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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
 การร าคู่ทางนาฏศิลป์ไทย เป็นศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งที่ใช้ผู้แสดง 2 คน แสดงท่าทางการร า 
โดยที่ผู้แสดงทั้งสองคนหรือทั้งสองตัวละครนั้นต่างต้องมีลีลาเฉพาะตัว และมีความสอดประสาน
สัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกันหรือขัดแย้งกัน การร าติดตามไล่จับถือเป็นการร าคู่ที่ปรากฏอยู่ในการ
แสดงนาฏศิลป์ไทยทั้งโขนและละคร เช่น พระรามตามกวาง ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ย่าหรัน
ตามนกยูง ในการแสดงละครในเรื่องอิเหนา พระลอตามไก่ ในการแสดงละครร าเรื่องพระลอ เป็นต้น 
 กระบวนท่าร าที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางของลิง มีวัตถุประสงค์ในการประดิษฐ์กระบวน
ท่าร าขึ้น เพ่ือใช้ประกอบการบรรเลงการเดี่ยวระนาดเอก กล่าวคือ เมื่อ พ.ศ. 2509 รัฐบาลไทยเตรียม
เดินทางไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ นครย่างกุ้ง ครั้งที่ 2 ซึ่งใน
ขณะนั้นจอมพล ถนอม กิตติขจร ได้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (รัฐบาลไทย, ม.ป.ป., ออนไลน์)           
จึงได้ขอให้ กรมศิลปากรจัดการแสดงชุดต่าง ๆ ไปน าเสนอที่หอประชุม กองวัฒนธรรม คืนละ 4-5 ชุด 
เพ่ือท าการคัดเลือกชุดการแสดงที่เหมาะสมและสวยงามไปแสดงที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
ในครั้งนั้นกรมศิลปากรได้จัดให้ครูพริ้ง ดนตรีรส ศิลปินผู้มีฝีมือเป็นเยี่ยมในการบรรเลงระนาดเอกใน
แผนกดุริยางค์ไทย บรรเลงเพลงเชิดนอกด้วยการเดี่ยวระนาดเอกและทันทีที่การบรรเลงเพลงเชิดนอก
จบลง ประชาชนที่รับฟังอยู่ในหอประชุมกระทรวงวัฒนธรรมต่างพากันปรบมือชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง 
จอมพล ถนอม กิตติขจร จึงบอกกับนายธนิต อยู่โพธิ์ (ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้น) 
ให้น าการบรรเลงชุดนี้ไปที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นายธนิต อยู่โพธิ์จึงเกิดความคิดว่าหากใน
ขณะที่มีการบรรเลงเดี่ยวระนาดเพลงเชิดนอกแล้วมีการแสดงประกอบออกมาร่ายร าร่วมด้วยคงจะ
ช่วยให้เกิดอรรถรสต่อผู้ชมและผู้ฟังมากยิ่งขึ้น นายธนิต อยู่โพธิ์จึงได้ขอแรงนายพริ้ง ดนตรีรส เดี่ยว
ระนาดเอกบันทึกลงแถบบันทึกเสียง และมอบให้  นายกรี  วรศะริน ศิลปินแห่งชาติ  สาขา
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์–โขน) พ.ศ. 2531 เป็นผู้ประดิษฐ์กระบวนท่าร าตัวลิง และนางเจริญจิต 
ภัทรเสวี เป็นผู้ประดิษฐ์กระบวนท่าร าตัวนาง กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง        
จึงเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2509 นั่นเอง (ชวลิต สุนทรานนท์ และคณะ, 2550, น. 150) 
 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางที่นายกรี วรศะริน และนางเจริญจิต  
ภัทรเสวี ต่างปรึกษากันโดยได้น าแนวคิดของนายธนิต อยู่โพธิ์ ที่มอบหลักการประกอบด้วยขั้นตอน          
4 ขั้นตอน คือ หลบหนี ติดตาม โลดไล่ และไขว่คว้า ซึ่งทั้งสองท่านก็ได้ศึกษาโครงสร้างและท านอง
เพลงเชิดนอก จนเกิดความเข้าใจในโครงสร้างและท านองเพลงว่าประกอบด้วย โครงสร้างของเพลง
แบ่งเป็น 3 ตัว โดยเรียกว่า “จับ” เชิดตัวที่ 1 เรียกว่า “จับหนึ่ง” เชิดตัวที่สองเรียกว่า “จับสอง” และ
เชิดตัวสุดท้ายหรือเชิดตัวที่สามเรียกว่า “จับสาม” (วิทยา ศรีผ่อง, 2563, 4 พฤศจิกายน, สัมภาษณ์) 
เมื่อทั้งสองท่านเข้าใจในเรื่องโครงสร้างและท านองเพลงเชิดนอกแล้ว จึงก าหนดกระบวน 
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ท่าร าที่จะใช้ในการร าต้องมีสามกระบวนท่า และเมื่อนายกรี วรศะริน ได้ประดิษฐ์กระบวนท่าร าตัวลิง
ชุดนี้แล้ว นายกรีได้ถ่ายทอดการร าโขนชุดนี้ให้กับศิษย์ของท่านอีก 4 ราย ได้แก่ นายบุญเลิศ ข าทัศน์ 
นายฉลาด  พกุลานนท์ นายสมควร นิ่มประเสริฐ และนายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว (ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน) พ.ศ. 2551) 
 นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ได้อธิบายเกี่ยวกับกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง
ว่าเดิมทีกระบวนท่าร าโขนตัวลิงโดยเฉพาะท่าแหวกหาของตัวลิงในการแสดงโขนหน้าจอ หรือโขน
กลางแปลง ผู้แสดงสามารถแหวกก่ีครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้ชม กล่าวคือ ผู้แสดงต้องค านึงถึงทิศทางการนั่ง
รับชมของผู้ชมว่าสามารถชมการแสดงได้ชัดเจนหรือไม่ ลักษณะการมองเห็นของผู้ชมนั้นต้องเห็นชัด
ทั้งตัวลิงและตัวนางในกระบวนท่าต่าง ๆ ในสมัยโบราณท่าแหวกจะไม่ได้ก าหนดทิศทางเป็นหลัก
ตายตัว สามารถแหวกที่มุมซ้าย หรือมุมขวาก็ได้ สุดท้ายแล้วตัวละครทั้งสองต้องวิ่งวนเป็นเลขแปด        
มาเจอกัน หรือการแสดงโขนหน้าจออาจไม่วิ่งวนเป็นเลขแปดก็ได้ต้องดูพ้ืนที่ของเวที แต่เมื่อน า          
การแสดงชุดนี้มาบรรจุไว้ในหลักสูตรจึงมีการปรับให้ เป็นรูปแบบเฉพาะเจาะจง เพ่ือไม่ให้เกิดความ
สับสนต่อผู้เรียน (ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว, 2563, 7 มกราคม, สัมภาษณ์) นอกจากนี้ผู้แสดงบทบาทตัวลิง
ต้องเข้าใจอารมณ์และบทบาทของตัวลิงเป็นอย่างดีในช่วงไหนควรแสดงอารมณ์โกรธจัด ท่าทางต้อง
ดุดัน ช่วงไหนที่ต้องผ่อนอารมณ์โกรธลดลงมา ช่วงไหนที่ต้องแสดงความรัก ความเจ้าชู้ แต่ทั้งนี้ผู้แสดง
ต้องร าอย่างมีลีลาที่มีความสง่างามสมกับเป็นลิงพญาด้วย เมื่อการร าชุดนี้ได้น ามาบรรจุไว้ในหลักสูตร
การเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระบวนท่าร าจึงมีการปรับเปลี่ยน หรือจัดแบบแผน
ขึ้นใหม่เพ่ือสะดวกต่อความเข้าใจของผู้เรียน อีกทั้งกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับ 
ตัวนางทั้งสามกระบวนท่าที่บรมครูทั้งสองท่านได้ประดิษฐ์ขึ้นมานั้น ท่านน าแนวคิดหรือได้รับอิทธิพล
ท่าร ามาจากการร าชุดใด  
 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจที่ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษากระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตาม
ไล่จับตัวนางเพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัดเจนและเป็นองค์ความรู้ อีกท้ังยังเป็นการวิเคราะห์องค์ความรู้
ไว้เป็นเอกสารหลักฐานทางวิชาการ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์กระบวนท่าร าที่ส าคัญที่โบราณจารย์ท่านได้
ประดิษฐ์คิดค้นไว้มิให้สูญหาย หรือลบเลือนไปตามกาลเวลาและยุคสมัยได้ กอปรทั้งยังก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อวงการนาฏศิลป์ไทยต่อไป 
 
2. วัตถปุระสงค์ของกำรวิจัย 
 2.1 ศึกษาประวัติความเป็นมากระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง         
ตามแนวทางของนายกรี วรศะริน 
 2.2 ศึกษากระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง 
 2.3 วิเคราะห์ท านองเพลง โครงสร้างและกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง 
 
3. ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การศึกษาโครงสร้างและกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง ตามแนวทาง
ของนายกรี วรศะริน โดยศึกษาผ่านนายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 
(นาฏศิลป์-โขน) พ.ศ. 2551 
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4. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาโครงสร้างและกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง 
ตามแนวทางของนายกรี วรศะริน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยข้อมูล
พ้ืนฐานจากการศึกษาเอกสารเชิงวิชาการ ต ารา บทละคร การสัมภาษณ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทุกแขนง 
และเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) โดยวิธีการศึกษาค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และวิเคราะห์ เพ่ือใช้
เป็นหลักและแนวทางในการสังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยมีขั้นตอน และกระบวนการด าเนินการศึกษา 
ดังนี้ 
 4.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารเชิงวิชาการ ต ารา บทละคร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทุกแขนง ดังนี้ 
  4.1.1 แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกระบวนท่าร าโขนตัวลิง
ที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง เช่น 
   4.1.1.1 หนังสือเรื่องครูกรี วรศะริน ศิลปินแห่งชาติ 
   4.1.1.2 เอกสารประกอบการเสวนา และการแสดง ร่องรอยละครนอก (ทางหลวง) 
คุณครูเจริญจิต ภัทรเสวี 
   4.1.1.3 วิทยานิพนธ์เรื่องวิเคราะห์บทบาทนางเบญกายในการแสดงโขนเรื่อง
รามเกียรติ์ ชุดนางลอย ตามแนวทางครูรัจนา พวงประยงค์ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 
พ.ศ. 2554) 
  4.1.2 แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวกับองค์ประกอบการแสดงชุดหนุมานจับเบญกาย เช่น  
   4.1.1.1 หนังสือเรื่องฟังและเข้าใจเพลงไทย 
   4.1.1.2 วิทยานิพนธ์เรื่องกลวิธีการเดี่ยวปี่คลาริเน็ตบีแฟลตเพลงเชิดนอกของพันโท
วิชิต โห้ไทย 
   4.1.1.3 วิทยานิพนธ์เรื่องเดี่ยวปี่เชิดนอก : ทางครูปี๊บ คงลายทอง 
 4.2 การสัมภาษณ์ ประกอบด้วย  
  4.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เรียกว่าแบบสัมภาษณ์ 
   4.2.1.1 แบบสัมภาษณ์ที่ใช้เป็นแบบไม่มีโครงสร้าง มีประเด็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้  
    1) การคัดเลือกผู้แสดง ตลอดจนบุคลิกลักษณะของหนุมานในการแสดงชุดนี้ 
ควรเป็นอย่างไร 
    2) การแสดงบทบาทหนุมานในชุดหนุมานจับเบญกาย ควรมีลักษณะการ
แสดงออกอย่างไรบ้าง 
    3) ท่านมีกลวิธีการแสดงบทบาทหนุมานในชุดหนุมานจับเบญกาย อย่างไรบ้าง 
    4) กระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางที่ท่านได้รับถ่ายทอด
มาจากคุณครูกรี วรศะริน เป็นอย่างไร 
    5) กระบวนท่าร าชุดหนุมานจับนางเบญกายที่ท่านได้รับถ่ายทอดมาจากคุณครู
กรี วรศะรินนั้นท่านปรับเปลี่ยนกระบวนท่าร าเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด 
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    6) กระบวนท่าร าชุดหนุมานจับนางเบญกายที่ท่านใช้แสดงกับกระบวนท่าร าที่
ท่านใช้ในการเรียนการสอนมีความแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด 
  4.2.2 น าแบบสัมภาษณ์แบบไมม่ีโครงสร้างนี้ไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ 
   4.2.2.1 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ไทย ที่มีประสบการณ์การร าชุดหนุมาน
จับเบญกาย ไม่น้อยกว่า 20 ปี ประกอบด้วย 
    1) นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2551 
ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย (โขนลิง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
    2) นางรัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2554 
ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย (ละครนาง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
    3) นายวิโรจน์ อยู่สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย (โขนลิง) สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 
   4.2.2.2 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านดุริยางคศิลป์ไทย ที่มีประสบการณ์ด้านการบรรเลง
ดนตรี และการสอนดนตรีไทยไม่น้อยกว่า 30 ปี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา ศรีผ่อง อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
 4.3 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม 
  4.3.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการรับการถ่ายทอดท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางด้วย
ตนเองแบบตัวต่อตัวกับครูต้นแบบ คือ นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 
พ.ศ. 2551 
  4.3.2 การบันทึกภาพ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวการแสดงชุด    
หนุมานจับเบญกาย ที่ได้รับการถ่ายทอด โดยใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบันทึก เพ่ือใช้
ในการประกอบการรายงานผลการวิจัย และเป็นการบันทึกกระบวนท่าร าชุดนี้ไว้เป็นหลักฐานส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย และการวิจัยครั้งต่อไป 
 4.4 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ต ารา การสัมภาษณ์ และการศึกษาภาคสนาม 
มาสรุปและเรียบเรียง แล้วรายงานผลการวิจัย 3 บทต่อคณะกรรมการ 
 4.5 น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาด าเนินการปรับปรุง แก้ไข  
 4.6 สนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) 
  การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้วิจัยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
นาฏศิลป์ไทย เข้าร่วมสนทนาเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ อีกทั้งเพ่ือเป็นการรับรองความสมบูรณ์ 
และถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง กลวิธีการแสดง
ของตัวลิง โดยผู้วิจัยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่
เคยได้รับการถ่ายทอดกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางหรือร่วมร าชุดหนุมานจับ
นางเบญกายกับนายกรี วรศะริน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) 
ประกอบด้วย 
    4.6.1 นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2551 
ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย (โขนลิง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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    4.6.2 ดร.ชนัย วรรณะลี อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต โครงการ
บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
    4.6.3 นายพรเทพ เลี้ยงสอน อาจารย์ประจ าสาชาวิชานาฏศิลป์ไทย (โขนลิง) 
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
    4.6.4 สอ.ไชยชนะ เต๊ะอ้วน ดุริยางคศิลปินอาวุโส หัวหน้ากลุ่มดุริยางค์ไทย   
กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 
 4.7 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การศึกษาภาคสนามมาสังเคราะห์ข้อมูล และการ
สนทนากลุ่มย่อย เพ่ือสรุปและเรียบเรียงเป็นรายงานผลการวิจัย 5 บทต่อคณะกรรมการ 
 4.8 ด าเนินการแก้ไขผลการวิจัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 4.9 ด าเนินการเขียนรายงานผลการวิจัยในรูปบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานใน
วารสารทางวิชาการ 
 
5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 5.1 ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง 
 5.2 เป็นแนวทางในการศึกษาโครงสร้างและกระบวนท่าร าโขนในการแสดงชุดต่าง ๆ  
 
6. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 6.1 โครงสร้าง หมายถึง ส่วนประกอบส าคัญซึ่งน ามารวมเข้าด้วยกันให้เป็นรูปร่างเดียวกัน         
ในงานวิจัยนี้ ส่วนประกอบของท่าร าที่ประกอบด้วยท่าหลบหนี ท่าติดตาม ท่าโลดไล่ และท่าไขว่คว้า  
เมื่อน ามารวมกันแล้วกลายเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางของลิง 
 6.2 กระบวนท่าร าโขน หมายถึง กระบวนการเคลื่อนไหวร่างกายของนักแสดงที่สื่อออกมาใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น สื่อท่าทางแทนค าพูด แทนอากัปกิริยาที่ก าลังปฏิบัติอยู่ ในงานวิจัยนี้ หมายถึง
กระบวนการเคลื่อนไหวของนักแสดงที่สื่อออกมาในลักษณะท่าทางของการจับท่าที่ 1 การจับท่าที่ 2 
และการจับท่าท่ี 3 ตลอดจนการจับท่าหายเข้าโรง 
 6.3 การติดตามไล่จับ หมายถึง อากัปกิริยาของนักแสดงที่สื่อถึงพฤติกรรมของการหลบหนี 
และการติดตามเพ่ือจับตัว ในงานวิจัยนี้หมายถึง พฤติกรรมของตัวลิงที่ติดตามไล่จับตัวนาง 
 6.4 ตัวนาง หมายถึง ผู้แสดงที่รับบทบาทเป็นตัวละครผู้หญิงในการแสดงโขน ในงานวิจัยนี้ 
หมายถึง นางเบญกาย 
 6.5 ตัวลิง หมายถึง ผู้แสดงที่รับบทบาทเป็นลิงในการแสดงโขน ในงานวิจัยนี้ หมายถึง หนุมาน 
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บทท่ี 2 
ความเป็นมากระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง ผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายทั้งเอกสาร ต ารา บทความ หนังสือ และวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลในประเด็นที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ จึงได้ทบทวน
วรรณกรรมและจัดท าเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ความเป็นมากระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง 
 2. ผู้สร้างสรรค์กระบวนท่าร า 
 3. แนวคิดการออกแบบกระบวนท่าร า 
  3.1 แนวคิดของนายธนิต อยู่โพธิ์ 
  3.2 ภาพจิตรกรรมกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง 
  3.3 วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย 
  3.4 เพลงหน้าพาทย์ เพลงโลม 
 4. การสืบทอดโครงสร้างกระบวนท่าร าโขน 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1. ความเป็นมากระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง 
 เมื่อ พ.ศ. 2509 รัฐบาลไทยได้ด าเนินการเตรียมการเดินทางไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับรัฐบาล
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ นครย่างกุ้ง  ครั้งที่ 2 ซึ่งในขณะนั้นจอมพล ถนอม กิตติขจร         
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (รัฐบาลไทย, ม.ป.ป., ออนไลน์) ได้มีบัญชาให้ กรมศิลปากรจัดการแสดง
นาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ ไปน าเสนอที่หอประชุม กองวัฒนธรรม คืนละ 4-5 ชุด เพ่ือท าการคัดเลือกชุดการ
แสดงที่เหมาะสมและสวยงามไปแสดงสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในครั้งนั้นทางกองการสังคีต 
ภายใต้การบังคับบัญชาของนายธนิต อยู่โพธิ์ (ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้น) จัดให้นาย
พริ้ง ดนตรีรส ศิลปินผู้มีฝีมือเป็นเยี่ยมในการบรรเลงระนาดเอกในแผนกดุริยางค์ไทย กองการสังคีต 
กรมศิลปากร บรรเลงเพลงเชิดนอกด้วยการเดี่ยวระนาดเอกและทันทีที่การบรรเลงเพลงเชิดนอก    
จบลง ประชาชนที่รับชมและรับฟังอยู่ในหอประชุมกองวัฒนธรรมต่างพากันปรบมือชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง  
 จอมพล ถนอม กิตติขจร จึงมีบัญชากับนายธนิต อยู่โพธิ์ ให้น าการบรรเลงการเดี่ยวระนาด
เอกเพลงเชิดนอกไปบรรเลงที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ นครย่างกุ้ง นายธนิต อยู่โพธิ์ จึงเกิด
ความคิดว่าในขณะที่มีการบรรเลงเดี่ยวระนาดเพลงเชิดนอกหากมีการแสดงประกอบการติดตามไล่จับ
ร่วมด้วยคงจะช่วยท าให้เกิดอรรถรสต่อผู้ชม ผู้ฟังมากยิ่งขึ้น ท่านจึงได้ขอแรงนายพริ้ง ดนตรีรส 
บรรเลงเดี่ยวระนาดเอกเพลงเชิดนอกบันทึกลงแถบบันทึกเสียง และมอบให้นายกรี วรศะริน ซึ่งขณะนั้น
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ด ารงต าแหน่งศิลปินโขนลิง ของกองการสังคีตที่อาวุโส และนางเจริญจิต ภัทรเสวี ศิลปินละครนาง ของ
กองการสังคีต ร่วมกันสร้างสรรค์กระบวนท่าร าโขนลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง พร้อมกันนั้นยัง
ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญเช่น ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี และ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ร่วมติชม       
การฝึกซ้อม ตลอดจนจัดแสดงให้ประชาชนเป็นครั้งแรกในการซ้อมใหญ่ก่อนเดินทางไปแสดงยัง
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ เวทีหอประชุม กองวัฒนธรรม (สนามเสือป่า) โดยมี          
นายพริ้ง ดนตรีรส เป็นผู้ยืนเดี่ยวระนาดเอกเพลงเชิดนอกประกอบการแสดงในครั้งนั้นด้วย (ชวลิต          
สุนทรานนท์ และคณะ, 2550, น. 150) ด้วยสาเหตุนี้กระบวนท่าร าที่โขนตัวลิงใช้ในการติดตามไล่จับ
ตัวนาง จึงเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2509 ตามแนวคิดของนายธนิต อยู่โพธิ์ ที่ต้องการให้เกิดการแสดงที่มี
การติดตามไล่จับตัวนางของลิง ประกอบการบรรเลงการเดี่ยวระนาดในเพลงเชิดนอก ซ่ึงจะท าให้ผู้ชม
เกิดอรรถรสในการฟังและการชมการบรรเลงและการแสดง  โดยนายกรี วรศะริน และนางเจริญจิต 
ภัทรเสวี ต่างได้ปรึกษากัน โดยน าแนวคิดของนายธนิต อยู่โพธิ์ ซึ่งได้มอบหลักการประกอบด้วย 
1. การหลบหนี 2. การติดตาม 3. การโลดไล่ และ 4. การไขว่คว้า ทั้งสองท่ านจึงได้ศึกษาโครงสร้าง
และท านองเพลงเชิดนอก ซึ่งเป็นเพลงที่มีความหมายถึงการติดตามไล่จับของอมนุษย์ จนเกิดความ
เข้าใจในโครงสร้างและท านองเพลงว่าประกอบด้วย โครงสร้างของเพลงเชิดนอกแบ่งออกเป็น 3 ตัว 
โดยเรียกว่า “จับ” เชิดตัวที่หนึ่ง เรียกว่า จับหนึ่ง เชิดตัวที่ สอง เรียกว่า จับสอง และเชิดตัวสุดท้าย
หรือเชิดตัวที่สาม เรียกว่า จับสาม (วิทยา ศรีผ่อง, 2563, 4 พฤศจิกายน, สัมภาษณ์) เมื่อทั้งสองท่านมี
ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างและท านองเพลงเชิดนอกแล้ว ก็ก าหนดกระบวนท่าร าได้ว่า กระบวนท่าร า 
ที่จะใช้ในการร าต้องมี 3 กระบวนท่า จึงได้ร่วมกันสร้างสรรค์กระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง โดยก าหนดให้มีกระบวนท่าร า 3 กระบวนท่า และเรียกชื่อท่าร าตามโครงสร้าง
ของเพลงเชิดนอกที่เรียกว่า จับหนึ่ง จับสอง และจับสาม นอกเหนือจากกระบวนท่าร าแล้วนายกรี 
และนางเจริญจิตยังได้น าแนวคิดของนายธนิต อยู่โพธิ์ เรื่องของท่าร าต้องประกอบด้วย 1. การหลบหนี 
2. การติดตาม 3. การโลดไล่ และ 4. การไขว่คว้า จึงก่อเกิดเป็นชุดการแสดงซึ่ง มีโครงสร้าง
ประกอบด้วยล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
   1) การหลบหนีของตัวนาง 
   2) การติดตามของตัวลิง 
   3) การโลดไล่ของตัวลิง 
   4) การไขว่คว้าของตัวลิงและตัวนาง 
  และจากการสร้างสรรค์ท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางนี้ ต่อมาได้มีการ
ก าหนดชื่อเรียกชุดการแสดงนี้ว่า “หนุมานจับเบญกาย”  
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2. ผู้สร้างสรรค์กระบวนท่าร า 
 ผู้สร้างสรรค์กระบวนท่าร าที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางของลิง ประกอบด้วยศิลปินของกอง
การสังคีตในยุคนั้น 2 ท่าน คือ นายกรี วรศะริน และนางเจริญจิต ภัทรเสวี ผู้วิจัยจึงขออธิบายถึง
ประวัติของท่านทั้งสอง ดังนี้ 
 
 2.1 ประวัตินายกรี วรศะริน 
 

 
ภาพที่ 1 นายกรี วรศะริน 

ที่มา: ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (2555, น. 34) 
 
  นายกรี วรศะริน เป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน-ลิง) วิทยาลัยนาฏศิลป 
กองศิลปศึกษา กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ และศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 
(นาฏศิลป์-โขน) พ.ศ. 2531 
  เกิดเมื่อ   วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2457 
  ที่อยู ่   บ้านเลขที ่6 ซอยอินทรานุสรณ์ ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
  บิดาชื่อ   นายเผื่อน วรศะริน 
  มารดาชื่อ  นางแป้น วรศะริน 
  ภรรยาชื่อ  นางสมถวิล ยิ่งเจริญ  
  บุตร/บุตรสาว มีบุตรและบุตรสาวจ านวน 5 คน 
       1. นายประสิทธิ์ วรศะริน  
       2. นายภิเศก วรศะริน  
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       3. นายธวัชชัย วรศะริน  
       4. นางสาวจรรยา วรศะริน  
       5. นายอิสระ วรศะริน 
  นายกรี วรศะริน ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2541 แต่ผลงานและความเป็นครู
ที่ท่านได้เพียรพยายามถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านนาฏศิลป์เป็นระยะเวลาอันยาวนานได้ สร้าง
คุณูปการไว้มากเกินกว่าจะประมาณได้ 
  2.1.1 ประวัติการศึกษา 
   พ.ศ. 2468 ได้เริ่มการศึกษาชั้นต้น จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนสังเวช
วิทยาราม ต่อจากนั้นจึงลาออกมาฝึกหัดโขนอยู่ที่บ้านเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว. เย็น อิศรเสนา) 
ขณะนั้นด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงวัง 
   ต่อมาได้ย้ายไปฝึกหัดโขนต่อ ณ วังสวนกุหลาบ ต าบลเทเวศร์ ได้เรียนหนังสือวิชา
สามัญที่โรงเรียนศรีอยุธยา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้ทรงตั้งขึ้นเพ่ือให้
พวกโขนหลวงได้ศึกษา จนส าเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายหลังย้ายไปฝึกหัดโขนอยู่ที่ท้ายวังหรือ
บริเวณท้ายพระบรมมหาราชวัง ต าบลท่าเตียน และได้มีโอกาสแสดงถวายตัวต่อหน้าพระที่นั่ง
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   ครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ในวิชานาฏศิลป์โขนแก่นายกรี วรศะริน      
คือ พระยานัฏกานุรักษ์ คุณหญิงเทศ นัฏกานุรักษ์ จ่าเร่งงานรัดรุด (เฉลิม รุทธวณิช) จ่าห้าวยุทธการ 
(สุด คชจันทร์) ครูสง่า ศศิวณิช และท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี  
   การฝึกหัดโขนครั้งแรก เมื่อได้มาอยู่ที่บ้านเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ เป็นศิษย์ของขุน
ชาญร าเฉลียว (ชื่น โรหิตะพงศ์) ซึ่งเป็นโขนในสมัยรัชกาลที่ 6 ท่านได้สอนให้เต้นเสา สอนท่าเต้นเขน
มาก่อน ซึ่งเวลานั้นยังไม่ได้ตั้งโขนหลวงของรัชกาลที่ 7 ขึ้น และได้เข้าร่วมแสดงเป็นเขนลิงในรุ่นครู    
ในงานพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางพระเศวตคชเดชดิลก (วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470) สถานที่
แสดงเวลานั้นคือ ริมก าแพงด้านในแถว ๆ ตึกรัฐสภา ในบริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคมต่อมาเมื่อ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาตั้งโขนหลวงขึ้น ท าให้นายกรีได้ย้ายมาฝึกหัด
โขนหลวงร่วมกับเพ่ือน ๆ หลายคนด้วยกัน ต่อมาพระยานัฏกานุรักษ์ได้เห็นแววความสามารถของ
นายกรี วรศะริน ได้น าตัวนายกรีไปร่วมแสดงเป็นสิบแปดมงกุฎคู่ท้ายร่วมกับตัวแสดงรุ่นครู โดยแสดง
บนแพริมแม่น้ าที่ท่าวาสุกรี ในการนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด าเนินมา
ทอดพระเนตรการแสดงโขนและต่อจากนั้นมาพระยานัฏกานุรักษ์ก็ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่นาย 
กรี วรศะริน 
  2.1.2 ประวัติการรับราชการ 
   พ.ศ. 2472 ได้เข้ารับราชการในกรมพิณพาทย์และโขนหลวง แผนกโขนหลวง 
ต าแหน่งพระยาวานร ได้รับพระราชทานเงินเดือน 8 บาท และได้มีโอกาสแสดงโขนต่อหน้าพระที่นั่ง 
รับรองราชอาคันตุกะ และงานพระราชพิธีหลายครั้ง 
   เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2478 นายกรี วรศะริน ได้สมัครเข้ารับราชการทหารกองทัพ
ทหารราบที่ 9 ทหารรักษาวัง จนครบก าหนด และในปีนั้นเองมีค าสั่งโอนโขน-ละครหลวงมาขึ้นอยู่กับ
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กรมศิลปากร นายกรี วรศะริน จึงย้ายมาประจ าโรงเรียนศิลปากร แผนกนาฏดุริยางค์ (คือ วิทยาลัย
นาฏศิลปในปัจจุบัน)  
   เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2479 ขณะนั้นพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ด ารงต าแหน่งอธิบดี
กรมศิลปากร นายกรี วรศะริน จึงได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นครูสอนวิชานาฏศิลป์โขน (ลิง) ภาคปฏิบัติ
และเป็นศิลปินผู้แสดงอีกด้วย 
   พ.ศ. 2482 ทางราชการได้เรียกระดมพล เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม เพ่ือฝึกวิชาทหาร
เป็นเวลา 14 วัน ครั้นแล้วจึงกลับมารับราชการตามเดิม 
   พ.ศ. 2484 ทางราชการได้เรียกระดมพลอีกครั้ง โดยเข้าประจ าการและไปรับ
ราชการทัพในคราวเรียกร้องดินแดนคืน และในการสงครามเพ่ือสถาปนาวงไพบูลย์แห่งมหาเอเชีย
บูรพา จนได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ 
   พ.ศ. 2485 ได้กลับมารับราชการสังกัดเดิม โดยด ารงต าแหน่งเสมียนแผนกสารบรรณ 
ส านักงานเลขานุการกรม 
   พ.ศ. 2489 ด ารงต าแหน่งศิลปินจัตวา แผนกนาฏศิลป์ กองการสังคีต ท าหน้าที่เป็น
ครูสอนวิชานาฏศิลป์โขน (ลิง) ภาคปฏิบัติงานด้านการแสดงในฐานะศิลปินผู้แสดง 
   พ.ศ. 2490 ด ารงต าแหน่งศิลปินตรี แผนกนาฏศิลป์ กองการสังคีต กรมศิลปากร   
ท าหน้าที่เป็นครูสอนวิชานาฏศิลป์โขน (ลิง) ภาคปฏิบัติงานด้านการแสดงในฐานะศิลปินผู้แสดง      
โดยแสดงเป็นตัวเอก ตัวรองในการแสดงโขน-ละคร และการแสดงเบ็ดเตล็ดอีกด้วย 
   พ.ศ. 2501 ด ารงต าแหน่งศิลปินโท แผนกนาฏศิลป์ กองการสังคีต กรมศิลปากร     
มีหน้าที่ดังนี้ 
    - เป็นครูสอนวิชานาฏศิลป์โขน (ลิง) ภาคปฏิบัติงานแก่นักเรียนโรงเรียนศิลปด้าน
การแสดงในฐานะศิลปินผู้แสดง 
    - ปฏิบัติงานด้านการแสดงในฐานะศิลปินผู้แสดง โดยแสดงเป็นตัวเอก ตัวรองใน
การแสดงโขน-ละคร และการแสดงเบ็ดเตล็ด และการแสดงพ้ืนเมือง 
    - เป็นผู้แสดง ผู้ฝึกซ้อม ควบคุมการแสดง และดูแลทั่วไปในการแสดงนาฏศิลป์
เบ็ดเตล็ด การแสดงโขน-ละคร ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดแสดงให้ประชาชนเป็นประจ า ณ โรงละคร
ศิลปากร และโรงละครแห่งชาติ งานดนตรีส าหรับประชาชน ณ สังคีตศาลา งานต้อนรับคณะ
ท่องเที่ยวชาวต่างประเทศของบริษัท WORLD TRAVEL SERVICE งานต้อนรับพระราชอาคันตุกะของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ งานรับรองแขกรัฐบาล 
และของส่วนราชการแห่งองค์การรัฐวิสาหกิจ สมาคม และเอกชนทั่วไป งานเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยในส่วนภูมิภาคและต่างประเทศ 
   พ.ศ. 2511 ด ารงต าแหน่งศิลปินเอก งานวิชาการ กองการสังคีต กรมศิลปากร       
มีหน้าที่ดังนี้ 
    - ผดุงรักษา ฟ้ืนฟู และเผยแพร่นาฏศิลป์โขน-ละคร ฟ้อนร า ตามนโยบายของ
กรมศิลปากร 
    - เป็นผู้แสดง ฝึกซ้อม ควบคุมการแสดงนาฏศิลป์เบ็ดเตล็ด และการแสดงโขน-
ละคร ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดแสดงเป็นประจ าให้ประชาชนชม ณ โรงละครแห่งชาติ การแสดงเพ่ือ
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รับรองพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั วและสมเด็จพระนาง เจ้ าฯ 
พระบรมราชินีนาถ แขกต่างประเทศของรัฐบาล งานแสดงเพ่ือแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย    ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งงานแสดงโทรทัศน์ งานที่หน่วยราชการ บริษัท 
และเอกชนที่จัดไปแสดง 
    - ดูแลทั่วไป รับผิดชอบงานการแสดง และมีอ านาจบังคับบัญชาเป็นผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนหัวหน้าแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย 
    - ได้รับแต่งตั้งจากกรมศิลปากร ให้เป็นกรรมการตรวจรับของ ของกองการ
สังคีต กรมศิลปากร 
    - เป็นอนุกรรมการร่วมสอบศิลปินในวิชาภาคปฏิบัติ เพ่ือเข้ารับราชการในกอง
การสังคีต กรมศิลปากร 
    - ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ 
  2.1.3 ผลงานด้านการแสดงในประเทศ 
   นายกรี วรศะริน ได้รับการคัดเลือกแสดงเป็นตัวเอกและตัวรองทางฝ่ายโขน (ลิ ง) 
เช่น หนุมาน ชามภูวราช สุครีพ องคต นิลพัท ชมพูพาน นางกากนาสูร เป็นต้น โดยเฉพาะตัว หนุมาน 
นายกรี วรศะริน แสดงได้เป็นเยี่ยม และมีฝีมือเป็นเลิศ ยากที่จะมีผู้ใดเสมอเหมือนและเที ยบได้ใน
ขณะนั้น เช่น หนุมานจับเบญกาย  
   นอกจากนี้ยังได้แสดงเป็นตัวประกอบ ตัวเอก และตัวรองในการแสดงละครเรื่องต่าง ๆ 
หลายเรื่อง เช่น พระราชมนู พระเจ้ากรุงธน ศึกถลาง เจ้าหญิงแสนหวี พระมหาเทวี เบญจเพส         
น่านเจ้า อนุสาวรีย์ไทย พ่อขุนผาเมือง อิเหนา สาวิตรี พระลอ อุณรุท พระร่วง สุวรรณหงส์ สังข์ทอง 
เป็นต้น ในด้านการแสดงเบ็ดเตล็ด เช่น ร าลาวกระทบไม้ ตีกลองยาว ในชุดเถิดเทิง เป็นต้น 
   อีกทั้งในงานรับรองราชอาคันตุกะและแขกต่างประเทศของรัฐบาล นายกรี วรศะริน 
ก็เป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนช่วยผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดง ในบางโอกาสก็เป็นผู้แสดง 
เพ่ือให้งานเหล่านั้นส าเร็จลุล่วงลงด้วยดี เช่น  
    งานรับผู้ส าเร็จราชการอินเดีย พ.ศ. 2473 โรงละครหลวง สวนมิสกวัน 
    งานรับรองจอมพลเรือ หลุยส์ ฟรานซิส อัลเบิร์ต วิคเตอร์ นิโคลัส เมานต์แบ็ตเทน 
เอิร์ลเมานต์แบ็ตเทน ณ โรงละครสวนศิวาลัย ในพระบรมมหาราชวัง 
    งานรับรองเจ้าหญิงอเล็กซานดรา ณ หอประชุมวัฒนธรรม กองวัฒนธรรมเดิม 
(สนามเสือป่า) 
    งานรับรองพระเจ้าเลโอโปลด์ พระชนกนาถ แห่งกษัตริย์เบลเยี่ยม และเจ้าหญิง       
ลิเลียน ณ หอประชุมวัฒนธรรม กองวัฒนธรรมเดิม (สนามเสือป่า) 
    งานรับรองประธานาธิบดี โซการ์โน แห่งประเทศอินโดนีเซีย ณ หอประชุม
วัฒนธรรม กองวัฒนธรรมเดิม (สนามเสือป่า) เป็นต้น 
  2.1.4 ผลงานด้านการแสดงในต่างประเทศ 
   นายกรี วรศะริน ได้เป็นผู้แสดง ผู้ฝึกซ้อม ควบคุมการแสดง และหัวหน้าคณะควบคุม
ข้าราชการศิลปินและนักเรียนไปเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศหลายครั้ง ได้แก่ 
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    พ.ศ. 2498 เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา นครย่างกุ้ง 
    พ.ศ. 2500 เผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ราชอาณาจักรลาว นครเวียงจันทร์ 
    พ.ศ. 2505 งานสมาคมอาสา ณ ประเทศมาเลเซีย 
    พ.ศ. 2505 งานพระธาตุหลวง ณ ราชอาณาจักรลาว 
    พ.ศ.2506 งานเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชาติ ณ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
    พ.ศ. 2509 เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา นครย่างกุ้ง 
    พ.ศ. 2512 งานประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับละครดนตรี และประเพณี
อาเซียอาคเนย์ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
    พ.ศ. 2513 งานสัปดาห์แห่งเอเชียประจ าปี ค.ศ. 1970 ณ สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี 
    พ.ศ. 2514 งานมหกรรมและสัมมนาเรื่องรามายณะ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
    พ.ศ. 2517 งานพระธาตุหลวง ณ ราชอาณาจักรลาว 
    พ.ศ. 2522 การเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย เนื่องในงานเอ็กซ์โป 77 ณ ประเทศญี่ปุ่น 
  2.1.5 ผลงานด้านการถ่ายทอด 
   ในด้านการสอน นายกรี วรศะริน ได้สอนวิชานาฏศิลป์โขน ภาคปฏิบัติฝ่ายลิง        
แก่นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป เป็นเวลา 44 ปี ได้ฝึกหัดศิลปินโขนลิงที่มีชื่อเสียงมาแล้วหลายรุ่น 
นอกจากนี้ นายกรี วรศะริน ยังได้รับเกียรติเป็นผู้แสดงภาพท่าร าลงในหนังสืออธิบายนาฏศิลป์ไทย  
ซึ่งนายธนิต อยู่โพธิ์ อธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้น เป็นผู้เรียบเรียงและเป็นศิลปินผู้หนึ่งที่ได้มีโอกาส
แสดงฝีมือลีลาท่าโขนลิงในการร าเพลงหน้าพาทย์เพ่ือบันทึกท่าร าถ่ายภาพยนตร์ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ต่อมา ได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกรี วรศะริน ไปถวายการสอนพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 (ขณะนั้นด ารงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ) และพระสหาย 
ณ โรงเรียนจิตรลดา เมื่อ พ.ศ. 2503 
   นายกรี วรศะริน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา สาขาวิชานาฏศิลป์โขน            
มีความรู้ความสามารถพิเศษยิ่งในวิชาการนาฏศิลป์โขนโดยเฉพาะฝ่ายลิง ยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนได้ 
ผลงานการแสดงของกองการสังคีต กรมศิลปากร ส่วนหนึ่งได้มาจากการอุทิศแรงกายและแรงใจของ
นายกรี วรศะริน ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้แสดง ผู้ฝึกซ้อม ผู้ควบคุมการแสดงก็ตาม นับว่า นายกรี วรศะริน 
เป็นศิลปินผู้หนึ่งที่มุ่งสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงให้แก่กรมศิลปากรและประเทศชาติเป็นส าคัญ 
  2.1.6 ผลงานการสร้างสรรค์ 
   นอกเหนือจากงานถ่ายทอดการเรียนการสอนบทบาทของตัวลิง ตั้งแต่เริ่มต้นฝึกหัด
จนถึงกระบวนท่าที่เป็นท่าเฉพาะบทบาทของตัวลิงทุกตัวแล้ว ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานที่ส าคัญอีก
หลายชุดในระยะเวลาต่าง ๆ ตลอดเวลา 44 ปี แห่งการเป็นครูและศิลปินกรมศิลปากร อาทิ 
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    (1) ร าเถิดเทิง สร้างสรรค์กระบวนท่าร าของกลองร าฝ่ายชาย แนวทางเล่นของ
เครื่องประกอบจังหวะ โดยเฉพาะท่าร าทางเล่นของผู้แสดงฉาบเล็ก 
    (2) ร าปลุกใจ สร้างสรรค์กระบวนท่าของวีรบุรุษส าคัญในเพลงปลุกใจ เช่น 
ต้นตระกูลไทย เพลงเดิน ในสมัยที่หลวงวิจิตรวาทการเป็นผู้บังคับบัญชา และเป็นสมัยแห่งการฟ้ืนฟู
ละครปลุกใจ ร าปลุกใจ ประกอบเพลงปลุกใจที่อดีตรองอธิบดี นายสมภพ จันทรประภา น ามาให้ครู
อาจารย์ในวิทยาลัยนาฏศิลปคิดกระบวนท่าร า นายกรีได้สร้างสรรค์ชุดที่เด่นที่สุดคือ ชุดศึกบางระจัน 
และชุดทหารเสือสมเด็จพระนเรศวร 
    (3) ร าโคม นอกเหนือจากการสืบทอดท่าร าตามแบบดั้งเดิมแล้ว ท่านได้
สร้างสรรค์ท่าร าขึ้นใหม่ ประกอบบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นเฉพาะกิจ 
    (4) ชุดหนุมานจับเบญกาย และชุดหนุมานจับสุพรรณมัจฉา ในปี พ.ศ. 2498 
สร้างสรรค์ท่าร าขึ้นใหม่ ประกอบการเดี่ยวระนาดเพลงเชิดนอก ร่วมคิดกับนางเจริญจิต ภัทรเสวี โดย
มีท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี เป็นที่ปรึกษา 
    (5) สร้างสรรค์กระบวนท่าร าของสิบแปดมงกุฎ ในปี พ.ศ. 2498 ท่านได้
สร้างสรรค์กระบวนท่าร าของสิบแปดมงกุฎมาจากท่าตรวจพลที่มีมาแต่เดิม ให้เป็นชุดการแสดง
โดยเฉพาะ เรียกชื่อว่า ระบ าวีรชัยสิบแปดมงกุฎ 
    (6) สร้างสรรค์กระบวนท่าร าการจัดพลวานร ในปี พ.ศ. 2508 ท่านได้สร้างสรรค์
กระบวนท่าร าการจัดพลวานร ตามบทที่แต่งขึ้นใหม่เป็นการจัดทัพฝ่ายลิงตามล าดับความส าคัญ 
ตั้งแต่เขนลิง เตียวเพชร สิบแปดมงกุฎ จนถึงพลวานร 
    (7) สร้างสรรค์กระบวนท่าการเกี้ยวพาราสี ในปี พ.ศ. 2518 ท่านได้สร้างสรรค์
กระบวนท่าการเกี้ยวพาราสีบทบาทพาลีเกี้ยวนางดารา 
    (8) สร้างสรรค์กระบวนท่าร าฉุยฉายลิง ในปี พ.ศ. 2523 ท่านได้สร้างสรรค์
กระบวนท่าร าฉุยฉายลิง ที่ไม่เคยปรากฏในการแสดงมาก่อน ประพันธ์บทโดยนายเสรี หวังในธรรม 
แสดงในงานศรีสุขนาฏกรรม ครั้งที่ 52 
    (9) สร้างสรรค์กระบวนท่าร าชมตลาด (หนุมานทรงเครื่อง) และลงสรงโทนของ
หนุมาน เพ่ือบรรจุในหลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นสูงปีที่ 2 และระดับปริญญาตรี ซึ่งใช้เป็นแบบฉบับใน
หลักสูตรการเรียนการสอน คณะศิลปศึกษา และคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
   ผลงานดังกล่าวเป็นเพียงส่าวนหนึ่งเท่านั้น ตลอดชีวิตการเป็นศิลปินและเป็นครูของ
ท่านยังให้ค าปรึกษาในการสร้างสรรค์นาฏศิลป์อีกมากมายหลากหลายชุด ในวาระต่าง ๆ ทั้งในสถาบัน
กรมศิลปากรและสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ อีกด้วย (ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี, 2555, น. 8-23) 
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 2.2 ประวัตินางเจริญจิต ภัทรเสวี 
 

 
ภาพที่ 2 นางเจริญจิต ภัทรเสว ี

ที่มา: ไพโรจน์ ทองค าสุก (2563, ออนไลน์) 
 
  นางเจริญจิต ภัทรเสวี เป็นบุตรีของหลวงวัชร์เสวิน และนางจันทร์ ภัทรเสวี เกิดเมื่อวันที่ 
20 กันยายน พ.ศ. 2458 ที่ต าบลบ้านสมเด็จ อ าเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี เมื่อยังเยาว์วัยได้ ศึกษา
อยู่ที่บ้านเป็นเวลาประมาณ 2 ปีเศษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2462 จนมีความรู้พอสามารถอ่านออกเขียนได้           
พออายุได้ 7 ขวบ ได้เข้าไปถวายตัวเป็นละครของเจ้าคุณพระประยูรวงศ์กับมารดาของท่านที่วังสวนปืน 
ต าบลสามเสน โดยหม่อมครูเครือเป็นครูฝึกสอน นางเจริญจิตได้ฝึกหัดเป็นตัวนาง การฝึกหัดละครใน
สมัยนั้นต้องตื่นขึ้นหัดร ากันตั้งแต่เช้ามืดก่อนสว่างทุกวัน จนกระทั่งถึงสายจึงได้หยุด พอตอนบ่ายก็
ต้องฝึกร าอีกครั้งหนึ่ง การที่ได้ฝึกหัดอย่างหนักเช่นนี้ท าให้ออกโรงแสดงเป็นตัวไก่แก้ว ตั้งแต่อายุได้
เพียง 10 ขวบ เนื่องจากนางเจริญจิตเป็นผู้ที่มีฝีมือในเชิงร า เมื่อโตเป็นสาวขึ้นจึงได้แสดงเป็นตัวเอก
โดยรับบทเป็นนางเอกคู่กับนางสอาด แสงสว่าง อยู่เสมอ 
  ที่บ้านเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ ณ ต าบลสามเสนนั้น พอถึงเดือนสิบเอ็ดสิบสองอันเป็นฤดู
น้ าหลาก น้ าก็มักจะท่วมบ้านแทบทุกปี ท่านเจ้าคุณฯ จึงมักจะเดินทางท่องเที่ยวกันทางเรือโดยจะพา
กันลากจูงไป ขณะเดียวกันก็จะพาคณะละครไปด้วยทั้งโรง ไปพักที่ไหนก็จะเล่นละครให้ชาวบ้านดู
เรื่อยไป ส่วนมากท่านจะไปพักอยู่ที่บ้านพักตากอากาศที่ชายทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปพักแต่ละ
ครั้งนานประมาณ 3-4 เดือน และเล่นละครให้ชาวบ้านดูเช่นเคย 
  ต่อมานางเจริญจิตได้รับการขอตัวให้ไปอยู่กับเจ้าจอมมารดาเขียน (สกุลเดิม สิริวันต์) 
ในรัชกาลที่ 4 และย้ายไปอยู่กับคณะละครปรีดาลัยของพระเจ้านางเธอลักษมีลาวัณ จากนั้นก็ได้ไป
ร่วมแสดงกับคณะละครของพระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล และเข้ารับราชการในกรมมหรสพตามล าดับ 
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  ครั้นปี พ.ศ.2486 นางเจริญจิต ภัทรเสวี ได้เข้ารับราชการในต าแหน่งพนักงาน แผนกนาฏศิลป 
กองการสังคีต ส านักนายกรัฐมนตรี (ต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนเป็นขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการแทน) 
ด้วยความที่มีฝีมือและความสามารถสูงจึงได้แสดงเป็นนางเอกในการแสดงละครหลายเรื่อง เช่น นางวัน
ทองในละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยแตกทัพ เป็นตัวนางวิมาลาในละครเรื่องไกรทองคู่กับ
ศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายท่าน อาทิ นายอาคม สายาคม นายอร่าม อินทรนัฏ เป็นต้น ในชีวิตการแสดง
นั้นนางเจริญจิตได้รับบทบาทการแสดงต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ เช่น 
นางเมขลา นางมณโฑ นางสีดา นางเบญกาย นางสุพรรณมัจฉา เป็นต้น นอกจากนี้ยังเคยแสดงเป็น
นางคันธมาลี ร่วมกับ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (อดีตนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 13 พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 
2519) ในการแสดงละครนอกเรื่องคาวี ตอนนางคันธมาลีขึ้นหึง ทางสถานีโทรทัศน์ และที่สังคีตศาลา
อีกด้วย 
 

 
ภาพที่ 3 การแสดงชุดหนุมานจับเบญกาย 
ที่มา: ไพโรจน์ ทองค าสุก (2563, ออนไลน์) 

หมายเหตุ: นางเบญกาย ผู้แสดง นางเจริญจิต ภัทรเสวี 
  หนุมาน ผู้แสดง นายกรี วรศะริน 

 
  นอกจากจะแสดงได้ดีด้วยตนเองแล้ว นางเจริญจิตยังเป็นครูที่เก่งมากอีกผู้หนึ่ง ได้สอน
ศิษย์ไว้มากมายทั้งในกรมศิลปากร และคณะละครต่าง ๆ เช่น วังพระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน พระองค์
เจ้าจันทรกานต์มณี หม่อมเจ้าดิสสานุวัต ดิสกุล สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอมริกา และคณะละคร
สมัครเล่นบ้านปลายเนิน เป็นต้น โดยเฉพาะเมื่อกรมศิลปากรได้จัดแสดงละครเรื่องรถเสนขึ้น และน า
ออกแสดง ณ โรงละครศิลปากรในปี พ.ศ. 2500 ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ศิลปินแห่งชาติ สาขา
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ศิลปะการแสดง พ.ศ. 2528 ได้มอบหมายให้นางเจริญจิตเป็นผู้ฝึกหัด นางสาวรัจนา พวงประยงค์          
ผู้แสดงเป็นนางเมรี นางเจริญจิตต้องเคี่ยวเข็ญฝึกฝนศิษย์ผู้นี้เป็นอันมาก ท่านผู้ที่ได้ชมละครเรื่องนี้
ย่อมจะทราบดีว่านางเมรี นางเอกในเรื่องรถเสนนั้นมีบทบาทส าคัญมาก ถ้าผู้แสดงรับบทบาทเป็นตัว
นางเมรีแสดงไม่ถึงบทละครเรื่องนี้จะสูญเสียอรรถรสของการแสดง แต่ละครเรื่องรถเสนในครั้งนั้นก็
ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีก็เพราะผู้แสดงเป็นตัวนางเมรีแสดงได้ถึงบทบาท และการที่ผู้แสดงเป็นตัว
นางเมรีแสดงได้ถึงบทบาทก็เพราะนางเจริญจิตมีความช านาญช่ าชองในเชิงศิลปะสามารถที่จะ
ถ่ายทอดความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ให้แก่ศิษย์เป็นอย่างดีนั่นเอง 
   ภายหลังจากที่นางเจริญจิตได้เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2518 ก็เริ่มเจ็บป่วย    
มีอาการเสียงแหบแห้งผิดปกติ บรรดาลูกศิษย์จึงชวนนางเจริญจิตให้ไปพบแพทย์ แต่ท่านก็ขอ
ผลัดผ่อน เพราะห่วงงานจนมีอาการป่วยหนักมาก จึงยอมไปพบแพทย์เพ่ือตรวจร่างกายอย่างละเอียด 
ท าให้ทราบว่านางเจริญจิตป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ปอดและลุกลามไปมากจนไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้           
เมื่อขอร้องให้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลท่านก็ไม่เต็มใจ บอกแต่เพียงว่ายังมีแรงท างานก็จะขอท าไป
ก่อน และไม่ยินยอมรักษาด้วยวิธีผ่าตัดหรือฉายแสง คงรักษาด้วยทางพระและทางยาพอจะบรรเทาไป
ได้ระยะหนึ่งจนวาระสุดท้ายนางเจริญจิตก็เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 สิริอายุรวม 
63 ปีเศษ 
 
3. แนวคิดการออกแบบกระบวนท่าร า 
 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง เป็นกระบวนท่าร าที่ใช้ในการติดตามไล่
จับตัวนางของลิงที่ นายกรี วรศะริน และนางเจริญจิต ภัทรเสวี ต่างร่วมกันสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้
โดยอาศัยหลักการประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การหลบหนี การติดตาม การโลดไล่ และการไขว่คว้า 
ประกอบการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกเพลงเชิดนอก ซึ่งทั้งสองท่านก็ได้ศึกษาโครงสร้างและท านอง
เพลงเชิดนอก จนเกิดความเข้าใจในโครงสร้างและท านองเพลง เมื่อท่านทั้งสองเข้าใจในเรื่อง
โครงสร้างและท านองเพลงเชิดนอกแล้ว จึงก าหนดกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง 
ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า นาย กรี วรศะริน และนางเจริญจิต ภัทรเสวี น่าจะมีต้นแบบแนวคิดที่จุดประกาย
ให้ทั้งสองท่านสร้างสรรค์กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนางมาจาก 3 ประเด็นด้วยกัน 
ดังนี้ 
 
 3.1 แนวคิดของนายธนิต อยู่โพธิ์ 
  กระบวนท่าร าที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางของลิง ตามแนวคิดของนายธนิต อยู่โพธิ์ 
(ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้น) มีสาเหตุมาจากในปี พ.ศ. 2509 รัฐบาลเตรียมเดินทาง
ไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ นครย่างกุ้ง ทั้งนี้จอมพล ถนอม 
กิตติขจร ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จึงได้ขอให้กรมศิลปากรด าเนินการจัดการแสดงชุด
ต่าง ๆ ไปน าเสนอที่หอประชุม กองวัฒนธรรม คืนละ 4-5 ชุด เพ่ือท าการคัดเลือกชุดการแสดงที่
เหมาะสมและสวยงามไปแสดงที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในครั้งนั้นกรมศิลปากรได้จัดให้ครู
พริ้ง ดนตรีรส ศิลปินผู้มีฝีมือเป็นเยี่ยมในการบรรเลงระนาดเอกในแผนกดุริยางค์ไทย บรรเลงเพลงเชิด
นอกด้วยการเดี่ยวระนาดเอกและทันทีที่การบรรเลงเพลงเชิดนอกจบลง ประชาชนที่รับฟังอยู่ใน
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หอประชุมกองวัฒนธรรมต่างพากันปรบมือชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง จอมพล ถนอม กิตติขจร จึงบอกกับ
นายธนิต อยู่โพธิ์ (ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้น) ให้น าการบรรเลงชุดนี้ไปที่สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ณ นครย่างกุ้ง นายธนิต อยู่โพธิ์จึงเกิดความคิดว่าหากในขณะที่มีการบรรเลง
เดี่ยวระนาดเพลงเชิดนอกแล้วมีการแสดงประกอบออกมาร่ายร าร่วมด้วยคงจะช่วยให้เกิดอรรถรสต่อ
ผู้ชมและผู้ฟังมากยิ่งข้ึน ท่านจึงได้ ขอแรงนายพริ้ง ดนตรีรส เดี่ยวระนาดเอกบันทึกลงแถบบันทึกเสียง 
และมอบให้ นายกรี วรศะริน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์–โขน) พ.ศ. 2531 
เป็นผู้สร้างสรรค์กระบวนท่าร าตัวลิง และนางเจริญจิต ภัทรเสวี เป็นผู้สร้างสรรค์กระบวนท่าร าตัวนาง 
(ชวลิต สุนทรานนท์ และคณะ, 2550, น. 150) โครงสร้างของกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตาม
ไล่จับตัวนาง ตามที่นายกรี วรศะริน และนางเจริญจิต ภัทรเสวี เป็นผู้สร้างสรรค์กระบวนท่าร านั้น 
ทั้งสองท่านได้สร้างสรรค์กระบวนท่าร าของตัวละครทั้งสองให้มีความสอดคล้องกัน ตามแนวคิดของ
นายธนิต อยู่โพธิ์ ที่ต้องการกระบวนท่าร าของตัวลิงกับ ตัวนาง ไล่จับกันประกอบการบรรเลงเพลง
เดี่ยวเชิดนอกและแสดงความรักกันด้วย มีการหลบหนี การติดตาม การโลดไล่ และการไขว่คว้า (รัจนา 
พวงประยงค์, 2563, 12 ตุลาคม, สัมภาษณ์)  
 จากเหตุผลความส าคัญในการสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้เพ่ือใช้ประกอบการบรรเลงเดี่ยว
ระนาดเอกในการน าไปเผยแพร่ในประเทศเพ่ือนบ้านดังกล่าวข้างต้น และหลักการสร้างสรรค์ท่าร า
ของนายธนิต อยู่โพธิ์ ที่ท่านได้วางแนวทางการแสดงชุดนี้ไว้ให้ จึงเปรียบเสมือนเป็นแนวคิดหลักใน
การสร้างสรรค์กระบวนท่าร าของคุณครูทั้งสองท่านที่ต้องสร้างสรรค์ท่าร าให้อยู่ในแนวทางทั้ง 4 
ขั้นตอน ได้แก่  
   1. การหลบหนี สื่อให้เห็นถึงการหลบหนีของตัวนางที่ต้องหลบหนีการไล่จับของตัวลิง  
   2. การติดตาม สื่อให้เห็นถึงการติดตามโดยตัวลิงจะปฏิบัติท่าร าตีบทสื่อความหมายถึง
การที่ตนเองออกมาติดตามหาตัวนาง  
   3. การโลดไล่ สื่อให้เห็นถึงการโลดไล่จับตัวนางโดยตัวลิงจะไล่ติดตามตัวนางไปอย่าง
กระชั้นชิด  
   4. การไขว่คว้า สื่อให้เห็นถึงตัวลิงในการไขว่คว้าจับตัวนาง  
  หลักการทั้ง 4 ขั้นตอนของนายธนิต อยู่โพธิ์ จึงเป็นหนึ่งแนวคิดหลักที่ช่วยให้ทั้งสองท่าน
ใช้เป็นกรอบในการสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้ เมื่อทั้งสองท่านมีกรอบแนวคิดที่ใช้ในการสร้างสรรค์  
การแสดงแล้ว ล าดับต่อมาคือการสร้างสรรค์กระบวนท่าร าซึ่งสันนิษฐานว่ากระบวนท่าร าชุดนี้น่าจะ
มาจากภาพจิตรกรรมในอดีตที่พอจะเป็นแนวคิดการสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้ ดังจะอธิบายในล าดับ
ต่อไป 
 
 3.2 ภาพจิตรกรรมกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง 
  โดยหลักการของการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้สร้างสรรค์มักจะ
หาแรงบันดาลใจจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เช่น ภาพจิตรกรรม ประติมากรรมต่าง ๆ ที่อยู่
รอบตัวเพ่ือมาเป็นฐานศาสตร์ของความรู้ในการสร้างสรรค์ เช่น การสร้างสรรค์ท่าร าระบ าโบราณคดี
สมัยต่าง ๆ ได้แก่ ชุดทวารวดี ลพบุรี เชียงแสน และสุโขทัย โดยนางลมุล ยมะคุปต์ นางเฉลย        
ศุขะวณิช และท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี เป็นผู้สร้างสรรค์ท่าร าระบ าโบราณคดีสมัยต่าง ๆ ท่านทั้ง
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สามนี้ได้ศึกษาค้นคว้าจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยต่าง ๆ เช่น ภาพสลัก ภาพปั้นในแต่ละยุคสมัย 
จนเกิดเป็นระบ าโบราณคดีทั้ง 5 ชุดนี้ จากเหตุผลดังกล่าวนี้เองผู้วิจัยจึงสันนิษฐานว่านายกรี วรศะริน 
และนางเจริญจิต ภัทรเสวี ผู้สร้างสรรค์กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง น่าจะมี
การศึกษาค้นคว้าภาพจิตรกรรมจากแหล่งต่าง ๆ แล้วน ามาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้มีความงามอย่าง
นาฏศิลป์ไทยมากยิ่งขึ้น อีกท้ังจากการศึกษาพบว่าทั้งสองท่านได้ศึกษาโครงสร้างและท านองเพลงเชิด
นอก จนเกิดความเข้าใจในโครงสร้างและท านองเพลงว่าประกอบด้วย โครงสร้างของเพลงเป็น 3 ตัว 
โดยเรียกว่า “จับ” เชิดตัวที่ 1 เรียกว่า “จับหนึ่ง” เชิดตัวที่สองเรียกว่า “จับสอง” และเชิดตัวสุดท้าย
หรือเชิดตัวที่สามเรียกว่า “จับสาม” (วิทยา ศรีผ่อง, 2563, 4 พฤศจิกายน, สัมภาษณ์)  
  ท่าจับ เป็นกระบวนท่าที่บรรยายถึงการต่อสู้ระหว่างตัวละครต่าง ๆ ทุกครั้ง ซึ่งท่าจับนี้
ปรากฏอยู่ในงานการแสดงโขนและหนังใหญ่ ในการแสดงโขนมีท่าที่ผู้แสดงจะต่อตัวกันขึ้นไปเพ่ือ
แสดงเหตุการณ์ขณะต่อสู้กัน เช่นเดียวกับการแสดงหนังใหญ่ ตัวหนังใหญท่ี่ใช้แสดงมีหนังประเภทหนึ่งที่
เรียกว่า “หนังจับ” หรือ “หนังรบ” เป็นภาพตัวละครตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปอยู่ในท่ารบกัน หรือลุกไล่จับกัน 
(สน สีมาตรัง, 2522, น. 18) ทั้งนี้ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นหนังใหญ่ที่แสดงภาพหนุมาน
จับเบญกายบนท้องฟ้าที่มีอายุเก่าแก่ประมาณ 200 ปี ท าขึ้นด้วยฝีมือประณีตงดงามอย่างยิ่งคล้ายกับ
หนังใหญ่ชุดพระนครไหว ฝีมือสกุลช่างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยสถาน
เอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตันบริจาคให้กับรัฐบาลไทย ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเจ้าของเดิมคือ Mr.Emil 
Eisenhofer ชาวเยอรมันที่เคยพ านักอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย และคาดว่าซื้อหนังใหญ่นี้มาจากนักเชิด
หนังชาวไทยประมาณ พ.ศ. 2453 (รัตนพล ชื่นค้า, 2556, น. 52) จากหนังใหญ่ที่ปรากฏเป็นหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ที่มีความเก่าแก่นี้เอง ซึ่งแสดงภาพท่าจับของหนุมานกับนางเบญกาย บนท้องฟ้า
จ านวน 4 ภาพ ซึ่งอาจเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับ
ตัวนางของทั้งสองท่าน ดังภาพ 
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ภาพที่ 4 ภาพหนังใหญ่หนุมานจับเบญกาย  
กลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ที่มา: รัตนพล ชื่นค้า (2556, น. 83) 
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ภาพที่ 5 ภาพหนังใหญ่หนุมานจับเบญกาย 

กลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ที่มา: รัตนพล ชื่นค้า (2556, น. 83) 
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ภาพที่ 6 ภาพหนังใหญ่หนุมานจับเบญกาย 

กลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ที่มา: รัตนพล ชื่นค้า (2556, น. 83) 
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ภาพที่ 7 ภาพหนังใหญ่หนุมานจับเบญกาย 

กลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ที่มา: รัตนพล ชื่นค้า (2556, น. 83) 

