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บทคัดย่อ 

 พิธีกรรมอสูรในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2 รัชกาลที่ 6 เป็น พิธีกรรมของ
อสูรเกี่ยวกับความเชื่อด้วยวิธีการบูชาเทพเจ้าที่นับถือ เพื่อให้ได้มาในสิ่ งที่ตนปรารถนา คือ ชัยชนะในการทำ
สงคราม พิธีกรรมของอสูรตามบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 แบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ คือ ก่อนการทำสงคราม
ระหว่างทศกัณฐ์กับพระราม ระหว่างการทำสงคราม และไม่เกี ่ยวกับ การทำสงคราม รวม 27 พิธีกรรม 
พิธีกรรมนางมณโฑแตกต่างจากพิธีกรรมอื่นมีสตรีเพศเป็นผู้ทำพิธี และบูชาเทพเจ้าที่เป็นสตรี คือ พระอุมา 
องค์ประกอบในการทำพิธีประกอบด้วย สถานที่ โรงพิธี ซึ่ง โรงพิธีมี 2 แบบ 1) แบบที่กำหนดขนาด 2) แบบที่
ใช้สถานที่เฉพาะ เช่น อุโมงค์ โพรงไม้ การแต่งกาย สี เครื่องบัตรพลี การทำพิธีกรรมมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ การ
เข้าสู่พิธีกรรม การทำพิธีกรรม การออกจาก พิธีกรรม ทั้งนี้การออกจากพิธีกรรม มี 3 แบบ คือ ออกเมื่อพิธี
สำเร็จ พิธีแตก เสียพิธี ในการแสดงโขน มีเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงกำหนดตามลักษณะเนื้อตอนที่
นำมาแสดง 
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ABSTRACT 
 The devil ritual in Ramayana the reign of King Rama 1, King Rama 2 and King Rama 6. 
The devil ritual in Ramayana they did about faith by worshiping gods to get what he desires is 
a victory in war. The devil ritual in Ramayana the reign of King Rama 1 there was divided into 
3 stages: before the war between Tosakan and Rama, during the war and not about war, total 
27 rituals. The ceremony of Nang Monto is different from other rituals. Because, women did 
the ceremony and worshiped the female god that are women is Phra Uma. The composition 
of the ritual ceremony consists there are 2 types. 1) Determine size. 2) To be uses a specific 
location. such as tunnels, burrows wood, dress, color and oblation there are 3 stages of ritual: 
the entering the ritual, how to do ritual and how to leaving the ritual. The leaving the ritual 
there were 3 types: leave when the ceremony is finished, fail, corrupt ceremony, the 
pantomime shown, there was performance songs for god and determined according to the 
nature of that shown. 
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บทนำ 
 พิธีกรรม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน. 2542: 788) ให้ความหมาย ไว้ว่า การ
บูชา , แบบอย่าง หรือแบบแผนต่าง ๆ ที่ปฏิบัติในทางศาสนา บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ ทุกฉบับ กล่าวถึง
เรื่องการทำสงครามระหว่างพระรามซึ่งเป็นฝ่ายธรรมะกับทศกัณฐ์ซึ่งเป็นฝ่ายอ ธรรมะ สงครามในรามเกียรติ์มี
ยุทธวิธี กลยุทธ์ กลลวง เพื่อให้ฝ่ายตนเองได้รับชัยชนะ แต่ละศึกของ ฝ่ายอสูรมีการใช้พิธีกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ อาวุธ และกลศึกตามลัทธิความ เชื่อที่นับถือเป็นคติ ความคิดเห็นและหลักการ ที่
ปฏิบัติสืบกันมา ฝ่ายอสูรนั้นยึดถือลัทธิความเชื่อใน อำนาจที่ได้รับจากเทพเจ้าและจะสำเร็จได้ต้องมีการทำ
พิธีกรรมในรูปแบบที่กำหนด ตามสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นก่อนและในระหว่างการทำสงคราม ประกอบความเชื่อ
ในเรื่องเคล็ด คือ วิธีที่ชาญฉลาด พลิก แพลง กลเม็ด เล่ห์ อุบายการทำศึกสงครามของอสูรแต่ละตน ตามบท
พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัยและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว ที่นิยมนำใช้เป็นบทในการแสดงโขนทั้งสามฉบับ
แสดงถึงขั้นตอนสถานที่ เครื่องใช้ใน พิธีกรรม ข้อห้ามที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของแต่ละพิธีกรรม 
เพลงหน้าพาทย์ ที่เป็น แนวทางในการนำมาใช้จัดทำบทในการแสดงโขน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดพิธีกรรมของ
อสูรในแต่ละตน ให้ใกล้เคียงหรือตรงตามบทพระราชนิพนธ์  ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้  
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พิธีกรรมของอสูรในบทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ถือว่าเป็นรามเกียรติ์ ฉบับที่มี
ความสมบูรณ์ของเนื้อเรื่องมากที่สุด ปรากฏเรื่องราวของพิธีกรรมฝ่ายอสูรแสดงให้เห็นถึง ความส ำคัญของ
พิธีกรรมที่ปรากฏเป็นกลยุทธ์ในการทำสงคราม การรบที่มีเล่ห์เหลี่ยม ต้องใช้กลอุบาย ต่าง ๆ ในการต่อสู้เพ่ือ
หวังให้ได้มาซึ่งชัยชนะในการทำสงคราม โดยพิธีกรรมที่สามารถแสดงให้เห็นได้ 3 ส่วน  คือ  พิธีกรรมก่อนการ
ทำสงคราม  พิธีกรรมระหว่างการทำสงคราม และพิธีกรรมที่ไม่ เกี่ยวข้องกับการทำสงคราม โดยจะได้กล่าวไป
ตามลำดับดังนี้ 
 
พิธีกรรมก่อนการทำสงคราม  
 บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 กล่าวถึงการประกอบพิธีกรรมของฝ่ายอสูรก่อนการทำสงคราม ระหว่าง
ทศกัณฐ์กับพระรามเป็นเรื่องราวที่อยู่ต้นเรื่องรามเกียรติ์ สืบเนื่องมาจากนารายณ์สิบปาง ฉบับโรงพิมพ์วัชรินทร์ 
ปางที่ 3 เศวตวราหอวตาร ฉบับโรงพิมพ์หลวง ปางที่ 1 วราหวตาร โครงนารายณ์สิบปาง และจารึกที่ระเบียง
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปางที่ 1 วราหวตาร เป็นเรื่องราว ก่อนที่พระนารายณ์จะอวตารลงมาเป็นพระรามจน
ทศกัณฐ์ลักนางสีดำ เกิดมหาศึกระหว่างพระราม กับทศกัณฐ์เจ้าลงกาซึ่งเป็นเจ้าแห่งอสูร ที่มีญาติพี่น้องและ
พันธมิตร ที่มีฤทธิ์ชำนาญการใช้อาวุธ เวทย์มนต์คาถาท่ีได้รับมาจากเทพเจ้าที่เคารพบูชา 
 บรรดาเหล่าอสูรมีการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างฤทธิ์อำนาจให้กับตนเอง โดย ได้รับพรจาก
เทพเจ้าองค์ที่ตนนับถือด้วยการบูชา ทำให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองปรารถนา เช่น ขอมนต์พิธี อาวุธ ฤทธานุภาพ
ตลอดจนสิ่งวิเศษในการเสริมสร้างอำนาจและบารมีและได้รับในสิ่งที่ต้องการด้าน อื่น ๆ สร้างความเกรงกลัว
ให้กับศัตรู ประกอบด้วย 7 พิธีกรรม ดังนี้ 
 1. พิธีกรรมของหิรัญตยักษ์ บทพระราชนิพนธ์ไม่กล่าวถึงรายละเอียดและชื่อของพิธีกรรม เป็นการขอพร
จากพระอิศวรผู้เป็นเจ้า ตั้งกิจพิธีที่เขาวินันตก ได้พรวิเศษให้มีฤทธิ์มากสามารถม้วน แผ่นดินได้ 
 2. พิธีกรรมของตรีบูรัม เป็นพิธีกองกูณฑ์กาลาหรือพิธีบูชาไฟ ไม่มีการปลูกสร้างโรงพิธี การ แต่งกายเข้า
พิธีกรรม เจิมพักตร์เป็นโยคีทรงภูษาเขียวขจิต สไบเขียวชวลิตเหมือนเทพฤๅษี ได้รับพร จากพระอิศวรว่ามิให้
ใครสามารถสังหารได้แม้แต่พระนารายณ์ 
 3. พิธีกรรมถอดดวงจิตของทศกัณฐ์   ณ ยอดเขานิลคีรี มีการตั้งโรงพิธี แต่มิได้ก าหนดว่ามี ขนาดเท่าใด 
พระฤๅษีโคบุตรนำประกอบพิธี ไม่แสดงรายละเอียดเครื่องใช้ในพิธี การแต่งกายเข้าพิธี ของทศกัณฐ์เป็นโยคีทรง
ภูษาสีขาวโขมพัสตร์ ใช้เวลา 9 เดือน 9 วัน 9 นาที พระฤษีโคบุตรเป็นผู้เก็บ รักษาดวงใจไว้ให้ทศกัณฐ์ 
 4. พิธีกรรมขออาวุธวิเศษของอินทรชิต ณ เนินเขาโพกาศ ทำพิธีด้วยพระเวทมหากาลอัคคี แต่งกายเป็น
ฤๅษีห่มสไบขาวเฉียงบ่า ไม่ปลูกสร้างโรงพิธี ใช้เวลา 7 ปี ได้ศรจากพระผู้เป็นเจ้าทั้ง 3 พระองค์ ตามลำดับ คือ 
พระอิศวรประทานศรพรหมาสตร์พร้อมมนต์แปลงกายเป็นอินทรา พระ พรหมประทานศรนาคบาศ พร้อมให้
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พรหากต้องตายให้ตายในอากาศไม่ให้เศียรตกถึงพื้น หากเศียรตก ดินจะกลายเป็นไฟกัลป์ ต้องใช้พานแก้วทิพ
มาศของพระพรหมมารองรับ มนต์พิธีกุมภนิยา และพระ นารายณ์ประทานศรวิษณุปาณัม 
 5. พิธีกรรมถอดดวงจิตของไมยราพ ไม่มีการปลูกสร้างโรงพิธี สถานที่ใต้ต้นรังใหญ่เชิงสิงขร ในเมือง
บาดาล แต่งกายห่อเกล้าเป็นโยคี ไม่แสดงรายละเอียดเครื่องใช้ในพิธี ใช้เวลา 15 วัน ดวงจิต เป็นแมลงภู่ทอง
บินออกจากร่าง แล้วนำดวงจิตไปเก็บรักษาไว้ที่เขาตรีกูฏ 
 6. พิธีกรรมขออาวุธของกุมภกาศ ใช้สถานที่ป่าไผ่ริมฝั่งโคธาวารี ไม่มีการปลูกสร้างโรงพิธี ไม่แสดง
รายละเอียดเครื่องใช้ในพิธี แต่งกายเป็นโยคีพาดผ้าโขมพัสตร์สีขาว พิธีชื่อว่ามหาพัทกัลป์ พระพรหมทิ้งอาวุธ
พระขรรค์แก้วสุกานต์ลงมาให้มิได้นำมามอบให้กับองค์ จึงไม่รับ ภายหลังเป็นอาวุธ คู่กายของพระลักษณ์อนุชา
พระรามในการทำสงคราม 
 7. พิธีกรรมชุบกายของบรรลัยกัลป์ด้วยน้ำว่าน พิธีนี้เกิดข้ึนก่อนสงครามระหว่างทศกัณฐ์กับ พระรามจะ
เริ่มขึ้น ไม่มีการบอกรายละเอียดพิธี เป็นคำบอกเล่าของพิเภกทูลพระรามครั้งเมื่อเสร็จศึก ลงกา ขณะพระราม
เสด็จกลับ อโยธยา ระยะเวลา 7 ปี 7 เดือน ผลของการอาบด้วยน้ำว่านทำให้กาย ลื่นไม่มีใครสามารถจับให้อยู่
ได ้
 
พิธีกรรมระหว่างการทำสงคราม 
 พิธีกรรมบรรดาเหล่าอสูรในระหว่างการทำสงครามของฝ่ายทศกัณฐ์กับฝ่ายพระราม มีการ ประกอบพิธี
เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำศึก เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองและกองทัพ เสริมฤทธิ์วิเศษให้กับ
อาวุธ  สร้างกลลวงต่าง ๆ เพ่ือหวังในชัยชนะต่อกองทัพของฝ่ายพระราม โดย ปรากฏเป็นพิธีต่าง ๆ จำนวน 13 
พิธี ดังนี้ 
 1. พิธีกรรมทศกัณฐ์ยกฉัตรแก้วโมลี  เป็นการทำพิธียกฉัตรใหญ่ประจำนครลงกาที่ได้รับสืบ ทอดมา เมื่อ
ครั้งท้าว สหบดีพรหมสร้างกรุงลงกา แล้วมอบให้ท้าวจัตุรพักตร์ กษัตริย์องค์แรก ครอบครองไว้เพ่ือป้องกันกรุง
ลงกาจากศัตรูที่มารุกราน โดยบอกพระเวทย์และวิธียกฉัตรสืบทอดมา จนถึงทศกัณฐ์ ไม่ได้กล่าวถึงรูปแบบ
พิธีกรรม เพียงกล่าวถึงการสมโภชบูชาฉัตร ด้วยเครื่องมัจฉะมังสัง (ปลาและเนื้อสัตว์) เทียนเงิน  เทียนทอง 
ข้าวตอก ดอกไม้ การยกฉัตรขึ้นเพื่อบดบังแสงอาทิตย์และ สายตาของศัตรูไม่ให้เห็นกรุงลงกาแต่ทางกรุงลงกา
สามารถเห็นศัตรูได้อย่างชัดเจน เพ่ือให้สามารถเอา ชัยชนะจากศัตรูได้โดยง่าย 
 2. พิธีกรรมหุงสรรพยาของมัยราพณ์ บทพระราชนิพนธ์ไม่ได้กล่าวถึงชื่อพิธี เรียกตามสิ่งที่ได้ จากพิธี 
สถานที่ใช้ประกอบพิธี คือ เขาสุรกานต์ ปลูกโรงพิธีขนาดกว้างยาว 39 ห้องประดับด้วยสีแดง มีธูป เทียน 
ดอกไม้ สำหรับประกอบพิธี เห็ดเบื่อเมา ใช้หัวกะโหลกทำเป็นก้อนเส้าสำหรับตั้งกระทะ หุงสรรพยา แต่งกาย
มุ่นชฎาห่อเกล้าห่มเฉวียงด้วยผ้าแดงเป็นฤๅษี เมื่อทำพิธีสำเร็จได้ฤทธิ์สำหรับ กล้องปัทมราชและองค์มัยราพณ์ 
คือ ผงว่านที่ใช้ทาองค์เพ่ือแปลงกายและล่องหนได้ รวมถึงเป็นยา สะกดกองทัพข้าศึกให้หลับใหลได้ 
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 3. พิธีกรรมลับหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกรรณ พิธีนี้เรียกชื่อตามอาวุธ มีการปลูกโรงพิธีสีแดง ขนาด
กว้างยาว 19 ห้อง ริมฝั่งน้ำสีทันดรเขาพระเมรุ แผ่นศิลาสำหรับลับหอก ดอกไม้ 7 สี เลือดโค เคล็ดสำคัญท่ีเป็น
ข้อห้าม คือ ห้ามมิให้สิ่งเน่าหนอนเข้ามาในบริเวณสถานที่ประกอบพิธี การแต่งกาย ไม่กล่าวว่าเป็นแบบฤๅษี 
โยคี หรือมีการห่มผ้าเฉวียงบ่าแต่อย่างใด พระหัตถ์ถือหอกโมกขศักดิ์เข้าสู่ พิธีกรรม 
 4. พิธีกรรมทดนำ้ของกุมภกรรณ พิธีนี้เรียกชื่อตามการกระทำของตัวละคร ไม่มีการสร้างโรงพิธี สถานที่
เป็นต้นน้ำที่ไหลไปเขามรกตเพ่ือทดน้ำ ไม่ให้ไหลไปหล่อเลี้ยงกองทัพพระราม ไม่มีเครื่องใช้ ในพิธีกรรม มีเพียง
การให้นางกำนัลชื่อว่าคันทมาลี นำดอกไม้หอมไปถวายกำหนดระยะเวลา 7 วัน มี เคล็ดห้ามบอกใครรู้ถึง
สถานที่ในการทำพิธี 
 5. พิธีกรรมชุบศรนาคบาศของอินทรชิต ชื่อพิธีเรียกตามอาวุธ ไม่มีการสร้างโรงพิธี สถานที่ ใช้โพรง
ต้นไม้ใหญ่ขนาดแสนอ้อมชื่อ “โรทัน” อยู่เขาอากาศ มีดอกไม้ธูปเทียนเป็นเครื่องบูชา แต่งองค์ด้วยสีเขียวมรกต 
ไม่แสดงว่าเป็นฤๅษีหรือโยคี เคล็ดข้อห้ามของพิธี ห้ามไม่ให้หมีเข้าไปรบกวน ใช้เวลา ในการทำพิธี 7 วัน 7 คืน 
 6. พิธีกรรมชุบศรพรหมาสตร์ของอินทรชิต ชื่อพิธีเรียกตามอาวุธ มีการสร้างโรงพิธีขนาด ใหญ่กว้างยาว 
33 ห้อง สถานที่ริมมหาสมุทรสีทันดร บริเวณท่ีเป็นหาดมรกตใต้ต้นกร่าง มีดอกไม้ ธูป เทียน แพะดำ โคดา ถั่ว
งา เป็นเครื่องโรงพิธี แต่งองค์ด้วยสีเขียวมีเครื่องประดับเช่นฤๅษี มีเคล็ดข้อห้าม ของพิธี คือ ห้ามมิให้มีผู้ใดนำ
เรื่องความตายไปพูดในพิธี ใช้เวลาในการทำพิธี 3 วัน 
 7. พิธีกรรมกุมภนิยา ของอินทรชิต เป็นการทำพิธีที่ส่งผลกับอาวุธศรทั้ง 3 เล่มที่ได้รับ ประทานมาจาก 
เทพเจ้าทั้ง 3 พระองค์และเป็นชื่อพิธีกรรมตามตำราไสยเวทย์ที่อินทรชิตได้รับจาก พระพรหม ใช้เวลา 7 วัน 
เมื่อสำเร็จจะทำให้กายานั้นเป็นกายสิทธิ์ใครสังหารไม่ได้ มีการตั้งโรงพิธี กลางดงไม้ไผ่เนินเขาจักรวาล ขนาด
ใหญ่กว้างยาว 39 ห้อง หลังคาประดับด้วยผ้าแดงเชิงเขียว เพดาน ขาว ใช้ดอกไม้ 7 สีสิ่งละ 1,000 ทุกวัน กอง
ไฟ 108 กอง ตั้งหม้อน้ำใหม่ทุกกองไฟและอย่าให้ไฟดับ เสนารักษาชั้นนอกเดินเวียนเป็นกงจักร ชั้นกลางนั่ง ชัก
ประคาภาวนา เป็นพิธีที่มีผู้ร่วมจำนวนมาก การเข้าพิธีชั้นในแต่งองค์ด้วยสไบสีแดงเป็นฤๅษี ไม่มีเคล็ดใดเป็นข้อ
ห้ามที่จะทำให้เสียพิธี 
 8. พิธีกรรมอุโมงค์ของทศกัณฐ์ เป็นการทำพิธีบูชาพระพรหมเพ่ือให้ร่างกายเป็นเพชร กายสิทธิ์ สามารถ
ใช้นิ้วชี้สังหารใครก็ได้ รวมถึงทำให้ไพร่พลมีฤทธิ์ใครฆ่าฟันก็ไม่ตาย ณ บริเวณเขา นิลกาลา พิธีเรียกตามขื่อ
สถานที่ประกอบพิธี  คือ การขุดอุโมงค์ใหญ่กว้างขวาง เพ่ือใช้ในการ ประกอบพิธี ไม่มีการสร้างโรงพิธี  ประดับ
ตกแต่งอุโมงค์ให้สวยงาม ตั้งบัลลังก์ภายใต้เศวตรฉัตรตาม ฐานะกษัตริย์ ประดับประทีปแก้ว ประทีปทองสอง
ฝั่งผนัง พ้ืนปูด้วยเครื่องปูลาดทำด้วยผ้าเยียรบับ ไหมทอง ดอกไม้ 7 สีสิ่งละ 1,000 เครื่องบูชาบัตรพลี ตั้งหม้อ
ทอง หม้อแก้ว ปิดอุโมงค์ด้วยแผ่นศิลา ใหญ่ เสกกำกับด้วยอาคมใครไม่สามารถเปิดได้ แต่หากใช้น้ำล้างเท้าสตรี
มาราดลดก็สามารถเปิดปาก อุโมงค์ได้ การแต่งกายเช่นฤๅษีห่มผ้าขาวใช้เวลาในการทำพิธี 7 วัน 7 คืน เคล็ดข้อ
ห้ามที่สำคัญในการ ทำพิธี  คือ ห้ามโกรธอย่างเด็ดขาดมิเช่นนั้นพิธีกรรมจะเสีย 
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 9. พิธีกรรมชุบหอกกบิลพัทของทศกัณฐ์ เป็นพิธีที่ใช้ชุบหอกชื่อว่ากบิลพัท ที่ได้รับมาจาก พระอิศวร ณ 
หาดทรายกรด เชิงเขาพระสุเมรุ  สร้างโรงพิธีขนาดกว้างยาว 39 ห้อง ประดับตกแต่ง ด้วยสีแดง พื้นโปรยด้วย
ทรายทอง เครื่องสักการบูชา ใช้ดอกไม้สีแดง 7 อย่าง ธูป เทียน แก้ว 7 ประการ เครื่องบัตรพลีแตกต่างจากพิธี
อ่ืน คือ การปั้นรูปเทวดาที่มาเข้าร่วมเป็นพยานในครั้งที่ท้าว มาลีวราชผู้เป็นพระอัยกามาพิพากษาคดี ระหว่าง
ตนเองกับพระรามแล้วแพ้คดีความกล่าวหาว่า พระอัยกาลำเอียงเข้าข้างพระราม มีท้าวโกสีย์และเหล่าเทวดามา
เป็นพยานทำให้ได้รับความอับอาย โดยเอาดินแดงเจ็ดท่าปั้นรูปท้าวโกสีย์และเหล่าเทวดาที่มาเป็นพยานรวมถึง
ท้าวมาลีวราชผู้เป็นอัยกา แล้วนำรูปปั้นเหล่านั้นใช้เป็นเครื่องบัตรพลีบูชาไฟ โยนเผาในกองไฟที่ใช้ในพิธีชุบ
หอกกบิลพัทเมื่อทำพิธีสำเร็จจะส่งผลให้เทวดาทั้งหลาย ท้าวโกสีย์รวมถึงพระอัยกาท้าวมาลีวราชสิ้นชีวิตลง 
เป็นพิธีกรรมที่ทำครั้งเดียว แต่ได้ประโยชน์ 2 ประการ คือ สังหารเทวดาเหล่าที่เป็นศัตรูและชุบหอก กบิลพัท
ให้มีฤทธานุภาพมากยิ่งขึ้น ใช้เวลาในการทำพิธีกรรม 3 วัน  ฉลองพระองค์ด้วยสีแดงโพกผ้าสี ทับทิมเช่นโยคี 
ใส่ประคำชื่อปัทมราช ถือหอกกบิลพัทเข้าทำพิธี  ไม่มีข้อห้ามหรือเคล็ดในการประกอบ พิธี 
 10. พิธีกรรมสูญชีพ เป็นพิธีที่นางมณโฑเป็นผู้ทำเพื่อช่วยเหลือทศกัณฐ์ในการทำสงครามกับ พระราม 
เป็นพิธีกรรมของสตรีเพียงพิธีเดียวในรามเกียรติ์ พิธีนี้ทำให้เกิดน้ำทิพย์ซึ่งมีฤทธิ์คล้ายน้ำ อมฤต ใช้ชุบชีวิตผู้ที่
ตายแล้วให้ฟ้ืนมาได้ แต่ไม่สามารถเจรจาได้เหมือนปกติ เป็นมนต์ที่ได้รับการสั่ง สอนจากพระอุมาเมื่อครั้งอยู่รับ
ใช้ ณ เขาไกรลาส ทำพิธี ณ หน้าพระลานในกรุงลงกา ปลูกสร้างโรง พิธีสีขาวขนาดใหญ่กว้างยาว 39 ห้อง กั้น
ด้วยม่านลายทองจัดอย่างสวยงาม เครื่องประกอบพิธี ใช้ ดอกไม้ 7 สี 7,000 ดอก ธูป เทียน หม้อน้ำใหญ่กลาง
พิธี บายศรีแก้ว บายศรีทอง แต่งกายแบบนาง ดาบสินี ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการทำพิธีนี้ สามารถทำได้
จนกว่าจะได้ชัยชนะ  เคล็ดห้ามมีความ เสน่หาใด ๆ จะเป็นการทำให้พิธีเสียไป 
 11. พิธีกรรมเสกหอกมหาเมฆพัทของสุริยาภพ เป็นพิธีที่ทำระหว่างการทำสงคราม ไม่มีการ ยกทัพกลับ
เข้าเมืองเพื่อเตรียมการเช่นพิธีอื่น ๆ ไม่มีการปลูกโรงพิธีและเครื่องประกอบพิธีใช้กล หลอกข้าศึกโดยให้เสนา
ชื ่อเมฆสูร นิมิตกายเป็นเขาใหญ่เจ็ดชั ้นล้อมรอบกองทัพ เมื ่อเริ ่มพิ ธีศัตรูจะ มองไม่เห็นทั ้งกองทัพ ไม่
กำหนดเวลากี่วัน แต่กำหนดเป็นจำนวนคาบในการสวดคาถาทั้งสิ้น 1,000 คาบคาถา เมื่อท่องครบจะมีฤทธิ์
มากใครก็ไม่อาจปราบได้ ไม่มีเคล็ดข้อห้ามในการทำพิธีแต่อย่างใด 
 12. พิธีกรรมชุบศรเหราพตของบรรลัยจักร เป็นพิธีที่เกิดขึ้นในศึกเมืองมลิวันภายหลังศึก ลงกา บรรลัย
จักรโอรสท้าวจักรวรรดิ ทำพิธีเพื่อชุบศรให้มีฤทธานุภาพมาก ปลูกโรงพิธีขนาด 9 ห้อง ณ เชิงเขาจักรวาล
ประดับโรงพิธี ตั้งเครื่องบัตรพลี บายศรี เทียนเงิน เทียนทอง การแต่งกายด้วย ผ้าพื้นขาวห่อชฎามุ่นเกล้าเช่น
ฤๅษี ใช้เวลาในการทำพิธี 3 วัน บทพระราชนิพนธ์ไม่ได้กล่าวถึงเคล็ด ข้อห้ามและดอกไม้ที่ใช้ในการทำพิธี 
 13. พิธีกรรมชุบคทาวุธของท้าวไวตาล เป็นพิธีที่ท้าวไวตาลใช้ชุบคทาวุธ คือ กระบองตาล ตามที่ได้รับ
พรจากพระอิศวร ใช้เวลาในการทำพิธี 3 วัน สถานที่หน้าพระลานเมืองพิชัยกุรุราช บาดาล สร้างโรงพิธีขนาด 
33 ห้องมีเฉลียง ราชวัติฉัตรเรียง ห้อยพวงดอกไม้ เพดานสีขาว พื้นลาด พรมสุจหนี่ ธูป เทียนเงิน เทียนทอง 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (349) 
 

ดอกไม้บูชาไม่ได้บอกประเภทและจำนวน แต่งองค์ด้วยผ้าขาว จุลเจิมพักตรา มุ่นชฎาห่อเกล้าแบบฤๅษี ไม่ มี
เคล็ดที่จะมาทำลายพิธีแต่อย่างใด 
 
พิธีกรรมท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการทำสงคราม  
 พิธีเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการทำสงคราม บางพิธีที่มีผลมา จากการกระทำของตัวละครที่ส่งผลให้เกิด
เหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับการทำสงครามดังนี ้
 1. พิธีกรรมสมโภชพระนครลงกาหลังจากถูกหนุมานเผา เป็นการเฉลิมฉลองกรุงลงกาที่พระวิษณุกรรม
มาเนรมิตให้ใหม่ ไม่มีรูปแบบแสดงไว้ชัดเจน เพียงบอกว่ามีพิธีสมโภชพระนคร กล่าวถึง การละเล่นที่
หลากหลาย อันแสดงถึงการละเล่นที่น่าจะมีอยู่ในสมัยนั้น 
 2. พิธีกรรมพิเภกถือน้ำ รับเป็นฝ่ายพระราม เป็นการประกอบพิธีในกองทัพพระราม เพื่อรับ พิเภกครั้ง
เมื่อเข้ามาขอสวามิภักดิ์ เป็นการแสดงให้เห็นประเพณีปฏิบัติในการถือน้ำพระพิพัฒสัตยา ที่สืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบัน พิธีนี้นี้อสูรไม่ได้เป็นผู้กระทำโดยตรง แต่เป็นผู้ที่ต้องเข้าพิธีในการถือน้ำ เพื่อแสดงความจริงใจหรือ
ความซื่อสัตย์สุจริตในจิตใจ 
 3. พิธีกรรมพระราชทานเพลิงอินทรชิต ไม่อธิบายรายละเอียดงานพิธี เพียงอัญเชิญโกศพระ ศพที่
ประกอบด้วยไม้เล็กที่มีกลิ่นหอม ใส่ราชรถประโคมดนตรีนำไปยังเขานิลกาลา มีการขอสมา ลาโทษโดยธูป 
เทียน เครื่องหอม ทำการเผาพระศพอินทรชิตด้วยฤทธิ์จากอาวุธวิเศษของทศกัณฐ์ชื่อ หอกแก้วกาลา 
 4. พิธีกรรมสมโภชหนุมาน เป็นพิธีที่ทศกัณฐ์ทำให้หนุมาน เพื่อรับมาเป็นบุตรบุญธรรมแทน อินทรชิต 
กำหนดหาฤกษ์ยามท่ีดีในการจัดพิธีตามตำราคัมภีร์ จัดสถานที่ในปราสาทอย่างยิ่งใหญ่ ตั้งบายศรี เทียนทองติด
แว่นแก้วสำหรับทำพิธีเวียนเทียน ลั่นฆ้องและเป่าแตรงอนตลอดเวลาที่ทำพิธี เวียนเทียน โดยเวียนจากซ้ายไป
ขวาจำนวน 7 รอบ เพื่อความเป็น ศิริมงคล 
 5. พิธีกรรมพระเมรุทศกัณฐ์ เมื่อเสร็จศึกลงกาพิเภกได้รับอนุญาตจากพระรามให้จัดพิธีศพ ให้ทศกัณฐ์
อย่างสมพระเกียรติในฐานะที่พิเภกเป็นอนุชาเจ้ากรุงลงกา ตั้งพระมหาเมรุมาศเพ่ือ ประกอบพิธี ประดับตกแต่ง
อย่างวิจิตรสวยงาม จัดขบวนอัญเชิญพระศพมายังที่ประกอบพิธีถวายพระ เพลิง ใช้ไม้กฤษณาและไม้จันทร์
หอม กล่าวขอสมาลาโทษแสดงให้เห็นถึงพิธีกรรมที่เป็นประเพณี ปฏิบัติที่ยังมีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
 6. พิธีกรรมอภิเษกพิเภกครองกรุงลงกา เป็นพิธีที ่พระรามทำให้พิเภก หลังเสร็จสงคราม ระหว่าง
พระองค์กับทศกัณฐ์ โดยให้พิเภกขึ้นนั่งบนบัลลังก์ภายใต้มหาเศวตฉัตร พร้อมด้วยมเหสีและ พระธิดา จัดตั้ง
บายศรี และเวียนเทียนจำนวน 7 รอบ จุลเจิมสามกษัตริย์ อ่านพระมนต์ 3 หน แล้วน้ำสังข์รดเหนือเศียรทั้ง 3 
องค์แล้วมอบลงกาให้พิเภกปกครองต่อไป 
 7. พิธีกรรมตั้งด่านน้ำไฟกรด เป็นพิธีที่เสนามารรักษาด่านระหว่างทางไปเมืองมลิวัน แสดงไว้ ว่าเป็น
ด่านสองชั้น ด่านชั้นแรกเป็นเพลิงกัลป์ ด่านชั้นในเป็นน้ำกรดที่เกิดจากพิษนาคา ไพนาสุริวงค์ โอรสทศกัณฐ์ที่
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ติดท้องนางมณโฑก่อนที่พิเภกจะอภิเษกขึ้นครองลงกา ได้ทราบความจริงเรื่องพระบิดา ทศกัณฐ์ถูกพระราม
สังหารมีความคิดจะแก้แค้น จึงเดินทางเพื่อไปหาท้าวจักรวรรดิสหายของพระบิดา โดยขอเรียนรู้มนต์ชื่อมหา
โสฬสจากพระกาลดาบสเกี่ยวพันเป็นญาติกับวรณีสูรพี่เลี้ยงของไพนาสุริวงค์ ทำให้สามารถผ่านด่านทั้งสองไป
พบท้าวจักรวรรดิที่เมืองมลิวันได้สมความปรารถนา 
 พิธีกรรมของอสูร บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช  
แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม 27 พิธีกรรม ดังนี้ 
 1. พิธีกรรมก่อนการทำสงคราม จำนวน 7 พิธีกรรม มีการสร้างโรงพิธีกรรมเพียงพิธีเดียว คือ พิธีถอด
ดวงจิตของทศกัณฐ์ 
 2. พิธีกรรมระหว่างการทำสงคราม จำนวน 13 พิธี มีการสร้างโรงพิธีจำนวน 7 พิธี มีขนาด กว้างยาว
แตกต่างกันออกไป ดังนี้ ขนาดกว้างยาว 9 ห้องและ 19 ห้องอย่างละหนึ่งโรงพิธี ขนาด กว้างยาว 33 ห้อง 2 
โรงพิธี ขนาดกว้างยาว 39 ห้อง 4 โรงพิธี ไม่ปลูกสร้างโรงพิธี 5 พิธี โดยใช้ สถานที่ตามข้อกำหนดในแต่ละพิธี 
เช่น ในโพรงไม้โรทัน ในอุโมงค์ที่ขุดขึ้น การเนรมิตกายของ ตนเอง และเสนาคนสนิท เป็นต้น 
 3. พิธีกรรมที่ไม่เกี่ยวกับสงคราม จำนวน 7 พิธี ทุกพิธีไม่มีการปลูกสร้างโรงพิธีแต่อย่างใด พิธีกรรมใน
บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นการทำพิธีโดยอสูรหรือฤๅษี
ที่เป็นอาจารย์ของเหล่าอสูร ปรากฏ เพียงพิธีกรรมเดียวที่สตรีเป็น ผู้กระทำ คือ พิธีสญชีพโดยนางมณโฑมเหสี
ของทศกัณฐ์ เพื่อใช้ในการหุงน้ำทิพย์ชุบบรรดาเหล่าอสูรที่ เสียชีวิตในสนามรบขึ้นมาช่วยทศกัณฐ์รบกับฝ่าย
พระราม  
 
พิธีกรรมของอสูรบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
 บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ไม่ได้ พระราช
นิพนธ์ตลอดทั้งเรื่อง ทรงพระราชนิพนธ์เป็นบางตอน ลักษณะกลอนบทละครที่เหมาะสำหรับ นำมาใช้ในการ
แสดง มีการตัดตอนปรับปรุงบทบางช่วงให้สั้นกระชับเหมาะสมและสอดคล้อง ทรงพระ ราชนิพนธ์เป็นสองช่วง 
ช่วงแรกเริ่มเรื ่องตั้งแต่พระรามให้หนุมานไปถวายแหวนแก่นางสีดำไปจนถึง ทศกัณฐ์ล้ม ช่วงที่สองตั้งแต่
พระรามคลั่งจะสังหารนางสีดำ อย่างไรก็ตามในบทพระราชนิพนธ์ปรากฏ เรื่องราวของพิธีกรรมฝ่ายอสูรมี 3 
ส่วน เช่นเดียวกับบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 โดยจะได้กล่าว ไปตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 
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พิธีกรรมก่อนการทำสงคราม 
 บทพระราชนิพนธ์ได้กล่าวถึง พิธีกรรมก่อนการทำสงครามเพียงพิธีกรรมเดียว ได้แก่ พิธีกรรมชุบแช่น้ำ
ว่านของบรรลัยกัลป์ เป็นพิธีที่พญานาคบิดาของนางอัคคีผู้เป็นอัยกาของบรรลัยกัลป์ทำให้เพื่อให้มีกายลื่น ไม่
สามารถจับให้อยู่ได้ ใช้เวลาในการประกอบพิธี 7 ปี 7 เดือน 7 วันจึงสำเร็จ ในบทพระราชนิพนธ์มิได้กล่าวถึง
รายละเอียดในการประกอบพิธีไว้เพียงปรากฏในบทพระ ราชนิพนธ์ตอนที่กล่าวถึงเรื่องของบรรลัยกัลป์ 
 
พิธีกรรมระหว่างการทำสงคราม 
 บทพระราชนิพนธ์ กล่าวถึงพิธีกรรมที่อยู่ในระหว่างการทำสงคราม 8 พิธีกรรม ประกอบด้วย  
 1. พิธีกรรมปรุงสรรพยาของไมยราพ เป็นการประกอบพิธีเพื่อปรุงยาสำหรับกล่องเป่าสรรพยา ไม่ได้
กล่าวถึงชื่อกล่องเป่าสรรพยาไว้ ปลูกโรงพิธีบริเวณร่มไทรที่เขาแก้วสุรกานต์ ท้ายเมืองบาดาล ไม่ได้บอกขนาด
กว้างยาวระบุไว้เพียงเป็นมหาโรงราชพิธี มีเครื่องประกอบพิธี ได้แก่ เตาไฟที่มีกะโหลก ผีเป็นก้อนเส้า มีโหรา 
เห็ดเมา เพลาโตงก ไม่กำหนดเวลาในการทำพิธี เพียงเกิดสิ่งต่าง ๆ จนถูกต้องตามตำรา คือ เป็นราชสีห์ แล้วจึง
นำหัวใจมาปรุงเป็นสรรพยา แต่งกายด้วยชุดสีดำครองเพศเช่นพรหม ฤๅษี พิธีเสร็จผงสรรพยามีฤทธิ์ใช้ทาตัว
สามารถหายตัวได้ เป่าใส่ศัตรูให้หลับใหลได้ ไม่มีเคล็ดหรือข้อ ห้ามในการประกอบพิธีกรรม 
 2. พิธีกรรมลับหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกรรณ เป็นพิธีเพื่อลับหอกที่เกิดสนิมให้มีฤทธิ์ดั่งเดิม มีการปลูก
โรงพิธีสีแดง ไม่ได้กำหนดว่ามีขนาดกว้างยาวเท่าใด ที่บริเวณริมนทีสีทันดรเชิงเขาจักรวาล ตรงสถานที่มีหิน
ทับทิมสำหรับลับหอก เครื่องประกอบพิธีเป็นธูป เทียน ข้าวตอก ดอกไม้ล้วนสีแดง ไม่ก ำหนดประเภทหรือ
จำนวน ลักษณะการแต่งกายของกุมภกรรณมิได้บอกว่า มีลักษณะเช่นใด ใช้ เวลาในการประกอบพิธี 7 วัน     
มีเคล็ดที่เป็นข้อห้ามในระหว่างการทำพิธี คือ ต้องไม่มีสิ่งเน่าหนอน หรือมีกลิ่นเหม็นลอยมาในบริเวณพิธี 
 3. พิธีกรรมทดน้ำของกุมภกรรณ บทพระราชนิพนธ์นี้ไม่ปรากฏรูปแบบการทำพิธี เพียงนิมิต กายให้
ใหญ่โตและบริกรรมร่ายเวทย์วิทยาทดน้ำในท้องทะเลลมยมนา ให้เหือดแห้งไม่ไหลไปเลี้ยง ทหารของกองทัพ
พระราม 
 4. พิธีกรรมชุบศรพรหมาสตร์ของอินทรชิต เพ่ือชุบศรให้มีฤทธิ์มากขึ้นจนปราบได้ทั้ง3โลก กำหนดสร้าง
โรงพิธีมีมุขลด ไม่ระบุว่ามีขนาดกว้างยาวเท่าไหร่ ที่ริมหาดแก้วมรกต เครื่องบูชา บัตร พลีประกอบด้วยแพะดา 
โคด า การแต่งกายของเสนายักษ์ที่อยู่ในพิธีให้แต่งเป็นสีเขียวล้วน กำหนดเวลาเริ่มพิธีตั้งแต่สองโมงสี่บาท แต่ง
กายด้วยสีเขียวตลอดองค์เหมือนโยคี ใช้เวลาทำพิธี 3 วัน 3 คืน มีเคล็ด คือ ห้ามนำข่าวร้ายหรือข่าวตายมาแจ้ง
ในระหว่างการทำพิธีจะทำให้เสียพิธี 
 5. พิธีกรรมกุมภนิยาของอินทรชิต เพื่อให้มีความคงกระพันไม่มีใครฆ่าได้ทั้งกองทัพ ปลูกโรง พิธีตรีมุข
เนินเขาจักรวาล ขนาด 14 ห้อง ประกอบด้วย เครื่องบูชา ข้าวตอกดอกไม้ หม้อน้ำสัมฤทธิ์ ข้างละ 100 ใส่
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มะกรูดซีก ส้มป่อย การแต่งกายเข้าทำพิธีด้วยสีดำเป็นเทพพรหมฤๅษี มีโยธารักษาเป็น หมวดหมู่ล้อมรอบใช้
เวลาในการทำพิธี 7 วัน ไม่กล่าวถึงเคล็ดข้อห้ามในการประกอบพิธีแต่อย่างใด 
 6. พิธีกรรมอุโมงค์ของทศกัณฐ์ เพื่อทำให้กายตนเองนั้นเป็นเพชร ไม่ปลูกสร้างโรงพิธี กำหนดให้ขุด
อุโมงค์ใหญ่ลงใต้ดินที่เขานินทกาลา เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธี เพดานอุโมงค์ เป็นสีขาว ตั้งเตียง 
พานข้าวตอก ดอกไม้ ธูป เทียนทอง การแต่งกายด้วยสีขาวถือเพศเป็นพรหม เมื่อ เข้าสู่อุโมงค์พิธีแล้วให้มโหร
นำหินปิดประตู ทศกัณฐ์เสกคาถากำกับไว้มิให้ผู้ใดเปิดได้ ต้องใช้น้ำล้าง เท้าสตรีมาราดลดจึงสามารถแก้อาคม
เปิดถ้าได้ ใช้เวลาในการทำพิธีกรรม 7 วัน มีเคล็ด คือ อดโกรธ อดกิน อดนอน แม้ทำมิได้ก็จะเสียพิธี 
 7. พิธีกรรมชุบหอกกบิลพัทเผารูปเทวดา เป็นพิธีที่ทศกัณฐ์ทำเพื่อมุ่งหมายที่จะเพิ่มพลัง อำนาจให้กับ
หอกกบิลพัท ในขณะเดียวกันก็ปั้นรูปเทวดาเผาไฟเป็นเครื่องสังเวยบูชาบัตรพลีทำให้ เหล่าเทวดาสิ้นชีพ เพ่ือ
แก้แค้นในฐานะที่มาเป็นพยานฝ่ายพระราม ทำให้ตนต้องแพ้คดีความ แตกต่าง จากพิธีอื่นที่มีวัตถุประสงค์ 2 
อย่างในการประกอบพิธีเพียงครั้งเดียว ปลูกโรงพิธีสีแดงแต่ไม่ได้กำหนด ขนาดความกว้างยาว มีเครื่องบูชาเป็น
ดอกไม้สีแดงที่มีกลิ่นหอมจำนวน 10 อย่างแต่มิได้บอกชนิดของดอกไม้ เครื่องบัตรพลี คือ รูปเทวดาที่ปั้นจาก
ดิน 7 ท่า กองไฟใหญ่ที่ใช้เผารูปเทวดาทั้งหลาย การแต่งองค์ด้วยสีแดงเช่นโยคีทั้งเครื่องประดับ ห่มเฉวียงด้วย
ผ้าสีชมพู ไม่ได้ กำหนดเวลาในการทำพิธี บอกเพียงฤกษ์ที่สำคัญในการเข้าสู่พิธี คือ ห้าโมงเก้าบาท ไม่มีเคล็ด
ข้อห้ามในการทำพิธีกรรม 
 8. พิธีกรรมของนางมณโฑ ชื่อว่าพิธีน้ำทิพย์ โดยใช้มนต์สูญชีพที่ได้รับประทานมาจาก พระอุมาครั้งเมื่อ
เป็นนางฟ้ารับใช้ใกล้ชิด เป็นมนต์ที่ทำให้เกิดน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ประดุจน้ำอมฤต สามารถใช้ชุบชีวิตเหล่าอสูรจาก
ความตายได้ ก าหนดสร้างโรงพิธีขนาด 17 ห้อง หลังคาสีแดงตัดทอง เพดานขาวประดับด้วยพวงดอกไม้ หม้อ
น้ำใหญ่ตั้งกลางพิธี ก าหนดตั้งเครื่องพลีกรรมประจำทิศ นอกประตูทิศอีสานให้ประดับด้วยธงฉัตร ใช้ม่านทอง
ปิดรอบด้านอย่างมิดชิด เครื่องบูชาเป็นเครื่อง กระยาบวช ข้าวตอกดอกไม้ การแต่งกายเป็นดาบสินีด้วยชุดสี
ขาว มีเคล็ดเป็นข้อห้ามในการทำพิธี คือ ห้ามหญิงที่มีสามี 3 คนเป็นผู้ทำพิธีเพราะถือว่าเป็นหญิงแพศยา ไม่
กำหนดเวลาในการทำพิธี สามารถ ทำไปจนกว่าจะเสร็จกิจแห่งพิธีนั้น 
 
พิธีกรรมท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการทำสงคราม 
บทพระราชนิพนธ์กล่าวถึงพิธีกรรมที่ไม่เก่ียวข้องกับการทำสงครามไว้ 2 พิธีกรรม ดังนี้ 
 1. พิธีกรรมสมโภชพระนครลงกา ไม่ปรากฏรูปแบบการจัดเป็นพิธี แต่มีการจัดสถานที่ตั้ง ราชวัติ ปัก
ฉัตร จัดการแสดงมหรสพสมโภชเฉลิมฉลองพระนครเป็นเวลาเจ็ดวัน มีการทิ้งทาน การ เปรียบมวยชายหญิง 
กระบี่กระบอง และการแสดงอื่น ๆ เป็นที่บันเทิงในพระนครลงกา 
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 2. พิเภกถือน้ำพระพัฒน์สัจจา เป็นพิธีกรรมที่พิเภกทำต่อหน้าพระราม เพ่ือแสดงให้เห็นถึง ความบริสุทธิ์
ใจของตนที่มีต่อพระราม โดยมีการจุด ธูปเทียนบูชา พระแสงศร ขันน้ำใสน้ำชาระศรให้ พิเภกดื่มเพ่ือถวายสัตย์
ยืนยันในความซื่อสัตย์แห่งตน 
 บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีการกล่าวถึงพิธีกรรมของ ฝ่ายอสูรไว้
รวม 11 พิธี พิธีกรรมที่กล่าวถึงส่วนใหญ่เป็นการบูชาเทพเจ้า ได้แก่ พระอิศวร พระพรหม พระนารายณ์ หรือ
เทพเจ้าองค์อ่ืน ๆ ที่เป็นเพศชาย และวัตถุประสงค์ในการประกอบพิธีก็มีเพียง วัตถุประสงค์เดียว เพ่ือเพ่ิมฤทธา
นุภาพหรือคุณวิเศษให้กับอาวุธ มีอยู่สองพิธีที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีชุบ หอกกบิลพัทเผารูปเทวดาของทศกัณฐ์  
เป็นพิธีที่มีวัตถุประสงค์สองอย่างอยู่ในพิธีเดียวกัน เพื่อทำให้ อาวุธศักดิ์สิทธิ์ประการหนึ่งและสังหารชีวิตเหล่า
เทวดาโดยไม่ต้องทำสงครามอีกประการหนึ่ง  ส่วนพิธี หนึ่ง คือ พิธีสูญชีพหรือพิธีน้ำทิพย์ของนางมณโฑที่ไม่ได้
เป็นอสูรแต่ทำเพื่อช่วยพระสวามีที่เป็นอสูร คือ ทศกัณฐ์ เสริมกลศึกในการรบกับฝ่ายพระรามโดยการชุบชีวิต
เหล่าอสูรที่ตายในสนามรบกลับ ขึ้นมาช่วยรบ  การบูชาเทพเจ้าในพิธีนี้เป็นการบูชาพระอุมาซึ่งเป็นเทพเจ้าสตรี 
และเป็นเพียงพิธีกรรม เดียวในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ที่มีสตรีเพศเป็นผู้ทำพิธี  
 
พิธีกรรมของอสูรบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 บทพระราชนิพนธ์ไม่ต่อเนื่องเป็นเรื่องราว เช่นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ด้วยทรงเห็นว่าบทพระราชนิพนธ์ทั้งสอง
พระองค์มีความไพเราะ และมีบทกลอนที่งดงามอยู่แล้ว ทรงพระราชนิพนธ์เพียงเพ่ือ นำมาใช้สำหรับแสดงโขน
เพียง 8 ตอนเท่านั้น พิธีกรรมของอสูรจึงปรากฏเพียง 2 ส่วน คือ พิธีกรรม ระหว่างการทำสงคราม และ
พิธีกรรมที่ไม่เก่ียวข้องกับการทำสงคราม ดังต่อไปนี้ 
 
พิธีกรรมระหว่างการทำสงคราม 
 บทพระราชนิพนธ์แสดงถึงพิธีกรรมระหว่างการทำสงครามที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้สำหรับ แสดงโขน มี
จำนวนพิธี ดังนี้ 
 1. พิธียกฉัตรไม่มีกล่าวถึงขั้นตอนการทำพิธีแต่อย่างใด การทำพิธีเพียงสั่ง ขุนทหารให้ยกฉัตรขึ้นเพื่อไม
ให้ศตรูมองเห็นทางฝ่าอสูร จะทำให้เอาชยชนะได้โดยง่าย 
 2. พิธีในชุดนาคบาศเป็นพิธีหนึ่งที่พิเภษณ์ทำร่วมกับพญา สุครีพ คือ บูชาไฟเพ่ือเรียกพญาครุฑมาแก้พิษ
ศรนาคบาศของอินทรชิตมิได้กล่าวถึงรายละเอียดของพิธีกรรมแต่อย่างใด 
 3. พิธีชุบศรพรหมาสตร์บทพระราชนิพนธ์ไม่ได้กล่าวถึงรูปแบบของพิธีเพียงมีการแสดงให้ เห็นในบทที่
ใช้แสดงว่ามีโรงพิธีในบทกาลสูร ที่ว่า “ครั้งถึงโรงราชพิธี กาลสูรเสนีบังคมไหว้” รายละเอียดแตกต่างจากบท
พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ทั้ง 2 รัชกาลที่กล่าวมาข้างต้น 
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 4. พิธีกุมภนิยาบทพระราชนิพนธ์ไม่ได้กล่าวถึงรูปแบบของพิธีเช่นเดียวกับพิธีชุบศร พรหมาสตร์ เพียง
กล่าวไว้ในบทที่ใช้แสดงโขนว่าจะไปทำพิธีเท่านั้น 
 
พิธีกรรมท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการทำสงคราม 
 บทพระราชนิพนธ์ได้แสดงพิธีกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำสงคราม ปรากฏเพียงพิธีกรรม เดียว  ในการ
แสดงโขน ชุด พิเภษณ์ถูกขับ เป็นการทำพิธีอภิเษกพิเภษณ์ยกให้เป็นเจ้าลงกาโดย พระราม ไม่ได้มีพิธีกรรมถือ
น้ำเช่นในบทพระราชนิพนธ์ของทั้งสองพระองค์ที่กล่าวมาตอนต้น 
 บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ตามแนว เรื ่อง
รามายณะ การดำเนินเรื่องบางอย่างจึงมีความแตกต่างไปตามโครงเรื่องรามเกียรติ์ของไทยที่มีมา แต่เดิม 
 การทำพิธีกรรมของอสูรในบทพระราชนิพนธ์ทั้ง 3 พระองค์ จะเห็นถึงลักษณะรูปแบบการทำ พิธี ที่
แตกต่างกัน ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ลักษณะโรงพิธี เครื่องใช้ในการทำพิธี เครื่องบัตรพลี ดอกไม้ สีที่ เกี่ยวข้อง 
ลักษณะการแต่งกายของผู้ทำพิธี สถานที่ เคล็ดข้อห้ามในการทำพิธี เมื่อนำบทพระราช นิพนธ์มาใช้ในการแสดง
โขน เพลงหน้าพาทย์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องและมีความสำคัญต่อการแสดง ดังจะได้ กล่าวไปตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 
ลักษณะโรงพิธี มี 2 แบบ คือ 
 1. โรงพิธีที่สร้างเป็นห้องมิดชิด มีขนาดต่าง ๆ กัน ได้แก่ ขนาด 9 ห้อง 14 ห้อง 17 ห้อง 19 
ห้อง 33 ห้อง 39 ห้อง 
 

 
 

ภาพที่ 1 โรงพิธีกรรมที่สร้างแบบมีการกำหนดขนาดปิดกั้นเป็นสัดส่วนอย่างมิดชิด 
ที่มา : จิตรกรรมฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 
 2. โรงพิธีที่ไม่ได้ระบุขนาดแต่มีลักษณะพิเศษ ได้แก่ อุโมงค์ในพิธีของทศกัณฐ์ที่ต้องการชุบ กายให้เป็น
เพชร โพรงไม้โรทันในพิธีชุบศรนาคบาศของอินทรชิต พิธีเสกหอกมหาเมฆพัทของสุริยาภพ ที่ให้เสนานิมิตกาย
เป็นภูเขาล้อมรอบกองทัพแทนการปลูกโรงพิธี 
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ภาพที่ 2 โรงพิธีกรรมที่ไม่ปลูกสร้างโรงพิธีใช้สถานที่ตามที่กำหนดในตำรา 
ที่มา : จิตรกรรมฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 
ลักษณะโรงพิธี เมื่อนำมาใช้ในการแสดงโขนฉาก มีการสร้างที่มีความแตกต่างจากภาพ จิตรกรรมฝาผนัง
เหมาะสมในการแสดง ซึ่ง ซึ่งจะข้ึนอยู่กับ สถานที่ โอกาส งบประมาณในการจัดสร้าง และระยะเวลาที่ใช้ในการ
แสดงหากมีการแสดงหลายรอบและมีงบประมาณเพียงพอก็จัดสร้างใน รูปแบบที่มีความสวยงาม 
 

 
 

ภาพที่ 3  โรงพิธีกรรมที่ใช้ในการแสดงโขนฉาก 
ที่มา : สูจิบัตรการแสดงโขนกรมศิลปากรและการแสดงโขนพระราชทาน 

 
 สถานที่ในการทำพิธีกรรม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ พิธีกรรมที่ต้องการความสงบก็จะเลือก สถานที่ที่
สงบ พิธีกรรมที่ต้องการความบริสุทธิ์ก็ต้องใช้สถานที่มีความบริสุทธิ์ พิธีกรรมที่ต้องการ ความสะอาดสวยงามก็
ต้องเลือกสถานที่มีความสะอาดสวยงาม บางครั้งมีการระบุไว้ในตำราที ่เรียนมากำหนดตามตำราที่ได้รับ
ถ่ายทอดหรือเรียนรู้มาจากเทพเจ้าและครูอาจารย์ โดยแต่ละสถานที่ที่ใช้ ใน การสร้างโรงพิธีหรือไม่มีการสร้าง
โรงพิธีจะมีความสำคัญ และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการทำพิธีครั้ง นั้น เช่น ปลูกโรงพิธีริมฝั่งน้ำที่เป็นหาด
ทราย เชิงเขามรกต เขานิลกาลา ในป่าไผ่ เป็นต้น ล้วนแสดงให้ เห็นความเชื่อในเรื่องของความสำคัญในการ
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กำหนดสถานที่ในการทำพิธีที่ปัจจุบันเป็นศาสตร์ฮวงจุ้ย คือ หลังพิงผา หน้าเห็นน้ำ หมายถึงความมั่นคงและ
ร่มเย็น 
 เครื่องใช้ในการทำพิธีกรรม ที่สำคัญส่วนใหญ่จะเหมือนกัน คือ กองไฟมีจำนวนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ
ข้อกำหนดในแต่ละพิธี เนื่องจากฝ่ายอสูรเป็นผู้ที ่มีลัทธินับถือการบูชาไฟ เพื่อสื่ อถึงเทพเจ้าที่ เคารพและ
ปรารถนาร้องขอในสิ่งต่าง ๆ นอกจากกองไป ก็เป็นการประดับตกแต่งบริเวณพิธีให้มีความ สวยงามด้วย โคมไฟ 
พวงมาลัย เป็นการแสดงความเคารพ ธูป เทียนเงิน เทียนทอง สำหรับพิธีที่ แตกต่าง คือ พิธีปรุงสรรพยาของ
ไมยราพณ์ ที่ใช้เห็ดเมาเป็นเห็ดประเภทกินแล้วถึงตาย เพลาโตงก เหราเป็นแมงดาทะเลชนิดหนึ่งซึ่งมีพิษกิน
แล้วถึงตายได ้
 เครื่องบัตรพลีในพิธีกรรมตามบทพระราชนิพนธ์ กล่าวถึง แพะดำ โคดำ สัตว์ที่ใช้เป็นเครื่อง บูชา ตาม
ลัทธิศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู ตามอิทธิพลโครงเรื่องรามายณะที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย ปัจจุบันก็ ยังพอ
ปรากฏให้เห็นอยู่บางสถานที่ มีแตกต่างจากพิธีกรรมอ่ืน ๆ คือ พิธีชุบหอกกบิลพัท ที่ ใช้รูปปั้นเทวดาเป็นเครื่อง
บัตรพลี 
 ดอกไม้ที่ใช้ในพิธีกรรม จะใช้ดอกไม้ที่มีสีแดง ต่างกันที่ชนิดและจำนวนที่เป็นข้อกำหนดในแต่ละพิธี สีที่
เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม ตามบทพระราชนิพนธ์ ประกอบไปด้วย สีแดง สีเขียว สีขาว สีดำ 
เป็นสีที่มีความหมายตามคติความเชื่อ ของคนในแถบเอเชีย กล่าวคือ สีแดง เป็นสีของผู้ทรงอำนาจถือ ว่าเป็นสี
มงคล พิธีกรรมที่ใช้สีแดงเป็นหลักจึงหมายถึงพิธีที่เป็นมงคลต้องการเสริมอำนาจและความ ยิ่งใหญ่ สีขาวคือสีที่
บริสุทธิ์เป็นพิธีกรรมที่ต้องการผลในทางที่ดีเป็นมงคล สีเขียวเป็นสีทีแสดงถึงความ เป็นกลางแสดงถึงพลังแห่ง
ธรรมชาติพิธีกรรมที่ต้องการเพิ่มพลังให้กับศาสตราวุธ สีดำเป็นสีที่แสดงไป ทางอวมงคลหากใช้ในพิธีกรรมที่
เป็นมนต์ดาเพื่อมุ่งหวังผลในทางทำลายล้างหรือความตาย 
 การแต่งกายของอสูรที่เข้าประกอบพิธีกรรม จะมีการแต่งกายเป็น เพศฤๅษี โยคี ดาบสหรือ ดาบสสินี 
พรหม ทั้งหมดหมายถึงการกลายเพศเป็นเช่นนักบวชเข้าสู่พิธีกรรม เพื่อให้เกิดความ ศักดิ์สิทธิ์และถูกต้องตาม
พระเวทย์ที่รำ่เรียนมา 
 เคล็ดข้อห้ามในการทำพิธีกรรมของฝ่ายอสูร บางพิธีมีการกำหนดเคล็ด ข้อห้าม เพราะส่งผล ให้การ
ประกอบพิธีนั้นเกิดความสำเร็จหรือเสียพิธี บทพระราชนิพนธ์ทั้ง 3 ฉบับ กล่าวถึงพิธีกรรมไว้ เป็น 3 กลุ่ม 
กล่าวคือ 1.พิธีกรรมที่เสร็จสมบูรณ์เป็นพิธีกรรมที่ดำเนินการทำพิธีเสร็จสมบูรณ์ได้รับผล ตามที่ต้องการ เช่น 
พิธีถอดดวงจิตของทศกัณฐ์ พิธีถอดดวงจิตและพิธีหุงสรรพยาของไมราพณ์ พิธีขอ อาวุธจากเทพเจ้าของอินทร
ชิต ตรีบุรัมและกุมภกาศ พิธีอาบน้ำว่านของบรรลัยกัลป์ 2.พิธีกรรมที่โดน ทำลายพิธีเป็นพิธีกรรมที่โดนศัตรูเข้า
จู่โจมทำลายพิธีก่อนที่พิธีนั้นจะประสบความสำเร็จ ได้แก่ พิธียกฉัตร  พิธีทดน้ำ พิธีชุบศรนาคบาศ พิธีกุมภนิยา 
พิธีชุบหอกกบิลพัท พิธีชุบศรเหราพรตของบรรลัย จักร พิธีชุบกระบองตาลของท้าวไวตาล 3.พิธีกรรมที่เสียพิธี
เพราะผิดเคล็ดและข้อห้าม ได้แก่ พิธี อุโมงค์เสียพิธีเพราะความโกรธ พิธีลับหอกโมกขศักดิ์เสียพิธีเพราะได้กลิ่น
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เน่าเห็น พิธีชุบศร พรหมาสตร์เสียพิธีเพราะได้รับข่าวร้ายในพิธี พิธีสูญชีพเสียพิธีเพราะเกิดความกำหนัดใน
ระหว่างทำ พิธีบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 เป็นบทพระราชนิพนธ์ที่เป็นบทละคร การ 
บรรจุเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงในแต่ละตอนมีความแตกต่างกันในรายละเอียด บางตอน กำหนดชื่อ
เพลงเฉพาะ บางตอนกำหนดชื่อเพลงกว้าง ๆ คงเป็นการให้โอกาสนักดนตรีได้แสดงภูมิรู้ใน เรื่องการบรรเลง
ประกอบการแสดง สำหรับบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธ์เป็น บทที่ใช้ในการแสดงโขน    
มีการกำหนดเพลงหน้าที่ประกอบการแสดงที่ชัดเจน เพลงที่ใช้บรรเลง ประกอบการแสดงโขน คือ เพลงหน้า
พาทย์  บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ทุกฉบับ กล่าวไว้ถึงเพลง หน้าพาทย์ที่ใช้ในพิธีกรรม ประกอบด้วย เพลง
เสมอ เพลงสาธุการ เพลงคุกพาทย์ และเพลงตระ มี ความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมใน 3 ระยะ คือ 1. เพลงที่ใช้เข้า
สู่พิธี 2. เพลงที่ใช้ระหว่างประกอบพิธี 3. เพลงที่ออกจากพิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จและความล้มเหลวของ
พิธีกรรม ดังนี้ 
 เพลงหน้าพาทย์ในการเข้าสู่พิธีกรรม ในบทพระราชนิพนธ์และบทที่ใช้ในการแสดงโขนที่ ปรากฏใน
ปัจจุบัน ตัวละครจะเข้าสู่พิธีด้วยเพลงต่าง ๆ ได้แก่ เพลงเสมอ เพลงเสมอมาร เสมอเถร เพลงพราหมณ์เข้า 
เพลงดำเนินพราหมณ์ ที่นิยมนำมาใช้ในการแสดงตอนเข้าพิธีมากที่สุด คือ เพลง พราหมณ์เข้าเพลงหน้าพาทย์ที่
ใช้ระหว่างประกอบพิธีกรรมในการแสดง ขึ้นอยู่กับบทที่ใช้แสดงในแต่ละ ตอนเพื่อใช้ในการอัญเชิญเทพเจ้า 
เทวดา ในการเนรมิตชุบสิ่งต่าง ๆ หรือบันดาลให้เกิดสิ่งที่ต้องการ ได้แก่ เพลงตระนิมิต ตระเชิญ ตระสันนิบาต 
ตระบรรทมไพร ตระบองกัน (ทางปี่พาทย์เรียก กระบองกัน) ชำนาญ เป็นต้นเพลงหน้าพาทย์ที่ออกจาก
พิธีกรรม โดยปกติเมื่อเข้าสู่พิธีด้วยเพลงพราหมณ์เข้า ก็จะนิยม ออกจากพิธีด้วยเพลงพราหมณ์ออก หรือ
บางครั้งเข้าพิธีด้วยเพลงอื่น ๆ ก็มักจะออกจากพิธีด้วยเพลง พราหมณ์ออกก็สามารถทำได้ แต่ในการแสดงโขน
ตามบทพระราชนิพนธ์รวมถึงบทท่ีใช้แสดงของกรม ศิลปากร การออกจากพิธีกรรมจะมีสถานการที่เกี่ยวข้องกับ
เพลงหน้าพาทย์ที่นำมาใช้ ในตอนออก จากพิธีกรรม 3 สถานการณ์ กล่าวได้ดังนี้ 
 1) ออกจากพิธีกรรมเมื่อเสร็จพิธีตามปกติ เป็นการออกจากพิธีกรรมที่สมบูรณ์ ทำพิธีกรรม สำเร็จดั่งที่
ตั ้งใจ การกำหนดเพลงหน้าพาทย์ ก็กำหนดได้ตามจารีตการแสดง คือ ถ้าเข้าประกอบ พิธีกรรมด้วยเพลง
พราหมณ์เข้าก็ออกจากพิธีกรรมด้วยเพลงพราหมณ์ออก ถ้าเข้าด้วยเพลงเสมอ ก็ สามารถออกจากพิธีกรรมด้วย
เพลงเสมอ เพลงเข้าม่านหรือเพลงอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม 
 2) ออกจากพิธีกรรมเมื่อศัตรูมาทำลายพิธี ในทางนาฏศิลป์โขนเรียกว่าพิธีแตก มักนิยมใช้ เพลงเชิด 
เพราะเป็นการออกพิธีโดยไม่ได้ตั้งตัวเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องในการแสดง คือ การต่อสู้ 
 3) ออกจากพิธีกรรมเมื่อเสียพิธีตามเคล็ดหรือข้อห้าม ใช้เพลงพราหมณ์ออก หรือเพลงอื่นได้ ขึ้นอยู่กับ
สถานะลำดับการแสดงและฐานะของตัวละครผู้บรรจุเพลงจึงมีความสำคัญ และต้องมีความรู้ เรื่องเพลงหน้า
พาทย์ตลอดจนเนื้อเรื่องและฐานะของตัวละครเป็นอย่างดี 
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สรุป 
 พิธีกรรมของอสูรในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ทั้ง 3 ฉบับ อสูรมีการประกอบพิธีเพื่อหวังให้ มีฤทธา   
นุภาพ หรือชัยชนะต่อข้าศึก มีจำนวนพิธีไม่เท่ากันเนื่องจากพระราชประสงค์ที่ต่างกัน ทั้งนี้ สามารถแสดงให้
เห็นถึงพิธีกรรมใน 3 โอกาส ได้แก่ พิธีกรรมก่อนการทำสงครามระหว่างทศกัณฐ์กับ พระราม พิธีกรรมใน
ระหว่างการทำสงคราม และพิธีกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำสงคราม แต่ละ พิธีกรรมจะมีวัตถุประสงค์ในการ
ประกอบพิธีกรรมเพียงประการเดียว มีเพียงพิธีทรายกรดชุบหอก กบิลพัทของทศกัณฐ์ที่ส่งผล 2 ประการ คือ 
ชุบหอกให้ศักดิ์สิทธิ์และสังหารเหล่าเทวดาในคราว เดียวกัน พิธีกรรมจะบูชาเทพเจ้าที่ตนนับถือเป็นบุรุษเพศ มี
เพียงพิธีกรรมของนางมณโฑคือพิธีสูญชีพ ที่บูชาพระอุมาเทพเจ้าที่เป็นสตรีเพศ 
 การประกอบพิธีกรรมจะมีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ สถานที่ประกอบพิธีกรรมมักนิยม สถานที่เป็น
มงคลถูกต้องตามลักษณะไสยเวทย์ด้านหลังติดภูผาด้านหน้าเห็นสายน้ำ โรงพิธีกรรมมี ลักษณะแตกต่างกันเป็น 
2 รูปแบบ คือ แบบที่มีการกำหนดขนาดชัดเจน เช่น พิธีลับหอกโมกขศักดิ์ ของกุมภกรรณ แบบที่ใช้สถานที่
หรือภูมิประเทศสำคัญเช่นพิธีชุบหอกนาคบาศของอินทรชิต เครื่อง บัตรพลี ดอกไม้ธูปเทียน การแต่งกายใน
ลักษณะเป็นนักบวชเปรียบได้กับการถือศีลบริสุทธิ์เครื่องใช้ ประกอบพิธีกรรม สีที่ประดับพิธีกรรมและเคล็ด
ลางข้อห้ามตามทีกำหนดในตำราไสยเวทย์ที่ร่ำเรียน มา พิธีกรรมประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คอื การเข้าสู่พิธีกรรม 
การประกอบพิธีกรรม การออกจาก พิธีกรรม ในการแสดงโขนจะมีเพลงหน้าพาทย์ประกอบในขั้นตอนต่าง ๆ มี
ความแตกต่างกันไปตาม เนื้อเรื่องในแต่ละตอน 
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กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์รุกร้น – เสมอขา้มสมุทร 
THE CHOREOGRAPHY OF RUK RON – SAMER KHAM SAMUT IN PHLENG 

NA PHAT 
 

ทยากร พึ่งกริม 
THAYAKORN PHUENGKRIM 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มุ่งศึกษากระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์ รุกร้น-เสมอข้ามสมุทร ที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ 
แบบตามมาตรฐานของนาฏศิลป์โขน (พระ) เนื่องจากปัจจุบันท่ารำเพลงหน้าพาทย์รุกร้น-เสมอข้ามสมุทร      
ถูกตัดทอนท่ารำจาก 5 กระบวนท่าเหลือเพียง 3 หรือ 2 กระบวนท่า (ในส่วนของท่ารำเพลงรุกร้น) หรือการรำ
เพลงหน้าพาทย์รุกร้น-เสมอข้ามสมุทรบนราชรถเพื่อความสวยงามเหมาะสมตามยุคสมัย จนอาจทำให้คนรุ่น
หลังไม่ทราบว่ากระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์รุกร้น-เสมอข้าม สมุทรของเดิมนั้น มีความเป็นมาและมีกระบวน
ท่ารำที่ถูกต้องอย่างไร 

ABSTRACT 
 This research aims to study the choreography of ruk ron – samer kham samut in phleng 
naphat Currentty, It was cutting from a patterns to 3  or 2  patters (It’s a part of choreography 
of ruk ron – samer kham samut in phleng naphat) with an additional dance on chariot for the 
beauty and suitable of period. For the new generation people who unknow about the original 
choreography of ruk ron – samer kham samut in phleng naphat. That how to happen to history 
and dancing correctly. 
 
บทนำ 
 เพลงหน้าพาทย์ หมายถึง เพลงที่มีปี่พาทย์เป็นหลักเป็นประธาน จำกัดอยู่ในแบบแผนที่กำหนดไว้เป็น 
แบบแผนแน่นอน ใช้บรรเลงประกอบกิริยาเคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งของมนุษย์ สัตว์ วัตถุ หรือ
ธรรมชาติ ทั้งกิริยาที่มีตัวตน หรือกิริยาสมมติ (สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ, 2538 : 18) ในปัจจุบันได้มีการ บรรจุเพลง
หน้าพาทย์ลงในบทร้อง อาทิ บทร้อง ประกอบการแสดงโขน ละคร บทถวายพระพร บทอวย พรประเภทต่าง ๆ 
เป็นต้น โดยในการกำเนิดขึ้นของ เพลงหน้าพาทย์นั้นไม่สามารถค้นพบหลักฐานได้ชัดเจน แต่สันนิษฐานว่าใช้
เรียกหรือพูดเล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพอมีหลักฐานให้เราพิจารณาได้  ว่าอาจเกิดขึ้น
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ในสมัยสุโขทัย ทั้งนี้ จากหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงตอนหนึ่งได้กล่าวคำว่า “ระบำ รำเต้นเล่นทุกฉัน” 
(ธนิต อยู่โพธิ์, 2511 : 118) จากข้อความนี้น่าจะเป็นหลักฐานหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าเมื่อมีการแสดงก็ต้องมีดนตรี
ประกอบการแสดงแต่เพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงจะเรียกว่าอย่างไรนั้นยังหาหลักฐาน ไม่ได ้
การใช้เพลงหน้าพาทย์ใช้ควบคู ่กับนาฏศิลป์ไทยใน 2 กิจกรรมสำคัญคือ 1) ประกอบการแสดง และ 2) 
ประกอบ พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย เพลงที่ ใช้ประกอบการแสดงตามหน้าที่ของเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ประกอบ
อากัปกริยาของตัวแสดงในแต่ละตอน ส่วนเพลงที่ใช้ประกอบพิธีนั้นมีความใกล้เคียงในการใช้ประกอบการ
เดินทางของเทพองค์ต่าง ๆ ที่เชิญมาในพิธี โดยแตกต่างกันไปตามลักษณะความน่าจะเป็นที่ใช้ในการเดินทาง
เช่น การอัญเชิญครูที ่อยู ่ในอากาศก็ใช้เพลงแผละ การอัญเชิญครูที ่เดินทางจากทางน้ำจะใช้เพลงโล้  
(ประเมษฐ์ บุณยะชัย, 2540 : 92) เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ประกอบทั้งการไหว้ครู และประกอบการแสดง โดยส่วน
ใหญ่ก็จะใช้เพลงเดียวกันเพ่ือประกอบกิริยาเดียวกัน เช่น การอัญเชิญเทพที่เดินทางโดยวิธีปกติก็จะใช้เพลงเชิด
เหมือนกับการเดินทางของตัวละครในการแสดงโขน แต่ในเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้อยู่นั้นมีเพลงจำนวน 2 บทเพลง 
ที่ต้องแยกใช้ตามกิจกรรมทางนาฏศิลป์ไทยอย่างชัดเจน แม้จะประกอบกริยา  อาการเดียวกันคือ เพลงรุกร้น 
และเพลงเสมอข้ามสมุทรโดยเพลงรุกร้นใช้การโหมโรงและประกอบการอัญเชิญครู  พระ ลิง มนุษย์ ในการไหว้
ครู และเพลงเสมอข้ามสมุทรเป็นหน้าพาทย์ประกอบการแสดงเพียงเท่านั้น (ประเมษฐ์ บุณยะชัย, 2540 : 93) 
จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนพบว่า ส่วนใหญ่เข้าใจ ว่าเพลงรุกร้น และเสมอข้ามสมุทร เป็นเพลงที่ต้องใช้คู่กันทุก
ครั้ง ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดจากการเรียกชื่อเพลงที่มักเรียกคู่กัน ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปข้อนี้ทำให้ 
นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกได้ว่าโอกาสใด ควรใช้เพลงใด จากความเข้าใจที่ผิดไปส่งผลให้เกิด
ปัญหาสำคัญจำนวน 2 ประการต่อท่ารำของเพลงหน้าพาทย์ทั้งสองบทเพลง คือ ผู้เรียนจำนวนมากแยกไม่ออก
ว่าท่ารำใดควรใช้กับเพลงใด และท่ารำในเพลงเสมอข้ามสมุทร ที่มีจำนวนมากจะถูกลดทอนลงเพื่อความ
เหมาะสมของการแสดงแต่ละครั้ง ทำให้ผู้เรียนในปัจจุบันจดจำท่ารำของเพลงดังกล่าวได้ครบทั้งหมดปัญหาที่
เกิดกับเพลงหน้าพาทย์รุกร้น - เสมอข้ามสมุทรดังที่ได้กล่าวนั้น เป็นปัญหาสำคัญที่จะก่อให้เกิด ความเข้าใจที่
ผิดต่อผู้เรียน อีกท้ังการจดจำท่ารำทีถู่กตัดทอนความครบถ้วนสมบูรณ์ ก็อาจทำให้ในอนาคตท่ารำ ของเพลงจะ
ผิดเพี้ยนหรือขาดหายไปจากในอดีต เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเพลงหน้าพาทย์รุกร้น และเสมอข้ามสมุทร จึง
ควรมีการศึกษาและเผยแพร่ประวัติพร้อมข้อมูลที่ถูกต้อง และศึกษารวบรวมกระบวนท่ารำของเพลงหน้าพาทย์
ทัง้สองไว้ เหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษากระบวนท่ารำเพลงรุกร้น - เสมอข้ามสมุทร ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ นำเสนอ
รายละเอียดข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแขนงนี้ให้คงอยู่สืบไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาประวัติเพลงหน้าพาทย์รุกร้น - เสมอข้ามสมุทร 
 2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์รุกร้น – เสมอข้ามสมุทร 



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(362)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ศึกษาความเป็นมาเพลงหน้าพาทย์รุกร้น - เสมอข้ามสมุทร ของโขนตัวพระราม และพระลักษณม์ 
ตามท่ีปรากฎจากแหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสารตำรา ดังนี้ 
  1.1 ตำนานโขนหลวงและนามบรรดาศักดิ์ในรัชกาลที่ 6 (ธนิต อยู่โพธิ์. 2511) 
  1.2 การบรรเลงปี่พาทย์ในงานพระราชพิธีใน หนังสือที่ระลึกงานพระราชทาน เพลิงศพหลวงบำรุง 
จิตเจริญ และนางศุภลักษณ์ ภัทรนาวิก 
  1.3 การรำของผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขน - ละคร (ประเมษฐ์ บุณยะชัย. 2540) 
  1.4 เพลงหน้าพาทย์ “มรดก ทางวัฒนธรรมและการสืบทอด” (สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ.2538) 
  1.5 รวมงานนิพนธ์ของนายอาคม สายาคม (ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์. 2545) 
  1.6 ลีลาและเพลงหน้าพาทย์ (จาตุรงค์ มนตรีศาสตร์. 2517) 
  1.7 หนังสือ “เพลงหน้าพาทย์ไหว้ครู” (ราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา. 2545.) 
 2. ศึกษากระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์รุกร้น – เสมอข้ามสมุทร จากการสัมภาษณ์ผู้เชีียวชาญ ดังนี้ 
  2.1 อาจารย์ ไพฑูรย์ เข้ม แข็งนักวิชาการและดนตรี ระดับ 9 วิทยฐานะ เชี่ยวชาญกลุ่ มวิจัยและ
พัฒนางานแสดงสำนักสังคีต กรมศิลปากร 
  2.2 อาจารย์สมรัตน์ ทองแท้ นักวิชาการละครและดนตรี ระดับ 7 กลุ่มวิจัยและพัฒนางานแสดง
สำนักสังคีต กรมศิลปากร 
  2.3 อาจารย์ ชวลิต สุนทรนนท์ นักวิชาการและดนตรี ระดับ 9 วิทยฐานะ เชี่ยวชาญกลุ่มวิจัยและ
พัฒนางานแสดงสำนักสังคีต กรมศิลปากร 
  2.4 อาจารย์คมสัณฐ หัวเมืองลาด นาฏศิลปิน ระดับ 6 ระเบียบวิธีวิจัยงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ ซึ่งมีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้  1. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำรางานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง และ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางนาฏศิลป์ - ดนตรีไทย ได้แก่ 
   - ตำนานโขนหลวงและนามบรรดาศักดิ์ในรัชกาลที่ 6 ธนิต อยู่โพธิ์. 
   - การบรรเลงปี่พาทย์ในงานพระราชพิธีใน หนังสือที่ระลึกงานพระราชทาน เพลิงศพหลวงบำรุง 
จิตเจริญ และนางศุภลักษณ์ ภัทรนาวิก 
   - สมญาภิธานรามเกียรติ์.ใน ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิง ศพนายชิน ศรีปู่. ณ เมรุวัดมกุฎ 
กษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: 
   - การรำของผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขน-ละคร. ประเมษฐ์ บุณยะชัย. (ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต 
ภาควิชานาฏศิลป์ไทย). กรุงเทพฯ: 
   - ตำราดนตรีฉบับแรกของแผ่นดิน. ดุริยางคศาสตร์ มนตรี ตราโมท. 
   - เพลงหน้าพาทย์: มรดกทางวัฒนธรรมและการสืบทอด.” สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ. 
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   - รวมงานนิพนธ์ของนายอาคม สายาคม ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สนง.เลขานุการกรม 
กรมศิลปากร กรุงเทพฯ 
   - ลีลาและเพลงหน้าพาทย์. จาตุรงค์ มนตรีศาสตร์. สารสนเทศประกอบการอภิปราย และ สาธิต. 
กรุงเทพฯ: บพิธกาพิมพ์ 
   - บทความวิชาการ “เพลงหน้าพาทย์” ใน วารวัฒนธรรมไทยปีที่ 18 ฉบับที่ 9 กันยายน 2522 
บรรณาธิการโดยระงับ วัฒนะสิงห์ 
 2 . ฝึกปฏิบัติท่ารำเพลงหน้าพาทย์รุกร้น – เสมอข้ามสมุทร จากอาจารย์ ไพฑูรย์ เข้มแข็ง อาจารย์วีระ
ชัยมีบ่อทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 3 .ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ - อาจารย์ชวลิต สุนทรนนท์ นักวิชาการ และดนตรี 9 เชี่ยวชาญ กลุ่ม
วิจัยและพัฒนางานแสดงสำนักสังคีต 
  - อาจารย์คมสัณฐ หัวเมืองลาด นาฏศิลปิน 6 อาจารย์สมรัตน์ ทองแท้ นักวิชาการละครและดนตรี   
7ช. กลุ่มวิจัยและพัฒนางานแสดง 
  - อาจารย์ ไพฑูรย์ เข้มแข็ง นักวิชาการ และดนตรี วิทยาฐานะ ระดับ 9 วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ 
กลุ่มวิจัยและพัฒนางานแสดงสำนักสังคีต กรมศิลปากร 
  - อาจารย์สมรัตน์ ทองแท้ นักวิชาการละครและดนตรี ระดับ 7 กลุ่มวิจัยและพัฒนางานแสดง 
สำนักสังคีต กรมศิลปากร 
 
ผลการวิจัย 
เพลงรุกร้น 
 เพลงหน้าพาทย์รุกร้น ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดขึ้นเมื่อใด และใครเป็นผู้ประดิษฐ์ทั้งทางดนตรี  
และนาฏศิลป์ เช่นเดียวกับเพลงหน้าพาทย์อื่นทั่วไปเป็นเพลงหน้าพาทย์ที่อยู่ในเพลงโหมโรงกลางวัน ต่อมา
โบราณจารย์ได้นำมาบรรเลงประกอบการแสดงโขนเพ่ือประกอบกิริยาอาการของขบวนทัพฝ่ายพระรามเท่านั้น
ไม่ใช้กับฝ่ายยักษ์หรือฝ่ายอื่นการแสดงโขนมีหลายตอนที่ต้องใช้เพลงรุกร้นบรรเลง คือขบวนทัพพระรามพร้อม
เหล่าพลวานรเคลื่อนทัพไปยังกรุงลงกาเพื่อทำสงครามกับทศกัณฐ์ เป็นต้น บรมครูโขนได้ประดิษฐ์ท่ารำและ   
ท่าเต้น เพลงรุกร้นได้อย่างสวยงาม ที่แสดงถึงความพร้อมเพรียง เพราะลีลาท่ารำและท่าเต้นเพลงรุกร้นต้องใช้ผู้
แสดงหลายคนที่เป็น ทหารวานรฝ่ายพระราม ที่ต้องออกท่ารำและท่าเต้นอย่างพร้อมเพรียงกันตามจังหวะของ
ทำนองเพลง ซึ่งดูแล้วมีระเบียบและสวยงามมากเพราะผู้แสดงจะต้องลงตาม  จังหวะไม้เดินกลองทัดอย่าง
พร้อมพรียงกัน ลักษณะเพลงรุกร้น เป็นเพลงจังหวะ 2 ชั้น ทำนองเพลงมี 2 ท่อน มีหน้าทับตะโพนและไม้เดิน
กลองทัดกำกับทำนองเพลงอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งเพลงเพื่อให้ผู้แสดงฟังจังหวะในการเต้นเพื่อลงเท้าตาม
จังหวะไม้เดินกลองทัดอย่างสม่ำเสมอ จังหวะฉิ่ง จะตีเป็นจังหวะ 2 ชั้นตามจังหวะเพลง ไม่ต้องตีเสียง ฉับ    



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(364)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

แบบเดียวกับเพลงเชิดเพลงเสมอข้ามสมุทร เพลงเสมอข้ามสมุทร เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่สำคัญเพลงหนึ่ง ที่เป็น
เพลงโบราณแต่งขึ้นสมัยใดไม่ปรากฏ แต่ผู้ที่นำมาเผยแพร่ คือ หลวงบำรุงจิตเจริญ (ธูปสาดนะวิลัย) ซึ่งสืบทอด
มาจากบรมครูดนตรีไทยในสมัยก่อน เพลงเสมอข้ามสมุทรเป็นเพลงหนึ่งที่จัดอยู่ในโหมโรงกลางวัน ต่อมาบรม
ครูดนตรีไทยได้นำเพลงเสมอข้ามสมุทรมาบรรเลงประกอบการแสดงโขน โดยบรมครูนาฏศิลป์ในกรมมหรสพ
โดยหลวงวิลาศวงงามได้คิดท่ารำและท่าเต้นที่สวยงาม ให้เข้ากับทำนองเพลงพอดีหมายถึงทำนองเพลงและท่า
รำท่าเต้นเท่ากันพอดี ตั้งแต่เริ่มต้น เพลงจนถึงจบเพลงลักษณะเด่นของเพลงเสมอข้ามสมุทร คือ เป็นเพลงที่มี
ทำนองหรือเนื้อเพลงค่อนข้างยาว ส่วนท่ารำ และท่าเต้นของเพลงเสมอข้ามสมุทรจะรำ และเต้นตามทำนอง
เพลงอย่างพร้อมเพรียงกันหลาย ๆ ตัว ได้แก่ พระราม พระลักษณ์ และเหล่าทหารวานรซึ่งมีความสง่า งามมาก 
ซึ่งแตกต่างจากเพลงเสมออื่น ๆ เพราะเพลงเสมออื่น ๆ ตัวแสดงจะรำและเต้นเพียงตัวเดียวหรือ 2 – 3 ตัว
เท่านั้น 
 บทบาทของเพลงเสมอข้ามสมุทรในการแสดงโขน เพลงเสมอข้ามสมุทรใช้ประกอบการแสดงโขน ตอน
พระรามและพระลักษณ์ไปยังกรุงลงกา เพ่ือชิงนางสีดำกลับมา ความเดิมมีอยู่ว่าทศกัณฐ์ลักพาตัวนางสีดำไปไว้
ที่กรุงลงกา พระรามและพระ ลักษณ์ พร้อม เหล่าทหารได้ติดตามทศกัณฐ์ แต่เนื่องจากกรุงลงกาเป็นเกาะ
กองทัพพระรามตามมาถึงฝั่งทะเลก็ไม่สามารถยกกองทัพต่อไปได้ พระรามจึงต้องให้เหล่าทหารนายกองขนหิน
มาถมทะเล เพ่ือเดินทัพข้ามไปกรุงลงกา การขนหินถมทะเลเรียกว่าจองถนนเป็นทางเดิน เมื่อจองถนนเสร็จแล้ว
พระรามก็ยกกองทัพ โดยดนตรีจะบรรเลงเพลงเสมอข้ามสมุทรเพลงเสมอข้ามสมุทรจะใช้บรรเลงหรือมีโอกาสที่
จะบรรเลงในการแสดงโขนเพียงตอนเดียวเท่านั้น คือตอน มัจฉานุกุมารา หรือ ตอนหนุมานจองถนน ซึ่งโขน
ตอนอื่นไม่มีโอกาสที่จะใช้เพลงเสมอข้ามสมุทรเลย เพลงเสมอข้ามสมุทรนอกจากจะใช้บรรเลงประกอบการ
แสดงโขนแล้ว เพลงเสมอข้ามสมุทรยังเป็นเพลงสำคัญเพลงหนึ่งในพิธีไหว้ครูโขน – ละครและดนตรีไทย เพระ
ประธานพิธีไหว้ครูหรือผู้อ่านโองการจะเป็นผู้เรียกให้นักดนตรีบรรเลงอันเป็นการอัญเชิญครูเทพมาจากที่ไกล
การบรรเลงเพลงเสมอข้ามสมุทร ผู้แสดงโขนจะฟังทำนองดนตรีและจังหวะเพลงเป็นหลัก ตั้งแต่เริ่มต้นเพลงจน
ลงจบเพลง เพราท่ารำและท่าเต้นจะเท่ากับทำนองเพลงตั้งแต่ต้นจนจบทุกประการหรือในทางดนตรี และ
นาฏศิลป์จะมีคำเรียกว่า “ตัวแสดงที่รำและเต้นเข้าหาดนตรีเป็นหลัก” เป็นเพลงที่มีทำนองยาวกว่าเพลงเสมอ
อ่ืน ๆ คือมีทั้งหมด 4 ท่อน แต่ละท่อนมีหน้าทับตะโพนและไม้เดินกลองทัดแล้วต่อด้วยไม้ลาดังนั้นตะโพน และ
กลองทัด จึงเป็นตัวกำกับจังหวะทำนองเพลงที่สำคัญที่จะทำให้เพลงมีจังหวะรุกเร้าสนุกสนานและน่าฟัง 
ทำนองเพลงจะเป็นลักษณะลูกเก็บหรือทางเก็บตลอดทุกท่อนของเพลงทำนองเพลงเสมอข้ามสมุทร 
ประกอบด้วย 
 ท่อนที่ 1 มีไม้เดิน 9 ไม้ ต่อด้วยไม้ลา 
 ท่อนที่ 2 ทำนองเพลงมีไม้เดิน 4 ไม้ ต่อด้วยไม้ลา 
 ท่อนที่ 3 ทำนองเพลงมีไม้เดิน 4 ไม้ ต่อด้วยไม้ลา 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (365) 
 

 ท่อนที่ 4 ทำนองเพลงมีไม้เดิน 4 ไม้ ต่อด้วยไม้ลา 
 ท่อนที่ 5 คือท่อนที่ 1 
ดังนั้นเสมอข้ามสมุทร จึงมีไม้เดินมากที่สุด ในบรรดาเพลงทั้งหมด ในการบรรเลงจะต้องบรรเลง  ติดต่อกัน 
ตั้งแต่ท่อนที่ 1 จนถึงท่อนที่ 5 หรือท่อนที่ 1 จึงจะจบเพลง เพลงเสมอข้ามสมุทรจะนับเป็น 4 ท่อน หรือ         
5 ท่อนก็ได้เพื่อความเข้าใจอันดีในลักษณะของเพลงหน้าพาทย์เพลงรุกร้น และเสมอข้ามสมุทร คมสันต์        
หัวเมืองลาด (2560) ได้จัดทำเพลงทั้งสองเก็บไว้ในรูปแบบโน๊ตดนตรีสากล ดังภาพที่ 1  

 
 

ภาพที ่1 โน้ตเพลงรุกร้น ที่มา คมสันต์ หัวเมืองลาด. 2560 

 

 
 

ภาพที่ 2 โน้ตเพลงเสมอข้ามสมุทร ที่มา คมสันต์ หัวเมืองลาด. 2560 



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(366)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

 

กระบวนท่ารำเพลงรุกร้น 

 การรำเพลงหน้าพาทย์รุกร้นมีทั้งหมด 13 กระบวนท่า ผู้วิจัยนำเสนอภาพประกอบพร้อมคำอธิบาย ท่า
รำเรียงไว้เป็นลำดับตามข้ันตอนปฏิบัติจริง ดังนี้ 
 

ท่ารำรุกร้น ท่าที่ 1 ท่ายืน (พระราม, พระลักษมณ์)  
 ศีรษะ : เอียงไปขวา 
 มือ : มือขวาถือศร(พระราม) - พระขรรค์ (พระลักษมณ์) ระดับชายพก มือซ้ายกรีดนิ้ว วางที่    
หน้าขา 
 ลำตัว : หน้าตรง 
 เท้า : ยืดตรงเปิดปลายเท้าซ้าย 

 

 
 

ภาพที ่3 ท่ายืน ที่มา : ผู้วิจัย 

 

ท่ารำรุกร้น ท่าที ่2 ท่าเงื้อ (พระราม,พระลักษมณ์)  
 ศีรษะ : เอียงขวา 
 มือ : มือขวา แขนตึงระดับไหล่ มือถือศรหักข้อ มือเข้าหาลำตัว มือซ้าย ตั้งวงระดับชายพก 

 ลำตัว : ทิ้งน้ำหนักไปทางซ้าย กดเอวขวา  
 เท้า : ก้าวเท้าลงเหลี่ยมซ้าย หนักเท้าซ้าย 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (367) 
 

 
 

ภาพที ่4 ท่าเงื้อ ที่มา : ผู้วิจัย 

 

ท่ารำรุกร้น ท่าที ่3 ท่ามอง (พระราม,พระลักษมณ์)  
 ศีรษะ : เอียงซ้าย 

 มือ : มือขวา ถือศร(พระราม) - พระขรรค์ (พระ)ลักษมณ์) ตั้งวงระดับชายพก มือซ้าย จีบส่งหลัง 
 ลำตัว : ทิ้งน้ำหนักกลับไปทางขวา กดเอวซ้าย 
 เท้า : ก้าวเท้าลงเหลี่ยมขวา หนักเท้าขวา 
 

 
 

ภาพที่ 5 ท่ามอง ที่มา : ผู้วิจัย 

 

ท่ารำรุกร้น ท่าที ่4 ท่าสอดสูง (พระราม,พระลักษมณ์)  
ศีรษะ : เอียงขวา 

 มือ : มือขวา ตั้งมือตึงแขนเสมอไหล่ มือซ้ายงอแขน หงายมือทิ้งหัวศร(พระราม) - พระขรรค์(พระ
ลักษมณ์) 
 ลำตัว : กดเอวขวา หันไปทางขวา 



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(368)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

 เท้า : ก้าวเท้าลงเหลี่ยมซ้าย หนักเท้า ซ้าย 

 

 
 

ภาพที่ 6 ท่าสอดสูง ที่มา : ผู้วิจัย 

 

ท่ารำรุกร้น ท่าที่ 5 ท่าผาลา (พระราม,พระลักษมณ์)  
 ศีรษะ : เอียงซ้าย 

 มือ : มือขวา ถือศร(พระราม) - พระขรรค์ (พระลักษมณ์) หงายมือ งอแขนข้างลำตัว มือซ้าย ตั้งวงระดับ
แง่ศีรษะ 

 ลำตัว : หันตัวด้านซ้าย 

 เท้า : ก้าวเท้าลงเหลี่ยมขวา หนักเท้าขวา 

 

 
 

ภาพที่ 7 ท่าผาลา ที่มา : ผู้วิจัย 

 
 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (369) 
 

ท่ารำรุกร้น ท่าที่ 6 ท่าจีบยาว (พระราม,พระลักษมณ์) 
 ศีรษะ : เอียงขวา 
 มือ : มือขวา ถือศร(พระราม) - พระ ขรรค์(พระลักษมณ์)ตั้งวงบน มือซ้าย จีบแขนตึงระดับไหล่ 

 ลำตัว :   หันตัวด้านขวา กดเอวขวา 
 เท้า : ก้าวเท้าลงเหลี่ยมซ้าย หนักเท้าซ้าย 

 

 
 

ภาพที ่8 ท่าจีบยาว ที่มา : ผู้วจิัย 

 

ท่ารำรุกร้น ท่าที่ 7 ท่าสอดสูงด้านขวา (พระราม,พระลักษมณ์)  
 ศีรษะ : เอียงขวา 
 มือ : มือขวา ถือศร(พระราม) - พระขรรค์ (พระลักษมณ์) แขนตึงเสมอไหล่ มือซ้าย หงายข้อ มืองอศอก 

 ลำตัว : หันด้านขวา 
 เท้า : เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า ยกเท้าขวา 

 

 
 

ภาพที่ 9 ท่าสอดสูงด้านขวา ที่มา : ผู้วิจัย 



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(370)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

ท่ารำรุกร้น ท่าที่ 8 ท่ากลับตัว (พระราม,พระลักษมณ์)  
 ศีรษะ : เอียงซ้าย 

 มือ : มือขวา ถือศร-พระขรรค์ตั้งวงคว่ำมือ ระดับ หน้าอก มือซ้าย   ตั้งวงระดับหน้าอก  
 ลำตัว : หันด้านขวากดเอวซ้าย 

 เท้า : ก้าวเท้าลงเหลี่ยมขวา หนักเท้าขวาแล้ว หมุนรอบตัว 

 

 
 

ภาพที ่10 ท่าสอดสูงด้านขวา ที่มา : ผู้วิจัย 

 
ท่ารำรุกร้น ท่าที่ 9 ท่าสอดสูงหน้าตรง (พระราม,พระลักษมณ์) 
 ศีรษะ : เอียงขวา หน้าเสี้ยวมองผ่านมือ 

 มือ : มือขวา ถือศร(พระราม) - พระขรรค์(พระ ลักษมณ์) แขนตึงระดับไหล่ มือซ้าย หงายมือ งอข้อศอก 

 ลำตัว : ลำตัวตรง แล้วใช้ตัว 6 ครั้ง (เริ่มซ้าย)  
 เท้า : ประสมเท้า น้ำหนักอยู่กลางลำตัว 

 

 
 

ภาพที่ 11 ท่าสอดสูงด้านขวา ที่มา : ผู้วิจัย 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (371) 
 

ท่ารำรุกร้น ท่าที่ 10 ท่าชักแป้ง (พระราม,พระลักษมณ์)  
 ศีรษะ : เอียงขวา 
 มือ : มือขวา ถือศร(พระราม) - พระขรรค์(พระ ลักษมณ์) ตั้งวงระดับแง่ศีรษะ มือซ้าย ตั้งวง ระดับปาก 

 ลำตัว : หน้าตรง กดเอวขวา 
 เท้า : ประสมเท้าด้านขวา 
 

 
 

ภาพที่ 12 ท่าสอดสูงด้านขวา ที่มา : ผู้วิจัย 

 

ท่ารำรุกร้น ท่าที่ 11 ท่ารำร่าย (พระราม,พระลักษมณ์)  
 ศีรษะ : เอียงซ้าย 

 มือ : มือขวา ถือศร(พระราม) - พระขรรค์(พระ ลักษมณ์) ตั้งวงบนระดับแง่ศีรษะ มือซ้าย ตั้งวงระดับ
ปาก 

 ลำตัว : หน้าตรง กดเอวขวา 
 เท้า : ประสมเท้าขวายืนเหลีอมเท้าซ้าย 

 

 
 

ภาพที่ 13 ท่าสอดสูงด้านขวา ที่มา : ผู้วิจัย 



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(372)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

ท่ารำรุกร้น ท่าที ่12 ท่าป้องหน้า (พระราม,พระลักษมณ์)  
 ศีรษะ : เอียงขวา 
 มือ : มือขวา ถือศร (พระราม) - พระขรรค์ (พระลักษมณ์) ระดับชายพก มือซ้าย ป้อง ระดับหน้าผาก 

 ลำตัว : หน้าตรง กดเอวขวา 
 เท้า : ก้าวขวาลงเหลี่ยมพระ หนักเท้าขวา 
 

 
 

ภาพที่ 14 ท่าป้องหน้า ที่มา : ผู้วิจัย 

 

ท่าที ่13 ท่ายืน (พระราม,พระลักษมณ์)  
 ศีรษะ : เอียงไปขวา 
 มือ : มือขวาถือศร(พระราม) - พระขรรค์ (พระลักษมณ์) ระดับชายพก มือซ้ายกรีดนิ้ว วางที่หน้าขา 

 ลำตัว : หน้าตรง 
 เท้า : ยืดตรงเปิดปลายเท้าซ้าย 

 
 

ภาพที ่15 ท่ายืน ที่มา : ผู้วิจัย 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (373) 
 

กระบวนท่ารำเพลงเสมอข้ามสมุทร 

การรำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร มีทั้งหมด 21 กระบวนท่า ผู้วิจัยนำเสนอภาพประกอบพร้อม 
คำอธิบายท่ารำเรียงไว้เป็นลำดับตามข้ันตอนปฏิบัติจริง ดังนี้ 

 
ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 1 ท่ายืน (พระราม,พระลักษมณ์) 
 ศีรษะ : เอียงไปขวา 
 มือ : มือขวาถือศร(พระราม) - พระขรรค์ (พระลักษมณ์) ระดับชายพก มือซ้ายกรีดนิ้ว วางที่หน้าขา 
 ลำตัว : หน้าตรง 
 เท้า : ยืดตรงเปิดปลายเท้าซ้าย 
 

 
 

ภาพที ่16 ท่ายืน ที่มา : ผู้วิจัย 

 

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 2 ท่าเรียก (พระราม) 
 ศีรษะ : เอียงซ้าย 

 มือ : มือขวา ถือศร ระดับชายพก มือซ้าย ตั้งวงระดับอก 

 ลำตัว : หันด้านขวา กดไหล่กดเอวซ้าย เท้า : ยืนประสมเท้าขวา (พระลักษมณ์) 
 ศีรษะ : เอียงขวา มือ : มือขวา ถือพระขรรค์ ระดับชายพก มือซ้าย กรีดนิ้ววางที่หน้าขา 

 ลำตัว : หันด้านขวาเบี่ยงตัวมาด้านหน้า เล็กน้อย เท้า : ยืดตรงเปิดปลายเท้าซ้าย 

 



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(374)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

 
 

ภาพที ่17 ท่าเรียก ที่มา : ผู้วิจัย 

 

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 3 ท่ายก (พระราม) 
 ศีรษะ : เอียงไปทางด้านซ้าย 

 มือ : มือขวา ถือศร งอแขนระดับเอว มือซ้าย หงายฝ่ามือระดับเอว 

 ลำตัว : หันด้านซ้าย 

 เท้า : ก้าวเท้าลงเหลี่ยมขวา หนักเท้าขวา (พระลักษมณ์) 
 ศีรษะ : เอียงขวา  มือ : มือขวา ถือพระขรรค์ ระดับชายพก มือซ้าย กรีดนิ้ววางที่หน้าขา 

ลำตัว :  หันด้านขวาเบี่ยงตัวมาด้านหน้าเล็กน้อย  เท้า : ยืดตรงเปิดปลายเท้าซ้าย 

 

 
 

ภาพที ่18 ท่ายก ที่มา : ผู้วิจัย 

 

  



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (375) 
 

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 4 สั่งเคลื่อนพล (ไปที่นั่น) (พระราม) 
 ศีรษะ : เอียงขวา 
 มือ : มือขวา ถือศร ระดับชายพก 

 มือซ้าย ชี้ไปข้างลำตัวซ้ายแขนตึง หักข้อมือ ลำตัว : หันด้านขวา 
 เท้า : ยืนเต็มเท้าซ้าย เท้าขวาเหยียดตึงจมูกเท้าแตะ พื้น (พระลักษมณ์) 
 ศีรษะ : เอียงขวา มือ : มือขวา ถือพระขรรค์ ระดับชายพก มือซ้าย กรีดนิ้ววางที่หน้าขา 
 ลำตัว : หน้าตรง เท้า : ยืดตรงเปิดปลายเท้าซ้าย 
 

 
 

ภาพที ่19 ท่าสั่งเคลื่อนพล (ไปที่นั่น) ที่มา : ผู้วิจัย 

 

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 5 มอง (พระราม) 
 ศีรษะ : เอียงซ้าย  มือ : มือขวา ถือศร ระดับชายพก มือซ้าย จีบส่งหลังแขนตึง 
 ลำตัว : หันด้านขวา มองพระลักษณ์ 

 เท้า : ก้าวเท้าลงเหลี่ยมขวา หนักเท้าขวา (พระลักษมณ์) 
 ศีรษะ : เอียงขวา มือ : พนมมือไหว้ระดับหน้าอก ลำตัว : หันหน้าเข้าหาพระราม 

 เท้า : ก้าวเท้าลงเหลี่ยมซ้าย หนักที่เท้าซ้าย 

 



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(376)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

 
 

ภาพที ่19 ท่ามอง ที่มา : ผู้วิจัย 

 

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 6 ท่าปลอบ (พระราม) 
 ศีรษะ : เอียงซ้าย 

 มือ : มือขวา ถือศร ระดับชายพก มือซ้าย แตะไหล่พระลักษมณ์ ลำตัว : หันด้านขวา มองพระลักษณ์ 

 เท้า : ยืนเต็มเท้าขวา เท้าซ้ายเหยียดตึงจมูกเท้า แตะพ้ืน 

(พระลักษมณ์) ศีรษะ : เอียงขวา 
 มือ : พนมมือไหว้ระดับหน้าอก ลำตัว : หันหน้าเข้าหาพระราม เท้า : ก้าวเท้าลงหลี่ยมซ้ายท้าซ้าย 

 

 
 

ภาพที ่20 ท่าปลอบ ที่มา : ผู้วิจัย 

 

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 7 ท่าไป (พระราม) 
 ศีรษะ : เอียงซ้าย 

 มือ : มือขวาถือศรระดับวงล่าง มือซ้าย งอข้อศอกจีบหงายระดับแง่ศีรษะ ลำตัว : หันด้านขวา กดไหล่
ซ้ายเอวซ้าย 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (377) 
 

 เท้า : ก้าวลงเหลี่ยมซ้ายน้ำหนักอยู่ขาซ้าย (พระลักษมณ์) 
 ศีรษะ : เอียงขวา มือ : พนมมือไหว้ระดับหน้าอก ลำตัว : หันหน้าเข้าหาพระราม 

 เท้า : ก้าวลงเหลี่ยมซ้าย น้ำหนักอยู่ที่เท้าซ้าย ศีรษะ : เอียงซ้าย  
 มือ : มือขวา ถือศร (พระราม) - พระขรรค์  
 

 
 

ภาพที ่21 ท่าไป ที่มา : ผู้วิจัย 

 

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 8 ท่าเงื้อ (พระราม,พระลักษมณ์)  
 ศีรษะ : เอียงขวา 
 มือ : มือขวา ถือศร (พระราม) – พระขรรค ์(พระ ลักษมณ์) แขนตึงหักข้อมือ  
 มือซ้าย ตั้งวง ระดับชายพก ลำตัว : หันด้านขวา  กดไหล่ขวา เอวขวา 
 เท้า : ก้าวเท้าซ้าย ลงเหลี่ยมซ้าย 

*จากนั้นใช้ตัว 6 จังหวะแล้วหมุนตัวไปด้านซ้าย 

 

 
 

ภาพที ่22 ท่าเงื้อ ที่มา : ผู้วิจยั 



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(378)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 9 ท่ามอง (พระราม,พระลักษมณ์) 
 (พระลักษมณ์) ตั้งวงระดับชายพก มือซ้าย จีบส่งหลัง 
 ลำตัว : ทิ้งน้ำหนักกลับไปทางขวา กดเอวซ้าย เท้า : ก้าวเท้าลงเหลี่ยมขวา หนักเท้าขวา 

 

 
 

ภาพที่23 ท่ามอง ที่มา : ผู้วิจัย 

 

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 10 ท่านางนอน (พระราม,พระลักษมณ์)  
 ศีรษะ : เอียงซ้าย 

 มือ : มือขวา ถือศร (พระราม) – พระขรรค ์(พระลักษมณ์ ) ระดับชายพกมือซ้ายหงายมือ งอข้อศอก
ระดับชายพก 

 ลำตัว : หันหน้าตรง 
 เท้า : ยกเท้าขวา 

 

 
 

ภาพที่ 24 ท่านางนอน ที่มา : ผู้วิจัย 

 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (379) 
 

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 11 ท่าสะบัดจีบ (พระราม,พระลักษมณ์)  
 ศีรษะ : เอียงขวา 
 มือ : มือขวา ถือศร-พระขรรค์ แขนตึงหักข้อมือ ลงมือซ้ายตั้งวงระดับชายพก 

 ลำตัว : หันหน้าตรง 
 เท้า : ก้าวเท้าลงเหลี่ยมขวา หนักเท้าขวา 
*จากนั้นม้วนมือที่ถือศรเป็นตั้งข้อมือพร้อมกรายมือ ซ้ายที่จีบเป็นตั้งวงล่าง (สะบัดจีบ) 

 

 
 

ภาพที่ 25 ท่าสะบัดจีบ ที่มา : ผู้วิจัย 

 

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 12 ท่านางนอน (พระราม,พระลักษมณ์)  
 ศีรษะ : เอียงขวา 
 มือ : มือขวา ถือศร(พระราม) - พระขรรค์ (พระ ลักษมณ์ ) งอข้อศอก หงายท้องแขนและข้อมือ 

 มือซ้ายตั้งวงล่าง ลำตัว : หันหน้าตรง เท้า : ยกเท้าซ้าย 

 
 

ภาพที่ 26 ท่านางนอน (มือขวา) ที่มา : ผู้วิจัย 

 



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(380)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 13 ท่าสะบัดจีบ (ซ้าย) (พระราม,พระลักษมณ์)  
 ศีรษะ : เอียงซ้าย 

 มือ : มือขวา ถือศร (พระราม) - มือขวาถือพระ ขรรค์ (พระลักษณม์) ตั้งวงล่าง 
 มือซ้าย จีบคว่ำแขนตึง ลำตัว : หันหน้าตรง 
 เท้า : ลงเหลี่ยมซ้าย น้ำหนักอยู่เท้าซ้าย 

*จากนั้นสะบัดจีบพร้อมสะดุ้งตัวขึ้นลง 3 จังหวะ เหมือนด้านขวา 
 

 
 

ภาพที่ 26 ท่าสะบัดจีบ (ซ้าย) ที่มา : ผู้วิจัย 

 

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 14 ท่าบัวชูฝัก (พระราม,พระลักษมณ์)  
 ศีรษะ : เอียงขวา 
 มือ : มือขวา ถือศร(พระราม) - พระขรรค์(พระ ลักษมณ์) ตั้งวงล่างหงายฝ่ามือ  

 มือซ้าย จีบคว่ำงอแขน ลำตัว : หันหน้าตรง 
 เท้า : ก้าวไขว้เท้าขวา 
*จากนั้นสอดมือจีบขึ้นเป็นท่าบัวชูฝัก 
 

 
 

ภาพที่ 27 ท่าบัวชูฝัก ที่มา : ผู้วิจัย 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (381) 
 

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 15 ท่างาม (พระราม,พระลักษมณ์)  
 ศีรษะ : เอียงซ้าย 

 มือ : มือขวา ถือศร(พระราม )- พระขรรค์ (พระ ลักษมณ์) ตั้งวงล่าง 
 มือซ้าย หงายฝ่ามือ งอข้อศอก ยกระดับไหล่ ลำตัว : หันหน้าตรง 
 เท้า : ยกเท้าขวา 
*จากนั้นเยื้องตัว 4 จังหวะแล้วก้าวเท้าลงในจังหวะที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 28 ท่าบัวชูฝัก ที่มา : ผู้วิจัย 

 

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 16 ท่างาม – ไม้เดิน (พระราม,พระลักษมณ์)  
 ศีรษะ : เอียงขวา 
 มือ : มือขวา ถือศร-พระขรรค์ ตั้งวงล่าง มือซ้าย หงายมือ งอข้อศอก ยกระดับไหล่ 
 ลำตัว : หันหน้าตรง เท้า : ก้าวไขว้เท้าขวา 
*จากนั้นเดินขึ้น 4 จังหวะ 

 

 
 

ภาพที่ 29 ท่างาม - ไม้เดิน ที่มา : ผู้วจิัย 



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(382)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 17 ท่างาม – ไม้ลา (พระราม,พระลักษมณ์)  
 ศีรษะ : เอียงซ้าย 

 มือ : มือขวา ถือศร (พระราม) - พระขรรค์(พระ ลักษมณ์) ตั้งวงล่าง 
 มือซ้าย หงายฝ่ามือ งอข้อศอก ยกระดับไหล่ ลำตัว : หันหน้าตรง 
 เท้า : ก้าวไขว้เท้าขวา 

 

 
 

ภาพที่ 30 ท่างาม - ไม้ลา ที่มา : ผู้วิจัย 

 

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 18 ท่าสอดสูงหันขวา (พระราม,พระลักษมณ์)  
 ศีรษะ : เอียงขวา 
 มือ : มือขวา ถือศร(พระราม) - พระขรรค์ (พระลักษมณ์) แขนตึงเสมอไหล่ 
 มือซ้าย หงายฝ่ามือ งอศอก ลำตัว : หันด้านขวา 
 เท้า : ยกเท้าขวา 
 

  
 

ภาพที่ 31 ท่าสอดสูงหันขวา ที่มา : ผู้วิจัย 
 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (383) 
 

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 19 ท่ากลับตัว (พระราม,พระลักษมณ์)  
 ศีรษะ : เอียงซ้าย 

 มือ : มือขวา ถือศร(พระราม) - พระขรรค์(พระ ลักษมณ์) หักข้อมือลงระดับอก 

 มือซ้าย  ตั้งวงระดับหน้าอก ลำตัว :  หันด้านขวา กดเอวซ้าย 

 เท้า : ก้าวเท้าลงเหลี่ยมขวา หนักเท้าขวา 
* แล้วหมุนรอบตัวมาหน้าตรง 
 

 
 

ภาพที่ 32 ท่ากลับตัว ที่มา : ผู้วิจัย 

 

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 20 ท่าสอดสูงหน้าตรง (พระราม,พระลักษมณ์) 
 ศีรษะ : เอียงขวา หน้าเสี้ยวมองผ่านมือ 

 มือ : มือขวา ถือศร(พระราม) - พระขรรค์(พระ ลักษมณ์เหยียด) แขนตึงระดับไหล่ 
 มือซ้าย หงายฝ่ามืองอข้อศอก 

 ลำตัว : ลำตัวตรง แล้วใช้ตัว 6 ครั้ง (เริ่มซ้าย) เท้า : ประสมเท้า น้ำหนักอยู่กลางลำตัว 

* จากนั้นใช้ตัว 6 จังหวะ 

 

 
 

ภาพที ่33 ท่าสอดสูงหน้าตรง ที่มา : ผู้วิจัย 



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(384)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 21 ท่าชักแป้ง (พระราม,พระลักษมณ์)  
 ศีรษะ : เอียงขวา 
 มือ : มือขวา ถือศร (พระราม) - พระขรรค์(พระ ลักษมณ์) ตั้งวงระดับแง่ศีรษะ 

 มือซ้าย ตั้งวงระดับปาก 

 ลำตัว : หันด้านขวา กดไหล่ขวา เอวขวา เท้า : ก้าวเท้าลงเหลี่ยมซ้าย หนักเท้าซ้าย 

* จากนั้นสูดเท้าเข้า 
 

 
 

ภาพที่ 34 ท่าชักแป้ง ที่มา : ผู้วิจัย 

 
สรุป อภิปรายผล 

 1. จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของเพลง หน้าพาทย์รุกร้น - และเสมอข้ามสมุทร เอกสารตำรา
ทุก ฉบับกล่าวถึงเพียงลักษณะของการนำไปใช้ประกอบการ แสดง ลักษณะของท่ารำ และรูปแบบของเพลง
เพียง เท่านั้น โดยไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดขึ้นเมื่อใด หรือใครเป็นผู้ประดิษฐ์  ข้อมูลนี้ล้วนไม่ต่างกับ
เพลงหน้า พาทย์อ่ืนทั่วไป ดังนั้นการศึกษาเพ่ือให้ได้แหล่งที่มาท่ีแน่ ชัดอาจต้องดำเนินการวิจัยในลักษณะการ
วิจัยเชิงประวัติศาสตร์สำหรับ เพลงหน้าพาทย์โดยเฉพาะ ผลการวิจัยส่วนของเพลงรุกล้น พบว่าเป็นเพลงหน้า 
พาทย์ที ่อยู ่ในเพลงโหมโรงกลางวันมาก่อน ต่อมาถึงจะมี การนำมาบรรเลงประกอบการแสดงโขนเพ่ือ
ประกอบ กิริยาอาการของขบวนทัพฝ่ายพระรามเท่านั้น ไม่ใช้กับ ฝ่ายยักษ์หรือฝ่ายอื่น  ลักษณะของเพลงรุก
ร้น เป็นเพลง จังหวะ 2 ชั้น ทำนองเพลงมี 2 ท่อน มีหน้าทับตะโพน และไม้เดินกลองทัดกำกับทำนองเพลง
อย่างสม่ำเสมอ ตลอดทั้งเพลง เพ่ือให้ผู้แสดงฟังจังหวะในการเต้นเพ่ือลง เท้าตามจังหวะไม้เดินกลองทัดอย่าง
สม่ำเสมอ จังหวะฉิ่ง จะตีเป็นจังหวะ 2 ชั้นตามจังหวะเพลง ไม่ต้องตีเสียง ฉับ แบบเดียวกับเพลงเชิด  ผล
การศึกษาลักษณะของเพลง เสมอข้ามสมุทรพบว่า เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในโหมโรง กลางวันเช่นเดียวกับ
เพลงรุกร้น โดยไม่ทราบที่มาของ เพลง มีข้อมูลเพียงแต่ได้รับการนำมาเผยแพร่ โดย หลวงบำรุงจิตเจริญ    
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(ธูป สาดนะวิลัย) ซึ่งสืบทอดมาจาก ครูดนตรีไทยยุคก่อนหน้า ตัวบทเพลงมีลักษณะเด่นที่มี ทำนองหรือเนื้อ
เพลงค่อนข้างยาว ส่วนท่ารำและท่าเต้น ของเพลงเสมอข้ามสมุทรจะรำและเต้นตามทำนองเพลง อย่างพร้อม
เพรียงกันหลายๆ ตัว ประกอบด้วย พระราม พระลักษณ์ และเหล่าทหารวานร  ซึ่งเน้นที่ความสง่างาม เป็น
สำคัญ อันจะแตกต่างจากเพลงเสมออ่ืน ๆ ที่ตัวแสดง จะรำและเต้นเพียงตัวเดียว หรือ 2 – 3 ตัวเท่านั้น 

 ความแตกต่างของการใช้เพลงรุกร้นและเสมอ ข้ามสมุทร มีข้อต่างกันตรงที่เพลงเสมอข้ามสมุทรจะใช้ 
บรรเลงในการแสดงโขนเพียงตอนเดียวเท่านั้น คือ ตอน มัจฉานุกุมารา หรือ ตอนหนุมานจองถนน ซึ่งโขนตอน
อ่ืน ไม่มีโอกาสที่จะใช้เพลงเสมอข้ามสมุทรเลย เพลงเสมอ ข้ามสมุทรนอกจากจะใช้บรรเลงประกอบการแสดง
โขน แล้ว ก็จะใช้เป็นเพลงในพิธีไหว้ครูโขน – ละครและดนตรี ไทย ในช่วงของการอัญเชิญครูเทพมาจากที่ไกล 
การรำ เพลงเสมอข้ามสมุทร ผู้แสดงจะฟังทำนองดนตรีและ จังหวะเพลงเป็นหลัก ตั้งแต่เริ่มต้นเพลงจนลงจบ
เพลง เพราะท่ารำและท่าเต้นจะเท่ากับทำนองเพลงตั้งแต่ต้นจน จบทุกประการหรือในทางดนตรีและนาฏศิลป์
จะมีคำ เรียกว่า “ตัวแสดงที่รำและเต้นเข้าหาดนตรีเป็นหลัก” ใน ส่วนนี้จึงเป็นลักษณะการใช้เพลงหน้าพาทย์
ในการแสดง โขนที่ต่างจากเพลงหน้าพาทย์อ่ืน โดยในการรำหน้าพาทย์เพลงทั่วไปของโขนจะเน้นเต้นตามหน้า
ทับของ กลองเป็นหลัก โดย สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ (2538) ได้ ให้แนวคิดว่าเหตุที่การรำหน้าพาทย์เพลงรุกร้น - 
เสมอ ข้ามสมุทร ต้องรำเข้าหาเพลงก็เพ่ือต้องการเน้นย้ำความ สวยงามของตัวพระลักษณ์และพระราม พร้อม
กับชูความ สง่างามและเข้มแข็งของกองทัพของฝ่ายวานรไปพร้อม ๆ กัน เหตุผลนี ้ชวลติ สุนทรนนท์ (2560) ก็
แสดง ความเห็นว่า การรำหน้าพาทย์เพลงรุกร้น - เสมอข้าม สมุทร เป็นความลงตัวทางการแสดงโขนที่ใช้แสดง
ถึง ความเข้มแข็งของกองทัพและความสง่างามของตัวพระได้ ในเวลาเดียวกัน สอดคล้องกับ สมรัตน์ ทองแท้ 
(2560) ที่กล่าวถึงลักษณะของเพลงว่า การตรวจทัพหรือ การเดินทัพของฝ่ายยักษ์ที่ใช้เพลงกราวในนั้น ด้วยตัว
บท เพลงจะเน้นที่จังหวะกลองเป็นหลัก ซ่ึงต่างจากเพลงรุก ร้น - เสมอข้ามสมุทร ที่มีการสร้างสรรค์จังหวะและ 
ทำนองเพลงที่หลากหลายมากกว่า จึงกล่าวได้ว่าเพลง หน้าพาทย์รุกร้น - เสมอข้ามสมุทร เป็นการรำหน้าพาทย์ 
ประกอบการยกทัพของพระรามท่ีมีทำนองหรือเนื้อเพลง ค่อนข้างยาว ส่วนท่ารำและท่าเต้นของเพลงเสมอข้าม 
สมุทรจะรำและเต้นตามทำนองเพลงอย่างพร้อมเพรียงกัน หลาย ๆ ตัว ได้แก่ พระราม พระลักษณ์ และเหล่า
ทหาร วานรซึ่งมีความสง่างามมาก ซึ่งแตกต่างจากเพลงหน้า พาทย์อ่ืน ๆ 

 2. ผลการศึกษากระบวนท่ารำของเพลงรุกร้น - เสมอข้ามสมุทร จากอาจารย์ไพทูรย์ เข้มแข็ง และ 
อาจารย์วีระชัย มีบ่อทรัพย์ พบว่า ท่ารำของเพลงรุกร้น ประกอบด้วยท่ารำจำนวน 13 กระบวนท่า เรียงลำดับ 
ตามการปฏิบัติจริงดังนี้ 1) ท่ายืน 2) ท่าเงื้อ 3) ท่ามอง 4) ท่าสอดสูง 5) ท่าผาลา 6) ท่าจีบยาว 7) ท่าสอดสูง 
ด้านขวา 8) ท่ากลับตัว 9) ท่าสอดสูงหน้าตรง 10) ท่า ชักแป้ง 11) ท่ารำร่าย 12) ท่าป้องหน้า 13) ท่ายืน       
ท่ารำของเพลงเสมอข้ามสมุทร มีจำนวน 21 ท่า ประกอบด้วย 1) ท่ายืน 2) ท่าเรียก 3) ท่ายก 4) สั่งเคลื่อนพล 
(ไปที่นั่น) 5) ท่ามอง 6) ท่าปลอบ  7) ท่าไป 8) ท่าเงื้อ 9) ท่ามอง 10) ท่านางนอน 11) ท่าสะบัดจีบ                 
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12) ท่านางนอน 13) ท่าสะบัดจีบ (ซ้าย) 14) ท่าบัวชูฝัก 15) ท่างาม 16) ท่างาม - ไม้เดิน 17) ท่างาม – ไม้ลา 
18) ท่าสอดสูงหันขวา 19) ท่ากลับตัว 20) ท่าสอดสูงหน้าตรง 21) ท่าชักแป้ง 
 การสัมภาษณ์ประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับการรำ พบว่าเหตุที่การรำเพลงเสมอข้ามสมุทรมีท่ารำที่มากกว่า 
การรำเพลงรุกร้น โดยส่วนใหญ่ของการแสดงในปัจจุบัน จึงจะเลือกแสดงในตอนที่ใช้เพลงรุกร้นมากกว่า เพ่ือ 
ต้องการประหยัดเวลาในการแสดง และแม้ว่าการรำเพลง รุกร้นจะมีท่ารำไม่มากเท่าเสมอข้ามสมุทรก็ตาม      
ท่ารำใน อดีตก็ถูกทอนลงไปอีก จาก 5 ท่าให้เหลือเพียง 3 ท่า โดย นิยมใช้ท่ามอง/ท่าผาลาและท่าสอดสูง 
เท่านั้น โดย จาก การสัมภาษณ์ ชวลิต สุนทรานนท์ (2559) นักวิชาการ ละครและดนตรี 9 ชช.สำนักการสังคีต
ที่ได้แสดงทัศนะ เกี่ยวกับเรื่องการรำเพลงหน้าพาทย์ รุกร้น - เสมอข้าม สมุทรว่าได้มีการปรับเปลี่ยนท่ารำ
ดังกล่าวจากบรมครู ทางด้านนาฏศิลป์ เพ่ือให้เกิดความกระชับและสวยงามใน การแสดงและประการสำคัญ
ปัจจุบันได้ใช้ราชรถให้ตัว ละครตัวเอก คือพระราม พระลักษณ์ รำบนราชรถเพ่ือให้ เกิดความเด่นและสง่างาม
ยิ่งขึ้น ความเห็นนี้สอดคล้องกัน กับ คมสันฐ์ หัวเมืองลาด (2560) ที่เห็นว่าถึงแม้ใน ปัจจุบันจะมีคนจำนวนมาก
นิยมรับชมการแสดงโขน แต่ สุนทรียะภาพในการรับชมนั้นแตกต่างจากอดีต โดยใน ปัจจุบัน คน จะสน ใจรับ 
ชมที่ฉากและเทคนิคพิเศษประกอบการแสดงโขนเป็นหลักซึ่งคนในอดีตสนใจดูที่ท่ารำและดนตรีมากกว่า 
แนวคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกับ ไพฑูรย์ เข้มแข็ง (2560) ที่กล่าวถึงประเด็นความ เชื่อมโยงกันระหว่างค่านิยม
การรับชมการแสดงของคนใน ปัจจุบัน ที่เป็นส่วนสำคัญอันส่งผลให้ท่ารำหนา้พาทย์ เพลงรุกร้น - เสมอข้าม
สมุทรจำต้องลดทอนสั้นลงเพ่ือลด ความเบื่อหน่ายในการรับชม นอกเหนือจากนั้น สมรัตน์ ทองแท้ (2560) ได้
เน้นย้ำถึงความสำคัญในการรำเพลง รุกร้น - เสมอข้ามสมุทร ว่าการรำในเพลงดังกล่าวแม้จะ ถูกตัดทอนลง
เพ่ือให้เข้ากับความชอบของผู้คนในปัจจุบันแต่ด้วยท่ารำที่น้อยลงผู้แสดงจึงควรให้ความสำคัญกับการรำให้มาก
ขึ้นการรำเพลงรุกร้น – เสมอข้ามสมุทรต้องทำ การแสดงอย่างพร้อมเพียงทั้งกองทัพด้วยความตั้งใจ เพ่ือให้การ
จัดแสดงโขนเกิดความพร้อมเพรียงและความสง่างามมากท่ีสุดอันเป็นการชดเชยท่ารำที่ถูกตัดทอนลง จากอดีต 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

  1) สามารถนำงานวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการ อนุรักษ์ท่ารำเพลงหน้าพาทย์อ่ืนๆ 

 2. ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครั้งต่อไป 

  1) มีความรู้ที่เกิดจาดเพลงหน้าพาทย์รุกร้น เสมอข้าม สมุทร รูปแบบเต็ม 

  2) มีความคิดที่จะนำเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงอื่น ๆ ที่กำลังจะสูญ หายมาเก็บรวบรวมเพ่ือประโยชน์
ทางการศึกษา 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องแนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์รำเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพรของสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาองค์ประกอบ และวิเคราะห์แนวคิดรวมทั้งรูปแบบการรำเบิกโรงดอกไม้เงิน
ทองถวายพระพร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยกำหนดขอบเขตในการศึกษา การรำเบิกโรงดอกไม้เงินทอง
ถวายพระพร 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ดำเนินการวิจัยโดย การศึกษา
จากเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ไทย รวมทั้งศึกษาจากวีดีทัศน์การแสดง 
ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหาและสรุปผล 

ผลการวิจัยพบว่า การรำเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพร 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และ
เทิดทูนพระบรมเดชานุภาพ ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที ่มีต่อปวงพสกนิกรและแผ่นดินไทย 
องค์ประกอบการรำประกอบด้วย ผู้แสดงคัดเลือกจากนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 18 คน ตัว
พระ 9 คน ตัวนาง 9 คน มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำระดับที่ดีแต่งกายยืนเครื่องพระ–นาง โดยมือซ้ายถือดอกไม้
เงิน มือขวาถือดอกไม้ทองที่ประดิษฐ์จากกระดาษ บทประพันธ์แต่งขึ้นใหม่ บรรจุเพลงโคมเวียนเพลงแขก
สาหร่าย แขกบรเทศและเพลงรัวนพรัตน์วงดนตรีใช้วงปี่พาทย์ไม้นวม เครื่องห้า การศึกษาแนวคิดการออกแบบ
กระบวนท่ารำ พบว่ามีแนวท่ารำมาจากการรำเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง และฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองที่มีมาแต่โบราณ  

 
 
 

______________________________________________________________________________ 
*คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
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รวมทั้งท่ารำที่ปรากฏใน การรำแม่บท โดยประกอบด้วยท่ารำหลักจากเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง และฉุยฉายกิ่งไม้
เงินทอง จำนวน 6 ท่า ท่ารำแม่บทจำนวน 10 ท่า ท่ารำที่ใช้ในการเคลื่อนที่และตั้งซุ้ม จำนวน 12 ท่า ผสมการ
ใช้พื้นที่เวทีที่หลากหลายทำให้การแสดงชุดนี้งดงามและมีคุณค่าทางศิลปะ 
 
คำสำคัญ : กระบวนท่ารำ การสร้างสรรค์ ถวายพระพร เบิกโรง ดอกไม้เงินทอง 

 
Abstract 

 "Concepts and Styles of Prelude Blessing Flowers Dance of Bunditpatanasilpa Institute" 
is the research aimed to study performance elements and analyze the concepts and styles of 
the Prelude Blessing Flowers Dance of Bunditpatanasilpa Institute. The research scope was the 
Prelude Flowers Dance performance for the 8 4 th birthday of His Majesty King 
BhumibolAdulyadej, conducted bystudying related documents and interviewing experts in Thai 
dancing art and Thai musical art to explore the styles and concepts for the creation of the 
performance. The research method included the observation from video recording of the 
Prelude Flowers Dance for the 84 th birthday of His Majesty King BhumibolAdulyadej, data 
collection, data analysis, and results summary. 
 The research revealed that, the Prelude Flowers Dance for the 84th birthday of His ajesty 
King BhumibolAdulyadej is the performance to show loyalty and honor His Majesty's Grace, as 
well as to express the appreciation of His generosity to Thai people. The elements of the 
performance are as follows. Eighteen performers were selected from students of 
Bunditpatanasilpa Institute, consisting of 9males and 9females. All performers possessedgood 
skills in dancing art. The costume is traditional royal attires (short-sleeved) with a silver paper 
flower in the left hand, and a gold paper flower in the right hand. The lyric was newly 
composed. The inserted songs includedKhomWian, Khaek Sarai, and KhaekBorathet, 
andRuaNoppharat.The music was performed by Piphat Mai NuamKhrueang Haensemble.The 
concepts in designing dance postures came from the ancient Prelude Twigs Dance and Chui 
Chai Twigs Dance, as well as traditional principal dance postures. It is found that the main 6 
dance postures were adopted from the Prelude Twigs Dance and Chui Chai Twigs Dance, and 
ten dance postures from the principal dance postures,along with the 1 0  movement and 



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(390)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

gathering dance postures. Moreover, the combination of various stage area usages also 
enhanced the aesthetic and artistic value of this performance. 
 
