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วิธีการแสดงและนาฏยลักษณ์บทบาทสมิงนครอินทร์

ในละครพันทางเรื่องราชาธิราช1

The Traditional techniques to play the Role of SamingNakoninn       

in The story of Rachathirat in The Lakhon Phanthang Performances.

1	บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์	 เรื่องวิธีการแสดงและนาฏยลักษณ์บทบาทสมิงนครอินทร์	

ในละครพันทางเรื่องราชาธิราช	 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาศิลปะการแสดง	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา	

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการแสดงและนาฏยลักษณ์

บทบาทสมิงนครอินทร์ในละครพันทางเรื่องราชาธิราช	 ชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง

ตอนสจัจะสมงินครอนิทร์	ของกรมศิลปากร	โดยการศึกษาจากเอกสาร	การสมัภาษณ์	

การสังเกตการณ์	 และการฝึกปฏิบัติกับศิลปินที่แสดงครั้งแรกเมื่อ	 พ.ศ.	 2523	

ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่รับบทสมิงนครอินทร์	 ต้องมีความสามารถในการแสดงคือ	

1.วธิกีารร�า	ได้แก่	วธิกีารร�าตบีทตามค�าร้องในลกัษณะการร�าพงึร�าพนั	การเกีย้วพาราสี

การร�าหน้าพาทย์	และการร�าใช้อาวธุ	โดยใช้หลกัการร�าตามแบบแผนของนาฏศลิป์ไทย

การร�าออกภาษาตามเชือ้ชาตมิอญและการใช้ท่าทางแบบธรรมชาต	ิ2.วธิกีารเจรจา

ส�าเนียงมอญ	และ	3.วธิกีารใช้ใบหน้าแสดงอารมณ์ภายใน	6	ลกัษณะคอื	อารมณ์รกั

เยาะเย้ย	กล้าหาญ	ความจงรกัภกัด	ี	ความหยิง่ในศกัดิศ์ร	ี	ความโศกเศร้าจากการร�า

และวธิแีสดงดงักล่าวสามารถสรปุนาฏยลกัษณ์การแสดงได้	2	ประการคือ	นาฏยลกัษณ์

ด้านกระบวนท่าร�าเฉพาะด้วยการร�าดาบสัน้ประกอบท่าเดินตีนเต้ีย	และเครือ่งแต่งกาย

เฉพาะของตัวละครสมิงนครอินทร์	

ค�าส�าคญั :	วธิกีารแสดงบทบาทสมงินครอนิทร์,	นาฏยลกัษณ์การแสดง,	ละครพนัทาง

ภุมรินทร์  มณีวงษ ์
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Abstract

	 The	results	showed	that,	SamingNakoninn	is	the	major	character

who	is	courageous,	loyal,	and	values	dignity.	Therefore,	the	performer	

who	 plays	 the	 role	 of	 SamingNakoninn	must	 possess	 these	 skills:	

1.	 Dance	 style,which	 isthe	 interpretative	 dance	 expressing	 lament,	

courtship,	movement,	and	dance	with	weapons.	The	dance	is	performed

using	Thai	royal	dance	tradition,	Mon	traditional	music,	and	natural	

gestures;	2.Mon	accent	conversation;	3.	Facial	expressions	of	6	emotions:

love,	sneer,	courage,	fidelity,	pride,	and	sadness.	From	the	dance	styles	

and	expressions	mentioned	above,	two	dance	characteristics	can	be	

concluded:	dance	patterns,	especially	one	with	short	sword	and	bent	

knees,	and	the	unique	costume	of	SamingNakoninn.

Keywords:	SamingNakoninn’s	role,	Dance	characteristics,

	 					Lakhon	Phanthang				

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา  

	 	ราชาธิราช	เป็นเรื่องราวในพงศาวดารของมอญ	เกี่ยวกับการท�าสงคราม

ระหว่างมอญกับพม่าที่มีชั้นเชิงในด้านกลยุทธ์	 และมีเนื้อหาตื่นเต้นเร้าใจชวน

สนกุสนาน		น่าตดิตาม		มกีารน�ามาแปลเป็นภาษาไทยโดยเจ้าพระยาพระคลงั	(หน)	

และเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ�ารง	(เพ็ง	เพ็ญกุล)	ได้น�าเรื่องราชาธิราชนี้มาแสดงใน

รูปแบบของละครร�าโดยมอบหมายให้	หลวงพัฒนพงศ์ภักดี	 (ทิม	สุขยางค์)	 จัดท�า

บทขึน้ใหม่	โดยน�าบทร้อยแก้วมาประพนัธ์	ในรปูแบบของกลอนบทละคร	ส�าหรบัใช้

แสดงละครในคณะของท่าน	(เสาวณิต	วิงวอน,	2554,	หน้า273)	นอกจากนี้ยังคิด

วิธีกระบวนร�าใหม่	 เช่นการใส่ลีลาท่าที่น่าจะเป็นท่าร�าของมอญ	 และพม่าลงไป

แต่ยงัคงใช้หลกัการของการร�าไทย	มกีารเจรจาท�าส�าเนยีงไปตามชาตนิัน้ๆ	ส่วนบทร้อง

ท�านองเพลงได้ใช้ลกัษณะ	ของท�านองเพลงทีม่สี�าเนียงมอญ	ส�าเนยีงพม่า	โดยผูแ้สดง

ท่ีเป็นตวัละครเอกในคณะ	คอื	คณุครเูครอื	(หม่อมครเูครอื)		คณุครหูงมิ	(แม่ครหูงมิ)
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ซึง่ต่อมาภายหลงัคณุครูทัง้สองท่าน	ได้เป็นผูถ่้ายทอดกระบวนท่าร�าตลอดจนรปูแบบ