 
  นอกจากภาพหนังใหญ่ที่ปรากฏเป็นภาพหนุมานจับเบญกายทั้ง 4 ภาพข้างต้นแล้ว         
ยังพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม บริเวณระเบียง
คดรอบพระอุโบสถ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และภาพเขียนบน
กระดาษข่อย ใส่กรอบไม้แกะสลักลงรักปิดทอง ติดตั้งอยู่เหนือบานประตูหน้าต่างในพระอุโบสถวัด      
สุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งปรากฏ
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ภาพหนุมานจับเบญกายทั้งสองแห่งนี้ด้วย และภาพจิตรกรรมทั้งสองภาพนี้มีลักษณะท่าจับที่
คล้ายคลึงกัน ดังภาพ 
 

 
ภาพที่ 8 จิตรกรรมฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภาพหนุมานจับเบญกาย 

ที่มา: ประพันธ์ สุคนธชาติ (2513, น. 132) 
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ภาพที่ 9 ภาพเขียนหนุมานจับเบญกาย วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 

ที่มา: เรือนไทย.วิชาการ.คอม (2552, ออนไลน์) 
 
  จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นหนังใหญ่ที่มีอายุกว่า 200 ปี ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และภาพเขียนบนกระดาษข่อยที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 
ซึ่งแสดงถึงท่าจับของหนุมานกับนางเบญกาย เมื่อพิจารณาดูแล้วท่าจับจากหลักฐานดังกล่าวก็มีความ
คล้ายคลึงกับกระบวนท่าจับในการแสดงชุดหนุมานจับเบญกาย โดยเฉพาะภาพหนังใหญ่ทั้ง 4 ภาพที่
มีลีลาท่าจับทั้งด้านซ้ายและด้านขวา แสดงการจับมือ จับข้อเท้าระหว่างหนุมานที่กระท าต่อนาง
เบญกาย จึงอาจสันนิษฐานได้ว่านายกรี วรศะริน และนางเจริญจิต ภัทรเสวี ผู้สร้างสรรค์กระบวนท่าร า
โขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง น่าจะมีการศึกษาค้นคว้าภาพจิตรกรรมจากแหล่งต่าง ๆ แล้ว
น ามาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้มีความงดงามตามแบบอย่างนาฏศิลป์ไทย 
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 3.3 วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย 
  วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า 
นายกรี วรศะริน และนางเจริญจิต ภัทรเสวี ผู้สร้างสรรค์กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับ
ตัวนาง ได้น าค าประพันธ์ในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอยมาเป็นอีกแนวคิดหนึ่งในการ
สร้างสรรค์กระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง โดยผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมเรื่อง
รามเกียรติ์ ตอนนางลอย จ านวน 4 ส านวน ได้แก่ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย บทโขน เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว และบทมโหรี (คอนเสิร์ต) เรื่องรามเกียรติ์ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระ
ยานริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งแต่ละส านวนมีการกล่าวถึงหนุมานในการติดตามไล่จับนางเบญกายแตก
ต่างกันไป มีรายละเอียดดังนี้ 
 
  3.3.1 บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลก 
   ถึงแม้ว่าในสมัยพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกยังมีศึก
สงครามติดพันอยู่หลายครั้งทั้งจากพม่า เขมรและญวน แต่ก็ยังทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมเรื่องต่าง ๆ 
ไว้มากมาย เรื่องหนึ่งที่ส าคัญคือ เรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่าเรื่องรามเกียรติ์นี้เป็นบทพระราชนิพนธ์ใหม่ทั้งหมดเป็นกลอนบทละครที่
เอ้ือต่อการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ พระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์นี้จ านวน 116 เล่มสมุดไทย (สุรพล 
วิรุฬห์รักษ์, 2547, น.57) ปรากฏเนื้อเรื่องตอนนางลอยในฉบับที่ 38-39 จับใจความเริ่มตั้งแต่ทศกัณฑ์
คิดวางแผนการตัดศึก จึงมีบัญชาใช้นางเบญกายแปลงกายเป็นสีดาแล้วแกล้งท าเป็นเสียชีวิตลอยไปใน
น้ าใกล้ที่พลับพลาพระราม เพ่ือลวงให้พระรามเข้าใจผิดแล้วยกไพร่พลวานรกลับไปเลิกท าศึกสงคราม 
แต่กลอุบายนี้กลับถูกหนุมานทหารเอกของพระรามเคลือบแคลงสงสัย จึงทูลขอพระรามให้น าพระศพ
นางสีดาไปเผาไฟ ท าให้นางเบญกายที่แปลงกายเป็นสีดาทนพิษความร้อนของเปลวไฟไม่ได้กลับคืนสู่
ร่างเดิมแล้วเหาะหนีไป หนุมานจึงติดตามไล่จับมาถวายพระรามได้ส าเร็จ ดังบทพระราชนิพนธ์ต่อไปนี้ 
 
    ๏ เมื่อนั้น    ฝ่ายท้าวสิบพักตร์ชาญสมร 
   ครั้นถึงลงกาพระนคร   บทจรขึ้นปราสาทโอฬาร์ ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เสมอ 
    ๏ เอนองค์ลงเหนือที่ไสยาสน์  กรก่ายนลาฏยักษา 
   ให้ร้อนจิตคิดแค้นแน่นอุรา  เสียดายอุตส่าห์แปลงไป 
   หมายว่าจะตัดสงคราม   มิให้ลุกลามมาได้ 
   ก็ไม่สมจิตดั่งคิดไว้   จะอุบายแก้ไขไฉนดี 
   อันศึกมนุษย์นี้ใหญ่หลวง   เห็นจะล่วงมาถึงบุรีศรี 
   ด้วยโยธาวานรเสนี   ล้วนมีฤทธีดั่งไฟกาล 
   พ้ืนพงศ์อมรินทร์ทินกร   ขจรเลื่องชื่อลือหาญ 
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   ทั้งพิเภกจังไรใจพาล   ไอ้สาธารณ์ไปอยู่ด้วยมนุษย์ 
   เหตุผลสารพันมันล่วงรู้   ก็จะบอกศัตรูจนสิ้นสุด 
   อันการณรงค์ยงยุทธ์   จะคิดสัประยุทธ์เห็นยากใจ 
   แต่ผุดลุกผุดนั่งไม่เปนนอน   แสนทุกข์ทอดถอนใจใหญ่ 
   ให้ร้อนจิตดั่งต้องพิษไฟ   จนอุทัยส่องแสงสว่างฟ้า ฯ 

ฯ 12 ค า ฯ 
    ๏ จึ่งคิดได้ว่าศึกครั้งนี้   เปนต้นด้วยที่เสน่หา 
   กูจะให้เบญกายกัลยา   แปลงเปนสีดาเยาวมาลย์ 
   ไปท าตายลอยอยู่ที่ท่าสรง   อันพระรามเคยลงสระสนาน 
   แม้นเห็นว่านางวายปราณ   การศึกก็จะเลิกกลับไป 
   คิดแล้วสระสรงทรงเครื่อง   อร่ามเรืองดั่งดวงแขไข 
   เสด็จออกพระโรงข้างใน   อ าไพด้วยแก้วแกมสุวรรณ ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ เสมอ 
    ๏ ลดองค์ลงเหนือบัลลังก์รัตน์  ภายใต้เศวตฉัตรฉายฉัน 
   พร้อมหมู่สนมก านัล   จึ่งบรรหารสั่งนางอสุรี 
   เอ็งจงเร่งลงไปหา    เบญกายกัลยาโฉมศรี 
   ผู้เปนหลานรักร่วมชีวี   ขึ้นมายังท่ีพระโรงคัล ฯ 

ฯ 4 ค า ฯ 
    ๏ บัดนั้น    ฝ่ายนางอสุรีสาวสวรรค์ 
   รับสั่งพญากุมภัณฑ์   บังคมคัลแล้วพากันรีบไป ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ ชุบ 
    ๏ ครั้นถึงท่ีอยู่นางเทวี  ยอกรชุลีประนมไหว้ 
   ทูลว่าพระจอมภพไตร   ให้ข้ามาเชิญนงคราญ ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    นางเบญกายเยาวยอดสงสาร 
   แจ้งว่าทศกัณฐ์พญามาร   โองการให้หาก็ตกใจ 
   หน้าซีดผาดเผือดลงทันที   ไม่รู้ว่าร้ายดีเปนไฉน 
   ให้ประหวั่นครั่นคร้ามเกรงภัย  ก็รีบไปด้วยนางอสุรา ฯ 

ฯ 4 ค า ฯ เพลง 
    ๏ ครั้นถึงน้อมเศียรอภิวาทน์  แทบบาทพญายักษา 
   ความกลัวเพียงม้วยมรณา   กัลยาหมอบอยู่ไม่เงยพักตร์ ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    ทศเศียรสุริย์วงศท์รงจักร 
   ครั้นเห็นเบญกายนงลักษณ์  พญายักษ์จึ่งมีโองการ 
   อนิจจาหลานรักของลุงเอ๋ย  ทรามเชยผู้ยอดสงสาร 
   ทั้งนี้เวราแต่บูราณ   จึ่งบันดาลให้ลุงโกรธา 
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   แก่พ่อเจ้าร่วมสายโลหิต   ไม่ผิดก็ท าโทษา 
   ริบราชย์ขับเสียจากพารา   ต้องไปเปนข้าไพรี 
   บัดนี้หายโกรธคิดถึง   ร้อนเร่ารุมรึงดั่งเพลิงจี่ 
   สงสารเปนพ้นพันทวี   มิรู้ที่จะท าประการใด 
   ด้วยไปอยู่กับปัจจามิตร   สุดคิดจะรับมาได้ 
   จึ่งหาอัคเรศอรไท    หวังจะให้แปลงเปนสีดา 
   หลานรักจงไปท าตาย   ที่หาดทรายฉนวนประจ าท่า 
   แม้นพระรามได้ทอดทัศนา  ก็จะว่าสีดาวายปราณ 
   จะแสนโศการ ่ารัก   เห็นจักสิ้นชีพสังขาร 
   ยังแต่วานรบริวาร   จะแตกฉานแยกย้ายกันไป 
   แม้นว่าส าเร็จดั่งจินดา   กลับมาจะแบ่งสมบัติให้ 
   ทั้งบิตุรงค์ขององค์อรไท   จะได้คืนพาราสถาพร ฯ 

ฯ 16 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    นวลนางเบญกายดวงสมร 
   ได้ฟังดั่งใครมาฟันฟอน   ตัดกรตัดเกล้าเมาลี 
   จึ่งน้อมประณตบทบงสุ์   ทูลองค์พญายักษี 
   ตัวข้านี้เปนสตรี    ที่จะลวงไพรีนั้นจนใจ 
   ดั่งสิ้นบุรุษทั้งลงกา   จะด้านหน้าฝ่าไปกระไรได้ 
   โยธาวานรแน่นไป   มาในกองทัพแต่ล้วนชาย 
   ชั่วดีผู้ใดไม่ล่วงเห็น   ก็จะเปนราคีไม่รู้หาย 
   อันชีวิตของข้าไม่พ้นตาย   อย่าหมายว่าจะรอดคืนมา ฯ 

ฯ 8 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    ท้าวราพนาสูรยักษา 
   จึ่งตรัสปลอบราชนัดดา   แก้วตาอย่าประหวั่นพรั่นใจ 
   อันหมู่กระบี่เดียรัจฉาน   จะล่วงรู้ถึงการนั้นหาไม่ 
   เจ้าก็มีปรีชาว่องไว   มันจะท าไมได้อย่าสงกา 
   ถึงมาตรเปนหญิงก็ยิ่งชาย   ด้วยเล่ห์กลอุบายแกล้วกล้า 
   แม้นไปก็จะสมดั่งจินดา   หลานอย่าเกรงพวกไพรี ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    นางเบญกายยักษี 
   ได้ฟังพระราชวาที   เทวีคะนึงร าพึงคิด 
   ครั้นจะขืนขัดพระบัญชา   ก็เกรงอาญาประกาศิต 
   จะลงโทษถึงสิ้นชีวิต   สุดคิดแล้วกราบทูลไป 
   ซึ่งพระองค์ทรงเห็นจะเปนการ  จะขัดพระบรรหารกระไรได ้
   อันนางสีดาทรามวัย   ยังไม่เคยเห็นพักตรา 
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   จะนิมิตก็จะผิดรูปทรง   ไม่เหมือนองค์อัคเรศเสน่หา 
   จะขอถวายบังคมลา   ไปดูลักขณานางเทวี ฯ 

ฯ 8 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    ทศเศียรสุริย์วงศ์ยักษี 
   ได้ฟังดั่งทิพวารี    มาโสรจสรงอินทรีย์กุมภัณฑ์ 
   ลูบหน้าลูบหลังหลานรัก   พญายักษ์ปรีดิ์เปรมเกษมสันต์ 
   แล้วสั่งฝูงนางก านัล   จงพากันไปบอกเสนี 
   ให้ตระเตรียมเทียมราชรถทรง  คอยรับเสด็จองค์นางโฉมศรี 
   พร้อมด้วยอสูรโยธี   ยังเกยมณีรจนา ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ 
    ๏ บัดนั้น    ฝ่ายนางก านัลซ้ายขวา 
   รับสั่งถวายบังคมลา   แล้วพากันรีบออกไป ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ ชุบ 
    ๏ ครั้นถึงจึ่งมีวาที   สั่งมหาเสนีผู้ใหญ่ 
   ให้เตรียมรถรัตนามัย   ตามในบัญชาพญามาร ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ 
    ๏ บัดนั้น    เสนาผู้ใหญ่ใจหาญ 
   ได้แจ้งแห่งราชโองการ   ก็รีบลนลานออกมา ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เสมอ 
    ๏ จัดหมู่อสูรกุมภัณฑ ์  ตามหมวดตรวจกันพร้อมหน้า 
   เตรียมทั้งรถทรงอลงการ์   คอยท่าเสด็จนางเทวี ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    นางเบญกายยักษี 
   บังคมลาพญาอสุรี   ลงมาจากที่ปราสาทชัย 
   จึ่งช าระองค์ทรงเครื่อง   อร่ามเรืองพักตร์ผ่องดั่งแขไข 
   พร้อมด้วยสนมก านัลใน   เสด็จไปทรงรถรัตนา ฯ 

ฯ 4 ค า ฯ เพลง 
    ๏ เสนีให้เคลื่อนพระประเทียบ  เรียงเรียบโดยกระบวนซ้ายขวา 
   ออกจากพระนครลงกา   ตรงมายังสวนอุทยาน ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เชิด 
    ๏ ครั้นถึงประทับกับเกยแก้ว  แล้วลงจากรถมุกดาหาร 
   พาฝูงอนงค์บริวาร   ไปนิเวศน์สถานพระมารดา ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เสมอ 
    ๏ จึ่งเข้าสวมสอดกอดบาท  พระชนนีธิราชเสน่หา 
   ซบพักตร์สะอ้ืนโศกา   ดั่งว่าจะสิ้นสมประดี ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ โอด 
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    ๏ เมื่อนั้น    นางตรีชาดายักษี 
   ครั้นเห็นพระราชบุตรี   เทวีสวมสอดด้วยความรัก 
   ลูบไล้ไปทั่วสารพางค์   แล้วอุ้มองค์นางข้ึนใส่ตัก 
   วันนี้แม่พ่ึงเห็นพักตร์   คิดว่าจักไม่พบกัน 
   ว่าพลางเชยชมพระธิดา   กัลยาจูบจอมถนอมขวัญ 
   แสนโศกโศการ าพัน   พ่างเพียงชีวันจะบรรลัย ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    เบญกายเยาวยอดพิสมัย 
   กอดบาทชนนีเข้าไว้   สะอ้ืนไห้แล้วแจ้งกิจจา 
   บัดนี้พระองค์ทรงนัคเรศ   มงกุฎเกศอสูรยักษา 
   ให้ลูกนิมิตกายา    เหมือนองค์สีดาเยาวมาลย์ 
   ไปลวงพระรามพระลักษมณ์  ผู้วงศ์จักรพรรดิมหาศาล 
   ท าตายลอยอยู่ในชลธาร   แทบท่าสรงสนานภูมี 
   ครั้นจะขืนขัดก็จนใจ   กลัวภัยพญายักษ ี
   จะท าโทษาฆ่าตี    เทวีเล่าพลางพลางโศกา ฯ 

ฯ 8 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    นางตรีชาดายักษา 
   ได้ฟังพระราชธิดา   กัลยาพ่างเพียงจะขาดใจ 
   โอ้อนิจจานะลูกเอ๋ย   กรรมสิ่งใดเลยมาซัดให้ 
   พ่อเจ้าก็จากอกไป   เปนตายฉันใดไม่พบกัน 
   ตัวแม่นี้ตั้งแต่ทนทุกข์   ไม่มีสิ่งสุขเกษมสันต์ 
   ยังแต่เจ้าดวงชีวัน    นอกนั้นมิได้เห็นใคร 
   ขับพ่อเสียแล้วมิหน า   มาซ ้าฆ่าลูกกเ็ปนได้ 
   ร ่าพลางแสนโศกาลัย   อรไทเพียงสิ้นสมประดี ฯ 

ฯ 8 ค า ฯ โอด 
    ๏ เมื่อนั้น    นางเบญกายยักษี 
   กราบบาทสมเด็จพระชนนี   เทวีสนองพระวาจา 
   อันเกิดมาในภพทั้งหลาย   ความตายนั้นอยู่เบื้องหน้า 
   กรรมแล้วจะสู้เวทนา   ไปกว่าจะสิ้นชีวัน 
   พระมารดาค่อยอยู่สถาวร   อย่าทุกข์ร้อนวิโยคโศกศัลย์ 
   ว่าแล้วถวายบังคมคัล   ผันพักตร์ย่างเยื้องด าเนินไป ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ เสมอ 
    ๏ ครั้นถึงท่ีอยู่พระลักษมี  ยอกรชุลีประนมไหว้ 
   แกล้งท าโศกาอาลัย   ใส่ไคล้ด้วยกลมารยา ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ โอด 
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    ๏ เมื่อนั้น    พระชนนีโลกเสน่หา 
   ทอดพระเนตรเห็นนางอสุรา  เข้ามาบังคมแล้วโศกี 
   ให้คิดฉงนสนเท่ห์นัก   ด้วยไม่รู้จักยักษี 
   จึ่งมีพระราชเสาวนีย์   เจ้านี้มีนามกรใด 
   รูปทรงแน่งน้อยโสภา   ไฉนจึ่งมาร้องไห้ 
   ทุกข์ร้อนอาวรณ์ด้วยสิ่งใด   มาหาเราไยอสุรี ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    นวลนางเบญกายยักษี 
   ได้ฟังพระราชเสาวนีย์   ชุลีกรสนองพระวาจา 
   อันตัวของข้าบาทบงสุ์   ทรงนามเบญกายยักษา 
   เปนบุตรนางตรีชาดา   พิเภกอสุรานั้นบิดร 
   ทศกัณฐ์ขับจากเวียงชัย   ไปอยูเ่ปนข้าพระทรงศร 
   ค่อยได้ความสุขสถาวร   ด้วยพระสี่กรปรานี 
   ตัวข้าเปนบุตรจงรัก   ภักดีต่อพระมเหสี 
   อันทศกัณฐ์อสุรี    น่าที่จะม้วยมรณา 
   ขอเอาเบื้องบาทพระแม่เจ้า  เปนฉัตรร่มเกล้าไปภายหน้า 
   จึ่งอุตส่าห์เล็ดลอดออกมา   หวังจะฝากชีวาบังอร 
   ทูลพลางทางช าเลืองเนตร   สังเกตลักขณาดวงสมร 
   จ าส าคัญได้แน่นอน   ก็ลาบทจรออกไป ฯ 

ฯ 12 ค า ฯ เสมอ 
    ๏ ขึ้นนั่งยังราชรถทรง   พร้อมฝูงอนงค์น้อยใหญ่ 
   เคลื่อนหมู่พหลพลไกร   คืนไปลงกาธานี ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เชิด 
    ๏ ครั้นถึงประทับกับเกยแก้ว  อันเพริศแพร้วด้วยดวงมณีศรี 
   ยอกรเหนือเกล้าเมาลี   อสุรีนิมิตกายา ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ ตระ 
    ๏ ทรงโฉมประโลมวิไลลักษณ์  ผิวพักตร์เพียงเทพเลขา 
   อรชรอ้อนแอ้นจ าเริญตา   เหมือนองค์สีดาวิลาวัณย์ 
   แล้วจึ่งแหวกม่านอลงกรณ์   ดั่งนางอัปสรในสวรรค์ 
   ลงจากรถแก้วแพรวพรรณ   จรจรัลขึ้นเฝ้าพญามาร ฯ 

ฯ 4 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    ทศเศียรสุริย์วงศ์ใจหาญ 
   เสด็จเหนือแท่นแก้วอลงการ  ท่ามกลางบริวารกัลยา 
   เห็นนางเบญกายหลานรัก   ทรงลักษณ์ยิ่งเทพเลขา 
   ส าคัญจิตคิดว่าสีดา   เสน่หาพ่างพ้นพันทวี 
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   รสรักรัญจวนป่วนสวาท   มิอาจนั่งอยู่กับที ่
   โจนจากแท่นแก้วมณี   จรลีมารับอรไท ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ เสมอ 
    ๏ จึ่งมีมธุรสวาจา   แก้วตาผู้ยอดพิสมัย 
   ขอเชิญยุพเยาว์ดวงใจ   มานั่งในอาสน์อลงกรณ์ 
   เปนที่สิริไสยาสน์    ร่วมราชภิรมย์สโมสร 
   จะถนอมกล่อมเลี้ยงบังอร   มิให้อนาทรสักนาที ฯ 

ฯ 4 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    นางเบญกายยักษี 
   เห็นองค์พญาอสุรี    เสด็จลงจากท่ีบัลลังก์ทรง 
   ด้วยได้เห็นรูปนิมิต   คิดว่าสีดานวลหง 
   ด าเนินเดินเข้ามาเคียงองค ์  ใหลหลงประโลมด้วยวาจา 
   นางจึ่งน้อมเศียรอภิวาทน์   พระบาทจงโปรดเกศา 
   ข้าคือเบญกายอสุรา   มิใช่สีดาเทวี ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    ท้าวทศพักตร์ยักษี 
   ยิ้มแล้วจึ่งกล่าววาที   ว่าไยฉะนี้เยาวมาลย์ 
   พ่ีคิดถึงเจ้าทุกเวลา   ดั่งหนึ่งอุราจะแตกฉาน 
   แสนทุกข์แสนเทวษมาช้านาน  สงสารบ้างเถิดนะน้องรัก 
   ว่าพลางจูงกรขึ้นแท่นทรง   แล้วโอบอุ้มองค์ข้ึนใส่ตัก 
   ตระโบมโลมลูบจูบพักตร์   พญายักษ์จึ่งกล่าวสุนทร 
   พ่ีจะตั้งเจ้าไว้ให้เปนเอก   ร่วมเศวกฉัตรประภัสสร 
   ใหญ่กว่าอนงค์บังอร   มิให้อนาทรฤทัย 
   อันการบ ารุงบ าเรอรัก   จะต้องถือมือหนักก็หาไม่ 
   สาวสวรรค์ขวัญตาอย่าอาลัย  ในองค์พระรามสามี ฯ 

ฯ 10 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    นวลนางเบญกายยักษี 
   ทรุดลงจากตักอสุรี   เทวีสลัดปัดกร 
   ทศกัณฐ์ยิ่งกระหวัดรัดกาย  ความเจ็บความอายดั่งต้องศร 
   ยิ่งบอกยิ่งเข้ามาว่าวอน   บังอรก็คลายกายา 
   อันรูปนิมิตก็สูญหาย   คืนเปนเบญกายยักษา 
   กราบลงแทบเบื้องบาทา   พลางก้มพักตราไม่พาที ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    ท้าวราพนาสูรยักษี 
   พิศเพ่งเล็งโฉมนางเทวี   กลายเปนอสุรีนัดดา 
   ให้คิดสะเทินเขินใจ   ตะลึงไปมิใคร่จะดูหน้า 
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   อนิจจาลุงคิดว่าสีดา   ขอสมาเสียเถิดนะหลานรัก 
   ทีนี้จะสมอารมณ์หมาย   ด้วยอุบายปรีชาเจ้าแหลมหลัก 
   อันซึ่งพระรามพระลักษมณ์  เห็นจักสิ้นชีพชีวี 
   นัดดาจงเร่งรีบไป    อย่าให้ทันอุทยัไขศรี 
   เสร็จแล้วจงคืนมาธานี   ลุงนี้จะคอยบังอร ฯ 

ฯ 8 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    นวลนางเบญกายดวงสมร 
   ก้มเกล้าดุษฎีชุลีกร   บทจรออกมาแล้วเหาะไป ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เชิด 
    ๏ งามดั่งเมขลานารี   ข้ามมหานทีสมุทรใหญ่ 
   ลงยังฟากฝั่งชลาลัย   เหนือที่ทัพชัยพระรามา 
   จึ่งเข้าอาศัยหยุดพัก   ส านักร่มไทรใบหนา 
   ยอกรร่ายเวทวิทยา   อสุรานิมิตอินทรีย์ ฯ 

ฯ 4 ค า ฯ ตระ 
    ๏ กลายเปนสีดานงลักษณ์  ดวงพักตร์แช่มช้อยเฉลิมศรี 
   ท าตายลอยมาในนที   เร็วรี่ดั่งวายุพาจร ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ โล้ 
    ๏ ครั้นถึงท่ีฉนวนลงสรง  ขององค์พระรามทรงศร 
   ก็เข้าไปเกยกายนิ่งนอน   อยู่ริมสาครที่หาดทราย ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    พระตรีภพลบโลกทั้งหลาย 
   บรรทมเหนือแท่นแก้วแพรวพราย  กรก่ายพักตร์คะนึงถึงสีดา 
   ป่านนี้เจ้าพ่ีจะเปนไฉน   ดวงใจแสนสุดเสน่หา 
   ครั้งหนึ่งผูกคอให้มรณา   หากว่าวายุบุตรไปทัน 
   แก้ลงแล้วแจ้งข่าวสาร   หาไม่เยาวมาลย์จะอาสัญ 
   ถึงกระนั้นอยู่ในมือมัน   พ่ีนี้หวาดหวั่นฤทัยนัก 
   แต่ผุดลุกผุดนั่งไม่มีสุข   แสนทุกข์แสนเทวษเพียงอกหัก 
   แสนอาลัยในองค์นงลักษณ์  พระทรงจักรมิได้นิทรา 
   จนล่วงปัจฉิมราตรี   สกุณีเพรียกพร้องก้องป่า 
   เสนาะเสียงแมลงผึ้งภุมรา   สุริยาเยี่ยมยอดยุคุนธร ฯ 

ฯ 10 ค า ฯ 
    ๏ จึ่งบ้วนพระโอษฐ์สรงพระพักตร์ แล้วชวนพระลักษมณ์ทรงศร 
   เสด็จไปสระสรงสาคร   เสนาวานรก็ตามมา ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ รุกร้น 
    ๏ ครั้นถึงริมฝั่งชลาลัย  ภูวไนยเหลือบแลซ้ายขวา 
   เห็นรูปอสูรมารยา   เกยอยู่ที่ท่าหาดทราย 



33 

   อรชรอ้อนแอ้นระทวยทรง   เหมือนองค์สีดาโฉมฉาย 
   ตกใจเพียงสิ้นชีวาวาย   พระนารายณ์วิ่งไปด้วยความรัก ฯ 

ฯ 4 ค า ฯ 
    ๏ ครั้นถึงลดองค์ลงแนบน้อง  สองกรช้อนเกศขึ้นใส่ตัก 
   พินิจพิศดูดวงพักตร์   กายกรนรลักษณ์วนิดา 
   มิได้ผิดเพี้ยนทั้งผิวพรรณ   ส าคัญว่าสีดาเสน่หา 
   ให้อัดอ้ันหวั่นทั่วทั้งกายา   ผ่านฟ้าพ่างเพียงจะขาดใจ 
   สะอ้ืนพลางพลางเรียกพระลักษมณ์  น้องรักพ่ียอดพิสมัย 
   บัดนี้สีดามาบรรลัย   อยู่ในกระแสวารี ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    พระลักษมณ์ทรงสวัสดิ์รัศมี 
   พินิจพิศเพ่งทั้งอินทรีย์   ส าคัญว่าพ่ีนางมรณา 
   ความรักความเสียดายนั้นสุดคิด  ร้อนจิตเพียงต้องฟ้าผ่า 
   ซบพักตร์ลงทรงโศกา   ดั่งหนึ่งชีวาจะจากจร ฯ 

ฯ 4 ค า ฯ โอด 
    ๏ เมื่อนั้น    พระกฤษณุรักษ์ทรงศร 
   แสนโศกโศกาอาวรณ์   ภูธรครวญคร ่าร าพัน 
   โอ้อนิจจาสีดาเอ๋ย   ไฉนเลยมาม้วยอาสัญ 
   พ่ีก็ได้ให้ข่าวเปนส าคัญ   ว่าจะยกพลขันธ์ไปราวี 
   จะสุดแค้นแสนเทวษเปนไฉน  จึ่งไม่ครองชีวาไว้ท่าพ่ี 
   หรือไอ้ทศเศียรอัปรีย์   อสุรีมันกริ้วโกรธา 
   ว่าวายุบุตรไปสังหาร   สหัสกุมารยักษา 
   แล้วเผาบูรีลงกา    มันจึ่งฆ่าน้องให้ตายตาม 
   นิจจาเอ๋ยเจ้าเคยเปนเพ่ือนยาก  ล าบากด้วยกันทั้งสาม 
   พ่ีกับอนุชาพยายาม   หวังจะท าสงครามด้วยไพรี 
   ฆ่าเสียให้สิ้นพงศ์พันธุ์   พวกไอ้ทศกัณฐ์ยักษี 
   เมื่อเจ้ามาม้วยชีวี    สุดที่จะท าศึกไป 
   ครั้นว่าจะคืนพารา   ทั้งไตรโลกาจะหมิ่นได้ 
   พ่ีจะสู้เสียชีวาลัย    ร่วมในกองกูณฑ์ด้วยน้องรัก 
   สองกษัตริย์แสนเทวษแสนโศก  แสนวิโยคพ่างเพียงอกหัก 
   ต่างสลบซบลงไม่เงยพักตร์   ปิ้มจักสิ้นชีพชีวี ฯ 

ฯ 16 ค า ฯ โอด 
    ๏ บัดนั้น    เสนาโยธากระบี่ศรี 
   เห็นองค์พระลักษมณ์พระจักรี  โศกีร ่ารักนางสีดา 
   จนสิ้นสุรเสียงทั้งสององค์   สลบลงด้วยความเสน่หา 
   บรรดาวานรเสนา ที่ตามมา  ก็ตระหนกตกใจ 
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   ดั่งหนึ่งพระกาลพาลราช   ฟันฟาดตัดเศียรไปได้ 
   ต่างตนต่างโศกาลัย   มี่ไปทั้งท่าสาคร ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ โอด 
    ๏ เมื่อนั้น    พระนารายณ์สุริย์วงศ์ทรงศร 
   กับองค์พระลักษมณ์ฤทธิรอน  แว่วเสียงวานรโศกา 
   ต่างฟ้ืนคืนได้สมประดี   องค์พระจักรีนาถา 
   พิโรธโกรธกริ้วดั่งเพลิงฟ้า   ว่าเหวยหนุมานชาญฉกรรจ์ 
   ตัวเอ็งนี่ล่วงบรรหาร   ผลาญโคตรขุนมารให้อาสัญ 
   บัดนี้ทศเศียรอาธรรม์   มันฆ่าสีดาเทวี 
   ตัวกูนี้สู้ติดตาม    หวังท าสงครามด้วยยักษี 
   เมื่อนางมาตายเสียบัดนี้   กระบี่จะว่าประการใด ฯ 

ฯ 8 ค า ฯ 
    ๏ บัดนั้น    หนุมานผู้มีอัชฌาสัย 
   ได้ฟังบัญชาภูวไนย   น้อมเศียรทูลไปด้วยปรีชา 
   อันรูปนี้ดูประหลาดนัก   ใช่องค์อัคเรศเสน่หา 
   เห็นจะเปนอสูรมารยา   แปลงมาให้เหมือนนางเทวี 
   ด้วยอุบายเล่ห์กลสงคราม   มิให้ข้ามไปเมืองยักษี 
   พระองค์ทรงฟ้าธาตรี   ภูมีหยุดยั้งฤทัยคิด ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    พระสุริย์วงศ์องค์นารายณ์จักรกฤษณ์ 
   ได้ฟังดั่งต้องเพลิงพิษ   ทรงฤทธิ์ยิ่งกริ้วโกรธา 
   ผุดลุกข้ึนยืนกระทืบบาท   ตวาดเสียงเพียงหนึ่งฟ้าผ่า 
   เหวยเหวยหนุมานพาลา   ไฉนว่ามิใช่นางเทวี 
   ทั้งรูปทรงส่งศรีดวงพักตร ์   ก็เห็นประจักษ์ถ้วนถี่ 
   นรลักษณ์ท่ีในอินทรีย์   ส าคัญนั้นมีทุกสิ่งไป 
   อีกท้ังภูษาสไบทรง   ธ ามรงค์ที่เอ็งเอาไปให้ 
   ก็ติดอยู่กับองค์อรไท   หรือว่ามิใช่ให้ว่ามา ฯ 

ฯ 8 ค า ฯ 
    ๏ บัดนั้น    วายุบุตรวุฒิไกรใจกล้า 
   ก้มเกล้าสนองพระบัญชา   ผ่านฟ้าจงได้ปรานี 
   ส าคัญมีมาก็จริงอยู่   พิเคราะห์ดูเปนกลยักษี 
   ธรรมดาสัตว์สิ้นชีวี   มิได้เน่าพองอย่าพึงคิด 
   อันศพนี้สดไม่มีกลิ่น   จะลอยวารินนั้นเห็นผิด 
   ทั้งพลับพลาพระองค์ทรงฤทธิ์  สถิตเหนือลงกากรุงไกร 
   เหตุไฉนจึ่งรูปศพนี้   จะลอยทวนวารีขึ้นมาได้ 
   ข้าขอเอาขึ้นบนกองไฟ   ชันสูตรดูให้ประจักษ์ตา 
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   แม้นว่าเปนรูปอุบายกล   จะไม่ทนเพลิงแรงแสงกล้า 
   ถ้าองค์อัครราชชายา   เห็นว่าจะสิ้นกับอัคคี 
   พระองค์จงลงโทษกร   ฟันฟอนตัดเกล้าเกศี 
   ข้าผู้ล่วงราชวาที    ให้ม้วยชีวีไปตามกัน ฯ 

ฯ 12 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    พระกฤษณุรักษ์รังสรรค์ 
   ฟังลูกพระพายเทวัญ   ทรงธรรม์จึ่งทอดทัศนา 
   แต่เศียรไปจนสุดบาท   ก็ประหลาดเหมือนวายุบุตรว่า 
   คลายโศกเสื่อมความโกรธา  จึงบัญชาสั่งโยธี 
   เร่งเร็วช่วยกันประชุมเพลิง  ให้เถกิงเริงแรงรัศม ี
   เผาดูให้รู้ว่าร้ายดี    ตามค ากระบี่หนุมาน ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ 
    ๏ บัดนั้น    จึ่งหมู่วานรทวยหาญ 
   ก้มเกล้ารับราชโองการ   ต่างวิ่งลนลานวุ่นไป ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ 
    ๏ บ้างแบกบ้างขนฟืนมา  โยธาทุ่มลงเปนกองใหญ่ 
   เสร็จแล้วก็ชวนกันจุดไฟ   ตามในบัญชาพระจักรี ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เจรจา เชิด 
    ๏ บัดนั้น    หนุมานผู้ชาญชัยศรี 
   จึ่งให้วานรโยธี    ล้อมกองอัคคีรอบราย ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ 
    ๏ แล้วยกรูปมารยาขึ้นวาง  บนกลางเพลิงแรงแสงฉาย 
   เขม้นดูด้วยรู้ในอุบาย   หมายใจจะจับอสุรา ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เชิด 
    ๏ เมื่อนั้น    ฝ่ายนางเบญกายยักษา 
   ต้องเพลิงร้อนทั่วทั้งกายา   ดั่งหนึ่งชีวาจะบรรลัย 
   สุดคิดสุดฤทธิ์จะท ากล   ไม่อาจจะทนอยู่ได ้
   ก็เหาะขึ้นตามควันไฟ   หนีไปด้วยก าลังฤทธี ฯ 

ฯ 4 ค า ฯ เชิดฉิ่ง 
    ๏ เมื่อนั้น    หนุมานผู้ชาญชัยศรี 
   เหลือบแลเห็นนางอสุรี   เหาะหนีไปตามเปลวควัน 
   รวดเร็วดั่งวายุพาจร   วานรโกรธาตัวสั่น 
   กวัดแกว่งตรีเพชรดั่งไฟกัลป์  ระเห็จหันเหาะตามอสุรา ฯ 

ฯ 4 ค า ฯ เชิด 
    ๏ ครั้นทันก็โถมเข้ารวบรัด  หัตถ์หนึ่งฉวยจิกเกศา 
   ได้แล้วก็กลับลงมา   ด้วยก าลังฤทธาวานร ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เชิด 



36 

    ๏ จึ่งพานางมารเข้าถวาย  องค์พระนารายณ์ทรงศร 
   ท่ามกลางโยธาพลากร   คอยฟังภูธรบัญชา ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เสมอ 
    ๏ เมื่อนั้น    พระตรีภพลบโลกนาถา 
   เห็นวายุบุตรผู้ศักดา   ได้นางยักษ์มาก็ดีใจ 
   คลายความวิโยคโศกศัลย์   กระทืบบาทสนั่นหวั่นไหว 
   เหม่เหม่ดูดู๋อีจังไร    บังอาจท าได้ถึงเพียงนี้ 
   ตรัสพลางมีราชบัญชา   สั่งพญาสุครีพกระบี่ศรี 
   จงเอาอ่ีมารยากาลี   เฆี่ยนตีซักถามเนื้อความมัน 
   สั่งแล้วเสด็จจากท่าสรง   กับองค์อนุชารังสรรค์ 
   ยุรยาตรนาดกรจรจรัล   มายังสุวรรณพลับพลา ฯ 

ฯ 8 ค า ฯ เสมอ 
    ๏ บัดนั้น    ลูกพระอาทิตย์ฤทธิ์กล้า 
   ให้ผูกคอนางมารตามมา   ถึงหน้าพลับพลารูจี 
   นั่งลงตรงที่พระลาน   พร้อมหมู่ทวยหาญกระบี่ศรี 
   จึ่งตั้งกระทู้ถามอสุรี   เหตุใดมึงนี้บังอาจใจ 
   ไม่กลัวศักดาวานร   เชื้อชาตินามกรเปนไฉน 
   ถิ่นฐานบ้านเมืองอยู่แห่งใด  ความคิดของใครใช้มา 
   จึ่งแปลงเปนองค์พระลักษม ี  มเหสีพระนารายณ์นาถา 
   ท าตายลอยอยู่ในคงคา   ด้วยกลมารยาสากัน 
   จิตจงประสงค์สิ่งใด   อีจังไรทรลักษณ์โมหันธ์ 
   จงให้การแต่โดยสัจธรรม์   หาไม่ชีวันจะวายปราณ ฯ 

ฯ 10 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    เบญกายผู้ยอดสงสาร 
   จึ่งแก้กระทู้ด้วยปรีชาญ   ให้การว่าตัวของข้านี้ 
   เปนหลานเจ้าลงกาพระนคร  นามกรเบญกายยักษี 
   บุตรพญาพิเภกอสุรี   ชนนีนั้นชื่อตรีชาดา 
   ข่าวว่าบิตุเรศบรรลัย   ด้วยภัยพระนารายณ์นาถา 
   สงสัยใคร่แจ้งกิจจา   ครั้นจะมาโดยเพศอสุรี 
   ก็กลัวกระบี่รี้พล    จึ่งแปลงตนเปนพระมเหสี 
   ฟังดูให้รู้ว่าร้ายดี    แล้วตัวข้านี้จะกลับไป 
   เปนความสัจจาซึ่งว่าขาน   จะให้การมุสานั้นหาไม่ 
   ขอท่านผู้ปรีชาไว    จงได้มีจิตเมตตา ฯ 

ฯ 10 ค า ฯ 
    ๏ บัดนั้น    ลูกพระอาทิตย์ฤทธิ์กล้า 
   ได้ฟังค านางอสุรา   ว่าเปนธิดาสหายรัก 



37 

   พาซื่อมิได้ซักถาม    ข้อความให้แจ้งประจักษ์ 
   ด้วยพญาพิเภกขุนยักษ์   ทศพักตร์ขับจากธานี 
   จึ่งให้วานรเสมียน   เขียนค าให้การยักษี 
   เสร็จแล้วก็รีบจรลี   มาท่ีพลับพลาอลงการ ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ 
    ๏ จึ่งน้อมเศียรเกล้าบังคมทูล  นเรนทร์สูรจักรพรรดิมหาศาล 
   ข้าบาทซักถามนางมาร   ให้การเปนเรื่องแต่เดิมมา 
   ว่าเปนหลานท้าวทศพักตร ์  ลูกรักพิเภกยักษา 
   ชื่อเบญกายอสุรา    นางตรีชาดาเปนมารดร 
   แจ้งว่าบิดานั้นตาย   ด้วยอาญาพระนารายณ์ทรงศร 
   จึ่งแปลงเปนอัครราชบังอร   มาฟังข่าวบิดรว่าร้ายดี 
   แล้วจะกลับคืนข้ามไป   ยังพิชัยลงกาบูรีศรี 
   มิได้เปนเสี้ยนไพรี    ต่อใต้ธุลีบาทา ฯ 

ฯ 8 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    พระจักรแก้วสุริย์วงศ์นาถา 
   ฟังค าให้การอสุรา   โกรธาดั่งไฟบรรลัยกัลป์ 
   ดูดู๋ลูกพระอาทิตย์   เหตุใดมืดมิดโมหันธ์ 
   ซึ่งว่าไม่มีใครใช้มัน   ค านั้นเห็นจริงหรือว่าไร 
   จึ่งไม่ซักไซ้ไต่ถาม    เอาความข้อนี้ให้ได ้
   หรือลูกสหายร่วมใจ   จึ่งแก้ไขเลือกว่าเอาแต่ดี ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ เจรจา 
    ๏ บัดนั้น    น้องพญาพาลีเรืองศรี 
   ฟังราชบรรหารพระจักรี   ดั่งหนึ่งตรีเพชรมาฟาดฟัน 
   ได้ความอัปยศอดสู   แก่หมู่โยธาพลขันธ์ 
   ทั้งกลัวอาญาพระทรงธรรม์  ถวายบังคมคัลแล้วออกมา ฯ 

ฯ 4 ค า ฯ เสมอ 
    ๏ จึ่งสั่งราชมัลตัวนาย  ให้เอาเบญกายยักษา 
   ผูกเท้าผูกเอวตรึงตรา   ลงอาญาถามความมัน ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ 
    ๏ บัดนั้น    วานรเพชฌฆาตตัวขยัน 
   ฉุดนางเบญกายใจฉกรรจ์   ปักหลักผูกพันเข้าทันที 
   แล้วจึ่งบีบมือบีบขมับ   เฆี่ยนขับขู่นางยักษี 
   ล้วนฝีมือหนักเข้ามาตี   สามทีให้หยุดถามไป ฯ 

ฯ 4 ค า ฯ เจรจา 
    ๏ บัดนั้น    สุครีพเสนาผู้ใหญ่ 
   จึ่งซักว่าเหวยอี่จังไร   ไยจึ่งมุสาให้การ 
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   ถึงจะมาฟังกิจบิตุเรศ   เหตุใดท าสิ้นสังขาร 
   เหมือนพระมเหสีวายปราณ  ให้ผ่านฟ้าโศกาอาวรณ์ 
   ข้อซึ่งไม่มีผู้ใดใช้    ยังไม่เห็นจริงของมึงก่อน 
   ซักพลางพลางสั่งวานร   ให้ผลัดกรกันเข้ามาตี ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ เจรจา 
    ๏ เมื่อนั้น    นางเบญกายยักษ ี
   ความเจ็บเปนพ้นพันทวี   อสุรีร้องอึงคะนึงไป 
   เมตตาข้าเถิดนะวานร   งดก่อนจะบอกจริงให้ 
   ด้วยเจ้าลงกากรุงไกร   ตรัสใช้ให้แปลงกายา 
   เหมือนองค์สีดานงลักษณ์   ลวงพระหริรักษ์นาถา 
   หวังจะตัดศึกด้วยปรีชา   มิให้ถึงลงกาธานี 
   ครั้นว่าจะขัดก็ไม่ได้   ด้วยกลัวภัยพญายักษี 
   โทษาข้าถึงสิ้นชีวี    ทั้งนี้สุดแต่จะโปรดปราน ฯ 

ฯ 8 ค า ฯ 
    ๏ บัดนั้น    สุครีพผู้ปรีชาหาญ 
   ซักไซ้ไล่เลียงนางมาร   จนสิ้นการกังขาราคี 
   เห็นจริงแล้วสั่งวานร   ให้แก้กรแก้เท้ายักษ ี
   ก็เข้าไปเฝ้าพระจักรี   ยังที่สุวรรณพลับพลา ฯ 

ฯ 4 ค า ฯ เสมอ 
    ๏ ครั้นถึงน้อมเศียรกราบลง  ทูลพระภุชพงศ์นาถา 
   เสร็จสิ้นตามค าอสุรา   แล้วคอยบัญชาพระภูธร ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เจรจา 
    ๏ เมื่อนั้น    พระนารายณ์สุริย์วงศ์ทรงศร 
   ได้ฟังลูกพระทินกร   วานรทูลค าให้การ 
   เห็นจริงว่าทศกัณฐ์ใช้   ภูวไนยจึ่งมีบรรหาร 
   อันซึ่งอ่ีเบญกายมาร   สาธารณ์ท าได้ถึงเพียงนี้ 
   ฝ่ายพญาพิเภกอสุรา   ก็เปนบิดาของยักษี 
   จงปรึกษาโทษอ่ีกาลี   จะถึงที่สถานประการใด ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ 
    ๏ บัดนั้น    พิเภกผู้มีอัชฌาสัย 
   ก้มเกล้ารับสั่งภูวไนย   อาลัยถึงราชธิดา 
   แต่ความโกรธความแค้นเหลือแค้น  ให้แน่นอกตันใจยักษา 
   จึ่งทูลสนองพระบัญชา   ถึงเปนบุตรข้าอสุรี 
   แต่ซึ่งตัวมันอุบาย    แปลงกายเปนพระมเหสี 
   ท าตายมาลวงพระจักรี   โทษนี้ถึงสิ้นชีวิต 
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ร่าย 

   ชอบให้ตัดเศียรเสียบประจาน  จึ่งควรกับการที่มันผิด 
   อันหมู่พาลาปัจจามิตร   ทุกทิศจะเกรงพระเดชา ฯ 

ฯ 8 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    พระจักรรัตน์แก้วนาถา 
   ได้ฟังพิเภกอสุรา    ปรึกษาให้ล้างชีวี 
   เห็นเปนสัจธรรม์สุจริต   ทรงฤทธิ์เมตตายักษี 
   จึ่งมีพระราชวาที    อันอีเบญกายสาธารณ์ 
   ท าทุจริตทรลักษณ์   โทษหนักถึงสิ้นสังขาร 
   จะฆ่าเสียก็ไม่ต้องการ   เรายกให้ท่านผู้บิดา 
   แล้วจึ่งตรัสสั่งลูกพระพาย   จงพาเบญกายยักษา 
   ไปส่งให้พ้นโยธา    ถึงแดนลงกากรุงไกร ฯ 

ฯ 8 ค า ฯ เจรจา 
    ๏ บัดนั้น    ค าแหงหนุมานทหารใหญ่ 
   รับสั่งพระตรีภูวไนย   บังคมไหว้แล้วรีบบทจร ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เสมอ 
    ๏ ครั้นถึงจึ่งกล่าววาจา  ดูราเบญกายดวงสมร 
   บัดนี้สมเด็จพระสี่กร   ภูธรไม่ล้างชีวี 
   บัญชาใช้พี่ไปส่งเจ้า   ให้พ้นเหล่าโยธากระบี่ศรี 
   ว่าพลางอุ้มนางอสุรี   เหาะข้ึนยังที่เมฆา ฯ 

ฯ 4 ค า ฯ เชิด 
    ๏ เลื่อนลอยมาในอัมพร  อาวรณ์ด้วยความเสน่หา 
   ครั้นข้ามถึงแดนลงกา   ก็ลงมายังพ้ืนสุธาธาร ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เสมอ 
    ๏ จึ่งกล่าวมธุรสวาที   มารศรีผู้ยอดสงสาร 
   พ่ีปรารมภ์ถึงเจ้าเยาวมาลย์  จะวายปราณด้วยภัยพระสี่กร 
   คิดคิดจะทูลขอโทษ   พอพระองค์ตรัสโปรดประทานก่อน 
   สิ้นความวิตกที่อกร้อน   ให้มาส่งบังอรก็สมคิด 
   อันความชื่นชมโสมนัส   ดั่งได้สมบัติดุสิต 
   บุญพ่ีกับเจ้าเคยเปนมิตร   พระทรงฤทธิ์จ าเพาะใช้มา 
   เราสองควรเคียงเรียงพักตร์  ร่วมรักในรสเสน่หา 
   เปนคู่สู่สมภิรมยา    ไปกว่าชีวาจะจากจร ฯ 

ฯ 8 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    นางเบญกายดวงสมร 
   ได้ฟังวาจาพานร    บังอรคิดเขินสะเทินใจ 
   ค้อนให้แล้วตอบพจมาน   มาเจรจาเกี้ยวพานก็เปนได้ 
   นี่หากไม่สิ้นชีวาลัย   จึ่งใส่ไคล้แต่งว่าพาที 
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ร่าย 

โลม 

ช้า 

   ใช่ว่าข้านี้ใจเบา    จะไม่รู้ทันเท่ากระบี่ศรี 
   อย่าพักเลียมเล่นเช่นนี้   ถึงเปนสตรีก็เข้าใจ ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ 
    ๏ ดวงเอยดวงสมร   เจ้างามงอนผู้ยอดพิสมัย 
   แสนรักพ่ีรักอรไท    ว่าไยฉะนี้กัลยา 
   ความจริงไม่ล่อลวงเจ้า   ยุพเยาว์แน่งน้อยเสน่หา 
   อันแสนสมบัติในลงกา   จะได้แก่บิดาของเทวี 
   เราสองก็จะครองกันเปนสุข  แสนสนุกภิรมย์เกษมศรี 
   ว่าพลางคว้าไขว่ไปในที   ขุนกระบี่หยอกเย้ากัลยา ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    นวลนางเบญกายเสน่หา 
   ปัดกรค้อนคมนัยนา   อนิจจาข่มเหงไม่เกรงใจ 
   เหตุว่าเปนหญิงมาผู้เดียว   ทางเปลี่ยวไม่ว่าอะไรได้ 
   น้อยจิตเพียงชีวิตจะบรรลัย  ว่าพลางผลักไสไม่ไยดี ฯ 

ฯ 4 ค า ฯ 
    ๏ น้องเอยน้องรัก   เยาวลักษณ์ผู้มิ่งมารศรี 
   ผลักพ่ีเสียไยนางเทวี   ปรานีบ้างเถิดนะนงคราญ 
   ว่าพลางอิงแอบแนบชิด   จุมพิตด้วยความเกษมศานต์ 
   ประคองต้องดวงปทุมมาลย์  หอมหวานกลิ่นรสเสาวคนธ์ 
   ภุมเรศร่อนลงประจงเคล้า   เร่าร้องก้องในโพยมหน 
   เชยซาบเกสรโกมล   ฝนสวรรค์ครั่นครื้นธาตรี ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ กล่อม 
    ๏ เมื่อนั้น    นวลนางเบญกายโฉมศรี 
   ได้สู่สมร่วมรสฤดี    กับขุนกระบี่ผู้ศักดา 
   มีความชื่นชมโสมนัส   ประดิพัทธ์พูนเพ่ิมเสน่หา 
   ความรักเพียงสิ้นชีวา   กัลยาไม่ห่างวานร 
   แสนสนิทพิสมัยใหลหลง   งวยงงด้วยทหารพระทรงศร 
   ลืมกลัวท้าวยี่สิบกร   บังอรเกษมเปรมปรีดิ์ ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    หนุมานผู้ชาญชัยศรี 
   สังวาสเบญกายอสุรี   ยินดีดั่งได้วิมาน 
   โลมลูบจูบปรางพลางเชยพักตร์  น้องรักผู้ยอดสงสาร 
   พ่ีมิใคร่จากองค์นงคราญ   หากว่าการศึกนั้นยังมี 
   จ าเปนจะลาไปก่อน   ดวงสมรอย่าน้อยใจพี่ 
   เชิญเจ้าเยาวยอดสตรี   คืนเข้าบุรีลงกา ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ 

โอ้โลม 
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    ๏ เมื่อนั้น    นวลนางเบญกายเสน่หา 
   ฟังวายุบุตรผู้ศักดา   กัลยาพ่างเพียงจะขาดใจ 
   ชลนัยน์คลอคลองนองเนตร  น้อมเกศกราบลงแล้วร้องไห้ 
   อนิจจาควรหรือไม่อาลัย   จะท้ิงไว้ให้ได้อัประมาณ 
   เสียแรงเกิดมาเปนสตรี   เสียทีเสียตัวด้วยลมหวาน 
   เสียรู้เพราะหลงด้วยลมพาน  เสียกลปานเสียชีวาลัย 
   ทั้งนี้ก็เพราะเบาจิต   ผิดเองจะโทษผู้ใดได้ 
   กรรมแล้วจะใช้กรรมไป   ว่าพลางอรไทก็โศกี ฯ 

ฯ 8 ค า ฯ โอด 
    ๏ เมื่อนั้น    วายุบุตรผู้ชาญชัยศรี 
   เห็นนางเบญกายอสุรี   เทวีครวญคร ่าร าพัน 
   จึ่งโอบอุ้มนางขึ้นใส่ตัก   จุมพิตพิศพักตร์แล้วรับขวัญ 
   เจ้าอย่าโศกาจาบัลย์   กันแสงละห้อยน้อยใจ 
   แม้นว่าเสร็จศึกสงครามยักษ์  จะได้เรียงเคียงพักตร์พิสมัย 
   อุตส่าห์สงวนองค์ไว้   อย่าให้มลทินแผ้วพาน ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    เบญกายผู้ยอดสงสาร 
   ได้ฟังวาจาหนุมาน   นงคราญค่อยคลายโศกา 
   ลดลงจากตักวานร   วิงวอนพิไรร ่าว่า 
   น้องขอฝากองค์พระบิดา   จงเห็นแก่ข้าผู้ภักดี 
   สั่งพลางสะท้อนถอนใจ   มิใคร่จะจากกระบี่ศรี 
   น้อมเศียรนบนิ้วอัญชุลี   เทวีก็รีบเข้าลงกา ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ เพลง 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก) 

(ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ม.ป.ป., ออนไลน์) 
 
  3.3.2 บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
   เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงขึ้นครองราชย์ ทรงสนพระทัยใน
ด้านวรรณกรรมเป็นอย่างยิ่ง จนถือได้ว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ส าหรับบท
ละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย ทรงน าบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมาแก้ไขบางบทบางตอนเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับการแสดงมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงเนื้อหาไว้
เช่นเดิม ดังบทพระราชนิพนธ์ต่อไปนี้ 
 
    ๏ เมื่อนั้น    องค์ท้าวทศภักตร์ยักษี 
   ประจักษ์แจ้งพระไทยว่าไพรี  จะข้ามมาราวีถึงเวียงไชย 
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ช้า 

ร่าย 

   ยิ่งร้อนร าคาญจิตรคิดวิตก   ให้คับอกไม่ออกปากได้ 
   จึ่งเสด็จลีลาคลาไคล   เข้าในแท่นที่ศรีไสยา 

ฯ 4 ค า ฯ เสมอ 
    ๏ เอนองค์ลงเหนือบรรจฐรณ์  ยอกรก่ายภักตร์ยักษา 
   ทุกข์ร้อนถอนฤไทยไปมา   ตรึกตราถึงสงครามรามลักษณ์ 
   ครั้งนี้ทีศึกเห็นใหญ่หลวง   จะลุล่วงลงกาอาณาจักร 
   เหตุด้วยสีดายุพาภักตร์   จึ่งเกิดการหาญหักชิงไชย 
   จ าจะคิดถ่ายเทด้วยเล่ห์กล  ตัดรอนผ่อนปรนแก้ไข 
   ให้ข้าศึกเลิกทัพกลับไป   จึ่งจะไม่เหนื่อยยากล าบากกาย 

ฯ 6 ค า ฯ 
    ๏ ด าริห์ตริไตรเห็นได้การ  พระยามารชื่นชมสมหมาย 
   จึ่งด ารัสตรัสสั่งเจ้าขรัวนาย  ให้หานางเบญกายมาบัดนี้ 

ฯ 2 ค า ฯ 
    ๏ บัดนั้น    ท้าวนางประนตบทศรี 
   รับสั่งเจ้าลงกาธานี   ถวายอัญชลีแล้วรีบมา 

ฯ 2 ค า ฯ ชุบ 
    ๏ ครั้งถึงห้องแก้วแพรวพราย  จึ่งทูลนางเบญกายยักษา 
   บัดนี้ทรงฤทธิ์บิตุลา   ให้หาโฉมยงจงข้ึนไป 

ฯ 2 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    เบญกายฟังแจ้งแถลงไข 
   คิดประหลาดหวาดหวั่นพรั่นใจ  จะร้ายดีอย่างไรก็ไม่รู้ 
   ด้วยตกอยู่กลางระหว่างโทษ  ท่านกริ้วโกรธบิดาหนักหนาอยู่ 
   แล้วแขงขืนฝืนจิตรโฉมตรู   ขึ้นไปสู่ที่เฝ้าเจ้าลงกา 

ฯ 4 ค า ฯ เพลงช้า 
    ๏ ครั้นถึงปราสาทไชยไพชยนต์ นฤมลบังคมก้มหน้า 
   คอยฟังท่วงทีกิริยา   จะบัญชาว่าขานประการใด 

ฯ 2 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    ทศภักตร์พงษ์พรหมเปนใหญ่ 
   ทอดพระเนตรเห็นนัดดายาใจ  จึ่งปราไสโฉมยงนงเยาว์ 
   อนิจาสงสารหลานรัก   ดูผิวภักตร์ผิดรูปซูบเศร้า 
   เปนเคราะห์กรรมจ าให้ลุงใจเบา  ขับบิดาเจ้าไปจากไกล 
   เดี๋ยวนี้ค่อยเคลื่อนคลายหายโกรธ  จะถือโทษโทษานั้นหาไม่ 
   ครั้นจะรับกลับคืนมาเวียงไชย  ก็คิดอดสูใจแก่ไพรี 
   จึ่งให้ไปหาเจ้าขึ้นมา   จะให้แปลงเปนสีดามารศรี 
   ท าตายลอยไปในวารี   อยู่ที่ฉนวนท่าพลับพลาไชย 
   แม้นพระรามลงสรงคงคา   จะคิดว่าเมียรักตักไษย 
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   เห็นจะล่าเลิกทัพกลับไป   ลุงจะได้รับพ่อเจ้าคืนมา 
   อันอุบายครั้งนี้เห็นดีนัก   หลานรักจงรับอาสา 
   เหมือนไว้ยศทดแทนคุณบิดา  ให้กลับคืนลงกาธานี 

ฯ 12 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    เบญกายประนตบทศรี 
   จึ่งทูลทศกรรฐ์ไปทันที   ซึ่งบัญชามานี้เปนจนใจ 
   อันแยบยนต์กลศึกฦกลับ   ข้าจะรับอาสานั้นไม่ได้ 
   ตัวเปนผู้หญิงจะวิ่งไป   ถึงกองทัพพลับพลาไชยไพรี 
   ถ้าลักษณ์รามรู้ระแบบแยบคาย  เครื่องจะอายขายบาทบทศรี 
   แต่สุกระสารเสนาที่กล้าดี   ยังต้องตีนับร้อยปล่อยมา 
   จะซ้ าใช้ให้ข้าไปอิกเล่า   คงเขาจะห้ าหั่นฟันฆ่า 
   ไหนเลยจะรอดตายวายชีวา  ทรงฤทธิ์บิตุลาจงปรานี 

ฯ 8 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    ท้าวราพนาสูรยักษี 
   จึ่งแกล้งกล่าวมารยาพาที   ข้อนี้ลุงเห็นไม่เปนไร 
   สุกระสารวานนี้ไปปลอมทัพ  พิเภกบอกดอกจึ่งจับตัวได้ 
   ครั้งนี้นัดดาอาสาไป   เห็นพ่อเจ้าเขาจะไม่บอกมนุษย์ 
   อย่าได้คิดบิดพลิ้วเกียจคร้าน  ราชการครั้งนี้เปนที่สุด 
   เหมือนตัดศึกสิ้นณรงค์ยงยุทธ  ให้มนุษย์เลิกทัพกลับไป 

ฯ 6 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    เบญกายกัลยาอัชฌาไศรย 
   จะขัดขืนขอตัวก็กลัวไภย   จ าใจค านับรับบัญชา 
   แต่จะจ าแลงแปลงอินทรีย์   ข้านี้นึกพะวังกังขา 
   ด้วยองค์ภัควดีสีดา   ไม่เห็นว่ารูปร่างเปนอย่างไร 

ฯ 4 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    ทศเศียรโสมนัศตรัสปราไส 
   แม้นเสร็จศึกสมหวังดังใจ   จะแบ่งสมบัติให้แก่นัดดา 
   ว่าพลางทางสั่งเถ้าแก่   จงไปบอกหุ้มแพรที่ข้างน่า 
   ให้เร่งรัดจัดวอช่อฟ้า   นัดดากูจะไปอุทยาน 

ฯ 4 ค า ฯ เจรจา 
    ๏ บัดนั้น    เถ้าแก่ค านับรับบรรหาร 
   ออกมาที่ประตูวังสั่งงาน   เตรียมการพร้อมกันดังบัญชา 

ฯ 2 ค า ฯ ชุบ เจรจา 
    ๏ เมื่อนั้น    นางเบญกายยักษา 
   นบนิ้วประนมบังคมลา   ออกมาจากที่มณเฑียรทอง 
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   จึ่งขึ้นทรงวอสุวรรณพรรณราย  วิสูตรสายม่านมิดปิดป้อง 
   โขลนจ่าเถ้าแก่แซ่ซ้อง   ออกมาจากห้องฉนวนในไคลคลา 

ฯ 4 ค า ฯ เชิด 
    ๏ ครั้นถึงสวนศรีที่หยุดยั้ง  จึ่งไปยังชนนีเสนหา 
   บังคมก้มกราบกับบาทา   ฟูมฟายชลนาโศกาไลย 

ฯ 2 ค า ฯ โอด 
    ๏ เมื่อนั้น    ตรีชดาหลากจิตรคิดสงไสย 
   ปลอบถามลูกน้อยกลอยใจ  ทุกข์ร้อนสิ่งไรจึงโศกี 

ฯ 2 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    นวลนางเบญกายโฉมศรี 
   แถลงเล่าเหตุผลชนนี   ตามท่ีบิตุลาบัญชาใช้ 
   จะให้ลูกนฤมิตรเหมือนสีดา  ไปลวงพระรามาว่าตักไษย 
   จะบิดพลิ้วหลบลี้มิไป   เกรงจะให้ลงอาญาฆ่าฟัน 
   ถึงลูกจะบรรไลยก็ไม่ว่า   กลัวจะพามารดาอาสัญ 
   จึ่งมาเฝ้านางสีดาวิลาวรรณ  จ าส าคัญไปจ าแลงแปลงกาย 

ฯ 6 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    ตรีชดาหวาดหวั่นขวัญหาย 
   ได้ฟังดังชีวิตรจะวางวาย   จึ่งว่ากับเบญกายลูกรัก 
   อันองค์สมเด็จพระราเมศ   ทรงเดชเรืองฤทธิ์สิทธิศักดิ 
   พ่อเจ้าก็ได้ไปส านักนิ์   เปนที่พ่ึงพักของบิดา 
   ฉวยกระไรไม่พ้นโทษทัณฑ์  จะพากันสิ้นชีวังสังขาร์ 
   ยากเย็นเปนมิรู้ที่พูดจา   กัลยาร่ าพลางทางโศกี 

ฯ 6 ค า ฯ โอด 
    ๏ เมื่อนั้น    เบญกายตริตรองหมองศรี 
   นบนิ้วทูลสนองชนนี   ทั้งนี้ก็ตามแต่เวรา 
   สารพัดขัดข้องทั้งสองข้าง   ไปสู้ตายวายวางเอาข้างน่า 
   ว่าพลางทางถวายบังคมลา   ไปเฝ้านางสีดานารี 

