของนางเกศสุริยง เป็นบทบาทของตวันางทีร่วม 4 บุคลกิเขา้ไวด้ว้ยกนัคอื  

1) นางกษตัรยิ ์ กริยิาสภุาพ ส ารวมกริยิา ลลีาสง่างาม และนุ่มนวลเคลื่อนไหวเชื่องชา้  
2) นางยกัษ์ ท่าร าเคลื่อนไหวแบบเขม้แขง็ รนุแรง แสดงอารมณ์ฉุนเฉียว แปรปรวน 
3) นางตลาด กริยิากระฉับกระเฉง ว่องไว ไม่ส ารวม ท่าพืน้ฐานเหมอืนนางกษตัรยิ ์แต่จงัหวะแรงแสดง

ท่าทางมากเกนิปกต ิ
4) นางตลก กริยิาคล่องแคล่ว ทา่ร าไมม่แีบบแผนตายตวัขึน้อยู่กบัสถานการณ์ ลลีารุกรน้ 

 จึงเกิดเป็นบุคลิกตัวละครที่มีลักษณะผสมผสาน คือ ใช้ท่าร าของนางกษัตริย์ที่เคลื่ อนไหวรวดเร็ว และ
แสดงออกมากเกนิกว่าปกต ิบางท่าแสดงออกถงึความหยาบกระดา้งดุรา้ยเวลาโกรธและตลกขบขนัเมื่อถูกลอ้เลยีน 
 ผูท้ีจ่ะสามารถแสดงบทนางเกศสรุยิงแปลงไดน้ัน้ ตอ้งมคีุณสมบตั ิคอื 

1.  มบีุคลกิคล่องแคล่ว พดูจาฉะฉาน เสยีงดงั และกลา้แสดงออก มใีบหน้าสวยงาม รปูร่างสนัทดัและสมสว่น 
2.  มที่วงทีการร ากระฉับกระเฉง ซึ่งต้องผ่านการฝึกท่าร าพื้นฐานตวันางทัง้หน้าพาทย์ ร าใช้บท การร า

อริยิาบทของตวันาง และการฝึกใชอ้ารมณ์มาแสดงเป็นอย่างด ี
 การฝึกหดันางเกศสรุยิง เป็นการฝึกตวัต่อตวักบัครผููส้อน เริม่จากฝึกรอ้งเพลงเพื่อใหร้ าไดต้รงจงัหวะและเพลง
รอ้ง ฝึกเจรจา การใชน้ ้าเสยีงหนกั-เบา และชา้-เรว็ ฝึกตบีททลีะค า แลว้จงึฝึกร าเขา้เรื่อง ฝึกร าเขา้กบัดนตรแีละฝึกซอ้ม
ร่วมกบันกัแสดงอื่นๆ 
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 แบบแผนของการร านางตลาด  จากการศกึษานางเกศสรุยิงแปลง 
1.  การใชท้่าร า สว่นใหญ่จะเป็นการตบีท และน าท่าร ามาตรฐานมาใช ้
2. การเคลื่อนไหวท่าร า 

1) แขนและมอื ขา้งหนึ่งเทา้เอว อกีขา้งฟาดนิ้ว ชีเ้ดาะ เสยมอื สะบดัมอื ฯลฯ 
2)  ขาและเทา้ สบืเทา้ขึน้หน้าลงหลงั การซอยเทา้ถี่ๆ  อยู่กบัที ่การวางสน้เทา้แรงๆ การกระแทก

เทา้ ยดึยุบเขา่แรงในจงัหวะเรว็ 
3)  ล าตวั  การร าโน้มหน้า คนืหลงั คอืโน้มส่วนบนตัง้แต่เอวจนถงึศรีษะเกนิกว่าระดบัอกจน

ท าใหก้น้โด่ง แลว้โน้มตวักบัมาตรงเช่นเดมิในเพลงเรว็ 
4)  ศรีษะ  ใชก้ารเอยีง ลกัคอ ลอยหน้า พยกัหน้า เชดิหน้า และสะบดัหน้า 

  
3.  การใชส้หีน้าและอารมณ์ 

1) อารมณ์รกั แสดงดว้ยการโอบกอด หอมแกม้ ชะมา้ยชายตา กระแซะตวัเขา้หาฝา่ยชายก่อน 
2)  โกรธ ท าตาถมงึทงึ จอ้งมอง กระทบเทา้ ถูฝา่มอื ถูอกและแกม้ ชีห้น้า สะบดัหน้า การวิง่

ไปประชดิศตัร ู
3)  ตกใจกลวั ลุกลลุีกลน หนัไปมา เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 
4)  สนุกสนาน  ร่วมแสดงกบัผูอ้ื่น โดยการรบัสง่บท เน้นการแสดงออกมาเกนิจรงิ 

  4.   การเชื่อมท่าร า ในจงัหวะเรว็ มกัร าท่าขาดเป็นท่าๆ ร าจบเป็นทา่ๆ ไป 
5.  การใชจ้งัหวะ กระทบจงัหวะ กระชบั รวดเรว็ หนกัแน่น และค่อนขา้งแรง 
6.  การใชพ้ืน้ทีบ่นเวทไีดอ้ย่างอสิระ ใหส้อดคลอ้งกบัเนื้อเรื่อง 

  
 จากการศึกษากลวิธีการร าของศิลปิน 3 ท่าน ท่าร าไม่ต่างกนัมาก แต่แตกต่างในลีลาท่าร าและการแสดง
อารมณ์ ซึง่ขึน้อยู่กบัองคป์ระกอบ 
 1. ลกัษณะนิสยัของศลิปิน สง่ผลต่อลกัษณะท่าร าว่านุ่มนวล กระฉบักระเฉง กระทบจงัหวะแรง 
 2. ประสบการณ์การแสดง หากมปีระสบการณ์ดา้นนางตลาดมากจะแสดงอย่างอสิระ 
 3. ลกัษณะพืน้ฐานท่าร า หากเป็นคนทีพ่ืน้ฐานท่าร านุ่มนวล แมจ้ะกระทบจงัหวะแรงกย็งันุ่มนวลกวา่คนทีม่ี
พืน้ฐานท่าร ากระฉบักระเฉง 
 การแสดงของตวัพราหมณ์ 

การสบืทอดท่าร าละครนอกทีห่มายรวมถงึตวัพราหมณ์มายงักรมศลิปากร 
นายบุญยงัและนายบุญม ีครลูะครนอก 

 
 
 ละครของกรมหลวงภวูเนตรนรนิทรฤทธิ ์ ละครพระองคเ์จา้สงิหนาถราชดุรงฤทธิ ์
 มนีายฟ้อนเป็นตวัละครเอก 
 
 ละครเจา้พระยามหนิทรศ์กัดิธ์ ารง เจา้พระยาเทเวศรว์งศว์วิฒัน์ 
 มตีวัละครชือ่หงมิ (มหีมอ่มวรรณถ่ายทอดการแสดงละครนอกให ้
  หมอ่มต่วน (ศุภลกัษณ์ ภทัรนาวกิ) 
 วงัสวนกุหลาบม ีคุณครลูมลุ/ท่านผูห้ญงิแผว้  
 
 กรมศลิปากร วทิยาลยันาฏศลิป กรมศลิปากร 
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 ตวัพราหมณ์ เป็นตวัละครทีม่ลีลีาท่าร าแบบผูเ้มยี คอืเป็นหญงิแลว้ปลอมเป็นชาย บทตวัพราหมณ์ในการแสดง
ละครนอกไดแ้ก่ พราหมณ์เกศสรุยิง พราหมณ์ยอพระกลิน่ พราหมณ์เกสร  
  
 การคดัเลือกผูแ้สดงเป็นตวัพราหมณ์ ประกอบดว้ย 
 1. หน้าสวยงาม รปูร่างเลก็สมสว่น สงูไม่เกนิพระเอก 
 2. มพีืน้ฐานการฝึกหดัทกัษะตวัพระและตวันางเป็นอย่างด ี
 3. มทีกัษะการใชอ้าวุธประกอบการแสดงในบทรบ 
 
 แบบแผนการร าตวัพราหมณ์ในละครนอกของกรมศิลปากร 
 1. ลกัษณะท่าร า เป็นการร าแบบสง่าและนุ่มนวล เคลื่อนไหวไม่แรงมาก มกีระบวนท่ารบัอย่างตวัพระ และ
กรยิาตามนิสยัหญิงเมื่อถูกเกีย้วพาราส ีหรอืแสดงความรู้สกึแบบตวันาง การร าแบบผูเ้มยีคอืการร าแบบตวันางเพยีง
สว่นบนหรอืสว่นล่างของร่างกาย 
 2. การใช้สีหน้าและอารมณ์ มีการแสดงออกถึงความกล้าหาญในบทรบ การเอียงอายหรือตื่นตา และ
โศกเศรา้แบบผูห้ญงิ 
 3. การใชพ้ืน้ทีบ่นเวท ีพราหมณ์จะยนืดา้นขวาของเวทใีนการต่อสูแ้ละการยนืแบ่งฝา่ยระหว่างตวัพระและตวั
นางตามจารตีนาฏศลิป์ 
 4. กลวธิกีารร า   

1) บทเกีย้ว    ตอ้งร าปิดเขา่อย่างตวันาง 
2)  บทชมความงาม บทโศกเศรา้    ตอ้งกนัเขา่แบบพระ แต่แฝงจรติกรยิาอย่างตวันาง 

5. เครื่องแต่งกาย แต่งยนืเครื่องพราหมณ์ เสือ้แขนสัน้สขีาวขลบิแดง มสีไบสขีาวห่มทบัเสือ้ เครื่องประดบั
พระ นุ่งหางหงส ์ใสก่ระบงัหน้า มอีุณาโลมสแีดงกลางหน้าผาก  

6. อุปกรณ์การแสดง ศรเป็นอาวุธของเกศสุรยิง พระขรรคเ์ป็นของยอพระกลิน่ ธ ามรงคเ์ป็นของพราหมณ์
เกสร 

 
 7.1.3 ละครดึกด าบรรพ ์
  พรทพิย ์ ด่านสมบูรณ์ ศกึษาละครดกึด าบรรพข์องสมเดจ็เจา้ฟ้าจุฑาธุชธราดลิก ซึง่ทรงเป็นพระราชโอรสใน
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัและสมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนิีนาถ 
 พระอจัฉรยิภาพดา้นการละคร 
 1. ทรงนิพนธบ์ทละครเรื่องพระยศเกตุ ในพ.ศ. 2462  สองกรวรวกิ ในพ.ศ.2462  จนัทกนิร ีในพ.ศ.2463 
 2. ทรงออกแบบเวท ีฉาก เครื่องแต่งกายและแต่งหน้า 
 3. ทรงบรหิารคณะละครดว้ยพระองคเ์อง 
 4. ทรงก ากบัการแสดงและฝึกซอ้มการแสดงดว้ยพระองคเ์อง 
 5. ทรงบรรจุเพลงส าหรบัการแสดงละคร 
 6. ทรงมคีวามสามารถดา้นการทรงดนตร ีเปียโน ชารฟ์ ไวโอลนิ ระนาดและฆอ้งวง 
 7. ทรงรบัโอนคณะละครจากสมเดจ็เจา้ฟ้าอษัฎางคเ์ดชาวุธ พระเชษฐามาอยู่ในพระอุปถมัภท์ีว่งัเพช็รบรูณ์ 
 
 กลวธิใีนการพระนิพนธบ์ทละครทัง้ 3 เรื่อง  
 1. แต่งใหเ้หมาะกบัโอกาสหรอืวตัถุประสงคท์ีแ่สดง อาท ิท าใหเ้ป็นละครเบกิโรง 
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 2. เลอืกเรื่องใหเ้หมาะกบัสถานที ่เช่น ทรงใชเ้รื่องพระยศพระเกตุ เพราะมฉีากธรรมชาตขิองวงัเพช็รบูรณ์
เป็นจนิตนาการทีว่างไว้ เลอืกเรื่องใหส้อดคลอ้งกบัทรพัยากรทีพ่ระองคม์อียู่ อาท ิเลอืกละครเบกิโรงยกัษ์สองกรวรวกิ 
ลกัษณะเป็นละครในมาสรา้งเป็นสองกรวรวกิ เพราะทรงมตีวัละครผูห้ญงิทีม่คีวามสามารถเพยีงพอ 
 3. การที่พระองค์ทรงเลือกบทประพันธ์ที่มีอยู่แล้ว คือ นิทานเวตาล ทรงได้แรงบันดาลใจมาสร้างเป็น       
พระยศพระเกตุ โดยพยายามรกัษาเน้ือหาของเดมิไวใ้หม้ากทีส่ดุ 
 4. การต่อเตมิปรุงแต่งจะกระท าต่อเมื่อตอ้งการความกระชบัในการด าเนินเรื่องใหเ้กดิความสมจรงิ 
 5. ปรบัเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วน เพื่อสร้างสรรค์สิง่ดีงามให้วงการละคร อาท ิทรงปรบัลกัษณะนิสยัพระยศ  
พระเกศทีไ่ม่มคีวามรบัผดิชอบใหเ้ป็นกษตัรยิท์ีด่ ี
 
 ลกัษณะละครดึกด าบรรพข์องสมเดจ็เจา้ฟ้าจฑุาธชุธราดิลก 
 1. บทละครไพเราะงดงามในเชงิวรรณศลิป์ 
 2. บทละครสามารถใชแ้สดงไดท้ัง้ในทีร่่มและกลางแจง้ 
 3. ใหต้วัประกอบนัง่ประดบัฉาก มบีทรอ้งและร า  
 4. มกีารออกแบบและสรา้งฉากใหส้มจรงิ โดยมเีทคนิคประกอบ 
 5. ใชเ้สยีงประกอบใหด้สูมจรงิ 
  

ตาราง  17   ลกัษณะร าเดีย่ว ร าคู่และระบ าในการแสดงละครดกึด าบรรพเ์รื่องจนัทกนิร ี
ร าเดีย่ว 

ทา้วพรหมทตัชมโฉมนางจนัทกนิร ี
ร าคู่กนิรกีนิรา 

 
ระบ ากนิรกีนิรา 

 
     เป็นท่าร าเดี่ยวกบับทชมความงามท่าร า
ประกอบดว้ย ท่าแม่บทเพลงช้าเพลงเรว็และ
ท่าทปีระดษิฐ์ขึน้ใหม่ ท าใหเ้กดิสุนทรยีะจาก
ความกลมกลนืของท่าร า 

     เ ป็ น ก า ร ร า ที่ มี เ นื้ อ ห า
เกีย่วกบัความเบกิบานใจทีไ่ดช้ม
ธรรมชาติและการเกี้ยวพาราส ี
ท่าร าเป็นการตบีท      

     ประดิษฐ์ขึ้นในยุคหลังรูปแบบการ
สรา้งแบบระบ าดัง้เดมิ คอื จบลงดว้ยเพลง
เรว็และลา  ลกัษณะท่าร าเป็นท่าคู่ มกีาร
จดัแถวและแปรแถว 

  
 7.1.4 ร าเข้าพระเข้านางในละคร 

เอกนนัท ์  พนัธุรกัษ์ ศกึษากระบวนท่าร าและกลวธิกีารร าเขา้พระเขา้นางในการแสดงละคร  
การร าเขา้พระเขา้นางหมายถงึ การร าในบทเกีย้วพาราสรีะหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญงิ โดยท่าร าทีใ่ชจ้ะเป็น

กระบวนท่าร าทีเ่ลยีนแบบมาจากท่าทางธรรมชาตขิองมนุษย ์เพื่อสือ่ใหเ้หน็ถงึความสนุทรยีข์องความรกัทีบุ่คคลหนึ่งพงึ
มต่ีออกีบุคคล 
 การร าเขา้พระเขา้นางเป็นกระบวนท่าร าทีส่อดแทรกอยู่ในละครเกอืบทุกเรื่อง ส่วนใหญ่จะเป็นการเกีย้ว พารา
สขีองตวัเอกของเรื่อง เน้ือความการเกีย้วพาราสปีระกอบดว้ย 3 สว่น สว่นแรก เป็นลกัษณะบทชมโฉม บทคดิค านึง บท
ลกัลอบ บทตดัพ้อ จะเป็นบทอย่างใดอย่างหนึ่งกไ็ด้ ส่วนที่สอง บทเกี้ยวพาราส ีหรือบทโอ้โลม ส่วนที่สาม เป็นบท
สงัวาสแลว้จากลา หรอืบทจากลา 
 การร าเข้าพระเข้านาง มีหลกัฐานปรากฏในจดหมายเหตุลาลูแบร์ และวรรณคดีปุณโณวาทค าฉันท์ เป็น
รูปแบบการร าโอ้โลม เกี้ยวพาราส ีหรือร าเข้าพระเข้านาง โดยมีกระบวนร ามาตรฐานและกระบวนร าที่เลี ยนแบบ
ธรรมชาต ิประกอบเพลงหน้าพาทยห์รอืประกอบบทรอ้งในเรื่องทีแ่สดง มทีัง้การนัง่ร า หรอืยนืร า 
 ผู้แสดงที่จะสามารถแสดงการร าเขา้พระเข้านางได้นัน้ ต้องผ่านการคดัเลือก จากการมีคุณสมบตัิ รูปร่าง
หน้าตาสมบรูณ์ มไีหวพรบิด ีจากนัน้ตอ้งศกึษาบทละคร ถงึเน้ือเรื่อง บุคลกิตวัละครและสถานการณ์แวดลอ้ม  
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กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาการร าเขา้พระเขา้นาง คอื 
1. การร าหน้าพาทยเ์พลงโลม ตระนอน เป็นท่าร ามาตรฐานทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน 

 2. การร าเขา้พระเขา้นาง ละครในเรื่องอเิหนา ตอนสัง่ถ ้า เป็นรปูแบบละครร าในราชส านกั 
 3. การร าเขา้พระเขา้นาง ละครพนัทางเรื่องพระลอ ตอนพระลอเขา้หอ้ง การเขา้พระเขา้นาง ของ 1 ตวัพระ 
และ 2 ตวันาง 
 4. การร าเขา้พระเขา้นาง ละครเสภา เรื่อง ขนุชา้งขนุแผน การร าทีม่ลีกัษณะท่าทางเป็นธรรมชาต ิ
  

ปจัจุบนัท่าร าเขา้พระเขา้นางที่สบืทอดในกรมศลิปากรไดร้บัการถ่ายทอดจาก คุณครูลมุล  ยมะคุปต์  คุณครู
เฉลย  ศุขะวณิช และท่านผูห้ญงิแผว้  สนิทวงศเ์สนี ละครจากวงัสวนกุหลาบ ซึง่เป็นกระบวนท่าร าทีไ่ดร้บัการสบืทอด
มาจากสมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ 

 
วิธีการปฎิบติั ร าเขา้พระเขา้นางม ี2 วธิ ีคอื 

 1. นัง่ร า จะไม่มกีารเคลื่อนที่หรอืยา้ยต าแหน่งของตวัละคร ตัวพระนัง่อยู่ด้านซา้ยของตวันาง ในกรณีที่มี  
ตวันาง 2 ตวั ตวัพระจะนัง่อยู่ตรงกลาง 
 2. ยนืร า การเคลื่อนที่มหีลากหลาย ตัวพระสามารถเข้าเกี้ยวนางทัง้จากทางซ้ายและทางขวา ด้วยการ
เคลื่อนทีต่ามไปรอบๆนาง หรอืเดนิเป็นวงกลมกไ็ด ้ท่าทางเป็นการกระแซเขา้หานางสลบักบัการถอนตวัออก เพื่อให้
โอกาสนางผลกัหรอืเดนิหนี 
  

การร าเข้าพระเขา้นางรปูแบบต่างๆ 
 1. การร าหน้าพาทยโ์ลม ตระนอน ผูร้ าเป็นพระเอก นางเอกของเรื่อง หรอืตวัเอกของตอนนัน้ๆ กระบวนร า
เป็นมาตรฐานประกอบเพลงครู  ใชว้ธิกีารร าแบบนัง่ร า ท่าร าเป็นท่าเฉพาะ คอืมกีารถูกเนื้อต้องตวั มกีารโลมในระดบั
ต่างๆ มที่าจบัทีเ่ป็นท่าเฉพาะ กลวธิกีารร า ไดก้ารนัง่พบัเพยีบของตวัพระ โดยการนัง่ต้องมกีารซอ้นเทา้ การนัง่ยกกน้ 
เพื่อช่วยเสรมิการนัง่ใหม้รีะดบัความสงูเมื่อท่าท าโลมและท่าจบั แต่งกายแบบยนืเครื่องพระและเครื่องนางใชจ้ารตีสตีาม
แบบแผนละครไทย 
 2. การร าเขา้พระเขา้นาง ตอนสัง่ถ ้า ละครในเรื่อง อิเหนา ระหว่างอเิหนาและนางบุษบา ใช้วิธกีารนัง่ร า 
ประกอบเพลงที่มีบทร้องท านองเกี้ยวพาราส ีและตัดพ้อต่อว่าระหว่างชายหญิง ตัวพระนัง่อยู่ด้านซ้ายมือของนาง 
กระบวนท่าร าเป็นการตบีทประกอบค ารอ้ง ตวัพระมลีกัษณะท่าร าเป็นการกระแซและเอนตวัเขา้หานาง สลบักบัการถอย
ออก แต่งกายยนืเครื่องพระสแีดง และยนืเครื่องนางสเีขยีวสวมรดัเกลา้ยอด 
 3. การร าเขา้พระเขา้นาง ตอนเขา้ห้อง ละครพนัทางเรื่องพระลอ การร าที่มตีวันาง 2 ตวั คอืพระลอ และ 
พระเพื่อนพระแพง ใชว้ธิกีารนัง่ร า โดยตวัพระอยู่ตรงกลาง โดยกระบวนการร าตบีทประกอบบทรอ้ง ตวัพระจะร าเกีย้ว
นางสลบักนัทัง้สองขา้ง ดว้ยกระบวนท่าเดยีวกนั หรอืไม่เหมอืนกนั กลวธิกีารร า ลกัษณะการนัง่พบัเพยีบเช่นเดยีวกบั
กลวธิกีารร านัง่ทัว่ไปแต่มรีายละเอยีดเกีย่วกบัการนัง่เบีย่งหวัเข่าเพื่อใหเ้ขา้เกีย้วนางแต่ละขา้งไดส้ะดวก มกีารใชท้่าร า
โลมในระดบัต่างๆ การแต่งกายของตวัพระ แต่งแบบยนืเครื่องสแีดง สวมชฏายอดลาว ตวันางนุ่งซิน่ยาวกรอมเทา้ สวม
เสือ้มแีขน ใสเ่ครื่องประดบัตามฐานะ ไม่ก าหนดสตีายตวั แต่นางทัง้สองตวัตอ้งใชส้เีดยีวกนั 
 4. การร าเขา้พระเขา้นาง ตอนพระไวยแตกทพั ละครเสภาเรื่องขุนชา้งขุนแผน เป็นการร าของพระไวยและ
นางวนัทอง ดงันัน้อารมณ์ในการแสดงออกของการร าเขา้พระเขา้นางในตอนนี้จะแตกต่างจากทัง้ 3 ชุดทีก่ล่าวมาขา้งต้น 
คอืฝา่ยตวัพระจะแสดงอารมณ์กรุม้กริม่ ฝ่ายตวันางจะปดัป้องโดยมกีริยิาของความห่วงใยแทรกอยู่ ชุดการแสดงน้ีเป็น
การเขา้พระเขา้นางแบบยนืร า ตัวพระจะเดนิเขา้หานาง ถอยออก และการเคลื่อนทีไ่ปดา้นซา้ยและขวาของเวท ีเดนิ
วนรอบเป็นวงกลม เขา้เกี้ยวนางทัง้ทางซา้ยและขวา กระบวนท่าร ามคีวามเป็นธรรมชาตมิากกว่าชุดอื่น กริยิาการจบั



                                                                                         นาฏศลิป์ไทย : การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากวทิยานิพนธด์า้นนาฏศลิป์ไทย 

140 
 

ต้องตวัไม่ประณีตในการร่ายร า เช่นการศลิปะการร่ายร าละครใน กลวธิกีารร าต้องมกีารเน้นจังหวะเข่า การกระทบสน้
เทา้ลงพืน้ แสดงความกระฉบักระเฉงคล่องตวั  การแต่งกายตวันาง นุ่งผา้จบีหน้านาง ห่มสไบ ตวัพระใส่สนับเพลา นุ่ง
ผา้กน้แป้น สวมเสือ้ก ามะหยี ่สวมหมวก 

ลกัษณะเพลงทีใ่ชป้ระกอบการร าเขา้พระเขา้นาง ม ี2 ลกัษณะ คอื เพลงรอ้งทีป่ระพนัธต์ามฉันทลกัษณ์กลอน
บทละคร มเีน้ือหาเกีย่วกบัความรกั การเกีย้วพาราส ีและลกัษณะทีส่องการร าประกอบเพลงหน้าพาทยท์ีไ่ม่มบีทรอ้ง ใน
หน้าพาทยโ์ลม ตระนอน 
 
7.2  ละครราชส านักปรบัปรงุ 
 วทิยานิพนธท์ีศ่กึษาเกีย่วกบัลกัษณะละครประเภทต่างๆ ประกอบดว้ย 
 ปรารถนา  จุลศริวิฒันวงศ ์ ละครคณะปรดีาลยัของพระนางเธอลกัษมลีาวณั 
 ฤดชีนก ระพพินัธ ์ ละครหลวงวจิติร 
 สมพศิ สขุวฒัน์ ผูช้นะสบิทศิ : ละครพนัทางของเสร ีหวงัในธรรม 
 ธรีภทัร ์ทองนิ่ม ละครคุณสมภพ 
 สดุารตัน์  กลัยา การแสดงทีว่งัมงัคละสถาน 
 ศริมิงคล  นาฏยกุล การแสดงละครเพลงของไทย พ.ศ. 2490-2496 
  ผูว้จิยัขอกล่าวสรุปองคค์วามรูจ้ากขอ้คน้พบดา้นละครเรยีงตามปีทีเ่กดิละครชนิดนัน้ๆ ดงันี้ 
 
 7.2.1  ละครคณะปรีดาลยัของพระนางเธอลกัษมีลาวณั 
 พระนางเธอลกัษณมลีาวณั ทรงเป็นพระมเหสใีนรชักาลที ่6 ทรงพระเจรญิพระชนมแ์วดลอ้มดว้ยนาฏศลิป์และ
วรรณกรรม กล่าวคอื 
 1. ทรงเป็นพระธดิาในพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์เจา้ของคณะละครปรดีาลยัต้นแบบ
ละครรอ้งในรชักาลที ่5 
 2. 11 พรรษา ประทบัต าหนกันกไมข้องสมเดจ็พระนางเจา้สขุมุาลยม์ารศร ีศกึษาศลิปะวทิยาการโดยเฉพาะ
ภาษาและวรรณกรรม 
 3. 12 พรรษา ประทบั ณ วงับางขนุพรหม วงัทีม่ชีื่อเสยีงดา้นดนตร ี
 ซึง่สนันิษฐานว่าเหตุทัง้ 3 ประการขา้งตน้ เป็นปจัจยัใหพ้ระนางเธอลกัษมลีาวณัทรงสนใจและสรา้งผลงานดา้น
นาฏศลิป์การละครและการดนตร ีสามารถกล่าวสรุปถงึผลงานแก่วงการละครไทย ไดด้งัน้ี 
  
 ผลงานด้านการแสดง 
 การร่วมแสดงละครหลวงกบัคณะศรอียุธยารมย ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั ซึง่เป็นละครพูด 
ไดแ้ก่ กลแตก  หวัใจนกัรบ  โพงพาง  กุศลโลบาย หลวงจ าเนียรเดนิทาง และละครพดูสลบัล า เรื่องววิาหพ์ระสมุทร 
 
 ผลงานด้านการประพนัธ ์
 มทีัง้ผลงานดา้นโคลงกลอนและงานพระนิพนธล์ะคร ประกอบดว้ย ละครตลกละครชวีติจรงิและละครสรา้งสรรค์
แฟนตาซ ีอกีทัง้งานนิพนธน์วนิยาย ทัง้ทรงพระนิพนธเ์องและเป็นเรื่องแปล 
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 ผลงานด้านก ากบัการแสดง 
 พ.ศ. 2476 พระนางเธอลกัษมีลาวณั ทรงตัง้คณะละครขึ้นใหม่ชื่อ คณะปรดีาลยั แสดงละครพูด ที่มีระบ า
ประกอบเพื่อเสรมิเรื่อง ผลงานละครทีท่รงก ากบัการแสดง อาท ิซนิเดอรลิลา   ศรธีนญชยั สงัขท์อง และศรอนงค ์
 อกีทัง้ยงัทรงสนับสนุนด้านนาฏศลิป์และดนตร ีโดยดูแลโรงเรยีนสอนนาฏศลิป์เบื้องต้นในวงัปารุสกวนั ทรง
เป็นทีป่รกึษาทางดา้นการจดัแสดงละคร ทัง้ละครโรงเรยีน ละครโทรทศัน์และละครการกุศลต่างๆ และทรงเป็นทีป่รกึษา
ดา้นดนตรใีห้แก่บรรดานักแต่งเพลงในสมยันัน้ อาท ิครูนารถ ถาวรบุตร ครูเอื้อ สุนทรสนวน ครูสง่าอารมัภีร ครูแก้ว 
อจัฉรยิะกุล เป็นตน้ 
 
 ลกัษณะละครคณะปรีดาลยัของพระนางเธอลกัษมีลาวณั 
 พ.ศ. 2476 จดัแสดงละครในรปูแบบละครพดูประกอบระบ าและค ารอ้ง นกัแสดงประกอบดว้ยนกัแสดงตวับท มี
หน้าทีด่ าเนินเรื่องและนกัแสดงระบ า 
 สถานที่จ ัดแสดง โรงมหรสพนาครเกษมเป็นหลัก สลับกับศาลาเฉลิมกรุง ศาลาเฉลิมนคร และโรงละคร      
ปราโมทยั 
 การจดัการแสดง 
 สถานทีฝึ่กซอ้ม คอืวงัในซอยพระนาง แยกกนัซอ้มแต่ละฝ่ายก่อนแลว้ซอ้มรวมกนั แลว้จงึซอ้มในสถานทีจ่รงิ 
โดยซอ้มเขา้ดนตรแีละฉากจรงิก่อนการแสดง 1 วนั นักแสดงตวับทพระนางเธอฯ ทรงดูแลฝึกซอ้มนักแสดงระบ า ทรง
เชญิอาจารย์ดา้นนาฏศลิป์ตะวนัตกมาสอน มกีารประชาสมัพนัธ์โดยติดโปสเตอร์หน้าโรงละคร สถานที่ต่างๆ และลง
โฆษณาในหนงัสอืพมิพ ์
 ค่าเขา้ชม ตัง้แต่ 50 สตางค ์และ 2 บาท จดัแสดงประมาณ 7-15 วนั ต่อเรื่อง 
  
 วิธีแสดง 

1. เปิดการแสดง โดยพธิกีรแจง้ชื่อเรื่อง ผูก้ ากบั ผูป้ระพนัธบ์ทและนกัแสดงเอก 
2. ด าเนินเรื่อง ด้วยการพูดเจรจา มีผู้บอกบทอยู่หลงัฉาก นักแสดงตัวเอกเป็นผู้ขบัร้องเพลง มีระบ า

ประกอบละครทีส่อดคลอ้งกบัเรื่อง 
3. ไม่มกีารแสดงสลบัฉาก หากเรื่องยาวจะพกัครึ่งประมาณ 5-10 นาที ละครจบบรรเลงเพลงสรรเสริญ   

พระบารม ี 
4. ใชท้่าทางตามธรรมชาตใินการแสดงไม่ตบีท 

 
 องคป์ระกอบการแสดง 
 บทละคร เป็นบทละครที่ทรงพระนิพนธ์ ประกอบด้วยเรื่องสัน้และเรื่องยาว เรื่องที่ใช้แสดง คอื จูบเป็นพิษ  
เบอร์หก  ปรดีาลยั   อ้อนพาเรด   หาเหตุหงึ   ผ ี  น ้ามนต์   เรื่องยาวคอื พระอาลสัะนัม   สงัขท์อง   ถิ่นไทยงาม     
ศรธีนญชยั   ซนิเดอรลิลา   สงัขท์อง และศรอนงค ์ มลีกัษณะสะทอ้นสงัคม ตลกขบขนั ผจญภยัและแฟนตาซ ี
 ดนตร ีใชเ้ครื่องดนตรสีากล  ควบคุมโดย ครนูารถ ถาวรบุตร 
 เพลง มทีัง้เพลงไทยและเพลงสากล 
 การแต่งกาย แต่งกายสมจรงิตามทอ้งเรื่อง โดยพระนางเธอฯ ทรงออกแบบดว้ยพระองคเ์อง 
 อุปกรณ์ประกอบฉาก ใชข้องจรงิทัง้หมด เป็นฉากส าเรจ็รปู 
 ระบ าประกอบละคร ถอืว่าเป็นองคป์ระกอบส าคญัลกัษณะเด่นของคณะปรดีาลยั คอื 



                                                                                         นาฏศลิป์ไทย : การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากวทิยานิพนธด์า้นนาฏศลิป์ไทย 

142 
 

 ใช้ท่าทางเลียนแบบนาฏศิลป์ตะวันตก ประยุกต์เพื่อประกอบการแสดง มีอาจารย์ที่สอนและฝึกซ้อมคือ    
ม.ร.ว.สถติ สนิทวงศ ์  มาดามสวสัดิ ์ธนบาล  คุณเลยีบและคุณจติรา รกัตะกนิษฐ ์
 ความสวยงามของระบ าหมู่ ในการจดัการแปรแถวทีแ่ปลกใหม่สวยงาม มกีารจดัแถวแบบหน้ากระดาน เยือ้ง 
สลบัฟนัปลา ครึง่วงกลมและวงกลม  ลกัษณะท่าเตน้ผสมผสานและพรอ้มเพรยีง 
 เป็นระบ าหมู่ โดยตอ้งมตีวัเอกของชุดระบ า โดยท่าความแตกต่างจากตวัเอกและตวัรองคอื ระดบัและต าแหน่ง
ของนกัแสดง 
 เครื่องแต่งกาย ทนัสมยั หรหูรา และแปลกตา 
 
 
 7.2.2 ละครพดูสลบัร า 
 สดุารตัน์  กลัยาท าการศกึษาการแสดงทีว่งัมงัคละสถาน พ.ศ. 2485-2500 พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้หญงิ
เฉลมิเขตมงคล ผูเ้ป็นเจา้ของวงัมงัคละสถานหรอืวงัมงคลเวศน์ ทรงอภเิษกสมรส และมพีระโอรส ดงัแสดงเป็นผงัดงันี้ 
 
 สมเดจ็พระราชปิตุลาบรมวงศาภมิขุ เจา้ฟ้าภานุรงัสสีว่างวงศ ์กรมพระยานุพนัธว์งศว์รเดช +หมอ่มแมน้ ราชนิกลุ  บุนนาค 
 
 
พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองค์เจา้หญงิเฉลมิเขตมงคล+พลโทสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ายุคทฆิมัพร กรมหลวงลพบุรรีาเมศวร ์
 
 
  
        พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระเจา้วรวงศเ์ธอ 
 พระองคเ์จา้ภานุพนัธย์ุคล พระองคเ์จา้เฉลมิพลทฆิมัพร พระองคเ์จา้อนุสรมงคลการ 
บรษิทัไทยฟิลม์ผลติภาพยนตรเ์สยีง 
 
 พ.ศ. 2485-2495  เสดจ็พระองค์หญิงทรงสนพระทยันาฏศลิป์และดุรยิางคศลิป์ไทยตัง้แต่ยงัทรงพระเยาว ์ 
ตลอดทัง้เป็นเจา้นายชัน้สงูทีม่กี าลงัทรพัยแ์ละมกี าลงัคนมาก อกีทัง้ทรงจดัแสดงมาโดยต่อเนื่อง เมื่อทรงเสดจ็ประทบัที่
วงัมงัคละสถานหลงัจากพระสวามสีิน้พระชนม์ จงึเริม่จดัการแสดงประเภทต่างๆ ขึน้ อาท ิละครพูด ละครเสภา ละคร
พนัทาง  ละครดกึด าบรรพ ์และโขน โดยทรงตัง้คณะละครชื่อชนูาฏดุรยิางคข์ึน้ สว่นใหญ่จะแสดงละคร  
 พ.ศ. 2495 ทรงนิพนธบ์ทละครพูดสลบัร า เรื่องรุ่งฟ้าดอยสงิห ์นวนิยายของนายเลยีง ศรเีสวก หรอือรวรรณ 
เป็นบทละครพดูสลบัร า   เน่ืองจากตอ้งการใหไ้ม่เหมอืนใครและการแสดงละครเรื่องนี้เป็นการใชท้่าร าตบีทตามบทรอ้ง
และบทเจรจา  

 
 ลกัษณะการแสดงท่ีวงัมงัคละสถาน 

1. การจดัการแสดง  มกีารประชาสมัพนัธ์การแสดง ดว้ยการวาดภาพจ าลองเรื่อง แลว้เขยีนขอ้ความ
เชญิชวนบนไมอ้ดัตดิบนรถมา้ เพื่อประกาศว่าวนัเสาร-์อาทติยจ์ะแสดงเรื่องอะไร ตอนไหน เวลาใด แต่งกายแบบใด ใคร
เป็นพระเอก-นางเอก ควบมา้ไปตามถนนสขุมุวทิ  มีการซ้อมก่อนการแสดง 5 วัน คือ จันทร์-ศุกร์ เวลา 20 
นาฬกิา บนเวทจีรงิ 

2. เวททีีใ่ชเ้ป็นเวทกีลางแจง้ โดยมาจากการประยุกตใ์ชพ้ืน้ทีภ่ายในวงั ผูส้รา้งฉากคอืบุคลากรในวงัและจาก
กรมศลิปากร ระบบแสงเสยีงใชเ้ทคนิคสมยัใหม่ 
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3. ผูแ้สดง มกัเป็นพระญาต ิผูแ้สดงกรมศลิปากร บุตรขา้หลวงในวงัและตวัละครของคณะอศัวนิการละคร 
4. ผูช้ม เป็นประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 5. ท่าร า ท่าโขนละคร ฝึกโดยคุณหญิงเทศ นัฏกานุรกัษ์ และอาจารย์กรมศลิปากร เช่น ผนั โมรากุล ลมุล 
ยมะคุปต์ มลัล ีคงประภศัร์ ส่วนท่าร าละครหรอืร าเบด็เตลด็ที่ประดษิฐข์ึน้ใหม่ ฝึกโดยเสดจ็พระองค์หญิงฯ ร่วมด้วย
อาจารยก์รมศลิปากร 
 6. บทรอ้ง มกีารตดับทรอ้งใหส้ัน้ลงเพื่อการด าเนินเรื่องรวดเรว็ขึน้ 
 7. ดนตร ีมหีลายประเภท อาทิ ป่ีพาทย์ องักะลุง ดนตรพีื้นเมอืงอสีาน ผู้บรรเลงคอือาจารย์กรมศลิปากร 
และขา้หลวงในวงั เครื่องดนตรนี ามาจากกรมศลิปากรและคณะอศัวนิการละคร 
 8. เครื่องแต่งกาย โขน แต่งแบบยนืเครื่อง พระ นาง ยกัษ์ ลงิ น ามาจากกรมศลิปากร ละครร าเบด็เตลด็ การ
แสดงเบด็เตลด็ เสดจ็พระองค์หญงิฯ ทรงประยุกต์ขึน้ใหม่จากวสัดุทีม่รีาคาแพง อกีทัง้ทรงประยุกต์แบบและวธิแีต่งขึน้
ใหม่ เช่น ใชผ้า้ผนืทัง้ยนืแต่งโดยจบัจบีและเขม็เยบ็ เมื่อเลกิใชก้ต็ดัดา้ยออก เครื่องประดบัใชแ้บบมาตรฐานดัง้เดมิ และ
ประดษิฐแ์บบแปลกใหม่ ประดบัดว้ยอญัมณีราคาแพง แต่งหน้าสวยงามตามแบบละคร 
  
 วิธีการแสดง 
 19.00 น. โหมโรง และพธิกีรประกาศเป็นภาษาไทยและองักฤษว่าจะแสดงโขนหรอืละครเรื่องอะไร ตอนไหน 
แต่งกายแบบใด และบรรยายเน้ือเรื่องย่อ 
 จากนัน้เริม่แสดงร าเบด็เตลด็หรอืการแสดงเบด็เตลด็ แลว้เริม่การแสดงโขนหรอืละคร ระหว่างการแสดง มรี า
เบ็ดเตล็ดหรือการแสดงเบ็ดเตล็ดเพื่อเชื่อมเนื้อเรื่อง หรือให้ตัวละครเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย และสร้างความบนัเทิง
หลากหลายแก่ผูช้ม 
 
 ลกัษณะของการแสดงละครพดูสลบัร า เรื่องรุ่งฟ้าแหลมสงิห ์
 ลกัษณะบทละคร เป็นร้อยแก้วสลับกลอนสุภาพ ด าเนินเรื่องโดยใช้บทบรรยาย มีบทร้องท าให้เนื้อ เรื่อง
น่าสนใจขึน้ มเีพลงประกอบฉาก มบีทเจรจา มกีารอธบิายรายละเอยีดเกีย่วกบัการแสดงในแต่ละฉาก เช่น อุปกรณ์ทีใ่ช ้
ตวัละคร หน้าทีต่วัละคร ต าแหน่งตวัละคร ทรงเขยีนโดยอาศยัสถานทีจ่รงิของวงัเป็นสว่นส าคญั 
 วธิกีารแสดง ร าตบีทตามบทรอ้งและตามบทเจรจา ใชแ้สง เสยีงทีด่สูมจรงิ ใชก้ารปิด-เปิดไฟ แทนการปิด-เปิด
ฉาก เปิดไฟสว่างและไฟหรีแ่ทนกลางวนัและกลางคนื เครื่องแต่งกายใชก้ารดดัแปลงทีม่อียู่เดมิ และจดัหาใหม่ตามความ
เหมาะสม 
 

7.2.3ละครหลวงวิจิตร 
 หลวงวจิติรวาทการ อธบิดกีรมศลิปากร  พ.ศ.2477  – พ.ศ. 2483  มบีทบาทในยุคปฏวิตัวิฒันธรรม คอืสรา้ง
ละครปลุกใจให้รกัชาติ ในขณะทีบ่้านเมอืงต้องการความเป็นปึกแผ่นมัน่คง บทบาทหน้าที่ของหลวงวจิติรวาทการที่มี
คุณูปการต่อกรมศลิปากรคอื 

1.  ตัง้โรงเรยีนนาฏดุรยิางคศาสตร ์โดยวางหลกัสตูรตามแบบตะวนัตกทีไ่ดเ้คยศกึษา 
2.  ประพนัธบ์ทละครและเพลงปลุกใจรกัชาต ิเพื่อใชจ้ดัแสดงฝึกหดัครแูละฝึกเรยีนนาฏศลิป์ใหม้ศีกัยภาพ 
3.  สร้างโรงละครเพื่อรองรบัการจดัการแสดงของบุคลากรและนักเรียน อกีทัง้เป็นแหล่งส าหรบัเผยแพร่

ศลิปวฒันธรรมประจ าชาต ิ
4.  สรา้งละครรปูแบบใหม่ ปจัจุบนัเรยีกละครหลวงวจิติรเพื่อปลุกใจใหร้กัชาต ิและสอดแทรกคุณธรรมต่างๆ 

ใหก้บัผูช้ม 
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คณุลกัษณะของหลวงวิจิตรวาทการ 
1.  เป็นศิลปินที่มีพรสวรรค์ โดยไม่เคยได้รบัการศึกษาด้านศิลปะเลยแต่ท างานศิลปินได้อย่างประสบ

ความส าเรจ็ 
2.  เป็นนกับรหิาร โดยสามารถบรหิารทรพัยากรบุคคลและวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ สรา้งใหเ้กดิรายไดจ้นสามารถ

สรา้งโรงละครไดส้มบรูณ์เรยีกว่าหอประชุมศลิปากร 
3.  เป็นนักจติวทิยา โดยการน าหลกัจติวทิยามาบรหิารจดัการในองค์กรจนเกดิผลส าเรจ็ในการสรา้งความ

สมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจสร้างผลงานศิลปะจนเป็นที่ยอมรับ อีกทัง้ใช้หลักจิตวิทยาใช้โดยการ
สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมในละครเพื่อโน้มน้าวจติใจผู้ชมใหค้ลอ้ยตาม 

 
 แนวคิดและรปูแบบการจดัแสดงละครหลวงวิจิตรวาทการ 
 แนวคิด  
 1. เพื่อใหก้จิการของโรงเรยีนนาฏดุรยิางคศาสตรไ์ดร้บัการยอมรบัว่าศลิปะการละครมไิดม้ไีวเ้พื่อการบนัเทงิ
เพยีงอย่างเดยีว สามารถใชเ้ป็นสือ่เพื่อจรรโลงสงัคมและสรา้งสรรคบ์า้นเมอืงไดอ้กีดว้ย 
 2. ตอ้งการเผยแพร่แนวคดิลทัธชิาตนิิยม โดยผ่านการแสดงละคร ถอืว่าเป็นการเจรญิรอยตาม พระยุคลบาท
รชักาลที ่6 
 3. น าหลกัจติวทิยาทีไ่ดศ้กึษามาประยุกตใ์ชใ้นการท าละคร 
  
 การจดัการแสดง 
 1. ใหโ้อกาสนกัเรยีนไดส้มัผสัประสบการณ์จรงิเกีย่วกบัการละครเพือ่เป็นการเสรมิทกัษะ 
 2. วางแผนเรื่องการทดสอบและคดัเลอืกตวัแสดง การฝึกหดัผูแ้สดง การฝึกซ้อมการแสดง การท าเอกสาร
ประชาสมัพนัธ ์
 3. พฒันาศกัยภาพผูแ้สดง โดยใหผู้แ้สดงไดร้บัการถ่ายทอดโดยตรงและการไดร้บัการแกไ้ขขอ้บกพร่องเป็น
รายบุคคล 
 4. ลกัษณะการบรหิารจดัการแสดงบางครัง้ลกัษณะคลา้ยเผดจ็การ แต่มกีารใชจ้ติวทิยาจนไดร้บัความศรทัธา
จากผูร้่วมงาน อาท ิการทีเ่ป็นศนูยก์ลางในการประพนัธบ์ท การคดัเลอืกผูแ้สดง การประพนัธเ์พลง การก าหนดฉากและ
เครื่องประกอบฉาก อกีทัง้การเป็นผูอ้ านวยการแสดงและก ากบัการแสดงเอง 
 ลกัษณะการแสดง 
 1.  เป็นละครทีผ่สมผสานระหว่างทา่ร าทางนาฏศลิป์และท่าร าธรรมชาตเิรยีกว่า ท่าก า-แบ 
 2. ด าเนินเรื่องดว้ยการเจรจาและผูแ้สดงรอ้งเพลงเองในบางฉาก 
 3. ใชเ้พลงไทยเดมิและเพลงไทยสากล 
 4. ประกอบดว้ยวงดนตรไีทยคอืวงป่ีพาทยแ์ละวงเครื่องสาย และวงดนตรสีากลคอื Chamber Orchestra 
 5. มรีะบ าประกอบตามเน้ือเรื่อง และระบ าปลุกใจสลบัฉาก 
 6. มกีารรอ้งเพลงสลบัฉาก (หน้ามา่น) 
 7. แต่งกายแบบยนืเครื่องละครไทย ผสมการแต่งกายแบบเชือ้ชาตแิละสามญัชน เป็นการใชท้รพัยากรทีม่อียู่
อย่างประหยดัและคุม้ค่า 
 8. มฉีากเปลีย่นตามทอ้งเรื่อง 
 9. นกัแสดงมกัใชผู้ห้ญงิ ปจัจุบนัอาจใชท้ัง้ผูช้ายและผูห้ญงิ 
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 นาฏยลกัษณ์ของละครหลวงวิจิตรวาทการ 
 1. เป็นละครแบบใหม่ มทีัง้เพลงไทยและเพลงสากล ตวัละครต้องเจรจาบทเองและต้องรอ้งไดท้ัง้เพลงไทย
และเพลงสากล ด าเนินเรื่องเรว็ 
 2. ใชผู้แ้สดงจ านวนมาก เพื่อใหเ้กดิความอลงัการตื่นตาตื่นใจ 
 3. เนื้อเรื่องละครส่วนใหญ่น าประวัติศาสตร์มาตีความใหม่ ให้ผู้คนทัว่ไปเข้าใจได้ง่ายโดยเพิ่มความ
สนุกสนานตื่นเตน้และประทบัใจ โดยเน้ือหาสว่นใหญ่เน้นใหผู้ช้มเกดิความรกัชาติ 
 4. บทเจรจามคีวามหมายลกึซึง้ 
 5. บทเพลงปลุกใจใหร้กัชาต ิเป็นจุดเด่นหรอืเป็นเอกลกัษณ์ของหลวงวจิติร มลีกัษณะไพเราะ กระตุ้นความ
รกัชาต ิผสมผสานระหว่างดนตรไีทยและดนตรสีากล 
 6. ยกย่องสตร ีโดยมสีตรเีป็นตวัเอกของละคร ในยุคทีส่ตรยีงัไม่มบีทบาทเด่นในสงัคมไทย เพื่อเตอืนสงัคม
ใหเ้หน็ความส าคญัของสตรใีหม้ากขึน้ 
  
 ลกัษณะเด่นของละครหลวงวิจิตรวาทการ เรือ่งเจ้าหญิงแสนหวี  
 1. การผูกปมขดัแย้งของตัวละครให้มีความสลบัซบัซ้อน ในความขดัแย้งระหว่างบ้านเมือง ความรกัของ   
เจา้หญงิและเจา้ชายทีบ่า้นเมอืงมปีญัหาระหว่างกนั และความรกัและความแคน้ของเจา้หญงิแสนหวทีีม่ต่ีอเจา้ชายเขมรฐั 
การตดัสนิใจจบความรกัและสละชวีติของเจา้หญงิแสนหวเีพื่อแกป้ญัหาบา้นเมอืง 
 2. ความรกัของหญงิสงูศกัดิท์ีเ่หมอืนสามญัชนทัว่ไป 
 3. การเขา้พระเขา้นางของเจา้ชายเขมรฐัและเจา้หญงิแสนหว ี
 4. เสือ้ผา้เครื่องแต่งกายทีไ่มย่ดึหลกัตามจารตีทีน่ยิมใชส้ตีดักนั แต่ใชต้ามบุคลกิตวัละคร  
 5. การสรา้งฉากแสงสทีีม่เีทคนิคสมจรงิของครโูหมด ว่องสวสัดิ ์
 6. การปรบัปรุงแกไ้ของคป์ระกอบต่างๆ อยู่เสมอ 
 
