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ส่วนของการใช้หน้า ได้แก่การเหลียว การเยื้องมอง และการยักคอ  
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 Thesis    A comparison analysis  the Dance Posture of   
     Chomphuphan with Chomphumee     
 Student   Thongchai  Srina 
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Abstract 
 The purposes of studying were 1) To study  role and history of Chomphuphan 
in Ramayana, Ramakien of Thailand, plays by King Rama I, II and VI. 2) Elements in 
khon Performance, dance posture ofChomphuphan and Chomphumee unto dialogue 
and Na Path SamerKamSamuth song. 3) Studying the comparison analysis  dance 
posture unto dialogue and Na Path SamerKamSamuth song of Chomphuphan  and 
Chomphumee.  Research method was qualitative, consist of studying textbooks, 
related literatures, interviewing and self-practising the dance postures and taking 
focus group.  
 The findings found that Indian Ramayana which was  important version      
be Valmiki was the play for performance in the reign of King Rama VI The born of 
Chomphuphan in Indian Ramayana  got from the yawn of Promma god for Ramakien 
Chomphupan  got the origin from I-Suan’s sweat. In the role of Chomphuphan and 
Chomphumee were Army, Consultant, The specialist in all Pharmacy, Be the King of 
bear. Elements in Khon performance were plays, music, dialogue speaker and 
communicator, costume, performers and dance postures especially in the dance 
posture of Chomphumeestarting played in the reign of King Rama VI by designed the 
dance posture of Chomphumee and took the teaching until nowadays.                
The comparison dance postures of Chomphuphan and Chomphumee found that 
itswere similarity in dance postures  by classifying into 3 parts such as dancing        
by using the below of body from  feet to knee such as opening  knee. Setting    
Tang-Liaem, Lob-Liaem, the above body from waist to shoulder such as using hand 
in setting the dance curve, setting the hand in the breast and the face dancing such 
as glancing, sliding up the face for looking and lifting the neck. 
Key words:   Dance posture, Chomphuphan, Chomphumee. 
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บทที่ 1 

บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วรรณกรรมของอินเดียฉบับส าคัญที่เผยแผ่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีหลักฐาน
ปรากฏในสถานที่ส าคัญตามปราสาทหินต่าง ๆ คือ วรรณกรรมรามายณะ เมื่อเข้าสู่ประเทศไทยได้
เปลี่ยนชื่อเป็นรามเกียรติ์  

รามเกียรติเ์ป็นวรรณกรรมที่ส าคัญเรื่องหนึ่งของไทย ได้เค้าโครงเรื่องจากรามายณะเป็นเรื่อง
ของการท าสงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อใด 
นอกจากหลักฐานเป็นบทวรรณกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้แก่รามเกียรติ์ค าฉันท์ 4 ตอน คือตอนพระ
อินทร์ใช้ให้พระมาตุลีน ารถมาถวายพระรามในสนามรบ  ตอนสีดาหาย  ตอนมหาบาศลูกทศกัณฐ์ 
และตอนทศกัณฐ์ล้มหนังสือรามเกียรติ์ค าพากย์เป็นบทวรรณกรรมส าหรับแสดงหนังใหญ่ เริ่มตั้งแต่
ภาค 2 ตอนที ่2 สีดาหายติดต่อไปจนถึงภาค 9 ตอนกุมภกรรณล้ม  

รามเกียรติบ์ทละคอนครั้งกรุงเก่า เริ่มตั้งแต่พระรามประชุมพลไปจนถึงองคตสื่อสาร สมัยกรุง
ธนบุรีปรากฏมีรามเกียรติ์บทละครครั้งกรุงธนบุรี บทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี 
จ านวน 4 ตอนคือ “เล่ม 1 ตอน พระมงกุฎ เล่ม 2 ตอนหนุมานเกี้ยวนางวานริน จนถึง ท้าวมาลีวราช
มาลงกา เล่ม 3 ตอนท้าวมาลีวราชพิพากษาความจนถึงทศกัณฐ์เข้าเมือง เล่ม 4 ตอน ทศกัณฐ์ตั้งพิธี
ทรายกรด พระลักษมณ์ต้องหอกกบิลพัทจนถึงผูกผมนางมณโฑกับทศกัณฐ์”(ธนิตอยู่โพธิ์.2539:115-
120)   

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  ปรากฏบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ของรัชกาลที่ 1 พระองค์ได้ทรง
ให้นักปราชญ์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้เรื่องรามายณะ, รามเกียรติ์และนารายณ์สิบปาง ที่เอกสารเดิมสูญหาย
หรืออยู่กระจัดกระจายในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี โดยได้น ามารวบรวมไว้เป็นต้นฉบับ
ส าหรับกรุงรัตนโกสินทร์ ความยาวทั้งสิ้น 117 สมุดไทยเริ่มตั้งแต่หิรันตยักษ์ม้วนแผ่นดิน  จนถึงศึก
ท้าวคนธรรพ์นุราชที่เป็นตอนจบของบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 (ธนิต อยู่โพธิ์.
2539:122) 

รามเกียรติ์บทละครในรัชกาลที่ 2 ซึ่งเป็นบทละครที่เหมาะส าหรับการแสดงละครในมากกว่า
การแสดงโขน  เพราะพระองค์ได้น าบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติร์ัชกาลที่ 1 มาปรับปรุงให้สามารถร า
และเต้นในการแสดงโขนและสอดคล้องกับวิธีการด าเนินเรื่องแบบละครในเป็นบทละครที่สามารถ
แสดงได้จริง เริ่มจากตอนสืบมรรคาไปจนพระรามกับนางสีดาคืนนครหลังได้รับการอภิเษกจาก     
พระอิศวร ส่วนรามเกียรติ์บทละครในรัชกาลที่ 4 มีอยู่เพียง 1 ตอน คือ ตอนพระรามเดินดง และได้
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ดัดแปลงรามเกียรติ์ในฉบับรัชการที่ 1 มาเป็นบทเบิกโรงเรื่องนารายณ์ปราบนนทุกและเรื่องพระราม
เข้าสวนพระพิราพ   

รามเกียรติ์บทร้องและบทพากย์ในรัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธ์ตามคัมภีร์ “รามายณะ” 
ของฤษีวาลมีกิ  ทรงตัดตัวละครและเพ่ิมตัวละครที่มีอยู่ในบทละครรามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 1 และ
รัชกาลที่ 2 พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์บทร้องและบทพากย์  ไว้ 6 ชุด คือ 1. ชุดสีดาหาย 
2. ชุดเผาลงกา 3.ชุดพิเภษณ์ถูกขับ 4.ชุดจองถนน 5.ชุดประเดิมศึกลงกาและ 6.ชุดนาคบาศ   

เนื้อเรื่องของรามเกียรติ์ส่วนใหญ่เป็นการสู้รบกันระหว่างฝ่ายยักษ์กับมนุษย์และลิง ตัวละคร
ฝ่ายยักษ์ได้แก่ ทศกัณฐ์ พิเภก กุมภกรรณ อินทรชิต ไมยราพย์  แสงอาทิตย์  มังกรกัณฐ์ ฯลฯ ตัว
ละครฝ่ายมนุษย์และลิงได้แก่ พระราม พระลักษมณ์ พาลี สุครีพ หนุมาน องคต ชมพูพาน นิลนนท์  
ฯลฯ ตัวละครด าเนินเรื่องตามบทรามเกียรติ์เกือบทุกฉบับ จะด าเนินเรื่องคล้ายกันแต่มีรามเกียรติ์     
2 ฉบับ ตัวละครที่เป็นพญาวานรของฝ่ายพระราม มีประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่แตกต่าง
กัน  คือชมพูพานในฉบับรัชกาลที่ 1 กับฉบับรัชกาลที่ 6 มีความแตกต่างกัน ตั้งแต่ก าเนิดของตัวละคร 
พระราชนิพนธ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ชมพูพานเกิดจากเหงื่อไคลพระอิศวร แล้วน าไปฝากให้อยู่กับพาลี  ใน
พระราชนิพนธ์ฉบับรัชกาลที่ 6 ชมพูพานเป็นเผ่าพันธุ์หมีที่เกิดจากการหาวของพระพรหมา
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.2553:713) และเข้ามาร่วมเป็นสัมพันธมิตรกับพระราม  
ส่วนบทบาทหน้าที่ ก็มีส่วนแตกต่างกัน เช่น ตอนท าลายพิธีชุบศรนาคบาศ ในพระราชนิพนธ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 ไม่ได้ใช้ชมพูพานแต่ใช้ชามภูวราชตัวละครอีกตัวหนึ่งไปท าลายพิธีชุบศรนาคบาศโดยชาม
ภูวราชได้แปลงกายเป็นพญาหมี ไปท าลายพิธีชุบศรนาคบาศของอินทรชิต ในพระราชนิพนธ์ฉบับ
รัชกาลที่ 6 ชามภูวราชไม่มีชื่อตัวตนอยู่ในบทละคร มีเพียงชมพูพานซึ่งเป็นพญาหมีแต่ก็ไม่มีบทบาท   
ที่กล่าวถึงการไปท าลายพิธีชุบศรนาคบาศของอินทรชิต 

กระบวนท่าร าในการแสดงโขนเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความแตกต่างเพราะกระบวนท่าร าของ
ชมพูพานที่ใช้ส าหรับการแสดงโขนส่วนใหญ่เป็นบทที่กรมศิลปากรปรับปรุงขึ้น ด าเนินเนื้อเรื่องตาม
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 ชมพูพานจัดเป็นพญาวานร โครงสร้างกระบวนท่าร าจึงมี
แบบแผนตามทีป่รมาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ไทยได้คิดประดิษฐ์ขึ้นไว้ส าหรับเหล่าวานรใช้ในการแสดง
บทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 6 ชมพูพานที่ปรากฏในบทร้องและบทพากย์เรื่องรามเกียรติ์กล่าวว่า
เป็นพญาหมี จึงท าให้มีโครงสร้างของกระบวนท่าร าที่แตกต่างออกไปจากหลักฐานพบว่าผู้ที่คิด
ประดิษฐ์ท่าร าของชมพูหมี คือ “ศรีอยุธยา” ซึ่งได้อธิบายความจากหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิต เล่มที่ 13 
ฉบับที่ 154 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2464  ที่กล่าวความไว้ว่า “ในท่าร าของหมีนี้ท่านศรีอยุธยาเป็น
ผู้ออกแบบตลอดทุกท่า ท าให้แลดูเป็นหมีถนัดขึ้น. มิฉะนั้นดูไปก็คล้ายๆ ลิงใส่หน้าหมีซึ่งออกจะชอบ
กลนัก”ซึ่งกระบวนท่าร าที่ได้รับการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ มีผู้ได้รับการถ่ายทอดหลายท่าน โดย
ได้สอบถามถึงผู้ที่ ได้รับการถ่ายทอดท่าร า จากครูประสิทธิ์  ปิ่นแก้วศิลปินแห่งชาติ  สาขา
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ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์โขน) (สัมภาษณ์วันที่ 16 มิถุนายน 2559) กล่าวว่า “กระบวนท่าร าของหมี
ในปัจจุบันนี้ ผู้ที่ได้ถ่ายทอดกระบวนท่าร าของชมพูหมี ที่ตกทอดมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 6 คือ     
ครูกรี วรศะริน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์โขน)เสียชีวิตแล้ว และผู้ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดท่าร าของหมีจาก ครูกรี วรศะริน ได้แก่นายพงษ์พิศ จารุจินดา,นายจาตุรงค์ มนตรีศาสตร์,
นายสนอง คงหิรัญ” (ประสิทธ์  ปิ่นแก้ว. สัมภาษณ์: 16 มิถุนายน 2559) 

ท าให้ปรากฏว่ามีกระบวนท่าร าของชมพูหมีที่ปรมาจารย์ด้านนาฏศิลป์ก าหนดไว้เป็นแบบ
แผนเพ่ือใช้แสดงในบทพากยแ์ละเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ตอนข้ามสมุทรของกองทัพพระราม
มีกระบวนท่าร าที่แปลกออกไป คือ ตัวชมพูหมีมีกระบวนท่าร าในลักษณะของหมีเป็นกระบวนท่าร าที่
น าไปใช้เฉพาะในการแสดงตามบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 เท่านั้น 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาประวัติความเป็นมา ตามกระบวนท่าร าของชมพูพาน ตามบทพระราช
นิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และฉบับรัชกาลที่ 6 เพ่ือน ามาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กระบวนท่าร าของชมพูพานกับชมพูหมี ตามบทพากย์และเพลงหน้าพาทย์ เสมอข้ามสมุทร
เปรียบเทียบกระบวนท่าร าทีป่รมาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ไทยได้ประดิษฐ์ท่าร าไว้ 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 ศึกษาประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของชมพูพาน ในรามายณะ รามเกียรติ์ใน

ประเทศไทย บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1, 2 และรัชกาลที่ 6  
2.2 องค์ประกอบของการแสดงโขน กระบวนท่าร าของชมพูพานและชมพูหมีตามบทพากย์

และเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
2.3  วิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนท่าร าของชมพูพานกับชมพูหมีตามบทพากย์และเพลง 

 หน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของชมพูพาน ในรามายณะ รามเกียรติ์ใ น

ประเทศไทย บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1, 2 และรัชกาลที่ 6 ศึกษาองค์ประกอบของการแสดง
โขนในตอนข้ามสมุทร วิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนท่าร าของชมพูพานกับชมพูหมีตามบทพากย์และ
เพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
วิธีการด าเนินการวิจัยเป็นแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 4.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต าราต่าง ๆ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 4.2 ศึกษาจากการสัมภาษณ์ 
  4.2.1  เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เรียกว่า แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี 
  โครงสร้าง  
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  4.2.2 น าเครื่องมือไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วย 

 กลุ่มผู้มีประสบการณ์ในการแสดงโขน ไม่น้อยไปกว่า 20 ปี ได้แก่ 
 1)นายประสิทธิ์  ปิ่นแก้ว   ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์โขน) พุทธศักราช 
      2551 ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
      กระทรวงวัฒนธรรม. 

2) นายพงษ์พิศ  จารุจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย(โขนลิง) ส านักการสังคีต  
     กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
3) นายสนอง  คงหิรัญ   ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย(โขนลิง) วิทยาลัยนาฏศิลป  
     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
4) นายวิโรจน์  อยู่สวัสดิ์   ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย(โขนลิง) 
     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

กลุมผู้ทรงความรู้ด้านวรรณกรรมรามเกียรติ ์ได้แก่ 
 1) ผศ. ดร.ธีรภัทร์  ทองนิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
      กระทรวงวัฒนธรรม. 
 2) ดร.ไพโรจน์  ทองค าสุก  นักวิชาการละครและดนตรีช านาญการ  ส านักการ สังคีต  
      กรมศิลปกร กระทรวงวัฒนธรรม และภาครีาชบัณฑิต  
      สาขานาฏกรรมไทย ราชบัณฑิตยสภา 

4.3 ศึกษาข้อมูลจากการลงภาคสนาม 
 ฝึกปฏิบัติท่าร าโดยฝึกปฏิบัติกระบวนท่าร าชมพูพานจากครูประสิทธิ์  ปิ่นแก้วศิลปิน
แห่งชาติ และฝึกปฏิบัติกระบวนท่าร าชมพูหมีจากครูพงษ์พิศ จารุจินดาผู้เชี่ยวชาญด้าน
นาฏศิลป์ไทย(โขนลิง)และครูสนอง คงหิรัญผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย(โขนลิง) 

4.4 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสรุปและเรียบเรียงเป็นรายงานการวิจัย 3 บท 
4.5 น าเสนอรายงานการวิจัย 3 บทต่อคณะกรรมการสอบและแก้ไขปรับปรุง

ข้อมูลตามข้อเสนอแนะ 
4.6 การจัดการสนทนากลุ่ม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งประกอบไป

ด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ตามเกณฑ์ ดังนี้ 
  ผู้มีประสบการณ์ในการแสดงโขน ไม่น้อยกว่า 20 ปี ได้แก่ 
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 1)นายประสิทธิ์  ปิ่นแก้ว  ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์โขน) 
     พุทธศักราช 2551 ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย  
     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. 

2) นายพงษ์พิศ  จารุจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย(โขนลิง) ส านักการสังคีต  
    กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
3)  นายสนอง  คงหิรัญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย(โขนลิง) 
    วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
    กระทรวงวัฒนธรรม 
4)  นายวิโรจน์  อยู่สวัสดิ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย(โขนลิง) 
    สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
5)  นายสราชัย  ทรัพย์แสนดี   ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย(โขนลิง)  

     วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
    กระทรวงวัฒนธรรม 

  กลุ่มผู้มีประสบการณ์ในการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงโขน ไม่น้อยไปกว่า
20 ปี ได้แก่  

1) ดร. สหวัฒน์  ปลื้มปรีชา  อาจารย์ประจ าภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปศึกษา 
    ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
    สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. 

2) นายสุชาติ ยามสุข          ครูช านาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  
   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

4.7 น าข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม มาเขียนเป็นรายงานการวิจัย 5 บท 
4.8 น าเสนอรายงานการวิจัย 5 บทต่อคณะกรรมการสอบ 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้องค์ความรู้จากรามายณะ รามเกียรติ์ของประเทศไทย 
2. ได้องค์ความรู้ที่เก่ียวกับองค์ประกอบการแสดงโขน 
3. บันทึกองค์ความรู้ของชมพูพานและชมพูหมีในกระบวนท่าร าในบทพากย์และเพลง

หน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ชมพูหมีหมายถึง ตัวละครในพระราชนิพนธ์รามเกียรติฉ์บับรัชกาลที่ 6 ทีเ่ป็น 
   พญาหมี อยู่ในฐานะเดียวกับพญาวานรในกองทัพพระราม 
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2. บทบาทหมายถึง  ลักษณะที่ก าหนดเฉพาะของชมพูพานและชมพูหมีในฐานะพญา
   วานรและพญาหมีที่อยู่ในกองทัพพระราม 

3. หน้าที่หมายถึง สิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติของชมพูพานในฐานะพญาวานรและ 
   พญาหม ี

4. กระบวนทัพ   หมายถึงลักษณะของกองทัพในการท าสงครามหรือการเดินทางใน
   การแสดงโขน 

5. ฤกษราช หมายถึง ท้าวฤกษราชพญาหมีที่เกิดจากการหาวของพระพรหมา 



บทที่ 2 

ศึกษาประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของชมพูพาน ในรามายณะ  
รามเกียรติ์ในประเทศไทย บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1, 2 และรัชกาลที่ 6 

ชมพูพานเป็นตัวละครตัวหนึ่ง มีปรากฏในวรรณกรรมรามายณะและบทพระราชนิพนธ์
รามเกียรติ์ เป็นตัวละครที่มีบทบาทหน้าที่ไม่โดดเด่นในการด าเนินเรื่อง แต่ปรากฏลักษณะที่มีความ
น่าสนใจคือลักษณะที่เป็นพญาวานรอย่างหนึ่ง กับลักษณะที่เป็นพญาหมีอีกอย่างหนึ่ง มีชาติก าเนิดที่
มีความแตกต่างจากตัวละครอ่ืน ๆ ที่แสดงไว้ในวรรณกรรมรามายณะและบทพระราชนิพนธ์
รามเกียรติ์ สามารถกล่าวได้ตามล าดับดังนี้ 

1. ชมพูพานในรามายณะของวาลมิก ิ
“รามายณะ”เป็นวรรณกรรมที่ส าคัญอย่างยิ่งของประเทศอินเดีย ที่มีมานานนับได้หลายพันปี 

เนื่องจากรามายณะเป็นการเล่าเรื่องของพระราม กษัตริย์ชาวอารยันผู้ มีความสามารถในการท า
สงครามรบชนะพวกยักษ์ อีกทั้งมีจริยวัตรอันงดงาม จึงท าให้ชนชั้นกษัตริย์ท าการศึกษาเพ่ือใช้ท าการ
ปกครองประชากรของตน และเมื่อ “วาลมิกิ” ได้รจนาขึ้นในแบบของค าประพันธ์ที่เรียกว่า “โศลก” 
ซึ่งเป็นค าประพันธ์ชนิดใหม่ในสมัยนั้น พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า 
“[สะโหลก] น. ค าประพันธ์ในวรรณคดีสันสกฤต 4 บาทเป็นหนึ่งบท ตามปกติมีบาทละ 8 พยางค์ 
เรียกว่า โศลกหนึ่ง. ชื่อเสียง, เกียรติยศ”(ราชบัณฑิตยสถาน.2546: 1108)  

รามายณะจึงได้รับความนิยมโดยทั่วไป ครั้นเมื่อศาสนาพราหมณ์และฮินดูน ามาเป็นคัมภีร์ที่
ส าคัญก็ยิ่งท าให้ได้รับการนับถืออย่างยิ่งจากชนทุกชั้นวรรณะของอินเดียบทพระราชนิพนธ์บ่อเกิดแห่ง
รามเกียรติ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงให้ค าอธิบายไว้ว่า  “ในที่สุดแห่งยุทธ
กัณฑ์นี้ จึงมีการแสดงคุณแห่งคัมภีร์รามายณะว่ามีคุณวิเศษต่างๆ ใครได้ฟังแล้วก็ล้างบาปได้ และ
ปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมปรารถนา จะเจริญในอายุ วรรณ สุขะ พละ และเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็จะได้
ไปสู่พรหมโลก”(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.2544: 759) เห็นได้ว่า “รามายณะ” เป็น
ทั้งวรรณกรรมและคัมภีร์ที่ส าคัญของอินเดียโดยเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ที่นิยมบูชา      พระ
อิศวร พระนารายณ์และพระพรหม  

รามายณะเป็นวรรณกรรมที่แพร่หลายมากที่สุดในเอเชียใต้ เนื่องจากชาวอินเดียที่นับถือ
ศาสนาพราหมณ ์จะมีคติความเชื่อที่ยึดถือกันมานานหลายพันปีว่า รามายณะหรือเรื่องของพระรามผู้
เป็นวีรบุรุษในเกือบทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการครองคนการครองตนและการครองเรือน ในค า
น าของหนังสือบ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์ได้กล่าวไว้ด้วยกัน 3 ข้อใหญ่ ๆว่า “คัมภีร์รามายณะมีคุณอัน
วิเศษต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นการล้างบาปผู้ตายหรือการมีบุตรส าหรับคนที่ไม่มีลูก ยังนับถือว่า
พระรามเป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์ รวมทั้งจริยาวัตรของพระรามในเรื่องความดีต่าง ๆ”
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(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.2544: 701-703)เมื่อมีผู้น าเอาเรื่องรามายณะที่เป็น
วรรณกรรมและคัมภีร์ส าคัญที่มีอิทธิพลอย่างมากของอินเดียเข้ามาเผยแพร่ยังประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้โดยแสดงถึงจริยาวัตรอนัดีงาม ความเก่งกล้าสามารถและบญุญาธิการของพระรามที่
มีอยู่เหนือพวกยักษ์ จึงท าให้ชนชั้นสูงของภูมิภาคนี้น าเอาคติความเชื่อที่เกี่ยวข้องของพระราม
โดยเฉพาะในส่วนของแบบแผนของการปกครอง มาใช้ปกครองประชาชนของตนอย่างแพร่หลาย  

จากการศึกษากล่าวได้ว่ารามายณะเป็นวรรณกรรมที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวรรณกรรมที่ดี
อย่างยิ่ง จนกลายเป็นคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวอินเดียโดยกลุ่มชนที่นับถือศาสนา
พราหมณ์ เผยแผ่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 7-12 มาจนถึงอาณาจักร
ทวารวดีในภาคกลางของไทย 

 รามายณะทีแ่พร่หลายอยู่ในอินเดียนั้น มีส านวนที่ผู้ศึกษาถือกันว่าเป็นหนังสือกาพย์ที่เก่าแก่
ที่สุด คือส านวนในภาษาสันสกฤต โดยผู้รจนาเป็นพรหมฤาษีชื่อ “วาลมิกิ” (พระบาทสมเด็จ       
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2553 : 707) ภายในเนื้อเรื่องแบ่งออกเป็น 7 กัณฑ์ คือ 1. พาลกัณฑ์      
2. อโยธยากัณฑ์ 3. อรัญยะกัณฑ์ 4. กีษกินธากัณฑ์ 5. สุนทรกัณฑ์ 6. ยุทธกัณฑ์7. อุตรกัณฑ์    โดย 
6 กัณฑ์แรกเชื่อว่าเป็นของเดิม ส่วนอุตรกัณฑ์เป็นกัณฑ์ที่แทรกเข้ามาเพ่ิมเติม มีลักษณะเป็นเหมือน
การอธิบายตัวละคร สถานที่ และเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องใน 6 กัณฑ์แรก (พระบาทสมเด็จ             
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2544 : 759) โดยกัณฑท์ี่กล่าวถึงชมพูพาน มีดังนี้ 
 1.1พาลกัณฑ์ เป็นกัณฑ์ที่พระวาลมิกิอาราธนาพระนารทมหาฤาษีให้แสดงเรื่องรามายณะให้
ฟัง โดยเริ่มเรื่องกล่าวถึงประวัติเมืองอโยธยาริมฝั่งแม่น้ าสรยุ แควนโกศล มีกษัตริย์ปกครองตั้งแต่  
ท้าวอิกษวากุมาร จนถึงท้าวทศรถ ตัวท้าวทศรถไม่มีบุตรจึงท าพิธีอัศวเมธเพ่ือขอบุตร ช่วงนี้ได้กล่าว
ความไปถึงประวัติพระฤาษีต่างๆ ที่มาท าพิธีอัศวเมธให้กับท้าวทศรถ เมื่อพิธีการเสร็จสิ้นท้าวทศรถ   
ก็ได้พระราชโอรสตามที่ทรงปรารถนา เหล่าเทวดาทั้งหลาย เมื่อทราบว่าพระนารายณ์อวตารมาเป็น
พระราม ก็พากันแบ่งภาคลงมาเกิดเพ่ือเป็นบริวารของพระนารายณ์ ที่อวตารมาเกิดเป็นพระราม 
โอรสของท้าวทศรถ ตอนนี้ก็ได้กล่าวถึงประวัติของชมพูพานว่า “พระพรหมาตรัสว่า พระองค์เองได้
สร้างชมพูพานผู้เป็นราชาแห่งหมีแล้วคือได้หาวชมพูพานก็ได้ออกมาจากพระโอษฐ์”(พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.2553 : 713)ด าเนินเรื่องไปจนพระรามเสี่ยงยกศรได้นางสีดาและกลับเข้า
เมืองอโยธยา 
 1.2 กีษกินธากัณฑ์ เริ่มต้นตอนท่ี 2 กษัตริย์มาที่เขาฤษยมุก ได้พบพระยาสุครีพ หนุมานและ
ไพร่พล ได้กระท าสัตย์ต่อหน้าไฟในการเป็นพันธมิตรกัน แล้วจะช่วยกันในสิ่งที่ปรารถนา ดังนั้น
พระรามจึงช่วยพระยาสุครีพสังหารพาลี เมื่อพาลีตาย พระยาสุครีพก็สั่งเตรียมทัพเพ่ือยกไพร่พลไป
ตามนางสีดา โดยให้แต่ละกลุ่มไปดูทางที่จะไปเมืองลงกา โดยชมพูพาน(เป็นพญาหมีที่มาเข้าร่วมเป็น
พันธมิตร)ร่วมไปกับองคตและหนุมาน พร้อมไพร่พลไปค้นทางทิศทักษิณ จนได้พบกับพระยานก    
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สัมปาตีบอกทางที่จะไปที่เมืองลงกา เหล่าพลวานรที่เดินทางมาสืบมรรคาจึงได้มาปรึกษากันและ
สุดท้าย “ชมพูพานผู้อาวุโสและเป็นราชาแห่งเผ่าพันธุ์หมี” ได้ให้หนุมานเป็นผู้ไปสืบมรรคา หนุมานผู้
หลงลืมตนเอง เนื่องจากถูกสาปให้หลงลืมจากมหาฤๅษีผู้ยิ่งใหญ่แห่งฤๅษีทั้งปวง จนลืมเลือนอิทธิฤทธิ์
และพละก าลังอันมหาศาลของตนเอง ลืมเลือนว่าบิดาเป็นใคร และลืมเลือนว่าได้รับพรจากใครบ้ าง 
ด้วยเหตุนี้หนุมานจึงเหมือนกับมีฤทธิ์และพละก าลังไม่มาก ท้ายที่สุดชมพูพานจึงกล่าวกระตุ้นเตือนสติ
ของหนุมาน โดยหนังสือรามกถาได้กล่าวถึงบทบาทของชมพูพานไว้ในตอนสืบมรรคาว่า 
 “ชมพูพานมองหนุมานแล้วถามว่า เหตุใดท่านจึงนั่งเงียบ ท่านอวตารมาเพ่ือรับใช้พระราม
เท่านั้น เมื่อได้ยินดังนั้น หนุมานขยายร่างใหญ่เท่าขุนเขาและกล่าวว่า ถ้าท่านกล่าวเช่นนั้น เราก็
สามารถซึมซับน้ าเค็มในมหาสมุทร ยกภูเขาตรีกูฏแล้วน ามาทุ่มลงตรงนี้ หรือเราควรสังหารราวัณ
พร้อมด้วยผู้ช่วยทั้งหลาย แล้วหนุมานก็ถามชมพูพานว่า ท่านผู้อาวุโสและชาญฉลาด โปรดบอกเราว่า
เราควรท าอย่างไร ชมพูพานตอบว่า ตอนนี้จงไปยังลงกา ค้นหาว่าพระนางสีดาอยู่ที่ใด แล้วกลับมา 
หลังจากนั้นพระรามเองจะยกทัพไปที่นั่น สั งหารยักษ์และน าพระนางสีดากลับมา” (ศรีสุรางค์       
พูลทรัพย์. 2550 : 91) เมื่อหนุมานระลึกได้ว่าตนเป็นบุตรผู้ใด มีฤทธิ์อ านาจเท่าใด รวมทั้งพรจากเทพ
เจ้าต่างๆ ที่ได้รับมา ก็รับอาสาไปเป็นผู้สืบข่าวนางสีดาที่เมืองลงกา   

 1.3  ยุทธกัณฑ์ เป็นกัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องการรบของพระรามกับทศกัณฐ์ โดยพระรามยก
กองทัพไป ในตอนนี้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับชมพูพานที่ว่า “ให้ชมพูพานผู้เป็นฤกษราช(เป็นจอมหมี)1 สุ
เสน1 เวคทรรศี1 เป็นกองหลัง”(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2553 : 748) ต่อจากนี้    
ก็เป็นการสู้รบของทั้ง 2 ฝุาย แบ่งออกได้เป็นตอนๆ ที่เกี่ยวข้องกับชมพูพาน คือ ศึกอินทรชิตครั้งที่ 2  
เมื่ออินทรชิต ตั้งพิธีชุบศรพรหมาสตร์แล้ว ได้ยกทัพออกรบแผลงศรพรหมาสตร์  ไปต้องพระรามและ
พระลักษมณ์ล้มลง ชมพูพานได้บอกยาแก้ให้กับหนุมานไปเอายามา หนุมานก็ไปที่เขาสรรพยาแต่หา
ตัวยาไม่พบจึงยกมาทั้งเขาสรรพยา แล้วมาลอยอยู่เหนือลมให้กลิ่นยาลอยไปหาพระรามและพระ
ลักษมณ์จนฟ้ืน หนุมานก็น าเขาสรรพยากลับไปไว้ที่เดิม(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.
2553 : 754) 
 1.4  อุตรกัณฑ์ เป็นกัณฑ์ที่พราหมณ์หรือผู้รู้ได้อธิบายถึงสิ่งต่างๆ ที่คนอยากรู้จึงได้มีการเล่า
เพ่ิมเติมขึ้น เมื่อน ามารวบรวมเข้าและเอามาต่อท้ายของรามายณะ จึงท าให้กลายเป็นกัณฑ์ที่ 7 ไป 
กัณฑ์นี้จะไม่เป็นเนื้อเรื่องเดียวกัน โดยในบ่อเกิดแห่งรายเกียรติ์ได้แบ่งออกเป็นภาคๆ และ ชมพูพาน
ไปปรากฏใน ภาคท่ี 15 พระรามและบริวารขึ้นสวรรค์ ดังนี้  

 “พระรามได้ปรารภที่จะทรงสวรรคต เหล่าบริวารทั้งหลายขอติดตามไปด้วยพระราม         
ก็ประทานอนุญาต แต่มีบางตัวที่ไม่ให้ตามเสด็จไปด้วย นั่นคือพิเภษณ์ให้ครองทวีปลงกาและให้คงอยู่
ตลอดไปถ้ายังมีรามายณะอยู่ หนุมานก็ให้อยู่จนชั่วกาลปาวสาน  ส่วนพระยาชมพูพานกับไมนทะ  
ทวิวิท และพระยาวานรอีก 5 ตน พระรามตรัสให้มีชีวิตไปจนกว่าจะสิ้นกลียุค”(พระบาทสมเด็จ   
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พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2553 : 792)รามายณะของราเมศ เมนอนกล่าวไว้ว่า “พิเภก หนุมาน  
ชมพูพาน มินทา ทวีวิธา สหายผู้จงรักทั้งห้า จะด ารงตราบนานเท่านาน อย่างน้อยย่อมจวบจนสิ้น
ทวาปรายุค”(วรดี วงศ์สง่า. 2551 : 820) 
 จากการศึกษาพบว่า รามายณะของวาลมิกิ มีการกล่าวถึง ชมพูพานไว้ 4 กัณฑ์ด้วยกัน ได้แก่ 
พาลกัณฑก์ล่าวถึงประวัติความเป็นมาของชมพูพานผู้เป็นราชาแห่งหมี กีษกินธากัณฑ์ ชมพูพานเป็นผู้
มีบทบาทในการกระตุ้นเตือนสติของหนุมานจนระลึกได้ถึงการที่ตนเองถูกสาป จึงกลับมามีฤทธิ์คืนมา 
ยุทธกัณฑ์ในตอนศึกอินทรชิตที่บอกยาแก้ไขให้หนุมานไปเอาสรรพยาที่เขาสรรพยา และอุตรกัณฑ์
ภาคที่ 15 พระรามและบริวารขึ้นสวรรค์ ซึ่งทั้ง 4 กัณฑ์ที่กล่าวถึงชมพูพาน การเข้าร่วมสงครามกับ
ฝุายพระรามจนเสร็จศึกลงกา ไปจนถึงการกลับคืนสู่สวรรค์ของพระราม ที่ยังมอบหมายให้บริวาร
บางส่วนยังคงอยู่ในโลกมนุษย์จนสิ่งปวารยุค  

2. รามเกียรติ์ในประเทศไทย 
 รามเกียรติ์ปรากฏหลักฐานเป็นวรรณกรรมและบทพระราชนิพนธ์ที่ส าคัญของไทย ตั้งแต่ 
สมัยอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์  ได้น าเอาเค้าโครงเรื่องบางส่วนในคัมภีร์ปุราณะจากรามายณะของ
วาลมิกิ เอาความเก่งกล้าที่ประพันธ์อยู่ในหนุมานนาฏกะกับฉายานาฏกะเรื่องราวบางส่วนของราม
มายณะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในลักษณะของมุขปาฐะหรือการเล่าเรื่องแบบเล่าเป็นนิทานด้วยปาก
เปล่าซึ่งอาจจะไม่ใช่ในคราวเดียวกันและจากหลากหลายส่วนของประเทศอินเดีย การได้ศึกษารวมทั้ง
ได้รับการอธิบายในลักษณะของความเชื่อทางทางศาสนาที่ ผู้อธิบายเคารพ เนื่องจากรามายณะ       
ในอินเดียมีความแตกแยกไปตามความเชื่อของลัทธิที่มีมากมายในอินเดีย แคว้นและภาษา รวมทั้ง
นิทานที่อยู่ตามท้องถิ่นนั้นๆ กับได้รับเรื่องรามายณะจากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
นารายณ์สิบปาง ท าให้รามายณะของไทยแตกต่างไปจากรามายณะของอินเดียหรือฉบับอ่ืนๆ 

 ไทยได้น ารามายณะที่ได้รับฟังจากการเล่านิทานเรื่องพระรามมาเรียบเรียงล าดับเรื่องราวให้
ตรงกับวิถีชีวิตแบบไทย โดยกวีของไทยเราได้แต่งขึ้นเป็นบทวรรณกรรมและบทนาฏกรรม ด้วยส านวน
ค าประพันธ์ประเภทต่างๆ  ตามฉันทลักษณ์ของไทย จะเป็นบางตอนหรือทั้งตอน ก็เพ่ือประโยชน์ใน
การเล่นหนัง, โขน และละครนั้นเอง ดังมีหลักฐานปรากฏว่าได้การแต่งเรื่องรามายณะจนกลายเป็น
รามเกียรติ์ของไทยนั้น เริ่มขึ้นในยุคสมัยที่ต่างกัน ซึ่งมีล าดับดังนี้ 

 2.1  รามเกียรติ์สมัยกรุงศรีอยุธยา 

  รามเกียรติ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาคงเป็นเรื่องราวที่มีความแพร่หลาย เป็นที่รู้จักกัน  
ในหมู่ปราชญ์หรือผู้รู้ทั้งในและนอกราชส านัก ดังจะเห็นได้ว่า รามเกียรติ์ปรากฏเป็นวรรณกรรม       
ในรูปแบบต่าง ๆ หลากหลาย กล่าวได้ดังต่อไปนี้ 
  2.1.1) รามเกียรติ์ค าฉันท์มีกล่าวไว้ในหนังสือจินดามณีของพระโหราธิบดี ในแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จะเป็นทั้งเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง หรือจะเป็นแค่บางบทบางตอนยัง  
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ไม่มีผู้สืบค้นพบ เพียงแต่พระโหราธิบดี ท่านได้ยกมาเป็นกลอนตัวอย่างส าหรับแต่งฉันท์ 4 บท คือ  
บทตอนที่พระอินทร์ใช้ให้พระมาตุลีน ารถมาถวายพระรามในสนามรบ บทตอนพระรามกับพระ
ลักษมณ์คร่ าครวญติดตามหานางสีดาเมื่อแรกหาย  บทตอนพรรณนาถึงมหาบาศลูกทศกัณฐ์  และบท
ตอนพิเภกครวญถึงทศกัณฐ์ เมื่อทศกัณฐ์ล้ม ทั้ง 4 ตอนที่ยกมาเป็นตัวอย่างก็ไม่ได้แสดงถึงรายละเอียด
ของเรื่อง ไม่มีต้นเรื่องและปลายเรื่อง ยกมาเป็นตัวอย่างที่เป็นค าฉันท์ในหนังสือจินดามณีของ      
พระโหราธิบดี เพ่ือส าหรับใช้ฝึกหัดการแต่งค าประพันธ์ประเภทค าฉันท์เท่านั้น จากหนังสือโขนของ
นายธนิต  อยู่โพธิ์ได้กล่าวถึงรามเกียรติ์ค าฉันท์ ไว้ว่า “เข้าใจว่าพระโหราธิบดีคงจะหยิบยกมาจากค า
พากย์ของเก่า ซึ่งแต่ก่อนได้แต่งไว้ส าหรับเล่นหนังหรือเล่นโขน หรือแต่งกันไว้เป็นเรื่อง แต่ได้สูญ
หายไปแล้ว คงเหลือแต่ที่น ามาเป็นตัวอย่างไว้ในหนังสือจินดามณี  3-4 บท เท่านั้น”(ธนิต อยู่โพธิ์. 
2538 : 116)  
 จากการศึกษาพบว่า รามเกียรติ์ค าฉันท์ ฉบับพระโหราธิบดีนี้ไม่มีการกล่าวถึงชมพูพาน
โดยเฉพาะแต่อย่างใด คงยกมาเฉพาะเป็นบทเรียนในการแต่งค าประพันธ์เท่านั้นจึงไม่ได้ค านึงถึงเนื้อ
เรื่องว่ามีความติดต่อกันหรือไม่ 
  2.1.2) รามเกียรติค าพากย์ฉบับหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรได้แบ่งตีพิมพ์ไว้เป็น
ภาคมีข้อความติดต่อกัน เข้าใจว่าค าพากย์เหล่านี้เดิมคงใช้ส าหรับเล่นหนัง  เนื่องจากในภาคที่ 1 บท
ได้ใช้การพากย์สามตระเป็นบทเริ่มแรก ซึ่งการพากย์สามตระนี้เป็นธรรมเนียมในการเริ่มการแสดง   
ในลักษณะการไหว้ครูของการเล่นหนัง ต่อมาก็น ามาเป็นบทที่ใช้ในการแสดงโขน บทรามเกียรติ์     
ค าพากย์นี้ มีหลายบทที่กล่าวถึงตัวชมพูพาน ในประชุมค าพากย์รามเกียรติ์  ภาค 3 มีค าพากย์ในการ
ตายของพาลีที่ถูกพระรามสังหารด้วยศร ที่ว่า“ฝ่ายศรีชมพูพานทั้งทวยหาญก็ร่ าไห้ เพียงสารวันไพร  
วินาศด้วยลมพานฯ” (ศิลปากร. 2512 : 165) 
 อีกตอนหนึ่งในประชุมค าพากย์รามเกียรติ์  ภาค 4  มีค าพากย์ที่กล่าวถึงชมพูพานในตอนสืบ
มรรคาว่า“กษณนั้นหนุมานฤทธา  องคตมหา-นุภาพ ชมพูพาน ทั้งสามก้มเกล้ากราบกราน พาพวก
พลหาญส าคัญทักษิณทิศจร”(ศิลปากร. 2512 : 207) 
 และอีกช่วงหนึ่งในตอนสืบมรรคา ว่า“จึ่งชมพูพานเรืองศรี  เรียกสองเสนี  มาหยุดอยู่นั่ง
ปรึกษา”(ศิลปากร. 2512 : 221) 
 จากการศึกษาพบว่า รามเกียรติ์ค าพากย์ฉบับหอสมุดแห่งชาติ เป็นค าพากย์ที่มีการกล่าวถึง
ตัวละครชมพูพาน ในตอนสืบมรรคาคือการค้นหาเส้นทางในการไปสู่กรุงลงกา ของกองทัพฝุาย
พระราม โดยมีองคต หนุมานและเหล่าเสนาลิงจ านวนหนึ่งติดตามไป 
  2.1.3) รามเกียรติ์บทละครครั้งกรุงเก่ากล่าวความตั้งแต่ตอน พระรามประชุมพล ถึง 
องคตสื่อสาร  ต้นฉบับเป็นสมุดไทยขาวหนังสือโขนของธนิต อยู่โพธิ์ อธิบายถึงประวัติไว้ว่า“พระครูศรี
ถวายที่อ่างศิลา พ. ศ. 2456”  และมีบอกไว้ตอนท้ายเล่มว่า “นายฉายโศรฐเขียนจบในเดือนเจด    
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ไม่หมดเสร็จเรื่องราวรามเกียรติ์”(ธนิต อยู่โพธิ์. 2539 : 118) ทั้งอธิบายถึงลักษณะของการด าเนิน
เรื่องรวมทั้งการประพันธ์ได้น าเอาส านวนของค าพากย์ไปตรวจสอบ และยังน าเอาข้อความบางตอนไป
เทียบเคียงกับบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 แล้วลงความเห็นว่า“เป็นพลความโดยมาก
ถ้อยค าส านวนในบทละครก็ดูต่ าทรามจึงเข้าใจว่า น่าจะเป็นบทละครรามเกียรติ์ฉบับเชลยศักดิ์ที่
เจ้าของละครคนใดคนหนึ่ง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาคัดเขียนไว้”(ธนิต อยู่โพธิ์. 2539 : 119) 
 ดาวรัตน์ ชูทรัพย์ผู้ศึกษาบทละครเรื่องรามเกียรติ์สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนพระรามประชุมพล
จนองคตสื่อสาร ที่ให้ความเห็นไว้ว่า “ไม่ทราบผู้แต่งที่แน่นอน แต่ในท้ายบทละครเรื่องรามเกียรติ์สมัย
กรุงศรีอยุธยาได้มีค าเขียนกล่าวไว้ว่านายฉายโศรฐเขียนจบในเดือนเจตไม่หมดเสดเรื่องราวรามมะเก
รียร” (ดาวรัตน์ ชูทรัพย์. 2541 : 12) 

จากการศึกษาเห็นได้ว่า บทละครครั้งกรุงเก่านี้ เป็นบทละครที่หลงเหลืออยู่ และเป็นบท
ละครเชลยศักดิ์ของเจ้าของละครที่เก็บไว้ภายหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยา เพราะเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสีย
กรุงแก่พม่า ทรัพย์สมบัติและเรื่องราวอันเป็นวรรณคดีและวัฒนธรรมของชาติ ได้กระจัดกระจายสูญ
หายไปเป็นอันมากเนื้อเรื่องไม่ได้กล่าวถึงชมพูพานไว้โดยเฉพาะส่วนใหญ่เป็นการกล่าวถึงการเริ่มท า
สงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ 

สรุปได้ว่า รามเกียรติ์ครั้งสมัยอยุธยา เป็นบทรามเกียรติ์ที่ใช้ในการเล่นหนังโดยใช้การพากย์
เป็นหลัก อาจจะมาจากค าประพันธ์ประเภทค าฉันท์มาก่อน แต่จุดใหญ่คือค าประพันธ์เรื่องรามเกียรติ์ 
ประพันธ์ไว้เพ่ือใช้ส าหรับในการแสดงหนังใหญ่ และการที่น าบทรามเกียรติ์มาใช้ส าหรับการเล่นโขน  
ก็อาจจะเป็นในลักษณะของการยกทัพหรือการต่อสู้กับตามกระบวนการของการเล่นโขน และบางส่วน
มีเรื่องราวที่กล่าวถึงชมพูพานไว้ในบางตอนบางบท มิได้มีการกล่าวถึงในบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนในแต่
ละตอน แต่บางบทได้กล่าวไว้ในบทบาทท่ีส าคัญเช่น ในรามเกียรติ์ค าพากย ์เป็นต้น 

2.2รามเกียรติ์สมัยกรุงธนบุรี 
  รามเกียรติ์สมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เนื่องจาก
รามเกียรติ์ที่อยู่ในกรุงศรีอยุธยาได้ศูนย์หายจากการเสียกรุงและการหลบหนีสงคราม คนไทยส่วนหนึ่ง
ถูกกวาดต้อนเป็นเชลย ท าให้ผู้ที่รู้ เรื่องรามเกียรติ์ในสมัยกรุงธนบุรีมีอยู่น้อย รวมถึงระยะเวลา         
ที่พระองคท์รงครองราชย์ไม่นานมากนัก ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ได้เพียง  4 ตอน 
มีความยาว 2012 ค ากลอน โดยทรงเริ่มพระราชนิพนธ์เมื่อ “วันอาทิตย์ เดือน 6 ขึ้นหนึ่งค่ า         
จุลศักราช 1132 (พ.ศ.2313 ปีที่ 3 ในรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรี) ปีขาล โทศก พระราชนิพนธ์ทรง  
แต่งชั้นต้นเป็นปฐม ยังทรามยังพอดีอยู่”(ช านาญ รอดเหตุภัย. 2522 : 112-113) โดยเขียนไว้ใน  
สมุดไทยด ามี 4 สมุดไทย คือตอนพระมงกุฎตอนหนุมานเกี้ยวนางวานรินจนถึงเชิญท้าวมาลีวราช 
ตอนท้าวมาลีวราชพิพากษาความจนทศกัณฐ์เข้าเมือง ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรด พระลักษมณ์ต้อง
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หอกกบิลพัทจนผูกผมนางมณโฑกับทศกัณฐ์ แต่ล าดับเล่มที่ทรงพระนิพนธ์ไว้ไม่ตรงกับล าดับเรื่อง
รามเกียรติ์ เข้าใจว่าล าดับเล่มตามเวลาที่ทรงพระราชนิพนธ์ก่อนและหลัง 

 จากการศึกษาพบว่า บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีไม่ได้กล่าวถึง
บทบาทของชมพูพานด้วยเหตุที่เป็นช่วงเวลาระหว่างการท าสงครามและบูรณะบ้านเมืองจึงทรงพระ
ราชนิพนธ์ได้เพียง 4 ตอน 

 2.3 รามเกียรติ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
  2.3.1) บทละครรามเกียรติ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะรักษาและน าจารีตประเพณีของ       
กรุงศรีอยุธยามาไว้ส าหรับกรุงรัตนโกสินทร์ จึงทรงรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งกระจัดกระจายให้รวม
เป็นเรื่อง เพ่ือรักษาไว้ให้เป็นแบบฉบับส าหรับบ้านเมือง เพราะถ้าปล่อยไว้ช้านานไปก็อาจจะเกิดการ
ลืมเลือนไป จึงมีพระบรมราชโองการให้ประชุมบทละครเรื่องรามเกียรติ์ โดยการรวบรวมผู้รู้ กวี 
พราหมณ์ เอกสารต่างๆ มาท าเป็นบทวรรณกรรมรามเกียรติ์ ท าให้พระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ใน
รัชกาลที่ 1  มีเรื่องราวติดต่อกันไป และยืดยาวพิสดารยิ่งกว่าบรรดาเรื่องรามเกียรติ์ทุกส านวนที่มีใน
ประเทศไทย  

รามเกียรติ์เป็นวรรณคดีไทยที่มีเนื้อเรื่องยืดยาวพิสดารที่สุดเรื่องหนึ่ง ในบรรดาวรรณกรรม
ไทย เพราะเขียนไว้ในสมุดไทยถึง 117 เล่มสมุดไทย โรงพิมพ์คุรุสภาได้ตีพิมพ์เป็นเล่มสมุดอย่างสมัย
ปัจจุบันขนาด 8 หน้ายก  เป็นหนังสือทั้งหมด 4,976 หน้า(ธนิต อยู่โพธิ์. 2539 : 122) ในส่วนที่บอก
ว่าเขียนไว้ในสมุดไทยจ านวน 117 เล่มสมุดไทยนั้น ในบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ใน
รัชกาลที่ 1 ของส านักพิมพ์เพชรกะรัตได้เห็นไม่ตรงกันในค าอธิบายว่า“ทรงตรวจแก้ไขและตราเป็นบท
พระราชนิพนธ์ไว้เป็นต้นฉบับส าหรับพระนครครบทุกเรื่อง มีเรื่องรามเกียรติ์ 116 เล่มสมุดไทย”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช. 2554 : 6) ส่วนจะเริ่มประพันธ์หรือทรงเริ่ม    
พระราชนิพนธ์นั้น น่าที่จะเริ่มเม่ือ วันจันทร์(จันทรวาร) ขึ้น 2 ค่ า เดือนอ้าย ปีมะเส็ง จุลศักราช 1159 
เมื่อเทียบปี พ.ศ.แล้ว ได้ปี พ.ศ.2340 ที่ทราบได้ชัดเจนก็เพราะอยู่ในโคลงท้ายเรื่องพระราชนิพนธ์
เรื่องรามเกียรติ์ ว่า 
   “เดือนอ้ายสองค่ าข้ึน  จันทรวาร 
  บพิตรผู้ทรงญาณ    ยิ่งหล้า 
  แรกรนิิพนธ์สาร    รามราพณ์    นี้แฮ 
  ศักราชพันร้อยห้า    สิบเก้าปีมะเส็งฯ” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช. 2554 : 640) 

 เนื้อเรื่องรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 มีเนื้อเรื่องที่ยาวมาก รวมทั้งการประพันธ์ก็เป็นลักษณะ
การประพันธ์แบบกลอนบทละคร ส าหรับไว้ใช้เล่นละครหรือโขน จึงได้น าเอาเรื่องในนารายณ์สิบปาง 
ในปางวราหวตารมาเป็นต้นเรื่อง แล้วจึงเล่าประวัติและการก าเนิดของตัวละครที่ส าคัญไว้ใน อีกยังเล่า
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ถึงการสร้างเมืองและการให้พรต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นของการอ่าน การฟังหรือการดูจาก
การแสดงซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคต่างๆ ของอุตรกัณฑ์จากนั้นก็ด าเนินเรื่อง โดยเนื้อเรื่องใกล้เคียงกับ
รามายณะของวาลมิกิ ตั้งแต่ก าเนิดพระราม ก าเนิดนางสีดา จนพระรามไปยกศรได้นางสีดา นาง   
ไกยเกษีขอราชย์สมบัติให้พระพรต พระรามออกเดินดง 14 ปี นางสีดาถูกทศกัณฐ์ลักตัวไป  
 พระรามตามไปจนไปพบหนุมานและสุครีพ ได้สังหารพาลี จากนั้นสุครีพได้น าตัวองคตและ
ชมพูพาน เข้ามาถวายตัวกับพระราม เมื่อพระรามได้ไพร่พลเมืองขีดขินและเมืองชมพูแล้ว ก็จะยกทัพ
ไปเมืองลงกา แต่ยังไม่รู้เส้นทางที่จะเดินทางไป พระรามปรึกษากับเหล่าพญาวานรสุครีพเสนอว่า ให้
ใช้หนุมาน องคตและชมพูพานไปสืบมรรคาเพราะเป็นผู้ที่ความสามารถเหนือผู้ใด ดังปรากฏใน       
บทพระราชนิพนธ์ ดังนี้ 

“ ................................... ..................................... 
อันโยธาทั้งสองนคเรศ  ล้วนศักดาเดชกล้าหาญ 
ซึ่งจะเจรจาปรีชาชาญ  เห็นแต่หนุมานผู้ฤทธี 
กับชมพูพานพานรินทร์  องคตหลายอินทร์เรืองศรี 
ทั้งสามแต่ล้วนตัวดี  นอกนี้ไม่เห็นผู้ใด”  

 (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม2. 2540 : 81) 
พระรามทรงเห็นด้วยและมอบหมายให้หนุมานน าแหวนและผ้าสไบไปถวายต่อนางสีดา     

ทั้งสามได้เดินทางไปสืบมรรคาหนุมานได้เหาะข้ามไปยังเมืองลงกา ได้พบนางสีดาแล้วถวายแหวน  
เมื่อทั้งสามกลับ ก็ได้ยกทัพไปที่ริมฝั่งมหาสมุทร ในขณะนั้นทศกัณฐ์ฝันร้าย พิเภกแนะให้ทศกัณฐ์ส่ง
นางสีดาคืน ทศกัณฐ์โกรธและขับไล่พิเภกออกจากเมือง พิเภกจึงมาขอสวามิภักดิ์กับพระราม จากนั้น
พระรามได้จองถนน มีเหตุการณ์วิวาทของหนุมานและนิลพัท จนสร้างถนนเสร็จจึงยกพลข้ามสมุทร
ในตอนนี้บทพระราชนิพนธ์ได้ทรงกล่าวถึงชมพูพานไว้ในบทพระราชนิพนธ์  ดังนี้  
 

“ จัดเป็นมังกรข้ามสมุทร  วายุบุตรเป็นเศียรไปหน้า 
ปากบนวาหุโรมฤทธา  ปากล่างปิงคลาวานร 
สองเขาสุรเสนสุรกานต์  ศรีชมพูพานนั้นเป็นหงอน 
ตาซ้ายโกมุทฤทธิรอน  ตาขวาศรรามชาญฉกรรจ์”  

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม2. 2540 : 246) 
เมื่อกองทัพพระรามยกพลข้ามสมุทรมาแล้ว ก็ได้ท าการสงครามสู้รบกับทศกัณฐ์หลายครั้ง 

ฝุายพระรามได้พิเภกคอยทูลแก้ไขกลศึกของพวกยักษ์  ทศกัณฐ์จึงเป็นฝุายพ่ายแพ้และต้องสูญเสีย    
พ่ี น้อง ลูก ญาติ และเพ่ือน ทั้งยังไปขอให้ท้าวมาลีวราชผู้มีวาจาสิทธิ์มาตัดสินข้อพิพาทก็ไม่ส าเร็จ  
จนในที่สุดก็ถูกหนุมานล่อลวงจนตัวทศกัณฐ์ต้องตายในที่สุด  
 พระรามได้นางสีดาคืน จากนั้นสีดาขอลุยไฟเพ่ือพิสูจน์ถึงความบริสุทธิ์ของตนเอง พระราม  
ก็พาทั้งหมดยกทัพกลับเมืองอโยธยา ปูนบ าเหน็จให้เหล่าทหารหาญ มีการกล่าวถึงชมพูพานไว้ดังนี้ 

“ ...................................  .......................................... 

อันชมพูพานขุนกระบี่  ก็ภักดีต่อองค์พระจักรกฤษณ ์
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ได้บอกสรรพยาอันมีฤทธิ์  แก้ชีวิตพระลักษณ์อนุชา 

............................................ .......................................... 