Keyword (s): dance posture, dance creation, bless for his majesty, prelude dance, flowers 
dance 
 

บทนำ 
 สังคมไทยในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับหลายชาติรวมถึงการแสวงหา
อาณานิคม เมืองที่อยู่ในการปกครองหรือที่เรียกว่าประเทศราชต่างต้องส่งเครื่องราชบรรณาการ เช่น ทองคำ 
เงิน งาช้าง หมอนสามเหลี่ยม เสื่อ ทองขาว และต้นไม้เงินทอง เป็นต้น เพื่อแสดงความสวามิภักดิ์ของผู้เป็น
ขอบเขตขัณฑสีมาต่อกษัตริย์แห่งแผ่นดินใหม่ เป็นเครื่องหมายการอยู่ใต้อำนาจ หากไม่ส่งจะถือว่าเป็นกบฏ 
ปรากฏข้อความในพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ดังต่อไปนี้  “ในปีชวดนั้นทรงพระราชดำริว่า        
อุปราชามหาไชยลงมาค้างอยู่ที่กรุงเทพมหานครช้านานถึง 3 ปีแล้ว บ้านเมืองลื้อก็ได้ข่าวว่าเรียบร้อยราบคาบ 
เจ้าแสนหวีฟ้าก็ได้กลับอยู่บ้านเมืองแล้ว จึงแต่งให้นายพิศณุวงศ์ ท้าวพระยาลื้อคุมต้นไม้ทองเงิน เครื่องราช
บรรณาการส่งลงมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ขอเจ้ามหาอุปราชากับมารดาและมหาไชย ครอบครัวซึ่งตกอยู่
ที่เมืองหลวงพระบาง เมืองน่านกลับขึ้นไป แล้วรับต่อท่านเสนาบดีว่า ในปีที่ 3 จะจัดต้นไม้ทองต้นไม้เงินเครื่อง
ราชบรรณาการลงมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครั้งหนึ่งเสมอไปทุกครา...” (เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ . 2507 : 
49) และข้อความที่กล่าวว่า “เมื่อ ณ เดือน 7 เจ้าพระยาสงขลาแต่งเรือกำปั่นให้กรมการลงไปเตือนต้นไม้ทอง 
ต้นไม้เงิน เครื่องบรรณาการเมืองตรังกานู สุลต่านมะหมุดกับบุตรภรรยา ก็โดยสารเรือเมืองสงขลาเข้ามาเป็น
จำนวนคนนายไพร่ชายหญิง 60 คน เจ้าพระยาสงขลาส่งเข้ามาถึงกรุงเทพมหานคร ณ วันพฤหัสบดีเดือน 8 
อุตราสาธ ขึ้น 11 ค่ำ โปรดฯ ให้ไปอยู่ที่เรือนริมวังพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท พระราชทาน
เข้าสารเงินเดือนให้เจ้าพนักงานไปจ่ายให้พอสมควร ณ วันศุกร์ เดือน 8 อุตราสาธ แรม 4 ค่ำ โปรดฯ ให้สุลต่าน
เข้าเฝ้าพร้อมด้วยศรีตวันกรมการเมืองตรังกานู ซึ่งเข้ามาถวายต้นไม้ทองเงิน เสด็จออกรับใหญ่ให้เป็นเกียรติยศ
แก่สุลต่านมะหมุด…” (เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ . 2507 : 124) 
 จากข้อความที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่า ต้นไม้เงินทองมีความสำคัญในการใช้เป็นเครื่องราชบรรณาการจาก
ประเทศราช เพื่อแสดงความอ่อนน้อมและจงรักภักดี อีกทั้งยังเป็นเครื่องแสดงความยกย่องเชิดชูและใช้ในการ
เจริญสัมพันธไมตรีระหว่างกัน จากความสำคัญและคุณค่าของต้นไม้เงินทองดังกล่าว ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ละครหลวงถือดอกไม้เงินทองออกมารำ เป็นสัญลักษณ์แสดงความ
อุดมสมบูรณ์และเป็นมงคล เพื่อสำแดงพระเกียรติให้ปรากฏ จากการที่ได้รับดอกไม้เงินทองเป็นเครื่องราช
บรรณาการจำนวนมาก จึงนิยมใช้ในการรำเบิกโรง 
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 การแสดงเบิกโรง มีหลักฐานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยแบ่งตามลักษณะและวิธีการแสดงออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก ่
 1. การแสดงเบิกโรงด้วยการละเล่น โดยการนำการละเล่นพื้นบ้าน มาดัดแปลงให้มีความเหมาะสมกับ
การแสดง 
 2. การแสดงเบิกโรงด้วยเรื่องสั้น ๆ  แต่เดิมเรียกว่า”ระบำเรื่อง” เป็นการนำเรื่องราวของตัวละครสำคัญในการ
แสดงโขนหรือละครที่ถูกนำมาตัดทอนเป็นเรื่องสั้น ๆ เพื่อใช้ในการแสดงเบิกโรง 
 3. การแสดงเบิกโรงด้วยระบำรำฟ้อน ส่วนใหญ่การแสดงประเภทนี้จะเป็นการจับระบำในชุดเทวดา 
นางฟ้า ตัวละครแต่งตัวยืนเครื่อง รำตามทำนองเพลง จะมีบทร้องหรือไม่มีบทร้องก็ได้ 
 ในระยะต่อมา มีการสร้างสรรค์การแสดงเบิกโรง ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของงานและเหตุการณ์ใน
ขณะนั้น ๆ จึงเป็นการสร้างสรรค์บทและท่ารำขึ้นโดยเฉพาะ เมื่อมีเหตุการณ์หรือโอกาสใหม่เกิดขึ้น ก็จะ
ปรับเปลี่ยนบทร้อง การแต่งกาย หรือท่ารำให้สอดคล้องกับบทร้องที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ตามโอกาสในการแสดง 
ทั้งนี้พบว่าเป็นบทเกี่ยวกับการอวยพร แสดงถึงความมีไมตรีจิตและอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ช่วยปกป้อง
คุ้มครอง นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงศักดานุภาพของผู้เป็นใหญ่ สำหรับการนำดอกไม้เงินทองมาเป็นอุปกรณ์
ประกอบการแสดง จะปรากฏในโอกาสสำคัญ โดยเฉพาะการถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุ
วงศ์ชั้นสูง ใช้คำเรียกการแสดงว่า รำถวายพระพร 
 จากการสืบค้นข้อมูลของการรำดอกไม้เงินทองในเบื้องต้นพบว่า ดอกไม้เงินทองมีบทบาทความสำคัญใน
การแสดงถึงความมงคล การเคารพบูชา ศักดานุภาพของผู้เป็นใหญ่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม ได้นำดอกไม้เงินทองมาเป็นอุปกรณ์สำคัญการแสดงเก่ียวกับการถวายพระพร อันเป็นการสร้างสรรค์
การแสดง เพื่องานถวายพระพรแด่องค์พระมหากษัตริย์ มีการสร้างสรรค์กระบวนท่ารำและการใช้พื้นที่เวทีที่
หลากหลาย แต่ยังมิได้รวบรวมเป็นองค์ความรู้อันทรงคุณค่า ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ค้นคว้า และรวบรวม 
มุ่งเน้นศึกษาแนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์ชุดการแสดงของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยศึกษาชุดการ
แสดง รำเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพร 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช จากตำรา งานวิจัย เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและลงภาคสนามแบบไม่มี
ส่วนร่วม ประกอบการศึกษาจากวีดีทัศน์การแสดง เพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู้ทางวิชาการและเป็นแนวทาง
ให้แก่ผู้ที่สนใจในการพัฒนา สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ ที่มีการใช้ดอกไม้เงินทองประกอบการแสดง อีกทั้งเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในวงการนาฏศิลป์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. ศึกษาองค์ประกอบการรำเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
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 2. วิเคราะห์แนวคิดและรูปแบบการรำเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพร 84 พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ รวมทั้งแนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์
รำเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ชุดเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพร 84 
พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทัง้นี้ได้ศึกษาข้อมูล ดังนี้ 

1) การศึกษาจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สูจิบัตร เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการรำเบิกโรงดอกไม้เงินทอง ที่ปรากฏในการแสดงของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และการรำถวายพระพร 
84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพ่ือนำมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ แหล่งข้อมูล
ที่ค้นคว้า คือ 

  1.1 ฝ่ายวิจัย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร 
  1.2 ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  1.3 ห้องสมุดคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  1.4 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  1.5 ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2) ภาคสนาม  
  2.1 ศึกษาข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบ แนวคิด ในการสร้างสรรค์ชุดการแสดง 

โดยสัมภาษณ์ ผู ้เชี ่ยวชาญ ผู ้ควบคุมการแสดงและผู ้เกี ่ยวข้องโดยวิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth 
Interview) และใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstuctured Interview) โดยใช้เครื่องมือในการจด
บันทึกและการบันทึกเสียง 

   2.1.1 ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมออกแบบท่ารำและควบคุมการแสดง มีประสบการณ์ด้านนาฏศิลป์ ไม่
ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 5 คน  

    1) นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์ (ศิลปินแห่งชาติ) ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
    2) นางนฤมัย ไตรทองอยู่ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
    3) นางรติวรรณ กัลยาณมิตร ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
    4) นางสาวกรรณิการ์ วีโรทัย ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
    5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมคาย กลิ่นภักดี ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   2.1.2 ผู้เชี่ยวชาญผู้ควบคุมการบรรเลงและขับร้อง ไม่ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 4 คน 

  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุษฎี มีป้อม ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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  2) นางสาวทัศนีย์ ขุนทอง (ศิลปินแห่งชาติ) ผู้เชี่ยวชาญคีตศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพคุณ สุดประเสริฐ รองคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยา รู้สมัย หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   2.2 ศึกษารูปแบบการแสดงและกระบวนท่ารำจากวีดีทัศน์การแสดง รำเบิกโรงดอกไม้เงินทอง

ถวายพระพร 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
    1) ดำเนินการรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาสรุป รวบรวมและนำเสนอเป็นรายงาน

การวิจัย     3 บท  
    2) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นรายงานการวิจัย 5 บท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ 
    3) นำเสนอบทความวิจัยในวารสารวิชาการเพ่ือการเผยแพร่ 

 
ผลการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่องแนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์รำเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพรของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาองค์ประกอบ และ วิเคราะห์แนวคิดรวมทั้งรูปแบบการรำเบิกโรงดอกไม้
เงินทองถวายพระพร 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ-พลอดุลยเดชมหาราช ดำเนินการวิจัยโดย 
การศึกษาจากเอกสาร สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ไทย เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ แนวคิด 
ในการสร้างสรรค์ชุดการแสดง รวมทั้งศึกษาจากวีดีทัศน์การแสดง ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหา
และสรุปผล 
 ผลการวิจัยพบว่าการรำเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพร 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มีองค์ประกอบดังนี้ 
 ผู้แสดง ผู้แสดงคัดเลือกจากนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยคัดเลือกจากนักศึกษาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จำนวน 18 คน ตัวพระ 9 คน ตัวนาง 9 คน ซึ่งมีทักษะในการร่ายรำ มีพื้นฐานในการรำแม่บท และ
มีฝีมือในการรำที่สวยงาม อ่อนช้อย ผู้แสดงตัวพระ พิจารณาผู้ที่มีรูปทรงสูงโปร่ง สง่า ใบหน้ายาวรูปไข่ ส่วนผู้
แสดงตัวนางพิจารณาผู้ที่มีรูปร่างเล็ก ใบหน้ากลม หรือรูปไข่ 
 เครื่องแต่งกาย แต่งกายยืนเครื่อง พระ – นาง 
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ภาพที่ 1 การแต่งกายยืนเครื่องพระ (แขนสั้น) – นาง 
ที่มา : นางสาวธาราทิพย์ วังกาวี 

 
 อุปกรณ์ประกอบการแสดง ดอกไม้เงินทอง ดอกไม้เงินทองที่ใช้ประกอบการแสดงนั้น สามารถใช้ได้ทั้งที่
ประดิษฐ์จากแผ่นทองเหลือง แผ่นเงิน หรือกระดาษ จับช่อให้เป็นดอกหรือใบ ประดับกับด้ามกิ่ง “... กิ่งไม้เงิน
ทองนั้นก็มีพัฒนาการขึ้นไป จากที่เคยใช้กระดาษสีเงิน ทอง มาทำเป็นใบไม้ ปัจจุบันนี้ก็มีการนำแผ่นเงินแผ่น
ทองหนา ๆ มาประกบกัน หรือจับเป็นช่อบ้าง...” (พัชรา บัวทอง. สัมภาษณ์, 27 มิถุนายน 2561) ในปัจจุบัน
นอกจากกระดาษสี เงิน ทอง และแผ่นทองเหลือง แผ่นเงินบางครั้งจะใช้ผ้าประเภทต่าง ๆ หรือ ดิ้นเงิน ดิ้นทอง 
จับช่อเป็นใบและดอกได้เช่นกัน ส่วนในการแสดงเบิกโรง รำดอกไม้เงินทองถวายพระพร 84 พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ-เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จะใช้กิ่งไม้เงินทองที่ทำด้วยกระดาษสีเงิน ทอง 
 

 
 

ภาพที่ 2 กิ่งไม้เงินทองที่ทำจากกระดาษ 
ที่มา : ผู้วิจัย 
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ดนตรี บทร้องและเพลงประกอบการแสดง  
  บทร้องประกอบการแสดง รำดอกไม้เงินทองถวายพระพร 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เป็นบทประพันธ์ขึ้นใหม่ โดย นายเกษม ทองอร่าม เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระ-เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จัดแสดงขึ้นเมื่อวันที่ 23-
25 ธันวาคม พ.ศ.2554 บรรจุเพลงโคมเวียนในช่วงนำ บรรจุเพลงแขกสาหร่ายและแขกบรเทศเป็นเพลงร้อง 
ช่วงท้ายบรรจุเพลงรัวนพรัตน์ 
  ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง ใช้วงปี่พาทย์ไม้นวม วงปี่พาทย์ไม้นวมมาจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของวงปี่พาทย์ไม้แข็ง กล่าวคือ เปลี่ยนหัวไม้ที่ใช้สำหรับการบรรเลง ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่และฆ้องวงเล็ก จาก
ที่เป็นหัวไม้แข็งก็มาใช้ไม้นวมแทน (ใช้พันผ้าแล้วถักด้วยเส้นด้ายสลักจนนุ่ม) ทำให้ความดังและความเกรี้ยว
กราดของเสียงลดลง เครื่องเป่าแต่เดิมที่ใช้ปี่ใน ซึ่งมีเสียงดังมากจึงเปลี่ยนมาใช้ขลุ่ยเพียงออ ซึ่งมีเสียงเบากว่า 
และยังเพ่ิมซออู้เข้าไปอีก 1 คัน ทำให้วงมีเสียงนุ่มนวลและกลมกล่อมมากข้ึนกว่าเดิม 
 

 
 

ภาพที่ 3 วงปี่พาทย์ไม้นวม เครื่องห้า 
ที่มา : คณะศิลปนาฏดุริยางค์. กุมภาพันธ์ : 2562 

 
 บทร้องในการรำเบิกโรงนั้นเป็นบทประพันธ์ขึ้นใหม่ โดย นายเกษม ทองอร่าม บรรจุเพลงในการรำ 
ประกอบด้วย เพลงโคมเวียน เพลงแขกสาหร่าย เพลงแขกบรเทศ และเพลงรัวนพรัตน์ คำประพันธ์ตามบทร้อง 
มีดงันี้ 
 บทรำเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพร 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช 
 เกษม ทองอร่าม จัดทำบท 
  - ปี่พาทย์ทำเพลงโคมเวียน – รัว - 
  - ผู้แสดงเทวดา-นางฟ้า 9 คู่ ถือดอกไม้เงินทองออกเวทีระดับที่ 1 – 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%86%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%86%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%89
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  - ร้องเพลงแขกสาหร่าย - 
   สรวมชีพ ใต้เบื้อง ธุลีพระบาท    วโรกาส เฉลิมพระชน มพรรษา 
   พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพล มหาราชา   พระกฤดา บารมี ทวีไกล 
   นบศิระอภิวันท์        อัญชลิต 
   น้อมกายกมลจิต        สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   กราบบาทบงสุ์        องค์พระสยามินทร์ 
   พ่อของแผ่นดิน        จอมนรินทร์ไทยเอย 
   พระผู้ผ่าน ศานต์สิริ จักรีวงศ์    พระผู้ทรง ทศพิธ พิสิฐไสย 
   พระผู้ทรง คุณธรรม เลิศล้ำไตร    พสกไทย ประสบสุข ทุกเขตคาม 
   อ่าองค์พระพิฆเนศร์       เทพแห่งศิลป์ 
   ประทานทิพย์วาริน       สรรพม่ิงมงคล 
   ธ ประสงค์ใด         ได้ดั่งตั้งกมล 
   ถวายองค์ภูมิพล        ชนม์พระยิ่งยืนเอย 
 - ร้องเพลงแขกบรเทศ – 
   สถาบัน บัณฑิต พัฒนศิลป์     นบพระบาท นาถบดินทร์ ปิ่นสยาม 
   เทิดพระเกียรติ แซ่ซ้อง พร้องพระนาม ทวีความ ยิ่งยง ทรงพระเจริญ 
 - ปี่พาทย์ทำเพลงรัวนพรัตน์ – 
 - เทวดา – นางฟ้า เข้าเวที – 
 
 จากบทร้องข้างต้น สื่อความหมาย ดังนี้ บทร้องในเพลงแขกสาหร่าย สื่อถึง วโรกาสเฉลิมพระ-ชนมพรรษา พสก
นิกรน้อมศิระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขอองค์พระพิฆเณศประทาน สรรพสิ่งมงคล ขอพระองค์
พระชนม์ยิ่งยืนนาน บทร้องเพลงแขกบรเทศ สื่อถึง เหล่าบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

การวิเคราะห์แนวคิดและรูปแบบการรำเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพร 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชการ มีหลักการเดียวกับการแสดงเบิกโรงที่มีมาแต่ดั้งเดิม คือ เป็นการแสดงก่อนที่จะ
มีการแสดงเรื่องใหญ่ โดยในวโรกาสนี้แสดงเบิกโรงก่อนการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ เรื่องรามเกียรติ์ ชุด พ่อของ
แผ่นดิน เพ่ือแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เทิดทูนพระบรมเดชานุภาพ และพระบารมีที่
พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อปวงพสกนิกรและแผ่นดินไทย ประพันธ์บทขึ้นมาใหม่ โดย นายเกษม 
ทองอร่าม สร้างสรรค์กระบวนท่ารำโดยผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย ให้สอดคล้องกับเนื้อร้อง บางช่วงเป็นการตีบท 
ตีความหมาย และบางช่วงเป็นการจับระบำ โดยใช้แนวท่ารำหลักและวิธีการใช้อุปกรณ์ มาจากเบิกโรงกิ่งไม้เงินทองและ
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ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง เรียงร้อยเป็นการแสดงชุดใหม่บนพื้นฐานของท่านาฏศิลป์ไทย ชุดรำแม่บท ผู้วิจัยได้วิเคราะห์รำ
เบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพร 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

1. ลักษณะการถือดอกไม้เงินทองในการรำ 
2. ท่ารำที่ใช้การตีบทตามความหมาย 
3. ท่ารำที่ใช้ในการเคลื่อนที่และตั้งซุ้ม 
4. การออกแบบท่ารำบนพื้นฐานของท่านาฏศิลป์ไทย 

1. ลักษณะการถือดอกไม้เงินทองในการรำ 
 การถืออุปกรณ์ดอกไม้เงินทองประกอบการแสดง พิจารณาจาก ขนาด น้ำหนักของอุปกรณ์ การเคลื่อนไหว
หรือการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ และลักษณะของท่ารำตามภาษาท่านาฏศิลป์ที่ใช้ในการตีบท ลักษณะการถืออุปกรณ์ 
ต้องจับกลางด้ามไม่ให้มือชิดกับใบหรือดอก โดยตั้งกิ่งไม้เงินทองให้ถูกต้องตามกลวิธีการรำ ใช้นิ้วหัวแม่มือในการตั้ง
กิ่งไม้ให้ตรง ทั้งนี้พบว่ามีลักษณะการถือดอกไม้เงินทองในการรำดังตัวอย่างตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ตัวอย่างลักษณะการถือดอกไม้เงินทอง 

รูปภาพ คำอธิบาย 
การถือดอกไม้เงินทองแบบตั้งมือขึ้น 

   

ลักษณะการถือดอกไม้เงินทองแบบตั้งมือขึ้น มือ
ทั้งสองกำด้ามดอกไม้เงินทองแบบพอดี ไม่แน่น
หรือหลวมจนเกินไป ใช้นิ้วหัวแม่มือในการดันกิ่ง
ไม้ให้ตั้งตรง 
 

การถือดอกไม้เงินทองแบบหงายมือ 

   

ลักษณะการถือดอกไม้เงินทองในลักษณะหงายมือ โดย
ตั ้งวงในระดับวงสูงพลิกหงายมือ ใช้น ิ ้วช ี ้ในการ
ประคอง ดอกไม้โดยให้ปลายดอกไม้ชี ้ออกด้านนอก 
ปรากฏในท่าพรหมสี่หน้า นอกจากนี้สามารถลดระดับ
การหงายมือลงในระดับวงกลางในท่าผาลา  

ลักษณะ การส่งมือถือดอกไม้เงินทองไปด้านหลัง 

 

ลักษณะการส่งมือถือดอกไม้เงินทองไปด้านหลัง
เป็นลักษณะการปฏิบัติทารำของการจีบหลัง การ
ถือดอกไม้ในลักษณะนี้ จะใช้นิ้วชี้ในการประคอง
ดอกไม้ หักข้อมือเข้าหาลำแขน ส่งปลายไม้ไป
ด้านหลังของผู้แสดง 
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รูปภาพ คำอธิบาย 
ลักษณะการชี้คว่ำ 

 

ลักษณะการชี้คว่ำ เมื่อถือดอกไม้เงินทอง ควรที่
จะชี้ให้ขนานกับพื้น ส่งปลายให้ชี้ออกด้านข้างให้
ระวังไม่ให้ปลายชี้ตกลงพ้ืน  

 
2. ท่ารำที่ใช้การตีบทตามความหมาย 
 กระบวนท่ารำที่ออกแบบให้สอดคล้องกับเนื้อร้อง โดยที่ท่ารำและการสื่อความหมาย มีลักษณะตาม
รูปแบบการการรำเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง(ลักษณะของตัวพระ) และฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง (ลักษณะของตัวนาง) ที่
เป็นจารีตแต่โบราณ ดังตัวอย่างตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ตัวอย่างท่ารำที่ใช้การตีบทตามความหมาย 

ท่ารำ 

บทร้อง 

ความหมาย 
ฉุยฉายกิ่งไม้

เงินทอง 
(นาง) 

เบิกโรงกิ่ง
ไม้เงินทอง

(พระ) 

เบิกโรงถวายพระพร84 
พรรษา ฯ 

 

- เชิดชูพระ
เกียรติ 

- ควรนิยม
ว่าเป็น
มงคลเอย 

- สรวมชีพ ใต้เบื ้อง ธุลีพระ-
บาท 
- พระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
- นบศิระอภิวันท์ 
- อัญชลิต 
- กราบบาทบงศ์  
องค์พระสยามินทร์ พ่อของ
แผ่นดิน 
-อ่าองค์พระพิฆเณศ 
- ถวายองค์ภูมิพล 

ท่าไหว้ ,ถวาย
บังคม  
ส ื ่ อ ค ว า ม
หมายถ ึ งการ
เคารพ บูชา 
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ท่ารำ 

บทร้อง 

ความหมาย ฉุยฉายกิ่งไม้
เงินทอง(นาง) 

เบิกโรงกิ่ง
ไม้เงินทอง

(พระ) 

เบิกโรงถวายพระพร84 
พรรษา ฯ 

 

- ล้วนอร่าม
งามตรู 

- ท่าก็งาม
ตรู 

- พระกฤดาบารมี 
- พระผู้ทรงคุณธรรม เลิศ

ล้ำไตร 

ให้ความหมายถึง
ความสวยงาม 

ยิ่งใหญ่ 

 

- แม่งามหนัก
หนา 

- เหมือนหนึ่ง
เทพธิดา 

- ไทท้าว
เทพบุตร 
- เป็น

เกียรติยศ 

- เทพแห่งศิลป์ 
- ท่านผู้ทรงทศพิธ พิสิฐไสย 

ความประเสรฐิ 
ความงดงาม 
สวยงาม 

 
3. ท่ารำที่ ใช้ในการเคลื่อนท่ีหรือตั้งซุ้ม 
 กระบวนท่ารำที่ไม่ได้ออกแบบออกแบบให้ตรงตามความหมายของเนื้อร้อง หากแต่ออกแบบสำหรับการ
เคลื่อนที่ของกระบวนรำ มีลักษณะเป็นการจับระบำในระบำมาตรฐาน เช่น ระบำดาวดึงส์ ระบำสี่บท เป็นต้น 
อีกท้ังการทำซุ้มเพ่ือให้เกิดความสวยงาม ดังตัวอย่างตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ตัวอย่างท่ารำที่ ใช้ในการเคลื่อนท่ีหรือตั้งซุ้ม 

ท่ารำ 
 

บทร้องเบิกโรงถวาย
พระพร 84 พรรษา ฯ 

คำอธิบาย 

 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ 

เป็นท่าที่ใช้ในการตั้งซุ้ม ในซุ้ม
จะมีท่าทางท่ีหลากหลาย โดยที่
ผู้แสดงตรงกลางจะเป็นท่าหนึ่ง 
ส่วนด้านข้างจะเป็นอีกท่าหนึ่ง 
รวมกันเป็นซุ้มเดียว ทำให้เกิด

ภาพที่สวยงาม ที่มิได้สื่อ
ความหมายตามบทร้อง 
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ท่ารำ 
 

บทร้องเบิกโรงถวาย
พระพร 84 พรรษา ฯ 

คำอธิบาย 

 

-ทำนองรับ- 
 

เป็นการใช้ท่าสวยงามให้เข้ากับ
ทำนองเพลง ใช้ในการสร้าง

รูปแบบแถวบนเวที 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

(เอ้ือน) ธ ประสงค์ใด 
ได้ดั่งตั้งกมล 

เป็นการใช้ท่าสวยงามในการ
เคลื่อนที่บนเวที ให้สอดคล้อง

กับทำนองเพลง 

 
4. การออกแบบท่ารำบนพื้นฐานท่ารำนาฏศิลป์ไทย 
 กระบวนท่ารำที่ออกแบบให้สอดคล้องกับเนื้อร้อง บนพื้นฐานของนาฏศิลป์ไทย โดยมีท่ารำหลักจากการ
รำแม่บท ดังตัวอย่างตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ตัวอย่างการออกแบบท่ารำบนพื้นฐานท่ารำนาฏศิลป์ไทย 
ท่ารำที่มีการถือดอกไม้เงินทอง ท่ารำพ้ืนฐานจากท่ารำแม่บท คำอธิบาย 

  

ท่าเทพนมหรือเทพประนม 
โดยมือทั้งสอง ถือดอกไม้เงิน
ทอง รวมมือถือในลักษณะ

ตั้งขึ้น ถือให้ดอกไม้อยู่ในระดับ
อก 

 
 

 

ท่าพรหมสี่หน้า โดยมือทั้งสอง
ถือดอกไม้เงินทองในลักษณะ
หงายมือ ที่ระดับศีรษะ ปลาย

ดอกไม้ชี้ออกด้านข้าง 
 

ท่ารำที่มีการถือดอกไม้เงินทอง ท่ารำพ้ืนฐานจากท่ารำแม่บท คำอธิบาย 

  

ท่าผาลาเพียงไหล่ โดยมือข้าง
หนึ่งถือดอกไม้ในระดับตั้งวง

บน และอีกข้างหนึ่งในระดับวง
ล่างหงายมือ ให้ปลายไม้ชี้ลง 

  

ท่ากินนรฟ้อนโอ่หรือกินนร
ฟ้อนฝูง โดยมือข้างหนึ่งถือ

อุปกรณ์ในระดับวงสูง หงายมือ 
ปลายดอกไม้ชี้ออกด้านข้าง อีก
ข้างหนึ่งตั้งมือขึ้น แขนเหยียด
ตึงระดับไหล่ ปลายดอกไม้ตั้ง

ตรง 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่องแนวคิดและรูปแบบการรำเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพร 84 พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาองค์ประกอบ และ วิเคราะห์แนวคิดรวมทั้ง
รูปแบบการรำเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพร 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
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เดชมหาราช ที่มีพระมหา-กรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงแก่พสกนิกรปวงชนชาวไทย โดยใช้ดอกไม้เงินทองเป็น
อุปกรณ์ประกอบการแสดง ซึ่งมีความสำคัญในการแสดงถึงความเป็นมงคล ศักดานุภาพของผู้เป็นใหญ่ มี
องค์ประกอบสำคัญในการแสดงคือ 
 1. ผู้แสดง เลือกผู้แสดงจำนวน 18 คน ตัวพระ 9 คน ตัวนาง 9 คน ที่มีทักษะในการรำ ฝีมือดี และร่าย
รำอ่อนช้อย มีปฏิภาณไหวพริบ โดยตัวพระ มีลักษณะรูปร่างที่สูงโปร่ง หน้ายาวรูปไข่ ตัวนาง เลือกผู้ที่ตัวเล็ก 
หน้ากลมหรือรูปไข่ 
 2. เครื่องแต่งกาย แต่งกายยืนเครื่อง พระ – นาง 
 3. อุปกรณ์ประกอบการแสดง ดอกไม้เงินทองที่ทำจากกระดาษ 
 4. ดนตรี บทร้องและเพลงประกอบการแสดง ใช้วงปี่พาทย์ไม้นวม เครื่องห้า บทร้องประพันธ์ขึ้นใหม่ 
โดย นายเกษม ทองอร่าม สื่อถึงการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -ภูมิพลอดุลยเดช บรรจุเพลง
ประกอบการรำ คือ เพลงโคมเวียน เพลงแขกสาหร่าย เพลงแขกบรเทศ และเพลงรัวนพรัตน์ 
 กระบวนท่ารำได้แนวคิดและรูปแบบมาจากรำเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง และฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง ที่สืบทอด
มาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผสมผสานท่ารำตามรูปแบบ ที่สอดคล้องกับเนื้อร้องอีกทั้ง
ที่ใช้ท่ารำพื้นฐานจากแม่บท และการตีบท สอดคล้องกับ อัมไพวรรณ เดชะชาติ ศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวคิด  
หลักการออกแบบท่ารำถวายพระพรของผู้เชี่ยวชาญ กรมศิลปากร กรณีศึกษา : นางรัจนา พวงประยงค์ ศิลปิน
แห่งชาติ(2555) พบว่าการออกแบบท่ารำถวายพระพร นำมาจาก รำแม่บท นอกจากนี้ปรากฏท่ารำที่ได้แนวคิด
จากท่ารำหลักในการจับระบำสำหรับการเคลื่อนที่และการตั้งซุ้ม สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องนาฏยประดิษฐ์
ของสุรพล วิรุฬห์รักษ์(2547) ที่พบว่า นาฏยประดิษฐ์ หมายถึง การคิด การออกแบบ และการสร้างสรรค์ 
แนวคิด รูปแบบ กลวิธีของนาฏศิลป์ชุดหนึ่ง ที่แสดงโดยผู้แสดงคนเดียวหรือหลายคน ทั้งนี้รวมถึง การปรับปรุง
ผลงานในอดีต นาฏยประดิษฐ์จึงเป็นการทำงานที่ครอบคลุม ปรัชญา เนื้อหา ความหมาย ท่ารำ ท่าเต้น การ
แปรแถว การตั ้งซุ ้ม การแสดงเดี ่ยว การแสดงหมู ่ การกำหนดดนตรี เพลง เครื ่องแต่งกาย ฉาก และ
ส่วนประกอบอื่น ๆ โดยพบว่ามีท่ารำจากเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง และฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง จำนวน 6 ท่า จากรำ
แม่บท จำนวน 8 ท่า ท่ารำที่ใช้ในการเคลื่อนที่และตั้งซุ้ม จำนวน 12 ท่า ผสมการใช้พ้ืนที่เวทีที่หลากหลาย ทำให้การ
แสดงชุดนี้งดงามและมีคุณค่าทางศิลปะ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 การแสดงเบิกโรงถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งในการแสดงนาฏศิลป์ไทย ที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรี
อยุธยา ควรค่าแก่การดำรงสืบไป ควรมีการรวบรวมข้อมูลการสร้างสรรค์การแสดงเบิกโรงในรูปแบบการแสดง
เบิกโรงด้วยการละเล่นและการแสดงเบิกโรงด้วยเรื่อง สั้น ๆ บันทึกเป็นเอกสารทางวิชาการและจัดทำงานวจิัย 
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์เบิกโรงขึ้นใหม่ท่ีสามารถจัดแสดงในวาระโอกาสสำคัญต่าง ๆ 
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บทคัดย่อ  

 บทความวิชาการนี ้ มีวัตถุประสงค์นำเสนอบทบาทความสำคัญของนาฏศิลป์ซึ ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมอาเซียนด้วยมิติทางวัฒนธรรม สนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะเป็นประธานอาเซียน 
ประจำปี 2562 ซึ ่งประกาศเป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Year 2019) ภายใต้แนวคิด 
“หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน” ด้วยนาฏศิลป์มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันใน
ระดับต่างๆ การศึกษาบทบาทของนาฏศิลป์จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมโดยควบคู่ไปกับมิติทาง
วัฒนธรรม 6 ด้าน ช่วยชูบทบาทของไทยด้วยมิติทางวัฒนธรรมที่ผสมกลมกลืน ช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งของ
อาเซียน สร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพ และนำไปสู่การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น  นับเป็น
การอนุรักษ์ พัฒนาต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียนที่มีพลวัตให้กลายเป็นทุนของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industry) ต่อไป 
 
คำสำคัญ: อาเซียน, นาฏศลิป์, บทบาท, มิติทางวัฒนธรรม 
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Abstract 
    The purpose of academic article to present the importance of dance , which is a part of 
ASEAN cultural dimension. To support the role of Thailand as ASEAN Chairman, Year 2019 
which is declared as the year of ASEAN culture under the concept of “diversity creativity 
sustainability “ The important role of dance in strengthening different relationship levels , 
dance in applying appropriately  along with 6 cultural dimensions, help promote the role of 
Thailand with a cultural dimension that blends harmoniously , ASEAN’s strength and 
confidence in potential to increase trade, investment and tourism , which is conservation and 
develop the cultural heritage according to dynamic of ASEAN to be creative industry.  
Keyword: ASEAN , Dance , Role , Dimension. 
 
บทนำ 

อาเซียน (ASEAN) องค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญา
กรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 เริ่มจากการจับมือร่วมกันของ 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ในนามสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South 
East Asian Nations) ต่อมามีประเทศสมาชิกเพิ่มเติม คือ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และ
กัมพูชา ตามลำดับ ทำให้อาเซียนในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาสถานภาพเป็น
ประชาคมอาเซียน (Asean Community) ในปี 2558 การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกครั้งนี้ เน้นการเป็น
ชุมชนที่แข็งแกร่ง การสร้างโอกาส ด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม หรือการรับมือภัยคุกคามใน
รูปแบบต่างๆ รวมถึงการสร้างสภาพความเป็นอยู่ที่ดีประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 
และให้สมาชิกในชุมชนมีความรู ้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยก่อนหน้าปี 2558 ประเทศไทยได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนในสังคมเพ่ือ
เตรียมความพร้อมต้อนรับการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ภายใต้ 3 เสาหลักที ่สำคัญ คือ 
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ( Political and Security Community – APSC ) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community – AEC ) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (Community 
Socio-Cultural Community – ASCC ) 

นับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Asean Community) จวบจนถึงปัจจุบัน สมาชิกอาเซียนได้
ดำเนินกิจกรรมภายใต้ 3 เสาหลักดังกล่าว โดยสิ่งที่ดำเนินการลำดับแรก คือ การดำเนินงานด้านประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เนื่องด้วยมีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจอันเป็นเรื่องสำคัญของ
การดำรงชีวิต แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เป็นพ้ืนฐานต้นทุนร่วมกันมาตั้งแต่อดีต ช่วยให้สมาชิกอาเซียนเข้าใจ
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ซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วย ชาติพันธุ์ ภาษา ศิลปะ ศาสนา มรดกภูมิปัญญา วรรณกรรม ดนตรี 
การแสดง อาหารการกินฯ สิ่งเหล่านี้ เรียกว่า “วัฒนธรรม” ซึ่งมีความเหมือนหรือต่างคล้ายกัน ต่างถ่ายเทหรือ
รับอิทธิพลจากดินแดนภูมิภาคอ่ืนนำมาปรับให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถี สร้าง อัตลักษณ์ที่โดดเด่น ของแต่ละ
ชาติสมาชิก (บูรพา โชติช่วง, 2562 : ออนไลน์) ทำให้อาเซียนเป็นดินแดน พหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย
ทางชนชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตรงกับเสาหลักท่ีสาม นั่นคือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

ในปี 2562 ประเทศไทยได้รับบทบาทหน้าที่ที่สำคัญอีกครั้งในการเป็นประธานอาเซียน มี การนำ
ประเด็นหลักสำคัญเรื่องมิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนมากล่าวถึง เนื่องจาก ประเทศ
สมาชิกต่างมีความใกล้ชิดทางด้านวัฒนธรรมที่โยงใยมาจากความสัมพันธ์ที่ แนบแน่น ยาวนาน มีความแตกต่าง 
หลากหลายแต่มีความเหมือนและอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ (รัฐบาลไทย, 2562 : ออนไลน์) จากความสำคัญนี้
เองทำให้กระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอข้อริเริ่ม ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Year 2019) ภายใต้
แนวคิด “หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน” เพื่อชูบทบาทของไทยด้วยมิติทางวัฒนธรรมที่ผสมกลมกลืนเป็น      
อัตลักษณ์ ช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งของอาเซียน ทั้งนี้จะมีการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
โดยกระทรวงวัฒนธรรมยึดหลักการพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม นำภาพลักษณ์อาเซียนสู ่สากล 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ 5F กล่าวคือ Film, Fashion, Food, Fighting, Festival อาทิ ศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ 
ดนตรีในรูปแบบคลาสสิกและร่วมสมัย ภาพยนตร์ แฟชั่นโชว์ ครัวอาเซียน นิทรรศการและการสาธิต มรดกภูมิ
ปัญญาทางด้านต่างๆ ฯลฯ ไปจัดแสดงนอกภูมิภาคอาเซียน (สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ, 2562 : ออนไลน์) 
นับเป็นการอนุรักษ์ พัฒนาต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียนที่มีพลวัตให้กลายเป็นทุนของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industry) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่พร้อมเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของอาเซียน   

นาฏศิลป์ หนึ่งในยุทธศาสตร์ 5F คือ วัฒนธรรมแขนงหนึ่งของชาติ มีแบบแผนจารีตที่ถ่ายทอดสืบสาน
มาแต่โบราณด้วยวิธีการบุคคลสู่บุคคล จนมีหลักฐานเป็นเอกสารเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในปัจจุบัน และที่
สำคัญเข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์ รูปแบบวิถีชีวิต พิธีกรรม ศาสนา เป็นต้น สำหรับประเทศไทย 
นาฏศิลป์ประกอบไปด้วย โขน ละคร ระบำ รำ ฟ้อน การแสดงพื้นบ้านพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชน
ตามวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค มีลักษณะที่แตกต่างกันตามรูปแบบการแสดง แต่คงไว้ซึ่งลีลาอ่อนช้อยงดงาม
ตามหลักของงานประณีตศิลป์ ล่าสุดองค์การยูเนสโก ได้ประการขึ้นบัญชี “Khon ,masked dance drama in 
Thailand” หรือการแสดงโขนในประเทศไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที ่จ ับต้องไม่ได้ของ
มนุษยชาติอย่างเป็นทางการ เห็นได้ว่านาฏศิลป์ได้รับการยอมรับในเวทีโลกสอดคล้องกับโครงการปีแห่ง
วัฒนธรรมอาเซียน 2562 ดังกล่าวด้วย 
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วัตถุประสงค ์
 บทความวิชาการนี้มุ่งนำเสนอการแสดงบทบาทของนาฏศิลป์อันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอาเซียน
ด้วยมิติทางวัฒนธรรม เพื่อช่วยสนับสนุนบทบาทของประเทศในฐานะเป็นประธานอาเซียน และการประกาศ
เป็นปีวัฒนธรรมอาเซียนของกระทรวงวัฒนธรรม ในปี 2562 
 
วิธีการศึกษา 
  การเขียนบทความวิชาการครั้งนี้ใช้การศึกษาเอกสาร เน้นศึกษาความหมาย ที่มา แนวคิด รูปแบบ 
รวมถึงเลือกใช้ทฤษฎีที่เกี ่ยวข้อง คือ ทฤษฎีมิติทางวัฒนธรรมของฮอฟสตรีท (Geert Hofstede) ในการ
วิเคราะห์บทบาทของนาฏศิลป์ในแง่มุมวัฒนธรรมตามมิติต่างๆ ซึ่งผู้เขียนได้ดำเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย บทความ ข่าวสารที่เกี ่ยวข้องกับ
อาเซียน และองค์ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ในมิติต่างๆ 

2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่มาของนาฏศิลป์ บทบาทหน้าที่ของนาฏศิลป์ รวมถึง
มิติทางวัฒนธรรม 

3. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (content analysis) โดยบูรณาการข้อมูลที่สอดคล้องไว้
ด้วยกันและคงข้อมูลที่แตกต่างไว้พร้อมแสดงอภิปรายให้แนวคิดที่เป็นประเด็นใหม่ๆให้ผู้สนใจ
สืบเสาะหรือพัฒนาต่อยอดความรู้ได้ต่อไป 

4. สรุปเรียบเรียงนำเสนอในรูปแบบบทความวิชาการ  
ในแต่ละส่วนของบทความ ผู้เขียนจะนำเสนอ ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี แยกเป็นประเด็น 

เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลที่ชัดเจน ก่อนที่จะวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายแสดง       ความ
คิดเห็นตามลำดับต่อไป 
 
ผลการศึกษา 
 “นาฏศิลป์” คือ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมสำคัญของชาติ มีพัฒนาการมาตามยุคตามสมัย ต้นกำเนิดมา
จากการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ ปรากฏในรูปแบบการฟ้อนรำ ประกอบไปด้วย การแสดงประเภท  
ละคร ระบำ รำ ฟ้อน ในรูปแบบราชพิธีของหลวง และการแสดงของราษฎรโดยทั่วไป ในการเขียนบทความครั้ง
นี้ผู้เขียนศึกษาถึงนิยามของคำว่า “นาฏศิลป์” ซึ่งเป็นคำสำคัญของบทความ โดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ
ทางนาฏศิลป์ไทยหลายท่านได้ให้ความหมายของนาฏศิลป์ไว้ ดังนี้ 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2546 : 11-12) ทรงอธิบายถึงมูลเหตุแห่ง
การฟ้อนรำ สรุปพอเป็นสังเขปดังนี้ 
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“ การฟ้อนรำย่อมเป็นประเพณีมีในเหล่ามนุษย์ทุกชาติทุกภาษา ไม่ว่าจะเลือกอยู่ ณ  
ประเทศถ่ินสถานที่ใดในพิภพนี้ คงมีวิธีฟ้อนรำตามวิสัยชาติของตนด้วยกันทั้งนั้น ถึงแม้สัตว์เดรัจฉานก็มีวิธีฟ้อน
รำ พึงสังเกตได้โดยง่าย ดังเช่น สุนัข ไก่ กา เวลาสบอารมณ์ของพวกมันเข้า มันก็เต้นโลดกรีดกรายทำกิริยา
ท่าทางได้ต่างๆ ก็คือการฟ้อนรำตามวิสัยสัตว์นั้นเอง ปราชญ์ผู้คิดค้นหามูลเหตุแห่งการฟ้อนรำจึงลงเนื้อเห็นเป็น
ยุติว่า การฟ้อนรำนี้มูลรากเกิดแต่วิสัยสัตว์เมื ่อเวทนาเสวยอารมณ์  กิริยาอันเกิดจากเวทนาเสวยอารมณ์นี้
นับเป็นขั้นต้นของการฟ้อนรำ ต่อมาอีกขั้นเมื่อคนทั้งหลายรู้ความหมายของกิริยาต่างๆ จึงเกิดแบบแผนทา
ทางการแสดงอารมณ์ นับเป็นขั้นที่สอง และมีผู้ฉลาดเอกกิริยาท่าทางแสดงออกถึงอารมณ์นั้นมาเรียบเรียง
สอดคล้องติดต่อกันเป็นกระบวนการฟ้อนรำให้งดงามก็ต้องตาติดใจคน จึงเกิดเป็นกระบวนการฟ้อนรำขึ้น 
นับเป็นขั้นที่สาม”  

สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2547, : 12) กล่าวว่า นาฏศิลป์เป็นสัญชาตญาณชนิดหนึ่งของมนุษย์ที่แสดงออก
เมื่อเกิดอารมณ์ขึ้น เป็นการตั้งใจเคลื่อนไหวร่างกายให้มีจังหวะ มีแบบแผน เพื่อให้เกิดความสุข ความเข้าใจ
และความงดงามแก่ตนเองและผู้อื่น ทั้งนี้มาพร้อมกับความเจริญของมนุษย์ เมื่อสังคมเติบโตขึ้นจึงได้มีการจัด
ระเบียบแบบแผนของนาฏศิลป์ให้งดงามท่ีสุด  

นราพงษ์ จรัสศรี (254, : 2-3) นาฏศิลป์เป็นศิลปะที่เก่าแก่ชนิดหนึ่งของโลก ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
ถือเป็นการแสดงออก(express) ของอารมณ์ความรู้สึก (feeling) ที่แสดงออกมาในรูปแบบกิจกรรมของมนุษย์ 
นาฏศิลป์มักจะเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ เขตแดน พื้นที่ สงคราม ภูตผีปีศาจ ซึ่งจะนำพาไปสู่
การพัฒนาการทางด้านนาฏศิลป์ของตนเอง จนหล่อหลอมออกมาเป็นอารยธรรม  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, : 621) ได้ให้ความหมาย ไว้ว่า 
นาฏศิลป์ ซึ่งมา จากคำว่า นาฏ และ ศิลป์ คือ  
 นาฏ [นาด, นาตะ-, นาดตะ-] น. นางละคร, นางฟ้อนรำ, ใช้ประกอบกับคำอื่น หมายความว่า หญิงสาว
สวย เช่น นางนาฏ นุชนาฏ. (ป., ส.) 
 ลูกคำของ “นาฏ, นาฏ-“ คือ นาฏกรรม นาฏดนตรี นาฏศิลป์ 
 ศิลป์ ศิลปะ-, ศิลป์ 1, ศิลปะ 

(1) [สินละปะ-, สิน, สินละปะ] น. ฝีมือ, ฝีมือทางการช่าง, การทำให้วิจิตรพิสดาร, เช่น รูปสลักวีนัส
เป็นรูปศิลป์ เขาทำดอกไม้ประดิดประดอยอย่างมีศิลปะ ผู้หญิงสมัยนี้มีศิลปะในการแต่งตัว 

(2) น. การแสดงออกซ่ึงอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์ด้วยสื่อต่างๆ อย่างเสียง เส้น สี ผิว รูปทรง เป็น
ต้น เช่น วิจิตรศิลป์ศิลปะการดนตรี ศิลปะการวาดภาพ ศิลปะการละคร  

ลูกคำของ “ศิลปะ-, ศิลป์ 1, ศิลปะ” คือ ศิลปกร ศิลปกรรม ศิลปกิจ ศิลปศาสตร์ ศิลปศึกษา 
ศิลปหัตถกรรม ศิลปะพ้ืนบ้าน ศิลปิน 
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                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (409) 
 

คำว่านาฏศิลป์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 แสดงความหมายถึง [นาดตะสิน] น. 
ศิลปะแห่งการละครหรือฟ้อนรำ. (ส.) แม่คำของ “นาฏศิลป์” คือ นาฏ นาฏ-  

  จินตนา สายทองคำ (2558, : 37) สรุปความหมายของนาฏศิลป์ว่า การเต้น การรำ การ
ฟ้อนรำ การละคร หรือการแสดงที่เป็นเรื่องราว ที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมสำคัญของชาติ มีการอนุรักษ์ 
สืบสาน และพัฒนามาตามยุคสมัย  

ความหมายของนาฏศิลป์ในเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่านาฏศิลป์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ 
ที่เก่าที่สุดอย่างหนึ่งของโลก มูลเหตุในการเกิดมาจากสัญชาตญาณ อารมณ์ ความรู้สึกของมนุษย์ นับเป็นศิลปะ
แขนงหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการแสดงออกของมนุษย์ด้วยวิธีการทางสุนทรียศาสตร์ ด้วยร่างกาย ท่าทาง  การ
เคลื่อนไหว อย่างมีระบบและงดงาม นาฏศิลป์มีการพัฒนาขึ้นมาตามลำดับจากความเจริญที่มนุษย์สร้างขึ้นจน
กลายมาเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติดังที่เห็นในปัจจุบัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความงาม 
ความสุข ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย 
 
บทบาทของนาฏศิลป ์
 จากนิยามของคำว่า “นาฏศิลป์” ดังที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่า นาฏศิลป์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนิน
ชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในส่วนของประเพณี พิธีกรรม จนกลายเป็นแบบแผนทาง
วัฒนธรรมในที่สุด เพ่ือให้เข้าใจว่าเหตุใดนาฏศิลป์จึงเข้ามามีบทบาทในเรื่องดังกล่าว และบทบาทของนาฏศิลป์
ส่งผลต่อการดำรงชีวิตและสังคมของมนุษย์อย่างไร ผู้เขียนจึงขอกล่าวถึงบทบาทให้เข้าใจเป็นเบื้องต้น ดังนี้ 
 บทบาท ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายไว้ว่า การ
ทำท่าทาง การรำตามบท โดยปริยายหมายความว่า การทำตามหน้าที่ที ่กำหนดไว้ เช่น บทบาทของพ่อแม่ 
บทบาทของครู (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554 : 648.) จากความหมายเหล่านี้เมื่อนำมารวมกับนาฏศิลป์ มีความ
เป็นไปได้ว่า บทบาท คือ สิ่งที่กำหนดให้กระทำตามภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะเกี่ยวข้องด้วย เมื่อนำ
บทบาทมาใช้ร่วมกับคำว่านาฏศิลป์ หมายถึง การนำนาฏศิลป์มาร่วมทำภารกิจตามที่กำหนดไว้ในการดำเนิน
ชีวิตทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ทั้งในโอกาสปกติและโอกาสพิเศษ ซึ่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุรพล  วิรุฬห์
รักษ์ ราชบัณฑิตทางนาฏกรรมได้แบ่งลักษณะบทบาทของนาฏศิลป์ออกเป็นประเภทต่างๆ 12 ประเภท ดังนี้ 

1. การสื่อสาร นาฏศิลป์ เป็นกระบวนการหนึ่งที่มนุษย์ใช้ ในการสื่อสาร  
โดยใช้ร่างกายประกอบการเล่าเรื่อง ได้รับการพัฒนาต่อมาโดยการเลือกสรรและสร้างสรรค์ท่าทางต่างๆ ให้มี
ความหมายเฉพาะที่เข้าใจและสื ่อสารกันได้ในกลุ ่มชนนั้นๆ กล่าวได้ว่าพัฒนาจากรูปลักษณ์ที ่ง ่ายเป็น
ส่วนประกอบของคำพูดหรือวรรณศิลป์ ไปสู่การสร้างภาษาของตนเองที่เรียกว่า ภาษาท่ารำ ซึ่งภาษานี้มิได้แปล
ออกเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนเท่านั้น แต่ยังแสดงออกซ่ึงอารมณ์ของมนุษย์อีกด้วย 



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
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2. การสังสรรค์ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องมีการพบปะสังสรรค์กัน ในโอกาสต่างๆ อยู่เสมอ 
เช่น งานรื่นเริงตามฤดูกาล งานเฉลิมฉลองต่างๆ ซึ่งต้องมีนาฏศิลป์เป็นปัจจัยสำคัญร่วมด้วย งานดังกล่าวนี้
มักจะเป็นสื่อให้หนุ่มสาวพบปะกัน แต่ด้วยจารีตของสังคมที่ขีดคั่นไว้ นาฏศิลป์จึงเป็นสื่อให้หนุ่มสาวเข้ามา
ใกล้ชิดกัน รวมถึงการแสดงออกของอารมณ์ของผู้เข้าร่วมงานที่อยากระบายความสนุกสนานออกมาเป็นการ
ฟ้อนรำอีกด้วย 
 

 
 

ภาพที่ 1 บทบาทของนาฏศิลป์ด้านการสังสรรค์ 
ที่มา : ผู้วิจัย 

 
3. การบันเทิงเพ่ือคนอ่ืน นาฏศิลป์จัดให้เป็นประเภทการแสดงโดย นักแสดงอาชีพ 

หรือไม่อาชีพก็ได้ มีเจตนาให้ความบันเทิงแก่ผู้ดูเป็นสำคัญ มักมีรูปแบบที่ชัดเจนค่ อนข้างตายตัว มีการเปิด
โอกาสให้ผู้ชำนาญการได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องและถ่ายทอดต่อกันมา บางชุดมีการยอมรับว่าเป็นของ
ดีสมควรสืบทอดเป็นสมบัติของชาติและวัฒนธรรมที่มิควรดัดแปลงแก้ไข 
 

 
 

ภาพที่ 2 บทบาทของนาฏศิลป์ด้านการบันเทิงเพ่ือคนอ่ืน  
ที่มา : ผู้วิจัย 
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พิธีกรรม คือ สิ่งที่แสดงออกถึงสิ่งที่เป็นพลังพิเศษ หรือมีอำนาจเหนือธรรมชาติสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพ่อมด
หมอผี หรืออีกนัยหนึ่งคนเหล่านี้ใช้นาฏศิลป์สื่อสารกับพลังเหนือธรรมชาติมีการผ่านตนไปยังผู้ต้องกับรับ
พลังงานเหล่านั้น การแสดงออกในเรื่องนี้มักเป็นการฟ้อนรำเพ่ือรักษาโรค สะเดาะเคราะห์ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แก้
บน หรือถวายมือ ไหว้ครูก่อนทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

4. การออกกำลังกาย กิจกรรมนาฏศิลป์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย เนื่อง  
จากนาฏศิลป์ต้องใช้กำลังอย่างมากในการฝึกหัด ในการฝึกซ้อม ในการแสดง ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงเหมือนออกกำลัง
กายอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันมีการนำนาฏศิลป์มาประยุกต์ให้การออกกำลังกายมีความสุข สนุกสนาน มีท่าทาง
รูปแบบ โดยเลือกสรรท่าทางการเคลื่อนไหวที่ได้ศึกษามาอย่างดีแล้วว่าเป็นการกระตุ้น  หรือบำบัดส่วนใดส่วน
หนึ่งของร่างกาย เช่น เพ่ิมกล้ามเนื้อ ลดไขมัน ช่วยให้ผู้ออกกำลังกาย  กระปรี้กระเปร่า กระฉับกระเฉง ร่างกาย
แข็งแรง 

5. การฟ้อนรำในพิธีการ ในแต่ละสังคมย่อมมีพิธีการต่างๆ เช่น การจัดงานต้อนรับ 
งานวันเกิด งานประจำปี พิธีการเหล่านี้นิยมให้มีการแสดงขึ้นสองลักษณะใหญ่ๆ คือ การฟ้อนรำเป็นขบวนแห่ 
ตามทาง เช่น การฟ้อนรำในประเพณีต่างๆ เช่น แห่เทียนพรรษา แห่นาค แห่บั้งไฟ เป็นต้น และการฟ้อนรำบน
เวที อาทิ อวยพรวันสำคัญ การแสดงเบิกโรง งานแสดงพิธีเปิดกิจกรรมต่างๆ 
 

 
 

ภาพที่ 3 บทบาทนาฏศิลป์สำหรับพิธีการ     
 ที่มา : ผู้วิจัย  
 

6. การเผยแพร่เอกลักษณ์ นาฏศิลป์นับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชุมชน แสดง 
ให้เห็นว่าชุมชนของตนมีลักษณะที่โดดเด่นหรือแตกต่างจากชุมชนอื่นอย่างไร ท่ารำ การแต่งกาย ดนตรี 
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอันเป็นลักษณะเฉพาะนั้นก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของคนในชุมชน เมื่อมีการนำไป
เผยแพร่ให้คนท้องถิ่นอื่นๆ ได้เห็น ถือเป็นของแปลกใหม่ โดยเฉพาะต่างชาติต่างวัฒนธรรมที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวก็จะสนใจสิ่งเหล่านี้ การแสดงประเภทนี้มักเข้าใจในรูปแบบนาฏศิลป์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังที่
พบเห็นได้จากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในปัจจุบัน 
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 ภาพที่ 4 บทบาทนาฏศิลป์สำหรับเผยแพร่เอกลักษณ์ 

ที่มา : ผู้วิจัย 
 

7. การรักษาเอกลักษณ์ของชาติหรือของชุมชน สำหรับบทบาทนาฏศิลป์ในหัวข้อนี้  
เป็นการสืบทอดศิลปะการฟ้อนรำของตนมิให้สูญหาย มักจะเห็นชัดเจนในกรณีที่คนในชุมชนหนึ่งอพยพย้ายไป
อยู่ชุมชนอื่นที่ต่างวัฒนธรรม มักมีการรวมตัวกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและแสดง
เอกลักษณ์ท่ีชัดเจนของชุมชน 

 
 

ภาพที่ 5 บทบาทนาฏศิลป์ด้านเอกลักษณ์ของชุมชน 
ที่มา : ผู้วิจัย 

 
8. การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ สิ่งที่แสดงให้เห็นว่า นาฏศิลป์มีการพัฒนาต่อไปอย่าง  

ไม่หยุดยั้งคือการริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ให้เพ่ิมพูนอยู่เสมอ การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ อาจมีดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกัน
ไป สิ่งไหนดีคนก็จะนิยมนำไปฝึกหัดแสดงให้แพร่หลายต่อไป 
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ภาพที่ 6 บทบาทนาฏศิลป์สำหรับการสร้างสรรค์    
ที่มา : ผู้วิจัย 

  
 10. การศึกษา การพัฒนาของมนุษย์ที่สำคัญ คือ การศึกษา ซึ่งนาฏศิลป์เป็นศาสตร์วิชาแขนง
หนึ่งทางศิลปะที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่องไม่หยุดยั้ง จนปัจจุบันเกิดเป็นสถาบันหนึ่งในสังคมที่มีบุคคล 
ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานทำหน้าที่ทำนุบำรุงให้รุ่งเรือง สร้างนาฏศิลปินให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถใช้เป็น
อาชีพเลี้ยงตนได้ 
 

 
 

ภาพที่ 7 บทบาทนาฏศิลป์ด้านการศึกษา 
ที่มา : ผู้วิจัย 

 
11.  เครื่องอุปโภคเฉพาะชนชั้น เหตุที่นาฏศิลป์ถูกระบุว่า เป็นเครื่องอุปโภคเฉพาะ 

ชนชั้น เนื่องจากบางกรณีเป็นสิ่งหวงห้ามสำหรับกลุ่มบุคคล หรือให้เฉพาะกลุ่มได้มีโอกาสดูหรือแสดงเท่านั้น ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้เกิดข้ึนมาในอดีต เช่น การแสดงละครในหรือละครรำที่ใช้ผู้หญิงแสดงล้วนถือเป็นเครื่องราชูปโภคของ
พระมหากษัตริย์ หรือการแสดงนาฏศิลป์ของประเทศญี่ปุ่น “โนะ” เป็นนาฏศิลป์ญี่ปุ่นสำหรับจักรพรรดิและ
ซามูไร คาบูกิเป็นการแสดงที่กำหนดให้กลุ่มชนชั้นพ่อค้า เป็นต้น ในปัจจุบันนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนให้ทุกชน
ชั้นในสังคมมีโอกาสได้รับชมทั่วถึงกัน โดยผ่านบทบาทหน้าที่ตามประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น  
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ภาพที่ 8 บทบาทนาฏศิลป์สำหรับเครื่องอุปโภค  
ที่มา : ผู้วิจัย 

 
12.  การบันเทิงเฉพาะตน มนุษย์เมื่อมีความสุขมักมีการแสดงออก ด้วยการร้องรำ 

ทำเพลงเป็นการระบายอารมณ์และทำให้คนอ่ืนประจักษ์ บางครั้งเป็นการอวดความสามารถให้คนได้ชื่นชม ยก
ย่อง ถือเป็นความสุขท่ีทำได้ดีกว่าใครๆ หรือการจดจำท่ารำตามกระบวนการแบบฉบับโบราณของครูอาจารย์ได้ 
ก็จะเกิดความปิติว่ามีสมองดีความจำเลิศ รวมถึง ความสามารถในการออกลวดลายแปลกแหวกแนวด้วยเชาวน์
ปัญญา สัมพันธ์กับดนตรีและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง   

ทั้งนี้การแบ่งประเภทของหน้าที่นาฏศิลป์ไม่ได้แบ่งแยกชัดเจนโดยเด็ดขาดแต่เป็นการแบ่งเพื่อให้เห็น
บทบาทเด่นที่แตกต่างกัน (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2547 : 14-21.) ซึ่งบทบาทของนาฏศิลป์ในปัจจุบันนั้นสามารถ
นำมาปฏิบัติร่วมกันได้หรือทำหน้าที่ได้หลายบทบาทพร้อมๆกัน นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่าบทบาทของนาฏศลิป์
นั้นคลอบคลุมไปเกือบทุกมิติของชีวิตมนุษย์ นับแต่พื้นฐานของชีวิต การพัฒนาชีวิต การปรุงแต่งชีวิต ตั้งแต่
เริ่มต้นเกิดจนสุดท้ายของชีวิตคือความตาย หากแต่บทบาทของนาฏศิลป์ เมื่อนำไปสู่การแสดงออกมักจะต้อง
เลือกใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ด้วย ในการนี้เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ผู้เขียนขออธิบายถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มี อิทธิพลในการแสดงบทบาทของ
นาฏศิลป์ในหัวข้อต่อไป 
 
มิติทางวัฒนธรรม  

มิติทางวัฒนธรรม เกิดจากการศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมของประเทศและองค์การ ถูกค้นพบ
โดย ศาสตราจารย์ฮอฟสตรีท (Geert Hofstede) เป็นการเก็บข้อมูลจากพนักงาน 70 ประเทศท่ัวโลกในปี ค.ศ. 
1967 – 1973 เพ่ือศึกษาความแตกต่างของวัฒนธรรมทั่วโลกโดยใช้แบบสำรวจค่านิยมทางวัฒนธรรม (Values 
Survey Module) จากนั้นได้นำข้อมูลที่ได้มาแบ่งลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่สะท้อนมาจากความคิดเห็นใน
การทำงานจากองค์การที่มีวัฒนธรรมในแต่ละประเทศที่ แตกต่างกัน แล้วนำมาพัฒนาเป็นทฤษฎีมิติทาง
วัฒนธรรมของฮอฟสตรีท โดยอธิบายว่า วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันส่งผลให้รูปแบบความคิด ทัศนคติ 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (415) 
 

ตลอดจนพฤติกรรมของมนุษย์มีความแตกต่างกัน (สุธีรา เดชนครินทร์ และ สุธินี ฤกษ์ขำ, 2558, น.) โดยแบ่ง
ออกเป็น 6 มิติ ด้วยกัน ดังนี้ 

1. ความแตกต่างในเรื่องของอำนาจ (Power Distance) หมายถึงการที่บุคคลมอง 
ความแตกต่างของสถานภาพไม่เท่ากัน เช่น พ่อกับลูก เจ้านายกับลูกน้อง  

2. ความแตกต่างในเรื่องความเป็นส่วนตัว (Individual) หมายถึง บุคคลในแต่ละ 
สังคม มีแนวคิดและรูปแบบการดำรงชีวิตที่ขึ้นต่อสังคมไม่เท่ากัน เช่นบางสังคมยึดถือตามสิทธิของกฎหมาย 
บางสังคมคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นหรือของกลุ่มมากกว่า 

3. ความแตกต่างในเรื่องการให้ความสำคัญชายและหญิง (Masculinity) หมายถึง 
การที่สังคมให้ความเสมอภาคสูง ชาย-หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน แต่บางสังคมชายกับหญิงมีความแตกต่างกัน 

4. ความแตกต่างในเรื่องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Uncertainty Avoidance) 
หมายถึง ความรู้สึกของคนทั่วๆ ไปที่มีต่อความไม่แน่นอนในอนาคต พยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อให้เกิด
ความรู้สึกม่ันคงปลอดภัย 

5. ความแตกต่างในเรื่องของเวลาในการทำงานร่วมกัน (Long and Short term  
Orientation) หมายถึงการที่บุคคลประเมินผู้อื่นโดยพิจารณาจากปัจจัยที่ไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวใน
รอบเวลาอันสั้น หรือพิจารณาจากความสัมพันธ์ที่มีมาต่อเนื่องยาวนาน 
  6. การแสดงออกทางอารมณ์ (Indulgence) หมายถึง ระดับในการควบคุมความต้องการ โดยค่า 
Indulgenceที่สูงคนจะหาความสุขหรือตอบสนองความต้องการอย่างเปิดกว้าง สังคมค่อนข้างอิสระ แต่ถ้ามี 
Indulgence ต่ำ สังคมจะค่อนข้างเคร่งครัดในการแสดงออก 
(Greed is Goods, 2560 : ออนไลน์) 
 จากทฤษฎีมิติทางวัฒนธรรมนี้มีอิทธิพลต่อแนวคิด วิธีการในการแสดงบทบาทของนาฏศิลป์ต่อการเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสมาชิกอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ รวมถึงความสัมพันธ์
ของอาเซียนกับประเทศหรือกลุ่มสมาชิกอื่นๆ ในสังคมโลก เพราะฉะนั้นการแสดงบทบาทใดก็ตามควรศึกษา
ผลกระทบจากมิติทางวัฒนธรรมเพื่อมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามบทบาทที่ได้รับให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ผู้เขียนจึงขอนำเสนอแนวทางการแสดงบทบาทของนาฏศิลป์เพื่อการสร้างสัมพันธ์ระหว่างกันพร้อม
ผสานอัตลักษณ์เฉพาะตนกับสมาชิกทั้งในและนอกอาเซียนเพื่อแสดงถึ งความเป็นอัตลักษณ์อาเซียน โดย
คำนึงถึงมิติทางวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วย คือ 

1. การแสดงบทบาทของนาฏศิลป์ สำหรับประเด็นมิติความแตกต่างในเรื่องของอำนาจ  
เนื่องจากในสังคมมีการแบ่งแยกคนออกเป็นกลุ่มๆ ตามอำนาจที่ได้มา นาฏศิลป์จากมุมมองของสังคมทั่วไปมัก
ให้เป็นเรื่องของกลุ่มชนชั้นสูงหรือผู้มีอำนาจการปกครอง ผู้คนส่วนใหญ่ต้องการผลัดกันตนเองให้เป็นที่ยอมรับ
หรือมีความเหลื่อมล้ำทางอำนาจสูงกว่าผู้อื่น การทำหน้าที่ให้ความบันเทิงหรือการแสดงสำหรับพิธีการจึงน่าจะ
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เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการสร้างความประทับใจการยกย่อง ให้เกียรติ ให้ความสำคัญ รวมถึงช่วยยก
ฐานะของกลุ่มสังคมที่มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมด้านนาฏศิลป์ซึ่งถือเป็นเครื่องอุปโภคเฉพาะชนชั้นอีกด้วย แต่ทั้งนี้
ต้องพึงระวังว่า สังคมของโลกตะวันออกและตะวันตกอาจมีมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องของอำนาจ จึงควรเลือก
แสดงบทบาทตามความเหมาะสม 
 2. การแสดงบทบาทของนาฏศิลป์ในเรื่องความเป็นส่วนตัว หรือปัจเจกชน จะเห็นได้ว่า สังคมของ
สมาชิกอาเซียนจะมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างต่ำ เน้นความเป็นสังคมเกาะกลุ่ม สำนึกในความเป็น “เรา” ซึ่ง
แตกต่างจากสังคมในโลกตะวันตกท่ีค่อนข้างเน้นความเป็นปัจเจกชนสูงกว่า ในการแสดงบทบาทของนาฏศิลป์สู่
สายตาชาวโลกจึงควรคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้เป็นที่ตั้ง เมื่อนำนาฏศิลป์ไปนำเสนอ ณ พ้ืนที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูง
ควรเน้นบทบาทการสื่อสาร การเผยแพร่เอกลักษณ์ของชาติ หรือแสดงให้เห็นความสำคัญของการศึกษาศาสตร์
แขนงนี้ โดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของกลุ่มคนนั้นๆ แต่ถ้าต้องไปนำเสนอในพื้นที่ความเป็นส่วนตัวต่ำ 
เน้นกลุ่มพวกพ้องเป็นไปได้ว่าบทบาทอาจเป็นเรื่องของการสื่อสาร การสังสรรค์ การแสดงเอกลักษณ์ของตนที่
เป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน การบันเทิงเฉพาะตน เพ่ือช่วยสร้างความสนิมสนม สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อไป 
 3. การแสดงบทบาทของนาฏศิลป์ในความแตกต่างในเรื่องการให้ความสำคัญระหว่างชายและ
หญิง ในมิตินี้อาจมีความหมายถึงวัฒนธรรมที่มีลักษณะเข้มแข็ง มีความเป็นชาย มีการแก่งแย่งแข่งขันกันสูงให้
คุณค่ากับความสำเร็จทางด้านวัตถุ ส่วนวัฒนธรรมของความนุ่มนวล ความเป็นหญิง เน้นการใส่ใจผู้อื่น ให้
ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต เพราะฉะนั้นการแสดงบทบาทของนาฏศิลป์ในมิติทางวัฒนธรรมนี้พึงต้อง
ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง การแสดงนาฏศิลป์ในกลุ่มวัฒนธรรมชาย ควรมุ่งเน้นบทบาทที่ช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย 
แสดงออกถึงอารมณท์ี่มีความสุข อาทิ การสังสรรค์ ความบันเทิงเพ่ือคนอ่ืนหรือเฉพาะตน ส่วนการแสดงในกลุ่ม
วัฒนธรรมหญิงแสดงออกในเรื่องของพิธีกรรมที่เน้นการช่วยเหลือผู้อื่น การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต รวมถึงการสังสรรค์และความบันเทิงเช่นเดียวกัน  

 4. การแสดงบทบาทของนาฏศิลป์เกี่ยวกับความแตกต่างในเรื่องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ในที่นี่
ประชาชนที่มีวัฒนธรรมหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน จะสร้างระเบียบต่างๆ ขึ้นมาเพื่อเป็นกรอบปกป้อง จนอาจ
ทำให้เกิดความเครียดสูงแต่ถ้าประชาชนที่การยอมรับความแตกต่าง เปิดรับสิ ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตจะมี
ความเครียดน้อยกว่า ซึ่งแน่นอนว่า กลุ่มความเครียดสูงบทบาทของนาฏศิลป์เน้นความบันเทิงเพื่อช่วยผ่อน
คลายเป็นหลักหรือนำเสนอรูปแบบพิธีกรรมเพื่อสร้าง ความเชื่อมั่น รูปแบบพิธีการเพื่อให้เป็นแบบแผนอย่างที่
สังคมต้องการ ส่วนกลุ่มความเครียดต่ำ เน้น การสร้างสรรค์ เนื่องจากสังคมกล้ายอมรับในความแตกต่าง มี
มุมมองของความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิต 
 5. บทบาทของนาฏศิลป์ต่อความแตกต่างในเรื่องของเวลาในการทำงานร่วมกัน ซึ่งมิตินี้จะเห็นได้
ว่า มีช่วงระยะเวลาสองระยะด้วยกัน คือ วัฒนธรรมที่มองผลในระยะเวลาอันสั้น ให้ความสำคัญกับปัจจุบัน 
เน้นการปกป้องตนเอง เวลาว่างพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเป็นอุปนิสัยของคนในยุคปัจจุบัน บทบาทของนาฏศิลป์
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ไทยในส่วนนี้คงต้องนำเสนอสิ่งที่ดี ที่น่าสนใจ อาจในรูปแบบของการเผยแพร่เอกลักษณ์ในรูปแบบสั้นๆ กระชับ 
เข้าใจง่าย รวมถึงการให้ความสุข ความบันเทิง การสังสรรค์ เพื่อสนองต่อวิถีชีวิต ส่วนวัฒนธรรมที่มองผลใน
ระยะยาวเป็นหลัก ให้ความสำคัญกับอนาคตดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังบทบาทและหน้าที่ของนาฏศิลป์
คงต้องแสดงถึงความเป็นชุมชนหรือเอกลักษณ์ของชาติเพ่ือสร้างความภาคภูมิใจ การสร้างสรรค์ การศึกษา เพ่ือ
นาฏศิลป์คงอยู่ต่อไปในในอนาคต เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ได้ช่วยรักษาเอาไว้ 
 6. บทบาทของนาฏศิลป์ในมิติการแสดงออกทางอารมณ์ เป็นมิติที่เพิ่มเข้ามาภายหลังจาก 5 ข้อ
ดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่าสังคมโลกตะวันตกมักมีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเปิดเผย ต่างจากสังคมโลก
ตะวันออกซึ่งค่อนข้างเคร่งครัดและปกปิด เหตุด้วยจารีตประเพณีต่างๆ ที่คลอบคลุมอยู่ สำหรับการนำเสนอ
บทบาทต้องศึกษาถึงสังคม พ้ืนที่ ประเพณี ตัวบุคคล เป็นหลัก บทบาทด้านพิธีกรรมมักพบในสังคมเคร่งครัดไม่
กล้าแสดงออกในเวลาปกติ แต่กล้าแสดงออกในช่วงเวลาพิเศษเหนือธรรมชาติที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง จริงๆ แล้ว
ถือได้ว่าบทบาทด้านพิธีกรรมนี้เป็นทางออกให้มนุษย์ได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่ซ่อนลึกอยู่ภายในให้ออกมา เป็น
การช่วยขจัดความกังวล ความเครียดต่างๆ ถือเป็นการสร้างความสุขในอีกรูปแบบหนึ่ง ส่วนสังคมที่อิสระทาง
อารมณ์ปรากฏบทบาทได้หลากหลายมากกว่า โดยเลือกใช้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ 
 นอกจากนี้ การกำหนดกิจกรรมในโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชิดชูบทบาทของไทยในฐานะ
ประธานอาเซียนและสอดรับกับปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งมีการจัดทำแผนงานไว้ตลอดปี 2562 บทบาทของ
นาฏศิลป์ที่กำหนดในรูปแบบของการแสดงพิธีการน่าจะเป็นบทบาทแรกที่ต้องทำ เนื่องจากกิจกรรมทุกอย่างมี
การจัดเป็นรูปแบบที่ขัดเจนจำเป็นต้องมีการแสดงประกอบเพื่อให้งานเกิดความสมบูรณ์ ส่วนบทบาทในฐานะ
แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของชาตินั้นได้ถูกกำหนดในงานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียนภายใต้การจัดงาน
มหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ในเดือนเมษายน 2562 งานวัฒนธรรมสัญจร
อาเซียนสู่โลก ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2562 งานเทศกาลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียน
และประเทศคู่เจรจา ในเดือนกันยายน 2562 งานเทศกาลหุ่นอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ในเดือนพฤศจิกายน 
2562 ทั้งนี้การเสนอกิจกรรมต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องกับนาฏศิลป์ล้วนใช้มิติทางวัฒนธรรมช่วยส่งเสริมเพื ่อให้
ภาพลักษณ์ภายใต้นโยบายการทูตทางวัฒนธรรม ความเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การผสานความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของอาเซียนโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกช่วยสร้างบทบาทอาเซียนในเชิงรุกต่อไป 
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สรุปและอภิปรายผล 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว สำหรับ ปี 2562 นี้ ในฐานะที่ประเทศไทยซึ ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคม
อาเซียน ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน รวมถึงการประกาศให้ปี 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรม
อาเซียนด้วย สิ่งที่จะช่วยรองรับการทำงานครั้งนี้ คือนำบทบาทของนาฏศิลป์มาช่วยดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเป็นทั้งงานเบื้องหน้า งานเบื้องหลัง หรือแอบแฝงก็เป็นได้ การนำบทบาทของนาฏศิลป์มาใช้โดย
กำหนดให้คู่ขนานไปกับมิติวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นว่า นาฏศิลป์เป็นฟันเฟืองหลักสำคัญในการแสดงความเป็น
ตัวตน ช่วยสื่อสารให้แต่ละกลุ่มชุมชนที่ต่างวัฒนธรรมกันมีความรู้ ความเข้าใจเกิดความสนใจที่จะเข้ามาติดต่อ
สัมพันธ์กัน มีมุมมองในแง่มุมที่ดีต่อกัน ให้เกียรติ ให้ความเชื่อถือในด้านต่างๆ  ซึ่งกันและกันสอดคล้องกับ
หลักการมิติทางวัฒนธรรม 6 ด้านของ Hofstede คือ ด้านของความแตกต่างทางอำนาจ ด้านปัจเจกชน ด้าน
ความแตกต่างของชายและหญิง ด้านความเสี่ยง ด้านความต่างของเวลา และด้านการแสดงออกทางอารมณ์ อีก
ทั้งมิติทางวัฒนธรรมยังมีลักษณะเด่นคือสามารถนำไปพัฒนาเพ่ิมเติมให้เพ่ือให้ทันสมัยกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของสังคมโลกในปัจจุบันได้อีกด้วย นักวิชาการหลายท่านได้นำหลักการเรื ่องนี้มาเป็นหลักใน
การศึกษา และทำความเข้าใจเรื่องมิติทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับงานวิชาการของตน อาทิ พัชราภา เอ้ือ
อมรวนิช กล่าวว่า บุคคลแต่ละคนมีวัฒนธรรมที่สั่งสมมาจากการเรียนรู้ในบริบทสภาพแวดล้อมที่อาศัยการ
สื่อสารร่วมกับบุคคลที่มาจากวัฒนธรรมความต่างต้องเรียนรู้ถึง  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมคู่สื่อสาร โดย
นำเสนอและทำความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ใน 2 มิติ ความ
เป็นมา ความสำคัญ และบริบท ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (พัชราภา เอื้ออมรวนิช, 2558 : 1) พลเทพ 
พูนพล กล่าวว่า การปรับตัวด้านวัฒนธรรม ตาม  Hofstede Framework มีความฉลาดทางอารมณ์ การ
สนับสนุนทางสังคม และมิติทางวัฒนธรรมด้านความเป็นกลุ่มนิยมเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล สามารถทำนายการ
ปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนได้ (พลเทพ พูนพล, 2560 : 110) ซึ่งทั้งนี้ผู้สนใจ
สามารถศึกษาและนำมิติทางวัฒนธรรมไปปรับใช้กับบริบทงานเพื่อช่วยให้การทำงานระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันประสบความสำเร็จและขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ แสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนแน่นอนว่าบทบาทของนาฏศิลป์อันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอาเซียน สนับสนุนการทำงานของปี
แห่งวัฒนธรรมอาเซียนและชูบทบาทของไทยด้วยมิติทางวัฒนธรรมที่ผสมกลมกลืนเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่จะช่วย
ส่งเสริมความเข้มแข็งของอาเซียน พร้อมกับการเรียนรู้ ปรับตัว ก้าวเข้าสู่การพัฒนาและแข่งขันในสังคมโลก 
สร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพ และนำไปสู่การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น  นับเป็นการ
อนุรักษ์ พัฒนาต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียนที่มีพลวัตให้กลายเป็นทุนของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
(Creative Industry) ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 บทความฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย การศึกษาบทบาทและรูปแบบการแสดงของตัวกุมภกรรณใน
การแสดงโขนพระราชทาน ชุด ศึกกุมภกรรณ ตอนโมกขศักดิ์ ผู้วิจัยได้เห็นความสำคัญของตัวละคร คือตัวกุม
ภกรรณ ซึ ่งเป็นพญายักษ์ตัวสำคัญตัวหนึ ่งในเรื ่องรามเกียรติ์  ที ่มีบทบาท และอัตลักษณ์เฉพาะตัว มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาบทบาทความเป็นนักรบของตัวกุมภกรรณในเรื่องรามเกียรติ์ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
แล้วนำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยโขนยักษ์ โดย
มีเครื่องมือที่ใช้ใน การเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุปผลการวิจัยพบว่า        
กุมภกรรณ  มีบทบาทที่สำคัญคือที่สุดคือ บทบาทของความเป็นนักรบ และมีบุคลิกที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของ
ตัวกุมภกรรณ ได้แก่ การรักความสะอาด รักเผ่าพงศ์ ยึดในคุณธรรม ความมีสติปัญญา และในฐานะที่สำคัญ 
ของตัวกุมกรรณ คือในฐานะนักรบ โดยกุมภกรรณมีการออกรบทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งมีความ
แตกต่างกันไป ตามอัตลักษณ์ของตัวกุมภกรรณ 
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Abstract 
 This article be partial of research in Studying Roles and Performance Types of 
Kumbhakan in Royal Pantomime Performance for story of Kumbhakan war in episode of 
Mokkhasak. Researcher realizes the importance of Kumbhakan actor who be one significant of 
Great Giant in Ramakien that has individual roles and identities. Have objectives to study roles 
of Kumbhakan as warrior in Ramakien. Research methodology be qualitative by informants be 
national artists, specialists of Khon giant in Thai Classical Dance through data collecting tool of 
questionaires for data analysis. Studying found the important roles of Kumbhakan be 1 .  As 
sibling. 2 .  As regent. 3 .  As warrior and individual identities of Kumbhakan be neat, love tribe 
and observe moral from above 3  roles found as being young brother of Thossakan then 
Kumbhakan must go out to battle in war on behalf of Thossakan, as regent must go out to war 
and as the important role of warrior for all 4  wars which be different in each as per identities 
of Kumbhakan. 
 
Key words: Kumbhakan, Warrior, Khon, Ramakien. 
 
บทนำ 
 โขนเป็นศิลปะและศาสตร์ทางนาฏศิลป์ประจำชาติไทย เป็นเอกลักษณ์ที่มีความงดงาม มีลักษณะพิเศษ 
และมีแบบแผนที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นมหรสพที่มีความเป็นมายาวนาน  ซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ขึ้นและสืบ
ทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ที่จะแสดงโขนได้ จะต้องมีขั้นตอนกระบวนการฝึกที่เข้มงวด และรูปแบบการ
แสดงจึงต้องมีความสวยงาม ประกอบกับเนื้อเรื่องที่ใช้แสดงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ จึงมีจารีต
ขนบธรรมเนียมของราชสำนักเข้ามาใช้ในการแสดงโขน ผู้แสดงจะต้องสวมศีรษะปิดหน้าทุกคน ตัวตลกยกเว้น
ไว้ เพราะจะต้องพูดเจรจาเอง แต่ต่อมาภายหลังผู้แสดงเป็น พระ นาง เทวดา ไม่ต้องสวมศีรษะปิดหน้า (อมรา 
กล่ำเจริญ, 2542, น. 45) การแสดงโขนจะแบ่งตัวละครออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ พระ นาง ยักษ์และลิง ซึ่งแต่
ละตัวละครจะบุคลิกแตกต่างกันออกไป ยักษ์ เป็นอมนุษย์พวกหนึ่ง ถือกันว่ามีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัว มีเขี้ยวงอก 
ใจดำอำมหิต ชอบกินมนุษย์ กินสัตว์ โดยมากมีฤทธิ์เหาะได้ จำแลงตัวได้ บางทีใช้ปะปนกับคำว่าอสูรและ
รากษส(พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2542, น. 896) ซึ่งตัวยักษ์หรืออสูร ในเรื่องรามเกียรติ์ อมนุษย์ใหญ่โต
มีหน้าตาดุร้าย น่าเกลียดน่ากลัวดูแข็งกร้าว และนิสัยโหดร้าย แต่สำหรับบทบาทของยักษ์ในเรื่องรามเกียรติ์ นั้น
มีอยู่หลายลักษณะ  
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 พฤติกรรมของตัวละครที่แสดงออกมานั้น ในทางแสดง เรียกว่า “บทบาท” ซึ่งตัวละครในวรรณคดีแต่ละ
ตัวนั้นจะถูกกำหนดให้มีบทบาทที่แต่งต่างกันเพ่ือสร้างสีสันให้กับวรรณคดีให้มีความน่าสนใจ ดังนั้น การจัดการ
แสดงละครหรือโขนนั้น จะมีตัวละครที่มีบทบาทแตกต่างกันไป ซึ่งจาการศึกษาพบว่าวรรณคดีของไทย มีเค้า
โครงเรื่องมาจาก รามายณะซึ่งเป็นมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่เรื่องหนึ่งของอินเดียเป็นนิทานที่เล่าสืบต่อกันมายาวนาน 
ผู้รจนาเป็นพรหมฤๅษี ชื่อวาลมิกิ เมื่อกว่า 2,400 ปีมาแล้ว หรือราวต้นพุทธกาล โดยมีการประพันธ์เป็น ร้อย
กรองประเภทฉันท์ภาษาสันสกฤต เรียกว่า “โศลก” จำนวน 24,000 โศลก ใช้เป็นบทสวดให้ท่องจำขึ้นใจและ
สวดกันต่อๆมาอีกประมาณ 100 ถึง 200 ปี จึงได้ลงเป็นลายลักษณ์อักษร  (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว, 2546  : 704 -709) เรื่องรามเกียรติ์นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระ
ราชนิพนธ์ไว้ ตั้งแต่ต้นจนจบ จึงนับว่าบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 นั้นสมบูรณ์ครบถ้วนมากที่สุด และ 
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงได้นำบางบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 มาปรับปรุง ให้
มีความไพเราะและสอดคล้องเหมาะสมกับการแสดงมากที่สุด 
 รามเกียรติ์ เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวการทำศึกสงครามระหว่างฝ่ายธรรมมะและฝ่ายอธรรม คือกล่าวถึงฝ่าย
พระรามและฝ่ายทศกัณฐ์ โดยทั้งสองฝ่าย คือกองทัพพระรามจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะอยู่บ่อยครั้ง ในการทำศึก
ของเรื่องรามเกียรติ์นั้น ฝ่ายอธรรม หรือฝ่ายทศกัณฐ์จะพ่ายแพ้ในการศึกอยู่บ่อยครั้ง แต่ในบางครั้งฝ่ายอธรรม
ก็ได้รับชัยชนะจากพญายักษ์บางตนอยู่บ้าง เช่น กุมภกรรณ โดยตัวกุมภกรรณนั้น เป็นน้องชายของทศกัณฐ์ 
พี่ชายพิเภกและนางสำมักนักขา โดยมีตำแหน่งเป็นถึงอุปราชเมืองลงกา ในการทำศึกของกุมภกรรณแต่ละครั้ง
นั้น มีรูปแบบและกระบวนการรบที่แต่งต่างกันไป โดยมีทั้งการใช้ทั้งสติปัญญา ใช้พละกำลัง  โดยกุมภกรรณได้
ทำการออกศึกท้ังหมดจำนวน 4 ครั้ง โดยในการรบแต่ละครั้งเชื่อมโยงถึงบทบาท อุปนิสัย หน้าที่ของตัวกุมภกร
รณได้เป็นอย่างด ี 
 กุมภกรรณว่าเป็นโอรสของท้าวลัสเตียนกับนางรัชดา โดยกล่าวถึงทศกัณฐ์ว่าเป็นนนทุกมาเกิดและมีกุม
ภกรรณเกิดเป็นน้อง ซึ่งกุมภกรรณเป็นน้องของทศกัณฐ์ แต่เป็นพี่พิเภก ทูษณ ์ขร ตรีเศียร และนางสำมักนักขา 
(ศรีสุรางค์ พูนทรัพย์, 2525 : 90) ในสมญาภิธานรามเกียรติ์ของ นาคะประทีปกล่าวไว้ว่ากุมภกรรณ เป็น
อุปราชกรุงลงกาหน้าเขียว มีชายาชื่อนางจันทวดี สนมเอกชื่อคันธมาลี   มีหอกโมกขศักดิ์เป็นอาวุธวิเศษ และ
ปรากฏว่าเป็นผู้นิยมความยุติธรรม (นาคะประทีป, 2551: 9) ดังปรากฏริมระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
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ภาพที่ 1 โคลงประจำภาพกุมภกรรณ ริมระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
  
 จากโคลงประจําภาพกุมภกรรณที่เสาระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งปรากฏลักษณะ ของกุม
ภกรรณตามคําโคลง คือ “รูปราพณ์ตนนี้ชื่อ” แสดงให้เห็นว่า กุมภกรรณเป็นยักษ์ และคําโคลงที่ว่า “ผิวพิศ 
เขียวแฮ” แสดงให้เห็นว่ามีกายสีเขียว และคําโคลงที่ว่า “ทรงหอกโมกขศักดิ์ ห้าว มหิศเหี้ยมหาญณรงค์” แสดง
ให้เห็นว่ามีหอกโมกขศักดิ์เป็นอาวุธ มีฤทธิ์เดชมาก และ เชี่ยวชาญในการรบ จากโคลงประจําภาพสรุปได้ว่ากุม
ภกรรณเป็นยักษ์กายสีเขียว    มีฤทธิ์เดช มาก มีหอกโมกขศักดิ์เป็นอาวุธ และเชี่ยวชาญในการรบ ศึกษาจาก
หนังสือนารายณ์สิบปางและพงศ์ในเรื่องรามเกียรติ์ กล่าวถึงลักษณะกุม ภกรรณไว้ว่า “กุมภกรรณมีหอกโมกข
ศักดิ์เป็นอาวุธ สีกายนั้นสีเขียว เป็นอุปราชกรุงลงกา” (ประพันธ์ สุคนธะชาติ, 2534: 150) และกล่าวถึง
ลักษณะการสร้างศีรษะโขนตัวกุมภกรรณว่า “กุมภกรรณมีลักษณะรูปร่างเป็นยักษ์มี 1 หน้า 2 มือ  หัวโล้น  แต่
โดยทั่วไปหัวโขนของ กุมภกรรณมักประดิษฐ์เป็น 4 หน้า คือ หน้าใหญ่ 1 หน้า และหน้าเล็กอยู่ข้างหลังอีก      
3 หน้า และบางทีก็ทําเป็นหน้าทอง (ประพันธ์ สุคนธะชาติ, 2534: 173) 
 บทบาทกุมภกรรณที่ปรากฏในวรรณกรรมในวรรณกรรมต่างๆของไทย ที่สําคัญและเป็นที่ นิยม คือ เรื่อง 
รามเกียรติ์ ซึ่งวรรณกรรมเรื่องนี้มีความสําคัญบทบาทของตัวกุมภกรรณในวรรณกรรม ที่ปรากฏอยู่ซึ่งเป็นบท
ร้อยกรองบ้าง คําพากย์บ้าง หรือบทกลอนต่างๆ ดังที่ผู้วิจัยจะนําเสนอในบทบาทของตัวกุมภกรรณ  
 จากที่กล่าวมาบทบาทของกุมภกรรณ ที่ผู้วิจัยได้พบมาทั้ง 3 ฐานะ ได้แก่ ฐานะพ่ีและน้อง ฐานะอุปราช
และฐานะนักรบ มีความสำคัญและมีความเชื่อมโยงกันจนเป็นเหตุให้ที่กุมภกรรณต้องออกสงครามเพื่อรบกับ
ฝ่ายพระราม จนถึงชีวิต ซึ่งในฐานะนักรบของกุมภกรรณนั้น มีกลวิธี และใช้สติปัญญาเข้าต่อสู้ในทุกๆครั้ง จน
มาถึงการออกรบครั้งสุดท้าย จึงเห็นว่าพระรามคือพระนารายณ์อวตารลงมา จึงได้เสียชีวิตลง 
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วัตถุประสงค์ 
 ศึกษาบทบาทความเป็นนักรบกุมภกรรณในเรื่องรามเกียรติ์ 
 
วิธีการวิจัย 
 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย มีวิธี
ขั้นตอนดังนี้ 
 1.ศึกษาบทบาทของตัวกุมภกรรณในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ จากบทพระราชนิพนธ์ หนังสือ ตำรา
และเอกสาร 
  1.1 หนังสือบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
  1.2 หนังสือบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
  1.3 งานวิจัยของนายสุรเดช กลิ่นศรีสุข วิทยานิพนธ์ เรื่อง บทบาทของกุมภกรรณในเรื่อง
รามเกียรติ์ 
  1.4 งานวิจัยของนายสมศักดิ์ ทัดติ วิทยานิพนธ์ เรื่อง จารีตการฝึกหัดของตัว ทศกัณฐ์ 
 2. ศึกษาบทบาทของตัวกุมภกรรณในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ จากการสัมภาษณ์ ศิลปินแห่งชาติ 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย ศิลปิน คณาจารย์ทางนาฏศิลป์ไทยโขนยักษ์ 
  2.1 นายจตุพร รัตนวราหะ   ศิลปินแห่งชาติ  
        สาขา ศิลปะการแสดง    
        (นาฏศิลป์-โขน) ปี 2552 
  2.2 นายสมศักดิ์ ทัดติ    ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย 
        โขนยักษ์   
        สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  2.3 นายประเมษฐ์ บุณยะชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
        สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุลชาติ อรัณยะนาค รองอธิการบดี 
        สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พหลยุทธ กนิษฐบุตร รองคณบดีคณะศิลปศึกษา 
        สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  2.6 นายกฤษกร สืบสายพรหม   นาฏศิลปินชำนาญงาน 
        สำนักการสังคีต กรมศิลปากร 
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ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความหมายของคําว่า กุมภกรรณ จากหนังสือพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ให้
ความหมายไว้ดังนี้ “กุมภ - , กุมภ์” แปลว่าหม้อ คําว่า “กัณณ์” “แปลว่าหู” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 103) 
เมื่อนําสองคํานี้มาสมาสกัน กุมภกรรณ แปลว่า หูหม้อ ทั้งนี้เพราะว่ามีร่างกายใหญ่โตสามารถที่จะเอาหม้อเข้า
ไปใส่ในใบหูได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 136) กุมภกรรณได้ออกรบทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ศึกสุครี
พถอนต้นรัง ศึกโมกขศักดิ์ ศึกกุมภกรรณทดน้ำและศึกครั้งสุดท้าย ในบทบาทฐานะนักรบของกุมภกรรรแบ่ง
การใช้กลวิธีได้ดังนี้ 1.การใช้กลอุบาย 2.การใช้พละกำลัง ซึ่งแต่ละครั้งที่กุมภกรรณออกศึกจะมีกลวิธีที ่ใช้
สติปัญญาอย่างเดียว หรือใช้พละกำลังอย่างเดียว แต่ในบางศึกกุมภกรรณก็ใช้ทั้งสติปัญญาและพละกำลัง
ภายในศึกเดียว โดยผู้วิจัยแบ่งเป็นการออกรบทั้งหมด จำนวน 4 ครั้ง 
 ครั้งที่ 1 ศึกสุครีพถอนต้นรัง การใช้กลอุบายและกำลังก่อนที่จะเข้าต่อสู้   
  - กุมภกรรณยกกองทัพออกไปตั้งปริศนาให้พระรามแก้ไข ถ้าพระรามเป็นพระนารายณ์จริงย่อมท่ี
จะแก้ไขปริศนานี้ได้ 
   คือชีโฉดหญิงโหดมารยา    ช้างงารีหรือชายทรชน 

(พระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, 2553 : 387) 
  - กุมภกรรณแจ้งให้สุครีพไปถอนต้นรังมาให้ได้ เพ่ือให้เชื่อว่ามีพละกำลัง 
    อันต้นรังในทวีปอุดร   แม้นเอ็งไปถอนออกมาได้  
   จึงจะเห็นว่ามีฤทธิไกร    หาไม่มึงอยากอหังการ์  

(พระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, 2553 : 435) 
  - กุมภกรรณรู้ว่าสุครีพนั้นมีพลังมาก จึงคิดจะออกกลอุบายเพ่ือที่ได้เข้าต่อสู้ 
    เมื่อนั้น    กุมภกรรณสิทธิศักดิ์ยักษี 
   เห็นสุครีพน้องพระยาพาลี   รู้ว่ามีกำลังวังชา  
   เมื่อครั้งหักฉัตรชัยในกรุง   ได้รบพุ่งทศพักตร์หนักหนา 
   จำจะลวงล้างผลาญด้วยมารยา จึงร้องว่าเหวยสุครีพขุนกระบี่ 

   (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544 : 177) 
 จากศึกสุครีพถอนต้นรัง ในศึกครั้งแรก กุมภกรรณได้ใช้สติปัญญาวางกลอุบายเข้าต่อสู้ครั้งที่ 2 ศึก โมก
ศักดิ์ กุมภกรรณแสดงถึงความมีสติปัญญาและความกล้าหาญในการรบ  
  - กุมภกรรณใช้หอกโมกขศักดิ์เป็นอาวุธ กุมภกรรณเห็นว่ายังไม่มีโอกาสที่จะ  
 เอาชนะได้ด้วยกำลังเมื่อเห็นได้จังหวะโอกาสจึงพุ่งหอกโมกขศักดิ์ออกไป  
   เมื่อนั้น     กมภกรรณสิทธิศักดิ์ยักษา  
  ประจัญบานหาญหักด้วยศักดิ์ดา   เห็นว่าไม่ชนะมนุษย์  
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  จึ่งแกล้งทาลวงล่อรอรั้ง    ถอยหลังรบรับสัประยุทธ์  
  แกว่งกลอกหอกเทพอาวุธ    เยื้องกรายหมายมนุษย์แล้วพุ่งไป   
       (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544 : 193) 
 ครั้งที่ 3 ศึกกุมภกรรณทดน้ำ ใช้สติปัญญาเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้พละกำลัง 
  - พระลักษมณ์จะถูกหอกโมกขศักดิ์ก็ฟ้ืนขึ้นมาได้ กุมกรรณจึงวางแผนทดน้ำ  
   ข้าศึกก็จะอดน้าตาย    ด้วยอุบายไม่พักเข่นฆ่า  

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, 2553 : 435) 
  - กุมภกรรณใช้สติปัญญา วางแผนการรบด้วยการทดน้ำในครั้งนี้  
   ข้าจะบังคลฝ่าธุลี    ออกไปที่ท่ามกลางสมุทรไท  
   จะทดน้ามิให้ไหลมา    ทางกองทัพพลับพลาพระรามได้   
   ต้องอดสักสามวันก็บรรลัย   ไม่พักไปเข่นฆ่าราวี  

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544 : 199) 
 ครั้งที่ 4 ศึกครั้งสุดท้าย กุมภกรรณออกรบครั้งสุดท้าย ด้วยมานะของกษัตริย์ 
 - กุมภกรรณมีฝีมือในการรบมาก เมื่อศรพระรามทำลายรถและไพร่พลหมดสิ้น กุมภกรรณ ก็ยังต่อสู้ไป
เช่นชายชาตินักรบ  
   สิ้นรถสิ้นทศโยธา    อสุราประหวั่นพรั่นใจ  
   ให้ย่อท้อมิใคร่จะต่อฤทธิ์   แล้วคิดมานะขึ้นมาได้  
   ตัวกูชาติชายอาชาไนย   ฤทธิ์ไกรเลิศลบธาตรี  
   มาตรแม้นตัวตายจะไว้ยศ   ให้ปรากฏฟากฟ้าราศี  

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, 2553 : 456) 
 - กุมภกรรณยกกองทัพออกรบเมื่อเห็นกองทัพฝ่ายพระรามยกมา แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นพระราม จึงขับรถ
เข้าต่อสู้  
    เมื่อนั้น    พระยากุมภกรรณกาเหงหาญ  
   แลเขม้นเห็นพระอวตาร   พระยามารไม่รู้จักพักตรา  
   จึงตรัสถามสารถีที่รถทรง  รู้ว่าองค์ราเมศเชษฐา  
   กระทืบรถพระที่นั่งสั่งโยธา   จงเร่งเข้าเข่นฆ่าวานร 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544 : 206) 
 แสดงให้เห็นว่ากุมภกรรณมีฝีมือในการรบด้วยอาวุธ บทบาทของกุมภกรรณในฐานะนักรบ ที่ปรากฏใน
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (427) 
 

นภาลัยนั้น มีความสำคัญกับบทบาทของกุมภกรรณในฐานะนักรบ ที่ กล่าวคือกุมภกรรณทำศึกสงครามกับ
พระรามด้วยกันทั้งหมด 4 ครั้ง เป็นการใช้สติปัญญาในการรบ 2 ครั้ง ใช้พละกำลังอาวุธ 2 ครั้ง  
 ครั้งที่ 1 เพราะความที่ต้องสูญเสียพละกำลังไปมากจากการถอนต้นรัง สุครีพจึงพ่ายแพ้ถูกกุมภกรรณ
เอาหนีบเข้ารักแร้ แล้วเหาะกลับกรุงลงกา  
 ครั้งที่ 2 ทำพิธีลับหอกโมกขศักดิ์ ซึ่งเป็นอาวุธวิเศษประจากาย และออกรบพุ่งหอกโมกขศักดิ์ต้องหอก
พระลักษณ์ ล้มลงสลบกลางสนามรบ  
 ครั้งที่ 3 ทำกลอุบายทดน้า โดยเนรมิตร่างกายให้ใหญ่โต ขวางกลางแม่น้ำไม่ให้ไหลเพื่อ ให้กองทัพ
พระรามอดน้ำตาย  
 ครั้งที่ 4 ครั้งสุดท้าย กุมภกรรณยกทัพออกรบกับพระราม พระลักษณ์ กุมภกรรณถูกศรของพระรามต้อง
อก ล้มลงสิ้นใจ ในการทำศึกสงครามกับฝ่ายพระรามนั้น กุมภกรรณมีทั้งสติปัญญา ใช้ทั้งพละกาลัง มีฝีมือใน   
การรบ กุมภกรรณนั้นมีความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษา อาจกล่าวสรุปได้โดยใช้ตารางในการ
แสดงให้เห็นได้ชัด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 บทบาทนักรบของกุมภกรรณตามบทพระราชนิพนธ์ 

บทพระราชนิพนธ์ 
เรื่องรามเกียรติ์ 
รัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 

บทบาทนักรบ 
ใช้สติปัญญา ใช้พละกำลัง 

- ศึกสุครีพถอนต้นรัง ✓  
- ศึกโมกขศักดิ์  ✓ 
- ศึกกุมภกรรณทดน้ำ ✓  
- ศึกครั้งสุดท้าย  ✓ 

 
ที่มา: (พระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, 2553.)(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544.) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 บทบาทความเป็นนักรบของตัวกุมภกรรณในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์พบว่า มีปรากฏในบทพระ
ราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์อยู่ 2 ฉบับ ได้แก่ บทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช และบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในบท
พระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 นั้นมีเนื้อหาที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน จึงกล่าวว่าบทพระราช
นิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ในฉบับรัชกาลที่ 1 เป็นฉบับที่เหมาะสำหรับการอ่านเพื่อได้อรรถรส เมื่อพระบาทสมเด็จ
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พระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงเล็งเห็นว่าเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มี
ความยืดยาวไม่เหมาะสำหรับการแสดง พระองค์จึงทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นมาใหม่ โดย
คำ ประพันธ์มีลักษณะเพ่ือเหมาะนำมาใช้การแสดง แต่ยังดำเนินเนื้อเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 
ดังนั้น บทบาทความเป็นนักรบของตัวกุมภกรรณในบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 1 และรัชกาล
ที่ 2 จึงไม่มีความต่างกัน จากการศึกษาบทบาทกุมภกรรณในบทพระราชนิพนธ์ พบว่า กุมภกรรณมีบทบาท
สำคัญคือ  
  1.1 บทบาทกุมภกรรณในฐานะอุปราช  
  1.2 บทบาทกุมภกรรณในฐานะพ่ีและน้อง และบทบาทที่สำคัญคือ  
  1.3 บทบาทกุมภกรรณในฐานะนักรบเป็นผู้ที่รอบรู้ยุทธพิชัยการทำศึกสงคราม รอบรู้กลศึก มีการ
วางแผนในการรบ และมีความเก่งกล้าสามารถในการต่อสู้ 
 บทบาทกุมภกรรณที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ พบว่ากุมภกรรณในวรรณกรรมรามเกียรติ์ 
ของรัชกาลที่ 1 และของรัชกาลที่ 2 นั้น มีประวัติ บทบาทและฐานะตรงกัน สอดคล้องกับงานวิจัย สุรเดช กลิ่น
ศรีสุข เรื่องบทบาทกุมภกรรณในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ พบว่า กล่าวถึงบทบาทของตัวกุมภกรรณใน
วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ที่ปรากฏในบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 ว่า กุมภกรรณนั้นมี
บทบาทท่ีเป็น นักรบ ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ว่ากุมภกรรณนั้นมีบทบาทความเป็นนักรบเช่นกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ศึกษาการแสดงประเภทโขน ในตัวละครอ่ืนๆที่มีความสำคัญ หรืออัตลักษณ์ของตัวเองท่ีเฉพาะ 
2. ศึกษาแนวทางบทบาท หรือประวัติของตัวละครที่มีความน่าสนใจ 
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งานวิจัยสร้างสรรค์ ชุด นาฏตะลุงหลุง 
A CREATIVE WORK ON TALUNG-LOONG DRAMATIC DANCE 

 

ธวัชชัย ซ้ายศร*ี อริยา ลิ่มกาญจนพงศ์* 
TAWATCHAI SAISRI, ARIYA LIMKARNJANAPHONG 

 

บทคัดย่อ  
 งานวิจัยสร้างสรรค์ ชุด นาฏตะลุงหลุง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาองค์ประกอบและ
รูปแบบการแสดงหนังตะลุง วิธีการเชิดหนังตะลุงแต่ละประเภท และพัฒนาบทบาทของตัวหนังตะลุงในแบบ
ดั้งเดิมให้เป็นรูปแบบที่ทันสมัย และเพ่ือสร้างสรรค์การแสดง ชุด นาฏตะลุงหลุง โดยศึกษาจากเอกสาร การเก็บ
ข้อมูลภาคสนามจากการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ และการฝึกปฏิบัติเพื่อรับการถ่ายทอดเทคนิควิธีการเชิด
หนังตะลุงประเภทต่าง ๆ จากคณะหนังรุ่งวิเชียร ตะลุงเสียงทอง, คณะหนังทวี พรเทพ, คณะหนังประดับ หัว
ไทร, คณะหนังภิรมย์เสียงเสน่ห์ และหนังอ่ิมเท่ง (นายอ่ิม จิตต์ภักดี)  
 ผลการศึกษาพบว่า งานวิจัยสร้างสรรค์ ชุด นาฏตะลุงหลุง เป็นกระบวนการสร้างสรรค์โดยคณะผู้วิจัยได้
คิดประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านความเป็นมาองค์ประกอบ และขนบนิยมของการ
แสดงหนังตะลุงแบบดั้งเดิม นำเสนอให้เห็นถึงลำดับขั้นตอนของการแสดง เทคนิคการเชิดหนังแต่ละประเภท 
โดยใช้ผู้แสดงทั้งหมด 21 คน เป็นผู้แสดงชาย 14 คน ผู้แสดงหญิง 7 คน กำหนดให้เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการ
แสดงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้แสดงกลุ่มที่ 1 แต่งกายเลียนแบบตัวหนังตะลุงรูปแบบดั้งเดิม และผู้
แสดงกลุ่มที่ 2 แต่งกายเลียนแบบตัวหนังตะลุงรูปแบบสมัยใหม่ ใช้ผ้าขาววาดลายตัวหนังตะลุง ผ้าจอหนังตะลุง 
รูปหนังฤๅษี รูปหนังพระอิศวรทรงโค ดอกบัว พระขรรค์ กระบอง และพานทอง เป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง 
โดยใช้เครื่องดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้(หนังตะลุง)ผสมผสานกับเครื่องดนตรีสากลในทำนองตะลุงสากล การบรรเลง
เพลงยึดขนบนิยมตามรูปแบบของการแสดงหนังตะลุงจำนวน 10 เพลง รูปแบบการแสดงแบ่งออกเป็น 3 องก์ 
ประกอบด้วย องก์ที่ 1 เป็นการแสดง เพ่ือบรรยายถึงความเป็นมาของหลักหลุงในแนวคิดกว่าจะเป็นหนัง องก์ที่ 
2 เป็นการแสดง สื่อให้เห็นถึงความเชื่อพิธีกรรมและขนบนิยมของการแสดงหนังตะลุง องก์ที่ 3 เป็นการแสดงที่
แสดงถึงอากัปกริยาท่าทางของตัวพระเอก ตัวนางเอก ตัวยักษ์ ตัวนางสองแขนหรือนางร้ายและตัวตลกของ
หนังตะลุงจบด้วยผู้แสดงทั้งหมดออกมาตั้งซุ้ม 
 
______________________________________________________________________________ 
* วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
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 งานวิจัยสร้างสรรค์ ชุด นาฏตะลุงหลุง นี้คณะผู้วิจัยได้นำเสนอผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นต่อผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 3 ครั้ง และได้มีการปรับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ 
จึงอาจกล่าวได้ว่างานสร้างสรรค์ชุดดังกล่าวนี้เป็นงานวิจัยสร้างสรรค์ที่มีความสมบูรณ์ในระดับหนึ่งที่สามารถใช้
แสดงเผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ และสามารถนำไปใช้ในสอนในสถานศึกษาได้ 
 

คำสำคัญ : นาฏ, ตะลุงหลุง  

 
Abstract 

The purposes of this creative work on Talung-loong Dramatic Dance were to study the 
history, elements, forms of shadow puppet shows, how to operate each shadow puppet 
characters, and to improve the traditional shadow puppet characters to become more modern; 
and to create Talung-loong Dramatic Dance. The study was performed by studying documents, 
making field data collection, observations, interviews, and training on how to operate shadow 
puppet characters from the following shadow puppets master: Nang Roongwichian Talung 
Siang Thong, Nang Tawee Phonthep, Nang Pradub, Huasai; Nang Phirom Siang Sa-ne, and Nang 
Im Theng (Im Jitphakdi). 

 The study revealed that the work on Talung-loong Dramatic Dance was creatively 
composed by collecting knowledge on history, elements, and customs on the traditional 
shadow puppet shows and then presented to show the sequences of performance, techniques 
on operating each puppet character. The performance consisted of 21 performers – 14 males 
and 7 females. There were 2 categories of costumes. Group 1, dancers wore costumes with 
the designs imitating those of the traditional shadow puppet characters. Group 2, dancers wore 
costumes designed imitating modern shadow puppet characters. Performance equipment 
consisted of white pieces of cloth painted with pictures of shadow puppet characters, puppet 
screen, a Ru-see (hermit), Pra I-suan (God Siva) on an ox, a lotus, a sword, a truncheon, and a 
gold footed tray. The local musical instruments were mixed with western instruments in 
playing 10 traditional shadow puppet songs. The performance was divided into 3 acts. Acts 1 
narrated the history of Lak Loong which was the background of shadow puppet performance. 
Act 2 showed belief, rite, and custom on shadow puppet performance. Act 3 showed the 
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manners of a hero and heroine, a giant, Nang Song Khaen or a female devil, and jokers; all 
performers appeared on the stage at the end.  
 Talung-Loong Dramatic Dance was presented to the experts to make comments for more 
than 3 times and then improved according to their suggestions. This Thalung–loong dramatic 
dance can, therefore, be considered as a perfect work which could be performed at 
appropriate occasions, and taught in academic institutions.  
 

Key words: dramatic dance, Talung-loong 
 

บทนำ 
 หนังตะลุง คือ หนังหรือละครเงาเป็นหนึ่งในศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้อันเป็นวัฒนธรรมไทย
แขนงหนึ่งที่มีอย่างแพร่หลายซึ่งคณะมหรสพได้นำหนังแกะสลักเป็นรูปภาพขนาดเล็กคีบด้วยไม้ตับอันเดียวเป็น
รูปตัวละครต่าง ๆ เชิดภายในโรงให้แสงไฟส่องผ่านตัวหนังสร้างเงาให้ปรากฏบนจอผ้าขาวหน้าโรงตามท้องเรื่อง
ที่จะแสดง ซึ่งหนังตะลุงมีประวัติความเป็นมาอย่างไรยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ นักวิชาการหลายคนได้ให้ข้อสัน
นิฐานไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 
 สุธ ิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2529: 358) ได้กล่าวในเรื ่องไว้ว่าหนังตะลุง เป็นการละเล่นแบบแสดงเงา 
(Shadow play) เป็นการละเล่นที่มีมานานแล้วและเล่นกันแพร่หลาย ได้มีการศึกษาประวัติความเป็นมาของ
การละเล่นแบบนี้กันมากแต่ยังหาข้อยุติไม่ได้ อย่างไรก็ตามพบว่าการละเล่นชนิดนี้มีแพร่หลายในเอเชียอาคเนย์
และมีส่วนของวัฒนธรรมอินเดียปนอยู่อย่างเห็น ได้ชัดนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มีทรรศนะแยกเป็น 2 
กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเชื่อว่าการละเล่นเงา นี้ต้องมีกำเนิดที่ใดที่หนึ่งก่อนแล้วแพร่หลายไปยังที่อื่น แล้วแต่ละแห่งก็
พัฒนาตัวเองไปตามวัฒนธรรมของตนเพราะการแสดงแบบนี้แสดงได้ง่าย กล่าวคือ เพียงแสดงการเล่นให้
ปรากฏบนจอเพียงครั้งเดียวคนดูก็สามารถลอกเลียนวิธีการได้ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบ ตาม
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ยิ่งกว่านั้นอิทธิพลของต่างชาติที่มีต่อการแสดงหุ่นกระบอกละคร ตลอดจนดนตรี
ของประเทศนั้น ๆ เป็นพยานหลักฐานว่า มิได้มาจากแหล่งเดียวกับการเล่นเงาแบบนี้ นักวิชาการอีกกลุ่ มหนึ่ง
เชื่อว่า หนังตะลุงของแต่ละประเทศต่างกำเนิดขึ้นมาเอง แล้วพัฒนากันเองเรื่อย ๆ มาโดยมิได้เกี่ยวข้องกนัเลย 
หนังตะลุงที่นิยมเล่นกันในเอเชียอาคเนย์แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ แบบแรกที่เป็นหนังใหญ่ของไทยและแบบของ
เขมร ซึ่งรูปหนังมีขนาดใหญ่และส่วนแขนติดนิ่งอยู่กับบ่าเคลื่อนไหวไม่ได้ ส่วนอีกแบบหนึ่งรูปมีขนาดเล็กกว่า
แขนมีรอยต่อ เป็นข้อทำให้เคลื่อนไหวได้แขนหนึ่งหรือทั้งสองแขน แบบหลังนี้เป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง
มากกว่าแบบแรก เช่น หนังอยองของเขมร วายังกุลิตของมาเลเซีย วายังยาวอของชวา และหนังตะลุงของไทย  
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 วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2525 : 180) ยังได้สันนิษฐาน เกี่ยวกับความเป็นมาของของคำว่า “หนังตะลุง” ไว้ว่า 
เหตุที่มีผู้เรียกการเล่นโดยใช้เงานี้ว่า “หนังตะลุง” เกิดจากการเริ่มเล่นมาจากเสาตะลุง ซึ่งเป็นเสาสำหรับ   ผูก
ช้าง โดยที่ชาวชวาเข้ามาทำมาหากินอยู่ในภาคใต้ของไทยและยึดอาชีพเลี้ยงช้าง รับจ้างทำงาน เมื่อถึงกลางคืน
ก็ก่อไฟขึ้นกันยุงกันหนาวและได้มีผู้หนึ่งเอาเล็บจิกเจาะ ใบไม้ขึ้นเป็นรูปต่าง ๆ และจับใบไม้นั้นเชิดเล่นอยู่หน้า
กองไฟให้เงาของใบไม้ที่เป็นรูปต่าง ๆ ไปปรากฏใกล้ ๆ ปากก็ร้องเป็นทำนองประกอบไปตามการเชิดใบไม้ และ
จากแนวความคิดนี้ได้วิวัฒนาการจากการแกะใบไม้ซึ่งไม่ถาวรมาเป็นการแกะ ด้วยหนังสัตว์ ส่วนการเชิดแทนที่
จะเชิดให้เงาไปปรากฏที่อื่น ๆ ซึ่งอาจจะเห็นได้ไม่ชัดเจน ก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้ผ้าขึงเข้ากับเสาตะลุง และ
อาจจะโดย เหตุนี้เองจึงเรียกการเล่นชนิดนี้ว่า “หนังเสาตะลุง”และเมื่อเวลาผ่ านไปจึงเหลือเรียกเพียง “หนัง
ตะลุง” ตามสำเนียงสั้น ๆ ของภาคพื้นเมือง หนังตะลุงที่เล่นกันตั้งแต่เดิมไม่ได้เรียกว่าหนังตะลุงอย่างเช่นทุก
วันนี้ หากแต่เรียกกันว่า หนัง หรือบางทีเรียกว่า “หนังควน” เพ่ิงมาเปลี่ยนเรียกหนังตะลุงกันในสมัยรัชกาลที่ 3 
ตอนที่หนังเข้ามาเล่นในกรุงเทพ ฯ และหนังสมัยนั้นเป็นหนังของคนพัทลุง เมื่อเข้ามาเล่นในกรุงเทพฯ ก็อาจจะ
เรียกเพ้ียนไปจาก “พัทลุง” มาเป็น “ตะลุง” ก็เป็นได้ 
 หนังจากภาคใต้ได้เข้ามาเล่นในกรุงเทพ ครั้งแรกสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระยา
พัทลุง (เผือก) นำไปเล่นแถวนางเลิ้ง หนังที่เข้าไปครั้งนั้นไปจากจังหวัดพัทลุงคนกรุงเทพ จึงเรียก "หนังพัทลุง" 
แล้วเสียงเพ้ียนเป็น "หนังตะลุง" ในภายหลัง คณะที่เข้าไปเล่นครั้งนั้นเข้าใจว่าจะเป็น "หนังทองเก้ือ" เป็นคณะที่ 
3 สืบจากหนังนุ้ย พงศ์พันธุ์ ทินนิมิตร ได้กล่าวสรุปว่ามีนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหนัง
ตะลุงจะให้ข้อสันนิฐานแตกต่างกันออกไป แต่เมื่อประมวลเข้าแล้วจะเห็นมีข้อสันนิฐานแตกต่างกันออกเป็น 4 
กระแส สรุปได้ดังนี้ 
 กระแสที่หนึ่ง สันนิษฐานว่าหนังตะลุงเกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุง โดยน่าจะเกิดขึ้นที่เขายาโฮ้ง หรือเขาพระ
ยาโฮ้ง ซึ่งอยู่ในท้องที่บ้านกงหรา ตำบลชะรัด อำเภอเมืองพัทลุง เขานี้เองที่มีผู้ออกเสียงเพี้ยนไปเป็นยะโฮร์ 
แล้วทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเมืองยะโฮร์ทางมาเลเซีย  
 กระแสที่สอง สันนิษฐานว่าหนังตะลุงรับอิทธิพลมาจากหนังใหญ่ซึ่งเล่นกันอยู่ก่อนในสมัยอยุธยา เพราะ
ถ้าดลูักษณะของรูปหนังจะเห็นว่ารูปของหนังใหญ่มีขนาดโตกว่ารูปของหนังตะลุงหลายเท่า วิวัฒนาการของรูป
หนังน่าจะเป็นรูปขนาดใหญ่ก่อนแล้วจึงย่อให้เล็กลง มากกว่าจากเล็กแล้วขยายให้ใหญ่ขึ้นหากพิจารณาจากสีจะ
เห็นว่าเดิมรูปหนังใหญ่เป็นสีดำ ต่อมาจึงมีสีอื่น ๆบ้าง ส่วนรูปหนังตะลุงตัวสำคัญ ๆ มักจะระบายสีและทำ
ลวดลายพิสดารจึงน่าจะเป็นการปรับแต่งให้มีสีสันสวยงามขึ้นภายหลัง และถ้าดูจากบทพากย์ก็มีที่คล้ายกัน
หลายอย่าง เช่น บทพากย์ รูปพระอิศวรของหนังตะลุงคล้ายกับพากย์สามตระของหนังใหญ่ เป็นต้น 
 กระแสที่สาม สันนิษฐานว่าหนังตะลุงมาจากชวา ผ่านสู่มาเลเซียและแพร่หลายที่ยะโฮร์ แล้วต่อมา ตา
นุ้ย ตาหนักทอง ซึ่งเป็นนายกองช้างแห่งเมืองนครศรีธรรมราชได้นำมาเล่นในไทย การที่เชื่อเช่นนี้มีเหตุผลหลาย
อย่าง เช่น มีบทไหว้ครูบางสำนวนกล่าวไว้เช่นนั้น ตัวตลกหนังตะลุงมีแขนยาวคล้ายรูปหนัง ชวา ตัวตลกบางตัว
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มีชื ่อคล้ายกับตัวหนังชวา เช่น สะหม้อคล้ายสมารซึ ่งเป็นพี ่เลี ้ยงในเรื ่องอิเหนา (เทียบเท่าประสันดา) 
นอกจากนั้นหนังชวายุคแรกนับถือศาสนาพราหมณ์ นิกายไวษณพ หนังตะลุงก็มีรูปพระอิศวรซึ่งเป็นรูปเคารพ
สำคัญในไศวะนิกายเช่นกัน ในบทไหว้ครูขึ้นต้นด้วยคำว่า "โอม" ซึ่งหมายถึงเทพเจ้าทั้งสามของพราหมณ์ โอม 
มาจาก อ + อุ + ม (อ = อวตาร หมายถึง พระวิษณุ อุ = อุดร หมายถึง พระศิวะ หรือพระอิศวร ม = 
มหาพรหม หมายถึงพระพรหม)  
 กระแสที่สี่ สันนิษฐานว่าหนังตะลุงอาจจะได้รับแนวความคิดมาจากการละเล่นของหนังชวา ผนวกกับ
การเล่นหนังใหญ่แล้วนำมา ดัดแปลงขึ ้นเป็นหนังตะลุง ทำให้ตัวหนังเล็กลงเพื ่อใช้เชิดได้สะดวกขึ ้น ให้
เคลื่อนไหวอวัยวะบางส่วนได้ให้ดูมีชีวิตชีวา ระบายสีให้สวยงาม เปลี่ยนแนวการเล่นและเรื่องที่แสดง เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพและความนิยมของท้องถิ่น 
 วิเชียร เกื ้อมา (สัมภาษณ์. 29 มกราคม 2562) ได้กล่าวถึง ความหมายของ “ตะลุงหลุง” ไว้ว่า   
“ตะลุงหลุง” หมายถึง หลักหรือหลักปักล่ามช้าง โดยมีนายก้อนทองและนายหนักทอง ได้นำช้างมาพักแล้วล่าม
ช้างเอาไว้ จากนั้นก็นำผ้าขาวมาขึงกับตะลุงหรือหลักล่ามช้างทั้งสองข้างแล้วนำใบไม้ที่หนอนกินมาแกะเป็นรูป
ต่าง ๆ มาเชิดให้เกิดเงาโดยใช้แสงจากกองไฟ ทำให้ชาวบ้านที่พบเห็นชื่นชอบในการแสดงจึงได้เรียกการแสดง
ชุดนี้ว่า “หนังตะลุง” และในปัจจุบันสถานที่พักช้าง แห่งนั้นก็ได้เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อว่า “บ้านโรงช้าง” ในตำบล
ควนมะพร้าว จังหวัดพัทลุง  
 จากข้อความข้างต้นคณะผู้วิจัยสรุปได้ว่า การแสดงหนังตะลุง มีหลักฐานปรากฏการแสดงครั้งแรกที่
จังหวัดพัทลุงมีทั้งศาสตร์และศิลป์ที่คนแสดงต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเพื่อที่จะถ่ายทอดให้คนดูได้เข้าใจ
และติดตามเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบ การแสดงหนังตะลุงจัดแสดงในงานสำคัญ ๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าใน อดีตการ
แสดงหนังตะลุงมีไว้สำหรับความบันเทิงและพิธีกรรม แต่ในปัจจุบันโอกาสในการแสดงสามารถแบ่งออกได้ 3 
อย่าง คือ 1. เพื่อความบันเทิง เช่น งานวัด งานเลี้ยงสังสรรค์ทั่วไป 2. เพื่อประกอบพิธีกรรม เช่น แก้บนตัด
เหมฺรฺย 3. เพื่อการสาธิต เช่น จัดแสดงตามสถานศึกษาต่าง ๆ จากเหตุผลดังกล่าวมาแล้วในเบื้องต้นพบว่าการ
แสดงหนังตะลุง  ที่ยังคงอนุรักษ์ขนบนิยมลำดับขั้นตอนการแสดงแบบดั้งเดิมไว้อย่างถูกต้องมีทั้งหมด 4 คณะ 
ได้แก่ คณะหนังรุ่งวิเชียร ตะลุงเสียงทอง , คณะหนังทวีพรเทพ, คณะหนังประดับ หัวไทร, คณะหนังภิรมย์ 
เสียงเสน่ห์ ทั้งนี้เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันไม่เอ้ืออำนวยให้การแสดงชนิดนี้คงอยู่ด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง 
เช่น 1. การสื่อสารด้วยภาษาท่ีจำกัด คือ ภาษาถ่ินใต้ 2. การที่มีมหรสพสมัยใหม่ เช่น ภาพยนต์ ดนตรีสากลเข้า
มาแทนที่ จึงส่งผลให้หันมานิยมวัฒนธรรมตะวันตกแทน 3. หนังตะลุงทุกคณะยึดขนบนิยมในการเล่นแบบ
เดียวกัน คือ มีหลายขั้นตอน ใช้เวลาในการแสดง 4. เรื่องที่ใช้แสดงไม่น่าติดตาม คือ ใช้เรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ     
5. ตัวละครในการแสดงหนังตะลุงเป็นเพียงรูปเงาไม่สามารถสื่ออารมณ์ให้คนดูเข้าถึงอรรถรสของการแสดงได้ 
จากเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้คณะหนังตะลุงต่าง ๆ นั้นได้มีการนำรูปแบบสมัยใหม่เข้ามาสอดแทรกบ้างตามยุค 
ในปัจจุบัน เช่น นำดนตรีสมัยใหม่เข้ามาสอดแทรกในการแสดงหนังตะลุงลำดับขั้นตอนการแสดง มีการรวบรัด
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ขั้นตอนเพื่อความกระชับของเวลา มีการพัฒนารูปแบบเครื่องแต่งกายให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้ชมประทับใจ 
มีการสอดแทรกเพลงร้องลูกทุ่งที่เป็นที่นิยมของคนในปัจจุบัน เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้การแสดงหนังตะลุงซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของภาคใต้คงอยู่สืบไปและเป็นที่รู้จักของประเทศอาเซียน ดังนั้น เพื่อให้การแสดงหนังตะลุงเป็นที่
รู้จักทั้งในและต่างประเทศ คณะผู้วิจัยมีความสนที่ใจจะศึกษาประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ รูปแบบการ
แสดง และวิธีการเชิดหนังตะลุงแบบดั้งเดิม และนำมาสร้างสรรค์การแสดง โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 3 องก์ 
ประกอบด้วย องก์ที่ 1 เป็นการแสดงเพ่ือบรรยายถึงความเป็นมาของหลักหลุงในแนวคิดกว่าจะเป็นหนัง องก์ที่ 
2 เป็นการแสดงสื่อให้เห็นถึงความเชื่อพิธีกรรมและขนบนิยมของการแสดงหนังตะลุง องก์ที่ 3 เป็นการแสดงที่
แสดงถึงอากัปกริยาท่าทางของตัวพระเอก ตัวนางเอก ตัวยักษ์ ตัวนาง  สองแขนหรือนางร้ายและตัวตลกของ
หนังตะลุงจบด้วยผู้แสดงทั้งหมดออกมาตั้งซุ้ม ใช้เครื่องแต่งกาย 2 กลุ่ม คือ ผู้แสดงกลุ่ม 1 แต่งกายเลียนแบบ
ตัวหนังตะลุงรูปแบบดั้งเดิมและผู้แสดงกลุ่ม 2 แต่งกายเลียนแบบตัวหนังตะลุงรูปแบบสมัยใหม่ โดยยึดรูปแบบ
การแสดง      หนังตะลุงแบบดั้งเดิม การแสดงชุดนี้มีการใช้เครื่องดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้ตอนบนประกอบร่วมกับ
เครื่องดนตรีสากลผสมผสานทำนองเข้าด้วยกันตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้การแสดงสร้างสรรค์ชุดนี้มีความ
สวยงาม สมบูรณ์ และน่าสนใจมากยิ่งข้ึน สามารถนำไปเผยแพร่ในครั้งต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การสร้างสรรค์ 
 1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ และรูปแบบการแสดงหนังตะลุง 
 2. เพ่ือศึกษาวิธีการเชิดหนังตะลุงแต่ละประเภท 
 3. เพ่ือพัฒนาบทบาทของตัวหนังตะลุงในแบบดั้งเดิมให้เป็นรูปแบบที่ทันสมัย 
 4. เพ่ือสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์แนวสร้างสรรค์ชุดใหม่ 
 
ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 
 งานวิจัยสร้างสรรค์ในครั ้งนี้คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ 
รูปแบบการแสดง และวิธีการเชิดหนังตะลุงแต่ละประเภท โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูล จากเอกสาร และการลง
พื้นที่การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และการเข้ารับการถ่ายทอดเทคนิควิธีการ เชิดหนังตะลุงแต่ละประเภท
จากนายหนังตะลุง คณะหนังรุ่งวิเชียร ตะลุงเสียงทอง, คณะหนังทวี พรเทพ, คณะหนังประดับ หัวไทร, คณะ
หนังภิรมย์เสียงเสน่ห์ และหนังอ่ิมเท่ง (นายอ่ิม จิตต์ภักดี) 
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วิธีการวิจัย 
      งานวิจัยสร้างสรรค์ ชุด นาฏตะลุงหลุง เป็นผลงานที่คณะผู้วิจัยกำหนดเลือกพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Selection) เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์โดยกำหนดวิธีการ
วิจัย ดังนี้ 
   1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
        งานวิจัยสร้างสรรค์ในครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้นำเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 
และแบบสังเกตการณ์ จากการใช้เครื่องมือทั้ง 2 แบบ ทำให้คณะผู้วิจัยได้รับข้อมูลซึ่งสามารถนำมาใช้ประกอบ
ในการทำวิจัยโดยมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ในครั้งนี้ 
 2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
    การรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้คณะผู้วิจัยจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ เพื่อความถูกต้องและ
ความน่าเชื่อถือของงานวิจัย ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ก่อนนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลทุก
ครั้ง เมื่อสร้างเครื่องมือขึ้นแล้วผู้วิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย เพื่อให้แน่ใจว่า
เครื่องมือนั้นมีคุณภาพเมื่อนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำและน่าเชื่อถือได้ 
ตรงตามวัตถุประสงค์ ของการสร้างสรรค์จำนวน 3 ท่าน คือ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ
นักวิชาการทางด้านนาฏศิลป์ 2 ท่าน     
      3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

   การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในงานวิจัยสร้างสรรค์  ชุด นาฏตะลุงหลุงคณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยยึดหลักข้อมูลที่มีลักษณะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ที่กำหนดไว้ซึ่งมีการดำเนินการ 
2 ลักษณะ ดังนี้  

   1. การศึกษาเอกสาร 
      การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสาร เป็นการเก็บข้อมูลที่คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวม

เอกสาร งานวิจัย ที่มีการศึกษาไว้ในประเด็น ที่เก่ียวข้องกับงานสร้างสรรค์นี้ ซึ่งได้แก่ ความหมาย ประวัติความ
เป็นมา ความเชื่อของหนังตะลุง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ หนังตะลุง โดยค้นคว้าเอกสารจากหน่วยงาน
ราชการ สถาบันการศึกษา เอกชน ประเภทหนังสือได้แก่ วิทยานิพนธ์ หนังสือ ตำรา งานวิจัย วารสาร สูจิบัตร
และเอกสารอื่น ๆ โดยรวบรวมข้อมูลเป็นประเด็น ๆ ไว้ตามเนื้อหา          
   2. การศึกษาภาคสนาม 

     การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วม สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และ
การฝึกปฏิบัติเพื่อรับการถ่ายทอดเทคนิควิธีการเชิดหนังตะลุงประเภทต่าง ๆ จากนายหนังตะลุง การเก็บ
รวบรวมข้อมูลคณะผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนาม ดังนี้ 



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(450)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

         2.1. การสัมภาษณ์  
          คณะผู้วิจัยใช้รูปแบบวิธีการสัมภาษณ์ทั ้งในลักษณะแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง 

รูปแบบการสัมภาษณ์เป็นการลงพื้นที่ภาคสนามโดยสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องกับการแสดงหนังตะลุง ดังนี้ 
          1. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นแบบสัมภาษณ์ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บ

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ท้ังนี้คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลทางด้านเอกสาร การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในพ้ืนที่
ที่ศึกษาและบันทึกผลการสัมภาษณ์ตามความเป็นจริง โดยคณะผู้วิจัยได้กำหนดประเด็นการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างที่แน่นอน 

          2. การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ที่ให้ข้อมูล ในการศึกษาการ
สร้างคำถามต่าง ๆ โดยเป็นคำถามปลายเปิดที่สามารถยืดหยุ่นให้กับผู้ให้ข้อมูลในการตอบได้โดยใช้ลักษณะการ
พูดคุยสนทนาแบบเป็นกันเองมากท่ีสุดเพ่ือเป็นการคลายความกังวลให้กับผู้ถูกสัมภาษณ์ให้มากท่ีสุดการซักถาม
จะมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา และสถานที่ที่เหมาะสมควบคู่กับการสัมภาษณ์ในลักษณะผ่อนคลายเพ่ือ
สร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจกับผู้ให้ข้อมูล ซึ่งจะได้ข้อมูลที่เท็จจริงยิ่งขึ้นโดยได้กำหนดประเด็น การ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  
          2.2 การสังเกตการณ์ 
           คณะผู้วิจัยได้มีการศึกษาข้อมูลแบบสังเกตการณ์ 2 ลักษณะ ดังนี้  

          1. การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ศึกษาและติดตามชมการแสดงหนัง
ตะลุงเพื่อศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบวิธีการแสดงหนังตะลุงตามสถานที่ต่าง ๆ การศึกษาภาคสนามโดยการ
สังเกตการณ์คณะผู้วิจัยได้กำหนดประเด็นการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม  

           2. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม คณะผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ถ่ายทอดเทคนิค
วิธีการการเชิดตัวหนังตะลุงประเภทต่าง ๆ การฝึกซ้อมการจัดทำ และเตรียมอุปกรณ์ การประสานงาน และ
สนับสนุนการแสดงหนังตะลุงทำให้คณะผู้วิจัย มีโอกาสได้ศึกษาและเก็บข้อมูลจากประสบการณ์ตรงรวมถึงการ
ได้สนทนาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับหัวหน้าคณะ และนักดนตรี ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยมีกำหนดประเด็นที่ใช้
ในการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง 

     2.3 การฝึกปฏิบัติเพื่อรับการถ่ายทอดเทคนิดวิธีการเชิดหนังตะลุงจากศิลปิน 
          คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อเข้ารับการถ่ายทอดเทคนิควิธีการเชิดของตัวหนังตะลุงประเภทต่าง ๆ 
จากนายหนังคณะหนังรุ่งวิเชียร ตะลุงเสียงทอง, คณะหนังทวี พรเทพ, คณะหนังประดับ หัวไทร, คณะหนัง
ภิรมย์เสียงเสน่ห์ และหนังอิ่มเท่ง (นายอิ่ม จิตต์ภักดี) โดยคณะผู้วิจัยได้กำหนดประเด็นการฝึกปฏิบัติเพื่อรับ
การถ่ายทอดเทคนิควิธีการเชิดตัวหนังตะลุงประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเชิดตัวหนังตะลุงที่นายหนังต ะลุงใช้ใน
การแสดงและฝึกหัดให้กับลูกศิษย์ ซึ่งเป็นเทคนิควิธีการการเชิดตัวหนังตะลุงที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์
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เฉพาะของตัวหนังตะลุงแต่ละตัวที่ปรากฏอยู่ในคณะหนังรุ่งวิเชียร ตะลุงเสียงทอง, คณะหนังทวี พรเทพ, คณะ
หนังประดับ หัวไทร, คณะหนังภิรมย์เสียงเสน่ห์ และหนังอ่ิมเท่ง (นายอ่ิม จิตต์ภักดี)  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

   การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ของงานวิจัยสร้างสรรค์
โดยนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากเอกสาร ข้อมูลการศึกษาภาคสนามที่ได้จากการสังเกตการณ์ การ
สัมภาษณ์ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติเพื่อรับการถ่ายทอดเทคนิควิธีการเชิดตัวหนังตะลุงจากศิลปิน นำข้อมูลที่
ได้มาศึกษาอย่างละเอียดพร้อมจัดแยกประเด็นออกเป็นหมวดหมู่ตามเนื้อหา ทำการวิเคราะห์ข้อมูลตีความ 
และรวบรวมนำเสนอข้อมูลโดยการเขียนบรรยายพรรณนาเชิงวิเคราะห์  