 7.2.4 ละครเพลง พ.ศ. 2490-2496 
 ละครเพลงในที่นี้หมายถึง การแสดงละครร้องรูปแบบใหม่ที่ด าเนินเรื่องด้วยการพูดเป็นหลกั มีบทร้องใน
ลกัษณะเพลงเน้ือเตม็แทนการเอือ้นแบบเตม็ สลบับางช่วง ใชด้นตรสีากลบรรเลง 
 ละครเพลง เกดิจากการววิฒันาการจากการแสดงละครรอ้งแบบเดมิ โดยมลี าดบัขัน้ววิฒันาการ ดงันี้ 
 พ.ศ. 2551 หม่อมหลวงต่วนศร ีวรวรรณ หม่อมในสมเดจ็พระเจา้พระบรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธ์
พงศ ์เจา้ของคณะละครปรดีาลยั น าท านองเพลงฝรัง่ใส่กบัเนื้อรอ้งบทกลอนสุภาพใชใ้นการแสดงละครรอ้ง จงึถอืว่าเป็น
จุดเริม่ตน้ของพฒันาการละครเพลง โดยในยุคนี้ประชาชนยงัคงเรยีกว่าละครรอ้ง 
 พ.ศ. 2574 พรานบรูณ์ (นายจวงจนัทร ์จนัทรคณา) หวัหน้าละครรอ้ง คณะจนัทโรภาส จดัแสดงละครรอ้งเรื่อง
โรสติา โดยไดน้ าเครื่องดนตรแีจ๊สบรรเลงประกอบการแสดงละคร และในปีเดยีวกนัพรานบูรณ์จัดการแสดงละครเพลง
เรื่องแรกของไทยเรื่อง จนัทรเ์จา้ขา ด้วยการบรรเลงดนตรสีากลแนววงป่ีพาทย์ มเีพลงขบัรอ้งเป็นเพลงไทยสากลทัง้
เรื่องจ านวน 39 เพลง โดยมผีูท้ีท่ าใหล้ะครรอ้งและละครเพลงไดร้บัความนิยมมากขึน้ คอื  
 1.  นาย ต.เงก็ชวน โดยรเิริม่น าเพลงจากการแสดงละครรอ้งและละครเพลงบนัทกึลงแผ่นเสยีงตรากระต่าย 
 2.  นายเตียง โอศริ ิผู้จดัการแผนกแผ่นเสยีงบรษิัทสุธาดลิก น านักแสดงละครร้องทีม่ชีื่อเสยีงมาบนัทกึลง
แผ่นเสยีงออกจ าหน่ายและกระจายเสยีงทางสถานีวทิยุ 7 พ.ิเจ. (สถานีวทิยาแห่งแรกของไทยก่อตัง้ พ.ศ. 2473)  
 พ.ศ. 2480 เกดิบรษิทัไทยฟิลม์ เป็นบรษิทัภาพยนตรเ์สยีง ของพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ภานุพนัธย์ุคล
ละครเพลงทีส่รา้งชื่อเสยีงคอืถ่านไฟเก่า มเีพลงบวัขาวเป็นเพลงแรก 
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 พ.ศ. 2476 เกดิโรงมหรสพหลวงชื่อศาลาเฉลมิกรุงในพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั เป็นแหล่งรวม
ความบนัเทงิ และโอกาสฉลองการสถาปนากรุงรตันโกสนิทรค์รบ 150 ปี โรงละครในขณะนัน้มโีรงละครเวิง้นครเกษม   
บุศยพรรณ พฒันาการ  โอเดยีน เป็นตน้ 
 พ.ศ. 2477-2483 เกดิละครหลวงวจิติรวาทการ มกีารใชเ้พลงไทยสากลประกอบการแสดงละครเช่นกนั 
 พ.ศ. 2484-2488  ยุคสงครามมหาเอเซยีบรูพา   
 ไทยเข้าร่วมสงครามกับญี่ปุ่น ช่วงนัน้ภาพยนตร์จากต่างประเทศขาดตลาด โรงภาพยนตร์ต่างๆ ไม่มี
ภาพยนตรฉ์าย จงึหนัมาใชล้ะครเพลงแสดงบนเวทภีาพยนตร์แทน โดยมกีารแสดงแบบชายจรงิหญิงแท้  เรื่องทีไ่ดร้บั
ความนิยมและมชีื่อเสยีง คอื พนัทา้ยนรสงิหข์องคณะศวิารมณ์ ขณะนัน้มกีารน าตวัตลกเขา้ร่วมแสดงละครเพลง ท าให้
ผูช้มเกดิความชื่นชอบ 
 พ.ศ. 2486 ละครร้องคณะปรดีาลยัของพระนางเธอลกัษมลีาวนั ได้ท าการแสดงแบบชายจรงิหญิงแท้ เรื่อง   
ศรอนงค ์ทีศ่าลาเฉลมิกรุงและเฉลมินคร  
 พ.ศ. 2490-2496 สงครามยุตลิง 16 สงิหาคม พ.ศ. 2488 ในขณะทีภ่าพยนตรย์งัไม่แพร่หลายมากนัก ละคร
เพลงคงยงัไดร้บัความนิยม คณะทีม่ชีื่อเสยีง ไดแ้ก่ คณะศวิารมณ์ คณะเทพศลิป์ คณะผกาวดแีละคณะอศัวนิการละคร 
ยุคทีเ่กดิศลิปินหน้าใหม่ในวงการละครเพลงของไทย อาท ิส.อาศนจนิดา สวล ีผกาพนัธุ ์ วลติ สนธริตัน์  สุพรรณ บูรณ
พมิพ ์ ฉลอง สมิะเสถยีร และสมพงษ์ พงษ์มติร 
 พ.ศ. 2496-2532 ละครเพลงเริม่เสือ่มลงเมื่อภาพยนตรก์ลบัมาเฟ่ืองฟูอกีครัง้ โดยโรงภาพยนตรต่์างๆ ทีล่ะคร
เพลงเคยใชเ้วทแีสดงกก็ลบัมาฉายภาพยนตรอ์กีครัง้ 
 พ.ศ. 2496-2532 เกดิกจิการสถานีโทรทศัน์ไทยทวีชี่อง 4 บางขนุพรหมใน พ.ศ. 2498  
 พ.ศ. 2499 นายจ านง รงัสกุิล หวัหน้าฝา่ยจดัรายการคนแรกของสถานี น าละครเพลงมาแสดงผ่านสื่อโทรทศัน์
โดยคณะชื่นชุมนุม ศลิปินของ สวล ีผกาพนัธุแ์ละอดศิกัดิ ์เศวตทศัน์ น าเรื่องความพยาบาทของแม่วนั ก ากบัการแสดง
โดยลดัดา ศลิปบรรเลง(สารตายน) อดตีผูก้ ากบัการแสดงคณะผกาวล ีต่อมาเมื่อเลกิฉายละครเพลงช่อง 4 แลว้ ไดย้า้ย
ไปทีส่ถานีโทรทศัน์ช่อง 7 สนามเป้า (สถานีโทรทศัน์ช่อง 5 กองทพับก) 
 ลกัษณะละครเพลงในยุคที่ไดร้บัความนิยมสูงสุด พ.ศ. 2490-2496 เป็นละครสมจรงิทัง้เครื่องแต่งกาย ฉาก 
ท่าทางการเคลื่อนไหว ใชน้กัแสดงชายจรงิหญงิแท ้มกีารขบัรอ้งเพลงไทยสากล และการแสดงนาฏศลิป์ไทยหรอืสากล
สลบัในบางช่วงเพื่อเพิม่อรรถรสในการแสดง มกีารแสดงจ าอวดหรอืการขบัรอ้งเพลงสลบัหน้าม่านเพื่อคัน่เวลาในการ
เปลีย่นฉาก 
 
 7.2.5ละครคณุสมภพ 
 สมภพ จนัทรประภา ผูใ้หก้ าเนิดละครทีผ่สมผสานละครหลายประเภทเขา้ดว้ยกนั เกดิละครรูปแบบใหม่ทีผู่ค้น
ทัว่ไปเรยีกว่าละครคุณสมภพ เป็นบุคคลที่มนีิสยัรกัการเขยีนจนมผีลงานด้านการเขยีนมากมาย สมภพเริม่เขยีนบท
ละครใหส้มาคมนิสติเก่าจุฬาฯ แสดงในวนัส าคญัของทางมหาวทิยาลยัและทางสถานีโทรทศัน์ตัง้แต่ พ.ศ. 2507 ในนาม
คณะละครสมคัรเล่น “คณะฉตัรแกว้” 
 บทละครของคุณสมภพ มทีัง้ละครพูดเฉลมิพระเกยีรต ิละครดกึด าบรรพแ์ละละครพูดสลบัล าทัง้สิน้ 54 เรื่อง 
และตดัต่อบทละครรอ้งรวม 7 เรื่อง  ในพ.ศ. 2514 สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ แสดงทอดพระเนตรละคร
เรื่องพระสุพรรณกลัยา ทรงพอพระทยัมากและมพีระราชเสาวนียใ์หส้มภพแต่งบทละครขึน้ถวาย คุณสมภพจงึแต่งบท
ละครเรื่องนางเสอืง และจดัการแสดงละครถวายสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ ทรงพอพระทยัและโปรดรบั
คณะละครฉัตรแกว้ในพระบรมราชนูิปถมัภ์ในชื่อ คณะละครอาสาสมคัรในพระบรมราชนูิปถมัภ์ มหีน้าทีแ่สดงถวายใน
คราวทีเ่สดจ็แปรพระราชฐาน 
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 จากการศกึษาชวีประวตัแิละผลงาน อกีทัง้ศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างคอื ละครพดูเรื่องฉัตรแกว้ ละครดกึด าบรรพ์
เรื่องนางเสือง   ละครพูดสลบัล าเรื่องสามัคคีเภท  และสาวเครือฟ้า   ผลงานการตัดต่อบทละครของผู้อื่น พบว่า     
นาฏยลกัษณ์ของละครคณุสมภพ  มดีงันี้ 

1. ลกัษณะบทละครของคุณสมภพมทีีม่าจากประวตัศิาสตรท์ัง้ชาตไิทยและชนชาตอิื่น และจากวรรณคดทีัง้
วรรณคดเีพื่อการแสดงและเพื่อการอ่าน 

2. การเปิดเรื่องม ี6 ลกัษณะ คอื การเปิดเรื่องดว้ยการบรรยายหรอืเกริน่น า การเปิดเรื่องดว้ยระบ าหมู่ การ
เปิดเรื่องดว้ยการบรรเลงเพลงน าอารมณ์   การเปิดเรื่องดว้ยการขบัล าน าหรอืเสภา   และการเปิดเรื่อง
ดว้ยการแสดงภาพนิ่ง(Tableaux Vivantes) 

3. การสรา้งบทบรภิาษ เป็นอกีลกัษณะเด่นของคุณสมภพ โดยมลีกัษณะกระบวนกลอนทีก่ระชบั กระทดัรดั 
โดยค านึงถงึภูมหิลงัของตวัละครเป็นส าคญั 

4. การสร้างความตระการตาทีม่าจากการใช้นักแสดงจ านวนมาก ทัง้ในการแสดงระบ าหมู่ โดยเป็นระบ า
มาตรฐานและระบ าทีป่ระดษิฐข์ึน้ใหม่ มเีน้ือหาเกีย่วกบัการเฉลมิพระเกยีรต ิการปลุกใจ การบนัเทงิ การ
อวยพรหรอืสรรเสรญิบูชา และการชมธรรมชาติ ตลอดจนการใชค้นจ านวนมากในฉากรบระบ ากองทพั
และขบวนแห่ 

5. การสร้างความสะเทอืนอารมณ์ต่างๆ ในบทชมความงาม บทเกี้ยวพาราส ีบทบรภิาษ การคร ่าค รวญ 
โศกเศรา้และการฆา่ตวัตาย 

6. การสรา้งเครื่องแต่งกาย เครื่องประดบัและศริาภรณ์ ทีม่าจากการคน้ควา้หลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์โดย
ออกแบบใหเ้อือ้ต่อการผลติและความสะดวกในการแสดง 

7. ลกัษณะท่าร า ไม่เน้นการตบีททุกค าอย่างละครใน แต่เลยีนแบบการตบีทอย่างละครกรมพระยานรศิร า  
นุวดัตวิงศ ์ 

8. บทเพลงมคีวามไพเราะและสง่ใหผู้แ้สดงแสดงความรูส้กึสือ่สารใหผู้ช้มไดเ้ป็นอย่างด ี
9. การออกแบบฉากโดยอาศยัหลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์เป็นฉากเสมอืนจรงิซึง่ใชเ้ป็นส่วนใหญ่และฉาก

แบบจนิตนาการทีใ่ชเ้พลง 2 เรื่อง 
 การจดัการแสดง 
 วธิกีารคดัเลอืกผูแ้สดง 2 วธิ ีคอื 
 1. คดัเลอืกผูแ้สดงก่อนแลว้เขยีนบทใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะและความสามารถของผูแ้สดง 
 2. เขยีนบทก่อนแลว้จงึคดัเลอืกผูแ้สดงทีเ่หมาะสม 
 จากนัน้ด าเนินการฝึกซอ้มโดยแยกซอ้มระหว่างตวัเอก ตวัประกอบ และระบ า โดยการซอ้มรอ้งเพลงนัน้มคีรมูา
ต่อเพลงให ้เมื่อฝึกซอ้มจนไดแ้ลว้จงึพรอ้มเขา้เครื่อง แลว้จงึเป็นการวางจุดผูแ้สดง ซอ้มรวมกนัทัง้หมดตามล าดบัฉาก 
ซอ้มใหญ่และแสดงจรงิ โดยมกีารแกไ้ขสว่นทีบ่กพร่องดว้ย 
 
 วิธีการแสดง 
 ละครคุณสมภพเปิดเรื่องด้วยการบรรยายหรอืเกริน่น า ระบ าหมู่ บรรเลงเพลงน าอารมณ์ การขบัล าน าหรือ
เสภา การแสดงภาพนิ่ง การแสดงแบบบรรยายมกัเปิดเรื่องละครทีจ่ดัแสดงทางโทรทศัน์ แต่การแสดงภาพนิ่งมกัจดับน
เวทเีท่านัน้  
 การปิดเรื่องมทีัง้แบบโศกนาฏกรรม และสขุนาฏกรรมทีม่ที ัง้จบลงทนัทแีละมรีะบ าอ านวยพรทา้ยเรื่อง 
 จดัว่าละครคุณสมภพเป็นละครแบบใหม่ทีเ่กดิขึน้ในสมยัรชักาลที ่9 
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 7.2.6 ละครพนัทางของเสรี หวงัในธรรม 
 ผูใ้หก้ าเนิดละครพนัทาง เกดิขึน้ในปลายสมยัรชักาลที่ 4 โดยเจา้คุณมหนิทรศกัดิธ์ ารงจดัใหล้ะครผูห้ญงิของ
ท่านแสดงละครออกภาษา ด าเนินเรื่องรวดเรว็ เจอืปนตลกขบขนั โลดโผน การร่ายร าทีม่ที่าว่องไวกระฉับกระเฉง เป็น
ความรูส้กึเด่นชดัเป็นจรงิเป็นจงั ใชถ้้อยค าเรยีบง่าย มกีารเจรจาสด ต่อมาสบืทอดไปยงันายบุศย ์บุตรชาย เปลีย่นชื่อ
เป็นละครบุศย์มหนิทรแ์ละภายหลงัคุณหญงิเลื่อนฤทธิไ์ด้รบัอุปการะคณะละครไว้ โดยใช้ชื่อละครผสมสามคัคใีนที่สุด 
เจา้คุณพระประยรูวงศ ์พระสนมเอกในรชักาลที ่5 เป็นผูส้บืทอด 
 สมยัรชักาลที่ 5 หม่อมหลวงต่วน พระชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพนัพงศ์ น าเรื่อง     
พระลอตามกวางมาจดัแสดงแนวละครเจา้คุณมหนิทรศกัดิธ์ ารง เล่นแบบละครพนัทาง มกีารแต่งกายตามเชือ้ชาตลิาว มี
เพลงออกภาษาลาว และการร่ายร าแบบลาวโดยเจา้จอมมารดาเขยีนเป็นผูฝึ้กหดัท่าร า   
 นายเสรี หวงัในธรรม ขา้ราชการกองการสงัคตี กรมศลิปากร ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกบันาฏศลิป์ประเภท
ต่างๆ รวมถงึละครพนัทางดว้ย ไดห้ยบิบทประพนัธข์องยาขอบเรื่องผูช้นะสบิทศิ มาเป็นละครพนัทางแนวใหม่ 
 
 ลกัษณะการแสดงละครพนัทางเรือ่งผูช้นะสิบทิศของเสรี หวงัในธรรม 
 บทละคร เป็นกลอนบทละครทีเ่สร ีถอดความหมายจากรอ้ยแกว้จากบทประพนัธเ์ดมิมาประพนัธเ์ป็นกลอนบท
ละคร 
 ผูแ้สดง เป็นศลิปินกรมศลิปากร ชายจรงิหญงิแท ้ทีม่าจากการคดัเลอืกผูแ้สดงใหม้คีวามเหมาะสมกบับทบาท 
แลว้สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของตวัละครไดด้ ี
 ฉาก มกัใชฉ้ากเดมิทีม่อียู่แลว้ แลว้น าเทคโนโลยเีสรมิใหเ้กดิความสมจรงิมกีารแบ่งบทเป็นตอนๆ 
 เพลง มกีารบรรจุเนื้อรอ้งลงในท านองเพลง เพลงออกภาษา 
 เครื่องแต่งกาย ยดึตามแบบกรมศลิปากรในการแต่งกายตามเชือ้ชาต ิแต่มกีารเพิม่ความหรหูราดว้ยการปกัดิน้ 
เครื่องประดบัและสสีรรตามฐานะตวัละคร 
 วธิกีารแสดง  มบีทพดูและเน้นการบอกบท การเจรจาของตวัละครชาตต่ิางๆ เจรจาเป็นส าเนียงภาษาไทย
ธรรมดา 
 นาฏยลกัษณ์ของละครพนัทางของเสรี  หวงัในธรรม 
 ทีแ่ตกต่างจากละครพนัทางของเจา้พระยามหนิทรและพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์คอื 
นอกจากมุ่งหมายใหเ้กดิความสนุกสนาน การแสดงรวดเรว็ ผสมผสานท่าร า ดนตร ีการแต่งกายเลยีนแบบชาตต่ิางๆ 
การแบ่งฉาก แบ่งตอน แลว้ละครพนัทางของเสร ีเป็นบทเจรจาประกอบท่าธรรมชาติ สรา้งตวัตลกขึน้มาใหม่ แทรกบท
ตลกในตวัละครเดมิคอืมหาเถรกุโสดอ แทรกปรชัญาชวีติและคุณธรรมในเนื้อเรื่องแต่ละตอน 
 
 ปัจจยัท่ีท าให้ละครพนัทางของเสรี หวงัในธรรม ประสบความส าเรจ็และเป็นท่ียอมรบั 
 1. แนวคดิและวธิกีารเขยีนบท มหีลกัคอืลดความเครยีด กลา้คดิกลา้ท า มวีธิกีารเขยีนบทคอื อ่านบทใหถ่้อง
แท้, ใช้ตวัตลกเดนิเรื่องโดยไม่ใหก้ระทบกระเทอืนเนื้อเรื่อง ใช้ตวัละครส าคญัเปิดเรื่อง ด าเนินเรื่องรวด เรว็ ใชว้ธิกีาร
เปลีย่นฉากทีไ่ม่ตอ้งหยุดพกัการแสดง ปิดเรื่องใหน่้าตดิตาม 
 2. การก าหนดบุคลกิลกัษณะจากการอ่านบทประพนัธเ์ดมิแล้วจบัอารมณ์ของตวัละคร จึงท าใหม้องเหน็ว่า
บุคลกิลกัษณะของตวัละครเป็นเช่นไร 
 3. การวางตัวผู้แสดง โดยมาจากความใกล้ชิดศิลปินของกรมศิลปากร จึงสามารถเลือกผู้แสดงที่มี
บุคลกิลกัษณะและอุปนิสยัคลา้ยคลงึกบัตวัละครได ้
 4. การสรา้งตวัตลกในเรื่องอย่างเหมาะสมและไม่เสยีเนื้อเรื่อง 
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 5. การฝึกซ้อมวิธีการพูด การแบ่งวรรคตอน การใช้สหีน้า และน ้าเสยีงแสดงอารมณ์ การท่องบทอย่าง
แม่นย า  จงึแสดงออกอย่างมัน่ใจ  
 6. ความเหมาะสมของเครื่องแต่งกาย ฉาก ดนตร ีและประกอบการแสดง 
  
7.3  ละครพืน้บ้าน 
  วทิยานิพนธท์ีศ่กึษาเกีย่วกบัละครพืน้บา้น กล่าวคอืละครทีส่บืทอดและไดร้บัความนิยมส่วนใหญ่ของชาวบา้น 
มวีถิชีวีติเขา้ไปเกีย่วขอ้ง ไม่มพีฒันาการเกีย่วเนื่องกบันาฏศลิป์แบบราชส านกั 
 
 7.3.1 ละครพืน้บ้านภาคกลาง 
 มวีทิยานิพนธท์ีศ่กึษาเกีย่วกบัละครพืน้บา้น ทัง้สิน้ 5 ฉบบั                    ก                            
               4 ฉบบั เป็นการศกึษาถงึประวตั ิลกัษณะการแสดง องคป์ระกอบการแสดงของละครชาตร ีประกอบดว้ย 
  จนัทมิา แสงเจรญิ ละครชาตรเีมอืงเพชร 
  อมรา กล ่าเจรญิ ละครชาตรทีีแ่สดง ณ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
  มาลนิี งามวงศว์าน ละครแกบ้นทีศ่าลหลกัเมอืงกรุงเทพมหานคร 
  ประภาศร ี ศรปีระดษิฐ ์ ละครเท่งตุ๊กในจงัหวดัจนัทบุร ี
 
 
  โดยเล่ม 1-3 เป็นลกัษณะละครชาตรภีาคกลาง เล่ม 4 เป็นละครชาตรทีี่แสดงในภาคตะวนัออก แต่เมื่อได้
วเิคราะหแ์ลว้มขีอ้มูลไปแนวทางเดยีวกนั ผูว้จิยัจงึขอสรุปองคค์วามรูข้องวทิยานิพนธท์ีศ่กึษาเกีย่วกบัละครชาตร ีโดย
มไิดแ้บ่งแยกตามสภาพภูมศิาสตร ์ดงันี้ 
 
  ละครชาตรี  
 จดัเป็นละครร าประเภทหนึ่ง ทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมายาวนาน จากงานวทิยานิพนธ์ทัง้ 3 ฉบบั ละครชาตรน่ีาจะ
มแีสดงที่จ.พระนครศรีอยุธยา ตามหลกัฐานจากการสอบประวตัิบุคคลในวงการละครชาตรีว่า มีการแสดงสบืทอด
ประมาณ 200 ปี เพยีงแต่ปจัจุบนัมใิช่ของเดมิทีม่ก่ีอนเสยีกรุงศรอียุธยา ครัง้ที ่2 และจากการสบืประวตั ิพอสรุปไดว้่า 
เป็นรปูแบบการแสดงทางสายละครทีม่าจากนครศรธีรรมราช แลว้มาตัง้ถิน่ฐานทีพ่ระนครศรอียุธยา 
  ละครชาตรทีีเ่มอืงเพชรบุร ีสนันิษฐานว่าน่าจะมขีึน้แล้วในสมยัรชักาลที่ 4 เพราะปรากฏหลกัฐานว่ามลีะคร
หลวง ผูศ้กึษาสนันิษฐานว่าน่าจะเป็นละครชาตรขีองหลวง เพราะขณะนัน้มลีะครชาตรขีองหลวง เป็นผูห้ญงิทัง้โรงเดมิ
เล่นเป็นละครในเรื่องอเิหนา เป็นละครของพระองค์เจา้ปทัมราช มเีจา้จอมมารดานุ้ยเลก็ ธดิาเจา้พระยานครฯ (พฒัน์) 
เป็นมารดา ต่อมาไดถ้วายแด่รชักาลที่ 4 ทรงโปรดให้เล่นเป็นละครชาตร ีซึง่อาจเพราะได้เหน็แบบแผนละครชาตรทีี่
เมอืงนครฯ หรอืรปูแบบละครของเจา้พระยานครฯ (พฒัน์) อาจเป็นแบบชาตร ีหรอืมกีารแสดงทัง้ละครในและละครชาตรี
กเ็ป็นได ้โดยแสดงมาเล่นถวายใหท้อดพระเนตรทีพ่ระนครครี ี
  โดยทีข่ณะนัน้ ชาวเมอืงเพชรบุรกีม็ลีะครพืน้บา้น อาจเป็นละครเช่นเดยีวกบัทีเ่ล่นในนครศรธีรรมราชกเ็ป็นได ้
เพราะเป็นกษตัรยิว์งเดยีวกนั แลว้พุทธศตวรรษ 18-19 กษตัรยิเ์พชรวีงศส์ง่เชือ้พระวงศไ์ปฟ้ืนฟูนครศรธีรรมราช ทัง้ยงั
ไดร้บัอทิธพิลของละครหลวงอภยัพลรกัษ์ (สุข จนัทรส์ุข) ทีไ่ดฝึ้กละครกบัพวกชาวนอก (ปกัษ์ใต้) ที่สนามควาย เป็น
ละครชาตรสีายเมอืงพทัลุงในสมยัรชักาลที ่3 และสายนครศรฯี และสงขลา  
  จากนัน้ในสมัยรชักาลที่ 5 ละครชาตรเีมืองเพชรมีการพฒันา จากการได้แลกเปลี่ยนกบัละครเจ้าคุณจอม
มารดาเอม โดยเรยีกละครทีป่รบัปรุงใหม่นี้ว่า ละครไทย ในสมยัรชักาลที ่6 และสบืทอดมาจนปจัจุบนั 
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  ละครชาตรี หรือละครเท่งตุ๊กที่จ ังหวัดจนัทบุรีมีหลักฐานว่ามีแสดงที่จวนผู้ว่าราชการ ในพ .ศ. 2436 ซึ่ง      
สนันิษฐานว่าน่าจะมมีาก่อนหน้านี้อกีระยะ โดยนายทมิ ภากกจิ ซึง่เรยีนละครชาตรจีากครูขุนทอง ครูชาตรทีางภาคใต ้
แสดงละครเร่มาเรื่อยจนถงึอ าเภอแหลมสงิห ์จนัทบุร ี 
  
 ละครแก้บนท่ีศาลหลกัเมืองกรงุเทพ  
 

ตาราง  18   ขัน้ตอนการแสดงละครชาตรทีีจ่งัหวดัต่างๆ 
พระนครศรีอยธุยา เพชรบรีุ จนัทบรีุ ศาลหลกัเมือง 

พธิกีรรม   
ปลกูโรง 
ตัง้เครือ่งสงัเวยบชูาคร ู
การบชูาคร ู
โหมโรง 
ร าถวายมอื 
รอ้งเชญิคร ู
ร าซดัเบกิโรง 
 
พธิกีรรม 
ลาเครือ่งสงัเวย 
ลาโรง 

 

- ท าโรง คอื ปลกูโรง 
-พธิเีบกิโรง/บชูาคร/ูปดัเสนียด
จญัไร/สะกดโรง 

- บชูาคร ู

- โหมโรง 

- รอ้งเชญิส่งศกัดิส์ทิธิ ์

- ร าถวายมอื/ร าแกบ้นไปแสดง
ละคร/ร าถวายมกี่อนแสดงละคร 

- ประกาศโรงหรอืกาศคร ู 
  ภาคเชา้ รอ้งบชูาคร/ูสิง่
ศกัดิส์ทิธิ/์มารดาบดิา 
   ภาคบ่ายรอ้งเบกิโรง พรรณนา
ชวีติละครชาตร ีขอความสงสาร 

- ร าซดัชาตร ีเลอืกซดัหน้าบท/
ซดัหน้าเตยีว 

(พธิแีกบ้น) 

- พธิไีหวค้ร ู

- พธิลีาเครือ่งบชูาคร ู

- การไหวเ้จา้ 

- โหมโรง 

- รอ้งไหวเ้จา้ 

- ร าถวายมอื 

- ร าคุณคร ู

- ร าซดัชาตร ี
 

 

- ประกาศหน้าบท 

- ร าซดัไหวค้ร ู
การแสดง 

- เปิดเรือ่งดว้ยเพลงวา/
ร าชา้ป่ีนอก  

 การแสดง 

- เปิดเรือ่ง ประกอบดว้ยตัง้บท 
แนะน าตวัและส่งบท 
- ด าเนินเรือ่ง 
- ปิดเรือ่ง 
พิธีกรรม 
- ลาเครือ่งสงัเวย หลงัปิดการแสดง
ภาคเชา้ 
- ปิดการแสดงและลาโรง หลงัปิด
การแสดงภาคบ่าย 

การแสดง 

- เปิดเรือ่งคอืแนะน าตนเอง 

- ด าเนินเรือ่ง 

- ปิดเรือ่ง 
ส าหรบังานมหรสพไมม่ขี ัน้ตอน
ไหวเ้จา้   รอ้งไหวเ้จา้และร า
ถวายมอื 
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ตาราง 19 เปรยีบเทยีบรปูแบบของการแสดงละครชาตรทีีจ่งัหวดัต่างๆ 

พระนครศรอียุธยา เพชรบุร ี จนัทบุร ี ศาลหลกัเมอืง 
 เป็นละครแก้บน มุ่งให้
ความบันเทิงแก่ผู้ชม เน้น
ความประหยดัสะดวกสบาย
ม า ก ก ว่ า แ บ บ แ ผ น แ ล ะ
ศิลปะการแสดงที่เป็นแบบ
ดัง้เดิมเป็นการแสดงละคร
ชาตรผีสมละครนอกและผสม
ละครพนัทาง 

 เป็นตวัละครแกบ้นและ
เพื่อความบันเทิงใจ ยังคง
รูปแบบดัง้เดิมไว้ เช่นโรง
ละครมเีสากลางโรงมลีกัษณะ
เป็นละครร า ประกอบด้วยร า
ท าบท /ร าวาดบท/ร าหน้า
พาทย ์

 ละครเท่ ง ตุ๊กที่พบใน
จนัทบุรมี ี3 ลกัษณะคอื 
1.รปูแบบโบราณ แต่งเครือ่ง 
2. แบบพนัทาง มรีะนาดช่วย
บรร เลงขับร้อ ง  แ ต่ งกาย
คล้ า ย ลิ เ ก เ ล่ น เ รื่ อ ง แ น ว
สมยัใหม ่ดน้สด สวมถุงเทา้ 
3 . แ บ บ ป ร ะ ยุ ก ต์  ค ล้ า ย
พันทางทุกประการ แต่ใช้
กลองทอมเป็นเครื่องดนตรี
บรรเลงร่วมด้วย มนีักแสดง
ออกมาเต้นสลบัฉากแบบที ่3 
แสดงในช่วง พ .ศ. 2530 -
2537 

 ปจัจุบันเป็นแบบละคร
ชาตรปีนละครนอก ปนละคร
พนัทางหรอืผสมลเิก 
1.พิธีกรรมขัน้ต้น เหมือน
ชาตร ี 
2.วิธแีสดงเหมอืนละครนอก 
อาท ิมเีพลงวา ร าชา้ป่ีนอก  
3.น าเรื่องผู้ชนะสิบทิศ ขุน
ชา้ง พระอภยัมณี เจรจาออก
เชื้อชาติ แต่งกายดัดแปลง
ตามเชือ้ชาต ิ
4.บทเจรจาแนะน าตัวแบบ
ลิเกด้นกลอนสด บรรเลง
เพลงรานิเกรงิ 

ดนตรี 
 ระนาดเอก ป่ี  กลอง
ชาตร ีโทนชาตร ีฉิ่ง กรบัไม้
ไผ่ 

 
1.วงป่ีพาทย์ชาตรีชุดเล็ก 
ระนาดเอกนอก 1 ราง โทน
ชาตรี 1 คู่ กลองชาตรี 1 คู่ 
ฉิง่ 1 คู่ กรบั  
2.ชุดกลาง เพิม่ตะโพน 1 ลกู 
3.ชุดใหญ่ เพิ่มจากชุดเล็ก 
คอื กลองแขก 1 คู่ อาจใช ้
กลองทดักลองชาตร ี 
เพลง 
- เพลง ดนตร ีประกอบดว้ย
หน้าพาทย/์เพลงเกรด็/เพลง
ขบัรอ้ง 
- เพลงขบัรอ้งประกอบดว้ย 
เพลงโทน ไมม่รีะนาดรบัมี
เพยีงเครือ่งก ากบัจงัหวะและ
ลกูคู่รอ้งทวน 
- เ พ ล ง ไ ท ย  ใ ช้ ป่ี พ าท ย์
บรรเลงรบั 

 
โทน กลองเป็นเครื่องดนตรี
หลกั 
เพลงที่ ใช้  คือ  เพลงหน้า
พาทย์เสมอ, เชิด, รวั, โอด 
และเพลงขับร้อง นิยมร้อง
เพลงโทน เพลงนิยมดน้สด 

 
ว ง ป่ีพาทย์ เ ค รื่ อ งห้ า  คือ
ระนาดเอก ฆอ้งวง กลองทัด 
ตะโพน ฉิ่ง และป่ีชวา ซึ่งป่ี
ชวาระยะไม่ค่อยมนีักดนตรี
เนื่องจากขาดแคลนผูเ้ป่าและ
ค่าแรงสูงเพลงที่ใช้นิยมใช้
เพลงสองชัน้ 

แต่งกาย 
ยืน เ ค รื่ อ ง ป ัก ด้ ว ย เ ลื่ อ ม
พลาสตกิ 

 
ตัวเอกแต่งยืนเครื่องพระ -
นางตัวประกอบแต่งกาย
เบ็ดเตล็ดมกีารแต่งกายตาม
เชื้อชาติและธรรมชาติของ
สตัว ์
 

 
แต่งกายคลา้ยคลงึกบัลเิก 

 
แต่งกายยืน เครื่อง  แต่ไม่
พิถีพิถัน คือปกัด้วยลูกปดั
และเลื่อม ตัวเสนาหรือตลก
แต่งด้วยการนุ่งโจงกระเน 
สวมเสื้อคอปิดแขนยาวหรือ
เสือ้คอกลมแขนยาวมผีา้คาด
เอว 
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ตาราง 19  (ต่อ)  รปูแบบของการแสดง 

พระนครศรอียุธยา เพชรบุร ี จนัทบุร ี ศาลหลกัเมอืง 
วิธีแสดง  
- ปลูกโรงไม้ยกพื้น มีฉาก
เตยีง 
- ผู้แสดงร้องเอง มีคนบอก
บท 
- มีลูกคู่ร้องรับบทเจรจาตัว
ละครเจรจาเอง 
-เรื่องที่แสดง พระรถ สังข์
ทอง และวิชยัคาวี มณีพิชัย 
ไชยเชษฐ์ ลักษณาวงษ์ โก
มิน ยกเว้นเรื่องชาดก เช่น 
มโนหร์า แตงอ่อน ไม่ค่อยได้
แสดงกนัทุกคณะ 

 
ผู้ แ สดง เ ป็นต้น เสีย ง ร้อ ง
ขณะทีร่ าท าบท มลีูกคู่ตีกรบั
รบับทเจรจา แทรกระหว่าง
บทรอ้ง 
ท่าร า = ร าตีบท และร าวาด
บทหรอืใหม้อื ขณะทีล่กูคู่รอ้ง
รบัหรอืป่ีพาทยร์บั 
ร าหน้าพาทย์ ประกอบการ
แสดงอิทธิฤทธิ  ์  หายตัว 
เดนิทาง รบ 
- เวที ลกัษณะเปิดโล่ง ไม่มี
ม่านหรือฉาก มีเตียงอย่าง
เดยีว 
- ผู้แสดง นักดนตรี  คนบท 
นั ่ง ล้ อ ม ว ง  เ มื่ อ ถึ ง บ ท
นั ก แ ส ด ง ลุ ก ขึ้ น ส ว น
เครือ่งประดบัศรีษะแลว้แสดง 
เมือ่เสรจ็ถอดออกแลว้นัง่ลง 
- บทละคร เป็นกลอนแปดขึน้
ด้วยเมื่อนัน้ บัดนัน้ มีเพลง
หน้าพาทยก์ ากบั 
- ผู้แสดง มพีระเอก นางเอก 
น า ง ต ะ แ ห ล่ ง  แ ล ะ ตั ว
เบด็เตลด็ ส่วนใหญ่เป็นหญิง
อ ายุ  4 -70  ปี  คนบท ท า
หน้าที่เป็นผู้ก ากบัการแสดง
และเวที บอกเฉพาะบทร้อง
และหน้าพาทย์ การเจรจา
แ ล ะ เ พ ล ง ร้ อ ง เ ป็ น
ความสามารถของนกัแสดง 
 

 
เปิดเรือ่งดว้ยตวัตลก ทกัทาย
ผู้ชมแนะน าคณะและเนื้ อ
เรือ่ง 
- นักแสดงตวัเอกออกมารอ้ง
แนะน าตวัเอง และรอ้งเล่าว่า
ภูมิหลังต่างๆ เป็นการผูก
เรือ่ง 
- มกัมตีวัตลกและนางโจ๊กมา
สรา้งความสนุกสนาน 
- การรอ้งมตีน้เสยีงมลีกูคู่รอ้ง
ทีห่ลงัโรง 
- การเจรจาประกอบบทร้อง
คอื เน้นรอ้งเป็นหลกั มเีจรจา
ส อ ด แท ร ก ก า ร ร้ อ ง เ ป็ น
บางครัง้และเจรจาเมือ่รอ้งจบ 
มบีทพดูยาว  
- การร า ร าแม่บท 12 ท่า 
น ามาคดัเลอืกใชใ้นเพลงเด่น 
เพลงเชิดและเพลงเสมอ ร า
แม่บท 12 ท่า เพื่อร าถวาย
มอื มกีารร าตบีท มกีารร าซดั
ท่า โดยมีต้นเสียงแล้วลูกคู่
ร้องรบัต้นเสยีง (ผู้ร า) ร าท่า
สอดสร้อยมาลา หรือมาลา
เพยีงไหล่ 
- ร าหน้าพาทย์เพลงรวั เสมอ 
เชดิ 
- เวที ชมได้ 3 ด้าน มีฉาก
กัน้ห้องแต่งตัวอยู่ด้านหลัง 
ฉากเป็นรูปป่าและท้องพระ
โรง 
- บท ใช้ส าหรับซ้อม นิยม
เดนิลดัเวลาแสดงจรงิ 
- นกัแสดงส่วนใหญ่เป็นหญงิ 

 
เปิดเรื่องด้วยการแนะน าตัว
ละครอื่นๆ ตามท้องเรื่องไป
เรื่อยๆ เมื่อครบทุกตัวจะ
ด าเนินเรื่องอย่างเร็ว มีบท
ตลกแทรกอย่างสม ่าเสมอ 
 ด้วยเพลงวา ตัว เอก
ออกนัง่เตียงและร าช้าป่ืนอก
มคีนบอกบทและร้องแทนผู้
แสดง/ตูแ้สดงเจรจาเอง 
 ตวัละครร้องและเจรจา
เอง 
- บทเจรจามเีนื้อหาทวนบท
รอ้ง 
- การร าคลา้ยละครนอกแบบ
ชาวบา้น ร าเพยีงประกอบบท
ร้อง ด้วยการตีบทตามเนื้อ
ร้องหรอืค าพูดด้วยภาษาท่า
งา่ยๆ 
 

 
 ลกัษะเด่นของละครชาตรีของแต่ละจงัหวดั 

 จงัหวดัพระนครศรอียธุยาเป็นลกัษณะละครชาตรผีสมละครนอก ผสมละครพนัทาง  เรยีกละครฉบัแกระ 
 ศาลหลกัเมอืง กรุงเทพมหานคร ลกัษณะการร าแบบละครนอกชาวบา้น ตบีทดว้ยภาษาท่าง่าย ๆ เป็น

การแสดงละครแบบปนพนัทาง ปนละครนอก และผสมลเิก มรี าซดัชาตร ี
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 เพชรบุร ีมรี าซดัชาตร ีเป็นลกัษณะละครร า ใชเ้พลงโทนเป็นหลกั คงรปูแบบเวทดีัง้เดมิ 
 จนัทบุร ีเรยีกละครเท่งตุ๊ก เป็นการแสดงชาตรทีีม่อีทิธพิลลเิกเขา้มาผสม มกีารไหว้เจา้และร้องไหวเ้จ้า

เมื่อแสดงแกบ้น ร าถวายมอืดว้ยแม่บท 12 ท่า มรี าซดัชาตร ี
 

ลิเกของทองเจอื  โสภิตศิลป์   
 นิรมล  เจรญิหลาย ศกึษาชวีประวตัแิละกระบวนท่าร าลเิกของทองเจอื  โสภติศลิป์  โดยมรีายละเอยีด คอื 

ลเิกเป็นการแสดงที่สนันิษฐานว่ามรีากศพัท์มาจากค าว่า ซากูฮร (เป็นการสวดแขก)มคีวามผนัผวนทางภาษามาตาม
ทอ้งถิน่ เมื่อมาถงึทางภาคใตข้องไทยจงึเรยีกว่า ดจเิก ต่อมาจงึเรยีกว่า ยีเ่กและกลายเป็นลเิกในทีส่ดุ 
 สนันิษฐานว่ามาจากการสวดแขก ปรบัปรุงรูปแบบการแสดงขึน้อย่างชดัเจน โดยจะเห็นจากการแสดงลเิก
ทรงเครื่องซึง่เกดิขึน้ในสมยัรชักาลที ่5 โดยพระยาเพชรปาณี รูปแบบการแสดงจะมที่าร าและการด าเนินเรื่องคลา้ยกบั
ละครร า จากนัน้ลเิกไดเ้ริม่เกดิความเปลีย่นแปลงขึน้ในยุคของนายดอกดนิ เสอืสง่า ราชาเพลงรานิเกลิง ซึง่ลเิกสว่นใหญ่
นิยมน ามารอ้งกนั เครื่องแต่งกายและรูปแบบการแสดงจะถูกปรบัปรุงใหม้คีวามง่ายมากขึน้ หลงัจากนายดอกดนิ เสอื
สง่า สิน้ชวีติลง นายหอมหวน นาคศริ ิเป็นศลิปินลเิกทีม่คีวามสามารถโดยเฉพาะการแสดงลเิกลูกบท จากนัน้นายบุญ
ยงั เกตุคง ศลิปินแห่งชาติ (ลเิก) และครูทองเจอื โสภิตศลิป์ ศลิปินพื้นบ้านดเีด่น (ลเิก) ที่เป็นผูท้ี่มบีทบาทส าคญัต่อ
วงการลเิกไทย 

 
ประวติัครทูองเจือ โสภิตศิลป์ 

 ครทูองเจอื โสภติศลิป์ เป็นบุตรชายคนโตของนายจนิต์ โสภติศลิป์ ซึง่เป็นลเิกทีม่ชีื่อเสยีงอยู่ในคณะของนาย
ดอกดนิ เสอืสง่า ครูทองเจอืเริม่ฝึกหดัลเิกตัง้แต่อายุ 11 ปี โดยบดิาไดน้ าไปฝึกกบัครูเต๊ก เสอืสง่า ที่วกิ ตลาดทุเรยีน 
และครูลเิกอกีหลายท่านที่มชีื่อเสยีงในยุคนัน้ ตวัละครแรกที่ครูทองเจอืได้แสดง คอื เสนา จากนัน้จงึเลื่อนไปเป็นตวั
ละครทีส่ าคญัเช่น พระราชโอรสและพระเอกในทีส่ดุ 
 วิธีการฝึกหัดคือ การเรียนตัวต่อตัวจากครูลิเกอาวุโส ทัง้หมด 8 ท่าน แต่ละท่านจะมีความช านาญและ
ความสามารถเฉพาะทางไดแ้ก่ครูเต๊ก และครูละออง เสอืสง่า หลวงชาญเชงิระนาด ครูสนิท ประยูรเรอืง ครูประดบั ทัง้
สภูติ ครูจ ารัส ประยูรโต ครูชื่น (ไม่ทราบนามสกุล) โดยได้รบัถ่ายทอดกระบวนท่าร าเพลงชุดเช่นร าพลายชุมพล 
กระบวนท่าร าไมร้บ กระบวนท่าร าเพลงเชดิ เพลงเสมอ และการขบัรอ้งเพลงไทยเดมิ เช่น เพลงกุหลาบด า เพลงบวับงั
ใบ เป็นตน้ นอกจากนี้เรยีนแบบลกัจ าจากผูแ้สดงในคณะ เช่น ลกัษณะการร าประกอบบทรอ้ง และวธิกีารดน้กลอนลเิก 
รวมถึงลกัษณะการด าเนินเรื่อง และการใช้พื้นที่บนเวท ีและเรยีนจากกระบวนการศกึษาของกรมศลิปากร เนื่องจาก   
ครทูองเจอืเขา้อบรมบตัรศลิปินจากกรมศลิปากร ไดแ้ก่กระบวนท่าร า เพลงชา้ เพลงเรว็ เป็นตน้ 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 ครูทองเจอืได้จดัตัง้คณะลิเกชื่อ คณะทองเจอื (เล็ก) โสภิตศิลป์ และแสดงลเิกวิทยุ
ออกอากาศทางสถานีวทิยุพทิกัษ์สนัตริาษฎร ์และสถานีวทิยุกรมรกัษาดนิแดน 
 ในปี พ.ศ. 2515 ครทูองเจอืและคณะไดร้บัรางวลัชนะเลศิการประกวดลเิกทรงเครื่องชงิถว้ยทองค าของจอมพล
ถนอม กติิขจร ต่อมาพ.ศ. 2529 ได้และได้รบัพระราชทานรางวลัโล่เชดิชูเกยีรติศลิปินพื้นบ้านดเีด่น (ลเิก) ประจ าปี 
2528 จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
 ครูทองเจอืเป็นศลิปินที่มคีวามสามารถทัง้ทางด้านการแสดงลเิก การร า การร้อง การประพนัธ์บทลเิก การ
ประพนัธส์ารคดทีีเ่กีย่วกบัลเิก และการแหล่ โดยครูทองเจอืเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการรอ้งเพลงประกอบการแสดง
ลเิกไดห้ลายส าเนียง ท าใหท้ราบว่าการแสดงลเิกในอดตีนอกจากเพลงรานิเกรงิแลว้ ยงัมเีพลงไทยและเพลงออกภาษา 
อีกจ านวนมากที่น ามาใช้ในการแสดง ซึ่งแทบจะสูญหายไปจากการแสดงลิเกในปจัจุบันในด้านเพลงที่ใช้ร้อง
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ประกอบการแสดงลิเกตามรูปแบบของครูทองเจอื นัน้ในปจัจุบนัคณะลเิกต่าง ๆ ยงัคงใช้เพลงในการร้องที่มที านอง
คลา้ย ๆ กนั แต่สว่นมากนิยมใชเ้พลงลกูทุ่งและเพลงแนวสมยันิยมมารอ้งประกอบการแสดง 
 ครูทองเจอื ไดป้ระพนัธ์สารคดทีีเ่กี่ยวกบัศลิปะการแสดงของไทยไว้หลายเรื่อง ซึ่งสารคดเีหล่านัน้ได้รบัการ
ตพีมิพ์ลงในวารสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวารสารวฒันธรรมไทย หนังสอืสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีกวีประชา และวารสารไทย ของส านักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ โดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการ
เปลีย่นแปลง พฒันาการ และความรูเ้กีย่วกบัลเิกตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั 
 ครูทองเจือได้รับเกียรติจากกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ให้แต่งบทร้อยกรองเฉลิม          
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อวนัที่ 2 สงิหาคม พ.ศ. 2537 และได้เขยีนกลอนแหล่เฉลิม       
พระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกุมาร ี
 ครูทองเจือ เป็นผู้ที่มคีวามสามารถในด้านงานประพนัธ์บทร้อยกรองบทแหล่ รวมถึงการเขยีนสารคดีเรื่อง
ศลิปะการแสดงพืน้บา้นของไทยทัง้ ๆ ทีจ่บการศกึษาเพยีงชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 แต่ดว้ยประสบการณ์และไดม้โีอกาส
คลุกคลอียู่ในวงการลเิกมานาน ประกอบกบัพรสวรรค ์ท าใหค้รทูองเจอืมบีทบาทส าคญัทางวรรณศลิป์อกีทางหน่ึง 
 รปูแบบการประพนัธบ์ทลเิกของครทูองเจอื มคีวามหลากหลาย แบ่งเป็น 4 ประเภท ไดด้งันี้ 

1. เรื่องทีเ่กีย่วกบัความรกัชาตแิละศกัดิศ์ร ี
2. เรื่องทีเ่กีย่วกบัการเฉลมิพระเกยีรต ิ
3. เรื่องทีเ่กีย่วกบัความรกัของบดิา-มารดาและความกตญัํ ู
4. เรื่องทีเ่กีย่วกบัความรกัระหว่างชาย –หญงิ 
ลกัษณะการประพนัธจ์ะใหค้วามส าคญักบัการใชค้ าพดูทีส่ภุาพ และไม่เสยีดส ีรวมทัง้มกับรรจุเพลงลเิกทีห่าฟงั

ไดย้ากเขา้ไปดว้ย ครทูองเจอืเป็นผูท้ีม่บีทบาทในดา้นการถ่ายทอดความรูท้างดา้นการร าและการรอ้งลเิกแก่ผูท้ีส่นใจ ถอื
ไดว้่าเป็นศลิปินทีอ่นุรกัษ์และสบืสานการแสดงทางดา้นน้ีไวอ้ย่างสมบรูณ์ 

 
กระบวนท่าร าลิเกของครทูองเจือ 

 กระบวนท่าร าเพลงเชดิ ตวัพระและตวันาง ประกอบดว้ยท่าหลกั อนัไดแ้ก่ ท่านุ่งผา้ ท่าสอดสงู ท่าจบียาว  ท่า
สอดสรอ้ยมาลา ท่าอมัพร ท่าผาลา ท่าชกัแป้งผดัหน้า ท่าป้องหน้า ท่าเชื่อม ไดแ้ก่ มว้นมอื ซอยเทา้ สอดมอื ตไีหล่ 
 กระบวนท่าร าเพลงเสมอ ทัง้ตวัพระและตวันาง ประกอบไปดว้ยท่าหลกั อนัไดแ้ก่ ท่าสอดสงู หรอืเรยีกว่า  ไม้
เดนิ ไมล้า ท่าร าร่าย ท่าป้องหน้า ท่าเชื่อม ไดแ้ก่ มว้นมอื ซอยเทา้ สอดมอื ตไีหล่ 
 กระบวนท่าร าเพลงโอด ทัง้ตวัพระและตวันาง ประกอบไปดว้ยท่าหลกั ไดแ้ก่ ท่าป้องหน้าท่าเชด็น ้าตา      ท่า
เชื่อมไดแ้ก่ มว้นมอื สอดมอื ตไีหล่ ครูทองเจอืมลีกัษณะเฉพาะของการร าทีเ่รยีกว่า “ดอกไมไ้หว” ซึง่เป็นการร าทีต่้อง
อาศยักลวธิเีฉพาะตวัในการท าให้ร่างกายส่วนต่าง ๆ พริ้วไหวคล้ายกบัดอกไม้ไหว การร าโอดที่จะเหน็ลกัษณะของ
ดอกไมไ้หวทีช่ดัเจนนัน้ เวลาร าจะต้องยกกน้ขึน้เลก็น้อยพรอ้มกบัการสะดุง้ตวัเบา ๆ ซึง่ลกัษณะปฏบิตัดิงักล่าวจ าเป็น
จะตอ้งอาศยัการฝึกฝนจนเกดิความสวยงาม และแบบที ่2 เป็นเคลื่อนไหวในลกัษณะวงกลม เน้นพืน้ทีบ่รเิวณกึง่กลาง
ของเวท ี
 กระบวนท่าร าไมร้บไทยและไมร้บจนีของตวัพระ เป็นเพลงทีม่กีระบวนท่าร าทีม่คีวามน่าสนใจ ถอืเป็นกระบวน
ไมร้บทีส่ าคญัส าหรบัการแสดงลเิกโดยเฉพาะอย่างยิง่การรบดาบ ทัง้นี้กระบวนท่าร าไมร้บดาบมอืเดยีว ในการแสดงใช้
เพลงเชดิบรรเลงประกอบการแสดง ซึง่ในกระบวนท่าร าแต่ละเพลงจะประกอบไปดว้ย ท่าหลกัและท่าเชื่อม มลีกัษณะที่
ส าคญัดงันี้ 
 กระบวนไมร้บไทยแบ่งออกเป็น 5 ไม ้ไดแ้ก ่

1. ฉายดาบ 
2. ต่อศอก 
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3. จบัดาบ 
4. สวนแทง 
5. โคมเวยีน 
 
ท่าหลกักระบวนไม้รบ   
ในกระบวนท่าร าไมร้บไทย ได้แก่ ท่านุ่งผ้า ท่าต่อศอก ท่าจบัดาบ ท่าสวนแทง และท่าโคมเวยีน ซึ่งผูแ้สดง

มกัจะน าท่าหลกัมาใชเ้รยีกชื่อไมร้บดาบแต่ละไม้ ท่าเชื่อม ในกระบวนท่าร าไมร้บไทยได้แก่ ท่าฉายดาบ ท่าควงดาบ 
และท่าฟนัดาบ ท่าเลาะดาบ 
 กระบวนท่าร าไม้รบจนี ได้รบัถ่ายทอดมาจาก ครูสนิท ประยูรเรอืงทีท่่านไดส้บืทอดจากครูดอกดนิ เสอืสง่า 
กระบวนท่าร าไมร้บจนีน้ี ท่านไดร้บัการถ่ายทอดมาจากคนจนีทีแ่สดงงิว้ มกีระบวนท่าร า 7 ไม ้ไดแ้ก่ 

1. ตงีดั 
2. ตปีลาย  
3. ตสีาม 
4. ตสีี ่
5. ตไีหล่ 
6. นัง่พืน้ 
7. นัง่พืน้ตหีลงั 
ซึง่กระบวนท่าร าไมจ้นี ประกอบไปดว้ยท่าหลกัและท่าเชื่อม ดงันี้ 

 ท่าหลกั ในกระบวนท่าร าไมร้บจนีไดแ้ก่ ท่าตปีลาย ท่าตสีาม ท่าตสีี ่ท่าตไีหล่ ท่านัง่พืน้และท่า นัง่พืน้ตหีลงั 
ซึง่กระบวนท่าเหล่านี้ผูแ้สดงมกัจะน ามาใชเ้รยีกชื่อไมร้บจนีในแต่ละไม ้

ท่าเชื่อม ในกระบวนท่าร าไมร้บจนีไดแ้ก่ ท่าควงไม ้ท่าตไีม ้ท่าตงีดั ท่าวิง่สวน 
 สรุปทศิทางการเคลื่อนไหวของกระบวนท่าร าไมร้บไทยและไมร้บจนีได ้6 แบบดงันี้ 

1. ผูแ้สดงทัง้สองเคลื่อนทีไ่ปในทศิทางเดยีวกนัไปทางซา้ยของผูช้ม 
2. ผูแ้สดงทัง้สองเคลื่อนทีไ่ปในทศิทางเดยีวกนัไปทางขวาของผูช้ม 
3. ผูแ้สดงทัง้สองเคลื่อนทีส่วนทางกนั 
4. ผูแ้สดงทัง้สองเคลื่อนที ่ในลกัษณะวงกลม (วนไปทางดา้นขวาและกลบัมาดา้นซา้ย) 
5. ผูแ้สดงทัง้สองนัง่หนัหลงัเหลื่อมกนั 
6. ผูแ้สดงทัง้สองเคลื่อนทีเ่ขา้หากนั (ปะทะ) 

 
ในการแสดงกระบวนท่าร าไมร้บ ผูท้ีแ่สดงทีอ่ยู่ดา้นซา้ยมอืของผูช้มจะเป็นฝ่ายชนะ ส่วนผูท้ีแ่พก้จ็ะวิง่เขา้ทาง

