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Abstract 
 The purposes of "The Role of Mandodari in Khon Performance "Ramakien", Episode of "Mandodari 
Brewing Amrita"" were to study literature and rituals associated with the role of Mandodari in Ramakien, and to 
study background, elements, performance, and dance postures of Mandodari's role in Ramakien, episode of 
"Mandodari Making Elixir", the play by Fine Arts Department. The research was a qualitative research. The 
methods consisted of the study from documents, performance programs, textbooks, and related researches; 
the interview with luminaries, experts, and artists; the field study to practice dance postures from Ms. Boonnak 
Tantranon; the dance postures' analysis; conclusions. 
 The results showed that, Mandadori who appeared in Ramakien was a female character whose name 
indicated her frog origin. Because of her devotion and gratitude to her patron, she was revived as a woman 
whose appearance and personality was more gorgeous than goddesses. She had a kind heart and believed in 
righteousness. Mandadori had a key role in the story, as the wife of Ravana and the mother who gave birth to 
key characters in the story, namely, Angada, Indrajit, Sita, and Pina Suriyawong. The role of Mandodari in brewing 
amrita was another important role that showed her talent resulting from her devotion that she has learned and 
inherited from Uma whom she served as a Batbriharika. From the study, it is found that Mandodari was the 
only woman in Ramakien who appeared as the ceremony conductor. The purpose of brewing amrita was to 
revive the relatives and armies of Ravana who died in the war. The original play of the Fine Arts Department 
was improved by Mr. Seri Wangnaitham. The dance postures were created by Thanpuying Paew 
Sanithwongseni. The performance was exhibited in 1994, dividing into three parts: 1) Bathing and getting dress, 2) 
Going out from the court to ceremony hall, 3) Amrita brewing ceremony. The dance posture structure was 
influenced by Lakhon Nai performance while maintaining standard traditional dance postures, with 
interpretative dance from lyrics and rhythm and Na Phat song dance. The costume of this role was unique, with 
white female traditional attire, crown wrapped with white fabric at the top, red Ounalom anointed on the 
forehead, and a white beads string at the wrist. 
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สารบัญภาพ 

ภาพที ่ หน้า 
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    16  จิตรกรรมฝาผนังที่ซุ้มประตูหน้าวัว อินทรชิตบุตรคนที่สองของนางมณโฑ โอรสของ  
         ทศกัณฐ์…………………………………………………………………………………………………………….. 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที ่ หน้า 
   
  20  พระชนกฤาษีได้ผอบที่ท่าน้ า…………………………………………………………………………………….. 
   21  ทศกัณฐ์แปลงนั่งบัลลังก์(กลาง) ทศกัณฐ์แปลงเข้าหานางมณโฑ (ซ้าย) ทศกัณฐ์แปลงพา   
         นางมณโฑเข้าหอ (บน) ทศกัณฐ์แปลงหลอกนางมณโฑจะยกทัพไปจับพิเภก (ขวา) ห้อง 102…. 
   22  กุมารไพนาสุริยวงศ์นั่งข้างขวาท้าวทศคิริวงศ์ นางมณโฑนั่งด้านขวา ห้อง 125…………….. 
  23  จิตรกรรมที่ซุ้มประตูวิหารยอด : นางมณโฑประชวรครรภ์คลอดพระกุมารี………………….. 
  24  จิตรกรรมฝาผนัง : อินทรชิตดื่มน้ านมจากถันข้างขวาพระมารดา เยียวยาบาดแผล  
       ห้อง 80……………………………………………………………………………………………………………….. 
  25  จิตรกรรมฝาผนัง : นางมณโฑคัดค้านการที่ทศกัณฐ์รับหนุมานเข้ามา ห้อง 104…………… 
  26  จิตรกรรมฝาผนัง : หนุมานผูกผมนางมณโฑกับทศกัณฐ์ ห้อง 99……………………………….. 
  27  จิตรกรรมฝาผนัง : นางมณโฑนุ่มห่มเป็นดาบสสินีท าพิธีสัฐชีพในโรงพิธีหน้าพระลาน  
        ห้อง 100……………………………………………………………………………………………………………. 
  28  วงปี่พาทย์เครื่องห้า………………………………………………………………………………………………. 
  29  วงปี่พาทย์เครื่องคู่………………………………………………………………………………………………… 
  30  วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่……………………………………………………………………………………………. 
  31  ลักษณะการแต่งกายนางมณโฑในบทบาทท่ัวไป……………………………………………………….. 
  32  นางมณโฑแต่งกายสีชมพูขลิปฟ้า....................................................................................... 
  33  นางมนโฑแต่งกายสีเหลืองขลิบแดง………………………………………………………………………… 
  34  การแต่งกายแบบสีเหลืองขลิบม่วง………………………………………………………………………….. 
  35  นางมณโฑแต่งกายสีแดงขลิบเขียว………………………………………………………………………….. 
  36  นางมณโฑหุงน้ าทิพย์ แบบสวมเสื้อ ใส่กระบังหน้า แสดงโดยนางบุนนาค ทรรทรานนท์.. 
  37  นางมณโฑหุงน้ าทิพย์ แสดงโดยนางสาวตวงฤดี  ถาพรพาสี……………………………………….. 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที ่ หน้า 
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  48 ฉากโรงพิธีหุงน้ าทิพย์.......................................................................................................... 
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  55 “หวี”…………………………………………………………………………………………………………………… 
  56 “ขนเม่น”……………………………………………………………………………………………………………… 
  57 “สร้อยประค า”…………………………………………………………………………………………………….. 
  58 ลักษณะการจัดวางเครื่องราชูปโภค………………………………………………………………………….. 
  59 “ราชรถ” พาหนะที่นางมณโฑใช้เดินทางไปประกอบพิธีหุงน้ าทิพย์……………………………… 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที ่ หน้า 
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  83 ท่าท่ี 22 ร้องเพลง ลงสรงโทน ค าร้อง “มลทิน”……………………………………………………………….. 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที ่ หน้า 
   
  88 ท่าท่ี 27 ร้องเพลง ลงสรงโทน ท านองเอ้ือน…………………………………………………………………………... 
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  96 ท่าท่ี 35 ร้องเพลง ชมตลาด ค าร้อง ทรงภูษา………………………………………………………………………… 
  97 ท่าท่ี 36 ร้องเพลง ชมตลาด ค าร้อง เนื้อด…ี………………………………………………………………………….. 
  98 ท่าท่ี 37 ร้องเพลง ชมตลาด ค าร้อง สีเศวต ค าร้อง สีเศวต………………………………………………………. 
  99 ท่าท่ี 38 ร้องเพลง ชมตลาด ค าร้อง เขียนลาย ทองเทศ……………………………………………………… 
  100 ท่าท่ี 39 ร้องเพลง ชมตลาด ท านองเอ้ือน…………………………………………………………………………... 
  101 ท่าท่ี 40 ร้องเพลง ชมตลาด ค าร้อง ฉล…ุ……………………………………………………………………………. 
  102 ท่าที่ 41 ร้องเพลง ชมตลาด ค าร้อง เฉลา……………………………………………………………………………. 
  103 ท่าท่ี 42 ร้องเพลง ชมตลาด ท านองรับ ท่าโบก 1…………………………………………………………………. 
  104 ท่าท่ี 43 ร้องเพลง ชมตลาด ท านองรับ ท่าโบก 2…………………………………………………………………. 
  105 ท่าท่ี 44 ร้องเพลง ชมตลาด ค าร้อง สะไบหน้า…………………………………………………………………….. 
  106 ท่าท่ี 45 ร้องเพลง ชมตลาด ค าร้อง เจียรบาด……………………………………………………………………… 
  107 ท่าท่ี 46 ร้องเพลง ชมตลาด ค าร้อง ตาดเงิน………………………………………………………………………... 
  108 ท่าท่ี 47 ร้องเพลง ชมตลาด ค าร้อง เงา.................................................................................. 
  109 ท่าท่ี 48 ร้องเพลง ชมตลาด ค าร้อง ผูกชฎา………………………………………………………………………… 
  110 ท่าท่ี 49 ร้องเพลง ชมตลาด ค าร้อง ห่อเกล้า……………………………………………………………………….. 
  111 ท่าท่ี 50 ร้องเพลง ชมตลาด ท านองเอ้ือน……………………………………………………………………………. 
  112 ท่าท่ี 51 ร้องเพลง ชมตลาด ค าร้อง เมาฬี……………………………………………………................................ 

 
226 
226 
227 
227 
228 
228 
229 
229 
230 
230 
231 
231 
232 
232 
233 
233 
234 
234 
235 
235 
236 
236 
237 
237 
238 



ฑ 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที ่ หน้า 
  
   113 ท่าท่ี 52 ร้องเพลง ชมตลาด ท านองรับ ท่าโบก 1…………………………………………………………. 
   114 ท่าท่ี 53 ร้องเพลง ชมตลาด ท านองรับ ท่าโบก 2…………………………………………………………. 
   115 ท่าท่ี 54 ร้องเพลง ชมตลาด ค าร้อง ห้อยห่วง กุณฑาล……………………………………………......... 
   116 ท่าท่ี 55 ร้องเพลง ชมตลาด ท านองเอ้ือน…………………………………………………………………………... 
   117 ท่าท่ี 56 ร้องเพลง ชมตลาด ท านองเอ้ือน…………………………………………………………………………... 
   118 ท่าท่ี 57 ร้องเพลง ชมตลาด ค าร้อง สังวาลถัก……………………………………………………………………. 
   119 ท่าท่ี 58 ร้องเพลง ชมตลาด ค าร้อง จุณเจิม……………………………………………………………………….. 
   120 ท่าท่ี 59 ร้องเพลง ชมตลาด ค าร้อง เฉลิมพักตร…์………………………………………………………………. 
   121 ท่าท่ี 60 ร้องเพลง ชมตลาด ค าร้องเอ้ือน…………………………………………………………………………… 
   122 ท่าท่ี 61 ร้องเพลง ชมตลาด ค าร้อง ผ่องศร…ี……………………………………………………………………. 
   123 ท่าท่ี 62 ร้องเพลง ชมตลาด ท านองรับ ท่าโบก 1……………………………………………………………….. 
   124 ท่าท่ี 63 ร้องเพลง ชมตลาด ท านองรับ ท่าโบก 2……………………………………………………………….. 
   125 ท่าท่ี 64 ร้องเพลง ชมตลาด ค าร้อง ถือประค า ส ารวม……………………………………………………. 
   126 ท่าท่ี 65 ร้องเพลง ชมตลาด ค าร้อง อินทรีย…์……………………………………………………………………. 
   127 ท่าท่ี 66 ร้องเพลง ชมตลาด ค าร้อง ดั่งนาง………………………………………………………………….. 
   128 ท่าท่ี 67 ร้องเพลง ชมตลาด ค าร้อง ดาบสิน…ี……………………………………………………………… 
   129 ท่าท่ี 68 ร้องเพลง ชมตลาด ค าร้องเอ้ือน…………………………………………………………………………… 
   130 ท่าท่ี 69 ร้องเพลง ชมตลาด ค าร้อง แล้วลีลา……………………………………………………………………… 
   131 ท่าท่ี 70 ร้องเพลง ชมตลาด ท านองรับ ท่าโบก 1……………………………………………………………….. 
   132 ท่าท่ี 71 ร้องเพลง ชมตลาด ท านองรับ ท่าโบก 2…………………………………………………………. 
   133 ท่าท่ี 72 ร้องเพลง รื้อร่าย ค าร้อง ลงจาก ปราสาทแก้ว………………………………………………..... 
   134 ท่าท่ี 73 ร้องเพลง รื้อร่าย ค าร้อง แพรวพรรณ............................................................... 
   135 ท่าท่ี 74 ร้องเพลง รื้อร่าย ค าร้อง พร้อมก านัลนาร…ี…………………………………………………… 
    136 ท่าท่ี 75 ร้องเพลง รื้อร่าย ค าร้อง ทั่วหน้า…………………………………………………………..... 
   137 ท่าท่ี 76 ร้องเพลง รื้อร่าย ค าร้อง ท้าวนางน าเสด็จ………………………………………………... 
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ฒ 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที ่ หน้า 
  
 138 ท่าท่ี 77 ร้องเพลง รื้อร่าย ค าร้อง ยาตรา…………………………………………………………………………..... 
 139 ท่าท่ี 78 ร้องเพลง รื้อร่าย ค าร้อง ไคลคลา ไปยัง………………………………………………………………..... 
 140 ท่าท่ี 79 ร้องเพลง รื้อร่าย ค าร้อง โรงพิธ…ี………………………………………………………………………….. 
 141 ท่าท่ี 80 ร้องเพลง รื้อร่าย ค าร้อง ท้าวนาง (ค้ าร้องซ้ า)………………………………………………………….. 
 142 ท่าท่ี 81 ร้องเพลง รื้อร่าย ค าร้อง น าเสด็จ (ร้องซ้ า)……………………………………………………………… 
 143 ท่าท่ี 82 ร้องเพลง รื้อร่าย ค าร้อง ยาตรา (รอ้งซ้ า)………………………………………………………………… 
 144 ท่าท่ี 83 ร้องเพลง รื้อร่าย ค าร้อง ไคลคลา (ร้องซ้ า)……………………………………………………………… 
 145 ท่าท่ี 84 ร้องเพลง รื้อร่าย ค าร้อง ไปยัง (ร้องซ้ า)…………………………………………………………………. 
 146 ท่าท่ี 85 ร้องเพลง รื้อร่าย ค าร้อง โรงพิธี (ร้องซ้ า)………………………………………………………………. 
 147 ท่าท่ี 86 ปี่พาทย์ท าเพลง เสมอ…………………………………………………………………………………………. 
 148 ท่าท่ี 87 ปี่พาทย์ท าเพลง เสมอ………………………………………………………………………………………… 
 149 ท่าท่ี 88 ปี่พาทย์ท าเพลง เสมอ………………………………………………………………………………………… 
 150 ท่าท่ี 89 ปี่พาทยท์ าเพลง เสมอ………………………………………………………………………………………… 
 151 ท่าท่ี 90 ปี่พาทย์ท าเพลง เสมอ………………………………………………………………………………………… 
 152 ท่าท่ี 91 ปี่พาทย์ท าเพลง เสมอ………………………………………………………………………………………… 
 153 ท่าท่ี 92 ปี่พาทย์ท าเพลง เสมอ………………………………………………………………………………………… 
 154 ท่าท่ี 93 ปี่พาทย์ท าเพลง เสมอ………………………………………………………………………………………… 
 155 ท่าท่ี 94 ปี่พาทย์ท าเพลง เสมอ………………………………………………………………………………………… 
 156 ท่าท่ี 95 ปี่พาทย์ท าเพลง เสมอ………………………………………………………………………………………… 
 157 ท่าท่ี 96 ปี่พาทย์ท าเพลง เสมอ………………………………………………………………………………………… 
 158 ท่าท่ี 97 ปี่พาทย์ท าเพลง เสมอ………………………………………………………………………………………… 
 159 ท่าท่ี 98 ท านองเพลง กลองโยน ค าร้อง ทรงด าเนิน เดินผ่าน………………………………………………… 
 160 ท่าท่ี 99 ท านองเพลง กลองโยน ค าร้องเอ้ือน……………………………………………………………………… 
 161 ท่าท่ี 100 ท านองเพลง กลองโยน ค าร้อง ตระหง่านงาม……………………………………………………...... 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที ่ หน้า 
    
 162 ท่าท่ี 101 ท านองเพลง กลองโยน ค าร้อง ไปตาม เถื่อนแถว………………………………………………….. 
 163 ท่าท่ี 102 ท านองเพลง กลองโยน ค าร้องเอ้ือนจนถึงค าร้องแนววิถี………………………………………. 
 164 ท่าท่ี 103 ท านองเพลง กลองโยน ค าร้อง พร้อมหมู่ก านัล……………………………………………………. 
 165 ท่าท่ี 104 ท านองเพลง กลองโยน ค าร้อง นาร…ี…………………………………………………………………. 
 166 ท่าท่ี 105 ท านองเพลง กลองโยน ค าร้อง ยักษี ต้อยตาม……………………………………………………… 
 167 ท่าท่ี 106 ท านองเพลง กลองโยน ค าร้อง ด าเนินมา……………………………………………………………… 
 168 ท่าท่ี 107 ท านองเพลง กลองโยน ค าร้อง ยักษี (ร้องซ้ า)………………………………………………………. 
 169 ท่าท่ี 108 ท านองเพลง กลองโยน ค าร้อง ต้อยตาม (ร้องซ้ า)…………………………………………………. 
 170 ท่าท่ี 109 ท านองเพลง กลองโยน ค าร้อง ด าเนินมา (ร้องซ้ า)……………………………………………….. 
 171 ท่าท่ี 110 ท านองเพลง กลองโยน ค าร้อง ออกจาก ราชฐาน…………………………………………………. 
 172 ท่าท่ี 111 ท านองเพลง กลองโยน ค ารอ้ง ชั้นใน………………………………………………………………….. 
 173 ท่าท่ี 112 ท านองเพลง กลองโยน ค าร้อง ตรงไป โรงพิธ…ี……………………………………………………. 
 174 ท่าท่ี 113 ท านองเพลง กลองโยน ค าร้อง ชายป่า……………………………………………………………….. 
 175 ท่าท่ี 114 ท านองเพลง กลองโยน ค าร้อง เพื่อตั้ง ตะบะกิจ…………………………………………………. 
 176 ท่าท่ี 115 ท านองเพลง กลองโยน ค าร้อง วิทยา………………………………………………………………… 
 177 ท่าท่ี 116 ท านองเพลง กลองโยน ค าร้อง ชุบชีพ อสุรา……………………………………………………… 
 178 ท่าท่ี 117 ท านองเพลง กลองโยน ค าร้อง ที่บรรลัย…………………………………………………………… 
 179 ท่าท่ี 118 ท านองเพลง กลองโยน ค าร้อง ชุบชีพ (ร้องซ้ า)………………………………………………….. 
 180 ท่าท่ี 119 ท านองเพลง กลองโยน ค าร้อง อสุรา (ร้องซ้ า)…………………………………………………… 
 181 ท่าท่ี 120 ท านองเพลง กลองโยน ค าร้อง ที่บรรลัย (ร้องซ้ า)………………………………………………. 
 182 ท่าท่ี 121 ท านองเพลง กลองโยน ท านองท้ายเพลง………………………………………………………….. 
 183 ท่าท่ี 122 ปี่พาทย์ท าเพลง เชิด……………………………………………………………………………………… 
 184 ท่าท่ี 123 ปี่พาทย์ท าเพลง เชิด……………………………………………………………………………………… 
 185 ท่าท่ี 124 ปี่พาทย์ท าเพลง เชิด……………………………………………………………………………………… 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที ่ หน้า 
    
 186 ท่าท่ี 125 ปี่พาทย์ท าเพลง เชิด………………………………………………………………………………………... 
 187 ท่าท่ี 126 ปี่พาทย์ท าเพลง เชิด………………………………………………………………………………………… 
 188 ท่าท่ี 127 ปี่พาทย์ท าเพลง เชิด………………………………………………………………………………………… 
 189 ท่าท่ี 128 ปี่ช่วงท้ายของเพลง เชิด…………………………………………………………………………………… 
 190 ท่าท่ี 129 ท านองเพลง ร้องร่าย ค าร้อง ครั้งถึงซึ่งยัง…………………………………………………………… 
 191 ท่าท่ี 130 ท านองเพลง ร้องร่าย ค าร้อง โรงพิธ…ี………………………………………………………………… 
 192 ท่าท่ี 131 ท านองเพลง ร้องร่าย ค าร้อง นางมณโฑ เทวี………………………………………………………. 
 193 ท่าท่ี 132 ท านองเพลง ร้องร่าย ค าร้อง ศรีใส……………………………………………………………………. 
 194 ท่าท่ี 133 ท านองเพลง ร้องร่าย ค าร้อง เข้าสู่ ปะร า ………………………………………………………….. 
 195 ท่าท่ี 134 ท านองเพลง ร้องร่าย ค าร้อง อ าไพ ตั้งใจประกอบ………………………………………………. 
 196 ท่าท่ี 135 ท านองเพลง ร้องร่าย ค าร้อง พิธีการ………………………………………………………………… 
 197 ท่าท่ี 136 ปี่พาทย์ท าเพลง ต้นเข้าม่าน……………………………………………………………………………. 
 198 ท่าท่ี 137 ปี่พาทย์ท าเพลง ต้นเข้าม่าน…………………………………………………………………………… 
 199 ท่าท่ี 138 ปี่พาทย์ท าเพลง ต้นเข้าม่าน…………………………………………………………………………… 
 200 ท่าท่ี 139 ปี่พาทย์ท าเพลง ต้นเข้าม่าน…………………………………………………………………………… 
 201 ท่าท่ี 140 ปี่พาทย์ท าเพลง ต้นเข้าม่าน…………………………………………………………………………… 
 202 ท่าท่ี 141 ปี่พาทย์ท าเพลง ต้นเข้าม่าน…………………………………………………………………………… 
 203 ท่าท่ี 142 ปี่พาทย์ท าเพลง ต้นเข้าม่าน…………………………………………………………………………… 
 204 ท่าท่ี 143 ปี่พาทย์ท าเพลง ต้นเข้าม่าน…………………………………………………………………………… 
 205 ท่าท่ี 144 ปี่พาทย์ท าเพลง ต้นเข้าม่าน…………………………………………………………………………… 
 206 ท่าท่ี 145 ท านองเพลง เชื้อ 2 ชั้น ค าร้อง โอมอ่าน สญชีพ มหาเวทย์…………………………………. 
 207 ท่าท่ี 146 ท านองเพลง เชื้อ 2 ชั้น ค าร้อง อันวิเศษ ยิ่งใหญ…่……………………………………………. 
 208 ท่าท่ี 147 ท านองเพลง เชื้อ 2 ชั้น ค าร้อง ไพศาล……………………………………………………………. 
 209 ท่าท่ี 148 ท านองเพลง เชื้อ 2 ชั้น ค าร้อง เสกน้ า ทิพย์มนต…์………………………………………….. 
 210 ท่าท่ี 149 ท านองเพลง เชื้อ 2 ชั้น ค าร้อง ดลบันดาล………………………………………………………… 

 
275 
275 
276 
276 
277 
277 
278 
278 
279 
279 
280 
280 
281 
281 
282 
282 
283 
283 
284 
284 
285 
285 
286 
286 
287 



ต 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที ่ หน้า 
    
 211 ท่าท่ี 150 ท านองเพลง เชื้อ 2 ชั้นค าร้อง ส าหรับ ชุบชีวาน อสุรา……………………………………….. 
 212 ท่าท่ี 151 ปี่พาทย์ท าเพลง สาธุการ……………………………………………………………………………………… 
 213 ท่าท่ี 152 ปี่พาทย์ท าเพลง สาธุการ……………………………………………………………………………………… 
 214 ท่าท่ี 153 ปี่พาทย์ท าเพลง สาธุการ……………………………………………………………………………………… 
 215 ท่าท่ี 154 ปี่พาทย์ท าเพลง สาธุการ……………………………………………………………………………………… 
 216 ท่าที่ 155 ปี่พาทย์ท าเพลง สาธุการ……………………………………………………………………………………… 
 217 ท่าท่ี 156 ปี่พาทย์ท าเพลง สาธุการ……………………………………………………………………………………… 
 218 ท่าท่ี 157 ปี่พาทย์ท าเพลง สาธุการ……………………………………………………………………………………… 
 219 ท่าท่ี 158 ปี่พาทย์ท าเพลง สาธุการ……………………………………………………………………………………… 
 220 ท่าท่ี 159 ปี่พาทย์ท าเพลง สาธุการ……………………………………………………………………………………… 
 221 ท่าท่ี 160 ปี่พาทย์ท าเพลง สาธุการ……………………………………………………………………………………… 
 222 ท่าท่ี 161 ปี่พาทย์ท าเพลง สาธุการ……………………………………………………………………………………… 
 223 ท่าที่ 162 ปี่พาทย์ท าเพลง สาธุการ……………………………………………………………………………………… 
 224 ท่าท่ี 163 ปี่พาทย์ท าเพลง สาธุการ……………………………………………………………………………………… 
 225 ท่าท่ี 164 ปี่พาทย์ท าเพลง สาธุการ……………………………………………………………………………………… 
 226 ท่าท่ี 165 ปี่พาทย์ท าเพลง สาธุการ……………………………………………………………………………………… 
 227 ท่าท่ี 166 ปี่พาทย์ท าเพลง สาธุการ……………………………………………………………………………………… 
 228 ท่าท่ี 167 ปี่พาทย์ท าเพลง สาธุการ……………………………………………………………………………………… 
 229 ท่าท่ี 168 ปี่พาทย์ท าเพลง สาธุการ……………………………………………………………………………………… 
 230 ท่าท่ี 169 ปี่พาทย์ท าเพลง สาธุการ……………………………………………………………………………………… 
 231 ท่าท่ี 170 ปี่พาทย์ท าเพลง สาธุการ……………………………………………………………………………………… 
 232 ท่าท่ี 171 ปี่พาทย์ท าเพลง สาธุการ……………………………………………………………………………………… 
 233 ท่าท่ี 172 ปี่พาทย์ท าเพลง สาธุการ……………………………………………………………………………………… 
 234 ท่าท่ี 173 ปี่พาทย์ท าเพลง สาธุการ……………………………………………………………………………………… 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วรรณกรรมและวรรณคดี ถือเป็นสิ่งที่สะท้ อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติ เป็นสมบัติทาง

วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สืบทอดกันมานาน  นับตั้ งแต่สมัยสุโขทัยมาจนถึง สมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีทั้ง

วรรณกรรม วรรณคดีไทยที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมุขปาฐะ ในรูปแบบเนื้อหาที่หลากหลายจ านวนหลาย

ร้อยเรื่อง การอ่านและการศึกษาวรรณคดีเหล่านี้เป็นหนทางหนึ่งที่จะท าให้คนไทยรู้ซึ้งถึงคุณค่าของผลงาน

ที่บรรพบุรุษสร้างสรรค์ไว้ให้ เพื่อจะได้ธ ารงรักษาไว้เป็นการสืบทอดให้คนรุ่นหลังต่อไป 

 รามเกียรติ์ เป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ทั้งในรูปแบบของบทละคร  นิทาน

และศิลปะการแสดง  ตลอดจนศิลปะแขนงอ่ืนๆ เช่น จิตรกรรมและประติมากรรม ถือเป็น มรดกอันล้ าค่า

ของไทยที่สะท้อนให้เห็นสภาพสังคม ความเชื่อ วัฒนธรรม ตลอดจนครรลองอันดีงาม  รามเกียรติ์มิใช่เรื่อง               

ที่ก าเนิดขึ้นในประเทศไทย  แต่มีท่ีมาจากเรื่องรามายณะในประเทศอินเดีย รามายณะหรือเรื่องของพระรามนี้  

ในประเทศอินเดียมีเล่าไว้มากมายหลายฉบับในภาษาต่างๆ ที่ใช้กันอยู่ในอินเดีย คือ รามายณะฉบับสันสกฤต

ของวาลมิกิ  รามายณะฉบับนี้ถือเปน็คัมภีร์ศาสนาประเภทที่ส าคัญรองลงมาจากคัมภีร์พระเวทย์  ดังนั้น จึงมี

ลักษณะเป็นทั้งวรรณกรรมและคัมภีร์ศาสนาฮินดู  รามายณะเป็นมหากาพย์ที่นับว่ามีอิทธิพลแพร่หลายไป

อย่างกว้างขวาง  ทั้งในทวีปอินเดียและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในส่วนดินแดนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 

ได้แก่  อินโดนีเซีย  มลายู  ไทย  เขมร  ญวน  พม่า  และลาว  แต่ละดินแดนล้วนมีรามายณะ ฉบับต่างๆ  ซ่ึงแต่งข้ึน 

ในภาษาของตนเอง (ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์. 2534 : 13-14) รามเกียรติ์ของไทยนั้น เป็นวรรณคดีที่ปรากฏเป็นลาย

ลักษณ์อักษรในกฎมณเฑียรบาล  สมัยกรุงศรีอยุธยา ว่ามีการละเล่นอย่างหนึ่งในพระราชพิธีอินทราภิเษกที่เรียกว่า  

ชักนาคดึกด าบรรพ์  ซึ่งเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุด  ที่แสดงว่ามีการละเล่นที่เก่ียวกับเรื่องรามเกียรติ์ (ดาวรัตน ์ชูทรัพย.์ 

2541 : 9) 

 เรื่องรามเกียรติ ์เป็นเรื่องราวที่สรรเสริญเกียรติคุณของพระราม  รามเกียรติ์เมื่อเข้ามาสู่ในประเทศไทย 

ได้ถูกปรับให้มีสาระและรายละเอียดแตกต่างจากเรื่องรามายณะอันเป็นต้นเรื่อง ซึ่งสะท้อน  ให้เห็นถึงความเชื่อ  

ค่านิยมของสังคม  เหตุการณ์เรื่องราวในรามเกียรติ์ของไทยมีเนื้อหาที่เปน็คติสอนใจ ในเรื่องการปราบปราม

ผู้กระท าความชั่ว  ความดีย่อมชนะความชั่ว ความจงรักภักดี  ความซื่อสัตย์  ความหลงใหล  ความรัก  ความกตัญญู  
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โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวละครต่างๆ มากมาย  หากกล่าวถึงตัวละครในเรื่องที่รู้จักกันมากที่สุด คือ  

พระราม นางสีดา  ทศกัณฐ์ พระลักษมณ์  หนุมาน ฯลฯ  แต่นอกจากตัวละครข้างต้น  ยังมีตัวละครอื่นๆ ของ

เรื่องท่ีมีความน่าสนใจ  ตั้งแต่ประวัติที่มาชาติก าเนิด  เป็นตัวละครที่เป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องของความ

กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  ความซื่อสัตย์จงรักภักดี  อีกท้ังเป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการด าเนิน เรื่องในการท า        

ศึกสงครามระหว่างฝุายพระรามกับทศกัณฐ์  ตัวละครที่กล่าวถึงนั่นคือ นางมณโฑ 

 นางมณโฑ  แต่เดิมก าเนิดเป็นกบที่อาศัยอยู่ใกล้กับอาศรมพระฤษี 4 ตน คือ อตันตา  อธิรา  วิศูตร  

และมหาโรมสิงห์  ณ  เชิงเขาหิมพาน  นางได้อาศัยนมโคที่ฤาษีฉันเหลือเพ่ือยังชีพ  จนวันหนึ่งนางเห็นนาง

นาคามาคายพิษเพ่ือฆ่าฤาษีท้ัง 4 ตน จึงบังเกิดความกตัญญูต่อฤาษี โดยยอมเสียสละชีวิตเพ่ือแทนคุณด้วย

การกระโดดลงไปกินนมที่มีพิษนาค และตายลอยอยู่  เมื่อฤาษีทั้งสี่มาพบเกิดความสงสัย จึงชุบชีวิตนางขึ้นมา

ซักถาม  เมื่อทราบความจริงจึงได้สรรเสรญิความกตัญญูของนางกบและร่วมกันชุบนางกบข้ึนเป็นมนุษย์ที่มีรูป

โฉมงดงามกว่าหญิงใด  และให้ชื่อว่า  มณโฑ  ซึ่งแปลว่า กบ นั่นเอง  ต่อมาพระฤาษีได้น านางมณโฑไปถวาย

เป็นข้ารับใช้พระอุมาบนสวรรค์  จนในที่สุดก็ถูกยกให้แก่ทศกัณฐ์เพื่อเป็นบ าเหน็จ  ขณะที่ทศกัณฐ์พาเหาะมา

เมอืงลงกาได้ผ่านเมืองขีดขินซึ่งมีพาลีเป็นเจ้าเมืองอยู่ พาลีจึงเข้าต่อสู้ยื้อแย้งนางจากทศกัณฐ์ นางตกเป็นของ

พาลีจนเกิดตั้งครรภ์ก็ถูกฤาษีอังคตสั่งให้ส่งนาง มณโฑคืนแก่ทศกัณฐ์ ฤาษีอังคต ผ่าท้องน าทารกในครรภ์ไป

ฝากไว้ในท้องแพะ ครั้งครบก าหนดจึงก าเนิดเป็นองคตท่ีมีลักษณะรูปกายเป็นลิงสีเขียวเหมือนพาลีผู้เป็นพ่อ  

แต่มีปากหุบเหมือนแพะ(ศิริพงศ์  พะยอมแย้ม. 2525 : 30) 

 เมื่อนางมณโฑเป็นมเหสีของทศกัณฐ์  ได้ก าเนิด ตัวละครส า คัญของเรื่องที่ เป็นบุตรของนางกับ

ทศกัณฐ์คือ อินทรชิต  นางสีดา และไพนาสุริยวงศ์  ด้วยค าท านายของโหรได้ท านายชะตาของนางสีดาตั้งแต่    

ครั้งที่คลอดออกมาเป็นทารกน้อยว่าหากเลี้ยงไว้จนเติบใหญ่จะเป็นภัยแก่เผ่าพงศ์ยักษ์ในภายภาคหน้า ทศกัณฐ์ 

จึงสั่งให้น าทารกน้อยทิ้งลอยน้ าไป แต่ทารกน้อยก็ได้รับการช่วยเหลือจนรอดชีวิต และเติบโตเป็นนางสีดา แต่ด้วย

วิบากกรรมดังกล่าวท าให้นางมณโฑและทศกัณฐ์มิอาจล่วงรู้ได้เลยว่านางสีดาเป็นลูกของตน กาลเวลาต่อมามีเหตุ

ท าให้ทศกัณฐ์เกิดความหลงใหลนางสีดาจนอยากได้นางมาครอบครอง จึงท าทุกวิถีทางเพ่ือแย่งชิงนางมาจาก

พระราม เป็นต้นเหตุให้เกิดศึกสงครามระหว่างฝุายทศกัณฐ์กับพระรามในเรื่องรามเกียรติ์  

 จากเหตุของการท าสงคราม ทศกัณฐ์ได้ส่งเหล่าญาติ พี่น้อง เผ่าพงศ์ยักษ์ของตนออกสู้รบกับฝุายพระราม

แทนตนเองหลายครั้ง ไม่เว้นแม้แตลู่กของตนคืออินทรชิตที่ต้องออกศึกและจบชีวิตลง เพราะทศกัณฐ ์ เป็นเหต ุ

จนกระท่ังเมื่อครั้งเหตุการณ์ที่ทัพนาสูรเจ้าเมืองจักรวาลซึ่งเป็นพี่ชายต่างมารดาของทศกัณฐ์ยกทัพออกมาจาก       
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กรุงลงกาเพ่ือท าศึกสู้รบกับฝุายพระราม ฝุายพระรามรู้เท่าทันจึงได้ตีทัพของทัพนาสูรจนแตกพ่าย และได้สังหาร            

ทัพนาสูรจนสิ้นชีวิต ทศกัณฐ์เมื่อได้ทราบข่าว เสียใจมาก ทั้งยังเป็นทุกข์ว่ามิรู้จะหาผู้ใดมาช่วยตนท าศึกอีก                

เพราะบรรดาญาติพ่ีน้องและเพ่ือนก็ถูกฆ่าตายจนเกือบหมด 

 นางมณโฑในฐานะภรรยาเมื่อเห็นว่าทศกัณฐ์ตกที่นั่งล าบากอัปจนหนทาง พยายามคิดหาวิธีเพ่ือช่วย         

แบ่งเบาความทุกข์ของสามี ครั้นนึกข้ึนได้ว่าเมื่อครั้งที่รับใช้พระอุมานั้นพระองค์ได้ประทานมนตร์ให้ส าหรับ              

ท าพิธีสัญชีพ เพ่ือหุงน้ าทิพย์วิเศษที่สามารถน ามาประพรมซากศพให้ฟ้ืนคืนชีพขึ้นมาได้ ทศกัณฐ์ทราบดังนั้น           

จึงรีบสั่งเหล่าทหารตั้งโรงพิธีอย่างเร่งด่วน เหตุการณ์ครั้งนั้นนับได้ว่านางมณโฑได้ท าหน้าที่ของการเป็นภรรยา

และบทบาทของการเป็นแม่เมืองที่ช่วยเหลือในขณะที่บ้านเมืองของตนเกิดศึกสงคราม กล่าวได้ว่าตลอดช่วงเวลา 

ที่อยู่ในกรุงลงกานางได้ปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นภรรยาที่ดีของสามี และแม่ท่ีดีของลูก  และเป็นผู้ที่มีบทบาท

ส าคัญต่อการท าศกึสงครามของทศกัณฐ์ เพ่ือช่วยสามีและให้บา้นเมืองพ้นสงครามด้วยการท า “พิธีหุงน้ าทิพย์ 

หรือ พิธีสัญชีพ” ในการช่วยชุบชีวิตซากศพไพร่พลทหารกองทัพยักษ์ให้ฟ้ืนคืนชีพได้  ซึ่งเป็นพรที่พระอุมาได้

ประทานมนต์การท าพิธีนี้ให้แก่นางมณโฑเมื่อครั้งที่เป็นนางก านัลคอยรับใช้พระอุมา 

 จากการศึกษา เรื่องรามเกียรติ์ปรากฏพิธีกรรมต่างๆ หลากหลายพิธีกรรมด้วยกัน ทั้งพิธีกรรม          

ที่เก่ียวกับพระราชพิธี พิธีกรรมที่เป็นการขอพรจากเทพเทวดา และพิธีกรรมที่เก่ียวกับการท าศึกสงคราม  

พิธีกรรมที่เก่ียวกับการท าศึกสงค รามนั้น มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ มุ่งหมายให้ฝุายของตนได้เปรียบศัตรู         

เป็นกลศึกเพ่ือต้องการเอาชนะศัตรูคู่ต่อสู้ฝุายตรงข้าม พิธีกรรมที่เก่ียวกับการท าศึกสงครามที่ปรากฏในเรื่อง

รามเกียรติ์ ได้แก่ การท าพิธีชุบศรนาคบาศ พิธีชุบศรพรหมาสตร์และพิธีกมุภนิยาของอินทรชิต  พิธีปรุงสรรพยา

ของไมยราพ  พิธีชุบกายให้เป็นเพชร พิธีอุโมงค์ และพิธีเผารูปเทวดาของทศกัณฐ์  พิธีลับหอกโมกขศักดิ์ของ

กุมภกรรณ  พิธีทดน้ าของกุมภกรรณ  พิธีชุบศรเหราพตของบรรลัยจักร  พิธีชุบกระบองตาลของไวยตาล  

และพิธีหุงน้ าทิพย์ของนางมณโฑ เป็นต้น ซ่ึงแต่ละพิธีสามารถแบ่งจุดมุ่งหมายได้หลายลักษณะ คือ การปลุกเสก

ศาสตราวธุให้มีอานุภาพท าลายล้างศัตรู การท าพิธีเพ่ือท าให้ตนมีร่างกายท่ีเป็นอมตะไม่มีผู้ใดสามารถท าร้าย

ตนได้ พิธีนิมิตรกายของตนให้มีขนาดใหญ่  พิธีที่ มุ่งท าร้ายเทพเทวดา การท าพิธีดังที่กล่าวมาต่างก็มี

จุดมุ่งหมายให้ศัตรูพ่ายแพ้แก่ตนเช่นเดียวกัน แต่มีพิธีกรรมหนึ่งที่มีองค์ประกอบแตกต่างไปจากพิธีอ่ืนคือ  

พิธีหุงน้ าทิพย์ที่กระท าโดยนางมณโฑ ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวละครหญิงคนเดียวที่เป็นผู้ประกอบพิธี ในเรื่อง

รามเกียรติ ์ส่วนพิธีกรรมอ่ืนๆ นั้นจะกระท าพิธโีดยผู้ประกอบพธิีเป็นตัวละครส าคัญฝุายชายทั้งสิ้น อีกท้ังยัง

เป็นพิธีเดียวที่สามารถท าให้ซากศพที่ตาย กลับฟื้นคืนชีพข้ึนมาได้ 
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 จากการศึกษาความเป็นมานางมณโฑหุงน้ าทิพย์ในรูปแบบของการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ของ

กรมศิลปากร ปรากฏข้อมูลการแสดงครั้งแ รกคือตอน ท าลายพิธีหุงน้ าทิพย์ เมื่อปีพุทธศักราช 2490 ณ     

โรงละคอนศิลปากร ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้คิดประดิษฐ์ท่าร า ต่อมา นายเสรี หวังในธรรม ได้มีแนวคิดท่ีจะ

น าเสนอการแสดงโขน ตอนนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ จัดการแสดงในปีพุทธศักราช 2537 โดยครั้งนั้นมีท่าน

ผู้หญิงแผ้ว  สนิทวงศ์เสนี เป็นผู้คิดประดิษฐ์ท่าร า และถ่ายทอดให้นางจ าเรียง พุธประดับ เป็นผู้แสดงนาง

มณโฑหุงน้ าทิพย์ เป็ นครั้งแรก  ณ โรงละครแห่งชาติ หลังจากนั้น การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน           

นางมณโฑหุงน้ าทิพย์ไดน้ าออกแสดงเรื่อยมา ซึ่งท่านผู้หญิงแผ้ว  สนิทวงศ์เสนี ได้คัดเลือกนางบุนนาค ทรรทรานนท์

และให้นางจ าเรียง พุธประดับ เป็นผู้ถ่ายทอดกระบวนท่าร านางมณโฑหุงน้ าทิพย์ บทบาทนางมณโฑ            

หุงน้ าทิพย์ในรูปแบบของการแสดงโขน ท าให้มีผู้สืบทอดรุ่น 2 ต่อมา แม้ว่าการแสดงโขนตอนนางมณโฑ            

หุงน้ าทิพย์ กรมศิลป ากรยังคงสืบทอดและจัดแสดงในโอกาสต่างๆ เรื่อยมา แต่อาจมีการปรับปรุงบท         

โดยค านึงถึงข้อจ ากัดเรื่องเวลาแสดง สถานที่แสดง ท าให้บทบาทการแสดงของนางมณโฑในการแสดงแต่ละครั้ง    

อาจปรับปรุงให้เหมาะสมกับบท และเพลงร้องด้วย 

 จากเหตุผลดังที่ก ล่าวมาข้างต้น เป็นเหตุ ให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาบทบาทของนางมณโฑ เพราะ         

นางมณโฑเป็นตัวละครเอกตัวหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินเรื่อง ซึ่งมีความน่าสนใจตั้งแต่เรื่องของ  

ชาติก าเนิด  ตลอดจนชีวิตความเป็นไปในเรื่อง ที่น่าศึกษาค้นคว้า การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัย  เลือกศึกษาการ

แสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้ าทิพย์   เพราะเป็นตอนที่บทบาทของนางมีความโดดเด่น        

ทั้งยังมีเนื้อหาและมีองค์ประกอบการแสดงที่ประกอบไปด้วยขั้นตอนของการประกอบพิธีกรรมที่สะท้อนให้

เห็นถึงจารีตและความเชื่อต่างๆ อีกท้ังยังเป็นชุดการแสดงที่มีกระบวนท่าร าที่เ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่แสดง 

ให้เห็นถึงแนวคิดในการประดิษฐ์และสร้างสรรค์กระบวนท่าร าของปรมาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์  คือ         

ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย-ละคร) พุทธศักราช 2528 โดย

ศึกษาจากนางบุนนาค ทรรทรานนท์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดรุ่นที่ 2 ตามรูปแบบการแสดงจากแนวคิดการจัดท า

บทของนายเสรี หวังในธรรม เพราะการแสดงดังกล่าวไม่ปรากฏจัดบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัย             

นาฏศิลปและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์และในการจัดแสดงของกรมศิลปากรในแต่ละครั้งอาจมีการปรับปรุงบท  

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญโดยมุ่งศึกษากระบวนท่าร าบทบาทของนางมณโฑ ตอนนางมณโฑหุงน้ าทิพย์           

เพ่ือสืบค้นข้อมูลเป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ส าหรับใช้ ในการศึกษาค้นคว้าในศาสตร์นาฏศิลป์ไทย และใช้             

ในการอ้างอิงข้อมูลการสืบทอดกระบวนท่าร า เป็นมรดกของชาติต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาวรรณกรรม และพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับบทบาทนางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์  

 2. ศึกษาความเป็นมา การสืบทอดกระบวนท่าร า และองค์ประกอบการแสดงบทบาทนางมณโฑ       

ในเรื่อง รามเกียรติ ์ตอนนางมณโฑหุงน้ าทิพย ์ของกรมศิลปากร 

 3. ศึกษา และวิเคราะห์ กระบวนท่าร าการแสดงบทบาทนางมณโฑ ในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนาง

มณโฑหุงน้ าทิพย ์ตามแนวทางการสืบทอดของนางบุนนาค ทรรทรานนท ์

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษาวรรณกรรม พิธีกรรม ความเป็นมาของการสืบทอดกระบวนท่าร า และองค์ประกอบการแสดงที่

เกี่ยวข้องกับบทบาทนางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้ าทิพย์  จากบทการแสดงโขนของนายเสรี 

หวังในธรรม โดยศึกษากระบวนท่าร าจากนางบุนนาค  ทรรทรานนท ์

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า  โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

  1. ศึกษาจากเอกสาร ต ารา หนังสือ และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงโขน ในเรื่อง  

รามเกียรติ ์ตอนมณโฑหุงน้ าทิพย์ จากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานและแหล่งวิทยบริการของสถาบันการศึกษา

ต่างๆ ได้แก ่

   - หอสมุดแห่งชาต ิ

   - ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   - ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ 

   - กลุ่มวิจัยและพัฒนาการสังคีต  ส านักการสังคีต  กรมศิลปากร 

   - ศูนย์รักษ์ศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

   - ห้องสมุดของคณะศิลปศึกษา 

  2. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และศิลปิน โดยมีเกณฑ์คัดเลือกผู้ที่มีประสบการณ์

ในการแสดงบทบาทนางมณโฑ และมีความรู้เกี่ยวกับบทการแสดงโขน ดังนี ้

   2.1 นางบุนนาค ทรรทรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนาฏศิลป์ไทย ข้าราชการบ านาญ 
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   2.2 นางสาวตวงฤดี ถาพรพาสี ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนาฏศิลป์ไทย ส านักการสังคีต 

กรมศิลปากร 

   2.3 นายประสาท ทองอร่าม ผู้ช านาญการด้านนาฏศิลป์ไทย ส านักการสังคีต         

กรมศิลปากร 

   2.4 นางสาวอัจฉรา สุภาไชยกิจ ผู้ทรงคุณวุฒทิางด้านนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัย        

นาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

   2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมคาย กลิ่นภักดี ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

   2.6 นางพรทิพย์ ทองค า นาฏศิลปินระดับช านาญการ ส านักการสังคีต กรมศิลปากร 

   2.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี มีปูอม ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีไทย ข้าราชการ

บ านาญ คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

  3. การสังเกต จ าแนกเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

   3.1 การถ่ายทอดการแสดงของผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้วยการบันทึก

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และการบันทึกเสียง 

   3.2 การชมการแสดงบทบาทนางมณโฑจากสื่อ วีดีทัศน์ต่าง ๆ

  4. รับการถ่ายทอดกระบวนท่าร าการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้ าทิพย์

จากนางบุนนาค ทรรทรานนท ์

  5. สรุปวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยประมวลข้อมูลเอกสาร 

ต ารา หนังสือ งานวิจัยต่างๆ จากการสัมภาษณ์และการฝึกปฏิบัติท่าร า แล้วน ามาสรุปเป็นเอกสารทางวิชาการ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้รวบรวมองคค์วามรู้วรรณกรรม และพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับบทบาทนางมณโฑในเรื่อง 

รามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ ส าหรับการศึกษาค้นคว้าในศาสตร์นาฏศิลป์ไทย 

 2. ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา การสืบทอดกระบวนท่าร า และองค์ประกอบการแสดง

บทบาทนางมณโฑ ในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ ของกรมศิลปากร ส าหรับผู้ที่สนใจศึกษา

การสืบทอดความรู้นาฏศิลป์ไทย 
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 3. ไดรู้ปแบบและแนวทางเชิงวิเคราะห์โครงสร้างการร าบทบาทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ เพื่อเป็น

แนวทางสู่การศึกษาวิเคราะห์กระบวนท่าร า บทบาทตัวละครอ่ืนๆ ที่ส าคัญต่อไป 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 มณโฑ หรือ มณฑก แปลว่า กบ  ในงานวิจัยนี้  หมายถึง  ตัวละครฝุายหญิง  ที่มีบทบาทส าคัญ      

ในเรื่องรามเกียรติ์ มีฐานะเป็นมเหสีเอกของทศกัณฐ์  
 

 บุคลิก คือ คุณลักษณะจ าเพาะตัวของบุคคล ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะภายนอก คือ รูปร่าง

หน้าตา กิริยาท่าทาง รูปลักษณ์ภายนอกท่ีบุคคลอื่นสามารถมองเห็นได้ และท่ีละเอียดลงไปกว่านั้นคือ 

คุณลักษณะภายใน ได้แก่ นิสัยใจคอ ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม อารมณ์ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่เป็น

ตัวก าหนดการกระท า ท าให้ตนแสดงบทบาทของตัวบุคคลนั้นออกมาเป็นลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งในงานวิจัย

นี้หมายถึงบุคลิก อันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของนางมณโฑในวรรณกรรมรามเกียรติ์ 
 

 บทบาท คือ พฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคล ที่ถูกก าหนดตามสถานะ สิทธิ และหน้าที่ความ

รับผิดชอบในสถานการณ์หรือสังคม ซึ่งในงานวิจัย นี้หมายถึงบทบาทนางมณโฑท่ีปรากฏในวรรณกรรม

รามเกียรติ ์ตอน นางมณโฑหุงน้ าทิพย์ 
 

 พิธีหุงน  าทิพย์ (สญชีพ) คือ  การบ าเพ็ญตบะร่ายพระเวทย์จนเกิดเป็นน้ าทิพย์วิเศษสามารถท าให้

ผู้ที่ตายแล้วฟ้ืนคืนชีพได้  ในงานวิจัยนี้ หมายถึง พิธีหุงน้ าทิพย์ที่นางมณโฑเป็นผู้ประกอบพิธี เพื่อ น าไป

ประพรมเหล่าไพร่พลทหารยักษ์ของฝุายทศกัณฐ์ที่ตายจากการสู้รบระหว่างท าสงครามกับฝุายพระรามให้

ฟ้ืนคืนชีพ และมีพลังก าลังต่อตีสู้รบกับฆ่าศึกได้ 

 



 บทที่ 2  

วรรณกรรม และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทนางมณโฑในเร่ือง รามเกียรติ์  
 

ในบทนี้จะกล่าวถึงวรรณกรรม  และพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับบทบาทของนางมณโฑในเรื่องรามเกียรติ์  

จากการศึกษาข้อมูลวิชาการทางเอกสาร  ต ารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปรากฏข้อมูลวรรณกรรม และ

พิธีกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อันจะน าไปสู่การวิเคราะห์ โดยก าหนดแนวทางการศึกษาไว้ ดังนี ้

 

2.1 ความเป็นมาวรรณกรรมเร่ืองรามเกียรติ์ 
 วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์  นับได้ว่าเป็นวรรณคดีที่มีความส าคัญและผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตของชาวไทย

มาแต่โบราณกาล  รามเกียรติ์มิใช่วรรณกรรมท้องถิ่นดั้งเดิมของไทย  แต่มีท่ีมาจาก “รามายณะ” ของอินเดีย 

แต่เดิมตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลชาวอินเดียโบราณเล่าเรื่องราวของพระรามเป็นนิทานในรูปแบบมุขปาฐะแบบ

ร้อยแก้ว  โดยเชื่อว่าพระรามเป็นปางหนึ่งของพระนารายณ์ที่อวตารลงมาปราบอสูร คือ รามาวตาร  ต่อจากการเล่า

นิทานน ามาสู่วรรณกรรมโดยฤษีวาลมิกิแห่งแคว้นโกศลได้แต่งเป็นมหากาพย์หรือร้อยกรอง เรียกว่า                   

รามายณะ  แปลว่าเรื่องราวของพระราม  มีเนื้อหาสรรเสริญพระรามผู้ซึ่งเป็นวีรบุรุษท่ีมีความเท่ียงธรรมจนมี

คนศรัทธาเลื่อมใสและได้เลา่สืบต่อกันมา (ส านักวรรณกรรมและและประวัติศาสตร์. 2549 : ค าอธิบาย) 

 จากการศึกษาพบว่า มีผู้แต่งรามายณะออกเป็นหลายส านวน ไม่ว่าจะเปน็รามายณะฉบับอ่ืนๆ  ใน

อินเดีย เช่น รามายณะในคัมภีร์ปุราณะ  รามายณะฉบับกาลิทาส  และหนุมานนาฏกะ ฯลฯ  รามายณะ

แคว้นต่างๆ ในอินเดีย  รามายณะแคว้นกัศมีระ รามายณะแคว้นเบงคาลี  และรามายณะแคว้นทราวิฑ ฯลฯ 

รามายณะในประเทศถัดจากอินเดียทางทิศตะวันออก  เช่น  รามายณะในประเทศอินโดนีเซีย เรื่องศรีราม 

และสิริสารามา ฯลฯ (เสฐียรโกเศศ. 2550 : 48 อ้างถึงใน ยุทธนา แซ่พ่ัว. 2555 : 12) แต่รามายณะฉบับที่มี

ชื่อเสียงมากที่สุด คือ รามายณะฉบับภาษาสันสกฤตของวาลมิกิ ซึ่งนักปราชญ์ทางวรรณคดีตะวันออกส่วน

ใหญ่มีความเห็นพ้องกันว่า  รามายณะฉบับภาษาสันสกฤตของฤษีวาลมิกิแต่งเสร็จสมบูรณ์เมื่อราวพุทธศักราช 

700 หรือผูกเรื่องขึ้นประมาณ 2,400 ปีเศษ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2513 : 2) ซึ่งประพันธ์ไว้

เป็นบทร้อยกรองประเภทฉันท์ เรียกว่า โศลก จ านวน 24,000 โศลก แบ่งเป็น 7 กัณฑ์  ดังนี ้
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1. พลกัณฑ ์(ราเมศ  เมนอน. 2551 : 25) หรือพาลกัณฑ์ บทเริ่มต้น เป็นกัณฑ์ที่สันนิษฐานว่าแต่งเป็น

อันดับหลัง โดยมีเนื้อเรื่องเริ่มตั้งแต่พระฤษีวาลมิกิเริ่มรจนาเรื่องรามายณะจนถึงพระโอรสทั้งสี่เข้าพิธีสยุมพรมี

จ านวน 77 ตอน แต่น ามาแปลเป็นภาษาไทยมีจ านวน 19 ตอน  

2. อโยธยากัณฑ์ (ราเมศ  เมนอน. 2551 : 100) หรือ ณ อโยธยา เป็นกัณฑ์เล่มที่ 2 โดยเริ่มเรื่องราว

ของรามายณะโดยมีเนื้อเรื่องเริ่มตั้งแต่ท้าวทศรถจะให้พระรามครองเมืองจนกระทั่งพระรามเข้าสู่ปุามีจ านวน 

119 ตอน แต่น ามาแปลเป็นภาษาไทยมีจ านวน 33 ตอน  

3. อรัณกัณฑ์หรืออรัณยกัณฑ ์(ราเมศ  เมนอน. 2551 : 212) หรือ ในไพรพฤกษ์ เป็นกัณฑ์เล่มที่ 3 

โดยเริ่มเรื่อง เล่าถึงชีวิตในปุาของพระราม  นางสีดา  และพระลักษณ์ จนถึง  พระรามออกตามนางสีดามีจ านวน 

75 ตอน แต่น ามาแปลเป็นภาษาไทยมึจ านวน 22 ตอน  

4. ขีดขินกัณฑ์หรือกิษกินธากัณฑ์ (ราเมศ  เมนอน. 2551 : 311) หรือ ในเมืองขีดขิน เป็นกัณฑ์เล่มที่ 

4 โดยเริ่มเรื่องตัง้แต่การผจญภัยหนุมาน เล่าถึงการพบกันของพระราม พาลี สุครีพ และหนุมานมีจ านวน 67 

ตอน แต่น ามาแปลเป็นภาษาไทยมีจ านวน 20 ตอน  

5. สุนทรกัณฑ์ (ราเมศ  เมนอน. 2551 : 378) หรือ การผจญภัยของหนุมาน เป็นกัณฑ์เล่มที่ 5 โดยเล่า

ถึงการผจญภัยของหนุมานมีจ านวน 68 ตอน แต่น ามาแปลเป็นภาษาไทย มีจ านวน 17 ตอน  

6. ยุทธกัณฑ์ (ราเมศ  เมนอน. 2551 : 452) หรือ มหาสงคราม เป็นกัณฑ์เล่มที่ 6 โดยเริ่มเล่าถึงการรบ

กับทศกัณฐ์ จบลงด้วยการราชาภิเษกพระรามเป็นกษัตริย์อโยธยา มีจ านวน 113 ตอน แต่น ามาแปลเป็น

ภาษาไทยมีจ านวน 50 ตอน            

7. อุดรกัณฑ์หรืออุตรกาณฑ์ (ราเมศ  เมนอน. 2551 : 664) หรือกัณฐ์แถมแต่ในวรรณกรรมแปลภาษา

ไทยบอกว่าเป็นเรื่องราวในทิศเหนือ มีจ านวน 40 ตอน  

 

 รามายณะถือได้ว่าเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของชาวอินเดีย ซึ่งต่อ มาพ่อค้าชาวอินเดียได้มีการติดต่อ

ค้าขาย เครื่องเทศ ยางไม้หอม และไม้หอม กับดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ราวพุทธศตวรรษที่ 7 - 8 

ท าให้อารยธรรมของอินเดียได้เผยแพร่ไปสู่ดินแดนต่าง  ๆรวมไปถึง  อินโดนีเซีย มาเลเซีย เขมร ลาว เวียดนาม 

พม่า และไทย (ศิลปาบรรณคาร. 2549 : ค าอธิบาย) 

 รามายณะ  เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด  แต่เข้าใจว่าพ่อค้าชาวอินเดีย           

คงเป็นผู้น ามาเผยแพร่ในไทย  มีทั้งที่ชาวอินเดียเป็นผู้น ามาเผยแพร่โดยตรง  รับผ่านจากประเทศข้างเคียง  
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และจากการที่มีเดินทางไปศึกษาในอินเดียและรับเอาอารยธรรมความรู้ และต าราต่างๆ มาเผยแพร่ แต่แรกนั้น 

การเผยแพร่น่าจะมาในรูปแบบของการถ่ายทอดทางมุขปาฐะ  คือ  เป็นการเล่านิทานเรื่องพระราม  ต่อมาจึง

ได้จดจาร (จดจาร หมายถึง การใช้เหล็กแหลมเขียนเป็นตัวอักษรลงบนใบลานหรือศิลา ) ลงในวรรณกรรม

ของไทย ซึ่งการจดจารนี้มิใช่เป็นการคัดลอก  แต่เป็นการประพันธ์ขึ้นใหม่ตาม  ฉันทลักษณ์ร้อยกรองไทย  

และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเนื้อเรื่องของรามเกียรติ์กับรามายณะแล้ว พบว่า รามเกียรติ์ของไทย              

มีรายละเอียดเนื้อหาไม่ตรงกับรามายณะฉบับหนึ่งฉบับใดโดยเฉพาะ  แต่มีค วามพ้องกับ  รามายณะของ

อินเดียหลายฉบับ  และมีบางส่วนพ้องกับรามายณะของประเทศเพ่ือนบ้าน  เข้าใจได้ว่ารามเกียรติ์ของไทยคง

มิได้ถ่ายทอดจากรามายณะฉบับใดโดยตรง  แต่ประมวลเอาเนื้อเรื่องจากส านวนต่างๆ โดยคัดเลือกในส่วนที่

เหมาะสมกับวัฒนธรรม  อุปนิสัย  และวิสัยทัศน์ของคนไทย (ศิลปาบรรณคาร. 2549 : 2) 

 จากหนังสือบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก

มหาราช เล่ม 1 ได้มีการอธิบายถึงแหล่งที่มาของเรื่องรามเกียรติ์ ไวด้ังนี ้

 1. รามเกียรติ์มีที่มาจากนิทานเรื่องพระราม ซ่ึงเป็นนิทานพื้นบ้านที่ชาวอินเดียจ าได้ติดปากติดใจ  

มีความเก่าแก่ก่อนรามายณะของวาลมิกิ (ศิลปาบรรณคาร. 2549 : 2) 

 2. รามเกียรติ์มีที่มาจาก รามายณะของวาลมิกิ เนื้อเรื่องส่วนใหญ่ของรามเกียรติ์ มาจาก                  

รามายณะฉบับของวาลมิกิเป็นหลัก  แต่ได้มีการดัดแปลง ตัดทอน และน าเนื้อเรื่องของรามายณะฉบับอ่ืน           

มาเพ่ิมเติมด้วย ตัวอย่างเช่น 

  - เนื้อเรื่องตอนอภิเษกพระรามกับนางสีดา ในฉบับวาลมิกิ   พระลักษณ์ได้อภิเษกกับ นาง 

อุรมิลาน้องนางสีดา พระภรต (รามเกียรติ์ใช้ชื่อว่า พระพรต) พระสัตรุดอภิเษกกับนางมาณฑวีและนางศรุต

กีรติ หลานท้าวชนกตามล าดับ ซึ่งในรามเกียรติ์ของไทยไม่มี แต่กลับมีการเพ่ิมรายละเอียดปลีกยอ่ยจากฉบับ

ทมิฬเข้าไปเพ่ือเพ่ิม “รส” ให้วรรณกรรม คือ ให้พระรามได้สบตากับนางสีดาตอนยกศร 

  - เนื้อเรื่อง รามายณะฉบับวาลมิกิ กล่าวถึง นางกาลอัจนาเป็นผู้ถูกฤาษีโคดมสาป แต่

รามเกียรติ์ของไทยแตกต่างกันคือ นางสวาหะถูกนางกาลอัจนาสาปให้ “ยืนตีนเดียวเหนี่ยวกินลม ” เพราะ

โกรธที่ไปบอกความจริงกับพระฤาษีโคดม  เป็นต้น (ศิลปาบรรณคาร. 2549 : 2) 

 3. รามเกียรติ์มีที่มาจากรามายณะของอินเดียตอนใต้ ได้แก่ รามายณะของทมิฬ และรามายณะ

ของเบงคลี จากหลักฐานทางประวัติศาสตรพ์บว่าชาวอินเดียส่วนใหญ่ที่ติดต่อกับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เป็นชาวอินเดียตอนใตด้ังนั้น รามเกียรติ์ของไทยจึงรับเอาเนื้อเรื่องบางส่วนมาจากรามายณะของอินเดียตอน
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ใต้ไว้ด้วย ดังนั้น เนื้อเรื่องในเรื่องรามเกียรติ์ของไทยที่ต่างจากฉบับของวาลมิกิ ส่วนใหญ่พบว่าตรงกับฉบับ

ของทมิฬและเบงคลตีัวอย่างรามเกียรติ์ที่พ้องกับฉบับนี้ แต่ไม่พบในฉบับวาลมิก ิเช่น 

  - เทพบริวารของพระนารายณ์อวตารมาเกิดเป็นพระพรต พระสัตรุด และพระลักษมณ์ 

  - เรื่องของนางมณีเมขลาและรามสูร 

  - พระรามกับนางสีดาสบตากันตอนยกศร 

  -  พระมงกุฎและพระลบลองศร 

  - พระรามรบกับพระมงกุฎ 

    ฯลฯ 

(ศิลปาบรรณคาร. 2549 : 3) 

 4. รามเกียรติ์มีที่มาจากหนุมานนาฏกะ เนื้อเรื่องรามเกียรติ์ที่ตรงกับหนุมานนาฏกะ แต่ไม่มีในฉบับ

วาลมิก ิตัวอย่างเช่น  

  - ตอนหนุมานถวายแหวน แต่ในรามเกียรติ์ฉบับของไทยเพ่ิมตอนหนุมานลองฤทธิ์กับฤาษี 

  - ตอนนางลอย 

  - ตอนจองถนน แต่ในรามเกียรติ์ฉบับของไทยเพ่ิมเนื้อเรื่องให้หนุมานวิวาทกับนิลพัท และ

เพ่ิมตอนหนุมานกับนางสุวรรณมัจฉา 

  - ตอนหอกโมกขศักดิ ์

  - ตอนศรพรหมาสตร์ มีตอนอินทรชิตแปลง และหนุมานหักคอช้างเอราวัณ (ไม่มีฉบับวาลมิก)ิ 

  - ตอนมณโฑหุงน้ าทิพย์ 

  - ตอนหนุมานถวายตัวกับทศกัณฐ์  

(ศิลปาบรรณคาร. 2549 : 3) 

 5. รามเกียรติ์มีที่มาจากหิกะยัตศรีราม ของมลาย ูเช่น ตอนนางสีดาทิ้งแหวนลงในปากนกจตายุ

(รามเกียรติ์ใช้ชื่อว่าสดาย)ุ เพ่ือแสดงว่ามหาราชาราวณะ(รามเกียรติ์ใช้ชื่อว่า ทศกัณฐ)์ ลักนางมา (ศิลปาบรรณคาร. 

2549 : 4) 

 6. รามเกียรติ์มีที่มาจากวิษณุปุราณะ โดยน าเรื่องเก่ียวกับการก าเนิดตัวละคร (ศิลปาบรรณคาร. 