ฯ 4 ค า ฯ ทยอย 
    ๏ ครั้นถึงจึ่งประณตบทบงสุ์  เข้าไปเฝ้าองค์นางโฉมศรี 
   แสร้งท ามารยาไม่พาที   อสุรีก้มหน้าโศกาไลย 

ฯ 2 ค า ฯ โอด 
    ๏ เมื่อนั้น    องค์ภัควดีศรีใส 
   ช าเลืองเห็นเบญกายมาร่ าไร  นางมิได้รู้จักภักตรา 
   จึ่งเอื้อนโอษฐด ารัสตรัสถาม  ถ้อยความเปนไฉนเจ้าไม่ว่า 
   มาครวญคร่ าก าสรดโศกา   เปนน่าฉงนสนเท่ห์ใจ 

ฯ 4 ค า ฯ 
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ชาตร ี

    ๏ เมื่อนั้น    เบญกายนารีศรีใส 
   ได้ฟังบังคมอรไทย   แล้วกราบทูลไปด้วยใจภักดิ์ 
   ตัวข้าชื่อว่าเบญกาย   มาถวายตัวไว้ให้รู้จัก 
   เปนบุตรีพิเภกพระยายักษ์   ที่ไปอยู่ด้วยพระลักษณ์พระรามา 
   อันนางตรีชดานารี   นั้นเปนชนนีของข้า 
   ทูลพลางทางชม้ายชายตา   ดูรูปร่างนางสีดานารี 

ฯ 6 ค า ฯ เจรจา 
    ๏ ครั้นจ าส าคัญได้มั่นคง  จึ่งลาองค์อัคเรศโฉมศรี 
   ออกจากสวนขวัญทันที   ทรงวอจรลีเข้าลงกา 

ฯ 2 ค า ฯ เชิด 
    ๏ ครั้นถึงจึ่งประทับฉับพลัน  ลงจากวอสุวรรณเลขา 
   จึ่งจ าแลงแปลงกายกายา   เหมือนรูปทรงองค์สีดาบังอร 

ฯ 2 ค า ฯ ตระ 
    ๏ โฉมงามทรามไวยวิไลยลักษณ์ ไม่เพ้ียนภัควดีศรีสมร 
   แล้วย่างเยื้องยุรยาตรนาดกร  ขึ้นเฝ้าเจ้านครลงกา 

ฯ 2 ค า ฯ ฉุยฉาย 
    ๏ เมื่อนั้น    องค์ท้าวทศภักตร์ยักษา 
   แลเห็นเบญกายจ าแลงมา   ส าคัญคิดว่าสีดานารี 
   แย้มยิ้มพยักหน้าง่าพระหัดถ์  พลางด ารัสตรัสเชิญนางโฉมศรี 
   เห็นหยุดยั้งรั้งรอไม่จรลี   อสุรีรีบมารับฉับไว 

ฯ 4 ค า ฯ เพลง 
    ๏ เข้าชิดพิศดูไม่วางตา  น้อยฤๅงามหนักหนาน่ารักใคร ่
   ยิ่งแสนพิศวาศจะขาดใจ   จึ่งปราไสทอดสนิทติดพัน 

ฯ 2 ค า ฯ 
    ๏ ยอดเอยยอดม่ิง   เปนความในใจจริงทุกสิ่งสรรพ์ 
   หวังสวาดิมาดหมายไม่วายวัน  จะรับขวัญไนยนามาธานี 
   พ่ีผูกใจจึ่งไปดลจิตรเจ้า   ให้โฉมนางนงเยาว์มาถึงนี่ 
   ขอเชิญดวงดอกฟ้าสุมาลี   อยู่เปนศรีนัคเรศนิเวศน์วัง 
   เจ้าจงดูปราสาทราชฐาน   ทั้งตึกกว้านมากมายหลายหลัง 
   คลังเงินคลังทองสิบสองพระคลัง  ทรัพย์สินมั่งค่ังเรามั่งมี 
   ขอเชิญโฉมเฉลาเปนเจ้าของ  ครอบครองสารพัดสมบัติพี ่
   จงผินผันภักตรามาข้างนี้   พูดจาพาทีกับพ่ียา 
   ควรฤๅท าสเทินเมินเฉย   ไม่เห็นเลยว่ารักเจ้าหนักหนา 
   มาหยุดอยู่นี่ไยจงไคลคลา   ไปนั่งแท่นแว่นฟ้าเถิดเทวี 

ฯ 10 ค า ฯ  
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โอ้โลม 

ร่าย 

ช้า 

    ๏ เมื่อนั้น    นวลนางเบญกายโฉมศรี 
   ทูลสนองบัญชาว่าข้านี้   มิใช่ภัควดีสีดา 
   ยังขืนลดเลี้ยวเกี้ยวพาน   วิบากกรรมร าคาญหนักหนา 
   ดูเอาเถิดทรงฤทธิ์บิตุลา   อะไรมาหลงใหลได้เช่นนี้ 

ฯ 4 ค า ฯ 
    ๏ โฉมเอยโฉมเฉลา   ยุพเยาว์ยอดฟ้ามารศรี 
   เจ้าอายเหนียมเรียมไยณเทวี  เสียแรงพ่ีจงรักไปลักมา 
   หวังจะเศกสาวสวรรค์ขวัญเนตร  เปนเอกองค์อัคเรศเสนหา 
   ครองสมบัติพัศถานทั้งลงกา  พ่ีมิให้แก้วตาอนาทร 
   อันพระรามฤๅษีสามีน้อง   ไม่ควรครองคู่เคียงเรียงหมอน 
   พ่ีจะยกไปสังหารราญรอน   ให้มวยมรณ์สิ้นเสี้ยนศัตรูเรา 
   ว่าพลางทางขยับจับต้อง   เลียมลองเล้าโลมโฉมเฉลา 
   ฉวยชายสไบทรงนงเยาว์   นิจาเจ้าอย่าสลัดตัดเยื่อใย 

ฯ 8 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    เบญกายกัลยาอัชฌาไศรย 
   อัปรยศอดสูหมู่นางใน   ก็ร่ายเวทกลายไปเปนเบญกาย 

ฯ 2 ค า ฯ ตระ เจรจา 
    ๏ เมื่อนั้น    ทศกรรฐ์ครั้นเห็นก็ใจหาย 
   จึ่งเมินภักตร์ตรัสว่าตาลุงลาย  ให้คลับคล้ายเคลิ้มจิตรไม่คิดทัน 
   ผิดจริงเจียวนัดดาเจ้าน่าโกรธ  อย่าถือโทษลุงเลยณหลานขวัญ 
   ตรัสพลางทางดูหมู่ก านัล   เห็นสรวลสันต์ก็สเทิ้นเขินอาย 
   สู้แขงขืนยืนเก้อเพ้อตรัส   แม้นหลานตัดศึกสมอารมณ์หมาย 
   เมืองมารจะเปนศุขสนุกสบาย  เร่งผันผายรีบไปให้ทันการ 

ฯ 6 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    เบญกายรับราชบรรหาร 
   ออกจากปราสาทรัตน์ชัชวาลย์  เหาะข้ามชลธารผ่านมา 

ฯ 2 ค า ฯ เชิด 
    ๏ ครั้นถึงเหมติรันบรรพต  เลื่อนลดลงจากเวหา 
   หยุดยืนอยู่ยังฝั่งคงคา   กัลยาจ าแลงแปลงอินทรีย์ 

ฯ 2 ค า ฯ ตระ 
    ๏ เหมือนรูปทรงองค์สีดาวิลาวรรณ ผิวพรรณนวลลอองผ่องศรี 
   ท าตายลอยมาในวารี   จนใกล้ที่พระรามสรงคงคา 

ฯ 2 ค า ฯ โล้ 
    ๏ เมื่อนั้น    พระตรีภพลบโลกนาถา 
   บรรธมตื่นจากท่ีศรีไสยา   พอเวลาล่วงสามยามปลาย 
   เสนาะเสียงส าเนียงนกการเวก  ออกจากเมฆแซ่ซ้องร้องถวาย 
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ร่าย 

โอ ้

ร่าย 

   ไก่ขันแจ้วเจื้อยเฉื่อยชาย   มยุเรศร้องร่ายบนปลายไม้ 
   เผยพระแกลแลดูดาวเดือน  เห็นคล้อยเคลื่อนเลื่อนลับเหลี่ยมไศล 
   แสงทองส่องฟ้านภาไลย   จวนจะใกล้ไขสีรวีวรรณ 

ฯ 6 ค า ฯ 
    ๏ จึ่งด ารัสตรัสชวนอนุชา  ลงจากพลับพลาผายผัน 
   พร้อมพวกกระบี่นี่นัน   จรจรัลมายังฝั่งนที 

ฯ 2 ค า ฯ เพลงช้า 
    ๏ ครั้นถึงจึ่งเห็นรูปจ าแลง  ที่กลายแกล้งเปนสีดามารศรี 
   ตกพระไทยไม่เปนสมประดี  เข้าอุ้มองค์เทวีใส่ตักไว้ 
   แล้วเรียกพระอนุชามาเพ่งพิศ  จะเพ้ียนผิดสีดาก็หาไม่ 
   สองกระษัตริย์สลดระทดใจ  ต่างครวญคร่ าร่ าไรโศกา 

ฯ 4 ค า ฯ โอด 
    ๏ โอ้อนิจาสีดาเอ๋ย   ไฉนเลยมาม้วยสังขาร์ 
   เสียแรงพ่ีพยายามตามมา   จนถึงฝั่งมหาสาคร 
   หมายจะฆ่าโคตรวงษ์พงษ์ยักษ์  เพราะความรักความเสียดายสายสมร 
   ยังมิทนัท าการราญรอน   มาม้วยมรณ์มรณาน่าอาไลย 
   เจ้าพี่เอ๋ยอุส่าห์พาซากศพ   มาให้พบผัวรักเมื่อตักไษย 
   พ่ีตกยากจากเมืองมาอยู่ไพร  จะได้โกษฐที่ไหนมาใส่น้อง 
   ถ้าแม้นอยู่บูรีราชฐาน   จะท าการให้พิฦกกึกก้อง 
   ชักศพเจ้าเข้าสู่พระเมรุทอง  มีงานการฉลองให้หลายวัน 
   นี่อยู่ป่าสารพัดจะขัดสน   เมื่อยามจนเจ้ามาอาสัญ 
   เห็นแต่โขดเขาเขินเนินอรัญ  ต่างสุวรรณเมรุรัตน์รจนา 
   พฤกษาสูงยูงยางกลางดง   ต่างฉัตรธงเรียงรายซ้ายขวา 
   จักรจั่นเรไรในหิมวา   จะต่างสังข์เสภาดนตรี 
   เสียงคลื่นครื้นครั่นสนั่นก้อง  จะต่างฆ้องกลองประโคมนางโฉมศรี 
   ร่ าพลางทางทรงโศกี   ดังชีวีพระนารายน์จะวายปราณ 

ฯ 14 ค า ฯ โอด 
   ๏ แล้วคิดครั้งลูกพระพายถวายแหวน ไปท าแค้นทศภักตร์หักหาญ 
   จึ่งบัญชาว่าเหวยหณุมาน   ตัวไปผลาญลูกเขาเผานคร 
   บัดนี้เจ้าลงกาก็ฆ่านาง   เหมือนอย่างเราว่ามาแต่ก่อน 
   อันค ามั่นสัญญาของวานร   ให้ท าโทษโรธกรประการใด 

ฯ 4 ค า ฯ 
    ๏ บัดนั้น    วายุบุตรอกสั่นหวั่นไหว 
   พินิจพลางทางทูลสนองไป   ข้าสงไสยเปนพ้นคณนา 
   แม้นนางม้วยด้วยอาญาฆ่าตี  ก็จะมีบาดแผลแน่หนักหนา 
   อันรูปนี้ดีร้ายจะแปลงมา   มิใช่องค์สีดานารี 

ฯ 4 ค า ฯ 
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    ๏ เมื่อนั้น    พระจักรกฤษณ์ฤทธิรงค์เรืองศรี 
   ยิ่งกริ้วโกรธโกรธาพาที   ว่าไยอย่างนี้หณุมาน 
   เมื่อเมียเรารู้จักตระหนักแน่  ยังเชือนแชแก้หน้าว่าขาน 
   ซึ่งมิใช่โฉมฉายวายปราณ   จงคิดอ่านให้แจ้งที่แคลงใจ 

ฯ 4 ค า ฯ เจรจา 
    ๏ บัดนั้น    หณุมานชาญฉลาดเฉลยไข 
   ข้าเห็นว่าลงกากรุงไกร   อยู่ใต้กองทัพพลับพลา 
   น้ าลงถ่ายเดียวเชี่ยวคว้าง   ศพนางฤๅจะทวนขึ้นมาหา 
   ขอพระองค์จงได้เมตตา   ตัวข้าจะขอชัณสูตรดู 
   เอาทรากศพขึ้นใส่ไฟเผา   ถ้านงเยาว์ตายจริงจะนิ่งอยู่ 
   แม้นไพรีนีฤมิตรเหมือนโฉมตรู  ก็จะจู่หนีไปมิได้ช้า 
   ถ้าม่ันคงองค์พระมเหษี   เทวีสิ้นชีวังสังขาร์ 
   ขอพระองค์ลงราชอาชญา   ประหารข้าให้ม้วยไปด้วยกัน 

ฯ 8 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    องค์พระหริรักษ์รังสรรค์ 
   ฟังค าแหงหณุมานชาญฉกรรจ์  เห็นเหมาะมั่นถูกต้องท านองใน 
   จึ่งตรัสว่าถ้าท่านยังแคลงความ  จะชัณสูตรก็ตามอัชฌาไศรย 
   ว่าพลางทางสั่งเสนาใน   ช่วยท าเชิงตะกอนไฟขึ้นบัดนี้ 

ฯ 4 ค า ฯ 
    ๏ บัดนั้น    สุครีพรับสั่งใส่เกษ ี
   ออกมาร้องเรียกบ่าวเหล่ากระบี่  ให้โยธีเร่งรัดตัดไม้ 

ฯ 2 ค า ฯ เจรจา 
    ๏ ครั้นผูกท าส าเร็จเชิงตะกอน  เอาฟืนตองกองซ้อนสุมใส่ 
   จงยกทรากศพนางขึ้นวางไว้  จุดไฟแล้วล้อมอยู่พร้อมกัน 

ฯ 2 ค า ฯ ปี่กลอง 
    ๏ บัดนั้น    เบญกายปิ้มว่าจะอาสัญ 
   ร้อนแรงด้วยแสงเพลิงนั้น   ก็เหาะตามเกลียวควันทันที 

ฯ 2 ค า ฯ เชิดฉิ่ง 
    ๏ บัดนั้น    ลูกลมแลเขม้นเห็นยักษี 
   กริ้วโกรธโดดตามข้ามอัคคี  ขุนกระบ่ีเหาะไล่ไขว่คว้า 

ฯ 2 ค า ฯ เชิด 
    ๏ สกัดกั้นทันนางกลางโพยม  จู่โจมจับเปนไม่เข่นฆ่า 
   แล้วเหาะตรงลงยังพสุธา   จูงมาเฝ้าพระหริรักษ์ 

ฯ 2 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    พระนารายน์สุริวงษ์ทรงศักดิ 
   แลเห็นรูปร่างนางยักษ์   มิใช่ภัควดีสีดา 
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   พระเคืองขัดตรัสสั่งเสนาใน  จงคุมไปถามซักให้หนักหนา 
   คือใครใช้สอยมันมา   จึ่งคิดการมารยาอย่างนี้ 

ฯ 4 ค า ฯ 
    ๏ บัดนั้น    สุครีพรับสั่งใส่เกษ ี
   บังคมลาพานางอสุรี   ออกไปที่หาดทรายชายไพร 

ฯ 2 ค า ฯ เสมอ 
    ๏ จึ่งสั่งบ่าวเหล่าลิงกรมเมือง  ให้เตรียมเครื่องเฆี่ยนปักหลักใหญ่ 
   ผูกอียักษ์นักโทษเข้าทันใด   ติดไม้แล้วล้อมอยู่พร้อมกัน 

ฯ 2 ค า ฯ 
    ๏ สุครีพคุกคามถามซัก  เหวยอียักษ์อย่าได้เศกสรร 
   อันชื่อเสียงสุริวงษ์พงษ์พันธุ์  ของตัวนั้นอยู่ต าบลหนใด 
   ท าไมมึงจึ่งแสร้งแปลงรูปทรง  มาลวงพระหริวงษ์ให้หลงใหล 
   มึงตั้งจิตรคิดเองฤๅใครใช้   ที่จริงใจจงรับอย่าอับอาย 

ฯ 4 ค า ฯ 
    ๏ บัดนั้น    เบญกายอกสั่นขวัญหาย 
   จึ่งให้การอิงแอบเปนแยบคาย  ข้าชื่อว่าเบญกายนารี 
   เปนบุตรีพิเภกอสุรา   แม่ชื่อตรีชดายักษ ี
   อยู่ยังลงกาธานี    อุส่าห์มาท้ังนี้เพราะทุกข์ร้อน 
   ได้ยินข่าวเล่าว่าบิดาตาย   ด้วยอาญาพระนารายน์ทรงศร 
   ครั้นจะเปนยักษ์มาหาบิดร   ก็กลัวว่าวานรจะฆ่าตี 
   ข้าจึ่งแสร้งแปลงเปนนางโฉมตรู  หวังมิให้ใครรู้ว่ายักษี 
   พอได้ข่าวราวเรื่องร้ายดี   จะกลับไปบุรีลงกา 

ฯ 8 ค า ฯ เจรจา 
    ๏ เมื่อนั้น    สุครีพซ้ าซักยักษา 
   ซึ่งเองว่ามาเยี่ยมดูบิดา   แล้วแกล้งแปลงกายามาไย 
   เหตุใดไม่มาประสาซื่อ   ใครไล่จับขับรื้อฤๅไฉน 
   แก้เกี้ยวเปล่าเปล่ากูเข้าใจ   ที่ความในนั้นไม่แจ้งแพร่งพราย 
   อันเองนี้มีผู้จะใช้สอย   แต่เจ็บน้อยจึ่งไม่บอกออกง่ายง่าย 
   จะทนได้แล้วทนไปจนตาย   ต ารวจเร่งลงหวายอย่าไว้ช้า 

ฯ 6 ค า ฯ 
    ๏ บัดนั้น    ราชมันสองนายซ้ายขวา 
   ยืนเขย่งเยื้องกรายหวายตะค้า  เฆี่ยนห้าทีถามเอาความจริง 

ฯ 2 ค า ฯ เจรจา 
    ๏ บัดนั้น    เบญกายเจ็บปวดยวดยิ่ง 
   ทั้งถูกตีฝีมือต ารวจลิง   จึ่งแจ้งความตามจริงทุกสิ่งไป 
 



50 

ชาตร ี

   ทศกรรฐ์นั้นแกล้งให้แปลงกาย  มาลวงองค์พระนารายน์ให้หลงใหล 
   หวังจะให้เลิกทัพกลับไป   มิได้รณรงค์ในลงกา 

ฯ 4 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    สุครีพได้ฟังไม่กังขา 
   เห็นจริงจังทั้งหมดจดหมายมา  เข้าเฝ้าพระจักราฤทธี 

ฯ 2 ค า ฯ เสมอ 
    ๏ ก้มเกล้าประณตบทมาลย์  แล้วอ่านค าให้การของยักษี 
   เบญกายแสนกลตนนี้   เปนบุตรีพิเภกกุมภัณฑ์ 
   ทศกรรฐ์มันแกล้งให้แปลงมา  เหมือนเทวีสีดาอาสัญ 
   หวังจะให้พระองค์ทรงธรรม์  เลิกพหลพลขันธ์คืนไป 

ฯ 4 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    พระอวตารผ่านภพสบไสมย 
   นิ่งนึกด าริห์ตริไตร   แล้วถามไถ่พิเภกผู้ภักดี 
   อันอีอสุรีเบญกาย   ก็เปนเนื้อเชื้อสายของยักษี 
   มันคิดอ่านมารยามาอย่างนี้  เห็นจะมีโทษทัณฑ์ฉันใด 

ฯ 4 ค า ฯ 
    ๏ บัดนั้น    พิเภกรับสั่งบังคมไหว้ 
   จึ่งทูลพระหริวงษ์ทรงไชย   ตามในก าหนดบทไอยการ 
   เบญกายผิดพลั้งครั้งนี้   ถึงท่ีชีวังสังขาร 
   ตัดเกษาผ่าทรวงเสียบประจาน  หมู่มารจึ่งจะเกรงพระเดชา 

ฯ 4 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    พระหริรักษ์จักรแก้วแววเวหา 
   จึ่งว่ากับพิเภกอสุรา   ท่านได้มาจงรักภักดี 
   ซึ่งความผิดเบญกายถึงวายปราณ  เรายกโทษโปรดประทานยักษี 
   ให้กลับไปนัคราธานี   แจ้งคดีกับองค์เจ้าลงกา 
   ตรัสพลางทางมีบัญชาการ   สั่งศรีหณุมานหาญกล้า 
   จงไปส่งเบญกายกัลยา   ให้ถึงแดนลงกากรุงไกร 

ฯ 6 ค า ฯ 
    ๏ บัดนั้น    วายุบุตรรับสั่งบังคมไหว้ 
   มาอุ้มนางพลางแผลงฤทธิไกร  เหาะข้ามฟากไปดังใจปอง 

ฯ 2 ค า ฯ เชิด 
    ๏ ครั้งถึงฝั่งพระสมุทก็หยุดยั้ง  วางนางลงนั่งสองต่อสอง 
   แล้วกล่าวเกลี้ยงเลี่ยงเลี้ยวเลียมลอง ตามท านองสนทนาประสารัก 

ฯ 2 ค า ฯ 
    ๏ เจ้าเอยเจ้าพ่ี   แต่แรกเริ่มเดิมทีไม่รู้จัก 
   ต่อเห็นหน้าโฉมยงนงลักษณ์  สงสารนักด้วยน้องต้องโทษกร 
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ร่าย 

โอ้โลม 

ร่าย 

โอ้โลม 

   จะทูลขอก็เห็นยังกริ้วกราด  ใจจะขาดเพราะเสียดายสายสมร 
   แม้นสั่งให้ไปสังหารราญรอน  จะผันผ่อนขอไว้มิให้ตาย 
   พอครั้งนี้มีรับสั่งให้มาส่ง   สมจ านงในจิตรที่คิดหมาย 
   จะฝากรักไปกว่าชีวาวาย   โฉมฉายอย่าสลัดตัดอาไลย 
   พ่ีจะถนอมนวลสงวนน้อง   เปนคู่ครองเชยชิดพิศมัย 
   ไม่ทิ้งขว้างร้างรักแรมไกล   ดวงใจจงเมตตาปรานี 

ฯ 8 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    เบญกายขวยเขินเมินหน้าหนี 
   พลางตอบวาจาพาที   มาสงสารปานนี้น่าขอบใจ 
   ฤๅเห็นว่าไม่ม้วยจะช่วยขอ   พูดแต่พอให้พะวงหลงใหล 
   ถึงเปนคนโทษโหดไร้   พอรู้เท่าเข้าใจอย่าเจรจา 
   ต้องมาผิดพลั้งครั้งนี้   ก็เปนที่ขายภักตร์หนักหนา 
   ยังมิหน าซ้ าตัวจะชั่วช้า   จะเอาหน้าไปแฝงไว้แห่งไร 
   ซึ่งท่านพาข้าข้ามมาถึงฝั่ง   เพราะบังคับรับสั่งไม่ขัดได้ 
   ถึงตลิ่งแล้วจะลาคลาไคล   ท่านจงไปกองทัพพลับพลา 

ฯ 8 ค า ฯ 
    ๏ สุดเอยสุดสวาดิ   เฉลียวฉลาดแหลมหลักหนักหนา 
   พ่ีอุส่าห์มาส่งถึงลงกา   หมายจะฝากเสนหาอาไลย 
   ควรฤๅถือแต่ว่ารับสั่ง   จะเห็นดีพี่ม่ังก็หาไม่ 
   นิจาเอ๋ยอาภัพลับไป   เสียน้ าใจจริงเจ้าเยาวมาลย์ 
   เมื่อสุดแสนเสนหาไม่ว่าเล่น  หวังจะเปนคู่รักสมัคสมาน 
   มิใช่จะแกล้งแต่งกลเกี้ยวพาน  เยาวมาลย์อย่าแหนงแคลงใจ 
   จงผินมาพาทีกับพี่บ้าง   จะหมองหมางมึนตึงไปถึงไหน 
   พลางหยอกยุดฉุดฉวยชายสไบ  ถูกต้องลองใจกัลยา 

ฯ 8 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    เบญกายค้อนพลางทางว่า 
   เฝ้าลดเลี้ยวเกี้ยวพานพูดจา  สมเพชเวทนาน่าร าคาญ 
   ก่นแต่ฉวยฉุดยุดยื้อ   กระนี้ฤๅว่ารักท าหักหาญ 
   แม้นจะช่วยปลูกฝังจิรังกาล  ค่อยค่อยคิดอ่านก็เปนไร 
   ถ้าเสร็จศึกสงครามก็ตามที  มิใช่น้องจะหนีไปข้างไหน 
   บอกจริงจริงแล้วเมื่อมิเชื่อใจ  ข้าจะให้ค าม่ันสัญญา 

ฯ 6 ค า ฯ 
    ๏ แสนเอยแสนเฉลียว  ช่างเลี่ยงเลี้ยวลวงฬ่อกันต่อหน้า 
   พ่ีรักเจ้าเท่าเทียมดวงชีวา   จะชักช้ามิให้ชมนั้นสุดใจ 
   ว่าพลางอิงแอบแนบน้อง   เคียงประคองเชยชิดพิสมัย 
   เมฆตั้งบังแสงอโนไทย   ลมประไลยโลกลั่นครั่นครื้น 
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ช้า 

ร่าย 

   ฝนฝอยพรอยพร่ าซ้ าสาด   เย็นทุกรุกขชาติชุ่มชื้น 
   ชลาล้นท้นท่วมพ่างพ้ืน   สองสมภิรมย์รื่นฤๅดี 

ฯ 6 ค า ฯ โลม 
    ๏ เมื่อนั้น    เบญกายกัลยามารศรี 
   แสนสนิทพิศวาศเปรมปรีดิ์  ด้วยกระบี่วายุบุตรวุฒิไกร 
   หัวเหิ่มเริ่มแรกแปลกปลื้มจิตร  เอนแอบแนบชิดพิศมัย 
   เสนหาปลดปลงจงใจ   มิใคร่ไปไกลพ้นหณุมาน 
   นางซบทับกับตักแล้ววอนว่า  น้องได้มาร่วมรักสมัคสมาน 
   ที่ถ้อยค าก้ าเกินไม่ควรการ   จงประทานโทษน้องจะขอลา 
   แม้นนานไปส าเร็จเสร็จราวี  แล้วอย่าลืมพาทีท่ีท่านว่า 
   ขอฝากแต่พิเภกผู้บิดา   เหมือนได้กรุณาแก่น้องนี้ 

ฯ 8 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    หณุมานเล้าโลมนางโฉมศรี 
   อย่านึกแหนงแคลงค าพาที   ร้อยปีพ่ีไม่ลืมเจ้าปลื้มใจ 
   แต่จะจ าพลัดพรากจากกันก่อน  บังอรอย่าทุกข์ทนหม่นไหม้ 
   แม้นเว้นว่างณรงค์ลงวันใด   พ่ีจะไปสมสู่เปนคู่เคล้า 
   อันพิเภกโหราพระยามาร   ไว้เปนภารธุระพ่ีเถิดเจ้า 
   เชิญนางโฉมยงนงเยาว์   คืนเข้าไปกรุงลงกา 

ฯ 6 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    นวลนางเบญกายเสนหา 
   นบนิ้วค านับรับวาจา   กราบกับบาทาสามี 
   ลาแล้วลาเล่าเศร้าเสียใจ   ชลไนยคลอคลองหมองศรี 
   นางแขงขืนฝืนใจจรลี   ขุนกระบี่ก็กลับไปพลับพลา 

ฯ 4 ค า ฯ เชิด 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) 

(ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ม.ป.ป., ออนไลน์) 
  3.3.3 บทร้องและบทพากย์เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์บทละครไว้เพ่ือแสดง
ละครอย่างมากมาย โดยเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งบทพระราชนิพนธ์นี้แตกต่างจากของรัชกาลที่ 1 
และรัชกาลที่ 2 กล่าวคือ เป็นรามเกียรติ์ส านวนแรกที่มีทั้งบทร้อง บทพากย์ และบทเจรจาครบ
บริบูรณ์ อีกทั้งการด าเนินเรื่องราวไม่ได้เรียงร้อยติดต่อกันตลอดเรื่อง แต่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเป็น
ครั้งคราวส าหรับแสดงโขน จึงแบ่งออกเป็นชุด ๆ คือ อภิเษกสมรส สีดาหาย เผาลงกา พิเภษณ์ถูกขับ 
นางลอย จองถนน ประเดิมศึกลงกา พิธีกุมภนิยา นาคบาศ และพรหมาสตร์ เป็นต้น การพระราช
นิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์นี้ทรงอาศัยความตามเรื่องรามายณะ ฉบับที่ Ralph A.Griffith แปลเป็น
ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ยกเว้นแต่เพียงตอนนางลอยที่ไม่มีในรามายณะจึงทรงใช้บทพระราชนิพนธ์
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พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมาปรับปรุงใหม่ (เสาวณิต วิงวอน, 2519, น. 151-152)         
ซ่ึงรามเกียรติ์ ตอนนางลอยส านวนนี้ นายประพันธ์ สุคนธชาติ ได้รวบรวมและเรียบเรียงไว้ในหนังสือ 
รามเกียรติ์ ตอนนางลอย เมื่อปี พ.ศ. 2513 ดังบทพระราชนิพนธ์ต่อไปนี้ 
 
    ๏ เมื่อนั้น    องคท์้าวทศภักตร์ยักษ ี
   ทราบข่าวเรื่องราวว่าไพรี   ภูมีอ้ึงอ้ันตันอุรา ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ (ใหม่) 
หกบท 

    ๏ เอนองค์ลงเหนือบรรจฐรณ์  ยอกรก่ายภักตร์ยักษา 
   ทุกข์ร้อนถอนฤทัยไปมา   ตรึกตราถงึสงครามรามลักษณ์ 
   ครั้งนี้ทีศึกเห็นใหญ่หลวง   จะลุล่วงลงกาอาณาจักร 
   เหตุด้วยสีดายุพาภักตร์   จึงเกิดการหาญหักชิงไชย 
   จ าจะคิดถ่ายเทด้วยเล่ห์กล  ตัดรอนผ่อนปรนแก้ไข 
   ให้ข้าศึกเลิกทัพกลับไป   จึงจะเหนื่อยยากล าบากกาย ฯ 

ฯ 6 ค าฯ 
    ๏ ด าริห์ตริไตรเห็นได้การ  พระยามารชื่นชมสมหมาย 
   จึ่งด ารัสตรัสสั่งเจ้าขรัวนาย  ให้หานางเบญกายมาบัดนี้ ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ 
    ๏ บัดนั้น    ท้าวนางประนตบทศรี 
   รับสั่งเจ้าลงกาธานี   ถวายอัญชลีแล้วรีบมา ฯ เข้าโรง 

ฯ 2 ค า ฯ เชิด 
    ๏ ครั้งถึงห้องแก้วแพรวพราย  จึ่งทูลนางเบญกายยักษา 
   บัดนี้ทรงฤทธิ์บิตุลา   ให้หาโฉมยงจงข้ึนไป ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    เบญกายฟังแจ้งแถลงไข 
   คิดปลาดหวาดหวั่นพรั่นใจ   จะร้ายดีอย่างไรก็ไม่รู้ 
   ด้วยตกอยู่กลางระหว่างโทษ  ท่านกริ้วโกรธบิดาหนักหนาอยู่ 
   แล้วแข็งขืนฝืนจิตรโ์ฉมตร ู  ขึ้นไปสู่ที่เฝ้าเจ้าลงกา ฯ 

ฯ 4 ค า ฯ ชุบ 
    ๏ ครั้นถึงปราสาทไชยไพชยนต์ นฤมลบังคมก้มเกศา 
   คอยฟังท่วงทีกิริยา   จะบัญชาว่าขานประการใด 

ฯ 2 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    ทศภักตรพ์งษ์พรหมเปนใหญ่ 
   ทอดพระเนตรเห็นนัดดายาใจ  จึงปราศรัยโฉมยงนงเยาว์ 
   อนิจจาสงสารหลานรัก   ดูผิวภักตร์ผิดรูปซูบเศร้า 
   เปนเคราะห์กรรมท าให้ลุงใจเบา  ขับบิดาเจ้าไปจากไกล 
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   เดี๋ยวนี้ค่อยคลายหายโกรธ   จะถือโทษโทษานั้นหาไม่ 
   ครั้นจะรับกลับคืนมาเวียงไชย  ก็คิดอดสูใจแก่ไพรี 
   จงึให้ไปหาเจ้าขึ้นมา   จะให้แปลงเปนสีดามารศรี 
   ท าตายลอยไปในวารี   อยู่ที่ฉนวนน่าพลับพลาไชย 
   แม้นพระรามลงสรงคงคา   จะคิดว่าเมียรักตักษัย 
   เห็นจะล่าทัพกลับไป   ลุงจะได้รับพ่อเจ้าคืนมา 
   อันอุบายครั้งนี้เห็นดีนัก   หลานรักจงรับอาสา 
   เหมือนไว้ยศทดแทนคุณบิดา  ให้กลับคืนลงกาธานี 

ฯ 12 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    เบญกายประนตบทศรี 
   จงึทูลทศกรรฐ์ไปทันที   ซึ่งบัญชามานีเ้ปนจนใจ 
   อันแยบยลกลศึกลึกลับ   ข้าจะรับอาสานั้นไม่ได้ 
   ตัวเปนผู้หญิงจะวิ่งไป   ถึงกองทัพพลับพลาไชยไพรี 
   ถ้าลักษณ์รามรู้ระแบบแยบคาย  เครื่องจะอายขายบาทบทศรี 
   แต่สุกรสารเสนาที่กล้าดี   ยังต้องตีนับร้อยปล่อยมา 
   จะซ้ าใช้ให้ข้าไปอีกเล่า   คงเขาจะห้ าหั่นฟันฆ่า 
   ไหนเลยจะรอดตายวายชีวา  ทรงฤทธิ์บิตุลาจงปรานี ฯ 

ฯ 8 ค า ฯ 
   ทศพักตร์ยักษีฟังวาจา จึงแกล้งกล่าวมารยาพาที ว่าข้อนี้ลุงเห็นไม่เปนไร สุกรสารที่
ลุงใช้ไปปลอมพล พิเภกบอกจึงรู้กลของอสุรา แต่ครั้งนี้เจ้าอาสาปลอมเข้าไป เห็นพ่อเจ้าเขาจะไม่บอก
ให้รู้ โฉมตรูอย่าได้เกียจคร้าน ราชการครั้งนี้เปนที่สุด เหมือนตัดการยงยุทธ์ชิงไชย ให้มนุษย์เลิกทัพไป
ยังพารา นะเจ้า ฯ 
   เบญกายกัลยาฟังด ารัส จะขืนขัดขอตัวก็กลัวภัย จึงจ าใจรับอาสาพระยามาร              
นงคราญจึงกราบทูลสนองไป อันจะให้จ าแลงแปลงอินทรีย์ ข้าบาทนี้นึกพวังกังขา ด้วยองค์นางสีดาวิ
ลาวรรณ์ ยังไม่เคยเห็นส าคัญเปนอย่างไร เลยเพคะ ฯ 
   จอมลงกากรุงไกรแสนโสมนัส จึงด ารัสเอาใจนางเบญกาย แม้นเสร็จศึกสมหมายของ
บิตุลา จะแบ่งสมบัติในลงกาให้หลานขวัญ แล้วกุมภัณฑ์บรรหารสั่งเถ้าแก่ จงไปบอกหุ้มแพรประจ า
เวร ให้เร่งเกณฑ์จัดวอช่อฟ้า ให้เบญกายกัลยาไปอุทยาน ณ บัดนี้ ฯ 
   เถ้าแก่รับบรรหารจอมกุมภัณฑ์ ก้มเกล้าบังคมคัลแล้วคลานพ้น จรดลรีบออกไป
สั่งงาน ให้เตรียมการพร้อมกันตามบัญชา ฯ คลานเข้าโรง 

ร่าย 
    ๏ เมื่อนั้น    นวลนางเบญกายยักษา 
   นบนิ้วประนมบังคมลา   ออกมาจากที่มณเฑียรทอง ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เสมอ 
ทะแย 

    ๏ จึงขึ้นทรงวอสุวรรณพรรณราย วิสูตร์สายม่านมิดปิดป้อง 
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   โขลนจ่าเถ้าแก่แซ่ซ้อง   ออกจากห้องฉนวนในไคลคลา ฯ 
ฯ 2 ค า ฯ กลองโยน 

    ๏ ครั้นถึงสวนศรีที่หยุดยั้ง  จึงไปยังชนนีเสน่หา 
   บังคมก้มกราบกับบาทา   ฟูมฟายชลนาโศกาลัย 

ฯ 2 ค า ฯ โอด 
    ๏ เมื่อนั้น    ตรีชฎาหลากจิตร์คิดสงไสย 
   ปลอบถามลูกน้อยกลอยใจ  ทุกข์ร้อนสิ่งไรจึงโศกี ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    นวลนางเบญกายโฉมศรี 
   แถลงเล่าเหตุผลชนนี   ตามท่ีบิตุลาบัญชาใช้ ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ 
ธรณีร้องไห้ 

    ๏ จะให้ลูกนิมิตรเ์หมือนสีดา  ไปลวงพระรามาว่าตักษัย 
   จะบิดพลิ้วหลบลี้มิไป   เกรงจะให้ลงอาญาฆ่าฟัน 
   ถึงลูกจะบรรไลยก็ไม่ว่า   กลัวจะพามารดาอาสัญ 
   จงึมาเฝ้านางสีดาวิลาวรรณ  จ าส าคัญไปจ าแลงแปลงกาย ฯ 

ฯ 4 ค า ฯ 
ร่าย 

    ๏ เมื่อนั้น    ตรีชฎาหวาดหวั่นขวัญหาย 
   ได้ฟังดังชีวาจะวางวาย   จึงว่ากับเบญกายลูกรัก ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ 
ทองย่อน 

    ๏ อันองค์สมเด็จพระราเมศร์  ทรงเดชเรืองฤทธิ์สิทธิศักดิ์ 
   พ่อเจ้าก็ได้ไปส านัก   เปนที่พ่ึงพักของบิดา 
   ฉวยกระไรไม่พ้นโทษทัณฑ์  จะพากันสิ้นชีวังสังขาร์ 
   ยากเย็นเปนพ้นที่พูดจา   กัลยาร่ าพลางทางโศกี 

ฯ 4 ค า ฯ โอด 
ร่าย 

    ๏ เมื่อนั้น    เบญกายตรึกตรองหมองศรี 
   นบนิ้วทูลพระชนนี   ทั้งนี้ก็ตามแต่เวรา 
   สารพัดขัดข้องทั้งสองข้าง   ไปสู้ตายวายวางไปข้างน่า 
   ว่าพลางทางถวายบังคมลา   ไปเฝ้านางสีดานารี 

ฯ 4 ค า ฯ ทยอย 
    ๏ ครั้นถึงซ่ึงสวนมาลา  แลเห็นนางสีดามารศรี 
   เที่ยวเก็บบุบผามาลี   อสุรีแฝงลอดสอดมอง 
   แต่เดิมใจคิดไว้จะมาเฝ้า   แต่เปนบุญของเราเลยไม่ต้อง 
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   มาแอบดูก็ได้ดั่งใจปอง   มิให้นวลลอองรู้ท่วงที 
   ครั้นจ าส าคัญได้มั่นตา   ก็รีบกลับออกมาจากสวนศรี 
   ขึ้นทรงวอสุวรรณอันรูจี   รีบเร่งจรลีเข้าลงกา ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ เชิด 
    ๏ ครั้นถึงท่ีประทับฉับพลัน  ลงจากวอสุวรรณเลขา 
   จงึจ าแลงแปลงกายกายา   เหมือนรูปทรงองค์สีดาบังอร ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ รัว 
สีนวล 

    ๏ โฉมงามทรามไวยวิไลยลักษณ์ ไม่เพ้ียนภักตรภ์ควดีศรีสมร 
   แล้วย่างเยื้องยุรยาตร์นาฏกร  ขึ้นเฝ้าเจ้านครลงกา 

ฯ 2 ค า ฯ สีนวล 
    ๏ เมื่อนั้น    องค์ท้าวทศภักตร์ยักษา 
   แลเห็นเบญกายจ าแลงมา   ส าคัญคิดว่าสีดานารี 
   แย้มยิ้มพยักหน้าง่าพระหัตถ์  พลางด ารัสตรัสเชิญนางโฉมศรี 
   เห็นหยุดยั้งรั้งรอไม่จรลี   อสุรีรีบมารับฉับไว ฯ 

ฯ 4 ค า ฯ เพลง 
ลีลากระทุ่ม 

    ๏ เข้าชิดพิศดูไม่วางตา  น้อยฤๅงามหนักหนาน่ารักใคร่ 
   ยิ่งแสนพิศสวาดิ์ขาดใจ   จึ่งปราไสยทอดสนิทติดพันธ์ ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ  
ชาตรี 

    ๏ ยอดม่ิง    เปนความในใจจริงทุกสิ่งสรรพ์ 
   หวังสวาดิ์มาทหมายไม่วายวัน  จะรับขวัญไนยนามาธานี 
   พ่ีผูกใจจึงไปดลจิตรเ์จ้า   ให้โฉมยงนงเยาว์มาถึงนี่ 
   ขอเชิญดวงดอกฟ้าสุมาลี   อยู่เปนศรีนัคเรศนิเวศน์วัง 
   เจ้าจงดูปราสาทราชฐาน   ทั้งตึกกว้านมากมายเปนหลายหลัง 
   แก้วแหวนเงินทองสิบสองพระคลัง  ทรัพย์สินมั่งค่ังเรามั่งมี 
   ขอเชิญโฉมเฉลาเปนเจ้าของ  ครอบครองสารพัดสมบัติพี ่
   จงผินผันภักตรามาข้างนี้   พูดจาพาทีกับพ่ียา 
   ควรฤๅท าสเทินเมินเฉย   ไม่เห็นเลยว่ารักเจ้าหนักหนา 
   มาหยุดอยู่นี่ไยจงไคลคลา   ไปนั่งแท่นแว่นฟ้าเถิดเทวี ฯ 

ฯ 10 ค า ฯ 
 
 
 

ร่าย 
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    ๏ เมื่อนั้น    นวลนางเบญกายโฉมศรี 
   ทูลสนองบัญชาว่าข้านี้   มิใช่ภควดีสีดา 
   ยังขืนเฝ้าลดเลี้ยวเกี้ยวพาล  วิบากกรรมร าคาญหนักหนา 
   ดูเอาเถิดทรงฤทธิ์บิตุลา   อะไรมาหลงใหลได้เช่นนี้ ฯ 

ฯ 4 ค า ฯ 
โอ้โลมใน 

    ๏ โฉมเฉลา    ยุพเยาว์ยอดฟ้ามารศรี 
   เจ้าอายเหนียมเรียมไยนะเทวี  เสียแรงพ่ีจงรักไปลักมา 
   หวังจะเศกสาวสวรรค์ขวัญเนตร์  เปนเอกองค์อรรคเรศเสนหา 
   ครองสมบัติพัสฐานทั้งลงกา  พ่ีมิให้แก้วตาอนาทร 
   อันพระรามฤๅษีสามีน้อง   ไม่ควรครองคู่เคียงเรียงหมอน 
   พ่ีจะยกไปสังหารราญรอน   ให้มวยมรณ์สิ้นเสี้ยนสัตรูเรา 
   ว่าพลางขยับจับต้อง   เลียมลองเล้าโลมโฉมเฉลา 
   ฉวยชายสใบทรงนงเยาว์   นิจจาเจ้าอย่าสลัดตัดเยื่อใย ฯ 

ฯ 8 ค า ฯ 
ร่าย 

    ๏ เมื่อนั้น    เบญกายกัลยาอัชฌาไศรย 
   อัปยศอดสูหมู่นางใน   ก็ร่ายเวทกลายไปเปนเบญกาย ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ รัว 
    ๏ เมื่อนั้น    ทศกรรฐ์ครั้นเห็นก็ใจหาย 
   จึ่งเมินภักตร์ตรัสว่าลุงตาลาย  ให้คลับคล้ายเคลิ้มจิตรค์ิดไม่ทัน 
   ผิดจริงเจียวนัดดาเจ้าอย่าโกรธ  อย่าถือโทษลุงเลยนะหลานขวัญ 
   ตรัสพลางทางดูหมู่ก านัล   เห็นสรวลสันต์ก็สเทิ้นเขินอาย 
   สู้แข็งขืนยืนเก้อเพ้อตรัส   แม้นหลานตัดศึกสมอารมณ์หมาย 
   เมืองมารจะเปนศุขสนุกสบาย  เร่งผันผายรีบไปให้ทันการ ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    เบญกายรับราชบรรหาร 
   ออกจากปราสาทรัตน์ชัชวาลย์  เหาะข้ามชลธารผ่านมา ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เชิด 
    ๏ ครั้นถึงเหมติรันบรรพต  เลื่อนลดลงจากเวหา 
   หยุดยืนอยู่ยังฝั่งคงคา   กัลยาจ าแลงแปลงอินทรีย์ 

ฯ 2 ค า ฯ ตระ 
    ๏ เหมือนรูปทรงองค์สีดาลาวรรณ ผิวพรรณนวลลอองผ่องศรี 
   ท าตายลอยไปในวารี   จนใกล้ที่พระรามสรงคงคา ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ โล้ 
ช้า 
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    ๏ เมื่อนั้น    พระตรีภพลบโลกนาถา 
   บรรทมตื่นจากท่ีศรีไสยา   พอเวลาล่วงสามยามปลาย ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ 
หรุ่ม 

   เสนาะเสียงส าเนียงนกการเวก  ออกจากเมฆแซ่ซ้องร้องถวาย 
   ไก่ขันแจ้วเจื้อยเฉื่อยชาย   มยุเรศร้องร่ายบนปลายไม้ 
   เผยพระแกลแลดูดาวเดือน  เห็นคล้อยเคลื่อนเลื่อนลับเหลี่ยมไศล 
   แสงทองผ่องฟ้านภาลัย   จวนจะใกล้ไขศรรีวีวรรณ ฯ  

ฯ 4 ค า ฯ 
ร่าย 

    ๏ จึงด ารัสตรัสชวนอนุชา  ลงจากพลับพลาผายผัน 
   พร้อมพวกกระบี่นี่นันต์   จรจรัลมายังฝั่งนที ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ 
เต่ากินผักบุ้ง 

    ๏ งามเฉิด    งามล้ าเลิศสุราลัย 
   สององค์ทรงครรไล   เลียบลัดไปในไพรพง 
   วานรกรบรรจง    เชิญเครื่องสรงตามภูมี 
   บ้างเด็ดบุปผาชาติ   สวยสอาดประหลาดสี 
   มาถวายพระจักรี    กับองค์พระศรีอนุชา 
   สององค์ทรงนวยนาฏ   ยุรยาตรตามมรรคา 
   ฝูงกระบี่ก็ลีลา    เปนกระบวนชวนตาชม ฯ 

ฯ เพลง ฯ (ใหม่) 
เจรจา 

   ครั้นเสด็จถึงท่าชลาลัย พระภูวนัยแลเห็นรูปยักษ์จ าแลง ปลอมแปลงเหมือนสีดา
มารศรี พระจักรีตกพระไทยเปนพ้นนัก อุ้มเอานางขึ้นใส่ตักพิศภักตรา แล้วเรียกอนุชามาพินิจ         
จะเพ้ียนผิดวนิดาก็หาไม่ ทั้งสององค์ผู้ทรงไชยแสนก าศรวญ ต่างครวญคร่ าร่ ารักและโศกา ฯ 

พากย์โอ้ 
    ๏ โอ้ว่าเจ้าดวงไนยนา   เสียแรงตามมา 
   จนถึงแทบฝั่งสาคร 
    รักใคร่ในตัวบังอร   สู้ฝ่าดงดอน 
   มาแสนล าบากยากใจ 
    หมายมุ่งรณรงค์ชิงไชย  ปราบยักษ์จัญไร 
   ให้สิ้นทั้งวงษ์อสุรี 
    ยังมิได้ทันต่อตี   เจ้าดวงชีวี 
   ก็มามอดม้วยมรณา 
    ขอบคุณกระแสคงคา   พาศพเจ้ามา 
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   พบภัศดายาใจ 
    นี่หากว่าอยู่กลางไพร   แม้อยู่เวียงไชย 
   จะจัดให้มีการงาน 
    จนใจแล้วเจ้าเยาวมาลย์  อยู่ถิ่นกันดาร 
   ท่ามกลางระหว่างมรรคา 
    โขดเขาต่างเมรุรจนา   ปวงหมู่พฤกษา 
   แทนฉัตร์แลธงเรืองรอง 
    เสียงพ่ีร่ ารักนวลลออง  แทนเสียงปี่กลอง 
   สนั่นประโลมโฉมยง 
    ว่าพลางทางพระหริวงษ ์  กับลักษณ์ฤทธิรงค ์
   ก็ทรงสอ้ืนโศกา 

ฯ โอด ฯ 
เจรจา 

   แล้วคิดถึงเมื่อคราลูกพระพาย ไปถวายธ ามรงค์แก่นงคราญ ได้บังอาจไปท าการหาญหัก 
จนทศภักตร์เคืองแค้นเปนหนักหนา จึงบัญชาว่าเหวยหณุมาน ตัวไปผลาญลูกเขาเผาภารา บัดนี้ท้าว
ยักษาได้ฆ่านาง จริงเหมือนอย่างเราว่ามาแต่ก่อน อันถ้อยค าที่วานรสัญญาไว้ ให้ลงโทษเปนอย่างไรจง
ว่ามา ฯ 
   วายุบุตร์ฟังบัญชาพระทรงสุบรรณ หัวอกสั่นเกรงอาญาพระภูมี ขุนกระบี่พินิจนาง
อยู่ครู่ใหญ่ แล้วจึงทูลพระภูวนัยทรงศักดา ว่าตูข้าสงไสยเปนพ้นนัก แม้นงลักษณ์มอดม้วยด้วยอาญา 
คงมีบาดแผลมาที่วรกาย อันรูปนี้ดีร้ายจะปลอมแปลง แสร้งจ าแลงให้เหมือนองค์ภควดี นะพระเจ้าข้า ฯ 
   สมเด็จพระจักรีฟังกระบี่ทูลกิจจา ก็ยิ่งทรงโกรธากระทืบบาท เปล่งสุรสีหนาทตวาดไป 
เหม่เหม่วานรไพรผู้ใจเบา อันตัวเราก็แลเห็นแน่ประจักษ์ ว่านี่คือเมียรักร่วมชีวา มาเชือนแชแก้หน้าพูด
พล่อยพล่อย น้อยฤาเจ้าลูกลมสมก าเนิด กูตะเพิดมีแต่ลมคารมไป ถ้าแม้นี่มิใช่นางสีดา คือใครเล่าจง
บอกมาอย่าช้าที ถ้าหาไม่ชีวีจะวายปราน นะเจ้า ฯ 
   ก าแหงหนุมานผู้ฉลาด อภิวาทแล้วกราบทูลสนองไป อันลงกากรุงไกรอยู่ใต้พลับพลา 
และกระแสธาราไหลเชี่ยวคว้าง พระศพนางฤาจะทวนขึ้นมานี่ ขอภูมีจงได้ทรงพระเมตตา ตัวข้าจะขอ
ชันสูตรดู ให้รู้แจ้งประจักษ์แก่ทรงภพ ขอเอาศพนี้ขึ้นใส่กองไฟเผา แม้นงเยาว์มิใช่องค์นางสีดา        
เปนไพรีแปลงมาเหมือนโฉมตรู ก็จะจู่หนีไปเปนมั่นคง แต่ถ้าแม่โฉมยงองค์ลักษมี ม้วยชีวีนิ่งอยู่ในกองไฟ 
ขอภูวนัยจงลงราชอาญา ประหารข้าให้ตายตกไปตามกัน เถิดพระเจ้าข้า ฯ 
   พระหริรักษ์รังสรรค์ฟังค าแหงหณุมาน กราบทูลการถูกต้องท านองนัย ก็แลเห็นน้ าใจ
กระบี่ศรี พระภูมีจึงมีราชบัญชา ถ้าแม้นว่ายังกินแหนงแคลงความ จะชันสูตรก็ตามอัชฌาไศรย แล้ว
ภูวนัยสั่งสุครีพชาญสมร จงจัดท าเชิงตะกอนให้หณุมาน ครั้นสั่งเสร็จพระอวตารเรืองศักดา จึงตรัส
ชวนพระอนุชาร่วมชีวาตร์ ยุรยาตรเข้าประทับในฉายา ร่มพฤกษาท่ีอยู่ยังฝั่งนที ฯ 

ฯ เสมอ ฯ 
   ฝ่ายสุครีพกระบี่ศรีผู้ปรีชา ก็ออกมาร้องเรียกบ่าวเหล่ากระบี่ ให้โยธีเร่งรัดไปตัดไม้ 
เพ่ือมาท าเปนกองไฟในฉับพลัน ฯ 
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   แล้วลูกพระสุริยันฤทธิ์ตระหลบ สั่งให้ยกซากศพขึ้นไปวาง จึงให้เอาน้ ามันยางราด
กองไฟ จุดไฟแล้วนั่งล้อมอยู่พร้อมกัน ฯ 
   เบญกายอกสั่นแสนเร่าร้อน บังอรปิ้มว่าจะวายปราณ แม้จะขืนอยู่นานเกรงอาสัญ      
ก็เหาะขึ้นตามเกลียวควันด้วยทันที ฯ 
   ลูกพระพายเห็นยักษีเหาะหนีไป ก็โดดข้ามกองไฟมิได้ช้า ทยานขึ้นยั งเวหาด้วย
ฉับพลัน ไล่กระชั้นกั้นจับนางเบญกาย ฯ 

ฯ เชิด ฯ 
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
(ประพันธ์ สุคนชาติ, 2513, น. 187-201) 

 
  3.3.4 บทมโหรี (คอนเสิร์ต) เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย ของสมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 
   บทมโหรี (คอนเสิร์ต) เรื่องรามเกียรติ์ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงพระนิพนธ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงน า
บทพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ มาตัดเติมปรุงขึ้นใหม่ ประกอบบทร้อง ล าน า และเพลง
หน้าพาทย์ เพ่ือให้เหมาะสมกับการบรรเลงดนตรีและการขับร้อง ส าหรับบทมโหรี เรื่องรามเกียรติ์ 
ตอนนางลอย โดยพระนิพนธ์แบ่งบทเป็น 2 ตอน คือ บั้นต้นบรรเลงตั้งแต่สร้อยเพลงจนถึงเชิดฉิ่ง 
(ตั้งแต่ทศกัณฐ์คิดตัดศึกจนถึงนางเบญกายเหาะออกจากลงกา) และบั้นปลายตั้งแต่ยานีจนถึงเชิดนอก 
(ตั้งแต่ทศกัณฐ์คิดตัดศึกจนถึงหนุมานจับนางเบญกาย) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ทรงพระนิพนธ์บั้นปลายก่อน แล้วได้น าไปบรรเลงครั้งแรกในงานต้อนรับ เคาวน์ 
ออฟ ตุริน แห่งอิตาลี ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2441 ต่อมาเมื่อทรง
เห็นว่าหากใช้บทนางลอย บั้นปลายบรรเลงในงานพิธีอย่างไทยจะสั้นไป จึงทรงพระนิพนธ์นางลอย 
บั้นต้นเพ่ิมเติม เพ่ือให้เหมาะสมกับการบรรเลงในระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง (ประพันธ์ สุคนธชาติ, 
2513, น. 100) ดังบทพระนิพนธ์ต่อไปนี้ 

(บั้นต้น) 
สร้อยเพลง ร้องรับเครื่อง 

    ๏ เมื่อนั้น    องค์ท้าวศพักตร์ยักษา 
   ทุกข์ร้อนถอนฤทัยไปมา   ตึกตราถึงสงครามรามลักษณ์ 
   ครั้งนี้ทีศึกเห็นใหญ่หลวง   จะลุล่วงลงกาอาณาจักร 
   จ าจะคิดตัดศึกที่ฮึกฮัก   ให้เลิกไปไม่พักต้องต่อตี ฯ 

ทองย่อน ร้องรับเครื่อง 
    ๏ จึงตรัสสั่งเบญกายกัญญา  จงแปลงเป็นสีดามารศรี 
   ท าตายลอยไปในวารี   อยู่ที่ฉนวนท่าพลับพลาไชย 
 
   เมื่อพระรามลงสรงคงคา   จะคิดว่าเมียรักตักษัย 
   เห็นจะล่าเลิกทัพกลับไป   เราจะได้สิ้นทุกข์สุขส าราญ ฯ 
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เขมรปากท่อ ร้องรับเครื่อง 
    ๏ เมื่อนั้น    เบญกายร้อนใจดังไฟผลาญ 
   จ าเป็นทู,ตอบให้ชอบการ   ตัวหลานไม่ขัดพระบัญชา 
   แต่ซึ่งจะจ าแลงแปลงอินทรีย์  ข้านี้นึกภวังค์กังขา 
   ด้วยองค์ภควดีสีดา   ไม่เห็นว่ารูปร่างเป็นอย่างไร ฯ 

สมิงทองมอญ ร้องรับเครื่อง 
    ๏ เมื่อนั้น    พระยายักษ์ยินดีจะมีไหหน 
   จึงเรียกวอช่อฟ้ามาทันใด   ให้ทรงไปสวนขวัญมิทันช้า ฯ 

กินนรร า ร้องรับเครื่อง 
    ๏ เมื่อนั้น    นวลนางเบญกายยักษา 
   นบนิ้วประนมบังคมลา   ออกมาจากที่มณเฑียรทอง 
   ขึ้นทรงวอสุวรรณพรรณราย  วิสูตรสายม่านมิดปิดป้อง 
   โขลนจ่าเถ้าแก่แซ่ซร้อง   ออกจากท้องฉนวนในไคลคลา 

ฯ กลองโยน เชิด ฯ 
แขกลพบุรี ร้องเข้าหน้าทับรับเครื่อง 

    ๏ ครั้นถึงสวนศรีที่หยุดยั้ง  จึงไปยังชนนีเสนหา 
   บังคมก้มกราบกับบาทา   ฟูมฟายชลนาโศกาลัย ฯ 

ฯ โอด ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    ตรีชฎาหลากจิตคิดสงสัย 
   เฝ้าปลอบถามลูกน้อยกลอยใจ  ทุกข์ร้อนสิ่งไรจึงโศกี ฯ  เนื้อฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    นวลนางเบญกายโฉมศรี 
   แถลงเล่าเหตุผลชนนี   ตามท่ีบิตุลาบัญชาใช้ 
   จะให้ลูกนิมิตเหมือนสีดา   ไปลวงพระรามาว่าตักษัย 
   จะบิดพลิ้วหลบลี้หนีไป   เกรงจะให้ลงอาญาฆ่าฟัน 
   ถึงลูกจะบัลลัยก็ไม่ว่า   เกรงจะพามารดาอาสัญ 
   จึงมาเฝ้านางสีดาวิลาวัณย์   จ าส าคัญไปจ าแลงแปลงกาย ฯ  เนื้อ ฯ 
    ๏ เมื่อนั้น    ตรีชฎาหวาดหวั่นขวัญหาย 
   ได้ฟังดังชีวิตจะวางวาย   จึงว่ากับเบญกายลูกรัก 
   อันองค์สมเด็จพระราเมศร์   พระทรงเดชเรืองฤทธิ์สิทธิศักดิ์ 
   ทั้งพ่อเจ้าก็ได้ไปส านัก   เป็นที่พ่ึงพักของบิดา 
   ฉวยกระไรไม่พ้นโทษทัณฑ์  จะพากันสิ้นชีวังสังขาร์ 
   ยากเย็นเป็นมิรู้ที่พูดจา   กัลยาร่ าพลางทางโศกี ฯ 

ฯ โอด ฯ 
 

    ๏ เมื่อนั้น    เบญกายตรึกตรองหมองศรี 
   นบนิ้วทูลพระชนนี   ทั้งนี้ก็ตามแต่เวรา 
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   สารพัดขัดข้องทั้งสองข้าง   ไปสู้ตายวายวางเอาข้างหน้า 
   ว่าพลางทางถวายบังคมลา   ไปเฝ้านางสีดานารี ฯ 

ฯ เสมอ ฯ 
ต้นตะนาว ร้องรับเครื่อง 

    ๏ ครั้นจ าส าคัญได้มั่นคง  จึงลาองค์อัคเรศโฉมศรี 
   ออกจากสวนขวัญทันที   ทรงวอจรลีเข้าลงกา ฯ 

ฯ เชิด ฯ 
จ าปาทอง ร้องรับเครื่อง 

    ๏ ครั้นถึงท่ีประทับฉับพลัน  ลงจากวอสุวรรณอันเลขา 
   จึงร่ายเวทจ าแลงแปลงกายา  เหมือนรูปทรงองค์สีดาน่ารัก ฯ 

ฯ กระบองกัน ฯ 
ฉุยฉาย ร้องเข้าหน้าทับรับเครื่อง 

    ๏ ฉุยฉาย    จะเข้าไปเฝ้าเจ้าก็กรีดกราย 
   เยื้องย่างเจ้าช่างแปลงกาย   ให้ละเมียดละม้ายสีดานงลักษณ์ 
   ถึงพระรามเห็นทรามวัย   จะฉงนพระทัยให้อะเหลื่ออะหลัก ฯ 
    ๏ งามนัก    ใครเห็นพิมพ์พักตร์ก็จะรักใคร่ 
   หลับก็จะฝันครั้นตื่นก็จะคิด  อยากเห็นอีกสักนิดหนึ่งให้ชื่นใจ 
   งามคมดุจคมศรชัย   ถูกนอกทะลุในให้เจ็บอุรา ฯ 

แม่ศรี ร้องเข้าหน้าทับรับเครื่อง 
    ๏ แม่ศรีเอย    แม่ศรีรากษสี 
   แม่แปลงอินทรีย์    เป็นมีศรีสีดา 
   ทศพักตร์มลักเห็น   จะตื่นเต้นในวิญญาณ์ 
   เหมือนล้อเล่นให้เป็นบ้า   ระอาเจ้าแม่ศรีเอย ฯ 
    ๏ อรชรเอย    อรชรอ้อนแอ้น 
   เอวขาแขนแมน    แม้นเหมือนกินรี 
   ระทวยนวยนาด    วิลาศจรลี 
   ขึ้นปราสาทมณี    เฝ้าพระบิตุลาเอย ฯ 

ฯ เพลงเร็ว ฯ 
คลื่นกระทบฝั่ง ร้องรับเครื่อง 

    ๏ เมื่อนั้น     องค์ท้าวทศพักตร์ยักษา 
   แลเห็นเบญกายจ าแลงมา   ส าคัญว่าสีดานารี 
   แย้มยิ้มพะยักหน้าง่าพระหัตถ์  พลางด ารัสตรัสเชิญนางโฉมศรี 
   เห็นหยุดยั้งรั้งรอไม่จรลี   อสุรีรีบมารับฉับพลัน ฯ 

ฯ เพลงฉิ่ง (ฝั่งน้ า) ฯ 
โอ้ชาตรี ร้องรับเครื่อง 

    ๏ ยอดม่ิง    เป็นความในใจจริงทุกสิ่งสรรพ์ 
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โอ้ชาตรี ร้องรับเครื่อง 
    ๏ ยอดม่ิง    เป็นความในใจจริงทุกสิ่งสรรพ์ 
   หวังสวาทมาดหมายไม่วายวัน  จึงรับขวัญนวลอนงค์มาลงกา 
   ควรหรือท าสะเทิ้นเมินเฉย   ไม่เห็นเลยว่ารักเจ้าหนักหนา 
   มาหยุดอยู่นี่ไยจงไคลคลา   ไปนั่งแท่นแว่นฟ้าเถิดเทวี 

พราหมณ์ดีดน้ าเต้า ร้องเข้าหน้าทับรับเครื่อง 
    ๏ เมื่อนั้น    นวลนางเบญกายโฉมศรี 
   ทูลสนองบัญชาว่าข้านี้   มิใช่ภควดีสีดา 
   ยังขืนเฝ้าลดเลี้ยวเกี้ยวพาน  วิบากกรรมร าคาญหนักหนา 
   ดูเอาเถิดทรงฤทธิ์บิตุลา   อะไรมาหลงใหลได้เช่นนี้ ฯ 