การแสดงน้ี	ให้แก่ตวัละครของคณะละครเจ้าคณุพระประยรูวงศ์	คอื	คณุครผูนั	โมรากลุ

คณุครสูอาด	แสงสว่าง		คุณครเูจรญิจิต	ภทัรเสว	ีนอกจากนีย้งัได้ถ่ายทอดกระบวนร�า

ให้แก่คณะละครของวังสวนกุหลาบ	คือ	ท่านผู้หญิงแผ้ว	สนิทวงศ์เสนีฯ	คุณครูลมุล		

ยมะคปุต์	(พัชราวรรณ	ทบัเกตุ,	2553,	หน้า114-115)	ตวัละครในเรือ่งราชาธริาชนัน้

มีอยู ่ด้วยกันมากมายและส่วนใหญ่ตัวละครที่เป็นตัวเอกท่ีมีบทบาทส�าคัญนั้น

ส่วนมากจะเป็นฝ่ายมอญ	 เพราะเรื่องราชาธิราชนี้เป็นเรื่องราวที่ยกย่องเชิดชู		

พระบุญญาธิการ	ความสามารถของกษัตริย์	หรือ	เหล่าทหารหาญต่างๆ	ในฝ่ายของ

พระเจ้าราชาธริาช	ด้วยความเก่งกล้าสามารถ	และมฝีีมอืชัน้เชงิในการรบ	รวมไปถงึ

การสอดแทรกคตินิยมเรื่องความจงรักภักดี	ความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าแผ่นดิน

	 สมงินครอนิทร์	หรอื	มะสะลมุ		ถอืได้ว่าเป็นตวัละครส�าคญัทีม่บีทบาทมาก

ตัวหน่ึงในเรือ่งราชาธริาช	เป็นตวัละครทีม่ฝีีมอืในการรบ		มคีวามกล้าหาญ	สามารถ

แอบเข้าไปถึงห้องบรรทมของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง	 และสามารถท่ีจะตัดศีรษะของ

พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องได้	 แต่กลับไม่กระท�าเช่นนั้นด้วยความเป็นผู้มีศักดิ์ศรี	 เป็นชาย

ชาติทหาร	 การที่จะไปท�าร้ายคนที่นอนหลับอยู่นั้นไม่สมควรตนจึงน�ามาแต่เพียง

พานพระศรีและพระแสงดาบมาเป็นหลกัฐานว่าตนนัน้สามารถเข้าไปถึงห้องบรรทม

ได้จริงจนเป็นที่ยอมรับและไว้วางพระราชหฤทัยของพระเจ้าราชาธิราช	ด้วยความ

เก่งกล้าสามารถของสมงินครอนิทร์	ประกอบกบัความน่าสนใจในประวตัขิองตวัละคร

ทีป่รากฏในเรือ่งราชาธริาช		จึงได้มกีารหยบิยกเรือ่งราวของสมงินครอนิทร์	มาจดัท�า

เป็นบทละคร		ซ่ึงในชัน้แรกนัน้ได้มกีารน�ามาจัดท�าเป็นเพยีงบางช่วงบางตอนเท่านัน้

ต่อมาได้มีการน�ามาเข้ารวมกันเป็นชุด	ประกอบเข้าด้วยกันหลายตอน	โดยนายเสรี

หวังในธรรม	(กรมศิลปากร,	2523,	หน้า19,	26)

	 	 	 	 ในการแสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราชชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องนี้

สามารถชี้ให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของสมิงนครอินทร์ได้อย่างชัดเจนด้วยการสื่อให้เห็น

ในลักษณะของท่าทางของการร�า	 การแสดงอารมณ์	 ตลอดจนมุมมองทัศนคติของ

ตัวสมิงนครอินทร์	 และที่ส�าคัญคือจุดเด่นในด้านของกระบวนท่าร�าเฉพาะตัวของ
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สมิงนครอินทร์	เช่นในตอนขอดูตัวสมิงนครอินทร์		เป็นกระบวนท่าที่น่าสนใจ	และ

เป็นจุดเด่นของสมิงนครอินทร์	คือกระบวนท่าร�าโดยการชักอาวุธ	(ดาบสั้น)	ที่ลอบ

น�าเข้ามาในทีป่ระทบั	และจะต้องร�าเพือ่กระท�าการข่มขู่พระเจ้าฝรัง่มงัฆ้อง	ซึง่เรยีก

การร�าของกระบวนร�านีว่้า	“เดินตีนเต้ีย”	เป็นกระบวนท่าทีพ่สิดารจดัเป็นท่าเฉพาะ

ท่ีจะแสดงให้เหน็ถงึความสวยงามและความสามารถ	อย่างยอดเยีย่มของผูแ้สดงทีม่ี

ความแตกต่างไปจากตัวละครตัวอื่นๆ

 จากการแสดงในบทบาทของสมิงนครอนิทร์เป็นกระบวนท่าทีม่คีวามโดดเด่น

ในเรื่องของกระบวนท่าร�าเฉพาะตัว	มีวิธีการปฏิบัติที่ยากล�าบากและพิสดารซึ่งผู้ที่

แสดงได้น้ันจะต้องมคีวามสามารถพเิศษในด้านของก�าลงัและสรรีะ	ต้องมกีารฝึกหดั

ของก�าลงัขาให้แขง็แรงเป็นพเิศษ	ทีผู่แ้สดงต้องฝึกให้ช�านาญ	นอกจากนีย้งัมบีทบาท

อ่ืนๆ	 ที่ต้องแสดงได้แก่	 บทบาทที่เป็นลักษณะร�าเดี่ยว	 ร�าคู่	 เพื่ออวดฝีมือและ

การแสดงอารมณ์ที่จะต้องได้รับการฝึกหัดท่าในการปฏิบัติท่าร�าอย่างคล่องแคล่ว

ประกอบกบัผูท้ีส่ามารถแสดงในบทบาทของสมงินครอนิทร์ยงัมน้ีอย	และมค่ิอยได้น�า

ออกแสดงเผยแพร่บ่อยนกั		ส�าหรบัผูแ้สดงในบทบาทของสมงินครอนิทร์		ทีไ่ด้ออกแสดง

ครัง้แรกของกรมศลิปากรในปี	พ.ศ.	2523	น้ันม	ี2	ท่านได้แก่	อาจารย์ไพฑรูย์	เข้มแข็ง

ผูเ้ชีย่วชาญทางด้านนาฏศิลป์		วทิยาลยันาฏศิลป	และ	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ศภุชยั