2549 : 4) 
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 7. รามเกียรติ์มีที่มาจากรามายณะสันสกฤต ฉบับองคนิกาย เนื้อเรื่องพ้องกับเรื่องรามเกียรติ์ คือ 

ตอนพระมงกุฏพระลบ (ศิลปาบรรณคาร. 2549 : 4) 

 8. รามเกียรติส์่วนที่ไทยแต่งเติมขึ้นใหม่ คือ การสอดแทรก คติชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีแบบไทยๆ 

ซึ่งไมป่รากฏที่มาจากวรรณกรรมเรื่องใดๆ ของอินเดีย ได้แก่ 

  - การฆ่าหนุมานด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ใส่ครกต า ให้ช้างแทง และฟ๎นแทงด้วยอาวุธ เป็นต้น   

  - การปูนบ าเหน็จทหารด้วยการให้นา งก านัล ทรัพย์ศฤงคาร ผ้าชุบสรง ฉบับ รามายณะมี

เพียงการชมเชยเท่านั้น 

  - หนุมานดับไฟทีห่างด้วยน้ าบ่อน้อยหรือน้ าลาย ฉบับรามายณะดับด้วยน้ าในมหาสมุทร 

  - ให้พระอินทร์ลงมาช่วยพระรามแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ถึง 5 ครั้ง 

  - ทศกัณฐ์ถอดดวงใจ และกล่อมดวงใจทศกัณฐ์ เป็นต้น 

(ศิลปาบรรณคาร. 2549 : 4) 

       

 จากการศึกษา สรุปได้ว่า  ต้นก าเนิด เรื่องรามเกียรติ์ของไทย มีที่มาจากรามายณะของอินเดีย                

ซึ่งรามเกียรติ์ของไทย ได้มีการน าเค้าโครง เนื้อเรื่อง หลักมาจากรามายณะฉบับภาษาสันสกฤตของวาลมิกิ 

นิทานเรื่องพระราม รามายณะทมิฬ และได้มีการเพิ่มเติมเรื่องราวให้สนุกสนานและสมบูรณ์จากฉบับของ

วิษณุปุราณะ หนุมานนาฏกะที่เป็นรามายณะฉบับต่างๆ ในประเทศอินเดีย รวมทั้งจากรามายณะเบงคาลีและ

ชวามลายู และจากการศึกษาข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า บทบาทตอนนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ได้ถูกกล่าวไว้ใน  

รามมายณะฉบับหนุมานนาฏกะด้วย 

 การรับเอา เรื่องราว ของพระราม  หรือรามายณะจากประเทศอินเดีย ที่เผยแพร่เข้ามา ยังดินแดน

สุวรรณภูมิ นั้น เกิดจากการที่ได้มีพ่อค้าชาวอินเดีย เข้ามาท าการติดต่อค้าขายเครื่องเทศ ยางไม้หอม และ            

ไม้หอม กับดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ราวพุทธศตวรรษที่ 7-8 อารายธรรมของอินเดียได้เผยแพร่

ไปสู่ดินแดนต่างๆ รวมถึง อินโดนีเซีย มาเลเซีย เขมร ลาว เวียดนาม พม่า และไทย ประเทศต่างๆ  ในภูมิภาค

ล้วนได้มีการรับเรื่องรามเกียรติ์หรือเรื่องของพระรามไปสร้างเป็นวรรณกรรมหรือเล่าขานอยู่ในชาติของตน         

ในประเทศอินเดียซึ่งเป็นต้นก าเนิดก็มีเรื่องของพระรามในหลายแคว้นหลายส านวน แม้ว่าเรื่องดังกล่าวจะมี

ที่มาเดียวกัน แต่เมื่อแพร่กระจายไปยังท้องถิน่หรือดินแดนต่างๆ ก็ย่อมมีการปรับเปลี่ยนให้กลมกลืนกับสภาพ

ของสังคมนั้นๆ เมื่อรามายณะเข้าสูป่ระเทศไทยจึงได้มกีารน าเอาคติความเชื่อ จารีต ประเพณีของคนไทยเข้าไป
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แทรกอยู่ในวรรณกรรมของไทย  กลายเป็นวรรณกรรมรามเกียรติ์ฉบับของไทยที่มีความเป็นมา  และมี

วิวัฒนาการในแต่ละยุคสมัยด้วย 

 วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ที่ปรากฏหลักฐานในประเทศไทย หนังสือโขนอัจฉริยลักษณ์แห่งนาฏศิลป์ไทย 

กล่าวไว้ว่า คนไทยน่าจะรู้จักเรื่องของพระรามมาตั้งแต่สมยัสุโขทัยหรือก่อนหน้านั้นขึ้นไปในศิลาจารึกหลักท่ี 

1 กล่าวถึง “ถ้ าพระราม” แม้แต่พระนามของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ก็มีค าว่า “ราม” พระนามของ

พระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  หลายพระองค์มีค าว่า ราม เป็นส่วน

ส าคัญในพระนาม เช่น สมเด็จพระรามาธิบดี  สมเด็จพระราชาธิราช สมเด็จพระราเมศวร  เป็นต้น ย่อมแสดง

ให้เห็นว่า  เรื่องของพระรามเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลยิ่งต่อวิถีชีวิตของสังคมไทยในอดีต (กรมศิลปากร. 2552 : 

94) และได้มีการสืบทอดต่อมาในยุคสมัยต่างๆ ทั้งในรูปแบบของวรรณกรรม และการแสดง ดังนี ้

 

  2.1.1 รามเกียรติ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

  วรรณกรรมรามเกียรติ์สมัยกรุงศรอียุธยามีการแต่งขึ้นหลายรูปแบบ เช่น รามเกียรติ์ค าพากย์  

ค าเจรจา  ค าฉันท์  โคลง และบทละคร ตามหลักฐานที่ปรากฏ  สามารถสรุปได้ ดังนี้   

   1)  ราชาพิลาปค าฉันท์ หรือ นิราศษีดา   

   2)  โคลงทศรถสอนพระราม เป็นโคลงสี่สุภาพจ านวน 12 บท   

   3)  โคลงพาลีสอนน้อง เป็นโคลงสี่สุภาพจ านวน 32 บท   

   4)  รามเกียรติ์ค าฉันท์  จ านวน 4 เล่มสมุดไทย 

   5)  ค าพากย์เรื่องรามเกียรติ์  ตอนนางส ามนักขายอโฉมนางสีดา ถึงกุมภกรรณล้ม 

   6)   บทละครเรื่องรามเกียรติ์  ตอนพระรามประชุมพล ถึง องคตสื่อสาร  

 

  1) ราชาพิลาปค าฉันท์ หรือนิราศษีดา 

   ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้แต่ง สันนิษฐานว่าราชาพิลาปค าฉัน ท์ หรือนิราศษีดา  

แต่งข้ึนก่อน สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ด้วยเหตุที่หนังสือจินดามณีของพระโหราธิบดี ซึ่งแต่งใน

รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้น าข้อความจากเรื่องราชาพิลาปค าฉันท์ไปอ้างอิงเป็นตัวอย่างค า

ประพันธ์หลายตอน เนื้อเรื่องราชาพิลาปค าฉันท์กล่าวได้ว่าน ามาจากเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาหาย แต่งเป็นบท
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คร่ าครวญของพระรามขณะเมื่อติดตามหานางสีดาซึ่งถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไป และจบลงตอนก่อนพระราม

จะได้พบกับหนุมาน (ราชาพิลาปค าฉันท์. อ้างถึงใน กรมศิลปากร. 2554 : ค าน า) 

   ราชาพิลาปค าฉันท์  แต่งข้ึนเพื่อใช้พากย์ประกอบการเชิด หนังใหญ่ มีการ

ประพันธ์ด้วยฉันท์และกาพย์รวมกัน 16  ชนิด  ได้แก่ กาพย์ฉบัง 16 กาพย์สุรางคณา 28  ได้แก่ ฉบังราชา

พิลาป 16  สุรางคณาปทุมฉันท์ 28 ฉันท์ฉบัง 16  สุรางคณาปทุม ฉันท์  28  ดิลกวิเชียรฉันท์ 25 มงคล

รัตนฉันท์ 22  สัทธราฉันท์ 21  วสันตดิลกฉันท์ 14  รัตนมาลาฉันท์ 22  โตฎกฉันท์ 12  อินทรวิเชียรฉันท์ 

11 ชินวรฉันท์ 15 ฉบังโคลสิงฆฉันท์ 16 ปทุมรัตน์ฉันท์ 35 มาลินีฉันท์ 15 สัททุลวกกีฬิตฉันท์ 19 และ

วิสาลวิกฉันท์ 28  และมีการระบุว่าราชาพิลาปค าฉันท์  เป็นบทพ ากย์รามเกียรติ์ เนื้อหาของการประพันธ์

เป็นการแสดงความคร่ าครวญของพระรามท่ีมีต่อนางสีดาซึ่งถูกทศกัณฐ์ลักพาไป 

   บทประพันธ์เรื่องราชาพิลาปค าฉันท์นี้มีต้นฉบับถึง  10 ฉบับ ซึ่งผู้วิจัยขอ

น าเสนอฉบับที่ 5  ซึ่งหน้าปกราชาพิลาปค าฉันท์มีโคลงกระทู้ 2 บท ดังนี้ 

    รา มาราเมศเชื้อ   องค์อินทร์  อุกเอย 

   ชา ยิศอิศรยุพินท์    เพ่ือนเคล้า 

   พิ โดระฉมฉินท์    ฉายฉก 

   ลาป พิไรใครเศร้า   ไปุแม้เราสอง 

 

     รา มาหมองหม่นเศร้า  ถึงศรี เมืองเอย 

   ชา เยศแสนทุกข์ทวี   กว่านั้น 

   พิ โยคโศกโศกี    สองคร่ า ครวญฮา 

   ลาป พิราไลยะอ้ัน   เออแก้มกันแสง 

(ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งโคลง. อ้างถึงใน กรมศิลปากร. 2554 : 4) 

   จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ราชาพิลาปค าฉันท์เกิดขึ้น ก่อนสมัยสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้แต่ง มีการประพันธ์ด้วยฉันท์และกาพย์รวมกัน 16 ชนิด แต่งข้ึน

เพ่ือใช้พากย์ประกอบการเชิดหนังใหญ่  ซึ่งเป็นการแสดงมหรสพในยุคนั้น  เนื้อเรื่องราชาพิลาปค าฉันท์

กล่าวได้ว่าน ามาจากเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาหาย แต่งเป็นบทคร่ าครวญของพระรามขณะเมื่อติดตามหา
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นางสีดาซึ่งถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไป และจบลงตอนก่อนพระรามจะได้พบกับหนุมา นตัวละครที่ปรากฏใน

รามเกียรติ์ส านวนนี้ได้แก่  พระราม เรื่องราวในบทประพันธ์กล่าวถึงการแสดงความคร่ าครวญของพระราม

ที่มีต่อนางสีดาซึ่งถูกทศกัณฐ์ลักพาไป 

  2)  โคลงทศรถสอนพระราม 

   โคลงทศรถสอนพระราม  เป็นวรรณกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง  โดยเริ่ม

ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมจนถึงสมัยพระนารายณ์มหาราช  ระหว่างปีพุทธศักราช 2153  ถึง            

ปีพุทธศักราช 2231  สันนิษฐานว่าเป็นวรรณกรรมที่ถูกพระราชนิพนธ์ขึ้นในสมัยพระนารายณ์มหาราช  

ต่อมามีการศึกษาค้นคว้าวิจัยจากนักวิชาการทางด้านวรรณคดีพบว่า โคลงทศรถสอนพระรามเป็นพระราช

นิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พินิจ  อัคนิจ. 2529 : 218) โคลงทศรถสอนพระราม มีวัตถุประสงค ์           

แต่งข้ึนเพื่ อแสดงถึงพระราชจริยวัตรของ พระเจ้าแผ่นดิน มีลักษณะของฉันทลักษณ์เป็นโ คลงสี่สุภาพ             

มีความยาวจ านวน 12 บท เนื้อหาของการประพันธ์กล่าวถึง ท้าวทศรถพระบิดาของพระราม  ได้ตรัสเรียก

พระรามให้มารับพระราชโอวาท  ในการที่พระองค์จะทรงมอบบ้านเมืองให้ปกครอง  ลักษณะการน าเสนอ

ของกวีได้เริ่มกล่าวถึงการยกตัวอย่างของเหตุการณ์จากเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนท้าวทศรสสอนพระราม  พระราชโอรส            

ดังโคลงบทท่ี  1  ความว่า 

    ทศรถยศยิ่งไท้    ทุกสถาน 

   ชมชิดสนิทเสน่ห์การ    เลิศแล้ว 

   ในพระชนมานสาร    รามเทพ 

   เรียกร้องสนองเสนอแก้ว    ลูบไล้ประโลมสอน ฯ 

(สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ. อ้างถึงใน พินิจ  อัคนิจ. 2529 : 218) 

 

   ต่อไปเป็นการกล่าวถึงทศรถสอนพระราม  ในลักษณะที่เป็นข้อบัญญัติความ

ประพฤติส าหรับพระมหากษัตริย์  หรือผู้ปกครอง  และถือได้ว่าเป็นอุดมการณ์ของการปฏิบัติภารกิจของ

ผู้ปกครองอีกด้วย  เนื่องจากสังคมหนึ่งๆ จะประกอบไปด้วยบุคคลหลายกลุ่ม  ซึ่งต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน          

ต่างฝุายก็ย่อมมีความคิดที่แตกต่างกัน  ผู้ที่มาปกครองควรค านึงถึงบทบาทหน้าที่และความรู้สึกนึกคิดของ

ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นประการส าคัญ  ซึ่งวรรณคดีเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงมโนภาพของค่านิยมในการ

ปกครอง  แม้ว่าผู้ปกครองจะมีอ านาจสูงสุดเพียงใด  แต่การปกครองโดยธรรมก็จะย่อมท าให้เกิดประโยชน์ 
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ในสังคม  ส่งผลให้ผู้ปกครองหรือพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นได้รับการสรร เสริญ  ดังปรากฏความในโคลง

บทที่ 2  ความว่า 

 

    เจ้าจักรักราษฎร์เลี้ยง   บุรีรมย์ 

   ให้สุขศรีปรีดิชม     ชอบใช้ 

   เสมอบุรินทร์อินทร์อุดม    พรหเมศ 

   อาสัจธรรมถลันให้    เทียบแท้ประมูลมวล ฯ 

(สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ. อ้างถึงใน พินิจ  อัคนิจ. 2529 : 281) 
 

   เนื้อหาในเรื่องต่อไปเป็นการให้ คุณธรรมในการปกครองส าหรับกษั ตริย์  เช่น  

ความเมตตา  ลดละ ความโกรธ  ความหลง  เป็นต้น  ท านุบ ารุงประเทศให้มีความ เจริญรุ่งเรือง  ดูแล

ราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุข  ดังปรากฏความในโคลงบทที่  7  ความว่า 

    จักเพียรเบียนราษฎร์ร้อน  อย่าท้า 

   จงสลัดตัดผจงค้า    ว่าไว้ 

   ขันติเป็นที่น้า     ประมูลสุข 

   เป็นสวัสดิ์พิพัฒให้    เลิศล้ าใดเสมอ ฯ 

(สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ. อ้างถึงใน พินิจ  อัคนิจ. 2529 : 282) 
 

   เนื้อความสุดท้ายเป็นเนื้อหาของการปกครองอาณาจักรด้วยความโอมอ้อมอารี  

โดยดูแลรักษาบรรดาประชาราษฎรประดุจพ่อบังเกิดเกล้า  หรือบิดา  ผู้ดูและลูกของตนเอง ดังปรากฏ

เนื้อความในโคลงบทที่  8  ความว่า 

    บริรักษ์อาณาจักรทั้ง   แดนไตร 

   ด้วยจิตสนิทเสน่ห์ใน    ผ่องแผ้ว 

   ดั่งบิดามารดรใจ     ใสสุทธิ์ 

   รักษาธิดาบุตรแล้ว    เลิศล้ าใครเสมอ ฯ 

(สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ. อ้างถึงใน พินิจ  อัคนิจ. 2529 : 282) 
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   จากข้อมูลดังกล่าวส รุปได้ว่า โครงทศรถสอนพระราม เป็นวรรณกรรมสมัย         

กรุงศรีอยุธยาตอนกลาง  มีวัตถุประสงค์แต่งขึ้นเพ่ือแสดงถึงพระ ราชจริยวัตรของ พระเจ้าแผ่นดิน             

มีลักษณะของฉันทลักษณ์เป็นโ คลงสี่สุภาพ  มีความยาวจ านวน 12 บท ตัวละครที่ปรากฏในรามเกียรติ์

ส านวนนี้  ได้แก่ ท้าวทศรถ พระราม เนื้อหาของการประพันธ์กล่าวถึง ท้าวทศรถพระบิดาของพระราม    

ได้ตรัสเรียกพระรามให้มารับพระราชโอวาท ในการที่พระองค์จะทรงมอบบ้านเมืองให้ปกครอง 
 

  3)  โคลงพาลีสอนน้อง 

   โคลงพาลีสอนน้องนี้  เดิมสันนิ ษฐานว่าเป็นวรรณกรรมที่ถูกพระราชนิพนธ์ขึ้น            

ในสมัยพระนารายณ์มหาราช  ต่อมามีการศึกษาค้นคว้าวิจัยจากนักวิชาการทางด้านวรรณคดีพบว่า           

โคลงพาลีสอนน้องนี้เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (กรมศิลปากร. 2553 : 11)

วัตถุประสงค์แต่งข้ึนเพื่อใช้เรื่องรา มเกียรติ์ในการสั่งสอนข้าราชการ  มีลักษณะของฉันทลักษณ์เป็น            

โคลงสี่สุภาพ  มีความยาวจ านวน  32  บท เนื้อหาของการประพันธ์มีอยู่ว่า  พาลีเจ้าเมืองขีดขินเกิดความ

รู้สึกผิด  เมื่อรู้ว่าตัวเองจะต้องตายด้วยศรของพระราม  จึงเรียกองคตผู้เป็นบุตร  และสุครีพผู้เป็นอนุชา  

มารับฟ๎งค าสั่งสอนธรรมเนียมของข้าราชการที่ควรปฏิบัติ  ในการที่จะเป็นข้าของพระรามต่อไป  โดยสอน  

ให้รู้จักเวลาของการเข้าเฝูาที่เหมาะสม  ให้กล่าวแต่ความสัตย์จริง   ไม่เป็นชู้กับนางใน  เวลามี ศึกสงคราม

ต้องกล้ารบ ไมก่ลัวตาย  ดังโคลงที่ปรากฏความว่า 

  บทที่  4 

    สององค์จงรักด้วย   ภักดี   

   เป็นทาสบาทจักรี    เลิศล้ า   

   องคตยศยงศรี     เสมอเนตร   

   อาหลานท่านพึงปล้ า   ปลูกเลี้ยงประโลมกัน ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ. อ้างถึงใน กรมศิลปากร. 2553 : 23) 
 

  บทที่  32  บทสุดท้าย 

    พาลีมีศักดิ์พ้น   สกุลไกร   

   กลอนกล่าวราวอรรถไข   ถี่ถ้อย   

   ทั้งสองสนองเสนอใน   พจนารถ   
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   เป็นเฉลิมเจิมภพร้อย   โลกรู้สรรเสริญ ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ. อ้างถึงใน กรมศิลปากร. 2553 : 29) 

   กล่าวได้ว่าโคลงพาลีสอนน้อง เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บรมโกศ วัตถุประสงค์แต่งข้ึนเพื่อใช้เรื่องรามเกียรติ์ในการสั่งสอนข้าราชการ  มีลักษณะของฉันทลักษณ์เป็น

โคลงสี่สุภาพ  มีความยาวจ านวน  32  บท ตัวละครที่ปรากฏในรามเกียรติ์ส านวนนี้ได้แก่ พาลี องคต 

สุครีพ เนื้อหาของการประ พันธ์กล่าวถึง ธรรมเนียมปฏิบัติของข้าราชการทั้งการเข้าเฝูา ความประพฤติใน

เวลาปกติและแนวปฏิบัติยามมีศึกสงคราม 

 

  4) รามเกียรติ์ค าฉันท์ 

   สันนิษฐานว่าเดิมเป็นบทแต่งไว้ส าหรับเล่นหนังใหญ่หรือการแสดงโขน  ซึ่งแต่ง

ไว้เป็นเรื่อง  แต่ได้สูญหายไปแล้ว  คงเหลือแต่ที่เป็นตัวอย่างบทการแต่งฉันท์ในแบบเรียนจินดามณีของ

พระโหราธิบดีเพียง  4  บท  คือ 

   1.  พระอินทร์ใช้ให้พระมาตุลีน ารถมาถวายพระรามในสนามรบ 

   2.  พระรามกับพระลักษมณ์คร่ าครวญ  และติดตามสีดา 

   3.  บทพรรณนาถึงมหาบาศลูกทศกัณฐ์ 

   4.  พิเภกครวญถึงทศกัณฐ์เมื่อทศกัณฐ์ล้ม 

     (พระโหราธิบดี. อ้างถึงใน ธนิต  อยู่โพธิ์. 2511 : 86) 

 

   ส าหรับ รามเกียรติ์ค าฉันท ์พบว่าเป็นบทแต่งไวเ้ป็นเรื่องส าหรับเล่นหนังใหญ่หรือ      

การแสดงโขนแต่วรรณกรรมส าหรับการแสดงที่เป็นเรื่องราวได้สูญหาย คงเหลือแต่ที่เป็นตัวอย่างบทการแต่งฉันท์               

ในแบบเรียนจินดามณีของพระโหราธิบดีเพียง  4  บท เท่านั้นที่ยังเป็นหลักฐานปรากฏ ตัวละครที่กล่าวถึง  

ในบท ได้แก่ พระอินทร์ พระมาตุลี พระราม พระลักษมณ์ พิเภก ทศกัณฐ์ ฯลฯ 

 

  5) รามเกียรติ์ค าพากย์ 

   เป็นบทแต่งไว้ส าหรับเล่นหนังใหญ่ที่สามารถน ามาพากย์ การแสดงโขนด้วย     

ซึ่งประพันธ์บทเป็น 2 ชนิด ได้แก่ กาพย์ยานี 11 และกาพย์ฉบัง 16  นายกี  อยู่โพธิ์  สันนิษฐานว่า
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รามเกียรติ์ค าพากย์ส านวนนี้เกิดขึ้นระหว่างรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชากับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บรมโกศ  โดยอ้างเหตุผลว่าส านวนไม่เก่าเท่าในสมุทรโฆษ  เสือโค  และอนิรุทธิ์  ทั้งยังเต็มไปด้วยความเชื่อ           

เรื่องเวทมนต์คาถาซ่ึงเป็นที่ปรากฏในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก

มหาราช. 2494 : 15) รามเกียรติ์ค าพากย์นี้มี  9  ภาค  เนื้อเรื่องต่อเนื่องกัน  คือ 

   ภาคที่ 1 เป็นบทพากย์เบ็ดเตล็ด  ไม่ต่อเนื่องกัน 13 บท  ประกอบด้วย  

    1.1  บทพากย์สามตระเบิกหน้าพระ 4 ส านวนไม่ทราบผู้แต่ง  

     ส านวนที่ 1  เป็นบทบวงสรวงเทวดาและไหว้ครูหนังใหญ่        

แต่งด้วยกาพย์ฉบัง 19 บท และกาพย์ยานี  13 บท  

     ส านวนที่ 2  เป็นบทบวงสรวงเทวดา  แต่งด้วยกาพย์ฉบัง 15 บท 

     ส านวนที่ 3  เป็นบทบวงสรวงเทวดาและไหว้ครูหนังใหญ่       

แต่งด้วยกาพย์ฉบัง 39 บท และกาพย์ยานี  1 บท 

     ส านวนที่ 4  เป็นบทบวงสรวงเทวดาและไหว้ครูหนัง  แต่งด้วย

กาพย์ฉบัง 24 บท  

    1.2  บทพากย์ทศกัณฐ์ลงสวน  ไม่ทราบผู้แต่ง  แต่งด้วยกาพย์ฉบัง 5 บท  

    1.3  บทพากย์เบ็ดเตล็ด  ไม่ทราบผู้แต่ง  มีหลายตอน  ได้แก่  บทพากย์รถ

พระราม  แต่งเป็นกาพย์ฉบัง  53  บท  บทพากย์รถยักษ์  แต่งเป็นกาพย์ฉบัง 55 บท  และกาพย์ยานี  1  บท        

บทพากยทั์พม้า  แต่งเป็นกาพย์ฉบัง 7 บท บทพากย์ทัพวิรุณจ าบัง แต่งเป็นกาพย์ฉบัง  10  บท  บทพากย์

ทัพมังกรกรรณ  แต่งเป็นกาพย์ฉบัง 21 บท บทพากย์ศึกมังกรกรรณ  แต่งเป็นกาพย์ฉบัง 33 บท  บทพากยต์อน

ทศกัณฐ์บอกข่าวมังกรกรรณล้ม  แต่งเป็นกาพย์ฉบัง  11  บท  และบทพากย์ตอนนางสีดา มาสนามรบ  

แต่งเป็นกาพย์ฉบัง 20 บท และกาพย์ยานี  75  บท  
 

   ภาคที่ 2  ตอนสีดาหาย   แต่งเป็นกาพย์ฉบังจ านวน  440  บท และกาพย์ยานี

จ านวน  70 บท  โดยมีเนื้อเรื่องต้ังแต่นางส ามนักขาน้องสาวของทศกัณฐ์บรรยายความงามของนางสีดาให้

ฟ๎งจึงคิดจะลักนางสีดาโดยให้มารีศแปลงกายเป็นกวางทองไปหลอกล่อให้นางสีดาเกิดความรักอยากจะได้

จึงอ้อนวอนให้พระรามตามจับกวางทองมาประทานให้  เมื่อพระรามแผลงศรถูกกวางทองก็ร้องเลียนเสียง

เป็นพระรามให้พระลักษมณ์ออกไปช่วย  ทศกัณฐ์ปลอมตัวเป็นฤษีมาเจรจาให้นางสีดาไปอยู่ลงกากับ

ทศกัณฐ์  เมื่อนางสีดาปฏิเสธฤษีจึงกลายร่างเป็นทศกัณฐ์แล้วลักพานางสีดาไป  ระหว่างทางทศกัณฐ์        
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ได้ต่อสู้กับนกสดา ยุแล้วใช้แหวนปาใส่นกสดายุบาดเจ็บ  นางสีดาได้ฝากนกยูงให้มาทูลพระรามแล้วฝาก          

ผ้าสไบไว้กับลิงกลางปุา  ฝุ ายพระรามกลับมาอาศรมไม่เห็นนาง สีดาจึงออกติดตามจนพบนกสดายุ           

คาบแหวน  พระรามปลงศพนกสดายุแล้วออกเดินทางติดตามหานางสีดาต่อจนพบกับหนุมาน  
 

   ภาคที่ 3  ตอนพระรามได้เมืองขีดขินและเมืองชมพู   แต่งเป็นกาพย์ฉบัง

จ านวน  484  บท และกาพย์ยานีจ านวน  48  บท  โดยมีเนื้อเรื่องต้ังแต่พระรามและพระลักษมณ์ออก

ติดตาม นางสีดาในปุาจนนอนพัก  ลิงปุาชื่อหนุมานลงมาแย่งศร  พระรามบอกพระลักษมณ์ว่าลิงตัวนี้            

มีกุณฑลและขนเพชร  ท าให้หนุมานคิดถึงความหลังของพระมารดาที่บอกจึงเข้าสวามิภักดิ์  หนุมานลงมา

เข้าเฝูาพระรามแล้วเชิญน้าชายคือสุครีพมาถวายตัวแก่พระราม  สุครีพได้ขอให้พระรามไปปราบพาลี  

ก่อนตายพาลีได้ให้สั่งสอนและให้โอวาทแก่สุครีพพร้อมกับฝา กเลี้ยงองคตด้วย  เมื่อพาลีตาย  สุครีพครอง

เมืองขีดขินโดยถวายเมืองและก าลังพลแก่พระราม  เมื่อพระรามและพระลักษมณ์เดินทางต่อได้พบนกยูง

และฝูงลิงที่นางสีดาฝากให้มาทูลแก่พระรามให้ทราบเรื่องแล้วเดินทางมาพักในอาศรมที่พระอินทร์เนรมิต

ให้  เพ่ือรอประชุมพลวานรโ ดยให้พระลักษมณ์ไปแจ้งแก่สุครีพ ให้รวมพลภายใน 7 วัน  สุครีพต้องการให้

พญาชมพูสหายของพาลีมาร่วมสวามิภักดิ์  พระรามจึงให้สุครีพและหนุมานถือราชสานส์ไปเมืองชมพู  พญาชมพู          

ไม่ยอมสวามิภักดิ์  ต่อมาภายหลังเมื่อพญาชมพูทราบว่าพระรามคือพระนารายณ์อวตารจึงยอมสวามิภักดิ์  

และสั่งให้นิลพัทประชุมทัพเมืองชมพูมาสมทบเมืองขีดขิน  แล้วพระรามส่งให้ยกทัพไปกรุงลงกา 
 

   ภาคที่ 4  ตอนหนุมานถวายแหวน   แต่งเป็นกาพย์ฉบังจ านวน  398  บท              

ภาคนี้เป็นเรื่องราวการผจญภัยของหนุมาน  มีเนื้อเรื่องตั้งแต่พระรามมอบแหวนและผ้าสไบแก่หนุมาน                 

เพ่ือน าไปถวายนางสีดาในกรุงลงกาภายในเวลา  1  เดือน  หนุมาน  ชมพูพานและองคตออกเดินทางไปยัง

กรุงลงกา  ระหว่างทางพบสระน้ าท้าวพันตา องคตได้รบกับอ สูรยักษ์ป๎กหลั่นที่เฝูาสระน้ า จนพ้นค าสาป  

เดินทางต่อพบนางบุษมาลี  นางบุษมาลีให้ไปถามทางกับพระสมุทร  พระส มุทร  ให้ไปถามทางกับพระฤษี  

จนมาพบนกสัมพาทีพ่ีชายของนกสด ายุ  พญาวานรทั้ง  3  ช่วยกันแก้ ค าสาบของพระอาทิตย์ จนนก            

สัมพาทีได้พาพญาวานรทั้ง 3 ไปยังกรุงลงกา  หนุมานอาสาเข้า  กรุงลงกาเพียงผู้เดียว  หนุมานได้ฆ่านาง  

ผีเสื้อสมุทรและผีเสื้อน้ า  พบฤษีแล้วได้ประลองฤทธิ์กันหนุมานจึงถูกฤษีสั่งสอน  เดินทางต่อเข้ามาในสวน

พบทศกัณฐ์ก าลังอ้อนวอนให้นางสีดายอมเป็นมเหสีแต่ก็ไม่เป็นผล  นางจึงคิดผูกศอหวังจะให้ตายแต่            
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หนุมานกลับมาช่วยไว้ได้ทันและถวายแหวนกับผ้าสไบ พร้อมกับทูลเรื่องของพระราม หนุมานเชิญนาง กลับ               

แต่นางสีดาให้หนุมานกลับมาทูลบอกพระรามว่านางจะรอให้พระรามมาสังหารทศกัณฐ์แล้วรับนางกลับคืนไป 
 

   ภาคที่ 5  ตอนหนุมานเผาลงกา   แต่งเป็นกาพย์ฉบังจ านวน  300  บท และ

กาพย์ยานีจ านวน  2  บท  โดยมีเนื้อเรื่องต้ังแต่หลังจากหนุมานเข้าเฝูานางสีดาแล้วได้รับพระราชบัญชาให้

ไปทูลแก่พระรามหนุมานต้องกา รประลองฤทธิ์กับยักษ์ในกรุงลงกา จึงเข้าท าลายหักสวนและฆ่ายักษ์              

ที่เฝูาสวนรวมทั้งสหัสกุมาร  ทศกัณฐ์ทราบให้อินทรชิตออกไปจับหนุมาน  อินทรชิตใช้ศรนาคบาศ          

จับตัวหนุมาน แล้วทศกัณฐ์มีพระราชบัญชาสั่งให้ ประหารหนุมานแต่ก็ไม่เป็นผลส าเร็จ  หนุมานจึงบอก          

ให้ประหารตนด้วยการเอาไฟเผา จากนั้นก็ได้ซ้อนกลโดยการวิ่งไปรอบเมืองให้ไฟไหม้ทั้งเมือง              

หนุมานกระโดดลงน้ าเพื่อดับไฟและช าระร่างกาย  แต่ด้วยไฟที่หางไม่ดับลงหนุมานจึงเข้าไปปรึกษาพระฤษี            

ซึ่งพระฤษีให้ใช้ น้ าบ่อน้อยดับไฟ  หนุมานกลับมาหาชมพูพานและองคต แล้วพญาทั้ง 3 ก็เดินทางกลับไป

หาพระรามเพ่ือทูลเรื่องราวให้ทราบ  พระรามได้ประทานผ้าชุบทรงแก่หนุมาน  ต่อมาพระรามปรึกษาการ

ศึกกับชมพูพาน โดยให้สุครีพจัดทัพที่เขาคันธกาล 
 

   ภาคที่ 6  ตอนพระรามประชุมพล  แต่งเป็นกาพย์ฉบังจ านวน  555  บท และ

กาพย์ยานีจ านวน  44 บท  โดยมีเนื้อเรื่องต้ังแต่หลังจากหนุมานเผ ากรุงลงกา  ทศกัณฐ์ให้เปาวนาสูร           

ไปเชิญเหล่าเทวดามาสร้างกรุงลงกาขึ้นใหม่พร้อมกับจัดการสมโภชพระนครเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืน  

ทศกัณฐ์ฝ๎นร้าย พิเ ภกท านายฝ๎นและแนะน าให้คืนนางสีดา  ทศกัณฐ์โกรธไล่พิเภกออกจากกรุงลงกา             

ไปสวามิภักดิ์พระราม ทศกัณฐ์แปลงร่างเป็นฤษียุยงให้พระรามขับไล่พิเภกออก  พิเภกทูล พระรามเรื่องฤษี

คือทศกัณฐ์  ทศกัณฐ์สั่งให้นางเบญกายแปลงเป็นนางสีดาท าตายลอยน้ า  เพ่ือให้พระรามเข้าใจว่านางสีดาตาย     

จึงยกทัพกลับ  หนุมา นสงสัยขอพิสูจน์ศพด้วยการเผาไฟ  นางเบญกายทนความร้อนไม่ไหวเหาะข้ึนจาก

กองไฟ  หนุมานตามจับแล้วน ามาให้พระรามสอบสวน  นางเบญกายสารภาพผิด  พระรามอภัยโทษให้หนุ

มานน าตัวนางส่งกลับไปยังกรุงลงกา  หนุมานได้นางเบญก าย  พระรามให้พลลิงสร้างถนนเพื่อข้ามไปยัง

กรุงลงกา  หนุมานกับนิลพัททะเลาะวิวาท  พระรามให้นิลพัทกลับไปดูแลเมืองขีดขิน  ฝุายทศกัณฐ์ให้นาง

สุพรรณมัจฉาคุมฝูงปลาออกไปขนก้อนหินที่ฝุายพระรามก าลังถมลงเพ่ือสร้างถนน   หนุมานลงไปดูแล้วจับ

นางสุพรรณมัจฉาพร้อมกับได้นางเป็นชายา  และใช้ให้นางขนก้อนหินกลับมาไว้ที่เดิม  
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   ภาคที่ 7  ตอนพระรามประชิดกรุงลงกา   แต่งเป็นกาพย์ฉบัง 362 บท และ

กาพย์ยานี  9 บท  โดยมีเนื้อเรื่องต้ังแต่พระรามได้ประชุมพลแล้วเตรียมยกทัพไปยังกรุงลงกา  พระอินทร์

ใหม้าตุลีน าราชรถมาถวาย  พระรามเดินทางข้ามแม่น้ ามาถึงเขตเมืองลงกา  ฝุายทศกัณฐ์ทราบข่าวให้ภาณุราช

เนรมิตปุาใหม่ให้สวยงามแล้วซ่อนตัวอยู่ใต้ดินเพื่อร อตีทัพของข้าศึก  พระรามได้ใช้ ให้ประโคนธรรพ์       

หาพ้ืนที่เพ่ือเหมาะสมกับตั้งทัพ  ประโคนธรรพ์จึงเลือกปุาที่ภาณุราชเนรมิตไว้แล้วกลับมาทูล พระราม          

แต่พิเภกทูลทัดทานว่าปุานี้อาจเป็นกลลวงของทศกัณฐ์จึงให้หนุมานไปตรวจสอบอีกครั้ง  กลับพบภาณุราช

หนุมานได้สังหารแล้วกลับ มาทูลพระราม  พระร ามโกรธสั่งให้ประหารประโคนธรรพ์ พิเภกเสนอให้         

ตั้งกองทัพที่เขามรกต  พระรามใช้ให้องคต เป็นทูต เข้าไปเจรจากับทศกัณฐ์ให้ส่งนางสีดาคืน แต่ทศกัณฐ์

กลับส่งนางมณโฑออกมารับ  แต่องคตไม่ฟ๎งและอาละวาดไปทั่วเมือง  จนทศกัณฐ์ ต้องออกมาเจรจา 

พร้อมกับกล่าวเยาะเย้ยว่าทศกัณฐ์เคยถูกตนลากเล่นตอนที่แปลงเป็นปู  ทศกัณฐ์โกรธสั่งให้สังหารแต่ไม่มี

ใครสามารถสังหารองคตได้  ทศกัณฐ์จึงนึกถึงฉัตรวิเศษซึ่งสามารถปิดบังอ าพรางศัตรูได้  ด้วยอ านาจของ

ฉัตรวิเศษท าให้ท้องฟูาถูกบดบังจนมืด  พิเภกทูลพระรามว่าทศกัณฐ์กางฉัตรวิเศษ  สุครีพอาสาไปท าลาย

ฉัตรแล้วก็ใช้เท้าคีบมงกุฎของทศกัณฐ์ไปถวายพระราม 
 

   ภาคที่ 8  ศึกไมยราพ   แต่งเป็นกาพย์ฉบังจ านวน 468 บท  โดยมีเนื้อเรื่อง

ตั้งแต่ทศกัณฐ์สั่งให้นนยวิกและวายุวิกไปเชิญไมยราพเจ้าเมืองบาดาลมาช่วยตามค าแนะน าของเ ปาวนสูร

ไมยราพยินดีช่วยทศกัณฐ์โดยไม่ฟ๎งค าทัดทานของมารดาพระมารดาของไมยราพทัดทานแตก่็ไม่ฟ๎ง พร้อมกับ

เตรียมยาเพ่ือสะกดทัพ  ไมยราพฝ๎นร้ายโหรท านายว่ามีเคราะห์ร้าย  และไวยวิกจะได้ครองเมืองบาดาลแทน  

ไมยราพได้ฟ๎งจึงจับไวยวิกรอสังหารพร้อมกับพระราม  ฝุายพระรามฝ๎น  พิเภกท านายว่าจะมีเคราะห์         

ให้ระวังตัวเป็นพิเศษ  หนุมานอาสาแปลงกายใหญ่โตอมพลับพลา  แต่ไมยราพก็ลักลอบเข้าไปสะกดทัพ

วานรแล้วอุ้มพระรามไปยังเมืองบาดาล   พิเภกให้หนุมานตามไปยังเมืองบาดานจนพบลูกชายชื่อมัจฉานุ  

ซึ่งรักษาด่านสุดท้ายก่อนจะเข้าเมืองบาดาน  มัจฉานุกล่าวค าปริศนาท างเข้าเมืองบาดาล   จนหนุมานไป

พบนางพิรากวนก าลัง ตักน้ าเพ่ือไปต้มไวยวิกกับพระราม หนุมานขอความช่วยเหลือโดยแปลงกายเป็นใยบัวติด

ชายสไบนางพิรากวน   ซึ่งการเข้าเมืองต้องผ่านชั่งตาชั่งก่อนเข้าเมือง  นางพิรากวนขึ้นชั่งตาชั่งก็หัก          

นายทวารจึงจับนางไว้แล้วนางก็กล่าวโดยว่าตาชั่งเก่ามาก ฟ๎งดังนั้นนายทวารจึงปล่อยให้นางพิรากวนกลับเข้าไป

ยังในเมือง  นางพิรากวนบอกกับหนุมานว่าขณะ นี้ไมยราพก าลังพัก ผ่อน  ส่วนพระรามถูกขังอยู่ที่ดงต าล    

หนุมานจึงเข้าไปช่วยพระรามให้อยู่ในที่ปลอดภัย  แล้วมาสู้รบกับไมยราพจนอาวุธหมดมือ  ไมยราพจึงท้า
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ให้ใช้กระบองตาลผลัดกันตีแต่ไม่มีใครตาย  หนุมานถามนางพิรากวนถึงวิธีสังหารไมยราพ  นางตอบว่าต้อง

สังหารแมลงภู่ที่ไมยราพถอดดวงใจไว้พร้อมกับท าลายร่างไมยราพ  หลังจากไมยรา พตาย ไวยวิกได้ขึ้น

ครองเมืองต่อ หนุมานเชิญพระรามกลับพลับพลา  เมื่อพระรามตื่น ฟ้ืนขึ้นได้สัญญาว่าถ้าเสร็จศึกลงกาจะ

แบ่งเมืองให้ครอง 
 

   ภาคที่ 9  ศึกกุมภกรรณ   แต่งเป็นกาพย์ฉบังมีจ านวน  415 บท  และกาพย์

ยานีจ านวน 10 บท  โดยมีเนื้อเรื่องต้ังแต่ ทศกัณฐ์ทราบข่าวว่าไมยราพถูกสังหาร  จึงเชิญกุมภกรรณ           

ให้ช่วยรบ  แต่กุมภกรรณแนะน าให้ทศกัณฐ์คืนนางสีดา  ทศกัณฐไ์ม่ยอม  กุมภกรรณจ าใจออกรบพระรามให้

พิเภกไปเจรจากับกุมภกรรณ  แต่กุมภกรรณไม่ฟ๎งพร้อมกับตั้งปริศนา 4 ข้อ  ซึ่งหากพระรามแก้ไขปริศนา

ได้ตนจะยกทัพกลับไป  พระรามให้องคตไป ลวงเอาค าตอบ  แต่พิเภกบอกให้ใช้ สุครีพ  ออกรบ  สุครีพ               

หลงกลถูกกุมภกรรณจับได้แต่หนุมานไปช่วยได้ทัน  ต่อมากุมภกรรณตั้งพิธีชุบหอกโมกขศักดิ์พระรามให้สุครีพ

และองคตไปท าลายพิธี  กุมภกรรณออกรบครั้งท่ี 2  พระรามให้พระลักษมณ์ออกไปรับศึกจนถูกหอกโมกขศักดิ์  

พิเภกบอกวิธีแก้กุมภกรรณ ท าพิธีทดน้ าที่เขามรกต  พิเภกให้หนุมานไปท าลายพิธี  จากนั้นกุมภกรรณ ได้

ออกรบครั้งท่ี 3 พลาดท่าเสียทีถูกศรพระราม  ก่อนที่กุมภกร รณจะตายได้รู้ว่าพร ะรามคือพระนารายณ์        

ที่ลงมาอวตาร  จงรับและส านึกผิด 

 

   จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า รามเกียรติ์ค าพากย์ เป็นบทแต่งไว้ส าหรับเล่นหนังใหญ่

ทีส่ามารถน ามาใช้เป็นบทพากย์ในการแสดงโขนด้วย มีลักษณะ การประพันธ์บท 2 ชนิด ได้แก่ กาพย์ยานี 

11 และกาพย์ฉบัง 16 สันนิษฐานว่ารามเกียรติ์ค าพากย์ส านวนนี้เกิดขึ้นระหว่างรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา

กับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  เนื้อเรื่องเป็นเหตุการณ์ช่วงแรกที่กล่าวถึง ที่มาการรวมพลของ

กองทัพฝุายพระราม และต้นเหตุของสงครามการแย่งชิงนางสีดา ซึ่งมี 9 ภาค โดยมีเนื้อเรื่องต่อเนื่องกัน 

ได้แก่ ภาคท่ี 1 เป็นบทพากย์เบ็ดเตล็ด  ปรากฏ ตัวละครที่ส าคัญ คือ  ทศกัณฐ์ พระราม วิรุณจ าบัง  

มังกรกรรณ สีดา  ภาคท่ี 2  ตอนสีดาหาย  ปรากฏ ตัวละครที่ส าคัญ คือ นางส ามนักขา ทศกัณฐ์          

นางสีดา มารีศ กวางทอง พระราม พระลักษ มณ์ นกสดายุ หนุมาน ภาคท่ี 3  ตอนพระรามได้เมืองขีดขิน

และเมืองชมพู ปรากฏตัวละครที่ส าคัญคือ พระราม พระลักษ มณ์ สีดา หนุมาน สุครีพ พาลี องคต        

พระอินทร์ ชมพูพาน  พญาชมพู ภาคท่ี 4  ตอนหนุมานถวายแหวน ปรากฏตัวละครที่ส าคัญคือ หนุมาน 

พระราม ชมพูพาน องคต ท้าวพันตา บุษมาลี พร ะสมุทร พระฤาษี นกสัมพาที ผีเสื้อสมุทร ผีเสื้อน้ า 
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ทศกัณฐ์ สีดา  ภาคท่ี 5  ตอนหนุมานเผาลงกา ปรากฏตัวละครที่ส าคัญคือ หนุมาน สีดา พระราม       

สหัสกุมาร ทศกัณฐ์ อินทรชิต ฤษี ชมพูพาน องคต  ภาคท่ี 6  ตอนพระรามประชุมพล ปรากฏตัวละคร        

ที่ส าคัญคือ หนุมาน ทศกัณฐ์ เปาวนาสูร  พิเภก พระราม เบญกาย นิลพัท สุพรรณมัจฉา  ภาคท่ี 7 ตอน

พระรามประชิดกรุงลงกา ปรากฏตัวละครที่ส าคัญคือ พระราม พระอินทร์ มาตุลี ทศกัณฐ์ ภาณุ ราช พิเภก 

นางมณโฑ สุครีพ ภาคท่ี 8  ศึกไมยราพ ปรากฏตัวละครที่ส าคัญคือ ทศกัณฐ์ นนยวิก วายุวิก  นางพิรากวน         

หนุมาน  และภาคท่ี 9  ศึกกุมภกรรณ  ปรากฏตัวละครที่ส าคัญคือ ทศกัณฐ์ กุมภกรรณ  พระราม พิเภก 

องคต สุครีพ หนุมาน พระลักษมณ์ จากรามเกียรติ์ค าพากย์ท้ัง 9 ภาค เห็นได้ว่าพบบทบาทของนางมณโฑ

ในการท าหน้าที่ของการเป็นมเหสีและมารดาทีถู่กกล่าวถึงในภาคท่ี 7 ปรากฏอยู่ด้วย 

 

  6) บทละครเรื่องรามเกียรติ์   

   บทละครเรื่องรามเกียรติ์สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นบทที่แต่งไว้ใช้ส าหรับการแสดง  

โดยมีเนื้อเรื่องเริ่มตั้งแต่พระรามได้เมืองขีดขิน  สุครีพให้องคตไปตามหนุมานมาเฝูา  หนุมานขอให้

พระรามแก้ค าสาปพระอุมา  สุครีพ หนุมานและองคตถือราชสานส์ของพระรามไปเมืองชมพูเพ่ือให้           

พญาชมพูสวามิภักดิ์  พญาชมพูไม่ยอมสวามิภักดิ์  หนุมานลอบอุ้มพญาชมพูมาในเว ลากลางคืน  หนุมาน

รบอสูรฤทธิกัน หนุมานน าพญาชมพูมาเฝูาพระราม  พญาชมพูยอมสวามิภักดิ์เมื่อรู้ว่าพระรามคือ         

พระนารายณ์พญาช มพูสั่งให้โอรสชื่อนิลนนท์ประชุมทัพเมืองชมพูมาสมทบกับเมืองขีดขิน  พระรามหยุด

พลที่เขาคันธมาทน์  พระรามให้ชมพูพาน  หนุมานและองคตน าผ้าสไบและธ ามรงค์ไปถวายแก่นางสีดาที่กรุงลงกา  

องคตสังหารอสูรที่อยู่ในสระน้ าและทพัวานรช่วยแก้ค าสาบของพระอาทิตย์ให้กับนกสัมพาทีพ่ีชายของนกสดาย ุ 

นกสัมพาทีพาหนุมานไปกรุงลงกา  หนุมานพบและได้นางบุษมาลี  หนุมานลองฤทธิ์กับพระนารทฤๅษีจน

พ่ายแพ้และโดนสั่งสอน  หนุมานเข้ากรุงลงกาพร้อมสังหารยักษ์เสื้อเมืองของกรุงลงกา  หนุมานพบนาง           

สีดาก าลังจะผูกศอที่ต้นไม้  หนุมานช่วยนางได้ทันแล้วน านางสี ดากลับมา เมื่อนางสีดารู้สึกตัวก็ให้หนุมาน

น านางกลับมาส่งที่ลงกาเหมือนเดิม  หนุมานถวายแหวนและผ้าสไบพร้อมกับกราบทูลเรื่องท่ีพระรามสั่ง  

จากนั้นหนุมานหักสวนสังหารพลยักษ์และวางอุบายเผาเมืองแล้วกลับมาเข้าเฝูาพระราม  พระรามให้องคต

เป็นทูตเจรจาให้ทศกัณฐ์คืนนางสีดา  แต่ทศกัณฐ์ไม่ยอม 

   นายธนิต  อยู่โพธิ์  สันนิษฐาน ไว้ว่าน่าจะเป็นบทละครฉบับเชลยศักดิ์ที่เจ้าของ

คณะละครคนใดคนหนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาคัดเขียนไว้  หรือหากวีที่พอแต่งได้แต่งข้ึนส าหรับเล่นละครใน
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คณะของตนไม่ใช่ฉบับหลวง  เพราะถ้อยค าส านวนไม่ประณีตเท่าท่ีควร  (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา

จุฬาโลกมหาราช . 2494 : 896) ดังตัวอย่างบทละครเรื่องรามเกียรติ์สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนพระรามแก้  

ค าสาปพระอุมา ที่ว่า 

    ๏  บัดนั้น   ค าแหงหนุมานหาญกล้า 

   ทูลองค์ทรงศักดิ์พระจักรา   ตัวข้าล าพองคะนองใจ 

   ว่าตนมีก าลังฤทธา   เที่ยวประพาศเวหาเนินไศล 

   พบสวนแก้วพรอุมาในตรึงศ์ไตร  คะนองใจเข้าหักอะยุทยา 

   เก็บผละพฤกษาโอชาทิพย์   ทั้งสุกทรามห่ามดิบเป็นภักษา 

   พระอุมาโกรธใจดั่งไฟฟูา   สาปข้าให้มาอยู่หิมวันต์ 

   ให้ก าลังถอยน้อยไปกึ่งหนึ่ง  อย่าให้ขึ้นถึงเมืองสวรรค์ 

   จึ่งต้องมาอยู่ไพรในอรัญ   พระทรงธรรม์จงทราบพระบาทา 

   แล้วสั่งไว้ว่านารายณ์วายุกูล  มาสังหารประยูระยักษา 

   ปราบอสูรอาธรรม์ที่ฉันทา   ให้ลูบกายาข้าสามที 

   จะได้มีฤทธามากกว่าเก่า   พระเจ้าจงโปรดเกศี 

   จึ่งจะพ้นค าสาปพระศุลี   ขอพระภูมีจงแจ้งในพระทัย 

    ๏  เมื่อนั้น   พระพุทธพงศ์องค์นารายณ์เป็นใหญ่ 

   ฟ๎งวายุบุตรทูลเป็นมูลไป   ว่าได้ต้องค าสาปพระพระอุมา 

   พระจึ่งลูบกายาหนุมาน   แล้วประทานพระพรให้หนักหนา 

   จงพ้นค าสาปพระอุมา   ให้มีอานุภาพอันเกรียงไกร 

   แล้วมีพระราชบัญชา   แก่พญาสุครีพทหารใหญ่ 

   องคตหนุมานอันชาญไชย   ให้ถือสารไปแจ้งซึ่งกิจจา 

   จึ่งจะชอบระบอบประเพณี  เป็นท่วงเป็นทีดีนักหนา 

   ให้พญาชุมนัครา    มาสามิภักดิ์เราโดยดี ฯ 

(ไม่ปรากฏผู้แต่งบท. อ้างถึงใน ดาวรัตน์ ชูทรัพย์. 2541 : 5-6) 
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ภาพที่ 1 สมุดไทยเรื่องรามเกียรติ์สมัยกรุงศรีอยุธยา 

ตอนพระรามประชุมพลจนถึงองคตสื่อสาร 

ที่มา : ดาวรัตน์ ชูทรัพย์. 2541 : 95. 

 

   จากการศึกษาวรรณกรรม เรื่องรามเกียรติ์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  สรุปได้ว่า          

มีลักษณะการประพันธ์หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ รามเกียรติ์ค าฉันท์ โคลงสี่สุภาพ ค าพากย์ บทละคร              

มีวัตถุประสงค์ท่ีหลายหลายเช่นกัน คือ ราชาพิลาปค าฉันท์  ประพันธ์ขึ้นเพ่ือใช้ในการพากย์ประกอบการ

เชิดหนังใหญ่ โคลงทศรถสอนพระราม  ประพันธ์ขึ้นเพ่ือแสดงพระราชจริยวัตรของพระเจ้าแผ่นดิน โคลง

พาลีสอนน้อง  ใช้เรื่องรามเกียรติ์เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติของของข้าราช การในสมัยนั้น 

รามเกียรติ์ค าฉันท์  ประพันธ์ไว้ส าหรับเล่นหนังใหญ่หรือการแสดงโขน อีกทั้งเป็นตัวอย่างการแต่งฉันท์            

ในแบบเรียนหนังสือจินดามณี รามเกียรติ์ค าพากย์  ประพันธ์ไว้ส าหรับเล่นหนังใหญ่ และน ามาพากย์โขน             

ผลจากการศึกษาวรรณกรรมรามเกียรติ์ใน สมัยกรุงศรีอยุธยานี้ ปรากฏบทบาทการท าหน้าที่การเป็น

ภรรยาและมารดาอยู่ในรามเกียรติ์ค าพากย์ ภาคท่ี 7 ตอนพระรามประชิดกรุงลงกา ดังจะกล่าว

รายละเอียดในล าดับต่อไป 
    

 2.1.2 รามเกียรติ์ในสมัยกรุงธนบุรี   

  วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ฉบับนี้เป็นวรรณกรรมที่ใช้ส าหรับแสดงละครในหรือละคร

ผู้หญิงของหลวง  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  มีพระราชประสงค์พระราชนิพนธ์ เพื่อฟ้ืนฟูละครหลวง

ขึ้นใหม่เหมือนครั้งกรุงเก่า  ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช 2310 เมื่อปีพุทธศักราช 2312  สมเด็จ
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พระเจ้าตากสินมหาราชทรงตีเมืองนครศรีธรรมราช จึงได้ละครผู้หญิงของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช                 

ซึ่งเป็นพวกละครหลวงที่หลบหนีจากครั้งกรุงเก่ามาเป็นครูฝึกหัดกอปรกับมีผู้รู้  เห็นลักษณะการเล่นละคร

หลวงหรือละครใน  เช่น  เจ้าฟูาพินทวดี  พระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งอยู่มาจนถึงสมัย       

กรุงธนบุรี  มาสมทบกับพวกละครที่รวบรวมจากท่ีอ่ืน  จึงได้มีการฟื้นฟูและฝึกหัดละครหลวงขึ้นใหม่          

ในสมัยกรุงธนบุรี  โดยยึดรูปแบบละครผู้หญิงแบบอย่างครั้งกรุงเก่า   

  เรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปรากฏหลักฐาน  

อันแสดงเรื่องราวไว้ที่บานแผนกว่า “วันอาทิตย์  เดือน  6  ขึ้นค่ าหนึ่ง  จุลศักราช 1132  ปีขาล” พระราช

นิพนธ์ทรงแต่งชั้นต้นเป็นปฐมยังทรามยังพอดีอยู่ ” (กรมศิลปากร . 2532 : 7) แสดงว่าทรงพระราชนิพนธ์

เมื่อต้นรัชกาล  และน่าจะมี พระราชประสงค์ให้เป็นต้นฉบับไว้ชั้น หนึ่งก่อน  แล้วทรงแก้ไขในภายหลัง  ซ่ึง

ต้นฉบับหนังสือสมุดไทยด าเก่าที่ คัดมาท าต้นฉบับพิมพ์ กล่าว ถึงนามผู้อาลักษณ์ไว้ 4 คน คือ นายถี  

อาลักษณ์ชุบเล่มที่ 1  นายสัง  อาลักษณ์ชุบเล่มที่ 2  นายสน  อาลักษณ์ชุบเล่มที่ 3 และนายบุญจัน  

อาลักษณ์ชุบเล่มที่ 4 และบอกชื่อผู้ตรวจทานไว้  2  คน เหมือนกันทุกเล่ม  คือ  ขุนสารประเสริด  และขุน

มหาสิทธิ  ทั้งนี้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เป็นตอนๆ จ านวน 4 ตอน 4 เล่มสมุดไทย มีความยาว 2,012 ค ากลอน  

ความตอนที่ 1 เป็นเอกเทศ  ส่วนตอนที่ 2-4  เป็นความต่อเนือ่งกัน  วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ฉบับนี้มี  4 เล่ม  

ได้แก่   

   1)  ตอนพระมงกุฎประลองศร  เริ่มตั้งแต่สองกุมารและนางสีดาอาศัยอยู่กับ

พระชนกฤาษี  จนถึงพระรามกรีธาทัพไปจับสองกุมาร 

   2)  ตอนหนุมานเก้ียวนางวานริน  จนถึงตอนท้าวมาลีวราชเสด็จไปสนามรบ 

   3)  ตอนท้าวมาลีวราชว่าความจนถึงทศกัณฐ์เข้าเมือง 

   4)   ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรด  เริ่มตั้งแต่การปลุกเสกหอกกบิลพัท ถึงหนุมาน    

ผูกผมทศกัณฐ์กับนางมณโฑ  และจบลงตอนพระวิษณุกรรมลงมาสร้างยอดปราสาทให้แก่ทศกัณฐ์   

(จินตนา  สายทองค า. 2555 : 13) 

  สรุปได้ว่า รามเกียรติ์สมัยกรุงธนบุรี  เป็นวรรณกรรมที่ใช้ส าหรับแสดงละครในหรือละคร

ผู้หญิงของหลวง  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  มีพระราชประสงค์พระราชนิพนธ์ เพื่อฟ้ืนฟูละครห ลวง

ขึ้นใหม่เหมือนครั้งกรุงเก่า ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช 2310 วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ฉบับนี้         

มี 4 เล่ม  มีทั้งหมด 4 ตอน ลักษณะค าประพันธ์เป็นกลอนบทละคร ปรากฏตัวละครที่ส าคัญ คือ พระลบ       
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พระมงกุฎ สีดา ฤษี พระราม ท้าวมาลีวราช ทศกัณฐ์ หนุมาน นางมณโฑ พระวิษณุกรรม จากข้อมูลที่กล่าวถึงเล่ม

สมุดไทยข้างต้นปรากฏบทบาทนางมณโฑในการท าหน้าที่ในฐานะมเหสี ในตอนที่ 4 ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรด

วรรณกรรมรามเกียรติ์สมัยกรุงธนบุรีด้วย ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในล าดับต่อไป 

 

 2.1.3 รามเกียรติ์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

  วรรณกรรมในช่วงต้นแห่งยุคเป็นช่วงแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์  เป็นช่วงแห่งการ

รวบรวมวรรณกรรมท่ีมีการตกทอดมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี ซึ่งสูญหายเมื่อครั้ง                    

เสียกรุงศรีอยุธยา บทละครส่วนมากที่ตกทอดมาเป็นบทละครนอกมากกว่าบทละครใน เนื่องจากบทละคร

นอกส่วนใหญ่อยู่กับประชาชน เมื่อมีการฟื้นฟูจึงรวบ รวมได้มากกว่าของหลวง ผลงานด้านวรรณกรรม       

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏลักษณะของวรรณกรรมหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 

  

   1) รามเกียรติ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) 

   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้ท านุบ ารุงวรรณกรรมของชาติไว้ให้เป็นสมบัติของอนุชนรุ่นหลังสืบไป  เพ่ือแสดงความเจริญของ

บ้านเมือง ทรงโปรดให้ตราบทพระราชนิพนธ์ไว้ส าหรับพระนคร  เพ่ือให้ครบตามท่ีเคยมีมาในสมัยกรุงศรี

อยุธยา ได้แก่ รามเกียรติ์  อุณรุท  ดาหลัง และอิเหนา   

   วัตถุประสงค์ที่ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระองค์เอง  ตามราชประเพณีเดิมแต่ครั้งโบราณที่ว่า สิ่งแสดงความเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดิน  คือ                  

ความเจริญทางด้านวัฒนธรรม การละคร และวรรณคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งละครหลวงถือเป็นเครื่อง

ราชูปโภคอย่างหนึ่งขององค์พระมหากษัตริย์  การตั้งพระบรมราชจักรีวงศ์  และพระนครหลวงใหม่                   

จึงถือเป็นสมบัติที่มีค่าควรเมือง  เพ่ือเป็นการรวบรวมวรรณคดี มิให้สูญหายไปจากแผ่นดิน และเพ่ือใช้

ส าหรับอ่าน ร้องและร า อีกทางหนึ่งเป็นการใช้เพ่ือประกอบการละเล่นร้องร าท าละคร เพราะบ้านเมือง

ภายหลังการเสียกรุงย่อมต้องสร้างขวัญก าลังใจให้ประชาชน เครื่องเล่นบันเทิงล้วนเป็นสิ่งแสดงความ      

รื่นเริงมีความสุขของคนในแผ่นดิน  ฉันทลักษณ์ในบทละครเรื่ องรามเกียรติ์มีการใช้โวหารต่าง ๆ ในการ

พรรณนา  ชมโฉม  ชมเครื่องแต่งกาย  ชมบ้านชมเมือง  ชมรถ  ชมม้าและชมกระบวนต่างๆ มีรายละเอียด
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และการใช้ภาษาท่ีสละสลวยงดงามควรค่าแก่การอ่าน  บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1  ถือเป็น

รามเกียรติ์ที่มีความสมบูรณ์ที่สุด และใช้เป็นแบบแผนในการศึกษาด้านวรรณคดีสืบมาจวบจนป๎จจุบัน 

   ลักษณะบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 1 เริ่มต้นด้วยร่ายสดุดี                

พระเกียรติ กล่าวถึงพระราชกิจในการท านุบ ารุงแผ่นดินในด้านต่างๆ โดยมีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่หิรันตยักษ์ม้วน

แผ่นดิน  พระนารายณ์ลงมาปราบ เกิดอโนมาตัน  และแรกสร้างกรุงศรีอยุธยาต่อมาเป็นสงครามระหว่าง

มนุษย์กับยักษ์ จนกระทั่งถึงพระ รามและนางสีดาครองกรุงศรีอยุธยา ลักษณะของกลอนบทละคร          

มีจ านวนค า 6 - 7 ค า มีการให้เพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ แต่ไม่ครบทุกค ากลอนการให้เพลงขับร้อง  

เพ่ือให้ผู้ขับร้องด าเนินเรื่องและส าหรับร านั้น  ใช้ท านองเพลงซ้ ากันเป็นส่วนใหญ่ เช่น เพลงร่าย  โทน  ยานี  ช้า  

พระทอง ชมตลาด  โอ้โลม  ชาตรี  ชมดง สระบุหร่ง  เป็นต้น เพลงหน้าพาทย์ต่างๆ ประกอบด้วย  เชิด  

เสมอ  กลม  เชิดฉิ่ง  คุกพาทย์  โอด  พิราพรอน  เซ่นเหล้า กลองโยน  เป็นต้น  ส่วนการก ากับเ พลงนั้น                

จะปรากฏในเพียงบางบทกลอนเท่านั้น   

   วรรณกรรม รามเกียรติ์  พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา                 

จุฬาโลกมหาราช พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เองเป็นบางตอน  และโปรดให้พระราชวงศานุวงศ์รวมทั้ง

ข้าราชการที่เป็นกวีสันทัดทางบทกลอนช่วยกันแต่งถวาย  ทรงตรวจแก้ไขแล้วตราเป็นบทพระราชนิพนธ์ไว้

เป็นต้นฉบับส าหรับพระนคร  เรื่องรามเกียรติ์ จ านวน 116 เล่มสมุดไทย โดยได้ทรงแสดงพระราชปณิธาน

ไว้ในบทร่ายเกริ่นน าเรื่อง  ดังนี้         

“เกิดเก้ือเพ่ือสมภารบพิตร  กระวีวิธหลายหลาก  รู้มลากหลายฉันท์  นิพันธ์

โคลงกาพย์กลอนภูธรด าริด ารัส  จัดจองท านองท านุ  ไตรดายุคนิทาน  ต านานเนื้อเรื่อง

รามเกียรติ์  เบียนบรป๎กษ์ยักษ์พินาศ  ด้วยพระราชโวหาร  ปานสุมาลัยเรียบร้อยสร้อย

โสภิต  พิกสิต-ตาโรช  โอษฐสุคนธ์วมิลหึ่นหอม  ถนอมถนิมประดับโสต  ประโยชน์ฉลองเฉลิม  

เจิมจุฑาทิพย์ประสาท  ประกาศยกเอกอ้าง  องค์บพิตรพระเจ้าช้าง  เผือกผู้ครองเมืองฯ ”  

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกฯ. เล่ม 1. 2549 : 6) 
 

   จากข้อมูลดังกล่าว เป็นการกล่าวถึง ความปรารถนา และความตั้งใจที่เป็น

จุดเริ่มต้นว่า เริ่มพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระองค์เอง โดยมีกวีผู้มีความรู้ในเรื่อง

การประพันธ์ฉันท์ โคลง กาพย์ กลอน มาช่วยพระองค์ในการคิด และ เรียบเรียงบรรจุเพลงลงในเรื่อง
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รามเกียรติ์ พระองค์เริ่มเรื่องตั้งแต่ หิรันตยักษ์ม้วนแผ่นดิน  พ ระนารายณ์ลงมาปราบ เกิดอโนมาตัน และ

แรกสร้างกรุงศรีอยุธยาต่อมาเป็นสงครามระหว่างมนุษย์กับยักษ์  

  

   และในตอนท้ายของบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา

จุฬาโลกมหาราช ได้พระราชนิพนธ์ โคลงกระทู้จบบริบูรณ์ท้ายเรื่อง  ไว้สองบท ดังนี้ 

    ๏ จบ เรื่องราเมศล้าง  อสุรพงษ ์

   บ พิตรธรรมิกทรง   แต่งไว้ 

   ริ  ร่ าพร่ าประสงค์   สมโภชพระนา 

   บูรณ์  บ าเรอรมย์ให้   อ่านร้องร าเกษมฯ   
 

    ๏ เดือนอ้ายสองค่ าข้ึน  จันทรวาร 

   บพิตรผู้ทรงญาณ    ยิ่งหล้า 

   แรกรินิพนธ์สาร    รามราพณ์  นี้แฮ 

   ศักราชพันร้อยห้า    สิบเก้าปีมะเส็งฯ  

      (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกฯ. เล่ม 4. 2549 : 640) 
 

   จากบทข้างต้น เป็นโคลงกระทู้ที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในบทสุดท้ายของบท

ละครเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งโคลงใน บทแรกนั้นกล่าวถึงวัตถุประสง ค์ของการแต่งเพ่ือเป็นการสมโภช เฉลิม 

พระเกียรติของพระมหากษัตริย์ตามราชประเพณี และส าหรับการมหรสพ เป็นเครื่องบ าเรอไว้อ่าน ร้อง ร า

กันเพ่ือความบันเทิงแก่ประชาชน ส่วนบทที่สองนั้นมี เนื้อหากล่าวถึงวันเดือนปีที่ทรง เริ่มพระราชนิพนธ์บท

ละครเรื่องรามเกียรติ์  ซึ่งตรงกับขึ้นสองค่ าเดือนอ้าย เมื่อปีพุทธศักราช 1519 ปีมะเส็ง 

 

   และนอกจากผลงานการพระราชนิพนธ์เรื่อง รามเกียรติ์ดังกล่าวพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ยังทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอารามใน

พระราชวังตามประเพณีแต่โบราณ ขนานนามว่า “วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ” ในพระอุโบสถประดิษฐา น

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือเรียกสั้นๆ ว่า  พระแก้วมรกต และโปรดเกล้าฯ ให้เขียนรูปภาพรอบ
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พระระเบียงเรื่อง รามเกียรติ์ตามแนวพระราชนิพนธ์ “บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ” ของพระองค์เอง ในปี

พุทธศักราช 2325 (นิดดา หงษ์วิวัฒน์. 2547 : 16) 

 

   จากการศึกษาความเป็นมาวรรณกรรมรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ที่ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่อง

รามเกียรติ์  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระองค์เอง ตามราชประเพณี  เพ่ือเป็น สิ่งแสดงความเจริญรุ่งเรืองของ

แผ่นดิน คือ ความเจริญทางด้านวัฒนธรรม การละคร และวรรณคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งละครหลวงถือเป็น

เครื่องราชูปโภคอย่างหนึ่งขององค์พระมหากษัตริย์  การตั้งพระบรมราชจักรีวงศ์  และพระนครหลวงใหม่ 

จึงถือเป็นสมบัติที่มีค่าควรเมือง  เพ่ือเป็นการรวบรวมวรรณคดี มิให้สูญหายไปจากแผ่นดิน และเพ่ือใช้

ส าหรับอ่าน ร้องและร า  อีกทางหนึ่งเป็นการใช้เพ่ือประกอบการละเล่นร้องร าท าละคร เพราะบ้านเมือง

ภายหลังการเสียกรุงย่อมต้องสร้างขวัญก าลังใจให้ประชาชน เครื่องเล่นบันเทิงล้วนเป็นสิ่งแสดงความ        

รื่นเริงมีความสุขของคนในแผ่นดิน  ลักษณะของค าประพันธ์เป็นกลอนบทละคร ที่มีการเก็บรายละเอียด

ของเนื้อความได้อย่างครบถ้วนทุกเหตุการณ์ของเรื่อง มีการใช้ภาษาท่ีสละสลวยงดงาม มีการใช้โวหาร  

การแทรกเพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ เพื่อให้ผู้ขับร้องด าเนินเรื่องและส าหรับร า บทละครเรื่องรามเกียรติ์

ฉบับรัชกาลที ่1  ถือเป็นรามเกียรติ์ที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ทั้งยังเป็นต้นฉบับของบทละครเรื่องรามเกียรติ์ที่ท าให้

ชนรุ่นไดใ้ช้เป็นแบบแผนในการศึกษาด้านวรรณคดีสืบมาจวบจนป๎จจุบัน ซึ่งนอกจากผลงานด้านวรรณกรรม

รามเกียรติ์ที่ทรงพระราชนิพนธ์ พระองค์ยังทรงโปรดเกล้าฯ ให้เขียน รูปภาพรอบพระระเบียงวัดพระศรี

รัตนศาสดาราม เรื่อง รามเกียรติ์ตามแนวพระราชนิพนธ์ “บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ” ของพระองค์เอง        

อีกด้วย 

  2) รามเกียรติ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) 

   เรื่องรามเกียรติ์  พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

เป็นกลอนบทละครที่ตัดเอาเฉพาะตอนส าคัญ มาจากรามเกียรติ์บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1                        

มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือใช้ส าหรับแสดงละครเท่ านั้น จึงมิได้ ทรงพระราชนิพนธ์ใหม่ทั้งเรื่อง บางตอนทรง         

พระราชนิพนธ์ใหม่ทั้งตอน  บางตอนทรงพระราชนิพนธ์เอง  ลักษณะค าประพันธ์เป็นกลอน บทละค ร 

ประมาณ 14,300 ค ากลอน  ใช้เป็นบทละคร เนื้อหาเริ่มตั้งแต่พระรามให้หนุมานไปถวายแหวนแก่นางสีดา  

นางสีดาจะผูกคอตาย  หนุมานเผากรุงลงกา  ทศกัณฐ์ขับพิเภก  จองถนน   หนุมานรบมัจฉานุ  ศึกกุมภกรรณ         
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ศึกอินทรชิต ฆ่าสุขาจาร จนทศกัณฐ์ล้ม  นางสีดาลุยไฟ ราชาภิเษกพระราม และมีเนื้อความโดยเนื้อหา        

ไม่ต่อกับตอนต้น  คือ  พระรามประพาสปุา  นางสีดาวาดรูปทศกัณฐ์  สั่งฆ่านางสีดา  นางสีดาประสูติ  

พระมงกุฎ  พระรามปล่อยม้าอุปการ  พระรามพบสีดา  พ ระรามเข้าโกศ  นางสีดาหนีพระรามไปอยู่เมือง

บาดาล  พระอิศวรให้พระรามนางสีดาคืนดีกัน  อภิเษกพระรามกับนางสีดาที่เขาไกรลาสและจบด้วย

พระรามกับนางสีดากลับเมือง  และทรงพระราชนิพนธ์ค าพากย์รามเกียรติ์ส าหรับพากย์โขนและเล่น       

หนังใหญ่ขึ้น  4  ตอน  ได้แก่  ตอนนางลอย  แต่งเป็นกาพย์ยานี  ตอนนาคบาศ แต่งเป็นกาพย์ฉบัง  ตอน

พรหมาสตร์ แต่งเป็นกาพย์ฉบัง  และตอนช้างเอราวัณ  แต่งเป็นกาพย์ฉบังและกาพย์ยานี  บทพากย์ท้ัง 4 

ตอนนี้  มีความไพเราะและพรรณนาความให้เกิดภาพพจน์ชัดเจน  ก่อให้เกิดจินตนาการแก่ผู้อ่านและผู้ฟ๎ง 

   นอกจากที่ทรงน าเรื่ องรามเกียรติ์มาพระราชนิพนธ์ เพ่ือใช้ส าหรับแสดงละคร

แล้วยังทรงแก้ไขจากบทพากยเ์รื่องรามเกียรติเ์ก่าอีกจ านวน 4 ตอน ได้แก่ 

   ตอนนางลอย เป็นบทคร่ าครวญของพระรามเม่ือพบศพนางสีดาซึ่งเป็นนาง

เบญกายแปลงมา  แต่งเป็นกาพย์ยานีจ านวน  68  บท 

   ตอนนาคบาศ  เป็นเรื่องตอนพระรามเสด็จไปหาพระลักษมณ์ซึ่งต้องศรนาคบาศ

ของอินทรชิต  แต่งเป็นกาพย์ฉบังจ านวน  11  บท 

   ตอนพิธีพรหมาสตร์  เป็นเรื่องตอนอินทรชิตให้สร้างโรงพิธีประกอบพิธีชุปศร

พรหมาสตร์ แต่งเป็นกาพย์ฉบังจ านวน  20  บท 

   ตอนช้างเอราวัณ  เนื้อเรื่องต้ังแต่อินทรชิต แปลงเป็นพระอินทร์เพื่อลวงทัพ      

พระลักษมณ์และพระรามเสด็จมาที่สนามรบจนถึงพระลักษมณ์ต้องศรพรหมาสตร์ แต่งเป็น  กาพย์ฉบัง

จ านวน  86  บท  และกาพย์ยานีจ านวน  50  บท 

   ส าหรับรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนั้น                  

เป็นบทกลอนที่ไพเราะ  ถ้อยค าส านวนโวหารเป็นเยี่ยม  ดังทีพ่ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง            

ยกย่องไว้ในพระราชนิพนธ์ค าน าบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ว่า 
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   “รามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2  ซึ่งนักเลงหนังสือก็ดี  นักเลงดูละคร

ก็ดี  ต้องยอมรับทั้งนั้นว่ าเป็นหนังสือดี  เป็นตัวอย่างที่ดียิ่งอันหนึ่งแห่งจินตกวีนิพนธ์ในภาษาไทยเรา  

สมควรแล้วที่จะเป็นหนังสือซึ่งจะรักษาไว้เป็นแบบแผน...”   