 
ผลการวิจัย 

หนังตะลุงเป็นมหรสพที่มีลีลาลักษณะการเล่นและใช้ดนตรีที่มีท่วงทำนองที่แปลกไปจากมหรสพอื่น ๆ 
หนังตะลุงกำเนิดขึ้นในภาคใต้และเล่นสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนจนถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ หนัง
ตะลุงเป็นมหรสพที่ผสมผสานกันของศิลปะพื้นบ้านหลายแขนง ตั้งแต่การสร้างรูปแบบของตัวหนัง บทพากย์ 
บทเจรจา ดนตรีและศิลปะในการเชิด สิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมขึ้นมาจากขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
สะท้อนออกมาในรูปของมหรสพที่ให้ความบันเทิงและอาจจะมีความคิดในด้านต่าง ๆ ของผู้คนในถิ่นนั้น ๆ 
สอดแทรกอยู่ด้วย หนังตะลุงเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทยสิ่งหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีอายุยืนยาว
มานานหลายร้อยปีและแม้ในปัจจุบันก็ยังเป็นมหรสพที่มีอิทธิพลต่อจิตใจของชาวใต้อยู่ไม่น้อย 
แนวคิดการแสดงนาฏตะลุงหลุง 

การแสดง ชุด นาฏตะลุงหลุง เป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ โดย คณะผู้วิจัยได้แนวคิดมาจากการเล่นหนัง
ตะลุงซึ่งถือได้ว่าเป็นมหรสพที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของคนในภาคใต้ โดยใช้หนังตะลุงเป็นสื่อในการบอกเล่าวิถี
ชีวิต ในแง่การดำรงชีวิต สังคม ประเพณีวัฒนธรรมและหนังตะลุงยังมีหน้าที่เป็นสื่อพื้นบ้านประชาสัมพันธ์ใน
การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ จากการศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์นายหนังตะลุงพบว่า  กระบวนการ
หรือลำดับขั้นตอนของการเล่นหนังตะลุงที่ถือว่าเป็นขนบนิยมในการเล่นที่ปฏิบัติกันมาแต่โบราณนั้นในปัจจุบัน
มิได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควรแต่จะมุ่งเน้นเพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียว ดังนั้นคณะผู้วิจัย จึงได้คิดงานวิจัย
สร้างสรรค์ ชุด นาฏตะลุงหลุง เพื่อสื่อถึงความเป็นมาของการทำตัวหนัง ขนบนิยมในการเล่นและลีลาของตัว
หนังตะลุง ตั้งแต่ ออกลิงขาวจับลิงดำ ออกฤๅษี นางฟ้อน พระอิศวรทรงโค ปรายหน้าบท พระเอก นางเอก 
ยักษ์ นางสองแขน หรือนางร้าย และตัวตลก ทั้งนี้เป็นการนำเสนอพัฒนาการเล่นหนังตะลุงในรูปแบบงานวิจัย
สร้างสรรค์ท่ีเลียนแบบมาจากการแสดงหนังตะลุงดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันในรูปแบบของดนตรีและทำนองเพลง ท่า
รำ และเครื่องแต่งกาย นำเสนอการแสดงแบบต่อเนื่องเป็นเรื่องราวได้ดังนี้ 
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1. ผู้แสดง  
    งานวิจัยสร้างสรรค์ ชุด นาฏตะลุงหลุ ง ครั ้งนี ้คณะผู ้ว ิจัยกำหนดผู ้แสดงแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม 
ประกอบด้วย 1. ผู้แสดงหญิง จำนวน 7 คน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกแสดงในบทบาทนางเอกใน
รูปแบบการแต่งกายแบบดั้งเดิม กลุ่มท่ี 2 แสดงในบทบาทนางสองแขนในรูปแบบการแต่งกายแบบสมัยใหม่ 2. 
ผู้แสดงชาย จำนวน 7 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกแสดงในบทบาทพระเอกในรูปแบบการแต่งกายแบบ
ดั้งเดิม กลุ่มท่ี 2 แสดงในบทบาท ตัวยักษ์ในรูปแบบการแต่งกายแบบสมัยใหม่ 3. ผู้แสดงตัวตลก จำนวน 4 คน 
แสดงเป็น ตัวนายเท่ง นายหนูนุ้ย นายยอดทอง และนายสีแก้ว 4. ผู้แสดงลิงขาวลิงดำ จำนวน 2 คน แสดงใน
บทบาทลิงขาวจับลิงดำ 5. คนเชิดหนัง จำนวน 1 คน แสดงการเชิดรูปฤๅษีและรูปพระอิศวรทรงโค 

2. เครื่องแต่งกาย 
    การแสดงชุด นาฏตะลุงหลุง เป็นการแสดงสร้างสรรค์แบบพื้นบ้านภาคใต้ใช้เครื่องแต่งกายแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งแบ่งตามจำนวนกลุ่มของผู้แสดง คณะผู้วิจัยได้แนวคิดการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยการ
เลียนแบบเครื่องแต่งกายมาจากตัวหนังตะลุงที่เป็นตัวหนังแบบดั้งเดิมและตัวหนังแบบสมัยใหม่ 

3. อุปกรณ์ประกอบการแสดง  
    อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงในงานวิจัยสร้างสรรค์ ชุด นาฏตะลุงหลุง มีทั้งหมด จำนวน 9 ชิ้น 
ประกอบด้วย รูปฤๅษี รูปพระอิศวรทรงโค ดอกบัวประดิษฐ์ ใบไม้ กระบอง พระขันธ์ ฉากหนังตะลุง ผ้ายืดรูป
วาดเป็นรูปไอ้เท่ง และพานทอง    

4. ท่ารำ  
    จากการศึกษาการแสดงหนังตะลุง คณะผู้วิจัยจึงได้นำมาสร้างสรรค์เป็นกระบวนท่ารำขึ ้นโดยมี
รูปแบบการแปรแถว นำลักษณะรูปแบบการแสดงหนังตะลุงแบบดั้งเดิม ท่ารำพ้ืนบ้านภาคใต้และท่ารำพ้ืนฐาน
ทางด้านนาฏศิลป์ไทยเข้ามาผสมผสาน ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นเพื่อง่ายต่อการอธิบายท่ารำ คณะผู้วิจัยจึงได้
กำหนดท่ารำในงานวิจัยสร้างสรรค์ ชุด นาฏตะลุงหลุง โดยมีรูปแบบการแสดงที่ปรากฏ 3 องก์ ประกอบด้วยท่า
รำจำนวน 106 ท่า โดยในแต่ละองก์ ของการแสดงจะมีแนวคิดและท่ารำ คณะผู้วิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
    องก์ที่ 1 กว่าจะเป็นหนัง ประกอบด้วยท่ารำทั้งหมด 40 ท่า โดยเริ่มจากประวัติความเป็นมาของหนัง
ตะลุงแต่เดิม ซึ่งได้กล่าวถึงตาหนักทองและตาก้อนทองที่ทำหน้าที่เป็นนายกองช้าง เดินทางกลับจากเมืองยะ
โฮร์ ระหว่างทางได้พักค้างแรมที่บ้านควนมะพร้าว จังหวัดพัทลุง โดยได้นำเอาช้างมาล่ามผูกไว้กับหลักล่ามช้าง 
ซึ่งเรียกว่า “หลักหลุง” และได้ก่อกองไฟขึ้นมาเพื่อให้ความอบอุ่นและไล่ยุ ่งตลอดจนสัตว์ต่าง ๆ ก็ได้เกิด
ความคิดจากการไปดูหนังแขกเล่นที่เมืองยะโฮร์ จึงได้ลองเล่นเลียนแบบ โดยการเอาผ้าขาวมาขึงกับหลักล่าม
ช้าง 2 หลักและอาศัยแสงสว่างจากกองไฟก่อที่มาเป็นแสงสว่าง และนำใบไม้มาเชิดทำเป็นรูปหนังให้ปรากฏ
เป็นเงาขึ้นบนผ้าขาว พร้อมกับออกปากกล่าวเสียงร้องประกอบการเชิดและนั้นเองคือการเชิดหนังตะลุง  ขึ้นมา
เป็นครั้งแรก เมื่อเดินทางกลับถึงที่หมายแล้ว ก็ได้นำการเล่นแบบนั้นมาเล่นกันต่อทำให้ชาวบ้านที่พบเห็น เกิด
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การชื่นชอบหลังจากนั้นการเล่นก็ได้พัฒนาต่อกันมาเรื่อย ๆ จนเป็นที่รู้จักของชาวบ้านและเรียกการเล่นนั้นว่า 
หนังตะลุง เป็นการแสดงออกทางจินตภาพให้เห็นถึงแหล่งกำเนิดหนังตะลุง ซึ่งอาศัยหลักหลุงหรือหลักตะลุง
เป็นจุดเริ่มต้น 
    องก์ที่ 2 ขนบนิยมในการเล่นหนังตะลุง ประกอบด้วยท่ารำทั้งหมด 33 ท่า โดยองก์ที่ 2 จะแสดงถึง
ขั้นตอนในการแสดงหนังตะลุงก่อนจะจับเรื่องเริ่มจากชุดลิงขาว ลิงดำทะเลาะกัน เนื่องจากลิงดำเป็นอันธพาล 
จึงถูกลิงขาวนำไปถวายฤๅษี ฤๅษีออกมาสั่งสอนโดยผู้แสดงถือรูปหนังขนาดใหญ่ออกมา เชิดในลีลาของตัวฤๅษี
ตามแบบของหนังตะลุงผ่านแสงเงาที่ปรากฏบนจอหนังขนาดใหญ่และด้านหน้าจอหนังเพื่อให้เห็นถึงลีลาการ
ออกรูปฤๅษีรูปฤๅษีถือเป็นรูปครูประจำคณะของตน และเชื่อว่าเป็นรูปศักดิ์สิทธิ์ที ่ช่วยป้องกันคุ้มครองภัย
อันตรายต่าง ๆ และอำนวยความเป็นมงคลแก่คณะหนังผู้แสดงหญิงออกมาร่ายรำในลีลาของนางฟ้าฟ้อนรำหรือ
นางฟ้อน ในลีลาท่าทางโปรยดอกไม้นำทางก่อนการเชิดหนังตะลุงรูปพระอิศวรทรงโคตามมา ผู้แสดงถือรูปพระ
อิศวรทรงโคขนาดใหญ่ เชิดตามลีลาการเชิดรูปพระอิศวรทรงโคผ่านแสงเงาที่ปรากฏบนจอหนังขนาดใหญ่ และ
ด้านหน้าจอหนัง เพื่อให้เห็นลีลาการเชิด พระอิศวรหรือพระมหาเทพ คือ พระผู้เป็นเจ้าอันใหญ่ยิ่งสูงสุดที่
เกี่ยวกับหนังตะลุง ก็น่าจะเพราะเรื่องแรกที่หนังตะลุงนำมาแสดง คือ เรื่องรามเกียรติ์นั้น มีพระอิศวรเป็นเทพ
เจ้าที่สำคัญที่สุดในเรื่องนั้นรูปศักดิ์สิทธิ์รูปพระอิศวรในการแสดงหนังตะลุงไว้ว่ารู ปพระอิศวร ถือเป็นรูป
ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเทพเจ้าแห่งความบันเทิง 
    องค์ 3 ลีลาของตัวหนังตะลุง ประกอบด้วยท่ารำทั้งหมด 33 ท่า แสดงถึงอากัปกิริยาท่าทางของตัว
พระเอก ตัวนางเอก ตัวยักษ์ ตัวนางสองแขนหรือนางร้ายและตัวตลกของหนังตะลุง ผ่านทางผู้แสดงเพื่อสื่อให้
เห็นถึงกิริยาท่าทาง บุคลิกของตัวหนังต่าง ๆ เหล่านั้น ผู้แสดงตัวพระเอกนางเอกในชุดการแต่งกายแบบดั้งเดิม
ออกมาเดินนาดกรายตามลีลาตัวหนังตะลุง ผู้แสดงชาย ในชุดการแต่งกายแบบสมัยใหม่ออกมาแสดงลีลา
ท่าทาง ตลอดถึงความแข็งแรงความเกรี้ยวกราดของตัวยักษ์ ในลีลาของท่าทางการเดิน ผู้แสดงตัวตลกแสดง
ลีลาท่าทางของตัวตลก 4 ตัว คือ นายเท่ง นายหนูนุ้ย นายยอดทองและนายสีแก้วผู้แสดงหญิงในชุดสมัยใหม่
แสดงลีลาท่าทางและสีหน้าของนางสองแขนหรือนางร้าย ซึ่งนางสองแขนนี้ถือได้ว่าเป็นตัวอิจฉาหรือตัวโกงของ
ตัวหนังตะลุง ฝ่ายหญิงลีลาของตัวแสดงทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัว พระเอก นางเอก 
ยักษ์ และนางสองแขนและตัวตลก ซึ่งเป็นตัวละครที่หนังตะลุงโดยทั่วไปใช้เหมือน ๆ กัน  

5. ดนตรีและเพลง 
       ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้เกิดจากการผสมผสานของเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนบนกับเครื่องดนตรี
สากลใช้บรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุงซึ่งเกิดขึ้นในยุคที่ 3 ของการเปลี่ยนแปลงหนังตะลุงซึ่งเรียกยุคนี้ว่า 
“ยุคตะลุงไฟฟ้าดนตรีสากล” (พ.ศ. 2525) ประกอบไปด้วย ทับ กลองตุ๊ก โหม่ง ปี่ ฉิ่ง ฉาบ ซออู้ ซอด้วง กลอง
ชุด คีย์บอร์ด กีตาร์ กีตาร์เบส เคาเบลล์ และแอคคอร์เดียน ปัจจุบันกำลังยังคงได้รับความนิยมสูงสุดในวงการ
แสดงหนังตะลุงของภาคใต้  ลักษณะของการบรรเลงและลำดับขั้นตอนของบทเพลงยังคงยึดรูปแบบขั้นตอน
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เพลงบรรเลงแบบสมัยโบราณและได้มีการสร้างสรรค์ดนตรีเพื่อตอบสนองความต้องการของคนและสังคม 
มุ่งเน้นความรื่นเริงบันเทิงอารมณ์โดยเนื้อหาสาระของเพลงดนตรีนั้นมีความละเอียดอ่อน แฝงไว้ด้วยคุณค่าที่คน
รุ่นหลังอาจตีความแตกต่างไป 
     จากแนวคิดของความเป็นดั้งเดิมที่เคยมีมาก่อนคณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิด  ในการสร้างสรรค์ดนตรี
ประกอบการแสดงงานวิจัยสร้างสรรค์ ชุด นาฏตะลุงหลุง โดยนำเสนอ ทิศทางการปรับปรนความเป็นไปของ
ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ซึ่งต่างชนิด ต่างเสียง ต่างโน้ต และมีกลิ่นอายเป็นสากล ลีลา ทำนอง สอดคล้องกับท่ารำ
ได้อย่างกลมกลืน นำสู่ความเป็นสากล และอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่ตลอดไป คณะผู้วิจัยได้เพิ่มเครื่องดนตรีชิ้น
ต่าง ๆ ที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดง ชุด นาฏตะลุงหลุง ทั้งหมด 14 ชิ้น ประกอบด้วย ทับ กลองตุ๊ก โหม่ง ปี่ 
ฉิ่ง ฉาบ ซออู้ ซอด้วง กลองชุด คีย์บอร์ด กีตาร์ เบส เคาเบลล์ และแอดคอเดียน การบรรเลงจะลำดับเพลงโดย
ยึดขนบนิยมตามรูปแบบของการบรรเลงเพลงประกอบการแสดงหนังตะลุงที่มีมาแต่อดีตเริ่มด้วยเพลงโหมโรง 
(จีนหลงท่า) ออกแพลงเสมอเครื่อง เพลงจับลิงดำลิงขาวต่อด้วยเพลงเชิดฤๅษี เพลงนางฟ้อน (นางฟ้า) เพลงเชิด
รูปพระอิศวรทรงโค เพลงอภิปรายหน้าบท เพลงเจ้าเมือง นางเมือง(นางเดินป่า) เพลงเดินยักษ์ เพลงนางสอง
แขน และจบด้วยท้ายเสมอเครื่องออกลูกหมด  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 งานวิจัยสร้างสรรค์ ชุด นาฏตะลุงหลุง เป็นการแสดงที่ได้แนวคิดมาจากประวัติความเป็นมาของการ
แสดงหนังตะลุง โดยได้นำลีลาท่ารำและบุคลิกของตัวหนังตะลุงแต่ละตัวมาสร้างสรรค์ท่ารำขึ้น โดยยังยึด
รูปแบบการแสดงหนังตะลุง วิธีการเชิดหนังตะลุงแต่ละประเภท เพื่อพัฒนาบทบาทของตัวหนังตะลุงในแบบ
ดั้งเดิมให้เป็นรูปแบบที่ทันสมัย ได้สร้างสรรค์ทำนองเพลงและดนตรีขึ้นใหม่ โดยใช้ทำนองเพลงผสมผสานกัน
ระหว่างดนตรีพื้นบ้านภาคใต้กับเครื่องดนตรีสากลโดยจะนำเสนอการแสดงแบบต่อเนื่องเป็นเรื่องราวแบ่ง
ออกเป็น 3 องก์ ประกอบด้วย องก์ที่ 1 เป็นการแสดงเพื่อบรรยายถึงความเป็นมาของหลักหลุงในแนวคิดกว่า
จะเป็นหนัง องก์ที่ 2 เป็นการแสดงสื่อให้เห็นถึงความเชื่อพิธีกรรมและขนบนิยมของการแสดงหนังตะลุง องก์ที่ 
3 เป็นการแสดงที่แสดงถึงอากัปกริยาท่าทางของตัวพระเอก ตัวนางเอก ตัวยักษ์ ตัวนางสองแขนหรือนางร้าย
และตัวตลกของหนังตะลุงจบด้วยผู้แสดงทั้งหมดออกมาตั้งซุ้ม         
 จากการศึกษางานวิจัยสร้างสรรค์ ชุด นาฎตะลุงหลุง มีข้อสังเกตที่น่าสนใจ ซึ่งคณะผู้วิจัยสามารถนำมา
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งผลกระทบกับการแสดงหนังตะลุง ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ 
คอนเสิร์ต โรงหนัง ภาพยนตร์ ศูนย์การค้า สื่อต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงค่านิยม 
วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ ของคนในชุมชนเปลี่ยนไป เยาวชนรุ่นใหม่ขาดความสนใจหลงใหลกับค่านิยมของการ
แสดงสมัยใหม่ท่ีเข้ามามีบทบาทในสังคมจึงทำให้เยาวชนรุ่นใหม่ไม่เห็นคุณค่าและความสำคัญของศิลปะประจำ
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ท้องถิ่นของตนเอง เกิดปัญหาขาดการถ่ายทอดอย่างต่อเนื่อง ขาดผู้สืบทอด  อย่างจริงจัง ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในชุมชนทั้งค่านิยม และการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนไม่เห็นความสำคัญ ด้วยสาเหตุที ่กล่าวมานี ้สอดคล้องกับแนวคิดเหตุปัจจัยของการเสื่อสลายของ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านกล่าวว่า ปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบการเสื่อมสะลายของศิลปะการแสดงพื้นบ้านมี 3 
กรณีหลัก คือ การเข้ามาแทนที่ของสื่อสมัยใหม่ ข้อจำกัดของศิลปะการแสดงและการสืบทอด การเสื่อม ความ
นิยมของผู ้ชม (จินตนา หนูณะ, 2534 น. 42 - 43) การแสดงหนังตะลุงในขณะเดียวกันท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงนั้น คณะหนังรุ่งวิเชียร ตะลุงเสียงทอง, คณะหนังทวี พรเทพ, คณะหนังประดับ หัวไทร, คณะหนัง
ภิรมย์เสียงเสน่ห์ และหนังอิ่มเท่ง(นายอิ่ม จิตต์ภักดี) ก็ยังคงรักษารูปแบบการแสดงหนังตะลุงดั้งเดิมไว้อย่าง
ถูกต้อง ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามจารีตแบบแผนที่ครูหนังตะลุงปฏิบัติกันมาในอดีต ปัจจุบันนายหนัง
และสมาชิกในคณะอยู่ในวัยชราทั้งหมดจึงทำให้ศักยภาพในการแสดงหนังตะลุงมีน้อยลง ปัจจุบันนายหนังตะลุง
คณะหนังรุ่งวิเชียร ตะลุงเสียงทอง, คณะหนังทวี พรเทพ, คณะหนังประดับ หัวไทร, คณะหนังภิรมย์เสียงเสน่ห์ 
และหนังอิ่มเท่ง (นายอิ่ม จิตต์ภักดี)ยังคงทำการสืบทอดการแสดงหนังตะลุงท่ามกลางกระแสค่านิยมของสังคม
และอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หากการแสดงหนังตะลุงนี้ขาดการสืบ
ทอดและการส่งเสริมการแสดงหนังตะลุงคณะหนังรุ่ งวิเชียร ตะลุงเสียงทอง, คณะหนังทวี พรเทพ, คณะหนัง
ประดับ หัวไทร, คณะหนังภิรมย์เสียงเสน่ห์ และหนังอิ่มเท่ง (นายอิ่ม จิตต์ภักดี) ที่เคยรุ่งเรืองในอดีตและมี
คุณค่าต่อชุมชนในปัจจุบันอาจจะเสื่อมสลายไปพร้อมนายหนังวัยชรานี้ก็เป็นได้ 
 ดังนั้นคุณค่าของการแสดงหนังตะลุง นอกจากเป็นการแสดงที่มีบทบาทในการสร้างสุนทรียภาพและ
ความต้องการทางสังคมแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของคน ในท้องถิ่นท่ีมีบทบาทสำคัญในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างความสนุกสนาน ความรักความสามัคคีปรองดอง 
และการยอมรับปรับตัวเพ่ือการอยู่ร่วมกันในชุมชนได้ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 งานวิจัยสร้างสรรค์ ชุด นาฎตะลุงหลุง เล่มนี้เป็นการรวบรวมประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ และ
รูปแบบการแสดงหนังตะลุง วิธีการเชิดหนังตะลุงแต่ละประเภทเพื่อพัฒนาบทบาทของตัวหนังตะลุงในแบบ
ดั้งเดิมให้เป็นรูปแบบที่ทันสมัยของการแสดงหนังตะลุง ที่ปรากฏอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุงและนำองค์ความรู้ที่ได้
ศึกษาข้อมูลดังกล่าวมาสร้างสรรค์เป็นชุดการแสดง จึงควรมีการศึกษาการแสดงหนังตะลุงประเภทนี้ที่ปรากฏ
การแสดงอยู่ในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางหาความรู้เพิ่มเติม แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในด้านอื่น ๆ จึงควรนำ
งานวิจัยชิ้นนี้ มาเป็นประเด็นในการศึกษาการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสืบทอด องค์ประกอบ กระบวนท่าเต้น และนาฏยลักษณ์การ
แสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตผู้รู้ 3 คน 
ผู้แสดง 6 คน ประชาชนทั่วไป 10 คน และการรับการถ่ายทอดกระบวนท่าสำคัญจากศิลปินพื้นบ้านจังหวัด
นราธิวาส 

ผลการวิจัยพบว่า การแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นการแสดงท่าเต้นประกอบ
ทำนองเพลงที่ได้รับอิทธิพลจากการเต้นฮาฟฟาน ของตะวันออกกลาง(กลุ่มประเทศอาหรับ ที่ได้แพร่หลายเข้า
มาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สืบทอดเป็นมรดกทางศิลปะการแสดงของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาสมาตั้งแต่สมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และมีชื่อเสียงมากในสมัยพระยาภูผาภักดีศรีสุวรรณประเทศวิเศษ
วังษาเป็นเจ้าเมืองระแงะ หลังจากสิ้นสมัยพระยาภูผาภักดีศรีสุวรรณประเทศวิเศษวังษาในปี  พ.ศ.2432 การ
แสดงซัมเป็งก็ซบเซาลง ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2500 นายอภิชาต ดือเระ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอิสลาม
จังหวัดนราธิวาสได้ฟื้นฟูการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาสขึ้นโดยให้นายเจ๊ะรอซาลี มาช่วยปรับ
รูปแบบท่าเต้นซัมเป็งให้กับนายนิวัฒน์ ยะปา แล้วนำออกแสดงหารายได้เพ่ือก่อสร้างอาคารสำนักงานสมาคม
อิสลามจังหวัดนราธิวาส ในปี พ.ศ.2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เสด็จไป
ทรงแปรพระราชฐาน ณ ตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ คณะกรรมการสมาคมอิสลามจังหวัดนราธิวาสจึงได้ฟื้นฟู
การแสดงซัมเป็งขึ้นโดยให้นายนิวัฒน์ ยะปา เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมให้กับข้าราชการจังหวัดนราธิวาสเพ่ือ
ถวายทอดพระเนตรจนได้รับความนิยมแพร่หลาย ปัจจุบันครูอัลดนัน รอเซะเป็นผู้สืบทอด การแสดงของวังระ
แงะมีองค์ประกอบการแสดงที่สำคัญ คือ ใช้วงดนตรีพื้นบ้านผสมกับเครื่องดนตรีสากลบรรเลงด้วยทำนองเพลง 
________________________________________________________________________________ 
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 150 หมู่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 
  Phatthalung College oF Dramatic Arts 150 Moo 1 tambon Khuan MaPhrao AmphoneMuang 
Phatthalung 93000 
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มลายูใช้ผู้แสดงคู่ชายและหญิง แต่งกายด้วยชุดแบบราชสำนักมลายู มีกระบวนท่าเต้นจำนวน 12 ท่า สำหรับ
นาฏยลักษณ์การแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาสพบว่ามี 4 ประการ คือ 1. เครื ่องแต่งกาย
ประกอบการแสดง ผู้ชายสวมชุดบายูมลายู และผู้หญิงสวมชุดกือบายา บานง ติดกือโรงซัง (เข็มกลัดแทน
กระดุมเสื้อ) ผ้าเซอเลนดังพาดไหล่ และผมเกล้ามวยต่ำระดับท้ายทอย ปักปิ่นซัมเป็ง 2. ท่าเต้นจะเริ่มต้นและ
จบการแสดงด้วยท่านั่งชันเข่า 3. ผู้แสดงเคลื่อนที่ด้วยการขยับเท้าร่วมกับการก้าวเท้าตามจังหวะฆ้อง  4. มีท่า
เต้นเฉพาะ 3 ขั้น ได้แก่ 1.ท่าออก 2.ท่าเชื่อม 3.ท่าหลัก มีการแปรแถวเป็นรูปแบบแถวหน้ากระดาน แถวตอน 
แถววงกลมแยกเดี่ยว แถววงกลมแยกคู่ แถววงกลมสลับเข้าออก  

การแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส นับเป็นภูมิปัญญาทางด้านศิลปะการ 
แสดงประจำท้องถิ่น ที่ชาวจังหวัดนราธิวาสควรภาคภูมิใจ ที่จะ ธำรงรักษา เผยแพร่องค์ความรู้ ให้คงอยู่คู่กับ
จังหวัดนราธิวาสและประเทศชาติสืบไป 
 
คำสำคัญ : ซัมเป็ง, นาฏยลักษณ์, การแสดงของวังระแงะ, 

 
Abstract 

 This research aimed to study the inheritance, element, dance posture, and choreography 
of the performance of Ra-ngae Palace, Narathiwat province. The study was conducted using 
the documentary study, interviews, observations and training on major dance posture from 
Narathiwat folk artists. 
 The study results revealed that Sampeng performance of Ra-ngae Palace, Narathiwat 
province was the dance accompanying songs influenced by Haffan dance from the Middle East 
(Arab countries) which was spread into the Southern border provinces. It has been inherited as 
artistic heritage of Ra-ngae Palace in Narathiwat province since the reign of King Rama II and 
well-known during the period of Phraya Phuphakdi Suwannaprathetwangsa, governor of Ra-
ngae. When his period ended in 1939, the performance became less popular. Around the year 
1987, however, Mr. Aphicat Du-reh, Chair of Narathiwat Islam Association initiated the 
restoration of the performance. He requested Mr. Jerosalee to improve Sampeng dance 
postures and teach Mr. Niwat Yapa who later arranged the performance to collect money for 
the instruction of Narathiwat Islam Association office. When King Bhumibol Adulyadej came to 
stay at Thaksin Rajaniwet Place in 1985, Narathiwat Islam Association organized a training for 
the government officials, with the supervision of Mr. Niwat Yapa, to perform the dance before 
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the King after which became popular. Now Mr. Aldawan Ro-she is the successor of the dance 
trainer. The main element of Ra-ngae Palace performance is the use of folk music together 
with western musical instruments and Malay melody. Pairs of male and female dancers 
dressed in Malay court style costumes and with 12 dance postures. As for the choreography 
of Sampeng of Ra-ngae Palace, it revealed that there were 4 characteristics. 1. Costumes of 
performers: male performers wear Kebaya, Banong dresses utilizing Kerongsang (a pin instead 
of a button), a piece of Serlendung on a shoulder, and a low bun hairdo with Sampeng pin 
attached. 2. The performance starts and ends with performers sitting on their knees. 3. The 
performers move by touching the foot on the floor and the footstep movements are in tune 
with the rhythm of the gong. 4. There are 3 unique chorographic movements: 1) Tha Ok (the 
beginning steps), 2) Tha Chuam (the connecting steps), 3) Tha Lak (main steps). Performers 
move to form a straight line, both from left to right and from front to back, in circle forms 
(both with their pairs and without), and making switches between their pairs.  
 The choreography of Ra-ngae Place, Narathiwat province truly reflects the wisdom of 
local performing art of the people in Narathiwat province. The people should, therefore, be 
proud of, maintain, and distribute the knowledge to the wider circles so that it will remain with 
the community and the nation.  
 
Key words: Sampeng, Choreography, performance of Ra-nge Palace,  
 
บทนำ 
 ระแงะ เป็นหนึ่งในเจ็ดหัวเมืองที่เคยรุ่งเรืองมาแต่โบราณในแหลมมลายู เป็นเมืองที่สำคัญและมีชื่อเสียง มา
ตั้งแต่ในอดีต มีชาวตะวันตก เช่น โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ ชาวตะวันออก เช่น ชาวจีน ญี่ปุ่น ชวา และสยามเข้า
มาตั้งหลักแหล่งทำมาค้าขายมาแต่โบราณ จึงเป็นเหตุให้ศิลปะ หลาย ๆ แขนงที่ปรากฏในประเทศไทยมีต้นกำเนิดมา
จากดินแดนอารายธรรมแห่งนี้ ด้วยเหตุที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามหรือที่เรียกกันว่า “ชาวไทยมุสลิม” 
(สุธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์, 2542 : 150) จึงทำให้การแสดงพื้นบ้านส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของชาวมลายูมากกว่าการแสดงพ้ืนบ้านในจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะการแสดงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่มีชื่อเสียงคือ การแสดงของวังระแงะ เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของมลายูที่ได้รับการอุปถัมภ์และจัดแสดงโดย
เจ้าพระยาภูผาภักดีศรีสุวรรณประเทศวิเศษวังษา เป็นรายาครองเมืองระแงะ ในสมัยก่อนปฏิรูปการปกครอง การ
แสดงซัมเป็งของวังระแงะ เดิมใช้ผู้แสดงชายล้วน ต่อมานิยมแสดงคู่ชายหญิง แต่งกายแบบมลายู เต้นรำเป็นคู่  ชาย 
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– หญิง ในลักษณะเกี้ยวพาราสี ในอดีตการแสดงของวังระแงะที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม ได้แก ่มะโย่ง วายังยา
วอ สิละ และซัมเป็ง ปัจจุบันที่ยังคงนิยมเล่นอยู่ ได้แก่ ซัมเป็ง ดังที่สถาบันทางวัฒนธรรมของชาติได้กล่าวถึงการ
แสดงพื้นบ้านซัมเป็งไว้ว่า  ซัมเป็ง เป็นการร่ายรำของชาวตะวันออกกลาง(กลุ่มประเทศอาหรับ) ที่ได้แพร่หลาย
เข้ามาในกลุ่มประเทศเอเชีย โดยพวกพ่อค้าชาวตะวันออกกลาง ด้วยเหตุนี้ซัมเป็งจึงเป็นที่รู้จักของชาวไทยตอน
ใต้ โดยเฉพาะในจังหว ัดนราธิวาส เม ื ่อคร ั ้งพระบาทสมเด ็จพระเจ ้าอย ู ่ห ัวและสมเด ็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดนราธิวาสในปี พ.ศ. 2502 ชาวนราธิวาสได้
จัดการแสดงซัมเป็งถวาย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส(สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์, 2542 : 211) 

การแสดงซัมเป็งของวังระแงะ มีหลักฐานปรากฏในสมัยพระยาภูผาภักดีศรีสุวรรณประเทศวิเศษวังษา 
(ตะวันเหงาะ) เจ้าเมืองระแงะคนสุดท้าย ตั้งแต่ก่อนการปฏิรูปการปกครอง (พ.ศ.2439 - 2449) ได้โปรดให้ข้า
ราชบริพารฝึกซ้อมซัมเป็งไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง หลังจากสิ้นสมัยของพระยาภูผาภักดีศรีสุรรณประเทศ
วิเศษวังษา ใน ปี พ.ศ.2482 ก็เริ่มซบเซาไป ต่อมา ปี พ.ศ. 2502 นายอภิชาต ดือเระ อดีตนายกสมาคมอิสลาม
จังหวัดนราธิวาส ได้ให้ครูเจ๊ะรอซาลี ศิลปินพื้นบ้านเมืองโกตาบารู  รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เข้ามาปรับ
รูปแบบการแสดงซัมเป็งให้กับบุคลากร ณ สมาคมอิสลามจังหวัดนริวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อถวาย
ทอดพระเนตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลาง จังหวัดนราธิวาส ปีพ.ศ. 2523 เกรงว่าการ
แสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาสจะสูญหายไปจึงได้คิดฟื้นฟูการแสดงชุดซัมเป็งของวังระแงะขึ้นโดยได้ 
(มัลลิกา คณานุรักษ์, 2544, น. 68 ) การแสดงซัมเป็งของวังระแงะ ในปัจจุบันนับวันยิ่งสูญหายไปด้วยปัญหา ทั้ง
การศาสนา การเมืองและการสืบทอด กล่าวคือ นักวิชาการศาสนาอิสลามได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การแสดง
พื้นบ้านดังกล่าวว่าการเต้นรำเป็นคู่ชาย-หญิงในลักษณะเกี้ยวพาราสีขัดกับหลักความเชื่อทางศาสนาอิสลาม 
การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบกินเมือง มณฑล และจังหวัดในสมัยรัชกาลที่ 5 ทำให้การแสดงของวัง
ระแงะ ขาดผู้อุปถัมภ์ถูกละเลยและค่อยๆเสื่อมหายไป ปัจจุบันผู้สืบทอดด้านการแสดงของวังระแงะ ที่สามารถ
จดจำกระบวนเต้นได้เป็นอย่างดี คือ ครูอัลดนัน รอเซะ อายุ 62 ปี 

จากปัญหาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสำคัญและสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ซัมเป็ง : 
นาฏยลักษณ์การแสดงของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักการแสดงของวังระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ผู้วิจัยจำเป็นต้องเร่งศึกษาการสืบทอด องค์ประกอบและกระบวนท่าเต้นของการแสดงซัมเป็งวังระ
แงะ ซึ่งจะนำไปสู่การค้นพบนาฏยลักษณ์ของการแสดงซัมเป็งวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อรวบรวมข้อมูล
บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อันจะทำให้ประโยชน์ต่อวงการนาฏศิลป์ไทยสืบไป 
 
  



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (461) 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการสืบทอด องค์ประกอบ และกระบวนท่าเต้นการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
2. เพ่ือศึกษานาฏยลักษณ์การแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

กรอบแนวคิดของการวิจัย  
ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่อง ซัมเป็ง:นาฏยลักษณ์การแสดงของวังระแงะ จังหวัด

นราธิวาส ไว้ดังนี้ 
 
 

 
 
 

 
 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

การวิจัยเรื่อง ซัมเป็ง : นาฏยลักษณ์การแสดงของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส ครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ เพ่ือให้ได้คำตอบตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ ผู้วิจัยจึงกำหนดระเบียบ วิธีวิจัย ดังต่อไปนี้ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก ในการวิจัยเรื่อง ซัมเป็ง : นาฏยลักษณ์การแสดงของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส ผู้วิจัย
มีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม เลือกแบบเจาะจงแบ่งได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มฟ้ืนฟูและผู้ถ่ายทอดกระบวนท่าเต้นการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส  
2. กลุ่มศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นศิษย์รุ่นแรกท่ี

สืบทอดการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
3. กลุ่มนักดนตรีพื้นบ้านประกอบการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส  และปัจจุบัน

อาศัยอยู่ในจังหวัดนราธิวาส  

การแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

1. ประวัติความเป็นมา 
2.  องค์ประกอบการแสดง 

2.1  ผู้แสดง 
2.2  เครื่องดนตรีและทำนองเพลง 
2.3 เครื่องแต่งกาย  
2.4  อุปกรณ์การแสดง 
2.5  กระบวนท่าเต้น 

ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  ทฤษฎีสุนทรียศาสตร ์
 2.  ทฤษฎีสัญญลักษณ์สมัพันธ์ 
 3.  ทฤษฎีศาสตร์แห่งการเคลื่อนไหว                 
ร่างกาย: แนวคิดและทฤษฎีตะวันตก 
4.  แนวคิดนาฏยลักษณ ์

 

นาฏยลักษณ์การแสดงของวังระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส         
1.ผู้แสดง    2.การแต่งกาย         
3.ท่าเต้น    4.การเคลื่อนไหวทิศทาง 

 



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้นำเครื่องมือที่ใช้ในการ
ดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  

1. แบบสัมภาษณ์ มีประเด็นในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการสืบทอดและองค์ประกอบ
ของการแสดง ได้แก่ เครื่องแต่งกาย ดนตรีและทำนองเพลง กระบวนท่าเต้นของการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส โดยแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง  

2 แบบสังเกตการณ์ มีประเด็นในการสังเกตการณ์ ประกอบด้วย เครื่องแต่งกาย ดนตรี และทำนอง
เพลง กระบวนท่าเต้นการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส    

จากการใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์( interview) และแบบสังเกตการณ์(Observation)ทำให้ผู้วิจัยได้
ข้อมูลบางส่วนซึ่งสามารถนำมาประกอบในงานวิจัยโดยข้อมูลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยในครั้งนี้ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ตระหนักและจำเป็นต้องวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ ก่อนนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลทุกครั้ง เมื่อสร้างเครื่องมือขึ้นแล้วผู้วิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัย เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือนั้นมีคุณภาพเมื่อนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจะได้
ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการ เป็นผู้ที่มีความรู้ในการเขียนงานวิจัย มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ มีความ
เชี่ยวชาญในการสร้างเครื่องมือทางการวิจัย เคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยอย่าง
น้อย 5 ครั้ง และมีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา  

2. ผู ้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน เป็นผู ้ที ่ม ีความรู ้ความสามารถทางด้านการแสดง ของภาคใต้มี
ประสบการณ์ในการแสดงซัมเป็งอย่างน้อย 20 ปี มีความรู้ในการเขียนงานวิจัยและมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ 
มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเครื่องมือทางการวิจัย เคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการวิจัยอย่างน้อย 5 ครั้ง และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนการแสดงของภาคใต้ในระดับอุดมศึกษา
อย่างน้อย 15 ปี คือ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิจัย เรื ่อง ซัมเป็ง:นาฏยลักษณ์การแสดงของวังระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ครั้งนี้มีการดำเนินการ ดังนี้  

1. การศึกษาเอกสาร ศึกษาจากวิทยานิพนธ์ หนังสือ ตำรา จดหมายเหตุ จากแหล่งรวบรวมเอกสาร
ทางวิชาการตามสถานที่ต่าง ๆ  

2. การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและ ไม่มีโครงสร้าง ลักษณะ
รูปแบบการสัมภาษณ์เป็นการลงพื้นที่ภาคสนาม สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีโอกาสร่วมงาน
กับเรื่องการแสดงการพื้นบ้านของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส ดังนี้ 

2.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (463) 
 

2.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  
3. การสังเกต การสังเกตในการวิจัยเรื่อง ซัมเป็ง : นาฏยลักษณ์การแสดงของวังระแงะ จังหวัด

นราธิวาสครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการศึกษาแบบสังเกต 2 ลักษณะ คือ 
3.1 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  
3.2 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  
3.3 การฝึกปฏิบัติเพ่ือรับการถ่ายทอดกระบวนท่าเต้นซัมเป็งวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์และการฝึก
ปฏิบัติเพื่อรับการถ่ายทอดกระบวนท่าเต้นจากศิลปิน เพ่ือให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ผู้วิจัยได้ใช้การตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า ได้แก่ การพิสูจน์ข้อมูลว่ามีการสอดคล้องถูกต้องกันมากเพียงใด จากปัจจัยความแตกต่าง
ระหว่างวัน เวลา สถานที่ เอกสาร และตัวบุคคล    หากข้อมูลที่ได้มาจากปัจจัยที่แตกต่างกัน แต่หากข้อมูลที่
กล่าวไว้ถูกต้องตรงกันก็สามารถนำมาวิเคราะห์ประกอบการเขียนรายงานได้อย่างแม่นยำ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และการศึกษาภาคสนามตลอดจนฝึกปฏิบัติท่า
เต้นการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ตีความ รวบรวมนำเสนอข้อมูล โดยการพรรณนา
ความ เพ่ืออธิบายการสืบทอด องค์ประกอบ กระบวนท่าเต้น และนาฏยลักษณ์ของการแสดงของวังระแงะ โดย
วิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎี วรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสู่การเขียนพรรณนาวิเคราะห์พร้อม
ภาพประกอบ 
 
ผลการวิจัย 

การสืบทอด การแสดงซัมเป็งของวังระแงะ ดั้งเดิม เป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่เมืองระแงะถูกแยกออก
จากเมืองปัตตานีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่  2 จึงตกเป็นเมืองประเทศราช
ของสยาม(ไทย) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ยังไม่พบหลักฐานที่แน่ชัดว่าเริ่มมีขึ้นเมื่อใด แต่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่า มี
การเต้นซัมเป็งในวังระแงะมาเป็นเวลาช้านาน มีชื่อเสียงมากในสมัยเจ้าพระยาภูผาภักดีศรีสุวรรณประเทศวิเศษ
วังษาเป็นเจ้าเมือง เป็นการแสดงที่จัดไว้เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง หลังจากสิ้นสมัยพระยาภูผาภักดีศรี
สุวรรณประเทศวิเศษวังษา ในปี พ.ศ.2482 ก็ซบเซาไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดนราธิวาสเป็นครั้งแรก สมาคม
อิสลามจังหวัดนราธิวาสจัดการแสดงซัมเป็งถวายทอดพระเนตร  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาย
อภิชาต ดือเระ อดีตนายกสมาคมอิสลามจังหวัดนราธิวาสได้เชิญนายเจ๊ะรอซาลี ครูนาฏศิลป์จากเมืองโกตาบารู 
รัฐกลันตัน มาเลเซียมาปรับรูปแบบการแสดงซัมเป็งให้กับบุคคลากรของสมาคมอิสลามจังหวัดนราธิวาส ต่อมา
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เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ณ 
จังหวัดนราธิวาสขึ้นเพื่อเสด็จแปรพระราชฐานเยี่ยมพสกนิกรภาคใต้เป็นประจำทุกปี  คณะกรรมการสมาคม
อิสลามจังหวัดนราธิวาสจึงได้ฟื้นฟูการแสดงพื้นเมืองขึ้นเพื่อแสดงถวายทอดพระเนตร ประกอบด้วย รองเง็ง 
เมาะอินัง อัสลี และซัมเป็ง  

ปี พ.ศ 2528 ครูนิวัฒน์ ยะปา ได้เปลี่ยนรูปแบบและลักษณะการแสดงของซัมเป็งและเพิ่มเติมท่าใหม่ 
ทั้งมีการแปรแถวหลากหลายรูปแบบอาทิ แถวหน้ากระดาน แถวตอน แถววงกลม แถวแยกเดี่ยว แถวคู ่แถววงกลม
สลับเข้า-ออก โดยการเคลี่ยนที่จากจุดเดิมตลอดจนจบเพลง  

ปี พ.ศ.2528 นายสมชาย พูลพิพัฒน์ จัดโครงการอบรมนาฏศิลป์พื้นเมืองขึ้น ณ หาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยเชิญครูอัลดนัน รอเซะ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดท่าเต้นซัมเป็งให้กับข้าราชการ
ครูโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่องค์ความรู้ด้านการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ  จังหวัด
นราธิวาส ได้ถูกเผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไปและได้รับความนิยมสืบมาจนถึงปัจจุบัน 

จากการศึกษาองค์ประกอบของการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ ตามหลักแนวคิดเรื่ององค์ประกอบของ
นาฏยลักษณ์พบว่า มีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ ผู้แสดง ในสมัยแรก ใช้ผู้แสดงชายล้วน ซึ่งเป็นการแสดงเพ่ือ
เผยแผ่ศาสนาของชาวอาหรับในมลายู ต่อมาเมื่อการแสดงซัมเป็งแพร่หลายในมลายูและผ่านเข้ามาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในวังระแงะ ผู้หญิงเริ่มเข้าร่วมแสดงจนกลายเป็นการเต้นคู่ชายและหญิง ดนตรีและ
เพลงที่ใช้ประกอบการแสดง ใช้วงดนตรีพื้นบ้านผสมดนตรีสากล ได้แก่ ไวโอลิน รำมะนา ฆ้อง เพลงที่ใช้
ประกอบการแสดงซัมเป็งมี 2 ประเภท คือ เพลงจังหวะช้า ได้แก่ เพลงกามารูล ซามัน เพลงลายัง กูนิง เพลงตีงี
ลาห์ ตีง ีเพลงซีกาโปร์ ซีริห์ เพลงจังหวะเร็ว ได้แก่ เพลงซัมเป็ง จือรากัน บุดีมัน เพลงนาอัม และเพลงซัมเป็ง บุ
ดีมัน ผู้ชายแต่งกายชุด “บายูมลายู” ประกอบด้วย  นุ่งกางเกงขายาวทรงหลวมแบบกางเกงจีน สวมเสื้อเจอ
กักมูสัง เป็นเสื้อคอตั้ง ผ่าอกครึ่งติดกระดุม 5 เม็ด ตัวยาวระดับสะโพก ติดกระเป๋า 3 ใบ ด้านอกซ้าย 1 ใบ ชายเสื้อ
ด้านล่างซ้ายและชายเสื้อด้านขวา ข้างละ 1 ใบ นุ่งผ้าซัมปิง โดยใช้ผ้าซองเก็ตทอยกสอดดิ้นเงิน – ทองทับเสื้อและ
กางเกงสั้นเหนือเข่าเล็กน้อย คาดผ้ารัดสะเอวเรียกว่า “บึงกง” ผู้หญิง แต่งกาย“ชุดกือบายา” นุ่งผ้าซอแก๊ะทอ
ยกสอดดิ้นเงิน - ทอง สวมเสื้อคอแหลม ผ่าหน้าตลอดติดกือโรงซัง แขนกระบอก เข้ารูปตัวยาวคลุมสะโพก
ชายเสื้อด้านหลังสั้นว่าด้านหน้ายาวเป็นมุมแหลม สีของเสื้อผ้าเข้าชุดกัน ผมเกล้ามวยต่ำระดับท้ายทอย ทัด
ดอกไม ้ 
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ภาพที่ 1 การแต่งกายซัมเป็ง 

 
จากการศึกษากระบวนท่าเต้นของวังระแงะ พบว่า จะมีกระบวนท่าเต้นเฉพาะ 12 ท่า ได้แก่ ท่าฮูโนบ

ลากัน (ถอยหลัง) ท่ายาแลบือโต (เดินตรง) ท่าปือเจ๊าะ (แตกแถวเป็นกลุ่มดอก) ท่าสลีเซะ (เดินสวน) ท่าซีซิอี
กัน ปาเนาะ (เกล็ดปลาสั้น หมุนครึ่งชนหลัง) ท่าอีกันปาตุ(ปลาตะครุบนั่งสลับยืน) ท่าซีซิอีกันซูซัน(เกล็ดปลา
ทะแยง) ท่าแดเจาะ (ปลากระโดด) ท่าซีซิอีกันซูซง (เกล็ดซ้อน) ท่าซีกูกลูแว (ปีกค้างคาว) ท่าสมูกอ และท่านั่ง
จบ ส่วนการใช้ทิศทาง ได้แก่ หันทางด้านขวา หันทางด้านซ้าย หันหน้าตรง และหันหลัง  

จากการศึกษาเรื่องนาฏยลักษณ์การแสดงของวังระแงะ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ท่าเต้น ตามหลักเรื่องโครงสร้าง
ท่ารำทางนาฏยลักษณข์องสุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2547 : 140 ) สรุปได้ดังนี้  

1. จำแนกตามองค์ประกอบการแสดง สรุปได้ว่า ซัมเป็ง จัดอยู่ในการแสดงประเภทเต้นรำคู่ชาย – หญิง 
ที่เน้นการใช้ขาและเท้าเป็นหลัก ส่วนมือกำหลวม ๆ เป็นเพียงองค์ประกอบ ความสวยงามของการแสดงอยู่ที่กระบวน
ท่าเต้นที่มีลักษณะเฉพาะรวมทั้งรูปแบบการแสดงในลักษณะการเข้ากลุ่มดอกระหว่างชาย - หญิง 

2. จำแนกตามโครงสร้างการแสดง เป็นการพิจารณาขั้นตอนหรือลำดับการแสดงของการแสดง
ตั้งแต่ต้นจนจบในเพลงหนึ่ง โครงสร้างของการแสดงสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องกำหนดนาฏยลักษณ์ได้อีกวิธี
หนึ่งดังนี้ การแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส แบ่งออกเป็น 3ขั้นตอนได้ ดังนี้ ขั้นที่ 1 ผู้แสดงชาย 
และหญิง เดินออกมาเป็นแถวตอน 2 แถวหันหน้าตรง 

ขั้นที่ 2 เต้นแปรแถวเป็นแถวตอนคู่ สลับแทนที่ เดินกลับที่เดิมตามทำนองเพลง   โดยเปลี่ยนท่า
เต้นไปกลุ่มดอก และข้ันที่ 3 เมื่อเต้นจบเพลงตามกระบวนท่า ผู้แสดงเข้าเวที 

3. การจำแนกการแสดงตามหน้าที่ เป็นการพิจารณาการแสดงชุดนั้นว่า มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร สามารถ
สรุปได้ว่า การแสดงซัมเป็งของวังระแงะ ในยุคแรกใช้ผู้ชายล้วน เป็นการเต้นรำเพื่อเผยแพร่ศาสนาอิสลามของชาว
อาหรับในมลายู เริ่มมีผู้หญิงเข้ามาร่วมแสดงโดยจัดการแสดงในวังของรายาที่จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเป็นการเต้นรำเพ่ือ
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ความสนุกสนาน กระบวนท่าเต้นในการแสดงซัมเป็ง เป็นท่าเฉพาะ ได้แก่ ท่าออก ท่าเชื่อม และท่าหลัก การใช้ทิศทาง
ในการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส มีการหันหน้าตรง การหันทางด้านซ้าย การหันด้านขวา การหันหลัง
และหันหน้าเข้าหากันระหว่างผู้ชายและผู้หญิง 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่องนาฎยลักษณ์การแสดงของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
การสืบทอดการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ สืบทอดมาจากครูเจ๊ะรอซาลี จากรัฐกลันตัน ประเทศ

มาเลเซียที่เข้ามาฝึกซ้อมการแสดงให้กับสมาคมอิสลามจังหวัดนราธิวาส ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 นายนิวัฒน์ ยะปาได้
ปรับปรุงกระบวนท่าเต้นซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส ให้มีรูปแบบแถวเฉพาะแล้วนำมาฝึกซ้อม
ถ่ายทอดให้กับข้าราชการในจังหวัดนราธิวาสเพ่ือเต้นถวายทอดพระเนตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เสด็จไปแปรพระราชฐาน ณ พระ
ตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาสอีกทอดหนึ่ง ปัจจุบันมีครูอัลดนัน รอเซะเป็นผู้สืบทอด ซึ่งการสืบ
ทอดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทฤษฏีแพร่กระจายทางวัฒนธรรมของฐิติศักดิ์ เวชกามา ( 2553 : 150 ) นัก
มานุษยวิทยาชาวเยอรมันเชื้อสายยิว กล่าวว่า วัฒนธรรมหนึ่ง ๆ จะแพร่กระจายไปยังแหล่งอื่น ๆ ได้ต้องยึด
หลักว่าวัฒนธรรม คือ ความคิดและพฤติกรรม (ผลของความคิด)ที่ติดตัวบุคคล บุคคลไปถึงที่ใดวัฒนธรรมก็จะ
ไปถึงที่นั่น กล่าวคือ กระบวนท่าเต้นการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาสที่ติดตัวนักแสดงในแต่ละ
ท้องที่แล้วแพร่กระจายไปสู่ท้องที่อื่น ๆ เมื่อนักแสดงเหล่านั้นกลับไปถ่ายทอดกระบวนท่าเต้นในท้องถิ่นของ
ตนเอง ย่อมมีการปรับกระบวนท่าเต้น จึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสืบทอดระหว่างศิลปินด้วยกัน  ซึ่ง
ตรงกับทฤษฏีพหุนิยมทางวัฒนธรรมของคณะกรรมาธิการโลก ดังที่ ทรงคุณ จันทจร ( 2546 : 115) ที่กล่าวว่า 
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชุมชน เนื่องจากวัฒนธรรม ล้วนแต่ได้รับอิทธิพลและในทาง
กลับกันก็มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมอื่น ๆ ไม่มีวัฒนธรรมใดเช่นกันที่ไม่มีเปลี่ยนแปลงหรือคงอยู่อย่างตายตัวเฉก
เช่นการแสดงของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จากการที่วัฒนธรรมนั้นได้
แพร่กระจายไปสู่ตัวบุคคลและท้องที่อื่น ๆ จนนำมาสู่องค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าทางด้านการแสดงของวังระแงะ  
จังหวัดนราธิวาส 

การแสดงของวังระแงะ นอกจากจะมีบทบาทในฐานะการสร้างสุนทรียะภาพทางการแสดงแล้ว ยังเป็น
สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย เรื่อง มลายูปา
ตานี:ชาติพันธุ์ อัตลักษณ์และการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนงานการวิจัยบูรณาการปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ของวรวิทย์ บารู และคณะ ( 2551 : 158 ) กล่าวว่า การละเล่นของชาวมลายูที่แสดงออกทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์  ซ ึ ่งเป็นการนำเสนอความเป็นตัวตนด้วย
ศิลปะการแสดงแทนคำบอกเล่านำเสนอด้วยวาจา ลักษณะการสืบทอดการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
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นอกจากจะเป็นการนำเสนอบนเวทีแล้ว ยังสืบทอดด้วยวิธีการถ่ายทอดจากภูมิปัญญาสู่ครูบาอาจารย์ เด็กและ
เยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งการถ่ายทอดในลักษณะดังกล่าว สอดคล้องกับประภาส ขวัญประดับ (2542 : 89 ) กล่าว
ว่า วงดนตรีพื้นบ้านฟื้นฟูกลับขึ้นมาโดยมี นายขาเดร์ แวเด็ง ศิลปินพื้นบ้านและศิลปินแห่งชาติ(ดนตรีพื้นบา้น) 
ปี พ.ศ. 2536 นำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนโรงเรียนนราสิขาลัย จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้เยาวชนและคนใน
ชุมชนเห็นความสำคัญในการธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ วัฒธรรมการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
ไม่ให้สูญหายไป  

องค์ประกอบการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส จากการศึกษาการแสดงของวังระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส พบว่ามีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก ่ผู้แสดงของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาสจะใช้ผู้แสดงชาย - หญิง 
ใช้วงดนตรีพื้นบ้านมลายูผสมดนตรีสากล ประกอบด้วย ไวโอลิน รำมะนา ฆ้อง บรรเลงทำนองเพลงประกอบ
กระบวนท่าเต้นซัมเป็ง 2 ประเภท ได้แก่ เพลงซัมเป็งจังหวะช้าและเพลงซัมเป็งจังหวะเร็ว ผู้แสดงแต่งกายแบบ
ชาวมลายู ทิศทางในการแสดงมีการหันหน้าตรง การหันเข้าหากันเป็นกลุ่ม การหันหลัง การหันทางซ้าย และ
การหันทางขวา  

นาฏยลักษณ์การแสดงของวังระแงะ จากการศึกษาพบว่าเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง ดนตรี 
และท่าเต้น แตกต่างจากการแสดงพ้ืนเมืองซึ่งเป็นตัวบ่งชี้นาฏยลักษณ์เฉพาะการแสดงของวังระแงะ 4 ด้าน คือ  

 1. ด้านเครื่องแต่งกาย การแสดงซัมเป็งของ วังระแงะ จังหวัดนราธิวาส จะแต่งกายแบบชนชั้นสูง
ในราชสำนักมลายู แต่มีการปรับและเลือกชุดที่สวยงามเหมาะสมกับงานต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ที่สะท้อนให้
เห็นถึงนาฏยลักษณ์ของวังระแงะ  อีกอย่างหนึ่งได้ สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องนาฏยลักษณ์ ของสุรพล วิรุฬห์
ร ักษ์ ( 2547 : 136 ) กล่าวถึงลักษณะการหานาฎยลักษณ์ได้จากเครื ่องแต่งกายที่สามารถนำไปใช้เป็น
เครื่องบ่งชี้นาฏยลักษณ์มี 4 ประการคือ 1) จุดเด่นเฉพาะชิ้นส่วน 2) ภาพรวมเครื่องแต่งกาย 3) สีของเครื่อง
แต่งกาย 4) วัสดุ ซึ่งการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส มีจุดเด่นเฉพาะ ได้แก่ ผู้ ชายจะแต่งกาย 
“ชุดบายูมลายู”ส่วนผู้หญิงจะสวมเสื้อกือบายา บานง อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของราชสำนักมลายู มีลิ้น
สามเหลี่ยมด้านหน้าอก เป็นลักษณะเฉพาะที่สามารถเห็นได้ชัดอีกประการหนึ่ง  ภาพโดยรวมเครื่องแต่งกาย     
ก็เป็นอีกมิติหนึ่งในการทำความรู้จักและเข้าใจนาฏยลักษณ์ของการแสดงของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส อาจ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เส้นรอบของเครื่องแต่งกายที่มองให้เห็นว่าเครื่องแต่งกายแต่ละชุดการแสดงนั้นแตกต่าง
กัน ดังเช่น การแต่งกายของผู้แสดงชาย หญิงจะแต่งกายแบบราชสำนักมลายู สีเครื่องแต่งกายจะมีลักษณะเด่น
อีกประการหนึ่งทัง้นี้เพราะการแสดงแต่ละชนิดมักจะบัญญัตินิยมไว้อย่างละเอียด โดยเฉพาะสีของเครื่องแต่งกาย
ของวังระแงะ จะไม่ใช้สีเหลืองอันเป็นสีสำหรับรายา ส่วนวัสดุทำเครื่องแต่งกายมีสถานะแตกต่างกัน ซึ่งผู้แสดง
ของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาสจะใช้วัสดุที่มีราคาแพง ทำให้เครื่องแต่งกายของผู้แสดงมีสถานะแตกต่างกันกับ
การแสดงพื้นเมืองด้วย คือ ผู้เต้นชายหญิง จะใช้เสื้อผ้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าซองเก็ตทอยกสอดดิ้นเงินทอง  มีการใช้
ถนิมพิมพาภรณ์ เป็นต้น  
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  2. ด้านอุปกรณ์ประกอบการแสดง การแสดงหลายชนิดโดยเฉพาะในกลุ่มการฟ้อนรำนั้น ผู้แสดง
มักถือวัสดุสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์การแสดงไว้ตลอดเวลา อุปกรณ์การแสดงนี้ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการฟ้อนรำ 
อีกทั้งเป็นสิ่งกำหนดรูปแบบของการแสดงอีกด้วย อุปกรณ์ประกอบการแสดงจึงนับได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้นาฏย
ลักษณ์ของการแสดงได้อีกประการหนึ่ง ซึ่งในการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ มีการใช้ผ้าเซอเลนดัง(ผ้าพาดไหล่) 
ซึ่งการแสดงดังกล่าวนำเอาผ้าคลุมศีรษะที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง เครื่องมือ
เครื่องใช้เหล่านี้มีวิธีถือ วิธีพาดไหล่ คล้องแขนแบบต่าง ๆ ซึ่งจะสะท้อนอยู่ในท่าเต้นด้วย อุปกรณ์การแสดงดังกล่าว 
เป็นสิ่งสะดุดตาของผู้ชมและขณะที่ผู้แสดงใช้อุปกรณ์ประกอบการเต้นรำก็ยิ่งทำให้อุปกรณ์การแสดงเด่นชัด
ยิ่งขึ้น  
  3. ด้านท่าเต้น พบว่า กระบวนท่าเต้นการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาสจะใช้ท่านั่ง 
เป็นท่าเริ่มต้นก่อนเริ่มเต้นและเป็นท่าจบเพลง ซึ่งมีข้อมูลสอดคล้องกับผลการวิจัยนาฏยลักษณ์ ของสุรพล 
วิรุฬห์รักษ์. (2547 : 327) เรื่องหลักการแสดงนาฎยศิลป์ปริทรรศน์ กล่าวถึง นาฏยลักษณ์สามารถจำแนกให้เห็น
ลักษณะเด่นได้ 5 แนว คือ จำแนกตามองค์ประกอบ จำแนกตามคุณสมบัติของการแสดง จำแนกตามหน้าที่ 
และจำแนกตามเพศและวัยของผู้แสดง ลักษณะการแสดงซัมเป็งของ วังระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำแนกตาม
องค์ประกอบ เป็นการแสดงประเภทการเต้นรำ ผู้แสดงชายใช้พลังมากมีท่าทางที่ใช้การเปิดไหล่มาก เช่น การ
กางแขนแบบค้างคาว ตลอดจนความสามารถของตนเพ่ืออวดทักษะด้านการเต้นให้ดีที่สุดเพ่ือให้สตรีคู่เต้นพอใจ 
มีการใช้ท่าทางที่เปิดกว้าง กางขา ส่วนผู้หญิงมักซ่อนพลังไว้ภายใน จึงมีความนิ่มนวล โดยเฉพาะกรอบประเพณี
ของตะวันออกกำหนดให้ผู้หญิงสงวนท่าทางไม่เปิดเผยทั้งร่างกายและความรู้สึกด้วยการแสดงของวังร ะแงะ 
จังหวัดนราธิวาส พบว่า ซัมเป็ง จะปรากฏชื่อประจำกระบวนท่าเต้นโดยชื่อท่าจะมีหลักการตั้งชื่อมาจากท่าเต้น
ที่ปรากฏ เช่น ท่าเต้นถอยหลัง ท่าเดินตรง ท่าแปดปิด ท่าแตกแถวเป็นกลุ่มดอก ท่าเกล็ดปลาสั้น ท่าเกล็ดปลา
ยาว ท่าปลาตะครุบนั่งยืน ท่าเกล็ดปลาทแยง ท่าปลากระโดด  ท่าเกล็ดปลาซัอน ท่าปีกค้างคาว และท่านั่งจบ 
ลักษณะดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผลการวิจัย เรื่อง ซัมเป็ง : นาฏศิลป์คลาสิคของชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของไพบูลย์ ดวงจันทร์ (2530 : 44 ) กล่าวถึงชื่อกระบวนท่าเต้นและความหมายของกระบวน
ท่าเต้นประจำเพลงของการแสดงของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งซัมเป็งปรากฏชื่อท่าและความหมาย
เช่นเดียวกัน    
  4) ดนตรี ซึ่งตรงกับผลการวิจัยเรื ่อง ซัมเป็ง : ระบำคลาสสิคของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ไพบูลย์ ดวงจันทร์ (2530 : 45) ที่กล่าวถึงดนตรี เป็นเครื่องแสดงนาฏยลักษณ์ได้ 3 ประการคือ 1. คุณลักษณะ
ของเสียง 2. วิธีบรรเลง 3. สำเนียงดนตรี ด้านคุณลักษณะของเสียง ผู้แสดงเคลื่อนไหวด้วยเสียงอะไรเป็นหลัก 
แม้ว่าเพลงที ่ผู ้แสดงใช้แสดงจะมีเสียงดนตรีผสมผสานกันหลากหลาย  เสียงใดเป็นเสียงหลักในการขยับ
ขับเคลื่อนร่างกาย เช่น การแสดงของวังระแงะ ผู้แสดงจะยึดเสียงฆ้องเป็นหลักในการเคลื่อนไหวของเท้า มือ 
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และลำตัวให้เข้ากับจังหวะและทำนองดนตรี โดยเสียงมีปริมาณการเคลื่อนไหวที่บ่งบอกคุณลักษณะเด่น ซึ่งมีผล
ผูกพันกับนาฏยลักษณ์ท่ีกำลังแสดงนั่นเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ซัมเป็ง: นาฏยลักษณ์การแสดงของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส ผู้วิจัยได้พบว่า องค์
ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องการสืบทอด องค์ประกอบ และกระบวนท่าเต้นการแสดงของวังระแงะ 
จึงขอเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

1. ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีองค์ความรู้ทางด้านศิลปะการแสดง การละเล่น และภูมิปัญญาของชาว
ไทย – มลายู อีกหลายประเภทที่ยังรอผู้ต้องการศึกษาค้นคว้า เช่น มะโย่ง สิละ โนราแขก ดิเกร์ฮูลู ตารีอีนา   
วายังเซียม มะตือรี เป็นต้น  

2. หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการธำรงรักษาซึ่งศิลปวัฒนธรรมประจำท้องที่ยังขาดการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเรื่ององค์ความรู้ประจำท้องถิ่น ฉะนั้นผู้ทีศึกษาควรตระหนักในเรื่ององค์ความรู้และภูมิปัญญา
ประจำท้องถิ่นของตนเอง เพ่ือสร้างความตระหนักความภาคภูมิใจแก่ชุมชนและจังหวัดของตนเอง 
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บทคัดย่อ 

  ผลงานสร้างสรรค์ ชุดระบำบัวผุด มีวัตถุประสงค์เพ่ีอศึกษาการกำเนิดและลักษณะของดอกบัวผุดซึ่งเป็น
ดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่มาก พบได้ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  บัวผุดจัดเป็นพืชเบียนหรือ
พืชกาฝากเกิดจากย่านไก่ต้ม เริ ่มจากการแตกตุ ่มเล็ก ๆ และค่อย ๆ โตขึ้นมีลักษณะและขนาดคล้ายหัว
กะหล่ำปลี มีกลีบนอกสีน้ำตาลเข้มแล้วจะบานออกเป็นสีแดงอมส้มจำนวน 5 กลีบ การสร้างสรรค์การแสดงชุด 
ระบำบัวผุด จึงนำเอาลักษณะทางกายภาพดังกล่าวมานำเสนอโดยใช้ผู้แสดงหญิงจำนวน 9 คน แต่งกายด้วยชุด
ที่มีสีและลักษณะคล้ายดอกบัวผุดทั้งที่เป็นดอกตูมและดอกบาน ใช้วงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ประกอบการแสดง 
โดยช่วงแรกผู้แสดงแต่งกายด้วยชุดดอกตูม ออกมาร่ายรำสื่อให้เห็นถึงการกำเนิดของดอกบัวผุดโดยเริ่มจาก
ออกมาเป็นแถวต่อเนื่องกันเพื่อสื่อถึงเถาวัลย์ย่านไก่ต้มจากนั้นก็จะแยกตัวออกจากกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงการ
พัฒนาการของดอกตูมที่พร้อมจะบานประกอบทำนองเพลงอัตราจังหวะสองชั้น โดยใช้เสียงปี่เป็นเครื่องดนตรี
นำ  ช่วงที่สองผู้แสดงปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดดอกบานที่มีสีสันสวยงามและมีการแปรแถวเพื่อใหเ้กิด 
ความน่าสนใจ ประกอบทำนองเพลงอัตราจังหวะชั้นเดียว   
 
คำสำคัญ : ระบำบัวผุด , ผลงานสร้างสรรค์วิทยาลัยนาฏศิลปะพัทลุง 
 

Abstract  
 This creation of Bua Pud Thai Dance aims to study on the origin and characteristics of 
Bua Pud that is a kind of large flowers found in the mountain rage of tropical rain forest, 
especially in Khao Sok National Park, Surat Thani. Bua Pud is classified as a kind of parasitic 
plant produced by a kind of vine called Tetrastigma started from small budding until it has  
____________________________________________________________________________________________ 
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the shape and size that are similar to those of cabbage with dark brown and there are five 
petals. Therefore, this creation of Bua Pud Thai Dance applied the origin of Bua Pud and its 
growing stages from being produced on Tetrastigma to blooming stage to be presented in the 
form of a Thai dance show based on its physical characteristics, budding and blooming, through 
9 female performers. For costumes, they were created to have colors and designs representing 
Bua Pud that are adjustable to show both budding and blooming characteristics of Bua Pud. 
For music, it was played by the folk musical instruments of the upper part of the southern 
part of Thailand including the folk clarinet. The show is divided into 2 parts: Part 1 Performers 
wear budding costumes and dance representing the origin of Bua Pud. Performers are in the 
line representing vine. Subsequently, they separate to represent budding and dance with two-
level song and the clarinet as the leading musical instrument representing development from 
budding to preparation of blooming stage; Part 2 Performers change to their blooming colorful 
costumes, stay in variation lines and play with the amusing one-level music for more interesting 
and attractive choreography. 
 
Keywords: Bua Pud Thai Dance, creative Thai dance of Phatthalung College of Dramatic Arts  

 
บทนำ 
  จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญเ่ป็น
ภูเขาซึ่งจะเห็นได้ว่ามีเทือกเขาทอดยาวจากทิศเหนือลงทิศใต้มีลักษณะสลับซับซ้อนและได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากอ่าวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย จึงส่งผลใหม้ีฤดู
ฝนยาวนานเพราะฉะนั้นบริเวณเทือกเขาดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นป่าดิบชื้น โดยเฉพาะบริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาสกที่มีชื่อเสียงมากท่ีสุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณดังกล่าวจะปก
คลุมไปด้วยป่าดิบชื้นมีภูเขาสลับซับซ้อน มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง อุดมไปด้วยพืชพันธุ์หลายชนิดทั้ง
พืชหายากและพืชเฉพาะถิ่น และในบรรดาพืชพันธุ์เหล่านั้นก็จะมีบัวผุดซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่และหา
ชมได้ยากมักขึ้นในบริเวณที่เป็นป่าดิบชื้นในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงให้ความสำคัญ
กับดอกไม้ชนิดนี้เป็นดอกไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัด 
  อุดม เชยกีวงศ์ (2548 : 146) ได้กล่าวถึง ดอกบัวผุด ไว้ว่า บัวผุด คือ ที่สุดแห่งความมหัศจรรย์ 
เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่พบได้ในพื้นที่ป่าดิบชื้นบนเทือกเขาสูง พื้นที่ป่าซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ เกิดในช่วงฤดู
ฝนปีละ 1 ครั้งเท่านั้น บัวผุดเป็นพืชกาฝากใต้ดินโดยเกาะติดใต้รากพืชชนิดหนึ่ง เป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่
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ที่สุดเท่าที่พบในป่าใหญ่ภาคใต้ ดอกตูมจะมีลักษณะทรงกลมขนาดใหญ่มีกลีบสีน้ำตาลแก่  5 กลีบ เนื้อเยื่อสี
น้ำตาลอ่อน ต่อมากลีบจะบานแผ่ออกแตะพ้ืนดินพร้อมกับเนื้อเยื่อกลางดอกจะเป็นโพรงวงกลมกลายเป็นวง
แหวนขอบหน้าโผล่เนื้อเยื่อคล้ายหนามรวมกันเป็นกลุ่ม พบได้มากที่พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ดอกบัวผุดจัดเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่หายาก เป็นพืชที่อยู่ในภาวะถูกคุกคามใกล้ต่อการสูญพันธุ์หรือ
มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูง ด้วยลักษณะที่เป็นดอกไม้พบได้ยาก มีความสวยงามและมีความมหัศจรรย์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงให้ความสำคัญกับดอกไม้ชนิดนี้ โดยให้เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด  
  จากเหตุผลดังกล่าวคณะผู้สร้างสรรค์จึงได้เล็งเห็นถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและความสำคัญ
ของดอกบัวผุดซึ่งเป็นดอกไม้ที่พบได้ยากและน้อยคนที่จะรู้จัก ดอกบัวผุดจะบานเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น 
และหากสภาพนิเวศน์ไม่เหมาะสม และการผสมพันธุ์ไม่อยู่ในช่วงจังหวะที่สอดคล้องกันก็จะมีโอกาสเติบโต
และบานน้อยมากจึงทำให้มีโอกาสสูญพันธุ์สูง หากไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง คณะผู้สร้างสรรค์ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของดอกไม้ชนิดนี้จึงได้นำเอาการกำเนิดและลักษณะของดอกบัวผุดมาสร้างสรรค์เป็นการแสดง 
ชุดระบำบัวผุด โดยนำความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทยมาประยุกต์ สื่อออกมาเป็นลีลาท่ารำในรูปแบบการแสดง
สร้างสรรค์ มีการแปรรูปแบบแถวหลากหลายเพื่อความน่าสนใจรวมทั้งสร้างสรรค์ทำนองดนตรีขึ้นใหม่ให้
เหมาะสมกับท่ารำ ใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนบน สร้างสรรค์เครื่องแต่งกายที่สื่อให้เห็นถึงสีและ
ลักษณะของดอกบัวผุดทั้งที่เป็นดอกตูมและดอกบานมีการใช้เทคนิคการปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายจากดอก
ตูมให้เป็นดอกบานเพื่อเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ระบำบัวผุดเป็นชุดการแสดงที่ต้องการทำให้ผู้ชมเกิด
ความสนใจทำให้อยากที่จะรู้จักและอยากสัมผัสดอกไม้ชนิดนี้ จนทำให้เกิดความตระหนักในการที่จะช่วยกัน
อนุรักษ์หวงแหนและยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการกำเนิดและลักษณะของดอกบัวผุด 
 2. เพ่ือนำเสนอผลงานการแสดงแนวสร้างสรรค์ชุด ระบำบัวผุด 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ขั้นตอนการวิจัย ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 
    1.1 ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับดอกบัวผุดจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
    1.2 การสัมภาษณ์  คณะผู้สร้างสรรค์ได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอพนม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับดอกบัวผุด 
   1.3 ลงภาคสนาม คณะผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาและสังเกต การกำเนิดและลักษณะส่วนต่าง ๆ ของ
ดอกบัวผุด ในอุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    2.1 แบบสัมภาษณ์ คณะผู้สร้างสรรค์ได้สร้างแบบสัมภาษณ์ในประเด็นที่เก่ียวกับการกำเนิดและ
ลักษณะของดอกบัวผุด 
    2.2 การเก็บบันทึกข้อมูล คณะผู้สร้างสรรค์ได้บันทึกข้อมูล บันทึกภาพและบันทึกเสียง 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    คณะผู้สร้างสรรค์ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการค้นคว้าเอกสาร  หนังสือ งานวิจัย การ
สัมภาษณ์ สังเกต การกำเนิดและลักษณะของดอกบัวผุดในอุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอพนม จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี มาสร้างสรรค์ท่ารำเป็นการแสดงชุด ระบำบัวผุด 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา  โดยประมวลจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย การสัมภาษณ์ สังเกต การกำเนิด
และลักษณะของดอกบัวผุด เพ่ือนำมาสร้างสรรค์เป็นการแสดงชุดระบำบัวผุด 
 
ผลการวิจัย   
  จากการศึกษาการกำเนิดและลักษณะของดอกบัวผุด เพื่อนำมาสร้างสรรค์การแสดงชุดระบำบัวผุด  พบว่า
ดอกบัวผุด นับเป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด จัดเป็นพืชเบียนหรือกาฝาก จะอาศัยดูดน้ำ ดูดอาหารจากพืชจำพวก
เถาองุ่นป่า ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ย่านไก่ต้ม ดอกบัวผุดเป็นดอกแยกเพศ ดังนั้นโอกาสในการผสมพันธุ์จะเกิดขึ้น
ต่อเมื่อดอกเพศผู้กับดอกเพศเมียจะต้องบานพร้อมกันและบานอยู่ในระยะที่ไม่ห่างจากกันมากนัก มันจะปล่อย
กลิ่นคล้าย ๆ ซากเน่าอ่อน ๆ ออกมาล่อแมลงวันหัวเขียวผู้ที่จะทำหน้าที่ผสมพันธุ์ให้ดอกบัวผุด จากนั้นดอกก็จะ
เหี่ยวแห้งไป กระแตเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับการขยายพันธุ์ของดอกบัวผุด กระแตจะเลือกกิน
ดอกบัวผุดที่แก่จัด เมล็ดจากดอกบัวผุดที่มีขนาดเล็กเท่าเส้นด้ายจะติดมาตามเล็บของกระแต การแพร่ขยายพันธุ์
จะเกิดข้ึนเมื่อกระแตใช้เล็บที่เมล็ดติดอยู่ไปตะกุยเถาย่านไก่ต้มในตำแหน่งที่เหมาะสม เถาของย่านไก่ต้มจึงเป็นเถาที่
ให้ดอกบัวผุดอาศัยเพียงชนิดเดียว ดอกบัวผุดจะบานเพียงปีละ 1 ครั้ง ราวเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ใช้
เวลาตั้งแต่เริ่มเกิดจนกระทั่งบานเต็มที่ประมาณ 8 – 9 เดือน มีระยะเวลาบานเพียง 4 - 5 วันเท่านั้น จากนั้นดอก
ก็จะค่อย ๆ ดำและเน่าสลายไปตามธรรมชาติ จากการศึกษาดอกบัวผุด สามารถแยกอธิบายได้ดังนี้ 

1. แหล่งที่พบดอกบัวผุด สามารถพบได้ในบริเวณเทือกเขาป่าดิบชื้นที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และมีฝนตก
อย่างสม่ำเสมอเกือบตลอดทั้งปี ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม
ต่อการเกิดของดอกบัวผุด   
  2. การเกิดและลักษณะของดอกบัวผุดจะแบ่งออกเป็น 6 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 เป็นระยะที่มีอายุ 1 – 3 
เดือนมีลักษณะเป็นการแตกตุ่มข้ึนมาบนย่านเถาวัลย์ ที่เรียกว่า ย่านไก่ต้ม มีเปลือกเถาวัลย์หุ้มคล้ายกะหล่ำปลี สี
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น้ำตาลเข้ม ระยะที่ 2 เป็นระยะที่มีอายุ 4 - 6 เดือน มีรูปร่างคล้ายหัวกะหล่ำปลี เปลือกสีคล้ำ ระยะที่ 3 เป็น
ระยะที่มีอายุ 7 - 8 เดือน เมื่อเปลือกสีคล้ำหลุดออกไปก็จะพบกับกลีบของดอกบัวผุดที่มีสีน้ำตาลเข้มและยังคงมี
ลักษณะคล้ายหัวกะหล่ำปลี ระยะที่ 4 เป็นระยะที่มีอายุ 8 – 9 เดือนกลีบของดอกบัวผุดจะค่อย ๆ บานออกทีละ
กลีบ ระยะที่ 5 ดอกบัวผุดจะบานเต็มที่ซึ่งมีรูปร่างคล้ายหม้อหรือกระถางต้นไม้ขนาดใหญ่ และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 60 – 90 เซนติเมตร กลีบดอกสีแดงอมส้มและจะมีจุดสีขาวขึ้นบริเวณกลีบทั้ง 5 กลีบ ที่โคนของดอก
บัวผุดจะมีสีน้ำตาลอมเหลืองเรียงสลับซับซ้อนกัน ภายในดอกจะมีแผ่นคล้ายจาน ด้านบนมีปุ่มคล้ายหนามแหลม 
ในจานนี้จะซ่อนเกสรตัวผู้และรังไข่ไว้ด้านล่าง ดอกจะบานในราวเดือนพฤศจิกายน – มกราคม และจะบานเพียง 
4 – 5 วันเท่านั้น ระยะที่ 6 เมื่อครบระยะของการบานดอกบัวผุดจะค่อย ๆ ดำและเน่าไปในที่สุด 

3. ลักษณะของดอกบัวผุด ดอกตูมมีลักษณะคล้ายกะหล่ำปลี สีน้ำตาลเข้ม เมื่อบานเต็มที่จะมีรูปร่างคล้าย
กับกระถางขนาดใหญ่ สีแดงอมส้ม มีกลีบหนา 5 กลีบ เส้นผ่าศูนย์กลางของดอกประมาณ 60 - 90 เซนติเมตร ที่
โคนของดอกจะมีกลีบสีน้ำตาลอมเหลืองเรียงสลับซับซ้อนกันอยู่ ภายในดอกจะมีแผ่นแบนคล้ายจาน ด้านบนมีปุ่ม
คล้ายหนามแหลม จานนี้จะซ่อนเกสรตัวผู้และรังไข่ไว้ด้านล่าง  
  4. สีของดอกบัวผุด ระยะดอกตูมจะมีสีน้ำตาลเข้ม เมื่อดอกบานเต็มที่กลีบของดอกจะมีสีแดงอมส้ม โคน
ของดอกจะมีสีน้ำตาลอมเหลือง เมื่อครบระยะบานดอกก็จะค่อย ๆ ดำและเน่าไปในที่สุด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

ภาพที่ 1 ลักษณะดอกตูม            ภาพที่ 2 ลักษณะดอกบาน   
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์               ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์ 
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การแสดงชุดระบำบัวผุด มีองค์ประกอบของการแสดง ดังนี้   
  1. ผู้แสดง ใช้ผู้แสดงหญิงจำนวน 9 คน   
  2. การแต่งกาย จะสร้างสรรค์โดยเลียนแบบตามสีและลักษณะของดอกบัวผุด ประกอบด้วย เสื้อในนาง 
กางเกง กระโปรง ผ้าคาดเอว เข็มขัดผ้า กลีบดอก มงกุฎ ปิ่นปักผม ต่างหู สร้อยคอสังวาลพร้อมจี้ ต้นแขน ข้อมือ 
แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ     
    รูปแบบที่ 1 เป็นลักษณะดอกตูม จะจินตนาการให้คล้ายกับกะหล่ำปลีซึ่งเป็นลักษณะของดอกตูม ใช้โทน
สีน้ำตาลเข้ม เมื่อผู้แสดงร่ายรำในช่วงของดอกตูมจะมีการเก็บกลีบของ ดอกบัวผุดไว้ด้านในโดยใช้ผ้าหุ้มทับไว้     
       รูปแบบที่ 2 เป็นลักษณะดอกบาน โดยมีการปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายบนเวทีให้ดอกบานออกเป็นกลีบดอก 
5 กลีบขนาดใหญ่ สีแดงอมส้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 3 การแต่งกายแบบดอกตูม         ภาพที่ 4 การแต่งกายแบบดอกบาน     

ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์              ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์ 
 

  3. ดนตรีและทำนองเพลง โดยใช้เครื่องดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วยปี่พื้นบ้าน ทับ กลองตุ๊ก 
ซออู้พ้ืนบ้าน ฆ้องคู่และฉิ่ง ใช้เพลงระบำบัวผุด ในอัตราจังหวะสองชั้นในการแสดง 
 
ช่วงที่ 1 และอัตราจังหวะชั้นเดียวในการแสดงช่วงที่ 2   
  4. กระบวนท่ารำระบำบัวผุด การแสดงแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้   
    ช่วงที่ 1 ผู้แสดงแต่งกายด้วยชุดดอกตูม ออกมาร่ายรำสื่อให้เห็นถึงการกำเนิดของดอกบัวผุดโดยเริ่มจาก
ผู้แสดงจะออกมาเป็นแถวต่อเนื่องกันเพื่อสื่อถึงเถาวัลย์ย่านไก่ต้มจากนั้นก็จะแยกตัวออกจากกันเพื่อแสดงให้เห็น
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ถึงการแตกตุ่มในระยะดอกตูม และร่ายรำเพื่อบ่งบอกถึงการพัฒนาการของดอกตูมที่พร้อมจะบาน  ประกอบ
ทำนองเพลงอัตราจังหวะสองชั้น  โดยใช้เสียงปี่เป็นเครื่องดนตรีนำ ช่วงที่ 2 ผู้แสดงปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็น
ชุดดอกบานสื่อให้เห็นถึงการบานของดอกบัวผุด ประกอบกับเสียงดังตุบหรือตูม โดยใช้จังหวะกลองตุ๊ก ซึ่งจะบาน
ครั้งละ 1 ดอก จำนวน 5 ดอก และชุดสุดท้ายจะบาน 4 ดอกพร้อมกัน สอดคล้องกับจังหวะดนตรีที่ต่อเนื่องกัน 
อารมณ์ของผู้แสดงก็จะเบิกบาน สดใน สนุกสนาน ประกอบทำนองเพลงอัตราจังหวะชั้นเดียว ในการสร้างสรรค์
การแสดงดังกล่าวมีการแปรแถวเพื่อให้เกิดความสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 5 การแสดงช่วงที่ 1 ดอกตูม 
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 การแสดงช่วงที่ 2 ดอกบาน                      
 ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์ 



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(478)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

สรุปและอภิปรายผล   
  จากการศึกษาการกำเนิดและลักษณะของดอกบัวผุดเพื่อนำมาสร้างสรรค์เป็นการแสดงชุดระบำบัวผุด 
คณะผู้สร้างสรรค์สามารถสรุปได้ว่า ดอกบัวผุดเป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ จัดเป็นพืชเบียนหรือกาฝาก อาศัยดูดน้ำ 
ดูดอาหาร จากเถาวัลย์ที่เรียกว่า ย่านไก่ต้ม พบได้บริเวณป่าดิบชื้นบนเทือกเขาสูงโดยจะบานเพียงปีละ 1 ครั้ง 
ดอกตูมจะมีลักษณะคล้ายหัวกะหล่ำปลีสีน้ำตาลเข้ม มีระยะเวลานานประมาณ 8 - 9 เดือน เมื่อบานจะมีกลีบ
ดอก 5 กลีบสีแดงอมส้ม ขณะบานจะมีเสียงดังตุบหรือตูม และบานอยู่เพียง 4 - 5 วันเท่านั้น คณะผู้สร้างสรรค์จึง
นำเอาการกำเนิดในแต่ละระยะมาสร้างสรรค์เป็นท่ารำ และลักษณะทางกายภาพของดอกบัวผุดมาสร้างสรรค์เป็น
เครื่องแต่งกาย พร้อมทั้งสร้างสรรค์ทำนองเพลงโดยใช้เครื่องดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้ตอนบนประกอบการแสดงและ
เน้นจังหวะกลองในช่วงของการบานที่มีเสียงดังตุบหรือตูมเพ่ือสร้างความน่าสนใจในการแสดง   
  การสร้างสรรค์การแสดงชุดระบำบัวผุด มีองค์ประกอบหลักของการแสดง ได้แก่ เครื่องแต่งกาย ดนตรีและ
ทำนองเพลง กระบวนท่ารำ ซึ่งคณะผู้สร้างสรรค์ นำมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 เครื่องแต่งกายชุดระบำบัวผุดเป็นการนำวัสดุที่ใช้ตัดเย็บที่มีลักษณะสี เนื้อผ้า ใกล้เคียงกับดอกบัวผุดตาม
ธรรมชาติ โดยขณะที่เป็นดอกตูมซึ่งมีลักษณะคล้ายหัวกะหล่ำปลีคณะผู้สร้างสรรค์จึงใช้ผ้าสีน้ำตาลเข้มหุ้มทับกลีบ
ดอกจากด้านล่างขึ้นด้านบนเพื่อสะดวกต่อการปรับเปลี่ยนให้เป็นดอกบานโดยการกระตุกผ้าชิ้นหน้าและชิ้นหลัง
ออกจากกัน กลีบดอกบานภายในจะเป็นโครงสร้างให้ดอกตูมมีลักษณะกลม ส่วนดอกบานกลีบดอกทำด้วยแผ่น
ยางสังเคราะห์ที่นำมาตัดและดัดเป็นรูปร่างคล้ายกลีบดอกหุ้มด้วยผ้าสีแดงอมส้มยึดติดด้วยขดลวดบริเวณเอวของ
ผู้แสดงเพื่อให้กลีบดอกเคลื่อนไหวซึ่งมีจำนวน 5 กลีบ ขนาดใกล้เคียงกับดอกธรรมชาติ ส่วนเครื่องประดับทำ
เพ่ือให้เกิดความสวยงามโดยใช้โทนสีแดงอมส้มให้เข้ากับสีกลีบดอกมีขนาดกะทัดรัดเพ่ือสะดวกต่อการเคลื่อนไหว  
  ดนตรีและทำนองเพลงใช้วงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนบนเนื่องจากเขตพื้นที่ที่พบดอกบัวผุดอยู่ในพื้นที่
ภาคใต้ตอนบนจึงใช้เครื่องดนตรีหลักในการแสดง ได้แก่ ปี่พื้นบ้าน ทับ กลองตุ๊ก ฆ้องคู่แล ะฉิ่ง และเพื่อความ
ไพเราะจึงได้เพิ่มซออู้พื้นบ้านเข้าไป ได้สร้างสรรค์ทำนองเพลงขึ้นใหม่และตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการแสดง คือ
เพลงระบำบัวผุด โดยช่วงแรกใช้อัตราจังหวะสองชั้น เนื่องจาก การเจริญเติบโตของดอกบัวผุดจะใช้ระย ะ
เวลานาน ทำนองเพลงและจังหวะจึงค่อนข้างช้าส่วนในช่วงที่ 2 จะใช้อัตราจังหวะชั้นเดียวเพื่อให้เพลงเร็วขึ้นให้
เข้ากับลักษณะธรรมชาติของดอกบานที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและใช้ระยะเวลาสั้น ทั้งเป็นการ
ปรับเปลี่ยนอารมณ์ผู้ชมให้เร้าใจและน่าติดตาม    
  กระบวนท่ารำใช้ท่ารำพื้นฐานมาจากท่านาฏศิลป์ไทยและประยุกต์เพื่อให้เข้ากับจังหวะ ทำนองเพลง และ
สอดคล้องกับพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของดอก โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 สื่อให้เห็นถึงการกำเนิดของ
ดอกบัวผุดที่ค่อย ๆ แตกตุ่มและเจริญเติบโตเป็นดอกตูมซึ่งจะใช้เวลายาวนาน กระบวนท่ารำจะค่อนข้างช้า  และ
ช่วงที ่ 2 เมื ่อดอกบานกระบวนท่ารำจะกระชับมากยิ ่งขึ ้น สื ่อให้เห็นถึงความสนุกสนาน ร่าเริง มีชีวิตชีวา 
สอดคล้องกับช่วงเวลาอันสั้นของการบานที่ต้องรีบเร่งในการขยายพันธุ์เพ่ือการดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไป 
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 ข้อเสนอแนะ     
  1. ควรมีการศึกษาพืชเฉพาะถิ่นชนิดอื่น ๆ ที่มีลักษณะโดดเด่นและใกล้สูญพันธุ์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขา
สก เพื่อนำเสนอเป็นรูปแบบการแสดงสร้างสรรค์ในลักษณะเดียวกันหรือนำไม้ดอกหลาย ๆ ชนิดที่มีลักษณะโดด
เด่น หายากและอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์มานำเสนอเป็นการแสดงแนวสร้างสรรค์เพื่อบ่งบอกถึงความหลากหลาย
ทางชีวภาพของอุทยานแห่งชาติเขาสก  
        2. ควรนำสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการกำเนิดและพัฒนาการของดอกบัวผุดมาสื่อในชุดการแสดงให้มากขึ้น 
เช่น สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการกำเนิดของดอกบัวผุด สัตว์ที่ช่วยในการกระจายพันธุ์  และวัฎจักรการกำเนิด
ของดอกบัวผุด 
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THE CREATIVITY OF THAI ARTS PERFORMANCE: THE ADORNING OF 

THODSAKIRIWONG (PHIPHEK) 
 

ธีรภัทร์ ทองนิ่ม* 

 THEERAPHUT TONGNIM 
 

บทคัดย่อ 

การแสดงสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ ชุด ท้าวคิริวงศ์ทรงเครื่อง นี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ ประการ

แรก เพื่อสร้างสรรค์การงานนาฏศิลป์ชุดใหม่ให้กับวงการนาฏศิลป์ไทย โดยเฉพาะการแสดงโขน ประการที่ 2

เพ่ือสร้างแสดงให้ถึงกระบวนการสร้างสรรค์งานใหม่บนขนบเดิม โดยผู้วิจัยหมายมุ่งจะสร้างกระบวนรำชุดใหม่ๆ

ขึ้น โดยเฉพาะ “กระบวนราชมความงามของเครื่องแต่งกายโขน” หรือที่เรียกว่า “กระบวนรำแต่งตัว” หรือ 

“ลงสรงทรงเครื่อง” ของโขนยักษ์ ด้วยวิธีการพากย์ดังท่ีไม่เคยเกิดข้ึนในการแสดงโขนมาก่อน ในการสร้างสรรค์

งานชุดนี ้ ผู ้ว ิจ ัยจัดทำบทพากย์ใหม่ โดยยึดเนื ้อหาจากบทละคร เรื ่อง รามเกียรติ ์ พระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) เป็นหลัก บรรจุเพลงหน้าพาทย์ตามหลักการ

บรรจุเพลงสำหรับการแสดงโขน จัดสร้างศิราภรณ์ (หัวโขน) ของท้าวทศคิรีวงศ์ที่ใช้ประกอบการแสดงขึ้นใหม่ 

เพ่ือให้เหมาะสมกับความสมจริงตามเนื้อเรื่อง คือ จัดทำศิราภรณ์ทรงยอดมหาพิชัยมงกุฎ เนื่องจากพิเภกได้รับ

ยศเป็นกษัตริย์ครองกรุงลงกา ศิราภรณ์ควรเป็นยอดมงกุฎมากกว่ายอดน้ำเต้าที ่ใช้แสดงในปัจจุบันงาน

สร้างสรรค์ชุดดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยได้ทดลองแสดงเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยเสนอแนะข้อคิดเห็น

หลังงจากนั้นผู้วิจัยนำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงจนมีความสมบูรณ์  

 
คำสำคัญ: การแสดงสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์, ท้าวคิริวงศ์ทรงเครื่อง, ลงสรงทรงเครื่อง 
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Abstract 

The Creativity of Thai arts performance: The adorning of Thodsakiriwong has 2 

objectives. First, as a new creative performance for the Thai dramatic arts, especially for 

Khon performance. Second, as a new creative performance based on the traditional 

performance. The researcher aimed to create new dance postures, especially the ‘observing 

the elegance of adorning Khon costume(s) dance process’ or the ‘adorning dance process’ 

or the ‘bathing and adorning process’ of the demons in Khon. With the implementation of 

loud dubbing, which has never happened before in Khon performance. In the creation of this 

dance, the researcher created a new script which is primarily based on the contents of 

‘Ramakian’ (Ramayana), composed by King Rama I. Adding music that describes the 

character’s behaviour (Pleng Na-Phat), which is a procedure in Khon performance. Creation of 

the new Khon headdress of Thodsakiriwong (Phiphek) for the new performance, to add 

realism that is appropriate to the script. For example, the creation of the royal crown 

headdress, because Phiphek became king of Lanka and the headdress should be the royal 

crown shaped rather than the modern gourd-shaped headdress. In this creative performance, 

the researcher demonstrated the performance to the experts in Thai dramatic arts for 

comments and suggestions. Later, the researcher examined the comments and suggestions 

to improve the performance to completion. 

 

Key words: The Creativity of Thai arts performance, the adorning of Thodsakiriwong, the 

bathing and adorning process. 

 

บทนำ 

การแสดงสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ ชุด ท้าวคิริวงศ์ทรงเครื่องนี้ มีความน่าสนใจของการแสดง

สร้างสรรค์ มีหลายองค์ประกอบ ได้แก่ ประการที่ 1 เป็นการสร้างสรรค์กระบวนรำแต่งตัวของโขนยักษ์ข้ึนใหม่ 

เพ่ือให้เกิดความแปลกใหม่ จากการตีความบนข่ายของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยใช้วิธีการพากย์ และ

เจรจา ซึ่งยึดท่ารำและกระบวนรำแบบโบราณ พลิกแพลงให้เกิดกระบวนใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสุนทรียะ 

และระบบระเบียบวิธีคิดของปราชญ์ศิลปินโบราณที่ได้ซ่อนไว้ในการคิดกระบวนรำและกระบวนเล่น 
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ประการที่ 2 เป็นการสร้างสรรค์การแสดงเบ็ดเตล็ดใหม่ๆ ให้แก่วงการนาฏศิลป์ไทยโดยเฉพาะโขน และเป็นการ

คำนึงถึงผลประโยชน์ต่อวงการนาฏยศิลป์ในอนาคต คือ การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์บนพ้ืนฐานการอนุรักษ์

ตามจารีต เพื่อให้ขนบการแสดงโขนยังคงอยู่ต่อไป ซึ่งเป็นความน่าสนใจประการสุดท้าย  

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างสรรค์การงานนาฏศิลป์ชุดใหม่ให้กับวงการนาฏศิลป์ไทย 

2. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงกระบวนการสร้างสรรค์กระบวนท่ารำลงสรงทรงเครื่องของโขนยักษ์ 

แบบใหม่บนขนบเดิม  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การสร้างสรรค์ชุดนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสร้างสรรค์บนแนวคิด “นาฏยประดิษฐ์” โดยใช้หลักการการประเมิน

ความงามตามหลักสุนทรียศาสตร์ นอกจากนี้ยังใช้หลักการสร้างสรรค์บทที่ใช้ประกอบการแสดง ฉากนาฏการ 

ขึ้นใหม่ โดยการใช้กระบวนการเล่นแบบโขน นั่นคือ รำแต่งตัวด้วย “คำพากย์” เท่านั้น โดยมีเพลงหน้าพาทย์

ประกอบ ซึ่งจะเป็นกระบวนการรำเดี่ยวที่แปลกไปจากชุดอื่น ๆ ด้วยแนวคิดที่ว่า “โขนดำเนินเรื่องด้วยการ

พากย์และเจรจา” เพ่ือให้งานสร้างสรรค์ชุดนี้ เกิดการตีความบทในรูปแบบใหม่ซึ่งสัมพันธ์กับการจัดรูปแบบการ

แสดงด้วย ซึ่งจะขอกล่าวดังต่อไปนี้  

1. แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจ 2 ประการ คือ  

1) บทบาทของพญาพิเภกหลังจากที่ทศกัณฐ์ตายแล้วว่ามีบทบาทอย่างไร ทั้งการครองกรุงลงกา 

การได้รับสมัญญา ว่า “ท้าวทศคิริวงศ์” ผู้วิจัยเห็นความสำคัญของพิเภกผู้ซึ่งเป็นผู้คอยรับใช้ช่วยเหลือพระราม

ในต้นเรื่องแต่ในบั้นปลายของเรื่องมิค่อยนิยมนำมาเล่นโขนทำให้คนรู้จักพิเภกเป็นแค่เพียงโหร ผู้ทำนาย หรือ 

บางครั้งเป็นหมอตนหนึ่งเท่านั้นเอง ทั้งๆ ที่มีบทบาทสำคัญอีกมากมาย ผู้วิจัยจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำให้ผู้ดู

หรือผู้ชมโขนได้รับความรู้และบทบาทสำคัญเกี่ยวกับพิเภกข้ึน  

 2) ต้องการสร้างกระบวนรำเกี่ยวกับการลงสรงทรงเครื่องของโขนยักษ์ เพ่ือสามารถใช้ในการ

แสดงโขนบนพื้นฐานแนวอนุรักษ์ตามจารีตเดิมเพ่ือให้เกิด “ของใหม่” ตามแนว “ของเก่า” 

2. แนวคิดในการสร้างบท   

ผู้วิจัยทำการแต่งบทลงสรงขึ้นใหม่โดยแปลงจากกลอนบทละครที่นิยมใช้นำมาร้องในบทลงสรงต่าง ๆ 

มาเป็น “บทพากย์” ที่ใช้เป็นหลักในการแสดงโขน โดยแต่งเป็น “กาพย์ฉบัง 16” ซึ่งเป็นคำประพันธ์ที่ใช้กับคำ

พากย์โดยเฉพาะ นับว่าเป็นมิติใหม่ของการแสดงที่การแสดงกระบวนรำลงสรงทรงเครื่องดั้งเดิมนิยมใช้การร้อง
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เป็นหลัก แม้จะมีการใช้คำเจรจาในการการแสดงโขนบ้าง แต่กระบวนรำแต่งตัวหรือลงสรงทรงเครื่องที่ใช้คำ

พากย์ยังไม่มีปรากฏในการแสดงโขนตอนใด ซึ่งผู้วิจัยยึดแนวจากบทละคร เรื่อง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ดังนี้ 

 

๏โทน ให้ไขท่อแก้วปทุมทอง  

ทรงสุคันธารสเสาวคนธ์  

สนับเพลาเครือหงส์อลงการ์  

ชายไหวชายแครงเครือครุฑ  

รัดอกเกราะแก้วสุรกานต์  

ทองกรพาหุรัดรูปภุชงค์  

มงกุฎกรรเจียกแก้วดอกไม้ทัด  

งามคล้ายทศพักตร์ฤทธิรอน  

วารีเป็นละอองดั่งฝอยฝน 

ปรุงปรนนพมาศชมพูนุช 

ภูษาพ้ืนตองทองผุด 

ฉลององค์ประดับบุษย์สังเวียนวง 

สังวาลทับทรวงกนกหงส์ 

ธ ามรงค์เพชรเรืองอรชร 

พระหัตถ์นั้นจับธนูศร 

บทจรมาทรงคชาธาร 

  

(พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, พระบาทสมเด็จ, รามเกียรติ์ เล่ม 3 : 583) 

 

เปลี่ยนมาเป็นบทพากย์ ดังนี้  

บทพากย์ 
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ทรงไขท่อแก้วปทุมมาศ  

เป็นละอองดั่งฝอยฝน 

สุคันธารสเสาวคนธ์  

หอมหวนอวนอบอุรา 

สนับเพลาเครือหงส์อลงการ์  

แผ่ผืนพื้นตองทองผุด 

ชายไหวชายแครงเครือครุฑ  

ประดับบุษย์สังเวียนวง 

รัดอกเกราะแก้วฤทธิรงค์  

ทับทรวงสังวาลสอดสาย 

ทองกรพาหุรัดเพริศพราย  

พระธ ามรงค์วงงาม 

มงกุฎล้อมเพชรพลอยพลาม  

กรรเจียกจรเพชรัตน์รูจี 

หัตถ์สดัมก าศรฤทธี  

ลินลามาขึ้นคเชนทร 

นพมาศปรุงปรน 

สอดพระภูษา 

ฉลององค์วิรุจน์ 

กระหนาบกนกหงส์ 

ภุชงค์เลอลาย 

ไม้ทัดไหวตาม 

งามดั่งทศศรี 

วารีกระเซ็นสาด 

 

(ธีรภัทร์ ทองนิ่ม, 2561 : 76) 

   

จากคำพากย์ข้างต้นทำให้เห็นว่านอกจากบทร้องที่นิยมตัดทอนหรือยกมาจากบทพระราชนิพนธ์เพื่อนำมาใช้

ประดิษฐ์กระบวนท่ารำแล้ว ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าโขนเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงที่ดำเนินเรื่องด้วยการพากย์ – เจรจา เป็น
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หลักแล้วจึงมีแนวความคิดที่สร้างรูปแบบการแสดง การลงสรงแต่งตัวขึ้นใหม่ โดยใช้คำพากย์ซึ่งยังไม่เคยมีผู้ใด

คิดทำมาก่อน ทั้งนี้ยังสอดรับกับการแสดงโขนโดยตรงที่ใช้การพากย์เป็นหลักดังได้กล่าวมาแล้ว  

 3. การบรรจุเพลง 

  ผู้วิจัยได้กำหนดให้มีการบรรเลงเพลงหน้าพาทย์สำหรับออกและเข้าของตัวโขนตามจารีตโดย

คำนึงถึงหลักและวิธีการแสดง ทำให้สามารถนำการแสดงชุดนี้ แสดงรวมในการแสดงโขน ตอน พิเภกครองเมือง

ได้และยังจะนำมาแสดงเป็นชุดเบ็ดเตล็ดคือรำเดี่ยวได้ ดังนั้นในการบรรจุเพลงจึงต้องคำนึงถึงการออกและเข้า

เพ่ือให้ใช้ได้ทั้งสองลักษณะ ผู้วิจัยจึงบรรจุเพลงสำหรับการออกของท้าวทศคิริวงศ์ด้วยเพลงหน้าพาทย์ “พญา

เดิน”ซึ่งเพลงหน้าพาทย์พญาเดินนั้นมีความหมายใช้สำหรับการไปมาของตัวแสดงผู้สูงศักดิ์หรือกษัตริย์ (ชมนาด 

กิจขันธ์, 2555 : 24) ส่วนเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้บรรเลงสำหรับเข้าคือเพลง “เสมอมาร” ซึ่งเป็นเพลงที่มี

ความหมาย ใช้ประกอบกิริยาไปหรือมาในระยะใกล้ ๆ ของพญายักษ์หรืออสูรผู้มีฤทธิ์อาทิ ทศกัณฐ์ พิเภก กุม

ภกรรณ (ชมนาด กิจขันธ์, 2555 : 27) ซึ่งพิเภก หรือ ท้าวทศคิริวงศ์ ในขณะที่ครองกรุงลงกานั้น นับได้ว่าเป็น

พญายักษ์ผู้สูงศักดิ์และเป็นกษัตริย์ ดังนั้นการบรรจุเพลงหน้าพาทย์ เสมอมารจึงเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นสมควรว่าในการบรรจุเพลงสำหรับ เข้า - ออก ของการแสดงสร้างสรรค์ ชุด ท้าวทศคิริวงศ์

ทรงเครื่องนั้น เพลงออกสมควรใช้เพลงหน้าพาทย์พญาเดิน สำหรับเพลงเข้านั้นใช้เพลงหน้าพาทย์เสมอมารตาม

เหตุผลดังกล่าวข้างต้นดังบทการแสดงต่อไปนี้ 

 

บทการแสดงสร้างสรรค์ชุดท้าวทศคิริวงศ์ทรงเครื่อง 

-ปี่พาทย์ทาเพลงพญาเดิน- 

(ท้าวทศคิริวงศ์รำออกตามกระบวนท่า) 

-ปี่พาทย์หยุด- 

-พากย-์ 
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ทรงไขท่อแก้วปทุมมาศ  

เป็นละอองดั่งฝอยฝน 

สุคันธารสเสาวคนธ์  

หอมหวนอวนอบอุรา 

นพมาศปรุงปรน 

สนับเพลาเครือหงส์อลงการ์  

แผ่ผืนพื้นตองทองผุด 

ชายไหวชายแครงเครือครุฑ  

ประดับบุษย์สังเวียนวง 

รัดอกเกราะแก้วฤทธิรงค์  

ทับทรวงสังวาลสอดสาย 

ทองกรพาหุรัดเพริศพราย  

พระธ ามรงค์วงงาม 

มงกุฎล้อมเพชรพลอยพลาม  

กรรเจียกจรเพชรัตน์รูจี 

หัตถ์สดัมกาศรฤทธี  

ลินลามาขึ้นคเชนทร 

ฉลององค์วิรุจน์ 

กระหนาบกนกหงส์ 

ภุชงค์เลอลาย 

ไม้ทัดไหวตาม 

งามดั่งทศศรี 

วารีกระเซ็นสาด 

สอดพระภูษา 

 

-ปี่พาทยท์ำเพลงเสมอมาร- 

(ท้าวทศคิริวงศ์ รำเข้าเวทีตามกระบวนท่า) 

-จบการแสดง- 
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 4. การออกแบบเครื่องแต่งกาย  

  4.1 ศีรษะหรือหัวโขนท้าวทศคิริวงศ์ 

   จากการศึกษาข้อมูลเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามปูนบำเหน็จให้ข้าทหาร พบว่าพระราม

ปูนบำเหน็จให้พิเภกขึ้นเป็นท้าวทศคิริวงศ์ ให้ครองกรุงลงกาดังบทพระราชนิพนธ์ที่ว่า 

 

อันพิเภกผู้น้องทศพักตร์  

เป็นโหราตาศึกแน่นอน  

ชื่อว่าท้าวทศคิริวงศ์  

ให้มงกุฎสุรกานต์สังวาลวัลย์  

จงรักเบื้องบาทพระทรงศร 

บอกกลราญรอนกุมภัณฑ์ 

พงศพรหมธิราชรังสรรค์ 

ครอบครองเขตขัณฑ์ลงกา 

 

(พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, พระบาทสมเด็จ, รามเกียรติ์ เล่ม 3 : 556) 

 จากบทพระราชนิพนธ์ข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าพิเภกได้เป็นกษัตริย์ครอบครองกรุงลงกาและได้มงกุฎสุรกานต์ 

ซึ่งมงกุฎนี้เปรียบเสมือนพิชัยมงกุฎหรือมหาพิชัยมงกุฎซึ่งนับเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์  อันมีเฉพาะระมหา

กษัตริย์เท่านั้น ดังนั้นเมื่อพิเภกเป็นกษัตริย์ครองกรุงลงกาแล้วย่อมจะได้ทรงพิชัยหรือมหาพิชัยมงกุฎด้วย จาก

เหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดในการสร้างศีรษะท้าวทศคิริวงศ์หรือพิเภกขึ้นใหม่โดยให้มียอดเป็น 

“มหาพิชัยมงกุฎ” เพื่อให้แตกต่างกับยอด “น้ำเต้ากลมปลายสะบัด” ที่เป็นยอดของศีรษะพิเภกในการแสดง

โขนที่ชินตา และเป็นงานสร้างสรรค์แบบใหม่ที่มีแนวความคิดจากบทพระราชนิพนธ์ ดังรูป 
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ภาพที่ 1 ศีรษะโขนพิเภก      ภาพที่ 2 ศีษะโขนท้าวทศคิริวงศ์ 

 

 จากภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่า ศีรษะของพิเภกกับท้าวทศคิริวงศ์จะมีความแตกต่างกันที่ยอดของศีรษะโขน

เท่านั้น ซึ่งของทศคิริวงศ์ จะเป็นยอดชัยหรือมหาพิชัย ส่วนลักษณะอื่น ๆ ยังคงความเป็นศีรษะพิเภกดังเดิม

นับว่าเป็นมิติใหม่ของการแสดงที่จะทำให้ผู้ชมเกิดความตื่นตาตื่นใจในรูปลักษณ์ใหม่ของพิเภกในนามของ “ท้าว

ทศคิริวงศ์”  

  4.2 พัสตราภรณ์ 

   งานสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ชุดนี้ยังคงให้ท้าวคีรีวงศ์หรือพิเภกจะแต่งกายด้วยเครื่องแต่ง

กายแบบยักษ์สีเขียวคล้ายเครื่องแต่งกายของทศกัณฐ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

  4.3 อุปกรณ์ประกอบการแสดง 

   ในงานสร้างสรรค์ชุดท้าวทศคิริวงศ์ทรงเครื่องนี้ จะมีอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการแสดงได้แก่  

เตียง ที่วางอาวุธ อาวุธคือศร คันฉ่องหรือกระจก เครื่องประทินกลิ่นหอมได้แก่คณโทใส่น้ำปรุงและผอบใส่แป้ง

ร่ำ ซึ่งสิ่งต่าง ๆที่กล่าวมานี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงทั้งสิ้น อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้จะทำให้การแสดงชุดนี้มี

ความสวยงามสมความเป็นจริง 
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ภาพที่ 3 อุปกรณ์ประกอบการแสดงงานสร้างสรรค์ ชุด ท้าวทศคิริวงศ์ทรงเครื่อง 

 5. การออกแบบท่ารำ 

  ในการออกแบบท่ารำนั้น ผู้วิจัยได้ออกแบบให้สอดคล้องกับเพลงหน้าพาทย์และบทที่ใช้ใน 

การแสดง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เข้าห้องสรง 

 เริ่มต้นด้วยการรำหน้าพาทย์เพลงพญาเดิน ตามแบบจารีต ออกจากโรงไปขึ้นเตียง 

ส่วนที่ 2 ลงสรงทรงเครื่อง 

 ผู้แสดงรำตีบทตามบทพากย์แบบจารีตโขน 

ส่วนที่ 3 ไคลคลา 

 ผู้แสดงรำหน้าพาทย์เพลงเสมอมาร แล้วเข้าโรง 

 

ผลการวิจัย 

 การสร้างสรรค์งานชุดนี้ ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์บนพื้นฐานรูปแบบการอนุรักษ์ตามแบบอย่างการแสดงโขน 

ดังจะขอเสนอรายละเอียดโดยสังเขปเก่ียวกับท่ารำ ดังนี้ 

ท่ารำส่วนที่ 1 เข้าห้องสรง 

 ผู้แสดงรำหน้าพาทย์เพลงพญาเดิน ตามแบบจารีต ออกจากโรงไปข้ึนเตียง 
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ภาพที่ 4 - 5 ท่ารำชักแป้งผัดหน้า 

 

                                                 
 

ภาพที่ 6 - 7 ท่าวงลง 

 
 

ภาพที่ 8 – 11 ท่ารำประกอบเพลงพญาเดิน 
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ภาพที่ 12 - 13 ท่าขึ้นนั่งเตียง 

ท่ารำส่วนที่ 2 ลงสรงทรงเครื่อง 

 ผู้แสดงรำตีบทตามบทพากย์แบบจารีตโขน ในส่วนนี้จะขอเสนอภาพท่ารำเพ่ือให้เห็นเป็นตัวอย่าง 

 
 

ภาพที่ 14 - 17 ท่ารำ ทรงไขท่อแก้วปทุมมาศ 

 

 
 

ภาพที่ 18 - 20 ท่ารำ วารีกระเซ็นสาด เป็นละอองดังฝอยฝน 
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ภาพที่ 21 - 22 ท่ารับ จังหวะตะโพนตีท้า 

 

 
 

ภาพที่ 23 - 24 ท่ารำ รัดอกเกราะแก้วฤทธิรงค์ 

 

 
 

ภาพที่ 25 - 26 ท่ารำ กระหนาบกระหนกหงส์ 
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ภาพที่ 27 - 30 ท่ารำ ทับทรวงสังวาลสอดสาย 

  

 ในส่วนที่ 2 นี้ จะเห็นได้ว่า ผู้วิจัยได้ประดิษฐ์ท่ารำให้สอดรับกับบท และท่ารับจังหวะตะโพน ทั้งท่านั่ง

และท่ายืน ทำให้เห็นว่า การใช้หลักนาฏยประดิษฐ์ต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบทกับท่ารำ รวมถึงความ

งามของท่าด้วย 

 

ท่ารำส่วนที่ 3 ไคลคลา 

 ผู้แสดงรำหน้าพาทย์เพลงเสมอมาร แล้วเข้าโรง 

 
 

ภาพที่ 31 - 32 ท่ารับ จังหวะตะโพนตีท้า 
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ภาพที่ 33 - 36 ท่ารำประกอบเพลงเสมอมาร (ไม้เดิน) 

 

   
 

ภาพที่ 37 - 40 ท่ารำประกอบเพลงเสมอมาร (ไม้ลา) 
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ภาพที่ 41 - 50 ท่ารำประกอบเพลงรัว 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 จะเห็นได้ว่า การสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ ชุด ท้าวทศคิริวงศ์ทรงเครื่องนี้ เป็นการแสดงที่ตั้งอยู่บน

พ้ืนฐานแนวคิดในการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดยตั้งอยู่บนขนบของการแสดงโขนตามแบบโบราณ คือ “โขน ดำเนิน

เรื่องด้วยการพากย์และเจรจา” สำหรับการแสดงในตอนลงสรงทรงเครื่องของโขนในปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่จะ

ดำเนินรูปแบบตามธรรมเนียมการเล่นอย่างละคร ซึ่งทำให้ไม่เห็นเค้าของโขนแต่เดิม ประกอบกับ ในการ
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สร้างสรรค์งานชุดนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งหมายที่จะจัดทำ บทลงสรงทรงเครื่อง ที่เป็นบทพากย์สำหรับใช้แสดงโขน

โดยเฉพาะ ตามแบบคติโบราณ นอกจากนี้แล้วยังสามารถใช้เป็นการแสดงชุดเบ็ดเตล็ดสำหรับเป็นการแสดง

ย่อยได้ ดังนั้นแล้วการแสดงชุดนี้ ผู้วิจัยจึงได้ทำการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ทั้งตัวบทพากย์ที่ใช้ประกอบการแสดง 

และศิราภรณ์ (หัวโขน) ของท้าว ทศคิรีวงศ์ ตามแบบอย่างที่ควรจะเป็น คือ ทรงยอดมหาพิชัยมงกุฎ มากกว่า

จะเป็นชฎายอดน้ำเต้าอย่างที่พบเห็นกันในปัจจุบัน อนึ่ง ด้วยเหตุเพราะ พิเภกได้รับยศเป็นกษัตริย์ครองกรุง

ลงกา การแสดงชุดดังกล่าวนี้จึงถือเป็นงานสร้างสรรค์ชุดใหม่ให้กับวงการนาฏศิลป์ไทย ทั้งในมิติของวิชาการ

และมิติของการสร้างสรรค์งานแสดง  

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการสร้างสรรค์ผลงานชุดดังกล่าวนี้ ในฐานะที่ผู้วิจัยมีความสามารถพากย์และเจรจาโขนได้ ผู้วิจัยมีความคิด

ว่า หากนำสร้างสรรคท์ำนองพากย์โขนให้เข้ากับบทลงสรงทรงเครื่องในรูปแบบใหม่ คือ หากนำทำนองลงสรง

โทน มาดัดแปลงเป็นทำนองพากย์โขน สำหรับใช้พากย์เพ่ือบรรยายการทรงเครื่องของตัวโขนให้กับวงการ

นาฏศิลป์ไทย ก็น่าจะเป็นงานสร้างสรรค์ใหม่ที่น่าทดลองสร้างสรรค์ข้ึนในอนาคตต่อไป 
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เพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรี : เอกลักษณ์เพลงปฏพิากย์และการปรับปรนตามบริบท
สังคมไทยในปัจจุบัน 

SUPHANBURI FOLK SONG: THE IDENTITY OF SONG AND THE 
ACCOMMODATIONON THAI SOCIAL CONTEXT 

 

วรรณา แก้วกว้าง* 
WANNA KAEWKWANG 

 
บทคัดย่อ 

 เพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ดำรงด้วยการสืบทอดของศิลปินและครู
เพลง อย่างต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบัน เพลงพื้นบ้านที่มีการขับร้องและเป็นที่รู้จัก คือ เพลงอีแซว เพลงเกี่ยวข้าว 
เพลงเรือ เพลงฉ่อย เพลงพวงมาลัย เพลงลำตัด และเพลงทรงเครื่อง  ทุกบทเพลงมีเอกลักษณ์การขับร้องคือ
สำเนียงเหน่อของภาษาถิ่นและท่วงทำนองของความสนุกสนาน รวมทั้งดำรงขนบ ขั้นตอนของการแสดงอันสืบ
ทอดจากครูเพลง จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งรวมพ่อเพลงแม่เพลงที่มีชื่อเสียง ที่ยังคงมีการ
ขับร้องและเล่นเพลงพื้นบ้านในทุกเทศกาล สิ่งสำคัญที่ ทำให้เพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีดำรงอยู่ได้ คือ
ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำโครงการ กิจกรรม เพ่ือให้เยาวชนได้สืบทอดการขับร้องและ
เล่นเพลงพื้นบ้าน การนำเพลงพื้นบ้านไปสู่หลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งครูเพลงและศิลปินที่ยึ ดการขับร้องเพลง
พื้นบ้านเป็นอาชีพมีแนวทางพัฒนาการแสดงให้มีความน่าสนใจ สร้างสรรค์บทขับร้องให้ทันต่อสถานการณ์
สอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน จึงทำให้เพลงพ้ืนบ้านสุพรรณบุรีเป็นบทเพลงปฏิพากย์ที่มีการปรับปรน
และมีพัฒนาการที่รักษาความเป็นเอกลักษณ์อย่างมั่นคง 
 
คำสำคัญ: เพลงปฏิพากย์, ปรับปรน, พัฒนาการ 
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Abstract 
Suphanburi Folk Song is the intangible cultural heritage that preserve from folk song 

singers and the experts continuously to nowadays. The folk songs that well-known are Phleng 
E- Saew, Phleng Kiokhao, Phleng Rue, Phleng Choi, Phleng Phaungmalai, PhlengLamtad and 
Phleng Song Kruang.  Each song has the identity of singing accent to funny and playing that 
have been inherited from the experts.  They transfer the knowledge from generation to 
generation, therefore Suphanburi Folk Songs are very famous.  Suphanburi province has been 
accepted that also have many famous folk song singers or folk performing arts too. There are 
Suphanburi Folk Songs every festival.  The most important thing that Suphanburi Folk Songs 
were able to inherit because of the cooperation from all parties in Suphanburi which 
participate in projects and activities, to made curriculum in school. So the youths can preserve 
the singing and playing, including the experts and folk song singers have the playing guide lines 
for accommodation that are interest, modern and consistent with social context nowadays. 
The development of Suphanburi Folk Song become to a dialogue song which are insistent and 
keep the identity up to now. 
 
Key words: Folk dialogue song, Accommodation, Development  
 
บทนำ 
 เพลงปฏิพากย์ คือเพลงพื้นบ้านที ่ร้องเล่นในโอกาสและเทศกาลต่าง ๆ ลักษณะเฉพาะของเพลง
ปฏิพากย์คือเป็นเพลงที่ร้องโต้ตอบกันสองข้างระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิงและต้องเป็นเพลงปฏิภาณ คือ ร้อง
แก้กันโต้ตอบกันอย่างฉับพลันด้วย เพราะเป็นการร้องสดต่อหน้าผู้คนเป็นจำนวนมาก (สุมามาลย์  เรืองเดช
,2526 : 46) โดยเฉพาะเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี นับเป็นตำนานของบทเพลงปฏิพากย์ที่มีการเล่นและ
การขับร้องสืบทอดอย่างยาวนานนับร้อยกว่าปี วัดป่าเลไลยก์นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของลานเพลง ที่พ่อเพลงแม่
เพลงต่างเดินทางมาจากทั่วสารทิศ เมื่อมีงานประจำปี  ปิดทองหลวงพ่อโต ช่วง เดือน 11 เดือน 12 ต่างพาย
เรือกันมาและมาขึ้นที่ท่าน้ำหน้าวัด เพ่ือมาเล่นเพลงตั้งแต่หัวค่ำจนรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่ง โดยมิได้เป็นงานหาแต่
อย่างใด ทุกคนต่างมาด้วยความเต็มใจ (ขวัญจิต ศรีประจันต์ สัมภาษณ์.15 พฤศจิกายน 2556) นอกจากความ
สนุกสนานของการเล่นเพลงดังที่กล่าวแล้ว พ่อเพลงแม่เพลงยังได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย สร้างสัมพันธ์มิตรภาพ 
ที่ดีต่อกันจนเป็นที่กล่าวขานของคนในยุคนั้นว่า ลานเพลงวัดป่าเลไลยก์ คือ ต้นกำเนิดของพ่อเพลง แม่เพลงที่มี
ชื่อเสียงที่ได้สืบทอดการเล่นเพลงพื้นบ้านจวบจนถึงปัจจุบัน และยังได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ   ถึง 
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2 ท่าน คือ นางบัวผัน จันทร์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้านภาคกลาง) ปี 2533 และ
นางเกลียว เสร็จกิจ (ขวัญจิต ศรีประจันต์) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงอีแซว) ปี 2539 
นอกจากนี้ยังมีครูเพลง ศิลปินภูมิปัญญาด้านเพลงพื้นบ้านอีกหลายท่านที่ยังคงสืบสานการขับร้องและการเล่น
เพลง ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นวลีหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดสุพรรณบุรี   ที่กล่าวว่า “แหล่งปราชญ์ศิลปิน” 
 
ลำดับและรูปแบบในการเล่นเพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี 
        เพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเพลงที่ร้องเล่นอย่างสนุกสนาน มีลำดับรูปแบบของกระบวนการ
เล่นที่สืบทอดจากครูเพลง และกลายเป็นมหรสพในงานเทศกาล งานบุญ และงานประเพณี  เป็นเพลงร้อง
โต้ตอบระหว่างชายหญิงหรือที่เรียกว่า พ่อเพลง แม่เพลง ซึ่งมี รูปแบบและลำดับขั้นตอนการเล่นเพลงพื้นบา้น
ต่อไปนี้ 
         ลำดับที่ 1 บทไหว้ครู เป็นการขับร้องเริ่มต้นของการเล่นเพลง เพื่อรำลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงตาม
ความเชื่อของชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับหลักศาสนา การร้องอัญเชิญเทพ เทวดา คุณครูอาจารย์ทุกท่านให้มา
คุ้มครองป้องกัน โดยฝ่ายชายยกพานกำนลขึ้นไหว้บูชาและขับร้องก่อน 
         ตัวอย่างเพลงไหว้ครู (สุจินต์ ชาวบางงาม.สัมภาษณ์. 12 ธันวาคม 2554) 
      ยกพานกำนลขึ้นบนหน้าผาก ธูปเทียนและหมากทั้งวารี 
  ลูกจะยกบายศรีขึ้นสี่มุม  ลูกจะไหว้พระภูมิเจ้าของที่ 
  ลูกจะไหว้ไตรสูตรองค์พระพุทธา ไหว้กระทั่งเทวดาองค์ดีดี...เอิงเอย 
 

 
 

ภาพที่ 1 พานกำนลที่ให้ประกอบในการขับร้องบทไหว้ครู  
ประกอบด้วย ดอกไม้ ธูป เทียนและเงินกำนลบูชาครู 

ที่มา : วรรณา แก้วกว้าง 
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         ลำดับที่ 2 การขับร้องเพลง เกริ่น เป็นเพลงที่ประกอบด้วยการขับร้องเพลงออกตัว เพลงแต่งตัว เพลง
ปลอบ ซึ่งเป็นการลำดับบทการขับร้องเพื่อเปิดตัวผู้แสดงที่เป็นพ่อเพลงแม่เพลง และการอวดโอ้เชิงลีลา 
น้ำเสียงของแต่ละคนก่อนสู่บทต่อไป 
         ตัวอย่างบทร้องเกริ่นเพลงฉ่อย (สำเนียง ชาวปลายนา.สัมภาษณ์.12 ธันวาคม 2554)  
      เสียงชู้เชียวหนอร้องกร่าย แต่พอได้ยินเสียงชายมาร้องเกริ่น 
 มันให้เผลอพลั้งเชียวหนอฟังเพลิน ฟังฟังไปด้วยน้ำเสียงเพลง 
 มันให้เสียวทรวงหนอว่าทราบซ่าน ได้ยินพ่อน้ำเสียงหวานวังเวง...ใจ (โอ๊ย แม่) 
 
         ลำดับที่ 3 การขับร้องบทประ (ปะ-หระ) เมื่อทั้งสองฝ่ายคือพ่อเพลงแม่เพลงออกตัวครบทุกคน จึงเริ่ม
การขับร้องเพลงโต้ตอบกัน หรือที่เรียกว่า ประ ซึ่งนิยมว่ากันเป็นเรื่องเป็นตับ  ตามความเหมาะสม ในการ
ประนี้จะแสดงให้เห็นถึงปฏิภาณไหวพริบ ด้านการขับร้อง การเจรจาโต้ตอบ แก้ต่างหักล้างของผู้เล่นทั้งสองฝ่าย
ได้เป็นอย่างด ี 
        ตัวอย่างบทประเพลงอีแซว ชุดพบรัก บทร้องโดย แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 
 ชาย.  จึงส่งสำเหนียกร้องเรียกนาง  แม่สาวน้อยร้อยช่างออกมาหาพี่ชาย       
 เจ้านัดพี่มาคอยกันแต่หัวค่ำ            เหตุไฉนใจดำมาลืมคำพ่ีได ้          
            เจ้าคุยอยู่กับใครจึงไม่มาพบข้า         หรือว่าเจ้าคุยคาอยู่กับใคร..... 
หญิง  เสียงใครเล่าหนามาเรียกหาแม่หนู       นิ่งนั่งฟังดูพอจำเสียงได้ 
ไม่ได้คุยกับใครโผล่หน้ามาตั้งคืบ       แกมัวไปหลบอยู่ในหลืบอะไร... 
 