จนัทร์สุวรรณ์	คณบดี	คณะศลิปะนาฏดุรยิางค์	ศลิปินแห่งชาติ	สาขาศลิปะการแสดง

(นาฏศิลป์ไทย)	พ.ศ.	2548

	 ในการแสดงครั้งนั้น	ได้จัดนักแสดงแบ่งออกเป็นสองชุดเพื่อสลับกันแสดง	

และแสดงติดต่อกันนานหลายเดือน	 ท�าให้ผู้แสดงทั้ง	 2	 ท่านเกิดความเช่ียวชาญ

แม่นย�า	 จึงท�าให้เกิดกลวิธี	 เทคนิคการร�าต่างๆ	 จนเป็นท่ีประทับใจแก่ผู้ชมท่ัวไป	

นับว่าทั้งสองท่าน	คือต้นแบบของการถ่ายทอดการร�าบทบาทสมิงนครอินทร์

	 ปัจจุบันนี้มีผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดการร�าบทบาทสมิงนครอินทร์น้อยมาก	

เนื่องจากผู้ที่รับการถ่ายทอดนั้นจะต้องมีความสามารถพิเศษที่จะต้องมีสรีระและ

ก�าลงัขาทีแ่ขง็แรง		ประกอบกบัต้องมคีวามคล่องตวัในการร�าทีค่ล่องแคล่ว	สวยงาม

ตามแบบวิธีการแสดง	จึงท�าให้มีผู้ที่แสดงบทบาทสมิงนครอินทร์น้อยมาก
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	 ดังน้ันผู้วิจัยจึงเห็นถึงคุณค่าและความส�าคัญและต้องการศึกษารูปแบบ

องค์ประกอบ	กระบวนท่าร�า	วธิกีารร�า	ซึง่จดัเป็นองค์ความรูท้ีค่วามส�าคญั		สามารถ

เป็นข้อมูลในทางทฤษฎี	และเป็นแนวทางการปฏิบัติ	รวมถึงการรักษากลวิธีการร�า

ในกระบวนท่านี้ไม่ให้สูญหาย	 นับเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดกระบวนท่าร�า	

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาการแสดงชุดนี้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

	 1.	 เพื่อศึกษาวิธีการแสดงบทบาทสมิงนครอินทร์	 ในละครพันทางเรื่อง

ราชาธิราช		ชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง		ตอนสัจจะสมิงนครอินทร์	 	 												

	 2.	 เพ่ือศึกษานาฏยลักษณ์การแสดงบทบาทสมิงนครอินทร์	 ในละคร

พันทางเรื่องราชาธิราช	ชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง	ตอนสัจจะสมิงนครอินทร์

ขอบเขตของการวิจัย   

 ด้านเนื้อหา       

	 1.	 ศึกษาความเป็นมาองค์ประกอบและการแสดงละครพันทางเรื่อง

ราชาธิราช	ชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง	ตอนสัจจะสมิงนครอินทร์	 ของกรมศิลปากร

ตั้งแต่เริ่มในปี	พ.ศ.	2523-พ.ศ.	2548

	 2.		ศกึษากระบวนท่าร�า	วธิกีารแสดงตลอดจนอัตลกัษณ์	ของ	สมงินครอนิทร์

ในชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง	ตอนสัจจะสมิงนครอินทร์	โดยศึกษาจากศิลปินที่ได้รับ

บทบาทสมงินครอนิทร์ในการแสดงคร้ังแรกโดยกรมศิลปากร	พ.ศ.	2523	-	พ.ศ.	2548	

 ด้านบุคคล 

	 ศกึษาเฉพาะผูท้ีแ่สดงเป็นสมงินครอนิทร์	ทีแ่สดงครัง้แรกในปี	พ.ศ.	2523

และแสดงมาจนถึงในปี	 พ.ศ	 2548	 และยังเป็นผู ้ถ่ายทอดท่าร�าบทบาทของ

สมิงนครอินทร์ใน	 ชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง	 ตอนสัจจะสมิงนครอินทร์ให้แก่

กลุ่มนักแสดงรุ่นใหม่ของกรมศิลปากร	ได้แก่	อาจารย์ไพฑูรย์		เข้มแข็ง	ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านนาฏศิลป์ไทยวิทยาลัยนาฏศิลป	 และ	 ผศ.ดร.ศุภชัย	 จันทร์สุวรรณ์	 คณบดี

คณะศลิปนาฏดริุยางค์	สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์		ศลิปินแห่งชาต	ิสาขาศลิปะการแสดง

(นาฏศิลป์ไทย)	พ.ศ.	2548
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 ด้านสถานที่

	 กรมศิลปากร	และ	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กระทรวงวัฒนธรรม			