ควรให้ศรีชมพูพาน  ไปรั้งปางตาลกรุงใหญ่ 

ให้ธรรมรงค์มงกุฎมาลัย  สังวาลแก้วแววไวด้วยเพชรฑูรย์” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม3. 2540 : 246) 

 จากนี้เป็นส่วนที่แตกต่างไปจากรามายณะของวาลมิกิ กล่าวคือ หลังจากที่พระรามกลับมา
ครองกรุงอโยธยาแล้ว ซึ่งจบกัณฑ์ที่ 6 ยุทธกัณฑ์ในรามายณะ รามเกียรติ์ได้เพ่ิมเติมในตอนที่พระพรต
กับพระสัตรุดออกไปรบกับไพนาสุริยวงศ์กับท้าวจักรวรรดิเพ่ือช่วยพิเภกที่เมืองลงกา จนในที่สุด
สามารถชนะท้าวจักรวรรดิและไพรนาสุริยวงศ์ได้ ไล่เรียงมาจนถึงนางอดูลปีศาจล่อลวงให้นางสีดา
เขียนรูปทศกัณฐ์ พระรามให้พระลักษมณ์สังหารนางสีดา นางสีดาก าเนิดพระมงกุฎ เรื่อยไปจน
พระรามต้องออกเดินปุาอีก 1 ปี เพ่ือสะเดาะเคราะห์ ระหว่างเดินปุานี้ ก็รบกับพวกยักษ์อีกหลายครั้ง 
จนครบก าหนดก าหนดก็กลับเมืองอโยธยา พระอิศวรได้เกลี้ยกล่อมให้นางสีดากับพระรามคืนดีกันและ
ได้จัดพิธีอภิเษกให้อีกครั้งหนึ่ง ต่อมาก็เป็นศึกคนธรรพ์นุราช พระรามได้ให้พระพรต พระสัตรุด พระ
มงกุฎและพระลบ น าไพรพลไปช่วยแก้เอาเมืองไกยเกษคืนมา ตอนท้ายจะเป็นการสรรเสริญพระราม
และบ่งบอกถึงพระราชประสงค์ของพระราชนิพนธ์ ดังค ากลอนที่ กล่าวไว้ในตอนท้ายของเรื่อง        
ดังบทพระราชนิพนธ์ ที่ว่า 

  “...........................................  ........................................... 
อันพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์  ทรงเพียรตามเรื่องนิยายไสย 

  ใช่จะเป็นแก่นสารสิ่งใด   ดั่งพระทัยสมโภชบูชา 
  ใครฟังอย่าได้ใหลหลง   จงปลงอนิจจังสังขาร์ 

ซึ่งอักษรก่อนกล่าวล าดับมา   โดยราชปรีชาก็บริบูรณ์ฯ” 

รวมทั้งโคลงที่แสดงการจบของเรื่องรามเกียรติ์ คือ 

“จบ เรื่องราเมศมล้าง   อสุรพงศ ์
บ พิศธรรมิกทรง    แต่งไว้ 
ริ ร่ าพร่ าประสงค์    สมโภช พระนา 
บูรณ์ บ าเรอรมย์ให้   อ่านร้อง ร าเกษมฯ” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม4. 2540 : 583) 

รามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ด าเนินเค้าโครงเรื่องตามรามายณะ แต่ก็มีส่วน    
ที่แต่งเติมเข้าไปเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และตรงกับทัศนะคติความชอบของไทย ดังนั้นเมื่อฟังหรือ
อ่านรามายณะฉบับอ่ืน มีเรื่องราวเกีย่วข้องกับหรือได้พบเรื่องหรือตอนที่ไม่มีในรามายณะฉบับวาลมิกิ 
แล้วเกิดความประทับใจของผู้รู้หรือกวี ก็น าเอาตอนนั้นมาผูกโยกเข้าไว้กับรามายณะของไทย และ
พระองค์ยังตรวจทานแก้ไข จนบทละครมีความสอดคล้องเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันไปตลอดทั้งเรื่อง จนท า
ให้กลายมาเป็นรามายณะแบบไทยคือรามเกียรติ์นั้นเอง ด้วยเหตุนี้จึงท าให้รามเกียรติ์ได้รับการยกย่อง
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ให้เป็น “วรรณคดีแห่งชาติ” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 2558(คณะกรรมการ
วรรณคดีแห่งชาติ. 2558 : 8) รามเกียรติ์ฉบับนี้มีการกล่าวถึงชมพูพานในบทบาทหน้าที่หลายตอน   
ที่เห็นได้ชัดคือตอนสืบมรรคาและข้ามสมุทร ซึ่งต่อมากรมศิลปากรได้น ามาใช้เป็นบทในการแสดงโขน 

  2.3.2) รามเกียรติ์บทละครในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2  
พระองค์ทรงน าเอาบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์มาเป็นต้นแบบ เพ่ือเป็นรามเกียรติ์ในฉบับของ
พระองค์ แต่ด้วยจุดประสงค์ที่พระองค์จะให้เป็นบทละครที่สามารถแสดงได้ จริง เพราะทรง
พระราชด าริเห็นว่าบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 1 นั้นน ามาใช้เล่นโขนละครไม่
เหมาะสม  เนื่องจากบทละครของรัชกาลที่ 1 ยาวเกินไป เมื่อน ามาใช้ในการแสดงก็เกิดความไม่
สมเหตุสมผล พระองค์จึงได้น าเอาพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 มาแก้ไขปรับปรุงให้สามารถแสดงได้
อย่างเหมาะสมส าหรับการเล่นละคร ทรงพิจารณาแล้วจึงได้คัดเลือกเริ่มจากตอนสืบมรรคาเป็นบทเริ่ม
เรื่อง โดยพระรามมอบหมายหน้าที่ให้กับสามพญาวานร คือหนุมมาน ชมพูพาน องคตโดยมอบหน้าที่
ให้หนุมานน าแหวนไปถวายนางสีดา ตอนจองถนนและด าเนินเรื่องไปจบในตอนที่พระรามได้อภิเษก
ใหม่ทีเ่ขาไกรลาสและกลับมาครองเมือง  

ลักษณะการทรงประพันธ์ของพระองค์นั้น “เมื่อแต่งตอนใดเสร็จก็จะโปรดเกล้ามอบบทให้
เจ้าฟูากรมหลวงพิทักษ์มนตรี บรมครูศิลปินแห่งยุคน าไปคิดประดิษฐ์ท่าร า ร่วมกับนาฏศิลปินอีก 2 
ท่าน คือนายทองอยู่กับนายรุ่ง”(เกรียงไกร สัมปัชชลิต. 2544 : ค าน า) เมื่อประดิษฐ์ท่าร าแล้ว 
สามารถร าได้อย่างสอดคล้องกับบทละครและมีลักษณะที่สวยงาม ก็จะน าท่าร านั้นไปหัดให้กับพวก
ละครหลวง เพ่ือแสดงให้รัชกาลที่ 2 ทรงทอดพระเนตรและติชมแก้ไข ส่วนบทละครตอนใดที่ไม่
สามารถประดิษฐ์ท่าร าที่สอดคล้องงดงาม ก็น าความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาฯ เพ่ือแก้ไข ลักษณะ
ของกระบวนวิธีการดังกล่าวจึงท าให้ บทละครเรื่องรามเกียรติ์เป็นบทละครที่เป็นเลิศทางวรรณกรรม
และทางนาฏกรรม รวมพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 2 เป็นหนังสือจ านวน 36 เล่มสมุด
ไทยต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มสมุด 3 เล่ม มี
ความหนา 844 หน้า บรรจุค าไว้ประมาณ 14,300 ค ากลอน เมื่อพ.ศ. 2456 (ธนิต อยู่โพธิ์.2539: 
124) 

บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ในรัชกาลที่ 2ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใหม่นี้ทรงเดินเรื่องรวดเร็ว
กระชับ เพราะตัดส่วนเดิมที่มีอยู่ในบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1ลงไปบ้างทรง
เปลี่ยนแปลงไปบ้างเพ่ือให้เหมาะแก่การเล่นละคร เช่นตอนนางสีดาผูกคอตาย ในบทของรัชกาลที่ 1 
ซึ่งมีค ากลอนที่กล่าวยืดยาว กว่าที่หนุมานจะแก้ไขได้นางสีดาก็คงตายไปแล้ว รัชกาลที่ 2 พระองค์ก็
ทรงปรับบทให้กระชับสามารถแสดงได้ ก็ยังมีบทรามเกียรติ์ที่ทรงพระราชนิพนธ์ค าพากย์ขึ้นเป็นบาง
ตอน เช่น ตอนนางลอย เป็นต้น ในบทพระราชนิพนธ์ยังได้กล่าวถึงชมพูพานในบทบาทเดียวกับบท
พระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 
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  2.3.3)รามเกียรติ์บทร้องและบทพากย์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่  6ไม่ได้น าเอาเค้าโครงเรื่องรามเกียรติ์มาจากบทละครรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 1 แต่พระองค์
ทรงพระอุตสาหะค้นคว้า มาจากคัมภีร์รามายณะของวาลมิกิ ทรงด าเนินเรื่อง ใช้ชื่อตัวละคร สถานที่
และส่วนอ่ืนๆ ตามรามายณะฉบับวาลมิกิ แล้วทรงพระราชนิพนธ์หนังสือขึ้นเล่มหนึ่งชื่อว่า “บ่อเกิด
แห่งรามเกียรติ์”  โปรดให้ตีพิมพ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2456แสดงข้อพระราชวินิจฉัยของการทรงพระ
ราชนิพนธ์รามเกียรติ์ รวมทั้งทรงอธิบายถึงพระราชนิพนธ์บทละครรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 1ถึงประวัติ
ที่มาและการที่ทรงพระราชนิพนธ์  รัชกาลที่ 6ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้องและบทพากย์รามเกียรติ์
ขึ้นส าหรับเล่นโขนอีก 6 ชุด คือ 1. ชุดสีดาหาย 2. ชุดเผาลงกา 3. ชุดพิเภกถูกขับ 4. ชุดจองถนน  5. 
ชุดประเดิมศึกลงกา 6. ชุดนาคบาศ รวมเป็นหนังสือจ านวน 154 หน้า(ธนิต อยู่โพธิ์. 2539: 125-126) 
ทั้งได้ทรงชี้แจงพระราชประสงค์ในการทรงพระราชนิพนธ์ทั้ง 6 ชุดไว้ในพระราชนิพนธ์ค าน าเมื่อคราว
ตีพิมพ์เป็นเล่มใน พ.ศ. 2464  ว่า“บทละคอนเรื่องรามเกียรติ์ที่รวมอยู่ในเล่มนี้ เป็นบทที่ข้าพเจ้า  ได้
แต่งขึ้นเป็นครั้งคราวส าหรับเล่นโขน  มิได้ตั้งใจที่จะให้เป็นหนังสือกวีนิพนธ์ส าหรับอ่านเพราะๆ หรือ
ด าเนินเรื่องราวติดต่อกัน บทเหล่านี้ได้แต่งขึ้นส าหรับความสะดวกแก่การเล่นโขนโดยแท้   จึงมีทั้งค า
กลอนอันเป็นบทร้องทั้งบทพากย์และเจรจาอย่างโขนระคนกันอยู่ตามแต่จะเหมาะแก่การเล่นออกโรง
จริง.”(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2554: ค าน า) 

 นอกจากนี้ ยังทรงพระราชนิพนธ์บทเบิกโรงขึ้นไว้หลายบท และยังได้ทรงพระราชนิพนธ์บท
ละครเรื่องรามเกียรติ์“ชุดอภิเษกสมรส” ขึ้นอีกชุดหนึ่ง แต่แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนปราบตาฑะกา
และตอนอภิเษกสมรสพระราชนิพนธ์ทั้ง 6  ชุดนี้ทรงด าเนินความตามคัมภีร์รามายณะของวาลมีกิ  
โดยมีตอนที่เกี่ยวข้องกับชมพูพาน เพียง 2 ตอน คือตอนพิเภกถูกขับกับตอนจองถนน เท่านั้น 

จากการศึกษาพบว่าวรรณกรรมรามเกียรติ์ในสมัยอยุธยามีบทที่กล่าวถึงชมพูพานใน
รามเกียรติ์ค าพากย์ ที่กล่าวถึงตัวชมพูพานในตอนสืบมรรคา ส่วนสมัยกรุงธนบุรี ไม่ได้กล่าวถึงตัว
ละครชมพูพาน รามเกียรติ์รัชกาลที่ 1มีการกล่าวถึงประวัติความเป็นมา บทบาทและหน้าที่ของชมพู
พานโดยละเอียดที่สุด รามเกียรติ์รัชกาลที่ 2ด าเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ของรัชการที่ 1 ปรับบท
และแต่งบทให้กระชับและรวดเร็วขึ้น ดังนั้นส่วนที่กล่าวถึงชมพูพานจึงใกล้เคียงกับฉบับรัชกาลที่ 1
รามเกียรติ์ที่มีความแตกต่างออกไปคือรามเกียรติ์บทร้องและบทพากย์ในรัชกาลที่ 6 ที่พระองค์ท่าน
ค้นคว้าจาก คัมภีร์รามายณะของวาลมีกิฉบับภาษาอังกฤษและได้อธิบายความถึงความแตกต่างอยู่ใน
บ่อเกิดรามเกียรติ์ ว่าบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 1 ไม่ได้ใช้รามายณะของวาลมิกิ
เพียงฉบับเดียว แต่น ารามายณะและปุราณะต่าง ๆ เข้ามาร่วมในบทพระราชนิพนธ์ ไม่ว่าจะเป็นรา
มายณะภาคใต้ของอินเดียหรือรามายณะในภาษาของแคว้นต่างๆ อีกทั้งรับเอารามายณะของเพ่ือน
บ้านใกล้เคียงของไทย เข้ามาหล่อหลอมรวมกันเป็นรามเกียรติ์ของไทยทั้งยังต่อเติมขยายเรื่องของพระ
พรต พระศัตรุด พระมงกุฎพระลบเข้าไป ท าให้รามเกียรติ์ของไทยยาวถึง 117 เล่มสมุดไทย 
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3. ประวัติความเป็นมาของชมพูพาน 

 

 ภาพที่ 1 ศีรษะชมพูพานรัชกาลที่ 1   ภาพที่ 2ศีรษะชมพูพานรัชกาลที่ 6 
ที่มา : ธนาวุฒิ อ้นวงษ อนุเคราะห์ภาพ 

 3.1  ชมพูพานในรามายณะของวาลมิกิกล่าวถึงประวัติความเป็นมาว่า  ชมพูพานเป็นหมี
เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรกับทัพพระราม ดังมีค าอธิบายของหนังสือบ่อเกิดรามเกียรติ์ว่า“ฝุายทวยเทพ
ทราบว่า พระนารายณ์จะเสด็จอวตารลงไปมนุษยโลกก็ยินดีกันทั่ว นัดแบ่งภาคของตน ไปให้ก าเนิด
เป็นบริวาร พระพรหมาก็ตรัสว่า พระองค์เองได้สร้างชมพูพานผู้เป็นราชาแห่งหมีแล้ว คือได้หาว ชมพู
พานก็ออกจากพระโอษฐ์”(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2553: 713) 
 ยังมีข้อยืนยันว่าชมพูพานนั้นเป็นหมี จากหนังสือศัพท์ทานุกรมวรรณคดีสันสกฤต อธิบายไว้
ว่า “ชามพวัต(ชาม-พะ-วัต) ราชาของพวกหมี พระอาทิตย์ได้ประทานอัญมณีที่มีชื่อว่า สยมันตกะ แก่
สตราชิต สตราชิตกลัวว่าพระกฤษณะจะมาแย่งไปจากตนจึ่งมอบให้ประเสนผู้เป็นอนุชา คุณสมบัติ
ของอัญมณีเม็ดนี้คือปูองกันตัวผู้สวมเมื่อผู้สวมท าดี และท าให้ผู้สวมหายนะเมื่อท าไม่ดี ประเสนเป็น
คนไม่ดีจึงถูกสิงโตฆ่าเสีย สิงโตคาบอัญมณีเม็ดนั้นไปเผชิญหน้ากับชามพวัต และถูกชามพวัตฆ่าตาย 
หลังจากประเสนหายไป ผู้คนสงสัยว่าพระกฤษณะฆ่าเพ่ือแย่งอัญมณี พระกฤษณะกับพวกกลุ่มใหญ่จึง
ชวนกันสะกดรอยตามประเสน จึงแน่ใจว่าเขาถูกสิงโตฆ่า และสิงโตก็ถูกหมีฆ่า ต่อจากนั้นพระกฤษณะ
จึงสะกดรอยหมีชามพวัตไปในถ้ า ทั้งสองได้ต่อสู้กัน หลังจากรออยู่นอกถ้ า  7 หรือ 8 วัน บริวารของ
พระกฤษณะก็กลับเมือง และท าพิธีศพของพระกฤษณะ ในวันที่ 21 ของการต่อสู้ ชามพวัตยอมแพ้
พระกฤษณะ มอบอัญมณีให้และยกนางชามพวดีบุตรสาวให้ด้วย ชามพวัตกับกองทัพหมีได้ช่วย
พระรามบุกกรุงลงกา และท าหน้าที่เป็นปุโลหิตของพระราม(ทองสุก เกตุโรจน์.2559: 96)  
 ส่วนหนังสือต้นต านานรามเกียรติ์ ก็ได้บอกว่าชมพูพานนั้นเป็นหมี“ยังมีสหายของ สุครีพอีกผู้
หนึ่งคือ ชมพูพานต์(Jambuwanta) ซึ่งเป็นพญาหมีตัวใหญ่ปกครองเหล่ากองทัพหมีทั่วไปก็ขอเข้าเป็น
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กองก าลังส าคัญของเจ้าชายรามด้วย” (ดวงธิดา ราเมศวร์. 2558: 140)แสดงให้เห็นว่าชมพูพานในรา
มายณะและพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 6 เป็นจอมหมีหรือฤกษราช  

 3.2  ชมพูพานในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2ได้กล่าวถึง
ประวัติความเป็นมาของชมพูพานไว้เฉพาะรัชกาลที่  1 ว่าเป็นพญาวานร เกิดจากเหงื่อไคลพระอิศวร 
ตามค าอธิบายความของบทความเรื่องรามเกียรติ์ ได้กล่าวถึงประวัติของชมพูพานไว้ว่า “ก าเนิดชมพู
พาน ในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระอิศวรทรงสร้างชมพูพานจากเหงื่อไคลของพระองค์ให้มีความรู้
เรื่องสรรพยาวิเศษ เพื่อคอยช่วยพระนารายณ์ที่จะอวตารมาเป็นพระรามไปปราบทศกัณฐ์  พระอิศวร
ยกชมพูพานให้เป็นโอรสบุญธรรมของพาลี ต่อมาพระลักษณ์ต้องศรพรหมาสตร์ของอินทรชิต พิเภกไม่
สามารถแนะน ายาให้ได้  ได้ทูลพระรามว่าไม่รอบรู้เหมือนชมพูพานที่พระอิศวรได้ใช้ให้ตรวจสรรพยา
ในทวีปทั้งสี่ ชมพูพานจึงทูลพระรามว่า ยาแก้ศรพรหมาสตร์อยู่ที่เขาอาวุธ ในบุพพวิเทหทวีปซึ่งอยู่
ไกลมาก  และพระอิศวรได้สั่งไว้ว่า ถ้าพระอนุชาของพระรามซึ่งเป็นพระนารายณ์อวตารต้องศรอินทร
ชิต ก็ให้หนุมานเป็นผู้ไปน ายานั้นมา  จะแก้ได้ส าเร็จ.”(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก
มหาราช. 2558: 17) ค ากลอนในบทละครรามเกียรติ์ ในรัชกาลที่ 1 ก็ยืนยันถึงก าเนิดของชมพูพาน 
ที่ว่า 

 “อันชมพูพานฤทธิรงค์  ก็อาจองเข็มแข็งแกล้วกล้า 
เราชุบด้วยเหงื่อไคลได้ใช้มา  สรรพยาวิเศษได้เข้าใจ 
เมื่อนารายณ์อวตารไปผลาญยักษ์  ถ้าเสียทีจักได้แก้ไข 
จะให้เป็นโอรสยศไกร   จงพาไปกับราชนัดดาฯ” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช. 2554: 80) 

 พระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 พระองค์ทรงก าหนดให้ชมพูพานเป็น
วานรทีเ่กิดจากเหงื่อไคลพระอิศวร เป็นผู้มีความรู้เรื่องสรรพยา ส่วนรัชกาลที่ 2 พระองค์ทรงเริ่มเรื่อง
ตอนสืบมรรคา ก าหนดให้ชมพูพานเป็นพญาวานร ไม่กล่าวถึงประวัติความเป็นมา เนื้อเรื่องส่วนใหญ่
จะด าเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 ดังนั้นบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ฉบับ
รัชกาลที่ 2 จะเก่ียวข้องกับเรื่องของบทบาทหน้าที่มากกว่า 

 3.3 ชมพูพานในรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของชมพูพานว่า
เป็นหมี จากค าน าของรามเกียรติ์บทร้องและบทพากย์ ได้บอกว่า“ส่วนชมพูพานนั้นใน“รามายณะ”ว่า
เป็นหมี ข้าพเจ้าจึงให้เป็นหมีตลอดเรื่อง” (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2554: ค าน า) 
 สรุปได้ว่า ประวัติความเป็นมาของชมพูพาน ในรามายณะ บอกว่าเป็นพญาหมี ที่เกิดจากการ
หาวของพระพรหม แต่จะเป็นพญาหมีหรือพญาวานรนั้น ก็มักเรียกสลับกันไปมาดังข้อพระราชวินิจฉัย
ของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่า “ค าว่า “ฤกษ” ภาษาสันสกฤตแปลว่า “หมี” และหมีกับลิงในเรื่อง
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รามายณะนั้น ดูปนๆ กันอยู่ เช่นชมพูพานเป็นต้น เรียกฤกษราช คือ “จอมหมี” บ้าง วานรราช คือ 
“จอมลิง” บ้าง”(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.2553: 771)และยังมีตัวละครอีกตัวหนึ่งที่
เรียกว่าฤกษราชคือ “ท้าวฤกษราช” ตัวละครตัวนี้เกิดจากครั้งที่พระพรหมทรงบ าเพ็ญโยคะปฏิบัติ น้ า
พระเนตรไหล พระองค์จึงเช็ดน้ าพระเนตรแล้วสลัดลงพ้ืน ก็เกิดเป็นวานรขึ้นตนหนึ่งชื่อฤกษราช ซึ่ง
เป็นทั้งมารดาและบิดาเลี้ยงของพาลีและสุครีพ จากการที่ได้อธิบายแล้วว่า ค าว่าฤกษราชนั้นแปลว่า
จอมหมี แต่ท้าวฤกษราชกลับเป็นวานร จึงอาจท าให้สับสนกันได้ ตามท่ีได้กล่าวอ้างแล้ว 

4.บทบาทหน้าที่ของชมพูพาน  
 ในวรรณกรรมรามายณะและบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ มีการกล่าวถึงตัวละคนที่ชื่อว่า 
ชมพูพาน ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ในกองทัพของพระรามมีความเหมือนและแตกต่างกันในบทบาทหน้าที่ 
ดังจะได้กล่าวแยกให้เห็น ดังต่อไปนี้ 

 4.1ชมพูพานในรามายณะของวาลมิกิได้มีการกล่าวถึงหน้าที่และบทบาทไว้ ดังนี้ 
 4.1.1)หน้าที่ของชมพูพานในรามายณะ เมื่อเข้ามาอยู่ในกองทัพพระรามเป็นเภสัชกรและที่
ปรึกษาในเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปท าสงครามที่เมืองลงกา จนถึงตอนสุดท้ายเมื่อ
พระรามจะละสังขารได้ให้พรว่า “พิเภษณ์ หนุมาน ชมพูพาน มินทรา ทวีวิธา สหายผู้จงรักทั้งห้าจะ
ด ารงอยู่ในโลกตราบนานเท่านาน อย่างน้อยย่อมจวบจนสิ้นทวาปรายุค บางท่ านอาจเนิ่นนานกว่า 
และอาจด ารงในร่างกายแห่งเผ่าพันธุ์อ่ืน ท่านต้องอยู่เพ่ือปกปูองธรรมะและความดีให้อยู่คู่โลกคู่
แผ่นดิน อย่ายินยอมให้มีวันสูญสลาย”(วรดี วงศ์สง่า. 2551: 820) 

  4.1.2)บทบาทของชมพูพานในรามายณะกล่าวไว้ว่ามีบทบาทดังนี้  

 บทบาทของชมพูพานที่เปรียบได้ในการแพทย์ทางจิตวิทยา กล่าวไว้ในตอนสืบมรรคาเมื่อ
คณะขององคท, หนุมานและชมพูพาน ได้เดินทางมาถึงริมมหาสมุทร องคทที่เป็นอุปราชเมืองกีษกินธ์ 
ปรึกษาหารือกับไพร่พลวานรในการข้ามมหาสมุทรไปเมืองลงกา ก็ไม่มีใครสามารถให้ค าตอบได้ มี
เพียงชมพูพานได้บอกว่าผู้ที่จะข้ามมหาสมุทรไปได้มีแต่เพียงหนุมานเท่านั้นทั้งนี้เพราะ หนุมานถูก
สาปโดยมหาฤาษีเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก ชมพูพานพูดกระตุ้นเตือนความทรงจ าในอดีตของหนุมานและ
สรุปค าพูดตอนท้ายว่า “พวกเราต่างมิเพียงก าลังยืนอยู่บนชายฝั่งมหาสมุทร หากยังยืนอยู่บนปากเหว
แห่งความสิ้นหวัง ท่านคือบุตรแห่งวายุเทพ ย่อมมีพลังแห่งสายลมรองรับกล้าแข็ง ขอท่านอย่าได้ลังเล 
หนุมาน เนื่องเพราะฟูาลิขิตให้ภาระนี้เป็นของท่าน เพ่ือนามของท่านจะได้เป็นอมตะสืบไป ท่ านคือ
ความหวังเดียวที่เหลือ อยู่มีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถช่วยพวกเราให้รอดพ้นจากความตาย จงมั่นใจ
ในตัวเองเถิด นาทีแห่งความรุ่งโรจน์มาถึงแล้ว” (วรดี วงศ์สง่า.2551: 374) ท าให้หนุมานระลึกได้ว่า
ตนเองมีบิดาเป็นใคร ได้รับพรอะไร มีพละก าลังมากแค่ไหน ฯลฯ 
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 บทบาทการเป็นที่ปรึกษาโดยให้ค าปรึกษากับพระราม เมื่อทราบหนทางที่จะไปเมืองลงกา จึง
ได้ท าการจองถนนข้ามไป เพ่ือจะเข้าตีเมืองลงกา โดยแบ่งหน้าที่การเข้าประตูเมืองด้านต่างๆ “ส่วน
สุครีพ ชมพูพานและพิเภษณ์ให้รั้งไว้กลางทัพคอยแนะน าพวกเราด้วยประสบการณ์ปัญญา”(วรดี วงศ์
สง่า.2551: 506)  
 บทบาทของการเป็นเภสัชกร ในศึกพรหมาสตร์ ก็เป็นผู้ที่บอกให้หนุมานไปหาสรรพยามา
แก้ไขพระลักษมณ์ที่ถูกศรพรหมาสตร์ โดยแสดงภูมิความรู้ทางยาให้กับหนุมาน ว่า “พวกเราต้องการ
โอสถ 4ชนิดมาเยียวยารักษากองทัพ หนึ่งคือมฤตสัญชีพกรณีซึ่งท่านสุขรจารย์ใช้ชุบคนตายให้ฟ้ืนคืน
ชีพสองคือวิศัลยกรณี สามคือสวรรย์กรณี และสี่ คือสันทนกรณี ทั้งสามชนิดหลังสามารถรักษา
บาดแผลทุกชนิดในโลกให้หาย ไม่ว่าบาดแผลอันเกิดจากอาวุธชนิดใด หนักหนาสาหัสปานใดล้วนหาย
ได้ด้วยโอสถทั้งสาม ทั้งหมดนี้คือยาบุราณกาลที่สุดแห่งพ้ืนพิภพ ซึ่งความลับในการเยียวยาของพวก
มันเป็นที่รับทราบเฉพาะเภสัชกรและผู้ศึกษาต านานโอสถเท่านั้น” (วรดี วงศ์สง่า. 2551: 570)  

 จากการศึกษาชมพูพานในรามายณะฉบับวาลมิกิได้ข้อสรุปว่าชมพูพานเป็นพญาหมี ที่มี
ก าเนิดมาจากพระพรหมา มีหน้าทีเป็นจิตแพทย์ ที่ปรึกษา เภสัชกรให้กับกองทัพพระรามและอยู่เพ่ือ
ปกปูองธรรมะและความดีจวบจนสิ้นทวาปรายุค มีบทบาทที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ 3 
บทบาท  

 4.2ชมพูพานในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่1มีหน้าที่และบทบาทที่ส าคัญ 
คือ  
 4.2.1)  บทบาทที่ 1การเป็นทหารในกองทัพพระราม เริ่มตั้งแต่เข้ามาถวายตัวจากการน าพา
ของสุครีพ โดยท าหน้าที่ส าคัญของกองทัพในการท าสงครามกับฝุายยักษ์ ในศึกต่าง ๆ ดังนี้ 
  (1)การสืบมรรคาพระรามปรึกษาถึงเรื่องการที่จะหาทางไปยังกรุงลงกา ในการ
ปรึกษากันนั้น พระรามได้รับสั่งถามสุครีพ สุครีพได้กราบทูลว่า 

“อันโยธาทั้งสองนคเรศ  ล้วนศักดาเดชกล้าหาญ 
  ซึ่งจะเจรจาปรีชาชาญ   เห็นแต่หนุมานผู้ฤทธี 
  กับชมพูพานพานรินทร์   องคตหลานอินทร์เรืองศรี 
  ทั้งสามแต่ล้วนตัวดี   นอกนี้ไม่เห็นผู้ใด” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 88) 

   (2)ร่วมกระบวนทัพในการข้ามสมุทรเมื่อหนุมานได้ไปสืบมรรคาและถวาย
แหวนกับนางสีดากลับมาแล้ว พระรามได้ยกไปตั้งที่ริมฝั่งมหาสมุทร ท าการจองถนนข้ามไปลงกา โดย
จัดกระบวนทัพเป็นมังกรข้ามสมุทร ตอนนี้มีบทบาทของชมพูพานนั้นเป็นหงอนมังกร ทีค ากลอนที่ว่า
ที่ว่า 

   “จัดเป็นมังกรข้ามสมุทร   วายุบัตรเป็นเศียรไปหน้า   
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ปากบนวาลุโหมฤทธา               ปากล่างปิงคลาวานร   
สองเขาสุรเสนสุรกานต์         ศรีชมพูพานนั้นเป็นหงอน   
ตาซ้ายโคมุทฤทธิรอน                ตาขวาศรรามชาญฉกรรจ์” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 271) 

  (3)เป็นผู้จัดกองทัพให้สุครีพเป็นนายทัพออกไปรบกับกุมภกรรณ กล่าวคือ
เมื่อกองทัพพระรามข้ามสมุทรมาแล้ว ได้เกิดการท าสงครามสู้รบกันหลายครั้งระหว่างกองทัพของ
พระรามกับทศกัณฐ์ศึกกุมภกรรณครั้งที่ 2 (ตอนถอนต้นรัง) พระรามให้ชมพูพานเป็นผู้ไปจัดทัพตาม
บทพระราชนิพนธ์ ดังนี้ 

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

  (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 291) 

  (4) ร่วมกระบวนทัพในศึกกุมภกรรณครั้งที่ 3 (กุมภกรรณล้ม) การยกทัพ
ออกรบ ชมพูพานได้รับหน้าที่ให้เป็นคออินทรี ตามหลักการจัดกระบวนทัพในต าราพิชัยสงคราม  ดังนี้ 

“จัดเป็นอินทรีพยุหบาตร      นิลราชเป็นเศียรปักษา 
นิลเอกนิลขันเป็นสองตา              ปากนั้นปิงคลาวานร 
คอคือกระบี่ชมพูพาน  ค าแหงหนุมานเป็นหงอน 
ปีกขวาองคตฤทธิรอน                 ปีกซ้ายเกสรมาลา” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 450) 

  (5)คุมกองเกียกกายในศึกอินทรชิตครั้งที่ 1 กองทัพพระรามได้ยกทัพ
ออกไปรบ ชมพูพานคุมกองเกียกกาย(ค าว่าเกียกกายนี้หมายถึง กองเสบียงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กองทัพ เมื่อคุมเกียกกายก็หมายถึงหัวหน้ากองเสบียง) 

 “จัดเอาค าแหงหนุมาน    คุมพลเจ็ดสมุทรเป็นกองหน้า   
กองขันองคตผู้ศักดา           ถือโยธาเจ็ดสมุทรไท  
เกียกกายเจ็ดสมุทรทวยหาญ    ศรีชมพูพานเป็นนายใหญ่   
กองหลวงสิบสมุทรพลไกร    ว่องไวห้าวหาญชาญยุทธ์” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 450) 

   (6)ร่วมกระบวนทัพในศึกมังกรกัณฑ์ พระรามยกทัพออกมา กระบวนทัพ
จัดเป็นเสนาพยุหบาตรชมพูพานเป็นปีก 

“เสนาพยุหบาตร   นิลราชเป็นปากปักษา   
นิลเอกนิลขันเป็นสองตา   วายุบุตรเป็นเศียรสกุณี   
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มหัทวิกันเป็นลิ้น   นิลนนท์เป็นคอปักษี   
สองปีกกางปูองโยธี   วาลโุหมกระบี่ชมพูพาน” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 490) 

  (7)น าพระรามไปหาพระลักษณ์ในศึกพรหมมาสตร์ พระรามใช้พระลักษณ์
ออกรบ พระลักษณ์ต้องศรพรหมาสตร์  พระรามร้อนใจไม่เห็นพระลักษณ์กลับมาจึงจะออกไปดู ชมพู
พานจึงได้น าพระรามเสด็จไปสนามรบ 

   “ชมพูพานน าเสด็จพระทรงยศ เลี้ยวลดตามแถวแนวปุา 
มืดมัวไม่เห็นมรรคา   ด้วยเป็นเวลาราตรีกาล” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 555) 

  (8)นายกองคุมกองหลัง ต่อมาเป็นตอนที่อินทรชิตท ากลลวงทัพพระราม 
โดยการตัดหัวสุขาจารที่แปลงเป็นนางสีดา แล้วยกขบวนทัพไปท าพิธีกุมภนิยา ในตอนนี้ชมพูพานคุม
กองหลัง 

   “กองหลังรั้งท้ายทวยหาญ     ชมพูพานคุมพลกระบี่ศรี 
เจ็ดสมุทรเลือกล้วนตัวดี    ฝีมือแกล้วหาญชาญฉกรรจ์” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 573) 

  (9) เป็นยกกระบัตรในศึกกุมภนิยาเมื่อพระรามตรวจสอบแล้วไม่ใช้หัวของ
นางสีดา พระองค์จึงให้พระลักษณ์ไปท าลายพิธีกุมภนิยาของอินทรชิต ตอนนี้ชมพูพานได้เป็น
ยกกระบัตรในกองทัพ (ค าว่ายกกระบัตรหมายถึง ต าแหน่งเจ้าพนักงานเกี่ยวกับอรรถคดี หรือ
พนักงานรักษาพระอัยการ เขียนเป็นยุกระบัตรก็มี) 

“ทัพหลวงโยธานั้นตัวดี  ขี่มหิงส์สิงโตสุกร 
  ยุกกระบัตรชมพูพาน  พลทหารนั้นขี่ไกรสร” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 604) 

  (10)เป็นกองหน้าในศึกทศกัณฐ์ ศึกต่อมาก็เป็นตัวทศกัณฐ์ออกรบครั้งที่ 1 
พร้อมกับสิบขุนและสิบรถ ในครั้งนี้ชมพูพานได้รบกับหนึ่งในสิบรถและได้สังหารหนึ่งในสิบรถ ดังนี้ 

   “บัดนั้น                           จึ่งชามภูวราชใจหาญ   
กับนิลราชชมพูพาน  วิสันตะรานฤทธี   
ทั้งญาณรสคนธ์วิมลราช              หกนายองอาจดังไกรสีห์ 
กริ้วโกรธพิโรธดังอัคคี                 โถมจับอสุรีทั้งหกรถ” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 3. 2554: 26) 

  (11)ฐานะยกกระบัตรในศึกแสงอาทิตย์ ศึกต่อมาคือศึกแสงอาทิตย์ที่ได้ยก
ทัพออกมาหลังองคตได้ไปล่อลวงขอแว่นจากพระพรหมา ในกระทัพของพระราม ชมพูพานได้เป็น
ยกกระบัตร ดังนี้ 
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   “ยกกระบัตรสิบสมุทรโยธี       ศรชีมพูพานเป็นนายใหญ่ 
  พลลิงล้วนมีฤทธิไกร                   ด าดินไปได้ถึงบาดาล” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 3. 2554: 96) 

  (12)ฐานะนายกองหลังในศึกทศกัณฐ์ ศึกต่อมาเป็นศึกทศกัณฐ์ครั้งที่ 2  
ทั้งนี้เพราะเสียพระหฤทัยที่แสงอาทิตย์ผู้เป็นนัดดาเสียชีวิต ทัพครั้งนี้ชมพูพานคุมกองหลัง ดังนี้ 

   “กองหลังเจ็ดสมุทรทวยหาญ    ศรชีมพูพานเป็นนายใหญ่ 
  ปีกปูองกองขันกองชัย    จัดไว้ครบถ้วยกระบวนยุทธ์” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 3. 2554: 108) 

  (13)ร่วมกระบวนทัพในศึกทศคีรีวัน ทศคีรีธร ต่อมาก็มีศึกอีกหลายศึก แต่
ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด จนมาถึงศึกทศคีรีวัน ทศคีรีธร ลูกทศกัณฐ์ที่เกิด
จากนางช้าง ศึกนี้ได้เป็นปีกซ้าย ดังนี้ 

   “ปีกซ้ายท้ังใหช้มพูพาน ปีกขวาหนุมานทหารใหญ่ 
เท้าซ้ายโคมุทวุฒิไกร                  เท้าขวาเกณฑ์ให้นิลนนท์”   

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 3. 2554: 323) 

  (14) เป็นข้าทหารในตอนหุงน้ าทิพย์ เมื่อมิตรและญาติวงศ์ทั้งหลาย 
เสียชีวิตอย่างมากมาย ทศกัณฐ์จึงขอให้นางมณโฑท าพิธีหุงน้ าทิพย์เพ่ือใช้ชุบชีวิตพวกที่ตายไป ซึ่ง
ต่อเนื่องจากศึกทศคีรีวัน ทศคีรีธร ทศกัณฐ์ตั้งทัพรออยู่ในสนามรบ เมื่อได้น้ าทิพย์มา ก็โปรยน้ าทิพย์
ปลุกชีพพวกที่ตามไปให้ฟืนขึ้นมาสู้รบ  พระรามเกิดความสงสัยจึงได้ไต่ถามเมื่อทราบเรื่องจึงมีบัญชา
ใช้ให้หนุมาน ชมพูพานและนิลนนท์สามทหารไปท าลายพิธีทั้งสามก็รับพระบัญชา เมื่อออกมาได้ครึ่ง
ทางก็มาปรึกษากันจนได้ข้อสรุป ดังนี้ 

   “นิลนนท์จงแปลงเป็นคชกรรม์ คชาธารซับมันตัวกล้า 
ชมพูพานผู้มีปรีชา                จงแปลงกายาด้วยฤทธี  
เป็นการุณราชขุนมาร                  ควาญท้ายขับคชสารศรี 
ตัวเราจะนิมิตอินทรีย์   ให้เหมือนอสุรีทศกัณฐ์” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 3. 2554: 334) 

  (15)ฐานะผู้จัดทัพให้พระรามในศึกทศกัณฐ์ ในตอนล่อลวงกล่องดวงใจของ
ทศกัณฐ์ พระรามจะยกทัพออกไปสมทบกับพระลักษมณ์ จึงให้ชมพูพานเป็นผู้จัดทัพ 

   “จึ่งมีพระราชบรรหาญ          สั่งชมพูพานกระบี่ศรี   
ตัวกูจะยกไปราวี                       จงเตรียมโยธีให้พร้อมกันฯ 

   บัดนั้น                            ศรชีมพูพานตัวขยัน     
รับสั่งพระองค์ทรงสุบรรณ            ถวายบังคมคันแล้วออกมาฯ”  

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 3. 2554: 400) 
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  (16) เป็นเกียกกายในศึกทศพิน ต่อมาทศพินลูกติดท้องนางมณโฑ เกิดแข็ง
เมืองจับพิเภกขังไว้ ทางเมืองอโยธยารู้ข่าวจากอสุรผัดลูกของหนุมานกับนางเบญกาย พระรามจึงให้
พระพรตคุมพลยกกองทัพขึ้นมาปราบทศพินในทัพนี้ชมพูพานได้เป็นเกียกกาย ดังนี้ 

   “ชั้นสองกระบี่สุรการ  คุมพลทหารเป็นกองขัน 
ศรชีมพูพานชาญฉกรรจ์     เป็นเกียกกายประจัญปัจจามิตร” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 27) 

   (17)ฐานะข้าทหารในศึกทศพิน ชมพูพานจึงได้เข้าไปในเมืองลงกา เข้าพบ
ทศพินเกิดการต่อว่า ทศพินเถียงสู้ไม่ได้ จึงสั่งให้เสนายักษ์เข้าสังหารชมพูพาน เหล่าเสนายักษ์ก็ท าท่า
ล่อหลอกแล้วหนีไป ชมพูพานจึงเข้าตบตีสั่งสอน ดังนี้ 

“ครั้นถึงจึ่งโจนขึ้นบนอาสน์    ท าอ านาจดั่งพญาราชสีห์ 
โถมถีบทศพินอสุรี                    ตกจากแท่นที่อลงการ์ 
แล้วจึ่งจิกเศียรตบต่อย               เลือดย้อยโซมกายยักษา 
เหยียบอกลงไว้กับบาทา             ด้วยก าลังศักดาเกรียงไกรฯ” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 44) 

  (18)ฐานะเกียกกายในศึกทศพิน ทศพินจึงคิดที่จะขอก าลังพลจากท้าว
จักรวรรดิ แต่ก็จะใช้เวลามาก และด้วยความเจ็บแค้นจึงตัดสินใจออกรบ พระพรตก็เตรียมพลโดยให้
ชมพูพานเป็นเกียกกาย ดังนี้ 

“ศรชีมพูพานชาญชัย       เป็นเกียกกายนายพลประจญก่อน 
กองหลวงน้องนารายณ์ฤทธิรอน   เป็นจอมนิกรโยธี” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 54) 

  (19)ฐานะยกกระบัตรในศึกท้าวจักรวรรดิ เมื่อพระพรตปราบทศพินลงได้ ก็
ได้เดินทัพต่อไปยังเมืองมลิวันเพื่อปราบท้าวจักรวรรดิ ในทัพนี้ชมพูพานได้เป็นยกกระบัตร 

 “ยุกกระบัตรนั้นศรีชมพูพาน กองหนุนสุรการเป็นนายใหญ่ 
ฝุายเจ้าลงกากรุงไกร     ให้สองโอรสอินทรชิต 
เป็นกองหลังรั้งท้ายโยธา     อสุราแน่นนันต์อกนิษฐ์ 
ตั้งโดยกระบวนตามทิศ     คอยพระทรงฤทธิ์เสด็จจรฯ” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 69) 

  (20)ฐานะนายทหารในศึกสุริยาภพ ทางเมืองมลิวันเมื่อทราบข่าวและเมื่อ
นิลนนท์มาเป็นทูตเจรจา การเจรจาไม่ส าเร็จ ก็บังเกิดความโกรธแค้น จึงจัดเตรียมทัพไว้ต่อสู้ โดยให้
สุริยาภพเป็นนายทัพ ฝุายพระพรตก็จัดเตรียมกระบวนทัพเพ่ือออกรบ ดังนี้ 

“พิเภกชมพูพานองคต         หนุมานเคียงรถมณีศร ี
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ฝุายชามภูวราชตัวดี              เป็นกระบี่ยุกกระบัตรบัญชาการ” 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 98) 

  (21)ฐานะผู้ร่วมกระบวนทัพในศึกสุริยาภพเมื่อพระรามแก้หอกเมฆพัทที่
สุริยาภพพุ่งใส่พระสัตรุดแล้ว ก็กลับยังพลับพลาที่ประทับ สุริยาภพเมื่อทราบข่าวก็เกิดความโมโห จึง
ยกกองทัพออกมาใหม่ พระพรตก็ยกทัพออกมาต่อสู้ด้วย ในคราวนี้ชมพูพานได้รับมอบหมายให้เป็น
หางปักษา ดังนี้ 

“สุรเสนสุรการทหารกล้า   เป็นสองบาทาปักษี 
กองหลวงนั้นตัวสกุณี         หางคือกระบี่ชมพูพาน 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 121) 

  (22)ฐานะนายกองหลังในศึกบรรลัยจักร ต่อมาบรรลัยจักรออกรบ พระพรต
ได้จัดทัพออกต่อสู้ ตอนนี้ชมพูพานได้คุมกองหลัง ดังนี้  

“หลานอินทร์นั้นเป็นยกกระบัตร   พลขี่สิงห์ขนัดกระทิงทึก 
กองหลังพลล้วนขี่มฤค                        ชมพูพานชาญศึกนั้นเป็นนาย” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 155) 

  (23)ฐานะยกกระบัตรในศึกนนยุพักตร์ ศึกต่อมาท่ีชมพูพานมีบทบาทหน้าที่
ร่วมด้วย คือศึกนนยุพักตร์ได้เป็นยกกระบัตร 

 “ยกกระบัตรเจ็ดสมุทรทวยหาญ  ศรชีมพูพานเป็นนายใหญ่ 
กองหลังสุรการชาญชัย   คุมไพร่ห้าสมุทรแน่นนันต์” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 196) 

  (24)ฐานะผู้ร่วมกระบวนทัพในศึกในศึกท้าวไวตาลได้คุมปีกซ้าย 

“ปากล่างนั้นขุนนิลปานัน   คอนั้นมาลุนทเกสร 
ปีกขวาองคตฤทธิรอน         ปีกซ้ายวานรชมพูพาน” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 223) 

  (25) ฐานะผู้ร่วมกระบวนทัพในศึกท้าวจักรวรรดิศึกจักรวรรดิครั้งที่ 2 ศึก
ครั้งนี้เป็นศึกครั้งสุดท้ายที่ชมพูพานมีบทบาทหน้าที่ โดยศึกครั้งนี้ได้เป็นคอของอินทรีพยุหบาตร 

“คอคือกระบี่ชมพูพาน โอรสพระกาลนั้นเป็นหงอน 
องคตนิลราชฤทธิรอน   เป็นสองปีกต่อกรไพรี” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 252) 

  4.2.2)บทบาทท่ี 2 เป็นเภสัชกรในศึกพรหมมาสตร์ ทั้งหมดที่สลบจากศรพรหมาสตร์
เมื่อฟ้ืนคืนมา จึงเข้าช่วยเหลือพระราม เมื่อพระรามฟ้ืนคืนมาก็ได้ปรึกษาในการแก้ไขพระลักษณ์ เมื่อ
สอบถามพิเภก พิเภกได้ตอบว่า 

“ข้าบาทก็แจ้งประจักษ์อยู่          แต่ไม่รอบรู้ถ้วนถี่   
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เหมือนชมพูพานเสนี                 พระศุลีได้ใช้ให้ตรวจยาฯ” 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 572) 

 ชมพูพานก็ได้ทูลกับพระรามว่า 

   “บัดนั้น                           ฝุายชมพูพานใจกล้า   
น้อมเศียรกราบบาทพระจักรา      วานรก็ทูลสนองไป   
อันพญาพิเภกกุมภัณฑ์               กราบทูลมานั้นหาเท็จไม่   
เมื่อข้ายังเป็นข้าใช้                    อยู่ใต้เบื้องบาทพระศุลี   
พระองค์ให้ไปตรวจตรา              สรรพยาในทวีปทั้งสี่   
อันยาแก้พรหมาสตร์อสุรี            มีอยู่ยังเขาอาวุธ”   

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 573) 

เมื่อเสร็จศึกแล้วพระรามปูนบ าเหน็จรางวัลให้เหล่าข้าทหาร พระรามได้ยกย่องชมพูพาน คือ 

“อันชมพูพานขุนกระบี่          ก็ภักดีต่อองค์พระจักรกฤษณ์   
ได้บอกสรรพยาอันมีฤทธิ์             กู้ชีวิตพระลักษมณ์อนุชา” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 3. 2554: 557) 

ดังนั้น พระรามจึงปูนบ าเหน็จรางวัลให้กับชมพูพาน คือ 

“ควรให้ศรีชมพูพาน ไปรั้งปางตาลกรุงใหญ่” 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 3. 2554: 558) 

  4.2.3)บทบาทที่ 3 ท าหน้าที่ในฐานะทูตตอนศึกทศพิน เมื่อทัพพระพระพรตยกมา
จนใกล้เมืองลงกา พระพรตได้ปรึกษาความ สุครีพจึงได้เสนอให้ชมพูพานไปเป็นทูต 

“บัดนั้น                           สุครีพลูกพระสุริย์ฉัน 
รับสั่งน้องพระองค์ทรงสุบรรณ       บังคมคัลสนองพระวาที 
อันกระบี่ศรีชมพูพาน  เจ้าเมืองปางตาลบุรีศรี 
เป็นผู้ใหญ่ใจแน่นอนดี                ทั้งท่วงทีปรีชาว่องไว” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 39) 

พระพรตจึงมอบหมายให้ชมพูพานไปเป็นทูต 

จึงตรัสสั่งศรีชมพูพาน ท่านผู้ปรีชาแกล้วกล้า 
จงน าราชกิจจา                        เข้าไปลงกาธานี 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 39) 
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 บทบาทหน้าที่ของชมพูพานในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 มีบทบาทหน้าที่
ทั้งหมด 2บทบาทคือบทบาทในฐานะข้าทหารทั้งหมด 26ครั้ง บทบาทเป็นเภสัชกรจ านวน 1 ครั้ง แยก
ออกตามบทบาทได้ตามตาราง ดังนี้ 

ตารางที่ 1 บทบาทในรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 

บทบาท ฐานะ ตอน 
เป็นข้าทหาร 
 

รับค าสั่ง รับค าสั่งพระรามให้เป็นผู้ร่วมในการไปสืบมรรคาร่วมกับ
องคตและหนุมาน 
รับค าสั่งพระราม ให้น าไปสมทบกับพระลักษณ์ในศึก
พรหมาสตร์ 
รับค าสั่งพระรามให้ร่วมไปท าลายพิธีหุงน้ าทิพย์ของนาง
มณโฑ 

ร่วมไปในกระบวนทัพ ร่วมกระบวนทัพในการเดินทางข้ามสมุทร 
ร่วมกระบวนทัพในศึกกุมภกรรณ ครั้งที่ 3 
ร่วมกระบวนทัพในศึกมังกรกัณฑ์ 
รวมกระบวนทัพในศึกทศคีรีวัน ทศคีรีธร 
ร่วมกระบวนทัพในศึกสุริยาภพ 
ร่วมกระบวนทัพในศึกท้าวไวตาล 
ร่วมกระบวนทัพในศึกท้าวจักรวรรดิ 

เป็นนายทัพ ศึกกุมภกรรณครั้งที่ 1 
ศึกทศกัณฐ์ตอนล่อลวงกล่องดวงใจ 

เป็นกองหน้า ศึกทศกัณฐ์ ครั้งที่ 1 
เป็นกองหลัง ศึกอินทรชิต ตอนตัดหัวสุขาจาร 

ศึกทศกัณฐ์ ครั้งที่ 2 
ศึกบรรลัยจักร 

เป็นเกียกกาย ศึกอินทรชิต ครั้งที่ 1 
ในการเดินทางไปกรุงลงกา เมื่อพระรามทราบว่าทศพิน
แข็งเมือง 
เมื่อพระพรตออกรบกับทศพิน 

เป็นยกกระบัตร ศึกกุมภนิยา 
ศึกแสงอาทิตย์ 
ศึกท้าวจักรวรรดิ 
ศึกสุริยาภพ 
ศึกนนยุพักตร์ 

ตารางที่ 1 บทบาทในรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 (ต่อ) 
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บทบาท ฐานะ ตอน 
เป็นข้าทหาร รับบัญชาจากพระพรต

ให้ไปเป็นทูต 
ศึกทศพิน 

เป็นเภสัชกร ผู้บอกสถานที่และ
สรรพคุณของยา 

ศึกพรหมาสตร์ 

 

4.3ชมพูพานในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่2 
บทบาทหน้าที่ของชมพูพานในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 2 นั้น พระองค์ทรง

ด าเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1ไว้เพ่ือเป็นบทละคร โดยเริ่มเรื่องตั้งแต่
ตอนสืบมรรคาเป็นต้นไปและจบพระราชนิพนธ์เมื่อพระรามกลับมาครองเมือง อีกทั้งยังตัดทอน
เปลี่ยนแปลงบทฉบับรัชกาลที่ 1 เพ่ือใช้ส าหรับการแสดง จึงท าให้เกิดความแตกต่างในบทละครเรื่อง
รามเกียรติ์ของพระองค์ จึงท าให้บทบาทหน้าที่ของชมพูพานในบทพระราชนิพนธ์แตกต่างกันออกไป
จากบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ในฉบับรัชกาลที่ 1 

 4.3.1  บทบาทท่ี1ฐานะข้าทหารในกองทัพพระราม 
 (1)ในตอนสืบมรรคา โดยบทบาทหน้าที่ของชมพูพานในฉบับรัชกาลที่ 2 เริ่มจากการ

สืบมรรคาโดยพระรามบัญชาใช้ให้ไปสืบหาทางท่ีจะไปยังเมืองลงกา มีค ากลอนที่ว่า 

   “พรั่งพร้อมเสนาพานรินทร์   พวกกบินทร์บังคมประนมไหว้ 
จึ่งตรัสเรียกวายุบุตรวุฒิไกร       เข้ามาใกล้แท่นสุวรรณแล้วบัญชา 
ท่านกับองคตชมพูพาน  จงตั้งจิตคิดอ่านอาสา 
คุมโยธาห้าร้อยรีบไคลคลา         ไปยังกรุงลงกาธานี” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. 2553: 1) 

 (2)ฐานะผู้ร่วมกระบวนทัพในตอนข้ามสมุทร ตอนต่อมาเป็นตอนข้ามสมุทรเมื่อท า
การจองถนนข้ามไปลงกาเสร็จแล้ว พระรามก็ให้จัดทัพข้ามไปเกาะลงกา มีค ากลอนดังนี้ 

   “ให้ค าแหงหนุมานช านาญยุทธ  คุมพลสิบสมุทรเป็นทัพหน้า 
ชมพูพานพลสิบสมุทรตรา          เป็นปีกขวาอาจองยงยุทธ์  

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. 2553: 116) 

 (3)ฐานะผู้ร่วมกระบวนทัพในศึกกุมภกรรณ ตอนนี้เป็นตอนศึกกุมภกรรณล้ม และ
เป็นตอนที่กุมภกรรณออกรบเป็นครั้งสุดท้าย มีค ากลอนดังนี้   

   “ตั้งกระบี่ศรีชมพูพาน เป็นกองหน้ากล้าหาญชาญสมร 
ปีกขวาวาหุโรมฤทธิรอน   ปีกซ้ายเกสรทมาลา” 
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(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. 2553: 205) 

 (4)ฐานะผู้ร่วมกระบวนทัพในศึกทศกัณฐ์ ศึกทศกัณฐ์ครั้งที่ 1 ศึกสิบขุนสิบรถ เป็น
ตอนที่ทศกัณฐ์ออกรบครั้งแรก พร้อมกับสิบขุนสิบรถ สิบรถเมื่อเห็นสิบขุนถูกสังหารตายไปหมด ก็
โมโห 5 รถจึงออกมารบก่อน ฝุายทัพพระรามก็มี 5 พญาวานรเข้ารบกับ 5 รถ มีค ากลอนดังนี้ 

   “บัดนั้น                           สุครีพฤทธิไกรใจหาญ 
ทั้งองคตนิลนนท์หนุมาน            ชมพูพานสมทบเข้ารบกัน” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. 2553: 301) 

 (5)ฐานะข้าทหารในศึกสหัสเดชะ ตอนต่อมาเป็นตอนศึกสหัสเดชะ โดยเดินทางร่วม
ไปกับพระลักษณ์ เพ่ือรวบรวมไพร่พลที่เกรงกลัวตบะอ านาจของท้าวสหัสเดชะกลับมา มีค ากลอนดังนี้ 

“กับสุครีพนิลนนท์หนุมาน      องคตชมพูพานหาญกล้า 
จงรีบไปไล่ต้อนโยธา   ให้กลับคืนเข้ามาอย่าช้าที” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. 2553: 317) 

 (6)ฐานะผู้ร่วมกระบวนทัพในศึกทศกัณฐ์ ตอนฯเป็นตอนศึกทศกัณฐ์ครั้งที่ 2 เป็น
เหตุการณ์ต่อเนื่องจากศึกท้าวสหัสเดชะ จึงได้ออกมาสู้รบอีกครั้ง มีค ากลอนดังนี้ 

   “ตั้งให้ขุนกบินทร์นิลนนท์      คุมพลกองหน้ากล้าหาญ 
ปีกซ้ายฝุายศรีชมพูพาน  ปีกขวาสุรกานต์ช านาญยุทธ์”  

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. 2553: 333) 

 (7)ฐานะข้าทหารในศึกตอนหุงน้ าทิพย์ พระรามได้สอบถามถึงสาเหตุที่สังหารเหล่า
ยักษ์ตายไม่หมดเสียทีกับพิเภก เมื่อทราบสาเหตุจึงมีบัญชาใช้หนุมาน ชมพูพานและนิลนนท์ไปท าลาย
พิธีหุงน้ าทิพของนางมณโท  มีค ากลอนดังนี้ 

“แล้วจึ่งมีพระราชบัญชา       สั่งค าแหงหนุมานชาญชัยศรี 
จงแปลงปลอมเจ้าลงกาไปธานี     ล้างพิธีมณโฑโสภา 
ชมพูพานกบินทร์นิลนนท์           จงแปลงเป็นช้างต้นพลยักษา 
ต่างจ าแลงแปลงกายา              แล้วยกทัพเข้าลงกาธานีW 

(พระบาทสมเด็จพระพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. 2553: 439) 

 บทบาทหน้าที่ของชมพูพานในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 2 มีบทบาทหน้าที่
ทั้งหมด 7 บทบาทในฐานะของการเป็นข้าทหาร โดยการได้รับค าสั่งจากพระราม 3 ครั้ง และร่วมไป
ในกองทัพ 4 ครั้งดังตารางบทบาทของชมพูพาน ดังนี้ 

ตารางที่ 2 บทบาทในรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 2 
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บทบาท ฐานะ ตอน 
เป็นข้าทหาร รับค าสั่ง รับค าสั่งพระรามให้เป็นผู้ร่วมในการไปสืบมรรคา

ร่วมกับองคตและหนุมาน 
รับค าสั่งพระราม ให้ไปรวบรวมพลวานรที่
แตกตื่นหนีไปในศึกท้าวสหัสเดชะ 
รับค าสั่งพระรามให้ร่วมไปท าลายพิธีหุงน้ าทิพย์
ของนางมณโฑ 

ร่วมไปในกระบวนทัพ ร่วมกระบวนทัพในการเดินทางข้ามสมุทร 
ร่วมกระบวนทัพในศึกกุมภกรรณ  
ร่วมกระบวนทัพในศึกทศกัณฐ์ ครั้งที่ 1 
ร่วมกระบวนทัพในศึกทศกัณฐ์ ครั้งที่ 2 

 

4.4ชมพูพานในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่6  

 

ภาพที่ 3 ชมพูพาน (ฉบับรัชกาลที่ 6 พระราชนิยม) 
  ที่มา :ธนาวุฒิ อ้นวงษ์ 

 บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6นั้น พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เป็นบท
ละครเรื่องรามกียรติ์ไว้ทั้งหมด 6 ชุด ด าเนินเรื่องตามแบบของวาลมิกิ โดยให้ชมพูพานเป็นพญาหมี 
(ฤกษราช) มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเป็นเภสัชกรในกองทัพ มีตอนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของ
ชมพูพาน ได้แก่ 

  4.4.1  บทบาทที่1ฐานะผู้ให้ค าปรึกษากับพระรามในศึกตอนขับพิเภษณ์ว่า เมื่อ
สุครีพได้พบกับพิเภษณ์และได้ไต่ถาม เมื่อทราบว่าพิเภษณ์จะขอมาสวามิภักดิ์ สุครีพจึงได้เข้าไปทูล
พระรามให้ทรงทราบ พระรามจึงได้ปรึกษาหารือกับเหล่าข้าทหาร ชมพูพานก็ได้ทูลคัดค้านโดยให้
แนวคิดว่า 
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 “ฝุายพญาชมพูพานจึงทูลกิจจา  อันพิเภษณ์เปนอนุชาทศกัณฐ์พ่ีน้องกันจะไม่รักกันอย่างไร  
ไฉนจะโกรธเคืองกันไปได้หนักหนา  ที่สุครีพราชาทูลมานั้นก็ต้องกันกับความคิดของข้าพบาท  อสุร
ชาติไม่สมควรจะเชื่อใจ  อันพิเภษณ์นี้ไซร้มาท ากล  เพ่ือจะดูลี้พลสกลไกร   พอได้ความแล้วไซร้คงไป
ลงกา  ไปบอกความเชษฐาทศพักตร์  สัญชาติยักษ์ไม่มีดีมีแต่พาล  นะพระเจ้าข้า ฯ” 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2554: 69) 

 4.4.2  บทบาทที่2ฐานะผู้ร่วมกระบวนทัพในตอนข้ามสมุทร พระรามได้สั่งให้นลลูก
พระวิศวกรรม์เป็นผู้ท าการสร้างถนนไปเมืองลงกาเมื่อสร้างเสร็จ พระรามก็จัดทัพข้ามไป ดังค าพากย์
ในตอนนี้ว่า 

 “ท่านท้าวชมพูพาน                คุมทวยหาญคณะหมี 
แห่หลังสพรั่งดี                       ดุจจะพลพระเทวินทร์ 

   เดินทัพขยับพล                  ณถนนข้ามวาริน 
บัดใจสมใจจิน                       ตนามุ่งถึงกรุงมาร ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2554: 104) 

  4.4.3  บทบาทที่3ฐานะผู้ร่วมกระบวนทัพในการเข้าตีเมืองลงกา และบทบาท
สุดท้ายของบทพระราชนิพนธ์ เป็นตอนพระรามปรึกษาในเรื่องที่จะเข้าตีเมืองลงกา และในที่สุดก็ได้
ข้อสรุป พระรามจึงแบ่งกันเข้าตีตามประตูเมือง ดังนี้ 

“ให้ค าแหงหนุมาน                ตีด้านอินทรชิตชาญสมร 
เรากับอนุชาฤทธิรอน                 ตีอุดรกับท้าวชมพูพาน 
ให้ราชาสุครีพเรืองเดช                กับราชาพิเภษณ์ยอดทหาร 
คุมพลกองหนุนณรงราญ             คอยช่วยทุกด้านราญรอญ” 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2554: 104) 

 บทบาทหน้าที่ของชมพูพานในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 มีบทบาทหน้าที่ 
ทั้งหมด 2บทบาทคือ ที่ปรึกษาในตอนขับพิเภษณ์เป็นผู้ร่วมกับพระรามและพระลักษมณ์เข้าตีเมือง
ลงกา และเป็นนายทหารคุมทัพบริวารหมีร่วมกระบวนทัพข้ามสมุทร 
 ทั้งหมดท่ีได้กล่าวความมานี้ จะเห็นได้ว่าบทบาทของชมพูพานมีสั้นยาวไม่เท่ากันตามบทพระ
ราชนิพนธ์แต่ละรัชกาล มีทั้งที่ตรงกันและไม่ตรงกัน เนื้อเรื่องที่สั้นยาวไม่เท่ากันของรามเกียรติ์ทั้ง 3
บทพระราชนิพนธ์ เพ่ือความชัดเจน ผู้วิจัยขอน าตารางบทบาทของชมพูพานมาแสดงไว้ดังนี้ 

ตารางที่ 3สรุปบทบาทชมพูพานในรามายณะและรามเกียรติ์ 

ตอน รามายณะ รามเกียรติ์ ร.1 รามเกียรติ์ ร.2 รามเกียรติ์ ร.6 
การเข้าร่วมกับ มาเข้าร่วมเป็น การเข้ามาถวาย   
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พระราม สัมพันธมิตร ตัวต่อพระราม
ของชมพูพาน 

เดินทางไปสืบ
มรรคา 

เป็นผู้กระตุ้นให้
หนุมานจ าความ 
สามารถของตนได้ 

ร่วมเดินทางไปสืบ
มรรคากับหนุมาน
และองคต 

ร่วมเดินทางไปสืบ
มรรคา เพื่อ
หาทางไปกรุง
ลงกากับหนุมาน
และองคต 

 

ขับพิเภก    ให้ค าปรึกษา
พระราม 

จัดกระ 
บวนทัพข้าม
สมุทร 

 การเดินทางข้าม
สมุทรจัดทัพเป็น
มังกรข้ามสมุทร มี
ฐานะเป็นหงอน
มังกร 

การเดินทางข้าม
สมุทรในการจัด
ทัพมีฐานะเป็นปีก
ขวาของกองทัพ 

มีบทกลอนที่
กล่าวถึงในการ
ร่วมกระบวนทัพ
ตอนข้ามสมุทร 

เข้าตีเมืองลงกา    ร่วมกระบวนทัพ
ในการเข้าตีเมือง
ลงกา 

ศึกกุมภกรรณ 
ครั้งที่ 1 

 พระรามให้ชมพู
พานไปจัดทัพ 

  

ศึกกุมภกรรณ 
ครั้งที่ 3 

 จัดกระบวนทัพ
เป็นรูปอินทรีพยุห
บาตร ได้เป็นคอ
อินทรี 

  

ศึกกุมภกรรณ 
ครั้งสุดท้าย 

  ศึกครั้งนี้ ได้เป็น
กองหน้า 

 

ศึกอินทรชิต ครั้ง
ที่ 1 

 พระรามได้
มอบหมายให้คุม
เหล่าเกียกกาย  

  

 

ตารางที่ 3 สรุปบทบาทชมพูพานในรามายณะและรามเกียรติ์(ต่อ) 

ตอน รามายณะ รามเกียรติ์ ร.1 รามเกียรติ์ ร.2 รามเกียรติ์ ร.6 
ศึกมังกรกัณฐ์  จัดกระบวนทัพ

เป็นรูปเสนาพยุห
บาตร ได้เป็นปีก 
นก 
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ศึกอินทรชิต ตอน
ศรพรหมาสตร์ 

 น าทางพระรามไป
หาพระลักษมณ์ท่ี
สนามรบ 

  

ศึกอินทรชิต ตอน
ศรพรหมาสตร์ 

 ร้อนใจแทน
เจ้านายจนถึงกับ
สลบไป 

  

ศึกอินทรชิต ตอน
ศรพรหมาสตร์ 

บอกสรรพยาที่ใช้
แก้ศรพรหมาสตร์ 

บอกสรรพยาที่ใช้
แก้ศรพรหมาสตร์ 

  

ตอนตัดหัวสุขา
จาร 

 ได้เป็นนายกอง
คุมกองหลัง 

  

ศึกสหัสเดชะ   ร่วมไปกับพระ
ลักษมณ์ ค้นหา
ไพร่พลที่เกรงกลัว
ท้าวสหัสเดชะ 
กลับมา 

 

ศึกแสงอาทิตย์  ได้ท าหน้าที่คุม
ยกกระบัตร 

  

ศึกทศกัณฐ์  ครั้ง
ที่ 2 

 ทศกัณฐ์ออกรบ
เพราะเสียใจที่
แสงอาทิตย์ถูกฆ่า
ตาย 

ในการจัดทัพใน
ศึกครั้งนี้ เป็นกอง
หน้าของกองทัพ 

 