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2553 : 15. อ้างถึงใน จินตนา สายทองค า. 2555 : 15)  

   จากค ายกย่องดังกล่าวรัชกาลที่ 6 ทรงด ารัสยกย่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ใน

รัชกาลที่ 2 ว่าเป็นที่ยอมรับของบรรดาผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านหนังสือ และยกย่องว่าเหมาะสมกับ

การน ามาเป็นแบบแผนของหนังสือ 
 

   จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่า รามเกียรติ์  พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย  รัชกาลที่ 2 เป็นกลอนบทละครที่ตัดเอาเฉพาะตอนส าคัญ มาจากรามเกียรติ์ของ
รัชกาลที่ 1 จุดมุ่งหมายคือแต่ง เพ่ือใช้ส าหรับแสดงละครเท่านั้น จึงมิได้ทรงพระราชนิพนธ์ใหม่ทั้งเรื่อง          
บางตอนทรงพระราชนิพนธ์ใหม่ทั้งตอน  บางตอนทรงพระราชนิพนธ์เอง  และทรงพระราชนิพนธ์ค าพากย์
รามเกียรติ์ส าหรับพากย์โขนและเล่นหนังใหญ่ขึ้น  4  ตอน ซ่ึงรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยนี้  เป็นวรรณกรรมที่มีส านวนกลอนที่สละสลวย เหมาะแก่การน ามาจัดแสดง
มากกว่า รามเกียรติฉ์บับของรัชกาลที่ 1 เพราะรัชกาลที่ 2 นั้นทรงปรับส านวนกลอนให้กระชับ ใช้แสดงได้
สมจริง ในขณะที่ฉบับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 จะเก็บความได้ครบถ้วน ให้รายละเอียดตามขนบวรรณศิลป์ 
เหมาะแก่การอ่าน และรัชกาลที่ 2  ทรงเลือกเอาเฉพาะตอนที่เหมาะสมกับการแสดงมาทรงพระราชนิพนธ์
ใหม่เท่านั้น 

 
  3) รามเกียรติ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)   

   รามเกียรติ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีหลักฐาน         

ปรากฏเขียนโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์  จารึกใต้แผ่นศิลาจ าหลักติดพนักรอบพระอุโบสถวัด   พระเชตุพน

วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  หรือวัดโพธิ์  จ านวน  4  ทิศ  152  ภาพ แต่ไม่ครบเรื่อง  ทางทิศ

ตะวันออกจ านวน  32  ภาพ  ทิศใต้จ านวน  44  ภาพ  ทิศตะวันตกจ านวน  32  ภาพ  และทิศเหนือ

จ านวน  44  ภาพ  เนื้อเรื่องของโคลงภาพเริ่มตั้งแต่ทิศตะวันออก  กล่าวถึง  พระ รามตามกวาง  ทศกัณฐ์

ลักนางสีดา จนถึงพระลักษมณ์ท าศึกกับมูลพลัม ซึ่งเป็นอสูรตนส าคัญ ที่มาช่วยทศกัณฐ์รบกับฝุายพระราม 

ในป๎จจุบันโคลงภาพอักษรเลือนลางมาก  แต่ภาพจ าหลักยังปรากฏครบถ้วน  โดยมีผู้ประพันธ์โคลงภาพ
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ร่วมกันอีกจ านวน  5 ท่าน  ได้แก่  กรมหมื่นไกรสรวิชิต หลวงชาญภูเบศร์  หลวงสุวรรณอักษร  ขุนมหา

สิทธิโวหาร  และนายนุชมหาดเล็ก  แต่หลักฐานที่ ได้พบการจารึกประกอบ ภาพจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์ 

ที่ผนังศาลาทิศพระมณฑป ทั้ง 4 หลัง แต่ป๎จจุบันจารึกหลุดหายเป็นจ านวนมาก เหลือเพียง 13 แผ่น      

เนื้อเรื่องเริ่มตั้งแต่ก าเนิดของเทวดา  และอสุรวงศ์ จนถึงพระชนกไถได้น างสีดา พากันกลับเข้าเมืองมิถิลา  

ในศิลาจารึกหลักท่ี 55  เป็นหลักสุดท้าย ได้แสดงถึง ต่อเนื่องระหว่างภาพจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ที่วัด

พระเชตุพนกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามไว้ดังนี้  

    “...ว่าพระชนกดาบสคิดจะลาพรต จึงพานายโสมผู้ศิษย์ออกไปบริเวณพระไทรย 

ขุดหาพระราชบุตรีซึ่งฝ๎งไว้ไม่ภพ พระดาบศ จึ่งให้นายโสมเข้าไปในเมืองมิถิลา บอกอ ามาตย์ให้จัดคู่โคและกระบือ

ออกมาจะไถหานางกุมารีซึ่งฝ๎งไว้ เรื่องรามเกียรติ์ที่จะต่อไป จงไปดูที่พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ด้านประตู

ข้างเหนือโน้นเถิด...” (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน. 2556 : http : //kanchanapisek.or.th/kp6/New/index.php, 12 

มิถุนายน 2559) 

   จากข้อความดังกล่าวเป็นการเล่าเรื่อง ถึงพระชนกดาบสผู้ซึ่งเก็บผอบนางสีดา      

ที่ถูกลอยน้ ามาแล้วฝ๎่งไว้ใต้พ้ืนดินใต้ต้นไทรใหญ่หวังให้เทพไท้เทวาอารักขานาง เมื่อเวลาผ่านพ้นไป       

พระชนกดาบสคิดที่จะจากการเป็นนักบวช หวนคิด ถึงกุมารีสีดาในผอบที่เคยเอาไปฝ๎ งไว้ จึงรีบชวน        

นายโสมผู้เป็นศิษย์ใกล้ชิดแบกจอบไปขุดดู ปรากฏว่าผอบหายไป  ขุดอย่างไรก็ไม่พบ จึงบอกให้นายโสมไป

ขอก าลังเหล่าทหารจากเวียงชัยใช้โคศุภราชขุดลากดิน จึงได้พบผอบทองดั่งใจหวัง และข้อความได้เชื่อมโยง

ว่าหากจะรู้เรื่องรามเกียรติ์ต่อจากนี้ต้องไปดูที่ระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่ประตูด้านทิศเหนือ 

 

   ส าหรับ ตัวอย่างโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ และศิลาจ าหลักเรื่องรามเกียรติ์             

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร ซึ่งเป็นหลักฐานโคลงภาพในสมัยรัชกาลที่ 3 เช่น ภาพที่ 28  

นางสีดาผูกศอ  ซึ่งเป็นศิลาจ าหลักทางด้านทิศตะวันออก  ดังนี้ 

    พอสามยามย่ าฆ้อง คนหลับ 

   ขึ้นผูกพระสอกับ   กิ่งไม้ 

   หณุมานมุ่งมองขยับ  คอยอยู่ 

   พอโลดรองรับได้   ตัดผ้าวางลง 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/index.php
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   ข้อความจากโคลงภาพบรรยายเรื่องราวตอนที่นางสีดาจะผูกพระศอ (คอ) กับก่ิงไม ้

แต่หนุมานที่แอบอยู่ได้เข้าช่วยเหลือโดยตัดผ้าที่ผูกพระศอได้ทัน เป็นเหตุการณ์ส าคัญตอนหนึ่งที่ปรากฏ  

ในบทประพันธ์ เรื่องรามเกียรติ์ทั้งรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ภาพจารึกบนแผ่นศิลาเรื่องรามเกียรติ์ 

จ าหลักติดพนักรอบพระอุโบสวัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ 28 : นางสีดาผูกพระศอ 

ที่มา : นิยะดา เหล่าสุนทร 

 

   สรุปว่า รามเกียรติ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมี ลักษณะ          

เป็นโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์  ปรากฏหลักฐานอยู่ที่ จารึกใต้แผ่นศิลาจ าหลักติดพนักรอบพระอุโบสถวัด   

พระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  หรือวัดโพธิ์  เนื้อเรื่องของโคลงภาพเริ่มตั้งแต่ทิศตะวันออก  

กล่าวถึง  พระรามตามกวาง  ทศกัณฐ์ลักนางสีดา จนถึงพระลักษมณ์ท าศึกกับมูลพลัม ซึ่งเป็นอสูรตน

ส าคัญ ที่มาช่วยทศกัณฐ์รบกับฝุายพระราม  และได้พบการจารึกประกอบภาพจิตรกรรม เรื่องรามเกียรติ์   

ไว้ที่ผนังศาลาทิศพระมณฑป  เนื้อเรื่องเริ่มตั้งแต่ก าเนิดของเทวดา และอสุรวงศ์ จนถึงพระชนกไถได้น าง         

สีดา พากันกลับเข้าเมืองมิถิลา  ในศิลาจารึกหลักท่ี 55 หลักสุดท้าย ซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาพ

จิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ที่วัดพระเชตุพนกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  รามเกียรติ์ในยุคสมัยของรัชกาล  

ที่ 3 นี้.. มีเพียงการจารึกวรรณกรรม รามเกียรติ์ดังที่กล่าว ข้างต้น เพราะเป็นยุคท่ีทรงให้ความส าคัญกับ
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นโยบายในการบ ารุงพระพุทธศาสนา โดยน าเรื่องรามเกียรติ์ เขียนเป็นโคลงภาพรอบพระอุโบสถ ซึ่งเป็น

เรื่องราวที่ท าให้ทราบถึง เรื่อง รามเกียรติ์  ตอนที่ส าคัญบางตอนเท่านั้น ไม่ได้จารึกเป็นโคลงภาพตลอดเรื่อง 

 

  4) รามเกียรติ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) 

   เรื่องรามเกียรติ์  พระราชนิพนธ์ในพระบ าทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว           

เป็นกลอนบทละครส านวนใหม่มีจุดมุ่งหมายในการพระราชนิพนธ์ใช้ ส าหรับเล่นโขนและละคร  โดยทรง

พระราชนิพนธ์ไว้ก่อนที่จะทรงผนวช  ทรงเลือกตอนที่พระราชนิพนธค์ล้ายกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับพระองค์เอง    

คือ การออกผนวชจากพระราชประวตัิของพระองค์ท่ีทรงผนวชถึง 24 พรรษา รามเกียรติ์ที่ทรงพระราชนิพนธ์  

ได้แก่  ตอนพระรามเดินดง จับเรื่องราวตั้งแต่ นางไกยเกษ ีขอพรท้าวทศรถให้เนรเทศพระรามไปอยู่ปุาเป็นเวลา 

14 ปี พระรามเดินดง มีพระลักษมณ์และนางสีดาตามเสด็จไปด้วยจนถึงท้าวทศรถสิ้นพระชนม์  และถวาย

พระเพลิงพระบรมศพท้าวทศรถ  นอกจากนี้ยังมีบทก ารแสดงเบิกโรงโขนเกิดขึ้น จ านวน 2 ตอน ได้แก่              

ตอนพระนารายณ์ปราบนนทุกและ ตอนพระรามเข้าสวนพิราพ โดยจะยกตัวอย่างบทละครตอนพระ

นารายณ์ปราบนนทุก ซึ่งเป็นต้นเหตุของเรื่องรามเกียรติ์ ดังตัวอย่างประกอบ ดังนี้ 

 

บทละคร 

ตอนพระนารายณ์  ปราบนนทุก 

พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4  ทั้งหมด  เว้นแต่บท 

นางนารายณ์ร า  เป็นบทครั้งรัชกาลที่ 1  ทรงแก้เล็กน้อย 
 

 ๏  เมื่อนั้น  พระนารายณ์เทวราชอาจหาญ  ค านับรับเทพโองการ  พจมานพระศุลีผู้พ่ียา ให้ไปสังหาร

ผลาญนนทุก  ซึ่งราญรุกเทพไทด้วยใจกล้า  เพราะได้พรนิ้วเพชรส าเร็จมา  แต่พระองค์ทรงสัญญาว่ายักษ์ดี  บังคม

พระสยมภูวนาถ  กราบลงแทบบาทบทศรี  แล้วเสด็จออกมาพลันทันที  จรลีลาลงตรงแถวทาง  เนินไศลไกรลาสบรรพต  

ทรงก าหนดด าริตริต่างต่าง  เพ่ือจะเป็นอุบายท าลายล้าง  นนทุกให้สร่างเสื่อมเสียฤทธิ์  ท าไฉนหนอไอ้ยักษ์ตนนี้        

จะเสียทีมีนิ้วไม่ศักดิ์สิทธิ์ จ าจะแปลงแสร้งเป็นนางนฤมิต  ไปล่อจิตมันให้หลงพะวงไป  แล้วชี้ขามันเข้าเองในเพลงร า  

จนล้มคว่ าลงให้กูขึ้นเหยียบได้  ด าริแล้วยุรยาตรลีลาศไป  หาที่ซึ่งจะได้พบประสบยักษ์ ฯ 12 ค า ฯ  เพลง 
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              ร่าย 

 ๏  ได้ที่ควรจึ่งจ าแลงแปลงกาย  เยื้องย้ายด้วยฤทธิ์สิทธิศักดิ์  เพื่อเป็นนางโฉมยงนงลักษณ์              

นางทั้งไตรจักรหาไม่มี  ฯ 2 ค า ฯ  ตระ 

 ๏  แปลงให้เห็นเป็นเทพอัปสร  งามงอนอ่อนองค์ด ารงศรี  กรายกรสัญจรไปในนที  ยังทางท่ี            

นนทุกจะเดินมา  ฯ 2 ค า ฯ  เพลงช้า  

 ๏  บัดนั้น  นนทุกฤทธิ์ไกรใจกล้า  ถงึขณะสบายใจได้เวลา  ก็ลอยหน้าตาเหินเดินไป ฯ  2 ค า ฯ  เชิด  
 

              ชมโฉม 

 ๏  เหลือบเห็นสตรีวิไลลักษณ์  ผิวพักตร์ผ่องเพียงแขไข  งามโอษฐ์งามแก้มงามจุไร  งามนัยน์เนตรงามกร  

งามถันงามกรรณงามขนง  งามองค์ยิ่งเทพอัปสร  งามจริตกิริยางามงอน  งามเอวงามอ่อนประหลาดตา  ถึงโฉมยง

องค์อัครลักษมี  พระสุรัสวดีเสนหา  สิ้นไตรภพจบสวรรค์ชั้นฟูา  ไม่มีที่จะมาเปรียบเทียบทัน  ดูไหนก็เพลินจ าเริญรัก  

ในองค์นงลักษณ์สาวสวรรค์  ยิ่งพิศยิ่งคิดผูกพัน  ก็เดินเดียดเฉียดกระชั้นชิดเข้าไป  ฯ 8 ค า ฯ  เข้าม่าน 
 

               ชาตรี 

 ๏  โฉมเฉลา  พี่เห็นเจ้าเข้าก็คิดพิสมัย  เจ้ามาแต่สวรรค์ชั้นใด  สมญาว่ากระไรนั้นเทวี  ประสงค์

สิ่งอันใดจะใคร่รู้  ท าไมได้มาอยู่ที่นี่  ไฉนผู้เดียวเที่ยวอยู่ดังนี้  มารศรีจงแถลงแจ้งกิจจา ฯ 4 ค า ฯ  

              ร่าย 

 ๏  เมื่อนั้น  นางนฤมิตมีฤทธิ์แกล้วกล้า  ไว้จริตคิดการมารยา  ช าเลืองนัยนาแล้วตอบไปเหตุไฉนจึ่งได้มาไต่

ถาม  ลวนลามบุกรุกเข้ามาใกล้  ท่านนี้ไม่มีความเกรงใจ  เราเป็นข้าใช้ในเจ้าโลกา  พนักงานฟูอนร าระบ าบัน        

ชื่อสุวรรณอัปสรเสนหา  ไม่สู้สบายกายจึ่งมา  หวังว่าจะให้คลายกายเร่าร้อน ฯ 6 ค า ฯ  

               โลม 

 ๏  สุดสวาท  โฉมประหลาดล้ าเทพอัปสร  ทั้งวาจาจริตก็งามงอน  ควรเป็นนางฟูอนวิไลลักษณ์  

ความจริงอย่างไรในใจเจ้า  หนักเบาจงแถลงแจ้งประจักษ์  ถ้าวาสนาควรคุงบ ารุงรัก  ก็จะเป็นภักดิ์ผล

สืบไป  อันตัวพ่ีมิได้ลวนลาม  จะถือความสิ่งนี้ไม่ได้  สาวสวรรค์ขวัญฟูายาใจ พี่ไร้คู่อยู่จงได้ปรานี  ฯ  6  ค า ฯ 
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              ร่าย 

 ๏  เมื่อนั้น  นางเทพนิมิตโฉมศรี  ค้อนแล้วตอบพลันทันที  ว่านี้ไนเพราะเสนาะใจ  อันซึ่งจะฝากไมตรีข้า  

ข้อนั้นอย่าว่าหารู้ไม่  เราเป็นนางร าระบ าใน  จะมีมิตรที่ฤทัยผูกพัน  ในการนักเลงเพลงฟูอน   จึ่งจะผ่อนด้วย

ความเกษมสันต์  ร าได้ก็มาร าตามกัน  ดังนั้นจะสมถวิลจินดา  ฯ 6 ค า ฯ  

 ๏  บัดนั้น  นนทุกฤทธิไกรใจกล้า  หลงใหลในกลมารยา  ก็ปรีดาเกษมสันต์พันทวี  ยิ้มแล้วจึงกล่าวสุนทร  

กูกรนางฟูาเฉลิมศรี  เจ้าจักปรารมภ์ไปไยมี  พ่ีเป็นคนเก่าพอเข้าใจ  เชิญเจ้าร าเถิดนะนางฟูา  ให้สิ้นท่าท่ีนางจ าได้  

ตัวพ่ีจะร าไป  มิให้ผิดเพลงนางเทวี  ฯ  6  ค า ฯ 

 ๏  เมื่อนั้น  นางนฤมิตมีสวัสดิ์รัศมี  เห็นนนทุกหลงกลก็ยินดี  ท าทีเยื้องกรายให้ยวนยิน ฯ  2  ค า ฯ  เจรจา 

             ชมตลาด 

 ๏  เทพนมประถมพรหมสี่หน้า  สอดสร้อยมาลาเฉิดฉิน  ทั้งก ลางเดินดงหงส์บิน  กินรินเลียบถ้ า

อ าไพ  อีกช้านางนอนภมรเคล้า  ทั้งแขกเต้าผาลาเพียงไหล่  เมขลาโยนแก้วแววไว  มยุเรศฟูอนในอัมพร  

ยอดตองต้องลมพรหมนิมิต  อีกท้ังพิสมัยเรี ยงหมอน  ย้ายท่ามัจฉาชมสาคร  พระศรีกรขว้างจักรฤทธิรงค์  

ฝุายว่านนทุกก็ร าตาม  ด้วยความพิสมัยใหลหลง  ถึงท่านาคาม้วนหางวง  ก็ชี้ตรงเพลาพลันทันใด ฯ 8 ค า ฯ  

เพลงช้า  

               ร่าย 

 ๏  ด้วยอ านาจนิ้วเพชรเรื่องฤทธิ์สิทธิศักดิ์  ขายักษ์หักลงไม่ตรงได้  ขุนยักษ์ล้มขะม าคว่ าไป  ตกใจ

ร้องระงมไม่สมประดี  ฯ 2  ค า ฯ  โอด 

 ๏   เมื่อนั้น  นางนารายณ์นฤมิตวิจิตรศรี  ครั้นยักษ์ล้มลงเห็นเป็นที  ก็คืนที่เป็นนารายณ์กลายไป ฯ 2  ค า ฯ  รัว 

 ๏  ธรณีตรีจักรคทาวุธ  สี่หัตถ์ยุดยึดมั่นไม่หวั่นไหว   เสด็จยืนเหยียบยักษ์นั้นทันใด ตั้งพระทัย           

จะสังหารราญรอน ฯ 2 ค า ฯ  

 ๏  บัดนั้น  นนทุกทุศีลมือตีนอ่อน  เห็นพระองค์ทรงสังข์คทาธร  เป็นสี่กรก็รู้ประจักษ์ใจ ว่านารายณ์มา

จ าแลงแผลงฤทธิ์  ลวงจะล้างชีวิตให้ตักษัย  ร้อนตัวกลัวจึ่งถามความไป  โทษข้าเป็นไฉน จงตรัสมา  ฯ 4 ค า ฯ  
 



39 
 

 ๏  เมื่อนั้น  พระศรีกรเรืองฤทธิ์ทุกทิศา  จึ่งตรัสตอบว่าตัวมึงชั่วช้า  โทษมึงถึงควรฆ่าเสียยิ่ งนัก  

เพราะมึงทะลึ่งจิตคิดเกินเหตุ  ไม่เกรงเดชพระเป็นใหญ่ในไตรจักร  ชี้นิ้วเพชรฆ่าหมู่สุรารักษ์  เพราะโทษ

หนักมึงจึ่งจะวายปราณ  ฯ 4 ค า ฯ  

 ๏  บัดนั้น  นนทุกฟ๎งพระบัญชาจึงว่าขาน  ว่าถ้าโทษข้านี้มีประมาณ  ควรการที่จะผลาญเสียบัดนี้  

ไยพระองค์ไม่ท าตรงซึ่งหน้า   มามารยาแปลงเป็นหญิงไม่บัดสี   ชะรอยจะหวาดหวั่นพรั่นนิ้วนี้ จะชี้สู้

พระองค์นั้นให้บรรลัย  ตัวข้านี้มีแต่สองมือ  ดังฤๅจะสู้สี่กรได้  ถ้าสี่มือดังพระองค์ผู้ ทรงชัย  ที่ไหนจะท าได้

ดังนี้  ฯ 6 ค า ฯ  

 ๏  เมื่อนั้น  พระนารายณ์ศักดิ์สิทธิ์เรืองศรี  จึ่งตรัสตอบให้ฟ๎งไปดังนี้  ว่าซึ่งกูเป็นสตรีท าที่มา  

เพราะว่ามึงจะถึงแก่ความตาย  ฉิบหายด้วยหลงเล่ห์เสนหา  ตามวิสัยไอ้ระย าต่ าช้า  จนนิ้วเพชรฆ่าตัวมึง

บรรลัย  ชาตินี้มือมึงมีแต่สอง  มึงจงไปรับรองเอาชาติใหม่  กูขออวยอ านวยพรมึงไป  สิบเศียรได้แล้วให้มี

ยี่สิบกร  ถือเทพสาตราคทาวุธ  เป็นเครื่องยุทธมีก าลังทั้งศิลป์ศร  กูจะเป็นเช่นมนุษย์สองกร  ไปสังหาร

ราญรอนมึงอีกที  ให้สิ้นวงศ์พงศ์ยักษ์ศักดา  ประจักษ์แก่เทวาทุกราศี ท าโลกให้เกษมเปรมปรีดิ์  เพราะ         

ไม่มียักษาอาธรรม์  ตรัสแล้วทรงแสดงแผลงฤทธิ์  ท าทิศน้อยใหญ่ให้หวั่นไหว  ทรงสาปปราบอสูรนนทุกนั้น             

ให้พลันอันตรธานสูญไปฯ 12 ค า ฯ  คุกพาทย์  (ยักษ์วิ่งเข้าโรงเสีย) 

 ๏  ครั้นเสร็จการก าราบปราบนนทุก  ให้เป็นสุขท่ัวเทพน้อยใหญ่  พระนารายณ์เรืองศรีมีชัย  

เหาะไปสู่ที่เฝูาเจ้าโลกา ฯ 2 ค า ฯ  เหาะ 

          ตวงพระธาตุ 

 ๏  เรื่องนารายณ์ก าราบปราบนนทุก  ในต้นไตรดายุคโบราณว่า  เป็นเรื่องดึกด าบรรพ์สืบกันมา  

ครั้งกรุงศรีอยุธยาเอามาใช้  ส าหรับโรงนางฟูอนละครใน  แสดงให้เห็นครูผู้สอนร า  มีทีท่าต่างต่างอย่าง

นารายณ์  เยื้องกรายโดยนิยมคมข า  มีชื่อเรียกท่าไว้ให้ศิษย์จ า  จะได้ท าให้ต้องแก่ค ลองการ  บัดนี้เรา           

ได้ร าท าบท  ให้ปรากฏโดยแสดงแถลงสาร  เบิกโรงละครก่อนเล่นงาน  ชาวเราท่านจงเป็นสุขทุกคนเอย   

ฯ 8 ค า ฯ พระยาเดิน  (แล้วลาโรง)  

(พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2519 : 30 – 34. อ้างถึงใน ยุทธนา แซ่พ่ัว. 2555 : 38) 
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   บทการแสดงเบิกโรงเรื่อง รามเกียรติ์ ดังกล่าวเป็นตอนต้นของเรื่องรามเกียรติ์ที่

กล่าวถึง พระนารายณไ์ด้รับพระราชโองการให้ลงไปปราบนนทุก เมื่อน้อมรับพระราชโองการก็คิดหาวิธีใน

การปราบยักษ์ โดยแปลงกายเป็นสตรีรูปงามไปหลอกล่อให้นนทุก เกิดความหลงใหลในความงาม และ

หลอกให้นนทุกใช้มือร่ายร าท าท่า ตาม หวังให้ นิ้วเพชรที่มีอิทธิฤทธิ์สามารถฆ่าผู้อื่นกลับเป็นอาวุธท าร้าย

ตัวนนทุกเอง  เมื่อท าการ ปราบนนทุกได้ส าเร็จ นางนารายณ์จึงกลายร่างเป็นพระนารายณ์   ในตอนท้าย

ของบทมีการกล่าวถึงเรื่อ งนารายณ์ปราบนนทุกนี้ว่าเป็นเรื่องราวที่สืบทอดกันมาตั้งแ ต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา

สมัยนั้นใช้ส าหรับแสดงละครใน ครั้งสมัยรัชกาลที่ 4 จึงน าเอาบทนารายณ์ปราบนนทุกมาแสดงเบิกโรง

ก่อนจะเข้าสู่การแสดงโขน  
 

   สรุปว่า เรื่องรามเกียรติ์  พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 4 เป็นกลอนบทละครส านวนใหม่  และยังปรากฏบทเบิกโรงโขน โดย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือน ามา เล่น

โขนและละคร ในสมัยของพระองค์ถือว่า เป็นยุคแห่งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวรรณกรรม และปรากฏชัดเจนว่าบท

ประพันธ์เรื่องรามเกียรติ์ว่าใช้ส าหรับการแสดงโขนด้วย  พระองค์ทรงให้เห็นคุณค่าของการละครไทย        

ทรงฟ้ืนฟูวงการนาฏศลิป์ไทย 

 

  5) รามเกียรติ์ในสมัยนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) 

   ในสมัยรัชกาลที่ 5  ปรากฏหลักฐานการแต่งโคลงเรื่องรามเกียรติ์  ประกอบภาพ

จิตรกรรมฝาผนังรอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้วเช่นเดียวกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3  โคลงรามเกียรติ์

จารึกฯ นี ้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชศรัทธาชักชวน  พระบรมวงศานุวงศ์  

นักปราชญ์ราชบัณฑิต ตลอดจน ข้าราชการ ที่สนใจ ให้ ช่วย กันแต่งอธิบายภาพรามเกียรติ์ โดยเสด็จ         

พระนิพนธ์  เนื่องในงานฉลองพระนครครบรอบ 100 ปี เมื่อ พ.ศ. 2425  มุ่งหมายเพ่ือจารึกไว้ในแผ่นศิลา

ประดับเสาพระระเบียงให้ตรงกับภาพเขียนเรื่องรามเกียรติ์  เพ่ือเป็นการอธิบายเรื่องราวในภาพนั้นๆ  โดย

พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์น าลักษณะค าประพันธ์เป็นโคลงสี่สุภาพ  ประกอบภาพรามเกียรติ์ซึ่งมีทั้งหมด 

178 ห้อง  โคลงที่ใช้บรรยายภาพจึงมี  178 ตอน  แต่ละตอนมีโคลงสี่สุภาพจ านวน 28 บท  รวมทั้งสิ้น 

4,984 บท  นอกจากนี้ยังปรากฏโคลงประจ าภาพรามเกียรติ์  ซึ่งจารึกไว้ที่มุมพระระเบียงพระอุโบสถ            
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วัดพระศรีรัตนศาสดารามอีก 59 บท  เนื้อหาเป็นการบรรยายภาพตัวโขนแต่ละตัว  โดยด าเนินเรื่องตาม

พระราชนิพน ธ์รามเกียรติ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา จุฬาโลกมหาราช (จินตนา  สายทองค า . 

2555 : 16) ส่วนที่พระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์ จ านวน 8 ห้อง เป็นโคลงจ านวน  224  บท โคลงเหล่านี้

ได้จารึกไว้ในแผ่นศิลาฝ๎งติดไว้กับเสาพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 

ประกอบด้วย 

   โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ห้องที่ 90  ตั้งแต่แผ่นที่ 357 – 360 รวมจ านวน 28  บท 

เนื้อความตั้งแต่ทศกัณฐ์ตั้งพิธีชุบกายให้เป็นเพชร (พิธีอุโมงค์) จนถึงหนุมานสะกดพานางมณโฑมาหยอกเย้า       

จนเสียพิธี 

   โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ห้องที่ 94  ตั้งแต่แผ่นที่ 373 – 360  รวมจ านวน  28  บท  

เนื้อความตั้งแต่หนุมานเกี้ยวพาราสีนางวานรินจนถึงหนุมานสังหารวิรุญจ าบังแล้วน าศีรษะไปถวายพระราม 

   โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ห้องที่ 102 – 107  รวมจ านวน  178  บท  เนื้อความ

ตั้งแต่หนุมานอาสาแปลงเป็นทศกัณฐ์  ท าลายพิธีน้ า ทิพย์ของนางมณโฑจนถึงหนุมานคืนสมบัติให้ทศกัณฐ์

และชูกล่องดวงใจเย้ยทศกัณฐ์ 

   นอกจากโคลงภาพรามเกียรติ์ข้างต้น ยังปรากฏบทละครดึกด าบรรพ์ เรื่องรามเกียรติ ์ 

พระนิพนธ์ในสมเด็จฯ  เจ้าฟูากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ ตอนศูรปนขาตีสีดา  พระนิพนธ์ขึ้นเพื่อแสดงที่ศาลาอันเต  

ซึ่งเป็นงานช่วยพระยาประเสริฐศุภกิจ เพ่ือบ าเรอสมาชิกในสโมสรอันเต  ปริกธุริน (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

เจ้าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, 2514 : 207) และตอนฆ่านางสีดา หรือตอนปีศาจนางอดูร  พระนิพนธ์

ไว้เพ่ือให้คณะละครดึกด าบรรพ์ของพระเจ้าเทเวศรวงศ์วิวัฒน์แสดง  แต่ยังไม่ส าเร็จ  จึงไม่ได้น าออกแสดง  

แต่ได้มีการรวบรวมเพ่ือจะเป็นประโยชน์ที่จะน ามาจัดแสดงเป็นตอนสั้นๆ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟูา

กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์. 2514 : 223) ทั้งนี้ยังมีบทคอนเสิต (บทคอนเสิต  คือ บทที่ใช้ส าหรับเล่นบรรเลงกับ

วงปี่พาทย์มโหรีเท่านั้น  ได้น ามาประกอบการแสดง  ซึ่งใช้เวลาบรรเลงประมาณ  60  นาท)ี เรื่องรามเกียรติ์  จ านวน  

3  ตอน  ได้แก่  ตอนนางลอย  ใช้บรรเลงต้อนรับเคาวน์  ออฟ  ตุริน  แห่งอิตาลี  ณ  พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  

เมื่อวันที่  31  ธันวาคม  ร.ศ. 117 (ปีพุทธศักราช 2441) (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟูากรมพระยานริศรา 

นุวัดติวงศ.์ 2514 : 331) ตอนพรหมาศ  เตรียมบรรเลงในงานต้อนรับเจ้าชายเฮนรี่  แห่งกรุงปรุสเซีย  ซึ่งก าหนด

เข้าเฝูาในปลาย  ร.ศ. 117  แต่มิได้เข้ามาตามก าหนด  จึงน าบทคอนเสิตตอนนีไ้ปบรรเลงในงานตอ้นรับ ม.ดูแมร์  
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ผู้ส าเร็จราชการอินโดจีน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เมื่อวันที่ 17  เมษายน ร.ศ. 118 (ปีพุทธศักราช 2442) 

และตอนนาคบาศ ใช้บรรเลงในงานต่างๆ หลายครั้ง  ต่อมาภายหลังได้ตัดทอนบทใหม่เพ่ือให้สั้นลง  พร้อมกับ

เปลี่ยนบทและเพลงร้องที่บรรจุ  เพื่อเตรียมบรรเลงต้อนรับเจ้าชายเฮนรี่ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟูากรม

พระยานริศรานุวัดติวงศ์. 2514 : 332) 

   สรุปได้ว่า ในสมัยรัชกาลที่ 5 ปรากฏหลักฐานการแต่งโคลงเรื่องรามเกียรติ์  

ประกอบภาพจิตรกรรมฝาผนังรอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว โคลงรามเกียรติ์จารึกฯ นี้  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชศรัทธาชักชวน  พระบรมวงศานุวงศ์  และ

ข้าราชการให้โดยเสด็จพระนิพนธ์เพื่อจารึกไว้ในแผ่นศิลาประดับเสาพระระเบียงให้ตรงกับภาพเขียนเรื่อง

รามเกียรติ์  เพ่ือเป็นการอธิบายเรื่องรา วในภาพนั้นๆ  โดยพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์น าลักษณะ           

ค าประพันธ์เป็นโคลงสี่สุภาพ  ประกอบภาพรามเกียรติ์นอกจากนี้ยังปรากฏโคลงประจ าภาพรามเกียรติ์              

ซึ่งจารึกไว้ที่มุมพระระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื้อหาเป็นการบรรยายภาพตัวโขนแต่ละตัว  โดย

ด าเนินเรื่องตามพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช นอกจากนี้

ยังมีบทละครดึกด าบรรพ์เรื่องรามเกียรติ์ ที่พระนิพนธ์ใน สมเด็จฯ  เจ้าฟูากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ ตอน           

ศูรปนขาตีสีดา  พระนิพนธ์ขึ้นเพ่ือแสดงที่ศาลาอันเต  และตอนฆ่านางสีดา หรือตอนปีศาจนางอดูร แต่ยัง

ไม่ส าเร็จ  จึงไม่ได้น าออกแสดง  อีกท้ังมีบทคอนเสิต ใช้ส าหรับเล่นบรรเลงกับวงปี่พาทย์มโหรีเท่านั้น  เรื่อง

รามเกียรติ์  จ านวน  3  ตอน  ได้แก่  ตอนนางลอย ตอนพรหมาศ  และตอนนาคบาศ เพ่ือใช้ในการต้อนรับแขก

บ้านแขกเมืองในสมัยนั้นดว้ย 

 

  6) รามเกียรติ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) 

   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรากฏหลักฐาน ว่าทรง         

พระราชนิพนธ์ บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์  ซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของตัวละคร เนื่องด้วย

พระองค์ทรงสนพระทัยจึงศึกษาค้นคว้าที่มาของเรื่องรามเกียรติ์จาก คัมภีร์รามายณะของฤาษีวาลมิกิ และ

ทรงพระราชนิพนธ์บทร้องและบทพากย์เรื่องรามเกียรติ์ขึ้นเป็นครั้งคราวส าหรับเล่นโขนโดยได้ทรงชี้แจงไว้ใน

หนังสือรามเกียรติ์   บทร้องและบทพากย์ว่า 
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    "...บทละครเรื่องรามเกียรติ์ที่รวมอยู่ในเล่มนี้ เป็นบทที่ข้าพเจ้าได้แต่ง 

   ขึ้นเป็นครั้งคราวส าหรับเล่นโขน มิได้ตั้งใจที่จะให้เป็นหนังสือกวีนิพนธ์ส าหรับ 

   อ่านเพราะๆ หรือด าเนินเรื่องราวติดต่อกัน บทเหล่านี้ได้แต่งขึ้นส าหรับความ 

   สะดวกในการเล่นโขนโดยแท้ จึงมีท้ังค ากลอนอันเป็นบทร้อง ทั้งบทพากย์ และ 

   เจรจาอย่างโขนระคนกันอยู่ตามแต่จะเหมาะแก่การเล่นออกโรงจริงๆ" 

(กรมศิลปากร. 2554 : ค าน า) 
    

   จากข้อความดังกล่าวยืนยันได้ว่ารามเกียรติ์บทร้องและบทพากย์นี้ รัชกาลที่ 6 

ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับการแสดงโขนโดยเฉพาะ รูปแบบของค าประพันธ์จึงมีทั้งค ากลอนอัน

เป็นบทร้อง ทั้งบทพากย์และเจรจาอย่างโขนเหมาะแก่การแสดงจริงๆ ซึ่งแบ่ง เนื้อเรื่องออกเป็น  6 ตอน  

ได้แก่   

   1.  ชุดสีดาหาย  
    ตอนที่ 1  สูรปะนักขาหึง   
    ตอนที่ 2  ตามกวาง 
   2.  ชุดเผาลงกา  
   3.  ชุดพิเภษณ์ถูกขับ   
   4.  ชุดจองถนน  (มี 2 ตอน)  
   5.  ชุดประเดิมศึกลงกา  
    ตอนที่ 1  ศุกะสัณปลอมพล  
    ตอนที่ 2  สุครีพหักฉัตร 
    ตอนที่ 3  องคทสื่อสาร 

   6.  ชุดนาคบาศ  
 

   นอกจากนีย้ังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ว่าส าหรับแสดงเป็นบทละครเบิกโรง  

บทละครดึกด าบรรพ์  บทละครเรื่องรามเกียรติ์  และบทพากย์เจรจา  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   1.  ประเภทบทละครเบิกโรง เรื่องดึกด าบรรพ์   มีจ านวน  4  ชุด 

    ชุดที่ 1  มหาพลี   
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    ชุดที่ 2  ฤษีเสี่ยงลูก 

    ชุดที่ 3  พระนรสิงหาวตาร  

    ชุดที่ 4  พระคเณศรเ์สียงา 

   2.  ประเภทบทละครดึกด าบรรพ์  ได้แก่ ชุดอรชุนกับทศกรรฐ์   

   3.  ประเภทบทละครเรื่องรามเกียรติ์  ได้แก่ ตอน อภิเษกสมรส มี 2 ตอน 

    ตอนที่ 1  ปราบทาตะกะ  

    ตอนที่ 2  อภิเษกสมรส 

   4.  ประเภทบทพากย์เจรจา  มีจ านวน 3 ชุด  

    ชุดที่ 1  เผาลงกา   

    ชุดที่ 2  พิธีกุมภนิยา 

    ชุดที่ 3  นางลอย 

    

   ดังนั้นวรรณกรรมรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้า

เจ้าอยู่หัวมีทั้งที่ทรงพระราชนิพนธ์เป็นหนังสือเรื่อง บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์  ที่เล่าประวัติความเป็นมาของ

ตัวละครส าคัญในเรื่องรามเกียรติ์ โดยได้ค้นคว้ามาจาก คัมภีร์รามายณะของฤาษีวาลมิกิ  และได้ทรงพระ

ราชนิพนธ์รามเกียรติ์   เป็นบทร้องและบทพากย์รามเกียรติ์ ไว้ส าหรับเล่นโขนจ านวน  6 ตอน อีกท้ังยังทรง

พระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ไว้ส าหรับแสดงเป็นบทละครเบิกโรง  บทละครดึกด าบรรพ์  บทละครเรือ่ง

รามเกียรติ์  และบทพากย์เจรจาด้วย 

   

  7) รามเกียรติ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) 

   รามเกียรติ์ในสมัยรัชกาลที่ 7 ไม่ปรากฏผลงานการพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์        

แต่ปรากฏการประชุมช่างเขียนภาพรามเกียรติ์ เพ่ือซ่อมแซมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง ที่ระเบียงรอบพระ

อุโบสวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อครั้งครบรอบฉลองกรุง เมื่อปีพุทธศักราช 2475 ซ่ึงการวาด ภาพ

จิตรกรรมฝาผนัง เรื่องรามเกียรติ์ รอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม นี้ วาดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี

พุทธศักราช  2325  ในรัชสมัยพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ครั้ง ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)  ฝาผนังเกิดความชื้น บนผนังปูนเป็นเหตุให้ ภาพหลุด
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และเลือนไป  จึงทรงให้เขียนภาพรามเกียรติ์ขึ้นใหม่เพ่ือฉลองกรุงครบ 50 ปี.. ในปีพุทธศักราช 2375  

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้โปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัด

พระศรีรัตนศาสดารามทั้งพระอาราม รวมถึงซ่อมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง เพ่ือฉลองกรุงครบรอบ 100  ปี 

เมื่อปีพุทธศักราช 2425 จนกระท่ังมาถึงในสมัยรัชกาลที่ 7 มีการซ่อมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังเป็นครั้งที่ 4 

เมื่อครั้งครบรอบฉลองกรุงครบ 150 ปี ในปีพุทธศักราช  2475   

   สรุปได้ว่า รามเกียรติ์ในสมัยรัชกาลที่ 7 ปรากฏว่ามี การซ่อมแซม ภาพเขียน

จิตรกรรมฝาผนังที่ระเบียงรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อครั้งครบรอบฉลองกรุง เมื่อปี

พุทธศักราช 2475 ซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์ที่เป็นสมบัติของชาติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1  

 

  8) รามเกียรติ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) 

   ในสมัยรัชกาลที่ 9 มีส านักการสังคีต กรมศิลปากรเป็นหน่วย งานของรัฐ              

ท าหน้าที่ อนุรักษ์ สืบทอด ฟ้ืนฟู เผยแพร่ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์        

ของชาติและท้องถิ่น รวมถึงการถ่ายทอด วรรณกรรมเรื่องรามเกี ยรติ์ออกมาในรูปแบบของการแสดง โขน

หลากหลายประเภท  โดยน าบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ใน รัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2 มาเป็น

แนวทางในการจัดการแสดงในโอกาสต่างๆ ได้ท าหน้าทีส่ืบทอด เผยแพร่เรื่อยมา  

   ในสมัยของ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ยังมีการซ่อม

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อฉลองกรุงครบ 200 ปี เมื่อปี

พุทธศักราช 2525 ซึ่งหลังจากครั้งนั้นมีการซ่อมแซมครั้งใหญ่ช่วงปี พุทธศักราช 2515 – 2518 หลังจากนั้นมีการ

บ ารุงซ่อมแซมอยา่งสม่ าเสมอเรื่อยมาจนถึงป๎จจุบัน (นิดดา หงษ์วิวัฒน์. 2547 : 16) 

   ต่อมา สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรง พระบรมราชินูปถัมภ์           

โปรดเกล้าฯ ให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขน  เรียกว่า “โขนพระราชทาน”หรือ “โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ” 

หรือเรียกชื่อเฉพาะว่า “โขนสมเด็จฯ ” โดยมีพระราชประสงค์ที่จะทรงอนุรักษ์การแสดงโขนซึ่งเป็น

ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยให้ด ารงอยู่สืบไป การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ที่น าเสนอครั้งแรก คือ ตอน

พรหมาศ แสดงเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 75 พรรษา ในปี พุทธศักราช  

2550 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นสมเด็ จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราช
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เสาวนีย์ให้จัดการแสดงโขนต่อเนื่องทุกปี โดยปี พุทธศักราช 2553 แสดงโขน ชุดนางลอย   ปีพุทธศักราช 

2554 แสดงโขนชุดศึกมัยราพณ์ ปี พุทธศักราช  2555 ชุดจองถนน ปี พุทธศักราช  2556 ชุดโมกขศักดิ์         

ปีพุทธศักราช 2557 นี้ ชุดศึกอินทรชิต ตอนนาคบาศ ส่วนในปีพุทธศักราช 2558 ได้น าโขนชุด พรหมาศ 

กลับมาจัดแสดงอีกครั้งหนึ่ง และมีการเตรียมน าเสนอโขนชุด พิเภกสวามิภักดิ์ ในปีพุทธศักราช 2559 

   ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า รามเกียรติ์ในสมัยรัชกาลที่ 9 มีหน่วยงานส านักการ สังคีต 

กรมศิลปากร ท าหน้าที่สืบทอด และเผยแพร่ โดยน าเค้าโครงจากบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์

ในรัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2 มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงบทเพ่ือใช้แสดงโขนของกรมศิลปากร มีการบ ารุง

ซ่อมแซมภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามอย่างสม่ าเสมอ และได้รับ

การพระราชทานโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงพระบรมราชินูปถัมภ์ให้

ฟ้ืนฟกูารแสดงโขน ไว้เป็นศิลปะการแสดงของชาติให้ด ารงอยู่สืบไป 

 

 จากความเป็นมาของวรรณกรรมเรื่อง รามเกียรติ์ ในยุคสมัยต่างๆ ดังกล่าวน ามาสู่การวิเคราะห์และสรุป

น าเสนอเป็นตารางได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 1 วิเคราะห์วรรณกรรมรามเกียรติ์ 

ยุคสมัย ชื่อวรรณกรรม ลักษณะวรรณกรรม จุดประสงค์การแต่ง ตัวละครที่ปรากฏ เนื้อเรื่องกล่าวถึง 

กรุงศรีอยุธยา 

ราชาพิลาปค าฉันท์  
หรือนิราศษีดา 

ค าฉันท์และกาพย์ ใช้พากย์ประกอบการเชิด พระราม, สีดา การร าพึงร าพันถึงนางอันเป็นที่รัก 

โคลงทศรถสอน
พระราม 

โคลงสี่สุภาพ เพ่ือแสดงถึงพระราชจริย
วัตรของพระเจ้าแผ่นดินแฝง
ข้อบัญญัติความประพฤติ
แนวการปกครองบ้านเมือง
ที่ดีส าหรับพระมหากษัตริย์ 

ท้าวทศรถ, พระราม ท้าวทศรถพระบิดาของพระราม        
ให้พระรามมารับพระราชโอวาท             
ในการที่พระองค์จะทรงมอบบ้านเมือง           
ให้ปกครอง 

โคลงพาลีสอนน้อง โคลงสี่สุภาพ เพ่ือใช้เรื่องรามเกียรติ์
ส าหรับสอนข้าราชการใน
การวางตนและประพฤติตน
ในเวลาปกติและยามศึก
สงคราม 

พาลี, องคต, สุครีพ พาลีเจ้าเมืองขีดขินรู้ว่าตนจะต้องตาย
ด้วยศรของพระราม  จึงเรียกองคตผู้เป็น
บุตรและสุครีพผู้เป็นอนุชา มารับฟัง
ค าสั่งสอนธรรมเนียมของข้าราชการที่
ควรปฏิบัติ ในการที่จะเป็นข้าของ
พระราม 
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์วรรณกรรมรามเกียรติ์(ต่อ) 

ยุคสมัย ชื่อวรรณกรรม ลักษณะวรรณกรรม จุดประสงค์การแต่ง ตัวละครที่ปรากฏ เนื้อเรื่องกล่าวถึง 

กรุงศรีอยุธยา 

รามเกียรติ์ค าฉันท์ ค าฉันท์ แต่งไว้ส าหรับเล่นหนังใหญ่
หรือการแสดงโขน 

พระอินทร์, พระมาตุลี,
พระราม, พระลักษมณ์, 
สีดา, ทศกัณฐ,์ พิเภก 

- พระอินทร์ใช้ให้พระมาตุลีน ารถมา
ถวายพระรามในสนามรบ 
- พระรามกับพระลักษมณ์คร่ าครวญ 
และติดตามสีดา 
- บทพรรณนาถึงมหาบาศลูกทศกัณฐ์ 
- พิเภกครวญถึงทศกัณฐ์เมื่อทศกัณฐ์
ล้ม 

รามเกียรติ์ค าพากย ์ บทพากย์ 
กาพย์ฉบัง 
กาพยานี 

แต่งไว้ส าหรับเล่นหนังใหญ่ 
และเป็นบท พากย์ ส าหรับ
การแสดงโขน 

ทศกัณฐ์, พระราม, สีดา, 
วิรุณจ าบัง, มังกรกรรณ 
นางส ามนักขา, มารีศ, พาล,ี 
พญาชมพู, องคต, พระอินทร์ 
ท้าวพันตา, บุษมาลี, 
พระสมุทร, ฤษี, สัมพาที, 
อินทรชิต, เปาวนาสูรย์, 
พิเภก, เบญกาย, 
สุพรรณมัจฉา, นิลพัท, 
มาตุล,ี ภานุราช, 
นางมณโฑ, นนยวิก 

เนื้อเรื่องกล่าวถึงต้นเหตุของสงคราม
ที่เกิดจากนางส าม นักขาน้องสาวของ
ทศกัณฐ์บรรยายความงามของนาง             
สีดาให้ฟัง ทศกัณฐ์จึงความหลงใหล
อยากจะได้นางมาครอบครอง และ
กล่าวถึง ที่มาของการรวมกองก าลัง
ของฝ่ายพระราม การกระท าพิธีของ
ตัวละครฝ่ายยักษ์คือไมยราพ และ 
กุมภกรรณเพ่ือหวังชัยชนะสงคราม 
แต่สุดท้ายก็โดนฝ่ายพระรามฆ่าตาย 
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์วรรณกรรมรามเกียรติ์(ต่อ) 

ยุคสมัย ชื่อวรรณกรรม ลักษณะวรรณกรรม จุดประสงค์การแต่ง ตัวละครที่ปรากฏ เนื้อเรื่องกล่าวถึง 

กรุงศรีอยุธยา 

บทละคร 
เรื่องรามเกียรติ์ 

บทละคร บทแต่งไว้ส าหรับการแสดง พระราม, สุครีพ, องคต, 
หนุมาน, พญาชมพู, 
นิลนนท์, นกสัมพาที,       
บุษมาลี, พระนารทฤาษี  
สีดา,  

- พระรามได้เมืองขีดขิน พญาชมพู
ยอมสวามิภักดิ์  
- พระรามให้ชมพูพาน หนุมาน องคต
น าผ้า สไบและไปถวายนางสีดาที่             
กรุงลงกา 
- องคตแก้ค าสาปของพระอาทิตย์
ให้กับนกสัมพาทีและให้ นกสัม พาที
พาหนุมานไปพบนางสีดาที่กรุงลงกา 
เพ่ือน าสไบและแหวนไปถวาย พร้อม
กราบทูลเรื่องท่ีพระรามสั่ง หลังจาก
เสร็จสิ้นภาระกิจก็วางอุบายเผาเมือง
ลงกา 
- พระรามให้องคตเป็นทูตไปเจรจาให้
ทศกัณฐ์คืนนางสีดา แต่ท ศกัณฐ์ไม่
ยอม 
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์วรรณกรรมรามเกียรติ์(ต่อ) 

ยุคสมัย ชื่อวรรณกรรม ลักษณะวรรณกรรม จุดประสงค์การแต่ง ตัวละครที่ปรากฏ เนื้อเรื่องกล่าวถึง 

กรุงธนบุรี 

บทละคร 
เรื่องรามเกียรติ ์

กลอนบทละคร แสดงละครในหรือละคร
ผู้หญิงของหลวง และเพ่ือ
ฟ้ืนฟูละครหลวงเหมือนครั้ง
กรุงเก่าขึ้นใหม ่

พระลบ, พระมงกุฎ, สีดา, 
ฤษี, พระราม, หนุมาน 
วานริน, ท้าวมาลีวราช, 
ทศกัณฐ,์ นางมณโฑ,     
พระวิษณุกรรม ฯลฯ 
 

- พระมงกุฎประลองศร เริ่มตั้งแต่
สองกุมารและนางสีดาอาศัยอยู่กับ
พระฤษีวาลมิกิ 
- หนุมานเกี้ยวนางวานรินทร จนถึง
ตอนท้าวมาลีวราชเสด็จไปสนามรบ 
- ท้าวมาลีวราชว่าความจนถึง
ทศกัณฐ์เข้าเมือง 
- ทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรด เริ่มตั้งแต่
การปลุกเสกหอกกบิลพัท ถึงหนุมาน
ผูกผมทศกัณฐ์กับนางมณโฑ จบที่
พระวิษณุกรรมลงมาสร้างยอด
ปราสาทให้แก่ทศกัณฐ์ 

รัชกาลที่ 1 

บทละคร 
เรื่องรามเกียรติ ์

กลอนบทละคร 
มีการใช้โวหารในการ
พรรณา แทรกเพลง
ร้อง และเพลงหน้า

พาทย์ 

รวบรวมมิให้สูญหายจาก
แผ่นดิน ใช้เป็นสิ่งที่แสดงความ
เจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง    
ใช้ส าหรับให้ประชาชนได้อ่าน 
ร้อง ร า เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ
ให้ประชาชน  

ตัวละครทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ต้นเรื่องคือตอนหิรันตยักษ์
ม้วนแผ่นดิน จบด้วยอภิเษกพระราม
กับนางสีดา  
 



 
 

ตารางที่ 1 วิเคราะห์วรรณกรรมรามเกียรติ์(ต่อ) 

ยุคสมัย ชื่อวรรณกรรม ลักษณะวรรณกรรม จุดประสงค์การแต่ง ตัวละครที่ปรากฏ เนื้อเรื่องกล่าวถึง 

รัชกาลที่ 2 

บทละคอน 
เรื่องรามเกียรติ ์

กลอนบทละคร 
 

เพ่ือใช้ส าหรับแสดงละคร พระราม, เบญกาย,       
พระลักษมณ์, อินทรชิต 
ฯลฯ 

- ตอนนางลอย บทคร่ าครวญของ
พระรามเม่ือพบศพนางสีดาซึ่งเป็นนาง
เบญกายแปลงมา 
- ตอนนาคบาศ พระรามเสด็จไปหา       
พระลักษมณ์ท่ีต้องศรนาคบาศของอินทรชิต 
- ตอนพิธีพรหมาศ อินทรชิตให้สร้างโรง
พิธีประกอบพิธีชุบศรพรหมาสตร์ 
- ตอนช้างเอวัณ อินทรชิตแปลงกายเป็น
พระอินทร์เพื่อลวงทัพพระลักษมณ์และ
พระรามเสด็จมาที่สนามรบจนถึงพระ
ลักษมณ์ต้องศรพรหมาสตร์ 

รัชกาลที่ 3 

โคลงภาพรามเกียรติ์ โคลง เพ่ือจารึกแผ่นศิลาจ าหลักติด
พนักรอบพระอุโบสถวัดพระเช
ตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร 

พระราม, ทศกัณฐ,์ สีดา, 
พระลักษณ์, มูลพลัม ฯลฯ 

พระรามตามกวาง ทศกัณฐ์ลักนาง         
สีดาจนถึงพระลักษณ์ท าศึกกับมูล
พลัม และตั้งแต่ก าเนิดของเทวดา 
และอสุรวงศ์ จนถึงพระชนกไถได้นาง
สีดา พากันกลับเข้าเมืองมิถิลา 

 

 51 



 
 

ตารางที่ 1  วิเคราะห์วรรณกรรมรามเกียรติ์(ต่อ) 

ยุคสมัย ชื่อวรรณกรรม ลักษณะวรรณกรรม จุดประสงค์การแต่ง ตัวละครที่ปรากฏ เนื้อเรื่องกล่าวถึง 

รัชกาลที่ 4 

บทละคอน 
เรื่องรามเกียรติ ์

กลอนบทละคร 
 

เพ่ือใช้ส าหรับแสดงเล่นโขน
และละคร 

นางไกยเกษี, ท้าวทศรถ, 
พระราม, พระลักษมณ์, สีดา 
ฯลฯ 

- ตอนพระรามเดินดง 
 

บทเบิกโรง บทละคร เป็นบทใช้ในแสดงเบิกโรง พระนารายณ์, นนทุก,       
พระราม, อินทรชิต ฯลฯ 

- ตอนพระรามเข้าสวนพิราพ 
- ตอนพระนารายณ์ปราบนนทุก 

รัชกาลที่ 5 

โคลงเรื่องรามเกียรติ์ โคลงสี่สุภาพ จารึกไว้ในแผ่นศิลาประดับเสา
พระระเบียงวัดพระศรีรัตน
ศาสดารามให้ตรงกับภาพเขียน
จิตรกรรมฝาผนังเรื่อง 
รามเกียรติ์ เพื่อเป็นการอธิบาย
เรื่องราว 

ทศกัณฐ,์ หนุมาน,        
นางมณโฑ, วานริน, วิรุญ
จ าบัง, พระราม ฯลฯ 

- ทศกัณฐ์ตั้งพิธีชุบกายให้เป็นเพชร 
จนถึงหนุมานสะกดพานางมณโฑมา
หยอกเย้าจนเสียพิธี 
- หนุมานเกี้ยวพาราสีนางวานริน
จนถึงหนุมานสังหารวิรุญจ าบังแล้ว
น าศีรษะไปถวายพระราม 
- หนุมานอาสาแปลงเป็นทศกัณฐ์ 
ท าลายพิธีน้ าทิพย์ของนางมณโฑถึง
หนุมานคืนสมบัติให้ทศกัณฐ์ และชู
กล่องดวงใจเย้ยทศกัณฐ์ 
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ตารางที่ 1  วิเคราะห์วรรณกรรมรามเกียรติ์(ต่อ) 

ยุคสมัย ชื่อวรรณกรรม ลักษณะวรรณกรรม จุดประสงค์การแต่ง ตัวละครที่ปรากฏ เนื้อเรื่องกล่าวถึง 

รัชกาลที่ 6 

บ่อเกิด 
เรื่อง รามเกียรติ์ 

พรรณนา เป็นหนังสือที่ให้ความรู้แก่
นักศึกษาพากย์วรรณคดี
สังสกฤต 

พระราม , หนุมาน, 
ไมยราพณ์ ฯลฯ 

บ่อเกิดอันเป็นที่มาเรื่องรามเกียรติ์
ของไทย โดยถอดความจากรามยณะ
ภาษาสังสกฤต 

บทร้องและบท
พากย์เรื่อง
รามเกียรติ์ 

บทร้องและบทพากย์ ส าหรับเล่นโขน 
 

พาล,ี ทศกัณฐ,์ พระราม,   
สีดา, สูรปะนักขา, พิเภก 
สุครีพ, องคท ฯลฯ 

ชุดสีดาหาย 
     ตอนสูรปะนักขาหึง 
     ตอนตามกวาง 
ชุดเผาลงกา, ชุดพิเภกณ์ถูกขับ 
ชุดจองถนน 
ชุดประเดิมศึกลงกา 
     ตอน ศุกะสัณปลอมพล 
     ตอน สุครีพหักฉัตร 
     ตอน องคทสื่อสาร 
ชุดนาคบาศ, ชุดมหาพาลี 
ชุดฤษีเลี้ยงลูก, ชุดพระนรสิงหาวตาร 
ชุด พระคเณศร์เสียงา , ชุดอรชุนกับ
ทศกัณฐ์ , ชุดอภิเษกสมรส , ชุดเผา
ลงกา, ชุดพิธีกุมภนิยา, ชุดนางลอย 

 



 
 

ตารางที่ 1  วิเคราะห์วรรณกรรมรามเกียรติ์(ต่อ) 

ยุคสมัย ชื่อวรรณกรรม ลักษณะวรรณกรรม จุดประสงค์การแต่ง ตัวละครที่ปรากฏ เนื้อเรื่องกล่าวถึง 

รัชกาลที่ 6 

บทละครเบิกโรง  เรื่อง
ดึกด าบรรพ์ 

บทละคร แสดงเป็นละครเบิกโรง 
 
 
 

พาลี, ฤษี,  
นรสิงหาวตาร, 
พระคเณศ์ร, ฯลฯ 

ชุดที่ 1  มหาพาลี  
ชุดที่ 2  ฤษีเลี้ยงลูก 
ชุดที่ 3  พระนรสิงหาวตาร  
ชุดที่ 4  พระคเณศ์รเสียงา 

บทละครดึกด า
บรรพ์ 
 

บทละครดึกด าบรรพ์ 
 

ส าหรับแสดง 
 
 

อรชุน, ทศกัณฐ์, ฯลฯ ชุดอรชุนกับทศกัณฐ์  น าเค้าโครง
เรื่องมาจากรามายณะ  ในกัณฐ์ที่ 7  
อุดรกัณฑ์หรืออุตตรกัณฑ์ 

บทละครเรื่อง
รามเกียรติ์ 

บทละคร ส าหรับแสดง 
 
 

ทาตะกะ ฯลฯ ตอน อภิเษกสมรส มี 2 ตอน 
       ตอนที่ 1  ปราบทาตะกะ 
       ตอนที่ 2  อภิเษกสมรส 

บทพากย์เจรจา บทพากย์เจรจา ส าหรับแสดง 
 

ทศกัณฐ์, อินทรชิต, เบญ
กาย, พระราม, พระ
ลักษณ์, หนุมาน ฯลฯ 

ชุดที่ 1  เผาลงกา  
ชุดที่ 2  พิธีกุมภนิยา 
ชุดที่ 3  นางลอย 
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ตารางที่ 1  วิเคราะห์วรรณกรรมรามเกียรติ์(ต่อ) 

ยุคสมัย ชื่อวรรณกรรม ลักษณะวรรณกรรม จุดประสงค์การแต่ง ตัวละครที่ปรากฏ เนื้อเรื่องกล่าวถึง 

รัชกาลที่ 7 

การซ่อมแซมภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง 
วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม 

การซ่อมแซมภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง    
วัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม 

ซ่อมแซมภาพจิตรกรรมฝา
ผนังที่เป็นสมบัติสืบมาตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ 1 

เช่นเดียวกับราชกาลที่ 1 เริ่มตั้งแต่ต้นเรื่องคือตอนหิรันตยักษ์
ม้วนแผ่นดิน จบด้วยอภิเษกพระราม
กับนางสีดา  
 

รัชกาลที่ 9 

รามเกียรติ์ 
ฉบับปรับปรุงโดย
กรมศิลปากร 

บทการแสดงโขน ใช้แสดงโขน เรื่อง
รามเกียรติ์ 

ทุกตัวละคร ตามแนวทางบท ที่ปรากฏในสมัยกรุง
ศรีอยุธยา(ร.1- ร.6)  

 

 จากตารางการวิเคราะห์วรรณกรรมรามเกียรติ์ ปรากฏบทบาทนางมณโฑในวรรณกรรมรามเกียรติ์สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัย

รัชกาลที่ 1 และสมัยรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะน าเสนอรายละเอียดในล าดับต่อไป 
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 จากการศึกษาความเป็นมาวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ของไทย สรุปได้ว่า  มีต้นก าเนิดมาจาก           

รามายณะฉบับต่างๆ ของอินเดีย ซึ่งอาจได้รับอิทธิพล วรรณกรรม ทั้งจากการติดต่อค้าขายระหว่าง           

ชาวอินเดีย กับดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จากประเทศข้างเคียง และจาก การทีเ่ดินทางไปศึกษา       

ในอินเดียและรับเอาอารยธรรมความรู้ และต าราต่างๆ มาเผยแพร่ รามายณะเริ่มเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อใดไม่มี

หลักฐานปรากฏแน่ชัด แต่แรกนั้น การเผยแพร่น่าจะมาในรูปแบบของการถ่ายทอดทางมุขปาฐะ คือ  เป็นการ

เล่านิทานเรื่องพระราม  ต่อมาจึงได้จดจารลงในวรรณกรรมของไทย เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเนื้อเรื่องของ

รามเกียรติ์กับรามายณะแล้ว พบว่ ารามเกียรติ์ของไทย มีรายละเอียดเนื้อหาไม่ตรงกับรามายณะฉบับหนึ่ง         

ฉบับใดโดยเฉพาะ  แต่มีความพ้องกับรามายณะของอินเดียหลายฉบับ  และมีบางส่วนพ้องกับรามายณะของ

ประเทศเพ่ือนบ้าน  เข้าใจได้ว่ารามเกียรติ์ของไทยคงมิได้ถ่ายทอดจากรามายณะฉบับใดโดยตรง  แต่ประมวล

เอาเนื้อเรื่องจาก ส านวนต่างๆ โดยคัดเลือกในส่วนที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต และดัดแปลงให้เข้ากับ วัฒนธรรม  

ขนบธรรมเนียม ประเพณี  และของคนไทยอุปนิสัย   

ถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏหลักฐานที่แสดงถึงระยะเวลาจุดก าเนิดวรรณกรรมรามเกียรติ์ของไทยที่แน่ชัด                

แต่สมัยสุโขทัย ในศิลาจารึกหลักท่ี 1 กล่าวถึง “ถ้ าพระราม” พระนามของพ่อขุนรามค าแหงมหาราชกม็ีค าว่า 

“ราม” พระนามของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์หลายพระองค์  มีค าว่า 

ราม เป็นส่วนส าคัญในพระนาม  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่งเป็นรูปแบบค าประพันธ์ต่างๆ เช่น  ราชาพิลาปค าฉันท์  