วิธีการด�าเนินการวิจัย   

 การวิจัยเรื่อง	 วิธีการแสดงและนาฏยลักษณะบทบาทสมิงนครอินทร์
ในละครพนัทางเรือ่ง	ราชาธริาช	ชดุศึกพระเจ้าฝรัง่มงัฆ้อง		ตอนสจัจะสมงินครอนิทร์
เป็นการศึกษาวจิยัเชงิคณุภาพโดยวเิคราะห์เรือ่งการแสดงกระบวนท่าร�าวธิกีารแสดง
บทบาทสมิงนครอินทร์ในรูปแบบ	ของกรมศิลปากร		แบ่งได้	3	ระยะดังนี้	
 ระยะที่ 1	 การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์	 ด้วยการศึกษาจากหนังสือ		
เอกสารงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องหรือสอดคล้อง
 ระยะที่ 2 การศึกษาภาคสนามเป็นการศึกษาจากการสัมภาษณ์	 การ
สังเกตการณ์กลุ่มผู้แสดง	 กลุ่มคณาจารย์	 ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเกี่ยวข้องหรือมี
ส่วนร่วมในการแสดงทัง้ทีเ่ป็นผูร่้วมแสดงร่วมฝึกซ้อมในบทบาทอืน่ๆ	และกลุม่ศลิปิน
ที่ได้รับการถ่ายทอด	โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งแบ่งได้ดังนี้
	 1.	 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 และไม่มีโครงสร้าง	 โดยมีเกณฑ์ใน
การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก	ดังนี้	 	 	 	 	 	
	 -	 กลุ่มคณาจารย์	 ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย	 ท่ีได้แสดงเป็นตัวเอกใน
ละครพันทางเรื่องราชาธิราช	 ชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง	 ตอนสัจจะสมิงนครอินทร	์
ปี	พ.ศ.	2523	ได้แก่	
	 1.1	 กลุ่มผู้แสดงในบทบาทมะสะลุมหรือ	 สมิงนครอินทร์ครั้งแรก	 ในปี	
พ.ศ.	2523		คือ
	 -	อาจารย์ไพฑรูย์		เข้มแขง็ผูเ้ชีย่วชาญทางด้านนาฏศลิป์	วทิยาลยันาฏศลิป		
	 -		ผศ.ดร.ศภุชยั		จนัทร์สวุรรณ์		ศลิปินแห่งชาต	ิ	คณบดคีณะศลิปะนาฏดรุยิางค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
	 1.2		กลุ่มผู้แสดงร่วม	ในปี	พ.ศ.	2523	ได้แก่
	 -	อาจารย์ปรเมษฐ์	บุณยะชัย	แสดงเป็น	พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง	ชุดที่	1		
	 -	อาจารย์ศิริพงษ์	ฉิมพาลี	แสดงเป็น	พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง	ชุดที่	2
	 -	อาจารย์ปกรณ์	พรพิสุทธิ์	แสดงเป็น	มังรายกะยอชวา	ชุดที่	1		
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	 -	อาจารย์จุลชาติ	อรัณยะนาค	แสดงเป็น	มังรายกะยอชวา	ชุดที่	2

	 -	อาจารย์ตวงฤดี	ถาพรพาสี	แสดงเป็น	นางเกษรา	ชุดที่	1

	 -	อาจารย์วรรณพินี	สุขสม	แสดงเป็น	นางเกษรา	ชุดที่	2	

	 1.3	 กลุ่มคณาจารย์	 และศิลปินผู้รับการถ่ายทอดจาก	 อาจารย์ไพฑูรย์		

เข้มแข็ง	และ	ผศ.ดร.ศุภชัย	จันทร์สุวรรณ์	ได้แก่	

	 -		อาจารย์ฤทธเิทพ		เถาว์หริญั		สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์	รบัการถ่ายทอดจาก

ผศ.ดร.ศุภชัย	จันทร์สุวรรณ์	

	 -	อาจารย์สมเจตน์	ภูน่า		ส�านักการสงัคีต		กรมศลิปากร	รบัการถ่ายทอดจาก

อาจารย์ไพฑูรย์	เข้มแข็ง

	 -	อาจารย์สัจจะ	ภู่เพ่งสุทธิ์	วิทยาลัยนาฏศิลป	รับการถ่ายทอดจาก

อาจารย์ไพฑูรย์	เข้มแข็ง	

	 1.4	 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านดุริยางค์ศิลป์	 คณะศิลปนาฏดุริยางค์	 สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์	 และกลุ ่มงานดุริยางค์ไทย	 ส�านักการสังคีต	 กรมศิลปากร	

มีส่วนเกี่ยวข้องและเคยร่วมบรรเลงขับร้อง	 ในการแสดงของกรมศิลปากรมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า	30	ปี

	 -	 อาจารย์นัฐพงศ์	 โสวัตร	 ผู้เชี่ยวชาญด้านดุริยางค์ไทย	 คณะศิลปนาฏ-

ดุริยางค์	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

	 -	 อาจารย์ทัศนีย์	 ขุนทอง	 ศิลปินแห่งชาติ	 ผู้เช่ียวชาญด้านคีตศิลป์ไทย

คณะศิลปนาฏดุริยางค์	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์			

	 -	อาจารย์อทุยั	ปานประยรู	ข้าราชการบ�านาญ	ดรุยิางคศลิป์	ส�านกัการสงัคตี

กรมศิลปากร

	 -		อาจารย์สมชาย	ทบัพร	ข้าราชการบ�านาญ	ดรุยิางคศลิป์	ส�านกัการสงัคตี

กรมศิลปากร

	 1.5	 กลุ่มผู ้เชี่ยวชาญฝ่ายฉาก	 ฝ่ายเครื่องแต่งกาย	 งานพัสตราภรณ์			

ส�านักการสังคีต	กรมศิลปากร	

	 -	 นางกาญจนา	 ขาวรุ่งเรือง	 หัวหน้างานฝ่ายพัสตราภรณ์และเครื่องโรง

ส�านักการสังคีต	กรมศิลปากร	
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	 -	นายสธีุ		ปิวรบตุร	ข้าราชการบ�านาญ	อดีตหวัหน้างานฝ่ายฉากศลิปกรรม

โรงละคร	ส�านักการสังคีต	กรมศิลปากร

	 -	นางสาวอรพินท์		อศิรางกรู	ณ	อยธุยา	ข้าราชการบ�านาญ	อดตีหวัหน้างาน

ฝ่ายพัสตราภรณ์และเครื่องโรงส�านักการสังคีต	กรมศิลปากร	 	 	

	 1.6	กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยตัวพระ	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	

	 -	อาจารย์รติวรรณ	กัลยาณมิตร	ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย	

คณะศิลปนาฏดุริยางค์	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	

	 -	อาจารย์เวณิกา	บุนนาค	ศิลปินแห่งชาติ	ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย

คณะศิลปะนาฏดุริยางค์	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์				

	 -	อาจารย์รตัตยิะ		วกิสติพงศ์		ผูเ้ชีย่วชาญด้านนาฏศลิป์ไทย		คณะศลิปศกึษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

	 -	อาจารย์นฤมยั		ไตรทองอยู	่	ผูเ้ชีย่วชาญด้านนาฏศลิป์ไทย		คณะศลิปศกึษา

	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์		

	 -อาจารย์วรีะชยั		มบ่ีอทรพัย์		ผูเ้ชีย่วชาญด้านนาฏศลิป์ไทย		คณะศลิปศกึษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	