ศึกทศคีรีวัน - ทศ
คีรีธร 

 ศึกทศทศคีรีวัน 
ทศคีรีธร ลูกของ
ทศกัณฐ์ที่เกิดจาก
นางช้าง ได้เป็น
ปีกซ้าย 

  

  

 

ตารางที่ 3 สรุปบทบาทชมพูพานในรามายณะและรามเกียรติ์(ต่อ) 

ตอน รามายณะ รามเกียรติ์ ร.1 รามเกียรติ์ ร.2 รามเกียรติ์ ร.6 
ตอนหุงน้ าทิพย์  พระรามได้ตรัสใช้

ให้ หนุมาน ชมพู
พานและนิลนนท์ 
ไปท าลายพิธี 

พระรามได้ตรัสใช้
ให้ หนุมาน ชมพู
พานและนิลนนท์ 
ไปท าลายพิธี 
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ชมพูพานได้แปลง
เป็น การุณราช 
ควาญช้าง 

ศึกทศกัณฐ์ตอน
ล่อลวงกล่อง
ดวงใจ 

 ศึกทศกัณฐ์ตอน
ล่อลวงกล่อง
ดวงใจ พระราม
จะยกทัพออกไป
สมทบกับพระ
ลักษมณ์ จึงใช้ให้
ไปจัดทัพ 

  

พระรามปูน
บ าเหน็ดรางวัล 

 พระรามได้ให้
รางวัลโดยให้ไป
ครองเมืองปาง
ตาล 

  

ศึกทศพิน  ศึกทศพิน ลูกติด
ท้องของนาง
มณโฑท าการแข็ง
เมือง พระรามใช้
ให้พระพรตกับ
พระสุตรุด ยกไป
ปราบ ได้คุมเหล่า
เกียกกาย  

  

ศึกทศพิน  ได้รับค าสั่งจาก
พระพรตให้ไป
เป็นทูต เจรจากับ
ทศพิน ให้ยิน 
ยอมสวามิภักดิ์ 

  

 

 

ตารางที่ 3 สรุปบทบาทชมพูพานในรามายณะและรามเกียรติ์(ต่อ) 

ตอน รามายณะ รามเกียรติ์ ร.1 รามเกียรติ์ ร.2 รามเกียรติ์ ร.6 
ศึกทศพิน  ได้รับค าสั่งจาก

พระพรตให้ไป
เป็นทูต เจรจา

  



36 
 

กับทศพินเมื่อ
ทศพินไม่เชื่อฟัง 
จึงเกิดการต่อสู้
กันข้ึน  

ศึกทศพิน  ศึกทศพินออก
รบ ได้เป็นผู้ควบ 
คุมเกียกกาย 

  

ศึกท้าวจักร 
วรรดิ 

 ศึกท้าว
จักรวรรดิ พระ
พรตจะยกทัพไป
ปราบท้าว
จักรวรรดิ ได้
ควบคุม
ยกกระบัตร 

  

ศึกสุริยาภพ 
ครั้งที่ 1 

 พระพรตจะยก
ทัพออกรบ ได้
ควบคุม
ยกกระบัตร 

  

ศึกสุริยาภพ 
ครั้งที่ 2 

 พระพรตยกทัพ
ออกรบ ได้เป็น
หางปักษา 

  

ศึกบรรลัยจักร  พระพรตยกทัพ
ออกรบ ได้
ควบคุมกองหลัง 

  

ศึกนนยุพักตร์  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ควบคุม
ยกกระบัตร 

  

ศึกท้าวไวตาล  พระพรตยกทะ
พออกรบ ได้
เป็นปีกซ้าย 

  

ตารางที่ 3 สรุปบทบาทชมพูพานในรามายณะและรามเกียรติ์ (ต่อ) 

ตอน รามายณะ รามเกียรติ์ ร.1 รามเกียรติ์ ร.2 รามเกียรติ์ ร.6 
ศึกท้าว
จักรวรรดิ  
ครั้งที่ 2 

 พระพรตออกรบ 
ได้เป็นคอของ
อินทรีพยุห
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บาตร 
 

 จากการศึกษาพบว่า วรรณกรรมเรื่องรามายณะมีมากมายหลายฉบับ แต่ที่ได้รับความนิยม
มากที่สุดคือ รามายณะฉบับวาลมิกิ ซึ่งรามายณะฉบับนี้ถือว่าเป็นวรรณกรรมและคัมภีร์ของศาสนา
พราหมณ์ลัทธิต่างๆ นอกนั้นก็มีรามายณะปลีกย่อยอีกมากมาย มีกล่าวถึงชมพูพานเป็นพญาหมี ที่มี
ก าเนิดมาจากพระพรหมา มีบทบาทที่ปรากฏอยู่  3 บทบาท คือมีหน้าทีเป็นจิตแพทย์ ที่ปรึกษา เภสัช
กร ให้กับกองทัพพระรามและอยู่เพ่ือปกปูองธรรมะและความดีจวบจนสิ้นทวาปรายุค  ส่วนประเทศ
ไทยก็น าเอารามายณะที่เป็นบทวรรณกรรมเข้ามามากกว่าความเชื่อทางศาสนามาศึกษา ซึ่งการศึกษา
ในเบื้องต้นอาจจะใช้รามายณะฉบับเดียว  มาศึกษาแล้วแตกแขนงออกไป พร้อมทั้งการเขียนด้วย
ลักษณะของโคลง ฉันท์ กาพย์ หรือกลอน ตามฉันทลักษณ์ของไทย ยิ่งท าให้เกิดเป็นรามายณะฉบับ
ของไทยมากขึ้น ไล่เรียงมาตั้งแต่สมัยโบราณ ที่รู้จักกับชื่อของพระราม นางสีดา ทศกัณฐ์หรือหนุมาน 
จนมาเป็นบทนาฏกรรมเพ่ือใช้ประกอบการแสดงหนังและโขนในเวลาต่อมา ที่ค้นคว้าได้ก็เริ่มจาก
รามเกียรติ์ค าฉันท์ในสมัยอยุธยาตอนกลาง รามเกียรติ์ค าพากย์ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ที่กล่าวถึง
ชมพูพานตอนสืบมรรคา จนมาถึงสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ยังคงวรรณกรรมรามเกียรติ์ไว้แต่ไม่กล่าวถึง
ชมพูพาน 

 มาถึงในสมัยพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ของกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์
ทรงรวบรวมกวี นักปราชญ์ ผู้รู้ รวมทั้งพราหมณ์ ที่ยังคงเหลืออยู่ในประเทศไทย ท าการเขียน
วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นมาในลักษณะของนาฏกรรม เพ่ือให้เป็นวรรณกรรมที่ส าคัญของไทย 
โดยการแต่งในครั้งนี้พระองค์ได้ตรวจวินิจฉัย เนื่องจากมีผู้แต่งหลายคน แต่เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึง
กลายมาเป็นบทพระราชนิพนธ์ฉบับรัชกาลที่ 1โดยพระองค์ได้กล่าวถึงชมพูพานว่าเป็นพญาวานร เกิด
จากเหงื่อไคลพระอิศวร และที่เขียนกล่าวความถึงบทบาทมีทั้งหมด 2บทบาทคือบทบาทในฐานะข้า
ทหารของพระรามทั้งหมด 26ครั้ง บทบาทของการเป็นเภสัชกรที่บอกถึงสถานที่และสรรพคุณของยา
จ านวน 1 ครั้ง มาถึงรัชกาลที่ 2 พระองค์ทรงปรับปรุงบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 ให้กระชับและ
สามารถน ามาแสดงได้อย่างงดงาม โดยพระองค์เริ่มเรื่องเมื่อไปสืบมรรคาจนจบลงที่พระรามกลับมา
ครองเมืองอโยธยา ไม่กล่าวถึงประวัติความเป็นมา มีหน้าที่มีทั้งหมด 7 หน้าที่ ในฐานะของการเป็นข้า
ทหาร โดยการได้รับค าสั่งจากพระราม 3 ครั้ง และร่วมไปในกองทัพ 4 ครั้ง ในรัชกาลที่ 6พระองค์ทรง
พระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตามแบบอย่างรามายณะของวาลมิกิ ท าให้รามเกียรติ์ของ
พระองค์ไม่แปลกไปในการด าเนินเรื่อง แต่แปลกออกไปในเรื่องของชื่อตัวละคร สถานที่ หรืออาวุธ 
ฯลฯ เพียงแต่บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เพียง 6 ชุดการแสดง 
ด าเนินเรื่องตามรามายณะของวาลมิกิกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของชมพูพานว่าเป็นหมี จากค าน า
ของรามเกียรติ์บทร้องและบทพากย์ ได้บอกว่า “ส่วนชมพูพานนั้นใน “รามายณะ”ว่าเป็นหมี ข้าพเจ้า
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จึงให้เป็นหมีตลอดเรื่อง” (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2554: ค าน า)บทบาทหน้าที่ ที่
เขียนกล่าวความมีทั้งหมด 2บทบาทคือ ที่ปรึกษาในตอนขับพิเภษณ์ เป็นผู้ร่วมกับพระรามและพระ
ลักษมณเ์ข้าตีเมืองลงกาและนายทหารคุมทัพบริวารหมีร่วมกระบวนทัพข้ามสมุทร 

 ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะวิเคราะห์และเปรียบเทียบกระบวนท่าร าชมพูพานที่เป็นพญาวานรกับ
ชมพูพานที่เป็นพญาหมี ตามบทโขนในบทร้องและบทพากย์พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6
ตอนจองถนน ตามบทพากย์และเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร เพ่ือสามารถน าไปเป็นแนวทางใน
การสร้างสรรค์ชุดการแสดงตอนใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับตัวละครชมพูพานที่เป็นพญาวานรกับชมพูพานที่
เป็นพญาหม ีทั้งยังเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าแนวทางและสามารถน าไปใช้ในด้านการเรียน
การสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามรูปแบบนาฏศิลป์ไทยสืบไป 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษากระบวนท่าร าตามบทพากย์และท่าร าเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชมพูพานในฐานะของพญาวานรและในฐานะของพญาหมีตาม
บทพทพากย์ ลักษณะการแต่งกายที่ใช้ในการแสดงโขน กระบวนท่าร าของพญาวานรในเพลงหน้า
พาทย์เสมอข้ามสมุทร เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนท่าร าของชมพู
หมีประกอบการสัมภาษณ์ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยแสดงเป็นตัวชมพูหมีหรือได้รับการ
ถ่ายทอดท่าพญาหมี ในส่วนที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยดังนี้ 

 ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์. (2557). ได้วิจัยเรื่อง โขน:ศิลปะประจ าชาติไทยและสื่อวัฒนธรรม มี
วัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความเป็นมาพัฒนาการและองค์ประกอบของโขนในฐานะศิลปะการแสดงและ
สื่อวัฒนธรรม ในช่วงยุคสมัยตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 – พ.ศ.2556ผลการวิจัยพบว่า เมื่อโลกเปลี่ยนไป
องค์ประกอบในการแสดงโขน จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความสวยงาม กระชับ เข้าใจง่าย มี
เทคนิคพิเศษต่าง ๆ เช่น แสง สี เสียง ฉาก ที่อลังการ เข้ามาช่วยในการสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้า
ชม โดยมิได้ละทิ้งขนบแห่งความไพเราะ หรือบทพากย์แต่อย่างใดตรงกับบทที่ 2 ที่ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของโขนในเรื่องของการพากย์ ว่าการพากย์ส าหรับการแสดงในตอนข้ามสมุทรนี้ เป็นการ
พากย์แบบท่ี 2 เป็นการพากย์รถ 

ไพโรจน์ ทองค าสุก. (2549). ได้วิจัยเรื่อง แนวคิดและวิธีแสดงโขนลิง มีวัตถุประสงค์ที่จะ
ศึกษา การฝึกหัดเบื้องต้นโขนลิง แม่ท่าโขนลิง การใช้สรีระเพ่ือการเต้นโขนและการฝึกร าเพลงหน้า
พาทย ์ผลของการวิจัยพบว่า กระบวนท่าโขนลิง ที่ปรากฏในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งโบราณา
จารย์ด้านนาฏศิลป์โขนลิงได้ออกแบบโดยเลียนแบบจากลิงในธรรมชาติ เป็นการน ากิริยาท่าทางอัน
เป็นลักษณะเฉพาะของลิงในธรรมชาติ และลิงที่โบราณาจารย์น ามาเป็นต้นแบบก็คือลิงแสม  ซึ่งเป็น
ลิงที่มีชุกชุมอยู่ในประเทศไทย อุปนิสัยขี้เล่น ว่านอนสอนง่าย ชอบอยู่กับคน เป็นลิ งที่สามารถน ามา
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หัดให้แสดงละครลิงได้ ท่าทางของลิงโดยธรรมชาติที่น ามาเป็นต้นแบบ โดยปรุงแต่งให้ดูงดงามตาม
แบบนาฏยศิลป์โขน 
 ธีรภัทร์ ทองนิ่ม. (2556). ได้วิจัยเรื่อง แบบแผนและกลวิธีการพากย์ -เจรจาโขนของกรม
ศิลปากร มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาวิเคราะห์แบบแผนการพากย์ -เจรจาโขน ตลอดจนศึกษากลวิธีใน
การพากย-์เจรจาโขนของกรมศิลปากรที่สืบทอดจากกรมมหรสพ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จนถึงกรมศิลปากรในปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า ประเภทของการพากย์
มิได้แบ่งตามเนื้อหาบทพากย์ที่ได้แบ่งไว้แต่เดิม แต่แบ่งตามท านองการพากย์ คือท านองปกติหรือ
พากย์เดินท านอง ท านองเพลงชมดงในหรือพากย์ชมดง และท านองเพลงโอ้ปี่ในหรือพากย์โอ้ ส าหรับ
บทพากย์ในการแสดงโขนนั้น มีบทบาทหน้าที่ในการบรรยายเหตุการณ์ ชมความงามและบรรยาย
ความรู้สึกของตัวละคร สามารถแบ่งได้เป็น6 ชนิด โดยการพากย์รถเป็นชนิดที่ 2 จะแต่งด้วยกาพย์
ยานี 11 หรือกาพย์ฉบัง 16 ใช้กล่าวถึงเวลายกทัพ เป็นการชมพาหนะต่าง ๆ ตลอดจนชมกระบวนทัพ
ด้วย เพราะนายทัพจะต้องทรงพาหนะต่าง ๆ เช่น รถ ม้า ช้าง เป็นต้น พากย์รถนี้เป็นบทที่ใช้ในสนาม
รบ 

จารึก วิมลนิตย์. (2554) ได้วิจัยเรื่อง การออกแบบภายในศูนย์แสดงสินค้าเพ่ือการส่งออก 
โดยใช้แนวคิดจากการศึกษาลักษณะของโขน มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาลักษณะการแสดงโขนที่เริ่มต้น
การฝึกหัดขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่อายุ 8-12 ปี จนมาถึงขั้นตอนการแยกประเภทของตัวละครตามลักษณะ
ของร่างกาย เพื่อฝึกหัดเฉพาะทางตามลักษณะของ ตัวพระ ตัวยักษ์ ตัวลิง และตัวนาง ศึกษาลักษณะ
ประกอบอ่ืน ๆ คือ ลักษณะของศิราภรณ์ พัตราภรณ์ ถนิมพิมพาภรณ์ ตลอดจนศึกษาเนื้อหา
ความหมายของตอน “จองถนน” ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่ฝึกเป็นตัวโขนจะต้องมีลักษณะของร่างกาย
ตรงกับประเภทของตัวละครนั้น ๆ และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ส าหรับการแสดงโขน ตลอดจนประวัติ
ความเป็นมาของการแสดงตอน “จองถนน” ในรามเกียรติ์ 

ว่าที่ ร.ต. จตุพร ภักดี. (2558) ได้วิจัยเรื่อง อัตลักษณ์ลิงโล้นและลิงยอด มีวัตถุประสงค์ที่จะ
ศึกษาและวิเคราะห์บุคลิกและบทบาทของตัวลิงโล้นและลิงยอดจากวรรณกรรมรามเกียรติ์ และ
วิเคราะห์เปรียบเทียบบุคลิกและบทบาทของตัวลิงโล้นและลิงยอดในการแสดงโขน ผลการวิจัยพบว่า  
หนุมานเกิดจากนางสวาหะโดยออกมาจากปากของนาง มีลักษณะกายสีขาว มีกุลฑล ขนเพชร เขี้ยว
แก้ว ผู้รับบทบาทเป็นตัวหนุมานมีลักษณะรูปร่างสมส่วน ไม่เตี้ยปูอมเกินไป ช่วงคอไม่ยาวเกินไป 
สุขภาพร่างกายแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไว สามารถตีลังกาได้ ส่วนองคตเป็นลูกของพาลีกับนางมณโฑ 
มีกายสีเขียว สวมมงุฎ 3 กลีบ ผู้สวมบทบาทเป็นตัวองคตจะต้องมีลักษณะรูปร่างสมส่วน ไม่เตี้ยปูอม
เกินไป และมีช่วงคอเพ่ือสวมใส่ยอดแล้วจะได้สวยงาม มีความคล่องแคล่วว่องไว 

วีรพล ทองระอา. (2557) ได้วิจัยเรื่อง กระบวนการจัดทัพเพลงหน้าพาทย์ปฐม (สุครีพ) มี
วัตถุประสงค์ที่จะศึกษาบทบาทและความส าคัญของสุค รีพในวรรณกรรมรามเกียรติ์  ศึกษา
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กระบวนการจัดทัพเพลงหน้าพาทย์ปฐม และวิเคราะห์กลวิธีกระบวนการจัดทัพเพลงหน้าพาทย์ปฐม
ตามรูปแบบครูนิวัฒน์ สุขประเสริฐ ผลการวิจัยพบว่า ในส่วนของการเป็นข้าทหาร ซึ่งประกอบไปด้วย 
ความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความกล้าหาญ ความยุติธรรม ในขณะเดียวกันในการรับ
ราชการของสุครีพ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นแม่ทัพ ที่เป็นดังนี้เพราะสุครีพได้รับความ
ไว้วางใจจากพระราม ในฐานะที่สุครีพเป็นอุปราชเมืองขีดขิน 

พรเทพ เลี้ยงสอน. (2557) ที่วิจัยเรื่อง วิเคราะห์บุคลิกและกระบวนท่าเต้นของตัวโขนลิง 
กรณีศึกษาลิงยอดและลิงโล้น มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา กระบวนท่าเต้นของตัวโขนลิงยอดและลิงโล้น
ของครูนิวัฒน์ สุขประเสริฐกับครูวิโรจน์ อยู่สวัสดิ์ ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของสุครีพในเรื่อง
รามเกียรติ์นั้นมีความส าคัญ กล่าวคือ บทบาทในฐานะข้าราชการประกอบด้วย การยึดมั่ นในสิ่งที่
ถูกต้อง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความโปร่งใสในการตัดสินคดี ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลส าเร็จต่องานที่
ได้รับมอบหมาย ความจงรักภักดีและกตัญญูต่อเจ้านาย รู้จักผูกมิตรกับสหายที่ร่วมงาน และบทบาท
ผู้น าในกองทัพ ประกอบด้วย การจัดกระบวนทัพและฐานะแม่ทัพ 
 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามล าดับ ดังนี้ 

1. ครูประสิทธิ์  ปิ่นแก้วศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์โขน) พุทธศักราช 
2551 ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. 

2.  ครูพงษ์พิศ  จารุจินดาผู้เชี่ยวชาญการแสดงนาฏศิลป์ไทย ส านักการสังคีต กรมศิลปากร 
กระทรวงวัฒนธรรม 

3. ครูสนอง  คงหิรัญผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

4.  เจตน์  ศรีอ่ าอ่วมหัวหน้าฝุายพัสตราภรณ์และเครื่องโรง ส านักการสังคีต. กรมศิลปากร. 
กระทรวงวัฒนธรรม 

5. ผศ.สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา อาจารย์ประจ าภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปศึกษา
ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

6.ดร.ไพโรจน์  ทองค าสุกนักวิชาการละครและดนตรีช านาญการ ส านักการสังคีต      กรม
ศิลปกร กระทรวงวัฒนธรรม และราชบัณฑิต สาขานาฏกรรมไทย ราชบัณฑิตยสภา 

7.  สุชาติ ยามสุข ครูช านาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 

 จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงโขนในกลุ่มของตัวโขนลิง  และ
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบการณ์ในการแสดงหรือได้รับการถ่ายทอดเป็นตัวพญาหมี ผู้วิจัยจะ
ได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของชมพูพาน ตลอดถึง
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การเปรียบเทียบกระบวนท่าร าระหว่างชมพูพานที่เป็นพญาวานรและพญาหมีในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ต่อไป 



 
 

บทที่ 3 

องค์ประกอบของการแสดงโขน กระบวนท่าร าของชมพูพานและชมพูหมี 
ตามบทพากย์และเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 

 รามเกียรติ์ของไทย ได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีหลักฐาน
ปรากฏในที่ต่าง ๆ หลายหลายรูปแบบ รวมถึงบทพระราชนิพนธ์ในรัชสมัยต่าง ๆ ตั้งแต่กรุงธนบุรี มา
จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์นอกจากจะเป็นเพียงวรรณกรรมแล้วยังมีการ
น าเสนอให้เห็นในรูปแบบของการแสดง ทั้งหนังใหญ่ละครใน และการแสดงที่มีการถ่ายทอดมาจนถึง
ปัจจุบันคือการแสดงโขน  
 การแสดงโขนถือว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญของชาติ บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์เป็น 
วรรณกรรมที่ส าคัญในการน ามาเป็นบทเพ่ือใช้ในการแสดงโขน ตัวละครที่ปรากฏในบทพระราชนิพนธ์
ต่างก็มีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญแตกต่างกันไป ในการแสดงได้มีการคิดประดิษฐ์ท่าร าให้กับตัวละครทั้ง
พระ นาง ยักษ์และลิง โดยตัวละครที่เป็นลิงซึ่งอยู่ในกองทัพฝ่ายพระรามนั้น มีตัวละครที่ส าคัญ เช่น 
สุครีพ หนุมาน องคต ชมพูพานซึ่งเป็นตัวละครที่ส าคัญอีกตัวหนึ่งในการแสดงโขนมีการก าหนด
องค์ประกอบที่ส าคัญไว้พอจะกล่าวได้ดังนี้  

1. องค์ประกอบในการแสดงโขน 
 การแสดงโขนทีวิวัฒนาการมาตามล าดับถึง 5 ประเภท ได้แก่ โขนกลางแปลง โขนนั่งราว 
โขนหน้าจอ โขนโรงใน และโขนฉาก ทุกประเภทต่างมีองค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดการแสดง 
ประกอบด้วย  บทโขน  ดนตรี คนพากย์-เจรจา เครื่องแต่งกาย ผู้แสดง และกระบวนท่าร าเป็นสิ่งที่ท า
ให้การแสดงนั้นมีความสวยงาม มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ดังจะกล่าวไปตามล าดับดังนี้   
 1.1บทโขนบทที่น ามาใช้ในการแสดงโขนนิยมใช้บทพระราชนิพนธ์เรื่องของรามเกียรติ์ฉบับ
ต่าง ๆ โดยคัดเลือกน ามาแสดงเป็นตอน ๆ ไม่นิยมแสดงตลอดทั้งเรื่องเนื่องจากมีความยาวมาก แล้ว
น าตอนที่เลือกจะท าการแสดงมาปรับปรุงเพ่ือใช้เป็นบทในการแสดงโขนผู้จัดท าบทจะจัดท าให้
เหมาะสมกับตอนที่แสดงนั้น ๆ ก าหนดเพลงร้องและการพากย์เจรจา เช่น ตอนที่พระรามยกพลข้าม
สมุทร เป็นบทโขนทีน่ ามาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ตอนจองถนน มาปรับปรุงเพ่ือใช้ในการ
แสดงประกอบด้วย บทร้อง บทพากย์และเพลงเสมอข้ามสมุทร แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของ
กองทัพพระรามท่ียกพลวานรข้ามสมุทรไปรบกับทศกัณฐ์ ชมพูพานก็ร่วมไปกับกองทัพนี้โดยเป็นพญา
หมี ที่แสดงอยู่ในบทพากย์ ดังนี้ 

“ร้องเพลงครอบจักรวาฬ 

พรั่งพร้อมโยธาพลวานร   ประนมกรเตรียมคอยทั้งน้อยใหญ่ 

พอได้ฤกษ์ให้เลิกทัพชัย   ไปสู่มหามรรคา ฯ 

เสมอ ข้ามสมุทร แล้วกราวนอก 2ค า ฯ 
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พากย์ 

  งามองค์พระทรงครุฑ  เจ้าอยุธยาภา 
 ทรงรัตนวรา    ภรณิศร์พิสิฐสรรค์ 
  ทรงบ่าวายุบุตร   ฤทธิรุทดังไฟกัลป์ 
 ลอยล่องเหนือฟองอรร   ณ พะลิ่วเหมือนทิวลม 
  งามองค์พระลักษมัณ  ผู้มหันต์มโหดม 
 ศักดิ์เลิศประเสริฐสม   วรเกียรติพระจักริน 
  ทรงพาหะองคต   กปิยศโยธิน 
 พาฃ้ามกระแสสิน    ธุประหนึ่งพระพายผัน 
  พิเภษณาสูร   บริบูรณภักดีครัน 
 พร้อมสี่เสนีขยัน    ก็อุเทศกระบวนจร 
  สุครีวะราชา   คุมทัพหน้าพวกพานร 
 แห่องค์พระทรงศร   เสด็จข้ามนทีศรี 
  ท่านท้าวชมพูพาน  คุมทวยหาญคณะหมี 
 แห่หลังสพรั่งดี    ดุจะพลพระเทวินทร์ 
  เดินทัพขยับพล   ณถนนข้ามวาริน 
 บัดใจสมใจจิน    ตนามุ่งถึงกรุงมารฯ 

 ปี่พาทย์ท าเพลง เชิด”  
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.2554: 103-104) 

 ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ได้น าบทโขนชุดจองถนนมาปรับปรุงเพ่ือใช้ในการแสดงเมื่อวัน
จันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 เนื่องในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพ
ชรัตนราชสุดา ศิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ณ เวทีกลางแจ้ง มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ผู้ปรับปรุงบทในครั้งนี้คือเจตน์  ศรีอ่ าอ่วม 
หัวหน้าฝ่ายพัสตราภรณ์และเครื่องโรง ส านักการสังคีต. กรมศิลปากร. กระทรวงวัฒนธรรม โดยให้
เหตุผลว่า “การปรับปรุงจากเริ่มด้วยเพลงครอบจักรวาฬ เป็นเริ่มด้วยการใช้เพลงรุกร้นต่อด้วยค า
พากย์และหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรเข้าไป โดยตัดเพลงเชิดออก” (สัมภาษณ์, 14 กันยายน 2558 
ดังนี้ 

-ปี่พาทย์ท าเพลงรุกร้น- 

(คนธงออก เสนาพระยาวานร พิเภกษณ์ เสนายักษ์ ออกตามล าดับ) 

(พระราม พระลักษมณ์ ร าออก) 

พากย์ 

  งามองค์พระทรงครุฑ  เจ้าอยุธยาภา 
 ทรงรัตนวรา    ภรณิศร์พิสิฐสรรค์ 
  ทรงบ่าวายุบุตร   ฤทธิรุทดังไฟกัลป์ 



44 
 

 ลอยล่องเหนือฟองอรร   ณ พะลิ่วเหมือนทิวลม 
  งามองค์พระลักษมัณ  ผู้มหันต์มโหดม 
 ศักดิ์เลิศประเสริฐสม   วรเกียรติพระจักริน 
  ทรงพาหะองคท   กปิยศโยธิน 
 พาฃ้ามกระแสสิน    ธุประหนึ่งพระพายผัน 
  พิเภษณาสูร   บริบูรณภักดีครัน 
 พร้อมสี่เสนีขยัน    ก็อุเทศกระบวนจร 
  สุครีวะราชา   คุมทัพหน้าพวกพานร 
 แห่องค์พระทรงศร   เสด็จข้ามนทีศรี 
  ท่านท้าวชมพูพาน  คุมทวยหาญคณะหมี 
 แห่หลังสพรั่งดี    ดุจะพลพระเทวินทร์ 
  เดินทัพขยับพล   ณถนนข้ามวาริน 
 บัดใจสมใจจิน    ตนามุ่งถึงกรุงมารฯ 
   -ปี่พาทย์ท าเพลงเสมอข้ามสมุทร- 

(พระราม พระลักษมณ์ เสนา วานร พิเภษณ์ ร าตามกระบวนท่า แล้วเข้าเวที)” 

(เจตน์ ศรีอ่ าอ่วม. บทโขนส านักการสังคีต : กรมศิลปากร) 

 จากการศึกษาพบว่า บทโขนที่ส านักการสังคีต กรมศิลปากรจัดท าขึ้นเพ่ือแสดงในครั้งนี้ มี
ความมุ่งหมายเพ่ือเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาศิริโสภาพัณณ
วดี จึงใช้บทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ของรัชกาลที่ 6 มาเป็นหลักในการจัดท าบท โดยได้ปรับแก้
โดยจัดล าดับการแสดงให้เหมาะสมกับสถานที่และเวลา โดยยังคงใช้บทพระราชนิพนธ์ค าพากย์ที่ทรงฯ
ไว้เดิม ตลอดจนเพลงหน้าพาทย์ที่ส าคัญ คือ เพลงเสมอข้ามสมุทร มีการตัดบทร้องเพลงครอบ
จักรวาฬออกแล้วใช้เพลงรุกร้นแทน และน าเพลงเสมอข้ามสมุทรมาต่อท้ายบทพากย์ตัดเพลงกราว
นอกออก 

1.2วงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงโขน วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงโขน เป็น
ส่วนส าคัญส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้ชมเกิดความรื่นเริงในการรับชมการแสดง ท าให้ได้ รับอรรถรสมากขึ้น
ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ วงดนตรีที่นิยมใช้เป็นวงปี่พาทย์เครื่องห้า  วงปี่พาทย์
เครื่องคู่  วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ ซึ่งจะใช้ประกอบการบรรเลงหรือใช้ประกอบการแสดงโขน ขึ้นอยู่กับ
การเป็นพิธีหลวงหรือพิธีราษฎร์หรือฐานะของผู้จัดงาน โดยมีลักษณะของวงปี่พาทย์ ประเภทต่างๆ 
ดังนี้ 

 1.2.1) วงปี่พาทย์เครื่องห้าเป็นวงปี่พาทย์ที่นิยมน ามาใช้ประกอบการแสดงโขน
เพราะมีความสะดวก เคลื่อนย้ายง่ายกว่าวงปี่พาทย์ประเภทอ่ืน ๆ ทั้งสามารถใช้บรรเลงเพลงหน้า
พาทย์เพ่ือใช้ในการแสดงได้เช่นกัน ประกอบด้วยเครื่องดนตรี จ านวน 6 ชิ้น ดังนี ้
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ภาพที่ 4  วงปี่พาทย์เครื่องห้า 
ที่มา :ธีรภัทร์ ทองนิ่ม. 2555 : 60. 

1. ปี่ใน  2.  ระนาดเอก  3.  ฆ้องวงใหญ่    4.  ตะโพน 
5. กลองทัด   6.  ฉิ่ง 
 
  1.2.2) วงปี่พาทย์เครื่องคู่ เป็นวงปี่พาทย์ที่มีขนาดใหญ่กว่าวงปีพาทย์เครื่องห้า มี
การเพ่ิมเครื่องดนตรีหลัก ๆ มาเป็นคู่กัน เช่น ระนาดเอกคู่ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่คู่ฆ้องวงเล็ก 
เป็นต้น นิยมใช้ในงานแสดงที่เจ้าภาพหรือเจ้าของงานมีฐานะหรือเป็นบุคคลส าคัญในสังคม ใช้
บรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงได้เช่นเดียวกันกับปี่พาทย์เครื่อง 5 มีเครื่องดนตรี
จ านวน 9 ชิ้น ดังนี ้

 

 

ภาพที่ 5 วงปี่พาทย์เครื่องคู่ 
ที่มา : ธีรภัทร์ ทองนิ่ม. 2555: 60. 

1.ปี่ใน    2.ปี่นอก    3.ระนาดเอก    4. ระนาดทุ้ม    
5. ฆ้องวงใหญ่ 6. ฆ้องวงเล็ก  7. ตะโพน  8. กลองทัด   
9. ฉิ่ง 

 2  5  7  9  6  1  8 

 3  4 

 4  1  3  5 

 2  6 
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 1.2.3) วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่เป็นวงปี่พาทย์ที่มีเครื่องดนตรีมากที่สุดจ านวน 

14 ชิ้น ดังนี้ 

 
ภาพที่ 6 วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ 

ที่มา : ธีรภัทร์ ทองนิ่ม. 2555 : 61. 
1.  ปี่ใน    2.  ปี่นอก    3.  ระนาดเอก    4.  ระนาดทุ้ม    
5.  ระนาดเอกเหล็ก  6.  ระนาดทุ้มเหล็ก   7.  ฆ้องวงใหญ่    8.  ฆ้องวงเล็ก   
9.  ตะโพน    10. กลองทัด    11.  ฉิ่ง    12.  ฉาบเล็ก   
13. ฉาบใหญ่   14. ฆ้องโหม่ 

โดยวงปี่พาทย์ที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงโขน  ปกติจะใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้าบรรเลง
ประกอบการแสดง แต่ก็ไม่มีการห้ามในการที่จะใช้วงปี่พาทย์ประเภทใดก็ได้บรรเลงประกอบการ
แสดง ตามโอกาสของการแสดงที่เป็นรัฐพิธีหรือราษฎร์พิธีและการแสดงโขนในลักษณะอ่ืนๆ ที่มีการ
จัดการแสดงขึ้น 

 การแสดงที่ใช้ในการวิจัยนี้ใช้บทพากย์และเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ค าว่าเพลงหน้า
พาทย์มีความหมายถึงเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบกิริยาอาการของตัวละคร  โดยท านองและจังหวะของ
ดนตรีจ ากัดอยู่ในแบบแผนที่ก าหนดไว้ การแสดงโขน-ละครนั้นตัวแสดงจะร่ายร าตามเพลงประกอบ
กิริยาต้องยืดถือจังหวะหน้าทับและท านองเพลงเป็นส าคัญ  โดยจ าเป็นที่จะต้องร าให้พอดีกับจังหวะ
หน้าทับและท านองเพลง  จะให้ขาดเกินสั้นยาวกว่าหน้าทับและท านองเพลงไม่ได้  พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ให้ค าอธิบายไว้ว่า “หน้าพาทย์น. เรียกเพลงประเภทที่ใช้บรรเลงในการแสดงกิริยา
อาการเคลื่อนไหวของตัวโขนละครเป็นต้นหรือสาหรับอัญเชิญเทพเจ้าฤๅษีหรือบูรพาจารย์ให้มาร่วม
ชุมนุมในพิธีไหว้ครูหรือพิธีมงคลต่างๆเช่นเชิดใช้ในการเดินทางไกลเสมอใช้ในการเดินทางระยะใกล้
เสมอมารสาหรับยักษ์เดินเสมอเถรสาหรับฤๅษีเดินสาธุการใช้ในการเริ่มพิธีต่างๆตระเชิญใช้อัญเชิญ
เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542, 2546: 800)เพลงหน้าพาย์
เสมอข้ามสมุทร มีทั้งหมด 49 จังหวะ แบ่งออกเป็นชื่อค าเรียกทางดนตรี โดยข้อมูลในการเรียกท่า
ดนตรีของเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ได้จากการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 และการ

 1  2 

 3  4  6  5 

 7  8  11  9  10  12  13 
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สอบป้องกันวิทยานิพนธ์  ที่ ผศ.สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
ได้ให้ข้อมูลทางดนตรี ไว้ว่า 

 “จังหวะหน้าทับที่ก ากับนี้ เรียกว่า “หน้าทับพิเศษ” จังหวะของเพลงหน้าพาทย์เสมอข้าม
สมุทร มีชื่อเรียกกัน จนเป็นที่รู้กันในวงการดนตรี ว่ามีการเรียกชื่อว่า 9 ไม้เดิน, ลาไม้กลอง, 4 ไม้เดิน, 
ไม้เหาะ 3เที่ยว แล้วเป็น 8 ไม้เดิน,ลาไม้กลอง ลงด้วยรัว-ลา” (สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา. สัมภาษณ์:18 
กันยายน 2559) สอดคล้องกับสุชาติ ยามสุข ที่กล่าวถึงหน้าทับของเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรว่า 
“หน้าทับของเพลงเสมอข้ามสมุทรนี้ เริ่มด้วย 9 ไม้เดิน, ลาไม้กลอง แล้ว 4 ไม้เดิน 3 เที่ยว แต่ละ
เที่ยวก็มีลาไม้กลอง แล้วเป็น 8 ไม้เดิน, ลาไม้กลอง แล้ว รัว-ลา” (สุชาติ ยามสุข. สัมภาษณ์:1 
กันยายน 2559) 
 เมื่อมาอธิบายร่วมกับท่าร า จะท าให้เห็นชัดเจนว่า จังหวะใดมีท่าร าตั้งแต่ท่าใด ไจนถึงท่าร า
ใด ดังนี้  

 9 ไม้เดิน, ลาไม้กลอง(ท่าร าตั้งแต่ท่านั่งไหว้ไปจนถึงท่าตั้งเต็มเหลี่ยมหน้าอัด ครั้งที่ 2) 
 4 ไม้เดิน, ไม้เหาะ(ท่าร าตั้งแต่เสมอข้ึนหน้าท่า 3 ไปจนถึงท่าตั้งเต็มเหลี่ยมหน้าอัด ครั้งที่ 3) 
 4 ไม้เดิน, ไม้เหาะ(ท่าร าตั้งแต่เสมอข้ึนหน้าท่า 4 ไปจนถึงท่าตั้งเต็มเหลี่ยมหน้าอัด ครั้งที่ 4) 
 4 ไม้เดิน, ไม้เหาะ(ท่าร าตั้งแต่เสมอข้ึนหน้าท่า 5 ไปจนถึงท่าตั้งเต็มเหลี่ยมหน้าอัด ครั้งที่ 5) 
 8 ไม้เดิน, ลาไม้กลอง(ท่าร าตั้งแต่เสมอขึ้นหน้าท่า 7 ไปจนถึงท่าผาลา) 
 รัว-ลา (ตั้งแต่ท่ายักคอ 9 ครั้งไปจนเข้าโรง) 

 จากการที่ได้ศึกษาพบว่า การแสดงโขนนั้นจะใช้วงปี่พาทย์เป็นเครื่องดนตรีประกอบการ
แสดง ส่วนจะใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้า วงปี่พาทย์เครื่องคู่หรือวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ อยู่ที่ฐานะของการ
แสดงนั้นว่าเป็นงานในระดับใด ส่วนเพลงที่ใช้บรรเลงก็เป็นเพลงบรรเลงตามบทที่ผู้ จัดท าเป็นผู้
ก าหนดให้ใช้ส าหรับการแสดงตอนนั้นๆ เช่น เพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรตอนพระรามยกทัพข้าม
ไปกรุงลงกา 
 1.3 คนพากย์-เจรจานอกจากเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบในการแสดงโขน สิ่งหนึ่งที่ท า
ให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจในการดูการแสดงแต่ละตอน คือการพากย์และการเจรจา เนื่องจากโขนเป็น
การแสดงที่ผู้แสดงส่วนใหญ่สวมหน้ากากที่เรียกว่าหัวโขน ท าให้ไม่สามารถพูดจาโต้ตอบกันได้สะดวก
แบบการแสดงละครประเภทอ่ืน จึงจ าเป็นต้องอาศัยผู้พากย์เจรจาแทน เป็นสิ่งที่ได้รับมาจากการ
แสดงหนังใหญ่คือใช้คนพากย์เจรจาแทนตัวหนังที่ไม่สามารถเจรจาเองได้ เป็นสิ่งบอกถึงเรื่องราวของ
การแสดงในตอนนั้นๆ ให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจมากยิ่งข้ึน(ธีรภัทร์ ทองนิ่ม. 2555 : 63)  
 จากการที่ตัวผู้แสดงต้องสวมศีรษะ จึงท าให้ไม่สามารถพูดหรือเจรจาได้ ท าให้ต้องมีผู้ที่ท า
หน้าที่ในการพูดโต้ตอบของตัวโขน ธนิต  อยู่โพธิ์ได้กล่าวไว้ว่า“คนพากย์คนเจรจาจึงเป็นคนส าคัญ
อย่างยิ่งในการแสดงโขน เพราะต้องมีความเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องราวและวิธีการแสดงในตอนนั้นๆ”
(ธนิต อยู่โพธิ์.2539 : 168) ค าพากย์ที่ใช้ในการพากย์การแสดงโขน เป็นค ากลอนประเภทกาพย์ มี
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กาพย์ยานี11 และกาพย์ฉบัง16 โดยลักษณะของการพากย์ เมื่อพากย์หมดไปบทหนึ่ง ดนตรีจะรับ
ด้วยตะโพนตีท้า ให้กลองทัดตีตาม 2 ครั้ง แล้วจะร้องด้วยค าว่า “เพ้ย” 
 ธนิต อยู่โพธิ์ได้กล่าวถึง ครูมนตรี ตราโมทย์ว่าได้แบ่งท านองวิธีการพากย์โขนมีทั้งหมด
ด้วยกัน 6 ประเภท  ดังนี้ 
 “1) พากย์เมืองหรือพากย์พลับพลา ใช้ส าหรับตัวโขนที่เป็นตัวเอกที่อยู่ในท้องพระโรงหรือใน
พลับพลา 
 2) พากย์รถ(พาหนะต่างๆ ที่ใช้ส าหรับการเดินทาง รวมถึง ช้าง ม้า) ใช้ในการชมพาหนะและ
ไพร่พลในการเดินทาง 
 3) พากย์โอ้ มีลักษณะตอนต้นเป็นพากย์แต่ตอนท้ายกลายเป็นท านองร้องเพลงโอ้ปี่ แล้วปี่
พาทย์รับ ใช้เวลาโศกเศร้าล าพัน 
 4) พากย์ชมดง ท านองตอนต้นเป็นท านองร้อง เพลงชมดงใน ตอนท้ายเป็นท านองการพากย์
ธรรมดา ใช้ส าหรับการชมป่าเขา พรรณไม้ หรือสรรพสิ่งต่างๆ ในป่า 
 5) พากย์บรรยาย ใช้เวลาบรรยายความเป็นมาของสิ่งของต่างๆ หรือพากย์ล าพึงล าพันใดๆ 
 6) พากย์เบ็ดเตล็ด ใช้ส าหรับโอกาสทั่วๆไป”(ธนิต อยู่โพธิ์.2539 : 170-173) 

 ธีรภัทร์ ทองนิ่ม กล่าวไว้ในหนังสือโขนว่ามีการพากย์อยู่ 6 ประเภทดังนี้ 

 “1) พากย์เมือง(พากย์พลับพลา) ใช้ส าหรับตัวโขนที่เป็นตัวเอกออกท้องพระโรงว่าราชการ 
 2) พากย์รถ ใช้ในเวลายกทัพ เป็นการชมพาหนะต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนทัพด้วย 
 3) พากย์ชมดง ใช้ในโอกาสชมนกชมไม้ และชมความงามของธรรมชาติต่าง ๆ 
 4) พากย์โอ้ ใช้ในโอกาสที่ตัวละครก าลังโศกเศร้า 
 5) พากย์บรรยาย ใช้ในโอกาสที่จะบรรยายความเป็นมาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือร าพึงร าพัน 
 6) พากย์เบ็ดเตล็ด ใช้ในโอกาสทั่ว ๆ ไปอันเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ” (ธีรภัทร์ ทองนิ่ม. 2555 
: 64-68) 

 บทพากย์ที่ใช้ในการแสดงตอนพระรามยกพลข้ามสมุทร เป็นบทพากย์ที่อยู่ในท านองพากย์
รถ เพราะเป็นการเดินทางด้วยพาหนะในบทพากย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า รัชกาลที่  6  ทรง
พระราชนิพนธ์ไว้ว่า พระรามทรงบ่าวายุบุตรคือหนุมาน พระลักษณ์ทรงบ่าองคตเดินทางข้ามสมุทร 
และมีตัวละครอื่น ๆ ร่วมกระบวนทัพรวมถึงชมพูพานด้วย 

 จากการศึกษาพบว่าบทพากย์ที่ใช้ในการแสดงตอนพระรามยกพลข้ามสมุทรเป็นการถึง
กองทัพพระรามท่ีตัวละครส าคัญอยู่ทุกตัวรวมถึงชมพูพานในบทพากย์เป็นค าประพันธ์ประเภทกาพย์
ยานี11 ท านองพากย์รถท่ีแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนทัพพระราม 

 ธนิต อยู่โพธิ์ยังได้กล่าวถึงการเจรจาไว้ว่า “เป็นบทกวีประเภทร่ายยาว ส่งรับสัมผัสกันเรื่อยๆ 
ไปใช้ได้ในทุกโอกาส”(ธนิต อยู่โพธิ์.2539 :174) การเจรจานี้ใช้ในการด าเนินเนื้อเรื่องเป็นส่วนใหญ่ 
แต่เดิมไม่มีบทใช้ปฏิภาณไหวพริบผู้พากย์-เจรจา มีการเจรจาอีกประเภทหนึ่ง คือการเจรจาที่เรียกว่า
กระทู้ เป็นการเจรจาที่ผู้พากย์จดจ ามาจากโบราณจารย์ เป็นแบบแผนเฉพาะการโต้ตอบกันระหว่าง
ตัวโขน เพ่ือไม่ให้ผู้พากย์ผู้เจรจาหลงลืมหรือคิดเอง ธนิตย์อยู่โพธิ์ได้อธิบายการเจรจาโต้ตอบกันไว้ว่า 
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“เจรจาโต้ตอบให้เข้ากระทู้หากจ าค าเจรจาในกระทู้นั้นไม่ได้ เจรจาไปด้วยปฏิภาณ ก็อาจออกนอก
ทาง ท าให้เป็นที่อับอายแก่กัน”(ธนิต อยู่โพธิ์. 2539 : 175)  

 ธีรภัทร์ ทองนิ่ม กล่าวถึงการเจรจาโขนไว้ว่า มีการเจรจา  2 ประเภท คือ เจรจาด้นและ
เจรจากระทู้ แยกออกเป็น 2 ท านอง คือ ท านองบรรยายที่ใช้ส าหรับการบอกเหตุการณ์ของการ
ด าเนินเรื่องเป็นส่วนใหญ่ ท านองพูดเป็นการเจรจาโต้ตอบของตัวละครหรือตัวโขนตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
(ธีรภัทร์ ทองนิ่ม. 2555 : 69) 

 การเจรจามีหลักการส าคัญ คือ ผู้เจรจาต้องแบ่งลักษณะตัวบุคคล  หรือตัวโขนว่าเป็นตัวใด 
การเจรจาผู้ชายหรือตัวพระจะต้องมีน้ าเสียงสุภาพ ตัวนางจะต้องอ่อนหวาน ตัวยักษ์ต้องท าเสียงให้
คึกคักแกร่งกล้า ส าหรับตัวลิงขึ้นอยู่กับอารมณ์ของการแสดงแต่ละบริบทของตอนนั้นๆ เพ่ือให้การ
แสดงมีความสมบูรณ์ในการด าเนินเรื่องท าให้ผู้ชมได้รับอรรถรสในการชมการแสดงได้ดียิ่งขึ้น “สิ่งที่
คนพากย์ เจรจาจะต้องกระท าควบคู่ไปกับการพากย์ เจรจาก็คือ การที่จะให้ปี่พาทย์ท าเพลงอะไร ก็
ต้องร้องบอกออกไป ที่เรียกกันว่า “บอกหน้าพาทย์””(ธีรภัทร์ ทองนิ่ม. 2555 : 71)บทเจรจาของตัว
ชมพูพานตามบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2 รัชกาลที่ 6 ไม่ปรากฏบทเจรจาในการแสดง
คงเป็นเพียงปฏิภาณของผู้พากย์ที่น ามาใช้ในการแสดงแต่ละครั้งเท่านั้น 
 จากการศึกษาพบว่าบทพากย์ท่ีกล่าวถึงชมพูพานในการพากย์-เจรจา ตามบทพระราชนิพนธ์
ทั้ง 3 รัชกาล มีปรากฏชัดเจนในค าพากย์ตามบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 ตอนข้ามสมุทร ใน
ลักษณะการพากย์รถ 

 1.4  เครื่องแต่งกาย เป็นส่วนส าคัญเพราะการแสดงนาฏศิลป์โขนโดยเฉพาะโขนลิง จะใช้สี
ของเสื้อเป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็นตัวโขนลิงตัวใด เช่น ถ้าเป็นเสื้อสีขาวจะเป็นหนุมาน, มัจฉานุ, ศัตพลี(ศีรษะ
ขาวปากหุบ) ในการศึกษาครั้งนี้ก าหนดตัวชมพูพานเป็นกรณีศึกษา จึงใช้เครื่องแต่งกายตัวโขนลิง
ชมพูพานและเครื่องแต่งกายตัวโขนหมีชมพูพาน อธิบายเครื่องแต่งกายตัวโขนในการศึกษาดังนี้  
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  1.4.1  เครือ่งแต่งกายพญาวานรชมพูพาน 

       

   ภาพที่ 7  การแต่งกายชมพูพานด้านหน้า            ภาพที่ 8 การแต่งกายชมพูพานด้านหลัง 

    ที่มา : ธณาวุฒิ อ้นวงษ์ 

เครื่องแต่งกายชมพูพาน สามารถแยกอธิบาย ได้ดังนี้  

1.   รัดข้อเท้าผ้า   2.   สนับเพลา    3.   หาง  
4.   ผ้านุ่ง     5.   ห้อยข้างหรือชายแครง 6.   ห้อยหน้าหรือชายไหว 
7.   ผ้าปิดก้นหรือห้อยก้น       8.   รัดสะเอว              9.   หัวเข็มขัดหรือปั้นเหน่ง 
10. ข้อมือ    11.  เสื้อ           12. พาหุรัด  
13. สังวาล    14.  ทับทรวง   15. กรองคอหรือนวมคอ  
16. หัวโขน    

จากภาพแสดงให้เห็นชุดเครื่องแต่งกายชมพูพานที่เป็นพญาวานร เป็นชุดมาตรฐานส าหรับ
โขนตัวลิงส าหรับตัวลิงพญาที่ก าหนดโดยส านักการสังคีต ส่วนชุดชมพูพานในบทพระราชนิพนธ์ใน
รัชกาลที่ 6 ทรงก าหนดไว้เป็นพญาหมี ชุดของชมพูพานที่เป็นพญาหมี จึงก าหนดให้ศีรษะและเสื้อเป็น
สีน้ าตาลตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 6 ไพโรจน์ ทองค าสุก ได้กล่าวไว้ว่า 

“ที่เรียกว่าตามแบบพระราชนิยมก็เพราะว่า รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เพ่ือใช้
ส าหรับแสดงรามเกียรติ์ในฉบับของพระองค์ที่ตัวชมพูพานเป็นพญาหมี” 

(ไพโรจน์ ทองค าสุก. สัมภาษณ์. 30 กันยายน 2559.) 
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  1.4.2  เครือ่งแต่งกายชมพูหมี 

    
 ภาพที่ 9  การแต่งกายชมพูหมีด้านหน้า         ภาพที่ 10  การแต่งกายชมพูหมีด้านหลัง  

ที่มา : ธณาวุฒิ อ้นวงษ์ 

เครื่องแต่งกายชมพูหมี สามารถแยกอธิบาย ได้ดังนี้ 

1. รัดขอ้เท้าผ้า   2.   สนับเพลา    3.   ผ้านุ่ง   
4.   ห้อยข้างหรือชายแครง   5.   ห้อยหน้าหรือชายไหว  6.   ผ้าปิดก้นหรือห้อยก้น 
7.   รัดสะเอว    8.   หัวเข็มขัดหรือปั้นเหน่ง  9.   ข้อมือ 
10.  เสื้อ         11. สังวาล         12. พาหุรัด 
13.  ทับทรวง       14. กรองคอหรือนวมคอ   15. หัวโขน 
    

 เครื่องแต่งกายของชมพูหมีนั้น จะเป็นการแต่งกายเลียนแบบเครื่องแต่งกายยืนเครื่องของลิง
พญา มีเพียงเสื้อสีน้ าตาลที่เป็นเสื้อแบบไม่มีลายมีพาหุรัดที่ต้นแขน ส่วนหัวเป็นแบบหัวหมีที่สวม
เทริด ซึ่งเป็นแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 6 และไม่มีหาง 

 เจตน์  ศรีอ่ าอ่วม หัวหน้าฝ่ายพัสตราภรณ์และเครื่องโรง ส านักการสังคีต. กรมศิลปากร. 
กระทรวงวัฒนธรรมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของชมพูพานและชมพูหมี ไว้ว่า 

 “เรื่องการแต่งกายของตัวโขน เนื่องจากเครื่องแต่งกายของตัวโขนลิงและของตัวโขนอ่ืนๆ  
ถูกก าหนดโดยสีและลักษณะหัวโขน ท าให้เมื่อก าหนดชุดการแสดงจึงต้องอิงกับหัวโขนที่ ก าหนด 
ดังนั้นชุดของชมพพูพานซึ่งเป็นสีหงสชาด ส่วนชมพูพาน(หมี)นั้น เนื่องจากหมีนั้นมีสีด าหรือสีน้ าตาล 
และศีรษะตามแบบพระราชนิยมที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน เป็นสีน้ าตาล งานเครื่องแต่งกายจึงจัดชุดที่
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ใกล้เคียงกับศีรษะของชมพูพาน(หมี) โดยแต่งเลียนแบบของการยืนเครื่องของลิง เพียงแต่จะไม่ใส่หาง
เข้าไป เนื่องจากหมีทีม่ีอยู่ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะไม่มีหาง” 

(เจตน์  ศรีอ่ าอ่วม.สัมภาษณ์.30 กันยายน 2558) 

 จากการศึกษาในเรื่องของหมีที่มีอยู่ ในประเทศไทย พบว่ามีอยู่ด้วยกัน 2 สายพันธุ์คือ หมี
ควายและหมีหมา  

 
  ภาพที่ 11 หมีควาย  ภาพที่ 12 หมีหมา 

ที่มา : วีกิพีเดีย. https://th.wikipedia.org/wiki/หมี, 6 มีนาคม 2560 

 พจนานกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ค าอธิบายไว้ว่า “หมี น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมในวงศ์ Ursidaeใบหูกลมเล็ก ริมฝีปากยื่นแยกห่างออกจากเหงือก สามารถยืนและเดินด้วยขา
หลังได้ ประสาทการดมกลิ่นดีกว่าประสาทตาและหู กินพืชและสัตว์ ในประเทศไทยมี 2 ชนิดคือ หมี
ควาย(Selenarctosthibetanus) ตัวใหญ่ขนยาวด า ที่อกมีขนสีขาว รูปง่าม และหมีหมาหรือหมีคน 
(Helarctosmalayanus) ตัวเล็กกว่าหมีควาย ขนสั้นด า ที่อกมีขนสีขาวรูปคล้ายเกือกม้า” (ราช
บัณฑิตยสภา:2542,.....) และมีการกล่าวเกี่ยวกับเรื่องหมีไว้ว่า“หมีควาย ตัวใหญ่ ขนยาวด า ที่อกมีขน
สีขาวรูปง่าม พบได้ในป่าทั่วประเทศ และ หมีหมา หรือ หมีคน ตัวเล็กกว่าหมีควาย ขนสั้นด า ที่อกมี
ขนสีขาวรูปคล้ายเกือกม้า พบได้ตั้งแต่คอคอดกระลงไป”(https://th.wikipedia.org/wiki/หมี :6 
มีนาคม 2560) 
 แฟ้มสัตว์โลก-โลกสีเขียว กล่าวว่า “หมีควายชอบอาศัยในป่าเขา แต่ก็พบในที่ราบได้บ้าง อยู่
ในเขตกระจายพันธุ์อยู่ในเอเชียตะวันออก ตั้งแต่ อัฟกานิสถาน อิหร่าน บังกลาเทศ ภูฏาน จีน รัสเซีย 
อินเดีย เนปาล ปากีสถาน พม่า ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย มองโกเลีย เกาะฮอนชูและชิโก
กุของญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี พบได้สูงถึง 3,000 เมตร และหมีหมาที่เป็นหมีขนาดเล็กที่สุดในโลก เมื่อ
ยืนสองขามีความสูงราว 120 เซนติเมตร หนัก 64 กิโลกรัม ขนสีด าสั้นเกรียน ที่หน้าอกมีเส้นสีครีม
เป็นรูปตัวยู (U)หากินในป่าฝนเขตร้อน พบในจีนตอนใต้ พม่า บังกลาเทศ มาเลเซีย ไทย ลาว กัมพูชา 
เ วี ย ด น า ม  เ ก า ะ สุ ม า ต ร า แ ล ะ บ อ ร์ เ นี ย ว ”  ( http://www.verdantplanet.org/ 
animalfiles/viewanimalfile. php/หมีควาย,หมีหมา:6 มีนาคม 2560) 

https://th.wikipedia.org/wiki/หมี
https://th.wikipedia.org/wiki/หมี
http://www.verdantplanet.org/%20animalfiles/viewanimalfile.%20php/หมีควาย,หมีหมา
http://www.verdantplanet.org/%20animalfiles/viewanimalfile.%20php/หมีควาย,หมีหมา
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 หนังสือวิวัฒนาการเครื่องแต่งกายโขน-ละครสมัยรัตนโกสินทร์ได้เขียนเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย
ของกรมศิลปากรว่า เมื่อกรมศิลปากรได้รับการโอนเครื่องโขน-ละครและเครื่องดนตรีจากกรมปี่พาทย์
และโขนหลวง เครื่องแต่งกายบางส่วนเก่าและช ารุด แต่ยังคงความสวยงาม ต่อมาในสมัยของนายธนิต 
อยู่โพธิ์ ได้จัดสร้างขึ้นใหม่แต่ยังคงรูปแบบของเดิม “แต่เนื่องด้วยมีแบบแผนของทางราชการก าหนด 
คือ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุเข้ามามีบทบาท รูปแบบที่ยึดเป็นมาตฐานที่จัดสร้าง
ขึ้นในยุค นายธนิต อยู่โพธิ์ จึงใช้เป็นมาตรฐานจนถึงทุกวันนี้” (มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ.2552 : 029) 
 จากการศึกษาพบว่า เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงโขนตัวชมพูพาน ตามแบบมาตรฐานของ
ส านักการสังคีต กรมศิลปากร มีปรากฏอยู่ 2 ลักษณะ คือ การแต่งกายยืนเครื่องแบบพญาวานร กับ
การแต่งกายแบบพญาหมี มีความแตกต่างกันที่ส าคัญ คือ หัวโขนจะเป็นแบบพญาวานรอย่างหนึ่ง 
เป็นแบบพญาหมีอย่างหนึ่ง เสื้อที่ใช้เป็นคนละแบบคนละสี คือ สีชมพูเป็นลายปักลายทักขิณาวัฏอย่าง
หนึ่ง กับไม่มีลายปักเป็นเสื้อพ้ืนสีน้ าตาลแต่มีพาหุรัดคาดอยู่อย่างหนึ่ง ชมพูพานที่เป็นพญาวานรมีหาง
ส่วนที่เป็นพญาหมีไม่มีหางและเรื่องของหมีที่มีอยู่ในประเทศไทย พบว่ามีอยู่ด้วยกัน 2 สายพันธุ์คือ 
หมีควายและหมีหมา  
 1.5ผู้แสดง มีการแบ่งออกตามประเภทของตัวแสดงได้ 4 ประเภทคือ พระ นาง ยักษ์ ลิง ซึ่ง
ครูผู้ถ่ายทอดจะต้องมีการพิจารณาความเหมาะสม ด้านสรีระของร่างกายผู้ที่จะฝึกเป็นตัวโขน    ว่า
จะอยู่ในประเภทใด เมื่อเลือกมาแล้วครูผู้สอนก็จะเริ่มด าเนินการสอน แยกไปตามที่ได้รับการคัดเลือก 
ผู้ที่ฝึกเป็นตัวโขนจะต้องฝึกท่าโขนต่างๆ แยกตามประเภทของตัวเองที่ถูกเลือก โดยเฉพาะตัวโขนลิง
ธนิตอยู่โพธิ์ ได้ให้ค าอธิบายของการเลือกไว้ว่า “เลือกจากผู้ที่มีรูปร่างป้อม ๆ ท่าทางหลุกหลิก
คล่องแคล่ว”(ธนิตย์ อยู่โพธิ์. 2539 : 144)สอดคล้องกับธีรภัทร์  ทองนิ่ม ที่กล่าวถึงการเลือกตัวโขนลิง
ที่ว่า “ลิงโล้นจะคัดเลือกจากผู้มีรูปร่างล าสัน ทะมัดทะแมงไม่สูงนัก ล าคอสั้น มีลักษณะว่องไวปราด
เปรียว”นอกจากนี้ยังขยายความไปอีกว่า “ลิงยอด คัดเลือกจากผู้ที่มีร่างกายค่อนข้างสูง ล าคอระหง 
แต่ยังคงความว่องไวปราดเปรียวแบบลิงโล้น”(ธีรภัทร์ ทองนิ่ม.2555 : 58) สอดคล้องกับการ
สัมภาษณ์ของคุณครูสนอง คงหิรัญ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย(โขนลิง)วิทยาลัยนาฏศิลป  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ที่จะเป็นตัวชมพูพานที่เป็นพญา
วานรว่า “การคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นชมพูพาน จะเลือกจากผู้มีร่างกายค่อนข้างสูง ล าคอระหง มีบุคลิก
แคล่วคล่องว่องไว” (สนอง คงหิรัญ. สัมภาษณ์.12 กันยายน 2559) ส่วนคุณลักษณะของชมพูหมี ครู
พงษ์พิศ จารุจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย(โขนลิง)ส านักการสังคีตกรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรมได้กล่าวถึงคุณลักษณะของชมพูหมีว่า “ครูจะเลือกจากจากผู้ที่มีรูปร่างท้วม ไม่สูงมากนัก 
ล าคอส้น บุคลิกกระฉับกระเฉง แต่ในการแสดงจะต้องเปลี่ยนบุคลิกให้มีความเชื่องช้าและยั งคง
แข็งแรง” (พงษ์พิศ จารุจินดา. สัมภาษณ์.2 กันยายน 2559) 