ประตูทางขวามอืของผูช้ม ส าหรบัการเลอืกใชไ้มร้บแต่ละไมจ้ะขึน้อยู่กบัเรื่องทีใ่ชแ้สดง ความสามารถของผูแ้สดงรวมถงึ
ระยะเวลาในการฝึกซอ้มของผูแ้สดงแต่ละคนดว้ย 

 
 7.3   ละคร          ค     
 พบว่าวทิยานิพนธม์ทีัง้สิน้ 6 เรือ่ง มปีระเดน็ทีศ่กึษาในเรื่องเดยีวกนัคอื โนรา ซึง่แบ่งเป็น 

1.  องคป์ระกอบในการแสดงคอืชุดการแสดง  คอื โนรา : ร าเฆีย่นพราย-เหยยีบลกูมะนาวของสุพฒัน์   นาค
เสน และโนรา ร าประสมท่าแบบตวัอ่อนของธรรมนิตย ์นิคมรตัน์ 

 2.  ตวัละคร คอื พรานโนรา ของธรีวฒัน์ ช่างสาน 
 3.  นกัแสดง คอื โนราผูห้ญงิ ของอรวรรณ สนัโลหะ 
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4.  นาฏลกัษณ์ คอื การศกึษาเปรยีบเทยีบท่าร าโนราของครโูนรา 5 ท่านของสมโภชน์ เกตุแกว้ และโนราใน
สถานศกึษาจงัหวดัสงขลา ของรวสิรา ศรชียั  

  
 เมื่อประมวลความรูจ้ากขอ้คน้พบของงานวจิยัทัง้ 6 เรื่อง มอีงคค์วามรู ้ดงันี้ 
 ความเชื่อเกีย่วกบัต านานการเกดิโนรานัน้ งานวจิยัของธรีวฒัน์ ช่างสาน กล่าวถงึต านานและมูลเหตุของการ
เกดิโนราตามค าสนันิษฐานของผูเ้ชีย่วชาญ และค าบอกกล่าวของผูรู้ท้างดา้นโนรา ว่ามคีวามเชื่อถงึมูลเหตุและทีม่า 2 
สายดว้ยกนั 
 สายที ่1 นกัวชิาการเชื่อว่า โนรามตีน้ก าเนิดจากภาคใตแ้ลว้ค่อยแพร่กระจายขึน้ไปในภาคกลาง มาจากเหตุผล
ทางด้านชื่อ สถานที่ บทไหว้ครูโนรา “บทกาศครู” ปรากฎชื่อสถานที่และชื่อบุคคลซึ่งล้วนตัง้อยู่บรเิวณลุ่มทะเลสาบ
สงขลาทัง้สิน้ ธรรมเนียมไหวค้รูภาคกลาง น่าจะเอาจากใต้ขึน้ไปเพราะขึน้สาครฉายสบิสองนักบตัรนัน้ เป็นสญัลกัษณ์
ของหวัเมอืงทีข่ ึน้กบัเมอืงนครศรธีรรมราช ม ี12 หวัเมอืง แต่ละเมอืงมสีตัวป์ระจ าเมอืง นกัวชิาการดงักล่าวคอื เยี่ยมยง 
สรุกจิพระสาร ภญิโญ จติตธ์รรม สธุพิงศ ์พงศไ์พบลูย ์และศาสตราจารยค์ุณหญงิผะอบ โปษะกฤษณะ 
 สายที ่2 สจุติต ์วงศเ์ทศ เชื่อว่าเกดิขึน้ภาคกลางโดยกลุ่มเพชรบุร-ีศรอียุธยา แลว้จงึแพร่กระจายลงสู่ภาคใต้ มี
เหตุผลประกอบกล่าวคอื พธิคีรอบเทรดิ ความเชื่อเกี่ยวกบัเสากลางโรง เรื่องเลบ็ปลอม เป็นลกัษณะร่วมของโนรากบั
ละครชาตรขีองภาคกลาง (เพชรบุร)ี โดยชีใ้หเ้หน็ว่าธรรมเนียมการสวมเทรดิไม่พบในภาคใต้ในสมยัแรกๆ แต่พบทาง
ลา้นนา อยุธยา การละเล่นในราชส านกัสมเดจ็พระนารายณ์กส็วมเทรดิ 
 โดยผูศ้กึษาวทิยานิพนธเ์กีย่วกบัโนราทัง้ 5 ท่านไดใ้หค้วามหมายของโนราว่า 
 1. เป็นละครร าอย่างหนึ่งเพราะประกอบดว้ยการรอ้ง การร า และการแสดงเป็นเรื่องเป็นราว  
 2.  เป็นศลิปะการแสดงพืน้บา้น โดยไม่เจาะจงแขนงว่าเป็นละคร การละเล่น หรอืร า 
 3.  เป็นการละเล่นพืน้บา้น โดยมไิดใ้หค้วามหมายก ากบั 
 ทัง้นี้เมื่อพจิารณาจากการระบุประเภทโนรานัน้พบว่า เน่ืองจากผูว้จิยัแต่ละท่านมขีอบเขตการวจิยัในดา้นขอ้มลู
ต่างกนั คอื ผูว้ ิจยับางท่านศกึษาเฉพาะชุดการแสดงจงึจ ากดัความว่าโนราเป็นการร า แต่เมื่อผู้วจิยับางท่านศกึษาทัง้
องคป์ระกอบการแสดงกจ็ะก าหนดใหเ้ป็นละครร า 
 ประเภทโนรา 
 ทัง้นี้ ธรรมนิตย ์นิคมรตัน์ และสพุฒัน์ นาคเสน มขีอ้มลูในการศกึษาเรื่องเกีย่วกบัการแบ่งประเภทโนราตาม
วตัถุประสงคใ์นการแสดงว่าม ี2 ลกัษณะคอื 

1.  การแสดงโนราเพื่อประกอบความบนัเทงิ ประกอบดว้ย การแสดงโนราโรงเดยีวและการแสดงประชนัโรง 
2.  การแสดงโนราเพื่อประกอบพธิกีรรม ที่เรยีกทัว่ไปว่า โนราโรงครูหรอืโนราลงครู โดยมวีตัถุประสงคใ์น

การประกอบพธิไีวค้ร,ู ตายายโนรา หรอืเพื่อประกอบพธิแีกบ้น (แกเ้หมรย)  หรอืเพื่อประกอบพธิคีรอบ
เทรดิหรอืผกูผา้ใหญ่เพื่อการรบัรองความสามารถทางโนราของศษิย์ 

 สว่นรวสิรา ศรชียั แบ่งประเภทโนราตามรปูแบบการแสดงทีแ่ตกต่างกนั คอื 
1.  โนราโรงคร ูเป็นการแสดงเพื่อประกอบพธิกีรรม 
2.  โนราเพื่อความบนัเทงิ คอื โนราโรงเดยีวเพื่อความสนุกสนานและโนราแขง่ เป็นการประชนัความสามารถ

ดา้นโนรา 
3.  โนราแขก เป็นการน ารปูแบบการแสดงมะโย่งของชาวไทยมุสลมิมาแสดง 
4.  โนราโกลน เน้นความสนุกสนานโดยใชภ้าษาหยาบโลน ปจัจบุนัไม่มผีูส้บืทอด 
5. โนราประยุกต ์การแสดงโนราทีน่ าเพลงลกูทุ่งมาประกอบการแสดงช่วงทา้ยโนรา ซึง่วธิกีารแบง่ประเภท

ของวรสิรานัน้ มขีอ้มลูสว่นสอดคลอ้งกบัอรวรรณ สนัโลหะ ทีก่ล่าวถงึโนราผูห้ญงิ 
 



                                                                                         นาฏศลิป์ไทย : การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากวทิยานิพนธด์า้นนาฏศลิป์ไทย 

157 
 

วิวฒันาการของโนราผูห้ญิง 
ปรากฏครัง้แรกเมื่อประมาณ 70 ปีทีผ่่านมา นักแสดงเรื่อง นักรอ้งและนักเต้น เช่นเดยีวกบัโนราผูห้ญงิในยุค

ดัง้เดมิ โดยโนราผูห้ญงิทีม่บีทบาทท าใหเ้กดิรปูแบบการแสดงโนราประเภทต่างๆ ประกอบดว้ย 
 1.  โนราหนูวนิ + โนราหนูวาด (สายจงัหวดันครศรธีรรมราช) โดยร่วมกบัสามีโนราเติม อ๋องเซ่ง พฒันา
รปูแบบการแสดงโนราเน้นการเล่นกลอนสดหรอืเล่นปุตโต 
 2.  โนราประดบั + โนราสงัวาลย ์(สายจงัหวดัชุมพร) พฒันาการแสดงโนราทีเ่รยีกว่าโนราแสดงเรื่องหรอืเล่น
นิยาย จากการแสดงเรื่องตามแบบลเิกและภาพยนตรม์กีารสร้างฉากประกอบการแสดง และใหน้ักแสดงแต่งกายตาม
ทอ้งเรื่อง 
 3.  พ.ศ. 2500 โนรามพีฒันาการแสดงมาถงึการแสดงโนราแบบสมยัใหม่ คอื ช่วงแรกแสดงโนราแบบโบราณ 
ช่วง 2 โนราเล่นดนตร ีเตน้หางเครื่อง รบัอทิธพิลจากดนตรลีกูทุ่ง 
 4.  โนราแบบสมยัใหม่ได้รบัความนิยมมากจนโนราแบบโบราณได้รบัความนิยมน้อยลง จนวิทยาลยัครู
สงขลาปจัจุบนัคอื มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาไดเ้ริม่ฟ้ืนฟูโนราแบบโบราณขึน้ โดยมหีน่วยงานทางราชการและองคก์รที่
เกีย่วขอ้งดา้นศลิปะวฒันธรรมเริม่ใหค้วามสนใจในการอนุรกัษ์เช่นกนั โดยในระยะนี้ถอืเป็นโนราลกัษณะใหม่ทีเ่กดิขึน้
คอื การร าโนราเป็นชุดสัน้ๆ ใชเ้วลาเพยีง 10-20 นาท ีในสถานศกึษาขึน้ 
 โดยอรวรรณ ไดก้ล่าวว่าการแสดงโนราเพื่อความบนัเทงิในปจัจุบนัม ี2 ลกัษณะคอื การแสดงโนราแบบโบราณ 
โดยกลุ่มศลิปินพืน้บา้นและกลุ่มโนราในสถานศกึษา 
 การแสดงโนราแบบสมยัใหม่ โดยกลุ่มศลิปินพืน้บา้นอกีทัง้แสดงทศันะว่าปจัจุบนัการแสดงโนราไดม้กีารจดัการ
ในรปูแบบธุรกจิความบนัเทงิอย่างเป็นระบบ 

 
การฝึกหดัโนรา 
การฝึกหดัเบือ้งต้นของท่าร าโนราจะใชเ้พลงครู เพลงครูสอน และเพลงสอนร าเป็นหลกั จากท่าร า 12 ท่าของ

เพลงคร ูลกัษณะท่าร าแต่ละท่าจะมสีว่นทีเ่หมอืนกนั คอื สว่นของเทา้และไหล่ สว่นมอืจะแตกต่างกนัออกไปตามชื่อของ
ท่าร านัน้ๆ ลกัษณะท่าร าในแต่ละท่าแบ่งออกไดเ้ป็น 3 สว่น คอื ลกัษณะมอื ลกัษณะเทา้ และลกัษณะการเคลื่อนไหว ใน
แต่ละสว่นเมื่อน ามารวมกนัแลว้เรยีกว่า 1 กระบวนท่า 
 ผูท้ีไ่ดร้บัการฝึกหดัในท่าร าเพลงครทู าใหไ้ดร้บัความรูด้า้นต่างๆ คอื 

1. รูจ้กัการใชม้อืและเทา้ใหม้คีวามสมัพนัธก์นั 
2. รูจ้กัการร าท่าต่างๆ ใหเ้ขา้กบัจงัหวะดนตร ี
3. สามารถน าท่าร าทีเ่ป็นท่าหลกัๆ ไปใชใ้นการร าเพลงต่อๆ ไปได ้
4. รูจ้กัการวางสดัสว่นต่างๆ ของทา่ร าไดถู้กตอ้ง 

 
ประโยชน์จากการฝึกหดัท่าร าเพลงคร ู
1. รูจ้กัการใชม้อืและขาในลกัษณะต่างๆ 
2. รูจ้กัการแต่งตวัของเครื่องแต่งกายทีใ่ชใ้นการแสดงโนรา 
3. รูจ้กัขัน้ตอนของเครื่องแต่งกาย 
4. รูจ้กัการใชม้อืใหส้มัพนัธก์นัในลกัษณะต่างๆ 

 
ผูท้ีไ่ดร้บัการฝึกหดัท่าร าในบทสอนร าท าใหม้คีวามรูใ้นดา้นต่างๆ ดงันี้ 
1. เน่ืองจากการร าชุดน้ีเป็นการยนืร า ท าใหผู้ร้ ารูจ้กัการใชเ้ทา้ในลกัษณะต่างๆ 
2. รูจ้กัการเคลื่อนไหวเทา้ใหส้มัพนัธก์นั 
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3. รูจ้กัความส าคญัของการใชม้อืและเทา้ 
4. รูจ้กัความส าคญัของการเคลื่อนไหว 

- ท่อนบนน่ิงท่อนล่างเคลื่อนไหว 
- ท่อนบนเคลื่อนไหวท่อนล่างนิ่ง 

5. รูจ้กัการตบีทในลกัษณะต่างๆ 
 
 นาฏยลกัษณ์ของโนรา 
 จากการศกึษาท่าร าของครโูนรา 5 ท่านของสมโภชน์  เกตุแกว้ ไดน้าฏยลกัษณ์ของท่าร าโนรา คอื 
 ลกัษณะการทรงตวั ในแต่ละท่าจะตอ้งสมัพนัธก์นัทัง้หมด เริม่ตัง้แต่สว่นหน้าจะตอ้งเชดิขึน้เลก็น้อย ล าตวัแอ่น
ไปขา้งหน้า อกอยู่ระดบัเดยีวกบัเขา่ กน้งอนขึน้เลก็น้อย เขา่จะตอ้งย่อ โดยทุกสว่นจะตอ้งอยู่ในแนวเดยีวกนั เรยีกว่า ร า
ไดโ้สฬส (ค าว่า โสฬส คอื ลกัษณะท่าร าโนราทีม่คีวามสมดุลในเรื่องของการทรงตวั ) 
 การเคลื่อนไหว แบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื สว่นบนและสว่นล่าง โดยยดึเอาเอวเป็นจุดศูนยก์ลาง การเคลื่อนไหว
ตวัในการร าโนรานัน้ถา้หากว่าสว่นบนนิ่งสว่นล่างตอ้งเคลื่อนไหว และหากว่าสว่นล่างเคลื่อนไหวสว่นบนกจ็ะนิ่ง 
 ลกัษณะการใชม้อื ม ี2 ลกัษณะ คอื จบี ลกัษณะของจบีโนราจะใชน้ิ้วชีท้บันิ้วหวัแม่มอืใหน้ิ้วไขวก้นั ซึง่มหีลาย
ลกัษณะตามต าแหน่งทีว่างจบีไว ้เช่น จบีหน้า จบีหลงั จบีขา้ง วง ลกัษณะวงของโนราจะเป็นมุมฉาก โดยทีข่อ้ศอกจะ
ท ามุมประมาณ 90 องศา ซึง่มหีลายลกัษณะ เช่น วงบน วงหน้า วงขา้ง 
 ลกัษณะการใชเ้ทา้ การร าโนราจะมลีกัษณะการใช้เท้าหลายอย่างเช่น การตัง้เหลีย่ม คอืการกา้วเทา้ออกทัง้
สองขา้ง ย่อเขา่ลงใหต้รง เขา่ท ามุมประมาณ 90 องศา การยกขา ลกัษณะการยกขาโนราม ียกขาดา้นหน้า และการเดนิ
ตนีเตีย้ 
 
 นาฏยลกัษณ์ของตวัพราน  

1. การใชม้อืของตวัพรานขณะร่ายร าจะไม่แบมอืเหยยีดนิ้วตงึ แต่จะก ามอืและงอน้ิวเขา้หาฝ่ามอืเลก็น้อย 
นิ้วชีจ้ะเหยยีดออกมากกว่านิ้วอื่น 

2. วธิกีารทรงตวั ลกัษณะสว่นใหญ่ทีพ่บมกัเดนิกม้ล าตวัลงตัง้แต่สะเอวถงึล าคอสว่นของศรีษะจะเชดิมองไป
ขา้งหน้า เช่น ท่าโผล่ ท่าท่องโรง เป็นตน้ และในบางท่า ถา้ยดืล าตวัตัง้แต่เอวถงึศรีษะขึน้ตรงกจ็ะต้องงอ
เขา่ทัง้ 2 ขา้งลง เช่น ท่าสงู ท่านาดเรว็ เป็นตน้ 

3. ลกัษณะการเปลีย่นท่าร าของตวัพรานนัน้จะไม่มกีารก าหนดจงัหวะทีแ่น่นอนใชว้จิารณญาณของผูแ้สดง
เป็นหลกั 

4. วธิกีารร่ายร าของตวัพรานนัน้จะไม่น าอุปกรณ์มาประกอบการแสดงเลย นอกจากล าตวัของผูแ้สดงเอง 
  
 ร าเฆ่ียนพราย-เหยียบลูกมะนาว  
 การร าเฆีย่นพรายและการร าเหยยีบลูกมะนาว เป็นการแสดงตามความเชื่อของศลิปินโนราทีไ่ดร้บัสบืทอดต่อ
กนัมาเป็นความเชื่อดา้นไสยศาสตร ์การร าเฆีย่นพราย-เหยยีบลูกมะนาวจะพบในการแสดงโนราประชนัโรงหรอืโนรา
แขง่ ซึง่จดัอยู่ในการแสดงโนราประเภทเพื่อความบนัเทงิ โดยโนราประชนัโรงนัน้แบ่งกระบวนการไดเ้ป็น 2 วนั คอืวนั
ก่อนประชนัและวนัประกนั ทัง้นี้การร าเฆีย่นพราย-เหยยีบลูกมะนาวเป็นส่วนหนึ่งในวนัประชนั โดยหลงัจากทีเ่ริม่การ
แสดงดว้ยการลงโรง การกาศคร ูการปล่อยตวัผูแ้สดงออกร า และการออกร าของนายโรงหรอืโนราใหญ่แลว้จะเป็นการร า
เฆีย่นพรายที่ศกึษาจากครูโนรา 5 ท่าน อนัประกอบด้วยกระบวนร าโดยสามารถแบ่งขัน้ตอนของการร า เฆีย่นพราย-
เหยยีบลกูมะนาวออกเป็น 8 ขัน้ตอน คอื 
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1. พธิกีรรมทางไสยศาสตร ์เป็นขัน้ตอนส าคญัขาดไม่ไดเ้ลย โดยมากมกัจะอยู่ช่วงตน้ของการร า 
2. การร าอวดความสามารถเฉพาะตวั  เป็นการแสดงความสามารถของนายโรงในกระบวนการร าลว้นๆ ซึง่

ร าในขัน้ตอนน้ีเลอืกตามความถนดัและความสามารถของนายโรง อาท ิเพลงโค การร าท่าคร ูการร าเพลง
เชดิ การร านาดชา้- นาดเรว็ 

3. การเรยีกจติวญิญาณ เป็นการร าเพื่อเรยีกจติวญิญาณของโนราฝา่ยคู่แขง่มาสงิอยู่ในตวัพรายและลกู
มะนาว ก่อนการร าเฆีย่นพรายและเหยยีบลกูมะนาว 

4. การร าเขา้หาตวัพราย เป็นการร าเพื่อหาจุดหรอืต าแหน่งในการทีจ่ะเฆีย่น ท่าร าชว่งนี้เรยีกวา่ ทา่สามย่าง
หรอืท่าย่างสามขมุ 

5. การร าเขา้หาลกูมะนาว เป็นการร าเช่นเดยีวกบัการร าเขา้หาตวัพราย 
6. การเฆีย่นตวัพราย เป็นการแสดงออกเพื่อท าลาย ท าโทษโนราฝา่ยตรงขา้ม 
7. การเหยยีบลกูมะนาว มคีวามเชือ่เช่นเดยีวกบัการร าเฆีย่นพรายแต่เปลีย่นเป็นลกูมะนาว 3 ลกู 
8. พธิบีงัสกุุลเป็นการพจิารณาตวัพราย เชื่อว่าเป็นการสรุปการแขง่และสวดสง่วญิญาณของผูน้ัน้ 

  
 ในการร าเฆีย่นพราย-เหยยีบลกูมะนาวนัน้ มอีงคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรแีละท านอง
เพลง บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง อุปกรณ์ทีใ่ชร้ า โดยทีข่ณะร าจะแต่งองคด์้วยเครื่องแต่งกายทีเ่รยีกว่า เครื่องตน้ ทีร่อ้ยจากลกูปดั 
ประดบัดว้ยเครื่องเงนิ ก าไลขอ้มอื ผา้หอ้ย หางหงส ์ผา้นุ่ง สนบัเพลา แต่ใชผ้า้ยนัตโ์พกศรีษะแทนการสวมเทรดิ ในขณะ
ทีร่ าเฆีย่นพราย ผูร้ าจะมอีุปกรณ์การร าคอืหวายทีล่งอาคมและตวัพรายทีท่ าจากกระดาษหรอืยอดกลว้ยตานี โดยเรยีก
วญิญาณฝา่ยตรงขา้มแลว้ ลงอกัขระแลว้มดัตราสงั 
 สว่นในการร าเหยยีบลกูมะนาว มลีกูมะนาวทีล่งอกัขระอาคมเช่นเดยีวกนั ตวัพรายเป็นอุปกรณ์ในการร าเฆีย่น
พรายเหยยีบลูกมะนาวมหีมอกบโรงเป็นผู้ช่วยโดยเป็นผูท้ าพธินีัง่พนักและวางลูกนาวใหน้ายโรงหรอืโนราใหญ่ ทัง้ นี้
หมอกบโรงมหีน้าทีบ่รกิรรมคาถาช่วยป้องกนัภยนัตรายใหก้บัโนราในขณะใหพ้น้จากการท าคุณไสยจากโนราฝ่ายตรง
ขา้ม และผูม้บีทบาทในการร าเฆีย่นพรายอกีกลุ่มหนึ่งคอืลูกคู่ โดยท าหน้าทีบ่รรเลงดนตรใีหก้บัผูร้ า โดยบรรเลงดนตรี
อนัประกอบดว้ย ป่ีกลางและ ทบั 12 ใบ กลองโนรา 1 ใบ โหม่ง 2 ใบ ฉิ่งและแตระ 2-3 คู่ ดว้ยเพลงเชดิ เพลงโค 

นาฏยศพัทโ์นรา 
ร่ายแตระ(เป็นบทกาศครทูีใ่ชแ้ตระเป็นเครื่องดนตรเีท่านัน้) 
การนัง่นกั(พนกัทีน่ัง่ของโนรา) 
ก าพรดั หรอืค าพรดั คอื กลอนโนราทีแ่ต่งไวก้่อน โดยมเีน้ือหาเฉพาะเรื่อง เฉพาะเหตุการณ์ หรอืเฉพาะ
บทบาทใดบทบาทหนึ่งของตวัละคร การเล่นก าพรดั จงึมคีวามไพเราะคมคาย มเีน้ือหาชวนคดิและมกัแทรกไว้
ดว้ยคตเิตอืนใจ  
มุตโต (กลอนสด) เป็นรปูแบบของการแสดงโนราอกีประเภทหนึ่ง 
หลาวเหลก็(ทศิทีไ่ม่ดขีองโนรา ตามโหราศาสตรเ์ป็นทศิทีไ่ม่ดสี าหรบัการประชนัโรง) 
หมอกบโรง ชายผูท้ าพธิเีกีย่วกบัไสยศาสตร ์ใหก้บัคณะโนราเพือ่ป้องกนัสิง่ไม่ดทีีอ่าจเกดิขึน้จากการร าเฆีย่น

พราย เหยยีบลกูมะนาวใสค่รแูขง่ 
พดในถาด เป็นการขดมว้นตวัร าในถาด 
ตุงปลายหมาก เป็นท่าร าตวัอ่อน มลีกัษณะหกคะเมนบนปลายไม ้
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ลกัษณะการแสดง 
 ตามทีม่กีารแบ่งประเภทการแสดงโนราแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอืการแสดงโนราเพื่อประกอบความบนัเทงิ 
และการแสดงโนราเพื่อประกอบพธิกีรรมนัน้ พบว่ามวีธิกีารแสดงทีแ่ตกต่างกนัดงันี้  
 

โนราเพื่อประกอบพิธีกรรม 
เรยีกอกีอย่างว่า โนราโรงคร ูหรอืโนราลงครเูป็นการแสดงโนราเพื่อประกอบพธิกีรรมทีม่คีวามส าคญัในวงการ

โนราเป็นอย่างยิง่ ทัง้นี้เน่ืองจากการแสดงโนราโรงครมูวีตัถุประสงคใ์นการแสดง 3 ประการ คอื  
1.เพื่อไหวค้ร ู 
2.เพื่อแกบ้น การแก้บน 2 ประเภท คอืการแกบ้นทัว่ไปหรอืการแกบ้นปากเปล่า และการแกบ้นผูท้ี่นับถือครู

หมอโนรา 
3.เพื่อครอบเทริด หรือพิธีผูกผ้าใหญ่  หรือพิธีแต่งพอก คือการที่ครูโนราได้ท าพิธีเพื่อรับรองความรู้

ความสามารถและมอบความเป็นโนราที่สมบูรณ์แก่ศษิย์ เพื่อศษิย์ทีผ่่านพธิคีรอบโนราจะได้เป็นนายโรงโนราได้และ
ประกอบพธิกีรรมต่างๆเกีย่วกบัโนราโรงครไูด ้ 

 
โนราโรงครมีู 2 ชนิด คอื  
1. โรงครใูหญ่ หมายถงึการร าโนราโรงครอูย่างเตม็รปูแบบ ซึง่จะตอ้งกระท าต่อเนื่องกนั 3 วนั  โดยจะเริม่ใน

วนัพุธ ไปสิน้สดุในวนัศุกร ์และจะตอ้งกระท าเป็นประจ าทุกปี หรอืทุกสามปี ทุกหา้ปี   
2. โรงครเูลก็  หมายถงึการร าโรงครอูย่างย่นย่อ คอืใชเ้วลาเพยีง 1 วนั1 คนื โดยปกตจิะเริม่ใน ตอนเยน็วนั

พุธแลว้ไปสิน้สดุในวนัพฤหสับด ีซึง่การร าโรงครูไม่ว่าจะเป็นโรงครูใหญ่หรอืโรงครูเลก็กม็ขี ัน้ตอนในการแสดงโนราโรง
คร ูทัง้ 8 ขัน้ตอน คอื 

 1) เบกิโรง 
 2) ลงโรง 
 3) กาศคร ู
 4) ชุมนุมคร ูหรอืเชญิคร ู
 5) กราบคร ู
 6) เซ่นครหูมอ 
 7) ร าถวายคร ู
 8) ร าเล่นสนุก 

 
โนราเพื่อความบนัเทิง 
การแสดงโนราโรงเดยีว เป็นการแสดงตามรูปแบบโนราทัว่ไป เริม่การแสดงดว้ยการเบกิโรง โหมโรง กาศคร ู

การว่าบทหน้าแตระ ท าบทเพลงกราว เพลงทบั เมื่อจบท าบท กเ็ป็นการแสดงความสามารถของแต่ละคร เช่น ร าเพลง
คร ูร าท่าแม่ลาย ร าสาวท่า ร าคอนเหนิ ร าตวัอ่อน ร าประสมท่า ของโนราเดก็ 

จากนัน้เป็นการร าของโนราใหญ่ด้วยการนัง่นัก ว่าร่ายแตระ  แลว้ต่อดว้ยการท าบทเพื่ออวดลลีาการรอ้งและ
การร า คอืการร าประสมท่า ร าตวัอ่อน การเล่นก าพรดั หากมเีวลาการแสดงพอสมควร จะมกีารจบับทออกพราน และ
แสดงเรื่องเป็นช่วงสดุทา้ย 
 ประชนัโรงขอ้มลูจากรวสิราและสมโภชน์ คอืการแสดงโนราเพื่อแข่งขนัว่าใครเล่นหรอืร าดกีว่า แบ่งการแสดง
ออกเป็น 3 ช่วง คอืช่วงพธิกีรรม การแสดงบนัเทงิ และการประชนั มรีายละเอยีดคอื 
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 ช่วงพธิกีรรม เป็นการเลอืกทีต่ัง้โรง การสรา้งโรง หมอกบโรงน าเขา้โรงในทศิทีไ่ม่ต้องหลาวเหลก็ การท าพธิี
ป้องกนัคุณไสยต่างๆ  จากนัน้ท าพธิเีบกิโรง โหมโรงและกาศคร ู
 ช่วงการแสดงใหค้วามบนัเทงิ โนราเริม่ร าสาวมอื หรอืร าเปรยีบมอื เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธว์่าวนัรุ่งขึน้จะมี
การประชนัโนรา 
 ช่วงการประชนั วนัต่อมา กรรมการใหส้ญัญาณดว้ยการตโีพน โนราเริม่ลงโรง กาศครู แลว้ปล่อยตวัโนราเดก็  
จากนัน้เสยีงโพน ครัง้ที่ 2 เป็นการออกร าของโนราใหญ่ ร าเฆีย่นพราย-เหยยีบลูกมะนาว แล้วร าชุดต่างๆ ส่วนช่วงที่
ส าคญัเรยีกว่า ชะโรง เป็นการแสดงความสามารถเต็มทีข่องโนรา มกีารแสดงทีเ่รา้ใจ เช่น พดในถาด ตุงปลายหมาก 
ลอดบ่วง ไต่ลวด  เมื่อกรรมการใหส้ญัญาดว้ยเสยีงโพนอกีครัง้ โนราจะกล่าวลาโรง 
 

เน้ือหาของประเภทโนราต่อจากนี้เป็นการกล่าวเพยีงสงัเขปไวใ้นภาคประวตัขิองวทิยานิพนธ ์
โนราแขก  หมายถึงการแสดงโนราในจงัหวดัปตัตานี ยะลา และนราธวิาส  เป็นการน ารูปแบบการแสดง     

มะโย่งของชาวไทยมุสลมิมาใชใ้นกระบวนการร า การรอ้งและการแสดงเรื่อง 
ผูแ้สดงประกอบดว้ย 
หมอประจ าโรง นกัแสดงชายอาวุโสทีส่ดุในคณะ 
โนราใหญ่ นักแสดงชายที่เป็นหวัหน้าคณะหรอืโนราที่มคีวามสามารถความรอบรู้เรื่องการร าโนรา เรยีกอกี

อย่างว่า พ่อโนรา 
นางร าไทยพทุธ  นกัแสดงชายหรอืหญงิร่วมร าการโนราใหญ่ 
นางร าไทยมุสลมิ นกัแสดงผูห้ญงิจ านวน 2 คน มคีวามสามารถในการแสดงมะโย่ง 
พราน 
วงดนตร ีเช่นเดยีวกบัวงโนรา 

 
การแสดงโนราทีเ่ป็นงานบนัเทงิทัว่ๆ ไป แต่ละครัง้แต่ละคณะจะมลี าดบัการแสดงทีเ่ป็นขนบนิยมดงันี้  
1. ตัง้เครื่อง (ประโคมดนตรเีพื่อขอทีข่อทาง เมื่อเขา้โรงแสดงเรยีบรอ้ยแลว้) ลูกคู่ก าลงับรรเลงดนตรขีอง

โนรา  
2. โหมโรง  
3. กาศคร ูหรอื เชญิคร(ูขบัรอ้งบทไหวค้ร ูกล่าวถงึ ประวตัคิวามเป็นมาของโนรา สดุดผีูม้พีระคุณทัง้ปวง)  
4. ปล่อยตวันางร าออกร า (อาจม ี2-5 คน) แต่ละตวัจะมขี ัน้ตอน ดงันี้  

 1) เกี้ยวม่าน หรอืขบัหน้าม่าน คอืการขบัร้องบทกลอนอยู่ในม่านกัน้โดยไม่ให้เหน็ตวั แต่จะใชม้อื ดนั
ม่านตรงทางแหวกออกเพื่อเรา้ใจใหผู้ช้มสนใจและเป็นสญัญาณว่าตวัแสดงก าลงัจะออกร า โดยปกติ
ตัวที่จะ ออกร าเป็นผู้ร้องขบับทเกี้ยวม่านเอง แต่บางครัง้อาจใช้คนอื่นร้องขบัแทน บทที่ร้องมัก
บรรยายอารมณ์ ความรูส้กึของหญงิวยัก าดดั หรอืชมธรรมชาต ิหรอืกล่าวถงึคตโิลก คตธิรรม  

 2)  ออกร่ายร าแสดงความช านาญและความสามารถในเชงิร าเฉพาะตวั  
 3) นัง่พนัก ว่าบทร่ายแตระ แลว้ท าบท (รอ้งบทและตที่าร าตามบทนัน้ๆ) "สโีต ผนัหน้า" ถ้าเป็นคน ร า

คนที ่2 หรอื 3 อาจเรยีกตวัอื่นๆ มาร่วมท าบทเป็น 2 หรอื 3 คนกไ็ด ้หรอือาจท าบทธรรมชาต ิชมปู
ชนียสถาน ฯลฯ เพลงทีน่ิยมใชป้ระกอบการท าบทท านองหนึ่ง คอื เพลงทบัเพลงโทน  

 4)  ว่ากลอน เป็นการแสดงความสามารถเชงิบทกลอน (ไม่เน้นการร า) ถา้ว่ากลอนทีแ่ต่งไวก้่อน เรยีกว่า 
"ว่าค าพรดั" ถ้าเป็นผู้มปีฏญิาณมกัว่ากลอนสดเรยีกว่า "ว่ามุดโต" โดยว่าเกี่ยวกบับุคคล สถานที ่
เหตุการณ์เฉพาะหน้า การว่ากลอนสดอาจว่าคนเดยีวหรอืว่า 2-3 คนสลบัวรรค สลบัค ากลอนกนัโดย
ฉบัพลนั เรยีกการรอ้งโตต้อบกนัว่า "โยนกลอน" โนราก าลงัขบับท  
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 5)  ร าอวดมอือกีครัง้แลว้เขา้โรง  
5. ออกพราน คอื ออกตวัตลก มกีารแสดงท่าเดนิพราน นาดพราน ขบับทพราน พูดตลก เกริน่ใหค้อยชม

นาย โรง แลว้เขา้โรง "พราน"ตวัตลกของโนราผูม้คีวามส าคญั ในการสรา้งบรรยากาศใหค้รกึครืน้  
6. ออกตวันายโรง หรอื โนราใหญ่ นายโรงจะอวดท่าร าและการขบับทกลอนเป็นพเิศษใหส้มแก่ฐานะทีเ่ป็น 

นายโรง  ในกรณีทีเ่ป็นการแสดงประชนัโรง โนราใหญ่จะท าพธิเีฆีย่นพราย และเหยยีบลูกนาว เพื่อ เป็นการตดั ไมข้่ม
นามคู่ต่อสู ้และเป็นก าลงัใจแก่ผูร้่วมคณะของตน  

7. ออกพรานอกีครัง้ เพื่อบอกว่าต่อไปจะเล่นเป็นเรื่องและจะเล่นเรื่องอะไร  
8. เรื่องที่น ามาเล่น จึงมกัใช้เรื่องที่รู้กนัดีอยู่แล้ว ระยะแรกๆ พบว่าเรื่องที่นิยมแสดงมี 2 เรื่อง คือเรื่อง    

พระรถและเรื่องพระสธุน  ต่ อ ม า ไ ด ้เ พิ ่ม เ ป็ น  12  เ รื่ อ ง  ที ่เ พิ ่ม เ ช่ น  ส ัง ข ์ท อ ง    ส ิน นุ ร า ช  ไ ก ร ท อ ง เ ป็ น ต้ น  ปจัจุบนั
โนราบางคณะน าเอานวนิยายสมยัใหม่มาแสดงเน้นการเดนิเรื่องแบบละครพูดจนแทบจะไม่มกีารร าและการรอ้งบท บาง
คณะมกีารจดัฉาก เปลีย่นฉากใชแ้สงสปีระกอบ  
 

องคป์ระกอบการแสดง  
 จากการคน้ควา้ของวทิยานิพนธท์ัง้ 6 ฉบบั องคป์ระกอบในการแสดง ประกอบดว้ย เครื่องแต่งกาย ดนตร ีเวที
แสดงหรอืโรงโนรา โดยองคป์ระกอบต่างๆมรีายละเอยีด ดงันี้ 

ผูแ้สดง หญงิและชาย 
 โรง เวที โรงโนรามลีกัษณะคอื โรงโนราทีใ่ชใ้นการประกอบพธิกีรรมอย่างเช่น โนราโรงคร ูตอ้งตัง้โรงโดยหนั
หน้าไปทางทศิเหนือและทศิใต ้

โรงร าทัว่ไป  จดัเป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้ หา้มหนัโรงไปทางทศิตะวนัตก 
การแต่งกาย 
ขอ้มลูจากวทิยานพินธท์ัง้ 6 เล่มใหข้อ้มลูเกีย่วกบัเครื่องแต่งกายของโนราในตวัแสดงต่างๆ สอดคลอ้งกนั ดงันี้ 
เครื่องแต่งกายของนายโรงโนรา เรยีกว่า เครื่องใหญ่ มเีครื่องแต่งกายชิน้สว่นต่างๆประกอบดว้ย 

1. 
 

เทรดิ     เป็นเครื่องประดบัศรีษะของตวันายโรงหรอืโนราใหญ่หรอืตวัยนืเครื่อง 

2. 
 

เครื่องลกูปดั เครื่องลกูปดัจะรอ้ยดว้ยลกูปดัสเีป็นลายต่างๆ ใชส้ าหรบัสวมล าตวัท่อนบนแทนแขนเสือ้
ประกอบดว้ย   
-บ่า ส าหรบัสวมทบับน บ่าซา้ย-ขวา รวม 2 ชิน้  
-ป้ิงคอ ส าหรบัสวม หอ้ยคอหน้า-หลงั คลา้ยกรองคอ รวม 2 ชิน้ 
-พานอก หรอืพานโครง หรอืรอบอก หรอืรดัอก  เป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ ใชพ้นัรอบตวัตรง 
  ระดบัอก  

3. ปีกนกแอ่นหรอื 
ปีกเหน่ง 

มกัท าดว้ยแผ่นเงนิเป็นรปูคลา้ยนก นางแอ่นก าลงักางปีก ใชส้ าหรบั โนราใหญ่หรอืตวัยนื
เครื่อง ตดิกบัสงัวาล คลา้ยตาบทศิของละคร บางคณะอาจไม่ไดใ้ช ้

4. ทบัทรวง ส าหรบัสวมหอ้ยไวต้รงทรวงอก นิยมท าดว้ยแผ่นเงนิเป็นรูปคลา้ยขนมเปียกปูนสลกัเป็น
ลวดลาย และอาจฝงัเพชรพลอย หรอือาจรอ้ยดว้ยลกูปดั นิยมใช ้เฉพาะตวัโนราใหญ่หรอื
ตวัยนืเครื่อง ตวันางใชผ้า้ผกูคอ หรอืลกูปดัรอ้ยเป็นสายคลอ้งคอแทน 

5. สงัวาล   เป็นสรอ้ยมจี านวน 2 เสน้คลอ้งเฉียงจากบ่าทัง้สองขา้ง ตดักนับรเิวณหน้าอกทัง้ดา้นหน้า
และดา้นหลงั สว่นดา้นหลงัมจี ายามยดึตรงึ 

6. ปีก หรอื หาง นิยมท าดว้ยเขาควาย หรอืโลหะเป็นรปูคลา้ยปีกนก 1 คู่ ซา้ย ขวา ประกอบกนั ปลายปีก
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หรอืหางหงส ์ เชดิงอนขึน้และผูกรวมกนัไว ้มพีู่ท าดว้ยดา้ยสตีดิไว ้เหนือปลาย ปีก ใชลู้กปดัรอ้ยหอ้ย
คลา้ยขนนก ใชส้ าหรบัสวมคาดทบัผา้นุ่งตรงระดบั สะเอว ปล่อย ปลายปีกยื่นไปดา้นหลงั
คลา้ยหางกนิร ี 

7. ป้ิงตะโพก รดัตะโพก เป็นแผงสามเหลีย่มขนาดเลก็ รอ้ยดว้ยลกูปดั 
8. ผา้นุ่ง เป็นผ้ายาวสีเ่หลี่ยมผนืผ้า นุ่งทบัชายแล้วรัง้ไปเหน็บไว้ข้างหลงั ปล่อยชายให้ห้อยลง

เช่นเดยีวกบัหางกระเบนเรยีกปลาย ชายทีพ่บัแล้วหอ้ยลงนี้ว่า "หางหงส ์"  การนุ่งผ้า
ของโนราจะรัง้สงูและรดัรปูแน่นกว่านุ่งโจงกระเบน  

9. สนบัเพลา ส าหรบัสวมแลว้นุ่งผา้ทบั ปลายขาใชล้กูปดัรอ้ย ทบัหรอืรอ้ยแลว้ ทาบ ท าเป็นลวดลาย 
10. หอ้ยหน้า หรอื

หน้าผา้ 
ส าหรบัของโนราใหญ่หรอืนายโรงมกัท าด้วยผ้าแล้วร้อยลูกปดัทาบ ท าเป็นผ้า 3 แถบ  
หอ้ยดา้นหน้าขา และดา้นขา้งหน้าขา   สว่นของนางร า อาจใชผ้า้พืน้สต่ีาง ๆ หอ้ยหน้ามี
ลกัษณะเดยีวกบัชายไหวของการแต่งกายแบบยนืเครื่องละคร  

11. ผา้หอ้ย คอื ผา้ สต่ีาง ๆ ทีค่าดหอ้ยคลา้ยชายแครง แต่มจี านวนมากกว่า โดยปกตจิะใชผ้า้ทีโ่ปร่ง
บาง สสีด แต่ละผนืจะเหน็บหอ้ย ลงทัง้ดา้นซา้ย เละดา้นขวาของหน้าผา้  

12. ก าไล ตน้แขน
และปลายแขน 

เป็นก าไลสวมตน้แขน และปลายแขน สว่นใหญ่ก าไลรดัตน้แขนใชส้ าหรบัโนราผูช้าย  
 

13. ก าไล ท าดว้ยทองเหลอืง ท าเป็นวงแหวนใชส้วมขอ้มอื และขอ้เทา้ขา้งละหลาย ๆ วง  
14. เขม็ขดั หรอื

ป ัน้เหน่ง 
หวัเขม็ขดัท าดว้ยเงนิดุนลาย เป็นรปูวงร ีนิยมใสเ่ฉพาะโนราใหญ่ มสีายเป็นเชอืกหรือผา้ 
 

15. เลบ็ เป็นเครื่องสวมน้ิว ท าดว้ยทองเหลอืงหรอืเงนิ อาจต่อปลายดว้ยหวายทีม่ลีูกปดัรอ้ย สอด
สไีวพ้องาม สวมมอืละ 4 นิ้ว ยกเวน้หวัแม่มอื   

 
การแต่งกายของตวันางหรอืนางร า เรยีกว่า "เครื่องนาง" จะ ตดัเครื่องแต่งกายบางอย่างออก คอื  ก าไลต้น

แขน ก าไลปลายแขน  ทบัทรวง สงัวาล ป ัน้เหน่งและปีกนกแอ่น  
การแต่งกายของโนราตวัอ่อนจากการศกึษาของธรรมนิตย ์ นิคมรตัน์ พบว่ามโีนราบางท่านทีจ่งัหวดัสตูล ได้

ดดัแปลงเครื่องแต่งกายสว่นทีเ่ป็นหางดว้ยการใชแ้ผ่นยางยดืและหนงัววัเพราะสามารถพบัและยดืหยุ่นได ้สะดวกต่อการ
แสดงการร าตัวอ่อน  ทัง้นี้ในการศึกษาโนราในสถานศกึษา ของรวสิรา  ศรีชยั เกี่ยวกบัการแสดงโนราตวัอ่อนของ
นกัเรยีนโรงเรยีนแจง้วทิยา จงัหวดัสงขลา มกีารเพิม่ป้ิงกน้ ชิน้สว่นรปูสามเหลีย่มรอ้ยดว้ยลกูปดั ใชผ้กูตดิกบัสะเอวหอ้ย
ไวด้า้นหลงั เพื่อความสวยงาม 

การแต่งกายในการร าเฆีย่นพรายของตวันายโรง จากวทิยานิพนธข์องสุพฒัน์  นาคเสน เป็นการแต่งกายแบบ
เครื่องใหญ่ ไม่สวมเทรดิ แต่ใช้ผา้ยนัต์ที่มรีูปสีเ่หลี่ยมผนืผา้และสีเ่หลีย่มจตุัรสั  ทีอ่าจเขยีนเป็นรูปพระ รูปเทวดา รูป
ยกัษ์  รปูเสอื รปูราชสหี ์เป็นตน้ บนผา้สขีาว หรอืแดง หรอืเหลอืง เป็นผา้โพก 

 
การแต่งกายหมอกบโรง  
ผูท้ีม่หีน้าทีป่ระกอบพธิกีรรมในกบัคณะโนรา มบีทบาทส าคญัในการแสดงร าเฆีย่นพราย-เหยยีบลกูมะนาว ม ี3 

รปูแบบ คอื 
1. แบบนุ่งเลือ้ยชาย หรอืลอยชาย คอืการนุ่งผา้ยาวระดบัเอว ผูเ้ป็นเงื่อนไวต้รงชายพก ปล่อยชายทีเ่หลอื

ทัง้สองขา้งหอ้ยลงระดบัพืน้ ใชผ้า้ขาวมา้พบครึง่พาดบ่า 
2. แบบนุ่งผา้โจงกระเบน สวมเสือ้ ปล่อยชาย ผา้ขาวมา้พาดบ่า หอ้ยลกูประค า 
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3. แบบนุ่งขาวห่มขาว นุ่งโจงกระเบน สวมเสือ้แขนสัน้ปล่อยชาย  ผา้ขาวพาดเฉียงบ่าเปิดไหล่ขวา และหอ้ย
ลกูประค า 

 
การแต่งกายแบบพราน 
การแต่งกายแบบพรานผู ้หรอืพรานโนราผูช้าย ประกอบด้วย การสวมหน้าพราน เป็นหน้ากากใชไ้มแ้กะเป็น

รูปใบหน้า ไม่มสี่วนทีเ่ป็นคางและฟนัล่าง  ลกัษณะบนใบหน้า คอื จมูกยาว แก้มป่อง เจาะรูตรงส่วนตาและจมูก ทาสี
แดงทัง้หน้า เวน้สว่นทีเ่ป็นฟนับนทาสทีอง หรอือาจเลีย่มฟนัดว้ยเงนิ ใชข้นห่าน ขนนกท าเป็นผม ระยะหลงัมกีารใชไ้หม
พรมแทน ประกอบการสวมลูกประค าหรอืสร้อยคอ   มผีา้พาดบ่า หรอืผูกสะเอว และนุ่งผ้าแบบโจงกระเบน หรอืนุ่ง
ลอยชายเช่นเดยีวกบัการนุ่งผ้าของหมอกบโรง ส่วนการแต่งแบบใช้แสดงในการเดนิป่า หลกัฐานในหนังสอืมโนหรา
นิบาต ฉบบัวดัมชัฌมิาวาส สงขลา อา้งถงึในวทิยานิพนธข์องสพุฒัน์  นาคเสน ผูศ้กึษาใหข้อ้มลูว่ายงัไม่เคยพบการแต่ง
กายเช่นนี้ คอืรูปแบบการนุ่งผ้ายาวเป็นสนับเพลา คาดเขม็ขดั สวมเสือ้ ถอืพร้าเป็นอาวุธ สะพายดอกเกาทณัฑ ์สวม
รองเทา้หนงัควาย 
 การแต่งกายแบบพรานเมยี หรอืพรานโนราผูห้ญงิ คอืการสวมหน้าทาส ีเป็นหน้ากากของตวัตลกหญงิ ท าเป็น
หน้าผูห้ญงิ มกัทาสขีาวหรอืสเีน้ือ รปูลกัษณะเช่นเดยีวกบัหน้าพรานผู ้สวมเสือ้คอกระเชา้ หรอืเสือ้แขนกระบอก ผา้สไบ
ห่มทบัเสือ้ ผา้นุ่งโจงกระเบน หรอือาจใชผ้า้สไบคาดอกแทนการสวมเสือ้แลว้ปล่อยชายขา้งหนึ่งหอ้ยไวด้า้นหน้า 

 
วงดนตรี ทีบ่รรเลงประกอบการแสดงโนรา ประกอบดว้ย  
1. กลอง  ลกัษณะเหมอืนกลองทดัขนาดเลก็ 1 ลกู  
2. โหม่ง 1 คู่ มเีสยีงแหลมและเสยีงทุม้ 
3. ป่ี 1 เลา โดยเครื่องดนตรชีนิดนี้ จากการศกึษาของวทิยานิพนธท์ัง้ 5 เล่มพบว่า  
 1)โนราผูห้ญงิของอรวรรณ  สนัโลหะใชป่ี้ใน 

 2)พรานโนราของธรีวฒัน์  ช่างสาน ใชป่ี้ใน หรอืป่ีนอกกไ็ด ้
 3)การร าประสมท่าแบบตัวอ่อน และการร าเฆี่ยนพราย -เหยียบลูก ใช้ป่ียอดหรือป่ีกลาง  โดยมี
รายละเอยีดเกีย่วกบัป่ีประเภทนี้ว่า มขีนาดเท่ากบัป่ีใน แต่เสยีงเท่ากบัป่ีนอก  

 สว่นวทิยานิพนธข์องรวสิรา ศรชียั  และสมโภชน์ เกตุแกว้ ไม่ระบุว่าเป็นป่ีชนิดใด  
4.  ทบั 1 คู ่มเีสยีงทุม้และเสยีงแหลม 
5. ฉิ่ง เป็นเครื่องก ากบัจงัหวะ 
6. แตระ หรอืแกระ หรอืซอืแระ เป็นเครื่องตเีคาะใหจ้งัหวะท าดวัยไมไ้ผ่ มทีัง้แตระคู่ และแตระพวง 

 
ทัง้นี้ผูว้จิยัเหน็ว่า การทีใ่ชป่ี้แตกต่างกนั เนื่องมาจากองคป์ระกอบดา้นผูแ้สดงเป็นเครื่องก าหนด  
1. จากการทีใ่ชป่ี้ในในการแสดงโนราผูห้ญงิเนื่องจากมรีะดบัเสยีงสงูใกลเ้คยีงกนั  
2. การทีพ่รานโนราใชไ้ดท้ัง้ป่ีในและป่ีนอกเพราะมผีูแ้สดงทัง้ผูห้ญงิและผูช้าย 
3. การใชป่ี้กลางในการร าประสมท่าและร าเฆีย่นพราย เนื่องจากผูแ้สดงส่วนทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นผูช้าย มี

โทนเสยีงต ่า ซึง่ป่ีกลางเป็นป่ีทีม่โีทนเสยีงใชเ้ดยีวกบัป่ีนอก 
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การแสดงมะโย่ง  
 อารยิา ลิม่กาญจนพงศ ์ศกึษาการแสดงมะโย่ง คณะสรปีตัตานี  มรีายละเอยีดคอื 

กลุ่มชาวไทยมุสลิมใน 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้แก่ จงัหวดัปตัตานี จงัหวดัยะลา จงัหวดัสตูล และ
จงัหวดันราธิวาสเป็นกลุ่มชนหนึ่งที่มีศลิปวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง ได้แก่ วฒันธรรมในการใช้ภาษา 
วฒันธรรมการแต่งกาย วฒันธรรมการด ารงชวีติ ความเชื่อและศาสนา ตลอดจนถงึการแสดงและการละเล่นพืน้บา้นอกี
ดว้ย ซึง่การแสดงพืน้บ้านของชาวไทยมุสลมิ ประกอบด้วยการแสดงหลายประเภท เช่น ลเิกป่า ดาระ รองเงง็ ซมัเป็ง 
ลเิกฮลู ูมะโย่ง สลิะ ลงปง เป็นตน้ ทัง้นี้การแสดงพืน้บา้นทีม่รีปูแบบการแสดงคลา้ยคลงึกบัโนราภาคใตข้องประเทศไทย
และมคีวามส าคญัต่อชาวไทยมุสลมิ ซึ่งไดเ้กดิขึน้ในปตัตานีเป็นครัง้แรกเมื่อประมาณ 400 ปีมาแล้ว และจดัเป็นการ
แสดงพืน้บา้นทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัปตัตานีนัน่กค็อื การแสดงมะโย่ง 

ความหมายของมะโย่ง คอื 
1. ชื่อของนกัแสดงมะโย่ง ตวันางเอก ทีม่ชีื่อเรยีกว่า “มะโยง่” 
2. ชื่อเรยีกศลิปะการแสดงประเภทละครอย่างหนึ่งของชาวไทยมุสลมิทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยที่