	 2.	 การสังเกตการณ์	 โดยใช้วิธี	 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม	 และ	

การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม

	 การสงัเกตการณ์แบบมส่ีวนร่วมคือ	การทีผู่ว้จิยัได้สงัเกตการณ์การฝึกซ้อม

การฝึกหัดผู้แสดงได้แก่	วิธีการฝึกเบื้องต้น	การเข้าบท	การฝึกซ้อมเข้าเรื่อง	จนถึง

การแสดง	ซ่ึงในการสงัเกตครัง้นี	้ผูว้จัิยได้มส่ีวนร่วมในการช่วยฝึกซ้อมตวัละครต่างๆ

	 การสังเกตการณ์แบบไม่มส่ีวนร่วม	คอื	ผูว้จิยัได้เป็นผูส้งัเกตการณ์ในฐานะ

ของผู้ชม

 ระยะที ่3	การเข้ารับการถ่ายทอดกระบวนท่าร�าและวธิกีารแสดงในบทบาท

สมิงนครอินทร์	 จากอาจารย์ไพฑูรย์	 เข้มแข็ง	 และ	 ผศ.ดร.ศุภชัย	 จันทร์สุวรรณ	์	

แบบเจาะลกึในบทบาทของสมงินครอนิทร์	พร้อมการสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ	

หรือสอบถามจากทั้งสองท่านในกรณีที่เกิดข้อสงสัย	 แล้วแยกประเด็นในวิธีการร�า

ในแต่ละส่วน	ซ่ึงในแต่ละท่านว่ามข้ีอแตกต่างหรอืเหมอืนกนัอย่างไร	เพือ่หาวธิแีสดง
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ในบทบาทของสมิงนครอินทร์	 และการศึกษาจากวีดีทัศน์การแสดงละครพันทาง

เร่ือง	ราชาธริาช	ชดุศกึพระเจ้าฝรัง่มงัฆ้อง	ตอนสจัจะสมงินครอนิทร์	ของกรมศลิปากร

เพื่อการศึกษาดูองค์ประกอบตามที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 เช่น	 ท่าร�า	 วิธีการแสดงของ

สมิงนครอินทร์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ	 		
	 1.		แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย	ซึ่ง
การตั้งค�าถามในการสัมภาษณ์	 ผู้วิจัยต้องการที่จะหาข้อมูลท่ีมีความเก่ียวข้องกับ
ลกัษณะรูปแบบและวธิกีารแสดงละครพนัทางในรปูแบบของกรมศลิปากร		ต้องการ
ทราบถึงวิธีการร�าแบบละครพันทางที่มีลักษณะท่าร�าแบบออกภาษา	 และการหา
ความหมายหรือท่าเฉพาะที่มีอยู่ในการแสดงละครพันทาง	 เรื่อง	 ราชาธิราช	 ชุด
ศกึพระเจ้าฝรัง่มงัฆ้อง	ตอนสจัจะสมงินครอนิทร์	นอกจากนี	้ผูว้จิยัยงัต้องการทราบถงึ
ขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดง	 การฝึกซ้อม	 ขั้นตอนการถ่ายทอด	 ตลอดจนความรู้
ความเข้าใจในเรื่องขององค์ประกอบอื่นๆ	 ที่มีความเก่ียวข้องและสัมพันธ์กันกับ
การแสดง	 เช่น	 เครื่องแต่งกาย	 เพลง	ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง	และเรื่องของ	
ฉากที่ใช้ประกอบการแสดงโดยในการสัมภาษณ์ในแต่ละกลุ่ม
	 2.	แบบสังเกตการณ์		ผู้วิจัยได้มีโอกาสในการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม	
และไม่มีส่วนร่วมคือ
	 -	 สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม	 ได้แก่	 การสังเกตจากการเป็นผู้ช่วยใน
การฝึกซ้อมเบื้องต้น	 ในฐานะเป็นผู้ช่วยฝึกซ้อมให้แก่ผู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดกับครู
ผู้ถ่ายทอดในลักษณะการฝึกท่าพ้ืนฐาน	 และผู้วิจัยได้รับเข้ารับการฝึกซ้อมจาก
ผู้แสดงที่แสดงเป็น	สมิงนครอินทร์	ทั้ง	2	ท่าน	คือ	อาจารย์ไพฑูรย์	เข้มแข็ง	และ
ผศ.ดร.ศุภชัย	จันทร์สุวรรณ์		
	 -	สงัเกตการณ์แบบไม่มส่ีวนร่วม	ได้แก่	การได้สงัเกตในโอกาสท่ีมกีารแสดง
ในฐานะของผู้ชม	และการที่รับบทไปแสดงด้วยตัวเอง
 3.	อปุกรณ์ทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล	ได้แก่	สมดุจดบนัทกึ	กล้องบนัทกึภาพ
เครื่องบันทึกเสียง	และเครื่องถ่ายวีดีทัศน์		
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  

	 ในการวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ท�าการศึกษา	 และเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ

ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

	 1.	การศึกษาเอกสาร

	 2.	การสัมภาษณ์	และการสังเกตการณ์

	 3.	การฝึกหัดท่าร�า

	 4.	 การศึกษาจากวีดีทัศน์	 จากการแสดงละครพันทาง	 เรื่องราชาธิราช	

ชุด	ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง	ตอน	สัจจะสมิงนครอินทร์	ของกรมศิลปากร			

การวิเคราะห์ข้อมูล  

	 เริ่มจากการจัดระเบียบข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร	 การศึกษา

ภาคสนามและอื่นๆ	 มาวิเคราะห์ข้อมูล	 แล้วน�าข้อมูลมาตีความให้เกิดความเข้าใจ

โดยด�าเนินการตามล�าดับต่อไปนี้	

	 น�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร	การบันทึกเสียง	การบันทึกภาพ	และ

การจดบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์มาถอดเทปและผู้วิจัยท�าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูล

อีกครั้ง	 มาวิเคราะห์โดยการแยกประเภทของข้อมูลเป็น	 หมวดหมู่	 เช่น	 ข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องกับละครพันทางเรื่องราชาธิราช	 ชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง	 ตอนสัจจะ