 1.6 กระบวนท่าร าที่ใช้ในการแสดงโขน วรรณกรรมรามเกียรติ์เป็นวรรณกรรมที่
ปรับเปลี่ยนเป็นนาฏกรรมมาตั้งแต่สมัยอยุธยาที่น าเอาการเต้นในการเล่นหนังมาเป็นการแสดงโขน
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เรื่องรามเกียรติ์แสดงเรื่อยมาจนเข้ากรุงธนบุรีแล้วมากรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีท่าร าที่บอกว่าเป็นตัวโขน
ประเภทใด คือ พระ นาง ยักษ์ ลิง จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 6 พระองค์ทรงยืดเอารามายณะของวาลมิกิ
เป็นต้นเค้าของรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 ท าให้รามเกียรติ์ของพระองค์ มีตัวละครที่มีชื่อว่าชมพูพาน
เป็นเผ่าพันธุ์หมี ไม่ได้เป็นวานรเหมือนกับชมพูพานในพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับอ่ืน ๆ ดังนั้นจึงได้
มีการประดิษฐ์ท่าร าของชมพูหมีขึ้ นมาใหม่เ พ่ือให้ใช้ในการแสดง โดยผู้ที่ประดิษฐ์ท่าร าคือ          
“ศรีอยุธยา” ซึงเป็นนามแฝงของรัชกาลที่ 6 พระองค์ได้ทรงพระราชประดิษฐ์ท่าร าของหมีให้มีความ
แตกต่างไปจากท่าร าของลิงที่มีมาแต่เดิม แต่ยังคงอาศัยโครงสร้างท่าร าของลิงเป็นแบบอย่าง เพ่ือให้
คงความสวยงามของกระบวนทัพท่ีใช้แสดงตอนข้ามสมุทร และถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน  

 จากการศึกษาสรุปได้ว่า  องค์ประกอบในการแสดงโขนที่ส าคัญ ได้แก่ บทโขนที่ใช้ในการ
แสดงในคราวนั้นๆ ดนตรีที่ใช้จะเป็นเครื่องปี่พาทย์เครื่องห้า ปี่พาทย์เครื่องคู่หรือปี่พาทย์เครื่องใหญ่ 
รวมทั้งคนพากย์-เจรจาโขนและนักร้อง ขึ้นอยู่กับฐานะของงานว่าจะเป็นพิธีหลวงหรือพิธีราษฎร์ 
เครื่องแต่งกายที่ใช้ส าหรับการแสดง พระ นาง ยักษ์ ลิง ก็จะจัดเตรียมตามบทโขนที่ก าหนดว่าแสดง
ตอนใด ผู้แสดงก็ต้องมีความพร้อมในการแสดงตามบทโขนที่ก าหนดกระบวนท่าร าที่แสดงก็เป็น
โครงสร้างท่าร าที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ปรับปรุงเปลี่ยนให้เกิดความสวยงามตามยุคสมัย เฉพาะอย่าง
ยิ่งในสมัยรัชกาลที่ 6 พระองค์ทรงเปลี่ยนชมพูพานที่เป็นพญาวานร มีโครงสร้างท่าร าเป็นลิง ให้เป็น
พญาหมี พร้อมทั้งทรงพระราขประดิษฐ์ท่าร าของหมีขึ้นมาใหม่ แต่ยังคงอยู่ในโครงสร้างท่าร าของลิง 

2.กระบวนท่าร าชมพูพานในบทพากย์และเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร  
 กระบวนท่าร า ไม่ว่าจะเป็น พระ นาง ยักษ์ ลิง และสัตว์ต่างๆ มีกระบวนท่าการแสดงที่
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ เมื่อน าท่าทางมาร้อยเรียงในการประดิษฐ์ท่าร า ผู้เชี่ยวชาญจะก าหนดด้านที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวละครนั้นๆ บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์มีตัวละครที่แตกต่างกันมากมาย
หลายตัว โดยเฉพาะทางฝ่ายวานร ชมพูพานเป็นตัวละครตัวหนึ่ง  มีความแตกต่างที่ปรากฏใน        
บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 ชมพูพานเป็นวานรที่มีก าเนิดมาจากการ
ถูกชุบขึ้นจากเหงื่อไคลพระอิศวร(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. 2554: 80)บท
พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์รัชกาลที่ 6 ชมพูพานมีก าเนิดจากการหาวของพระพรหมาและเป็นฤกษราช
หรือพญาหมี(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.2554: ค าน า) 
 จากการศึกษาบทพระราชนิพนธ์ทั้ง 3 รัชกาล ท าให้เห็นความแตกต่างในลักษณะตัวละคร
ชมพูพานที่เป็นทั้งลิงและหมี เมื่อเป็นการแสดงโขนตัวชมพูพาน จึงมีกระบวนท่าร าที่แตกต่างกัน คือ 
ลิงจะมีลักษณะคล่องแคล่วว่องไว ส่วนหมีจะมีลักษณะดูแล้วเชื่องช้าจากน้ าหนักตัว เมื่อเป็นการแสดง
ที่ตัวชมพูพานเป็นลิง ใช้กระบวนท่าร าเหมือนพญาวานร กรณีตัวขมพูพานเป็นหมีจะใช้ท่าเฉพาะที่
แสดงออกของหมี การประดิษฐ์ท่าร าก าหนดให้สอดคล้องกันระหว่างลิงกับหมีในจังหวะการพากย์และ
หน้าทับของเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรเป็นส่วนส าคัญ ในการแสดงโขนที่ใช้กระบวนท่าร าหมี    
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ผู้คิดค้นในสมัยรัชกาลที่ 6 คือ “ศรีอยุธยา” (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ) จาก
หนังสือพิมพ์ดุสิตสมิต เล่มที่ 13 ฉบับที่ 154 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2464 ที่ได้ทรงคิดค้นท่าร าของ
ชมพูพาน(หมี) ให้มีความแตกต่างจากท่าร าของลิงที่มีอยู่เดิม“พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงเรียก “พญาชมพูพานฤกษราช”และพระองค์ทรงยุติความเรื่องรามายณะของวาลมิกิ ว่า
เป็นราชาแห่งหมี และ “โปรดให้ประดิษฐ์หัวโขนและท่าร าเป็นอย่างหมี เรียกกันว่า “ชมพูหมี””
(วิโรจน์ อยู่สวัสดิ์ และคณะ.2555 : 101) 

 ครูประสิทธ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ -โขน) พุทธศักราช 
2551 ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนท่าร าของชมพูพานที่เป็นพญาหมี ไว้ดังนี้  “กระบวนท่า
ร าของหมีนั้น ในปัจจุบันนี้  ผู้ที่ได้ถ่ายทอดกระบวนท่าร าของชมพูพาน(หมี)ให้กับลูกศิษย์ คือ คุณครู
กรี วรศะริน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน) พุทธศักราช 2531 โดยเป็นการ
แสดงท่าทางการเคลื่อนไหวเลียนแบบจากท่าทางของหมี ผู้ที่เคยได้รับการถ่ายทอดคือ นายจาตุรงค์ 
มนตรีศาสตร์(เสียชีวิต) นายพงษ์พิศ จารุจินดา  นายสนอง  คงหิรัญและนายเทวมิต นวราช”
(ประสิทธิ์  ปิ่นแก้ว. สัมภาษณ์. 27 ตุลาคม 2558) การประดิษฐ์กระบวนท่าการแสดงของหมี ไม่ว่าจะ
เป็นกระบวนท่าร าของหมีในเพลงเข้าม่าน(หมี) หรือกระบวนท่าร าในตอนข้ามสมุทรของชมพูพานใน
รัชกาลที่ 6 ที่ศรีอยุธยา(รัชกาลที่ 6) ได้ประดิษฐ์ไว้เพ่ือใช้ในการแสดง และครูกรี วรศะริน น่าที่จะ
ได้รับการถ่ายทอดแนวคิด แนวการแสดงและแนวทางการประดิษฐ์ท่าร ามาเพราะปรมาจารย์ที่เคย
สอนครูกรีนั้น “ก็เป็นครูลิงในรัชกาลที่ 6 คือ ขุนชาญร าเฉลียว(ชื่น โรหิตพงศ์)” (ปราณี ส าราญวงศ์
และประเมษฐ์ บุณยะชัย. 2555 : 9)  

 การเรียนและการแสดงนาฏศิลป์โขนลิง จะมีท่าร าที่แยกย่อยออกไปมาก โบราณจารย์
ทางการแสดงโขนลิง ได้คิดและก าหนดค าขึ้นมาเป็นบรรทัดฐาน เพ่ือใช้เรียกท่าร าที่ส่วนใหญ่จะเป็น
ท่าร าต่อเนื่องกันไป โดยก าหนดเป็นโครงสร้างท่าร าที่ใช้เรียกกันในวงการนาฏศิลป์โขนว่า“นาฏย
ศัพท์” ทางนาฏศิลป์โขนลิงมีนาฏยศัพท์ที่ใช้เรียกท่าร า ว่าจะต้องร าหรือแสดงในแบบใดของนาฏย
ศัพท์นั้นๆ  ในการวิจัยนี้ได้น านาฏยศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับท่าร าตามค าพากย์และเพลงหน้าพาทย์เสมอ
ข้ามสมุทรมาใช้ศึกษากระบวนท่าร าของตัวชมพูพานที่เป็นพญาวานรและชมพูพานที่เป็นพญาหมี 

2.1 นาฏยศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการแสดงตัวชมพูพาน  
การแสดงแสดงโขน นาฏยศัพท์มีความส าคัญต่อกระบวนท่าร าเป็นค าศัพท์ที่ผู้เรียนผู้แสดง 

จะต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจและสามารถน ามาปฏิบัติได้ถูกต้อง เมื่อได้รับการถ่ายทอดท่าร าที่สูงขึ้น
จะท าให้เกิดความเข้าใจ และเกิดความชัดเจนในเรื่องโครงสร้างกระบวนท่าร าในการแสดงตัวชมพูพาน 
ผู้แสดงต้องได้รับการฝึกหัดนาฏยศัพท์เพ่ือน ามาใช้ คือนาฏยศัพท์พ้ืนฐานในการฝึกหัดกระบวนท่าร า 
ส่วนนาฏยศัพท์ที่ใช้แสดงตามบทพากย์และเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ตามบทพระราชนิพนธ์
เรื่องรามเกียรติ์ของรัชกาลที่ 6 โดยได้รับการทบทวนและถ่ายทอดเพ่ิมเติม กระบวนท่าร าจากครู
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ประสิทธิ์  ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน) พุทธศักราช 2551เมื่อปี
พ.ศ. 2558 ล าดับกระบวนท่าได้ดังนี้ 

2.1.1) นาฏยศัพท์ที่สัมพันธ์กับกระบวนท่าร าตัวชมพูพานที่ใช้ในการพากย์และเพลง
หน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร  เป็นค านาฏยศัพท์เฉพาะของลิงใช้เรียกในการปฏิบัติท่าร าในการฝึกแม่ท่า
โขนลิงสามารถแยกออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ 

(1)นาฏยศัพท์โขนลิงที่เก่ียวข้อง 
(2)  ท่าร าที่ครูผู้สอนใช้เรียกท่าร าในการฝึกปฏิบัติ 
ประกอบด้วยนาฏยศัพท์กระบวนท่าร าตัวโขนชมพูพาน ดังนี้ 

ตารางที่ 4 นาฏยศัพท์โขนลิงที่เก่ียวข้อง 

นาฏยศัพท ์ ภาพท่าร า ค าอธิบาย 
ขึ้นทางขวา 

 

ภาพที่ 13 ขึ้นทางขวา 

ยกเท้าซ้ายมาวางข้างเท้าขวา หันปลาย
เท้าซ้ายออกไปทางซ้าย ยกเท้าขวาขึ้น
หนีบน่อง แล้ววางลงข้างเท้าซ้าย ยก
เท้าซ้ายขึ้นหนีบน่อง ย่อเข่าขวาลง
พร้อมกับเหยียดเท้าไปด้านซ้ายลงหลบ
เหลี่ยม มือซ้ายตั้งวงอยู่ที่หน้าขา มือ
ขวาหักข้อมือลงอยู่ที่ที่อกตรงลิ้นปี่ หน้า
มองไกลทางขวา เปิดปลายคาง เอียงหู
ซ้ายเล็กน้อยในการแสดงโขนหน้าจอท่า
นี้จะหันหลังให้ผู้ชม 

เต็มเหลี่ยม 

 

ภาพที่ 14 ท่าเต็มเหลี่ยม 

      ตั้งขาซ้าย ขวาให้ปลายเท้าออก
นอกล าตัวด้านข้าง กางเข่าออกย่อลง 
ให้ส่วนบนของเข่าทั้งซ้าย ขวาขนานกับ
พ้ืน น้ าหนักอยู่ตรงกลาง กดหน้าขา ดัน
หลัง ตั้งล าตัวตรง มือตั้งวงลิงอยู่ที่หน้า
ขา หน้าตรง เปิดปลายคาง หน้ามอง
ไกล 
เต็มเหลี่ยมเป็นท่าเริ่มต้นของกระบวน
ท่าร าต่อเนื่องไปยังท่าอ่ืน และเป็นท่า
จบท่าของกระบวนท่าร าต่อเนื่อง  
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ตารางที่ 4 นาฏยศัพท์โขนลิงที่เก่ียวข้อง(ต่อ) 

นาฏยศัพท ์ ภาพท่าร า ค าอธิบาย 
หย่องขวา 

 
ภาพที่ 15 หย่องขวาหน้าตรง 

เท้าขวาตั้งเต็มเหลี่ยม เท้าซ้ายหลบ
เหลี่ยม มือทั้ง 2 ยกขึ้นมาหักข้อมือลง 
ต่อมือกันโดยมือขวาอยู่ด้านบนที่ลิ้นปี่ 
ปลายนิ้วต่อที่ข้อมือซ้าย หน้าตรง เปิด
ปลายคาง 

หย่องซ้าย 

 
ภาพที่ 16 หย่องทางซ้ายหน้าตรง 

เท้าซ้ายตั้งเต็มเหลี่ยม เท้าขวาหลบ
เหลี่ยม มือทั้ง 2 ยกขึ้นมาหักข้อมือลง 
ต่อมือกันโดยมือซ้ายอยู่ด้านบนที่ลิ้นปี่
ปลายนิ้วต่อที่ข้อมือขวา หน้าตรง เปิด
ปลายคาง 

ลงวง 

 
ภาพที่ 17 ลงวง 

เท้าทั้งสองอยู่ในท่าเต็มเหลี่ยม  มือทั้ง
สองจีบคว่ าระดับหน้าขา  กระโดดวาง
เท้าซ้ายยกเท้าขวา พร้อมกับมือที่ท าจีบ
คว่ าม้วนหงายมือขึ้น แล้ววางเท้าขวาลง
เต็มเหลี่ยมน้ าหนักอยู่ตรงกลาง มือที่
หงายม้วนคว่ ามือลงตั้งวงลิง ตั้งล าตัว
ตรง หน้าตรงเปิดปลายคาง หน้ามอง
ไกล 
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ตารางที่ 4 นาฏยศัพท์โขนลิงที่เก่ียวข้อง(ต่อ) 

นาฏยศัพท ์ ภาพท่าร า ค าอธิบาย 
ก ร ะ ทื บ ฟั น
คว่ ามือ 

 
ภาพที่ 18 กระทืบฟันคว่ ามือ 

 

อยู่ในท่าเต็มเหลี่ยม  
จั งหวะที่  1 ยกเท้ าขวากระทืบไป
ด้านหน้า ยกมือทั้ง 2 ขึ้น มือซ้ายตั้งวง
บนด้านหน้า ระดับราวนม  มือขวาตั้ง
วงลิง ระดับหน้าขาล าตัวตรง หน้าตรง 
เปิดปลายคาง  
จังหวะที่ 2 ยกเท้าซ้ายวางไปด้านหน้า 
มือซ้ายที่ยกขึ้นกดมือลงมาอยู่ระดับ
หน้าขา มือขวาตั้งวงลิงที่อยู่ระดับหน้า
ขาให้ยกสูงขึ้นระดับราวนมล าตัวตรง 
หน้าตรง เปิดปลายคาง  
จังหวะที่ 3 เตะส่งเท้าขวาไปด้านหน้า
ในลักษณะแปรเท้า มือซ้ายยกตั้งวงบน
ด้านหน้า ระดับหางคิ้ว มือขวาตั้งวงบน
ด้านหน้า ลดลงมาตั้งข้อมืออยู่ที่หัวเข่า
ขวา ล าตัวตรง หน้าตรง เปิดปลายคาง  

ก ร ะ ทื บ ฟั น
หงายมือ 

 
ภาพที่ 19 กระทืบฟันหงายมือ 

 

อยู่ในท่าเต็มเหลี่ยม  
จั งหวะที่  1 ยกเท้ าขวากระทืบไป
ด้านหน้า มือซ้ายตั้งวงที่หน้าขาซ้าย  
มือขวาตั้งวงหักข้อมือลง กางมือออกไป
ด้านข้างล าตัว หันฝ่ามือออกนอกล าตัว 
แขนท่อนล่างขนานกับพ้ืน ล าตัวตรง 
หน้าเหลือบมองมือขวา เอียงหูซ้าย
เล็กน้อย 
จังหวะที่ 2 ยกเท้าซ้ายวางไปด้านหน้า
มือซ้ายหักข้อมือจีบส่งมือไปข้างหลัง 
มือขวาเหมือนเดิมล าตั วตรง หน้า
เหลือบมองมือที่ส่งจีบด้านหลังซ้าย 
จังหวะที่ 3 เตะส่งเท้าขวาไปด้านหน้า
ในลักษณะแปรเท้า มือซ้ายม้วนมือจีบ
ขึ้นตั้งวงบนหักข้อมือ หงายมือขึ้น นิ้วชี้
ออกนอกล าตัว  มือขวาม้วนมือมาตั้ง
ข้อมืออยู่ที่หัวเข่าขวา ล าตัวตรง หน้า
ตรงเปิดปลายคาง  
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ตารางที่ 4 นาฏยศัพท์โขนลิงที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

นาฏยศัพท ์ ภาพท่าร า ค าอธิบาย 
กระทืบกลับ 

 

ภาพที่ 20 กระทืบกลับ 

อยู่ในท่าเต็มเหลี่ยมด้านหลัง 
ยกเท้าขวาขึ้นกระทืบลงข้างเท้าซ้าย ยก
เท้าซ้ายข้ึน พร้อมมือที่ตั้งวงจีบมือลงทั้ง 
2 ข้าง หน้ามองทางซ้าย กระทืบเท้า
ซ้ายลงข้างเท้าขวา ยกเท้าขวาขึ้น มือที่
จีบม้วนหงายออกนอกล าตัว หน้ามอง
ทางซ้าย บิดตัววางเท้าขวาไปด้านข้าง 
ประมาณ 45 องศา เท้าซ้ายหลบ
เหลี่ยม น้ าหนักอยู่ทางขาขวา บิดมือมา
แบเป็นวงด้านหน้าที่หันไป หน้ามอง
ตรงทางไหล่ขวา เปิดปลายคาง  

ตะลึกตึกข้ึน
หน้า 

 

ภาพที่ 21 ตะลึกตึกขึน้หน้า 

อยู่ในท่าเต็มเหลี่ยมตั้งวง 
กระทืบเท้าสลับกันขวา-ซ้ายโดยเร็ว 
กระโดดหมุนตัวไปด้านหน้าทางขวา
กระโดดวางเท้าขวายกเท้าซ้ายขึ้น
ด้านหน้า พร้อมกับมือท าจีบคว่ าแล้ว
หงายมือขึ้น เท้าซ้ายวางไปทางด้าน
หน้าลงเต็มเหลี่ยมน้ าหนักมาด้านขา
ซ้าย พร้อมมือที่หงายคว่ ามือลงตั้งวง 
ตั้ งล าตัวตรง หน้ามองทางซ้ายเปิด
ปลายคาง 

 
 นาฏยศัพท์ที่ยกมานี้เป็นนาฏยศัพท์ที่มีความเก่ียวข้องกับการแสดงโขนในตอนข้ามสมุทร  

ท่าร าที่ครูผู้สอนใช้เรียกท่าร าที่ใช้ในการแสดง ดังนี้ 
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ตารางที่ 5ท่าร าที่ครูผู้สอนใช้เรียกท่าร าในการฝึกปฏิบัติ 

นาฏยศัพท ์ ภาพท่าร า ค าอธิบาย 
ท่า 1 

 

ภาพที่ 22 ท่า 1 

ตั้งเท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวาหลบ
เหลี่ยม มือทั้ง 2 ตั้งวงลิงอยู่ที่หน้าขาตั้ง
ล าตัวตรง หน้ามองทางซ้าย เปิดปลาย
คาง เอียงหูขวาเล็กน้อย  

ท่า 2 

 

ภาพที่ 23 ท่า 2 

ตั้งเท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวาหลบ
เหลี่ยม มือซ้ายยกขึ้นกางออกมาจีบ
ปรกหน้าด้านซ้าย  มือขวาหักข้อมือลง
เข้าอก ตั้งล าตัวตรง หน้ามองทางซ้าย 
เปิดปลายคาง เอียงหูขวาเล็กน้อย 
 

ท่า 3 

 

ภาพที่ 24 ท่า 3 

ตั้งเท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวาหลบ
เหลี่ยม มือซ้ายตั้งวงที่หน้าขา มือขวา
หักข้อมือจับจีบ ม้วนมือหงายขึ้นเป็น
มือลิง ให้ท่อนแขนด้านบนขนานกับพ้ืน 
หักข้อศอกและข้อมือ ตั้งล าตัวตรง หน้า
มองทางซ้าย เปิดปลายคาง เอียงหูขวา 
 

ท่า 4 

 

ภาพที่ 25 ท่า 4 

ตั้งเท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวาหลบ
เหลี่ยม มือขวายกข้ึนม้วนเข้าหาตัวแล้ว
คลายออกนอกล าตัวเป็นมือลิงตั้งวงสูง 
ระดับหางค้ิว นิ้วชี้ชี้เข้าหาหางคิ้วด้าน 
ขวา มือซ้ายบิดมือกางออกไปนอกล า 
ตัวด้านซ้าย ท่อนแขนด้านล่าง ขนานไป
กับพ้ืน หักข้อศอก หักข้อมือลง ฝ่ามือ
หันออกนอกล าตัว ตั้งล าตัวตรง หน้า
มองทางซ้าย เปิดปลายคาง เอียงหูขวา
เล็กน้อย 
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ตารางที่ 5ท่าร าที่ครูผู้สอนใช้เรียกท่าร าในการฝึกปฏิบัติ (ต่อ) 

นาฏยศัพท ์ ภาพท่าร า ค าอธิบาย 
ท่า 5 

 

ภาพที่ 26 ท่า 5 

ตั้งเท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวาหลบ
เหลี่ยม มือซ้ายยกขึ้นม้วนเข้าหาตัวแล้ว
คลายออกนอกล าตัวเป็นมือลิงตั้งวงสูง
ระดับหางค้ิว นิ้วชี้ชี้เข้าหาหางคิ้วด้าน 
ซ้าย มือขวาบิดมือกางออกไปนอกล า 
ตัวด้านขวา ท่อนแขนด้านล่าง ขนานไป
กับพ้ืน หักข้อศอก หักข้อมือลง ฝ่ามือ
หันออกนอกล าตัว ตั้งล าตัวตรง หน้า
มองทางซ้าย เปิดปลายคาง เอียงหูขวา
เล็กน้อย  

ท่า 6 

 

ภาพที่ 27 ท่า 6 

ตั้งเท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวาหลบ
เหลี่ยม มือซ้ายยกขึ้นกางออกมาด้าน 
ซ้าย ท่อนแขนด้านบนขนานไปกับพ้ืน 
หักข้อศอกขึ้น หักข้อมือลงจับจีบปก
หน้า มือขวาบิดมือกางออกไปนอก
ล าตัวด้านขวา ท่อนแขนด้านล่าง ขนาน
ไปกับพ้ืน หักข้อศอก หักข้อมือลง ฝ่า
มือหันออกนอกล าตัว ตั้งล าตัวตรง หน้า
มองทางซ้าย เปิดปลายคาง เอียงหูขวา
เล็กน้อย 

ท่า 7 

 

ภาพที่ 28 ท่า 7 

ตั้งเท้าซ้ายเต็มเหลี่ยม เท้าขวาหลบ
เหลี่ยม มือซ้ายม้วนมือกางออกนอกล า 
ตัวเป็นมือลิงด้านซ้าย ท่อนแขนด้าน 
ล่างขนานไปกับพ้ืน หักข้อศอก หักข้อ 
มือ ฝ่ามือหันออกนอกล าตัว มือขวาตั้ง
วงที่หน้าขา ตั้งล าตัวตรง หน้ามอง
ทางซ้าย เปิดปลายคาง เอียงหูขวาเล็ก 
 

  

นาฏยศัพท์และท่าร าที่ครูผู้สอนใช้เรียกท่าร าในการฝึกปฏิบัติ เป็นค าที่ในเรียกชื่อท่าร าใน
นาฏศิลป์โขนลิงบางส่วน โดยยกมาแสดงนี้เป็นนาฏยศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการท าวิจัยนี้เพราะท่าร าในค า
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พากย์และในเพลงเสมอข้ามสมุทรนั้น เมื่ออธิบายท่าร าแล้ว ถ้าใช้นาฏยศัพท์แล้วผู้ที่ศึกษานาฏศิลป์
โขนลิง จะเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 

2.2กระบวนท่าร าตามบทพากย์ของชมพูพาน 
บทพากย์การแสดงโขนที่ใช้ในการแสดงตอนข้ามสมุทรนี้ เป็นบทพากย์ที่ใช้ค าประพันธ์

ประเภทกาพย์ยานีหรือกาพย์ฉบัง จัดอยู่ในบทพากย์รถ หมายถึง ผู้แสดงเป็นตัวเอกคือพระราม พระ
ลักษณ์ ต้องใช้พาหนะในการเดินทางของขบวนทัพที่เดินทางไปในที่ต่าง ๆ กระบวนท่าที่ใช้ประกอบ
ค าพากย์รถท่ีใช้ในการแสดงปกติมีอยู่ 4 บทพากยด์ังนี้ 

บทพากย์รถ 
  พระเสด็จด้วยขุนพานร  พลแสนยากรก็ตามเสด็จมากมี 
 พลพฤนท์เพียบพ้ืนปฐพี   ยัดเยียดเสียดสีดังทรายในท้องสมุทรา 
 พลหลวงตวงเต็มพสุธา   หน้าหลังซ้ายขวากบินทร์ให้โห่เอาชัย 
 เทวายอกรอยู่ไสวให้เร่งทัพชัย  ตรงไปสนามยุทธนาฯ 
 (วิทยาลัยนาฏศิลป. คู่มือการสอนโขนลิงเรื่องตรวจพล : 10-12 ตุลาคม พ.ศ. 2537 

บทพากย์รถนี้มาจากคู่มือการสอนโขนลิงที่ได้ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องตรวจพลใน
นาฏศิลป์โขน ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป เป็นบทที่มี 4บทพากย์
แต่ในตอนเสมอข้ามสมุทรพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6จะมีทั้งหมด 8 บทพากย์ ดังนี้ 

       บทพากย ์
 งามองค์พระทรงครุฑ  เจ้าอยุธยาภา 
ทรงรัตนวรา    ภรณิศร์พิสิฐสรรค์ 
 ทรงบ่าวายุบุตร   ฤทธิรุทดังไฟกัลป์ 
ลอยล่องเหนือฟองอรร   ณ พะลิ่วเหมือนทิวลม 
 งามองค์พระลักษมัณ  ผู้มหันต์มโหดม 
ศักดิ์เลิศประเสริฐสม   วรเกียรติพระจักริน 
 ทรงพาหะองคต   กปิยศโยธิน 
พาฃ้ามกระแสสิน -   ธุประหนึ่งพระพายผัน 
 พิเภษณาสูร   บริบูรณภักดีครัน 
พร้อมสี่เสนีขยัน    ก็อุเทศกระบวนจร 
 สุครีวะราชา   คุมทัพหน้าพวกพานร 
แห่องค์พระทรงศร   เสด็จข้ามนทีศรี 
 ท่านท้าวชมพูพาน  คุมทวยหาญคณะหมี 
แห่หลังสพรั่งดี    ดุจะพลพระเทวินทร์ 
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 เดินทัพขยับพล   ณถนนข้ามวาริน 
บัดใจสมใจจิน-    ตนามุ่งถึงกรุงมารฯ 

-ปี่พาทย์ท าเพลงเสมอข้ามสมุทร- 
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.2554 : 103-104) 

 ในการแสดงกระบวนท่าตามบทพากย์นี้  มี 8 ค ากลอน หากพากย์ครบทุกค าจ าเป็นต้อง
ก าหนดกระบวนท่าร าให้ครบทั้ง 8 ท่า โดยปกติธรรมเนียมการปฏิบัติจะใช้กระบวนท่าร ารับตะโพน
ตามค าพากย์มากที่สุดเพียงแค่ 4 ท่าเท่านั้น เมื่อบทพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับ
รัชกาลที่ 6 ที่มีบทพากย์ที่ต้องใช้กระบวนท่าร ารับตะโพนเกินกว่า4 ท่าซึ่งท่าร ารับตะโพนนี้ครู
ประสิทธิ์  ปิ่นแก้ว ได้อธิบายไว้ว่า “ท่าร ารับตะโพนที่ใช้ในการแสดงตามค าพากย์นั้นโดยปกติมีอยู่ 4 
ท่า คือ ท่า 1 ถึงท่า4แต่มีท่าที่มากกว่านี้หรือไม่นั้น ครูจ าได้ว่ามีเพราะได้เคยสอนผู้แสดงเป็นหนุมาน
ในบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 6 ในคราวที่แสดงในงานวันคล้ายพระราชสมภพของพระองค์ บน
โรงละครแห่งชาติ” (ประสิทธ์ ปิ่นแก้ว.สัมภาษณ์. 27 ตุลาคม 2558)สอดคล้องกับครูพงษ์พิศ จารุ
จินดา ได้กล่าวไว้ว่า“มีท่าร าต่อหรือไม่ ต้องมีต่อถ้ามีบทพากย์มากกว่า 4 ค าพากย์  ท่าร าลิงยังมีถึง  7 
ท่าเลย แล้วท่าร าที่มีถึง 8 ค าพากย์ มันเกินท่าร าลิงก็วกกลับมาเป็นท่า 1 ในค าพากย์ที่ 8” (พงษ์พิศ 
จารุจินดา.สัมภาษณ์.16 มกราคม 2560) จึงสรุปได้ว่าท่าร าของลิงนั้นมีท่าร ารับตะโพนอยู่ 4 ท่า แต่
เมื่อเป็นกรณีพิเศษ เช่นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ท่าร ารับตะโพนถึงมี 8 ท่า 

บทพากยก็์เกี่ยวข้องกับตัวโขนชมพูพานและพญาวานรอ่ืน ๆ ตามบทพากย์ ตอนพระราม ยก
พลข้ามสมุทร โดยมีกระบวนท่าร าเป็นไปตามล าดับดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 6 กระบวนท่าร าตามบทพากย์ชมพูพาน 

ค าพากย ์   ภาพท่าร า การปฏิบัติท่าร า 
พระเสด็จด้วย
ขุน 

 

ภาพที่ 29 นั่งเกาเอว 

นั่งทับส้นเท้าขวา ตั้งเท้าซ้ายหรือจะนั่ง
ทับซ้นเท้าซ้ายตั้ ง เท้าขวามือเกาใน
ลักษณะต่างๆ ยักคอไปมา 
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ตารางที่ 6 กระบวนท่าร าตามบทพากยช์มพูพาน (ต่อ) 

ค าพากย ์ ภาพท่าร า การปฏิบัติท่าร า 
พานร 

 
พลแสนยากร 

 

ภาพที่ 30 นั่งพนมมือ 

นั่งทับส้นเท้าขวา ตั้งเท้าซ้ายมือพนม
เป็นมือลิงอยู่ที่อก  หน้ามองที่ตัวพระ 

ยกมือขึ้นถวายบังคมยกมือลง มาอยู่ใน
ท่าเดิม 

ก็ตามเสด็จ 

 

ภาพที่ 31 เตรียมขึ้น 

ตั้งเท้าขวาเท้าซ้ายวางเข่าอยู่กับพ้ืน ยก
ก้นข้ึน ตั้งล าตัว มือซ้ายตั้งวง มือขวาหัก
ข้อมือลง อยู่ที่อก หน้ามองทางขวา เปิด
ปลายคาง เอียงหูซ้ายเล็กน้อย 

มากมี 

 
ภาพที่ 32 ขึ้นลงหลบเหลี่ยมซ้าย 

ยืนขึ้นสูดเท้าซ้ายมาข้างเท้าขวา ยกขา
ขวาขึ้นแล้ววางลงเหลี่ยม ยกเท้าซ้ายขึ้น
แล้วเหยียดลงหลังหลบเหลี่ยม มือ หน้า 
อยู่ในท่าเดิม 

รับตะโพนตี
ท้า 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 33 ขยับลงวงมาตั้งเต็มเหลี่ยม 

ขยับลงวง มาตั้งเต็มเหลี่ยม  
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ตารางที่ 6 กระบวนท่าร าตามบทพากยช์มพูพาน(ต่อ) 

ค าพากย ์ ภาพท่าร า การปฏิบัติท่าร า 

รับตะโพนตี
ท้า 
 

 

ภาพที่ 34 กระทืบฟันคว่ ามือ 

ปฏิบัติตามค าอธิบายนาฏยศัพท์ค าว่า 
“กระทืบฟันคว่ ามือ” 

 

รับตะโพนตี
ท้า 

 

ภาพที่ 35 หมุนตัวไปทางขวา 

ชักเท้าขวาหนีบน่อง หมุนตัวไปทางขวา
ด้านหลัง เท้าขวาหนีบน่องค้างไว้  มือ
ทั้ง 2 ที่กางอยู่ด้านหน้า ลดมือลงมาตั้ง
วงอยู่ที่หน้าขา หลังตึง หน้ามองทางซ้าย 

 

ตีกลองทัด
ครั้งที่ 1 
 

 

ภาพที่ 36 วางเท้าขวาลงเต็มเหลี่ยม 

วางเท้าขวาลงวางพ้ืนตั้งเต็มเหลี่ยมมือ
ตั้งวง ล าตัวตรง หน้ามองทางซ้าย 

 

ตีกลองทัด
ครั้งที่ 2 
ร้องค าว่า 
“เพ้ย” 

 

ภาพที่ 37กระชากตัว ยกเท้าขวาขึ้นหนีบ
น่องมือตั้งท่า 1 

กระชากตัว ยกเท้าขวาขึ้นหนีบน่อง มือ
ทั้ง 2 ตั้งวง ล าตัวตรง หน้ามองทางซ้าย   
(ท่า 1) 

ยุบเข่าลงตรงค าร้องว่าเพ้ย 
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ตารางที่ 6 กระบวนท่าร าตามบทพากยช์มพูพาน(ต่อ) 

ค าพากย ์ ภาพท่าร า การปฏิบัติท่าร า 

พลพฤนท์
เพียบพื้น 

 
ภาพที่ 38 ลงเต็มเหลี่ยมด้านหลัง 

อยู่ในท่ายืนยกเท้าขวา มือท าจีบคว่ า 
ม้วนเข้าตัวหงายมือขึ้นช้า กลายเป็นมือ
แบบออก ตรงค าว่า “พล” ยืดเข่าซ้าย
ขึ้นตรงค าว่า “พฤนท์”  กระทบเท้า
ตรงค าว่า “เพียบ” มือที่ม้วนเป็นหงาย
ออก วางเท้าขวาลงตั้ ง เหลี่ยม มือ
เปลี่ยนเป็นตั้งวง หน้ามองทางซ้ายตรง
ค าว่า “พ้ืน” 

พฐพี 

 

ภาพที่ 39 กระทืบกลับ 

ปฏิบัติตามค าอธิบายนาฏยศัพท์ค าว่า 
“กระทืบกลับ” 

 
 

ยัดเยียด 

 
ภาพที่ 40 สูดเท้าขึ้นหนีบน่อง 

ขึ้น สูดเท้าซ้ายมาข้างเท้าขวา ยกเท้า
ขวาขึ้นแล้ววางเท้าขวาลง ยกเท้าซ้าย
ขึ้นหนีบน่อง ยักคอมาทางซ้าย หน้า
มองทางขวาเล็กน้อย  วางเท้าสลับกัน
ย้อนมาด้านหน้า 

ท้ายเสียงค า
พากย์ 

 
ภาพที่ 41 เก็บย้อนมาหน้าอัด 

ปฏิบัติตามค าอธิบายนาฏยศัพท์ค าว่า 
“เก็บ” มือทั้ง 2 จับผ้า 
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ตารางที่ 6 กระบวนท่าร าตามบทพากย์ชมพูพาน (ต่อ) 

ค าพากย ์ ภาพท่าร า การปฏิบัติท่าร า 
เสียดสี 

 

ภาพที่ 42 ลงหย่องขวา  

เก็บถี่ วางเท้าซ้าย ยกเท้าขวาขึ้นหนีบ
น่อง มือจับผ้าหน้ามองตรง เปิดปลาย
คาง ยืดเข่าซ้ายขึ้น กระทบเข่าซ้ายลง
ตรงค าว่า  “เสียด” วางเท้าขวาลงตั้ง
เป็นเต็มเหลี่ยม มือยกขึ้นมาหักข้อมือ
ลง ต่อมือกันโดยมือขวาอยู่ที่ลิ้นปี่ มือ
ซ้ายต่อลง ตรงค าว่า “สี” เหลียวขวา 
เหลียวกลับ 

ดังทรายใน
ท้อง 

 

ภาพที่ 43 เก็บมือเข้าอก 

ปฏิบัติตามค าอธิบายนาฏยศัพท์ค าว่า 
“เก็บ” มือทั้ง 2 ยกข้ึนต่อกันอยู่ที่อก 

 

สมุทรา 

 
ภาพที่ 44 หย่องทางซ้าย  

วางเท้าขวา ยกเท้าซ้ายขึ้นหนีบน่อง 
มืออยู่ที่อกเหมือนเดิม หน้ามองตรง 
เปิดปลายคางตรงค าว่า “สมุทร” ยืด
เข่าขวาขึ้น กระทบเข่าลง วางเท้าซ้าย
ลงตั้งเป็นเต็มเหลี่ยม มือที่อกเปลี่ยนมา
เป็นมือซ้ายอยู่ที่ลิ้นปี่ มือขวาต่อลงตรง
ค าว่า “ทรา” เหลียวซ้าย เหลียวกลับ 

รับตะโพนตีท้า 
 
 
 
  

ภาพที่ 45 ขยับลงวงมาตั้งเต็มเหลี่ยม 

ขยับลงวง มาตั้งเต็มเหลี่ยม  
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ตารางที่ 6 กระบวนท่าร าตามบทพากย์ชมพูพาน (ต่อ) 

ค าพากย ์ ภาพท่าร า การปฏิบัติท่าร า 

รับตะโพนตี
ท้า 
 

 

ภาพที่ 46 กระทืบฟันคว ามือ 

ปฏิบัติตามค าอธิบายนาฏยศัพท์ค าว่า 
“กระทืบฟันคว่ ามือ” 

 

รับตะโพนตี
ท้า 

 

ภาพที่ 47 หมุนตัวไปทางขวา 

ชักเท้าขวาหนีบน่อง หมุนตัวไปทางขวา
ด้านหลัง เท้าขวาหนีบน่องค้างไว้  มือ
ทั้ง 2 ที่กางอยู่ด้านหน้า ลดมือลงมาตั้ง
วงอยู่ที่หน้าขา หลังตึง หน้ามองทางซ้าย 

 

ตีกลองทัด
ครั้งที่ 1 
 

 

ภาพที่ 48 วางเท้าขวาลงเต็มเหลี่ยม 

วางเท้าขวาลงวางพ้ืนตั้งเต็มเหลี่ยมมือ
ตั้งวง ล าตัวตรง หน้ามองทางซ้าย 

 

ตีกลองทัด
ครั้งที่ 2 
ร้องค าว่า 
“เพ้ย” 

 
ภาพที่ 49กระชากตัว ยกเท้าขวาขึ้นหนีบ

น่องมือตั้งท่า 2 

กระชากตัว ยกเท้าขวาขึ้นหนีบน่อง มือ
ตั้งท่า 2 ล าตัวตรง หน้ามองทางซ้าย   
(ท่า 2) 

ยุบเข่าลงตรงค าร้องว่าเพ้ย 

 

 หมดท่าร ายุบเข่าท่า 2 จะเป็นค าพากย์“พลหลวงตวงเต็มพสุธาหน้าหลังซ้ายขวา
กบินทร์ให้โห่เอาชัย” จะเป็นการปฏิบัติท่าร าที่วนซ้ าท่าตั้งแต่ท่า ยืดเข่าซ้ายกระทบลงตั้งเหลี่ยม ไป
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จนถึงท่าขยับลงวงมาตั้งเต็มเหลี่ยม ตะโพนตีรับท้า จะปฏิบัติการรับท้าของตะโพน เมื่อกลองทัดตีครั้ง
ที่ 2 จะยกเท้าขวาขึ้นในท่า 3 ในตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 กระบวนท่าร าตามบทพากย์ชมพูพาน 

ค าพากย์ ภาพท่าร า การปฏิบัติท่าร า 

ตีกลองทัด
ครั้งที่ 2 
ร้องค าว่า 
“เพ้ย” 

 

ภาพที่ 50กระชากตัว ยกเท้าขวาขึ้นหนีบ
น่องมือตั้งท่า 3 

กระชากตัว ยกเท้าขวาขึ้นหนีบน่อง มือ
ทั้ ง  2 ตั้ งท่า  3 ล าตั วตรง หน้ามอง
ทางซ้าย   (ท่า 3) 

ยุบเข่าลงตรงร้องค าว่า “เพ้ย” 

 หมดท่าร ายุบเข่าท่า 3 จะเป็นค าพากย์“เทวายอกรอยู่ไสวให้เร่งทัพชัย ตรงไปสนาม
ยุทธนาฯ” จะเป็นการปฏิบัติท่าร าที่วนซ้ าท่าตั้งแต่ท่า ยืดเข่าซ้ายกระทบลงตั้งเหลี่ยม ไปจนถึงท่าขยับ
ลงวงมาตั้งเต็มเหลี่ยม ตะโพนตีรับท้า จะปฏิบัติการรับท้าของตะโพน เมื่อกลองทัดตีครั้งที่ 2 จะยก
เท้าขวาขึ้นในท่า 4 ในตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 กระบวนท่าร าตามบทพากย์ชมพูพาน 

ค าพากย ์ ภาพท่าร า การปฏิบัติท่าร า 

ตีกลองทัด
ครั้งที่ 2 
ร้องค าว่า 
“เพ้ย” 

 

ภาพที่ 51กระชากตัวขึ้น ยกเท้าขวาขึ้น
หนีบน่องมือตั้งท่า 4 

กระชากตัวขึ้นเหยียดขาซ้ายตึง ยกเท้า
ขวาขึ้นหนีบน่อง มือซ้ายม้วนมือมาอยู่
ด้านหน้าท่อนแขนด้านบน ขนานกับพ้ืน 
หักข้อมือลง มือขวาม้วนโบกมือขึ้น เป็น
ตั้ งวงสู งระดับคิ้ ว  หลังตึง หน้ามอง
ทางซ้าย    (ท่า 4) 

ยุบเข่าลงตรงค าว่าเพ้ย 

ไม่มีดนตรีรับ
หรือเป็น
จังหวะแรก
เพลงหน้า
พาทย์เสมอ
ข้ามสมุทร 

 
ภาพซ้ ากับภาพที่ 30 นั่งพนมมือ 

วางเท้าขวาหมุนตัวยกเท้าซ้าย ขึ้นหนีบ
น่อง ยืดกระทบเท้าขวาลงนั่งทับส้นเท้า
ขวา ตั้งเท้าซ้าย มือพนมมืออยู่ที่อก 
หน้ามองที่ตัวพระ ยกมือขึ้นถวายบังคม 
ยกมือลงมาอยู่ในท่าเดิม 



70 
 

ตารางด้านบนนี้ เป็นกระบวนท่าร าตามค าพากย์ ผู้วิจัยได้บันทึกไว้ในสมัยที่เรียนในวิทยาลัย
นาฏศิลป จากครูกรี วรศะริน ศิลปินแห่งชาติ และครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ เมื่อเป็นครูอยู่
ที่วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดก็ได้น าไปใช้สอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 จนถึงปัจจุบันและปรับปรุงจากคู่มือ
การสอนโขนลิงที่ได้ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องตรวจพลในนาฏศิลป์โขน ระหว่างวันที่ 10-12 
ตุลาคม พ.ศ. 2537 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป  

2.3  กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรของชมพูพาน 
กระบวนท่าร าเสมอข้ามสมุทรของพญาวานร เป็นกระบวนท่าร าต่อเนื่องจากค าพากย์  หรือ

แยกเป็นเอกเทศ ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงขอใช้ตารางต่อไปนี้ ที่เป็นการน าเอารูปภาพท่าร าของพญา
วานรชมพูพาน มาอธิบายกระบวนท่าร าเพลงเสมอข้ามสมุทร ด้วยการเรียงล าดับภาพของกระบวนท่า 
ในตารางข้างล่างนี้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นดังนี้ 

ตารางที่ 9กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทยเ์สมอข้ามสมุทรชมพูพาน 

ลักษณะท่าร า ค าอธิบาย 

 
ภาพที่ 53 นั่งพนมมือ 

วางเท้าขวาหมุนตัวยกเท้าซ้าย ขึ้นหนีบน่อง ยืด
กระทบเท้าขวาลงนั่งทับส้นเท้าขวา ตั้งเท้าซ้าย มือ
พนมมืออยู่ที่อก หน้ามองที่ตัวพระ 

ยกมือขึ้นถวายบังคม ยกมือลงมาอยู่ในท่าเดิม 

 
ภาพที่ 54ขึ้นลงหลบเหลี่ยมซ้าย 

หมุนตัวกลับหลัง ยืนขึ้นสูดเท้าซ้ายมาข้างเท้าขวา 
ยกขาขวาขึ้นแล้ววางลงเหลี่ยม ยกเท้าซ้ายขึ้นแล้ว
เหยียดลงหลังหลบเหลี่ยม มือ หน้า อยู่ในท่าเดิม 

 
ภาพที่ 55 กระโดดลงวงมาตั้งเต็มเหลี่ยม 

กระโดลงวง มาตั้งเต็มเหลี่ยม  

ตารางที่ 9กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทยเ์สมอข้ามสมุทรชมพูพาน(ต่อ) 
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ลักษณะท่าร า ค าอธิบาย 

 

ภาพที่ 56 ตะลึกตึกข้ึนหน้าท่า 1 ครั้งที่ 1 

เสมอท่า 1 ตะลึกตึกขึ้นหน้า ครั้งที่ 1 กระทืบเท้า
สลับกันขวา -ซ้ายโดยเร็ว  กระโดดหมุนตัวไป
ด้านหน้าทางขวากระโดดวางเท้าขวายกเท้าซ้ายขึ้น
ด้านหน้า พร้อมกับมือท าจีบคว่ าแล้วหงายมือขึ้น 
เท้าซ้ายวางไปทางด้านหน้าลงเต็มเหลี่ยมน้ าหนัก
มาด้านขาซ้าย พร้อมมือที่หงายคว่ ามือลงตั้งวง ตั้ง
ล าตัวตรง หน้ามองทางซ้ายเปิดปลายคาง 

 

ภาพที่ 57 ตะลึกตึกข้ึนหน้าท่า 1 ครั้งที่ 2 

เสมอท่า 1 ตะลึกตึกขึ้นหน้า ครั้งที่ 2 กระทืบเท้า
สลับกันขวา -ซ้ายโดยเร็ว  กระโดดหมุนตัวไป
ด้านหน้าทางซ้าย กระโดดวางเท้าซ้ายลงทับที่เท้า
ขวาเหยียบไว้เดิม ยกเท้าขวาขึ้นด้านหน้า พร้อมกับ
มือท าจีบคว่ าแล้วหงายมือขึ้น วางเท้าขวาลง
ด้านหน้าเต็มเหลี่ยมน้ าหนักทางขาขวา พร้อมมือที่
หงายคว่ ามือลงตั้งวง ตั้งล าตัวตรง หน้ามองทางขวา
เปิดปลายคาง  

 

ภาพที่ 58 ตะลึกตึกข้ึนหน้าท่า 1 ครั้งที่ 3 

เสมอท่า 1 ตะลึกตึกขึ้นหน้า ครั้งที่ 3 กระทืบเท้า
สลับกันขวา -ซ้ายโดยเร็ว  กระโดดหมุนตัวไป
ด้านหน้าทางขวากระโดดวางเท้าขวายกเท้าซ้ายขึ้น
ด้านหน้า พร้อมกับมือท าจีบคว่ าแล้วหงายมือขึ้น 
เท้าซ้ายวางไปทางด้านหน้าลงเต็มเหลี่ยมน้ าหนัก
มาด้านขาซ้าย พร้อมมือที่หงายคว่ ามือลงตั้งวง ตั้ง
ล าตัวตรง หน้ามองทางซ้ายเปิดปลายคาง 
 

 

ภาพที่ 59 ตะลึกตึกลงหลัง ครั้งที่ 1 

เสมอท่า 1 ตะลึกตึกลงหลัง ครั้งที่ 1 กระทืบเท้า
สลับกันขวา -ซ้ายโดยเร็ว  กระโดดหมุนตัวลง
ทางซ้าย กระโดดวางเท้าขวาลงทับที่เท้าซ้ายเยียบ
ไว้เดิม ยกเท้าซ้ายขึ้นไปด้านหลัง พร้อมกับมือท า
จีบคว่ าแล้วหงายมือขึ้น เท้าซ้ายวางลงเต็มเหลี่ยม
น้ าหนักทางขาซ้าย พร้อมมือที่หงายคว่ ามือลงตั้งวง 
ตั้งล าตัวตรง หน้ามองทางขวาเปิดปลายคาง ตา
มองไกล 
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ตารางที่ 9กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทยเ์สมอข้ามสมุทรชมพูพาน(ต่อ) 

ลักษณะท่าร า ค าอธิบาย 

 

ภาพที่ 60ตะลึกตึกลงหลัง ครั้งที่ 2 

เสมอท่า 1 ตะลึกตึกลงหลัง ครั้งที่ 2 กระทืบเท้า
สลับกันขวา -ซ้ายโดยเร็ว  กระโดดหมุนตัวลง
ทางขวา กระโดดวางเท้าซ้ายลงทับที่เท้าขวาเยียบ
ไว้เดิม ยกเท้าขวาขึ้นไปด้านหลัง พร้อมกับมือท า
จีบคว่ าแล้วหงายมือขึ้น เท้าขวาวางลงเต็มเหลี่ยม
น้ าหนักทางขาขวา พร้อมมือที่หงายคว่ ามือลงตั้งวง 
ตั้งล าตัวตรง หน้ามองทางซ้ายเปิดปลายคาง ตา
มองไกล 

 

ภาพที่ 61 กระทืบกลับ 

ปฏิบัติตามค าอธิบายนาฏยศัพท์ค าว่า “กระทืบ
กลับ” 

 
ภาพที่ 62 สูดเท้าขึ้นหนีบน่อง 

ขึ้น สูดเท้าซ้ายมาข้างเท้าขวา ยกเท้าขวาขึ้นแล้ว
วางเท้าขวาลง ยกเท้าซ้ายขึ้นหนีบน่อง ยักคอมา
ทางซ้าย หน้ามองทางขวาเล็กน้อย  วางเท้า
สลับกันย้อนมาด้านหน้า 

 
ภาพที่ 63 เก็บย้อนมาหน้าอัด 

ปฏิบัติตามค าอธิบายนาฏยศัพท์ค าว่า “เก็บ” มือ
ทั้ง 2 จับผ้า 
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ตารางที่ 9กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทยเ์สมอข้ามสมุทรชมพูพาน(ต่อ) 

ลักษณะท่าร า ค าอธิบาย 

 
ภาพที่ 64 ยืดกระทบลงวงมาตั้งเต็มเหลี่ยม 

ยืดกระทบลงวงลงทางขวา โดยวางเท้าซ้ายยกเท้า
ขวา พร้อมกับมือท าจีบคว่ าแล้วหงายมือขึ้น หน้า
มองทางซ้าย วางเท้าขวาลงเต็มเหลี่ยมน้ าหนักอยู่
ตรงกลาง มือที่หงายคว่ ามือลงตั้งวง ตั้งล าตัวตรง 
หน้าอัดเปิดปลายคาง 

 

 ท่าต่อไปจะเป็นการปฏิบัติเสมอท่า 3 โดยขึ้นหน้า 3 ลงหลัง 2 . 

ตารางที่ 10กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรชมพูพาน 

ลักษณะท่าร า ค าอธิบาย 

 

ภาพที่ 65 ตะลึกตึกข้ึนหน้าท่า 3 ครั้งที่ 1 

เสมอท่า 3 ตะลึกตึกขึ้นหน้า ครั้งที่ 1 กระทืบเท้า
สลับกันขวา -ซ้ายโดยเร็ว  กระโดดหมุนตัวไป
ด้านหน้าทางขวา กระโดดวางเท้าขวา ยกเท้าซ้าย
ขึ้นด้านหน้า พร้อมกับมือซ้ายตั้งวง มือขวาหัก
ข้อมือจีบลง เท้าซ้ายวางไปทางด้านหน้าลงเต็ม
เหลี่ยมน้ าหนักทางขาซ้าย พร้อมกับยกมือขวาที่จีบ
ยกขึ้นหงายมือขึ้นเป็นมือลิง(ท่า 3 มือขวา) ตั้ง
ล าตัวตรง หน้ามองทางซ้ายเปิดปลายคาง 

 

ภาพที่ 66 ตะลึกตึกข้ึนหน้าท่า 3 ครั้งที่ 2 

เสมอท่า 3 ตะลึกตึกขึ้นหน้า ครั้งที่ 2 กระทืบเท้า
สลับกันขวา -ซ้ายโดยเร็ว  กระโดดหมุนตัวไป
ด้านหน้าทางซ้าย กระโดดวางเท้าซ้ายลงทับที่เท้า
ขวาเหยียบไว้เดิม ยกเท้าขวาขึ้นด้านหน้า พร้อมกับ
มือขวาตั้งวง มือซ้ายหักข้อมือจีบลง เท้าขวาวางไป
ทางด้านหน้าลงเต็มเหลี่ยมน้ าหนักทางขาขวา 
พร้อมกับยกมือซ้ายที่จีบ ยกขึ้นหงายมือขึ้นเป็นมือ
ลิง(ท่า 3 มือซ้าย) ตั้งล าตัวตรง หน้ามองทางซ้าย
เปิดปลายคาง 
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ตารางที่ 10กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทยเ์สมอข้ามสมุทรชมพูพาน(ต่อ) 

ลักษณะท่าร า ค าอธิบาย 

 

ภาพที่ 67 ตะลึกตึกข้ึนหน้าท่า 3 ครั้งที่ 3 

เสมอท่า 3 ตะลึกตึกขึ้นหน้า ครั้งที่ 3 กระทืบเท้า
สลับกันขวา -ซ้ายโดยเร็ว  กระโดดหมุนตัวไป
ด้านหน้าทางขวา กระโดดวางเท้าขวา ยกเท้าซ้าย
ขึ้นด้านหน้า พร้อมกับมือซ้ายตั้งวง มือขวาหัก
ข้อมือจีบลง เท้าซ้ายวางไปทางด้านหน้าลงเต็ม
เหลี่ยมน้ าหนักทางขาซ้าย พร้อมกับยกมือขวาที่จีบ
ขึ้นหงายมือขึ้นเป็นมือลิง(ท่า 3 มือขวา) ตั้งล าตัว
ตรง หน้ามองทางซ้ายเปิดปลายคาง 

 

ภาพที่ 68 ตะลึกตึกลงหลังท่า 3 ครั้งที่ 1 

เสมอท่า 3 ตะลึกตึกลงหลัง ครั้งที่ 1 กระทืบเท้า
สลับกันขวา -ซ้ายโดยเร็ว  กระโดดหมุนตัวลง
ทางซ้าย กระโดดวางเท้าขวาลงทับที่เท้าซ้ายเยียบ
ไว้เดิม ยกเท้าซ้ายขึ้นไปด้านหลัง พร้อมกับมือท า
จีบคว่ าแล้วหงายมือขึ้น เท้าซ้ายวางลงเต็มเหลี่ยม
น้ าหนักทางขาซ้าย พร้อมมือที่หงายคว่ ามือลงตั้งวง 
ตั้งล าตัวตรง หน้ามองทางขวาเปิดปลายคาง ตา
มองไกล 

 

ภาพที่ 69ตะลึกตึกลงหลังท่า 3 ครั้งที่ 2 

เสมอท่า 3 ตะลึกตึกลงหลัง ครั้งที่ 2 กระทืบเท้า
สลับกันขวา -ซ้ายโดยเร็ว  กระโดดหมุนตัวลง
ทางขวา กระโดดวางเท้าซ้ายลงทับที่เท้าขวาเยียบ
ไว้เดิม ยกเท้าขวาขึ้นไปด้านหลัง พร้อมกับมือท า
จีบคว่ าแล้วหงายมือขึ้น เท้าขวาวางลงเต็มเหลี่ยม
น้ าหนักทางขาขวา พร้อมมือที่หงายคว่ ามือลงตั้งวง 
ตั้งล าตัวตรง หน้ามองทางซ้ายเปิดปลายคาง ตา
มองไกล 

  

 ท่าต่อจากนี้จะเป็นท่าร าวนซ้ าตั้งแต่ท่ากระทืบกลับไปจนถึงท่ายืดกระทบลงวงมาตั้งเต็ม
เหลี่ยม ปฏิบัติเสมอท่า 4 โดยขึ้นหน้า 3 ลงหลัง 2 . 
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ตารางที่ 11กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรชมพูพาน 

ลักษณะท่าร า ค าอธิบาย 

 

ภาพที่ 70ตะลึกตึกข้ึนหน้าท่า 4 ครั้งที่ 1 

เสมอท่า 4 ตะลึกตึกขึ้นหน้า ครั้งที่ 1 กระทืบเท้า
สลับกันขวา -ซ้ายโดยเร็ว  กระโดดหมุนตัวไป
ด้านหน้าทางขวา วางเท้าขวา เท้าซ้ายวางไป
ทางด้านหน้าลงเต็มเหลี่ยมน้ าหนักทางขาซ้าย 
พร้อมกับมือขวายกขึ้นม้วนเข้าหาตัวแล้วคลาย
ออกเป็นมือลิง นิ้วชี้ ชี้เข้าหาหางคิ้ว มือซ้ายที่ตั้งวง 
บิดมือออกไปนอกล าตัวด้านซ้าย (ท่า 4 ) ตั้งล าตัว
ตรง หน้ามองทางซ้ายเปิดปลายคาง 

 

ภาพที่ 71ตะลึกตึกข้ึนหน้าท่า 4 ครั้งที่ 2 

เสมอท่า 4 ตะลึกตึกขึ้นหน้า ครั้งที่ 2 กระทืบเท้า
สลับกันขวา -ซ้ายโดยเร็ว  กระโดดหมุนตัวไป
ด้านหน้าทางซ้าย วางเท้าซ้ายลงทับที่เท้าขวา
เหยียบไว้เดิม ยกเท้าขวาขึ้นด้านหน้าลงเต็มเหลี่ยม
น้ าหนักทางขาขวา พร้อมกับมือซ้ายยกขึ้นม้วนเข้า
หาตัวแล้วคลายออกเป็นมือลิง นิ้วชี้ ชี้เข้าหาหางคิ้ว 
มือขวาที่ตั้งวง บิดมือออกไปนอกล าตัวด้านขวา 
(ท่า 4 ) ตั้งล าตัวตรง หน้ามองทางขวาเปิดปลาย
คาง 

 

ภาพที่ 72ตะลึกตึกข้ึนหน้าท่า 4 ครั้งที่ 3 

เสมอท่า 4 ตะลึกตึกขึ้นหน้า ครั้งที่ 3 กระทืบเท้า
สลับกันขวา -ซ้ายโดยเร็ว  กระโดดหมุนตัวไป
ด้านหน้าทางขวา วางเท้าขวา เท้าซ้ายวางไป
ทางด้านหน้าลงเต็มเหลี่ยมน้ าหนักทางขาซ้าย 
พร้อมกับมือขวายกขึ้นม้วนเข้าหาตัวแล้วคลาย
ออกเป็นมือลิง นิ้วชี้ ชี้เข้าหาหางคิ้ว มือซ้ายที่ตั้งวง 
บิดมือออกไปนอกล าตัวด้านซ้าย (ท่า 4 ) ตั้งล าตัว
ตรง หน้ามองทางซ้ายเปิดปลายคาง 
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ตารางที่ 11กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทยเ์สมอข้ามสมุทรชมพูพาน (ต่อ) 

ลักษณะท่าร า ค าอธิบาย 

 

ภาพที่ 73 ตะลึกตึกลงหลังท่า 4 ครั้งที่ 1 

เสมอท่า 4 ตะลึกตึกลงหลัง ครั้งที่ 1 กระทืบเท้า
สลับกันขวา -ซ้ายโดยเร็ว  กระโดดหมุนตัวลง
ทางซ้าย กระโดดวางเท้าขวาลงทับที่เท้าซ้ายเยียบ
ไว้เดิม ยกเท้าซ้ายขึ้นไปด้านหลัง พร้อมกับมือท า
จีบคว่ าแล้วหงายมือขึ้น เท้าซ้ายวางลงเต็มเหลี่ยม
น้ าหนักทางขาซ้าย พร้อมมือที่หงายคว่ ามือลงตั้งวง 
ตั้งล าตัวตรง หน้ามองทางขวาเปิดปลายคาง ตา
มองไกล 

 

ภาพที่ 74ตะลึกตึกลงหลังท่า 4 ครั้งที่ 2 

เสมอท่า 4 ตะลึกตึกลงหลัง ครั้งที่ 2 กระทืบเท้า
สลับกันขวา -ซ้ายโดยเร็ว  กระโดดหมุนตัวลง
ทางขวา กระโดดวางเท้าซ้ายลงทับที่เท้าขวาเยียบ
ไว้เดิม ยกเท้าขวาขึ้นไปด้านหลัง พร้อมกับมือท า
จีบคว่ าแล้วหงายมือขึ้น เท้าขวาวางลงเต็มเหลี่ยม
น้ าหนักทางขาขวา พร้อมมือที่หงายคว่ ามือลงตั้งวง 
ตั้งล าตัวตรง หน้ามองทางซ้ายเปิดปลายคาง ตา
มองไกล 

 

 ท่าต่อจากนี้จะเป็นท่าร าวนซ้ าตั้งแต่ท่ากระทืบกลับไปจนถึงท่ายืดกระทบลงวงมาตั้งเต็ม
เหลี่ยม ปฏิบัติเสมอท่า 5 โดยขึ้นหน้า 3 ลงหลัง 2 . 