หรือนิราศษีดาโคลงทศรถสอนพระราม  โคลงพาลีสอนน้อง  รามเกียรติ์ค าฉันท์  รามเกียรติ์ค าพากย์  บทละครครั้งกรุงเก่า  

เรื่องรามเกียรติ์ สมัยกรุงธนบุรี  ปรากฏบทละครเรื่องรามเกียรติ์จ านวน  4  ตอน สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  

มีพระมหากษัตริย์ทรงให้ความสนพระทัยที่จะท านุบ ารุงรักษาม าหลายรัชกาล  เช่น  รัชกาลที่ 1 ทรง

รวบรวมและฟ้ืนฟู  บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นใหม่  ซึ่งถือได้ว่าวรรณกรรมฉบับนี้เป็นวรรณกรรมที่มี       

เนื้อเรื่องสมบูรณ์ที่สุด  รัชกาลที่ 2  ทรงคัดเลือกเอาเนื้อเรื่องบางตอนมาแต่งใหม่เพ่ือให้เหมาะกับกระบวน

เล่นละคร และยังทรงพระราชนิพนธ์ค าพากย์เรื่องรามเกียรติ์ไว้ส าหรับเล่นโขนและหนังใหญ่  ส่วนรัชกาล

ที่ 3  มีการแต่งโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์จารึก   ใต้แผ่นศิลาจ าหลักติดพนักรอบพระอุโบสถวัดพระเชตุพน

วิมลมังคลารามร าชวรมหาวิหาร  รัชกา ลที่ 4  มีบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์  ตอนพระรามเดินดง  

รัชกาลที่ 5  สร้างโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์  โดยจารึกไว้ที่เสาระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  บทละคร

ดึกด าบรรพ์  และบทคอนเสิต  รัชกาลที่ 6  ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเฉพาะตอนไว้เพื่อแสดง             

สมัยรั ชกาลที่ 7 ปรากฏว่ามีการซ่อมแซมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่ระเบียงรอบพระอุโบสถวัด         
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พระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อครั้งครบรอบฉลองกรุง เมื่อปี พุทธศักราช 2475 ซึ่งเป็นภาพจิตรกรรม            

เรื่องรามเกียรติ์ที่เป็นสมบัติของชาติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 รามเกี ยรติ์ในสมัยรัชกาลที่ 9                      

มีหน่วยงานส านักการสังคีต กรมศิลปากร ท าหน้าที่สืบทอด และเผยแพร่ โดยน าเค้าโครงจากบทละคร

เรื่อง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2 มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงบทเพ่ือใช้แสดง

โขนของกรมศิลปากร และได้รับการพระราชทานโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

ทรงพระบรมราชินูปถัมภ์ให้ฟื้นฟูการแสดงโขน ไว้เป็นศิลปะการแสดงของชาติ จนถึงป๎จจุบัน 

และผลจากการศึกษาคว ามเป็นมาข้างต้นท าให้ทราบถึง วรรณกรรมรามเกียรติ์อันเป็นที่มาของ

บทบาทนางมณโฑ  ซ่ึงปรากฏบทบาทนางมณโฑหุงน้ าทิพยต์รงกับรามายณะฉบับหนุมานนาฏกะของอินเดีย 

และอาจมีการสืบทอดเรื่อยมาจนปรากฏในวรรณกรรมรามเกียรติ์ยุคสมัยต่างๆ ของไทย ดังจะกล่าวต่อไป 

 

2.2 นางมณโฑที่ปรากฏในวรรณกรรมรามเกียรติ์ 
 2.2.1 นางมณโฑที่ปรากฏในวรรณกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา   

  จากการศึกษาวรรณกรรมรามเกียรติ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาข้างต้นพบ ว่ามีการกล่าวถึง

บทบาทนางมณโฑอยู่ในวรรณกรรม รามเกียรติ์ค าพากย์  เป็นบทที่ แต่งไว้ส าหรับเล่นหนังใหญ่ สามารถ

น ามาพากย์การแสดงโขน นายกี  อยู่โพธิ์  สันนิษฐานว่ารามเกียรติ์ค าพากย์ส านวนนี้เกิดขึ้นระหว่าง               

รัชสมัยสมเด็จพระเพทราชากับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโ กศ รามเกียรติ์ค าพากย์นี้มี 9 ภาค                 

เนื้อเรื่องต่อเนื่องกัน แต่บทบาท นางมณโฑอยู่ในภาคท่ี 7 ของรามเกียรติ์ค าพากย์ ตอนพระรามประชิด  

กรุงลงกา  แต่งเป็นกาพย์ฉบัง 362 บท และกาพย์ยานี  9 บท  โดยมีเนื้อเรื่องต้ังแต่พระรามได้ประชุมพล

แล้วเตรียมยกทัพไปยังกรุงลงกา  พระอินทร์ให้มาตุลีน าราชรถมาถวาย  พระรามเดินทางข้ามแม่น้ ามาถึง

เขตเมืองลงกา  ฝุายทศกัณฐ์ทราบข่าวให้ภาณุราชเนรมิตปุาใหม่ให้สว ยงามแล้วซ่อนตัวอยู่ใต้ดินเพื่อร อ              

ตีทัพของข้าศึก  พระรามได้ใช้ให้ประโคนธรรพ์หา พ้ืนที่เพ่ือเหมาะสมกับตั้งทัพ  ประโคนธรรพ์จึงเลือกปุา  

ที่ภาณุราชเนรมิตไว้แล้วกลับมาทูลพระรามแต่พิเภกทูลทัดทานว่าปุานี้อาจเป็นกลลวงของทศกัณฐ์จึงให้           

หนุมานไปตร วจสอบอีกครั้ง   กลับพบภาณุราช  หนุมาน จึงสั งหาร ภานุราช แล้วกลับ มาทูลพระราม  

พระรามโกรธสั่งให้ประหารประโคนธรรพ์  พิเภกเสนอให้ตั้งกองทัพที่เขามรกต  พระรามจึงให้องคตเข้าไป

เป็นทูตเจรจากับทศกัณฐ์ให้ส่งนางสีดา คืน  แต่ทศกัณฐ์กลับส่งนางมณโฑออกมารับ  เป็นเหตุให้องคต

และอาละวาดไปทั่วเมือง  จนทศกัณฐ์ต้องออกมาเจรจา เอง องคตกล่าวเยอะเย้ย ทศกัณฐ์ เรื่องท่ีทศกัณฐ์
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เคยถูกตนลากเล่นตอนที่แปลงเป็นปู  ทศกัณฐ์โกรธสั่งให้สังหารแต่ไม่มีใครสามารถสังหารองคตได้  

ทศกัณฐ์จึงนึกถึงฉัตรวิเศษซึ่งสามารถปิดบังอ าพรางศัตรูได้  ด้วยอ านาจของฉัตรวิเศ ษท าให้ท้องฟูาถูกบด

บังจนมืด  พิเภกทูลพระรามว่าทศกัณฐ์กางฉัตรวิเศษ  สุครีพอาสาไปท าลายฉัตรแล้วก็ใช้เท้าคีบมงกุฎของ

ทศกัณฐ์ไปถวายพระราม ดังบทรามเกียรติ์ค าพากย ์ที่ว่า 

   ๏ ทศเศียรเกรงกลัวฤทธา   ระอิดระอา 

  เพราะเคยขยาดมือกัน 

   ๏ จึงสั่งอสุรก านัล   ให้ทูลองค์อรร 

  คเรศยอดเยาวมาลย์ 

   ๏ เร่งสรรพรรณโภชาหาร   ออกไปประทาน 

  กระบิลผู้บุตรบังอร 

   ๏ ปลอบโยนให้โอนอาวรณ์  อย่าให้พานร 

  มาท าพิบัติบีฑา 

   ๏ สาวศรีรับสั่งแล้วมา   ถึงทูลกิจจา 

  แก่นาฏมณโฑเทพี 

   ๏ จึงแน่งนฤมลมหิษี   แจ้งการดาลม ี

  มโนธร้อนร าคาญ 

   ๏ เร่งสรรสาวศรีบริพาร   เชิญเครื่องประทาน 

  ไปสู่กระบิลบัดใจ 

(ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง. อ้างถึงใน กรมศิลปากร เล่ม 2. 2546 : 118 - 119) 

 

   ๏ นางยักษ์ต่างแล่นลนลาน  มาทูลเหตุการณ์ 

  แก่นาฏนิกรโมลี 

   ๏ จึงมิ่งมณโฑมหิษี   ยินอรรถคดี 

  ก็ดาลตระลึงลานทรวง 

   ๏ ว่าโอ้ลูกรักคือดวง   ฤดีฤาตวง 

  คุณาค านึงทดแทน 
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   ๏ สาหัสใจห้าวเหลือแสน   อาจเหียนดูแคลน 

  ดั่งนี้เปนน่าอนิจา 

   ๏ เสียแรงที่อุ้มครรภา   ถึงเพียงนี้มา 

  ยังควรบคิดอาลัย 

   ๏ นางทรงโทรมนัสกลัดใน  ทรวงเจ็บเจียนใคร 

  มาแล่งให้แตกเปนสอง 

   ๏ ระงับโศกตรัสตรึกตริตรอง  เฝูาท้าวผู้ครอง 

  พิภพทูลกิจจา 

(ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง. อ้างถึงใน กรมศิลปากร เล่ม 2. 2546 : 120) 

  ค าพากย์รามเกียรติ์ข้างต้นได้กล่าวถึง นางมณโฑในเหตุการณ์ที่องคตเป็นทูตเพ่ือเดินทาง

มาเจรจาสงครามกับทศกัณฐ์ยังกรุงลงกา ทศกัณฐ์รู้ว่าองคตกับนางมณโฑมีความสัมพันธ์กัน ในฐานะเป็น

แม่ลูก จึงมอบหน้าที่ให้นางมณโฑเป็นผู้จัดอาหารเครื่องคาวหวานให้องคต แต่ถูกองคตปฏิเสธ นางมณโฑมี

ความโศกเศร้าเสียใจผิดหวัง ต่อการกระท าขององคต แต่ก็พยายามระงับความ เศร้าโศกและกลับไปทูล

เรื่องราวให้ทศกัณฐ์ทราบ 

   

  นอกจากบทที่กล่าวข้างต้น ยังปรากฏค าพากย์รามเกียรติ์ที่กล่าวถึงบทบาทนางมณโฑท่ี

ขึ้นฉัตรเพ่ือดูกองทัพของฝุายพระรามพร้อมกับทศกัณฐ์สามี และนางกาลอัคคี  

   ๏ แล้วราพณาสูรยักษี   อุ้มองค์อัคคี 

  แลนาฏมณโฑเยาวมาลย์ 

   ๏ ขึ้นสู่ชั้นฉัตรสุรกานต์   พร้อมสาวบริพาร 

  อเนกอนงค์นางใน 

   ๏ มณโฑบงเนตรดูไป   ในกองทัพไชย 

  พระรามอันชุมโยธา 

   (ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง. อ้างถึงใน กรมศิลปากรเล่ม 2. 2546 : 128-129) 
 

  บทค าพากย์รามเกียรติ์ข้างต้น กล่าวถึง การท าหน้าที่ของนางมณโฑในฐานะของมเหสี ซึ่ง

ถือว่าทศกัณฐ์ได้ให้ความส าคัญกับนางมณโฑถึงกับอุ้มขึ้นฉัตรไปดูกองทัพพระรามพร้อมกับนางอัคคี 
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  จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า บทบาทนางมณโฑท่ี ปรากฏอยู่ในภาคท่ี 7 ของรามเกียรติ์        

ค าพากย์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนพระรามประชิดกรุงลงกา  ซึ่งปรากฏบทบาทของการท าหน้าที่แม่และ

ภรรยา  โดยพบท้ังหมด 2 เหตุการณ์ในเนื้อเรื่อง คือ เหตุการณ์ที่ฝุายพระรามได้ส่งองคตมาเป็นทูต             

เพ่ือเจรจากับทศกัณฐ์ให้คืนนางสีดา แต่ทศกัณฐ์ได้ให้นางมณโฑท าหน้าที่ ของมารดาโดยการให้เป็นผู้ดูแล

เรื่องข้าวปลาอาหารที่จะน ามาต้อนรับองคตผู้เป็นลูกเพ่ือหวังจะใช้ความเป็นแม่ลูกของทั้ งสอง ท าให้การ

เจรจาเป็นผลดีต่อฝุายของตน แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ  และเหตุการณ์ที่สอง เป็นเหตุการณ์ที่ทศกัณฐ์อุ้ม

นางมณโฑกับนางอัคคีข้ึนไปดูกองทัพฝุายพระราม ซึ่งถือได้ว่านางมณโฑเป็นภรรยาที่ทศกัณฐ์ ให้เกียรติ

และเกรงใจมากที่สุดถึงแม้ว่าทศกัณฐ์จะมีเมียหลายคนก็ตาม 

 

 2.2.2 นางมณโฑที่ปรากฏในวรรณกรรมสมัยกรุงธนบุร ี  

  อย่างที่ได้กล่าวในข้างต้นว่า วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ฉบับนี้เป็นวรรณกรรมที่ใช้

ส าหรับแสดงละครในหรือละครผู้หญิงของหลวง  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  มีพระราชประสงค์            

พระราชนิพนธ์ เพ่ือฟ้ืนฟูละครหลวงขึ้นใหม่เหมือนครั้งกรุงเก่า  โดยยึดรูปแบบละครผู้หญิงแบบอย่างครั้ง

กรุงเก่า  ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อต้นรัชกาลและน่าจะมีพระราชประสงค์ให้เป็นต้นฉบับไว้ชั้น หนึ่งก่อนแล้ว

ทรงแก้ไขในภายหลัง  ทั้งนี้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เป็นตอนๆ จ านวน 4 ตอน 4 เล่มสมุดไทย ความตอนที่ 1 

เป็นเอกเทศ  ส่วนตอนที่ 2-4  เป็นความต่อเนื่องกัน  วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ฉบับนี้มี 4 เล่ม  แต่ที่ปรากฏ

บทบาทนางมณโฑ คือ เล่มที่ 4 ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรด  เริ่มตั้งแต่การปลุกเสกหอกกบิลพัท ถึง หนุมาน        

ผูกผมทศกัณฐ์กับนางมณโฑ  และจบลงตอนพระวิษณุกรรมลงมาสร้างยอดปราสาทให้แก่ทศกัณฐ์  ดังบท

ละครรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ว่า 

   ๏ ครั้นถึงจึ่งมีบัญชา  โศกาบอกมนโทไป 

ฯ โอด บอกในบท ฯ 
 

   ครวญ 

   ๏ บัดนี้เทวาพลอยสม  เกลียวกลมค ารามแถลงไข 

  ……………………......   …………………………. 

  ……………………......   …………………………. 
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  ……………………......   …………………………. 

  กลับเรียกมนโทดวงจิตต์   เพ่ือนชีวิตเจ้ามาตามพ่ี 

ฯ เสมอ ฯ 

   โอ้ 

   ๏ ทอดองค์ลงแท่นมณี  กอดมิ่งมารศรีร่ าไร 

  แสนวิโยกโศกพลางพาที   แก้วพ่ียังคิดเป็นไฉน 

  เจ้าเร่งระลึกตรึกไตร   พ่ีจะคิดไปตามสงคราม 

  โอ้อนิจจาแก่ตัวกู    ผู้ผ่านภพโลกเกรงขาม 

  ดั่งฤาจะพ่ายแพ้ราม   ความทุกข์ท่ีกลุ้มกลัดใจ 

  มนโทคิริของพ่ีเอย   ทรามเชยเจ้าช่วยแก้ไข 

  เห็นพี่จะปลอดรอดภัย   ให้โลกเลื่องฤาชา 

  ว่าพลางก็ทางจุมพิต   แสนสนิทแนบน้องเสน่หา 

  กรเก่ียวกระหวัดเจรจา   ปรึกษาสร้อยเสร้าเปล่าใจ 

  เออเจ้ายังเห็นสุริวงศ์   หลงเหลือหลอบ้างหรือไม่ 

  เจ้าเร่งระลึกดูไป    จะได้มาต่อต้านไพรี 

ฯ โอด ๓๒ ค า ฯ 
 

   ๏ เมื่อนั้น   มนโทยอดฟูามารศรี 

ฯ ครวญ ฯ 
 

   ๏ บอกผัวทั้งตัวโศกี  พาทีสอนยุทธชิงชัย 

  พระจอมเกศแก้วของเมีย   ปละอาสวะเสียอย่าหม่นไหม้ 

  แม้นจิตต์ไม่พิทราลัย   ถีนมิทธะภัยมีมา 

  อันซึ่งความทุกข์ร้อน   ตัวนิวรณ์วิจิกิจฉา 

  อกุศลปนปลอมเข้ามา   พาอุธัจจะให้เป็นไป 

  ประการหนึ่งแม้นมีเหตุ   เวทนาพาลงหมกไหม้ 

  ฝุายซึ่งการแพ้ชนะไสร้   สุดแต่ได้สร้างสมมา 
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  ถึงกระนั้นก็อันประเวณี   ให้มีความเพียรจงหนักหนา 

  กอปรมนต์ดลทั้งอวิญญาณ์  สัจจะสัจจาปลงไป 

  ล้างอาสวะจิตต์มลทิน   ให้ภิญโญสิ้นป๎ถมัย 

  เมียเขาเอามันมาไย   ไม่ควรคือกาลกิน ี

  หนึ่งข้าได้ยินแต่หลัง   ครั้งพระบิตุราชรังสี 

  เธอผ่านพ้ืนภพโมลี   ฤทธีมีต าราประการใด 

  เร่งค้นกอปรกับพิธี   ส ารวมอินทรีย์แก้ไข 

  ปละปลงจงเจษฎาใจ   อาจจะให้ชนะไพรี 

ฯ ครวญ ฯ 
 

   ๏ อันซึ่งพระวงศ์พระญาติ  ลีลาศสู่สวรรค์รังสี 

  มอดม้วยด้วยการต่อตี   หามีไม่แล้วราชา 

ฯ เจราจา ๑๘ ค า ฯ 

(สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี. 2506 : 96-98) 
 

 จากบทละครข้างต้นเป็นบทที่กล่าวถึงการสนทนาระหว่างทศกัณฐ์กับนางมณโฑ เป็นการปรับ

ทุกข์กันในฐานะสามีภรรยา หลังจากท่ีเกิดเหตุการณ์ฝุายทศกัณฐ์พ่ายแพ้สงครามแก่ฝุายพระราม แต่นาง

มณโฑผู้เป็นภรรยาก็พยายามเตือนสติทศกัณฐ์ผู้เป็นสามี ก่อนที่ทศกัณฐ์จะคิดหาวิธีชนะสงครามด้ว ยการ

ท าพิธีทรายกรด หรือเผารูปเทวดา 
 

 นอกจากบทท่ีกล่าวข้างต้น ยังปรากฏบทบาทของนางมณโฑในสมัยกรุงธนบุรีคือเหตุการณ์ที่           

หนุมานเข้าไปผูกผมทศกัณฐ์กับนางมณโฑยังห้องนอน เพ่ือที่จะลักลอบเอาลูกหิน วิเศษไปเป็นส่วนประกอบ                

ในการถอนหอกออกจากตัวพระลั กษมณ์หลังจากท่ีถูกทศกัณฐ์พุ่งหอกใส่ในการท าสงครามระหว่างฝุาย

พระรามและทศกัณฐ์ ตามค าแนะน าของพิเภก ดังบทกลอนที่ว่า  

   ร่าย 

   ๏ มาจะกล่าวบทไป  ถึงไททศเศียรยักษา 

  ซึ่งพ่ายแพ้กระจายแตกมา   ลัดปุางมงายเข้ากรุงไกร 

ฯ ไชเรือ ฯ 
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   ๏ จึ่งบอกมนโทคิรี  แก้วพ่ีเยาวะมิ่งพิสมัย 

  ฝุายพ่ีพุ่งหอกเรืองชัย   ไปสังหารพิเภกอสุรา 

  มันแอบเคียงข้างรถลักษมณ์  หอกป๎กตรวยลงรัถา 

  ถูกองค์ลักษมณ์น้องรามา   มรณาอยู่บนรถชัย 

   ๏ เจ้าเอยเจ้าพ่ี   มารศรีผู้ยอดพิศสมัย 

  อันลักษมณ์น้องรามเรืองชัย  เห็นไม่กลับคืนเป็นมา 

  ต่อได้ศิลาที่เมืองนาค   กับยาหายากหนักหนา 

  ลูกศิลานี้แน่กัลยา   ได้ไปบดทาจึ่งเป็นคืน 

  อันทรัพยาอยู่ไกล    ที่ไหนจะแก้ไขพ้ืน 

  อย่าสงสัยที่จะได้ชีวิตคืน   ก็ชื่นเริงเข้าสนิทนิทรา 

ฯ โลม ปี่พาทย์ ฯ 

   ๏ หณุมานซึ่งแอบเข้าสะกด หลับหมดแล้วเข้าถมคาถา 

  กริ้วโกรธกล่าวค าอหังการ์   เงื้อง่าใคร่ฆ่าทศกรรฐ์ 

  เอะแล้วจะผิดกระมัง   ไม่มีรับสั่งให้ห้ าหั่น 

  อย่าเลยกูจะผูกผมมัน   ประกบกันให้อายเทวา 

  จึ่งชักผมเมียผูกผัว   เหม่อ้ายคนชั่วริษยา 

  จารึกแล้วเสกด้วยมนตรา   ต่อภรรยาชกจึ่งหลุดพลัน 

  สาปพลางทางชักเอาลูกหิน  ปลิ้นจากนิเวศเขตขัณฑ์ 

  พาเอาแม่หินจรจรัล   พลันมาถวายมิช้า 

ฯ เตียว ๘ ค า ฯ 

(สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี. 2506 : 121-122) 
 

  จากการศึกษาบทวรรณกรรมในสมัยกรุงธนบุรี พบว่า บทบาทของนางมณโฑมีปรากฏอยู่  

2 เหตุการณ์ คือ ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรด  เริ่มตั้งแต่การปลุกเสกหอกกบิลพัท ถึง หนุมานผูกผมทศกัณฐ์

กับนางมณโฑ ซึ่งเป็นการกล่าวถึงนางมณโฑในบทบาทของการท าหน้าที่ภรรยาที่ดี 
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 2.2.3 นางมณโฑที่ปรากฏในวรรณกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

  1) สมัยรัชกาลที่ 1 วรรณกรรมรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา

จุฬาโลกมหาราช เป็นวรรณกรรมรามเกียรติ์ฉบับที่มีความสมบูรณ์และมีเนื้อความละเอียดลออที่สุด เนื่องจากไดท้รงมี

การแต่งขยายเพ่ิมเติมจากของเก่าไปอีกมาก  โดยมีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่หิรันตยักษ์ม้วนแผ่นดินพระนารายณ์ลงมาปราบ 

เกิดอโนมาตัน  และแรกสร้างกรุงศรีอยุธยาต่อมาเป็นสงครามระหว่างมนุษย์กับยักษ์ จนกระท่ังถึงพระรามและนาง          

สีดาครองกรุงศรีอยุธยา  จากการศึกษาบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา

จุฬาโลกมหาราช เล่มที่ 1- 4 พบตอนที่กล่าวถึงนางมณโฑ ดังนี ้ 

ตารางที่ 2 บทบาทนางมณโฑที่ปรากฏในบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 

หนังสือบทละครเรื่องรามเกียรติ์ 
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1  

เล่มท่ี 
ตอนที่ปรากฏบทบาทนางมณโฑ 

1 1) นางนาคแค้นพระฤาษี  นางกบคิดตายแทน 
2) พระฤาษีชุบนางกบแล้วให้นามว่านางมณโฑ 
3) นางมณโฑอยู่กับพระอุมา 
4) ทศกัณฐ์ขอประทานมณโฑ 
5) ทศกัณฐ์อุ้มมณโฑผ่านขีดขิน 
6) พาลีชิงได้มณโฑ 
7) พาลีชิงได้มณโฑ 
8) พาลีพามณโฑเข้าเมือง 
9) อังคตมุนีแหวะครรภ์มณโฑเอาลูกใส่ท้องแพะ 
10) ทศกัณฐ์ได้มณโฑคืน 
11) นางมณโฑข้ึนบุษบกเสี่ยงทาย 
12) มณโฑหอมกลิ่นข้าวทิพย์ 
13) มณโฑเสวยข้าวทิพย์ 
14) มเหสีทั้งสามเสวยข้าวทิพย์ 
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ตารางที่ 2  บทบาทนางมณโฑที่ปรากฏในบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1  (ต่อ) 

บทละครเรื่องรามเกียรติ์ 
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1  

เล่มท่ี 
ตอนที่ปรากฏบทบาทนางมณโฑ 

2 1) ทศกัณฐ์ให้นางมณโฑจัดอาหารต้อนรับองคต 
2) ทศกัณฐ์และนางมณโฑข้ึนฉัตรดูกองทัพพระราม 
3) อินทรชิตลานางมณโฑ 
4) มณโฑขอร้องให้คืนสีดามณโฑอาลัยอินทรชิต 

3 1) มณโฑแนะน าให้ชวนเพื่อนและหลานช่วยรบ 
2) หนุมานไปพานางมณโฑมาจากห้องนอน 
3) หนุมานหยอกนางมณโฑต่อหน้าทศกัณฐ์ 
4) ทศกัณฐ์โกรธ 
5) ทศกัณฐ์เลิกพิธีพานางมณโฑกลับ 
6) นางมณโฑทูลแนะน าให้ทศกัณฐ์ตัดศึก 
7) หนุมานผูกผมทศกัณฐ์กับนางมณโฑ 
8) นางมณโฑทูลเรื่องพิธีสัญชีพ 
9) นางมณโฑหุงน้ าทิพย์ส าเร็จ 
10) ทศกัณฐ์ต่อว่านางมณโฑเรื่องน้ าทิพย์ 
11) ทศกัณฐ์และนางมณโฑทราบกลหนุมาน 
12) นางมณโฑสลบ 
13) นางมณโฑฟ้ืน 
14) นางมณโฑทัดทานเรื่องหนุมานไว้ 
15) พิเภกให้นางมณโฑมารับศพทศกัณฐ์ 
16) นางมณโฑสลบ 
17) นางมณโฑครวญ 
18) นางมณโฑและสนมก านัลเข้าเฝูา (พระราม) 
19) นางมณโฑประสูติไพนาสุริยวงศ์ 
20) ไพนาสุริยวงศ์ลาไปเที่ยวสวน 
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ตารางที่ 2  บทบาทนางมณโฑที่ปรากฏในบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1  (ต่อ) 

บทละครเรื่องรามเกียรติ์ 
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1  

เล่มท่ี 
ตอนที่ปรากฏบทบาทนางมณโฑ 

 21) ไพนาสุริยวงศ์รู้ว่าทศกัณฐ์เป็นบิดา 
22) ไพนาสุริยวงศ์ถามความมารดา 

4 1) นางมณโฑเข้าเฝูาท้าวจักรวรรดิ 
2) ทศพินเฝูานางมณโฑ 
3) นางมณโฑห้ามทัพทศพิน 
4) ทศพินโกรธนางมณโฑ 
5) นางมณโฑร าพันถึงโอรส 
6) นางตรีชฎา เบญกาย และนางมณโฑ เข้าเฝูาพระพรต พระสัตรุด 

 

 จากตาราง สรุปได้ว่า   บทบาทนางมณโฑที่ปรากฏในบทละครเรื่อง รามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ใน

รัชกาลที่ 1  เล่มที่ 1 มี 14 ตอน  เล่มที่ 2 มี 4 ตอน  เล่มที่ 3 มี 22 ตอน และเล่มที่  4 มี 6 ตอน รวมที่

ปรากฏในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช

ทั้งหมด 46 ตอน ซึ่งจะขอยกตัวอย่างบทละครที่กล่าวถึง อังคตมุนีแหวะครรภ์มณโฑเอาลูกใส่ท้องแพะ        

ดังบทกลอนที่ว่า  

   ๏ เมื่อนั้น   องค์พระอังคตฤาษ ี

  เห็นนางมณโฑเทวี   กันแสงโศกีสลบไป 

  จึ่งเรียกเอาตรีสุรกานต์   ลูกท้าวมัฆวานก็ส่งให้ 

  พระนักธรรม์แหวะครรภ์อรไท  โดยไสยเวทอันศักดาฯ 

ฯ ๔ ค า ฯ ตระ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 136) 
 

  บทบาทนางมณโฑในตอนนี้ กล่าวถึง  นางมณโฑซึ่งตั้งครรภ์อุ้มท้ององคต บุตรของพาลี 

เมื่อครั้งทศกัณฐ์ขอให้พาลีคืนนางมณโฑแก่ตน พระอังคตฤาษีซึ่งเป็นสหายกับพระอาจารย์ของพาลี จึงได้

ท าพิธีแหวะท้องเอาลูกออกจากท้องนางมณโฑเพ่ือไปฝากไว้ในท้องแพะจนกว่าจะครบก าหนดคลอด  
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 2) สมัยรัชกาลที่ 2  รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็น

กลอนบทละครท่ีตัดเอาเฉพาะตอนส าคัญ เพ่ือใช้ส าหรับแสดงละครเท่านั้น  จึงมิได้ทรงพระราชนิพนธ์ใหม่  

ทั้งเรื่อง  บางตอนทรงพระราชนิพนธ์ใหม่ทั้งตอน  บางตอนทรงพระราชนิพนธ์เอง  บางตอนก็ทรงโปรดเกล้าฯ ให้

สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ และกรมหมื่นกวีพจน์ สุปรีชา ตรวจช าระและจัดพิมพ์  จากการศึกษา

หนังสือบทละคอนเรื่องรามเกียรติ์พบตอนท่ีกล่าวถึงนางมณโฑ ดังนี้ 

  ตอนอินทรชิตลาพ่อแม่ เนื้อเรื่องกล่าวถึงนางมณโฑ ดังตัวอย่างบทกลอนที่ว่า 

   ๏ เมื่อนั้น   นางมณโฑเทวีศรีใส 

  เห็นองค์โอรสาโศกาลัย   ตกใจไม่เป็นสมประดี 

  ลูบหลังลูกรักแล้วซักถาม   เจ้ารบกับพระรามเรืองศรี 

  เหตุไฉนจึ่งกลับมาต่อราตรี  อย่าโศกีเลยเล่าให้เข้าใจ 

ฯ ๔ ค า ฯ 

   ๏ เมื่อนั้น   อินทรชิตกลืนกลั้นกันแสงไห้ 

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

ฯ ๖ ค า ฯ 

   ๏ เมื่อนั้น   นางมณโฑฟ๎งแจ้งแถลงไข 

  แสนสงสารโอรสระทดใจ   เข้าสวมสอดกอดไว้แล้วโศกา 

ฯ ๒ ค า ฯ โอด 

   โอ้ 

   ๏ โอ้ว่าอินทรชิตสิทธิศักดิ์  เสียแรงแม่พิทักษ์รักษา 

  กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงไว้จนใหญ่มา  ทุกเวลาเช้าเย็นได้เห็นกัน 

  หมายจะสืบสุริย์วงศ์พงศ์เผ่า  ควรหรือเจ้าจะมาอาสัญ 

  แม่จะกินน้ าตาไม่ราวัน   จะมอดม้วยด้วยกันเป็นมั่นคง 

  ทั้งนี้สีดาเป็นต้นเหตุ   ให้บิตุเรศรักใคร่ใหลหลง 

  จนสู้เสียลูกเต้าเผ่าพงศ์   จะคิดสงสารใครก็ไม่มี 

  โอ้เสียดายลงกาอาณาจักร   จะเสื่อมศักดิ์สูญสิ้นทั้งกรุงศรี 
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  นางกอดโอรสร่ าพร่ าโศกี   ดังเทวีจะวินาศขาดใจ 

ฯ ๘ ค า ฯ โอด 

ฯลฯ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เล่ม 1. 2498 : 300-302) 

  บทบาทนางมณโฑในตอนนี้ กล่าวถึง การร่ าลาระหว่างอินทรชิตกับนางมณโฑ  ก่อนที่

อินทรชิตจะออกสู้รบกับฝุายพระรามเรื่องการแย้งชิงนางสีดาแทนทศกัณฐ์บิดาของตน จนต้องจบชีวิตลง 

บทข้างต้นแสดงให้เห็นถึงสายใยความรัก ความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูก 

 

  ตอนเทพบุตรพาลีกับเทวดาล้างพิธีทศกัณฐ์  

   ๏ เมื่อนั้น   นวลนางมณโฑเสนหา 

  ได้ฟ๎งทรงธรรม์บัญชา   กัลยาทูลสนองไปทันใด 

  อันพาลีที่จะเป็นเห็นผิด   ไม่ควรคิดพะวงสงสัย 

  ข้าศึกหากแสร้งแปลงไป   มิใช่ใครคือศรีหนุมาน 

  ทั้งนี้พิเภกกุมภัณฑ์   บอกให้มันตามไปหักหาญ 

  หลายครั้งตั้งแต่จัณฑาล   จนเสียการกองกิจพิธี 

  ขอพระองค์จงตัดไส้ศึก   ตรองตรึกใคร่ครวญให้ถ้วนถี่ 

  ครั้นจะทูลภูวไนยก็ใช่ที่   เป็นที่ติฉินนินทา 

ฯ ๘ ค า ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เล่ม 2. 2498 : 115-116) 

  บทบาทนางมณโฑตอนนี้ เป็นเหตุการณ์ที่นางมณโฑทูลถวายกับทศกัณฐ์ กล่าวถึง พิธีเผา

รูปเทวดาของทศกัณฐ์ที่ถูกหนุมานท าลายจนเสียพิธี แต่ทศกัณฐ์กลับเข้าใจว่าเป็นฝีมือของพาลี  

 

  ตอนหนุมานผูกผมทศกัณฐ์กับนางมณโฑ เนื้อเรื่องกล่าวถึงนางมณโฑ ดังตัวอย่างบทกลอนที่ว่า 

   ๏ เห็นองค์อสุรานิทราหลับ เคียงกับมณโฑสาวสวรรค์ 

  ยิ่งอึดอัดขัดแค้นเคี้ยวฟ๎น   จะใคร่ผลาญชีวันให้บรรลัย 

  แล้วอดจิตคิดกลัวเกินรับสั่ง  หยุดยั้งยืนเขม้นมันไส้ 
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  จ าจะท าทรมานประจานไว้  ให้สมสาแก่ใจอสุรี 

  ว่าพลางทางผลักพลิกกลับ   เอาผมผูกติดกับมเหสี 

  แล้วซ้ าเสี่ยงสัจจาวาที   ซ้ าท านี้จะให้มันได้อาย 

  อันอาวุธสาตราสารพัด   จะเชือดตัดอย่าขาดเหมือนมาดหมาย 

  ถึงมีผู้รู้มนต์มากมาย   จะแก้ไขอย่าได้คลายเคลื่อนคลา 

  แล้วเขียนลักษณ์อักษรเป็นส าคัญ  ที่หน้าผากทศกัณฐ์ยักษา 

  แม้นจะใคร่ได้พ้นทรมา   จงท าตามต าราเราว่าไว้ 

  ให้เมียชกหัวผัวสามที   ผมนี้จึ่งจะหลุดออกได้ 

  แล้วผลักเศียรสองกษัตริย์พลัดไป  ฉวยได้ลูกหินดังจินดา 

  ออกทางช่องสุวรรณบัญชร  วานรเผ่นเหาะข้ึนเวหา 

  แบกหินบดกับสรรพยา   รีบมายังสมรภูมิชัย 

ฯ ๑๔ ค า ฯ เชิด 

ฯลฯ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เล่ม 2. 2498 : 126-127) 

  บทบาทของนางมณโฑในเหตุการณ์นี้ กล่าวถึง นางมณโฑถูกหนุมานแกล้งผูกผมนาง         

ให้ติดกับทศกัณฐ์ในขณะนอนหลับอยู่ในห้องบรรทม เพ่ือให้เกิดความอับอาย ทั้งหนุมานเขียนข้อความ        

ไว้บนหน้าผากทศกัณฐ์ว่า ผมที่ผูกติดกันจะหลุดออกจากกันได้เมื่ อนางมณโ ฑชกหัวทศกัณฐ์สามที และ       

หนุมานก็หยิบลูกหิน เหาะกลับไปยังกองทัพพระรามพร้อมกับหินบดยา 

 

  ตอนนางมณโฑต่อยหัวทศกัณฐ์ เป็นความต่อเนื่องจากเหตุการณ์หนุมานผูกผมทศกัณฐ์

กับนางมณโฑ เนื้อเรื่องกล่าวถึงนางมณโฑ ดังตัวอย่างบทกลอนที่ว่า 

   ๏ เมื่อนั้น   นวลนางมณโฑเสนหา 

  มิรู้ที่จะขืนขัดภัสดา   พลางเช็ดชลนาแล้วพาที 

  น้องขอษมาลาโทษ   พระองค์จงโปรดเกศี 
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  แล้วค่อยค่อยต่อยศีรษะสามี  ผมคลี่คลายเคลื่อนเลื่อนหลุดไป 

ฯ ๔ ค า ฯ รัว 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เล่ม 2. 2498 : 133) 

  บทบาทนางมณโฑในเหตุการณ์นี้ต่อเนื่องจากการที่นางมณโฑถูกหนุมานผูกผมนางติดกับ

ทศกัณฐ์ เมื่อนางตื่นขึ้นมาและรู้เรื่องราว จึงเห็นข้อความท่ีหนุมานเขียนไว้บนหน้าผากทศกัณฐ์ หาหนทาง

แก้ไข และกล่าวขอโทษสามี สุดท้ายนางจึงต้องต่อยหัวทศกัณฐ์ผู้เป็นสามีถึงสามครั้ง ท าให้ผมเลื่อนหลุด

ออกจากกันได้ 

 

  ตอน นางมณโฑตั้งพิธีน้ าทิพย์ ดังบทกลอนที่ว่า 

   ร่าย 

   ๏ เมื่อนั้น   นวลนางมณโฑมเหสี 

  เสด็จจากแท่นรัตน์รูจี   จรลีมาสรงวาริน 

     ฯ ๒ ค า ฯ เสมอ 

   ชมตลาด 

   ๏ นั่งเหนือเตียงสุวรรณผันขนอง อาบละอองสุหร่ายสายสินธุ์ 

  ช าระรดหมดหมองมลทิน   สุคนธารประทิ่นกลิ่นเกลา 

  ทรงภูษาเนื้อดีสีเศวต   เขียนลายทองเทศฉลุเฉลา 

  สไบหน้าเจียระบาดตาดเงินเงา  ผูกชฎาห่อเกล้าเมาฬี 

  ห้อยห่วงกุณฑาลสังวาลถัก  จุณเจิมเฉลิมพักตร์ผ่องศรี 

  ถือประค าส ารวมอินทรีย์   ดังนางดาบสสินีลีลา 

ฯ ๖ ค า ฯ 

   ร่าย 

   ๏ ลงจากปราสาทแก้วแพรวพรรณ พร้อมก านัลขันทีถ้วนหน้า 

  ท้าวนางน าเสด็จยาตรา   สาวสวรรค์กัลยาก็ตามไป 

ฯ ๒ ค า เพลงช้า 
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   สระบุหร่ง 

   ๏ ครั้นถึงโรงราชพิธี  ขึ้นแท่นมณีศรีใส 

  จุดธูปเทียนสุวรรณทันใด   หยิบข้าวตอกดอกไม้มาโปรยปราย 

  เคารพนบนิ้วเหนือเกศา   คิดคุณพระอุมาม่ันหมาย 

  สมาธิแน่นิ่งไม่ติงกาย   ส ารวมร่ายพระเวทวิทยา 

ฯ ๔ ค า ฯ สาธุการ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เล่ม 2. 2498 : 136-137) 

  บทบาทนางมณโฑในตอนนี้ กล่าวถึง นางมณโฑ การลงสรง ทรงเครื่องและเดินทางไป

ประกอบพิธีหุงน้ าทิพย์ เพ่ือน าน้ าทิพย์ส่งไปช่วยเหล่าบรรดาทหาร ไพร่พลยักษ์ที่ตายให้สามารถฟ้ืนคืนชีพ

ช่วยทศกัณฐ์ผู้เป็นสามีในการต่อสู้กับฝุายพระราม 

 

  ตอนหนุมานท าลายพิธีน้ าทิพย์ เนื้อเรื่องกล่าวถึงนางมณโฑ ดังตัวอย่างบทละครที่ว่า 

   ๏ ขึ้นเตียงเคียงมณโฑโสภา แกล้งกล่าวรสพจนาปราศรัย 

  อันน้ าทิพย์โฉมยงซึ่งส่งไป   พ่ีรดให้อสุรกายกลายเป็นมา 

  พวงปีศาจอาจหาญเข้าราญรอน  ผลาญวานรมนุษย์สุดสังขาร์ 

  ยังเหลือแต่พิเภกอนุชา   มันหนีไปในปุาพนาลี 

  พ่ีแบ่งให้ไพร่พลอยู่ค้นจับ   จึ่งเลิกทัพกลับคืนมากรุงศรี 

  หวังจะเล่าแถลงแจ้งคดี   กลัวจะตั้งพิธีไปปุวยการ 

  จะรอรั้งนั่งอยู่ท าไมเล่า   ขอเชิญเจ้าคืนปราสาทราชฐาน 

  แล้วกุมกรโฉมยงนงคราญ   หนุมานพาไปยังไพชนต์ 

ฯ ๘ ค า ฯ เข้าม่าน 

   ร่าย 

   ๏  เมื่อนั้น   นางมณโฑเทวีศรีใส 

  ส าคัญว่าสามีก็ดีใจ   อรไทอภิวันท์จ านรรจา 

  ตั้งแต่ศึกมาประชิดติดเมืองยักษ์  เสียลูกรักสุริย์วงศ์พงศา 

  ทุกเช้าค่ าพร่ ากินแต่น้ าตา   ยังแต่ชีวาจะบรรลัย 
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  บัดนี้เสร็จการณรงค์สงคราม  น้องมีความยินดีจะมีไหน 

  เหมือนม้วยแล้วกลับเป็นเย็นจิตใจ  จะได้สืบสนองรองบาทา 

ฯ ๖ ค า ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เล่ม 2. 2498 : 148-149) 

  บทบาทนางมณโฑที่กล่าวในบทกลอนข้างต้น เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกับตอนนางมณโฑ

ตั้งน้ าทิพย์ข้างต้น เมื่อนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ได้ส าเร็จก็ให้ไพร่พลทหารยักษ์น าน้ าทิพย์ไปส่งให้แก่ทศกัณฐ์  

ได้ใช้ในการประพรมให้ไพร่พลทหารที่ตายจากการสู้รบฟื้นคืนชีพข้ึนมา ฝุายพระรามเห็นดังนั้ นจึงคิดหาวิธี

ท าลายพิธี หนุมานจึงแปลงกายเป็นทศกัณฐ์เข้าไปลวงนางมณโฑว่าการศึกได้รับชัยชนะ ให้นางหยุดท าพิธี

และทศกัณฐ์แปลงนั้นก็พานางมณโฑกลับไปยังปราสาทและได้เสียกันจนท าให้นางตกเป็นหญิงที่มีสามีถึง

สามตน ท าให้นางไม่สามารถกระท าพิธีได้อีก 

 

  ตอนทศกัณฐ์ลานางมณโฑ  และนางกาลอัคคี เนื้อเรื่องกล่าวถึงนางมณโฑ ดังตัวอย่างบท

ละครที่ว่า 

   ๏ เมื่อนั้น   โฉมนางมณโฑมเหสี 

  ทั้งนวลนางกาลอัคคี   สาวสนมนารีก านัลใน 

  แลไปเห็นองค์เจ้าลงกา   เศียรกรซ้ายขวาหามีไม่ 

  วิปริตผิดประหลาดหลากใจ  ก็รีบไปรับเสด็จด้วยพลัน 

ฯ ๔ ค า ฯ 

   ๏ ครั้นถึงจึ่งเห็นอสุรินทร์  เศียรกรพร้อมสิ้นทุกสิ่งสรรพ์ 

  ต่างเข้าพยุงจุงจรจรัล   มาสุวรรณปราสาททองห้องใน 

  ช่วยเปลี่ยนเปลื้องเครื่องประดับฉับไว แล้วลูบไล้สุคนธาวารี 

  บ้างนบนอบหมอบกรานอยู่งานพัด  นวดฟ้๎นคั้รหัตถ์ท้าวยักษี 

  นางมณโฑโศการักสามี   นางอัคคีนาคราชเพียงขาดใจ 

ฯ ๖ ฯ ค า ฯ 
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   ร่าย 

   ๏ เมื่อนั้น   นวลนางมณโฑมเหสี 

  ได้ฟ๎งวาจาพระสามี   เทวีตีทรวงเข้าร่ าไร 

ฯ ๒ ค า ฯ 

   โอ้ 

   ๏ โอ้ว่าพระทูลกระหม่อมเอ๋ย ไม่ควรเลยทรงศักดิ์จะตักษัย 

  เพราะเชื่อถือฤาษีชีไพร   ไว้ใจคิดว่าเป็นอาจารย์ 

  ไปคบค้าไพรีแล้วมิหน า   แนะน าเป็นนายหน้ามาว่าขาน 

  พาไอ้ทรชนหนุมาน   มาจ านงจงผลาญชีวิต 

  ช่างโฉดเฉาชั่วช้าสารพัน   ให้มันล่อลวงเอาดวงจิต 

  โอ้ว่าครานี้จะม้วยมิด   สุดคิดสุดแค้นแสนทวี 

  แม้นพระองค์อาสัญวันใด   เมียจะม้วยบรรลัยเป็นผี 

  มิขออยู่ดูหน้าไพรี    จะตายตามภูมีไปเมืองฟูา 

  ว่าพลางนางทรงแสนเทวษ  ชลเนตรพรั่งพรายทั้งซ้ายขวา 

  ครวญคร่ าร่ ารักภัสดา   ทั้งสองกัลยาโสกาลัย 

ฯ ๑๐ ค า ฯ โอด 

   ๏ เมื่อนั้น   นวลนางมณโฑโฉมฉาย 

  ได้ฟ๎งดังหนึ่งจะวอดวาย   ฟูมฟายชลนาจาบัลย์ 

  โอ้ว่าครานี้จะมอดม้วย   ตามด้วยความวิโยคโศกศัลย์ 

  ควรหรือพระองค์ทรงธรรม์  จะหนีไปเมืองสวรรค์ชั้นฟูา 

  น้องได้พ่ึงบาทบทเรศ   ดังฉัตรแก้วกั้นเกศเกศา 

  พระคุณของทรงฤทธิ์เหมือนบิดา  กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงมาจนวันนี้ 

  อกเอ๋ยตั้งแต่จะแลลับ   ดังเดือนดับสิ้นแสงรัศมี 

  เคยรองเบื้องบาทาฝุาธุลี   ครั้งนี้จะพ่ึงผู้ใด 

  พิเภกซ่ึงเป็นอนุชา   เมียจะแลดูหน้ากระไรได้ 

  จะมีแต่เจ็บช้ าระก าใจ   ที่ไหนน้องจะคงชีวา 
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  ว่าพลางนางข้อนทรวงทรง   ซบลงกับตักท้าวยักษา 

  ทั้งนางอัคคีกัลยา    ก็โศกาเพียงพินาศขาดใจ 

ฯ ๑๒ ค า ฯ โอด 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เล่ม 2. 2498 : 214-215) 

  เหตุการณ์ที่กล่าวในบทข้างต้น เป็นวาระสุดท้ายของทศกัณฐ์หลังจากออกศึกสู้รบกับฝุาย

พระรามจนพ่ายแพ้และเดินทางกลับมายังปราสาทราชฐานที่มีนางมณโฑและนางอัคคีผู้เป็นมเหสีเฝูารอ

และนางได้ร่ าลาอาลัยสามีอันเป็นที่รักจนกระท่ังทศกัณฐ์ถึงแก่ชีวิต  

 

  ตอนเชิญศพทศกัณฐ์เข้ากรุงลงกา เนื้อเรื่องกล่าวถึงนางมณโฑ ดังตัวอย่างบทกลอนที่ว่า 

   ๏ เมื่อนั้น   นวลนางมณโฑโฉมศรี 

  ทั้งนวลนางกาลอัคคี   รู้ว่าสามีมรณา 

  สองกรข้อทรวงกันแสงไห้   ดังใครมาตัดเอาเกศา 

  ระทวยองค์ลงกับท่ีไสยา   ฟูมฟายชลนาจาบัลย์ 

ฯ ๔ ค า ฯ โอด 

   โอ้ 

   ๏ โอ้ว่าพระทูลกระหม่อมแก้ว มาคลาดแคล้วบรรลัยไปสวรรค์ 

  ดังเดือนดับลับแสงสุริยัน   นับวันนับเดือนจะเลือนลับ 

  แต่ก่อนยกโยธาไปราวี   ไม่ช้านานปานนี้เสด็จกลับ 

  น้องอยู่หลังตั้งใจจะคอยรับ  พระมาดับสูญสิ้นชนมา 

  แสนสงสารปานนี้ภูวนาถ   บรรลัยไปอนาถอนาถา 

  จากแสนสมบัติขัตติยา   ข้างข้าบาทบริจาไม่เห็นใจ 

  เสียแรงเลี้ยงเมียไว้ให้เป็นสุข  เมื่อท้าวทุกข์หาได้แทนพระคุณไม่ 

  ร่ าพลางทางทรงโสกาลัย   สลบไปไม่สิ้นสมประดี 

ฯ ๘ ค า ฯ โอด 
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   ร่าย 

   ๏ บัดนั้น   ท้าวนางอกสั่นขวัญหนี 

  ต่างคนเข้าประคองสองเทวี  โศกีอ้ืออึงคะนึงไป 

  ร้องรียกเหล่าสาวสนมก านัล  ให้อยู่งานนวดฟ้๎นแก้ไข 

  บ้างเชิญสุคนธามาลูบไล้   อรไทค่อยฟื้นสมประดี 

ฯ ๔ ค า ฯ เจรจา ฯ รัว 

   ๏ เมื่อนั้น   ทั้งสององค์อัคเรศมเหสี 

  กันแสงทรงโศกาถึงสามี   ดังชีวีโฉมฉายจะวายปราณ 

  แล้วแข็งขืนกลืนกลั้นชลนัยน์  นางมิได้แต่งองค์สรงสนาน 

  ชวนเหล่าสาวสนมนงคราญ  ออกมาหน้าพระลานทันที 

ฯ ๔ ค า ฯ เพลงช้า 

   (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เล่ม 2. 2498 : 228-229) 

  บทกลอนข้างต้น เป็นเหตุการณ์หลังจากทศกัณฐ์สิ้นชีพ นางมณโฑผู้เป็นมเหสีแสดงถึง

ความโศกเศร้าเสียใจต่อการจากไปของสามีเป็นที่สุดจนสลบสิ้นสติไป  
 

  จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็น ได้ว่า บทบาทนางมณโฑท่ีปรากฏในวรรณกรรมรามเกียรติ์  

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมีทั้งหมด 8 ตอน ได้แก่ ตอนอินทรชิตลาพ่อแม่ 

ตอนเทพบุตรพาลีกับเทวดาล้างพิธีทศกั ณฐ์ ตอนหนุมานผูกผมทศกัณฐ์กับนางมณโฑ ตอนนางมณโฑต่อยหัว

ทศกัณฐ์ ตอน นางมณโฑตั้งพิธีน้ าทิพย์ตอนหนุมานท าลายพิธีน้ าทิพย์  ตอนทศกัณฐ์ลานางมณ โฑและนาง

กาลอัคคี  ตอนเชิญศพทศกัณฐ์เข้ากรุงลงกา ซึ่งเป็นบทที่ รัชกาลที่ 2 ทรงพระราชนิพนธ์ โดย ปรับปรุง      

มาจากบทละคร เรื่องรามเกียรติ์ ฉบับสมบูรณ์บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 ซึ่งปรับปรุงบทกลอน        

ให้เหมาะสมกับการน ามาแสดง พบว่าบทบาทของนางมณโฑจะปรากฏบทบาทท่ีท าหน้าที่เป็นแม่ท่ีห่วงใย

ลูก(คืออินทรชิต) และบทบาทของการเป็นภรรยาที่จงรักภักดีของทศกัณฐ์ และบทบาทที่ส าคัญคือการเป็น

ผู้ประกอบพิธีแม้ว่าจะเป็นหญิงก็ตาม 
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 3) สมัยรัชกาลที่ 3 

  ในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้น ปรากฏบทบาทนางมณโฑที่เป็น โคลงภาพจารึกเรื่องรามเกียรติ์            

ใต้แผ่นศิลาจ าหลักติดพนักรอบพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จ านวน 3  ภาพ  

ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ภาพจ าหลักเรื่องรามเกียรติ์ : หนุมานมุ่งท าร้ายนางมณโฑคิดว่าเป็นนางสีดา 

ที่มา : นิยะดา เหล่าสุนทร. 2539 : 66. 

 

  ภาพจ าหลัก ข้างต้นเป็นเหตุการณ์ที่ หนุมานมุ่งเข้าสู่ปราสาทของทศกัณฐ์ เห็นทศกัณฐ์

นอนหลับเคียงคู่กับนางมณโฑมเหสี หนุมานเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนางสีดา คิดจะประหารนางเพราะ          

ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระราม แต่เม่ือเข้าใกล้จึงรู้ว่าไม่ใช่นาง ดังโคลงที่ว่า 
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   เห็นนางนอนแนบท้าว  ทศกัณฐ์ 

  หมายแม่นสีดาพรรณ   เพริศพริ้ง 

  หณุมานจับตรีหัน    กวัดแกว่ง 

  พอแว่วส าเนียงจิ้ง   จกยั้งหยุดถวิล 

(พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว. อ้างถึงใน พระธรรมเสนานี. 2539 : 66-67) 

 

 
 

ภาพที่ 4 ภาพจ าหลักเรื่องรามเกียรติ์   

 : ทศกัณฐ์รีบร้อนพามเหสี คือ นางมณโฑและนางอัคคี หนีไฟออกจากเมือง 

ที่มา : นิยะดา เหล่าสุนทร. 2539 : 102. 

 

  ภาพจ าหลักข้างต้นเป็นเหตุการณ์ที่ กรุงลงกาตกอยู่ใต้กองเพลิง ความวุ่นวายเกิดข้ึนทุก

แห่งหน ทศกัณฐ์รีบร้อนพามเหสีทั้งสอง คือ นางมณโฑและนางอัคคีหนีไฟออกจากเมือง ดังโคลงที่ว่า 
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   ทศเศียรเวียนวิ่งร้อง  เป็นโก ลาเอย 

  เรียกหมู่มาตยาโย   ธิศพร้อม 

  จูงกรมิ่งมณโฑ    ทังอัค คีนา 

  ทรงรถบทจรอ้อม    ออกข้างทางฉนวน 

(พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว. อ้างถึงใน พระธรรมเสนานี. 2539 : 102-103) 

 

 
 

ภาพที่ 5 ภาพจ าหลักเรื่องรามเกียรติ์ : อินทรชิตดื่มกษิรธารา(น้ านม)แก้พิษ 

ที่มา : นิยะดา เหล่าสุนทร. 2539 : 282. 

 

  ภาพจ าหลักข้างต้นเป็นเหตุการณ์ที่อินทรชิตขึ้นเฝูานางมณโฑ พระมารดา ขอดื่มกษิร

ธาราเพื่อแก้พิษศร จากนั้นก็เตรียมจัดทัพเพ่ือท าสงครามต่อไป ดังโคลงที่ว่า 

   ขึ้นเฝูาชนนิศไห้   ทูลวอน 

  เสวยกษิร์สินธุ์ศร    หลุดแล้ว 

  ทูลลาบาทบิดร    มาตุเรศ 
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  เตรียมหมู่มารทวยแกล้ว   ออกร้ารณรงค์ 

(พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว. อ้างถึงใน พระธรรมเสนานี. 2539 : 282-283) 

 

4) สมัยรัชกาลที่ 5 จากการศึกษาความเป็นมาวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัวดังที่กล่าวมาข้างต้น   ปรากฏบทบาทนางมณโฑใน โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์            

ณ ระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม   โดยพบบริเวณโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ห้องที่  102 – 107รวม

จ านวน 178 บท  เนื้อความตั้งแต่หนุมานอาสาแปลงเป็นทศกัณฐ์  ท าลายพิธีน้ าทิพย์ของนางมณโฑจนถึง

หนุมานคืนสมบัติให้ทศกัณฐ์และชูกล่องดวงใจเย้ยทศกัณฐ์  และบริเวณห้องท่ี 90 แผ่นที่ 360 เนื้อความ

กล่าวถึงหนุมานสะกดพานางมณโฑมาหยอกเย้าจนเสียพิธี  ดังตัวอย่างโคลงภาพที่ปรากฏว่า  
 

   พงษภาณุมาศได้   สดับสาร 

  เหนชอบเช่นหณุมาน   กล่าวอ้าง 

  ลูกลมล่องลมทยาน   ยังนิเวศน์ 

  สะกดยักษ์ลักเข้าข้าง   แท่นแก้วมณโฑ ฯ 

   ยลนางหลับสนิทอุ้ม  องค์อร 

  เถาถีบทางอัมพร    ผาดฟูา 

  ถึงท่ียี่สิบกร    กอบตรบะ กิจแฮ 

  วางอนุชเทียบหน้า   ปลุกเปลื้องมนต์สดม ฯ 

   ร้องตวาดเหวยท้าวยี่  สิบมือ 

  นางนี่เมียใครหือ    ใคร่แจ้ง 

  มัวหลับสับเงาปรือ   จะปุน เปิงแฮ 

  ฉวยชักผ้าห่มแกล้ง   หยอกเย้ยหยาบหยาม ฯ 

   มณโฑร้องกรีดคว้า  กอดผัว 

  จอมราพรู้ศึกตัว    หวาดสดุ้ง 

  เผยเนตรพบลิงพัว   พันหยอก เมียแฮ 

  เหลืออดพิโรธฟูุง    โลดขึ้นยืนยัน ฯ 
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   ฉวยชักคันฉัตรต้อน  ตีสวา 

  สามต่อฤทธิอสุรา    ร่ าล้อ 

  รบพลางผัดกันมา    ยื้อหยอก นางแฮ 

  ท้าวราพเหลือรับท้อ   จิตรยั้งยืนตลึง ฯ 

   ลูกลมหลอนหลอกเย้ย  ยิ้มหยัน 

  ฉะมั่นขันตีขัน    แตกเปรี้ยง 

  เมียตัวสิตาชัน    ฉุนโกรธ ฉิวแฮ 

  เมียท่านฉกมาเพ้ียง   ลูกไม้กลางไพร ฯ 

   หาไม่จะฆ่าให้   วายปราณ 

  เกรงจะล่วงโองการ   ท่านใช้ 

  กล่าวเสร็จจึ่งสามทหหาร   เหาะกลับ มาแฮ 

  ทูลพระนารายน์ไท้   ท่านซร้องสรเสริญ ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2542 อ้างถึงใน ยุทธนา แซ่พ่ัว. 2555 : 43-44) 
 

  เหตุการณ์จากโคลงประกอบภาพ บรรยายเกี่ยวกับ เหตุการณ์ขณะที่ทศกัณฐ์ตั้งพิธี        

ชุบกายให้เป็นเพชร แต่หนุมานได้สะกดพานางมณโฑมาหยอกเย้าต่อหน้า หวังให้ทศกัณฐ์ทนไม่ไหว         

เมื่อเห็นภรรยาของตนถูกลวนลาม และล้มเลิกพิธีในที่สุด 
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ภาพที่  6  จิตรกรรมฝาผนังรอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

ห้องท่ี 90 : ทศกัณฐ์ตั้งพิธีชุบกายให้เป็นเพชรหนุมานสะกดพานางมณโฑมาหยอกจนเสียพิธี 

ที่มา :  ยุทธนา  แซ่พ่ัว. 2555 : 45. 

 

 ดังนั้น บทบาทนางมณโฑที่ปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีลักษณะเป็น       

โคลงสี่สุภาพ ประกอบภาพจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์  ณ ระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื้อความตั้งแต่

หนุมานอาสาแปลงเป็นทศกัณฐ์  ท าลายพิธีน้ าทิพย์ของนางมณโฑจนถึงหนุมานคืนสม บัติให้ทศกัณฐ์และ               

ชูกล่องดวงใจเย้ยทศกัณฐ์  และบริเวณ ห้องท่ี 90  แผ่นที่ 360 เนื้อความ กล่าวถึง หนุมานสะกดพานาง

มณโฑมาหยอกเย้าจนเสียพิธี ซึ่งเป็นบทบาทของการท าประกอบพิธีหุงน้ าทิพย์ 

 

 ผลการศึกษาวรรณกรรมรามเกียรติ์ของไทยในสมัยต่างๆ สรุปได้ว่า ปรากฏบทบาทของนางมณโฑ

ที่ถูกกล่าว อยู่ในรามเกียรติ์ค าพากย์ ภาคท่ี 7 ตอนพระรามประชิดกรุงลงกา  ของสมัยกรุงศรีอยุธยา       

สมัยกรุงธนบุรี ปรากฏอยู่ใน เล่มที่ 4 ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรด  ในเหตุการณห์นุมานผูกผมทศกัณฐ์กับ           

นางมณโฑ  และสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 พบทั้งหมด 47 ตอน รัชกาลที่ 2 พบ 8 ตอน ในสมัย

รัชกาลที่ 3 พบบทบาทนางมณโฑในโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ศิลาจ าหลักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

จ านวน 3 โคลงภาพ คือ หนุมานมุ่งท าร้ายนางมณโฑคิดว่าเป็นนางสีดา ทศกัณฐ์รีบร้อนพามเหสี  คือ         
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นางมณโฑและนางอัคคี  หนีไฟออกจากเมืองอินทรชิตดื่มกษิรธารา (น้ านม )แก้พิษ   และสมัยรัชกาลที่ 5       

พบเนื้อความที่ปรากฏหนุมานอาสาแปลงเป็นทศกัณฐ์  ท าลายพิธีน้ าทิพย์ของนางมณโฑจนถึงหนุมานคืน

สมบัติให้ทศกัณฐ์และชูกล่องดวงใจเย้ยทศกัณฐ์  และเนื้อความ กล่าวถึง หนุมานสะกดพานางมณโฑมา  

หยอกเย้าจนเสียพิธี  ซึ่งผลจากการศึกษาท าให้ทราบ ว่าวรรณกรรมที่กล่าวถึงบทบาทนางมณโฑได้อย่าง

สมบูรณ์ละเอียดลออที่สุดคือ รามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก

มหาราช รัชกาลที่ 1 

 

2.3 บทบาทและความส าคัญของนางมณโฑในวรรณกรรมรามเกียรติ์  
 2.3.1 ประวัตินางมณโฑ 

  นางมณโฑ เป็นตัวละครฝุายหญิงที่มีบทบาทส าคัญในเรื่องรามเกียรติ์  มีฐานะเป็นมเหสี

ของทศกัณฐ์  แต่ก่อนที่นางจะมาเป็นมเหสีของทศกัณฐ์นั้น วรรณกรรมรามเกียรติ์ ได้กล่าวถึงชาติก าเนิด

ของนางที่ อดีตเคย เป็นกบอาศัยอยู่บริเวณ ณ ขุนเขาหิมพานต์บรรพต  มีพระฤๅษีสี่องค์บ าเพ็ญเพียรอยู่    

มีนามว่า อตันตาฤๅษี วชิราฤๅษี วิสูตฤๅษี และมหาโรมสิงค์ฤๅษี พระฤๅษีทั้งสี่นี้บวชมาเป็นเวลาถึงสามหมื่นป ี         

ตั้งกุฎีเรียงรายกันไป ได้อาศัยน้ านมจากนางโคจ านวนห้าร้อยพากันมาบริจาคนมสดถวายทุกเช้า ขณ ะที่

ฤๅษีท้ังสี่ฉันน้ านมโค มีนางกบตัวหนึ่งมารออยู่ พระฤๅษีก็ให้ทานน้ านมโคแก่นางกบ ทุกวันนางกบจึงมีชีวิต

อยู่ได ้

  กล่าวถึงเมืองบาดาล พญากาลนาคามีธิดาสาวนามว่า อนงค์นาคี พอเริ่มแตกเนื้อสาว 

นางก็อยากได้รู้รสกามคุณจากชายให้สมใจปรารถนา เวลาค่ าคืนดึกสงัดนางยิ่งก าหนัดหนักข้ึน จึงต้องหนี

ไปเมืองมนุษย์ นางคิดได้แล้วก็เลื้อยแทรกแผ่นดินขึ้นมายังปุาหิมพานต์ แล้วรีบจ าแลงแปลงกายาเป็ นสาว

น้อยโ ฉมงามสอดส่ายสายตาหาชาย เอามาบ าเรอกามราคะ แต่ก็หาได้มีมนุษย์ผู้ชายหรือเทวาองค์ใด 

เหลือบไปอีกทีก็เห็นงูดินตัวผู้เลื้อยอยู่ ด้วยความร่านรักของนาง จึงรีบแปลงร่างกลับเป็นนางนาคดังเดิม 

แล้วตรงเขา้หาเจ้างูดินด้วยความกระสัน แล้วเกี่ยวกระหวัดรัดรึงตรึงตราด้วยความเสน่หา พากันข้ึนสวรรค์

คลายก าหนัดไปได้ในกลางปุาพนาดร พระมหาดาบสทั้งสี่ได้มาเห็นพอดี ต่างนึกแปลกใจเหตุใดนางนาค

สาวคาวโลกีย์จึงท าตัวชั่วช้ามาเอางูดินเป็นผัวเช่นนี้ เสียศักดิ์ศรี เหมือนนางหงส์มาหลงรักกาด าต่ าศักดิ์ 

ฤๅษีองค์หนึ่งจึงเอาไม้เท้าเคาะลงที่ตรงหา งนางนาคี แต่นางนาคีก าลังร่านรักพัวพันอยู่กับงูดินจึงไม่ยอม

คลายการกอดรัด ฤๅษีจึงฟาดซ้ าเข้ากลางล าตัวอย่างแรงท าเอานางนาคีอับอายขายหน้าฤๅษี  จึงรีบหนี      
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มุดดินกลับไปเมืองนาคา ณ พิภพบาดาล นางนาคีสุดแสนแค้นพระดาบสทั้งสี่ท าเจ้ากี้เจ้าการขัดขวาง

ความสุข ก าลังสนุกกับกามกรีฑากับงูดิน คิดได้แล้วนางก็เลื้อยกลับขึ้นไปยังกุฎีพระฤๅษีพอเห็นอ่างน้ านมโค 

นางก็โผเข้าสู่อ่างแล้วคายพิษนาคร้ายลงไปทันที แล้วรีบหนีกลับไป 

  นางกบตัวน้อยแลเห็นการกระท าของนางนาคี มีความส านึกในบุญคุณของพระฤๅษีที่ให้

ทานด้วยน้ านมโคทุกวัน จึงยอมตายเพื่อให้ พระฤๅษีรู้แจ้งว่าน้ านมมีพิษงู นางกบจึงกระโดดลงไปในอ่าง

น้ านม แล้วก็ขาดใจตายอยู่ภายในอ่าง นางตั้งจิตปรารถนาว่า ตายแล้วชาติหน้าขอไปเกิดเป็นมนุษย์              

อย่ามาเกิดเป็นกบอีกเลย เหตุการณ์ดังกล่าว ดังบทกลอนที่ว่า 

   ๏ บัดนั้น   นางกบผู้มีอัชฌาสัย 

  เห็นนาคาพ่นพิษลงไว้   ตกใจก็ถวิลจินดา 

  เป็นไฉนนางนาคนี้ใจบาป   หยาบคายทุจริตอิจฉา 

  จะฆ่าชีวิตพระสิทธา   อันมีเมตตาตบะญาณ 

  ตัวกูได้พ่ึงพระนักสิทธิ์   เลี้ยงชีวิตเป็นสุขเกษมศานต์ 

  พระคุณใหญ่ล้นพ้นประมาณ  แจ้งการแล้วจะนิ่งก็ไม่ด ี

  ดั่งหนึ่งไม่มีกตัญํู   รู้คุณพระมหาฤาษ ี

  อย่าเลยจะเอาชีวี    ตายแทนผู้มีพระคุณไป 

  เดชะความสัตย์อันล้ าเลิศ   ให้เกิดเป็นมนุษย์ในชาติใหม่ 

  คิดแล้วโจนลงด้วยว่องไว   ก็ขาดใจด้วยพิษนาคาฯ 

ฯ ๑๐ ค า ฯ เชิด 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 96) 
 

  รุ่งเช้าพระฤๅษีทั้งสี่ออกจากศาลามาข้ึนอาสน์ที่เคยนั่งฉันน้ านมโค แลไปในอ่างน้ านมก็เห็น            

นางกบนอนตายคาอ่างอยู่ ฤๅษีตนหนึ่งโมโหจึงพูดต่อว่า “ชาติเดียรัจฉาน ให้นมมันกินทุกวันยังไม่หน าใจ ยังดันทุรัง

ไปกินต่อจนตายคาอ่าง แต่เอาเถิดกูจะชุบชีวิตให้” ว่าแลว้ฤๅษีก็คีบเอานางกบข้ึนมาเปุามนต์จนฟื้นคืนชีพ ฤๅษีจึง

ต่อว่า “เป็นอย่างไรบ้างอีนางกบ อยากนักหนาหรือถึงกับกินจนตาย” นางกบก้มกราบเท้าฤๅษีท้ังสี่แล้วแถลงความจริง 

“พระคุณเจ้าขา โปรดอย่าเข้าใจผิด ดิฉันเห็นอีนางนาคมาพ่นพิษร้ายใส่ลงในอ่างน้ านม เกรงว่าพระคุณเจ้าทั้งสี ่    

จะมรณภาพ จึงยอมสละชีวิตเพ่ือทดแทนคุณพระมุนีเจ้าค่ะ” บทกลอนที่บรรยายเหตุการณ์หลังจากนางกบตายด้วย

พิษนาค มีดังนี้ 
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   ๏ เมื่อนั้น   สี่พระดาบสพรตเกล้า 

  ครั้นรุ่งรางสร่างแสงพระสุริยา  ออกจากศาลาพร้อมกันฯ 

ฯ ๒ ค า ฯ เสมอ 

   ๏ มาถึงพ้ืนแผ่นศิลาลาด  ขึ้นนั่งยังอาสน์ที่เคยฉัน 

  เห็นมณฑกตกม้วยชีวัน   พระนักธรรม์ก็คิดรังเกียจไป 

  กบนี้มันชาติเดียรฉาน   โลภอาหารล้นพ้นวิสัย 

  แต่ให้ยังไม่หน าใจ   ลงกินในอ่างจนวายชนม์ 

  แม้นจะไม่ช่วยชีวิต   จะเสียเมตตาจิตจ าเริญผล 

  คิดแล้วฤาษีทั้งสี่ตน   คีบข้ึนเปุามนต์ก็เป็นมาฯ 

ฯ ๖ ค า ฯ เจรจา 

 
ภาพที่ 7 จิตรกรรมฝาผนังที่ซุ้มประตูเกยเสด็จ (หลัง) : นางกบตายในอ่างน้ านม  

ที่มา  :  นิดดา หงษ์วิวัฒน์. 2547  :  28. 
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   ๏ แล้วว่าอีกบนี้สาธารณ์  เอ็งโลภอาหารหนักหนา 

  กูเลี้ยงให้กินทุกเวลา   ใช่ว่าอดอยากเม่ือไรมีฯ 

ฯ ๒ ค า ฯ 

   ๏ บัดนั้น   นางกบนบบาทพระฤาษี 

  บอกว่าข้าม้วยชีวี    เหตุด้วยนาคีมาพ่นพิษ 

  ลงไว้ในอ่างน้ านม    ข้าปรารมภ์ถึงองค์พระนักสิทธิ์ 

  กลัวว่าจะม้วยชีวิต   จึ่งคิดแทนคุณพระมุนีฯ 

ฯ ๔ ค า ฯ 

   ๏ เมื่อนั้น   พระมหาดาบสทั้งสี่ 

  ได้ฟ๎งมณฑกพาที    ยินดีแล้วปรึกษากัน 

  ชะรอยนางนาคีซึ่งทุจริต   มาคายพิษจะให้เราอาสัญ 

  นางกบสู้เสียชีวัน    หาไม่เราฉันจะบรรลัย 

  อย่าเลยจะชุบขึ้นเป็นหญิง   จะจัดสิ่งที่งามประสมใส่ 

  ให้สิ้นโฉมนางฟูาสุราลัย   เลิศล้ ากว่าไตรโลกา 

  ว่าแล้วตั้งกูณฑ์พิธี   อาหุดีเพลิงแรงแสงกล้า 

  ศรีเหลืองเรืองโรจน์โชติฟูา   พระดาบสเข้านั่งทั้งสี่ทิศ 

  โอมอ่านคาถามหาเวท   อันวิเศษส าหรับกระลากิจ 

  เอากบใส่กองเพลิงชวลิต   แล้วชุบด้วยฤทธิ์พระนักธรรม์ฯ 

ฯ ๑๐ ค า ฯ ตระ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 97) 
 

  องค์พระนักสิทธิ์รอดชีวิตได้เพราะนางกบกตัญํูรู้คุณ จึงพร้อมใจกันชุบนางกบให้เป็น

หญิงงามสุดโสภา ช่วยกันโอมอ่านพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ เอานางกบเข้าใส่ในกองเพลิงจนกลายร่างเป็นสตรี ดังบท

กลอนที่ว่า  

   ๏ เดชะพระเวทสิทธิศักดิ์  พระวิษณุรักษ์รังสรรค ์

  เกิดเป็นกัลยาวิลาวัณย์   งามวิจิตรพิศพรรณขวัญตาฯ 

ฯ ๒ ค า ฯ 
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   ๏ งามพักตร์ยิ่งชั้นมหาราช งามวิลาศล้ านางในดึงสา 

  งามเนตรยิ่งเนตรในยามา   งามนาสิกล้ าในดุษฎี 

  งามโอษฐ์งามกรรณงามปราง  ยิ่งนางในนิมาราศ ี

  งามเกศยิ่งเกศกัลยาณี   อันมีในชั้นนิรมิต 

  ทั้งหกห้องฟูาไม่หาได้   ด้วยทรงลักษณ์วิไลไพจิตร 

  ใครเห็นเป็นที่เพ่งพิศ   ทั้งไตรภพจบทิศไม่เทียมทันฯ 

ฯ ๖ ค า ฯ เจรจา 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 98) 

  จากบทกลอนข้างต้นจะท าให้ทราบถึงบุคลิกลักษณะของนางมณโฑหลังจากที่ฤษีชุบนาง

กบให้เป็นสตรีแล้วว่านางมีความงามล้ าเลิศกว่านางฟูาชั้นดาวดึงษ์ ไม่ว่าจะเป็นใบหน้า ตา จมูก และปาก 

ทั้งยังมีผมที่สลวยสวยงาม ความงามของนางไม่มีสตรีใดในสามพบจะงามเท่าเทียม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 จิตรกรรมฝาผนังที่ซุ้มประตูเกยเสด็จ (หลัง) พระดาบสชุบนางกบข้ึนเป็นนางมณโฑ  

ที่มา : นิดดา หงษ์วิวัฒน์. 2547 : 28. 
 