   ลำดับที่ 4 การขับร้องเพลง ลา จาก เมื่อพ่อเพลงแม่เพลงเล่นเพลงใกล้จะจบแล้วจะจากกันไป
จะร้องเพลงลาหรือเพลงจาก เพื่อแสดงถึงความอาลัย ความเสียดายและไม่อยากจากกัน สุดท้ายของการเล่น
เพลงต้องจบลงด้วยการร้องบทอวยพรเพื่อเป็นการอวยชัยให้พรกับทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ให้สมความ
ปรารถนาทุกประการ 
         ตัวอย่างเพลงลา,จาก บทร้องโดยแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 
           จบกลอนเสร็จสรรพขยับเพลงลา       พ่อจ๊ะแม่จ๋าลูกต้องลาครรไล 
เวลาก็น้อยนักเราต้องจากกันแน่        ปากลาตาแลน้ำตาแทบไหล 
ลาทุกทุกท่านลาทุกทุกคน         หน้าหมองใจหม่นคิดถึงเราบ้างไหม 
อาวรณ์อาลัยประทับใจยิ่งนัก        ท่านผู้ฟังน่ารักทำให้เราอาลัย... 
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ภาพที่ 2 การเล่นเพลงพื้นบ้านของศิลปินในลำดับการขับร้องเพลง ลา จาก 
     จะเห็นได้จากการยกมือไหว้ผู้ชมด้านหน้าเวทีตามขนบการแสดง 

ที่มา : วรรณา แก้วกว้าง 
 

 จากลำดับและรูปแบบการแสดงเพลงพ้ืนบ้านที่กล่าวมาเป็นพ้ืนฐานของการแสดงที่ยึดปฏิบัติ 
สืบทอดการแสดงของการเล่นเพลงในจังหวัดสุพรรณบุรี  นอกจากนี้ยังมีการเล่นเพลงพื้นบ้านที่เป็นเรื่องราว
แบบละคร เรียกว่า เพลงทรงเครื่อง แตกต่างตรงที่การเล่นเพลงทรงเครื่องใช้การขับร้องเพลงพ้ืนบ้าน คือเพลง
ฉ่อย ดำเนินเรื่องราว ควบคู่กับการเจรจา ซึ่งบางคณะจะเล่นเพลงทรงเครื่องควบคู่กับการเล่นเพลงโต้ตอบ 
เพ่ือให้ผู้ชมได้รับอรรถรสของการแสดงที่หลากหลาย รวมทั้งช่วงเวลาของการแสดงนั้นมีเวลามาก บางงานอาจ
แสดงถึงตอนเช้า จึงทำให้เจ้าของคณะเพลงคิดหารูปแบบการแสดงมาเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาที่แสดง 
สิ่งนี้จึงเปรียบเสมือนการพัฒนารูปแบบการเล่นเพลงให้มีความน่าสนใจในสมัยนั้น ทำให้เพลงพ้ืนบ้านกลายเป็น
มหรสพที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
 

ภาพที่ 3 การแสดงเพลงทรงเครื่อง เรื่องมหาเวสสันดรชาดกของศิลปินเพลงพื้นบ้าน 
ที่มา : สมหญิง ศรีประจันต์ 
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เอกลักษณ์เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี 
       1. มีสำเนียงภาษาถิ่นที่เรียกว่า “เหน่อสุพรรณ” สิ่งนี้กลายเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้คนทั่วไปรู้จักและ
คุ้นเคยในน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ เพลงพื้นบ้านของสุพรรณบุรีได้แบ่งสำเนียงของการขับร้องเป็น 2 รูปแบบ 
ที่เรียกว่าเพลงเหนือและเพลงใต้ เพลงเหนือจะมีสำเนียงการขับร้องเหน่อแบบหวาน ยิ่งขับร้องในทำนองช้า
แบบมีลูกเอื้อนในลำคอจะยิ่งมีความไพเราะ ซึ่งจะเป็นเพลงแถบอำเภอศรีประจันต์  ส่วนเพลงใต้จะมีสำเนียง
เหน่อ แต่มีความเข้มแข็งของน้ำเสียง คือมีพลังและดูฉะฉานในคำร้อง ให้อรรถรสที่ไพเราะอีกแบบ ซึ่งเป็นเพลง
แถบอำเภอดอนเจดีย์ อำเภอสองพ่ีน้อง 
       2. เล่นเป็นเพลงเรื่อง เพลงตับ ที่นำมาจาก วรรณกรรมของไทย ตำนานพระพุทธศาสนา พงศาวดาร 
ตำนานท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวแบบประโลมโลก ชิงรักหักสวาท เกี้ยวพาราสี และเป็นที่รู้จัก คือ ตับตี
หมากผัว และตับชิงชู้ ซึ่งว่าด้วยการแย่งชิงสามีภรรยา โดยเน้นความสนุกสนาน   มีคติสอนใจ ให้คนทำความดี
ละเว้นความชั่ว 
   3. มีสำนวนคำร้องคล้องจอง เน้นสัมผัสนอก สัมผัสใน เล่นอักษรให้มีเสียงสูงต่ำ เพื่อเพิ่มความไพเราะ
ในการขับร้องเพลง ทั้งนี้รวมถึงทักษะของการขับร้องของพ่อเพลง แม่เพลงแต่ละคนที่  มีความสามารถแตกต่าง
กันและนำสู่รูปแบบการแสดงอย่างเฉพาะตัว จนเป็นฉายาของการตั้งชื่อคณะ ที่บ่งบอกถึงถิ่นท่ีมาของเพลง เช่น 
ขวัญจิต ศรีประจันต์ ขวัญใจ ศรีประจันต์ สุจินต์ ศรีประจันต์ สำเนียง เสียงสุพรรณ ลำจวน สวนแตง นกเอี้ยง 
เสียงทอง เป็นต้น 
   4. มีมุกตลก สอดแทรกด้วยกลอนสองแง่สองง่าม จนถึงกลอนแดง ซึ่งกล่าวตรงเกี่ยวกับเรื่องของเพศ
อย่างชัดเจน สิ่งนี้อาจดูเป็นเรื่องหยาบคาย ทะลึ่งและบัดสีไม่งดงามในเชิงภาษาของการแสดงเพลงพื้นบ้าน 
หากแต่ยังมีกลุ่มบุคคลผู้ชมที่เป็นคนรุ่นเก่านิยมฟัง และชอบให้พ่อเพลงแม่เพลงขับร้องออกมา ซึ่งถือว่าบทร้อง
เหล่านี้สร้างเสียงหัวเราะ รอยยิ้มได้อย่างดียิ่งแต่มักเลือกเวลาแสดงในช่วงตอนดึกๆ มากว่าเวลาหัวค่ำ เพราะ
ต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กๆที่มาชมเพลงได้ยิน ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดและมารยาทท่ีดีในการแสดงอย่างยิ่ง 
   5. มีดนตรีบรรเลงประกอบการขับร้อง เดิมนั้นเพลงพื้นบ้านจะใช้การปรบมือในการดำเนินทำนองให้
จังหวะ ต่อมาเมื่อมีการขับร้องเพลงอีแซว ซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านที่มีจังหวะรวดเร็วและเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณ
เป็นครั้งแรก มีพ่อไสว วงษ์งาม (สุวรรณประทีป)พ่อเพลงชื่อดังของเมืองสุพรรณในอดีตเป็นบุคคลแรกที่นำ 
ตะโพนไทย มาตีประกอบการขับร้องเพลงอีแซว ทำให้เพลงอีแซวมีความครึกครื้นและเร้าใจ สนุกสนานชวนให้
รับฟังอย่ายิ่ง จึงกลายเป็นต้นแบบให้คณะต่างๆนำตะโพนไทยมาตีประกอบการขับร้องและสืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบัน 
       จากเอกลักษณ์ของเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี  ทำให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปว่าถ้าพูดถึงเพลง
พื้นบ้าน ต้องยกให้จังหวัดสุพรรณบุรี เพราะมีพ่อเพลง แม่เพลง ที่ เป็นทั้งศิลปินภูมิปัญญา และศิลปินที่ยึดเป็น
อาชีพอยู่จำนวนมาก ทุกคนล้วนมีความสุขและสามารถจดจำบทร้องเพลงพื้นบ้านที่ตนได้รับการถ่ายทอดจาก
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ครูเพลงในอดีตอย่างไม่มีวันลบเลือน จึงทำให้บทท่ีใช้แสดงเป็นกลอนจำจากกลอนครูที่มีคุณค่าและเป็นต้นแบบ
ในการแสดงเพลงพ้ืนบ้านต่อมา 
 
กระแสของบริบทสังคมที่มีผลกระทบต่อเพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี 
  ปัจจุบันมีการกล่าวถึงความเปลี ่ยนแปลงทางสังคมไทยที ่ม ีการพัฒนา ก้าวหน้าจนเป็นสังคม   
“โลกาภิวัฒน์” ซึ่งมีฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมส่งผลต่อระบบ
การศึกษา ระบบสิ่งแวดล้อม ประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อย่างมากมายแล้วแผ่ขยายเป็นวงกว้าง 
โลกาภิวัตน์นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและสร้างความเจริญให้กับสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้วิถีแห่ง
บริบททางสังคมไทยในอดีตที่เป็นความเรียบง่ายเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
  เทคโนโลยีที่เป็นการสื่อสาร มีการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่อง ทำให้คนมีทางเลือกในการที่จะรับทราบ
ข้อมูล ข่าวสารและเรื่องราวต่างๆ ทั้งในรูปแบบสาระความรู้และความบันเทิงอย่างหลากหลาย ช่องทางในการ
เข้าถึงมีความสะดวกสบายและรวดเร็ว ในส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง และกระทบต่อเพลงพ้ืนบ้าน คือ ทางเลือกใน
การชมมหรสพที่เป็นการแสดงมีมากขึ้น กล่าวคือ มีภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ วงดนตรี เพลงไทยลูกทุ่ง เพลง
ไทยสากล จากศิลปินในวงการบันเทิงทั้งในและต่างประเทศเข้ามาแพร่หลาย ที่นำเสนอทั้งในรูปแบบการจัดการ
แสดงและการบันทึกการแสดง ในรูปแบบ วีดีโอ วีซีดี ผู้ชมสามารถรับชมผ่านช่องทางสื่อเทคโนโลยีได้อย่าง
สะดวกสบาย 
      นอกจากนี้การรับวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ก็มีบทบาทสำคัญท่ีทำให้ศิลปะการแสดงของ
ไทย รวมถึงการเล่นเพลงพื้นบ้าน เกิดความซบเซา และไม่เป็นที่นิยมเหมือนเช่นในอดีต จึงทำให้ศิลปินผู้สร้าง
งานขาดขวัญและกำลังใจที่จะทำหน้าที่สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงอยู่ได้  
      ในระยะหลังนับตั ้งแต่ปีพ.ศ. 2538 เพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้รับผลกระทบจากความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างยิ่ง หากแต่ไม่ใช่ในแง่มุมของการเก็บรวบรวม บันทึกเรื่องราว องค์ความรู้
ของเพลงพื้นบ้าน ซึ่งสิ่งนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่มีประโยชน์อย่างมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้คน
ออกห่างจากสิ่งดั้งเดิม ทั้งยังมีความคิดว่าไม่ทันสมัย ซึ่งเพลงพื้นบ้านของสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบดังกล่าว
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สังเกตได้จากการมีมหรสพในงานบุญ งานประเพณี งานประจำปี งานเทศกาลต่างๆ ที่จัด
ให้มีมหรสพแบบใหม่ตามยุคสมัย คณะเพลงพื้นบ้านจึงไม่มีใครจ้างหาให้แสดงเหมือนเช่นก่อน  ดังนั้นศิลปิน
เพลงพื้นบ้าน ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดสุพรรณบุรี จึงเข้าใจถึงการปรับตัว
เพื่อให้ดำรงอยู่ได้ รู ้ทัน   รู ้ระวัง รวมถึงเกิดการพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป สิ่งนี้จึงเป็น
จุดสำคัญท่ีทำให้เพลงพ้ืนบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีต้องมีการปรับเปลี่ยน เพ่ือให้ดำรงไว้เป็นเอกลักษณ์  
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พัฒนาการ การแสดงเพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี 
เพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรี มีรูปแบบ ลำดับและกระบวนการแสดงที่สืบทอดดังที่กล่าวข้างต้นซึ่งเป็น

รูปแบบที่คณะเพลง ตลอดจนศิลปิน ภูมิปัญญา ได้ดำเนินการแสดงมาโดยตลอด เมื่อเวลาเปลี่ยนไป กระแส
ความเจริญของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท ความสนใจของผู้ชมที่จะชมเพลงพื้นบ้านเริ่มลดน้อยลง  จึงทำให้
ศิลปินและครูภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้าน มีแนวทางการปรับเปลี่ยน และพัฒนา ตลอดจนสร้างสรรค์ให้การแสดง
เพลงพื้นบ้าน มีความน่าสนใจมากข้ึน ซึ่งการพัฒนาตลอดจนการสร้างสรรค์ดังกล่าวสามารถสรุปได้ ดังนี้ คือ 
        1. ปรับตัวบทขับร้องเพลงพื้นบ้าน จากบทที่เคยสืบทอดและแสดงตามรูปแบบดั้งเดิม ได้มีการ
สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ โดยสอดแทรกเนื้อหาเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา หรือ
เรื่องราวการแสดงที่เกี่ยวข้องในแต่ละโอกาสและเทศกาล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานผ่าน
ทางบทที่ใช้ขับร้อง นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมในการนำคำศัพท์ที่ทันสมัยและเป็นกระแสในสังคมมาใช้ในการขับ
ร้อง เพื่อให้การแสดงมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังคงนำบทดั้งเดิมมาร่วมขับร้องด้วย เสมือนเป็น
กลอนครูที่ยังคงดำรงรักษาไว้ควบคู่ กับบทร้องใหม่อย่างเหมาะสมและกลมกลืน 
        2. ปรับลำดับการแสดงให้เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการแสดง เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าระยะเวลาการ
แสดงเพลงพื้นบ้านในปัจจุบัน แต่ละงานจะใช้เวลาไม่มากเหมือนดังเช่นการแสดงแบบดั้งเดิมที่ต้องเล่นกันจน
ค่อนคืนถึงรุ่งเช้า ทำให้ต้องเล่นตามขนบครบถ้วนทั้ง 4 ขั้นตอน คือ การไหว้ครู การเกริ่น การประและการลา 
ระยะเวลาในการแสดงเป็นผลทำให้ศิลปินและครูภูมิปัญญาเพลงพ้ืนบ้าน ต้องปรับลำดับการแสดงให้เหมาะสม
และกระชับขึ้น ด้วยการลดขั้นตอนตามขนบดั้งเดิมลง ยิ่งในปัจจุบันการเล่นเพลงในแต่ละงานจะมีความ
แตกต่างกันออกไป ทำให้เพลงพื้นบ้านต้องสามารถแสดงได้ภายในเวลา 10 นาทีเป็นอย่างน้อย ไปจนถึง 2-3 
ชั่วโมง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับโอกาสของแต่ละงานเป็นสำคัญ ในขณะเดียวกันเนื้อหาสาระที่นำเสนอผ่านทางบทที่ใช้ขับ
ร้องมีความสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นับเป็นข้อดีในการที่จะเผยแพร่การแสดง
เพลงพื้นบ้านให้คงอยู่ได้ในยุคปัจจุบัน  
         3.  การสร้างรูปแบบการแสดงใหม่ นอกจากการเล่นเพลงประ ที่ว่าด้วยการขับร้องบทเพลง
พื้นบ้านโต้ตอบระหว่างพ่อเพลงแม่เพลงแล้ว ยังมีการเพิ่มเติมบทบาทในการแสดงด้วยการเล่นเป็นตัวละครผูก
เป็นเรื่องราวให้มีความน่าสนใจ สมมติเหตุการณ์ให้สอดคล้องกับบทที่ขับร้อง ด้วยการแสดงท่าทางที่ตลก ชวน
ให้ขบขัน บางคณะมีแนวทางในการเล่นแบบจำอวดผสมผสาน รวมทั้งนำเครื ่องแต่งกาย อุปกรณ์ และ
บรรยากาศของสถานที่แสดงมาประกอบเพื่อให้เกิดความสมจริง หรือสะดุดตา ถูกใจผู้ชมในขณะเดียวกันไม่ได้
ทิ้งขนบรูปแบบการแสดงดั้งเดิม ยังคงเอกลักษณ์ของเพลงปฏิพากย์ท่ีร้องโต้ตอบกันระหว่างพ่อเพลงกับแม่เพลง
ไว้ นับเป็นการบูรณาการที่มีทั้งการอนุรักษ์รูปแบบการแสดงเพลงพื้นบ้านแบบเดิมไว้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
และดีงาม 
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ภาพที่ 4 การแสดงเพลงเรือที่ใช้บรรยากาศของสถานที่แสดง 
มีความสมจริงเหมือนกับการเล่นเพลงเรือในอดีต 

ที่มา : วรรณา แก้วกว้าง 
 
       4. การมีทักษะและปฏิภาณกวี ต้นแบบของศิลปินและครูภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะ
ดังกล่าว คือ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ นับว่าท่านเป็นแบบอย่างของการเล่นเพลงพื้นบ้าน ด้วย
คุณสมบัติในน้ำเสียงที่ไพเราะ การคิดด้นคำร้องในทันทีขณะที่แสดง การพูดโต้ตอบ ซึ่งเป็นพรสวรรค์ของท่าน 
ที่สามารถเป็นแบบอย่าง ทำให้ศิลปินรุ่นใหม่ยึดเป็นแนวทางของการเล่นเพลงพ้ืนบ้าน การมีทักษะและปฏิภาณ
กวี ช่วยให้การแสดงมีความน่าสนใจมากขึ ้น และสามารถแก้ไขสถานการณ์บนเวทีการแสดงได้อย่างเป็น
เอกภาพ ทำให้ภาพรวมของการแสดงมีความสมบูรณ์และสร้างความประทับใจแก่ผู้ชม 
 

 
 

ภาพที่ 5 แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติและศิลปินภูมิปัญญาเพลงพ้ืนบ้าน 
แสดงการละเล่นเพลงอีแซว 
ที่มา : วรรณา แก้วกว้าง 
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ปัจจัยท่ีส่งผลให้มีการพัฒนาการแสดงเพลงพ้ืนบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี 
      1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับศิลปิน ครูเพลงและภูมิปัญญาด้านเพลงพ้ืนบ้านที่ทุกท่านมี
ความตระหนักและความตั้งใจจริงที่จะให้เพลงพ้ืนบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี ดำรงอยู่ได้ด้วยการสืบทอดจากรุ่น
สู่รุ่น รวมทั้งการยึดเป็นอาชีพศิลปินได้อย่างมั่นคง ศิลปินจึงมีการตื่นตัวในอันที่จะพัฒนาตน เพ่ือให้เป็นศิลปินที่
มีคุณภาพ หมั่นแสวงหาความรู้ ในเหตุการณ์ปัจจุบันและเรื่องราวที่เป็นประเด็นทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือนำมาบูรณาการใช้ในการแสดงได้ ยิ่งรู้เรื่องราวของบริบทสังคมปัจจุบันมากขึ้นเท่าใด ยิ่งทำ
ให้สามารถสรรค์สร้างบทร้อง    ตลอดจนรูปแบบการแสดงได้มากยิ่งขึ้น 
        นอกจากศิลปิน ครูเพลงภูมิปัญญาจะพัฒนาตนเองแล้ว ยังมีการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านเพลงพ้ืนบ้านแก่
เด็กและเยาวชนที่สนใจเพื่อการสืบสาน สืบทอด และการดำรงรักษาให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม โดยการถ่ายทอดจะมุ่งเน้นในการอนุรักษ์รูปแบบการแสดงแบบดั้งเดิมและเพิ่มเติมด้วยการสอน 
กลวิธี เทคนิคการแสดงเพลงพ้ืนบ้านในปัจจุบัน รวมทั้งการเข้าไปมีบทบาทในสถานศึกษา ในฐานะครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่สร้างหลักสูตรเพลงพื้นบ้านเพื่อให้นักเรียน และนักศึกษา ในสถานศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะ การ
แสดงเพลงพื้นบ้านอย่างเป็นระบบ ซึ่งพบว่าศิลปิน ครูเพลงภูมิปัญญาด้านเพลงพื้นบ้าน มีความภาคภูมิใจใน
บทบาทดังกล่าว และยังช่วยให้เพลงพ้ืนบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี มีเล่น มีร้องและสืบทอดอย่างไม่ขาดสาย 
รวมทั้งเยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการถ่ายทอด สามารถนำเสนอการแสดงบนเวที นับเป็นประสบการณ์
ที่ดีและน่าชื่นชม รวมทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างค่านิยมให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจการละเล่นเพลง
พ้ืนบ้านมากยิ่งข้ึน 

 
 

ภาพที่ 6 การแสดงเพลงพ้ืนบ้านของนักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
 ที่ได้รับการถ่ายทอดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา 

ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปะสุพรรณบุรี 
 

      2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง สิ ่งที ่เข้ามามีบทบาทเกี ่ยวข้อง สัมพันธ์และก่อให้เกิดการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงในวงการเพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี คือ กลุ่มเป้าหมายของผู้ชมและลักษณะงานที่ไป
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แสดง เนื่องจากปัจจุบันเพลงพื้นบ้านนอกจากจะแสดงในงานบุญ งานเทศกาล งานวัด งานประจำปี ตลอดจน
งานหาของชาวบ้าน ยังมีหน่วยงานที่ดำเนินการจัดทำโครงการต่าง ๆ   มีความประสงค์ใช้เพลงพื้นบ้านเป็นสื่อ
ในการแสดงบอกเล่าเรื่องราวของการจัดงาน รวมทั้งมีข้อจำกัดของเวลาในการแสดง เพ่ือให้เหมาะสมกับการจัด
งาน ศิลปิน ครูเพลงภูมิปัญญา จึงต้องดำเนินการจัดการแสดงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทำให้ต้องคิดคำร้อง
ขึ้นใหม่ และออกแบบการแสดงให้สัมพันธ์ จีงเป็นความท้าทาย และเกิดการปรับเปลี่ยน ทั้งนี้เพื่อให้เพลง
พื้นบ้านได้มีเวทีในการเผยแพร่การแสดงต่อไป แม้ว่าจะไม่ได้นำกลอนเพลงแบบโบราณมานำเสนอเฉกเช่นแต่
ก่อน นับว่าได้มีโอกาสนำทำนองเพลงพื้นบ้านชนิดต่าง ๆ มาขับขานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น 
       นอกจากนี้ปัจจัยภายนอกอีกประการหนึ่ง คือ มีการแสดงรูปแบบใหม่ให้รับชมเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลาย 
และสามารถนำมาผสมผสานกับการแสดงเพลงพื้นบ้านได้อย่างลงตัว จึงได้มีการนำเข้ามาปรับปรน เลือก
นำมาใช้ให้เหมาะสม เช่น การนำทำนองเพลงลูกทุ่งมาขับร้องร่วม การนำท่าทางที่เป็นกระแสนิยมในช่วงนั้น ๆ 
มาเล่นประกอบ หรือล้อเลียน การนำเครื่องดนตรีสากลบางชิ้นมาบรรเลงประกอบการแสดง เพ่ือเร่งเร้าทำนอง
และสร้างความน่าสนใจ ยิ่งนำมาแสดงและมีผู้ชมเกิดชื่นชอบ ทำให้ศิลปินเพลงพื้นบ้านเกิดกำลังใจ ในการสร้าง
งานและคิดที่จะพัฒนาให้มีความหลากหลายยิ่งขึ ้นไป สิ่งที่ยกตัวอย่างมานี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เพลง
พ้ืนบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีมีการพัฒนา ต่อยอดและยังคงได้รับโอกาสในการแสดงเสมอมา 
 
สรุป 
 เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเพลงปฏิพากย์ที่ยังคงมีการสืบสาน สืบทอด โดยศิลปิน ครูเพลงภมูิ
ปัญญา ที่มีความรักและตระหนักในการดำรงรักษาให้เป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของชาติ    นับตั้งแต่จุดเริ่มต้น 
ลานเพลงวัดป่าเลไลยก์ในอดีต จวบจนปัจจุบันเพลงพ้ืนบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรียังคงยืนหยัดอยู่ได้ด้วย ขนบ
และรูปแบบการแสดงที่มีการปรับเปลี่ยน พัฒนา สร้างสรรค์ โดยนำบริบทของความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีมาเป็นแรงผลักดัน สร้างสรรค์ผลงานให้มีความทันสมัยขึ้น ในขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งขนบและ
รูปแบบการแสดงที่มีมาแต่ดั้งเดิม นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านศิลปวัฒนธรรม 
ก่อให้เกิดการสนับสนุนกิจกรรม โครงการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สืบทอดเพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี ส่ง
ต่อสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจให้มีการฝึกหัดทักษะการแสดง ส่งเสริมการจัดการประกวดเพลงพื้นบ้าน
และนำเสนอในเวทีระดับท้องถิ่น ชุมชน ไปจนถึงระดับชาติ สร้างชื่อเสียงและสร้างเอกลักษณ์จนเป็นที่กล่าว
ขานว่า หากเอ่ยถึงถิ่นเพลงพื้นบ้านในปัจจุบัน ต้องยกให้จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เป็นต้นแบบของการดำรงรักษา
และสืบทอดการเล่นเพลงพื้นบ้านได้อย่างมั่นคง ยืนยงและยาวนาน รวมทั้งมีการปรับปรนได้อย่างสอดคล้อง 
เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมในปัจจุบัน นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและขวัญกำลังใจ ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์และพัฒนาศาสตร์การแสดงเพลงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนตลอดไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยและสร้างสรรค์เรื่องฟ้อนยาคูปูรมีมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความเป็นมาประเพณีไหว้พระธาตุ
ยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์และสร้างสรรค์ชุดการแสดงชุดฟ้อนยาคูปูรมี  โดยใช้ระบวนการวิจัยเชิง
คุณภาพรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ การเนินการ
สนทนากลุ่ม และสร้างสรรค์ท่ารำ เครื่องแต่งกาย ทำนองดนตรีเป็นการแสดงพ้ืนบ้านอีสานชุด ฟ้อนยาคูปูรมี 
 ผลการวิจัยพบว่าพระธาตุยาคู หรือพระธาตุใหญ่ เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นเจดีย์
ทรงแปดเหลี่ยมก่อด้วยอิฐ ส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมมีบันไดทางขึ้น 4 ทาง ปรากฏการก่อสร้างร่วม สาม
สมัยด้วยกัน คือ สมัยทวาราวดี สมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ รอบองค์พระธาตุพบใบเสมาแกะสลักภาพนูน
ต่ำเรื่องพุทธประวัติ ชาวบ้านอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์จะจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุในบุญเดือนห้า 
และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา จะมีการแห่ขบวนทุง แห่ดอกไม้ ไหว้พระ
ธาตุยาคู ฟ้อนยาคูปุรมีเป็นการสร้างสรรค์การแสดงแบบพื้นบ้านอีสาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงที่1 แห่ทุง 
ดอกไม้ ไหว้พระธาตุ ช่วงที่ 2 นบพระธาตุวาดฟ้อน ช่วงที่ 3 ออนซอนพระธาตุ ถวายทุง นักแสดง ประกอบไป
ด้วยนักแสดง ชายและหญิง สื่อความหมายถึงความสามัคคีของชาวบ้านที่ร่วมกันถักทอทุงใยและขันดอกไม้
นำมาเป็นเครื่องสักการะบูชาพระธาตุ เครื่องแต่งกาย เป็นเครื่องแต่ งกายที่นำมาจากวิถีชีวิตของชาวอำเภอ
กมลาไสยส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ ่งสร้างสรรค์ตามจินตนาการ ความหมายถึงองค์พระธาตุยาคูและความ
เจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในอำเภอกมลาไสย อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง ประกอบไปด้วย 1 ทุงใย 2 ขัน
ดอกไม้ ใช้วงหมากกะโหล่งโปงลางประกอบการแสดง ฟ้อนยาคูปูรมีนอกจากเป็นการแสดงเพื่อถวายเป็นพุทธ
บูชาแล้ว ยังเป็นการเพิ่มคุณค่าและสนับสนุนอุสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทาง
เศรฐกิจและสังคม 
 
คำสำคัญ: ฟ้อน ยาคู ปุรมี 
 

________________________________________________________________________________ 
* วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
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Abstract 
Research and creation of the Fon Yakupuramee. Study of the history of the worship of 

Phra That Yak, Kamalasai District, Kalasin Province and create a set of performances of Fon 
Yakupuramee.  By using a qualitative research process to collect data from documents, texts 
and related research  Qualified interview  Conducting group discussions  And create a dance  
costume  The melody is a set of Isan folk performances.  Fon Yakupuramee. 
          The results showed that Phra That Yaku  Or big relics  Is the largest pagoda in Fa Daet 
Song Yang  An octagonal pagoda made of brick  The base is a rectangular recess, with a 4-way 
stairway.  Three periods together: Dvaravati, Ayutthaya and Rattanakosin Periods  Around the 
Lord Buddha's relics found a carved relief image of low relief about Buddhism.  Villagers in 
Kamalasai District  Kalasin province will hold the Phra That relics ceremony in the fifth month 
of merit.  And on important days of Buddhism, such as Makha Bucha Day, Visakha Bucha Day, 
there will be a procession of the procession of the flower parade to pay homage to Yaku  Phan 
Yaku Pura is an Isaan folk style creation.  Which is divided into 3  periods, the period 1 , the 
parade of flowers, pay respect to the relics, the second period, the relics, the drawing of the 
dance, the period of 3 -onson, the relics of the offerings, the actors, consisting of actors, men 
and women, conveying the meaning of unity  Of the villagers who join together to weave the 
fabric and the flower bowl is used as a relic of the relics  costume  Is a costume that is taken 
from the way of life of Kamalasai District people.  Another part is created according to 
imagination.  The meaning of Phra That Yaku and the prosperity of Buddhism in Kamalasai 
District  The equipment used in the show consists of 1  Tung fiber, 2  flowers, using the Mak 
Karong Pong Lang band to perform the show.  Fon Yakupuramee. has been shown to be a 
Buddhist offering.  It also adds value and supports the creative culture industry to add value 
and economic and social value. 
 
Key words: Fon, Yaku, Puramee. 
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บทนำ 
สังคมของภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนชาวอีสานมีความศรัทธาความเชื่อ และ

ปฏิบัติตามประเพณีดั้งเดิมมาเป็นเวลานาน ดังนั้นประเพณีจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต ประเพณีนิยมของชาวอีสานที่
ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาและจะกล่าวในที่นี้คือ ฮีตสิบสอง หรือประเพณีสิบสองเดือน คำว่า ฮีต แปลว่า จารีตที่
ต้องปฏิบัติ ภาษาบาลีว่า จาริตตะ และภาษาสันสกฤตว่า จาริตระ แปลว่าขนบธรรมเนียมแบบแผนของความ
ประพฤติ ดีงาม ส่วนฮีตสิบสอง คือจารีต คอง คือคลองหรือครรลอง ซึ่งเป็นแบบอย่าง ดังนั้น คำว่า ฮีตสิบสอง 
คือประเพณีสิบสองเดือนเป็นจารีตประเพณีที่จะให้สมาชิกในสังคม ได้มีโอกาสร่วมชุมนุม ทำบุญเป็นประจำ
ทุกๆเดือนในรอบปี และเป็นเสมือนธรรมนูญชีวิตที่ถูกกำหนดโดยเน้นกิจกรรมที่สังคมจะต้องประกอบร่วมกับ
ตามฤดูกาลต่างๆ ( ปรีชา พิณทอง. 2534 : 49) 

ความศรัทธา เป็นพลังที่อยู่ในบุคคล กลุ่มคนที่มีต่อสิ่งที่เคารพนับถือตามความเชื่อ ชุมชนที่มีสิ่งที่คน  
กลุ่มใหญ่เคารพศรัทธาในความเชื่อมากๆ พลังกลุ่มที่มีร่วมกิจกรรม แสดงพฤติกรรมตามความเชื่อความศรัทธา 
กรวมรวมพลังศรัทธาของคนจำนวนมากๆ หรือการที่บุคคล กลุ่มคนหลั่ งไหลมาเคารพศรัทธาต่อสิ่งที่เป็นความ 
เชื่อในชุมชนจะเกิดผลทางสังคมมากมาย ผู้นำในการจัดการจึงต้องมีกลุ่มคนที่มีความเชื่อเดียวกันหรือคล้ายกัน
ที่ จะประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมความเชื่อ การมีเครือข่ายจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงาน โครงการต่างๆ ได้มากกลุ่มคน องค์กรที่เกี ่ยวข้องกับความ  เชื่อและผู้นำชุมชน
จะต้องบริหารจัดการเชิงระบบเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการและ  อำนวยความสะดวก 
เพ่ือให้เกิดบรรยากาศที่น่าเลื่อมใสศรัทธามากขึ้นให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมเลื่อมใสเพ่ิมพลัง ศรัทธาในตัวและมีส่วน
ในการเผยแพร่ ขยายผลในความเชื่อความศรัทธาที่มีในชุมชนนั้นต่อไป (Manlae, Wichain., 2016) 
 การบูชาพระธาตุเจดีย์นั้นมีคุณค่าต่อตัวผู้บูชาและชุมชน ที่เป็นเช่นนี้เพราะเชื่อกันว่า  พระธาตุเจดีย์ถือ
เป็นยอดของศาสนสถานและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในพระธาตุเจดีย์นั้นบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุและปูชนีย
วัตถุสำคัญอยู่ เมื่อพุทธศาสนิกชนไปกราบไหว้บูชาย่อมจะเพิ่ม ความรู้สึกเชื่อมั่น และโน้มน้าวใจให้อยากท้า
ความดีเพื่อเป็นพุทธบูชา หลายคนเปลี่ยนชีวิตได้ เพราะได้ตั้งสัจจะอธิษฐานต่อองค์เจดีย์ หลายคนประสบ
ความสำเร็จในชีวิตเพราะได้ขอพรต่อองค์ พระเจดีย์ ด้วยความศรัทธา เลื่อมใสเคารพอย่างแน่วแน่ในพระธาตุ
เจดีย์จึงท้าให้อดทนทำในสิ่งที่ ตนเองตั้งจิตอธิษฐานไว้สำเร็จ ถือได้ว่าพระธาตุเจดีย์เป็นเสมือนสิ่งยึดเหนี่ยว
จิตใจของผู้คนในลุ่ม แม่น้้าโขงอันมีผลสำคัญยิ่งต่อการดำเนินชีวิตพุทธศาสนิกชน (เนาวรัตน์ สุขมะโน และ
คณะ.2560) 

ชาวอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอันมากและ  มีปูชนีย
สถานที่สำคัญที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ คือ  พระธาตุยาคู หรือพระธาตุ
ใหญ่ เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมก่อด้วยอิฐ ส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ย่อมุมมีบันไดทางขึ้น 4 ทาง ปรากฏการก่อสร้างร่วม สามสมัยด้วยกัน คือ สมัยทวาราวดี สมัยอยุธยาและสมัย
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รัตนโกสินทร์ รอบองค์พระธาตุพบใบเสมาแกะสลักภาพนูนต่ำเรื ่องพุทธประวัติ ชาวบ้านอำเภอกมลา ไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์จะจัดงานประเพณีสงน้ำพระธาตุในบุญเดือนห้า และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา จะมีการ  แห่ขบวนตุง แห่ดอกไม้ ไหว้พระธาตุยาคู เป็นต้น 

ดังนั้นงานวิจัยและสร้างสรรค์วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์จึงได้สร้างสรรค์การแสดงชุด  ฟ้อนยาคูปูรมี 
ขึ้นเป็นการแสดงที่สื่อให้เห็นถึงความศรัทธาความเคารพที่มีต่อพระธาตุยาคู  ซึ่งประกอบไปด้วยการแห่ดอกไม้ 
แห่ขบวนธุงใยและการฟ้อนถวาย ซึ่งเป็นประเพณีท่ีสืบทอดมาช้านานของชาวอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  ศึกษาความเป็นมาประเพณีไหว้พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 2.  เพ่ือสร้างสรรค์ชุดการแสดงชุดฟ้อนยาคูปูรมี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 รายงานการวิจัยผลงานสร้างสรรค์ 
ฟ้อนยาคูปูรมี ได้กำหนดขอบเขตการศึกษา 5 ด้านคือ 
 1. ด้านเนื้อหา แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 
  1.1 ประวัติความเป็นมาประเพณีไหว้พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 1.2 การสร้างสรรค์ชุดการแสดงชุดฟ้อนยาคูปูรมี ประกอบด้วย 
  1.2.1 รูปแบบการแสดง 

1.2.2 ท่าฟ้อนยาคูปูรมี 
  1.2.3 เครื่องดนตรีและดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง 

1.2.4 เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง 
  1.2.5 ผู้แสดง 
  1.2.6 รูปแบบการแปรแถว 
2. ด้านการศึกษา 
 เน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์

เนื้อหา และการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการเก็บรวบรวมและบันทึกไว้จากการสังเกตการสัมภาษณ์นำมาจัด
หมวดหมู่ด้วยวิธีการจำแนก และจัดระบบข้อมูล 

3. ด้านระยะเวลา 
 การวิจัยในครั้งนี้เริ่มวิจัยศึกษาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (513) 
 

4. ด้านพื้นที่การศึกษา 
 พ้ืนที่วิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัยระบุพื้นที่การศึกษา คือ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
5. ด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 5.1 ผู ้รู ้ ได้แก่ ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับประเพณีไหว้พระธาตุยาคูและบุคคลในชุมชน ผู ้นำชุมชน 
ประชาชนในเขตอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู ้มีความรู ้และความเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังมี
ประสบการณ์ในการจัดประเพณีไหว้พระธาตุ นายอำเภอกมลาไสย และนักวิชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุ จำนวน 10 คน 
 5.2 กลุ่มผู้ปฏิบัติ ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่ประดิษฐ์ธุงใย กลุ่มประชาชนในพื้นท่ี บ้านหนองแปน 
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 10 คน 
 

  วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.1 ประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบไปด้วย 

1.1.1 แบบสัมภาษณ์ที่มีประเด็นในด้านของประเพณีไหว้พระธาตุ 
1.1.2 แบบวิพากษ์การแสดงฟ้อนยาคูปูรมี 

1.2 อุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.2.1 กล้องถ่ายภาพ 
1.2.2 สมุดบันทึก 
1.2.3 อุปกรณ์บันทึกเสียง 
1.2.4 คอมพิวเตอร์ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 ศึกษาเอกสาร ตำรา หนังสือ และงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้องกับประเพณีอีสาน ฮีตสิบสองครอง

สิบสี่และเอกสารที่เก่ียวกับการประดิษฐ์นาฏศิลป์พ้ืนบ้านอีสาน 
2.1.1 ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
2.1.2 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2.1.3 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2.1.4 ศูนย์ศึกษานิเทศก์อีสานสิรินธร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    2.2 ศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นประเภทที่วิจัย ดังนี้ 
 2.2.1   วัฒนธรรมอีสาน 
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 2.2.2    ประเพณีอีสานฮีตสิบสอง 
 2.2.3    ประเพณีไหว้พระธาตุ 
 2.2.4    นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 
 2.2.5    ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 2.2.6    บริบทพ้ืนที่ศึกษา 
    2.3 ศึกษาข้อมูลภาคสนาม ประกอบ 
 2.3.1    การสัมภาษณ์ 
 2.3.2    การสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดต่างๆ 
 2.3.3    การบันทึกภาพ 

  3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
  นำข้อมูลจากการศึกษาจากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากภาคสนาม มา
วิเคราะห์ประวัติความเป็นมารูปแบบประเพณีไหว้พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ 
 4. การสร้างสรรค์การแสดง 
  ประดิษฐ์คิดค้นสร้างท่ารำ รูปแบบการแสดง การแปรแถว ดนตรี ทำนองเพลงและเครื่องแต่งกาย
ฟ้อนยาคูปูรมี 
 5. การนำเสนอผลงานการศึกษา 
  คณะผู้วิจัยเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์และนำเสนอรูปแบบการแสดงชุดฟ้อนยาคูปูร
มี ทำการวิพากย์โดยผู้เชี่ยวชาญของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ 
 
 ผลการวิจัย 

 พระธาตุยาคูเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่พบในเขตเมืองฟ้าแดดสงยาง ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีการขุด
ค้นพบหลักฐานต่างๆมากมาย พระธาตุยาคูเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่า
เป็นพระธาตุที่บรรจุอัฐิของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ จีงเรียกกันว่าพระธาตุยาคู ญาคูภาษา
อีสาน หมายถึงพระสงฆ์ผู้ใหญ่ในวัด และเนื่องด้วยเป็นสถานที่แห่งเดียวในเมืองฟ้าแดดสงยางที่ไม่ถูกทำลาย
โดนเมืองเชียงโสม ซึ่งเป็นฝ่ายชนะสงคราม จึงนับเป็นโบราณสถานที่ยังคงสภาพค่อยข้างสมบูรณ์ มีหลักฐานว่า
แต่ละส่วนของพระธาตุยาคู สร้างขึ้นในสามสมัย โดยส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม มีบันไดทางขึ้นสี่ทิศ สร้าง
ขึ้นในสมัยทวาราวดี ถัดขึ้นมาเป็นส่วนฐานทรงแปดเหลี่ยมสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาซึ่งสร้างซ้อนทับบนฐานเดิม 
ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดสร้างต่อเติมในสมัยรัตนโกสินทร์ จนกระทั่งพุทธศักราช 2510 กรมศิลปากรได้ทำ
การขุดแต่งและบูรณะเจดีย์องค์นี้ รวมทั้งได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานและมีเทศกาลบูชาพระธาตุประจำปี 
ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม เพื่อขอฝนและความสงบร่มเย็นของหมู่บ้าน ลักษณะทั่วไปเป็นพระ
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ธาตุเจดีย์ที่มีลักษณะใหญ่ที่สุดในบริเวณเมืองฟ้าแดดสงยาง ก่อด้วยอิฐดินเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบ
สอง มีขนาดฐานกว้าง10 เมตร ยาว 10 เมตร สร้างซ้อนกันเป็นจัตุรมุขมีบันไดทางขึ้น 4 ทิศ ความสูงวัดจาก
ฐานถึงยอดสูง 8 เมตร   

 “พระธาตุยาคู” ที่จะกล่าวถึงในงานวิจัยนี้ สถานที่ตั ้งอยู่ที ่ บ้านเสมา อำเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์ เป็นพระธาตุที่มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักดีในภาคอีสาน และเป็นพระธาตุที่ประชาชนให้ความเคารพ
สักการะจากประชาชนและพื้นที่ใกล้เคียง พระธาตุยาคูมีความสำคัญคือเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นศูนย์
รวมจิตใจและเป็นศูนย์กลางความเชื่อและความศรัทธาของประชาชนและผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และในเดือน
เมษายนและเดือนพฤษภาคม จะมีการจัดเทศกาลบุญสรงน้ำพระธาตุยาคูขึ้น เพ่ือเป็นการน้อมบูชาสักการะต่อ
พระธาตุยาคู จากการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดร.เกษร แสนศักดิ์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
“จะมีการสักการบูชาพระธาตุยาคูในเดือน เมษายนและเดือนพฤษภาคม ต่อมาในเทศกาลที่สำคัญเช่น วัน
มาฆบูชาก็จะมีการจัดงานบวงสรวงขึ้นโดยจะมีการแห่ขบวนดอกไม้ ขบวนตุง จากคนในชุมชนเพื่อเป็นการ
สักการะบูชาพระธาตุยาคู และที่สำคัญคือมีการฟ้อนถวายเพื่อสื่อให้เห็นถึงความศรัทธาและความเคารพต่อสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ การฟ้อนที่สวยงามเท่าไรคือทวยเทพไท้ก็พึ่งพอใจมากเช่นนั้น และทำให้ความเป็นอยู่ ฝนฟ้าอากาศ 
ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์และชาวบ้านอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข” (เกสร แสนศักดิ์. สัมภาษณ์ : 28 เมษายน 
2561 ) จากประเพณีที่แสดงถึงความเคารพศรัทธาต่อพระธาตุยาคู คณะผู้วิจัยจึงนำมาสร้างสรรค์เป็นชุดการ
แสดงฟ้อนยาคูปูรมี  

รูปแบบประเพณีของการไหว้พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน
ถึงเดือนพฤษภาคมในทุกๆปี ในช่วงเทศกาลวันมาฆะบูชาและวันวิสาขบูชา ซึ ่งเป็นวันสำคัญในทาง
พระพุทธศาสนา ชาวบ้านบ้านเสมาที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและมีความศรัทธาในองค์พระธาตุยาคู ได้
ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ยิ ่งใหญ่คือ ประเพณีการไหว้พระธาตุ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาว
หมู่บ้านเสมาที่ยึดถือและปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพชน ในประเพณีการไหว้พระธาตุยาคูนี้ ประกอบไปด้วย
กิจกรรมที่สำคัญดังนี้  

1. ประเพณีการแห่ขบวนตุงและดอกไม้ไหว้พระธาตุ ตุง หรือ ธุง หลากหลายรูปแบบและหลากหลาย
สีสันบนผืนผ้าหรือใช้วัสดุสิ่งอื่นเพื่อสื่อความหมายระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ตามความเชื่อที่มีมาแต่
โบราณในงานประเพณีแต่ละเดือนของชาวอีสาน ตุง มีความเป็นมาจากเรื่องเล่าในอดีตว่า มีพวกปีศาจขึ้นไป
ก่อกวนเทวดาบนสวรรค์ จนทำให้เหล่าเทวดาตกใจกลัวเป็นอย่างมาก ทำให้เจ้าแห่งสวรรค์สร้างตุงขึ้นมาเพ่ือให้
เหล่าเทวดาได้มองเห็น ตุง แล้วเกิดความกล้าหาญไม่หวาดกลัวเหล่ามารปีศาจอีกต่อไป ตุง จึงเปรียบเสมือน
ตัวแทนในการขับไล่มารร้ายไปจากสวรรค์นั่นเอง ทำให้ในกาลต่อมามนุษย์จึงได้ประดิษฐ์ตุง เพ่ือเป็นสื่อกลางใน
ติดต่อระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การติดต่อระหว่างมนุษย์กับผู้ล่วงลับไปแล้ว อีกทั้งเพื่อเป็นพุทธบูชา เป็น
ปัจจัยในการส่งกุศลให้แก่ตนเองในชาติหน้าจะได้ไปเกิดบนสรวงสวรรค์ 
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“ตุง” จึงนับได้ว่าเป็นเครื่องสักการะ ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ในบุญเฉลิมฉลองหรือขบวนแห่ต่างๆ 
ประดับประดาในงานพิธีต่างๆ เพื่อความสวยงามตระการตา โดยมีความแตกต่างกันตามความเชื่อในการ
ประกอบพิธีกรรมของแต่ละท้องถิ่น ในประเพณีการแห่ขบวนตุงและดอกไม้ไหว้พระธาตุยาคู ชาวบ้านเสมา
ร่วมมือร่วมใจกันประดิษฐ์ตุงขึ้นเป็นลวดลายสีสันต่างๆ ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของความดีงาม ความเป็น
สิริมงคล อานิสงค์ของการถวายตุงเป็นเหตุให้หลุดพ้นจากความทุกข์อันเนื่องจากวิบากกกรม และเป็นทางให้ขึ้น
สวรรค์ คนอีสานจึงนิยมทำตุงเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสประเพณีท่ีเกี่ยวเนื่องในทางพระพุทธศาสนา ชาว
หมู่บ้านเสมานิยมทำ “ตุงใยแมงมุม” เป็นตุงที่ทำจากเส้นด้าย เส้นฝ้าย หรือเส้นไหม ผูกโยงกันคล้ายใยแมงมุม
นิยมแขวนตกแต่งไหว้หน้าพระประธาน หรือโดยรอบในงานพิธีกรรม ใช้ไนการปกป้องคุ้มครอง ขบวนแห่
ดอกไม้ชาวบ้านนิยมนำดอกไม้ที่ออกดอกและเจริญพันธุ์ขึ้นเองตามธรรมชาติหรือดอกไม้ที่ปลูกไว้ในครัวเรือน
ของตัวเอง เช่น ดอกคูณ ดอกลีลาวดี ดอกสเลเต เป็นต้น  

2.ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ พระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในทุก
ปีจะมีประเพณีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี สรงองค์พระธาตุยาคู 3. ประเพณีรำบวงสรวงพระธาตุยาคู ในอดีตเป็นการฟ้อนของชาวบ้านใน
อำเภอกมลาไสยที่ได้รวมตัวกันและฟ้อนถวายเพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นการฟ้อนที่ไม่มีแบบแผนที่แน่ชัด ผู้ฟ้อน
แต่งกายตามท้องถิ่นของแต่ละชุมชนของตนเอง ฟ้อนประกอบกับการบรรเลงดนตรีหรื อเพลงที่ชาวบ้านหรือ
ผู้นำในชุมชนจัดหามาให้  

การสร้างสรรค์การแสดงชุด “ฟ้อนยาคูปูรมี” มีกระบวนการสร้างสรรค์ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. รูปแบบหรือขั้นตอนในการแสดง 
 เป็นการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์พื้นบ้านอีสานแนวอนุรักษ์ การแสดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง 
 ช่วงที่ 1 ทุงใยแห่งศรัทธา สื่อให้เห็นถึงประเพณีการถวายทุงใย ถวายดอกไม้ไหว้พระธาตุยาคู ซึ่งเป็น
ความเชื่อและความศรัทธาของชาวบ้านในอำเภอกมลาไสยที่เชื่อกันว่าถ้าใครได้ถวายทุงใย ในประเพณีทาง
พระพุทธศาสนานั้นจะป็นบันไดขึ้นไปสู่สรวงสวรรค์ในภายภาคหน้า 
 ช่วงที่ 2 นบวันทาองค์พระธาตุ สื่อให้เห็นถึงการแสดงความเคารพและบูชาในสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมือง
ของชาวอำเภอกมลาไสย 
 ช่วงที่ 3 นวยนาฏถวยไท้ สื่อให้เห็นถึงความสัครสมานสามัคคีของชุมชนจึงบังเกิดประเพณีการฟ้อนรำ
ถวายองค์พระธาตุยาคู ชาวอำเภอกมลาไสยเชื่อกันว่านอกจากการถวายสิ่งของอันเป็นมงคลแล้ว การร้องรำทำ
เพลงเพื่อถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะสื่อถึงเทพเจ้าหรือสิ่งที่เคารพบูชา ยิ่งการร้องรำทำเพลงเพ่ือ
ถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความสนุกสนานรื่นเริงปราศจากอุปสรรคไดๆหรือมีความสวยงามมากเพียงไรนั้นหมายถึง 
เทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ได้รับรู้และเกิดความพอใจเป็นยิ่งนัก 
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2. การออกแบบท่าฟ้อน 

 ได้สร้างสรรค์กระบวนท่าฟ้อนขึ้นมาใหม่โดยอาศัยจากโครงสร้างของท่าฟ้อนแม่บทอีสานประกอบกับ 
ทฤษฎีสัญญวิทยา โดยการใช้ทุงใย เป็นสื่อแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธสาสนาของชาวอำเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ตัวอย่างท่าฟ้อนในการสร้างสรรค์ 
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รูปที่ 1-3 แสดงตัวอย่างท่าฟ้อนในการสร้างสรรค์ 
 
3. เครื่องดนตรีที่และดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง 

เป็นลายเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนท่าฟ้อนโดยใช้วงหมากกะโหล่งโปงลางใน
การบรรเลง  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 4 วงหมากกระโหล่งโปงลาง 
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3. เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง 
กลุ่มที ่ 1 เป็นการแต่งกายแบบพื้นบ้านอีสานโดยออกแบบจากการแต่งกายของชาวบ้านในสมัย

ปัจจุบันเของชาวบ้านเสมา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และใช้ผ้าทอพ้ืนบ้านซึ่งเป็นหัตถกรรมของชุมชน
ในการตัดเย็บ เพ่ือเป็นการส่งเสริมรายได้แก่ชุมชน 
 ผู้แสดงหญิง สวมเสื้อแขนกระบอกแขนยาวสีขาวขลิบแดงที่เชิงประดับกระดุมสีเงินตลอดแนวที่สาบเสื้อ
ห่มผ้าทับเป็นไสบด้วยผ้าขาวม้าของท้องถิ่นในปัจจุบัน ผ้านุ่งเป็นผ้าถุงไหมมัดหมี่สีน้ำตาล นุ่งป้ายครึ่งแข้ง สวม
เครื่องประดับเป็นเม็ดสีเงินร้อยสลับกับลูกปัดและหินสีเป็นสร้อยคอ กำไลและต่างหู ประดับดอกไม้ศีรษะให้พอ
งาม 
 ผู้แสดงชาย สวมเสื้อแขนกระบอกแขนยาวสีขาวขลิบแดงที่เชิงประดับกระดุมสีเงินตลอดแนวที่สาบเสื้อ
คาดเอวด้วยผ้าขาวม้าของท้องถิ่นในปัจจุบัน ผ้านุ่งเป็นผ้าโสร่งไหมสีน้ำตาล นุ่งพับหน้านางด้านหน้า สวม
เครื่องประดับเป็นเม็ดสีเงินร้อยสลับกับลูกปัดและหินสีเป็นสร้อยคอ กำไล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5 เครื่องแต่งกายหญิง 
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รูปที่ 6 เครื่องแต่งกายชาย 

 
กลุ่มที่ 2 เป็นการแต่งกายแบบพื้นบ้านอีสานโดยออกแบบจากการแต่งกายของหญิงสาวชาวอีสานใน

อดีต และใช้ผ้าทอพ้ืนบ้านซึ่งเป็นหัตถกรรมของชุมชนในการตัดเย็บ เพ่ือเป็นการส่งเสริมรายได้แก่ชุมชน 
 ผู้แสดง ห่มผ้ารัดอกสีอิฐแล้วห่มทับด้วยผ้าไสบทับกันสองผืน สีอิฐเข้มและสีชมพู สีอิฐเข้มสื่อถึงตัวแทน
ความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา สีชมพูสื่อถึงตัวแทนของหญิงสาวชาวอีสานที่ออกมาร่ายรำ  ผ้านุ่งเป็น
ผ้าถุงไหมมัดหมี่สีน้ำตาล นุ่งป้ายยาวกรอมเท้า สวมเครื่องประดับเป็นเม็ดสีเงินร้อยสลับกับลูกปัดและหินสีเป็น
สร้อยคอ สังวาลย์ กำไลและต่างหู ประดับศีรษะด้วยปิ่นผมที่ประดิษฐ์จากทุงใยและดอกไม้ให้สวยงาม 
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รูปที่ 7 เครื่องแต่งกายหญิง กลุ่มที่ 2 
 
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง 
 ประกอบไปด้วย ทุงใย ขันดอกไม้ 
5. ผู้แสดง 
 ผู้แสดงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  
 กลุ่มท่ี 1 ใช้ผู้แสดงทั้งชายและหญิง หมายถึงชาวบ้านที่มาร่วมงานบุญประเพณี ไม่จำกัดผู้แสดงใช้ได้
ตามความเหมาะสม  
 กลุ่มท่ี 2 ใช้ผู้แสดงหญิงล้วน หมายถึงนางฟ้อนรำที่สวยงามที่เปรียบเสมือนตัวแทนชาวอำเภอกมลาไสย
เพ่ือฟ้อนรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 12 คน 
 
6. รูปแบบการแปรแถว 
 การแปรแถวได้แนวคิดดังนี้ 

1. รูปแบบขบวนแห่ในการไหว้พระธาตุยาคู 
2. เอกลักษณ์ของพระธาตุยาคูคือมีฐานทรงแปดเหลี่ยม  
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อภิปรายผล 
จากการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานชุด “ฟ้อนยาคูปูรมี” ได้ข้อค้นพบดังนี้ 

 1.พระธาตุยาคูเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่พบในเขตเมืองฟ้าแดดสงยาง ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีการขุด
ค้นพบหลักฐานต่างๆมากมาย พระธาตุยาคูเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่า
เป็นพระธาตุที่บรรจุอัฐิของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ จีงเรียกกันว่าพระธาตุยาคู ญาคูภาษา
อีสาน หมายถึงพระสงฆ์ผู้ใหญ่ในวัด และเนื่องด้วยเป็นสถานที่แห่งเดียวในเมืองฟ้าแดดสงยางที่ไม่ถูกทำลาย
โดนเมืองเชียงโสม ซึ่งเป็นฝ่ายชนะสงคราม จึงนับเป็นโบราณสถานที่ยังคงสภาพค่อยข้างสมบูรณ์ มีหลักฐานว่า
แต่ละส่วนของพระธาตุยาคู สร้างขึ้นในสามสมัย โดยส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม มีบันไดทางขึ้นสี่ทิศ สร้าง
ขึ้นในสมัยทวาราวดี ถัดขึ้นมาเป็นส่วนฐานทรงแปดเหลี่ยมสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาซึ่งสร้างซ้อนทับบนฐานเดิม 
ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดสร้างต่อเติมในสมัยรัตนโกสินทร์ จนกระทั่ งพุทธศักราช 2510 กรมศิลปากรได้ทำ
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การขุดแต่งและบูรณะเจดีย์องค์นี้ รวมทั้งได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานและมีเทศกาลบูชาพระธาตุประจำปี 
ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม เพื่อขอฝนและความสงบร่มเย็นของหมู่บ้าน ลักษณะทั่วไปเป็นพระ
ธาตุเจดีย์ที่มีลักษณะใหญ่ที่สุดในบริเวณเมืองฟ้าแดดสงยาง ก่อด้วยอิฐดินเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบ
สอง มีขนาดฐานกว้าง10 เมตร ยาว 10 เมตร สร้างซ้อนกันเป็นจัตุรมุขมีบันไดทางขึ้น 4 ทิศ ความสูงวัดจาก
ฐานถึงยอดสูง 8 เมตร  “พระธาตุยาคู” ที่จะกล่าวถึงในงานวิจัยนี้ สถานที่ตั้งอยู่ที่ บ้านเสมา อำเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพระธาตุที่มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักดีในภาคอีสาน และเป็นพระธาตุที่ประชาชนให้
ความเคารพสักการะจากประชาชนและพื้นที่ใกล้เคียง พระธาตุยาคูมีความสำคัญคือเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
และเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นศูนย์กลางความเชื่อและความศรัทธาของประชาชนและผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
และในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม จะมีการจัดประเพณีบุญสรงน้ำพระธาตุยาคูขึ้น เพื่อเป็นการน้อม
บูชาสักการะต่อพระธาตุยาคู ในประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคูนั้น ชาวอำเภอกมลาไสยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี 
ในประเพณีนั้นประกอบไปดว้ย ขบวนแห่ตุง ขบวนแห่ขันดอกไม้ การสรงน้ำพระธาตุ และการฟ้อนรำถวาย ชาว
อำเภอกมลาไสยมีความเชื่อว่าการน้อมบูชาสักการะพระธาตุยาคูนั้นนอกจากเครื่องบูชาทั้งหลายแล้วการฟ้อน
รำก็ถือว่าเป็นเครื่องสักการะพุทธบูชาอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญ เพื่อเป็นการบำเรอไท้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มีความปรี
เปรมดิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดลบันดาลให้ความเป็นอยู่ ฝนฟ้าอากาศ ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์และชาวบ้านอยู่
อย่างร่มเย็นเป็นสุข การฟ้อนบูชาพระธาตุยังแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในอำเภอกมลาไสยที่มีความรัก
และศรัทธาในองค์พระธาตุยาคูสืบมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน สอดคล้องกับจากการสัมภาษณ์ผู้ที่ดูแลพระธาตุ
เชิงชุมวรวิหาร  จังหวัดสกลนคร ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ในเดือนยี่จะมีงานนมัสการพระธาตุประจำปีและการ
บวงสรวงพระธาตุเชิงชุม โดยมีขบวนแห่ดอกไม้และเครื่องสักการบูชาต่างๆ ประกอบไปด้วย ผลไม้ ขนมหวาน 
ดอกไม้ และมีการแสดงถึงความเคารพ ความศรัทธาที่มีต่อพระธาตุเชิงชุม ก็จะมีการฟ้อนถวายในบุญประเพณี
ตามฮีตคองที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา” (ขจ้ำ. สัมภาษณ์ : 25 เมษายน 2561) 

 2. การสร้างสรรค์การแสดงชุด “ฟ้อนยาคูปูรมี” เป็นการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์พ้ืนบ้านอีสานแนว
อนุรักษ ์การแสดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยในการแสดงใช้ทุงเป็นอุปกรณ์การแสดง ชาวบ้านเชื่อว่าทุงคือสายใย
แห่งศรัทธาที่เชื่อมโยงพระพุทธศาสนากับชุมชน  
 การออกแบบท่าฟ้อน ได้สร้างสรรค์กระบวนท่าฟ้อนขึ้นมาใหม่โดยอาศัยจากโครงสร้างของท่าฟ้อน
แม่บทอีสานและโครงสร้างท่ารำทางนาฏศิลป์ไทยประกอบกับ ทฤษฎีสัญญวิทยา โดยการใช้ทุงใย เป็นสื่อแสดง
ให้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธสาสนาของชาวอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ฟ้อนยาคูปูรมีเป็นการฟ้อนที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับ  สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ ได้อธิบายถึงทฤษฎีนาฏย
ประดิษฐ์ ไว้ว่า นาฏยประดิษฐ์หมายถึง การคิดการออกแบบและการสร้างสรรค์ แนวคิดรูปแบบกลวิธีของ
นาฏยประดิษฐ์ชุดหนึ่งที่แสดงหมู่ หรือเดี่ยว หรือหลายคน ทั้งนี้รวมถึงการปรับปรุงผลงานในอดีต นาฏย
ประดิษฐ์ จึงเป็นการทำงานที่ครอบคลุม ปรัชญา เนื้อหา ความหมาย ท่ารำ ท่าเต้น การแปรแถว การตั้งซุ้ม 
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การกำหนดดนตรีเพลง เครื่องแต่งกาย ฉากและอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆที่สำคัญ ในการทำนาฏยประดิษฐ์ชุดหนึ่ง
สมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้ ผู้ออกแบบนาฏยประดิษฐ์เรียกกันทั่วไปว่าผู้แนวการฝึกซ้อม นาฏยประดิษฐ์มีการทำงาน
เป็นขั้นตอนดังนี ้

- การคิดให้มีนาฏยศิลป์ 
- การกำหนดความคิดหลัก 
- การประมวลข้อมูล 
- การกำหนดขอบเขต 
- การกำหนดรูปแบบ 
- การกำหนดองค์ประกอบอื่นๆ 
- การออกแบบนาฏยศิลป์  ( สุรพล  วิรุฬห์รักษ์. 2547 : 225 ) 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะในการนำงานวิจัยไปใช้ 
      1.1 นำไปใช้เป็นแนวทางการศึกษา ในการวิจัยและสร้างสรรค์การแสดงพ้ืนบ้านอีสาน 

          1.2 นำข้อมูลที่ค้นพบไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์การแสดงพื้นบ้านอีสาน เพื่อเป็นการสืบ
ทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานต่อไป 
 2.ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

       ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวอีสานที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นยังมีอีกมากมาย ดังนั้น ควร
ศึกษาและรวบรวมจัดทำเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือเป็นองค์ความรู้ในการอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านอีสานสืบไป 
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การสร้างสรรค์ระบำ ชดุ สักการะพระแม่ย่า 
DANCE CREATION “SAK KA RA PRA MAE YA” 
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บทคัดย่อ 
    ศิลปนิพนธ์เรื่อง การสร้างสรรค์ระบำ ชุด สักการะพระแม่ย่า ได้แนวคิดมาจากความเชื่อและความ
ศรัทธาของชาวจังหวัดสุโขทัยที่มีต่อองค์พระแม่ย่า จากการศึกษาพบว่า พระแม่ย่า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมือง
สุโขทัยที่ประชาชนเคารพนับถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จากการศึกษาตามองค์ประกอบการแสดงพบว่า การ
สร้างสรรค์ระบำ ชุด สักการะพระแม่ย่า ใช้ผู้แสดงหญิงล้วนจำนวน 8 คน ผู้แสดงแต่งกายโดยใช้ลักษณะการนุ่ง
ผ้าแบบเป็นชั้นเชิง ซึ่งเป็นความโดดเด่นในการนุ่งผ้าของสตรีสมัยสุโขทัย ใช้เครื่องประดับทองสำริด มีลวดลาย
เป็นรูปดอกพุดตาน ได้แก่ เกี ้ยว ต่างหู กรองคอ รัดต้นแขน กำไลข้อมือ เข็มขัด และกำไลข้อเท้า ดนตรี
ประกอบการแสดง ใช้เครื่องดนตรีที่ครูมนตรี ตราโมท สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อใช้ในระบำโบราณคดี ชุด ระบำสุโขทัย 
และนำเครื่องดนตรีที่ใช้ในมงคลพิธีของอินเดียเข้ามาสอดแทรก ทำนองเพลงประพันธ์ขึ้นใหม่ โดยนายเคียง  
ชำนิ โครงสร้างทำนองเพลงแบ่งเป็น 4 ท่อน อัตราจังหวะ 2 ชั้น และชั้นเดียว โดยใช้บันไดเสียงซอล ใช้แสดงใน 
งานทั่วไป  
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*Students in Thai Classical Dance Studies, Faculty of Arts, Sukhothai College of Dramatic Arts 
Banditpatanasilpa Institute 
**อาจารย์ควบคุมศิลปนิพนธ ์
**Advisor of the thesis 
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รูปแบบการแสดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 สักการบูชา ช่วงที่ 2 พระแม่ย่ามิ่งธานี ช่วงที่ 3 ถวายพลี
นารีร่ายรำ กระบวนท่ารำมีทั้งหมด 14 ท่า ได้แก่ ท่าออกมี 1 ท่า คือ ท่าประทานพร ท่ารำหลักมีทั้งหมด 10 
ท่า คือ ท่านบบูชา ท่าถวายมาลา ท่าถวายบายศรี ท่าพระแม่ย่าประทานพร ท่าปกป้องคุ้มครองภัย ท่าถวายพลี 
ท่านารีถวายกร ท่าอรชรกรีดกราย ท่ารำร่ายจตุรทิศ และท่าจบ ท่าเชื่อมทั้งหมด 4 ท่า คือ ท่ายาตรานารี  ท่า
มาลา ท่านารีเยื ้องกราย และท่าประทานพร ท่าเข้ามี 1 ท่า คือ ท่ายาตรานารี การแปรแถวมีทั้งหมด 10 
รูปแบบ 
 
คำสำคัญ ระบำ, สักการะ, พระแม่ย่า  

 
Abstract 

   The thesis of this dance creation is called “Sak Ka Ra Pra Mae Ya”. The concept is 
derived from the beliefs and beliefs of the people of Sukhothai province with the Pra Mae Ya 
(the great mother). From the study, it was found that Pra Mae Ya was a sacred statue of the 
great mother of Sukhothai, which people respected as an anchor of the mind. From the 
study based on the composition of the show, it was found that the dance creation of the 
Worship of Pra Mae Ya use all 8 female actors, who wear costumes using tactile style which 
is distinctive in the fabric of the Sukhothai period together with using bronze gold jewelry. 
There is a pattern of pudding flowers, including wreaths, earrings, filters, neck straps, arms, 
bracelets, belts and anklets. Accompanying musical instruments are used as follow that 
Master Montri Tramot created to use in the archeology of the Sukhothai dance and bring 
instruments used in the sacred ceremony of India to be inserted with new melody 
composed by Mr. Kieng Chamni. The melody structure is divided into 4 parts. The rhythm is 
Song Chan and Chan Diew by using the G(Sol) music scale that used in general performance. 
The show style is divided into 3 phases: Phase 1 Sakkara Bucha (Worship), Phase 2 Phra Mae 
Ya Ming Thani (The Great Mother), Phase 3 Tawai Plee Naree Rairum (Female offering dance) . 
There are a total of 14 dance steps, begins with posture 1: intro dance which is the blessing 
posture, then main dance posture has 10 positions, which are Worshiped by the Buddha, 
Offer the Garland, Offer the Buysri, Pra Mae Ya Gives Blessing, Protection from Danger, Offer 
Life, Lady Offers a Helping Hand, Walking Graceful Lady, Dance of Four Directions, and Ending 
Dance. The connected dance postures have 4 steps as follows; Walking Lady, Offering 
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Garland, Lady Sways Body and Giving Bless. There is a posture of moving in that is Lady 
Walking in and there are 10 styles of row variation.  
 
Keywords: Rabum, Sak ka ra, Pra Mae Ya 
 
บทนำ 
 บริบทของสังคมไทยในทุกภาคส่วน มีความเชื่อท่ีหลากหลาย อันเป็นที่มาของความเชื่อและพิธีกรรมตาม
ประเพณี มีธรรมเนียมและรูปแบบการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปสังคมไทยมีความเชื่อในการบวงสรวงบูชาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นการบันดาลให้เกิดขึ้นจากอำนาจของเทวดา พระเจ้า 
หรือภูตผีปีศาจซึ่งยากที่จะป้องกันและแก้ไขได้ด้วยตัวเอง บางอย่างเป็นเหตุการณ์ที่อำนวยประโยชน์ ดังนั้น
มนุษย์จึงพยายามที่จะคิดหาวิธีการที่จะก่อให้เกิดผลในทางที่ดี และเกิดความสุขให้กับตนเองเพ่ือกระทำต่อสิ่งที่
มีอำนาจเหนือธรรมชาติเหล่านั้น พระแม่ย่า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองสุโขทัยที่ประชาชนเคารพนับถือเป็น
อย่างมาก เมื่อประชาชนเกิดความเชื่อและศรัทธาในองค์พระแม่ย่าแล้ว จึงมีการบวงสรวงบูชาขึ้น ความสัมพันธ์
ของมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงสามารถนำเสนอผ่านการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ได้ การนำเสนอให้เห็นถึงความ
เชื่อและความศรัทธา จึงสามารถถ่ายทอดโดยใช้นาฏศิลป์เป็นส่วนในการแสดงออกเพราะศิลปะได้ทำหน้าที่ใน
การสื่อสารเรื่องวัฒนธรรมความเชื่อ ดังเช่นในปัจจุบันที่ได้มีการสร้างสรรค์การแสดงที่สื่อถึงความศรัทธา การ
บวงสรวงบูชา การเคารพนบไหว้ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ในรูปแบบของการแสดงต่างๆมากมาย ทำให้คณะผู้วิจัยเกิด
แนวคิดที่จะนำเสนอวัฒนธรรมด้านความเชื่อของท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ที่มีต่อพระแม่ย่า ผ่านการสร้างสรรค์
งานนาฏศิลป์ไทยโดยมีความมุ่งหวังให้การแสดงชุด “ระบำสักการะพระแม่ย่า” นี้ สามารถนำออกแสดงใน
โอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์พระแม่ย่าต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาและความสำคัญของพระแม่ย่าสุโขทัย 
 2. เพ่ือสร้างสรรค์ระบำสักการะพระแม่ย่า 
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ภาพที่ 1 ระบำสักการะพระแม่ย่า 
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์  

 
ผลการศึกษา 
 จาการศึกษาการสร้างสรรค์ระบำ ชุด สักการะพระแม่ย่า โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตำรา และหนังสือ
ที่เก่ียวข้องกับประวัติพระแม่ย่า เพ่ือรวบรวมข้อมูลและนำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปผลในเชิงพรรณนา ตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความสำคัญของพระแม่ย่าสุโขทัย และเพื่อสร้างสรรค์
ระบำสักการะพระแม่ย่า 
 1. ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของพระแม่ย่าสุโขทัย 
  พระแม่ย่า คือ พระนางเสือง หรือ พระขพุงผี ที่เชื่อได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนกราบไหว้บูชามา
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยสันนิษฐานได้จากหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่กล่าวถึง พระขพุงผี ว่าเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนต้องกราบไหว้บูชา จากหลักฐานที่ถูกค้นพบดังกล่าว จึงทำให้ประชาชนนั้นเคารพนับถือรูป
สลักหินชนวนนี้ว่า พระแม่ย่า ซึ่งถูกค้นพบบนเชิงเขาที่มีชะเงื ้อมเขา ด้านในมีถ้ำที่ประดิษฐานรูปสลักหินนี้ 
ประชาชนจึงเรียกสถานที่นี้ว่า ถ้ำพระแม่ย่า และต่อมาในปี พ.ศ. 2482 ได้ถูกอัญเชิญมาไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด
สุโขทัย เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา นอกจากการกราบไหว้บูชาแล้ว ในบางปีที่เกิดฝนแล้ง ประชาชนก็จะ
นำรูปสลักหินพระแม่ย่าออกแห่รอบเมืองสุโขทัยเพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล แต่นายเชื่อม  ศิริสนธิ ผู ้ว่า
ราชการจังหวัดสุโขทัยในสมัยนั้นเห็นว่าเป็นโบราณวัตถุสำคัญของชาติ เกรงว่าจะชำรุดเสียหาย จึงได้ตั้งศาล และ
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นำพระแม่ย่ามาประดิษฐานไว้โดยให้ประชาชนได้กราบไหว้ขอพรอย่างเดียว ความศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่ย่านั้น 
เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวสุโขทัย และผู้มากราบไหว้บูชา ซึ่งในแต่ละวันนั้นจะมีผู้คนแวะเวียนมาขอพร แก้
บนเป็นจำนวนมาก ต่อมาจึงได้มีการจัดงานสักการะพระแม่ย่าขึ้นเป็นงานประจำปี เพ่ือเป็นการแสดงความเคารพ
ต่อองค์พระแม่ย่า และถือเป็นการระลึกถึงดวงพระวิญญาณของพระนางเสือง พระราชมารดาของพ่อขุน
รามคำแหงมหาราชอีกด้วย 
 2. การสร้างสรรค์ระบำสักการะพระแม่ย่า 
  การออกแบบสร้างสรรค์การแสดง มีการกำหนดขอบเขตโดยยึดหลักนาฏยจารีตในการประดิษฐ์
ท่ารำไทย กำหนดเป็นการแสดงประเภทระบำที่มีลีลาท่ารำผสมผสานระหว่างท่ารำไทยมาตรฐานและท่ารำตาม
จินตนาการกันอย่างกลมกลืน และพิจารณาจากเพลงประกอบระบำสักการะพระแม่ย่า ที่มีการเรียบเรียงใหม่
เป็นเพลงซึ่งมีสำเนียงท่วงทำนองเพลงที่สื่อถึงความเป็นสุโขทัยมีความไพเราะอ่อนหวาน โดยอาศัยเพลงกล่อม
เด็กสุโขทัยที่สื่ออารมณ์ถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกเปรียบเหมือนพระแม่ย่าที่ปลอบประโลมลูกๆ ที่ได้ไปกราบ
ไหว้บูชา ขอพรต่อองค์พระแม่ย่า โดยดำเนินทำนองท้ังหมด 4 ท่อน 2 จังหวะ คือจังหวะสองชั้น และจังหวะชั้น
เดียว ตามระเบียบการแต่งทำนองเพลงที่ใช้ในระบำทั่วๆ ไป เพลงที่ใช้บรรเลงใช้บันไดเสียงซอล  บรรเลงโดย
เครื่องดนตรีที่ครูมนตรี ตราโมท สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้ในระบำโบราณคดี ชุด ระบำสุโขทัย ได้แก่  ซอสามสาย 
กระจับปี่ ฆ้องวงใหญ่ ตะโพน ปี่ในและฉิ่ง นอกจากนั้นยังได้นำเครื่องดนตรีที่ใช้ในมงคลพิธีของอินเดียเข้ามา
สอดแทรก ได้แก่ สังข์ บัณเฑาะว์ และฆ้องหุ่ย เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นสิริมงคล และความขลัง โดยใช้เวลา
แสดง 9 นาที ใช้ผู้หญิงแสดงล้วนจำนวน 8 คน เพื่อความสวยงาม และอ่อนช้อยตามรูปแบบการแสดง การ
สร้างสรรค์กระบวนท่ารำมีความสอดคล้องกับหลัก และวิธีประดิษฐ์ท่ารำของบรมครูด้านนาฏศิลป์ โดยใช้ท่ารำ
ไทยมาตรฐานจากเพลงช้า เพลงเร็ว และรำแม่บทเป็นส่วนใหญ่ เพียงแต่จัดเรียงและจัดระเบียบท่าใหม่ 
กระบวนท่ารำสื่อให้เห็นถึงการกราบไหว้บูชาขอพรพระแม่ย่า ความสุขจากการได้รับพรจากพระแม่ย่า และการ
รำถวายต่อพระแม่ย่า ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาของเหล่านางระบำ เช่น ท่าถวายมาลา ท่าประทานพร เป็นต้น 
ด้วยความพร้อมเพรียงสวยงาม ที่สอดคล้องกลมกลืนกับทำนองเพลง 

 องค์ประกอบการแสดง 
  1. ผู้แสดง 

    การสร้างสรรค์ระบำชุด สักการะพระแม่ย่า เป็นการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยที่มี
ความอ่อนช้อยและสวยงามในท่ารำ ใช้ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน จำนวน 8 คน มีรูปร่างหน้าตาสวยงามอย่างไทย มี
สัดส่วนของร่างกายที่สูงโปร่ง ความสูงเท่ากันเนื่องจากการแสดงจะมีการแปรแถวต่างๆ รวมไปถึงการใ ช้ท่า
ลักษณะที่คล้ายคลึงกันจำเป็นจะต้องใช้ผู้แสดงที่มีสัดส่วนและความสูงเท่าๆกัน  สามารถพิจารณาตามความ
เหมาะสมของโอกาสและสถานที่แสดง 
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   2. เครื่องแต่งกาย  
    การสร้างสรรค์การแสดงชุด สักการะพระแม่ย่า ได้นำแนวคิดเครื่องแต่งกาย
มาจากการแต่งกายของสตรีสมัยสุโขทัย และการเลือกใช้สีตามหลักองค์ประกอบศิลป์และความหมายของสีเชิง
จิตวิทยา มีการกำหนดรูปแบบเครื่องแต่งกายไว้เป็นแบบเฉพาะของการแสดงระบำชุดนี้อย่างเป็นเอกลักษณ์ 
และเพ่ือการเลือกใช้ให้เหมาะสมตามโอกาสที่แสดง 
 

 
 

ภาพที่ 2 การแต่งกายระบำสักการะพระแม่ย่า 
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์  

 
   3. ดนตรีและท่วงทำนองเพลง  
    - เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการรำชุด ระบำสักการะพระแม่ย่า เป็น
เครื่องดนตรีครูมนตรี ตราโมท สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้ในระบำโบราณคดี ชุด ระบำสุโขทัย ประกอบด้วย ปี่ใน 
ฆ้องวงใหญ่ ซอสามสาย กระจับปี่ ตะโพน และฉิ่ง นอกจากนั้นยังได้นำเครื่องดนตรีที่ใช้ในมงคลพิธีของอินเดีย 
เข้ามาสอดแทรก ได้แก่ สังข์ บัณเฑาะว์ ฆ้องหุ่ย  
    - ท่วงทำนองเพลงระบำสักการะพระแม่ย่า ได้ประพันธ์ขึ้นใหม่ โดยนาย
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เคียง ชำนิ พนักงานราชการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โดยการศึกษาเกี่ยวกับประวัติพระแม่ย่า
และความศรัทธาของชาวสุโขทัยที่มีต่อองค์พระแม่ย่า จากจินตนาการผ่านเพลงกล่อมเด็กสุโขทัยให้เป็นทำนอง
เพลงที่ไพเราะอ่อนหวาน  
    - โครงสร้างทำนองเพลง ดำเนินทำนองทั ้งหมด 4 ท่อน 2 จังหวะ คือ 
จังหวะสองชั้นและจังหวะชั้นเดียว โดยใช้บันไดเสียงซอล 
   4. โอกาสที่แสดง  
    - จัดเป็นชุดการแสดงเบ็ดเตล็ดบนเวที ในโอกาสต่างๆ  
    - จ ัดเป ็นการแสดงกลางแจ้ง และจัดเป ็นการแสดงที ่ส ื ่อให ้เห ็นถึง 
 การสักการบูชาพระแม่ย่า  
    - จ ัดแสดงประกอบการแสดงร ื ่นเร ิงในงานแสดงส ินค ้าของจ ังหวัด 
สุโขทัย  
    - จัดแสดงถวายให้กับองค์พระแม่ย่า ตามโอกาสต่างๆ 

  5. กระบวนท่ารำ กระบวนท่ารำส ื ่อให ้เห ็นถ ึงการแสดงทั ้ง 3 ช ่วง ได ้แก่   
    ช่วงที่ 1 สักการบูชา มีกระบวนท่ารำที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ท่าประทานพร 
ท่านพบูชา ท่าถวายมาลา ท่าถวายบายศรี   
    ช่วงที่ 2 พระแม่ย่ามิ่งธานี มีกระบวนท่ารำที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ท่าพระแม่
ย่าประทานพร ท่าปกป้องคุ้มครองภัย  
    ช่วงที ่ 3 ถวายพลีนารีร ่ายรำ มีกระบวนท่ารำที ่เป ็นเอกลักษณ์ คือ           
ท่าถวายพลี ท่านารีถวายกร ท่าอรชรกรีดกราย ท่ารำร่ายจตุรทิศ 

กระบวนท่ารำได้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยใช้ท่ารำมาตรฐานจากเพลงช้า เพลงเร็ว และรำแม่บท
ของนาฏศิลป์ไทย สื่อให้เห็นภาพในจินตนาการของการมากราบไหว้ขอพร และถวายดอกไม้ บายศรี ต่อพระ
แม่ย่า อีกท้ังยังสื่อให้เห็นถึงความปิติยินดี ที่ได้รับพรจากพระแม่ย่า และช่วงสุดท้ายแสดงให้เห็นถึงการรำเพ่ือ
ถวายต่อองค์พระแมย่่า กระบวนท่ารำมีทั้งหมด 14 ท่า ได้แก่ ท่าออกมี 1 ท่า คือ ท่าประทานพร ท่ารำหลักมี
ทั้งหมด 10 ท่า คือ ท่านบบูชา ท่าถวายมาลา ท่าถวายบายศรี ท่าพระแม่ย่าประทานพร ท่าปกป้องคุ้มครอง
ภัย ท่าถวายพลี ท่านารีถวายกร ท่าอรชรกรีดกราย ท่ารำร่ายจตุรทิศ และท่าจบ ท่าเชื่อมทั้งหมด 4 ท่า คือ 
ท่ายาตรานารี ท่ามาลา ท่านารีเยื้องกราย และท่าประทานพร ท่าเข้ามี 1 ท่า คือ ท่ายาตรานารี มีการใช้
ทิศทางในกระบวนท่ารำ 8 ทิศทาง ได้แก่ ทิศทางท่ี 1 ด้านหน้าของเวที ทิศทางท่ี 2 ด้านขวาของเวที ทิศทาง
ที่ 3 ด้านหลังของเวที ทิศทางท่ี4 ด้านซ้ายของเวที ทิศทางท่ี 5 มุมหน้าด้านซ้ายของเวที ทิศทางที่ 6 มุมหน้า
ด้านขวาของเวที ทิศทางท่ี 7 มุมหลังด้านขวาของเวที ทิศทางท่ี 8 มุมหลังด้านซ้ายของเวที 
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การแปรแถวของระบำสักการะพระแม่ย่า มี 8 รูปแบบ ได้แก่ 1. แถวหน้ากระดาน 2. แถว
หน้ากระดานสลับฟันปลา 2 แถว 3. แถวประดิษฐ์ (ซุ้มบายศรี) 4. แถวสามเหลี่ยม 5. แถวปีกกา 6. แถวเฉียง
สลับฟันปลา 2 แถว 7. แถวสี่เหลี่ยมซ้อนกัน 8. แถวประดิษฐ์ (ซุ้มจบ) 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 การสร้างสรรค์ระบำ ชุด สักการะพระแม่ย่า คณะผ้ศึกษาค้นคว้าได้นำหลักการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ 
ของสุรพล วิรุฬห์รักษ์ ซึ่งการทำงานสร้างสรรค์นั้นจะต้องมีการกำหนดความคิดหลัก เพื่อให้ผลงานเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ โดยผู้วิจัยได้กำหนดความคิดจากความเชื่อ และความศรัทธาของชาวจังหวัด
สุโขทัยที่มีต่อองค์พระแม่ย่า ที่เชื่อว่าพระแม่ย่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองบ้านเมือง และสามารถให้
พรตามที่ผู้ขอปรารถนา จึงเกิดการบวงสรวงบูพระแม่ย่าขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของยศ สันตสมบัติ เรื่อง
ความหลากหลายของศาสนาและระบบความเชื่อ ที่ได้กล่าวไว้ว่า ในสังคมวัฒนธรรมบางแห่งมีความเชื่อในเรื่อง
ของพลังอำนาจเหนือธรรมชาติบางอย่างซึ่งทำหน้าที่ควบคุมความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ อันเป็นพลังอำนาจไร้
ตัวตน ความเชื่อที่ทำให้เกิดพลังอำนาจไร้ตัวตนต่อมนุษย์นี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎีของอีมีล เดอร์ไคล์ ที่ได้กล่าว
ไว้ว่า ศาสนาแต่ละศาสนาล้วนเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่สำคัญสองสิ่ง คือสิ่งที่เรียกว่า "ศักดิ์สิทธิ์" ( sacred) 
กับสิ่ง "ธรรมดา" (profane) กล่าวคือ ธรรมดา คือ ชีวิตความเป็นอยู่โดยปกติสุขของประชาชนจังหวัดสุโขทัย 
แต่เมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือเกิดเรื่องเดือดร้อนใจ ประชาชนก็จะเข้าหาสิ่ง “ศักดิ์สิทธิ์” เพ่ือให้ปกป้องคุ้มครองจาก
ภัยทั้งปวง ทำให้เกิดการบวงสรวงบูชาขึ้นตามหลักปฏิบัติของพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยการศึกษา
วิเคราะห์แนวความคิด เรื่องการบูชาในพระพุทธศาสนา โดยได้กล่าวว่า การบูชาเป็นหลักธรรมสำคัญประการ
หนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นมงคลอันสูงสุด นอกจากนั้นการนำเอาความเชื่อมาสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ ยัง
สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ทางนาฏศิลป์ชุด กฤษณะคีตา ของอลิษา เจดีย์ศรี ที่นำเอาความเชื่อเรื่องพระกฤษณะ
มาสร้างสรรค์เป็นผลงานนาฏศิลป์ ในส่วนของการกำหนดความคิดหลักระดับวัตถุประสงค์ คณะผู้วิจัยได้
กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของพระแม่ย่าและเพื่อสร้างสรรค์ระบำสักการะพระแม่ย่า 
ด้านประวัติพระแม่ย่า ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ด้านการสร้างสรรค์ระบำสักการะพระแม่ย่า คณะผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิด ในการประดิษฐ์ท่ารำของ
บรมครูด้านนาฏศิลป์ไทย ซึ่งได้นำวิธีการการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์    จากงานวิจัยของเหมือนขวัญ ดีสมจิตร 
เรื่องฟ้อนตะคัน และงานวิจัยของอโนทัย ส้มอ่ำ เรื่องระบำ ลีลาลายสังคโลก ที่ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของ
ตะคัน และเครื่องสังคโลก แล้วนำมากำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดง ในการสร้างสรรค์ระบำ
สักการะพระแม่ย่ามีการนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลแล้วกำหนดขอบเขตในการสร้างสรรค์ โดยกำหนดให้ระบำ
สักการะพระแม่ย่าครอบคลุมเรื่องการมาบูชา ขอพรต่อองค์พระแม่ย่า ระยะเวลาแสดงไม่เกิน 10 นาที แล้วจึง
ได้กำหนดรูปแบบของการแสดง ซึ่งคณะผู้วิจัยกำหนดให้อยู่ในหนึ่งนาฏยจารีต ที่มีการคิดสร้างสรรค์โดยนำ 
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แบบแผนนาฏยศิลป์ ที่มีโครงสร้างเดิมมาเป็นหลักในการสร้างสรรค์ การกำหนดองค์ประกอบอื่นๆ คณะผู้วิจั ย
ได้กำหนดผู้แสดง เป็นหญิงล้วนเพื่อความสวยงามของระบำ รูปแบบเครื่องแต่งกาย คณะผู้วิจัยได้ศึกษาองค์
ความรู้ในการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย ของสุรพล วิรุฬห์รักษ์ มาออกแบบการแต่งกาย โดยนำแนวคิดมาจาก
ลักษณะการแต่งกายของสตรีสมัยสุโขทัย จุดเด่นเฉพาะของการ แต่งกายสตรีในสมัยสุโขทัยคือ กระโปรงที่มี
รูปแบบเป็นชั้นเชิง สีเครื่องแต่งกาย คือ สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ มีพลังอำนาจ และใช้เครื่องประดับตี
ลายสีทอง ซึ่งเป็นลักษณะเครื่องประดับในสมัยสุโขทัย การสร้างสรรค์ดนตรี ได้นำหลักนาฏยดนตรีของสุรพล 
วิรุฬห์รักษ์ มาใช้ในการออกแบบเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง ใช้เพลงประเภทเพลงอารมณ์ เพื่อแสดงอารมณ์
ของสถานการณ์ใน   การแสดงเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง คณะผู้วิจัยได้นำแนวคิดเรื่องเครื่องดนตรีที่
ใช้ประกอบการแสดงระบำโบราณคดี ชุด สุโขทัย ของมนตรี ตราโมท มาเป็นรูปแบบของวงดนตรีที ่ใช้
ประกอบการแสดง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเกษร เอมโอด เรื่องการวิจัยรูปแบบของวงดนตรี และเพลงที่ใช้
ประกอบการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย กรณีศึกษาระบำโคมประทีปสุโขทัย โดยได้ยึดรูปแบบวงดนตรี
ที่ใช้ในระบำสุโขทัย ในส่วนของการออกแบบนาฏศิลป์ ได้ใช้ลักษณะนาฏยประดิษฐ์ไทยของสุรพล วิรุฬห์รักษ์ 
ซึ่งมี 3 ประการ ได้แก่  
 1. ท่ารำ ใช้ท่ารำแบบท่าระบำโดยใช้ท่ารำจากแม่บทใหญ่ ซึ่งประทิน พวงสำลี ได้ให้ความหมายของแม่
ท่าแม่บทใหญ่ไว้เป็นแนวทางในการนำมาใช้สื่อความหมายตามช่วงอารมณ์ของการแสดง  
 2. การแปรแถวของระบำสักการะพระ แม่ย่าสอดคล้องกับแนวคิดของคุณครูจำเรียง พุธประดับ คุณครู
สุวรรณี ชลานุเคราะห์ และคุณครูพนิดา สิทธิวรรณ ที่ได้กล่าวว่า ผู้คิดประดิษฐ์ท่ารำต้องใช้ปฏิภาณและไหว
พริบ ในการแปรแถวให้ดูสัมพันธ์กลมกลืนกัน และสัมพันธ์กับท่ารำ เช่น การตั้งแถวจากแถวปากพนังไปแถว
เฉียง  
 3. การตั ้งซุ ้ม สอดคล้องกับแนวคิดของคุณครูนิตยา จามรมาน ที ่ได้กล่าวว่า ระยะหลังการแสดง
นาฏศิลป์ไทย  ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของต่างประเทศ นาฏศิลป์ไทยจึงได้นำการแปรแถวนั้นมาดัดแปลง
โดย จัดแปรแถวแยกผู้แสดงเป็นกลุ่มๆ  
 นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังได้ใช้หลักในการเข้าออกของระบำ รำ ฟ้อน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคุณครู
จาตุรงค์ มนตรีศาสตร์ ที่ได้กล่าวไว้ว่า ต้องมีท่าที่กำหนดตายตัว ของการเข้า การออก ต้องรู้ช่วงระยะและ
ตำแหน่งของการเข้าการออกอย่างแน่นอน การเชื่อมท่ารำคณะผู้วิจัยได้ใช้ความรู้ในการเชื่อมท่ารำจากการฝึก
ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยมาปรับใช้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอาจารย์สถาพร สนทอง และคุณครูเสรี หวังในธรรม 
ที่ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาขั้นพื้นฐานจะส่งผลให้ผู้คิดประดิษฐ์ท่ารำนำประสบการณ์ทีได้ฝึกปฏิบัติมา ไปใช้ใน
การสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ให้มีคุณภาพที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ ผู้คิดประดิษฐ์ท่ารำจำเป็นต้ องอาศัยพ้ืน
ฐานความรู้และประสบการณ์เป็นสำคัญ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป  
 1. ควรมีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทยอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ได้องค์
ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยอย่างครบถ้วน  
 2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรให้การสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์การแสดง
นาฏศิลป์ ดนตรี เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เห็นความหลากหลายในมิติทางวัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางบรรพชนไทย
ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทำนองเพลงประกอบการแสดง ชุด ระบำสักการะพระแม่ย่า  
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับการแสดงในท้องถิ่นเพื่อเป็นข้อมูลในการดำรงเอกลักษณ์ หรือเพ่ือ
เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ชุดการแสดงในโอกาสต่อไป 
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ท่ารำในเพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" ของนายราฆพ โพธิเวส 
RAKHOP BHODIVES'S DANCE FORMS IN "PIRAP RON" SACRED SONG. 
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รูปที่ 1 นายราฆพ โพธิเวส รำนำศิลปินร่วมรุ่น ที่รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ สืบทอดท่ารำองค์
พระพิราพ ในปี พ.ศ. 2527 ในเพลงพิราพรอนในช่วง "ต้นเพลงรัว"  

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ วัดบวรสถานสุทธาวาส วังหน้า  
ที่มา: ภาพถ่ายส่วนตัวของนายอัครินทร์ พงษ์พันธ์เดชา 
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บทคัดย่อ 
 เพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" เป็นหนึ่งในเพลงหน้าพาทย์ ที่ถูกบรรจุอยู่ในพระราชนิพนธ์ บท ละคร บท
โขน และอื่นๆ รุ่นเก่า สำหรับตัวละครในขณะที่กำลังแผลงฤทธิ์ ในโอกาสต่างๆ และมีการ สืบทอดการบรรเลง
เพลง อันเป็นส่วนหนึ่งของ เพลงหน้าพาทย์ "พระพิราพเต็มองค์" ต่อมาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ
กระบวนท่ารำในเพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" ได้สูญหายไป เนื่องจาก ผู้ที่ม ีความรู้ในกระบวนท่ารำคนสุดท้าย 
คือ "นายรงภักดี (เจียร จารุจรณ)" ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์โขน ได้ถึงแก่กรรมไปก่อนที่จะถ่ายทอดไว้ให้
ลูกศิษย์ผู้ใด  
 
 อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่ายินดีว่า แม้นายเจียร จะไม่ได้ถ่ายทอดท่ารำให้กับผู้ใด แต่นายเจียร ได้ "ชี้แนะ" 
กลวิธีในการรำ โดยคร่าว ตลอดจน ธรรมเนียมในการถ่ายทอด และให้แนวทางของกระบวนท่า รำไว้ให้กับ 
"นายราฆพ โพธิเวส" ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ ที่ได้รับการถ่ายทอดท่ารำ "องค์พระพิราพ" จาก นายเจียร ซึ่งต่อมา
ในระหว่างปี พ.ศ. 2544 ถึง 2545 นายราฆพ สามารถนำเอาความรู้ที่ได้มาจาก นายเจียร มาประดิษฐ์กระบวน
ท่ารำขึ้นใหม่จนสำเร็จ ตามแนวทางที่นายเจียร ได้ให้ไว้ เพ่ือนำไปใช้ ใน การแสดงโขนละคร ทั่วไป ในความมุ่ง
หมายเดียวกันกับเพลงหน้าพาทย์ ที่ใช้ในการสำแดงฤทธิ์ อ่ืนๆ และ ได้กลายเป็นหนึ่งใน ผลงานสำคัญของนาย
ราฆพ ที่สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้นำไปประกอบ การพิจารณา ประกาศ เกียรติคุณให้นายราฆพ เป็น
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์โขน (ยักษ์) ในปี พ.ศ. 2547 
 

Abstract 
 The Sacred Napat song "Pirap Ron" is one of the sacred songs specified in various royal 
Lakon and Khon play scripts and so on for characters in the scene where they demonstrated 
their magical power in various occasions. The performing of the music tune, which is a part of 
the sacred song "Phra Pirap Tem Ong" has been continually passed on for generations until 
present. Nevertheless, regarding the dancing suite of the sacred "Pirap Ron" song had been lost 
since the last person who inherited the knowledge of dance forms, the late national artist in 
Khon performance, Grandmaster Jian Jarujaron, passed away before he had passed on the 
dance forms to any disciples. 
 
___________________________________________________________________________ 
* สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์ 
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 It was fortunate that, although Jian did not manage to teach the dance forms to anyone, 
he did "instructed" a rough detail of the dancing methods as well as inheriting traditions and 
dancing approach to Rakhop Bhodives, one of his disciples, who also inherited the sacred "Phra 
Pirap Tem Ong" dance from him, in which, from 2001 to 2002, Rakhop managed to utilise this 
information from Jian to successfully choreograph a new set of dance forms for the song 
Pirapron in accordance of the approach given by Jian for performing in general Khon and Lakon 
performing occasions as same as those performed in Napat sacred songs when characters 
demonstrate their magical might. This dance had become one of Rakhop's significant 
masterpieces which subsequently led to the Office of National Culture's decision in announcing 
Rakhop as the national artist in Khon Performance in 2004. 
 
บทนำ 
 นายราฆพ โพธิเวส เป็นบุคลากร ที่สำคัญผู้หนึ่งในหมู่นาฏศิลปินโขนละคร ซึ่งได้สร้าง  คุณานุปการ 
ให้กับการจรรโลง และสืบสาน วิชานาฏศิลป์ไทย ทั้งในด้าน โขน และละคร เป็นนาฏศิลปิน และครูโขนละคร ที่
ยอมรับนับถือ และเคารพบรรดาศิษยานุศิษย์มากมาย โดยเฉพาะ ด้วยเหตุปัจจัยที่ว่า เป็นศิลปินโขน ผู้หนึ่งที่
ได้รับพระราชทานพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นผู้ไดรับการถ่ายทอดกระบวนท่ารำ เพลงหน้าพาทย์องค์พระพิ
ราพ จากสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร รัชกาลที่ 9 ในปีพ.ศ. 
2527 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในการแสดง สอนและควบคุมการแสดง ให้กับ ตันสังกัด คือสำนักการสังคีต (กอง
การสังคีต เดิม) กรมศิลปากรมาจนเกษียณอายุราชการ และยังคง ปฏิบัติหน้าที่ต่อมา ในฐานะข้า ราชการ
บำนาญ ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจน สอนและบรรยาย ให้ กับสถาบันต่างๆ เรื่อยมา จนกระทั่งได้รับการ
คัดเลือก จากสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้ประกาศ เกียรติคุณ เป็นศิลปินแห่งชาติ ในสาขาศิลปะการแสดง 
นาฏศิลป์โขน (ยักษ์) ในปี พ.ศ. 2547 หลังจาก นั้น ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะศิลปินแห่งชาติ ในการสืบสาน 
ถ่ายทอด และสร้างผลงานต่อเนื่องมา จนถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2561 
 หนึ่งในผลงานสำคัญที่นายราฆพ ได้รังสรรค์ไว้ และนับว่าเป็นคุณประโยชน์ แก่วงการวิชาการ นาฏศิลป์ 
เป็นอย่างยิ่ง คือการประดิษฐ์กระบวนท่ารำ ในเพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" อันเป็นเพลง หนึ่ง ในชุดเพลงหน้า
พาทย์ "พระพิราพเต็มองค์" ขึ้นไว้สำหรับใช้ในการแสดงโขน ทั้งสำหรับ ตัวละคร "พิราพ" เอง และยักษ์อ่ืนๆ ใน
เรื่องรามเกียรติ์ ตามท่ีปรากฎว่า มีการบรรจุเพลงนี้ อยู่ในพระราชนิพนธ์ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ทั้งในรัชกาล
ที่ 1 และ 2 ตลอดจนบทโขนละครเบ็ดเตล็ด เป็นชุดเป็นตอน รุ่นเก่า อื่นๆ อีกหลายแห่ง หลังจากที่ ท่ารำใน
เพลงพิราพรอนนี้ ได้สูญหายไปพร้อมกับมรณกรรมของ นายรงภักดี (เจียร จารุจรน) ผู้เป็นครูของนายราฆพ
และศิลปินโขนอีกหลายท่าน ก่อนที่จะได้ถ่ายทอดให้ผู้ใด 
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 ทั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นท่ารำในเพลงหน้าพาทย์ ซึ่งเหมาะสมกับการประกอบการแสดง มากกว่า เพลง  หน้า
พาทย์ "พระพิราพเต็มองค"์ ที่ควรจะนำไปใช้รำประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ เช่นพิธีไหว้ครู เท่านั้น 
 ดังนั้นผู้เขียนทั้งสอง ในฐานะลูกศิษย์ของนายราฆพ โพธิเวส จึงได้ประมวลเอาเหตุการณ์  เรื่อง ราว
สำคัญต่างๆ และข้อมูลที่เก่ียวข้อง จากทั้งเอกสาร และการสอบถาม สัมภาษณ์นายราฆพ โพธิเวส โดยตรง เมื่อ
ครั้งยังที่นายราฆพ ยังมีชีวิตอยู่ อันนำไปสู่ การศึกษาประวัติ และมูลเหตุ แห่งการประดิษฐ์ ท่ารำประกอบเพลง
หน้าพาทย์ "พิราพรอน" ของนายราฆพ โพธิเวส มาเขียนเป็นบทความ โดยสังเขป ไว้เพื่อสำหรับผู้สนใจที่จะ
ศึกษาค้นคว้า ทั้งในเรื่องของเพลง และท่ารำในเพลงหน้าพาทย์ดังกล่าว ซึ่งอาจ นำไปต่อยอดในการศึกษาต่อไป
ในอนาคต สอดคล้องกับ พระปฐมบรมราชโองการ ของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน 
ในเรื่องของการ สืบสาน รักษา และต่อยอด มรดกทางวัฒนธรรม ที่สำคัญของชาติชิ้นนี้ต่อไป 
 
ปฐมบทแห่งการฟื้นฟูท่ารำที่สาปสูญ 
 หลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 
9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้มีพระราชพิธี พระราช ทาน ต่อท่ารำหน้า
พาทย์องค์พระพิราพเป็นครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ.2527 ให้แก่ศิลปิน 6 คน อันได้แก่ นาย ราฆพ โพธิเวส นายไชยยศ 
คุ้มมณี นายจตุพร รัตนวราหะ นายจุมพล โชติทัตต์ นายสุดจิตต์ พันธุ์สังข์ นาย ศิริพันธ์ อัฏฏะวัชระ และนาย
สมศักดิ์ ทัดติ จากนายรงภักดี (เจียร จารุจรณ) แล้วนั้น1 
 นายราฆพ โพธิเวส ซึ่งเป็นศิลปินผู้รับการถ่ายทอด ที่มีอาวุโสมากที่สุดในรุ่น ได้ดำเนินการ ศึกษา และ
ค้นคว้า องค์ความรู้เกี่ยวกับเพลงหน้าพาทย์พระพิราพเต็มองค์ เพ่ิมเติม แล้วพบว่า ในพระ ราชนิพนธ์บทละคร
เรื่องรามเกียรติ์ ทั้งใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช รัชกาลที่ 12 และ พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 23 นั้น ได้มีการบรรจุเพลงที่เกี่ยวข้องกับ เพลงหน้าพาทย์องค์พระพิราพ ไว้ 
2 เพลง สำหรับการแสดงละครหลวง ในฉากที่ตัวละคร ซึ่งส่วนมาก จะเป็นตัวยั กษ์ สำแดงฤทธิอำนาจ หรือ
แสดงความโกรธ ในความมุ่งหมายเดียวกันกับ เพลงหน้าพาทย์ คุกพาทย์ และ รัวสามลา อันได้แก่  

1. เพลง "รำพันพิราพ" หรือที่เรียกกันในหมู่นาฏดุริยางศิลปินไทย ว่า "พันพิราพ" และ 
2. เพลง "พิราพรอน" หรือท่ีเรียกกันอย่างสั้น ว่า "รอน"  

 

 
1 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี. (2550). การสาธยายท่ารำหน้าพาทย์องค์พระพิราพ. ลพบุรี: วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
2 ศิลปากร, กรม. กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. (2540). วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ บทละครเร่ืองรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาล

ที่ 1 เล่ม 1 - 4  กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร. 
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 ทั้งนี้ ในส่วนของเพลง "รำพันพิราพ" มีปรากฏใช้เพียงตอนเดียว และปรากฏ เฉพาะ ในพระราช นิพนธ์ฯ 
รามเกียรติ์ ในรัชกาลที่ 1 โดยระบุให้ตัวละครยักษ์ "พิราพ" เป็นผู้รำ ในฉากเปิดตัวของพิราพ ในตอน "พระราม
เข้าสวนพิราพ" เท่านั้น จะปรากฏใช้อีกแห่งหนึ่ง ก็มิได้อยู่ในเรื่องรามเกียรติ์ แต่กลับปรากฏอยู่ใน พระราช
นิพนธ์ บทละคร เรื่องอุณรุท ในรัชกาลที่ 1 และ 2 สำหรับตัวละคร "ท้าวกรุงพาณยักษ์" และ "วิรุญเมศ" ซึ่งเป็น
วิทยาธร ที่รบกับพระอุณรุท ว่า ใช้เพลง "รำพันพิราพ" ด้วยเช่นกัน4 
 อย่างไรก็ตาม สำหรับเพลง "พิราพรอน" แล้ว ปรากฏว่า ผู้นิพนธ์ ได้บรรจุลงในบทละคร เพื่อใช้ แสดง
ค่อนข้างหลากหลาย ทั้งในพระราชนิพนธ์ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 1 และ รัชกาลที่ 2 ซึ่ง 
สำหรับตัวละครยักษ์อื่นๆ อีกหลายตน อันได้แก่ วิรุฬหก สวาหุ-มารีศ ปักหลั่น ทศกัณฐ์ และนาง อดูรปีศาจ 
(ฉบับรัชกาลที่ 1) และ ปักหลั่น ผีเสื้อสมุทร บรรลัยกัลป์ (ฉบับรัชกาลที่ 2)  แต่กระนั้น ด้วยเหตุผลบางประการ
ที่ยังไม่อาจสามารถทราบได้ ผู้นิพนธ์ กลับไม่ระบุให้ตัวละครพิราพใช้เพลง พิราพรอน ในตอนพระรามเข้าสวนพิ
ราพ ซึ่งปรากฏอยู่เฉพาะในพระราชนิพนธ์ ฯ ในรัชกาลที่ 1 เท่านั้น 
 นอกจากนี้ ยังปรากฏว่า ในพระราชนิพนธ์บทละคร เรื่องอุณรุท ทั้งในรัชกาลที่ 1 และ 2 มีการใช้เพลง
หน้าพาทย์ พิราพรอน สำหรับตัวละครสำคัญ คือ กรุงพาณ นางศุภลักษณ์ และ พระพี่เลี้ยงทั้งสี่กับหมอควาญ
ช้าง ของพระอุณรุท อีกด้วย  
 เมื่อกล่าวถึง กระบวนท่ารำในเพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" นั้น มีการวิพากษ์ และอภิปราย กันมาอย่าง
ช้านานในแวดวงศิลปิน นักวิชาการ ด้านนาฏศิลป์โขนละคร เนื่องจาก กระบวนท่ารำนี้ เคย มีสถานะคล้ายเรื่อง
เล่าปรัมปรา และนับว่า เป็น กระบวนท่ารำที่หายสาปสูญไปแล้ว อย่างเช่น กระบวน ท่ารำอื่นๆ อีกหลาย
กระบวน จะมีปรากฏเป็นหลักฐานยืนยันได้ ก็เพียงแต่ชื่อเพลง ในพระราชนิพนธ์ บทละคร เรื่อง "รามเกียรติ์" 
เท่านั้น  ซึ่งแม้ว่า ในสายดุริยางค์ไทย จะมีการสืบสาน "เพลงพิราพรอน" อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ 
ชิ้นนี้มาอย่างต่อเนื่อง แต่ในด้านนาฏศิลป์นั้น เนื่องจาก ครูบา 
อาจารย์ ซึ่งเป็นศิลปินที่รู้ท่ารำในอดีต มิได้ถ่ายทอดให้ กับผู้ใดเอาไว้ ดังนั้น ศิลปินโขนคนสุดท้าย ที่ สามารถรำ
เพลงหน้าพาทย์พิราพรอนได้ คือ นายรงภักดี (เจียร จารุจรณ) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะ การแสดงนาฏศิลป์
โขน ซึ่งเป็นท่านเดียวกับ ศิลปินโขนอาวุโส ผู้ถ่ายทอดท่ารำ ในเพลงหน้าพาทย์ องค์พระพิราพ ให้กับศิษย์ในรุ่น
ที่ 2 และ 3 และก็ได้ถึงแก่กรรมไป โดยยังมิทันได้ ถ่ายทอดท่ารำนี้ ให้กับลูกศิษย์ผู้ใดเอาไว้นั่นเอง 
 อย่างไรก็ตาม จากการค้นคว้าของนายราฆพ ซึ่งได้เรียนถามนายเจียร ผู้เป็นครู ว่า ทั้งเพลง "พระพิราพ
เต็มองค์" "องค์พระพิราพ" "พันพิราพ" (รำพันพิราพ) "รอน" (พิราพรอน) นั้นเป็นเพลงเดียว กันหรือไม่  นาย
เจียรได้ให้ข้อมูลกับนายราฆพว่า ทุกเพลงที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นส่วนหนึ่งของ เพลง หน้าพาทย์ "พระพิราพ
เต็มองค์" พร้อมทั้งจะลุกขึ้น เพ่ือจะแสดงท่ารำให้ดู แต่ด้วยสาเหตุที่ในขณะนั้น นายเจียร ชราภาพมากแล้ว จึง

 
4 ศิลปากร, กรม. กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. (2545). บทละครเร่ืองอุณรุท พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร. 
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(540)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

ไม่สามารถรำให้ดูได้ จึงทำได้เพียง ยอกกับนายราฆพว่า "ผมไม่ไหว เสียแล้ว ราฆพ แต่มันอยู่ใน (พระพิราพ
เต็ม) องค์ นั่นล่ะ"  
 ต่อมา เมื่อนายเจียรได้ถึงแก่กรรม จึงเท่ากับว่า ขาดผู้ที่จะสามารถสาธิต และอธิบายท่ารำ ในเพลงหน้า
พาทย์ พิราพรอนได้ ตลอดจน ในขณะนั้น ไม่มีนาฏศิลปินท่านใด สามารถจะถอดแยก เพลงหน้าพาทย์ทั้งหมด 
ในชุด เพลงหน้าพาทย์ พระพิราพเต็มองค์ ออกเป็นเพลงหน้าพาทย์ย่อย ดังที่กล่าวมาแล้วได้  ทำให้ขาดผู้สืบ
ทอดไป หรือผู้ที่จะประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่ 
 กระทั่งในปี พ.ศ. 2545 เมื่อ คุณครู จิรัส อาจณรงค์ ศิลปิน แห่งชาติ สาขาศิลปะ การแสดง ด้านดนตรี
ไทย ได้ถ่ายทอดการบรรเลง เพลงหน้าพาทย์ พระพิราพเต็มองค์ ให้ กับลูกศิษย์ ในสำนักการ สังคีต กรม
ศิลปากร ประจวบกับในโอกาสนี้ บรรดาศิลปินโขน ที่ได้รับ พระราชทาน พระบรมราชา นุญาต โปรดเกล้าให้
สืบทอดท่ารำเพลงหน้าพาทย์ "พระพิราพเต็มองค์" รุ่นที่ 3 ในปี พ.ศ.2527 และ กรมศิลปากร ได้จัดให้มีการ
ถ่ายทอดท่ารำ ในเพลง หน้าพาทย์ "พระพิราพเต็มองค์" ให้แก่ลูกศิษย์ รุ่นที่ 4 จำนวน 14 คน5 ดังนั้น ศิลปินใน
รุ่นที่ 3 โดยมี นายจตุพร รัตนวราหะ เป็นตัวแทน จึงได้หารือร่วม กับแผนกดุริยางค์ไทย ของสำนักการสังคีต 
ให้จัด การสัมมนา/เสวนากลุ่ม เรื่อง "เพลงหน้าพาทย์ พระ พิราพเต็มองค์ - รำพันพิราพ - พิราพรอน" ระหว่าง
ฝ่ายดนตรีและนาฏศิลป์ และ ได้เรียนเชิญ คุณครู จิรัส อาจณรงค์ เป็นที่ปรึกษา เพื่อให้ความรู้ และความ
กระจ่าง ในเรื่อง การแบ่ง เพลงหน้าพาทย์ ใน เพลง พระพิราพเต็มองค์ ในครั้งนี้ด้วย6 
 ในการสัมมนาครั้งนั้น คุณครูจิรัส ได้กรุณาอธิบายทำนองเพลงหน้าพาทย์ "พระพิราพเต็มองค์" อย่าง
ละเอียด ด้วยการแยกส่วนของเพลง ออกเป็นเพลงหน้าพาทย์ย่อย ได้เป็น 5 เพลงหลัก เรียงลำดับ การบรรเลง
ได้ดังนี ้

1. เพลงพันพิราพ หรือรำพันพิราพ  
2. เพลงองค์พระพิราพ  
3.  เพลงรอน หรือพิราพรอน 
4.  เพลงปฐม  
5. เพลงลา  

 

 
5 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี. (255๐). การสาธยายท่ารำหน้าพาทย์องค์พระพิราพ. ลพบุรี: วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

6 เทปบันทึกเสียง การสัมนาประกอบการสาธิต เร่ืองเพลงหน้าพาทย์พระพิราพเต็มองค์ ปี พ.ศ. 2545 
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รูปที่ 2 นายราฆพ โพธิเวส รำนำศิลปินร่วมรุ่น ที่รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ สืบทอดท่ารำองค์
พระพิราพ ในปี พ.ศ. 2527 ในเพลงพิราพรอนในช่วงเพลง "เสี้ยน 1"  

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ วัดบวรสถานสุทธาวาส วังหน้า 
ที่มา: ภาพถ่ายส่วนตัวของนายอัครินทร์ พงษ์พันธ์เดชา 

 
 ซึ่งนอกจากจะวงปี่พาทย์ จะบรรเลงสาธิต เพลงหน้าพาทย์ชุด "พระพิราพเต็มองค์" และชี้แจง การแบ่ง
เพลงหน้าพาทย์ดังกล่าว ให้กับเหล่าศิลปินโขนแล้ว คุณครูจิรัส ยังได้กรุณาให้วงปี่พาทย์  สาธิตการ บรรเลง
เพลงหน้าพาทย์ "รำพันพิราพ" (พันพิราพ) และเพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" (รอน) แยกเป็นเพลง ให้เหล่า 
ศิลปินโขนได้ฟังอีกด้วย 
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 ผลปรากฏว่า เพลงหน้าพาทย์ พิราพรอน ที่วงปี่พาทย์บรรเลงสาธิตนั้น คุณครูจิรัส ได้อธิบายว่า เป็นการ
ตัด เอาส่วนที่เป็น เพลงรำพันพิราพ และเพลงพิราพรอน บางส่วน จากชุดเพลง หน้าพาทย์ พระพิราพเต็มองค์ 
มาประกอบเข้าด้วยกัน โดยเว้นการบรรเลงช่วงเพลง หน้าพาทย์ "องค์พระพิราพ" และจบด้วยท้ายเพลงรัว โดย
ไม่ต้องมีเพลงหน้าพาทย์ "ปฐม" ลง "ลา" อย่างการบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ "พระพิราพ เต็มองค์" ทั้งนี้ คุณครู
จิรัส อาจณรงค์ ได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า เพลงหน้าพาทย์ "รำพันพิราพ" และ "พิราพรอน" นั้น ใช้สำหรับการ
แสดงโดยทั่วไป ในขณะที่เพลงหน้าพาทย์ "พระพิราพเต็มองค์" นั้น ใช้สำหรับในพิธีไหว้ครู และพิธีศักดิ์สิทธิ์ 
เท่านั้น 
 

 
 

รูปที่ 3 นายราฆพ โพธิเวส นายจตุพร รัตนวราหะ และนายสุดจิตต์ พันธุ์สังข์ กำลังหารือกับ  
นายจิรัส อาจณรงค์ ในโอกาสสาธยาย ท่ารำเพลงพิราพรอน  

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ วัดบวรสถานสุทธาวาส วังหน้า 
ที่มา: ภาพถ่ายส่วนตัวของนายอัครินทร์ พงษ์พันธ์เดชา 
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การประดิษฐ์ท่ารำที่สาปสูญ 
 ดังนั้น หลังจากพิธีการต่อท่ารำในเพลงหน้าพาทย์พระพิราพเต็มองค์ ให้แก่ บรรดาศิษย์รุ่นที่ 3 ได้ผ่าน
พ้นไป นายราฆพ ในฐานะที่เป็น ศิลปิน และครูโขนยักษ์ ที่มีอาวุโสที่สุดในขณะนั้น จึงนำเอาเพลง หน้าพาทย์ 
พิราพรอน ซึ่งได้รับฟัง และชี้แจงจากการสัมนา ครั้งนี้ ไปคิดประดิษฐ์ และเรียบเรียงท่ารำ ขึ้น เพื่อเป็นการรื้อ
ฟ้ืนการรำ และกระบวนท่าที่สาปสูญไปแล้วขึ้นใหม่ ให้มีความเหมาะสม สามารถนำ ไปใช้ประกอบในการแสดง
โขนละคร ตามท่ีปรากฏหลักฐาน ในพระราชนิพนธ์ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ และคำชี้แจงของคุณครูจิรัส อาจ
ณรงค์ ที่ให้ความเห็นว่า "เพลงหน้าพาทย์พระพิราพเต็มองค์" สมควร ที่จะนำไปใช้ในพิธีกรรม เช่น พิธีไหว้ครู 
และพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อ่ืนๆ มากกว่า การแสดงโขนละคร 
 สำหรับแนวคิดในการประดิษฐ์ท่ารำนั้น นายราฆพ ได้อาศัยคำอธิบายของ คุณครูเจียร จารุจรณ ว่า ท่า
รำในเพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" นั้น อยู่ในเพลงหน้าพาทย์ "พระพิราพเต็มองค์" อยู่ แล้ว เพียงแต่ผู้รำไม่ต้อง
รำหลบเข้าฉาก หรือเข้าโรง เป็นช่วงๆ ดังเช่นการรำในเพลงหน้าพาทย์ พระ พิราพเต็มองค์ ดังนั้น ท่ารำพิรา
พรอน ที่นายราฆพ ประดิษฐ์ขึ้น ผู้แสดง จึงรำอยู่กลางโรงตลอด โดยไม่ ต้องมีการสลับกับ การหลบฉากเข้าโรง 
อย่างที่ปรากฏในท่ารำเพลงพระพิราพเต็มองค์ (องค์พระพิราพ) 
 อย่างไรก็ตาม กระบวนท่ารำของตัว "ยักษ์พิราพ" ในเพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" นั้น นาย ราฆพ มีดำริ
ว่า ไม่ควรแตกต่างจากท่ารำ ในเพลงหน้าพาทย์ "พระพิราพเต็มองค์" ซึ่งคุณครูเจียรได้ถ่าย ทอดไว้ให้มากนัก 
โดยเฉพาะในส่วนของท่ามือ ดังนั้น นายราฆพ จึงอาศัยท่ารำที่มีอยู่แล้ว มาปรับ ใช้ ด้วยการเรียบเรียงและ
ขยายเพิ่มเติมท่าเท้า ตามกระบวนแม่ท่ายักษ์ ให้ผู้แสดงสามารถแสดงท่ารำ อยู่ กลางโรงได้ทั้งเพลง โดยมิต้อง
หลบฉากเข้าโรง โดยแบ่งส่วนของกระบวนท่ารำออกเป็น 6 ส่วน โดยใช้ คำเรียกแบบลำลองตามลำดับ ดังนี้ 

1. ต้นรัว 
2. เสี้ยน 1 (เสี้ยนหน้า) 
3. เสี้ยน 2 (เสี้ยนหน้า) 
4. เสี้ยน 3 (เสี้ยนหลัง) 
5. เสี้ยน 4 (เสี้ยนหลัง) 
6. ท้ายรัว 

 และหลังจากนายราฆพ ใช้เวลา 1 ปีเศษ ในการคิดประดิษฐ์ และร้อยเรียงท่ารำ จนเสร็จสิ้น เรียบร้อยดี
แล้ว ก็ได้นำไปรำแสดงสาธิตเป็นครั้งแรก ในโอกาสที่มีการจัดสาธยาย กระบวนท่ารำในเพลง "พระพิราพเต็ม 
องค์" ให้กับศิษย์รุ่นที่ 4 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ วัดบวรสถานสุทธาวาส วังหน้า 
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การถ่ายทอด การชี้แนะ ท่ารำ "พิราพรอน" ในอนาคต 
 เนื่องจาก นายเจียร ได้เคยสั่งต่อนายราฆพ ไว้ว่า การต่อท่ารำในเพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" นั้น 
สำหรับ ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดท่ารำเพลง "พระพิราพเต็มองค์" แล้ว ไม่ถือว่าเป็นการต่อท่ารำใหม่ แต่เป็นการ
ชี้แนะท่ารำเท่านั้น เพราะถือว่าได้ต่อท่ารำแบบเต็มมาแล้ว ดังนั้น ในโอกาสเดียวกันนี้ นาย ราฆพ จึงได้ใช้วิธี
ชี้แนะท่ารำ ให้กับเหล่าคณาจารย์ ซึ่งเป็นศิลปิน ผู้ที่ได้รับการ โปรดเกล้าฯ พระราช ทาน พระบรมราชานุญาต 
ให้ต่อท่ารำองค์พระพิราพรุ่นเดียวกัน 4 ท่าน คือ นายจตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ นายสุดจิตต์ พันธุ์สังข์ 
นายจุมพล โชติทัตต์ นายสมศักดิ์ ทัดติ  
 และอาศัยเหตุปัจจัย จากคำสั่งของนายเจียรนี้เอง นายราฆพ จึงได้วางหลักเกณฑ์ ในการถ่ายทอดท่ารำ 
ในเพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" ไว้ดังนี้คือ 

1. สำหรับศิลปินที่ยังมีวัยวุฒิ ไม่ถึงเกณฑ์ ที่จะได้รับการถ่ายทอด กระบวนท่ารำ  ในเพลง หน้าพาทย์ 
"พระพิราพเต็มองค"์ สามารถจะได้รับการถ่ายทอดท่ารำ ใน เพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" ได้ เพื่อใช้ใน
การแสดงโขน โดยให้ถือว่า เป็นการ เตรียมตัวฝึกรำใน "เพลงเล็ก" ก่อนที่จะได้รับการถ่ายทอด "เพลง
ใหญ่" หรือเพลง หน้าพาทย์ชุด "พระพิราพเต็มองค์" เมื่อ คุณสมบัติครบถ้วนแล้วในอนาคต7 ทั้งนี้ 
พิธีกรรมในการต่อท่ารำ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ของการ ต่อท่ารำ ในเพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" อาทิ
เช่น ความประพฤติตน ของผู้ที่จะต่อท่ารำ ต้อง เป็นผู้ที่ตั้งตน อยู่ในศีลธรรม มีความกตัตญญูต่อผู้มี
พระคุณ ไม่เป็นผู้อวดอุตริมนุษยธรรม ตลอดจนสถานที่ในการต่อท่ารำ ซึ่งต้องเป็นวัดหรือวังเท่านั้น 
และอื่นๆ ให้เป็นไป ตามคุณ สมบัติ ที่ครูเจียร ได้กำหนดไว้ เช่นเดียวกับ ผู้ที่จะได้รับการถ่ายทอดท่า
รำ ในเพลง "พระพิราพเต็มองค"์ ทัง้นี้ ให้เป็นสิทธิของครู ที่จะพิจารณาถ่ายทอดให้ เป็นรายๆ ไป 

2. สำหรับศิลปินผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมแล้ว ทั้งวัยวุฒิ และคุณวุฒิ ให้ได้รับคัดเลือก ให้ เป็นผู้สืบ ทอดท่ารำ 
ในเพลงหน้าพาทย์ "พระพิราพเต็มองค์" แล้ว ให้ถือว่า ได้ต่อ ทำรำในเพลงหน้า พาทย์ "พิราพรอน" 
เสร็จสิ้นแล้ว และสามารถต่อท่ารำ โดยวิธี "ชี้แนะท่ารำ" ตามท่ีคุณคร ูเจียรได้สั่งไว้ ทั้งนี้ การชี้แนะท่า
รำ สามารถที่จะกระทำ ได้ใน พิธีไหว้ครูโขนละครประจำปี ดั่งเช่นการต่อท่ารำ ในเพลงหน้าพาทย์
ชั้นสูง อื่นๆ ตามปกติ หรือจัดให้มีการคำนับครูเฉพาะกิจ ก่อนชี้แนะท่ารำได้ โดย ไม่จำเป็นที่จะต้อง
ชี้แนะท่ารำกันในวัดหรือวัง อย่าง "เพลงใหญ่" (พระพิราพ เต็มองค)์ 

 
 ในเวลาต่อมา หลังจากได้ประดิษฐ์ท่ารำของ ยักษ์พิราพ ในเพลงหน้าพาทย์ พิราพรอน สำเร็จ แล้ว นาย
ราฆพ ก็ยังได้ประดิษฐ์ท่ารำเพ่ือใช้สำหรับยักษ์ตนอ่ืนๆ เช่น รามสูร บรรลัยกัลป์ และอ่ืนๆ โดย ได้ชี้แนะ ท่ารำ

 
7 ครูเดชน์ คงอิ่ม ศิลปินและนักวิชาการด้านดุริยางค์ไทย ซึ่งทำการค้นคว้า และมีความเชี่ยวชาญในเพลงหน้าพาทย์ ได้ให้คำอธิบายกับผู้เขียน

ว่า ลำดับการต่อเพลงหน้าพาทย์ของนักดนตรีไทย สำหรับใช้ในพิธีไหว้ครูดุริยางคนาฏศิลป์ไทย ก็เป็นไปในประเพณีเดียวกัน คือต่อเพลงพิรา
พรอนให้ลูกศิษย์ก่อน เมื่อคุณวุฒิ วัยวุฒิ เหมาะสมแล้ว จึงค่อยต่อเพลงหน้าพาทย์พระพิราพเต็มองค์ให้ 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
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ประกอบอาวุธขวาน สำหรับตัวละคร รามสูร ให้กับ นายจุลชาติ อรัณยะนาค และใน โอกาสต่อมา นายสมศักดิ์ 
ทัดติ ศิลปินร่วมรุ่นกับนายราฆพ ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้สืบทอดท่ารำองค์พระพิราพ ได้
ประดิษฐ์ท่ารำในเพลงหน้าพาทย์พิราพรอน สำหรับตัวละครนรสิงห์ ในการแสดงโขน ตอนนรสิงหาวตาร ขึ้นอีก
ชุดหนึ่ง และถ่ายทอดให้กับ นายจุลชาติ อรัณยะนาค ไว้เช่นกัน 
 
บทสรุป 
 จากเนื้อความข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า สิ่งที่ควรจะเน้นย้ำให้เกิดความชัดเจน จากเนื้อหา ที่กล่าว
มาแล้ว ทั้งหมดแล้วข้างต้นคือ แม้ว่า นายราฆพ โพธิเวส ซึ่งนับว่าเป็นศิษย์รุ่นสุดท้าย คนหนึ่ง ของ นายรงภักดี 
(เจียร จารุจรณ) ซึ่งมีโอกาส ได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณครู ในบั้นปลายชีวิตของครู แต่ก็เพียง ได้รับฟังคำชี้แนะ 
แนวทางของกระบวนท่ารำ ในเพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" ด้วยวาจา เท่านั้น ไม่ได้รับการถ่ายทอด ด้วยการ
ต่อท่ารำมาแต่อย่างใด 
 ดังนั้นกระบวนท่ารำในเพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" ชุดนี้ จึงเป็นกระบวนท่ารำที่ นายราฆพ ได้รังสรรค์
ขึ้นใหม่ ด้วยการเรียบเรียง จากกระบวนท่ารำในเพลงพระพิราพเต็มองค์ โดยอาศัยการ บูรณาการ ระหว่าง
ข้อมูล 3 ชุด เข้าด้วยกัน อันได้แก่ 

1. ข้อสันนิษฐาน ตาม ข้อมูลจากคำบอกเล่าของนายเจียร จารุจรน ผู้เป็นครู 
2. พ้ืนฐานของท่ารำที่มีอยู่แล้ว จากเพลงหน้าพาทย์ "พระพิราพเต็มองค์" และแม่ท่ายักษ์ 
3. ข้อมูลทางด้านดุริยางค์ไทยจากคุณครูจิรัส อาจณรงค์ ศิลปินแห่งชาติ 

 
 "มิได้เป็นท่ารำแบบเดิม ที่สืบสานกันมาถึงรุ่นคุณครูเจียร จารุจรณ แต่อย่างใด" 
 นอกจากนี้ กระบวนท่ารำที่กล่าวถึงในบทความนี้ ยังเป็นกระบวนท่ารำเฉพาะ ในเพลงหน้าพาทย์ "พิรา
พรอน" สำหรับตัวละคร "ยักษ์พิราพ" อันเป็นกระบวนท่ารำ "ใหม่" ในเพลงพิราพรอน ชุดแรกเท่านั้น มิใช่
กระบวนท่ารำ สำหรับตัวละครยักษ์ ตนอื่นๆ ที่นายราฆพ และศิลปินท่านอื่นได้เรียบเรียง/ประดิษฐ์ ขึ้นใน
ลำดับต่อมา 

 ดังนั้น จึงนับได้ว่า "กระบวนท่ารำประกอบเพลงหน้าพาทย์พิราพรอน สำหรับยักษ์พิราพ" นี้ เป็นผลงาน
ชิ้นสำคัญ ของนายราฆพ โพธิเวส ศิลปินแห่งชาติ ผู ้ล่วงลับ ที่เป็นคุณูปการต่อวงการนาฏ ศิลป์ไทย และ
วัฒนธรรมของชาติ เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนาฏศิลปินรุ่นต่อไป สามารถนำผลงานของชิ้นนี้ ไปศึกษา ต่อยอด เพ่ือขยาย
ผล ในการค้นคว้า และไขปริศนาเกี่ยวกับ องค์ความรู้ทางนาฏศิลป์ และ ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอยู่ใน
เพลงหน้าพาทย์ "พระพิราพเต็มองค์" ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็น เพลงหน้าพาทย์ และกระบวนท่ารำในเพลง
หน้าพาทย์ อันศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงสุด ของดุริยางคนาฏศิลป์ไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นสำคัญของชาติ สืบ
ต่อไปได้ในอนาคต 
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รูปที่ 4 นายราฆพ โพธิเวส รำนำศิลปินร่วมรุ่น ที่รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ สืบทอดท่ารำองค์
พระพิราพ ในปี พ.ศ. 2527 ในเพลงพิราพรอน ในช่วงเพลง "เสี้ยน 3" 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ วัดบวรสถานสุทธาวาส วังหน้า 
ที่มา: ภาพถ่ายส่วนตัวของนายอัครินทร์ พงษ์พันธ์เดชา 
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การสร้างสรรค์ชดุการแสดง เรื่อง นางนกกระยางขาว 
CREATIVITY OF THE PERFORMANCE OF NANG NOKKRAYANGKHAW 

 
ศิริวรรณ จันทร์สว่าง 

SIRIWAN JANSAWANG 
 

บทคัดย่อ 
  การสร้างสรรค์ชุดการแสดง เรื่อง นางนกกระยางขาว มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1 ) เพื่อนำนิทาน
พ้ืนบ้านมาสร้างเป็นชุดการแสดงร่วมสมัย 2) เพ่ือนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน เป็นการบูรณาการศาสตร์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และสุนทรียศาสตร์เพื่อจรรโลงคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์
เพื่อสะท้อนวิถีแห่งธรรม การประพฤติปฏิบัติร่วมกัน จนสังคมคนหมู่มากยอมรับว่าเป็นสิ่งดีงาม พร้อมใจกัน
ยึดถือปฏิบัติ ส่งถ่ายจากรุ่นสู่รุ่น 

 สร้างสรรค์ข้ึนโดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ การ
สังเกตการณ์ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์สู่กระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ นำเสนอในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยร่วม
สมัย ผลการสร้างสรรค์พบว่า ผู้วิจัยได้ประพันธ์คำร้อง ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี สู่การเรียบเรียงเสียง
ประสาน รวมถึงหลักการออกแบบแต่งกาย โดยได้แรงบันดาลใจมาจากนิทานชาดกเรื่องนางนกกระยางขาว  
การแสดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1“นาฏพุทธกาล” เป็นการเกริ่นเปิดเรื ่องโดยใช้บทร้องกล่าวถึง
สมัยก่อนพุทธกาล มีนิทานชาดกเล่าเรื ่องเกี ่ยวกับกฏแห่งกรรม ช่วงที ่ 2 “นาฏสัญชาตญาณ” เป็นการ
เลียนแบบอากัปกิริยาท่าทางของนกกระยางและวิถีการใช้ชีวิตของนกกระยางการเปิดด้วยบทร้อง บทร้อง
บรรยายถึงเหตุที่เกิดเป็นนางนกกระยางขาวเพราะเหตุใด จัดรูปแบบการแปรแถว และได้ประดิษฐ์ท่าทางการ
แสดงเลียนแบบจากธรรมชาติอากัปกิริยาท่าทางของนกกระยาง และช่วงที่ 3 “นาฏอานิสงส์” เป็นการแสดงให้
เห็นถึงผลของการกระทำต่างๆโดยออกแบบการแสดงให้เชื่อมโยงกับพระธรรมคำสอน นั่นคือ ศีลข้อ 3 คือการ
ประพฤติผิดในกาม และศีลข้อ 4 การพูดเท็จหรือการพูดส่อเสียด นำมาซึ่งการทะเลาะวิวาท เกิดความทุกข์จาก
การกระทำนั้นตามกฎแห่งกรรม คือ “หว่านพืชใด ได้ผลนั้น” ส่วนตัวนางนกกระยางขาวได้ประกอบกรรมดี 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
* วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
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ฝักใฝ่ในความดีจึงเป็นอานิสงส์นำขึ้นสู่สวรรค์ การแสดงได้ใช้ดนตรีประกอบบทร้องที่ได้ประพันธ์ขึ้นใหม่โดยการ
บรรเลงวงดนตรีสากลผสมกับดนตรีพื้นบ้านคือปี่ผู้ไทประกอบเป็น 3 ช่วงตามช่วงของการแสดง ส่วนการแต่ง
กายของผู้แสดงนั้นได้ประดิษฐ์เลียนแบบมาจากนกกระยางขาว ดังนั้น การแสดงสร้างสรรค์ชุดการแสดง เรื่อง 
นางนกกระยางขาว จึงเป็นการแสดงการบูรณาการความเชื่อ ความศรัทธาตามหลักคำสอนแห่งองค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า จิตวิญญาณผสมผสานศาสตร์ทางศิลปวัฒนธรรมและสังคมร่วมกันของนาฏศิลปินในสมัย
ปัจจุบัน 
 
คำสำคัญ : นิทานชาดก,นกกระยางขาว,การแสดงร่วมสมัย 

 

Abstract 
      The creation of the show set about Nang nokkrayangkhaw Whit the purpose of research 
1. To bring folk tales to create a series of contemporary performances 2. To present to the 
public. be integration of cultural art and aesthetics sciences, for conserving merit, moral which 
be the creativity in Thai classical dance in order to reflect the way of doctrine and co-practical 
until be accepted that be the best done from society for the best practise from generation to 
generation. 
     This performance be created by studying documents, researches and related literatures, 
interviewing, observation for content analysis in order to create and present in contemporary 
Isan dance. This creation found that researcher composed the singing together with specialist 
in Thai Music to complete the harmony sound including costume design gotten inspiration 
from Jataka tale of Nang Nokkrayangkhaw, set up performance into 3 parts as the 1st part be 
introduction by bhuddism dance through singing telling story of pre-Bhuddism era for 
explaination about law of Karma. The 2nd part of instinct dance that copy nature of Nokkrayang 
and its way of life through singing about the origin of Nang Nokkrayangkhaw and its appearance, 
deployed the dance on stage with design dance posture by copying its manners. The 3rd part 
be result of merit dance to present out the result of any acting by creating dance linking to 
Bhuddha doctrines no 3. the lust behavior and no 4. Lie or instigate speech leading the browl 
that getting the grief from Karma law "Throw any seeds get back those seeds" 
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 By Nang Nokkrayangkhaw did only the good karma hence she gone to heaven. Music in 
performance be neo-composition by taking contemporary music classic with folk music of 
Poothai flute of 3 melodies for 3 parts of dance, about costume copied from Nokkrayangkhaw 
hence this contemporary dance: Nang Nokkrayangkhaw be integration of faith and belief under 
Bhuddism doctrines, spirit in culture art and society of Thai contemporary dance as recently. 
 
Keywords: Jataka Tale, Nokkrayangkhaw, contemporary dance. 
 