ตารางที่ 12กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทยเ์สมอข้ามสมุทรชมพูพาน (ต่อ) 

ลักษณะท่าร า ค าอธิบาย 

 

ภาพที่ 75ตะลึกตึกข้ึนหน้าท่า 5 ครั้งที่ 1 

เสมอท่า 5 ตะลึกตึกขึ้นหน้า ครั้งที่ 1 กระทืบเท้า
สลับกันขวา -ซ้ายโดยเร็ว  กระโดดหมุนตัวไป
ด้านหน้าทางขวา วางเท้าขวา ยกเท้าซ้ายขึ้น
ด้านหน้าลงเต็มเหลี่ยมน้ าหนักทางขาซ้าย พร้อม
กับมือซ้ายยกขึ้นม้วนเข้าหาตัวแล้วโบกออกนอก
ล าตัวเป็นมือลิง นิ้วชี้ ชี้เข้าหาหางคิ้วด้านซ้าย มือ
ขวาที่ตั้งวง บิดมือออกไปนอกล าตัวด้านขวา(ท่า 5 
) ตั้งล าตัวตรง หน้ามองทางซ้ายเปิดปลายคาง 
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ตารางที่ 12กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทยเ์สมอข้ามสมุทรชมพูพาน (ต่อ) 

ลักษณะท่าร า ค าอธิบาย 

 

ภาพที่ 76ตะลึกตึกข้ึนหน้าท่า 5 ครั้งที่ 2 

เสมอท่า 5 กระทืบเท้าข้ึนหน้า ครั้งที่ 2 กระทืบเท้า
สลับกันขวา -ซ้ายโดยเร็ว  กระโดดหมุนตัวไป
ด้านหน้าทางซ้าย วางเท้าซ้าย ยกเท้าขวาขึ้น
ด้านหน้าลงเต็มเหลี่ยมน้ าหนักทางขาขวา พร้อมกับ
บิดมือขวาที่เป็นมือลิงยกขึ้น นิ้วชี้ ชี้เข้าหาหางคิ้ว
ด้านขวา มือซ้ายที่อยู่วงบนบิดมือลงออกไปนอก
ล าตัวด้านซ้าย (ท่า 5 ) ตั้งล าตัวตรง หน้ามอง
ทางขวาเปิดปลายคาง 

 

ภาพที่ 77ตะลึกตึกข้ึนหน้าท่า 5 ครั้งที่ 3 

เสมอท่า 5 ตะลึกตึกขึ้นหน้า ครั้งที่ 3 กระทืบเท้า
สลับกันขวา -ซ้ายโดยเร็ว  กระโดดหมุนตัวไป
ด้านหน้าทางขวา วางเท้าขวา ยกเท้าซ้ายขึ้น
ด้านหน้าลงเต็มเหลี่ยมน้ าหนักทางขาซ้าย พร้อม
กับมือซ้ายยกขึ้นม้วนเข้าหาตัวแล้วโบกออกนอก
ล าตัวเป็นมือลิง นิ้วชี้ ชี้เข้าหาหางคิ้วด้านซ้าย มือ
ขวาที่ตั้งวง บิดมือออกไปนอกล าตัวด้านขวา(ท่า 5) 
ตั้งล าตัวตรง หน้ามองทางซ้ายเปิดปลายคาง 

 

ภาพที่ 78 ตะลึกตึกลงหลังท่า 5 ครั้งที่ 1 

เสมอท่า 5 ตะลึกตึกลงหลัง ครั้งที่ 1 กระทืบเท้า
สลับกันขวา -ซ้ายโดยเร็ว  กระโดดหมุนตัวลง
ทางซ้าย กระโดดวางเท้าขวาลงทับที่เท้าซ้ายเยียบ
ไว้เดิม ยกเท้าซ้ายขึ้นไปด้านหลัง พร้อมกับมือท า
จีบคว่ าแล้วหงายมือขึ้น เท้าซ้ายวางลงเต็มเหลี่ยม
น้ าหนักทางขาซ้าย พร้อมมือที่หงายคว่ ามือลงตั้งวง 
ตั้งล าตัวตรง หน้ามองทางขวาเปิดปลายคาง ตา
มองไกล 

 

ภาพที่ 79ตะลึกตึกลงหลังท่า 5 ครั้งที่ 2 

เสมอท่า 5 ตะลึกตึกลงหลัง ครั้งที่ 2 กระทืบเท้า
สลับกันขวา -ซ้ายโดยเร็ว  กระโดดหมุนตัวลง
ทางขวา กระโดดวางเท้าซ้ายลงทับที่เท้าขวาเยียบ
ไว้เดิม ยกเท้าขวาขึ้นไปด้านหลัง พร้อมกับมือท า
จีบคว่ าแล้วหงายมือขึ้น เท้าขวาวางลงเต็มเหลี่ยม
น้ าหนักทางขาขวา พร้อมมือที่หงายคว่ ามือลงตั้งวง 
ตั้งล าตัวตรง หน้ามองทางซ้ายเปิดปลายคาง ตา
มองไกล 

 ท่าต่อจากนี้จะเป็นท่าร าวนซ้ าตั้งแต่ท่ากระทืบกลับไปจนถึงท่ายืดกระทบลงวงมาตั้งเต็ม
เหลี่ยม ปฏิบัติเสมอท่า 7 โดยขึ้นหน้า 3 ลงหลัง 2 . 
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ตารางที่ 13กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทยเ์สมอข้ามสมุทรชมพูพาน 

ลักษณะท่าร า ค าอธิบาย 

 

ภาพที่ 80ตะลึกตึกข้ึนหน้าท่า 7 ครั้งที่ 1 

เสมอท่า 7 ตะลึกตึกขึ้นหน้า ครั้งที่ 1 กระทืบเท้า
สลับกันขวา -ซ้ายโดยเร็ว หมุนตัวไปด้านหน้า
ทางขวา ยกเท้าซ้ายขึ้นด้านหน้าวางลงเต็มเหลี่ยม
น้ าหนักทางขาซ้าย พร้อมกับมือซ้ายม้วนมือออก
นอกล าตัวเป็นมือลิง มือขวาตั้งวง (ท่า 7 ) ตั้งล าตัว
ตรง หน้ามองทางซ้าย เปิดปลายคาง 

 

 

ภาพที่ 81ตะลึกตึกข้ึนหน้าท่า 7 ครั้งที่ 2 

เสมอท่า 7 กระทืบเท้าข้ึนหน้า ครั้งที่ 2 กระทืบเท้า
สลับกันขวา -ซ้ายโดยเร็ว  กระโดดหมุนตัวไป
ด้านหน้าทางซ้าย วางเท้าซ้าย ยกเท้าขวาขึ้นวางไป
ทางด้านหน้าลงเต็มเหลี่ยมน้ าหนักทางขาซ้าย 
พร้อมกับมือซ้ายที่ม้วนมือออกนอกล าตัวหมุนกลับ
เป็นตั้งวง มือขวาตั้งวงม้วนมือออกนอกล าตัว (ท่า 
7 ) ตั้งล าตัวตรง หน้ามองทางขวาเปิดปลายคาง 
 

 

ภาพที่ 82ตะลึกตึกข้ึนหน้าท่า 7 ครั้งที่ 3 

เสมอท่า 7 ตะลึกตึกขึ้นหน้า ครั้งที่ 3 กระทืบเท้า
สลับกันขวา -ซ้ายโดยเร็ว หมุนตัวไปด้านหน้า
ทางขวา ยกเท้าซ้ายขึ้นด้านหน้าวางลงเต็มเหลี่ยม
น้ าหนักทางขาซ้าย พร้อมกับมือซ้ายม้วนมือออก
นอกล าตัวเป็นมือลิง มือขวาตั้งวง (ท่า 7 ) ตั้งล าตัว
ตรง หน้ามองทางซ้าย เปิดปลายคาง 

 
 

 

 

 

 

ตารางที่ 13กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทยเ์สมอข้ามสมุทรชมพูพาน(ต่อ) 

ลักษณะท่าร า ค าอธิบาย 
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ภาพที่ 83ตะลึกตึกเสี้ยวซ้าย  

เสมอท่า 7 ตะลึกตึกกระโดดเสี้ยวไปทางซ้าย มือตั้ง
ท่า 3 หน้าหันทางซ้ายเปิดปลายคาง 

 

 

ภาพที่ 84ตะลึกตึกเสี้ยวขวา  

เสมอท่า 7 ตะลึกตึกกระโดดเสี้ยวไปทางขวา มือตั้ง
ท่า 3 หน้าหันมาทางขวาเปิดปลายคาง 

 

ภาพที่ 85ตะลึกตึกข้ึนหน้าท่า 7 มือตั้งท่า 3 

เสมอท่า 7 ตะลึกตึกข้ึนหน้ามือตั้งท่า 3 กระทืบเท้า
สลับกันขวา -ซ้ายโดยเร็ว  กระโดดหมุนตัวไป
ด้านหน้าทางขวา กระโดดวางเท้าขวา ยกเท้าซ้าย
ขึ้นด้านหน้า พร้อมกับมือซ้ายตั้งวง มือขวาหัก
ข้อมือจีบลง เท้าซ้ายวางไปทางด้านหน้าลงเต็ม
เหลี่ยมน้ าหนักทางขาซ้าย พร้อมกับยกมือขวาที่จีบ
ขึ้นหงายมือขึ้นเป็นมือลิง(ท่า 3 มือขวา) ตั้งล าตัว
ตรง หน้ามองทางซ้ายเปิดปลายคาง 

 

ภาพที่ 86 ตะลึกตึกลงหลังท่า 7 ครั้งที่ 1 

เสมอท่า 7 ตะลึกตึกลงหลัง ครั้งที่ 1 กระทืบเท้า
สลับกันขวา -ซ้ายโดยเร็ว  กระโดดหมุนตัวลง
ทางซ้าย กระโดดวางเท้าขวาลงทับที่เท้าซ้ายเยียบ
ไว้เดิม ยกเท้าซ้ายขึ้นไปด้านหลัง พร้อมกับมือท า
จีบคว่ าแล้วหงายมือขึ้น เท้าซ้ายวางลงเต็มเหลี่ยม
น้ าหนักทางขาซ้าย พร้อมมือที่หงายคว่ ามือลงตั้งวง 
ตั้งล าตัวตรง หน้ามองทางขวาเปิดปลายคาง ตา
มองไกล 

 

 

ตารางที่ 13กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรชมพูพาน (ต่อ) 

ลักษณะท่าร า ค าอธิบาย 
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ภาพที่ 87ตะลึกตึกลงหลังท่า 7 ครั้งที่ 2 

เสมอท่า 7ตะลึกตึกลงหลัง ครั้ งที่  2 กระทืบเท้า
สลับกันขวา-ซ้ายโดยเร็ว กระโดดหมุนตัวลงทางขวา 
กระโดดวางเท้าซ้ายลงทับที่เท้าขวาเยียบไว้เดิม ยก
เท้าขวาขึ้นไปด้านหลัง พร้อมกับมือท าจีบคว่ าแล้ว
หงายมือขึ้น เท้าขวาวางลงเต็มเหลี่ยมน้ าหนักทางขา
ขวา พร้อมมือที่หงายคว่ ามือลงตั้งวง ตั้งล าตัวตรง 
หน้ามองทางซา้ยเปิดปลายคาง ตามองไกล 

 

 ท่าต่อจากนี้จะเป็นท่าร าวนซ้ าตั้งแต่ท่ากระทืบกลับไปจนถึงท่าเก็บมือตั้งท่าจะไปท่าผาลา
ตารางที่ 14กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทยเ์สมอข้ามสมุทรชมพูพาน(ต่อ) 

ลักษณะท่าร า ค าอธิบาย 

 

ภาพที่ 88 เตรียมไปท่าผาลา 

เก็บถี่ วางเท้าซ้าย ยกเท้าขวาติด มือตั้งเตรียมไป
ท่าผาลา ตั้งล าตัวตรง หน้าอัดเปิดปลายคาง หน้า
มองไกล 

 

ภาพที่ 89 ท่าผาลา 

ยึดกระทบลงหลบเหลี่ยมซ้าย มือออกท่าผาลาตั้ง
ล าตัวตรง หน้าอัดเปิดปลายคาง หน้ามองไกล 
ยืดตัวขึ้นยักคอไปทางซ้ายยืดตัวขึ้นยักคอไป
ทางขวา ท าเร็วขึ้นจนครบ 9 ครั้ง  

 

 

 

 

 

ตารางที่ 14กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรชมพูพาน (ต่อ) 
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ลักษณะท่าร า ค าอธิบาย 

 

ภาพที่ 90 ขึ้นท่า 3 หลบเหลีย่ม 

พลิกเข่ามาทางซ้าย เก็บถี่ ขึ้นในท่า 3 แล้วลงหลบ
เหลี่ยมขวา น้ าหนักอยู่ทางขาซ้าย ตั้งล าตัวตรง 
เปิดปลายคาง หน้ามองไกลทางซ้าย เหลียวมาหน้า
ตรงแล้วเหลียวกลับ 

 

ภาพที่ 91 เกาเอว 

ยืดยุบ ขยับมาทางขวา หลบเหลี่ยมซ้าย มือขวาท า
เป็นอุ้มมือ อยู่ข้างเอวขวา มือซ้ายตั้งวงลิงอยู่ที่หน้า
ขา ตั้ งล าตัวตรง เปิดปลายคาง หน้ามองไกล
ทางซ้าย เกาพร้อมกับค่อยๆ พลิกขามาเป็นหลบ
เหลี่ยมขวา หน้าก้มมองพ้ืน ท าท่าง่วง 

 

ภาพที่ 92 หย่องทางซ้าย 

สะดุ้งตัว สูดเท้าขึ้นแล้วลงท่า ในท่าหย่องทางซ้าย 
ตั้งล าตัวตรง เปิดปลายคาง หน้ามองไกลทางซ้าย  

 

ภาพที่ 93 เตรียมเข้าโรง 

กระโดดยืนด้วยเท้าขวางอเข่าเล็กน้อย ยกเท้าซ้าย
ติด มือซ้ายเข้าอก มือขวาตั้งวงล่าง ตั้งล าตัวตรง 
หน้ามองทางซ้าย เปิดปลายคาง หน้ามองไกล ยืด
กระทบเท้าขวาลงเก็บไปด้านหน้า เข้าโรง 

  

 จากการศึกษากระบวนท่าร าของชมพูพานเป็นโครงสร้างท่าร าที่ใช้ในการเรียนการสอน
และการแสดง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ในฉบับรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 เป็น
หลัก ทั้งบทพากย์และเสมอข้ามสมุทร โดยในบทพากย์เป็นการแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนทัพ
พระราม ส่วนเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรก็เป็นการแสดงถึงความพร้อมเพรียงของตัวแสดงที่
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เดินทางไปยังเมืองลงกา โดยโครงสร้างท่าร าหลักของบทพากย์จะเป็นท่าร ารับตะโพนตีท้า ซึ่งมีท่าร า
อยู่ทั้งหมด 4 ท่า นอกนั้นเป็นกระบวนท่าร าที่ใช้เพ่ือการแสดงส าหรับวนซ้ ามาเข้าท่าร ารับตะโพน 
ส่วนท่าร าหลักของเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ก็เป็นการปฏิบัติท่าร า ขึ้น 3 ลง 2 ก็คือท่าร าใน
เพลงหน้าพาทย์เสมอ แต่เมื่อเป็นหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ที่มีจังหวะหน้าทับที่ใช้มากขึ้นถึง 49 
จังหวะหน้าทับ กระบวนการแสดงจึงเพ่ิมท่าร าหลักในการท าท่าร าเสมอคือเพ่ิมท่า 3, ท่า 4, ท่า 5 
และท่า 7 เพ่ือให้ครบตามจังหวะหน้าทับ  

2.4  กระบวนท่าร าตามบทพากย์ของชมพูหมี 
กระบวนท่าร าของชมพูหมีในการแสดงโขน เป็นการแสดงเฉพาะบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์

ฉบับรัชกาลที่ 6 เท่านั้น  เนื่องจากพระองค์ทรงด าเนินเรื่องตามรามายณะ ท าให้ก าหนดว่าชมพูพาน
เป็นพญาหมี หรือชาติพันธ์อีกประเภทหนึ่งที่เข้ามาเป็นสัมพันธมิตรกับพระรามรบกับทศกัณฐ์ 
กระบวนท่าร าของพญาหมีได้มีกล่าวความถึงว่าต้องการให้เกิดความแตกต่างออกไปจากกลุ่มลิง จึงท า
ให้เกิดกระบวนท่าร าของหมีขึ้น แต่อยู่ในกระบวนท่าร าของลิง 

ในตารางต่อไปนี้ จะเป็นการน าเอารูปภาพท่าร าของชมพูหมี ซึ่งท่าร าตามกระบวนท่าร าของ
ชมพูพานมาเรียงล าดับของกระบวนท่า แต่บทพากย์จะเป็นบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 
6  ส่วนเพลงหน้าพาย์เสมอข้ามสมุทรใช้ท่าร าตามท่าร าเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรของลิง 

ตารางที่ 15 กระบวนท่าร าตามบทพากยช์มพูหมี 

ค าพากย ์ ภาพท่าร า การปฏิบัติท่าร า 
งามองค์
พระทรง
ครุฑ 

 

ภาพที่94 เตรียมรับค าสั่ง 

นั่งทับส้นเท้าขวา ตั้งเท้าซ้าย มือกาง
ลักษณะพนมมือแบบหมี อยู่ด้านหน้า 

 

 

 

 

ตารางที่ 15 กระบวนท่าร าตามบทพากย์ชมพูหมี (ต่อ) 

ค าพากย ์ ภาพท่าร า การปฏิบัติท่าร า 
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เจ้าอยุธยา
ภา 

 

ภาพที่ 95 รับค าสั่ง 

นั่งทับส้นเท้าขวา ตั้งเท้าซ้ายมือพนม
เป็นแบบมือหมี หน้ามองที่ตัวพระยก
มือขึ้นระดับไหล่ เงยหน้าขึ้น แล้วลด
มือมาอยู่ในท่าเดิม 

ทรงรัตน 
วรา 

 

ภาพที่ 96 ขยับไปตั้งเท้าขวา 

ขยับไปตั้งเท้าขวาเท้าซ้ายวางเข่าอยู่
กับพ้ืน ยกก้นขึ้น ตั้งล าตัว มือทั้ง 2 
กางอยู่ด้านหน้า 

ภรณิศร์
พิสิฐสรรค์ 

 

ภาพที่ 97 ขึ้นหลบเหลี่ยมทางขวา 

ยืนขึ้นสูดเท้าซ้ายมาข้างเท้าขวา ยก
เท้าขวาขึ้นแล้ววางลงเหลี่ยม ยกเท้า
ซ้ายขึ้นแล้วเหยียดลงหลังหลบเหลี่ยม 
มืออยู่ในทา่เดิม 

ตะโพนตี
ท้ารับ 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 98 ตั้งเต็มเหลี่ยม 

ขยับเท้าซ้าย – ขวา มาตั้งเต็มเหลี่ยม 
มือกางอยู่ด้านหน้า หน้าอัด 

  

 

 

 

ตารางที่ 15 กระบวนท่าร าตามบทพากยช์มพูหมี(ต่อ) 
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ค าพากย ์ ภาพท่าร า การปฏิบัติท่าร า 
ตะโพนตี
ท้ารับ 
 

 

ภาพที่ 99 ตั้งเท้าขวา หน้ามองตรง 

ขยับก้าวเดินหน้าเริ่มจากเท้าขวา ไป
ตามจังหวะ 3 ก้าว มาหยุดที่เท้าขวา
อยู่หน้า เปิดปลายคาง หน้ามองไกล 

ตีกลองทัด
ครั้งที่ 1 
 

 

ภาพที่ 100 ถอนเท้าขวาลงหลัง 

ถอน เท้ า ขว าล งหลั ง  มื อกา งอยู่
ด้านหน้า หน้ามองด้านหน้า 

 

ตีกลองทัด
ครั้งที่ 2 
 

 

ภาพที่ 101 ยืดตัวขึ้น 

ยืดตัวขึ้นทางซ้าย น้ าหนักอยู่เท้าซ้าย 
มือกางหักข้อมือขึ้นด้านหน้า หน้าตรง 
แล้วชโงกมองทางขวา  

ร้องค าว่า 
“เพ้ย” 

 

ภาพที่ 102 ยุบตัวลง 

ยุบตัวลง  

 

 

 

 

ตารางที่ 15 กระบวนท่าร าตามบทพากยช์มพูพานหมี (ต่อ) 
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ค าพากย ์ ภาพท่าร า การปฏิบัติท่าร า 
ทรงบ่า 
วายุบุตร 

 
ภาพที่ 103 วางเท้าขวาด้านหลังตั้งเหลี่ยม 

ขยับเท้าซ้าย มาวางข้างเท้าขวา ตรง
ค าว่า”ทรงบ่า” 

ยกเท้าขวาขึ้น  วางเท้ าขวาลงตั้ ง
เหลี่ยม มือกางออกด้านหน้า หน้ามอง
ทางซ้ายตรงค าว่า “ยุบุตร” 

ฤทธิรุท 
ดังไฟกัลป์ 

 
ภาพที่ 104 กลับตัวลงหลัง 

ขยับเท้าขวา-เท้าซ้าย ยกเท้าขวาขึ้น 
แล้ววางเฉียงไปจากตัว 45 องศา
(กระทืบกลับลิง)มือกางไปด้านหน้า 
หน้ามองทางขวา เอียงหูซ้าย เปิด
ปลายคาง 
 

ดังไฟกัลป์ 

 

ภาพที่ 105 ขึ้นท่าก้าวเดินย้อน 

ขยับเท้าขวา ยกเท้าซ้ายวางเฉียง เดิน
หมุนตัวย้อนกลับมาด้านหน้าอัด  

ท้ายเสียง
ค าพากย์ 

 

ภาพซ้ ากับภาพที่ 106 ก้าวเดินย้อนมาหน้า
อัด 

ก้าวเดินหมุนตัวย้อนกลับมาด้านหน้า
อัด มือกางไปด้านหน้า  หน้ามอง
ทางตรง เปิดปลายคาง 

  

 

 

 

ตารางที่ 15 กระบวนท่าร าตามบทพากยช์มพูหมี(ต่อ) 
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ค าพากย ์ ภาพท่าร า การปฏิบัติท่าร า 
ลอยล่อง
เหนือฟอง
อรรณ 

 

ภาพที่ 107ลงเหลี่ยมขวา 

วางเท้าซ้ายตรงค าว่า “ลอยล่อง” ยก
เท้าขวาขึ้น ตรงค าว่า “เหนือ”วางเท้า
ขวาลงตั้ ง เป็ นตั้ ง เหลี่ ยมน้ าหนั ก
ทางขวา มือซ้าย -ขวากางเฉียงมา
ทางขวา เปิดปลายคาง หน้ามองไกล 
ตรงค าว่ า  “อรรณ” ส่ ายหน้ าไป
ทางขวาแล้วส่ายหน้ากลับ 

ณ พะลิ่ว
เหมือนทิว
ลม 

 

ภาพที่ 108 ลงเหลี่ยมทางซ้าย 

ย้อนตัว ยกเท้าขวามาวางข้างเท้าซ้าย
ตรงค าว่า “ณ” เตรียมยกเท้าซ้ายขึ้น
ตรงค าว่า “ลิ่ว”ตรงค าว่า “เหมือน” 
ยกเท้าซ้ายขึ้น ลงตรงค าว่า “ทิว” วาง
เท้าซ้ายลงตั้งเป็นตั้งเหลี่ยมน้ าหนัก
ทางซ้าย มือซ้าย -ขวากางเฉียงมา
ทางซ้าย ตรงค าว่า “ลม” หน้าส่ายไป
ทางขวาแล้วส่ายกลับ 

ตะโพนตี
ท้ารบั 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 109 ตั้งเต็มเหลี่ยม 

ขยับเท้าซ้าย – ขวา มาตั้งเต็มเหลี่ยม 
มือกางอยู่ด้านหน้า หน้าอัด 

ตะโพนตี
ท้ารับ 
 

 

ภาพที่ 110 ตั้งเท้าขวา หน้ามองตรง 

ขยับก้าวเดินหน้าเริ่มจากเท้าขวา ไป
ตามจังหวะ 3 ก้าว มาหยุดที่เท้าขวา
อยู่หน้า เปิดปลายคาง หน้ามองไกล 
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 การปฏิบัติท่าต่อไป จะปฏิบัติท่าร ารับตะโพนท้า เป็นการก้าวเดิน 3 ก้าว ถอนเท้าขวาลงหลัง 
ยือตัวขึ้นมอง แล้วยุบตัวลง เนื่องจากท่าร าหมี มีท่าร าหลักเพียงท่าร ารับตะโพนท้าเพียงท่าเดียว การ
ปฏิบัติท่าร าตามบทพากย์จึงวนท่าร าซ้ าไปตามบทพากย์และการปฏิบัติท่าร ารับตะโพนท้า จนถึงบท
พากย์ในบทพากย์ที่ว่า “ท่านท้าวชมพูพาน น าทวยหาญคณะหมี แห่หลังสพรั่งดี ดุจะพลพระ
เทวินทร์” จะปฏิบัติดังนี้ 

ตารางที่ 16 กระบวนท่าร าตามบทพากย์ชมพูหมี 

ค าพากย ์ ภาพท่าร า การปฏิบัติท่าร า 
ท่านท้าว 

 

ภาพที่ 111ก้าวทางขวาส่ายไหล่ 

ถอนเท้าซ้ายวางข้างเท้าขวา ยกเท้า
ขวาไปทางขวาลงตั้งเหลี่ยม แล้วส่าย
ไหล่ขึ้นลงโดยเร็ว(สบัดขน) ตรงค าว่า 
“ท่านท้าว” 

ชมพูพาน 

 
ภาพที่ 112ก้าวเท้าด้านหน้า  

ยกเท้าขวาวางข้างเท้าซ้าย ก้าวเท้า
ซ้ายไปด้านหน้า ตั้งตัว เงยหน้าขึ้น มือ
กางอยู่ด้านหน้า ตรงค าว่า “ชมพู
พาน” 

คุมทวย
หาญคณะ
หมี 

 
ภาพที่ 113ยืดตัวขึ้นมองทางขวา 

ยกเท้าซ้ายมาวางข้างเท้าขวา ยกเท้า
ขวาไปทางขวายืดตัวขึ้น  มือยังกางอยู่
ด้านหน้าตรงค าว่า “คุมทวยหาร” 
ชโงกมองทางซ้าย มือกางหงายออก
ด้านหน้า ตรงค าว่า “คณะหมี” 
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ตารางที่ 16 กระบวนท่าร าตามบทพากย์ชมพูหมี(ต่อ) 

ค าพากย ์ ภาพท่าร า การปฏิบัติท่าร า 
แห่หลังสพ
รั่งดี 

 
ภาพที่ 114  ขยับเท้ายกเท้าซ้ายลงหลัง 

ขยับยกเท้าขวามาวางข้างเท้าซ้าย  
มือยังกางอยู่ด้านหน้าตรงค าว่า “แห่
หลัง” ยกเท้าซ้ายขึ้นวางด้านหลัง หัน
ตัวไปด้านหลัง มือกางออกด้านหน้า 
หน้ามองตรง ตรงค าว่า “สพรั่งด”ี 

ดุจะพล
พระ
เทวินทร์ 

 
ภาพที่ 115  ตั้งเหลี่ยมขวาด้านหน้า 

ยืด-ยุบ แล้วยกเท้าซ้ายมาวางข้างเท้า
ก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าตรงค าว่า “ดุ
จะพล” ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้า มือ
กางออกด้านหน้า ตรงค าว่า “พระ
เทวินทร์” 

  

 ต่อจากนี้ จะปฏิบัติท่าร ารับตะโพนท้า เป็นการก้าวเดิน 3 ก้าว ถอนเท้าขวาลงหลัง ยือตัวขึ้น
มอง แล้วยุบตัวลง แล้วปฏิบัติท่าร าวนซ้ าไปตามบทพากย์และการปฏิบัติท่าร ารับตะโพนท้า จากนั้น
จะหมุนตัวเข้าหาตัวพระ ตามตารางที่ 16 

ตารางที่ 17 กระบวนท่าร าตามบทพากย์ชมพูหมี 

ค าพากย ์ ภาพท่าร า การปฏิบัติท่าร า 
  

 

ภาพที่ 116รับค าสั่ง 

หมุนตัวเข้าหาตัวพระ ขยับลงนั่งทับ
ส้นเท้าขวา ตั้งเท้าซ้ายมือเป็นมือหมี
อยู่ที่อก  หน้ามองที่ตัวพระยกมือ
ขึ้นมาระดับหัวไหล่ แล้วลดมือลง มา
อยู่ในท่าเดิม 
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2.5  กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรของชมพูหมี 

กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรของชมพูหมีนี้ เป็นท่าร าต่อเนื่องจากบทพากย์ 
มีท่าร าที่ใช้ท่าร าของวานรเป็นต้นแบบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจจึงใช้ตารางด้านล่างนี้ อธิบายกระบวน
ท่าร าของหมีที่อยู่ในเพลงหน้าพาทยเ์สมอข้ามสมุทร 

ตารางที่ 18กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทยเ์สมอข้ามสมุทรชมพูหมี 

ภาพท่าร า ค าอธิบาย 

 

ภาพที่ 117รับค าสั่ง 

นั่งทับส้นเท้าขวา ตั้งเท้าซ้ายมือเป็นมือ
หมีอยู่ที่อก  หน้ามองที่ตัวพระยกมือ
ขึ้นมาระดับหัวไหล่ แล้วลดมือลง มาอยู่
ในท่าเดิม 

 
ภาพที่ 118 ขึ้นหลบเหลี่ยมทางขวา 

ยืนขึ้นสูดเท้าซ้ายมาข้างเท้าขวา ยกเท้า
ขวาขึ้นแล้ววางลงเหลี่ยม ยกเท้าซ้ายขึ้น
แล้วเหยียดลงหลังหลบเหลี่ยม มืออยู่ใน
ท่าเดิม 

 
ภาพที่ 119 ตั้งเหลี่ยม 

ขยับเท้าซ้าย – ขวา มาตั้งเต็มเหลี่ยม 
มือกางอยู่ด้านหน้า หน้าตรง 
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ตารางที่ 18กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรชมพูหมี (ต่อ) 

ภาพท่าร า ค าอธิบาย 

 
ภาพที่ 120ขยับก้าวขึ้นหน้าขาซ้าย 

เสมอท่า 1 ขยับเท้าซ้าย-เท้าขวา ยกเท้า
ซ้ายขึ้นแล้ววางไปข้างหน้า (ขึ้นหน้าครั้ง
ที่  1)  มือกางอยู่ด้ านหน้า หน้ามอง
ทางซ้าย เปิดปลายคาง 

 

 

ภาพที่ 121ขยับก้าวขึ้นหน้าขาขวา 

เสมอท่า 1 ขยับเท้าขวา-ซ้าย ยกเท้า
ขวาขึ้นแล้วไปวางข้างหน้า (ขึ้นหน้าครั้ง
ที่  2) มือกางอยู่ด้านหน้า  หน้ามอง
ทางขวา เปิดปลายคาง 

 
ภาพที่ 122ขยับก้าวขึ้นหน้าขาซ้าย 

เสมอท่า 1 ขยับเท้าซ้าย-เท้าขวา ยกเท้า
ซ้ายขึ้นแล้ววางไปข้างหน้า (ขึ้นหน้าครั้ง
ที่  3)  มือกางอยู่ด้ านหน้า หน้ามอง
ทางซ้าย เปิดปลายคาง 

 

 
ภาพที่ 123ขยับยกเท้าซ้ายลงหลัง 

เสมอท่า 1 ขยับเท้าซ้าย-เท้าขวา ยกเท้า
ซ้ายขึ้น แล้ววางไปด้านหลัง (ลงครั้งที่ 
1) มือกางอยู่ด้านหน้าล าตัว หน้ามอง
ทางขวา เปิดปลายคาง 

 

 
ภาพที่ 124ขยับยกเท้าขวาลงหลัง 

เสมอท่า 1 ขยับเท้าขวา-เท้าซ้าย ยกเท้า
ขวาขึ้น แล้ววางไปด้านหลัง (ลงครั้งที่ 2) 
มือกางอยู่ด้ านหน้าล าตั ว  หน้ามอง
ทางซ้าย เปิดปลายคาง 
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ตารางที่ 18กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรชมพูหมี (ต่อ) 

ภาพท่าร า ค าอธิบาย 

 
ภาพที่ 125 กลับตัวลงหลัง 

ขยับเท้าขวา-เท้าซ้าย ยกเท้าขวาขึ้น 
แล้ ววาง เฉี ยง ไปจากตั ว  45 องศา
(กระทืบกลับลิง)มือกางไปด้านหน้า 
หน้ามองทางขวา เอียงหูซ้าย เปิดปลาย
คาง 
 

 
ภาพที่ 126 ขึ้นท่าก้าวเดินย้อน 

ยกเท้าซ้ายก้าวไปด้านหน้าในท่าเดิน 
เดินหมุนตัวย้อนกลับมาด้านหน้าอัด  

 
ภาพที่ 127 ตั้งเต็มเหลี่ยม 

ขยับเท้าซ้าย – ขวา มาตั้งเต็มเหลี่ยม 
มือกางอยู่ด้านหน้า หน้าอัด 

 

 เนื่องจากท่าร าหมีมีท่าร าเสมอเพียง 1 ท่าท าให้การปฏิบัติท่าร าเสมอข้ามสมุทรของลิงที่ใช้ท่า
ร า ต่อจากเสมอท่า 1 คือเสมอท่า 3, เสมอท่า 4, เสมอท่า5 และเสมอท่า 7 นั้น กระบวนท่าร าของหมี
จึงใช้ท่าร าของเสมอที่มีเพียง 1 ท่า ปฏิบัติแทนท่าร าเสมอที่มีอีก 4 ท่าของลิง และปฏิบัติท่าร าที่จะ
น าไปสู่การเข้าเต้นท่าเสมอ ก็ปฏิบัติการวนซ้ าท่าร าตั้งแต่ท่าขยับเท้าขวา-เท้าซ้าย ยกเท้าขวาขึ้น แล้ว
วางเฉียงไปจากตัว 45 องศา(กระทืบกลับลิง) วนซ้ าท่าไปถึงเสมอท่า 7 แล้ววนซ้ าท่าจนถึงท่าผาลา
ของลิง หมีจะใช้การกางออกด้านข้างระดับราวนมแทน และปฏิบัติท่าร าต่อ ตามตารางที18 ดังนี้ 
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ตารางที่ 19กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรชมพูหมี (ต่อ) 

ภาพท่าร า ค าอธิบาย 

 
ภาพที่ 128วางเต็มเหลี่ยม มือกางออกด้านข้าง 

วางเท้าขยับขวา-ซ้าย ยกเท้าขวาไปวาง
ทางขวา มือกางออกด้านข้างระดับราว
นม หน้ามองไกล(ท่าผาลา) ส่ายหน้าไป
ทางขวา-ซ้าย 

 
ภาพที่ 129พลิกเข่าไปทางซ้าย 

พลิกเข่าไปทางซ้าย ขึ้นแล้วลงหลบ
เหลี่ยมขวา (ท่า 3 ของลิง) มือกางอยู่
ด้านหน้า หน้ามองตรงทางขวา เปิด
ปลายคาง 

 
ภาพที่ 130ท่าเกา 

ยืดยุบหลบเหลี่ยมซ้าย ขยับเกาทางขวา 
การเกาจะเป็นการยกทั้งไหล่ขึ้นแล้วกด
ลง 

 
ภาพที่ 131พลิกเข่าไปทางซ้าย 

พลิกเข่าไปทางซ้าย ขึ้นแล้วลงหลบ
เหลี่ยมขวา (ท่า 3 ของลิง) มือกางอยู่
ด้านหน้า หน้ามองตรงทางขวา เปิด
ปลายคาง 

 
ภาพที่ 132เดินเข้าโรง 

ขยับเท้าซ้ายมาวางข้างเท้าขวา  ยกเท้า
ขวาขึ้นแล้ววางลงข้างเท้าซ้าย ยกเท้า
ซ้ายก้าวไปด้านหน้า 

ยืดตัวขึ้นแล้วยุบตัวลงเดินเข้าโรง 
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 สรุปไดว้่า กระบวนท่าร าหมี มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ถ่ายทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน ลักษณะ
ของกระบวนท่าร าก็เป็นกระบวนท่าร าของลิงมาปรับเปลี่ยนเป็นลักษณะของหมีเป็นท่าร าไม่ยกมือขึ้น
เกินไหล่ แต่จะกางมืออยู่ด้านหน้าและออกด้านข้างมือจะเป็นแบบคว่ ามือลงและหงายมือออก
ด้านหน้า เพ่ือให้เห็นความแตกต่างระหว่างลิงและหมี ในโครงสร้างกระบวนท่าร าตอนข้ามสมุทร 

 จากการศึกษาพบว่า การแสดงโขนจะใช้วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์มาแสดงเพียงเรื่องเดียว 
โดยมีองค์ประกอบต่างๆ ประกอบการแสดงโขน แต่องค์ประกอบหลักได้แก่ บทโขน ดนตรีที่บรรเลง 
คนพากย์โขน เครื่องแต่งกายผู้แสดงโขนและกระบวนท่าร า ในปัจจุบันผู้จัดท าบทโขนนิยมใช้บท
รามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ฉบับรัชกาลที่ 1 พระราชนิพนธ์ฉบับรัชกาลที่ 2 และพระราชนิพนธ์ฉบับ
รัชกาลที่ 6แต่ส่วนใหญ่จะใช้รามเกียรติ์บทพระราชนิพนธ์ฉบับรัชกาลที่ 2 เป็นหลัก เพราะ “บทพระ
ราชนิพนธ์ฉบับรัชกาลที่ 1 จะรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ไว้ให้ได้หมด มากกว่าส าหรับจะใช้เล่นละคร 
ส่วนบทพระราชนิพนธ์ฉบับรัชกาลที่2 นั้นพระราชประสงค์ทรงแต่งขึ้นล าหรับให้ละครหลวงเล่นโดย
แท้ จึงทรงเลือกเป็นตอนๆ ตามที่ใช้เป็นบทละครได้”(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 
2544:817)  ส่วนรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ฉบับรัชกาลที่ 6 นั้นพระองค์ทรงด าเนินเนื้อเรื่องตามแบบ
รามายณะของวาลมิกิ จึงท าให้รามเกียรติ์ของพระองค์แตกต่างทั้งเนื้อเรื่อง ชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่ 
รวมทั้งอาวุธและพิธีกรรม  จึงท าให้การแสดงโขนตามฉบับรัชกาลที่ 6 ผู้ท าบทจะจัดท าขึ้นเป็นการ
เฉพาะกิจ เช่น บทโขนที่กรมศิลปากรจัดท าขึ้นเพ่ือแสดงเพ่ือเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้าภคินี
เธอ เจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดา ศิริโสภาพัณณวดี ได้ใช้บทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ของรัชกาลที่ 6 
มาเป็นหลักในการจัดท าบท โดยได้ปรับแก้โดยจัดล าดับการแสดงให้เหมาะสมกับสถานที่และเวลา 
โดยยังคงใช้บทพระราชนิพนธ์ค าพากย์ที่ทรงฯไว้เดิม ตลอดจนเพลงหน้าพาทย์ที่ส าคัญ ในส่วนของ
ดนตรีก็จะใช้วงปี่พาทย์บรรเลงประกอบการแสดงโขน จะใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้า วงปี่พาทย์เครื่องคู่
หรือวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ได้ทั้งหมด อยู่ที่สถานะของการแสดงนั้นว่าเป็นลักษณะใด ส่วนเพลงที่ใช้
บรรเลงก็เป็นเพลงบรรเลงตามบทที่ผู้มีความรู้เป็นผู้ก าหนดให้ใช้ส าหรับการแสดงนั้นๆ เช่น เพลงหน้า
พาทย์เสมอข้ามสมุทรตอนพระรามยกทัพข้ามไปกรุงลงกาจะอยู่ในการก ากับของผู้พากย์ผู้เจรจา อีก
ทั้งเครื่องแต่งกายก็ต้องถูกต้องตามแบบแผนของการแต่งกายตัวโขน ที่แบ่งออกเป็นพระ นาง ยักษ์ ลิง 
และจะต้องรู้ด้วยว่า การแสดงในตอนจะแสดงนี้เป็นบทโขนฉบับรัชกาลใด ถ้าเป็นฉบับรัชกาลที่ 1-2 ก็
จะมีตัวละครชมพูพานที่เป็นพญาวานร แต่ถ้าเป็นฉบับรัชกาลที่ 6 จะเป็นชมพูหมี ด้วยเหตุนี้เครื่อง
แต่งกายที่ใช้ในการแสดงโขนตัวชมพูพาน จึงปรากฏอยู่ 2 ลักษณะ คือ การแต่งกายยืนเครื่องแบบ
พญาวานร กับการแต่งกายแบบพญาหมี มีความแตกต่างกันที่ส าคัญ คือ หัวโขนจะเป็นแบบพญา
วานรอย่างหนึ่ง เป็นแบบพญาหมีอย่างหนึ่ง ตัวผู้แสดงที่เป็นชมพูพาน จะคัดเลือกจากผู้ที่มีร่างกาย
ค่อนข้างสูง ล าคอระหง แต่ยังคงความว่องไวปราดเปรียวส่วนผู้ที่แสดงเป็นชมพูหมีจะคัดเลือกจากผู้มี
รูปร่างล าสัน ทะมัดทะแมงไม่สูงนัก ล าคอสั้น มีลักษณะว่องไวปราดเปรียว  เพียงแต่จะต้องปรับการ
ปฏิบัติท่าร าให้ช้าลงเพื่อแสดงถึงลักษณะทางกายภาพของหมีนั่นเอง  



บทที่ 4 

วิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนท่าร าของชมพูพานกับชมพูหมี 
ตามบทพากย์และเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 

 วรรณกรรมรามายณะจากอินเดียแพร่เข้ามายังภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชีย เข้าสู่ประเทศ
ไทยปรับเปลี่ยนเป็นนาฏกรรมที่ใช้ส าหรับเล่นหนัง จนมาเป็นนาฏกรรมที่ใช้เล่นในการแสดงละครและ
โขน เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ท่าร าที่ใช้ก็มีการแก้ไขดัดแปลง จนเป็นโครงสร้างท่าร าที่เป็นอัตลักษณ์
เฉพาะของตัวละครนั้นๆ น ามาซึ่งการแสดงโขนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทย โดยเฉพาะการแสดงโขน
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เป็นการแสดงโดยมีรูปแบบไม่แตกต่างออกไปจากการ
แสดงโขนทั่วไป แต่พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ของรัชกาลที่ 6 นั้น ด าเนินเรื่องตามแบบรามายณะ ไม่ว่า
จะเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ที่พระราชนิพนธ์ขึ้น หรือน าบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ของ
รัชกาลที่ 1 หรือบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ของรัชกาลที่ 2 มาปรับปรุงแก้ไข ตัวแสดงก็จะยึดเอาตาม
รูปแบบของรามายณะ ท าให้พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ของพระองค์ มีตัวละครที่ไม่มีในรามเกียรติ์ฉบับ
อ่ืนๆ หรือมีชื่อตรงกันก็จะต่างเผ่าพันธุ์กันไป นั่นคือ ชมพูพาน เนื่องจากบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์
ฉบับรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 เป็นเผ่าพันธุ์วานร ส่วนพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 มี
เผ่าพันธุ์เป็นหมีไม่ใช่วานรดังนั้นลักษณะทางกายภาพที่มีความแตกต่างกัน จึงต้องมีการประดิษฐ์ท่าร า
ชมพูพานที่เป็นพญาหมีใช้ในการแสดงโขนที่มีความแตกต่างออกไปจากเหล่าพลวานร แต่เนื่องจากเป็น
หมีที่อยู่ในกองทัพวานร ท าให้ต้องอาศัยโครงสร้างท่าร าของวานรมาเป็นต้นแบบ คิดประดิษฐ์ท่าร าของ
หมีให้สอดคล้องกับท่าร าของวานร เพ่ือให้เห็นลักษณะท่าร าที่ใกล้เคียงสอดคล้องและท่าร าที่แตกต่างกัน
โดยผู้ที่ประดิษฐ์ท่าร าของหมีที่ใช้ในกองทัพพระรามคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

1. ลักษณะของตัวโขนลิงและหมี   
1.1ลักษณะตัวโขนลิง 

 มีลักษณะคล่องแคล่วว่องไว ธนิตย์  อยู่โพธิ์ได้อธิบายถึงการคัดเลือกผู้ที่เป็นตัวลิงว่า เลือกจากผู้
ที่มีรูปร่างป้อมๆ ท่าทางหลุกหลิกคล่องแคล่ว”(ธนิตย์ อยู่โพธิ์. 2539 :144) ส่วนธีรภัทร์  ทองนิ่ม ได้
แยกผู้ที่แสดงเป็นตัวโขนลิงว่ามี2 แบบคือ “ลิงโล้นจะคัดเลือกจากผู้มีรูปร่างล าสัน ทะมัดทะแมง ไม่สูง
นัก ล าคอสั้น ส่วนลิงยอดจะคัดเลือกจากผู้ที่มีร่างกายค่อนข้างสูงล าคอระหง”(ธีรภัทร์  ทองนิ่ม. 
2555:58) การอธิบายท่าร าจะใช้นาฏยศัพท์ของลิงที่มีอยู่ตามโครงสร้างแม่ท่าโขนลิงแยกออกได้ดังนี้ 

ลักษณะของขาและเท้าของตัวโขนลิง จะมีลักษณะการเรียกชื่อในลักษณะต่างๆเช่น เต็มเหลี่ยม 
หลบเหลี่ยมซ้าย หลบเหลี่ยมขวา เก็บ เลาะๆ ตะลึกตึก ขยับ ขึ้น ยกขาซ้ายขึ้นหนีบน่อง ยกเท้าขวาขึ้น
หนีบน่อง ยืดกระทบฯลฯ 
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ลักษณะช่วงบนตัวโขนลิง ลักษณะที่เคลื่อนไหวมากที่สุดคือมือ เพราะการแสดงโขนเป็นการ
แสดงที่สวมศีรษะท าให้ไม่สามารถสื่อสารด้วยการกล่าววาจาหรือพูดได้ ดังนั้นการสื่อสารจะใช้ภาษาท่า 
เป็นการสื่อสาร และเม่ือรวมกับลักษณะเท้าจะเป็นค านาฏยศัพท์ของลิง 
 1.2ลักษณะตัวโขนหมี 
 ตัวโขนหมีเป็นตัวโขนที่เป็นตัวพิเศษ ที่รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชนิพนธ์ไว้ในรามเกียรติ์ของ
พระองค์ ที่ด าเนินเรื่องและตัวละคร ในแบบของรามายณะฉบับวาลมิกิเมื่อชมพูพานเป็นหมีจึงต้อง
ประดิษฐ์ท่าร าขึ้นตามกริยาอาการที่ดูเชื่องช้าของหมี เมื่อเป็นท่าร าการแสดงที่อยู่ในกองทัพของพระราม 
จึงต้องเลียนแบบกระบวนท่าร าของลิง เพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนทัพ ดังนั้นจึงใช้นาฏยศัพท์ลิงเป็น
การอธิบาย  เพ่ือความเข้าใจในกระบวนท่าร าของหมีที่มีอยู่ในบทพากย์และเพลงหน้าพาทย์เสมอข้าม
สมุทร 
 1.3 ตารางเปรียบเทียบท่าร าของตัวโขนลิงและตัวโขนหมี 

ตารางที่ 20เปรียบเทียบลักษณะช่วงล่างตัวโขนลิงกับหมี 

ลักษณะช่วงล่าง ลิง หมี ค าอธิบาย 
นั่งทับส้นเท้า 

 
ภาพที่ 133 นั่งทับส้นเท้า 

 
ภาพที่ 134 นั่งทับส้นเท้า 

นั่งทับส้นเท้าจะมี
ลักษณะเหมือนกัน 

เต็มเหลี่ยม 

 
ภาพที่ 107เต็มเหลี่ยม 

 
ภาพที่ 108 เต็มเหลี่ยม 

ในท่าเต็มเหลียม
ของลิง หมีจะท า
ในลักษณะ
เดียวกัน 

หลบเหลี่ยมขวา 

 
ภาพที่ 109หลบเหลี่ยมขวา 

 
ภาพที่ 110หลบเหลี่ยมขวา 

ลิง ท่าหลบเหลี่ยม
ขวา 

หมี หลบเหลี่ยม
ขวา แต่จะไม่เปิด
ส้นเท้า 
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ตารางที่ 20เปรียบเทียบลักษณะช่วงล่างตัวโขนลิงกับหมี(ต่อ) 

ลักษณะช่วงล่าง ลิง หมี ค าอธิบาย 
กระทืบกลับ 

 
ภาพที่ 139กระทืบกลับ 

 
ภาพที่ 140ขยับเท้าวางเฉียง

ลงด้านขวา 

ลิงท่ากระทืบกลับ 

หมีจะขยับเท้าซ้าย
แล้วยกเท้าขวามา
วางเฉียงไป
ด้านข้างในมุม 45 
องศา 

กระทืบฟันคว่ า
มือ 

 
ภาพที่ 141กระทืบฟันคว่ ามือ 

 
ภาพที่ 142 

ก้าวเดินไปด้านหน้า 

ลิง ท่ากระทืบฟัน
คว่ ามือ  

หมีจะใช้การก้าว
เดินไปด้านหน้า 3 
ก้าว โดบเริ่มจาก
เท้าขวาก่อน 

ยืดตัวขึ้นยกเท้า
ขวา 

 
ภาพที่ 143 
ยืดตัวขึ้น 

 
ภาพที่ 144 

ยืดตัวขึ้นมอง 

ลิง ยืดตัวขึ้นยก
เท้า 

หมีจะใช้การยืดตัว
ขึ้นมอง 

 

 จากการศึกษาพบว่า ลักษณะช่วงล่างของลิงจะเป็นลักษณะท่าร าของช่วงล่างเอง หรือที่เมื่อ
ผสมกับช่วงบนและศีรษะแล้วจะเป็นค านาฏยศัพท์ โดยเมื่อเป็นการหลบเหลี่ยมของลิง จะต้องยกส้นเท้า
ขึ้นตลอด ส่วนที่มีชื่อเรียกลักษณะช่วงล่างของหมีนั้น จะยึดเอาลักษณะช่วงล่างของลิงเป็นหลัก แต่ไม่มี
การยกขาค้างไว้ และการวางเท้าจะไม่ยกส้นเท้าขึ้น ทั้งการกระโดดของลิงจะใช้การขยับเท้าแล้วยกเท้า
วางให้ลงจังหวะของการพากย์หรือการเต้น 
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ตารางที่ 21เปรียบเทียบลักษณะล าตัวและมือตัวโขนลิงกับหมี 

ลักษณะล าตัว
และมือ 

ลิง หมี ค าอธิบาย 

มือเข้าอก 

 
ภาพที่ 197มือเข้าอก 

 
ภาพที่ 198 มือกางอยู่

ด้านหน้า 

ลักษณะของล าตัว
และมือของลิงนั้น
จะมีชื่อท่าที่แสดง
ดังภาพ  
หมีจะมีท่าเพียงมือ
กางอยู่ด้านหน้าจะ
คว่ ามือหรือหงาย
มือ มือตั้งท่าเตรียม

ไปท่าผาลา 

 
ภาพที่ 199 

มือตั้งท่าเตรียมไปท่าผาลา 

มือซ้ายเข้าอก 
มือขวาตั้งวง 

 
ภาพที่ 200 

มือซ้ายเข้าอก มือขวาตั้งวง 

มือทั้ง 2 ตั้งท่า 1 

 
ภาพที่ 201มือทั้ง 2 ตั้งท่า 1 
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ตารางที่ 21เปรียบเทียบลักษณะล าตัวและมือตัวโขนลิงกับหมี(ต่อ) 

ลักษณะล าตัว
และมือ 

ลิง หมี ค าอธิบาย 

มือทั้ง 2 ตั้งท่า 2 

 
ภาพที่ 122 มือทั้ง 2 ตั้งท่า 2 

 
ภาพที่ 123 มือกางอยู่

ด้านหน้า 
 

 

ลักษณะของล าตัว
และมือของลิงนั้น
จะมีชื่อท่าที่แสดง
ดังภาพ  
หมีจะมีท่าเพียงมือ
กางอยู่ด้านหน้าจะ
คว่ ามือหรือหงาย
มือ มือทั้ง 2 ตั้งท่า 3 

 
ภาพที่ 204มือทั้ง 2 ตั้งท่า 3 

มือทั้ง 2 ตั้งท่า 4 

 
ภาพที่ 205มือทั้ง 2 ตั้งท่า 4 

มือทั้ง 2 ตั้งท่า 5 

 
ภาพที่ 206มือทั้ง 2 ตั้งท่า 5 
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ตารางที่ 21เปรียบเทียบลักษณะล าตัวและมือตัวโขนลิงกับหมี(ต่อ) 

ลักษณะล าตัว
และมือ 

ลิง หมี ค าอธิบาย 

มือทั้ง 2 ตั้งท่า 6 

 
ภาพที่ 207มือทั้ง 2 ตั้งท่า 6 

 
ภาพที่ 208มือทั้ง 2 ต้ังข้อมือ

ขึ้น 

ลักษณะของล าตัว
และมือของลิงนั้น
จะมีชื่อท่าที่แสดง
ดังภาพ  
หมีจะมีท่าเพียงมือ
กางอยู่ด้านหน้าจะ
คว่ ามือหรือหงาย
มือ 

มือทั้ง 2 ตั้งท่า 7 

 
ภาพที่ 209มือทั้ง 2 ตั้งท่า 7 

มือจีบด้านหน้า 

 
ภาพที่ 210มือทั้ง 2 จีบ

ด้านหน้า 

มือทั้ง 2 แบบ
ออก 

 
ภาพที่ 211มือทั้ง 2 แบออก 
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ตารางที่ 21เปรียบเทียบลักษณะล าตัวและมือตัวโขนลิงกับหมี(ต่อ) 

ลักษณะล าตัว
และมือ 

ลิง หมี ค าอธิบาย 

ท่าเกาเอว 

 
ภาพที่ 212ท่าเกาเอวลิง   

 
ภาพที่ 213ท่าเกาเอวหมี 

ลิง ท่าเกาเอว  

หมี จะลากมือจาก
เอวด้านซ้ายขึ้นไป
ถึงใต้ราวนมขวา  

 

 จากการศึกษาพบว่า ลักษณะของล าตัวและมือที่ลิงปฎิบัติในท่าต่าง ๆ ลิงจะตั้งล าตัวดันหลังให้
ล าตัวตั้งตรง และปฏิบัติมือตามท่าต่าง ๆ ตามชื่อเรียก มีแค่ 3 ลักษณะคือ การปฏิบัติมือที่หน้าขา 

หน้าอกและวงบน หมีจะตั้งล าตัวแต่งอหลังเล็กน้อย กางคว่ ามือลงด้านหน้าหรือกางออกอยู่ด้านหน้า 
และจะไม่ยกมือสูงเกินราวนม มีเพียงท่าการยืดตัวที่จะตั้งข้อมือขึ้นส่วนการเกา จะเป็นการเกาทีเ่กาจาก
เอวซ้ายขึ้นไปทางชายโครงขวา ดังนั้นหมีจึงมีแค่ 2 ลักษณะคือ มือที่คว่ ากับมือที่ตั้งขึ้น  

ตารางที่ 22เปรียบเทียบลักษณะศีรษะตัวโขนลิงกับหมี 

ลักษณะศีรษะ ลิง หมี ค าอธิบาย 
เหลียวทางซ้าย 

 
ภาพที่ 214เหลียวทางซ้าย   

 
ภาพที่ 215ยืดตัวขึ้นชะโงก

มองทางซ้าย 

ลิง เหลียวทางซ้าย 

หมีจะใช้การยืดตัว
ขึ้นชะโงกมองมอง
ทางซ้าย   

เหลียวทางขวา 

 
ภาพที่ 216เหลียวทางขวา   

 
ภาพที่ 217ยืดตัวขึ้นชะโงก

มองทางขวา 

ลิง เหลียวทางขวา 

หมีจะใช้การยืดตัว
ขึ้นชะโงกมองมอง
ทางขวา   



101 
 

  

 จากการศึกษาพบว่า ในส่วนของศีรษะการเหลียวของตัวโขนลิงที่มีการยักคอการมองและการ
เยื้องคาง ส่วนตัวโขนหมีจะใช้การชะโงกมองและส่ายหน้าไปมา 

2.  เครื่องแต่งกายตัวโขนลิงและและตัวโขนหม ี
 ลักษณะเครื่องแต่งกายโขนลิง เป็นเครื่องแต่งกายยืนเครื่องที่เป็นแบบมาตรฐานของกรม
ศิลปากรที่ส่วนเครื่องแต่งกายออกแบบเพ่ือใช้ในการแสดงโขนโดยทั่วไป  ส่วนเครื่องแต่งกายโขนตัวหมี 
เป็นกายแต่งกายที่เลียนแบบเครื่องแต่งกายตัวโขนลิง ตามลักษณะหัวโขนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 6 
สามารถเปรียบเทียบได้คือ  

 2.1 เปรียบเทียบเครื่องแต่งกายชมพูพานกับชมพูหมีด้านหน้า 

         

 ภาพที่ 218 รูปชมพูพานด้านหน้า        ภาพที่ 219 รูปชมพูหมีด้านหน้า 

               ที่มา : ธนาวุฒิ อ้นวงษ์  

1.   รัดข้อเท้าผ้า  5. ห้อยข้างหรือชายแครง  6. ห้อยหน้าหรือชายไหว 
9. หัวเข็มขัดหรือปั้นเหน่ง 10. รัดข้อมือผ้า   11.เสื้อ                  
12. พาหุรัด   13. สังวาล   14. ทับทรวง 
15. กรองคอหรือนวมคอ 16.หัวโขน 

 

 

 15  14 

 12 

  11 

 1 

 13 

 9 

 6 

 5 

 15 

 10 

 16 

 1 

 14 

 9 

 13 

 5 

 6 

 12 

 16 

 11 

 10 
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 2.2 เปรียบเทียบเครื่องแต่งกายชมพูพานกับชมพูพาน(หมี)ด้านหลัง 

         

       ภาพที่ 220 ภาพชมพูพานด้านหลัง      ภาพที่ 221 ภาพชมพูหมีด้านหลัง 

   ที่มา : ธนาวุฒิ อ้นวงษ์ 

2. สนับเพลา    3. หาง   4. ผ้านุ่ง 
7. ผ้าปิดก้นหรือห้อยก้น  8. รัดสะเอว        
(เครื่องแต่งกายหมี จะไม่มีหาง จึงตัดหมายเลข 3 ออกไป)   
 จากการศึกษาพบว่า เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงโขนตัวชมพูพาน ที่ปรากฏอยู่ 2 ลักษณะ 
คือ การแต่งกายยืนเครื่องแบบพญาวานร กับการแต่งกายแบบพญาหมี มีความแตกต่างกันที่ส าคัญ    
คือหัวโขนจะเป็นแบบพญาวานรอย่างหนึ่ง เป็นแบบพญาหมีอย่างหนึ่ง เสื้อที่ใช้เป็นคนละแบบคนละสี 
คือสีชมพูเป็นลายปักแบบขนลิงอย่างหนึ่ง กับสีน้ าตาลไม่มีลายปักเป็นเสื้อสีพ้ืนแต่มีพาหุรัดคาดอยู่อย่าง
หนึ่ง ชมพูพานที่เป็นพญาวานรมีหางส่วนที่เป็นพญาหมีไม่มีหาง 

2. เปรียบเทียบท่าร าตามบทพากย์เพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรบทพระราช
นิพนธ์รามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 6 

 การแสดงโขน เป็นการแสดงที่มาจากวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ที่มีมาตามรัชสมัยต่าง ๆ ใน
การวิจัยครั้งนี้ได้น าเอาวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ที่เป็นบทนาฏกรรมฉบับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6
ในตอน ข้ามสมุทร มาท าการเปรียบเทียบกระบวนท่าร าของตัวโขน 2 ตัวด้วยกันคือ ชมพูพานที่เป็นตัว
โขนลิง ในรามเกียรติ์เกือบทุกฉบับที่มีในประเทศไทย กับกระบวนท่าร าชมพูหมี  ที่เป็นตัวโขนใน
รามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 เท่านั้น เนื่องจากตัวโขนนี้เป็นหมี ไม่ใช่ลิงตามบทพระราช

 8  8 

 2 

 2  3  4  4 

 7  7 
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นิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ฉบับอ่ิน ๆ การเปรียบเทียบนี้ จะเปรียบเทียบเฉพาะกระบวนท่าร าตามค าพากย์
และเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรเท่านั้น 

 3.1  เปรียบเทียบท่าร าลิงกับท่าร าหมีตามบทพากย์ฉบับรัชกาลที่6 

กระบวนท่าร า ตามบทพากย์รถฉบับรัชกาลที่ 6 ที่ผู้วิจัยใช้เปรียบเทียบท่าร ามีค าพากย์ ดังนี้ 