  นางที่เกิดในกลางกองไฟงามล้ าเลิศกว่านางฟูาทุกสวรรค์  องค์ดาบสทั้งสี่มีความเห็นตรงกัน

ว่า ควรให้ชื่อ มณโฑ ตามชาติเดิมของนาง (มณฑก แปลว่า  กบ) แล้วควรน าขึ้นถวายองค์อิศวรเจ้าโลกา จะได้

พ้นค าติฉินนินทา เรื่องสตรีกับนักบวช ดังบทกลอนที่ว่า 
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   ๏ พระดาบสจึ่งดับกองเพลิง ซึ่งเถกิงอาหุดีเสกสรรค์ 

  แล้วพากัลยาวิลาวัณย์   มายังอารัญกุฎีฯ 

ฯ ๒ ค า ฯ เสมอ 

   ๏ จึ่งให้นามตามชาตินงคราญ ชื่อมณโฑเยาวมาลย์มารศรี 

  พระนักสิทธิ์พิศโฉมนางเทวี  มีลักษณ์เลิศล้ ากัลยา 

  จึ่งปรึกษากันทั้งสี่องค์   นางนี้รูปทรงดั่งเลขา 

  ควรจักถวายเจ้าโลกา   ทั้งจะพ้นนินทาราคี 

  ครั้นว่าเห็นพร้อมประนอมกัน  องค์พระนักธรรม์ทั้งสี่ 

  ก็พานางมณโฑเทวี   ออกจากกุฎีเหาะไปฯ  

ฯ ๖ ค า ฯ เชิด 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 98) 

 

  เมื่อตกลงกันดังนั้นแล้ว ดาบสทั้งสี่ก็ส าแดงฤทธิ์พาเอานางมณโฑ เหาะเหินเดินฟูาไปเข้า

เฝูาพระอิศวร ถวายให้เป็นสิทธิ์ขาด จะทรงโปรดเอาไว้บ าเรอบาทหรือ รับใช้ในหน้าที่อันใดก็สุดแต่พระทัย

ท่าน ถวายเสร็จก็พากันเหาะกลับไปยังบรรณศาลา พระอิศวรทรงมอบให้พระอุมาเทวีรับเอาไว้เป็น

นางสนองพระโอษฐ์ แม้จะโปรดปรานนางสักปานใด ก็ทรงเกรงพระทัยองค์อุมาเทวีมเหสีที่เคารพ  ดังบท

กลอนที่ว่า 

   ๏ ครั้นถึงไกรลาสบรรพต  พระดาบสจึ่งแจ้งแถลงไข 

  แก่องค์ผู้ทรงภพไตร   โดยนัยแต่ต้นความมา 

  ขอถวายนงลักษณ์อัคเรศ   แก่พระปิ่นโลเกศนาถา 

  เป็นข้าใช้ใต้เบื้องบาทา   ไปกว่าจะสิ้นชีวีฯ 

ฯ ๔ ค า ฯ 

   ๏ เมื่อนั้น   องค์พระอิศราเรืองศรี 

  ได้ฟ๎งทั้งสี่พระมุนี    ยินดีก็รับเอานางไว้ฯ 

ฯ ๒ ค า ฯ เจรจา 
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   ๏ เมื่อนั้น   พระฤาษีผู้มีอัชฌาสัย 

  ครั้นเสร็จถวายอรไท   ก็ลาไปยังบรรณศาลาฯ 

ฯ ๒ ค า ฯ เชิด 

   ๏ เมื่อนั้น   พระสยมภูวญาณนาถา 

  จึ่งผินพักตร์ต่อองค์พระอุมา  แล้วมีบัญชาตรัสไป 

  อันนางมณโฑนงลักษณ์   นักสิทธิ์ทั้งสี่เอามาให้ 

  เจ้าจงเมตตาเลี้ยงไว้   เป็นข้าช่วงใช้ของเทวีฯ 

ฯ ๔ ค า ฯ 

   ร่าย 

   ๏ เมื่อนั้น   องค์พระอุมาโฉมศรี 

  รับเทวบัญขาพระสามี   ก็พามาไว้ที่กัลยาฯ 

ฯ ๒ ค า ฯ เพลง 

   ๏ เมื่อนั้น   นวลนางมณโฑเสน่าหา 

  ตั้งแต่อยู่ด้วยพระอุมา   มีความผาสุกสถาวร 

  ใช้ชิดสนิทในเบื้องบาท   ไม่ขัดเคืองอัครราชดวงสมร 

  บ าเรอเป็นนิจนิรันดร   ต่างเนตรต่างกรอรไทฯ 

ฯ ๔ ค า ฯ 

   ๏ เมื่อนั้น   พระอุมาเยาวยอดพิศสมัย 

  เห็นนางมณโฑทรามวัย   มีใจจงรักภักดี 

  องค์อัครชายาเทวราช   พิศวาสในนางโฉมศรี 

  บอกพระเวทตบะกิจพิธี   ให้แก่เทวีทุกเวลาฯ 

ฯ ๔ ค า ฯ เจรจา 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 99-100) 

 

  เหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับนางมณโฑไม่ได้จบลงที่พระอิศวรประทานนางให้กับพระอุมา

และได้รับการสอนพระเวทย์ในการท ากิจพิธีเท่านั้น เพราะ วันหนึ่ง มียักษ์ชื่อ วิรุฬหก เป็นเจ้าเมือง             
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ใต้บาดาล พญามารตนนี้มีความจงรักภักดีพระอิศวรเจ้าโลกามาก ต้องขึ้นไปเฝูาพระองค์บนเขาไกลลาส        

ถึงปีละเจ็ดครั้ง วันนี้ถึงวาระจะต้องไปเฝูาพระองค์บนเขาไกลลาส ก็ส าแ ดงอิทธิฤทธิ์ผุดจากบาดาลพารา

เหาะมาถึงเขาไกลลาสเป็นเวลาที่องค์พระอิศวรยังบรรทมอยู่ในพระแท่นที่ไสยาด้วยความจงรักภักดีอย่างสูง  

ตุ๊กแกตัวหนึ่งเฝูาดูอยู่ด้วยความขบขันท่าทางของยักษ์ พอก้มลงกราบ ตุ๊กแกก็ร้ องเสียงดังท านองล้อเลียน

และให้จังหวะ ขุนมารแสนจะร าคาญเต็มทีจึงเหลือบตามองไป ตุ๊กแกก็ยักคิ้วหลิ่วตาให้ ในที่สุดก็ตบะแตก

จึงถอดสังวาลนาคอันมีฤทธิ์เดชเกรียงไกรขว้างเข้าใส่ตุ๊กแกดังกึกก้อง 

  เสียง ที่ดังครึกโครมท าเอา องค์พระอิศวรฟื้นจากแท่น บรรทม เสด็จออกไปภายนอก

ปราสาทจึงท อดพระเนตรเห็นเขาไกรลาสทรุดจนเอนเอียง  ทรงเล็งทิพยเนตรดูก็รู้ว่าวิฬูรหกยักษีเจตนา  

จะฆ่าตุ๊กแกปากเสีย จึงตรัสถามหา ถ้าใครยกเขาไกลลาสให้คืนตั้ง ตรงได้ จะให้รางวัลอย่างงาม           

เหล่าเทวดาสุรารักษ์ อยากได้รางวัลก็พากันมาแผลงฤทธิ์ช่วยกันยกช่วยกันดัน ก็หาได้ส าเร็จไม่ องค์อิศวร

ทรงนึกถึงทศกัณฐ์ยักษา เจ้าพาราลงกา ลูกท้าวลัสเตียน ที่มีสิเศียร สิบพักตร์ ยี่สิบกร แน่นอนต้องสามารถ

ยกได้จึงโปรดให้จิตุบท ไปตามทศกัณฐ์มาเฝูา ทศกัณฐ์จึงรีบมาเข้าเฝูาตามเทวราชบัญชา พระอิศวรจึงตรัสว่า 

“วิฬูรหกมันท าให้เขาไกรลาสทรุด พวกเทวดานับร้อยมาช่วยฉุดก็ไม่ส าเร็จ ข้าเห็นก็แต่เอ็งที่มีฤทธิไกร

สามารถจะช่วยได”้ ทศกัณฐ์จึงก้มเกล้ารับอาสา แล้วคลานออกไปแผลงฤทธิ์นิมิตอินทรีย์ 

  เมื่อยกเขาพระสุเมรุส าเร็จ องค์เจ้าโลกาทรงโสมมนัสตรัสถามขุนมารว่ าต้องการรางวัล

อะไร ข้าจะให้ ไอ้ยักษ์อหังการ์ขอประทาน พระอุมาเทวี จะเอาไปเป็นพระมเหสี องค์จอมโลกาทรงร าพึ่งว่า         

ไอ้ยักษานี้มันจะเอามารดาสุราฤทธิ์ไปท าเมีย แต่กูได้ออกปากไปแล้วก็จ าต้องยกให้มันไป ทรงแน่นอน

พระทัยว่าในไม่ช้าก็จะได้คืนกลับมา  ทศพักตร์ยักษีมีความยินดีนัก กราบถวายบังคมแล้วตรงเข้าไปอุ้มนาง

อุมาเทวี แต่ยักษีไม่สามารถโอบอุ้มไปได้ เพราะกายาขององค์อุมาร้อนเป็นไฟ ยักษ์ร้ายจ าต้องช้อน           

พระบาทให้ประทับยืนบนหัวแล้วพาเหาะไปยังกรุงลงกา  ฝูงเทวาต่างพากันไปเฝูาองค์นารายณ์ยัง

เกษียนสมุทรกราบทูลเรื่องให้ทรงทราบ พระนารายณ์ทรงมีรับสั่งว่าอย่างร้อนใจไป ไม่ช้าองค์อัคเรศก็จะได้

คืนกลับสู่ไกรลาสคีรีดังเดิม ตรัสแล้วก็ทรงส าแดงฤทธี เหาะออกจากที่ทะเลวนลงไปยังชายปุาต้นทางไป    

สู่ลงกาธานีแล้วทรงร่ายมนต์แปลงอินทรีย์เป็นยักษี แก่มีรูปร่างอัปลักษณ์จับจอบขุดดินปลูกต้นไม้ เอ าส่วน

ยอดฝ๎่งลงไปในดิน ส่วนรากแก้วรากฝอยชูขึ้นไปบนฟูา แล้วท าทีท่ารดน้ าพรวนดิน รอเวลาที่ทศกัณฐ์พา

องค์อุมาผ่านมา ชั่วเวลาเพียงครู่เดียวทศกัณฐ์ก็มาถึง แลไปก็ได้เห็นยักษ์เฒ่าปลูกต้นไม้เอายอดลงดินราก

ชี้ฟูาก็แสนที่จะขบขันร้องทักข้ึนว่า  “ไอ้ยักษ์เฒ่าโฉดเขลา มีใครที่ ไหนวะปลูกต้นไม้เอายอดลง เขาต้องเอา
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รากลงดินทั้งนั้น  องค์นารายณ์ในร่างของยักษ์เฒ่า ” ท้าวทศกัณฐ์สดับค าของยักษ์เฒ่าก็ได้สติเห็นด้วยกับ  

ค าทักท้วงหากนางท่ีพามาดีจริง ไฉนตัวจึงร้อนดังไฟ จึงร้องถามไปว่า “แล้วนางดีที่เจ้าว่าน่ะ ใครเล่า ช่วย

บอกมาหน่อย จะได้เอาไปเปลี่ยนใหม่มา ช่วยเอ็นดูเถิดตาเฒ่าเอ๊ย” 

  ๏ เมื่อนั้น   พระนารายณ์ซึ่งเป็นยักษา 

 จึ่งตอบไปด้วยไวป๎ญญา   นางหนึ่งลักขณาวิลาวัณย์ 

 ชื่อว่า มณโฑเทวี    งามล้ านารีในสรวงสวรรค์ 

 ผิวพักตร์ผ่องเพียงดวงจันทร์  สารพันเป็นที่จ าเริญรัก 

ฯ ๔ ค า ฯ เจรจา 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 121) 

 
 ทศกัณฐ์ยินดีนักรีบช้อนบาทองค์อุมาเทวีทูนไว้บนหัวแล้วเหาะเหินเวหาพาไปสู่วิมาน

เมืองฟูาขององค์อิศวร ถึงแล้วก็เชิญองค์อุมาเทวีลง กราบทูลว่าตัวข้าขอคืนสมเด็จพระอุมา ขอประทาน

มณโฑเทวีเอาไปแทน ขอได้โปรด เถิดพระเจ้าข้า องค์พระอิศวรก็ประทานนางมณโฑให้แก่ยักษา แล้ว

ทศกัณฐ์ก็โอบอุ้มเหินฟูาพาไปด้วยความรัญจวนใจในความงามของนาง ดังบทกลอนที่ว่า 
 

  ๏ เมื่อนั้น   ทศเศียรสุริย์วงศ์ยักษา 

 เห็นโฉมมณโฑกัลยา   นางในฟากฟูาไม่เทียมทัน 

 งามทรงงามองค์งามอ่อน   งามงอนเป็นที่เฉลิมขวัญ 

 งามพักตร์ลักขณาวิลาวัณย์  สารพันพริ้งพร้อมทั้งอินทรีย์ 

 แสนพิศวาสจะขาดจิต   ยิ่งพิศติดเนตรยักษี 

 ถวายบังคมลาพระศุลี   ก็อุ้มองค์เทวีเหาะไปฯ 

ฯ ๖ ค า ฯ เชิด 

   ๏ มาพลางพลางเชยชมน้อง ประคองแนบจุมพิตพิสมัย 

  ดั้นหมอกออกเมฆด้วยฤทธิไกร  ผ่านพิชัยขีดขินบุรินทร์มาฯ 

ฯ ๒ ค า ฯ เชิด 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 122) 
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 เมื่อทศกัณฐ์ได้พานางมณโฑเหาะดั้นเมฆมากลางฟูาก็หาก าไรด้วยการลูบโลมเคล้าคลึง

จูบซ้ายย้ายขวาทุกนาที เหาะผ่านเมืองขีดขินไปในเวลาที่พญาพาลี เจ้าเมืองก าลังออกว่าราชการ พาลี

เหลือบเห็นทศพักตร์ยักษาอุ้มนางข้ามมหาปราสาทก็สุดแสนโกรธกริ้ว ฉวยพระขรรค์ได้ก็เหาะทะยานเข้า

ใส่อย่างรวดเร็ว หมายใจจะล้างชีวิตยักษ์โอหังให้ได้ พอเข้าใกล้ได้เห็นโฉมนางมณโฑก็บังเกิดความเสน่หา 

พาลีร้องด่าท้าทายอย่างไม่เกรงกลัวทศพัก ตร์ยักษ์สิบหน้าแล้วแจ้งล่วงหน้าว่า นางที่อุ้มมาจะต้องเอามา

เป็นเมียให้จงได้ ว่าแล้วก็ตรงเข้าไปราวีแบบไม่ให้ตั้งตัวติด ทศพักตร์ยักษาสู้กับพญาพาลีแบบเสียเปรียบ

แม้ว่าจะมีหน้าสิบหน้า ดวงตายี่สิบดวง มีมือถึงยี่สิบ แต่ต้องปกปูองนางมณโฑเอาไว้ ดังบทกลอนที่ว่า 
 

  ๏ แลเห็นโฉมนางวิไลลักษณ์ ผิวพักตร์เพียงเทพอัปสร 

 เกิดความเสน่หาอาวรณ์   ร้องว่าดูก่อนอสุรา 

 อันตัวเราก็เป็นชาย   เอ็งท าหยาบคายไม่เกรงหน้า 

 อุ้มนางข้ามเมืองกูมา   จักฆ่าให้ม้วยชีวีฯ 

ฯ ๔ ค า ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 123) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9  จิตรกรรมฝาผนังที่ซุ้มประตูเกยเสด็จ (หลัง)  

ทศกัณฐ์พานางมณโฑเหาะผ่านเมืองขีดขิน (ขวาบน) พาลีมองเห็นก็เดือดดาล (ล่าง) พาลีเหาะออกไปขวางหน้าทศกัณฐ์  

ที่มา : นิดดา หงษ์วิวัฒน์. 2547 : 31. 
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ภาพที่ 10  จิตรกรรมฝาผนังวัดสุทัศน์ พาลีแย่งชิงนางมณโฑจากทศกัณฐ์  

ที่มา : ยุทธนา  แซ่พ่ัว. 2555 : 50 

ในที่สุดพาลีก็เอาชนะได้ เพราะพาลีว่องไวกว่า ทศกัณฐ์โดนพาลีทิ่มแทงเอาหลายแผล ผลที่สุด       

ก็พ่ายแพ้แก่ขุนกระบี่ พาลีแย่งชิงนาง มณโฑไปจากอ้อมกอดยักษาได้ ท าเอายักษ์ร้องไห้ด้วยความเสียดาย           

แม้จะไล่ราวีต่อตีพาลีเพื่อช่วงชิงนางคืน แต่ก็ไม่ส าเร็จ ในที่สุดก็ต้องเผ่นหนีกลับกรุงลงกาแบบหมดท่าพญายักษ์ 

พาลีก็โอบอุ้มนางมณโฑมาเข้าห้องบรรทม จะได้เชยชมให้สมใจวานร ใช้เวลาพูดจากันไม่ก่ีนาที พญาพาลี  

ก็ตรงเข้าอิงแอบแนบเคล้า กอดจูบลูบโลมโฉมงามทรามวัยแบบปลงใจร่วมกัน ดังบทกลอนที่ว่า 

  ๏ เมื่อนั้น   พญาพาลีชาญสมร 

 มีชัยชิงได้บังอร    ก็เขจรคืนเข้าธานีฯ 

ฯ ๒ ค า ฯ เสมอ 

   ชมโฉม 

   ๏ ครั้นถึงห้องทองไสยาสน์ วางนางเหนืออาสน์มณีศรี 

  พินิจพิศท่ัวทั้งอินทรีย์   มีลักษณ์พริ้มพร้อมวิไลวรรณ 

  งามพักตร์งามขนงงามเนตร  งามเกศงามจุไรงามถัน 

  งามโอษฐ์งามแก้มงามกรรณ  งามพรรณผิวเนื้อดั่งทองทา 

  งามข างามคมสมควร   งามกระบวนยวนยั่วเสน่หา 
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  งามท้ังจริตกิริยา    จึ่งมีบัญชาตรัสไปฯ 

ฯ ๖ ค า ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 125) 

 

   ชาตรี 

   ๏ สุดเอยสุดสวาท  นุชนาฏผู้ยอดพิสมัย 

  จะขอถามน้องอย่าหมองใจ  นามกรชื่อไรนางเทวี 

  เจ้าเป็นหน่อจักรพรรตรา   ฤานางสวรรค์ชั้นฟูาในราศี 

  เหตุใดมาด้วยอสุรี   จงบอกแก่พ่ีแต่จริงไปฯ 

ฯ ๔ ค า ฯ 

   ร่าย 

   ๏ เมื่อนั้น   นางมณโฑเยายอดพิสมัย 

  ให้คิดขวยเขินสะเทินใจ   บังคมไหว้สนองพจมาน 

  ตัวข้าชื่อว่ามณโฑ    ภิญโญยศยอดสงสาร 

  เป็นบุตรพระมหาอาจารย์   สี่องค์ทรงฌานท่านเลี้ยงมา 

  เธอพาไปถวายเป็นข้าบาท   พระอิศโรธิราชนาถา 

  ฝุายทศพักตร์อสุรา   ไปอาสาองค์พระศุลี 

  ยกเขาไกรลาสนั้นขึ้นได้   ขอองค์อรไทมเหสี 

  ประทานข้าแทนนางเทวี   อสุรีจึ่งพาเหาะมาฯ 

ฯ ๘ ค า ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 126) 

 

  ๏ เมื่อนั้น   โฉมนางมณโฑดวงสมร 

 สมสู่ด้วยพญาพานร   สโมสรชื่นชมปรีดา 

 ลืมองค์สยมภูวญาณ   ลืมทศกัณฐ์มารยักษา 

 ลืมทั้งสมเด็จพระอุมา   ลืมมหาไกรลาสคีรี 
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 แรกรู้ในรสสังวาส    แสนสวาทลูกท้าวโกสีย์ 

 แสนเกษมแสนสุขทุกราตรี   ในธานีขีดขินอันโอฬาร์ฯ 

ฯ ๖ ค า ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 127) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11  จิตรกรรมฝาผนังที่ซุ้มประตูเกยเสด็จ (หลัง) พาลีพานางมณโฑเข้าห้อง  

ที่มา : นิดดา หงษ์วิวัฒน์. 2547 : 31. 
 

 ทางฝุายทศพักตร์ยักษาเสียนางให้แก่พาลีสุดที่จะคั่งแค้นใจ เจ็บใจตัวเองที่รบแพ้ลิงทั้งที่เป็น

ยักษ์มีฤทธิ์ สุดคิดที่จะแก้แค้นจนแน่นในหัวอกอันฟกซ้ า ถึงต้องร่ าไห้เสียดายนางเทวีสุดที่รัก ตั้งแต่นั้นทศกัณฐ์ก็

ไม่ออกว่าราชการร้อนถึงกุมภกรรณกับพิเภกจึงต้องไปนิมนต์องค์พระสิทธามหาโคบุตรให้มาดูอาการและบอก

กล่าวความทุกข์เรือ่งนางมณโฑ พระโคบุตรจึงแนะน าให้ไปหาพระฤาษีอังคตมุนีเพราะเป็นพระอาจารย์ของพาลี

เจ้าเมืองขีดขินเพื่อขอให้ช่วยเจรจาคืนนางมณโฑให้แก่ตน ขณะที่พระอังคตมุนีไปเจรจากับพาลีนั้น นางมณโฑ

ตั้งครรภ์ลูกของพาลีได้ 6 เดอืน พระอังคตจึงเจรจาให้พาลีคืนมณโฑให้แก่ทศกัณฐ์  ด้วยความเกรงใจพระอาจารย์

พาลีจึงยอมท าตาม และยอมให้พระอังคตมุนีใช้เวทย์มนต์แหวะครรภ์ของนางมณโฑเพ่ือน าลูกไปฝากไว้ในท้องนางแพะ 

ดังบทกลอนที่ว่า 
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   ๏ เมื่อนั้น   พระอังคตอาจารย์ฌานกล้า 

  ได้ฟ๎งจึ่งตอบวาจา   ข้อนั้นอย่าปรารมภ์ใจ 

  อันบุตรในครรภ์นางโฉมยง  จะให้แก่พระองค์จงได้ 

  จะแหวะออกใส่ท้องแพะไว้  มิให้อันตรายชีวันฯ 

ฯ ๔ ค า ฯ  

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 134) 

 

   ๏ เมื่อนั้น   องค์พระอังคตฤาษี 

  เห็นนางมณโฑเทวี   กันแสงโศกีก็สลบไป 

  จึ่งเรียกเอาตรีสุกานต์   ลูกท้าวมัฆวานก็ส่งให้ 

  พระนักธรรม์แหวะครรภ์อรไท  โดยไสยเวทอันศักดา ฯ 

ฯ ๔ ค า ฯ ตระ 

   ๏ แล้วช้อนเอาองค์พระกุมาร อันหย่อนกาลกว่าทศมาสา 

  ใส่ในท้องแพะด้วยฤทธา   แล้วร่ายวิทยาเปุาไปฯ 

ฯ ๒ ค า ฯ 

   ๏ เดชะมนตราพระดาบส  แผลกายหายหมดหาเห็นไม่ 

  ก็ฟ้ืนตื่นองค์อรไท   ด้วยฤทธิไกรพระมุนีฯ 

ฯ ๒ ค า ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 136) 
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               ภาพที่ 12 จิตรกรรมฝาผนัง                ภาพที่ 13  จิตรกรรมฝาผนัง  

         พระอังคตฤาษีแหวกท้องนางมณโฑ     พระอังคตฤาษีแหวกท้องนางแพะเออากุมารใส่ไว้ 

ที่มา : นิดดา หงษ์วิวัฒน์. 2547 : 32. 
 

  เมื่อเรียบร้อยแล้วจึงน านางมณโฑไปส่งมอบคื นให้แก่ทศกัณฐ์ ณ อาศรมพระดาบส 

ทศกัณฐ์ก้มลงกราบด้วยความซาบซึ้งถึงคุณพระอาจารย์ แล้วจึงโอบอุ้มนางมณโฑเหาะเหินกลับไปสู่ลงกา

ธานีในที่สุดนางก็ตกเป็นมเหสีของทศกัณฐ์  ระยะเวลาต่อมาลูกของนางมณโฑกับพาลีที่ฝากไว้ในท้องแพะ

นั้นก็เกิดเป็นองคต นับเป็นลูกคนแรกของนาง  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 14 จิตรกรรมฝาผนังที่ประตูสนามไชย ภาพที่ 15 จิตรกรรมฝาผนังทีซุ้่มประตูประตูหน้าวัว 

พระอังคตฤาษีมอบนางมณโฑคืนทศกัณฐ์             องคตโอรสองค์แรกของมณโฑกับพาลี 

ที่มา : นิดดา หงษ์วิวัฒน์. 2547 : 33. 
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  ต่อมาไม่นานนางมณโฑก็มี บุตรคนที่สอง  เป็นโอรสที่เกิดกับทศกัณฐ์ให้นามว่า  รณพักตร์ 

และได้เปลี่ยนชื่อเป็น อินทรชิต โดยทศกัณฐ์ตั้งให้มีความหมายว่า รบชนะพระอินทร์ ดังบทกลอนที่ว่า 

  “…ฝุายนางมณโฑนงลักษณ์  มีโอรสรักพิสมัย 

  ยิ่งกว่าสุริย์วงศ์ในเวียงชัย   ให้ชื่อรณพักตร์กุมารา...” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 161) 
 

   ๏ เมื่อนั้น   ทศเศียรสุริย์วงศ์ยักษี 

  รับเอาจักรแก้วโมลี   ยินดีดั่งได้ฟากฟูา 

  สวมสอดกอดองค์พระลูกไว้  เจ้าผู้ฤทธิไกรแกล้วกล้า 

  ควรที่เป็นปิ่นอสุรา   สืบสุริย์วงศาในเมืองยักษ์ 

  พ่อจงทรงนามว่าอินทรชิต   ให้เลื่องชื่อลือฤทธิ์ไตรจักร 

  ตามในนิมิตของลูกรัก   ซึ่งโหมหักมีชัยแก่เทวัญฯ 

ฯ ๖ ค า ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 179) 

 
 

ภาพที่ 16  จิตรกรรมฝาผนังที่ซุ้มประตูหน้าวัว อินทรชิตบุตรคนที่สองของนางมณโฑ โอรสของทศกัณฐ์  

ที่มา : นิดดา หงษ์วิวัฒน์. 2547 : 35. 
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  หลังจากท่ีพระกไลโกฏฤาษีท าพิธีสวดมนต์ภาวนา ส ารวจจิตอ่านพระเวทพร้อมกับเหล่า

สิทธาดาบส เพ่ือท าพิธีขอพระโอรส ที่มีบุญญาธิการพอที่จะปราบพวกมารทั้งหลายไว้สืบราชสมบัติ ตาม

ความต้องการของท้าวทศรถผู้ครอบครองอยุธยาธานี   เมื่อท าพิธีครบถ้วนสามราตรี ในขณะที่ท าพิธีอยู่นั้น

ก็เกิดแผ่นดินไหว มีเปลวไฟลุกขึ้นอย่างช่วงโชติ เกิดเป็นอสูรกายร่างใหญ่โตทูนถาดทองเหนือหัวซึ่งมี        

ก้อนข้าวทิพย์วางอยู่สี่ก้อนส่งกลิ่นหอมฟูุงไปทั้งสิบทิศ  หอมไปจนกระทั่งเกาะลงกา  ท าเอานางมณโฑเทวี

ศรีภริยาที่เคารพของท้าวทศเศียรยักษาใคร่จะได้มาเสวย นาง ทูลต่อสวามียักษ์ว่า ถ้าไม่ได้มาสมปรารถนา

คงต้องขอลาตายท้าวทศเศียรจึงสั่งให้ กากนาสูร รีบบินตามกลิ่นไป แล้วเอาสิ่งที่มีกลิ่นหอมอบอวลนี้มา       

ให้ได้จะได้รางวัลงาม  นางกากนาสูรรับบัญชาขุนยักษ์รีบออกมาแปลงกายาเป็นกาตัวใหญ่มหึมาบินขึ้นสู่

ฟากฟูาจนสูงเหนือเมฆกวาดสายตา และดมกลิ่นตามไปไม่ช้าก็เห็นโรงพิธีใหญ่โตโอฬารที่กรุงศรีอยุธยา  

นางกายักษ์จึงรีบโฉบถลาจิกหัวดิ่งตรงลงด้วยความรีบร้อนจึงเอาหลังคาโรงพิธีพังไปทั้งแถบท าเอาเหล่า

ดาบสตกใจเผ่นหนีเอาตัวรอด นางกายักษ์ก็โฉบเอาข้าวทิพย์ที่วางอยู่ในถาดเอาไปได้ครึ่งก้อนแล้วบิน

ย้อนกลับไปถวายองค์ท้าวเจ้ากรุงลงกาส าเร็จ นางมณโฑก็ได้เสวยสมดั่งใจอยาก ดังบทกลอนที่ว่า 

   ๏ มาจะกล่าวบทไป  ถึงนางมณโฑสาวสวรรค์ 

  แต่เสวยข้าวทิพย์พิธีกรรม์   ก็ทรงครรภ์จ าเริญพระอุทร 

  องค์เจ้าลงกาพญายักษ์   จัดอนงค์ทรงลักษณ์ดั่งอัปสร 

  บ ารุงรักษาบังอร    ถาวรเป็นสุขทุกวันมา 

  พอถ้วนก าหนดทศมาส   ลมกัมมัชวาดพัดเกล้า 

  ให้เจ็บปวดครรภ์กัลยา   ดังว่าจะสิ้นสมประดี 

ฯ ๖ ค า ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 274) 
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 ภาพที่ 17  จิตรกรรมฝาผนังที่ซุ้มประตูสนามไชย  

โรงพิธีขอบุตรห้าฤาษีอยู่บนศาลา อสูรทูนถาดข้าวป๎้นสี่ก้อน นางกากนาสูรโฉบเอาข้าวป๎้นจากถาด(ขวาล่าง)  

ที่มา : นิดดา หงษ์วิวัฒน์. 2547 : 41. 

 

  ครั้นเวลาผ่านไปนางมณโฑก็ได้ตั้งครรภ์พร้อมๆ กับพระมเหสีทั้งสามของท้าวทศรถคือ

พระนางเกาสุริยา พระนางไกยเกษี  และพระนางสมุทรชา  เมื่อครบถ้วนทศมาศนางมณโฑก็ทรง เจ็บครรภ์

และคลอดพระธิดา  (พระลักษมีอวตารลงมาเกิดเป็นนางสีดา ) มีลักษณะดีเป็นเลิศ ผิวพรรณนวลละออง

ผ่องพรรณ งามยิ่งกว่าเทพธิดาบนสวรรค์ ดังบทกลอนที่ว่า 

   ๏ เมื่อนั้น   นวลนางมณโฑมารศรี 

  ครั้นได้ศุภฤกษ์ยามดี   เทวีประสูติพระลูกรักฯ 

ฯ ๒ ค า ฯ มโหรี 

   ๏ เป็นบุตรีศรีศุภลักษณ์เลิศ งามประเสริฐดั่งนางในไตรจักร 

  ผิวพรรณนวลละอองผ่องพักตร์  ผิดสุริย์วงศ์ยักษ์ในลงกา 

  นางนั้นร้องขึ้นว่าผลาญราพณ์  สามคาบปรากฏถ้วนหน้า 

  แต่องค์บิตุเรศมารดา   ไม่ได้ยินวาจานางนงลักษณ์ฯ 

ฯ ๔ ค า ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 275) 
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ภาพที่ 18  จิตรกรรมฝาผนัง ห้อง 160  นางสีดาบุตรีคนที่สามของนางมณโฑ  

ที่มา : นิดดา หงษ์วิวัฒน์. 2547 : 47 
 

  เมื่อคลอดออกมากุมารีร้องดังข้ึนถึงสามครั้งว่า “ผลาญราพณ์  ผลาญราพณ์  ผลาญราพณ์” 

(ผลาญยักษ์ ) แต่เสียงร้องของทารกน้อย ทศกัณฐ์และนางมณโฑหาได้ยินไม่ ท้าวทศพักตร์ยักษา เรียกหา 

พิเภก พระอนุชา ในฐานะโหรใหญ่ให้ตรวจดูชะตา  พิเภกท านายว่าพระบุตรีเป็นกาลกิณีจะท าลายล้าง

เผ่าพันธุ์ยักษ์เห็นจะเลี้ยงไว้ไม่ได้ นางมณโฑได้ฟ๎งก็เสียใจกล่าวโทษพิเ ภก ท้าวทศกัณฐ์จึงปลอบนางมณโฑ

และให้โหรคนอื่นค านวนอีกครั้ง ผลก็ออกมาตรงกับพิเภก ทศกัณฐ์จึงมอบให้พิเภกไปจัดการ นางมณโฑ ได้

ยินดังนั้นก็ร้องไห้คร่ าครวญและสลบสิ้นสติไป  พิเภกน าผอบทองมารองรับกุมารีแล้วจึงให้ยักษ์สุกรสารไป

ทิ้งแม่น้ าวัลวา  เกิดเป็นดอกบัวขนาดเท่ากงจัก รขึ้นมารอบรับผอบ แต่ขุนยักษ์ไม่เห็น จึงเดินทางกลับคืน       

สู่เมือง ส่วนผอบที่ใส่กุมารีนั้นก็ได้รับความช่วยเหลือจากนางเมขลา และพระชนกฤาษีในเวลาต่อมา 
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    ภาพที่ 19  นางเมขลาดูแลผอบใส่พระกุมารี             ภาพที่ 20 พระชนกฤาษีได้ผอบที่ท่าน้ า 

ที่มา : นิดดา หงษ์วิวัฒน์. 2547 : 43 – 44. 
 

  นางมณโฑอยู่ในสถานะมเหสีของทศกัณฐ์เรื่อยมาจนกระทั่งในครั้งที่ทศกัณฐ์ได้ออกท า

สงครามสู้รบกับฝุายของพระราม และในขณะที่ทศกัณฐ์ได้ออกท าศึกอยู่นั้น หนุมานทหารเอกของพระรามก็

ได้ใช้เล่ห์กลอุบายเข้าท าลายพิธีหุงน้ าทิพย์ที่กระท าโดยนางมณโฑ โดยแปลงเป็นทศกัณฐ์เข้าหานางมณโฑ

และหลอกให้ล้มเลิกพิธี พานางมณโฑเข้าหอ นางมณโฑก็คิดว่าเป็นทศกัณฐ์สวามีของตน จึงได้หลงเชื่อและ

หลงกลเสียตัวให้แก่หนุมานที่ปลอมตัวมา นับว่าหนุมานเป็นสามีคนที่สามของนางมณโฑ ดังบทกลอนที่ว่า 

   ๏ เมื่อนั้น   นวลนางมณโฑเสน่หา 

  ไม่แจ้งแห่งกลมารยา   ส าคัญว่าองค์พระสามี 

  ก็ลืมพระเนตรช าเลืองไป   อรไทเห็นท้าวยักษี 

  ยอกรเหนือเกล้าเมาลี   เทวีกราบลงกับบททาฯ 

ฯ ๔ ค า ฯ 

   ๏ บัดนั้น   วายุบุตรวุฒิไกรใจกล้า 

  แย้มยิ้มพริ้มพักตร์จ านรรจา  ด้วยกลมารยาวานร 

  อันตัวของเจ้าเยาลักษณ์   ผิวพักตร์เพียงเทพอัปสร 

  ไม่เคยยากล าบากอดนอน   ดวงสมรมัวคล้ าโรยไป 

  ขอเชิญโฉมเฉลาเยาวเรศ   ดวงเนตรผู้ร่วมพิศมัย 

  คืนเข้ามหาปราสาทชัย   ให้ส าราญฤทัยเยาวมาลย์ 
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  ว่าพลางจูงกรวรนาฏ   ลงจากอาสน์แก้วมุกดาหาร 

  ไปยังปราสาทสุรกานต์   สาวสนมบริวารก็ตามมาฯ 

ฯ ๘ ค า ฯ เพลง 

   ๏ ครั้นถึงนั่งเหนือแท่นทอง ในห้องไสยาสน์ของยักษา 

  แอบองค์มณโฑกัลยา   แล้วมีวาจาอันสุนทรฯ 

ฯ ๒ ค า ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 3. 2549 : 336-337) 

 

   โอ้โลม 

   ๏ เมื่อนั้น   วายุบุตรวุฒิไกรใจกล้า 

  ยิ้มแล้วจึ่งกล่าววาจา   แต่พ่ีเคี่ยวฆ่าไพรี 

  ทั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ยั้งหยุด   ปิ้มจักสิ้นสุดก าลังพ่ี 

  พ่ึงได้สบายในวันนี้   จะขอชมเทวีส าราญ 

  ว่าพลางอิงแอบแนบชิด   จุมพิตด้วยความเกษมสานต์ 

  ค่อยประคองต้องดวงปทุมาลย์  ซาบซ่านในรสกรีฑา 

  ภุมรินร่อนลงประจงเคล้า   เรณูเสาวคนธ์บุปผา 

  เป็นละอองต้องทั่วกายา   ก็สมเจตนาวานรฯ 

ฯ ๘ ค า ฯ กล่อม 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 3. 2549 : 338) 
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ภาพที่ 21 ทศกัณฐ์แปลงนั่งบัลลังก์(กลาง) ทศกัณฐ์แปลงเข้าหานางมณโฑ (ซ้าย)  

ทศกัณฐ์แปลงพานางมณโฑเข้าหอ (บน)  ทศกัณฐ์แปลงหลอกนางมณโฑจะยกทัพไปจับพิเภก (ขวา) ห้อง 102 

ที่มา : นิดดา หงษ์วิวัฒน์. 2547 : 172. 
 

  หลังจากทศกัณฐ์พ่ายแพ้สงคราม จนถึงแก่ชีวิต เมื่อครั้งสู้รบกับฝุายพระราม  พระรามได้

ยกกรุงลงกาให้แก่ พิเภกหรือทศคิริวงศ์ รวมถึงนางมณโฑซึ่งแต่ เดิมเป็นมเหสีของทศกัณฐ์ภายหลัง ต้องตก

เป็นเมียของพิเภก ดังบทกลอนที่ว่า 

 

   ๏ บัดนั้น   นางท้าวเถ้าแก่ซ้ายขวา 

  จึ่งให้นางตรีชฎา    กับมณโฑกัลยายุพาพาล 

  ช าระสระสรงทรงเครื่อง   อร่ามเรืองด้วยดวงมุกดาหาร 

  งามทรงทั้งสองเยาวมาลย์   ปานดั่งนางเทพกินรี 

  เสร็จแล้วก็พายุรยาตร   ลงจากปราสาทมณีศรี 

  อันฝูงก านัลขันที    ก็ตามเสด็จเทวีออกมาฯ 

ฯ ๖ ค าฯ 

   ๏ เมื่อนั้น   พระกฤษณุรักษ์รังสรรค์ 

  จึ่งให้พิเภกกุมภัณฑ์   ขึน้นั่งยังสุวรรณบัลลังรัตน์ 

  เป็นที่อภิเษกเลิศไกร   ภายใต้มหาเศวตฉัตร 

  งามดั่งบรมจักรพรรดิ   เป็นปิ่นกษัตริย์ในโลกา 
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  ให้มณโฑเทวีอยู่เบื้องซ้าย   ฝุายตรีชฎาอยู่เบื้องขวา 

  อันหมู่โลหิตเสนา    นั่งอันดับมาเป็นเหล่ากันฯ 

ฯ ๖ ค าฯ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 3. 2549 : 469) 

 

  ต่อมานางจึงได้ประสูติพระโอรสออกมา นางมณโฑเท่านั้นที่รู้ว่าเป็นลูกของทศกัณฐ์สวามี

เดิมซึ่งนางทรงครรภ์ได้หนึ่งเดือนก่อนที่ทศกัณฐ์จะสิ้นชีพ แต่ท้าวทศคิริวงศ์ส าคัญว่ามีครรภ์กับตน เมื่อนาง

มณโฑประสูติโอรส ก็รักปานดวงชีวิต และให้ชื่อว่า ไพนาสุริย์วงศ์ (ทศพิน) ดังบทกลอนที่ว่า 

   ๏ เมื่อนั้น   ฝุายนางมณโฑเสน่หา 

  เมื่อทศกัณฐ์ยังมีชีวา   กัลยาทรงครรภ์พระโอรส 

  แรกตั้งปฐมวิญญาณ   ประมาณเดือนหนึ่งเป็นก าหนด 

  ครั้นผัวนางสิ้นชีพทิวงคต   ท้าวทศคิริวงศ์อสุรี 

  ขึ้นผ่านพิชัยลงกา    ส าคัญว่ามีครรภ์ด้วยยักษี 

  ครั้นถ้วนก าหนดเดือนปี   เทวีประสูติพระลูกรัก 

  เป็นชายโสภาวิลาวัณย์   ดวงพักตร์ผิวพรรณแหลมหลัก 

  เหมือนองค์อินทรชิตขุนยักษ์  สมศักดิ์สุริย์วงศ์กษัตราฯ 

ฯ ๘ ค า ฯ 

   ๏ เมื่อนั้น   ท้าวทศคิริวงศ์ยักษา 

  ครั้นเห็นพระราชกุมารา   ก็ปรีดาชื่นชมสมคิด 

  ดั่งได้สมบัติพัสถาน   ศฤงคารบริวารในดุสิต 

  ความรักปานดวงชีวิต   คิดว่าเกิดด้วยพระองค์ 

  ไม่มีรังเกียจกังขา    เสน่หาแสนสนิทพิศวง 

  ให้ชื่อไพนาสุริย์วงศ์   เอกองค์โอรสร่วมใจ 

  จึ่งจัดนางนมนงคราญ   เว้นโทษหกประการประทานให้ 

  เจ้าขรัวยายพี่เลี้ยงข้างใน   ทรงโฉมวิไลจ าเริญตา 

  ข้างหน้านั้นวรณีสูร   อันเป็นประยูรวงศา 
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  ให้เป็นพี่เลี้ยงพระลูกยา   ต่างใจต่างตาอสุรีฯ 

ฯ ๑๐ ค า ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 3. 2549 : 596) 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 22  กุมารไพนาสุริยวงศ์นั่งข้างขวาท้าวทศคิริวงศ์ นางมณโฑนั่งด้านขวา ห้อง 125 

ที่มา : นิดดา หงษ์วิวัฒน์. 2547 :  203. 
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 จากการศึกษาประวัติของนางมณโฑ ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นแผนภูมิแสดงชาติก าเนิดและวงศ์ของ

นางกับสวามีท้ัง 4 ตน ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 1  แสดงวงศ์ของนางมณโฑ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงชาติก าเนิดและวงศ์นางมณโฑ 

  

วงศ์นางมณโฑ 

กบ 

พาลี 

นางมณโฑ 

ทศกัณฐ ์ หนุมาน พิเภก/ทศคิริวงศ์ 

องคต อินทรชิต สีดา ไพนาสุริยวงศ์ 
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 จากแผนภูมิวงศ์นางมณโฑสรุปได้ว่า แต่เดิมนั้นนางมณโฑเป็นกบ ต่อมาพระดาบสฤาษีได้ชุบชีวิต

ขึ้นและให้ชื่อว่า นางมณโฑ นางมีสามีทั้งหมดสี่ตน สามีคนแรกของนางคือ พาลี มีโอรสด้วยกันตนหนึ่ง         

ชื่อว่า องคต สามีคนที่สองคือ ทศกัณฐ์ ขณะที่นางมณโฑอ ยู่กับทศกัณฐ์มีบุตรทั้ งหมดสามตน                   

เป็นพระโอรสสองตน คือ อินทรชิต (คนแรก) และไพนาสุริยวงศ์ (คนที่สาม) มีพระธิดาหนึ่งคนคือ นางสีดา

(คนที่สอง) แต่นางสีดานั้นไม่ได้เกิดจากทศกัณฐ์ แต่เกิดจากการกินก้อนข้าวทิพย์ท่ีกากสูรคาบมา สามีคนที่สาม 

คือ หนุมาน สามีคนที่สี่คือท้าวทศคิริวงศ์หรือพิเภกนั้นเอง 

 สรุปประวัตินางมณโฑได้ว่า  นางมณโฑ มีชาติก าเนิดแต่เดิม เป็นกบที่อาศัยบริเวณอาศรมของ         

พระดาบสฤาษี ทั้งสี่ตน  ต่อมาพระดาบสได้ชุบชีวิตขึ้นและตั้งชื่อว่า  มณโฑ จากนั้นได้ถูกน าไปถวายให้แก่

พระอิศวร พระอิศวรจึงมอบให้เป็นข้ารับใช้พระอุมา ต่อมาพระอิศวรได้ยกนางมณโฑเพ่ือพูนบ าเหน็จ ให้แก่

ทศกัณฐ์ ขณะที่ทศกัณฐ์ได้พานางมณโฑเหาะเหินเพื่อเดินทางกลับเมือง ได้ถูกพาลีช่วงชิง ไปเป็น เมีย        

นางมณโฑจึงมีพาลีเป็นสามีตนแรก และได้ ต้ังครรภ์บุตรของพาลี  ต่อมาพาลีต้องคืนนางมณโฑให้แก่

ทศกัณฐ์ตามที่ พระอาจารย์ขอไว้ พระอังคตฤาษีผู้เป็นอาจารย์จึงท าพิธีแหวกท้องนางมณโฑเพ่ือน าเอา

ทารกในครรภ์ไปฝากไว้ในท้องแพะ  ซึ่งภายหลังได้คลอดออกมาพาลีได้ตั้งชื่อว่า องคต เมื่อท าพิธีเรียบร้อย 

พระอังคตฤาษีจึงได้คื นนางมณโฑ ให้แก่ทศกัณฐ์  ทศกัณฐรับนางมณโฑกับยังกรุงลงกาและ ได้เป็นมเหสี

ของทศกัณฐ์ จากนั้นไม่นานนางมณโฑจึงได้ ทรงครรภ์และคลอดพระโ อรสให้กับทศกัณฐ์ ชื่อ อินทรชิต   

ครั้นเวลาผ่านไป วันหนึ่งนางมณโฑได้กลิ่นข้าวทิพย์รู้สึกอยากกินข้าวทิพย์นั้นมาก ทศกัณฐ์จึงสั่งให้กากนาสูร  

ไปคาบมา หลังจากนางมณโฑได้กินข้าวทิพย์นั้นก็เกิดทรงครรภ์ขึ้น เมื่อครบก าหนดทศมาสก็คลอด

พระธิดา ออกมา แต่ถูกกลับโหรท านายว่าจะเป็นภัยต่อกรุงลงกาในอนาคต ทศกัณฐ์จึงได้สั่งให้พิเภก       

น าทารกนั้นไปทิ้ง แต่ทารกนั้นได้รับความช่วยเหลือจากนางเมขลากับพระชนกฤาษีและได้เติบโตมาเป็นนางสีดา  

 กาลเวลาต่อมาเม่ือครั้งที่นางมณโฑได้ท าพิธีช่วยพลทหารในการท าสงครามสู้รบกันระหว่ างฝุาย

ทศกัณฐ์กับพระราม หนุมานได้ปลอมตัวเป็นทศกัณฐ์เข้าไปลวงนางมณโฑเพ่ือท าลายพิธี จนได้เสียกันโดยที่

นางมณโฑไม่รู้ ว่านั้นคือทศกัณฐ์แปลง  หนุมานจึงถือได้ว่าเป็นสามีตนที่สาม ต่อมาหลังจากท่ีทศกัณฐ์         

พ่ายแพ้สงครามจนถึงแก่ชีวิต พระรามได้ยึดกรุงลงกาและได้แต่งตั้งให้พิเภกครองเมืองลงกา ตั้งชื่อให้พิเภก

ใหม่ว่าทศคิริวงศ์  นางมณโฑจึงถูกโอนให้เป็นเมียของท้าว ทศคิริวงศ์  ท้าวทศคิริวงศ์ จึงเป็นสามีคนที่สี่ของ

นางมณโฑ แบบจ ายอม  ซ่ึงในขณะนั้นนาง มณโฑ ได้ทรงครรภ์พระโอรส ของทศกัณฐ์ อยู่ด้วย โดยทรง
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ต้ังครรภ์ได้หนึ่งเดือนก่อนทีท่ศกัณฐ์จะสิ้นชีพ แต่ท้าวทศคิริวงศ์เข้าใจว่าเป็นลูกท่ีเกิดจากตน เมื่อนางคล อด

ออกมาจึงตั้งชื่อให้ว่า ไพนาสุริยวงศ์ นับเป็นบุตรตนที่สี่ของนางมณโฑ  

 

 2.3.2 บุคลิกของนางมณโฑในวรรณกรรม 

  บุคลิกของนางมณโฑในวรรณกรรมรามเกียรติ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากวรรณกรรมรามเกียรติ์

ในสมัยต่างๆ และจากการศึกษาความหมายเกี่ยวกับค าว่าบุคลิก มีประเด็นดังนี้ 

  ค าว่า บุคลิก ตามพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายไว้ว่า บุคลิก , 

บุคลิก-  (บุกคะลิก , บุกคะลิกกะ- ) ว. จ าเพาะคน เมื่อผสมกับค าอ่ืนที่ให้ความหมายนัยเดียวกัน เช่น

บุคลิกภาพ (บุกคะลิกกะพาบ ) น. สภาพนิสัยจ าเพาะคน และบุคลิกลักษณะ (บุกคะลิกลักสะหนะ ) น. 

ลักษณะจ าเพาะตัวของแต่ละคน (ราชบัณฑิตยสถาน. 2542 : 629) 

  บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะโดยส่วนรวมทั้งหมดของบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย

คุณลักษณะภายนอก ได้แก่ รูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง และคุณลักษณะภายใน ได้แก่ นิสัยใจคอ 

ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม อารมณ์ ซึ่งคุณลักษณะ ทั้งหลายเหล่านี้เป็นตั วก าหนดรูปแบบของ

พฤติกรรมการแสดงออกจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันมีผลท าให้บุคคลนั้นแตกไปจากคนอ่ืน         

(เติมศักดิ์  คทวณิช. 2546 : 233) 

  จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมา สามารถ สรุปความหมายของบุคลิกได้ว่า บุคลิก คือ 

คุณลักษณะจ าเพาะตัวของบุคคล ซึ่ง ประกอบด้วยคุ ณลักษณะภายนอก คือ รูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง 

รูปลักษณ์ภายนอกท่ีบุคคลอื่นสามารถมองเห็นได้ และท่ีละเอียดลงไปกว่านั้นคือ คุณลักษณะภายใน ได้แก่ 

นิสัยใจคอ ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม อารมณ์ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญทีเ่ป็นตัวก าหนดการกระท า ท าให้

ตนแสดงบทบาทของตัวบุคคลนั้นออกมาเป็นลักษณะเฉพาะตัว  ซึ่งในท่ีนี้จะกล่าวถึงบุคลิก อันเป็นลักษณะ

เฉพาะตัวของนางมณโฑในวรรณกรรมรามเกียรติ์ หลายๆ ด้าน ดังนี้ 

 

  2.3.2.1 บุคลิกลักษณะภายนอก  

   จากการศึกษาวรรณกรรมพบว่า นางมณโฑเป็นหญิงที่มีความงามท้ังรูปร่าง 

หน้าตา ผิวพรรณ งามยิ่งกว่านางฟูานางสวรรค์ ถึงขนาดที่เมื่อพาลีเจ้าเมืองขีดขิน  ทศกัณฐ์เจ้าเมืองลงกา 

และหนุมานทหารเอกของพระราม ได้พบเห็นจึงรู้สึกหลงใหล และรักใครนาง ดังทีป่รากฏในบทพระราชนิพนธ์ ว่า 
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   ๏ เดชะพระเวทสิทธิศักดิ์  พระวิษณุรักษ์รังสรรค ์

  เกิดเป็นกัลยาวิลาวัณย์   งามวิจิตรพิศพรรณขวัญตาฯ 

ฯ ๒ ค า ฯ 

   ๏ งามพักตร์ยิ่งชั้นมหาราช งามวิลาศล้ านางในดึงสา 

  งามเนตรยิ่งเนตรในยามา   งามนาสิกล้ าในดุษฎี 

  งามโอษฐ์งามกรรณงามปราง  ยิ่งนางในนิมาราศ ี

  งามเกศยิ่งเกศกัลยาณี   อันมีในชั้นนิรมิต 

  ทั้งหกห้องฟูาไม่หาได้   ด้วยทรงลักษณ์วิไลไพจิตร 

  ใครเห็นเป็นที่เพ่งพิศ   ทั้งไตรภพจบทิศไม่เทียมทันฯ 

ฯ ๖ ค า ฯ เจรจา 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 98) 

  จากบทพระราชนิพนธ์ข้างต้น องค์พระนักสทิธิ์รอดชีวิตได้เพราะนางกบกตัญํูรู้คุณ จึงพร้อมใจ

กัน ชุบนางกบให้เป็น หญิงงามสุดโสภา ช่วยกันโอมอ่านพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ เอานางกบเข้าใส่ในกองเพลิงจน           

กลายร่างขึ้นเป็นสตรีงาม  

 

   ๏ จึ่งให้นามตามชาตินงคราญ ชื่อมณโฑเยาวมาลย์มารศรี 

  พระนักสิทธิ์พิศโฉมนางเทวี  มีลักษณ์เลิศล้ ากัลยา 

  จึ่งปรึกษากันทั้งสี่องค์   นางนี้รูปทรงดั่งเลขา 

  ควรจักถวายเจ้าโลกา   ทั้งจะพ้นนินทาราคี 

  ครั้นว่าเห็นพร้อมประนอมกัน  องค์พระนักธรรม์ทั้งสี่ 

  ก็พานางมณโฑเทวี   ออกจากกุฎีเหาะไปฯ  

ฯ ๖ ค า ฯ เชิด 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 98) 

  จากบทพระราชนิพนธ์ข้างต้น เมื่อพระดาบสฤาษีทั้งสี่ได้ชุบนางกบข้ึนเป็นนางสตรีและด้วยความ

งามเลิศล้ าของนาง จึงคิดปรึกษากันน านางไปถวายพระอิศวร เพ่ือให้พ้นค านินทาเนื่องจากพวกตนเป็นฤาษีจึงมิควร

ที่จะมีหญิงสาวอยู่ในส านัก แล้วจึงชักชวนกันน านางมณโฑเหาะออกจากที่พ านัก  
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  ๏ เมื่อนั้น   พระนารายณ์ซึ่งเป็นยักษา 

 จึ่งตอบไปด้วยไวป๎ญญา   นางหนึ่งลักขณาวิลาวัณย์ 

 ชื่อว่า มณโฑเทวี    งามล้ านารีในสรวงสวรรค์ 

 ผิวพักตร์ผ่องเพียงดวงจันทร์  สารพันเป็นที่จ าเริญรัก 

ฯ ๔ ค า ฯ เจรจา 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 121) 

  จากบทพระราชนิพนธ์ข้างต้น พระนาราย์ปลอมตัวมาเป็นยักษ์เฒ่าเพ่ือเตือนสติทศกัณฐ์      

ให้น าพระอุมาคืนพระอิศวร และให้ไปขอนางมณโฑมาแทน  

   

  ๏ เมื่อนั้น   ทศเศียรสุริย์วงศ์ยักษา 

 เห็นโฉมมณโฑกัลยา   นางในฟากฟ้าไม่เทียมทัน 

 งามทรงงามองค์งามอ่อน   งามงอนเป็นที่เฉลิมขวัญ 

 งามพักตร์ลักขณาวิลาวัณย์  สารพันพริ้งพร้อมทั้งอินทรีย์ 

 แสนพิศวาสจะขาดจิต   ยิ่งพิศติดเนตรยักษี 

 ถวายบังคมลาพระศุลี   ก็อุ้มองค์เทวีเหาะไปฯ 

ฯ ๖ ค า ฯ เชิด 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 122) 

  จากบทพระราชนิพนธข์้างต้น เมื่อทศกัณฐ์ได้พบนางมณโฑครั้งแรก เกิดความหลงใหล         

ในความงามของนางจนติดตา แล้วจึงถวายบังคมลาอุ้มพานางมณโฑเหาะไป 
 

  ๏ แลเห็นโฉมนางวิไลลักษณ์ ผิวพักตร์เพียงเทพอัปสร 

 เกิดความเสน่หาอาวรณ์   ร้องว่าดูก่อนอสุรา 

 อันตัวเราก็เป็นชาย   เอ็งท าหยาบคายไม่เกรงหน้า 

 อุ้มนางข้ามเมืองกูมา   จักฆ่าให้ม้วยชีวีฯ 

ฯ ๔ ค า ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 123) 
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  จากบทพระราชนิพนธข์้างต้น เมื่อพาลีได้พบเห็นนางมณโฑ ขณะที่ทศกัณฐ์ก าลังอุ้มน าพา

นางเหาะกลับยังกรุงลงกา ก็เกิดความเสน่หาในตัวนาง ต้องการครอบครอง จึงคิดที่ จะแย่งชิงนางมณโฑมา

เป็นของตน 

   ชมโฉม 

   ๏ ครั้นถึงห้องทองไสยาสน์ วางนางเหนืออาสน์มณีศรี 

  พินิจพิศท่ัวทั้งอินทรีย์   มีลักษณ์พริ้มพร้อมวิไลวรรณ 

  งามพักตร์งามขนงงามเนตร  งามเกศงามจุไรงามถัน 

  งามโอษฐ์งามแก้มงามกรรณ  งามพรรณผิวเนื้อดั่งทองทา 

  งามข างามคมสมควร   งามกระบวนยวนยั่วเสน่หา 

  งามทั้งจริตกิริยา    จึ่งมีบัญชาตรัสไปฯ 

ฯ ๖ ค า ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 125) 

  จากบทพระราชนิพนธข์้างต้น เมื่อพาลีช่วงชิงนางมณโฑมาได้ครอบครอง จึงได้น าพาตัวนาง

มายังห้องบรรทม ได้พิจารณามองรูปลักษณะภายนอกว่ามีความงามไปทั่วทั้งตัว รวมทั้งจริตกิริยา  

 

   ๏ สาวเอยสาวสวรรค์  ความผูกพันรักพ่ีจะมีไหน 

  แม้นไม่ม้วยชีวันบรรลัย   พ่ีไม่ไกลเจ้าเยาวมาลย์ 

  น้อยหรือสิบสามปีเข้านี่แล้ว  พ่ึงผ่องแผ้วปรีดิ์เปรมเกษมศานต์ 

  จะชมเชยโฉมยงนงคราญ   ให้ส าราญเริงรื่นทุกคืนวัน 

  ว่าพลางอิงแอบแนบสนิท   จุมพิตชิตชมภิรมย์ขวัญ 

  ไม่ขัดข้องสองจิตประจวบกัน  เกษมสันต์ส าราญบานใจฯ 

ฯ ๖ ค าฯ โลม 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. 2544 : 440) 

  จากบทพระราชนิพนธ์ข้างต้น  หนุมานแปลงเป็นทศกัณฐ์หลงรักนางมณโฑ นางสวยงามเหมือน             

นางสวรรค์ จะไม่ไปไกลที่ไหน  แล้วเชยชมนางมณโฑเข้าอิงแอบ จูบนางมณโฑ แล้วทั้งสองก็ร่วมภิรมย์รัก

กันส าราญใจ 
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 สรุปได้ว่า นางมณโฑเป็นสตรีที่มีความงามเลิศล้ ากว่านางฟูาบนสวรรค์ไม่มีผู้ใดเทียบเทียม งามท้ัง

เส้นผม หู ดวงตา แก้ม จมูก ปาก ใบหน้ามีผิวพรรณผุด ผ่องดังดวงจันทร์ ผิวพรรณทั้งตัวผุดผ่องดั่งทองทา  

มีรูปร่างสัดส่วนสมส่วนงดงาม และมีกิริยาตามคุณสมบัติของสตรีงาม 

      

  2.3.2.2 บุคลิกลักษณะภายใน 

   จากการศึกษา วรรณกรรม พบว่านางมณโฑมีบุคลิกลักษณะภายในหลายด้าน 

ดังนี้ 

   1) เป็นผู้มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

    นางมณโฑ เป็นผู้มีความกตัญํูรู้คุณต่อพระดาบสฤาษีผู้เลี้ยงให้อาหาร

ตนเมื่อครั้งที่นางมณโฑยังเป็นกบ อาศัยอยู่บริเวณอาศรมของพระฤาษี  เมื่อรู้ว่านางนาคมาคายพิษใส่ลงใน

อ่างนมที่พระฤาษีฉันท์เพ่ือหวังจะท าร้าย นางกบเห็นเหตุการณ์ เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้มีพระคุณ     

จึงกระโดดลงในอ่างนมและตายด้วยพิษนาค ดังบทกลอนที่ว่า 

   ๏ บัดนั้น   นางกบผู้มีอัชฌาสัย 

  เห็นนาคาพ่นพิษลงไว้   ตกใจก็ถวิลจินดา 

  เป็นไฉนนางนาคนี้ใจบาป   หยาบคายทุจริตอิจฉา 

  จะฆ่าชีวิตพระสิทธา   อันมีเมตตาตบะญาณ 

  ตัวกูได้พ่ึงพระนักสิทธิ์   เลี้ยงชีวิตเป็นสุขเกษมศานต์ 

  พระคุณใหญ่ล้นพ้นประมาณ  แจ้งการแล้วจะนิ่งก็ไม่ด ี

  ดั่งหนึ่งไม่มีกตัญํู   รู้คุณพระมหาฤาษ ี

  อย่าเลยจะเอาชีวี    ตายแทนผู้มีพระคุณไป 

  เดชะความสัตย์อันล้ าเลิศ   ให้เกิดเป็นมนุษย์ในชาติใหม่ 

  คิดแล้วโจนลงด้วยว่องไว   ก็ขาดใจด้วยพิษนาคาฯ 

ฯ ๑๐ ค า ฯ เชิด 
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   ๏ บัดนั้น   นางกบนบบาทพระฤาษี 

  บอกว่าข้าม้วยชีวี    เหตุด้วยนาคีมาพ่นพิษ 

  ลงไว้ในอ่างน้ านม    ข้าปรารมภ์ถึงองค์พระนักสิทธิ์ 

  กลัวว่าจะม้วยชีวิต   จึ่งคิดแทนคุณพระมุนีฯ 

ฯ ๔ ค า ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 96-97) 