ลกัษณะวธิกีารแสดงจะมกีารผสมผสานพธิกีรรม ความเชื่อ นาฏศลิป์ และดนตรเีขา้ดว้ยกนั ซึง่นักแสดง ส่วนมากจะใช้
ผูห้ญิงยกเวน้ตวัตลกทีใ่ช้ผูช้ายแสดง ทัง้นี้นักแสดงประกอบไปดว้ย พระเอก เรยีกว่า “เปาโย่ง” นางเอก เรยีกว่า “มะ
โย่ง” ตวัตลกหรอืพรานและพีเ่ลีย้ง สว่นภาษาทีใ่ชใ้นการแสดงคอื ภาษามลายถูิน่ปตัตานี 
ความเชื่อเกีย่วกบัความเป็นมาของการแสดงมะโย่ง  

1. มาจากความเชื่อในลกัษณะต่างๆ 
2. มาจากการไดร้บัอทิธพิลการแสดงของประเทศเพื่อนบา้น 
3. มาจากกลุ่มชน 

 ในจงัหวดัปตัตานีการแสดงมะโย่งได้ปรากฏขึ้นเมื่อประมาณ 400 กว่าปี ในสมยัราชนิีฮเิยาปกครองเมือง
ปตัตานี เมื่อวนัที่ 12 สงิหาคม 2155 และปรากฏเป็นหลกัฐานอกีครัง้ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั 
(รชักาลที ่3) แห่งกรุงรตันโกสนิทรว์่าไดม้กีารแสดงมะโย่งขึน้ทีใ่นกรุงเทพฯ ซึง่มดีว้ยกนัหลายคณะ ท าใหส้นันิษฐานได้
ว่าการแสดงมะโย่งในครัง้แรกน่าจะเป็นการแสดงในราชส านกัมาก่อน จงึไดร้บัสมญานามว่า “มะโย่งรายา” ต่อมาเปลีย่น
รูปแบบการปกครองจากเจ้าเมืองปกครองมาเป็นผู้ว่าราชการปกครองเมืองแทน จึงท าให้การแสดงมะโย่งค่อยๆ 
แพร่หลายมาสูร่ะดบัประชาชนในทีส่ดุ  
 การแสดงมะโย่งในจงัหวดัปตัตานี เป็นการแสดงทีม่คีวามเชื่อเกี่ยวกบัภูตผิวีญิญาณและไสยศาสตร ์ซึง่เป็น
ความเชื่อดัง้เดมิของบรรพบุรุษชาวไทยมุสลมิ เน่ืองจากเดมิบรเิวณเมอืงปตัตานีมพีวกคนปา่ หรอืพวกเงาะทีน่บัถอืภูตผี
และธรรมชาตต่ิางๆอาศยัอยู่ ต่อมาเมื่อมกีลุ่มชนชาวมุสลมิและชาวสยามเขา้มาและมอี านาจมากกว่า  กลุ่มชนดัง้เดมิจงึ
กลายไป เหลอืเพยีงความเชื่อดัง้เดมิแฝงไวใ้นพธิกีรรมของการแสดงต่างๆ อาท ิมะโย่ง มะตอืร ีลเิกฮูลู ลงปง เป็นต้น 
ดงันัน้จงึอนุมานไดว้่าน่าจะมกีารแสดงมะโย่งในเมอืงปตัตานีมาก่อนสลุต่านอสิมาเอลชาฮต์ัง้เมอืงปตัตานีและคงจะนิยม
แสดงกนัอย่างแพร่หลาย ต่อมาในสมยัราชนิีฮเิยาปกครองบา้นเมอืงจงึท าใหม้ผีูพ้บเหน็การแสดงชนิดนี้เกบ็บนัทกึไว้
เป็นหลกัฐาน และทัง้น้ีกค็งจะมกีารแสดงมะโย่งในเมอืงปตัตานีมาตลอดจนถงึปจัจุบนัน้ี (2543)  
 ปจัจุบนัคณะมะโย่งในจงัหวดัปตัตานี ทีย่งัคงแสดงอยู่มเีพยีง 3 คณะ คอื คณะมะโย่งเมาะแตลอเกาะ หรอืคณะ
เปาะเตาะ คณะมะโย่งเจ๊ะกาแว และคณะสรปีตัตานี ทัง้น้ีจาก  3 คณะทีเ่หลอือยู่ในปจัจุบนัน้ี (2543) จะมเีพยีงคณะสรี
ปตัตานีเพยีงคณะเดยีวเท่านัน้ทีย่งัคงรบัแสดงมะโย่งทัง้ 3 แบบ ไดแ้ก่ เพื่อประกอบพธิกีรรม เพื่อความบนัเทงิ และเพื่อ
การสาธติ โดยทีอ่กี 2 คณะไม่รบัจดัแสดงมะโย่งแต่รบัแสดงเป็นพ่อหมอรกัษาไขใ้นพธิกีรรมมะตอืรเีท่านัน้ วทิยานิพนธ์
ฉบบัน้ีศกึษาการแสดงมะโย่งของคณะสรปีตัตานี  
 คณะสรปีตัตานี  มนีายเจ๊ะเต๊ะ ดอืมอ เป็นผูร้เิริม่ก่อตัง้  จากคณะมะโย่งเปาะวอของนายอาแว เมาะหะมะ เมื่อ
ประมาณ พ.ศ. 2500  มนีักแสดงในคณะประมาณ 11 คน โดยตัง้คณะมาประมาณ 55 ปี โดยมคีวามสามารถดา้นการ
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แสดงพื้นบา้นของจงัหวดัปตัตานีที่นอกเหนือไปจากการแสดงมะโย่งหลายอย่าง เช่น สลิะ รองเงง็ ตือร ีเป็นต้น  การ
แสดงทีม่ชีื่อเสยีงของคณะนี้คอื มะโย่ง สลิะ และตอืร ีโดยเฉพาะการแสดง มะโย่งทีจ่ดัเป็นการแสดงทีม่ีช่ ื่อเสยีงมากทีส่ดุ 
 

วตัถปุระสงคใ์นการแสดงมะโย่ง  
1. การแสดงมะโย่งเพื่อประกอบพธิกีรรมจะมลี าดบัขัน้ตอนในการแสดง 6 ขัน้ตอน คอื พธิบีูชาครู การโหม

โรง ร าเบกิโรง แสดงเป็นละคร ปิดการแสดง และพธิแีกส้นิบน ซึง่พธิแีกส้นิบนจะกระท าวนัสุดทา้ยของการแสดงมะโย่ง 
เวลาประมาณ 04.00 น. ปจัจุบนัพบการแสดงมะโย่งเพื่อประกอบพธิกีรรมจะพบมากทีส่ดุ โดยเฉพาะในพธิกีรรมมะตอืร ี
สว่นวนัและเวลาทีใ่ชใ้นการแสดงมะโย่งแต่ละครัง้จะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัโอกาสทีใ่ช ้  

2. การแสดงมะโย่งเพื่อความบนัเทงิจะมขี ัน้ตอนในการแสดงเพยีง 5 ขัน้ตอน คอื พธิบีชูาคร ูการโหมโรง ร า
เบกิโรง แสดงเป็นละคร ปิดการแสดง   

3. การแสดงเพื่อการศกึษาจะมขี ัน้ตอนในการแสดงเพยีง 2 ขัน้ตอนเท่านัน้ คอื การโหมโรง และการร าเบกิ
โรง  
 
 องคป์ระกอบการแสดงมะโย่ง 
 โรงหรอืเวทขีองมะโย่ง โรงทีใ่ช้ในการแสดงมะโย่ง เรยีกว่า “ปงัซลั หรอืปงังง หรอืปากง” โรงมะโย่งของการ
แสดงมะโย่งเพื่อความบนัเทงิ และเพื่อประกอบพธิกีรรมวธิกีารสรา้งเหมอืนกนั แตกต่างทีอุ่ปกรณ์ในการสรา้งโรงแสดง
มากกว่า  
 โรงมะโย่ง มลีกัษณะเป็นเพงิหมาแหงน หลงัคามุงจาก เสานิยมท าจากไมไ้ผ่มจี านวน 8-11 ต้น ดา้นหน้าใช้
ฉาก หรอืม่านปิดกัน้ ใหม้ชี่องออกหน้าโรงได ้2 ช่อง ดา้นหน้า ดา้นขา้งใชล้ าไมไ้ผ่ทอดขวางดา้นละ 1 ล า โดยผูกตดิกบั
เสาโรง กัน้ระหว่างคนดูและนักแสดง พืน้โรงปูทบัพื้นดนิหรอืพืน้หญ้าดว้ยเสื่อกระจูดหรอืเตย ความเชื่อส าคญัในการ
สรา้งโรงมะโย่ง คอืสว่นทีเ่ป็นมุมแหลมของโรงจะตอ้งไม่ขวางตะวนั ส าหรบัโรงแสดงมะโย่งเพื่อประกอบพธิกีรรมภายใน
โรงต้องม ีคอื เสาที ่2 ทางดา้นทศิเหนือเป็นต าแหน่งของบอมอ ซึง่ถอืว่าเป็นเสาครูจะต้องประดบัตกแต่งดว้ยใบโกสน
เงนิ โกสนทอง และตน้กระเชา้สดีา หากไม่มอีาจใชย้อดอ่อนของต้นหมากและดอกไมเ้จด็ส ีตรงกลางเพดานหลงัคาโรง
พธิจีะใชผ้า้สเีหลอืงหรอืสขีาวผกูมดัทัง้สีมุ่ม 
 เครื่องแต่งกายมะโย่ง จะมลีกัษณะแตกต่างกนัตามประเภทของตวัละคร และตวัละครทีส่ าคญัไดแ้ก่ เปาะโย่ง 
มะโย่ง ตวัตลก และพีเ่ลีย้ง การแต่งกายส่วนมากจะเลยีนแบบการแต่งกายของผูห้ญงิและผูช้ายมุสลมิ โดยจะแต่งตาม
ฐานะของตวัละครในเรื่องทีแ่สดงและอุปกรณ์ประกอบการแสดงจะมหีวายแส ้กรชิ มดีคลก พรา้ และขวาน 
 เครื่องดนตร ีคือ วงดนตรมีะโย่ง ซึ่งประกอบไปด้วย เครื่องดนตรดี าเนินท านองและประกอบจงัหวะ ได้แก่ 
ซอรอืบบั ป่ีซูนา   ไอโอลนิ กลองฆอืแน ฆง จอืแร๊ะ ฉิ่ง ฉาบ และร ามะนา ทัง้นี้ในการแสดงมะโย่งครัง้หนึ่งจะใชด้นตรี
มากหรอืน้อยในการบรรเลงนัน้ขึน้อยู่กบัจ านวนนกัดนตรแีละความสามารถของนกัดนตร ี เครื่องดนตรทีีถ่อืเป็นหวัใจอนั
ส าคญัในการแสดงมะโย่ง คอื ซอรอืบบั และฆง  
 เพลงทีใ่ชป้ระกอบการแสดง  แบ่งตามขัน้ตอนในการแสดง โดยพธิบีูชาครู ซึ่งเป็นขัน้ตอนแรกมเีพลงที่ใช ้ 4 
เพลง การโหมโรงมดีว้ยกนัหลายเพลงจะเลอืกประมาณ 12 เพลง ซึง่การแสดงแต่ละครัง้จะต้องเริม่ดว้ยเพลงปตารเีปาะ
โย่ง บาระและหน้าซอปีเกร ์ สว่นเพลงอื่นๆ สามารถเลอืกใชใ้หเ้หมาะกบัเนื้อเรื่อง   และขัน้ตอน ปิดการแสดงจะใชเ้พลง
ในตอนแสดงเรื่อง หรอืใชเ้พลงในการเตน้รองเงง็กไ็ด ้ 
 เรื่องที่แสดง มทีัง้เรื่องในท้องถิ่นรบัมาจากชวา มลายู อนิเดีย เนื้ อเรื่องจะเกี่ยวกบัความรกั มคีติสอนใจ มี
อทิธฤิทธิป์าฏหิารยิ ์ซึง่เรื่องทีน่ ามาแสดงมทีัง้หมด 12 เรื่อง แต่เรื่องทีน่ิยมแสดงที่สุดมดีว้ยกนั 2 เรื่อง คอื    เดวามูดอ
และกอดงัมสั โดยแต่ละเรื่องจะเริม่แสดงตัง้แต่เวลาประมาณ 20.00 – 24.00 น. จ านวนวนัทีจ่ดัแสดงในแต่ละเรื่องจะ
แตกต่างกนัตามความยาวของเน้ือเรื่อง ซึง่จะมตีัง้แต่ 1 คนืจนถงึ 4 คนื 



                                                                                         นาฏศลิป์ไทย : การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากวทิยานิพนธด์า้นนาฏศลิป์ไทย 

167 
 

 ผูช้ม  ไม่จ ากดัในเรื่องเพศ อายุ แต่ผูช้มสว่นมากจะเป็นคนทีฟ่งัและพดูภาษามลายถูิน่ปตัตานีโบราณได ้ซึง่จะ
อยู่ในวยัผูใ้หญ่ คอื อายุประมาณ 30 – 50 ปีเสยีเป็นสว่นมาก 
  ทัง้นี้การแสดงของคณะสรปีตัตานี มขี ัน้ตอนการร าเบกิโรงทัง้ 3 รูปแบบ ซึง่ถือเป็นขัน้ตอนที่ส าคญัและเป็น
เอกลกัษณ์ของการแสดงมะโย่ง โดยการร าเบกิโรงมะโย่งของคณะสรปีตัตานีทัง้ 5 เพลง คอื ลาฆฆูอื เงาะบางุง ลาฆปีู
เกร ์ลาฆกูอืแยมะ ลาฆตูอืเลาะมานีงาน และลาฆปูาเงมางาโซ๊ะ นัน้จะมเีพลงรอ้งและเพลงดนตรทีีใ่ชป้ระกอบการร า 5 
เพลงดว้ยกนั ซึง่เพลงรอ้งนี้สว่นมากตวัพระเอกจะเป็นผูร้อ้ง โดยทีใ่นการร าเบกิโรงมะโย่งนัน้เมื่อนักแสดงรอ้งเพลงเพื่อ
ประกอบการร่ายร านัน้จะตอ้งฟงัท านองจากซอรอืบบั(ซอสามสาย)เป็นหลกั และจะขึน้เสยีงรอ้งตามโน้ตซอ แต่ในขณะ
การร าจะใชฟ้งัจงัหวะจากเครื่องท าจงัหวะ กลองเป็นตวัควบคุมจงัหวะ เพราะฉะนัน้ในการร าเบกิโรงมะโย่งทัง้เพลงรอ้ง 
เพลงดนตรจีงึมคีวามส าคญั  
 การร าเบกิโรงมะโย่งทัง้ 5 เพลงไม่ใช่การตบีทตามเน้ือรอ้ง แต่ท่าร าจะสอดคลอ้งกบัความหมายของแต่ละเพลง 
โดยการร าเบกิโรงทัง้ 5 เพลงประกอบไปดว้ยกระบวนท่าร าทัง้ 16 กระบวนท่า มที่าย่อย 173 ท่า แต่ในการร าจะมศีพัท์
เฉพาะทีเ่ป็นท่าพืน้ฐานเพยีง 5 ท่า คอืท่าวงมะโย่ง ท่าจบีมะโย่ง ท่าปีเกร์ ท่าตอืเลาะมานีงาน และท่าร าส่าย  มะโย่ง 
กระบวนท่าร าทีม่กี าหนดไวก้ม็เีพยีง 5 กระบวนท่าร า คอื กระบวนท่าร าฆอืเงาะบางุง กระบวนท่าร าปีเกร ์กระบวนท่า
ร ากอืแยมะ กระบวนท่าร าตอืเลาะมานีงา และกระบวนท่าร าปาเงมางาโซ๊ะ 
 การร าเบกิโรงมะโย่งในแต่ละเพลงจะมจี านวนผูร้ าแตกต่างกนั โดยลาฆฆูอืเงาะบางุง และลาฆตูอืเลาะมานีงา มี
ผูร้ าคนเดยีว คอื เปาะโย่ง ส่วนลาฆปีูเกร ์ลาฆกูอืแยมะ ประกอบไปดว้ยผูร้ าตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป โดยมเีปาะโย่ง มะโย่ง 
และพีเ่ลีย้ง ลาฆปูาเงมางาโซ๊ะ ประกอบไปดว้ยผูร้ า 3 คน คอื เปาะโย่ง และตวัตลก 2 คน 
 
 ลกัษณะท่าร าท่ีใช้ในการร าเบิกโรงมะโย่งทัง้ 5 เพลง มดีงันี้ 

1. ลกัษณะการใชม้อืและแขน 7 ลกัษณะ คอื มอืตัง้วง มอืจบี ชีน้ิ้ว แบมอื พนมมอื ก ามอื และมอืถอือุปกรณ์ 
มที่าใชม้อืและแขนในการตัง้วงดา้นหน้าพบมากทีสุ่ด ส่วนการใชม้อืและแขน ม ี3 ระดบั คอื ระดบัศรีษะ ระดบัอก และ
ระดบัต ่ากว่าเอว มกีารใชม้อืและแขนระดบัอก  

2. มกีารใชศ้รีษะ 4 ลกัษณะ คอื ตัง้ตรง กม้หน้า ลกัคอซา้ยและลกัคอขวา มที่าร าในลกัษณะตัง้ตรงมากทีส่ดุ 
3. ลกัษณะของการใชล้ าตวั 4 ลกัษณะดว้ยกนัคอื ลกัษณะของตัง้ตรง ลกัษณะของล าตวัทีโ่น้มมาดา้นหน้า 

ลกัษณะของล าตวัทีเ่อนไปขา้งหลงั และลกัษณะของล าตวัทีใ่ชใ้นการสา่ยสะโพก มลีกัษณะของล าตวัทีต่ัง้ตรงมากทีส่ดุ 
4. มลีกัษณะของการใชเ้ทา้และขา 10 ลกัษณะ คอื นัง่กบัพืน้ในลกัษณะคลา้ยขดัสมาธ ินัง่กบัพืน้ในลกัษณะ

นัง่ทบัเทา้ขวา นัง่กบัพืน้ในลกัษณะท่านัง่ทบัเทา้ซ้าย นัง่ลกัษณะคลา้ยการคุกเข่า นัง่พบัเพยีบหรอืขดัสมาธ ิยนืงอเข่า
เลก็น้อย ยนืตรง ย ่าเทา้ ยกเท้า และกระทบืเท้า ซึง่ผลจากการน าลกัษณะการใช้เท้าและขาเหล่านี้มาวเิคราะห์พบว่า
ลกัษณะของการกา้วเทา้พบมากทีส่ดุ 
 
 ทศิทางการเคลื่อนไหวการร าเบกิโรงมะโย่งทัง้ 5 เพลง  มี 6 ลกัษณะด้วยกนัคือ การเคลื่อนไหวในทิศหน้า
เวท ีการเคลื่อนไหวในทศิซา้ยของเวท ีการเคลื่อนไหวในทศิขวาของเวท ีการเคลื่อนไปทางด้านขา้งทางซ้ายของเวท ี
การเคลื่อนไหวไปทางขวาของเวท ีและการเคลื่อนไหวในลกัษณะเป็นวงกลม โดยผู้ร ามกัเคลื่อนไหวในลกัษณะเป็น
วงกลมมากทีส่ดุ 
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 ลกัษณะเด่นของการร าเบิกโรงมะโย่ง 
1. เครื่องแต่งกายของนกัแสดงมะโย่ง ทีม่ลีกัษณะเฉพาะของการแสดงชนิดนี้ คอื แต่งกายเลยีนแบบเครื่อง

แต่งกายของชาวไทยมุสลมิ 
2. เครื่องดนตรทีีใ่ชป้ระกอบการการร าเบกิโรงมะโยง่โดยเฉพาะซอรอืบบัจะใชบ้รรเลงก่อนร าเบกิโรงทัง้ 5 

เพลงทุกครัง้ 
3. เพลงรอ้งและภาษาทีใ่ชใ้นการแสดงมลีกัษณะเฉพาะ คอื ภาษามลายถูิน่ปตัตานีโบราณ โดยเพลงรอ้งผู้

แสดงจะเป็นผูร้อ้งเองและมลีกูคูร่อ้งรบั 
4. ท านองและจงัหวะเพลงทีม่ลีกัษณะเฉพาะของการร าเบกิโรงมะโย่ง 
5. ท่านัง่ในการร าเบกิโรงทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะมดีว้ยกนั 3 แบบ คอื 

- นัง่ในลกัษณะขดัสมาธโิดยเทา้ทัง้สองไม่ขดักนั เทา้ขวายื่นไปดา้นนอก 
- นัง่ในลกัษณะทบัเทา้ขา้งใดขา้งหนึ่ง โดยเทา้อกีขา้งหนึ่งตัง้เขา่ขึน้ 
- นัง่ในลกัษณะเหมอืนการคุกเขา่ แต่เขา่ทัง้สองไมว่างตดิพืน้ 

6. อุปกรณ์ทีใ่ชป้ระกอบการแสดงของตวัเปาะโย่ง คอื หวายแสท้ีใ่ชเ้พื่อต ีแกลง้ตวัตลก 
 
 นอกจากลกัษณะเด่นทีพ่บจากการศกึษาวเิคราะหท์ัง้หมด ผูว้จิยัยงัพบว่าการแสดงมะโย่งในปจัจุบนัสะทอ้นให้
เหน็ถงึวถิชีวีติ ศลิปวฒันธรรม และประเพณีของการแสดงมะโย่งของชาวไทยมุสลมิในเมอืงปตัตานี หรอืจงัหวดัปตัตานี
ไดเ้ป็นอย่างด ีซึง่จะเหน็ได้ว่าปจัจุบนัน้ีการร าเบกิโรงทัง้ 5 เพลงจะไม่ค่อยปรากฏการร าทัง้ 16 กระบวนท่าร า ทัง้นี้ก็
เน่ืองมาจากปจัจยัหลายอย่างเตม็ที ่สง่ผลกระทบต่อการร าเบกิโรงมะโย่งใหม้ปีรากฏการร าน้อยลง ดงัน้ี 

1. ความเชื่อในศาสนาอสิลาม ทีจ่ะเชื่อว่าการแสดงมะโย่งขดักบัหลกัค าสอนในศาสนาอสิลามทีมุ่่งเน้นใหเ้ชื่อ
พระอลัเลาะหเ์พยีงพระองคเ์ดยีว ซึง่จะเหน็ไดว้่าการแสดงมะโย่งในช่วงการร าเบกิโรงจะมคีวามเชื่อทีส่บื
ทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่น ความเชื่อในเครื่องดนตร ีเชื่อในเรื่องสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ดงันัน้จงึท าใหก้ารร าเบกิ
โรงมะโย่งทัง้ 5 เพลง ในปจัจุบนัส่วนมากจะร าเบกิโรง จะไม่ปรากฏครบทุกกระบวนท่าดงัที่ผู้วจิยัได้
กล่าวมา เพราะเกรงว่าจะถูกโจมตวี่าขดัแยง้กบัศาสนา 

2. สภาพสงัคมและวถิกีารด าเนินชวีติที่เปลี่ยนแปลงไป ในปจัจุบนัที่ยอมรบัวฒันธรรมแบบตะวนัตก เช่น 
ภาพยนตร ์โทรทศัน์ วงดนตรลีกูทุ่งเขา้มาแทนทีก่ารแสดงพืน้บา้น ดงันัน้เพื่อความอยู่รอดของการแสดง
มะโย่งจงึต้องปรบัปรุงการแสดงใหเ้ป็นทีน่ิยม โดยมุ่งเน้นในเรื่องความสนุกสนาน ในขัน้ตอนการแสดง
เป็นเรื่องมากกว่าการร าเบกิโรง และมุ่งเน้นในเรื่องความรวดเรว็ในการแสดง จงึเหน็ได้ว่าในปจัจุบนัน้ี
ปรากฏท่าร าเบกิโรงมะโย่งเพยีงไม่กีท่่าเท่านัน้ 

3. การสือ่สารดว้ยภาษาทีจ่ ากดัอยู่ในวงแคบถอืเป็นอุปสรรคส าคญัทีท่ าใหก้ารร าเบกิโรงมะโย่งทัง้ 5 เพลง
ไม่เป็นทีนิ่ยม เน่ืองจากการร าเบกิโรงมเีพลงรอ้งประกอบท่าร าซึง่เป็นภาษามลายูถิน่ปตัตานีท าใหผู้ช้ม
ต่างวฒันธรรมยากทีจ่ะเขา้ใจและซาบซึง้กบัการร า 

4. ระยะเวลาในการแสดงซึง่ในปจัจุบนัน้ีจะเหน็ไดว้่าเวลาในการแสดงมะโย่งสว่นมาก จะใชเ้วลาในการแสดง
เพยีง 1-2 ชัว่โมงเท่านัน้ ดงันัน้เพื่อใหก้ารแสดงมะโย่งจบลงในเวลาทีก่ าหนด ขัน้ตอนในการร าเบกิโรงที่
มทีัง้หมด 5 เพลงจงึถูกตดัออก โดยสว่นมากจะนิยมร าเบกิโรงลาฆฆูอืเงาบางุง 

5. การถ่ายทอดจากบุคคลลกัษณะของท่าร าทีป่รากฏอยู่ในการร าเบกิโรงมะโย่งนัน้ นักแสดงจะต้องไดร้บั
การคดัเลอืกใหเ้ป็นผูร้ าเบกิโรง ซึง่จะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถทัง้การรอ้งและการร า ทัง้นี้การถ่ายทอด
จากบุคคลหนึ่งสู่บุคคลหนึ่งนัน้ต้องผ่านกระบวนการในการเลยีนแบบและกระท าตามเพื่อใหส้บืทอดนัน้
สมบรูณ์ทีส่ดุ ทัง้นี้เน่ืองจากการร าเบกิโรงมะโย่งผูร้ าจะต้องมคีวามสามารถทัง้การรอ้งและการร าดงัทีไ่ด้
กล่าวมาแลว้ ดงันัน้ผูร้ าตอ้งใชค้วามสามารถพเิศษในการจดจ าท่าร า ซึง่จะเหน็ว่าความสามารถของแต่ละ
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บุคคลในการร าย่อมแตกต่างกนั และมผีลท าใหท้่าทางการร าทีบุ่คคลหนึ่งรบัสบืทอดมาจากอกีบุคคลหนึ่ง
นัน้มลีกัษณะท่าร าเบกิโรงทีต่่างกนัออกไปอนัจะเป็นสาเหตุหนึ่งทีส่่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของท่าร า
ทีใ่ชใ้นการเบกิโรงมะโย่ง 

6. สขุภาพของนกัแสดง เน่ืองจากในปจัจุบนัน้ีนกัแสดงมะโย่งทีจ่ะเป็นผูร้ าเบกิโรงมะโย่งนัน้ สว่นมากจะเป็น
ผูส้งูอายุทีไ่ม่ค่อยสมบรูณ์ ประกอบกบัเวลาทีใ่ชใ้นการร าเบกิโรงมะโย่งนัน้จะใชเ้วลานาน คอื ประมาณ 1 
ชัว่โมง โดยทีน่ักแสดงต้องรอ้งและร าเองจงึท าใหก้ารร าเบกิโรงนัน้ตดักระบวนท่าต่างๆ ออกและเน้นที่
การรอ้งเพลงมากขึน้ โดยสว่นมากจะเลอืกร าเบกิโรงเฉพาะเพลงแรก คอื เพลงฆอืเงาะบางุงเท่านัน้ เพื่อ
จะเป็นการถนอมสขุภาพนกัแสดง 

 
7.3.3ละครพืน้บา้นภาคอีสาน 
มวีทิยานิพนธท์ีศ่กึษาเกีย่วกบัหมอล ากกขาขาว   โดยสขุสนัต ิ แวงวรรณ มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 
ประวติัความเป็นมา 
พ.ศ. 2475 หมอล าหมู่เริ่มปรบัปรุงตวัเองและมพีฒันาการ แต่ยงัคงองค์ประกอบการแสดง ส่วนใหญ่ตาม

รปูแบบของลเิก  
พ.ศ. 2480 หมอล าเริม่มทีศิทางทีช่ดัเจน โดยเพิม่กลอนล าเขา้ไป ลดการเจรจาใหน้้อยลง จนเกดิเป็นรูปแบบ

การแสดงของหมอล า 
พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2495 ความนิยมหมอล าหมู่มมีากขึน้ มหีมอล าเกดิขึน้มากมายหลายคณะ ท าใหแ้ต่ละคณะ

พยายามหาความแปลกใหม่สรา้งเป็นเอกลกัษณ์ทีเ่ด่นทีสุ่ดของตนเอง โดยมกีารเปลีย่นแปลงทัง้รูปแบบเครื่องแต่งกาย
และกระบวนการแสดง 
 พ.ศ. 2495 หมอล ากกขาขาวแยกตวัออกจากหมอล าหมู่ สนันิษฐานว่ามีถิ่นก าเนิดในแถบอสีานตอนกลาง 
โดยเฉพาะจงัหวดัขอนแก่นและรอ้ยเอด็ โดยไดร้บัความนิยมสงูสดุในพ.ศ. 2503 
  
 พฒันาการของหมอล ากกขาขาวแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ยุค กล่าวคอื 

ยุคก าเนิด (ระหว่าง พ.ศ. 2495-2499) 
ในช่วงแรกหมอล ากกขาขาวยงัไม่มรีูปแบบการแสดงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั แต่การทีใ่ช้ผูห้ญงิแสดงเป็น

พระเอกกน่็าจะเป็นจุดเริ่มต้นของรูปแบบเฉพาะตวั โดยเป็นช่วงการทดลองเพื่อฟงัเสยีงตอบรบัจากผูช้มโดยทัว่ไปใน
ชุมชน โดยการนุ่งกางเกงขาสัน้ สวมเสื้อเชิ้ต ใส่ถุงเท้ายาวถึงเข่า ตลอดจนสวมหมวกปีกของพระเอกที่เป็นผู้หญิง
สามารถจูงใจผูช้มไดใ้นระดบัหนึ่งโดยเฉพาะเพศชาย อาจกล่าวไดว้่า หมอล ากกขาขาวมสี่วนส าคญัในการปฏวิตักิาร
แต่งกายของอสีานแบบวฒันธรรมตะวนัตกกเ็ป็นได ้

ยุคสรา้งความนิยม (ระหว่าง พ.ศ. 2499-2503) 
ยุคนี้เกดิกระแสต่อต้านจากผูห้ญงิ เนื่องจากในงานบุญกุศลที่ต้องจดัหามหรสพมาแสดง ส่วนใหญ่ผูช้ายเป็น 

ผูว้่าจา้ง จงึมกัจา้งหมอล ากกขาขาวมาแสดง ท าให้ผูห้ญงิสว่นใหญ่ไม่พอใจเน่ืองจากเหน็ว่าเป็นการแต่งกายทีไ่ม่สขุภาพ 
ท าใหเ้กดิกระแสต่อตา้น 

ยุคทอง (ระหว่าง พ.ศ. 2503-2508) 
นับเป็นช่วงที่หมอล ากกขาขาวได้รบัความนิยมสูงสุด เนื่องจากโทรทศัน์ เทคโนโลยกีารสื่อสารสมยัใหม่มี

บทบาทในสงัคมชนบทอีสานมากขึ้น ท าให้ผู้ชายอีสานรับเอาวัฒนธรรมตะวนัตกไว้อย่างไม่รู้ตัว การนุ่งกางเกง
กลายเป็นเรื่องธรรมดา ตลอดจนกระแสต่อต้านจากผู้หญิงน้อยลง สาเหตุจากความชื่นชมในการแสดงที่ผู้หญิงสวม
บทบาทพระเอกต่อสูแ้ละเอาชนะกบัผูร้า้ยได ้ท าใหเ้ป็นทีถู่กอกถูกใจของผูช้มทีเ่ป็นหญงิ  โดยมกันิยมแสดงในจงัหวดั
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ขอนแก่น รอ้ยเอด็ มหาสารคาม บุรรีมัย์ เพชรบูรณ์ แต่ไม่ได้รบัความนิยมในจงัหวดัอุบลราชธานีเนื่องจากมหีมอล า
ท านองอุบลซึง่ไดร้บัความนิยมอยู่แลว้ 

ยุคเสือ่ม (ระหว่าง พ.ศ. 2508-2515) 
เนื่องจากมีการพฒันาโดยน าเทคโนโลยีสมยัใหม่เข้ามาประกอบการแสดง มีการใช้แสงส ีฉาก การหาน า      

นวนิยายเรื่องอื่นๆ ทีเ่ขา้กบัยุคสมยัมาแสดงท าใหห้มอล ากกขาขาวเสือ่มความนิยมลง  
 
สาเหตขุองการเส่ือมความนิยม 

1. หมอล าเพลนิมกีระแสความนิยมมากขึน้ เป็นทีน่ิยมของคนทัว่ไป การฝึกซอ้มง่ายใชเ้วลาน้อย โดยเฉพาะ
ท่วงท านองล าทีร่วดเรว็ เรา้ใจ ค่าจา้งถูกกว่า 

2. ผู้แสดงหมอล ากกขาขาวโดยเฉพาะพระเอกทัง้สามคนจะต้องฟ้อนได้สวยงาม ซึ่งต้องใช้เวลาในการ
ฝึกหดันานมากกว่าจะออกแสดงได ้

3. การมคีรอบครวัแลว้เลกิแสดง โดยเฉพาะนกัแสดงหญงิมกัหยุดการแสดงถาวรเนื่องจากภาระในการเลีย้ง
ดลูกูและครอบครวั 

4. จากเดมิเครื่องแต่งกายทีเ่ป็นความแปลกใหม่ กลายเป็นเครื่องแต่งกายทีใ่ช้ในชวีติประจ าวนั เนื่องจาก
กระแสวฒันธรรมตะวนัตกไดแ้พร่หลายเขา้มามบีทบาทสงัคมชนบท 

5. เรื่องทีใ่ชแ้สดงใชไ้ดเ้พยีงเรื่องเดยีวคอื สงัขศ์ลิป์ชยั ซึง่ไมท่นักบัยุคสมยัทีต่อ้งมกีารเปลีย่นแปลง 
6. ปญัหาขดัแยง้ภายในคณะโดยเฉพาะเรื่องเกีย่วกบัการเงนิ 
7. หมอล าเพลนิไดร้บัความนิยมมากขึน้ 

 
ยุคฟ้ืนฟู (ระหว่าง พ.ศ. 2518-2528) 
หลงัจากทีห่มอล ากกขาขาวไม่มกีารแสดงประมาณ 3 ปี กไ็ดม้กีารฟ้ืนฟูอกีครัง้ภายใต้ชื่อคณะว่า คณะเพชรสี

ม่วง โดยพ่อส ี(ไม่ทราบนามสกุล) ไดป้รกึษากบัพ่อชาล ีเพชรสงครา เกีย่วกบักลอนล าและร่วมมอืกนัตัง้คณะหมอล าขึน้ 
ซึ่งมพีระอธกิารพลสวรรค์และพ่อทองป่ินเป็นคนจดกลอนล าของพ่อชาลแีละมกีารแจกจ่ายกลอนให้กบัลูกวงเพื่อน า
กลบัไปท่องก่อนทีจ่ะรวมตวักนัซอ้ม คณะเพชรสมี่วงท าการแสดงไดป้ระมาณ 2 ปี กเ็กดิการขดัแยง้กนั พ่อสยีงัคงใชช้ื่อ
คณะเพชรสมี่วงเหมอืนเดมิ สว่นพ่อชาลแีละพ่อทองป่ิน พระอธกิารพลสวรรคแ์ยกไปตัง้วงใหม่ใชช้ื่อคณะ ช วาทะศลิป์ 

ช่วงฟ้ืนฟูนี้ได้มกีารน าเอาเครื่องดนตรีสากลมาประกอบการแสดง เช่น กลองชุด ทรมัเป็ตฯลฯ ท าให้ได้รบั
ความนิยมอกีครัง้ แต่ดว้ยเหตุผลเกีย่วกบัปญัหาขดัแยง้เรื่องการเงนิท าใหค้ณะ ช วาทะศลิป์ต้องยุตกิารแสดง จากนัน้ก็
ไม่ปรากฏการแสดงหมอล ากกขาขาวอกีจนถงึปจัจุบนั 

 
ลกัษณะการแสดงของหมอหมอล ากกขาขาว 

พิธีกรรมในการแสดงล ากกขาขาว 
พธิกีรรมความเชื่อเกี่ยวกบัเวทแีสดง ของหมอล ามเีวทแีสดงของตนเอง มขีอ้ห้ามตัง้เวทหีนัหน้าไปทางทศิ

ตะวนัตก  ในกรณีการจดัตัง้เวทแีบบถาวร ผูอ้าวุโสหรอืหวัหน้าคณะจะท าพธิตีอกตะปู 2 ดอกลงทีพ่ืน้ดนิหลงัเวทเีชื่อว่า
ป้องกนัคุณไสยจากคณะหมอล าอื่นๆ ได ้
 พธิกีรรมเกีย่วกบัคายออ้ เป็นการบูชาครูอาจารย์เพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจในการแสดง สิง่ของทีใ่ชใ้นพธิตีัง้
คายออ้ย อาท ิขนัหา้ คอื เทยีนและดอกไมอ้ย่างละ 5 คู่  ซวยสี ่คอื ใบกลว้ยพบัเป็นกรวย 4 อนั หว ีแว่น คอื กระจกเงา 
เป็นตน้ 
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เมื่อจดัเตรยีมสิง่ของต่างๆ ครบถ้วนแลว้ผูท้ าพธิจีะยกคายออ้ขึน้เหนือศรีษะ แลว้วางลงจงึเริม่ไหวค้รู ส าหรบั
คาถาคายออ้นัน้ สว่นใหญ่ผูท้ าพธิจีะไดร้บัการถ่ายทอดมาจากครบูาอาจารย ์ 
  

ขัน้ตอนการแสดง 
1. ขัน้เตรยีมความพรอ้ม  เมื่อเดนิทางใกลส้ถานทีแ่สดงกจ็ะมกีารตโีทนเป็นจงัหวะเพื่อเป็นสญัญาณบอกให้

ทราบว่าหมอล าเดนิทางมาถงึแลว้ อกีนยัหนึ่งกเ็พื่อท าความเคารพและขออนุญาตต่อเจา้หน้าทีด่ว้ย เมื่อถงึสถานทีแ่สดง
กจ็ะช่วยกนัเตรยีมอุปกรณ์ประกอบการแสดง  เวลาประมาณ 18.30 น. กจ็ะเริม่แต่งหน้า แต่งตวั เวลา 20.30 น. จะท า
พธิตีัง้คายออ้บชูาคร ูและสิง่ศกัดิส์ทิธิก่์อนทีจ่ะเริม่แสดงในเวลา 21.00 น. 

2. ขัน้ตอนการแสดง จะแบง่ออกเป็น 3 ชว่ง คอื 
ช่วงกล่าวน า โดยเริม่จากหวัหน้าคณะหรอืผูแ้สดง ชายที่อาวุโสกล่าวทกัทายผู้ชม เพื่อเป็นการแนะน าคณะ

หมอล า ซึ่งจะมลีกัษณะคล้ายกบัการออกแขกของลเิก ช่วงนี้จะใช้นักแสดงหญิงอย่างน้อย 3 คน ออกมาแสดงระบ า 
ต่อมาไดพ้ฒันาเป็นการเตน้โชว ์

ช่วงด าเนินเรื่อง ช่วงนี้หวัหน้าคณะหรอืผูแ้สดงชายอาวุโสจะเล่าเรื่องราวต่างๆ ทีจ่ะแสดงเพื่อใหผู้ช้มคลอ้ยตาม 
แลว้เริม่แสดง 

ช่วงสรุปล าลา เมื่อแสดงมาจนถึงประมาณ 6 โมงเช้า หวัหน้าคณะหรือผู้แสดงชายจะกล่าวสรุปเรื่องราว
ทัง้หมด และให้ขอ้คดิเตือนใจกบัผู้ชายโดยใหย้ดึหลกัธรรมทางพุทธศาสนา จากนัน้กอ็วยพรให้ผู้ชมเดนิทางกลบัให้
สวสัดภิาพ  

3. ขัน้หลงัการแสดง เมื่อจบการแสดงผูแ้สดงกจ็ะเปลีย่นเสือ้ผา้ ลา้งหน้า พรอ้มทัง้เกบ็อุปกรณ์ต่างๆ ใหอ้ยู่
ในสภาพพรอ้มทีจ่ะเดนิทางต่อไป 
  
 นาฏยลกัษณ์ในการแสดงหมอล ากกขาขาว 
 การฟ้อนกกขาขาวมลีกัษณะของการใชจ้งัหวะทีรุ่นแรงเมื่อน ามาเปรยีบเทยีบกบัการร าตามแบบนาฏศลิป์
ไทย การจบีมอืทีไ่ม่ตดิกนั การบดิเข่าไปมาซา้ยขวา การส่ายสะโพก การเอนตวัไปดา้นหลงั ซึง่การแสดงของพระเอก 
คอื สงัขท์อง สโีห และสงัขศ์ลิป์ชยั  มกีารก าหนดการฟ้อนไวเ้ป็นแบบแผนของแต่ละคณะ ส่วนผูแ้สดงอื่นฟ้อนไดโ้ดย
อสิระ ซึง่สิง่ส าคญัทีแ่สดงเอกลกัษณ์ของหมอล ากกขาขาว คอืผูแ้สดงและการฟ้อนของพระเอก ต้องมกีารฟ้อนพรอ้มกนั
ในการออกแสดงแต่ละครัง้ การฟ้อนหมู่เช่นน้ี เกดิขึน้ในช่วงทีเ่รยีกว่า ล าตอนไป ซึง่เป็นตอนทีต่วัพระเอก หรอืตวัอื่นๆ 
จะลาไป 
  

องคป์ระกอบการแสดงของหมอหมอล ากกขาขาว 
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีโ่ดดเด่นทีส่ดุคอื การใชผู้ห้ญงิแสดงเป็นพระเอก เลยีนแบบท่าทางและการแต่งกายของ

ผูช้าย   
การแต่งกาย โดยนุ่งกางเกงขาสัน้ สวมเสือ้เชิต้ ใสห่มวกปีก สวมถุงเทา้ขาวถงึเข่า การนุ่งกางเกงขาสัน้เปิดให้

เหน็โคนขาขาวจงึไดช้ื่อว่าหมอล ากกขาขาว และเป็นทีน่ิยมของคนดโูดยเฉพาะเพศชาย  
เรื่องทีแ่สดง มเีพยีงเรื่องเดยีว คอื สงิขศ์ลิป์ชยั  ผูแ้สดงทุกคนวาดล าประกอบแคนแปด และแคนเกา้ ท านอง 

ล าร่าย ล าโศก และล าตอนไป สามารถแสดงไดท้ัง้กลางวนัและกลางคนื ตามงานบุญต่างๆ ทีม่ผีูว้่าจา้ง 
 เพลงทีใ่ชใ้นการแสดง กลอนล าของหมอล ากกขาขาว ซึง่มอียู่ดว้ยกนัถงึ 3 ท านอง คอื ท านองล าร่าย ท านอง
ล าโศก ท านองล าตอนไป  ทัง้ 3 ท านองมคีวามหมายในการล าต่างกนัคอื 

 ท านองล าร่าย คอื การล าบรรยายเกีย่วกบัเรื่องราวชมนก ชมธรรมชาต ิ
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 ท านองล าโศก เป็นท านองทีโ่ศกเศรา้ ส าหรบัล าในตอนทีโ่ศกเศรา้เสยีใจอนัเกดิจากการพลดัพราก และ
แสดงถงึความดใีนการทีไ่ดส้ิง่หน่ึงสิง่ใดโดยไม่คาดฝนั 

 ท านองล าตอนไปเป็นการล าเพื่อแสดงถงึผูแ้สดงจะเดนิทางไปสถานทีใ่ดทีห่นึ่ง 
 
7.4 องคป์ระกอบในการแสดงละคร 
 มวีิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกบัองค์ประกอบในการแสดงละคร จ านวน 3 ฉบบั แบ่งเนื้อหาที่ได้จากการ
สงัเคราะห ์ดงันี้ 
 

7.4.1ความเช่ือ จารีตขนบธรรมเนียมในการแสดงละคร 
การร าของผูป้ระกอบพิธีในพิธีการไหว้ครโูขน-ละคร 

 ประเมษฐ์  บุณยะชัย ศึกษาการประกอบพิธีไหว้ครูโขน-ละคร  โดยพบว่าผู้ประกอบพิธีเป็นบุคคลที่มี
ความส าคญัสูงสุดในฐานะประธานของเหล่าศลิปินหรอืศษิย์ และมีหน้าที่เปรยีบเสมือนสื่อติดต่อระหว่างเทพเจ้า ครู
อาจารยแ์ละศษิยป์จัจุบนั และบทบาทของพระภรตฤาษมีาประกอบพธิคีรอบใหศ้ษิย ์ผูป้ระกอบพธิตี้องผ่านการคดัเลอืก
จากทีม่คีุณสมบตัดิา้นวยัวุฒ ิคุณวุฒ ิและสิง่ส าคญัคอืการไดร้บัมอบกรรมสทิธิจ์ากครูผูป้ระกอบพธิที่านเดมิ หรอืการรบั
พระราชทานครอบจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่ก่อน โดยมคีวามเชื่อว่า หากครูผูป้ระกอบพธิยีงัสามารถท าพธิไีดอ้ยู่ 
ผูร้บัมอบกรรมสทิธิจ์ะไม่ท าการตตีวัเสมอครดูว้ยการประกอบพธิไีหวค้รู 
 พธิไีหวค้รโูขน-ละคร ไดร้บัอทิธพิลความเชื่อดัง้เดมิ คอืการนับถอืผ ีความเชื่อจากศาสนาพราหมณ์ และความ
เชื่อในศาสนาพุทธ  ซึ่งความเชื่อทัง้ 3 สามารถร่วมอยู่ในการประกอบพธิไีหว้ครูได้อย่างกลมกลนืไม่มคีวามขดัแย้ง 
ประกอบดว้ย 
 ความเชื่อเรื่องการนับถือผี เป็นความเชื่อเกี่ยวกบัเมื่อมีการบวงสรวงบูชาจนผีเกิดความพอใจจะบนัดาล
ความสุขให้แก่ผูบู้ชา ซึ่งผใีนทีน้ี่คอืครูอาจารย์ทางด้านนาฏศลิป์ที่ถึงแก่กรรมแล้ว พบในพธิกีารเซ่นสงัเวยอาหารดบิ 
หรอือาหารทีค่รชูอบเมื่อมชีวีติอยู่ 
 ความเชื่อตามศาสนาพราหมณ์ ทีว่่านาฏยศาสตรเ์กดิจากพระอศิวร และมเีทพเจา้องคอ์ื่นมสีว่นร่วม จงึเกดิการ
เชญิพระภรตฤาษมีาประกอบพธิกีรรมทางนาฏศลิป์ 
 ความเชื่อตามหลกัศาสนาพุทธ เป็นความเชื่อเรื่องความกตญัํูต่อผูม้พีระคุณ จงึเกดิพธิกีรรมไหวค้รูขึน้เพื่อ
ระลกึถงึพระคุณคร ู
 ครใูนนาฏศลิป์ไทยแบง่ออกเป็น 
 1. ครทูีเ่ป็นมนุษย ์และยงัมชีวีติอยู่ 
 2. ครทูีเ่ป็นมนุษย ์เสยีชวีติแลว้ และยงัอยูใ่นสภาพของผ ี
 3. ครทูีเ่ป็นเทพเจา้ ทีเ่กีย่วขอ้งกบันาฏศลิป์ ตามลทัธคิวามเชื่อในศาสนาพราหมณ์  
 4. วตัถุสิง่ของทีม่คีุณต่อวชิาชพี เชน่ศรีษะโขน อาวุธในการแสดง ฉาก อุปกรณ์ประกอบการแสดงทุกชนิด 
 5. ครพูกัลกัจ า คอืครทูีม่ไิดส้อนโดยตรงแต่ไดม้กีารแอบจดจ าท่าร าของท่านมาใช ้
  

ทัง้นี้มีวัฒนธรรมที่ประกอบด้วยความเชื่อและแนวทางปฏิบัติเป็นสิ่งก าหนดพฤติกรรมของศิลปินทาง
นาฏยศลิป์ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั ทีเ่รยีกว่า ค่านิยมเป็นปจัจยัสนับสนุนใหเ้กดิพธิกีรรมไหวค้รูโขน-ละครในเรื่อง 
ความกตญัํ ูการส านึกในหน้าทีแ่ละการรูจ้กัฐานะของตน การสรา้งความสามคัคใีนหมู่คณะ และการใหอ้ภยัซึง่กนัและ
กนั 
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 ประเดน็ขอ้ความรูใ้นงานวทิยานิพนธ ์เป็นการศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของพธิไีหวค้รูโขน-ละครตามแบบพธิี
หลวง ซึง่หมายถงึ พธิใีนราชส านกั หรอืในราชการทีก่รมศลิปากรเป็นผูจ้ดัขึน้ ตามหลกัฐานทีส่ามารถสบืคน้ไดส้ามารถ
แบ่งผูป้ระกอบพธิไีดเ้ป็น 3 ยุค คอื 

ยุคที ่1 พ.ศ.2397-2478   
พระราชส านกั ในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 

ไมป่รากฏหลกัฐาน 
 
 
 

 
 

 

 
                                                                                                                                     ยุคที่ 2 พ.ศ.2488-2527  กรมศลิปากร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ยุคที ่3 พ.ศ.2527 ถงึปจัจุบนั 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่9  

พระราชทานครอบประธานผูท้ าพธิไีหวค้ร ูในวนัที ่25 ต.ค. 2527 
เนื่องจากนายอาคม สายาคมเสยีชวีติโดยไมไ่ดม้อบกรรมสทิธิใ์หใ้คร  

  
    

นายธรียุทธ  ยวงศร ี
เสยีชวีติ 

 นายธงไชย  โพธยารมย์ 
เกษยีณอายุราชการ 

 นายทองสุก  ทองหลมิ 
เสยีชวีติ 

 นายอุดม  องัศุธร 
เกษยีณอายุราชการ 

 นายสมบตั ิ แกว้สุจรติ 
 

 

 หมายเหตุ ขอ้มลูทีเ่ป็นตวัอกัษรเอน เป็นขอ้มลูจากผูว้จิยัในปีทีท่ าการวจิยั พ.ศ. 2552 
 
 พธิไีหวค้รโูขน-ละคร แบ่งออกเป็น 3 ภาค 
 1. ภาคพธิสีงฆ ์เป็นการนิมนตพ์ระสงฆม์าสวดมนตต์อนบ่ายวนัพุธ และนิมนต์มารบัถวายภตัตาหารเชา้วนั
พฤหสับด ีซึง่เป็นรปูแบบดัง้เดมิ ปจัจุบนัมทีัง้การปฏบิตัแิบบเดมิ และนิยมการจดัพธิสีงฆใ์นเชา้วนัพฤหสับดวีนัเดยีวกบั
ทีป่ระกอบพธิ ี 
 2. ภาคพธิไีหว้ครู เป็นการประกอบพธิบีูชาครู มขี ัน้ตอนโดยสงัเขป คอื การบูชาพระรตันตรยัเสกน ้ามนต ์
ชุมนุมเทวดา เชญิครเูขา้ตวั เชญิครเูทวดา มนุษย ์อสรูมาเขา้ร่วมพธิ ีบชูาครดูว้ยการสรงน ้า จุณเจมิ แลว้ถวายพลกีรรม
ดว้ยเครื่องสงัเวยกระยาบวชต่างๆ 

นายเกษ(พระราม) พ.ศ.2397 
สมยัรชักาลที่ 4 

สนันิษฐานวา่ประกอบพธิถีงึตน้รชักาลที่5 

 

นายนิ่ม(อเิหนา) พ.ศ.2424 
สมยัรชักาลที่ 5  

 

พระยานฏักานุรกัษ์ (ทองด ี สุวรรณภารต) 
สมยัรชักาลที่6-7 

 

หลวงวลิาศวงงาม(หร ่า อนิทรนฏั) พ.ศ.2488-2505  
มอบกรรมสทิธิใ์ห ้ 

นายอร่าม  อนิทรนฏั(ตวัยกัษ์) 
 นายอาคม  สายาคม (ตวัพระ) 

ม.ร.ว.จรญูสวสัดิ ์ สุขสวสัดิ(์ตวัพระ) 
 

นายอาคม  สายาคม 
พ.ศ.2505-2525 

ม.ร.ว.จรญูสวสัดิ ์ ศขุสวสัดิ ์
ผูป้ระกอบพธินีอกราชการแต่ไดร้บัเชญิให้

ประกอบพธิใีหก้รมศลิปากร พ.ศ.2525-2527  
แทนนายอาคม  สายาคม ทีเ่สยีชวีติ

กระทนัหนั 
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 3. ภาคพธิีครอบ ผู้ประกอบพธิสีมมติตนเป็นพระภรตฤาษี เขา้สู่มณฑลพิธเีพื่อครอบรบัศษิย์ ครอบเพื่อ
อนุญาตเป็นคร ูครอบเพื่อถ่ายทอดท่าร าหน้าพาทยข์ัน้สงู(องคพ์ระพริาพ) ครอบเพื่อมอบกรรมสทิธิใ์หเ้ป็นผูป้ระกอบพธิี
ไหวค้รู สญัลกัษณ์ในการครอบ หรอือุปกรณ์ที่ใหใ้นการครอบ ไดแ้ก่ หวัโขนและศรีษะครู คอืพระภรตฤาษี พระพริาพ 
เทรดิ อาวุธและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการแสดง หรอืสมุดต าราไหวค้รู หลงัพธิคีรอบ เป็นขัน้ตอนการกลบัจากท าพธิขีองพระ
ภรตฤาษ ี
 วิธีการครอบ ของผู้ประกอบพิธีแต่ละท่าน พบว่ามกัมีความแตกต่างในจ านวนการเรียกเพลงหน้าพาทย ์  
จ านวนการร าน าศษิย์ในเพลงหน้าพาทย์ต่างๆ และจ านวนการร าในฐานะผู้ประกอบพธิ ีทัง้นี้ขึน้อยู่กบัเหตุผล ความ
เหมาะสม ความจ าเป็น ตามแต่ผูป้ระกอบพธิแีต่ละท่าน อาท ินายอาคม สายาคม ไดป้รบัใหน้ าการร าหน้าพาทยโ์ปรย
ขา้วตอกดอกไมท้ีเ่คยอยู่ในภาคพธิไีหวค้ร ูมาไวห้ลงัเสรจ็สิน้พธิคีรอบ เนื่องจาก ไม่ต้องการใหม้กีารเหยยีบย ่าขา้วตอก
ดอกไมท้ีโ่ปรยเพื่อสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
 การร าของผูป้ระกอบพธิ ีมจี านวนเพลงหน้าพาทย ์8 เพลง คอื 
 1. พราหมณ์เขา้ 