โอ้โลม ร้องรับลูกคู่ 
    ๏ โฉมเฉลา    ยุพเยาว์ยอดฟ้ามารศรี 
   เจ้าอายเหนียมเรียมไยนะเทวี  เสียแรงพ่ีจงรักไปลักมา 
   หวังจะเสกสาวสวรรค์ขวัญเนตร  เป็นเอกองค์อัคเรศเสน่หา 
   ครองสมบัติพัสถานในลงกา  พ่ีมิให้แก้วตาอนาทร 
   อันพระรามฤษีสามีน้อง   ไม่ควรครองคู่เคียงเรียงหมอน 
   ว่าพลางทางขยับเข้าจับกร   บังอรอย่าสลัดตัดเยื่อใย ฯ 

ร่าย 
    ๏ เมื่อนั้น    เบญกายกัลป์ยาอัชฌาสัย 
   อัปยศอดสูหมู่นางใน   ก็กลายรูปแปลงไปเป็นเบญกาย ฯ 

ฯ รัว ฯ 
ขิมเล็ก ร้องรับเครื่อง 

    ๏ เมื่อนั้น    ทศกัณฐ์ครั้นเห็นก็ใจหาย 
   จึงเมินพักตร์ตรัสว่าตาลุงลาย  ให้คลับคล้ายเคลิ้มจิตไม่คิดทัน 
   ผิดจริงจริงเจียวนัดดาเจ้าอย่าโกรธ  อย่าถือโทษลุงเลยนะหลานขวัญ 
   ตรัสพลางทางดูหมู่ก านัล   เห็นสรวลสันต์ก็สะเท้ินเขินอาย ฯ 

ยานี รับเครื่อง 
    ๏ แข็งขืนยืนเก้อเพ้อตรัส  แม้นหลานตัดศึกสมอารมณ์หมาย 
   เมืองมารจะเป็นสุขสนุกสบาย  เจ้าเร่งผันผายไปให้ทันการ ฯ 

เชิดฉิ่ง ร้องรับเครื่อง 
    ๏ เมื่อนั้น    เบญกายรับราชบรรหาร 
   ออกจากปราสาทรัตน์ชัชวาล  เหาะข้ามชลธารผ่านมา ฯ 
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(บั้นปลาย) 
ยานี 

    ๏ เมื่อนั้น    องค์ท้าวทศพักตรย์ักษา 
   แลเห็นเบญกายแปลงมา   ได้อย่างนางสีดาไม่คลาดคลาย 
   แย้มยิ้มพริ้มพักตร์พยักตรัส  แม้นหลานตัดศึกสมอารมณ์หมาย 
   เมืองมารจะเป็นสุขสนุกสบาย  เจ้าเร่งผันผายไปให้ทันการ ฯ 

เชิดฉิ่ง ร้องรับปี่พาทย์ 
    ๏ เมื่อนั้น    เบญกายรับราชบรรหาร 
   ออกจากปราสาทรัตน์ชัชวาล  เหาะข้ามชลธารผ่านมา ฯ 

ต่อยหม้อ 
    ๏ ครั้นถึงเหมติรันบรรพต  เลื่อนลดลงจากเวหา 
   หยุดยืนอยู่ยังฝั่งคงคา   กัลยาจ าแลงแปลงอินทรีย์ ฯ 

ฯ รัว ฯ 
โล้ ร้องรับปี่พาทย์ 

    ๏ เหมือนรูปทรงองค์สีดาวิลาวัลย์ ผิวพรรณนวลละอองผ่องศรี 
   ท าตายลอยไปในวารี   จนใกล้ที่พระรามสรงคงคา ฯ 

ฯ รัว หาย ฯ 
ช้าปี่ ร้องรับปี่พาทย์ 

    ๏ เมื่อนั้น    พระตรีภพลบโลกนาถา 
   บรรทมตื่นจากที่ศรีไสยา   พอเวลาล่วงสามยามปลาย 
   เสนาะเสียส าเนียงนกการะเวก  ออกจากเมฆแซ่ซร้องร้องถวาย 
   ไก่ขันแจ้วเจื้อยเฉื่อยชาย   มยุเรศร้องร่ายบนปลายไม้ ฯ 

หรุ่ม ร้องรับปี่พาทย์ 
    ๏ เผยพระแกลแลดูดาวเดือน  เห็นคล้อยเคลื่อนเลื่อนลับเหลี่ยมไศล 
   แสงทองส่องฟ้านภาลัย   จวนจะใกล้ไขสีรวีวรรณ ฯ 

ร่าย 
    ๏ จึงด ารัสตรัสชวนอนุชา  ลงจากพลับพลาผายผัน 
   พร้อมพวกกระบี่นี่นัน   จรจรัลไปยังฝั่งนที ฯ 

กาเรียนร่อน ร้องเข้าปี่พาทย์ 
    ๏ งามสรรพ    งามกระบวนคั่งคับแถววิถี 
   สองกษัตริย์เสด็จจรลี   ไปสรงวารีเล่นเย็นเย็น 
   ลิงหลามตามเสด็จเห็น   เป็นหมวดเป็นหมู่ดุน่าชม 
   บ้างหาเหาบ้างเกาหู   บ้างจับเล็นดูแล้วเด็ดดม 
   บ้างแล่นไล่ขึ้นไม้ห่ม   บ้างโลดบ้างล้มละเลิงใจ 
   นายหมวดคนหนึ่งจึงร้องห้าม  ว่าอย่าซุ่มซ่ามซุกซนไป 
   ว่าแล้วจึงพากันไคล   ตามเด็จไปยังฝั่งนที ฯ 

ฯ แขกเร็ว ลา ฯ 
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(ประพันธ์ สุคนธชาติ, 2513, น. 101-110) 

ตุ่มโปง 
    ๏ ครั้นถึงพระจึงเห็นรูปแปลง  ที่กลายแกล้งเป็นสีดามารศรี 
   ตกพระทัยไม่เป็นสมฤดี   เข้าอุ้มองค์เทวีร่่าโศกา ฯ 

ฯ โอด ชั้นเดียวฯ 
โอ้ปี ร้องรับปี่พาทย์ 

    ๏ โอ้อนิจจาสีดาเอ๋ย   ไฉนเลยมาม้วยสังขาร์ 
   เสียแรงพ่ีพยายามตามมา   จนถึงฝั่งมหาสาคร 
   หมายฆ่าโคตรวงศ์พงศ์ยักษ์  เพราะความรักความเสียดายสายสมร 
   ยังมิทันท่าการราญรอน   มาม้วยมรณ์มรณาน่าปรานี 
   เจ้าพี่เอ๋ยอุตส่าห์พาซากศพ  มาให้พบผัวรักเมื่อเป็นผี 
   ร่่าพลางทางทรงโศกี   ดังชีวีพระนารายณ์จะวายปราณ ฯ 

ฯ โอดสองชั้น ฯ 
พ้อ 

    ๏ เหวยเหวยลูกพระพายไปเผาเมือง ทศพักตร์แค้นเคืองจึงหักหาญ 
   ฆ่านางท้ิงน้่าท่าประจาน   โทษเจ้าจะประมาณสักเพียงใด ฯ 

ขวัญอ่อน 
    ๏ บัดนั้น    วายุบุตรพิศแล้วเฉลยไข 
   ถ้านางม้วยด้วยฆ่าตีไซร้   บาดแผลน้อยใหญ่คงมีมา 
   หนึ่งลงกาอยู่ใต้ที่ประทับ   ศพหรือจะทวนกลับขึ้นมาหา 
   รูปนี้ดีร้ายจะแปลงมา   ข้าขอชันสูตรเผาไฟลอง ฯ 

กล่อมพญา 
    ๏ เมื่อนั้น    พระหริวงศ์ทรงฟังเห็นถูกต้อง 
   จึงตรัสให้ตัดไม้มาก่ายกอง   เชิงตะกอนท่าส่ารองเสร็จทันใด ฯ 

พราหมณ์เก็บหัวแหวน ร้องรับปี่พาทย์ 
    ๏ ยกศพขึ้นบนเชิงตะกอน  เอาฟืนตองกองซ้อนสุมใส่ 
   ปุยน้่ามันยางคลุกซุกเข้าไป  จุดไปแล้วก็ล้อมอยู่พร้อมกัน ฯ 

แขกบรเทศ ร้องรับปี่พาทย์ 
    ๏ บัดนั้น    เบญกายปิม้ว่าจะอาสัญ 
   ร้อนแรงด้วยแสงเพลิงนั้น   ก็เหาะตามเกลียวควันทันที ฯ 

เชิดนอก 
    ๏ บัดนั้น    ลูกลมแลเขม้นเห็นยักษี 
   กริ้วโกรธโดดตามข้ามอัคคี  ขุนกระบ่ีเหาะไล่ไขว่คว้า 
    ๏ สกัดกั้นทันนางกลางโพยม  ก็จู่โจมจับเปน็ไม่เข่นฆ่า 
   แล้วเหาะตรงลงยังพสุธา   จูงมาเฝ้าพระหริรักษ์ 

ฯ เชิดนอก แล้วออกเตียว ฯ 
(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์)  
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ทีม่า: ผู้วิจัย 

  จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย จ านวน 4 ส านวน ได้แก่           
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก บทละครเรื่อง
รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย บทโขน เรื่องรามเกียรติ์         
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และบทมโหรี (คอนเสิร์ต) เรื่องรามเกียรติ์ 
ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  แต่ละส านวนมีการกล่าวถึง     
หนุมานติดตามไล่จับนางเบญกาย เมื่อนางเบญกายกลับคืนร่างเดิมแล้วเหาะหนีไปจากกองไฟ พบว่า
แต่ละส านวนมีการใช้ส านวนในการบรรยายเกี่ยวกับการติดตามไล่จับที่แตกต่างกันและเหมือนกัน 
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย ที่กล่าวถึงการติดตามไล่จับในแต่ละส านวน 

ผู้แต่ง บทกลอนที่กล่าวถึงการติดตามไล่จับ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า 
จุฬาโลก 

       เมื่อนั้น     หนุมานผู้ชาญชัยศรี 
เหลือบแลเห็นนางอสุรี  เหาะหนีไปตามเปลวควัน 
รวดเร็วดั่งวายุพาจร   วานรโกรธาตัวสั่น 
กวัดแกว่งตรีเพชรดั่งไฟกัลป์ ระเห็จหันเหาะตามอสุรา 
ครั้นทันก็โถมเข้ารวบรัด  หัตถ์หนึ่งฉวยจิกเกศา 
ได้แล้วก็กลับลงมา   ด้วยก าลังฤทธาวานร ฯ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย 

       บัดนั้น     เบญกายปิ้มว่าจะอาสัญ 
ร้อนแรงด้วยแสงเพลิงนั้น  ก็เหาะตามเกลียวควันทันที 
       บัดนั้น     ลูกลมแลเขม้นเห็นยักษี 
กริ้วโกรธโดดตามข้ามอัคคี  ขุนกระบี่เหาะไล่ไขว่คว้า 
สกัดกั้นทันนางกลางโพยม  จู่โจมจับเปนไม่เข่นฆ่า 
แล้วเหาะตรงลงยังพสุธา  จูงมาเฝ้าพระหริรักษ์ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

       เบญกายอกสั่นแสนเร่าร้อน บังอรปิ้มว่าจะวาย
ปราณ แม้จะขืนอยู่นานเกรงอาสัญ ก็เหาะขึ้นตามเกลียว
ควันด้วยทันที 
       ลูกพระพายเห็นยักษีเหาะหนีไป ก็โดดข้ามกองไฟ
มิได้ช้า  
       ทยานขึ้นยังเวหาด้วยฉับพลัน ไล่กระชั้นกั้นจับนาง
เบญกาย 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 

       บัดนั้น     เบญกายปิ้มว่าจะอาสัญ 
ร้อนแรงด้วยแสงเพลิงนั้น  ก็เหาะตามเกลียวควันทันที 
       บัดนั้น     ลูกลมแลเขม้นเห็นยักษี 
กริ้วโกรธโดดตามข้ามอัคคี  ขุนกระบี่เหาะไล่ไขว่คว้า 
สกัดกั้นทันนางกลางโพยม  ก็จู่โจมจับเป็นไม่เข่นฆ่า 
แล้วเหาะตรงลงยังพสุธา  จูงมาเฝ้าพระหริรักษ์ 
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  จากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนกันของวรรณกรรมเรื่อง
รามเกียรติ์ ตอนนางลอย ที่กล่าวถึงการติดตามไล่จับในแต่ละส านวน ในตารางที่ 1 ข้างต้น พบว่าบท
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์มีเนื้อความที่เหมือนกัน ด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระ
ยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงน าบทพระราชนิพนธ์มาเป็นแบบอย่างในการพระนิพนธ์บทมโหรีเรื่อง
รามเกียรติ์ ตอนนางลอย เมื่อพิจารณาเนื้อความในส านวนทั้งสองนี้บรรยายถึงนางเบญกายที่หลบหนี
ออกจากกองไฟ จากนั้นหนุมานจึงโลดไล่ ติดตาม และไขว่คว้าจนสามารถจับนางเบญกายได้ส าเร็จ  
จึงสันนิษฐานว่า นายกรี วรศะริน และนางเจริญจิต ภัทรเสวี ผู้สร้างสรรค์กระบวนท่าร าโขนตัวลิงใน
การติดตามไล่จับตัวนางน่าจะน ามาเป็นแนวคิดหนึ่งในการสร้างสรรค์การแสดงชุดหนุมานจับเบญกาย  
 สรุปได้ว่าแนวคิดการออกแบบกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง ของ
นายกรี วรศะริน และนางเจริญจิต ภัทรเสวี  สันนิษฐานว่าน าแนวคิดมาจาก 3 ประเด็นด้วยกัน 
กล่าวคือ 1. แนวคิดของนายธนิต อยู่โพธิ์ที่ต้องการกระบวนท่าร าของตัวลิงกับตัวนางไล่จับกัน
ประกอบการบรรเลงเพลงเดี่ยวเชิดนอก โดยตัวละครทั้งสองต้องมีปฏิสัมพันธ์กันด้วยการแสดงความรัก
กัน มีการหลบหนี การติดตาม การโลดไล่ และการไขว่คว้า 2. จากการได้พบเห็นภาพจิตรกรรมจาก
แหล่งต่าง ๆ ทั้งภาพหนังใหญ่ ภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วน ามาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้มีความงาม
อย่างนาฏศิลป์ไทยมากยิ่งขึ้น และ 3. จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ สันนิษฐานว่าน่าจะ
เป็นบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และบทมโหรี 
(คอนเสิร์ต) เรื่องรามเกียรติ์ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ที่มี
เนื้อความบรรยายถึงหนุมานและนางเบญกายในลักษณะที่มีการหลบหนี การติดตาม การโลดไล่ และ
การไขว่คว้า แล้วไปสัมพันธ์สอดคล้องกับแนวคิดของนายธนิต อยู่โพธิ์ 
 
 3.4 เพลงหน้าพาทย์เพลงโลม  
  3.4.1 ความหมายของเพลงหน้าพาทย์เพลงโลม  
   เพลงโลม เป็นเพลงส าหรับประกอบกิริยาเกี้ยวพาราสีของตัวละครในบทเข้าพระเข้านาง 
ในบางโอกาสใช้ควบคู่กับเพลงอ่ืน โดยเฉพาะเพลงตระนอน เรียกติดต่อกันว่า โลม -ตระนอน           
เมื่อประกอบละครในใช้เพลงโลมใน ถ้าละครนอกใช้เพลงโลมนอก ส่วนเพลงตระนอน 2 ชั้น เป็นเพลง
หน้าพาทย์ท านองหนึ่ง ส าหรับประกอบกิริยาการนอนของตัวละครทั้งฝ่ายพระ นาง ยักษ์ และลิง ใน
บางโอกาสใช้บรรเลงติดต่อกับเพลงโลม เรียกว่า โลม-ตระนอน นอกจากนี้ยังเป็นเพลงประจ ากัณฑ์
ฉกษัตริย์ ของเทศน์มหาชาติ (ณรงค์ชัย ปิฏกรัชต์, 2557, น. 644 และ 256) 
   จากหนังสือร าหน้าพาทย์ชั้นสูงตัวพระ ของ ชมนาด กิจขันธ์ (2555, น. 25)            
ได้อธิบายความหมายของเพลงโลม ความว่า โลมใช้ส าหรับบทเกี้ยวพาราสี เล้าโลม ด้วยความรักทั้ง 
พระ นาง ยักษ์ และลิง เช่น โขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพาลีสอนน้อง พาลีเปิดผอบใส่นางเทพดารา         
ซึ่งพระอิศวรฝากมาให้สุครีพ และได้เกี้ยวพาราสีนางจนได้นางเป็นเมีย 
   นอกจากนี้โอกาสที่ใช้เพลงหน้าพาทย์เพลงโลม ตระนอน ใช้ส าหรับตัวละครที่เป็น 
ตัวเอกแสดงบทรักโดยใช้เพลงหน้าพาทย์โลม และจบลงด้วยเพลงตระนอน ซึ่งเพลงโลมนี้ใช้ส าหรับ
แสดงอากัปกิริยาการเกี้ยวพาราสี เล้าโลมด้วยความรัก ความเสน่หา มักนิยมใช้คู่กับเพลงตระนอน 
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เช่น การแสดงละครในเรื่องอิเหนา  ตอนอิเหนาลักพาตัวนางบุษบาไปไว้ในถ ้ามีการเล้าโลมด้วยความ
รัก ใช้เพลงโลมต่อด้วยเพลงตระนอน เป็นต้น (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ม.ป.ป., ออนไลน์) 
   สรุปความหมายของเพลงหน้าพาทย์โลม ตระนอน ได้ว่า เพลงโลม เป็นเพลงที่ใช้
ประกอบกิริยาการเกี ยวพาราสี หรือการเล้าโลมในการแสดงโขน ละครของตัวละครทั งฝ่ายพระ นางยักษ์ 
และลิง ซึ่งในบางครั งใช้ควบคู่กับเพลงตระนอน จึงเรียกว่า “โลม-ตระนอน” 
  3.4.2 กระบวนท่าร าท่าโลม 
   ท่าโลมนี เป็นท่าร้าที่จัดอยู่ในชุด เกี ยวพาราสี เรียกกันในวงการนาฏศิลป์ว่าท่าโลม 
หรือท่าจับนาง ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้จัดท้าหนังสือเรื่อง อนุสรณ์ชาตกาล 100 ปี คุณครู
อาคม สายาคม โดยน้าผลงานทางวิชาการของกรมศิลปากรที่ ได้รวบรวมเอกสารทางวิชาการด้าน
นาฏศิลป์และดนตรีที่บรรดาศิลปินอาวุโสผู้เชี่ยวชาญได้ถ่ายทอดไว้มาเป็นหนังสือ “รวมงานนิพนธ์ 
ของนายอาคม สายาคม ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ กรมศิลปากร” มาจัดพิมพ์ขึ นครั งที่ 3 ซึ่งในหนังสือนี 
ปรากฏกระบวนท่าเพลงโลม โดยมีคุณครูลมุล ยมะคุปต์ เป็นตัวพระ และคุณครูเฉลย ศุขะวนิช เป็น
ตัวนาง แสดงกระบวนท่าร้าโลม ดังนี  
   3.4.2.1 ท่าโลมท่าทีห่นึ่งหรือท่าจับหนึ่ง ท่านี เรียกว่า โลมท่าที่หนึ่ง หรือท่าจับหนึ่ง 
และใช้ในโอกาสการแสดงอ่ืน ๆ การปฏิบัตินั นตัวนางยืนอยู่หน้าพระ ขาซ้ายก้าวไขว้ไปข้างหน้าทาง
ขวามือ น ้าหนักอยู่ปลายเข่า ขาขวางอขาไว้ข้างหลัง ใช้จมูกเท้ายันพื นไว้ (ส่วนที่อยู่ใต้หัวแม่เท้าลงมา) 
มือขวาตั งวงบน เอียงไหล่ซ้าย หน้ามองเฉียงไปทางซ้ายมือ ช้าเลืองหางตาดูพระ ส่วนตัวพระยืนอยู่
ข้างหลังตัวนาง ขาซ้ายก้าวข้างน ้าหนักอยู่ปลายเข่า ขาขวาหลบเหลี่ยม มือซ้ายตึงแขน จับปลายนิ วมือ
ทั งสี่ข้างซ้ายของนาง โดยเอานิ วหัวแม่มือกับนิ วชี คีบนิ วทั งสี่ไว้ แล้วกรีดนิ วทั งสามออกไป มือขวาตั งวง
บนจับปลายนิ วมือทั งสี่ข้างขวาของนางโดยเอานิ วหัวแม่มือกับนิ วชี คีบนิ วทั งสี่ไว้ แล้วกรีดนิ วทั งสาม
ออกไป เอียงไหล่ซ้าย หน้ามองตัวนาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2560, น. 270) ดังภาพ 
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ภาพที่ 10 ท่าโลมท่าที่หนึ่งหรือท่าจับหนึ่ง (พระ-นาง) 

ที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (2560, น. 270) 
 
   3.4.2.2 ท่าโลมท่าที่สองหรือท่าจับสอง ท่าโลม หรือท่าจับนาง ท่านี เรียกว่า โลม
ท่าท่ีสองหรือท่าจับสอง และใช้ในโอกาสการแสดงอื่น ๆ  
   การปฏิบัตินั นตัวนางยืนอยู่หน้าพระ ขาซ้ายก้าวไขว้ไปข้างหน้าทางขวามือ น ้าหนัก
อยู่ปลายเข่า ขาขวางอขาไว้ข้างหลัง ใช้จมูกเท้ายันพื นไว้ (ส่วนที่อยู่ใต้หั วแม่เท้าลงมา) มือซ้ายตั งมือ 
ตึงแขน ปลายมือต่้าเสมอเข็มขัดพระไว้ข้างตัว มือขวาตั งวงล่าง เอียงไหล่ซ้าย หน้ามองดูตัวพระ 
ส่วนตัวพระ ขาขวาก้าวข้าง น ้าหนักอยู่ปลายเข่า ขาซ้ายหลบเหลี่ยม มือขวาตึงแขนทับแขนซ้ายของ
นาง จับปลายนิ วมือทั งสี่ข้างขวาของตัวนาง โดยเอานิ วหัวแม่มือกับนิ วชี คีบนิ วทั งสี่ไว้แล้วกรีดนิ วทั ง
สามออกไป มือซ้ายตั งวงล่าง จับปลายนิ วมือทั งสี่ข้างซ้ายของนาง โดยเอานิ วหัวแม่มือกับนิ วชี คีบนิ ว
ทั งสี่ไว้ แล้วกรีดนิ วทั งสามออกไป เอียงไหล่ซ้าย หน้ามองดูตัวนาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2560, 
น. 271) ดังภาพ 
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ภาพที่ 11 ท่าโลมท่าที่สองหรือท่าจับสอง (พระ-นาง) 

ที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (2560, น. 271) 
 
   3.4.2.3 ท่าโลมท่าที่สามหรือท่าจับสาม ท่าโลมหรือท่าจับนาง ท่านี เรียกว่า โลมท่า
ที่สาม หรือท่าจับสาม และใช้ในโอกาสการแสดงอื่น ๆ  
   การปฏิบัตินั นตัวนางยืนอยู่หน้าพระ ขาซ้ายก้าวไขว้ไปข้างหน้าทางขวามือ น ้าหนัก
อยู่ปลายเข่า ขาขวางอขาไว้ข้างหลัง ใช้จมูกเท้ายันพื นไว้ (ส่วนที่อยู่ใต้หัวแม่เท้าลงมา) มือขวาเท้า
สะเอว มือซ้ายตั งมือ ตึงแขน ปลายมือต่้าเสมอเข็มขัดตัวพระไว้ข้างตัว เอียงไหล่ซ้าย หน้ามองดูตัวพระ 
ส่วนตัวพระ ขาซ้ายก้าวข้าง น ้าหนักอยู่ปลายเข่า ขาขวาหลบเหลี่ยม มือขวางอแขนจับสะเอวข้างขวา
ของตัวนาง ในลักษณะเอามือขวาทับมือขวาของนาง มือซ้ายตั งวงล่าง จับปลายนิ วมือทั งสี่ข้างซ้ายของ
ตัวนาง โดยเอานิ วหัวแม่มือกับนิ วชี คีบนิ วทั งสี่ไว้ แล้วกรีดนิ วทั งสามออกไป เอียงไหล่ซ้าย หน้ามองดู
ตัวนาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2560, น. 271) ดังภาพ 
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ภาพที่ 12 ท่าโลมท่าที่สามหรือท่าจับสาม (พระ-นาง) 

ที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (2560, น. 271) 
 
  จากการศึกษาเพลงหน้าพาทย์เพลงโลม ตระนอน พบว่าเพลงหน้าพาทย์ทั งสองเพลงนี 
เป็นเพลงที่ใช้ประกอบการเกี ยวพาราสีในการแสดงโขน ละครของตัวละคร พระ นาง ยักษ์ และลิง 
ซึ่งปรากฏกระบวนท่าโลมหรือเรียกว่าท่าจับ จ้านวน 3 ท่า คือ ท่าโลมท่าที่หนึ่งหรือท่าจับหนึ่ง ท่าโลม
ท่าที่สองหรือท่าจับสอง และท่าโลมท่าที่สามหรือท่าจับสาม ซึ่งกระบวนท่าโลมทั งสามนี ผู้วิจัย
จะน้าไปใช้ในการศึกษาวิเคราะห์กับโครงสร้างกระบวนท่าร้าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง
ต่อไป 
 
4. การสืบทอดโครงสร้างกระบวนท่าร าโขน  
 กระบวนท่าร้าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง  มีการสืบทอดกระบวนท่าร้า
ตามแนวทางนายกรี วรศะริน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนท่าร้าที่ใช้ในการติดตาม
ไล่จับตัวนางของลิง ดังมีแผนภูมิต่อไปนี  
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 การสืบทอดกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง 
 

 
+ 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 13 แผนภูมิการสืบทอดกระบวนท่าร้าโขนตัวในการติดตามไล่จับตัวนาง 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
 จากแนวคิดของนายธนิต อยู่โพธิ์ ที่ต้องการให้มีการแสดงประกอบการบรรเลงเดี่ยวเพลง     
เชิดนอก โดยให้นายกรี วรศะริน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์–โขน) พ.ศ. 2531 
เป็นผู้สร้างสรรค์กระบวนท่าร้าตัวลิง จึงเกิดกระบวนท่าร้าที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางของลิงขึ น 
นายกรี วรศะรินได้น้าเอากระบวนท่าร้าดังกล่าวนี ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ของท่าน 4 ราย ได้แก่ นาย
บุญเลิศ ข้าทัศน์ นายฉลาด พกุลานนท์ นายสมควร นิ่มประเสริฐ และนายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปิน
แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ -โขน) พุทธศักราช 2551 จากการสัมภาษณ์นางรัจนา          
พวงประยงค์ เกี่ยวกับการน้าการร้าที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางของลิง  โดยได้มีการก้าหนดชื่อชุด
การแสดงนี ว่าการร้าชุดหนุมานจับเบญกายออกเผยแพร่สู่สาธารณชนนั น พบว่า  
 การร้าครั งแรกได้ร้าคู่กับนายบุญเลิศ ข้าทัศน์ ที่ เวทีหอประชุมกองวัฒนธรรม สนามเสือป่า 
เนื่องจากนายธนิต อยู่โพธิ์ ต้องการให้เด็กขึ นมาแสดงก่อน โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการน้าเสนอ
การร้าออกของตัวนางเบญกาย ใหม่จากเดิมที่ออกแบบกันมา คือตัวนางจะเป็นฝ่ายออกตัวก่อนใน
ลักษณะที่หลบหนีมาเพ่ือจะหลบซ่อน นายธนิตได้เปลี่ยนรูปแบบให้นางยื่นมือออกมาจากฉากหลืบ
ก่อน แล้วใช้ไฟจับไปที่มือของตัวนาง ประกอบการบรรเลงเดี่ยวเพลงเชิดนอก โดยผู้บรรเลงระนาดจะ
ยืนบรรเลงเพลง ต่อมาคือ นายกรี วรศะริน ที่แสดงเฉพาะงานส้าคัญ เช่น งานต้อนรับแขกบ้านแขก
เมืองที่ท้าเนียบรัฐบาล งานกระทรวงการต่างประเทศ งานส้าคัญคือไปเผยแพร่การร้าชุดนี ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่น และการถ่ายท้าสารคดีที่ประเทศไทย ส่วนนายฉลาด พกุลานนท์ จะได้ไปร้านาฏศิลป์สัญจรที่
ต่างจังหวัด โดยได้ไปร้าด้วยกันครั งแรกท่ีจังหวัดชุมพร นายสมควร นิ่มประเสริฐ เริ่มแสดงที่โรงละคร
แห่งชาติ แล้วไปร้าสาธิตการร้าที่ประเทศพม่า การร้าครั งนั นไม่ได้แต่งกายยืนเครื่อ ง ใช้การนุ่งโจง
กระเบนสีแดง และงานส้าคัญคือการไปเผยแพร่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ (รัจนา พวงประยงค์, 2563, 12 
ตุลาคม, สัมภาษณ์) 
 ส่วนครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ได้ร้าที่งานท้าเนียบรัฐบาล และงานส้าคัญต่าง ๆ โดยแสดงประจ้าที่
ห้องอาหาร โรงแรมเอราวัณ ศาลามุขมาตย์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ การแสดงต่างประเทศครั งแรก 
คือ ประเทศสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย (ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว, 2563, 7 มกราคม, สัมภาษณ์) เมื่อนาย
ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ได้เข้ามารับราชการได้น้ากระบวนท่าร้าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนางมา

นายบุญเลิศ 
ข้าทัศน์ 

 

นายฉลาด  
พกุลานนท์ 

นายสมควร 
นิ่มประเสริฐ 

นายประสิทธิ์ 
ปิ่นแก้ว 

นางเจริญจิต ภัทรเสวี 
(ผู้ประดิษฐ์กระบวนท่าร าตัวนาง) 

นายกรี วรศะริน  
(ผู้ประดิษฐ์กระบวนท่าร าตัวลิง) 

นางรัจนา 
พวงประยงค์ 
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บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน เพ่ือถ่ายทอดให้กับนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตลอดจนตัว
ผู้วิจัยเอง 
 จากการศึกษาโครงสร้างของกระบวนท่าร้าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง ตั งแต่ครั งแรกที่
นายกรี วรศะริน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์–โขน) พ.ศ. 2531 เป็นผู้สร้างสรรค์
กระบวนท่าร้าตัวลิง และนางเจริญจิต ภัทรเสวี เป็นผู้สร้างสรรค์กระบวนท่าร้าตัวนาง พบว่ามี
โครงสร้างของกระบวนท่าร้าแบ่งออกเป็น 4 ขั นตอน ได้แก่ การติดตาม โลดไล่ หลบหนี และไขว่คว้า 
 เมื่อนายกรี วรศะริน ได้ถ่ายทอดกระบวนท่าร้าชุดนี ให้กับศิษย์ของท่านคนแรกคือ นายบุญเลิศ 
ข้าทัศน์ ซึ่งนายบุญเลิศได้น้าการร้าชุดนี ออกร้าเผยแพร่สู่สาธารณชนก็ยังคงยึดหลักโครงสร้างของ
โครงสร้างท่าร้า 4 ขั นตอนดังกล่าว และกระบวนท่าร้าตามที่ได้รับการถ่ายทอดตลอดมาไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
 นายฉลาด พกุลานนท์ นายสมควร นิ่มประเสริฐ และนายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ทั งสามท่านนี ก็
เป็นศิษย์ของนายกรี วรศะริน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดกระบวนท่าร้าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง
เช่นเดียวกับนายบุญเลิศ ข้าทัศน์ โดยมีโครงสร้างท่าร้า 4 ขั นตอน ได้แก่ การหลบหนี การติดตาม 
การโลดไล่ และการไขว่คว้า เป็นโครงสร้างหลัก อีกทั งกระบวนท่าร้ายังคงยึดถือปฏิบัติตามที่ท่านได้รับ
การถ่ายทอดมาจากนายกรี วรศะริน 
 จะเห็นได้ว่ากระบวนท่าร้าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง ของนายกรี วรศะริน
ที่สร้างสรรค์กระบวนท่าร้าตัวลิง เมื่อมีการถ่ายทอดจากท่านสู่ศิษย์ของท่านทั ง 4 คน พบว่า ศิษย์ของ
ท่านแต่ละคนยังคงยึดหลักโครงสร้างท่าร้าและกระบวนท่าร้าดังเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ
ลดทอนกระบวนท่าร้าลง 
 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ประเสริฐ สันติพงษ์ (2545, น. 537-538) ศึกษาเรื่อง กระบวนท่าร้าของรามสูรในการแสดง
เบิกโรงละครใน ผลการศึกษาพบว่า กระบวนท่าร้าของรามสูรมีกระบวนท่าร้าโลดไล่และติดตามนาง
เมขลา ประกอบด้วย 4 เพลง คือ เพลงร่าย เพลงเชิดฉิ่ง เพลงนาคราช และเพลงเชิด 
  เพลงร่าย เป็นกระบวนท่าร้าในบทของรามสูร ที่ด้าเนินเรื่องจากการเหาะออกมาจาก
วิมานแล้วพบนางเมขลาที่น้าดวงแก้วมาโยนเล่น รามสูรจึงเข้าไปแย่งชิง ลักษณะของกระบวนท่าร้าจะ
มีทั งที่แสดงถึงความสง่างาม มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว การหมุนตัวทางซ้ายและทางขวา ในลักษณะ
สมมุติว่าเป็นการเหาะมาจากวิมาน และกระบวนท่าที่เข้าแย่งชิงดวงแก้วมณี ซึ่งมีลักษณะท่าร้าที่
แสดงออกในท่ากระทืบเท้า ท่ากระชากตัว 
  เพลงเชิดฉิ่ง เป็นกระบวนท่าร้าของนางเมขลา ดังนั นกระบวนท่าร้าของรามสูรจึงเป็นกระ
บวนท่ารับบทของนางเมขลาที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน ลักษณะท่าร้าเป็นกระบวนท่าร้าที่
รามสูรรับบท 2 ลักษณะ คือ 1) กระบวนท่าแหวกหานางเมขลา ตามกระบวนท่าในลักษณะให้ผู้ชม
เกิดจินตนาการตามท่าร้าจะเป็นท่าขยับมอง ท่าแหวกก้อนเมฆ 2) กระบวนท่าร้าคู่ ลักษณะท่าร้าจะมี
ทั งการร้าตีบทตามบทร้อง และการร้าตามที่ดนตรีบรรเลงรับ ลักษณะท่าร้ามีทั งการเก็บไล่ ท่าคว้า
ดวงแก้วมณี การเต้นส่ายไหล่ เป็นต้น โดยท่าร้าจะมีความสัมพันธ์กันระหว่างนางเมขลาและรามสูร 
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  เพลงนาคราช เป็นกระบวนท่าร้าตีบทตามค้าร้องเพลงนาคราช ในบทของรามสูรที่แสดง
ความโกรธนางเมขลา ลักษณะท่าร้าจะแสดงถึงท่าที่ใช้การกระทืบเท้า ท่าเหม่ ท่าตวัดมือ ท่าฟาดนิ ว 
รวมทั งท่าท่ีเข้าไล่และแย่งชิงดวงแก้วจากนางเมขลา 
  เพลงเชิด เป็นกระบวนท่าร้าตีบทตามอารมณ์โกรธของรามสูร ลักษณะท่าร้าจะเป็น
ลักษณะกระบวนท่าขว้างขวาน การเก็บเท้าไล่ ท่ากระโดดลงเหลี่ยม เป็นต้น. 
 กระบวนท่าร้าโลดไล่และติดตามนางเมขลาเป็นกระบวนท่าร้าที่มีความส้าคัญแสดงให้เห็นถึง
บทบาทและการด้าเนินเรื่องของรามสูร ในรูปแบบของกระบวนท่าร้าเดี่ยวและร้าคู่ ที่มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกันระหว่างท่าร้าของรามสูรและนางเมขลา 
 ไพโรจน์ ทองค้าสุก (2549, น. 164-167 และ 367-369) ศึกษาเรื่อง แนวคิด และวิธีแสดง
โขนลิง ผลการศึกษาพบว่า การฝึกหัดเบื องต้นของโขนตัวลิง เป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกาย
และจิตใจ กระบวนท่าทางต่าง ๆ ในการฝึกหัดจะน้าไปสู่การแสดงโขนลิงได้เป็นอย่างดี การหกคะเมน 
เป็นการฝึกหัดเบื องต้นเฉพาะโขนตัวลิงเท่านั น เพราะลักษณะกิริยาท่าทางการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์
ของลิงก็คือ การแสดงออกซึ่งกระบวนท่าที่โลดโผน รวมไปจนถึงการหกคะเมน ตีลังกา ซึ่งปรากฏอยู่
ในการแสดงโขนที่เป็นลักษณะเฉพาะของโขนตัวลิง ท่าหกคะเมนของโขนตัวลิงมี 3 ท่า ได้แก่ ท่าพาสุริน 
คือ การหกคะเมนหมุนไปข้าง ๆ ท่าอันธพา คือ การหกคะเมนไปข้างหน้า และท่าตีลังกาหกม้วน คือ 
การหกคะเมนหงายไปข้างหลัง  
 นอกจากการฝึกหัดเบื องต้นแล้วการฝึกร้าท้าบทตามอารมณ์เฉพาะโขนลิงจะต้องแสดงออกให้
สอดคล้องกับอารมณ์เป็นส้าคัญ ตรงตามจุดมุ่งหมายของการแสดงอารมณ์ในนาฏยศิลป์โขน เช่น 
  การแสดงอารมณ์รัก ลักษณะนิสัยของโขนลิงโดยทั่วไปพบว่าจะมีอุปนิสัยขี เล่น 
สนุกสนานและเจ้าชู้ ตามลักษณะของลิงโดยธรรมชาติ การแสดงออกของหนุมานซึ่งเป็นพญาวานรมี
ชาติก้าเนิดเป็นเทพ บทบาทที่เห็นมักเข้าใจว่าหนุมานเป็นลิงเจ้าชู้ แต่ความจริงผู้หญิงที่หนุมานเข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่เป็นเพราะหน้าที่การงานท้าให้ต้องเข้าไปมีบทบาทร่วมกันไม่ว่าจะเป็น นาง
เบญกาย นางสุพรรณมัจฉา นางสุวรรณกันยุมา เป็นต้น ส้าหรับการแสดงอารมณ์รักของโขนลิงนั นการ
แสดงอากัปกิริยาของโขนลิงในการเกี ยวพาราสี มักจะเป็นการคว้าไขว่ กอดรัดและแนบชิด แสดง
ออกเป็นท่าทางมีองค์ประกอบของกระบวนท่าที่เป็นลักษณะของโขนตัวลิง  เช่น ลักษณะการใช้มือ 
โขนลิงมีอุปนิสัยไม่อยู่นิ่งหลุกหลิกตลอดเวลา การใช้มือในการแสดงความรักหรือเกี ยวพาราสีจึงมี
ลักษณะไขว่คว้าจับต้องส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ไหล่ หลังและแขน ซึ่งตัวนางจะคอยป้องปัดอยู่
ตลอดเวลา 
  การแสดงอารมณ์โกรธของโขนลิงแสดงออกด้วยการกระทืบเท้าให้มีเสียงดัง การชี นิ ว 
ตวัดนิ ว นอกจากนี ยังมีการใช้ฝ่ามือถูที่กกหูแล้วกระชากมือลง หรือการใช้ฝ่ามือถูที่หน้าอกแล้วไสมือ
ออกไป กระบวนท่าทางต่าง ๆ ที่แสดงออกซึ่งอารมณ์โกรธของตัวโขนลิงปฏิบัติด้วยความคล่องแคล่ ว
ว่องไว และแข็งแรง  
 นิลยา สารอักษร (2557, น. 147-148 และ184) ศึกษาเรื่อง วิเคราะห์บทบาทนางเบญกาย
ในการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ชุดนางลอย ตามแนวทางครูรัจนา พวงประยงค์ (ศิ ลปินแห่งชาติ 
สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2554) ผลการศึกษาพบว่าการแสดงชุดนี เกิดขึ นจากรัฐบาลไทยได้ด้าเนินการ
เตรียมการเดินทางไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ นครย่างกุ้ง   
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ครั งที่ 2 นายธนิต อยู่โพธิ์ (ด้ารงต้าแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั น) จึงมีแนวคิดที่ต้องการให้มี
การแสดงไล่จับกันของตัวละครประกอบการเดี่ยวระนาดเอกในเพลงเชิดนอก ดังนั นนายธนิต อยู่โพธิ์ 
จึงได้ขอแรงให้นายพริ ง ดนตรีรส เดี่ยวระนาดเอกบันทึกลงแถบบันทึกเสียง และมอบให้ นายกรี วรศะริน 
เป็นผู้ประดิษฐ์กระบวนท่าร้าตัวลิง และนางเจริญจิต ภัทรเสวี เป็นผู้ประดิษฐ์กระบวนท่าร้าตัวนาง  
โดยการแสดงชุดนี แสดงถึงขั นตอนการหลบหนี การติดตาม การโลดไล่ และการไขว่คว้าระหว่างตัวลิง
และตัวนาง อีกทั งการแสดงชุดนี ยังมีกระบวนท่าจับ 3 ท่า เรียกว่า จับหนึ่ง จับสอง และจับสาม       
ซึ่งเรียกตามการแบ่งท้านองเพลงเชิดนอกที่แบ่งออกเป็น 3 ท่อน 
 หฤทัย นัยโมกข์ (2560, น. 74) ศึกษาเรื่อง เทคนิคกระบวนการร้าคู่ : ย่าหรันตามนกยูง     
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะกระบวนการร้าคู่ชุดย่าหรันตามนกยูง ตามรูปแบบกระบวนท่าร้าของครู
รติวรรณ กัลยาณมิตร ลักษณะกระบวนท่าร้ามีลักษณะท่าร้าตามท้านองเพลง 4 เพลงคือ ท่าร้าใน
เพลงเชิด ท่าร้าในเพลงเชิดฉิ่ง ท่าร้าในเพลงเชิดจีนตัวสามและท่าร้าในเพลงเชิด ซึ่งเป็นท้านองใน
ตอนท้ายให้ผู้แสดงเข้า ส้าหรับลักษณะกระบวนท่าร้าย่าหรันตามนกยูงเป็นกระบวนท่าร้าที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีแบบแผนท่าร้าที่เป็นมาตรฐาน อีกทั งกระบวนท่าร้ามีลักษณะเฉพาะทางการ
แสดง คือ ท่าร้าของมนุษย์ (ย่าหรัน) และท่าทางการร้าเลียนแบบสัตว์ (นกยูง)  ที่มีกระบวนท่าร้า
สอดคล้องสัมพันธ์กันในการแสดง หรือการติดตามไล่จับกัน ประกอบการร้าตีบทใช้บทตามบทร้อง 
ลักษณะพิเศษของกระบวนท่าร้าชุดย่าหรันตามนกยูงนี  เป็นลักษณะของกระบวนท่าร้าที่มีความ
แตกต่างจากการร้าคู่ในชุดอ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็นการแสดงท่วงท่าร่ายร้าในการติดตามไล่จับระหว่าง
มนุษย์ (ย่าหรัน) และ สัตว์ (นกยูง) แต่ลักษณะของกระบวนท่าร้ายังคงความงดงามตามรูปแบบกระบวน
ท่าร้าของการแสดงละครใน ผู้แสดงฝ่ายย่าหรันนอกจากต้องปฏิบัติท่าร้าให้มีลักษณะตามแบบแผนของ
ละครในที่เรียกว่า ร้างาม แล้ว ในบางท่าทางก็ต้องแสดงท่าทางอย่างคล่องแคล่ว มีชั นเชิงในลักษณะ
การรุกไล่ เช่น การควบม้า เร่งม้า ส่วนผู้แสดงฝ่ายนกยูงนอกจากจะต้องปฏิบัติท่าร้าให้มีความงดงาม 
ตามแบบแผนแล้วยังต้องปฏิบัติท่าร้าลักษณะเลียนแบบกริยาสัตว์ปีก ในท่าทางที่ต้องท้าให้ผู้ชมรู้สึก
คล้อยตามว่าเป็นนกยูงจริง ๆ มาร่ายร้าท้าท่าหลอกล่อ ให้รุกไล่ ติดตามกันไป ซึ่งลักษณะท่วงท่าในการ
รุกไล่กันนี  จะยังคงแบบแผนความงดงามตามรูปแบบของการแสดงละครใน 
 สัจจะ ภู่แพ่งสุทธิ์ (2562, น. 82 และ 192) ศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์กระบวนท่าร้า 
เชิดฉานสามตัวสามเท่า ผลการศึกษาพบว่า กระบวนท่าร้าเชิดฉานสามตัวสามเท่าเป็นการแสดงให้
เห็นถึงการติดตามไล่จับของของตัวละครมนุษย์กับสัตว์ ซึ่งการวิจัยครั งนี ศึกษาบทบาทพระราม    
และกวางทอง ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ โดยมีโครงสร้างกระบวนท่าร้า 4 ขั นตอน ได้แก่          
การหลบหนี ของกวางทอง การติดตาม ของพระราม การไล่จับ คือ พระรามไล่จับกวางทอง  
การไขว่คว้า โดยพระรามท้าท่าคว้าจับตัวกวางทอง ทั งนี กระบวนท่าร้าแสดงให้เห็นถึงท่าทางการย่าง 
เยื อง เหยาะ ล่อหลอกที่เป็นท่าที่แสดงให้เหมาะสมกับท้านองเพลงและไม้เดิน ที่ตีด้าเนินท้านอง
สม่้าเสมอ ตกต้องกับเท้าของตัวผู้แสดงอย่างสนิทสนม กลมกลืนทั งพระรามและกวางทอง 
 กระบวนท่าร้าเชิดฉานสามตัวสามเท่าและเพลงหน้าพาทย์เชิดฉานนั นมีความสัมพันธ์กันคือ 
  เพลงเชิดฉานตัวที่ 1 เท่ากับ ท่าร้าท่าท่ี 1, ท้านองสร้อยตัวที่ 1 เท่ากับ ท่าร้าท่าท่ี 2 
  เพลงเชิดฉานตัวที่ 2 เท่ากับ ท่าร้าท่าท่ี 3, ท้านองสร้อยตัวที่ 1 เท่ากับ ท่าร้าท่าท่ี 4 
  เพลงเชิดฉานตัวที่ 3 เท่ากับ ท่าร้าท่าท่ี 5, ท้านองสร้อยตัวที่ 1 เท่ากับ ท่าร้าท่าท่ี 6 
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สรุป 
 จากการศึกษากระบวนท่าร้าที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางของลิงในบทที่ 2 นี เองท้าให้
ผู ้ว ิจ ัยทราบถึงความเป็นมาของกระบวนท่าร้าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง อันเกิดจาก
แนวความคิดที่ต้องการการแสดงชุดหนึ่งมาประกอบการบรรเลงการเดี่ยวระนาดเอกเพลงเชิดนอก 
ของนายธนิต อยู่โพธิ์ (ด้ารงต้าแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั น) จึงได้มีบัญชาให้นายกรี วรศะริน 
เป็นผู้สร้างสรรค์กระบวนท่าร้าตัวลิง และนางเจริญจิต ภัทรเสวี เป็นผู้สร้างสรรค์กระบวนท่าร้าตัวนาง
ทั งสองท่านได้สร้างสรรค์กระบวนท่าร้าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง โดยมีแนวคิดหลักจาก  
นายธนิต อยู่โพธิ์ ที่ต้องการให้ตัวละครทั งสองมีปฏิสัมพันธ์กันโดยสื่อให้เห็นถึงการหลบหนี การติดตาม 
การโลดไล่ และการไขว่คว้า และสันนิษฐานว่าผู้สร้างสรรค์ทั งสองท่านน่าจะมีการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล
ต่าง ๆ เพ่ิมเติม เช่น ภาพจิตรกรรม บทวรรณกรรม เป็นต้น แล้วน้ามาเป็นฐานศาสตร์ขององค์ความรู้
ในการสร้างสรรค์การแสดงชุดนี  การแสดงชุดหนุมานจับเบญกายจึงส้าเร็จลงได้ด้วยภูมิปัญญาของ        
ทั งสองท่าน ทั งนี เมื่อได้ทราบถึงความเป็นมาและแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงชุดดังกล่าวแล้ว 
อีกสิ่งหนึ่งที่ควรศึกษาต่อไปคือ องค์ประกอบการแสดงชุดนี  เนื่องจากในแต่ละองค์ประกอบต้องมี
ความสอดคล้องสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะดนตรีและท้านองเพลงเชิดนอกที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนท่าร้า
เป็นอย่างยิ่ง โดยละเอียดขององค์ประกอบการแสดงนั น ผู้วิจัยได้น้ามาศึกษาและอธิบายไว้ในบทต่อไป 
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บทท่ี 3 
กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตวันาง 

 
 ในบทนี้ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง จากการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจนได้ข้อมูลในประเด็นที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลใน
งานวิจัยครั้งนี้ จนสามารถน าเสนอในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง 
  1.1 ผู้แสดง 
  1.2 ดนตรีประกอบการร า 
  1.3 เพลงที่ใช้บรรเลง 
  1.4 เครื่องแต่งกาย 
  1.5 การใช้พื้นท่ี 
  1.6 กระบวนท่าร า 
 2. กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง 
 3. วิวัฒนาการของกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง 
 
1. องค์ประกอบกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง 
 การแสดงนาฏศิลป์ไทยจะสมบูรณ์มีสุนทรียรส สร้างอรรถรสให้กับผู้ชมได้นั้น ย่อมต้องมี
องค์ประกอบต่าง ๆ มาผสมผสานกันอย่างลงตัวจนเกิดการแสดงที่ครบถ้วน สมบูรณ์ สร้างสีสันให้กับ
การร าชุดนั้น กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง เป็นการร าชุดหนึ่งที่ต้องอาศัย
องค์ประกอบการร าในหลากหลายด้าน เพ่ือช่วยให้การร ามีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงขออธิบาย
รายละเอียดองค์ประกอบร า ดังนี้ 
 1.1 ผู้แสดง  
  การคัดเลือกผู้แสดงให้เหมาะสมกับบทบาทของตัวละครในเรื่องและประเภทการแสดง
เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง อันจะน ามาซึ่งความส าเร็จหรือคุณภาพของการแสดงนั้น ๆ เพราะถ้าตัว
ละครสามารถโน้มน้าวผู้ชมให้เกิดความรู้สึกคล้อยตามไปกับบทบาทที่ตนได้รับนั้น ถือว่าการแสดงนั้น
ประสบความส าเร็จในการแสดง (สุภาวดี โพธิเวชกุล, 2548, น. 8-9) ผู้แสดง จึงถือได้ว่ามีส่วนส าคัญ
อย่างยิ่งที่ท าให้การแสดงนั้น ๆ ออกมาอย่างสมบูรณ์ และช่วยสร้างอรรถรสในการแสดงให้กับผู้ชม 



78 

 เนื่องจากผู้แสดงจะต้องเป็นผู้ที่ถ่ายทอดอารมณ์ และความรู้สึกของตัวละครในขณะนั้น 
ว่าต้องการสื่อสารสิ่งใดให้ผู้ชมร่วมรับรู้ความรู้สึกไปด้วย การคัดเลือกผู้แสดงให้เหมาะสมกับบทบาท
จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งแนวทางในการคัดเลือกผู้แสดงนั้น กัญญพิชญุ์ ปวิดาภา (2553, น. 7-9) 
ได้กล่าวว่า การคัดเลือกผู้แสดงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเพราะผู้แสดงเปรียบเหมือนสื่อที่เป็น
ตัวแทนในการเล่าเรื่องไปสู่ผู้ชมโดยตรง ผ่านการถ่ายทอด และสื่ออารมณ์ ความรู้สึก นึกคิดของ
ตัวละครตามบทบาทบุคลิกลักษณะของตัวละครที่ได้รับ จึงควรคัดเลือกผู้แสดงที่เหมาะสม โดยให้มี
บุคลิกลักษณะตรงตามบทบาทของตัวละคร ซึ่งหากพิจารณาคัดเลือกผู้แสดงที่ดีจะสามารถช่วยให้
การแสดงนั้นประสบความส าเร็จได้อย่างมาก สิ่งที่ควรพิจารณาในการคัดเลือกผู้แสดง คือ เพศ วัย 
รูปร่างลักษณะ และลักษณะพิเศษ (ถ้ามี) การเคลื่อนไหว และการพัฒนาของความรู้สึก และอารมณ์ 
นอกจากนี้สิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม คือ  
   1. พ้ืนฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดง ผู้แสดงที่มีพ้ืนฐานด้านการแสดง หรือ
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงจะท าให้การท างานง่ายขึ้น และช่วยประหยัดเวลามากข้ึน 
   2. จินตนาการ และความละเอียดอ่อนของความรู้สึก ผู้แสดงจะสามารถท าให้ผู้ชม
ซาบซึ้ง และมีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครได้ต้องอาศัยพลังที่มาจากจินตนาการ และความละเอียดอ่อน
ของความรู้สึกของผู้แสดงในการถ่ายทอดออกมาเป็นการแสดง 
   3. ประสบการณ์ด้านการแสดง การแสดงจะออกมาอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหาก     
ผู้แสดงมีประสบการณ์ และเทคนิคทางการแสดงที่ดี มากกว่าผู้แสดงที่มีภาพลักษณ์เหมาะสมแต่ขาด
ประสบการณ ์
  ทั้งนี้แนวทางในการคัดเลือกผู้แสดงของ กัญญพิชญุ์ ปวิดาภา ที่ให้แนวทางในการ
คัดเลือกผู้แสดงไว้ 3 ด้าน คือ เป็นผู้มีพ้ืนฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดง มีจินตนาการ และมี
ประสบการณ์ด้านการแสดง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแนวทางพื้นฐานในการคัดเลือกผู้แสดงโดยทั่วไป 
เมื่อพิจารณาเฉพาะเจาะจงลงไปในการคัดเลือกผู้แสดงตัวลิง ดังที่ บัณฑิต เข็มทอง (2555, น. 246) 
อธิบายไว้ว่า การคัดเลือกผู้แสดงจะต้องพิจารณาฝีมือของผู้แสดงเป็นหลัก หลังจากนั้นจึงคัดเลือก
รูปร่างผู้แสดงที่มีความเหมาะสม ในการคัดเลือกผู้แสดงตัวโขนลิง จะต้องดูความสัมพันธ์กับบทบาท
ของตัวละคร ซึ่งต้องดูฝีมือควบคู่กับรูปร่างประกอบกัน การคัดเลือกตัวลิงมีหลายประเภท เช่น ลิงโล้น 
และลิงยอด ซึ่งลิงยอดก็ต้องมาพิจารณาอีกว่าอยู่ในวัยใด เช่น องคต เป็นลิงยอด แต่เป็นเด็กก็ต้อง
พิจารณาเลือกผู้แสดงให้เหมาะสม ส่วนลิงโล้นต้องเลือกลักษณะช่วงขากับช่วงตัวที่ สมส่วนกัน ไม่ใช่ 
ตัวเตี้ย คอสั้น ใส่ศีรษะแล้วไม่มีคอ เพราะเป็นทหารของพระราม ดังนั้นทหารต้องมีรูปร่างล่ าสัน 
แข็งแรง บึกบึน ส าหรับผู้แสดงเป็นหนุมานนั้น เนื่องจากหนุมานเป็นทหารเอกของพระรามจึงต้อง
เลือกที่รูปร่างสมส่วน ดูองอาจ แข็งแรง  
  แนวคิดการคัดเลือกผู้แสดงหนุมานดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ ประสิทธิ์ 
ปิ่นแก้ว (2563, 7 มกราคม, สัมภาษณ์) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ -โขน)          
ที่กล่าวถึงการคัดเลือกผู้แสดงหนุมาน ในชุดหนุมานจับเบญกาย ความว่า ผู้ที่จะรับบทเป็นหนุมานใน
การร าชุดหนุมานจับเบญกาย ไม่จ าเป็นต้องรูปร่างล่ าสัน เตี้ย คอสั้น หรือที่เรียกว่ารูปร่างมะขามข้อเดียว 
แต่ควรเป็นผู้ที่มีล าคอโปร่ง รูปร่างสูงโปร่ง หรือไม่เตี้ยจนเกินไป อีกทั้งมีความคล่องแคล่ว และว่องไว 
มีความสามารถในการหกคะเมน ตีลังกา นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ปาณิสรา เผือกแห้ว (2548, น. 215) 
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ที่ศึกษาเรื่องการเดี่ยวปี่ในเชิดนอก : ทางครูปี๊บ คงลายทอง ที่กล่าวถึงการคัดเลือกตัวโขนลิง           
ในการแสดงชุดหนุมานจับเบญกาย ความว่า ตัวลิงที่สวมบทบาทเป็นหนุมานในการแสดงชุดหนุมาน
จับเบญกาย ต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ ประการแรก รูปร่างสันทัด ไม่อ้วนอุ้ยอ้าย ช่วงตัวช่วงขา
สมส่วน ไม่ควรมีช่วงตัวสั้นแต่ขายาว มีท่าทางคล่องแคล่วว่องไว เพราะจะต้องแสดงท่าทางพลิกแพลง
ต่าง ๆ มีการตีลังกาม้วนตัวบ่อยครั้งและต้องเคลื่อนไหวรวดเร็ว ประการที่สอง เป็นผู้มีปฏิภาณ      
ไหวพริบ มีความละเอียดถี่ถ้วน อีกทั้งต้องมีความระมัดระวัง และประการที่สาม ต้องเป็นผู้ที่มี
ทักษะการเต้นโขนที่ดีและสามารถถ่ายทอดอารมณ์ในการแสดงได้ดี ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธ 
อารมณ์รัก หรือแม้แต่การแสดงกิริยาเจ้าชู้ของหนุมานในการเข้าพระเข้านาง ก็ต้องสามารถสื่ออารมณ์
ให้ผู้ชมเข้าใจได้ ดังภาพ 
 

 
ภาพที่ 14 ลักษณะรูปร่างของผู้แสดงโขนตัวลิง (หนุมาน) 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 
  จากแนวคิดการคัดเลือกผู้แสดงข้างต้น สรุปได้ว่า การคัดเลือกผู้แสดงต้องพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของผู้แสดงกับบทบาทที่ได้รับ โดยอาจพิจารณาองค์ประกอบด้านอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น 
เป็นผู้มีพ้ืนฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดง มีจินตนาการ และมีประสบการณ์ด้านการแสดง 
เพ่ือช่วยให้การแสดงนั้นสามารถท าให้ผู้ชมคล้อยตามหรือเกิดความเชื่อในตัวละคร ทั้งนี้การคัดเลือก
โขนตัวลิง จึงควรพิจารณาตามแนวคิดดังกล่าว กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีล าคอโปร่ง สูงโปร่ง รูปร่างไม่เตี้ย
จนเกินไป คล่องแคล่ว ว่องไว มีความสามารถในการหกคะเมน ตีลังกา เนื่องจากการร าชุดนี้ตัวลิงต้อง
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หกคะเมน ตีลังกาติดตามไล่จับตัวนางที่ต้องอาศัยความกระฉับกระเฉง ว่องไว มีปฏิภาณไหวพริบ 
นอกจากนี้ผู้แสดงที่ดีควรมีความขยันหมั่นเพียรในการฝึกซ้อมการแสดง เพ่ือให้เกิดความช านาญ 
ความคล่องแคล่วว่องไว สามารถจดจ ากระบวนท่าร าได้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถถ่ายทอดกระบวน 
ท่าร าออกมาได้อย่างสมบูรณ์สวยงาม ผู้แสดงตัวลิงจะแสดงได้ดีนั้นต้องผ่านกระบวนการฝึกหัด ดังนี้ 
 
  1.1.1 การฝึกหัดเบื้องต้น 
   ในหนังสือเรื่อง โขน อัจฉริยนาฏกรรมสยาม ของกรมศิลปากร (กรมศิลปากร, 2556, 
น. 90) ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการฝึกหัดเบื้องต้นของโขนและอธิบายความหมายไว้ว่า การฝึกหัด
เบื้องต้น คือ ท่าปฏิบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะฝึกหัดโขนทุกประเภท เพ่ือเตรียมร่างกายและจิตใจให้เกิด
ความพร้อมในการฝึกหัดขั้นต่อไป ในการปฏิบัติการฝึกหัดเบื้องต้นมีแบบแผนและวิธีฝึกหัดอันเป็น
ศิลปะที่ประณีตและมีหลักวิชาโดยเฉพาะทั้งในเรื่องของจังหวะ การเคลื่อนไหวอวัยวะ และการสร้าง
ร่างกายให้แข็งแรง ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การแสดงโขนของตัวพระ ยักษ์ และลิงได้เป็นอย่างดี 
การฝึกหัดโขนเบื้องต้นแต่ละประเภทจะมีลักษณะและประโยชน์ ดังนี้ 
   1.1.1.1 ตบเข่า   
    วิธีปฏิบัติ คือ ผู้เรียนนั่งพับเพียบ ตึงหลัง ล าตัวตั้งตรง เปิดปลายคาง มองตรงไป
ข้างหน้า มือทั้งสองวางอยู่บนหัวเข่า พอเริ่มฝึกหัดก็ยกมือขวาขึ้นตบฝ่ามือลงไปบนเข่าขวา นับ 1 ยก
มือซ้ายขึ้นแล้วตบฝ่ามือซ้ายลงไปบนเข่าซ้าย นับ 2 ยกมือขวาขึ้นแล้วตบลงอีกครั้งหนึ่งยกมือซ้าย 
นับ 3 เมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้ก็นับว่าเสร็จไปขั้นตอนหนึ่งแล้ว ต่อจากนั้นก็ตบฝ่ามือซ้ายลงไปบนเข่าซ้าย 
นับ 1 ยกมือขวาขึ้น แล้วตบฝ่ามือขวาลงไปบนเข่าขวา นับ 2 ยกมือซ้ายแล้วตบฝ่ามือซ้ายลงไปบนเข่าซ้าย 
นับ 3 ยกมือขวาการตบเข่านี้ปฏิบัติได้ทั้งปิดจังหวะและเปิดจังหวะการปฏิบัติปิดจังหวะคือการนับ
จังหวะที่มือตบลงนับ 1-2-3 ส่วนการปฏิบัติเปิดจังหวะคือการนับจังหวะที่มือตบลง 3 ครั้งอย่าง
ต่อเนื่อง นับเป็น 1 จังหวะ ประโยชน์ของการฝึกหัดตบเข่าก็เพ่ือให้ผู้ฝึกหัดรู้จักจังหวะ ควบคุมจังหวะ
ได้อย่างคงท่ี เพราะจังหวะเป็นหลักส าคัญในการแสดงโขน ดังภาพ 
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ภาพที่ 15 การฝึกหัดเบื้องต้น ตบเข่า 
ที่มา: กรมศิลปากร (2556, น. 90) 

 
   1.1.1.2 ถองสะเอว 
    ถองสะเอว มักจะปฏิบัติต่อจากท่าตบเข่า วิธีปฏิบัติคือ ผู้ฝึกหัดนั่งพับเพียบใน
ท่าเดิม มือทั้งสองหงาย แล้วก ามือ หักข้อมือขึ้นข้างล าตัว งอแขนให้ข้อศอกอยู่ห่างจากเอวประมาณ 1 คืบ 
ให้แขนขนานกับพ้ืน จากนั้นเริ่มต้นด้วยการกระทุ้งศอกขวาที่เอว พร้อมกับเอียงคอทางซ้ายและล าตัว
ไปทางซ้าย ต่อจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นกระทุ้งศอกซ้ายที่เอวพร้อมกับเอียงคอทางขวาและล า ตัว
ไปทางขวานับเป็นจังหวะ 1-2-3 ท าเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ประโยชน์ของการฝึกหัดถองสะเอว ท าให้ผู้ฝึกหัด
รู้จักการยักเยื้องล าตัว ยักคอ ยักไหล่ และใช้ช่วงเอวให้อ่อนไหวไปตามจังหวะได้เป็นอย่างดี ดังภาพ 
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ภาพที่ 16 การฝึกหัดเบื้องต้น ถองสะเอว 

ที่มา: กรมศิลปากร (2556, น. 91) 
 
   1.1.1.3 เต้นเสา 
    เต้นเสา วิธีปฏิบัติคือ ผู้ฝึกหัดอยู่ในท่ายืนต่อกันเป็นแถว จากนั้นกางขาย่อเข่าลง 
ส้นเท้าตรงกันปลายเท้าแบะออก ให้ขาทั้งสองเป็นรูปสี่เหลี่ยม ล าตัวตั้งตรง เปิดปลายคาง มือทั้งสอง
ตั้งหักข้อมือขึ้น นิ้วหัวแม่มือซ้อนเกี่ยวกัน เหยียดแขนให้ตึงมาด้านหน้าขนานกับพ้ืน จากนั้นจึงยกเท้า
ขวาขึ้นแล้วกระทืบลงไปให้ชิดเท้าซ้าย ยกเท้าซ้ายกระทืบลงไปชิดเท้าขวา แล้วยกเท้าขวากระทืบลง
ไป ยกเท้าซ้ายหนีบน่อง ซึ่งต้องปฏิบัติอย่างรวดเร็ว วิธีปฏิบัติเช่นนี้เรียกว่า “ตะลึกตึ้ก” จากนั้น
กระทืบเท้าซ้ายลงไปแล้วยกเท้าขวาขึ้นท าสลับผลัดเปลี่ยนกันอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ เรียกรวมว่า เต้นเสา 
ประโยชน์ของการฝึกหัดเต้นเสา ท าให้ผู้ฝึกหัดมีก าลังขาที่แข็งแรง สามารถออกท่าทางในการเต้นโขน
ได้นาน ๆ โดยไม่รู้สึกเหนื่อยง่าย ดังภาพ 
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ภาพที่ 17 การฝึกหัดเบื้องต้น เต้นเสา 
ที่มา: กรมศิลปากร (2556, น. 91) 