“พากย์ 

  งามองค์พระทรงครุฑ  เจ้าอยุธยาภา 
 ทรงรัตนวรา    ภรณิศร์พิสิฐสรรค์ 
  ทรงบ่าวายุบุตร   ฤทธิรุทดังไฟกัลป์ 
 ลอยล่องเหนือฟองอรร   ณ พะลิ่วเหมือนทิวลม 
  งามองค์พระลักษมัณ  ผู้มหันต์มโหดม 
 ศักดิ์เลิศประเสริฐสม   วรเกียรติ์พระจักริน 
  ทรงพาหะองคท   กปิยศโยธิน 
 พาฃ้ามกระแสสิน    ธุประหนึ่งพระพายผัน 
  พิเภษณาสูร   บริบูรณภักดีครัน 
 พร้อมสี่เสนีขยัน    ก็อุเทศกระบวนจร 
  สุครีวะราชา   คุมทัพหน้าพวกพานร 
 แห่องค์พระทรงศร   เสด็จข้ามนทีศรี 
  ท่านท้าวชมพูพาน  คุมทวยหาญคณะหมี 
 แห่หลังสพรั่งดี    ดุจะพลพระเทวินทร์ 
  เดินทัพขยับพล   ณถนนข้ามวาริน 
 บัดใจสมใจจิน    ตนามุ่งถึงกรุงมารฯ” 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.2554 : 103-104) 

 บทพากย์นี้ สามารถเปรียบเทียบกระบวนท่าร าได้ตามตาราง ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 23 เปรียบเทียบท่าร าลิงกับท่าร าหมีตามบทพากย์รถฉบับรัชกาลที่ 6 

ค าพากย ์ ตัวโขนลิง ตัวโขนหมี ค าอธิบาย 
งามองค์พระ
ทรงครุฑ 

 
ภาพที่ 222 ท่าเกาเอว 

 
ภาพที่ 223 เตรียมรับค า

สั่ง 

ลิงจะนั่งทับส้น มือเกา  

หมีนั่งทับส้นเท้าขวา ตั้ง
เ ท้ า ซ้ า ย  มื อ ก า ง อ ยู่
ด้านหน้า 
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ตารางที่ 23 เปรียบเทียบท่าร าลิงกับท่าร าหมีตามบทพากย์รถฉบับรัชกาลที่ 6(ต่อ) 

ค าพากย ์ ตัวโขนลิง ตัวโขนหมี ค าอธิบาย 
เจ้าอยุธยาภา 
ทรงรัตนวรา 

 
ภาพที่ 224 นั่งพนมมือ 

 
ภาพที่ 225 นั่งตั้งข้อมือ

ขึ้น 

ลิง นั่งพนมมือ แล้วยกมือ
ขึ้นไหว้ถวายบังคมแล้ว
ลดมือลง  

หมี นั่งทับส้นเท้าขวา ตั้ง
เท้ามือเป็นมือหมีอยู่ที่อก  
หน้ามองที่ตัวพระยกมือ
ขึ้นมาระดับหัวไหล่ แล้ว
ลดมือลง มาอยู่ในท่าเดิม 

ภรณิศร ์

 
ภาพที่ 226 เตรียมขึ้น 

 
ภาพที่ 227ขยับตั้งเท้า

ขวา 

ลิ ง  หมุ น ตั ว ก ลั บ หลั ง
ทางขวา ไปตั้ งเท้าขวา
เท้าซ้ายวางเข่าอยู่กับพ้ืน 
ยกก้นขึ้นมือขวาเข้าอก
มือซ้ายตั้งวง  

หมี ขยับตั้งเท้าขวาเท้า
ซ้ายวางเข่าอยู่กับพ้ืน ยก
ก้นขึ้น ตั้งล าตัว มือทั้ง 2 
กางอยู่ด้านหน้า 

พิสิฐสรรค์ 

 
ภาพที่ 228 ขึ้นหลบ

เหลี่ยมซ้าย 

 
ภาพที่ 229 ขึ้นหลบ

เหลี่ยมทางซ้าย 

ลิง อยู่ในท่าหลบเหลี่ยม
ซ้าย มือขวาเข้าอก มือ
ซ้ายตั้งวงที่หน้าขา หน้า
มองทางขวา 

หมี  ยืนขึ้นสูดเท้าซ้ายมา
ข้างเท้าขวา ยกเท้าขวา
ขึ้นแล้ววางลงเหลี่ยม ยก
เท้าซ้ายขึ้นแล้วเหยียดลง
หลังหลบเหลี่ยม มืออยู่ใน
ท่าเดิม 
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ตารางที่ 23 เปรียบเทียบท่าร าลิงกับท่าร าหมีตามบทพากย์รถฉบับรัชกาลที่ 6 (ต่อ) 

ค าพากย ์ ตัวโขนลิง ตัวโขนหมี ค าอธิบาย 
รับตะโพนตีท้า 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 230 ขยับลงวงมา

ตั้งเต็มเหลี่ยม 

 
ภาพที่ 231 

ขยับตั้งเหลี่ยม 

ลิง  ขยับลงวง มาตั้งเต็ม
เหลี่ยม หน้าตรง 

หมี ขยับเท้าซ้าย – ขวา 
มาตั้งเหลี่ยม มือกางอยู่
ด้านหน้า  หน้าตรง 

ตะโพนตีรับท้า 
 

 
ภาพที่ 232 

กระทืบฟันคว ามือ 

 

ภาพที่ 233 
ตั้งเท้าขวา หน้ามองตรง 

ลิง ปฏิบัติตามนาฏยศัพท์ 
“กระทืบฟันคว่ ามือ” 

หมี  ก้าวเดินหน้า ไปตาม
จังหวะ 3 ก้าว มาหยุดที่
เ ท้ า ขว าอยู่ ห น้ า  เ ปิ ด
ปลายคาง หน้ามองไกล 

ตะโพนตีรับท้า 
 

 
ภาพที่ 234 

หมุนตัวไปทางขวา 

 
ภาพที่ 235 

เตรียมขยับยกถอนเท้าลง
หลัง 

ลิง  ชักเท้าขวาหนีบน่อง 
ห มุ น ตั ว ไ ป ท า ง ข ว า
ด้านหลัง เท้าขวาหนีบ
น่องค้างไว้  มือทั้ง 2 ที่
กางอยู่ด้านหน้า ลดมือลง
มาตั้งวงอยู่ที่หน้าขา หลัง
ตึง หน้ามองทางซ้าย 

หมี   อยู่ ในท่ า เดิม  รอ
จังหวะที่จะก้าวเท้าลง
หลัง 
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ตารางที่ 23 เปรียบเทียบท่าร าลิงกับท่าร าหมีตามบทพากย์รถฉบับรัชกาลที่ 6 (ต่อ) 

ค าพากย ์ ตัวโขนลิง ตัวโขนหมี ค าอธิบาย 
ตีกลองทัดครั้ง
ที่ 1 
 

 
ภาพที่ 236 

วางเท้าขวาลงเต็มเหลี่ยม 

 
ภาพที่ 237 

ถอนเท้าขวาลงหลัง 

ลิง  วางเท้าซ้ายค้างไว้ลง
เต็ม เหลี่ยม มือตั้ งวงที่
หน้าขา หน้ามองทางซ้าย 

หมี  อยู่ในลักษณะเดิม 

ตีกลองทัดครั้ง
ที่ 2 
ร้องค าว่า 
“เพ้ย” 

 
ภาพที่ 238 

กระชากตัว ยกเท้าขวา
ขึ้นหนีบน่อง มือตั้งท่า 1 

 

ภาพที่ 239 
ยืดตัวขึ้น 

 
ภาพที่ 240 ยุบตัวลง 

ลิง กระชากตัว ยกเท้า
ขวาขึ้นหนีบน่องมือตั้งท่า 
1 เมื่อร้องค าว่า “เพ้ย” 
ยุบเข่าลง  

หมี  ยื ดตั วขึ้ นทางซ้ าย 
น้ าหนักอยู่เท้าซ้าย หน้า
มองตรง แล้วชโงกมอง
ทางขวา เมื่ อร้ องค าว่ า 
“เพ้ย” ยุบตัวลง  

ทรงบ่า วายุ
บุตร 

 
ภาพที่ 241 

เต็มเหลี่ยมน้ าหนัก
ด้านหลัง 

 
ภาพที่ 242 

วางเหลี่ยมขวา 

ลิง จีบม้วนมือหงายมือ
ออกพร้อมกับยืดกระทบ
ล ง ม า ตั้ ง เ ต็ ม เ ห ลี่ ย ม 
น้ าหนักด้านหลัง มือตั้งวง 
หน้ามองทางซ้าย 

หมี ขยับเท้าซ้าย มาวาง
ข้างเท้าขวา ยกเท้าขวา
ขึ้ น  วาง เท้ าขวาลงตั้ ง
เ ห ลี่ ย ม  มื อ ก า ง อ อ ก
ด้ า น ห น้ า  ห น้ า ม อ ง
ทางซ้าย 
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ตารางที่ 23 เปรียบเทียบท่าร าลิงกับท่าร าหมีตามบทพากย์รถฉบับรัชกาลที่ 6 (ต่อ) 

ค าพากย ์ ตัวโขนลิง ตัวโขนหมี ค าอธิบาย 
ฤทธิรุท 

 

ภาพที่ 243 
กระทืบกลับ 

 
ภาพที่ 244 

กลับตัวลงหลัง 

ลิง ปฏิบัติตามนาฏยศัพท์ 
“กระทืบกลับ” 

หมี ขยับเท้าขวา-เท้าซ้าย 
ยกเท้าขวาขึ้น แล้ววาง
เฉียงไปจากตัว 45 องศา
มือกางไปด้านหน้า หน้า
มองทางขวา เอียงหูซ้าย 
เปิดปลายคาง 
 

ดังไฟกัลป์ 

 

ภาพที่ 245  สูดเท้าขึ้น
หนีบน่อง 

 
ภาพที่ 246 ขยับเท้าวาง

เท้าซ้าย 

ลิง สูดเท้าขึ้นหนีบน่อง 

หมี ขยับเท้าขวา ยกเท้า
ซ้ายวางเฉียง  

ท้ายเสียงค า
พากย์ 

 
ภาพที่ 247 

เก็บย้อนมาหน้าอัด 

 
ภาพที่ 248 

ก้าวเดินย้อนมาหน้าอัด 

ลิง ขึ้นยกเท้าซ้ายติด วาง
เก็บย้อนมาหน้าอัด มือ
จับผ้า หน้าตรง 

ห มี  ก้ า ว เ ดิ น ห มุ น ตั ว
ย้อนกลับมาด้านหน้าอัด 
มือกางไปด้านหน้า หน้า
มองทางตรง เปิดปลาย
คาง 
 

 

 

 

 



108 
 

ตารางที่ 23 เปรียบเทียบท่าร าลิงกับท่าร าหมีตามบทพากย์รถฉบับรัชกาลที่ 6 (ต่อ) 

ค าพากย ์ ตัวโขนลิง ตัวโขนหมี ค าอธิบาย 
ลอยล่องเหนือ
ฟองอรร 

 
ภาพที่ 249 

ลงหย่องขวาหน้าอัด  

 
ภาพที่ 250 

ลงเหลี่ยมขวา 

ลิง วางเท้าซ้าย ยกเท้า
ขวา ยืดกระทบเท้าซ้าย
ลงหย่องขวา หน้ า อัด
เหลียวขวา เหลียวกลับ 

หมี วางเท้าซ้ายตรงค าว่า 
“ลอยล่อง” ยกเท้าขวา
ขึ้น ตรงค าว่า “เหนือ”
วางเท้าขวาลง เป็นตั้ ง
เหลี่ยมน้ าหนักทางขวา 
มือซ้าย-ขวากางเฉียงมา
ทางขวา เปิดปลายคาง 
หน้ามองไกล ตรงค าว่า 
“อรรณ” ส่ ายหน้าไป
ทางซ้ ายแล้วส่ายหน้า
กลับ 

ณ พะลิ่ว 

 
ภาพที่ 251  

เก็บมือเข้าอก 

 
ภาพที่ 252 

ลงแหลี่ยมขวา 

ลิง ปฏิบัติตามค าอธิบาย
นาฏยศัพท์ค าว่า “เก็บ” 
มือทั้ง 2 ยกขึ้นต่อกันอยู่
ที่อก 

หมี อยู่ในท่าเดิม ย้อนตัว 
ยกเท้าขวามาวางข้างเท้า
ซ้ า ย ต ร ง ค า ว่ า  “ ณ ” 
เตรียมยกเท้าซ้ายขึ้นตรง
ค าว่า “ลิ่ว” 
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ตารางที่ 23 เปรียบเทียบท่าร าลิงกับท่าร าหมีตามบทพากย์รถฉบับรัชกาลที่ 6 (ต่อ) 

ค าพากย ์ ตัวโขนลิง ตัวโขนหมี ค าอธิบาย 
เหมือนทิวลม 

 
ภาพที่ 253 

หย่องทางซ้ายหน้าอัด  

 
ภาพที่ 254 

ลงเหลี่ยมทางซ้าย 

ลิง วางเท้าขวา ยกเท้า
ซ้าย ยืดกระทบเท้าขวา
ลงหย่องซ้าย หน้าตรง
เหลียวซ้าย เหลียวกลับ 

หมี ตรงค าว่า “เหมือน” 
ยกเท้าซ้ายขึ้น ลงตรงค า
ว่า “ทิว” วางเท้าซ้ายลง
เป็นตั้ ง เหลี่ยมน้ าหนัก
ทางซ้าย มือซ้าย-ขวากาง
เฉียงมาทางซ้าย ตรงค า
ว่า “ลม” หน้าส่ายไป
ทางขวาแล้วส่ายกลับ 

รับตะโพนตีท้า 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 255  

ขยับลงวงมาตั้งเต็ม
เหลี่ยม 

 
ภาพที่ 256 
 ต้ังเหลี่ยม 

ลิง  ขยับลงวง มาตั้งเต็ม
เหลี่ยม หน้าตรง 

หมี ขยับเท้าซ้าย – ขวา 
มาตั้งเหลี่ยม มือกางอยู่
ด้านหน้า  หน้าตรง 

รับตะโพนตีท้า 
 

 
ภาพที่ 257 

กระทืบฟันคว่ ามือ 

 

ภาพที่ 258 
ตั้งเท้าขวา หน้ามองตรง 

ลิ ง  ปฏิ บั ติ ต ามนาฏย
ศัพท์ “กระทืบฟันคว่ า
มือ” 

หมี   ก้ าว เดินหน้า  ไป
ตามจังหวะ 3 ก้าว มา
หยุดที่ เท้าขวาอยู่หน้ า 
เปิดปลายคาง หน้ามอง
ไกล 
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ตารางที่ 23 เปรียบเทียบท่าร าลิงกับท่าร าหมีตามบทพากย์รถฉบับรัชกาลที่ 6 (ต่อ) 

ค าพากย ์ ตัวโขนลิง ตัวโขนหมี ค าอธิบาย 
รับตะโพนตีท้า 

 
ภาพที่ 259 

หมุนตัวไปทางขวา 

 
ภาพที่ 260 

เตรียมขยับยกถอนเท้าลง
หลัง 

ลิง  ชักเท้าขวาหนีบน่อง 
ห มุ น ตั ว ไ ป ท า ง ข ว า
ด้านหลัง เท้าขวาหนีบ
น่องค้างไว้  มือทั้ง 2 ที่
กางอยู่ด้านหน้า ลดมือ
ลงมาตั้งวงอยู่ที่หน้าขา 
หลังตึง หน้ามองทางซ้าย 

หมี   อยู่ ในท่า เดิม รอ
จังหวะที่จะก้าวเท้าลง
หลัง 

ตีกลองทัดครั้ง
ที่ 1 
 

 
ภาพที่ 261 

วางเท้าขวาลงเต็มเหลี่ยม 

 
ภาพที่ 262 

ถอนเท้าขวาลงหลัง 

ลิง  วางเท้าซ้ายค้างไว้ลง
เต็มเหลี่ยม มือตั้ งวงที่
หน้าขา หน้ามองทางซ้าย 

หมี ถอนเท้าขวาลงหลัง 
มือกางอยู่ด้านหน้า หน้า
มองด้านหน้า 

ตีกลองทัดครั้ง
ที่ 2 
ร้องค าว่า 
“เพ้ย” 

 
ภาพที่ 263  

กระชากตัว ยกเท้าขวา
ขึ้นหนีบน่องมือตั้งท่า 2 

 
ภาพที่ 264 
ยืดตัวขึ้น 

 
ภาพที่ 265 ยุบตัวลง 

ลิง กระชากตัว ยกเท้า
ขวาขึ้นหนีบน่อง มือตั้ง
ท่า 2 ล าตัวตรง หน้ามอง
ทางซ้าย   (ท่า 2)เมื่อร้อง
ค าว่า “เพ้ย” ยุบเข่าลง  

หมี  ยืดตัวขึ้นทางซ้ าย 
น้ าหนักอยู่เท้าซ้าย หน้า
ต ร ง แ ล้ ว ช โ ง ก ม อ ง
ทางขวา  เมื่อร้องค าว่า 
“เพ้ย” ยุบตัวลง 



111 
 

 ลิงหมดท่าร ายุบเข่าท่า 2 จะเป็นการปฏิบัติท่าร าที่วนซ้ าท่าตั้งแต่ท่า ยืดเข่าซ้ายกระทบลงตั้ง
เหลี่ยม ไปจนถึงท่าขยับลงวงมาตั้งเต็มเหลี่ยม ตะโพนตีรับท้า จะปฏิบัติการรับท้าของตะโพน เมื่อกลอง
ทัดตีครั้งที่ 2 จะยกเท้าขวาขึ้นในท่า 3 แล้ววนซ้ าท่าร าไปจนครบ 8 บทพากยโ์ดยค าพากย์ที่ 8 นั้นโขน
ลิงจะปฏิบัติการรับท้าของตะโพน เมื่อกลองทัดตีครั้งที่ 2 จะยกเท้าขวาขึ้นในท่า 1ซึ่งจะเป็นบทพากย์
เฉพาะของพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 เท่านั้น เพราะท่าร าในบทพากย์ของลิงนั้นจะมีท่า
ร าการรับตะโพนแค่ 4 ท่าเท่านั้น 
 ส าหรับหมี เนื่องจากท่าร าหมี มีท่าร าหลักเพียงท่าร ารับตะโพนเพียงท่าเดียว การปฏิบัติท่าร า
ตามบทพากย์จึงวนท่าร าซ้ าไปตามบทพากย์และการปฏิบัติท่าร ารับตะโพน จนถึงบทพากย์ในบทพากย์
ที่ว่า “ท่านท้าวชมพูพาน น าทวยหาญคณะหมี แห่หลังสพรั่งดี    ดุจะพลพระเทวินทร์” ก็เป็นการ
ปฏิบัติท่าร าตามบทพากย์เท่านั้น  

 การปฏิบัติท่าร าของลิงและหมี เมื่อหมดบทพากย์แล้ว จะหมุนตัวเข้าหาตัวพระ ตามตาราง
ด้านล่างนี้ 

ตารางที่ 24เปรียบเทียบท่าร าลิงกับท่าร าหมีตามบทพากย์รถฉบับรัชกาลที่ 6 (ต่อ) 

ค าพากย ์ ตัวโขนลิง ตัวโขนหมี ค าอธิบาย 
จังหวะแรก
เพลงหน้า
พาทย์เสมอ
ข้ามสมุทร 

 
ภาพที่ 266  
นั่งพนมมือ 

 
ภาพที่ 267  

นั่งตั้งข้อมือขึ้น 

ลิง วางเท้าขวาหมุนตัวยก
เท้าซ้าย ขึ้นหนีบน่อง ยืด
กระทบเท้าขวาลงนั่งทับ
ส้นเท้าขวา ตั้ งเท้าซ้าย 
มือพนมมืออยู่ที่อก หน้า
มองที่ตัวพระ ยกมือขึ้น
ถวายบังคม ยกมือลงมา
อยู่ในท่าเดิม 

หมี หมุนตัวเข้าหาตัวพระ 
ขยับลงนั่งทับส้นเท้าขวา 
ตั้งเท้าซ้ายมือเป็นมือหมี
อยู่ที่อก  หน้ามองที่ตัว
พระยกมือขึ้นมาระดับ
หัวไหล่ แล้วลดมือลง มา
อยู่ในท่าเดิม 
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 จากการศึกษาพบว่า ตัวโขนลิงที่เป็นพญาวานรและสิบแปดมงกุฎที่ใช้บทพระราชนิพนธ์ใน
รัชกาลต่าง ๆ เป็นบทโขนส าหรับการแสดง มีกระบวนการยกทัพที่มีเพียง 4 บทพากย์เป็นส่วนใหญ่ 
เนื่องจากบทพากย์ในฉบับรัชกาลที่ 6 นั้น เป็นบทที่กล่าวถึงตัวโขนในกระบวนทัพของพระราม คือสุครีพ 
พิเภก, ชมพูหมี เป็นบทพากย์ที่บ่งบอกถึงกิริยาอาการของตัวโขนและลักษณะของการปฏิบัติตามค า
พากย์นั้น ๆ  เมื่อจบค าพากย์แล้วจะเป็นเป็นการแสดงต่อเนื่องในเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 

 3.2  เปรียบเทียบท่าร าลิงกับท่าร าหมีเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 

 การร าเพลงหน้าพาทย์ เป็นการปฏิบัติท่าร าที่สัมพันธ์กับจังหวะหน้าทับของการบรรเลงดนตรี 
เพราะการบรรเลงดนตรีที่ไม่มีบทร้อง ผู้แสดงจะต้องแสดงกิริยาประกอบการบรรเลง รวมทั้งแสดงออก
ถึงด้านอารมณ์ของตัวโขน ธีรภัทร์  ทองนิ่ม ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “โขน” ว่า “การร าเพลงหน้าพาทย์ก็
เปรียบได้กับการเต้นหรือร าประกอบกิริยาอาการของตัวแสดงโขน ไม่ว่าจะเป็นการแปลงกาย การแสดง
อิทธิฤทธิ์ การเดินทาง ทั้งนี้ยังรวมถึงการแสดงออกทางอารมณ์ต่าง ๆ ด้วย เช่น การดีใจ การร้องไห้
เสียใจ เป็นต้น” (ธีรภัทร์ ทองนิ่ม. 2555 :81)การเปรียบเทียบท่าร าลิงกับท่าร าหมีเพลงหน้าพาทย์เสมอ
ข้ามสมุทร กระบวนท่าร าฉบับรัชกาลที่ 6 ที่ใช้เนื่องในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้า
ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดา ศิริโสภาพัณณวดี เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 ปรับบทในครั้ง
ล่าสุดของตอนนี้คือเจตน์  ศรีอ าอ่วม ปัจจุบันเป็นหัวหน้าฝ่ายพัสตราภรณ์และเครื่องโรง ส านักการ
สังคีต. กรมศิลปากร. กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้ปรับเพ่ิมเริ่มตอนข้ามสมุทรด้วยการใช้เพลงรุกร้น ต่อ
ด้วยค าพากย์และหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรเข้าไป โดยตัดเพลงเชิดออก ลักษณะของเพลงหน้าพาทย์
เสมอข้ามสมุทรมีจังหวะทั้งหมด 49 จังหวะตามตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 

ตารางที่ 25 เปรียบเทียบท่าร าลิงกับท่าร าหมีเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 

ท่าร าลิง ท่าร าหมี ค าอธิบาย 

 
ภาพที่ 268 
นั่งพนมมือ 

 
ภาพที่ 269 
รับค าสั่ง 

ลิง นั่งทับส้นเท้าขวา ตั้งเท้าซ้าย 
มือพนมเป็นมือลิงอยู่ที่อก  หน้า
มองที่ตั วพระยกมือขึ้นถวาย
บังคม ยกมือลง มาอยู่ในท่าเดิม 

หมี นั่ งทับส้นเท้าขวา ตั้งเท้า
ซ้ายมือเป็นมือหมีอยู่ที่อก  หน้า
มองที่ตัวพระยกมือขึ้นมาระดับ
หัวไหล่ แล้วลดมือลง มาอยู่ใน
ท่าเดิม 

 



113 
 

ตารางที่ 25เปรียบเทียบท่าร าลิงกับท่าร าหมีเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร(ต่อ) 

ท่าร าลิง ท่าร าหมี ค าอธิบาย 

 
ภาพที่ 270 

สูดเท้าขึ้นหนีบน่องแล้วเหยียด
ลง 

 
ภาพที่ 271 

ขึ้นหลบเหลี่ยมทางขวา 

ลิง ยืนขึ้นสูดเท้าซ้ายมาข้างเท้า
ขวา ยกขาขวาขึ้นแล้ววางลง
เหลี่ ย ม  ยก เท้ า ซ้ า ยขึ้ น แล้ ว
เหยียดลงหลังหลบเหลี่ยม มือ 
หน้า อยู่ในท่าเดิม 

หมี ยืนขึ้นสูดเท้าซ้ายมาข้างเท้า
ขวา ยกเท้าขวาขึ้นแล้ววางลง
เหลี่ ย ม  ยก เท้ า ซ้ า ยขึ้ น แล้ ว
เหยียดลงหลังหลบเหลี่ยม มืออยู่
ในท่าเดิม 

 
ภาพที่ 272 

ขยับลงวงมาตั้งเต็มเหลี่ยม 

 
ภาพที่ 273 
 ตั้งเหลี่ยม 

ลิง  ขยับลงวง มาตั้งเต็มเหลี่ยม 
หน้าตรง 

หมี ขยับเท้าซ้าย – ขวา มาตั้ง
เหลี่ ยม  มือกางอยู่ ด้ านหน้ า  
หน้าตรง 

 
ภาพที่ 274 

ตะลึกตึกข้ึนหน้า ครั้งที่ 1 

 
ภาพที่ 275  

ขยับก้าวขึ้นหน้าขาซ้าย 

ลิง เสมอท่า 1 ตะลึกตึกข้ึนหน้า 
ครั้งที่ 1 

หมี เสมอท่า 1 ขยับเท้าซ้าย-เท้า
ขวา ยกเท้าซ้ายขึ้นแล้ววางไป
ข้างหน้า (ขึ้นหน้าครั้งที่ 1) มือ
ก า ง อยู่ ด้ า น ห น้ า  ห น้ า ม อ ง
ทางซ้าย เปิดปลายคาง 

 
ภาพที่ 276 

ตะลึกตึกข้ึนหน้า ครั้งที่ 2 

 

ภาพที่ 277  
ขยับก้าวขึ้นหน้าขาขวา 

ลิง เสมอท่า 1 ตะลึกตึกข้ึนหน้า 
ครั้งที่ 2 

หมี เสมอท่า 1 ขยับเท้าขวา-
ซ้าย ยกเท้าขวาขึ้นแล้วไปวาง
ข้างหน้า (ข้ึนหน้าครั้งที่ 2) มือ
กางอยู่ด้านหน้า  หน้ามอง
ทางขวา เปิดปลายคาง 
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ตารางที่ 25เปรียบเทียบท่าร าลิงกับท่าร าหมีเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร(ต่อ) 

ท่าร าลิง ท่าร าหมี ค าอธิบาย 

 
ภาพที่ 278 

ตะลึกตึกข้ึนหน้า  ครั้งที่ 3 

 
ภาพที่ 279  

ขยับก้าวขึ้นหน้าขาซ้าย 

ลิง เสมอท่า 1 ตะลึกตึกข้ึนหน้า 
ครั้งที่ 3 

หมี เสมอท่า 1 ขยับเท้าซ้าย-เท้า
ขวา ยกเท้าซ้ายขึ้นแล้ววางไป
ข้างหน้า (ขึ้นหน้าครั้งที่ 3) มือ
ก า ง อยู่ ด้ า น ห น้ า  ห น้ า ม อ ง
ทางซ้าย เปิดปลายคาง 

 
ภาพที่ 280 

ตะลึกตึกลงหลัง ครั้งที่ 1 

 
ภาพที่ 281  

ขยับยกเท้าซ้ายลงหลัง 

ลิง เสมอท่า 1 ตะลึกตึกลงหลัง 
ครั้งที่ 1 

หมี เสมอท่า 1 ขยับเท้าซ้าย-เท้า
ขวา ยกเท้าซ้ายขึ้น แล้ววางไป
ด้านหลัง (ลงครั้งที่ 1) มือกางอยู่
ด้านหน้าล าตัว หน้ามองทางขวา 
เปิดปลายคาง 

 
ภาพที่ 282 

ตะลึกตึกลงหลัง ครั้งที่ 2 

 
ภาพที่ 283  

ขยับยกเท้าขวาลงหลัง 

ลิง เสมอท่า 1 ตะลึกตึกลงหลัง 
ครั้งที่ 2 

หมี เสมอท่า 1 ขยับเท้าขวา-เท้า
ซ้าย ยกเท้าขวาขึ้น แล้ววางไป
ด้านหลัง (ลงครั้งที่ 2) มือกางอยู่
ด้านหน้าล าตัว หน้ามองทางซ้าย 
เปิดปลายคาง 

 

ภาพที่ 284 
กระทืบกลับ 

 
ภาพที่ 285 

กลับตัวลงหลัง 

ลิ ง  ป ฏิ บั ติ ต า ม น า ฏ ย ศั พ ท์ 
“กระทืบกลับ” 

หมี ขยับเท้าขวา-เท้าซ้าย ยกเท้า
ขวาขึ้น แล้ววางเฉียงไปจากตัว 
45 องศามือกางไปด้านหน้า 
หน้ามองทางขวา เอียงหูซ้าย 
เปิดปลายคาง 
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ตารางที่ 25เปรียบเทียบท่าร าลิงกับท่าร าหมีเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร(ต่อ) 

ท่าร าลิง ท่าร าหมี ค าอธิบาย 

 

ภาพที่ 286 
สูดเท้าขึ้นหนีบน่อง 

 
ภาพที่ 287 

ขึ้นท่าก้าวเดินย้อน 

ลิง สูดเท้าขึ้นหนีบน่อง 

หมี ยกเท้าซ้ายก้าวไปด้านหน้า
ในท่าเดิน  

 
ภาพที่ 288  

ยกเท้าขวาขึ้นหนีบน่อง 

 

ภาพที่ 289 
ก้าวเท้าขวาเดิน 

ลิง วางเท้าซ้ายยกเท้าขวา วาง
เท้าเก็บย้อนมาหน้าอัด  

หมี  ก้ าว เท้ าขวา เดินหมุนตัว
ย้อนกลับมาด้านหน้าอัด 

 
ภาพที่ 290 

เก็บย้อนมาหน้าอัด 

 
ภาพที่ 291 

ก้าวเดินย้อนมาหน้าอัด 

ลิง ขึ้นยกเท้าซ้ายติด วางเก็บ
ย้อนมาหน้าอัด มือจับผ้า หน้า
ตรง 

หมี ก้าวเดินหมุนตัวย้อนกลับมา
ด้านหน้าอัด มือกางไปด้านหน้า 
หน้ามองทางตรง เปิดปลายคาง 

 
ภาพที่ 292 

ยืดกระทบลงวงมาตั้งเต็มเหลี่ยม 

 
ภาพที่ 293 
 ตั้งเหลี่ยม 

ลิง ยืดกระทบลงวงลงทางขวา 
ตั้งล าตัวตรง หน้าอัดเปิดปลาย
คาง 

หมี  ขยับ เท้ าซ้ าย–ขวามาตั้ ง
เหลี่ ยม  มือกางอยู่ ด้ านหน้ า  
หน้าตรง 
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 ลิงปฏิบัติท่าต่อไปจะเป็นการปฏิบัติเสมอท่า 3 โดยขึ้นหน้า 3 ลงหลัง 2แล้วจะเป็นท่าร าวนซ้ า
ตั้งแต่ท่ากระทืบกลับไปจนถึงท่ายืดกระทบลงวงมาตั้งเต็มเหลี่ยม ปฏิบัติเสมอท่า 4 ปฏิบัติเสมอท่า 5 
ปฏิบัติเสมอท่า 7 ต่อจากนี้จะเป็นท่าร าวนซ้ าตั้งแต่ท่ากระทืบกลับไปจนถึงท่าเก็บมือตั้งท่าจะไปท่าผาลา
ขึ้นท่า 3 หลบเหลี่ยมขยับเกาเอว สดุ่งตัวขึ้นหย่องทางซ้าย กระโดดยกเท้าซ้าย ยืดกระทบเก็บเข้าโรง
โดยกระบวนท่าร าของลิงในเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร เป็นท่าร าที่ใช้นาฏยศัพท์ของช่วงล่าง คือ 
เต็มเหลี่ยม หลบเหลี่ยม เก็บ กระทืบฟัน ส่วนช่วงบนเป็นนาฏยศัพท์ของการใช้มือในการบอกถึงลักษณะ
ท่าร า คือ ตั้งวง เข้าอก คว่ ามือ หงายมือ และการใช้หน้าในการมอง เหลียว และก้ม-เงย 

หมี เนื่องจากท่าร าหมีมีท่าร าเสมอเพียง 1 ท่าท าให้การปฏิบัติท่าร าเสมอข้ามสมุทรของลิงที่ใช้
ท่าร า ต่อจากเสมอท่า 1 คือเสมอท่า 3, เสมอท่า 4, เสมอท่า 5 และเสมอท่า 7 นั้น กระบวนท่าร าของ
หมีจึงใช้ท่าร าของเสมอที่มีเพียง 1 ท่า ปฏิบัติซ้ าท่าร าเสมอที่มีอีก 4 ท่าของลิง และปฏิบัติท่าร าที่จะ
น าไปสู่การเข้าเต้นท่าเสมอ ก็ปฏิบัติการวนซ้ าท่าร าตั้งแต่ท่าขยับเท้าขวา-เท้าซ้าย ยกเท้าขวาขึ้น แล้ว
วางเฉียงไปจากตัว 45 องศา(กระทืบกลับลิง) วนซ้ าท่าไปถึงเสมอท่า 7 แล้ววนซ้ าท่าจนถึงท่าผาลาของ
ลิง หมีจะใช้การกางออกด้านข้างระดับราวนมแทนพลิกเข่าไปทางซ้าย ขึ้นลงหลบเหลี่ยม ขยับเกาเอว 
พลิกเข่าไปทางซ้าย ขยับวางเท้าไปทางด้านหน้า ก้าวเดินเข้าโรง โดยกระบวนท่าร าของหมี เป็นกระบวน
ท่าร าที่เลียนแบบกระบวนท่าร าของลิง แต่จ ากัดในลักษณะโครงสร้างของร่างกาย จึงท าให้ท่าร าแตกต่าง
ออกไป 

สรุปเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ก็เป็นการปฏิบัติท่าร า ขึ้น 3 ลง 2 ก็คือท่าร าในเพลงหน้า
พาทย์เสมอ แต่เมื่อเป็นหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ที่มีจังหวะหน้าทับที่ใช้มากขึ้นถึง 49 จังหวะหน้าทับ 
กระบวนการแสดงจึงเพิ่มท่าร าหลักในการท าท่าร าเสมอคือเพ่ิมท่า 3, ท่า 4, ท่า 5 และท่า 7 เพ่ือให้ครบ
ตามจังหวะหน้าทับ  

4.  วิเคราะห์ท่าร าในบทพากย์และเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
 จากการศึกษาการเปรียบเทียบท่าร าชมพูพานที่เป็นพญาวานรและพญาหมี พบว่าการ
เปรียบเทียบจะต้องศึกษาบทพากย์ และต้องเป็นบทพากย์ท่ีเกี่ยวของกันเพ่ือท าการเปรียบเทียบระหว่าง
ตัวละโขนทั้ง 2 ตัวนี้ ทั้งยังต้องศึกษาถึงเครื่องแต่งกายว่ามีสิ่งใดที่ เหมือนกันและไม่เหมือนกัน ใน
การศึกษาครั้งนี้พบว่าเครื่องแต่งกายมีความแตกต่างกันคือ หัวโขนที่เป็นลิงและหัวโขนที่เป็นหมี สีของ
เสื้อที่ใช้แทนร่างกายก็เป็นสีชมพูกับสีน้ าตาล รวมทั้งการมีหางของลิงและการไม่มีหางของหมี เรื่องท่าร า
ก็เป็นส่วนที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะท่าร าในกระบวนทัพของพระรามนั้น มีรูปแบบที่เป็นท่าร าของลิง 
เมื่อบทพากย์และเพลงหน้าพาทย์เป็นท่าร าของหมี จึงท าให้เกิดความแตกต่างของลิงและหมีที่ร่วมกันอยู่
ในขบวนทัพที่ใช้ในการเดินทางไป ท่าร าหมีจะมีกรอบโครงสร้างของท่าร าลิงที่ได้วางโครงสร้างท่าร าไว้
โดยผู้เชี่ยวชาญ มีแบบแผนแน่นอน จึงท าให้ท่าร าต้องด าเนินไปในทางเดียวกัน แต่เนื่องจากลักษณะของ
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หมีที่ดูเชื่องช้ามีปราดเปรียวท าให้กระบวนท่าร าต้องปรับสรีระของร่างกายการใช้ช่วงล่างของลิงมีการ
กระโดดหรือการยกขาค้างไว้ แต่หมีจะใช้การขยับเท้าหรือการทอนเท้าและการยกเท้าเพ่ือให้เข้ากับ
จังหวะแทน ส่วนช่วงบนโดยเฉพาะมือหมีจะกางอยู่ด้านหน้า มียกมือขึ้นสูงเลยราวนม ท าให้ท่าร าของ
หมีมีเพียงแค่การวางมือกางอยู่ด้านหน้าเป็นส่วนใหญ่ ส่วนหน้าก็จะเป็นลักษณะของการยืดตัวขึ้นมอง
กับการส่ายหน้าเพ่ือเป็นการรอเพ่ือเข้าในจังหวะของท่าร าต่อไป สามารถวิเคราะห์ท่าร าของหมีที่ใช้
โครงสร้างท่าร าของลิง  

 4.1 วิเคราะห์ท่าร าโขนลิงในบทพากย์และเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
 4.1.1)  จากการศึกษาพบว่าท่าร าตามบทพากย์ของโขนลิงนั้น มีแบบแผนการแสดงที่ใช้บท
พากยใ์นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1-2 โดยมีท่ารับตะโพน4 ท่า ดังนี้ 

ตารางที่ 26วิเคราะห์ท่าร าโขนลิงตามค าพากย์  

ล าดับที่ ชื่อท่าร า ภาพท่าร าลิง 
1 กระชากตัว ยกเท้า

ขวาขึ้นหนีบน่องมือ
ตั้งท่า 1 

 

ภาพที่ 294  

กระชากตัว ยกเท้าขวาขึ้นหนีบน่องมือตั้งท่า 1 

2 กระชากตัว ยกเท้า
ขวาขึ้นหนีบน่องมือ
ตั้งท่า 2 

 
ภาพที่ 295  

กระชากตัว ยกเท้าขวาขึ้นหนีบน่องมือตั้งท่า 2 
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ตารางที่ 26วิเคราะห์ท่าร าโขนลิงตามค าพากย์ (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อท่าร า ภาพท่าร าลิง 
3 กระชากตัว ยกเท้า

ขวาขึ้นหนีบน่องมือ
ตั้งท่า 3 

 

ภาพที่ 296  

กระชากตัว ยกเท้าขวาขึ้นหนีบน่องมือตั้งท่า 3 

4 กระชากตัวขึ้น  ยก
เท้าขวาขึ้นหนีบน่อง
มือตั้งท่า 4 

 

ภาพที่ 297  

กระชากตัว ยกเท้าขวาขึ้นหนีบน่องมือตั้งท่า 4 

 

 ท่าร าโขนลิงตามค าพากย์ มีท่าร ารับตะโพน 4 ท่า ส่วนท่าร าอ่ืน ๆ ก็เป็นการปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่
การเข้ารับเข้ารับตะโพน และปฏิบัติท่าร าโดยการวนซ้ าจนครบกระบวนการร าตามค าพากย์ 
      4.1.2)  ท่าร าโขนลิงในการแสดงเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
 ท่าร าที่ใช้ประกอบการแสดงเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรของลิงจะปฏิบัติท่าร าในลักษณะ
ของการเต้นตามจังหวะของหน้าทับ ที่มีทั้งหมด 49 จังหวะหน้าทับ และการปฏิบัติท่าร าหน้าพาทย์
เสมอข้ามสมุทรของลิง ที่จะต้องปฏิบัติ ขึ้นท่า 3 ครั้ง และลงท่า 2 ครั้ง จะอยู่ในช่วงดนตรีบรรเลงไม้เดิน 
ซึ่งโครงสร้างของท่าร าหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรของลิง จะมีพ้ืนฐานมาจากโครงสร้างเพลงหน้าพาทย์
เสมอ ทีเ่รียกกันในนาฏศิลป์โขนว่า ขึ้น 3 ลง 2 ตามตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 27 วิเคราะห์ท่าร าโขนลิงเพลงหน้าพาย์เสมอข้ามสมุทร  

ล าดับที่ ชื่อท่าร า ภาพท่าร าลิง 
4 ตะลึกตึกขึ้นหน้าท่า 

1 ครั้งที่ 1 

 
ภาพที่ 298  

ตะลึกตึกข้ึนหน้าท่า 1  ครั้งที่ 1 

1 ตะลึกตึกขึ้นหน้าท่า 
1 ครั้งที่ 2 

 
ภาพที่ 299  

ตะลึกตึกข้ึนหน้าท่า 1 ครั้งที่ 2 

4 ตะลึกตึกขึ้นหน้าท่า 
1 ครั้งที่ 3 

 
ภาพที่ 300  

ตะลึกตึกข้ึนหน้าท่า 1 ครั้งที่ 3 

5 ตะลึกตึกลงหลัง ครั้ง
ที่ 1 

 
ภาพที่ 301  

ตะลึกตึกลงหลัง ครั้งที่ 1 
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 ตารางท่ี 27 วิเคราะห์ท่าร าโขนลิงเพลงหน้าพาย์เสมอข้ามสมุทร (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อท่าร า ภาพท่าร าลิง 
6 ตะลึกตึกลงหลัง ครั้ง

ที่ 2 

 
ภาพที่ 302  

ตะลึกตึกลงหลัง ครั้งที่ 2 
 

 ส่วนท่าร าอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับค าสั่ง ขึ้นท่า กระทืบกลับ เต้นวนกลับมาหน้าอัด ลงวง เป็น
การปฏิบัติท่าเริ่มเข้าสู่โครงสร้างท่าร าหน้าพาทย์เสมอ ที่ขึ้นหน้า 3 ครั้ง ลงหลัง 2 ครั้ง เมื่อปฏิบัติท่า
ต่อไปก็เป็นการปฏิบัติวนซ้ าท่าเพ่ือเข้าสู่ท่าร าหน้าพาทย์เสมอ แล้วจึงปฏิบัติท่าร า รัว-ลา ส่วนในการ
ปฏิบัติท่าร าหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ก็เป็นลักษณะเดียวกัน เพียงแต่เปลี่ยนเพิ่มท่าร าจากท่า 1 ขยาย
เป็นท่า 3, 4, 5, และ 7 นอกนั้นจะยึดตามโครงสร้างท่าร าหน้าพาทย์เสมอ 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ได้ว่าท่าร าของชมพูพานที่เป็นพญาวานร  ได้มาจากบทพระราชนิพนธ์
รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1-2 เป็นท่าร าที่มีแบบแผน มีท่าร าตามค าพากย์ 4 ค าพากย์ โดยยึดเอาท่ารับ
ตะโพนเป็นตัวก าหนด ส่วนท่าร าอ่ืนเป็นท่าร าที่จะปฏิบัติเพ่ือน าไปเข้าท่ารับตะโพน ส่วนเพลงหน้าพาทย์
เสมอข้ามสมุทรก็มีโครงสร้างท่าร าอยู่ที่การเต้นขึ้น 3 กับเต้นลง 2 เป็นหลัก โดยจะใช้ท่าร าในท่า 1, 3, 
4, 5 และ 7 ส่วนท่าร าอ่ืน ๆ เป็นท่าร าที่น าเข้าสู่ท่าเต้นเสมอ แล้วจบท่าร าที่ รัว-ลา   

 4.2  วิเคราะห์ท่าร าโขนหมีในบทพากย์และเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
 การวิเคราะห์ท่าร าหมีในการวิจัยนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาท่าร าหมีจาก ครูพงศ์พิศจารุจินดา 
ผู้เชี่ยวชาญการแสดงโขนลิง ส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ครูสนอง คงหิรัญ 
ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์โขนลิง วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ครูประสิทธิ์   ปิ่นแก้ว  ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์โขน)พุทธศักราช 2551 
ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยท่านผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน
นี้ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับท่าร าของชมพูหมีท าให้การศึกษาท่าร าหมีเกิดความชัดเจนมากขึ้น อย่างใดก็ตาม
ท่าร าหมีก็เลียนแบบท่าร าตามโครงสร้างท่าร าของลิง 
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 4.2.1  ท่าร าโขนหมีตามบทพากย ์
  จากการเปรียบเทียบวิเคราะห์ได้ว่า ท่าร าโขนหมีมีท่าร าหลักเพียงท่าร ารับตะโพนเพียง
ท่าเดียว การปฏิบัติท่าร าตามบทพากย์จึงวนท่าร าซ้ าไปตามบทพากย์ดังนี้ 

ตารางที่ 28 วิเคราะห์ท่าร าโขนหมีตามบทพากย์ 

ล าดับที่ ลักษณะท่าร า ภาพท่าร าหมี 
1 ยืดตัวขึ้นยุบตัวลง 

 

ภาพที่ 303 ยืดตัวขึ้น 

2 ยุบตัวลง 

 
ภาพที่ 304 ยุบตัวลง 

 

 ท่าร าโขนหมีมีท่าร าหลักเพียงท่าร ารับตะโพนเพียงท่าเดียวส่วนท่าร าอ่ืน ๆ ก็เป็นการปฏิบัติเพ่ือ
น าไปสู่การเข้ารับเข้ารับตะโพน และปฏิบัติท่าร าโดยการวนซ้ าจนครบกระบวนการร าตามค าพากย์ 
 4.2.2  ท่าร าโขนหมีในเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 

         จากการเปรียบเทียบแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ท่าร าโขนหมีในเพลงหน้าพาทย์เสมอ
ข้ามสมุทร เป็นการปฏิบัติท่าร า ขึ้น 3 ลง 2  ซึ่งตัวโขนหมี มีท่าร าในลักษณะนี้เพียงท่าเดียว ดังนี้ 
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ตารางที่ 29 วิเคราะห์ท่าร าโขนหมีเพลงหน้าพาย์เสมอข้ามสมุทร  

ล าดับที่ ชื่อท่าร า ภาพท่าร าหมี 
1 ขยับก้าวขึ้นหน้าขา

ซ้าย 

 
ภาพที่ 305  

ขยับก้าวขึ้นหน้าขาซ้าย 

2 ขยับก้าวขึ้นหน้าขา
ขวา 

 

ภาพที่ 306  
ขยับก้าวขึ้นหน้าขาขวา 

3 ขยับก้าวขึ้นหน้าขา
ซ้าย 

 
ภาพที่ 307  

ขยับก้าวขึ้นหน้าขาซ้าย 

4 ขยับยกเท้าซ้ายลง
หลัง 

 
ภาพที่ 308  

ขยับยกเท้าซ้ายลงหลัง 
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ตารางที่ 29 วิเคราะห์ท่าร าโขนหมีเพลงหน้าพาย์เสมอข้ามสมุทร (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อท่าร า ภาพท่าร าหมี 
5 ขยับยกเท้าขวาลง

หลัง 

 
ภาพที่ 309  

ขยับยกเท้าขวาลงหลัง 

 

 ท่าร าโขนหมีในเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร เป็นการปฏิบัติท่าร า ขึ้น 3 ลง 2  ส่วนท่าร า
อ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับค าสั่ง ขึ้นท่า กระทืบกลับ เต้นวนกลับมาหน้าอัด ลงวง เป็นเพียงการปฏิบัติวน
ซ้ าท่าเพ่ือเข้าสู่ท่าร าเสมอ เลียนแบบท่าร าโขนลิงที่เพ่ิมท่า 3, ท่า 4, ท่า 5 และท่า 7 เพ่ือให้ครบตาม
จังหวะหน้าทับ แล้วจึงปฏิบัติท่าร า รัว-ลา ในการปฏิบัติท่าร าเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร  
 การเปรียบเทียบเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงโขนตัวชมพูพาน สรุปว่ามีปรากฏอยู่ 2 ลักษณะ 
คือ การแต่งกายยืนเครื่องแบบพญาวานร กับการแต่งกายแบบพญาหมี มีความแตกต่างกันที่ส าคัญ คือ 
หัวโขนจะเป็นแบบพญาวานรอย่างหนึ่ง เป็นแบบพญาหมีอย่างหนึ่ง เสื้อที่ใช้เป็นคนละแบบคนละสี คือ 
สีชมพูเป็นลายปักแบบขนลิงอย่างหนึ่ง กับสีน้ าตาลไม่มีลายปักเป็นเสื้อสีพ้ืนแต่มีพาหุรัดคาดอยู่อย่าง
หนึ่ง ชมพูพานที่เป็นพญาวานรมีหางส่วนที่เป็นพญาหมีไม่มีหาง 
 ลักษณะของบทพากย์ที่ตัวโขนลิงจะต้องปฏิบัติท่าร าตามบทพากย์จะใช้บทพระราชนิพธ์ใน
รัชกาลต่าง ๆ เป็นบทโขนส าหรับการแสดง มีกระบวนการยกทัพที่มีเพียง 4 บทพากย์ เป็นส่วนใหญ่ แต่
บทพากย์ในฉบับรัชกาลที่ 6 นั้น เป็นบทที่กล่าวถึงตัวโขนในกระบวนทัพของพระราม คือสุครีพ พิเภก, 
ชมพูหมี เป็นบทพากย์ที่บ่งบอกถึงกิริยาอาการและลักษณะของตัวโขนนั้น ๆ การปฎิบัติตามค าพากย์จึง
ต้องปฏิบัติท่าร าออกไปตามค าพากย์นั้น ๆ  เมื่อจบบทพากย์แล้วจะเป็นเป็นการแสดงต่อเนื่องในเพลง
หน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร โดยกระบวนท่าร าของลิงในเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ที่เห็นได้จากการ
เปรียบเทียบท่าร าของตัวโขนลิงและตัวโขนหมี ท าให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า  
 ลักษณะช่วงล่างของลิงจะใช้นาฏยศัพท์อธิบาย คือ เต็มเหลี่ยม หลบเหลี่ยม เก็บ กระทืบฟัน 
หมีนั้นจะยึดเอาลักษณะช่วงล่างของลิงที่ปฏิบัติตามนาฏยศัพท์เป็นหลัก โดยหมีจะไม่มีการยกขาค้างไว้ 
จะใช้การขยับเท้าแล้วยกเท้าวางให้ลงจังหวะของการพากย์หรือการแสดง 
 ลักษณะของล าตัวและมือ โขนลิงปฎิบัติในท่าต่าง ๆ ตามนาฏยศัพท์หรือค าเรียกท่าร าของ
ครูผู้สอน ล าตัวจะตั้งตรงและดันหลัง มีอยู่ 3 ลักษณะ คือ มือปฏิบัติอยู่ระดับหน้าขา, มือปฏิบัติอยู่
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ระดับอก, มือปฏิบัติระดับวงบน มือของหมีจะอยู่ด้านหน้าหรือกางมือออกในลักษณะคว่ ามือหรือหงาย
มือขึ้น จะไม่ยกมือสูงเกินราวนม  
 การเหลียวของตัวโขนลิงที่มีการเหลียว มอง เยื้องคาง ส่วนตัวโขนหมีจะใช้การยืดตัวขึ้นชโงก
มองกับส่ายหน้าไปมาเป็นเลข 8 
 ท่าร าของชมพูพานหรือตัวโขนลิงตามค าพากย์ที่ได้มาจากบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1-2 เป็นท่าร าที่มีแบบแผน มีท่าร าตามบทพากย์ 4 บทพากย์ มีท่าร ารับตะโพน 4 ท่า ส่วนท่า
ร าอ่ืน ๆ ก็เป็นการปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การเข้ารับเข้ารับตะโพน และปฏิบัติท่าร าโดยการวนซ้ าจนครบ
กระบวนการร าตามค าพากย์แต่ถ้าเป็นบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 เมื่อรับตะโพนท่า 1 
หมดท่าร ายุบเข่าเข้าในบทพากย์ท่ี 2 จะเป็นการปฏิบัติท่าร าที่วนซ้ าท่าตั้งแต่ท่า ยืดเข่าซ้ายกระทบลงตั้ง
เหลี่ยม ไปจนถึงท่าขยับลงวงมาตั้งเต็มเหลี่ยม ตะโพนตีรับท้า จะปฏิบัติการรับท้าของตะโพน เมื่อกลอง
ทัดตีครั้งที่ 2 จะยกเท้าขวาขึ้นในท่า 3 แล้ววนซ้ าท่าร าไปจนครบ 8 บทพากย์ โดยค าพากย์ที่ 8 นั้นโขน
ลิงจะปฏิบัติการรับท้าของตะโพน เมื่อกลองทัดตีครั้งที่ 2 จะยกเท้าขวาขึ้นในท่า 1 ซึ่งจะเป็นบทพากย์
เฉพาะของพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 เท่านั้น เพราะท่าร าในบทพากย์ของลิงนั้นจะมีท่า
ร าการรับตะโพนแค่ 4 ท่าเท่านั้น  
 เพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร มีโครงสร้างท่าร าอยู่ที่การเต้นขึ้น 3 กับเต้นลง 2ส่วนท่าร าอ่ืน 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับค าสั่ง ขึ้นท่า กระทืบกลับ เต้นวนกลับมาหน้าอัด ลงวง เป็นเพียงการปฏิบัติวนซ้ า
ท่าเพ่ือเข้าสู่ท่าร าหน้าพาทย์เสมอ แล้วจึงปฏิบัติท่าร า รัว-ลา ในการปฏิบัติท่าร าหน้าพาทย์เสมอข้าม
สมุทร ก็เป็นลักษณะเดียวกัน เพียงแต่เปลี่ยนเพ่ิมท่าร าจากท่า 1 ขยายเป็นท่า 3, 4, 5, และ 7 นอกนั้น
จะยึดตามโครงสร้างท่าร าหน้าพาทย์เสมอ  
 ท่าร าโขนหมีตามบทพากย์ มีท่าร าหลักเพียงท่าร ารับตะโพนเพียงท่าเดียวส่วนท่าร าอ่ืน ๆ ก็เป็น
การปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การเข้ารับเข้ารับตะโพน และปฏิบัติท่าร าโดยการวนซ้ าจนครบกระบวนการร าตาม
บทพากย์ถึงบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 จะมีถึง 8 บทพากย์ และมีบทพากย์ที่กล่าวถึง
ตัวชมพูหมี ท่าร าของตัวโขนหมีก็จะใช้ท่าร ารับตะโพนท่าเดียวหมดทุกบทพากย์ ส่วนท่าร าที่บทพากย์
กล่าวถึงของชมพูหมี ก็เป็นการแสดงท่าร าในการตีบทเท่านั้น 
 ท่าร าในเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร มีโครงสร้างท่าร ามาจากท่าร าหน้าพาทย์เสมอ อีกทั้ง
ท่าร าหมีมีท่าร าหน้าพาทย์เสมอเพียง 1 ท่าเท่านั้นท าให้การปฏิบัติท่าร าเสมอข้ามสมุทรของลิงที่ใช้ท่าร า 
ต่อจากเสมอท่า 1 คือเสมอท่า 3, เสมอท่า 4, เสมอท่า 5 และเสมอท่า 7 นั้น กระบวนท่าร าของหมีจึงใช้
ท่าร าของเสมอที่มีเพียง 1 ท่า ปฏิบัติซ้ าท่าร าเสมอที่มีอีก 4 ท่าของลิง และปฏิบัติท่าร าที่จะน าไปสู่การ
เข้าเต้นท่าเสมอ ก็ปฏิบัติท่าร าวนซ้ าท่าร าจนจบกระบวนการร าเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 

 



 

 

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 วรรณกรรมของอินเดียฉบับส าคัญที่ได้เผยแผ่เข้ามาในดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ปรากฏเป็นหลักฐานในสถานที่ส าคัญ ๆ เห็นได้ชัดเจน ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา คือ รามายณะ ซึ่งเป็นการแสดงถึง
เรื่องราวการท าสงครามระหว่างฝุายธรรมะและฝุายอธรรม ฉบับที่ส าคัญได้แก่ฉบับของฤๅษีวาลมิกิ    
ที่ได้กล่าวถึง ชมพูพานไว้ ถึง 4 กัณฑ์ ได้แก่ พาลกัณฑ์กล่าวถึงก าเนิดชมพูพานผู้เป็นราชาแห่งหมี  
กีษกินธากัณฑ์ชมพูพานกระตุ้นเตือนสติของหนุมานจนมีฤทธิ์กลับคืนมา ยุทธกัณฑ์ในตอนศึกอินทรชิต 
และอุตรกัณฑ์ภาคท่ี 15 พระรามและบริวารขึ้นสวรรค์ ยังไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าเข้าสู่ประเทศ
ไทยเมื่อใด แต่ปรากฏหลักฐานว่าเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยได้เปลี่ยนจากรามายณะเป็นรามเกียรติ์ เป็นบท
วรรณกรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ได้แก่รามเกียรติ์ค าฉันท์ รามเกียรติ์ค าพากย์ส าหรับ   
แสดงหนังใหญ่ รามเกียรติ์บทละคอนครั้งกรุงเก่า บทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี       
(ธนิต อยู่โพธิ์. 2539 : 115-120)   

  สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 
พระองค์ได้ทรงให้นักปราชญ์ ราชบัณฑิตย์ ผู้ที่มีความรู้เรื่อง รามายณะ รามเกียรติ์และนารายณ์     
สิบปาง รวบรวมเอกสารที่อยู่กระจัดกระจายในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี  ค้นหาเอกสาร
เดิมที่สูญหายแล้วน ามารวบรวมเป็นบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ นับว่าเป็นต้นฉบับส าหรับรามเกียรติ์
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  ความยาวทั้งสิ้น 117 สมุดไทย(ธนิต อยู่โพธิ์. 2539 : 122) เริ่มตั้งแต่หิรันต
ยักษ์ม้วนแผ่นดิน  จนถึงศึกท้าวคนธรรพ์นุราชที่เป็นตอนจบของบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์
ฉบับรัชกาลที่ 1  ส่วนรัชกาลที่ 2  ทรงพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์บทละครซึ่งเป็นบทละครที่เหมาะ
ส าหรับการแสดงละครในมากกว่าการแสดงโขน  พระองค์ได้น าบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1     
มาแก้ไขและปรับปรุงให้มีความกระชับยิ่งขึ้น  ส่วนรัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์บทร้อง
และบทพากย์ โดยเดินเรื่องตาม “รามายณะ” ของฤๅษีวาลมีกิ ทรงตัดและเพ่ิมตัวละครที่มีอยู่ใน
รามเกียรติ์ฉบับรัชกาล ที่ 1, 2 ตัวละครบางตัวจึงไม่ปรากฏในบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์เช่น  
ชามภูวราช  บางตัวก็มีชื่อเปลี่ยนไปเช่น นางสัมนักขาเป็นศูรปนขาเป็นต้น ทั้งนี้โครงเรื่ องใหญ่ ๆ ยัง
คงไว้ พระองค์ไม่ได้ทรงพระราชนิพนธ์ตลอดทั้งเรื่อง ทรงเลือกตอนที่จะน ามาใช้ในการแสดงโขนแต่
ละครั้ง และทรงเรียกเป็นชุดเช่นเดียวกับการแสดงหนังใหญ่  มี 6 ชุด คือ 1. ชุดสีดาหาย              
2. ชุดเผาลงกา  3. ชุดพิเภษณ์ถูกขับ 4. ชุดจองถนน 5. ชุดประเดิมศึกลงกาและ 6. ชุดนาคบาศ 

  เนื้อเรื่องของรามเกียรติ์ส่วนใหญ่เป็นการสู้รบกันระหว่างฝุายยักษ์ที่เป็นฝุายอธรรมกับฝุาย
ธรรมะคือพระรามที่เป็นมนุษย์และมีเหล่าวานรเป็นบริวาร  ตัวละครฝุายยักษ์ได้แก่ ทศกัณฐ์  พิเภก  
กุมภกรรณ  อินทรชิต ไมยราพย์  แสงอาทิตย์  มังกรกัณฐ์ เป็นต้น ตัวละครฝุายมนุษย์และลิงได้แก่ 
พระราม  พระลักษมณ์  พาลี  สุครีพ  หนุมาน  องคต  ชมพูพาน นิลนนท์เป็นต้นการด าเนินเรื่อง   
ในรามเกียรติ์ทุกฉบับมีตัวละครที่เป็นฝุายพญาวานรเหมือนกัน  มีเพียงรามเกียรติ์ 2 ฉบับ ได้แก่  
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ฉบับรัชกาลที่ 1 กับฉบับรัชกาลที่ 6 ตัวละครที่เป็นพญาวานรของฝุายพระราม มีความแตกต่างกัน
ตั้งแต่ก าเนิดของตัวละคร ประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ คือ ชมพูพาน   
  ความแตกต่างของชมพูพานที่ปรากฏให้เห็น ได้แก่ การถือก าเนิดในบทพระราชนิพนธ์    
ฉบับรัชกาลที่ 1 มีก าเนิดจากเหงื่อไคลพระอิศวร แล้วน าไปฝากให้อยู่กับพาลี เข้ามาสู่กองทัพพระราม
พร้อมกับหนุมานและสุครีพ  ส่วนในพระราชนิพนธ์ฉบับรัชกาลที่ 6 เกิดจากการหาวของพระพรหมา 
ทั้งยังเป็นเผ่าพันธุ์หมีไม่ใช่วานร มาเข้าร่วมเป็นสัมพันธมิตรกับพระรามภายหลัง ความแตกต่างของ
ชมพูพานที่ปรากฏในบทพระราชนิพนธ์ทั้ง 2 ฉบับ เมื่อน ามาใช้ในการแสดงโขน จึงเห็นถึงความ
แตกต่างในลักษณะหลากหลาย ได้แก่ ลักษณะของหัวโขน การแต่งกาย กระบวนท่าร าที่แสดงจะเป็น
ลักษณะที่เป็นพญาวานรที่มีท่าร าสืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1, 2 ลักษณะหนึ่ง กับลักษณะที่เป็นหมีในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 ที่
พระองค์ทรงพระราชประดิษฐ์ท่าร าขึ้นใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจากตัวละครตัวอ่ืน ๆ ที่อยู่ในบทพระราช
นิพนธ์รามเกียรติ์อ่ืน ๆ  

  ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเป็นมาของชมพูพานและชมพูหมี            
ในรามายณะ และรามเกียรติ์ เพ่ือวิเคราะห์ เปรียบเทียบกระบวนท่าร าของชมพูพานกับชมพูหมี ตาม
บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1, 2 และฉบับรัชกาลที่ 6 กรณีศึกษากระบวนท่าร าตาม
บทพากย์ตอนพระรามยกพลข้ามสมุทรและกระบวนท่าร าหน้าพาทย์เพลงเสมอข้ามสมุทร ที่
ปรมาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ไทยได้ประดิษฐ์ท่าร าไว้ใช้ในการแสดงและถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

 วิธีด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้  1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  2) สัมภาษณ์กลุ่มผู้มีประสบการณ์ในการแสดงโขน ไม่น้อยไปกว่า 20 ปี และ
กลุ่มผู้มีประสบการณ์ในการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงโขน ไม่น้อยไปกว่า 20 ปี  3) ฝึกปฏิบัติ
ท่าร าจากครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์โขน)พุทธศักราช 2551 
นายพงษ์พิศ  จารุจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย(โขนลิง) ส านักการสังคีต กรมศิลปากร 
กระทรวงวัฒนธรรม นายสนอง  คงหิรัญ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย(โขนลิง) วิทยาลัยนาฏศิลป 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 4) น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสรุปและเรียบเรียง
เป็นรายงานการวิจัย 3 บท น าเสนอต่อคณะกรรมการสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะ 
5) จัดสนทนากลุ่ม(Focus Group) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 6) รวบรวมผลวิเคราะห์ มาเรียบเรียงเป็นรายงานการวิจัย  

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนท่าร าชมพูพานกับชมพูหมี โดยสรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.  ศึกษาประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของชมพูพาน 
1.1 ในรามายณะฉบับวาลมิกิ 
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1.2 นาฏกรรมรามเกียรติ์ในประเทศไทย 
1.3 รามเกียรติ์บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1, 2 และรัชกาลที่ 6 

 
1.1  รามายณะฉบับวาลมิก ิ

 จากการศึกษารามายณะพบว่า รามายณะของอินเดียมีฉบับต่างๆ มากมายทั้งประเภทที่เป็น
วรรณกรรม และคัมภีร์อันถือว่าเป็นพระเวทอันศักดิ์สิทธ์ โดยเฉพาะรามายณะของวาลมิกิ กล่าวถึง
คุณความดีความกล้าหาญของพระราม ที่ถือว่าเป็นปางหนึ่งของพระนารายณ์ รวมทั้งข้าทหารที่
ติดตามพระรามมาช่วยรบกับทศกัณฐ์ กล่าวถึงความเก่งกล้าสามารถของเหล่าข้าทหาร กล่าวถึง
พันธมิตรที่เข้ามาร่วมรบ ที่ส าคัญคือชมพูพานที่เป็นพญาหมีมีก าเนิดมาจากพระพรหมา มีหน้าที่เป็นที่
ปรึกษา เป็นผู้รู้สรรพยา ให้กับกองทัพพระรามและเป็นราชาแห่งหมี มีบทบาทที่ปรากฏอยู่  3 
บทบาท ได้แก่ พาลกัณฑ์กล่าวถึงก าเนิดชมพูพานผู้เป็นราชาแห่งหมี กีษกินธากัณฑ์กล่าวถึงชมพูพาน
ได้ช่วยกระตุ้นเตือนสติของหนุมานจนมีฤทธิ์กลับคืนมา ยุทธกัณฑ์ในตอนศึกอินทรชิต  ชมพูพานได้
บอกให้หนุมานไปน ายาที่เขาสรรพยามาแก้ไขพระรามกับพระลักษมณ์ ให้ฟ้ืนคืนจากศรพรหมาสตร์  
เห็นได้ว่าเมื่อรามายณะแพร่ขยายออกมานอกประเทศอินเดียไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วไป ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้รับน าเอารามายณะเข้ามาเป็นวรรณกรรมของประเทศตนเอง ด้วยการปรับให้
สอดคล้องกับท้องถิ่นของตน ท าให้รามายณะมีหลากหลายรูปแบบ  

1.2  นาฏกรรมรามเกียรติ์ในประเทศไทย 
โดยเฉพาะในประเทศไทยก็น าเอารามายณะมาเป็นวรรณกรรมและนาฏกรรมของประเทศ

ด้วยการปรับให้เข้ากับความคิด ความเชื่อถือและความเคารพ มีระยะเวลายาวนานตั้งแต่ก่อน      
สมัยอยุธยา ในด้านนาฏกรรมมีหลักฐานแน่นอนในสมัยอยุธยาตอนกลาง ที่สืบค้นได้ในด้าน
วรรณกรรมคือรามเกียรติ์ค าฉันท์  ส่วนด้านนาฏกรรมคือ 1. รามเกียรติค าพากย์ฉบับหอสมุดแห่งชาติ             
2. รามเกียรติ์บทละครครั้งกรุงเก่า เมื่อศึกษาพบว่ารามเกียรติ์ครั้งสมัยอยุธยา เดินเนื้อเรื่องตามแบบ
รามายณะของวาลมิกิ ไม่มีการกล่าวถึงก าเนิดของชมพูพาน แต่กล่าวถึงบทบาทที่ได้รับมอบหมายจาก
พระรามในฐานะข้าทหาร  

  1.3 รามเกียรติ์บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1, 2 และรัชกาลที่ 6  

 การศึกษาบทละครเรื่องรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 1  ได้กล่าวถึงก าเนิดของชมพูพานว่า เกิดจาก
เหงื่อไคลพระอิศวร เป็นบุตรเลี้ยงพาลี มีความรู้ในเรื่องสรรพยา บทละครพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ใน
รัชกาลที่ 2  ไม่กล่าวถึงประวัติความเป็นมา เพราะพระองค์จับตอนเริ่มเรื่องในตอนสืบมรรคา      
เป็นต้นเรื่องในฉบับของพระองค์ ส่วนบทละครพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 6 พระองค์
ด าเนินเรื่องตามรามายณะของวาลมิกิ และอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของชมพูพานว่า เป็นพญาหมี
ที่เกิดจากการหาวของพระพรหมา ในส่วนของบทบาทฉบับรัชกาลที่ 1 มีบทบาทหน้าที่ 2 บทบาท คือ
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บทบาทในฐานะข้าทหารของพระรามทั้งหมด 26 ครั้ง บทบาทของการเป็นเภสัชกรที่บอกถึงสถานที่
และสรรพคุณของยาจ านวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 27 ครั้ง ในรัชกาลที่ 2 มีการกล่าวถึงชมพูพานไว้ไม่
มากนัก ที่ปรากฏในบทพระราชนิพนธ์เพียง 2 ตอน คือ ตอน สืบมรรคา และตอนท าลายพิธีหุงน้ า
ทิพย์ โดยชมพูพานมีบทบาทหน้าที่ ที่ในฐานะของการเป็นข้าทหาร 7 ครั้ง โดยการได้รับค าสั่งจาก
พระราม     3 ครั้ง ร่วมไปในกองทัพ 4 ครั้ง ส่วนฉบับรัชกาลที่ 6 ได้ทรงกล่าวถึงชมพูพานมีบทบาท
ทั้งหมด 2 บทบาท คือเป็นพญาหมหีรือราชาของหมีคุมกองทัพในส่วนที่เป็นบริวารหมียกข้ามสมุทรไป
ยังกรุงลงกา และเป็นที่ปรึกษากองทัพ    

2. องค์ประกอบของการแสดงโขน กระบวนท่าร าของชมพูพานและชมพูหมีตามบทพากย์และ
เพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร จากการสนทนากลุ่มสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

2.1 องค์ประกอบส าหรับการจัดการแสดงท่ีส าคัญ 6 ประเภทด้วยกัน คือ  
 2.1.1  บทโขน เป็นบทที่ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้ในเรื่องรามเกียรติ์และเรื่องการ

จัดท าบทละคร ได้น าเอารามเกียรติ์ที่เป็นวรรณกรรมของไทยของไทย มาปรับเป็นนาฏกรรมไม่ยึดว่า
เป็นรามเกียรติ์ของรัชกาลใด แต่ยังคงรูปลักษณ์ของตัวละครที่เป็น พระ นาง ยักษ์ ลิง ไว้ เมื่อจัดท า
บทโดยใช้บทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ของรัชกาลที่ 6 จึงต้องปรับเปลี่ยนให้ชมพูพานที่เป็นลิง 
มาเป็นชมพูพานที่เป็นหมีแทน เพ่ือให้สอดคล้องกับบทพระราชนิพนธ์ บทโขนที่กรมศิลปากรจัดท าขึ้น
เพ่ือแสดงในตอนที่กล่าวถึงชมพูพานที่เป็นพญาหมีนั้น จึงมีแต่บทเฉพาะของรัชกาลที่ 6 เท่านั้น 
เนื่องจากรัชกาลที่ 1, 2 ตัวชมพูพานเป็นพญาวานร  

  2.1.2  วงดนตรี พบว่าการแสดงโขนนั้นจะใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้า วงปี่พาทย์เครื่องคู่
หรือวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ แต่จุดมุ่งหมายของการแสดงตอนนี้คือ จังหวะหน้าทับที่ใช้ตะโพนและ
กลองทัดเป็นหลัก เพราะการพากย์หรือการแสดงตามบทพากย์นั้น จังหวะหน้าทับเป็นตัวที่เป็นตัว
ก ากับ เรียกว่า “หน้าทับพิเศษ” ส่วนเพลงที่ใช้บรรเลงก็เป็นเพลงบรรเลงตามบทเป็นตัวก าหนดให้ใช้
ส าหรับการแสดงนั้นๆ เช่น   เพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรตอนพระรามยกทัพข้ามไปกรุงลงกา 

  2.1.3  คนพากย-์คนเจรจา เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของการแสดงโขน เนื่องจากโขน
เป็นการแสดงที่ต้องสวมศีรษะที่จัดสร้างขึ้นเป็นยักษ์และลิง ส่วนพระและนางในปัจจุบันถึงจะไม่สวม
ศีรษะปิดหน้า ก็ไม่พูดหรือเจรจาเอง จะใช้คนพากย์และคนเจรจาท าการพากย์และเจรจาแทน เป็น
ลักษณะของผู้เล่าเรื่องในตอนนั้น ๆ ด้วยเหตุนี้คนพากย์และคนเจรจาจะต้องศึกษาบทที่จะใช้ในการ
แสดงครั้งนั้น ๆ ให้ชัดเจน เพ่ือการแสดงที่สมบูรณ์ จากการวิจัยพบว่า บทของชมพูพานที่ใช้ในการ
พากย-์เจรจา ตามบทพระราชนิพนธ์ ทั้ง 3 รัชกาล มีปรากฏชัดเจนในบทพากย์ตามบทพระราชนิพนธ์
รัชกาลที่ 6 ตอนข้ามสมุทร ในลักษณะการพากย์รถ ดังนั้นคนพากย์-คนเจรจาจึงต้องบรรยายถึงความ
ยิ่งใหญ่ของกองทัพพระราม ให้ผู้ชมได้เห็นคล้อยตามไปด้วย 
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 2.1.4  เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงโขนตัวชมพูพาน ที่ปรากฏอยู่ 2 ลักษณะ คือ 
การแต่งกายยืนเครื่องแบบพญาวานร กับการแต่งกายแบบพญาหมี มีความแตกต่างกันที่ส าคัญ คือ 
หัวโขนจะเป็นแบบพญาวานรอย่างหนึ่ง เป็นแบบพญาหมีอย่างหนึ่ง เสื้อที่ใช้เป็นคนละแบบคนละสี 
คือ สีชมพูเป็นลายปักแบบขนลิงอย่างหนึ่ง กับสีน้ าตาลไม่มีลายปักเป็นเสื้อสีพ้ืนแต่มีพาหุรัดคาดอยู่
อย่างหนึ่ง ชมพูพานที่เป็นพญาวานรมีหางส่วนที่เป็นพญาหมีไม่มีหาง 

  2.1.5  ผู้แสดง การสัมภาษณ์คุณครูสนอง คงหิรัญ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย
(โขนลิง) วิทยาลัยนาฏศิลป  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงคุณลักษณะ
ของผู้ที่จะเป็นตัวชมพูพานที่เป็นพญาวานรว่า “การคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นชมพูพาน จะเลือกจากผู้มี
ร่างกายค่อนข้างสูง ล าคอระหง มีบุคลิกแคล่วคล่องว่องไว” (สนอง คงหิรัญ. สัมภาษณ์, 12 กันยายน 
2559) ส่วนคุณลักษณะของชมพูหมี ครูพงษ์พิศ จารุจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย(โขนลิง) 
ส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของชมพูหมีว่า “ครูจะ
เลือกจากจากผู้ที่มีรูปร่างท้วม ไม่สูงมากนัก ล าคอส้น บุคลิกกระฉับกระเฉง แต่ในการแสดงจะต้อง
เปลี่ยนบุคลิกให้มีความเชื่องช้าและยังคงแข็งแรง” (พงษ์พิศ จารุจินดา. สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2559) 

  2.1.6  กระบวนท่าร าที่ใช้ในการแสดงโขน เป็นสิ่งที่ส าคัญขององค์ประกอบในการ
แสดงอย่างหนึ่ง เพราะกระบวนท่าร าที่ใช้ในกระบวนทัพ โดยเฉพาะกระบวนทัพลิง ท่าทางที่ใช้เป็นท่า
ที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยา ส่วนกระบวนทัพของหมี กระบวนท่าที่ ใช้ เป็นท่าที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชประดิษฐ์ขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับท่าร าของลิง 
โดยอาศัยโครงสร้างท่าร าของลิงเป็นต้นแบบ และใช้เป็นท่าร าของกองทัพหมีสืบทอดต่อกันมาจนถึง
ปัจจุบัน 

2.2  ท่าร าของชมพูพาน   
 ท่าร าที่ใช้ในการเรียนการสอนและการแสดง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์
ในฉบับรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 เป็นหลัก โดยในบทพากย์เป็นการแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของทัพ
พระราม ที่บอกถึงไพร่พลวานรในกระบวนทัพ ส่วนเสมอข้ามสมุทรก็เป็นการแสดงถึงความพร้อม
เพรียงของตวัแสดงที่เดินทางไปยังเมืองลงกา แต่เมื่อเป็นบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 
แล้ว ตัวละครจะเปลี่ยนไป โดยเฉพาะชมพูพาน ที่พระองค์ทรงปรับเปลี่ยนให้เป็นพญาหมี จึงท าให้มี
ท่าร าที่แปลกออกไป เพราะเมื่อร่วมไปในกองทัพ ในบทพากย์และเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร    
ก็ต้องใช้โครงสร้างท่าร าของเหล่าวานร แต่พระองค์ทรงพระราชประดิษฐ์ท่าร าเป็นแบบเฉพาะของหมี
ขึ้นมาใหม่ ท าให้เห็นความแตกต่างกันระหว่างกระบวนท่าร าของลิงและกระบวนท่าร าของหมี       
ในโครงสร้างกระบวนท่าร าเดียวกัน  
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 สรุปได้ว่า กระบวนท่าร าชมพูหมี ที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ถ่ายทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
ลักษณะของกระบวนท่าร าก็เป็นกระบวนท่าร าของพลวานร มาปรับเปลี่ยนเป็นหมีก็เพ่ือให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างวานรและหมีในกระบวนท่าร าตอนข้ามสมุทร 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนท่าร าของชมพูพานกับชมพูหมีตามบทพากย์และ 
     เพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 

 3.1 วิเคราะห์ได้ว่าหมีคล้ายคลึงกับท่าร าของลิง เพ่ือเป็นการแสดงว่าตัวโขนหมีนั้น
คล้ายคลึงมาจากตัวโขนลิง ดังนี้ 

            3.1.1  ลักษณะช่วงล่างของหมีนั้น จะยึดเอาลักษณะช่วงล่างของลิงเป็นหลัก แต่ไม่
มีการยกขาค้างไว้ จะใช้การขยับเท้าแล้วยกเท้าวางให้ลงจังหวะของการพากย์หรือการแสดง  
            3.1.2  ลักษณะของล าตัวและมือที่ลิงปฏิบัติในท่าต่าง ๆ หมีจะกางมือหักข้อมือลง
หรือหงายมืออยู่ด้านหน้าเท่านั้น จะไม่ยกมือสูงเกินราวนม มีเพียงการยืดตัวที่จะหงายมือออกด้าน
นอก และการเกาท่ีลากมือขวาจากเอวซ้ายขึ้นไปทางชายโครงขวา ตอนลงกดไหล่ลงกลับไปที่เอวซ้าย 
            3.1.3  การเหลียวของตัวโขนลิงที่มีการเหลียวซ้าย เหลียวขวา มอง ส่วนตัวโขนหมี
จะใช้การยืดตัวขึ้นชะโงกมอง และส่ายหน้าไปมา 

 3.2  เปรียบเทียบเครื่องแต่งกายท่ีใช้ในการแสดงโขนตัวชมพูพาน  

 เครื่องแต่งกายของตัวชมพูพานในรามเกียรติ์  สรุปได้ว่ามีปรากฏอยู่  2 ลักษณะ คือ        
แบบพญาวานรมีใบหน้าเป็นลิงมงกุฎยอดชัย และแบบใบหน้าเป็นหมีมงกุฎยอดน้ าเต้าเทริดหรือเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่าแบบพระราชนิยม เสื้อที่ใช้เป็นคนละแบบคนละสี คือ ถ้าเป็นชมพูพานจะใช้เป็นสีชมพู
มีลายปักแบบขนลิงอย่างหนึ่ง กับถ้าเป็นชมพูหมีจะใช้สีน้ าตาลไม่มีลายปักเป็นเสื้อสีพ้ืนแต่มีพาหุรัด
คาดอยู่ที่ต้นแขนอย่างหนึ่ง และชมพูพานที่เป็นพญาวานรมีหางส่วนที่เป็นพญาหมีไม่มีหาง 

 3.3  ท่าร าตามบทพากยแ์ละเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 

 ท่าร าของชมพูพานหรือตัวโขนลิงตามค าพากย์  ที่ได้มาจากบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1-2 เป็นท่าร าที่มีแบบแผนมาตั้งแต่สมัยอยุธยา มีท่าร าตามบทพากย์ 4 บทพากย์ มีท่าร ารับ
ตะโพน 4 ท่า ส่วนท่าร าอ่ืน ๆ ก็เป็นการปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การเข้ารับเข้ารับตะโพน และปฏิบัติท่าร า
โดยการวนซ้ าจนครบกระบวนการร าตามค าพากย์ แต่ถ้าเป็นบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาล
ที่ 6 เมื่อรับตะโพนท่า 1 หมดท่าร ายุบเข่าเข้าในบทพากย์ที่ 2 จะเป็นการปฏิบัติท่าร าที่วนซ้ าท่าตั้งแต่
ท่า ยืดเข่าซ้ายกระทบลงตั้งเหลี่ยม ไปจนถึงท่าขยับลงวงมาตั้งเต็มเหลี่ยม ตะโพนตีรับท้า จะ
ปฏิบัติการรับท้าของตะโพน เมื่อกลองทัดตีครั้งที่ 2 จะยกเท้าขวาขึ้นในท่า 3 แล้ววนซ้ าท่าร าไปจน
ครบ 8 บทพากย์ โดยค าพากย์ที่ 8 นั้นโขนลิงจะปฏิบัติการรับท้าของตะโพน เมื่อกลองทัดตีครั้งที่ 2 
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จะยกเท้าขวาขึ้นในท่า 1 ซึ่งจะเป็นบทพากย์เฉพาะของพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 
เท่านั้น เพราะท่าร าในบทพากย์ของลิงนั้นจะมีท่าร าการรับตะโพนแค่ 4 ท่า  

 ท่าร าโขนหมีตามบทพากย์ มีท่าร าหลักเพียงท่าร ารับตะโพนเพียงท่าเดียวส่วนท่าร าอ่ืน ๆ ก็
เป็นการปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การเข้ารับเข้ารับตะโพน และปฏิบัติท่าร าโดยการวนซ้ าจนครบกระบวนการ
ร าตามบทพากย ์ถึงบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 จะมีถึง 8 บทพากย์ และมีบทพากย์
ที่กล่าวถึงตัวชมพูหมี ท่าร าของตัวโขนหมีก็จะใช้ท่าร ารับตะโพนท่าเดียวหมดทุกบทพากย์ ส่วนท่าร าที่
บทพากย์กล่าวถึงของชมพูหมี ก็เป็นการแสดงท่าร าในที่เรียกว่าการตีบท 

 เพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร มีโครงสร้างท่าร าอยู่ที่การเต้นขึ้น 3 กับเต้นลง 2  ส่วนท่าร า
อ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับค าสั่ง ขึ้นท่า กระทืบกลับ เต้นวนกลับมาหน้าอัด ลงวง เป็นเพียงการปฏิบัติ
วนซ้ าท่าเพ่ือเข้าสู่ท่าร าหน้าพาทย์เสมอ แล้วจึงปฏิบัติท่าร า รัว-ลา ในการปฏิบัติท่าร าหน้าพาทย์เสมอ
ข้ามสมุทร ก็เป็นลักษณะเดียวกัน เพียงแต่เปลี่ยนเพ่ิมท่าร าจากท่า 1 ขยายเป็นท่า 3, 4, 5, และ 7 
นอกนั้นจะยึดตามโครงสร้างท่าร าหน้าพาทย์เสมอ    

 ท่าร าในเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร มีโครงสร้างท่าร ามาจากท่าร าหน้าพาทย์เสมอ อีกทั้ง
ท่าร าหมีมีท่าร าหน้าพาทย์เสมอเพียง 1 ท่าเท่านั้น ท าให้การปฏิบัติท่าร าเสมอข้ามสมุทรของลิงที่ใช้
ท่าร า ต่อจากเสมอท่า 1 คือเสมอท่า 3, เสมอท่า 4, เสมอท่า 5 และเสมอท่า 7 นั้น กระบวนท่าร า
ของหมีจึงใช้ท่าร าของเสมอที่มีเพียง 1 ท่า ปฏิบัติซ้ าท่าร าเสมอที่มีอีก 4 ท่าของลิง และปฏิบัติท่าร าที่
จะน าไปสู่การเข้าเต้นท่าเสมอ ก็ปฏิบัติท่าร าวนซ้ าท่าร าจนจบกระบวนการร าเพลงหน้าพาทย์เสมอ
ข้ามสมุทร 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิเคราะห์แยกออกได้ว่า 

1.  ประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของชมพูพานและชมพูหมี 
           1.1  ประเด็นเรื่องของประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของชมพูพานในรามายณะและ
รามเกียรติ์ในประเทศไทย บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1, 2 และรัชกาลที่ 6 พบว่า การก าเนิดของ
ชมพูพานในรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 กับชมพูหมีในรามายณะ มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ชมพูหมี
ในรามายณะเกิดจากการหาวของพระพรหมา โดยชมพูหมีเผ่นออกมาจากปากของพระพรหมา และ
พระพรหมาทรงตั้งชื่อให้กับพญาหมีว่า “ชมพูพานฤกษราช” โดยก าหนดให้เป็นราชาของหมี ในขณะ
ที่ชมพูพานในรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ได้กล่าวถึงก าเนิดของชมพูพานว่า เกิดจากเหงื่อไคลของ 
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พระอิศวรได้ทรงชุบขึ้นมา แล้วสะบัดลงกับพ้ืนดิน กลายเป็นพญาวานร พร้อมกับตั้งชื่อให้ว่า     
“ชมพูพาน”  

 1.2  ประเด็นเรื่องการก าเนิดของของชมพูพานฤกษราช มีความคล้ายคลึงกับการก าเนิดของ    
หนุมานที่สอดคล้องกับงานวิจัยของว่าที่ ร.ต. จตุพล ภักดี (2558) ที่วิจัยเรื่องอัตลักษณ์ลิงโล้นกับลิง
ยอด กล่าวว่า  เมื่อพระพายรับบัญชาจากอง๕พระอิศวร พระพายก็รับเอาก าลังของพระอิศวรพร้อม
กับตรีเทพอาวุธ ถวายบังคมลงเหาะมาหานางสวาหะ เมื่อถึงก็เอาเทพอาวุธทั้ง 3 ทิ้งใส่ปากนางสวาหะ 
แล้วบอกพระบัญชาขององค์พระอิศวรแก่นางสวาหะ ว่าพระองค์ท่านประทานบุตรมาให้ แล้วพระ
พายเฝูาดูแลนางจนครบ 30 เดือน พอได้ฤกษ์งามยามดีปีขาล เดือน 3 วันอังคาร นางสวาหะก็คลอด
บุตรออกมาเป็นวานรเป็นวานรกายสีขาวผ่อง กายใหญ่เท่าเด็กอายุ 16 ปี เหาะขึ้นไปบนท้องฟูา มี
กุลฑล ขนเพชร เขี้ยวแก้ว หาวเป็นดาวเป็นเดือน มี 4 หน้า 8 มือ พระพายให้ชื่อตามที่พระอิศวร
บัญชามาว่า หนุมาน จากประเด็นนี้อาจกล่าวได้ว่า เรื่องการก าเนิดของตัวละครในบทพระราชนิพนธ์
รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ได้รับอิทธพลมาจากวรรณกรรมรามายณะของวาลมิกิ  เพราะมีลักษณะ  
ที่ออกจากปากของมารดา ในส่วนบทบาทของชมพูพานกับชมพูหมีพบว่า มีบทบาทที่มีลักษณะที่
ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ 1. เป็นข้าทหารที่ท าหน้าที่ปฏิบัติตามค าสั่งของพระรามในฐานะของจอมทัพ  
3) เป็นที่ปรึกษาในการรบให้แก่พระราม 4) เป็นผู้รู้สรรพยาที่ใช้แก้พิษและเป็นราชาของหมี ประเด็น
เรื่องของบทบาท สอดคล้องกับงานวิจัยของวีรพล ทองระอา (2557) ที่วิจัยเรื่องกระบวนการจัดทัพ
เพลงหน้าพาทย์ปฐม(สุครีพ)  ในประเด็นนี้กล่าวได้ว่า บทบาทของตัวสุครีพ ในวรรณกรรมรามเกียรติ์
ฉบับกรุงเก่า ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุรี ฉบับรัชกาลที่ 1 ฉบับรัชกาลที่ 2 และฉบับรัชกาลที่ 6 พบว่า
บทบาทของสุครีพส่วนใหญ่ จะเน้นหนักเรื่องของบทบาทการรับราชการ ซึ่งประกอบไปด้วย ความ
จงรักภักดี ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความกล้าหาญ ความยุติธรรม ในขณะเดียวกันในการรับ
ราชการของสุครีพ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นแม่ทัพ ที่เป็นดังนี้เพราะสุครีพได้รับความ
ไว้วางใจจากพระราม ในฐานะที่สุครีพเป็นอุปราชเมืองขีดขิน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พรเทพ เลี้ยงสอน (2557) ที่วิจัยเรื่อง วิเคราะห์บุคลิกและกระบวนท่าเต้นของตัวโขนลิง กรณีศึกษาลิง
ยอดและลิงโล้น พบว่า บทบาทของสุครีพในเรื่องรามเกียรติ์นั้นมีความส าคัญ กล่าวคือ บทบาทใน
ฐานะข้าราชการประกอบด้วย การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความโปร่งใสใน
การตัดสินคดี ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลส าเร็จต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความจงรักภักดีและกตัญญูต่อ
เจ้านาย รู้จักผูกมิตรกับสหายที่ร่วมงาน และบทบาทผู้น าในกองทัพ ประกอบด้วย การจัดกระบวนทัพ
และฐานะแม่ทัพ ซึ่งประเด็นส่วนใหญ่ของชมพูพานก็จะเป็นด้านการเป็นข้าทหารซึ่งเทียบได้ กับการ
เป็นข้าทหารของสุครีพ ซึ่งได้มาจากงานวิจัยทั้ง 2 เล่ม  
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2. องค์ประกอบในการแสดงโขน แบ่งออกได้ 6 ประเภท คือ 
 2.1 บทที่ใช้ในการแสดงตอนพระรามยกพลข้ามสมุทรในบทพระราชนิพนธ์รัชการที่ 1 , 2 

และรัชกาลที่ 6  ในประเด็นนี้ บทพระราชนิพนธ์รัชการที่ 1, 2 เป็นบทที่มีความมุ่งหมายให้เห็นถึง
ความยิ่งใหญ่ของกระบวนทัพพระราม มุ่งเน้นถึงตัวพระรามเป็นหลัก คือบอกถึงกระบวนทัพใน
ลักษณะของพระรามที่ยกพลข้ามสมุทรโดยใช้ราชรถเป็นพาหนะ เพียงแต่บอกถึงจ านวนของพลวานร
ที่มีอยูมากมายของกองทัพ โดยการท าบทในตอนข้ามสมุทรส่วนใหญ่จะเริ่มจากเพลงหน้าพาทย์รุกร้น 
แล้ว  ต่อด้วยบทพากย์รถ แล้วจึงเป็นเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ต่อด้วยเพลงเชิด ส่วนบท
รามเกียรติ์ของรัชกาล ที่ 6 เป็นบทที่มีบทร้องเพลงครอบจักรวาล ต่อด้วยเพลงเสมอข้ามสมุทร แล้ว
กราวนอก จากนั้นก็เป็นบทพากย์และจบลงที่เพลงเชิด ในบทของพระองค์นี้มีลักษณะของบทพากย์
ยาวออกไป ทรงเน้นตัวโขนที่เป็นหลักใหญ่ทุกตัวเช่น พระราม พระลักษมณ์ ภิเภก สุครีพ ชมพูพาน  
ที่เป็นพญาหมี เมื่อส านักการสังคีต กรมศิลปากร ได้ปรับปรุงบทในตอนนี้ ก็ได้เริ่มที่เพลงรุกร้น ต่อ
ด้วยบทพากย์จบลงที่เพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร จะเห็นได้ว่า บทของกรมศิลปากรได้ตัดเพลงร้อง
ออกและตัดเพลงกราวนอกออก เพราะเป็นการทับซ้อนของกระบวนทับที่ยกทัพไปแล้วยังต้องมาจัด
ทัพใหม่อีกสอดคล้องกับฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์. (2557) ที่กล่าวถึงบทที่ใช้ในการแสดงโขนในช่วงยุคสมัย
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 – พ.ศ.2556 ส่วนใหญ่จะเป็นบทของกรมศิลปากร ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความ
สวยงาม กระชับ เข้าใจง่าย โดยมิได้ละทิ้งขนบแห่งความไพเราะของบทพากย์แต่อย่างใด  

 2.2  ดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงโขน ตอนข้ามสมุทร จะใช้วงปี่พาทย์ 3 ประเภท
ด้วยกันคือ ปี่พาทย์เครื่อง 5 เครื่องคู่หรือเครื่องใหญ่  ในประเด็นของการบรรเลงดนตรีตามบทพากย์ 
วงดนตรีจะเน้นในเรื่องของหน้าทับเป็นหลัก ใช้การตีตะโพนและกลองทัด ตีรับท้ายค าพากย์และร้อง
รับด้วยค าว่า “เพ้ย” ทุกครั้ง ส่วนในประเด็นของเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ก็เป็นเพลงหน้า
พาทย์แบบวนซ้ า เนื่องจากเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรนี้ ขยายเพลงมาจากเพลงหน้าพาทย์เสมอ
(ธรรมดา) ลักษณะของหน้าทับจะเป็นหน้าทับพิเศษ ในการจัดสนทนากลุ่ม ผศ. สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา 
อาจารย์ประจ าภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปศึกษาและประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้ข้อมูลทางดนตรี ไว้ว่า  “จังหวะ
หน้าทับที่ก ากับนี้ เรียกว่า “หน้าทับพิเศษ” จังหวะของเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร มีชื่อเรียกกัน 
จนเป็นที่รู้กันในวงการดนตรี ว่ามีการเรียกชื่อว่า 9 ไม้เดิน, ลาไม้กลอง, 4 ไม้เดิน, ไม้เหาะ 3เที่ยว 
แล้วเป็น 8 ไม้เดิน, ลาไม้กลอง ลงด้วยรัว-ลา” (สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา. สัมภาษณ์. 18 กันยายน 2559) 
สอดคล้องกับสุชาติ ยามสุข ครูช านาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม  ที่กล่าวถึงหน้าทับของเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรว่า “หน้าทับของเพลง
เสมอข้ามสมุทรนี้ เริ่มด้วย 9 ไม้เดิน,ลาไม้กลอง แล้วต่อด้วย 4 ไม้เดิน 3 เที่ยว แต่ละเที่ยวก็มีลาไม้
กลอง แล้วเป็น 8 ไม้เดิน, ลาไม้กลอง แล้ว รัว-ลา” (สุชาติ ยามสุข. สัมภาษณ์. 1 กันยายน 2559)   
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 2.3  คนพากย์-คนเจรจา  ประเด็นนี้เนื่องจากแสดงโขน เป็นการแสดงที่สวมศีรษะปิดหน้า 
ถึงแม้นแต่ตัวพระและตัวนางที่ไม่ปิดหน้า ก็ไม่สามารถท่ีจะพูดได้ จึงต้องมีคนพากย์-คนเจรจาแทน ซึ่ง
จะเป็นในลักษณะของผู้เล่าเรื่องในการแสดงตอนนั้น ๆ โดยต้องก าหนดน้ าเสียงให้สอดคล้องกัน     
กับลักษณะของการแสดง ต้องเข้าใจและศึกษาวิธีการพากย์ทั้ง 6 ประเภท ส่วนการเจรจาก็เป็นการ
บ่งบอกถึงความสามารถของผู้เจรจาแทนตัวโขนที่ได้ศึกษาบทที่ใช้ในการแสดงมาเป็นอย่างดี  ในตอน
ข้ามสมุทรนี้บทพากย์จัดเป็นบทพากย์ประเภทที่ 2 คือบทพากย์รถ  สอดคล้องกับธีรภัทร์ ทองนิ่ม 
(2556) ได้วิจัยเรื่อง แบบแผนและกลวิธีการพากย์โขนของกรมศิลปากร พบว่า บทพากย์รถเป็นบท
พากย์ประเภทที่ 2  มีลักษณะ เป็นการชมพาหนะและไพร่พลในการเดินทาง และจะต้องพากย์หรือ
เจรจา โดยใช้อารมณ์ให้ตรงกับตัวละครและเหตุการณ์หรือสถานที่ในตอนนั้น ๆ 

2.4  เครื่องแต่งกาย ที่ปรากฏในการแสดงโขนตอนพระรามยกพลข้ามสมุทร ในบทพากย์
และประกอบเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ประเด็นนี้พบว่า มีลักษณะการแต่งกาย 2 แบบ คือ แต่ง
แบบยืนเครื่องตัวลิง กับการแต่งกายเลียนแบบยืนเครื่องตัวลิง ทั้ง  2 แบบมีความแตกต่างกัน คือ ตัว
เสื้อถ้าเป็นการแต่งกายแบบยืนเครื่องจะมีลายปักเป็นขนลิงที่เรียกว่าลายทักษิณาวัตร ส่วนหมีตัวเสื้อที่
แต่งเลียนแบบยืนเครื่องตัวลิงจะเป็นสีน้ าตาล ไม่มีลาย ส่วนศีรษะก็มี 2 แบบ คือ เป็นแบบพญาวานร
ที่มีใบหน้าเป็นลิงมงกุฎยอดชัย และแบบใบหน้าเป็นหมี มงกุฎยอดน้ าเต้าเทริดหรือบางครั้งเรียกว่า
แบบพระราชนิยม ตรงกับเจตน์  ศรีอ่ าอ่วม หัวหน้าฝุายพัสตราภรณ์และเครื่องโรง ส านักการสังคีต. 
กรมศิลปากร. กระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของชมพูพานและชมพูหมี ไว้ว่า
“เรื่องการแต่งกายของตัวโขน เนื่องจากเครื่องแต่งกายของตัวโขนลิงและของตัวโขนอ่ืนๆถูกก าหนด 
โดยสีและลักษณะหัวโขน ท าให้เมื่อก าหนดชุดการแสดงจึงต้องอิงกับหัวโขนที่ ก าหนด ดังนั้นชุดของ
ชมพพูพานซึ่งเป็นสีหงสชาด ส่วนชมพูหมี เนื่องจากหมีนั้นมีสีด าหรือสีน้ าตาล และศีรษะตามแบบพระ
ราชนิยมที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน เป็นสีน้ าตาล งานเครื่องแต่งกายจึงจัดชุดที่ ใกล้เคียงกับศีรษะของ
ชมพูหมี โดยแต่งเลียนแบบของการยืนเครื่องของลิง เพียงแต่จะไม่ใส่หางเข้าไป เนื่องจากหมีที่มีอยู่  
ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะไม่มีหาง” (เจตน์  ศรีอ่ าอ่วม. สัมภาษณ์. 30 กันยายน 2558) สอดคล้อง
กับดร.ไพโรจน์  ทองค าสุก นักวิชาการละครและดนตรีช านาญการ  ส านักการสังคีต กรมศิลปกร 
กระทรวงวัฒนธรรม และภาคีราชบัณฑิต สาขานาฏกรรมไทย ราชบัณฑิตยสภา ที่กล่าวไว้ตอน
สนทนากลุ่มว่า เกี่ยวกับเรื่องของศีรษะโขนหมีไว้ว่า “ที่เรียกว่าตามแบบพระราชนิยมก็เพราะว่า 
รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เพ่ือใช้ส าหรับแสดงรามเกียรติ์ในฉบับของพระองค์ที่ตัวชมพู
พานเป็นพญาหม”ี(ไพโรจน์ ทองค าสุก. สนทนากลุ่ม. 27 กันยายน 2559.) 

 2.5  ผู้แสดง ผู้ที่ฝึกหัดเป็นชมพูพาน และชมพูหมี ประเด็นนี้ มีเกณฑ์การคัดเลือกส าหรับ    
ผู้แสดง โดยเป็นผู้ที่มีบุคลิกแคล้วคล่องว่องไว รูปร่างปูอม ๆ และถ้าเป็นลิงยอดคัดเลือกจากผู้มี
ร่างกายระหงค่อนข้างสูง สอดคล้องกับคุณครูสนอง คงหิรัญ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย (โขนลิง) 
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วิทยาลัยนาฏศิลป  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ที่จะ
เป็นตัวชมพูพานที่เป็นพญาวานรว่า “การคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นชมพูพาน จะเลือกจากผู้มีร่างกาย
ค่อนข้างสูง ล าคอระหง มีบุคลิกแคล่วคล่องว่องไว” (สนอง คงหิรัญ. สัมภาษณ์. 12 กันยายน 2559) 
ส่วนคุณลักษณะของชมพูหมี ครูพงษ์พิศ จารุจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย (โขนลิง) ส านักการ
สังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของชมพูหมีว่า “ครูจะเลือกจากจาก
ผู้ที่มีรูปร่างท้วม ไม่สูงมากนัก ล าคอสั้น บุคลิกกระฉับกระเฉง แต่ในการแสดงจะต้องเปลี่ยนบุคลิกให้
มีความเชื่องช้าและยังคงแข็งแรง” (พงษ์พิศ จารุจินดา. สัมภาษณ์. 2 กันยายน 2559) 

3. กระบวนท่าร าของชมพูหมีนั้น เป็นท่าร าที่เป็นพระราชประดิษฐ์ของรัชกาลที่ 6 เป็นท่าร า   
ที่ใกล้เคียงกับท่าร าของลิง โดยจะยึดเอาลักษณะช่วงล่างของลิงที่ปฏิบัติตามนาฏยศัพท์เป็นหลัก โดย
ลักษณะช่วงล่างหมีจะไม่มีการยกขาค้างไว้ จะใช้การขยับเท้าแล้วยกเท้าวางให้ลงจังหวะของการพากย์
หรือการแสดง ลักษณะของล าตัวและมือในการปฏิบัติท่าต่าง ๆ ตามนาฏยศัพท์หรือค าเรียกท่าร าของ
ครูผู้สอน ล าตัวจะตั้งตรงแต่ไม่ดันหลัง มือของหมีจะอยู่ด้านหน้าหรือกางมือออกในลักษณะคว่ ามือ
หรือหงายมือขึ้น จะไม่ยกมือสูงเกินราวนม ส่วนตัวโขนหมีจะใช้การยืดตัวขึ้นชะโงกมอง กับส่ายหน้า
ไปมาเป็นเลข 8 ประเด็นท่าร าของชมพูพานหรือตัวโขนลิงตามค าพากย์  ที่ได้มาจากบทพระราช
นิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1-2 เป็นท่าร าที่มีแบบแผนที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยา มีท่าร าตาม
บทพากย์ 4 บทพากย์ มีท่าร ารับตะโพน 4 ท่า ส่วนท่าร าอ่ืน ๆ ก็เป็นการปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การเข้า
รับเข้ารับตะโพน และปฏิบัติท่าร าโดยการวนซ้ าจนครบกระบวนการร าตามค าพากย์  แต่ถ้าเป็นบท
พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 ท่าร าจะมี 8 บทพากย์ โดยค าพากย์ที่ 8 นั้นโขนลิงจะ
ปฏิบัติการรับท้าของตะโพน เมื่อกลองทัดตีครั้งที่ 2 จะยกเท้าขวาขึ้นในท่า 1 ซึ่งจะเป็นบทพากย์
เฉพาะของพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 เท่านั้น เพราะท่าร าในบทพากย์ของลิงนั้นจะมี
ท่าร าการรับตะโพนแค่ 4 ท่าเท่านั้น ส่วนประเด็นท่าร าของชมพูพานหรือตัวโขนลิงเพลงหน้าพาทย์
เสมอข้ามสมุทร มีโครงสร้างท่าร าอยู่ที่การเต้นขึ้น 3 กับเต้นลง 2  ส่วนท่าร าอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
รับค าสั่ง ขึ้นท่า กระทืบกลับ เต้นวนกลับมาหน้าอัด ลงวง เป็นเพียงการปฏิบัติวนซ้ าท่าเพ่ือเข้าสู่ท่าร า
หน้าพาทย์เสมอ แล้วจึงปฏิบัติท่าร า รัว-ลา ในการปฏิบัติท่าร าหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ก็เป็น
ลักษณะเดียวกัน เพียงแต่เปลี่ยนเพ่ิมท่าร าจากท่า 1 ขยายเป็นท่า 3, 4, 5, และ 7 นอกนั้นจะยึดตาม
โครงสร้างท่าร าหน้าพาทย์เสมอ  ในประเด็นของท่าร าชมพูหมีหรือโขนหมีตามบทพากย์ มีท่าร าเพียง
ท่าร ารับตะโพนเพียงท่าเดียว ส่วนท่าร าอ่ืน ๆ ก็เป็นการปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การเข้ารับเข้ารับตะโพน 
และปฏิบัติท่าร าโดยการวนซ้ าจนครบกระบวนการร าตามบทพากย์ ถึงบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์
ฉบับรัชกาลที่ 6 จะมีถึง 8 บทพากย์ และมีบทพากย์ที่กล่าวถึงตัวชมพูหมี ท่าร าของตัวโขนหมีก็จะใช้
ท่าร ารับตะโพนท่าเดียวหมดทุกบทพากย์ ส่วนท่าร าที่บทพากย์กล่าวถึงของชมพูหมี ก็เป็นการแสดง
ท่าร าในการตีบทเท่านั้น และประเด็นท่าร าชมพูหมีหรือโขนหมีในเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร มี
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โครงสร้างท่าร ามาจากท่าร าหน้าพาทย์เสมอ อีกทั้งท่าร าหมีมีท่าร าหน้าพาทย์เสมอเพียง 1 ท่าเท่านั้น 
ท าให้การปฏิบัติท่าร าเสมอข้ามสมุทรของลิงที่ใช้ท่าร า ต่อจากเสมอท่า 1 คือเสมอท่า 3, เสมอท่า 4, 
เสมอท่า 5 และเสมอท่า 7 นั้น กระบวนท่าร าของหมีจึงใช้ท่าร าของเสมอที่มีเพียง 1 ท่า ปฏิบัติซ้ าท่า
ร าเสมอที่มีอีก 4 ท่าของลิง และปฏิบัติท่าร าที่จะน าไปสู่การเข้าเต้นท่าเสมอ ก็ปฏิบัติท่าร าวนซ้ าท่าร า
จนจบกระบวนการร าเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 

 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา จึงท าให้การวิจัยเรื่องของกระบวนท่า

ร าชมพูพานและชมพูหมียังไม่ครอบคลุมเรื่องของโครงสร้างท่าร าในบทพากย์และเพลงหน้าพาทย์
เสมอข้ามสมุทรโดยละเอียด ดังนั้นประเด็นของโครงสร้างท่าร าในบทพากย์และเพลงหน้าพาทย์เสมอ
ข้ามสมุทรจึงควรศึกษาให้ละเอียดต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างท่าร าของชมพูหมีในวรรณกรรมรามายณะและวรรณกรรม
รามาเกียรติ์ เพ่ือหาความแตกต่างของการใช้กระบวนท่าร าที่เป็นหมีตามธรรมชาติกับหมีที่เป็นข้า
ทหารในการแสดงโขน 
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 วัฒนธรรม. สัมภาษณ์, 30กันยายน 2558. 
________. สัมภาษณ์, 9 พฤศจิกายน 2558. 
ช านาญ  รอดเหตุภัย.รามเกียรติ์ปริทัศน์. กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2522. 
ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์. โขน : ศิลปะประจ าชาติไทยและสื่อวัฒนธรรมในบริบทสังคมร่วมสมัย. 
 ปริญญา นิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย บัณฑิตศึกษา, 
 มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ, 2557. 
ดวงธิดา ราเมศวร์. ต้นต านานรามเกียรติ์ จากต้นฉบับรามายณะ. กรุงเทพฯ : บริษัท ยูโรปา เพรส  

จ ากัด, 2558. 
ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯกรมพระยา. ละครฟ้อนร าประชุมเรื่องละครฟ้อนร ากับระบ าร าเต้น  

ต าราฟ้อนร า ต านานเรื่องละครอิเหนา ต านานละครดึกค าบรรพ์. กรุงเทพฯ : มติชน, 2546. 
ทองสุก เกตุโรจน์. ศัพทานุกรมวรรณคดีสันสกฤต. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559.  
ธนิต  อยู่โพธิ์. โขน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2539. 
ธีรภัทร์ ทองนิ่ม. โขน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2555. 
________. แบบแผนและกลวิธีการพากย์-เจรจาโขนของกรมศิลปากร. วิทยานิพนธ์ปริญญา         
 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
 2556. 
________.ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2558. 
ประสิทธิ์  ปิ่นแก้ว. ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์โขน) พ.ศ.2551. สัมภาษณ์,         
 27 ตุลาคม 2558.  
________. สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2558  
________. สัมภาษณ์, 7 กรกฎาคม 2559.  
________. สนทนากลุ่ม, 27 กันยายน 2559.  
ปราณี ส าราญวงศ์และประเมษฐ์ บุณยะชัย. ครูกรี วรศะริน ศิลปินแห่งชาติ.กรุงเทพฯ :อัมรินทร์
 พริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง, 2555. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ.  บทละครเรื่องรามเกียรติ์พิมพ์ครั้งที่ 10.  
 กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2549. 
________. บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า 
 จุฬาโลกมหาราช. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, 2554. 
พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพุทธเลิศหล้านภาลัย 

และบ่อเกิดรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 
พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2544. 

พงษ์พิศ จารุจินดา, ข้าราชการบ านาญ ส านักการสังคีตกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. 
 สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2559. 
_______. สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2560. 
ไพโรจน์ ทองค าสุก, แนวคิดและวิธีแสดงโขนลิง. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต. สาขา
 นาฏศิลป์ไทย บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. 
_______.ภาครีาชบัณฑิต. สาขานาฏกรรมไทย ราชบัณฑิตยสภา. สัมภาษณ์,30 กันยายน 2558 
_______. สัมมนากลุ่ม : 27 กันยายน 2559.  
พรเทพ เลี้ยงสอน.วิเคราะห์บุคลิกและกระบวนท่าเต้นของตัวโขนลิง กรณีศึกษาลิงยอดและลิงโล้น. 
 วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต, สาขานาฏศิลป์ไทย, บัณฑิตวิทยาลัย,             
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2557. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : 

อักษรเจริญทัศน์, 2539. 
_______. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ : นามมีบุ๊คส์ 

พับลิเคชั่น, 2546. 
ราเมศ เมนอน. รามายณะพิมพ์ครั้งที่2 .แปลโดย วรดี วงศ์สง่า. กรุงเทพฯ :ด่านสุทธาการพิมพ์, 

2551. 
ลัลลัน ประสาท วยาส.รามกถา เล่าเรื่องรามจริตมานัส ของตุลสีทาส. แปลโดยศรีสุรางค์   พูล
ทรัพย์.กรุงเทพฯ:บัวสรวง,2550. 
วีรพล ทองระอา.กระบวนการจัดทัพเพลงหน้าพาทย์ปฐม (สุครีพ)วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต, สาขานาฏศิลป์ไทย, บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2557. 
วิโรจน์ อยู่สวัสดิ์. ครูกรี วรศะริน ศิลปินแห่งชาติ.กรุงเทพฯ :อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง, 2555. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

ว่าที่ ร.ต. จตุพร ภักดี. อัตลักษณ์ลิงโล้นและลิงยอด. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต,     
 สาขานาฏศิลป์ไทย, บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2558. 
ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์และสุมาลย์ บ้านกล้วย.ตัวละครในรามเกียรติ์.กรุงเทพมหานคร:ธเนศวน 

การพิมพ์,2525. 
ศิลปากร, กรม. ประชุมค าพากย์รามเกียรติ์ ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์ส านักท าเนียบนายกรัฐมนตรี.2512. 
________. รามเกียรติ์บทร้องและบทพากย์ พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี 
 ศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรสโพรดักส์
,2554.________.บทความเรื่องรามเกียรติ์พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพฯ : พระรามตรีเอชั่น, 2558. 
.อัครานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ข. กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดโปรดักชั่น, 2527. 
เศฐียรโกเศศ.(นามแฝง).อุปกรณ์รามเกียรติ์.พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร:ศิลปาบรรณาคาร, 

2550. 
ประสิทธิ์  ปิ่นแก้ว. ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์โขน) พ.ศ.2551.   
 สัมภาษณ,27 ตุลาคม 2558.  
________. สัมภาษณ์, 7 กรกฎาคม 2559. 
________. สัมมนากลุ่ม, 27 กันยายน 2559. 

สนอง  คงหิรัญ.ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย(โขนลิง) วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
กระทรวงวัฒนธรรม. สัมภาษณ์ :15 กันยายน 2558 

________. สัมภาษณ์ :12 กันยายน 2559 
________.สัมมนากลุ่ม, 27 กันยายน 2559. 
สมพร สิงโต. เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรามยณะของวาลมิกิและรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ใน 

รัชกาลที่ 1. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวรรณคดี. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
,2517. 

สุชาติ ยามสุข. ครูช านาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม.
 สัมภาษณ์:1 กันยายน 2559 
สราชัย ทรัพย์แสนดี.ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย(โขนลิง) วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 กระทรวงวัฒนธรรม. สัมมนากลุ่ม, 27 กันยายน 2559. 
สิทธา  พินิจภูวดลและนิตยา  กาญจนวรรณ.ความรู้ทั่วไปทางวรรณกรรมไทย.กรุงเทพฯ:ดวงกมล, 

2520. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

สุนันทา  โสรัจน์.โขนละครฟ้อนร าและการละเล่นพื้นเมืองกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2516. 
สุภัทรดิศ ดิสกุล, หม่อมเจ้า.ศิลปอินโดนิเซียสมัยโบราณ.กรุงเทพฯ:องการค้าคุรุสภา,2518.  
สุรเดช  เผ่าช่างทอง. หัวหน้ากลุ่มงานนาฏศิลป์โขน(ลิง).ส านักการสังคีต.กรมศิลปากร. กระทรวง 

วัฒนธรรม. สัมภาษณ์ : 9 พฤศจิกายน 2558. 
เสาวณิต วิงวอน.การศึกษาบทโขนเรื่องรามเกียรติ์.วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย,จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย,2519. 
สหวัฒน์  ปลื่มปรีชา  อาจารย์ประจ าภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปศึกษา   
 ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.  
 กระทรวงวัฒนธรรม. สัมภาษณ์ :18 กันยายน 2559. 
หอรัษฎากรพิพัฒน์. โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่ม ๑๓. กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 
 2537. 
วีกิพีเดีย. https://th.wikipedia.org/wiki/หมี, 6 มีนาคม 2560 
โลกสีเขียว-แฟ้มสัตว์โลก.http://www.verdantplanet.org/ animalfiles/viewanimalfile. php/
 หมีควาย,หมีหมา, 6 มีนาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/หมี
http://www.verdantplanet.org/%20animalfiles/viewanimalfile.%20php/%09หมีควาย,หมีหมา
http://www.verdantplanet.org/%20animalfiles/viewanimalfile.%20php/%09หมีควาย,หมีหมา
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ภาพที่ 310 การสนทนากลุ่มภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 311 การสนทนากลุ่มภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 312 การสนทนากลุ่มภาพที่ 3 
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ภาพที่ 313 การสนทนากลุ่มภาพที่ 4 

 

 
ภาพที่ 314 การสนทนากลุ่มภาพที่ 5 

 
 

 
 

ภาพที่ 315 การสนทนากลุ่มภาพที่ 6 
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ภาพที่ 316 การสอบ 5 บทภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 317 การสอบ 5 บทภาพที่ 2 

 

 
ภาพที่ 318 การสอบ 5 บทภาพที่ 3 
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ภาพที่ 319 การสอบ 5 บทภาพที่ 4 

 

 
ภาพที่ 320 การสอบ 5 บทภาพที่ 5 

 

 
ภาพที่ 321 การสอบ 5 บทภาพที่ 6 
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ตารางท่ี 30 ข้อมูลท่าร าหมีตามค าพากย์และท่าร าเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 

ภาพท่าร าหมี ครูพงศ์พิศจารุจินดา ครูสนอง คงหิรัญ ครูประสิทธิ์  ปิ่นแก้ว   

 
ภาพที่ 317 

นั่งทับส้นเท้าเตรียมไหว้ 

พนมมือ ตรงกับ
รูปภาพที่น ามาให้
ตรวจสอบ 

พนมมือ(มือหมี) 2 มือ
ตั้งระดับอก มือชิดกัน
ลักษณะเหมือนพนม
มือ  
กางข้อศอกออก 

พ น ม มื อ  ต ร ง กั บ
รู ป ภ า พ ที่ น า ม า ใ ห้
ตรวจสอบ 

 
ภาพที่ 318 

ท่าไหว้ 

ท่าไหว้ ยกมือขึ้นระดับ
ไหล่ 

ท่ า ไ ห ว้  ย ก มื อ ขึ้ น
ระดับใบหน้า(เอนหลัง
เล็ก น้อย หน้าเงยพอ
ประ มาณฝ่ามือแบบ
ออก) 

ท่าไหว้ ยกมือขึ้นระดับ
ไหล่ 

 

ภาพที่ 319 
ขึ้นหลบเหลี่ยมทางซ้าย 

ท่าข้ึนขยับยืนขึ้น วาง
เต็มเท้าทั้ง 2 เท้า ก้ม
ตัวเล็กน้อย มือกางอยู่
ด้านหน้า 

ท่าขึ้นการวางเท้า วาง
เ ต็ ม เ ท้ า ทั้ ง  2 ข้ า ง 
ล าตัวโน้มไปข้างหน้า
(ก้ม) เล็กน้อย 

ท่าขึ้ นขึ้ นยืนกางมือ
ออก ก้มตัวเล็กน้อย 

 

ภาพที่ 320 
 ตั้งเหลี่ยม 

ลงวงมาตั้งเต็มเหลี่ยม 
อยู่ในท่าตั้งเหลี่ยมยก
เท้าว้ายมาวางข้างเท้า
ขวา ยกเท้าขวาวาง
กางออกไปทางขวา ลง
เป็ นตั้ ง เหลี ยม ( เต็ ม
เ ห ลี่ ย ม )  มื ห ลั ง ง อ
เล็กน้อยมือทั้ง 2 กาง
อยู่ด้านหน้า หน้ามอง
ไกล 

ลงวงมาตั้งเต็มเหลี่ยม 
อยู่ในท่าตั้งเหลี่ยม ยก
เ ท้ า ข ว า ว า ง ( ต า ม
จังหวะ)เต็มเท้า ล าตัว
ก้มลงเล็กน้อย มือขวา
ตั้ งอยู่ ระดับเอว มือ
ซ้ า ย ก า ง อ อ ก ไ ป
ด้ า น ห น้ า เ ล็ ก น้ อ ย 
ระดับมือเท่ากัน หน้า
เงย มองไกล  

ลงวงมาตั้งเต็มเหลี่ยม 
อยู่ในท่าตั้งเหลี่ยมขยับ
เท้าขวาซ้าย ยกเท้า
ขว า  ไปว า ง เป็ นตั้ ง
เ ห ลี่ ย ม  มื อ ก า งอยู่
ด้านหน้า หน้ามองไกล 
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ภาพที่ 321  
ขยับก้าวขึ้นหน้าขาซ้าย 

จ า ก ท่ า ล ง ว ง ต า ม
หน้าจอ ยกเท้าซ้ายไป
วางด้านหน้าเป็นตั้ง
เ หลี่ ย ม  มื อ กา ง ไป
ด้ า น ห น้ า ท า ง ซ้ า ย 
หน้ามองไกล  

อยู่ในท่าเดิน(หมี) ยก
เท้าซ้ายก้าวเดินไป
ข้างหน้าวางเท้า(ตาม
จั ง ห ว ะ ) พ ร้ อ ม ลิ ง 
น้ าหนักอยู่ที่เท้าซ้าย 
มือซ้าย กางไปทาง
เท้าซ้ายเล็กน้อย 

จ า ก ท่ า ล ง ว ง ต า ม
หน้าจอ ขยับขวา-ซ้าย
วางเท้าขวาแล้วยก
เ ท้ า ซ้ า ย ไ ป ว า ง
ด้ า น ห น้ า เ ป็ น ตั้ ง
เ หลี่ ย ม  มื อ กา ง ไป
ด้ า น ห น้ า ท า ง ซ้ า ย 
หน้ามองไกล 

 

ภาพที่ 322  
ขยับก้าวขึ้นหน้าขาขวา 

จากท่าก้าวขึ้นหน้าขา
ซ้าย ยกเท้าขวาไป
วางด้านหน้าเป็นตั้ง
เ หลี่ ย ม  มื อ กา ง ไป
ด้ า น ห น้ า ท า ง ซ้ า ย 
หน้ามองไกล 

 จากท่าก้าวขึ้นหน้าขา
ซ้าย ขยับซ้ าย -ขวา
วางเท้าซ้าย ยกเท้า
ขวาไปวางด้านหน้า
เป็นตั้งเหลี่ยม มือกาง
ไปด้านหน้าทางซ้าย 
หน้ามองไกล 

 
ภาพที่ 323  

ขยับยกเท้าซ้ายลงหลัง 

ยกเท้าซ้ายขึ้น แล้ว
วางไปด้านหลัง (ลง
ครั้งที่ 1) มือกางอยู่
ด้านหน้าล าตัว หน้า
มองทางขวา  

 ขยับเท้าซ้าย-เท้าขวา 
ยกเท้าซ้ายขึ้น แล้ว
วางไปด้านหลัง (ลง
ครั้งที่ 1) มือกางอยู่
ด้านหน้าล าตัว หน้า
มองทางขวา 

 
ภาพที่ 324  

ขยับยกเท้าขวาลงหลัง 

ยกเท้าขวาขึ้น แล้ว
วางไปด้านหลัง (ลง
ครั้งที่ 2) มือกางอยู่
ด้านหน้าล าตัว หน้า
มองทางซ้าย  

อยู่ในท่าเดิน(หมี) 
ถอยหลัง ยกเท้าขวา
ก้าววางเท้าด้านหลัง
(ตามจังหวะ)พร้อมลิง 
น้ าหนักอยู่ที่เท้าขวา 
มือทั้ง 2  กางไปทาง
เท้าซ้าย 

ขยับเท้าขวา-เท้าซ้าย 
ยกเท้าขวาขึ้น แล้ว
วางไปด้านหลัง (ลง
ครั้งที่ 2) มือกางอยู่
ด้านหน้าล าตัว หน้า
มอง 
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ภาพที่ 325  

ลงแหลี่ยมขวา 

ตั้งเหลี่ยมขวา หลบ
เหลี่ยมซ้าย มือขวา
กา งมาทา งขว าอยู่
ร ะดั บ เ อ ว  มื อซ้ า ย
เฉียงมาทางขวาอยู่สูง
กว่ามือขวา 

 ขยับมาตั้งเหลี่ยมขวา
หลบเหลี่ยมซ้าย มือ
ขวากางมาทางขวาอยู่
ร ะดั บ เ อว  มื อซ้ า ย
เฉียงมาทางขวาอยู่สูง
กว่ามือขวา 

 

ภาพที่ 326 
ลงเหลี่ยมทางซ้าย 

ตั้งเหลี่ยมซ้าย หลบ
เหลี่ยมขวา มือซ้าย
กางมาทางซ้ ายอยู่
ร ะ ดั บ เ อ ว  มื อข ว า
เฉียงมาทางซ้ายอยู่สูง
กว่ามือซ้าย 

 ขยับมาตั้งเหลี่ยมซ้าย 
หลบเหลี่ยมขวา มือ
ซ้ายกางมาทางซ้าย
อยู่ระดับเอว มือขวา
เฉียงมาทางซ้ายอยู่สูง
กว่ามือซ้าย 

 
ภาพที่ 327 

ตั้งเหลี่ยม มือกางออก
ด้านข้าง(ท่าผาลา) 

ยก เ ท้ า ข ว า ไป ว า ง
ทางขวา มือกางออก
ด้านข้างระดับราวนม 
มือขวาสูงกว่ามือซ้าย
เล็กน้อย หน้ามองไกล
(ท่าผาลา) ส่ายหน้าไป
ทางขวา-ซ้าย 

 วางเท้าขยับขวา-ซ้าย 
ยกเท้าขวาไปวาง
ทางขวา มือกางออก
ด้านข้างระดับราวนม 
หน้ามองไกล(ท่า
ผาลา) ส่ายหน้าไป
ทางขวา-ซ้าย 

 

ภาพที่ 328 
เกาเอวขวา 

หลบเหลี่ยมซ้าย ขยับ
เกาสีข้างทางซ้าย การ
เกาจะเป็นการยกทั้ง
ไหล่ขึ้นแล้วกดลง 

ท่าเกา หมี สะเอว,ขา หลบเหลี่ยมซ้าย ขยับ
เกาสีข้างทางซ้าย การ
เกาจะเป็นการยกทั้ง
ไหล่ขึ้นแล้วกดลง 

 



151 
 

 

ตารางท่ี 30 ข้อมูลท่าร าหมีตามค าพากย์และท่าร าเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร (ต่อ) 

ภาพท่าร าหมี ครูพงศ์พิศจารุจินดา ครูสนอง คงหิรัญ ครูประสิทธิ์  ปิ่นแก้ว   

 

ภาพที่ 329  
พลิกเข่าไปทางซ้าย 

ท่าข้ึนหลบเหลี่ยมขวา
ข อ ง ห มี  อ า จ
เปลี่ยนเป็นท่ายืดตัว
ขึ้นมองก็ได้ 

ให้ความเห็น
สอดคล้องกัน 

ให้ความเห็น
สอดคล้องกัน 

 

ภาพที่ 330  
การยืดตัวขึ้น 

การยืดตัวขึ้น น้ าหนัก
จะอยู่ที่ขาหน้า หงาย
มือออกด้านหน้า เท้า
ไหนอยู่หน้ามือนั้นสูง
กว่า 

ให้ความเห็น
สอดคล้องกัน 

ให้ความเห็น
สอดคล้องกัน 

 

ภาพที่ 331  
พลิกเข่าไปทางซ้าย 

การมอง จะเอียงตัว
พร้อมศีรษะ ไปทาง
มือต่ า 

ให้ความเห็น
สอดคล้องกัน 

ให้ความเห็น
สอดคล้องกัน 

 
ภาพที่ 332 

กลับตัวลงหลัง 

จากท่าตั้งเหลี่ยมหลัง
ยกเท้าขวาขึ้น แล้ว
วางเฉียงไปจากตัว 45 
อ ง ศ า มื อ ก า ง ไ ป
ด้านหน้า  หน้ ามอง
ทางขวา เอียงหูซ้าย 
เปิดปลายคาง 

ให้ความเห็น
สอดคล้องกัน และให้
ความเห็นในการใช้
ค าอธิบาย 

จากท่าตั้งเหลี่ยมหลัง 
ขยับเท้าขวา-เท้าซ้าย 
ยกเท้าขวาขึ้น แล้ว
วางเฉียงไปจากตัว 45 
อ ง ศ า มื อ ก า ง ไ ป
ด้านหน้า  หน้ามอง
ทางขวา เอียงหูซ้าย 
เปิดปลายคาง 
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ภาพที่ 333 

ขึ้นท่าก้าวเดินย้อน 

ยก เท้ า ซ้ า ย ก้ า ว ไป
ด้านหน้าในท่าเดิน  

ให้ความเห็น
สอดคล้องกัน 

ให้ความเห็น
สอดคล้องกัน 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างกระบวนท่าร าชมพูพานกับชมพูหมี  
A Comparison analysis  the Structural Dance Posture of  

Chomphuphan with Chomphumee 
ธงชัย  ศรีนา 

kunthongchai@gmail.com 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของ   
ชมพูพานในรามายณะ รามเกียรติ์ในประเทศไทย บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1, 2 และรัชกาลที่ 6 
2) องค์ประกอบของการแสดงโขน กระบวนท่าร าของชมพูพานและชมพูหมีตามบทพากย์และ    
เพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 3) วิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนท่าร าของชมพูพานกับชมพูหมีตาม
บทพากย์และเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร  ด าเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ           
ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาจากเอกสารต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ การปฏิบัติกระบวน    
ท่าร า และการสนทนากลุ่ม 
 ผลการวิจัยพบว่า  ในวรรณกรรมรามายณะและรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 ชมพูพาน       
ถือก าเนิดข้ึนจากการหาวของพระพรหมา มีบทบาทในฐานะที่ปรึกษาของกองทัพพระราม  นอกจากนี้
ยังมีบทบาทเป็นผู้รู้ในเรื่องรักษาสรรพยา  และสุดท้ายมีบทบาทเป็นราชาของหมี ในวรรณกรรม
รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 ชมพูพานถือก าเนิดจากกการชุบเหงื่อไคลของพระอิศวร  
และมีบทบาทที่ส าคัญกล่าวคือ เป็นทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายจากพระราม  
นอกจากนี้มีบทบาทในฐานะของผู้รู้สรรพยา ในด้านองค์ประกอบที่ใช้ในการแสดงโขน ประกอบด้วย 
บทโขน ดนตรี คนพากย์-คนเจรจา  เครื่องแต่งกาย  ผู้แสดงโขน  และกระบวนท่าร าที่ใช้ในการแสดง
โขน โดยเฉพาะกระบวนท่าร าของชมพูหมีเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
โดยพระองค์ทรงเป็นผู้ออกแบบกระบวนท่าร าของชมพูหมีและถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน    
ในส่วนของการเปรียบเทียบกระบวนท่าร าของชมพูหมี  พบว่ากระบวนท่าร ามีความคล้ายคลึงกัน     
โดยแบ่งส่วนของท่าร าออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนล่างตั้งแต่เท้าถึงเข่า ซึ่งได้แก่ การเปิดเข่า การ    
ตั้งเหลี่ยม การหลบเหลี่ยม ส่วนบนตั้งแต่เอวถึงไหล่ ได้แก่ การใช้มือตั้งวง การใช้มือในการเข้าอก       
ส่วนของการใช้หน้า ได้แก่การเหลียว การเยื้องมอง และการยักคอ  
 
ค าส าคัญ    กระบวนท่าร า, ชมพูพาน, ชมพูหมี 
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Abstract 
 The purposes of studying were 1) To study  role and history of Chomphuphan 
in Ramayana, Ramakien of Thailand, plays by King Rama I, II and VI. 2) Elements in 
khon Performance, dance posture ofChomphuphan and Chomphumee unto dialogue 
and Na Path SamerKamSamuth song. 3) Studying the comparison analysis  dance 
posture unto dialogue and Na Path SamerKamSamuth song of Chomphuphan  and 
Chomphumee.  Research method was qualitative, consist of studying textbooks, 
related literatures, interviewing and self-practising the dance postures and taking 
focus group.  
 The findings found that  Ramayana and Ramakien  plays of King Rama VI. The 
born of Chomphuphan got from the yawn of Promma god.  Having the role as 
consultant in King Rama Troops besides this still be specialist in all pharmacy 
And the last role be the King of bear in the Ramakien play of King Rama I and II. 
Chomphuphan  got the origin from I-Suan’s sweat and having the role as Army under 
King Rama’s Commands besides this also be specialist in all pharmacy. Elements in 
Khon performance consisted of plays, music, dialogue speaker and communicator, 
costume, performers and dance postures in Khon performance especially in the 
dance posture of Chomphumee which starting play in the reign of King Rama VI by 
himself designed the dance posture of Chomphumee and took the teaching until 
nowadays. The comparison dance postures of Chomphumee found that it was 
similarity in dance postures  by classifying into 3 parts such as dancing  by using the 
below of body from  feet to knee such as opening  knee. Setting Tang-Liaem, Lob-
Liaem, the above body from waist to shoulder such as using hand in setting the 
dance curve, setting the hand in the breast and the face dancing such as glancing, 
sliding up the face for looking and lifting the neck. 
 