2. เสมอเถร 
3. เชดิ (ถวายเครื่อง) 
4. ร าดาบ(ร าดาบเชอืดหม)ู ปจัจุบนัไม่พบการสบืทอดท่าร า เน่ืองจากใชใ้นพธิไีหวค้รูครัง้ส าคญัเท่านัน้ ครัง้

สดุทา้ย เป็นการร าในพธิไีหวค้รคูรัง้พเิศษ เมื่อพ.ศ.2503 ของหลวงวลิาศวงงาม 
5. โปรยขา้วตอก 
6. เสมอสามลา 
7. พราหมณ์ออก 
8. กราวร า 

  
ลกัษณะการร าของผูป้ระกอบพิธีไหว้คร ู 
1. กระบวนท่าร าหน้าพาทยข์องผูป้ระกอบพธิทีัง้ 7 เพลง เป็นกระบวนท่าร าของนาฏศลิป์โขน เหน็ไดจ้าก

การล าดบัท่าร าจากมอืต ่าไปหามอืสงู การใชท้ศิทางการแสดงเช่นเดยีวกบัโขนหน้าจอ คอืการใชท้ศิทางทางดา้นขวามอื
ของผูร้ า ในเพลงพราหมณ์เขา้ และพราหมณ์ออก 

2. กระบวนท่าร าของผู้ประกอบพธิ ีทัง้ 7 เพลง เป็นกระบวนท่าร าของตวัพระ ซึ่งมคีวามใกลเ้คยีงกบัตวั
ยกัษ์ ซึง่สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารเลอืกผูป้ระกอบพธิเีป็นตวัพระ หากมคีวามจ าเป็นกใ็หใ้ชต้วัยกัษ์แทน 
  

แนวคิดและเหตผุลในการคดัเลือกเพลงหน้าพาทยส์ าหรบัผูป้ระกอบพธิรี่ายร า คอื 
1. แนวคดิการคดัเลอืกเพลงหน้าพาทยส์ าหรบัผูป้ระกอบพธิรี่ายร า 

 คดัเลอืกเพลงหน้าพาทยท์ีม่คีวามหมายตรงกบัจุดประสงคใ์นการประกอบพธิ ีการใชเ้พลงพราหมณ์
เขา้ประกอบการร าเขา้มาในบรเิวณพธิ ี

 คดัเลอืกเพลงหน้าพาทยท์ีม่คีวามหมายตรงกบัจุดประสงคใ์นการบูชา เช่นใชเ้พลงโปรยขา้วตอก ที่
ใชใ้นการสมโภชบชูาดว้ยขา้วตอกดอกไม ้

 คดัเลอืกเพลงทีเ่ป็นแบบแผนขนบปฏบิตัทิี่เป็นจารตีของนาฏศลิป์ไทย เช่นการใชเ้พลงกราวร าเพื่อ
แสดงออกถงึความยนิด ีในกจิการทีส่ าเรจ็ 

2. แนวคดิในการใช้ท่าร าในหน้าพาทยต่์างๆที่ผูป้ระกอบพธิรี่ายร า โดยท่าร าเห ล่านี้มอียู่แล้วในการแสดง 
แต่ไดม้กีารปรบัใหเ้หมาะสมกบัอุปกรณ์ทีใ่ชป้ระกอบการร า 
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3. เหตุผลในการเรยีงล าดบักระบวนการร าของผูป้ระกอบพธิ ีมลีกัษณะเป็นการจ าลองเหตุการณ์ 
 ทัง้นี้การทีศ่ลิปินใหค้วามเคารพนบัถอื พระพริาพและพระภรตฤาษีนัน้ ผูศ้กึษาไดแ้สดงทศันะว่า เนื่องจากนับ
ถอืว่าพระพริาพหรอืพระอศิวรมคีวามส าคญัในฐานะผูใ้ห้ก าเนิดท่าร า และเป็นผูร้่ายร า เปรยีบไดก้บัศลิปิน และนับถือ
พระภรตฤาษีว่าเป็นครู ในฐานะผูแ้ต่งต ารานาฏยศาสตรต์ามโองการของพระพรหม และเป็นผูส้รา้งหลกัการในการผกึ
หดันาฏศลิป์ 
 

องคป์ระกอบในพิธีไหว้คร ูทีม่กีารปรบัเปลีย่นในปจัจุบนั 
1. ผา้หอ้ยหน้าครู ใชแ้ทนสญัลกัษณ์การเปลี่ยนผา้นุ่งห่มใหม่แก่ศรีษะครู และศรีษะโขนทีใ่ชใ้นพธิไีหว้คร ู

เป็นการปฏบิตัิบูชา โดยใช้สชีมพู ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของสเีทวดาหรอืทองชมพูนุท เชื่อกนัว่าหลงัปี พ .ศ.2500 ลงมา  
กรมศลิปากรเปลีย่นมาใชส้แีดง โดยไม่ปรากฏเหตุผลและความหมายในการเปลีย่น 

2. ขนัสาครลายสบิสองนกัษตัร วางคว ่าบนหนงัหม ีแลว้ใชห้นังเสอืคลุม ใหผู้ป้ระกอบพธินีัง่แทนสญัลกัษณ์
ของพระภรตฤาษผีูป้ระกอบพธิทีีม่ ี

 หนงัเสอื แสดงถงึอ านาจ 
 ขนัสาครลายสบิสองนกัษตัร อยูเ่หนือโลก 
 หนงัหม ีแสดงถงึการการตัง้อยู่บนความแขง็แรง  

 ปจัจบุนัใหผู้ป้ระกอบพธินีัง่บนตัง่แทน 
 

3. จ านวนเงนิทีร่ะบุใหใ้ชจ้ านวนทวคีณู 6 เพื่อเป็นเงนิก านลบชูาคร ูตามความเชื่อศาสนาพราหมณ์ ว่า เลข 
6 เป็นสญัลกัษณ์ของ ดาวศุกร ์เทพแห่งศลิปะ ความรกัและสนัต ิ

4. การตัง้เชอืกบาศ(วชิาคชศาสตร์) ในทีพ่ธิไีหว้ครู ตามความเชื่อในการสกัการะบูชาพระพฆิเณศวร และ
การครอบเชอืกบาศครัง้สดุทา้ย เมื่อ พ.ศ. 2457 ตามหลกัฐานการบนัทกึของจมื่นมานิตยนเรศ(เฉลมิ  เศวตนนัท)์  

5. การเวยีนเทยีนสมโภชศรีษะโขนและอุปกรณ์ต่างๆ  ใชใ้นพธิไีหวค้รวูาระส าคญัๆ พบหลกัฐานการปฏบิตัิ
ครัง้หลงัสุด คือ ในพิธีไหว้ครูและครอบโขนละคร เนื่องในพิธีบวงสรวงสงัเวยเพื่อการแสดงละคร เรื่องสมเด็จพระ       
ศรสีรุโิยทยั เมื่อวนัที ่20 กรกฎาคม 2521 
 วธิกีารในพธิไีหวค้รู ม ี3 กลุ่ม คอื  

1. กลุ่มนาย ธรียุทธ   ยวงศร ีเป็นรปูแบบเก่า ครัง้นายเกษ พระราม ปจัจุบนัไม่มผีูใ้ดเคยไดเ้ขา้ร่วมพธิ ีและ
ไดค้าดการณ์ว่าวธิกีารแบบกลุ่มนี้จะหายไปในทีส่ดุ 

2. กลุ่มที่สอง คือ นายทองสุก ทองหลิม เป็นการยึดรูปแบบของหลวงวิลาศวงงาม ที่สืบทอดมายัง        
นายอาคม  สายาคม ทีพ่บว่ามกีารเรยีกเพลงหน้าพาทยท์ีส่ าคญัเป็นจ านวนมาก 

3. กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย นายธงไชย  โพธยารมย์ นายอุดม  องัศุธร และนายสมบตัิ  แก้วสุจริต  เป็น
รปูแบบการปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัระยะเวลาการประกอบพธิใีนปจัจุบนั โดยปจัจุบนัไดร้บัความยอมรบัเป็นอย่างมาก 
และคาดการณ์ว่า น่าจะเป็นรปูแบบหลกัในพธิไีหวค้รโูขน-ละคร สายพธิหีลวงในอนาคต 
 จารีตการใช้อปุกรณ์การแสดงละครร า  
 สุภาวด ีโพธเิวชกุล ศกึษาจารตีการใชอุ้ปกรณ์การแสดงละครร า จากบทพระราชนิพนธเ์รื่องอเิหนาทีส่ถาบนั
นาฏดุรยิางคศลิป์ กรมศลิปากร จดัแสดงตัง้แต่ ตอนประสนัตาต่อนก จนถงึอภเิษกสงัคามาระตา เป็นจ านวน        
                                4 หมวด ตามลกัษณะการใช ้ดงันี้ 

1. อุปกรณ์ที่ตัง้อยู่กับที่ คือเครื่องประกอบฉากและส่งเสริมยศศักดิข์องตัวละคร ได้แก่ เตียง เครื่อง
ราชปูโภค หมอนสามเหลีย่ม พดั และแส ้
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2. อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว เป็นอุปกรณ์ทีต่วัละครใชจ้บัตอ้ง โดยแบ่งไดเ้ป็น             
 อุปกรณ์ประเภทพาหนะ ไดแ้ก่ ราชรถ มา้แผง แสม้า้ ขอชา้ง ธงและกลด 
 อุปกรณ์ประเภทกระบวนแห่ ไดแ้ก่ ฉตัรหา้ชัน้ ฉตัรชุมสาย  พดัโบก บงัสรูย ์จามร และบงัแทรก 

3. อุปกรณ์ประเภทอาวุธ ไดแ้ก่ ทวน หอกซดั กระบี ่และกรชิ 
4. อุปกรณ์เบด็เตลด็ ไดแ้ก่ เพนียด เสา้ ดอกล าเจยีก พานผา้ เครื่องทรงชุดบวช อุปกรณ์รอ้ยดอกไมแ้ละตวั

หนงั 
 จารีตการใช้อปุกรณ์ 

1. อุปกรณ์ทีต่ัง้อยู่กบัที ่ 
 1) เตียง เป็นอุปกรณ์ส าคญัในการแสดงละครร าของไทยโดยเฉพาะก่อนสมยัรชักาลที่ 5          
                                                                                                       
                                                                            

 เตยีงม ี                                               นใชต้ัง้วางตรงกลางของเวท ี
 เตยีงขนาดเลก็วางเสรมิทางมุมขวาและซา้ยของเตยีงใหญ่ โดยใหต้วัละครทีม่ศีกัดิส์งูกว่านัง่ทีเ่ตยีง

ดา้นขวา 
 วธิกีารใชเ้ตยีง 

 การนัง่บนเตยีง โดยการนัง่พบัเพยีบขา้งขวา 
 การนอน ดว้ยการนัง่ทอดขาไปทางขวามอื ใชห้มอนสามเหลีย่มรองใตร้กัแรห้รอืเทา้แขนตามแนว

ของสนัหมอน 
 การยนืท าบทของตวัละคร ในการขึน้ชา้ง มา้หรอืสัง่ใหเ้คลื่อนพล 

  จารตีการขึน้หรอืลงจากเตยีง ต้องใชเ้ทา้ซา้ยเท่านัน้ และใชจ้ารตีนี้กบัการขึน้และลงจากราชรถดว้ย 
   
 2) หมอนขวาน มี                                            บ โด                 
             

3) เครื่องราชูปโภค มทีัง้หมด                                                                  
                                                                                           ใหใ้ชชุ้ดหนึ่งชุด
เดยีว 
 4) พดั และแส ้นางก านัลหรอืมหาดเลก็เป็นผูใ้ช ้โดยใหพ้ดัอยู่ดา้นขวา แสอ้ยู่ดา้นซา้ย โบกตามจงัหวะ
เพลงทีบ่รรเลงขณะนัน้ บางครัง้ใชพ้ดัเพยีงอย่างเดยีวอยู่ดา้นขวาของเตยีง หรอืบางครัง้ใชพ้ดัทัง้สองขา้งของเตยีง 
 2. อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว 
  อุปกรณ์ประเภทพาหนะ  

1) ราชรถ เป็นพาหนะเดนิทางของตวัละครทีเ่ป็นกษตัรยิแ์ละพระญาต ิมวีธิใีช ้             
 ใช้ส าหรับนั ง่  ตัวพระ มีวิธีการนั ง่                                                     า

                       ในลกัษณะคลา้ยการคุกเข่า และการนัง่นัง่บนพืน้ราชรถ ดว้ยการนัง่คุกเข่าหนั
หน้าไปทางผูช้ม หนัหน้าไปทางงอนรถ 

 ใช้นั ง่ส าหรับตัวนาง มี                        ถ ด้วยการนั ง่บนบัลลังก์ห้อยเท้าทัง้    
                   และการนัง่บนพืน้ราชรถดว้ยการนัง่พบัเพยีบ หนัหน้ามาทางผูช้มดา้นหน้าเวท ี

 ใชส้ าหรบัยนื ใชส้ าหรบันกัแสดงทีเ่ป็นตวัพระเท่านัน้ โดยใชข้ณะท าบทบนรถ การยนืสามารถยนืได้
ทัง้เทา้ซา้ยและขวา ตามแต่ว่าราชรถจะเขา้ออกจากประตูซา้ยหรอืประตูขวา 



                                                                                         นาฏศลิป์ไทย : การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากวทิยานิพนธด์า้นนาฏศลิป์ไทย 

177 
 

2) มา้แผง นิยมใชคู้่กบัอุปกรณ์ชนดิอื่น อาท ิแสม้า้ หรอือาวุธ 
  วิธีการใช้ม้าแผง 

 การขึน้มา้แผง ดว้ยการยนืยกเทา้ซา้ย มอืขวาจบีสง่หลงัหรอืถอืแสม้า้ มอืซา้ยจบีสอดมอืมอืแบหงาย
ระดบัศรีษะ งอขอ้ศอก 

 การลงม้าแผง การรวมมอืระดบัอก มอืขวาจบี มอืซ้ายตัง้วง แล้วก้าวซ้ายหมุนตวัทางขวา       
              อนมอืซา้ยไปจบีหลงั มอืขวาตัง้วงสงู แลว้จะมทีหารมาเอามา้แผงออกจากเอว 

3) แสม้า้ เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชคู้่กบัมา้แผงหรอืมา้ทรง ผูแ้สดงต้องถอืแสม้า้ก่อนจงึจะขึน้มา้ได ้ในการรบจะ
ใชอ้าวุธแทนแสม้า้ 

4) ขอชา้ง เป็นอุปกรณ์ใชคู้่กบัชา้งทรงทีใ่ชผู้แ้สดงแต่งกายเลยีนแบบชา้ง โดยถอืดว้ยมอืขวา แลว้ใชเ้ทา้
ซา้ยเหยยีบทีข่อ้พบัขาของผูแ้สดงเป็นชา้งทีอ่ยู่ขา้งหน้า 

5) ธง ใชป้ระกอบการน ากองทพั หรอืกระบวนแห่  
6) กลด ใชข้ณะตวัเอกร าตรวจพล หรอืนัง่บนราชรถ  
วธิใีชค้อื  ถา้ผูแ้สดงท าท่าเทา้ฉาก ผูถ้อืกลดต้องนัง่ตัง้เข่าทางดา้นซา้ยหนัหน้าเขา้หาผูร้ า หากผูร้ าหมุน
ตวั ผูถ้อืกลดตอ้งหมุนตวัตาม โดยวิง่รอบตวัผูร้ าและอยู่หลงัเสมอ 

  อุปกรณ์ประเภทกระบวนแห ่เป็นการเลยีนแบบกระบวนแหข่องพระมหากษตัรยไ์ทยในอดตี โดยมกีารจดั
รปูกระบวนแห่ดงันี้  ธง  เครื่องสงูแหห่น้า ราชรถ เครื่องสงูแหห่ลงั ขบวนตามเสดจ็ 
 
 3. อุปกรณ์ประเภทอาวุธ 
  1) ทวนเป็นอาวุธชนิดยาว มกีารถอืทวนทัง้แบบสองมอืและมอืเดยีว  

 การถอืทวนมอืเดยีว ไดแ้ก่ ถอืทวนไวด้า้นหน้า ถอืทวนไพล่ไปดา้นหลงั ถอืทวนดา้นหน้าแขนหงาย
ตงึ ถอืทวนดา้นหน้าตัง้ทวนตรง หกัขอ้มอื งอแขน 

 การถือทวนสองมอื ได้แก่ ถือทวนไว้ด้านหน้า ปลายทวนอยู่ด้านหน้าและด้านหลงั ถือทวนยกขึน้
ระดบัอก ใชอ้กีมอืหนึ่งรองดา้มทวนสว่นปลายระดบัศรีษะ และระดบัสะโพก เรยีกท่าหงสส์องคอ และ
นาคเกีย้ว มอืถอืทวนในท่าปลอกชา้ง ท่าชงิคลอง การฟนั การรบัอาวุธ และการประอาวุธในลกัษณะ
การตผี่าน แยกทวนขึน้รบัอาวุธของคู่ต่อสูด้า้นหน้า 

  2) หอกซดั คลา้ยหอกหรอืทวนแต่สัน้กว่า ใชค้รัง้คู่  มวีธิกีารถอื                             
 วธิกีารถอื เป็นการถอืสองเล่มในมอืเดยีว เมื่อป้องหน้า ท าบทตามบทที่ไม่ใช่ท่ารบ ตวัละครลงจาก

หลงัมา้ 
 การถอืสองมอื ใชเ้มื่อพุ่งหอก รบัอาวุธจากคู่ต่อสู ้เงือ้หอก ร าในท่าสรรเสรญิครู ปลอกชา้ง การแยก

ออกจากคู่ต่อสู ้ใชใ้นการรบทัง้แทง รบั ปดัอาวุธ และการรวมอาวุธในท่าชงิคลอง 
 การเกบ็หอกซดัจากพืน้เวท ีโดยการใชเ้ทา้คบีดา้มหอกขึน้มาแลว้ แลว้ใชม้อืหยบิ 

  3) กระบี ่เป็นอาวุธทีใ่ชต่้อสูบ้นพืน้ราบ ส าหรบัและแทงคูต่่อสู ้
  4) กรชิ เป็นอาวุธคลา้ยมดี ใชสู้ป้ระชดิตวั ในเรื่องอเิหนาตวัละครชายใชพ้กเป็นอาวุธประจ าตวั โดย
เหน็บทีเ่อวดา้นซา้ยของผูแ้สดง 

 วธิกีารถอืกรชิ คอืถอืกรชิทัง้ฝกั ในการร าตรวจพล และการดงึกรชิออกจากฝกัใชใ้นการรบ ตดั
ดอกไม ้การฉายกรชิและการร าอวดฝีมอื 
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 7.4.2เครือ่งแต่งตวัละครร า 
 เป็นการศึกษาวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเครื่องแต่งตัวชุดพระและนางละครร าในสมัย
รตันโกสนิทร ์จนพ.ศ. 2539 ของเนาวรตัน์  เทพศริ ิ
  

การเปล่ียนแปลงของเครือ่งแต่งตวัละคร 
1. ดา้นรปูแบบ 

 เครื่องแต่งตวัชุดพระและนาง มอีงคป์ระกอบและลกัษณะเฉพาะตัง้แต่สมยัสมเดจ็พระเจา้อยู่หวับรมโกศ 
สมยัอยุธยาตอนปลาย คอื ตวัพระนุ่งสนับเพลา นุ่งจบีหางหงส ์มหีอ้ยหน้าและหอ้ยขา้ง เสือ้มทีัง้แขนสัน้และแขนยาว 
ตวันางนุ่งผา้จบีกรอมถงึทอ้งน่อง ห่มสไบสองชาย  
 เครื่องประดบัศรีษะ ตวัพระ มเีทรดิ มงกุฏทรงเทรดิ ตวันางม ีเกีย้วยอด คู่กบักระบงัหน้า มงกุฏกษตัรยี์
ทรงเทรดิ และรดัเกลา้เปลว 
 สมยัรตันโกสนิทรต์อ้นตน้ มกีารใสเ่สือ้แขนยาว ซอ้นทบัดว้ยเสือ้แขนสัน้ทีม่กีนกปลายแขน สว่นอนิทรธนู
นัน้น่าจะมกีารประดษิฐ์ในปลายรชัสมยั ด้วยการสบืค้นจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องอเิหนา ตอนปลายรชักาลที่มกีาร
กล่าวถงึอนิทรธนูเครื่องแต่งกายฝ่ายพระ ในสมยันี้มกีารดดัแปลงเครื่องแต่งกายละครของเจา้นายต่างๆ ทีไ่ม่ใช่ละคร
หลวง จนมคีวามใกลเ้คยีงกบัเครื่องตน้ จนมกีารออกกฏหมายตราสามดวง หา้มมใิหล้ะครนุ่งผา้จบีโจงไวห้างหงส ์หา้ม
ท าชายไหวชายแครงอย่างเครื่องตน้ และหา้มใชก้รรเจยีกจร ดอกไมท้ดั เวลาใสม่งกุฏ ชฏาและรดัเกลา้ 
 รชักาลที ่2 มกีารประดษิฐ ์ปนัจุเหรจ็ ดดัแปลงมาจากผา้ตาดโพกศรีษะของตวัอเิหนา ดว้ยหนงัฉลุลายตดิ
ลายขีร้กั ปิดทองประดบักระจก มรีปูผกูปมผา้ทีด่า้นหลงัปนัจุเหรจ็ 
 รชักาลที ่4 มกีารดดัแปลง หอ้ยหน้าแบบผา้ทพิย ์
 รชักาลที ่5 มกีารดดัแปลงหอ้ยขา้งแบบหางไหล และมกีารเพิม่ชายผา้ใหต้วันางเหมอืนอย่างภาพเขยีน
 รชักาลที่ 6 มีการใช้เสือ้ละครแบบแขนสัน้มาก เหมือน ฉลองพระองค์ทรงประพาส มีกนกปลายแขน 
เหมือนนบพระองัสา เหมือนเครื่องต้น ลกัษณะการดดัแปลงรูปแบบเครื่องแต่งกายในชิ้นส่วนต่างๆ มีเพียงแค่สมยั
รชักาลที ่6 ในทีส่ดุกลบัไปใชใ้นรปูแบบเดมิ ในชิน้สว่นเครื่องแต่งกายทีม่กีารดดัแปลงจะถูกน าใชก้บัตวัละครพเิศษ 
 รชักาลที่ 9 มกีารเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบอย่างสุดท้าย คอืลายท้าย หรือท้ายชฏา เพื่อให้เกดิความ
มัน่คงในการสวมใสม่งกุฏและชฏาของตวัพระและตวันาง 

2. ดา้นการสรา้งเครื่องแต่งตวั 
 มีการปรับลดทัง้ขนาดของเครื่องแต่งกาย วิธีการปกัและปรบัลดวัสดุในการสร้างเครื่องแต่งกายลง 
กล่าวคอื ขนาดผา้หอ้ยหน้าหอ้ยขา้งของตวัพระ และขนาดผา้ห่มนางผนืใหญ่มขีนาดเลก็ลงกว่าเดมิมาก 
 วสัดุในการปกัเครื่องแต่งกายจากสมยัรตันโกสนิทรต์อนต้นทีม่กีารใชว้สัดุที่ประกอบดว้ย เลื่อม เงนิดุน 
ปีกแมงทบั ไหมส ีไหมทอง รวมทัง้แถบโหมดและริว้ทองต่างๆ ตอนกลาง ใชด้ิน้โปร่ง ดิน้ขอ้ เลื่อมและไหมทอง ปจัจุบนั
ใชเ้พยีง ดิน้โปร่ง ดิน้ขอ้และเลื่อมเท่านัน้ วสัดุในการสรา้งเครื่องประดบั ในสมยัรตันโกสนิทรต์อนต้นท าดว้ย เครื่องขีร้กั
ปิดทองประดบักระจกเรยีบ ราวสมยัรัชกาลที ่4 มกีารท าเครื่องปรบัลงยาราชาวด ีและเครื่องประดบัศรีษะด้วยทองค า 
สมยัรชักาลที ่5 มกีารท าเครื่องประดบัศรีษะแบบเครื่องโลหะเงนิ และทองเหลอืงประดบัดว้ยพลอยกน้แหลม ต่อมาเป็น
แบบ เครื่องเงนิประดบัเพชรกน้ตดั และมกีารประยุกตเ์ครื่องประดบัลกูผสม เครื่องขีร้กักบัเครื่องเงนิ 
 วธิกีารปกั สมยัรชักาลที ่2 นิยมใชว้ธิกีารปกัแบบ หกัทองขวาง  ดว้ยไหมทองลว้นๆ และมกีารปกัดว้ย
ดิน้และเลื่อม สมยัรชักาลที ่6 มกีารหนุนตวัลายใหนู้นมาก ตลอดจนขนาดตวัลายใหญ่ขึน้ จงึเป็นการเพิม่ความหนาให้
เครื่องแต่งกาย 
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3. ดา้นการแต่งเครื่องแต่งตวัละคร 
 ลกัษณะการแต่งเครื่องของตวัพระในอดตี แต่ลกัษณะค่อนขา้งกระชบัรดัรูปในส่วนบน แต่ส่วนล่างอยู่ใน
ลกัษณะนุ่งต ่า ปจัจุบนัแต่งตวัในลกัษณะตรงขา้ม คอืสว่นล่างจะกระชบักว่าส่วนบน สนับเพลานุ่งสงู ผา้จบีโจงรัง้สงูกว่า
ในอดตี ตวันางในอดตีมกีารห่มผา้แบบจบัทบพบัเป็นมุม เปลีย่นเป็นการพบัเขา้ขา้งใน หรอืไม่กร็วบเขา้สนัตรงกลางของ
ผา้ห่ม โดยไม่มกีารพบัใหเ้ป็นมุมเลย 
  

ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
1. ดา้นรปูแบบ 

 มพีระบรมราชานุญาตให้คณะละครทัว่ไปเล่นละครได้อย่างของหลวง จึงมกีารน าบทละครที่บรรยาย
เกีย่วกบัลกัษณะเครื่องแต่งกายอย่างเครื่องต้น มาดดัแปลงเครื่องแต่งกายละครเล่นส าหรบัคณะตน และภาพเขยีนเป็น
อีกหน่ึงปจัจัยที่ใช้เป็นข้อมูลในการดดัแปลงเครื่องแต่งกาย กล่าวคือ เมื่อจิตรกรได้มีการสร้างสรรค์ภาพ แล้วใน
ขณะเดยีวกนัมกีารประกาศหา้มการแต่งกายแบบเครื่องต้น จงึหาวธิกีารดดัแปลงเครื่องแต่งกายโดยน ารูปแบบมาจาก
ภาพเขยีน เหน็ไดจ้ากการทีต่วัพระมหีอ้ยขา้งแบบหางไหล และตวันางมชีายผา้ และการใช้รดัสะเอวและสงัวาลคู่ตาม
อย่างภาพเขยีน อทิธพิลศลิปะตะวนัตกเป็นอกีปจัจยัทีพ่บในสมยัรชักาลที ่6 โดยมกีารน าศลิปะแบบ   อ๊าตเดโค่(อารต์
เดค็โค่) มาใชอ้อกแบบลวดลายปนัจุเหรจ็ และกระบงัหน้าเพชร 
 ทัง้น้ีปจัจยัทัง้ 3 ประการได้ถูกน ามาใช้ท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงดา้นรูปแบบเครื่องแต่งกายละครนัน้
ลว้นมเีหตุผลมาจากมุ่งสรา้งความแตกต่างใหเ้กดิของแต่ละคณะละคร 

2. ดา้นการสรา้ง 
 1) วสัดุมรีาคาแพง ยุคสมยัเปลี่ยนกม็กีารสร้างสรรค์วสัดุอุปกรณ์ทีง่่ายต่อการสรา้งงานขึน้มาทดแทน
แบบเก่า ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อความงามตามแบบวัฒนธรรมแบบเดิม เช่นการใช้เพชรก้นแหลมประดับ
เครื่องประดบั ท าใหเ้กดิแสงวบูวาบบาดตา ไม่ชวนมอง  

 2) เหตุผลทางธุรกจิทีท่ าใหผู้ส้รา้งเครื่องแต่งกายต้องปรบัลดต้นทุน ดว้ยการลดวสัดุลง ลดขนาดลง อกี
ทัง้สรา้งเครื่องแต่งกายทีส่ามารถใชไ้ดก้บัผูแ้สดงหลายตวั อาท ิผา้ห่มนางทีป่รบัลดขนาด เพราะเดมิมผีูช้ายร าแบบตวั
นาง ปจัจุบนัไม่ค่อยพบ อกีทัง้ต้องการใชผ้้าห่มนางไดก้บัทัง้ผูใ้หญ่และเดก็ดว้ย ซึง่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบเครื่องแต่ง
กายและวธิกีารแต่งกายดว้ย 
 3) ความรูค้วามสามารถของผูส้รา้งเครื่องแต่งตวั เดมิผูส้รา้งจะมพีืน้ฐานความรูด้า้นศลิปะเป็นอย่างดทีัง้
ความรูเ้รื่องลวดลายไทย และกลวธิกีารปกัแบบต่างๆ อกีทัง้เป็นผูม้คีวามสามารถในการร่างแบบ ออกแบบลวดลายบน
พื้นฐานความรู้ แตกต่างจากปจัจุบนัที่งานศลิปะในเครื่องแต่งตวัละคร เกดิจากการลอกเลยีนแบบของเก่า ด้วยขาด
ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัทกัษะด้านศลิปะที่ดพีอ  อกีทัง้ไม่มกีารพฒันาความรู้เพิม่เตมิ ส่งผลให้เครื่องแต่งตวัและ
เครื่องประดบัปจัจุบนัขาดความงดงามและลงตวัแบบศลิปะไทย 
 3. ดา้นวธิกีารแต่งเครื่องแต่งกาย 
 เกดิจากการขาดความรูเ้ขา้ใจในความงามตามแบบศลิปะไทยของผูท้ีแ่ต่ง ทัง้เมื่อมกีารเปลีย่นแบบดา้น
รปูแบบเครื่องแต่งกายกส็ง่ผลใหว้ธิกีารแต่งกายเปลีย่นแปลงเช่นกนั 
 
 จากการศกึษาวทิยานิพนธท์างนาฏศลิป์ไทยทีศ่กึษาเกีย่วกบัละคร พบว่า มรีปูแบบละคร 3 รปูแบบ คอื 
ละครแบบราชส านัก โดยมีการศึกษาละครในเกี่ยวกับองค์ประกอบในการแสดง การศึกษาละครในเรื่องอิเหนา 
การศกึษาละครนอก การศกึษาละครดกึด าบรรพ ์และละครราชส านกัแบบปรบัปรุง โดยพบว่า 
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1. นาฏยลกัษณ์การร าแบบราชส านักทีป่จัจุบนัมกัเรยีกว่าร ามาตรฐาน เป็นการแสดงที่ต้องใช้พลงัในการ
ถ่ายทอดดว้ยการเกรง็กลา้มเน้ือ เพราะตอ้งใหเ้กดิความรูส้กึสง่างาม สุขุม ตลอดจนการผ่อนคลายกลา้มเนื้อเพื่อใหก้าร
ความกลมกลนืของการเรยีงร้อยท่าร าให้เป็นกระบวนท่าร า มกีารทรงตวั มกีารใช้ลมหายใจเพื่อช่วยเรื่องจงัหวะและ
ความต่อเนื่องของท่าร า เพื่อใหเ้กดิความนิ่ง 

 
2. รปูแบบการแสดงละครใน ประกอบดว้ย 
การคดัเลอืก การฝึกหดัเบือ้งตน้ การฝึกหดัชุดการแสดงเฉพาะบทบาททีไ่ดร้บั ลกัษณะเฉพาะตวัพระ ตวัยกัษ์ 

ตวันาง และตวัละครแบบผูเ้มยี 
 การแสดงเบกิโรง มทีัง้การละเล่น การร าเป็นชุดเป็นตอน  การร าเป็นชุดการแสดงสัน้ๆ เป็นจารตีทีถ่อืปฏบิตัิ
มาตัง้แต่สมยัอยุธยา เพื่อบชูาคร ูใหเ้กดิศริมิงคลแก่ผูแ้สดง และป้องกนัสิง่ไม่ดงีาม 
 มีการร าหน้าพาทย์ เพื่อการแสดงอากัปกิริยาต่างๆ โดยจะมีโครงสร้างท่าร าหลักอยู่แล้ว โดยหากใช้ใน
เหตุการณ์อื่นทีต่่างกนัออกไป จะมกีารเพิม่ท่าร าเฉพาะเหตุการณ์นัน้ อาท ิการร าเชดิฉิ่งในการตดิตามจบัสตัว ์กบัการ
เดนิทาง จะมที่าร าหลกัเหมอืนกนัแตกต่างทีท่่าร าเฉพาะเหตุการณ์ 
 มกีารร าอวดฝีมอืของตวัละครเอกในชุดต่างๆ อาท ิร าลงสรงโทน ร าใชอ้าวุธของตวัพระ ร าดรสาแบหลาของตวั
นาง ทัง้นี้ในการร ามกัมาจากการสอดแทรกวฒันธรรมประเพณีในระยะของการแต่งบทละคร เช่นการร าลงสรงโทน เป็น
การแสดงทีเ่กดิจากพระราชประเพณีลงสรงของพระมหากษตัรยิ ์
 มกีารร าเขา้พระเขา้นางของตวัเอกในเรื่อง หรอืในตอน โดยมจีารตีในการแสดงคอื ขณะทีน่ัง่ตวัพระจะเขา้หา
นางดา้นซา้ยของนางเสมอ หากเป็นการยนืร าตวัพระสามารถเขา้เกีย้วนางไดท้ัง้ซา้ยและขวา 
 ซึง่ถ่ายทอดมายงักรมศลิปากรทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบงานดา้นศลิปะ และการแสดงอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาต ิต่อ
จากราชส านกั โดยมอีงคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัการสบืทอด มหีลกัฐานการสบืทอดมาจากสมยัต้นรตันโกสนิทร ์ จากครูละครที่
เคยเป็นตวัละคร ของ 

 ละครเจา้คุณมารดาเอม 
 ละครพระองคเ์จา้สงิหนาถราชดุรงฤทธิ ์
 ละครของกรมหลวงภวูเนตรนรนิทรฤทธิ ์
 ละครวงัสวนกุหลาบ ในสมเดจ็พระเจา้น้องยาเธอ เจา้ฟ้าอษัฎางเดชาวุธ  
 ละครวงับา้นหมอ้ ของเจา้พระยาเทเวศวรวงศว์วิฒัน์ 
 ละครเจา้คุณพระประยรูวงศ ์
 ละครวงัเพช็รบรูณ์ ในสมเดจ็พระเจา้น้องยาเธอ เจา้ฟ้าจุฑาธุชธราดลิก 
 ละครเจา้พระยามหนิทรศกัดิธ์ ารง 

   
3. ผูม้บีทบาทต่อละครในราชส านกัคอื 
 พระมหากษตัรยิแ์ละพระราชวงศเ์ป็นองคอ์ุปถมัภแ์ละทรงช่วยฟ้ืนฟูการแสดงเมื่อสญูสลาย อาท ิ 

พระเจา้กรุงธนบุรใีนการรวบรวมตวัละครต่างๆ เพื่อเป็นละครผูห้ญงิในรชักาล  
พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั โดยการทรงพระราชนิพนธบ์ทละครในและบนัทกึเหตุการณ์และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆไว ้เพื่อใหค้นรุ่นหลงัไดเ้รยีนรู ้
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ภูมพิลอดุลยเดช ทรงพระราชทานครอบใหผู้ป้ระกอบพธิเีมื่อผูป้ระกอบพธิี
ของหลวงเกดิขาดการสบืทอดกะทนัหนั 
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สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิีนาถ ทรงรบัคณะละครฉัตรแก้ว เป็นละครอาสาสมคัรในพระบรม
ราชนูิปถมัภ ์

 ละครของคณะละครต่างๆที่ถ่ายทอดท่าร าสบืเนื่องมายงักรมศลิปากร โดยเฉพาะละครวงัสวนกุหลาบที่
บทบาทมาก เนื่องจากเป็นละครรุ่นแรกทีเ่ขา้มาอยู่ในวทิยาลยันาฏศลิปและเป็นรุ่นสุดทา้ยของละครคณะ
ต่างๆในกรมศลิปากร โดยผูม้บีทบาทเป็นผูถ่้ายทอดท่าร าจากครลูมุล   ยมะคุปต ์ ท่านผูห้ญงิแผว้  สนิท
วงศเ์สนี  ครเูฉลย  ศุขะวนิช 

 
 การแสดงของตวัละครที่ใช้สื่อความหมายกบัผูช้ม ประกอบด้วยการใชร้่างกายส่วนต่างๆ การใช้สหีน้า

และอารมณ์ การใชพ้ืน้ทีบ่นเวท ีการใชจ้งัหวะและการใชล้มหายใจ 
 เอกลกัษณ์ท่าร าของศลิปินเกดิจากลกัษณะนิสยั ประสบการณ์การแสดง พืน้ฐานท่าร า 
 ผูม้บีทบาทต่อวงการนาฏศลิป์ราชส านกัแบบปรบัปรุง 
 พระนางเธอลกัษมลีาวณั จากการที่ทรงอยู่ในแวดล้อมของนาฏศลิป์และวรรณกรรมท าให้ทรงตัง้คณะ

ละครปรดีาลยัแสดงเป็นละครพูดประกอบร าและระบ า โดยมกีารเชญิอาจารย์ดา้นนาฏศลิป์ตะวนัตกมา
สอนและร่วมประดษิฐร์ะบ าใหม่ 

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจา้หญิงเฉลมิเขตมงคล จากการที่ทรงสนพระทยันาฏศลิป์ดนตร ีและทรง
จดัตัง้คณะชนูาฏดุรยิางคข์ึน้จดัแสดงละครรปูแบบใหม่เรยีกว่าละครพดูสลบัร า โดยใชท้่าร าตบีท ตามบท
รอ้งและเจรจา มกีารใชเ้ทคนิคการปิด เปิดและหรีไ่ฟเพื่อแสดงเป็นเวลากลางวนัและกลางคนื 

 หลวงวจิติรวาทการ จดัละครปลุกใจให้รกัชาติในภาวะที่บ้านเมอืงต้องการความรกั ความสามคัคแีละ
ความเสยีสละ ผ่านตัวละครชายหญิงที่มีความรกัต่อกนัแต่ต้องเสยีสละเรื่องส่วนตัว เพื่อส่วนรวมใน
รูปแบบละครก าแบ คือไม่เน้นท่าร าแบบมาตรฐาน ตัวละครต้องพูดและร้องเพลงเองทัง้แบบไทยและ
สากล เรยีกละครแบบนี้ว่า ละครหลวงวจิติรวาทการ 

 พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงสรา้งโรงมหรสพหลวงประจ ารชักาล ซึง่ละครเพลงได้ท าการ
แสดงทีน่ี่ เช่นเดยีวกบัครลูมุลไดม้โีอกาสกลบัเขา้มาถ่ายทอดท่าร าหลงัจากกลบัมาจากประเทศเขมร 

 สมภพ  จทัรประภา จดัละครพดูเฉลมิพระเกยีรต ิละครดกึด าบรรพ ์ละครพูดสลบัล า โดยมคีวามโดดเด่น
ดา้นบทละครละครทีม่าจากวรรณคดปีระเภทต่างๆ และการเช่นร าและระบ ามาประกอบการแสดงใหเ้กดิ
ความยิง่ใหญ่ตระการตา 

 เสรี  หวงัในธรรม ได้ปรบัปรุงละครพนัทางแบบดัง้เดิม เป็นละครพันทางที่มีตัวละครที่ใช้การเจรจา
ประกอบท่าร าตามธรรมชาติ เน้นความสนุกสนาน การด าเนินเรื่องรวดเร็ว มีการสร้างตัวตลกเพื่อ
เดนิเรื่องและพดูสอดแทรกเกีย่วกบัเหตุการณ์ในชวีติประจ าวนั และปรชัญาชวีติตลอดจนคุณธรรมต่างๆ 
ผ่านการแสดงละครเรื่องผูช้นะสบิทศิ 

 
 
ละครพืน้บา้นดัง้เดมิและปรบัปรงุ  

1. ในการแสดงละครพืน้บา้น มคีวามเชื่อเกีย่วกบัการนบัถอืสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร ์เขา้มามี
บทบาทในการแสดงมาก อาท ิพธิกีรรมปลกูโรงของละครชาตร ีและโนรา การร าถวายมอื การร าเฆีย่นพราย เหยยีบลูก
มะนาวของโนรา เพื่อท าไสยศาสตร์ใส่คณะโรงคู่แข่ง ซึ่งต่างจากละครในราชส านักทีจ่ะพบว่าพธิกีรรมความเชื่อ ไม่มี
ความเกี่ยวเนื่องในการแสดงละคร แต่จะพบในช่วงเริม่การฝึกหดัของศลิปิน และการจดัพธิไีหวค้รู ครอบครูโขนละคร
เป็นงานประจ าปี 
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2. การศกึษาละครชาตรทีี่จดัแสดงในจงัหวดัเพชรบุร ีพระนครศรอียุธยา ศาลหลกัเมอืงกรุงเทพมหานคร 
และจงัหวดัจนัทบุร ีพบว่าแต่ละทีม่คีวามแตกต่างในรายละเอยีดปลกีย่อย แต่คงเคา้โครงและขัน้ตอนการแสดงและความ
เชื่อดา้นพธิกีรรมหลกัไว ้โดยเฉพาะพธิกีรรมการไหวค้รู 

3. การแสดงลเิกแบบทองเจอื  โสภติศลิป์ มลีกัษณะการแสดงทีม่คีวามโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ในดา้นกลวธิี
การร า ดว้ยเพลงหน้าพาทยแ์ละกระบวนการรบ 

4. การแสดงโนรา เป็นการแสดงทีพ่บทัง้การจดัแสดงของชาวบ้านและสถานศกึษา โดยเป็นทัง้การแสดง
ประกอบพธิกีรรมและการแสดงเพื่อความบนัเทงิ โดยมขีัน้ตอนการแสดงทีค่ลา้ยคลงึกนั โดยยดึถอืความเชื่อดัง้เดมิคอื
พธิกีรรมไหวค้ร ูซึง่ผูศ้กึษาเรยีกโนราว่าเป็นการแสดงละครบา้ง การร าบา้ง เนื่องจากขอบเขตในการศกึษาต่างกนั 

5. การแสดงมะโย่ง ของชาวไทยมุสลมิในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยศกึษาจากคณะสรปีตัตานี มรีูปแบบ
การแสดงคลา้ยโนราของชาวไทยพุทธ โดยใชภ้าษามาลายูถิน่ปตัตานีในการแสดง ทัง้น้ีในการแสดงยงัคงพบความเชื่อ
ดัง้เดมิเกีย่วกบัการนบัถอืผ ี และไสยศาสตร ์โดยพบในพธิกีรรมไหวค้ร ูพธิกีรรมการแกส้นิบนในการแสดงมะโย่ง 

6. หมอล ากกขาขาวเป็นการแสดงทีแ่ยกตวัจากหมอล าหมู่ จากเหตุผลเพื่อต้องการสรา้งความแตกต่างใน
ดา้นการแสดง โดยการน าเอาวฒันธรรมการแต่งตวัแบบตะวนัตกมาใช ้ระยะแรกไดร้บัการต่อต้านจากผูช้มทีเ่ป็นผูห้ญงิ
เนื่องจากเหน็ว่าการแต่งกายดว้ยกางเกงขาสัน้ของนักแสดงหญงิไม่เหมาะสม ต่อเมื่อมกีารรบัข่าวสารต่างๆท าใหเ้หน็
เป็นเรื่องปกต ิปจัจุบนัการแสดงดงักล่าวไม่พบว่ามกีารจดัแสดงแลว้ 
 

 



   

บทท่ี 8 
ผลการสงัเคราะหอ์งคค์วามรู้เก่ียวกบัการละเล่น 

 
วทิยานิพนธ์ที่ท าการศกึษาเกี่ยวกบัการละเล่นแบ่งออกเป็นการละเล่นของหลวงและการละเล่นพื้นบ้าน มี

จ านวน 3  ฉบบั คอื  
ผกามาศ จริจารุภทัร  การละเล่นของหลวง 
อนุกลู  โรจนสขุสมบรูณ์ การเชดิหนงัใหญ่วดัสว่างอารมณ์  จงัหวดัสงิหบ์ุร ี 
วรกมล  เหมศรชีาต ิการแสดงหุ่นกระบอกคณะชเูชดิช านาญศลิป์  จงัหวดัสมุทรสงคราม 
และมกีารศกึษานาฏศลิป์ในภาพจติรกรรมสมยัรตันโกสนิทร ์โดยมขีอ้มูลเกีย่วกบัการละเล่น ซึง่ผูว้จิยัจะกล่าว

เฉพาะสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเล่นเท่านัน้ 
 

8.1  การละเล่นของหลวง 
ทัง้ น้ีในการศึกษานาฏยศิลป์ในงานสมโภชพระราชพิธีต่างๆที่ปรากฎบนภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัย

รตันโกสนิทร์ พบการละเล่นแทงวิไสย ไต่ลวดร าแพน ไม้สูง หกคะเมน กระอัว้แทงควาย การละเล่นพื้นเมืองของ     
ชาวก าแพงเพชร การเชดิหนงัใหญ่ หุ่นหลวงและหุ่นจนี 

โดยผกามาศ  จริจรุภทัรมกีารศกึษาการละเล่นของหลวง  แบ่งเป็นหวัขอ้ต่างๆ ดงันี้ 

  
 การละเล่นของหลวง คือการแสดงหรือมหรสพสมโภชที่จ ัดแสดงในงานพระราชพิธีของหลวงที่ส าคัญๆ 
ประกอบไปดว้ยการแสดง 5 ชุด ไดแ้ก่ โมงครุ่ม ระเบง กุลาตไีม ้แทงวไิสย และกระอัว้แทงควาย โดยทีห่น่วยงานของ
หลวงหรอืราชส านักเป็นผู้จดัแสดงขึน้และใช้ผู้ชายเป็นผู้แสดง จุดมุ่งหมายหลกัและความส าคญัของการแสดงกเ็พื่อ
ความเป็นสริมิงคลในงานพระราชพธิ ีและเพื่อเป็นการรอฤกษ์พธิใีนการประกอบพระราชพธิขีองพระมหากษตัรยิ ์ซึง่การ
แสดงทัง้ 5 ชุดมุ่งเน้นทีค่วามสนุกสนาน ความบนัเทงิ 
 การละเล่นของหลวงนี้สนันิษฐานว่าเริม่มมีาตัง้แต่สมยัสุโขทยัเป็นราชธานี แต่มปีรากฎหลกัฐานทีช่ดัเจนใน
สมยักรุงศรอียุธยา ซึง่จะพบว่ามกีารแสดงการละเล่นของหลวงประกอบอยู่ในงานพระราชพธิขีองหลวงโดยเฉพาะในงาน
พระราชพธิสีบิสองเดอืน  โดยการละเล่นของหลวงทัง้ 5 ชุด เป็นการแสดงที่ประเทศไทยรบัเอามาจากต่างชาตหิรอื
บรรดาประเทศราชแลว้เราน ามาพฒันาปรบัปรุงใหเ้ป็นไปตามแบบแผนของไทยและแสดงอยู่ในพระราชพธิสี าคญัๆ 

ปจัจุบนักรมศลิปากรเป็นหน่วยงานของรฐัทีท่ าหน้าทีอ่นุรกัษ์และสบืทอดศลิปวฒันธรรมของไทยทุกแขนงให้
คงอยู่ ท าใหก้ารละเล่นของหลวงนัน้ยงัคงสบืทอดต่อมา ซึง่การละเล่นของหลวงทีจ่ดัแสดงโดยกรมศลิปากรประกอบไป
ดว้ยกลุ่มผูแ้สดง  2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. กลุ่มนกัเรยีน นกัศกึษา และขา้ราชการครขูองสถาบนันาฏดุรยิางคศลิป์ กรมศลิปากร ซึง่ผูแ้สดงกลุ่มน้ีจะ
เป็นกลุ่มทีแ่สดงเพื่อฝึกหดัสิง่ทีไ่ดเ้รยีนมา ทัง้นี้เน่ืองจากไดม้กีารบรรจุการละเล่นของหลวงชุด โมงครุ่ม ระเบง กุลาตไีม ้
ลงในหลกัสตูรนักเรยีนโขนในระดบัชัน้กลางปีที ่2 (เทยีบเท่ามธัยมศกึษาปีที ่5 ) การคดัเลอืกผู้แสดงในกลุ่มนี้กจ็ะ
คดัเลอืกจากนักเรยีนโขนในระดบัชัน้กลางปีที ่2 ขึน้ไปเป็นผูแ้สดง เนื่องจากเป็นเดก็ทีโ่ตพอจะรบัผดิชอบในการแสดง
รวมทัง้ยงัได้เคยศกึษาการละเล่นของหลวงมาบ้างแล้ว จงึไม่ยากต่อการฝึกซ้อมเพยีงแต่น ามาทบทวนความจ า และ
ฝึกหดัความพรอ้มเพรยีงเท่านัน้ 

2.  กลุ่มนาฏยศลิปิน แผนกนาฏดุรยิางค์ สถาบนันาฏดุรยิางคศิลป์ กรมศลิปากร ผู้แสดงกลุ่มน้ีเป็นผู้ที่มี
หน้าที่แสดงนาฏยศิลป์ในงานของทางราชการ และเป็นศิลปินอยู่แล้ว ดงันัน้ในการแสดงการละเล่นของหลวงของ        
ผูแ้สดงกลุ่มนี้กจ็ะใชศ้ลิปินโขนผูช้าย 
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 ลกัษณะหรอืวธิกีารแสดงของกลุ่มผูแ้สดงทัง้ 2 กลุ่มกเ็หมอืนกนัเนื่องจากไดร้บัการถ่ายทอดมาจากทีเ่ดยีวกนั 
จะแตกต่างกแ็ต่ความพร้อมเพรยีงหรอืความสวยงามของท่าทาง ซึ่งกลุ่มนาฏยศิลปินอาจจะท าให้สวยงามกว่ากลุ่ม
นกัเรยีน แต่ขัน้ตอนในการแสดงหรอืรปูแบบการแสดงเหมอืนกนั 
 

ลกัษณะและองคป์ระกอบการแสดง 
โมงครุม่  

สนันิษฐานว่าเป็นการแสดงทีไ่ทยเราไดร้บัมาจากอนิเดยีตอนใต้และน่าจะเป็นการละเล่นของหลวงทีม่กี าเนิด
มาก่อนเป็นอนัดบัแรก เนื่องจากลกัษณะของการแสดงนัน้ไม่ซบัซ้อนและหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ตัง้แต่สมยักรุง     
ศรอียุธยากจ็ะมปีรากฎชื่อการแสดงโม่งครุ่ม(ม่งครุ่ม) ก่อนการแสดงชุดอื่นๆ ค าว่า โม่งครุ่มนี้ อาจมาจากเสยีงของเครื่อง
ดนตรทีีใ่ชป้ระกอบในการแสดง ไดแ้ก่ ฆอ้งโหม่ง และกลองโหม่งครุ่ม   “โมง” คอื เสยีงของฆอ้งโหม่ง ส่วน “ครุ่ม” คอื 
เสยีงของกลองโมงครุ่ม บางครัง้เรยีกการแสดงประเภทนี้ว่า “อริดัถดัทา” ซึง่เป็นการเรยีกตามเสยีงรอ้งของนกัแสดง 

เครื่องแต่งกายผู้แสดงจะสวมชุดเขม้ขาบ ซึ่งประกอบดว้ยเสือ้เขม้ขาบ สนับเพลา ผ้าส ารดคาดเอวและสวม
เทรดิ ในมอืผูแ้สดงจะถอืไมก้ าพต(ลกัษณะเหมอืนอย่างไมก้ระบองของโขนยกัษ์แต่ไม่ขวัน้เกลยีว) ไวส้ าหรบัตกีลอง  