 
   1.1.1.4 ถีบเหลี่ยม 
    ถีบเหลี่ยม ปฏิบัติต่อจากการเต้นเสา วิธีปฏิบัติคือ ผู้ฝึกหัดอยู่ในท่าหันหลังพิง
เสาหรือผนัง ย่อเหลี่ยมแบะเข่าออก ผู้สอนจะนั่งหันหน้าเข้าหาผู้ฝึกหัดแล้วใช้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างถีบที่
เข่าของผู้ฝึกหัด ค่อย ๆ ดันออกไปจนเหลี่ยมแบะได้ที่ จากนั้นให้ผู้ ฝึกหัดบิดตัว ไปทางซ้ายทีหนึ่ง 
ทางขวาทีหนึ่ง ยืดตัวขึ้น แล้วใช้ ฝ่าเท้าขยี้ที่หัวเข่าทั้ง 2 เพ่ือให้เส้นคลาย ประโยชน์ ของการถีบ
เหลี่ยมคือท าให้ผู้ฝึกหัดมีเหลี่ยมที่สวยงาม ตามแบบการแสดงโขน ดังภาพ 
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ภาพที่ 18 การฝึกหัดเบื้องต้น ถีบเหลี่ยม 

ที่มา: กรมศิลปากร (2556, น. 92) 
 
   1.1.1.5 ฉีกขา  
    ฉีกขา ใช้เฉพาะโขนตัวลิง จะปฏิบัติต่อ จากการถีบเหลี่ยม เมื่อถีบเหลี่ยมเสร็จ
ผู้สอนจะให้ ผู้ฝึกหัดค่อย ๆ กางขาทั้งสองขาออกจากกันจนกระทั่ง นั่งลงกับพ้ืน โดยผู้สอนจะช่วยใช้
ฝ่าเท้าทั้งสองข้างกด ลงไปที่หัวเข่า พร้อมทั้งค่อย ๆ ดันขาของผู้ฝึกให้แยก ออกไปด้านข้างจนเป็น
เส้นตรงกดหัวเข่าแนบกับพ้ืน ประโยชน์ของการฉีกขาจะท าให้ผู้ฝึกหัดเกิดความ คล่องตัว สามารถตี
ลังกา และแสดงท่าทางของโขน ตัวลิงได้เป็นอย่างดี ดังภาพ 
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ภาพที่ 19 การฝึกหัดเบื้องต้น ฉีกขา 
ที่มา: กรมศิลปากร (2556, น. 91) 

 
   1.1.1.6 หักข้อมือ 
    หักข้อมือ ปฏิบัติทั้งตัวพระ นาง ยักษ์ และลิง ตัวยักษ์จะหักข้อมือในขณะ
ถีบเหลี่ยม และตัวลิงจะหักข้อมือในขณะฉีกขา โดยให้ผู้ฝึกตั้งมือเหยียดตึงแขน ครูจะหักข้อมือให้ทั้งซ้าย
และข้อมือขวา หากเป็นตัวพระและตัวนาง ครูจะหักข้อมือให้ก่อนร ามาตรฐานต่าง ๆ ประโยชน์คือ 
เมื่อผู้ฝึกตั้งวงในเวลาแสดงโขน ข้อมือที่ได้รับการหักไว้จนคงที่ก็จะดูงดงาม ดังภาพ 
 

 
ภาพที่ 20 การฝึกหัดเบื้องต้น หักข้อมือ 

ที่มา: กรมศิลปากร (2556, น. 92) 
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   1.1.1.7 หกคะเม หรือตีลังกา  
    หกคะเมนหรือตีลังกา ใช้เฉพาะโขนตัวลิง ท่าหกคะเมน หรือตีลังกานี้มีชื่อเรียก
ต่างกัน ดังนี้ (กรมศิลปากร, 2556, น. 92) 
    1) ตีลังกาหกม้วน คือ การหกคะเมนหงายไปข้างหลัง วิธีปฏิบัติคือสมมติอยู่ใน
ลักษณะยืนตรง แล้วหงายหลังลงไป แข็งขาทั้งสองไว้ใช้มือทั้งสองยันลงกับพ้ืน หน้าแหงนดูพ้ืน เขย่ง
ปลายเท้าทั้งสองให้น้ าหนักไปอยู่ที่มือทั้งสอง แล้วถีบเท้าทั้งสองกระตุกกลับขึ้นไปและกลับมายืนอยู่
กับพ้ืน (ระหว่างที่ถีบเท้าทั้งสองไปนั้นให้น้ าหนักตัวอยู่ที่มือทั้งสอง ดังภาพ 
 

 
ภาพที่ 21 ท่าตีลังกาหกม้วน 

ที่มา: ไพโรจน์ ทองค าสุก (2549, น. 166) 
 
    2) อันธพา คือ การหกคะเมนไปข้างหน้า วิธีปฏิบัติคือ สมมติอยู่ในลักษณะยืน
ตรงใช้ล าตัวฟาดไปข้างหน้าพร้อมกับมือทั้งสองวางยันลงไปกับพื้นและใช้เท้าทั้งสองถีบยันอย่างแรงไป
ข้างหน้า ระหว่างที่เท้าทั้งสองเหวี่ยงไปข้างหน้าเกือบถึงพ้ืนให้ใช้มือทั้งสองช่วยดันแรง ๆ ขึ้นไปด้วย  
ดังภาพ 
 

 
ภาพที่ 22 ท่าอันธพา 

ที่มา: ไพโรจน์ ทองค าสุก (2549, น. 165) 
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    3) พาสุริน คือการหกคะเมนหมุนไปข้าง ๆ วิธีปฏิบัติคือยกเท้าซ้ายหนีบน่อง            
เท้าขวายืนอยู่กับพ้ืน ย่อเข่าขวาลงพอประมาณ มือขวาตั้งวง มือซ้ายหักข้อมืออยู่ที่กลางหน้าอก หน้ามอง
ไปทางซ้าย แล้วเหวี่ยงตัวลงไปทางซ้าย ใช้มือซ้ายและมือขวาท้าวยันกับพื้นพร้อมกัน ถีบเท้าซ้าย
และเท้าขวาไปอย่างแรง ดันเอว ดันหลัง หน้าแหงนมองดูพ้ืน ดังภาพ 
 

 
ภาพที่ 23 ท่าพาสุริน 

ที่มา: ไพโรจน์ ทองค าสุก (2549, น. 164) 
 

   นอกจากการฝึกหัดเบื้องต้นดังกล่าวข้างต้นโขนตัวลิ งยั งมีท่าทางอั นเป็น
ลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีการประดิษฐ์กระบวนท่าทางเฉพาะที่มีความแตกต่างไว้อย่างวิจิตรงดงาม โดยการ
น าท่าทางธรรมชาติของลิง (ลิงแสม) มาเป็นต้นแบบ เช่น ท่าเกาของลิง การประดิษฐ์กระบวนท่าโขน
ตัวลิงเป็นท่าเกา 7 ท่า (กรมศิลปากร, 2556, น. 102) ดังภาพ 

 

          
         ภาพที่ 24 ท่าเกาข้อมือ   ภาพที่ 25 ท่าเกาหัวเข่า 
     ที่มา: กรมศิลปากร (2556, น. 102)    ที่มา: กรมศิลปากร (2556, น. 102) 
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     ภาพที่ 26 ท่าเกาสีข้าง (สะเอว)  ภาพที่ 27 ท่าเกาหัวไหล่ 
     ที่มา: กรมศิลปากร (2556, น. 102)     ที่มา: กรมศิลปากร (2556, น. 102) 
 

         
         ภาพที่ 28 ท่าเกาคาง   ภาพที่ 29 ท่าเกาหัว 
     ที่มา: กรมศิลปากร (2556, น. 103)    ที่มา: กรมศิลปากร (2556, น. 103) 
 

 
ภาพที่ 30 ท่าเกาข้อศอก 

ที่มา: กรมศิลปากร (2556, น. 103) 
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  การฝึกหัดเบื้องต้นของโขนลิงที่ได้รับการฝึกหัดมาตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐานด้วยการตบเข่า          
ถองสะเอว เต้นเสา ถีบเหลี่ยม ฉีกขา หกคะเมนหรือตีลังกาในกระบวนท่าต่าง ๆ ตลอดจนการเกาของ
โขนลิง สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อผู้แสดงโขนลิงอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการเตรียมตัวให้
ผู้แสดงเกิดความเคยชินกับจังหวะพ้ืนฐาน รู้จักการเคลื่อนไหวอวัยวะที่ส าคัญ อีกท้ังฝึกหัดความอดทน 
แข็งแรงของร่างกาย ซึ่งในกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนางได้น าเอาพื้นฐาน
การฝึกหัดเบื้องต้นไปปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับการแสดง ดังจะกล่าวต่อไปในหัวข้อวิเคราะห์
กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง 
 
 1.2 ดนตรีประกอบการร า 
  วงดนตรีที่ใช้ส าหรับการบรรเลงและการแสดงมหรสพแต่โบราณนั้นมีแบบแผนที่เป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติแบ่งแยกประเภทวงดนตรีและเครื่องก ากับจังหวะหน้าทับให้มีความแตกต่างกันไป 
อีกท้ังต้องมีความเหมาะสมกับการบรรเลงและการแสดงมหรสพนั้น ๆ อีกด้วย  
  ส าหรับการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง ดังที่กล่าวไว้ใน
หัวข้อแนวคิดของนายธนิต อยู่โพธิ์ เกี่ยวกับความเป็นมาของการแสดงชุดนี้ว่ามีที่มาจากการที่ รัฐบาล
เตรียมเดินทางไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ นครย่างกุ้ง ทั้งนี้
จอมพล ถนอม กิตติขจร ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จึงได้ขอให้กรมศิลปากรด าเนินการ
จัดการแสดงชุดต่าง ๆ ไปน าเสนอที่หอประชุมกองวัฒนธรรม ซึ่งในครั้งนั้นกรมศิลปากรได้จัดให้       
ครูพริ้ง ดนตรีรส ศิลปินผู้มีฝีมือเป็นเยี่ยมในการบรรเลงระนาดเอกในแผนกดุริยางค์ไทย บรรเลงเพลง
เชิดนอกด้วยการเดี่ยวระนาดเอกจนเป็นที่ชื่นชอบ และได้รับการน าไปบรรเลงที่สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา ณ นครย่างกุ้ง พร้อมกับได้ให้มีการประดิษฐ์กระบวนท่าร าประกอบการบรรเลง
ดังกล่าวอีกด้วย การบรรเลงเพลงเชิดนอกด้วยการเดี่ยวระนาดเอก เป็นการบรรเลงโดยใช้เครื่องดนตรี 
(ระนาดเอก) ด าเนินท านอง โดยมีผู้บรรเลงคนเดียว และใช้เครื่องก ากับจังหวะบรรเลงร่วมด้วย ได้แก่ 
ฉิ่ง และกลองทัด  
 

 

ภาพที่ 31 วงดนตรีที่ใช้บรรเลงเดี่ยวเพลงเชิดนอก 
ที่มา: โลกดนตรี (2564, ออนไลน์) 
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  วงดนตรีที่ใช้บรรเลงเดี่ยวเพลงเชิดนอก ประกอบด้วย 
   1. ระนาดเอก เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี ใช้ในการด าเนินท านองเพลงให้
ละเอียดที่เรียกว่า “เก็บ” หรือบรรเลง “กรอ” ตามท านองเพลง (สุพัตรา เปรมปรัชญา, ม.ป.ป., น. 5) 
   2. ฉิ่ง เป็นเครื่องดนตรีประเภท เครื่องประกอบจังหวะ ฉิ่งมีหน้าที่ใช้ตีท าจังหวะ
แทนวาทยกรวงดนตรีสากล ผู้ตีฉิ่งจึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญในการควบคุมก ากับแนวการบรรเลงของผู้
บรรเลงดนตรี (สุพัตรา เปรมปรัชญา, ม.ป.ป., น. 12) 
   3. กลองทัด เป็นเครื่องดนตรีประเภท เครื่องประกอบจังหวะ มีหน้าที่ควบคุมจังหวะ 
เป็นสัญญาณ ในการประโคมประกอบพระราชพิธี พิธีประกอบการแสดง โขน ละคร หนังใหญ่ 
(อุทยานการเรียนรู้, ออนไลน์, ม.ป.ป.,) 
  ต่อมาภายหลังเมื่อมีการน ากระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนางไป
ประกอบการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ท าให้กระบวนท่าร าชุดนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบวงดนตรีที่ใช้
บรรเลงตามรูปแบบวงดนตรีที่บรรเลงประกอบการแสดง กล่าวคือ การแสดงโขน วงดนตรีที่ใช้บรรเลง 
คือวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี และเครื่องเป่า เป็นหลัก โดยมี
จ านวนของเครื่องดนตรีแตกต่างกันไป แบ่งออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ วงปี่พาทย์เครื่องห้า วงปี่พาทย์
เครื่องคู่ และวงปี่พาทย์เครื่องใหญ ่
 

 
ภาพที่ 32 วงปี่พาทย์เครื่องห้า 

ที่มา: กรมศิลปากร (2556, น. 136) 
 

  วงป่ีพาทย์เครื่องห้า ประกอบด้วย 
   1. ปี่ใน 
   2. ระนาดเอก 
   3. ฆ้องวงใหญ่ 
   4. ตะโพน 
   5. กลองทัด 
   6. ฉิ่ง 
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ภาพที่ 33 วงปี่พาทย์เครื่องคู่ 

ที่มา: กรมศิลปากร (2556, น. 137) 
 
  วงป่ีพาทย์เครื่องคู่ ประกอบด้วย 
   1. ปี่ใน 
   2. ระนาดเอก 
   3. ระนาดทุ้ม 
   4. ฆ้องวงใหญ่ 
   5. ฆ้องวงเล็ก 
   6. ตะโพน 
   7. กลองทัด 
   8. ฉิ่ง 
   9. ฉาบ 
   10. โหม่ง 
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ภาพที่ 34 วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ 

ที่มา: กรมศิลปากร (2556, น. 137) 
 

  วงป่ีพาทย์เครื่องใหญ่ ประกอบด้วย 
   1. ปี่ใน 
   2. ระนาดเอก 
   3. ระนาดทุ้ม 
   4. ระนาดเอกเหล็ก 
   5. ระนาดทุ้มเหล็ก 
   6. ฆ้องวงใหญ่ 
   7. ฆ้องวงเล็ก 
   8. ตะโพน 
   9. กลองทัด 
   10. ฉิ่ง 
   11. ฉาบ 
   12. โหม่ง 
  ส าหรับกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง เดิมใช้วงดนตรีที่ใช้บรรเลง
เดี่ยวเพลงเชิดนอกประกอบการร า เนื่องจากเป็นการแสดงชุดเอกเทศที่ต้องการอวดฝีมือทั้งผู้บรรเลง
เดี่ยวระนาดเอก และผู้แสดงกระบวนท่าร า แต่ต่อมาเมื่อกระบวนท่าร าชุดนี้ได้น าไปบรรจุอยู่ในการ
แสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย ดังนั้นวงดนตรีที่ใช้ประกอบการร าชุดนี้ จึงสามารถใช้ได้ทั้งวง
ปี่พาทย์เครื่องห้า วงปี่พาทย์เครื่องคู่ และวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและ
โอกาสที่จัดการร าชุดนี้นั่นเอง 
 
 1.3 เพลงที่ใช้บรรเลง 
  การบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงโขน แต่โบราณมีแต่เพลงหน้าพาทย์ บรรเลง
ประกอบกิริยาอาการ และใช้ค าพากย์และเจรจาเป็นการด าเนินเรื่อง ระดับเสียงที่ใช้ คือเสียงกลาง
หรือทางกลาง ซึ่งใช้ปี่กลางเป่าระดับเสียงตรงกับเสียงของผู้ชายที่ท าหน้าที่พากย์และเจรจา ต่อมาได้
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น าวิธีการบรรเลงขับร้องของการแสดงละครในมาใช้ในการแสดงโขน ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการ
บรรเลงจากเดิมไป โดยเพ่ิมการบรรเลง ขับร้องประกอบอารมณ์ตามเนื้อเรื่อง ท าให้ต้องเปลี่ยนระดับ
เสียงกลาง มาเป็นระดับเสียงใน ใช้ปี่ในเป่า เพราะเสียงกลางมีระดับเสียงสูงไม่สะดวกกับเสียงร้องของ
นักร้องหญิง แต่ยังคงมีการพากย์และเจรจาตามแบบแผนของการแสดงโขน ดังนั้น การบรรเลงขับร้อง
ของการแสดงโขนที่น ามาวิธีการบรรเลง ขับร้องอย่างการแสดงละครในเข้ามาประสม จึงมี 2 ลักษณะ 
คือ เพลงที่ใช้บรรเลงเฉพาะเครื่องดนตรีเพียงอย่างเดียว และเพลงที่ใช้บรรเลง ขับร้องตามกิริยา
อารมณ์ของผู้แสดง (กรมศิลปากร, 2556, น. 139)  
   กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง เป็นการร าที่ใช้เพลงหน้าพาทย์
เรียกว่า “เพลงเชิดนอก” มาบรรเลงประกอบการร า เพลงเชิดนอกนี้เป็นเพลงโบราณที่ได้รับความ
นิยมมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีความเป็นมาและความส าคัญของเพลงที่น่าสนใจ ดังมีนักวิชาการ
หลายท่านได้อธิบายถึงเพลงเชิดนอก ดังนี้ 
   มนตรี ตราโมท และวิเชียร กุลตัณฑ์ (2523, น. 563) ได้อธิบายไว้ในหนังสือ           
“ฟังและเข้าใจเพลงไทย” เกี่ยวกับเพลงเชิดนอก ความว่า เพลงเชิดนอกเป็นเพลงโบราณที่แต่งขึ้นมา
เฉพาะให้เป่าปี่ คู่กับการแสดงหนังใหญ่ในตอนเบิกโรงชุดจับลิงหัวค่ า การแสดงชุดจับลิงหัวค่ าที่ใช้ 
เป่าปี่เพลงเชิดนอกก็คือตอนที่ลิงขาวกับลิงด ารบกัน การแสดงหนังใหญ่ในตอนนี้ เมื่อหนังเดี่ยวได้
แสดงท่ารบตามสมควรแล้ว ก็มักจะน าภาพหนังจับ (คือรบที่เข้าจับกัน) ออกมาเชิดแทรกครั้งหนึ่ง 
ขณะนี้ผู้บรรเลงปี่ก็จะเป่าเลียนเป็นเสียงที่พูดว่า “จับให้ติด ตีให้ตาย” หรือ “ฉวยตัวให้ติด ตีให้แทบตาย” 
ตามแบบแผนของการแสดงรบของหนังใหญ่ที่แทรกภาพหนังจับและเป่าปี่จับถึง 3 ครั้ง จึงจะหมด
กระบวน เรียกกันว่า “สามจับ” ต่อจากนั้นจึงออกเพลงเตียว หมายถึงมัดได้แล้ว ต่อมาแม้ปี่จะเป่า
เดี่ยวโดยเฉพาะ ไม่ประกอบกับหนังใหญ่ ก็ยังเรียกกันว่า “จับ” คือ จับหนึ่ง จับสอง และจับสาม       
ไม่เรียกว่า “ตัว” อย่างเชิดฉิ่ง เชิดกลองและเชิดจีน 
   ต่อมาในภายหลังเข้าใจว่า เมื่อมีการประชันวงปี่พาทย์กันมากขึ้นในสมัยปลาย
รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงมีผู้ประดิษฐ์คิดค้นเดี่ยวเพลงเชิดนอกด้วยระนาดเอกขึ้นมา และ
คิดทางเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ เพิ่มขึ้นก็เม่ือสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 เวลานี้นับว่าเพลงเชิดนอก
เป็นเพลงเดี่ยวที่ใช้บรรเลงได้ทั่วทุกเครื่องดนตรีแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เพลงเชิดนอกก็คงเป็นเพลงที่ใช้
เฉพาะเดี่ยวเท่านั้น หาได้ใช้บรรเลงหมู่ไม่ 
   จากการอธิบายถึงเพลงเชิดนอกของ มนตรี ตราโมท และวิเชียร กุลตัณฑ์ แสดงให้
เห็นถึงความส าคัญของเพลงเชิดนอกที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ประกอบการแสดงหนังใหญ่ ความนี้
สอดคล้องกับ ณรงชัย ปิฏกรัชต์ (2557, น. 213-214) ที่อธิบายไว้ในหนังสือ “สารานุกรมเพลงไทย” 
เกี่ยวกับเพลงเชิดนอก ความว่า เพลงเชิดนอก เป็นเพลงหน้าพาทย์ใช้ประกอบกิริยาการต่อสู้ การไล่จับ
ของตัวละคร หรือสิ่งที่เกิดด้วยอภินิหารส าหรับการแสดงโขน โดยเฉพาะตัวละครประเภทอมนุษย์ 
ส าเนียงของเพลงแสดงให้เห็นว่าเป็นการหลบลี้หนีซ่อนและโลดไล่ติดตามอย่างเร่งเร้ า รุกรน ในสมัย
โบราณนิยมน าเพลงเชิดนอกมาบรรเลงเป็นเพลงเดี่ยวอวดฝีมือการบรรเลงของนักดนตรี ไม่มีท่าร า
ประกอบ ภายหลังจึงน ามาบรรเลงประกอบท่าร า 
   ในการเดี่ยวปี่ประกอบการแสดง แต่เดิมใช้ประกอการแสดงหนังใหญ่ตอนเบิกโรงชุด
จับลิงหัวค่ า คือตอนลิงขาวลิงด ารบกัน เมื่อหนังเดี่ยวแสดงท่ารบแล้ว จะมีภาพหนังจับออกมาเต้น
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แทรก ช่วงนี้ปี่จะเลียนเสียงพูดว่า “จับให้ติดตีให้ตาย” หรือ “ฉวยให้ติดตีให้แทบตาย” ตามแบบแผน
ของการแสดงแทรกหนังจับและเป่าปี่จับถึง 3 ครั้งจึงหมด เรียกว่า 3 จับ ต่อจากนั้นจึงออกเพลงเตียว 
หมายถึงว่า สามารถมัดได้แล้ว แม้เมื่อน าปี่ไปเป่า เพลงนี้โดยเอกเทศก็ยังคงเรียกว่า “จับ” คือ 1,2,3 
ไม่เรียก “ตัว” เหมือนเพลงเชิดฉิ่ง เชิดจีน การแสดงโขนในปัจจุบันใช้เพลงนี้ประกอบกิริยาการจับ
เรียกว่า “จับนาง” เช่น หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา หนุมานจับนางเบญกาย เป็นต้น 
   ทิพยา ปัญญาวัฒชิโล และโสภา กิมวังตะโก (2524, น. 31-32) กล่าวว่า เพลงเชิด
นอกใช้บรรเลงประกอบกิริยาอาการของตัวละครที่ไล่จับกัน ทั้งนี้ยังก าหนดลงไปอีกว่าต้องเป็นสัตว์
ด้วยกัน เช่น หนุมานจับนางเบญกาย หนุมานจับสุพรรณมัจฉา เป็นต้น การแสดงในชุดดังกล่าวนิยม
เรียกว่าชุด “จับนาง” ท่าร าของการไล่จับด้วยเพลงเชิดนอกมี 3 ท่า คือ ท่าสูง ท่าจับข้างหน้า ท่าพนม 
การไล่จับของตัวละครนี้จะสอดรับและสัมพันธ์กับการด าเนินท านองของดนตรีมาก นักดนตรีจะแสดง
ฝีไม้ลายมือด้วยการเดี่ยวเครื่องดนตรี เช่น เดี่ยวปี่ เดี่ยวระนาดเอก เดี่ยวฆ้องวง เดี่ยวซอ เดี่ยวจะเข้ 
อย่างใดอย่างหนึ่งท านองจังหวะ และลีลาของเพลงจะรุกเร้าอารมณ์ และสอดใส่อารมณ์ผสมกับ
เทคนิคในการบรรเลงท านองให้เบา – ช้า – เร็ว – ลุกล้น ตวัดเสียง ส่วนท่าร าเมื่อตัวละครที่เป็นฝ่าย
จับย่างย่องไปด้านหลังหมายจะจับให้ได้ ดนตรีจะทอดจังหวะให้แผ่ว เบา ช้า ครั้นตะปบจับได้ท านอง
เพลงก็เปลี่ยนไปเร็วบ้างช้าบ้าง เครื่องดนตรีที่ส าคัญนอกเหนือไปจากเครื่องดนตรีที่เดี่ยว คือ กลอง
และฉ่ิง 
   ปาณิสรา เผือกแห้ว (2548, น. 46 และ 49) กล่าวว่า ความหมายในทางดนตรี 
“เชิด” หมายถึง เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้บรรเลงประกอบกิริยาการเดินทางไกลหรืการเดินทางที่มีอาการ
รีบเร่งของตัวละคร ซึ่งใช้ได้ทั้งเทวดา มนุษย์ และสัตว์  อีกทั้งยังใช้ในการแสดงอาการต่อสู้หรือรบกัน
อีกด้วย ส่วนค าว่า “นอก” นั้น หมายถึง ทางหรือระดับเสียงหนึ่ง ๆ ที่อยู่ในระดับเสียงทั้ง 7 ของดนตรีไทย 
ซึ่งให้ชื่อตามปี่นอกที่ใช้เป่าประกอบในทางนั้น ๆ ค าว่า “เชิดนอก” น่าจะมาด้วยเหตุที่บรรดาปี่ของไทย 
อันได้แก่ ปี่นอก ปี่กลาง และปี่ใน ปี่ที่เกิดเป็นอันดับแรกสุดคือ ปี่นอก ซึ่งเป็นปี่ที่ใช้ในการแสดงหนัง
ใหญ่มาแต่เดิม ครั้นเมื่อเกิดมีการจ าแนกปี่เป็นชนิดต่าง ๆ แล้วจึงเรียกชื่อเพลงที่ใช้ประกอบกิริยาต่อสู้
และไล่จับกันของลิงขาวกับลิงด า ในการแสดงหนังใหญ่ ตามชื่อของปี่ที่ใช้เป่าในการแสดงหนังใหญ่ที่มี
มาแต่เดิมว่าเชิดนอกไปด้วยแม้ภายหลังจะบรรเลงเพลงเชิดนอกด้วยปี่กลางหรือปี่ในก็ตาม ก็ยังคง
เรียกว่าเพลงเชิดนอกอยู่ เหตุที่เรียกเพลงเชิดนอกว่าจับหนึ่ง จับสอง จับสาม นั้นน่าจะสืบเนื่องมาจาก
เพลงเชิดนอกเป็นเพลงที่ใช้ในการแสดงหนังใหญ่ในตอนจับลิงหัวค่ ามาแต่เดิม ท านองในแต่ละท่อนจะ
มีคนเชิดหนังจับออกมาจับในทุก ๆ ท่อน จึงเรียกท านองในแต่ละท่อนว่า “จับ” ไปด้วย ครั้นเมื่อมาใช้
ในการแสดงโขนก็ยังเป็นการประกอบกิริยาการไล่จับอีก โดยยังคงรักษารูปแบบของจับไว้ทั้งสามจับ
ดังเดิม จึงนิยมเรียกท านองเพลงเชิดนอกแต่ละท่อนว่า “จับ” ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน  
   เดิมเชิดนอกเป็นเพลงที่แต่งขึ้นส าหรับให้ปี่เป่าประกอบการเบิกโรงชุด “จับลิง
หัวค่ า” ส าหรับการแสดงหนังใหญ่โดยเฉพาะ ประกอบด้วยหนัง 3 ตัว ได้แก่ หนังรูปพระฤาษี รูปลิง
ขาว และรูปลิงด า เหตุที่เรียกว่าจับลิงหัวค่ า เนื่องมาจากการแสดงหนังใหญ่จะเริ่มแสดงเวลาประมาณ 
18.00 น. ปี่พาทย์โหมโรงและเบิกหน้าพระใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นชุดจับลิงหัวค่ า
จึงเริ่มเวลาประมาณ 19.30 น. ซึ่งเป็นเวลาหัวค่ า การเบิกโรงชุดจับลิงหัวค่ ามีเนื้อเรื่องกล่าวถึง ลิงขาว
และลิงด าอาศัยอยู่กับพระฤาษี วันหนึ่งลิงด า ได้บริโภคผลล าโพงมีพิษท าให้เกิดอาการเมา อาละวาด
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รื้อศาลาลงพังพินาศหมด พระฤาษีจึงใช้ให้ลิงขาวเอาเชือกจับมัด ลิงด าไม่ยอมกลับเข้าต่อสู้กับลิงขาว 
ในที่สุดลิงขาวก็จับลิงด ามัดได้ส าเร็จและน ามาส่งพระฤาษี พระฤาษีรู้ว่าลิงด าถูกพิษล าโพงจึงหาใบยา
มาแก้ไข เมื่อลิงด าหายเป็นปกติก็ชวนลิงขาวออกไปเที่ยวป่า (สุภาวดี โพธิเวชกุล, 2548 , น. 10 และ23)
   ต่อมาการแสดงโขนได้น าการเบิกโรงชุดนี้มาเบิกโรงในการแสดงโขนบ้าง อีกทั้งมี
ผู้น าเพลงเชิดนอกมาใช้บรรเลงประกอบการแสดงโขนละครชุดที่มีกิริยาการไล่จับกันของตัวละคร ซึ่ง
ชุดการแสดงที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 2 ชุด ได้แก่ การแสดงโขนชุดหนุมานจับนางเบญกายและการ
แสดงโขนชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ภายหลังมีผู้น าเพลงเชิดนอกมาประดิษฐ์เป็นทางเดี่ยว
ส าหรับเครื่องมืออ่ืน ๆ เพลงเชิดนอกจึงกลายเป็นเพลงที่ใช้บรรเลงใน 3 โอกาสใหญ่ ๆ ได้แก่ บรรเลง
ประกอบหนังใหญ่ชุดจับลิงหัวค่ า บรรเลงประกอบโขนละคร และบรรเลงเดี่ยวเพ่ืออวดฝีมือ 
   นอกจากนี้ ทัพพสาร เพ็งสงค์ (2557, น. 21-22) กล่าวว่า เพลงเชิดนอกเป็นบท
เพลงที่ใช้บรรเลงประกอบอากัปกิริยาการไล่จับกันของอมนุษย์ ในเพลงนี้ประกอบไปด้วยสามท่อน
หรือถ้าเรียกตามหลักดนตรีไทยนั้น เพลงเชิดนั้นมักจะเรียกท่อนแต่ละท่อนว่า “ตัว” แต่ในเพลงเชิด
นอกนั้นเป็นความพิเศษของบทเพลงเรียกว่า “จับ” โดยเพลงเชิดนอกนี้มีจับทั้งหมดสามจับและ
สุดท้ายเครื่องดนตรีจะบรรเลงตามเสียงพูดว่า “จับตัวให้ติดตีให้ตาย” 
   อีกทั้งจากการศึกษาของ ปาณิสรา เผือกแห้ว (2548, น. 110) ศึกษาเรื่อง เดี่ยวปี่       
เชิดนอก : ทางครูปี๊บ คงลายทองได้วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอก กล่าวว่า เพลงเชิดนอกเป็นเพลงที่
มีจังหวะพิเศษ คือ มีการเข้าออกระหว่างจังหวะกับจังหวะชนิดที่ไม่มีการควบคุมจังหวะ เรียกว่า 
“จังหวะนับ” และเรียกจังหวะชนิดที่สองว่า “จังหวะลอย” ในหารเดี่ยวปี่เพลงเชิดนอกนี้ มีการ
ผสมผสานระหว่างจังหวะทั้งสองแบบ ดังนี้ 
   จับ 1 จังหวะลอย-จังหวะนับ-จังหวะลอย 
   จับ 2 จังหวะลอย-จังหวะนับ-จังหวะลอย-จังหวะนับ-จังหวะลอย 
   จับ 3 จังหวะลอย-จังหวะนับ-จังหวะลอย-จังหวะนับ-จังหวะลอย จังหวะนับ-จังหวะลอย 
   การเข้าออกระหว่างจังหวะนับกับจังหวะลอยนี้เองที่ท าให้เกิดการแสดงลีลาและ
อารมณ์ของเพลงเชิดนอก ความแตกต่างระหว่างจังหวะทั้งสองนับเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความขัดแย้ง       
ยิ่งท านองเพลงด าเนินเข้าสู่ตอนท้ายของเพลงมากขึ้นเท่าใด ยิ่งพบว่ามีการเข้าออกของจังหวะมากขึ้น
เท่านั้น ท าให้เพลงเชิดนอกมีลักษณะคับข้องมากข้ึนเรื่อย ๆ จนกระทั่งตอนจบมีจังหวะลอยเข้ามาเป็น
ตัวผ่อนคลาย เพ่ือคลี่คลายความขึงตึงที่มีมาทั้งหมดให้เบาบางลง และส าเร็จจบลงได้อย่างสมบูรณ์   
ท าให้เพลงเชิดนอกเป็นเพลงที่มีความเคลื่อนไหว (Mobility) จึงเป็นเอกลักษณ์ส าคัญ 
  เพลงเชิดนอก ตามแนวคิดของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้นที่มีความสอดคล้องกัน จึงสรุป
ได้ว่า เพลงเชิดนอก เป็นเพลงที่มีมาแต่โบราณ ใช้ประกอบกิริยาอาการไล่จับ เดิมใช้ในการบรรเลง
ประกอบการแสดงหนังใหญ่ชุดจับลิงหัวค่ า เพลงเชิดนอกนั้นเป็นความพิเศษของบทเพลงเรียกว่า 
“จับ” โดยเพลงเชิดนอกนี้จะเรียกท่อนแต่ละท่อนว่า “จับ” มีจับทั้งหมดสามจับและสุดท้ายเครื่อง
ดนตรีจะบรรเลงตามเสียงพูดว่า “จับตัวให้ติดตีให้ตาย” ภายหลังได้มีการน าเพลงเชิดนอกนี้มา
ประกอบการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ 2 ชุด คือ การแสดงโขนชุดหนุมานจับเบญกายและการแสดง
โขนชุดหนุมานจับสุพรรณมัจฉา และน ามาประกอบการบรรเลงเดี่ยวส าหรับเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน ๆ 
ส าหรับเพลงเชิดนอกมีรายละเอียดโน้ตเพลงตามหลักสากลดังนี้ 



96 

การเดี่ยวระนาดเพลงเชิดนอก ตามแนวทางนายพริ้ง ดนตรีรส 

 
ภาพที่ 35 โน้ตเพลงเชิดนอก 

ที่มา: ชัยยันต์ คลังศรี 
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การเดี่ยวระนาดเพลงเชิดนอก ตามแนวทางนายพริ้ง ดนตรีรส (ต่อ) 
 

 
ภาพที่ 36 โน้ตเพลงเชิดนอก (ต่อ) 

ที่มา: ชัยยันต์ คลังศรี 
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การเดี่ยวระนาดเพลงเชิดนอก ตามแนวทางนายพริ้ง ดนตรีรส (ต่อ) 
 

 
ภาพที่ 37 โน้ตเพลงเชิดนอก (ต่อ) 

ที่มา: ชัยยันต์ คลังศรี 
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การเดี่ยวระนาดเพลงเชิดนอก ตามแนวทางนายพริ้ง ดนตรีรส (ต่อ) 
 

 
ภาพที่ 38 โน้ตเพลงเชิดนอก (ต่อ) 

ที่มา: ชัยยันต์ คลังศรี 
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การเดี่ยวระนาดเพลงเชิดนอก ตามแนวทางนายพริ้ง ดนตรีรส (ต่อ) 
 

 
ภาพที่ 39 โน้ตเพลงเชิดนอก (ต่อ) 

ทีม่า: ชัยยันต์ คลังศรี 
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การเดี่ยวระนาดเพลงเชิดนอก ตามแนวทางนายพริ้ง ดนตรีรส (ต่อ) 
 

 
ภาพที่ 40 โน้ตเพลงเชิดนอก (ต่อ) 

ที่มา: ชัยยันต์ คลังศรี 
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การเดี่ยวระนาดเพลงเชิดนอก ตามแนวทางนายพริ้ง ดนตรีรส (ต่อ) 
 

 
ภาพที่ 41 โน้ตเพลงเชิดนอก (ต่อ) 

ที่มา: ชัยยันต์ คลังศรี 
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การเดี่ยวระนาดเพลงเชิดนอก ตามแนวทางนายพริ้ง ดนตรีรส (ต่อ) 
 

 

 
ภาพที่ 42 โน้ตเพลงเชิดนอก (ต่อ) 

ที่มา: ชัยยันต์ คลังศรี 
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 1.4 เครื่องแต่งกาย 
  เครื่องแต่งกายของตัวละครในการแสดงโขน เป็นสิ่งส าคัญท่ีช่วยเสริมสร้างบุคลิกลักษณะ
ของตัวละคร และช่วยให้ผู้ชมเกิดความเชื่อในบทบาทที่ผู้แสดงได้แสดงบทบาทของตัวละครนั้น ๆ 
ออกมาสู่สายตาผู้ชม อีกทั้งยังช่วยสร้างความสวยงามและอรรถรสในการรับชมอีกด้วย เครื่องแต่งกาย
ของโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง คือ หนุมาน ดังปรากฏภาพนายกรี วรศะรินแต่งกาย        
ยืนเครื่องโขนตัวลิงในบทบาทหนุมาน ดังภาพ 
 

 
ภาพที่ 43 เครื่องแต่งกายโขนลิง (นายกรี วรศะริน) 

ที่มา: ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (2555, น. 13) 
 
  จากภาพนายกรี วรศะรินแต่งกายยืนเครื่องโขนตัวลิงในบทบาทหนุมาน ดังกล่าวข้างต้น
จึงเป็นหลักฐานได้ว่าเครื่องแต่งกายของโขนตัวลิง ในบทบาทของหนุมานมีการสืบทอดมานับแต่อดีต
สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ดังปรากฏภาพเครื่องแต่งกายโขนตัวลิงในบทบาทของหนุมานในหนังสือโขน 
อัจฉริยนาฏกรรมสยาม ซึ่งกรมศิลปากรได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการแสดงโขนรวมถึงเครื่องแต่ง
กายโขนตัวลิงไว้ด้วย ดังภาพ 
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ภาพที่ 44 เครื่องแต่งกายโขนตัวลิง (หนุมาน) 

ที่มา: กรมศิลปากร (2556, น. 126) 
 

   1. ข้อเท้า (ท าด้วยผ้าปักสีแดง) 
   2. สนับเพลา 
   3. ผ้านุ่ง หรือภูษา 
   4. ห้อยข้าง หรือชายแครง 
   5. ห้อยหน้าหรือชายไหว 
   6. หางลิง 
   7. ผ้าปิดก้น หรือห้อยก้น 
   8. เสื้อ (ลวดลายทักษิณาวรรต ใช้แทนขนลิง) พร้อมพาหุรัดและข้อมือปักเป็น
ลวดลายติดกับเสื้อ 
   9. รัดสะเอว 
   10. ตาบทิศ 
   11. หัวเข็มขัด หรือปั้นเหน่ง 
   12. สายเข็มขัด  

18 

17 

8 

4 

3 

2 

1 

14 

11 

10 

9 

6 

5 

7 
12 

13 

15 

16 
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   13. สังวาล 
   14. ทับทรวง 
   15. พาหุรัด 
   16. ข้อมือ (ท าด้วยผ้าปักสีแดง) 
   17. นวมคอ หรือกรองคอ 
   18. หัวโขน คือศีรษะหนุมาน 
 
  ในการศึกษาโครงสร้างและกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตังนาง นอกจาก
ผู้วิจัยจะศึกษาเครื่องแต่งกายของโขนตัวลิงแล้ว ผู้วิจัยได้ศึกษาเครื่องแต่งกายของตัวนางอีกด้วย ซึ่งตัว
นางที่มีความส าคัญในการศึกษาครั้งนี้ คือ นางเบญกาย เนื่องจากเป็นตัวละครที่มีบทบาทและ
ปฏิสัมพันธ์กับหนุมานในโครงสร้างและกระบวนท่าร าในการติดตามไล่จับของทั้งสองตัวละคร ทั้งนี้
นางเบญกายใช้การแต่งกายแบบยืนเครื่อง ดังภาพ 
 

 
ภาพที ่45 เครื่องแต่งกายโขนตัวนาง (เบญกาย) 

ที่มา: คมชัดลึก (2560, ออนไลน์) 
 
   1. แหวนรอบ 
   2. ก าไลข้อเท้า (หัวบัว) 
   3. ผ้านุ่ง หรือภูษา 
   4. เข็มขัดหรือปั้นเหน่ง 

1 

2 

3 

4 5 

8 
7 
10 

6 

11 
12 

13 
14 

15 

9 
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   5. สะอ้ิง 
   6. ผ้าห่มนาง 
   7. จี้นาง 
   8. ปะวะหล่ า 
   9. แหวนรอบ 
   10. ก าไลแผงหรือทองกร (ก าไลข้อมือ) 
   11. ธ ามรงค์ 
   12. นวมคอ หรือกรองคอ 
   13. จอนหู 
   14. อุบะ ดอกไม้ทัดด้านซ้าย 
   15. รัดเกล้าเปลว 
 
 1.5 การใช้พื้นที่เวที 
  ในการแสดงทุกชุดการแสดงไม่ว่าจะเป็นโขน ละครหรือการแสดงใด ๆ ก็ตาม ผู้แสดง
ย่อมมีการเคลื่อนไหวอันเป็นกิริยาในการแสดง การใช้พ้ืนที่เวทีจึงมีความส าคัญต่อการแสดงอย่างมาก
เนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นแนวทางการเคลื่อนไหวของผู้แสดง กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนางมีการเคลื่อนไหวด้วยการร่ายร าบนเวทีการแสดง ซึ่งจะแสดงในแผนผังดังนี้ 

 
 

 

      ทางเข้า    ทางออก 

 

         

 

 
ภาพที่ 46 แผนผังเวที 

ที่มา: ผู้วิจัย 
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  ซึ่งในการอธิบายการใช้พ้ืนที่เวทีครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ เพ่ือใช้แทนตัวละครทั้ง
สองบทบาท คือ หนุมานและนางเบญกาย ดังนี้ 
 
 

 
 

ภาพที่ 47 สัญลักษณ์แทนตัวลิง 
ที่มา: shutterstock (ม.ป.ป., ออนไลน์) 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 48 สัญลักษณ์แทนตัวนาง 
ที่มา: Pattanasak Banchornsuwan (ม.ป.ป., ออนไลน์) 

 
  การใช้พ้ืนที่เวทีในกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง เริ่มจากตัวนาง
หลบหนีตัวลิง โดยตัวนางจะปรากฏตัวออกมาด้านหน้าเวทีแล้วแสดงท่าทางการหลบหนี ซึ่งมีการใช้
พ้ืนที่เวที ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 49 ตัวนางออกมาปรากฏตัวที่ด้านขวาของเวที 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 
 
 
 
 

 

ทิศหลัง 



109 

ทิศหน้า 

ทิศขวา ทิศซ้าย 

ทิศหน้า 

ทิศขวา ทิศซ้าย 

  ตัวนางจะเคลื่อนย้ายต าแหน่งของตนด้วยการวิ่งวนเป็นวงกลมมาหยุดอยู่กลางเวที          
แล้วร าตีบทเพ่ือสื่อความหมายว่า ที่นี่มีเมฆก้อนใหญ่ตัวเราจะเข้าไปหลบซ่อน จากนั้นจึงเคลื่อนย้าย
ต าแหน่งของตนอีกครั้งด้วยการมาท าท่าหลบอยู่ที่ด้านซ้ายของเวที 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 50 ตัวนางวิ่งวนเป็นวงกลมมาหยุดอยู่กลางเวที 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 51 ตัวนางวิ่งมาหยุดอยู่ด้านซ้ายเวที 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

ทิศหลัง 

ทิศหลัง 



110 

ทิศหน้า 

ทิศขวา ทิศซ้าย 

ทิศหน้า 

ทิศขวา ทิศซ้าย 

  จากนั้นตัวลิงจะปรากฏตัวออกมาด้านขวาของเวที เพ่ือแสดงการติดตามตัวนาง โดยร า   
ตีบทเพ่ือสื่อความหมายว่า ตัวเราจะไปจับนาง แล้วจึงท าท่าแหวกหาตัวนางเมื่อหาไม่พบจึงท าท่าตีบทเพ่ือ
สื่อความหมายว่า ไม่มีนาง หายไปไหน 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่52 ตัวลิงจะปรากฏตัวออกมาด้านขวาของเวที 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
  เมื่อตัวลิงหาตัวนางไม่พบก็จะท าท่าโกรธ แล้วเคลื่อนย้ายต าแหน่งของตนด้วยการหกคะเมน
ไปอยู่ท่ีด้านซ้ายของเวที ส่วนตัวนางจะวิ่งหลบไปอยู่ด้านหลังของเวที  

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 53 ตัวลิงวิ่งมาแทนที่ต าแหน่งตัวนาง 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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  จากนั้นตัวลิงจะแหวกหาตัวนาง แล้วร าตีบทเพ่ือสื่อความหมายว่า ไม่มีนาง หายไปไหน
ถ้าจับได้จะฆ่าให้ตาย และท าท่าโกรธ ตัวลิงจึงเคลื่อนย้ายไปต าแหน่งด้านหลังเวทีแทนที่ตัวนาง  
ส่วนตัวนางวิ่งมาอยู่ที่ด้านขวาของเวที 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 54 ตัวลิงวิ่งมาแทนที่ต าแหน่งตัวนาง 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
  จากนั้นตัวลิงจะแหวกหาตัวนาง แล้วร าตีบทเพ่ือสื่อความหมายว่า ไม่มีนาง หายไปไหน
ถ้าจับได้จะฆ่าให้ตาย และท าท่าโกรธซ้ าอีกครั้ง แล้วตัวละครทั้งสองจะวิ่งวนเป็นวงคล้ายเลขแปดมา
พบกันที่กลางเวที  

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 55 ตัวลิงและตัวนางมาพบกันตรงกลางเวที 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
 
 
 

ทิศหลัง 

ทิศหลัง 



112 

ทิศหน้า 

ทิศขวา ทิศซ้าย 

ทิศหน้า 

ทิศขวา ทิศซ้าย 

  เมื่อตัวลิงมาพบกับตัวนางตรงกลางเวทีแล้ว ตัวลิงจะท าท่าไล่ไขว่คว้าตัวนางจนถึงกระบวน
ท่าจับหนึ่ง 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 56 ตัวลิงและตัวนางปฏิบัติกระบวนท่าจับหนึ่ง 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
  จากนั้นตัวนางจะวิ่งหนีตัวลิงเป็นวงกลมแล้วกลับมาอยู่ที่ตรงกลางเวที ส่วนตัวลิงจะ     
หกคะเมนติดตามตัวนางจนกลับมาอยู่ที่จุดเดิมกลางเวทีเช่นกัน 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 57 ตัวลิงและตัวนางมาพบกันตรงกลางเวที 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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  เมื่อตัวลิงมาพบกับตัวนางที่กลางเวทีแล้ว ตัวลิงจะร าตีบทเพ่ือสื่อความหมายว่า เราจะไม่
ท าอะไรเจ้าหรอกจงมากับเรา ส่วนตัวนางจะร าตีบทเพ่ือสื่อความหมายว่า เราไม่ไป ตัวลิงจึงท าท่า
โกรธ แผลงฤทธิ์แล้วไล่ไขว่คว้าตัวนางจนถึงกระบวนท่าจับสอง 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 58 ตัวลิงและตัวนางปฏิบัติกระบวนท่าจับสอง 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
  เมื่อตัวละครทั้งสองปฏิบัติกระบวนท่าจับสองเสร็จแล้ว ตัวนางจะวิ่งหนีตัวลิงอีกครั้ง โดย
ตัวนางจะวิ่งวนเป็นวงกลมมาหยุดอยู่ที่ด้านซ้ายของเวที ส่วนตัวลิงจะม้วนหน้าไล่ติดตามตัวนางแล้วมา
หยุดอยู่ที่ด้านขวาของเวที 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 59 ต าแหน่งของตัวลิงและตัวนางมาหยุด 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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  เมื่อตัวละครทั้งสองมาอยู่คนละด้านของเวทีแล้วตัวนางจะท าท่าหลบ ส่วนตัวลิงจะร าตี 
บทเพ่ือสื่อความหมายว่า หายไปไหน แล้วท าท่าแหวกหาตัวนางไปทางด้านหลังของเวที 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 60 ตัวลิงท าท่าเดินค้นหาตัวนางมาด้านหลังเวที 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
  ต่อจากนั้นตัวลิงจะเดินย่องเข้าไปหาตัวนางที่หลบซ่อนอยู่ทางด้านซ้ายของเวที แล้วจับ
ตัวนางมากลางเวที 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 61 ตัวลิงเดินท าท่าค้นหาตัวนางมาด้านหลังตัวนาง 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 62 ตัวลิงจับตัวนางมากลางเวที 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
  เมื่อตัวลิงจับตัวนางมาอยู่ที่กลางเวทีแล้วจะท าท่าโลมตัวนาง แล้วท าท่าคว้าตัวนาง ตัว
นางวิ่งหนีตัวลิงเป็นวงกลมแล้วมาหยุดอยู่ที่กลางเวที ส่วนตัวลิงจะไล่ติดตามตัวนางแล้วมาหยุดอยู่ที่
กลางเวทีเช่นกัน 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 63 ตัวลิงและตัวนางมาพบกันตรงกลางเวที 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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   เมื่อตัวละครทั้งสองมาอยู่ที่กลางเวทีแล้ว ตัวลิงจะร าตีบทเพ่ือสื่อความหมายว่า        
ตัวเราไม่ท าอะไรเจ้า เรารักเจ้า ท าท่าดีดนิ้ว และยักคิ้วให้ตัวนาง ตัวนางท าท่าอายและร าตีบทเพ่ือสื่อ
ความหมายว่า กลับไปเถอะ เราไม่ยอมให้จับตัว จากนั้นตัวลิงท าท่าโกรธ แผลงฤทธิ์แล้วไล่ไขว่คว้าตัว
นางจนถึงกระบวนท่าจับสาม 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 64 ตัวลิงและตัวนางปฏิบัติกระบวนท่าจับสาม 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
   เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนท่าจับสามรอบแรก ตัวนางจะหลบหนีอีกครั้ง ตัวลิงท าท่าคว้า
ตัวนางแล้วเข้ากระบวนท่าจับสามอีกครั้ง 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 65 ตัวลิงและตัวนางมาพบกันตรงกลางเวที 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 66 ตัวลิงและตัวนางปฏิบัติกระบวนท่าจับสาม 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
  เมื่อเสร็จกระบวนท่าจับสาม ตัวนางจะหนี ตัวลิงคว้าข้อมือตัวนางแล้วดึงตัวนางมากลาง
เวที 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 67 ตัวลิงและตัวนางมาพบกันตรงกลางเวที 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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  จากนั้นตัวลิงท าท่าโลมตัวนาง และท าท่าจับตัวนางแล้วพาตัวนางเข้าหลังเวที 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 68 ตัวลิงพาตัวนางเข้าด้านหลังเวที 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
 1.6 กระบวนท่าร า 
  กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนางมีกระบวนท่าที่เป็นเอกลักษณ์ที่
เรียกว่า “ท่าจับ” ประกอบเพลงเชิดนอก ซึ่งเดิมเป็นเพลงที่ใช้ในการแสดงหนังใหญ่ในตอนจับลิง
หัวค่ า ซึ่งมีท านองเพลงในแต่ละท่อนเรียกว่า “จับ” ค านี้มีที่มาจากท านองในแต่ละท่อนจะมีคนเชิด
หนังจับออกมาจับในทุก ๆ ท่อน จึงเรียกท านองในแต่ละท่อนว่า “จับ” แต่เมื่อน าเพลงเชิดนอกมาใช้
ในการแสดงโขนก็ยังเป็นการประกอบกิริยาการไล่จับดังเดิม โดยยังคงรักษารูปแบบของจับไว้ทั้งสามจับ 
ดังนี้กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนางที่ใช้เพลงเชิดนอกในการบรรเลงประกอบ        
การแสดง กระบวนท่าร าจึงมีท่าจับตามท านองเพลงในแต่ละท่อนเรียกว่า “จับหนึ่ง” “จับสอง” และ 
“จับสาม” กล่าวคือ 
   ท่าจับหนึ่ง เป็นกระบวนท่าที่ตัวนางจะใช้มือข้างหนึ่งตั้งวงบน ส่วนมืออีกข้างตั้งมือ
แขนตึงข้างล าตัว ตัวลิงจะยืนซ้อนเหลื่อมมาทางด้านหลังของตัวนาง แล้วใช้มือจับที่ปลายนิ้วมือของ
ตัวนาง ซึ่งจะปฏิบัติสลับกันทางด้านขวาและด้านซ้าย ดังภาพ 
   ท่าจับสอง เป็นกระบวนท่าที่ตัวนางจะใช้มือทั้งสองข้างตั้งวงล่าง มือหนึ่งแขนตึงอีก
ข้างหนึ่งงอแขน ด้านข้างล าตัว ตัวลิงจะยืนอยู่ทางด้านข้างของตัวนาง แล้วใช้มือจับที่ปลายนิ้วมือของ
ตัวนาง ซึ่งจะปฏิบัติสลับกันทางด้านหน้าและด้านหลัง ดังภาพ 
   ท่าจับสาม เป็นกระบวนท่าที่ตัวนางใช้มือข้างหนึ่งตั้งวงบน ส่วนมืออีกข้างหักข้อมือ
ลง (ท่าผาลาเพียงไหล่) กระดกเท้าข้างหนึ่ง ตัวลิงจะยืนซ้อนเหลื่อมมาทางด้านหลังของตัวนาง แล้วใช้
มือข้างหนึ่งจับที่ปลายนิ้วมือของตัวนางข้างที่ตั้งวงบน มืออีกข้างของตัวลิงช้อนที่ข้อเท้าของตัวนางข้าง
ที่กระดกขึ้น และตัวลิงใช้มืออีกข้างรองที่ข้อเท้าตัวนางที่กระดกขึ้น ต่อจากนั้นเมื่อตัวนางวางเท้าที่
กระดกลงแล้วตัวลิงจึงใช้มือข้างนั้นรองที่ข้อศอกตัวนาง ซึ่งจะปฏิบัติสลับกันทางด้านขวาและด้านซ้าย 
ดังภาพ 
 

ทิศหลัง 



119 

ที่มา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 2 ท่าจับหนึ่ง เป็นกระบวนท่าที่ตัวนางจะใช้มือข้างหนึ่งตั้งวงบน ส่วนมืออีกข้างตั้งมือแขนตึง
ข้างล าตัว ตัวลิงจะยืนซ้อนเหลื่อมมาทางด้านหลังของตัวนาง แล้วใช้มือจับที่ปลายนิ้วมือของตัวนาง 
ซึ่งจะปฏิบัติสลับกันทางด้านขวาและด้านซ้าย 

ภาษาท่า รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 
จับหนึ่ง 
ด้านขวา 

 

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้า
ซ้ายหลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น 
ในท่าหย่องขวาและเก็บเท้าไป
ทางขวา 
มือ : มือทั้งสองจับที่มือของ
ตัวนาง ในท่าจับหนึ่ง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย 
และขยั่นเท้าไปทางขวา 
มือ : มือขวาตั้งวงบน มือซ้าย
ตั้งวงแขนตึงระดับไหล่ 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

จับหนึ่ง 
ด้านซ้าย 

 

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้า
ขวาหลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น 
ในท่าหย่องซ้ายและเก็บเท้า
ไปทางซ้าย 
มือ : มือทั้งสองจับที่มือของ
ตัวนาง ในท่าจับหนึ่ง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา 
และขยั่นเท้าไปทางซ้าย 
มือ : มือซ้ายตั้งวงบน มือขวา
ตั้งวงแขนตึงระดับไหล่ 
ศีรษะ : เอียงขวา 
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ตารางที่ 3 ท่าจับสอง เป็นกระบวนท่าที่ตัวนางจะใช้มือทั้งสองข้างตั้งวงล่าง มือหนึ่งแขนตึงอีกข้าง
หนึ่งงอแขน ด้านข้างล าตัว ตัวลิงจะยืนอยู่ทางด้านข้างของตัวนาง แล้วใช้มือจับที่ปลายนิ้วมือของ   
ตัวนาง ซึ่งจะปฏิบัติสลับกันทางด้านหน้าและด้านหลัง 

ภาษาท่า รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 
จับสอง 
ด้านหน้า 

 

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้า
ซ้ายหลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น 
ในท่าหย่องขวา 
มือ : มือทั้งสองจับที่มือของ
ตัวนาง ระดับวงล่าง  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวข้างขาซ้าย 
มือ : มือทั้งสองตั้งวงล่าง ข้าง
ล าตัว 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

จับสอง 
ด้านหลัง 

 

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้า
ขวาหลบเหลี่ยม 
มือ : มือทั้งสองจับมือตัวนาง 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้า
ซ้ายวางหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
 

ที่มา: ผู้วิจัย 
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ตารางที่ 4 ท่าจับสาม เป็นกระบวนท่าที่ตัวนางใช้มือข้างหนึ่งตั้งวงบน ส่วนมืออีกข้างหักข้อมือลง  
(ท่าผาลาเพียงไหล่) กระดกเท้าข้างหนึ่ง ตัวลิงจะยืนซ้อนเหลื่อมมาทางด้านหลังของตัวนาง แล้วใช้มือ
ข้างหนึ่งจับที่ปลายนิ้วมือของตัวนางข้างที่ตั้งวงบน มืออีกข้างของตัวลิงช้อนที่ข้อเท้าของตัวนางข้างที่
กระดกขึ้น และตัวลิงใช้มืออีกข้างรองที่ข้อเท้าตัวนางที่กระดกขึ้น ต่อจากนั้นเมื่อตัวนางวางเท้าที่
กระดกลงแล้วตัวลิงจึงใช้มือข้างนั้นรองที่ข้อศอกตัวนาง ซึ่งจะปฏิบัติสลับกันทางด้านขวาและด้านซ้าย 

ภาษาท่า รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 
จับสาม 

 
 

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้า
ซ้ายหลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น 
ในท่าหย่องขวา 
มือ : มือขวาจับที่มือขวาของ
ตัวนาง มือซ้ายหงายขึ้นช้อนที่
ขาซ้ายของตัวนาง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : กระดกเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาตั้งวงบน มือซ้าย
หงายมืองอข้อศอกระดับเอว
ในท่าผาลา 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

จับสาม 
 

 

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เก็บเท้าไปด้านขวา 
มือ : มือขวาจับที่มือขวาของ
ตัวนาง มือซ้ายหงายขึ้นช้อนที่
ข้อศอกของตัวนาง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าไปด้านขวา 
มือ : มือขวาตั้งวงบน มือซ้าย
หงายมืองอข้อศอกระดับเอว
ในท่าผาลา 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ที่มา: ผู้วิจัย 

ตารางที่ 4 ท่าจับสาม เป็นกระบวนท่าที่ตัวนางใช้มือข้างหนึ่งตั้งวงบน ส่วนมืออีกข้างหักข้อมือลง  (ท่า
ผาลาเพียงไหล่) กระดกเท้าข้างหนึ่ง ตัวลิงจะยืนซ้อนเหลื่อมมาทางด้านหลังของตัวนาง แล้วใช้มือข้าง
หนึ่งจับที่ปลายนิ้วมือของตัวนางข้างที่ตั้งวงบน มืออีกข้างของตัวลิงช้อนที่ข้อเท้าของตัวนางข้างที่กระดก
ขึ้น และตัวลิงใช้มืออีกข้างรองที่ข้อเท้าตัวนางที่กระดกขึ้น ต่อจากนั้นเมื่อตัวนางวางเท้าที่กระดกลงแล้ว
ตัวลิงจึงใช้มือข้างนั้นรองที่ข้อศอกตัวนาง ซึ่งจะปฏิบัติสลับกันทางด้านขวาและด้านซ้าย (ต่อ) 

ภาษาท่า รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 
จับสาม 

 
 

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้า
ขวาหลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น 
ในท่าหย่องซ้าย 
มือ : มือซ้ายจับที่มือซ้ายของ
ตัวนาง มือขวาหงายขึ้นช้อนที่
ขาขวาของตัวนาง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : กระดกเท้าขวา 
มือ : มือซ้ายตั้งวงบน มือขวา
หงายมืองอข้อศอกระดับเอว
ในท่าผาลา 
ศีรษะ : เอียงขวา 

จับสาม 
 

 

 
 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เก็บเท้าไปด้านซ้าย 
มือ : มือขวาหงายขึ้นช้อนที่
ข้อศอกขวาของตัวนาง มือ
ซ้ายจับที่มือซ้ายของตัวนาง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าไปด้านซ้าย 
มือ : มือซ้ายตั้งวงบน มือขวา
หงายมืองอข้อศอกระดับเอว
ในท่าผาลา 
ศีรษะ : เอียงขวา 
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2. กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง 
 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง ในที่นี้ขอเรียกชื่อชุดนี้ว่า “หนุมาน
จับเบญกาย” เป็นการร าของตัวละคร 2 บทบาท กล่าวคือ หนุมานและนางเบญกาย ซึ่งกระบวนท่าร า
มีลักษณะโครงสร้างท่าร าที่ใช้ในการติดตามไล่จับกัน ตามขอบเขตการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษากระบวน
ท่าร าชุดนี้ตามแนวทางของนายกรี วรศะริน โดยศึกษาผ่านนายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ผู้ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดโดยตรงมาจาก นายกรี วรศะริน มีรายละเอียด ดังภาพ 
 
ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

1  

 
 

นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวข้างเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาและซ้ายตั้งวงระดับ
ศีรษะชิดกัน 
ศีรษะ : เอียงขวา 

2  

 
 

นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวข้างเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาและซ้ายปาดวงลงมา
ระดับเอวทั้งสองด้าน 
ศีรษะ : เอียงขวา 

3 

 

นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวข้างเท้าขวา 
มือ : มือขวาตั้งวงล่างระดับเอว มือ
ซ้ายตั้งมือแขนตึงระดับเอว หมุนตัว
ไปอีกด้าน 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

4  

 
 

นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
 

5 
 

 

 
 

นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
 

6  

 
 

นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา 
มือ : มือซ้ายชี้ระดับเอว มือขวาจีบ
ส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
(ตีบทค าว่า “ที่นี่”) 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับท่ี รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

7  

 
 

นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย 
มือ : มือทั้งสองตั้งแขนขึ้นระดับ
ศีรษะ 
ศีรษะ : เอียงซ้าย ลักคอ 
(ตีบทค าว่า “มีก้อนเมฆก้อนใหญ่”) 

8  

 
 

นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ผสมเท้า 
มือ : มือขวาเท้าเอว มือซ้ายจีบเข้าท่ี
หน้าอก 
ศีรษะ : เอียงขวา 
(ตีบทค าว่า “ตัวเรา”) 

9  

 
 

นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา 
มือ : มือซ้ายจีบคลายออกเป็นตั้งวง
ระดับหน้าอก มือขวาจีบส่งหลัง  
ศีรษะ : เอียงขวา 
(ตีบทค าว่า “จะไป”) 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

10  

 
 

นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ผสมเท้า 
มือ : มือขวาและมือซ้ายประกบมือ
ระดับเอว 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
(ตีบทค าว่า “หาที่หลบ”) 

11  

 
 

นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย 
มือ : มือซ้ายจีบชายพกระดับเอว มือ
ขวาตั้งวงบน 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
 

12  

 
 

นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา 
มือ : มือขวาและมือซ้ายตั้งวงบนตั้ง
ท่าแอบ 
ศีรษะ : เอียงขวา 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

13  

 

หนุมาน 
หกคะเมนตีลังกาออกมาจาก
ด้านซ้ายของเวที 

14  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือซ้ายจีบอยู่ที่หน้าอกข้างหน้า 
มือขวาตั้งวงล่าง 
ศีรษะ : ตรง 
 

15  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : กระโดดลงเต็มเหลี่ยมขวา เท้า
ซ้ายหลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่า
หย่องขวา 
มือ : มือขวาตั้งวงกลาง มือซ้าย
เข้าอก 
ศีรษะ : มองตรง 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