บทนำ 
       “นิทาน” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546 : 588) อธิบาย ความหมายไว้ว่า 
“นิทาน คือ เรื่องท่ีเล่ากันมา เช่น นิทานชาดก และนิทานอีสป เป็นต้น” และมีผู้รู้อีกหลายท่านได้กล่าวไว้ เช่น 
กิ่งแก้ว อัตถากร (2519 : 12) อธิบายว่า นิทาน หมายถึง เรื่องเล่าสืบต่อกันมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ส่วน
ใหญ่ถ่ายทอดด้วยวิธีมุขปาฐะ แต่ก็มีอยู่ส่วนมากที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ และนอกจากนี้ยังอธิบายว่า
นิทานเป็นเรื่องเล่าทั่วไป มิได้จงใจแสดงประวัติความเป็นมา จุดใหญ่เล่าเพ่ือความสนุกสนาน บางครั้งก็จะแทรก
คติเพื่อสอนใจไปด้วย นิทานมิใช่เรื่องเฉพาะเด็ก นิทานสำหรับผู้ใหญ่ก็มีจำนวนมาก และเหมาะสำหรับผู้ใหญ่
เท่านั้น  กุหลาบ มัลลิกะมาส (2518 : 99-100) กล่าวถึง “นิทาน” ไว้ในหนังสือคติชาวบ้านว่า นิทานเป็น
วรรณกรรมมุขปาฐะที่เล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน เพื่อความสนุกสนานเบิกบานใจ ผ่อนคลายความตึง
เครียด เพื่อเสริมศรัทธาในศาสนา เทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นคติเตือนใจ ช่วยอบรมบ่มนิสัย ช่วยให้เข้าใจ
สิ่งแวดล้อมและปรากฏการณ์ธรรมชาติ เนื้อเรื่องของนิทานเป็นเรื่องนานาชนิด อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผจญ
ภัย ความรัก ความโกรธ เกลียด ริษยา อาฆาต ตลกขบขัน หรือเรื่องแปลกประหลาดผิดปกติธรรมดา ตัวละคร
ในเรื่องก็มีลักษณะต่างๆกัน อาจเป็นคน สัตว์ เจ้าหญิง เจ้าชาย อมนุษย์ แม่มด นางฟ้า แต่ให้มีความรู้สึกนึกคิด 
พฤติกรรมต่างๆเหมือนคนทั่วไปหรืออาจจะเหมือนที่เราอยากจะเป็นนิทานชาดก ( jataka tales) ชาดก 
หมายถึง เรื่องพระพุทธเจ้าที่มีมาในชาติก่อนๆ (ราชบัณฑิตยสถาน , 2546 : 359) เนื้อเรื่องจะกล่าวถึงประวัติ
และพระจริยวัตร ของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติในภพภูมิต่างๆ เป็นคนบ้าง เป็น 
สัตว์บ้างกุลาวกชาดก เป็น เรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าถึงเรื่องในอดีตที่เสวยชาติ เป็นมัฆมานพ เป็นผู้ตั้งมั่นใน
การรักษาศีล คือไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่กล่าวคำเท็จ ไม่ดื่มน้ำเมา และสร้างบุญกุศล
เจริญเมตตาให้ทาน กระทำทางให้สม่ำเสมอ ขุดสระ สร้างศาลา กาลนั้น ในเรือนของพระโพธิสัตว์มีสตรี 4 คน 
คือนางสุธรรมา นางสุจิตรา นางสุนันทา และนางสุชาดา ภรรยาทั้งสามนางต่างก็มุ่งสร้างบุญกุศลร่วมกับผู้เป็น
สามี ยกเว้นนางสุชาดาที่ไม่ทำอะไรเลย จนเมื่อทั้ง 5 คนสิ้นอายุขัย ท้าวมัฆมานพจึงได้ไปเกิดเป็นท้าวสักกะ
เทวราช ในภพดาวดึงส์ ภรรยาทั้งสามเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ก็ได้ไปเกิดเป็นบาทบริจาริกาของท่าน นางสุธรรมา    
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ได้มีเทวสภาชื่อว่าสุธรรมมาปรากฏขึ้นเพราะผลแห่งการให้ช่อฟ้าประดับศาลา อุทยานชื่อว่าจิตรลดาวันเกิดขึ้น
แก่นางสุจิตราเพราะสร้างอุทยาน สระโบกขรณีชื่อว่านันทาเกิดขึ้นแก่นางสุนันทา ฝ่ายนางสุชาดาเกิดเป็นนก
กระยาง เพราะไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลอันใด ฝ่ายท้าวสักกะเทวราชเมื่อทราบจึงเสด็จไปสอนให้นางรักษาศีล 
ผลจากการรักษาศีลจะได้นำไปยังเทวโลก 
         จากข้อมูลข้างต้น ผู้สร้างสรรค์ได้มีแรงบันดาลใจจากนิทานชาดก เรื่องนางนกกระยางขาว ซึ่งเป็นเรื่องที่
มีเค้าโครงมาจากกุลาวกชาดก ซึ่งคัดมาเพียงบางตอนนำเอาหลักธรรมคำสอนที่ว่า “หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผล
เช่นนั้น ทำความดีย่อมได้รับผลดีตอบ ทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วตอบ”คือการรักษาศีลห้า จะเป็นเครื่องป้องกัน 
เป็นความเจริญแก่ผู ้รักษา นำมาซึ่งความเป็นปกติสุข การสร้างสรรค์ชุดการแสดง ชุดนางนกกระยางขาว 
ถ่ายทอดโดยนำตัวนางนกกระยางขาว มาเป็นตัวชี้เหตุของกรรมดีกรรมชั่ว ค ผู้สร้างสรรค์จึงได้ประพันธ์บทร้อง 
ทำนองดนตรี และท่าทางในการแสดง และการแต่งกายขึ้นใหม่ทั้งหมด เป็นการสร้างสรรค์ชุ ดการแสดงเรื่อง 
นางนกกระยางขาว 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
       1. เพื่อนำนิทานพ้ืนบ้านมาสร้างเป็นชุดการแสดงร่วมสมัย  
       2. เพ่ือนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน  
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
   1. ด้านเนื้อหา ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในส่วนของ   
  1.1 ความหมายและประเภทของนิทานและนิทานชาดก 
  1.2. แนวความคิดในการสร้างสรรค์ด้านการแสดง 
           1.3. แนวความคิดในการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบการแสดง 
           1.4. หลักและวิธีจัดการแสดง 
           1.5. ชุดการแสดงสร้างสรรค์ที่เก่ียวข้องกับนก 
           1.6. ข้อมูลเกี่ยวกับนกกระยางขาว 
       2. กระบวนสร้างสรรค์และองค์ประกอบการแสดงชุด นางนกกระยางขาว ผู้วิจัยได้วางรูปแบบดังนี้  
                     2.1  รูปแบบของการแสดง แบ่งช่วงการแสดงเป็น 3 ช่วง  

2.2  บทร้องและทำนองดนตรีประกอบการแสดง 
         บทร้องที่ใช้ประกอบในการแสดงมีในช่วงแรกและช่วงที่ 2 และบทพูดในช่วงที่ 3 ได้แบ่งดนตรี

ออกเป็น 3 ท่อน ตามเนื้อหาของคำร้อง การแสดงถูกออกแบบด้วยการวางเวลาไว้ 3 ส่วนคือ  
      ท่อนที่ 1 การเกริ่นเปิดเรื่องย้อนถึงสมัยพุทธกาล 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (551) 
 

      ท่อนที่ 2 การเปิดตัวของนางนกกระยางขาว 
      ท่อนที่ 3 นกกระยางขาวบำเพ็ญเพียร เพ่ือบรรลุมรรคผล 
      2.3  ลีลาท่าทางของการแสดง 

    ลีลาท่าทางที่นำมาใช้แสดงนั้น ได้มีการปรึกษาร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการ
แสดงว่าควรจะออกมาในลักษณะใด เมื่อมีบทร้องและดนตรีประกอบ สรุปได้ว่า ท่าทางต้องให้สัมพันธ์
กับทำนองเพลงในแต่ละช่วง คือช่วงแรกเป็นการแสดงท่าทางให้เห็นภาพจินตนาการย้อนสมัยก่อน
พุทธกาล ช่วงที่ 2 ช่วงเปิดตัวนางนกกระยาง ได้นำท่าอากัปกริยาและวิถีการอยู่รวมกลุ่มของนกกระยาง 
มาประดิษฐ์เป็นท่าทางและมีการแปรแถวต่างๆ ส่วนช่วงที่ 3 ได้ประดิษฐ์ท่าทางที่สื ่อให้เห็นถึงการ
ประพฤติปฏิบัติแล้วเกิดผลตามมาอย่างไร โดยใช้ท่าทางของนาฏศิลป์ไทยและสากลเป็นหลัก 

       2.4 การแต่งกาย จากการเลียนแบบนกกระยาง 
       2.5 เครื่องดนตรีที่ใช้  ดนตรีพื้นบ้าน ปี่ผู้ไท พิณ      
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ตารางที่ 1 ท่าทางและรูปแบบของการแสดง (ยกตัวอย่างบางส่วน) (ที่มาของภาพ : ผู้วิจยั) 
        ชื่อท่า ภาพ 

1.ย้อนพุทธกาล 

2.โฉมนาง

สุชาดา 

 

 

 

3. หากิน 

4. จิกต ี

 

 

 

5. ผลดี ผลชั่ว 

6. สู่สวรรค ์
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ตารางที่ 2 ภาพการแต่งกาย (ที่มาของภาพ : ผู้วิจัย) 
ภาพนกกระยาง ภาพเลียนแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มาของภาพ : pixabay.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มาของภาพ : pixabay.com 
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ผลการวิจัย  
                                         
เชิงแนวความคิดในการสร้างสรรค์ด้านการแสดง 
        สรุปจากแนวคิดของผู้รู้หลายๆท่านได้ว่า การสร้างสรรค์การแสดงนั้น ต้องมีแรงบันดาลใจ มีความคิด
ริเริ่มแปลกใหม่และมีจินตนาการที่ไม่ซ้ำแบบใคร แรงบันดาลใจ ( Inspiration) หมายถึง พลังอำนาจในตนเอง
ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการคิดและ การกระทำใดๆ ที่พึงประสงค์ เพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จได้ตามต้องการ 
แรงบันดาลใจ (Inspiration) เป็นอำนาจอันเกิดจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของผู้สร้างงานนาฏกรรม โดยใช้
เงื่อนไขภายในจิตใจของตนด้วยตัวเอง ซึ่งเรียกว่า “การสำนึกรู้” (Conscious) สิ่งนี้เป็นตัวกำหนดการกระทำ
ออกมา คิดดีจึงทำสิ่งดี คิดไม่ดีผลการกระทำจึงออกไม่ไม่ดีตามความคิด "แรงบันดาลใจ" เป็นสิ่งสำคัญ เพราะ
แรงบันดาลใจทำให้เรามีแรงขับเคลื่อน แรงบันดาลใจเป็นขุมพลังทั้งในการจุดระเบิดแรกเริ่ม และยังคงเป็น
เครื่องหล่อเลี้ยงประคับประคองให้เราทำสิ่งนั้นจนสำเร็จลุล่วงไปได้ หากมีบทประพันธ์เดิมจำเป็นต้องนำมา
ประกอบต้องเคารพในบทประพันธ์นั้น ผู้สร้างสรรค์ คือบุคคลที่แยบยล พรั่งพร้อมในกระบวนการคิด มากล้น
ด้วยจินตนาการ เปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจ อุดมด้วยองค์ความรู้และเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการกระทำเชิงผลิตและ
การเสกสร้างเนรมิตฝันให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างของการแสดงต่างๆ ได ้
เชิงแนวความคิดด้านการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบการแสดง 
       ดนตรีร่วมสมัยสำหรับการแสดงชุดนางนกกระยางขาว หมายถึง การผสมผสานหลักการ รูปแบบ เครื่อง
ดนตรี เสียง ซึ่งงานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยนี้ เป็นลักษณะแบบดนตรีแห่งปัจจุบัน อาศัยประพันธ์ขึ้นในยุคสมัยที่
กำลังสร้างผลงานชิ้นนั้นอยู่ เป็นดนตรีไทยเดิมหรือดนตรีพื้นบ้านของภาคต่างๆ มาบรรเลงมาผสมผ สานกับ
ดนตรีตะวันตก ดนตรีในทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นทุกวัน มีการผสมผสานเพื่อสร้างสิ่งใหม่ การอนุรักษ์
ดนตรีดั้งเดิม การนำเสนอรูปแบบดนตรีในลักษณะใหม่ก็ได้ชี้ตัวตนที่แท้จริงของดนตรีแต่ละชนิดชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ออกแบบท่าทางได้ปรึกษาร่วมกันกับนักประพันธ์เพลง และนักดนตรีเกี ่ยวกับแนวคิดการแสดง 
รูปแบบการนำเสนอ อีกทั้งเป็นลักษณะการทำงานควบคู่กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักประพันธ์เพลงจะต้อง
สอบถามเกี่ยวกับท่าทาง อารมณ์ การเคลื่อนไหวของนักแสดง ซึ่งการสร้างงานครั้งนี้จึงเป็นการสอดประสาน
ระหว่าง นักออกแบบท่าทาง และนักประพันธ์เพลง จะสามารถทำให้การแสดงตอบวัตถุประสงค์การแสดง 
หลักและวิธีจัดการแสดง 

การจัดการแสดงที่จะสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยหลักการจัดการแสดงมาเกี่ยวข้องอย่างแยกกันไม่ได้ ทุก
คนต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน ตั้งแต่ฝ่ายอำนวยการแสดง ฝ่ายจัดการแสดง ฝ่ายธุรการ  ในการดำเนินการ
จัดการแสดงสิ่งต้องปฏิบัตินั่นคือ การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน การคัดเลือกตัวแสดง การประชุมมอบหมายหน้าที่ 
การติดตามความคืบหน้า การฝึกซ้อม การแสดงจริง และการประเมินผลงานการแสดง ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ใน
การจัดการแสดง เพ่ือนำมาปรับปรุงในโอกาสต่อๆ ไป 
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สรุปกระบวนการสร้างสรรค์การแสดงชุดนางนกกระยางขาว 

1. รูปแบบการแสดง ได้แบ่งช่วงการแสดงออกเป็น 3 ช่วงการแสดง ได้แก่ ช่วงที่1นาฏพุทธกาล ช่วงที่
2 ช่วงนาฏสัญชาตญาณ ช่วงที่ 3 ช่วงนาฏอานิสงส์ การแสดงในแต่ละช่วงได้ใช้ท่าทางของนาฏศิลป์ไทยและ
นาฏศิลป์สากลเข้าร่วมด้วย 

2. บทร้องและดนตรีประกอบการแสดง ได้มีบทร้อง 2 ช่วงและบทพูด 1 ช่วงเพื่อบรรยายให้เห็นภาพ
แห่งจินตนาการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ใช้วงดนตรีออเครสตร้าบรรเลงเป็นหลักเพราะดนตรีสากลสื่ออารมณ์ให้เข้ากับ
การแสดงได้ดีและใช้ดนตรีพื้นบ้านคือปี่ผู้ไทมาบรรเลงร่วมเป็นบางช่วง 

3. เครื่องแต่งกาย การแต่งกายชุดนางนกกระยางขาวได้นำเอาธรรมชาติของนกกระยางขาวมาเป็น
แบบในการประดิษฐ์ชุด ใช้สีขาวเป็นหลัก เช่นตัวเสื้อ กางเกง ปีก และใช้ถุงน่องสีดำแบบหนา ตกแต่งปักเลื่อม
และดิ้นให้ดูสวยงาม 

4. แสงและเสียงที่ใช้ในการแสดง ใช้แสง สีขาว สีฟ้า น้ำเงิน ให้ความรู้สึกสงบ และแสงสีแดงให้
ความรู้สึกรุ่มร้อน สับสน แสงสีเหลือง ทอง ให้ความรู้สึก สงบและหลุดพ้น 

 
สรุปผลการวิจัย 
        งานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย ชุด นางนกกระยางขาว เป็นการสร้างงานเชิงบูรณาการ เป็นการหลอมรวม
ศาสตร์ศิลป์หลากหลายแขนง ทั้งวรรณศิลป์ นาฏศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ซึ่งผลของการศึกษา 
พบว่า ความเชื่อเป็นลักษณะของกระบวนการทางความคิดที่คนในแต่ละยุคสมัยมีประสบการณ์ตรง จึงเรียนรู้ 
สั่งสม และเลือกสรรสิ่งที่คิดว่า “เหมาะสมที่สุดหรือดีที่สุด” ด้วยเหตุนี้ นาฏกรรมเป็นการหลอมรวมสรรพ
ศาสตร์ไว้ในตัวตนของนาฏกรรม และเป็นการหลอมรวมพลังอันยิ่งใหญ่ และสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดในยุคสมัยนั้น 
ที่คนในอดีตกาลเชื่อว่า “นาฏกรรม” จะสามารถต่อรองหรือเรียกร้องให้ถูกใจ พอใจต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงพยายาม 
“วัฒนธรรมประดิษฐ์” (แห่งยุคสมัย) กำเนิดเป็นทั้งพิธีการและพิธีกรรมที่จะสำแดงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าใจถึง
เจตนาของทั้งองค์ประกอบศิลป์ อาทิ การประดิษฐ์คิดสร้างสัญลักษณ์ประกอบการกระทำการแสดง เครื่องมื อ
ในการต่อสู้ เครื่องใช้ไม้สอย เครื่องบูชา อาหารคาวหวาน เลือดสัตว์ ดอกไม้นานาพันธุ์ ธูปเทียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในการต่อรองการเรียกร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงมักจะอาศัยดนตรีกรรม วรรณกรรม คีตกรรม 
 การแสดงออกด้วยการเคลื่อนไหวของสรีระร่างกาย ด้วยการเลียนแบบ ด้วยการสวมวิญญาณ ด้วยการ
แสดงกิริยาท่าทางของนกกระยางขาว ผสมผสานกับการสื่อสารอารมณ์ให้สอดคล้องกับเรื่องราวและรูปแบบ
การนำเสนอ จากการศึกษาพบว่า นิทานหมายถึง เรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาปากต่อปากหลายชั่วอายุคน จดจำกัน
มาแบบมุขปาฐะและเขียนบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือความสนุกสนานผ่อนคลายความตึงเครียด และเป็น
คติสอนใจแก่เด็กและผู้ใหญ่ มีความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น 
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นิทานแบ่งได้หลายประเภท ได้แก่ ประเภทเทพนิยายหรือปรัมปรา ประเภทชีวิตจริง ประเภทวีรบุรุษ ประเภท
นิทานประจำถิ่น ประเภทเล่าอธิบายเหตุ ประเภทเทพปกรณัมหรือเทวปกรณ์ ประเภทสัตว์ ประเภทมุขตลก 
ประเภทศาสนา ประเภทผี และประเภทเข้าแบบ ส่วนนิทานชาดก แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ชาดกนิบาตหรือ
ชาดกในนิบาต และชาดกนอกนิบาตหรือปัญญาสชาดก ชาดก เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมีของพระ
โพธิสัตว์ แสดงถึงความเป็นมาในพระชาติต่าง ๆ ที่ได้เกิดมาสร้างบารมีเอาไว้เพ่ือการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เรา
เรียกว่าพระเจ้า 500 ชาติ ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก เล่มที่ 27ปิฎก, 28 มีทั้งหมด 548 เรื่อง อาจมีทั้งเรื่อง
ทีซ่้ำกันบ้าง แต่คาถาจะต่างกัน 

  อย่างไรก็ตามความเชื่อเรื่อง “นก” ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งจีน อินเดีย อินโดนีเซียเวียดนาม 
ญี่ปุ่น ลาว รวมทั้งคนไทย เชื่อกันว่าสามารถนำพาดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตไปสู่สรวงสวรรค์ เพราะมีความ
เชื่อว่า “นก” สามารถเชื่อมโยงสื่อสารระหว่างโลกมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบน รวมทั้งสามารถนำพาวิญญาณ
ผู้ตายไปสู่อีกโลกหนึ่ง เพราะสามารถบินไปในที่ที่มนุษย์ไม่สามารถไปได้ นกกระยางจึงเป็นพาหนะที่ปรากฎใน
ชาดกอีสาน และนิทานปรัมปราอีกหลายเรื่อง สะท้อนความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างมนุษย์กับสตัว์
สื่อสารเป็นเรื่องราวสืบทอดตราบปัจจุบัน  

 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

การแสดงสร้างสรรค์  
 1. ควรจัดให้มีเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ทั้งระดับสถาบันการศึกษาและ
นานาชาติ 
      2. ควรจัดสรรงบประมาณงานวิจัยสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ที่สนใจสร้างงานด้านดนตรี
และนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 
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  ท่านาฏลักษณ์เฉพาะของสมิงนครอินทร ์ในละครพันทางเรื่องราชาธิราช 
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บทคัดย่อ 
    วิจัยเรื่องนาฏยลักษณ์ บทบาทของสมิงนครอินทร์ เป็นงานวิจัยที่กล่าวถึงรูปแบบกระบวนการแสดง
ของสมิงนครอินทร์ที่ปรากฏอยู่ในละครพันทางเรื่องราชาธิราช ชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมั่งฆ้อง ซึ่งตัวสมิงนครอินทร์นี้ 
นับว่าเป็นอีกตัวละครสำคัญที่มีบทบาทที่น่าสนใจ มีกระบวนท่ารำเฉพาะที่ไม่มีปรากฏในตัวละครอ่ืนๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายถึงกลวิธีในการปฏิบัติท่าเฉพาะในตอนรำดาบสั้น ซึ่งท่านาฏลักษณ์เฉพาะของสมิงนคร
อินทร์ ที่ปรากฏอยู่ในการแสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอนขอดูตัวสมิงนครอินทร์ ชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมัง
ฆ้อง ของกรมศิลปากร โดยมีการดำเนินด้วยวิธี การศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการลงภาคสนาม  
จากการศึกษาจากเอกสารการสัมภาษณ์ และการฝึกปฏิบัติกับศิลปินที่แสดงครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2523 พบว่า 
เป็นการรำแบบท่ารำเฉพาะนี้คือ ท่ารำประกอบการใช้อาวุธ(ดาบสั้น) ในตอนขอดูตัวสมิงนครอินทร์ซึ่งผู้แสดง
จะต้องรำในเพลงยกตะลุ่มประกอบไปด้วยสองท่าคือท่านั่งหย่งตัวแล้วกระโดดเคลื่อนที่ มือทั้งสองควงดาบสลับ
หล้าหลังและท่าที่ 2 นำดาบขัดที่ด้านหลัง  และใน ท่าเดินตีนเตี้ย  (ท่าในเพลงรัวมอญ ) คือเป็นท่าที่ต้องควง
ดาบทั้งสองมือไปพร้อมกัน  แล้วหย่งตัวเดินซอยเท้าพร้อมกับเดินมือทั้งสอง แล้วเคลื่อนที่ผู้แสดงจะต้องมีกำลัง
ขาที่แข็งแรง  และการทรงตัวที่ดี สมิงนครอินทร์นั้นเป็นตัวละครที่มีความเก่งกล้า องอาจและกล้าหาญ  ผู้ที่รับ
บทสมิงนครอินทร์ ต้องมีความสามารถในการแสดง โดยเฉพาะในตอนขอดูตัวสมิงนครอินทร์นี้เป็นตอนที่
ปรากฏว่ามีท่าที่เป็นนาฏลักษณ์เฉพาะของสมิงนครอินทร์ ที่เรียกว่า ท่าเดินตีนเตี้ย คือท่านาฏยลักษณ์ด้าน
กระบวนท่ารำเฉพาะด้วยการรำดาบสั้นประกอบท่าเดินตีนเตี้ยของตัวละครสมิงนครอินทร์  
 
คำสำคัญ : นาฏลักษณ์เฉพาะ , เดินตีนเตีย้ 

 
__________________________________________________________________________________ 

* สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป ์
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Abstract 
 The research shows Nakhon Soming of a process model is shown in the theater. The 
Soming Nakhon. Another important character is an interesting process, not only in character. 
The purpose is to explain how, in practice only. When using a dagger. Actress, a look of 
Soming Nakhoninn. Appeared in Lakornin Rachathirat emperor. Now let's see Soming 
Nakhoninn. As a specific dance postures of the characters that appear in the theatrical story 
of the emperor. Minkhaung set battle. Department of Arts By studying documents from the 
interview. And practice with the artist's first show in 2523 when it found that the dance is 
dance only. Dance of the weapon (dagger) at the request of Nakhon Sominginn which 
players must dance on the song, the song raised Taluem comprising two position is a sitting 
position, then jump tiptoe movement. Both hands wield a sword and a switching yard after 2 
polished sword on the back foot and gait shorter. (Port of music in Aotearoa Mon) is a 
position to wield a sword with both hands simultaneously. Yong then went on the road with 
a walking foot with both hands. and mobile The show must have strong legs. And sustaining 
good          

Soming Nakhon character is a brave hero. Valiant and Brave Who plays Soming 
Nakhoninn. Must have the ability to express. Especially when I see the Soming Nakhoninn it 
now appears that the Boardwalk is the dramatic appearance of Soming Nakhoninn called gait 
foot shorter, is a choreographic appearance on the dance postures of rich bran scimitar 
composite port. a foot short of a character Soming Nakhoninn  
 
Keywords:   Dance characteristics, dance bent knees 
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บทนำ 
 วรรณกรรมเรื่องราชาธิราช เป็นเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกับพงศาวดารมอญที่แต่งขึ้นเพ่ือยกย่องในพระ
ราชอำนาจและพระกฤดาภินิหาร และความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าราชาธิราชตลอดจน การสรรเสริญความเก่งกล้า
สามารถของ ทหารเอกฝ่ายมอญ ที่มีความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว และความจงรักภักดีต่อพระเจ้าราชาธิราช โดย
เนื้อเรื่องส่วนมากจะกล่าวถึงการทำสงครามระหว่าง มอญ และพม่า การใช้กลวิธีใสการต่อสู้ทำสงคราม ซึ่งได้มี
การเผยแพร่และการแปลจากภาษาเดิม มาเป็นภาษาไทยทำให้เกิดเป็นเรื่องราวในวรรณกรรม เรื่องราชาธิราช 
ฉบับแปลเป็นภาษาไทยมากมาย ด้วยเหตุผลที่ว่า เรื่องราวในราชาธิราชนั้น  เป็นเรื่องราวที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงกลวิธีการทำสงคราม การเมือง การปกครอง ตลอดจนเรื่องราวพงศาวดาร
แล้ว ยังเหมาะที่จะเป็นเรื่องราวที่น่านำมาศึกษาประเทืองปัญญา       
  นอกจากเป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าทั้งในทางประวัติศาสตร์ สังคมและด้านภาษาแล้ว ยังเป็นวรรณคดีที่นิยม
นำมาจัดทำสำหรับแสดงละครอีกเรื่องหนึ่ง ด้วยตัวละครแต่ละฝ่ายล้วนมีความน่าสนใจในด้านการดำเนินหน้าที่
ต่างๆที่ปรากฏในเรื่องโดยมักนำตอนที่มีความสนุกสนานให้ข้อคิดในแง่ของคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี ที่มีต่อพระมหากษัตริย์ โดยมักหยิบยกตัวละครตัวเอก หรือตัวละครที่มีเรื่องราว
ความสำคัญ เพ่ือเป็นตัวดำเนินเรื่องให้เกิดความน่าสนใจ ติดตาม  ให้มีความเหมาะสมสวยงามตามแบบแผน
ของการแสดงละครพันทาง  เช่น ตอนสมิงพระรามอาสา  ตอนศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องตอนศึกมังรายกะยอฉะวา  
ตอนสัจจะสมิงนครอินทร์เป็นต้น สมิงนครอินทร์ถือได้ว่าเป็นตัวละครตัวเอกท่ีมีความสำคัญและมีกระบวนท่ารำ
ที่ใช้ประกอบในการแสดงตามแบบของละครพันทาง หากแต่ว่า กระบวนท่ารำของตัวละครตัวนี้ยังมิเคยถูก
บรรจุเป็นหลักสูตรเพ่ือการเรียนการสอนของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปทั้ง 12 แห่ง ซ่ึง
แตกต่างจากตัวละครตัวอ่ืน เช่น สมิงพระราม กามนี เพราะกระบวนท่าของสมิงพระรามและกามนีนั้นได้มี
บรรจุอยู่ในหลักสูตรของ คณะศิลปะนาฏดุริยางค์ และศิลปศึกษา  ทั้งนี้อาจจะด้วยเหตุผลว่าท่ากระบวนท่ารำ
ของสมิงนครอินทร์นั้นมีความละเอียด และมีความยาก จึงไม่สามารถนำมาบรรจุไว้ในหลักสูตรได้ร่วมไปถึงยัง
เป็นตัวละครที่มีผู้รับการถ่ายทอดไว้น้อยท่านผู้วิจัยจึงได้เห็นถึงความสำคัญจึงได้หยิบยก กระบวนท่ารำเฉพาะ
ของสมิงนครินทร์ ในตอน ขอดูตัวสมิงนครอินทร์นี้เพื่อเป็นการอธิบายให้เห็นถึงกระบวนท่าสำคัญ 
 
วัตถุประสงค์            

เพ่ือศึกษาลักษณะ ของการรำท่าเดินตีนเตี้ยรำดาบสั้น ที่ท่าเฉพาะตัวสมิงนครอินทร์ ในละครพันทาง
เรื่องราชาธิราช ที่อยู่ใน ตอน ขอดูสมิงนคอินทร์  
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วิธีการศึกษา 
 วิธีการแสดงบทบาทสมิงนครอินทร์ท่านาฏลักษณ์เฉพาะของสมิงนครอินทร์ ที่ปรากฏอยู่ในละครพันทาง
เรื่องราชาธิราช ตอนขอดูตัวสมิงนครอินทร์ เป็นการศึกษา โดยวิเคราะห์ลักษณะของกระบวนท่ารำของสมิง
นครอินทร์ในรูปแบบ ของกรมศิลปากรตามรูปแบบการถ่ายทอดไว้ของผู้ที่เคยแสดงเป็นสมิงนครอินทร์ ในปี 
พ.ศ.2523 ดังนี้ 
     1.  ศึกษาจากการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์กลุ่มผู้แสดง กลุ่มคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความ
เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการแสดงทั้งที่เป็นผู้ร่วมแสดงร่วมฝึกซ้อมในบทบาทอ่ืนๆ  และกลุ่มศิลปินที่ได้รับ
การ   โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งแบ่งได้ดังนี้  

     1.1 การสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้
ข้อมูลหลัก คือ กลุ่มคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย ที่ได้แสดงเป็นตัวสมิงนครอิทนร์ในละครพันทาง
เรื่องราชาธิราช   ตอน ขอดูตัวสมิงนครอินทร์ ปี พ.ศ. 2523 ได้แก่ นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
นาฏศิลป์  วิทยาลัยนาฏศิลป์  นายศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์  ศิลปินแห่งชาติ ผู้ เชี่ยวชาญ คณะศิลปนาฏ
ดุริยางค ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
      1.2 กลุ่มผู้แสดงร่วมในปี พ.ศ. 2523 นายปรเมษฐ์ บุณยะชัย   ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
นาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แสดงเป็น พระเจ้าฝรั่งมงัฆอ้ง 
     2. การสังเกตการณ์ โดยใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และ การสังเกตการณ์แบบไม่มี
ส่วนร่วมการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมคือ การที่ผู้วิจัยได้สังเกตการณ์การฝึกซ้อมการฝึกหัดผู้แสดงได้แก่ 
วิธีการฝึกเบื้องต้น การเข้าบท การฝึกซ้อมเข้าเรื่อง จนถึงการแสดง ซึ่งในการสังเกตครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมใน
การช่วยฝึกซ้อมตัวละครต่างๆการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม คือ ผู้วิจัยได้เป็นผู้สังเกตการณ์ในฐานะของ
ผู้ชม  

 3. การเข้ารับการถ่ายทอดกระบวนท่ารำและวิธีการแสดงในบทบาทสมิงนครอินทร์จาก             
นายไพฑูรย์   เข้มแข็ง  และ นายศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์  แบบเจาะลึกในบทบาทของสมิงนครอินทร์ พร้อมการ
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ หรือ สอบถามจากทั้งสองท่านในกรณีที่เกิดข้อสงสัย แล้วแยกประเด็นในวิธีการ
รำในแต่ละส่วน ซึ่งในแต่ละท่านว่ามีข้อแตกต่างหรือ เหมือนกันอย่างไร เพื่อหาวิธีแสดงในบทบาทของสมิงนคร
อินทร์และการศึกษาจาก วีดีทัศน์ การแสดงละครพันทางเรื่อง ราชาธิราช ตอน ขอดูสมิงนครอินทร์ ของกรม
ศิลปากร เพ่ือการศึกษาดูองค์ประกอบตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น ท่ารำ วิธีการแสดง  ของสมิงนครอินทร์  

 สมิงนครอินทร์ หรือมะสะลุม  ถือได้ว่าเป็นตัวละครที่มีบทบาทและความสำคัญตลอดจนจุดเด่นใน
ด้านของกระบวนท่ารำโดยเฉพาะในตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง  ได้ทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดว่าสมิงนครอินทร์
นั้นได้ลอบเข้ามาถึงห้องบรรทมของพระองค์ได้ จึงมีพระราชสาสน์ถึงพระเจ้าราชาธิราช ว่าพระองค์มีพระ
ประสงค์ที่ จะขอดูตัวสมิงนครอินทร์ผู้กล้าที่สามารถเข้ามาถึงห้องบรรทมได้ ว่าจะมีรูปร่างลักษณะเช่นไร โดย
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สัญญาว่าจะมิทำอันตรายใดๆแก่สมิงนครอินทร์  เมื่อพระเจ้าราชาธิราชทรงอนุญาตให้สมิงนครอินทร์ไปเข้าเฝ้า
พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องได้ สมิงนครอินทร์จึงได้เตรียมตัวไปเข้าเฝ้าโดยตนนั้นได้แอบพกดาบสั้นเอาไว้ในเสื้อเพ่ือ             
มิให้ใครรู้  เมื่อไปถึงค่ายพม่า สมิงนครอินทร์ได้เข้าเฝ้าและได้มีการทดลองใจด้วยการข่มขู่จากพระเจ้าฝรั่งมัง
ฆ้อง  สมิงนครอินทร์ก็มิได้แสดงความกลัวแต่อย่างใด กลับหัวเราะเยอะเย้ยพร้อมกับชักดาบที่ซ่อนอยู่นั้น
ออกมา เพ่ือแสดงให้รู้ว่าอย่ามาประมาท เพราะตนนั้นมีความกล้าหาญประหนึ่งเสือซ่อนเล็บ  เมื่อพระเจ้า
ฝรั่งมังฆ้องเห็นเช่นนั้นก็ตกพระทัย สมิงนครอินทร์จึงได้กราบทูลสิ่งต่างๆที่ตนได้กระทำไปพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
ทรงพอพระทัย และรู้สึกยกย่องในความกล้าหาญและทรงพระราชทานรางวัลให้แก่ของสมิงนครอินทร์ ในการ
แสดงตอนนี้มีกระบวนท่าที่น่าสนใจ และถือได้ว่าเป็นจุดเด่น ที่สำคัญคือจุดเด่นในด้านของกระบวนท่ารำ
เฉพาะตัว ของสมิงนครอินทร์ เช่นในตอนขอดูตัวสมิงนครอินทร์ เป็นกระบวนท่าที่น่าสนใจ และเป็นจุดเด่นของ
สมิงนครอินทร์ คือกระบวนท่ารำโดยการชักอาวุธ(ดาบสั้น)ที่ลอบนำเข้ามาในที่ประทับ และจะต้องรำเพ่ือ
กระทำการข่มขู่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ซึ่งเรียกการรำของกระบวนรำนี้ว่า “เดินตีนเตี้ย”     
    กระบวนรำเดินตีนเตี้ย คือกระบวนท่าที่พิสดารจัดเป็นท่าเฉพาะ ที่จะแสดงให้เห็นถึงความสวยงามและ
ความสามารถ อย่างยอดเยี่ยมของผู้แสดงที่มีความแตกต่างไปจากตัวละครตัวอ่ืนๆ  จากการแสดงในบทบาท
ของสมิงนครอินทร์เป็นกระบวนท่าที่มีความโดดเด่นในเรื่องของกระบวนท่ารำเฉพาะตัว มีวิธีการปฏิบัติที่
ยากลำบากและพิสดารซึ่งผู้ที่แสดงได้นั้นจะต้องมีความสามารถพิเศษในด้านของกำลังและสรีระ ต้องมีการ
ฝึกหัดของกำลังขาให้แข็งแรงเป็นพิเศษ ที่ผู้แสดงต้องฝึกให้ชำนาญ ปฏิบัติท่ารำอย่างคล่องแคล่ว เพราะถือว่า
เป็นนาฏลักษณ์เฉพาะของสมิงนครอินทร์  
 
ผลการศึกษา                          
   ท่านาฏลักษณ์เฉพาะ การแสดงบทบาทของสมิงนครอินทร์ ในการแสดงละครพันทาง เรื่องราชาธิราช 
ชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ตอนขอดูสมิงนครอินทร์ มีกระบวนท่ารำสำคัญที่ ครูลมุล  ยมะคุปต์ ได้รับการ
ถ่ายทอดมาจาก หม่อมครูหงิม หรือ แม่ครูหงิม ซึ่งเป็นตัวละครของคณะเจ้าพระยามหิทรศักดิ์ธำรง และเป็นครู
ที่เข้ามาสอนให้กับ คณะละครวังสวนกุหลาบ เป็นผู้ที่เชียวชาญในบทบาทของตัวละครนอก และ ตัวละคร
พันทาง ทั้งยังสอนบทบาทตัวเอก ในละครพันทางเรื่อง ราชาธิราช เช่น สมิงพระราม สมิงนครอินทร์ พระเจ้า
ราชาธิราช มังรายกะยอชวา พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ให้แก่ ครูลมุล ยมะคุปต์  ต่อมาในการแสดงครั้งหลัง ครูลมุลย์ 
ยมะคุปต์ได้เป็นผู้ฝึกซ้อมและถ่ายทอดกระบวนท่ารำนี้ให้แก่ นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง นายศุภชัย  จันทร์ สุวรรณ์ 
นางสาววันทนีย์  ม่วงบุญ ซึ่งผู้แสดงทั้ง 3 ท่านนี้ คือกลุ่มผู้แสดงกลุ่มแรกที่ได้แสดงในปี พ.ศ. 2523 ณ โรง
ละครแห่งชาติ ในตอนที่มีการจัดทำและปรับปรุงบทใหม่โดยนายเสรี หวังในธรรม     
  นอกจากนี้ ครูลมุล  ยมคุปต์ยังได้ถ่ายทอดให้แก่ นางจิรายุวดี ราชวังเมือง อดีตข้าราชการครู วิทยาลัย
นาฏศิลป ในชุดที่เป็นผู้แสดงหญิงล้วน (สัมภาษณ์ นายประเมศฐ์ บุณยะชัย) หลังจากนั้นกลุ่มผู้แสดงในชุด ปี 
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พ.ศ. 2523ก็นำเป็นผู้ถ่ายทอดให้แก่ศิลปิน และครูอาจารย์ดดังนี้ นายไพฑูรย์ เข้มแข็งได้ถ่ายทอดให้ นายสัจจะ 
ภู่เพ่งสุทธิ์ นามสมเจตน์ ภู่นา นายศุภชัย จันทร์สุวรรณืได้ถ่ายทอดให้ นายฤทธิเทพ  เถาว์หิรัญ นายภุมรินทร์  
มณีวงษ์ นายเอกรัตน์ รุ่งสว่าง นางสาววันทนีย์ ม่วงบุญ ไม่ปรากฏว่าได้ถ่ายทอดให้ผู้ใด   
    ผู้แสดงท่ารำเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในการแสดงตอนนี้คือจะต้องแสดงท่ารำประกอบการใช้อาวุธ (ดาบสั้น) 
ในกระบวนการรำในชุดนี้เป็นกระบวนรำที่น่าสนใจและมีความพิเศษนอกจากการตีบทที่แฝงไปด้วยบุคลิกของ
ตัวสมิงนครอินทร์แล้ว ยังมีท่ารำเฉพาะ ซึ่งเป็นกระบวนท่ารำที่น่าสนใจ คือ กระบวนท่ารำดาบสั้นของสมิงนคร
อินทร์ ที่เรียกกันว่า “กระบวนท่าเดินตีนเตี้ย” กระบวนท่าเดินตีนเตี้ย หรือการเดินตีนเตี้ยนี้ ผู้แสดงต้องฝึกฝน
จนเกิดความชำนาญและต้องรู้ถึงเทคนิควิธีการปฏิบัติ ให้ถูกต้องและที่สำคัญกระบวนท่ารำ เดินตีนเตี้ยนี้ ถือว่า
เป็นกระบวนท่ารำที่เป็นรูปแบบเฉพาะของตัวสมิงนครอินทร์ซึ่งในกระบวนท่าเดินตีนเตี้ยนี้จะมีลักษณะของการ
ปฏิบัติมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด คือ ท่านั่งกระโดดมือควงดาบสลับหน้า-หลัง ท่านั่งกระโดดมือขัดดาบไว้ที่ด้านหลัง 
และท่าเดินตีนเตี้ย เนื่องจากในการปฏิบัติท่ารำในการแสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราช ในบทบาทของ           
สมิงนครอินทร์ ตอนขอดูตัวสมิงนครอินทร์นั้น เป็นการแสดงในรูปแบบของละครพันทาง ประกอบกับมีท่า
เฉพาะตัวของสมิงนครอินทร์ จึงมีท่ารำที่มีลักษณะเฉพาะของตัวละครตัวนี้ ซึ่งจะเห็นได้จาก ในตอนที่สมิงนคร
อินทร์รำดาบสั้นหน้าพระท่ีนั่ง ของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง โดยจะยกมาอธิบายประกอบในท่ารำต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
    1. ท่าในเพลงยกตะลุ่ม (ท่าที่ 1) ลักษณะคือ ท่านั่ง โดยวิธีการนั่งนั้น ผู้แสดงจะทำท่านั่งบนสั้นเท้าโดย
ใช้ปลายเท้าเป็นจุดรับน้ำหนักในลักษณะที่เกร็งปลายเท้าให้ตั้งขึ้น มือขวาอยู่ระดับศีรษะ มือซ้ายอยู่ระดับปลาย
คาง แล้วกระโดดไปตามจังหวะฉาบ ในขณะที่กระโดด ให้มือทั้งสองควงดาบไปพร้อมกันกับจังหวะที่กระโดด 
โดยให้มือข้างใดข้างหนึ่งควงไปด้านหน้า และมืออีกข้างหนึ่งควงไปด้านหลัง ให้กระโดดเคลื่อนที่ไปในลักษณะ
วงกลม 
     1) ท่าในเพลงยกตะลุ่ม (ท่าท่ี 1) 
 

 
 

ภาพที่ 1  ท่าในเพลงยกตะลุ่ม  ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(564)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

 วิธีการปฎิบัติ : มือทั้งสองใช้วิธีการควงดาบสลับหน้าหลังไปมาของมือทั้งสอง เริ่มจากทางซ้ายของผู้แสดงวน
เป็นวงกลมไป 1 รอบ 

 
 

ภาพที่ 2  ท่าในเพลงยกตะลุ่ม  ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 
 

วิธีการปฎิบัติ : เมื่อ หมดจังหวะ ให้ค่อนไปทางเตียงอำมาตย์พม่าฝั่งขวามือของผู้แสดง แล้วขยับใช้เท้าขวา
กระทืบพร้อมกับขยับดาบท่าเงื้อมือจะฟัน หน้ามองไปทางพวกอำมาตย์พม่าทางฝั่งขวา 

 
 

ภาพที่ 3  ท่าในเพลงยกตะลุ่ม  ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 
 

วิธีการปฎิบัติ : แล้วเปลี่ยนเท้ามากระทืบทางซ้ายพร้อมกับ ขยับดาบท่าเงื้อมือจะฟัน หน้ามองไป ทางพวก
อำมาตย์พม่าทางฝั่งซา้ยเช่นกัน 
    2. ท่าในเพลงยกตะลุ่ม (ท่าที่ 2) ลักษณะคือ ท่านั่งนั้นปฎิบัติเหมือนกับท่า ในเพลงยกตะลุ่มในท่าที่ 1 
แล้วนั่งหย่งตัว เพ่ือกระโดดอีกรอบหนึ่ง โดยให้มือขวาขัดดาบ ไว้ด้านหลังงอข้อศอก ข้อมือขวาให้สูงระดับหาง
คิ้ว มือซ้ายให้ขัดดาบไว้ข้างหลังแต่ให้ขัดไว้บริเวนเอวแต่ให้ตัวดาบอยู่ด้านหลัง แล้วกระโดดไปตามจังหวะ ให้
กระโดดเคลื่อนที่ไปในลักษณะวงกลม อีก 1 รอบ 
 
 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (565) 
 

     2) ท่าในเพลงยกตะลุ่ม (ท่าท่ี 1) 

 
 

ภาพที่ 4  ท่าในเพลงยกตะลุ่ม  ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 
 

วิธีการปฎิบัติ : แล้วนั่งหย่งตัวขึ้นบนโดย เปิดส้นเท้า เพ่ือกระโดดอีกรอบหนึ่ง มือขวาขัดดาบไว้ด้านหลังงอ
ข้อศอก ข้อมือขวาให้สูงระดับหางคิ้ว มือซ้ายให้ขัดดาบไว้ข้างหลังแต่ให้ขัดไว้บริเวนเอว แต่ให้ตัวดาบอยู่
ด้านหลังแล้วกระโดดไปตามจังหวะ ให้กระโดดเคลื่อนที่ไปในลักษณะวงกลม อีก 1 รอบ 
 

 
 

ภาพที่ 5  ท่าในเพลงยกตะลุ่ม  ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 
 

วิธีการปฎิบัติ : แล้วไปหมดจังหวะ ให้ค่อนไปทางเตียงอำมาตย์พม่าฝั่งซ้ายมือของผู้แสดง แล้วขยับใช้เท้าซ้าย
กระทืบพร้อมกับขยับดาบท่าเงื้อมือจะฟัน หน้ามองไปทางพวกอำมาตย์พม่าทางฝั่งซ้าย 



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(566)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

 
 

ภาพที่ 6  ท่าในเพลงยกตะลุ่ม  ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 
 

วิธีการปฎิบัติ : แล้วเปลี่ยนเทา้มากระทืบทางขวา พร้อมกับขยับดาบท่าเงื้อมือจะฟัน หน้ามองไปทางพวก
อำมาตย์พม่าทางฝั่งขวาเช่นกัน 
    3. ท่าเดินตีนเตี้ย (ท่าในเพลงรัวมอญ) ท่าเดินตีนเตี้ยนี้ถือได้ว่าเป็นกระบวนเฉพาะตัวของสมิงนคร
อินทร์ คือเป็นท่าที่ต้องควงดาบทั้งสองมือไปพร้อมกัน แล้วหย่งตัวเดินซอยเท้าพร้อมกับเดินมือทั้งสอง แล้ว
เคลื่อนที่เป็นวง จากทางซ้ายของผู้แสดง โดยผู้แสดงต้องเดินซอยเท้าในลักษณะนั่งด้วยปลายเท้า แล้วซอยเท้า
เคลื่อนที่ เป็นวง ผ่านเตียงของอำมาตย์ฝั่งทางซ้าย ผ่านหน้าพระเจ้าอังวะ และผ่านมาถึงหน้าเตียงอำมาตย์ฝั่ง
ขวาแล้ว เดินซอยเท้าเคลื่อนที่เข้าไปใกล้พระแท่นของพระเจ้าอังวะ ซึ่งถือได้ว่ากระบวนท่าเดินตีนเตี้ยนี้เป็นท่า
ที่ ผู้แสดงจะต้องมีกำลังขาที่แข็งแรง และการทรงตัวที่ดี มิฉะนั้นอาจพลาดเกิดอุบัติเหตุได้ 
      3) ท่าในเพลงยกตะลุ่ม (ท่าท่ี 1) 
  

                                    
 
ภาพที่ 7  ท่าในเพลงยกตะลุ่ม  ที่มา : ผู้วิจัย,2558    ภาพที่ 8  ท่าในเพลงยกตะลุ่ม ที่มา : ผู้วิจัย,2558 
 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (567) 
 

วิธีการปฎิบัติ : แล้วควงดาบทั้งสองมือ พร้อมกับหย่งตัว ซอยเท้าเคลื่อนที่ และเคลื่อนมือทั้งเป็นท่าชักแป้ง โดย
เคลื่อนที่เป็นวง จากทางซ้ายของผู้แสดง โดยเดินซอยเท้าผ่านเตียงของอำมาตย์ฝั่งทางซ้าย แล้วตัดเป็นเส้นตรง 
ผ่านหน้าพระเจ้าอังวะ และผ่านมาถึงหน้าเตียงอำมาตย์ฝั่งขวาแล้วเดินซอยเท้าเคลื่อนเข้าไปใกล้พระแท่นของ
พระเจ้าอังวะ 
 

 
 

ภาพที่ 9  ท่าในเพลงยกตะลุ่ม  ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 
 
วิธีการปฎิบัติ : ให้ก้าวเท้าซ้ายกระทืบและกระชากตัว พร้อมกับเงื้อมือทั้งซ้ายและขวา โดยให้มือขวาสูงมือซ้าย
อยู่ระดับปลายคาง ในท่าท่ีกำลังจะฟันเข้าหาพระเจ้าอังวะ โดยให้ท่าทั้งหมดลงพอดีกับจังหวะตอนท้ายของ
เพลงรัวมอญ 
 จากท่ารำในเพลงยกตะลุ่ม จนถึงท่ารำในเพลงรัวมอญ นั้นจะสังเกตได้ว่าท่ารำนี้เป็นท่ารำที่มีลักษณะพิเศษ
แตกต่างไปจากท่าอ่ืน เพราะท่ารำนี้เป็นท่ารำที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพ่ือให้ตัวสมิงนครอินทร์นั้น แสดงถึงความ
กล้าหาญ มิเกรงกลัวแม้จะอยู่ท่ามกลางข้าศึก ด้วย ความฉลาด ความอาจหาญที่ตนเองมีนั้นเองจึงเป็นสิ่งที่สื่อ
แสดงให้พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง และเหล่าทหารพม่าต้องรู้สึกหวั่นในฝีมือและความกล้าหารของสมิงนครอินทร์ และ
เมื่อเป็นในรูปแบบของ การแสดง ท่ารำท่าพิเศษนี้ก็เป็นท่ารำที่แสดงศักยภาพของผู้แสดงต้องการที่จะสื่อความ
เป็นตัวละครเอกของตอน และต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถ ความมีพละกำลังของผู้แสดง ซึ่งผู้แสดงจะต้อง
ผ่านการฝึกฝนในการที่จะต้องสร้างกำลังให้มี ความแข็งแรงในส่วนต่างที่ต้องใช้ในการรำท่านี้นั้นมีประกอบด้วย
กันคือ 
  1. ข้อเท้า และปลายเท้า ผู้แสดงจะมีข้อเท้าที่แข็งแรงสามารถพยุง และรับน้ำหนักทั้งหมดของร่างกาย
และ ปลายเท้านี้มีส่วนสำคัญมากเพราะเป็นตัวทำให้เกิดการเคลื่อนที่ไปตามทิศของของท่าไม่ว่าจะเป็นใน
ลักษณะของการกระโดดด้วยปลายเท้า และการซอยเท้า อย่างที่เรียกว่า เดินตีนเตี้ยให้เท้ามีการเสียดสีแล้วทำ
ให้เกิดการเคลื่อนที่ในจังหวะที่เสมอกันเพ่ือให้เกิดแรงขับเคลื่อนนำพาให้ร่างกายเคลื่อนที่ได้ดังภาพ 



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(568)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

                                   
 

ภาพที ่10   หมายเลข 1 ข้อเท้า และ หมายเลข 2 ปลายเท้ามีส่วนสำคัญมากใน                                    
         การเดินตีนเตี้ย เพราะผู้แสดงต้องใช้สำหรับการเคลื่อนที่ 

ที่มา:  ผู้วิจัย, 2558 
 

  2. ท่อนขาส่วนล่าง (ตั้งข้อต่อส่วนหัวเข่าถึงข้อเท้า) ในส่วนนี้จะเป็นตัวเฉลี่ยน้ำหนักให้เกิดความสมดุลโดย
ที่ผู้แสดงจะต้องกดหัวเข่าลงให้หัวเข่านั้นอยู่ในระดับเอว และท่อนขาส่วนล่างจะอยู่ในระดับขนานกับพ้ืน เพ่ือ
เป็นการแบกรับน้ำหนักของร่างกายและให้เกิดการทรงตัวในส่วนของสะโพกถึงปลายเท้า ในการส่งกำลังการ
เคลื่อนที่ไปยังปลายเท้า ถ้าหากผู้ปฎิบัติ ไม่ควบคุมกดเข่าให้อยู่ในระดับเอว หรือเข่านั้นสูงกว่าระดับเอวก็จะทำ
ให้เสียการทรงตัว เนื่องจากน้ำหนักจะตกไปอยู่ที่ก้น จะทำให้หนักและไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างต่อเนื่อง และ
อาจจะทำให้หงายหลังได้ 
 
  

1 
2 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (569) 
 

                                
 

ภาพที ่11  หมายเลข 1 ท่อนขาส่วนล่างตั้งข้อต่อส่วนหัวเข้าถึงข้อเท้าจะเป็นตัวเฉลี่ยน้ำหนักให้เกิด ความ
สมดุล 

ที่มา: ผู้วิจัย, 2558 
 

 3. ท่อนขาส่วนบน (ตั้งแต่หัวเข่าถึงสะโพก) ในส่วนนี้จะมีความสัมพันธ์กับหัวเข่า คือ เมื่อกดหัวเข่าลงจน
ท่อนขาส่วนบนนั้นอยู่ในแนวขนานกับพ้ืนแล้วเป็นระนาบเดียวกันกับสะโพก ก็จะทำให้เกิดการเกร็งกล้ามเนื้อใน
ส่วนท่อนขาทั้งหมดแล้วก็จะเป็นตัวสร้างกำลังส่งไปยังกล้ามเนื้อให้เกร็งไปยังปลายเท้าเป็นแรงส่งในการ
เคลื่อนที่ รวมไปถึงพลังที่เกิดจากการเกร็งกล้ามเนื้อ ช่วงล่างตั้งแต่ ส่วนสะโพกลงมาถึงปลายเท้า ที่จะต้อง ใช้
พลังในการกระโดดด้วย ปลายเท้า ในลักษณะของการหย่งตัวแล้ว กระโดดเคลื่อนที่ 

                                
 

ภาพที ่12 หมายเลข1ท่อนขาส่วนบน (ตั้งแต่หัวเข่าถึงสะโพก) ในส่วนนี้จะมี ความสัมพันธ์กับหัวเข่าจะต้องใช้
กำลังในการกระโดดด้วยปลายเท้า ในลักษณะของการหย่งตัว 

ที่มา:  ผู้วิจัย, 2558 

1 

1 



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(570)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

4. ส่วนของลำตัว (ตั้งแต่ส่วน กระดูกก้นกบถึงศีรษะ) ในส่วนของลำตัวนี้ถือว่าเป็นแกนกลางที่สำคัญ
เป็นหลักในการที่จะต้องทรงลำตัวให้ตรง คือจะต้องดันกระดูกก้นกบออกมาเพ่ือที่จะให้ตัวตั้งในระนาบเส้นตรง
ซึ่งในการที่ผู้ปฎิบัติดันกระดูกส่วนก้นกบนั้นจะทำให้ท้องน้อย ถูกกดแล้วเกร็ง ซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เอ้ือต่อใน
การเคลื่อนที่ในท่าของการรำดาบสั้น ไม่ว่าจะเคลื่อนที่ไปในลักษณะของการกระโดด และการเคลื่อนที่ด้วยการ
ซอยเท้า เพราะถ้าหาก ผู้ที่แสดงไม่เข้าใจในหลักการบังคับเพ่ือให้กล้ามเนื้อเกร็งเพ่ือที่จะให้เกิดแรงเคลื่อนที่
แล้ว ในการแสดงท่ารำการเดินตีนเตี้ยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ในทิศทางที่ต้องการและอาจจะทำให้เคลื่อนที่
ที่ไปด้วยท่ารำนั้นไม่สมบูรณ์     

 
 

ภาพที่ 13  หมายเลข 1 ส่วนของลำตัว(ตั้งแต่ส่วน กระดูกก้นกบถึงศีรษะ) ในส่วนของลำตัวนี้ถือว่าเป็น 
แกนกลางที่สำคัญเป็นหลักในการที่จะต้องทรงลำตัวให้ตรง                  

ที่มา:  ผู้วิจัย, 2558 
 
สรุปและอภิปรายผล                                                                            
 สำหรับการแสดงในตอนนี้นอกจากผู้แสดงจะมีความสามารถในการรำแล้ว ผู้แสดงต้องรู้จักการใช้อารมณ์
เข้ามาประกอบด้วย เนื่องจากตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มีบทบาทที่บ่งบอกถึงความหยิ่ง ความมีศักดิ์ศรีใน
ความเป็นชายชาติทหาร และแสดงให้เห็นว่า ถึงเข้ามาคนเดียว ก็ไม่เกรงกลัว ด้วยว่าตนเองนั้นเปรียบเสมือน
เสือที่ซ่อนเล็บ ซึ่งกระบวนท่าทั้งหมดที่ยกมาอธิบายนี้ เป็นกระบวนท่ารำที่ ครูลมุล ยมะคุปต์ ได้รับการ
ถ่ายทอดมาจาก หม่อมครูหงิม หรือแม่ครูหงิมซึ่งเป็นตัวละครเอกในคณะละคร ของเจ้าพระยามหิทรศักดิ์ธำรง 
(เพ็ง เพ็ญกุล) และ คุณครูลมุล ยมะคุปต์ ก็ได้นำมาถ่ายทอดไว้ให้แก่ ไพฑูรย์ เข้มแข็ง และ ศุภชัย จันทร์
สุวรรณ์ เมื่อครั้งมีการแสดงละครพันทาง เรื่องราชาธิราช ชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ตอน สัจจะสมิงนครอินทร์ 
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2523        
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 ดังนั้นผู้ที่จะแสดงเป็นสมิงนครอินทร์ได้นั้น  จะต้องเข้าใจในลักษณะของการรำ และวิธีการแสดงที่มี
องค์ประกอบต่างๆที่สำคัญ ต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะของบุคลิกที่ดี  ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกหัดที่เป็นตัวพระ  มี
ฝีมือในการรำ มีพละกำลังที่ดี  เข้าใจลักษณะของการรำแบบพันทาง และต้องเข้าถึงบทบาทของตัวละครสมิง
นครอินทร์ ที่จะต้องสามารถสร้างความรู้สึกให้เข้าถึงตัวละครตัวนี้ให้ ได้ พร้อมกับต้องมีการฝึกซ้อมกับผู้ที่
ถ่ายทอดให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความคล่องแคล่วในกระบวนท่ารำ ซึ่งท่ารำในบางท่าต้องอาศัยความชำนาญ 
ฝึกหัดอยู่เสมอ ในการแสดงนาฏลักษณ์เฉพาะสมิงนครอินทร์ในละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอน ขอดูตัวสมิง
นครอินทร์ ใช้วิธีการรำที่มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายที่มีความสัมพันธ์กัน ตามหลักนาฏศิลป์ไทย ซึ่ง
ผู้ที่แสดงเป็น สมิงนครอินทร์ ถึงแม้ว่าเป็นการรำแบบพันทาง  แต่ต้องมีพ้ืนฐานการรำแบบตัวพระท่ีรำดี มีความ
เข้าใจในเรื่อง พ้ืนฐานการรำ  นาฏยศัพท์ ด้านการออกลีลาท่ารำนั้นจะมีทีท่า มีลักษณะการรำตัวละครที่มี
สัญชาติมอญคือ มีลักษณะการโย้ตัว การตีไหล่ กระทายไหล่ แบบท่ารำของการรำออกภาษาแบบมอญ ผนวก
กับลักษณะขอท่ารำบางท่าท่ีเป็นลักษณะการรำที่เป็นลักษณะท่าทางธรรมชาติ (ท่ากำแบ)        
 นอกจากนี้ผู้แสดงยังต้องใช้จังหวะและรู้จักการใช้พ้ืนที่ในการเคลื่อนไหวในการออกท่าทาง  ได้แก่ ความ
เน้นหนักของกระกระทบจังหวะ  หรือการเน้นจังหวะในลักษณะของการกระแทกกระทั้นของการออกลีลาท่า
รำ นอกจากนี้ในการเคลื่อนไหวของสรีระ และทิศทางซึ่งในการใช้ ที่มีความสอดคล้องกับการรำของตัวสมิงนคร
อินทร์ ทั้งการใช้พ้ืนที่เวที   ท่ารำที่เป็นท่าเฉพาะ มีการเคลื่อนไหวในลักษณะพิเศษ   ก็ต้องมีความสัมพันธ์กับ
การเคลื่อนไหวของร่างการที่แสดงถึงอารมณ์ต่างๆเช่นอารมณ์ที่จะต้องแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญ หรือการ
แสดงการผึ่งผายของสรีระให้ดูสง่าขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในท่ารำเดินตีนเตี้ยที่จะต้องปฏิบัติท่า ประกอบการใช้
อาวุธ ซึ่งในลักษณะของท่ารำนั้น เป็นท่าที่จะบ่งบอกให้เห็นถึงความเก่งกาจของตัวละครที่สามารถลอบนำอาวุธ
เข้ามาทำเพ่ือข่มขู่ ซึ่งในทางการแสดงก็จะเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความพิเศษของตัวละครนี้โดยการใช้ทำรำที่
พิศดารไปกว่าการรำประกอบการใช้อาวุธแบบทั่วไป จึงได้มีการออกแบบการนำท่ารำเดิมที่มีอยู่มาประดิษฐ์ขึ้น 
รวมไปถึงขนบจารีตของการที่ตัวละครที่นั่งอยู่หน้าตัวละครที่มีศักดิ์สูงกว่า ปรมาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ในยุค
นั้นจึงได้ใช้ท่าเฉพาะนี้ขึ้นมา และด้วยลักษณะที่ปฏิบัติ  ตัวละครต้องนั่งหย่งตัวในระดับที่ต่ำและใช้เท้าในการ
เคลื่อนที่ จึงเรียกการปฏิบัติเช่นนี้ว่า เดินตีนเตี้ย และทา่รำเดินตีนเตี้ยรำดาบสั้นนี้ยังไม่เคยปรากฏให้เห็นในการ
แสดงละครเรื่องอ่ืนๆจากการค้นคว้าก็พบว่ามีการนำไว้ใช้กับ สมิงนครอินทร์ ในตอน ขอดูตัวสมิงนครอินท ร์
เท่านั้น จึงแสดงให้เห็นว่า ท่าเฉพาะของสมิงนครินทร์ยังคงเป็นท่ารำที่มีความพิเศษเฉพาะตัว และก็เป็นกระบ่า
ท่าที่ต้องใช้ความสามารถของผู้แสดงที่มีพละของ ขา เข่า และข้อเท้าที่แข็งแรงสามารถปฏิบัติได้คล่องแคล่ว
และถูกต้อง 
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บทคัดย่อ 
 การสร้างสรรค์การแสดงชุด “เริงรื่นชื่นสงกรานต์”  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาที่มาและความสำคัญของ
ประเพณีสงกรานต์   ตลอดจนสร้างสรรค์การแสดงและนำเสนอการแสดง  ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์  โดยศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร ตำรา หนังสือ  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ เพ่ือรวบรวมข้อมูลและนำ
ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปผลในเชิงพรรณนา จากการศึกษาพบว่าประเพณีเกิดจากสภาพสังคม ธรรมชาติ 
เอกลักษณ์ ค่านิยม ทัศนคติ ศีลธรรม จารีต ตลอดจนระเบียบแบบแผนการประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่างๆ ที่
ยึดถือปฏิบัติสืบกันมาจนกลายเป็นธรรมเนียมหรือระเบียบแบบแผนและกลายเป็นประเพณีของสังคมนั้นๆ ไป
ในที่สุด  ลักษณะประเพณีในสังคมระดับประเทศชาติ โดยแต่ละภาคจะมีวัฒนธรรม ประเพณีที่แตกต่างกันบ่ง
บอกถึงวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียม  และจะมีพิธีกรรมทางศาสนาสัมพันธ์อยู่ด้วยเสมอ  ซึ่งประเพณีท่ีสำคัญและ
พบเห็นได้ทุกภูมิภาคของไทย  คือ  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์  นับว่าเป็นประเพณีที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะสามารถพบเห็นได้ในทุกๆ ภูมิภาคของประเทศไทย  
  การสร้างสรรค์การแสดง  ชุดเริงรื่นชื่นสงกรานต์  กำหนดกรอบแนวคิดจากประเพณีสงกรานต์ของภาคกลาง  
มาเป็นกรอบของการสร้างสรรค์ที่สื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์ซึ่งสะท้อนถึง วิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียมในประเพณี
สงกรานต์  ตลอดจนแนวคิดของการสร้างสรรค์ท่ารำ รูปแบบของการแสดง  องค์ประกอบของการสร้างสรรค์
การแสดง รูปแบบของการแสดงออกเป็น  3  ช่วง  ได้แก่ช่วงที่ 1  รุ่งอรุณวันตรุษ  ช่วงที่ 2  ประเพณีเก่าก่อน 
และช่วงที่ 3  เริงรื่นชื่นสงกรานต์ ดนตรีและเพลงประกอบการแสดง  ประพันธ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ดุษฎี  มีป้อม  ได้นำแนวคิดในการแสดงมาวิเคราะห์และสร้างสรรค์ทำนองเพลง  โดยแบ่งทำนองเพลงออกเป็น  
3  ช่วง ใช้วงดนตรี 2 ประเภท ได้แก่ วงปี่พาทย์และวงแตรวงแบบชาวบ้าน  เพ่ือสะท้อนวิถีชีวิตและประเพณี
นิยมแบบชาวบ้าน  เครื่องแต่งกาย มี 2 ชุด ชุดที่ 1 คือ  ชุดทำบุญ  นำเอาแนวคิดการแต่งกายของคนสมัย
โบราณที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเมื่อเข้าวัดทำบุญ  และชุดที่ 2  คือชุดเล่นสาดน้ำ เป็นการนำเอกลักษณ์ที่โดด
เด่นของการแตง่กายในประเพณีสงกรานต์  คือ  เสื้อผ้าที่พิมพ์ลายดอกและมีสีสันสดใส  ซึ่งแสดงให้เห็นถึง 
____________________________________________________________________________________________ 
* คณะศิลปศึกษา สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป์    
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ความสนุกสนานรื่นเริง มาเป็นแนวคิดหลักในการสร้างเครื่องแต่งกาย  ใช้ผู้แสดงเป็นผู้ชาย 8 คน  ผู้หญิง 8 คน  
กระบวนท่ารำประยุกต์และสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ แบ่งออกได้  2 ลักษณะ ได้แก่ 1. ลักษณะท่ารำตามหลัก
นาฏศิลป์ไทย และ 2.  ลักษณะท่ารำเลียนแบบธรรมชาติ  มีการแปรแถวที่หลากหลายและใช้พ้ืนที่ส่วนต่างๆ 
ของเวทีตามหลักการแสดง  เพื่อการแสดงสร้างสรรค์ ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์ เกิดความสวยงาม      
คำสำคัญ:  เริงรื่นชื่นสงกรานต์  การสร้างสรรค์การแสดง 
       

Abstract 

The creativity performance of "Rueng Ruen Chuen Songkran" had objectives to study 

background and significant of Songkran Festival throughout create and present out this 

performance of Rueng Ruen Chuen Songkran by studying data from documents, texts, books 

and related literatures for contents analysis in descriptive research methodology.         

Studying found this festival occurred from social context, nature, identities, values, 

attitudes, morals, traditions and regulations in the rites of any occasions for long time ago 

until became to be tradition of those societies as finally. The type of this national tradition in 

each region has the different culture and tradition which reflect their lifestyles and traditions 

by also relating to religion rite but found that there are the same significant festival and 

tradition be Loykrathong and Songkran which have its specific identities in all around regions 

of thailand. 

Creativity performance of Rueng Ruen Chuen Songkran taking conceptual Framework 

from Songkran festival of middle region to create for presenting their identity of lifestyle and 

tradition.  In this tradition and concept of dance postures creativity, pattern of performance, 

elements in creativity performance, separated into 3 parts as past 1. Trutt day (Lunar new 

year), part 2. Ancient tradition and part 3. Rueng Ruen Chuen Songkran.  Music and songs in 

performance were composed by Asst.Prof. Dusadee Meepom, that based on conceptual 

framework analysis by dividing melodies into 3 parts of 2 types music bands as Thai Pli-Path 

Orchestra and villagers' band in order to take symbol and show off villagers' tradition and 

lifestyle, there are 2 types of costumes in set 1. Making merit dresses from ancient dressing 

concept and set 2. Playing water clothes by getting concept of Songkran identity with 
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colorful in flower printing on clothes that present the cheerful tradition in Songkran.  Total 

performers of 8 actors and 8 actresses, new creativity dance postures set up into 2 types as 

1. Taking base on Thai classical dance principles and 2. Copy nature dance by changing the 

various rows in the most of stage usage unto performance composition for getting the most 

beautiful creativity performance of Rueng Ruen Chuen Songkran. 

Keywords: Rueng Ruen Chuen Songkran and Creative Perfromance  

 
บทนำ 
 จากการศึกษา พบว่าประเพณีเกิดจากสภาพสังคม ธรรมชาติ เอกลักษณ์ ค่านิยม ทัศนคติ ศีลธรรม จารีต 
ตลอดจนระเบียบแบบแผนการประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่างๆ ที่ยึดถือปฏิบัติสืบกันมาและเมื่อความประพฤติ
นั้นคนส่วนรวมในสังคมถือเป็นธรรมเนียม หรือเป็นระเบียบแบบแผนและทำจนเป็นพิมพ์เดียวกันสืบต่อกันมา
จนกลายเป็นประเพณีของสังคมนั้นๆ  ถ้าใครฝ่าฝืนมักถูกตำหนิจากสังคม  หรือถึงกับเลิกคบหาสมาคมด้วย  
ลักษณะประเพณีในสังคมระดับประเทศชาติ  มีทั้งประสมกลมกลืนเป็นอย่างเดียวกัน  และมีที่ผิดต่างกันไปบ้าง
ตามความนิยมเฉพาะท้องถิ่น  โดยแต่ละภาคจะมีวัฒนธรรม ประเพณีที่แตกต่างกัน  ซึ่งบ่งบอกถึงวิถีชีวิตและ
ขนบธรรมเนียม  การปฏิบัติของคนไทยที่สืบทอดต่อกันมา  แต่อย่างไรก็ตามประเพณีไทยนั้นมักมีพิธีกรรมทาง
ศาสนาสัมพันธ์อยู่ด้วยไม่ว่าพิธีศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณี  จะต้องมีพิธีกรรมทางศาสนาด้วยเสมอจน
พิธีกรรมนั้นกลายเป็นประเพณีของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง  เช่นประเพณีชักพระ  ประเพณีแห่นางแมว  ประเพณี
ปอยหลวง  หากกล่าวถึงประเพณีที่สำคัญและพบเห็น ได้ทุกภูมิภาคของไทย  คือประเพณีลอยกระทง  
ประเพณีสงกรานต์  ซึ่งนับว่าเป็นประเพณีท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ สามารถพบเห็นได้ ในทุกภาคของประเทศไทย   
   วันสงกรานต์  เป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่หน้าร้อน  ชาวอินเดียจึงถือเอาช่วงต้นฤดูใหม่นี้  เป็นวันขึ้นปีใหม่  ซึ่งใน
เมืองไทยมีฤดูที่เหมือนกับชาวอินเดีย  เพราะในช่วงเมษายนการเกี่ยวข้าวได้ผ่านพ้นไปแล้ว  ดังนั้นจึงถือเอาวัน
สงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามแบบอย่างอินเดีย  โดยมีการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง  เช่น  
มีการทำบุญตักบาตร  สรงน้ำพระ  รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนาและ
บุพการี  หรือบุคคลที่ตนเคารพนับถือ มีกิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย  ปล่อยนกปล่อยปลา  รวมถึงการเล่นสาด
น้ำกัน  ด้วยการปฏิบัติที่สืบต่อกันมาเป็นประเพณีสงกรานต์จึงมีความสำคัญต่อคนไทยเป็นอย่างมากเป็นที่
แพร่หลายซึ่งชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างดี  เนื่องจากเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์และสะท้อนให้เห็นถึง
วิถีชีวิต ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทยได้อย่างเด่นชัดจึงนำมาเป็นเป็นกรอบแนวคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงานใหม่อย่างเป็นระบบ  มีการดำเนินงานอย่างมีขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดความคิด  ประมวล
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ข้อมลู กำหนดขอบเขตการดำเนินงาน กำหนดรูปแบบการแสดง  กำหนดองค์ประกอบอ่ืนๆ และออกแบบท่ารำ  
โครงสร้างท่ารำและรูปแบบการแปรแถว  สร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์ ชุด  เริงรื่นชื่นสงกรานต์  
  การสร้างสรรค์การแสดง  ชุด  เริงรื่นชื่นสงกรานต์  กำหนดกรอบแนวคิดจากประเพณีสงกรานต์ของภาค
กลาง  มาเป็นกรอบของการสร้างสรรค์ที่สื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียมใน
ประเพณีสงกรานต์  ตลอดจนแนวคิดของการสร้างสรรค์ท่ารำ  และรูปแบบของการแสดง 
 
วัตถุประสงคข์องการสร้างสรรค์ 
 1.  ศึกษาท่ีมาและความสำคัญของประเพณีสงกรานต์  
 2.  สร้างสรรค์การแสดง และนำเสนอการแสดงชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์ 
 
วิธีการดำเนินการศึกษา 
 การแสดงสร้างสรรค์ ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์ มีข้ันตอนในการดำเนินการสร้างสรรค์ ดังนี้ 
          1. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

1.1 ศึกษาจากเอกสาร  ตำรา  หนังสือ  วีดีทัศน์  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์                
เพ่ือรวบรวมข้อมูลและนำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์สรุปผล  ประกอบด้วยการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็น  3  ระยะ  
คือ 
  ระยะที่  1  เป็นการศึกษาความสำคัญประเพณีไทย  วิถีชีวิต  กิจกรรมประเพณีในวันสงกรานต์  ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน  นำมาสู่การกำหนดแนวคิดเพ่ือสร้างสรรค์การแสดง  
  ระยะที่  2  ออกแบบสร้างสรรค์การแสดง  ตามแนวคิดและตามหลักในการสร้างสรรค์ การแสดงโดย
แบ่งเป็น  3  ช่วงการแสดง  คือ   

 1. รุ่งอรุณวันตรุษ 
 2. ประเพณีเก่าก่อน 
 3. เริงรื่นชื่นสงกรานต์ 

          ระยะที่  3 เชิญ ผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์ผลงานการสร้างสรรค์เพ่ือนำข้อเสนอแนะมาปรับแก้ไข  โดยมี
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย  ดังนี้ 
   1.  ศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ภาคกลาง เพ่ือ
รวบรวมข้อมูล มาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา โดยแหล่งที่ทำการศึกษาค้นคว้า คือ 
    1.1 ห้องสมุดศูนย์รักษ์ศิลป์ 
    1.2 ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา 
    1.3 ห้องสมุดคณะศิลปะนาฏดุริยางค์ 
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    1.4 หอสมุดแห่งชาติ 
    1.5 ห้องสมุดปรีดี พนมยงค ์
    1.6 ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลป 
 2.  การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3.  สร้างสรรค์การแสดง ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์ 
 
ผลการศึกษา 
 ผลงานการแสดงสร้างสรรค์  ชุด  เริงรื่นชื่นสงกรานต์  เกิดจากการกำหนดกรอบแนวคิดการแสดงจาก
ประเพณีสงกรานต์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียมที่มีมาแต่สมัยโบราณ  ซึ่งถือว่าวันนี้เป็นวันเฉลิม
ฉลองเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย  เป็นการต้อนรับสิ่งใหม่ๆ โดยการทำกิจกรรมที่เป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง เช่น  
ทำบุญ  ตักบาตร  ก่อเจดีย์ทราย  สรงน้ำพระ  รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่  และมีการเล่นน้ำเพ่ือความ รื่นเริงสนุกสนาน  
เป็นโอกาสที่ชายหนุ่มหญิงสาวได้พบปะกัน  มุ่งเน้นถึงวิถีชีวิต  ขนมธรรมเนียม ประเพณีสงกรานต์ของในยุค
สมัยปัจจุบัน  ด้วยคณะผู้สร้างสรรค์เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ที่จัดขึ้นในทุกๆ ปี  ซึ่งใน
ปัจจุบันประเพณีสงกรานต์สามารถทำรายได้ทางธุรกิจให้แก่ประเทศไทยเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี  ชาวต่างชาติ
ทั้งตะวันตกและตะวันออกต่างหลั่งไหลมาเที่ยวเมืองไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์กระจายทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทย  จากแนวคิดข้างต้นจึงนำมาสู่การสร้างสรรค์ที่สะท้อนให้เห็นถึง วิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียม  
ตลอดจนการทำกิจกรรมต่างๆ ในประเพณีสงกรานต์ตั้งแต่อดีตมาสู่ปัจจุบันเพ่ือตอบรับกระแสนิยมทั้งชาวไทย
และต่างชาติในรูปแบบการแสดงสร้างสรรค์ ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์  โดยกำหนดกรอบการสร้างสรรค์การแสดง
เฉพาะประเพณีสงกรานต์ของ  ภาคกลาง 
 รูปแบบการแสดงสร้างสรรค์ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์  เป็นการแสดงประเภทระบำ  สอดแทรกวิถีชีวิตและ
การละเล่น  นำเสนอกิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ภาคกลาง  เช่น 
การเข้าวัดทำบุญไหว้พระในตอนเช้า  สรงน้ำพระ  ปล่อยนก  ก่อพระเจดีย์ทราย  รดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่  และ
การเล่นสาดน้ำ  โดยมีการถ่ายทอดลีลาท่าทางผ่านท่วงทำนองเพลงระหว่างผู้แสดงหญิงและชายที่ผสมผสานไป
ด้วยท่านาฏศิลป์ไทยและท่าเลียนแบบอากัปกิริยาที่สนุกสนานตามกิจกรรมของวันสงกรานต์  เพ่ือให้ผู้ชมทราบ
ถึงกิจกรรมต่างๆ  โดยการแสดงสร้างสรรค์ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์  กำหนดรูปแบบของการแสดงออกเป็น  3  
ช่วง  ได้แก่ 
            ช่วงที่ 1  รุ่งอรุณวันตรุษ 
       เป็นการนำเสนอการเตรียมพร้อมเพ่ือร่วมประกอบกิจกรรมในวันมงคลที่ทุกคนรอคอยจนเป็น
วัฒนธรรมประจำปี 



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(578)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

 
 

ภาพที่ 1 : การแสดงช่วงที่ 1 
ที่มา : ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา 

 

 
 

ภาพที่ 2  การแสดงช่วงที่ 1 
ที่มา : ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา 

 
  ลักษณะกระบวนท่ารำการแสดงสร้างสรรค์ ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์ ช่วงที่ 1 รุ่งอรุณวันตรุษ คณะผู้
สร้างสรรค์ได้นำลักษณะมาจากท่าที่เลียนแบบจากท่าธรรมชาติที่แสดงถึงอากัปกิริยา ต่างๆ ได้แก่ ท่าที่สื่อถึง
การล้างหน้า การอาบน้ำ  ท่าที่สื่อถึงการแต่งตัว การหวี ท่าชะเง้อมอง  และท่าชี้  และนำเทคนิคการต่อตัวเข้า
มาใช้ในการสร้างสรรค์การแสดงเพ่ือสื่อความหมายถึงพระอุโบสถภายในวัด  โดยใช้ผู้แสดงจำนวน 6 คน 
จัดเป็นสองแถว แถวละสามคน โดยแถวแรกผู้แสดงนั่งตั้งเข่าทำท่าพนมมือไขว้กันเพ่ือสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน
พระอุโบสถ และแถวที่สอง ผู้แสดงที่อยู่ตรงกลางจะขึ้นเหยียบตรงหน้าขาของผู้แสดงที่อยู่แถวหน้า  แล้วทำท่า



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (579) 
 

พนมมือสูงขึ้นระดับเหนือศีรษะเพ่ือสื่อถึงลักษณะหลังคาหน้าจั่วของพระอุโบสถ ส่วนผู้แสดงอีกสองคนจะใช้มือ
ที่อยู่ด้านนอกตั้งเป็นวงกลางเพื่อสื่อถึงลักษณะใบระกาของพระอุโบสถ 
   ช่วงที่ 2  ประเพณีเก่าก่อน 

     การแสดงที่สื่อถึงการวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์  ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติต่อกัน  
เช่น  ทำบุญตักบาตร  ก่อเจดีย์ทราย  สรงน้ำพระ  รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่  ปล่อยนก  และการละเล่นลูกช่วง 

 

 
 

ภาพที่ 3  การแสดงช่วงที่ 2 (ทำบุญตักบาตร) 
ที่มา : ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา 

 

 
 

ภาพที่ 4  การแสดงช่วงที่ 2 (ก่อเจดีย์ทราย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ) 
ที่มา : ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา 

 



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(580)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

   ช่วงที่ 3  เริงรื่นชื่นสงกรานต์ 
       การพบปะสังสรรค์และชักชวนกันเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน  ตลอดจนการเกี้ยวพาราสีกันของหนุ่ม
สาวเมื่อได้มีโอกาสพบปะกันในประเพณีสงกรานต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5  การแสดงช่วงที่ 3 

ที่มา : ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา 
 

 2.  ดนตรีและเพลงประกอบการแสดง  ประพันธ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  มีป้อม  ได้นำแนวคิดใน
การแสดงมาวิเคราะห์และสร้างสรรค์ทำนองเพลง  โดยแบ่งทำนองเพลงออกเป็น  3  ช่วง  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการแสดง  ได้กำหนดใช้วงดนตรี 2 ประเภท ได้แก่ วงปี่พาทย์ และวงแตรวงแบบชาวบ้าน  เพื่อสะท้อน
วิถีชีวิตและประเพณีนิยมแบบชาวบ้าน  โดยกำหนด วงดนตรีและลักษณะทำนองเพลงดังนี้   

 ช่วงที่ 1  รุ่งอรุณวันตรุษ  กำหนดให้ใช้วงปี่พาทย์บรรเลงประกอบการแสดง  ซึ่งทำนองในส่วนแรกนี้
จะมีท่วงทำนองในลักษณะสงบ  มั่นคง  ทำนองในส่วนดังกล่าวจะเป็นทำนองที่มีลักษณะ  ช้า  มั่นคง  
เปรียบเสมือนการเข้าสู่พิธีกรรมทางศาสนาที่ต้องน้อมนำไปสู่ความสงบ  สุขุม  เยือกเย็น  และความมีสมาธิ  
โดยผู้ประพันธ์ได้กำหนดให้แทรกเสียงระฆังไว้ในช่วงนี้โดยตีห่างๆ  ตามระดับเสียงที่ตกในจังหวะหลักของ
ทำนองเพลง  ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์จูงจิตใจผู้ฟังให้มีความรู้สึกเข้าถึงบรรยากาศของการทำบุญในช่วงเช้า  ซึ่ง
เป็นวิถีปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมในหมู่ชาวพุทธ 
     ช่วงที่ 2  ประเพณีเก่าก่อน  ยังคงใช้วงปี่พาทย์บรรเลงประกอบการแสดง  ทำนองในส่วนนี้จะมี
ลักษณะกระชับ กระฉับกระเฉงขึ้น เพ่ือให้แสดงอารมณ์ประหนึ่งว่าการพิธีทำบุญตามความเชื่อนั้นได้สิ้นสุดลง
ไปแล้ว  ซึ่งต่อไปก็จะเป็นช่วงกิจกรรมของชาวบ้านที่จะพบปะสังสรรค์กัน  ทำกิจกรรมร่วมกัน  พูดคุยธุระ เป็น
ต้น ลักษณะของดนตรีก็จะเริ่มมีสีสันไปในทางสดใส มีจังหวะที่กระชับมากข้ึน 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (581) 
 

     ช่วงที่ 3  เริงรื่นชื่นสงกรานต์  กำหนดให้ใช้แตรวงในช่วงแรก  หลังจากนั้นจึงเป็นการบรรเลงประสม
ประสานระหว่างวงปี่พาทย์และวงแตรวง  ลักษณะทำนองเพลงในช่วงนี้จะอยู่ในช่วงเพลงเร็ว  ซึ่งจะมี
ท่วงทำนองที่มีความกระชับรวดเร็ว  เพ่ือให้ได้บรรยากาศของความครึกครื้นสนุกสนาน ด้วยลักษณะของ
ทำนองที่มีความสนุก  กระชับ  รวดเร็ว  รุกเร้า  ผนวกกับเครื่องจังหวะของดนตรีสากลที่ให้ความสนุกเร้าใจ  
สร้างบรรยากาศให้การแสดงการละเล่นเป็นไปด้วยความสนุกครื้นเครง รวมถึงการใช้วงปี่พาทย์บรรเลงสลับ
เพ่ือให้เห็นบรรยากาศของการหยอกล้อเล่นกันวงดนตรี ซึ่งเปรียบเสมือนการหยอกล้อเล่นกันระหว่างหนุ่มสาว 
  3.  การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย  ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์ มีด้วยกัน 2 ชุด  โดยชุดที่ 1 คือ  ชุดทำบุญ  เป็น
การนำเอาแนวคิดการแต่งกายของคนสมัยโบราณที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเมื่อเข้าวัดทำบุญ  และชุดที่ 2  คือ  
ชุดเล่นสาดน้ำ เป็นการนำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของการแต่งกายในประเพณีสงกรานต์  คือ  เสื้อผ้าที่พิมพ์ลาย
ดอกและมีสีสันสดใส  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนุกสนานรื่นเริง มาเป็นแนวคิดหลักในการสร้างเครื่องแต่งกาย  
จึงกล่าวได้ว่า เครื่องแต่งกายของการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการนำเอาแนวคิดของการแต่งกายในอดีตกับ
ปัจจุบันมาผสมผสานกัน  เพ่ือให้เกิดเป็นชุดที่มีความเป็นสมัยนิยม   เพ่ือให้เข้ากับรูปแบบการแสดงในแต่ละ
ช่วง  
  4.  ผู้แสดงจะต้องเป็นผู้มีพ้ืนฐานในการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ร่วมสมัย เพราะการแสดงชุดนี้มีท่า
ที่ประดิษฐ์ขึ้นที่มีทั้งท่าที่เป็นนาฏศิลป์และท่าที่เป็นท่าผสมผสานแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย จึงจำเป็นต้องคัดเลือก
ผู้เป็นอย่างดี  โดยรวมถึงเป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบในการแข้ไขเฉพาะหน้าได้ขณะที่ทำการแสดง เนื่องจาก
ทำนองเพลงมีจังหวะที่ค่อนข้างเร็ว  กระชับ  และที่ใช้ผู้แสดงจำนวนมาก  ผู้แสดงจึงจำเป็นจะต้องไหวพริบ
ปฏิภาณเป็นอย่างดี   สิ่งสำคัญผู้แสดงจะต้องมีสัดส่วนของร่างกายและความสูงที่เท่ากัน  เพ่ือความเหมาะสม
และเกิดความเป็นเอกภาพในการแสดงที่สมบูรณ์และสง่างามในการแสดง   
 5.  กระบวนท่ารำ  เป็นการประยุกต์และสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เพ่ือให้เกิดความสวยงามและเหมาะสมกับการ
แสดง แบ่งออกได้  2 ลักษณะ คือ  
    5.1  ลักษณะท่ารำตามหลักนาฏศิลป์ไทย มี 2 ลักษณะ คือ การใช้เท้า ได้แก่ การก้าวเท้า การวิ่งซอย
เท้า การยืนผสมเท้า การเหลื่อมเท้า การก้าวข้าง การถอนเท้า การย่ำเท้า การกระดกเท้า การแตะเท้า  การยก
เท้า การถัดเท้า การวางส้นเท้า การกระทืบเท้า และการใช้มือ ได้แก่ การจีบและการตั้งวง   
      5.2  ลักษณะท่ารำเลียนแบบธรรมชาติมี 2 ลักษณะ คือ การใช้เท้า ได้แก่ การยืน การเดิน การนั่งไหว้
พระ การนั่งพับเพียบ และการใช้มือ ได้แก่  ท่าแต่งตัว  ท่าไหว้พระ ท่ารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ท่าก่อกองทราย และ
ท่าถือขันน้ำ  
   ท่ารำและการแปรแถว เป็นการสร้างสรรค์การประดิษฐ์ท่ารำโดยยึดหลักตามแบบนาฏศิลป์ไทยและ
สร้างสรรค์ท่ารำจากการเลียนแบบธรรมชาติ  โดยมีการใช้ท่าทางกำแบเข้ามาผสมผสานให้เข้ากับจังหวะและ



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(582)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

ดนตรี  การแปรแถวเป็นการแปรที่หลากหลายและใช้พ้ืนที่ของเวทีตามหลักการแสดง  ซึ่งเป็นวิธีการนำเสนอ
อีกรูปแบบหนึ่ง  เพื่อต้องการสร้างความสนใจและความประทับใจแก่ผู้ชม  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การสร้างสรรค์การแสดงชุด “เริงรื่นชื่นสงกรานต์”  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาที่มาและความสำคัญของ
ประเพณีสงกรานต์   ตลอดจนสร้างสรรค์การแสดงและนำเสนอการแสดง  ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์  โดยศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร ตำรา หนังสือ  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ เพ่ือรวบรวมข้อมูลและน ำ
ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปผลในเชิงพรรณนา ตลอดจนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะ
ในการวิพากษ์ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย   
   จากการศึกษาพบว่า ประเพณีเกิดจากสภาพสังคม ธรรมชาติ เอกลักษณ์ ค่านิยม ทัศนคติ ศีลธรรม จารีต 
ตลอดจนระเบียบแบบแผนการประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่างๆ ที่ยึดถือปฏิบัติสืบกันมาและเมื่อความประพฤติ
นั้นคนส่วนรวมในสังคมถือเป็นธรรมเนียม หรือเป็นระเบียบแบบแผนและทำจนเป็นพิมพ์เดียวกัน  สืบต่อกันมา
จนกลายเป็นประเพณีของสังคมนั้นๆ  ถ้าใครฝ่าฝืนมักถูกตำหนิจากสังคม  หรือเลิกคบหาสมาคมด้วย  ลักษณะ
ประเพณีในสังคมระดับประเทศชาติ  มีทั้งประสมกลมกลืนเป็นอย่างเดียวกันและมีที่ผิดต่างกันไปบ้างตามความ
นิยมเฉพาะท้องถิ่น แต่ละภาคจะมีวัฒนธรรม ประเพณีท่ีแตกต่างกันบ่งบอกถึงวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียม  การ
ปฏิบัติของคนไทยที่สืบทอดต่อกันมา อย่างไรก็ตามประเพณีไทยจะมีพิธีกรรมทางศาสนาสัมพันธ์อยู่ด้วยไม่ว่า
พิธีศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณี  จะต้องมีพิธีกรรมทางศาสนาด้วยเสมอจนพิธีกรรมนั้นกลายเป็น
ประเพณีของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง  เช่น  ประเพณีชักพระ  ประเพณีแห่นางแมว  ประเพณีปอยหลวง หาก
กล่าวถึงประเพณีที่สำคัญและพบเห็นได้ทุกภูมิภาคของไทย  คือ  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์  ซึ่ง
นับว่าเป็นประเพณีท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะสามารถพบเห็นได้ ๆ ภาคของประเทศไทย   
    วันสงกรานต์  เป็นช่วงที่เข้าสู่หน้าร้อน  ชาวอินเดียจึงถือเอาช่วงต้นฤดูใหม่นี้  เป็นวันขึ้นปีใหม่  ซึ่งใน
เมืองไทยมีฤดูที่เหมือนกับชาวอินเดีย  เพราะในช่วงเมษายนการเกี่ยวข้าวได้ผ่านพ้นไปแล้ว  ดังนั้นจึงถือเอาวัน
สงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามแบบอย่างอินเดีย  โดยมีการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง  เช่น  
มีการทำบุญตักบาตร  สรงน้ำพระ  รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนาและ
บุพการี หรือบุคคลที่ตนเคารพนับถือ มีกิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย  ปล่อยนกปล่อยปลา  รวมถึงการเล่นสาด
น้ำกัน  ด้วยการปฏิบัติที่สืบต่อกันมาเป็นประเพณีสงกรานต์จึงมีความสำคัญต่อคนไทยเป็นอย่างมากเป็นที่
แพร่หลายซึ่งชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างดี  เนื่องจากเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์และยังสะท้อนให้เห็น
ถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม  ประเพณีของไทยได้อย่างเด่นชัด จึงนำมาเป็นเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์
ผลงานใหม่อย่างเป็นระบบ  โดยดำเนินงานอย่างมีขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดความคิด  ประมวลข้อมูล กำหนด
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ขอบเขตการดำเนินงาน กำหนดรูปแบบการแสดง  กำหนดองค์ประกอบอ่ืนๆ และออกแบบท่ารำ  โครงสร้าง
ท่ารำและรูปแบบการแปรแถว  สร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์ ชุด  เริงรื่นชื่นสงกรานต์  
   การสร้างสรรค์การแสดง  ชุด  เริงรื่นชื่นสงกรานต์  กำหนดกรอบแนวคิดจากประเพณีสงกรานต์ของภาค
กลาง  มาเป็นกรอบของการสร้างสรรค์ที่สื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์ซึ่งสะท้อนถึงวิ ถีชีวิต  ขนบธรรมเนียมใน
ประเพณีสงกรานต์  ตลอดจนแนวคิดของการสร้างสรรค์ท่ารำ  และรูปแบบของการแสดง  องค์ประกอบของ
การสร้างสรรค์การแสดงมีดังนี้  
  1.  รูปแบบการแสดง  เป็นการแสดงประเภทระบำ  สอดแทรกวิถีชีวิตและการละเล่น  นำเสนอกิจกรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ภาคกลาง  เช่น การเข้าวัดทำบุญไหว้พระใน
ตอนเช้า  สรงน้ำพระ  ปล่อยนก  ก่อพระเจดีย์ทราย  รดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่  และการเล่นสาดน้ำ  โดยมีการ
ถ่ายทอดลีลาท่าทางผ่านท่วงทำนองเพลงระหว่างผู้แสดงหญิงและชายที่ผสมผสานไปด้วยท่านาฏศิลป์ไทยและ
ท่าเลียนแบบอากัปกิริยาที่สนุกสนานตามกิจกรรมของวันสงกรานต์  โดยกำหนดรูปแบบของการแสดงออกเป็น  
3  ช่วง  ได้แก่ 
   ช่วงที่ 1  รุ่งอรุณวันตรุษ 
    เป็นการนำเสนอการเตรียมพร้อมเพ่ือร่วมประกอบกิจกรรมในวันมงคลที่ทุกคนรอคอยจนเป็นวัฒนธรรม
ประจำป ี
   ช่วงที่ 2  ประเพณีเก่ากอ่น 
    การแสดงที่สื่อถึงการวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์  ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติต่อกัน  เช่น  
ทำบุญตักบาตร  ก่อเจดีย์ทราย  สรงน้ำพระ  รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่  ปล่อยนก  และการละเล่นลูกช่วง 
   ช่วงที่ 3  เริงรื่นชื่นสงกรานต์ 
    การพบปะสังสรรค์และชักชวนกันเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน  ตลอดจนการเกี้ยวพาราสีกันของหนุ่มสาวเมื่อ
ได้มีโอกาสพบปะกันในประเพณีสงกรานต์ 
  2.  ดนตรีและเพลงประกอบการแสดง ประพันธ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  มีป้อม  ได้นำแนวคิดใน
การแสดงมาวิเคราะห์และสร้างสรรค์ทำนองเพลง  โดยแบ่งทำนองเพลงออกเป็น  3  ช่วง  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการแสดง  ได้กำหนดใช้วงดนตรี 2 ประเภท ได้แก่ วงปี่พาทย์ และวงแตรวงแบบชาวบ้าน  เพื่อสะท้อน
วิถีชีวิตและประเพณีนิยมแบบชาวบ้าน  โดยกำหนดวงดนตรีและลักษณะทำนองเพลงดังนี้   

ช่วงที่ 1  รุ่งอรุณวันตรุษ  กำหนดให้ใช้วงปี่พาทย์บรรเลงประกอบการแสดง  ซึ่งทำนองในส่วนแรกนี้
จะมีท่วงทำนองในลักษณะสงบ  มั่นคง  มีลักษณะ  ช้า  มั่นคง  เปรียบเสมือนการเข้าสู่พิธีกรรมทางศาสนาที่
ต้องน้อมนำไปสู่ความสงบ  สุขุม  เยือกเย็น  และมีสมาธิ  โดยผู้ประพันธ์ได้กำหนดให้แทรกเสียงระฆังไว้ในช่วง
นี้โดยตีห่างๆ  ตามระดับเสียงที่ตกในจังหวะหลักของทำนองเพลง  ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์จูงจิตใจผู้ฟังให้มี
ความรู้สึกเข้าถึงบรรยากาศของการทำบุญในช่วงเช้า  ซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมในหมู่ชาวพุทธ 
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     ช่วงที่ 2  ประเพณีเก่าก่อน  ยังคงใช้วงปี่พาทย์บรรเลงประกอบการแสดง  ทำนองในส่วนนี้จะมี
ลักษณะกระชับ กระฉับกระเฉงขึ้น เพ่ือให้แสดงอารมณ์ประหนึ่งว่าการพิธีทำบุญตามความเชื่อนั้นได้สิ้นสุดลง
ไปแล้ว  ซึ่งต่อไปก็จะเป็นช่วงกิจกรรมของชาวบ้านที่จะพบปะสังสรรค์กัน  ทำกิจกรรมร่วมกัน  พูดคุยธุระ เป็น
ต้น ลักษณะของดนตรีก็จะเริ่มมีสีสันไปในทางสดใส มีจังหวะที่กระชับมากข้ึน 
     ช่วงที่ 3  เริงรื่นชื่นสงกรานต์  กำหนดให้ใช้แตรวงในช่วงแรก  หลังจากนั้นจึงเป็นการบรรเลงประสม
ประสานระหว่างวงปี่พาทย์และวงแตรวง  ลักษณะทำนองเพลงในช่วงนี้จะอยู่ในช่วงเพลงเร็ว  ซึ่งจะมี
ท่วงทำนองที่มีความกระชับรวดเร็ว  เพ่ือให้ได้บรรยากาศของความครึกครื้นสนุกสนาน ด้วยลักษณะของ
ทำนองที่มีความสนุก  กระชับ  รวดเร็ว  รุกเร้า  ผนวกกับเครื่องจังหวะของดนตรีสากลที่ให้ความสนุกเร้าใจ  
สร้างบรรยากาศให้การแสดงการละเล่นเป็นไปด้วยความสนุกครื้นเครง รวมถึงการใช้วงปี่พาทย์บรรเลงสลับ
เพ่ือให้เห็นบรรยากาศของการหยอกล้อเล่นกันวงดนตรี  ซึ่งเปรียบเสมือนการหยอกล้อเล่นกันระหว่างหนุ่มสาว 
   3.  การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย  ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์ มีด้วยกัน 2 ชุด  โดยชุดที่ 1 คือ  ชุดทำบุญ  
เป็นการนำเอาแนวคิดการแต่งกายของคนสมัยโบราณที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเมื่อเข้าวัดทำบุญ  และชุดที่ 2  
คือ  ชุดเล่นสาดน้ำ เป็นการนำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของการแต่งกายในประเพณีสงกรานต์  คือ  เสื้อผ้าที่พิมพ์
ลายดอกและมีสีสันสดใส  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนุกสนานรื่นเริง มาเป็นแนวคิดหลักในการสร้างเครื่องแต่ง
กาย  จึงกล่าวได้ว่า เครื่องแต่งกายของการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการนำเอาแนวคิดของการแต่งกายในอดีตกับ
ปัจจุบันมาผสมผสานกัน  เพ่ือให้เกิดเป็นชุดที่มีความเป็นสมัยนิยม   เพ่ือให้เข้ากับรูปแบบการแสดงในแต่ละ
ช่วง  
   4.  ผู้แสดงจะต้องเป็นผู้มีพ้ืนฐานในการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ร่วมสมัย เพราะการแสดงชุดนี้มีท่า
ที่ประดิษฐ์ขึ้นที่มีทั้งท่าที่เป็นนาฏศิลป์และท่าที่เป็นท่าผสมผสานแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย จึงจำเป็นต้องคัดเลือก
ผู้เป็นอย่างดี  โดยรวมถึงเป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบในการแข้ไขเฉพาะหน้าได้ขณะที่ทำการแสดง เนื่องจา ก
ทำนองเพลงมีจังหวะที่ค่อนข้างเร็ว  กระชับ  และที่ใช้ผู้แสดงจำนวนมาก  ผู้แสดงจึงจำเป็นจะต้องไหวพริบ
ปฏิภาณเป็นอย่างดี   สิ่งสำคัญผู้แสดงจะต้องมีสัดส่วนของร่างกายและความสูงที่เท่ากัน  เพ่ือความเหมาะสม
และเกิดความเป็นเอกภาพในการแสดงที่สมบูรณ์และสง่างามในการแสดง   
  5.  กระบวนท่ารำ  เป็นการประยุกต์และสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ เพ่ือให้เกิดความสวยงามและเหมาะสมกับการ
แสดง แบ่งออกได้  2 ลักษณะ คือ  
     5.1  ลักษณะท่ารำตามหลักนาฏศิลป์ไทย  มี  2  ลักษณะ  คือ  การใช้เท้า  ได้แก่  การก้าวเท้า  การ
วิ่งซอยเท้า  การยืนผสมเท้า  การเหลื่อมเท้า  การก้าวข้าง  การถอนเท้า  การย่ำเท้า การกระดกเท้า  การแตะ
เท้า  การยกเท้า  การถัดเท้า  การวางส้นเท้า  การกระทืบเท้า  และการใช้มือ ได้แก่ การจีบและการตั้งวง   
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       5.2  ลักษณะท่ารำเลียนแบบธรรมชาติมี  2  ลักษณะ  คือ การใช้เท้า  ได้แก่ การยืน  การเดิน  การนั่ง
ไหว้พระ  การนั่งพับเพียบ  และการใช้มือ  ได้แก่  ท่าแต่งตัว  ท่าไหว้พระ ท่ารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่  ท่าก่อกอง
ทราย  และท่าถือขันน้ำ  
   ท่ารำและการแปรแถว  เป็นการสร้างสรรค์การประดิษฐ์ท่ารำโดยยึดหลักตามแบบนาฏศิลป์ไทยและ
สร้างสรรค์ท่ารำจากการเลียนแบบธรรมชาติ  โดยมีการใช้ท่าทางกำแบเข้ามาผสมผสานให้ เข้ากับจังหวะและ
ดนตรี  การแปรแถวเป็นการแปรที่หลากหลายและใช้พ้ืนที่ของเวทีตามหลักการแสดง  ซึ่งเป็นวิธีการนำเสนอ
อีกรูปแบบหนึ่ง  เพ่ือต้องการสร้างความสนใจและความประทับใจแก่ผู้ชม  
 
ข้อเสนอแนะ  
   จากการสร้างสรรค์การแสดง  ชุด  เริงรื่นชื่นสงกรานต์  ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์การแสดง ที่มีลักษณะของ
การนำวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยเฉพาะพ้ืนที่เขตภาคกลาง  มาสร้างสรรค์การแสดง  ซึ่งในสังคมไทยยังมี
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่อีกมากมายที่มีความงดงามสามารถนำมาสร้างสรรค์การแสดงได้  ดังนั้นจึงเป็น
แนวทางในการศึกษาการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอ่ืนๆ ที่ปรากฏในสังคมไทย  และมีความ
น่าสนใจในการศึกษาค้นว้าและสร้างสรรค์เป็นชุดการแสดงเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาชีพด้านนาฏศิลป์และ
ดนตรีไทยสืบไป 
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รำโทนโคราชสืบสานพระราชดำรสัในหลวงรชักาลที่ 9 
RAMTONE KORAT SEUBSAN PRARACHADAMRAS KING RAMA IX 

 
สมศักดิ์  บัวบุตร*   หฤทยั  นัยโมกข์** 

SOMSAK BUABOOT   HARUETHAI NAIMOKE 
 

บทคัดย่อ  
ผลงานสร้างสรรค์ รำโทนโคราช “สืบสานพระราชดำรัส ในหลวงรัชกาลที่ 9” เป็นผลงานที่คณะผู้

สร้างสรรค์ผลงานมีแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานเพ่ือรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีความประสงค์ที่จะนำต้นทุนด้าน
วัฒนธรรมคือศิลปะการแสดงท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมาได้แก่การรำโทนโคราชมาจัดทำเป็นผลงาน
สร้างสรรค์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายสมาน  แสงทอน ศิลปินอิสระ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
นครราชสีมา แต่งบทร้องรำโทนโคราชให้มีเนื้อหาของบทร้องเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 
9 และให้ชื่อบทร้องนี้ว่า “ภูมิพลังแผ่นดิน” คณะผู้สร้างสรรค์จึงได้เรียบเรียงทำนองเพลงและดนตรีที่ใช้
ประกอบการแสดง ออกแบบสร้างสรรค์ท่ารำที่ใช้ประกอบการแสดงโดยใช้ท่ารำง่ายๆที่บุคคลทั่วไปจะสามารถ
ปฏิบัติท่ารำตามได้โดยง่าย ทั้งนี้เป็นความประสงค์ของผู้สร้างสรรค์ในการที่จะใช้ผลงานชุดนี้เป็นสื่อในการสร้าง
ความตระหนักสร้างความสำนึกให้กับผู้ที่ได้รับชมและฝึกหัดการแสดงชุดนี้  ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 
 
คำสำคัญ: รำโทนโคราช,ผลงานสร้างสรรค์,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 
Abstract 

 Creation of Ram Tone Korat  Seubsan  Prarachadamras King Rama IX.The Creator have 
Inspiration from Remembrance of the Royal grace of King Rama IX.  Present by Local 
performing arts in Nakhon Ratchasima with RamTone Korat. Compose lyrics by Sman 
SangThon Indipendent Artist Local wisdom in Nakhon Ratchasima Province. The lyrics say 
about Remembrance of the Royal grace of King Rama IX.Creat posture from general posture  
* อาจารย์ผูส้อน สาขานาฏศิลปไ์ทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  
** อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขานาฏศิลปไ์ทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศลิปนครราชสีมา 
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used for present the Royal grace of King Rama IX. Raise awareness to remember of the Royal 
grace of King Rama IX. 
 
Key word : Ram Tone Korat ,Creative Dance, His Majesty King Bhumibol Adulyadej 
 
บทนำ 

ผลงานสร้างสรรค์ รำโทนโคราช  “สืบสานพระราชดำรัส ในหลวงรัชกาลที่ 9”  เป็นการแสดงที่
สร้างสรรค์ขึ้นโดยคณะผู้สร้างสรรค์ผลงาน มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือสืบทอดแนวคิด ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9 
พระมหากษัตริย์ผู้เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ ของพระองค์ จึงนำศิลปะการแสดงท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมาได้แก่ รำโทนโคราช ซึ่งเป็น
ศิลปะการแสดงที่นิยมเล่นกันโดยทั่วไปในท้องถิ่นโดยแต่งบทร้องใหม่ เรียบเรียงทำนองเพลงขึ้นใหม่ ออกแบบ
ท่าทางที่ใช้ในการแสดงโดยใช้ท่ารำจากท่านาฏยศัพท์ตามหลักการตีบทใช้บท เพ่ือสื่อความหมายตามบทร้อง 
และเลือกใช้ท่ารำง่ายๆเพ่ือให้สามารถดฝึกหัดและปฏิบัติได้ง่าย อันเป็นการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมในการสืบ
สาน สืบทอดพระราชดำรัส แนวคิด แนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ผลงาน 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (603) 
 

กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน   

ผลงานสร้างสรรค์ชุดรำโทนโคราชสืบสานพระราชดำรัส ในหลวงรัชกาลที่  9 ผู้สร้างสรรค์มี
กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานโดยนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมทั้งหมดมาสรุปวิเคราะห์ และ
สร้างสรรค์กระบวนท่ารำตามหลักนาฏยประดิษฐ์ ได้แก่ 
 1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ตำรา หนังสือ รูปถ่ายและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้อง
กับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีคุณานุ
ปการต่อปวงชนชาวไทย  
 2. ศึกษาจากการลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริบทต่างๆ เกี่ยวกับการละเล่น
พ้ืนบ้านรำโทนโคราชในพื้นที่ใกล้เคียงวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

กระบวนการสร้างสรรค์งานนาฏยประดิษฐ์ 

รำโทนโคราชสืบสานพระราชดำรัส ในหลวงรัชกาลที่ 9 

พระประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 

 

ต้นทุนทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง          

รำโทนโคราช 



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(604)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

 3.ศึกษาจากผลงานสร้างสรรค์การแสดงจากวิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับผลงานสร้างสรรค์ที่ใช้ทุนทาง
วัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านประเภทต่างๆเพ่ือศึกษาวิเคราะห์กระบวนการและสังเคราะห์ข้อมูล
วิธีดำเนินการ 
 4. กำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงตามองค์ประกอบต่างๆของการแสดง ได้แก่ 
รูปแบบการแสดง, จำนวนผู้แสดง, ทำนองเพลง-ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง, กระบวนท่ารำที่ใช้ในการแสดง, 
การแต่งกายของผู้แสดง 
 5.ติดต่อผู้ทรงภูมิความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการแต่งเพลงเพ่ือแต่งบทร้อง 
 6.ออกแบบสร้างสรรค์ทำนองเพลงดนตรีและนำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
 7.ออกแบบ/สร้างสรรค์ท่ารำที่ใช้ในการแสดงตามกรอบแนวคิดการแสดงที่กำหนด 
 8.ออกแบบ/สร้างสรรค์เครื่องแต่งกายประกอบการแสดงตามกรอบแนวคิดที่กำหนดไว้ 
 9. ทดลองนำเสนอ รูปแบบและผลงานการแสดง เพ่ือนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนารูปแบบการ
แสดงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 10. ปรับปรุง/พัฒนาการแสดงและนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนในการใช้เป็นหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือฝึก
ให้กับเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 17,24 และ 31 สิงหาคม 
2561 
 11. จัดทำเอกสารรายงานผลการสร้างสรรค์การแสดงและบันทึกวิดีทัศน์ 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่  2 กระบวนการสร้างผลงานการแสดง(กระบวนท่ารำ)  ออกแบบสร้างสรรค์กระบวนท่ารำที่ใช้
ในการแสดง 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ผลงาน 
 
 
 
 
 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (605) 
 

รูปแบบและองค์ประกอบการแสดง   
 ผลงานสร้างสรรค์การแสดงชุด รำโทนโคราชสืบสานพระราชดำรัส ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นผลงาน
สร้างสรรค์ที่คณะผู้สร้างสรรค์จัดทำขึ้นโดยใช้หลักการสร้างสรรค์การแสดงตามกรอบแนวคิดที่กำหนดปรากฏ
รูปแบบของการแสดงตามองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 

1. การนำเสนอ  
ผลงานสร้างสรรค์ชุดโทนโคราชสืบสานพระราชดำรัส ในหลวงรัชกาลที่ 9เป็นผลงานสร้างสรรค์

ในรูปแบบของการนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้อันเป็นคุณานุปการที่มีต่อปวงชนชาวไทย พระ
ราชดำรัสของพระองค์ในการดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการดำรงชีวิตที่ เป็นหลัก
คำสอนของพระองค์ท่านผ่านต้นทุนทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านรำโทนโคราช 

2. ทำนองเพลง/ดนตรีประกอบการแสดง 
การสร้างสรรค์ทำนองเพลงจัดทำขึ้นโดยศิลปินอิสระ วงศิลป์สาธร นำโดยนายสมโชค คนยั้งซึ่ง

เป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เป็นผู้เรียบเรียงทำนองเพลงโดยนำเอาทำนองเพลงที่นิยมใช้ใน
การขับร้องและเล่นรำโทนโคราชของเดิมที่สามารถร้องเข้ากับบทร้องในทำนองดนตรีเพลงรำโทนส่วนดนตรีที่ใช้
ประกอบการบรรเลงประกอบด้วยเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่ใช้ประกอบการเล่นรำโทนโคราชได้แก่ โทนโคราช ฉิ่ง 
ฉาบเล็ก กรับ 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่  3 เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง โทนโคราช,ฉิ่ง,ฉาบเล็กและกรับ 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ผลงาน  
 

3. บทร้องประกอบการแสดง 
บทร้องประกอบการแสดงชุดนี้แต่งข้ึนใหม่โดยนายสมาน แสงทอน ศิลปินอิสระ ผู้เป็นศิลปินภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นที่มีความสามารถทั้งด้านการวาดภาพและการแต่งบทประพันธ์ คำร้อง/ทำนองเพลง โดยผู้แต่งมี
ความตั้งใจในการมอบบทร้องนี้ให้กับคณะผู้สร้างสรรค์ผลงานในการนำมาดำเนินการสร้างสรรค์เป็นผลงาน
ศิลปะการแสดงที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นและน้อมนำปลูกฝังให้ผู้คนที่ได้รับฟังรับชมได้ตระหนักถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีคำร้องจำนวน 5 บท โดยตั้งชื่อบทร้องนี้ว่า ภูมิพลังแผ่นดิน 



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(606)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

(สร้อย) แดนดินถิ่นไทย พลังยิ่งใหญ่        คือ ภูมิแผ่นดิน 
แดนดินถิ่นไทย พลังยิ่งใหญ่          คือ ภูมิแผ่นดิน 
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร์มหา         ภูมิพลอดุลยเดช 
    องค์พระภูมินทร์         เสด็จทั่วถิ่น แดนดินกันดาร 
องค์พระภูมินทร์           เสด็จทั่วถิ่น แดนดินกันดาร 
ทรงพระราชดำริ            เป็นโครงการฯ พระราชทาน 
ผืนดิน  แผ่นน้ำ           ทุกเขตคาม ทั่วแดนไทยนั้น 
แม้จะไกลเพียงใด            เสด็จไปให้บริบาล 
แม้ลำบากเพียงใด          พระวรกาย แห่งองค์ภูบาล 
ด้วยน้ำพระทัย           กว้างใหญ่ไพศาล(ซ้ำ) 
ปวงชนไทยนั้น           เทิดไว้เหนือเกล้า 
    แดนดินถิ่นไทย พลังยิ่งใหญ่         คือ ภูมิแผ่นดิน 
แดนดินถิ่นไทย พลังยิ่งใหญ่          คือ ภูมิแผ่นดิน 
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร์มหา         ภูมิพลอดุลยเดช 
    โครงการสี่พันโครงการฯ        พระราชทาน ปวงชนชาวไทย 
ปราดเปรื่อง เรื่องศาสตร์และศิลป์         องค์พระภูมินทร์ พระราชทาน 
โครงการสี่พันโครงการฯ          พระราชทานพสกนิกร 
เป้าหมายคลายความทุกข์ร้อน         เป้าหมายคลายความทุกข์ร้อน 
ตามกรอบแนวคิด          เศรษฐกจิพอเพียง 
    แดนดินถิ่นไทย พลังยิ่งใหญ่         คือ ภูมิแผ่นดิน 
แดนดินถิ่นไทย พลังยิ่งใหญ่          คือ ภูมิแผ่นดิน 
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร์มหา         ภูมิพลอดุลยเดช 
    ผืนดินด ี          มียา อาหาร 
บ่อน้ำดี            ได้มีอาหาร 
เลี้ยงสัตว์ไว้           ได้มีอาหาร 
ทรัพยากรได้ถูกจัดสรร          นำปรัชญา เอามาจัดการ 
ได้เรียนรู้ คู่บริหาร          รู้รักสามัคคี มีการแบ่งปัน 
พอมี พอใช้            ได้สุขชื่นบาน   
ครอบครัวสำราญ      ผ่านความลำเค็ญ 
บ้านเราร่มเย็น      ย่อมดีมีสุข 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (607) 
 

บ้านเมืองร่มเย็น      ย่อมดีมีสุข 
   แดนดินถิ่นไทย พลังยิ่งใหญ่    คือ ภูมิแผ่นดิน 
แดนดินถิ่นไทย พลังยิ่งใหญ่     คือ ภูมิแผ่นดิน 
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร์มหา    ภูมิพลอดุลยเดช 
    ได้เกิดมาเป็นคนไทย    อยู่ใต้ร่มพระบุญญาบารมี 
ภูมิใจในความเป็นไทย     ใต้ร่มพระบุญญาบารมี 
พระองค์ครองราชย์ยาวนาน 7๐ ปี    คนไทยโชคดี ที่มีในหลวง 
คนไทยโชคดี       ที่มีพ่อหลวง 
พร้องปฏิญาณ      มุ่งหมายทั้งปวง 
จะทำความดี       ถวายพ่อหลวง 
ระลึกอาลัย       ใจไทยทุกดวง 
กราบถวายพ่อหลวง      ปวงชนชาวไทย 
กราบถวายพ่อหลวง      ภูมิพลังแผ่นดิน 
    แดนดินถิ่นไทย พลังยิ่งใหญ่   คือ ภูมิแผ่นดิน 
แดนดินถิ่นไทย พลังยิ่งใหญ่     คือ ภูมิแผ่นดิน 
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร์มหา    ภูมิพลอดุลยเดช(ซ้ำ) 
 

4.การแต่งกาย  
  การออกแบบการแต่งกายคณะผู้วิจัยได้ใช้การแต่งกายแบบเดียวกันกับการแสดงชุดรำโทนโคราช
ซึ่งเป็นการแต่งกายที่ออกแบบมาจากการแต่งกายของชาวโคราชในอดีตรวมถึงทรงผมของนักแสดงหญิง สวม
เครื่องประดับทอง ดังภาพ 
 
  



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(608)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 4  ภาพการแต่งกาย 
ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ผลงาน 

 
  5.กระบวนท่ารำ 
           การออกแบบกระบวนท่ารำ คณะผู้วิจัยมุ่งหวังว่าชุดการแสดงนี้จะสามารถนำไปสอนให้เยาวชน หรือ
ผู้สนใจสามารถปฏิบัติได้โดยง่ายจึงคัดเลือกท่ารำที่สามารถปฏิบัติได้โดยง่ายและเป็นท่ารำที่บุคคลทั่วไปจะสามารถ
ปฏิบัติได้จากท่ารำแม่ท่าในนาฏศิลป์ไทย ได้แก่ ท่าสอดสร้อยมาลา ท่าชักแป้งผัดหน้า มาใช้ในกระบวนท่ารำ 
ผสมผสานกับการตีบท ใช้บทตามบทร้อง โดยคัดเลือกท่ารำที่ปฏิบัติได้ง่าย เช่น ท่าไหว้,ท่ารวมมือ ท่าผายมือ ท่าชี้ โดย
คำนึงถึงหลักการตีบทใช้บทให้สอดคล้องกับบทร้องเป็นหลัก ส่วนการจัดรูปแบบแถวจัดให้มีการเคลื่อนไหวเป็น
วงกลมในช่วงแรก ตามรูปแบบของการรำโทนแบบดั้งเดิม ในช่วงหลังจึงจัดแถวให้มีรูปแบบแถวตามแบบการ
แสดงโดยทั่วๆไป เช่นแถวหน้ากระดาน แถวสลับฟันปลา เพ่ือสร้างมิติในการรับชมการแสดง 
 6.นักแสดง 
 การแสดงชุดนี้ใช้ผู้แสดงเป็นจำนวนคู่ ประกอบด้วยนักแสดงชายและนักแสดงหญิง โดยสามารถ
ใช้ผู้แสดงมากเท่าไหร่ก็ได้เป็นจำนวนคู่ ในรูปแบบที่นำเสนอในครั้งแรกของการจัดแสดงใช้ผู้แสดงจำนวน 6 คู่ 
เป็นชาย 6 คนและหญิง 6 คน 
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บทสรุป   

 รำโทนโคราชสืบสานพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นชุดการแสดงที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานมี
แนวคิดที่จะใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมาด้านศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านเป็นสื่อในการ
เสริมสร้างจิตสำนึก ความตระหนักรู้ สร้างเสริมความรู้สึกอันดีงามให้กับบุคคลจึงนำการละเล่นพ้ืนบ้าน รำโทน
โคราช มาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยน้อมนำแนวคิดคำสอน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 
มาเป็นสาระสำคัญในบทร้อง แต่งบทร้องขึ้นใหม่โดยศิลปินภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณสมาน แสงทอน เรียบเรียงคำ
ร้องและทำนองเพลงโดยศิลปินอิสระนายสมโชค คนยั้ง บรรเลงทำนองดนตรีโดยวงดนตรีศิลป์สาธร กระบวน
ท่ารำใช้ท่ารำแม่ท่าจากท่ารำหลักของนาฏศิลป์ไทยที่เป็นท่าทางง่ายๆเหมาะกับบุคคลโดยทั่วไปที่จะฝึกหัด 
ผสมผสานกับท่าทางในการตีบทใช้บทซึ่งผู้สร้างสรรค์คำนึงถึงหลักของการตีบทใช้บทเป็นสำคัญแต่เลือกใช้
กระบวนท่ารำที่สามารถปฏิบัติได้โดยง่ายและจดจำได้ง่าย นำเสนอเป็นรูปแบบการแสดงครั้งแรกโดยนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561  ปรับปรุงและพัฒนาการแสดงโดยนายสมศักดิ์  บัวบุตร หัวหน้ากลุ่ม
สาระการแสดงพ้ืนบ้านและนางสาวหฤทัย  นัยโมกข์ ผู้สอนรายวิชาการจัดการแสดงในสถานศึกษา และนำไป
ฝึกสอนให้กับเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์ ตลอดเดือน
สิงหาคม 2561 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกสอนได้รับความเพลิดเพลินและสนุกสนานกับศิลปะการแสดง
พ้ืนบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา เกิดจิตสำนึกในการดำรงชีวิตตามหลักคำสอนของในหลวง
รัชกาลที่ 9 และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 
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  บทคัดย่อ 
 กระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) : กรณีศึกษา อาจารย์เวณิกา บุนนาค มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ศึกษาความเป็นมาเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) จากบทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
รัชกาลที่ 2 ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) และอนุรักษ์เผยแพร่ชุดการแสดงเพลงลง
สรงโทน (อิเหนา) : กรณีศึกษาอาจารย์ เวณิกา บุนนาค โดยนำเสนอในรูปแบบการแสดงแนวอนุรักษ์ 
ดำเนินการวิจัยโดยศึกษาตำรา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) และ
ลงภาคสนามฝึกปฏิบัติท่ารำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) จากอาจารย์เวณิกา บุนนาค ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย 
สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปีพุทธศักราช 2558 จาก
การศึกษาพบว่า  

1) การแสดงละครในเรื่อง อิเหนา ตอน จากเมืองหมันหยายกทัพไปช่วยกรุงดาหา ใช้บทพระราช
นิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เนื่องจากได้มีการปรับปรุงบทให้มีความ
เหมาะสมในการรำ ซึ่งละครในเรื่อง อิเหนา ได้รับยกย่องว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีให้เป็นยอดของบทละครรำ 
อีกทั้งละครในเรื่องอิเหนาเป็นละครที่แสดงให้เห็นถึงจารีตประเพณีของฝ่ายในได้อย่างเด่นชัด เช่น จารีตในการ
เข้าเฝ้า จารีตในการรบ และจารีตในการลงสรง  

2) กระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) : กรณีศึกษาอาจารย์เวณิกา บุนนาค พบว่าองค์ประกอบ
ที่เป็นการนำเสนอกระบวนการรำของตัวละครที่เป็นตัวเอก คือ อิเหนา เป็นการแต่งตัวหลังจากอาบน้ำชำระ
ร่างกายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้ันตอนในการแต่งตัวจะเป็นการแสดงกระบวนการรำ ตั้งแต่ใส่สนับเพลา สวมเสื้อหรือ  
________________________________________________________________________________ 
* นักศึกษาสาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
** อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
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ฉลององค์ ไปจนถึงการนำอาวุธประจำตัว ได้แก่ กริช มาประกอบตาม  คำร้องที่บรรยายถึงลักษณะเครื่องแต่ง
กายประกอบ เป็นการรำตามขนบของการแต่งตัวหรือที่ เรียกว่าการรำแต่งองค์ทรงเครื่อง เพลงที่ใช้
ประกอบการแสดงคือ เพลงหน้าพาทย์ประกอบกิริยาไปมา 3 เพลงด้วยกันคือ เพลงต้นเข้าม่าน เพลงลงสรง
โทน และเพลงเสมอ    

3) การอนุรักษ์และเผยแพร่การแสดงเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) ในครั้งนี้ ได้ยึดรูปแบบการแสดงของ
คุณครูลมุล ยมะคุปต์ ที่ได้ถ่ายทอดกระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) ให้แก่อาจารย์เวณิกา บุนนาค 
ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 
ปีพุทธศักราช 2558 และนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ด้านศิลปะการแสดง ณ วิทยาลัยนาฏ
ศิลปลพบุรี ด้วยผลงานการแสดงตามแบบแผนกระบวนการรำที่ได้รับการถ่ายทอดจาก อาจารย์เวณิกา บุนนาค 
โดยใช้เทคนิค แสง สี เสียง เพื่อให้เกิดความสวยงาม  

 
Abstract 

 Dance process Phelng Longsong (Inao) Case study of Wenika Bunnaka. This research 
aimed 1) to study the history of Phelng Longsong (Inao) from the royal script, Phra Buddha 
Lertlapa Napalai, King Rama II. 2) to study Dance process, Phelng Long Song (Inao) and 3) to 
conservation releases of performances.  The research findings were as follows: 
 1) The performances in the story of Inao in case study of Dance process,  Phelng 
Long Song (Inao) Wenika Bunnaka, from the city of Man Yai, the army went to help the Daha 
city by used the royal script, Phra Buddha Lertlapa Napalai, King Rama II. Due to the 
improvement of the script to be suitable for dance. It has been regarded as the golden age 
of literature as the top of the drama script. The drama in the story of Inao is a drama that 
clearly shows the tradition of the parties such as tradition of meeting the King, tradition in 
battle, tradition of bathing 
 2) The component of the presentation dance process of the protagonist character 
is Inao.  It’s dressed after bathing, then cleansing the body. Dressing steps will show the 
dance process, wearing pants, wearing shirt or clothes and bringing the weapon, Krit 
composed of songs that describe the style of costume. Dance according to tradition of 
dressing also known as the dance of Taeng Ong Songkhrueang.  The music used for the show 
is Phelng Ton KhaoMan, Phelng Longsong, Thon Phelng Samoe. 
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 3) Conservation and dissemination of performance Phelng Longsong (Inao) The 
research has a guideline for the show style of Lamun Yamakhup that conveyed the dance 
process to Wenika Bunnaka, national artist, thai classical dance expert, Bunditpatanasilpa 
Institute, Ministry of Culture.  Presenting in the 2nd national academic performing arts 
conference on February 28, 2019 the performance in the form that has been transferred 
from Wenika Bunnaka directly according to the dance process by using light and sound 
techniques to create beauty. 
 