วธิกีารแสดงโมงครุ่ม  แบ่งผู้แสดงออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน จะมกีี่กลุ่มก็ได้ โดยที่ในแต่ละกลุ่มจะมกีลอง
โมงครุ่มวางอยู่กลางวงๆ ละ 1 ลูก ผูแ้สดงทัง้ 4 คน กจ็ะยนือยู่รอบกลองแลว้ปฏบิตัทิ่าร าต่างๆสลบัไปกบัการตกีลอง 
กลองโมงครุ่มทีใ่ชส้ าหรบัการแสดงโมงครุ่มนี้จะมลีกัษณะคลา้ยกบักลองทดั แต่มขีนาดใหญ่กว่าเลก็น้อย เป็นกลองทีข่งึ
หนงัสองหน้าไม่ตดิขา้วสกุถ่วงหน้า กลองแต่ละใบเขยีนลวดลายและระบายสอีย่างสวยงาม ลกัษณะการปฏบิตัทิ่าร า
ในการแสดงกจ็ะปฏบิตัเิป็นลกัษณะของกลุ่มท่าร า ซึง่ทุกท่าร าจะปฏบิตัติามขัน้ตอนเหมอืนกนั คอื ล าดบัที ่1     ผูแ้สดง
ยนืตรง ล าดบัที ่2 ปฏบิตัทิ่าร าทลีะท่า ทีส่นันิษฐานว่าในอดตีคงจะมหีลายท่าร า แต่ในปจัจุบนัเหลอืเพยีง 5 ท่าร าเท่านัน้
คอื ท่าเทพพนม ท่าบวัตูม  ท่าบวับาน ท่าลมพดัและท่ามงักรฟาดหาง ล าดบัที ่3 ยกัตวัในจงัหวะ “ถดัท่าถดั” ล าดบัท่าที ่
4 ผูแ้สดงยนืตรง ล าดบัที ่5 ผูแ้สดงเอีย้วตวัตกีลอง และล าดบัสุดทา้ยจบลงดว้ยผูแ้สดงยนืตรง โมงครุ่มใชพ้ืน้ฐานท่าร า
ของตัวโขนยกัษ์มากกว่าตัวละครอื่น ซึ่งจะเห็นได้จากลกัษณะการใช้เท้า คือการยกเท้าและย่อเต็มเหลี่ยม ซึ่งเป็น
ลกัษณะการใช้เท้าหลกัของการแสดงโมงครุ่ม  การแสดงโมงครุ่มนี้เน้นที่ความสนุกสนานของการปฏิบตัิท่าร าของ        
ผูแ้สดงประกอบการรอ้งประกอบจงัหวะว่า “ถดัท่าถดั ถดัท่าถดั ถดัท่าถดั ถดัท่าถดั” ผูแ้สดงจะยกัตวัไปตามจงัหวะ
อย่างสนุกสนาน เมื่อผูช้มไดช้มกจ็ะเกดิความสนุกสนานร่วมดว้ย 

 

ระเบงหรอืระเบง็  
สนันิษฐานว่าเป็นการแสดงทีไ่ทยเรารบัเอาอทิธพิลความเชื่อในเรื่องของเทพเจา้มาจากอนิเดยี ต่อมาไทยเราก็

พฒันาปรบัปรุงใหเ้ป็นการละเล่นของไทยเอง บางครัง้เรยีกการแสดงนี้ว่า “โอละพ่อ” ซึง่เป็นการเรยีกตามบทร้องที่
ขึน้ตน้แต่ละวรรค  

ลกัษณะการแสดงคล้ายกบัการแสดงละคร คอืมกีารด าเนินเรื่องราวโดยตวัละคร 2 ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายกษตัรยิ์
รอ้ยเอด็เจด็พระนคร ซึ่งประกอบไปด้วยผูแ้สดง 8-10 คน และฝ่ายพระขนัธกุมารหรอืพระกาล มผีูแ้สดง 1 คน เป็น
เรื่องราวเกี่ยวกบัการเดินทางไปร่วมงานโสกันต์ที่เขาไกรลาสของบรรดากษัตริย์ร้อยเอ็ดเจ็ดพระนคร โดยได้พบ      
พระขนัธกุมารหรอืพระกาลระหว่างการเดนิทางซึง่หา้มมใิหเ้ดนิทางระหว่างจนเกดิการประทะกนั ฝ่ายกษตัรยิร์อ้ยเอด็
เจด็พระนครจงึจะแผลงศรฆ่าพระขนัธกุมารหรอืพระกาลเสยี แต่ถูกสาปให้สลบเสยีก่อน ภายหลงัพระขนัธกุมารหรอื 
พระกาลเกดิความสงสารจงึชุบชวีติใหฟ้ื้นแลว้ปล่อยใหก้ลบับา้นเมอืงของตนไป  

เครื่องแต่งกายของกษัตรยิ์รอ้ยเอด็เจด็พระนครแต่งชุดเขม้ขาบ ในมอืจะถอืคนัศรและลูกศรเป็นอาวุธประจ า
กาย ในการปฏบิตัทิ่าร าจะมกีารตลีกูศรลงบนคนัศรไปดว้ย เครื่องแต่งกายพระขนัธกุมารหรอืพระกาลนัน้แต่งได ้2 แบบ 
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ไดแ้ก่เครื่องแต่งกายแบบยนืเครื่องครึง่ท่อน คอื การแต่งกายยนืเครื่องแต่ไม่สวมเสือ้ สวมชฏาขีร้กั ผดัหน้าขาว และแต่ง
กายแบบเทวดาตลก คอื สวมชุดเขม้ขาบ แลว้สวมครุยเทวดาตลกแล้วสวมลอมพอกแทนเทรดิ(แต่งกายคลา้ยกษตัรยิ์
รอ้ยเอด็เจด็พระนคร) เป็นการแสดงที่มุ่งเน้นความสนุกสนาน ในการสอดแทรกมุขตลกเขา้ไปในบทเจรจาระหว่างตวั
ละครทัง้สองฝ่ายและการปฏบิตัทิ่าทางทีดู่ขบขนัของตวัละคร แลว้การแสดงระเบงเน้นความพรอ้มเพรยีงในการปฏบิตัิ
ท่าร าของตวัละครดว้ย 

ท่าร าหลกัในการแสดงมอียู่ 2 ท่าร า ไดแ้ก่ ท่าตลีูกศรบนคนัศร และท่าถอืลูกศรแขนถงึระดบัเอว ของกษตัรยิ์
รอ้ยเอด็เจด็พระนครทีร่ะหว่างเดนิทางไปเขาไกรลาส  ลกัษณะท่าร าของพระขนัธกุมารหรอืพระกาลเป็นท่าทางทีมุ่่งเน้น
ความตลกขบขนั ลกัษณะท่าร าส าคญัของการแสดงระเบง คอื การยกเทา้หนีบน่อง ซึง่ผูแ้สดงจะยกเทา้ขึน้ดา้นข้างแบบ
ยกเทา้ในตวัละครตวัพระของละครไทย แต่ในขณะทีย่กนัน้จะปฏบิตักิรยิาทีเ่รยีกว่า การหนีบน่อง คอืการยกขาท่อนล่าง
ขึน้ใหห้นีบตดิกบัขาท่อนบน แต่ไม่ใหห้น้าขานัน้ยกสงูจนเกนิไป   

จารีตในการแสดงของไทยด้วย คือ ผู้แสดงจะเข้าขวา ออกซ้าย และเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือของตน เสมอ 
ลกัษณะท่าร า เช่น การยกเท้า การถอืศร การร าเพลงเชดิทา้ยการแสดงเป็นลกัษณะของการร าตวัพระ แต่ในปจัจุบนั    
ผูแ้สดงระเบงจะมทีัง้โขนพระ โขนยกัษ์ และโขนลงิผสมกนั  

 
กลุาตีไม้  

สนันิษฐานว่าไทยรบัมาจากอนิเดยีตอนใต ้ค าว่า “กุลา” เป็นชื่อเรยีกพวกแขกทีอ่าศยัอยู่ในประเทศไทย ซึง่แต่
เดมิสนันิษฐานว่าการละเล่นกุลาตไีมน้ี้มาจากการละเล่น “ทณัฑรส” หรอืระบ าไมข้องอนิเดยีใต้ แต่เดมิบทรอ้งกุลาตไีมน้ี้
น่าจะเป็นภาษาทมฬิ แต่ต่อมาไทยเราน ามาปรบัปรุงเปลีย่นแปลงใหเ้ป็นภาษาไทย โดยในเนื้อความในบทรอ้งนัน้เป็น
การกล่าวสรรเสรญิพระมหากษตัรยิ์ของไทยทีท่รงมพีระบรมราชานุภาพและศกัดานุภาพมาก สามารถปกครองไพร่ฟ้า
ใหอ้ยู่อย่างร่มเยน็เป็นสขุได ้ไมท้ีใ่ชต้ใีนกุลาตไีม ้เรยีกว่า “ไมก้ าพต”  

วธิกีารแสดง  ผูแ้สดงชาย 8-10 คน จบักลุ่มเป็นวงกลมแลว้เคลื่อนทีไ่ปพรอ้มๆกบัการรอ้งเพลงและตไีมก้ าพต
ในมอืประกอบจงัหวะไปดว้ย  การตไีมป้ระกอบการรอ้งเพลงในกุลาตไีมต้อ้งตไีด ้16 ครัง้ ต่อการรอ้งเพลง 1 รอบ จงึจะ
ตีไม้ได้อย่างถูกต้อง และร้องเพลง 2 รอบต่อการปฏบิตัิท่าร า 1ท่า ปจัจุบนัม ี6 ท่า ได้แก่ ท่านัง่คุกเข่าตบมอื ท่า
นัง่คุกเข่าตีไม้ ท่าตีไมเ้ดนิเป็นวงกลม ท่ากางแขนตไีม ้ท่าตีไม้ระหว่างคู่ และท่าตไีมส้ลบับน ล่างระหว่างคู่  เป็นการ
เรยีงจากระดบัต ่าไปหาสงู เริม่เคลื่อนวงไปทางซา้ยมอืของผูแ้สดงก่อนเสมอแลว้เคลื่อนมาทางขวามอืของผูแ้สดง การตี
ไมน้ี้ไมท้ีก่ระทบกนัจะตอ้งไขวเ้ป็นรปูกากบาทเสมอ  

ลกัษณะการใชเ้ท้าทีส่ าคญัในการแสดงท่ากุลาตไีม ้คือ การเดนิตนีเตี้ย (การเดนิย่อเข่าใหม้ากทีสุ่ด) สลบัยดื
ยุบในตอนเปลี่ยนทศิทางการเคลื่อนวง การเดินกุลาตีไม้นี้จะมีการก้าวเท้าไขว้ไปด้านหน้าและก้าวเท้าไปด้านข้าง
สลบักนั การกา้วเทา้จะเริม่ดว้ยเทา้ซา้ยก่อนเสมอ พืน้ฐานของท่าร าและแนวทางในการนับจงัหวะตามโขนลงิ ไม่ว่ าจะ
เป็นการเดนิตีนเตี้ย หรอืการนับจงัหวะดว้ยเทา้ซา้ยเป็นหลกั ซึง่เป็นลกัษณะของโขนลงิ ดงันัน้ผูแ้สดงกุลาตไีม้จงึควร
เป็นผูม้พีืน้ฐานการฝึกหดัโขนลงิ ซึง่จะมาสามารถปฏบิตัทิ่าร าไดด้ ีรวมทัง้ลกัษณะของการแสดงกุลาตไีมเ้ป็นการแสดงที่
มุ่งเน้นความสนุกสนานของผูแ้สดงในการรอ้งเพลง และกระทุง้เสยีงใหต้รงตามจงัหวะรวมทัง้การใชห้น้า (ลอยหน้า) ใหดู้
ตลกขบขนั  

เครื่องแต่งกายคอืชุดเขม้ขาบและสวมเทรดิ มอืถอืไมก้ าพตทัง้สองขา้งส าหรบัเคาะจงัหวะ  
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แทงวิไสย  
หรอื แทงปิไสย สนันิษฐานว่ารบัมาจากมลายู เป็นการแสดงร าอาวุธหรอืประอาวุธของตวัละคร 2 ตวั  ค าว่า  

“วไิสย”หรอื “ปิไสย” ตามภาษามลายหูมายถงึโล่ ซึง่ในอดตีโล่กเ็ป็นอาวุธทีใ่ชป้ระกอบการแสดงแทงวไิสย สนันิษฐานว่า
เริม่มกีารแสดงในสมยักรุงศรอียุธยาตอนปลายหลงัจากทีม่กีารแสดง โมงครุ่ม ระเบง และกุลาตไีม้แลว้ และน่าจะเป็น
การแสดงทีป่ระเทศราชน าเขา้มาถวายหรอืน าเขา้มาแสดงร่วมในงานพระราชพธิขีองหลวง   

ลกัษณะการแสดง เป็นการประอาวุธของตวัละครสองฝา่ย อาวุธทีใ่ชก้จ็ะใชท้ัง้อาวุธสัน้และอาวุธยาว เช่น หอก 
ดาบ โล่ งา้ว ทวน เป็นต้น ผูแ้สดงจะม ี2 คน แต่งกายแบบเซยีวกาง (ทวารบาลของจนี) ออกมาต่อสูป้ระอาวุธกนัโดย
เอาปลายอาวุธแตะกนัขา้งบนบา้งขา้งล่างบา้ง แลว้เต้นวนไปมาลกัษณะเหมอืนการรบในการแสดงงิว้ของจนีแต่ชา้กว่า 
การแสดงแทงวสิยัในอดตีมกีารบรรเลงดนตรปีระกอบดว้ย คอืเพลงกลม แต่ปจัจุบนัไม่มปีรากฎการแสดงแทง    วไิสย  

โดยอนุมานว่า ลกัษณะของท่าร าในการแสดงแทงวไิสยนี้น่าจะมลีกัษณะการใชท้่าร าอาวุธยาวซึง่เป็นแม่ท่าใน
การร าอาวุธของไทย มอียู่ 5 ท่าร าหลกั ได้แก่ท่านาคเกี้ยว ท่าหงสส์องคอ ท่าปลอกช้าง ท่าชงิคลอง(1,2) และท่า       
ผ่าหมาก ทัง้ 5 ท่าร านี้เปรยีบเสมอืนแม่ท่าในการร าอาวุธของไทยทัง้สิน้ เนื่องจากตวัละครอื่นที่ใช้การร าอาวุธกจ็ะ
ดดัแปลงเพิม่เตมิจากแม่ท่านี้ นอกจากนี้ในท่าร ากระบวนไมร้บจนี ในการแสดงละครพนัทางตอนสมงิพระรามรบกามนี 
คงเป็นท่าร าในการแสดงแทงวไิสยไดเ้ช่นกนั เนื่องจากท่าร ากระบวนรบไมจ้นีในสมงิพระรามรบกามนีนัน้เป็นท่าร าอาวุธ
ยาวทีด่ดัแปลงมาจากแม่ท่าทัง้ 5 ท่า แลว้ปรบัปรุงใหม้ลีกัษณะเป็นของจนี เช่น การใชม้อืจนี การยกเทา้แบบจนี เป็น
ต้น และในการแสดงแทงวิไสยมีลกัษณะเป็นการผสมผสานศิลปะไทยกบัจีนเข้าไว้ด้วยกนัคือ การแต่งกาย ดงันัน้
ลกัษณะท่าร าในไมร้บจนีกน่็าจะสามารถใชใ้นการแสดงแทงวไิสยได ้ 

 
กระอัว้แทงควาย  

สนันิษฐานว่าคงจะมาจากการละเล่นของพวกทวายหรอืมอญ เนื่องจากค าว่า “กระอัว้” เป็นภาษาทวาย ซึง่แต่
เดมิกระอัว้แทงควายนี้น่าจะเป็นการละเล่นทีบ่รรดาประเทศราชทีเ่ขา้มาพึง่พระบรมโพธสิมภารของกษตัรยิไ์ทยส่งเขา้
มาร่วมในงานพระราชพธิเีช่นเดยีวกบัการแสดงชุดอื่นๆ  

ลกัษณะการแสดงคลา้ยกบัการแสดงละคร เนื้อเรื่องกล่าวถงึสามภีรรยาคู่หนึ่ง (นางกระอัว้และสามี) ออกตาม
ล่าควาย  เพื่อจะน าตบัควายมากนิ การแสดงมุ่งเพื่อความตลกขบขนัทีว่ิง่ไล่แทงควายอย่างสนุกสนาน ผูแ้สดงกระอัว้
แทงควายนัน้ ใชผู้ช้ายแสดง เป็นจ านวน 3-4 คน แสดงเป็นนางกระอัว้ 1 คน สามนีางกระอัว้ 1 คน แสดงเป็นควาย 1 
หรอื 2 คน กไ็ด ้ปจัจุบนัไม่มกีารแสดงแลว้  ทัง้น้ียงัมกีารแสดงของชาวบา้นซึง่มลีกัษณะการแสดงคลา้ยกบัการแสดง
กระอัว้แทงควาย คอื การแสดงกระตัว้แทงเสอื หรอืบอ้งตนัแทงเสอื ท าใหส้ามารถพบเหน็รูปแบบการแสดงกระอัว้แทง
ควายจากการแสดงประเภทนี้ พอจะอนุมานถงึล าดบัขัน้ตอนในการแสดงดงันี้ เริม่ตน้ดว้ยนางกระอัว้และสามเีดนิตามหา
ควายจนพบ ขัน้ที่สองนางกระอัว้และเขา้ต่อสูก้บัควาย(ไล่แทงควาย) และขัน้ตอนสุดท้ายคอื นางกระอัว้และสามวีิง่ไล่
ตามควายไปเรื่อยๆซึง่ลกัษณะการแสดงทัง้ 3 ขัน้ตอนนี้เป็นการแสดงทีมุ่่งเน้นความตลกขบขนัหรอือากปักรยิาท่าทาง
ของตวัละครทีแ่สดงออกอย่างตลกขบขนั เช่น ท่าตกใจของนางกระอัว้แทงควาย ท่าไล่ตามควายหรอืท่านางกระอัว้ถูก
ควายไล่ขวดิจนผา้ห่มหลุด เป็นตน้ ดงันัน้ท่าทางต่างๆ จงึเป็นท่าทีอ่สิระไม่ตายตวั และทีส่ าคญัคอืจะตอ้งมที่าแทงควาย 
ซึง่จะแทงแบบใด ท่าใดกไ็ดไ้ม่จ ากดัขอใหเ้ป็นท่าทีด่ตูลกขบขนัเท่านัน้  

เครื่องแต่งกายสมจรงิคอืนางกระอัว้และสามจีะแต่งกายอย่างชาวบ้าน ส่วนควายจะสวมชุดควาย เป็นการ
แสดงทีไ่ม่มรีะเบยีบแบบแผนทีช่ดัเจนแน่นอน เพยีงแต่มุ่งเน้นความสนุกสนานเท่านัน้ คลา้ยการแสดงจ าอวด  
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เอกลกัษณ์ของการละเล่นของหลวง 
 1.  การละเล่นของหลวงเป็นภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นถึงความมัน่คงและความยิ่งใหญ่ของแผ่นดินและ
พระมหากษัตรยิ์ไทย กล่าวคอืกรมมหรสพสมโภชในงานพระราชพธินีัน้ในสมยัโบราณถอืเป็นการยกย่องเชดิชูเกยีรติ
ของพระมหากษตัรยิ ์ดงันัน้ในสมยัใดทีม่กีารจดัพระราชพธิบี่อยและมมีหรสพสมโภชแสดงในงาน กแ็สดงว่าสมยันัน้มี
ความมัน่คงและมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงอย่างมาก 
 2.  ชุมชนนานาชาตหิรอืบรรดาประเทศราชเป็นปจัจยัผลกัดนัทีท่ าใหเ้กดิการละเล่นของหลวงขึน้ กล่าวคอื
เมื่อผูค้นต่างชาตต่ิางภาษาเขา้มาอยู่อาศยัในประเทศไทยรวมทัง้บรรดาประเทศราชของไทยทีพ่ึ่ งพระบรมโพธสิมภาร
ของกษัตริย์ไทยนัน้ล้วนแล้วแต่มศีลิปวฒันธรรมทัง้นาฏยศลิป์ การละเล่นเป็นของตน และเมื่อได้มาอยู่ในเมอืงไทย
นาฏยศลิป์ของชนชาตนิัน้กไ็ดร้บัการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงใหม้ลีกัษณะตามไทยจนกลายเป็นนาฏยศลิป์ของไทยรวมทัง้
การละเล่นของหลวงดว้ยเช่นกนั 
 3.  การละเล่นของหลวงเป็นการแสดงทีม่คีวามส าคญั จงึมกีารสบืทอดมายาวนานกว่า 650 ปี นับเป็นการ
แสดงทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานกว่าการแสดงอื่นๆในโลก และเป็นการสบืทอดทีไ่ม่ขาดช่วง โดยการสบืทอดนี้จะ
เริม่อยู่ในราชส านกัเรื่อยมาจนถงึหน่วยงานทีร่บัผดิชอบการแสดงของทางราชการในปจัจุบนั ไดแ้ก่ สถาบนันาฏดุรยิางค
ศลิป์ กรมศลิปากร 
 4.  ววิฒันาการของนาฏยศิลปไทยประเภทละครโขน ส่วนหนึ่งได้รบัอิทธิพลมาจากการละเล่นของหลวง 
กล่าวคอืการแสดงระเบงนัน้มีลกัษณะของการแสดงที่เป็นเรื่องราว มกีารด าเนินเรื่องราวตามล าดบัขัน้คอื เริม่เรื่อง 
ตอนกลาง และตอนจบ ซึง่การแสดงละครน่าจะไดร้บัอทิธพิลมาจากการแสดงระเบงเช่นกนั หรอืในการแสดงโมงครุ่มซึง่
เป็นการแสดงแม่ท่าต่างๆโขนน่าจะไดร้บัอทิธพิลเรื่องของแม่ท่าจากโมงครุ่มได ้
 5.  การละเล่นของหลวงเป็นการแสดงที่มีแบบแผนรูปแบบการแสดงที่ชดัเจนเป็นระเบียบถึงแม้ในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีการปรบัปรุงหรือเปลี่ยนแปลงบ้าง แต่องค์ประกอบหลกัที่ส าคญั เช่น ท่าร า จงัหวะ ดนตร ี     
การแต่งกาย ยงัคงอยู่ 
 6.  การแสดงทีไ่ม่มรีปูแบบหรอืแบบแผนวางไวอ้ย่างชดัเจนมกัจะสญูหายไดง้่าย กล่าวคอื ในกรณีการแสดง
แทงวไิสยและกระอัว้แทงควาย การละเล่นของหลวงทัง้สองชุดนี้ไม่มรีูปแบบหรอืแบบแผนของท่าร าที่แน่นอนชดัเจน 
แทงวไิสยเป็นการประอาวุธของตวัละคร 2 ตวั สว่นกระอัว้แทงควายนัน้แสดงคลา้ยจ าอวดมุ่งเน้นทีค่วามสนุกสนาน ท า
ใหก้ารแสดงทัง้ 2 ชุดน้ีไม่ไดร้บัการสบืทอดรูปแบบทีแ่น่ชดัมาถงึปจัจุบนั รวมทัง้จ านวนของผูแ้สดงกเ็ป็นปจัจยัหลกัใน
การผลกัดนัให้การแสดงนัน้คงอยู่หรอืสูญหายเช่นกนั กล่าวคอื แทงวไิสยและกระอัว้แทงควายนี้เป็นการแสดงที่ใช้        
ผูแ้สดงน้อย ไม่เหมอืนโมงครุ่ม ระเบง และกุลาตไีม้ ซึง่ใชผู้แ้สดงเป็นจ านวนมาก การแสดงจงึเป็นทีน่่าสนใจมากกว่า 
และมผีูส้บืทอดมากกว่า ท าใหแ้ทงวไิสยและกระอัว้แทงควายสญูไป 
 7.  การสบืทอดการแสดงการละเล่นของหลวงโดยการฝึกหดัการแสดงไม่ว่าจะเป็นการฝึกหดัท่าร า ฝึก การ
รอ้งประกอบจงัหวะ เป็นกระบวนการทีท่ าใหก้ารละเล่นของหลวงคงอยู่ 
 8.  งานพระราชพธิบีางอย่างเลกิไป เช่น พระราชพธิโีสกนัต์ ดงันั ้นการละเล่นของหลวงกค็่อยๆสญูไปดว้ย 
เพราะเมื่อไม่มกีารจดังานพระราชพธิกีไ็ม่มกีารละเล่นของหลวง ดงันัน้บทบาทหน้าทีข่องการละเล่นของหลวงในฐานะ
มหรสพสมโภชในงานพระราชพธิจีงึลดลงไปและเพิม่บทบาทการแสดงเพื่อเป็นการอนุรกัษ์ใหก้ารแสดงคงอยู่ต่อไป 
 9.  ในปจัจุบนัการละเล่นของหลวงเปลีย่นแปลงไปจากอดตี เช่น การแสดงโมงครุ่มในอดตีจะปรากฏมที่าร า
เป็นจ านวนมากกว่า 20 ท่า แต่ในปจัจุบนัเหลอืเพยีง 5 ท่าร าเท่านัน้ ทัง้นี้เพื่อให้การแสดงนัน้สัน้และกระชบัมากขึน้ 
รวมทัง้เพื่อใหเ้ป็นแบบแผนหรอืรปูแบบเดยีวกนัส าหรบัน าไปสอนนกัเรยีน นกัศกึษา ในสถาบนันาฏดุรยิางคศลิป์ 
 การละเล่นของหลวงถือเป็นภาพสะทอ้นถงึความเจรญิรุ่งเรอืงของแผ่นดนิไทยในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้น
การเมอืง การปกครอง การเศรษฐกจิ เป็นตน้ โดยเฉพาะเป็นภาพสะทอ้นใหเ้หน็ความยิง่ใหญ่ของพระมหากตัรยิท์ีท่รงมี
พระบรมเดชานุภาพและศกัดานุภาพมากมาย มบีรรดาประเทศราชเขา้มาพึง่พระบรมโพธสิมภารมากมาย และไดน้ าการ
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แสดงของตนเขา้มาร่วมงานพระราชพธิขีองหลวง เพื่อเป็นการแสดงความจงรกัภกัดต่ีอแผ่นดนิพระมหากษตัรยิไ์ทย ท า
ให้การละเล่นของหลวงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการท าหน้าที่เป็นมหรสพสมโภชของหลวงที่เคียงคู่สถาบัน
พระมหากษัตริย์เรื่อยมา แต่เมื่อสงัคมเปลี่ยนไปความเชื่อในเรื่องการประกอบพิธีกรรมเปลี่ยนไป ท าให้พิธีกรรม
บางอย่างเลกิปฏบิตัริวมทัง้เกดิความต้องการนาฏยศลิป์ไทยในรูปแบบอื่นหรอืมนีาฏยศลิป์ชนิดใหม่เกดิขึน้ จงึท าให้
การละเล่นของหลวงถูกลดความส าคัญลงไม่มีแสดงประกอบพระราชพธิีอย่างในอดีต จะมีเพียงแต่การแสดงสาธิต
นาฏยศลิป์ไทยในราชส านกัเพื่อใหเ้ยาวชนหรอืผูส้นใจไดช้มเท่านัน้ ส่งผลใหก้ารละเล่นของหลวงบางชุดนัน้สญูหายไป
ดว้ย เช่น แทงวไิสย และกระอัว้แทงควาย ในปจัจุบนัไม่มกีารแสดงแลว้ ส าหรบัการแสดงทีย่งัคงเหลอือยู่และไดร้บัการ
สบืทอดมาถึงปจัจุบนั ลกัษณะการแสดงถูกพฒันาปรบัปรุงเรื่อยมาเพื่อให้สอดคล้องกบัยุคสมยั ดงันัน้รูปแบบหรือ
องคป์ระกอบในการแสดงจงึมกีารเปลีย่นแปลงไป ถงึแมว้่าจะมหีน่วยงานของทางราชการเขา้มาดูแลการแสดงเหล่านี้
แทนสถาบนักษตัรยิก์ต็าม แต่การละเล่นของหลวงกย็งัคงมกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าใหเ้กดิมรีปูแบบที่
แตกต่างกนัไป แต่ลกัษณะหรอืโครงสรา้งของการแสดงยงัคงเดมิ ซึง่หากเป็นเช่นนี้ต่อไปกอ็าจะท าใหรู้ปแบบการแสดง
การละเล่นของหลวงทีแ่ทจ้รงิสญูหายไป ทัง้ๆทีก่ารละเล่นของหลวงถอืเป็นมหรสพสมโภชทีแ่สดงถงึความรุ่งเรอืงของ
แผ่นดนิและพระมหากษตัรยิไ์ทย มปีระวตัยิาวนานอยู่เคยีงขา้งชาตไิทยตลอดมา นับเป็นสมบตัลิ ้าค่าทางนาฏยศลิป์อกี
ประเภทหนึ่งทีค่นไทยทุกคนและหน่วยงานทุกหน่วยงานควรช่วยกนัรกัษาและอนุรกัษ์ใหร้ปูแบบเดมิเอาไวส้บืไป 

 
8.2 การละเล่นพืน้บ้าน 

การเชดิหนงัใหญ่วดัสว่างอารมณ์ จงัหวดัสงิหบ์ุร ี นายอนุกลู โรจนสขุสมบรูณ์  
 

การเชิดหนังใหญ่ 
หนงัหรอืหนงัใหญ่ในทีน้ี่หมายถงึ หนงัสตัวแ์กะฉลุตามลวดลายตวัละครเรื่องรามเกยีรติ ์นิยมใชห้นังโคในการ

แกะฉลุมากกว่าหนงักระบอื เนื่องจากหนงัโคมคีวามอ่อนบางกว่าหนงักระบอื และเมื่อหนังแหง้แลว้มกัไม่ย่น แต่กระนัน้
หนงักระบอืมคีวามกวา้งและใหญ่กว่าหนงัโคจงึเหมาะส าหรบัทีจ่ะใชส้รา้งตวัหนังทีม่ขีนาดใหญ่ เช่น หนังเมอืงหรอืหนัง
ปราสาท เป็นตน้ แต่ส าหรบัหนังเทพเจา้หรอืหนังครูแลว้ต้องใชห้นังโคตายพราย (โคออกลูกตาย โคถูกฟ้าผ่าตาย) มา
เป็นวสัดุในการสรา้งและตอ้งประกอบพธิกีรรมในการสรา้งเพื่อความศกัดิส์ทิธิข์องตวัหนงัตามความเชื่อทีส่บืต่อกนัมา 
 หนงัใหญ่มขีนาดของตวัหนงัทีต่่างกนัออกไป สามารถแบ่งตามขนาดของตวัหนังออกเป็นหนังใหญ่ขนาดใหญ่ 
มกัเป็นหนงัจ าพวกหนงัปราสาทหรอืหนงัเมอืง หนงัใหญ่ขนาดกลางมกัเป็นหนังจ าพวกหนังง่าหรอืหนังเหาะ หนังใหญ่
ขนาดเลก็มกัเป็นหนงัจ าพวกหนงัเฝ้า เป็นตน้ 
 ประเภทของตวัหนงันัน้ จ าแนกออกเป็น 

1. หนงัเทพเจา้หรอืหนงัครู 
2. หนงัเผา้หรอืหนงัไหว ้
3. หนงัคเนจรหรอืหนงัเดนิ 
4. หนงัง่าหรอืหนงัเหาะ 
5. หนงัเมอืงหรอืหนงัปราสาท 
6. หนงัจบัหรอืหนงัรบ 
7. หนงัเบด็เตลด็คอืตวัหนงัทีน่อกเหนือจากตวัหนงัประเภทอื่น 

 
นอกจากนี้แลว้หนงัใหญ่ยงัแบ่งตามการแสดงออกเป็นหนงักลางวนัและหนังกลางคอื หนังกลางวนัเป็นตวัหนัง

ทีม่สีสีนัชดัเจนกว่าตวัหนงักลางคนื ตวัหนงักลางคนืไม่จ าเป็นตอ้งมสีชีดัเจนเนื่องจากแสดงเวลากลางคนืใชแ้สงประกอบ
ในการแสดง จงึมกัไม่ค่อยเหน็สขีองตวัหนงัชดัเจนนกั 
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ประวติัความเป็นมาหนังใหญ่ 
หนงั หรอื หนงัใหญ่ เกดิขึน้แต่ครัง้สมยัใดนัน้ ไม่สามารถสรุปไดช้ดัเจน แต่สนันิษฐานว่าการแสดงหนังเกดิขึน้

ตัง้แต่สมยัไอยคุปต์หรอือยีปิต์ ก่อนพุทธกาล แลว้แพร่ขยายความนิยมมายงัดนิแดนแถบเอเชยีในกลุ่มประเทศอนิเดยี 
จากนัน้การแสดงประเภทนี้กไ็ดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้เรื่อยมา 
 การแสดงหนังในประเทศไทย สนันิษฐานว่า ไดร้บัอทิธพิลจากประเทศอนิเดยี โดยผ่านทางชวาหรอืประเทศ
อนิโดนีเซยีปจัจุบนั และดว้ยลกัษณะตวัหนงัของไทยมสีว่นคลา้ยกบัหนงัแสบกในประเทศกมัพูชา ท าใหน้ักวชิาการบาง
ท่านสนันิษฐานว่า ไทยเราอาจไดแ้บบอย่างการแสดงหนงัมาจากประเทศกมัพชูากเ็ป็นได ้  

การศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของหนงัใหญ่ในประเทศไทย พบว่า 
พ.ศ. 2199 รชัสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ปรากฏวรรณคดเีรื่องสมุทรโฆษค าฉันท ์ทีม่วีตัถุประสงคก์าร

ประพนัธน์ี้เพื่อการแสดงหนัง โดยขอ้มูลเกีย่วกบั รูปแบบการแสดง วธิกีารแสดง ไม่สามารถสรุปได ้เนื่องจากมไิดใ้ห้
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการแสดง กล่าวเพียงว่า มีมหรสพประเภทหนังในการสมโภช ซึ่ งผู้ศึกษาจึงตีความหรือ
สนันิษฐานว่า ค าว่า หนงั ในทีน่ี้น่าจะเป็นการแสดงหนงัใหญ่ 
 ค าว่า “หนงั” และ “หนงัใหญ่” จากพระราชพงศาวดาร ปรากฏเพยีงค าเดยีวเท่านัน้ คอื “หนัง” ส่วนค าว่า “หนัง
ใหญ่” สนันิษฐานว่าเกดิขึน้ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั เนื่องจาก มกีารแสดงหนังประเภทหนึ่งที่
เรยีกว่า “หนังตะลุง” เพื่อง่ายต่อการเรยีกและเขา้ใจ จงึเติมค าว่า “ใหญ่” ตามลกัษณะของตวัหนัง ทา้ยค าว่าหนังเป็น 
“หนงัใหญ่” เรื่อยมา 
 

หนังใหญ่วดัสว่างอารมณ์ 
วดัสว่างอารมณ์ สรา้งขึน้ประมาณปีพ.ศ. 2418 (สมยัรชักาลที่ 5) โดยพระภิกษุเรอืง เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก 

ต่อมาคณะหนังเร่จากจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีครูเปีย เป็นหัวหน้าคณะมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาและตัว
พระภกิษุเรอืง จงึได้มอบตวัหนังถวายแก่ทางวดัและครูเปียได้ฝึกซ้อมการแสดงหนังใหญ่ให้กบัชาวบา้นในละแวกนัน้   
ผู้ที่ได้รับสืบทอดวิธีการแสดงจากครูเปีย และเป็นผู้ดูแลหนังใหญ่ในยุคนัน้ คือ นายนวม ศุภนคร ต่อมาได้รับ
พระราชทานบรรดาศกัดิ ์เป็นขนุบางมอญกจิประมวญ (ต้นสกุลศุภนคร) ไดจ้ดัการแสดงหนังใหญ่ในเขตจงัหวดัสงิหบ์ุรี
และจงัหวดัใกลเ้คยีง จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2481 ขุนบางมอญกจิประมวญไดถ้งึแก่กรรม นายเชือ้ ศุภนคร บุตรชาย จงึได้
เป็นหวัหน้าคณะหรอืนายหนงัสอืทอดต่อมา 
 การแสดงหนังใหญ่วดัสว่างอารมณ์ จงัหวดัสงิหบ์ุร ีเป็นทีน่ิยมและรู้จกักนัอย่างแพร่หลายท าใหจ้ดัการแสดง
บ่อยครัง้ในยุคของนายเชื้อ ศุภนคร จนสามารถจดัซื้อตัวหนังใหญ่เพิม่ขึน้จากเดมิอกีชุดหนึ่ง คอื ชุด บุตร -ลบ (ศึก   
พระมงกุฎ-พระลบ) จากจังหวัดลพบุรี จากนัน้การแสดงเริ่มเสื่อมความนิยม เนื่องจากเกิดสงครามโลกและการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ท าให้การแสดงหนังใหญ่วดัสว่ างอารมณ์ จงัหวดัสงิห์บุรี ต้องปิดตัวลงด้วยสภาวการณ์
ดงักล่าว 
 ปี พ.ศ. 2518 คณะครจูากวทิยาลยัครพูระนครศรอียุธยา โดยการน าของนางอมรา กล ่าเจรญิ หวัหน้าภาควชิา
นาฏศลิป์ ไดเ้ดนิทางมาตดิต่อการแสดงหนงัใหญ่วดัสว่างอารมณ์ เพื่อจดัการแสดงสาธติทีว่ทิยาลยัคร ูท าใหก้ลุ่มผูแ้สดง
หนังใหญ่วดัสว่างอารมณ์ได้รวมตวักนัจดัการแสดง หรือฟ้ืนฟู กระบวนท่าเชดิหนังขึน้อกีครัง้ และได้แต่งตัง้ให้นาย
ฉออ้น ศุภนคร ก านนัต าบลต้นโพธิ ์เป็นผูน้ าหรอืหวัหน้าคณะหนังใหญ่ จดัการแสดงหนังใหญ่สบืเน่ืองต่อมาจนกระทัง่
ปจัจุบนั 
 ผลงานการแสดงหนังใหญ่วดัสว่างอารมณ์ เป็นที่ยอมรบัได้รบัการสนับสนุนจากผู้สนในและหน่วยงานของ
ราชการ โดยสภาวฒันธรรมแห่งชาต ิ(ส.ว.ช.) จงึไดม้อบโล่เกยีรตยิศใหก้บักลุ่มศลิปินผูแ้สดงหนังใหญ่วดัสว่างอารมณ์ 
จงัหวดัสงิหบ์ุร ีในฐานะกลุ่มผูอ้นุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมการแสดงพืน้บา้นดเีด่น ประจ าปี พ.ศ. 2535 และพ.ศ. 2536 จาก 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีณ พระต าหนกัจติรลดารโหฐาน พระราชวงัดุสติ 
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ประเภทและกรรมวิธีการสรา้งหนังใหญ่ 
ประเภทหนังใหญ่ 

1. หนงัเขนหรอืหนงัสมุพล 
2. หนงัง่าตรวจพล 
3. หนงัราชรถ 
4. หนงัจบั  

 ตวัหนงัของวดัสว่างอารมณ์มทีัง้สิน้ประมาณ 270 ตวั แต่มสีภาพทีส่มบูรณ์น าออกแสดงไดป้ระมาณ 210 ตวั 
แบ่งออกเป็นศกึหรอืตอนทีใ่ชแ้สดงดงันี้ 

1. ตวัหนงัชุด ศกึทศกณัฐค์รัง้ที ่5 หรอืศกึใหญ่ 
2. ตวัหนงัชุด ศกึนาคบาศ 
3. ตวัหนงัชุด ศกึวริุณจ าบงั 
4. ตวัหนงัชุด ศกึบุตร ลบ 

 
ลกัษณะการแสดง 

การคดัเลือกและการฝึกหดันักแสดง 
มวีธิกีารคดัเลอืกผูท้ีจ่ะแสดงหนงัโดยการทดลองใหจ้บัไม่ไผ่โคง้ และฝึกหดัตามกระบวนการทีเ่หมอืนกนั โดย

ไม่แบ่งแยกเป็นบุคคลหรอืตวัละครตวัใด แต่จะก าหนดตวัผู้เชดิภายหลงัที่ผูฝึ้กหดัเกดิความช านาญในการแสดงให้มี
หน้าที่ในการเชดิหนังแต่ละตวั โดยผู้คดัเลอืกจะพจิารณาจากฝีมอืและลกัษณะหรอืเทคนิคในการเชดิแต่ละบุคคลเป็น
ส าคญั 

การฝึกหดัวธิกีารแสดง  ปจัจุบนัไม่ไดถ่้ายทอดวธิกีารแสดงให้กบัเยาวชนรุ่นหลงั เน่ืองจากมผีูส้นใจวชิาการ
ดา้นน้ีเป็นจ านวนน้อย และถอืว่าเป็นวชิาการเฉพาะบุคคลในพืน้ทีท่อ้งถิน่ เป็นศลิปะประจ าตระกลูทีถ่่ายทอดกนัมาก  

ประมาณช่วงเดอืนเมษายน – พฤษภาคม ทางคณะหนังใหญ่วดัสว่างอารมณ์ จงัหวดัสงิหบ์ุร ีจะประกอบพธิี
ไหวค้ร ูครอบครหูนงัใหญ่ ประจ าปี ณ ศาลาการเปรยีญวดัสว่างอารมณ์เพื่อความเป็นศริมิงคลแก่คณะนักแสดงซึง่เป็น
ชาวบา้นในละแวกนัน้ทีไ่ม่ได้ยดึการแสดงหนังใหญ่เป็นอาชพี พธินีี้ประกอบขึน้ในวนัพฤหสับด ีซึ่งผู้ประกอบพธิเีป็น    
ผูก้ าหนดวดัและเวลาตามความเหมาะสมในแต่ละปี 

 
องคป์ระกอบในการแสดงการแสดงหนังใหญ่วดัสว่างอารมณ์  

1. จอหนงั เป็นจอผา้ มขีนาดความยาว 16 เมตร กวา้ง 6 เมตร แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกและส่วนที ่3 เป็น
ผา้ต่วนสขีาว กวา้งประมาณ 5 เมตร ยาว 4 เมตร สว่นที ่2 เป็นผา้โปร่ง (ผา้ขาวบาง) สขีาว กวา้งประมาณ 5 เมตร ยาว 
8 เมตร สว่นของจอเป็นผา้ต่วนมแีสดงเยบ็รอบมุมจอทัง้ 4 ดา้น ขนาดกวา้งประมาณ 0.5 เมตร 

2. เสาและคร่าวจอหนัง เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชป้ระกอบจอหนัง มลีกัษณะเป็นท่อแป๊บน าหรอืท่อเหลก็ จ านวน 4 
ต้น และคร่าวประกอบด้วยท่อเหลก็หรอืแป๊บน ้า จ านวน 2 ต้นเช่นกนั ประกอบร้อยเขา้กบัจอหนังในส่วนของขอบจอ
ดา้นบนและดา้นล่าง 

3. รา้นเพลงิ ในการแสดงเชงิสาธติมกัใชร้า้นเพลงิประกอบการแสดง เพื่อสื่อใหเ้หน็ว่าการใหแ้สงแต่เดมินัน้
เป็นเช่นไร ลกัษณะรา้นเพลงิทีใ่ชเ้ป็นกระบะไมส้ีเ่หลี่ยม มขีาตัง้ยดึติดกบัพืน้ดนิแบบไม่ถาวร ภายในกระบะไมปู้ดว้ย
ทรายหรอืกาบกลว้ย แลว้น าเชือ้เพลงิ คอื กะลามะพรา้ววางเรยีง ใชไ้ดเ้ป็นส่วนประกอบในการตดิไฟเผาไหมเ้ชือ้เพลงิ
ใหแ้สงสว่างในการแสดง 

ปจัจุบนัใชส้ปอตไลทข์นาดประมาณ 50 วตัต ์จ านวน 3-4 ดวง ตามแต่จดัหาไดเ้ป็นสว่นประกอบใหแ้สงในการ
แสดง เน่ืองจากแสงจากสปอตไลทใ์หแ้สดงคงทีแ่ละยาวนานกว่าแสงจากเชือ้เพลงิกะลามะพรา้วเผาไหม ้เป็นตน้ 
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4. บงัเพลงิ ใชเ้ป็นสว่นประกอบการแสดงเชงิสาธติเมื่อจุดไต้เผ่าไหมเ้ชือ้เพลงิ จ าเป็นต้องมบีงัเพลงิกนัแสง
ไม่ให้กระจายออกนอกเขตจอที่ใช้แสดง หรอือาจกล่าวได้ว่าเป็นอุปกรณ์การรวมแสงเชื้อเพลงิเผาไหม้ให้อยู่ในพื้นที่
จ ากดั แต่ปจัจุบนัใชแ้สงจากสปอตไลท ์บงัเพลงิจงึหมดประโยชน์ทีจ่ะน ามาใช ้จงึเป็นเพยีงแค่การตดิตัง้เพื่อสาธติการ
แสดงเท่านัน้ 

5. เครื่องแต่งกายในการแสดงหนงัใหญ่ เครื่องแต่งกายของผูแ้สดงหนังใหญ่วดัสว่างอารมณ์มอียู่ 2 รูปแบบ
คอื 
 รปูแบบแรก ผูเ้ชดิสวมเสือ้สขีาวคอตัง้แขนสัน้ปล่อยชาย มผีา้คาดเอว นุ่งผา้โจงกระเบนทบั สนับเพลา สี
ของผา้นุ่งและสนบัเพลาคละสตีามแต่จะหาได ้
 รูปแบบที่ 2 เป็นรูปแบบที่ใช้อยู่ในปจัจุบนั คือ ผู้เชิดสวมเสื้อสขีาวคอตัง้แขนสัน้ปล่อยชาย นุ่งผ้าโจง
กระเบนสแีดงคลุมเขา่ 

6. ดนตรหีรอืวงป่ีพาทยท์ีใ่ชบ้รรเลงประกอบการแสดงหนงัใหญ่วดัสว่างอารมณ์ เป็นวงป่ีพาทยเ์ครื่องหา้หรอื
เครื่องคู่ตามแต่โอกาสทีแ่สดง  

7. การพากยแ์ละเจรจา ผูพ้ากย-์เจรจา  มทีัง้สิน้ 2-3 คน เป็นผูช้ายที่มนี ้าเสยีงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเพื่อ
สือ่อารมณ์ของตวัหนงัทีก่ าลงัแสดงอยู่ในขณะนัน้ ผูพ้ากย์-เจรจา จะผลดักนัพากย-์เจรจาในบท โดยการท่องจ า 

8. การจดัการแสดงและการจดัแบ่งหน้าที่ในการแสดง ส่วนใหญ่ในปจัจุบนัเป็นการแสดงเชงิสาธติ โดยจดั
แสดงใหพ้ืน้ทีโ่ล่งแจง้กลางสนามหญา้ ทมีงานนกัแสดงในแต่ละครัง้มจี านวนไม่น้อยกว่า 20 คน โดยแต่ละคนมหีน้าทีใ่น
การแสดงแต่ละฝา่ย เช่น ฝา่ยตดิตัง้จอหนงั ฝา่ยคดัเลอืกหรอืจดัหนงั ฝา่ยพธิกีรรมการแสดง เป็นต้น แต่โดยการปฏบิตัิ
แลว้ทมีนกัแสดงมกัช่วยกนัปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไม่แบ่งแยกแต่อย่างใด 
 

ขัน้ตอนการแสดง 
การแสดงหนังประเภทหนังกลางคนื ในการแสดงแต่ละครัง้ มพีธิกีรรมตามความเชื่อ กล่าวคอื เมื่อจะน าตวั

หนังออกจากวดั นายหนังหรอืหวัหน้าคณะหนังใหญ่ หรอืผู้อาวุโสในที่นัน้ท าพธิบีอกกล่าวเจ้าของหนัง เจ้าของที่ ใน  
การจดัเปิดลงัทีเ่กบ็ตวัหนงัก่อนน าหนงัออกจากลงัทุกครัง้ 

การตดิตัง้อุปกรณ์การแสดง นายหนงัหรอืหวัหน้าคณะหนงัใหญ่หรอืผูท้ีม่หีน้าทีใ่นการตดิตัง้จอ จะประกอบพธิี
ขอขมาพระแม่ธรณี เจ้าของที่ สิง่ศกัดิส์ทิธิก่์อนที่จะติดตัง้อุปกรณ์ ซึ่งพธิีน้ีอาจใช้น ้ามนต์ที่นายหนังเตรียมมารดที่
สถานที่ที่จะติดตัง้อุปกรณ์แทนชมบ หรือกระทงกาบกล้วยแต่เดิมที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและโอกาสที่
เอือ้อ านวย 

จากนัน้เริม่ตดิตัง้เสาจอ  น าตวัหนงัจดัวางพงิกบัจอดา้นหน้าและดา้นหลงัตามต าแหน่งและล าดบัการใชต้วัหนงั
ในการแสดง ดา้นหน้าจอหนงัจดัวางตวัหนงัเทพเจา้พรอ้มดว้ยเครื่องสงัเวยและอุปกรณ์ทีใ่ชป้ระกอบในพธิกีารเบกิหน้า
พระก่อนการแสดง เมื่อได้เวลาแสดง วงป่ีพาทยบ์รรเลงเพลงโหมโรง โดยเริม่จากเพลงสาธุการ ในช่วงนี้หวัหน้าคณะ
หนังใหญ่จะจุดเทยีนบูชาหนังเทพเจ้า และเริม่เขา้พธิกีารเบกิหน้าพระ 3 ตระ หรอืเบกิหน้าพระ 3 ทวย ซึ่งผู้พากย์-
เจรจาจะพากยต์ามบทเบกิหน้าพระ และดนตรจีะบรรเลงเพลงเชดิ ผูเ้ชดิหนังเทพเจา้กเ็ชดิหนังตามกระบวนท่าเชดิจน
เสรจ็พธิกีารเบกิหน้าพระ 

จากนัน้เป็นการแสดงเบกิโรง ในชุด จบัลงิหวัค ่า ซึง่มเีน้ือหาสอดแทรกคตคิ าสอนทางพระพุทธศาสนา ในเรื่อง
ของความเมตตา และเป็นการบอกผู้ชมใหรู้้ว่า หนังใหญ่ที่จดัการแสดงในครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่ออะไร และจะแสดง
เรื่องอะไร ตอนอะไร ซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียมของขอ้พงึปฏบิตัิของการแสดงชุด ลงิขาวจบัลงิด าล าดบัต่อไปกจ็ะเป็น    
การแสดงจบัเรื่อง  
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 กลวธิกีารเชดิเฉพาะตวัของผู้เชดิทีพ่ลกิแพลงกระบวนท่าเชดิ เพื่อความแปลกใหม่ไม่ซ ้ากระบวนท่าเชิดทีใ่ช้
แสดงแต่ยงัคงรปูแบบหรอืหลกัการส าคญัในการเชดิหนงั ผู้ศกึษาพบว่า ผูแ้สดงเพิม่กระบวนการในท่าการเชดิต่อไปนี้ 

1. การโยต้วั 
2. การสะอกึตวั 
3. การยกัตวั 
4. การหมุนตวั 

 กลวธิกีารเชดิดงักล่าวผู้เชดิจะปฏบิตัติามดุลยพนิิจของผูเ้ชดิเอง ท าใหรู้ปแบบท่ามาตรฐานทีใ่ชใ้นแต่ละครั ้ง
แตกต่างกนัออกไป แมแ้ต่กระทัง่ผูแ้สดงคนเดยีวกนักต็าม ซึง่มเีหตุปจัจยั คอื 

1. เลี่ยงการซ ้าท่าในการแสดง ผู้แสดงใช้กลวิธกีารเชดิเฉพาะตวัดงักล่าวพลิกแพลงกระบวนท่าเชดิตาม  
ดุลยพนิิจเพื่อความแปลก  

2. ดนตรบีรรเลงประกอบการแสดง การแสดงทุกครัง้วงป่ีพาทยท์ี่ใชบ้รรเลงประกอบการแสดงต้องสมัพนัธ์
กบักระบวนท่าเชิด ซึ่งส่งผลให้ผู้เชิดเกิดความคล้อยตามในการเคลื่อนไหวตัวหนัง ซึ่งท านองดนตรีที่ใช้บรรเลง
ประกอบการแสดงแต่ละครัง้ต่างกนัออกไป แต่คงยดึจงัหวะกลองหรอืจงัหวะหน้าทบัของแต่ละเพลงอยู่ส่งผลให้การ
เคลื่อนไหวหนงัแต่ละครัง้เปลีย่นแปลงไปตามท านองดนตรไีดเ้ช่นกนั 

3. ระยะเวลาในการแสดง ขดีจ ากดัเรื่องของเวลานับเป็นปจัจยัหน่ึงซึง่ส่งผลใหก้ารเคลื่อนไหวหนังแต่ละครัง้
เปลีย่นแปลงไดเ้ช่นกนั กล่าวคอื เวลาในการแสดงเป็นตวัก าหนดกลวธิกีารเชดิหนัง ถ้ามเีวลาในการแสดงมาก ผูเ้ชดิก็
พลกิแพลงกระบวนท่าเชดิไดม้ากตามกันไป หรอือาจไม่แสดงกลวธิกีารเชดิตามขัน้ตอนครบทุกส่วน ทัง้นี้เพื่อปรบัให้
การแสดงจบหรอืสิน้สดุตามเงื่อนไขของเวลา 
 กระบวนท่าเชดิหนังพเิศษหรอืกระบวนท่าเฉพาะ  กค็อืกระบวนท่าเชดิหนังที่ยดึกระบวนท่าเชดิตามเพลงที่
บรรเลงประกอบการแสดงเป็นส าคญัในการเรยีกชื่อท่าเฉพาะ ไดแ้ก่  