สมิงนครอินทร์	องค์ประกอบ	และลักษณะวิธีการแสดง	

	 น�าข้อมลูของการศึกษาจากเอกสาร	การสมัภาษณ์		และการสงัเกตการณ์มา

แบ่งออกเป็นประเดน็หลกั	กบัการคดัเลอืก	การฝึกหดัผูแ้สดง		การฝึกท่าเฉพาะของ

ตัวสมิงนครอินทร์	และ	การฝึกซ้อม	การแสดง	และน�าข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์	

การสังเกตการณ์ในการแสดงมาวิเคราะห์ถึงกระบวนการหารูปแบบวิธีการแสดง

บทบาทสมิงนครอินทร์ในละครพันทางเรื่องราชาธิราช	 ชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง

ตอนสัจจะสมิงนครอินทร์	ของกรมศิลปากร					
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ผลการวิจัย 

  สรปุว่าจากการศึกษาวธิกีารแสดงและนาฏยลกัษณ์บทบาทสมงินครอนิทร์	

ในละครพนัทางเร่ืองราชาธริาช	ชดุศกึพระเจ้าฝรัง่มงัฆ้อง	ตอนสจัจะสมงินครอนิทร์		

โดยผูว้จิยัได้ศกึษาวธิจีากการมส่ีวนร่วมในการแสดง	การรบัการถ่ายทอดโดยตรงจาก	

อาจารย์ไพฑูรย์	เข้มแข็ง	และผศ.ดร.ศุภชัย		จันทร์สุวรรณ์			พบว่าวิธีการแสดงและ

นาฏยลกัษณ์บทบาทของสมงินครอนิทร์			พบว่า		ตัวละครสมงินครอนิทร์	มกีระบวน

ท่าร�าส�าคญัทีม่คีวามงดงามโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั	ทีเ่ป็นลกัษณะของการ

อวดฝีมือ	และลักษณะของกระบวนท่าร�า	วิธีการแสดงบทบาท	สมิงนครอินทร์		คือ

	 1.	 ลักษณะการร�าตีบทตามบทร้อง	 การร�าประกอบท�านองเพลง	 และ		

เพลงหน้าพาทย์		การร�าประกอบการใช้อาวุธ	การร�าแบบท่าร�าเฉพาะ	การร�าแบบ

ท่าธรรมชาติ

	 2.		วิธีการเจรจาการพูดด้วยส�าเนียงมอญ

	 3.	 การใช้สีหน้าและอารมณ์ของสมิงนครอินทร์ท่ีจะต้องแสดงออกมา

พร้อมกับการจะต้องท�าท่าทาง	 หรือ	 กิริยาอาการที่เป็นลักษณะของอารมณ์ต่างๆ

นั้นมีด้วยกัน	6	ลักษณะคือ

	 -	 บทบาทที่แสดงออกถึงอารมณ์รักที่แสดงถึงอารมณ์ของความนุ่มนวล

ในการเกี้ยวพาราสีที่มีการใช้แววตาที่เป็นธรรมชาติในการร�าเกี้ยวระหว่าง

สมิงนครอินทร์กับนางเกษรา

ภาพที่ 1-3 บทบาทที่แสดงออกถึงอารมณ์รักที่แสดงถึงอารมณ์ของความนุ่มนวล 

ที่มา : ภาพส่วนตัวผู้วิจัย 
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ภาพที่ 4-6 บทบาทที่แสดงออกลักษณะการแสดงอารมณ์เยาะเย้ยเหยียดหยาม   

ที่มา : ภาพส่วนตัวผู้วิจัย 

 	 -	 บทบาทที่แสดงออกลักษณะการแสดงอารมณ์เยาะเย้ยเหยียดหยาม	

การใช้วิธีการแสดงออกทางใบหน้าที่ชัดเจนด้วยการยิ้ม	 และการใช้สายตาในแบบ

การมองด้วยหางตาและการเมินหน้า	เช่นในตอนกระท�าสัตย์

ภาพที่ 7-9 บทบาทที่แสดงออกถึงความกล้าหาญความมีศักดิ์ศรีด้วยการแสดงอารมณ์ที่ขึงขัง 

ที่มา : ภาพส่วนตัวผู้วิจัย 

	 -	 บทบาทที่แสดงออกถึงความกล้าหาญความมีศักดิ์ศรีด้วยการแสดง

อารมณ์ทีข่งึขงัเข้มแขง็ประกอบสหีน้าทีข่่มขูแ่ละพร้อมจะต่อสูท้นัท	ี	ในตอนขอดตูวั

สมิงนครอินทร์
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ภาพที่ 13-15 บทบาทที่แสดงออกถึงความหยิ่งในศักดิ์ศรีของความเป็นชายชาติทหาร

ที่มา : ภาพส่วนตัวผู้วิจัย 

 -	บทบาทที่แสดงออกถึงความหยิ่งในศักดิ์ศรีของความเป็นชายชาติทหาร

การแสดงออกทางแววตาที่มีความมุ่งมั่นที่จะยอมตายเพื่อมีนายเพียงหนึ่งเดียว

ภาพที่ 10-12 บทบาทที่แสดงออกถึงความอ่อนน้อมจงรักภักดีการแสดงความนอบน้อม  

ที่มา : ภาพส่วนตัวผู้วิจัย 

	 	-	บทบาททีแ่สดงออกถงึความอ่อนน้อมจงรกัภกัด	ีการแสดงความนอบน้อม

และจงรักภักดีต่อพระเจ้าราชาธิราช	
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ภาพที่ 16-17 บทบาทที่แสดงออกถึงความโศกเศร้าจะต้องกลั้นใจตาย 