บทนำ 
 นาฏศิลป์เป็นศิลปวัฒนธรรมแขนงหนึ่งของชาติที่มีความสำคัญยิ่ง แสดงถึงชาติที่มีอารยธรรมสูง ชาติ
ไทยมีนาฏศิลป์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีจารีตแบบแผนในการถ่ายทอดสืบสานมาแต่โบราณ และเป็นสิ่งสำคัญใน
ชีวิตของชนชาวไทย โดยนาฏศิลป์เข้ามามีบทบาทในวงจรชีวิตของคนไทยทั้งในด้านความเชื่อ ด้านพิธี กรรม 
ด้านการอบรม ศีลธรรม การศึกษา ตลอดจนด้านการบันเทิง มีการสืบทอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งมาโดยตลอดไม่
หยุดยั้ง ทำให้รูปแบบของนาฏศิลป์มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อันเป็นวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นตาม
สภาพของสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบายทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละยุคสมัย (จินตนา  สายทองคำ. 
2560 : 9) ซึ่งแหล่งอารยธรรมแต่โบราณที่ถ่ายทอดสู่ศิลปวัฒนธรรมของไทย คือ อินเดีย ชาติไทยจึงได้รับ
อิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจากอินเดียหลายอย่างรวมทั้งนาฏศิลป์ด้วย เมื่อไทยได้รับวัฒนธรรมด้านการละคร
ของอินเดียเข้ามา ศิลปะแห่งการเล่นของไทย คือ ระบำรำเต้น ก็ได้มีวิวัฒนาการขึ้น ซึ่งปรากฏที่เห็นได้เด่นชัด
จัดอยู่ในนาฏศิลป์ชั้นสูง การแสดงที่ไม่เป็นเรื่องราว คือ ระบำ รำ ฟ้อน  และการแสดงที่เป็นเรื่องราว คือ โขน 
ละคร  
 ละคร หมายถึง การแสดงที่ดำเนินเป็นเรื่องราว เข้าใจว่าได้รับวัฒนธรรมจากอินเดีย เพราะมีวิธีการ
แสดงและท่ารำคล้ายคลึงกับของอินเดีย ทั้งนี้ เนื่องจากในสมัยก่อนอินเดียเป็นประเทศที่มีความเจริญทาง
วัฒนธรรมและอารยธรรมสูงมากมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ ได้เผยแพร่วิทยาการต่างๆ  เช่น การแพทย์ กฎหมาย 
อักษรศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งการละครไปยังประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยเราก็ได้รับ
ความเจริญทางการละครมาจากอินเดียเช่นเดียวกันที่ได้รับวัฒนธรรมการร้องรำทำเพลงตามแบบชาวตะวันตก 
จากชาวยุโรปในปัจจุบันนั่นเอง (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 2542 : 2) 
 ละครใน เป็นละครที่เกิดขึ้นในเขตพระราชฐานจึงเป็นละครที่มีระเบียบแบบแผนสุภาพ ยึดหลักจารีต
ทางนาฏศิลป์ไทย ละครในมีจุดมุ่งหมายสำคัญอยู่ 3 ประการ คือยึดหลักศิลปะของการรำอันสวยงาม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีความสุภาพทั้งบทร้องและการเจรจา นอกจากนั้น การบรรเลงดนตรีจะต้องดำเนิน
ในจังหวะที่ค่อนข้างช้า เพ่ือให้การรำได้อ่อนช้อยสวยงาม การแสดงละครในนั้นเดิมเป็นราชูปโภคของ
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พระมหากษัตริย์ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ของกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงอนุญาตให้แสดงได้ทั่วไป ละครในส่วน
ใหญ่ยังคงเป็นละครของเจ้านายและผู้มีฐานะ ละครในยังได้รับการรักษารูปแบบการแสดงขนบธรรมเนียม
ประเพณีไว้ไม่มีการแทรกการเล่นตลกและใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ผู้แสดงเป็นผู้หญิงล้วน แต่ตัวประกอบอาจจะเป็น
ผู้ชายบ้าง เรื่องที่นิยมนำมาแสดงมีอยู่ 3 เรื่อง คือ รามเกียรติ์ อุณรุท และอิเหนา  
 อิเหนาเป็นวรรณคดีไทยเรื่องหนึ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย นางข้าหลวงชาวชวาเล่าถวาย
เจ้าฟ้าหญิงกุณฑลและเจ้าฟ้าหญิงมงกุฏ พระราชธิดาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ จากนั้นพระธิดาทั้งสอง
นำมาแต่งองค์ละเรื่อง เจ้าฟ้าหญิงกุณฑุลแต่งเป็น “ดาหลัง” นิยมเรียกกันว่า “อิเหนาใหญ่” เจ้าฟ้ามงกุฎแต่ง
เป็น “อิเหนาเล็ก” นิยมเรียกกันว่า “อิเหนาเล็ก” เรื่องอิเหนาที่นำมาเล่นเป็นละครในปัจจุบัน คือ อิเหนาเล็ก 
แต่ใช้บทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องจากได้มีการปรับปรุงบทให้มีความ
เหมาะสมในการรำและทรงได้รับยกย่องว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีสมัยหนึ่ง ให้เป็นยอดของบทละครรำ อีกท้ัง
ละครในเรื่องอิเหนาเป็นละครที่แสดงให้เห็นถึงจารีตประเพณีของฝ่ายในได้อย่างเด่นชัด เช่น จารีตการในเข้า
เฝ้า จารีตในการรบและการลงสรง  
  ลงสรง หมายถึง เพลงหน้าพาทย์ใช้บรรเลงประกอบพิธีการทำความสะอาดด้วยน้ำ การสรงน้ำ เช่น 
การสรงน้ำพระ การอาบน้ำนาคหลังจากการปลงผม ในการแสดงโขนและละครใช้บรรเลงตอนตัวละครอาบน้ำ 
คำว่า ลงสรง แบ่งความหมายดังนี้  
  1. การอาบน้ำของพระมหากษัตริย์ 
  2. เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้บรรเลงประกอบพิธีกรรมที่ทำความสะอาดด้วยน้ำ 
  3. เพลงที่ใช้บรรเลงประกอบในการแสดงการอาบน้ำของตัวละคร 
 จึงพอที่จะสรุปว่า ลงสรง คือการอาบน้ำที่ใช้สำหรับผู้แสดงใช้ในการแสดงละคร ทั้งนี้อาจเป็นการล้าง
หน้า ลูบแขน ลูบขา แม้กระท่ังทั้งตัวก็ย่อมได้ การรำลงสรงที่ปรากฏในวรรณคดีและละคร มี 7 ประเภท มีดังนี้ 
รำลงสรงปี่พาทย์ รำลงสรงสุหร่าย รำลงสรงโทน รำลงสรงมอญ รำลงสรงลาว รำลงสรงแขก รำชมตลาด  
 การรำลงสรงที่ใช้ในการแสดงละครในเรื่องอิเหนา ใช้การลงสรง 2 อย่าง คือ ลงสรงโทน  และลงสรง
สุหร่าย การรำลงสรงโทนในการแสดงละครในเรื่องอิเหนา เป็นการรำที่เน้นการประกอบท่าทางที่แสดงถึงการ
อาบน้ำแต่งตัวของตัวละครอิเหนา โดยมุ่งเน้นที่จะให้ตัวเอกมีบทบาทสำคัญ อีกทั้งยั งเป็นการเพ่ิมคุณลักษณะ
พิเศษให้กับตัวละครเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมของราชสำนักในการสรงน้ำของพระมหากษัตริย์ที่
จะต้องกระทำในโอกาสพิเศษ จนกลายเป็นค่านิยมมาถึงประชาชนที่มักนิยมอาบน้ำเป็นกิจวัตรประจำวัน หรือ
ก่อนจะไปประกอบกิจกรรมสำคัญทั้งในและนอกเรือน ทั้งนี้การรำลงสรงโทนในการแสดงละครใน เรื่องอิเหนา
นั้นสามารถสรุปการรำลงสรงของตัวละครไว้ 5 ประการ ดังนี้ 
  1. ลงสรงก่อนการออกเดินทาง 
  2. ลงสรงก่อนออกรบ 
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  3. ลงสรงก่อนเข้าเฝ้า 
  4. ลงสรงก่อนปลอมตัว 
  5. ลงสรงก่อนเข้าหานางหรือก่อนเข้าพิธีสำคัญ   
 ในบทรำลงสรงโทน (อิเหนา) มีทั้งการรำแบบคนเดียว แบบรำ 2 คน และแบบรำเป็นหมู่ตั้งแต่ 3-6 คน 
ปรากฏอยู่ แต่ในการรำลงสรงโทนที่กรมศิลปากรนิยมนำออกมาแสดงและสืบทอดในสถาบันการศึกษา มี 2 
แบบ คือการรำลงสรงโทนแบบรำคนเดียวหรือ “รำเดี่ยว” ได้แก่ รำลงสรงโทน ในบทของปันหยี ตอนประสัน
ตาต่อนก และบทอิเหนา ตอนยกทัพไปเมืองดาหาเพ่ือการออกรบในศึก   กระหมังกุหนิง กับแบบรำหมู่ ได้แก่ 
รำลงสรงโทนในบทสี่กษัตริย์ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (สุดารัตน์     บุญคงทน.  2560 : 2) 

จากการศึกษา กระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) ตอนจากเมืองหมันหยายกทัพไปช่วยกรุงดา
หา ของอาจารย์เวณิกา บุนนาค ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ศิลปิน
แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พบว่า การรำลงสรงโทนในบทอิเหนา เป็นการรำที่บรมครูทางนาฏศิลป์ไทย
แสดงกระบวนการรำด้วยบทร้อง  เครื่องแต่งกาย เพลง เครื่องดนตรี ผู้แสดงเป็นผู้ถ่ายทอดให้ เห็นถึงความ
งดงามของท่ารำ ลงสรงโทนอิเหนาเป็นการรำเดี่ยวที่อยู่ในการแสดงละครใน เรื่องอิเหนา ตอน จากเมืองหมันห
ยายกทัพไปช่วยกรุงดาหา ที่คุณครูลมุล ยมะคุปต์ เป็นผู้ถ่ายทอดกระบวนการรำเพลง ลงสรงโทน ( อิเหนา) 
ให้แก่อาจารย์เวณิกา บุนนาค เป็นคนแรกเพ่ือใช้ในการแสดงนาฏศิลป์และนำออกมาแสดงเผยแพร่ทั้งในการ
แสดงละครและการสาธิตนาฏศิลป์ไทยในโอกาสต่างๆ เช่น ในรายการโทรทัศน์มาลาภิรมย์ ณ สถานีโทรทัศน์
กองทัพบก ช่อง 5 โดยในครั้งแรกแสดงก่อนปี พ.ศ 2524 และ ในครั้งที่ 2 แสดงในงานสาธิตนาฏศิลป์ไทย ณ 
เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ 2541 โดยมีอาจารย์เวณิกา บุนนาค เป็น
ผู้แสดงทั้ง 2 รายการ (เวณิกา บุนนาค. 2561 : สัมภาษณ์.) 
 การแสดงเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) มีการบรรจุอยู่ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณทิต สาขาวิชานาฏศิลป์
ไทยศึกษา 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558) ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงศึกษากระบวนการรำเพลงลงสรง
โทน (อิเหนา) กรณีศึกษา : อาจารย์เวณิกา บุนนาค ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และได้รับการถ่ายทอดจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางนาฏศิลป์ไทย โดยคุณครูลมุล ยมะคุปต์ เพ่ือให้ได้กระบวนการรำที่เป็นแบบแผน การรำลงสรง
โทนเป็นกระบวนการรำที่สื่อให้เห็นถึงการนำเสนอตัวละครให้ออกมาถ่ายทอดความงดงามในด้านต่างๆ เช่น 
เครื่องแต่งกาย เพลงร้อง เครื่องดนตรี และกระบวนการรำ รวมถึงผู้แสดงต้องใช้ฝีมือในการถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้
ออกมาสู่สายตาผู้ชม จากความสำคัญดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้สนใจจะศึกษากระบวนการรำเพลงลงสรงโทน 
(อิเหนา) เพ่ือเป็นการอนุรักษ์แบบแผนกระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) สืบต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) จากบทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 

2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์กระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) : กรณีศึกษา อาจารย์เวณิกา บุนนาค 
3. เพ่ืออนุรักษ์และเผยแพร่ชุดการแสดงเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) : กรณีศึกษา อาจารย์เวณิกา 

บุนนาค  
 
วิธีการดำเนินการวิจัย 
  ขั้นตอนการศึกษา ดำเนินตามลำดับดังนี้ 
  1. ศึกษาเอกสาร ตำรา หนังสือ และงานวิจัยต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับความเป็นมาเพลงลงสรงโทน 
(อิเหนา) เพ่ือรวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา แหล่งศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 
   1.1 ห้องสมุดวิมลบุญโกศล วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
   1.2 สำนักงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   1.3 ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
   1.4 ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
   1.5 หอสมุดแห่งชาติ  
  2. ลงภาคสนามฝึกปฏิบัติท่ารำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่
มีโครงสร้างเพ่ือใช้สัมภาษณ์ อาจารย์เวณิกา บุนนาค ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปีพุทธศักราช 2558 
   2.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กำหนดหัวข้อการสัมภาษณ์จากวัตถุประสงค์การศึกษา โดย
กำหนดการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
    2.1.1 สัมภาษณ์ผู้ที่แสดงเป็นตัวพระ ที่ได้รับการถ่ายทอดท่ารำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) 
และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี ประกอบด้วย 
       2.1.1.1 อาจารย์เวณิกา บุนนาค ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปีพุทธศักราช 2558 
             2.1.1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ คงถาวร รองคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์
สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  
   2.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง กำหนดหัวข้อการสัมภาษณ์จากวัตถุประสงค์การศึกษา 
โดยกำหนดการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
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    2.2.1 สัมภาษณ์ครูดนตรีและผู้ที่มีประสบการณ์ ในการบรรเลงประกอบการแสดง ไม่น้อย
กว่า 15 ปี ประกอบด้วย 
      2.2.2.1 นายปี๊บ คงลายทอง ตำแหน่ง ศิลปินอาวุโส (ผู้ชำนาญการพิเศษด้านดนตรี) 
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
      2.2.2.2 นายไชยยะ ทางมีศรี ตำแหน่ง ศิลปินอาวุโส (ผู้ชำนาญการพิเศษด้านดนตรี) 
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
       2.2.2.3 อาจารย์ธนฤต เจริญชีพ ตำแหน่ง ครูวิทยะฐานะ ครูชำนาญการ  วิทยาลัย
นาฏศลิปร้อยเอ็ด สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
    2.2.2 สัมภาษณ์ครูคีตศิลป์และผู้ที่มีประสบการณ์ ในการขับร้องประกอบการแสดงไม่น้อย
กว่า 15 ปี ประกอบด้วย 
      2.2.2.1 นางนิษา ถนอมรูป ตำแหน่ง ข้าราชการคีตศิลปินระดับอาวุโส สำนักการ
สังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
   
ผลการวิจัย 
 1. ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นของมาการสืบทอดกระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) 
  จากการศึกษาพบว่า บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 มาสู่การแสดงละครในการแสดงเพลงลงสรง
โทน (อิเหนา) เป็นกระบวนการรำลงสรงของอิเหนาแต่งตัวหลังจากอาบน้ำชำระร่างกายเรียบร้อยแล้ว เพ่ือยก
ทัพไปช่วยกรุงดาหาป้องกันข้าศึก เนื่องมาจากท้าวกระหมังกุหนิงและจรกาต่างยกทัพมาเพ่ือชิงนางบุษบา 
อิเหนาจึงได้อาบน้ำแต่งตัวเพ่ือความเป็นศิริมงคลในการยกทัพไปช่วยกรุงดาหา ในบทนี้จึงพรรณนาถึงการ
แต่งตัวของอิเหนาไว้อยู่ในบทละครในเรื่อง อิเหนา ตอนจากเมืองหมันหยายกทัพไปช่วยกรุงดาหา บทพระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งครูลมุล  ยมะคุปต์ เป็นผู้ถ่ายทอดกระบวนการรำเพลงลง
สรงโทน (อิเหนา) ให้กับอาจารย์เวณิกา  บุนนาค เพ่ือใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ไทย และอาจารย์เวณิกา  
บุนนาค ได้ถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์อีกหลายรุ่น อาทิเช่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ  คงถาวร นอกจากนี้
อาจารย์เวณิกา บุนนาค ยังได้ ถ่ายทอดกระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้น
ปีที่ 3 คณะศิลปศึกษา และคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และ
บุคคลภายนอกตามสถานศึกษาต่าง ๆ ต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
 2. ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) 
  จากการศึกษาพบว่า กระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) ซึ่งมีลักษณะและรูปแบบการแสดง
ที่สื่อให้เห็นถึงการแต่งกายอย่างวิจิตรงดงามของอิเหนา กระบวนการรำมีความอ่อนช้อยงดงามกรุ้มกริ่ม ความ
เจ้าชู้ และความสง่างามเข้มแข็งกล้าหาญของตัวเอก คือ อิเหนา ผู้แสดงนั้นต้องมีความเข้าใจในบทบาทของตัว
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ละครก่อนถึงจะสามารถถ่ายทอดอารมณ์บทบาทของตัวละครออกมาได้ และผู้แสดงจะต้องเป็นผู้ที่ ได้รับ
ไว้วางใจของครูบาอาจารย์ เพราะเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) เป็นการแสดงประเภทรำเดี่ยว ที่อวดลีลาท่ารำที่
งดงามตามแบบแผน โดยเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) สามารถแบ่งกระบวนการรำออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
  ช่วงที่ 1 การออกสู่เวที ด้วยการรำเพลงหน้าพาทย์เพลงต้นเข้าม่าน ให้ความหมายเพ่ือเดินทาง
มายังสถานที่อาบน้ำแต่งตัว ทั้งนี้ผู้แสดงจะต้องมีความแม่นยำของจังหวะและทำนองเพลงเพ่ือถ่ายทอด
กระบวนการรำให้ตรงกับจังหวะ 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 การออกสู่เวที (เพลงหน้าพาทย์เพลงต้นเข้าม่าน) 
ที่มา : คณะผู้วิจัย (2562) 

 
  ช่วงที่ 2 การรำแต่งตัวหรือรำแต่งองค์ทรงเครื่อง เป็นการใช้กระบวนการรำประกอบเพลงหน้า
พาทย์ลงสรงโทน บรรยายถึงความงดงามของเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับต่างๆ รวมถึงกริชอาวุธประจำ
กายของตัวละคร ทั้งนี้ผู้แสดงจะต้องเข้าใจความหมายของบทร้อง เพราะการรำลงสรงโทน (อิเหนา) เป็นการรำ
ตีบทตามบทร้องและทำนองเพลง ดังนั้นผู้แสดงจะต้องมีความจำที่แม่นยำ เพ่ือที่จะถ่ายทอดกระบวนการรำ
ออกมาได้อย่างชัดเจน 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 การรำแต่งตัวหรือรำแต่งองค์ทรงเครื่อง (เพลงหน้าพาทย์ลงสรงโทน) 
ที่มา : คณะผู้วิจัย (2562) 
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  ช่วงที่ 3 การรำออกเดินทาง เป็นการใช้กระบวนการรำประกอบเพลงหน้าพาทย์เสมอ บรรยายถึง
อิริยาบถของการเดินทางของตัวละคร เป็นการเคลื่อนไหวของตัวละครหลังจากแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือ
ไปยังสถานที่ออกรบ คือเมืองหมันหยา ทั้งนี้ผู้แสดงจะต้องสื่ออารมณ์ให้เห็นถึงความฮึกเหิม สง่างามแฝงด้วย
ความเข้มแข็งของผู้เป็นกษัตริย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การรำออกเดินทาง (เพลงหน้าพาทย์เสมอ) 
ที่มา : คณะผู้วิจัย (2562) 

 
 3. ศึกษาวิเคราะห์บทร้องหรือบททรงเครื่องของอิเหนา 
  จากการศึกษาพบว่า ในการแสดงลงสรงโทน (อิเหนา) เป็นการรำดังปรากฏในบทร้องที่กล่าวถึง
ขั้นตอนในการรำลงสรงโทนเริ่มด้วยการสวมเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับพร้อมเหน็บกริชคู่กาย การรำลง
สรงโทน (อิเหนา) นั้นเป็นการรำตีบทตามบทร้องและทำนองเพลง ดังนั้นผู้แสดงต้องเข้าใจความหมายของบท
ร้องให้ถ่องแท้ เพ่ือที่จะถ่ายทอดกระบวนการรำออกมาได้อย่างชัดเจน ดังตารางต่อไปนี้ 

บทร้องเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) 
 

ความหมายบทร้องเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) 

ทรงภูษาแย่งยกกระหนกกระหนาบ อิเหนาแต่งกายนุ่งผ้าจีบโจงหางหงส์ สวม
กางเกงหรือสนับเพลาบลายกนก 

ฉลององค์เข้มขาบคดกริช สวมเสื้อสีแดงขลิบเขียวลายคดกริช 
ห้อยหน้าปักทองกรองดอกชิด                              ห้อยหน้าปักด้วยไหมทองลายดอกชิด 
สังวาลวรรณวิจิตรจำรัสเรือง สวมสังวาลลวดลายวิจิตรอร่ามเรือง 
ทับทรวงพวงเพชรเม็ดแตง                                  สวมทับทรวงมีพลอยแดงอยู่ตรงกลาง 
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บทร้องเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) 
 

ความหมายบทร้องเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) 

ทองกรแก้วแดงประดับเนื่อง สวมทองกรหรือกำไล ประดับด้วยปะวะหล่ำสี
แดง 

ธำมรงค์รจนาค่าเมือง                                        สวมแหวนที่ประดิษฐ์งดงามสมค่าของความงาม
คู่บ้าน คู่เมือง 

อร่ามเรืองเพชรรัตน์ตรัสไตร สวยงามด้วยเพชรที่ประดิษฐ์เป็นรูปร่างต่างๆ
อย่างสวยงาม 

ทรงมงกุฎกรรเจียกจรสุวรรณ                               สวมมงกุฎมีกรรเจียกจอนหูทำด้วยทองแกมแก้ว 
วาวแววแก้วกุดั่นดอกไม้ไหว ประดับด้วยดอกไม้ไหว 
ห้อยอุบะบุหงามาลัย                                         ทัดดอกไม้ห้อยอุบะ 
เหน็บกริชฤทธิ์ไกรแล้วไคลคลา เหน็บกริช (อาวุธประจำกายอิเหนา) ที่แสดงถึง

อิทธิฤทธิ์เกรียงไกร 
ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์บทร้องหรือบททรงเครื่องของอิเหนา 

 4. ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะวงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบกระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) 
  จากการศึกษาพบว่า วงดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงละครในนั้นสมัยก่อนเรียกว่า วงปี่พาทย์ ไม้แข็ ง
ต่อมา มีการเปลี่ยนแปลงและได้ยกรูปแบบของวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์มาใช้ ซึ่งใช้    ไม้นวมตีแทนไม้แข็ง 
  วงดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงประกอบกระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) ใช้วง  ปี่พาทย์
เครื่องคู่ โดยมีการเพ่ิมเครื่องดนตรีขึ้นมา คือ ซออู้นำเข้ามาเพ่ือคลอจังหวะเพลงให้นิ่มนวล น่าฟัง กลองแขก
นำเข้ามาเพ่ือกำกับจังหวะหน้าทับให้กับผู้ขับร้อง และนำขลุ่ยเข้ามาแทนปี่ 
 5. ศึกษาวิเคราะห์เพลงที่ใช้บรรเลงประกอบกระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) 
  จากการศึกษาพบว่า เพลงลงสรงโทน (อิเหนา) เป็นเพลงหน้าทับเฉพาะ ผู้แสดงและ  ผู้ขับร้อง
จะต้องฟังจังหวะหน้าทับเป็นหลักในการแสดงและการบรรเลง ตามรูปแบบการแสดงมีเพลงประกอบจำนวน 3 
เพลง ดังนี้ 
  1. เพลงต้นเข้าม่าน ทางนาฏศิลป์ คือ เพลงหน้าพาทย์สำหรับประกอบกิริยาไป -มาของตัวละคร 
ทางดนตรี คือ เพลงโหมโรงเย็น และเชิญเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่เพื่ออัญเชิญไปสู่มณฑลพิธี 
  2. เพลงลงสรงโทน เป็นเพลงประกอบกิริยาการอาบน้ำโดยมีบทแต่งตัวควบคู่กันไป เดิมมีแต่
ทำนอง หลวงประดิษฐ์ ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) จึงได้แต่งทำนองรับด้วยปี่พาทย์บรรเลงประกอบกิริยาของตัว
ละคร 
  3. เพลงเสมอ เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ประกอบกิริยาไปมาในระยะใกล้ของตัวละคร 
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 6. ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะการแต่งกายของผู้แสดงเป็นอิเหนาและผู้แสดงประกอบ 
  จากการศึกษาพบว่า ลักษณะการแต่งกายของอิเหนาจะแต่งกายยืนเครื่องพระ ใส่เสื้อแขนยาวสี
แดงขลิบเขียว ศีรษะสวมชฎา ส่วนผู้แสดงประกอบคือ กิดาหยัน ทหารเอกของอิเหนาเป็นผู้ส่งกริชอาวุธประจำ
กายของอิเหนา จะแต่งกายยืนเครื่องพระใส่เสื้อแขนยาวสีม่วงขลิบเหลืองกำไลแขนแบบผ้าสีใดก็ได้ ศีรษะสวม
ปันจุเหร็จ ทั้งนี้กิดาหยันจะต้องไม่แย่งบทและไม่โดดเด่นกว่าอิเหนา 
  เครื่องแตง่กายอิเหนา 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

ภาพที่ 4 เครื่องแต่งกายชุด รำลงสรงโทน (อิเหนา) (ด้านหน้า) 
        ที่มา : คณะผู้วิจัย  (2561)  
 
  

ฉลององค์ 

ชฎา 

ดอกไม้ทัด กรองคอ 

ห้อยข้าง 

เข็มขัด 

ตาบทิศ 

หอ้ยหน้า 

อินธนู 

ธำมรงค์ 

ทับทรวง 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (621) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 

ภาพที่ 5 เครื่องแต่งกายชุด รำลงสรงโทน (อิเหนา) ด้านหลัง 
ที่มา : คณะผู้วิจัย (2561) 

 
 7. ศึกษาวิเคราะห์เทคนิคในการแสดงกระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) : กรณีศึกษาอาจารย์เวณิ
กา บุนนาค 
  จากการศึกษาพบว่า บทบาทและเทคนิคในการแสดงกระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) 
ตลอดจนนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์และได้รับการถ่ายทอดกระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) ตาม
รูปแบบของอาจารย์เวณิกา บุนนาค คณะผู้วิจัยได้สรุปเทคนิคในการแสดงบทบาทอิเหนาในเพลงลงสรงโทน 
(อิเหนา) ได้ดังนี้ 
  1. การถ่ายทอดอารมณ์ คือ การแสดงอารมณ์ตามบทบาทของตัวละคร ซึ่งสามารถแสดงออกได้
ทาง ใบหน้า ดวงตา และกิริยาท่าทาง และสามารถให้เห็นถึงบทบาทของตัวละครได้อย่างถูกต้องชัดเจน เพ่ือให้
ผู้ชมได้รับอรรถรสในการชม 

สังวาล รัดสะเอว  

หรือ รัดองค์ 

ดอกไม้เพชร 

กรรเจียกจอน 
อุบะ 

กำไลข้อเท้า 

สนับเพลา 

กำไลแผง 

หรือ ทองกร ผ้านุ่ง 

หรือ ภูษา 
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       1.1 การใช้ใบหน้า คือ การใช้อวัยวะต่างๆ ของใบหน้า เพ่ือเป็นตัวช่วยในการถ่ายทอด
อารมณ์และความรู้สึกให้เข้าถึงบทบาทของตัวละคร 
       1.2 การใช้ดวงตา คือ ลักษณะของการแสดงออกทางอารมณ์ของตัวละครด้วยแววตาเพ่ือ
สื่อสารให้ผู้ชมทราบถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครในขณะที่ตนพึงพอใจ ชื่นชอบ  
ชื่นชมในสิ่งที่กำลังมองอยู่ 
  2. ปฏิภาณไหวพริบในการแสดง เพลงลงสรงโทน (อิเหนา) ท่าที่ใช้ในการแสดงสามารถพลิ ก
แพลงได้หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เนื่องจากละครในเป็นการรำตามบทละครหรือบทร้อง มีทั้งทำนองและเอ้ือน 
ซึ่งบางครั้งอาจไม่ตรงกับท่าที่ได้รับการถ่ายทอดมา ผู้แสดงสามารถเสริมบทหรือใช้ลีลาส่วนตั วของผู้แสดง
เพ่ือให้เข้ากับทำนองหรือเอ้ือนในบทร้องนั้นๆ 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษากระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) : กรณีศึกษาอาจารย์เวณิกา บุนนาค สรุป
ผลการวิจัยพบว่า การแสดงละครในเรื่อง อิเหนา นิยมใช้บทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย รัชกาลที่ 2 ที่มีการบอกลักษณะกระบวนการรำของตัวละครที่เป็นตัวเอก คือ อิเหนา เป็นการแต่งตัว
หลังจากอาบน้ำชำระร่างกายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขั้นตอนในการแต่งตัวจะเป็นการแสดงกระบวนการรำ ตั้งแต่ใส่
สนับเพลา สวมเสื้อหรือฉลององค์ ไปจนถึงการนำอาวุธประจำตัว ได้แก่กริช มาประกอบตามคำร้องที่บรรยาย
ถึงลักษณะเครื่องแต่งกาย เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงคือ เพลงหน้าพาทย์ประกอบกิริยาไปมา 3 เพลงด้วยกัน 
คือ เพลงต้นเข้าม่าน ใช้ท่ารำ 7 ท่า เพลงลงสรงโทน ใช้ท่ารำ 124 ท่า และเพลงเสมอ ใช้ท่ารำ 11 ท่า 

 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษากระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) เพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์
งานวิจัยในชุดต่อไป 
 2. ควรศึกษาการรำลงสรงโทนที่ใช้เครื่องราชาชูปโภค เข้ามาประกอบในชุดการแสดง 
 3. ควรมีการศึกษากระบวนการรำลงสรงของตัวเอกในวรรณกรรมไทยเรื่องอ่ืนๆ 
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ชมพูพานหมอยาของกองทัพพระราม 
       CHOMPHUPHAN DOCTOR OF RAMA ARMY 

 
ธงชัย  ศรีนา* 

THONGCHAI  SRINA 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของ ชมพูพาน ในรา
มายณะ, รามเกียรติ์ บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 6 2) ที่มาของความรู้ในเรื่องของสรรพยา 
วิธีการศึกษาโดยใช้รูปแบบการศึกษาเชิงคุณภาพ 1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) 
สัมภาษณ์กลุ่มผู้มีประสบการณ์ในการแสดงโขน ไม่น้อยไปกว่า 20 ปี ผลการศึกษาพบว่า  ในวรรณกรรมรา
มายณะและรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 ชมพูพาน ถือกำเนิดขึ้นจากการหาวของพระพรหมา มีบทบาทหน้าที่
ทั้งหมด 3 บทบาท โดยเป็นราชาของหมี(ชมพูหมี) ที่นำไพร่พลหมีมาเข้าร่วมรบ ในฐานะที่ปรึกษาของกองทัพ
พระราม  และเป็นผู้รู้ในเรื่องสรรพยา  ในวรรณกรรมรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ชมพูพานถือกำเนิด จากกการ
ชุบเหงื่อไคลของพระอิศวร  มีบทบาทที่สำคัญกล่าวคือมีบทบาทหน้าที่ 2 บทบาท ในฐานะข้าทหาร 25 ครั้ง 
เป็นเภสัชกรที่บอกเรื่องยา 1 ครั้งในฐานะของผู้รู้สรรพยา โดยชมพูพานน่าที่จะเป็นหมอยาของกองทัพพระราม
มาตั้งแต่เข้าสวามิภักดิ์ตามบทพระราชนิพนธ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และเข้าเป็นสัมพันธมิตรกับพระรามใน
วรรณกรรมรามายณะและรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 โดยบ่งบอกเด่นชัดว่าเป็นหมอยาคือตอน ศึกพรหมาสตร์ 
ที่แม้นแต่พิเภกก็ยอมรับว่าว่าตนเอง ไม่มีภูมิความรู้ในเรื่องของสรรพยาเท่ากับชมพูพาน 
 
คำสำคัญ    หมอยา, ชมพูพาน, ชมพูหมี 

 
Abstract 

the article of studying were. 1) To study  role and history of Chomphuphan in 
Ramayana, Ramakien plays by King Rama I and VI. 2) The source of knowledge in the field of 
medicine. Methods of study using a qualitative study model. 1) Study information from 
textbooks and related research papers.  

 
________________________________________________________________________________ 
* วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
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2) Interview with a group of experienced pantomime performers Khon in the show, Not 
less than 20 years. The study indicated that in the literature of Ramayana and Ramakien, the 
reign of King Rama VI. Chomphuphan Born from the yawning of Promma god. Have a role All 
3 roles. Which is the king of the bear (Chomphumee) who brought the bear army to join the 
battle. As a consultant for the army of Rama. And being a knowledgeable person in the field 
of medicine. In the Ramakien literary edition of King Rama I. Chomphuphan was born. From 
the sweating of I-Suan’s. Has an important role, namely Have 2 roles As a soldier 25 times. 
Was a pharmacist who told the drug about 1 time as a person who knew the medicine. By 
Chomphuphan, who will be the medicine doctor of the Rama army since entering the royal 
allegory according to the royal script of the reign of King Rama I. And entered into a coalition 
with Rama in the Rama 6 Ramayana and Ramakien literary literature. Which clearly indicates 
that he is a doctor. Is the episode Brahma. That even though Pipek had accepted that he 
himself. There is no knowledge of the medicine as Chomphuphan. 
 
Key words:  Doctor, Chomphuphan, Chomphumee. 
 
บทนำ 
 ชมพูพาน ตัวละครตัวหนึ่งทีมีสีสัน เรื่องราว  แตกต่างไปจากตัวละครอ่ืน ๆ ของวรรณกรรมรามายณะ
และวรรณกรรมรามเกียรติ์  เพราะชมพูพานไม่ได้เกิดโดยบิดา-มารดา ตามเผ่าพันธุ์ ไม่ได้อวตารลงมาจาก
เทวดาทั้งหลาย แต่เกิดจากการหาวของพระพรหมาตามวรรณกรรมรามายณะ และเกิดจากเหงื่อไคลของพระ
อิศวรตามวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ อีกทั้งในรามายณะนั้นเป็นหมี แต่ในรามเกียรติ์เป็นวานร รวมทั้งบทบาท
หน้าที่ เพราะชมพูพานหรือชมพูหมีของรามายณะนั้น เข้ามาร่วมกับพระรามในฐานะของสัมพันธมิตรและที่
ปรึกษา ส่วนชมพูพานในรามเกียรติ์เข้ามาสวามิภักดิ์เป็นข้าทหารของพระราม แต่ในความแตกต่างนี้ก็ยังมีความ
สอดคล้องกันของรามายณะและรามเกียรติ์ นั่นก็คือการเป็นหมอยาของชมพูพาน  ดังนั้นชมพูพานจึงเป็นตัว
ละครหนึ่งในเรื่องรามเกียรติ์ ที่มีความสำคัญและมีบทบาทในการดำเนินเรื่อง 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของ ชมพูพาน ในรามายณะ บทพระราชนิพนธ์ใน
รัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 6  

2. ที่มาของความรู้ในเรื่องของสรรพยา 
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วิธีการศึกษา 
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
2. การสัมภาษณ์ กลุ่มนักวิชาการและผู้มีประสบการณ์ ไม่น้อยไปกว่า 20 ปี 

 
ผลการศึกษา 

รามายณะเป็นวรรณกรรมที่แพร่หลายมากที่สุดในเอเชียใต้ เนื่องจากชาวอินเดียที่นับถือศาสนา
พราหมณ์ จะมีคติความเชื่อที่ยึดถือกันมานานหลายพันปีว่า รามายณะหรือเรื่องของพระรามผู้เป็นวีรบุรุษใน
เกือบทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการครองคน การครองตนและการครองเรือน ในคำนำของหนังสือบ่อเกิด
แห่งรามเกียรติ์ได้กล่าวไว้ด้วยกัน 3 ข้อใหญ่ ๆ ว่า “คัมภีร์รามายณะมีคุณอันวิเศษต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
การล้างบาปผู้ตายหรือการมีบุตรสำหรับคนที่ไม่มีลูก ยังนับถือว่าพระรามเป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์ 
รวมทั้งจริยาวัตรของพระรามในเรื่องความดีต่าง ๆ”(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2544 : 701-
703) เมื่อมีผู้นำเอาเรื่องรามายณะที่เป็นวรรณกรรมและคัมภีร์สำคัญที่มีอิทธิพลอย่างมากของอินเดียเข้ามา
เผยแพร่ ยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยแสดงถึงจริยาวัตรอันดีงาม ความเก่งกล้าสามารถและ
บุญญาธิการของพระราม ที่มีอยู่เหนือพวกยักษ์ จึงทำให้ชนชั้นสูงของภูมิภาคนี้นำเอาคติความเชื่อที่เกี่ยวข้อง
ของพระราม โดยเฉพาะในส่วนของแบบแผนของการปกครอง มาใช้ปกครองประชาชนของตนอย่างแพร่หลาย  

รามายณะที่แพร่หลายอยู่ในอินเดียนั้น มีสำนวนที่ผู้ศึกษาถือกันว่าเป็นหนังสือกาพย์ที่ เก่าที่สุดคือ
สำนวนในภาษาสันสกฤต โดยผู้รจนาเป็นพรหมฤาษีชื่อ “วาลมิกิ” (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 
2553 : 707) ภายในเนื้อเรื่องแบ่งออกเป็น 7 กัณฑ์ คือ 1. พาลกัณฑ์ 2. อโยธยากัณฑ์ 3. อรัญยะกัณฑ์ 4. กีษ
กินธากัณฑ์ 5. สุนทรกัณฑ์ 6. ยุทธกัณฑ์ 7. อุตรกัณฑ์ โดย 6 กัณฑ์แรกเชื่อว่าเป็นของเดิม ส่วนอุตรกัณฑ์เป็น
กัณฑ์ที่แทรกเข้ามาเพ่ิม มีลักษณะเป็นเหมือนการอธิบายตัวละคร สถานที่เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องใน 6 กัณฑ์แรก 
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2544 : 759) โดยกัณฑ์ที่กล่าวถึงชมพูพานไว้ ถึง 4 กัณฑ์ ได้แก่ 
พาลกัณฑ์กล่าวถึงกำเนิดชมพูพานผู้เป็นราชาแห่งหมี กีษกินธากัณฑ์ชมพูพานกระตุ้นเตือนสติของหนุมานจนมี
ฤทธิ์กลับคืนมา ยุทธกัณฑ์ในตอนศึกอินทรชิต และอุตรกัณฑ์ภาคท่ี 15 พระรามและบริวารขึ้นสวรรค์ 
ไทยได้นำรามายณะที่ได้รับฟังจากการเล่านิทานเรื่องพระรามมาเรียบเรียงลำดับเรื่องราวให้ตรงกับวิถีชีวิตแบบ
ไทย โดยกวีของไทยเราได้แต่งขึ้นเป็นบทวรรณกรรมและบทนาฏกรรม ด้วยสำนวนคำประพันธ์ประเภทต่างๆ  
ตามฉันทลักษณ์ของไทย จะเป็นบางตอนหรือท้ังตอน ก็เพ่ือประโยชน์ ในการเล่นหนัง โขน และละครนั้นเอง ดัง
มีหลักฐานปรากฏว่าในการดัดแปลงเรื่องรามายณะจนกลายเป็นรามเกียรติ์ของไทยนั้น เริ่มขึ้นในยุคสมัยที่
ต่างกัน ซึ่งมีลำดับมาตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์  

บทละครรามเกียรติ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะรักษาและนำจารีตประเพณีของกรุงศรีอยุธยาไว้กับกรุงรัตนโกสินทร์ 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (627) 
 

จึงทรงรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งกระจัดกระจายให้รวมเป็นเรื่อง เพื่อรักษาไว้ให้เป็นแบบฉบับสำหรับบ้านเมือง 
เพราะถ้าปล่อยไว้ช้านานไปก็อาจจะเกิดการลืมเลือนไป จึงมีพระบรมราชโองการให้ประชุมบทละครเรื่อง
รามเกียรติ์ โดยการรวบรวมผู้รู้ กวี พราหมณ์ เอกสารต่างๆ มาทำเป็นบทวรรณกรรมรามเกียรติ์ จึงทำให้พระ
ราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ในรัชกาลที่  1  มีเรื่องราวติดต่อกันไป มีความยาวพิสดารยิ่งกว่าบรรดาเรื่อง
รามเกียรติ์ทุกสำนวนที่มีในภาษาไทย   

รามเกียรติ์บทร้องและบทพากย์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  6  ไม่ได้
นำเอาเค้าโครงเรื่องรามเกียรติ์มาจากบทละครรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 1 แต่พระองค์ทรงพระอุตสาหะค้นคว้า 
มาจากคัมภีร์รามายณะของวาลมิกิ ทรงดำเนินเรื่อง ใช้ชื่อตัวละคร สถานที่และส่วนอ่ืนๆ ตามรามายณะฉบับ
วาลมิกิ แล้วทรงพระราชนิพนธ์หนังสือขึ้นเล่มหนึ่งชื่อว่า “บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์”  โปรดให้ตีพิมพ์ขึ้นครั้งแรก
เมื่อ พ.ศ. 2456  แสดงข้อพระราชวินิจฉัยของการทรงพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ รวมทั้งทรงอธิบายถึงพระราช
นิพนธ์บทละครรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 1  ถึงประวัติที่มาและการที่ทรงพระราชนิพนธ์  รัชกาลที่  6 ได้ทรงพระ
ราชนิพนธ์บทร้องและบทพากย์รามเกียรติ์ขึ้นสำหรับเล่นโขนอีก 6 ชุด คือ 1. ชุดสีดาหาย 2. ชุดเผาลงกา 3. 
ชุดพิเภกถูกขับ 4. ชุดจองถนน  5. ชุดประเดิมศึกลงกา 6. ชุดนาคบาศ รวมเป็นหนังสือจำนวน 154 หน้า(ธนิต 
อยู่โพธิ์. 2539 : 125-126) 
 กำเนิดของชมพูพาน ในรามายณะและพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 6 ชมพูพาน
เป็นหมีเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรกับทัพพระราม ดังมีคำอธิบายของหนังสือบ่อเกิดรามเกียรติ์ว่า “ฝ่ายทวยเทพ  
ทราบว่า พระนารายณ์จะเสด็จอวตารลงไปมนุษยโลกก็ยินดีกันทั่ว นัดแบ่งภาคของตน ไปให้กำเนิดเป็นบริ วาร 
พระพรหมาก็ตรัสว่า พระองค์เองได้สร้างชมพูพานผู้เป็นราชาแห่งหมีแล้ว คือ ได้หาว ชมพูพานก็ออกจากพระ
โอษฐ์”(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2553 : 713) ยังมีข้อยืนยันว่าชมพูพานนั้นเป็นหมี จาก
หนังสือศัพท์ทานุกรมวรรณคดีสันสกฤต อธิบายไว้ว่า  “ชามพวัต(ชาม-พะ-วัต) ราชาของพวกหมี พระอาทิตย์
ได้ประทานอัญมณีที่มีชื่อว่า สยมันตกะ แก่สตราชิต สตราชิตกลัวว่าพระกฤษณะจะมาแย่งไปจากตนจึ่งมอบให้
ประเสนผู้เป็นอนุชา คุณสมบัติของอัญมณีเม็ดนี้คือป้องกันตัวผู้สวมเมื่อผู้สวมทำดี และทำให้ผู้สวมหายนะเมื่อ
ทำไม่ดี ประเสนเป็นคนไม่ดีจึงถูกสิงโตฆ่าเสีย สิงโตคาบอัญมณีเม็ดนั้นไปเผชิญหน้ากับชามพวัต และถูกชามพ
วัตฆ่าตาย หลังจากประเสนหายไป ผู้คนสงสัยว่าพระกฤษณะฆ่าเพ่ือแย่งอัญมณี พระกฤษณะกับพวกกลุ่มใหญ่
จึงชวนกันสะกดรอยตามประเสน จึงแน่ใจว่าเขาถูกสิงโตฆ่า และสิงโตก็ถูกหมีฆ่า ต่อจากนั้นพระกฤษณะจึ ง
สะกดรอยหมีชามพวัตไปในถ้ำ ทั้งสองได้ต่อสู้กัน หลังจากรออยู่นอกถ้ำ  7 หรือ 8 วัน บริวารของพระกฤษณะ
ก็กลับเมือง และทำพิธีศพของพระกฤษณะ ในวันที่ 21 ของการต่อสู้ ชามพวัตยอมแพ้พระกฤษณะ มอบอัญมณี
ให้และยกนางชามพวดีบุตรสาวให้ด้วย ชามพวัตกับกองทัพหมีได้ช่วยพระรามบุกกรุงลงกา และทำหน้าที่เป็น
ปุโรหิตของพระราม (ทองสุก เกตุโรจน์. 2559 : 96) ส่วนหนังสือต้นตำนานรามเกียรติ์ ก็ได้บอกว่าชมพูพานนั้น
เป็นหมี “ยังมีสหายของ สุครีพอีกผู้หนึ่งคือ ชมพูพานต์(Jambuwanta) ซึ่งเป็นพญาหมีตัวใหญ่ปกครองเหล่า



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(628)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

กองทัพหมีทั่วไป ก็ขอเข้าเป็นกองกำลังสำคัญของเจ้าชายรามด้วย” (ราเมนอน,แปลโดยดวงธิดา ราเมศวร์ . 
2558 : 140) แสดงให้เห็นว่าชมพูพานในรามายณะและพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 6 
เป็นจอมหมี หรือ ฤกษราช  
ส่วนชมพูพานในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1  ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของชมพูพานไว้
ว่าเป็นพญาวานร เกิดจากเหงื่อไคลพระอิศวร ตามคำอธิบายความของบทความเรื่องรามเกียรติ์ คณะกรรมการ
วรรณคดีแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พิมพ์ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2558 ลิขสิทธิ์ของกรมศิลปากร 
หน้า 17 ว่า กำเนิดชมพูพาน ในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระอิศวรทรงสร้างชมพูพานจากเหื่อไคลของพระองค์
ให้มีความรู้เรื่องสรรพยาวิเศษ เพ่ือคอยช่วยพระนารายณ์ที่จะอวตารมาเป็นพระรามไปปราบทศกัณฐ์  พระ
อิศวรยกชมพูพานให้เป็นโอรสของพาลี สรุปได้ว่าในรามายณะและพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ใน
รัชกาลที่ 6 ชมพูพานเป็นหมีเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรกับทัพพระราม ส่วนในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับ
รัชกาลที ่1  เข้ามาสวามิภักดิ์เป็นข้าทหารของพระราม   

บทบาทหน้าที่ชมพูพานในรามายณะ บทบาทหน้าที่ 1 เปรียบได้ในการแพทย์ทางจิตวิทยา กล่าวไว้
ในตอนสืบมรรคาเมื่อคณะขององคท, หนุมานและชมพูพาน ได้เดินทางมาถึงริมมหาสมุทร องคทที่เป็นอุปราช
เมืองกีษกินธ์ ปรึกษาหารือกับไพร่พลวานรในการข้ามมหาสมุทรไปเมืองลงกา ก็ไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้ มี
เพียงชมพูพานได้บอกว่า ผู้ที่จะข้ามมหาสมุทรไปได้มีแต่เพียงหนุมานเท่านั้นทั้งนี้เพราะ หนุมานถูกสาปโดยมหา
ฤาษีเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก ชมพูพานพูดกระตุ้นเตือนความทรงจำในอดีตของหนุมานและสรุปคำพูดตอนท้ายว่า 
“พวกเราต่างมิเพียงกำลังยืนอยู่บนชายฝั่งมหาสมุทร หากยังยืนอยู่บนปากเหวแห่งความสิ้นหวัง ท่านคือบุตร
แห่งวายุเทพ ย่อมมีพลังแห่งสายลมรองรับกล้าแข็ง ขอท่านอย่าได้ลังเล หนุมาน เนื่องเพราะฟ้าลิขิตให้ภาระนี้
เป็นของท่าน เพ่ือนามของท่านจะได้เป็นอมตะสืบไป ท่านคือความหวังเดียวที่เหลือ อยู่มีเพียงท่านเท่านั้นที่
สามารถช่วยพวกเราให้รอดพ้นจากความตาย จงมั่นใจในตัวเองเถิด นาทีแห่งความรุ่งโรจน์มาถึงแล้ว” (วรดี 
วงศ์สง่า. 2551 : 374) ทำให้หนุมานระลึกได้ว่าตนเองมีบิดาเป็นใคร ได้รับพรอะไร มีพละกำลังมากแค่ไหน 
ฯลฯ บทบาทที่ 2 การเป็นที่ปรึกษาโดยให้คำปรึกษากับพระราม เมื่อทราบหนทางที่จะไปเมืองลงกา จึงได้ทำ
การจองถนนข้ามไป เพ่ือจะเข้าตีเมืองลงกา โดยแบ่งหน้าที่การเข้าประตูเมืองด้านต่างๆ “ส่วนสุครีพ ชมพูพาน
และพิเภษณ์ ให้รั้งไว้กลางทัพคอยแนะนำพวกเราด้วยประสบการณ์ปัญญา” (วรดี วงศ์สง่า. 2551 : 506) 
บทบาทที่ 3 การเป็นหมอยา ในศึกพรหมาสตร์ ก็เป็นผู้ที่บอกให้หนุมานไปหาสรรพยามาแก้ไขพระลักษมณ์ที่
ถูกศรพรหมาสตร์ รวมบทบาทหน้าที่ของชมพูพานมีทั้งหมด 3 บทบาท 
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ภาพที ่1 ศีรษะชมพูพานรัชกาลที่ 1 
ที่มา : ธนาวุฒิ อ้นวงษ์  

 
บทบาทหน้าที่ของชมพูพานในบทละครรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 1 มีบทบาทดังนี้ 

 บทบาทที่ 1 การเป็นทหารในกองทัพพระราม เริ่มตั้งแต่เข้ามาถวายตัวจากการนำพาของสุครีพ โดยทำ
หน้าที่สำคัญของกองทัพในการทำสงครามกับฝ่ายยักษ์ ในศึกต่าง ๆ ดังนี้ 
  (1)การสืบมรรคาพระรามปรึกษาถึงเรื่องการที่จะหาทางไปยังกรุงลงกา ในการปรึกษากันนั้น 
พระรามได้รับสั่งถามสุครีพ สุครีพได้กราบทูลว่า 

“อันโยธาทั้งสองนคเรศ  ล้วนศักดาเดชกล้าหาญ 
  ซึ่งจะเจรจาปรีชาชาญ    เห็นแต่หนุมานผู้ฤทธี 
  กับชมพูพานพานรินทร ์    องคตหลานอินทร์เรืองศรี 
  ทั้งสามแต่ล้วนตัวดี     นอกนี้ไม่เห็นผู้ใด” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 88) 
  (2)ร่วมกระบวนทัพในการข้ามสมุทรเมื่อหนุมานได้ไปสืบมรรคาและถวายแหวนกับนางสีดากลับ
มาแล้ว พระรามได้ยกพลไปตั้งที่ริมฝั่งมหาสมุทร ทำการจองถนนข้ามไปลงกา โดยจัดกระบวนทัพเป็นมังกรข้าม
สมุทร ตอนนี้มีบทบาทของชมพูพานนั้นเป็นหงอนมังกร ทีคำกลอนที่ว่าที่ว่า 
   “จัดเป็นมังกรข้ามสมุทร     วายุบัตรเป็นเศียรไปหน้า   

ปากบนวาลุโหมฤทธา               ปากล่างปิงคลาวานร   
สองเขาสุรเสนสุรกานต์          ศรีชมพูพานนั้นเป็นหงอน   
ตาซ้ายโคมุทฤทธิรอน                ตาขวาศรรามชาญฉกรรจ์” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 271) 
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(630)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

 (3)เป็นผู้จัดกองทัพให้สุครีพเป็นนายทัพออกไปรบกับกุมภกรรณ กล่าวคือเมื่อกองทัพพระราม
ข้ามสมุทรมาแล้ว ได้เกิดการทำสงครามสู้รบกันหลายครั้งระหว่างกองทัพของพระรามกับทศกัณฐ์ศึกกุมภกรรณ
ครั้งที่ 2 (ตอนถอนต้นรัง) พระรามให้ชมพูพานเป็นผู้ไปจัดทัพตามบทพระราชนิพนธ์ ดังนี้ 

“....................................  .................................... 
ตรัสแล้วจึ่งมีบรรหาร          สั่งชมพูพานกระบี่ศรี 
จงจัดพหลพลโยธี    ให้น้องพาลีฤทธิรอน ฯ” 

  (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 291) 
 (4)ร่วมกระบวนทัพในศึกกุมภกรรณครั้งที่ 3 (กุมภกรรณล้ม) การยกทัพออกรบ ชมพูพานได้รับ

หน้าที่ให้เป็นคออินทรี ตามหลักการจัดกระบวนทัพในตำราพิชัยสงคราม  ดังนี้ 
“จัดเป็นอินทรีพยุหบาตร      นิลราชเป็นเศียรปักษา 

นิลเอกนิลขันเป็นสองตา             ปากนั้นปิงคลาวานร 
คอคือกระบี่ชมพูพาน   คำแหงหนุมานเป็นหงอน 
ปีกขวาองคตฤทธิรอน                ปีกซ้ายเกสรมาลา” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 450) 
 (5)คุมกองเกียกกายในศึกอินทรชิตครั้งที่ 1 กองทัพพระรามได้ยกทัพออกไปรบ ชมพูพานคุมกอง

เกียกกาย(คำว่าเกียกกายนี้หมายถึง กองเสบียงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ เมื่อคุมเกียกกายก็หมายถึงหัวหน้า
กองเสบียง) 

 “จัดเอาคำแหงหนุมาน    คุมพลเจ็ดสมุทรเป็นกองหน้า   
กองขนัองคตผู้ศักดา           ถือโยธาเจ็ดสมุทรไท  
เกยีกกายเจ็ดสมุทรทวยหาญ    ศรีชมพูพานเป็นนายใหญ่   
กองหลวงสิบสมุทรพลไกร    ว่องไวห้าวหาญชาญยุทธ์” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 450) 
  (6)ร่วมกระบวนทัพในศึกมังกรกัณฑ์ พระรามยกทัพออกมา กระบวนทัพจัดเป็นเสนาพยุหบาตร
ชมพูพานเป็นปีก 

“เสนาพยหุบาตร   นิลราชเป็นปากปักษา   
นิลเอกนิลขันเป็นสองตา    วายุบุตรเป็นเศียรสกุณี   
มหัทวิกันเป็นลิ้น     นิลนนท์เป็นคอปักษี   
สองปีกกางป้องโยธี     วาลุโหมกระบี่ชมพูพาน” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 490) 
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 (7)นำพระรามไปหาพระลักษณ์ในศึกพรหมมาสตร์ พระรามใช้พระลักษณ์ออกรบ พระลักษณ์ต้อง
ศรพรหมาสตร์  พระรามร้อนใจไม่เห็นพระลักษณ์กลับมาจึงจะออกไปดู ชมพูพานจึงได้นำพระรามเสด็จไป
สนามรบ 
   “ชมพูพานนำเสด็จพระทรงยศ เลี้ยวลดตามแถวแนวป่า 

มืดมัวไม่เห็นมรรคา   ด้วยเป็นเวลาราตรีกาล” 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 555) 

 (8)นายกองคุมกองหลัง ต่อมาเป็นตอนที่อินทรชิตทำกลลวงทัพพระราม โดยการตัดหัวสุขาจารที่
แปลงเป็นนางสีดา แล้วยกขบวนทัพไปทำพิธีกุมภนิยา ในตอนนี้ชมพูพานคุมกองหลัง 
   “กองหลังรั้งท้ายทวยหาญ     ชมพูพานคุมพลกระบี่ศรี 

เจ็ดสมุทรเลือกล้วนตัวดี    ฝีมือแกล้วหาญชาญฉกรรจ์” 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 573) 

 (9)เป็นยกกระบัตรในศึกกุมภนิยาเมื่อพระรามตรวจสอบแล้วไม่ใช้หัวของนางสีดา พระองค์จึงให้
พระลักษณ์ไปทำลายพิธีกุมภนิยาของอินทรชิต ตอนนี้ชมพูพานได้เป็นยกกระบัตรในกองทัพ (คำว่ายกกระบัตร
หมายถึง ตำแหน่งเจ้าพนักงานเกี่ยวกับอรรถคดี หรือพนักงานรักษาพระอัยการ เขียนเป็นยุกระบัตรก็มี) 

“ทัพหลวงโยธานั้นตัวดี  ขี่มหิงส์สิงโตสุกร 
  ยุกกระบัตรชมพูพาน    พลทหารนั้นขี่ไกรสร” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 604) 
 (10)เป็นกองหน้าในศึกทศกัณฐ์ ศึกต่อมาก็เป็นตัวทศกัณฐ์ออกรบครั้งที่ 1 พร้อมกับสิบขุนและสิบ

รถ ในครั้งนี้ชมพูพานได้รบกับหนึ่งในสิบรถและได้สังหารหนึ่งในสิบรถ ดังนี้ 
   “บัดนั้น                            จึ่งชามภูวราชใจหาญ   

กับนิลราชชมพูพาน    วิสันตะรานฤทธี   
ทั้งญาณรสคนธ์วิมลราช              หกนายองอาจดังไกรสีห์ 
กริ้วโกรธพิโรธดังอัคคี                 โถมจับอสุรีทั้งหกรถ” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 3. 2554: 26) 
 (11)ฐานะยกกระบัตรในศึกแสงอาทิตย์ ศึกต่อมาคือศึกแสงอาทิตย์ที่ได้ยกทัพออกมาหลังองคตได้

ไปล่อลวงขอแว่นจากพระพรหมา ในกระทัพของพระราม ชมพูพานได้เป็นยกกระบัตร ดังนี้ 
   “ยกกระบัตรสิบสมุทรโยธี        ศรชีมพูพานเป็นนายใหญ่ 
  พลลิงล้วนมีฤทธิไกร                    ดำดินไปได้ถึงบาดาล” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 3. 2554: 96) 
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 (12)ฐานะนายกองหลังในศึกทศกัณฐ์ ศึกต่อมาเป็นศึกทศกัณฐ์ครั้งที่ 2  ทั้งนี้เพราะเสียพระหฤทัย
ที่แสงอาทิตย์ผู้เป็นนัดดาเสียชีวิต ทัพครั้งนี้ชมพูพานคุมกองหลัง ดังนี้ 
   “กองหลังเจ็ดสมุทรทวยหาญ    ศรชีมพูพานเป็นนายใหญ่ 
  ปีกป้องกองขันกองชัย    จัดไว้ครบถ้วยกระบวนยุทธ์” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 3. 2554: 108) 
 (13)ร่วมกระบวนทัพในศึกทศคีรีวัน ทศคีรีธร ต่อมาก็มีศึกอีกหลายศึก แต่ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่

เป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด จนมาถึงศึกทศคีรีวัน ทศคีรีธร ลูกทศกัณฐ์ที่เกิดจากนางช้าง ศึกนี้ได้เป็นปีก
ซ้าย ดังนี้ 
   “ปีกซ้ายทั้งให้ชมพูพาน  ปีกขวาหนุมานทหารใหญ่ 

เท้าซ้ายโคมุทวุฒิไกร                  เท้าขวาเกณฑ์ให้นิลนนท์”   
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 3. 2554: 323) 

 (14)เป็นข้าทหารในตอนหุงน้ำทิพย์ เมื่อมิตรและญาติวงศ์ทั้งหลาย เสียชีวิตอย่างมากมาย 
ทศกัณฐ์จึงขอให้นางมณโฑทำพิธีหุงน้ำทิพย์เพ่ือใช้ชุบชีวิตพวกที่ตายไป ซึ่งต่อเนื่องจากศึกทศคีรีวัน ทศคีรีธร 
ทศกัณฐ์ตั้งทัพรออยู่ในสนามรบ เมื่อได้น้ำทิพย์มา ก็โปรยน้ำทิพย์ปลุกชีพพวกที่ตายไปให้ฟืนขึ้นมาสู้ รบ  
พระรามเกิดความสงสัยจึงได้ไต่ถามเมื่อทราบเรื่องจึงมีบัญชาใช้ให้หนุมาน ชมพูพานและนิลนนท์สามทหารไป
ทำลายพิธีทั้งสามก็รับพระบัญชา เมื่อออกมาได้ครึ่งทางก็มาปรึกษากันจนได้ข้อสรุป ดังนี้ 
   “นิลนนท์จงแปลงเป็นคชกรรม์ คชาธารซับมันตัวกล้า 

ชมพูพานผู้มีปรีชา                จงแปลงกายาด้วยฤทธี  
เป็นการุณราชขุนมาร                 ควาญท้ายขับคชสารศรี 
ตัวเราจะนิมิตอินทรีย์   ให้เหมือนอสุรีทศกัณฐ์” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 3. 2554: 334) 
 (15)ฐานะผู้จัดทัพให้พระรามในศึกทศกัณฐ์ ในตอนล่อลวงกล่องดวงใจของทศกัณฐ์ พระรามจะ

ยกทัพออกไปสมทบกับพระลักษมณ์ จึงให้ชมพูพานเป็นผู้จัดทัพ 
   “จึ่งมีพระราชบรรหาญ          สั่งชมพูพานกระบี่ศรี   

ตัวกูจะยกไปราวี                       จงเตรียมโยธีให้พร้อมกันฯ 
   บัดนั้น                            ศรชีมพูพานตัวขยัน     

รับสั่งพระองค์ทรงสุบรรณ            ถวายบังคมคันแล้วออกมาฯ”  
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 3. 2554: 400) 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (633) 
 

 (16)เป็นเกียกกายในศึกทศพิน ต่อมาทศพินลูกติดท้องนางมณโฑ เกิดแข็งเมืองจับพิเภกขังไว้ ทาง
เมืองอโยธยารู้ข่าวจากอสุรผัดลูกของหนุมานกับนางเบญกาย พระรามจึงให้พระพรตคุมพลยกกองทัพขึ้นมา
ปราบทศพินในทัพนี้ชมพูพานได้เป็นเกียกกาย ดังนี้ 
   “ชั้นสองกระบี่สุรการ  คุมพลทหารเป็นกองขัน 

ศรชีมพูพานชาญฉกรรจ์     เป็นเกียกกายประจัญปัจจามิตร” 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 27) 

  (17)ฐานะข้าทหารในศึกทศพิน ชมพูพานจึงได้เข้าไปในเมืองลงกา เข้าพบทศพินเกิดการต่อว่า 
ทศพินเถียงสู้ไม่ได้ จึงสั่งให้เสนายักษ์เข้าสังหารชมพูพาน เหล่าเสนายักษ์ก็ทำท่าล่อหลอกแล้วหนีไป ชมพูพาน
จงึเข้าตบตีสั่งสอน ดังนี้ 

“ครั้นถึงจึ่งโจนขึ้นบนอาสน์    ทำอำนาจดั่งพญาราชสีห์ 
โถมถีบทศพินอสุรี                    ตกจากแท่นที่อลงการ ์
แล้วจึ่งจิกเศียรตบต่อย               เลือดย้อยโซมกายยักษา 
เหยียบอกลงไว้กับบาทา             ด้วยกำลังศักดาเกรียงไกรฯ” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 44) 
 (18)ฐานะเกียกกายในศึกทศพินออกรบ ทศพินจึงคิดที่จะขอกำลังพลจากท้าวจักรวรรดิ แต่ก็จะ

ใช้เวลามาก และด้วยความเจ็บแค้นจึงตัดสินใจออกรบ พระพรตก็เตรียมพลโดยให้ชมพูพานเป็นเกียกกาย ดังนี้ 
“ศรีชมพูพานชาญชัย       เป็นเกียกกายนายพลประจญก่อน 

กองหลวงน้องนารายณ์ฤทธิรอน   เป็นจอมนิกรโยธี” 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 54) 

 (19)ฐานะยกกระบัตรในศึกท้าวจักรวรรดิ เมื่อพระพรตปราบทศพินลงได้ ก็ได้เดินทัพต่อไปยังเมือ
งมลิวันเพื่อปราบท้าวจักรวรรดิ ในทัพนี้ชมพูพานได้เป็นยกกระบัตร 

 “ยุกกระบัตรนั้นศรีชมพูพาน  กองหนุนสุรการเป็นนายใหญ่ 
ฝ่ายเจ้าลงกากรุงไกร      ให้สองโอรสอินทรชิต 
เป็นกองหลังรั้งท้ายโยธา     อสุราแน่นนันต์อกนิษฐ์ 
ตั้งโดยกระบวนตามทิศ      คอยพระทรงฤทธิ์เสด็จจรฯ” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 69) 
 (20)ฐานะนายทหารในศึกสุริยาภพ ทางเมืองมลิวันเมื่อทราบข่าวว่าพระพรตยกทัพมารบ ในการ

ที่ไปช่วยทศพินแข็งเมืองและเมื่อนิลนนท์มาเป็นทูตเจรจา การเจรจาไม่สำเร็จ ก็บังเกิดความโกรธแค้น จึง
จัดเตรียมทัพไว้ต่อสู้ โดยให้สุริยาภพเป็นนายทัพ ฝ่ายพระพรตก็จัดเตรียมกระบวนทัพเพ่ือออกรบ ดังนี้ 

 



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(634)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

“พิเภกชมพูพานองคต          หนุมานเคียงรถมณีศร ี
ฝ่ายชามภูวราชตัวดี               เป็นกระบี่ยุกกระบัตรบัญชาการ” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 98) 
 (21)ฐานะผู้ร่วมกระบวนทัพในศึกสุริยาภพเมื่อพระรามแก้หอกเมฆพัทที่สุริยาภพพุ่งใส่พระสัตรุด

แล้ว ก็กลับยังพลับพลาที่ประทับ สุริยาภพเมื่อทราบข่าวก็เกิดความโมโห จึงยกกองทัพออกมาใหม่ พระพรตก็
ยกทัพออกมาต่อสู้ด้วย ในคราวนี้ชมพูพานได้รับมอบหมายให้เป็นหางปักษา ดังนี้ 

“สุรเสนสุรการทหารกล้า    เป็นสองบาทาปักษ ี
กองหลวงนั้นตัวสกุณี          หางคือกระบี่ชมพูพาน 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 121) 
 (22)ฐานะนายกองหลังในศึกบรรลัยจักร ต่อมาบรรลัยจักรออกรบ พระพรตได้จัดทัพออกต่อสู้ 

ตอนนี้ชมพูพานได้คุมกองหลัง ดังนี้  
“หลานอินทร์นั้นเป็นยกกระบัตร   พลขี่สิงห์ขนัดกระทิงทึก 

กองหลังพลล้วนขี่มฤค                        ชมพูพานชาญศึกนั้นเป็นนาย” 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 155) 

 (23)ฐานะยกกระบัตรในศึกนนยุพักตร์ ศึกต่อมาท่ีชมพูพานมีบทบาทหน้าที่ร่วมด้วย คือศึกนนยุ
พักตร์ได้เป็นยกกระบัตร 

 “ยกกระบัตรเจ็ดสมุทรทวยหาญ   ศรชีมพูพานเป็นนายใหญ่ 
กองหลังสุรการชาญชัย    คุมไพร่ห้าสมุทรแน่นนันต์” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 196) 
 (24)ฐานะผู้ร่วมกระบวนทัพในศึกในศึกท้าวไวตาลได้คุมปีกซ้าย 

“ปากล่างนั้นขุนนิลปานัน    คอนั้นมาลุนทเกสร 
ปีกขวาองคตฤทธิรอน          ปีกซ้ายวานรชมพูพาน” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 223) 
 (25)ฐานะผู้ร่วมกระบวนทัพในศึกท้าวจักรวรรดิศึกจักรวรรดิครั้งที่ 2 ศึกครั้งนี้เป็นศึกครั้งสุดท้าย

ที่ชมพูพานมีบทบาทหน้าที่ โดยศึกครั้งนี้ได้เป็นคอของอินทรีพยุหบาตร 
“คอคือกระบี่ชมพูพาน  โอรสพระกาลนั้นเป็นหงอน 

องคตนิลราชฤทธิรอน    เป็นสองปีกต่อกรไพรี” 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 252) 

 บทบาทหน้าที่ของชมพูพานในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 มีบทบาทหน้าที่ทั้งหมด 2
บทบาทคือบทบาทในฐานะข้าทหารทั้งหมด 25 ครั้ง ประกอบด้วยเป็นผู้ร่วมกระบวนทัพ ทั้งทำหน้าที่คุมกอง



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (635) 
 

หลัง คุมกองเกียกกาย เป็นยกกระบัตร รวมทั้งทำหน้าที่ในการจัดทัพ และอีกหนึ่งบทบาทคือเป็นผู้บอกถึงการ
นำสรรพยามาแก้ไขพระลักษมณ์ที่ถูกศรพรหมาสตร์ 
 

        
 

ภาพที่ 2 ศีรษะชมพูพานรัชกาลที่ 6 
ที่มา : ธนาวุฒิ อ้นวงษ์  

 
บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 นั้น พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เป็นบทละครเรื่อง

รามกียรติ์ไว้ทั้งหมด 6 ชุด ดำเนินเรื่องตามแบบของวาลมิกิ โดยให้ชมพูพานเป็นพญาหมี (ฤกษราช) มีหน้าที่
เป็นที่ปรึกษาและเป็นหมอยาในกองทัพ ทั้งได้ทรงชี้แจงพระราชประสงค์ในการทรงพระราชนิพนธ์ทั้ง 6 ชุด ไว้
ในพระราชนิพนธ์คำนำเมื่อคราวตีพิมพ์เป็นเล่มใน พ.ศ. 2464  ว่า “บทละคอนเรื่องรามเกียรติ์ที่รวมอยู่ในเล่ม
นี้ เป็นบทที่ข้าพเจ้า  ได้แต่งขึ้นเป็นครั้งคราวสำหรับเล่นโขน  มิได้ตั้งใจที่จะให้เป็นหนังสือกวีนิพนธ์สำหรับอ่าน
เพราะๆ หรือดำเนินเรื่องราวติดต่อกัน บทเหล่านี้ได้แต่งขึ้นสำหรับความสะดวกแก่การเล่นโขนโดยแท้  จึงมีทั้ง
คำกลอนอันเป็นบทร้อง ทั้งบทพากย์และเจรจาอย่างโขนระคนกันอยู่ตามแต่จะเหมาะแก่การเล่นออกโรงจริง.” 
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2554 : คำนำ) มีตอนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของชมพูพาน 
ได้แก่ 
 บทบาทที่ 1 ฐานะผู้ให้คำปรึกษากับพระรามในศึกตอนขับพิเภษณ์ว่า เมื่อสุครีพได้พบกับพิเภษณ์และได้
ไต่ถาม เมื่อทราบว่าพิเภษณ์จะขอมาสวามิภักดิ์ สุครีพจึงได้เข้าไปทูลพระรามให้ ทรงทราบ พระรามจึงได้
ปรึกษาหารือกับเหล่าข้าทหาร ชมพูพานก็ได้ทูลคัดค้านโดยให้แนวคิดว่า 
  “ฝ่ายพญาชมพูพานจึงทูลกิจจา  อันพิเภษณ์เปนอนุชาทศกัณฐ์พี่น้องกันจะไม่รักกันอย่างไร ไฉนจะโกรธ
เคืองกันไปได้หนักหนา  ที่สุครีพราชาทูลมานั้น  ก็ต้องกันกับความคิดของข้าผบาท  อสุรชาติไม่สมควรจะเชื่อใจ  



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
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อันพิเภษณ์นี้ไซร้มาทำกล เพ่ือจะดูลี้พลสกลไกร พอได้ความแล้วไซร้คงไปลงกา ไปบอกความเชษฐาทศพักตร์   
สัญชาติยักษ์ไม่มีดีมีแต่พาล นะพระเจ้าข้า ฯ” 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2554 : 69) 
บทบาทที่ 2 ฐานะผู้ร่วมกระบวนทัพในตอนข้ามสมุทร พระรามได้สั่งให้นล ลูกพระวิศวกรรม์เป็นผู้ทำ

การสร้างถนนไปเมืองลงกาเม่ือสร้างเสร็จ พระรามก็จัดทัพข้ามไป ดังคำพากย์ในตอนนี้ว่า 
 “ท่านท้าวชมพูพาน                คุมทวยหาญคณะหมี 

แห่หลังสพรั่งดี                         ดุจจะพลพระเทวินทร์ 
        เดินทัพขยับพล                   ณ ถนนข้ามวาริน 

บัดใจสมใจจิน                         ตนามุ่งถึงกรุงมาร ฯ 
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2554 : 104) 

 บทบาทที่ 3 ฐานะผู้ร่วมกระบวนทัพในการเข้าตีเมืองลงกา และบทบาทสุดท้ายของบทพระราชนิพนธ์ 
เป็นตอนพระรามปรึกษาในเรื่องที่จะเข้าตีเมืองลงกา และในที่สุดก็ได้ข้อสรุป พระรามจึงแบ่งกันเข้าตีตามประตู
เมือง ดังนี้ 

“ให้คำแหงหนุมาน                ตีด้านอินทรชิตชาญสมร 
เรากับอนุชาฤทธิรอน                 ตีอุดรกับท้าวชมพูพาน 
ให้ราชาสุครีพเรืองเดช                กับราชาพิเภษณ์ยอดทหาร 
คุมพลกองหนุนณรงราญ             คอยช่วยทุกด้านราญรอญ” 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2554 : 104) 
 บทบาทหน้าที่ของชมพูพานในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 มีบทบาทหน้าที่ ทั้งหมด 3 
บทบาท คือ ที่ปรึกษาในตอนขับพิเภษณ์ นายทหารคุมทัพบริวารหมีร่วมกระบวนทัพข้ามสมุทรและเป็นผู้
ร่วมกับพระรามและพระลักษมณ์เข้าตีเมืองลงกา 
 การเป็นหมอยา พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 ไม่ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ จึงทำให้มีเพียง 2 
เรื่องคือ รามายณะและรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ในรามายณะได้กล่าวถึงในเรื่องของสรรพยาลที่อยู่ของสรรพ
ยา ดังนี้ ในศึกพรหมาสตร์ ก็เป็นผู้ที่บอกให้หนุมานไปหาสรรพยามาแก้ไขพระลักษมณ์ที่ถูกศรพรหมาสตร์ โดย
แสดงภูมิความรู้ทางยาให้กับหนุมาน ว่า “พวกเราต้องการโอสถ 4 ชนิดมาเยียวยารักษากองทัพ หนึ่งคือ
มฤตสัญชีพกรณีซึ่งท่านสุขรจารย์ใช้ชุบคนตายให้ฟ้ืนคืนชีพ สองคือวิศัลยกรณี สามคือสวรรย์กรณี และสี่คือสัน
ทนกรณี ทั้งสามชนิดหลังสามารถรักษาบาดแผลทุกชนิดในโลกให้หาย ไม่ว่าบาดแผลอันเกิดจากอาวุธชนิดใด 
หนักหนาสาหัสปานใดล้วนหายได้ด้วยโอสถทั้งสาม ทั้งหมดนี้คือ ยาบุราณกาลที่สุดแห่งพื้นพิภพ ซึ่งความลับใน
การเยียวยาของพวกมันเป็นที่รับทราบเฉพาะเภสัชกรและผู้ศึกษาตำนานโอสถเท่านั้น” (ราเมศ เมนอน. แปล
โดยวรดี วงศ์สง่า. 2551: 570) รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 พระองค์ได้ทรงไว้เกี่ยวกับการเป็นหมอยาของชมพู
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พานว่าในศึกพรหมมาสตร์ กองทัพของพระลักษมณ์ทั้งหมดที่สลบจากศรพรหมาสตร์เมื่อฟ้ืนคืนมา จึงเข้า
ช่วยเหลือพระราม เมื่อพระรามฟ้ืนคืนมาก็ได้ปรึกษาในการแก้ไขพระลักษณ์ เมื่อสอบถามพิเภก พิเภกได้ตอบ
ว่า 

“ข้าบาทก็แจ้งประจกัษ์อยู่ๆ  แต่ไม่รอบรู้ถ้วนถี่   
เหมือนชมพูพานเสนี    พระศุลีได้ใช้ให้ตรวจยาฯ” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. เล่ม 2. 2554 : 572) 
 ชมพูพานก็ได้ทูลกับพระรามว่า 
   “บัดนั้น                            ฝ่ายชมพูพานใจกล้า   

น้อมเศียรกราบบาทพระจักรา      วานรก็ทูลสนองไป   
อันพญาพิเภกกุมภัณฑ์               กราบทูลมานั้นหาเท็จไม่   
เมื่อข้ายังเป็นข้าใช้                    อยู่ใต้เบื้องบาทพระศุลี   
พระองค์ให้ไปตรวจตรา              สรรพยาในทวีปทั้งสี่   
อันยาแก้พรหมาสตร์อสุรี            มีอยู่ยังเขาอาวุธ”   

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. เล่ม 2. 2554 : 573) 
 การที่วรรณกรรม 2 ฉบับมีข้อความยืนยันว่าชมพูพานเป็นผู้รู้เรื่องสรรพยา จึงสามารถกล่าวได้ว่า ชมพู
พานเป็นหมอยาของกองทัพพระรามมาตั้งแต่ต้น จนเมื่อพิเภกเข้ามาสวามิภักดิ์ทำให้บทบาทของชมพูพานที่
เป็นหมอยาในกองทัพถูกบทบังไป แต่ในศึกพรหมาสตร์การแก้ไขพิษศรพรหมาสตร์ของอินทรชิต พิเภกก็ยังต้อง
ยอมรับความสามารถของชมพูพาน ว่าตนเองไม่มีความรู้เท่าในเรื่องสรรพยา 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ชมพูพานเป็นตัวละครที่มีความแตกต่างของ 2 วรรณกรรมในเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการกำเนิดที่
วรรณกรรมรามายณะเกิดจากการหาวของพระพรหมาและเป็นพญาหมี ส่วนวรรณกรรมรามเกียรติ์ได้บ่งบอกว่า
ชมพูพานเกิดจากเหงื่อไคลของพระอิศวรและเป็นพญาวานร ยกเว้นแต่บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาล
ที่ 6 ที่พระองค์แปลและดำเนินเรื่องตามรามายณะฉบับวาลมิกิ ในด้านการเข้าสู่กองทัพบทพระราชนิพนธ์
รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ว่าชมพูพานตามสุครีพเข้ามาสวามิภักดิ์กับพระราม ส่วนชมพูพานหรือชมพูหมี ใน
รามายณะและบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 ได้เข้ามาเป็นสัมพันธมิตรร่วมรบกับพระราม ใน
ด้านบทบาทผลงาน บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ว่าชมพูพานมีบทบาทในการเป็นข้าทหาร
ทั้งหมด 25 ครั้ง ในรามายณะและบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 ชมพูพานมีบทบาท 3 ลักษณะ 
และที่สอดคล้องกันที่สุดคือ การเป็นหมอยาผู้รู้เกี่ยวกับสรรพยา จนพิเภกผู้ เก่งในเรื่องของการทำนายและ
การแพทย์ยังยอมรับว่า ไม่มีภูมิความรู้ในเรื่องสรรพยาเท่ากับชมพูพาน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ยังมีตัวละครอีกตัวหนึ่งซึ่งมีความน่าสนใจคือ “ชามภูวราช” ที่เหมือนกับจะเป็นตัวละครตัวเดียวกับชมพู
พาน เพราะในรามายณะและบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 ไม่มีตัวละครตัวนี้ จึงเป็นตัวละครที่
ควรจะศึกษาต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 นาฏศิลป์ไทยเป็นศาสตร์ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน บรรพบุรุษได้สั่งสมสรรพวิชาด้านนาฏศิลป์ไว้
ให้กับคนรุ่นหลังได้สืบทอด จวบจนปัจจุบันนาฏศิลป์ไทยยังคงอยู่กับสังคมไทย คงค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสาน 
แต่ทว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปโดยปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นโยบายเชิงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่เน้นกระบวน
สร้างสรรค์ ยกระดับทุนทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผนวกเข้ากับ
กระบวนการสร้างสรรค์ อีกทั้งเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิต ฉะนั้นการสร้างสรรค์ท่ีทำให้เกิด
นวัตกรรม ผลงานชิ้นใหม่หรือการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทุนทางวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญ การสร้างสรรค์
นาฏศิลป์ จึงเกิดการสร้างงานชิ้นหนึ่งโดยมีปัจจัยและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดการรูปแบบ
แสดง นวัตกรรม เทคโนโลยีในรูปแบบการเพ่ิมมูลค่าให้กับชิ้นงาน โดยทำการศึกษาทางด้านการวิจัยสู่
กระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผลลัพธ์และผลผลิตที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์นั้นได้ส่งผลดีใน
หลาย ๆ ด้านให้กับประเทศทั้ง สังคม เศรษฐกิจ อาชีพ การศึกษา ภายใต้การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยยุคไทย
แลนด์ 4.0 “ม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
 
คำสำคัญ : นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์, ไทยแลนด์ 4.0 ,ทุนวัฒนธรรม 
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Abstract 
In Thailand, grace, kindness and beauty are expressed in its classical dance. 

The beauti ful girls dance barefoot with great smiles, graceful and delicate 
movements in their elaborate costumes. The dances are hypnotic and follow lovely 
rhythms made from oriental musical instruments. Thai classical dancing dates back 
more than five hundred years when local predecessors relentlessly and gradually  
accumulated more knowledge, tradition and culture of Thai classical dancing 
through long period of time. Until now, it has been playing more than important role 
in Thai culture through a number of generations and that is the heirs to conserve. As 
some people might get lucky enough to see some Thai classical dancing or acting 
art which is always beautiful with exotic costumes. Much effort has been made to 
keep it alive and it goes without saying that it is worthwhile for the young generation 
to learn, protect and preserve. 

Today, Thailand officially launches national strategy Thailand 4.0, the new 
government’s ambitious 20-year strategy to accelerate the kingdom’s development 
to a more advanced level, which is designed to emphasise, promote and support  
both innovation and technology as they are the key parts to unlock Thailand’s  
economy to the next level. This is the reason why the Tha i classical dancing 
seemingly becomes more important than ever in term of creating new or improve 
traditional and authentic Thai dancing performance. 

Thai classical dancing is obviously hand -picked to be developed to a 
masterpiece by redesign its contents and relevant components so as to enhance 
more creative and innovative shows. To bring priceless detailed classical dancing 
and arts that ancestors left behind half century ago back to this modern world, the  
authenticity, creativity and cutting-edge technology must be strongly and perfectly 
combined as well as all factors must be taken into account to make sure the final  
works will be able to add value to the society and the nation as a whole in a long  
term as stated in the Thailand 4.0 policy “Security, Wealth and Sustainability”. 
 
Key Words : Creative & Innovative Thai Classical Dancing, Thailand 4.0 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (641) 
 

บทนำ 
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยภายในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นการตอบรับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาล

และยกระดับศิลปวัฒนธรรมขึ้นสู่ระดับสากล อีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทุนทางวัฒนธรรมในด้าน
ศิลปะการแสดง ทั้งนาฏศิลป์ โขน ละคร และการแสดงพ้ืนเมืองทั้งในรูปแบบงานสร้างสรรค์ งานวิจัย ทั้งองค์
ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและการปรับเปลี่ยนให้นาฏศิลป์ได้เข้ากับบริบทและความ
ต้องการของสังคมเพ่ือความน่าสนใจและเหมาะสมกับผู้ชมในปัจจุบัน(ญาดา จุลเสวก, 2560, น.1) ปัจจุบัน
สถานบันทางการศึกษาได้ตระหนักถึงนโยบาย 4.0 โดยการมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดมูลค่ าเพ่ิมไม่ว่า
จะเป็นเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ฯลฯ เห็นได้จากนวัตกรรมจากงานวิจัยต่าง ๆ ที่
ปรากฏให้เห็นในทุกวันนี้ อีกทั้งศาสตร์ทางกลุ่มของศิลปวัฒนธรรมที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบการ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน 
2. เพ่ือศึกษานาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

 
วิธีการศึกษา 
 บทความวิชาการฉบับนี้เป็นการศึกษาข้อมูลนาฏศิลป์ไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยมุ่งศึกษาประวัติความ
เป็นมาของนาฏศิลป์ไทยในแต่ละยุคสมัย จวบจนถึงรูปแบบการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ ไทยในยุคปัจจุบัน คือ ยุค
ไทยแลนด์ 4.0 วิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  
โดยแบ่งออกดังนี้ 

1) ศึกษาข้อมูลจากตำรา หนังสือ งานวิจัย เอกสารทางวิชาการเว็บไซด์ สูจิบัตร สื่อสารสนเทศต่างๆ 
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

2) เข้าร่วมสังเกตการณ์ “โครงการสัมมนาและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้ งที่  3 นาฏศิลป์
สร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยี” วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ โรงละครวังหน้า สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

 
ผลการศึกษา 

1) ความเป็นมาและความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลกับนาฏศิลป์ไทย 
 นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปวัฒนธรรมประจำชาติที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของคนไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ นาฏศิลป์ไทยประกอบด้วย โขน ละคร ระบำ รำ ฟ้อน และการแสดงพ้ืนเมืองในภาค
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ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการละเล่นของหลวงที่ปรากฏมาตั้งแต่อดีตที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย ชนชาติ
ไทยมีการฟ้อนรำมาแต่โบราณกาล เมื่อสังคมพัฒนาขึ้นการฟ้อนรำก็พัฒนาตามไปด้วยและมีฐานะเป็นส่วนหนึ่ง
ในวัฒนธรรมของสังคม(จินตนา สายทองคำ, 2558, น.53)  เมื่อการฟ้อนรำหรือนาฏศิลป์มีรูปแบบที่แบบแผน
เป็นที่ยอมรับในสังคมก็จะเกิดการรักษาสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปแต่นาฏศิลป์ไทยก็
ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ท่ีแสดงความเป็นชาติไทยได้เป็นอย่างดี โดยนาฏศิลป์แบ่งออกเป็น 4 ยุค ดังนี้ 

1) ยุคสุโขทัย 
    ยุคสุโขทัยถือว่าเป็นยุคแห่งการรวมตัวของรัฐหรือกลุ่มคนเข้าด้วยกัน เป็นรัฐแห่ง

พระพุทธศาสนาแต่ก็ยังปรากฏศาสนาฮินดูอยู่บ้าง ยุคนี้จะไม่ปรากฏหลักฐานที่เกี่ยวกับนาฏศิลป์การฟ้อนรำ
มากนัก แต่หลักฐานจากศิลาจารึกได้ปรากฏการฟ้อนรำในรูปแบบขบวนแห่ไปยังวัดเมื่อมีงานใหญ่ ฉะนั้นจะพบ
คำว่า ระบำ(รำ) เต้น ในหลักศิลาจารึก ทำให้เห็นว่ายุคสุโขทัยได้พบรูปแบบการฟ้อนรำและพัฒนาสู่รูปแบบ
แผนของการฟ้อนรำ 

2) ยุคอยุธยา 
นาฏศิลป์ไทยในยุคสมัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ อยุธยาตอนต้นและอยุธยาตอน

ปลาย 
อยุธยาตอนต้น 
จากการศึกษาค้นคว้าทางประวัติทำให้พบหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นว่ายุคอยุธยาตอนต้นมีรูปแบบ

การแสดงที่เรียกว่า มหรสพต่าง ๆ ที่นิยมเล่นกันเพ่ิมขึ้นจากยุคสมัยสุโขทัย นอกจากนี้ ยังพบว่าสมัยอยุธยา
ได้รับวัฒนธรรม ได้แก่ ภาษา ระบอบการปกครอง ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ดนตรี นาฏศิลป์ของ
เขมรมาปรับให้เป็นของตน(จินตนา สายทองคำ, 2558,    น.56) วัตถุประสงค์ในการฟ้อนรำเพ่ือความบันเทิง
และประกอบพิธีกรรม รวมไปถึงการฟ้อนรำเพ่ือการฝึกหัดอาวุธและการไหว้ครูอาวุธของชายไทยในการเป็น
ทหาร อีกทั้งยังปรากฏคำว่า ละคร ซึ่งพบหลักฐานในทำเนียบศักดินาตำแหน่งหน้าที่ของพวกละครปรากฏใน
ข้อความศักดินาพลเรือนครั้งกรุงเก่ารัชสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ความว่า 

   นายโรง    นายืน 2๐๐ 
  ยืนเครื่องรอง   นาคล 1๐๐ 
  นางเอก   นาคล 1๐๐ 
  ยืนเครื่องเลว   นาคล 8๐ 
  นางเลว   นาคล 8๐ 
  จำอวด    นา 5๐  
      (ธนิต อยู่โพธิ์, 2531, น.20 ) 
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อยุธยาตอนปลาย 
ยุคสมัยนี้ยังคงสืบทอดสังคมและวัฒนธรรมจากอยุธยาตอนต้นมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะเสียกรุงให้กับ

พม่าก็ตาม แต่นาฏศิลป์ไทยก็ยังคงรูปแบบการแสดงแบบดั้งเดิมและยังปรากฏการแสดงนาฏศิลป์ขึ้นอีก คือ 
โขน ละครในและการแสดงวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ ที่เข้ามาเผยแพร่ 

3) ยุคธนบุรี 
   เนื่องจากยุคธนบุรีนั้นมีระยะเวลาเพียงแค่ 14 ปี  เพราะหลังจากที่เสียกรุงศรีอยุธยา

บ้านเมืองก็ระส่ำระสาย ครอบครัวศิลปินก็พลัดพรากกระจัดกระจายจากผลกระทบของสงคราม ทำให้
พระมหากษัตริย์ทรงมีดำริในการฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ ทั้งวรรณกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี เพ่ือมิให้เกิด
การขาดช่วงรอยต่อระหว่างยุคสมัยอยุธยา 

4) ยุครัตนโกสินทร์ 
   ยุครัตนโกสินทร์เป็นยุคที่บ้านเมืองเริ่มเข้าที่เข้าทาง มีความเป็นระเบียบแบบแผน ทั้งการ

ปกครอง การค้าขาย การพัฒนาปรับปรุงบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองเท่ าเทียมนานาประเทศ 
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงมีพระราชโชบายในการทำนุบำรุงนาฏศิลป์ไทย ดังที่ ธนิต อยู่โพธิ์(2531, น.  
46) กล่าวไว้ในศิลปะละครรำว่า  

 โดยมีพระราชประสงค์จะให้กรุงเทพมหานครรุ่งเรืองเหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองดีแต่ก่อนใน
ด้านศิลปและวัฒนธรรมของชาติ เป็นต้นว่า โขนและละคอนของหลวงก็ โปรดให้หัดขึ้นทั้งวัง
หลวงและวังหน้าเว้นแต่ละคอนผู้หญิง ซึ่งเป็นของต้องห้ามมิให้เอกชนมีไว้ ตามแบบอย่างครั้ง
กรุงศรีอยุธยา ละคอนผู้หญิงจึงมีแต่ในพระราชวังหลวงแห่งเดียว ส่วนละคอนที่ฝึกหัดกันขึ้น
ข้างนอกในสมัยนั้น ก็มีแต่ละคอนผู้ชาย 
 จากข้อมูลดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่าจากอดีตถึงปัจจุบันพบว่า นาฏศิลป์ไทยที่ปรากฏใน

สมัยอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ โขน ละครนอก ละครใน ละครชาตรี ละครดึกดำบรรพ์ 
ละครพันทาง ละครร้อง มหรสพ ระบำ รำ ฟ้อน หุ่นละคร งิ้ว หนังตะลุง ลิเกและการแสดงพ้ืนบ้านของ
ภาคต่าง ๆ  

นาฏศิลป์ไทยมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลมาแต่อดีต เนื่องจากก่อนที่จะมาถึง
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายนั้น ก็จะมียุค 1.0 , 2.0 และ 3.0 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1) ไทยแลนด์ 1.0 ประมาณ ปี พ.ศ.2504  คือ ยุคของเกษตรกรรม ที่เน้นให้คนไทยประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ และนำผลผลิตไปขาย สร้างรายได้และ
ยังชีพ ซึ่งทำให้นาฏศิลป์ไทยได้เกิดรูปแบบการแสดงสร้างสรรค์ที่เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรกรรม 
เช่น ระบำชาวนา ระบำเก็บใบชา ระบำแม่โพสพ ระบำไก่ ฯลฯ 
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 ระบำชาวนา เป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากแนวคิดของอาชีพ
กสิกรรมของชาวนาผู้ที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ ผู้สร้างสรรค์ท่ารำ คือ ท่านผู้หญิงแผ้ว 
สนิทวงศ์เสนี ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งลีลาท่ารำได้สร้างสรรค์ให้สะท้อนกับวิถีชีวิตของชาวนา เริ่มต้นจาก 
การหว่านข้าว ไถนา เกี่ยวข้าว และฝัดข้าว อาจารย์มนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ ได้สร้างสรรค์บท
เพลงประกอบการแสดง โดยใช้เครื่องดนตรีพ้ืนบ้านภาคกลาง เช่น กลองยาว ฉิ่ง ฉาบ กรับและ
โหม่ง เป็นต้น 
 การแต่งกาย นักแสดงชายจะสวมชุดม่อฮ่อม คาดผ้าขาวม้า นักแสดงหญิงสวมเสื้อแขนกระบอก 
นุ่งโจงกระเบน ซึ่งการแต่งกายดังกล่าวได้สร้างสรรค์ข้ึนตามรูปแบบที่เรียบง่ายของชาวนา ประกอบ
กับการใช้เคียว  รวงข้าว และกระด้งเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง 
 

 
 

 ภาพที ่1  ระบำชาวนา นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวนา  
ที่มา : กรมศิลปากร, 2542, น.112 

  
2) ไทยแลนด์ 2.0  ประมาณ ปี พ.ศ.2521 คือ ยุคอุตสาหกรรมเบา ยุคนี้จะเป็นยุคแห่งการนำเครื่องมือ

เข้ามาช่วยแบ่งเบาแรงงาน เช่น การผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับ เป็น
ต้น ในยุคนี้ทำให้ประเทศไทยเริ่มมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ในด้านของนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์เกิดการ
แสดงที่เกี่ยวกับอุสาหกรรมเบาหรือหัตถศิลป์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายในยุคนี้ เช่น ระบำจัก
สาน ระบำปั้นหม้อ หรือระบำท่ีสร้างสรรค์จากอัญมณีรูปแบบต่าง ๆ ก็ปรากฏให้เห็นในยุคนี้เช่นกัน 

3) ไทยแลนด์ 3.0 ประมาณ ปี พ.ศ.2551 คือ ยุคอุตสาหกรรมหนัก ยุคนี้เน้นการผลิตและขายส่งออก 
เช่น เหล็กกล้า รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมน เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพ่ือเน้น
การส่งออก ยุคนี้นาฏศิลป์ไทยที่สอดคล้องกับนโยบายอาจจะไม่มีปรากฏเป็นรูปธรรมมากนัก 
เนื่องจากในยุคนี้นโยบายมุ่งเน้นอุตสาหกรรมหนัก แต่การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ได้ปรากฏรูปแบบที่
เน้นไปทางการรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามาสร้างสรรค์  
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4)  ไทยแลนด์ 4.0 ประมาณ ปี พ.ศ.2559  คือ ยุค “ทำน้อย ได้มาก”  ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยตกอยู่ใน
สภาวะที่เรียกว่า  รายได้ระดับกลางมาเป็นเวลายาวนานถึง 20 ปี ขณะที่ทั่วประเทศมีการแข่งขันที่
สูงขึ้น ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องเปลี่ยนเข้าสู่ยุค 4.0  เพ่ือให้ประเทศไทยได้มีโอกาสกลายเป็นกลุ่ม
ประเทศท่ีมีรายได้สูง โดยมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง คือ 

• ภาคอุตสาหกรรม เน้นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม  

• ภาคการเกษตรเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการ
บริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น 
และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ  เปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิมไปสู่การเป็น 
Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง  

• ภาคการบริการเปลี่ยนรูปแบบบริการจากแบบเดิมที่มีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ 
ไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูง  

• แรงงาน เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง 
ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่ได้เปลี่ยนจากรูปแบบของเศรษฐกิจแบบเดิมที่เน้น

อุตสาหกรรมหนัก การผลิตและส่งออกขายไปยังนานาประเทศ ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี(it24hrs, 2560 : ออนไลน์)  ซ่ึงสรุปได้ว่า โมเดลของ ไทยแลนด์ 4.0 คือ มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

2) การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 
จากการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่าในปี 

2549 มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยสูงถึง 840,621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.7 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยกลุ่มงานสร้างสรรค์ตามลักษณะงานมีสัดส่วนสูงสุด รองลงมาเป็นกลุ่ม
มรดกทางวัฒนธรรม กลุ่มสื่อ และกลุ่มศิลปะ ทั้งนี้เมื่อแบ่งตามกลุ่มย่อย พบว่ากลุ่มการออกแบบมีมูลค่าสูงสุด 
ทำรายได้ 304,990 ล้านบาท รองลงมาเป็นกลุ่มงานฝีมือ และหัตถกรรมตามด้วยกลุ่มแฟชั่น ซึ่งกลุ่มย่อยทั้ง
สามกลุ่มนีม้ีมูลค่ารวมกันคิดเป็นประมาณร้อยละ 9.5 ของ GDP (โศรยา หอมชื่น, 2554 : ออนไลน์) 

ปัจจุบัน มีหน่วยงานภาครัฐและองค์การมหาชนหลายแห่งที่เริ่มมีบทบาทหน้าที่และให้ความ สำคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานทั้งในระดับนโยบาย และปฏิบัติ รวมทั้งการให้บริการด้าน
โครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานในการสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ แต่หน่วยงานเหล่านี้ยังคงแยก
ส่วนกันทำงานเนื่องจากขาดการมองภาพร่วมกัน โดยมีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการพัฒนาในมิติต่าง ๆ (โศรยา 
หอมชื่น, 2554 : ออนไลน์) 

https://www.it24hrs.com/author/it24hrs/
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สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 3 
ปี เพ่ือรองรับและยกระดับผลงานสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยให้เข้าสู่
ระดับสากล โดยการจัดงานดังกล่าวได้รับการตอบรับจากสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเป็นอย่างมาก 
และในปีนี้ ก็เป็นจัดงานขึ้นอีกปีภายใต้ชื่อว่า “โครงการสัมมนาและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 3 
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยี” ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  

 

 

         
 

ภาพที่ .2 การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ โครงการสัมมนาและนำเสนอผลงานระดับชาติ  
ครั้งที่ 3 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยี” ณ โรงละครวังหน้า 

ที่มา : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
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ตารางที่ 1 : ตารางวิเคราะห์รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ “โครงการสัมมนาและนำเสนอผลงาน
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยี”   

กลุ่มแนวคิด การแสดง สถาบัน 
กลุ่มท่ี 1  
ประวัติศาสตร์ 

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
ชุด ออเจ้าชาวกรุงศรี 

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 
 
 
 
 
 
กลุ่ มที่  2  วัฒ นธรรม   
วิถีชีวิต ประเพณี และ
ความเชื่อ 

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์ 

คณะศิลปศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
ชุด ฟ้อนแอ่วสาวปั่นฝ้าย 

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
ชุด ถิ้งบ้อง 

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่           
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
ชุด สาวผู้ดี  

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์          
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
ชุด ไหดินหัตถศิลป์ถิ่นอุบล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

นาฏศลิป์ไทยสร้างสรรค์ 
ชุด เสลี่ยงโนนเสลา 

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
ชุด นางกวัก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
ชุด สารทเดือนสิบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
ชุด อสีานลายมังกร 

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
กลุ่มท่ี 3 ชาติพันธุ์ 

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
ชุด น่อเจี่ยป่อ 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย         
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
ชุด จุ ป๊อ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 
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กลุ่มแนวคิด การแสดง สถาบัน 
 
 
กลุ่มท่ี 4 สัตว์  
พืชพรรณ และอาวุธ 

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
ชุด บุหรงฆาเฆาะ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒประสานมิตร 

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
ชุด ชมพู่เพชรสายรุ้ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
ชุด เจิงนารีศรีศาสตรา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 

 
 
กลุ่มท่ี 5 อื่น ๆ 

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
ชุด ป๋องแป๋งไล้เหลี่ยว 

วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
ชุด พีภัตรส 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
ชุด ฮิจรา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

ที่มา : คณะผู้เขียน 
 
จากตารางการแสดงข้างต้นจะเห็นได้ว่าสาขานาฏศิลป์สถาบันต่าง ๆ ได้ตื่นตัวอย่างต่อเนื่องในการ

สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์ไทย เพ่ือตอบรับนโยบาลรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 อีกทั้งยังยกระดับนาฏศิลป์
ให้เป็นที่เป็นที่ยอมรับจากทุก ๆ วงการในสังคมไทย โดยนำเสนอทั้ งรูปแบบการแสดงสร้างสรรค์และรูปแบบ
งานวิจัยที่มีกระบวนการในการวิจัยที่เป็นรูปธรรม มีทฤษฎีรองรับในระดับสากล นอกจากนี้ยังมีการสร้าง
นวัตกรรมจากนาฏศิลป์สร้างสรรค์ให้ปรากฏสู่วงการการศึกษาอีกด้วย  
 ทั้งนี้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ที่นำมาเข้าร่วมการนำเสนอในปีนี้ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการ
สร้างสรรค์ การนำเสนอที่มีอัตลักษณ์ โดดเด่นของแต่ละชุดการแสดง ซึ่งแต่ละสถาบันในปีนี้มีการแสดง 
ทั้งหมดจำนวน 18 ชุด สามารถจำแนกตามลักษณะของรูปแบบการแสดงได้ คือ กลุ่มที่ 1 ประวัติศาสตร์ กลุ่มที่ 
2 วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ กลุ่มที่ 3 ชาติพันธุ์ กลุ่มที่ 4 สัตว์ พืชพรรณ และอาวุธ และกลุ่ม
ที่ 5 อื่น ๆ  
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แผนภูมิที่ 1 แสดงลักษณะของรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ที่เข้าร่วมการนำเสนอในโครงการสัมมนา
และนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 3 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยี 

ที่มา : คณะผู้เขียน 
สรุปและอภิปรายผล 

การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวัฒนธรรม มุ่งเน้นการสร้างรายได้ภายใต้
แนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creative economy)  ซึ่งหมายถึง องค์ประกอบร่วมของแนวคิด การ
ขับเคลื่อนของแนวคิด การขับเคลื่อนของเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา 
(Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ที่
เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม (UNCTAD, 2008) เศรษฐกิจสร้างสรรค์จำแนกประเภทอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ โดยยึดตามรูปแบบขององค์การสหประชาชาติด้วยการค้าและการพัฒนา(UNCTAD, 2008) แบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้ 1)กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรม เช่น อาหาร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การแปรรูป
สมุนไพร ฯลฯ 2)กลุ่มศิลปะและการแสดง เช่น โขน หุ่นละครเล็ก โนห์รา ลิเก ฯลฯ 3 )กลุ่มสื่อสมัยใหม่ เช่น 
งานภาพยนตร์ งานเพลง งานแอนิเมชั่น งานโฆษณา ฯลฯ 4) กลุ่มงานออกแบบ เช่น สินค้าของผู้ประกอบการ
ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงออกแบบมาช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 ไทยแลนด์ 4.0 ทำให้เกิดปรากฏการณ์ในการสร้างสรรค์การแสดง นวัตกรรม ในวงการนาฏศิลป์ทั้ งใน
ระดับชาติและสากล สะท้อนวิถีชีวิตที่เลือนหายจากสังคม แต่กลับถูกนำมาสร้างสรรค์ในรูปแบบการแสดงเพ่ือ

นาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ 

ยคุ ไทยแลนด์ 4.0

ประวตัิศาสตร์

วฒันธรรม วิถี
ชีวิต ประเพณี
และความเช่ือ

ชาติพนัธุ์
สตัว์ พืชพรรณ

และอาวธุ

อ่ืน ๆ
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สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทุนทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังเกิดเป็นกระแสของละครโทรทัศน์ที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับ
การแต่งกายชุดไทย การอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยวในด้านวัฒนธรรมจากละครโทรทัศน์  เรื่อง
บุพเพสันนิวาสและเรื่องนาคี รายการไทยแลนด์ก๊อตทาเล้นต์ และล่าสุดกับรายการเดอะแมสซิงเกิ้ลลายไทย ที่
ธุรกิจกลุ่มสื่อ (Media) ได้ทำให้ทุนทางวัฒนธรรมด้านนี้สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ยังได้บรรจุลงในหลักสูตรของแต่ละสถาบันการศึกษา เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
วงการนาฏศิลป์ในด้านการขับเคลื่อนงานสร้างสรรค์ให้กับการพัฒนานาฏศิลป์ไทย ซึ่งทำให้เกิดมิติใหม่ในหลาย 
ๆ ด้านของการศึกษา ทั้งการนำศิลปวัฒนธรรมที่เลือนหายไปจากสังคมได้กลับมามีบทบาทอีกครั้ง และเพ่ือให้
เป็นที่รับการยอมรับจากสังคมอี ซึ่งจากการบรรจุรายวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์ข้างต้นได้สอดคล้องกับ ทฤษฎี
การเรียนรู้ เบนจามิน บลูมและคณะ ได้ทำการศึกษากระบวนการทางปัญญาแบบใหม่ ซึ่งปรับปรุงจากรูป
แบบเดิม โดยการศึกษาลำดับขั้นกระบวนการทางปัญญา ในจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยของบลูม ที่
ปรับปรุงขึ้นใหม่นั้น ทำให้เห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการทางปัญญาขั้นสุดท้ายที่มนุษย์จะ
สามารถออกแบบ วางแผนหรือผลิตได้  

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่านาฏศิลป์สร้างสรรค์ได้ดำรงอยู่และควบคู่กับทุกยุคทุกสมัยของรัฐบาล  
ทำให้พบว่านาฏศิลป์สร้างสรรค์เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนสัมผัสได้และเข้าใจได้ในทุก ๆ บริบทของสังคม เพราะ
แนวคิดและแรงบันดาลใจได้เกิดจากประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อ ชาติพันธุ์ สัตว์ พืช
พรรณ อาวุธ และอ่ืน ๆ นาฏศิลป์สร้างสรรค์จึงเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จ การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการเดินทางที่นำไปสู่ประสบการณ์ที่แท้จริงและมีการเชื่อมโยง ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ในงานศิลปวัฒนธรรม มรดกหรือคุณลักษณะพิเศษของชุมชน สังคมและสถานที่ และยังทำให้เกิดการเชื่อม
สัมพันธ์กับผู้คนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์วัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตนั้นขึ้นมา ทำให้สังคมได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของวัฒนธรรม การรักบ้านเกิด การสืบสาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กับการสร้าง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ให้กับสังคมไทยต่อไปภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในปัจจุบันการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์ไทยเป็นที่แพร่หลายในวงการนาฏศิลป์ไทย ผู้สร้างสรรค์ควร
ตระหนักถึงขนบธรรมเนียมในการสร้างสรรค์ของแต่ละการแสดง เพราะบางการแสดงอาจจะมีแนวคิดมาจาก 
คติความเชื่อ ประเพณีหรือวัฒนธรรมที่มีความเป็นอย่างอย่าช้านาน ซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจ ฉะนั้นการศึกษา
ข้อมูลเชิงลึกจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สร้างสรรค์พึงกระทำ เพ่ือมิให้เกิดข้อพิพาทตามมาหลังจากการเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค ์
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ศรีจนาศะปุระ : นาฏยรังสรรค์จากประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
SRI JA NA SA PURA: CREATIVE PERFORMANCE  

FROM HISTORICAL EVIDENCE 
 

หฤทัย  นัยโมกข์* 
HARUETHAI NAIMOKE   

 
บทคัดย่อ  

ศรีจนาศะปุระ : นาฏยรังสรรค์จากประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ผู้วิจัยศึกษาเรียบ
เรียง วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล จากการจัดทำผลงานสร้างสรรค์ชุดศรีจนาศะปุระมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
2 ประการคือเพ่ือรวบรวบรวมความเป็นมาเกี่ยวกับอาณาจักรศรีจนาศะปุระจากข้อเท็จจริงและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่นักวิชาการ นักประวัติศาสตร์ และผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าไว้และเพ่ือสร้างสรรค์ชุดการแสดงที่
สร้างขึ้นจากเรื่องราวและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรศรีจนาศะในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทย
ประเภทระบำโบราณคดีโดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ ยวข้อง การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนาม การ
สัมภาษณ์ การสังเกตจากการชมวีดิทัศน์การแสดง การฝึกหัดด้วยตนเอง รวมทั้งประสบการณ์จากการสอนและ
การแสดงซึง่เป็นพื้นฐานของผู้สร้างสรรค์ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์  

ศรีจนาศะปุระเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ผู้สร้างผลงานมีความประสงค์ในการสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นชุดการ
แสดงในตอนปิดท้ายหรือเป็นฉากจบของการแสดง แสง สี เสียง ประกอบจินตภาพในประเพณีกินเข่าค่ำ ของดี
เมืองสูงเนินในปีพ.ศ.2553 มีกระบวนการในการสร้างสรรค์การแสดง 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์  2. การกำหนดกรอบแนวคิด 3. การศึกษาสร้างสรรค์ทำนองเพลง และการใช้วง
ดนตรีประกอบการแสดง 4.การศึกษาและสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย 5.การคัดเลือกผู้แสดง 6.การออกแบบ
สร้างสรรค์ท่ารำ กระบวนท่ารำที่ปรากฏในการแสดงชุดนี้เป็นการออกแบบสร้างสรรค์โดยนำข้อมูล เรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรศรีจนาศะมาใช้เป็นข้อมูลหลัก นำท่าทางนาฏศิลป์ไทยมาพัฒนา สร้างสรรค์ 
ปรับเพ่ิม ร้อยเรียงใหม่ รวมถึงการออกแบบสร้างสรรค์กระบวนท่ารำขึ้นใหม ่โดยมีต้นแบบจากการออกแบบท่า
รำในชุดระบำโบราณคดี,ระบำที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้แสดงในงานแสง สี เสียง และท่าทางที่พบจากภาพจำหลัก
ซึ่งเป็นหลักฐานทางโบราณคดี 
คำสำคัญ: ศรีจนาศะปุระ,นาฏยรังสรรค์,ประเพณีกินเข่าค่ำ,สูงเนิน 

 
* วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
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Abstract 
Sri Ja Na Sa Pura is Creative performance from historical evidence. Sri Ja Na Sa Pura is 

the qualitative research that is composed analyzed and shown by researcher. The aims of 
this research are 1. To accumulate the history of Sri Ja Na Sa Pura kingdom that the 
academician and historian and interested person study facts and historical evidences. 2. To 
create the performance from the history of Sri Ja Na Sa Pura kingdom in Thai dance type of 
archeology dance. The researcher creates this performance by interviewing, observing, self-
practice and teaching experience. 

The purpose of this performance is showing in the end of Kin kaow khum tradition of 
Sung Noen district in 2010. The proceeds are 1.Searching the data. 2. Defining theoretical 
framework. 3. Studing the rhythm and the band. 4.  Studying and creating the costume 5. 
Selecting the performers. 6. Creating the postures.  
 The postures of Sri Ja Na Sa Pura performance are created from data and history of Sri 
Ja Na Sa Pura kingdom. The researcher addapts the thai dances posture to create, adjust and 
compose in new way from the archeology dance, this performance that is shown in light and 
sound festival and the postures that appear in historical evidences. 
 
Keyword : Sri Ja Na Sa Pura , Creative performance , Kin kaow khum tradition, Sung Noen . 

 
บทนำ 
          “ศรีจนาศะ” หรือ “จานาศปุระ” เป็นอีกชื่อเมืองหนึ่งที่ปรากฏที่ตั้งอยู่นอกเขตกัมพุชเทศ  ซึ่งหมายถึง
ดินแดนที่อยู่ทางตอนเหนือของแนวเทือกเขาพนมดงเร็ก แต่ไม่ปรากฏชื่อเมืองดังกล่าวในจารึกเขมรโบราณ  
นอกจากจารึกที่พบที่บ่ออีกา  เมืองเสมา  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา และจารึกค้นพบที่บริเวณเทวส
ถาน  ใกล้สะพานชีกุน  อำเภอเมือง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชลิต ชัยครรชิต,2545  : 125)  ซึ่งที่ตั้งของ
บ้านเมืองอาณาจักรและพัฒนาการของศรีจนาศะนี้  ยังคงเป็นประเด็นให้นักวิชาการทางด้านประวัติศาตร์และ
โบราณคดีได้ศึกษาค้นคว้า เพ่ือสรุปข้อมูลที่ชัดเจนได้ยากนัก เนื่องจากมีหลักฐานที่บ่งชัดถึงความเป็นไปของ
อาณาจักรนี้เพียงเล็กน้อยจากจารึกเพียงสองหลักที่ค้นพบขึ้น แต่โดยส่วนใหญ่มักจะสรุปได้ว่าพ้ืนที่ที่เป็นอาณา
เขตของศรีจนาศะนี้น่าจะครอบคลุมในบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและมีศูนย์เมืองอยู่ที่เมืองเสมา อำเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา  
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 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของเมืองเสมา ทำให้เกิดความ
ต้องการในการสืบทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ ผ่านทางรูปแบบของการจัดงานประเพณี เพ่ือให้กลุ่ม
คนในรุ่นหลังได้เข้าใจเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มีอันยาวนาน องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ร่วมกับเทศบาล
และหน่วยงานในส่วนราชการ องค์กรท้องถิ่น ในอำเภอสูงเนินจึงได้ช่วยกันฟ้ืนฟูประเพณี กินเข่าค่ำ ซึ่งเป็น
ประเพณีดั้งเดิมของกลุ่มชนในดินแดนแถบนี้และจัดให้มีการแสดงแสงเสียงประกอบจินตภาพ เรื่อง ศรีจนาศะ 
เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันมีคุณค่าผ่านการแสดง ทำให้เกิดเป็นประเพณีกินเข่าค่ำและเทศกาล
ของดีเมืองสูงเนิน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคม เป็นประจำทุกปี และในปีพ.ศ.
2553 ได้มอบหมายให้วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาเป็นผู้ดำเนินการจัดการแสดงแสงเสียงประกอบจินตภาพ 
เรื่องศรีจนาศะปุระ ในงานประเพณีกินเข่าค่ำและเทศกาลของดี อำเภอสูงเนิน ณ บริเวณปราสาทเมืองแขก  
 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมทั้งด้านการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงทั้งนาฏศิลป์และดนตรีอันเป็น
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาโดยตลอด ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา 
นอกจากวิทยาลัยฯจะดำเนินงานตามกรอบภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในด้านการอนุรักษ์ สืบทอด  
เผยแพร่  ศิลปวัฒนธรรม ด้วยการจัดการศึกษาและเผยแพร่การแสดงแล้วทางวิทยาลัย ยังได้ศึกษา ค้นคว้า  
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง กอปรกับได้รับโอกาส
จากท้องถิ่นในการดำเนินการจัดการแสดงในงานประเพณีของอำเภอสูงเนิน จึงได้นำบทการแสดง แสง เสียง
ประกอบจินตภาพตามบทเดิมที่ เคยจัดแสดง มาออกแบบชุดการแสดงประกอบการเล่าเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรศรีจนาศะ และได้สร้างสรรค์ชุดการแสดงขึ้นใหม่เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรือง
ของอาณาจักรที่เคยปรากฏชื่อตามจารึก และมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าเป็นอาณาจักรที่
ครอบคลุมบริเวณเมืองเสมา ในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ และใช้ชื่อชุดการแสดงว่า “ ศรีจนาศะ
ปุระ” โดยผู้สร้างสรรค์ผลงานนำข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรศรีจนาศะมา
ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการกำหนดรูปแบบ แนวคิด ออกแบบสร้างสรรค์การแสดงกอปรกับศึกษารูปแบบการ
แสดงที่ปรมาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ไทยได้เคยออกแบบการแสดงไว้แล้วในรูปแบบของการแสดงระบำ
โบราณคดีหรือการแสดงที่ใช้ประกอบในการแสดงแสงสีเสียง ตามแหล่งโบราณสถานต่างๆที่เคยปรากฏมาก่อน 
มาใช้ต้นแบบในการสร้างสรรค์เพ่ือให้การแสดงศรีจนาศะปุระเป็นการแสดงที่สร้างขึ้นจากเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทระบำโบราณคดี ที่สามารถนำไปใช้ประกอบการแสดง
เผยแพร่ในโอกาสต่างๆหรือใช้ในการจัดการเรียนรู้ ฝึกหัดให้กับผู้สนใจศึกษาต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสร้างสรรค์ชุดการแสดงที่สร้างข้ึนจากเรื่องราวและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรศรีจนาศะ
ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทระบำโบราณคดี 
 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาวิจัย/ การสร้างสรรค์ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ผสานกับ
หลักการแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดง โดยออกแบบกระบวนการวิจัยด้วยรูปแบบการวิจัยที่หลากหลาย 
บูรณาการเชื่อมโยงรูปแบบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับเรื่องที่ศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย/ 
การสร้างสรรค์และขอบเขตของการวิจัย/ การสร้างสรรค์รวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และเรียบเรียงนำเสนอ
ด้วยการพรรณาวิเคราะห์และนำข้อมูลที่ได้มาออกแบบสร้างสรรค์การแสดงตามหลักการสร้างสรรค์การแสดง 
ทดลอง นำเสนอ และจัดประชุมสนทนากลุ่มย่อยเพื่อวิพากษ์การแสดง ปรับปรุงการแสดงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ และเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานต่อเนื่องแบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้ 

ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาค้นคว้ารวบรวมและวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
เป็นการศึกษาค้นคว้าในเชิงประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การลงพ้ืนที่ในอำเภอสูง

เนิน จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาสังเกตจาก วีดิทัศน์และสื่อออนไลน์ การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับอาณาจักรศรีจนาศะ บริเวณที่ตั้ง เรื่องราวที่ปรากฏและมีการกล่าวถึงรวมถึงข้อสันนิษฐานที่
นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ได้รวบรวมเรื่องราวไว้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สำคัญนำไปสู่การสร้างสรรค์การแสดง 

ระยะที่ 2 เป็นการศึกษาสร้างสรรค์การแสดง 
เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลไปดำเนินการสร้างสรรค์การแสดงเริ่มตั้งแต่กำหนด

กรอบแนวคิดในการแสดง กำหนดบุคลิกลักษณะผู้แสดง (ที่มีความเหมาะสมตามลักษณะของตัวละคร) 
ออกแบบสร้างสรรค์บทประพันธ์ ทำนองดนตรีและเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงออกแบบสร้างสรรค์ท่า
รำ ออกแบบสร้างสรรค์การเคลื่อนไหว (การใช้พ้ืนที่เวที) ออกแบบสร้างสรรค์การแต่ งกายเมื่อได้ผลงาน
สร้างสรรค์เรียบร้อยแล้ว นำเสนอและจัดให้มีการวิพากษ์การแสดง เพ่ือดำเนินการปรับปรุงพัฒนาการแสดง
ตามคำแนะนำ และนำไปนำเสนออีกครั้ง ก่อนจะเผยแพร่สู่สาธารณชน 

การดำเนินงานทั้ง 2 ระยะข้างต้นมีรายละเอียดการดำเนินงานตามระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้  
          1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือ ตำรา 
วิทยานิพนธ์ ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูล สำนักการสังคีต หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 
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                 1.2 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆดังนี้  
                         (1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงประเภทระบำโบราณคดีที่ เคย
ปรากฏผลงานสร้างสรรค์ประเภทนี้และยังสามารถให้ข้อมูลได ้
      (2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบรรเลงและเรียบเรียงทำนองเพลง 
                 1.3 การลงภาคสนาม 
                 1.4 การจัดสนทนากลุ่ม (focus group) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนท่ารำ โดย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย การกำหนดบุคคลเข้าร่วมสนทนา ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มสนทนา
ออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลสามารถตอบโจทย์ปัญหาการวิจัยได้ชัดเจนที่สุด คือ 
            1) กลุ่มบุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านนาฏศิลป์ไทย และมี
ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานประเภทระบำโบราณคดี 
   2) กลุ่มบุคคลที่เป็นผู้แสดงระบำประเภทต่างๆโดยเฉพาะเป็นผู้แสดงระบำโบราณคดี ระบำที่
สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อใช้ประกอบการแสดงแสงสีเสียง 
                      3) กลุ่มบุคคลที่เคยมีประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมในการออกแบบสร้างสรรค์การแสดง
ประเภทระบำที่สร้างขึ้นจากประวัติศาสตร์ ระบำโบราณคดี หรือระบำท่ีใช้ในการแสดง แสง สี เสียง 
           2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
                2.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีประเด็นเกี่ยวกับ กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงประเภท
ระบำท่ีสร้างข้ึนจากประวัติศาสตร์ ระบำโบราณคดี หรือระบำท่ีใช้ในการแสดง แสง สี เสียง 
                2.2 การบันทึกข้อมูลผู้วิจัยทำการบันทึกข้อมูล และการบันทึกเสียงโดยใช้แถบบันทึกเสียง  กล้อง
ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว         
  3 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริงตามที่นักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์
ได้สรุปข้อมูลไว้ และข้อมูลเกี่ยวกับอาณาจักรศรีจนาศะและเรื่องราวที่ปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และนำมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์การแสดงชุด ศรีจนาศะปุ
ระ จากนั้นสรุปผลเป็นความเรียงโดยการพรรณนาความ 
 4) การสร้างสรรค์ผลงานการแสดง นำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมทั้งหมดมาสรุปวิเคราะห์ และ
สร้างสรรค์กระบวนท่ารำชุด ศรีจนาศะปุระตามหลักนาฏยประดิษฐ์ ได้แก่ 
 1) กำหนดขอบเขตและรูปแบบของการแสดงด้านท่ารำ,ด้านการแต่งกาย,ด้านเพลงดนตรีประกอบการ
แสดงและอุปกรณ์ประกอบการแสดง 
 2) ประมวลความคิดและสร้างสรรค์ 
 3) คัดเลือกนักแสดงและฝึกซ้อมการแสดง 
 4) นำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ผลงานสร้างสรรค์ชุด 

ศรีจนาศะปุระ 

 5) พัฒนาการแสดงจากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6) บันทกึภาพนิ่งและวีดิทัศน์ 
 7) นำเสนอการแสดงต่อสาธารณะ 
 
วิธีดำเนินการดังที่ได้กล่าวมาปรากฏดังแผนภาพแสดงกระบวนการดำเนินงานดังนี้ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงกระบวนการศึกษาสร้างสรรค์ผลงานชุดศรีจนาศะปุระ  
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

กระบวนการสร้างสรรค์การแสดง 

- กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดง/แรงบันดาลใจ 

- การกำหนดและคัดเลือกผู้แสดง 

- การออกแบบสร้างสรรค์ทำนองเพลง/ดนตรีที่ใช้ 

- การออกแบบสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย/อุปกรณ์ 

- การออกแบบสร้างสรรค์กระบวนท่ารำ 

- การออกแบบสร้างสรรค์ทิศทางการเคลื่อนไหว 

- วิพากษ์การแสดงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ปรับปรุงพัฒนาการแสดงตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ 

- บันทึกภาพนิ่ง วีดิทัศน์ เผยแพร่การแสดงสู่สาธารณชน 

บริบทที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรศรีจนาศะปุระ 

กระบวนการศึกษา/วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล 
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ผลการศึกษา 
 ศรีจนาศะปุระ เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้นจากเรื่องราว ข้อเท็จจริงที่ระบุความเป็นมาทาง

ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรศรีจนาศะปุระที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีตบนดินแดนในเมืองเสมา หรืออำเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา และใช้เป็นชุดการแสดงหนึ่งในการแสดง แสงเสียงประกอบจินตภาพชุด ศรีจนาศะ 
ในงานประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีอำเภอสูงเนินในปี พ.ศ. 2553 การแสดงชุด ศรีจนาศะปุระนี้มีแนวคิด แรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์การแสดงมาจาก ความเป็นมาของอาณาจักรศรีจนาศะปุระซึ่งนักวิชาการทางด้าน
ประวัติศาสตร์หลายท่านให้ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความเป็นมาของอาณาจักรแห่งนี้ไว้โดยให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า 
บริเวณที่ราบสูงหรือที่เรียกกันว่า แอ่งโคราชแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีจนาศะ โดยเฉพาะถิ่นที่ตั้งใน
เมืองเสมา หรืออำเภอสูงเนิน ของจังหวัดนครราชสีมา กอปรกับทางอำเภอสูงเนินได้จัดงานประเพณีกินเข่าค่ำ 
ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยใช้ลานบริเวณหน้าปราสาทเมืองแขกเป็นสถานที่จัดงาน และจัดให้มีการแสดง แสง 
เสียง ประกอบจินตภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวของศรีจนาศะ ตามจารึกที่ปรากฏชื่ออาณาจักรและเรื่องราวของ
อาณาจักร การสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้ จึงมีที่มาจากความต้องการในการถ่ายทอดเรื่องราวของอาณาจักร
โบราณในอดีตตามหลักฐานที่ปรากฏและพอสืบค้นได้เพ่ือเล่าเรื่องราวและความเป็นมาของสถานที่ ที่เคยมี
ความเจริญรุ่งเรือง ถ่ายทอดผ่านท่วงท่าลีลา การร่ายรำ เพ่ือแสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรศรีจนาศะ  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ผลงานสร้างสรรค์ชุดศรีจนาศะปุระ  
ที่มา: ผู้วิจัย 
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สรุปและอภิปรายผล 
 การแสดงชุด ศรีจนาศะปุระมีกระบวนการในการสร้างสรรค์การแสดง 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์  2. การกำหนดกรอบแนวคิด 3. การศึกษาสร้างสรรค์ทำนองเพลง และ
การใช้วงดนตรีประกอบการแสดง 4.การศึกษาและสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย 5.การคัดเลือกผู้แสดง 6.การ
ออกแบบสร้างสรรค์ท่ารำ แต่ละข้ันตอนในการสร้างสรรค์มีกระบวนการในการดำเนินงานสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) การศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์ ได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องนำมาใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการสร้างสรรค์โดยรวบรวมข้อมูลเรื่องราวหลักฐานทางประวัติศาสตร์และข้อสันนิษฐานของ
นักวิชาการที่ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างสรรค์ผลงานรวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์การแสดง 
ได้แก่ หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่กล่าวถึง ศรีจนาศะ ข้อสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์
นักวิชาการ และผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอาณาจักรศรีจนาศะ, หลักการและแนวคิด 
ในการสร้างสรรค์ผลงานได้แก่แนวคิดในการประดิษฐ์ท่ารำของผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยและหลักการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ไทยหรือนาฏยประดิษฐ์รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นตามรายละเอียดข้างต้นทำให้ผู้สร้างสรรค์การแสดงมีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมา ความสำคัญของอาณาจักรศรีจนาศะปุระ รวมถึงแหล่งข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีที่อยู่โดยรอบบริเวณเมืองเสมา เพ่ือเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปสู่การกำหนดกรอบ
แนวคิดในการสร้างผลงานการแสดงรวมถึงรูปแบบลักษณะการแสดงที่นำเสนอโดยนำหลักการสร้างสรรค์
ผลงานของปรมาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ไทยและแนวคิด หลักการสร้างสรรค์ผลงานของนักวิ ชาการด้าน
นาฏศิลป์ มาเป็นพ้ืนฐานในการดำเนินการออกแบบสร้างสรรค์การแสดง 
  2) กำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงตามขอบเขตของการสร้างสรรค์ ได้แก่ 
 1. แนวคิดในการสร้างสรรค์นำเสนอให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรศรีจนาศะปุระโดยสมมติผู้
แสดงเป็นบาทบริจาริกาตามขบวนของเจ้าผู้ปกครองอาณาจักรไปบูชาศิวลึงค์ ณ เทวสถานตามลัทธิความเชื่อ
ทางศาสนาที่ได้รับอิทธิพลจากขอม 
 2. การแต่งกายและเครื่องประดับที่ใช้ เป็นการจินตนาการ สร้างสรรค์และประยุกต์ขึ้นเพ่ือใช้ในการ
แสดงเพ่ือความสวยงามและเหมาะสมกับการนำเสนอการแสดงโดยอาศัยข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่ปรากฏเทียบเคียงกับยุคสมัยของอาณาจักรศรีจนาศะปุระซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอิทธิพลของอารยธรรมสมัย
ทวารดีเชื่อมต่อกับอิทธิพลของอารยธรรมขอมที่มีอิทธิพลเหนือดินแดนในบริเวณที่ราบสูงแถบนี้โดยยึดหลักฐาน
จากภาพจำหลักและรูปแบบงานศิลปกรรมที่ปรากฏในราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 15เป็นต้นแบบในการ
สร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับท่ีใช้ประกอบการแสดง 
 3.ลักษณะท่ารำ สร้างสรรค์ขึ้นจากประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานโดยอาศัยข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอาณาจักรศรีจนาศะปุระ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่มีอายุราวพุทธ
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ศตวรรษที่ 12 – 15 รวมถึงลักษณะการแสดงระบำโบราณคดีและระบำที่สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการ
แสดงแสง เสียงตามโบราณสถานที่เคยมีมาก่อนการแสดงชุดนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการกำหนดแนวคิดหลักใน
การออกแบบลักษณะท่ารำ 
 4. เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเป็นวงปี่พาทย์มีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะคือใช้
โทนซึง่เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงออกภาษาที่มีสำเนียงขอม แทนตะโพนและกลองทัด  
 5. ใช้ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน ซึ่งในการสร้างสรรค์การแสดงครั้งแรกใช้ผู้แสดงจำนวน 13 คน มีผู้แสดงเป็น
ตัวเอก 1 คน โดยสมมุติบทบาทผู้แสดงเป็นบาทบริจาริกา ตามขบวนเจ้าผู้ปกครองนครไปบูชาศิวลึงค์ ณ เทวส
ถานตามลัทธิความเชื่อทางศาสนาตามเนื้อเรื่องของการแสดง 
  3) การศึกษาสร้างสรรค์ทำนองเพลง และการใช้วงดนตรีประกอบการแสดง จากการกำหนดกรอบ
แนวคิดของการแสดงชุดศรีจนาศะปุระ เป็นการแสดงถึงจินตภาพของเหล่าบาทบริจาริกาที่ติดตามขบวนของ
เจ้าเมือง และร่วมร่ายรำเฉลิมฉลองซึ่งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรศรีจนาศะ  คณะทำงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ทำนองเพลงประกอบการแสดงได้คัดเลือกให้ครูน้ำว้า  ร่มโพธิ์ทอง  ครู
ผู้ชำนาญการด้านดนตรีไทยของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ด้านดนตรีไทยของจังหวัดลพบุรีเป็นผู้เรียบเรียงสร้างสรรค์ทำนองเพลงประกอบการแสดง โดยได้ถ่ายทอด
แนวความคิดหลัก แรงบันดาลใจและรูปแบบของการแสดงที่จะสร้างสรรค์ขึ้ นรวมถึงการนำเอกสารข้อมูล
เกี่ยวกับอาณาจักรศรีจนาศะ ที่รวบรวมได้ ให้กับครูน้ำว้า ร่มโพธิ์ทอง เพ่ือใช้ เป็นแนวคิดหลักการสร้างสรรค์
ท่วงทำนองเพลง มีความยาวประมาณ 7 นาที โดยมีท่วงทำนองช้าและเร็ว ตามรูปแบบของการแสดงประเภท
ระบำ กำหนดเรียกชื่อเพลงที่สร้างสรรค์ข้ึนนี้ ตามชื่อชุดการแสดง คือ เพลงศรีจนาศะปุระ  สำหรับเครื่องดนตรี
ที่จะนำมาใช้บรรเลงประกอบการแสดง คณะผู้ดำเนินงานผู้รับผิดชอบในการจัดวงดนตรีบรรเลงประกอบการ
แสดง ได้กำหนดให้ใช้วงปี่พาทย์บรรเลงประกอบการแสดงและมีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีที่ใช้ในการ
ประกอบจังหวะ จากตะโพนและกลองทัด เป็นโทน 
   4) การศึกษาและสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย การแต่งกายเพ่ือใช้ในการแสดงชุดศรีจนาศะปุระ ซึ่ง
เป็นการออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ เครื่องแต่งกายนี้สะท้อนเหตุการณ์ แสดงยุคสมัย และบ่งบอก
วัฒนธรรม เพ่ือให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรศรีจนาศะปุระ โดยมีหลักการพื้นฐานในการ
ออกแบบคือการเทียบเคียงลักษณะการแต่งกายจากภาพจำหลักและหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ที่เทียบเคียงกับยุคสมัยของอาณาจักรศรีจนาศะปุระ กอปรกับรูปแบบการสร้างสรรค์การแต่งกายที่ปรมาจารย์
ได้ออกแบบสร้างสรรค์ประกอบการแสดงประเภทระบำโบราณคดีรวมถึงระบำที่สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือใช้
ประกอบการแสดงแสง สีเสียงตามโบราณสถานที่เคยมีมาก่อนแล้วได้แก่ ระบำศรีชยสิงห์ ระบำเทพอัปสรพนม
รุ้ง มาใช้เป็นพ้ืนฐานของพัฒนาสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงเครื่องแต่งกายที่ใช้มีส่วนประกอบ 3 
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ส่วนตามรูปแบบและลักษณะการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโดยทั่วไปคือ ศิราภรณ์ ภัสตราภรณ์ และถนิมพิมพา
ภรณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่  3 ภาพแสดงแนวคิดการสร้างสรรค์การแต่งกายผู้แสดงตัวเอกและตัวรอง 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 

  5) การคัดเลือกผู้แสดง การคัดเลือกผู้แสดงจะพิจารณาจากคุณสมบัติพ้ืนฐานต้องมีรูปร่าง 
สัดส่วน ที่พอเหมาะ และมีความสูงระดับเดียวกันสำหรับผู้แสดงตัวรอง ส่วนผู้แสดงตัวเอกจะต้องมีคุณสมบัติ
พิเศษเพ่ิมเติมคือ มีรูปร่างที่สูงโปร่ง มีผิวขาวนวลผ่อง มีรูปหน้าที่มีหน้าผากกว้างรับกับส่วนโค้งของศิราภรณ์
ประดับศีรษะ และเรียวลงมาได้รูป มีรูปร่างสมส่วน ไม่ผอมจนเกินไปเหมาะกับการแต่งกายที่เน้นการโชว์
สัดส่วนที่งดงามตามสรีระของผู้หญิง คือมีส่วนเว้า ส่วนโค้งได้รูป 
 นอกจากนั้นต้องพิจารณาความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ต้องเป็นผู้มี พ้ืนฐานการรำที่งดงาม  มี
ความสามารถในการจดจำกระบวนท่ารำ  มีความฉลาดและมีปฏิภาณไหวพริบ   มีความขยันและอดทน  
สำหรับผู้แสดงตัวเอกนอกจากต้องมีคุณสมบัติพิเศษด้านรูปร่าง สรีระที่งดงามแล้วยังต้องมีคุณลักษณะพิเศษใน
ด้านการปฏิบัติท่ารำคือต้องเป็นผู้รำที่มีลีลาท่ารำที่งดงาม  ในทุกท่วงท่า ไม่ใช่แค่พ้ืนฐานของการปฏิบัติท่ารำ 
เนื่องจาก ท่ารำของผู้แสดงตัวเอกสร้างสรรค์ให้มีความแตกต่างไปจากผู้แสดงตัวรอง นอกจากนี้ผู้ที่จะแสดงเป็น
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ผู้แสดงตัวเอกยังต้องมีความสามารถในการจดจำท่ารำ มีปฏิภาณไหวพริบยอดเยี่ยม เพราะต้องปฏิบัติท่ารำ
แตกต่างจากผู้แสดงคนอ่ืนๆ รวมถึงตำแหน่งของการเคลื่อนไหว การแปรแถวด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  4 ภาพแสดงลักษณะของการแสดงที่ต้องประกอบด้วยผู้แสดงตัวเอกและตัวรอง 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 

 6) การออกแบบสร้างสรรค์กระบวนท่ารำ  กระบวนท่ารำที่ออกแบบสร้างสรรค์ มีหลักการ
แนวคิดมาจากหลักการเบื้องต้นของกระบวนการทางด้านนาฏยประดิษฐ์ ผนวกกับความรู้พ้ืนฐานด้านนาฏศิลป์
ไทยของผู้สร้างสรรค์ รวมถึงประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ที่พบเห็นและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์การ
แสดงที่เคยมีมาก่อนขึ้น โดยมีหลักการที่นำมาใช้สำหรับการสร้างสรรค์ออกแบบลีลาท่ารำ 5 ประการได้แก่ (1) 
ออกแบบสร้างสรรค์โดยมีต้นแบบแนวคิดการสร้างสรรค์ท่ารำจากระบำทวารวดี  (2) ออกแบบสร้างสรรค์โดยมี
ต้นแบบแนวคิดการสร้างสรรค์ท่ารำจากระบำที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นการแสดงประกอบ แสง สี เสียง ได้แก่ระบำ
ศรีชยสิงห์ (3) ออกแบบสร้างสรรค์โดยมีแนวคิดมาจากการนำท่าทางที่พบจากหลักฐานทางโบราณคดี (4) 
ออกแบบสร้างสรรค์ให้มีลักษณะท่ารำ ตามหลักการออกแบบสร้างสรรค์งานนาฏยประดิษฐ์ไทยคือการตั้งซุ้ม 
(5) สร้างสรรค์ขึ้นจากท่ารำพ้ืนฐานของนาฏศิลป์ไทยผสมผสานขึ้นให้มีลักษณะท่ารำที่แตกต่างไปจากท่ารำ
พ้ืนฐานนาฏศิลป์ไทย และกำหนดให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการแสดง  
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อภิปรายผล 
  ผลงานสร้างสรรค์ชุดระบำศรีจนาศะปุระเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
จัดทำขึ้นเมื่อครั้งที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลตำบลสูงเนินให้ดำเนินการจัดการแสดง แสง สี เสียง ในเทศกาล
กินเข่าค่ำ  ของดีเมืองสูงเนินในปีพ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นงานประจำปีที่ทางเทศบาลตำบลสูงเนินจัดขึ้นต่อเนื่องเป็น
ประจำทุกปี สำหรับวัตถุประสงค์แรกของการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้เพ่ือสร้างสรรค์ชุดการแสดงที่สะท้อนให้
เห็นถึงความเป็นมาของอาณาจักรศรีจนาศะปุระที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีตซึ่งสันนิษฐานว่าอาณาจักรนี้น่าจะ
ตั้งอยู่ ณ บริเวณเมืองเสมา หรืออำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในปัจจุบัน 

การดำเนินการออกแบบสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
อาณาจักรศรีจนาศะปุระเพ่ือนำมาใช้ในการกำหนดรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานโดยวิธีการศึกษาจาก
เอกสาร รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ   และการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลภาคสนามในพื้นที่บริเวณเมืองเสมา 
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือศึกษาข้อมูลจากแหล่งโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่ยังคงเหลืออยู่ 
ได้แก่ ปราสาทเมืองแขก ศิลาธรรมจักร  และพระพุทธไสยาสน์  ที่วัดคลองขวาง เพ่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยุค
สมัยของงานศิลปกรรมที่ยังคงปรากฏอยู่และนำมาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการออกแบบสร้างสรรค์การแสดง 
 แนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้ใช้ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับอาณาจักรศรีจนาศะปุระตามที่ สุจิตต์ 
วงศ์เทศ (2545,น.คำนำเสนอ) ได้รวบรวมข้อมูลของศรีจนาศะและให้ความเห็นไว้ว่า “ ...เฉพาะเขตที่ราบสูง
หรือดินแดนอีสานซึ่งเป็นบริเวณกว้างขวางจะมีบ้านเมือง และแว่นแคว้นกระจัดกระจายหลายแหล่งตลอดลำน้ำ
โขง ลำน้ำชี ลำน้ำมูน... บริเวณต้นน้ำมูน ที่ปัจจุบันเป็นจังหวัดนครราชสีมากับดินแดนต่อเนื่อง มีหลั กฐาน
ชัดเจนว่ามีรัฐอิสระ ชื่อศรีจนาศะ ตั้งอยู่เมื่อราวพ.ศ. 1300 แต่สังคมไทย ไม่รู้จัก นักปราชญ์ ราชบัณฑิตและ
นักวิชาการหลายท่านได้ค้นคว้าและศึกษา เรื่องราวของรัฐศรีจนาศะเอาไว้นานแล้ว  แรกทีเดียวเชื่อว่า
ศูนย์กลางของรัฐนี้อยู่ที่เมืองโบราณชื่อ เมืองเสมา ในเขตอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ต่อมามีผู้เสนอใหม่
ว่าศูนย์กลางควรจะอยู่ที่เมืองโบราณชื่อ เมืองศรีเทพในเขตลุ่มน้ำป่าสักท่ีอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ความ
จริงของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรยังไม่อาจด่วนสรุปหรือหาข้อยุติ ” ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของนักวิชาการทางด้าน
ประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีอีกหลายท่าน อาทิเช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต  ชัยครรชิต,จิรา  จงกล,รอง
ศาตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดมและศาตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล  ที่ได้ลงความเห็นพ้องกันจาก
การศึกษาค้นคว้าและค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีอันได้แก่ จารึกบ่ออีกา จารึกศรีจนาศะ และจารึกหินโค่น 
รวมถึงงานประติมากรรมที่ค้นพบ และให้ความเห็นในทางเดียวกันว่ามีอาณาจักรโบราณที่ชื่อว่าศรีจนาศะ เป็น
รัฐอิสะที่อยู่นอกเหนือการปกครองของเขมรโดยมีศูนย์กลางของอาณาจักรอยู่ที่เมืองเสมา หรืออำเภอสูงเนินใน
จังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันโดยมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 16  โดยในช่วงแรกได้รับอิทธิพลจากอารย
ธรรมทวารวดีและในระยะหลังได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมขอมในราวสมัยพุทธศตวรรษที่ 15 และสูญสลายไป
ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 ในช่วงที่อารยธรรมขอมเรืองอำนาจและแผ่กระจายเข้ามาสู่เมืองพิมาย และยึดเมืองพิ
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มายเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมขอมภายนอกกัมพุชเทศ ซึ่งบทสรุปดังกล่าวนี้นำมาสู่การสรุปความเป็นมาขง
อาณาจักรศรีจนาศะและนำมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการกำหนดขอบ เขตของการ
สร้างสรรค์การแสดง 

 กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงชุดศรีจนาศะปุระ มีการดำเนินงานในการสร้างสรรค์การแสดง 
6 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์ 2. การกำหนดกรอบแนวคิด 3. การศึกษา
สร้างสรรค์ทำนองเพลง และการใช้วงดนตรีประกอบการแสดง 4. การศึกษาและสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย  5.
การคัดเลือกผู้แสดง  6.การออกแบบสร้างสรรค์ท่ารำ ซี่งกระบวนการสร้างสรรค์การแสดงทั้ง 6 ขั้นตอนนี้ 
เป็นไปตามหลักการแนวคิดในการออกแบบท่ารำที่ปรมาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ไทยได้ให้แนวคิดไว้ อาทิ เช่น  
แนวคิดของอาจารย์เฉลย  ศุขะวณิช (พจน์มาลย์  สมรรคบุตร,2538 : 118)  ศิลปินแห่งชาติสาขา
ศิลปะการแสดงและผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยได้กล่าวถึงการคิดประดิษฐ์ท่ารำโดยใช้กลวิธีที่จะประดิษฐ์ให้ได้ท่า
รำที่เหมาะสมสวยงาม  ผู้ประดิษฐ์ท่ารำจะต้องคำนึงถึง จุดมุ่งหมายของระบำ  รำ  ฟ้อนในชุดนั้น ๆ  ด้วย  เช่น  
ระบำชุดนี้มีจุดมุ่งหมายให้เป็นผู้หญิงล้วน  (ตัวนาง)  ก็ต้องหลีกเลี่ยงท่ารำที่มีการยกเท้าแบะเหลี่ยม กันเข่า ซึ่ง
เป็นลีลาท่าทางของตัวพระโดยสิ้นเชิงวิธีการคิดประดิษฐ์ท่ารำของ  เฉลย  ศุขะวณิช  จะใช้วิธีฟังเพลงก่อนแล้ว
จึงคิดท่ารำให้มีลีลาผสมกลมกลืนไปกับบทร้อง  และท่วงทำนองของเพลงนั้น ๆ  ส่วนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจะ
ยึดท่ารำเป็นหลักเมื่อลักษณะของอารมณ์เพลงแล้ว  จึงคิดประดิษฐ์ท่ารำโดยอาศัยแม่ท่าในเพลงช้า  เพลงเร็ว  
แม่บท  นำมาออกท่าร่ายรำให้กลมกลืนกับท่วงทำนองของอารมณ์เพลงนั้น ๆ แต่ในบางครั้งก็สามารถ  คิด
ประดิษฐ์ท่ารำให้ตรงกับความมุ่งหมายของเนื้อหาที่จะนำเสนอใน  ระบำ  รำ  ฟ้อน  ชุดนั้น ๆ ออกมาก่อน  
แล้วจึงคัดเลือกอารมณ์ของทำนองเพลงให้ตรงกับท่าทางร่ายรำนั้น  เฉกเช่นเดียวกับแนวคิดของอาจารย์
สุวรรณี  ชลานุเคราะห์  (พจน์มาลย์ สมรรคบุตร,2538 : 118)   ศิลปินแห่งชาติได้ให้หลักเกณฑ์  แนวคิด
ประดิษฐ์ท่ารำไว้  คือ  การคิดประดิษฐ์ท่ารำที่มีลักษณะเป็นระบำ  รำ  ฟ้อน  ได้ให้แนวการคิดประดิษฐ์ท่ารำ
ไว้ว่า  การที่จะเป็นนักคิดประดิษฐ์ท่ารำที่ดีต้องอาศัยการได้ยิน  ได้ฟัง  ได้ดูการแสดงบ่อย ๆ และการที่ได้
พูดคุยกับคนที่มีประสบการณ์ด้วย  นอกจากนี้แล้วได้ยึดหลักใหญ่ ๆ ไว้ เช่น  แม่ท่า  นาฏยศัพท์  ฟังเพลงให้
ออก  โดยฟังเสียงหน้าทับเป็นหลัก  และยังต้องคำนึงถึงกฏของธรรมชาติด้วย  เช่น  ฟ้อนแพนในท่าประสาน
มือคู่พระ-นางต้องเคลื่อนตัวไปทางตัวพระก่อน  ส่วนท่ารำที่คิดประดิษฐ์ขึ้นมานั้น  ควรให้ท่ารำสื่อความหมาย
ให้ผู้ชมดูรู้เรื่องและเข้าใจ  โดยคิดออกท่ารำแทนอุปกรณ์ให้มากที่สุด  “การคิดประดิษฐ์ท่ารำระบำพ้ืนเมืองนั้น
ต้องศึกษาสภาพความเป็นจริงก่อน  แล้วจึงนำมาประดิษฐ์เป็นการแสดงให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง จึงจะถือ
ว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ”       

 แนวคิดของปรมาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ไทยเกี่ยวกับการสร้างสรรค์การแสดงส่วนใหญ่มี
ความเห็นพ้องไปในแนวทางเดียวกันคือ ผู้สร้างสรรค์ต้องมีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทยและเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการฟังท่วงทำนองเพลงมีประสบการณ์มีความสามารถในการปฏิบัติท่ ารำที่เป็นแม่ท่าของ
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นาฏศิลป์ไทย และต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงก่อนนำมาประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นการแสดง 
ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้ผู้สร้างสรรค์ได้นำมาใช้เป็นหลักการในการประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานชุดศรีจนาศะปุระ ซึ่ง
ยังสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการสร้างสรรค์ดังที่ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิต  
(อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์,2546 : 3) ได้กล่าวถึงหลักการสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ไทยไว้ในการสัมมนา
ทางวิชาการเรื่อง การพัฒนานักวิจัยท้องถิ่น ในการประชุมกลุ่มย่อยเรื่องปัญหาการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์จาก
ท้องถิ่นกลุ่มการละครและดนตรีเมื่อวันที่  2 สิงหาคม 2546 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก จ . 
อุบลราชธานี  ไว้ว่า “นาฏยศิลป์ส่วนใหญ่ใช้มนุษย์แสดง  โดยอาศัยองค์ประกอบในทางสร้างสรรค์บนฐาน
สุนทรียภาพและเทคนิคทางทัศนศิลป์ และดุริยางคศิลป์มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน  กล่าวคือ การสร้างความงาม
ของท่าทางการเคลื่อนไหว  การแปรแถว  การตั้งซุ้ม  การเข้าออก เครื่องแต่งกาย  และฉาก ฯลฯ เหล่านี้ต้อง
อาศัยความรู้ทางทัศนศิลป์เป็นพ้ืนฐาน  จึงจะสร้างสรรค์ได้อย่างงดงาม  หากการเคลื่อนไหวไม่มีเสียง   
นาฏยศิลป์นั้นก็ขาดความสมบูรณ์  ความเคลื่อนไหวของดนตรีเป็นหนึ่งเดียวกับนาฏยศิลป์  คำร้อง  ทำนอง  
จังหวะ  มาตราในทางดนตรี  เป็นสิ่งที่ฝ่ายนาฏยศิลป์ต้องปฏิบัติให้สอดสัมพันธ์กัน  มิฉะนั้นจะขาดเอกภาพ ” 
    ผลงานสร้างสรรค์ชุดศรีจนาศะปุระ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์ไทยโดยการ
ผสมผสาน การเลียนแบบท่าทางธรรมชาติ นาฏยศัพท์และภาษานาฏศิลป์ไทย เป็นการนำท่ารำเก่ามาพัฒนา 
สร้างสรรค์ ปรับเพ่ิม ร้อยเรียงใหม่ รวมถึงการออกแบบสร้างสรรค์กระบวนท่ารำใหม่  โดยมีต้นแบบจากการ
ออกแบบท่ารำระบำโบราณคดีระบำที่สร้างสรรค์ข้ึนเพ่ือใช้แสดงในงานแสง สี เสียง ท่ารำที่พบจากภาพสลักซึ่ง
เป็นหลักฐานทางโบราณคดี เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ การออกแบบสร้างสรรค์ท่ารำของการแสดงชุดนี้ มี
ที่มาจากประสบการณ์พ้ืนฐานของผู้สร้างสรรค์ประกอบกับแรงบันดาลใจและการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตามรูปแบบลักษณะของการแสดงที่กำหนดขึ้น โดยมีหลักการที่นำมาใช้สำหรับการสร้างสรรค์ออกแบบลีลาท่า
รำ 5 ประการได้แก่ (1)ออกแบบสร้างสรรค์โดยมีต้นแบบแนวคิดการสร้างสรรค์ท่ารำจากระบำทวารวดี  
(2)ออกแบบสร้างสรรค์โดยมีต้นแบบแนวคิดการสร้างสรรค์ท่ารำจากระบำที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นการแสดง
ประกอบ แสง สี เสียง ได้แก่ระบำศรีชยสิงห์ (3) ออกแบบสร้างสรรค์โดยมีแนวคิดมาจากการนำท่าทางที่พบ
จากหลักฐานทางโบราณคดี (4) ออกแบบสร้างสรรค์ให้มีลักษณะท่ารำ ตามหลักการออกแบบสร้างสรรค์งาน
นาฏยประดิษฐ์ไทยคือการตั้งซุ้ม (5) สร้างสรรค์ขึ้นจากท่ารำพื้นฐานของนาฏศิลป์ไทยผสมผสานขึ้นให้มีลักษณะ
ท่ารำที่แตกต่างไปจากท่ารำพ้ืนฐานนาฏศิลป์ไทย และกำหนดให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการแสดง ซึ่ง
หลักการออกแบบทั้งรำทั้ง 5 ลักษณะนี้เป็นการใช้ประสบการณ์ ภูมิหลังของผู้สร้างสรรค์จากการนำท่ารำเก่ามา
พัฒนาขึ้นใหม่ ใช้การทดลองออกแบบให้คล้ายคลึงกับภาพสัญลักษณ์ที่ปรากฏเป็นหลักฐานทางโบราณคดี ใช้
ท่ารำพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์ไทยที่สื่อสารโดยใช้ภาษาท่ามาสร้างสรรค์กระบวนท่ารำใหม่ มาร้อยเรียงกระบวน
ลีลาท่ารำให้สอดคล้องกับท่วงทำนองเพลง การเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆโดยการแปรแถวเป็นลักษณะต่างๆ
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เพ่ือใช้พ้ืนที่เวทีอย่างสมดุล เป็นรูปแบบกระบวนท่ารำในชุดการแสดงใหม่ที่มี เอกลักษณ์และสอดคล้องกับ
แนวคิด ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์การแสดง 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1.ผลงานสร้างสรรค์ชุดศรีจนาศะปุระเป็นการแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ที่ยังคงรูปแบบของการแสดง
นาฏศิลป์ไทยที่สะท้อนถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ ซึ่งควรมีการอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญผ่านการแสดง 
 2.รายงานการวิจัยสร้างสรรค์ฉบับนี้จัดทำขึ้นในลักษณะของเอกสารเชิงวิชาการซึ่งสามารถนำไปเป็น
ข้อมูลสำหรับใช้ในการสร้างสรรค์การแสดงในชุดอ่ืนๆ และจัดทำเอกสารรายงานประกอบในลักษณะของ
งานวิจัย เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และสืบทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์การแสดงต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้ มี วัตถุประสงค์ เพ่ื อศึกษาความเป็ นมา  องค์ประกอบ รูปแบบ และเอกลักษณ์                     
ของการแสดงดิ เกร์ ฮูลู  คณะอาเน๊ า ะปู ยู  อำเภอแม่ลาน จั งหวัดปัตตานี   โดยศึกษาจากเอกสาร                    
การเก็บข้อมูลภาคสนาม การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ และการฝึกปฏิบัติเพ่ือรับการถ่ายทอดกระบวนลีลา
การแสดงจากนายอุมาร์ แขวงเส็น ดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  
 ผลการวิจัยพบว่า ดิเกร์ฮูลู เป็นเพลงพ้ืนบ้านประเภทหนึ่งของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่
ใช้ร้องกลอนโต้ตอบกัน มีวิวัฒนาการมาจากการสวดสรรเสริญพระเจ้าในศาสนาอิสลาม ดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะ
ปูยู ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2532 โดยนายแว เป็นผู้ริเริ่มเพ่ือสร้างคณะนักดนตรีสำหรับแสดงหนังตะลุงและลูกคู่ดิเกร์
ฮูลูให้กับเยาวชนในท้องถิ่น ต่อมาในปี พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบัน มีนายโซ๊ะ ยีกาจิ เป็นผู้ดูแลคณะและจัดหา
วิทยากรมาฝึกซ้อมให้แก่เยาวชนเพ่ือนำดิเกร์ฮูลูมาสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้เกิดขึ้นกับชุมชน รวมทั้งจัดกิจกรรมให้
เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด พร้อมกับตั้งชื่อว่า คณะอาเน๊าะปูยู ทั้งได้นำ
คณะดิเกร์ฮูลูเข้าประกวดจนรับรางวัลชนะเลิศลูกคู่ลีลา และรางวัลดิเกร์ฮูลูยอดเยี่ยมในงานต่าง ๆ มากมาย 
องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ ผู้แสดง( ผู้ขับกลอน นักร้อง ลูกคู่ นักดนตรี) การแต่งกายแบบชาวไทยมุสลิม  ใช้วง
ดนตรีพ้ืนบ้านดิเกร์ฮูลูบรรเลงประกอบการร้องกลอนและการปรบมือของลูกคู่ลีลา ท่าทางเลียนแบบมาจาก
ธรรมชาติ อากัปกิริยาของมนุษย์ การประกอบอาชีพ และท่ารับ(ท่าเชื่อม)จะใช้มือเป็นหลักในการสื่อ
ความหมายพร้อมกับเคลื่อนไหวลำตัว ศีรษะ และขาตามจังหวะของรำมะนา มีรูปแบบการแสดง 5 ขั้น ได้แก่  
1.การโหมโรงรำมะนา 2. การร้องกลอนปันตนหรือการร้องเพลงไหว้ครู 3.การขับกลอนสด เป็นการกล่าวใน 

เรื่องท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมทั่วไป  4. การร้องเพลง เช่น เพลงลูกทุ่ง เพลงสตริง หรือเพลงที่แต่งข้ึนใหม่   
 
 
______________________________________________________________________________________
* วิทยาลัยนาฏศลิปพัทลุง 150 หมู่ที่ 1  ตำบลควนมะพรา้ว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000  
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5.วาบูแล เป็นการร้องกลอนสรุปและขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกลักษณ์ของดิเกร์ฮูลูคณะนี้คือ เพ่ิมเครื่องดนตรี
ประกอบจังหวะ ท่าทางของลูกคู่ลีลา และพัฒนารูปแบบการแสดงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งจารีตการ
แสดงดั้งเดมิ  
 
คำสำคัญ : ดิเกร์ฮลูู,คณะอาเน๊าะปูยู,เอกลักษณ์ของการแสดง 

 
Abstract 

The purpose of this research is to study the historical, element, form, identity and the 
uniqueness of a “Anohpuyu group of Dikehulu” (a performance of Thai – Muslim in south of 
Thailand nearby the border) in Pattani province. The study and this research performed by 
studying the documentary, field investigation, data collection and observation, interviews the 
local people and also experiences this performance by training with Mr. Umar Khwaengsen, a 
member in “Anohpuyu group of Dikehulu” from Maelan district in Pattani province. 