16  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยมเท้าขวาลบ
เหลี่ยม 
มือ : มือซ้ายตั้ง มือขวาจับข้อมือซ้าย 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
 
 

17  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : กระโดดลงเต็มเหลี่ยมขวา เท้า
ขวาหลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่า
หย่องขวา 
มือ : มือขวา หักข้อมือลง แขนตึง
ข้างล าตัว มือซ้ายตั้งมือให้ปลายนิ้ว
อยู่ที่ข้อศอกแขนขวา 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

18  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ยกเท้าซ้ายขึ้น 
มือ : มือทั้งสองจีบคว่ าชิดติดกัน
ระดับใบหน้า  
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา 
มือ : มือขวาและมือซ้ายตั้งวงบนตั้ง
ท่าแอบ 
ศีรษะ : เอียงขวา 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

19  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าข้ึน 
มือ : มือทั้งสองตั้งมือขึ้น ชิดกัน
ระดับใบหน้า 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา 
มือ : มือขวาและมือซ้ายตั้งวงบนตั้ง
ท่าแอบ 
ศีรษะ : เอียงขวา 
 

20  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น  
มือ : มือทั้งสองปาดมือลงข้างล าตัว 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวหน้าเทา้ขวา 
มือ : มือขวาและมือซ้ายตั้งวงบนตั้ง
ท่าแอบ 
ศีรษะ : เอียงขวา 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

21  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมซ้าย เท้าขวาหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องขวา 
มือ : มือซ้ายตั้งมือระดับไหล่ มือขวา
ตั้งวงล่าง 
(ตีบทค าว่า “ไม่มี”) 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา 
มือ : มือขวาและมือซ้ายตั้งวงบนตั้ง
ท่าแอบ 
ศีรษะ : เอียงขวา 
 

22  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมขวา เท้าซ้ายหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องซ้าย 
มือ : มือทั้งสองหงายมือขึ้น กางออก
ข้างล าตัวทั้งสองข้าง 
ศีรษะ : ตรง 
(ตีบทค าว่า “หายไปไหน”) 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา 
มือ : มือขวาและมือซ้ายตั้งวงบนตั้ง
ท่าแอบ 
ศีรษะ : เอียงขวา 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

23  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมขวา เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่า
หย่องซ้าย 
มือ : มือซ้ายถูที่หลังใบหู มือขวา
เข้าอก 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา 
มือ : มือขวาและมือซ้ายตั้งวงบน
ตั้งท่าแอบ 
ศีรษะ : เอียงขวา 
 

24  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมขวา เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่า
หย่องซ้าย 
มือ : มือทั้งสองประกบกัน ถูมือไป
มา  
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา 
มือ : มือขวาและมือซ้ายตั้งวงบน
ตั้งท่าแอบ 
ศีรษะ : เอียงขวา 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

25  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยม  
มือ : มือทั้งสองตั้งมือขึ้น กางออก
ข้างล าตัวทั้งสองข้าง 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา 
มือ : มือขวาและมือซ้ายตั้งวงบน
ตั้งท่าแอบ 
ศีรษะ : เอียงขวา 
 

26  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : กระโดดขาขวาและซ้าย ยก
เท้าซ้ายข้ึน หกคะเมนไปด้านซ้าย 
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาตั้งวง
ล่าง 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา 
มือ : มือขวาและมือซ้ายตั้งวงบน
ตั้งท่าแอบ 
ศีรษะ : เอียงขวา 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

27  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หนา้ 
เท้า : ยืนด้วยเท้าขวา ยกเท้าซ้ายติด
หนีบน่อง 
มือ : มือทั้งสองจีบคว่ าชิดติดกัน
ระดับใบหน้า  
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : ก้าวข้างเท้าซ้าย 
มือ : มือทั้งสองตั้งมือขึ้น ชิดติดกัน
ระดับใบหน้า 
ศีรษะ : เอียงขวา 
 

28  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมซ้าย เท้าขวาหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องซ้าย 
มือ : มือทั้งสองตั้งมือขึ้น ชิดกัน
ระดับใบหน้า 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : ก้าวข้างเท้าซ้าย 
มือ : มือทั้งสองปาดมือลงข้างล าตัว
ทั้งสองข้าง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

29  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมซ้าย เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่า
หย่องซ้าย 
มือ : มือทั้งสองปาดมือลงข้าง
ล าตัว 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย 
มือ : มือทั้งสองประกบกันระดับ
หน้าอก 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
 

30  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมขวา เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่า
หย่องขวา 
มือ : มือขวาตั้งมือระดับไหล่ มือ
ซ้ายตั้งวงล่าง 
(ตีบทค าว่า “ไม่มี”) 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา 
มือ : มือซ้ายจีบชายพกระดับเอว 
มือขวาจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

31  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมซ้าย เท้าขวาหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องซ้าย 
มือ : มือทั้งสองหงายมือขึ้น กางออก
ข้างล าตัวทั้งสองข้าง 
ศีรษะ : ตรง 
(ตีบทค าว่า “หายไปไหน”) 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา 
มือ : มือซ้ายจีบชายพกระดับเอว มือ
ขวาจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
 

32  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมซ้าย เท้าขวาหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องซ้าย 
มือ : มือขวาจับที่ข้อมือข้างซ้าย 
ศีรษะ : เอียงขวา 
(ตีบทค าว่า “ถ้าจับได้”) 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา 
มือ : มือซ้ายจีบชายพกระดับเอว มือ
ขวาจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

33  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมซ้าย เท้าขวาหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องซ้าย 
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาก ามือ
ยกข้ึนมาระดับไหล่ 
ศีรษะ : เอียงขวา 
(ตีบทค าว่า “จะฆ่า”) 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา 
มือ : มือซ้ายจีบชายพกระดับเอว มือ
ขวาจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
 

34  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมขวา เท้าซ้ายหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องขวา 
มือ : มือทั้งสองหงายมือขึ้น กางข้าง
ล าตัวทั้งสอง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
(ตีบทค าว่า “ให้ตาย”) 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา 
มือ : มือซ้ายจีบชายพกระดับเอว มือ
ขวาจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

35  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมขวา เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่า
หย่องขวา 
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายถูที่
หลังใบหู 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา 
มือ : มือซ้ายจีบชายพกระดับเอว 
มือขวาจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
 

36  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมขวา เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่า
หย่องขวา 
มือ : มือทั้งสองประกบกันและถู
ไปมาระดับหน้าอกศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา 
มือ : มือซ้ายจีบชายพกระดับเอว 
มือขวาจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

37  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น 
มือ : มือทั้งสองตั้งมือขึ้นกางออกข้าง
ล าตัวทั้งสองข้างศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา 
มือ : มือซ้ายจีบชายพกระดับเอว มือ
ขวาจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
 

38  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ม้วนตัวลงไปด้านหลัง 
มือ : มือทั้งสองป้องไว้ในระดับศีรษะ 
ศีรษะ : ก้มลง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : วิ่งซอยเท้า 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

39  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : ยืนด้วยเท้าซ้าย ยกเท้าขวา
ติดหนีบน่อง 
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาจีบคว่ า
ระดับใบหน้า 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เก้าข้างขวา 
มือ : มือขวาตั้งวงบน มือซ้ายจีบ
ส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
 

40  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : เต็มเหลี่ยมขวา เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยม ยกส้นเท้าข้ึน ในท่า
หย่องขวา 
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาตั้งวง
บนแล้วค่อยๆเดินมือลงมาแบบ
ออกอยู่ในระดับสะเอว 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เก้าหน้าเท้าขวา 
มือ : มือซ้ายจีบชายพกระดับเอว 
มือขวาจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

41  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : เต็มเหลี่ยมขวา เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่า
หย่องซ้าย 
มือ : มือขวาตั้งมือระดับไหล่ มือ
ซ้ายตั้งวงล่าง 
(ตีบทค าว่า “ไม่มี”) 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เก้าหน้าเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว 
มือซ้ายจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
 

42  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : เต็มเหลี่ยมซ้าย เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่า
หย่องซ้าย 
มือ : มือทั้งสองหงายมือขึ้น กาง
ออกข้างล าตัวทั้งสองข้าง 
ศีรษะ : ตรง 
(ตีบทค าว่า “หายไปไหน”) 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เก้าหน้าเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว 
มือซ้ายจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

43  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : เต็มเหลี่ยมขวา เท้าซ้ายหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องขวา 
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายถูที่หลัง
ใบหู 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เก้าหน้าเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว 
มือซ้ายจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
 

44  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : เต็มเหลี่ยมซ้าย เท้าขวาหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องซ้าย 
มือ : มือทั้งสองประกบกันและถูไป
มาระดับหน้าอกศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เก้าหน้าเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว 
มือซ้ายจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

45  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น 
มือ : มือทั้งสองตั้งมือขึ้นกางออกข้าง
ล าตัวทั้งสองข้างศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เก้าหน้าเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว 
มือซ้ายจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
 

46  

 
 

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งเป็นแถวเลขแปด 
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายตั้งวงล่าง 
ศีรษะ : เอียงตามทางที่หมุนตัวไปมา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งเป็นแถวเลขแปด 
มือ : มือข้างหนึ่งตั้งวงบน มืออีกข้าง
จีบส่งหลัง ท าสลับไปมาทั้งสองข้าง  
ศีรษะ : เอียงข้างเดียวกับมือที่จีบส่ง
หลัง 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

47  

 
 

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมซ้าย เท้าขวาหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องซ้าย 
มือ : มือทั้งสองตั้งมือขึ้น ชิดกัน
ระดับใบหน้าแล้วปาดมือทั้งสองลง
ข้างล าตัว 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เก้าข้างเท้าซ้าย 
มือ : มือทั้งสองตั้งมือขึ้น ชิดติดกัน
ระดับใบหน้าแล้วปาดมือทั้งสองลง
ข้างล าตัว 
ศีรษะ : เอียงขวา 

48  

 
 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมซ้าย เท้าขวาหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องซ้าย 
มือ : มือซ้ายชี้นิ้วแขนตึงไปข้างหน้า 
มือขวาตั้งวงล่าง 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

49  

 
 
 
 

 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมขวา เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่า
หย่องขวา 
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายถูที่
หลังใบหู 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
 

50  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยม 
มือ : มือทั้งสอง 
ประกบกันและถูไปมาระดับ
หน้าอก 
ศีรษะ : หน้ามองทางขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

51  

 
 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมซ้าย เท้าขวาหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องซ้าย 
มือ : มือทั้งสองตั้งมือขึ้นกางออกข้าง
ล าตัวทั้งสองข้างศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
 

52  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยม 
มือ : มือขวาตั้งวงระดับหน้าขา มือ
ซ้ายตั้งวงบนอยู่ในระดับเหนือศีรษะ
เล็กน้อย 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

53  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยม 
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาท าท่า
คว้า 
ศีรษะ : เอียงทางซ้ายเล็กน้อย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

54  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยม 
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายท าท่า
คว้า 
ศีรษะ : เอียงขวาเล็กน้อย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

55  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยม 
มือ : มือซ้ายแบออกข้างล าตัวตัว 
แขนตึง มือขวาเข้าอก 
ศีรษะ : มองทางซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

56  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยม 
มือ : มือซ้ายตั้งวงระดับหน้าขา มือ
ขวาแบมือ หงายขึ้นท าท่าคว้า 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

57  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยม 
มือ : มือขวาตั้งวงระดับหน้าขา มือ
ซ้ายแบออก ในระดับข้างล าตัว 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

58  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยม 
มือ : มือซ้ายตั้งวงในระดับหน้าขา 
มือขวาแบออกหงายขึ้น ท าท่าคว้า 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

59  

 
 
 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยม 
มือ : มือขวาตั้งวง มือซ้ายท าท่าชี้ไป
ที่ตัวนางในระดับหัวไหล่ 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

60  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยม  
มือ : มือซ้ายจับจีบในระดับหน้าอก 
มือขวาตั้งวงระดับหน้าขา 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

61  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ลงวงเต็มเหลี่ยมหน้าอัด 
มือ : มือซ้ายตั้งมือขึ้น แล้วกดข้อมือ
ลงในระดับหน้าอก มือขวาตั้งวง
ระดับหน้าขา 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

62  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยม  
มือ : มือขวาตั้งวงระดับหน้าขา มือ
ซ้ายชี้ไปที่ตัวนาง 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

63  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยม 
มือ : มือขวาตั้งวงระดับหน้าขา มือ
ซ้ายเข้าอก 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

64  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยม 
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาตั้งวง
ระดับหน้าขา 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

65  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : มือซ้ายเข้าอก มือขวาตั้งวง
ระดับหน้าขา 
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาตั้งวง
ระดับหน้าขา 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือซ้ายเท้าเอว มือขวาตั้งมือ 
ส่ายมือเล็กน้อย แขนตึงระดับไหล่  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

66  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : มือซ้ายเข้าอก มือขวาตั้งวง
ระดับหน้าขา 
มือ : มือขวาตั้งวงระดับหน้าขา มือ
ซ้ายท าท่าชี้ไปที่ตัวนาง ระดับหัวไหล่ 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

67  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมขวา เท้าซ้ายหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ขวา 
มือ : มือซ้ายตั้งมือขึ้น มือขวาตั้งวง
ล่าง ในท่าสาม 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
 

68  

 
 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : กระโดดขวาซ้าย เต็มเหลี่ยม
เท้าซ้าย เท้าขวาหลบเหลี่ยมยกส้น
เท้าข้ึน ในท่าหย่องซ้าย 
มือ : มือซ้ายตั้งวงบน มือขวา
เขา้อก 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งไปทางขวา 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

69  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หนา้ 
เท้า : กระโดดซ้ายขวา เต็มเหลี่ยม
เท้าขวา เท้าซ้ายหลบเหลี่ยมยกส้น
เท้าข้ึน ในท่าหย่องขวา 
มือ : มือซ้ายและมือขวาตั้งวงบน 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งไปทางซ้าย 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงขวา 

70  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เก็บเท้าอยู่กับที่ 
มือ : มือซ้ายและมือขวาตั้งวงบน 
ศีรษะ : ลักคอไปมา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าอยู่กับท่ี 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : ตรง 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

71  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่า
หย่องซ้าย 
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาคว้ามือ
ไปข้างหน้า 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ผสมเท้า 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว 
มือซ้ายจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 

72  

 
 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่า
หย่องขวา 
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายคว้ามือ
ไปข้างหน้า 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ผสมเท้า 
มือ : มือซ้ายจีบชายพกระดับเอว 
มือขวาจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

73  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่า
หย่องซา้ย 
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายคว่ ามือ
แขนตึงระดับเอว 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : ก้าวข้างขาซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว 
มือซ้ายจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 

74  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่า
หย่องขวาและเก็บเท้าไปทางขวา 
มือ : มือทั้งสองจับที่มือของตัวนาง 
ในท่าจับหนึ่ง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้ายและขยั่น
เท้าไปทางขวา 
มือ : มือขวาตั้งวงบน มือซ้ายตั้งวง
แขนตึงระดับไหล่ 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

75  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวาหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องซ้าย
และเก็บเท้าไปทางซ้าย 
มือ : มือทั้งสองจับที่มือของตัวนาง ใน
ท่าจับหนึ่ง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา 
และขยั่นเท้าไปทางซ้าย 
มือ : มือซ้ายตั้งวงบน มือขวาตั้งวงแขน
ตึงระดับไหล่ 
ศีรษะ : เอียงขวา 

76  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวาหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องซ้าย 
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาคว้ามือไป
ข้างหน้า  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
(จังหวะที่หนึ่ง) 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ผสมเท้า 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

77  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ขวา 
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายคว้ามือ
ไปข้างหน้า  
ศีรษะ : เอียงขวา 
(จังหวะที่สอง) 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ผสมเท้า 
มือ : มือซ้ายจีบชายพกระดับเอว มือ
ขวาจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
 

78  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายคว่ ามือ
แขนตึงระดับเอว 
ศีรษะ : เอียงขวา 
(จังหวะที่สาม) 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวข้างเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

79  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ขวา 
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาคว้ามือ
ไปข้างหน้า 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
(จังหวะที่สี่) 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวข้างเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 

80  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย  
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายคว้ามือ
ไปข้างหน้า 
ศีรษะ : เอียงขวา 
(จังหวะที่ห้า) 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : ก้าวข้างเท้าขวา 
มือ : มือซ้ายจีบชายพกระดับเอว มือ
ขวาจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

81  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ขวา  
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาคว้ามือ
ไปข้างหน้า 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
(จังหวะที่หก) 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวข้างเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 

82  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : กระโดดขวาซ้ายติด ยกเท้า
ซ้ายขึ้น 
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาตั้งวงล่าง 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : วิ่งซอยเท้าเป็นวงกลม 
มือ : มือข้างหนึ่งจีบชายพกระดับ
เอว อีกข้างหนึ่งจีบส่งหลัง ท าสลับ
ข้างไปมา  
ศีรษะ : เอียงตามมือจีบชายพก 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

83  

 
 

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  วิ่งแถวเป็นวงกลม 
เท้า : ตีลังกาเป็นวงกลมไล่ตัวนาง 
มือ : ตีลังกา 
ศีรษะ : ตีลังกา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  วิ่งแถวเป็นวงกลม 
เท้า : วิ่งซอยเท้าเป็นวงกลม 
มือ : มือข้างหนึ่งจีบชายพกระดับ
เอว อีกข้างหนึ่งจีบส่งหลัง ท าสลับ
ข้างไปมา  
ศีรษะ : เอียงตามมือจีบชายพก 

84  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ขวา 
มือ : มือขวาชี้นิ้วแขนตึงไปข้างหน้า 
มือซ้ายตั้งวงล่าง 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า  
เท้า : ซอยเท้าหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับอก 
ศีรษะ : เอียงขวา 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

85  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เก็บเท้าอยู่กับที่ 
มือ : มือทั้งสองชูระดับใบหน้า ตบ
มือเรียกตัวนาง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า  
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

86  

 
 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือซ้ายจีบคลายแล้วเป็นตั้งวง
ในท่าเรียก มือขวาตั้งวงล่าง 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า  
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

87  

 
 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือซ้ายจีบเข้าอก มือขวาตั้งวง
ล่าง 
ศีรษะ : ตรง 
(ตีบทค าว่า “ตัวเรา”) 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า  
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
 

88  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ขวา 
มือ : มือขวาตั้งมือระดับไหล่ มือซ้าย
ตั้งวงล่าง 
ศีรษะ : ตรง 
(ตีบทค าว่า “ไม่”) 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า  
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

89  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือขวาจับที่ข้อมือซ้าย  
ศีรษะ : ตรง 
(ตีบทค าว่า “จับ”) 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า  
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
 

90  

 
 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือซ้ายชี้ที่ตัวนาง มือขวา
เข้าอก 
ศีรษะ : ตรง 
(ตีบทค าว่า “เจ้า”) 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า  
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

91  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ขวา 
มือ : มือซ้ายชี้ที่ตัวนาง มือขวา
เข้าอก 
ศีรษะ : เอียงขวา 
(ตีบทค าว่า “มากับเรา”) 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า  
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

92  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือขวาตั้งวงล่าง มือซ้ายเข้าอก 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า  
เท้า : ผสมเท้า 
มือ : มือขวาเท้าเอว มือซ้ายจีบ
เข้าอก  
ศีรษะ : เอียงขวา 
(ตีบทค าว่า “เรา”) 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

93  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือขวาตั้งวงล่าง มือซ้ายเข้าอก 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า  
เท้า : ผสมเท้า 
มือ : มือขวาตั้งมือแขนตึง มือซ้าย
เท้าเอว  
ศีรษะ : เอียงขวา 
(ตีบทค าว่า “ไม่ไป”) 
 

94  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมซ้าย เท้าขวาหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องซ้าย 
มือ : มือซ้ายชี้นิ้วแขนตึงไปข้างหน้า 
มือขวาตั้งวงล่าง 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

95  

 
 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมขวา เท้าซ้ายหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องขวา 
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายถูที่หลัง
ใบหู 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

96  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมซ้าย เท้าขวาหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องซ้าย 
มือ : มือทั้งสอง 
ประกบกันและถูไปมาระดับหน้าอก 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

97  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมซ้าย เท้าขวาหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องซ้าย 
มือ : มือทั้งสองตั้งมือขึ้นกางออกข้าง
ล าตัวทั้งสองข้าง 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

98  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ลงวงเต็มเหลี่ยมหน้าอัด 
มือ : มือทั้งสองตั้งวงล่างระดับหน้า
ขา 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

99  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ตะลึกตึก 
มือ : มือซ้ายหงายมือระดับเอวข้าง
ล าตัว มือขวาจีบคว่ าระดับเอว 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

100  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมขวา เท้าซ้ายหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องขวา 
มือ : มือซ้ายตั้งมือขึ้น มือขวาตั้งวง
ล่าง ในท่าสาม 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

101  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : กระโดดขวาซ้าย เต็มเหลี่ยม
เท้าซ้าย เท้าขวาหลบเหลี่ยมยกส้น
เท้าข้ึน ในท่าหย่องซ้าย 
มือ : มือซ้ายตั้งวงบน มือขวาเข้าอก 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งไปทางขวา 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

102  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : กระโดดซ้ายขวา เต็มเหลี่ยม
เท้าขวา เท้าซ้ายหลบเหลี่ยมยกส้น
เท้าข้ึน ในท่าหย่องขวา 
มือ : มือซ้ายและมือขวาตั้งวงบน 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งไปทางซ้าย 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงขวา 

 

 

 

 

 

 

 



171 

ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

103  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาคว้ามือ
ไปข้างหน้า 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ผสมเท้า 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 

104  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ขวา 
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายคว้ามือ
ไปข้างหน้า 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ผสมเท้า 
มือ : มือซ้ายจีบชายพกระดับเอว มือ
ขวาจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

105  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายคว่ ามือ
แขนตึงระดับเอว 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : ก้าวข้างขาซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 

106  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ขวา 
มือ : มือทั้งสองจับที่มือของตัวนาง 
ในระดับหน้าขา 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวข้างขาซ้าย 
มือ : มือทั้งสองตั้งวงล่าง ข้างล าตัว 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

107  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยม 
มือ : มือทั้งสองจับที่มือนางในระดับ
หน้าขา 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

108  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาคว้ามือ
ไปข้างหน้า  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
(จังหวะที่หนึ่ง) 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ผสมเท้า 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 

 

 

 

 

 



174 

ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

109  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ขวา 
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาคว้ามือ
ไปข้างหน้า  
ศีรษะ : เอียงขวา 
(จังหวะที่สอง) 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ผสมเท้า 
มือ : มือซ้ายจีบชายพกระดับเอว มือ
ขวาจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

110  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายคว่ ามือ
แขนตึงระดับเอว 
ศีรษะ : เอียงขวา 
(จังหวะที่สาม) 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวขา้งเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 

 

 

 



175 

ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

111  

 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ขวา 
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาคว้ามือ
ไปข้างหน้า 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
(จังหวะที่สี่) 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวข้างเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 

112  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย  
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายคว้ามือ
ไปข้างหน้า 
ศีรษะ : เอียงขวา 
(จังหวะที่ห้า) 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : ก้าวข้างเท้าขวา 
มือ : มือซ้ายจีบชายพกระดับเอว มือ
ขวาจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

 

 

 



176 

ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

113  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ขวา  
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาคว้ามือ
ไปข้างหน้า 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
(จังหวะที่หก) 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวข้างเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 

114  

 

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  ม้วนหน้า 
เท้า : ม้วนหน้าเป็นแถววงกลมตาม
ตัวนาง 
มือ : รองที่ศีรษะ 
ศีรษะ : เก็บศีรษะ 
นางเบญกาย 
ทิศ :  วิ่งแถวเป็นวงกลม 
เท้า : วิ่งซอยเท้าเป็นวงกลม 
มือ : มือข้างหนึ่งจีบชายพกระดับ
เอว อีกข้างหนึ่งจีบส่งหลัง ท าสลับ
ข้างไปมา  
ศีรษะ : เอียงตามมือจีบชายพก 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

115  

 
 
 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : นั่งทับส้นเท้าซ้าย 
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาโกยมือ
ขึ้น 
ศีรษะ : ก้มศีรษะลง 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า 
เท้า : ผสมเท้า 
มือ : มือขวาและมือซ้ายตั้งวงบนตั้ง
ท่าแอบ 
ศีรษะ : เอียงขวา 

116  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมขวา เท้าซ้ายหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องขวา 
มือ : มือทั้งสองหงายมือขึ้น กางออก
ข้างล าตัวทั้งสองข้าง 
ศีรษะ : ตรง 
(ตีบทค าว่า “หายไปไหน”) 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า 
เท้า : ผสมเท้า 
มือ : มือขวาและมือซ้ายตั้งวงบนตั้ง
ท่าแอบ 
ศีรษะ : เอียงขวา 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

117  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : ยกเท้าขวา 
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาจีบคว่ า
ระดับใบหน้า 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า 
เท้า : ผสมเท้า 
มือ : มือขวาและมือซ้ายตั้งวงบนตั้ง
ท่าแอบ 
ศีรษะ : เอียงขวา 

118  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : เต็มเหลี่ยมขวา เท้าซ้ายหลบ
เหลี่ยม ยกส้นเท้าข้ึน ในท่าหย่องขวา 
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาตั้งวงบน
แล้วปาดมือลงมาถึงระดับเอว 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า 
เท้า : ผสมเท้า 
มือ : มือขวาและมือซ้ายตั้งวงบนตั้ง
ท่าแอบ 
ศีรษะ : เอียงขวา 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 

ตารางที่ 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

119  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : เต็มเหลี่ยมซ้าย เท้าขวาหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องซ้าย 
มือ : มือซ้ายตั้งมือระดับไหล่ มือขวา
ตั้งวงล่าง 
(ตีบทค าว่า “ไม่มี”) 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า 
เท้า : ผสมเท้า 
มือ : มือขวาและมือซ้ายตั้งวงบนตั้ง
ท่าแอบ 
ศีรษะ : เอียงขวา 

120  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : เต็มเหลี่ยมขวา เท้าซ้ายหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องขวา 
มือ : มือทั้งสองหงายมือขึ้น กางออก
ข้างล าตัวทั้งสองข้าง 
ศีรษะ : ตรง 
(ตีบทค าว่า “หายไปไหน”) 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า 
เท้า : ผสมเท้า 
มือ : มือขวาและมือซ้ายตั้งวงบนตั้ง
ท่าแอบ 
ศีรษะ : เอียงขวา 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

121  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : หมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองหงายมือขึ้น กางออก
ข้างล าตัวทั้งสองข้าง 
ศีรษะ : ตรง 
(ตีบทค าว่า “หายไปไหน”) 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า 
เท้า : ผสมเท้า 
มือ : มือขวาและมือซ้ายตั้งวงบนตั้ง
ท่าแอบ 
ศีรษะ : เอียงขวา 

122  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : ยกเท้าขวา 
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาจีบคว่ า
ระดับใบหน้า 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า 
เท้า : ผสมเท้า 
มือ : มือขวาและมือซ้ายตั้งวงบนตั้ง
ท่าแอบ 
ศีรษะ : เอียงขวา 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

123  

 
 

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : เต็มเหลี่ยมขวา เท้าซ้ายหลบ
เหลี่ยม ยกส้นเท้าข้ึน ในท่าหย่องขวา 
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาตั้งวงบน
แล้วปาดมือลงมาถึงระดับเอว 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า 
เท้า : ผสมเท้า 
มือ : มือขวาและมือซ้ายตั้งวงบนตั้ง
ท่าแอบ 
ศีรษะ : เอียงขวา 

124 

 
 

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมซ้าย เท้าขวาหลบ
เหลี่ยม ยกส้นเท้าข้ึน ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือขวาก ามือเงื้อชูระดับศีรษะ 
มือซ้ายจับที่ข้อมือตัวนาง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าอยู่กับท่ี  
มือ : มือทั้งสองจับที่ข้อมือขวาของ
ตัวเอง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 



182 

ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

125  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : กระโดดซ้ายขวาแล้วลงเต็ม
เหลี่ยมเท้าซ้าย เท้าขวาหลบเหลี่ยม
ยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องซ้าย 
มือ : มือซ้ายจีบที่ใต้คางของตัวนาง 
มือขวาโอบที่ด้านหลังของตัวนาง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย 
มือ : มือซ้ายจีบที่ใต้คางของตัวเอง 
มือขวาเท้าเอว 
ศีรษะ : เอียงขวา 

126  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : กระโดดขวาซ้ายแล้วลงเต็ม
เหลี่ยมเทา้ขวา เท้าซ้ายหลบเหลี่ยม
ยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องขวา 
มือ : มือขวาจีบที่ใต้คางของตัวนาง 
มือซ้ายโอบที่ด้านหลังของตัวนาง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา 
มือ : มือขวาจีบที่ใต้คางของตัวเอง 
มือซ้ายเท้าเอว 
ศีรษะ : เอียงขวา 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

127  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยม 
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาแบออก
ในระดับหน้าขา ท าท่าคว้า 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

128  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยม 
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายแบออก
ในระดับหน้าขา ท าท่าคว้า 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

 

 

 

 

 

 

 



184 

ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

129  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าข้ึน ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายคว่ ามือ
แขนตึงระดับเอว 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : ก้าวข้างขาซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 

130  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยม 
มือ : มือซ้ายตั้งวง มือขวาแบออกใน
ระดับหน้าขา ท าท่าคว้า 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

 

 

 

 

 

 



185 

ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

131  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยม 
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายแบออก
ออก ท าท่าคว้า 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดบัหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

132  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยม 
มือ : มือซ้ายตั้งวงระดับหน้าขา มือ
ขวาแบออกท าท่าคว้า 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

133  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมซ้าย เท้าขวาหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องซ้าย 
มือ : มือซ้ายชี้นิ้วแขนตึงไปข้างหน้า 
มือขวาตั้งวงล่าง 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

134  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เก็บเท้าอยู่กับที่ 
มือ : มือทั้งสองชูระดับใบหน้า ตบ
มือเรียกตัวนาง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า  
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
 

 

 

 

 

 

 

 



187 

ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

135  

 
 
 
 
 
 
 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือซ้ายจีบคลายแล้วเป็นตั้งวง
ในท่าเรียก มือขวาตั้งวงล่าง 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า  
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

136  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือซ้ายจีบเข้าอก มือขวาตั้งวง
ล่าง 
ศีรษะ : ตรง 
(ตีบทค าว่า “ตัวเรา”) 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า  
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

 

 

 



188 

ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

137  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ขวา 
มือ : มือขวาตั้งมือระดับไหล่ มือซ้าย
ตั้งวงล่าง 
ศีรษะ : ตรง 
(ตีบทค าว่า “ไม่ท าอะไร”) 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า  
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

138  หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือซ้ายชี้ที่ตัวนาง มือขวา
เข้าอก 
ศีรษะ : ตรง 
(ตีบทค าว่า “เจ้า”) 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า  
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

 

 

 



189 

ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

139  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือซ้ายจีบเข้าอก มือขวาตั้งวง
ล่าง 
ศีรษะ : ตรง 
(ตีบทค าว่า “ตัวเรา”) 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า  
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

140  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ขวา 
มือ : มือทั้งสองประสานกันที่หน้าอก 
ศีรษะ : ซ้าย 
(ตีบทค าว่า “รัก”) 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า  
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา หมุนตัวไป
ด้านหลัง 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง  
ศีรษะ : เอียงขวา 

 

 

 



190 

ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

141  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายชี้ไปที่ตัว
นาง  
ศีรษะ : ตรง 
(ตีบทค าว่า “เจ้า”) 
นางเบญกาย 
ทิศ : หลัง 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย หมุนตัวไป
ด้านหน้า 
มือ : มือซ้ายชิดที่แก้มซ้าย มือขวา
จีบส่งหลัง  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
(ตีบทค าว่า “อาย”) 

142  

 
 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ขวา 
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายท ามือดีด
นิ้วเรียกระดับไหล่ ศีรษะ : เอียงซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ : หลัง 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย หมุนตัวไป
ด้านหน้า 
มือ : มือซ้ายชิดที่แก้มซ้าย มือขวา
จีบส่งหลัง  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
(ตีบทค าว่า “อาย”) 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

143  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ขวา 
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายแตะไปที่
คิ้วและดันขึ้นลง  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย  
มือ : มือซ้ายชิดที่แก้มซ้าย มือขวา
จีบส่งหลัง  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
(ตีบทค าว่า “อาย”) 

144  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาตั้งวงล่าง  
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ : หน้า 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย  
มือ : มือทั้งสองพนมมือ ไหว้หนึ่งครั้ง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
(ตีบทค าว่า “ไหว้เถิดหนาท่าน”) 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

145  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาตั้งวงล่าง  
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ : หนา้ 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย  
มือ : มือทั้งสองตั้งมือระดับเอว ส่าย
มือไปมา 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
(ตีบทค าว่า “ไปเถิดท่าน”) 

146  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมซ้าย เท้าขวาหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องซ้าย 
มือ : มือซ้ายชี้นิ้วแขนตึงไปข้างหน้า 
มือขวาตั้งวงล่าง 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

 

 

 

 

 

 



193 

ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

147  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมขวา เท้าซ้ายหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องขวา 
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายถูที่หลัง
ใบหู 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

148  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมซ้าย เท้าขวาหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องซ้าย 
มือ : มือทั้งสอง 
ประกบกันและถูไปมาระดับหน้าอก 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

 

 

 

 

 

 

 



194 

ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

149  

 
 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมซ้าย เท้าขวาหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องซ้าย 
มือ : มือทั้งสองตั้งมือขึ้นกางออกข้าง
ล าตัวทั้งสองข้าง 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

150  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ลงวงเต็มเหลี่ยมหน้าอัด 
มือ : มือทั้งสองตั้งวงล่างระดับเอว 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

151  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ตะลึกตึก 
มือ : มือซ้ายหงายมือระดับเอวข้าง
ล าตัว มือขวาจีบคว่ าระดับเอว 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

152  

 
 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมขวา เท้าซ้ายหลบ
เหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องขวา 
มือ : มือซ้ายตั้งมือขึ้น มือขวาตั้งวง
ล่าง ในท่าสาม 
ศีรษะ : ตรง 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าวิ่งหมุนรอบตัว 
มือ : มือทั้งสองประกบเข้าหากัน
ระดับหน้าอก  
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

153  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาคว้ามือ
ไปข้างหน้า 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ผสมเท้า 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 

154  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ขวา 
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายคว้ามือ
ไปข้างหน้า 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ผสมเท้า 
มือ : มือซ้ายจีบชายพกระดับเอว มือ
ขวาจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

155  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายคว่ ามือ
แขนตึงระดับเอว 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : ก้าวข้างขาซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 

156  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ขวา 
มือ : มือขวาจับที่ปลายนิ้วมือ
ด้านขวาตัวนาง มือซ้ายช้อนที่ข้อเท้า
ด้านซ้ายของตัวนาง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : กระดกเท้าซ้าย 
มือ : มือขวาตั้งวงบน มือซ้ายหงาย
มืองอข้อศอกระดับเอวในท่าผาลา 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

157  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาคว้ามือ
ไปข้างหน้า 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ผสมเท้า 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 

158  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้าย
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ขวา 
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายคว้ามือ
ไปข้างหน้า 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ผสมเท้า 
มือ : มือซ้ายจีบชายพกระดับเอว มือ
ขวาจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

159  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หลัง 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายคว่ ามือ
แขนตึงระดับเอว 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวข้างขาซ้าย 
มือ : มือขวาจีบชายพกระดับเอว มือ
ซ้ายจีบส่งหลัง 
ศีรษะ : เอียงขวา 

160  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือซ้ายช้อนที่ข้อศอกด้านซ้าย
ตัวนาง มือขวาช้อนที่ข้อเท้าด้านขวา
ของตัวนาง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : กระดกเท้าขวา 
มือ : มือซ้ายตั้งวงบน มือขวาหงาย
มืองอข้อศอกระดับเอวในท่าผาลา 
ศีรษะ : เอียงขวา 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

161  

 
 

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือซ้ายจับที่ข้อมือขวาของตัว
นาง มือขวาก ามือระดับศีรษะ 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ซอยเท้าอยู่กับท่ี  
มือ : มือทั้งสองจับที่ข้อมือขวาของ
ตัวเอง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

162  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : กระโดดซ้ายขวาแล้วลงเต็ม
เหลี่ยมเท้าซ้าย เท้าขวาหลบเหลี่ยม
ยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องซ้าย 
มือ : มือซ้ายจีบที่ใต้คางของตัวนาง 
มือขวาโอบที่ด้านหลังของตัวนาง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย 
มือ : มือซ้ายจีบที่ใต้คางของตัวเอง 
มือขวาเท้าเอว 
ศีรษะ : เอียงขวา 
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ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับท่ี รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

163  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : กระโดดขวาซ้ายแล้วลงเต็ม
เหลี่ยมเท้าขวา เท้าซ้ายหลบเหลี่ยม
ยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่องขวา 
มือ : มือขวาจีบที่ใต้คางของตัวนาง 
มือซ้ายโอบที่ด้านหลังของตัวนาง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา 
มือ : มือขวาจีบที่ใต้คางของตัวเอง 
มือซ้ายเท้าเอว 
ศีรษะ : เอียงขวา 

164  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ยกเท้าซ้าย 
มือ : มือทั้งสองจีบเข้าท่ีระดับอก 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวข้างเท้าซ้าย 
มือ : มือทั้งสองจีบคว่ าที่ระดับอก 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 

ตารางท่ี 5 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ รูปภาพท่าร า อธิบายท่าร า 

165  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมเท้าซ้าย เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือซ้ายจับที่มือของตัวนาง มือ
ขวาช้อนที่เท้าขวาของตัวนาง 
ศีรษะ : เอียงซ้าย 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : กระดกเท้าขวา 
มือ : มือซ้ายตั้งวงแขนตึงระดับไหล่ 
มือขวาเท้าเอว 
ศีรษะ : เอียงขวา 

166  

 
 

หนุมาน 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : เต็มเหลี่ยมเท้าซ้าย เท้าขวา
หลบเหลี่ยมยกส้นเท้าขึ้น ในท่าหย่อง
ซ้าย 
มือ : มือซ้ายจับที่มือของตัวนาง มือ
ขวาจับที่เอวของตัวนาง 
ศีรษะ : เอียงขวา 
นางเบญกาย 
ทิศ :  หน้า 
เท้า : ก้าวไขว้เท้าซ้าย 
มือ : มือซ้ายตั้งวงระดับไหล่ มือขวา
เท้าเอว 
ศีรษะ : เอียงขวา 

ที่มา: ผู้วิจัย 
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3. วิวัฒนาการของกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง 
 กระบวนท่าร าในการติดตามไล่จับตัวนางของลิงที่นายกรี วรศะริน ประดิษฐ์กระบวน         
ท่าร าตัวลิงขึ้นแล้วถ่ายทอดให้กับศิษย์ของท่านจ านวน 4 ราย ได้แก่ นายบุญเลิศ ข าทัศน์ นายฉลาด 
พกุลานนท์ นายสมควร นิ่มประเสริฐ และนายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว โดยยังคงโครงสร้างของกระบวน          
ท่าร าทั้ง 4 ขั้นตอนไว้ ซึ่งแต่ละท่านได้น ากระบวนท่าร าที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางของลิงนี้ออก
เผยแพร่ในโอกาสและงานส าคัญ ๆ ต่าง ดังนี้ 
  นายบุญเลิศ ข าทัศน์ ได้ออกแสดงที่หอประชุมกระทรวงวัฒนธรรม สนามเสือป่า 
เนื่องจากเป็นความต้องการของนายธนิต อยู่โพธิ์ ที่ต้องการให้เด็กแสดงก่อน และได้มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการน าเสนอการร าออกของตัวนางเบญกาย ใหม่จากเดิมที่ออกแบบกันมา คือตัวนางจะเป็น
ฝ่ายออกตัวก่อนในลักษณะที่หลบหนีมาเพ่ือจะหลบซ่อน นายธนิตได้เปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอโดย
ให้นางยื่นมือออกมาจากฉากหลืบก่อน แล้วใช้ไฟจับไปที่มือของตัวนาง ประกอบการบรรเลงเดี่ยว
เพลงเชิดนอก ซึ่งเป็นการน าเสนอเป็นครั้งแรก 
  นายกรี วรศะริน ได้แสดงเฉพาะงานส าคัญ เช่น งานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่ท าเนียบ
รัฐบาล งานกระทรวงการต่างประเทศ และงานส าคัญคือไปเผยแพร่การร าชุดนี้ที่ประเทศญี่ปุ่น และ
การถ่ายท าสารคดีที่ประเทศไทย  
  นายฉลาด พกุลานนท์ ได้แสดงชุดนี้ในงานนาฏศิลป์สัญจรที่ต่างจังหวัด โดยได้ไปร า
ครั้งแรกท่ีจังหวัดชุมพร  
  นายสมควร นิ่มประเสริฐ เริ่มแสดงที่โรงละครแห่งชาติ แล้วไปแสดงสาธิตการร าที่
ประเทศพม่า การร าครั้งนั้นไม่ได้แต่งกายยืนเครื่อง ใช้การนุ่งผ้าโจงกระเบนสีแดง และงานส าคัญคือ
การไปเผยแพร่ที่ประเทศฟิลิปปินส์  
  นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ได้ร าที่งานท าเนียบรัฐบาล และงานส าคัญต่าง ๆ โดยแสดงประจ า
ที่ห้องอาหาร โรงแรมเอราวัณ ศาลามุขมาตย์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ การแสดงต่างประเทศ
ครั้งแรก คือ ประเทศสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย  
  กระบวนท่าร าที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางของลิง นายกรี วรศะริน ถ่ายทอดให้กับ
ศิษย์ของท่านทั้ง 4 คน โดนนายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ได้กล่าวว่า เดิมทีท่าแหวกจะไม่ก าหนดจุดตายตัว  
ผู้แสดงสามารถแหวกตรงไหน กี่ครั้งก็ได้ตามแต่ปฏิภาณไหวพริบของผู้แสดง และพ้ืนที่ของการแสดง 
แต่ทว่าเมื่อน ามาบรรจุไว้ในหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มีการปรับกระบวนท่าร าให้เป็น
แบบแผนมากขึ้น ส าหรับการเรียนการสอน กล่าวคือ ท่าแหวกของตัวลิงก าหนดให้แหวก 3 ครั้ง คือ 
ครั้งที่ 1 ตัวลิงจะอยู่ทางขวาของเวที ครั้งที่ 2 ตัวลิงจะอยู่ทางซ้ายของเวที และครั้งที่ 3 ตัวลิงจะอยู่
ด้านหลังของเวที จากนั้นจึงเดินวนเป็นเลขแปดมาพบตัวนาง เพ่ือให้เกิดความสวยงามและมีทิศ
ทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน (ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว, 2563, 7 มกราคม, สัมภาษณ์) 
 นอกจากนี้กระบวนท่าร าที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางของลิงยังมีวิวัฒนาการของกระบวน
ท่าร า ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่ากระบวนท่าร าดังกล่าวมีวิวัฒนาการของกระบวนท่าร านั้นมาจาก
ประเด็นหลัก 2 ประเด็น กล่าวคือ 
 3.1 การร ากระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง ได้น าไปใช้ในการแสดงเป็นชุด
เป็นตอน ในการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ทั้งการแสดงชุดนางลอย ที่มีกระบวนท่าร าที่ใช้ในการติดตามไล่
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จับตัวนางของลิง ในการร าชุดหนุมานจับเบญกาย และชุดจองถนน ที่มีกระบวนท่าร าที่ใช้ในการ
ติดตามไล่จับตัวนางของลิง ในการร าชุดหนุมานจับสุพรรณมัจฉา ซึ่งกระบวนท่าร าที่ใช้ในการติดตาม
ไล่จับตัวนางของลิงถูกลดทอนกระบวนท่าร าลดลงกว่าเดิม เช่น การตัดกระบวนท่าตัวลิงคว้าแล้ววิ่งวน
ก็ลดกระบวนท่าลงเหลือเพียงคว้าแล้วจับท่าหนึ่ง คว้าแล้วจับท่าสอง และคว้าแล้วจับท่าสาม  เพ่ือให้
เกิดความกระชับในการแสดง 
 3.2 การร ากระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง มาบรรจุไว้ในหลักสูตร
การเรียนของโขนตัวลิงเมื่อนายกรี วรศะริน ได้เข้ามารับราชการเป็นครูสอนอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป
ร่วมกับนายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ซึ่งนางเฉลย ศุขะวณิช ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครนาง) 
พ.ศ. 2530 ได้ขอความร่วมมือให้นายกรี วรศะริน ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป        
กรมศิลปากรปรับเปลี่ยนกระบวนท่าร าเพ่ือให้เกิดความสวยงามยิ่งขึ้น กระบวนท่าร าที่เปลี่ยนแปลงไปคือ  
  ท่าจับสอง เป็นกระบวนท่าที่ตัวนางจะใช้มือทั้งสองข้างตั้งวงล่าง มือหนึ่งแขนตึงอีกข้าง
หนึ่งงอแขน ด้านข้างล าตัว ตัวลิงจะยืนอยู่ทางด้านข้างของตัวนาง แล้วใช้มือจับที่ปลายนิ้วมือของตัว
นาง ซึ่งจะปฏิบัติสลับกันทางด้านหน้าและด้านหลัง เปลี่ยนมาเป็นปฏิบัติในท่าเดิมแต่ปฏิบัติทาง
ด้านซ้ายและขวาแทนการสลับหน้าหลัง ในลักษณะที่หันหน้าเข้าหาผู้ชม ดังภาพ 
 
ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบกระบวนท่าร าท่าจับสองที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ภาษาท่า รูปภาพท่าร าของเดิม รูปภาพท่าร าที่ปรับปรุง 
ท่าจับสอง 

 
 

 
 

 

 

ท่าจับสอง 
 

 

 
 

 

 

ที่มา: ผู้วิจัย 
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  ท่าจับสาม เป็นกระบวนท่าที่ตัวนางใช้มือข้างหนึ่งตั้งวงบน ส่วนมืออีกข้างหักข้อมือลง          
(ท่าผาลาเพียงไหล่) กระดกเท้าข้างหนึ่ง ตัวลิงจะยืนซ้อนเหลื่อมมาทางด้านหลังของตัวนาง แล้วใช้มือ
ข้างหนึ่งจับที่ปลายนิ้วมือของตัวนางข้างที่ตั้งวงบน มืออีกข้างของตัวลิงช้อนที่ข้อเท้าของตัวนางข้างที่
กระดกขึ้น ต่อจากนั้นเมื่อตัวนางวางเท้าที่กระดกลงแล้ว ตัวลิงจึงใช้มือข้างนั้นรองที่ข้อศอกตัวนาง    
ซึ่งจะปฏิบัติสลับกันทางด้านขวาและด้านซ้าย แต่ภายหลังได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนท่าจับสามจาก
การตัวลิงใช้มือข้างหนึ่งจับที่ปลายนิ้วมือของตัวนางข้างที่ตั้งวงบน เปลี่ยนมาเป็นตัวลิงใช้มือข้างหนึ่ง
ต่อที่ข้อมือของตัวนางข้างที่ตั้งวงบน ดังภาพ 
 
ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบกระบวนท่าร าท่าจับสามท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

ภาษาท่า รูปภาพท่าร าของเดิม รูปภาพท่าร าที่ปรับปรุง 
ท่าจับสาม 

 
 

 
 

 

 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 
  นอกจากนี้เมื่อกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางไปบรรจุไว้ใน
หลักสูตร และได้มีการลดทอนกระบวนท่าร าบางท่าลง เพ่ือกระชับเวลาการแสดงให้สั้นลง โดย
กระบวนท่าร าที่ตัดออกในช่วงแรก คือ ท่าคว้า ก่อนจะเข้ากระบวนท่าจับหนึ่ง และตัดกระบวนท่าร า
ก่อนเข้ากระบวนท่าจับสาม คือ ท่าเชยคางด้านซ้ายและด้านขวา และท่าคว้า ดังภาพ 
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ตารางท่ี 8 กระบวนท่าร าที่ถูกตัดออกในช่วงที่ 1 ก่อนเข้าท่าจับหนึ่ง 
ภาษาท่า รูปภาพท่าร า 

คว้า  
(การไขว่คว้า) 

 

 
 

คว้า 
(การไขว่คว้า) 

 

 

 
 

คว้า 
(การไขว่คว้า) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



207 

ตารางท่ี 8 กระบวนท่าร าที่ถูกตัดออกในช่วงที่ 1 ก่อนเข้าท่าจับหนึ่ง (ต่อ) 
ภาษาท่า รูปภาพท่าร า 

คว้า 
(การไขว่คว้า) 

 

 

 
 

คว้า 
(การไขว่คว้า) 

 

 

 
 

คว้า 
(การไขว่คว้า) 

 

 
 

ที่มา: ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 9 กระบวนท่าร าที่ถูกตัดออกในช่วงที่ 2 ก่อนเข้าท่าจับสาม 
ภาษาท่า รูปภาพท่าร า 
เชยคาง
ด้านซ้าย 

(การตีบท) 

 

 
 

เชยคางด้านขวา 
(การตีบท) 

 

 
 

คว้า 
(การไขว่คว้า) 
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ตารางท่ี 9 กระบวนท่าร าที่ถูกตัดออกในช่วงที่ 2 ก่อนเข้าท่าจับสาม (ต่อ) 
ภาษาท่า รูปภาพท่าร า 

คว้า 
(การไขว่คว้า) 

 
 

 

 
 

คว้า 
(การไขว่คว้า) 

 
 

 

 
 

คว้า 
(การไขว่คว้า) 
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ตารางท่ี 9 กระบวนท่าร าที่ถูกตัดออกในช่วงที่ 2 ก่อนเข้าท่าจับสาม (ต่อ) 
ภาษาท่า รูปภาพท่าร า 

คว้า 
(การไขว่คว้า) 

 
 

 

 
 

คว้า 
(การไขว่คว้า) 

 
 

 

 
 

ที่มา: ผู้วิจัย 

 
สรุป 
 จากการศึกษากระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนางในบทนี้ สรุปได้ว่ากระบวน
ท่าร าชุดดังกล่าวเป็นการแสดงชุดหนึ่งที่มีสุนทรียภาพด้านการแสดงที่ท าให้เกิดความสมบูรณ์ของ         
การร าและช่วยสร้างอรรถรสต่อผู้ชม ด้วยองค์ประกอบการแสดงต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้เกิดความสมบูรณ์
ในการแสดงเฉกเช่นเดียวกับการแสดงชุดอ่ืน ๆ กล่าวคือ ผู้แสดงต้องมีคุณลักษณะที่มีความเหมาะสม
กับบทบาทตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง ด้วยความคล่องแคล่วว่องไว ซึ่งมีโครงสร้างท่าร าแบ่ง
ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การหลบหนี การติดตาม การโลดไล่ และการไขว่คว้า โดยใช้กลวิธีในการร า
ติดตามไล่จับตัวนางของลิง 2 อย่าง คือ อารมณ์ของผู้แสดงที่ควรแสดงอารมณ์ที่สื่อถึงบทบาทของ
ตนเองในขณะนั้น อีกทั้งการติดตามไล่จับของตัวลิงต้องใช้ความคล่องแคล่ว และว่องไว แต่ต้องไม่         
รีบร้อนจนดูลนลานเกินไป ผู้แสดงจะแสดงกระบวนท่าร าประกอบกับการบรรเลงดนตรีเพลงเชิดนอก 
ซึ่งเป็นเพลงที่มีลีลาของเพลงรุกเร้าอารมณ์ และสอดใส่อารมณ์ผสมกับเทคนิคในการบรรเลงท านองให้
เบา – ช้า – เร็ว – ลุกล้น แสดงให้เห็นว่าเป็นการหลบลี้ หนีซ่อน และโลดไล่ติดตามอย่างเร่งเร้า รุกรน 
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นิยมเรียกท านองเพลงเชิดนอกแต่ละท่อนว่า “จับ” กระบวนท่าร าในการติดตามไล่จับตัวนางนี้จึงมี
ท่าจับตามท านองเพลงในแต่ละท่อนทีเ่รียกว่า “จับหนึ่ง” “จับสอง” และ “จับสาม”  
 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางที่นายกรี วรศะริน ประดิษฐ์กระบวน       
ท่าร าตัวลิงขึ้น แล้วถ่ายทอดให้กับศิษย์ของท่าน เมื่อมีการน ากระบวนท่าร าชุดนี้ไปใช้ในวัตถุประสงค์
อ่ืน ๆ ท าให้มีการปรับ หรือลดทอนกระบวนท่าร าลงเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่
น าไปใช้ หรือเรียกได้ว่ากระบวนท่าร าชุดนี้มีวิวัฒนาการของกระบวนท่าร า สามารถแบ่งออกเป็น 
2 ประเด็น คือ 1. เมื่อน าไปใช้ในการแสดงเป็นชุดเป็นตอน ในการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ เพ่ือให้
เหมาะสมกับระยะเวลาในการแสดง และ 2. เมื่อน าไปบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนจึงต้องมี
การปรับรูปแบบการแสดงให้เป็นแบบแผนมากยิ่งขึ้น และลดทอนกระบวนท่าร าบางท่าออกเพ่ือให้
เหมาะสมกับเวลาในการแสดง ซึ่งในประเด็นการเปลี่ยนแปลงหรือวิวัฒนาการนี้ ผู้วิจัยจะขอน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลในบทต่อไป 
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บทท่ี 4 
วิเคราะห์ท านองเพลง โครงสร้างและกระบวนท่าร า 

โขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง 
 
 จากการศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง ในบทที่ 2 
และบทที่ 3 จนได้ข้อมูลในประเด็นที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกท่ีใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง 
 2. วิเคราะห์โครงสร้างการติดตามไล่จับตัวนาง 
 3. วิเคราะห์กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง 
 
1. วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง 
 จากการศึกษาท านองเพลงเชิดนอกตามแนวทางของนายพริ้ง ดนตรีรส ศิลปินผู้เดี่ยวระนาด
เอกในเพลงเชิดนอกประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง          
โดยการถอดท านองเพลงเชิดนอกบันทึกเป็นโน้ตสากลโดยนายชัยยันต์ คลังศรี ต าแหน่ง ดุริยางคศิลปิน
ช านาญงานกองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร พบว่า เพลงเชิด
นอกที่นายพริ้ง ดนตรีรส ได้ท าการเดี่ยวระนาดเอกประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ใน
การติดตามไล่จับตัวนางตลอดทั้งเพลง นายพริ้ง ดนตรีรส ได้ท าการตีท านองเพลงเชิดนอกรวมทั้งสิ้น 
274 ห้องโน้ตเพลง เพลงเชิดนอกแบ่งออกเป็นท่อนเรียกว่า “จับ” ตลอดทั้งเพลงมี 3 ท่อนเรียกว่า 
“จับหนึ่ง” “จับสอง” และ “จับสาม” ท่อนที่หนึ่งเรียกว่า “จับหนึ่ง” จะเริ่มที่โน้ตเพลงที่ 76 ท่อนที่
สองที่เรียกว่า “จับสอง” จะเริ่มที่ห้องโน้ตเพลงที่ 145 ท่อนที่สามเรียกว่า “จับสาม” จะเริ่มที่ห้อง
โน้ตเพลงที่ 256 ดังภาพ 
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ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
การ

หลบหนี 
เพ่ือการ
หลบซ่อน 
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ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
การ

หลบหนี 
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ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
การติดตาม  
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ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
การติดตาม  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



217 

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
การติดตาม  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



218 

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
การติดตาม  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



219 

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
การติดตาม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



220 

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
การติดตาม  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



221 

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
การ

ไขว่คว้า 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



222 

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
การตีบท  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



223 

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
การตีบท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



224 

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
ท่าคว้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

ท่าจับหนึ่ง  

 
 

 

 

 

 
 
 

ที่มา: ผู้วิจัย 



225 

 จากตารางการวิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกท่ีใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิง
ในการติดตามไล่จับตัวนาง  พบว่า ท านองเพลงในตัวที่หนึ่ง หรือที่เรียกว่า จับหนึ่ง มีท านองเพลงรวม
ทั้งสิ้น 136 ห้อง ห้องที่ 1 ถึงห้องที่ 46 เป็นการหลบหนีของตัวนาง ห้องที่ 49 ถึงห้องที่ 72 เป็นการ
ติดตามของตัวลิง ห้องที่ 76 ถึงห้องที่ 90 และ ห้องที่ 109 ถึงห้องที่ 123 เป็นการไขว่คว้าของตัวลิง 
และห้องที่ 128 ถึงห้องที่ 136 เป็นกระบวนท่าจับหนึ่ง 
 
ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง  

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
การ

ไขว่คว้า 
เพ่ือการ
หลบหนี 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



226 

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
การโลดไล่  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

การตีบท  

 

 

 
 
 
 



227 

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
การตีบท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



228 

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
การตีบท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



229 

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
การติดตาม  

 

 

 

 

 

 
 

ท่าคว้า  

 

 

 

 
 

 
 



230 

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
ท่าจับสอง  

 
 

 

 

 

 
 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 จากตารางการวิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกท่ีใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิง
ในการติดตามไล่จับตัวนาง พบว่า ท านองเพลงในตัวที่สอง หรือที่เรียกว่า จับสอง มีท านองเพลงรวม
ทั้งสิ้น 170 ห้อง ห้องที่ 136 ถึงห้องที่ 142 เป็นการไขว่คว้าของตัวลิง ห้องที่ 145 ถึงห้องที่ 157 เป็น
การโลดไล่ของตัวลิง ห้องที่ 145 ถึงห้องที่ 157 เป็นการไขว่คว้าของตัวลิง และห้องที่ 160 ถึงห้องที่ 
170 เป็นกระบวนท่าจับสอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



231 

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
ท่าคว้า  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



232 

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
ท่าคว้า  

 

 
 

 

 

 

 
การโลดไล่  

 

 

 

 

 

 



233 

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
การติดตาม  

 
 

 

 

 
 

การตีบท  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



234 

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
การติดตาม  

 

 

 

 

 
การตีบท  

 
 
 

 

 

 

 

 



235 

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
ท่าคว้า  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



236 

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
การตีบท  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



237 

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
การตีบท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



238 

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
การตีบท  

 

 

 

 

 

 
 

การโลดไล่  

 

 

 

 

 
 

 

 



239 

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
ท่าคว้า  

 

 

 

 

 
 

ท่าจับสาม  

 
 

 

 

 

 
 

 

 



240 

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
ท่าคว้า  

 
 

 

 

 
 

ท่าจับสาม  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



241 

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการ
ติดตามไล่จับตัวนาง (ต่อ) 

ภาษาท่า โน้ตเพลงตามหลักสากล กระบวนท่าร า 
การตีบท  

 
 

 

 

 
ท่าจับ  

 

 

 

 

 
ที่มา: ผู้วิจัย 



242 

 จากตารางการวิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกท่ีใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิง
ในการติดตามไล่จับตัวนาง พบว่า ท านองเพลงในตัวที่สอง หรือที่เรียกว่า จับสอง มีท านองเพลงรวม
ทั้งสิ้น 274 ห้อง ห้องที่ 175 ถึงห้องที่ 182 เป็นการไขว่คว้าของตัวลิง ห้องที่ 179 ถึงห้องที่ 191 
เป็นการโลดไล่และติดตามของตัวลิง ห้องที่ 212 ถึงห้องที่ 222 เป็นการไขว่คว้าของตัวลิง ห้องที่ 245 
ถึงห้องที่ 247 เป็นการโลดไล่ของตัวลิง ห้องที่ 250 ถึงห้องที่ 253 เป็นการไขว่คว้าของตัวลิง ห้องที่ 
256 ถึงห้องที่ 260 เป็นกระบวนท่าจับสาม ห้องที่ 263 ถึงห้องที่ 267 เป็นการไขว่คว้าของตัวลิง และ
ห้องท่ี 270 ถึงห้องที่ 274 เป็นกระบวนท่าจับสาม 
 ข้อสังเกตในทางดนตรีไทย การเดี่ยวระนาดเอกเพลงเชิดนอกซึ่งเป็นเพลงอวดฝีมือของ
นักดนตรีไทย ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ในการเดี่ยวเพ่ือการอวดฝีมือก็จะมีท านองเพลงที่แตกต่าง
ออกไปจากที่นายพริ้ง ดนตรีรส ศิลปินผู้มีความสามารถในเครื่องดนตรีระนาดเอกของกรมศิลปากร 
การเดี่ยวระนาดเอกเพลงเชิดนอกของนายพริ้ง ดนตรีรสในครั้งนี้ เป็นการเดี่ยวระนาดเอกเพ่ือ
ประกอบการแสดง กอปรกับระยะเวลาที่ต้องน าเสนอการเดี่ยวระนาดเอกมีระยะเวลาที่จ ากัดจึงท าให้
ท านองเพลงเชิดนอกตามแนวทางของนายพริ้ง ดนตรีรส จึงมีท านองเพลงรวมทั้งสิ้น 274 ห้อง
โน้ตเพลง 
 
2. วิเคราะห์โครงสร้างการติดตามไล่จับตัวนาง 
 โครงสร้างของการติดตามไล่จับตัวนาง ตามที่นายกรี วรศะริน ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์–โขน) พ.ศ. 2531 เป็นผู้ประดิษฐ์กระบวนท่าร าตัวลิง และนางเจริญจิต 
ภัทรเสวี เป็นผู้ประดิษฐ์กระบวนท่าร าตัวนาง โดยทั้งสองท่านได้ประดิษฐ์กระบวนท่าร าของตัวละคร
ทั้งสองให้มีความสอดคล้องกัน ตามแนวคิดของนายธนิต อยู่โพธิ์ (ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง         
การสังคีตในขณะนั้น) ที่ต้องการกระบวนท่าร าของตัวลิงกับตัวนางไล่จับกันประกอบการบรรเลงเพลง
เดี่ยวเชิดนอกและแสดงความรักกันด้วย มีการหลบหนี การติดตาม การโลดไล่ และการไขว่คว้า (รัจนา 
พวงประยงค์, 2563, 12 ตุลาคม, สัมภาษณ์) ดังนั้นโครงสร้างการติดตามไล่จับตัวนาง  แบ่งออกเป็น 
4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การหลบหนี 2. การติดตาม 3. การโลดไล่ และ 4. การไขว่คว้า มีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 การหลบหนี ราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 1311 และ 1292) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“หลบ” และค าว่า “หน”ี ดังนี้ 
  หลบ หมายถึง หลีก เลี่ยงไม่ให้พบ เลี่ยงไม่ให้ถูก เช่น หลบลูกปืน หลบเข้าหลังตู้ เป็นต้น 
  หนี หมายถึง ไปเสียให้พ้น เช่น หนีภัย หนีทุกข์ หลีกเลี่ยง เป็นต้น 
  ส าหรับโครงสร้างการหลบหนีของตัวนางประกอบด้วย ท่าหนีเพ่ือการหลบซ่อน และท่า
หลบหนีเพ่ือการหลีกเลี่ยง จากการศึกษาโครงสร้างการหลบหนีของตัวนาง ผู้วิจัยพบว่าโครงสร้างใช้ใน
การหลบหนี จ านวน 2 ท่า ดังภาพ 
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ตารางท่ี 11 โครงสร้างที่ใช้ในการหลบหนีของตัวนาง 
ล าดับที่ โครงสร้าง รูปภาพ 

1 การหลบหนี  

 
 

2 การหลบหนี  

 
 

3 การหลบหนี  
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ตารางท่ี 11 โครงสร้างที่ใช้ในการหลบหนีของตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ โครงสร้าง รูปภาพ 

4 การหลบหนี  

 
 

5 การหลบหนี  

 
 

6 การหลบหนี  

 
 

 

 

 

 



245 

ตารางท่ี 11 โครงสร้างที่ใช้ในการหลบหนีของตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ โครงสร้าง รูปภาพ 

7 การหลบหนี  

 
 

8 การหลบหนี  

 
 

9 การหลบหนี  
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ตารางท่ี 11 โครงสร้างที่ใช้ในการหลบหนีของตัวนาง (ต่อ) 
ล าดับที่ โครงสร้าง รูปภาพ 

10 การหลบหนี  

 
 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 
 จากตารางที่แสดงโครงสร้างที่ใช้ในการหลบหนี ผู้วิจัยพบว่าลักษณะโครงสร้างที่ใช้ในการ
หลบหนีของตัวนางประกอบด้วย 1. ท่าหนีเพื่อการหลบซ่อน และ 2. ท่าหนีเพื่อการหลีกเลี่ยง 
 