ที่มา : ภาพส่วนตัวผู้วิจัย 

 -	 บทบาทที่แสดงออกถึงความโศกเศร้า	 สุดท้ายด้วยอารมณ์แห่งความท่ี

สมิงนครอินทร์จะต้องกลั้นใจตาย	 และมีการพูดด้วยลักษณะของน�้าเสียงท่ีมีท้ัง

หนักแน่น	สลับกลับการพูดด้วยน�้าเสียงที่สั่นเครือด้วยอาการร้องไห้	

	 จากงานวจิยัในเรือ่ง	“วธิกีารแสดงและนาฏยลกัษณ์บทบาทสมงินครอนิทร์		

ในละครพันทางเร่ืองราชาธิราช”	 จึงท�าให้พบว่า	 ผู้ที่จะแสดงเป็นสมิงนครอินทร์

ได้นั้น	 จะต้องเข้าใจในลักษณะของการร�า	 และวิธีการแสดงที่มีองค์ประกอบต่างๆ

ที่ส�าคัญ	 ต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะของบุคลิกที่ดี	 ต้องเป็นผู้ท่ีได้รับการฝึกหัดท่ีเป็น

ตวัพระ	มฝีีมอืในการร�า	มพีละก�าลงัทีดี่	เข้าใจหลกัการปฎบัิต	ิในลกัษณะของการร�า

แบบพันทาง	และต้องเข้าถึงบทบาทของตัวละครสมิงนครอินทร์	ที่จะต้องสามารถ

สร้างความรูส้กึให้เข้าถงึตัวละครตัวน้ีให้ได้	พร้อมกบัต้องมกีารฝึกซ้อมกบัผูท้ีถ่่ายทอด

ให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความคล่องแคล่วในกระบวนท่าร�า	ซึ่งท่าร�าในบางท่าต้อง

อาศัยความช�านาญ	 ฝึกหัดอยู่เสมอ	 จึงจะสามารถแสดงเป็นสมิงนครอินทร์ที่ดีได	้

ตามอย่างศิลปินต้นแบบที่ดีได้ต่อไป
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อภิปรายผล 

 จากศึกษาวิธีการแสดงและนาฏยลักษณ์บทบาทสมิงนครอินทร์	 ในละคร
พันทางเรื่องราชาธิราช	ชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง	ตอนสัจจะสมิงนครอินทร์	ผู้วิจัย
น�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้
	 1.	 ในวิธีการแสดงบทบาทสมิงนครอินทร์	 ใช้วิธีการร�าที่มีการเคลื่อนไหว
ส่วนต่างๆ	ของร่างกายทีม่คีวามสมัพนัธ์กนั	ตามหลกันาฏศลิป์ไทยประเภทตวัละคร
พระแบบหลวง	โดยในการร�าและออกท่าทางนัน้กจ็ะเป็นไปตามหลกัของนาฏยศพัท์
ของ	อาคม	สายาคม	(2545,	หน้า	98-102)	ต้องเป็นท่าร�าทีม่คีวามหมาย	ซึง่สอดคล้อง
กับค�าสัมภาษณ์ของ	ไพฑูรย์	 เข้มแข็ง	และ	ศุภชัย	จันทร์สุวรรณ์	ว่าผู้ที่แสดงเป็น
สมงินครอนิทร์	ถงึแม้ว่าเป็นการร�าแบบพนัทาง		แต่ต้องมพีืน้ฐานการร�าแบบตวัพระ
ทีร่�าด	ีมคีวามเข้าใจในเรือ่งพืน้ฐานการร�า	นาฏยศพัท์	และวธิกีารร�านัน้กส็อดคล้อง
กับวิธีการร�าตัวพระ	 ในงานวิจัยเรื่อง	 นาฏยลักษณ์ตัวพระละครแบบหลวง	 ของ	
ชมนาด	กจิขนัธ์	(2547,	หน้า	235–256)	ทีไ่ด้กล่าวว่า	นาฏยลกัษณ์ซ่ึงเป็นองค์ประกอบ
ของนาฏยลักษณ์นั้น	ประกอบด้วย	คุณลักษณะของอวัยวะเชิงกายภาพ	คือรูปร่าง
หน้าตา	อวัยวะที่ใช้ในการร�า	และลักษณะการเคลื่อนไหวอวัยวะ	คือ	ทิศทาง	ระดับ
เวลาหรือจงัหวะ	วิถกีารเคลือ่นไหว	ซึง่จะช่วยสร้างความสมดลุของร่างกายในการร�า
และเป็นส่วนประกอบในการจัดวางต�าแหน่งท่าทางเชิงทัศนศิลป์
	 2.	 การแสดงอารมณ์ของตัวละครที่ต้องแสดงออกมาทางแววตา	 สีหน้า																																													
ผู้ที่แสดงต้องเข้าใจถึงในอารมณ์ของตัวละครและสื่อออกมาให้ได้	 ซึ่งวิธีการปฏิบัติ
เช่นนีม้คีวามสอดคล้องกบักบัทฤษฎนีาฏยศาสตร์ของภรตมนุ	ีแปลโดย	แสง		มนวทูิร
ที่กล่าวไว้ว่า
	 อัธยายที่	 6	 ข้อ	 55	 การแสดงศฤงคาระรส	 คือ	 การแสดงความรัก	 เช่น
ในตอนเกี้ยวนางเกษรา	(แสง	มนวิทูร,	2511,	หน้า	299)
	 อัธยายที่	 6	 ข้อ	 56	 การแสดงหาสยะรส	 คือรสของการหัวเราะ	 จะอยู่
ในตอนขอดูตัวสมิงนครอินทร์	 ที่สมิงนครอินทร์จะต้องออกเสียงท�าท่าหัวเราะใส่
พระเจ้าอังวะ	 หรือการเบะปาก	 การท�าตาลุก	 ตาหรี่	 ในตอนร�าในเพลงสองกุมาร
(แสง	มนวิทูร,	2511,	หน้า	299,	301)	
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	 อัธยายที่	 6	 ข้อ	 71	 การแสดงกรุณารส	 นั่นคือ	 การแสดงความเมตตา

สงสาร	 ในตอนที่จะต้องกลั้นใจยอมตายเพื่อไม่ขอไปเป็นข้ารับใช้	 (แสง	 มนวิทูร,	

2511,	หน้า	305)