The result of this investigation is Dikehulu is a kind of local performance that 
performed by Thai – Muslim in the province nearby the border, this performance was 
perform by singing and interact with other singer or performer in the band.  This Dikehulu 
actually evolve from the prayer in Islamic religion.  Dikehulu from Anohpuyu group was 
founded since 1989 by Mr. Wae who formed this group with a purpose of create the musical 
band use in Shadow play performance and co – performing of local youth Dikehulu. Then, in 
1992 Mr.  Soh Yikaji the leader of this group who seek for the instructor to improve the 
performance of youth people who perform Dikehulu so they can create the fascinated 
culture for local area.  Also providing the activities for the youth in the area prevent them 
from Illegal or crimes.  Anohpuyu group was winning the 1st place in many Dikehulu 
competition, the major elements of Dikehulu are performers which consist of a poem singer, 
singers, chorus, and musicians.  All of them wear Thai Muslim costumes. Poem singing is in 
tune with folk musics in the dikehulu style and hand clapping from the chorus group. Their 
movements imitate the nature, human movements when performing their occupations, and 
Tha Rup or Tha Chium.  Hand movements importantly signify the meaning of the songs as 
well as body and head movements.  Legs movements are in tune with the rhythms of 
rammana (a one sided drum with shallow body). There are 5 steps in dikehulu performance: 
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1) Playing a rammanaoverture in order to call the audience’s attention, 2) Singing “Karo” or 
“Matae” to pay respect to teachers. This is also believed to prevent bad things to happen 
during the performance. The songs are in both local Malayu and Thai. 3) Singing extempore 
poems which are concerned with the issues useful to the society such as current situations, 
economics, love, society, and awareness arousing on something.  4) The songs of each 
dikehulu group will be vary from one group to another.  However, theycould be country, 
string or newly composed songs to enrich the aesthetic quality of the performance.  5) 
Wabulae, which is the final performance.  This is the time to thank the people concerned 
such as the host, audience, committee, and making apologizes for any mistakesas well as to 
the opponents.  The outstanding features of dikehulu are the addition of rhythm making 
instruments, movements of the chorus, and improvement of the performance to make it 
become more modern while keeping the traditional practices as their groups’ uniqueness. 
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บทนำ 
 ชาติไทยเป็นชาติที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาช้านาน  ไม่ว่าจะเป็นด้านเชื้อชาติ ศาสนาภาษา 
และศิลปวัฒนธรรม ประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย นอกจากจะนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ
แล้วยังมีประชากรบางกลุ่มนับถือศาสนาคริสต์ อิสลาม ตามที่ วาที ทรัพย์สิน (ม.ป.ป.:63) กล่าวถึงในหนังสือ
ของกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ว่า “ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ชาวไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้นับถือ
เป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าจะมีแนวทางปฏิบัติตามหลักคำสอนศาสนาที่ต่างกันกับชาวไทยทั่วไป แต่ในความต่างของ
ศาสนานี้เอง ทำให้มีสังคมของกลุ่มคนทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีลักษณะทางวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์
สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในสังคมที่มีการนับถือขนบธรรมเนียมประเพณี  และพิธีกรรมทางศาสนาที่
ต่างกัน แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข” 
           ดิเกร์ ฮูลู  เป็นการแสดงของชาวไทยมุสลิมที่รู้จักเฉพาะท้องถิ่นแถบจังหวัดชายแดนภาคใต้                  
คำว่า   “ดิเกร์” ในพจนานุกรม Kamus Dewan ของ Dr. Teuku Inkanda ซึ่งพิมพ์โดยสมาคมภาษาและ
หนังสือประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า “ดิเกร์” เป็นศัพท์เปอร์เซีย ให้ความหมายไว้ 2 ประการคือ ประการแรก 
หมายถึง เพลงสวดสรรเสริญพระเจ้า ปกติเป็นการขับร้องเนื่องในเทศกาลวันกำเนิดพระนบี ชาวมุสลิมเรียก”
งานเมาลิด” และเรียกการสวดนี้ว่า “ดิเกร์เมาลิด” ความหมายประการที่ 2 คือ กลอนเพลงโต้ตอบ นิยมเล่นกัน
เป็นกลุ่มหรือเป็นคณะเรียกว่า “ดิเกร์ฮูลู” (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้. 2542 : 6864 - 6869) ส่วนคำ
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ว่า “ฮูลู” หมายถึงบริเวณต้นน้ำ หรือหมู่บ้านชนบท อาจกล่าวไว้ว่า การแสดงประเภทนี้มีข้ึนครั้งแรก ณ ท้องที่
เหนือลำน้ำอันเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำปัตตานี ซึ่งชาวบ้านเรียก “ฮูลู” หรือ “ทิศฮูลู”  (ฝ่ายใต้ลำน้ำเรียกว่า 
“ฮิเล”) 
 ดิ เกร์ ฮูลู จะเริ่มด้ วยลูกคู่ โหมโรงดนตรี เพ่ือปลุกเร้าอารมณ์ ผู้ ดู  จากนั้ น  นั กร้องออกมาร้อง                 
จังหวะต่าง ๆ บทร้องกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการแสดง หลังจากโหมโรงเสร็จแล้ว จะมีการขับกลอนโต้           
ตอบกัน บทกลอนนั้นจะกล่าวถึง เหตุการณ์บ้านเมือง ความรัก หรือเรื่องตลกขบขัน ภาษาที่ใช้แสดงออกในเชิง
สองแง่สองง่าม บางครั้ งก่อนลงมือแสดงผู้ขับกลอนมักค้นคว้าและสืบถามปัญหาในท้องถิ่นนั้น ๆ                   
เพ่ือนำมาใช้ในการแสดง อรรถรสของการดูดิ เกร์ ฮูลู  นอกจากจะฟังปฏิภาณไหวพริบของผู้ขับร้อง                  
ขณะโต้ตอบกลอนระหว่างกันแล้ว ยังแสดงออกถึงท่าทางลีลาการปรบมือ การโยกตัวของลูกคู่ซึ่งสอดผสานกับ
ดนตรีรำมะนา ฆ้อง โหม่ง และ จังหวะการร้อง นับเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ผู้ชมเกิ ดความเพลิดเพลินในการดู              
ดิเกร์ฮูลูอีกทางหนึ่งด้วย 
           การแสดงดิ เกร์ ฮูลู เป็นการแสดงที่ ใช้ ในการประชาสัมพันธ์หรือที่ เรียกว่า “ประกาศข่าว”                        
แก่ประชาชน เนื้อหาที่นำมาร้องจะมีการเปลี่ยนรูปแบบไปตามสถานการณ์ หัวข้อหรือวัตถุประสงค์ที่เจ้าภาพ
ต้องการสื่อให้ผู้ชมทราบ เช่น เหตุการณ์บ้านเมือง ความสามัคคี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชื่อของงานนั้น ๆ เป็น
ต้น ดังนั้นการแสดงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงจนถึงทุกวันนี้ ประกอบกับการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาใน
ประเทศ ความเจริญทางเทคโนโลยี ค่านิยมของชาวไทยในปัจจุบันที่ขาดความสนใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
ไม่เห็น คุณค่าความงามแห่งศิลปะการแสดงแต่ละประเภท อนึ่งในปัจจุบันการแสวงหาความบันเทิงมีได้
มากมายหลายประเภท จากเหตุผลหลายประการดังกล่าวข้างต้น ทำให้การแสดงดิเกร์ฮูลูในปัจจุบันได้รับความ
นิยมเฉพาะคนไทยที่อาศัยอยู่ในทาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น จึงเป็นเหตุให้การแสดงดิเกร์ฮูลูซึ่งเป็น
ศิลปะการแสดงประจำชาติอีกประเภทหนึ่ง  ที่กำลังจะสูญหายไม่แพร่หลายเท่าที่ควร 

จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน  จังหวัด
ปัตตานี เพ่ือศึกษาความเป็นมา องค์ประกอบ รูปแบบการแสดงและนำมาวิเคราะห์หาเอกลักษณ์การแสดงดิ
เกร์ฮูลูของคณะอาเน๊าะปูยู  อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมการ
แสดงดิเกร์ฮูลูให้มีบทบาทสำคัญต่อชุมชนและสังคมสืบไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาความเป็นมา องค์ประกอบ และรูปแบบการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน 
จังหวัดปัตตานี 

2.  เพ่ือศึกษาเอกลักษณ์ของการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 
วิธีดำเนินการวิจัย 
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 การวิจัยเรื่อง ดิ เกร์ ฮูลู  คณะอาเน๊ าะปูยู  อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  ครั้ งนี้ เป็นงานวิจัย                    
เชิงคุณภาพมีการดำเนินการ ดังนี้  

1.  การศึกษาเอกสาร 
           ศึกษาจากวิทยานิพนธ์  หนังสือ  ตำรา จดหมายเหตุ  จากแหล่งรวบรวมเอกสารทางวิชาการ
ตามสถานที่ต่าง ๆ  

2.  การสัมภาษณ์  ผู้ วิจัยได้ ใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและ ไม่มี โครงสร้าง                   
ลักษณะรูปแบบการสัมภาษณ์เป็นการลงพ้ืนที่ภาคสนาม สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีโอกาส
ร่วมงานกับดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ดังนี้ 
  2.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 
  2.2  การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
 ผู้ ให้ ข้อมูลหลัก  ในการวิจัย เรื่อง ดิ เกร์ ฮูลู  คณะอาเน๊ าะปูยู  อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี                 
ผู้วิจัย   มีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยแบ่งเป็น  3  กลุ่ม เลือกแบบเจาะจงแบ่งได้ ดังนี้ 

1) กลุ่มผู้ถ่ายทอดและฟ้ืนฟูการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี   
2) กลุ่มศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี   
3) กลุ่มนักดนตรีพื้นบ้านประกอบการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี   
3.  การสังเกต ในการวิจัยเรื่องดิเกร์ฮูลูคณะอาเน๊าะปูยูอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีครั้งนี้ ผู้วิจัย

ได้มีการศึกษาแบบสังเกต 2 ลักษณะ คือ 
  3.1 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม   
  3.2 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม   

3.3 การฝึกปฏิบัติเพ่ือรับการถ่ายทอดกระบวนท่าเต้น การแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู            
อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้นำเครื่องมือที่ใช้ในการ
ดำเนินการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่   

1. แบบสัมภาษณ์ มีประเด็นในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการสืบทอด องค์ประกอบ
ของการแสดงได้แก่ เครื่องแต่งกาย ดนตรีและทำนองเพลง กระบวนท่าของลูกคู่ลีลาและเอกลักษณ์ของการ
แสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
แบบมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง  

2.  แบบสังเกตการณ์ มีประเด็นในการสังเกตการณ์ ประกอบด้วย เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี              
ทำนองเพลง กระบวนท่าลูกคู่ รูปแบบการแสดงและเอกลักษณ์ของการแสดงดิเกร์ฮูลู  คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอ
แม่ลาน จังหวัดปัตตานี      



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(672)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

จากการใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์(interview)และแบบสังเกตการณ์(Observation)ทำให้ผู้วิจัยได้
ข้อมูลบางส่วนซึ่งสามารถนำมาประกอบในงานวิจัย  โดยข้อมูลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยในครั้งนี้ 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือผู้วิจัยได้ตระหนักและจำเป็นต้องวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ ก่อนนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลทุกครั้ง เมื่อสร้างเครื่องมือขึ้นแล้วผู้วิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัย เพ่ือให้แน่ใจว่าเครื่องมือนั้นมีคุณภาพ เมื่อไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจะได้ข้อมูล
ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  ผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการ เป็นผู้ที่มีความรู้ในการเขียนงานวิจัย มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ            
มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเครื่องมือทางการวิจัย เคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
อย่างน้อย 5 ครั้ง และมีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา  

2.  ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านดิเกร์ฮูลู เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการแสดงดิเกร์ฮูลู ของ
ภาคใต้ มีประสบการณ์ในการแสดงดิเกร์ฮูลูอย่างน้อย 20 ปี มีความรู้ในการเขียนงานวิจัย และมีผลงานวิจัย
เป็นที่ยอมรับ มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเครื่องมือทางการวิจัย เคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยอย่างน้อย 5 ครั้ง และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนการแสดงของ
ภาคใต้ในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 15 ปี  
 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์และการฝึกปฏิบัติ
เพ่ือรับการถ่ายทอดดิเกร์ฮูลูจากศิลปิน เพ่ือให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ผู้วิจัยได้ใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสาม
เส้า ได้แก่ การพิสูจน์ข้อมูลว่ามีการสอดคล้องถูกต้องกันมากเพียงใด จากปัจจัยความแตกต่างระหว่างวัน เวลา 
สถานที่ เอกสาร และตัวบุคคล หากข้อมูลที่ได้มาจากปัจจัยที่แตกต่างกัน แต่หากข้อมูลที่กล่าวไว้ถูกต้องตรงกัน
ก็สามารถนำมาวิเคราะห์ประกอบการเขียนรายงานได้อย่างแม่นยำ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  และการศึกษาภาคสนามตลอดจนฝึกปฏิบัติท่า
เต้นการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ตีความ  
รวบรวมนำเสนอข้อมูล โดยการพรรณนาความ  เพ่ืออธิบายการสืบทอด  องค์ประกอบ  กระบวนท่าเต้นเฉพาะ
และนาฏยลักษณ์ของการแสดงคณะอาเน๊าะปูยู จังหวัดปัตตานี โดยวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎี  
วรรณกรรม  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสู่การเขียนพรรณนาวิเคราะห์พร้อมภาพประกอบ 
 
  



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (673) 
 

ผลการวิจัย 
  ประวัติความเป็นมา การแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เกิดขึ้นครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ.2532 โดยผู้ที่ให้กำเนิดคือ นายแวร์ อายุ 22 ปี เป็นชาวแม่ลาน มีอาชีพเป็นนักดนตรีและรับแสดง
หนังตะลุง จึ่งเริ่มจากการรวบรวมผู้ที่สนใจ และต้องการจะเข้ามาร่วมในคณะในช่วงแรกก็สามารถสร้างทีมลูกคู่ 
เพ่ือการแสดงหนังตะลุงและการแสดงดิเกร์ฮูลูรวมถึงการสร้างสมประสบการณ์ในการแสดง เพื่อให้เยาวชนและ
คนรุ่นหลังได้พัฒนาสืบสานต่อไป จากนั้นมาจนถึงยุคผู้ใหญ่โซ๊ะ เมื่อ พ.ศ. 2535  นายโซ๊ะ ยีกาจิ ปัจจุบันอายุ 
46ปี จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นผู้ใหญ่บ้านของ ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัด
ปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ที่รักการบันเทิง ถึงจะไม่สามารถแสดงดิเกร์ฮูลูได้ แต่ก็มีใจรักดิเกร์ฮูลูเป็นอย่างมาก และ
ต้องการให้การแสดงดิเกร์ฮูลูได้มีการสืบทอดสู่รุ่นหลานต่อ ๆ ไป ด้วยเล็งเห็นคุณค่าที่จะนำดิเกร์ฮูลูมาสร้าง
วัฒนธรรมที่ดีให้เกิดกับชุมชน รวมทั้งต้องการที่จะจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ๆ ในหมู่บ้านได้ใช้เวลาว่า งให้เป็น
ประโยชน์ จึงเริ่มเข้ามาดูแลจัดระบบและรวบรวมทีมลูกคู่ดิเกร์ฮูลูพร้อมกับตั้งชื่อว่า คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่
ลาน จังหวัดปัตตานี 
           เมื่อ พ.ศ.2536 จนถึงปัจจุบัน เริ่มมีนักดนตรีเพ่ิมขึ้นในคณะ จึงทำให้ดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู               
มีชื่อเสียงมากขึ้นจากเดิมจะมีแต่เฉพาะการร้องและมีรำมะนาเป็นเครื่องดนตรีประกอบ ต่อมาเมื่อมีนักดนตรี
เพ่ิมขึ้นจึงทำให้มีการใช้เครื่องดนตรีต่าง ๆ เข้ามาผสมในวงมากขึ้น ทำให้การแสดงมีชีวิตชีวาตลอดจนมีกลิ่น
อายของความสนุกสนานมากขึ้น เช่น มีการเพ่ิม ฆ้อง โหม่ง ลูกแซ็ก และฉิ่งเป็นต้น ทำให้การแสดงมีความเร้า
ใจมากขึ้น แต่ทั้งนี้คณะอาเน๊าะปูยูก็ยังคงขาดคนร้องดิเกร์ฮูลู ดังนั้นเวลาจะเปิดการแสดง จึงต้องเชิญนักร้อง
จากคณะต่าง ๆ ที่อยู่ห่างออกไปมาร่วมแสดง 
           ต่อมาคณะอาเน๊าะปูยู ได้รวบรวมและฝึกซ้อมเยาวชนอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังมีศิลปินดิเกร์ฮูลูเพ่ิมข้ึน
อีกหลายคน ทำให้คณะดิเกร์ฮูลูคณะนี้ มีชื่อเสียงโด่งดังใน 3 จังหวัดภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ
ได้เข้าร่วมการประกวดดิเกร์ฮูลู ในงานกาชาดประจำปี 2546 จนได้รับรางวัลรองอันดับหนึ่ง และรางวัลลูกคู่
ดีเด่น ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548  ดิเกร์ฮูลูคณะอาเน๊าะปูยู ก็ได้ครองตำแหน่งชนะเลิศการ
ประกวดดิเกร์ฮูลูในงานกาชาด จังหวัดปัตตานี นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการเป็นสื่อกลางเพ่ือ
กระจ่ายข่าวสารต่าง ๆ ให้กับชาวบ้านท้องถิ่นได้ทราบข้อมูลโดยทั่วกันถึงกัน เช่นการเลือกตั้ง การป้องกันโรค
ระบาดต่าง ๆ รวมถึงการปลุกจิตสำนึกให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึงอยู่เสมอในเรื่องสิ่งดีงามทั้งหลาย โดย
สอดแทรกเอาไว้ในเนื้อเพลงที่ขับร้อง หรือถ้าเป็นช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา ก็จะเลือกเพลงที่ให้ข้อคิดกับ
เยาวชนเกี่ยวกับการเรียนหนังสือ ให้เห็นความสำคัญของการศึกษา การเป็นเด็กดี  
 จากการศึกษาองค์ประกอบของการแสดงคณะอาเน๊าะปูยู จังหวัดปัตตานี ตามหลักแนวคิดเรื่อง
องค์ประกอบของนาฏยลักษณ์พบว่า การแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี มี
องค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ ผู้แสดง รวมทั้งคณะประมาณ 15 - 20 คน  ประกอบด้วย ผู้ขับกลอน (พ่อเพลง) 1 
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คน นักร้อง 2-3 คน  ลูกคู่ลีลา 10 -12 คน และ นักดนตรี 7 - 8 คน ใช้ผู้แสดงชายล้วน ดนตรีและเพลงที่ใช้
ประกอบการแสดง ใช้วงดนตรีพ้ืนบ้านมี 7 ชิ้น ได้แก่ รำมะนาใหญ่ (บานออีบู)รำมะนาเล็ก (อาเน๊าะบานอ) 
โหม่ง (ม่อง) ฆ้อง (ฆง) ฉิ่ง (อาเน๊าะอาแย) ฉาบ (กายูตือโป๊ะ) และลูกแซ๊ก รูปแบบการแสดงดิเกร์ฮูลูมี 5 ขั้น คือ 
โหมโรงรำมะนา การร้องเพลงปันตน  การขับกลอนสด ร้องเพลงทั่วไป และ ร้องวาบูแล   เครื่องแต่งกายของผู้
แสดงจะแต่งกายแบบชาวไทยมุสลิม จะแตกต่างตรงสีสันมิได้กำหนดตายตัว เช่น สีดำ สีน้ำเงิน  สีแดง สีขาว 
ดังนี้ 1. ผู้ขับกลอนสด (พ่อเพลง)แต่งกายเรียกว่า “ชุดบายูมลายู” นุ่งกางเกงขายาวทรงหลวมแบบกางเกงจีน  
สวมเสื้อเจอกักมูสัง เป็นเสื้อคอตั้งติดกระดุม 2 เม็ด ผ่าอกครึ่งติดกระดุม 3 เม็ด ทรงหลวมตัวยาวระดับสะโพก ติด
กระเป๋า 3 ใบ ด้านอกซ้าย 1 ใบ ชายเสื้อด้านล่างซ้ายและชายเสื้อด้านขวา  ข้างละ 1 ใบ นุ่งผ้าสลีแนทับเสื้อและ
กางเกงสั้นเหนือเข่าเล็กน้อย คาดผ้ารัดสะเอวเรียกว่า “บึงกง” 2. นักร้อง ในคณะจะมีทั้งนักร้องชายและ
นักร้องหญิง ดังนั้นนักร้องชายจะแต่งกายเช่นเดียวกับผู้ขับกลอนสดโดยมีความแตกต่างสีและลวดลายเครื่ อง
แต่งกาย ส่วนนักร้องหญิง จะแต่งกายแบบสตรีไทยมุสลิมเรียกว่า “ชุดกือบายา” นุ่งผ้าซอแก๊ะทอยกสอดดิ้น
เงิน - ทอง คอแหลม ผ่าหน้าตลอดติดกือโรงซัง  แขนกระบอก เสื้อเข้ารูปตัวยาวคลุมสะโพกชายเสื้อด้านหลัง
สั้นว่าด้านหน้ายาวเป็นมุมแหลม สีของเสื้อผ้าเข้าชุดกัน เครื่องประดับ สร้อยคอ ต่างหู และศีรษะคลุมผ้าอียา
ปติดเข็มกลัด 3. ลูกคู่และนักดนตรี มีลักษณะเหมือนกันกับผู้ขับกลอนสด (พ่อเพลง) แตกต่างกันที่มีสีสันและ
ลวดลายของผ้าเพ่ือแบ่งแยกตำแหน่งระหว่างลูกคู่และนักดนตรีให้เห็นเด่นชัด นอกจากนี้ ลูกคู่จะเพ่ิม
สายสะพายพร้อมชื่อคณะ 
 จากการศึกษากระบวนท่าของลูกคู่ลีลาของคณะอาเน๊ าะปูยู  จั งหวัดปัตตานีจากนา ยอุมาร์                 
แขวงเส็น พบว่า กระบวนท่าของการแสดงคณะอาเน๊าะปูยู จังหวัดปัตตานี จะใช้กระบวนท่าเฉพาะ 4 ท่า ดังนี้ 
1. ท่าทางเลียนแบบมาจากธรรมชาติ ได้แก่ ท่าภูเขา ท่าลมพัด  ท่าคลื่น ท่ าปลา 2. ท่าทางเลียนแบบ
อากัปกิริยาของมนุษย์ ได้แก่ ท่ามอง ท่ากวักมือเรียก ท่าซักผ้า 3. ท่าทางการประกอบอาชีพ ได้แก่ ท่าพายเรือ 
ท่ าลากแห ท่ ากรีดยาง  4. ท่ ารับหรือท่ าเชื่ อม ได้ แก่  ท่ าปรบมือ เช่น  การปรบมือ 1ครั้ ง  3 ครั้ ง                
การปรบมือ 5 ครั้ง และการปรบมือ 6 ครั้ง ส่วนการใช้ทิศทาง ได้แก่ หันหน้าตรง  
 รูปแบบการแสดงของดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี แบ่งเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้ 

ขั้นที่  1  การโหมโรงรำมะนา 
ขั้นที่  2  การร้องกลอนปันตนไหว้ครู 
ขั้นที่  3  การขับกลอนสด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมือง ความรัก ความสามัคคี เป็นต้น 
ขั้นที่  4  การร้องเพลงทั่วไป 
ขั้นที่  5  ร้องวาบุแล เป็นขั้นตอนการสรุป 

1. การจำแนกการแสดงตามหน้าที่   เป็นการพิจารณาการแสดงชุดนั้นว่า มีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร                 
ซึ่งจำแนกได้ 3 ประเภทคือ การแสดงเพ่ือพิธีกรรม การแสดงเพ่ือความบันเทิง การแสดงตามเพศและวัย และการแสดง
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เพ่ือการศึกษา สามารถสรุปได้ว่า การแสดงดิเกร์ฮูลู เป็นการแสดงที่พัฒนามาจากพิธีกรรมในศาสนาอิสลาม โดยมี
จุดมุ่งหมายเป็นการร้องสรรเสริญพระนบี จนกลายมาเป็นการร้องกลอนปันตนโต้ตอบระหว่างคณะ ที่มีการใส่ทำนอง 
จังหวะ บทร้องและท่าทางการปรบมือของลูกคู่ลีลาประกอบเข้าไปเพ่ือให้เกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น การใช้ทิศทาง
ในการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี มีการหันหน้าตรงในรูปแบบแถวหน้ากระดาน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่อง ดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 ดิเกร์ฮูลูเป็นการแสดงพ้ืนบ้านของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีวิวัฒนาการมาจากการ
สวดสรรเสริญพระเจ้าของพวกแขกเจ้าเซ็น ที่เข้ามาทางตอนใต้ของประเทศไทย ลักษณะการแสดง ดิเกร์ฮูลูเป็น
การร้องเพลงตามทำนองต่าง ๆ พร้อมกับเคลื่อนไหวท่าทางตามจังหวะรำมะนา มีการขับกลอนเป็นภาษา
อาหรับ เรื่องที่นำมาร้องนั้นส่วนมากจะเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือ รายละเอียดของงานนั้น 
ๆ ต่อมามีการร้องเป็นภาษายาวี เนื่องจากชาวบ้านไม่คุ้นเคยกับภาษาอาหรับ สำหรับการแสดง ดิเกร์ฮูลูของ
คณะอาเน๊าะปูยูนั้น ได้มีการพัฒนารูปแบบการแสดงให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น แต่ก็มิได้ทำให้รูปแบบการแสดง
ดั้งเดิมเสียไปปัจจุบันมีนายโซ๊ะ ยีกาจิ เป็นผู้สนับสนุนคณะให้แพร่หลายถึงปัจจุบัน ซึ่งที่มาดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม แนวคิด วิธีวิทยาและทฤษฏีของสมศักดิ์ ศรีสันติสุข ( 2553 : หน้า
150 )  กล่าวว่า วัฒนธรรมหนึ่ง ๆ จะแพร่กระจายไปยังแหล่งอ่ืน ๆ  ได้ต้องยึดหลักว่าวัฒนธรรม คือ ความคิด
และพฤติกรรม (ผลของความคิด)ท่ีติดต่อบุคคล บุคคลไปถึงที่ใดวัฒนธรรม  ก็จะไปถึงที่นั่น กล่าวคือ กระบวน
ท่าเต้นการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีที่ติดตัวนักแสดงในแต่ละท้องที่แล้ว
แพร่กระจายไปสู่ท้องที่อ่ืน ๆ เมื่อนักแสดงเหล่านั้นกลับไปถ่ายทอดกระบวนท่าเต้นในท้องถิ่นของตนเอง ย่อมมี
การปรับกระบวนท่าเต้น จึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสืบทอดระหว่างศิลปินด้วยกัน ซึ่งตรงกับทฤษฏี
พหุนิยมทางวัฒนธรรมของคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วย ดังที่ ทรงคุณ จันทจร ( 2546: น.115) ที่กล่าวว่า 
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชุมชน เนื่องจากวัฒนธรรม ล้วนแต่ ได้รับอิทธิพลและในทาง
กลับกันก็มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมอ่ืน ๆ  ไม่มีวัฒนธรรมใดเช่นกันที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรือคงอยู่อย่างตายตัวเฉกเช่น
การแสดงคณะอาเน๊าะปูยู จังหวัดปัตตานี ที่ เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการที่วัฒนธรรมนั้นได้
แพร่กระจายไปสู่ตัวบุคคลและท้องที่อ่ืน ๆ จนนำมาสู่องค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าทางด้านการแสดงคณะอาเน๊าะปูยู 
จังหวัดปัตตานี 

การแสดงดิเกร์ฮูลูคณะอาเน๊าะปูยู จังหวัดปัตตานี นอกจากจะมีบทบาทในฐานะการสร้างสุนทรียะ
ภาพทางการแสดงแล้ว ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวตนคณะอาเน๊าะปูยู จังหวัดปัตตานี              
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย เรื่อง มลายูปาตานี : ชาติพันธุ์ อัตลักษณ์และการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนงานการวิจัย
บูรณาการปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของวรวิทย์ บารู และคณะ ( 2551 :  หน้า  158 ) กล่าวว่า การละเล่น



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(676)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

ของชาวมลายูที่แสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นการนำเสนอ
ความเป็นตัวตนด้วยศิลปะการแสดงแทนคำบอกเล่านำเสนอด้วยวาจา ลักษณะการสืบทอดการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะ
อาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี นอกจากจะเป็นการนำเสนอบนเวทีแล้ว ยังสืบทอดด้วยวิธีการถ่ายทอด
จากภูมิปัญญาสู่ครูบาอาจารย์ เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งการถ่ายทอดในลักษณะดังกล่าว  วงดนตรีพ้ืนบ้าน
ฟ้ืนฟูกลับขึ้นมาโดยมีนายยูโซ๊ะ บ่อทอง นายเจ๊ะปอ สะแม ดิเกร์ฮูลูคณะแหลมทราย นำไปถ่ายทอดให้กับดิเกร์
ฮูลูคณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีเพื่อให้เยาวชนและคนในชุมชนเห็นความสำคัญในการธำรงไว้
ซึ่งเอกลักษณ์ วัฒธรรมการแสดงดิเกร์ฮูลู ไม่ให้สูญหายไป โดยใช้เพลงพ้ืนบ้านเป็นสื่อกลางระหว่างภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเยาวชนรุ่นใหม่ในการสืบทอดซึ่งในการจัดกิจกรรมในรูปแบบเช่นนี้ย่อมส่งผลที่ดีต่อองค์ความรู้
ประจำท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไป 
 องค์ประกอบการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  จากการศึกษาพบว่า ดิ
เกร์คณะอาเน๊าะปูยู จังหวัดปัตตานี มีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ ผู้แสดง ดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน 
จังหวัดปัตตานี จะใช้ผู้แสดงประมาณ 15 - 20 คนใช้วงดนตรีพื้นบ้านประกอบการแสดง 7 ชนิด ได้แก่ รำมะนา
ใหญ่ รำมะนาเล็ก  โหม่ง  ฆ้อง ฉิ่ง ฉาบและลูกแซ๊ก บรรเลงเพลงประกอบการขับปันตนโต้ตอบกันและการออก
ท่าทางของลูกคู่ลีลาตามข้ันตอนการแสดงมี 5 ขั้น ได้แก่ โหมโรงรำมะนา การร้องปันตน การขับกลอนสด ร้อง
เพลงทั่วไป และร้องวาบูแล   
 เอกลักษณ์การแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  จากการศึกษาเอกลักษณ์
การแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พบว่า เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง 
ดนตรี และท่าเต้น แตกต่างจากการแสดงพ้ืนเมืองซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เอกลักษณ์เฉพาะการแสดงคณะอาเน๊าะปูยู 4 ด้าน คือ 
1. ด้านเครื่องแต่งกาย ลักษณะเครื่องแต่งกายของการแสดงคณะอาเน๊าะปูยู จังหวัดปัตตานี  จะแต่งกายแบบ
ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ 1. ผู้ขับกลอนปันตน(พ่อเพลง) จะแต่งกาย
แบบไทยมุสลิม เรียกว่าชุด “บายูมลายู” มลายู 2. นักร้องในคณะมีทั้งนักร้องชายและนักร้องหญิง ซึ่ง ผู้ชายจะ
แต่งกายเช่นเดียวกับพ่อเพลง แตกต่างกันตรงสี และลวดลายของเครื่องแต่งกายเพ่ือความเด่นชัดของการแสดง 
ส่วนผู้หญิงจะแต่งกายชุดกือบายา บานง ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายของสตรีที่สวมใส่ในชีวิตประจำวัน แต่มีการปรับ
และเลือกชุดที่สวยงามเหมาะสมกับการแสดงบนเวที 3. ลูกคู่ และนักดนตรี จะแต่งกายแบบไทยมุสลิมเป็นทีม
จะแตกต่างกับพ่อเพลงในเรื่องวัสดุ สีและลวดลาย มีสายสะพายบอกชื่อคณะที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์
เฉพาะซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเรื่องนาฏยลักษณ์ ของสุรพล  วิรุฬห์ รักษ์ ( 2547 :  285 - 296 ) กล่าวว่า นาฏยลักษณ์ คือ  
ลักษณะเฉพาะของนาฏศิลป์ชุดใดชุดหนึ่งซึ่งสามารถบ่งชี้ได้จากเครื่องแต่งกายที่สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องบ่งชี้
นาฏยลักษณ์มี 4 ประการคือ 1. จุดเด่นเฉพาะชิ้นส่วน 2. ภาพรวมเครื่องแต่งกาย 3. สีของเครื่องแต่งกาย 4. 
วัสดุ ซึ่งการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี มีจุดเด่นเฉพาะชิ้น ได้แก่ ผู้ชายจะ
แต่งกายในชุดที่เรียกว่าชุด “บายูมลายู”อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทยมุสลิม ส่วนผู้หญิงจะสวม
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เสื้อกือบายา บานง เป็นลักษณะที่จะสามารถเห็นได้ชัดอีกประการหนึ่ง ภาพรวมเครื่องแต่งกาย ก็เป็ นอีกมิติ
หนึ่งในการทำความรู้จักและเข้าเอกลักษณ์ของการแสดงคณะอาเน๊าะปูยู จังหวัดปัตตานี ภาพโดยรวมอาจ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เส้นรอบของเครื่องแต่งกายที่มองให้เห็นว่าเครื่องแต่งกายแต่ละชุดการแสดงนั้นแตกต่าง
กัน ดังเช่น การแต่งกายของผู้ขับกลอน นักร้อง ลูกคู่ และนักดนตรีจะแต่งกายแบบชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สีเครื่องแต่งกายจะมีลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งทั้งนี้เพราะการแสดงแต่ละชนิดมักจะบัญญัติ
นิยมไว้อย่างละเอียด โดยเฉพาะลวดลายของเครื่องแต่งกายคณะอาเน๊าะปูยู  จังหวัดปัตตานีจะไม่ใช้ลวดลายที่
เกี่ยวกับสัตว์ ภาพเคารพ ที่เป็นข้อห้ามทางศาสนาอิสลาม เป็นต้น สีสันเน้นความสวยงามสดใส ส่วนวัสดุทำ
เครื่องแต่งกายมีสถานะแตกต่างกัน ซึ่งผู้แสดงคณะอาเน๊าะปูยู จังหวัดปัตตานีจะใช้วัสดุที่มีราคาแพง ทอยก
สอดดิ้นเงิน-ทองทำให้เครื่องแต่งกายของผู้แสดงมีสถานะแตกต่างกันกับการแสดงพ้ืนเมืองด้วย คือ ผู้เต้นชาย
หญิง จะใช้เสื้อผ้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าซองเก็ตทอยกสอดดิ้นเงินทอง ซึ่งเป็นผ้าสงวนไว้สำหรับราชสำนัก มีการใช้
ถนิมพิมพาภรณ์ เป็นต้น  2. ด้านอุปกรณ์ประกอบการแสดง การแสดงหลายชนิดโดยเฉพาะในกลุ่มการฟ้อนรำ
นั้น ผู้แสดงมักถือวัสดุสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์การแสดงไว้ตลอดเวลา อุปกรณ์การแสดงนี้ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
การฟ้อนรำ อีกทั้งเป็นสิ่งกำหนดรูปแบบของการแสดงอีกด้วย อุปกรณ์ประกอบการแสดงจึงนับได้ว่าเป็นตัว
บ่งชี้นาฏยลักษณ์ของการแสดงได้อีกประการหนึ่ง อุปกรณ์ประกอบแบ่งได้เป็น 5 ประเภทตามลักษณะการใช้
สอย คือ 1. อาวุธ 2. เครื่องมือ 3. เครื่องดนตรี  4. พฤกษชาติ 5. เบ็ดเตล็ด ซึ่งในการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอา
เน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี มีการใช้สายสะพายบอกชื่อคณะ เป็นสิ่งสะดุดตาของผู้ชมและขณะที่
แสดงก็ยิ่งทำให้อุปกรณ์การแสดงเด่นชัดยิ่งขึ้น อุปกรณ์เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ ดิเกร์ฮู,คณะอาเน๊าะปูยู 
จังหวัดปัตตานี ได้อีกประการหนึ่งด้วย 3. ด้านท่ารำ จากการศึกษากระบวนท่าทางการแสดงดิเกร์ฮูลูคณะอาเน๊าะปู
ยู จังหวัดปัตตานี จากนายอุมาร์ แขวนเส็น รองหัวหน้าดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พบว่า 
กระบวนท่าทางของลูกคู่ลีลาการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู จังหวัดปัตตานี จะใช้ท่าทางที่มาจากธรรมชาติ ท่า
อากัปกิยาของมนุษย์ และท่าจากการประกอบอาชีพ เป็นท่าทางประกอบที่สื่อสารเข้าใจง่าย ส่งผลให้การแสดงคณะอา
เน๊าะปูยู จังหวัดปัตตานีมีลักษณะของกระบวนท่าทางธรรมชาติที่เข้าใจง่าย ซึ่งมีข้อมูลสอดคล้องกับผลการวิจัยนาฏย
ลักษณ์ของสุรพล วิรุฬห์รักษ์. (2547 :  327) เรื่องหลักการแสดงนาฎยศิลป์ปริทรรศน์  กล่าวถึง นาฏยลักษณ์
สามารถจำแนกให้เห็นลักษณะเด่นได้ 5 แนว คือ จำแนกตามองค์ประกอบ จำแนกตามคุณสมบัติของการแสดง จำแนก
ตามหน้าที่ และจำแนกตามเพศและวัยของผู้แสดง ลักษณะการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะ ปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัด
ปัตตานี จำแนกตามองค์ประกอบ เป็นการแสดงประเภทเพลงพ้ืนบ้านที่ขับกลอนโต้ตอบกันผู้แสดงใช้พลังมาก เช่น การ
โยกตัว เท้า มือ และศีรษะ อย่างพร้อมเพรียงกันเข้ากับทำนองเพลง ดนตรีและตลอดจนความสามารถของตน ยิ้มแย้ม
แจ่มใสเพ่ือให้ผู้ชมพอใจ สนุกสนาน ไปกับการแสดงของดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู จังหวัดปัตตานี ซึ่งพบว่า ดิเกร์ฮูลู จะ
ปรากฏชื่อประจำท่าทุกเพลงโดยชื่อท่าจะมีหลักการตั้งชื่อมาจากลักษณะของท่าตามความหมายของท่าที่ปรากฏ
ระหว่างแสดง เช่น ท่าพายเรือ ท่ามอง ท่าซักผ้าท่ากรีดยาง  ท่ากวักมือ ท่าภูเขา ท่าลมพัด ท่าคลื่น ท่าปลา ท่าลากแห 
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เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผลการวิจัย รวมเรื่องน่ารู้ : ภาคใต้ของมัลลิกา คณานุรักษ์  (2544 : 48 - 
51 ) กล่าวถึงชื่อกระบวนท่าและความหมายของกระบวนท่าประจำเพลงของดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน 
จังหวัดปัตตานี ซึ่งเพลงปรากฏชื่อเพลงชื่อท่าและความหมายเช่นเดียวกัน 4. ดนตรี ซึ่งตรงกับผลการวิจัยเรื่องรวมเรื่อง
น่ารู้ : ภาคใต้ของมัลลิกา  คณานุรักษ์ (2544 : 46) ที่กล่าวถึงดนตรี เป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ลักษณ์ได้ 3 ประการ 
คือ 1. คุณลักษณะของเสียง  2. วิธีบรรเลง  3. สำเนียงดนตรี ด้านคุณลักษะของเสียง ผู้แสดงเคลื่อนไหวด้วยเสียงอะไร
เป็นหลัก แม้ว่าเพลงที่ผู้แสดงใช้แสดงจะมีเสียงดนตรีผสมผสานกันหลากหลาย เสียงใดเป็นเสียงหลักในการขยับ
ขับเคลื่อนร่างกาย เช่น การแสดงดิเกร์ฮูลูคณะอาเน๊าะปูยู จังหวัดปัตตานี ผู้แสดงจะยึดเสียงรำมะนาเป็นหลักในการ
เคลื่อนไหวร่างกาย โดยใช้มือ เท้า และลำตัวให้เข้ากับจังหวะและทำนองดนตรี โดยเสียงมีปริมาณการ
เคลื่อนไหวที่บ่งบอกคุณลักษณะเด่น ซึ่งมีผลผูกพันกับเอกลักษณ์ท่ีกำลังแสดงนั่นเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การแสดงดิ เกร์ฮูลู  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันเป็นที่รู้จักและมีการสืบทอดกันน้อยมาก             
การแสดงดิเกร์ฮูลูควรได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วยการจัดตั้งเป็นชมรม
หรือนำการแสดงดิเกร์ฮูลูบรรจุลงในหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดให้มีวิทยากรให้ความรู้แก่
ผู้สนใจในการแสดงดิเกร์ฮูลูเพ่ือนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อไป  
 2. งานวิจัยเล่มนี้เป็นการรวบรวมความเป็นมา องค์ประกอบ และรูปแบบการแสดงดิเกร์ฮูลูที่ปรากฏในพ้ืนที่
อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี จึงควรมีการศึกษาดิเกร์ฮูลูที่ปรากฏการแสดงอยู่เพ่ือเป็นแนวทางหาความรู้เพ่ิมเติม 
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในด้านอ่ืน ๆ จึงควรนำประเด็นนี้มาเป็นประเด็นในการศึกษาวิจัยต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ได้ผู้เขียนได้ทำการศึกษาการแสดงพ้ืนบ้านการรำสวดอันเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความ
ตายอันเป็นความเชื่อของชุมชนภาคตะวันออกเพ่ือการส่งวิญญาณผู้ตาให้ไปสู่สุคติ ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นอัตลักษณ์และบทบาทของการแสดงรำสวดคณะวิชัย  ราชัน จังหวัดจันทบุรี 
โดยพบว่า อัตลักษณ์ของการแสดงรำสวดคณะวิชัย  ราชัน ประกอบด้วยผู้แสดง การแต่งกาย  บทร้อง เครื่อง
ดนตรี และขั้นตอนการแสดง ที่มีความแตกต่างจากการรำสวดคณะอ่ืน ๆ ซึ่งมีความพิถีพิถัน  ในรายละเอียด
และการสร้างสรรค์ที่มีความสวยงามหลากหลายทั้งทำนอง เนื้อร้อง การร้อง การแต่งกาย และท่วงท่าการร่าย
รำ โดยสร้างสรรค์ให้เข้ากับยุคสมัยแบบผสมผสานที่ลงตัว พร้อมกับการสร้างสรรค์อย่างมีศิลปะ จนได้รับความ
นิยมมากขึ้นและเป็นแบบอย่างของคณะรำสวดอ่ืนๆ ในภาคเดียวกัน การแสดงรำสวดคณะวิชัย  ราชันย์ ยังมี
บทบาททางสังคมที่มีต่อชุมชน ทัศนคติความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีนิยม และต่ออาชีพการแสดง ที่ทำให้
ชุมชนทีวิถีชีวิตที่มีความรัก ความอาทร ความสามัคคี มีความคิดเชิงคุณธรรมการกระทำความดีละเว้นความชั่ว 
และการสืบทอดศิลปะด้วยการถ่ายทอดเป็นอาชีพ อันเป็นวิถีชองชุมชนที่สงบสุข  
 
คำสำคัญ:  รำสวด  พิธีกรรมงานศพ 
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Abstract 
 The author of this article has studied about the local dance from the east of thailand, 
the dance is related to the myth and legend of the afterlife’s journey. The purpose of this 
document is to educate the identity and the importance of local dance in Chanthaburi 
Province, such as the performance, costume, songs, and instruments that have the creativity, 
meticulousness and beauty. And adaptation of the show to merge with new generation 
making this dance performance become more famous. This performance also has important 
for the local area related to cultural exchanges and harmonie 
 
Key words: praying dance , Funeral 
 
บทนำ 
รำสวดหรือการเล่นรำสวด เป็นการแสดงพ้ืนบ้านที่เกี่ยวข้องกับประเพณีงานศพทางภาคตะวันออก ในจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด รำสวดหรือการเล่นรำสวด มีลักษณะเป็นการแสดงร้องเพลงที่มีทำนอง เสียง เนื้อ
ร้อง ลีลา และจังหวะการสวดเป็นแบบการแสดงละคร เพ่ือสื่อความหมายและอารมณ์ให้ผู้ฟังได้รับความ สนุก
และแง่คิดจากการฟัง รำสวดหรือการเล่นรำสวดจะแสดงหลังจากการสวดพระอภิธรรมจบแล้วและเพ่ืออยู่เป็น
เพ่ือนเจ้าภาพให้คลายความโศกเศร้า 

รำสวดหรือการเล่นรำสวดจึงเป็นวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้านของที่มคีวามเป็นอัตลักษณ์ ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงภูมิปัญญาของท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันออก โดยได้รับการถ่ายทอดและการสืบทอดต่อๆ กันมา แต่การรำ
สวดหรือการเล่นรำสวดจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะและบริบทของชุมชนนั้นๆ  ในวิถีชีวิต ชาติพันธ์ การ
ประกอบอาชีพ รวมไปถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น 

รำสวดหรือการเล่นรำสวดของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งชุมชนในจังหวัดนี้จะเรียกการแสดงนี้ว่า “รำสวด” รำ
สวดเป็นการร้องลำนำตามจังหวะการปรบมือ  และเครื่องดนตรีประเภทประกอบจังหวะ เช่น กลอง  กรับ  ฉิ่ง  
และมีการร่ายรำให้เข้ากับจังหวะ รำสวดนิยมเล่นกันในงานศพเท่านั้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออยู่เป็นเพ่ือนกับ
ญาติมิตรของผู้ตายที่ต้องอยู่ในงานและเพ่ือการเฝ้าศพผู้ตาย  การร้องจะมีทำนองและเนื้อเพลงที่มีความ
สนุกสนาน รวมถึงการแฝงและสอดแทรกคติธรรมการกระทำความดีและความชั่ว   รำสวดของจันทบุรีมีทำนอง
การร้องหลายทำนอง  เช่น  เพลงลำพื้น  เพลงลูกทุ่ง  เพลงละคร  เป็นต้น  

รำสวดของจันทบุรีแต่เดิมเป็นการแสดงที่มีผู้แสดงรำสวดโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มญาติพ่ีน้องหรือมิตร
สหายสนิทภายในหมู่บ้านให้ความช่วยเหลือและร่วมกันจัดแสดงรำสวดโดยไม่คิดค่าจ้าง ซึ่งการแสดงรำสวด
ภายในชุมชนนั้นๆ ยังไม่มีการรวมกลุ่มกันเป็นคณะรำสวดที่ชัดเจน การสืบทอดประเพณีรำสวดในงานศพ ได้รับ
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การถ่ายทอดจากการฟังและการเล่าเรื่องที่มีความสนุกสนานสู่การพัฒนาการเรียนรู้การจดจำ รวมถึงการ
ประดิษฐ์เนื้อร้องและทำนองจากภูมิปัญญาของผู้แสดงในชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี ลักษณะของการ
แสดงรำสวดมีบทร้องที่นำมาจากบทเพลงพ้ืนเมือง นิทาน ตำนาน บทละคร หรือบทเพลงลูกทุ่งที่นิยมกันแล้ว
นำมาดัดแปลงเนื้อร้องตามแต่ความถนัดของผู้แสดงรำสวด  บทละครที่นิยมนำมาใช้  ได้แก่ ขุนช้างขุนแผน  
พระอภัยมณี  สังข์ทอง เป็นต้น ความเป็นภูมิปัญญาของรำสวดจันทบุรีได้รับการถ่ายทอดและการสืบทอด
ต่อมาจากบรรพบุรุษในชุมชนพ้ืนบ้าน ที่เป็นอัตลักษณ์ของรำสวดจันทบุรีโดยมีขั้นตอนการรำสวดที่มีรูปแบบ
การแสดงที่แตกต่างจากจังหวัดอ่ืนๆ คือการเริ่มต้นด้วยการเปิดบทพระมาลัย และบทไหว้ครู และการแสดงรำ
สวดมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการชี้ทางให้ผู้ตายได้พบหนทางไปสวรรค์  นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบอ่ืนที่น่าศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมได้แก่ บทเพลง ทำนองดนตรี หรือแม้กระทั่งการแต่งกายและท่ารำ เป็นต้น  รวมถึงบทบาทของ
การแสดงรำสวดในการเป็นสื่อกลาง เชื่อมโยงระหว่างความเชื่อ กับวิถีชีวิตของชุมชน เกี่ยวกับการกระทำความ
ดีเมื่อเสียชีวิตแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ โดยสื่อสารผ่านการแสดงพ้ืนบ้านในรูปแบบของการแสดงรำสวด และยังเป็น
การแสดงเพ่ือคลายความทุกข์โศกให้กับญาติผู้เสียชีวิต ต่อมาการแสดงรำสวดได้พัฒนาจากการเล่นแบบ
พ้ืนบ้าน มาสู่การเล่นเป็นอาชีพ การพัฒนาดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าการแสดงรำสวดเป็นประเพณีที่มีบทบาท
สำคัญในวิธีชีวิตของ ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีผลให้มีคณะรำสวดในจังหวัดจันทบุรีมีหลายคณะที่
เกิดขึ้นได้แก่ คณะรำสวดอำเภอเมืองจันทบุรีมี 2 คณะคือ  คณะป้าเกื้อ และคณะผู้ใหญ่แพน คณะรำสวด
อำเภอมะขามมี 2 คณะคือ คณะสมหวัง และคณะวิชัย  คณะรำสวดอำเภอท่าใหม่มี 2 คณะ คือ คณะมงคล 
และคณะมานะ และ คณะรำสวดอำเภอนายายอาม มี 2 คณะคือ  คณะบังอร และคณะเจ๊เยาะ รวมถึงคณะ
วิชัยราชันเป็นหนึ่งในคณะที่มีอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีผู้นิยมจัดหาและนำมาแสดงในงานพิธีศพเช่นกัน ผู้ศึกษา
ค้นคว้าได้ให้ความสนใจในการศึกษาถึงการแสดงรำสวดของคณะวิชัยราชันในความเป็นอัตลักษณ์ของการแสดง
รำสวดและบทบาทการแสดงรำสวดของคณะวิชัยราชัน ที่มีอิทธิพลต่อชุมชนและการกล่าวขวัญถึงชื่อเสียงใน
การแสดงจนกระทั่งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในชุมชนของจังหวัดจันทบุรีเป็นระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา 
 
วัตถุประสงค์ 
 ในบทความวิชาการฉบับนี้ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาถึงการแสดงพ้ืนบ้าน “รำสวด” โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาคือ 

1. เพ่ือศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ของการแสดงรำสวดคณะวิชัย  ราชัน จังหวัดจันทบุรี 
2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึงบทบาทของการแสดงรำสวดคณะวิชัย  ราชัน จังหวัดจันทบุรี 
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ขอบเขตของการศึกษา   
 บทความนี้เป็นการศึกษาโดยการวิเคราะห์ สรุป และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหลักฐานเป็นหนังสือ 
ตำรา งานวิจัย และบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการแสดงรำสวด นาฏกรรม และพิธีกรรมทางศาสนา
เกี่ยวกับความเชื่อและความตาย และรวมถึงการศึกษา สังเกตการณ์การแสดง การสัมภาษณ์ผู้เป็นเจ้าของคณะ
วิชัย ราชันย์ ผู้แสดงและผู้เป็นเจ้าภาพพิธีการงานศพ เพ่ือการรวบรวมเป็นบทความวิชาการครั้งนี้ 
 
คำจำกัดความ/นิยาม 

รำสวด เป็นนาฏกรรมพ้ืนบ้าน ซึ่งเป็นปริศนาธรรมแสดงถึงจุดสิ้นสุดของชีวิตให้เห็นว่าคนเราเมื่อตาย
ไปแล้ว แม้นำของหอมหรือน้ำอบน้ำมนต์ใดๆ มาราดรดก็ไม่อาจที่จะฟ้ืนคืนชีพขึ้นมาได้ แม้หมากพลูที่เคยชอบ
นักหนา เมื่อตายแล้วก็ไม่สามารถเคี้ยวกินได้ ขนาดตำป้อนให้แล้วก็ยังไม่รู้จักเคี้ยวไม่รู้จักคาย หรือแม้แต่ทรัพย์
สมบัติทั้งหลาย ตายไปก็ไม่มีใครนำติดตัวไปได้ นอกจากบุญกุศลและคุณความดีที่สร้างไว้เท่านั้นที่จะติดตัวไป ผู้
ที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ควรประมาท เร่งขวนขวายสร้างบุญกุศลและคุณงามความดีไว้  

การแสดงรำสวดเป็นการเยียวยาและแก้ปัญหาความกลัว ความโศกเศร้า และสร้างขวัญกำลังใจให้คนที่
ยังมีชีวิตอยู่ พร้อมกับการสร้างความสามัคคีในชุมชนเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา 
 
ความเป็นมา 

การแสดงรำสวดของภาคตะวันออกตามที่ได้ศึกษาและค้นคว้าจากงานวิจัยและการพบหลักฐานการ
บันทึกในเอกสารต่างๆ ทางวัฒนธรรมประเพณีพบว่า  รำสวดของภาคตะวันออกมีการแสดงอยู่ เฉพาะเพียง
จังหวัดจันทบุรี ระยองและตราด ที่ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีประวัติความเป็นมาที่ยังหา
ข้อสรุปได้ยังไม่แน่ชัดนัก เนื่องจากว่าไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าบุคคลใดเป็นต้นแบบหรือเป็นผู้ริเริ่มการ
แสดงรำสวด นอกจากคำบอกเล่าของคนในชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกับการแสดงรำสวด ซึ่งพบว่าผู้ประกอบ
พิธีกรรมและผู้แสดงในจังหวัดจันทบุรีและระยองไม่ทราบว่าการแสดงรำสวดในพิธีกรรมงานศพปรากฏหรือ
เริ่มต้นขึ้นเมื่อใด ส่วนจังหวัดตราดจากการศึกษาวิจัยของปรารถนา  มงคลธวัช (2547, น,77) ระบุว่า รำสวด
จังหวัดตราดมีประวัติความเป็นมาเกือบ 2๐๐ ปี และรำสวดของจังหวัดตราดมีความน่าจะเป็นมากทางประวัติ
ของการแสดงหรือการเล่นรำสวดมีความเป็นมาที่ยาวนานกว่าจังหวัดอ่ืนๆ หรืออาจเป็นต้นแบบของการแสดง
รำสวดในจังหวัดจันทบุรีและระยอง ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพิธีกรรมของงานศพที่เป็นการแพร่กระจายทาง
วัฒนธรรม จากวัฒนธรรมหนึ่งไปสู่อีกวัฒนธรรมหนึ่งอาจด้วยจากการไปมาหาสู่กันในจังหวัดใกล้เคียงกัน หรือ
จากการย้ายถิ่นฐานเพ่ือการประกอบอาชีพระหว่างจังหวัดใกล้เคียง และอาศัยความมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่
วิถีชีวิต และการนับถือศาสนาพุทธที่มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน จึงก่อให้เกิดความนิยมในพิธีกรรมงานศพ
ที่มีการแสดงรำสวดตามแนวคิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมของฟรานซ์ โบแอส (Franz Boas, 1858-



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (683) 
 

1942) ได้ระบุว่าการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการที่มีลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมหนึ่ง
แพร่กระจายไปสู่อีกวัฒนธรรมหนึ่ง โดยปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมใหม่  ดังนั้นจากแนวทางการ
กระจายวัฒนธรรม ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ 1. การแพร่กระจายวัฒนธรรมมีลักษณะการแพร่กระจายทุก
ทิศทางจากจุดศูนย์กลาง 2. การแพร่กระจายวัฒนธรรมมีลักษณะมีอิทธิพลจากลักษณะภูมิศาสตร์   
3. การแพร่กระจายวัฒนธรรมมีลักษณะอาณาเขตวัฒนธรรมจากจุดกําเนิดวัฒนธรรม (เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี 
2552. : 10 )  
  รำสวดของชุมชนชาวจังหวัดจันทบุรีจึงเป็นพิธีกรรมที่ได้นำมาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของ
ตนเอง และทำให้การแสดงรำสวดทั้งสามจังหวัดมีความคล้ายคลึงกัน ทั้งในด้านทำนองเนื้อร้อง การแต่งกาย 
ขั้นตอนในประเพณีและพิธีการงานศพ  

ดังนั้นความหมายของรำสวดคือ การแสดงการสวดหน้าศพ คล้ายคลึงหรือเหมือนกับการสวดพระ
อภิธรรม อันเป็นขั้นตอนหนึ่งของประเพณีการทำศพ หรือเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความตาย ใช้แสดงเฉพาะใน
งานศพเท่านั้น โดยมีเนื้อหาสาระและเรื่องราวเพ่ือการสอนคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่
ประมาท โดยให้พิจารณา มรณานุสสติกัม มัฏฐาน ให้มีสติระลึกถึงความตายอยู่เสมอ เป็นบทสวดที่กล่าวถึง
ความไม่เที่ยงแท้ของสังขาร 

จากความเป็นมาและความหมายรวมถึงทัศนคติความเชื่อทางศาสนา รำสวดจึงมีความสำคัญและเป็น
มรดกภูมิปัญญาทางวรรณกรรม ภาษา และประเพณีนิยม ที่สืบทอดกันต่อมาอย่างเด่นชัด จนทำให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ในด้านวิถีชีวิตของชุมชนภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี ที่
สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมทางทัศนคติทางคติธรรมและคุณค่าทางภูมิปัญญาในการแต่งคำประพันธ์ การประดิษฐ์
คิดค้นท่ารำ และการร้องเพลงด้วยทำนองเพลงไทยเดิม อันเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของชุมชนและกลุ่มคนให้คงคุณค่าในทัศนคติค่านิยมของชุมชนและสังคม รวมถึงหลักปฏิบัติที่แสดงความรัก
ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  นอกจากนี้ยังคงไว้ในด้านความเชื่อทางพุทธศาสนา และความรักสมัครสมาน
สามัคคีในหมู่คณะที่มีน้ำใจเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
 
บริบทชุมชนในประเพณีรำสวด  

ทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับความตายว่า “ตายแล้วไปไหน” ในทางทางโลกและทางธรรมเรื่องการ
เวียนว่ายตายเกิด ตามหลักคำสอนในพุทธศาสนากล่าวว่า มนุษย์ประกอบด้วย  2 ส่วน คือ รูป (ร่างกาย) และ
จิต ร่างกายอาจแตกดับไปตามอายุขัย แต่จิตยังคงวนเวียนเป็นไปตามผลกรรมที่ได้กระทำยามมีชีวิต หาก
ต้องการให้จิตหลุดพ้นจากวัฏจักรอันเป็นทุกข์ไม่สิ้นสุด ต้องประกอบกรรมดี ละเว้นจากการทำบาปและมุ่งฝึก
พัฒนาจิตละกิเลสทั้งหมดทั้งสิ้นอันเป็นเครื่องผูกมัดเหนี่ยวรั้งใจทั้งปวงเพ่ือเข้าสู่นิพพาน คนไทยส่วนใหญ่ซึ่งนับ
ถือศาสนาพุทธโดยเฉพาะชุมชนชาวจันทบุรีเน้นการประกอบพิธีกรรมเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายเพราะเชื่อ
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ว่าจะส่งผลให้วิญญาณผู้ตายไปสู่สุคติภูมิ การประกอบพิธีกรรมของชุมชนชาวจันทบุรีจึงมีความเชื่อว่าเป็น
หนทางหนึ่งที่ช่วยประคองความรู้สึกของญาติมิตรที่ยังมีชีวิตอยู่ให้คลายความโศกเศร้าจากการสูญเสียบุคคลอัน
เป็นที่รักลงได้บ้าง และให้ได้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงแท้แห่งสังขารแห่งตน  ตามประเพณีดั้งเดิมของการ
ประกอบพิธีศพมีขั้นตอนที่ประณีตและซับซ้อน ประเพณีเกี่ยวกับงานศพของชาวไทยพุทธแบ่งออกเป็น 4 
ขั้นตอน คือ 1) วันถึงแก่กรรม 2) วันตั้งศพบำเพ็ญกุศล 3) วันฌาปนกิจ(วันเผา) 4) วันหลังฌาปนกิจ(วันเก็บ
อัฐิ) พีธีกรรมที่สำคัญระหว่างวันตั้งศพบำเพ็ญกุศลศพของชุมชนชาวจันทบุรี ซึ่งลำดับขั้นตอนการบำเพ็ญกุศล
ให้กับผู้ตายโดยเริ่มพิธีกรรมตามหลักศาสนาพุทธด้วยการการบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ให้ศีล และสวดพระ
อภิธรรม จากนั้นเป็นการทอดผ้าบังสุกุลบนผ้าภูษาโยงและจบพิธีกรรมด้วยการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิต 
จึงแล้วเสร็จพิธีการบำเพ็ญกุศลตามหลักพุทธศาสนา จากนั้นจึงเริ่มการแสดงรำสวดเป็นลำดับต่อไป (วารี ยอด
ครุฑ, ปริญญา แก้วละเอียดและสุขภิญโญ เกิดมีทุน, 2562 ) 

จากการสัมภาษณ์ นายวิชัย  เวชโอสถ กล่าวว่า รำสวดตามทัศนคติความเชื่อของพุทธศาสนิกชนยังคง
เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่มีลักษณะที่สอดคล้องกับความเชื่อทางพุทธศาสนา และปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นวัฒนธรรม
ประเพณีนิยมของชุมชนชาวจันทบุรี  โดยรำสวดทำการแสดงหลังจากการสวดพระอภิธรรมและพิธีการบำเพ็ญ
กุศลให้แก่ผู้ตายเสร็จสิ้น เริ่มด้วยการบูชาครูและการสวดพระมาลัยเป็นบทที่มีเนื้อหาสาระการทำความดีละเว้น
ความชั่ว ซึ่งยังมีตู้พระธรรมอันเป็นเครื่องหมายของพุทธศาสนาวางไว้ระหว่างการสวดพระมาลัย จากนั้นเริ่ม
การแสดงรำสวดด้วยการร้องรำบทไหว้ครู ร้องรำเพลงเบ็ดเตล็ดเรื่องราวด้วยบทร้องที่สนุกสนานเพ่ือผ่อนคลาย
ความโศกเศร้าของญาติสนิทมิตรสหาย ร้องรำบทส่งเปรตที่เป็นการร้องส่งดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตไปสวรรค์
ตามทัศนคติความเชื่อของชุมชนจันทบุรี และการร้องรำบทลาผู้ที่อยู่ในงานบำเพ็ญกุศลเป็นการสิ้นสุดการแสดง
รำสวด 

จากลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ของการรำสวดที่กล่าวข้างต้น ประกอบกับพุทธศาสนิกชนชาวจันทบุรีที่มี
ทัศนความเชื่อว่าเป็นพิธีกรรมที่แสดงให้เห็นถึงคุณงามความดีในพิธีสำหรับการบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้ตาย ทำให้
ศิลปะการแสดงรำสวดเป็นส่วนหนึ่งของพิธีการงานศพเพ่ือการจรรโลงจิตใจที่ใช้คลายความทุกข์โศกและแฝงไป
ด้วยคติสอนใจรู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษ พร้อมทั้งเตือนให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่เร่งกระทำความดีละเว้นความชั่ว 
เมื่อตายแล้วจะได้สู่สุขคติภพภูมิที่ดี รำสวดจึงกลายเป็นเป็นวัฒนธรรมประเพณีนิยมที่สืบทอดและปฏิบัติต่อๆ 
กันมาในชุมชนชาวจันทบุรี 
 
องค์ประกอบของการแสดงรำสวด 
 จากการลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลรำสวด พบว่า รำสวดเป็นวัฒนธรรมประเพณีในงานพิธีการงานศพเท่านั้นมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการอยู่เป็นเพ่ือนศพหรือเพ่ือนญาติผู้มาเฝ้าศพ โดยมีการร้องรำทำเพลงในช่วงเวลาหัวค่ำ
จนถึงรุ่งสางหลังจากการสวดอภิธรรม ซึ่งอดีตเป็นผู้เดินทางมาเพ่ือช่วยงานศพเป็นผู้ร้องเพลงรำสวดต่อมาเป็นที่
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นิยมมากขึ้น และมีองค์ประกอบในการแสดงรำสวด อันประกอบด้วยการกำหนดผู้แสดง การแต่งกาย  บทร้อง  
เครื่องดนตรี เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้เหมาะสมกับงานพิธีศพและสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้เป็นญาติสนิท จาก
การศึกษาการแสดงรำสวดของภาคตะวันออกรวมถึงการศึกษาจากคณะรำสวดต่างๆ ทั่วไป และความเป็นอัต
ลักษณ์ของคณะวิชัย  ราชันย์ ซึ่งมีนายวิชัย  เวชโอสถ เป็นหัวหน้าคณะ (สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2562) 
สามารถอธิบายองค์ประกอบของการแสดงรำสวดโดยละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 ผู้แสดง การแสดงรำสวดโดยลักษณะทั่วๆ ไปพบว่า คณะรำสวดมีผู้แสดงประมาณ ครั้งละ 6-8 
คน มีทั้งผู้แสดงฝ่ายชายและผู้แสดงฝ่ายหญิง บางคณะพบว่ามีผู้แสดงเป็นผู้หญิงล้วน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมี
จำนวนผู้แสดงหญิงมากกว่าผู้แสดงชาย และแต่ละคณะจะกำหนดตัวผู้แสดงตามเนื้อหาของบทร้องคือถ้าบท
ร้องเป็นบทละครหรือมีเนื้อหาสาระคำร้องเป็นของผู้ชาย ผู้แสดงชายจะเป็นผู้ร้อง ในทางกลับกันหากเป็นเนื้อ
ร้องของผู้หญิงนักแสดงหญิงจะเป็นผู้ร้องในบทร้องในบทละครนั้นๆ  

การแสดงรำสวดคณะวิชัย  ราชันย์ ซึ่งมีนายวิชัย  เวชโอสถ เป็นหัวหน้าคณะ ยังคงรูปแบบการแสดง
รำสวดตามวัฒนธรรมประเพณีดั้ งเดิมสืบมาเหมือนกับคณะอ่ืนๆ ทั่วๆ ไป โดยมีขั้นตอนการรำสวดที่ให้
ความสำคัญกับพุทธศาสนาและการร้องรำที่กล่าวถึงบาปบุญคุณโทษและกำหนดผู้แสดงตามความเหมาะสม 
ความเป็นอัตลักษณ์ของการแสดงรำสวดคณะวิชัย  ราชันย์ ซึ่งมีผู้แสดงทั้งคณะประมาณ 20 คน ประกอบด้วย
นักแสดงที่เป็นฝ่ายชายและฝ่ายหญิง และมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยมีหลักสำคัญในการ
เลือกผู้แสดงในแต่ละข้ันตอน คือ จะเลือกผู้แสดงที่มีน้ำเสียงไพเราะ มีปฏิภาณไหวพริบดีจดจำบทร้องได้แม่นยำ
และจะต้องมีความสามารถในการร้องเพลงทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงลูกทุ่งได้ และที่ส ำคัญจะต้องกล้า
แสดงออก ไม่เหนียมอาย  โดยกำหนดหน้าที่ของผู้แสดงตามบทบาทต่างๆ เพื่อการแสดงรำสวด ซึ่งการแสดงแต่
ละครั้งจะมีผู้แสดงไม่น้อยกว่า 8  คน  เป็นไปตามบทร้องของแต่ละเรื่อง การกำหนดผู้แสดงการรำสวดมีดังนี้คือ 

 1) ผู้ประกอบพิธีบูชาครู  การแสดงเริ่มจากพิธีการบูชาครู  ผู้ประกอบพิธีบูชาครูนั้นจะให้เกียรติ
แก่ผู้มีความอาวุโสมากกว่าของคณะเป็นผู้ประกอบพิธีการ โดยปกติหัวหน้าคณะรำสวดเป็นผู้ประกอบพิธีบูชา
ครูด้วยตนเอง  ซึ่งผู้ประกอบพิธีบูชาครูตามลักษณะของหัวหน้าคณะ  ซึ่งหัวหน้าคณะรำสวดจะเป็นหญิงหรือ
ชายก็ได้ที่จะเป็นผู้ประกอบพิธีบูชาครูได้เช่นกัน แต่ต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องของคาถาหรือคำกล่าวบูชาครูเป็น
หลักสำคัญ การกำหนดผู้แสดงที่เป็นอัตลักษณ์ของคณะวิชัย  ราชันย์ คือ หัวหน้าคณะรำสวดมีบทบาทและมี
หน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีบูชาครูเพียงผู้เดียวก่อนการแสดงรำสวดทุกครั้ง ซึ่งคือคุณวิชัย เวชโอสถ  

 2) ผู้แสดงสวดบทพระมาลัย มีอยู่จำนวน 7 คนและมีผู้นำสวด 1 คน ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะหรือ
กำหนดให้นักแสดงชายที่สามารถอ่านหรือขับร้องบทพระมาลัยได้เป็นต้นเสียงในการร้องบทสวดพระมาลัย และ
ทุกคนต้องร่วมนั่งล้อมวง ในการนั่งล้อมวงผู้แสดงจะเรียงลำดับการนั่งอย่างไรไม่มีกำหนด ซึ่งผู้แสดงทุกคนต้อง
อยู่ในวงล้อมที่มีตู้พระอภิธรรมพร้อมกับผู้นำสวดอยู่ระหว่างกลางวงล้อม พร้อมกับการพนมมือและผู้แสดงคน
อ่ืนๆ ในวงล้อมเป็นลูกคู่คอยร้องรับ การกำหนดผู้แสดงที่เป็นอัตลักษณ์ของคณะวิชัย  ราชันย์ คือ ผู้สวดบท
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พระมาลัยต้องกำหนดเป็นนักแสดงชายเท่านั้น และต้องผ่านการบวชเรียนมาแล้ว จึงจะสามารถอ่านบทแปลได้
อย่างชัดเจนและแม่นยำ และเป็นผู้มีน้ำเสียงไพเราะ น่าฟัง สามารถสะกดให้คนชมการแสดงรับฟังบทสวดพระ
มาลัยได้จนกระทั่งจบบท 

 3) ผู้แสดงการร้องไหว้ครู  ผู้แสดงมีจำนวน 4 คน ประกอบด้วยนักแสดงที่เป็นฝ่ายหญิงทั้งหมด 
ดำเนินการก่อนการร้องบทแสดงอ่ืนๆ โดยนักแสดงหญิงจะออกมานั่งกลางเวทีในลักษณะการนั่งแถวหน้า 2 คน 
และแถวหลัง 2 คนหันหน้าไปทางผู้ชม ผู้แสดงอยู่ในลักษณะนั่งรำในบทร้องไหว้ครู ตั้งแต่ต้นจนจบ มีผู้แสดงนำ
เป็นผู้ร้องเป็นต้นสียง นักแสดงที่ออกมาร่ายรำและลูกคู่จะเป็นผู้คอยร้องรับ การกำหนดผู้แสดงที่เป็นอัตลักษณ์
ของคณะวิชัย  ราชันย์ คือกำหนดผู้แสดงการร้องไหว้ครูเป็นนักแสดงหญิงที่มีทักษะในด้านการร้องเพลงและ
การร่ายรำประกอบบทร้องไหว้ครูได้อย่างไพเราะน่าฟัง และต้องได้รับการฝึกหัดการร่ายรำไหว้ครูจาก นายวิชัย  
เวชโอสถ หัวหน้า คณะรำสวดวิชัย  ราชันย์ 

 4) ผู้แสดงการร้องไหว้ศพ จะใช้นักแสดงกลุ่มเดิมในการร้องรำบทไหว้ครู แต่การแสดงร้องรำผู้
แสดงหันหน้ากลับสู่หน้าหีบศพ โดยนั่งคุกเข่าร้องรำเช่นเดิม มีผู้แสดงนำเป็นผู้ร้องนำเป็นต้นสียง ผู้แสดง
ทั้งหมดจะร้องร่ายรำและเป็นลูกคู่ร้องรับพร้อมๆ กัน การกำหนดผู้แสดงที่เป็นอัตลักษณ์ของคณะ วิชัย ราชันย์ 
คือ กำหนดผู้แสดงการร้องไหว้ศพเป็นนักแสดงหญิงที่มีทักษะในด้านการร้องเพลงและการร่ายรำประกอบบท
ร้องได้อย่างสวยงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการร้องและการร่ายรำที่ให้เกียรติและการให้ความเคารพต่อศพ 

 5) ผู้แสดงการร้องเกริ่นหรือการร้องออกตัวก่อนการแสดงรำสวด ผู้แสดงทั้งหมดจำนวน 1 คน
หัวหน้าคณะจะเป็นผู้ร้องนำในการแนะนำคณะ และมีผู้แสดงที่เหลือทั้งหมดแสดงการร้องรำเป็นลูกคู่ร้องรับ
การร้องเกริ่นนำ การกำหนดผู้แสดงที่เป็นอัตลักษณ์ของคณะวิชัย  ราชันย์ คือกำหนดผู้แสดงการร้องเกริ่นหรือ
การร้องออกตัวเป็นนักแสดงรำสวดชายที่มีน้ำเสียงไพเราะ มีทักษะการร่ายรำประกอบบทร้อง เป็นผู้มีปฎิภาณ
ไหวพริบดี สร้างความเพลิดเพลิน สนุกสนานได้ดี สามารถนำเหตุการณ์เฉพาะหน้ามาประยุกต์ในการแสดงการ
ร้องและการร่ายรำ ได้อย่างมีปฎิภาณไหวพริบที่ดีและเหมาะสม 

 6) ผู้แสดงบทร้องการออกแขก  คณะวิชัย ราชันย์ ใช้ผู้แสดงหญิง 1 คน แสดงการร่ายรำประกอบ
บทร้อง โดยมีผู้แสดงชายหรือหญิงแสดงการร้องเป็นต้นสียง 1 คน และลูกคู่คอยร้องรับการแสดงรำสวดสำหรับ
คณะอ่ืนๆ โดยทั่วไปไม่มีการแสดงการร่ายรำในบทร้องการออกแขกมีเพียงคณะวิชัย  ราชันย์คณะเดียวที่
เป็นอัตลักษณ์สำหรับคณะแสดงรำสวดของตนเอง จากการศึกษาพบว่านายวิชัย  เวชโอสถ หัวหน้าคณะวิชัย  
ราชันย์ นำวิธีการรำออกแขกมาจากการแสดงลิเก เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้ชม โดยมีหลักการคัดเลือกผู้แสดง
หญิงสำหรับการแสดงออกแขกคือ คัดเลือกจากผู้แสดงที่มีบุคลิกลักษณะสวยและสง่างาม กล้าแสดงออก 
สามารถใช้สัดส่วนของเอวและสะโพกในการร่ายรำได้อย่างสวยงามเป็นผู้แสดงออกแขก 

 7) ผู้แสดงการร้องบทเบ็ดเตล็ด โดยบทร้องนี้เป็นผู้แสดงทั้งชายและหญิง มีจำนวนประมาณ 8 คน 
และเป็นไปตามรูปแบบของการแสดง ที่มีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกันคอื 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
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     รูปแบบที่ 1 ผู้แสดงรำสวดแสดงเป็นเรื่องราวของวรรณคดีไทยในตอนใดตอนหนึ่ง หัวหน้าคณะจะ
เป็นผู้กำหนดทั้งเรื่องราวและบทตอนแสดง และกำหนดตัวแสดงตามลักษณะบุคลิกท่าทางและความสามารถ
ทางด้านการร้องเพลง โดยนักแสดงชายรับบทตัวละครที่เป็นผู้ชาย นักแสดงหญิงรับบทตัวละครที่เป็นผู้หญิง 
เมื่อถึงบทบาทของผู้แสดงคนใดที่ได้รับมอบหมายให้แสดงบทบาทนั้น ก็จะต้องออกมาแสดงและร้องรำกลาง
เวที  ตามเนื้อเรื่องในบทละครนั้นๆ ในแต่ละฉากว่าประกอบด้วยตัวละครใดบ้าง ส่วนผู้แสดงคนใดที่ยังไม่ถึง
บทบาทของตน ก็จะนั่งตีเครื่องประกอบจังหวะพร้อมกับร้องรับเป็นลูกคู่ อัตลักษณ์ของคณะวิชัย  ราชันย์ คือ
การกำหนดผู้แสดงให้มีลักษณะเหมาะสมกับลักษณะนิสัยของตัวละคร โดยคัดเลือกจากลักษณะท่าทางและ
ความสามารถทางด้านการร้องเพลงของนักแสดง เป็นหลัก เช่น ผู้แสดงเป็นบทบาทขุนแผนในวรรณกรรมเรื่อง
ขุนช้างขุนแผน จะต้องคัดเลือกผู้แสดงชายที่มีรูปร่างหน้าตาคมสัน รูปร่างสันทัด มีบุคลิกลักษณะกรุ้มกริ่ม 
เเคล่วคล่องว่องไว และต้องเป็นผู้มีน้ำเสียงไพเราะและมีอายุไม่เกิน 40 -45 ปี 

     รูปแบบที่ 2  ผู้แสดงรำสวดทั้งชายและหญิงได้กำหนดบทร้องในช่วงเวลาเดียวกันนี้ โดยผู้แสดง
ชายหรือหญิงอาจกำหนดการแสดงของตนเองให้รับบทบาทเป็นตัวเอกของเรื่องในวรรณคดีไทย และร้องเล่า
เนื้อหาตอนใดตอนหนึ่งพร้อมกับแสดงการร่ายรำตามเนื้อร้องตามความสามารถและความถนัด อาจไม่
จำเป็นต้องเป็นเรื่องราวเดียวกันในการแสดงร้องรำ  หรือบางบทร้องมีบทเกี้ยวพาราสี ซึ่งใช้นักแสดงชาย
จำนวน 1 คน และหญิงจำนวน 1 คน ร้องในลักษณะโต้ตอบกันระหว่างผู้แสดงฝ่ายชายกับฝ่ายหญิง  หรือบาง
บทร้องเป็นการร้องเพลงลูกทุ่งประกอบการท่าเต้นผสมผสานกับท่ารำ โดยใช้ผู้แสดงหญิงจำนวน 4 คน สลับกัน
เป็นต้นเสียงร้อง นักแสดงที่เป็นต้นเสียงยืนร้องรำอยู่แถวหน้า ส่วนผู้แสดงเป็นลูกคูร่้องรับทำนองเพลงยืนร้องรำ
อยู่แถวหลัง  เนื่องจากรูปแบบนี้มีความหลากหลายในบทร้อง ผู้แสดงรำสวดของคณะวิชัย ราชันย์มีอัตลักษณ์
ในการกำหนดผู้แสดงรำสวดรูปแบบนี้โดยการจำแนกผู้แสดงเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะของบทร้องที่กำหนด คือ 
บทร้องเล่าเรื่องในผู้แสดงรำสวดกลุ่มที่ 1 นักแสดงที่ร้องเล่าเรื่อง เป็นนักแสดงชายที่มีทักษะทางด้านการร้อง
เพลงไทยและการร่ายรำประกอบบทร้อง สามารถสื่อความหมายจากบทร้องและท่าทางการร่ายรำให้ผู้ชมเข้าใจ
เนื้อเรื่องได้ และต้องเป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบดี น้ำเสียงและการใช้สำเนียงอย่างไพเราะน่าฟังตามลักษณะ
อารมณ์ในตอนของบทร้องที่นำมาร้อง บทร้องเกี้ยวพาราสีนั้นผู้แสดงรำสวดกลุ่มที่ 2 นักแสดงผู้ร้องบท           
เกี้ยวพาราสีจะเป็นนักแสดงชายจำนวน 1 คนและหญิงจำนวน 1 คน ซึ่งเป็นผู้มีทักษะด้านการร้องเพลงและ
การร่ายรำในลักษณะเข้าพระเข้านางได้ มีปฏิภาณไหวพริบดีในการโต้ตอบด้วยบทร้องรวดเร็วและเจรจาโต้ตอบ
กันได้ทันท่วงที สามารถสร้างท่าทางและอารมณ์ให้เข้ากันได้ดีกับเนื้อร้องและสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ชม
และผู้รับฟังได้อย่างดี และผู้แสดงรำสวดกลุ่มที่ 3 เป็นนักแสดงการร้องประกอบการเต้นและเป็นนักแสดงหญิง
ล้วน และมีทักษะทางด้านการร้องเพลงลูกทุ่งประกอบกับการร่ายรำตามทำนองเพลงสลับการเต้นประกอบ
เพลงลูกทุ่งที่มีทำนองสนุกสนานเพลิดเพลิน 
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 8) ผู้แสดงร้องบทส่งเปรต  ผู้แสดงการร้องจะเป็นหัวหน้าคณะหรือนักแสดงที่เป็นฝ่ายชาย จำนวน 
1 คน เป็นต้นเสียงในการขับร้อง นักแสดงคนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดเป็นลูกคู่ร้องรับ ผู้แสดงทุกคนจะหันหน้าเข้าสู่
หน้าหีบศพ และนำตู้พระธรรมมาวางไว้หน้าหีบศพอีกครั้ง การกำหนดผู้แสดงตามอัตลักษณ์ของคณะวิชัย  
ราชันย์ ผู้แสดงมีลักษณะบุคลิกน่าศรัทธาเชื่อถือ น้ำเสียงไพเราะ เสียงดังฟังชัดและจดจำบทร้องได้อย่างแม่นยำ 
สามารถร้องหรือพูดให้ผู้ฟังคล้อยตามและเกิดความศรัทธาได้ 

 9) ผู้แสดงบทร้องอำลา ผู้แสดงการร้องคือหัวหน้าคณะหรือนักแสดงที่เป็นฝ่ายชายจำนวน 1 คน
เป็นต้นเสียงในการขับร้อง นักแสดงคนอ่ืนๆ ที่เหลือเป็นลูกคู่ร้องรับ และการแสดงยังคงหันหน้าเข้าสู่หน้า
หีบศพในลักษณะเดิม และแสดงการร้องจนจบขั้นตอนการร้องอำลาเจ้าภาพและผู้ที่อยู่เพ่ือการเฝ้าศพ การ
กำหนดผู้แสดงตามอัตลักษณ์ของคณะวิชัย  ราชันย์ ผู้แสดงมีบุคลิกลักษณะอ่อนโยนน้ำเสียงไพเราะ เสียงดังฟัง
ชัด สำหรับการอำลาพร้อมกับการอวยพรให้กับเจ้าภาพงานพิธีศพและผู้ที่อยู่เพ่ือการเฝ้าศพ 

3.2 บทร้องการแสดงรำสวด บทร้องในการแสดงรำสวด ถือว่าเป็นหัวใจของการแสดง บทร้องจะมีทั้ง
บทที่เป็นแบบแผนอย่างโบราณและบทท่ีแต่งข้ึนใหม่ตามเหตุการณ์ของบ้านเมืองหรือแต่งขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์
งานต่างๆ  ทั้งนี้บทร้องที่เป็นมาตรฐานสำหรับการแสดงรำสวดโดยทั่วไป ได้แก่ บทสวดพระมาลัย บทไหว้ครู  
บทเบ็ดเตล็ดทั่วไป บทส่งเปรต และบทลา และก่อนการแสดงบทร้องต่างๆ ทุกคณะรำสวดต้องประกอบพิธีบูชา
ครูเพ่ือระลึกถึงวิชาการที่ได้เรียนรู้ในการประกอบพิธีต่างๆ ของครูบาอาจารย์ จากการศึกษาพบว่าคณะวิชัย 
ราชันย์ มีบทร้องที่เป็นอัตลักษณ์โดยการกำหนดบทร้องทั้งหมด 8 บท ประกอบด้วย บทสวดพระมาลัย บทร้อง
ไหว้ครู บทไหว้ดวงวิญญาณ บทออกแขก บทออกตัว บทร้องเบ็ดเตล็ดทั่วไป บทส่งเปรต และบทอำลา  
ความหมายของบทร้องในแต่ละบทจะมีความแตกต่างกันดังนี้ 

3.2.1 บทบูชาครู เป็นบทที่ใช้สวดเพ่ืออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประสิทธิ์ประสาทพรและรำลึกถึงครู
อาจารย์ที่ได้สั่งสอนการแสดงรำสวด มาอำนวยอวยพรให้การแสดงสัมฤทธิผล  

3.2.2 บทสวดพระมาลัย คือ  บทสวดใช้สวดในช่วงของพิธีกรรมต่อจากพิธีบูชาครู  บทสวดพระ
มาลัยนี้ เป็นการสวดโดยใช้ภาษาไทย ซึ่งได้แปลจากภาษาบาลีที่ใช้สวดทั่วๆ ไป การใช้สำเนียงและน้ำเสียงที่ใช้
สวดในช่วงแรกเป็นทำนองของการสวดแบบทำนองเลื่อน การสวดพระมาลัยเป็นเรื่องที่อธิบายถึงพระมาลัยที่มี
อิทธิฤทธิ์มากเดินทางไปโปรดสัตว์ในนรกให้พบหนทางไปสวรรค์และเปรตได้ฝากพระมาลัยให้ไปบอกมนุษย์โลก
ให้ละเว้นความชั่วทำความดีจะได้ไม่ต้องตกนรก บทสวดนี้ได้นำตู้พระธรรมมาวางไว้ด้านหน้ากลางเวทีเพ่ือเป็น
สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาแทนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมเทศนาแก่ผู้เป็นพุทธศาสนิกชน 
แสดงให้เห็นถึงศรัทธาความเชื่อด้าน พุทธศาสนาเป็นการสวดเพ่ือสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เนื้อหาของบท
สวดแสดงให้เห็นถึง บาปบุญคุณโทษ การอบรมจิตใจให้เห็นถึงการปฏิบัติตนในการสร้างคุณงามความดีให้กับ
ญาติผู้เสียชีวิตได้สดับรับฟัง การแสดงบทสวดพระมาลัยนี้ คณะวิชัย ราชันย์ มีอัตลักษณ์ในการสวด คือ 
รูปแบบการนั่งสวดพระมาลัย ของคณะวิชัย ราชันย์ ที่นักแสดงทุกคนต้องนั่งล้อมวง พนมมือหันหน้าเข้าหาตู้
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พระอภิธรรม นอกจากนี้ลักษณะเด่นของคณะคือการใช้ทำนองเลื่อนในการสวดบทเปิดพระมาลัย และต่อด้วย
ทำนองเพลงไทยเดิมที่มีอัตราจังหวะ 2 ชั้น การร้องออกเสียงแบบช้อนเสียง โดยการค่อยๆ เปล่งเสียงให้มีความ
ดังสลับเบาให้พอเหมาะ เน้นคำร้องให้ชัดเจนในบางคำ และรูปแบบการเอ้ือน การกระชากเสียง เช่น คำว่า “ชะ
เออ , ชะเอ้อ” ทำให้การร้องเอ้ือนมีความกระชับขึ้น และเพ่ิมอรรถรสในการฟัง โดยใช้เวลาในการสวด
ประมาณ 15 นาที บทสวดนี้ใช้สวดในช่วงของพิธีกรรมต่อจากพิธีบูชาครู  ตัวอย่างบทสวดพระมาลัยดังกล่าว
ต่อไป 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส (3 จบ) 
 ในการอันลับล้น    พ้นไปแล้วแต่ครั้งก่อน     ภิกขุหนึ่งได้พระพร  ชื่อมาลัยเทพเถร 

อาศัยบ้านกัมโพช   ชนบทโลหะเจน               อันเป็นบริเวณ    ในแว่นแคว้นแดนลังกา 
พระเถรนั้นเธอมีฤทธิ์  ประสิทธิด้วยปัญญา      มีศีลครองสิกขา  ฌานสมาบัติบริบูรณ์ 

    (วิชัย  เวชโอสถ, สัมภาษณ์, 6 เมษายน 2562) 
3.2.3 บทร้องไหว้ครู เริ่มทำการร้องไหว้ครูหลังจากพิธีกรรมการสวดพระมาลัยเสร็จสิ้น  บทร้อง

ไหว้ครูนั้นได้รับอิทธิพลจากอินเดียลัทธิ/ศาสนาพรหมณ์  ซึ่งเป็นความเชื่อของผู้ที่ทำการแสดงว่าต้องมีการ
เรียนรู้จากการสอนสั่งของครูบาอาจารย์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการเคารพบูชา
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ และระลึกถึงพระคุณต่างๆ ของสิ่งศักดิ์สิทธิและบุคคลต่างๆ อันประกอบไปด้วย การบูชาคุณ
พระศรีรัตนตรัย คือคุณพระพุทธ คุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ พระคุณบิดามารดา พระคุณครูอาจารย์ และ
เทพยาดาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเพ่ือระลึกถึงพระคุณ การรับรู้และการปกปักรักษาผู้แสดงรำสวดให้ทำงาน
ได้สะดวกราบรื่น ไม่มีอุปสรรคใดๆ และพบแต่ความสุขความเจริญตามความเชื่อและศรัทธา  คณะวิชัย  ราชันย์ 
บทร้องไหว้ครูนั้นถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลและมีความสำคัญมากก่อนการแสดงรำสวด เนื่องจากเป็น
บทร้องรำที่แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้แสดงเป็นการสร้างความ
เข้มแข็งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้แสดงรำสวดก่อนเริ่มทำการแสดงรำสวด จากการศึกษาถึงบทร้องไหว้ครู
ของคณะวิชัย  ราชันย์ ที่เป็นอัตลักษณ์  ในการร้องบทไหว้ครู    ผู้ศึกษาได้จำแนกการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้  6 
กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1  การไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ กลุ่มที่ 2การไหว้ครูบาอาจารย์ กลุ่มที่ 3 การไหว้บิดร
มารดา กลุ่มที่ 4 ไหว้เทวดาฟ้าดิน  พระอินทร์ พระพรหม กลุ่มที่ 5 การไหว้ครูดนตรี  กลุ่มที่ 6 การไหว้ผู้ชม
ผู้ฟัง และ กลุ่มท่ี 7 การไหว้ผู้ตาย ดังตัวอย่างบทร้องไหว้ครูคณะวิชัย  ราชันย์ ดังนี้  

สิบนิ้วลูกยกพนมขึ้นเหนือเศียร   ต่างดอกไม้ธูปเทียน  ขึ้นครู 
หมากซองยาซองรองใส่พาน       จะไหว้ครูบาอาจารย์ที่เรียนมา 
ไหว้พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์    ด้วยจิตจำนง องค์พระศาสนา 
ไหว้บิดามารดาที่ชุบเลี้ยง       เฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงลูกมา 
ไหว้เทวดาฟ้าดินทั้งอินทร์พรหม     อย่าให้ลูกล่มจมด้วยลมวาจา 
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ไหว้ครูฉิ่งครูฉาบทั้งกรับกลอง     ให้ขึ้นคล่องลงคล่องดั่งท้องธารา 
ไหว้ผู้ดูผู้ฟังทั้งหญิงชาย      ถ้าผิดไปพลั้งไปลูกขอขมา 
ไหว้ท่านผู้ตายไปแล้วนั้น       ขอให้ไปสู่บนสวรรค์วิมานชั้นฟ้า 

    (วิชัย  เวชโอสถ, สัมภาษณ์ 6 เมษายน 2562) 
3.2.4 บทร้องไหว้ศพ  การแสดงรำสวด คณะวิชัย  ราชันย์ บทร้องไหว้ศพ ใช้ร้องหลังจากการร้อง

บทไหว้ครูจบ โดยมีนักแสดงร่ายรำประกอบบทร้อง เป็นบทร้องที่แต่งขึ้นใหม่ เพ่ือใช้เป็นบทร้องไหว้ศพโดย
เฉาะของแต่ละคณะ เนื้อหาของบทร้อง กล่าวถึงการขอให้ผู้ตายไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้ขึ้นสวรรค์ โดยใช้ทำนอง
เพลงสีนวลประกอบบทร้อง เป็นทำนองในอัตราจังหวะ 2 ชั้น เนื้อหาของบทร้องได้กล่าวถึง การขอให้ดวง
วิญญาณของผู้ตายได้ไปพบพระศรีอารย์บนสวรรค์ ให้คลาดแคล้วจากบ่วงมารทั้งหลาย ลูกหลานจะหมั่นทำบุญ
อุทิศส่วนกุศลไปให้ ดังตัวอย่างบทร้องไหว้ศพคณะวิชัย  ราชันย์ ดังนี้  
 ไหว้ครู เสร็จพลัน ขยับมาไหว้ดวงวิญญาณท่านผู้ตาย ขอให้ไปดี ตายแล้ว แคล้วคลาด ในชาตินี้ขอให้พบ
พระ ได้ไปสวรรค์ ขอให้พบ ดวงแก้ว ให้แคล้วบ่วงมาร ให้ไปสถิตบนสถานสวรรค์ เบื้องบน ด้วยบุญ  คุณบาป  
ที่ได้ทำมา ขอให้ศาสนา องค์พระศรีอาน คนข้างหลังจะหมั่นทำบุญ และสุนทาน จะกรวดน้ำส่งไป ไม่ต้องเป็น
ห่วง (วิชัย  เวชโอสถ, สัมภาษณ์ 6 เมษายน 2562) 
      3.2.5 บทออกแขก เป็นบทที่นำรูปแบบการออกแขกจากการแสดงลิเกมาประยุกต์กับการแสดงรำ
สวดเพ่ือให้การแสดงรำสวดมีสีสันเพิ่มความสนุกสนานมากข้ึน 

 3.2.6 เพลงเกริ่นออกตัว เป็นบทกล่าวแนะนำตัวของผู้ร้องและแนะนำคณะรำสวด การร้องเกริ่นใน
การแสดงรำสวด คณะวิชัย ราชันย์ เนื้อหาของบทร้อง มีความเป็นอัตลักษณ์ของคณะคือ บทร้องที่แสดงให้เห็น
ถึงการเป็นผู้มีความกตัญญู การเคารพนบนอบผู้ชมการแสดง และการเชื้อเชิญให้เข้ามาชมการแสดงตัวอย่าง
เพลงเกริ่นออกตัวคณะวิชัย ราชันย์ ดังนี้  

สิบนิ้วขึ้นพนม ขึ้นเหนือศีรษะ   กราบไหว้ขอคารวะคณะแฟนๆ 
เจ้าภาพเค้าได้ไปหาฉันมาต่างแดน      ญาติมิตรอย่าได้คิดดูแคลนฉันแสนต่ำทราม 
อย่าขับไล่ไสพลัก คณะนักรำ     โจ๊ะครึมส่งเสียงพรึมพรำกลองรำมะนา 
ขอเชิญเข้ามาใกล้ๆ ทั้งคุณนายคุณน้า   ช้าอดจะหมดเวลาอย่าช้าร่ำไร 
     (วิชัย  เวชโอสถ, สัมภาษณ์ 6 เมษายน 2562) 

3.2.7 บทร้องเบ็ดเตล็ด เป็นการนำทำนองสวด นอกเหนือจากท่ีอยู่ในบทสวดพระมาลัยสอดแทรก
เพ่ือให้เกิดความสนุกสนาน มีทั้งที่นำเนื้อเรื่องมาจากวรรณคดีไทย และท่ีแต่งข้ึนใหม่ มี 2 รูปแบบ 

รูปแบบที่ 1 บทร้องที่นำเนื้อเรื่องมาจากวรรณคดีไทย ได้แก่ เรื่องสามก๊ก ราชาธิราช พระร่วง 
พระลอ พระอภัยมณี ขุนช้างขุนแผน ฯลฯ  เนื้อหาของบทร้องกล่าวถึงตัวละครร้องโต้ตอบเจรจากันในบท



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (691) 
 

เดียวกันใช้ทำนองเพลงแบบโบราณ หมายถึง ทำนองเพลงไทยเดิมที่มีอัตราจังหวะ 2 ชั้น ตัวอย่างบทร้องเรื่อง  
ไกรทองตอนชาละวันเล่นน้ำ ตัวอย่างบทร้องเบ็ดเตล็ดคณะวิชัย  ราชันย์ ดังนี้  
 ขอร้องกล่าวเกริ่นกลอนไทยหญิงชายทุกท่าน    จะกล่าวถึงเรื่องโบราณนับประมาณหลายปี 
ฉันจะเป็นเช่นชาละวันแม่คนนั้นเป็นวิมาลา       คนที่สองรองลงมาแม่เลื่อมลายวรรณโฉมศรี 

     (วิชัย  เวชโอสถ, สัมภาษณ์ 6 เมษายน 2562) 
รูปแบบที่ 2 ประกอบด้วย บทร้องที่นำเนื้อเรื่องมาจากวรรณคดีไทย ได้แก่ สามก๊ก ราชาธิราช 

พระร่วง พระลอ  พระอภัยมณี ขุนช้างขุนแผน ฯลฯ และบทร้องที่แต่งขึ้นใหม่ บทร้องที่นำเนื้อเรื่องมาจาก
วรรณคดีไทย เป็นลักษณะการเล่าเรื่องไม่มีบทร้องโต้ตอบ กล่าวถึงตัวละครเพียง 1 ตัวเท่านั้น ใช้ทำนองเพลง
แบบโบราณ หมายถึงทำนองเพลงไทยเดิมที่มีอัตราจังหวะ 2 ชั้น ตัวอย่างบทร้องที่นำมาจากวรรณคดีไทย เรื่อง
พระอภัยมณี ตัวอย่างบทร้องเบ็ดเตล็ดคณะวิชัย  ราชันย์ ดังนี้  

จะกล่าวกลับจับความไปตามเรื่อง  ถึงบาททเบื้องปรเมศวร์พระเชษฐา 
องค์อภัยมณีศรีโสภา       ตกยากอยู่คูหามาช้านาน 
อยู่กับนางอสุรีเนรมิต      เป็นคู่ชิดเชยชมสมสมาน 
รักใคร่กันไปตามยามกันดาร     จนนางมารมีบุตรบุรุษชาย 

     (วิชัย  เวชโอสถ, สัมภาษณ์ 6 เมษายน 2562) 
บทร้องที่แต่งขึ้นใหม่ โดยใช้ทำนองเพลงลูกทุ่ง มีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องทั่วๆไป ที่เกี่ยวข้องกับบริบท

ในชีวิตประจำวันหรือบทร้องที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ข่าสารต่างๆ  เน้นความสนุกสาน ตัวอย่างบทร้องที่
แต่งข้ึนใหม่ตัวอย่างบทร้องเบ็ดเตล็ดคณะวิชัย  ราชันย์ ดังนี้  

                                  เพลงศิลห้า 
นะโม นะโม นะโม   อิติปิโสนะโมตัสสะ 

พวกเราชาวไทยถ้วนหน้า     เข้าวัดวาทำบุญไหว้พระ 
ต่อไปนี้ฉันจะเล่าให้ฟัง     คำพระสอนสั่งฟังให้ดีนะจ๊ะ 
ศิลห้าที่พระท่านให้      ท่องให้ขึ้นใจสวดมนต์ไหว้พระ 

     (วิชัย  เวชโอสถ, สัมภาษณ์ 6 เมษายน 2562) 
การแสดงรำสวดในบทเบ็ดเตล็ดนี้ จะใช้ทั้งเพลงจากวรรณคดีและเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ควบคู่กันไป 

ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้ทั้งผู้ฟังและผู้แสดงเกิดความเบื่อหน่าย  จึงต้องมีทั้งเพลงช้าและเร็วสลับกัน โดยบทเบ็ดเตล็ดนี้ใช้
แสดงกันตลอดคืนจนถึงเวลาประมาณ 04.00 น. จึงจะจบด้วยเพลงลา และเพลงสั่งเปรต 

3.2.8 บทร้องเพลงลา เป็นบทที่แต่งขึ้นใหม่เฉพาะ เพื่อใช้ในการกล่าวลาเจ้าภาพ เนื้อหากล่าวและ
อวยชัยให้พรเจ้าภาพและผู้ตาย ซึ่งจะเป็นบทเพลงสุดท้ายก่อนจบการแสดง และจะเข้าสู่พิธีกรรมในบทสั่งเปรต 



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(692)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

ตัวอย่างบทเพลงลา ของคณะวิชัย  ราชันย์ ดังนี้                     ขออวยพ รให้ เจ้ าภ าพ   
  ที่ท่านเสียทรัพย์อุตส่าห์                                       
 อวยพรด้วยสุนทรวาจา      จะขายจะค้าให้ก้าวหน้าถาวร 
 ท่านจะคิดสิ่งใด       สมใจดังปรารถนา 
 ให้ขึ้นชื่อลือชา        ดังถ้อยวาจาที่ถูกอวยพร 
 ขอให้ท่านผู้ตาย       ไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้า 
 วิมานทองเรืองรองโสภา      สู่สวรรค์ชั้นฟ้านิจนิรันดร 

     (วิชัย  เวชโอสถ, สัมภาษณ์ 6 เมษายน 2562) 
3.2.9 บทร้องส่งเปรต หรือในบทพระมาลัยเรียกบทเปรตสั่ง เหตุมาจาก พระมาลัยลงไปโปรดสัตว์

ในนรกเปรตฝากความถึงญาติพ่ีน้องที่มีชีวิตอยู่ให้ทำแต่ความดีละเว้นความชั่วจะได้ไม่ตกนรก เป็นขั้นตอน
สุดท้ายของการสวดพระมาลัย จะเริ่มสวด เวลาประมาณ 04.00 น. การสวดบทสั่งเปรตหรือเปรตสั่งของคณะ
วิชัย  ราชันย์  จะเรียกบรรดาญาติของผู้ตายให้มานั่งฟังการสวดโดยให้จุดธูปบอกผู้เสียชีวิตให้มาฟังการสวด 
ตัวอย่าง บทสั่งเปรตคณะวิชัย  ราชันย์ ดังนี้  

นรกแลเปตาถวายวันทาไหว้สั่งไป     จึงพระเถรชื่อมาลัยบอกแก่ญาติถ้วนทุกคน 
ดูราท่านทั้งหลายเร่งขวนขวายสร้างกุศล       ญาติท่านได้ทุกข์ทนสั่งให้ท่านเร่งทำบุญ 
เปรตนรกสั่งฉันใดพระมาลัยผู้มีคุณ       ให้ญาติเขาทำบุญอันเขาอยู่ในเมืองคน 
เปรตนรกสั่งดังนี้ร้องสั่งมี่มาทุกตน         ทำบาปได้ทุกข์ทนบาปดังนี้อย่าให้ทำ 

     (วิชัย  เวชโอสถ, สัมภาษณ์ 6 เมษายน 2562) 
 3.3 เครื่องแต่งกาย การรำสวดเป็นการแสดงในพิธีกรรมงานศพ  ดังนั้นการแต่งกายในการแสดงรำ
สวดจะมีอัตลักษณ์เฉพาะให้เห็นถึงความแตกต่างจากการแสดงประเภทอ่ืนๆ เนื่องจากเป็นการแสดงในงาน
อวมงคล   ผู้แสดงจะแต่งกายด้วยชุดสีดำหรือชุดสีสุภาพ เช่นสีขาว สีน้ำเงินและสีดำ ซึ่งไม่มีข้อกำหนด
กฎเกณฑ์ว่าต้องแต่งกายแสดงการรำสวดอย่างไร แต่ชุดแต่งกายต้องเป็นชุดสีดำหรือชุดสีสุภาพ สำหรับ
ประเพณีงานศพของภาคกลางและตะวันออก จากการศึกษาการแต่งกายคณะรำสวดทั่วๆ ไปพบว่า  ผู้แสดง
หญิงสวมเสื้อสีขาวหรือสีดำให้มีรูปแบบที่สุภาพเรียบร้อย นุ่งผ้าถุงสีดำยาวกรอมเท้าหรือนุ่งโจงกระเบนสีดำ มี
ผ้าสไบสีสันอ่ืนนอกจากสีดำคล้องคอยาวประมาณ 2 เมตร ความยาวคล้องคอตั้งแต่คอถึงเข่าหรือเลยเข่าครึ่ง
หน้าแข้ง  ผู้แสดงหญิงจะแต่งหน้าสวยงาม ส่วนผู้แสดงชายแต่งกายด้วยชุดสุภาพเสื้อสีดำหรือชุดสีสุภาพ สวม
ใส่กางเกงสีดำและมีผ้าคาดเอวสีสันอื่นๆ ได้เช่นกัน 

การแต่งกายรำสวดของคณะวิชัย ราชันย์ ได้เน้นให้ชุดแต่งกายสวยสง่างาม ให้เกียรติแก่เจ้าภาพงาน 
และศพผู้ตาย โดยผู้หญิงใช้เสื้อลูกไม้เข้ารูปตามลักษณะรูปร่าง พื้นสีดำ แขนสั้น นุ่งกระโปรงยาวกรอมเท้าหรือ
ผ้าถุงสีดำยาวได้เช่นกัน มีผ้าคล้องคอหลากสี เพื่อให้เกิดความสวยงาม  ส่วนการแต่งกายสำหรับผู้แสดงชายจะ



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (693) 
 

สวมใส่เสื้อผ้าสีดำ เสื้อคอตั้งแขนยาวผ่าหน้า นุ่งผ้าโจงกระเบน มีผ้าสีคาดเอว จากการสัมภาษณ์นายวิชัย  เวช
โอสถกล่าวว่า การแต่งกายของผู้ชาย ในแบบการนุ่งโจงกระเบนสีดำ สวมเสื้อแขนยาวคอตั้ง มีผ้าคาดเอว อั ต
ลักษณ์ของการแต่งกายคณะวิชัย  ราชันย์ได้เป็นต้นแบบการแต่งกายตามแบบที่แสดงดังภาพ จนกระทั่งมีคณะ
รำสวดทั่วไปนิยมนำไปเป็นแบบอย่างการแต่งกาย ดังภาพต่อไปนี่ 

 
 
 
 
 
 
 
          

 ภาพที่ 1 : เครื่องแต่งกายฝ่ายชาย          ภาพที่ 2 : เครื่องแต่งกายฝ่ายหญิง 
 

 การแต่งกายของผู้แสดงชาย ในแต่ละบทร้องเป็นการสวมใส่ชุดเดียวตลอดการร้องรำทุกบทร้อง  
ไม่มีการเปลี่ยนชุด และผู้แสดงชายที่เป็นลูกคู่ร้องรับมีการแต่งกายในลักษณะเดียวกัน 
  การแต่งกายของผู้แสดงหญิงในแต่ละบทร้อง นักแสดงที่เป็นต้นเสียงและนักแสดงที่เป็นลูกคู่ร้อง
รับ เป็นการสวมใส่ชุดเดียวตลอดการร้องรำทุกบทร้อง  มีการปรับเปลี่ยนเฉพาะผ้าสไบ  ถ้าเป็นการแสดในช่วง
พิธีกรรม ในบท สวดพระมาลัย , ไหว้ครู , ไหว้ศพ , ขั้นตอนการลา และสั่งเปรต  นักแสดงหญิงทุกคน ใช้ผ้า
สไบสีสันนั้นนำมาคล้องคอ และจะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ผ้าสไบมาคาดเอวแทน เมื่อแสดงในบทเบ็ดเตล็ด ดัง
ลักษณะการใช้ผ้าสไบที่แสดงดังภาพ 
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  ภาพที่ 3 : นักแสดงหญิงใช้ผ้าสไบสีคล้องคอ            ภาพที่ 4:  นักแสดงหญิงใช้ผ้าสไบสีคาดเอว  
 

3.4 เครื่องดนตรี การแสดงรำสวดคณะรำสวดอ่ืนๆ รวมถึงคณะวิชัย ราชันย์ ไม่พบว่ามีเครื่องดนตรี
ประเภทเครื่องดำเนินทำนอง มีแต่เครื่องกำกับจังหวะ ประกอบด้วยกลองสองหน้ากลองบองโก และเครื่อง
ประกอบจังหวะ ฉิ่ง และกรับ  

 3.4.1 กลองสองหน้า เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี มีสองหน้า หน้ากลองขึงด้วยหนังวัว  เวลา
ตีวางกลองไว้บนหน้าตักของผู้บรรเลง  ไม่มีขาตั้งกลอง ใช้ประกอบการร้องในทำนองเพลงไทยเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
                       

 
ภาพที่ 5 : กลองสองหน้า 

 
 3.4.2 กลองบองโกเป็นกลองคู่ ใช้ในโอกาสที่นักแสดงร้องเพลงลูกทุ่ง นักแสดงใช้เสียงร้องไล่

ทำนองเพลง โดยทำเสียง “นอย” แทนเครื่องดำเนินทำนอง เพ่ือเติมสีสันให้กับเสียงเพลงและสร้างความ
สนุกสนานครึกครื้น ให้กับคณะรำสวด กลองบองโกจะวางตั้งไว้บนขาตั้งโลหะ โดยปกติกลองบองโกต้องตีด้วย
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นิ้วมือหรือฝ่ามือ แต่การตีกลองบองโกของคณะรำสวด วิชัย ราชันย์ ใช้ไม้ตีเพ่ือให้เสียงดังยิ่งขึ้นให้เกิดความเร้า
ใจในจังหวะเพลงลูกทุ่ง ดังภาพ  

 
 
 
 
 
 

                                                 
 

ภาพที่ 6 : กลองบองโก 
  
3.4.3  เครื่องประกอบจังหวะ ได้แก่ ฉิ่งและ กรับ  ฉิ่ง เป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทตี ทำหน้าที่เป็น

เครื่องดนตรีกำกับจังหวะของทำนองเพลงสำหรับวงดนตรีของไทย ในลักษณะทำนองเพลงเร็วและช้า กรับคู่ ทำ
หน้าที่เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะของทำนองเพลง   สำหรับวงดนตรีของไทย ในลักษณะทำนองเพลงเร็ว
และช้า 

 
4. ข้ันตอนในการแสดงรำสวด 
  การแสดงรำสวดพบว่า โดยทั่วไปมีขั้นตอนของการแสดง อยู่ 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย พิธีบูชาครู  สวด
พระมาลัย  ร้องรำบทไหว้ครู  ร้องรำเพลงเบ็ดเตล็ดสำเนียงต่างๆ  ร้องรำบท  เปรตสั่ง และ ร้องรำบทเพลงลา 
จากการศึกษาคณะวิชัย  ราชันย์ พบว่าขั้นตอนการแสดงมีทั้งหมด 8 ขั้นตอน เริ่มหลังจากการสวดพระ
อภิธรรมของพระสงฆ์ โดยนักแสดงชายจะนำตู้พระธรรมมาวางไว้ตรงกลางเวที โดยมีผ้าปูรองไว้สำหรับวางตู้
พระธรรมโดยเฉพาะ จากนั้นนำบทสวดพระมาลัยมาวางบนตู้พระธรรม   พร้อมด้วยเครื่องดนตรีจัดวางไว้
ด้านข้าง และบริเวณการแสดงคือหน้าหีบศพ โดยสามารถอธิบายขั้นตอนการแสดง  ดังนี้ 

4.1 ชั้นตอนการบูชาครู เป็นขั้นตอนแรกก่อนเริ่มการแสดง เป็นขั้นตอนที่สำคัญและสืบทอดเป็น
ประเพณีปฏิบัติเพราะมีความเชื่อว่า  ก่อนจะทำการแสดงทุกครั้งต้องไหว้ครูเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่นักแสดง 
ด้วยการน้อมรำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้มาให้ โดย
หัวหน้าคณะเป็นผู้กล่าวบูชาครู  ทั้งนี้คณะวิชัย  ราชันย์บทไหว้ครูเป็นของคณะเอง เครื่องบูชาครู ประกอบด้วย 
ดอกไม้ 1 กำ ธูป3 ดอก เทียน 1 เล่ม บุหรี่ 1 ซอง เหล้า 1 ขวด เงินกำนัล  12 บาท จัดวางเครื่องสักการบูชา
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ทั้งหมดไว้บนพาน  ซึ่งเจ้าภาพงานศพเป็นผู้จัดหาตามการบอกกล่าวของหัวหน้าคณะรำสวด  เมื่อเริ่มไหว้ครู
หัวหน้าคณะยกพานครูขึ้นเหนือศีรษะ บูชาพร้อมกล่าวบทบูชาครู  

 
 

                   
 
 
 
    
                 ภาพที่ 7:  เครื่องบูชาครู                         ภาพที่  8 :  หัวหน้าคณะทำพิธีบูชาครู 
 

4.2 ขั้นตอนการสวดพระมาลัย ขั้นตอนการสวดพระมาลัยเป็นขั้นตอนในช่วงของพิธีกรรม ซึ่งนักแสดง
ชายและหญิงนั่งล้อมวงหันหน้าเข้าหาตู้พระธรรมพนมมือด้วยกิริยาสงบนิ่งน้อมจิตน้อมใจระลึกถึงพระพุทธ 
พระธรรม และพระสงฆ์ โดยมีหัวหน้าคณะหรือ นักแสดงชายเป็นผู้นำสวดด้วยการตั้งนะโม สามจบ จึงเข้าบท
สวดพระมาลัยในขั้นตอนนี้ นักแสดงทุกคนยังคงนั่งพนมมือเป็นลูกคู่ร้องรับ จนจบการสวดพระมาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
                                                       

ภาพที่ 9 :  การสวดพระมาลัย 
 

4.3 ชั้นตอนร้องบทไหว้ครู การรำไหว้ครูเป็นขั้นตอนของการแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักแสดงรำสวด  โดยนักแสดงหญิงออกมากลางเวทีและร่ายรำประกอบบท
ร้อง อยู่ในลักษณะของการนั่งคุกเข่ารำ ท่าทางการร่ายรำตีความตามบทคำร้อง  ซึ่งนักแสดงหญิงผู้ออกมาร่าย
รำต้องได้รับการฝึกฝนให้ชำนาญก่อนจึงออกงานรำได้   
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4.4 ชั้นตอนร้องบทไหว้ศพ หลังจากการรำไหว้ครูเสร็จสิ้น นักแสดงหญิงทั้งหมดหันหน้ากลับมาทาง
หน้าหีบศพเพื่อรำไหว้ศพ  และยังคงนั่งคุกเข่าร่ายรำตามเนื้อร้องจนจบเพลง ขั้นตอนนี้แสดงถึงความกตัญญูต่อ
ผู้เสียชีวิต เนื้อร้องกล่าวขอให้ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตไปเกิดบนสวรรค์ 

4.5 ชั้นตอนร้องเกริ่นหรือบทออกตัว คือขั้นตอนการร้องแนะนำตัวผู้ร้องเอง แนะนำทีมงานของคณะ
รำสวด การฝากเนื้อฝากตัว พร้อมกับกล่าวขอบคุณเจ้าภาพที่นำมาแสดง การกล่าวให้ศีลให้พรกับเจ้าภาพ   
และขออภัยเจ้าภาพหากการแสดงมีความบกพร่องผิดพลาดไป ซึ่งขั้นตอนนี้หัวหน้าคณะเป็นผู้ร้องกล่าวออกตัว 
นักแสดงคนอ่ืนๆเป็นลูกคู่  

4.6 ชั้นตอนร้องออกแขก  เป็นขั้นตอนต่อจากการรำไหว้ศพ นักแสดงหญิง 1 คน  ออกมาร่ายรำกลาง
เวที ในจังหวะเพลงเร็ว เน้นการใช้สะโพก แสดงท่าทางประกอบไปตามทำนองเพลงและมีท่าเต้นที่สร้างความ
สนุกสนานให้กับผู้ชม เพ่ือเป็นการเรียกผู้ชมให้ชมการแสดง  

4.7 ชั้นตอนบทเบ็ดเตล็ด หมายถึงขั้นตอนที่มีบทร้องหลากหลาย ทั้งที่นำมาจากวรรณคดีไทย และนำ
ทำนองลูกทุ่งมาแต่งเนื้อร้องใหม่  เริ่มด้วยนักแสดงหญิง 4 คน ออกมาด้านหน้าเวที โดยมีผู้ร้องต้นเสียง 1 คน 
ส่วนลูกคู่จะใช้การเปล่งเสียงในการไล่ทำนองเพลง ด้วยเสียง “นอย” เมื่อนักร้องหญิงร้องจนครบทุกคน จึงสลับ
นักแสดงชายออกมาแสดงในบทร้องที่เป็นบทวรรณคดีไทย สลับสับเปลี่ยนกันไปแบบนี้จนถึ งเวลาประมาณ 
04.00 น. จึงหยุดการแสดงเพื่ออำลาเจ้าภาพ 

4.8 ขั้นตอนบทเพลงลา เป็นบทร้องแสดงต่อจากการแสดงในบทเบ็ดเตล็ด เมื่อถึงเวลา 04.00 น. การ
แสดงรำสวดจึงยุติการแสดงเพ่ือเข้าสู่พิธีกรรมการสวดบทสั่งเปรต ในบทร้องเพลงลา เป็นการกล่าวขอบคุณ
เจ้าภาพ พร้อมทั้งกล่าวอวยชัยให้พรเจ้าภาพและอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณผู้ตายไปสู่สวรรค์ 

4.8 ชั้นตอนบทสั่งเปรต  เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสวดพระมาลัยของคณะวิชัย  ราชันย์  การสวด
บทสั่งเปรตนี้จะเริ่มสวดในเวลาประมาณ 04.00 น. นักแสดงชายจะนำตู้พระธรรมมาวางหน้าหีบศพอีกครั้ง 
นักแสดงทุกคนนั่งหันหน้าไปทางหีบศพ โดยก่อนที่จะสวดบทสั่งเปรตทางคณะรำสวด จะบอกญาติจุดธูปบอก
ผู้ตายเพ่ือให้ฟังการสวดบทสั่งเปรต เมื่อสิ้นสุดการสวดบทส่งเปรต ถือเป็นการสิ้นสุดของการแสดงรำสวด 
 
5. บทบาทการแสดงรำสวดที่มีอิทธิพลต่อสังคม 

รำสวดเป็นศิลปะการแสดงที่สร้างสรรค์คุณค่าทางสังคมในด้านทัศนคติความเชื่อและความศรัทธา 
ศาสนา การสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและกิจกรรมในชุมชน รวมถึงงานอาชีพ   

 5.1 บทบาทของรำสวดที่มีต่อชุมชน ด้วยวิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่ร่วมกันหากเมื่อสถานการณ์อย่าง
หนึ่งเกิดขึ้นกับคนในชุมชน สิ่งที่พบเห็นของทุกชุมชนคือความเอ้ืออาทร ความช่วยเหลือการเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน ก่อให้เกิดการสร้างความสามัคคีร่วมกันช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุการณ์นั้นๆ โดยเฉพาะการสูญเสียคนอัน
เป็นที่รักของแต่ละคน  การปลอบโยนเพ่ือให้หายหรือผ่อนคลายความโศกเศร้าเสียใจได้คือ การอยู่เป็นเพื่อนกัน 
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ซึ่งการอยู่เป็นเพ่ือนเพ่ือปลอบใจนั้นนอกจากการพูดคุย แล้วยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์เพ่ือการสร้างความ
บันเทิงร่วมด้วยในการร้องรำและการบรรเลงดนตรี ดังนั้นรำสวดจึงเป็นบทบาทหนึ่งที่มีต่อชุมชนที่เกิดจากการ
ช่วยเหลือกันทางด้านจิตใจให้เกิดความสุขและผ่อนคลายความทุกข์ใจและสามารถยังดำรงชีวิตอยู่ได้ต่อไปใน
สังคม 

5.2 บทบาทของรำสวดที่มีต่อทัศนคติ/ความเชื่อ ด้วยความเชื่อและความศรัทธาเลื่อมใสในพุทธ
ศาสนาเกี่ยวกับความตายและการเกิดเป็นวิญญาณของผู้ตาย ความทุกข์และความสุขที่เกิดจากการกระทำความ
ดีและความชั่ว การรำสวดมีบทร้องรำในบทสวดพระมาลัย ซึ่งชุมชนพุทธศาสนิกชนเชื่อว่าการสวดพระมาลัยจะ
ส่งดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สวรรค์ และใครก็ตามเมื่อได้รับฟังบทสวดพระมาลัยแล้ว จะได้ขึ้นสวรรค์ ไม่ตก
นรก บทสวดพระมาลัยของการแสดงรำสวดจึงกล่าวถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษ การให้กระทำความดี ละเว้นจาก
ความชั่ว  และจากความเชื่อเกี่ยวกับการส่งเปรตหรือตามบทพระมาลัยเรียกว่าบทเปรตสั่ง โดยเชื่อว่าการสวด
สั่งเปรตช่วยให้ผู้ตายไปสู่สวรรค์ เหตุเพราะเนื้อหากล่าวถึงเปรตสั่งพระมาลัยให้ไปบอกญาติพ่ีน้องว่าให้ทำความ
ดีละเว้นความชั่ว นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าผู้สวดจะได้ผลบุญในการสวดให้ผู้อ่ืนฟัง เนื่องจากการสวดพระ
มาลัยเหมือนการสั่งสอนธรรมะ ให้ทุกคนกระทำความดีละเว้นจากความชั่ว 

5.3 บทบาทของรำสวดที่มีต่อวัฒนธรรมประเพณี การจัดพิธีการงานศพเป็นประเพณีสำคัญของวิถี
ชีวิตเกี่ยวกับความกตัญญู การให้อภัยและการส่งผู้ตายสู่สุคติตามความเชื่อ ความโศกเศร้าเสียใจของผู้สูญเสีย
บุคคลอันเป็นที่รักซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนเชื่อว่าการรำสวดในพิธีกรรมงานศพจะทำให้ผู้ตายสู่สุคติและเป็น
วิญญาณท่ีอยู่ในภพภูมิที่มีความสุขเมื่อได้ทำการสวดบทต่างๆ ตามข้ันตอนการสวด 

5.4 บทบาทของรำสวดที่มีต่ออาชีพ การรำสวดของชุมชนภาคตะวันออกได้พัฒนาจากความเชื่อ
และความศรัทธาในบาปบุญคุณโทษทางการกระทำตามหลักพุทธศาสนาของชุมชนด้วยความดีงามของความรัก
ความสามัคคี การช่วงเหลือเกื้อกูล ความกตัญญู ทำให้พิธีกรรมงานศพในชุมชนมีองค์ประกอบของการแสดงรำ
สวดอยู่ร่วมด้วยในพิธีของชุมชนภาคติวันออก เป็นผลให้การสร้างสรรค์ในแนวทางการสร้างอาชีพและผลงาน
ทางศิลปะการร้องรำ โดยคณะวิชัย ราชันย์ เป็นคณะหนึ่งที่ทำการพัฒนาและการต่อยอดอาชีพเป็นนักรำสวด
จากการมีความรู้และวิชาด้านการร้องรำในศิลปะของลำตัดและลิเก ซึ่งสร้างสรรค์งานร้องรำและการแสดงอย่าง
เป็นที่นิยมชื่นชอบของชุมชนมากขึ้น ทำให้คณะรำสวดคณะอ่ืนๆ ได้พัฒนาการร้องรำและการแต่งกายในพิธี
การรำสวดที่สวยงามมากข้ึน 
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สรุปและข้อเสนอแนะ  
 การรำสวดเป็นศิลปะการแสดงที่ได้รับการพัฒนาจากการร้องบทสวดส่งวิญญาณผู้ตาย ให้สู่สุคติอยู่ใน
ภพภูมิที่ดีมีความสุขด้วยความศรัทธาความเชื่อและการเอ้ืออาทรกันในชุมชนที่อยู่เป็นเพ่ือนผู้เป็นเจ้าภาพงาน
ศพเพ่ือปลอบใจให้คลายความโศกเศร้าเสียใจ ประกอบกับการแสดงรำสวดได้รับการสร้างสรรค์ให้เป็นศิลปะ
จากผู้ที่ทำการแสดง จึงทำให้ได้รับความนิยมในชุมชน ภาคตะวันออกอย่างยิ่งโดยเฉพาะคณะวิชัย ราชันย์ ที่
สร้างสรรค์เป็นศิลปะการแสดงรำสวดให้เป็นอัตลักษณ์และเป็นที่จดจำของผู้รับฟังและรับชมด้วยการสร้างสรรค์
ตั้งแต่การแต่งกาย การบรรเลงเพลงร้องรำในแต่ละบทร้อง การใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะให้เกิดความ
เพลิดเพลิน รวมถึงการมีขั้นตอนการร้องรำตามบทเพลงที่เป็นพิธีการที่ได้ความนิยม ศรัทธาและความเชื่อของผู้
ที่เป็นเจ้าภาพงานที่เชิญมาให้อยู่ในพิธีการงานศพ ซึ่งการรำสวดในพิธีการงานศพนั้นเป็นไปตามหลักความเชื่อ
ของพุทธศาสนิกชนเกี่ยวกับการกระทำความดี ความชั่วผลของการกระทำของคน รวมถึงวิญญาณและความ
ตาย ส่วนการพัฒนาการแสดงรำสวดได้รับการพัฒนาให้เป็นศิลปะการแสดง โดยเฉพาะการรำสวดของคณะ
วิชัย ราชันย์ ที่ยังคงความเป็นประเพณีนิยมแต่โบราณ แต่เพ่ิมอรรถรสของการแสดงการร้องรำที่ให้ผู้สดับรับฟัง
และรับชมได้รับความบันเทิงและคลายความโศกเศร้าจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก พร้อมกับการให้แง่คิด
ในการกระทำความดีงามต่อสัตว์โลกและการยึดถือพระธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจตามหลักพุทธศาสนา 
 การรำสวดเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงานของชุมชนภาคตะวันออกที่มีบทบาทต่อการแสดงออกถึงการ
เคารพรัก ความกตัญญูรู้คุณการอโหสิกรรมและการปรารถนาดีที่มีต่อผู้ตายจึงทำให้การรำสวดยังคงเป็น
ประเพณีนิยมที่มีบทบาทด้านความเอ้ืออาทร ความรัก ความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน การ
สะสมและการเผยแพร่ความเชื่อ ความศรัทธาและการนับถือพระธรรมคำสอนในพุทธศาสนาให้ทุกคนเป็นคนดี  
รวมถึงการรังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างสวยงามตามการพัฒนาอาชีพของผู้มีศิลปะบันเทิง ซึ่งสมพร นิล
คัมภีร์  กล่าวว่าแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน เน้นความสำคัญที่ชุมชน เพราะประชาชนคือเจ้าของวัฒนธรรม การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูภูมิปัญญาซึ่งเป็นวัฒนธรรมของตน โดยผ่านการเลือกสรร
วัฒนธรรมนั้นแล้ว และนำมาปรับใช้ในการดำเนินวิถีชีวิต เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมภายใต้บริบท การเปลี่ยนแปลง
อย่างสมดุล  มีเหตุ มีผล ซึ่งวัฒนธรรมชุมชนจะเป็นพลังผลักดันการพัฒนาชุมชนได้ในที่สุด 
 จากการศึกษาการแสดงรำสวดผู้ศึกษาเห็นว่าการรำสวดเป็นวัฒนธรรมประเพณีนิยมที่ดีของชุมชนภาค
ตะวันออกของไทย ซึ่งควรอนุรักษ์ให้เป็นประเพณีนิยมสืบไปในของชุมชนภาคตะวันออก และควรให้เกิดการ
เผยแพร่และการสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนสืบไป  ทั้งนี้เนื่องจากการรำสวดได้เป็นการแสดงที่มี
ลักษณะเหมือนเทศนาธรรมที่ให้คติธรรมสอดแทรก พร้อมกับความบันเทิงที่ปลอบใจผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
อันเป็นการรักษาเยียวยาจิตใจในเชิงจิตวิทยา นอกจากนี้การแสดงรำสวดเป็นการแสดงประเภทหนึ่งของ
นาฏกรรมพ้ืนบ้านอันควรให้การศึกษาเพ่ิมเติมในเชิงวิชาการเพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ในสถานการศึกษาท่ัวไป 
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อัตลักษณ์นาฏยศิลป์ชวาท่ีปรากฏในการแสดงชุดระบำชวา 
THE IDENTITIES OF JAVANESE DANCE THAT APPEARED 

 IN JAVA DANCE (THAI STYLE) 
 

นาวี  สาสงเคราะห์* 
NAVEE  SASONGKROH* 

 
บทคัดย่อ 

 ชาวชวาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยเข้ามาติดต่อค้าขาย ปัจจุบันปรากฏชุมชนชาวชวา
ในกรุงเทพมหานครบริเวณสาทร การเสด็จประพาสเมืองชวาของรัชกาลที่ 5 ถึง 3 ครั้ง เป็นการบันทึกเรื่องราว
การเดินทางที่เกี่ยวข้องดนตรีและนาฏศิลป์ราชสำนักชวา ปรากฏวงดนตรีกาเมลัน  การแสดงราชสำนัก คือ 
ปโดโยและซริมปิ  ต่อมาหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)  ได้ตามเสด็จสมเด็จพระราชปิตุลาบรม
พงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดชไปชวาท่านได้แต่งเพลงไทยที่เลียนแบบ
สำเนียงเพลงชวาโดยตั้งชื่อตามเมืองที่พัก เช่น เพลงบูเซ็นซ็อค  เพลงยะวา เป็นต้น ภายหลังที่รัชกาลที่ 7 เสด็จ
ประพาสชวาได้รับพระราชทานวงดนตรีกาเมลันจากสุนัน (กษัตริย์) เมืองสุรการ์ตา หลวงประดิษฐ์ไพเราะ จึงได้
เป็นผู้ควบคุม  ฝึกซ้อมการบรรเลงและแต่งเพลงสำเนียงชวาอ่ืนเพิ่มขึ้น 
 ในสมัยนายธนิต อยู่โพธิ์ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมศิลปากร ได้มีการสร้างสรรค์ระบำชวาขึ้นโดยคุณครูล
มุล ยมะคุปต์  คุณครูผัน  โมรากุล  และคุณครูมัลลี  คงประภัศร์ ใช้ทำนองเพลง บูเซ็นซ็อคและเพลงยะวาใหม่ 
กระบวนท่ารำแสดงถึงอัตลักษณ์ของการแสดงราชสำนักชวาใช้ผู้แสดงผู้หญิง มีท่าการใช้มือเลียนแบบท่า งิตติง 
การลอยหน้า การนั่งไหว้ การใช้เท้าตวัดผ้า การใช้ผ้าคาดเอวประกอบการแสดง โดยการออกแบบเครื่องแต่ง
กายเลียนแบบองค์ประกอบของการ แต่งกายการแสดงในราชสำนักแบบสุรการ์ตา  
 
คำสำคัญ :  อัตลักษณ์,  นาฏยศิลป์ชวา, ระบำชวา 
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Abstract 
Javanese people have lived in Thailand since the Ayutthaya period by coming to 

contact the trade. Nowadays, Thai people who descent from Javanese is appearing in 
Bangkok at Sathorn area. In the past, King Rama V visited Java of three times and wrote 
about the travel, music, and dance of the Royal Java Court. that was the Gamelan and Royal 
show was Bedhaya and Srimpi.  Subsequently, Luang Pradit Phai Roh was accompanied by 
Prince Panurangsi Sawangwong went to Java, he composed a Thai song that imitated the 
Javanese rhythm, named by the city, such as, Buitenzorg, Java, etc. After King Rama VII came 
back from visiting The Court of Surakarta. He received the Gamelan from the Sunan (King of 
Surakarta) and provided Luang Pradit Phai Roh to be the band leader of Gamelan and 
practicing the music and composed the Javanese songs. 