 

   2) เป็นผู้มีความจงรักภักดี และความซ่ือสัตย ์

    หลังจากท่ีพระฤาษีได้น าพานางมณโฑไปถวายให้แก่พระอิศวร และได้

ดูแลรับใช้พระอุมา ได้ท าตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณด้วยการถวายงานรับใช้ ใกล้ชิดพระอุมาด้วยความ

ซื่อสัตย์และจงรักภักด ีจนเป็นที่ไว้ใจของพระอุมา ดังบทกลอนที่ว่า 

   ๏ เมื่อนั้น   นวลนางมณโฑเสน่าหา 

  ตั้งแต่อยู่ด้วยพระอุมา   มีความผาสุกสถาวร 

  ใช้ชิดสนิทในเบื้องบาท   ไม่ขัดเคืองอัครราชดวงสมร 

  บ าเรอเป็นนิจนิรันดร   ต่างเนตรต่างกรอรไทฯ 

ฯ ๔ ค า ฯ 

   ๏ เมื่อนั้น   พระอุมาเยาวยอดพิศสมัย 

  เห็นนางมณโฑทรามวัย   มีใจจงรักภักดี 

  องค์อัครชายาเทวราช   พิศวาสในนางโฉมศรี 

  บอกพระเวทตบะกิจพิธี   ให้แก่เทวีทุกเวลาฯ 

ฯ ๔ ค า ฯ เจรจา 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 99-100) 
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   3) เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกุลสตรี 

    ภายในเรื่องมีบทละครที่กล่าวถึงความรู้สึกของนางมณโฑท่ีสะท้อน        

ให้เห็นถึงการเป็นสตรีที่ถือจารีตของภรรยาที่มีสามีเพียงคนเดียว ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มณโฑ ในขณะนั้นตก

เป็นภรรยาของพาลี เมื่อพาลีจะต้องคืนนางให้แก่ทศกัณฐ์จึงระบายความรู้สึกต่อพาลี ดังบทกลอนที่ว่า 

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

   โอ้ว่าพระทูลกระหม่อมแก้ว ไม่ปราณีเมียแล้วฤาไฉน 

   มาสลัดตัดอาลัย   คืนให้ไปแก่อสุรี 

   เดิมได้บัญชาแก่ข้าบาท  จะเลี้ยงเป็นอัครราชมเหสี 

   อกเอ๋ยเสียชาติเป็นสตรี  จะมีคู่ครองถึงสองชาย 

   เสียทีก าเนิดเกิดมา  ชั่วช้ากว่าหญิงทั้งหลาย 

   ว่าพลางกลิ้งเกลือกเสือกกาย โฉมฉายสุดสิ้นสมประดีฯ 

ฯ ๘ ค า ฯ โอด 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 135) 

 

   4) เป็นผู้มีที่มีอารมณ์อ่อนไหว 

    ถือได้ว่านางมณโฑเป็นหญิงที่ผ่านเหตุการณ์เรื่องราวมากมาย

พลัดพลากจากลูก จากสามี  อีกท้ังเป็นผู้ มีความกตัญํู จงรักภักดีต่อผู้มีพระคุณ รักลูกและสามี ดังนั้น      

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อตนและคนที่ตนรักก็จะเกิดอาการเสียใจอย่างรุนแรง โศกเศร้าเสียใจจนถึง

ขั้นหมดสติหลายครั้งหลายหน 

 

  จากการศึกษาวรรณกรรม สามารถวิเคราะห์ และสรุป บุคลิกของนางมณโฑ ได้ว่านาง

มณโฑมีบุคลิกภาพภาพนอกเป็นสตรีที่มีความงามเลิศล้ ากว่านางฟูาบนสวรรค์ไม่มีผู้ใดเทียบเทียม          

มีความงามทั้งรูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ งามท้ังเส้นผม หู ดวงตา แก้ม จมูก ปาก ใบหน้ามีผิวพรรณผุดผ่อง

ดังดวงจันทร์ ผิวพรรณทั้งตัวผุดผ่องดั่งทองทา  มีรูปร่างสัดส่วนส มส่วนงดงาม และมีกิริยาตามคุณสมบัติ

ของสตรีงาม งามยิ่งกว่านางฟูานางสวรรค์ ถึงขนาดที่เม่ือพาลีเจ้าเมืองขีดขิน  ทศกัณฐ์เจ้าเมืองลงกา และ

หนุมานทหารเอกของพระราม ได้พบเห็นจึงรู้สึกหลงใหล และรักใคร่ นาง บุคลิกภาพภายใน  เป็นผู้ที่มี
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อารมณ์อ่อนไหว มีความจงรักภักดี และค วามซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณ และอุปนิสั ยที่เป็นจุดเด่นของนาง

มณโฑคือ มีความกตัญํูต่อผู้มีพระคุณ  และจากการสัมภาษณ์ บุนนาค ทรรทรานนท์ ได้กล่าวถึงบุคลิก

ของนางมณโฑว่า “เป็นสตรีที่มีบุคลิกสง่างาม มีกิริยามารยาทอ่อนช้อย จิตใจงดงาม เป็นผู้ที่มีอารมณ์

อ่อนไหว (บุนนาค ทรรทรานนท์. สัมภาษณ์. 28 มิถุนายน 2559) เช่นเดียวกับนราพงษ์ จรัสศรี กล่าวถึงนางมณโฑ

ไว้ในงานวิจัย เรื่อง การศึกษาลีลาสตรีและบทบาทนางมณโฑในนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” ของ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า “นางมณโฑนั้นเป็นนางกษัตริย์ กิริยามารยาทต้องมีความเป็นสง่าสมเป็นกุลสตรีที่มียศ

ศักดิ์ มีความเป็นผู้น าที่ดี (สมชาย โตวิทิตวงศ์. 2553 : 64)  

 

 2.3.3 บทบาทส าคัญของนางมณโฑในวรรณกรรม 

  ค าว่า บทบาท ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า บทบาท 

(บดบาท) น. หมายถึง การท าท่าตามบท, การร าตามบท, โดยปริยายหมายความว่า การท าหน้าที่ทีก่ าหนดไว ้เช่น 

บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครู  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542 : 602)  

  นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการท่ีให้ความหมายเกี่ยวกับค าว่าบทบาทไว้หลายทัศนะ ดังนี้ 

  บทบาท หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลหนึ่งคาดหวังว่าบุคคลอื่นจ ะปฏิบัติตามต าแหน่ง 

หรือสถานภาพและบทบาทที่เหมาะสมเรียนรู้ได้จากกระบวนการต่างๆ ในสังคมที่ผ่านมาแล้วซึมซับเข้าไป

ในตัวบุคคล (งามพิศ  สัตย์สงวน. 2537 : 73) 

  บทบาท หมายถึง การกระท าของแต่ละคน ที่เคยกระท าให้ สัมพันธ์กับโครงสร้างทาง

สังคมหรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ  แนวทางท่ีบุคคลพึงกระท า เมื่อตนด ารงต าแหน่งนั้นๆ นั่นเอง  (ทัศนัย 

เกตุทองสง. 2546 : 7) 

  บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของสภาพ (ต าแหน่ง ) ซึ่งมนุษย์ทุกคน

จะมีหลายบทบาท และแต่ละบทบาทจะมีความสมบูรณ์และสมดุลตามพอควร บทบาทจะก าหนดความ

รับผิดชอบของงานต่างๆ ที่ปฏิบัติ ซึ่งช่วยให้บุคคลมีพฤติกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ (สุพัตรา  สุภาพ. 2530 : 30) 

  บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิ หน้าที่อันเนื่องมาจากสถานภาพของบุคคล

เนื่องจากบุคคลมีหลายสถานภาพในคนคนเดียว ฉะนั้น บทบาทของบุคคลจึงต้องปฏิบัติไปตามสถานภาพ

ในสถานการณ์ตามสภาพนั้นๆ (https://sites.google.com, 19 กุมภาพันธ์ 2559) 
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  จากข้อมูลดังที่กล่าวข้างต้น สามารถสรุปความหมายของบทบาทได้ว่า บทบาท  คือ 

พฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคล ที่ถูกก าหนดตามสถานะ สิทธิ และหน้าที่ความรับผิดชอบใน

สถานการณ์หรือสังคม ซึ่งในงานวิจัยนี้จะขอกล่าวถึงบทบาทส าคัญของนางมณโฑท่ีปรากฏในวรรณกรรม

รามเกียรติ์ ดังนี้ 

  นางมณโฑเป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก มีฐานะเป็นมเหสี

เอกของทศกัณฐ์ อีกท้ังเป็นผู้ให้ก าเนิดตัวละครที่ส าคัญของเรื่องดังที่กล่าวในประวัติของนางมณโฑข้างต้น จาก

การศึกษาวรรณกรรม พบว่า บทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา

จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เป็นวรรณกรรมที่กล่าวถึงบทบาทของนางมณโฑ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

มากที่สุด เริ่ม ตั้งแต่ก าเนิด นางมณโฑซึ่งเป็นช่วงต้นของเรื่องรามเกียรติ์จนถึงช่วงท้ายของเนื้อเรื่อง คือ

หลังจากท่ีทศกัณฐ์สิ้นชีพ นางก็ได้ตกเป็นมเหสีของพิเภก และได้อยู่จนวาระท่ีไพนาสุริยวงศ์โอรสที่เกิดกับ

ทศกัณฐ์ได้ขึ้นครอบครองกรุงลงกา  ซ่ึงจะกล่าวถึง บทบาท ส าคัญของนางมณโฑ ที่ปรากฏในเนื้อเรื่ อง

รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 นั้น ดังนี้ 
 

  นางมณโฑในบทบาทการเป็นมารดา 

   นางมณโฑนั้นเป็นตัวละครที่เป็นผู้ให้ก าเนิดตัวละครส าคัญในเรื่อง คือ องคต 

อินทรชิต(รณพักตร์ )  สีดา และไพนาสุริยวงศ์(ทศพิน)  นอกจากบทบาทของการเป็นผู้ให้ก าเนิดแล้ว นางยังท า

หน้าที่ของการเป็นมารดาที่ดีของลูก ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ต่างๆ จะท าให้นางพลัดพลากจากลูกของตนอย่างองคต 

และนางสีดา นางก็มีความเสียใจเป็นที่สุดเมื่อต้องพลัดพลากและเสียลูกไป แต่ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของแม่

อย่างสุดความสามารถ ไม่ว่าลูกนั้นจะเกิดกับผู้ใด นางก็รักเท่าเทียมชีวิต ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปนี้  

   บทบาท มารดา ขององคต องคตเป็นบุตรตนแรกของนางมณโฑ ถึงแม้ว่า

โชคชะตาของนางจะท าให้ไม่สามารถอุ้มท้ององคตได้จนกระท่ังครบก าหนด และถูกพระฤาษีใช้พระเวทย์

แหวะต้องลูกของนางเพ่ือน าไปฝากไว้ในท้องของแพะ แต่นางมณโฑก็ได้ท าหน้าที่ของแม่อย่างดีที่สุด และ

ภายหลังก็ได้รู้ว่า องคต คือบุตรของตน แม้องคตกับทศกัณฐ์ต้องเป็นศัตรูกัน  แต่เมื่อนางมณโฑได้ทราบว่า 

องคตจะได้เป็นทูตเดินทางมายังกรุงลงกาก็รู้สึ กยินดี ดีใจที่จะได้พบลูกของตน จึงได้ตั้งใจจัดเตรียมอาหาร

คาวหวานพร้อมนางก านัลที่มีรูปโฉมอันงดงามเพ่ือต้อนรับลูกชายเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าองคตจะแสดงอาการ

ที่เป็นการหักหาญน้ าใจต่อนางมณโฑผู้เป็นมารดา ดังบทกลอนที่ว่า  
 



117 
 

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

   ตริแล้วจึ่งมีพจมาน  สั่งพนักงานสาวศรี 

   จงแต่งเครื่องเสวยอย่างดี  กูนี้จะให้พระลูกยาฯ 

ฯ ๖ ค า ฯ 

    ๏ เมื่อนั้น  นางมณโฑเยาวยอดพิสมัย 

   จึ่งจัดฝูงนางอนงค์ใน  ทรงโฉมอ าไพวิไลวรรณ 

   แน่งน้อยเสาวภาคย์พึงชม  งามคมเพียงอัปสรสวรรค์ 

   ผิวพักตร์ผ่องแผ้วดั่งดวงจันทร์ สารพันพริ้ทพร้อมทั้งอินทรีย์ 

   ให้ยกเครื่องต้นกระยาหาร  ไปประทานองคตกระบี่ศรี 

   จงบอกว่าของทั้งนี้  เราผู้ชนนีให้มาฯ 

ฯ ๖ ค า ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 298) 
 

   บทบาท มารดา ของสีดา เหตุเกิดจากพิเภกและโหรอื่นๆ ได้ท านายว่ากุมารี        

ที่เกิดจากนางมณโฑองค์นี้จะเป็นอันตรายต่อกรุงลงกาในภายหน้า ทศกัณฐ์จึงสั่งให้พิเภ กน าใส่ผอบและไป

ลอยน้ า นางมณโฑผู้เป็นมารดาที่ประคองอุ้มท้องไม่ว่าจะนอนหรือนั่ง ก็มิให้เกิดอันตรายใดๆ แต่พอได้เกิด

มายังไม่ได้ปูอนข้าวสักค า ก็ต้องมาเสียลูกไปเป็นเหยื่อของปลา ด้วยสัญชาติญาณของคนเป็นแม่มีความรัก

ลูกเมื่อได้ยินค าสั่งของทศกัณฐ์เช่นนั้นจึงเสียใจร้องไห้จนหมดสติไป ดังบทกลอนที่ว่า 

    โอ้ 
    ๏ เมื่อนั้น  โฉมนางมณโฑมารศร ี
   แลเห็นผอบก็โศกี   เทวีตีอกเข้าร าพัน 
   โอ้ว่าลูกน้อยของมารดา  แม่อุตส่าห์อุ้มท้องประคองขวัญ 
   นอนนั่งตั้งแต่ถนอมครรภ์  มิให้อันตรายสิ่งใด 
   อนิจจาเกิดมาเอาชาติ  จะคลาดจากเวราก็หาไม่ 
   โอ้ว่าลูกน้อยกลอยใจ  เจ้าจะไปเป็นเหยื่อแก่ฝูงปลา 
   ถึงกระไรแต่พอได้อาบน้ า  ปูอนข้าวสักค าก็ไม่ว่า 
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   ร่ าพลางทางแสนโศกา  กัลยาแน่นิ่งไม่สมประดีฯ 
ฯ ๘ ค า โอด 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 278) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 23 จิตรกรรมที่ซุ้มประตูวิหารยอด : นางมณโฑประชวรครรภ์คลอดพระกุมารี  

ที่มา : นิดดา หงษ์วิวัฒน์. 2547 : 278. 

 

   บทบาทมารดาของอินทรชิต (รณพักตร์ ) อินทรชิตเป็นโอรส ที่ได้ใช้ชีวิตอยู่

ร่วมกันกับนางมณโฑและทศกัณฐ์ นางมณโฑได้ให้ก าเนิดอินทรชิตและเลี้ยงดูเรื่อยมาจนเติบใหญ่ จนได้

ตอบแทนพระคุณของบิดาด้วยการออกรบท าศึกสงครามส าคัญๆ กับฝุายพระรามหลายครั้ง ครั้นเมื่อ      

กุมภกรรณออกรบกับกองทัพพระราม จนถูกสังหารฆ่าตาย ทศกัณฐ์โศกเศร้า คิดแค้นใจฝุายพระรามยิ่งนัก 

จึงตรัสสั่งให้อินทรชิตซึ่งเป็นโอรสออกไปสังหารผลาญกองทัพพระราม เมื่อฝุายพระรามได้ยินเสียงโห่ลั่น

สนั่นหวั่นไหวจึงได้ตรัสถามความจากพิเภก จึงได้ทราบว่ามีกองทัพของอินทรชิตยกมารุกราน พระรามจึง

ส่งพระลักษณ์ซึ่งเป็นอนุชา ออกไปสู้รบกับอินทรชิต เมื่อสู้รบกัน พระลักษณ์ได้แผลงศรไปป๎กที่อกของ

อินทรชิต อินทรชิตจึงร่ายมนต์ก าบังกายาแล้วหนีเหาะกลับไปยังกรุงลงกา พร้อมกับการบาดเจ็บแสน

ทรมานแทบจะเอาชีวิตไม่รอด อินทรชิตนึกถึง นางมณโฑ  ผู้เป็นมารดา จึงจะเข้าไปกราบลา              

ก่อนจะสิ้นใจ เมื่อนางมณโฑเห็นลูกชายของตนเองบาดเจ็บสาหัส ด้วยความเป็นแม่นางจึงรู้สึกโศกเศร้าใจ

อย่างมาก นางจึงพยายามช่วยเหลือบุตรของตนเอง โดยนึกขึ้นได้ว่าเคยได้รับพรจากองค์พระอุมาให้น้ านม
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ของนางมีความวิเศษ แม้ผู้ใดจะวายชีวาด้วยอาวุธ เมื่อด่ืมกินน้ านมของนาง ผู้นั้นจะรอด ชีวิต นางมณโฑจึง

ให้ลูกชายเข้าดื่มนมของตน  อินทรชิตจึงรอดชีวิตในที่สุด ดังบทกลอนที่ว่า 

    ๏ เมื่อนั้น   นางมณโฑเทวีศรีใส 

   เห็นองค์โอรสโศกาอาลัย   ตกใจไม่เป็นสมประดี 

   ลูบหลังลูกรักแล้วซักถาม   เจ้ารบกับพระรามเรื่องศรี 

   เหตุไฉนจึ่งกลับมาต่อราตรี  อย่าโศกีเลยเล่าให้เข้าใจ 

          ฯ ๔ ค า ฯ  

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เล่ม 1. 2498 : 300) 

 

    ๏ เมื่อนั้น   ฝุายนางมณโฑโฉมฉาย 

   ฟ๎งลูกจ านรรจ์บรรยาย   เพียงจะขาดใจตายไปตามกัน 

    ๏ แล้วคิดได้ถึงน้ าอมฤต  อันเคยได้ปกาศิตจากสวรรค์ 

   จึงบอกแก่ลูกรักร่วมชีวัน   แม่นั้นคิดเห็นไม่เป็นไร 

   จงดูดดื่มน้ านมของแม่นี้   พระอุมาเทวีประทานให้ 

   ถึงอาวุธประเสริฐเลิศไกร   จะแก้ไขได้ทั่วทั้งโลกา 

    ๏ ว่าแล้วประคองเศียรลูกรัก พลางชักสะไบเบี่ยงเฉียงอังสา 

   อินทรชิตน้อมเกล้าวันทนา   เข้าดื่มนมมารดาด้วยยินดี 

(กรมศิลปากร. 2554 : บทโขนเรื่องรามเกียรติ์) 

   นางมณโฑเห็นสภาพอินทรชิตที่เลือดไหลโซมกาย สุดสงสารและท้อใจ นึกได้ว่า

น้ านมข้างขวาของนางได้รับพรจากองค์พระแม่อุมาให้มีอานุภาพในการรักษาเยียวยา นางจึงให้อินทรชิต

ดูดดื่มน้ านมของนาง บาดแผลความเจ็บปวดก็หายไปสิ้น เหตุ การณ์ต่อจากนั้นด้วยความรักลูกนางมณโฑ

จึงจูงลูกไปเฝูาพระบิดาท่ีห้องสิริไสยา (ห้องนอน ) เจรจาขอให้ทศกัณฐ์คืนนางสีดาให้แก่ฝุายพระราม ก็จะ  

ไม่เกิดสงครามและอินทรชิตก็จะไม่สิ้นชีพ แต่ทศกัณฐ์กลับไม่ยอม คิดว่านางมณโฑหึงหวงตนกับนางสีดา 
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ภาพที่ 24 จิตรกรรมฝาผนัง : อินทรชิตดื่มน้ านมจากถันข้างขวาพระมารดา เยียวยาบาดแผล ห้อง 80 

ที่มา : นิดดา หงษ์วิวัฒน์. 2547 : 134. 

 

   บทบาทมารดาของไพนาสุริยวงศ์(ทศพิน) บุตรตนสุดท้ายของนางมณโฑท่ีเกิดกับ

ทศกัณฐ์ก่อนที่ทศกัณฐ์จะสิ้นชีพ ถึงแม้ว่านางจะตกเป็นมเหสีของพิเภกหลังจากที่ถูกฝุายพระรามยึดครองเมือง 

แต่นางก็ได้ปกปูองลูกในครรภ์จนคลอดออกมาอย่างสมบูรณ์ นางคอยเฝูาเลี้ยงดูตามหน้าที่ของมารดา        

จนเติบโตมา จนต่อมาภายหลังไพนาสุริยงวงศ์ ได้เป็นผู้ครองเมืองลงกาอยู่ระยะหนึ่ง ในขณะที่ ดังตัวอย่าง

บทกลอนที่ว่า 

    ๏ เมื่อนั้น   นวลนางมณโฑสาวสวรรค์ 

   ได้ฟ๎งดั่งใครมาฟาดฟ๎น   ตัวสั่นสวมกอดพระลูกยา 

   โอ้ว่าทศพินเจ้าแม่เอ๋ย   ทรามเชยไม่ฟ๎งแม่ว่า 

   เพราะวรณีสูรอสุรา   จึ่งมาเป็นเหตุดั่งนี้ 

   ครั้งเมื่อพ่อเจ้าก็เชื่อค า   นางส ามนักขายักษ ี

   ไปลักองค์สีดาเทวี   แม่นี้ทูลทัดก็ขัดใจ 

   จนสิ้นญาติวงศ์พงศา   ลงกาเกิดเข็ญดั่งเพลิงไหม้ 

   อันตัวของเจ้าจะออกไป   ชิงชัยด้วยน้องพระสี่กร 

   ดั่งแมงเม่าเข้ากองเพลิงพิษ  แม่นี้ร้อนจิตดั่งพิษศร 
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   ว่าพลางโสกาอาวรณ์   บังอรไม่เป็นสมประดีฯ 

 ฯ ๑๐ ค า ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 4. 2549 : 47) 

 

   จากบทพระราชนิพนธ์ เมื่อไพนาสุริยวงศ์หรือทศพินเดินทางมาพบนางมณโฑ           

ผู้เป็นมารดา เมื่อนางได้เห็นลูกชายของตนบาดเจ็บจากการราวีของชมพูพาน ก็รีบเข้าสวมกอดลูก และ

กล่าวค าตักเตือนถึงการกระท าท่ีจ ะกระทบส่งผลต่อชีวิต ด้วยเพราะพ่อของทศพินคือทศกัณฐ์ ไม่ฟ๎งค า

เตือนของตนหลายครั้งจนสุดท้ายต้องมาสิ้นชีพ นางจึงเตือนลูกชาย ว่าการกระท าเช่นนั้น เปรียบดังแมงเม่า

บินเข้ากองไฟ นางมีความโศกเศร้าเสียใจเป็นห่วงบุตรชายของตน 

 

  นางมณโฑในบทบาทฐานะการเป็นภรรยา 

   นางมณโฑในด้านของการเป็นภรรยา ถือได้ว่าเป็นผู้ท าหน้าที่ของการเป็นภรรยา

ที่ดีต่อสามี ถึงแม้ว่านางจะต้องตกเป็นหญิงที่มีสามีหลายตน ก็เกิดจากสถานการณ์บังคับ                      

แต่ในขณะที่นางอยู่ในสถานะภรรยา ได้ท าหน้าที่ของการเป็นภรรยาอย่างดี โดยเฉพาะทศกัณฐ์สามี ที่นาง

ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันยาวนานที่สุด นางได้ท าหน้าที่มเหสีเอกของทศกัณฐ์ที่ดูแลห่วงใยสามี คอยย้ าเตือนและ

แนะแนวทางในการคิด และการกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ดังบทกลอนที่ว่า  

   ด้วยความที่นางมณโฑเป็นกังวลว่าทศกัณฐ์ผู้เป็นสามีหายไปหลายวัน และไม่ได้

แจ้งไว้ว่าจะไป ณ ที่ใด ด้วยความห่วงหา เกรงว่าจะมีอันตราย เกิดกับสามีของตน จึงขึ้นบุษบกเสี่ยงทาย

ตามค าแนะน าของชิวหา ดังบทกลอนที่ว่า 

 

    ๏ เมื่อนั้น   ฝุายนางมณโฑมเหสี 

   ไม่แจ้งว่าองค์พระสามี   มีที่เสด็จไปแห่งใด 

   เจ็ดวันแต่ตั้งใจคอย   ร าพันเศร้าสร้อยละห้อยให้ 

   สิ้นทั้งสนมกรมใน    อาลัยร่ ารักกุมภัณฑ์ฯ 

 ฯ ๔ ค า ฯ โอด 

    ๏ ครั้นถึงข้ึนบุษบกรัตน์  ยอกรตั้งสัตย์อธิษฐาน 
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   ก็ลอยลิ่วปลิวไปในคัดนานต์  งามปานมหาเวไชยันต์ 

   แสงแก้วจ ารัสประภัสสร   เพียงแสงทินกรฉายฉัน 

   ทักษิณรอบเมืองกุมภัณฑ์   เวียนวันร่อนกลับลงมาฯ  

 ฯ ๔ ค า ฯ พญาเดิน 

    ๏ บัดนั้น   ฝูงนางก านัลซ้ายขวา 

   เสนีชีพราหมณ์พฤฒา   พร้อมหน้าก็เห็นประจักษ์ใจ 

   รู้ว่าพระองค์ทรงธรณี   ไปดีหามีเหตุไม่ 

   สิ้นความโศกาอาลัย   ไพบูลย์พูนสุขส าราญฯ 

 ฯ ๔ ค า ฯ เจรจา 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1. 2549 : 159-160) 
 

    จากบทพระราชนิพนธ์ ทศกัณฐ์ไม่ได้แจ้งไว้กับนางมณโฑว่าจะออกจาก

ราชฐานไปหลายวัน ด้วยความรักและเป็นห่วงสามี นางเฝูาคอยระห้อยหาให้สามีกลับมา ด้วยความห่วงหา

จึงขึ้นบุษบกท าการเสี่ยทายตามค าแนะน าของชิวหาเพื่อให้เกิดความสบายใจว่าสามีของตนปลอดภัย 

    นอกจากเหตุการณ์ดังกล่าว ยังมีเหตุการณ์ที่นางมณโฑเตือนสติ

ทศกัณฐ์เรื่องหนุมาน เมื่อครั้งที่ท้าวทศกัณฐ์มาเล่าให้นางมณโฑฟ๎งว่าหนุมานได้หนีพระรามเซซังเข้ามา

ถวายตัวแก่ทศกัณฐ์ นางมณโฑได้ฟ๎งจึงทูลทัดทานว่า อันหนุมานนั้นพระรามรักดังเนตรขวา และเตือนสติว่า  

    “ขึ้นชื่อว่าชาติไพรี  จะพาทีซื่อตรงนั้นเห็นผิด 

   ซึ่งจะคบศัตรูเป็นมิตร   ดั่งเอาอสรพิษมาเลี้ยงไว้ 

   ข้าน้อยเห็นไม่มีประโยชน์   นานไปจะท าโทษให้ 

   พระองค์ผู้ทรงภพไตร   อย่าไว้พระทัยแก่ไพรี” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช. อ้างถึงใน นิดดา  หงษ์วิวัฒน์. 2547 : 176-177) 

    จากบทท่ีกล่าวข้างต้น นางมณโฑได้เตือนสติทศกัณฐ์ผู้เป็นสามีว่า           

หนุมานนั้นเคยเป็นศัตรู ซึ่งถ้าจะคบศัตรูเป็นมิตรเปรียบดั่งเอาอสรพิษมาเลี้ยงไว้ นานไปจะเป็นภัยแก่

พระองค์ จงอย่าไว้ใจศัตรู 
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ภาพที่ 25 จิตรกรรมฝาผนัง : นางมณโฑคัดค้านการที่ทศกัณฐ์รับหนุมานเข้ามา ห้อง 104 

ที่มา : นิดดา หงษ์วิวัฒน์. 2547 : 177. 
 

    เนื่องจากนางมณโฑนั้นได้ร่วมชีวีอยู่กับทศกัณฐ์ยาวนาน จึงมีหลายเหตุการณ์           

ที่นางท าหน้าที่บทบาทการเป็นภรรยาของทศกัณฐ์ ซึ่งนอกจากที่กล่าวข้างต้น ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่นางได้ช่วยเหลือ

สามีของตน ดังปรากฏในบทกลอน ดังนี ้

     ๏ เมื่อนั้น   นวลนางมณโฑเสนหา 

   ได้ฟ๎งท้าวทศกัณฐ์จ านรรจา  จะข้ึนให้ลูกยาออกราวี 

   จึ่งทูลว่าพระองค์ผู้ทรงเดช   จงโปรดเกศข้าบาทบทศรี 

   อินทรชิตชิงชัยกับไพรี   ก็เสียทีแทบตายวายปราณ 

   ขืนจะใช้ไปประจญรณรงค์   ให้โอรสปลดปลงไม่สงสาร 

   ขอพระองค์ทรงด าริตริการ  ให้เมืองมารมีสุขสถาวร 

   ซึ่งข้าศึกมาประชิดติดลงกา  เพราะเทวีสีดาดวงสมร 

   สุริย์วงศ์พงศ์มารก็มวยมรณ์  ได้เดือดร้อนไพร่ฟูาประชาชี 

   แม้นส่งนางคืนไปให้พระราม  จะสุดสิ้นเสี้ยนหนามในกรุงศรี 

   ทั้งลูกรักจักได้รอดชีวี   รองธุลีบทมาลย์พระผ่านฟูา 

      ฯ ๑๐ ค า ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. 2498 : 302) 
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    จากบทพระราชนิพนธ์ นางมณโฑสงสารลูกจึงได้ไปขอร้องทศกัณฐ์อย่าส่ง

อินทรชิตไปท าสงครามออกรบกับพระลักษณ์ เตือนสติสามีขอให้คิดตริตรองถึงผลเสียที่อาจจะเสียลูก  เสียทั้งเหล่าพงศ์

ยักษ์อีกท้ังไพร่ฟูาชาวประชาทั้งเมืองเดือดร้อน แต่ถ้าส่งนางสีดาคืนให้แก่พระราม ก็จะไม่เกิดสงคราม ศัตรูก็จะไมม่ี            

อีกท้ังลูกก็จะได้รอดชีวิต 

 

    ๏ เมื่อนั้น   นางมณโฑเยาวยอดสงสาร 

   แจ้งว่าองคตชัยชาญ   ถือสารเข้ามาก็ตกใจ 

   นิ่งขึงตะลึงร าพึงคิด   ร้อนจิตดั่งหนึ่งเพลิงไหม้ 

   วันนี้น่าที่ภูวไนย    จะได้เคืองใต้ธุลี 

   ตริแล้วจึ่งมีพจมาน   สั่งพนักงานสาวศรี 

   จงแต่งเครื่องเสวยอย่างดี   กู้นี้จะให้พระลูกยาฯ 

  ฯ ๖ ค า ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 2. 2549 : 298) 

    จากบทพระราชนิพนธ์ นางมณโฑได้รับค าสั่งจากทศกัณฐ์ให้ท าหน้าที่

จัดเตรียมเครื่องเสวยอย่างดี เพ่ือต้อนรับทูตที่ถือสารมาเจรจา ถึงแม้นางจะรู้ว่า องคต เป็นผู้ถือสารมาและ

ดีใจที่ได้เจอลูก แต่อีกนัยยะก็เป็นการช่วยสามีในการเจรจาศึกครั้งนี้ โดยการต้อนรับด้วยอาหารอย่างดี  ซ่ึง

อาจจะส่งผลดีกับฝุายของทศกัณฐ์ผู้เป็นสามี  

 

    ๏ เมื่อนั้น   นางมณโฑเยาวยอดเสน่หา 

   พินิจพิศดูโยธา    เห็นหมู่วานรชาญฉกรรจ์ 

   คือศรีสุครีพชมพูพาน   หนุมานองคตแข็งขัน 

   พวกพลเยียดยัดแจจัน   เฝูาพระทรงธรรม์สี่กร 

   อันทหารทั้งสองนคเรศ   เลื่องชื่อลือเดชชาญสมร 

   ล้วนเทวามาเป็นพานร   อาจช้อนพิภพเมืองอินทร์ 

   ถึงจะพลิกสี่มหาสุธาธาร   ทั่วทุกจักรวาลก็ได้สิ้น 

   ตกใจดั่งจะแทรกแผ่นดิน   ผินพักตร์มาทูลพระภัสดา 



125 
 

   อันมนุษย์พ่ีน้องสององค์   สุริย์วงศ์จักรพรรดินาถา 

   หน่อท้าวทศรถกษัตรา   นัดดาอชับาลฤทธิรอน 

   ทรงเดชเลิศลบพิภพไหว   กล้าหาญชาญชัยด้วยแสงศร 

   เป็นปิ่นอยุธยาพระนคร   ภูธรคิดดูให้จงดีฯ 

  ฯ ๑๒ ค า ฯ  

   (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 2. 2549 : 310) 

    จากบทพระราชนิพนธ์ เป็นเหตุการณ์ที่นางมณโฑขึ้นฉัตรดูกองทัพ

พระราม เคียงคู่กับทศกัณฐ์ในฐานะมเหสี ได้เห็นเหล่าทหารเอกและไพร่พลทหารของกองฝุายตรงข้ามมี

ความกล้าหาญ เข้มแข็ง ฮึกเหิม น่าเกรงขาม จึงเป็นห่วงและเตือนสามีของตนให้ตริตองให้ดี  

 

    ๏ เมื่อนั้น   นวลนางมณโฑมเหสี 

   ฟ๎งพระภัสดาพาที   เทวีตะลึงทั้งกายา 

   ดั่งหนึ่งพญามัจจุราช   มาพิฆาตให้สิ้นสังขาร์ 

   จึ่งนบนิ้วสนองพระบัญชา   จงฟ๎งเมียว่าอย่าเสียใจ 

   ระงับพระทัยไว้ก่อน   เอาป๎ญญาผันผ่อนแก้ไข 

   พระองค์ก็ทรงฤทธิไกร   ปราบได้ทั่วทั้งธาตรี 

   ท่านไม่นับว่าเป็นหลาน   จะเดือดร้อนร าคาญก็ใช่ที่ 

   จงคิดอ่านในการจะราวี   ให้มีชัยแก่พวกพาลาฯ 

      ฯ ๘ ค า ฯ 

    ๏ เมื่อนั้น   ท้าวราพณาสูรยักษา 

   ได้ฟ๎งดั่งอมฤตฟูา    มาโสรจสรงกายากุมภัณฑ์ 

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

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 3. 2549 : 251) 

    จากบทพระราชนิพนธ์ หลังจากท่ีทศกัณฐ์รู้สึกเคืองขัด คับแค้นที่ถูก

ท้าวมาลีวราชว่ากล่าวประจานตนกับฝุายพระลักษณ์ และให้ คืนนางสีดาแก่พระรามไป นางมณโฑได้ท า

หน้าที่ภรรยาพูดให้สติ และให้ก าลังใจแก่สามี 
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    ๏ เมื่อนั้น   นวลนางมณโฑเสน่หา 

   ครั้นเห็นสมเด็จพระภัสดา   กลับมาไม่ตรัสประการใด 

   ตรงเข้าในที่ไสยาสน์   อาการประหลาดดั่งเป็นไข้ 

   ก็พาฝูงนางก านัลใน   ขึ้นไปเฝูาองค์อสุรีฯ 

      ฯ ๔ ค า ฯ เพลง 

    ๏ ครั้นถึงน้อมเศียรบังคมทูล นเรนทร์สูรธิราชยักษี 

   พิธีไม่ครบสามราตรี   เป็นไฉนภูมีจึ่งกลับมาฯ 

      ฯ ๒ ค า ฯ 

    ๏ เมื่อนั้น   นางมณโฑเยาวยอดพิสมัย 

   ได้ฟ๎งบัญชาภูวไนย   ว่าพาลีคืนได้ชีวิตมา 

   จึ่งน้อมเศียรประณตบทบงสุ์  ทูลองค์พญายักษา 

   ซึ่งว่าพาลีผู้ศักดา    คืนได้ชีวานั้นผิดนัก 

   ใครหนอตายแล้วจะกลับเป็น  ข้าเห็นไม่มีในไตรจักร 

   อันองค์พระอิศวรรังรักษ์   เป็นหลักโลกาไม่อาธรรม์ 

   ซึ่งไปท าลายพิธี    คือกระบี่หนุมานแม่นมั่น 

   เพราะด้วยพิเภกกุมภัณฑ์   บอกมันทุกครั้งทุกทีมา 

   จะท าสิ่งใดก็จังฑาล   ให้เสียการเสียวงศ์ยักษา 

   เมื่อใดน้องท้าวมรณา   เห็นว่าจะสิ้นไพรีฯ 

      ฯ ๑๐ ค า ฯ เจรจา 

    ๏ เมื่อนั้น   ทศเศียรสุริย์วงศ์ยักษี 

   ได้ฟ๎งอัครราชเทวี    อสุรีเห็นจริงทุกสิ่งไป 

   มีความแสนโสมนัสนัก   ดวงพักตร์ผ่องเพียงแขไข 

   ลูบหลังรับขวัญอรไท   เจ้าคือดวงใจนัยนา 

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

   (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 3. 2549 : 261-262) 
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    จากบทพระราชนิพนธ์  นางมณโฑทูล เห็นทศกัณฐ์ผู้เป็นสามีกลับมายัง

ราชฐานก่อนก าหนด พร้อมกลับมีอาการแปลกๆ จึงได้พาฝูงก านัลไปเข้าเฝูา และถามความ เมื่อได้ความจึง

ทูลแนะน าให้ทศกัณฐ์ตัดศึก เมื่อทศกัณฐ์ได้ฟ๎งเห็นด้วยกับค าแนะน าและคลายจากความกังวล 

 

    ๏ เมื่อนั้น   นวลนางมณโฑมเหสี 

   ได้ฟ๎งบัญชาพระสามี   ดั่งใครเอาตรีมาแทงฟ๎น 

   แหวะทรวงแล้วล้วงเอาดวงจิต  ให้สิ้นชีวิตอาสัญ 

   ทั้งอายอดสูพระนักธรรม์   บังคมคัลสนองพระวาจา 

   อันสตรีจะต้องเศียรผัว   แม้นมาตรฆ่าตัวเสียดีกว่า 

   ทูลพลางทางทรงโศกา   ดั่งว่าจะสิ้นชีวันฯ 

 ฯ ๖ ค า ฯ โอด 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 3. 2549 : 289) 
 

    จากบทพระราชนิพน์  เป็นเหตุการณ์ที่นางมณโฑได้ถูกหนุมานใช้เวทย์

มนต์ผูกผมติดกับทศกัณฐ์ ซึ่งจะแยกออกจากกันได้ก็ต้องท าตามค าสาปที่หนุมานก ากับไว้ว่า ผมของ          

ทั้งสองจึงจะหลุดออกจากกันได้นางมณโฑจะต้องตบหัวทศกัณฐ์ผู้เป็นสามี เมื่อนางมณโฑได้รู้ถึงวิธีแก้ไข  

รู้สึกเสียใจที่ต้องท าเช่นนั้น เพราะภรรยาต้องให้ความเคารพสามี สตรีใดที่ต้องเศียรของสามี เป็นสิ่งที่ผิดจารีต 

 

 

 

 

 

     

 
 

ภาพที่ 26 จิตรกรรมฝาผนัง : หนุมานผูกผมนางมณโฑกับทศกัณฐ์ ห้อง 99 

ที่มา : นิดดา หงษ์วิวัฒน์. 2547 : 167. 
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  นางมณโฑในบทบาทการเป็นผู้ประกอบพิธี  

   นอกจากบทบาทหน้าที่การเป็นมารดาและภรรยาแล้ว นางมณโฑยังมีบทบาท

ส าคัญในเรื่องรามเกียรติ์อีกอย่างหนึ่งคือ การเป็นผู้ประกอบพิธี หุงน้ าทิพย์  เพ่ือช่วยทศกัณฐ์ผู้เป็นสามี           

ในการท าศึกสงคราม  จากการศึกษาวรรณกรรมรามเกียรติ์ของไทย พบว่า บทบาทการเป็นผู้ประกอบพิธี

หุงน้ าทิพย์ของนางมณโฑปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรใน บทละคร รามเกียรติ์พระราชนิพนธ์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย             

ดังตัวอย่างบทกลอน ทีว่่า 

    ร่าย 

    ๏ เมื่อนั้น   นวลนางมณโฑมเหสี 

   เสด็จจากแท่นรัตน์รูจี   จรลีมาสรงวาริน 

  ฯ ๒ ค า ฯ เสมอ 

    ชมตลาด 

    ๏ นั่งเหนือเตียงสุวรรณผันขนอง อาบละอองสุหร่ายสายสินธุ์ 

   ช าระรดหมดหมองมลทิน   สุคนธารประทิ่นกลิ่นเกลา 

   ทรงภูษาเนื้อดีสีเศวต   เขียนลายทองเทศฉลุเฉลา 

   สไบหน้าเจียระบาดตาดเงินเงา  ผูกชฎาห่อเกล้าเมาฬี 

   ห้อยห่วงกุณฑาลสังวาลถัก  จุณเจิมเฉลิมพักตร์ผ่องศรี 

   ถือประค าส ารวมอินทรีย์   ดังนางดาบสินีลีลา 

          ฯ ๖ ค า 

    ร่าย 

    ๏ ลงจากปราสาทแก้วแพรวพรรณ พร้อมก านัลขันทีถ้วนหน้า 

   ท้าวนางน าเสด็จยาตรา   สาวสวรรค์กัลยาก็ตามไป 

      ฯ ๒ ค า ฯ เพลงช้า 

    สระบุหร่ง 

    ๏ ครั้นถึงโรงราชพิธี  ขึ้นแท่นมณีศรีใส 

   จุดธูปเทียนสุวรรณทันใด   หยิบข้าวตอกดอกไม้มาโปรบปราย 
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   เคารพนบนิ้วเหนือเกศา   คิดคุณพระอุมาม่ันหมาย 

   สมาธิแน่นิ่งไม่ติงกาย   ส ารวมร่ายพระเวทวิทยา 

      ฯ ๔ ค า ฯ สาธุการ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. 2498 : 136) 

 

 สรุปได้ว่านางมณโฑเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ ในเรื่อง รามเกียรติ์ บทบาทของนางได้ถูกกล่าวถึง

ตั้งแต่ต้นเรื่อง จนกระทั่งช่วงท้ายของเนื้อเรื่อง  เป็นตัวละครที่มีบทบาทหลายด้านทั้งการเป็นมารดา        

ผู้ให้ก าเนิดตัวละครเอกของเรื่อง คือ องคต อินทรชิต สีดา และไพนาสุริยวงศ์  บทบาทการเป็นภรรยาของ

พาลี ทศกัณฐ์ หนุมาน และพิเภก ดังทีบุ่นนาค ทรรทรานนท์ ได้กล่าวว่า “นางมณโฑ เป็นมารดาที่รักลูกของตน” 

(บุนนาค ทรรทรานนท.์ สัมภาษณ์. 28 มิถุนายน 2559) สอดคล้องกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คมคาย กลิ่นภักดี ที่กล่าว

ว่า “นางมณโฑเป็นคนรักครอบครัวรักลูกมากยอมช่วยเหลือทุกอย่างตามท่ีต้องการ มีความซื่อสัตย์ต่อสามึ            

และครอบครัว” (คมคาย กลิ่นภักด.ี สัมภาษณ์. 13 มิถุนายน 2559) เช่นเดียวกับอัจฉรา สุภาไชยกิจ กล่าวว่า         

“นางมณโฑเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะใกล้เคียงกับนางวันทอง คือ ตกเป็นหญิงที่ที่ต้องมีสามีหลายคน แต่เมื่อไปอยู่กับ

ใครก็ปฏิบัติตนเป็นภรรยาที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของการเป็นแม่ ถึงแม้ว่านางจะไม่ได้อยู่ร่วมกับลูกทุกคน

ก็ตาม” (อัจฉรา สุภาไชยกิจ. สัมภาษณ์. 12 กันยายน 2559) นอกจากนี้ยังพบว่ารัจนา พวงประยงค์ ได้กล่าวไว้      

ในงานวิจัย เรื่อง การศึกษาลีลาสตรีและบทบาทนางมณโฑในนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” ของ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในด้านความเป็นเมียว่า “นางมณโฑเป็นสตรีที่มีสามีถึงสามคน คือ พาลี ทศกัณฐ์ และ       

หนุมาน” แต่นางมณโฑเป็นสตรีที่รักสามีมาก ไม่ว่าจะเป็นพาลีหรือทศกัณฐ์ นางก็ไม่สามารถขัดขืนได้และคิดว่า      

คงต้องอยู่กับพาลีไปตลอด จึงได้มีบุตรกับพาลี แต่เมื่อถึงความท่ีจะต้องกับไปอยู่กับทศกัณฐ์ด้วยความที่รักสามีนาง

จึงต่อว่าไม่รักนางแล้วหรือ ถึงจะส่งให้นางไปอยู่กับยักษ์ แต่ครั้งเมื่อกลับมาอยู่กับทศกัณฐ์ก็เป็นสิ่งที่นางเองต้อง

กลับมาอยู่กับสามีที่ถูกต้อง นางก็รักทศกัณฐ์คอยช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาต่างๆ แก่ทศกัณฐ์เท่าที่ภรรยาจะให้ได้ 

ส่วนครั้งที่ตกเป็นเมียของหนุมานนั้นนางหลงกลของหนุมานที่แปลงเป็นทศกัณฐ์เพื่อหวังที่จะท าลายพิธีหุงน้ าทิพย์ 

นางมิได้มีใจเสน่หาในหนุมานแต่อย่างใด” (สมชาย โตวิทิตวงศ์. 2553 : 59-60) และในงานวิจัยฉบับเดียวกันเรณู           

จีนเจริญ ได้กล่าวถึงนางมณโฑไว้ว่า “นางมณโฑเป็นแม่ที่รักลูกมาก เพราะนางจะคอยดูแลและเลี้ยงลูกทุกคนเป็น

อย่างดี ซึ่งยกเว้นแต่นางสีดา ที่นางมณโฑไม่ได้เลี้ยงดูเพราะต้องท าตามค าท านายของพิเภกท่ีให้ลอยนางสีดาทิ้งน้ าไป 

ซึ่งใจจริงนางก็ไม่อยากท า และเมื่อนางท าแล้วก็มีความเสียใจเป็นอย่างมาก หรือแม้แต่อินทรชิตนางก็เลี้ยงดูเป็น
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อย่างดีและรักอินทรชิตมาก โดยเมื่อครั้งที่อินทรชิตถูกศรพระลักษมณ์และหนีกลับมาเกือบเอาชีวิตไม่รอด นางก็

รักษาโดยให้ดื่มน้ านมของตนที่มีคุณวิเศษ แต่เมื่อคราวที่อินทรชิตเสียชีวิตนางก็เสียใจแทบจะเสียชีวิตตามไปด้วย  

ครั้งเมื่อทศกัณฐ์ได้ตายแล้ว นางมณโฑก็ปิดเรื่องท้ังหมดไม่ให้ไพนาสุริยวงศ์รู้ เพราะกลัวว่าลูกคนสุดท้ายของตน  

เมื่อรู้ความจริงก็ไปแก้แค้นและเสียชีวิตในที่สุด ซึ่งท าให้นางมณโฑต้องหัวใจแหลกสลายเพราะไม่เหลือลูกของตนแม้

สักคนเดียว” (สมชาย โตวิทิตวงศ์. 2553 : 61-62) เชน่เดียวกับตวงฤดี ถาพรพาสี ได้กล่าวถึงนางมณโฑไว้ในงานวิจัย 

เรื่อง การศึกษาลีลาสตรีและบทบาทนางมณโฑในนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” ของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยในด้านความเป็นกุลสตรีว่า “นางมณโฑนั้นเป็นสตรีที่มีความเพียบพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน

ความรู้ความสามารถ นางก็มีพร้อม โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าที่ดีกับสามี         

ในด้านความเป็นแม่นั้น นางมณโฑเป็นแม่ที่รักลูกทุกๆ คน เป็นอย่างมาก โดยจะคอยดูแลรักษาและเอาใจใส่ในตัว

ลูกๆ ของนางอยู่ตลอดเวลา” (สมชาย โตวิทิตวงศ์. 2553 : 63) และนราพงษ์ จรัสศรี กล่าวถึงนางมณโฑไว้ในงานวิจัย 

เรื่อง การศึกษาลีลาสตรีและบทบาทนางมณโฑในนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” ของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยว่า “นางมณโฑนั้นเป็นนางกษัตริย์ กิริยามารยาทต้องมีความเป็นสง่าสมเป็นกุลสตรีที่มียศศักดิ์             

มีความเป็นผู้น าที่ดี มีความเป็นเมียที่ดี และมีความเป็นแม่ท่ีดี ซึ่งท าให้เหมาะสมกับฐานะของนางที่ได้รับในเรื่อง

รามเกียรติ์เป็นอย่างยิ่ง” (สมชาย โตวิทิตวงศ์. 2553 : 64) นอกจากนี้นางยังมี สิ่งวิเศษคือ น้ านม และบทบาท        

ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่นอกจากจะเป็นการท าหน้ าที่เพ่ือช่วยสามีแล้ว ยังถือว่านางได้ท าหน้าที่ของการ

เป็นแม่เมืองช่วยกองทัพไพร่พลทหารยักษ์ของกรุงลงกาในการท าสงครามกับฝุายพระราม  นั่นคือ การเป็น

ผู้ประกอบพิธีหุงน้ าทิพย์ 

 

ตารางที่ 3  สรุปบทบาทของมณโฑที่ปรากฏในวรรณกรรมรามเกียรติ์แต่ละยุคสมัย 

บทบาทที่ปรากฏ 
ยุคสมัย 

กรุงศรี
อยุธยา 

กรุงธนบุรี ร. 1 ร. 2 ร. 3 ร. 4 ร. 5 ร. 6 ร. 7 ร. 9 

1. การเป็นมารดา - - √ √ √ - - - - √ 
2. การเป็นภรรยา √ √ √ √ √ - √ - - √ 

3. การเป็นผู้ประกอบพิธี - - √ √ - - √ - - √ 
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 จากการศึกษาวรรณกรรมรามเกียรติ์ในเรื่องบทบาทของนางมณโฑในสมัยต่างๆ ข้างต้นสรุปได้ว่า 

  สมัยกรุงศรีอยุธยา มีการกล่าวถึงบทบาทฐานะการเป็นภรรยา 

  สมัยกรุงธนบุรี กล่าวถึงบทบาทการเป็นภรรยาของทศกัณฐ์ 

  สมัยรัชกาลที่  1 มีการกล่าวถึงชาติก าเนิดของนางมณโฑ บทบาทการเป็นม ารดา         

ผู้ให้ก าเนิดของตัวละครส าคัญ การดูแลบุตร บทบาทการเป็นภรรยา และบทบาทการเป็นผู้ประกอบพิธี 

  สมัยรัชกาลที่ 2 ปรากฏบทบาทการเป็นมารดา  การเป็นภรรยา และการเป็นผู้ประกอบพิธี 

  สมัยรัชกาลที่ 3 ปรากฏบทบาทการเป็นภรรยา และมารดา 

  สมัยรัชกาลที่ 4 ไม่ปรากฏบทบาทนางมณโฑ 

  สมัยรัชกาลที่ 5 กล่าวถึงบทบาทการเป็นภรรยา และผู้ประกอบพิธี 

  สมัยรัชกาลที่ 6 ไม่ปรากฏบทบาทนางมณโฑ 

  สมัยรัชกาลที่ 7 ไมไ่ด้ระบุถึงรายละเอียด มีเพียงแต่การปรับปรุงซ่อมแซมภาพจิตรกรรม

ฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

  สมัยรัชกาลที ่ 9 ปรากฏบทบาทการเป็นมารดา  การเป็นภรรยา และการเป็นผู้ประกอบพิธี        

ในรูปแบบการแสดงโขนของกรมศิลปากร 

 

 ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์บทบาทของนางมณโฑจากการศึกษาวรรณกรรมรามเกียรติ์ ได้ว่า 

  บทบาทการเป็นมารดา นางมณโฑท าหน้าที่ของการเป็นมารดาได้อย่างสมบูรณ์  เป็นผู้ให้

ก าเนิดบุตรที่เป็นตัวละครส าคัญของเรื่อง ถึงแม้ว่าวิบากกรรมจะท าให้พลัดพรากจากลูก แต่นางก็ท าหน้าที่

ดูแลบุตรอย่างดี หลายครั้งที่ต้องรู้สึกเคืองขัดใจ และขัดแย้งกับสามี แต่ด้วยสัญชาตญาณของแม่ที่รักลูกก็

ยอมออกหน้า และช่วยเหลือลูกของตนเพ่ือรักษาชีวิตเอาไว้ 

  บทบาทการเป็นภรรยา ถึงแม้ว่าวิบากกรรมจะท าให้นางต้องตกเป็นสตรีที่มีสามีถึงสี่ตน

ด้วยกัน แต่นางมณโฑก็ท าหน้าที่ในฐานะภรรยาได้อย่างดีที่สุด ทั้งหน้าที่ของการเป็นภรรยาที่คอยดูแลเอา

ใจใส่สามี เป็นเพื่อนคู่คิดที่คอยให้ค าปรึกษา แนะน า คอยเตือนสติสามีแนะแนวทางให้ กระท าในสิ่งที่

ถูกต้องเหมาะสม และหลายครั้งที่คอยช่วยเหลือทั้งงานบ้าน งานเมืองของสามีอีกด้วย 

  บทบาทการเป็นผู้ประกอบพิธี  ด้วยเหตุที่นางมณโฑเป็นภรรยาที่คอยช่วยเหลือแบ่งเบา

ภาระท้ังสุขและทุกข์ของสามีอย่างทศกัณฐ์ นางจึงต้องสวมบทบาทการเป็นผู้ประกอบพิธีหุงน้ าทิพย์        
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ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษที่นางได้เรียนรู้มาจากเม่ือครั้งเป็นบาทบริจาริกาดูแลรับใช้พระอุมา และเป็นพิธี

ที่กระท าเพ่ือช่วยสามีในการท าศึกสงคราม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าบทบาทการเป็นผู้ประกอบพิธีนี้ เป็นการ ท า

หน้าที่ของภรรยาที่ช่วยสามี และบทบาทการเป็นแม่เมืองที่ช่วยในการท าสงครามของบ้านเมืองอีกด้วย 

 

 จากการศึกษาประวัติความเป็นมา บุคลิก และบทบาทของนางมณโฑในวรรณกรรมรามเกียรติ์

ดังที่กล่าวมาข้างต้น การเป็นผู้ประกอบพิธีของนางมณโฑนั้น เป็นบทบาทท่ีมีความส าคัญและโดดเด่นที่สุด

ของนางมณโฑ ซ่ึงเป็นประเด็นและจุดประสงค์ส าคัญของการศึกษาค้นคว้างานวิจัยเล่มนี้ ซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี้ 

 

2.4 พิธหีุงน้ าทิพย ์
 2.4.1 ความหมายของพิธีกรรม 

  ค าว่า พิธีกรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. 2542 อธิบายความหมาย

ของพิธีกรรมว่า “พิธีกรรม น. หมายถึง การบูชา , แบบอย่าง หรือแบบแผนต่างๆ ที่ปฏิบัติในทางศาสนา  

(ราชบัณฑิตยสถาน. 2542 : 788) 

  พิธีกรรม คือ แบบอย่างพฤติกรรมที่ก าหนดไว้หรือเป็นธรรมเนียมประเพณีท่ีมีการกระท า 

สังคมไทยในอดีตมักถือว่า พิธีกรรมต้องกระท า อย่างถูกต้องเคร่งครัด ถ้าท าผิดพลาดเบื้องบน                

ก็จะลงโทษ พิธีกรรมอาจจะปรากฏอยู่ในรูปแบบของเต้นร า การเลี้ยง การสังเวยและการท าพิธีกรรมในการแสดง             

เป็นต้น (สมปราชญ์ อัมมะพันธ์. 2536 : 19) 

  พิธีกรรมที่กล่าวถึงในงานวิจัยนี้ หมายถึง พิธีกรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ 

กระท าโดยใช้การบ าเพ็ญตบะ การใช้เวทย์มนต์ โดยมีตัวละครเป็นผู้ประกอบพิธี เพื่อวัตถุประสงค์ตามท่ีตัว

ละครนั้นต้องการ ดังที่ปรากฏในวรรณกรรมรามเกียรติ์ ต่อไปนี้ 

 

 2.4.2 พิธีกรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมรามเกียรติ์ 

  จากการศึกษาบทละครเรื่อง รามเกียรติ์  ปรากฏการกระท าพิธีกรรมต่างๆ ของตัวละคร

ซึ่งปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เนื่องด้วยเป็น
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วรรณกรรมรามเกียรติ์ฉบับที่สมบูรณ์ที่สุด  ซ่ึงพบการประกอบพิธีกรรมของตัวละครหลากหลาย ที่ปรากฏ

ในเนื้อเรื่อง ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4 แสดงพิธีกรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 

ชื่อพิธี ตัวละคร/ผู้ประกอบพิธี จุดประสงค์ 

พิธีขอพรพระอิศวร ตรีบูรัม ขอพรพระอิศวรปรารถนาจะเป็นใหญ่ 

พิธีสรงองคต องคต อาบน้ าตอนแรกเกิด 
พิธีถอดดวงจิต ทศกัณฐ์ ทศกัณฐ์ถอดดวงใจออกจากกาย ใครฆ่าก็ไม่ตาย 

พิธีบูชากะลาไฟ รณพักตร์ ขอศรวิเศษจากองค์พร ะเป็นเจ้าทั้งสาม คือ
พระอิศวร ให้ศรพรหมาสตร์ , พระพรห มให้
ศรนาคบาศ, พระนารายณ์ศรพลายวาด 

พิธีถอดดวงจิต ไมยราพ ไมยราพถอดดวงใจออกทางปากกลายเป็น
แมลงภู่บินไปเก็บไว้ที่เขาตรีกูฏ ใครฆ่าก็ไม่ตาย  

พิธีบรมราชาภิเษกและอภิเษกสมรส ท้าวทศรถ, นางไกยเกษี, 
นางเกาสุริยา, นางสมุทรชา 

สถาปนาท้าวทศรถขึ้นเป็นกษัตริย์ และสมรสกับ
นางทั้งสาม 

พิธีขอฝน ท้าวโรมพัต บวงสรวงเทวดาขอให้ฝนตกในเมืองของตน
คลายความทุกข์ยากล าบากของชาวประชา 

พิธีอัญเชิญพระนารายณ์และบริวาร
อวตาร 

ท้าวทศรถสั่งสุมันตันให้
คณะมหาฤาษีทั้งห้า

ประกอบพิธี 

อัญเชิญให้พระนารายณ์และเหล่าเทพ
เทวดาทั้งหลายให้ลงมาเกิด  

พิธียกศิลป์ ท้าวชนกจักรวรรดิ ให้พระนักสิทธิ์ ท าพิธีร่ายเวทย์ธนูของตน 
เพ่ือหาคู่ครองที่มีพระเดชานุภาพเหมาะสม
ที่จะยกพระราชธิดา และสืบทอดบัลลังก์ 

พิธีขอบุตร ท้าวทศรถ ขอบุตรเพื่อสืบบัลลังก์ดูแลกรุงอโยธยา 
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ตารางที่ 4 แสดงพิธีกรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 (ต่อ) 

ชื่อพิธี ตัวละคร/ผู้ประกอบพิธี จุดประสงค์การท าพิธี 
พิธีอภิเษก พระราม, สีดา สมรสระหว่างพระรามกับสีดา 

พิธีราชาภิเษก พระราม สถาปนาพระรามขึ้นเป็นกษัตริย์ 
พิธีขอพร กุมภากาศ บ าเพ็ญตบะเพ่ือขออาวุธที่มีฤทธิ์เดช จาก

เทพบนสวรรค์ 

พิธีถือน้ าพิพัฒน์สัตยา พิเภก ให้พิเภกดื่มน้ าสาบานก่อนที่เข้าอยู่กับฝุาย
พระราม 

พิธีปรุงสรรพยา ไมยราพ 
(มัยราพณ์) 

ท าพิธีปรุงยาที่มีฤทธิ์อันแกล้วกล้าเพ่ือใช้ใน
การท าลายร้างศัตรู 

พิธีลับหอกโมกขศักดิ์ กุมภกรรณ ท าพิธีร่ายเวทย์ให้หอกโมกขศักดิ์ท่ีไปขอจาก
พระพรหมมีอิทธิฤทธิ์เพื่อไว้ก าจัดศัตรูของตน 

พิธีทดน้ า กุมภกรรณ ร่ายเวทย์ให้ตัวใหญ่จนสามารถกักกระแสน้ า
มิให้น้ าไหลไปหล่อเลี้ยงทัพของฝุายพระราม
เหล่าทหารก้จะอดน้ าตาย 

พิธีชุบศรนาคบาศ อินทรชิต ใช้พระเวทย์ปลุกเรียกบรรดา นาค อสรพิษ
ร้ายให้มาคายพิษลงในศรที่เคยได้รับจากพระ
พรหม ท าให้ศรนั้นมีฤทธานุภาพท าลายศัตรู 

พิธีชุบศรพรหมาสตร์ อินทรชิต ใช้พระเวทย์ท าพิธีปลุกเสกศาสตราวุทธ
พร้อมกับศรพรหมาสตร์ที่ได้รับจากพระอิศวร
ให้มีอานุภาพท าลายศัตรู 

พิธีกุมภนิยา อินทรชิต เพ่ือท าให้ศัตรูไม่สามารถฆ่าตน และเหล่า
ทหารของอินทรชิตได้ 

พิธีอุโมงค์ (ชุบกายเป็นเพชร) ทศกัณฐ์ ท าให้ร่างกายของทศกัณฐ์ปลอดภัยจากศัต
ราวุทธไม่มีผู้ใดฆ่าได้ และมีนิ้วที่ชี้ผู้ใดก็ตายได้ 

พิธีเผารูปเทวดา  ทศกัณฐ์ เอาดินมาป๎้นเป็นรูปเทวดา แล้วร่ายเวทย์หยิบเอา
รูปป๎น้นั้นโยนเข้าในกองเพลิง ท าให้เทพ เทวดา  
บนสวรรค์ร้อนดั่งถูกไฟบรรลัยกัลเผา 
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ตารางที่ 4 แสดงพิธีกรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 (ต่อ) 

ชื่อพิธี ตัวละคร/ผู้ประกอบพิธี จุดประสงค์ 
พิธีหุงน้ าทิพย์ (สญชีพ) นางมณโฑ น้ าทิพย์วิเศษเมื่อใครได้รดด้วยน้ านี้จะฟ้ืน

คืนชีพได้ จะให้ท าการสิ่งใดก็ปฏิบัติตาม
ค าสั่ง มีอิทธิฤทธิ์เหาะเหินได้ ถึงจะตายไป
วันละร้อยแสน ก็จะฟ้ืนขึ้นเข้าท าลายเข่นฆ่า
ศัตรูด้วยอ านาจอิทธิฤทธิ์ของน้ าทิพย์ 

พิธีลงสรงสมโภชเป็นอุปราช หนุมาน ช าระร่างกายเพื่อแต่งตั้งหนุมานขึ้นเป็นอุปราช 
พิธีอภิเษกสมรส พิเภก,นางมณโฑ,นางตรี

ชฎา 
อภิเษกสมรสระหว่างพิเภก กับนางมณโฑและ
นางตรีชฎา 

พิธีราชาภิเษก พระราม สถาปนาพระรามขึ้นเป็นผู้ครองเมือง 

พิธีบรมราชาภิเษก ไพนาสุริยวงศ์ ไพนาสุริยวงศ์ข้ึนครองราชเปลี่ยนชื่อเป็น
ทศพิน 

พิธีนิมิตรกาย สุริยภพ การเสกหอกเมฆพัท ใช้เมฆสูรนิมิตรกาย
เป็นแนวเนินเขาล้อมเหล่ากองทัพ ท าให้ฝุาย
ตรงข้ามไม่สามารถท าร้ายได ้

พิธีชุบศรเหราพต บรรลัยจักร การกระท าให้ศรนั้นมีฤทธิ์ สามารถปราบ
ศัตรูได้ทั่วทศทิศ 

พิธีบูชากระบองตาล ท้าวไวยตาล บูชาด้วยพระเวทของพระอิศวร  มีฤทธานุภาพ
ร้ายแรง เพียงแค่ชี้ก็จะตายทัพกองทัพ 

พิธีสมโภชโอรส พระมงกุฎ, พระลบ พระรามให้จัดพิธีเพื่อเฉลิมฉลองให้โอรส 
พิธีปล่อยม้าอุปการ พระราม ปล่อยม้าอุปการ เพื่อให้วิ่งไปหาต าแหน่ง

ต้นเหตุศัตรูที่มากระท าการรุกราน  

 

 จากตาราง ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า พิธีกรรมที่ ปรากฏในวรรณกรรมรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชมีอยู่ หลากหลายพิธี ด้วยกัน  ผู้วิจัยสามารถแบ่งตาม

ลักษณะได้ 3 ประเภท คือ  
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  1) พิธีกรรมที่กระท าเพ่ือขอพรจากเทพเทวดา  

   การประกอบพิธี เพ่ือขอให้ตนสมปรารถนา เช่น ขออ านาจที่ยิ่งใหญ่ ขอบุตร        

ขออาวุธ ได้แก่ พิธีขอพร พระอิศวร พิธีขอฝน พิธีอัญเชิญพระนารายณ์และบริวารอวตาร พิธีขอบุตร พิธียกศิลป ์

พิธีขอพรของกุมภากาศ 

  2) พิธีกรรมที่เป็นงานพระราชพิธี 

   เป็นพิธีกรรมที่เก่ียวกับการประกอบกิจที่ก าหนดไว้เป็นประจ าตามราชประเพณี 

ซึ่งปรากฏในเรื่อง รามเกียรติ์ ได้แก่ พิธีลงสรงองคต พิธีบรมราชาภิเษก พิธีอภิเษกสมรส พิธีสมโภชน์ โอรส 

พิธีถือน้ าพิพัฒน์สัตยา 
 

  3) พิธีกรรมเก่ียวกับการท าสงคราม 

   พิธีกรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม เรื่องรามเกียรติ์ ประกอบพิธีโดยตัวละครในเรื่อง        

ใช้การบ าเพ็ญตบะ การร่ายเวทย์มนต์ ใช้วิชาความรู้ เป็นตัวช่วยในการต่อสู้หรือท าสงครามกับศัตรู ส าเร็จ

เพ่ือให้ได้ชัยชนะ ได้แก่ พิธีถอดดวงจิต พิธีบูชากะลาไฟ พิธีถอดดวงจิต พิธีปรุงสรรพยา พิธีลับหอกโมกขศักดิ ์  

พิธีทดน้ า พิธีชุบศรนาคบาศ พิธีชุบศรพรหมาสตร์ พิธีกุมภนิยา พิธีอุโมงค์ (ชุบกายเป็นเพชร )พิธีเผารูป

เทวดา พิธีนิมิตรกาย พิธีชุบศรเหราพต พิธีบูชากระบองตาล พิธีปล่อยม้าอุปการ และพิธีหุงน้ าทิพย์ (สญชีพ) 

 

 2.4.3 ความหมายของ พิธีหุงน้ าทิพย์  (สญชีพ) จากการศึกษาความหมายของพิธี หุงน้ าทิพย์ ใน

วรรณกรรม พิธีหุงน้ าทิพย์ คือ การบ าเพ็ญตบะร่ายพระเวทย์จนเกิดเป็นน้ าทิพย์วิเศษสามารถท าให้ผู้ที่ตาย

แล้วฟ้ืนคืนชีพได้  จากการศึกษาพิธีกรรมทั้งหมดในเรื่องรามเกียรติ์ดังที่ปรากฏข้อมูลในตารางข้างต้นจะ

เห็นได้ว่าพิธีกรรมนี้ มีความแตกต่างจา กพิธีอ่ืนๆ ที่ปรากฏอยู่ในเรื่อง รามเกียรติ์  คือ ผู้ประกอบพิธีเป็น ตัว

ละครฝุาย หญิง ส่วนพิธีอ่ืนๆ จะ ประกอบพิธีด้วยตัวละครฝุายชายทั้งสิ้น ขั้นตอนการกระท าพิธผีู้ประกอบพิธี

จะต้องช าระร่างกายให้สะอาด  นุ่งขาวห่มขาว พิธีนี้เรียกว่า “พิธีสญชีพ” หรือ “สัญชีพ” ขณะที่กระท าพิธีร่าย