Key words:   Dance posture, Chomphuphan, Chomphumee. 
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บทน า 

 วรรณกรรมของอินเดียฉบับส าคัญที่ได้เผยแผ่เข้ามาในดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ปรากฏเป็นหลักฐานในสถานที่ส าคัญ ๆ เห็นได้ชัดเจน ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา คือ รามายณะ ซึ่งเป็นการแสดงถึง
เรื่องราวการท าสงครามระหว่างฝุายธรรมะและฝุายอธรรม ฉบับที่ส าคัญได้แก่ฉบับของฤๅษีวาลมิกิ  ที่
ได้กล่าวถึง ชมพูพานไว้ ถึง 4 กัณฑ์ ได้แก่ พาลกัณฑ์กล่าวถึงก าเนิดชมพูพานผู้เป็นราชาแห่งหมี กีษ
กินธากัณฑ์ชมพูพานกระตุ้นเตือนสติของหนุมานจนมีฤทธิ์กลับคืนมา ยุทธกัณฑ์ในตอนศึกอินทรชิต 
และอุตรกัณฑ์ภาคท่ี 15 พระรามและบริวารขึ้นสวรรค์ ยังไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าเข้าสู่ประเทศ
ไทยเมื่อใด แต่ปรากฏหลักฐานว่าเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยได้เปลี่ยนจากรามายณะเป็นรามเกียรติ์ เป็นบท
วรรณกรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ได้แก่รามเกียรติ์ค าฉันท์ รามเกียรติ์ค าพากย์ส าหรับแสดง
หนังใหญ่ รามเกียรติ์บทละคอนครั้งกรุงเก่า บทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี       
(ธนิต อยู่โพธิ์. 2539 : 115-120)   

  สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 
พระองค์ได้ทรงให้นักปราชญ์ ราชบัณฑิตย์ ผู้ที่มีความรู้เรื่อง รามายณะ รามเกียรติ์และนารายณ์สิบ
ปาง รวบรวมเอกสารที่อยู่กระจัดกระจายในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี  ค้นหาเอกสารเดิม
ที่สูญหายแล้วน ามารวบรวมเป็นบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ นับว่าเป็นต้นฉบับส าหรับรามเกียรติ์
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  ความยาวทั้งสิ้น 117 สมุดไทย(ธนิต อยู่โพธิ์. 2539 : 122) เริ่มตั้งแต่หิรันต
ยักษ์ม้วนแผ่นดิน  จนถึงศึกท้าวคนธรรพ์นุราชที่เป็นตอนจบของบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์
ฉบับรัชกาลที่ 1  ส่วนรัชกาลที่ 2  ทรงพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์บทละครซึ่งเป็นบทละครที่เหมาะ
ส าหรับการแสดงละครในมากกว่าการแสดงโขน  พระองค์ได้น าบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 มา
แก้ไขและปรับปรุงให้มีความกระชับยิ่งขึ้น  ส่วนรัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์บทร้องและ
บทพากย์ โดยเดินเรื่องตาม “รามายณะ” ของฤๅษีวาลมีกิ ทรงตัดและเพ่ิมตัวละครที่มีอยู่ใน
รามเกียรติ์ฉบับรัชกาล ที่ 1, 2 ตัวละครบางตัวจึงไม่ปรากฏในบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์เช่น ชาม
ภูวราช  บางตัวก็มีชื่อเปลี่ยนไปเช่น นางสัมนักขาเป็นศูรปนขาเป็นต้น ทั้งนี้โครงเรื่องใหญ่ ๆ ยังคงไว้ 
พระองค์ไม่ได้ทรงพระราชนิพนธ์ตลอดทั้งเรื่อง ทรงเลือกตอนที่จะน ามาใช้ในการแสดงโขนแต่ละครั้ง 
และทรงเรียกเป็นชุดเช่นเดียวกับการแสดงหนังใหญ่  มี 6 ชุด คือ 1. ชุดสีดาหาย 2. ชุดเผาลงกา 3. 
ชุดพิเภษณ์ถูกขับ  4.ชุดจองถนน 5.ชุดประเดิมศึกลงกาและ 6.ชุดนาคบาศ 

  เนื้อเรื่องของรามเกียรติ์ส่วนใหญ่เป็นการสู้รบกันระหว่างฝุายยักษ์ที่เป็นฝุายอธรรม กับฝุาย
ธรรมะคือพระรามที่เป็นมนุษย์และมีเหล่าวานรเป็นบริวาร  ตัวละครฝุายยักษ์ได้แก่ ทศกัณฐ์  พิเภก  
กุมภกรรณ  อินทรชิต ไมยราพย์  แสงอาทิตย์  มังกรกัณฐ์ เป็นต้น ตัวละครฝุายมนุษย์และลิงได้แก่ 
พระราม  พระลักษมณ์  พาลี  สุครีพ  หนุมาน  องคต  ชมพูพาน นิลนนท์เป็นต้นการด าเนินเรื่องใน
รามเกียรติ์ทุกฉบับมีตัวละครที่เป็นฝุายพญาวานรเหมือนกัน  มีเพียงรามเกียรติ์ 2 ฉบับ ได้แก่ฉบับ
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รัชกาลที่ 1 กับฉบับรัชกาลที่ 6 ตัวละครที่เป็นพญาวานรของฝุายพระราม มีความแตกต่างกันตั้งแต่
ก าเนิดของตัวละคร ประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ คือ ชมพูพาน   
  ความแตกต่างของชมพูพานที่ปรากฏให้เห็น ได้แก่ การถือก าเนิดในบทพระราชนิพนธ์    
ฉบับรัชกาลที่ 1 มีก าเนิดจากเหงื่อไคลพระอิศวร แล้วน าไปฝากให้อยู่กับพาลี เข้ามาสู่กองทัพพระราม
พร้อมกับหนุมานและสุครีพ  ส่วนในพระราชนิพนธ์ฉบับรัชกาลที่ 6 เกิดจากการหาวของพระพรหมา 
ทั้งยังเป็นเผ่าพันธุ์หมีไม่ใช่วานร มาเข้าร่วมเป็นสัมพันธมิตรกับพระรามภายหลัง ความแตกต่างของ
ชมพูพานที่ปรากฏในบทพระราชนิพนธ์ทั้ง 2 ฉบับ เมื่อน ามามาใช้ในการแสดงโขน จึงเห็นถึงความ
แตกต่างในลักษณะหลากหลาย ได้แก่ ลักษณะของหัวโขน การแต่งกาย กระบวนท่าร าที่แสดงจะเป็น
ลักษณะที่เป็นพญาวานรที่มีท่าร าสืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1, 2 ลักษณะหนึ่ง กับลักษณะที่เป็นหมีในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 ที่
พระองค์ทรงประดิษฐ์ท่าร าขึ้นใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจากตัวละครตัวอ่ืน ๆ ที่อยู่ในบทพระราชนิพนธ์
รามเกียรติอ่ื์น ๆ  

  ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเป็นมาของชมพูพานและชมพูหมี            
ในรามายณะ และรามเกียรติ์ เพ่ือวิเคราะห์ เปรียบเทียบกระบวนท่าร าของชมพูพานกับชมพูหมี ตาม
บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1, 2 และฉบับรัชกาลที่ 6 กรณีศึกษากระบวนท่าร าตาม
บทพากย์ตอนพระรามยกพลข้ามสมุทรและกระบวนท่าร าหน้าพาทย์เพลงเสมอข้ามสมุทร ที่
ปรมาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ไทยได้ประดิษฐ์ท่าร าไว้ใช้ในการแสดงและถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

 วิธีด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้  1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  2) สัมภาษณ์กลุ่มผู้มีประสบการณ์ในการแสดงโขน ไม่น้อยไปกว่า 20 ปี และ
กลุ่มผู้มีประสบการณ์ในการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงโขน ไม่น้อยไปกว่า 20 ปี  3) ฝึกปฏิบัติ
ท่าร าจากครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์โขน)พุทธศักราช 2551 
นายพงษ์พิศ  จารุจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย(โขนลิง) ส านักการสังคีต กรมศิลปากร 
กระทรวงวัฒนธรรม นายสนอง  คงหิรัญ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย(โขนลิง) วิทยาลัยนาฏศิลป 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 4) น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสรุปและเรียบเรียง
เป็นรายงานการวิจัย 3 บท น าเสนอต่อคณะกรรมการสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะ 
5) จัดสนทนากลุ่ม(Focus Group) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 6) รวบรวมผลวิเคราะห์ มาเรียบเรียงเป็นรายงานการวิจัย  

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนท่าร าชมพูพานกับชมพูหมี โดยสรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.  ศึกษาประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของชมพูพาน 
1.1 ใรามายณะฉบับวาลมิกิ 
1.2 นาฏกรรมรามเกียรติ์ในประเทศไทย 
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1.3 รามเกียรติ์บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1, 2 และรัชกาลที่ 6 
 

1.1  รามายณะฉบับวาลมิก ิ
 จากการศึกษารามายณะพบว่า รามายณะของอินเดียมีฉบับต่างๆ มากมายทั้งประเภทที่เป็น
วรรณกรรม และคัมภีร์อันถือว่าเป็นพระเวทอันศักดิ์สิทธ์ โดยเฉพาะรามายณะของวาลมิกิ กล่าวถึง
คุณความดีความกล้าหาญของพระราม ที่ถือว่าเป็นปางหนึ่งของพระนารายณ์ รวมทั้งข้าทหารที่
ติดตามพระรามมาช่วยรบกับทศกัณฐ์ กล่าวถึงความเก่งกล้าสามารถของเหล่าข้าทหาร กล่าวถึง
พันธมิตรที่เข้ามาร่วมรบ ที่ส าคัญคือชมพูพานที่เป็นพญาหมีมีก าเนิดมาจากพระพรหมา มีหน้าที่เป็นที่
ปรึกษา เป็นผู้รู้สรรพยา ให้กับกองทัพพระรามและเป็นราชาแห่งหมี มีบทบาทที่ปรากฏอยู่  3 
บทบาท ได้แก่ พาลกัณฑ์กล่าวถึงก าเนิดชมพูพานผู้เป็นราชาแห่งหมี กีษกินธากัณฑ์กล่าวถึงชมพูพาน
ได้ช่วยกระตุ้นเตือนสติของหนุมานจนมีฤทธิ์กลับคืนมา ยุทธกัณฑ์ในตอนศึกอินทรชิต  ชมพูพานได้
บอกให้หนุมานไปน ายาที่เขาสรรพยามาแก้ไขพระรามกับพระลักษมณ์ ให้ฟ้ืนคืนจากศรพรหมาสตร์  
เห็นได้ว่าเมื่อรามายณะแพร่ขยายออกมานอกประเทศอินเดียไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วไป ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้รับน าเอารามายณะเข้ามาเป็นวรรณกรรมของประเทศตนเอง ด้วยการปรับให้
สอดคล้องกับท้องถิ่นของตน ท าให้รามายณะมีหลากหลายรูปแบบ  

1.2  นาฏกรรมรามเกียรติ์ในประเทศไทย 
โดยเฉพาะในประเทศไทยก็น าเอารามายณะมาเป็นวรรณกรรมและนาฏกรรมของประเทศ

ด้วยการปรับให้เข้ากับความคิด ความเชื่อถือและความเคารพ มีระยะเวลาของยาวนานตั้งแต่ก่อน 
สมัยอยุธยา ในด้านนาฏกรรมมีหลักฐานแน่นอนก็ในสมัยอยุธยาตอนกลาง  ที่สืบค้นได้ในด้าน
วรรณกรรมคือรามเกียรติ์ค าฉันท์  ส่วนด้านนาฏกรรมคือ 1. รามเกียรติค าพากย์ฉบับหอสมุดแห่งชาติ             
2. รามเกียรติ์บทละครครั้งกรุงเก่า เมื่อศึกษาพบว่ารามเกียรติ์ครั้งสมัยอยุธยา เดินเนื้อเรื่องตามแบบ
รามายณะของวาลมิกิ ไม่มีการกล่าวถึงก าเนิดของชมพูพาน แต่กล่าวถึงบทบาทที่ได้รับมอบหมายจาก
พระรามในฐานะข้าทหาร  

  1.3 รามเกียรติ์บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1, 2 และรัชกาลที่ 6  

 การศึกษาบทละครเรื่องรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 1  ได้กล่าวถึงก าเนิดของชมพูพานว่า เกิดจาก
เหงื่อไคลพระอิศวร เป็นบุตรเลี้ยงพาลี มีความรู้ในเรื่องสรรพยา บทละครพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ใน
รัชกาลที่ 2  ไม่กล่าวถึงประวัติความเป็นมา เพราะพระองค์จับตอนเริ่มเรื่องในตอนสืบมรรคาเป็นต้น
เรื่องในฉบับของพระองค์ ส่วนบทละครพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 6 พระองค์ด าเนินเรื่อง
ตามรามายณะของวาลมิกิ และอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของชมพูพานว่า เป็นพญาหมีที่เกิดจาก
การหาวของพระพรหมา ในส่วนของบทบาทฉบับรัชกาลที่ 1 มีบทบาทหน้าที่ 2 บทบาท คือบทบาท
ในฐานะข้าทหารของพระรามทั้งหมด 26 ครั้ง บทบาทของการเป็นเภสัชกรที่บอกถึงสถานที่และ
สรรพคุณของยาจ านวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 27 ครั้ง ในรัชกาลที่ 2 มีการกล่าวถึงชมพูพานไว้ไม่มากนัก 
ที่ปรากฏในบทพระราชนิพนธ์เพียง 2 ตอน คือ ตอน สืบมรรคา และตอนท าลายพิธีหุงน้ าทิพย์ โดย
ชมพูพานมีบทบาทหน้าที่ ที่ในฐานะของการเป็นข้าทหาร 7 ครั้ง โดยการได้รับค าสั่งจากพระราม     
3 ครั้ง ร่วมไปในกองทัพ 4 ครั้ง ส่วนฉบับรัชกาลที่ 6 ได้ทรงกล่าวถึงชมพูพานมีบทบาททั้งหมด 2 
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บทบาท คือเป็นพญาหมีหรือราชาของหมีคุมกองทัพในส่วนที่เป็นบริวารหมียกข้ามสมุทรไปยังกรุง
ลงกา และเป็นที่ปรึกษากองทัพ    
2. องค์ประกอบของการแสดงโขน กระบวนท่าร าของชมพูพานและชมพูหมีตามบทพากย์และ

เพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร จากการสนทนากลุ่มสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
2.1 องค์ประกอบส าหรับการจัดการแสดงท่ีส าคัญ 6 ประเภทด้วยกัน คือ  
 2.1.1  บทโขน เป็นบทที่ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้ในเรื่องรามเกียรติ์และเรื่องการ

จัดท าบทละคร ได้น าเอารามเกียรติ์ที่เป็นวรรณกรรมของไทยของไทย มาปรับเป็นนาฏกรรมไม่ยึดว่า
เป็นรามเกียรติ์ของรัชกาลใด แต่ยังคงรูปลักษณ์ของตัวละครที่เป็น พระ นาง ยักษ์ ลิง ไว้ เมื่อจัดท า
บทโดยใช้บทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ของรัชกาลที่ 6 จึงต้องปรับเปลี่ยนให้ชมพูพานที่เป็นลิง 
มาเป็นชมพูพานที่เป็นหมีแทน เพ่ือให้สอดคล้องกับบทพระราชนิพนธ์ บทโขนที่กรมศิลปากรจัดท าขึ้น
เพ่ือแสดงในตอนที่กล่าวถึงชมพูพานที่เป็นพญาหมีนั้น จึงมีแต่บทเฉพาะของรัชกาลที่ 6 เท่านั้น 
เนื่องจากรัชกาลที่ 1, 2 ตัวชมพูพานเป็นพญาวานร  

  2.1.2  วงดนตรี พบว่าการแสดงโขนนั้นจะใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้า วงปี่พาทย์เครื่องคู่
หรือวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ แต่จุดมุ่งหมายของการแสดงตอนนี้คือ จังหวะหน้าทับ เพราะการพากย์
หรือการแสดงตามบทพากย์นั้น จังหวะหน้าทับเป็นตัวที่เป็นตัวก ากับ เรียกว่า “หน้าทับพิเศษ”   ส่วน
เพลงที่ใช้บรรเลงก็เป็นเพลงบรรเลงตามบทเป็นตัวก าหนดให้ใช้ส าหรับการแสดงนั้นๆ เช่น   เพลง
หน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรตอนพระรามยกทัพข้ามไปกรุงลงกา 

  2.1.3  คนพากย-์คนเจรจา เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของการแสดงโขน เนื่องจากโขน
เป็นการแสดงที่ต้องสวมศีรษะที่จัดสร้างขึ้นเป็นยักษ์และลิง ส่วนพระและนางในปัจจุบันถึงจะไม่สวม
ศีรษะปิดหน้า ก็ไม่พูดหรือเจรจาเอง จะใช้คนพากย์และคนเจรจาท าการพากย์และเจรจาแทน เป็น
ลักษณะของผู้เล่าเรื่องในตอนนั้น ๆ ด้วยเหตุนี้คนพากย์และคนเจรจาจะต้องศึกษาบทที่จะใช้ในการ
แสดงครั้งนั้น ๆ ให้ชัดเจน เพ่ือการแสดงที่สมบูรณ์ จากการวิจัยพบว่า บทของชมพูพานที่ใช้ในการ
พากย-์เจรจา ตามบทพระราชนิพนธ์ ทั้ง 3 รัชกาล มีปรากฏชัดเจนในบทพากย์ตามบทพระราชนิพนธ์
รัชกาลที่ 6 ตอนข้ามสมุทร ในลักษณะการพากย์รถ ดังนั้นคนพากย์-คนเจรจาจึงต้องบรรยายถึงความ
ยิ่งใหญ่ของกองทัพพระราม ให้ผู้ชมได้เห็นคล้อยตามไปด้วย 

 2.1.4  เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงโขนตัวชมพูพาน ที่ปรากฏอยู่ 2 ลักษณะ คือ 
การแต่งกายยืนเครื่องแบบพญาวานร กับการแต่งกายแบบพญาหมี มีความแตกต่างกันที่ส าคัญ คือ 
หัวโขนจะเป็นแบบพญาวานรอย่างหนึ่ง เป็นแบบพญาหมีอย่างหนึ่ง เสื้อที่ใช้เป็นคนละแบบคนละสี 
คือ สีชมพูเป็นลายปักแบบขนลิงอย่างหนึ่ง กับสีน้ าตาลไม่มีลายปักเป็นเสื้อสีพ้ืนแต่มีพาหุรัดคาดอยู่
อย่างหนึ่ง ชมพูพานที่เป็นพญาวานรมีหางส่วนที่เป็นพญาหมีไม่มีหาง 

  2.1.5  ผู้แสดง การสัมภาษณ์คุณครูสนอง คงหิรัญ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย
(โขนลิง) วิทยาลัยนาฏศิลป  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงคุณลักษณะ
ของผู้ที่จะเป็นตัวชมพูพานที่เป็นพญาวานรว่า “การคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นชมพูพาน จะเลือกจากผู้มี
ร่างกายค่อนข้างสูง ล าคอระหง มีบุคลิกแคล่วคล่องว่องไว” (สนอง คงหิรัญ. สัมภาษณ์ : 12 กันยายน 
2559) ส่วนคุณลักษณะของชมพูหมี ครูพงษ์พิศ จารุจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย(โขนลิง) 
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ส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของชมพูหมีว่า “ครูจะ
เลือกจากจากผู้ที่มีรูปร่างท้วม ไม่สูงมากนัก ล าคอส้น บุคลิกกระฉับกระเฉง แต่ในการแสดงจะต้อง
เปลี่ยนบุคลิกให้มีความเชื่องช้าและยังคงแข็งแรง” (พงษ์พิศ จารุจินดา. สัมภาษณ์ : 2 กันยายน 
2559) 

  2.1.6  กระบวนท่าร าที่ใช้ในการแสดงโขน เป็นสิ่งที่ส าคัญขององค์ประกอบในการ
แสดงอย่างหนึ่ง เพราะกระบวนท่าร าที่ใช้ในกระบวนทัพ โดยเฉพาะกระบวนทัพลิง ท่าทางที่ใช้เป็นท่า
ที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยา ส่วนกระบวนทัพของหมี กระบวนท่าที่ใ ช้ เป็นท่าที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชประดิษฐ์ขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับท่าร าของลิง 
โดยอาศัยโครงสร้างท่าร าของลิงเป็นต้นแบบ และใช้เป็นท่าร าของกองทัพหมีสืบทอดต่อกันมาจนถึง
ปัจจุบัน 

2.2  ท่าร าของชมพูพาน   
 ท่าร าที่ใช้ในการเรียนการสอนและการแสดง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์
ในฉบับรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 เป็นหลัก โดยในบทพากย์เป็นการแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของทัพ
พระราม ที่บอกถึงไพรพลวานรในกระบวนทัพ ส่วนเสมอข้ามสมุทรก็เป็นการแสดงถึงความพร้อม
เพรียงของตัวแสดงที่เดินทางไปยังเมืองลงกา แต่เมื่อเป็นบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 
แล้ว ตัวละครจะเปลี่ยนไป โดยเฉพาะชมพูพาน ที่พระองค์ทรงปรับเปลี่ยนให้เป็นพญาหมี จึงท าให้มี
ท่าร าที่แปลกออกไป เพราะเมื่อร่วมไปในกองทัพ ในบทพากย์และเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร    
ก็ต้องใช้โครงสร้างท่าร าของเหล่าวานร แต่พระองค์ทรงพระราชประดิษฐ์ท่าร าเป็นแบบเฉพาะของหมี
ขึ้นมาใหม่ ท าให้เห็นความแตกต่างกันระหว่างกระบวนท่าร าของลิงและกระบวนท่าร าของหมี ใน
โครงสร้างกระบวนท่าร าเดียวกัน  

 สรุปได้ว่า กระบวนท่าร าชมพูหมี ที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ถ่ายทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
ลักษณะของกระบวนท่าร าก็เป็นกระบวนท่าร าของพลวานร มาปรับเปลี่ยนเป็นหมีก็เพ่ือให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างวานรและหมีในกระบวนท่าร าตอนข้ามสมุทร 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนท่าร าของชมพูพานกับชมพูหมีตามบทพากย์และ 
     เพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
 3.1 วิเคราะห์ได้ว่าหมีคล้ายคลึงกับท่าร าของลิง เพ่ือเป็นการแสดงว่าตัวโขนหมีนั้น
คล้ายคลึงมาจากตัวโขนลิงนั้นคือ 

            3.1.1  ลักษณะช่วงล่างของหมีนั้น จะยึดเอาลักษณะช่วงล่างของลิงเป็นหลัก แต่ไม่
มีการยกขาค้างไว้ จะใช้การขยับเท้าแล้วยกเท้าวางให้ลงจังหวะของการพากย์หรือการแสดง  
            3.1.2  ลักษณะของล าตัวและมือที่ลิงปฏิบัติในท่าต่าง ๆ หมีจะกางมือหักข้อมือลง
อยู่ด้านหน้าเท่านั้น จะไม่ยกมือสูงเกินราวนม มีเพียงการยืดตัวที่จะหงายมือออกด้านนอก และการ
เกาท่ีเกาจากเอวซ้าย ขึ้นไปทางชายโครงขวา ตอนลง กดไหล่ลงกลับไปที่เอวซ้าย 
            3.1.3  การเหลียวของตัวโขนลิงที่มีการเหลียวซ้าย เหลียวขวา มอง ส่วนตัวโขนหมี
จะใช้การยืดตัวขึ้นชะโงกมอง และส่ายหน้าไปมา 
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 3.2  เปรียบเทียบเครื่องแต่งกายท่ีใช้ในการแสดงโขนตัวชมพูพาน  

 เครื่องแต่งกายของตัวชมพูพานในรามเกียรติ์  สรุปได้ ว่ามีปรากฏอยู่  2 ลักษณะ คือ        
แบบพญาวานรมีใบหน้าเป็นลิงมงกุฎยอดชัย และแบบใบหน้าเป็นหมีมงกุฎยอดน้ าเต้าเทริดหรือเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่าแบบพระราชนิยม เสื้อที่ใช้เป็นคนละแบบคนละสี คือ ถ้าเป็นชมพูพานจะใช้เป็นสีชมพู
มีลายปักแบบขนลิงอย่างหนึ่ง กับถ้าเป็นชมพูหมีจะใช้สีน้ าตาลไม่มีลายปักเป็นเสื้อสีพ้ืนแต่มีพาหุรัด
คาดอยู่ที่ต้นแขนอย่างหนึ่ง และชมพูพานที่เป็นพญาวานรมีหางส่วนที่เป็นพญาหมีไม่มีหาง 

 3.3  ท่าร าตามบทพากยแ์ละเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
 ท่าร าของชมพูพานหรือตัวโขนลิงตามค าพากย์  ที่ได้มาจากบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1-2 เป็นท่าร าที่มีแบบแผนมาตั้งแต่สมัยอยุธยา มีท่าร าตามบทพากย์ 4 บทพากย์ มีท่าร ารับ
ตะโพน 4 ท่า ส่วนท่าร าอ่ืน ๆ ก็เป็นการปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การเข้ารับเข้ารับตะโพน และปฏิบัติท่าร า
โดยการวนซ้ าจนครบกระบวนการร าตามค าพากย์ แต่ถ้าเป็นบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาล
ที่ 6 เมื่อรับตะโพนท่า 1 หมดท่าร ายุบเข่าเข้าในบทพากย์ที่ 2 จะเป็นการปฏิบัติท่าร าที่วนซ้ าท่าตั้งแต่
ท่า ยืดเข่าซ้ายกระทบลงตั้งเหลี่ยม ไปจนถึงท่าขยับลงวงมาตั้งเต็มเหลี่ยม ตะโพนตีรับท้า จะ
ปฏิบัติการรับท้าของตะโพน เมื่อกลองทัดตีครั้งที่ 2 จะยกเท้าขวาขึ้นในท่า 3 แล้ววนซ้ าท่าร าไปจน
ครบ 8 บทพากย์ โดยค าพากย์ที่ 8 นั้นโขนลิงจะปฏิบัติการรับท้าของตะโพน เมื่อกลองทัดตีครั้งที่ 2 
จะยกเท้าขวาขึ้นในท่า 1 ซึ่งจะเป็นบทพากย์เฉพาะของพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 
เท่านั้น เพราะท่าร าในบทพากย์ของลิงนั้นจะมีท่าร าการรับตะโพนแค่ 4 ท่า  
 ท่าร าโขนหมีตามบทพากย์ มีท่าร าหลักเพียงท่าร ารับตะโพนเพียงท่าเดียวส่วนท่าร าอ่ืน ๆ ก็
เป็นการปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การเข้ารับเข้ารับตะโพน และปฏิบัติท่าร าโดยการวนซ้ าจนครบกระบวนการ
ร าตามบทพากย ์ถึงบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 จะมีถึง 8 บทพากย์ และมีบทพากย์
ที่กล่าวถึงตัวชมพูหมี ท่าร าของตัวโขนหมีก็จะใช้ท่าร ารับตะโพนท่าเดียวหมดทุกบทพากย์ ส่วนท่าร าที่
บทพากย์กล่าวถึงของชมพูหมี ก็เป็นการแสดงท่าร าในที่เรียกว่าการตีบท 
 เพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร มีโครงสร้างท่าร าอยู่ที่การเต้นขึ้น 3 กับเต้นลง 2  ส่วนท่าร า
อ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับค าสั่ง ขึ้นท่า กระทืบกลับ เต้นวนกลับมาหน้าอัด ลงวง เป็นเพียงการปฏิบัติ
วนซ้ าท่าเพ่ือเข้าสู่ท่าร าหน้าพาทย์เสมอ แล้วจึงปฏิบัติท่าร า รัว-ลา ในการปฏิบัติท่าร าหน้าพาทย์เสมอ
ข้ามสมุทร ก็เป็นลักษณะเดียวกัน เพียงแต่เปลี่ยนเพ่ิมท่าร าจากท่า 1 ขยายเป็นท่า 3, 4, 5, และ 7 
นอกนั้นจะยึดตามโครงสร้างท่าร าหน้าพาทย์เสมอ    
 ท่าร าในเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร มีโครงสร้างท่าร ามาจากท่าร าหน้าพาทย์เสมอ อีกทั้ง
ท่าร าหมีมีท่าร าหน้าพาทย์เสมอเพียง 1 ท่าเท่านั้น ท าให้การปฏิบัติท่าร าเสมอข้ามสมุทรของลิงที่ใช้
ท่าร า ต่อจากเสมอท่า 1 คือเสมอท่า 3, เสมอท่า 4, เสมอท่า 5 และเสมอท่า 7 นั้น กระบวนท่าร า
ของหมีจึงใช้ท่าร าของเสมอที่มีเพียง 1 ท่า ปฏิบัติซ้ าท่าร าเสมอที่มีอีก 4 ท่าของลิง และปฏิบัติท่าร าที่
จะน าไปสู่การเข้าเต้นท่าเสมอ ก็ปฏิบัติท่าร าวนซ้ าท่าร าจนจบกระบวนการร าเพลงหน้าพาทย์เสมอ
ข้ามสมุทร 
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิเคราะห์แยกออกได้ว่า 
1.  ประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของชมพูพานและชมพูหมี 

           1.1  ประเด็นเรื่องของประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของชมพูพานในรามายณะและ
รามเกียรติ์ในประเทศไทย บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1, 2 และรัชกาลที่ 6 พบว่า การก าเนิดของ
ชมพูพานในรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 กับชมพูหมีในรามายณะ มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ชมพูหมี
ในรามายณะเกิดจากการหาวของพระพรหมา โดยชมพูหมีเผ่นออกมาจากปากของพระพรหมา และ
พระพรหมาทรงตั้งชื่อให้กับพญาหมีว่า “ชมพูพานฤกษราช” โดยก าหนดให้เป็นราชาของหมี ในขณะ
ที่ชมพูพานในรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ได้กล่าวถึงก าเนิดของชมพูพานว่า เกิดจากเหงื่อไคลของ 
พระอิศวรได้ทรงชุบขึ้นมา แล้วสะบัดลงกับพ้ืนดิน กลายเป็นพญาวานร พร้อมกับตั้งชื่อให้ว่า     
“ชมพูพาน”  
 1.2  ประเด็นเรื่องการก าเนิดของของชมพูพานฤกษราช มีความคล้ายคลึงกับการก าเนิดของ    
หนุมานที่สอดคล้องกับงานวิจัยของว่าที่ ร.ต. จตุพล ภักดี (2558) ที่วิจัยเรื่องอัตลักษณ์ลิงโล้นกับลิง
ยอด กล่าวว่า  เมื่อพระพายรับบัญชาจากอง๕พระอิศวร พระพายก็รับเอาก าลังของพระอิศวรพร้อม
กับตรีเทพอาวุธ ถวายบังคมลงเหาะมาหานางสวาหะ เมื่อถึงก็เอาเทพอาวุธทั้ง 3 ทิ้งใส่ปากนางสวาหะ 
แล้วบอกพระบัญชาขององค์พระอิศวรแก่นางสวาหะ ว่าพระองค์ท่านประทานบุตรมาให้ แล้วพระ
พายเฝูาดูแลนางจนครบ 30 เดือน พอได้ฤกษ์งามยามดีปีขาล เดือน 3 วันอังคาร นางสวาหะก็คลอด
บุตรออกมาเป็นวานรเป็นวานรกายสีขาวผ่อง กายใหญ่เท่าเด็กอายุ 16 ปี เหาะขึ้นไปบนท้องฟูา มี
กุลฑล ขนเพชร เขี้ยวแก้ว หาวเป็นดาวเป็นเดือน มี 4 หน้า 8 มือ พระพายให้ชื่อตามที่พระอิศวร
บัญชามาว่า หนุมาน จากประเด็นนี้อาจกล่าวได้ว่า เรื่องการก าเนิดของตัวละครในบทพระราชนิพนธ์
รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ได้รับอิทธพลมาจากวรรณกรรมรามายณะของวาลมิกิ  เพราะมีลักษณะ  
ที่ออกจากปากของมารดา ในส่วนบทบาทของชมพูพานกับชมพูหมีพบว่า มีบทบาทที่มีลักษณะที่
ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ 1. เป็นข้าทหารที่ท าหน้าที่ปฏิบัติตามค าสั่งของพระรามในฐานะของจอมทัพ  
3) เป็นที่ปรึกษาในการรบให้แก่พระราม 4) เป็นผู้รู้สรรพยาที่ใช้แก้พิษและเป็นราชาของหมี ประเด็น
เรื่องของบทบาท สอดคล้องกับงานวิจัยของวีรพล ทองระอา (2557) ที่วิจัยเรื่องกระบวนการจัดทัพ
เพลงหน้าพาทย์ปฐม(สุครีพ)  ในประเด็นนี้กล่าวได้ว่า บทบาทของตัวสุครีพ ในวรรณกรรมรามเกียรติ์
ฉบับกรุงเก่า ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุรี ฉบับรัชกาลที่ 1 ฉบับรัชกาลที่ 2 และฉบับรัชกาลที่ 6 พบว่า
บทบาทของสุครีพส่วนใหญ่ จะเน้นหนักเรื่องของบทบาทการรับราชการ ซึ่งประกอบไปด้วย ความ
จงรักภักดี ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความกล้าหาญ ความยุติธรรม ในขณะเดียวกันในการรับ
ราชการของสุครีพ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นแม่ทัพ ที่เป็นดังนี้เพราะสุครีพได้รับความ
ไว้วางใจจากพระราม ในฐานะที่สุครีพเป็นอุปราชเมืองขีดขิน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พรเทพ เลี้ยงสอน (2557) ที่วิจัยเรื่อง วิเคราะห์บุคลิกและกระบวนท่าเต้นของตัวโขนลิง กรณีศึกษาลิง
ยอดและลิงโล้น พบว่า บทบาทของสุครีพในเรื่องรามเกียรติ์นั้นมีความส าคัญ กล่าวคือ บทบาทใน
ฐานะข้าราชการประกอบด้วย การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความโปร่งใสใน
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การตัดสินคดี ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลส าเร็จต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความจงรักภักดีและกตัญญูต่อ
เจ้านาย รู้จักผูกมิตรกับสหายที่ร่วมงาน และบทบาทผู้น าในกองทัพ ประกอบด้วย การจัดกระบวนทัพ
และฐานะแม่ทัพ ซึ่งประเด็นส่วนใหญ่ของชมพูพานก็จะเป็นด้านการเป็นข้าทหารซึ่งเทียบได้ กับการ
เป็นข้าทหารของสุครีพ ซึ่งได้มาจากงานวิจัยทั้ง 2 เล่ม  

2. องค์ประกอบในการแสดงโขน แบ่งออกได้ 6 ประเภท คือ 
 2.1 บทที่ใช้ในการแสดงตอนพระรามยกพลข้ามสมุทรในบทพระราชนิพนธ์รัชการที่ 1 , 2 

และรัชกาลที่ 6  ในประเด็นนี้ บทพระราชนิพนธ์รัชการที่ 1, 2 เป็นบทที่มีความมุ่งหมายให้เห็นถึง
ความยิ่งใหญ่ของกระบวนทัพพระราม มุ่งเน้นถึงตัวพระรามเป็นหลัก คือบอกถึงกระบวนทัพใน
ลักษณะของพระรามท่ียกพลข้ามสมุทรโดยใช้ราชรถเป็นพาหนะ เพียงแต่บอกถึงจ านวนของพลวานร
ที่มีอยูมากมายของกองทัพ โดยการท าบทในตอนข้ามสมุทรส่วนใหญ่จะเริ่มจากเพลงหน้าพาทย์รุกร้น 
แล้ว  ต่อด้วยบทพากย์รถ แล้วจึงเป็นเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ต่อด้วยเพลงเชิด ส่วนบท
รามเกียรติ์ของรัชกาล ที่ 6 เป็นบทที่มีบทร้องเพลงครอบจักรวาล ต่อด้วยเพลงเสมอข้ามสมุทร แล้ว
กราวนอก จากนั้นก็เป็นบทพากย์และจบลงที่เพลงเชิด ในบทของพระองค์นี้มีลักษณะของบทพากย์
ยาวออกไป ทรงเน้นตัวโขนที่เป็นหลักใหญ่ทุกตัวเช่น พระราม พระลักษมณ์ ภิเภก สุครีพ ชมพูพาน  
ที่เป็นพญาหมี เมื่อส านักการสังคีต กรมศิลปากร ได้ปรับปรุงบทในตอนนี้ ก็ได้เริ่มที่เพลงรุกร้น ต่อ
ด้วยบทพากย์จบลงที่เพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร จะเห็นได้ว่า บทของกรมศิลปากรได้ตัดเพลงร้อง
ออกและตัดเพลงกราวนอกออก เพราะเป็นการทับซ้อนของกระบวนทับที่ยกทัพไปแล้วยั งต้องมาจัด
ทัพใหม่อีกสอดคล้องกับฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์. (2557) ที่กล่าวถึงบทที่ใช้ในการแสดงโขนในช่วงยุคสมัย
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 – พ.ศ.2556 ส่วนใหญ่จะเป็นบทของกรมศิลปากร ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความ
สวยงาม กระชับ เข้าใจง่าย โดยมิได้ละทิ้งขนบแห่งความไพเราะของบทพากย์แต่อย่างใด  
 2.2  ดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงโขน ตอนข้ามสมุทร จะใช้วงปี่พาทย์ 3 ประเภท
ด้วยกันคือ ปี่พาทย์เครื่อง 5 เครื่องคู่หรือเครื่องใหญ่  ในประเด็นของการบรรเลงดนตรีตามบทพากย์ 
วงดนตรีจะเน้นในเรื่องของหน้าทับเป็นหลัก ใช้การตีตะโพนและกลองทัด ตีรับท้ายค าพากย์และร้อง
รับด้วยค าว่า “เพ้ย” ทุกครั้ง ส่วนในประเด็นของเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ก็เป็นเพลงหน้า
พาทย์แบบวนซ้ า เนื่องจากเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรนี้ ขยายเพลงมาจากเพลงหน้าพาทย์เสมอ
(ธรรมดา) ลักษณะของหน้าทับจะเป็นหน้าทับพิเศษ ในการจัดสนทนากลุ่ม ผศ. สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา 
อาจารย์ประจ าภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปศึกษาและประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้ข้อมูลทางดนตรี ไว้ว่า  “จังหวะ
หน้าทับที่ก ากับนี้ เรียกว่า “หน้าทับพิเศษ” จังหวะของเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร มีชื่อเรียกกัน 
จนเป็นที่รู้กันในวงการดนตรี ว่ามีการเรียกชื่อว่า 9 ไม้เดิน, ลาไม้กลอง, 4 ไม้เดิน, ไม้เหาะ 3เที่ยว 
แล้วเป็น 8 ไม้เดิน, ลาไม้กลอง ลงด้วยรัว-ลา” (สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา. สัมภาษณ์. 18 กันยายน 2559) 
สอดคล้องกับสุชาติ ยามสุข ครูช านาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม  ที่กล่าวถึงหน้าทับของเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรว่า “หน้าทับของเพลง
เสมอข้ามสมุทรนี้ เริ่มด้วย 9 ไม้เดิน,ลาไม้กลอง แล้วต่อด้วย 4 ไม้เดิน 3 เที่ยว แต่ละเที่ยวก็มีลาไม้
กลอง แล้วเป็น 8 ไม้เดิน, ลาไม้กลอง แล้ว รัว-ลา” (สุชาติ ยามสุข. สัมภาษณ์. 1 กันยายน 2559)   
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 2.3  คนพากย์-คนเจรจา  ประเด็นนี้เนื่องจากแสดงโขน เป็นการแสดงที่สวมศีรษะปิดหน้า 
ถึงแม้นแต่ตัวพระและตัวนางที่ไม่ปิดหน้า ก็ไม่สามารถท่ีจะพูดได้ จึงต้องมีคนพากย์-คนเจรจาแทน ซึ่ง
จะเป็นในลักษณะของผู้เล่าเรื่องในการแสดงตอนนั้น ๆ โดยต้องก าหนดน้ าเสียงให้สอดคล้องกัน     
กับลักษณะของการแสดง ต้องเข้าใจและศึกษาวิธีการพากย์ทั้ง 6 ประเภท ส่วนการเจรจาก็เป็นการ
บ่งบอกถึงความสามารถของผู้เจรจาแทนตัวโขนที่ได้ศึกษาบทที่ใช้ในการแสดงมาเป็นอย่างดี  ในตอน
ข้ามสมุทรนี้บทพากย์จัดเป็นบทพากย์ประเภทที่ 2 คือบทพากย์รถ  สอดคล้องกับธีรภัทร์ ทองนิ่ม 
(2556) ได้วิจัยเรื่อง แบบแผนและกลวิธีการพากย์โขนของกรมศิลปากร พบว่า บทพากย์รถเป็นบท
พากย์ประเภทที่ 2  มีลักษณะ เป็นการชมพาหนะและไพร่พลในการเดินทาง และจะต้องพากย์หรือ
เจรจา โดยใช้อารมณ์ให้ตรงกับตัวละครและเหตุการณ์หรือสถานที่ในตอนนั้น ๆ 

2.4  เครื่องแต่งกาย ที่ปรากฏในการแสดงโขนตอนพระรามยกพลข้ามสมุทร ในบทพากย์
และประกอบเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ประเด็นนี้พบว่า มีลักษณะการแต่งกาย 2 แบบ คือ แต่ง
แบบยืนเครื่องตัวลิง กับการแต่งกายเลียนแบบยืนเครื่องตัวลิง ทั้ง  2 แบบมีความแตกต่างกัน คือ ตัว
เสื้อถ้าเป็นการแต่งกายแบบยืนเครื่องจะมีลายปักเป็นขนลิงที่เรียกว่าลายทักษิณาวัตร ส่วนหมีตัวเสื้อที่
แต่งเลียนแบบยืนเครื่องตัวลิงจะเป็นสีน้ าตาล ไม่มีลาย ส่วนศีรษะก็มี 2 แบบ คือ เป็นแบบพญาวานร
ที่มีใบหน้าเป็นลิงมงกุฎยอดชัย และแบบใบหน้าเป็นหมี มงกุฎยอดน้ าเต้าเทริดหรือบางครั้งเรียกว่า
แบบพระราชนิยม ตรงกับเจตน์  ศรีอ่ าอ่วม หัวหน้าฝุายพัสตราภรณ์และเครื่องโรง ส านักการสังคีต. 
กรมศิลปากร. กระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของชมพูพานและชมพูหมี ไว้ว่า
“เรื่องการแต่งกายของตัวโขน เนื่องจากเครื่องแต่งกายของตัวโขนลิงและของตัวโขนอ่ืนๆถูกก าหนด 
โดยสีและลักษณะหัวโขน ท าให้เมื่อก าหนดชุดการแสดงจึงต้องอิงกับหัวโขนที่ ก าหนด ดังนั้นชุดของ
ชมพพูพานซึ่งเป็นสีหงสชาด ส่วนชมพูหมี เนื่องจากหมีนั้นมีสีด าหรือสีน้ าตาล และศีรษะตามแบบพระ
ราชนิยมที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน เป็นสีน้ าตาล งานเครื่องแต่งกายจึงจัดชุดที่ ใกล้เคียงกับศีรษะของ
ชมพูหมี โดยแต่งเลียนแบบของการยืนเครื่องของลิง เพียงแต่จะไม่ใส่หางเข้าไป เนื่องจากหมีที่มีอยู่  
ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะไม่มีหาง” (เจตน์  ศรีอ่ าอ่วม. สัมภาษณ์. 30 กันยายน 2558) สอดคล้อง
กับดร.ไพโรจน์  ทองค าสุก นักวิชาการละครและดนตรีช านาญการ  ส านักการสังคีต กรมศิลปกร 
กระทรวงวัฒนธรรม และภาคีราชบัณฑิต สาขานาฏกรรมไทย ราชบัณฑิตยสภา ที่กล่าวไว้ตอน
สนทนากลุ่มว่า เกี่ยวกับเรื่องของศีรษะโขนหมีไว้ว่า “ที่เรียกว่าตามแบบพระราชนิยมก็เพราะว่า 
รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เพ่ือใช้ส าหรับแสดงรามเกียรติ์ในฉบับของพระองค์ที่ตัวชมพู
พานเป็นพญาหม”ี(ไพโรจน์ ทองค าสุก. สนทนากลุ่ม. 27 กันยายน 2559.) 
 2.5  ผู้แสดง ผู้ที่ฝึกหัดเป็นชมพูพาน และชมพูหมี ประเด็นนี้ มีเกณฑ์การคัดเลือกส าหรับ    
ผู้แสดง โดยเป็นผู้ที่มีบุคลิกแคล้วคล่องว่องไว รูปร่างปูอม ๆ และถ้าเป็นลิงยอดคัดเลือกจากผู้มี
ร่างกายระหงค่อนข้างสูง สอดคล้องกับคุณครูสนอง คงหิรัญ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย (โขนลิง) 
วิทยาลัยนาฏศิลป  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ที่จะ
เป็นตัวชมพูพานที่เป็นพญาวานรว่า “การคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นชมพูพาน จะเลือกจากผู้มีร่างกาย
ค่อนข้างสูง ล าคอระหง มีบุคลิกแคล่วคล่องว่องไว” (สนอง คงหิรัญ. สัมภาษณ์. 12 กันยายน 2559) 
ส่วนคุณลักษณะของชมพูหมี ครูพงษ์พิศ จารุจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย (โขนลิง) ส านักการ
สังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของชมพูหมีว่า “ครูจะเลือกจากจาก
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ผู้ที่มีรูปร่างท้วม ไม่สูงมากนัก ล าคอสั้น บุคลิกกระฉับกระเฉง แต่ในการแสดงจะต้องเปลี่ยนบุคลิกให้
มีความเชื่องช้าและยังคงแข็งแรง” (พงษ์พิศ จารุจินดา. สัมภาษณ์. 2 กันยายน 2559) 

3. กระบวนท่าร าของชมพูหมีนั้น เป็นท่าร าที่เป็นพระราชประดิษฐ์ของรัชกาลที่ 6 เป็นท่าร า   
ที่เลียนแบบท่าร าของลิง โดยจะยึดเอาลักษณะช่วงล่างของลิงที่ปฏิบัติตามนาฏยศัพท์เป็นหลัก โดย
ลักษณะช่วงล่างหมีจะไม่มีการยกขาค้างไว้ จะใช้การขยับเท้าแล้วยกเท้าวางให้ลงจังหวะของการพากย์
หรือการแสดง ลักษณะของล าตัวและมือในการปฏิบัติท่าต่าง ๆ ตามนาฏยศัพท์หรือค าเรียกท่าร าของ
ครูผู้สอน ล าตัวจะตั้งตรงแต่ไม่ดันหลัง มือของหมีจะอยู่ด้านหน้าหรือกางมือออกในลักษณะคว่ ามือ
หรือหงายมือขึ้น จะไม่ยกมือสูงเกินราวนม ส่วนตัวโขนหมีจะใช้การยืดตัวขึ้นชะโงกมอง กับส่ายหน้า
ไปมาเป็นเลข 8 ประเด็นท่าร าของชมพูพานหรือตัวโขนลิงตามค าพากย์  ที่ได้มาจากบทพระราช
นิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1-2 เป็นท่าร าที่มีแบบแผนที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยา มีท่าร าตาม
บทพากย์ 4 บทพากย์ มีท่าร ารับตะโพน 4 ท่า ส่วนท่าร าอ่ืน ๆ ก็เป็นการปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การเข้า
รับเข้ารับตะโพน และปฏิบัติท่าร าโดยการวนซ้ าจนครบกระบวนการร าตามค าพากย์  แต่ถ้าเป็นบท
พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 ท่าร าจะมี 8 บทพากย์ โดยค าพากย์ที่ 8 นั้นโขนลิงจะ
ปฏิบัติการรับท้าของตะโพน เมื่อกลองทัดตีครั้งที่ 2 จะยกเท้าขวาขึ้นในท่า 1 ซึ่งจะเป็นบทพากย์
เฉพาะของพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 เท่านั้น เพราะท่าร าในบทพากย์ของลิงนั้นจะมี
ท่าร าการรับตะโพนแค่ 4 ท่าเท่านั้น ส่วนประเด็นท่าร าของชมพูพานหรือตัวโขนลิงเพลงหน้าพาทย์
เสมอข้ามสมุทร มีโครงสร้างท่าร าอยู่ที่การเต้นขึ้น 3 กับเต้นลง 2  ส่วนท่าร าอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
รับค าสั่ง ขึ้นท่า กระทืบกลับ เต้นวนกลับมาหน้าอัด ลงวง เป็นเพียงการปฏิบัติวนซ้ าท่าเพ่ือเข้าสู่ท่าร า
หน้าพาทย์เสมอ แล้วจึงปฏิบัติท่าร า รัว-ลา ในการปฏิบัติท่าร าหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ก็เป็น
ลักษณะเดียวกัน เพียงแต่เปลี่ยนเพ่ิมท่าร าจากท่า 1 ขยายเป็นท่า 3, 4, 5, และ 7 นอกนั้นจะยึดตาม
โครงสร้างท่าร าหน้าพาทย์เสมอ  ในประเด็นของท่าร าชมพูหมีหรือโขนหมีตามบทพากย์ มีท่าร าเพียง
ท่าร ารับตะโพนเพียงท่าเดียว ส่วนท่าร าอ่ืน ๆ ก็เป็นการปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การเข้ารับเข้ารับตะโพน 
และปฏิบัติท่าร าโดยการวนซ้ าจนครบกระบวนการร าตามบทพากย์ ถึงบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์
ฉบับรัชกาลที่ 6 จะมีถึง 8 บทพากย์ และมีบทพากย์ที่กล่าวถึงตัวชมพูหมี ท่าร าของตัวโขนหมีก็จะใช้
ท่าร ารับตะโพนท่าเดียวหมดทุกบทพากย์ ส่วนท่าร าที่บทพากย์กล่าวถึงของชมพูหมี ก็เป็นการแสดง
ท่าร าในการตีบทเท่านั้น และประเด็นท่าร าชมพูหมีหรือโขนหมีในเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร มี
โครงสร้างท่าร ามาจากท่าร าหน้าพาทย์เสมอ อีกทั้งท่าร าหมีมีท่าร าหน้าพาทย์เสมอเพียง 1 ท่าเท่านั้น 
ท าให้การปฏิบัติท่าร าเสมอข้ามสมุทรของลิงที่ใช้ท่าร า ต่อจากเสมอท่า 1 คือเสมอท่า 3, เสมอท่า 4, 
เสมอท่า 5 และเสมอท่า 7 นั้น กระบวนท่าร าของหมีจึงใช้ท่าร าของเสมอที่มีเพียง 1 ท่า ปฏิบัติซ้ าท่า
ร าเสมอที่มีอีก 4 ท่าของลิง และปฏิบัติท่าร าที่จะน าไปสู่การเข้าเต้นท่าเสมอ ก็ปฏิบัติท่าร าวนซ้ าท่าร า
จนจบกระบวนการร าเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
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 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา จึงท าให้การวิจัยเรื่องของกระบวนท่า
ร าชมพูพานและชมพูหมียังไม่ครอบคลุมเรื่องของโครงสร้างท่าร าในบทพากย์และเพลงหน้าพาทย์
เสมอข้ามสมุทรโดยละเอียด ดังนั้นประเด็นของโครงสร้างท่าร าในบทพากย์และเพลงหน้าพาทย์เสมอ
ข้ามสมุทรจึงควรศึกษาให้ละเอียดต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างท่าร าของชมพูหมีในวรรณกรรมรามายณะและวรรณกรรม
รามาเกียรติ์ เพ่ือหาความแตกต่างของการใช้กระบวนท่าร าที่เป็นหมีตามธรรมชาติกับหมีที่เป็นข้า
ทหารในการแสดงโขน 
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 เจตน์  ศรีอ่ าอ่วม. หัวหน้ากลุ่มงานเครื่องแต่งกาย.ส านักการสังคีต. กรมศิลปากร.  
  กระทรวงวัฒนธรรม. สัมภาษณ์, 30 กันยายน 2558. 
 ________. 9 พฤศจิกายน 2558. 
 ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์. โขน : ศิลปะประจ าชาติไทยและสื่อวัฒนธรรมในบริบทสังคมร่วมสมัย. 
  ปริญญา นิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย,  
  บัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ, 2557. 
 บรรณานุกรม (ต่อ) 
 พงษ์พิศ จารุจินดา, ข้าราชการบ านาญ ส านักการสังคีต กรมศิลปากร    
  กระทรวงวัฒนธรรม. สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2559.  
 ________. สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2560 
 ไพโรจน์ ทองค าสุก, แนวคิดและวิธีแสดงโขนลิง.(2549). วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร
  บัณฑิต, สาขานาฏศิลป์ไทย, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
 ________. ภาคีราชบัณฑิต. สาขานาฏกรรมไทย ราชบัณฑิตยสภา. สนทนากลุ่ม,           
  27 กันยายน 2559.  
 ________. สัมภาษณ์, 30 กันยายน 2558 
 พรเทพ เลี้ยงสอน. วิเคราะห์บุคลิกและกระบวนท่าเต้นของตัวโขนลิง กรณีศึกษาลิงยอด
  และลิงโล้น. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต, สาขานาฏศิลป์ไทย,  
  บัณฑิตวิทยาลัย,  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2557. 
 ธนิต  อยู่โพธิ์. โขน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา. 2539).  
 ธีรภัทร์ ทองนิ่ม. (2555). โขน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
 ________. (2556). แบบแผนและกลวิธีการพากย์-เจรจาโขนของกรมศิลปากร, 
วิทยานิพนธ์  ปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขานาฏศิลป์ไทย, คณะศิลปกรรม
ศาสตร์,    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   
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 วีรพล ทองระอา. กระบวนการจัดทัพเพลงหน้าพาทย์ปฐม (สุครีพ)  วิทยานิพนธ์ปริญญา 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต, สาขานาฏศิลป์ไทย, บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 
  2557. 
 ว่าที่ ร.ต. จตุพร ภักดี.  อัตลักษณ์ลิงโล้นและลิงยอด. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร 
  บัณฑิต, สาขานาฏศิลป์ไทย, บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2558. 

ประสิทธิ์  ปิ่นแก้ว. ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์โขน) พ.ศ.2551.  
  สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2558.  

________. สัมภาษณ์, 7 กรกฎาคม 2559.  
________. สัมมนากลุ่ม, 27 กันยายน 2559. 
สนอง คงหิรัญ. ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป    

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. สัมมนากลุ่ม, 27 กันยายน 2559. 
สราชัย ทรัพย์แสนดี. ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิต

  พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. สัมมนากลุ่ม, 27 กันยายน 2559. 
สุชาติ ยามสุข. นาย. ครูช านาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

  กระทรวงวัฒนธรรม. สัมภาษณ์, วันที่ 30 กันยายน 2559. 
สหวัฒน์  ปลื่มปรีชา. ผศ.  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. กระทรวงวัฒนธรรม. สัมภาษณ์ , 18 

  กันยายน 2559.  
________. สัมมนากลุ่ม, 27 กันยายน 2559. 
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