	 อธัยายที	่6		ข้อ	74		การแสดงเราทะระรส		คอื	การแสดงความโกรธ		ซึง่ใน

การจะอยูใ่นตอนทีส่มงินครอนิทร์ชกัดาบสัน้ออกมาขูพ่ระเจ้าองัวะและพวกอ�ามาตย์

พม่า	กับในตอนรบกับมังกะยอทาง	(แสง	มนวิทูร,	2511,	หน้า	307)

	 อัธยายที่	6	ข้อ	80	การแสดงวีระรส	คือการแสดงความกล้าหาญ	จะอยู่ใน

ตอนที่สมิงนครอินทร์ถูกมังรายกะยอฉะวาจับได้	 และเกลี้ยกล่อมให้ตนนั้นไปอยู่

ฝ่ายพม่า	ซึ่งตนเองนั้นก็ไม่ได้ต้องการที่จะรอดตายเพราะการไปเป็นข้าสองเจ้าบ่าว

สองนายซึ่งถือว่าเป็นการกระท�าที่ไม่มีศักดิ์ศรี	(แสง	มนวิทูร,	2511,	หน้า	311)

	 3.	วิธีการปฎิบัติท่าร�าของสมิงนครอินทร์พบว่ามีลักษณะการร�าแบบออก

ภาษามอญ	และการร�าทีเ่ป็นลกัษณะท่าทางธรรมชาติ	(ท่าก�าแบ)	เป็นการผสมผสาน

ท้ังท่าทีเ่ป็นท่าร�าแบบนาฏศลิป์ไทย	ตามลกัษณะนาฏยลกัษณ์แบบหลวง	มกีารเพิม่

ลกัษณะการโย้ตวั	การตีไหล่	กระทายไหล่	แบบท่าร�าของการร�าออกภาษาแบบมอญ

ผลการอภิปรายในข้อนี้	 	มีความสัมพันธ์กับงานวิจัย	 เรื่อง	กลวิธีการร�าออกภาษา

ในละครพนัทางเรือ่งราชาธริาช		ของ	พชัราวรรณ		ทบัเกต	ุ(2553,	น.236-242)	ว่าใน

การร�าออกภาษานัน้	มกีารร�าท่าร�าทีเ่ป็นท่าพ้ืนฐานของนาฏศลิป์ไทยมาผสมกบัท่าร�า

ของชนชาติต่างๆ	 ได้อย่างลงตัว	 การร�าออกภาษาในละครพันทางจึงมีความอิสระ

ในการประดิษฐ์ท่าร�าหรือการใช้ท่าร�าในการตีบทตามค�าร้องและจะใช้ลีลา

การเคลื่อนไหวที่แสดงความเป็นชนชาตินั้น	(พัชราวรรณ	ทับเกตุ,	2553,	น.240)

	 4.	 การใช้พลังและการใช้พื้นที่ในการเคลื่อนไหวในการแสดงบทบาท

สมิงนครอินทร์	 พบว่ามีการใช้พลังในการออกท่าทาง	 ได้แก่	 ความแรงของพลัง

การเน้นพลงั		ลกัษณะของการใช้พลงั	การใช้พืน้ทีใ่นการเคลือ่นไหว	คอื	มคีวามกว้าง

ความยาว	ความสูง	ที่ว่างมีความส�าคัญในการก�าหนด	ต�าแหน่ง	ขนาด	และทิศทาง

ซึ่งในการใช้หลักทฤษฎีของการเคลื่อนไหวและทฤษฎีของหลักการใช้พลังนี้ซึ่งมี

ความสอดคล้องกบัการใช้พลงัเพือ่การแสดงนาฏศลิป์ของ	สรุพล	วริฬุห์รกัษ์,	2543,	

หน้า	229–232)	ทีมี่ความสอดคล้องกบัการร�าของตวัสมงินครอนิทร์	ทัง้การใช้พืน้ทีเ่วที
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หรอืในท่าร�าการตบีท	ท่าร�าทีเ่ป็นท่าเฉพาะ	มกีารเคลือ่นไหวในลกัษณะพเิศษ		วธิกีาร
แสดงท่าร�าต่างๆ	ทัง้การร�าตามบทร้อง		การร�าตามท�านองเพลง	กต้็องมคีวามสมัพนัธ์
กับการเคลื่อนไหวของร่างกายที่แสดงถึงอารมณ์ต่างๆ	 เช่นอารมณ์ที่จะต้องแสดง
ให้เห็นถึงความกล้าหาญ	 ความไม่เกรงกลัวต่อศัตรู	 เช่น	 การขยับตัวอย่างเร็วด้วย
ความแรงใส่ฝ่ายตรงข้าม	 หรือการแสดงท่าทางกระแทกกระท้ัน	 ด้วยการตบพื้น	
กระแทกเข่า	การพุง่ตวัเข้าหาในจงัหวะทีร่วดเรว็		การขยายร่างกายและท�าท่าร�าให้
มีความกว้างขึ้น	หรือแสดงการผึ่งผายของสรีระให้ดูสง่าขึ้น

ข้อเสนอแนะ   

 1.	ควรมกีารศกึษากลวธิกีารปฏบิตัท่ิาร�าจากผูเ้ชีย่วชาญ	หรอืศลิปินทีเ่คย
แสดงเป็นตัวเอกในตอนอื่นๆ	 ของละครพันทางเรื่องราชาธิราช	 ท่ีมีความสามารถ	
ที่จะเป็นศิลปินต้นแบบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนไม่คลาดเคลื่อน	
	 2.	การศกึษาความเป็นอตัลกัษณ์ของศิลปิน	ในกรณศีกึษาบทบาทเฉพาะตวั
บุคคลที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับถึงความสามารถในวงการนาฏศิลป์ไทย	
ในขณะที่บุคคลหรือศิลปินเหล่านั้นยังคงมีชีวิตและมีความทรงจ�าที่ดี	
	 3.	จากศกึษาวธิกีารแสดงและนาฏยลกัษณ์บทบาทสมงินครอนิทร์นีน่้าจะ
ได้ต่อยอดการวจิยัโดยศกึษาในเรือ่งความสมัพนัธ์ของกระบวนท่าร�ากบัท่วงท�านอง
และจังหวะเพลงต่อไป
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