พระเวทย์ให้กลายเป็นน้ าวิเศษ เรียกว่า “หุงน้ าทิพย์” เมื่อกระท าจนส าเร็จก็จะได้น้ าทิพย์ที่มีฤทธิ์สามารถ

ประพรมซากศพให้ฟ้ืนคืนชีพ หรือเรียกว่า พิธีหุงน้ าทิพย์ นั้นเอง 
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 2.4.4 พิธีหุงน้ าทิพย์บทบาทส าคัญของนางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ 

  พิธีหุงน้ าทิพย์ เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่ปรากฏในเนื้อเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นางมณโฑหุงน้ าทิพย ์          

ตัวละครที่เป็นผู้ประกอบพิธีหุงน้ าทิพย์  คือ นางมณโฑ เนื้อเรื่องตอนนี้มีอยู่ว่า เมื่อพระรามทรงทราบจาก

พิเภกว่าทัพนาสูร เจ้าเมืองจักรวาลซึ่งเป็นพ่ีชายต่างมารดาของทศกัณฐ์ยกทัพออกมาจากกรุงลงกาเ พ่ือท า

สงครามกับพระองค์ จึงมีบัญช าให้สุครีพจัดทัพออกไปรับมือ ทหารของพนาสูรถูกโจมตีจนแตกพ่ายและ  

ถูกฆ่าตายมากมาย ท าให้ทัพนาสูรโกรธแค้นจึงแผลงศรออกไปฆ่าทหารฝุายข้าศึกบ้าง พระรามจึงแก้ไข

ด้วยการแผลงศรพรหมาสตร์ไปถูกรถศึกของทัพนาสูรพัง และศรนั้นยังฆ่าทหารยักษ์ตายไปเป็นจ านวนมาก 

แต่อานุภาพของศรพรหมาสตร์กลับท าให้ไพร่พลลิงฟื้นคืนชีพข้ึน ทัพนาสูรเห็นเช่นนั้นก็เ นรมิตร่างให้สูง

ตระหง่านเทียมฟูาแทรกร่างฝ๎งลงไปใต้ดินครึ่งตัว แล้วอ้าปากกว้างจนริมฝีปากล่างติดพ้ืนดินและแลบลิ้น

บังแสงอาทิตย์ไว้ ส่วนแขนทั้งก็กางออกโอบรอบกองทัพของพระราม ท าให้ไพร่พลลิงตกใจวิ่งหนีกัน

อลหม่านจนพลัดเข้าไปในปากของทัพนาสูร พระรามนึกสงสัยจึงถามพิเภกจนทราบความจริง ก็ใช้ให้สุครีพ

ไปตัดแขนทัพนาสูรให้ขาด สุครีพจึงเนรมิต ร่างให้สูงใหญ่มีสี่หน้าแปดมือเข้าไปตัดแขนทัพนาสูรขาด

กระเด็นทั้งสองข้างแล้วก็เหาะกลับไปทูลพระราม สุครีพเหาะกลับไปทูลพระรามว่าได้ท าตามค าสั่งของ

พระองค์เรียบร้อยแล้ว พระรามจึงสั่งให้มาตุลีขับร ถเข้าไปดูใกล้ๆ ทรงเห็นยักษ์ร่างมหึมาแขนขาดทั้งสอง

ข้างยักค้ิวหลิ่วตาขบเข้ียวเคี้ยวฟ๎นอย่างโกรธแค้น พระรามจึงแผลงศรพรหมาสตร์ไปถูกท่ีท้องของทัพนาสูร

และคว้านท้องออกเป็นช่อง ร่างของเหล่าไพร่พลลิงทั้งหลายก็ไหลทะลักออกมาจากท้องลงมากองอยู่ที่

พ้ืนดินโดยไม่ไหวติง  พิเภกแนะน าให้พระรามแผลงศรไปเชิญพระอินทร์เสด็จมาชุบชีวิตให้ไพร่พลลิง

เหล่านั้น พระอินทร์พาเทวดาบริวารเหาะลงมา แล้วให้พระวิษณุกรรมหุงน้ าทิพย์แล้วไปพรมที่ซากศพ

ทหารของพระรามท้ังหมด โดยมิให้น้ าทิพย์ไปถูกศพของทหารยักษ์เลย ในไม่ช้าพวกไพร่พลลิงก็ฟ้ืนขึ้น 

ทศกัณฐ์ทราบว่ าทัพนาสูรถูกข้าศึกสังหารแล้วก็เสียใจมาก ทั้งยังเป็นทุกข์ว่ามิรู้จะหาผู้ใดมาช่วยท าศึกอีก 

เพราะบรรดาญาติพ่ีน้องและเพ่ือนก็ถูกฝุายพระรามฆ่าตายจนเกือบหมดแล้ว  

  นางมณโฑ ผู้เป็นมเหสีเอกของทศกัณฐ์ นึกข้ึนได้ว่าเมื่อครั้งที่นางรับใช้พระอุมาอยู่นั้น    

พระอุมาได้ประ ทานมนตร์ให้บทหนึ่ง ส าหรับท าพิธีสัญชีพเพ่ือหุ งน้ าทิพย์มาประพรมซากศพให้ฟ้ืนขึ้น 

ทศกัณฐ์ดีใจสั่งให้ทหารตั้งโรงพิธีอย่างเร่งด่วน ก่อนจะเริ่มพิธีนางมณโฑได้แนะให้ทศกัณฐ์ออกไปต่อสู้กับ

ข้าศึกไปพลางก่อน เมื่อนางหุงน้ าทิพย์ได้แล้วจะส่งออกไปให้ถึงสนามรบ แล้วนางก็นุ่งข าวห่มขาวนั่ง

บริกรรมคาถาอยู่ในโรงพิธี ดังเหตุการณ์ในบทกลอนที่ว่า 
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   ร่าย 

   ๏ เมื่อนั้น   นวลนางมณโฑมเหสี 

  ได้ฟ๎งบัญชาพระสามี   เทวีนิ่งนึกตรึกไป 

  จึ่งคิดได้ว่าการพิธีกิจ   พระอุมาประสิทธิ์ประสาทให้ 

  ไม่มีใครรู้ทั้งแดนไตร   อรไททูลสนองพจมาน 

  เมื่ออยู่กับพระอุมาเทวี   ยังที่ไกรลาสราชฐาน 

  นวดฟ้๎นคั้นบาทมาช้านาน   นงคราญก็ทรงพระเมตตา 

  จึ่งประทานพระมนต์อันหนึ่ง  ลึกซึ้งสุขุมหนักหนา 

  ให้ท าตบะกิจวิทยา   ชื่อว่าสญชีพพิธี 

  จะเกิดน้ าทิพย์อันวิเศษ   ดั่งอมฤตตรีเนตรเรืองศรี 

  บรรดาใครม้วยชีวี   รดด้วยน้ านี้ก็เป็นมา 

  จะใช้สิ่งใดก็ใช้ได้    เรืองฤทธิไกรแกล้วกล้า 

  ทั้งรู้เหาะเหินเดินฟูา   แต่เจรจาไม่ได้ดั่งใจคิด 

  ถึงตายไปวันละร้อยแสน   จะคืนเป็นมาแน่นอกนิษฐ์ 

  จะรื้อเข้าเข่นฆ่าป๎จจามิตร   ด้วยอ านาจฤทธิ์วารีฯ 

ฯ ๑๐ ค า ฯ 

   ๏ เมื่อนั้น   ทศเศียรสุริยวงศ์ยักษี 

  ได้ฟ๎งอัครราชเทวี    มีความแสนโสมนัสนัก 

  ดั่งได้สมบัติในเมืองอินทร์   ปราบไปทั่วสิ้นทั้งไตรจักร 

  จึ่งสวมกอดองค์นงลักษณ์   พญายักษ์รับขวัญกัลยา 

  แล้วมีวาจาอันสุนทร   ดวงสมรพี่ยอดเสน่หา 

  อันพระเวทย์ของเจ้าที่เรียนมา  วิเศษกว่าวิทยาทั้งแดนไตร 

  แม้นเดิมได้ตั้งพิธีการ   ป๎จจามิตรหรือจะต้านต่อได้ 

  สุริยวงศ์ก็จะไม่บรรลัย   ที่ในการรณรงค์ราวี 

  น้องรักเจ้าจงเร่งคิด   ท าพิธีกิจช่วยพี่ 

  เห็นเสร็จสงครามในครั้งนี้   ด้วยพระเวทย์เทวีอันเชี่ยวชาญฯ 
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ฯ ๑๐ ค า ฯ 

   ๏ เมื่อนั้น   นางมณโฑเยาวยอดสงสาร 

  ได้ฟ๎งพระราชโองการ   นงคราญจึ่งทูลสนองไป 

  ทั้งนี้เป็นต้นด้วยผลกรรม   ดลใจมิให้ร าลึกได้ 

  พระองค์ผู้ทรงฤทธิไกร   อย่าถือใจข้าบาทบริจา 

  เมียรักจะขอสนองคุณ   ซึ่งการุณชุบเกล้าเกศา 

  แต่ในลัทธิวิทยา    ห้ามความเสน่หายิ่งนัก 

  พระองค์ก็มีปรีชาชาญ   จงทรมานอดใจให้จงหนัก 

  อย่างอาลัยในที่รสรัก   จงยกพลยักษ์ไปชิงชัย 

  ข้าบาทจะตั้งพิธี    ส่งทิพย์วารีออกไปให้ 

  ท้าวจะเสร็จซึ่งล้างพวกภัย   ผ่านฟูาอย่าได้อาวรณ์ฯ 

ฯ ๑๐ ค า ฯ เจรจา 

   ๏ เมื่อนั้น   ท้าวทศกัณฐ์ชาญสมร 

  ได้ฟ๎งอัครราชบังอร   ภูธรชื่นชมยินด ี

  ลูบหลังแล้วมีพจนารถ   เจ้าผู้ร่วมชีวาตม์ชีวาพ่ี 

  จะปรารมภ์ใจไปไยมี   ด้วยการโลกีย์ภิรมยา 

  เจ้าจงเร่งตั้งพิธีกิจ   โดยวิษณุเวทคาถา 

  อันตัวพ่ีนี้จะขอลา   ยกพลโยธาพลากร 

  ออกไปตั้งรอต่อรับ   ต้านทัพข้าศึกไว้ก่อน 

  ว่าแล้วย่างเยื้องบทจร   ภูธรออกท้องพระโรงชัยฯ 

ฯ ๘ ค า ฯ เสมอ 

   ๏ ลดองค์ลงเหนือบัลลังก์อาสน์ พร้อมเสนามาตย์น้อยใหญ่ 

  หมอบเฝูาเกลื่อนกลาดดาษไป  ภูวไนยจึ่งมีบัญชา 

  เหวยเหวยดูรามโหทร   ท่านผู้ฤทธิรอนแกล้วกล้า 

  จงตั้งโรงพิธีโอฬาร์   ในหน้าพระลานรูจี 

  ให้ได้สามสิบเก้าห้อง   เพดานม่านทองจ ารัสศรี 
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  ครบเครื่องบูชามาลี   พร้อมทั้งแท่นที่อลงการฯ 

ฯ ๖ ค า ฯ 

   ๏ บัดนั้น   มโหทรเสนาใจหาญ 

  ก้มเกล้ารับสั่งพญามาร   ชุลีลาแล้วคลานออกมาฯ 

ฯ ๒ ค า ฯ เสมอ 

   ๏ จึ่งกะเกณฑ์กันป๎นแบ่ง  ตามต าแหน่งพนักงานถ้วนหน้า 

  กะผังขุดหลุมเป็นโกลา   แบกขนไม้มาวุ่นไปฯ 

ฯ ๒ ค า ฯ เจรจา 

   ยานี 

   ๏ ตั้งเป็นโรงราชพิธี  กว้างขวางยาวรีสูงใหญ่ 

  สามสิบเก้าห้องอ าไพ   มีพาไลรอบทั้งสี่ทิศ 

  หลังคาเพดานดาดขาว   ม่านราวลายทองปูองปิด 

  ห้อยพวงพู่กลิ่นชวลิต   แท่นแก้ววิจิตรพรายพรรณ 

  ชั้นนอกนั้นรายราชวัติ   ทิวธงแถวฉัตรจรงกั้น 

  ดอกไม้เจ็ดสีเจ็ดพัน   ธูปเทียนสุวรรณเครื่องรอง 

  หม้อน้ านั้นตั้งบนเตียง   เรียบเรียงกันไว้เป็นแถวท่อง 

  บายศรีแก้วบายศรีทอง   ต้องตามต ารับทุกสิ่งไป 

ฯ ๘ ค า ฯ เชิด 

   ๏ เมื่อนั้น   นางมณโฑเยาวยอดพิสมัย 

  ครั้นใกล้ศุภฤกษ์ยามชัย   อรไทเข้าท่ีสรงชลฯ 

ฯ ๒ ค า ฯ ชมตลาด 

   ๏ ช าระสระสนานอินทรีย์  วารีโปรยปรายดั่งสายฝน 

  ลูบไล้ด้วยเครื่องเสาวคนธ์   ปรุงปนเรณูมาลา 

  ทรงภูษาขาวขาวสะอาด   สะพักพาดลงเฉียงเหนืออังสา 

  จุณเจิมเฉลิมพักตรา   ผูกชฎาห่อเกล้าเมาลี 

  แล้วทรงสอดใส่สายธุร า   กรถือประค ามณีศรี 
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  งามดั่งนางดบสินี    ผู้มีมารยาทอันสุนทร 

  เสร็จแล้วเสด็จจากอาสน์   อันโอภาสจ ารัสประภัสสร 

  ประดับด้วยสุรางคนิกร   บทจรไปโรงพิธีฯ 

ฯ ๘ ค า ฯ เพลง 

   ชมตลาด 

   ๏ ครั้นถึงข้ึนยังบัลลังก์รัตน์ ภายใต้เศวตฉัตรเฉลิมศรี 

  จุดธูปเทียนทองรูจี   โปรยปรายมาลีบูชา 

  นบนิ้วประนมเหนือเกศา   เคารพพระเวทคาถา 

  คิดคุณสมเด็จพระอุมา   กัลยาหลับเนตรส ารวมใจ 

  ให้เป็นสมาธิแน่นิ่ง   จะไหวติงกายาก็หาไม่ 

  หน่วงจิตบริกรรมพระเวทไป  โดยในตบะกิจพิธีฯ 

ฯ ๖ ค า ฯ สาธุการ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 3. 2549 : 312-315) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 27 จิตรกรรมฝาผนัง : นางมณโฑนุ่มห่มเป็นดาบสสินีท าพิธีสัฐชีพในโรงพิธีหน้าพระลาน ห้อง 100 

ที่มา : นิดดา หงษ์วิวัฒน์. 2547 : 170. 
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  ขณะที่ทศกัณฐ์จะยกทัพออกไป ทศคีรีวันกับทศคีรีธรโอรสของทศกัณฐ์ที่เกิดจากนางช้างปุา 

ซึ่งท้าวอัศกรรณ กษัตริย์ครองกรุงดุรัมได้ขอไปเลี้ยงไว้เป็นโอรสบุญธรรม ได้เดินทางมาเยี่ยมทศกัณฐ์พอดี

จึงขออาสาออกไปช่วยรบด้วย ทศกัณฐ์มอบหมายให้ทศคีรีวันและทศคีรีธรเป็นทัพหน้า ส่วนทศกัณฐ์ขี่ช้าง

ศึกยกออกไปโดยมีพระลักษมณ์ตามเสด็จไปด้วย เมื่อเผชิญหน้ากันทศกัณฐ์ก็สั่งให้ทหารเข้าโจมตีทันที การ

ต่อสู้ด าเนินไปอย่างดุเดือด พระลักษมณ์เม่ือเห็นได้โอกาสก็แผลงศรไปสังหารทศคีรีวันและทศคีรีธรทัน 

ฝุายทศกัณฐ์เกรงว่าตนเองจะพ่ายแพ้จึงให้กองทัพตั้งมั่นรับข้าศึกเอาไว้ ส่วนตนขี่ช้างเข้าไปหลบอยู่ชายปุา 

ครั้นนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ส าเร็จก็ให้ทหารน าออกไปให้ทศกัณฐ์แล้วนางก็ท าพิธีต่อไป  

   ๏ เมื่อนั้น  ฝุายนางมณโฑมเหสี 

  ส ารวมใจท ากิจพิธี  ถึงท่ีก าหนดเจ็ดวัน 

  เดชะพระเวทชัยชาญ  บันดาลป๎ถพีเลื่อนลั่น 

  น้ าทิพย์ก็เกิดขึ้นพร้อมกัน  ในหม้อแก้วสุวรรณอ าไพ 

  กัลยาชื่นชมโสมนัส  พูนสวัสดิ์ไม่มีที่เปรียบได้ 

  ก็ให้มโหทรปรีชาไว  เอาไปถวายพระสามีฯ 

ฯ ๖ ค า ฯ  

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 3. 2549 : 328) 

 

  เมื่อทศกัณฐ์ได้รับน้ าทิพย์ท่ีนางมณโฑส่งมาให้รู้สึก ดีใจมาก  แล้วจึงประพรมน้ าทิพย์ไป  

ทั่วบริเวณพวกยักษท์ั้งหลายที่ตายไปนานแล้วและเพ่ิงตาย ก็ฟ้ืนคืนชีพขึ้นมา ทศกัณฐ์ก็สั่งให้ปีศาจเหล่านั้น

เข้าโจมตีข้าศึกทันที พระรามแปลกพระทัยจนต้องเรียกพิเภกมาถามและแผลงศรเป็นตาข่ายเพชรเจ็ดชั้น

ล้อมพวกปีศาจไว้ แล้วทรงบัญชาให้หนุมาน ชมพูพาน และนิลนนท์ น าทหารจ านวนหนึ่งเข้าไปท าลายพิธี

หุงน้ าทิพย์ของนางมณโฑ 

  เมื่อทั้ งหมดเดินทางเกือบใกล้จะถึงกรุงลงกาก็เหาะลงมาปรึกษากันว่าจะท าอย่างไร               

หนุมานวางแผนให้นิลนนท์แปลงร่างเป็นช้างศึกของทศกัณฐ์ ให้ชมพูพานแปลงร่างเป็นควาญช้างชื่อการุณ

ราช ส่วนตัวหนุมานเองแปลงร่างเป็นทศกัณฐ์ ไพร่พลลิงที่ติดตามมาให้แปลงเป็นทหารยักษ์ เมื่อแปลงร่าง

กันเรียบร้อยแล้วก็ยกทัพเข้ากรุงลงกาด้วยกิริยาร่าเริงเมื่อพบกับชาวเมืองลงกาก็ตะโกนบอกว่าชนะศึกมา 

พระราม พระลักษมณ์ และกองทัพลิงถูกฆ่าหมดสิ้นแล้ว จึงได้รับค าสรรเสริญและอวยชัยให้พรอย่างเซ็งแซ่
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ตลอดทาง ครั้นเข้าไปถึงโรงพิธีหนุมานเห็นนางมณโฑนั่งหลับ ตาบริกรรมคาถาอยู่ก็ลูบหลังนางพร้อมกับ

เล่าว่าใช้น้ าทิพย์ประพรมให้ปีศาจลุกขึ้นมาสังหารข้าศึกหมดท้ังกองทัพแล้ว นางมณโฑคิดว่าเป็นทศกัณฐ์

จึงลืมตาข้ึน ชมพูพาน นิลนนท์ และทหารลิงที่แปลงมาเป็นยักษ์ก็ถือโอกาสรื้อโรงพิธีเสีย หนุมานชวนนาง

มณโฑข้ึนบนปราสาทแล้วเล้าโลมนา งด้วยถ้อยค าอ่อนหวาน นางมณโฑเข้าใจว่าเป็นทศกัณฐ์จึงโอนอ่อน

ผ่อนตามและตกเป็นภรรยาของหนุมาน พิธีหุงน้ าทิพย์ก็ถูกท าลายลงอย่างสิ้นเชิง เมื่อทุกอย่างส าเร็จตาม

แผนการ หนุมานก็ออกอุบายลวงเมื่อนางมณโฑไปตามหาพิเภกเพ่ือฆ่าเสียแล้วก็น าไพร่พลร่างยักษ์ออกไป

จากกรุงลงกากลับ ไปทูลพระราม ทรงทราบพระองค์จึงสั่งให้โ หมก าลังกันเข้าต่อสู้กับพวกปีศาจ จนพวก

ปีศาจพากันล่าถอยแทรกแผ่นดินหนีไปหมด 

  ทศกัณฐ์ไม่มีน้ าทิพยพ์รมซากศพก็แข็งใจต่อสู้จนถูกพระรามแผลงศรไปท าลายอาวุธจนหมด 

จึงต้องเลิกทัพกลับเข้ากรุงลงกาทศกัณฐ์กลับเข้ากรุงลงกา เห็นโรงพิธีถู กรื้อไปแล้วก็ตกใจรีบเข้าไปถาม  

นางมณโฑถึงสาเหตุ ที่นางเลิกพิธีเสียกลางคันท าให้ต้องพ่ายแพ้ฆ่าศึกกลับมา นางมณโฑจึงเล่าเรื่องราว              

ให้ฟ๎ง ทศกัณฐ์รู้สึกเจ็บใจและโกรธแค้นมากเพราะทราบว่านางมณโฑเสียรู้หนุมานนางมณโฑก็เสียใจ แทบ

จะฆ่าตัวตาย ทศกัณฐ์ต้องคอยปลอบโยนว่าไม่ได้เป็นความรับผิดของนาจึงสงบใจคลายความโศกเศร้าลง 

วันรุ่งขึ้นทศกัณฐ์ก็ยกทัพออกไปสนามรบอีก ครั้นเห็นพระราม พระลักษมณ์ก็นั่งรถศึกคุมไพร่พลออกมา             

สู้รบ ทศกัณฐ์ก็สั่งให้ทหารของตนเข้าโจมตีทันที พระรามสั่งให้ทหารของพระองค์ตั้ง รับและต่อสู้กันอย่าง

ชลมุน พวกทหารยักษ์เป็นฝุายเพลี่ยงพล้ าถูกฆ่าตายเกลื่อนสนามรบทศกัณฐ์เห็นเช่นนั้นก็บันดาลโทสะ

แผลงศรไปสังหารพวกลิงล้มตายเสียมากมาย พระรามก็ทรงแผลงศรพรหมาสตร์ไปท าลายรถศึกของ

ทศกัณฐ์พัง ตัวทศกัณฐ์กระเด็นตกจากรถท าให้ยิ่งโมโหมากขึ้นกระโจนเข้าไปห มายจะหักรถของพระราม 

แต่ถูกพระราม ใช้คันศรหวดจนเซถลาไป พระราม พระลักษมณ์รีบลงจากรถศึกเข้าต่อสู้กับทศกัณฐ์อย่าง

ประชิดตัว พระรามใช้คันศรตีถุกทศกัณฐ์หลายที ทศกัณฐ์เจ็บปวดแสนสาหัสแต่ก็กัดฟ๎นต่อสู้อย่างทรหด 

การต่อสู้ด าเนินไป เมื่อพระรามได้โอกาสก็แผลงศรพรหมาสตร์อี กครั้ง ลูกศรพุ่งเข้าไปตัดแขนของทศกัณฐ์

ขาดกระเด็นทั้งยี่สิบแขน แต่เพียงชั่วอึดใจเดียวแขนทั้งหมดก็กลับมาต่อกับร่างได้ใหม่ เพราะทศกัณฐ์           

ถอดหัวใจฝากไว้กับ ฤาษีโคบุตร ฉะนั้นแม้จะถูกฆ่าตายอย่างไรก้ ไม่ตาย ทศกัณฐ์รีบลุกขึ้นมาต่อสู้ กับ

พระรามใหม่ แต่ก็ถูกพระรามแผลงศรไปป๎กทั่วร่าง ทศกัณฐ์ก็ข่มความเจ็บปวดเปุามนตร์ให้ศรหลุดออกมา

และบาดแผลก็สมานกันได้สนิท ทศกัณฐ์เห็นว่าอาวุธของตนถูกท าลายไปหมดแล้ว และตนเองก็เหน็ดเหนื่อย

บอบช้ ามากจึงยอมเลิกทัพกลับเข้ากรุงลงกา 
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  การตั้งพิธีหุงน้ าทิพย์ของนางมณโฑ ต้องประกอบด้วยการจัดท าโร งพิธีที่มีท้ังหมด 39 

ห้อง มีเครื่องพิธีประกอบด้วย ดอกไม้เจ็ดสี ธูป เทียนทอง และบายศรี ซึ่งจะเห็นได้ว่าแฝงไปด้วยความเชื่อ

ของสังคมไทยในการท าพิธีหรือการกราบไหว้บูชา เพื่อขอความส าเร็จในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งผู้ประกอบ

พิธีต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ตามธรรมเนียมประพฤติของคนไทย จึงปรากฏจารีตของการอาบน้ า แต่งตัว ก่อนการ

ประกอบพิธี และเม่ือท าพิธีนางต้องตั้งจิตระลึกถึงพระคุณของพระอุมาท่ีประสาทพรให้นาง อันเป็นเหตุให้

นางประกอบพิธีได้ และก่อนประกอบพิธีมีคติความเชื่อเรื่องศาสนาพุทธเข้าไปเกี่ยวข้อง  คือ การจุดธูป

เทียน และบูชาด้วยดอกไม้ กอปรกับการตั้งสมาธิท าจิตให้สงบ การท าพิธีเมื่อครบ 7 วัน ก็เกิดเป็นน้ าทิพย์

ที่น าไปช่วยประพรมพวกยักษ์ท่ีตายในสนามรบให้ฟ้ืนคืนชีพได้ เป็นเหตุให้มีการท าลายพิธีต่อมา คือ การ

ท าให้นางมีมลทิน โดยหนุมานซึ่งเป็นคติความเชื่ออีกเช่ นกัน คือ ความบริสุทธิ์ของนางมณโฑถูกท าลาย 

ดังที่ ประสาท ทองอร่าม กล่าวว่า “มณโฑเป็นผู้มีความกตัญํูรู้คุณ ได้ศึกษาวิชาความรู้ต่างๆ มาจาก          

พระอุมา เมื่อมาอยู่กับทศกัณฐ์ และสามีมีศึกก็ต้องช่วย พิธีหุงน้ าทิพย์ ประกอบขึ้นเพ่ือช่วยศึกของทศกัณฐ์            

น้ าทิพย์ที่ได้จากพิธีหลัง 7 วัน ได้ช่วยชุบชีวิตเหล่าอสูรที่ตายให้ฟ้ืน แต่พิธีนี้ได้ถูกท าลายเพราะหนุมาน

แปลงมาเป็นทศกัณฐ์ ท าลายความบริสุทธิ์ของนาง ได้นางเป็นเมียเพราะคิดว่าเป็นทศกัณฐ์  ทั้งให้ชมพูพาน 

นิลนนท์ และทหารลิงแปลงเป็นยักษ์ ท าลายโรงพิธีด้วย ” (ประสาท ทองอร่าม. สัมภาษณ์. 9 กันยายน 2559) 

เมื่อทศกัณฐ์ไม่ได้น้ าทิพย์ก็ต้องเลิกทัพกลับเข้าลงกา 

  ดังนั้น เมื่อน าวรรณกรรมมาสู่การแสดงบทบาทของนางมณโฑในตอนมณโฑหุงน้ าทิพย์ จึงมีจารีต

การแสดง คือ ขั้นตอนการอาบน้ า ช าระร่างกายให้สะอาดก่อนเข้าพิธี ซึ่งจะขอกล่าวโดยละเอียดในบทต่อไป 

 

 จากการศึกษาข้อมูลวรรณกรรม และพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับบทบาทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ที่กล่าว

มาแต่ข้างต้น สรุปได้ว่า วรรณกรรมรามเกียรติ์ของไทยที่เป็นบ่อเกิดของบทบาทนางมณโฑนั้น มีต้นก าเนิด

มาจากรามายณะฉบับต่างๆ ของอินเดีย ซึ่งได้รับอิทธิพลวรรณกรรมทั้งจากการติดต่อค้าขายกับชาวอินเดีย

โดยตรง และจากประเทศเพ่ือนบ้านที่ได้รับอิทธิพลวรรณกรรมจากอินเดียเช่นกัน แล้วมีการประมวลเอา

เนื้อเรื่องจากส านวนต่างๆ มาดัดแปลงให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

อุปนิสัยของคนไทย 

 รามเกียรติ์ของไทยมีการน าเค้าโครงเนื้อเรื่องหลักมาจากรามายณะฉบับภาษาสันกฤตของวาลมิกิ

จากนิทานเรื่องพระราม จากรามายณะทมิฬ และมีการเพิ่มเติมเรื่องราวให้สนุกสนานและสมบูรณ์จากฉบับ
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ของวิษณุปุราณะ  หนุมานนาฏกะฉบับต่างๆ ของอินเดีย รวมทั้งจากรามยณะเบงคาลีและชวามลายู ซึ่งผล

จากการศึกษาท าให้ทราบว่า บทบาทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์นั้นปรากฏในรามายณะฉบับหนุมานนาฏกะด้วย 

 รามเกียรติ์ของไท ยนั้นปรากฏหลักฐานมาช้านาน โดยปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ครั้ง                   

กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงให้ท าการฟ้ืนฟู ท านุบ ารุง จารึกไว้

เป็นสมบัติของชาติเรื่อยมา มีการน าวรรณกรรมมาเป็นสื่อกลางในการสอดแทรก แฝงเรื่องราวแนวคิดในการ

ปกครองบ้านเมืองของพระเจ้าแผ่นดิน และการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ จากการศึกษาข้อมูลวรรณกรรม

รามเกียรติ์ของไทยใน แต่ยุคสมัยนั้น ปรากฏบทบาทนางมณโฑในวรรณกรรมรามเกียรติ์หลายรูปแบบ                   

ฉันทลักษณต์ามยุคสมัยต่างๆ ได้แก่ ใน สมัยกรุงศรีอยุธยา  เป็นยุคของการรวมผืนแผ่นดิน มีการรวบรวม

และประพันธ์วรรณกรรมรามเกียรติ์ไว้หลายส านวน แต่ที่ปรากฏบทบาทนางมณโฑนั้น เป็นส านวน

รามเกียรติ์ค าพากย์ ที่แต่งไว้ส าหรับเล่นหนังใหญ่ และสามารถน ามาพากย์การแสดงโขนได้ด้วย รามเกียรติ์

ส านวนนี้มีทั้งหมด 9 ภาค ซึ่งบทบาทนางมณโฑอยู่ในภาคท่ี 7 ตอนพระรามประชิดกรุงลงกา กล่าวถึง

บทบาทนางมณโฑในฐานะมารดาและมเหสี เป็นเหตุการณ์ที่ทศกัณฐ์ให้นางมณโฑท าหน้าที่ดูแล ต้อนรับ

องคต บุตรระหว่างนางมณโฑกับพาลี เป็นทูตฝุายพระรามเดินทางมาเจรจากับฝุายทศกัณฐ์ยังกรุงลงกา  

ในสมัยกรุงธนบุรี  วรรณกรรมรามเกียรติ์ในยุคนี้ใช้ส าหรับแสดงละครในหรือละครผู้หญิงของหลวง เป็น

การฟ้ืนฟูละครหลวงขึ้นใหม่ให้เหมือนครั้งกรุงเก่า มีลักษณะเป็นกลอนบทละคร  มี 4 ตอน 4 เล่มสมุดไทย 

ในยุคนี้ปรากฏบทบาทนางมณโฑฐานะการเป็นมเหสี ในตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรด เป็นเหตุการณ์ที่        

หนุมานผูกทศกัณฐ์กับนางมณโฑ ต่อมาใน สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  รัชกาลที่ 1 ได้ทรงพระราชนิพนธ์

รามเกียรติ์เป็นกลอนบทละคร  เพ่ือรวบรวมวรรณกรรมท่ีสืบทอด มาตั้งแต่ครั้งกรุงเก่า ท านุบ ารุง

วรรณกรรมไว้ให้เป็นสมบัติของชาติให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ เป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของ

บ้านเมือง ไว้ส าหรับอ่าน ใช้ประกอบการละเล่นร้อง ร าท าละคร เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ ฟื้นฟูจิตใจ

ประชาชน และเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระอ งค์เอง ตามราชประเพณีเดิม รามเกียรติ์ใน สมัยรัชกาลที่ 1 

เป็นฉบับที่มีเนื้อหาละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด บทบาทนางมณโฑที่ปรากฏในรามเกียรติ์ฉบับนี้จึงมี

เนื้อหาครบถ้วนมากที่สุด โดยมีเนื้อหาตั้งแต่ชาติก าเนิดจากกบ จนถูกชุบชีวิตเป็นสตรีที่มีความงาม               

ทั้งรูปร่าง ผิวพรรณ กิริยามารยาท อุปนิสัย เป็นผู้มีความกตัญํูต่อผู้มีพระคุณ แล้วได้ถูกถวายตัวให้เป็น

บาทบริจาริกาของพระอุมา ต่อมาได้ถูกยกให้แก่ทศกัณฐ์ แต่ด้วยชะตากรรมท าให้นางตกเป็นสตรีที่มีสามี

ถึง 4 ตน คือ พาลี ทศกัณฐ์ หนุมาน และพิเภก นางมณโฑเป็นผู้ให้ก าเนิ ดตัวละครส าคัญของเรื่อง
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รามเกียรติ์ ได้แก่ องคตบุตรที่เกิดกับพาลี  บุตรที่เกิดกับทศกัณฐ์ มีอินทรชิต นางสีดา ไพนาสุริยวงศ์ 

นอกจากบทบาทดังกล่าว นางมณโฑถือว่าเป็นตัวละครส าคัญท่ีมีบทบาทส าคัญต่อทศกัณฐ์ในฐานะมเหสี         

ที่อยู่เคียงข้างคอยให้ก าลังใจ ค าปรึกษาแนะน า  เตือนสติทศกัณฐ์อยู่เสมอ ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถยับยั้ง

ความคิดของทศกัณฐ์ได้ อีกทั้งยังท าหน้าที่แม่เมืองประกอบพิธีหุงน้ าทิพย์เพ่ือช่วยสามี และบรรดาเหล่า

ทหารให้ฟื้นคืนชีพในการท าสงคราม ซึ่งเป็นสตรีผู้เดียวในเรื่องรามเกียรติ์ที่ปรากฏเป็นผู้ประกอบพิธี         

นางมณโฑเป็นตัวละครที่มีบทบาทถูกกล่าวถึงตั้งแต่แรกเริ่มของเรื่องรามเกียรติ์ จนกระทั่งช่วงท้ายของ

เรื่อง ที่ทศกัณฐ์สิ้นชีพ และยังมีบทบาทต่อเนื่องไปถึงการที่นางมณโฑได้ถูกยกให้เป็นเมียของพิเภกเม่ือครั้ง

เหตุการณ์ที่พระรามได้ยึดกรุงลงกา และมอบให้พิเภกเป็นผู้ครอบครอง นางมีบทบาทไปจนถึงไพนาสุริยวงศ ์                  

ขึ้นครองราชย์แทนพิเภก ส่วนรามเกียรติ์ใน สมัยรัชกาลที่ 2 นั้น มีลักษณะเป็นกลอนบทละครที่ตัดเอา

เฉพาะตอนส าคัญมาจากรามเกียรติ์บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้ส าหรับแสดงละคร

เท่านั้น จึงมิได้ทรงพระราชนิพนธ์ใหม่ทั้งเรื่อง  ในรามเกียรติ์รัชกาลที่ 2 ปรากฏบทบาทนางมณโฑทั้งหมด 

8 ตอน คือ ตอนอินทรชิตลาพ่อแม่ ตอนเทพบุตรพาลีกับเทวดาล้างพิธีทศกัณฐ์ ตอนนางมณโฑต่อยหัว

ทศกัณฐ์ ตอนหนุมานท าลายพิธีน้ าทิพย์ ตอนทศกัณฐ์ลานางมณโฑ และนางกาลอัคคี ตอนเชิญศพทศกัณฐ์

เข้ากรุงลงก า ซึ่งประกอบด้วยบทบาทของการเป็นแม่ บทบาทการเป็นภรรยา และบทบาทการเป็นผู้

ประกอบพิธี ต่อมารามเกียรติ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 ปรากฏหลักฐานการจารึกศิลาจ าหลักโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์

ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีจ านวน 152 ภาพ ซึ่งมีโคลงภาพที่ปรากฏกล่าวถึงนางมณโฑจ านวน 3 

ภาพ คือ ภาพที่ 24 เป็นภาพหนุมานจะลักลอบท าร้ายนางมณโฑท่ีนอนอยู่กับทศกัณฐ์ เพราะคิดว่านาง

มณโฑคือนางสีดา ภาพที่ 42 เป็นภาพทศกัณฐ์รีบร้อนพานางมณโฑและนางอัคคีหนีไฟออกจากเมือง  

ภาพที่ 132 อินทรชิตดื่มกษิรธาราจากนาง มณโฑ เพ่ือแก้พิษศร รามเกียรติ์ สมัยรัชกาลที่ 5 ปรากฏเป็น

โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ ณ ระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยพบบทบาทนางมณโฑบริเวณห้องที่ 90 

แผ่นที่ 360 เนื้อความกล่าวถึงหนุมานสะกดพานางมณโฑมาหยอกเย้าจนเสียพิธี และห้องท่ี 102-107 พบ

เนื้อความหนุมานอาสาแปลงเป็นทศกัณฐ์เข้าท าลายพิธีน้ าทิพย์ของนางมณโฑ  

 จากข้อสรุปข้างต้นท าให้ทราบว่าที่จริงแล้วบทบาทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์นั้นมีมาช้านานปรากฏอยู่

ในวรรณกรรมรามายณะฉบับหนุมานนาฏกะของอินเดีย เรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 ซึ่งเป็น

ฉบับที่ มีความสมบูรณ์ที่สุด และสืบทอดในรัชสมัยต่อมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน โดยมีรูปแบบ                 

ฉันทลักษณ์ท่ีปรับเปลี่ยนไปหลากหลายรูปแบบ จนกระท่ังมาถึงยุคของกรมศิลปากรที่มีการน าเสนอ
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บทบาทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ในรูปแบบการแสดงโขน อั นมีองค์ประกอบการแสดงที่น่าสนใจ ซ่ึงจะ

น าเสนอบทบาทนางมณโฑ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ ของกรมศิลปากรในบทต่อไป 

 

2.5 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 บัณฑิต เข็มทอง (2555) ศึกษาเรื่อง  : บทบาทหนุมานลงสรงในการแสด งโขน ผลจากการวิจัย

พบว่า รูปการแสดงร าลงสรงเป็นการแสดงการอาบน้ าแต่งกายของตัวละครที่เป็นกษัตริย์ หรือเชื้อพระวงศ์  

โดยมีจุดประสงค์ในการลงสรงแตกต่างกันไป เช่น การอาบน้ าตอนเช้าตื่นนอน การอาบน้ าก่อนเข้านอน 

การอาบน้ าก่อนออกเดินทาง การอาบน้ าก่อนขึ้นเฝูาเจ้านายหรือกษัตริย์ การอาบน้ าเพ่ือเข้ าประกอบ

พิธีกรรม การอาบน้ าก่อนเข้าหานางอันเป็นที่รัก และการอาบน้ าก่อนออกไปท าศึกสงคราม การแสดงร า  

ลงสรง แสดงให้เห็นถึงสุนทรียะในด้านต่างๆ เช่น บทร้อง เครื่องแต่งกาย กระบวนท่าร า และทักษะ

ความสามารถในการถ่ายทอดกระบวนท่าร าของผู้แสดง กระบวนท่าร าลงสรงนั้น จะเป็นลั กษณะการร าตี

บทถึงการอาบน้ า การแต่งกาย และการสวมใส่เครื่องประดับ แบ่งข้ันตอนการแสดงออกเป็น  3 ขั้นตอน 

ได้แก่ ขั้นตอนการลงสรง ขั้นตอนการทรงสุคนธ์ ขั้นตอนการทรงเครื่องในการแสดงร าลงสรงนี้อาจมี         

ไม่ครบทั้ง 3 ขั้นตอนก็ได้ แต่จะต้องมีข้ันตอนการทรงเครื่อง เพรา ะเป็นหัวใจหลักของการร าลงสรงเพ่ือ

แสดงถึงความสวยงามของเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับท่ีสวมใส่  

 สุนันทา เกตุเหล็ก(2556) ศึกษาเรื่อง : แบบแผน ลีลาและกระบวนท่าร าลงสรงทรงเครื่องตัวนาง
ละครในเรื่อง อิเหนา  ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การร าลงสรงทรงเครื่อง เป็นการร าที่แสดงถึงการอาบน้ า       
แต่งกายของตัวละคร สะท้อนให้เห็นถึงประเพณีและธรรมเนียมการปฏิบัติในพระราชส านักและประเพณี
ของสามัญชน ที่มีความเชื่อว่าน้ าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความเป็นสิริมงคล จึงมีการ
อาบน้ าแต่งกายก่อนจะกระท าพิธีส าคัญต่างๆ ในการแสดงนาฏยศิลป์ไทยได้มีการน าวรรณกรรมที่มีการ
สอดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณีมาถ่ายทอดผ่านกระบวนท่าร าลงสรงทรงเครื่อง เพื่อให้เห็นถึง
สุนทรียศาสตร์ด้านการแสดงที่มีความงดงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร าลงสรงทรงเครื่องของตัวนางละคร
ในเรื่อง อิเหนา จะท าการลงสรงทรงเครื่องก่อนก ารเดินทาง ก่อนเข้าเฝูาบุคคลส าคัญ รวมทั้งการเข้าร่วม
หรือประกอบพิธีส าคัญต่างๆ แบบแผน ลีลาและกระบวนท่าร าลงสรงทรงเครื่องตัวนางละครในเรื่อง 
อิเหนา มีแบบแผนของการแสดงที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. ท่าร า 2. บทร้องและเพลงที่ใช้ในการแสดง 
3. เครื่องแต่งกายและเครื่องประ ดับศีรษะ ซึ่งผู้แสดงจะต้องถ่ายทอดท่าร าด้วยลีลาแบบละครในที่มีความ
ละเอียดอ่อน นุ่มนวล สง่างามแฝงไว้ด้วยพลัง มีเสน่ห์ชวนให้ติดตาม โดยใช้กระบวนท่าร าตีบทที่มี



148 
 

ความหมายสอดคล้องกับการอาบน้ าแต่งกายของตัวละครตามบทร้องในรูปแบบมาตรฐานนาฏยศิลป์ไทย 
เพ่ือเน้นให้เห็นถึงความประณีตของเครื่องแต่งกายและความวิจิตรงดงามของเครื่องประดับท่ีตัวละครสวมใส่  

 ประภาศรี ศรีประดิษฐ ์ (2554) ศึกษาเรื่อง ร าลงสรงที่ปรากฏในการแสดงละครแบบราชส านักไทย                 

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ร าลงสรงเป็นการร าเพื่อแสดงความหมายของการอาบน้ าแต่งตัวอันมีที่มาจากคติ

ความเชื่อในศาสนาฮินดูท่ีแพร่เข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งในราชส านักไทยได้รับเอาความส าคัญเรื่องของการ

อาบน้ ามาปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาทั้งในชีวิตประจ าวัน พิธีกรรมที่ส าคัญๆ จนปรากฏอยู่ในวรรณศิลป์และ

นาฏศิล ป์ การร าลงสรง ผู้แสดงสามารถออกแบบท่าร าอาบน้ าหรือชื่นชมดมกลิ่นกายประกอบท านอง  

ดนตรีบรรเลงได้ด้วยตนเอง และมีท่าร าที่เป็นแบบแผนเฉพาะ ป๎จจุบันพบการร าลงสรงที่ยังคงถ่ายทอดกันอยู ่

ดังนี้      

 1. ร าลงสรงปี่พาทย์ เป็นการร าที่แสดงท่าทางการอาบน้ าของตัวละคร โดยไม่มีบทร้อง มีแต่

ท านองเพลงปี่พาทย์บรรเลงเพียงอย่างเดียว ใช้ส าหรับการแสดงโขนและละคร เช่น การร าลงสรงของ

พระลอในการแสดงละครพันทางเรื่องพระลอ เป็นต้น 

 2. ร าลงสรงสุหร่าย เป็นการร าที่แสดงท่าทางการอาบน้ าและแต่งตัวของตัวละครโดยมีบทร้อง

บรรยายถึงลักษณะการอาบน้ า และเครื่องแต่งกายของตัวละคร ใช้ส าหรับการแสดงละครในเช่น ร าลงสรง

สุหร่ายของพระอุณรุทจากการแสดงละครใน เรื่องอุณรุท เป็นต้น  

 3. ร าลงสรงมอญ เป็นการร าที่แสดงท่าทางการอาบน้ าและแต่งตัวของตัวละคร โดยมีบทร้องบรรยายลักษณะ

การอาบน้ าและเครื่องแต่งกายของตัวละคร หรือใช้บรรยายลักษณะความงดงามของธรรมชาติในระหว่าง

การอาบน้ า ซึ่งโดยทั่วไปใช้ได้ท้ังในการแสดงโขนและละครไม่ว่าจะเป็นละครนอก ละครใน หรือละคร

พันทาง เช่น ร าลงสรงมอญของพระสังข์จากการแสดงละครนอกเรื่องสังข์ทอง, ร าลงสรงมอญของนางกินรีทั้งเจ็ด

จากการแสดงละครชาตรีเรื่องมโนห์รา, ร าลงสรงมอญของพระยาน้อยจากการแสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราช และร าลงสรง

มอญของท้าวแสนปมจากการแสดงละครนอกเรื่องท้าวแสนปม เป็นต้น 

 4. ร าลงสรงลาว เป็นการร าที่แสดงท่าทางการอาบน้ าและแต่งตัวของตัวละคร โดยมีบทร้อง

บรรยายลักษณะการอาบน้ าและเครื่องแต่งกายของตัวละคร ใช้ในการแสดงละครพันทางหรือละครที่

ต้องการบ่งบอกเชื้อชาติ เช่น ร าลงสรงลาวของพระลอจากการแสดงละครพันทางเรื่องพระลอ เป็นต้น  

 5. ร าลงสรงแขก เป็นการร าที่แสดงท่าทางการอาบน้ าและแต่งตัวของตัวละคร โดยมีบท ร้อง 

บรรยายลักษณะการอาบน้ าและเครื่องแต่งกายของตัวละคร ใช้ในการแสดงละ ครพันทางหรือ  
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ละครที่ต้องการบ่งบอกเชื้อชาติของตัวละคร เช่น ร าลงสรงแขกพระยาแกรกจากการแสดงละคร  

พันทางเรื่องพระยาแกรก เป็นต้น 

 6. ร าลงสรงโทน เป็นการร าที่แสดงท่าทางการอาบน้ าและแต่งตัวของตัวละคร โดยมีบทร้อง 

บรรยายลักษณะการอาบน้ าและเครื่องแต่งกายของตัวละคร ใช้ในการแสดงโขนและละครกับตัวละครฝุาย

พระหรือตัวเอกของเรื่อง เช่น ร าลงสรงโทนของอิเหนาจากการแสดงละครในเรื่องอิเหนา ,ร าลงสรงโทนของ

ป๎นหยีจากการแสดงละครในเรื่องอิเหนา, ร าลงสรงโทนของท้าวกะหมังกุหนิงจากการแสดงละครใน เรื่อง 

อิเหนา และร าลงสรงโทนของเจ้ากรุงพานจากการแสดงละครในเรื่องอุณรุท เป็นต้น 

 นอกจากนี้มีวิธีการแสดงที่คล้ายคลึงกัน โดยสามารถแบ่งการแสดงออกได้เป็น 5 ช่วง ดังนี้ 

 ช่วงที่ 1 การเดินทางเข้ามายังเวที เป็นการแสดงท่าร าเพ่ือเดินทางมายังสถานที่ที่จะท า  

การลงสรงประกอบเพลงปี่พาทย์บรรเลง อาทิ เพลงเสมอ เพลงต้นเข้าม่าน เพลงรัว เป็นต้น 

 ช่วงที่ 2 การลงสรง เป็นการแสดงท่าร าประกอบเพลงบรรเลงหรือเพลงร้องอันมีเนื้อหาบรรยาย

ถึงการอาบน้ า 

 ช่วงที่ 3 การทรงสุคนธ์ เป็นการแสดงท่าร าบรรยายถึงการปะพรมน้ าอบ น้ าหอมหลังจากได้

อาบน้ าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 ช่วงที่ 4 การแต่งตัว เป็นการแสดงท่าร าบรรยายถึงความงดงามของเครื่องแต่งกายรวมทั้ง

เครื่องประดับต่างๆ ของตัวละคร ลักษณะการแต่งกาย และอาวุธประจ ากายของตัวละครประกอบการร้อง

เพลงลงสรงประเภทต่างๆ 

 ช่วงที่ 5 การออกเดินทาง เป็นการบรรยายอิริยาบถของการเดินทาง อาจเป็นการเดินทางด้วยม้า 

การยกทัพทหาร หรือการเคลื่อนไหวของตัวละครหลังจากแต่งตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพ่ือไปยังสถานที่

ต่างๆ ตามแต่บทละครจะก าหนด ซึ่งการแสดงในช่วงนี้มักใช้เพลงหน้าพาทย์บรรเลงประกอบ อาทิ เพลง

เชิด เพลงเสมอ เพลงฉิ่ง เพลงเร็วลา เป็นต้น 

 ในการแสดงช่วงที ่1 การเดินทางเข้ามายังเวที การแสดงช่วงที่ 4 การแต่งตัว และการแสดงช่วงที่ 5     

การออกเดินทางนั้น เป็นช่วงการแสดงที่มีความส าคัญเนื่องจากพบว่าปรากฏอยู่ในการแสดงลงสรงถึง 4 ประเภท 

ได้แก่ ลงสรงโทน ลงสรงสุหร่าย ลงสรงมอญ และลงสรงลาว ในขณะที่การแสดงช่วงอ่ืนๆ ปรากฏอยู่เฉพาะในการ

แสดงลงสรงบางประเภทเท่านั้น 
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 จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องข้างต้น เกี่ยวกับหลักการแสดงของขั้นตอนในการลงสรง ทรงเครื่องของตัว

ละคร ในบทบาทหนุมานลงสรงในการแสดงโขน  แบบแผน ลีลาและกระบวนท่าร าลงสรงทรงเครื่อง            

ตัวนางละครในเรื่อง อิเหนา และร าลงสรงที่ปรากฏในการแสดงละครแบบราชส านักไทย มีความสอดคล้องกับ

งานวิจัยที่ก าลังศึกษา ท าให้ได้ข้อมูลเป็นแนวทางในการศึกษากระบวนท่าร าบทบาทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์

ซึ่งจะได้น าไปสู่การวิเคราะห์อภิปรายผลในล าดับต่อไป 

 

  

 

 

 



บทที่ 3 

นางมณโฑหุงน้้าทิพย์ ในการแสดงโขนเร่ือง รามเกียรติ์ ของกรมศิลปากร 
 

 นางมณโฑ เป็นตัวละครหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในเรื่อง รามเกียรติ์ ตั้งแต่ต้นเรื่องจนกระทั่ง            

ช่วงท้ายของเนื้อเรื่อง จากการศึกษาพบว่า วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์จะมีพิธีกรรมต่างๆ ของตัวละคร

ตลอดทั้งเรื่อง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ พิธีกรรมที่กระท าเพ่ือขอพรจากเทวดา พิธีกรรมที่เป็นงาน  

พระราชพิธี และพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับการท าสงคราม พิธีกรรมทั้ง 3 ประเภท ผู้กระท าพิธีคือตัวละคร

ฝุายชาย  ยกเว้นเพียง 1 พิธีกรรม คือพิธีหุงน้ าทิพย์ จะเป็นพิธีกรรมที่กระท าโดยตัวละครฝุายหญิง คือ 

นางมณโฑ เป็นพิธีการบ าเพ็ญตบะร่ายพระเวทจนเกิดเป็นน้ าทิพย์วิเศษที่สามารถชุบผู้ที่ตายแล้วให้ฟ้ืนคืน

ชีพได้ บทบาทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ในรูปแบบการแสดงโขนจึงนิยมน ามาจัดแสดงตอนหนึ่ง ในบทนี้จะเป็น

การศึกษาบทบาทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ในรูปแบบการแสดงโขนของ กรมศิลปากร ซึ่งมี ประเด็นที่เก่ียวข้อง 

และองค์ประกอบการแสดง ดังนี้ 
 

3.1 นางมณโฑที่ปรากฏในรูปแบบการแสดงของกรมศิลปากร 
 ในปีพุทธศักราช 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชด าริให้โอน

กิจการของช่างมหาดเล็ก จากกระทรวงวัง และกรมพิพิธภัณฑ์จากกระทรวงธรรมการมาจัดตั้งเป็นกรมศิลปากร  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 มีค าสั่งโอนย้ายข้าราชการและนาฏศิลปินจากกรมมหรสพ (กรมมหรสพ เดิมถือก าเนิดข้ึน

เมื่อรัชกาลที่ 6 ทรงขึ้นครองราชย ์โดยรวบรวมเอากรมต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่ 5 เช่น กรมโขน กรมปี่พาทย์

มหาดเล็ก และกองเครือ่งสายฝรั่งเข้าไว้ด้วยกัน) และขอตัวละครที่มีฝีมือดีจากคณะละครต่างๆ มากมายเข้ามาสู่

กรมศิลปากร โดยมีพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเป็นอธิบดีคนแรกของกรมศิลปากร  ซึ่งมีหน้าที่แสดงนาฏศิลป์และ

ดนตรีตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย  

 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2478 จัดตั้งโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ ได้ข้าราชการที่โอนย้ายจากกรมมหรสพ

มาเป็นครูผู้สอน เพ่ือศึกษาและอนุรักษ์งานด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย ซึ่งถอืได้ว่ากระบวนท่าร าต่างๆ ได้ถูก          

สืบทอดมาจากจากกรมมหรสพแล้วถ่ายทอดให้กับนักเรียนในโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ ต่อมามีค าสั่งให้จัดตั้ง

โรงเรียนศิลปากรสอนงานช่าง ได้แก่ งานปั้น  งานเขียน และงานรัก จึงจ าเป็นต้องรวมเอาโรงเรียนนาฏดุริยางค

ศาสตร์เป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียนศิลปากร แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนศิลปากร แผนกนาฏดุริยางค์” 
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 ในปีพุทธศักราช  2485 มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้แบ่งส่วนงานราชการของกรมศิลปากรใหม่ โดย

รวบรวมเอาโรงเรียนศิลปากรแผนกช่างไปอยู่กับมหาวิทยาลัยศิลปากร และรวมกองดุริยางคศิลป์ที่เปลี่ยนชื่อเป็น

กองการสังคีต กับโรงเรียนศิลปากรแผนกนาฏดุริยางค์มาไว้ในกองการสังคีต เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสังคีตศิลป  

ในยุคนี้ถือได้ว่าข้าราชการที่โอนย้ายจากกรมมหรสพยังคงแสดงงานต่างๆ ตามค าสั่งราชการ รวมทั้งงานด้าน        

การสอนในรั้วโรงเรียนสังคีตศิลปด้วย 

 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อปีพุทธศักราช 2488 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสังคีตศิลป เป็นโรงเรียน

นาฏศิลป พรอ้มกับเปิดการเรียนการสอนวิชาโขนเพ่ิมและตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ ได้แก่  

  1. เพ่ือเป็นสถานศึกษานาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ของราชการ 

  2. เพ่ือบ ารุงรักษาและเผยแพร่นาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ประจ าชาติไว้ 

  3. เพ่ือให้ศิลปินทางดนตรีและละครภายในประเทศมีฐานะเป็นที่นิยม 

(ไพโรจน์ ทองค าสุก. 2547 : 140) 

 จากการจัดตั้งโรงเรียนนาฏศิลป ท าให้ศิลปะวิทยาการทางด้านนาฏศิลป์กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งโดยได้จัด

เวทีการแสดงไว้ส าหรับนักเรียนนาฏศิลป์แสดงงานประจ าปี ณ หอประชุมศิลปากร  ต่อมาได้ถูกซ่อมแซมจน

สามารถเปิดรอบท าการแสดงได้จึงเปลีย่นชื่อเป็น “โรงละคอนศิลปากร” แล้วได้ฝึกหัดการแสดงโขนชักรอก ชุด

นางลอย โดยใช้นักเรียนโรงเรียนนาฏศิลปผู้ชายออกแสดง ในปีพุทธศักราช 2490 ต่อจากนั้นมาก็เริ่มมีการจัด

แสดงบทบาทอ่ืนๆ สืบต่อมา รวมทั้งได้มีการน าบทละคร เรื่อง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ

พุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) และบทละครในเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ

พุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) มาเปน็แนวทางในการปรับปรุงขึ้นใหม่เพ่ือใช้ในการจัดแสดงให้ประชาชนชม ซ่ึง

รวมถึงบทละครที่กล่าวถึงบทบาทนางมณโฑด้วยเช่นกัน 

 บทบาทนางมณโฑที่ปรากฏในบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟูาจุฬาโลกมหาราช นั้นมีอยู่หลายบทบาทด้วยกัน แต่บทบาทของนางมณโฑที่กรมศิลปากรได้น าเสนอในรูปแบบ

ของการแสดงโขนนั้น จากการศึกษาบทบาทนางมณโฑในการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ฉบับปรับปรุงของกรม

ศิลปากร ผู้วิจัยสามารถรวบรวมข้อมูลการแสดงบทบาทนางมณโฑในการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ของกรม

ศิลปากร โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากฝุายวิจัยและพัฒนาส านักการสังคีต กรมศิลปากร จาก ดร. ไพโรจน์  

ทองค าสุก และจากนางพรทิพย์ ทองค า ซึ่งพบข้อมูลการจัดการแสดง ดังนี ้

 
 



153 
 

ตารางที่ 5 บทบาทนางมณโฑที่ปรากฏในการแสดงของกรมศิลปากร 

ที ่ ชื่อชุดหรือตอน วัน/เดือน/ปีท่ีแสดง สถานที่แสดง 

1 ท าลายพิธีหุงน้ าทิพย ์
24 มีนาคม ถึง 

6 เมษายน 2490 (29 รอบ) 
โรงละคอนศิลปากร 

2 สหัสเดชะหยิ่งยศ 30 กันยายน 2526 โรงละคอนแห่งชาติ 

3 สหัสเดชะหยิ่งยศ 1 ตุลาคม 2526 โรงละคอนแห่งชาติ 

4 นางมณโฑข้ึนพ้อ 25-26 พฤษภาคม 2527 โรงละคอนแห่งชาติ 
5 องคตสื่อสาร 4 กุมภาพันธ์ 2532 สังคีตศาลา 

6 สุครีพหักฉัตร 11 กุมภาพันธ์ 2532 สังคีตศาลา 
7 นางมณโฑหุงน้ าทิพย์ 23 สิงหาคม 2537 โรงละครแห่งชาติ 

8 อินทรชิตถูกศร – กินนม 26 – 27 สิงหาคม 2537 โรงละครแห่งชาติ 

9 องคตสื่อสาร - สุครีพหักฉัตร 6 มกราคม 2539 สังคีตศาลา 
10 นางกบผู้ภักดีหรือก าเนิดนางมณโฑ 20 พฤศจิกายน 2541 หอประชุมคุรุสภา 

11 ศึกอินทรชิตถูกศรกินนม 
9, 16 กุมภาพันธ์ 2545 
10, 17 กุมภาพันธ์ 2545 

โรงละครแห่งชาติ 

12 ทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ 24 กุมภาพันธ์ 2545 สังคีตศาลา 

13 มณโฑเทวี (ก าเนิดนางมณโฑถึงเป็นบาทบริจา) 31 พฤษภาคม 2545 โรงละครแห่งชาติ 

14 
มณโฑเทวี  
(ผู้ให้ก าเนิดองคต,อินทรชิต,สีดา,อินทรชิตกินนม) 

28 มิถุนายน 2545 โรงละครแห่งชาติ 

15 พิธีอุโมงค์ และพิธีหุงน้ าทิพย์ 30 สิงหาคม 2545 โรงละครแห่งชาติ 

16 มณโฑเทว ี 6 มีนาคม 2548 สังคีตศาลา 

17 ท าลายพิธีอุโมงค ์ 25 กันยายน 2548 
โรงละครแห่งชาติ 

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          
จ.นครราชสีมา) 

18 มณโฑเทว ี 15 กรกฎาคม 2549 
โรงละครแห่งชาติ 

(ภาคตะวันตก จ.สุพรรณบุร)ี 
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ตารางที่ 5 บทบาทนางมณโฑที่ปรากฏในการแสดงของกรมศิลปากร (ต่อ) 

ที ่ ชื่อชุดหรือตอน วัน/เดือน/ปีท่ีแสดง สถานที่แสดง 

19 มณโฑเทว ี 23 กรกฎาคม 2549 
โรงละครแห่งชาติ 

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          
จ.นครราชสีมา) 

20 นางมณโฑหุงน้ าทิพย์ 23 กุมภาพันธ์ 2550 โรงละครแห่งชาติ(โรงเล็ก) 

21 ถูกศรกินนม (กษิรธารา) 6 สิงหาคม 2554 
โรงละครแห่งชาติ 

(ภาคตะวันตก จ.สุพรรณบุร)ี 
22 ถูกศรกินนม (กษิรธารา) 26 สิงหาคม 2554 โรงละครแห่งชาติ 

23 ถูกศรกินนม (กษิรธารา) 28 สิงหาคม 2554 
โรงละครแห่งชาติ 

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          
จ.นครราชสีมา) 

24 นางมณโฑหุงน้ าทิพย์ ศึกทศคิรีวันและทศคิรีธร 6 พฤษภาคม 2555 โรงละครแห่งชาติ 

25 นางมณโฑหุงน้ าทิพย์ ศึกทศคิรีวันและทศคิรีธร 12 พฤษภาคม 2555 
โรงละครแห่งชาติ 

(ภาคตะวันตก จ.สุพรรณบุร)ี 
26 นางมณโฑหุงน้ าทิพย์ ศึกทศคิรีวันและทศคิรีธร 13 พฤษภาคม 2555 โรงละครแห่งชาติ 

27 นางมณโฑหุงน้ าทิพย์ ศึกทศคิรีวันและทศคิรีธร 27 พฤษภาคม 2555 
โรงละครแห่งชาติ 

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          
จ.นครราชสีมา) 

28 นางมณโฑหุงน้ าทิพย์ ศึกทศคิรีวันและทศคิรีธร 3 มิถุนายน 2555 โรงละครแห่งชาติ 

29 นางมณโฑหุงน้ าทิพย์ ศึกทศคิรีวันและทศคิรีธร 9 มิถุนายน 2555 
โรงละครแห่งชาติ 

(ภาคตะวันตก จ.สุพรรณบุร)ี 
30 นางมณโฑหุงน้ าทิพย์ ศึกทศคิรีวันและทศคิรีธร 10 มิถุนายน 2555 โรงละครแห่งชาติ 

31 กากนาสูรลักข้าวทิพย์ 26 พฤษภาคม 2556 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          

จ.นครราชสีมา) 

32 อินทรชิตฤทธี 30 พฤษภาคม 2556 โรงละครแห่งชาติ 

33 กากนาสูรลักข้าวทิพย์ 31 พฤษภาคม 2556 โรงละครแห่งชาติ 
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ตารางที่ 5 บทบาทนางมณโฑที่ปรากฏในการแสดงของกรมศิลปากร (ต่อ) 

ที ่ ชื่อชุดหรือตอน วัน/เดือน/ปีท่ีแสดง สถานที่แสดง 

34 ผูกผมทศกัณฐ์ 1 มิถุนายน 2556 
โรงละครแห่งชาติ 

(ภาคตะวันตก จ.สุพรรณบุร)ี 

35 อินทรชิตฤทธี 17 สิงหาคม 2556 
โรงละครแห่งชาติ 

(ภาคตะวันตก จ.สุพรรณบุร)ี 
36 อินทรชิตฤทธี 6 ตุลาคม 2556 โรงละครแห่งชาติ 

37 อินทรชิตฤทธี 12 ตุลาคม 2556 
โรงละครแห่งชาติ 

(ภาคตะวันตก จ.สุพรรณบุร)ี 

38 อินทรชิตฤทธี 13 ตุลาคม 2556 โรงละครแห่งชาติ 

39 อินทรชิตฤทธี 10 พฤศจิกายน 2556 โรงละครแห่งชาติ 
40 อินทรชิตฤทธี 1 , 8 และ 19 ธันวาคม 2556 โรงละครแห่งชาติ 

41 ทศกัณฐ์เกี้ยวนางมณโฑ 1 กุมภาพันธ์ 2557 
โรงละครแห่งชาติ 

(ภาคตะวันตก จ.สุพรรณบุร)ี 

42 ทศกัณฐ์เกี้ยวนางมณโฑ  1 กุมภาพันธ์ 2557 โรงละครแห่งชาติ 

43 ก าเนิดสีดา 30 พฤษภาคม 2557 โรงละครแห่งชาติ 
44 พาลีสอนน้อง 21 กรกฎาคม 2557 โรงละครแห่งชาติ 

45 นางมณโฑหุงน้ าทิพย์ 6 สิงหาคม 2557 โรงละครแห่งชาติ 

46 อินทรชิตถูกศรกินนม 17 ตุลาคม 2557 
ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

ต. บ้านไต้ จ.กาญจนบุร ี

47 อินทรชิตถูกศรกินนม 1 พฤศจิกายน 2557 
ณ วัดพระบรมธาตุ  

จ.ก าแพงเพชร 

48 นางมณโฑหุงน้ าทิพย์ 18 มีนาคม 2558 โรงละครแห่งชาติ 
49 ศึกสามทัพ 11 พฤศจิกายน 2558 โรงละครแห่งชาติ 

50 หัวอกม่ิงแม่มณโฑ 8  เมษายน 2559 
ณ เวทีกลางแจ้งสังคีตศาลา  

บริเวณพิพิธภัณฑ์ 
สถานแหงชาติ พระนคร 
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ตารางที่ 5 บทบาทนางมณโฑที่ปรากฏในการแสดงของกรมศิลปากร (ต่อ) 

ที ่ ชื่อชุดหรือตอน วัน/เดือน/ปีท่ีแสดง สถานที่แสดง 
51 นางมณโฑหุงน้ าทิพย์ 29 เมษายน 2559 โรงละครแห่งชาติ 

52 นางมณโฑหุงน้ าทิพย์ 30 เมษายน 2559 
โรงละครแห่งชาติ 

(ภาคตะวันตก จ.สุพรรณบุร)ี 

 

ฯลฯ 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่า บทบาทของนางมณโฑท่ีกรมศิลปากรได้มกีารน าเสนอในรูปแบบการแสดงโขน

นั้นมีหลายบทบาท ได้แก่  ตอนก าเนิดนางมณโฑ ชุดทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ ชุดอินทรชิตฤทธี  ชุดพาลี

สอนน้อง ชุดกากนาสูรลักข้าวทิพย์ ตอนก าเนิดนางสีดา  ตอนนางมณโฑข้ึนพ้อ ชุดศึกอินทรชิต ตอนอินทรชิต        

ถูกศรกินนม ชุดสหัสะเดชะหยิ่งยศ ชุดองคตสื่อสาร ชุดสุครีพหักฉัตร ชุดผูกผมทศกัณฐ์ ตอนศึกสามทัพ ชุดหัวอก

มิ่งแม่มณโฑ และชุดนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วประกอบด้วยบทบาทของการเป็นภรรยา บทบาท

ของการเป็นแม่ และมีการน าเสนอการแสดงบทบาทด้านอ่ืนๆ แต่บทบาทของนางมณโฑที่โดดเด่นและนิยมจัดแสดง

คือบทบาทการเป็นผู้ประกอบพิธีหุงน้ าทิพย ์ โดยปรากฏข้อมูลที่เก่าแก่ที่สุดคือ แสดงเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ถึง 6 

เมษายน พ.ศ. 2490  รวม 29 รอบ แสดง ณ โรงละคอนศิลปากร และมีการแสดงเรื่อยมาในโอกาสต่างๆ ดังนั้น 

บทบาทนางมณโฑที่ปรากฏในการรูปแบบการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ฉบับปรับปรุงโดยกรมศิลปากรเริ่มตั้งแต่ปี 

พุทธศักราช 2490 มีการจัดแสดงอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลายาวนานถึง 69 ปี ด้วยเหตุที่นางมณโฑ

เป็นตัวละครที่ส าคัญในการด าเนินเรื่องตัวหนึ่งนั่นเอง 

 

3.2 ความเป็นมา และการสืบทอดท่าร้า นางมณโฑหุงน้้าทิพย์ 
 จากการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ที่เก่ียวกับพิธี หุงน้ าทิพย์ ของ           

กรมศิลปากร   ปรากฏข้อมูลที่เก่าแก่ที่สุด คือ ตอนท าลายพิธีหุงน้ าทิพย์ แสดงเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ถึง วันที่ 6 