1. กระบวนท่าเชดิ (การเบกิหน้าพระไหวค้ร)ู   
2. กระบวนท่าเชดิ เพลงเสมอ   
3. กระบวนท่าเชดิ เพลงกราวร า   
4. กระบวนท่าเชดิ เพลงรวั   
5. กระบวนท่าเชดิ เพลงเตยีว   
6. กระบวนท่าเชดิ เพลงเชดิฉิ่ง 

 กระบวนท่าเชดิเหล่าน้ีในปจัจุบนั (พ.ศ. 2542) เป็นกระบวนท่าเชดิหนังเฉพาะตวับุคคล ผู้แสดง มไิด้มกีาร
ถ่ายทอดใหเ้แก่ผูใ้ด เทคนิคหรอืความสามารถเฉพาะตวัของผูเ้ชดิแต่ละคนน้ีพลกิแพลงกระบวนท่าเชดิไดเ้สมอขึน้อยู่กบั
ดุลยพนิิจของผูแ้สดงเองเป็นส าคญั เช่นเดยีวกบักระบวนท่าเชดิที่ผู้เชดิเคลื่อนที่ไปมาดา้นหน้าและด้านหลงัจอ แต่ที่
ส าคัญก็คือการเคลื่อนไหวตัวหรือการเคลื่อนที่ในการแสดงต้องลงจงัหวะและสมัพันธ์กบัดนตรีที่บรรเลงประกอบ      
การแสดงเสมอ 
 

เอกลกัษณ์การเชิดหนังใหญ่ 
เอกลกัษณ์เฉพาะในการแสดงหนงัใหญ่ ในทีน่ี้คอื การเชดิเคลื่อนไหวตวัหนงัโดยผูเ้ชดิเคลื่อนทีไ่ปมาดา้นหน้า-

หลงัจอหนงัตามจงัหวะและท านองเพลงที่บรรเลงโดยวงป่ีพาทย ์ดว้ยกระบวนท่าการเชดิทีม่หีลกัเกณฑเ์ฉพาะการเชดิ
ตวัหนงัแต่ละตวัตามบทบาทของตวัละครนัน้ๆ และเมื่อเชดิหนงัครบตามกระบวนท่าแลว้ ผูเ้ชดิจะน าตวัหนังเขา้ทาบจอ 
เชิดในลกัษณะตัวหนังทาบจอ ผู้เชิดยนือยู่กบัที่มีเคลื่อนไหวตัว เพียงแต่เคลื่อนตวัหนังขึ้น ลงตามบทพากย์-เจรจา 
ในช่วงทีต่วัหนงัทาบกบัจอน้ี ผูเ้ชดิตอ้งมสีมาธใินการฟงับทพากย-์เจรจา และท านองเพลงในวงป่ีพาทยเ์พื่อทีจ่ะปฏบิตัิ
กระบวนท่าเชดิได้สอดคล้องกบัเนื้อหาในการแสดง นอกนัน้แล้ว การพากย์-เจรจาหนังกถ็ือเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะใน  
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การพากย ์กล่าวคอื เมื่อจบบทพากยแ์ต่ละบท (บทพากยท์ี่ใชเ้ป็นกาพยฉ์บบั 16 กาพย์ยานี 11 ร่าย หรอืร่ายสุภาพ) 
ตะโพนและกลองทดัในวงป่ีพาทย์จะตใีห้จงัหวะ และผู้ทีอ่ยู่ดา้นในจอหรอืนักดนตรจีะตะโกนคอร้อง “เพย้” ซึ่งถือเป็น
เอกลกัษณ์ในการแสดงหนงัอย่างหนึ่ง 

 
เอกลกัษณ์กลวิธีการเชิดหนังใหญ่วดัสว่างอารมณ์ 
 การเชดิหนังใหญ่วดัสว่างอารมณ์นัน้ ในการแสดงผู้แสดงต้องเป็นผู้ชายเท่านัน้ สวมเสือ้แขนสัน้สขีาวคอตัง้
ปล่อยชาย นุ่งโจงกระเบนสแีดงคลุมเขา่ไม่สวมรองเทา้ 
 เอกลกัษณ์เฉพาะในการเชดิหนงัของคณะหนังใหญ่วดัสว่างอารมณ์ จงัหวดัสงิหบ์ุร ีประการหนึ่งกค็อื การเขา้
และออกตวัหนงั ในการแสดงผูเ้ชดิหนงัจะน าตวัหนังออกทางมุมจอดา้นขวามอืของผูช้ม และเขา้ทางมุมจอดา้นซา้ยมอื
ของผูช้ม ซึง่ยดึวธิกีารแสดงตามลวดลายของตวัหนงัทีก่ าหนดไว้ 
 นอกจากนัน้แล้ว วิธหีรือเทคนิคเฉพาะตัวของผู้เชิดที่ท าให้การแสดงการเชดิหนังในแต่ละครัง้แตกต่างกนั
ออกไป แม้แต่เป็นผู้เชดิคนเดยีวกนักต็าม นัน่คอื การใช้เทคนิคในการเชดิโดยใชก้ารโยกตวั การสะอกึตวั การโย้ตวั 
และการหมุนตวั 
 ในสว่นเอกลกัษณ์การเชดิหรอืท่าเชดิเฉพาะชุดการแสดงนัน้ พบว่าการใชก้ระบวนท่าเชดิมเีอกลกัษณ์เฉพาะ
ในแต่ละชุด บางครัง้อาจซ ้ากนัได ้กล่าวคอื ค าเรยีกเฉพาะหรอืนาฏยศพัท์ทีใ่ช้ในการเชดิหนังบางครัง้อาจเรยีกซ ้ากนั
และปฏบิตัซิ ้ากนัได ้จ าแนกกระบวนท่าในการเชดิออกเป็น 

1. การเต้นตรวจพล ปรากฏการใช้กระบวนท่าหรอืนาฏยศพัทท์ี่ใชเ้รยีก คอื สะอกึตวั โยต้วั ยกัตวั กระทบื
เทา้  ย ่าเทา้ บ่ายหนงั 

2. การตีหนังหน้า หรอืการเชดิหนังต่อสู ้ปรากฏการใช้กระบวนท่าหรอืนาฏยศพัท์ที่ใช้เรยีก คอื ซอยเท้า 
ตลบเทา้ บ่ายหนงั 

3. การเชดิหนังแขนหรอืหนังสุมพล ปรากฏการใช้กระบวนท่าหรอืนาฏยศพัท์ที่ใช้เรยีก คอื ย ่าเท้า โย้ตวั 
บ่ายหนงั 

4. การเชดิหนงัจบัและหนงัราชรถ ปรากฏการใชก้ระบวนท่าหรอืนาฏยศพัทท์ีใ่ชเ้รยีก คอื ซอยเทา้ บ่ายหนงั 
5. การเชิดหนังเตียว การเชิดหนังเพลงเชิดฉิ่งและการเชิดหนังเพลงรวั ปรากฏการใช้กระบวนท่าหรือ   

นาฏยศพัทท์ีใ่ชเ้รยีก คอื ย ่าเทา้ ซอยเทา้ บ่ายหนงั 
6. การเชดิหนงัเบกิหน้าพระ ปรากฏการใชก้ระบวนท่าหรอืนาฏยศพัทท์ีใ่ชเ้รยีก คอื ซอยเทา้ โยต้วั 

  

การแสดงหุ่นกระบอก 
 องคค์วามรูจ้ากวทิยานิพนธ ์เรื่องการแสดงหุ่นกระบอกคณะชูเชดิช านาญนาฏศลิป์ จงัหวดัสุมทรสาคร โดย
แบ่งเป็นหวัขอ้ต่างๆ ดงันี้ 

 
การเชดิหุ่น มตีัง้แต่สมยัอยุธยาตอนกลางราว พ.ศ. 2228 ในแผ่นดนิของสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช เป็น

มหรสพประเภทหนึ่งทีใ่ชส้ าหรบัแสดงในงานพระราชพธิต่ีางๆ การแสดงหุ่นของไทยมอียู่ 4 ประเภท คอื หุ่นหลวง หรอื
หุ่นใหญ่ หุ่นวงัหน้า (หุ่นไทย-จนี) หุ่นกระบอก และหุ่นละครเลก็ โดยหุ่นกระบอกมคีวามเป็นมายาวนานเกนิ 45 ปี เหลอื
เพยีงแค่ 2 คณะ คอืคณะครชูืน้ สกุลแกว้ และคณะชเูชดิช านาญศลิป์ จงัหวดัสมุทรสงคราม 
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ประวติัหุ่นกระบอก 
 ประวตัคิวามเป็นมาของการแสดงหุ่นกระบอกตามหลกัฐานในราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่10 ร.ศ. 113 หรอื พ.ศ. 
2437 รชัสมยัของสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้กล่าวถึงการพระราชพธิเีฉลมิพระชนม์พรรษา ณ พระราชวงั   
บางประอนิ ยุคแรกใชช้ื่อเรยีกว่า หุ่น (เลยีนอย่าง) เมอืงเหนือ ในปี พ.ศ. 2437 จงึไดม้กีารใชค้ าว่า “หุ่นกระบอก”  
 หุ่นกระบอกทีใ่ชแ้สดงในปจัจุบนั สนันิษฐานว่าสร้างขึน้โดยอาศยักรรมวธิกีารสรา้งหุ่นกระบอกตามแบบหุ่น
ของหม่อมราชวงศ์เถาะ ไดค้ดิประดษิฐ์ดดัแปลงขึน้ โดยผู้เชดิคนส าคญัโรงของหม่อมราชวงศเ์ถาะ คือ แม่ครูเคลอืบ 
และ นายเปียก ประเสรฐิกุล เริม่ออกโรงแสดง ราวปี พ.ศ. 2436 จนกระทัง่มชีื่อเสยีงเป็นทีน่ิยมของคนทัว่ไป 
 แม่ครเูคลอืบ เป็นผูม้ชีื่อเสยีงในการเชดิและรอ้งหุ่นกระบอก ตลอดจนมคีวามสามารถทางดนตรไีทย สามารถ
รอ้งเพลงรุ่นเก่าๆ ได้แทบทุกเพลง ต่อมาจางวางต่อ ณ ป้อมเพช็ร์ จางวางของพระเจ้าบรมวงศเ์ธอกรมหมื่นวรวฒัน์     
ศุภากร จดัสร้างหุ่นกระบอกแลว้เชญิแม่ครูเคลอืบมาช่วยสอน แล้วน าออกแสดงจนมชีื่อเสยีงคู่กบัหุ่นกระบอกหม่อม
ราชวงศเ์ถาะ เมื่อหม่อมราชวงศเ์ถาะสิน้ชวีติแลว้ แม่ครูเคลอืบจงึมาเป็นผูค้วบคุมคณะหุ่นกระบอกของจางวาง ในช่วง
บัน้ปลายชวีติแม่ครเูคลอืบอาศยัอยู่กบัศษิย ์คอื คุณยายสาหร่ายทีจ่งัหวดัสมุทรสงครามอนัเป็นเหตุปจัจยัใหเ้กดิคณะหุ่น
กระบอกในจงัหวดัสมุทรสงคราม เน่ืองจากแม่ครเูคลอืบไดฝึ้กหดัหุ่นกระบอกให ้ไดแ้ก่ หุ่นกระบอกแม่สาหร่าย และหุ่น
กระบอกคณะชเูชดิช านาญศลิป์  
 เดมิการแสดงหุ่นกระบอกนับว่าเป็นอาชพีอย่างหน่ึง   ปจัจุบนัเป็นการแสดงเพื่อการอนุรกัษ์ และฟ้ืนฟูศลิปะ
ประเภทน้ีใหค้งอยู่  ปจัจุบนัมคีณะหุ่นกระบอกประมาณ 15 คณะ คอื  

1. คณะครชูืน้ สกุลแกว้   
2. คณะจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต 
3. คณะรอดศรินิิลศลิป์ 
4. หุ่นกระบอกกรมศลิปากร 
5. คณะสีพ่ีน้่อง จงัหวดัเพชรบุร ี 
6. คณะชเูชดิช านาญศลิป์ จงัหวดัสมุทรสงคราม 
7. คณะเพชรหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น  
8. คณะแม่เชวง อ่อนละมา้ย จงัหวดันครสวรรค ์
9. คณะแม่สงัวาลยอ์ิม่เอบิ จงัหวดัตาก 
10. หุ่นกระบอกลา้นนา คณะฮ๊อบบีฮ้ทั 
11. คณะครไูก่ สรุตัน์ จงดา 
12. หุ่นกระบอกเพาะช่าง 
13. หุ่นกระบอกคุณรตัน์ จงัหวดันนทบุร ี
14. หุ่นกระบอกคณะบา้นดนตร ี 
15. หุ่นกระบอกโรงเรยีนสนุทรภู่พทิยา 
 

พฒันาการของหุ่นกระบอกในช่วงต่างๆ ตัง้แต่แรกเริม่จนถงึปจัจุบนั จงึแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ช่วงคอื 
 ช่วงที่หนึ่ง ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2435 ถึงหลงัสงครามโลกครัง้ที่สอง ถือเป็นยุคเฟ่ืองฟูของการแสดงหุ่นกระบอก 
นับตัง้แต่ ม.ร.ว.เถาะ พยคัฆเสนา ได้น าหุ่นกระบอกเขา้มาเล่นในกรุงเทพฯ เป็นครัง้แรก โดยถือว่าเป็นการแสดงที่
กระชบัรวดเรว็ แตกต่างจากที่ได้ชมหุ่นหลวง ดงันัน้หุ่นกระบอกจงึได้รบัความนิยมแพร่หลายในหมู่คนทัว่ไป ทัง้ใน     
ราชส านกัและชาวบา้น 
 ช่วงที่สอง หลังสงครามโลกครัง้ที่สองถึงประมาณ ปี พ.ศ. 2517 นับว่าเป็นระยะซบเซาของหุ่นกระบอก 
เน่ืองจากภาวะทีแ่รน้แคน้ของประเทศ  
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 ช่วงทีส่าม ประมาณปี พ.ศ. 2518 ถงึพ.ศ.2545 ถอืว่าเป็นช่วงการฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ ซึง่แตกต่างจากสมยัแรกที่
แสดงเป็นอาชีพ หากแต่เป็นการแสดงเพื่อให้เป็นที่รู้จกัถึงศลิปะแขนงหนึ่งของไทยที่ก าลงัจะหายไป ดงันัน้แม้หุ่น
กระบอกจะไดร้บัการฟ้ืนฟู อนุรกัษ์ แต่การขาดช่วงการถ่ายทอดจงึท าใหเ้กดิช่องว่างทางวฒันธรรมและแมว้่าปจัจุบนัยงั
มคีณะหุ่นกระบอกอยู่หลายคณะ แต่โอกาสแสดงไม่ไดม้มีากดงัเช่นในอดตี จะมแีสดงหุ่นกระบอกมกัเ ป็นโอกาสพเิศษ 
เท่านัน้ ทัง้น้ีหุ่นกระบอกคณะชเูชดิช านาญศลิป์ โดยอาจารยก์รรณิกา แกว้อ่อน นอกจากแสดงตามทีม่กีารว่าจา้งแลว้ 
ยงัได้เปิดสอนการเชดิหุ่นกระบอกที่โรงเรยีนบ้านดนตรี เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยฟ้ืนฟู และอนุรกัษ์การแสดง     
หุ่นกระบอก  

หุ่นกระบอกคณะชูเชิดช านาญศิลป์ 
เจา้ของ คอื นายวงษ์ รวมสขุ เกดิวนัที ่          2451 จงัหวดัสมุทรสงคราม เริม่การศกึษาการอ่านเขยีนกบั

บดิาจนพออ่านออกเขยีนได ้จงึเขา้ศกึษาจบชัน้ประถมปีที ่4  เมื่ออายุ 12 ปี ฝากตวัเป็นศษิยข์องคุณยายสาหร่าย ช่วย
สมบูรณ์ ครูคนแรกทีฝึ่กสอนศลิปะการเชดิหุ่น โดยใชเ้วลาว่างจากงานในท้องไร่ทอ้งนาและงานในสวน  และหลงัการ
เกบ็เกีย่วขา้ว ต่อมาคุณยายสาหร่าย สง่นายวงษ์ รวมสุข ไปเรยีนศลิปะการเชดิหุ่นกระบอกเพิม่เตมิกบัแม่ครูเคลอืบ ที่
บา้นพระยาช านาญอกัษรในกรุงเทพมหานคร ต่อมาภายหลงัท่านจงึไดย้า้ยมาอยู่ทีจ่งัหวดัสมุทรสงคราม 
 นายวงษ์ รวมสุข สามารถรบัการถ่ายทอดการสอนตลอดจนกลวธิพีลกิแพลงต่างๆ ในการเชดิหุ่นกระบอกได้
รวดเรว็เพยีง 2 ถงึ 3 เดอืน จนความสามารถตัง้คณะหุ่นกระบอก ชื่อ “คณะชเูชดิช านาญศลิป์” ในขณะทีย่งัเป็นศษิยแ์ม่
ครเูคลอืบ และมโีอกาสเชดิหุ่นถวายหน้าพระทีน่ัง่พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั 
 ภายหลงั ในพ.ศ. 2475 ทีส่ าเรจ็การศกึษาภาคบงัคบั นางจบี เนตพิฒัน์ ซึง่มใีจรกัหุ่นกระบอกมาก เป็นช่างท า
ทองมาก่อนจงึมคีวามสามารถในเชงิการช่างผมีอืและไดล้งทุนทัง้เวลาและทุนทรพัยแ์ละแกะหน้าหุ่นเองทัง้โรง ชกัชวน
ใหน้ายวงษ์ รวมสขุ ไปสอนเชดิหุ่นทีต่ าบลแควออ้ม อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยนายวงษ์ เป็นผูห้ดัเชดิหุ่น
ใหค้ณะของนางจบี จนสามารถออกเล่นรบังานได ้ และในทีสุ่ดกต็ัง้คณะหุ่นกระบอกขึน้เอง รู้จกักนัในชื่อว่า “หุ่นนาย
วงษ์” หรอื “หุ่นตาวงษ์” ภายหลงัตัง้ชื่อใหม่ว่า “คณะชูเชดิช านาญศลิป์” เมื่อนายวงษ์ ไดถ้งึแก่กรรม อาจารยก์รรณิกา 
แกว้อ่อน ลกูสะใภร้บัสบืทอดการแสดงหุ่นกระบอกต่อในปจัจุบนั (พ.ศ. 2544)  
 

ลกัษณะการแสดงหุ่นกระบอกคณะชูเชิดช านาญศิลป์ 
1. เรื่องทีใ่ชใ้นการแสดง 
เรื่องที่นิยมแสดงเช่นเดยีวกบัละครนอกที่มคีวามกระชบั รวดเรว็ สนุกสนาน เรื่ องลกัษณวงศ์ คาว ีไกรทอง  

ขุนชา้งขุนแผน พระป่ินทอง พระอภยัมณี เป็นต้น โดยเฉพาะเรื่องพระอภยัมณีจะนิยมแสดงบ่อยครัง้ นอกจากนี้มบีท
ประพนัธท์ีน่ายวงษ์ รวมสขุ เป็นผูป้ระพนัธข์ึน้เอง ไดแ้ก่ เรื่องมงกุฎเพชรมงกุฎแกว้ ศรสีุรยิง ระกาแกว้ กุมารกายสทิธิ ์
คนโททอง เป็นตน้  

2. ลกัษณะหุ่นกระบอก 
ตวัหุ่นกระบอกจะแบ่งเป็นประเภทเช่นเดยีวกบัการแสดงโขน ละคร คอื ตวัพระ ตวันาง ตวัยกัษ์ ตวัลงิ ตวั

ภาษา และตวัเบด็เตลด็ (ตวัประกอบ) เครื่องแต่งกายมลีกัษณะเหมอืนอย่างโขน ละครเพยีงแต่เป็นการจ าลองใหม้ขีนาด
เลก็ลงพอเหมาะกบัตวัหุ่นกระบอก หุ่นแต่ละตวัโดยเฉพาะตวัพระ ตวันาง สามารถทีจ่ะน ามาเล่นซ ้าไดเ้มื่อมกีารเปลีย่น
เรื่อง โดยการสลบัถอดศรีษะไปใสชุ่ดอกีชุดหนึ่ง หรอืเปลีย่นแค่อาวุธทีถ่อืในมอื 
 ตวัหุ่นกระบอกของคณะชูเชดิช านาญศลิป์ จะมขีนาดใหญ่กว่าหุ่นกระบอกของคณะอื่นๆ โดยทัว่ไปเลก็น้อย 
เหน็ไดช้ดัเจนคอืศรีษะมขีนาดใหญ่กว่าศรีษะของหุ่นคณะอื่นๆ และแกะจากไมแ้คป่าหรอืไมท้องหลาง ตวัหุ่นกระบอกที่
เป็นศลิปะพืน้บ้านนัน้แต่ละตวัจะมคีวามแตกต่างกนัไม่เหมอืนกนัทเีดยีวแบบการสรา้งหุ่นในปจัจุบนัทีใ่ช้วธิกีารสร้าง
พมิพ ์ 
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3. โรงหุ่นและฉาก  
 โรงหุ่นจะใชไ้มก้ระดานในการสรา้ง ถ้าเป็นสมยัโบราณจะใชไ้มไ้ผ่ ความกวา้งหน้าโรงประมาณ 7 เมตร เป็น

ขนาดมาตรฐาน ความสงูจากพืน้โรงถงึหลงัคาโรงหุ่น ประมาณ 3.50 เมตร ความลกึจากหน้าโรงถงึหลงัโรง ไม่ควรน้อย
กว่า 5.00 เมตร ใช้เป็นที่นัง่ของคนเชดิรวมทัง้ดนตรแีละคนขบัร้อง ตลอดจนสมัภาระต่างๆ  โรงหุ่นจะสร้างขึ้นเป็น
ลกัษณะรูปสีเ่หลี่ยมจตุัรสัตามขอบหลงัคาเบือ้งบนของโรงหุ่นกระบอกตดิผา้ระบายปกัไหมทองเป็นลวดลาย และตรง
กึง่กลางผา้ระบายดา้นบนมกัจะตดิชื่อคณะหุ่นกระบอกทีแ่สดงดว้ย ผา้ระบายความยาวเท่ากบัโรงหุ่น และมคีวามกวา้ง
ประมาณ 1.30 ฟุต  

ฉากทีใ่ชเ้ป็นแบบโบราณ กล่าวคอื ม ี3 ฉาก คอื ฉากเมอืง ฉากป่า และฉากทะเล สามารถน ามาเล่นไดใ้นทุก
เรื่อง ขึน้อยู่กบัเนื้อเรื่อง ลกัษณะเด่นของฉากจะเป็นไมซ้ีเ่ลก็ๆ มารอ้ยยดึตดิกนัแบบมู่ลีส่งูราว 1 ศอก ต่อกบัชายผา้ที่
เป็นฉาก เพื่อใหค้นเชดิมองลอดออกไปเหน็ตวัหุ่นทีต่นก าลงัเชดิทีห่น้าจอได ้แต่ผูช้มจะมองไม่เหน็ผูเ้ชดิ หรอืถ้าเหน็ก็
เพยีงแต่ลางๆ เท่านัน้ 

4. ดนตรแีละบทรอ้ง  
ใช้วงป่ีพาทย์เครื่องห้า ได้แก่ ระนาดเอก กลองทดั ตะโพน ฆอ้งวงใหญ่ ป่ีใน กรบั ฉิ่ง บรรเลงประกอบการ

แสดงและมซีออูส้เีคลา้ไปกบัการรอ้งเพลงหุ่น เพลงทีใ่ชป้ระกอบการแสดงม ี2 ประเภท คอื เพลงหน้าพาทย ์เป็นเพลงที่
ใชบ้รรเลงประกอบอากปักริยิาของตวัละคร ก่อนการแสดงทุกครัง้จะต้องมกีารร าไหว้ครูก่อน ต่อดว้ยเพลงหน้าพาทย์
ชา้ป่ี และเพลงปีนตลิง่นอก โดยจะใหต้วัเอกหรอืตวันายโรงเป็นผูแ้สดง ต่อจากนัน้จงึจะเริม่เรื่อง  

เพลงรอ้ง เป็นเพลงบรรเลงทีม่เีน้ือรอ้งประกอบ ใชร้อ้งประกอบอารมณ์ตวัละคร ซึง่ตวัละครต้องร าตบีทไปตาม
เนื้อความนัน้ ส าหรบัการแสดงหุ่นกระบอกมเีพลงร้อง 2 แบบ คอื เพลงร้องที่มลีกัษณะอย่างละคร และเพลงร้องที่มี
เฉพาะในการเล่นหุ่น เรยีกว่า “เพลงหุ่น” ส าหรบัเพลงรอ้งอย่างละครจะมลีกัษณะเหมอืนกบัการรอ้งแสดงละครทุกอย่าง 
แต่ส าหรบัเพลงหุ่น จะเป็นเพลงเฉพาะส าหรบัแสดงหุ่นกระบอกเท่านัน้ เพลงหุ่นร้องหลงัจากไหว้ครูแล้ว เมื่อจะเริม่
เรื่องราวในการแสดงหุ่นกระบอกจะต้องเริ่มด้วย เพลงหุ่นเคล้าซออู้เสมอเพื่อให้หุ่นออกมาร้องร าบรรยายเรื่องราว   
ความเป็นมาและ คณะชูเชดิช านาญศลิป์มกีารร้องเพลงหุ่นเคล้าซออูเ้ป็นแบบเฉพาะตวั คอืเมื่อซออู้น า และผู้ขบัร้อง
เอือ้นก่อนจะเอ่ยกลอนแรกนัน้เรยีกว่า “รอ้งทา้ว” ทีม่ที านองแปลกไปจากหุ่นกระบอกคณะอื่น 

 
ขัน้ตอนการแสดงหุ่นกระบอกคณะชูเชิดช านาญศิลป์ 

 ก่อนเริม่การแสดง มพีธิกีรรมการบชูาครู โดยการน าตวัหุ่นพระครูฤาษีหรอืเรยีกว่า พ่อแก่ เป็นหุ่นตวัทีส่ าคญั
ทีส่ดุและหุ่นทุกตวัทีจ่ะแสดง ตัง้เสยีบแกนไมไ้วท้างขวามอืของประตูขวาทีหุ่่นจะออก อนัเป็นทีต่ัง้หุ่นประจ าเพื่อความ
สะดวกในการหยบิตวัหุ่นมาเชดิ ในการไหวค้รนูี้เจา้ภาพจะตอ้งเตรยีม เงนิก านล 12 บาท ดอกไม ้ธูป เทยีน เหลา้ บุหรี ่
หมากพล ู2 ชุด ส าหรบัไหวค้รป่ีูพาทย ์1 ชุด และไหวค้รหูุ่น 1 ชุด โดยผูเ้ล่นดนตรป่ีีพาทยก์จ็ะมกีารบชูาครขูองวงดนตรี
ป่ีพาทยก์่อนการแสดงหุ่นดว้ย โดยหวัหน้าวงจะจุดธปู 5 ดอก เทยีน 1 เล่ม ดอกไม ้และเงนิก านล 12 บาท ใส่พาน โดย
ให้หวัหน้าวงจบพานอธิษฐานบูชาครูเช่นกนั จากนัน้จึงน าดอกไม้ธูปเทยีนเสยีบขา้งตะโพน ด้วยถือว่าตะโพนเป็น
สญัลกัษณ์ของพระประโคนธรรพ เทพเจา้แห่งการดนตร ีและยงัเป็นเครื่องก ากบัจงัหวะทีม่คีวามส าคญัอกีดว้ย จากนัน้
จะบรรเลงเพลงโหมโรง แลว้จงึด าเนินเรื่องโดยปกตจิะแสดง 3-4 ชัว่โมง จากนัน้จงึท าเพลงกราวร า ลาโรงเป็นอนัสิน้สุด
การแสดง 
 

เอกลกัษณ์และวิธีการเชิดหุ่นกระบอกคณะชูเชิดช านาญศิลป์ 
 ลกัษณะการเชดิหุ่นกระบอก ของคณะชูเชดิช านาญศลิป์ ผูเ้ชดิจะต้องฝึกท่าพื้นฐาน ก่อนทีจ่ะเรยีนรู้กลเมด็
ส าคญัในการเชดิหุ่นประการอื่นๆ ต่อไป โดยไดแ้บ่งท่าเชดิหุ่นกระบอกออกเป็น 3 หมวดใหญ่ๆ คอื 

1. ท่าพืน้ฐาน อนัไดแ้ก่ การกล่อมตวั การกระทบตวั การตัง้วงร า และท่าป้อง 
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2. ท่าร าเพลง อนัได้แก่ เพลงเชดิ เพลงเสมอ เพลงพระยาเดนิ เพลงวรเชษฐ์ เพลงเรว็ เพลงฉิ่ง เพลงรวั 
กราวนอก กราวใน กราวร า และท่าต่างภาษา 

3. ท่าอากปักริยิาเบด็เตลด็ อนัไดแ้ก่ ท่าไหว ้ท่านอน ท่าอาย ท่าคอ้น ท่าดใีจ ท่าเสยีใจ ท่าเกาและท่าตลีงักา 
 ลกัษณะเด่นทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของคณะชูเชดิช านาญศลิป์ คอื การกระทบตวัของหุ่นจะกระตุกขอ้มอืซอ้นกนั 2 
ครัง้ (เหมอืนกบัการยดื-ยุบในละคร)  การกล่อมตวัมทีัง้กล่อมในกล่อมนอก มกีารเชดิหกคะเมนตลีงักา 2 ตลบในตวัลงิ 
หุ่นนางผเีสือ้จะเชดิหกหน้าหกหลงัตามจงัหวะดนตรอีย่างสนุกสนาน ไม่ไดเ้น้นการเชดิแบบจา้วสมุทรเพยีงอย่างเดยีว  
 ลกัษณะเด่นอกีประการคอื ตลกหุ่น มคีวามส าคญัทัง้เป็นตวัเล่าเรื่องและตวัเชื่อมเรื่อง นับเป็นตวัสสีนัในการ
แสดงจะมกีารสอดแทรกตลกไวอ้ยู่ตลอดทัง้เรื่อง โดยแบ่งออกเป็น 4 ต าแหน่งคอื  
 ตวัตุย้ มกัเป็นตวัตลกเอกประจ าคณะ 
 ตวัภาษา ไดแ้ก่ ตวัหุ่นชาตต่ิางๆ ท าหน้าทีเ่ป็นลกูคู่กบัตวัตุย้ 
 ตวัแม่คู่เป็นตวัทีอ่ยู่ในบทคอยรบัมุขตวัตุย้กบัตวัภาษา เช่น นางผเีสือ้สมุทร 
 คอสอง มหีน้าทีเ่ป็นลกูคู่คอยช่วยแม่คู่  
 หุ่นกระบอกเป็นการแสดงทีม่กี าเนิดมาจากชาวบา้น เชื่อกนัว่านายเหน่ง เป็นคนแรกทีค่ดิสร้างหุ่นชนิดนี้ขึน้
แลว้น าออกมาแสดงเลยีนแบบละคร ลกัษณะตวัหุ่นมโีครงสรา้งง่ายๆ ไม่ซบัซอ้น วธิกีารแสดงจะด าเนินเรื่องรวดเรว็ มี
บทตลกแบบชาวบา้น แมว้่าหุ่นกระบอกจะมกีารแสดงในราชส านัก แต่ยงัคงรกัษารูปแบบการแสดงของชาวบา้นไวอ้ยู่ 
และการทีหุ่่นกระบอกรบัจา้งแสดงตามงานต่างๆ จงึเป็นสว่นส าคญัทีช่่วยท าใหเ้ป็นทีรู่จ้กัอย่างกวา้งขวาง เมื่อเทยีบกบั
การแสดงหุ่นหลวง และหุ่นกรมพระราชวงับวรฯ ทีจ่ะเล่นเฉพาะงานในราชส านกัเท่านัน้ 
  
 จากการศกึษาวทิยานิพนธเ์กีย่วกบัการละเล่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอืการละเล่นของหลวงและการละเล่น
พื้นบ้านพื้นเมือง โดยการละเล่นของหลวงเป็นการแสดงสมโภชในงานพระราชพธิีของหลวงที่ส าคญั ม ี 5 ชุด คือ 
โมงครุ่ม ระเบง กุลาตไีม ้แทงวไิสยและกระอัว้แทงควาย ซึง่เป็นการแสดงทีส่นันิฐานว่าไดร้บัอทิธพิลจากประเทศต่างๆ
เมื่อน าการแสดงเหล่านัน้เขา้มาร่วมสมโภชในงานพระราชพธิใีนประเทศไทย ปจัจุบนับางชุดการแสดงไม่ไดจ้ดัแสดงแลว้
เน่ืองจากพระราชพธิต่ีางๆในประเทศมกีารจดัน้อยลง 
 การละเล่นของชาวบ้าน โดยเฉพาะหนังใหญ่ที่มชีื่อเสยีงนอกจากวดัขนอนแล้ว คอืวดัสว่างอารมณ์ จงัหวดั
สงิหบ์ุร ีซึง่เกดิจากศรทัธาในพุทธศาสนาของเจา้ของคณะหนังใหญ่ จงึมอบตวัหนังและถ่ายทอดความรูใ้หก้บัชาวบา้น 
ต่อมามกีารด าเนินการต่อโดยชาวบา้นและมหีวัหน้าชุมชนเป็นหวัหน้ากลุ่ม และมหีน่วยงานราชการเขา้มามบีทบาทใน
การสนบัสนุน 
 การละเล่นชาวบ้านอกีชนิดคอืหุ่นกระบอก โดยปจัจุบนัที่จดัแสดงในประทศไทยทัง้สิน้ 15 คณะ โดยคณะ      
ชเูชดิช านาญศลิป์ จงัหวดัสมุทรสงคราม เป็นอกีคณะหน่ึงทีม่ชีื่อเสยีง และมบีทบาทในการอนุรกัษ์ดว้ยการเปิดการสอน
หุ่นกระบอกอกีทางหนึ่ง แต่เดมิการแสดงหุ่นกระบอกจดัแสดงเพื่อเป็นการประกอบอาชพี แต่ปจัจุบนัจดัแสดงเพื่อการ
อนุรกัษ์เท่านัน้ 
  
  
 
 
 
 



   

 

บทท่ี 9 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การสงัเคราะห์วิทยานิพนธ์ทางด้านนาฏศลิป์ไทยฉบบัน้ี เกดิขึน้เน่ืองจาก วทิยานิพนธ์ทางนาฏศลิป์ไทยมี
บทบาทในฐานะองคค์วามรูท้ีน่่าเชื่อถอืจากการไดม้าดว้ยวธิวีทิยาอย่างเป็นระบบ เป็นแหล่งรวบรวมขอ้ความรูท้ีไ่ดจ้าก
เอกสารทางประวตัศิาสตรข์องไทย และการสมัภาษณ์ผูท้รงความรูท้างดา้นนาฏศลิป์ไทยทีไ่ดร้บัการสบืทอดและตกผลกึ
เป็นองคค์วามรูป้ฐมภูมทิีท่รงคุณค่า และดว้ยวธิกีารศกึษาการปฏบิตัิทีไ่ด้รบัการฝึกหดัจากผูเ้ชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการ 
ศลิปินแห่งชาต ิ
 ดว้ยพบว่ายงัไม่มกีารสงัเคราะหเ์ชื่อมโยงองคค์วามรูจ้ากประเดน็ทีท่ าการศกึษาวเิคราะห์เขา้ดว้ยกนั ตลอดจน
แนวโน้มการเพิม่ขึน้ของงานวจิยัทางนาฏศลิป์ไทย จากการส่งเสรมิใหม้งีานวจิยัของบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ แต่
ยงัไม่มภีาพรวมของคุณลกัษณะของงานวจิยั ทีจ่ะใชเ้ป็นแนวทางใหก้บันกัวจิยัทางนาฏศลิป์ไทยรุ่นใหม่และหน่วยงานที่
สนบัสนุนงานวจิยัของชาต ิดงันัน้การสงัเคราะหง์านวจิยัจงึเป็นวธิกีารแกป้ญัหาทีเ่หมาะสมอกีวธิหีน่ึง ทีใ่ชใ้นการเรยีบ
เรยีงเชื่อมโยงความรู้เขา้ดว้ยกนั เกดิเป็นขอ้มูลบรรณานิทศัน์วทิยานิพนธ์ทางด้านนาฏศลิป์ไทย ขอ้มูลอ้างองิในการ
ก าหนดทศิทางขององค์กรที่มีภาระกจิการของการสนับสนุนทุนวิจยัในการวางยุทธศาสตร์และการวางกลยุทธ์ แนว
ทางการสนบัสนุนการท าการวจิยั ตลอดจนก าหนดทศิทางการท าปรญิญานิพนธข์องสถาบนัการศกึษาทีจ่ะเปิดหลกัสตูร
มหาบณัฑติ วชิาเอกนาฏศลิป์ไทย 
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1.วิเคราะห์ลักษณะงานวิทยานิพนธ์ทางนาฏศิลป์ไทย             
2.สงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากวทิยานิพนธ์ทางนาฏศลิป์ไทย โดยมปีระชากรในการวจิยัคอืวทิยานิพนธร์ะดบัมหาบณัฑติ
ของสาขานาฏยศลิป์ไทย ภาควชิานาฏยศลิป์ คณะศลิปกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ระหว่าง พ.ศ. 2538 – 
พ.ศ. 2549  
 งานวิจยันี้เป็นการสงัเคราะห์เชิงคุณลกัษณะหรือเชิงบรรยาย (Qualitative Synthesis) ด้วยเทคนิคการ
วเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อประมวลองค์ความรู้และวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณด้านขอ้มูลคุณลกัษณะ โดยมี
ขอบเขตดา้นประเดน็ในการศกึษาวเิคราะห ์ดงันี้ 

1. ปีทีท่ างานวจิยั 
2. ประเภทของการวจิยั 
3. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4. ประเภทของเน้ือหาทีว่จิยั 
5. ประเดน็ทีศ่กึษาวเิคราะห ์
6. วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
7. การวเิคราะหข์อ้มลู 
8. ประโยชน์ของการวจิยั 

 ส่วนการสงัเคราะหผ์ลการวจิยัใชเ้ทคนิควเิคราะหเ์นื้อหา ประเภทการวเิคราะหเ์นื้อหาขอ้สรุปของขอ้มูลตาม
ทฤษฎขีอง Krippendorff แบ่งเป็นประเดน็กลุ่มเน้ือหาทีส่งัเคราะห ์ดงันี้ 

1. ประเภทของนาฏศลิป์ไทย 
2. รปูแบบการแสดงนาฏศลิป์ไทย 
3. องคป์ระกอบของนาฏศลิป์ไทย 
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 ซึ่งการออกแบบกรอบแนวคดิในการวจิยัมาจากการศกึษางานวจิยัที่มีวิธีวจิยัแบบสงัเคราะห์งานวิจยัและ
งานวจิยัทีส่งัเคราะหง์านวิจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบันาฏศลิป์ไทย  โดยเลอืกกระบวนการสงัเคราะหง์านวจิยัดว้ยการวเิคราะห์
เน้ือหา เน่ืองจากวทิยานิพนธท์างด้านนาฏศลิป์ไทยเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ แล้วใช้สถติิ คอืรอ้ยละและการแจกแจง
ความถีส่ าหรบัวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณดา้นคุณลกัษณะในภาพรวมของวทิยานิพนธท์างดา้นนาฏศลิป์ไทย 
  โดยวทิยานิพนธ์ทางนาฏศลิป์ไทยที่ใช้สงัเคราะห์งานวจิยันัน้ ไม่มกีารตรวจสอบคุณภาพของวทิยานิพนธ ์
เนื่องจากขัน้ตอนการท าวิทยานิพนธ์มีกระบวนการกลัน่กรองอย่างเป็นระบบ และมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอ้มลูและวธิดี าเนินทางการวจิยัของนิสติระดบัมหาบณัฑติ รวมถงึการสอบประมวลความรูจ้ากวทิยานิพนธใ์น
ขัน้สุดท้ายก่อนจะลงนามอนุมตัิให้วิทยานิพนธ์ฉบบันัน้ๆ ออกมาเผยแพร่ ผู้วิจยัจงึเพียงแต่คดัเลือกวิทยานิพนธ์ที่
เกีย่วกบันาฏศลิป์ไทยโดยตรงหรอืโดยออ้มเท่านัน้ โดยพบว่าระหว่าง พ.ศ. 2538 – พ.ศ.  2549 มงีานวทิยานิพนธท์ีเ่ผยแพร่
จ านวน  79  เล่ม  ทีส่ามารถน ามาใชเ้ป็นประชากรในการวจิยัได ้ 
  ผลการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอืส่วนที่ 1 คอืการวเิคราะห์คุณลกัษณะ โดยใช้ลกัษณะสภาพทัว่ไปและ
ระเบยีบวธิวีจิยัเป็นเกณฑ์ในการจดัหมวดหมู่ขอ้มูล  ส่วนประเดน็ที่ศกึษาวเิคราะห์ของงานวจิยั ใช้องคป์ระกอบของ
นาฏศลิป์ไทยในการจดัหมวดหมู่ขอ้มลู โดยเป็นการวจิยัเชงิคุณลกัษณะทีแ่สดงค่าเป็นตวัเลข คอื แสดงค่าการวเิคราะห์
ตามกลุ่มเน้ือหาและตวัแปรเป็นการแจกแจงความถีแ่ละหาค่ารอ้ยละ 
  สว่นที ่2 การสงัเคราะหผ์ลของการวจิยั ดว้ยเทคนิควเิคราะหข์อ้มลูเพื่อหาขอ้สรุปตามทฤษฎขีอง Krippendorff 
โดยใช้การแยกเนื้อหาเป็นวงกลมย่อย (Loop) ตามวิธวีิเคราะห์เนื้อหาของอุทุมพร จามรมาน มาใช้เป็นการสรุป      
องคค์วามรูท้างนาฏศลิป์จากขอ้คน้พบ 
 
9.1  สรปุและอภิปรายผล 
  ผลการวิจยัส่วนท่ี 1 
  การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ เพื่อใหเ้หน็ภาพรวมของวทิยานิพนธท์างดา้นนาฏศลิป์ไทย โดยสรุปไดว้่า 
วทิยานิพนธท์างดา้นนาฏศลิป์ไทยทีใ่ชเ้ป็นประชากรในการศกึษา เป็นงานวจิยัเชงิพรรณนาเป็นสว่นใหญ่ซึง่สอดคลอ้ง
กบัการทีว่ทิยานิพนธท์างดา้นศลิปะจดัเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ โดยมุ่งเน้นศกึษาในการแสดงประเภทร าเป็นส าคญั
  วทิยานิพนธท์างดา้นนาฏศลิป์ไทย รอ้ยละ 87.34  เป็นงานวทิยานิพนธเ์ชงิพรรณนาหรอืบรรยาย ซึง่เป็น
ลกัษณะทีส่อดคลอ้งว่างานวจิยัทางดา้นศลิปะสว่นใหญ่เป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ มุ่งใหค้วามส าคญักบัการบรรยาย
ลกัษณะ กระบวนการและสว่นประกอบมากกว่า 
 จ านวนรอ้ยละ 84.81 ของประชากรทีใ่ชใ้นการท าวทิยานิพนธท์างดา้นนาฏศลิป์ ซึง่คอืแหล่งขอ้มูลเป็นชุดการ
แสดง ในรปูแบบนาฏศลิป์ไทยประเภทต่างๆ อาท ิการศกึษาระบ าในโขน ร ากลมในการแสดงโขน ร าลงสรงโทนในการ
แสดงละครในเรื่องอเิหนา 
 รอ้ยละ 35.44 เป็นการศกึษานาฏศลิป์ปรบัปรุง ทัง้นาฏศลิป์พืน้บา้นและราชส านกั ครอบคลุมรปูแบบนาฏศลิป์
ไทยทัง้หมด แต่มปีรมิาณการศกึษานาฏศลิป์ปรบัปรุงมาก ทัง้น้ีอาจสนันิษฐานไดว้่า เน่ืองนาฏศลิป์ปรบัปรุงเกดิขึน้ใหม่
ยงัไม่มกีารเขยีนต าราทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัประวตัคิวามเป็นมาและทฤษฏต่ีางๆ จงึเกดิการเกบ็รวบรวมและศกึษา
วเิคราะห ์อกีทัง้เป็นการศกึษาเพื่อใหเ้หน็ววิฒันาการของนาฏศลิป์ไทยแต่ละยุคสมยัดว้ย 
 รอ้ยละ 40.54 ในประเดน็ทีศ่กึษาวเิคราะหเ์กีย่วกบัองคป์ระกอบการแสดง  โดยมุ่งเน้นศกึษาวเิคราะหเ์กีย่วกบั 
การแสดง วธิกีารและกระบวนการแสดงและรอ้ยละ 31.35 ศกึษาความเป็นมาของเนื้อหาทีใ่ชใ้นการศกึษา ทัง้นี้ขอ้มูล
จากการศกึษาวเิคราะหท์ีศ่กึษาเกีย่วกบัองคป์ระกอบการแสดงและประวตัคิวามเป็นมา เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึบรบิทของการ
แสดงแต่ละชุดตอ้งมกีารศกึษาถงึประวตัคิวามเป็นมาของชุดการแสดง เพื่อเขา้ใจในองคป์ระกอบการแสดงมากยิง่ขึน้   
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 วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการศึกษาเอกสาร เท่ากบัร้อยละของการสมัภาษณ์ คอื ร้อยละ 26.24  ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัลกัษณะขององคค์วามรูท้างดา้นนาฏศลิป์ทีผู่ว้จิยัใหค้วามคดิไวแ้ต่ต้นว่า องคค์วามรูท้ีส่ าคญัมกัเกบ็อยู่ที่
ศลิปิน คร ูผูเ้ชีย่วชาญ หากผูศ้กึษาตอ้งการไดค้วามรูท้ีลุ่่มลกึจงึจ าเป็นตอ้งใชก้ารสมัภาษณ์ 
 ดา้นประโยชน์ของการวจิยัพบว่า รอ้ยละ 40.24 เป็นการศกึษาทีม่ปีระโยชน์ในการอนุรกัษ์ รอ้ยละ 33.53 อนั
เป็นลกัษณะส าคญัขององค์ความรู้ทางนาฏศลิป์ไทยที่นับเป็นมรดกทางวฒันธรรมที่สบืทอดต่อกนัมา แต่เน่ืองด้วย
ปจัจุบนัมกีารหลัง่ไหลของวฒันธรรมต่างชาตแิละวถิีชวีติของคนไทยเริม่มกีารเปลี่ยนแปลง ท าใหก้ารศลิปะการแสดง
ดงักล่าวเริม่พบเหน็ไดน้้อย และมปีจัจยัอื่นอาท ิเศรษฐกจิ รสนิยมการบรโิภค เขา้มากระทบท าใหร้ากเดมิของศลิปะเริม่
มกีารเปลีย่นแปลง บุคลากรในดา้นนาฏศลิป์จงึเหน็ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งอนุรกัษ์องคค์วามรูเ้ดมิไว ้
 ผลการวิจยัส่วนท่ี 2 

องคค์วามรูว้ทิยานิพนธท์างดา้นนาฏศลิป์ไทยเกีย่วกบัร าและระบ า มดีงันี้ 
ร าและระบ าในปจัจุบนัมีทัง้รูปแบบราชส านักดัง้เดิม ราชส านักปรับปรุง แบบพื้นบ้านดัง้เดิมและพื้นบ้าน

ปรบัปรุง และมงีานนาฏศลิป์ไทยร่วมสมยัซึ่งนับเป็นพฒันาการทางดา้นนาฏศลิป์ไทยอกีรูปแบบหนึ่งที่เกดิขึน้เพราะ
ความตอ้งการหลกีหนีความจ าเจและกรอบประเพณีแบบเดมิ แต่กค็งยงัสรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานทางดา้นนาฏศลิป์ไทย แลว้
น ารปูแบบการน าเสนอ ตลอดจนการตคีวามในแง่มุมใหม่ต่อผูช้ม 
 การแบ่งงานแบบดัง้เดมิและแบบปรบัปรุงนัน้ผูว้จิยั ใชเ้กณฑ์จากช่วงระยะเวลาที่จากเดมินาฏศลิป์ไทยแบบ
ราชส านักอยู่ในพระบรมราชูปถมัภ์ของพระมหากษัตริย์ ต่อมาเมื่อเข้ามาอยู่ในกรมศิลปากรร าระบ ารูปแบบใหม่ได้
เกดิขึน้นอกเหนือจากจุดมุ่งหมายเดมิ คอื เพื่อเป็นเครื่องบนัเทงิอารมณ์ต่อชนชัน้ปกครอง และมุ่งแสดงความงดงาม
ประณีตของท่าร า ดนตรี เครื่องแต่งกาย โดยไม่ค านึงถึงบริบทแวดล้อมเรื่องเวลา งบประมาณ ความคุ้มทุน เช่น
นาฏศลิป์ทีเ่ขา้มาอยู่ในความดูแลของกรมศลิปากร ที่แปรสภาพการแสดงในพระบรมราชูปถมัภ์เป็นเครื่องหมายของ
ความเป็นชาตทิีม่ศีลิปวฒันธรรมทีย่าวนาน โดยมกีารจดักระบวนการเรยีนรู ้ซึง่สง่ผลต่อรปูแบบการแสดงทีใ่ชม้าตรฐาน
ต่างๆเป็นเครื่องวดัความงาม ซึ่งท าให้เกดิรูปแบบการแสดงเหมอืนการคดัลอกจากต้นแบบ มากกว่าความงามตาม
ความสามารถของปจัเจกศลิปิน 
 งานนาฏศิลป์พื้นบ้านปรบัปรุงนัน้เห็นได้ชดัเจนจากการ มีนาฏศิลป์แบบมาตรฐานกล่าวคือนาฏศิลป์แบบ   
ราชส านักทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนเขา้มบีทบาทในท่าร า ซึง่ส่วนใหญ่เกดิขึน้เมื่อมกีารรือ้ฟ้ืนท่าร าดัง้เดมิก าลงัสญูหาย 
โดย ผู้ที่สนใจศกึษาและมคีวามรกัในศิลปวฒันธรรมพื้นถิ่น ซึ่งมขีอ้ดใีนด้านการรื้อฟ้ืนและเกบ็องค์ความรู้ที่ก าลงัจะ    
สญูหาย แต่กเ็กดิปรากฏการณ์ผสมผสานนาฏศลิป์ที่มเีอกลกัษณ์ที่แตกต่าง หากต่อไปในอนาคตมกีารอธบิายขยาย
ความเขา้ใจใหผู้ร้บัการถ่ายทอดไดท้ราบถงึทีม่าและผลกระทบทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ ในอนาคตนาฏศลิป์พืน้บา้นดัง้เดมิจะไม่
ถูกกลนืและยงัคงเป็นรากวฒันธรรมเพื่อการพฒันาในรปูแบบต่างๆไดใ้นอนาคต 
 โดยนาฏศลิป์ไทยในวทิยานิพนธฉ์บบัน้ีหมายรวมนาฏศลิป์ราชส านัก นาฏศลิป์พืน้บา้นของกลุ่มคนไทย และ
นาฏศลิป์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ต่างๆที่อาศยัอยู่ภายในประเทศไทยด้วย เนื่องจากไทยเป็นชาติทีม่คีวามหลากหลายของ
วฒันธรรมและกลุ่มชาตพินัธุ์ทีอ่าศยัอยู่รวมกนั ทัง้นี้หากไดศ้กึษาถงึศลิปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์นัน้ๆแลว้จะเกดิ
ความเขา้ใจ และสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างคนในประเทศ เนื่องจากจะพบว่าในทุกศลิปวฒันธรรมทีพ่บในการศกึษาจาก
วทิยานิพนธล์ว้นพบลกัษณะศลิปะของคนไทยในกลุ่มชนนัน้ดว้ยเช่นกนั  
 ทัง้นี้ลกัษณะการร าแบบราชส านกั มขี ัน้ตอนกระบวนการฝึกหดัขัน้พืน้ฐาน ก่อนจงึจะไดร้บัการคัดเลอืกจากครู
ว่ามหีน่วยกา้น และท่าทพีอจะฝึกหดัเป็นตวัเอกหรอืรบับทในร าเดีย่วทีม่กีระบวนท่าร ามุ่งเน้นแสดงความประณีต และ
ความสามารถของศิลปิน โดยนอกจากการฝึกฝนท่าร าแล้วยังต้องฝึกหดัการแสดงออกทางสหีน้า เพื่อสื่ออารมณ์
ความรูส้กึของผูแ้สดงต่อผูช้ม  โดยลกัษณะการแสดงนาฏศลิป์มรีสนิยมความงามเปลีย่นไปจากเดมิ คอื แต่เดมิ
จะท ากรยิาแต่น้อยใหพ้องามเท่านัน้ 
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 ชุดการแสดงทีไ่ดร้บัความนิยม มอีงค์ประกอบดา้นเครื่องแต่งกาย  บทร้องทีส่ละสลวยและเหมาะต่อการร าตี
บท มเีทคนิคการร า และเน้ือรอ้งสามารถจดัแสดงเป็นร าเดีย่วได ้
 องค์ความรู้ร าพื้นบ้าน ทัง้ชองชาวไทยในภาคต่างๆ และกลุ่มชาติพนัธุ์ในประเทศไทย พบว่าร าเกดิขึน้จาก
เหตุผลหลายประการ อาท ิ