  2.2 การติดตาม ราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 500) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“ติดตาม” หมายถึง ไปด้วย มาด้วย แสวงหาเพ่ิมเติม สดับรับฟังความเคลื่อนไหวไปเรื่อย ๆ เช่น 
ติดตามข่าว ตามหา เช่น ต ารวจติดตามผู้ร้าย  
  โครงสร้างการติดตามของตัวลิงจะประกอบด้วยการไล่ตามแล้วพบเจอตัวนาง จะใช้การชี้หน้า
หรือที่เรียกในทางนาฏศิลป์ว่า “ท่าเหม่” เพ่ือสื่ออารมณ์โกรธของตัวลิงที่ติดตามไล่จับตัวนาง อุปมา
เหมือนกับต ารวจไล่จับผู้ร้าย ดังภาพ 
 
ตารางท่ี 12 โครงสร้างที่ใช้ในการติดตามของตัวลิง 

ล าดับที่ โครงสร้าง รูปภาพ 
1 การติดตาม  
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ตารางท่ี 12 โครงสร้างที่ใช้ในการติดตามของตัวลิง (ต่อ) 
ล าดับที่ โครงสร้าง รูปภาพ 

2 การติดตาม  

 
 

3 การติดตาม  

 
 

4 การติดตาม  
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ตารางท่ี 12 โครงสร้างที่ใช้ในการติดตามของตัวลิง (ต่อ) 
ล าดับที่ โครงสร้าง รูปภาพ 

5 การติดตาม  

 
 

6 การติดตาม  

 
 

7 การติดตาม  
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ตารางท่ี 12 โครงสร้างที่ใช้ในการติดตามของตัวลิง (ต่อ) 
ล าดับที่ โครงสร้าง รูปภาพ 

8 การติดตาม  

 
 

9 การติดตาม  

 
 

10 การติดตาม  

 
 

 

 

 

 

 

 



250 

ตารางท่ี 12 โครงสร้างที่ใช้ในการติดตามของตัวลิง (ต่อ) 
ล าดับที่ โครงสร้าง รูปภาพ 

11 การติดตาม  

 
 

12 การติดตาม  

 
 

13 การติดตาม  

 
 

 

 

 

 

 

 



251 

ตารางท่ี 12 โครงสร้างที่ใช้ในการติดตามของตัวลิง (ต่อ) 
ล าดับที่ โครงสร้าง รูปภาพ 

14 การติดตาม  

 
 

15 การติดตาม  

 
 

16 การติดตาม  
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ตารางท่ี 12 โครงสร้างที่ใช้ในการติดตามของตัวลิง (ต่อ) 
ล าดับที่ โครงสร้าง รูปภาพ 

17 การติดตาม  

 
 

18 การติดตาม  

 
 

19 การติดตาม  
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ตารางท่ี 12 โครงสร้างที่ใช้ในการติดตามของตัวลิง (ต่อ) 
ล าดับที่ โครงสร้าง รูปภาพ 

20 การติดตาม  

 
 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 
 จากตารางที่แสดงโครงสร้างการติดตามของตัวลิง ผู้วิจัยพบว่าโครงสร้างการติดตามที่ใช้อยู่มี 
1 ลักษณะ เป็นการไล่ตามตัวนาง เมื่อพบแล้วตัวลิงก็จะแสดงกิริยาด้วยการชี้หน้าตัวนาง หรือที่
เรียกว่า “ท่าเหม”่ เพ่ือสื่ออารมณ์โกรธของตัวลิง 
 
 2.3 การโลดไล่ โครงสร้างการโลดไล่ของตัวลิง จะประกอบด้วยการโลดไล่ด้วยการหกคะเมน
โดยใช้ท่าหกคะเมนที่เรียกว่า “อันธพา” หรือหกคะเมนล้อเกวียน และเพ่ือให้เกิดความแตกต่างในการ
ใช้ท่าในการโลดไล่ของตัวลิงให้มีรูปแบบของการโลดไล่ที่หลากหลาย จึงใช้กิริยาการม้วนตัวของผู้
แสดงหรือที่เรียกว่า “ม้วนหน้า” เข้ามาประกอบเป็นกิริยาของการโลดไล่ของตัวลิง ดังภาพ 
 
ตารางท่ี 13 โครงสร้างที่ใช้ในการโลดไล่ของตัวลิง  

ล าดับที่ โครงสร้าง รูปภาพ 
1 การโลดไล่  
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ตารางท่ี 13 โครงสร้างที่ใช้ในการโลดไล่ของตัวลิง (ต่อ) 
ล าดับที่ โครงสร้าง รูปภาพ 

2 การโลดไล่  

 
 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 
 จากตารางที่แสดงโครงสร้างการโลดไล่ของตัวลิง ผู้วิจัยพบว่าลักษณะโครงสร้างที่ใช้ในการ
โลดไล่มี 2 ท่า คือ ท่าหกคะเมน และท่าม้วนตัว เพ่ือสื่อให้เห็นพฤติกรรมของตัวลิงที่ใช้ในการโลดไล่
ตัวนาง 
 
 2.4 การไขว่คว้า โครงสร้างการไขว่คว้าของตัวลิงในการจับตัวนาง หรือฉวยมือเพ่ือจะจับ    
ตัวนางให้ได้ ประกอบด้วยโครงสร้างการไขว่คว้า 2 ลักษณะ คือ 1. ลักษณะการไขว่คว้าเพ่ือการจับท่า 
และ 2. ลักษณะการไขว่คว้าเพ่ือการหลบหนี ความแตกต่างของการไขว่คว้าเพ่ือการจับท่าจะคว้าเพียง 
3 ครั้งแล้วจับท่า ดังภาพ 
 
ตารางท่ี 14 โครงสร้างที่ใช้ในการไขว่คว้าไขว่คว้าเพื่อการจับท่าของตัวลิง 

ล าดับที่ โครงสร้าง รูปภาพ 
1 การไขว่คว้า  
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ตารางท่ี 14 โครงสร้างที่ใช้ในการไขว่คว้าไขว่คว้าเพื่อการจับท่าของตัวลิง (ต่อ) 
ล าดับที่ โครงสร้าง รูปภาพ 

2 การไขว่คว้า  

 
 

3 
 

การไขว่คว้า  

 
 

ที่มา: ผู้วิจัย 
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 และการไขว่คว้าเพ่ือการหลบหนีจะคว้า 6 ครั้ง ดังภาพ 
 
ตารางท่ี 15 โครงสร้างที่ใช้ในการไขว่คว้าเพ่ือการหลบหนีของตัวลิง 

ล าดับที่ โครงสร้าง รูปภาพ 
1 การไขว่คว้า  

 
 

2 การไขว่คว้า  

 
 

3 การไขว่คว้า  
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ตารางท่ี 15 โครงสร้างที่ใช้ในการไขว่คว้าเพื่อการหลบหนีของตัวลิง (ต่อ) 
ล าดับที่ โครงสร้าง รูปภาพ 

4 การไขว่คว้า  
 

 
 

5 การไขว่คว้า  

 
 

6 การไขว่คว้า  
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ตารางท่ี 15 โครงสร้างที่ใช้ในการไขว่คว้าเพื่อการหลบหนีของตัวลิง (ต่อ) 
ล าดับที่ โครงสร้าง รูปภาพ 

7 การไขว่คว้า  

 
 

8 การไขว่คว้า  

 
 

9 การไขว่คว้า  

 
 

ที่มา: ผู้วิจัย 
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 จากตารางที่แสดงโครงสร้างการไขว่คว้าของตัวลิง ผู้วิจัยพบว่าลักษณะโครงสร้างการไขว่คว้า 
2 ลักษณะ คือ ท่าไขว่คว้าเพื่อการจับท่า และ ท่าไขว่คว้าเพื่อการหลบหนี 
 
 จากการวิเคราะห์โครงสร้างการติดตามไล่จับตัวนาง สามารถแบ่งโครงสร้างกระบวนท่าร า
ออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การหลบหนี การติดตาม การโลดไล่ และการไขว่คว้า ซึ่งทั้ง 4 โครงสร้าง 
นางเจริญจิต ภัทรเสวี และนายกรี วรศะริน ได้น ามาเรียงร้อยท่าร าจนเกิดเป็นกระบวนท่าร าโขนตัวลิง
ที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง ซึ่งต่อมากระบวนท่าร าโขนชุดนี้ได้ถูกตั้งชื่อเรียกชุดการแสดงนี้ว่า   
“หนุมานจับนางเบญกาย” 
 
3. วิเคราะห์กระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใชใ้นการติดตามไล่จับตัวนาง 
 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง ตามที่นายกรี วรศะริน ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์–โขน) พ.ศ. 2531 เป็นผู้ประดิษฐ์กระบวนท่าร าตัวลิง และนางเจริญจิต 
ภัทรเสวี เป็นผู้ประดิษฐ์กระบวนท่าร าตัวนางประกอบการบรรเลงเพลงเดี่ยวเชิดนอก จากการศึกษา
กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง สันนิษฐานว่านายกรี วรศะริน และนางเจริญจิต 
ภัทรเสวี คงจะได้น าเอาเพลงโลมมาใช้ในกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง     
ด้วยเหตุผลที่ว่ากระบวนท่าร าเพลงโลมเป็นกระบวนท่าร าที่ใช้เกี้ยวพาราสีของตัวลิง ซึ่งนายกรี วรศะริน
ได้รับการถ่ายทอดกระบวนท่าร าเพลงโลมนี้มาจากคุณหญิงเทศ นัฏกานุรักษ์ โดยกระบวนท่าร านี้เป็น
กระบวนท่าร าที่ผู้แสดงทั้งตัวลิงและตัวนางต้องนั่งร า โดยมีกระบวนท่าร า 3 ท่า ซึ่งสอดคล้องกับ
กระบวนท่าร าโขนที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางของลิงที่ประกอบการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกเพลง
เชิดนอกซึ่งท านองเพลงเรียกว่า “จับ” ตลอดทั้งเพลงเชิดนอกจะมีท านองเพลง 3 จับ ซึ่งนายกรี วรศะริน 
และนางเจริญจิต ภัทรเสวี ได้ออกแบบกระบวนท่าร าโขนไว้ 3 ท่า เรียกว่าจับหนึ่ง จับสอง และจับสาม 
ทั้งนี้ครูทั้งสองท่านยังได้ออกแบบกระบวนท่าร าโขนเป็นกระบวนท่าร าที่ผู้แสดงต้องมีการเคลื่อนไหว
ในลักษณะของการยืนร าที่ประกอบด้วยโครงสร้างและกระบวนท่าร าโขน ได้แก่ การหลบหนี การ
ติดตาม การโลดไล่ และการไขว่คว้า ครูทั้งสองท่านได้น าโครงสร้างการหลบหนี การติดตาม การโลดไล่ 
และการไขว่คว้าเรียงร้อยออกแบบเป็นกระบวนท่าร าจับหนึ่งและจับสอง ส่วนในท่าจับสามได้น าเอา
ท่าผาลาซึ่งเป็นท่าที่อยู่ในการร าแม่บทมาปรับใช้ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมของท่าร า 
 นอกจากนี้ภาพจิตรกรรมที่ปรากฏอยู่ในหนังใหญ่ที่เรียกว่า หนังจับ ภาพหนุมานจับนาง
เบญกายที่มีอายุเก่าแก่ประมาณ 200 ปี สันนิษฐานว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อแนวคิดของ นายกรี วรศะริน 
และนางเจริญจิต ภัทรเสวี คงจะได้น าเอาแบบอย่างกระบวนท่าของหนังใหญ่มาปรับใช้ในกระบวน  
ท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนางในท่าจับ  
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    ภาพที่ 69 ภาพหนังใหญ่หนุมานจับเบญกาย                    ภาพที่ 70 ท่าจับหนึ่ง 
         ที่มา: รัตนพล ชื่นค้า (2556, น. 83)             ที่มา: ผู้วิจัย 
 

 
    ภาพที่ 71 ภาพหนังใหญ่หนุมานจับเบญกาย                      ภาพที่ 72 ท่าจับสาม 
         ที่มา: รัตนพล ชื่นค้า (2556, น. 83)                ที่มา: ผู้วิจัย 
 
 จากการเปรียบเทียบท่าจับในหนังใหญ่กับกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง 
ท่าจับหนึ่ง จะเห็นได้ว่ามีตัวลิงและตัวนางมีกระบวนท่าที่คล้ายคลึงกันมาก แตกต่างกันที่ภาพตัวลิงใน
หนังใหญ่นั้นตัวลิงใช้มือขวาจับที่มือขวาของตัวนาง ใช้มือซ้ายจับที่ข้อมือซ้ายของตัวนาง แต่ท่าจับหนึ่ง
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ในกระบวนท่าร าโขนตัวลิงใช้มือขวาจับที่มือขวาของตัวนาง ใช้มือซ้ายจับที่ปลายนิ้วมือซ้ายของตัวนาง 
ส าหรับกระบวนท่าจับสามในการแสดงโขนก็มีความคล้ายคลึงกับท่าจับของหนังใหญ่ ซึ่งตัวลิงจะใช้มือ
ข้างหนึ่งจับที่ข้อเท้าของตัวนาง และใช้เท้าข้างหนึ่งจับข้อมือของตัวนาง เมื่อน ามาปรับใช้ในการแสดง
นาฏศิลป์ไทย ได้มีการปรับกระบวนท่าร าโดยตัวลิงจะใช้มือข้างหนึ่งจับที่ข้อเท้าของตัวนาง และใช้มือ
อีกข้างหนึ่งจับข้อมือของตัวนาง ทั้งนี้น่าจะมาจากสาเหตุที่ว่าครูทั้งสองท่านได้ปรับกระบวนท่าร า
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและความสวยงามส าหรับการแสดงนาฏศิลป์ไทยมากยิ่งข้ึน 
 และจากการศึกษากระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนางกับกระบวนท่าร าการ
เกี้ยวพาราสีของตัวลิงในการแสดงโขนในเพลงโลม พบว่ามีลักษณะของกระบวนท่าจับคล้ายคลึงกัน 
ดังภาพ 
 
ตารางที่ 16 เปรียบเทียบกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนางกับกระบวนท่าร า       
การเก้ียวพาราสีของตัวลิงในการแสดงโขนในเพลงโลม 

ภาษาท่า 
ท่าจับโขนตัวลิง 

ในการติดตามไล่จับตัวนาง 

กระบวนท่าร าการเกี้ยวพาราสีของ
โขนตัวลิงการแสดงโขน 

ในเพลงโลม 
ท่าจับหนึ่ง  

 
 

 

 
 

ท่าจับสอง 
 

 

 
 

 

 
 

ที่มา: ผู้วิจัย 
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 จากตารางที่แสดงการเปรียบเทียบกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนางกับ
กระบวนท่าร าการเกี้ยวพาราสีของตัวลิงในการแสดงโขนในเพลงโลม พบว่ามีกระบวนท่าร าที่เรียกว่า 
“ท่าจับ” คล้ายคลึงกัน จ านวน 2 ท่า คือ ท่าจับหนึ่ง ท่าจับสอง และท่าจับนางของตัวลิงก่อนจะพาตัว
นางเหาะลงมาจากท้องฟ้า เมื่อพิจารณากระบวนท่าร าทั้ง 2 รูปแบบ จะเห็นได้ว่ามีลักษณะการใช้มือ
ของตัวลิงในการจับนางเหมือนกัน แตกต่างกันตรงที่กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัว
นางเป็นการยืนร า ส่วนกระบวนท่าร าการเกี้ยวพาราสีของตัวลิงในการแสดงโขนในเพลงโลมเป็นการ
นั่งร านั่นเอง ส าหรับท่าจับสามในกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนางไม่ปรากฏ
กระบวนท่าที่เหมือนกันในกระบวนท่าร าการเกี้ยวพาราสีของตัวลิงในการแสดงโขนในเพลงโลม 
สันนิษฐานว่านายกรี วรศะริน และนางเจริญจิต ภัทรเสวี ผู้ประดิษฐ์กระบวนท่าร าชุดนี้คงน ากระบวน
ท่าจับมาจากภาพหนังใหญ่ดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น  
 
สรุป 
 เมื่อผู้วิจัยได้วิเคราะห์กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนางในประเด็นทั้ง 3 
ประเด็น กล่าวคือ วิเคราะห์โครงสร้างกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง วิเคราะห์
กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง และวิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้
ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง พอสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า 
 โครงสร้างกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนางแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
1. การหลบหนี 2. การติดตาม 3. การโลดไล่ และ 4. การไขว่คว้า  
  การหลบหนี เป็นกระบวนท่าร าของตัวนางที่แสดงถึงการหลบหนีตัวลิงมี 2 ลักษณะ 
กล่าวคือ 1 หลบหนีเพ่ือการหลบซ่อนตัว และ 2. หลบหนีเพ่ือการหลีกเลี่ยง 
  การติดตาม เป็นกระบวนท่าที่ใช้แสดงกิริยาการติดตามของตัวลิงที่ไล่ติดตามจับตัวนาง
จนกระทั่งพบตัวนางจะแสดงกิริยาด้วยการชี้หน้าหรือการใช้ท่าที่เรียกว่า “ท่าเหม่” เพ่ือสื่ออารมณ์
โกรธของตัวลิง 
  การโลดไล่ เป็นกิริยาของตัวลิงที่แสดงถึงการไล่ตามตัวนางมี 2 ลักษณะ คือ 1. การโลดไล่
ด้วยการหกคะเมนล้อเกวียน และ 2. การโลดไล่ด้วยการม้วนหน้า 
  การไขว่คว้า เป็นกระบวนท่าของตัวลิงที่แสดงกิริยาการคว้ามือจะจับตัวนาง พบว่า
ลักษณะกระบวนท่าร าที่ใช้ไขว่คว้ามี 2 ลักษณะ คือ 1. การไขว่คว้าเพ่ือการจับท่า และ 2. การไขว่คว้า
เพ่ือการหลบหนี 
 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง จากการศึกษากระบวนท่าร าดังกล่าวนี้
สันนิษฐานว่านายกรี วรศะริน และนางเจริญจิต ภัทรเสวี เป็นผู้ประดิษฐ์กระบวนท่าร าคงจะได้น าเอา
เพลงโลมมาใช้ในกระบวนท่าร าโลมที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางของลิง ด้วยเหตุผลที่ว่ากระบวน    
ท่าร าเพลงโลมเป็นกระบวนท่าร าที่ใช้เกี้ยวพาราสีของตัวลิง โดยพบว่ามีกระบวนท่าร า 2 ท่า                
ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง เรียกว่าจับหนึ่ง และจับสอง 
 นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนางในท่าจับสาม
กับท่าจับในหนังใหญ่พบว่ามีความคล้ายคลึงกัน จึงเป็นเหตุให้สันนิษฐานว่าผู้ประดิษฐ์กระบวนท่าร า



263 

ทั้งสองท่านคงจะได้น าแบบอย่างกระบวนท่าจับของหนังใหญ่มาปรับใช้ในกระบวนท่าร าโขนตัวลิงใน
การติดตามไล่จับตัวนางในท่าจับ 
 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตาม
ไล่จับตัวนาง พบว่า เพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับ
ตัวนาง มีการแบ่งท่วงท านองเพลงเชิดนอกนี้ออกเป็นท่อนเพลง และเรียกท่อนแต่ละท่อนว่า “จับ” 
แบ่งออกเป็นจับ 3 จับที่เรียกว่า จับหนึ่ง จับสอง และจับสาม ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนท่าร าโขนที่ใช้
ในการติดตามไล่จับตัวนางของลิง ที่มีกระบวนท่าร าเรียกว่า จับหนึ่ง จับสอง และจับสาม เช่นกัน และ
กระบวนท่าจับทั้งสามยังแสดงท่าทางที่มีความสอดคล้องกับท่วงท านองเพลงเชิดนอกในท่อนจับแต่ละ
ท่อนเพลงอีกด้วย 
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บทท่ี 5 
สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง โครงสร้างและกระบวนท่าร าโขนตัวลิ งในการติดตามไล่จับตัวนาง 
มีวัตถุประสงค์ศึกษาประวัติความเป็นมากระบวนท่าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง
ตามแนวทางของนายกรี วรศะริน ศึกษากระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง 
และวิเคราะห์ท านองเพลง โครงสร้างและกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง       
โดยศึกษาผ่านนายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน) พ.ศ. 
2551 อีกท้ังการศึกษาจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของกระบวน
ท่าร าที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางของลิง และแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ
กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีข้อมูล 
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อการศึกษาครั้งนี้ อีกทั้งผู้วิจัยยังใช้วิธีการลงภาคสนามด้วยการฝึกปฏิบัติท่าร า 
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ จึงสามารถสรุปผลและอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 
1. สรุปผลการวิจัย 
 1.1 ประวัติความเป็นมากระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง 
ตามแนวทางของนายกรี วรศะริน 
  กระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง ตามแนวทางของนายกรี วรศะริน 
ถือก าเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2509 จากแนวคิดของ นายธนิต อยู่โพธิ์ (ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร 
ในขณะนั้น) ต้องการให้มีการแสดงประกอบการเดี่ยวระนาดเอกในเพลงเชิดนอกที่ นายพริ้ง ดนตรีรส 
ศิลปินผู้มีฝีมือเป็นเยี่ยมในการบรรเลงระนาดเอกของแผนกดุริยางค์ไทย กองการสังคีต กรมศิลปากร 
เป็นผู้เดี่ยวระนาดเอก เนื่องจากรัฐบาลไทยได้ด าเนินการเตรียมการเดินทางไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับ
รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ นครย่างกุ้ง ครั้งที่ 2 
  จากแนวคิดของ นายธนิต อยู่โพธิ์ ในครั้งนั้นเองท าให้นายกรี วรศะริน ศิลปินโขนลิง          
กองการสังคีต และนางเจริญจิต ภัทรเสวี ศิลปินละครนาง กองการสังคีต ร่วมกันประดิษฐ์กระบวน
ท่าร าที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางของลิงขึ้น โดยผ่านการติชมการฝึกซ้อมจาก ท่านผู ้หญิงแผ้ว          
สนิทวงศ์เสนี และ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เมื่อการประดิษฐ์การแสดงชุดนี้ส าเร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้มี
การจัดการแสดงให้ประชาชนชมเป็นครั้งแรกในการซ้อมใหญ่ก่อนเดินทางไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับ
รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ นครย่างกุ้ง ครั้งที่ 2 ณ เวทีหอประชุมกระทรวงวัฒนธรรม 
(สนามเสือป่า) โดยมีนายพริ้ง ดนตรีรส เป็นผู้ยืนเดี่ยวระนาดเอกเพลงเชิดนอกประกอบการแสดงใน
ครั้งนั้นด้วย 
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  จากการศึกษาแนวคิดการออกแบบกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง 
สันนิษฐานว่า นายกรี วรศะริน และนางเจริญจิต ภัทรเสวี มีแนวคิดที่จุดประกายให้ทั้งสองท่าน
ประดิษฐ์กระบวนท่าท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางเกิดจาก 5 ประเด็นหลักด้วยกัน คือ 
   1. แนวคิดของนายธนิต อยู่โพธิ์ ที่ต้องการให้มีกระบวนท่าร าไล่จับกันประกอบการ
เดี่ยวระนาดเอกเพลงเชิดนอก โดยให้มีการหลบหนี การติดตาม การโลดไล่ และการไขว่คว้า ประกอบ
ในการแสดง 
   2. นายกรี วรศะริน และนางเจริญจิต ภัทรเสวี ได้น าแนวคิดของนายธนิต อยู่โพธิ์  
ที่ได้มอบหลักการประกอบด้วย 1. การหลบหนี 2. การติดตาม 3. การโลดไล่ และ 4. การไขว่คว้า 
มาเป็นจุดเริ่มต้นของการประดิษฐ์กระบวนท่าร า สันนิษฐานว่าทั้งสองท่านได้ศึกษาความหมายและ
ท านองเพลงเชิดนอก เพ่ือให้เข้าใจโครงสร้างและท านองของเพลง ตลอดจนความหมายของเพลง    
ซึ่งทั้งสองท่านทราบว่าเพลงเชิดนอกนอกจากจะใช้เป็นเพลงในการต่อสู้ของอมนุษย์หรือสัตว์แล้วยังใช้
เป็นเพลงในการติดตามไล่จับกันของอมนุษย์หรือสัตว์อีกด้วย นอกจากนี้โครงสร้างของเพลงยัง
แบ่งเป็นตัวมีทั้งหมด 3 ตัว แต่ละตัวเรียกว่า “จับ” เมื่อเป็นดังนี้เพลงเชิดนอกตลอดทั้งเพลงจึงมี
โครงสร้างของเพลงแบ่งเป็น 3 จับ เรียกว่า จับหนึ่ง จับสอง และจับสาม ด้วยเหตุนี้การออกแบบ
กระบวนท่าร าจึงถูกก าหนดให้มีท่าร าที่เรียกว่า “ท่าจับ” 3 ท่า ประกอบด้วย ท่าจับหนึ่ง ท่าจับสอง 
และท่าจับสาม เรียกชื่อตามโครงสร้างของเพลงที่เรียกว่า “จับ” 
   3. จากการศึกษาภาพจิตรกรรม จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นหนังใหญ่ที่มี
อายุกว่า 200 ปี ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และภาพเขียนบนกระดาษข่อยที่
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งแสดงถึงท่าจับของหนุมานกับนางเบญกายในการแสดงหนัง
ใหญ่ชุดนางลอย นอกจากนี้ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็เป็นภาพเรื่องราว
รามเกียรติ์ ตอนนางลอยเช่นเดียวกับภาพเขียนบนกระดาษข่อยก็เป็นเรื่องราวรามเกียรติ์เช่นเดียวกัน
เมื่อพิจารณาดูแล้วท่าจับดังกล่าวนี้มีความคล้ายคลึงกับกระบวนท่าจับในกระบวนท่าร าโขนตัวลิงใน
การติดตามไล่จับตัวนาง  
   4. จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์  ตอนนางลอย จากการศึกษา
วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย จ านวน 4 ส านวน ได้แก่ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย บทโขน เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และบทมโหรี (คอนเสิร์ต) เรื่องรามเกียรติ์ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ แต่ละส านวนมีการกล่าวถึง หนุมานติดตามไล่จับนางเบญกาย 
เมื่อนางเบญกาย กลับคืนร่างเดิมแล้วเหาะหนีไปจากกองไฟขึ้นไปบนท้องฟ้า พบว่าแต่ละส านวนมีการ
ใช้ค าต่างกันและเหมือนกัน กล่าวคือ บทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  มีเนื้อความที่เหมือนกัน 
ด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงน าบทพระราชนิพนธ์มาเป็น
แบบอย่างในการพระนิพนธ์บทมโหรี (คอนเสิร์ต) เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย เมื่อพิจารณา
เนื้อความในส านวนทั้งสองนี้บรรยายถึงนางเบญกายที่หลบหนีออกจากกองไฟ จากนั้นหนุมานจึงโลดไล่ 
ติดตาม และไขว่คว้าจนสามารถจับนางเบญกายได้ส าเร็จ จึงสันนิษฐานว่า นายกรี วรศะริน ผู้ประดิษฐ์
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กระบวนท่าร าตัวลิง และนางเจริญจิต ภัทรเสวี ผู้ประดิษฐ์กระบวนท่าร าตัวนาง น่าจะน ามาเป็น
แนวคิดหนึ่งในการออกแบบกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง 
   5. กระบวนท่าร าโขนในเพลงหน้าพาทย์โลม สันนิษฐานว่านายกรี วรศะริน และนาง
เจริญจิต ภัทรเสวี คงจะได้น าเอากระบวนท่าร าในเพลงโลมมาพัฒนาให้เป็นกระบวนท่าร าโขนตัวลิงใน
การติดตามไล่จับตัวนาง ด้วยเหตุผลที่ว่ากระบวนท่าร าในเพลงโลมมี 3 ท่า ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้าง
ของเพลงเชิดนอกซึ่งแบ่งโครงสร้างของเพลงออกเป็นตัว เรียกว่า จับ ซึ่งมี 3 ตัว เรียกว่า 3 จับ 
ประกอบกันดังนั้นในการออกแบบกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางจึงก าหนดให้
ท่าร ามี 3 ท่า เรียกว่า จับหนึ่ง จับสอง และจับสามตามโครงสร้างของเพลงเชิดนอก  
 
 1.2 กระบวนท่าโขนที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง 
  กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง ตามที่นายกรี วรศะริน เป็นผู้
ประดิษฐ์กระบวนท่าร าตัวลิง และนางเจริญจิต ภัทรเสวี เป็นผู้ประดิษฐ์กระบวนท่าร าตัวนาง         
โดยกระบวนท่าร าทั้งตัวลิงและตัวนางมีความสอดคล้องกัน เนื่องจากเป็นการร าของตัวละคร 2 
บทบาท คือ ตัวลิงและตัวนาง ซึ่งกระบวนท่าร าประกอบด้วยโครงสร้างท่าร าที่ใช้ในการติดตามไล่จับ
กันแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การหลบหนี 2. การติดตาม 3. การโลดไล่ และ 4.  การไขว่คว้า   
จากการศึกษากระบวนท่าร าดังกล่าวนี้สันนิษฐานว่านายกรี วรศะริน และนางเจริญจิต ภัทรเสวี เป็นผู้
ประดิษฐ์กระบวนท่าร าคงจะได้น าเอากระบวนท่าร าที่ใช้ในเพลงโลมมาพัฒนาเป็นกระบวนท่าร าโขน
ตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง ในกระบวนท่าร าโขนชุดนี้มีลักษณะโครงสร้างประกอบด้วยการ
หลบหนี การติดตาม การโลดไล่ และการไขว่คว้า เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างแล้วการออกแบบ
กระบวนท่าร าจะต้องสื่ออารมณ์โกรธ อารมณ์ปรารถนาของตัวละคร กอปรกับตัวละครก็มีเพศสภาพ
เป็นชายและหญิง การออกแบบกระบวนท่าร าโขนจึงต้องมีกระบวนท่าร าโขนในเชิงเกี้ยวพาราสี 
กระบวนท่าร าก็แสดงออกในเชิงเกี้ยวพาราสีระหว่างชายกับหญิง กจ็ะนิยมใช้เพลงโลมซึ่งกระบวนท่าร ามี
รูปแบบการเกี้ยวพาราสีอย่างชัดเจน เพลงโลมมีเหตุผลที่ว่ากระบวนท่าร าเพลงโลมเป็นกระบวนท่าร า
ที่ใช้เกี้ยวพาราสีของตัวพระ ตัวนางแล้วก็ยังมีการใช้เป็นเพลงส าหรับการเกี้ยวของตัวลิง โดยพบว่ามี
กระบวนท่าร า 3 ท่า ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง เรียกว่า
จับหนึ่ง จับสอง และจับสาม  
  ทั้งนี้กระบวนท่าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง นายกรี วรศะริน ประดิษฐ์
กระบวน ท่าร าตัวลิงขึ้นแล้วถ่ายทอดให้กับศิษย์ของท่านจ านวน 4 ราย ได้แก่ นายบุญเลิศ ข าทัศน์ 
นายฉลาด พกุลานนท์ นายสมควร นิ่มประเสริฐ และนายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว โดยยังคงโครงสร้างของ
กระบวนท่าร าทั้ง 4 ขั้นตอนไว้ ซึ่งแต่ละท่านได้น ากระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับ    
ตัวนางนี้ออกเผยแพร่ในโอกาสและงานส าคัญ ๆ แตกต่างกันไปแล้วแต่โอกาสของแต่ละท่าน         
เมื่อกระบวนท่าร าดังกล่าวเป็นที่ชื่นชอบและได้รับความนิยม จนได้รับการสืบทอด ส่งผลให้กระบวน
ท่าร าชุดนี้มีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงจากสาเหตุ 2 ประเด็น คือ 1. การน ากระบวนท่าร าโขนตัวลิง
ในการติดตามไล่จับตัวนาง ไปใช้ในการแสดงเป็นชุดเป็นตอน ในการแสดงเรื่องรามเกียรติ์  ทั้งการ
แสดงชุดนางลอย ที่มีกระบวนท่าร าที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางของลิง  ในการร าชุดหนุมาน
จับเบญกาย และชุดจองถนน ที่มีกระบวนท่าร าที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางของลิง ในการร าชุด   
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หนุมานจับสุพรรณมัจฉา ซึ่งกระบวนท่าร าที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางของลิงถูกลดทอนลงกว่าเดิม 
เพ่ือความเหมาะสมของระยะเวลาในการแสดง และ 2. การน ากระบวนท่าร าชุดนี้ไปบรรจุไว้ใน
หลักสูตร ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนท่าร าเพื่อให้เกิดความสวยงามยิ่งขึ้น 
 
 1.3 วิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนท่าร าที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง 
  จากการศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง พบว่าการ
แสดงชุดนี้มีกระบวนท่าร าในลักษณะการตีบทเพ่ือสื่อสาร หรือบอกเล่าเรื่องราวกับผู้ชมเกิด
จินตนาการคล้อยตามไปกับผู้แสดง มีทั้งกระบวนท่าร าเดี่ยวของแต่ละตัวละคร และกระบวนท่าร าคู่ 
ด้วยการแสดงอารมณ์โกรธของตัวลิง การแสดงอารมณ์กลัวของตัวนาง เมื่อน ากระบวนท่าร ามา
วิเคราะห์โครงสร้างโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง ทีแ่บ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่  
  1.3.1 การหลบหนี โครงสร้างการหลบหนีมี 2 ลักษณะ กล่าวคือ 1 หลบหนีเพ่ือการหลบ
ซ่อนตัว และ 2. หลบหนีเพ่ือการหลีกเลี่ยง 
  1.3.2 การติดตาม โครงสร้างการติดตามเป็นกิริยาที่ติดตามจนพบตัวละครที่หลบหนีจะ
แสดงกิริยาด้วยการชี้หน้าหรือที่เรียกว่า “เหม่” เพ่ือสื่ออารมณ์โกรธของตัวลิง 
  1.3.3 การโลดไล่ โครงสร้างการโลดไล่มี 2 ลักษณะ คือ 1. การโลดไล่ด้วยการหกคะเมน
ล้อเกวียน และ 2. การโลดไล่ด้วยการม้วนตัวที่เรียกว่า “การม้วนหน้า” 
  1.3.4 การไขว่คว้า โครงสร้างการไขว่คว้า 2 ลักษณะ คือ 1. การไขว่คว้าเพ่ือการจับท่า 
และ 2. การไขว่คว้าเพื่อการหลบหนี 
 นอกจากโครงสร้างกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง ทีแ่บ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน 
ยังพบ การประดิษฐ์กระบวนท่าร าที่สื่อความหมายถึงการพาตัวนางเหาะลงมาจากท้องฟ้า ที่สอดคล้อง
กับบทกลอนที่ว่า “แล้วเหาะตรงลงยังพสุธา จูงมาเฝ้าพระหริรักษ์” จึงสันนิษฐานว่า นายกรี วรศะริน 
และนางเจริญจิต ภัทรเสวี ผู้ประดิษฐ์กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง น่าจะน า
เนื้อความดังกล่าวมาประดิษฐ์กระบวนท่าร าที่สื่อความหมายถึงการพาตัวนางเหาะลงมาจากท้องฟ้า  
  1.3.5 ท่าจับมีกระบวนท่าที่ใช้ในการจับท่า 3 ท่า ซึ่งประกอบด้วย เรียกว่าจับหนึ่ง       
จับสอง และจับสาม การเรียกชื่อกระบวนท่าร านี้เป็นการเรียกตามท านองเพลงเชิดนอกซึ่งแต่ละ
ท านองในเพลงเรียกว่า “จับ” จึงได้น าเอาวิธีการเรียกท านองเพลงนี้มาตั้งเป็นชื่อของกระบวนท่าร าว่า 
เรียกว่าจับหนึ่ง จับสอง และจับสามเช่นกัน 
 
 1.4 วิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบในการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้
ในการติดตามไล่จับตัวนาง 
  เพลงเชิดนอกที่นายพริ้ง ดนตรีรส ศิลปินกรมศิลปากรผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ท าหน้าที่
เป็นผู้เดี่ยวระนาดเอกในเพลงเชิงการอวดฝีมือในทางดนตรีไทย เพลงที่นายพริ้ง ดนตรีรส น ามาใช้ใน
การเดี่ยวระนาดเอก ได้แก่ เพลงเชิดนอก ซึ่งเป็นเพลงที่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา โดยเพลงเชิดนอกนี้
แต่เดิมเป็นเพลงที่ใช้ประกอบในการแสดงหนังใหญ่ โดยเฉพาะในเวลาที่ตัวหนังรบกัน ดนตรี
โดยเฉพาะปี่ในจะเป่าเพลงเชิดนอกให้ตัวหนังรบกัน เมื่อตัวหนังรบในแต่ละครั้งจบลงปี่ในก็จะหยุดเป่า 
เมื่อตัวหนังรบกันใหม่ปี่ในก็จะเป่าเพลงเชิดนอกซ้ าอีก ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เพลงเชิดนอกท่ีใช้ประกอบใน
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การแสดงหนังใหญ่ซึ่งมีท านองเพลงรวมทั้งสิ้น 3 ท่อน เรียกว่า 3 จับ เหตุที่เรียกว่าจับก็เรียกตามการ
ต่อสู้ในการแสดงหนังใหญ่ที่รบกันของตัวหนัง และด้วยเหตุผลดังกล่าวจึ งให้เพลงเชิดนอกมีท านอง
เพลงแบ่งออกเป็นท่อนเรียกว่า “จับ” มีทั้งสิ้น 3 ท่อน ได้แก่ จับหนึ่ง จับสอง และจับสาม เพลงเชิดนอก
ตามแนวทางของนายพริ้ง ดนตรีรส มีท านองเพลงรวมทั้งสิ้น 274 ห้องโน้ตเพลง ท่อนที่หนึ่งหรือ     
จับหนึ่งจะเริ่มที่ห้องโน้ตเพลงที่ 76 ท่อนที่สองหรือจับสองจะเริ่มที่ห้องโน้ตเพลงที่ 136 ท่อนที่สาม
เรียกว่าจับสามจะเริ่มที่ห้องโน้ตเพลงที่ 175 ข้อสังเกตเพลงเชิดนอกท่ีนายพริ้ง ดนตรีรสได้น ามาใช้ใน
การเดี่ยวท านองเพลงหรือทางบรรเลงอาจแตกต่างกันทั้งนี้เนื่องด้วยการเดี่ยวระนาดเอกเพลงเชิดนอก
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง 
หรือที่เรียกชื่อชุดการแสดงนี้ว่า “หนุมานจับนางเบญกาย” ซึ่งเป็นการแสดงที่คิดใหม่โดยศิลปินส านัก
กองการสังคีต ซึ่งได้แก่ นายกรี วรศะริน และนางเจริญจิต ภัทรเสวี 
 
2. อภิปรายผล 
 2.1 การศึกษาประวัติความเป็นมากระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง 
ตามแนวทางของนายกรี วรศะริน ซึ่งการแสดงชุดนี้ถือก าเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2509 จากแนวคิดของ 
นายธนิต อยู่โพธิ์ (ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้น) ต้องการให้มีการแสดงติดตามไล่จับ
กันของตัวละครประกอบการเดี่ยวระนาดเอกในเพลงเชิดนอกที่ นายพริ้ง ดนตรีรส เป็นผู้เดี่ยวระนาดเอก 
เนื่องจากรัฐบาลไทยได้ด าเนินการเตรียมการเดินทางไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับรัฐบาลสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา ณ นครย่างกุ้ง ครั้งที่ 2 ทั้งนี้สันนิษฐานนายกรี วรศะริน และนางเจริญจิต ภัทรเสวี   
ผู้ประดิษฐ์กระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางมีแนวคิดมาจาก 5 ประเด็นหลัก
ด้วยกัน คือ 1. แนวคิดมาของนายธนิต อยู่โพธิ์ ที่ต้องการให้มีกระบวนท่าร าไล่จับกันประกอบการ
เดี่ยวระนาดเอกเพลงเชิดนอก โดยให้มีการหลบหนี การติดตาม การโลดไล่ และการไขว่คว้า 2. ทั้ง
สองท่านได้ศึกษาความหมายและท านองเพลงเชิดนอก เพ่ือให้เข้าใจโครงสร้างและท านองของเพลง 
ตลอดจนความหมายของเพลงแล้วออกแบบกระบวนท่าร าที่เรียกว่า “ท่าจับ” 3 ท่า ประกอบด้วย  
ท่าจับหนึ่ง ท่าจับสอง และท่าจับสาม ตามโครงสร้างของเพลงที่แบ่งเป็น 3 จับ 3. จากการศึกษาภาพ
จิตรกรรมหนังใหญ่ ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และภาพเขียนบนกระดาษข่อย
ที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารที่เป็นเรื่องราวรามเกียรติ์เช่นเดียวกัน 4. จากการศึกษา
วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอยจ านวน 4 ส านวนดังกล่าวข้างต้น ทั้งสองท่านน่าจะน ามา
เป็นแนวคิดหนึ่งในการออกแบบกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง และ 5. การน า
กระบวนท่าร าโขนในเพลงหน้าพาทย์โลมมาพัฒนาให้เป็นกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับ
ตัวนาง จากแนวคิด 5 ประเด็นหลักดังกล่าวทั้งสองท่านจึงได้ประดิษฐ์กระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ใน
การติดตามไล่จับตัวนางหรือที่เรียกชื่อชุดการแสดงนี้ว่า “หนุมานจับนางเบญกาย” 
 แนวคิดหลักประเด็นที่ 1 นั้นสอดคล้องกับ นิลยา สารอักษร (2557, น. 147-148 และ184) 
ศึกษาเรื่อง วิเคราะห์บทบาทนางเบญกายในการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ชุดนางลอย ตามแนวทาง
ครูรัจนา พวงประยงค์ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปี 2554) ผลการศึกษาพบว่า การแสดง
ชุดนี้ เกิดขึ้นจากรัฐบาลไทยได้ด าเนินการเตรียมการเดินทางไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับรัฐบาล
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ นครย่างกุ้ง ครั้งที่ 2 นายธนิต อยู่โพธิ์ (ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรม
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ศิลปากรในขณะนั้น) จึงมีแนวคิดที่ต้องการให้มีการแสดงไล่จับกันของตัวละครประกอบการเดี่ยว
ระนาดเอกในเพลงเชิดนอก ดังนั้นนายธนิต อยู่โพธิ์ จึงได้ขอแรงให้นายพริ้ง ดนตรีรส เดี่ยวระนาดเอก
บันทึกลงแถบบันทึกเสียง และมอบให้ นายกรี วรศะริน เป็นผู้ประดิษฐ์กระบวนท่าร าตัวลิง และนาง
เจริญจิต ภัทรเสวี เป็นผู้ประดิษฐ์กระบวนท่าร าตัวนาง โดยการแสดงชุดนี้แสดงถึงขั้นตอนการหลบหนี 
การติดตาม การโลดไล่ และการไขว่คว้าระหว่างตัวลิงและตัวนาง 
 2.2 กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง ตามที่นายกรี วรศะริน เป็นผู้
ประดิษฐ์กระบวนท่าร าตัวลิง และนางเจริญจิต ภัทรเสวี เป็นผู้ประดิษฐ์กระบวนท่าร าตัวนางนั้น         
กระบวนท่าร าทั้งตัวลิงและตัวนางต้องมีความสอดคล้องกันสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นการร าของตัวละคร 
2 บทบาท คือ ตัวลิงและตัวนาง ซึ่งกระบวนท่าร าประกอบด้วยโครงสร้างท่าร าที่ใช้ในการติดตาม     
ไล่จับกันระหว่างตัวลิงกับตัวนาง โดยตัวนางจะมีกระบวนท่าร าต่าง ๆ ที่แสดงถึงการหลบหนี ส่วนตัว
ลิงจะมีกระบวนท่าร าที่แสดงถึงการติดตาม โลดไล่ และไขว่คว้าเพ่ือจับตัวนาง อีกทั้งการแสดงอารมณ์
โกรธของตัวลิง สอดคล้องกับ ประเสริฐ สันติพงษ์ (2545, น. 537-538) ศึกษาเรื่อง กระบวนท่าร า
ของรามสูรในการแสดงเบิกโรงละครใน ผลการศึกษาพบว่า กระบวนท่าร าของรามสูรมีกระบวนท่าร า
โลดไล่และติดตามนางเมขลา ในเพลงนาคราชนั้นบทของรามสูรจะแสดงความโกรธนางเมขลาที่น า
ดวงแก้วมาหลอกล่อ จึงเข้าติดตามโลดไล่แย่งชิงดวงแก้วมณี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ หฤทัย 
นัยโมกข์ (2560, น. 74) ศึกษาเรื่อง เทคนิคกระบวนการร าคู่ : ย่าหรันตามนกยูง ผลการศึกษาพบว่า 
ลักษณะกระบวนการร าคู่ชุดย่าหรันตามนกยูง ตามรูปแบบกระบวนท่าร าของครูรติวรรณ กัลยาณมิตร 
ลักษณะกระบวนท่าร ามีต้องมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันในการแสดงหรือในลักษณะของการติดตาม
ไล่จับกัน กล่าวคือ เป็นการแสดงท่วงท่าร่ายร าในการติดตามไล่จับระหว่างมนุษย์  (ย่าหรัน) และสัตว์ 
(นกยูง) ในบางท่าทางของฝ่ายมนุษย์ (ย่าหรัน) ก็ต้องแสดงท่าทางอย่างคล่องแคล่ว มีชั้นเชิงในลักษณะ
การรุกไล่ เช่น การควบม้า เร่งม้า ส่วนผู้แสดงฝ่ายนกยูงนอกจากจะต้องร่ายร าท าท่าหลอกล่อ ให้รุกไล่ 
ติดตามกันไป 
 2.3 การวิเคราะห์ท านองเพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบในการแสดงกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้
ในการติดตามไล่จับตัวนาง ผลการศึกษาพบว่า เพลงเชิดนอกนี้แต่เดิมเป็นเพลงที่ใช้ประกอบในการ
แสดงหนังใหญ่ โดยเฉพาะในเวลาที่ตัวหนังรบกัน ดนตรีโดยเฉพาะปี่ในจะเป่าเพลงเชิดนอกให้ตัวหนัง
รบกัน เมื่อตัวหนังรบในแต่ละครั้งจบลงปี่ในก็จะหยุดเป่า เมื่อตัวหนังรบกันใหม่ปี่ในก็จะเป่าเพลงเชิด
นอกซ้ าอีก ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เพลงเชิดนอกที่ใช้ประกอบในการแสดงหนังใหญ่ซึ่งมีท านองเพลงรวม
ทั้งสิ้น 3 ท่อน เรียกว่า 3 จับ เหตุที่เรียกว่าจับก็เรียกตามการต่อสู้ในการแสดงหนังใหญ่ที่รบกันของตัว
หนัง และด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงให้เพลงเชิดนอกมีท านองเพลงแบ่งออกเป็นท่อนเรียกว่า “จับ” มีทั้งสิ้น 
3 ท่อน ได้แก่ จับหนึ่ง จับสอง และจับสาม ดังนั้นเมื่อน าเพลงเชิดนอกมาออกแบบกระบวนท่าร าโขน
ตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางจึงก าหนดให้ท่าร ามี 3 ท่า เรียกว่า จับหนึ่ง จับสอง และจับสาม
ตามโครงสร้างของเพลงเชิดนอกที่ผู้วิจัยได้ศึกษาการบันทึกโน้ตระบบสากลมีท านองเพลงรวมทั้งสิ้น 
274 ห้องโน้ตเพลง กล่าวคือท่อนที่หนึ่งเรียกว่า “จับหนึ่ง” จะเริ่มที่โน้ตเพลงที่ 76 ท่อนที่สองที่
เรียกว่า “จับสอง” จะเริ่มที่ห้องโน้ตเพลงที่ 145 ท่อนที่สามเรียกว่า “จับสาม” จะเริ่มที่ห้องโน้ตเพลง
ที่ 256 สอดคล้องกับ ปาณิสรา เผือกแห้ว (2548, น. 75 81) ศึกษาเรื่อง เดี่ยวปี่เชิดนอก : ทางครูปี๊บ 
คงลายทอง ผลการศึกษาพบว่า การเดี่ยวปี่ในเพลงเชิดนอกประกอบด้วยท านอง 3 ส่วน ที่เรียกกันว่า 
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3 จับ ซึ่งเรียกตามวิธีการเรียกท่อนเพลงของเพลงเชิดนอกที่มีมาแต่เดิม ที่ใช้เพลงเชิดนอกบรรเลงคู่
กับการแสดงหนังใหญ่ในตอนจับลิงหัวค่ าที่ต้องแทรกภาพหนังจับและเป่าปี่ประกอบหนังที่จับกันถึง 3 
ครั้ง จึงเป็นที่มาของค าว่า 3 จับ ทั้งนี้การวิจัยของ ปาณิสรา เผือกแห้ว ได้ศึกษาการบันทึกโน้ตระบบ
ไทยตามระบบเสียงของปี่ในแบ่งออกเป็นประโยคย่อย 52 ประโยค โดยจับแรกประกอบด้วยท านอง 
15 ประโยค จับสองประกอบด้วยท านอง 19 ประโยค และจับสามประกอบด้วยท านอง 18 ประโยค 
 ส าหรับการวิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนท่าร าที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางนั้นแบ่ง
ออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การหลบหนี การติดตาม การโลดไล่ และการไขว่คว้า นอกจากนี้ยังมี
กระบวนท่าที่ใช้ในการจับท่า 3 ท่า ซึ่งประกอบด้วย เรียกว่าจับหนึ่ง จับสอง และจับสาม ซึ่งเป็นการ
เรียกตามท านองเพลงเชิดนอกซึ่งแต่ละท านองในเพลงเรียกว่า “จับ” สอดคล้องกับ นิลยา สารอักษร 
(2557, น. 147-148 และ184) ศึกษาเรื่อง วิเคราะห์บทบาทนางเบญกายในการแสดงโขนเรื่อง 
รามเกียรติ์ ชุดนางลอย ตามแนวทางครูรัจนา พวงประยงค์ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง     
ปี 2554) ผลการศึกษาพบว่า กระบวนท่าร าชุดหนุมานจับนางเบญกาย ที่นายกรี วรศะริน เป็นผู้
ประดิษฐ์กระบวนท่าร าตัวลิง และนางเจริญจิต ภัทรเสวี เป็นผู้ประดิษฐ์กระบวนท่าร าตัวนาง โดยการ
แสดงชุดนี้แสดงถึงขั้นตอนการหลบหนี การติดตาม การโลดไล่ และการไขว่คว้าระหว่างตัวลิงและตัว
นาง อีกทั้งการแสดงชุดนี้ยังมีกระบวนท่าจับ 3 ท่า เรียกว่า จับหนึ่ง จับสอง และจับสาม ซึ่งเรียกตาม
การแบ่งท านองเพลงเชิดนอกที่แบ่งออกเป็น 3 ท่อน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ สัจจะ ภู่แพ่งสุทธิ์ 
(2562, น. 82) ศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์กระบวนท่าร า เชิดฉานสามตัวสามเท่า ผลการศึกษา
พบว่า กระบวนท่าร าเชิดฉานสามตัวสามเท่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงการติดตามไล่จับของของตัวละคร
มนุษย์กับสัตว์ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ศึกษาบทบาทพระรามและกวางทอง ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ 
โดยมีโครงสร้างกระบวนท่าร า 4 ขั้นตอน ได้แก่ การหลบหนีของกวางทอง การติดตามของพระราม การ
ไล่จับ คือ การทีพ่ระรามไล่จับกวางทอง และการไขว่คว้า เป็นการแสดงในช่วงที่พระรามท าท่าคว้าจับ
ตัวกวางทอง  
 
3. ข้อเสนอแนะ 
 3.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  3.1.1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่จัดการเรียนการสอน
ด้านนาฏศิลป์ไทย สามารถน าองค์ความรู้จากงานวิจัยนี้ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติ
กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง 
  3.1.2 หน่วยงานราชการ หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่จัดการเรียนการสอนด้าน
นาฏศิลป์ไทย อาจน าปัจจัยการเปลี่ยนแปลง หรือลดทอนกระบวนท่าร าจากการศึกษาวิวัฒนาการ
กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนางมาใช้เป็นกรอบแนวคิด เพื่อเฝ้าระวังการแสดง
ชุดอ่ืน ๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือลดทอนกระบวนท่าร าลง 
 3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรมีการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์กระบวนท่าร าโขนตัวลิงในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น การ
เกี้ยวพาราสีของโขนตัวลิง กระบวนท่าร าโขนตัวลิงระหว่างลิงโล้นกับลิงยอด เป็นต้น แล้วน า
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ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประดิษฐ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์ไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนาและ
ต่อยอดองค์ความรู้ 
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ภาคผนวก ก 
ประวัตินายประสิทธิ ์ปิ่นแก้ว และนางรัจนา พวงประยงค์ 
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ประวัตินายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว  
 

 
ภาพที่ 73 นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว 

ที่มา: Facebook ครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว (2563, ออนไลน์) 
 
 นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ถือได้ว่าท่านเป็นปรมาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สาขาโขนลิง ท่านได้รับการถ่ายทอดกระบวนท่าร าต่าง ๆ มาจากคุณครูที่มีฝีมือ และมีชื่อเสียงทางด้าน
นาฏศิลป์ไทยหลายท่าน ท่านจึงเป็นศิลปินที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการแสดง
โขนลิงเป็นพิเศษ ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับโอกาสให้แสดงโขนลิงในบทบาทต่าง ๆ มากมายตั้งแต่เขนลิง 
สิบแปดมงกุฎ สุครีพ พาลี และหนุมาน ส าหรับบทบาทหนุมานนั้นท่านได้แสดงเป็นหนุมานแทบทุกตอน 
เช่น ตอนหนุมานอาสา ตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ตอนหนุมานจับนางเบญกาย เป็นต้น รวมทั้ง
ได้แสดงละครและร าเบ็ดเตล็ด อาทิ ร ากราวอาสาในละครเรื่องมโนห์รา จนท าให้ท่านเป็นที่ยอมรับ 
ทั้งบุคคลในวงการและนอกวงการนาฏศิลป์ นอกจากนี้ท่านยังได้สร้างสรรค์ผลงานไว้อย่างมากมาย 
จนต้องน ามาบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน อีกทั้งยังมีการน าผลงานของท่านมาแสดงในวาระต่าง ๆ 
เช่น ฉุยฉายพาลี หน้าพาทย์วานรด าเนิน ร าเพลงปลุกใจ ร ากราวทหารนเรศวร เป็นต้น  จากการที่
ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถจนได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 
(นาฏศิลป์-โขน) พุทธศักราช 2551 นอกจากนี้ท่านยังได้สั่งสอน ถ่ายทอดวิชาความรู้ของท่านให้กับมี
ลูกศิษย์อีกหลายท่าน ผู้วิจัยจึงจะขอกล่าวประวัติของนายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  วันเกิด  วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484  
  ที่อยู ่ บ้านเลขท่ี 11 หมู่ 12 ต าบลบางมด อ าเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี  
  บิดาชื่อ นายเฉย ปิ่นแก้ว 
  มารดาชื่อ นางล้วน ปิ่นแก้ว (สกุลเดิม ผลัดศรี) 
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  พี่น้อง มีพ่ีน้องร่วมมารดาเดียวกัน จ านวน 4 คน 
    1. นางสาววันเพ็ญ ปิ่นแก้ว 
    2. นายสมศักดิ ์ปิ่นแก้ว 
    3. นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว 
    4. นายบุญเลิศ ผลัดศรี  (เนื่องจากคุณตาคือบิดาของนางล้วนไม่มีผู้สืบสกุลจึงให้
นายบุญเลิศ ใช้นามสกุลของคุณตา คือ ผลัดศรี) 
  ฐานะความเป็นอยู่ บิดา มารดา ประกอบอาชีพเกษตรกร เช่าที่ท าสวนส้ม ฐานะทาง
บ้านอยู่ในระดับปานกลาง 
  การศึกษา นางสาววันเพ็ญ ปิ่นแก้ว (พ่ีสาวคนโต) และนายสมศักดิ์ ปิ่นแก้ว (พ่ีชายคนรอง) 
เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก็ต้องลาออกจากโรงเรียน เพ่ือมาช่วยบิดามารดาท าสวนส้ม ส่วนนาย
บุญเลิศ ผลัดศรี (น้องคนสุดท้อง) จบนาฏศิลป์ชั้นกลางปีที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) การศึกษาใน
สมัยก่อนนั้น ตามเกณฑ์ต้องมีอายุครบ 8 ปีจึงสามารถเข้าเรียนได้ เมื่อพ.ศ.2492 นายประสิทธิ์ 
ปิ่นแก้ว อายุครบ 8 ปี ถึงเกณฑ์ได้เริ่มเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนศิลปเดช
ศึกษาคาร (วัดบางขุนเทียนกลาง) ตั้งอยู่แขวงจอมทอง เขตจอมทอง ปัจจุบันคือ กรุงเทพมหานคร 
ก่อนจะจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีการสอบตามหลักสูตรของโรงเรี ยนโดยไปสอบร่วมกับ
โรงเรียนวัดนาค ท่านจึงจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาในปี พ.ศ. 2495 นับว่าเป็นสถานศึกษา
แห่งแรกท่ีได้เข้ารับการศึกษา 
  ก้าวแรกแห่งชีวิต ในวัยเด็กนั้นนายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ชอบตามคุณลุงสุวรรณ บัวถาวร 
กับคุณป้าทองสุข บัวถาวร (พ่ีสาวของมารดา) ไปดูมหรสพในงานวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะวัดที่มีการแสดง
โขนคุณลุงจะต้องไปดูการแสดงโขนให้ได้ เมื่อนายประสิทธิ์ไปดูโขนกับคุณลุงอยู่เป็นประจ า จึงท าให้
เกิดความสนใจการแสดงโขนโดยเฉพาะตัวโขนลิง ท่านจึงได้บอกกับคุณลุงว่าเมื่อเติบโตขึ้นจะไปเรียน
ที่โรงเรียนนาฏศิลป 
   ต่อมาคุณลุงและคุณป้าได้พานายประสิทธิ์ไปเที่ยวงานวัดราชโอรส ซึ่งในขณะนั้นเอง
มีการแสดงโขนจากกรมศิลปากรมาแสดงในงาน คุณลุงและคุณป้าได้สังเกตเห็นนายประสิทธิ์ชื่นชอบ
การแสดงโขนมาก เมื่อนายประสิทธิ์เรียนจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนศิลปเดชศึกษาคาร 
(วัดบางขุนเทียนกลาง) พ.ศ. 2495 คุณลุงและคุณป้าจึงถามความสมัครใจว่าท่านจะเข้าศึกษาต่อที่
โรงเรียนนาฏศิลปหรือไม่ นายประสิทธิ์บอกความประสงค์ของตนที่ต้องการเข้าเรียนโรงเรียนนาฏศิลป 
คุณลุงและคุณป้าจึงพามาสอบเข้าที่โรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากร ตามความประสงค์ของท่าน 
   ในการสอบเข้าศึกษาต่อครั้งนั้น โรงเรียนยังไม่มีการแบ่งประเภทโขน ละครเหมือน
อย่างปัจจุบัน มีเพียงคุณครูลิ้นจี่ จารุจรณ ที่เป็นครูผู้ท าหน้าที่สอบคัดเลือก ซึ่งท่านเป็นครูสอนขับร้อง
เพลงไทย จึงไม่มีการสอบเต้น หรือออกแม่ท่าใด ๆ ทั้งสิ้น มีเพียงการสอบร้องเพลงไทยเท่านั้น             
ด้วยนายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว มีพ้ืนฐานในการขับร้องเพลงไทยจากโรงเรียนศิลปเดชศึกษาคาร (โรงเรียนวัด
บางขุนเทียนนอก) มาบ้างแล้ว ท่านจึงท าให้ท่านสามารถสอบเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนาฏศิลปได้ส าเร็จ 
ซึ่งในขณะนั้นโรงเรียนเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษา ประมาณ 60 คน เมื่อเข้ามาศึกษาก็ได้รับการคัดเลือก
ให้เรียนโขนสาขาโขนลิง ในช่วงเดือนแรกที่เรียนพ้ืนฐาน ไม่ว่าจะเป็นการถีบเหลี่ยม ฉีกขา ตีลังกา        
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เต้นเสา ท่านยังไม่สามารถปรับตัวได้จึงร้องไห้แทบทุกวัน แต่พอเข้าเดือนที่สองกล้ามเนื้อเริ่มยืดหยุ่น
ได้ดีขึ้น ท าให้ท่านสามารถฉีกขาได้ตรง ท่านจึงเกิดความดีใจเป็นอย่างมาก  
   การเริ่มฝึกหัดโขนตัวลิงครั้งแรกกับคุณครูกรี วรศะริน และยังได้รับการฝึกหัดกับ
คุณครูอีกหลายท่าน อาทิ คุณครูเอนก คราประยูร คุณครูสงัด โอชะกะ คุณครูบุญชัย เฉลยทอง 
คุณครูฤกษ์ชัย เชวงรัตน์ คุณครูช่วย สุดแสดง คุณครูฉลาด พกุลานนท์ และคุณครูแสวง อัฏฏะวัชระ 
นอกจากนี้ท่านยังได้มีโอกาสแสดงโขนตัวลิงมาโดยตลอดแทบทุกตัวของโขนลิง ตั้งแต่เขนลิง จนถึงลิงพญา 
นอกจากนี้ท่านยังได้รับองค์ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทยจากคุณครูลมุล ยมะคุปต์ อีกด้วย 
   ส าหรับการเรียนการสอนในสมัยนั้น โรงเรียนจะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 ช่วง 
กล่าวคือ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาสามัญเรียนช่วงเวลา 8.30-12.00 น. และวิชาปฏิบัติศิลป์เอก 
(โขน) ช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. หรือ 17.00 น. โดยเรียนวิชาสามัญกับคุณครูปราณี ส าราญวงศ์ 
และวิชาปฏิบัติศิลป์เอก (โขน) กับคุณครูกรี วรศะริน นอกจากนี้ยังมีคุณครูท่านอ่ืน ๆ อีกหลายท่าน 
ท่านยังได้ฝึกการใช้อาวุธต่าง ๆ กับคุณครูจ านง บ าเพ็ญทรัพย์ ณ ค่ายลูกบ้านช่างหล่อ อาทิ พลอง-ไมส้ั้น 
กระบี่กระบอง ดาบ เป็นต้น 
   ส าหรับการฝึกหัดวิชาคีตศิลป์ไทย หรือขับร้องเพลงไทยท่านได้ฝึกหัดกับคุณครูลิ้นจี่       
จารุจรณ โดยเรียนควบคู่กับการเรียนโขน ละคร เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักท่วงท านอง จังหวะ และบท
ประพันธ์ต่าง ๆ จนสามารถแสดงได้อย่างกลมกลืนเข้ากับบทบาท และอารมณ์ของเพลงเหล่านั้นด้วย  
  นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศึกษาอยู่โรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากร จนกระทั่งส าเร็จ
การศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากโรงเรียนนาฏศิลป (ปัจจุบันคือ วิทยาลัยนาฏศิลป) 
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2506 
  การรับราชการ ในขณะที่นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นต้นปีที่ 4       
ที่โรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากร ปี พ.ศ. 2499 ได้สอบเป็นศิลปินส ารองโรงเรียนนาฏศิลป              
กรมศิลปากร ในสมัยนั้นได้รับเงินอัตราจ้าง 15 บาท ซึ่งท าอยู่เพียง 4-5 เดือนเท่านั้น งบประมาณของ
โรงเรียนนาฏศิลปก็หมดลง จึงยกเลิกต าแหน่งศิลปินส ารองไป 
  ต่อมานายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศึกษาในระดับชั้นกลางปีที่ 1 ในปี พ.ศ. 2502 ได้สมัครสอบ
ข้าราชการนักเรียน แต่ปรากฏว่าสารบัญกรมศิลปากรคืนเงินค่าสมัครให้ และให้เหตุผลว่านาย
ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเนื่องจากอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ 18 ปีบริบูรณ์ในขณะนั้น ต่อมาใน
ระดับชั้นสูงปีที่ 2 เมื่อปี พ.ศ.2506 นายประสิทธิ์สามารถสอบบรรจุข้าราชการกองการสังคีตได้ส าเร็จ 
ท างานได้ประมาณ 1 ปี นายธนิต อยู่โพธิ์ อธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้น ได้มีโครงการขยายก าลัง
อัตราครูมากขึ้น เพ่ือให้ลูกศิษย์ที่ เรียนส าเร็จมีงานท า จากนั้นนายธนิต อยู่ โพธิ์  อดีตอธิบดี             
กรมศิลปากร ได้ก่อตั้งกองศิลปศึกษาขึ้นพร้อมทั้งเปิดรับต าแหน่งครู 3 ต าแหน่ง นายชิน ศรีปู่ ครูโขน 
ตัวยักษ์ นายอุดม อังศุธร ครูโขนตัวพระ และนายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ครูโขนตัวลิง มาสอบรับต าแหน่ง
ในขณะนั้น  
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 กรมศิลปากรได้เปิดวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  โดยมีคุณครู
ประนอม ทองสมบุญ เป็นอาจารย์ใหญ่ซึ่งมีความสนิทสนมกับ คุณครูปราณี ส าราญวงศ์ ที่ท างานอยู่
ในวิทยาลัยนาฏศิลป กรุงเทพสมัยนั้น ท่านจึงส่ง นายชิน ศรีปู่ และนายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ไปเป็นครู
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สอนโขนรุ่นแรกของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี แล้วคุณครูประนอม        
จึงไดใ้ห้กลับมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนนาฏศิลป กรุงเทพตามเดิม 
  ต าแหน่งผู้บริหาร หลังจากที่นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว จบหลักสูตรเตรียมผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับสูง กรมศิลปากร และกรมพลศึกษา วิชาเอกบริหาร ของสถาบันพัฒนาผู้บริหาร
การศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คุณครูปราณี ส าราญวงศ์ จะคิดส่งนายประสิทธิ์ 
ปิ่นแก้ว ไปเป็นผู้อ านวยการอยู่วิทยาลัยนาฏศิลปที่ต่างจังหวัด แต่นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ท่านขอ
ปฏิบัติงานอยู่ช่วยคุณครูปราณี โดยไม่ขอด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ดังนั้นคุณครูปราณีจึงแต่งตั้งให้
นายประสิทธิ์ เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปกครอง ปฏิบัติงานอยู่ได้หลายปี เมื่อถึงปี พ.ศ. 2537 
คุณครูปราณี เกษียณอายุราชการ คุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ จึงได้ขึ้นมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการแทน 
นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว จึงได้เลื่อนมาด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจกรรม 
  จากนั้นเมื่อนางรัตติยะ วิกสิตพงศ์ เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2539 กรมศิลปากรได้
มีหนังสือแต่งตั้ง นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ให้เป็นรักษาการแทนในต าแหน่งผู้อ านวยการ ซึ่งในขณะนั้น
นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการ ระดับ 7 และท าผลงานคู่มือการฝึกหัดท่าโขน
ลิง จนได้เลื่อนเป็นอาจารย์ 3 ระดับ 8 นายประสิทธิ์ไม่ประสงค์เป็นผู้บริหาร จึงลงมาด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ 3 ระดับ 8 ได้ประมาณ 1 สัปดาห์ ก็มีค าสั่งจากกรมศิลปากรแต่งตั้งให้นายประสิทธิ์  
รักษาการแทนในต าแหน่งผู้อ านวยการ โดยปกติต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการ จะต้องใช้เ วลาในการ
ทดลองงานเป็นเวลา 2 ปี แล้วเลื่อนต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการ แต่นายประสิทธิ์ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ผู้อ านวยการรวมทั้งสิ้น 8 ปี จึงได้เลื่อนต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป ระหว่างปี พ.ศ. 
2539-2545 จนเกษียณอายุราชการ นายประสิทธิ์มีอายุราชการรวมได้ 39 ปี  
  นายประสิทธิ์ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการ ดังนี้ 
   พ.ศ. 2511 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) 
   พ.ศ. 2513 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 
   พ.ศ. 2515 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 
   พ.ศ. 2520 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 
   พ.ศ. 2522 ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 
   พ.ศ. 2526 ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 
   พ.ศ. 2531 เหรียญจักพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 
   พ.ศ. 2534 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ม.) 
   พ.ศ. 2539 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
   พ.ศ. 2545 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
   พ.ศ. 2552 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) 
  ชีวิตสมรส นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ได้พบและรู้จักกับ นางสาวสุปานี ยุพาพิณ (ปิ่นแก้ว) 
ซึ่งเป็นบุตรของนายประมวล ยุพาพิณ กับนางสุมนา ยุพาพิณ ที่ก าลังศึกษาในสาขาเครื่องสายไทย ทั้งสอง
เกิดความรัก ความเข้าใจ ตลอดจนมีความเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน จึงท าให้นางสุปานี ยุพาพิน 
(ปิ่นแก้ว) ตกลงใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน มีบุตรี 1 คนคือ นางสาววริตถี ปิ่นแก้ว จบการศึกษาระดับปริญญาโท
จากประเทศอังกฤษ ปัจจุบันประกอบอาชีพ crew scheduler 
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  ที่อยู่ปัจจุบัน ปัจจุบันนี้นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว พักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 59 ซอยวัฒนสุข
นิเวศน์ ถนนบางกอกน้อย–ตลิ่งชัน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  งานที่ได้ปฏิบัติ และประสบความส าเร็จในช่วงหนึ่งของชีวิต การศึกษาผลงานการแสดง
และการรับการถ่ายทอดกระบวนท่าร าทางด้านนาฏศิลป์ไทยของนายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ในครั้งนี้ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างชัดเจน ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
   งานด้านการแสดง ครั้งแรกของนายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ที่โรงเรียนนาฏศิลป เริ่มต้นใน
ขณะที่ท่านก าลังศึกษาระดับชั้นต้นปีที่ 1 ได้รับเลือกเป็นเขนลิง ตอนสีดาลุยไฟ และปราบบรรลัยกัลป์ 
ที่โรงละครศิลปากร พอมาในระดับชั้นต้นปีที่ 2 ได้รับเลือกไปแสดงเป็นตัวทหาร ในละครเรื่อง
อานุภาพพ่อขุนรามค าแหง และหลังจากนั้นก็ได้รับเลือกแสดงมาโดยตลอด เล่นตั้งแต่บท เขนลิง เสนา
ลิง ม้า ราชสีห์ พญาวานร เล่นมาแล้วแทบทุกบท การแสดง ทั้งหมดที่เล่นมานอกจากหนุมานแล้ว 
นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ได้แสดงบท นิลพัท มัจฉานุ และที่มีบทบาทมากก็คือ บทหนุมาน ตอนจองถนน 
เป็นต้น 
   ส าหรับการแสดงอ่ืน ๆ อาทิ ร าซัดชาตรี นอกจากแสดงโขนแล้ว นายประสิทธิ์  
ปิ่นแก้ว ยังได้รับเลือกให้แสดงร าซัดชาตรีอีกด้วย เนื่องจากตอนท่านอยู่ชั้นต้นปีที่ 2 ท่านมีรูปร่างผอม 
ท่านจึงเก็บเงินจากเบี้ยเลี้ยง เพ่ือซื้อเครื่องออกก าลังกาย และพยายามออกก าลังกายทุกวัน เพราะ
นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ตั้งปณิธานไว้ว่า “ต้องท าให้ได้เท่า ๆ กับคนอื่น ๆ หรือไม่ก็ต้องดีกว่า ท่านได้ตั้ง
จุดมุ่งหมายไว้อย่างนี้ตลอดไม่ว่าจะท าอะไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะประสบความส าเร็จช้ากว่าคนอ่ืน ๆ       
ก็ตาม ถ้าตั้งใจก็จะประสบความส าเร็จได้” นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว เก็บสะสมเงินจนสามารถซื้อเครื่อง
ออกก าลังกายได้ถึง 2 ชุด ชุดที ่1 เก็บไว้ที่โรงเรียนนาฏศิลป และอีกชุดที่ 2 เก็บไว้ที่บ้านลุงกับป้าหลัง
วัดระฆัง ท าให้เพ่ือนและรุ่นน้อง ต่างไปรวมตัวกันที่บ้านนายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว เพ่ือออกก าลังกาย เมื่อได้
ศึกษาจนขึ้นชั้นสูงปีที่ 1 นายธนิต อยู่โพธิ์ อธิบดีกรมศิลปากร ท่านก็บอกให้ คุณครูกรี วรศะริน เรียก
นักเรียนทั้งหมดมาพบแล้วให้ยืนเข้าแถวพร้อมกับให้ทุกคนถอดเสื้อออกเพ่ือตรวจดูรูปร่าง ครั้งนั้นนาย
ธนิต อยู่โพธิ์ อธิบดีกรมศิลปากร ได้ท าการคัดเลือกด้วยตนเองทีละคน ซึ่งท่านได้เลือกนายประสิทธิ์ 
ปิ่นแก้ว ออกมาเพราะมีรูปร่างเหมาะสมกับการแสดงร าซัดชาตรี เวลาแสดงให้ผู้ชายถอดเสื้อ เพ่ือใช้
แสดงในการต้อนรับประมุข และผู้น าต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย ซึ่งทุกครั้งที่มีการแสดงชุดนี้
นายประสิทธิ์จะได้รับคัดเลือกให้แสดงอยู่เป็นประจ า โดยจะมีคุณครูสะอาด แสงสว่าง เป็นผู้ถ่ายทอด
ท่าร า นอกจากนี้นายประสิทธิ์  ยังได้มีโอกาสแสดงชุดฟ้อนแพน ฟ้อนเงี้ยว ระบ าสี่ ภาค ร าเหย่อย       
ฟ้อนแคน ส่วนระบ าโบราณคดีทั้ง 5 ชุดนั้น นายประสิทธิ์ท่านได้เรียนแต่ไม่ได้ออกแสดง ซ่ึงท่านได้รับ
การถ่ายทอดจากบรมครูนาฏศิลป์ไทยละคร คือ คุณครูลมุล ยมะคุปต์ และคุณครูเฉลย ศุขะวณิช 
  การแสดงที่ประทับใจ การแสดงที่นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ประทับใจที่สุดคือ การแสดง
โขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย ที่ประเทศยุโรป ซึ่งนายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว แสดงเป็นหนุมานโดยท า
การแสดงคนเดียว 70 กว่ารอบ ต่อจากนั้นก็ได้แสดงฉุยฉายลิง ที่สังคีตศาลา และได้แสดงหนุมาน
ทรงเครื่อง ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนหนุมานตีทัพพระลักษณ์ นอกจากนี้งานทอดกฐิน
ของกรมศิลปากร ที่จังหวัดกาญจนบุรี คุณครูกรี วรศะริน ได้จัดการแสดงในบทพาลีเกี้ยวนางดารา 
และเข้าห้อง โดยให้นายประสิทธิ์รับบทเป็นพาลี และยังได้แสดงบทที่ประทับใจอีกชุดคือ ลงสรงโทน 
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ของหนุมานทรงเครื่อง (แต่เดิมลงสรงโทนของหนุมานทรงเครื่องนั้นอยู่ในหลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นสูงปีที่ 2 
นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว น าเรียนขออนุญาต คุณครูปราณี ส าราญวงศ์ เปลี่ยนหลักสูตรให้อยู่ในระดับ
ปริญญาตรี เรียนเพลงลงสรงโทน และในระดับชั้นสูงปีที่ 2 นั้นให้มาเรียน เพลงชมตลาด ของหนุมาน
ทรงเครื่องเช่นกันโดยคุณครูกรี วรศะริน เป็นผู้ประดิษฐ์ท่าร า นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว เป็นผู้แสดงแบบ
ท่าร าซึ่งกว่าจะลงตัว ก็ต้องใช้เวลาพอสมควร 
  ในฐานะผู้แสดง หลังจากการได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านโขนลิงแล้ว ท่านก็ได้แสดง
โขนลิงมาโดยตลอดแทบทุกตัว เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความสนใจการเรียนวิชาโชนลิงมาก จึงได้รับความ
ไว้ใจ และความเมตตาจากครูผู้ใหญ่ที่มักจะมอบโอกาสให้ร่วมแสดงกับอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังได้แสดง
ละคร และชุดเบ็ดเตล็ดมากมาย อาทิ รับบทองคต นิลนนท์ ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ละคร
เรื่องอานุภาพแห่งความเสียสละ ละครเรื่องอานุภาพแห่งความรัก ละครเรื่องอานุภาพพ่อขุน
รามค าแหง ร ากราวอาสา ในละครเรื่องมโนราห์ละครพันทางเรื่องราชาธิราชตอน กามรีรบสมิง
พระราม ร าซัดชาตรี ร าสี่ภาค ร าวงมาตรฐาน ร าเหย่อย ร าโคม เป็นต้น 
  ผู้ถ่ายทอดท่าร าให้กับคุณครูนายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว 
   คุณครูกรี วรศะริน ได้ถ่ายทอดบทบาทของหนุมาน ลงสรงโทนหนุมานทรงเครื่อง 
ฉุยฉายหนุมาน พาลีเกี้ยวนางและเข้าห้องนางดารา บทบาทของสุครีพ ชมตลาดหนุมานทรงเครื่อง    
ร าโคม กราวอาสา กราวกลาง และร าวงมาตรฐาน 
   คุณครูลมุล ยมะคุปต์ และคุณครูเฉลย ศุขะวณิช ได้ถ่ายทอดบทบาทกามนี (ตอน
กามนีรบสมิงพระราม) เพลงหน้าพาทย์ทุกเพลงของตัวพระ ระบ าโบราณคดี ชุด ทวารวดี ระบ า
โบราณคดี ชุด ศรีวิชัย ระบ าโบราณคดี ชุด ลพบุรี ระบ าโบราณคดี ชุด เชียงแสน ระบ าโบราณคดี ชุด 
สุโขทัย ฟ้อนแพน ฟ้อนแคน ฟ้อนเงี้ยว ร าเหย่อย 
   อาจารย์สะอาด แสงสว่าง ได้ถ่ายทอดการร าซัดชาตรี 
   อาจารย์ศิริวัฒน์ ดิษยนันทน์ ได้ถ่ายทอดการร าฟ้อนแพน 
  เผยแพร่นาฏศิลป์ไทยในต่างประเทศ 
   ขณะที่นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว รับราชการอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป ท่านได้เข้าร่วมการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งใน และต่างประเทศอยู่บ่อยครั้ง ได้แก่ 
   1.ไปแสดงร าชุดซัดชาตรี ถวายแด่ สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 12 ณ สหพันธรัฐ
มาเลเซีย  
   2. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยน าการแสดงชุดระบ าวีระชัยลิง 
กับยกรบ และร าฉุยฉายพราหมณ์ ไปแสดงโดยมีครูจ าเรียง พุธประดับ เป็นผู้คุมนักเรียนไปในครั้งนั้น  
   3. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศสิงคโปร์ ในงานวันชาติของประเทศ
สิงคโปร์ โดยมีประมาณ 12 ประเทศท่ีมาร่วมงาน โดยประเทศไทยน าการแสดงชุดฟ้อนเงี้ยว ฟ้อนแพน 
และการแสดงโขน ชุดสุครีพถอนต้นรัง เข้าร่วมงานดังกล่าว 
   4. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศอินโดนีเซีย  
   5. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในแถบยุโรป 10 ประเทศ ดังนี้  ออสเตรีย ฮังการี
ยูโกสลาเวีย เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม อิตาลี และอังกฤษ ในการ
เดินทางประมาณ 10 ประเทศครั้งนั้น ใช้เวลาในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประมาณ 2 เดือน          
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โดยมีหลายชุดการแสดงแบ่งเป็นภาคแรกเป็นการแสดงพิพิธทัศนา เริ่มด้วยการแสดงชุดระบ าศิลปาชีพ 
เนื่องจากเป็นชุดการแสดงที่มีลักษณะคล้ายกับ 4 ภาค ซึ่งการเข้าร่วมงานครั้งนั้นนายประสิทธิ์  
ปิ่นแก้ว ร าภาคเหนือ และการแสดงโขน  
  ผลงานทางวิชาการและงานด้านอ่ืน ๆ 
   1. เขียนหนังสือคู่มือประกอบการสอนวิชานาฏศิลป์ไทย (โขน) ระดับปริญญา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่องฉุยฉายพาลีและลงสรงหนุมานทรงเครื่อง 
   2. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “สืบสานศิลปะไทย” ของคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนาฏศิลป 
   3. กรรมการที่ปรึกษาในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ศิลปะของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   4. กรรมการร่างพระราชกฤษฎีกาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศประกอบร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   5. กรรมการจัดท าหลักสูตรเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง 
   6. กรรมการวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์ผู้สอนในสถาบันศึกษา 
   7. กรรมการโครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 
   8. ประธานและรองประธานกรรมการการจัดงาน และการแสดงศิลปวัฒนธรรม             
สี่ภาคของวิทยาลัยนาฏศิลป ในสังกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปากร 
   9. กรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเฟสปิกเกมส์ พ.ศ. 2542 
   10. กรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ พ.ศ. 2542 
   11. กรรมการโครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 
   12. กรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ 
   13. กรรมการโครงการดนตรี โขน ละครจรกรุงเก่า 
   14. กรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
   15. เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจ 
   16. ก ากับการแสดงโขนอีกมากมาย อาทิ การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพิเภก
สวามิภักดิ์ ณ โรงละครแห่งชาติ การแสดงโขน เรื่องก าแหงหนุมานข้าราชบริพารผู้ภักดี ณ ศาลาเฉลิมกรุง 
วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้น 
   17. ควบคุมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนยกรบ ณ โรงละครแห่งชาติ 
  เผยแพร่ความรู้สู่สถาบันต่าง ๆ 
   นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษ และครูผู้สอนที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องของนาฏศิลป์ของโขนลิง ในหลายสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับนาฏศิลป์โขน 
ดังนี้ 
   1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สมัยก่อนนายประสิทธิ์ เรียนปริญญาตรี 
ภาคสมทบโดยเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ก็ได้รับหน้าที่เป็นครูผู้สอนควบคู่ไปด้วยเป็น
ระยะเวลา 3 ปี แต่ก็ยังไม่ส าเร็จการศึกษาจนครูต้องสอบเข้าเรียนแบบเป็นทางการ แต่ก็ยังได้เรียนที่นี่ 
เริ่มเรียนตั้งแต่ 10.00–20.30 น. ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เรียนตั้งแต่เวลา 08.00–17.30 น.ค่อนข้าง
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เรียนหนัก และในระหว่างนั้นครูก็เป็นหัวหน้าสายโขน นักศึกษาราชมงคลมาก็เรียนที่โรงเรียนนาฏศิลป 
จวบจนคุณครูเป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายปกครอง ต่อมาได้เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายกิจกรรม 
หลังจากนั้นได้รับต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการ คุณครูจึงมีความคิดให้เปิดปริญญาตรีที่สถาบันแต่นักเรียน
จากราชมงคลก็ยังมาเรียนสมทบอยู่ จนช่วงหลังทางราชมงคลก็น ารถมารับ แต่คุณครูไม่สะดวกเพราะ
เวลาตรงกับการสอนที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทางราชมงคลจึงให้นักศึกษามาเรียนกับคุณครูที่
วิทยาลัยนาฏศิลป 2-3 รุ่น หลังจากนั้นทางราชมงคลก็ยังประสงค์ให้ไปสอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล เพราะครูยังคงมีรายชื่ออยู่ที่นั่น ตอนแรกครูก็ไม่มีเวลาไปทางราชมงคลจึงให้นายโสฬส 
มงคลประเสริฐ พานักศึกษามาเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป  
   2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ไปสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
“เริ่มต้นจากการที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ก่อตั้งโขนธรรมศาสตร์ แต่ยังคงมาเรียนและหัดโขนกันที่
วิทยาลัยนาฏศิลป เมื่อ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ไม่อยู่จึงยุติไป จากนั้นทางคณะก็ได้ไปรวบรวมผู้สนใจด้าน
นาฏศิลป์ เพ่ือก่อตั้งขึ้นใหม่อีกครั้ง ในขณะนั้นคุณครูด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอยู่จึง
มอบหมายให้นายวิโรจน์ อยู่สวัสดิ์ ไปสอนแทน พอครูเกษียณอายุราชการแล้วก็ยังคงไปที่ธรรมศาสตร์
ซึ่งทางนั้นจะมีหนังสือเชิญไปประชุมตลอด และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับทางโขนธรรมศาสตร์ 
   3. มหาวิทยาลัยรามค าแหง นายประสิทธิ์  ปิ่นแก้ว ได้กล่าวถึงการไปสอนที่
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ความว่า “ในขณะนั้นครูด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการอยู่ นายกิตติ เกิดผล 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านก็เรียนโขนธรรมศาสตร์ เรียนตัวหนุมาน แล้วก็มาพบ
คุณครู เพ่ือขอค าปรึกษาอยากให้ครูช่วยสร้างโขนรามค าแหง เพราะในขณะนั้นนายกิตติ เกิดผลไปอยู่
ที่มหาวิทยาลัยรามค าแหงแล้ว เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของรามค าแหง โดยต้องการจะจัดตั้งโขนรามค าแหง 
แต่หลังจากนั้นก็หายเงียบไปเป็นเวลาปี 1 ได้ แล้วก็มาพบครูอีกครั้งและมาขอให้ไปท าการคัดเลือกตัว
ก่อนเข้ารับการฝึกหัด ครูก็แปลกใจคิดว่าไม่ท าแล้ว แต่เมื่อไปถึงก็พบว่ามีผู้สนใจฝึกหัดโขน-ละคร 
กว่า 800 คน ท าการคัดเลือกเรียนกันเรื่อยมา รุ่นต่อรุ่น พอจบก็ไปท างานกัน ปัจจุบันนี้เหลือผู้เรียน
อยู่ประมาณ 200 คน ซึ่งรวมทั้งตัวพระ ยักษ์ ลิง ซึ่งก็ยังสอนกันอยู่ คุณครูจะเข้าไปสอนวันอังคาร  
กับวันพฤหัสบดี หากไม่ว่างก็จะไปวันอังคารเพียงวันเดียว ส่วนวันพฤหัสบดีก็ให้ครูท่านอ่ืนไปสอนแทน”  
   4. สถาบันคึกฤทธิ์ หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธร เทวกุล ท่านได้ด าเนินการเปิดสอน
นาฏศิลปโขน ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ ทองนิ่ม มีความคุ้นเคยกับท่าน จึงได้
เรียนแนะน าให้นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ผู้เปี่ยมไปด้วยความสามารถทางด้านนาฏศิลป์โขน โดยเฉพาะ
โขนตัวลิง มาเป็นที่ปรึกษาและสอนที่สถาบันคึกฤทธิ์  
   5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ได้ไปสอนที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร โดยมีคุณครูนันทา น้อยนิตย์ ได้มาเรียนเชิญให้คุณครูไปสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ไปแล้ว นอกจากในช่วงเวลาที่มีการจัดการแสดง คุณครูก็จะไปดูแลการ
ฝึกซ้อมให ้
   6. โรงเรียนปทุมวนาราม นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ได้ไปสอนที่โรงเรียนปทุมวนาราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมคาย กลิ่นภักดี ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มาเชิญ
ไปสอนจนถึงปัจจุบันนี้ 
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  อาชีพหลังปลดเกษียณอายุราชการ นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ได้รับการเลื่อนต าแหน่งมา
โดยตลอด กระทั่งเกษียณอายุราชการ ท่านยังด ารงต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนนาฏศิลป์ (โขนลิง) 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
   1. กรรมการร่างพระราชกฤษฎีกาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศประกอบร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   2. กรรมการจัดท าหลักสูตรเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
   3. เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาท่ีมีความสนใจ 
   4. ก ากับการแสดง ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดงโขนอีกมากมาย 
   5. ที่ปรึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการสอบและดูแลการเรียนการสอน 
   6. กรรมการสอบนาฏศิลป์โขนภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 
   7. เป็นอาจารย์สอนพิเศษด้านโขนตัวลิงให้กับมหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
   8. ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นาฏกรรมไทย) จาก
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
   9. ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม พ.ศ. 2548 จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
   10. ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน) พ.ศ. 2551 
  ความคิดสร้างสรรค์ นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้วได้สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์ไทยไว้
อย่างมากมาย อาทิ ฉุยฉายพาลี กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทย์วานรด าเนิน เพลงปลุกใจทหารเสือ
นเรศวร เป็นต้น 
  ด้านวิชาการ  นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ได้เขียนหนังสือคู่มือประกอบการสอนวิชานาฏศิลป์
ไทย (โขน) ระดับปริญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่องฉุยฉายพาลี และลงสรงหนุมานทรงเครื่อง 
เพ่ือบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มาศึกษา นอกจากนี้ท่านยังได้ร่วม
โครงการบันทึกองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ชุดลงสรงโทนหนุมาน ชุดหนุมานตรวจพล และองคตตรวจพล 
  เกียรติคุณที่ได้รับ 
   1. พ.ศ. 2549 ได้รับราชมงคลสรรเสริญ สาขาศิลปะการแสดง จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 
   2. พ.ศ. 2551 ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานาฏศิลป์ไทย 
จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   3. พ.ศ. 2551 ได้รับการยกย่องเชิดชู เกียรติให้ เป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขา
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์–โขน)  
  ประโยชน์เพื่อสังคม 
   1. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “สืบสานศิลปะไทย” ของคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนาฏศิลป 
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   2. กรรมการที่ปรึกษาในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ศิลปะของคณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   3. ประธานและรองประธานกรรมการการจัดงาน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมสี่
ภาคของวิทยาลัยนาฏศิลป ในสังกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปากร 
   4. กรรมการร่างพระราชกฤษฎีกาของบังคับ ระเบียบ ประกาศประกอบร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ 
   5. กรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเฟสปิกเกมส์ พ.ศ. 2542 
   6. กรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ พ.ศ. 2542 
   7. กรรมการจัดท าหลักสูตรเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง 
   8. กรรมการโครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศด้านนาฎดุริยางคศิลป์ 
   9. กรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ 
   10. กรรมการโครงการดนตรี โขน ละครจรกรุงเก่า 
   11. กรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหน้านภาลัย 
   12. กรรมการวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์ผู้สอนในสถาบันศึกษา 
   13. เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษากับสถานศึกษาที่มีความสนใจ 
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ประวัตินางรัจนา พวงประยงค์ 
 

 
ภาพที่ 74 นางรัจนา พวงประยงค์ 

ที่มา: นางรัจนา พวงประยงค์ 
 
 นางรัจนา พวงประยงค์ เกิดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2483 ณ บ้านเลขที่ 253 ถนนข้าวสาร ต าบล
ตลาดยอด อ าเภอพระนคร กรุงเทพมหานคร บิดาชื่อ นายปรีชา (เดิมชื่อหลี) พวงประยงค์ มารดาชื่อ 
นางสมพล พวงประยงค์ นางรัจนา พวงประยงค์เป็นบุตร คนที่ 7 โดยในจ านวนมีพ่ีน้องทั้งหมด 7 คน 
ได้แก่ 
  1. นายอรุณ พวงประยงค์ 
  2. นางอาริวรรณ พวงประยงค์ 
  3. นางสาวจ ารัส พวงประยงค์ 
  4. นางสาวอัมพร พวงประยงค์ 
  5. นางสาวยุพิน พวงประยงค์ 
  6. นางระเบียบ พวงประยงค์ 
  7. นางรัจนา พวงประยงค์ 
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 นางรัจนา พวงประยงค์ ได้สมรสกับนายส าราญ วังสผ่า จึงได้ไปอยู่บ้านเลขท่ี 20 ซอยสมเด็จ
พระปิ่นเกล้า 7 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีบุตรทั้งหมด 2 คน ได้แก่ 
  1. นายศิริรัตน์ วังสผ่า 
  2. ดร.รุ่งรัจน์ วังสผ่า 
 นางรัจนา พวงประยงค์ เติบโตมาในครอบครัวผู้ที่เป็นบิดาเป็นละครสมัยเก่ามาก่อน ส่วน
มารดาของนางรัจนา พวงประยงค์นั้น เคยหัดละครกับ นางมัลลี คงประภัศร์ (ครูหมัน) แต่เนื่องจาก
บิดามารดาไม่ค่อยมีความสนใจในด้านนาฏศิลป์ไทยอย่างจริงจัง จึงไม่ได้เป็นนักแสดงทั้ง ๆ ที่ท่านทั้ง
สองได้ฝึกฝนมาพอสมควร 
 ปัจจุบันนางรัจนา พวงประยงค์ อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20 ซอย สมเด็จพระปิ่นเกล้า 7 
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 การศึกษา 
  เมื่อ พ.ศ. 2490-2492 นางรัจนา พวงประยงค์ เริ่มเข้าศึกษาที่โรงเรียนบ ารุงวิทยา ตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนบ ารุงวิทยา 
  เมื่อ พ.ศ. 2493 ได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเขียนนิวาส ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
  เมื่อ พ.ศ. 2494 ได้ย้ายไปศึกษาที่โรงเรียนสตรีจุลนาค ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จากโรงเรียนเขียนนิวาสแล้วจึงให้ นางรัจนา พวงประยงค์ ไปสอบไล่เพ่ือที่จะเข้าศึกษาต่อที่ โรงเรียน
นาฏศิลป (วิทยาลัยนาฏศิลปในปัจจุบัน) แต่นางรัจนา พวงประยงค์ ไม่มีความชอบทางนาฏศิลป์ไทยก็
จึงเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีจุลนาค ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากนั้นได้เห็นบิดาของตนต้องใช้จ่าย
มากพอสมควรในการเล่าเรียน พอเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นบิดาได้พูดคุยกับนางรัจนา พวงประยงค์ ว่า 
“คุณพ่อมีแต่ที่อยู่อาศัยให้แต่เงินที่ใช้ในการจับจ่ายใช้สอยพ่อไม่มีให้” หลังจากนั้น นางรัจนา พวงประยงค์ 
ที่ได้ไปสอบไล่เพ่ือที่จะเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนาฏศิลป ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปี พ.ศ. 2495 
ได้สอบติดจึงได้เข้าเรียนที่โรงเรียนนาฏศิลป (วิทยาลัยนาฏศิลปในปัจจุบัน)  
  อีกสาเหตุหนึ่งที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนนาฎศิลป เพราะมีพ่ีสาวชื่ออัมพร พวงประยงค์ 
ซึ่งเป็นนักเรียนนาฏศิลป เป็นผู้ที่มีฝีมือในการร่ายร าเป็นอย่างมาก และมีรูปร่าง หน้าตาที่สวยงาม        
แต่เป็นที่น่าเสียดายท่านได้เสียชีวิตลงด้วยโรคปอดอักเสบ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการศึกษา
ในด้านนาฏศิลป์ ตรากตร าในการเรียนและการแสดงจนท าให้ไม่มีเวลาในการพักผ่อนจึงท าให้เสียชีวิต
ลงเมื่อตอนอายุได้ 18 ปี จากนั้นท่านอธิบดีธนิต อยู่โพธิ์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร รู้จักครอบครัว        
พวงประยงค์ จึงต้องการให้นางรัจนา พวงประยงค์ มาเรียนที่นี่เพื่อเป็นตัวแทนของพ่ีสาว โดยตอนแรก 
นางรัจนา พวงประยงค์ ไม่มีใจรักทางนาฏศิลป์เลย แต่ต่อมาได้รับการคัดเลือกให้แสดง คุณครูทุกท่าน
ได้สั่งสอนในการเรียนการสอนและคอยให้วิชาฝึกฝนให้อย่างเคร่งครัด จากนั้นนางรัจนา พวงประยงค์  
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวเอกจึงมีความพยายามฝึกฝนตนเอง เพ่ือให้ผลงานการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย
ออกมาได้ดี ดังที่ครูบาอาจารย์ทุกท่านได้ให้วิชา และความไว้วางใจในการแสดง ในที่สุดในด้านการ
แสดงจึงท าให้นางรัจนา พวงประยงค์ มีใจรักในทางนาฏศิลป์จึงท าให้มีการทุ่มเทกับการฝึกหัดตัว
ละครทุกตัวที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ จนกระทั่งประสบผลส าเร็จเพราะเป็นที่ติดอกติดใจและ
ได้รับค าชมจากผู้ชมเสมอมา 
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  นางรัจนา พวงประยงค์ เริ่มเรียนวิชาเอกนาฏศิลป์ ในชั้นต้นปีที่ 1 เมื่อพ.ศ. 2495         
เมื่อแรกเรียนนาฏศิลป์สาขาละครนั้นนางรัจนา พวงประยงค์ได้ฝึกหัดเป็นตัวพระ โดยเรียนกับคุณครู
สะอาด แสงสว่าง คุณครูอบเชย ทิพโกมุท และคุณครูสุวรรณี ชลานุเคราะห์ เป็นครูสอนเพราะคุณครู
แต่ละท่านล้วนเป็นผู้ที่มีความสามารถมีฝีมือและเชี่ยวชาญในด้านการแสดงละครไทย ผลการเรียนใน
ปีแรกนั้น นางรัจนา พวงประยงค์ไม่ได้รับคัดเลือกให้แสดงละครหรือนาฏศิลป์ชุดใด ๆ เลยจนกระทั่ง
สอบไล่ได้ขึ้นไปเรียนชั้นต้นปีที่ 2 เมื่อพ.ศ. 2496 ก็ไม่ได้แสดงอะไรอีก และต่อมา นางรัจนา พวงประยงค์
อยู่ในระดับชั้นต้นปีที่ 3 ในพ.ศ. 2497 ท่านอธิบดีธนิต อยู่โพธิ์ก็ได้ เรียกนางรัจนา พวงประยงค์ไปพบ 
นางรัจนา พวงประยงค์เมื่อได้ไปเห็นท่านก็เลยเกิดความตื่นเต้น ก่อนหน้านั้นท่านอธิบดีธนิต อยู่โพธิ์ได้น า
นางรัจนา พวงประยงค์ ไปเรียนที่บ้านเพื่อให้ไปฝึกฝนในด้านการแสดง พอนางรัจนา พวงประยงค์
ได้ไปพบท่านอธิบดีธนิต อยู่โพธิ์ ท่านก็บอกว่าให้ไปพบกับ คุณครูเจริญจิต ภัทรเสวี ซึ่งคุณครูท่านนี้
เป็นผู้ที่ฝึกฝนหรือที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ตั้งไข่ให้กับ นางรัจนา พวงประยงค์ และให้วิชาที่เกี่ยวกับการแสดง
ละครสิ่งที่เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยที่เลิศล้วน ด้วยความสามารถหลาย ๆ ด้านของท่าน จากนั้นนางรัจนา 
พวงประยงค์ก็ได้รับคัดเลือกให้ไปแสดงโขนเป็นตัวนางก านัลในฉากท้องพระโรง ในตอนนั้นจึงได้รู้จัก
กับคุณครูเจริญจิต ภัทรเสวีมากขึ้น ซึ่งเป็นครูนางสอนทั้งละครและโขน คุณครูเจริญจิต ภัทรเสวี
ได้สอนนางรัจนา พวงประยงค์ฝึกฝนคอยเป็นผู้แนะน า ถึงแม้ในบางครั้งท่านก็ถูกว่าบ้างจนท าให้เกิด
ความท้อแท้เป็นอย่างมาก แต่พอท่านสามารถแสดงโขนได้เป็นอย่างดี ความท้อแท้ที่ท่านมีก็ได้หมดไป
นางรัจนา พวงประยงค์ ได้ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2498 ก็ได้เปลี่ยนจาก
ตัวพระมาเป็นตัวนางอย่างเต็มตัว แล้วได้ออกงานการแสดงโดยได้คัดเลือกจากท่านอธิบดีธนิต อยู่โพธิ์
ให้แสดงเป็นนางเบญกายคู่กับอาจารย์บุญเลิศ ข าทัศน์ ประกอบการเดี่ยวระนาดเอกเพลงเชิดนอก 
โดยคุณครูเจริญจิต ภัทรเสวี ก็เป็นผู้ฝึกหัด นางรัจนา พวงประยงค์ ให้แสดงในบทบาทนางเบญกาย 
โดยอาจารย์บุญเลิศ ข าทัศน์ แสดงเป็นหนุมาน ในการแสดงโขน ตอนหนุมานจับเบญกาย โดยมีคุณครู
พริ้ง ดนตรีรสเป็นผู้บรรเลงในการแสดงครั้งนี้ ณ หอประชุมกระทรวงวัฒนธรรม (สนามเสือป่า
ปัจจุบัน) ขณะที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางรัจนา พวงประยงค์ที่ได้รับคัดเลือกให้แสดงละคร
เรื่องพระรถเสนอีกครั้ง ในการรับบทบาทนางเมรี ซึ่งตอนที่ได้รับบทบาทในครั้งนั้น อาจารย์ทุกท่านที่
สอนในห้องเรียนก็ได้คัดเลือกเพ่ือนของท่านทุกคนให้ไปแสดงในเรื่องรถเสนแล้ว แต่นางรัจนาไม่ได้รับ
คัดเลือกในห้องเรียน แต่กลับปรากฏว่ารายชื่อของนางรัจนา ได้รับคัดเลือกก่อนใคร โดยที่นางรัจนา 
พวงประยงค์นั้นไม่รู้ตัว พอจากนั้นรู้ว่าตัวท่านเองมีรายชื่อก่อนเพ่ือนก็เกิดความตกใจและดีใจในเวลา
เดียวกัน จากการแสดงที่ได้รับบทบาทเป็น นางเมรีท า ให้นางรัจนา พวงประยงค์มีชื่อเสียงขึ้น
ตามล าดับ จากนั้นจึงท าให้นางรัจนา พวงประยงค์ มีความตั้งใจและชื่นชอบในการเรียนนาฏศิลป์ไทย
มากขึ้น จนท าให้ นางรัจนา พวงประยงค์มีก าลังใจในการศึกษาต่อจนจบชั้นสูงปีที่ 2 ในพ.ศ. 2502 
อันเป็นหลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นสูง และได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงจากโรงเรียนนาฏศิลป (วิทยาลัยนาฏศิลป
ในปัจจุบัน) 
 
 การฝึกหัดนาฏศิลป์ 
  ขณะที่ศึกษาอยู่โรงเรียนนาฏศิลป ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นสูงปีที่ 2 
เริ่มการฝึกหัดตั้งแต่ข้ันพื้นฐาน เช่น การนั่งพับเพียบ การนั่งคุกเข่า การกราบ การไหว้ การถวายบังคม
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และมีการฝึกความพร้อมของร่างกาย เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่าง
ถูกต้อง ทั้งการใช้ศีรษะ การใช้ล าตัว แขน ขา มือและเท้า อย่างสัมพันธ์กัน ในการใช้จังหวะ กล่าวคือ
เป็นการใช้ข้อต่อของอวัยวะทุกส่วนในร่างกายให้เกิดเป็นวง เป็นเหลี่ยมเพ่ือให้ได้สัดส่วนที่สวยงาม 
และกลมกลืน โดยเริ่มจากการดัดมือ การดัดแขน ดัดหลัง ถองสะเอว มีการตบเข่า ตั้งวง ก้าวหน้า 
การประเท้า กระดกเสี้ยว และกระดกหลัง เป็นต้น ต่อจากการฝึกหัดเบื้องต้นไปได้ระยะหนึ่งแล้วจึงให้
มีการหัดร าเพลงช้า เพลงเร็ว เพลงเชิดเสมอ เพลงแม่บทใหญ่ ซึ่งเป็นเพลงแม่ท่าเพ่ือเป็นเพลงพ้ืนฐาน
ของท่าร าละครไทย โดยจะเริ่มจากการหัดร้องตามจังหวะ จะโจ้งจะ ทิงโจ้งทิง เป็นท านองประกอบการร า
เพลงช้า เมื่อฝึกหัดจนแม่นย าดีแล้ว จึงเริ่มฝึกหัด เพลงเร็วซึ่งร้องตามจังหวะ ตุ๊บทิงทิง ตุ๊บทิงทิง 
ในการฝึกหัดละครนั้นต้องมีความพยายามและใช้ความมานะอดทนสูง เพราะครูผู้สอนจะเป็นผู้ที่มี
ความพิถีพิถันเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ในการต่อท่าแต่ละท่า จึงจะค่อย ๆ ต่อไปอย่างช้า ๆ อย่างไม่เร่งรีบ 
แต่คุณครูทุกท่านจะเป็นผู้คอยจับท่าให้กับนักเรียนทีละคนเพ่ือให้ผู้เรียนท าท่าได้สัดส่วนและสวยงาม 
ซึ่งครูจะให้นักเรียนอยู่นิ่ง ๆ ในท่าแต่ละท่านาน ๆ เองจึงจะสามารถแก้ไขในท่าทางครบทุกคน ซึ่งท าให้
นางรัจนา พวงประยงค์เกิดความเบื่อหน่ายเวลาเรียนเป็นอย่างมาก อีกประการหนึ่งคุณครูแต่ละท่าน
จะเคร่งครัดมากในเวลาที่เรียน เนื่องจากคุณครูทุกท่านมีความประสงค์ให้นักเรียนทุกคนเป็นศิลปินที่ดี
มีฝีมือ มีความอดทนอดกลั้น การฝึกหัดแต่ละครั้งจึงมีการฝึกท่าซ้ าแล้วซ้ าอีก ไม่ว่าจะเป็นการหัดหมอบ 
การหัดเข้าเฝ้า การถวายของ การนั่งพัด แต่ละท่าใช้การฝึกฝนอยู่เป็นเวลานานพอสมควร บางท่าก็ยาก 
บางท่าก็ง่าย ซึ่งทั้งหมดนี้จึงท าให้ นางรัจนา พวงประยงค์เกิดความเบื่อหน่ายและคิดท้อแท้ ด้วยไม่มี
ความรักในศิลปะมาตั้งแต่ต้น ถึงแม้คุณครูแต่ละท่านพร่ าพูดดุว่า เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความมานะจะได้มี
ความสามารถเหมือนพี่สาวของท่าน ซึ่งต่อมาท่านก็ได้เรียนและฝึกหัดในด้านการแสดงละครและเพลง
ที่มีความยากขึ้นตามล าดับต่อไป 
 
 การท างาน 
  นางรัจนา พวงประยงค์ มิใช่จะแสดงละครและโขนได้อย่างดีเยี่ยมแต่เพียงอย่างเดียว 
นางรัจนา พวงประยงค์ยังเรียนเก่งและสามารถสอบเข้ารับราชการ ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนอยู่โรงเรียน
นาฏศิลป (วิทยาลัยนาฏศิลปปัจจุบัน) นางรัจนา พวงประยงค์เริ่มรับเงินเดือนในฐานะเป็นศิลปิน
ส ารอง ได้เดือนละ 15 บาท พอจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ. 2500 นางรัจนา พวงประยงค์ก็สอบเข้า
เป็นข้าราชการชั้นจัตวา สังกัดแผนกนาฎศิลป์ ส านักการสังคีต กรมศิลปากร เมื่อท่านได้ จบหลักสูตร
ชั้นสูงปีที่ 2 เมื่อพ.ศ. 2502 แล้ว นางรัจนา พวงประยงค์ก็สอบเลื่อนเป็นข้าราชการ สามัญชั้นตรี 
ต าแหน่งศิลปินตรี ปรากฏว่า นางรัจนา พวงประยงค์สอบไม่ผ่านทั้ง ๆ ที่ท่านตั้งใจในการท าข้อสอบ
และสามารถท าข้อสอบได้เป็นอย่างดี ท าให้นางรัจนา พวงประยงค์เกิดความน้อยใจในการสอบครั้งนี้ 
จึงไม่ประสงค์ที่จะรับราชการอยู่ที่เดิม และได้ไปสมัครสอบเป็นครูที่โรงเรียนนาฏศิลป กองศิลปศึกษา
เมื่อ พ.ศ. 2503 และได้รับการบรรจุเป็นครูตรี 
  นางรัจนา พวงประยงค์ ได้ปฏิบัติในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความขยันขันแข็ง 
เอาใจใส่ในการท างานทั้งการสอนและการแสดงอย่างยิ่ง แต่ก็มิได้รับความดีความชอบเหมือนคนอ่ืน 
ท าให้เกิดความท้อแท้ในการท างานจึงลาออกเมื่อ พ.ศ. 2505 ไปประกอบอาชีพส่วนตัว โดยการสอน
นาฏศิลป์ตามโรงเรียนต่าง ๆ และจัดรายการแสดงรวมทั้งเพลงไทยร่วมกับเพ่ือน ๆ ทางสถานี 
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วิทยุกระจายเสียงหลายสถานี แต่ในที่สุดนางรัจนา พวงประยงค์ก็เกิดความเบื่อหน่ายในการท า 
กิจการจึงเลิอกลาไป จากนั้นนางรัจนา พวงประยงค์ได้เป็นครูสอนนาฏศิลป์ ที่สวนสามพราน จังหวัด
นครปฐม นางรัจนา พวงประยงค์ได้ท างานที่สวนสามพรานตั้งแต่พ.ศ. 2515 จนถึงปัจจุบันนี้ 
  เมื่อปี พ.ศ. 2520 นางรัจนา พวงประยงค์ ได้กลับมารับราชการอีกครั้งที่กรมศิลปากร 
ในสมยัท่านพลเรือตรีสมภพ ภิรมย์ ซึ่งด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรในสมัยนั้น ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปเชิญ
นางรัจนา พวงประยงค์ไปพบที่กรมศิลปากร ท่านสมภพ ภิรมย์ได้มีการชักชวนนางรัจนา พวงประยงค์
กลับมารับราชการที่กรมศิลปากรตามเดิม นางรัจนา พวงประยงค์ก็ได้ตกลง เพ่ือที่จะเข้ารับราชการ
อีกครั้งหนึ่ง โดยได้รับการบรรจุเข้าเป็นอาจารย์พิเศษในวิทยาลัยนาฏศิลป จนกระทั่งที่กองการสังคีต  
มีต าแหน่งว่าง นางรัจนา พวงประยงค์ได้ไปสมัครสอบอีกครั้งที่ผ่านการสอบในครั้งนั้นและได้รับ
การบรรจุให้เป็นนาฏศิลปินระดับ 2 ครั้งนั้น จากนั้นนางรัจนา พวงประยงค์ก็ได้มีโอกาสในการโชว์
ฝีมือในด้านการแสดงโขนและการแสดงละครของกรมศิลปากรอย่างเต็มที่ จากการสนับสนุนของ
คุณครูเสรี หวังในธรรม ผู้อ านวยการส านักการสังคีต และนายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ อธิบดีกรมศิลปากร 
ขณะด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมศิลปากร โดยมีท่านคุณหญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย
ของกรมศิลปากร เป็นผู้อ านวยการ ฝึกสอนท่าร าอย่างเอาใจใส่ นางรัจนา พวงประยงค์จึงเป็นผู้แสดง
โขนและละครรุ่นอาวุโสอีกท่านหนึ่ง ที่มีฝีมือถึงขั้นเป็นผู้ช่วยก ากับการแสดงและการฝึกซ้อมการแสดง
ปัจจุบันท่านด ารงต าแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  ระยะเวลาการบรรจุราชการสถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ 
   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ต าแหน่งนาฏศิลปิน ระดับ 2 
   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 ต าแหน่งนาฏศิลปิน ระดับ 3 
   วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2525 ต าแหน่งนาฏศิลปิน ระดับ 4 
   วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 ต าแหน่งนาฏศิลปิน ระดับ 5 
   วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ต าแหน่งนาฏศิลปิน ระดับ 6 
   วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ต าแหน่งนาฏศิลปิน ระดับ 7ว. 
   วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2544 ต าแหน่งนาฏศิลปิน ระดับ 8ว. 
   วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เกษียณอายุราชการ 
   วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ผู้ช านาญการด้านนาฏศิลป์ไทย (ละครนาง) 
 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  พ.ศ. 2525 ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก 
 
 ผลงานด้านนาฏศิลป์ไทย 
  นางรัจนา พวงประยงค์ เป็นศิลปินที่มีความสามารถทางนาฏศิลป์ไทยทั้งในด้านการ 
แสดงละคร โขน และยังมีผลงานที่มากมายหลายด้าน พอสรุปโดยสังเขปมีดังนี้ 
  - เป็นครูฝึกซ้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลป และศิลปิน สถาบันนาฏ       
ดุริยางคศิลป์ (ส านักการสังคีต) กรมศิลปากร 
  - เป็นผู้ช่วยก ากับการแสดง ผู้ก ากับเวทีในการร าและการแสดงละคร 
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  - เป็นผู้ประดิษฐ์ท่าร าการรถวายพระพร ร าอวยพรต่าง ๆ ร่วมกับข้าราชการอาวุโส ของ 
สถาบันาฏดุริยางคศิลป์ (ส านักการสังคีต) กรมศิลปากร 
  - เป็นอาจารย์พิเศษสอน และถ่ายทอดนาฏศิลป์ โขน ละคร และการแสดงเบ็ดเตล็ด 
ให้แก่นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและ 
มหาวิทยาลัยต่างๆ 
  - เป็นผู้ถ่ายทอดการแสดงละคร (นาง) ในบทบาทนางโขน ละครใน ละครนอก  ละคร
พันทาง 
  - เป็นผู้แสดงโขน ละคร ระบ าและการแสดงเบ็ดเตล็ดในการแสดงนาฏศิลป์ไทย ของ
สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ (ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ผลงานที่ผ่านมามีดังนี้  ผลงานการแสดง
ตั้งแต่พ.ศ. 2497-2551 
   1. การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ 
    1.1 ตอนนางลอย   แสดงเป็น นางเบญกาย 
    1.2 ตอนจองถนน   แสดงเป็น นางสุพรรณมัจฉา 
    1.3 ตอนศึกไมยราพณ์  แสดงเป็น นางพิรากวน 
    1.4 ตอนส ามนักขาก่อศึก  แสดงเป็น นางส ามะนักขาแปลง 
    1.5 ตอนรามสูรขอแก้วถึงรบพระอรชุน แสดงเป็น นางมณีเมขลา 
    1.6 ตอนพิธีอุโมงค์   แสดงเป็น นางมณโฑ 
    1.7 ตอนผูกผมทศกัณฐ์   แสดงเป็น นางมณโฑ 
    1.8 ตอนก าเนิดหนุมาน  แสดงเป็น นางสวาหะ 
    1.9 ตอนนารายณ์ปราบนนทุก  แสดงเป็น นางนารายณ์ 
    1.10 ตอนสืบมรรคา   แสดงเป็น นางบุษมาลี  
    1.11 ตอนเข้าห้องสุวรรณกันยุมา แสดงเป็น นางสุวรรณกันยุมา 
    1.12 ตอนท้าวมหาชมพูผู้ทระนง แสดงเป็น นางแก้วอุคร 
    1.13 ตอนนางค่อมยุยงนางไกยเกศ ี แสดงเป็น นางไกยเกศีและกุจจี 
    1.14 ตอนศึกวิรุณจ าบัง  แสดงเป็น นางวานริน 
    1.15 ตอนอุบายปีศาจอดุล  แสดงเป็น นางปีศาจอดุล 
   2. การแสดงละครนอก 
    2.1 เรื่องรถเสน   แสดงเป็น นางเมรี 
    2.2 เรื่องสังข์ทอง   แสดงเป็น นางมณฑา 
    2.3 เรื่องสุวรรณหงส์   แสดงเป็น นางเกศสุริยง 
    2.4 เรื่องไกรทอง   แสดงเป็น นางวิมาลา 
    2.5 เรื่องคาวี    แสดงเป็น นางคันธมาลี 
         และนางเฒ่าทัศประสาท 
    2.6 เรื่องไชยเชษฐ์   แสดงเป็น นางวิฬาร์ 
    2.7 เรื่องโสนน้อย   แสดงเป็น นางกุลา 
    2.8 เรื่องแก้วหน้าม้า   แสดงเป็น นางแก้วหน้าม้า 
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    2.9 เรื่องลักษณวงศ ์   แสดงเป็น นางยี่สุ่น 
   3. การแสดงละครใน 
    3.1 เรื่องอิเหนา ตอนตัดดอกไม้ฉายกริช แสดงเป็น นางยุบล 
    3.2 เรื่องอิเหนา ตอนไหว้พระ  แสดงเป็น นางมะเดหวี 
   4. การแสดงละครพันทาง 
    4.1 เรื่องขุนช้างขุนแผน 
     4.1.1 ตอนสร้อยฟ้าละเลงขนมเบื้อง แสดงเป็น นางสร้อยฟ้า 
     4.1.2 ตอนขุนแผนส่องกระจกมนต์ แสดงเป็น คุณย่าทองประศรี 
     4.1.3 ตอนพลายเพชร-พลายบัวออกศึก แสดงเป็น นางตานีตัวแปลง 
   5. การแสดงละครดึกด าบรรพ์ 
    5.1 เรื่องคาวี ตอนศรปนขาขึ้นจึง แสดงเป็น นางศูรปนขา 
    5.2 เรื่องอิเหนา   แสดงเป็น นางยุบล 
   6. การแสดงละครเรื่องอ่ืน ๆ 
    6.1 ละครเรื่องพระอภัยมณ ี  แสดงเป็น นางสุวรรณมาลี  
         นางผีเสื้อแปลงและนางวาลี 
    6.2 ละครเรื่องพระร่วง  แสดงเป็น นางจันทน์ 
    6.4 ละครเรื่องเงาะป่า  แสดงเป็น แม่มาเนาะ 
    6.5 ละครเรื่องเวสสันดร  แสดงเป็น พรามณีแม่อมิตดา 
    6.6 ละครอิงประวัติศาสตร์ 
     6.6.1 เรื่องสามัคคีเภท  แสดงเป็น นางวาทิน 
    6.7 ละครผู้ชนะสิบทิศ  แสดงเป็น แม่นางปอระเตียง  
         ภรรยาเจ็กหนอม 
    6.8 ละครเรื่องผาแดง-นางไอ่  แสดงเป็น แม่ของนางยมโดย 
    6.9 ละครเรื่องอาหรับราตรี  แสดงเป็น นางนอซาตอล 
   7. การแสดงชุดเบ็ดเตล็ดต่าง 
    7.1 ร าฉุยฉายวันทอง 
    7.2 ร ากระทบไม ้
    7.3 ร าเถิดเทิง 
    7.4 ร าซัดชาตรี เป็นต้น 
   8. การแสดงเผยแพร่ในต่างประเทศ 
    ได้เดินทางไปในฐานะผู้แสดงและผู้ก ากับการแสดงทั้งในงานราชการและใน 
ส่วนงานที่เอกชนขอความอนุเคราะห์มา  
   พ.ศ. 2538 เป็นผู้ก ากับการแสดง ผู้ช่วยผู้ก ากับในการแสดง ผู้ก ากับเวทีและการ 
แสดง ละคร ช่วยอ านวยการฝึกซ้อมในการแสดง 
    - แสดงชุดละครเบิกโรง ชุดเมขลา – รามสูร 
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   พ.ศ. 2539-2542 เป็นผู้ก ากับการแสดง ผู้ช่วยผู้ก ากับการแสดง ผู้ก ากับเวทีและ
การแสดงละคร ช่วยอ านวยการฝึกซ้อมการแสดง 
   พ.ศ. 2543 เป็นผู้ก ากับการแสดง ผู้ช่วยผู้ก ากับการแสดง ผู้ก ากับเวทีและการแสดง
ละคร ช่วยอ านวยการฝึกซ้อมการแสดง 
    - แสดงชุดร าฉุยฉายศูรูปนักขา ณ สังคีตศาลา 
    - แสดงชุดระบ าม่านมงคล ณ โรงละครแห่งชาติ 
    - แสดงชุดร าฉุยฉายศูรปนักขา ณ วัดเทพศิรินทร์ 
    - แสดงชุดฟ้อนลาวดวงเดือน ณ วัดเทพศิรินทร์ 
    - เป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกซ้อมชุดการแสดงดังนี้ 
     - ละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอนลักกรูปเงาะเหาะไปนภา 
     - ละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอนรจนาเสี่ยงพวงมาลัย 
     - ละครนอกเรื่องไกรทอง ตอนสองนารีขึ้นจึง 
     - ละครนอกเรื่อง ไกรทอง ตอนเสน่ห์สาวเมืองพิจิตร 
   พ.ศ. 2544 เป็นผู้ก ากับการแสดง ผู้ช่วยผู้ก ากับการแสดง ผู้ก ากับเวทีและการแสดง
ละคร ช่วยอ านวยการฝึกซ้อมการแสดง 
   พ.ศ. 2545 เป็นผู้ก ากับการแสดง ผู้ช่วยผู้ก ากับการแสดง ผู้ก ากับเวทีและการแสดง
ละคร ช่วยอ านวยการฝึกซ้อมการแสดง 
    - โขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศรกินนม 
    - ร าอศิรวาทราชสดุดี 
    - ระบ ามาเลเซีย - ไทย 
    - ร าถวายพระพร 
    - ทศกัณฐ์เกี้ยวนางเบญกาย 
    - ละครนอกเรื่องแก้วหน้าม้า 
    - ละครชาตรี เรื่อง 
    - ละครนอกเรื่องสุวรรณหงส์ ตอนกุมภณฑ์ถวายม้า 
   พ.ศ. 2546 เป็นผู้ก ากับการแสดง ผู้ช่วยผู้ก ากับการแสดง ผู้ก ากับเวทีและการแสดง
ละคร ช่วยอ านวยการฝึกซ้อมการแสดง 
    - แสดงเป็นนางคันธมาลี ตอนคันธมาลีขึ้นเฝ้า ณ สังคีตศาลา 
   พ.ศ. 2547 เป็นผู้ก ากับการแสดง ผู้ช่วยผู้ก ากับการแสดง ผู้ก ากับเวทีและการแสดง
ละคร ช่วยอ านวยการฝึกซ้อมการแสดง 
   พ.ศ. 2548-2550 เป็นผู้ก ากับการแสดง ผู้ช่วยผู้ก ากับการแสดง ผู้ก ากับเวทีและ
การแสดงละคร ช่วยอ านวยการฝึกซ้อมการแสดง 
   พ.ศ. 2551 เป็นผู้ก ากับการแสดง ผู้ช่วยผู้ก ากับการแสดง ผู้ก ากับเวทีและการแสดง
ละคร ช่วยอ านวยการฝึกซ้อมการแสดง 
    - แสดงเป็นนางคันธมาลี ตอนคันธมาลีขึ้นเฝ้า 
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   พ.ศ. 2552 เป็นผู้ก ากับการแสดง ผู้ช่วยผู้ก ากับการแสดง ผู้ก ากับเวทีและการแสดง
ละคร ช่วยอ านวยการฝึกซ้อมการแสดง 
    - แสดงเป็นนางจันทน์ 
    - แสดงเป็นนางเบญกาย 
  นอกจากนี้ท่านเป็นครูผู้ฝึกซ้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นผู้ประดิษฐ์ท่าร าการร าถวายพระพร ร าอวยพรต่าง ๆ ร่วมกับข้าราชการอาวุโส
ของส านักการสังคีต กรมศิลปากร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยและถ่ายทอดนาฏศิลป์โขน ละคร 
และการแสดงเบ็ดเตล็ดให้แก่นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปต่าง ๆ ในสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
  ส่วนผลงานการแสดงที่ได้รับส่วนใหญ่จะแสดงเป็นตัวนางตลาดในละครนอก ดังกล่าว
ข้างต้นได้แก่ นางเกศสุริยงแปลง นางเมรี นางสันธี นางวิมาลา นางคันธมาลี นางวิฬาร์ นางมณฑา
และนางสร้อยฟ้า รวมทั้งนางกุลาที่เป็นละครพ้ืนบ้าน แต่แสดงในรูปแบบละครนอก จากประสบการณ์
การแสดงเป็นตัวนางตลาดมากมายหลายเรื่อง จึงท าให้นางรัจนา พวงประยงค์มีความช านาญและ
เชี่ยวชาญในบทบาทของตัวละครดังกล่าวนี้เป็นพิเศษ จึงเกิดความคิดสร้างสรรค์และ พัฒนาเทคนิค 
ตลอดจนกลเม็ดเด็ดพรายเฉพาะตัวของ นางรัจนา พวงประยงค์ในเรื่องของการแสดง จนเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ชมจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2554 นางรัจนา พวงประยงค์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย - ละคร) อีกทั้ง ยังได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏกรรมไทย จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง และได้ รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏศลิป์ไทย จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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ภาคผนวก ข 
ภาพการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) 
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ภาพที่ 75 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

 
ภาพที่ 76 การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) 

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
 
 
 
ชื่อ-ชื่อสกุล  นายทรงเกียรติ แซ่ตั้ง 
วันเดือนปีเกิด   14 พฤศจิกายน 2526 
สถานที่เกิด  อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่อยู่   เลขที่ 199/9 หมู่บ้านพฤกษาวิวล์ 72 ต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย 
   จงัหวัดนนทบุรี  
ต าแหน่ง  ผู้บริหารฝ่ายจัดการแสดง 
สถานที่ท างาน Rooster Reflection Studio (ไก่แก้วการละคร) สังกัดบริษัท The land 

of arts เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2545  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3  
   วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
พ.ศ. 2549  ศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  
   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
พ.ศ. 2563  ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  
   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 



ชื่อวิทยานิพนธ์   โครงสร้างและกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง 
4006591009   นายทรงเกียรติ แซ่ตั้ง 
ปริญญา     ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย 
พ.ศ.     2564 
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ชนัย วรรณะลี 
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม อาจารย์นิวัฒน์ สุขประเสริฐ 
 

บทคัดย่อ 
 

 วิทยานิพนธ์เรื ่อง โครงสร้างและกระบวนท่าร าโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนา ง   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมากระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง
ตามแนวทางของนายกรี วรศะริน ศึกษากระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง 
และวิเคราะห์ท านองเพลง โครงสร้างและกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง   
โดยศึกษาผ่าน นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน) พ.ศ. 2551 
 ผลการศึกษาพบว่า ประวัติความเป็นมากระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง 
ตามแนวทางของนายกรี วรศะริน ถือก าเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2509 จากแนวคิดของ นายธนิต อยู่โพธิ์    
ที่ได้มอบหมายให้นายกรี วรศะริน และนางเจริญจิต ภัทรเสวี ร่วมกันประดิษฐ์กระบวนท่าร าเพ่ือน าไป
แสดงในการเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ นครย่างกุ้ง  ครั้งที่ 2
กระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนางมีกระบวนท่าร า 3 ท่า เรียกว่าจับหนึ่ง จับสอง 
และจับสาม ตามโครงสร้างของเพลงเชิดนอกท่ีแบ่งเป็น 3 จับ ซึ่งแต่เดิมเพลงเชิดนอกนี้เป็นเพลงที่ใช้
ประกอบในการแสดงหนังใหญ่มีท านองเพลงแบ่งออกเป็นท่อนที่เรียกว่า “จับ” มีทั้งสิ้น 3 ท่อน ได้แก่ 
จับหนึ่ง จับสอง และจับสาม กระบวนท่าร าประกอบด้วยโครงสร้างท่าร าที่ใช้ในการติดตามไล่จับ       
แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การหลบหนี 2. การติดตาม 3. การโลดไล่ และ 4. การไขว่คว้า 
สันนิษฐานว่าผู้ประดิษฐ์ท่าร าทั้งสองท่านคงจะได้น ากระบวนท่าร าที่ใช้ในเพลงโลมที่มีกระบวนท่าร า          
3 ท่า มาพัฒนาเป็นกระบวนท่าร าโขนตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง  ด้วยเหตุผลที่ว่ากระบวน
ท่าร าเพลงโลมเป็นกระบวนท่าร าที่ใช้เกี้ยวพาราสีกันของตัวละคร ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนท่าร าโขน
ตัวลิงที่ใช้ในการติดตามไล่จับตัวนาง เรียกว่า จับหนึ่ง จับสอง และจับสาม ทั้งนี้ท่านทั้งสองได้น า
โครงสร้างท่าร าทั้ง 4 ขั้นตอนดังกล่าวมาเรียงร้อยออกแบบเป็นกระบวนท่าร าจับหนึ่งและจับสอง 
ส่วนในท่าจับสามได้น าท่าผาลาซึ่งเป็นท่าที่อยู่ในการร าแม่บทมาปรับใช้ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม
ของท่าร า 
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ABSTRACT 
 
 This research aimed at studying the background of dance styles of khon monkeys chasing 
female characters according to Kri Worasarin, exploring dance styles of khon monkeys to chase 
female characters, and analysing melody, structure, and dance styles of khon monkeys to chase 
female characters by studying through Prasit Pinkaew (National Artist of Thailand). 
 The research showed that the background of dance styles of khon monkeys chasing 
female characters according to Kri Worasarin was created in 1966 due to Thanit Yupho, 
who assigned Kri Worasarin and Charoenjit Phattharasavee to create dance styles for the 
performance in the 2nd Relationship with the Republic of the Union of Myanmar Government in 
Yangon. Dance styles of khon monkeys chasing female characters contained three postures 
(known as chap). Originally, Choet Nok was used to accompany the nang yai (large shadow play), 
which contained three musical movements called “chap” (literally means to catch); there are 
three movements in Choet Nok, including chap nueng (1st capture), chap song (2nd capture), 
chap sam (3rd capture). The principal choreography consists of four processes, 
including 1) escaping, 2) chasing, 3) catching up, and 4) clutching. It is assumed that inventors 
developed these dance styles based on Lom’s dance styles (flirting dance style) which 
correspond to the choreography of khon monkeys chasing female characters chap nueng 
(1st capture), chap song (2nd capture), chap sam (3rd capture). Two inventors applied those four 
processes to invent dance styles for chap nueng (1st capture) and chap song (2nd capture), 
whereas they applied a dance figure called pha la from the master dance style for the suitability 
of dance styles in chap sam (3rd capture). 
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