In the days, Mr. Thanit Yoopho was the Director-General of the Fine Arts Department. 
Has created a Javanese dance. The choreographers were Mrs.Lamun Yamakup, Mrs. Pan 
Morakul, and Mrs. MunLee Kongpraphat. The dance uses Buitenzorg song and Java song. The 
identities of dances are the Javanese royal court performances style. There is a posture to 
use the hand to imitate the position of “Ngithing”, face and legs movements are similar 
Javanese dance. By designing costumes to imitate the elements of dress in the Surakarta 
style.  
 
Key words: Identity, Javanese dance, Rabam Java 
 
บทนำ 
 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) หลายสิบปีที่ผ่านทำให้ประเทศไทยเกิดการตื่นตัว
ของคนไทยไม่ใช่น้อยเนื่องจากมีผลสืบเนื่องถึงการเมือง เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม ทำให้ผู้คนสนใจประเทศ
เพ่ือนบ้านมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม โดยข้อเท็จจริงแล้วประเทศไทยได้ติดต่อกับ
นานาประเทศไม่เฉพาะบ้านพ่ีเมืองน้องในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ได้ติดต่อค้าขายกับตะวันตกมี
หลักฐานปรากฏมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในแง่ของศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ได้มี
การเลียนแบบสำเนียงเพลงของชนชาติต่างที่เข้ามาในประเทศไทย จนมีเพลงที่เรียกว่า เพลงสิบสองภาษา 
เกิดขึ้น ด้านนาฏศิลป์มีการแสดงที่เลียนแบบชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นละครพงศาวดาร เจ้าพระยามหินทรศักดิ์
ธำรง ที่แสดงเกี่ยวกับละครที่มีเชื้อชาติต่างๆ เช่น จีน มอญ พม่า เป็นต้น  ละครของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
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พระนราธิปประพันธ์พงศ์ ได้ปรับปรุงละครเรื่องพระลอ โดยเลียนแบบเชื้อชาติลาว จะเห็นได้ว่า การรับรู้ถึง
ความหลากหลายของชนชาตินั้นมีต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน เมื่อพัฒนาการรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์มีมาก
ขึ้นโดยเฉพาะในกรมศิลปากร การสร้างสรรค์การแสดงที่เลียนแบบการแสดงของชนชาติต่างก็มีอยู่อย่าง
ต่อเนื่องและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งการแสดงที่เลียนแบบกลุ่มเชื้อชาติต่างๆ นี้ผู้สร้างสรรค์ ต้อง
อาศัยความคิดและจินตนาการ ผนวกกับความรู้เกี่ยวกับชนชาตินั้นๆ เป็นหลักสำคัญของการวางรากฐาน
แนวคิดจึงจะสามารถแสดงอัตลักษณ์ของชนชาตินั้นๆ ออกมาได้อย่างชัดเจนผ่านกระบวนท่ารำ ดนตรี และการ
แต่งกาย ซึ่งการแสดงนาฏศิลป์ไทยมีชุดการแสดงที่เลียนแบบชนชาติต่างๆ หลายชนชาติ เช่น จีน พม่า มอญ  
ชวา  เป็นต้น 
 
ชาวชวาในประเทศไทย 
 ชาวชวาหรือมักกะสัน ปรากฏหลักฐานมีมาครั้งกรุงศรีอยุธยาโดยภายหลังการแพร่อิทธิพลชาวฮอลันดา  
ระยะแรกเดินทางเข้าทำการค้าและเป็นทหารรับจ้าง ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเกิดกบฏมักกะสันขึ้น
ทำให้เกิดความวุ่นวายซึ่งเกิดความไม่พอใจของวิชเยนทร์นั่นเอง ชาวชวากลุ่มนี้เรียกอีกอย่างว่า แขกแพ มีความ
เชี่ยวชาญในการทำน้ำหอม หลังจากที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง มีชาวชวากลุ่มหนึ่งอพยพเข้ามาบางกอกและ
นนทบุรี บทบาทชาวชวาในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์อาจจะดูน้อยกว่าชนชาติอ่ืนๆ แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชากรที่ได้ร่วมกันสร้างสังคมไทยที่ประกอบไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม (ภาสกร  วงศ์ตาวัน, 
2561 : 71-177) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้มีชาวชวาจำนวนมากเข้ามา
ค้าขายและมีความเชี่ยวชาญด้านการตกแต่งสวน โดยเฉพาะต้นมะขามที่ปลูกบริเวณรอบสนามหลวงนั้นก็เป็น
ฝีมือการปลูกของชาวชวา ปัจจุบัน มีชุมชนชวาที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร คือ บริเวณสาทร  ปรากฏชื่อ 
มัสยิดยะวา เป็นอนุสรณ์สถานของการดำรงอยู่ของคนเชื้อสายชวาในประเทศไทย เนื่องจากชวาเป็นดินแดนที่มี
ความสวยงาม  มีแหล่งอารยะธรรม  และศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น ดังนั้นพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุ
วงศ์ของไทยได้เสด็จประพาสชวาหลายครั้งด้วยกัน  
 
สัมพันธไมตรีพระมหากษัตริย์ไทยกับสุลต่านเมืองชวาและดนตรี  นาฏศิลป์ราชสำนักชวา 
 ปีพุทธศักราช 2413 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสชวาอย่างเป็นทางการ  
นับว่าเป็นครั้งแรกของการเสด็จประพาสต่างประเทศของพระองค์ด้วย เมืองที่เสด็จประพาสอย่างเป็นทางการ 
คือ สิงคโปร์ บาตาเวีย และสมารัง  เมืองบาตาเวีย ปัจจุบันคือ กรุงจาการ์ตา ตั้งอยู่บริเวณทางเหนือของเกาะ
ชวาตะวันตก เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐอินโดนีเซียและเมืองสมารัง (Semarang) ปัจจุบันคือ เมืองท่าที่
สำคัญตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเกาะชวากลาง  ในการเสด็จสมารังครั้งนี้ได้ทอดพระเนตรละครของชวาของ
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ระเด่นอะธิปติปันญี (Randen Adipati คือ ฐานันดรศักดิ์ของเจ้าชวา เจ้ามังกุเนอโกโร Mangkunegoro แห่ง
เมอืง      โซโลหรือเมืองสุรการ์ตา)  
 ปีพุทธศักราช 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเกาะชวาเป็นครั้งที่ 2 ครั้ง
นี้ได้เสด็จประพาสเมืองบาตาเวีย  บุยเตนซอร์ก (Buitenzorg)  เมืองบันดุง  เมือง การุต  เมืองจิละจับ  เมือง
ยอกยาการ์ต้า เมืองสุรการ์ตาหรือโซโล  เมืองสุราบายา เมืองมาลัง และเมืองกดีรี ในครั้งนี้ได้ทอดพระเนตร
ศิลปวัฒนธรรม ณ พระราชวังสุลต่านเมืองยอกยาการ์ตาซึ่งจัดเลี้ ยงต้อนรับ ณ ท้องพระโรงสี่เหลี่ยม เรียกว่า 
เปินโดโป (Pedhapa) ระหว่างพิธีรับรองมีพิณพาทย์บรรเลงตลอด หลังจากพิธีรับรองเสร็จเรียบร้อย จึงเริ่มการ
แสดง ซริมปิ (Srimpi) โดยมีนักแสดงจำนวน 4 คน ออกมารำถวายและในการเลี้ยงรับรองครั้งที่ 2 ทรงได้
ทอดพระเนตรการแสดง วายังวอง (Wayang Wong) เรื่อง มหาภารตะ  เมื่อเสด็จฯ ถึงเมืองสุรการ์ตา เจ้าสุ
สุหุนันปากุบุโวโน ที่ 10 (เจ้าอุปราชหรือวังหน้าเมืองโลโซ) พร้อมด้วยเชษฐา 3 พระองค์ รอรับเสด็จ ภายหลังมี
ถวายเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียม  มีการแสดงรำ  ปโดโย (Bedhaya) ภายหลังได้ทอดพระเนตรวายัง วอง เรื่อง 
ปันหยี  ปโดโย และซริมปิ ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่า ทรงทอดพระเนตรด้านนาฏศิลป์ ดนตรีของชวาที่ เมืองอ่ืนๆ 
นอกจาก เมืองยอกยาการ์ต้าและเมืองสุรการ์ตา 
  ปีพุทธศักราช 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเกาะชวาเป็นครั้งที่ 3  
เสด็จประพาสเมืองบาตาเวีย  เมืองบุยเตนซอร์ก เมืองบันดุง เมืองสุรการ์ตา  ในการเลี้ยงรับรอง ณ ท้องพระ
โรงพระราชวังเมืองสุรการ์ตา มีการบรรเลงวงดนตรี กาเมลัน รับเสด็จและการแสดง ปโดโย ถวายให้
ทอดพระเนตรโดยมีนางรำจำนวน  9  คนนางรำทั้งหมดเป็นนางในของ สุสุหุนัน  การแสดงมีท่ารำที่แปลกคือ  
นางรำสามารถยืนขึ้นได้อย่างช้าๆ ทั้งท่ีนั่งไขว้ขาอยู่ และยังได้ทรงทอดพระเนตรการแสดง ซริมปิ ดังเช่นเคย 

การแสดงนาฏศิลป์ราชสำนักของชวาที่สำคัญสำหรับต้อนรับพระราชอคันตุกะที่มาเยือนพระราชวัง
เมืองยอกยาการ์ต้า(Kasultanan Yogyakarta)และพระราชวังเมืองสุรการ์ตา (Kasunanan Surakarta) นั้น 
จากการเสด็จประพาสชวาทั้งสามครั้ง มีการนำนาฏศิลป์ราชสำนักมาแสดงให้ชม คือ  Bedhaya และ Srimpi  
การแสดงทั้งสองนี้เป็นรูปแบบการแสดงเฉพาะในพระราชวังนักแสดงเป็นสตรีในพระราชวังหรือบางครั้ง พระ
ราชวงศ์ฝ่ายหญิงของกษัตริย์จะเป็นผู้แสดงต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและการแสดงยังสื่อความถึงปรัชญาอัน
ลึกซึ้ง(และและซ ู

ฮBedhaya หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Bedhaya sanga  (Sanga ในภาษาชวา แปลว่า เก้า) เป็นการแสดง
ของผู้หญิงประกอบไปด้วยนักแสดงจำนวน  9 คน และ  Srimpi  เป็นการแสดงของผู้หญิงเช่นกัน ประกอบไป
ด้วยนักแสดง 4 คน รูปแบบการแสดงถูกสร้างข้ึนมาในสมัยสุลต่านอังกุง (Sultan Agung)  ตรงกับคริสต์ศักราช 
1613 – 1646 (ตรงกับ พุทธศักราช  2156 – 2189)  Bedhaya  ที่อยู่ในพะราชวัง (Kraton) โดยปกติทั่วไป
มักจะแสดงบทบาทในการต่อสู้ระหว่างตัวละครสำคัญสองตัว ในขณะที่  Srimpi  เป็นการออกท่าทางใน
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ลักษณะการพรรณนาถึงการต่อสู้ของตัวละครที่เป็นวีรสตรี นั กแสดงทั้งหมดเหล่านั้นแต่งกายในลักษณะ
คล้ายกัน 

Bedhaya  sanga  เป็นการแสดงโดยผู้หญิงจำนวน  9 คน  โดยหมายถึงสัญลักษณ์ ทวารทั้ง 9 ของ
ร่างกาย  มนุษย์  คือ  ดวงตาทั้งสองข้าง รูจมูกทั้งสองข้าง รูหูทั้งสองข้าง  ปาก  ทวาร  และอวัยวะเพศ  
เปรียบเหมือนกับ 9 ทางเข้าหลักสำคัญของพระราชวัง (Kraton)  ในส่วนประกอบของการแสดงเกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างร่างกายของมนุษย์  9 ส่วน  ประกอบไปด้วย หัวใจ ศีรษะ คอ  แขนทั้งสองข้าง หน้าอก ขาทั้งสอง
ข้าง และอวัยวะเพศ บทบาทสำคัญของ Bedhaya  Sanga  คือ  หัวใจที่เป็นตัวแทนของความคิดและจิต
วิญญาณ  ศีรษะคือความปรารถนา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความดีและความชั่ว  มีถูกและผิด  
เป็นต้น  แตกต่าง จากการแสดง Srimpi  ซึ่งใช้ผู้หญิงเพียง จำนวน 4 คน  โดยหมายถึงสัญลักษณ์ของธาตุทั้ง 4 
คือ ไฟ ลม น้ำ  และดิน  โดยลักษณะสำคัญทางความคิด บทบาทสำคัญของการแสดงเป็นไปในทางเดียวกันกับ 
Bedhaya sanga (Soedarsono, 1990, pp. 79-82) 

 
 

ภาพที่ 1 การแสดง Bedhaya  โดยมีนักแสดงจำนวน 9 คน 
ที่มา : Purwadmadi, 2014, p. 21 

 

 
 

 ภาพที่ 2 การแสดง   Srimpi  Rangga  Janur ใช้ผู้แสดง   4 คน 
ที่มา : Purwadmadi and Joko Budhiarto, 2016, p. 203 
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 ปีพุทธศักราช 2451 สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุ
พันธุวงศ์วรเดชหรือสมเด็จวังบูรพาฯ เสด็จไปชวา ครั้งนั้นหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ในขณะนั้นมี
บรรดาศักดิ์เป็นจางวางศร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตามไปด้วยในฐานะมหาดเล็กห้องพระบรรทมและ
นักดนตรีคนโปรด ขณะนั้นท่านอายุได้ 27 ปี เมื่อถึงชวาท่านได้ยินเสียงดนตรีของวงกาเมลัน (Gamelan) เมื่อ
ครั้งเจ้าแห่งเกาะชวาจัดเลี้ยงถวายการต้อนรับสมเด็จวังบูรพาฯ จางวางศรท่านได้นำขลุ่ยงาที่ติดตัวไปด้วยมา
เป่าผสมผสานเข้ากับดนตรีของชวาในเพลงต่างๆ ได้อย่างกลมกลืน สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ร่วมขบวน
เสด็จฯ เป็นอย่างมาก ภายหลังได้แต่งเพลงไทยที่มีสำเนียงชวาหลายเพลงโดยตั้งชื่อเพลงจากสถานที่ที่ท่านได้
เดินทางไป เช่น บูเซ็นซ็อค กะหรัดรายา กะดีรี สะมารัง ยะโฮร์ ยะวาใหม่ และบูกันตูโมะ  (อานันท์ นาคคง
และอัษฏาวุธ สาคริก, 2547 : 73-75) จากการเดินทางไปชวาส่วนหนึ่งของการแต่งเพลงตามสถานที่ต่างๆ เช่น 
ยะโฮร์ เป็นสถานที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย  เพลงบูเซ็นซ็อค มาจากชื่อเมืองเมืองบุยเตนซอร์ก ซึ่งปัจจุบัน
เปลี่ยนเป็น เมืองโบโกร์ (Bogor)  เพลงสะมารัง มาจากชื่อเมือง (Semarang) เป็นต้น ทั้งนี้น่าจะเป็นการแต่ง
เพลงเพ่ือสำหรับบันทึกการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ของเมืองชวาของหลวงประดิษฐ์ไพเราะอีกทางหนึ่ง 
เพราะเนื่องจากเพลงที่แต่งนั้นไม่ได้มีเฉพาะเมืองที่อยู่ในชวาเพียงอย่างเดียว หากแต่งเพลงที่มีชื่อเมืองอยู่ใน
มาเลเซียด้วย ซึ่งการเดินทางไปชวานั้นต้องแวะพักตามเมืองต่างๆ คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ แล้ วเดินทางถึงเกาะ
ชวา 
   ปีพุทธศักราช 2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ประพาสชวา ทรงทอดพระเนตร
ละครและดนตรีเป็นสำราญพระราชหฤทัย กระทั่งปะกูภูวโนที่ 10 สุสุหุนันแห่งเมืองสุรการ์ตาหรือเมืองโซโล 
(Surakarta หรือ Solo) ทรงเคารพนับถือพระมหากษัตริย์สยาม ทั้งนี้เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวก็เสด็จมาเยือนถึง 2 ครั้งและมีพระราชไมตรีอันดีกับตระกูลปะกูภูวโน เมื่อพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เยือนอีกครั้งจึงเป็นการกระชับพระราชสัมพันธไมตรียิ่งขึ้น ภายหลังเด็จฯ กลับ
สยาม สุสุหุนันแห่งสุรการ์ตาได้จัดส่ง เครื่องดนตรีชวา ( Gamelan) เครื่องใหญ่มาทูลเกล้าฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 7หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) ในฐานะผู้ที่
คุ้นเคยกับปี่พาทย์ชวา อีกทั้งยังมีโอกาสได้เดินทางไปชวามาแล้วจึงได้รับพระราชทานโอกาสให้เป็นผู้ควบคุมวง
ปี่พาทย์และฝึกซ้อมให้ นักดนตรีของกรมปี่พาทย์และโขนหลวงเพ่ือออกแสดงในงานขึ้นปีใหม่ ณ พระที่นั่ง
อัมพรสถาน ในปีพุทธศักราช 2473 ภายหลังเครื่องดนตรีได้แยกออกไปเก็บรักษายังสถานที่ต่างๆ คือ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บางส่วนอยู่ในความดูแล รักษาของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร (อานันท์ นาคคง
และอัษฏาวุธ สาคริก, 2547 : 153-155)  
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นาฏยลักษณ์นาฏศิลป์อินโดนีเซีย 
 นาฏศิลป์อินโดนีเซียสามารถแบ่งประเภทการแสดงตามลักษณะเฉพาะออกเป็นการแสดงเฉพาะท้องถิ่น
สำคัญๆ คือ นาฏศิลป์แบบยอกยาการ์ต้า นาฏศิลป์แบบสุรการ์ตา นาฏศิลป์แบบบาหลี นาฏศิลป์แบบซุนดา    
นาฏศิลป์แบบสุมาตรา  และนาฏศิลป์แบบชนเผ่าพ้ืนเมือง  โดยมีประเภทของการแสดงที่สำคัญเป็นที่รู้จักท่ัวไป 
เช่นวายัง กุลิต(Wayang Kulit) วายัง วอง (Wayang Wong) วายัง โตแปง(Wayang Topeng) ลางัน ดริโย
(Langen Driya) ปโดโย (Bedhaya) และซริมป(ิSrimpi) 
 การแสดงปโดโย( Bedhaya)และซริมปิ(Srimpi) เป็นการแสดงนาฏศิลป์แบบราชสำนักชวาปรากฏแสดง
ทั้งในพระราชวังยอกยาการ์ตาและสุรการ์ตา โดยพระมหากษัตริย์ที่เสด็จประพาสชวาพร้อมทั้งพระบรมวงศานุ
วงศ์ได้ทอดพระเนตรทุกครั้งที่มีการเลี้ยงรับรอง นาฏยลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์แบบราชสำนักท่ีสำคัญ คือ 
การใช้มือและพ้ืนฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย ทั้งนี้ขอกล่าวเฉพาะรูปแบบท่าทางของผู้หญิง ดังนี้ 

ลักษณะมือ  ประกอบไปด้วย การจัดท่าทางของนิ้วมือ มือ มี 4 ลักษณะ คือ 
 1. งรูจี (Ngruji) เป็นการตั้งมือในลักษณะนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย เรียงชิดกัน หักหัว

แม่มือเข้าหากลางฝ่ามือ (วิรุฬห์รักษ,์ 2544) 
 2. จัมปุริต (Njempurit) เป็นการตั้งมือในลักษณะ ใช้นิ้วหัวแม่มือจรดที่ข้อนิ้วแรกของนิ้วกลาง 

โดยให้นิ้วกลางลดลงมาในลักษณะชี้ไปด้านหน้างอนิ้วเล็กน้อย ปลายนิ้วชี้จรดปลายนิ้วหัวแม่มือในลักษณะงอ
นิ้ว ส่วนนิ้วที่เหลืออยู่ในลักษณะงอ (ดิลกวณิช, 2543) 

 

                     
           

ภาพที่ 3  ลักษณะมือ งรูจี (Ngruji)             ภาพที่ 4 ลักษณะมือ จัมปุริต (Njempurit) 
                ที่มา : Lan  Muteex, 2016                               ที่มา : Lan  Muteex, 2016 
 
  3. งิตติง (Ngithing) เป็นการตั้งมือในลักษณะ นิ้วหัวแม่มือจรดปลายนิ้วชี้ลักษณะงอนิ้วเป็น
วงกลม นิ้วที่เหลืองอนิ้วดันขึ้นไปหลังมือ (เอ่ียมสกุล, 2538) 
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  4. เงิบเปิล (Ngepel) เป็นการตั้งมือในลักษณะงอนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางเข้าหาฝ่ามือ 
นิ้วหัวแม่มือและนิ้วก้อยงอข้อนิ้วดันเข้าหาหลังมือ ลักษณะมือนี้จะปรากฏเฉพาะท่าของผู้ชาย 
 

    
       

ภาพที่ 5 ลักษณะมือ งิตติง (Ngithing)              ภาพที่ 6 ลักษณะมือ เงิบเปิล (Ngepel) 
                ที่มา : Lan  Muteex, 2016                               ที่มา : Lan  Muteex, 2016 
 
 ลักษณะการเคลื่อนไหวลำตัว 
  การเคลื่อนไหวลำตัวของการแสดงนาฏศิลป์ราชสำนักชวามีลักษณะเฉพาะสำคัญใน 2 ลักษณะ 
คือ การเคลื่อนในลักษณะลำตัวตรง เรียกว่า ทันจิบ บุตรี(Tancep putri) และการถ่ายน้ำหนัก เมื่อการ
เคลื่อนไหวอยู่ในลักษณะลำตัวตรงศีรษะก็จะตั้งตรง สายตาหลบต่ำลงมองพ้ืน ทั้งนี้การเคลื่อนไหวของแขน ขา  
ศีรษะ ใบหน้า ลำตัว จะสัมพันธ์กับการถ่ายน้ำหนักของเท้าโดยการยืดตัวและงอเข้า การถ่ายน้ำหนักจากเท้า
ซ้ายไปยังเท้าขวา เรียกว่า งแลแย็ค บุตรี (Ngleyek putri) และการถ่ายน้ำหนักจากเท้าขวาไปยังเท้าซ้าย 
เรียกว่า  งลอยย็อค บุตรี (Ngoyok putri) (Galih Prakasiwi, Interviwe, April 19, 2019) 
 

 
 

ภาพที่ 7 ท่าทันจิบ บุตรี (Tancep putri) 
ที่มา : Lan  Muteex, 2016     
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ภาพที่ 8 งแลแย็ค บุตรี( Ngleyek putri) 
ที่มา : Lan  Muteex, 2016 

 
 

ภาพที่ 9 งลอยย็อค บุตรี( Ngoyok putri) 
ที่มา : Lan  Muteex, 2016 

ระบำชวา 
 ในครั้งระยะเวลานายธนิต  อยู่โพธิ์ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมศิลปากร เป็นช่วงที่นาฏศิลป์ไทยดนตรีไทย
ได้รับการพัฒนารูปแบบการแสดงให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง  มีผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทย ทั้งรูปแบบการแสดง ระบำ รำ ฟ้อน และเพลงประกอบการแสดงใหม่ๆ  
เกิดขึ้นมากมายจากความคิดริเริ่มและภูมิปัญญาของปรมาจารย์ทางด้านนาฏดุริยางคศิลป์  ทั้งที่นำมาจาก
รูปแบบการแสดงราชสำนัก การแสดงพ้ืนบ้าน  ตลอดจนการแสดงที่เลียนแบบชนชาติต่างๆ ที่อยู่ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 เมื่อหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้วางรากฐานฝึกหัดการบรรเลงวงดนตรีชวาที่ได้รับมาจาก
สุลต่านสุสุหุนัน ที่ 10 แห่งสุรการ์ตา จนสามารถบรรเลงได้และแต่งเพลงที่มีสำเนียงชวามากมาย หลายปีต่อมา
นายธนิต  อยู่โพธิ์ได้มอบหมายให้มีการสร้างสรรค์การแสดงที่เลียนแบบการแสดงของชวาซึ่งจัดอยู่ในประเภท
ของระบำ เรียกว่า ระบำชวา มีปรมาจารย์ด้านนาฏศิลป์ไทย คือ คุณครูลมุล ยมะคุปต์  คุณครูผัน  โมรากุล  
และคุณครูมัลลี  คงประภัศร์ เป็นผู้ออกแบบท่าทางประกอบเพลง โดยใช้เพลง บูเซ็นซ็อคและเพลงยะวาใหม่
ประกอบการแสดงโดยเผยแพร่ให้ประชาชนได้ชมช่วงสังคีตศาลา(รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ , 
สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2562)  
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นาฏยลักษณ์ระบำชวา 
 การสร้างสรรค์กระบวนท่ารำ  ระบำชวา ประกอบไปด้วยกระบวนท่าประกอบเพลง จำนวน 2 ทำนอง 
คือ ในท่วงทำนองเพลงช้า เพลงบูเซ็นซ็อคและท่วงทำนองเพลงเร็ว เพลงยะวาใหม่สามารถสรุปการใช้ร่างกาย
สำคัญๆ ได้ดังนี้ 
 1. ศีรษะ ลักษณะการใช้ศีรษะ พบว่า มีการลอยหน้า  ยักคอ  ลักคอ ก้มศีรษะ พยักหน้า  เงยหน้า  และ
การเอียง  
 2. มือและแขน ลักษณะท่ารำใช้มือและแขน พบว่า มีการจีบล่อแก้ว  ประนมมือไหว้  สลัดข้อมือ จีบมือ  
ม้วนมือ  ตั้งมือจีบล่อแก้วระดับวงกลาง  แบหงายมือ  และแทงมือ   
 3. เท้า ลักษณะการใช้เท้า พบว่ามีการซอยเท้า  ชักเท้าปัดปลายผ้า  ท่านั่งย่อตัวลงโดยเข่าซ้ ายทับเข่า
ขวา การทอดเท้า ถัดเท้า ขยั่นเท้า  นั่งบนส้นเท้า  แตะเท้า และโขยกเท้า 
 4 ลำตัว ลักษณะการเคลื่อไหวลำตัว พบว่า มีการตีไหล่  โน้มตัวไปด้านหน้า  เอนลำตัวไปด้านหลัง  โยน
ตัว  โอนตัวทิ้งไหล่ 
  การแต่งกายระบำชวา ลักษณะการแต่งกายของระบำชวาเป็นการแต่งกายเลียนแบบการแสดงในราช
สำนักชวา ประกอบไปด้วย ศีรษะสวมเครื่องประดับศีรษะประดิษฐ์คล้ายเครื่องสวมศีรษะชองการแสดงในราช
สำนักชวา นุ่งผ้าจีบหน้านางหางไหลปล่อยชาย  ลำตัวสวมเสื้อรัดเฉพาะช่วงอกเปลือยไหล่ สวมเครื่องประดับ 
สร้อยคอ กำไล และรัดต้นแขน ที่สำคัญคือผ้าคาดเอวที่ผูกบริเวณด้านหน้าปล่อยชาวยาวทิ้งลงมาท้ังสองข้าง ผ้า
นี้เป็นลักษณะเฉพาะที่ใช้ประกอบท่าทางการแสดงถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของระบำชวา 
 

 
 

ภาพที่ 10  ระบำชวา 
ที่มา : ประทิน  พวงสำลี, 2512 
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อัตลักษณ์นาฏยศิลป์ชวาที่ปรากฏในการแสดงชุดระบำชวา 
 การแสดงนาฏศิลป์ไทยที่สร้างสรรค์เพ่ือเลียนแบบวัฒนธรรมของเชื้อชาติต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนเป็น
การแสดงถึงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของผู้ที่ประดิษฐ์ทั้งลีลาท่ารำ  ทำนองเพลงและเครื่องแต่งกาย หาก
เป็นปัจจุบันในยุคที่สามารถหาข้อมูลได้ทั่วโลกภายในเวลาไม่ก่ีวินาทีผ่านการเชื่อมโยงทางเครือข่ายออนไลน์ซึ่ง
เป็นช่องทางของการแสดงหาความรู้ได้อย่างกว้างขวางทั่วทุกมุมโลก  อุปสรรคของการสืบค้นความรู้ต่างๆ อัน
เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผลงานสามารถทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น หากมองย้อนเวลากลับไป ประมาณ 50-60 
ปีที่ผ่านมา ในช่วงที่การค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เป็นไปด้วยความลำบากอย่างยิ่ งยวด การสร้างสรรค์ผลงานที่
เลียนแบบการแสดงของชาวต่างชาติต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์จากจินตนาการจากหลักฐานเพียงแค่
ภาพถ่ายหรือคำบอกเล่าของผู้ที่เคยประสบพบเห็นการแสดงนั้นๆ การคิดสร้างสรรค์ระบำชวาของบรมครู
ทางด้านนาฏศิลป์ไทยแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งจินตนาการโดยแท้ เนื่องจากคุณครูที่ร่วมกันคิดกระบวนท่ารำทั้ง 
3 ท่าน ไม่เคยเดินทางไปชวาและไม่เคยเห็นรูปแบบการแสดงระบำในราชสำนักของชวามาก่อน  ซึ่งแตกต่าง
จากการสร้างสรรค์ผลงานเพลงเลียนแบบสำเนียงเพลงชวาประกอบการแสดงของหลวงประดิษฐ์ไพเราะ(ศร  
ศิลปบรรเลง) ที่แต่งเพลงบูเซ็นซ็อคและเพลง ยะวาใหม่ จากการได้เดินทางไปสัมผัสกับวัฒนธรรมดนตรีของ
ชวา  
 จากการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งประวัติศาสตร์ชองชาวชวากับความสัมพันธ์ทาง
ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ พบว่า ระบำชวามีแนวคิด กระบวนท่ารำ และลักษณะการแต่งกายที่
เชื่อมโยงกับนาฏศิลป์ชวาอยู่ไม่น้อย ซึ่งแสดงถึงอัจฉริยะภาพและจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ที่สามารถ
นำเสนออัตลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ชวาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ความสัมพันธ์ของแนวคิดหลักระหว่างนาฏศิลป์ราชสำนักชวาและระบำชวาในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยนั้น 
แนวคิดที่เป็นสิ่งเดียวกันคือ ผู้เขียน อนุมานว่า ระบำชวาได้แนวคิดในการออกแบบการแสดงให้เป็นรูปแบบของ
ระบำ โดยใช้ผู้หญิงเป็นผู้แสดงซึ่งตรงกับการแสดงในราชสำนักของพระราชวังทั้งยอกยาการ์ต้าและสุรการ์ตา 
มักจะนำการแสดง Bedhaya และ Srimpi  ที่แสดงโดยนางในราชสำนักหรือแม้แต่เชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิง อาจ
กล่าวได้ว่า ระบำชวาได้แนวคิดในการใช้ผู้หญิงแสดงมากจากการแสดงในราชสำนักนั่นเอง หากแต่ระบำชวา
ไม่ได้มุ่งเน้นในด้านปรัชญาของสัญลักษณ์ทางร่างกาย ทั้ง 9 แห่งแบบ Bedhaya และธาตุทั้ง 4 ของ Srimpi  
แต่แสดงออกในรูปแบบของระบำของนางในราชสำนักท่ีมีความสวยงาม  พร้อมเพรียง  การเคลื่อนไหวและการ
แปรแถว 
 จากแนวคิดหลักไปสู่การออกแบบกระบวนท่ารำที่เป็นลักษณะเฉพาะของระบำชวา บรมครูเลือกใช้
ลักษณะมือของการปฏิบัตินาฏยศัพท์ ที่เรียกว่า การจีบล่อแก้วหรือท่าล่อแก้ว เป็นลักษณะมือที่ใช้สื่อถึงท่าทาง
ของนาฏศิลป์ชวา ซึ่งการจีบล่อแก้วนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ้ืนฐานการใช้มือในกระบวนท่ารำของนาฏศิลป์
ราชสำนักชวา ที่เรียกว่า งิตติง (Ngithing) และการลอยหน้า หากแต่นาฏศิลป์ชวาไม่ปรากฏการยักคอแต่ใน
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ระบำชวามีการประดิษฐ์ท่าให้ใช้การลอยหน้าผสมกับการยักคอและการเคลื่อนไหวเท้าโดยใช้เท้าปัดปลายผ้านุ่ง  
ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งคือ กระบวนท่าเริ่มต้นของการแสดงทั้งการแสดงของนาฏศิลป์ราชสำนักชวาและ
ระบำชวาที่เหมือนกันคือ การเริ่มด้วยท่าไหว้ ทั้งนี้สืบเนื่องจากแนวคิดหลักที่มาจากการแสดงในราชสำนักจึง
เริ่มด้วยท่าแสดงความเคารพเป็นอันดับแรก 

ลักษณะท่าไหว้ของนาฏศิลป์ราชสำนักชวา เรียกว่า ท่าซัมบาฮัน (Sembahan) เป็นการแสดงความ
เคารพต่อสุลต่านหรือการระลึกถึงพระเจ้า ซึ่งในระบำชวาก็มีท่าไหว้เป็นท่าแรกแสดงถึงความเคารพเช่นกัน 
ความแตกต่างอยู่รายละเอียดของท่านั่งและระดับการไหว้ ระบำชวาใช้การนั่งไขว้ขาโดยหัวเข่าซ้อนกัน ในขณะ
ที่มือไหว้ในลักษณะกันศอกระดับหน้าอก แต่นาฏศิลป์ชวานั่งในลักษณะขัดสมาธิแล้วยกเข่าขึ้นประนมมือไหว้
ระดับปาก ศอกทั้งสองข้างแนบลำตัว กระบวนท่าทางที่ทำให้ระบำชวาโดดเด่นถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของระบำ
ชวา คือการออกแบบท่าทางการแสดงที่เน้นการใช้ผ้าคาดเอว (Sampur) ทั้งการจับผ้า การสะบัดผ้า ซึ่งเป็นอัต
ลักษณ์ของการนาฏศลิป์ราชสำนักชวา 

 

 
 

ภาพที่ 11 ท่าไหว้ในระบำชวา 
ที่มา : รัจนา  พวงประยงค์, 2562 

 
 

ภาพที่ 12 ท่าซัมบาฮัน (Sembahan) 
ที่มา : Denny Eko Wibowo, 2019 

 
 รูปแบบการแต่งกายเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงชนชาติได้เป็นอย่างดี การออกแบบเครื่องแต่ง
กายของระบำชวาเมื่อพิจารณาแล้วมีความคล้ายคลึงกับการแต่งกายของนาฏศิลป์ราชสำนักเมืองสุรการ์ตา 
กล่าวคือ ผู้แสดงสวมเครื่องประดับศีรษะ ชวาเรียกว่า อิราฮ์ อิราฮัน ( Irah-Irahan)  สวมเสื้อปิดอก เปิดไหล่
(เสื้อเกราะอก)  ชวาเรียกว่า เมกั๊ก (Mekak)  นุ่งผ้าถุงจับจีบด้านหน้าปล่อยชายหางไหล ผ้านุ่ง ชวาเรียกว่า ซิ
นแจง หรือ  จาริก (Sinjang/jarik)  และผ้าคาดเอวที่ถือว่าเป็น   อัตลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ชวา เรียกว่า 
ซัมปอร์ (Sumpur) นอกจากยังสวมเครื่องประดับร่างกายด้วย เข็มขัด ชวาเรียกว่า เปนดิง (Pending)  รัดต้น
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แขน ชวาเรียกว่า เคอลัด บาหุ (Kelat  Bahu)  ข้อมือ ชวาเรียกว่า  เกลัง( Kelang)  และสร้อยคอ  ชวา
เรียกว่า กาลุง(Kalung) 

จากการเปรียบเทียบเครื่องแต่งการระบำชวาและการแต่งการนาฏศิลป์ชวาแบบราชสำนักสุรการ์ตา 
อาจกล่าวได้ว่า มีองค์ประกอบที่เป็นแบบเดียวกันทั้งหมด ทั้งนี้อาจแตกต่างเฉพาะวัสดุที่ใช้ในการสร้างเครื่อง
แต่งกายในยุคเริ่มต้นที่การคมนาคมไม่สะดวกมากนัก ไม่สามารถใช้วัสดุที่เป็นของชวาแท้ๆ หรือการนำเข้ามา
จากประเทศอินโดนีเซียทำได้ยาก จึงคิดสร้างเครื่องแต่งกายเพ่ือเลียนแบบอย่างนาฏศิลป์ราชสำนักชวาได้ไม่
สมบูรณ์มากนักของวัสดุที่นำมาตกแต่งแต่องค์ประกอบของเครื่องแต่งกายมีครบถ้วน   
 
 

 
 

ภาพที่ 13 การแต่งกายแบบสุรการ์ตา 
ที่มา : Denny Eko Wibowo, 2016 

 

 
 

ภาพที่ 14  เครื่องแต่งกายระบำชวา 
ที่มา : ประทิน  พวงสำลี, 2512 

สรุป  
 ชวาเป็นกลุ่มชนที่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเข้ามาค้าขายและเป็น
ทหารรับจ้าง จนกระทั่งหลงเหลือกระจัดกระจายกลายเป็นส่วนหนึ่งของประชากรในประเทศไทย ปัจจุบันคน
ไทยเชื้อสายชวาอาศัยอยู่บริเวณย่านสาทร ความสัมพันธ์อันดีของชาวชวาและสยามสืบเนืองจากการที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสชวาถึง 3 ครั้งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์
และข้าราชบริพาร  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ก็เสด็จเยือนชวาเช่นเดียวกันจน
เกิดสัมพันธ์ไมตรีที่แนบแน่นระดับพระราชวงศ์ อีกทั้งยังมีพ่อค้าและชาวชวาเข้ามา ค้าขาย รับราชการตั้งแต่
ครั้งรัชกาลที่ 5 ทางด้านศิลปวัฒนธรรม พระมหากษัตริย์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ได้มีโอกาสประพาส
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เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างในเมืองชวาและได้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของราชสำนักชวาทั้ง 
2 แห่งคือ ราชสำนักยอกยาการ์ตาและสุรการ์ตา เกิดพัฒนาการการแต่งเพลงเลียนแบบสำเนียงดนตรีชวาของ
หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)  โดยท่านแต่งเพลงโดยใช้สถานที่ต่างๆ ที่ท่านได้เดินทางไปถึงเป็นชื่อ
เพลง เช่น  บูเซ็นซ็อค  ยะวา สมารัง เป็นต้น ภายหลังรัชกาลที่7  เสด็จกลับจากประเทศชวา สุนันเมืองสุรการ์
ตาได้ถวายวงดนตรีชวาชุดใหญ่ให้กับสยาม ปัจจุบันบางส่วนเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์และอยู่ในความดูแลของ
สำนักการสังคีต 
 สมัยนายธนิต  อยู่โพธิ์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร ได้ดำริให้สร้างสรรค์การแสดงชุดระบำชวา 
ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยได้ร่วมกันประดิษฐ์กระบวนท่ารำระบำชวา คือ คุณครูลมุล ยมะคุปต์  คุณครูผั น  
โมรากุล  และคุณครูมัลลี  คงประภัศร์  โดยใช้ทำนองเพลง บูเซ็นซ็อคและเพลงยะวาใหม่ กระบวนท่ารำแสดง
ถึงอัตลักษณ์ของรูปแบบนาฏศิลป์ราชสำนักชวา อนุมานว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากการแสดงชุด Bedhaya  
และ  Srimpi โดยใช้ผู้แสดงเป็นหญิงใช้ท่าการนั่งไหว้ การลอยหน้า การจีบมือล่อแก้วในลักษณะของท่า 
Ngithing  การใช้เท้าปัดผ้านุ่ง และการใช้ผ้าคาดเอว (Sampur) เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงเพ่ือบ่งบอกถึงอัต
ลักษณ์การแสดงราชสำนักชวา การแต่งกายมีองค์ประกอบเหมือนกับการแต่งกายของการแสดงในราชสำนัก
ชวาเมืองสุรการ์ตา ซึ่งการออกแบบทั้งกระบวนท่ารำและการแต่งกายของระบำชวาแสดงให้เห็นถึงพลังแห่ง
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของปรมาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยที่สามารถ สร้างชุดการ
แสดงที่สามารถสื่อความหมายและท่าทางของนาฏศิลป์ราชสำนักชวาได้อย่างมหัศจรรย์  
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ON-SON SAW SAM NOI: THE ADMIRED OF I SAN’S YOUNG LADIES 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาขนบธรรมเนียมของสตรีอีสานสร้างสรรค์
เป็นนาฏยประดิษฐ์ชุด ฟ้อนออนซอนสาวส่ำน้อย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการศึกษาเอกสารและเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการสำรวจ สังเกต สัมภาษณ์ จากกลุ่มผู้รู้จำนวน 8 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติจำนวน 25 
คน บุคคลทั่วไปจำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสำรวจ แบบสังเกตและแบบ
สัมภาษณ์ แล้วนำเสนอผลการวิเคราะห์โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการแสดง องก์ที่ 1 ความงาม สื่อให้เห็นถึงกิริยาลีลาท่าทางความอ่อนช้อย
งดงาม ตามขนบธรรมเนียมของสตรีอีสาน องก์ที่ 2 เรือนสามน้ำสี่ สื่อให้เห็นถึงความงามของหญิงสาวประกอบ
ภารกิจในชีวิตประจำวัน ด้านเรือนครัว เรือนนอน เรือนกาย องก์ที่ 3 เกี้ยวพาราสี ประดิษฐ์สร้างสรรค์กระบวน
ท่าฟ้อน การเกี้ยวพาราสีหยอกล้อ สะท้อนภาพของชายหนุ่มหญิงสาวในอดีตการออกแบบเครื่องแต่งกายของผู้
แสดงและผู้บรรเลงดนตรี สวมใส่ด้วยผ้าพ้ืนเมืองเป็นฝ้ายและผ้าไหม การประพันธ์บทร้องได้แก่ ทำนอง
ขอนแก่น ทำนองชัยภูมิ ทำนองอุบลราชธานี ทำนองกาฬสินธุ์ การประพันธ์บทเพลงขึ้นใหม่ โดยใช้เครื่องดนตรี
โบราณเพ่ือให้เกิดท่วงทำนองไพเราะอ่อนหวาน แบ่งจังหวะบทเพลงแบ่งเป็น 4 ท่อน ท่อนที่ 1 จังหวะช้า ท่อน
ที่ 2 จังหวะปานกลาง ท่อนที่ 3 จังหวะปานกลาง ท่อนที่ 4 จังหวะปานกลาง ท่อนที่ 5 จังหวะเร็ว เพ่ือให้
สอดคล้องกับกลอนลำและกระบวนท่าฟ้อน  
 
คำสำคัญ: ประดิษฐ์สร้างสรรค์ กระบวนท่าฟ้อน ขนบธรรมเนียมสตรีอีสาน 
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Abstract 
 On-Son Saw Sam Noi: The Admired of I san’s Young Ladies Abstract These research 
aims to: Studied the customs of I San’s Ladies to created the creative performance On-Son 
Saw Sam Noi. This qualitative research studied from academic papers, the observation, 
interviews and focus group techniques from the professors, 8 local philosopher, 25 
practitioners and 15 local people and used descriptive analysis to present the knowledge 
and data. The studied founded that: the concept of the performance divided into 3 parts.  
1st parts shown the stance beauties of I San’s young ladies, 2nd part shown the courtesy 
and lifestyle of I San’s young ladies and the 3rd part shown the flirting and the way of 
communicated of I San’s young ladies and young gentlemen. The costumes: the performers 
and musicians wore the local dress. The concepts of music and song created new song used 
the Mor-Lum in difference melodies include Khon Kean, Chaiyaphum, Ubonratchathani and 
Kalasin. Used I san musical instrument and divided into 5 rhythms: 1st moderated rhythm, 
2nd fast rhythm, 3rd moderated rhythm, 4th moderated rhythm and 5th fast rhythm that 
consistent with the sing and performance.  
 
Key word: creative performance, performance, the customs of I San’s Ladies 
 
บทนำ 
 วัฒนธรรมประเพณีเป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อ
สังคม เช่น การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย คุณธรรม ความเชื่อ ฯลฯ อันเป็นบ่อ
เกิดของวัฒนธรรมของสังคมเชื้อชาติต่าง ๆ กลายเป็นประเพณีประจำชาติและถ่ายทอดกันมาโดยลำดับ หาก
ประเพณีนั้นดีอยู่แล้วก็รักษาไว้เป็นวัฒนธรรมประจำชาติ  หากไม่ดีก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเทศะ 
ขนบประเพณีของชาวอีสาน ที่ใช้เป็นกฎระเบียบในการควบคุมความประพฤติและการกระทำของคนอีสาน 
ตามฐานะหรือตำแหน่งทางสังคมซึ่งได้ประพฤติปฏิบัติตนต่อเนื่องกันมาตั้ งแต่โบราณกาลแล้ว จนถือว่าทั้ง 3 
อย่างคือ ฮีต-คอง-คะลำเป็นกฎระเบียบของคนอีสาน ในสังคมชาวอีสาน ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตามฮีตตามคอง
และละเว้นข้อคะลำ เหตุที่ละเว้นข้อคะลำเพราะถือว่าเป็นของ“ขวง”หรือของต้องห้าม หากใครฝ่าฝืนไม่กระทำ
ตามฮีตตามคอง และไม่เว้นของคะลำจะต้องได้รับโทษหนักบ้างเบาบ้างตามความผิดชาวอีสานมีการนับถือ
ประเพณีอย่างเคร่งครัดมาตั้งแต่โบราณ และเป็นประเพณีของท้องถิ่นสืบมาหลายร้อยปี เรื่องฮีตสิบสองคองสิบ
สี่เป็นเรื่องทางศาสนาจึงน่านับถือกันมาตั้งแต่ครั้งวัฒนธรรมอินเดียเข้าสู่บริเวณนี้แล้ว เรียกสั้น ๆ ว่าฮี ต-คอง 
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(สิริวัฒน์  คำวันสา, 2521) การที่ผู้คนในอีสานดำรงชีพอยู่ด้วยการพ่ึงพาธรรมชาติ และมีการปรับตัวให้
สอดคล้องกับการดำรงอยู่ท่ามกลางระบบนิเวศรอบตัวที่มีลักษณะหลากหลายในแต่ละยุคสมัยมาจนถึงปัจจุบัน 
ทำให้เกิดประสบการณ์ที่สั่งสม ถ่ายทอด สืบต่อกันมาในท้องถิ่น อันอาจเรียกว่าเป็น “ภูมิปัญญาอีสาน”หรือ 
“ภูมิปัญญาท้องถิ่น”ของผู้คนในภาคอีสาน สะท้อนให้เห็นถึงมรดกทางปัญญาของแต่ละสังคมที่สั่งสมมาตั้งแต่
อดีต (เบญจวรรณ นาราสัจจ์.2551 : 4) เมื่อสำรวจสถานภาพและบทบาทของแม่หญิง(สตรี) จากข้อมูล
วัฒนธรรมพ้ืนบ้านอีสานหลายรูปแบบ เช่น วรรณกรรม คำสอน ผญา ตำนาน เพลงพ้ืนบ้านและกฎหมาย
ท้องถิ่นแล้วสรุปว่าแม่หญิงอีสานมีภารกิจเด่นชัดสามประการคือ 1)เป็นแรงงานการผลิตด้านเกษตรกรรมและ
หัตถกรรม 2) เป็นผู้จรรโลงจริยธรรม 3) เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรมนุษย์ 
 บทบาทของแม่หญิงนอกจากจะเป็นแรงงานผลิตแล้ว ยังมีหน้าที่สำคัญในการจัดสรรผลผลิตที่หามา
ได้ในครอบครัว ความมั่งคั่งของครอบครัวจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดผลผลิตคือ ข้าว ผ้า อาหาร 
หลักการจัดสรรผลผลิตจะเน้นเรื่องการทำบุญทำทานการเอ้ือเฟ้ือต่อญาติมิตร และเป็นการตอบแทนผู้มี
พระคุณให้กำลังใจทำความดีต่อไป แม่หญิงจึงเป็นผู้สร้างวัตถุสร้างปัจจัยหลักของครอบครัว เช่นเดียวกับเป็นผู้
สืบสานสายสัมพันธ์ในหมู่ญาติมิตร ส่วนการอบรมบุตรธิดานั้น แม่หญิงจะเป็นฝ่ายกล่อมเกลาให้ลูกหลานรู้ผิด
ชอบชั่วดี รู้หน้าที่การงานและจารีตประเพณีของชุมชน ส่วนการเรียนหนังสือนิยมให้ลูกชายบวชเรียน ส่ วนลูก
สาวเรียนวิชาชีพกับผู้อาวุโสเมื่อเรียนรู้การงานแล้วจึงอนุญาตให้แต่งงานมีเหย้าเรือนในช่วงแรกของการครอง
เรือน บิดา-มารดา จะทำหน้าที่พ่ีเลี้ยงให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวใหม่ เมื่อสามารถดูแลตนเองได้จึงให้เป็น
อิสระพร้อมกับแบ่งปันมรดกให้เป็นทุนตั้งตัว ภาพลักษณ์ของแม่หญิงชาวบ้านในวัฒนธรรมอีสาน เป็นภาพชีวิต
ที่ผูกพันกับชุมชนทั้งระดับครอบครัวและระดับชุมชน วิธีการผลิตและสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งกำหนดบทบาทและ
สถานภาพของแม่หญิง การพัฒนาแม่หญิงคือการพัฒนาระบบการผลิตที่ให้โอกาสแม่หญิงมีส่วนร่วมนั่นเอง 
(จารุวรรณ  ธรรมวัตร. 2538 : 58-62) 
 เพศหญิงเป็นเพศท่ีถูกกล่าวถึงมากพอ ๆ กับเพศชาย โลกทัศน์ของชาวอีสานที่มีต่อผู้หญิงสามารถค้น
ได้จากหลายแหล่ง แต่ที่กล่าวถึงผู้หญิงมากที่สุดคือในวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมสุภาษิต
คำสอน วรรณกรรมนิทาน วรรณกรรมพุทธศาสนา วรรณกรรมประวัติศาสตร์ วรรณกรรมตำนาน หรือจาก
วรรณกรรมเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ เช่น ผญา กลอนลำ เพลงลูกทุ่งอีสาน สอยนิทานก้อมฯ ล้วนแต่ แฝงไว้ด้วยโลกทัศน์
ที่มีต่อผู้หญิงทั้งสิ้น โลกทัศน์ต่อผู้หญิง มีดังนี้ 1) ยกย่องหญิงที่มีคู่ มีเหย้าเรือน ผู้หญิงไม่แต่งงานถือว่าเป็น
ผู้หญิงไม่สมบูรณ์ โดยธรรมชาติ เกิดเป็นหญิงเมื่อถึงวัยอันสมควรย่อมอยากมีคู่ครอง เพราะเป็นธรรมดาของ
สัตว์โลก ในวรรณกรรมเรื่องท้าวจักรษิณพรหมริน เมื่อประทุมไกษรอายุได้ 13 ปี นางอยากมีคู่ครอง 2) เมื่อ
แต่งงานแล้วควรมีผัวเดียว ทำตนเป็นเมียที่ดี และต้องซื่อสัตย์ ปรนนิบัติสามีไม่บกพร่อง หญิงใดไม่ทำจะตกนรก 
3) เป็นหญิงต้องมีเสน่ห์ปลายจวัก รู้จักทำอาหารการกิน ปรุงอาหารรสโอชา 4) หญิงมากชู้หลายผัวเป็นคนเลว 
เป็นคนไม่ดีควรประณามอย่างยิ่ง 5) เป็นหญิงต้องรักนวลสงวนตัว ถ้าไม่มีคู่ครองต้องรักษาตนให้บริสุทธิ์ แต่
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อย่าไว้ตัวจนเกินไปจนไม่ได้แต่งงาน 6) แต่งงานแล้วต้องปฏิบัติตาม คองเมีย อย่างเคร่งครัดจึงจะเป็นหญิงที่ดี 
7) ยกย่องหญิงที่มีศีลธรรม รักษาศีลห้า และหญิงที่ทำบุญให้ทาน 8) เป็นแม่ม้ายแม่ฮ้างสังคมไม่ยกย่องนับถือ
ถ้าจะแต่งงานใหม่ต้องทำพิธี “ตาบม่าย” หรือ “ตาบฮ้าง” เสียก่อน แม่ม่ายคือหญิงที่สามีตาย แม่ฮ้าง คือหญิง
ที่หย่าขาดกับสามี อย่างไรก็ตามสังคมอีสานยังสงสารและเห็นใจแม่ม่ายมากกว่าแม่ฮ้าง เพราะเชื่อว่าหญิงที่สามี
ตาย น่าจะดีกว่าหญิงที่เลิกกับสามี อาจจะมีบางสังคมที่นิยมแม่ฮ้างเพราะเชื่อว่าเป็นผู้มากด้วยประสบการณ์ 9) 
หญิงงาม ถ้ามักมากในกาม หมกมุ่นในกิเลสตัณหา มากชู้หลายผัว ก็จะมีชายปองเล่นร่ำไป เป็นหญิงไม่ดี ผล
สุดท้ายจะแพ้ภัยตนเอง 10) ยกย่องหญิงที่ปฏิบัติตามเรือน 3 น้ำ 4 
 เรือน 3 ได้แก่ 
    1. เรือนนอน  คือ รักษาบ้านเรือน เครื่องอุปโภคต่างๆ ให้สะอาดหมดจด ไม่ให้บกพร่องตลอดจน         
จัดตกแต่งบ้านให้เรียบร้อยสวยงาม 
    2. เรือนครัว คือ รักษาเครื่องอุปโภคบริโภคให้สะอาด รวมถึงมีความสามารถทำอาหารการกิน          
ให้อร่อย ถูกรสนิยมของสามีและครอบครัว 
    3. เรือนกาย (สมัยโบราณเอ่ยถึงเฉพาะเรือนผม) คือ รู้จักรักษาเรือนร่าง ทรวดทรงให้สวยงาม 
สะอาดหมดจด ตลอดรวมทั้งอวัยวะทุกส่วนตั้งแต่ผมถึงเท้าให้เหมาะสมกับวัยอยู่เสมอ  
 น้ำ 4 ไดแ้ก่ 
    1. น้ำกิน น้ำใช้ คือ จัดหาน้ำสะอาดไว้ไม่ให้ขาดแอ่ง (แอ่ง = ตุ่ม) 
    2. น้ำใจ คือ มีน้ำใจดีต่อคนและสัตว์ 
    3. น้ำคำ คือ พูดจาไพเราะอ่อนหวาน พูดแต่สิ่งที่เป็นจริง มีประโยชน์และรู้จักกาลเทศะในการพูด 
(สมัยโบราณ คือน้ำเต้าปูน ปัจจุบันไม่มี จึงเปลี่ยนเป็นน้ำคำ) 
    4. น้ำมือ คือ ขยันขันแข็ง มีฝีมือในการทำงานทุกอย่างให้สวยงามประณีตบรรจง ตลอดจนรู้จัก
ซ่อมแซมของเก่าให้ใช้ได้ดี “ญิงใดสมบูรณ์ด้วยเฮือนสามน้ำสี่เป็นคนดีเลิศล้ำควรแท้แม่เฮือน” 11) ผู้หญิงจะดี
หรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับซุมแซง หรือจุ้ม หรือแนว (Kinship) ชาวอีสานเชื่อในเรื่องพันธุกรรม (Heredity) มาก
อาจจะมากกว่าสิ่งแวดล้อม (Environment)  
 ขนบธรรมเนียมปฏิบัติของสตรีอีสาน ด้านภูมิปัญญา คติธรรมคำสอน การสืบทอดวัฒนธรรม ที่มี
ความสำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และข้อปฏิบัติในครอบครัวนั้น ปัจจุบันสภาพสังคมดึงดูดจิตใจคนให้ยึดมั่น
ในค่าของวัตถุมากกว่าความดีงาม จริยธรรมของแม่หญิงจึงหวั่นไหวสั่นคลอนทั้งในชุมชนเมืองและในชนบท  ทำ
ให้สตรีขาดโอกาสที่จะได้รับการขัดเกลาจากครอบครัว และผู้อาวุโสในชุมชน จารีตประเพณีท่ีกำหนดทิศทางจึง
เริ่มสับสนไม่มีทางออกที่เหมาะสมกับชุมชนระดับท้องถิ่น  ผู้วิจัยมองเห็นสภาพปัญหาดังกล่าว จึงนำคำสอน
ของสตรีอีสาน มาออกแบบสร้างสรรค์การแสดงประดิษฐ์กระบวนท่าฟ้อน  เครื่องแต่งกาย รูปแบบการแสดง 
ประพันธ์บทร้องและลายเพลง ชุดฟ้อนออนซอนสาวส่ำน้อย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาประวัติความมาขนบธรรมเนียมคำสอนของสตรีอีสาน 
 2. เพ่ือสร้างสรรค์รูปแบบการแสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุด ฟ้อนออนซอนสาวส่ำน้อย 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยได้กรอบแนวคิดของเดอโซซูร์ (กาญจนา แก้วเทพ. 2552) เกี่ยวกับการสื่อสารในรูปแบบต่าง 
ๆ ของท่ารำและใช้ทฤษฎีกระบวนการสร้างสรรค์ของ (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. 2544) ในการค้นคว้าประดิษฐ์
สร้างสรรค์ศิลปะการแสดง ดังภาพที่ 1 
 
  

 
 
 
 
 
 
    
 
      

 
 
 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาการวิจัยครั้งนี้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยมีวิธีการวิจัย ดังนี้ 
    1. ขอบเขตด้านพ้ืนที่การวิจัย ได้แก่ บ้านท่าม่วง อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 
    2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่มีเชื้อสายลาวอีสานและชาติพันธุ์ผู้ไทย ที่อยู่ในพื้นที่
วิจัย โดยเลือกแบบเจาะจงจำแนกได้ ดังนี้ 
       2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ กลุ่มผู้รู้ 
(Key informants) หมายถึง กลุ่มผู้มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงดนตรีนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ประกอบด้วย

ทฤษฎีที่ใช้ 

- ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ 

- ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ 

- ทฤษฎีการสร้างสรรค์ 

การออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงของภาคอีสาน 

- กำหนดแนวคิด 

- กำหนดรูปแบบการแสดง 

- ออกแบบลีลาท่ารำ 

- ออกแบบเครื่องแต่งกาย 

- ประพันธ์บทร้องและลายเพลง 

- การออกแบบการเคลื่อนไหว 

การแสดงชุด ฟ้อนออนซอนสาวส่ำน้อย 

การออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง 
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ตัวแทนของกลุ่ม นักวิชาการด้านการแสดงดนตรีและการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน กลุ่มผู้ปฏิบั ติ (Perform 
informants) หมายถึง บุคคลที่มีความรู้มีทักษะประสบการณ์ในการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลทั่วไป (General informants) บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดนตรีและการแสดงนาฏศิลป์ พ้ืนบ้าน 
ประกอบด้วยนักวิชาการ ทางด้านดนตรีและการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน นักวิชาการด้านผ้าและแต่งกาย  
       2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประเมินผลการสร้างสรรค์การแสดง ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี
และนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย  ชนไพโรจน์ ดร.ทินกร  อัตไพบูลย์ ดร.ชุมเดช เดชภิมล 
อาจารย์ทรงศักดิ์  ประทุมสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี  ชาญสุวรรณ ดร.ศิริเพ็ญ  อัตไพบูลย์          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรารมย์  จันทมาลา ดร.พรสวรรค์  พรดอนก่อ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย คือ ผู้วิจัย เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งการศึกษา
ในเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสังเกตและการสัมภาษณ์ เครื่องมือที่เป็นเอกสารประกอบด้วย กรอบ
การสัมภาษณ์ กรอบการสังเกต โดยผู้วิจัยนำเครื่องมือที่เป็นเอกสารนำเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง 
ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถนำมาใช้ในการเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาการสร้างสรรค์การแสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุดฟ้อนออนซอนสาวส่ำน้อย สามารถสรุปใน
แต่ละข้อตามจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 
    1. องค์ประกอบการแสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุดฟ้อนออนซอนสาวส่ำน้อยได้แบ่งองค์ประกอบได้ ดังนี้           
รูปแบบการแสดงแบ่งเป็น 3 องก์ ดังนี้  
        องค์ที่ 1 ความงาม สื่อให้เห็นถึงกิริยาลีลาท่าทางความอ่อนช้อยงดงาม ตามขนบธรรมเนียม
ของสตรีอีสาน องก์ที่ 2 เรือนสามน้ำสี่ สื่อให้เห็นถึงความงามของหญิงสาวประกอบภารกิจในชีวิตประจำวัน 
ด้านเรือนครัว เรือนนอน เรือนกาย องก์ที่ 3 เกี้ยวพาราสี ประดิษฐ์สร้างสรรค์กระบวนท่าฟ้อน การเกี้ยวพาราสี
หยอกล้อ สะท้อนภาพของชายหนุ่มหญิงสาวในอดีตการออกแบบเครื่องแต่งกายของผู้แสดงและผู้บรรเลงดนตรี 
สวมใส่ด้วยผ้าพ้ืนเมืองเป็นฝ้ายและผ้าไหม การประพันธ์บทร้อง ได้แก่ ทำนองขอนแก่น ทำนองชัยภูมิ ทำนอง
อุบลราชธานี ทำนองกาฬสินธุ์ การประพันธ์บทเพลงขึ้นใหม่ โดยใช้เครื่องดนตรีโบราณเพ่ือให้เกิดท่วงทำนอง
ไพเราะอ่อนหวาน แบ่งจังหวะบทเพลงแบ่งเป็น 4 ท่อน ท่อนที่ 1 จังหวะช้า ท่อนที่ 2 จังหวะปานกลาง ท่อนที่ 
3 จังหวะปานกลาง ท่อนที่ 4 จังหวะปานกลาง ท่อนที่ 5 จังหวะเร็ว เพ่ือให้สอดคล้องกับกลอนลำและกระบวน
ท่าฟ้อน 
การประพันธ์กลอนลำ 
 ทำนองขอนแก่น  
  อันนี้ ขนบธรรมเนียมเดิมเค้า   โบฮานเฮาตั้งแต่ก่อน 
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                พ่อแม่สอนบอกไว้        เฮานั้นประพฤติตาม 
       เฮือนสามน้ำสี่นั้น         เป็นน้ำหนึ่งใจจริง 
   เฮาเป็นลูกผู้ญิง           ไทยอีสานจึงควรฮู้ 
           ให้ตองดูเอาเด้อเจ้า        คำแพงเฮาผู้น้อยอ่อน 
           ออนซอนสาวส่ำน้อย      มางามแท้แหม่นอี่หลี ลูกแม่เอย 
 ทำนองชัยภูม ิ
  แหม่นว่าเด้อนางเฮือนครัวนี้สตรีงามเด่น    เฮ็ดให้เป็นเวียกบ้านงานนั้นอยู่สู่อัน 
   ฮอดบ่อนบั้นอ่ีนางหันเข้าใส่       ในเฮียนครัวเฮียบฮ้อยคอยเมี้ยนอยู่สู่แจ 
   เป็นแม่ญิงต้องงามแท้แกงนัวคั่วอ่อม   แนวกินเด่อทั้งคาวหวานอีกพ้อมทำได้คู่สู่แนว 
   พ้อมหว่าแล้วตกแต่งเตรียมของ        ตามครรลองของแม่ญิงเด้อเจ้า 
 ทำนองอุบลราชธานี 
  แหม่นหว่านอนาย เฮือนนอนนั้นให้พากันจัดแต่ง  เป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งหมอนมุ้งเครื่องนอน 
  สอนทุกเรื่องความสะอาดงามตา           ในห้องหับหัวนอนสู่อันเก็บเมี้ยน 

เฮือนนอนนี้คือญิงดีจัดแต่ง             ควรสร้างแปงก่อไว้ทั้งอ้ิวต่ำไหม 
 ทำนองกาฬสินธุ์ 
  เฮือนนั้นเฮือนนั้นเฮือนสามนางน้องลองหันมาเบิ่ง เฮือนกายเลิกเซิ้งจริงแท้ส่ำใด 
   ผมนั้นได้ให้แต่งทรงงาม     ตามครรลองหิ่นตรองเด้อเจ้า 
   ให้เฮาปุนล้างทางกายสระส่วย    ให้มันสวยอยู่เรื่อยดูได้สู่ยาม 
   อาบน้ำให้น้องสระผม     คนชมหว่าน้องงามหลาย 
   งามท้ังไปทั่วร่างกาย     ให้ได้สมเป็นกุลสตรี 
   หมดราคีราศีสง่า     กัลยาสวยเด่นอำไพ 
   หญิงใดถือครอง      คำสอนโบฮานกล่าวไว้ 
   สตรีไทยอีสานฮุ่งเฮืองเจริญ    ผ้าฝ้ายผ้าไหมมีไว้ใส่กันเพลิดเพลิน 
                     เอ้กันยามน้องผ้ายเดิน   เขาเอ้ินสาวน้องแต่งตัว 
   เด้อเป็นสาวนี้ธรรมเนียมให้มันค่อง  ตีนผมให้หล่ำเกี้ยงตีนซิ่นให้หล่ำเพียง 
   เฮือนสี่นั้นให้จื่อจำเอา    มีน้ำกิน น้ำใช้ น้ำใจเด้ออุ่น  

 มีน้ำเต้าปูนเด้อหละนางนาถน้อย  ให้คอยได้พ่ำเฮียน  
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เครื่องแต่งกาย 
 

 
  

ภาพที่ 1 การแต่งกายผู้แสดง องก์ที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 2 เครื่องแต่งกายของนักแสดงชายหญิง องก์ที่ 2 
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ภาพที่ 3 การแต่งกายของนักดนตรีและผู้ขับร้อง  
 

 
 

ภาพที่ 4 การแสดงท่าฟ้อน ความงามและเรือนสามน้ำสี่ 
 



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (725) 
 

 
 

ภาพที่ 4 การแสดงท่าฟ้อน เกี้ยวพาราสี 
 

 
 

ภาพที่ 5 วงดนตรีพื้นบ้านอีสานโบราณ 
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 วงดนตรีอีสานโบราณ ประกอบด้วย แคน พิณไฟฟ้า พิณเบสไฟฟ้า โปงลาง กลองหาง กลองตุ้ม 
โหวด ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ ฆ้อง ไหซอง และนักร้อง 
 
ลายเพลงท่ีใช้บรรเลงประกอบการแสดง 
ลายออนซอนสาวส่ำน้อย 
ท่อนที่ 1 จังหวะช้า 

---- -ล-ด -ร-ม -ซ-ล ---- - - - ร ---- - ม - ด ล 

---- -ล-ด -ร-ม -ซ-ล ---- - ม - ร ---- -ม-ดล 

---- -ล-ด -ร-ม -ซ-ม - - - ม - - - ด -ร-ม -ซ-ม 

---- -ซ-ด -ร-ม - ซ - ล - - - ร ํ - ดํ - ล -ซ-ล -ดํ-ล 

---ล - ดํ - ม -ซ-ล - ซ - ล - - - ม - ซ - ด -ร-ม -ร-ม 

---ม - - - ม ---ม - ซ - ด ล ---- - ม - ด -ร-ม -ซ-ล 

---ม - - - ม ---ม - ซ - ด ล ---- - ล ซ ม -ซ-ล -ซ-ด 

---ด - - - ด ---ล - ซ  ด ล ซอ--ล -ม-ซ -ร-ม -ซ-ล 

---- - - - - -ซ-ม - ซ - ล ---ซ -ล-ซ -ม-ร -ซม 

---- - - - - -ล-ร - ม - ฟ -ล-ร -ม-ฟ -ซ-ล -ท-ล 

---ซ - ล - ซ - ม - ล - ซ - ม ---ร -ม-ร -ด-ล -ซ-ล 

---ซ - ล - ซ - ม - ล -ซ-ม ---ร -ม-ร -ด-ล -ซ-ล 

(:---- ---- - ร - ม -ซ-ล ---ล -ซ-ม -ร-ม -ด-ร:) 

---- ---- - ซ - ล -ด-ล - ลซม -ซ-ล -ด-ร -ม-ร 

- - - ล - ซ - ล - ด - ร - ซ - ม ---ซ ลซมร -ม-ร -ร-ดล 
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ท่อนที่ 2 จังหวะปานกลาง 
 

 
 
 
 

ท่อนที่ 3 จังหวะปานกลาง 
- - -ร -ด ล ด ---ม รดลด - - - ม รดรม -ลซม รมซม 
-ซ-ด รซรม -ดลม รดรม ลมซม รมซม ลมซม รมซล:) 

 
ท่อนที่ 4 จังหวะปานกลาง 

 
 
 
 

 
 

ท่อนที ่5 จังหวะเร็ว 
(:---ม รดลด -ล-ม รดลด ---ม รดลด ล-ม รดรม 
---ม รดลด -ล-ม รดลด ---ม รดลด ล-ม รดรม 
--มร --ดร --มร --ดล -มร --ดร มซมร ดลซล 
---ร -รดล --ดร -ดรม ---ร -รดร มดมร ดลซล 
---ร -รดล --ดร -ดรม ---ร -รดร มดมร ดลซล:) 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ฟ้อนออนซอนสาวส่ำน้อย ผู้วิจัยนำมาพิจารณาตามประเด็นท่ีศึกษา ดังนี้ 
     1. องค์ประกอบการแสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุดฟ้อนออนซอนสาวส่ำน้อย สร้างสรรค์การแสดง 
แบ่งเป็น 3 องก์ ดังนี้  องค์ที่  1 ความงาม สื่อให้ เห็นถึงกิริยาลีลาท่าทางความอ่อนช้อยงดงาม ตาม
ขนบธรรมเนียมของสตรีอีสาน องก์ที่ 2 เรือนสามน้ำสี่ สื่อให้เห็นถึงความงามของหญิงสาวประกอบภารกิจใน
ชีวิตประจำวัน ด้านเรือนครัว เรือนนอน เรือนกาย องก์ที่ 3 เกี้ยวพาราสี ประดิษฐ์สร้างสรรค์กระบวนท่าฟ้อน 

(:---- -ล-ม ---ด --รม ---ล -ลซม -มซร -ร-ด 
---- -ล-ม ---ด --รม ---ล -ลซม -มซร -ร-ด 
---- -ล-ร ---ด --ลร ---ซ -ซมร -รมด -ร-ด 
---- -ล-ร ---ด --ลร ---ซ -ซมร -รมด -ร-ด:) 

---ร -รดล ดรมร ดลซล ---ม รดรม -ซ-ด รมซม 
---ร -ดลร -มซร -ดลร -มซด รมซร มซดํล ซมซร 
---ม รดรม -ล-ม รดลม ---ล ซมรม -ล-ล ํ ซมรม 
-ล-ม -ล-ร -ล-ม รดลร -ล-ม -ล-ร -ล-ม รดลร 
-ล-ม รดลร มดมร ดลซล -มซด รมซร มดมร ดลซล 
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การเกี้ยวพาราสีหยอกล้อ สะท้อนภาพของชายหนุ่มหญิงสาวในอดีต ซึ่งสอดคล้องกับ เพียงเพ็ญ ทองกล่ำ 
(2553) ที่เห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์ที่ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการค้นหาตั้งคำถาม วิเคราะห์ พัฒนา
ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นทักษะที่สมบูรณ์ ทั้งยังสอดคล้องกับ Tylor (1947) ได้กล่าวว่า ผลงาน
สร้างสรรค์นั้นไม่จำเป็นต้องขึ้นถึงสูงสุดดัง เช่น การคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ หรือการสร้างทฤษฎีที่ต้องใช้ความ
คิดค้นนามธรรมอย่างสูงเสมอไป ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ต่อไปนี้ 1) การแสดงออกอย่างอิสระทางความคิด
ริเริ่ม 2) สร้างผลผลิตโดยอาศัยทักษะที่ใช้ความชำนาญพิเศษ 3) คิดค้นและประดิษฐ์สิ่งใหม่ไม่ซ้ำแบบใครซึ่ง
แตกต่างจากบุคคลอ่ืน 4) พัฒนาและปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์ให้สมบูรณ์ 5) ผลสรุปขั้นสูงสุดเป็นหลักการข้อค้นพบ
หรือทฤษฎีใหม ่
 
    2. การสร้างสรรค์รูปแบบนาฏยประดิษฐ์ ชุดฟ้อนออนซอนสาวส่ำน้อยแนวคิดในการสร้างสรรค์ท่า
ฟ้อน ผู้วิจัยได้นำเอาขนบธรรมเนียมปฏิบัติของสตรีอีสาน ด้านภูมิปัญญา คติธรรมคำสอน การสืบทอด
วัฒนธรรม ที่มีความสำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และข้อปฏิบัติในครอบครัว นำคำสอนของสตรีอีสาน มา
ออกแบบสร้างสรรค์การแสดงประดิษฐ์กระบวนท่าฟ้อน  เครื่องแต่งกาย รูปแบบการแสดง ประพันธ์บทร้อง
และลายเพลง ชุดฟ้อนออนซอนสาวส่ำน้อย 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. การวิจัยการแสดงชุดฟ้อนออนซอนสาวส่ำน้อย เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์เพ่ือสืบสาน
การฟ้อนที่เป็นเอกลักษณ์ ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เป็นองค์ความรู้ต่อไป 
 2. ควรมีการส่งเสริมสืบทอดศิลปะการแสดงอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากท้องถิ่นและกระจายเข้าสู่
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
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กระบวนท่ารบในการแสดงละครเรือ่ง ขุนช้างขุนแผน 
ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก 

BATTLE POSTURE IN THE PERFORMANCE OF KHUNCHANG KHUNPHAEN EPISODE 
OF PLAIPEJ PLAIBUA IN WAR 

 
ธวัช บุญฟัก*  ศุภชัย จันทร์สุวรรณ*์  และสุขสันติ แวงวรรณ** 

THAWAD BOONFAK, SUPACHAI CHANSUWAN & SUKSANTI WANGWAN  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องกระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผนตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก มี

วัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาวรรณกรรมเรื่อง ขุนช้างขุนแผน สู่การแสดงของกรมศิลปากร 2. เพ่ือวิเคราะห์
รูปแบบและองค์ประกอบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก ของกรม
ศิลปากร 3. เพ่ือวิเคราะห์กระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออก
ศึก ในชุดพลายยงรบกับพลายบัว ตามแนวทางของท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ศิลปินแห่งชาติ สาขา
นาฏศิลป์ไทย ปี พ.ศ. 2528 โดยศึกษาผ่านนางพัชรา บัวทอง ข้าราชการบำนาญสำนักการสังคีต กรมศิลปากร 
มีวิธีการดำเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากหนังสือ ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สื่อ
พิมพ์และบทความ ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และลงภาคสนามเพ่ือฝึกปฏิบัติท่ารำ รวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ 

ผลการวิจัยพบว่า 1.วรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นเรื่องจริงที่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาจากหนังสือ
คำให้การของชาวกรุงเก่าเป็นการเล่าแบบมุขปาฐะแล้วพัฒนารูปแบบการเล่นเป็นขับเสภาจนได้รับความนิยม
จนเกิดมีการนำบทเสภาปรับปรุงมาทำเป็นบทละครสู่การแสดงละครของกรมศิลปากร  2.การแสดงละครเรื่อง 
ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก ของกรมศิลปากร มีรูปแบบการแสดงประเภทที่เรียกว่า 
ละครนอก คือ บทละครมีการปรับปรุงให้กระชับขึ้น ผู้แสดงหญิงเป็นหลักและใช้ผู้แสดงชายเป็นตัวประกอบจน
มาถึงในยุคของอาจารย์เสรี หวังในธรรม จึงได้มีการปรับเปลี่ยนให้ใช้ผู้แสดงเป็นชายจริ งหญิงแท้ วงดนตรีและ
เพลงร้องมีการตัดและเพ่ิมเพลงตามจารีตละครนอก เครื่องแต่งกายแบบละครพันทางเข้ามาผสมผสานและ 
____________________________________________________________________________________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชานาฏศลิปไ์ทย สถาบนับัณฑิตพัฒนศลิป ์
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ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับตัวละครที่มีเชื้อชาติมีลักษณะอย่างเครื่องน้อยไม่ใช่เครื่องใหญ่หรือท่ีเรียกว่าการแต่ง
แบบยืนเครื่อง แต่ยังคงรูปแบบเครื่องแต่งกายอย่างละครไทย มีการใช้ฉากและอุปกรณ์การแสดงแบบสมจริง 
ส่วนกระบวนท่ารำพบว่ายังคงรักษาจารีตละครนอกไว้ 3.กระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน 
ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก ในชุดพลายยงรบกับพลายบัว แบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ กระบวนท่ารบใน
บทร้องและกระบวนท่ารบในเพลงหน้าพาทย์สระหม่า 
 
คำสำคัญ : กระบวนท่ารบ, พลายเพชรพลายบัว. 

 
Abstract 

This research on Battle Postures in the Performance of Khunchang Khunphaen 
episode of Plaipej Plaibua in War had objectives 1. To study literature of Khunchang 
Khunphaen by Fine Arts Department Performing. 2. To analyze types and elements in 
performance of Khunchang Khunphaen episode of Plaipej Plaibua in War by Fine Arts 
Department Performing. 3 To analyze Battle postures in the performance of Khunchang 
Khunphaen episode of Plaipej Plaibua in War, in episode of Master Yong battled with Master 
Bua through the way of Lady Paew Sanithwongseni, National Artist in Thai dance of year 2528 
B.E. by studying from Mrs. Patchara  Buathong, retired officer in Performing Art Office, Fine 
Arts Department, methodology research  be qualitative by studying from books, texts, 
related literatures, press and articles including electronics media which taking field study for 
self-dancing practice, data collection by interviewing. 
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The research revealed that found 1. Khunchang Khunphaen literature be the truth 
story since Ayudhya era was narrated as mouthpiece inside history book by Ayudhaya people 
until was applied to be drama and later on to be popular in Se-pa show held by Fine Arts 
Department. 2. Had type of performance be Lakorn Noke that more compact in details 
which be all main women performers, a few men be acting factor until the era of teacher 
Seri Wangnaitham changing to be real men real women performers, adapted music and 
singing as per Lakorn Noke, costume as Panthang drama as suitable with race and actors 
characters in Thai drama costume, backdrops and equipments usage as in real life performing 
in Lakorn Noke style. 3. Battle postures separated into 2 types of Battle postures in singing 
and Battle postures in Na-Path Sara Ma song. 
Key words : battle posture, plaipej plaibua. 
 
บทนำ 
 วรรณกรรม เป็นวรรณศิลป์แห่งภาษาท่ีแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนไทยอย่างหนึ่งที่มี
ทั้งลักษณะร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ประพันธ์บทขึ้นมา เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความตรึงใจก่อให้เกิดความรู้สึกนึก
คิดในด้านของอารมณ์ที่โน้มน้าวให้รู้สึกคล้อยตามตัวละคร เมื่อผู้อ่านได้อ่านก็เกิดความนิยมและสามารถจดจำ
เรื่องราวได้ เช่น บทละครเรื่องอิเหนา บทละครเรื่องมัทนะพาธา ไตรภูมิพระร่วง ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง 
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ และเสภาขุนช้างขุนแผน (นันท์ทยา ลำดวน, 2521, น. 1) 
 ขุนช้างขุนแผนเป็นเรื่องจริงโดยหนังสือให้คำการชาวกรุงเก่า เชื่อว่าเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นเรื่องที่ได้
เกิดขึ้นจริงและมีเค้าโครงเรื่องชีวิตบุคคลจริง ที่ได้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและได้ขยายขอบเขตของเรื่องราว
ไปในจังหวัด โดยเรื่องขุนช้างขุนแผนวิวัฒนาจากการเล่านิทานมาสู่การเล่าเรื่องแบบมหรสพ คือเป็นการเล่า
แบบคำกลอนใช้ในการขับลำเป็นท่วงทำนอง จึงทำให้เรื่องขุนช้างขุนแผนซาบซึ้งตรึงใจทั้งผู้อ่านและผู้ฟัง อีกทั้ง
มีอีกหลายประการที่ทำให้เรื่องขุนช้างขุนแผนได้รับความนิยมของคนไทยเสมอมาเป็นเวลายาวนาน (ศักดา 
ปั้นเหน่งเพ็ชร, 2517, น. 16) โดยรูปแบบในการนำเสนอและวิธีดำเนินเรื่องเป็นแบบมุขปาถะมาสู่บทเสภาแต่
ด้วยความที่ในสมัยนั้นไม่ได้มีการจดบันทึกเก็บรวบรวมเป็นหนังสือ จึงทำเรื่องราวไม่ปะติดปะต่อและเหตุการณ์
สลับกันไปมา บ้างชื่อตัวละครที่ไม่ตรงกัน ในสมัยรัชกาลที่ 2 จึงมีการแต่งบทเสภาสำนวนหลวงขุนช้างขุนแผน
กลายมาเป็นวรรณกรรมราชสำนัก ซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ ทรงริเริ่ม
ที่จะจัดทำบทละครให้แปลกตาจากคณะละครอื่น จึงทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยนำเค้า
โครงของบทเสภามาแต่งเป็นบทละคร ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้เกิดการแสดงละครเรื่องขุนช้างขุนแผนนิยมกัน
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อย่างแพร่หลาย และวิธีดำเนินเรื่องมีความหลากหลายทางอารมณ์ เช่น บทชมโฉม บทการเข้าพระเข้านาง บท
สังวาส บทชมดง บทการรบเพื่อการต่อสู้ เป็นต้น 
 การรบเพ่ือการต่อสู้ในการแสดงละครเป็นส่วนที่ช่วยสร้างความตื่นเต้น เร้ าใจ และความสนุกสนานแก่
ผู้ชม โดยมีจุดประสงค์ท่ีแตกต่างกันด้วยวิธีการดำเนินเรื่อง เช่น การแย่งชิงนาง การแย่งชิงเมือง การปราบศัตรู
ที่เข้ามาระรานพ้ืนที่ที่ตนครอบครอง เมื่อเกิดการรบเพ่ือการต่อสู้ในการแสดงละคร สิ่งสำคัญที่ใช้ในกระบวนท่า
รบในการต่อสู้คือ อาวุธประจำกายของตัวละคร โดยอาวุธที่ใช้ในการแสดงละครมีการใช้แบ่งตามลักษณะรูปร่าง 
2 ลักษณะ คือ อาวุธสั้นและอาวุธยาว เช่น ดาบ กระบี่ หอก ทวน ง้าว พลอง มีด ธนู หน้าไม้ เป็นต้น อาวุธแต่
ละประเภทจะถูกนำไปใช้ตามความถนัด ซึ่งการรบเพ่ือการต่อสู้ปรากฏอยู่ในบทละครหลายเรื่อง เช่น ละครใน
เรื่องอิเหนา ตอนปันหยีรบระตูบุศสิหนา ละครนอกเรื่องไกรทอง ตอนไกรทองปราบชาละวัน ละครพันทางเรื่อง
ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามรบกามนี และละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพลายเพชรพลายบัวออกศึก 
 ปัจจุบันการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก ของกรมศิลปากร ไม่ได้
นำออกแสดงสู่ประชาชนมีแต่เพียงการออกแสดงที่เป็นงานแสดงเฉพาะกิจ ซึ่งในการแสดงตอนนี้มีกระบวนท่า
รบที่มีลักษณะชั้นเชิงในการต่อสู้ในการแสดงละครและกระบวนท่ารบไม่ค่อยนำออกแสดงสู่ประชาชน ซึ่งอาจ
ทำให้กระบวนท่ารบสูญหายหรือกระบวนท่ารบเดิมที่เคยออกแสดงได้ถูกปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย 
 ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษากระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน 
พลายเพชรพลายบัวออกศึกในชุดพลายยงรบกับพลายบัว ซึ่งมีกระบวนท่ารบในบทร้องและกระบวนท่ารบใน
เพลงหน้าพาทย์ด้วยอาวุธสั้นคือ ดาบสองมือ ที่นำรูปแบบการเล่นกระบี่กระบอง มาผสมผสานเข้ากับการแสดง
ละครไทยแล้วปรับปรุงขึ้นตามแบบแผนอย่างกระบวนท่ารบอย่างโขนและละคร ตามแนวทางของท่านผู้หญิง
แผ้ว สนิทวงศ์เสนี ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์ไทย ปี พ.ศ. 2528 โดยศึกษาผ่านนางพัชรา บัวทอง 
ข้าราชการบำนาญสำนักการสังคีต กรมศิลปากร 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาวรรณกรรมเรื่อง ขุนช้างขุนแผน สู่การแสดงของกรมศิลปากร 
2. เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบและองค์ประกอบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชร

พลายบัวออกศึก ของกรมศิลปากร 
3. เพ่ือวิเคราะห์กระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออก

ศึก ในชุดพลายยงรบกับพลายบัว 
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ขอบเขตของการวิจัย 
วิเคราะห์กระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก ใน

ชุดพลายยงรบกับพลายบัว ตามแนวทางของท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์ไทย 
ปี พ.ศ. 2528 โดยศึกษาผ่านนางพัชรา บัวทอง ข้าราชการบำนาญสำนักการสังคีต กรมศิลปากร 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีวิธีดำเนินการศึกษาวิจัยดังนี้ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาเอกสาร ตำรา หนังสือ และงานวิจัยต่างๆ สูจิบัตรบทละครประกอบการ
แสดงละครเรื่องขุนช้างขุนแผนของสำนักการสังคีต กรมศิลปากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ
นำมาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาและศึกษาจากแหล่งค้นคว้าข้อมูลความรู้ต่างๆ 
 2. การสัมภาษณ์ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างแต่มีประเด็นคำถามเกี่ยวกับ
กระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนพลายเพชรพลายบัวออกศึก ในชุดพลายยงรบกับ
พลายบัว 
  2.1. โดยสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในการแสดงละคร
เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก ได้แก่ 
   2.1.1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษรานี  ชัยสงคราม 
   (ข้าราชการบำนาญสำนักการสังคีต กรมศิลปากร) 
   2.1.2. นางพัชรา  บัวทอง 
    (ข้าราชการบำนาญสำนักการสังคีต กรมศิลปากร) 
   2.1.3. นายสราชัย  ทรัพย์แสนดี 
   (ข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 
   2.1.4. นายสมชาย  อยู่เกิด 
   (นาฏศิลปินอาวุโสสำนักการสังคีต กรมศิลปากร) 
   2.1.5. ดร.ไพโรจน์  ทองคำสุก 
   (นักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการสำนักการสังคีต กรมศิลปากร) 
   2.2. ผู้ที่มีความรู้และชำนาญการทางด้านดนตรีไทย 
   2.2.1. นายไชยยะ  ทางมีศรี 
   (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร) 
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   2.3. ผู้ที่มีความรู้และชำนาญการด้านวรรณคดีไทย 
   2.3.1. รองศาสตราจารย์.ดร.เสาวณิต  วิงวอน 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิ และข้าราชการบำนาญ ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน) 
 3. ศึกษาข้อมูลการลงภาคสนามเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีการสัมภาษณ์ การบันทึกเสียงการศึกษาจากวีดี
ทัศน์และรับการถ่ายทอดการฝึกปฏิบัติกระบวนท่ารบในชุดพลายยงรบกับพลายบัวตามแนวทางของท่านผู้หญิง
แผ้ว สนิทวงศ์เสนี ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์ไทย ปี พ.ศ. 2528 โดยศึกษาผ่านนางพัชรา บัวทอง 
ข้าราชการบำนาญ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร 
 4. เพ่ือนำข้อมูลที่ได้นำมารวบรวมและวิเคราะห์เรียบเรียงข้อมูลเขียนเป็นรายงานการวิจัย 3 บท แล้ว
นำเสนอต่อคณะกรรมการสอบ 
 5. นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ มาปรับปรุงแก้ไขในงานวิจัย 
 6. นำข้อมูลที่รวบรวมที่ศึกษาจากเอกสาร ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการฝึกปฏิบัติจากการลง
ภาคสนาม เพ่ือมาวิเคราะห์โครงสร้างกระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผนตอน พลายเพช ร
พลายบัวออกศึก ในชุดพลายยงรบกับพลายบัว ตามแนวทางของท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ศิลปินแห่งชาติ 
สาขานาฏศิลป์ไทย ปี พ.ศ. 2528 โดยศึกษาผ่านนางพัชรา บัวทองข้าราชการบำนาญสำนักการสังคีต กรม
ศิลปากรและสรุปผลดำเนินการวิจัยและเรียบเรียงเป็นงานวิจัยเพ่ือนำเสนอรายงานการวิจัยวิจัย 5 บท ต่อ
คณะกรรมการสอบ 
 
ผลการวิจัย 

1. วรรณกรรมเรื่อง ขุนช้างขุนแผน สู่การแสดงของกรมศิลปากร 
1.1 ทีม่าของวรรณกรรมเรื่อง ขุนช้างขุนแผน 

 ขุนช้างขุนแผน เป็นวรรณกรรมของไทยที่มีมีเล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งเป็นราชธานี
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง เรื่องราวของขุนช้างขุนแผนสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องชีวิตจริงของ
บุคคลจากหนังสือคำให้การของชาวกรุงเก่า และการที่เรื่องขุนช้างขุนแผนไม่ตรงกับเนื้อเรื่องในบทเสภานั้น 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายว่าทั้งนี้เนื่ องมาจากที่เป็นเรื่องราวเกิด
ขึ้นมาเป็นเวลาหลายร้อยปีและไม่ได้มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร มีแต่เพียงเป็นการเล่าสู่กันฟังแบบ
ปากต่อปากแบบอย่างมุขปาฐะ อีกประการหนึ่งที่เรื่องขุนช้างขุนแผน เกิดความคลาดเคลื่อน เพราะด้วยความ
นิยมที่นำมาเล่าเป็นนิทานและการขับเสภาคงจะเป็นเพราะการเพ่ิมเติมปรับปรุงเนื้อเรื่องให้มีความพิสดาร 
พิถีพิถันและมีรายละเอียดในการขยายของวิธีการดำเนินเรื่องเพ่ือก่อให้เกิดความสนุกสนาน และอรรถรสในการ
ฟังมากยิ่งขึ้นต่อมาภายหลังในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เกิดการเล่นเสภาขึ้นอย่างแพร่หลาย นักกวี
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หลายท่านจึงได้นำเรื่องขุนช้างขุนแผนมาใช้ในการขับเสภาโดยเรียบเรียงเป็นบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนหลาย
ฉบับมาจนถึงในปัจจุบัน (ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร, 2517, น. 14) ดังจะกล่าวดังต่อไปนี้ 
 1.1.1 เสภาขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ 
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและพระ
ราชวงศ์เธอกรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชาได้ทรงช่วยกันตรวจชำระบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ปรากฏว่ามีบทเสภา
สำนวนต่างๆ กระจัดกระจายจึงเลือกเอาสำนวนที่ดีที่สุดมาตรวจสอบชำระเรียบเรียงขึ้นครั้งแรกเพ่ือจัดพิมพ์
เป็นบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนฉบับหอพระสมุดวชิรญาณโดยทรงใช้หนังสือบทเสภาทั้ง 4 ฉบับในการ
ตรวจสอบชำระ ได้แก่ 
   1) ฉบับฝีมืออาลักษณ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้มาจากพระบรมมหาราชวังเป็นฉบับเก่า
ที่สุด 
   2) ฉบับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ฝีมือเขียนในสมัยรัชกาลที่ 4 
   3) ฉบับหลวงฝีมืออาลักษณ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2412 
   4) ฉบับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เขียนในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2412 
(ฉบับหมอสมิธนำไปพิมพ์) 
  ดังนั้นบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ ที่คณะกรรมการได้
ตรวจสอบชำระถือว่าเป็นเรื่องดีและกลอนดีมีทั้งหมด 43 ตอน ส่วนตอนที่นอกเหนือจากนี้เช่น ตอนพลายเพชร
พลายบัว นั้นเป็นเนื้อเรื่องรุ่นหลาน คณะกรรมการเห็นว่าไม่มีสาระทางวรรณคดีจึงไม่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ จึงทำ
ให้ประชาชนรู้จักแต่บทเสภาขุนช้างขุนแผนฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ และมีการนำออกตีพิมพ์เผยแพร่อยู่
หลายครั้ง และยังมีผู้นำเรื่องขุนช้างขุนแผนมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นบทละครที่ใช้ในการแสดงละครอีก
หลายตอน (ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร, 2517, น. 21) 
 1.1.2. เสภาขุนช้างขุนแผน ฉบับวัดเกาะ 
  บทเสภาขุนช้างขุนแผน ฉบับวัดเกาะได้ค้นพบที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมิซิแกน
สหรัฐอเมริการวมทั้ง 42 เล่ม หลังจากที่นักวิชาการหลายท่านแปลเสภาขุนช้างขุนแผนพากย์ภาษาอังกฤษเมื่อปี 
พ.ศ. 2547 จนเสร็จสมบูรณ์เมื่อต้นปี พ.ศ. 2555 ได้พบคำโบราณและคำที่ในปัจจุบันไม่ได้ใช้ แต่ในการแปล
ยังคงมีการตรวจสอบค้นหาความหมายของคำศัพท์เพ่ือให้เกิดความถูกต้องแล้ว เมื่อนำบทเสภาขุนช้ างขุนแผน 
ฉบับวัดเกาะที่แปลมาเปรียบเทียบกันกับเสภาขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณกันวรรคต่อวรรคมี
ความคล้ายคลึงกัน เนื่องจากเสภาขุนช้างขุนแผน ฉบับวัดเกาะที่เรียบเรียงขึ้นมานั้นใช้สำนวนเดียวกันกับเสภา
ขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ จากการตรวจสอบพบว่ามีหลายคำกลอนที่มีความหมายตรงกันแต่
ใช้คำต่างกันในสำนวนต้นๆ (คริส เบเคอร์และผาสุก พงษ์ไพจิตร , 2556, น. 7) เมื่อตรวจสอบและแปลขุนช้าง
ขุนแผน ฉบับวัดเกาะ พากย์ภาษาอังกฤษได้มีการจัดพิมพ์เป็นบทเสภารวมทั้งหมด 36 ตอน แต่ก็ยังไม่สามารถ
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ยุติได้ว่าสมบูรณ์แบบ แต่เพ่ือเป็นการเก็บรักษาเพ่ือไม่ให้หายสาบสูญไปจากประเทศไทย จึงจัดพิมพ์เพ่ือให้
ประชาชนเป็นที่รู้จักและสร้างความบันเทิงแก่ผู้อ่าน และการศึกษาค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับสาระแง่มุมต่างๆ ที่
ปรากฏในเสภาฉบับนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและความเป็นมาได้ดียิ่งขึ้น 
 1.1.3. เสภาขุนช้างขุนแผน ฉบับภาคปลายของกรมศิลปากร 
  เสภาขุนช้างขุนแผน ฉบับภาคปลายของกรมศิลปากร ได้มีการตรวจสอบชำระใหม่
ดำเนินเรื่องต่อมาจากฉบับหอพระสมุดวชิรญาณโดยนำเอาตอนที่ 43 จระเข้เถรขวาดที่ได้ชำระไว้เดิมมาเป็น
ตอนขึ้นต้นของภาคปลายด้วย เพ่ือช่วยให้เข้าใจในเรื่องติดต่อเชื่อมโยงกับตอนต่อไป รวมเนื้อเรื่องท่ีจัดพิมพ์เป็น
ภาคปลายนี้จึงมีเพ่ิมอีก 32 ตอน ถ้านับตั้งแต่ตอนที่ 43 จระเข้เถรวาด รวมจนถึงตอนที่ 75 อุปฮาดกับสมภาร
ลาวจับพลายเพชรได้ก็เป็น 33 ตอนแต่ยังไม่จบความก็หมดต้นฉบับเรื่องจึงค้างอยู่ แต่เนื่องด้วยกรมศิลปากร
เห็นว่าเสภาขุนช้างขุนแผน ฉบับภาคปลายนี้ คนในปัจจุบันไม่เป็นที่รู้จัก จึงมีความมุ่งหมายที่จะรวบรวมและ
ตรวจสอบชำระเพ่ือรักษาเนื้อเรื่องและบทกลอนเสภาไม่ให้สูญหาย ซึ่งในการจัดพิมพ์เสภาขุนช้างขุนแผน ฉบับ
ภาคปลาย อธิบดีกรมศิลปากรกับเจ้าหน้าที่ในกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ได้มีการตรวจสอบชำระ แล้ว
คัดลอกแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงเชื้อ ชลธารวินิจฉัย ในปี พ.ศ. 
2509 ซึ่งในการตรวจสอบชำระเบื้องต้นได้มอบหมายให้อาจารย์หรีด เรืองฤทธิ์ เปรียญ และนางกุลทรัพย์ เกษ
แม่นกิจ ช่วยกันตรวจทานแก้ไขฉบับพิมพ์ ส่วนนางอารี สุทธิเวสันต์ ได้ช่วยเรียบเรียงบทเสภาเรื่องขุนช้าง
ขุนแผน ภาคปลายนี้มาจากเล่มสมุดไทย (กรมศิลปากร, 2510, น. ค) 
 เสภาขุนช้างขุนแผน ฉบับภาคปลายนี้ เมื่อตรวจสอบชำระแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็ตามแต่ในทาง
บทเสภาไม่ค่อยเป็นที่นิยมเล่นและก็ยังไม่รู้จักกันเท่ากับเสภาขุนช้างขุนแผนภาคต้น แต่ในทางการแสดง
นาฏศิลป์ไทยได้นำเค้าโครงบทเสภาฉบับภาคปลายนี้นำไปปรับปรุงแก้ไขเป็นบทละครที่ใช้ในการแสดงอยู่ตอน
หนึ่งคือ ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก ด้วยเห็นว่าเป็นตอนที่มีรูปแบบชั้นเชิงในการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย 
 1.1.4. เสภาขุนช้างขุนแผน ฉบับชาวบ้านหรือเสภานอกที่ยังไม่ได้มีการบันทึก 
  เมื่อมีการตรวจสอบและชำระบทเสภาขุนช้างขุนแผนฉบับหอพระสมุดฯ ก็มีการเผยแพร่
ออกไปเป็นที่นิยมไปในท้องถิ่นต่างๆ แต่บทเสภานอกที่ชาวบ้านนิยมขับเล่นก็ไม่ได้สูญหายแต่อย่างใดเพียงแต่
ยังคงหลงเหลือตามท้องถิ่นท่ีมีศิลปินชาวบ้าน 
  วรรณา แก้วกว้าง (2561, 10 ตุลาคม, สัมภาษณ์) กล่าวว่าบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนที่
นำมาเล่นเพลงทรงเครื่องเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นแต่เพียงการเล่นที่สืบทอดรุ่นสู่รุ่น โดยเป็นการจดจำเค้าโครง
เรื่องแบบมุขปาถะแต่ไม่ได้มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด ซึ่งบทกลอนเสภาที่นำมาเล่นเพลง
ทรงเครื่องก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูศิลปินพื้นบ้าน 
 1.1.5. ขุนช้างขุนแผน สำนวนอื่นๆ 
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  นอกจากนี้วรรณกรรมขุนช้างขุนแผนยังปรากฏอยู่ในรูปแบบสำนวนอ่ืนๆ ทั้งบทละครอีก
หลายฉบับและวรรณกรรมที่เป็นร้อยแก้วที่ทำให้เห็นว่าขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณกรรมไทยที่ได้รับความนิยม
และสร้างความบันเทิงใจให้แก่คนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
  1.2 การแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน 
 จากวรรณกรรมเรื่อง ขุนช้างขุนแผน มาสู่การแสดงโดยเค้าโครงบทเสภามาทำเป็นบทละครการ
แสดงละครอยู่หลายตอนก็ด้วยเนื้อเรื่องที่มีชั้นเชิงทางนาฏศิลป์ไทย และจากการศึกษาและรวบรวมเอกสารและ
ตำราต่างๆ เท่าที่ผู้วิจัยจะสามารถหาได้และปรากฏเป็นบันทึกลายลักษณ์อักษรนั้น จึงทำให้รู้ว่าวรรณกรรมเรื่อง
ขุนช้างขุนแผน มีวิวัฒนาจากรูปแบบการการเล่านิทานและแบบมุขปาฐะ และนำเครื่องปี่พาทย์เข้ามาเล่นใน
การขับเสภาจึงทำให้ขุนช้างขุนแผนเกิดความนิยมและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เมื่อครั้งตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ก็ยังคง
เล่นตามแบบอย่างเสภาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายคือเล่นอยู่ในงานมหรสพเวลาค่ำเป็นแต่เพียงตอนๆ 
เลือกตามที่คนชอบฟังหรือที่คนขับเสภาจะถนัดขับตอนไหน ก็หาไม่ได้มีการเล่นเป็นละครแต่อย่างใด จนมาถึง
ในสมัยรัชกาลที่ 3 เกิดมีการนำบทเสภาปรับปรุงมาทำเป็นบทละครสู่การแสดงละครเรื่องขุนช้างขุนแผน 
 1.2.1. การแสดงละครขุนช้างขุนแผนสมัยรัชกาลที่ 3 
  แต่เดิมขุนช้างขุนแผนเป็นแต่เพียงการขับเท่านั้นไม่ได้นำมาเล่นเป็นละคร จึงทำให้สมเด็จ
พระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ได้ทรงริเริ่มพระราชนิพนธ์เป็นบทละครขึ้นที่ละครนอก
เล่นเพ่ือจะได้เล่นให้เหมือนกับผู้อ่ืน ส่วนบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ทรงพระราชนิพนธ์เป็นตอนๆ ปรากฏ
หลักฐานมีด้วยกัน 3 ตอน คือ ตอนนางวันทองหึงส์กันกับลาวทอง ตอนขุนแผนลอบลักนางวันทองจากขุนช้าง 
ตอนอสูรกายนางวันทองห้ามทัพ 
 ซึ่งบทละครพระราชนิพนธ์ในพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์  ทำให้เห็น
ว่าการแสดงละครเรื่องขุนช้างขุนแผนเริ่มมีมาในสมัยรัชกาลที่ 3 และเล่นกันอย่างละครจึงยุติได้ว่าการเล่น
ละครเรื่องขุนช้างขุนแผนเล่นอย่างละครนอก  เนื่องด้วยการบรรจุเพลงร้องเป็นเพลงอย่างจารีตทางนอก 
 1.2.2. การแสดงละครขุนช้างขุนแผนในสมัยรัชกาลที่ 4 
  ในสมัยรัชกาลที่ 4 มีการเล่นละครผู้หญิงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทั้งผู้ที่มีบรรดาศักดิ์และ
ราษฎรที่เล่นละครเป็นอาชีพ จึงทำให้ในสมัยนั้นตัวละครที่เล่นมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ส่วนเรื่องที่เล่นก็คือพระ
อภัยมณีของสุนทรภู่นำมาเล่นเป็นละคร แต่ก็มีบางโรงคือนายต่ายกับนายเนตรได้คิดเอาละครเรื่องขุนช้าง
ขุนแผนมาเล่น ซึ่งโรงละครของนายต่ายกับนายเนตร มีความชำนาญในการเล่นเรื่องขุนช้างขุนแผน นายต่าย
เป็นตัวขุนช้าง นายเนตรเป็นตัวพระไวยและเป็นตัวนางด้วย แต่ตอนที่นิยมเล่นคือ ตอนแต่งงานพระไวยและ
ตอนขุนช้างถวายฎีกา 
  ส่วนบทละครที่นำมาเล่นนั้นเป็นการนำเอาบทเสภาไปแก้เป็นบทละครไม่ได้แต่งบทใหม่
อย่างสมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ ด้วยเหตุนี้การเล่นละครเรื่องขุนช้างขุนแผน
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จึงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ประชาชนทั่วไปก็หันไปให้ความสนใจในการดูละครเรื่องขุนช้างขุนแผน
มากกว่าที่จะไปฟังขับเสภาเหมือนแต่ก่อน แต่อย่างไรก็ยังมีคนที่ชอบการขับเสภายังพอมีอยู่บ้าง 
 1.2.3. การแสดงละครขุนช้างขุนแผนในสมัยรัชกาลที่ 5 
  ในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็ยังคงมีการเล่นเสภากันอย่างแพร่หลายและนำเรื่องขุนช้างขุนแผน
ไปเล่นเป็นละครมากยิ่งขึ้นด้วยว่าเป็นละครที่มีความหลากหลายทางอารมณ์และให้ความสนุกสนานแต่ตอนที่ยัง
นิยมเล่นคือ ตอนแต่งงานพระไวย ตอนนางวันทองห้ามทัพ ตอนพลายเพชรพลายบัวรบกับพลายยง ในขณะที่
เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรงได้จัดตั้งคณะละครให้ประชาชนชมการแสดงละคร โดยนิยมแสดงแบบละครนอก 
โดยใช้ผู้ชายแสดงล้วน ต่อมาเมื่อมีพระราชกำหนดยกเลิกการห้ามเรื่องละครผู้หญิงในปี พ.ศ. 2398 เจ้าพระยา
มหิทรศักดิ์ธำรงจึงได้ปรับปรุงละครนอกมาเป็นละครผสมสามัคคีใช้ผู้หญิงแสดงล้วน เรียกว่า ละครผสมสามัคคี 
ซ่ึงเป็นการแสดงละครแบบตะวันตกมาผสมผสานกับการแสดงละครไทย โดยท่านได้หยิบยกวรรณคดีไทยมาทำ
เป็นบทละครซึ่งผู้แต่งบทละครประจำคณะละครของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรงคือหลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม 
สุขยางค์) ขณะเป็นขุนจบพลรักษ์ เช่น เรื่องราชาธิราช สามก๊ก อาบูหะซัน พระอภัยมณี เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
เอาเรื่องเสภาขุนช้างขุนแผน มาปรับปรุงบทละครแสดงที่โรงละครปรินซ์เธียเตอร์ เมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 คือตอน
พลายเพชรพลายบัว (ปวีณา พุทธเจริญทอง, 2555, น. 23) 
  ต่อมาภายหลังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงพระนิพนธ์บท
ละครไว้หลายเรื่องรวมไปถึงบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนที่ทรงนิพนธ์ไว้ได้แก่ ตอนนางพิมพ์เสียตัวแลเสีย
คน ตอนขุนแผนลักนางวันทอง ตอนพลายชุมพลปลอมเป็นมอญใหม่ ตอนสร้อยฟ้าทำเสน่ห์ และตอนจับเถร
ขวาด จากบทพระนิพนธ์ที่ใช้ในการเล่นอย่างละคร บทละครเรื่องขุนช้างขุนแผนของพระเจ้าบรมวงศ์เ ธอ กรม
พระนราธิปประพันธ์พงศ์ ดำเนินเรื่องวิธีการเล่นอย่างละครนอกมีการขับเสภาและบรรจุเพลงร้องซึ่งเป็นเพลง
ทางร้องจารีตอย่างละครนอก ส่วนบทละครอีกตอนที่ผู้วิจัยพบคือบทละครดึกดำบรรพ์ของสมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ พระนิพนธ์ขึ้นเพ่ือให้คณะละครของเจ้าพระยาเทเวศวงษ์วิวัฒน์แสดง
แต่ก็ยังไม่จบและไม่เคยนำออกมาฝึกซ้อมการแสดง คือ ตอนวันทองหึง 
 1.2.4. การแสดงละครขุนช้างขุนแผนในสมัยรัชกาลที่ 6 
  ในสมัยรัชกาลที่ 6 ก็ทรงโปรดเสภาแต่อย่างเดิม นอกจากนี้ได้ทรงพระราชนิพนธ์บท
เสภาเรื่องพญาราชวังสันและบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ชุดแต่งงานพระไวย (ปรับปรุงขึ้นใหม่โดยใช้บทเสภา
เดิมโดยมาก) จากการศึกษาตัวบทละครมีวิธีการเล่นอย่างละครรำคล้ายประเภทของละครนอก 
 สรุปได้ว่าการแสดงละครเรื่องขุนช้างขุนแผนเล่นเป็นละครในประมาณสมัยรัชกาลที่ 3 จากการ
ที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน 
จุดประสงค์เพ่ือหาเรื่องที่แปลกจากคณะละครอื่นและเล่นละครเรื่องขุนช้างขุนแผนที่ใช้เล่นเป็นอย่างละครนอก 
ด้วยวิธีการดำเนินเรื่อง เพลงที่ใช้ในการแสดง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 มีคณะละครของนายต่ายกับนายเนตร
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เห็นว่าเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นที่นิยมกันเป็นสามัญและทั้งโรงละครของนายเนตรกับนายต่ายยังมีความชำนาญ
ในการเล่นขุนช้างขุนแผนแล้วเล่นอย่างละครนอกด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้ละครเรื่องขุนช้างขุนแผนจึงเกิดความ
นิยมมากขึ้น มาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อเจ้าพระยามหิทรศักดิ์ธำรงก็ได้นำเอาเรื่องขุนช้างขุนแผนไปเล่นอย่าง
ละครที่โรงละครปริ้นซ์เธียเตอร์อยู่หลายตอน และยังมีการเล่นละครเรื่องขุนช้างขุนแผนแบบเสภารำอีกด้วย 
โดยกระบวนการเล่นมีการขับเสภาเข้าเครื่องปี่พาทย์ทำนองเดียวกันกับการเล่นเสภาหรือบางทีใช้มโหรีแทนปี่
พาทย์ แต่มีตัวละครแต่งตัวอย่างน้อยทำตามบทเสภาและเจรจาอย่างละครนอก ดังนั้นเมื่อบทเสภาขุนช้างขุน
ช้างแผนมาพัฒนาการในการเล่นตามลำดับจากเล่นแต่เพียงการขับอย่างเดียวแล้วปรับเปลี่ยนนำมาทำเป็นบท
ละคร จึงทำให้ขุนช้างขุนแผนเกิดเป็นการแสดงละครที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายมาจนถึ งในยุคของ
กรมศิลปากร 
 2. รูปแบบและองค์ประกอบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออก
ศึก ของกรมศิลปากร 
 2.1 รูปแบบการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก ของกรม
ศิลปากร มีรูปแบบการนำเสนออย่างละครรำ ประเภทที่เรียกว่า ละครนอก ซึ่งองค์ประกอบในการแสดงต่างๆ 
ถือขนบธรรมเนียม ได้รับการปรับปรุงในหลายๆ ด้านเพื่อนำออกแสดงสู่ประชาชน 
 2.2 องค์ประกอบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก ของ
กรมศิลปากร 
   2.2.1. บทละคร 
    บทละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก ที่กรมศิลปากรได้
ปรับปรุงขึ้นใหม่เพ่ือใช้ในการแสดง ณ โรงละครศิลปากร ในปี พ.ศ. 2496 พบว่ามีการปรับปรุงบทจากสำนวน
บทละครของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง สำนวนบทละครของท่านเจ้าคุณพระประยูรวงศ์และบทเสภาเรื่อง 
ขุนช้างขุนแผน ภาคปลาย 
   2.2.2. ผู้แสดง 
    ใช้ผู้แสดงหญิงเป็นหลักและใช้ผู้ชายแสดงเป็นตัวประกอบ 
   2.2.3. วงดนตรีและเพลงที่ใช้ในการแสดง 
     1) วงดนตรี 
    ใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้าและวงปี่พาทย์เครื่องคู่ ในการบรรเลงประกอบการแสดง แต่
ปัจจุบันมีการใช้วงปี่พาทย์ไม้นวมเพราะมีเสียงที่มีความนุ่มนวลกว่าและเหมาะสมสำหรับการใช้แสดงละครและ
ได้มีการเพ่ิมเครื่องประกอบจังหวะตามเชื้อชาติเพ่ือเป็นการสื่อถึงการรำออกภาษาของตัวละคร คือ เชื้อชาติ
ลาว ใช้กลองแขก หน้าทับลาว เชื้อชาติพม่า ใช้กลองยาว เพ่ือให้เกิดสำเนียงการออกภาษาของตามตัว
ละครเชื้อชาตินั้นๆ  



                                                                                    การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(752)                                                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวฒันธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
 

    2) เพลงที่ใช้ในการแสดง 
    การบรรจุเพลงในการแสดงละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก 
ของนายมนตรี ตราโมท จะบรรจุประเภทเพลงร้องหรือประเภทเพลงหน้าพาทย์ ตามอย่างละครรำประเภทที่
เรียกว่า ละครนอก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ การประกอบกิริยาการ่ายรำของตัวละครที่แท้จริงเพ่ือความกลมกลืน
กับการแสดง 
   2.2.4. เครื่องแต่งกาย 
    เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก 
ที่กรมศิลปากรจัดแสดงมีการพัฒนามีการคิดออกแบบสร้างสรรค์ในการแต่งกายตัวละครตามเชื้อชาติเช่น ตัว
ละครเชื้อชาติพม่า ตัวละครเชื้อชาติลาว นำเครื่องแต่งกายแบบละครพันทางเข้ามาผสมผสานและปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับตัวละคร แต่ยังคงรูปแบบเครื่องแต่งกายอย่างละครไทย 
   2.2.5. ฉากและอุปกรณ์ในการแสดง 
    การออกแบบฉากและอุปกรณ์มุ่งเน้นให้มีความสมจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจในการ
แสดงและดูสมจริงยิ่งขึ้น 
 3. กระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก ในชุด
พลายยงรบกับพลายบัว 

  จากการศึกษากระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัว
ออกศึก ในชุดพลายยงรบกับพลายบัว มีลำดับขั้นตอนกระบวนท่ารบ ดังจะแบ่งขั้นตอนกระบวนท่ารบประเด็น 
2 ประเด็น คือ 1. กระบวนท่ารบในบทร้อง และ 2. กระบวนท่ารบในเพลงหน้าพาทย์สระหม่า  ดังจะกล่าว
ดังต่อไปนี้ 
  3.1. กระบวนท่ารบในบทร้อง จากการศึกษาพบว่ามีลักษณะรูปแบบละครใน คือ ในขณะที่มีการ
ขับร้องบทนั้น ผู้แสดงจะแสดงท่าทางการรบที่มีความสอดคล้องบทร้อง ดังลักษณะท่ารบในบทร้อง ดังต่อไปนี้ 
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 3.2 กระบวนท่ารบในเพลงหน้าพาทย์สระหม่า จากการศึกษาพบว่ากระบวนท่ารบในการแสดง
ละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก ในชุดพลายยงรบกับพลายบัว ซึ่งกระบวนท่ารบ 
ได้รับอิทธิพลมาจากการเล่นกระบี่กระบอง โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการไหว้ครูและขั้นตอนการ
ต่อสู้ ดังนั้นผู้วิจัยวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนท่ารบดังนี้ 

  3.2.1 ขั้นตอนการไหว้ครู มีลำดับ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
                             1) การถวายบังคม ก่อนการเริ่มการแสดงโดยส่วนใหญ่จะมีการเคารพครูอาจารย์ ผู้
แสดงจึงต้องกราบไหว้ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูและเป็นการเสริม
สิริมงคล โดยการถวายบังคมผู้แสดงสามารถวางอาวุธไว้ใกล้ตัวเป็นด้านหน้าหรือด้านข้างก็ได้และนั่งหันหน้าเข้า
หากัน ประนมมือทั้งสองไว้ที่หน้าอกแล้วเริ่มด้วยก้มศีรษะเล็กน้อยเงยหน้าแล้วจรดที่หน้าผาก 3 ครั้งติดกันจึง
ถือว่าเป็นการเสร็จถวายบังคม 
 

       
 
 
 
 

 2) การขึ้นพรหม คือ การร่ายรำต่อเนื่องจากการถวายบังคม โดยปฏิบัติรำตามท่าทีละ
ทิศจนครบทั้งสี่ทิศ การขึ้นพรหมนั้นคงความเชื่อมาจากการบูชาพระพรหมซึ่งเรียกว่า พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา 

ภาพที่ 3 การถวายบังคม 
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562) 

ภาพที่ 2 ท่าตีพลาด 
บทร้องที่ว่า : ฟันผิด 

(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562) 

ภาพที่ 1 ท่าเงื้ออาวุธ 
บทร้องที่ว่า : หมายใจจะสังหาร 
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562) 

ภาพที่ 4 การถวายบังคม 
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562) 
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กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งในแต่ละหน้าที่รำหมายถึงคุณธรรม ในบางที่ผู้แสดงกระบี่กระบองอาจจะเรียกว่า ขึ้น
พรหมสี่หน้า โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การข้ึนพรหมนั่งและการขึ้นพรหมยืน 

   2.1) การขึ้นพรหมนั่ง คือ ลักษณะการนั่งร่ายรำในแต่ละทิศ จนครบทั้งสี่ทิศแล้วจึง
เตรียมพร้อมที่จะลุกขึ้นยืนปฏิบัติขั้นต่อไป 

 

       
 
 

 
    
  2.2) การขึ้นพรหมยืน คือ เมื่อถวายบังคมเสร็จแล้ลุกขึ้นยืนรำแต่ละทิศสี่ทิศและจบลงด้วยการ

เตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติขั้นต่อไป 
 

       
 
 
 
 
                            3) การเดินรำ คือ การร่ายรำที่ต้องเคลื่อนที่ไปด้านหน้าแล้วสวนทางคู่ต่อสู้ เมื่อรำไปสุด
ขอบสนามแล้วหันหลังกลับมารำที่เดิม เรียกว่า รำสองเที่ยว แล้วผู้แสดงสวนทางกับคู่ต่อสู้แล้วกลับมาที่ของ
ตัวเองแล้วจึงเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติในขั้นต่อไป 
 

ภาพที่ 6 การขึ้นพรหมนั่ง จังหวะที่ 2 
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562) 

ภาพที่ 5 การขึ้นพรหมนั่ง จังหวะที่ 1 
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562) 

ภาพที่ 7 การขึ้นพรหมยืน จังหวะที่ 1 
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562) 

ภาพที่ 8 การขึ้นพรหมยืน จังหวะที่ 2 
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562) 
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  4) การเดินแปลง คือ การที่คู่ที่ต่อสู้ทั้งสองจะต้องนั่งลงถวายบังคมเพ่ือรำลึกถึงครู
บาอาจารย์อีกครั้ง แล้วเริ่มการเดินแปลงเป็นการเดินเข้าหากันในลักษณะที่เรียกว่า ย่างสามขุม แต่ยังไม่ได้สู้กัน
ปลายอาวุธจะถูกกันหรือปะกันก็ได้ ซึ่งเป็นการดูเล่ห์เหลี่ยมซึ่งกันและกัน แล้วจึงเดินสวนกันโดยอ้อมสวนทาง
กัน จากนั้นกลับตัวเดินแปลงอีกครั้งมาที่ของตน จึงนับว่าสิ้นสุดการเดินแปลง 
 

 
 

 
 

   
   3.2.2 ขั้นตอนการต่อสู้ มี 4 ไม้ ด้วยกันดังนี้ 

                                  1) ไม้ที่ 1 ลักษณะการตีหัว คือ การตีในลักษณะตรงศีรษะของคู่ต่อสู้ 
 

 
 
 

ภาพที่ 11 การเดินย่างสามขุม 
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562) 

ภาพที่ 12 การตีไม้ที่ 1 
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562) 

ภาพที่ 9 การเดินรำ ท่าปฐม 
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562) 

ภาพที่ 10 การเดินรำ ท่าไขว้หลัง 
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562) 
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                                  2) ไม้ที่ 2 ลักษณะการตีหัว คือ การตีในลักษณะตรงศีรษะของคู่ต่อสู้ด้วยสองมือ 
และคู่ต่อสู้จะรับด้วยดาบไขว้สองมือ 
 

 
 
                           
 
       
   3) ไม้ที่ 3 ลักษณะการตีหัว คือ ผู้ที่เป็นฝ่ายรุกจะตีด้วยดาบสองมือตรงด้านหลังของศีรษะของคู่ต่อสู้ 
และผู้ที่เป็นฝ่ายรับจะรับด้วยดาบสองมือไขว้มือเหนือศีรษะด้านหลัง 
 

 
 

                        
 
          
   4) ไม้ที่ 4 ลักษณะการตีล่าง คือ การตีด้วยดาบสองมือ 
 

 
 
 

ภาพที่ 13 การตีไม้ที่ 2 
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562) 

ภาพที่ 14 การตีไม้ที่ 3 
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562) 

ภาพที่ 15 การตีไม้ที่ 4 
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562) 
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 จากการศึกษาพบว่ากระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัว
ออกศึก ในชุดพลายยงรบกับพลายบัว มีลำดับขั้นตอนที่ได้รับอิทธิพลมาจากการเล่นกระบี่กระบองแล้วเข้ามาสู่
การแสดงละครไทยตามแบบจารีตนาฏศิลป์ไทย 
 วรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นเรื่องจริงที่เกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยาจากคำให้การของชาวกรุงเก่า 
เป็นการเล่าแบบมุขปาฐะ ต่อมาได้มีการรวบรวมบทเสภาไว้หลายสำนวนด้วยกัน ในสมัยรัชกาลที่ 3 จึงเกิดนำ
บทเสภามาทำเป็นบทละครสู่การแสดงจนถึงยุคกรมศิลปากรได้มีการปรับปรุงรูปแบบและองค์ประกอบการ
แสดงตามยุคสมัย ซึ่งกระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก 
ในชุดพลายยงรบกับพลายบัว นั้นกระบวนท่ารบ 2 ส่วน ของกระบวนท่ารบในบทร้องและกระบวนท่ารบใน
เพลงหน้าพาทย์สระหม่า ซึ่งเป็นกระบวนท่ารบที่มีลักษณะเฉพาะตัวและสร้างความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ 
ให้แก่ผู้ชมได้เป็นอย่างด ี
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
         จากการศึกษากระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. วรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสมัยกรุงศรีอยุธยาจากคำให้การของ
ชาวกรุง แต่ไม่ได้มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร มีแต่เพียงเป็นการเล่าสู่กันฟังแบบปากต่อปากแบบอย่าง
มุขปาฐะ และเมื่อเล่าสืบต่อกันมาจึงเปลี่ยนวิธีการเล่นเล่าเป็นการขับเสภาต่อมาได้มีการนำเครื่องปี่พาทย์เข้ามา
บรรเลงเพ่ือให้เกิดอรรถรสในการฟัง จึงทำให้การขับเสภาเกิดความนิยม และได้มีการรวบรวมเพ่ือรักษาเนื้อ
เรื่องเป็นบทเสภาหลายสำนวน จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 3จากการที่สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวร
มหาศักดิพลเสพย์ ทรงริเริ่มนำบทเสภามาทำเป็นบทละครที่ใช้ในการแสดงละคร จนได้รับความนิยมกันอย่าง
แพร่หลาย ซึ่งสอดคล้องกับ ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร (2517, น.17) ที่กล่าวไว้ว่า บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นที่
นิยมอ่านกันมาก สังเกตได้จากสำนวนที่ตีพิมพ์มากถึงสิบสี่ครั้ง ทั้งนี้นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460 – 2461 รวมทั้งการ
พิมพ์แจกและพิมพ์จำหน่าย ถึงกระนั้นก็ตามบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนยังคงเป็นที่ต้องการอย่างมากและนิยม
อ่านอยู่เสมอ นอกจากการตีพิมพ์บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนนี้แล้ว ยังมีผู้นำเรื่องขุนช้างขุนแผนไปดัดแปลง
เป็นบทละครอีกหลายตอน และในปัจจุบันยังมีผู้นำเรื่องขุนช้างขุนแผนมาดัดแปลงเป็นบทละครใช้แสดงทาง
โทรทัศน์ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องก็ตาม 
 2. รูปแบบการแสดงละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก ในปัจจุบันนี้มี
ลักษณะวิธีดำเนินอย่างละครรำ ประเภทที่เรียกว่า ละครนอก เพราะในการแสดงมีองค์ประกอบต่างๆ เช่น 
วิธีการดำเนินเรื่อง บทละคร ผู้แสดง วงดนตรีและเพลงที่ใช้ในการแสดง เครื่องแต่งกาย ฉากและอุปกรณ์ในการ
แสดง ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ถูกปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบันและเป็นการสร้าง
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ความบันเทิงใจแก่ผู้ชม ซึ่งสอดคล้องกับ ปวีณา  พุทธเจริญทอง (2555) ได้กล่าวไว้ว่า ละครพันทางเป็นละครที่
เกิดขึ้นใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ให้กำเนิดคือ เจ้าพระยามหิทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง 
เพ็ญกุล) ซึ่งรูปแบบและองค์ประกอบการแสดงในการแสดงละครพันทางคณะละครของท่าน ทั้งในด้านผู้แสดง 
เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรีประกอบการแสดง เพลงประกอบการแสดง วิธีแสดง เรื่องที่ใช้ในการแสดง มี
ลักษณะการแสดงอย่างละครนอก 
 3. กระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก ในชุดพลาย
ยงรบกับพลายบัว มีกระบวนท่ารบที่มีลำดับขั้นตอนมาจากการเล่นกระบี่กระบอง ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ ขั้นตอน
การไหว้ครูและขั้นตอนการต่อสู้ ด้วยอาวุธดาบสองมือ ซึ่งสอดคล้องกับ ประรัญญา ไตรยวงศ์ (2553, น.11 - 
43) ที่กล่าวไว้ว่า ดาบสองมือเป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่ไว้ใช้ฟันหรือจะใช้แทงก็ได้ มีรูปร่างลักษณะแบนและโค้งตอน
ปลายเล็กน้อย ซึ่งขั้นตอนในการไหว้ครูการเล่นกระบี่กระบอง มีดังนี้คือ การถวายบังคม การขึ้นท่าพรหมนั่ง 
การข้ึนท่าพรหมยืน การเดินแปลง และการตีท่าหลัก 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 ในการวิเคราะห์กระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแค่ในชุดพลายยงรบกับพลายบัว แต่หากจะให้ครอบคลุมควรศึกษากระบวนท่ารบ ในชุดหลวง
ต่างรบกับแสนคำอิน เพ่ือให้เห็นกระบวนท่ารบในการแสดงตอนนี้อย่างเต็มรูปแบบ 

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรศึกษากระบวนท่ารบในการแสดงละครรำเรื่องอ่ืนหรือประเภทอ่ืน เพ่ือนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ

กระบวนท่ารบและองค์ประกอบในการจัดการแสดง 
 
  



      การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 
                 “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอยา่งยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”        (759) 
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