1. เกดิขึน้เพื่อบชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ทัง้ทีอ่ยู่ในรปูแบบผปีา่ ผบีรรพบุรุษ ผบีา้น เทพ และเพื่อบูชาในพธิกีรรมของ
ศาสนาพุทธ 

2. เกดิขึน้จากการแสดงความรูส้กึรื่นเรงิภายในบุคคล จากการทีอ่ยู่ในสภาวะแวดลอ้มทีด่ ีมคีวามสุขจากการ
ด ารงชวีติ 

3. เกดิจากการเล่นเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้จากการท างาน 
4. เกดิจากการสรา้งเครื่องบนัเทงิอารมณ์ถวายต่อพระมหากษตัรยิแ์ละพระราชวงศเ์พื่อแสดงความจงรกัภกัดี 
5. เกดิจากการผลกัดนัตามนโยบายของภาครฐั ทัง้เพื่อสอดแทรกแง่คดิคตธิรรมใหร้กัชาตแิละภาคภูมใิจใน

วฒันธรรมของตนเอง และเกดิจากการสนับสนุนการท่องเทีย่วใหเ้กดิขึน้ภายในประเทศ เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกจิ 

6. สรา้งเพื่อการแขง่ขนัเป็นการแสดงความสามารถของผูส้รา้งสรรค ์ทัง้นี้มกัเกดิกบัการแสดงทีเ่ริม่แสดงได้
ระยะหนึ่งแล้วได้รบัความนิยมอย่างแพร่หลาย จึงเกิดการปรบัปรุงหรือสร้างชุดการแสดงในลกัษณะ
เดยีวกนัขึน้ โดยมุ่งเพื่อเป็นเครื่องรบัประกนัความสามารถ เพื่อใชใ้นการสนบัสนุนการประกอบอาชพี หรอื
เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืดา้นความรูค้วามสามารถในการประกอบอาชพี ซึง่เป็นลกัษณะกลไกการแข่งขนั
ทางธุรกจิในการสรา้งจุดเด่นใหส้นิคา้  

7. บ าบดัความเครยีดทีม่สีาเหตุมาจากบทบาทหน้าทีท่างสงัคม รกัษาอาการปว่ยทางอารมณ์และจติใจ 
  

ลกัษณะพฒันาการทีเ่กดิขึน้กบัการแสดง แบ่งออกเป็น 3-4 ช่วง ไดแ้ก่ 
1. การเกดิชุดการแสดงจากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ 
2. ช่วงได้รบัความนิยม เกดิจากการพฒันารูปแบบจนเป็นที่ยอมรบั หรอืผู้คนเกดิความเบื่อหน่ายชุดการ

แสดงทีม่อียู่เดมิ การแสดงชุดใหม่จงึเขา้มามบีทบาท 
3. ช่วงเสือ่มความนิยม เกดิจากการมชีุดการแสดงใหม่เกดิขึน้ แลว้มคีวามเหมาะสมหรอืสอดคลอ้งกบับรบิท

ของผูค้นและสงัคมในช่วงนัน้ มากกว่าการแสดงทีเ่กดิไดร้ะยะหนึ่งแลว้ 
4. ช่วงการฟ้ืนฟู ซึง่ไม่อาจพบได้กบัทุกชุดการแสดงที่มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนาน แต่ทัง้นี้กระบวนการ

ฟ้ืนฟูมกัเกดิจาก 
 น าท่าร าเดมิทีม่อียู่แลว้มาแสดงอกีครัง้ 
 น าท่าร าเดมิมาเรยีงรอ้ยใหม่ 
 น าท่าร าเดมิเพยีงบางส่วนมาผสมผสานกบัความรูใ้หม่ อาท ิการน าท่าร ามาตรฐานมาผสมกบัท่าร า

พืน้บา้น 
นอกจากการฟ้ืนฟูแลว้ จะมชีุดการแสดงทีไ่ด้รบัการยอมรบัน ากลบัมาแสดงต่อหรอืไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัผูบ้รโิภค

วฒันธรรมเป็นผูเ้ลอืก 
ทัง้นี้ปจัจัยการสืบทอดศิลปะการแสดงขึ้นอยู่กับ กลุ่มคนเจ้าของวฒันธรรมมีความเข้มแข็งและได้รบัการ

สนบัสนุน ผลกัดนัทัง้ดา้นงบประมาณและการยอมรบัจากองค์กรภาครฐัในส่วนทอ้งถิน่นัน้ๆ จะพบว่าการแสดงนัน้จะมี
การสบืทอดต่อเนื่อง แต่ทัง้นี้ขึน้อยู่กบันโยบายของผูบ้รหิารในขณะนัน้ว่าเหน็ความส าคญัของศลิปะการแสดงในฐานะ
เครื่องแสดงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม หรอืเครื่องมอืสนบัสนุนการเกดิรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 
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นาฏยลกัษณ์หรอืเอกลกัษณ์ของผลงานนาฏศลิป์แบบพืน้บา้นทัง้ของชาวไทยพืน้ถิน่ หรอืกลุ่มคนไทย เชือ้สาย
ต่างๆ หรอืแมแ้ต่กลุ่มชาตพินัธุ์อื่นในประเทศไทย มลีกัษณะร่วมกนั คอื ลกัษณะการร าทีไ่ม่ตงึตวั กล่าวคอืการทรงตวั
แบบไม่เกรง็แผ่นหลงัทัง้การกม้ การแอ่นหงายหลงัและการยนื การไม่เกรง็กลา้มเนื้อส่วนล าตวั  การแสดงออกของมอื
มักไม่กรีดนิ้วตึง ใช้การม้วนมือ พันมือ ปล่อยแขน วาดมือตามธรรมชาติไม่ มีเกณฑ์มาตรฐาน เช่นการบัญญัติ      
นาฏยศพัทข์องนาฏศลิป์ราชส านกั โดยใชก้ารย ่าเทา้ตามจงัหวะ โดยไม่เกรง็หน้าขา เช่นการห่มเขา่ ถงึแมก้ารแสดงทีใ่ช้
ในการศกึษาในบางชุดจะเป็นร าทีเ่กดิในยุคฟ้ืนฟูแลว้กต็าม แต่ยงัคงพบลกัษณะดงักล่าวในบางท่าร าเสมอ 

ในวฒันธรรมของกลุ่มชนทีน่บัถอืผฟ้ีา การฟ้อนของผูท้ าพธิไีม่เพยีงท าหน้าทีเ่พื่อความบนัเทงิเท่านัน้ แต่เป็น
ลกัษณะของการใชศ้ลิปะเพื่อบ าบดัและเยยีวยาจติใจของผูค้นทีเ่ขา้รบัการรกัษา ซึง่เป็นการรกัษาอาการทางจติเวชทีต่วั
ผูป้่วยและญาติเองไม่ทราบสาเหตุการเจบ็ป่วยทางร่างกายว่ามาจากความรูส้กึภายใน โดยการรกัษาดงักล่าวเกดิขึน้
ในขณะการฟ้อนร า โดยการรอ้งเพลงเพื่อสอบถามอาการ และบอกวธิกีารแกไ้ข  

ทัง้นี้จากการศึกษาการร าของกลุ่มชาตพินัธุต่์างๆในประเทศไทยมลีกัษณะการหยบิยืม การเรยีนรู้วฒันธรรม
ระหว่างกนัจากการทีอ่าศยัอยู่บรเิวณใกลก้นั เช่น ชาวไทลือ้รบัเอาการแสดงของชาวไทยวน ชาวไทยใหญ่ หรอืการได้
พบเหน็การแสดงจากการเดนิทางต่างถิน่แลว้จ าน ากลบัมาเล่นยงัถิน่ฐานของตนเช่นการสวมเลบ็ในฟ้อนละครผูไ้ทยของ
หมู่บา้นโพน กาฬสนิธุ ์ทีไ่ดร้บัจากการเดนิทางไปคา้ขายแลว้พบการแสดงละครชาตรมีกีารสวมเลบ็แลว้น ากลบัมาใช้ 

โดยท่าร าแบบพืน้บา้นนี้ มกัเกดิจากการเลยีนแบบธรรมชาตริอบตวั อากปักรยิาของสตัว ์และวถิีการด าเนิน
ชวีติซึง่พบการฟ้อนร าทัง้ในพธิกีรรมและเพื่อความบนัเทงิ 
 และพบการน านาฏศลิป์ไทยมาใชป้ระกอบธุรกจิ โดยใชเ้ป็นเครื่องมอืสรา้งจุดเด่นในธุรกจิรา้นอาหารไทย ทีมุ่่ง
บรกิารใหล้กูคา้ชาวต่างชาต ิโดยพบว่านาฏศลิป์ไทยในลกัษณะน้ีมกัไม่มุ่งเน้นความประณีตงดงามและความสามารถใน
ระดบัสงูของศลิปิน เพยีงค านึงการจดัแสดงทีม่คีวามหลากหลาย ใชร้ะยะเวลาน้อยแต่ไดช้มการแสดงมาก แต่กน็ับว่า   
ผูป้ระกอบอาชพีดา้นน้ีมสี่วนสนับสนุนใหม้กีารเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมประจ าชาติ เช่นเดยีวกบัการที่มคีณะนาฏศลิป์
เอกชนขึน้ โดยด าเนินการดา้นการเรยีนการสอนและการแสดงนาฏศลิป์ไทย ซึง่มกีารสรา้งเอกลกัษณ์ใหก้บัผลงาน เพื่อ
ดงึดดูความสนใจใหผู้ช้มและผูเ้รยีนเลอืกไดต้ามความพงึพอใจ ซึง่ผูร้เิริม่ก่อตัง้นัน้มกัจะมาจากการทีเ่ป็นผูส้นใจ รกัและ
มคีวามรูท้างดา้นนาฏศลิป์และดนตรไีทย มผีูค้นรอบขา้งใหก้ารสนบัสนุน 
 

องคค์วามรูจ้ากวทิยานิพนธท์างดา้นนาฏศลิป์ไทยเกีย่วกบัโขนพบว่า นอกจากโขนตามแบบราชส านกัแลว้ ยงั
มโีขนของชาวบา้นเรยีกว่า โขนสด โดยองคค์วามรูเ้กีย่วกบัโขนคอื 
 ศลิปะการแสดงทีเ่รยีกว่า โขน นัน้ประกอบขึน้จากกระบวนการ ประเพณีความเชื่อต่างๆ โดยก่อนทีจ่ะเริม่มี
การแสดงโขนไดน้ัน้เริม่จากการคดัเลอืก ผูจ้ะศกึษานาฏศลิป์โขน การฝึกหดัท่าพืน้ฐาน ก่อนจะไดร้บัการฝึกหดัเพื่อรบั
บทบาทแสดงเป็นตวัละครในเรื่องรามเกยีรติ ์ 
 ตวัละครในโขนนัน้ มตีวัพระ ตวัยกัษ์ ตวันางและตวัลงิ โดยในตวัยกัษ์ บุคลกิการแสดงแบบยกัษ์กระเทย หรอื
การร าผสมระหว่างยกัษผ์ูช้ายและนางยกัษ์ คอือากาศตไลทีม่กีระบวนการฝึกหดัที่เป็นเอกลกัษณ์เช่นเดยีวกบับุคลกิตวั
ละคร  
 จารตีของการแสดงเป็นตวัพระราม นอกเหนือจากการฝึกหดัท่าพืน้ฐานแลว้ ผูแ้สดงต้องมคีุณสมบตั ิในการร า
ชา้ป่ี เพลงหน้าพาทยบ์าทสกุณี เชดิฉิ่งศรทะนง ตระบรรทมไพร ร าตรวจพล การรบ การขึน้ลอยและการร าตบีท 
 จารตีของการแสดงเป็นทศกณัฐ ์ผูแ้สดงตอ้งมคีุณสมบคัใินการร าชา้ป่ี ร าตรวจพล กระบวนการรบและขึน้ลอย 
ร าตีบท ร าหน้าพาทย์เสมอมาร ตระนิมติร พราหมณ์เขา้ พราหมณ์ออก การแสดงเป็นชุดเป็นตอนที่ส าคญั คอื ตอน   
นางลอย และตอนชกูล่องดวงใจ  โดยการร าช้าป่ีและการร าในเพลงรอ้งของการแสดงโขนนัน้ไดร้บัอทิธพิลมาจาก
การแสดงละครใน เรยีกโขนประเภทนี้ว่า โขนโรงใน 
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 กระบวนการร าของพญาวานรทัง้การรบและการตรวจพล เกดิจากการน าความรูเ้กีย่วกบัการรบและการจดัทพั
จากต าราพชิยัสงครามในการกระท าศกึของมหากษตัรยิไ์ทยในอดตี มาใส่ในวรรณกรรมการแสดง ซึง่นับเป็นคุณค่าอกี
อย่างหนึ่งนอกเหนือจากความบนัเทิงในการชมศิลปวฒันธรรมประจ าชาติแล้วยงัได้ซมึซบัเรื่องราวความเป็นมาอนั
ยาวนานของชาตไิทยดว้ย 
 ทัง้นี้พบว่า โขนในยุคกรมศลิปากรมกีารจดัการแสดงทีม่รีปูแบบเกีย่วกบัการจดัระบ าในการแสดงโขน เพื่อ
เสรมิความยิง่ใหญ่ และความบนัเทงิใหก้บัผูช้มมากยิง่ขึน้ 

จากการศกึษาการแสดงโขนพบการกล่าวถงึบุคคลทีศ่กึษาทางดา้นนาฏศลิป์ควรรูจ้กัเน่ืองจากเป็นผูม้คีุณูปการ
กบัวงการโขน ดงันี้ 

1. พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระนิพนธบ์ทละครเรื่องรามเกยีรติ ์  และจดัใหม้ี
การแสดงโขน เป็นเครื่องราชปูโภคในรชักาล 

2. พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั ทรงพระนิพนธบ์ทละครเรื่องรามเกยีรติ ์  
3. พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงพระนิพนธบ์ทโขนและทรงประดษิฐเ์ครื่องแต่งกายพระราม

ตอนออกบวชตามมหากาพยร์ามายณะของอนิเดยี 
4. ละครของกรมพระพทิกัษ์เทเวศวร ์  โดยเจา้พระยาเทเวศรว์งศว์วิฒัน์ไดร้บัคณะละครต่อ มกีารร า      

หน้าพาทยเ์พลงกลมสบืทอดมายงักรมศลิปากร โดยผ่านจากเจา้จอมเพง็ในรชักาลที ่ 2 ได ้ ถ่ายทอด
ใหก้บัหม่อมเขม็ กุญชร ณ อยุธยา โดยสบืต่อยงัหม่อมละมยั กญุชร ณ อยุธยา (หม่อมละครในเจา้พระยา
เทเวศรว์วิฒัน์) และคุณหญงิเทศนฏักานุรกัษ์ ศลิปินวงับา้นหมอ้และครกูรมศลิปากร โดยไดถ่้ายทอด
ใหก้บัคุณครอูาคม สายาคมและต่อมายงัอาจารยอ์ุดม องัศธุร 

5. ละครสมเดจ็พระเจา้หลานเธอ เจา้ฟ้ากรมหลวงเทพหรริกัษ์ สบืทอดโดยสมเดจ็พระเจา้น้องยาเธอ เจา้ฟ้า
กรมหลวงพิทักษ์มนตรี องค์ต้นราชสกุล มนตรีกุล ณ อยุธยา ทรงถ่ายทอดให้ครูทองอยู่ (อิเหนา)       
ครูละครหลวง ม ีเจ้าจอมมารดาแยม้ (อเิหนา) ในรชักาลที ่2 ครูละครราชส านักเป็นผูส้บืทอด ต่อมาได้
ถ่ายทอดใหห้ม่อมครูแยม้ (อเิหนา) ครูละครวงัสวนกุหลาบ  และสบืทอดยงัครูลมุล ยมะคุปต์ และท่าน
ผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ซึ่งทัง้สองท่านนี้ได้เป็นครูในกรมศิลปากรในยุคต่อมา และมีการสบืทอด     
หน้าพาทยเ์พลงกลมอย่างต่อเนื่อง 

6. โขนสดคณะสงัวาลยเ์จรญิยิง่ คณะนาฏศลิป์ทีม่กีารสบืทอดโขนแบบชาวบา้น ทีไ่ดร้บัการยอมรบัในการ
แสดง 

 
ศิลปินโขนยกัษ์ผูมี้ช่ือเสียง 
1. ครทูองเริม่ มงคลนฏั  จากการศกึษาวธิกีารแสดงของอากาศตไล 
2. ครหูยดั  ชา้งทอง  จากการศกึษาวธิกีารแสดงของอากาศตไล 
3. ครรูาฆพ  โพธเิวส  จากการศกึษาวธิกีารแสดงของอากาศตไล 
4. ครจูตุพร รตันะวราหะ จากการศกึษากลวธิกีารแสดงบททศกณัฐใ์นการแสดงโขนตอนนางลอย 

 
องคค์วามรูจ้ากวทิยานิพนธท์างนาฏศลิป์ไทยทีศ่กึษาเกีย่วกบัละคร พบว่า มรีูปแบบละคร 3 รูปแบบ คอืละคร 

แบบราชส านัก โดยมกีารศกึษาละครในเกี่ยวกบัองค์ประกอบในการแสดง การศกึษาละครในเรื่องอเิหนา การศกึษา
ละครนอก การศกึษาละครดกึด าบรรพ ์และละครราชส านกัแบบปรบัปรุง โดยพบว่า 
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1. นาฏยลกัษณ์ของท่าร าการร าแบบราชส านกัทีป่จัจุบนัมกัเรยีกว่าร ามาตรฐาน เป็นการแสดงทีต่้องใชพ้ลงั
ในการถ่ายทอดด้วยการเกรง็กล้ามเนื้อ เพราะต้องให้เกิดความรู้สกึสง่างาม สุขุม ตลอดจนการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
เพื่อให้การความกลมกลนืของการเรยีงร้อยท่าร าให้เป็นกระบวนท่าร า มกีารทรงตวั มกีารใช้ลมหายใจเพื่อช่วยเรื่อง
จงัหวะและความต่อเนื่องของท่าร า เพื่อใหเ้กดิความนิ่ง 

 
2. รปูแบบการแสดงละครใน ประกอบดว้ย 
การคดัเลอืก การฝึกหดัเบือ้งตน้ การฝึกหดัชุดการแสดงเฉพาะบทบาททีไ่ดร้บั ลกัษณะเฉพาะตวัพระ ตวันาง 

และตวัละครแบบผูเ้มยี 
 การแสดงเบกิโรง มทีัง้การละเล่น การร าเป็นชุดเป็นตอน  การร าเป็นชุดการแสดงสัน้ๆ เป็นจารตีทีถ่อืปฏบิตัิ
มาตัง้แต่สมยัอยุธยา เพื่อบชูาคร ูใหเ้กดิศริมิงคลแก่ผูแ้สดง และป้องกนัสิง่ไม่ดงีาม 
 มีการร าหน้าพาทย์ เพื่อการแสดงอากัปกิริยาต่างๆ โดยจะมีโครงสร้างท่าร าหลักอยู่แล้ว โดยหากใช้ใน
เหตุการณ์อื่นทีต่่างกนัออกไป จะมกีารเพิม่ท่าร าเฉพาะเหตุการณ์นัน้ อาท ิการร าเชดิฉิ่งในการตดิตามจบัสตัว ์กบัการ
เดนิทาง จะมที่าร าหลกัเหมอืนกนัแตกต่างทีท่่าร าเฉพาะเหตุการณ์ 
 มกีารร าอวดฝีมอืของตวัละครเอกในชุดต่างๆ อาท ิร าลงสรงโทน ร าใชอ้าวุธของตวัพระ ร าดรสาแบหลาของ  
ตวันาง ทัง้นี้ในการร ามกัมาจากการสอดแทรกวฒันธรรมประเพณีในระยะของการแต่งบทละคร เช่นการร าลงสรงโทน 
เป็นการแสดงทีเ่กดิจากพระราชประเพณีลงสรงของพระมหากษตัรยิ ์
 มกีารร าเขา้พระเขา้นางของตวัเอกในเรื่อง หรอืในตอน โดยมจีารตีในการแสดงคอื การทีต่วัพระจะเขา้หานาง
ดา้นซา้ยของนางเสมอ 
 ซึง่ถ่ายทอดมายงักรมศลิปากรทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบงานดา้นศลิปะ และการแสดงอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาต ิต่อ
จากราชส านกั โดยมอีงคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัการสบืทอด มหีลกัฐานการสบืทอดมาจากสมยัต้นรตันโกสนิทร ์ จากครูละครที่
เคยเป็นตวัละคร ของ 

 ละครเจา้จอมมารดาเอม 
 ละครพระองคเ์จา้สงิหนาถราชดุรงฤทธิ ์
 ละครของกรมหลวงภวูเนตรนรนิทรฤทธิ ์
 ละครวงัสวนกุหลาบ ในสมเดจ็พระเจา้น้องยาเธอ เจา้ฟ้าอษัฎางเดชาวุธ  
 ละครวงับา้นหมอ้ ของเจา้พระยาเทเวศรว์งศว์วิฒัน์ 
 ละครเจา้คุณพระประยรูวงศ ์
 ละครวงัเพช็รบรูณ์ ในสมเดจ็พระเจา้น้องยาเธอ เจา้ฟ้าจุฑาธุชธราดลิก 
 ละครเจา้พระยามหนิทรศกัดิธ์ ารง 

 โดยผูม้บีทบาทเป็นผูถ่้ายทอดท่าร าจากครลูมุล   ยมะคุปต ์ ท่านผูห้ญงิแผว้  สนิทวงศเ์สนี  ครเูฉลย  ศุขะวนิช  
 
3. ผูม้บีทบาทต่อละครในราชส านกัคอื 
 พระมหากษตัรยิแ์ละพระราชวงศเ์ป็นองคอ์ุปถมัภแ์ละทรงช่วยฟ้ืนฟูการแสดงเมื่อสญูสลาย อาท ิ 

พระเจา้กรุงธนบุรใีนการรวบรวมตวัละครต่างๆ เพื่อเป็นละครผูห้ญงิในรชักาล  
พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั โดยการทรงพระราชนิพนธบ์ทละครในและบนัทกึเหตุการณ์และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆไว ้เพื่อใหค้นรุ่นหลงัไดเ้รยีนรู ้
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ภูมพิลอดุลยเดช ทรงพระราชทานครอบใหผู้ป้ระกอบพธิเีมื่อผูป้ระกอบพธิี
ของหลวงเกดิขาดการสบืทอดกะทนัหนั 
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สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิีนาถ ทรงรบัคณะละครฉัตรแก้ว เป็นละครอาสาสมคัรในพระบรม
ราชนูิปถมัภ ์

 ละครของคณะละครต่างๆที่ถ่ายทอดท่าร าสบืเนื่องมายงักรมศลิปากร โดยเฉพาะละครวงัสวนกุหลาบที่
บทบาทมาก เนื่องจากเป็นละครรุ่นแรกทีเ่ขา้มาอยู่ในวทิยาลยันาฏศลิปและเป็นรุ่นสุดทา้ยของละครคณะ
ต่างๆในกรมศลิปากร 

 การแสดงของตวัละครที่ใช้สื่อความหมายกบัผูช้ม ประกอบด้วยการใชร้่างกายส่วนต่างๆ การใช้สหีน้า
และอารมณ์ การใชพ้ืน้ทีบ่นเวท ีการใชจ้งัหวะและการใชล้มหายใจ 

 เอกลกัษณ์ท่าร าของศลิปินเกดิจาก  ลกัษณะนิสยั ประสบการณ์การแสดง พืน้ฐานท่าร า 
4. ผูม้บีทบาทต่อวงการนาฏศลิป์ราชส านกัแบบปรบัปรุง 
 พระนางเธอลกัษมลีาวณั จากการที่ทรงอยู่ในแวดล้อมของนาฏศลิป์และวรรณกรรมท าให้ทรงตัง้คณะ

ละครปรดีาลยัแสดงเป็นละครพูดประกอบร าและระบ า โดยมกีารเชญิอาจารย์ดา้นนาฏศลิป์ตะวนัตกมา
สอนและร่วมประดษิฐร์ะบ าใหม่ 

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจา้หญิงเฉลมิเขตมงคล จากการที่ทรงสนพระทยันาฏศลิป์ดนตร ีและทรง
จดัตัง้คณะชนูาฏดุรยิางคข์ึน้จดัแสดงละครรปูแบบใหม่เรยีกว่าละครพดูสลบัร า โดยใชท้่าร าตบีท ตามบท
รอ้งและเจรจา มกีารใชเ้ทคนิคการปิด เปิดและหรีไ่ฟเพื่อแสดงเป็นเวลากลางวนัและกลางคนื 

 หลวงวจิติรวาทการ จดัละครปลุกใจให้รกัชาติในภาวะที่บ้านเมอืงต้องการความรกั ความสามคัคแีละ
ความเสยีสละ ผ่านตัวละครชายหญิงที่มีความรกัต่อกนัแต่ต้องเสยีสละเรื่องส่วนตัว เพื่อส่วนรวมใน
รูปแบบละครก าแบ คือไม่เน้นท่าร าแบบมาตรฐาน ตัวละครต้องพูดและร้องเพลงเองทัง้แบบไทยและ
สากล เรยีกละครแบบนี้ว่า ละครหลวงวจิติรวาทการ 

 พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงสรา้งโรงมหรสพหลวงประจ ารัชกาล ซึง่ละครเพลงได้ท าการ
แสดงทีน่ี่ เช่นเดยีวกบัครลูมุลไดม้โีอกาสกลบัเขา้มาถ่ายทอดท่าร าหลงัจากกลบัมาจากประเทศเขมร 

 สมภพ  จทัรประภา จดัละครพดูเฉลมิพระเกยีรต ิละครดกึด าบรรพ ์ละครพูดสลบัล า โดยมคีวามโดดเด่น
ดา้นบทละครทีม่าจากวรรณคดปีระเภทต่างๆ และการน า  ร าและระบ ามาประกอบการแสดงใหเ้กดิความ
ยิง่ใหญ่ตระการตา 

 เสรี  หวงัในธรรม ได้ปรบัปรุงละครพนัทางแบบดัง้เดิม เป็นละครพนัทางที่มีตัวละครที่ใช้ การเจรจา
ประกอบท่าร าตามธรรมชาติ เน้นความสนุกสนาน การด าเนินเรื่องรวดเร็ว มีการสร้างตัวตลกเพื่อ
เดนิเรื่องและพดูสอดแทรกเกีย่วกบัเหตุการณ์ในชวีติประจ าวนั และปรชัญาชวีติตลอดจนคุณธรรมต่างๆ 
ผ่านการแสดงละครเรื่องผูช้นะสบิทศิ 

 
ละครพืน้บา้นดัง้เดมิและปรบัปรงุ  
1. ในการแสดงละครพืน้บา้น มคีวามเชื่อเกีย่วกบัการนบัถอืสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร ์เขา้มามี

บทบาทในการแสดงมาก อาท ิพธิกีรรมปลกูโรงของละครชาตร ีและโนรา การร าถวายมอื การร าเฆีย่นพราย เหยยีบลูก
มะนาวของโนรา เพื่อท าไสยศาสตรใ์สค่ณะโรงคู่แขง่มากกว่าละครในราชส านักทีจ่ะพบพธิกีรรมความเชื่อ ในการร าเบกิ
โรงก่อนการแสดง ช่วงเริม่การฝึกหดัของศลิปิน การไหวค้รกู่อนการแสดง และการจดัพธิไีหวค้รู ครอบครูโขนละครเป็น
งานประจ าปี 

2. การศกึษาละครชาตรทีี่จดัแสดงในจังหวดัเพชรบุร ีพระนครศรอียุธยา ศาลหลกัเมอืงกรุงเทพมหานคร 
และจงัหวดัจนัทบุร ีพบว่าแต่ละทีม่คีวามแตกต่างในรายละเอยีดปลกีย่อย แต่คงเคา้โครงและขัน้ตอนการแสดงและความ
เชื่อดา้นพธิกีรรมหลกัไว ้โดยเฉพาะพธิกีรรมการไหวค้รู 
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3. การแสดงลเิกแบบทองเจอื  โสภติศลิป์ มลีกัษณะการแสดงทีม่คีวามโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ในดา้นกลวธิี
การร า ดว้ยเพลงหน้าพาทยแ์ละกระบวนการรบ 

4. การแสดงโนรา เป็นการแสดงทีพ่บทัง้การจดัแสดงของชาวบ้านและสถานศกึษา โดยเป็นทัง้การแสดง
ประกอบพธิกีรรมและการแสดงเพื่อความบนัเทงิ โดยมขีัน้ตอนการแสดงทีค่ลา้ยคลงึกนั โดยยดึถอืความเชื่อดัง้เดมิคอื
พธิกีรรมไหวค้ร ูซึง่ผูศ้กึษาเรยีกโนราว่าเป็นการแสดงละครบา้ง การร าบา้ง เนื่องจากขอบเขตในการศกึษาต่างกนั 

5. การแสดงมะโย่ง ของชาวไทยมุสลมิในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ศกึษาจากคณะสรปีตัตานี มรีูปแบบการ
แสดงคล้ายโนราของชาวไทยพุทธ โดยใช้ภาษามาลายูถิ่นปตัตานีในการแสดง ทัง้น้ีในการแสดงยงัคงพบความเชื่อ
ดัง้เดมิเกีย่วกบัการนบัถอืผ ี และไสยศาสตร ์โดยพบในพธิกีรรมไหวค้ร ูพธิกีรรมการแกส้นิบนในการแสดงมะโย่ง 

6. หมอล ากกขาขาวเป็นการแสดงทีแ่ยกตวัจากหมอล าหมู่ จากเหตุผลเพื่อต้องการสรา้งความแตกต่างใน
ดา้นการแสดง โดยการน าเอาวฒันธรรมการแต่งตวัแบบตะวนัตกมาใช ้ระยะแรกไดร้บัการต่อต้านจากผู้ชมทีเ่ป็นผูห้ญงิ
เนื่องจากเหน็ว่าการแต่งกายดว้ยกางเกงขาสัน้ของนักแสดงหญงิไม่เหมาะสม ต่อเมื่อมกีารรบัข่าวสารต่างๆท าใหเ้หน็
เป็นเรื่องปกต ิปจัจุบนัการแสดงดงักล่าวไม่พบว่ามกีารจดัแสดงแลว้ 
 

องค์ความรู้จากวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการละเล่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการละเล่นของหลวงและ
การละเล่นพืน้บา้นพืน้เมอืง โดยการละเล่นของหลวงเป็นการแสดงสมโภชในงานพระราชพธิขีองหลวงทีส่ าคญั ม ี5 ชุด 
คอื โมงครุ่ม ระเบง กุลาตไีม ้แทงวไิสยและกระอัว้แทงควาย ซึ่งเป็นการแสดงที่สนันิฐานว่าไดร้บัอทิธพิลจากประเทศ
ต่างๆเมื่อน าการแสดงเหล่านัน้เข้ามาร่วมสมโภชในงานพระราชพธิใีนประเทศไทย ปจัจุบนับางชุดการแสดงไม่ไดจ้ดั
แสดงแลว้เนื่องจากพระราชพธิต่ีางๆในประเทศมกีารจดัน้อยลง 
 การละเล่นของชาวบ้าน โดยเฉพาะหนังใหญ่ที่มชีื่อเสยีงนอกจากวดัขนอนแล้ว คอืวดัสว่างอารมณ์ จงัหวดั
สงิหบ์ุร ีซึง่เกดิจากศรทัธาในพุทธศาสนาของเจา้ของคณะหนังใหญ่ จงึมอบตวัหนังและถ่ายทอดความรูใ้หก้บัชาวบา้น 
ต่อมามกีารด าเนินการต่อโดยชาวบา้นและมหีวัหน้าชุมชนเป็นหวัหน้ากลุ่ม และมหีน่วยงานราชการเขา้มามบีทบาทใน
การสนบัสนุน 
 การละเล่นชาวบ้านอีกชนิดคือหุ่นกระบอก โดยปจัจุบนัที่จดัแสดงในประทศไทยทัง้สิ้น 15 คณะ โดย        
คณะชเูชดิช านาญศลิป์ จงัหวดัสมุทรสงคราม เป็นอกีคณะหน่ึงทีม่ชีื่อเสยีง และมบีทบาทในการอนุรกัษ์ดว้ยการเปิดการ
สอนหุ่นกระบอกอกีทางหน่ึง แต่เดมิการแสดงหุ่นกระบอกจดัแสดงเพื่อเป็นการประกอบอาชพี แต่ปจัจุบนัจดัแสดงเพื่อ
การอนุรกัษ์เท่านัน้ 
 
 อภิปรายผลการวิจยั 
 1.คณุลกัษณะวิทยานิพนธท์างนาฏศิลป์ไทย 
 ลกัษณะเฉพาะของการวจิยัทางศลิปะ มนีกัวชิาการไดแ้สดงความเหน็ไว ้ดงันี้ 
 ประคอง กรรณสตู กล่าวถงึลกัษณะส าคญัของการวจิยัทางศลิปะ คอื ความมเีสรภีาพ ในวธิกีารเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูหรอืวธิกีารทดลองแบบต่างๆ ไม่จ าเป็นต้องมีทฤษฏล่ีวงหน้า หรอืการวางแผนการทดลองอย่างแน่นอน เป็นการ
คน้พบแนวคดิและคน้พบสมมตฐิานมากกว่าการพสิจูน์ เช่นเดยีวกบัการวจิยัเชงิส ารวจ ซึง่อาจจะวจิยัไดโ้ดยไม่มกีาร
ตัง้สมมตฐิานล่วงหน้า และแนวความคดิใหม่ หรอืการสรา้งสมมตฐิานอาจจะเกดิขึน้หลงัจากไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลแลว้ก็
ได(้2528 อา้งถงึในชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์,2548: 72) 
 สรุพล วรุิฬหร์กัษ์ อธบิายลกัษณะนาฏยวจิยั ว่า การวจิยัทางนาฏศลิป์เกีย่วขอ้งกบัศาสตร ์3 สาขา โดยปกติ
นาฏศลิป์มกัถูกจดัอยู่ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร ์เพราะเป็นเรื่องของมนุษย ์ความงามและอารมณ์ การทีผู่ว้จิยัก าหนด
สมมตฐิานขึน้ก่อนท าการวจิยั อาจมปีญัหาส าหรบัการวจิยัในลกัษณะบุกเบกิ เพราะผูว้จิยัเองกไ็ม่ทราบว่าจะพบกบัสิง่



                                                                             นาฏศลิป์ไทย : การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากวทิยานิพนธด์า้นนาฏศลิป์ไทย 

207 
 

ใดบ้าง หรือจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจากการวิจัยของตน ดังนัน้ การวิจัยทางนาฏศิลป์โดยเฉพาะเป็นการวิจัยทาง
มนุษยศาสตรจ์งึไม่อาจตัง้สมมตฐิาน มอิาจคาดเดาผลของการวจิยัได(้2547: 46-48) 
 ประกอบกบันักวชิาการดา้นการวจิยัเชงิคุณภาพไดอ้ธบิายถงึลกัษณะเชงิกลยุทธ์ของการวจิยัเชงิคุณภาพ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินการวจิยั ว่า ขอ้มูลเชงิคุณภาพ หมายถึง ขอ้มูลในรูปแบบที่เป็นขอ้ความ อยู่ในรูปค าพูด หรอื
ขอ้มูลทีอ่ยู่ในรูป แถบบนัทึกเสยีง (บทสมัภาษณ์ เพลง ดนตรี) แถบบนัทกึภาพ(ภาพยนตร์ ภาพวดีทีศัน์ ) ซึง่อาจมา
จากการบนัทกึการสงัเกตของนักวจิยั โดยเป็นรายละเอยีดเกีย่วกบักจิกรรม พฤตกิรรม การกระท าที่เกดิขึน้จรงิ หรอื
ขอ้มูลที่มาจากการสมัภาษณ์จากผูใ้ห้ขอ้มูลโดยตรง มกัเป็นเรื่องเกีย่วกบัประสบการณ์ ความคดิความเหน็ ความรูส้กึ
และความรูข้องผูส้มัภาษณ์(ชาย โพธสิติา, 2547: 37) 
 และสุภางค์ จนัทวนิช ไดก้ล่าวถึงขอ้จ ากดัของการวจิยัเชงิคุณภาพเกี่ยวกบัผู้วจิยั คอื ผู้วจิยัภาคสนามเป็น
เครื่องมอืวจิยัที่ส าคญั นักวจิยัต้องใหค้วามส าคญัในความรบัผดิชอบและความซื่อสตัยโ์ดยเฉพาะในการตคีวามหมาย
ของขอ้มลู ซึง่ตอ้งอาศยัความสามารถเฉพาะของนกัวจิยั โดยควรมคีวามเป็นสหวทิยาการในตนเอง กล่าวคอืสามารถใช้
การมองหลายมติ(ิ2551: 22-24) 
 จากขอ้มลูทีก่ล่าวขา้งตน้ แสดงใหท้ราบลกัษณะงานวจิยัทางนาฏศลิป์ คอื การวจิยัทีศ่กึษาเกีย่วกบัมนุษยด์้าน
ความงามและอารมณ์ โดยไม่นิยมตัง้สมมตฐิานไวก้่อนเนื่องจากเป็นการวจิยัเพื่อคน้หาขอ้เทจ็จรงิ โดยจะมกีารศกึษา
โดยการสงัเกตจากพฤติกรรม การกระท า และการให้สมัภาษณ์ เกี่ยวกบัความรู้และประสบการณ์ของผู้ใหส้มัภาษณ์ 
ผูว้จิยัควรมคีวามรูค้วามสามารถในการตคีวามขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลูจากหลายศาสตร ์
 ทัง้น้ีจากการวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะของวิทยานิพนธ์ทางนาฏศิลป์ไทย พบความสอดคล้องกบัลักษณะ
เฉพาะทีน่กัวชิาการดา้นงานวจิยัเชงิคุณภาพ และนกัวชิาการวจิยัทางศลิปะ คอื  โดยภาพรวมเป็นการศึกษาที่
ความส าคญัในการศกึษาวเิคราะหก์ระบวนการแสดง ท่าร า หรอืกลวธิกีารร าของศลิปินทีม่ชีื่อเสยีง โดยใชโ้ดยมใีชก้าร
สมัภาษณ์และการสงัเกตการแสดง และน าเสนอข้อมูลด้วยการบรรยาย ไม่มีการตัง้สมติฐานของการศึกษา เน้น
ความส าคญัในการเกบ็รวบรวมและอนุรกัษ์องคค์วามรู ้ ซึ่งประเดน็ในการศกึษานัน้มกั เป็นความถนัดของแต่ละบุคคล 
อนัเป็นธรรมชาตขิองบุคลากรทางดา้นนาฏศลิป์ไทยทีม่กัมคีวามถนดั มปีระสบการณ์การแสดงในแต่ละชุดการแสดงหรอื
มผีลงานการแสดงที่สร้างชื่อเสยีงของตนเอง หรือครูอาจารย์ที่ตนรกัการสบืทอด หรือผลงานที่ตนเองมคีวามสนใจ
ประทบัใจ    
 แต่พบว่าในดา้นการตคีวามขอ้มลูนัน้ ควรไดร้บัการสง่เสรมิใหบ้รูณาการความรูจ้ากศาสตรอ์ื่นเขา้มาสนับสนุน 
โดยขอ้คน้พบจากการวเิคราะหค์ุณลกัษณะวทิยานิพนธ์ คอื ในดา้นการศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของชุดการแสดงทีม่ี
ความเกีย่วเนื่องกบัขนบธรรมเนียมวฒันธรรมหรอืประวตัศิาสตรช์าตพินัธุ ์ทีผู่้ศกึษาต้องท าการศกึษาจากเอกสารทาง
ประวตัศิาสตรต่์างๆ ท าใหเ้หน็ความส าคญัของการเชญิผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นภาษา วรรณกรรม และประวตัศิาสตรเ์ป็น
กรรมการวิทยานิพนธ์เพื่อป้องกันการตีความที่คลาดเคลื่อนของผู้ศึกษาเอง และส่งผลให้ข้อมูลที่เผยแพร่มีความ
น่าเชื่อถอื 
 
 2.การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูวิ้ทยานิพนธท์างนาฏศิลป์ไทย 
 บทบาทของนาฏศลิป์ 
 หลวงวิจิตรวาทการ กล่าวถึงบทบาทนาฏศิลป์ว่า ถ้าจะให้เข้าใจค าสอนและรับค าสอนโดยไม่เบื่อหน่าย 
ศลิปกรรมและการแสดงละครเป็นวธิหีนึ่งทีใ่ชส้อนคตธิรรม(2507:15) 
 เยาวลกัษณ์  ใจวสิทุธิห์รรษา ศกึษาบทบาทของนาฏศลิป์ในการสง่เสรมิการท่องเทีย่ว พบว่า 1.เป็นการแสดงที่
มลีกัษณะเป็นอตัลกัษณ์  2. บทบาทในการส่งเสรมิอนุรกัษ์ศลิปะและวฒันธรรมทอ้งถิน่  3. บทบาทในการสรา้งสรรค์
นาฏยศลิป์เพื่อสรา้งความใหม่ใหเ้กดิความสนใจกบันักท่องเทีย่ว   4.บทบาทในการสรา้งความบนัเทงิ  5.บทบาทใน 
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การสรา้งความรกัความสามคัคใีนชุมชน  6.บทบาทส าคญัคอืเป็นส่วนที่ท าใหน้ักท่องเทีย่วตดัสนิใจเขา้มาท่องเที่ยว
(2550: บทคดัย่อ) 

การฟ้อนร าในพธิกีรรม ผู้ฟ้อนใช้นาฏศลิป์เป็นเครื่องแสดงพลงัวเิศษหรอืเป็นอ านาจเหนือธรรมชาต ิ(สุรพล 
วริุฬหร์กัษ์,2547:16-17) 

การอธิบายถึงบทบาทของนาฏศิลป์จากนักวิชาการที่ยกมากล่าวข้างต้น สอดคล้องกบัผลการสงัเคราะห์
งานวจิยั คอื 

1.นาฏศลิป์ไทยใชจ้รรโลงความดงีามใหเ้กดิมใีนสงัคมมนุษย ์เป็นการสัง่สอนใหค้นเป็นคนด ี 
2.นาฏศลิป์ไทยใชล้ดอารมณ์รุนแรง ผ่อนคลายความเครยีด ท าใหม้นุษยอ์ยู่ในสงัคมอย่างเป็นปกตสิขุ 
3.นาฏศลิป์ไทยสนบัสนุนใหเ้กดิความคล่องตวัทางสภาพเศรษฐกจิ 

 ทัง้น้ีเพื่อให้นาฏศลิป์ไทยสามารถรบัใช้สงัคมได้อย่างเต็มประสทิธิภาพ ภาครฐัควรมนีโยบายผลกัดนัและ
ส่งเสรมิการด าเนินงานของทัง้หน่วยงานของภาครฐั หรอืองค์กรเอกชน โดยอาจเป็นลกัษณะการสร้างแรงจูงใจจาก
มาตรการทางภาษีส าหรบัผูป้ระกอบกจิการที่ใชน้าฏศลิป์ไทยเป็นองคป์ระกอบ เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยอนุรกัษ์
ศลิปะประจ าชาตแิลว้ นาฏศลิป์มสีว่นช่วยกระตุน้ภาคเศรษฐกจิการท่องเทีย่วดว้ยเช่นกนั 
 
 ทศิทางของนาฏศลิป์ไทย 
 นาฏศลิป์ไทยเป็นส่วนประกอบหน่ึงของวฒันธรรมไทย ครู ผูแ้สดง ผูช้มการแสดงมบีทบาทส าคญัต่อทศิทาง
ของนาฏศลิป์ไทยที่จะเกิดการปรบัเปลี่ยนรูปแบบ หรือรสนิยมความงาม ซึ่งลกัษณะการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรม มี
ทฤษฏทีีเ่กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม กล่าวถงึสาเหตุประการหนึ่งมาจากการอบรมสัง่สอนสมาชกิ
ใหม่ของสงัคมไดอ้ย่างไม่ครบถ้วน (Imperfect socialization) ท าใหผู้เ้ยาวท์ีจ่ะเป็นสมาชกิของสงัคมต่อไปขาดความรู้
ความเขา้ใจในวฒันธรรมของสงัคม อนัมผีลต่อพฤติกรรมทีจ่ะเปลีย่นแปลงไปได้ ซึง่ในขอ้นี้พบจากขอ้คน้พบในการ
เปลีย่นแปลงลลีาท่าร าของร าฉุยฉาย ซึ่งควรตระหนักและใหค้วามส าคญัจงึการเปลีย่นแปลงจะเกดิบนฐานของความรู้
และความเขา้ใจอย่างท่องแท ้
 
 นาฏยลกัษณ์นาฏศลิป์ไทย  
 จารตี ขนบธรรมเนียมและวถิีชวีติเป็นเครื่องก าหนดลกัษณะนาฏยลกัษณ์ อนัประกอบด้วย เครื่องแต่งกาย 
อุปกรณ์การแสดง ท่าร า ดนตร ีเครื่องดนตร ีโดยแบ่งตามระดบัศลิปะคอืนาฏศลิป์ราชส านักจะมแีบบแผนของท่าร าที่
ชดัเจน เช่นเดยีวกบัวถิชีวีติแบบราชส านกั มคีวามประณีต ด าเนินเรื่องราวอย่างสขุมุ เพื่อใหเ้กดิความดงีามทีสุ่ดในการ
ถวายเป็นเครื่องประกอบเกียรติยศในพระมหากษัตริย์ หากเป็นนาฏศิลป์พื้นบ้านศิลปินมีความผ่อนคลายของการ
แสดงออก ไม่มกีรอบกฏเกณฑว์่าตอ้งแสดงออกดว้ยท่าใด แต่การแสดงออกจะเกดิจากการอยู่ร่วมวฒันธรรมทีส่่งผลให้
ท่าร าทีแ่สดงออกมจีุดร่วมทีส่ามารถสงัเกตได ้ทัง้น้ีนาฏศลิป์ราชส านักและนาฏศลิป์พืน้บา้นไดม้กีารปรบัเปลีย่นตวัเอง
ตามยุคสมยัเพื่อใหย้งัคงด ารงอยู่ได ้อาทกิารปรบักระบวนการคดิ รสนิยมความงาม การน าสิง่ต่างมาเสรมิในการสรา้ง
ผลงานเพื่อให้นาฏศิลป์มีคุณค่ามากกว่าเพื่อความบนัเทิงเท่านัน้ สุรพล วิรุฬห์รกัษ์ ได้กล่าวไว้ในหลกัการแสดง
นาฏยศลิป์ปรทิรรศน์ว่า นาฏศลิป์ที่สนับสนุนโดยผู้ปกครองจะสะท้อนรสนิยมของชนชัน้ปกครอง คอืความเรยีบร้อย 
ความประณีต ความวจิติร สว่นนาฏยศลิปของชนชัน้ถูกปกครอง จะสะทอ้นรสนิยมและวถิชีวีติของประชาชนทัว่ไป คอื
ความโลดโผน ความสนุกสนาน ความรวดเรว็และรวบรดั(2547:16) 
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9.2 ข้อเสนอแนะ 
 1.จากผลการสงัเคราะห์ด้านคุณลกัษณะของงานวจิยัด้านประโยชน์ของวทิยานิพนธ์ สาขานาฏยศิลป์ไทย
พบว่า สว่นใหญ่เป็นไปเพื่อการอนุรกัษ์เท่านัน้ ดงันัน้เพื่อใหเ้กดิลกัษณะงานวจิยัทีม่ลีกัษณะการบรูณาการ หรอืการวจิยั
เชงิสรา้งสรรค ์อาจเป็นแนวทางใหส้ถาบนัทีม่นีโยบายเปิดหลกัสตูรมหาบณัฑติ ดา้นนาฏศลิป์ไทย น าไปใชเ้พื่อก าหนด
กรอบวทิยานิพนธใ์หแ้ตกต่างเพื่อเป็นทางเลอืกใหก้บัผูท้ีส่นใจเขา้ศกึษาทีม่คีวามสนใจต่างกนั เลอืกสถาบนัการศกึษาได้
ตรงกบัความตอ้งการ และมวีทิยานิพนธท์ีห่ลากหลายขึน้ 
 2.ยงัมอีงคค์วามรูใ้นแต่ละประเภทของนาฏศลิป์ไทยอกีมากทีม่คีวามจ าเป็นในการศกึษา อาท ิ 
 2.1การละเล่นของชาวบ้านที่พบว่ามกีารศกึษาอยู่ในระดบัน้อยมากเมื่อเทยีบกบัจ านวนวทิยานิพนธ์ใน
หวัขอ้อื่น ทัง้ หนงัตะลุง หุ่นละครหลวง หุ่นละครเลก็ เป็นตน้  
 2.2การร า การละเล่นของกลุ่มชาตพินัธุใ์นประเทศไทย โดยจากฐานขอ้มลูกลุ่มชาตพินัธุใ์นประเทศไทยของ
ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร(องค์การมหาชน) พบว่ามกีลุ่มชาติพนัธุ์ต่างๆทีอ่าศยัอยู่ในประเทศไทย ประมาณ 34 กลุ่ม 
ปจัจุบนัมวีทิยานิพนธท์ีท่ าการศกึษาเพยีง 1o กลุ่มเท่านัน้ ยงัม ีกุย ขมุ ข่าพร้าว ชาวบน ซาไก เซมง้ ลวัะ ปะหล่อง 
มลาบร ีละวา้ โส ้ไทใหญ่ ไทขนึ ไทยอง พวน ลาวแงว้ แสก ลาวครัง่ จนีฮ่อ ลซีอ อาข่า มอเกน็ เมีย่นและมง้ ทีส่ามารถ
ศกึษาการแสดงประเภทต่างๆ ซึง่จะสามารถท าใหเ้กดิความเขา้ใจวถิีชวีติ วฒันธรรม ของคนทีอ่าศยัอยู่ในเขตประเทศ
ไทย อนัจะยงัผลใหเ้กดิการปฏบิตัตินต่อกนัอย่างเขา้ใจ ไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ อกีทางหนึ่งดว้ย 
 2.3การร าของราชส านกั ทีพ่บการศกึษาเพยีงหนึ่งชุดการแสดงเท่านัน้ ผูศ้กึษาสามารถท าการวจิยัแต่ละชุด
การแสดงไดอ้กีมาก 
 2.4ควรมกีารสงัเคราะหว์ทิยานิพนธท์างดา้นนาฏศลิป์ไทยทุก 10 ปีการศกึษา เพื่อเป็นการรวบรวมหวัขอ้
และเติมเต็มองค์ความรู้ที่เกิดจากการสงัเคราะห์วิทยานิพนธ์ในปีการศึกษาก่อนหน้า อีกทัง้ควรมีการสงัเคราะห์
วิทยานิพนธ์ของหลกัสูตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอื่น อาทิด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ ทีม่หีวัขอ้วทิยานิพนธเ์กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบทางนาฏศลิป์ไทย เพื่อใหเ้กดิองคค์วามรูท้ีค่รอบคลุมมาก
ยิง่ขึน้ 
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แบบสรุปคุณลักษณะของงานวิจัย 
 

1. ช่ือสกลุผู้วิจยั.................................................................................................................................. 

2. ช่ืองานวิจยั..................................................................................................................................... 

3. สถาบนัท่ีผลิตงานวิจยั..................................................................................................................... 
 สาขา..................................................................ปีการศกึษา......................................................... 

4. ประเภทงานวิจยั 
 
ระเบียบวิธีวิจัย ประโยชน์ที่ได้ วิธีการศึกษา ชนิดข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล 
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 เชิงพรรณา 
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 วิจยัพืน้ฐาน 
 วิจยัประยกุต์ 
 เชิงปฏิบตัิ 

 เชิงปริมาณ 
 เชิงคณุภาพ/ 
 คณุลกัษณ์ 

 เชิงประจกัษ์ 
 เชิงวิพากษ์ วจิารณ์ 

 วิจยัเอกสาร 
 วิจยัจากการสงัเคราะห์ 
 วิจยัแบบส ามโน 
 การศกึษาเฉพาะกรณี 
 ส ารวจจากตวัอยา่ง 

 
5. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  ผู้ เรียน  ผู้ด ู
   ผู้สอน  องค์กร 
   ผู้ เช่ียวชาญ  ชดุการแสดง 

 ผู้สร้างสรรค์  อ่ืน ๆ 
 นกัวิชาการ 
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 นาฏศลิป์ปรับปรุง 

7. ประเดน็ท่ีศกึษาวิจารณ์ 
 7.1 ประเภท  ร า  โขน  ละคร 
    ระบ า  การละเลน่ 

7.2 องค์ประกอบนาฏศลิป์ไทย 
  ประวตัิความเป็นมาและวิวฒันาการ 
  บทบาท 
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  องค์ประกอบการแสดง 1. บทละครและวรรณคดี 
2. ดนตรี 
3. อปุกรณ์การแสดง 
4. ผู้แสดง 
5. โรงละคร, ฉาก 
6. การแสดง 
7. ตวัละคร 
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  ทดลอง/ปฏิบตัิ  อ่ืน ๆ................................................... 

9. การวิเคราะห์ข้อมลู 
  การวิเคราะห์ข้อมลูแบบสร้างข้อสรุป 
  การวิเคราะห์เนือ้หา 

10. การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
  ลกัษณะบรรยาย 
  สถิตเิชิงบรรยาย 

11. ประโยชน์ของการวิจยั 
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