เมษายน พ.ศ. 2490  รวม 29 รอบ แสดง ณ โรงละคอนศิลปากร (กรมศิลปากร. 2507 : 115-118) 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เคยได้รับบทบาทการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้ าทิพย์ ของกรม

ศิลปากร กล่าวว่า เมื่อครั้งที่นายเสรี หวังในธรรม ได้มีแนวคิดที่จะน าเสนอการแสดงโขนเรี่อง รามเกียรติ์ ตอนนาง

มณโฑหุงน้ าทิพย์ ขึ้นที่โรงละครแห่งชาติ วันที่ 23 สิงหาคม 2537 นั้นมีท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ศิลปินแห่งชาติ 
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สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย-ละคร) พุทธศักราช 2528 เป็นผู้คิดประดิษฐ์ท่าร านางมณโฑ และได้ถ่ายทอด

กระบวนท่าร าให้กับนางสาวจ าเรียง พุธประดับ ศิลปินแห่งชาติ (นาฏศิลป์ไทย-ละคร) พุทธศักราช 2531 ซึ่งต่อมา

ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ได้คัดเลือกนางบุนนาค ทรรทรานนท์ โดยให้นางสาวจ าเรียง พุธประดับ เป็นผู้ถ่ายทอด

กระบวนทา่ร า แสดงครั้งแรกให้ประชาชนชม ณ โรงละครแห่งชาติ ครั้งที่สองสังคีตศาลา ปี พ.ศ. 2543 และได้รับเชิญ

จากภัทราวดีแสดง ณ สวนสันติชัยปราการ ปี พ.ศ. 2548 (บุนนาค ทรรทรานนท์. สัมภาษณ์. 28 มิถุนายน 2559) 

จากนั้นต่อมานางสาวจ าเรียง พุธประดับและนางบุนนาค ทรรทรานนท์ จึงได้มีการสืบทอดกระบวนท่าร าให้แก่

นางสาวตวงฤดี ถาพรพาสี (ตวงฤดี ถาพรพาสี. สัมภาษณ์. 9 กันยายน 2559) และในปัจจุบันนางพรทิพย์ ทองค า          

นาฏศิลปินส านักการสังคีต เป็นผู้รับบทบาทนางมณโฑในการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ 

ของกรมศิลปากร ซึ่งได้รับการถ่ายทอดกระบวนท่าร าจากนางสาวตวงฤดี ถาพรพาสี (พรทิพย์ ทองค า. สัมภาษณ์. 9 

กันยายน 2559)   ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภูมิแสดงสายการสืบทอดกระบวนท่าร านางมณโฑหุงน้ าทิพย์ของ

กรมศิลปากร ได้ดังนี ้
 

แผนภูมิที่ 1  แสดงสายการสืบทอดกระบวนท่าร านางมณโฑหุงน้ าทิพย์ของกรมศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

แผนภูมิที่ 1  แสดงสายการสืบทอดกระบวนท่าร านางมณโฑหุงน้ าทิพย์ ของกรมศิลปากร  

ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี 

นางสาวจ้าเรียง  พุธประดับ นางบุนนาค  ทรรทรานนท์ 

นางสาวตวงฤดี  ถาพรพาสี 

นางพรทิพย์  ทองค้า 
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 การสืบทอดกระบวนท่าร านางมณโฑหุงน้ าทิพย์ได้มีการถ่ายทอดจากปรมาจารย์ด้านนาฏศิลป์ไทย           

เพ่ือน าออกแสดงในโอกาสต่างๆ นับเป็นการสืบทอดที่มีมาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงในยุคปัจจุบันโดยนาฏศิลปินจาก

ส านักการสังคีต กรมศิลปากร  
 

3.3 องค์ประกอบการแสดง นางมณโฑหุงน้้าทิพย ์
 การแสดงเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ ที่กรมศิลปากรน ามาปรับปรุงเพื่อจัดแสดง 

มีการถ่ายทอดรูปแบบการแสดงอย่างเต็มรูปแบบนั้นประกอบด้วย 3 ช่วง ซึ่งในการจัดการแสดงต้องอาศัย

องค์ประกอบของการแสดง ที่จะส่งเสริมให้การแสดงสมจริงตามเนื้อเรื่องและมีความสมบูรณ์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

 3.3.1 บทที่ใช้ประกอบการแสดง 

บทละคร  หรือ ค าประพันธ์  เป็น องค์ประกอบที่ส าคัญต่อการแสดงนาฏ ศิลป์ไทยเป็น
อย่างมาก  เนื่องจากบทละครจะบ่งบอกเหตุการณ์เรื่องราว  ตัวละคร  ลักษณะของผู้แสดง  อารมณ์ของ
การแสดง  ฉาก  อุปกรณ์ประกอบการแสดง  ไว้อย่างชัดเจน 

การแสดงโขน  นิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์  ซึ่งเป็นเรื่องราวการกล่าวบรรยายถึงสงคราม
ระหว่ างพระรามกษัตริย์แห่งกรุงอโยธยา กับทศกัณฐ์พญายักษ์เจ้าเมืองกรุงลงกา โดยนิยมคัดสรรเอา
เรื่องราวบางตอนมาแสดงเป็นชุดหรือตอน  ให้เหมาะสมกับระย ะเวลา  โอกาส  และลีลาท่าทางด้าน
นาฏศิลป์ที่สามารถช่วยส่งเสริมการแสดงโขนน่าชม  ซ่ึงบทการแสดงโขนของกรมศิลปากรถือได้ว่าเป็นบท
ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ โดยยึดเนื้อหาและด าเนินตามแนว บทพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา-
จุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) เป็นหลักการ
แสดงโขนของกรมศิลปากรในการแสดงครั้งแรกนั้น มีรูปแบบการแสดง “โขนโรงใน” ณ โรงละคอนศิลปากร  
ท่านผู้หญิงแผ้ว  สนิทวงศ์เสนี ในขณะนั้นด ารงต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย  ต่อมาได้รับเป็น
ศิลปินแห่ งชาติ  สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย-ละคร) พุทธศักราช 2528  ได้ปรับปรุง ค าประพันธ์บท     
การแสดง และแทรกเพ่ิมหรือตัดแต่งค าให้มีความกระชับ สละสลวย  และเข้ากับสมัยนิยม  

ต่อมากองการสังคีต  กรมศิลปากร ได้มีน าบทบาทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ มาจัดแสดงโขน 
เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ จากการศึกษาพบว่ากรมศิลปากรได้น าบทละครเรื่อง 
รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จ               
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย มาใช้เป็นต้นแบบในการปรับปรุงบท แต่ก็ได้มีการแทรก เพ่ิมหรือตัดแต่ งค าให้มี
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ความกระชับ  สละสลวย  และเข้ากับสมัยนิยม อีกท้ังมีการแบ่งการแสดงออกเป็นฉาก เข้ามาเพ่ือให้ผู้ชม
เข้าใจได้ง่าย ดังตัวอย่างบทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ที่ว่า  

 
ส้านวนบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นางมณโฑหุงน้้าทิพย์ส้าเร็จ  พระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) 
   ชมตลาด 
   ๏ ครั้นถึงข้ึนยังบัลลังก์รัตน์ ภายใต้เศวตฉัตรเฉลิมศรี 
  จุดธูปเทียนทองรูจี   โปรยปรายมาลีบูชา 
  นบนิ้วประนมเหนือเกศ   เคารพพระเวทคาถา 
  คิดคุณสมเด็จพระอุมา   กัลยาหลับเนตรส ารวมใจ 
  ให้เป็นสมาธิแน่นิ่ง   จะไหวติงกายาก็หาไม่ 
  หน่วงจิตบริกรรมพระเวทไป  โดยในตบะพิธีฯ 

ฯ ๖ ค า ฯ สาธุการ 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เล่ม 3. 2549 : 315) 

 
ส้านวนบทละคอนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นางมณโฑตั้งพิธีน้้าทิพย์ พระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) 
   สระบุหร่ง 
   ๏ ครั้นถึงโรงราชพิธี  ขึ้นแท่นมณีศรีใส 
  จุดธูปเทียนสุวรรณทันใด   หยิบข้าวตอกดอกไม้มาโปรยปราย 
  เคารพนบนิ้วเหนือเกศา   คิดคุณพระอุมาม่ันหมาย 
  สมาธิแน่นิ่งไม่ติงกาย   ส ารวมร่ายพระเวทวิทยา 

ฯ ๔ ค า ฯ สาธุการ 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เล่ม 2. 2498 : 316) 
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ส้านวนบทการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้้าทิพย์ ฉบับปรับปรุงโดย           
กรมศิลปากร 

- ร้องร่าย - 

  ครั้นถึง  ยังซึ่ง  โรงพิธี นางมณโฑ  เทวี  สีใส 

 เข้าสู่  ปะร า  อ าไพ ตั้งใจ  ประกอบ  พิธีการ 

- ร้องเพลงเชื้อ 2 ชั้น - 

  โอมอ่าน  สญชีพ  มหาเวทย์ อันวิเศษ  ยิ่งใหญ่  ไพศาล 

 เสกน้ า  ทิพย์มนต์  ดลบันดาล ส าหรับ  ชุบชีวาน  อสุรา 

(กรมศิลปากร. 2550 : บทการแสดงโขนรายการศรีสุขนาฏกรรม) 
 

จากตัวอย่างบทละครและบทการแสดงโขนนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ทั้งสามส านวน น ามาสู่การวิเคราะห์ 
ดังนี ้
ตารางที่ 6  เปรียบเทียบบทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ 

รัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2  กรมศิลปากร 

ครั้นถึงข้ึนยังบัลลังก์รัตน์ ครั้นถึงโรงราชพิธี ครั้นถึงยังซึ่งโรงพิธี 

ภายใต้เศวตฉัตรเฉลิมศรี ขึ้นแท่นมณีศรีใส นางมณโฑเทวีสีใส 
จุดธูปเทียนทองรูจี จุดธูปเทียนสุวรรณทันใด  เข้าสู่ปะร าอ าไพ 

โปรยปรายมาลีบูชา หยิบข้าวตอกดอกไม้มาโปรยปราย ตั้งใจประกอบพิธีการ 

นบนิ้วประนมเหนือเกศ เคารพนบนิ้วเหนือเกศา โอมอ่านสญชีพมหาเวทย์ 
เคารพพระเวทคาถา  อันวิเศษยิ่งใหญ่ไพศาล 

คิดคุณสมเด็จพระอุมา คิดคุณพระอุมาม่ันหมาย เสกน้ าทิพย์มนต์ดลบันดาล 
กัลยาหลับเนตรส ารวมใจ  ส าหรับชุบชีวานอสุรา 

ให้เป็นสมาธิแน่นิ่ง สมาธิแน่นิ่งไม่ติงกาย  

จะไหวติงกายาก็หาไม ่   
หน่วงจิตบริกรรมพระเวทไป ส ารวมร่ายพระเวทวิทยา  

โดยในตบะพิธีฯ   
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จากตารางจะเห็นได้ว่า บทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ทั้งสามส านวนนั้นมีความแตกต่างกัน คือ 
ระหว่างบทละครของรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 มีความคล้ายคลึงใกล้เคียงกัน ซึ่งบทละครของรัชกาลที่ 1        
ให้ความส าคัญของรายละเอียด ส่วนบทของรัชกาลที่ 2 นั้นมีการตัดทอนบทให้สั้นลง แต่ใจความก็ไม่ได้ขาดหาย 
แตบ่ทของกรมศิลปากรในค าแรกนั้นมีความใกล้เคียงกับบทละครของรัชกาลที่ 2 มากกว่ารัชกาลที่ 1 และ
มีความกระชับไม่ได้ให้รายละเอียดมากนัก  

 
  ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยน าบทของกรมศิลปากรมาเป็นกรณีศึกษา ซึ่งเป็นบทที่ส านัก

การสังคีต กรมศิลปากรน ามาใช้ในการแสดงให้ประชาชนชม ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

 

บทการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้้าทิพย์  

- ปี่พาทย์ท้าเพลงต้นเข้าม่าน - 

- เปิดม่าน - 

(นางมณโฑตัวเข้าพิธีทรงเครื่องขาวแบบดาบสินี นั่งอยู่บนเตียง มีนางพระก านัล 6 คน) 

- ร้องเพลงลงสรงโทน - 

  นั่งเหนือ  เตียงสุวรรณ  ผันขนอง อาบละออง  สุหร่าย  สายสินธุ์ 

 ช าระรด  หมดหมอง  มลทิน สุคนธาร  ประทิ่น  กลิ่นเกลา 

- ร้องเพลงชมตลาด - 

  ทรงภูษา  เนื้อดี  สีเศวต เขียนลาย  ทองเทศ  ฉลุเฉลา 

 สะไบหน้า  เจียรบาด  ตาดเงินเงา ผูกชฎา  ห่อเกล้า  เมาฬี 

 ห้อยห่วง  กุณฑาล  สังวาลถัก จุณเจิม  เฉลิมพักตร์  ผ่องศรี 

 ถือประค า  ส ารวม  อินทรีย์ ดั่งนางดา-  บสินี  แล้วลีลา 

- ร้องรื้อร่าย - 

  ลงจาก  ปราสาทแก้ว  แพรวพรรณ พร้อมก านัล  นารี  ทั่วหน้า 

 ท้าวนาง  น าเสด็จ  ยาตรา ไคลคลา  ไปยัง  โรงพิธี 

- ปี่พาทย์ท้าเพลงเสมอ - 

(นางมณโฑกับนางก านัลลงเวทีล่าง ราชรถออกรับมีเสนายักษ์ 8 ตนออกกับรถ) 

- ปิดม่านเปลี่ยนเป็นฉากโรงพิธี - 
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- การแสดงเวทีล่าง - 

- กระบวนเคลื่อนวนรอบเวที - 

- ร้องเพลงกลองโยน - 

  ทรงด าเนิน  เดินผ่าน  ตระหง่านงาม ไปตาม  เถื่อนแถว  แนววิถี 

 พร้อมหมู่  ก านัล  นารี ยักษี  ต้อยตาม  ด าเนินมา 

 ออกจาก  ราชฐาน  ชั้นใน ตรงไป  โรงพิธี  ชายปุา 

 เพ่ือตั้ง  ตะบะกิจ  วิทยา ชุบชีพ  อสุรา  ที่บรรลัย 

- ปี่พาทย์ท้าเพลงเชิด - 

- เปิดม่าน - 

ฉากโรงพิธีชายป่า 

- ร้องร่าย - 

  ครั้นถึง  ยังซึ่ง  โรงพิธี นางมณโฑ  เทวี  สีใส 

 เข้าสู่  ปะร า  อ าไพ ตั้งใจ  ประกอบ  พิธีการ 

- ปี่พาทย์ท้าเพลงเข้าม่าน - 

 (นางก านัลและเสนาเข้านั่งประจ าที่) 

(นางขึ้นนั่งบนเตียง) 

- ร้องเพลงเชื้อ 2 ชั้น - 

  โอมอ่าน  สญชีพ  มหาเวทย์ อันวิเศษ  ยิ่งใหญ่  ไพศาล 

 เสกน้ า  ทิพย์มนต์  ดลบันดาล ส าหรับ  ชุบชีวาน  อสุรา 

- ปี่พาทย์ท้าเพลงสาธุการ - 

   (นางมณโฑร าแล้วปิดม่านเก็บอุปกรณ์)  

  (กรมศิลปากร. 2550 : บทการแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม) 

 

  บทการแสดงโขนข้างต้น เป็นบทที่นายเสรี หวังในธรรม เป็นผู้จัดท าบท เพ่ือใช้เป็นบท

การแสดงโขนของกรมศิลปากร จากบทข้างต้นจะเห็นได้ว่าสามารถแบ่งช่วงการแสดงออกเป็น 3 ช่วง คือ 

ช่วงแรกเป็นการอาบน้ าเพื่อช าระร่างกายให้สะอาด และเปลี่ยนเครื่อง แต่งตัว เพ่ือจะเตรียมตัวเป็น             
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ผู้ประกอบพิ ธี ซึ่งเป็นจารีตการแสดงที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต  ช่วงที่สองขึ้นราชรถเดินทางออกจาก             

ราชฐานไปยังโรงพิธี  ช่วงที่สามเป็นการประ กอบพิธีสญชีพหรือพิธีหุงน้ าทิพย์  โดยระบุการเข้า- ออกของ  

ตัวละครไว้ในบท ระบุฉากและอุปกรณ์ประกอบ บทบาทท่ีตัวละครจะต้องปฏิบั ติ เช่น นางมณโฑกับนาง

ก านัลลงเวทีล่าง ราชรถออกรับมีเสนายักษ์ 8 ตน ออกกับราชรถ นางก านัลและเสนาเข้านั่งประจ าที่            

นางมณโฑข้ึนนั่งบนเตียง นางมณโฑร าแล้วปิดม่านเก็บอุปกรณ์ ทั้งยังบรรจุเพลงบรรเลง และเพลงร้องไว้

ทุกบทซึ่งมีลักษณะคล้ายกับบทละครเรื่องรามเกียร ติ์ที่พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 

นอกจากนี้ยังมีการระบุการแต่งกายเฉพาะไว้ด้วย เช่น นางมณโฑตัวเข้าพิธีทรงเครื่องขาวแบบดาบสินี เป็นต้น 

 

 3.3.2 เพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ 

การแสดงโขน  เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้ าทิพย์  ของกรมศิลปากร ได้รับ
อิทธิพลกลอนบทละครประกอบการแสดงโขน  การบรรจุเพลงร้อง  และเพลงหน้าพาทย์  จากบทละคร
เรื่องรามเกียรติ์  พระราชนิพนธ์ใน พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1 และพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)  ต่อมาเม่ือกรมศิลปากรหยิบยกมาแสดงเพ่ือเผยแพร่สู่สายตาประชาชน  
จึงมีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมบทการแสดง  รวมถึงเพลงร้องเพลงหน้าพาทย์  จากการปรับเพลงร้องเพ่ือ
การแสดงน ามาสู่การวิเคราะห์เป็นตารางได้ดังนี้ 

ตารางที่ 7 การใช้เพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ในบทบาทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ 

รัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2  กรมศิลปากร 

- ร่าย ต้นเข้าม่าน 
- เสมอ ลงสรงโทน 

ชมตลาด ชมตลาด ชมตลาด 
- ร่าย ร้องรื้อร่าย 

- ช้า เสมอ 

- สระบุหร่ง กลองโยน 
- - เชิด 

- - ร้องร่าย 

- - เชื้อ 2 ชั้น 
สาธุการ สาธุการ สาธุการ 
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จากบทพระราชนิพนธ์ส านวนของรัชกาลที่ 1 ทรงบรรจุเพลงไว้ทั้งหมดจ านวน 2 เพลง 
เป็นเพลงร้อง 1 เพลงคือ  ชมตลาด เพลงหน้าพาทย์ 1 เพลง คือ สาธุการ ส่วนรัชกาลที่ 2 ทรงบรรจุเพลง
ไว้ทั้งหมด 7 เพลง ใช้เป็นเพลงร้อง 3 เพลง ได้แก่ เพลงร่าย เพลงชมตลาด และเพลงสระบุหร่ง และ
ประกอบด้วยเพลงหน้าพาทย์จ านวน 3 เพลง ได้แก่ เพลงเสมอ เพลงช้า และเพลงสาธุการ  แต่บทโขนฉบับ
ปรับปรุงของกรมศิลปากร มีการบรรจุเพลงทั้งหมด 10 เพลง เป็นเพลงร้องจ านวน 6 เพลง ได้แก่ เพลงลงสรงโทน                 
เพลงชมตลาด เพลงร้องรื้อร่าย  เพลงกลองโยน ร้องร่าย และเพลงเชื้อ 2 ชั้น และเป็นเพลงหน้าพาทย์ 4 
เพลง  ได้แก่ เพลงต้นเข้าม่าน เพลงเสมอ เพลงเชิด และเพลงสาธุการ  

จะเห็นได้ว่า เพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ นั้นได้ถูกเพ่ิมข้ึนจากเดิม แต่เพลงที่ยังคง
บรรจุใช้อยู่ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2 จนกระท่ังกรมศิลปากรในยุคปัจจุบันนั้น คือ เพลงชมตลาด และ
เพลงสาธุการ 

 
ความหมายของเพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในการแสดงเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนาง

มณโฑหุงน้ าทิพย์ ของส านักการสังคีต กรมศิลปากร มีดังนี้ 
เพลงที่ใช้ร้อง ในตอนนางมณโฑหุงน้้าทิพย์ 
 เพลงร้องที่ใช้ในการแสดงตอนนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ ประกอบด้วยเพลงลงสรงโทน          

ชมตลาด รื้อร่าย กลองโยน ร่าย และเชื้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ลงสรงโทน 
  เพลงลงสรงโทน เป็นเพลงหน้าพาทย์ ที่ใช้ประกอบกิริยาอาบน้ าของตัว

ละคร โดยมีบทแต่งตัวควบคู่กันไป เดิมมีแต่ท านองร้อง หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง ) จึงได้แต่ง
ท านองรับด้วยปี่พาทย์บรรเลงประกอบกิริยาของตัวละครดังกล่าว (ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ . มปป : 243) ซึ่งใน
การศึกษาบทการแสดงโขน ตอนนางมณโฑของส านักการสังคีต กรมศิลปากร ปรากฏเพลงลงสรงโทนใน
ขั้นตอนการอาบน้ าช าระร่างกายของนางมณโฑก่อนที่จะไปขึ้นราชรถ เพื่อไปกระท าการประกอบพิธีหุงน้ าทิพย์          
ดังบทที่ว่า 

 -  ร้องเพลงลงสรงโทน - 

  นั่งเหนือ  เตียงสุวรรณ  ผันขนอง อาบละออง  สุหร่าย  สายสินธุ์ 

 ช าระรด  หมดหมอง  มลทิน สุคนธาร  ประทิ่น  กลิ่นเกลา 

(กรมศิลปากร. 2550 : บทการแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม) 
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 2. ชมตลาด 
  เพลงชมตลาด เพลงในอัตราจังหวะสองชั้น จัดเป็นเพลงประเภทฉิ่งตัด 

ใช้ขับร้องประกอบการแสดงละครในบทชมบ้านเมืองหรือชมการแต่งตัวของละครในและละครนอกมา       
แต่โบราณ ต่อมาได้น ามาประกอบก ารร้องแสดงท่าร าในบทร้อง “แม่บท” ทั้งแม่บทใหญ่ และแม่บทเล็ก 
ซึ่งเป็นแบบฉบับท่าร าทาง นาฏศิลป์ไทย  บางทีก็เรียกว่า “เพลงแม่บท ” ตามลักษณะการร าเพลงนี้เดิม          
ไม่มีรับ หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) จึงแต่งเป็นท านองรับเพื่อใช้บรรเลงประกอบในตับพรหมาสตร์
เมื่อราว พ.ศ. 2463 (ณรงค์ชัย ปิฎกรชัต์. มปป : 71-72) เพลงชมตลาดที่ใช้ในบทบาทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์         
ที่ศึกษา ปรากฏอยู่ในขั้นตอนของการแต่งตัวหรือแต่งองค์ทรงเครื่องของนางมณโฑ หลังจากลงสรงหรือ
อาบน้ าช าระร่างกาย ซึ่งบทโขนในช่วงนี้จะมีการกล่าวถึงรายละเอียดเครื่องแต่งกายของนางมณโฑในการเป็น            
ผู้ประกอบพิธี ดังบทท่ีว่า 

 -  ร้องเพลงชมตลาด - 

  ทรงภูษา  เนื้อดี  สีเศวต เขียนลาย  ทองเทศ  ฉลุเฉลา 

 สะไบหน้า  เจียรบาด  ตาดเงินเงา ผูกชฏา  ห่อเกล้า  เมาฬี 

 ห้อยห่วง  กุณฑาล  สังวาลถัก จุณเจิม  เฉลิมพักตร์  ผ่องศรี 

 ถือประค า  ส ารวม  อินทรีย์ ดั่งนางดา-  บสินี  แล้วลีลา 

(กรมศิลปากร. 2550 : บทการแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม) 
 

 3. รื้อร่าย 
  เพลงรื้อร่าย เป็นเพลงร้องประกอบการแสดงละครนอก ละครใน ละคร

นอกใช้เพลงรื้อร่ายนอกละครในใช้เพลงรื้อร่ายใน การร้องท านองรื้อร่ายเป็นการร้องทอดจังหวะให้ช้าและ
สอดแทรก  เสียงเอ้ือนพอสมควร  ร้องเฉพาะต้นเสียง ส่วนลูกคู่จะร้องซ้ าค านั้น จากนั้นจะต่อด้วยการร้อง
ร่ายธรรมดา การร้องรื้อร่ายนี้จะใช้ในบทบาทของตัวละครที่เริ่มเปลี่ยนอิริยาบถที่ส าคัญๆ ไม่ใช่ร้องพร่ า
เพรื่อทั่วไป (ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ . มปป : 240) เพลงรื้อร่ายที่ปรากฏในการแส ดงบทบาทมณโฑหุงน้ าทิพย์ 
ใช้บรรเลงประกอบบทร้องในเหตุการณ์ต่อจากที่นางมณโฑแต่งตัวเรียบร้อย และก าลังจะออกจากราชฐาน 
เพ่ือไปขึ้นราชรถ ดังบทที่ว่า 
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 -  ร้องรื้อร่าย - 

  ลงจาก  ปราสาทแก้ว  แพรวพรรณ พร้อมก านัล  นารี  ทั่วหน้า 

 ท้าวนาง  น าเสด็จ  ยาตรา ไคลคลา  ไปยัง  โรงพิธี 

(กรมศิลปากร. 2550 : บทการแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม) 

 
 4. กลองโยน  
  เพลงกลองโยน เป็น เพลงหน้าพาทย์ ส าหรับประกอบกิริยาเคลื่อนที่ไป

มาอย่างเป็นริ้วขบวน หรือประกอบการยกทัพหรือขบวนพยุหยาตราที่มีศักดิ์ศรี พรั่งพร้อมด้วยเครื่อง          
อิสริยศทั้งหลาย เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เพลงทะแยกลองโยน นอกจากนี้ยังใช้เป็นเพลงประจ ากัณฑ์นครกัณฑ์
ของเทศมหาชาติ ซึ่งต่อด้วยเพลงเชิด (ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ . มปป : 9) ซึ่งการใช้เพลงกลองโยน ในบท       
การแสดงนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ เป็นการบรรเลงควบคู่กับบทร้องประกอบขบวนการเดินทางราชรถของนาง
มณโฑจากราชฐานไปยังโรงพิธี โดยมีเหล่านางก านัล และเสนายักษ์ร่วมขบวนไปด้วย ดังบทท่ีว่า 

 -  ร้องเพลงกลองโยน - 

  ทรงด าเนิน  เดินผ่าน  ตระหง่านงาม ไปตาม  เถื่อนแถว  แนววิถี 

 พร้อมหมู่  ก านัล  นารี ยักษี  ต้อยตาม  ด าเนินมา 

 ออกจาก  ราชฐาน  ชั้นใน ตรงไป  โรงพิธี  ชายปุา 

 เพ่ือตั้ง  ตะบะกิจ  วิทยา ชุบชีพ  อสุรา  ที่บรรลัย 

(กรมศิลปากร. 2550 : บทการแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม) 

 
 5. ร่าย หรือร้องร่าย 

 ร่าย หรือร้องร่าย เป็นเพลงประกอบละคร  ส าห รับพรรณนาที่ต้องการ
ความรวดเร็ว เพลงร่ายแบ่งออกตามประเภทละคร  ถ้าใช้กับละครนอก  เรียกว่า  ร่ายนอก  ถ้าใช้กับละคร
ใน  เรียกว่าร่ายใน  ถ้าใช้กับละครชาตรี  เรียกว่า ร่ายชาตรี  ทั้งนี้โ ดยมีระดับเสียงและท านองผิดแปลกไป
(ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ . มปป : 235) ในการแสดงบทบาทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ ซึ่งเป็นบทของกรมศิลปากร  
มีการใช้ร้องร่าย ในการกล่าวถึงเม่ือนางมณโฑเดินทางถึงยังโรงพิธี ดังบทท่ีว่า 
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             - ร้องร่าย - 

  ครั้นถึง  ยังซึ่ง  โรงพิธี นางมณโฑ  เทวี  สีใส 

 เข้าสู่  ปะร า  อ าไพ ตั้งใจ  ประกอบ  พิธีการ 

(กรมศิลปากร. 2550 : บทการแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม) 

 
   6. เชื้อ  

    เชื้อ เป็นเพลงอัตราจังหวะสองชั้น หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 

แต่งท้ังทางร้อง และท านองดนตรี เมื่อ พ .ศ. 2477 เพ่ือใช้ประกอบละครเรื่องมะกะโท บทประพันธ์ของ  

พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ (ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์. มปป : 81) จากการสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดุษฎี 

มีปูอม ผู้ทรงคุณวุฒิทางภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา กล่าวว่า เพลงเชื้อ 2 ชั้น เป็นเพลงใช้

ส าหรับการประกอบการกระท าพิธีในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตัวละครชนชั้นสูง (ดุษฎี มีปูอม . สัมภาษณ์ . 

14 ธันวาคม 2559) ซึ่งเพลงเชื้อที่ปรากฏในบทการแสดง เป็นการบรรเลงประกอบค าร้องในกิริยาการเริ่ม

การประกอบพิธีของนางมณโฑ ดังบทท่ีว่า  

 

                              - ร้องเพลงเชื้อ 2 ชั้น - 

  โอมอ่าน  สญชีพ  มหาเวทย์ อันวิเศษ  ยิ่งใหญ่  ไพศาล 

 เสกน้ า  ทิพย์มนต์  ดลบันดาล ส าหรับ  ชุบชีวาน  อสุรา 

(กรมศิลปากร. 2550 : บทการแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม) 

 

เพลงหน้าพาทย์ที่ใชบ้รรเลงในบทบาทนางมณโฑหุงน้้าทิพย์ 
 เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในการแสดง บทบาท นางมณโฑหุงน้ าทิพย์ ประกอบด้วย

เพลงต้นเข้าม่าน เพลงเสมอ เพลงเชิด และเพลงสาธุการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 1. ต้นเข้าม่าน  
  เพลงหน้าพาทย์ส าหรับประกอบกิริยาไป-มา ในระยะทางสั้นๆ ของตัวละคร 

(ดุษฎี มีปูอม . สัมภาษณ์. 14 ธันวาคม 2559) เพลงนี้เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า เพลงต้นชุบ นอกจากนี้ยัง
เป็นเพลงอันดับที่ 6 ของเพลงชุดโหมโรงเย็น มีความหมายถึง เทพบริวารไปกราบทูลเทพเจ้าผู้ เป็นใหญ่ 
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อาทิ พระอิศวร พระพรหม พระนารายณ์ ท้าวเวสสุกรรม ให้ทราบว่าขณะนี้มีผู้อัญเชิญไปสู่งานหรือมณฑลพิธี 
(ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์. มปป : 97)  ซึ่งในการแสดงบทบาทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ ปรากฏเพลงต้นเข้าม่าน ประกอบกิริยา
การเดินทางมายังสถานที่สรงน้ า เพื่อท าการช าระร่างกาย และการเดินทางจากราชรถเพ่ือเข้าสู่โรงพิธี 

 

 2. เสมอ 
  เพลงหน้าพาทย์ เป็นเพลงอันดับที่ 11 ในชุดโหมโรงเย็น เพลงนี้ ใช้บรรเลง

ประกอบกิริยาไป-มา ในระยะใกล้ของตัวละคร โดยปกติจะต้องบรรเลงออกด้วยเพลงรัวลาเดียว เพลงนี้มีหน้าพาทย์
แผลงว่า “ไม่ได้ไม่เสีย” ซึ่งน าศัพท์มาจจากการพนัน เพลงนี้จัดเป็นเพลงเสมอธรรมดา ยังมีเสมออ่ืนๆ อีก เช่น เสมอ
ลาว เสมอเข้าท่ี เสมอเถร เป็นต้น (ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์. มปป : 290) เพลงเสมอในการแสดงนี้ ใช้ประกอบกิริยาการเดิน
ออกจากราชฐานเพ่ือไปขึ้นราชรถของนางมณโฑ 

 

 3. เชิด  
  เพลงหน้าพาทย์ ส าหรับประกอบการแสดงโขน ละคร ในโอกาสที่ตัวละคร

เดินทางไป มา อย่างรีบร้อน หรือประกอบกิริยาการเดินทางระยะไกล การต่อสู้ การยกทัพ หรือการยกทัพจับศึก 
นอกจากนี้ยังเป็นเพลงซึ่งรวมอยู่ในเพลงชุดโหมโรงเย็น มีกลองทัดตีเป็นไม้กลอง ถ้าใช้กลองทัดตีประกอบจังหวะเรียก 
“เชิดกลอง” ถ้าไม่ใช้แต่ใช้ตีฉิ่งประกอบเพียงอย่างเดียวเรียก เชิดฉิ่ง ท านองเพลงเชิดแต่ละท่อนเรียกว่า “ตัว” ในการ
ประกอบการแสดงนิยมใช้อัตราจังหวะสองชั้นและชั้นเดียว (ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์. มปป : 79)  ในการแสดงนางมณโฑ 
หุงน้ าทิพย์นี้ใช้เพลงเชิดในการเดินทางจากราชฐานไปยังโรงพิธีชายปุา ซึ่งเป็นระยะทางไกลพอสมควร 

 

 4. สาธุการ 
    เพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง ใช้บรรเลงในพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์          

มีความหมายถึงการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งพระรัตนตรัย ทวยเทพเจ้าผู้สูงศักดิ์ และบูรพคณาจารย์ทั้งปวง

โอกาสที่ใช้บรรเลงเพลงสาธุการมีหลายลักษณะ ประกอบการขึ้นธรรมาสน์ เพ่ือแสดงพระธรรมเทศนาของ

พระสงฆ์ ประกอบท่าร าทางนาฏศิลป์ในบทของผู้สูงศักดิ์ ผู้ทรงศีล มีฤาษี เทวดา พระ นาง ยักษ์ 

นอกจากนี้ยังใช้เป็นเพลงประจ ากัณฑ์ทศพรในเทศมหาชาติ (ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์. มปป : 279) เพลงสาธุการใน

การแสดงนางมณโฑหุงน้ าทิพย์นี้ใช้บรรเลงประกอบกิริยาขณะการกระท าพิธีหุงน้ าทิพย์ของนางมณโฑ  
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 3.3.3 เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง 

เครื่องดนตรีเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง เนื่องจากเครื่องดนตรีเป็นอุปก รณ์
ที่ท าให้เกิดท านองเพลงต่างๆ วงดนตรีที่ใช้บรรเลงเพลงต่างๆ เริ่มเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย  และสืบทอดมายัง
กรุงศรีอยุธยาจวบจนปัจจุบันนี้  กรมศิลปากรมีหน้าที่ดูแลและอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของไทย       
ทุกแขนง   

วงดนตรีไทยที่ปรากฏในยุครัตนโกสินทร์มีจ านวน  8 วง  ได้แก่  วงปี่พาทย์เครื่องห้า    
วงมโหรี  วงเครื่องสาย  วงปี่พาทย์เครื่องคู่  วงปี่พาทย์เครื่ องใหญ่  วงมโหรีเครื่องคู่  วงมโหรีเครื่องใหญ่
และวงปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์  ซึ่งเรียงตามล าดับของการเกิดวงดนตรีไทย แต่ในปัจจุบัน วงดนตรีไทยได้จัด
หมวดหมู่เป็นแบบแผนที่เรียกและรู้จักกันหมู่นักดนตรีไทยมี 3  วง ได้แก่ วงปี่พาทย์  วงเครื่องสาย  และ
วงมโหรี 
  ปัจจุบันวง ที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงโขนของกรมศิลปากร  นิยมใช้วงปี่พาทย์

บรรเลงประกอบการแสดง ซึ่งวงปี่พาทย์มีอยู่ 3 วง  ได้แก่ วงปี่พาทย์เครื่องห้า  วงปี่พาทย์เครื่องคู่  และวง

ปี่พาทย์เครื่องใหญ่  โดยค านึงถึงระยะเวลา  สถานที่  โอกาสที่แสดงเป็นหลักในการเลือกใช้วงดนตรี

ประกอบการแสดง  เครื่องดนตรีประจ าวงปี่พาทย์ 3 วง  มีเครื่องดนตรีรวมกัน 15 ชิ้น 

การแสดงบทบาท นางมณโฑหุงน้ าทิพย์  พบว่า ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ใช้ วง              
ปี่พาทย์บรรเลงประกอบการแสดง ซึ่งสามารถใช้วงดนตรีที่ประเภทวงปี่พาทย์เครื่องห้า  วงปี่พาทย์เครื่องคู่   
หรือวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ ประกอบการแสดง  โดยจะดูความเหมาะสมของระยะเวลา สถานที่ โอกาสที่
แสดงเป็นในการเลือก ดังจะอธิบายรายละเอียดเครื่องดนตรี ที่ใช้ประกอบในวงปี่พาทย์ดังต่อไปนี้ 
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วงป่ีพาทย์เครื่องห้า  ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี  ดังนี้ 
 1.  ปี่ใน   1 เลา  
 2.  ตะโพน  1 ลูก 
 3.  ระนาดเอก  1 ราง 
 4.  กลองทัด  2 ลูก 
 5.  ฆ้องวงใหญ่  1 วง 
 6.  ฉิ่ง   1 คู ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 28  วงปี่พาทย์เครื่องห้า 
ที่มา : บุนนาค  ทรรทรานนท์ 
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วงป่ีพาทย์เครื่องคู่  ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี  ดังนี้ 
 1.  ปี่ใน   1 เลา 
 2.  ปี่นอก  1 เลา 
 3.  ระนาดเอก  1 ราง 
 4.  ระนาดทุ้ม  1 ราง 
 5.  ฆ้องวงใหญ่  1 วง 
 6.  ฆ้องวงเล็ก  1 วง 
 7.  ตะโพน  1 ลูก 
 8.  กลองทัด  2 ลูก 
 9.  ฉิ่ง   1 คู ่
 10.ฉาบ   1 คู ่
 11.กรับ   1 คู ่
 

 
 

ภาพที่ 29 วงปี่พาทย์เครื่องคู่ 
ที่มา : บุนนาค  ทรรทรานนท์ 
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วงป่ีพาทย์เครื่องใหญ่  ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี  ดังนี้ 
   1.  ปี่ใน   1 เลา   

2.  ปี่นอก  1 เลา 
   3.  ระนาดเอก  1 ราง   

4.  ระนาดทุ้ม  1 ราง 
   5.  ระนาดเอกเหล็ก 1 ราง   

6.  ระนาดทุ้มเหล็ก 1 ราง 
   7.  ฆ้องวงใหญ่  1 วง   

8.  ฆ้องวงเล็ก  1 วง  
9.  ตะโพน  1 ลูก 
10.กลองทัด  2 ลูก  
11.ฉิ่ง   1 คู ่
12.ฉาบใหญ่  1 คู ่

   13.กรับ   1 คู่  
14.โหม่ง   1 ใบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 30 วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ 
ที่มา : บุนนาค  ทรรทรานนท์ 
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 3.3.4 ตัวละคร 

  ตัวละครที่ปรากฏอยู่ในบทการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ 

ประกอบไปด้วย 

  นางมณโฑ   มีฐานะเป็นมเหสีของทศกัณฐ์ เมื่อทศกัณฐ์สิ้นหนทางไร้ก าลังไพร่พล และ

เหล่าญาติ พี่ น้อง ที่ออกท าสงครามกับฝุายกองทัพพระราม นางมณโฑเห็นสามีกลัดกลุ้มใจตกอยู่ในที่นั่ง

ล าบากถึงแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับการท าศึกของสามีของตาม แต่นางก็ต้องท าหน้าที่ของภรรยา และแม่เมือง  

โดยการท าพิธีหุงน้ าทิพย์เพื่อช่วยสามี และเหล่าไพร่พลทหารยักษ์ท่ีตายให้ฟื้นคืนเพื่อมาสู้รบต่อไม่เช่นนั้น

บ้านเมืองก็ต้องเดือดร้อน แสดงให้เห็นว่านางเป็นผู้ที่มีความรักต่อสามี และบ้านเมืองของตน นอกจากจะ

เป็นผู้ที่มีคุณ สมบัติสตรีที่เพี ยบพร้อมทั้งความงามในรูปลักษณ์ภายนอก รูปลักษณ์ภายใน ยังเป็นผู้ที่มี

ความรู้ความสามารถพิเศษ ซึ่งได้มาจากความกตัญญู และความจงรักภักดีของนางนั่นเอง 

  นางก้านัล  เป็นข้ารับใช้บริวาล คอยดูแลความสะดวกให้แก่นางมณโฑ 

  เสนายักษ์   เป็นไพร่พลในกองทัพฝุาย ยักษ์ที่ท าหน้าที่คอยดูแลรับใช้ และท าตามค าสั่ง

ของกษัตริย์ ในตอนนี้ท าหน้าที่ในการน าราชรถมารับนางมณโฑไปโรงพิธีชายปุา 

 

 3.3.5 เครื่องแต่งกาย 

  เครื่อง แต่งกายของตัวละครเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ตัวละครสมบทบาทมากยิ่งขึ้น                     

นางมณโฑนั้นเป็นมเหสีของทศกัณฐ์จึงถือว่ามีฐานะเป็นนางกษัตริย์ ถึงแม้จะอยู่ฝุายยักษ์แต่สภาพร่างกาย

ของนางนั้นเป็นมนุษย์ การแต่งกายของนางมณโฑ ในรูปแบบการแสดงโขนของกรมศิลปากร ปรากฏ

ลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้งรูปแบบและสี จากการสัมภาษณ์นาฏศิลปินผู้ได้รับบทบาทแสดงเป็นนางมณโฑได้

กล่าวถึงรูปแบบและลักษณะการแต่งกายของนางมณโฑไว้ ซึ่งผู้วิจัยสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ลักษณะใหญ ่คือ 

การแต่งกายแบบท่ัวไป และการแต่งกายในการประกอบพิธี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 การแต่งกายนางมณโฑในบทบาททั่วไป 

  การแต่งกายนางมณโฑในบทบาทท่ัวไปในที่นี้หมายถึง รูปแบบการแต่งกายของนางมณโฑ             

ที่ปรากฏในการแสดงฉากอ่ืนๆ เช่น บทบาทการเป็นมเหสี บทบาทการเป็นแม่ จากการศึกษาข้อมูลลักษณะ   

เครื่องแต่งกายของนางมณโฑโดยทั่วไปในการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ของกรมศิลปากร นั้น มีลักษณะเป็นการ
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แต่งกายแบบเดียวกัน คือ แต่งกายยืนเครื่องนาง ตามแบบอย่างนางกษัตริย์ แต่จะมีลักษณะสีชุดที่แตกต่างกัน            

ดังตัวอย่างภาพการแต่งกายของนางมณโฑ ในการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ของส านักการสังคีต กรมศิลปากร 

 

การแต่งกายยืนเครื่องของนางมณโฑในบทบาททั่วไป 

1. มงกุฎกษัตรีย์ เป็นเครื่องประดับศีรษะมีปลายยอดแหลม มีอุบะและดอกไม้ทัดติดทาง
ด้านซ้ายบริเวณกรรเจียกจร วิธีสวมจะครอบบนศีรษะ บางคนใช้หมอนรองก่อนสวมเพ่ือให้กระชับมีเชือก
ผูกด้านหลังและใต้คาง 

2. เสื้อในนาง เป็นเสื้อสีเหลืองทอง คอกลม แขนกุด ผ่าหน้าใช้ด้ายเย็บตลอดแนวในกรณี
ที่เสื้อหลวม เพื่อให้ตัวเสื้อรัดรูปทรงพอดีกับล าตัวของผู้แสดง 

3. กรองคอหรือนวมนาง สวมปิดทับผ้าห่มนางเป็นแผ่นผ้าสวมรอบคอ ปักด้วยดิ้นและ
เลื่อมตามลวดลายไทย นวมนางที่นางมณโฑใช้นั้นจะมีสีแดง สีฟูา และสีม่วง ตามขลิบของผ้าห่มนาง 

4. ทับทรวงหรือจี้นาง เป็นโลหะสามชั้นชุบเงิน ประดับเพชรตรงกลางฝังพลอยสีแดง  
สายอาจท าด้วยโลหะดอกฝังเพชรเชื่อมต่อกันด้วยห่วงโลหะชุบเงิน หรืออาจเป็นเชือกถักสีด าประดับด้วย
เพชรสีขาว  ซึ่งร้อยเป็นเส้นยาว 27 นิ้ว 

5. ผ้าห่มนาง เป็นผ้าสไบผืนใหญ่ผืนเดียว ปักด้วยดิ้นและเลื่อมตามลวดลายไทย ผืนผ้า
เจาะรูเพ่ือใช้สวมศีรษะ ห้อยชายลงไปด้านหลังยาวประมาณครึ่งน่อง ส่วนด้านหน้าจับพับเก็บเป็นรูป
สามเหลี่ยมแล้วใช้ด้ายเย็บตรงเอวด้านหน้า  สีผ้าห่มนางของมณโฑ บทบาทท่ัวไปในการแสดงโขนของ กรม
ศิลปากรนั้นปรา กฏการใช้สี คือ ผ้าห่มนางสีเหลืองขลิบแดง ผ้าห่มนางสีชมพูขลิบฟูา และผ้าห่มนางสี
เหลืองขลิบม่วง 

6. ผ้านุ่ง ผ้ายกท่ีทอเป็นผืนใช้นุ่งจีบหน้านางและจีบชายยก คาดเอวด้วยเชือกผ้าดิบ และ
คาดทับด้วยเข็มขัด ผ้านุ่งที่กรมศิลปากรใช้ในบทบาททั่วไปของนางมณโฑนั้น มีสีแดง สีฟูา  สีม่วง ซึ่งผ้านุ่ง
นั้นจะใช้สีที่สอดคล้องกับผ้าห่มนางที่สวมใส่ ได้แก่ 

 ผ้าห่มนางสีเหลืองขลิบแดง  จะใช้กับ  ผ้านุ่งสีแดง 
 ผ้าห่มนางสีชมพูขลิบฟูา  จะใช้กับ  ผ้านุ่งสีฟูา 
 ผ้าห่มนางสีเหลืองขลิบม่วง จะใช้กับ  ผ้านุ่งสีม่วง 



175 
 

และในระยะหลังปรากฏการใช้ผ้าห่มนางสีแดงขลิบเขียว จะใช้กับ ผ้านุ่งสีเขียว 
7. เข็มขัด เป็นเข็มขัดสีทองที่มีหัวประดับพลอยใช้คาดทับผ้านุ่ง 
8. สะอ้ิง หรือสร้อยตัว เป็นสายสร้อยโลหะชุบทองลายเม็ดมะยม 
9. ทองกรหรือก าไลแผง เป็นเครื่องประดับเหมือนตัวพระ ท าด้วยเงินประดับเพชรหรือ

พลอยสีขาว ใช้สวมข้อมือทั้งสองข้าง 
10. ปะวะหล่ า เป็นเครื่องประดับข้อมือทั้งสองข้างมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ ร้อยเป็นก าไล 
11. ก าไลเท้า เป็นเครื่องประดับที่มีลักษณะรูปทรงและวิธีใช้เหมือนก าไลเท้าของตัวยักษ์

กล่าวคือ เป็นก าไลทรงหัวบัวสีทอง ใช้สวมข้อเท้าท้ังสองข้าง 
12. แหวนรอบ เป็นเครื่องประดับข้อมือและข้อเท้าท้ังสองข้าง  
13. ธ ามรงค์ แหวนที่สวมใส่นิ้วมือทั้งสองข้างจุดเด่นคือความแวววาวและสีสัน 
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ภาพการแต่งกายยืนเครื่องนางมณโฑในบทบาททั่วไป 

 

ภาพที่ 31  ลักษณะการแต่งกายนางมณโฑในบทบาทท่ัวไป 
ที่มา : กรมศิลปากร. 2551 : 63. 

 

มงกุฎกษัตรีย์ 

อุบะ 

ดอกไม้ทัด 

ผ้าห่มนาง 

เข็มขัด เสื้อในนาง 

กรองคอ /นวมนาง 

จี้นาง 

ก าไลเท้า 

แหวนรอบ 

ปะวะหล่ า 

ทองกร/ก าไลแผง สะอ้ิง 

ธ ามรงค์ 

ผ้านุ่ง 
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  จากการศึกษาข้อมูลเครื่องแต่งกายของนางมณโฑพบลักษณะเครื่องแต่งกาย  และความ

แตกต่างของสี เครื่องแต่งกาย 4 ลักษณะ จากการสัมภาษณ์นาฏศิลปินส านักการสังคีต กรมศิลปากร ผู้ได้รับ

บทบาทแสดงเป็นนางมณโฑ กล่าวถึงเหตุผลของการเลือกสีเครื่องแต่งกายของนางมณโฑ  โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์

เกี่ยวกับเหตุผลของการใช้สีไว้ต่างๆ ดังนี้  

  อรพินธุ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ข้าราชการบ านาญ อดีต หัวหน้าฝุายพัตราภรณ์ ส านักการ

สังคีต กรมศิลปากร  ได้กล่าวถึงหลักการใช้สีเครื่องแต่งกายของตัว ละคร และ ลักษณะการแต่งกายนาง

มณโฑไว้ว่า 

“... เครื่องแต่งกายของนางมิได้ถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจน  ถ้าเป็น
นางเอกพระเอกก็สีแดงเขียว  เขียวแดง  พระเอกละครนอกก็สีเหลืองแดง  
แต่ตัวนางไม่ได้มีการบัญญัติเอาไว้  แต่จะเลือกใส่สีที่ไม่ตรงกับคู่แสดงด้วยกัน 
และต้องดูพงศ์  ศักดิ์ของตัวละครด้วย  อย่างเช่น ทศกัณฐ์แต่งสี เขียวแดง  
ตัวนางมณโฑจะแต่งสีเขียวอีกไม่ได้  เนื่องจากสีมันกลืนกัน  จึงเลี่ยงเป็นสี
ชมพูบ้าง  สีเหลืองบ้ าง  เพราะ สีชมพูคือสีที่เป็นตัวแทนของผู้หญิง ความ
อ่อนหวาน  สีเหลืองการเปรียบสีผิวของตัวนาง  จึงน ามาใช้กับตัวนางมณโฑ  
ส่วนสีของขลิบผ้ าห่มนาง  มีไว้เพ่ือให้ ตัดกับสีของผ้าห่มเพ่ือเวลาใส่แล้วจะดู
เด่นขึ้นมา  เช่น สีเหลืองกับสีแดง  สีชมพูกับสีฟูา  สีเหลืองกับสีม่วง  เป็นต้น  
แล้วแต่ผู้ออกแบบ อีกท้ังเ วลาสวมใส่ผ้านุ่ง  และนวมนาง ก็จะดูที่สีขลิบของ
ผ้าห่มนางสีสวมใส่…”  

 (อรพินธุ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา. สัมภาษณ์. 19 เมษายน 2556) 

จากการสัมภาษณ์นางวลัยพร  ก ระทุ่มเขต  ผู้แสดงบทบาทนางมณโฑ ในการแสดง
บทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑคนแรก กล่าวว่า  

“… แสดงเมื่อปีพ .ศ. 2549 ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก ) ใน
รายการศรีสุขนาฏกรรม ครั้งนั้นครูแต่งกายยืนเครื่องนางสีชมพูขลิบสีฟูา 
เนื่องจาก ณ  ตอนนั้นสีชมพูขลิบฟู า เป็นสีที่ใหม่ที่สุด  และด้วยตัวนางมณโฑ
เป็นผู้หญิงที่อ่อนหวาน  เรียบร้อย  จึงให้นางมณโฑแต่งเครื่องสีชมพูขลิบฟูา ... ” 

(วลัยพร  กระทุ่มเขต. สัมภาษณ์. 18 เมษายน 2556) 
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และจากการสัมภาษณ์นางสาวภวินี  เดชสุภา  ผู้แสดงบทบาทนางมณโฑ  ในการแสดง
บทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑคนปัจจุบัน กล่าวว่า  

“… แสดงบทบาทนางมณโฑตอนเกี้ยวพาราสีนี้ 4 ครั้ง  มีการแต่ง
กายแบบยืนเครื่องตัวนาง  2  สี  ซึ่งครั้งที่ 1 2 และ 4  แต่ง สีเหลืองขลิบ
แดง และครั้งที่ 3  เล่นที่โรงละครสุพรรณบุรี  แต่งสีชมพูขลิบฟูา  เนื่องจาก 
แต่งสีเหลืองเพราะว่า  ด้วยตามบทพระราชนิพนธ์บอกว่า กายนางเหมือนดั่ง
ทอง  ทางผู้ใหญ่จึงให้แต่งสีเหลือง  และท่ีแต่งกายสีชมพู  เนื่องจาก เป็นสีที่
อ่อนไหวเหมาะกับผู้ใหญ่และไม่ซ้ ากับทศกัณฐ์ ... ”  

(ภวินี เดชสุภา. สัมภาษณ์. 11 เมษายน 2556) 
  

ต่อมาในยุคปัจจุบัน ปรากฏ ลักษณะสีการแต่งกายนางมณโฑในการแสดงโขน ตอนนาง
มณโฑตัดพ้อทศกัณฐ์ ของส านักการสังคีต กรมศิลปากร จากการสัมภาษณ์นางพรทิพย์ ทองค า ผู้แสดง
บทบาทนางมณโฑในตอนดังกล่าว  ได้กล่าวถึงสีการแต่งกายในการแสดงครั้งนั้น ว่า 

 “... การแต่งกายของนางมณโฑท่ีเคยแสดงมา มีรูปแบบการแต่งกายยืน 
  เครื่องนาง มีทั้งท่ีเป็นสีเหลืองขลิบแดง บางครั้งเป็นสีชมพูขลิบฟูา สีเหลืองขลิบม่วง   
  ครั้งล่าสุดที่แสดงตอนนางมณโฑขึ้นตัดพ้อทศกัณฐ์ ในงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย  

วันที่ 2-8 เมษายน 2559 ครั้งนั้นแต่งกายยืนเครื่องนางสีแดงขลิบเขียว ให้ตัดกับ 
  ทศกัณฐ์ซึ่งเป็นสีเขียว...” 

(พรทิพย์  ทองค า. สัมภาษณ์. 20 กันยายน 2559) 
 

จากข้อมูลการแต่งกายของนางมณโฑท่ีแต่งเม่ือแสดงบทบาททั่วไป ไม่ก าหนดเจาะจงว่ า
เป็นสีใด ดังตัวอย่างที่น าเสนอเป็นตารางได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 8  ลักษณะการใช้สีเครื่องแต่งกายของนางมณโฑในบทบาททั่วไป  

ผ้าห่มนาง นวมนาง ผ้านุ่ง ภาพประกอบ 

สีชมพูขลิบฟูา สีฟูา สีฟูา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ภาพที่ 32 นางมณโฑแต่งกายสีชมพูขลิบฟูา 
                  ที่มา : ภวินี เดชสุภา 

สีเหลืองขลิบแดง สีแดง สีแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 33 นางมนโฑแต่งกายสีเหลืองขลิบแดง 
   ที่มา : พรทิพย์ ทองค า 
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ตารางที่ 8  ลักษณะการใช้สีเครื่องแต่งกายของนางมณโฑในบทบาททั่วไป  (ต่อ) 

ผ้าห่มนาง นวมนาง ผ้านุ่ง ภาพประกอบ 

สีเหลืองขลิบม่วง สีม่วง สีม่วง 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
           ภาพที่ 34 การแต่งกายแบบสีเหลืองขลิบม่วง 
                ที่มา : ส านักการสังคีต กรมศิลปากร 

สีแดงขลิบเขียว สีเขียว เขียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
              
         ภาพที่ 35 นางมณโฑแต่งกายสีแดงขลิบเขียว 
                  ที่มา : พรทิพย์ ทองค า 

 



181 
 

สรุป ลักษณะการแต่งกายของนางมณโฑใน บทบาทท่ัวไป  ที่ปรากฏในการแสดงโขนของ
กรมศิลปากร มีรูปแบบการแต่งกายแบบยืนเครื่องนาง  มีการใช้สี 4 ลักษณะ คือ สีเหลืองขลิบแดง สีชมพู
ขลิบฟูา สีเหลืองขลิบม่วง และสีแดงขลิบเขียว เหตุผลของการใช้สีเครื่องแต่งกาย คือ ต้องแต่งกายด้วยสีที่ไม่ซ้ า
กับทศกัณฐ์  และพิจารณาตา มความเป็นตัวตนของนางมณโฑ เช่น สีเหลืองนั้นเปรียบกับ ผู้หญิง ที่มี       
ผิวกายเนียนละเอียดเหมือนทาทอง หรือสชีมพู แทนความอ่อนหวาน  อ่อนไหว  สดใส ของผู้หญิง    
 

 การแต่งกายนางมณโฑในบทบาทมณโฑหุงน้้าทิพย ์

  ลักษณะการแต่งกายนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ในการแสดงของกรมศิลปากร  จากการแสดง

เมื่อปี พ.ศ. 2537 นายเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจ าปี พ.ศ. 2531 ได้ระบุ

การแต่งกายของนางมณโฑไว้ในบทว่า “นางมณโฑตัวเข้าพิธีทรงเครื่องขาวแบบดาบสินี ” แต่ไม่มี

รายละเอียดขอ งองค์ประกอบเครื่องแต่งกาย เมื่อศึกษาข้อมูลการแต่งกาย  พบว่า  การแต่งกายของนาง

มณโฑหุงน้ าทิพย์นั้นมีความแตกต่างจากลักษณะการแต่งก ายของนางมณโฑในบทบาททั่วไป  ซึ่งปรากฏ

ลักษณะการแต่งกาย 3 รูปแบบโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  จากการสัมภาษณ์ข้าราชการส านักการสังคีต กรมศิลปากร นาฏศิลปินที่เคยได้รับ

บทบาทแสดงนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ ได้กล่าวถึงลักษณะการแต่งกายของนางมณโฑไว้ ดังนี้  

  บุนนาค ทรรทรานนท์ กล่าวถึงลักษณะการแต่งกายของนางมณโฑเม่ือครั้งที่เคยได้รับ

บทบาทแสดงนางมณโฑ ตอนมณโฑหุงน้ าทิพย์ ว่า “มีการแต่งกาย 2 ลักษณะ คือ แบบที่ 1  มีลักษณะ

การแต่งกายคล้ายสีดาบวช คือ ศีรษะนั้นสวมกระบังหน้าเงิน มีอุบะดอกไม้ทัด หน้าผากเจิม สวมเสื้อสีขาว

ปักด้วยดิ้นเงิน แขนสั้น ห่มสไบโปร่ง ใส่กรองคอนางสีเหลือง มีจี๊นาง นุ่งผ้ายกนางสีขาว แบบที่ 2 แต่งกาย

แบบยืนเครื่องนางสีขาว สวมมงกุฎกษัตริย์และมีโบว์สีขาวอยู่ตรงข้อบน ใส่สร้อยสังวาลย์ 2 เส้นไขว้กัน  

ถือประค าสีขาว แต่ครั้งโบราณคงมีผ้าเช็ดหน้าปักดิ้นเป็นรูปสามเห ลี่ยมเฉียงแลบ ออกมาข้างจีบหน้านาง 

เรียก เจียรบาด (สีขาว) ซึ่งตรงกับบทประพันธ์ที่ว่า “สไบหน้าเจียรบาทตาดเงินเงา”  ”(บุนนาค ทรรทรานนท์ .

สัมภาษณ์. 28 มิถุนายน 2559)  
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ภาพการแต่งกายมณโฑหุงน้้าทิพย์ ในยุคแรก แบบสวมเสื้อ และใส่กระบังหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 36 นางมณโฑหุงน้ าทิพย์ แบบสวมเสื้อ ใส่กระบังหน้า แสดงโดยนางบุนนาค ทรรทรานนท์ 

ที่มา : บุนนาค ทรรทรานนท์ 
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  จากการสัมภาษณ์นางสาวตวงฤดี  ถาพรพาสี ผู้ได้รับแสดงบทบาทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ ของ

ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ในระยะต่อมา กล่าวว่า ในอดีตเมื่อแสดงเคยแต่งกายคล้ายแบบสีดาบวช แต่ต่างกัน

ตรงศีรษะคือจะสวมมงกุฎ (ดังภาพ) และมีการแต่งกายแบบยืนเครื่องนางสีขาว สวมมงกุฎนาง ผูกผ้าสีขาวที่ยอด  

(ตวงฤดี  ถาพรพาสี. สัมภาษณ์. 9 กันยายน 2559)  
 

ภาพการแต่งกายมณโฑหุงน้้าทิพย์ ในยุคที่ 2 แบบสวมเสื้อ และสวมมงกุฎ 
 

 
 

ภาพที่ 37 นางมณโฑหุงน้ าทิพย์ แสดงโดยนางสาวตวงฤดี  ถาพรพาสี 

ที่มา : บุนนาค ทรรทรานนท์ 
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  จากการศึกษาข้อมูลและสัมภาษณ์นาฏศิลปินผู้ได้รับบทบาทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ในการ

แสดงโขน ของส านักการสังคีต กรมศิลปากร พบว่า ในสมัยปัจจุบันมีรูปแบบการแต่งกายที่ เปลี่ยนไปจาก

เดิมที่สวมเสื้อและ ห่มสไบ เป็นแต่งกายแบบยืนเครื่องนางสีขาวขลิบเหลือง จากการสัมภาษณ์นายจุมพล 

โชติทัตติ์ ข้าราชการบ านาญ ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ซึ่งอดีตเคยเป็นหัวหน้ากลุ่มนาฏศิลป์                  

ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายนางมณโฑหุงน้ า ทิพย์ในสมัยที่ด ารงต าแหน่งอยู่ ว่า “แต่เดิมแต่ง

แบบทรงเครื่องนางสีขาวแบบสีดาบวช มี ทั้งการสวมศีรษะแบบกระบังหน้า  แบบมงกุฎ กษัตรี แต่ต่อมา

ในช่วงปี พ .ศ. 2543 ครูเสรี หวังในธรรม ให้มีการปรับเปลี่ยนการแต่งกายให้เป็นแบบยืนเครื่องนางสีขาว 

ปรับจากการสวมเสื้อ เป็นใช้ผ้าห่มนางสีขาวจะได้ดูเหมาะสม และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนางมณโฑ          

ได้ไม่ซ้ ากับ นางสีดาด้วย โดยผู้ที่สวมใส่แบบใหม่คนแรกในการแสดงนั้นคือ ครูบุนนาค ทรรทรานนท”์ (จุมพล 

โชติทัตติ.์ สัมภาษณ์ . 18 กันยายน 2559) การแต่งกายจึงเปลี่ยนแปลงจากครั้งนั้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมี

รายละเอียดของการแต่งกาย ดังนี้ 

 

การแต่งกายนางมณโฑหุงน้้าทิพย์ ยุคที่ 3 การแต่งกายแบบยืนเครื่องนาง (ในยุคปัจจุบัน) 

1. มงกุฎกษัตรีย์ เป็นเครื่องประดับศีรษะมีปลายยอดแหลม มีอุบะและดอกไม้ทัดติดทาง
ด้านซ้ายบริเวณกรรเจียกจร วิธีสวมจะครอบบนศีรษะ บางคนใช้หมอนรองก่อนสวมเพ่ือให้กระชับมีเชือก
ผูกด้านหลังและใต้คาง  

2. ผ้าสีขาวผูกมงกุฎ เป็น ลักษณะพิเศษที่ต่างจากมงกุฎนางทั่วไป คือ มีผ้าสีขาวผูกเป็น
โบว์บริเว ณส่วนฐานของยอดมงกุฎและพันผ้าขึ้นไปบริเวณยอดปลายสุดของมงกุฎ ลักษณะการพันผ้า
เช่นเดียวกับยักษ์ทศกัณฐ์ และไมยราพณ์ขณะเป็นผู้ประกอบพิธี  ซึ่งการพันผ้าบริเวณยอดมงกุฎของนาง
มณโฑนั้น เป็นการรังสรรค์ลักษณะการแต่งกายตามแนวทางของบทการแสดงของปรมาจารย์ทางด้าน
นาฏศิลป์ไทย ที่ระบุไว้ว่า “ผูกชฎา ห่อเกล้า เมาฬี ” ซึ่งหมายถึง ลักษณะมงกุฎของนางมณโฑในบทบาท
หุงน้ าทิพย์ที่มีการใช้ผ้าสีขาวผูกท่ียอดมงกุฎ ตามความหมายของบท  

3.  เสื้อในนาง เป็นเสื้อสีเหลืองทอง คอกลม แขนกุด ผ่าหน้าใช้ซิปหรือใช้ด้ายเย็บตลอด
แนวในกรณีที่เสื้อหลวม เพ่ือให้ตัวเสื้อรัดรูปทรงพอดีกับล าตัวของผู้แสดง 

4.  กรองคอหรือนวมนาง สวมปิดทับผ้าห่มนางเป็นแผ่นผ้าสวมรอบคอ ปักด้วยดิ้นและ
เลื่อมตามลวดลายไทย นวมนางที่นางมณโฑใช้ในชุดผู้ปรกอบพิธีนั้นจะมีสีเหลืองตามขลิบของผ้าห่มนาง  
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5. ทับทรวงหรือจี้นาง เป็นโลหะสามชั้นชุบเงิน ประดับเพชรตรงกลางฝังพลอยสีแดง  
สายอาจท าด้วยโลหะดอกฝังเพชรเชื่อมต่อกันด้วยห่วงโลหะชุบเงิน หรืออาจเป็นเชือกถักสีด าประดับด้วย
เพชรสีขาว  ซึ่งร้อยเป็นเส้นยาว 27 นิ้ว 

6.  ผ้าห่มนาง เป็นผ้าสไบผืนใหญ่ผืนเดียว ปักด้วยดิ้นและเลื่อมตามลวดลายไทย ผืนผ้า
เจาะรูเพ่ือใช้สว มศีรษะ ห้อยชายลงไปด้านหลังยาวประมาณครึ่งน่อง ส่วนด้านหน้าจับพับเก็บเป็นรูป
สามเหลี่ยมแล้วใช้ด้ายเย็บตรงเอวด้านหน้า  สีผ้าห่มนางของมณโฑบทบาท ผู้ประกอบพิธีหุงน้ าทิพย์นี้จะใช้
พ้ืนผ้าสีขาว มีขลิบสีเหลือง 

7.  ผ้านุ่ง ผ้ายกท่ีทอเป็นผืนใช้นุ่งจีบหน้านางและจีบชายยก คาดเอวด้วยเชือกผ้าดิบ 
และคาดทับด้วยเข็มขัด ผ้านุ่งที่กรมศิลปากรใช้ในบทบาทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์นั้น มีสีขาว  

8.  เข็มขัดและหัวเข็มขัด เป็นเข็มขัดสีทองที่มีหัวประดับพลอยใช้คาดทับผ้านุ่ง 
9.  สะอ้ิง หรือสร้อยตัว เป็นสายสร้อยโลหะชุบทองลายเม็ดมะยม ปัจจุบันมีการใช้

สังวาลย์ถักสีด าเพื่อให้สอดคล้องกับบทการแสดงโขนที่ว่า “สังวาลถัก” 
10. ทองกรหรือก าไลแผง เป็นเครื่องประดับเหมือนตัวพระ ท าด้วยเงินประดับเพชรหรือ

พลอยสีขาว ใช้สวมข้อมือทั้งสองข้าง 
11. ปะวะหล่ า เป็นเครื่องประดับข้อมือทั้งสองข้างมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ ร้อยเป็นก าไล 
12. ก าไลเท้า เป็นเครื่องประดับที่มีลักษณะรูปทรงและวิธีใช้เหมือนก าไลเท้าของตัวยักษ์

กล่าวคือ เป็นก าไลทรงหัวบัวสีทอง ใช้สวมข้อเท้าท้ังสองข้าง 
13. แหวนรอบ เป็นเครื่องประดับข้อมือและข้อเท้าท้ังสองข้าง  
14. ธ ามรงค์ แหวนที่สวมใส่นิ้วมือทั้งสองข้างจุดเด่นคือความแวววาวและสีสัน 
15. สร้อยประค า เป็นลูกประค าทรงกลมท าจากลูกปัดขนาดกลางสีขาวร้อยเป็นสร้อย  
16. อุนาโลม อุณาโลมสีแดงจะอยู่บริเวณ หน้าผากของนางมณโฑ  เป็นสิ่งที่แสดงถึง

สถานะของตัวละคร อุนาโลมเป็นสัญลักษณ์ท่ีสะท้อนให้เห็น ถึงอิทธิพลความเชื่อในเรื่องของศาสนา
พราหมณ์ ฮินดู ตามหลักกายวิภาค ก็คือต าแหน่งของต่อมใต้สมอง (Pituitary Gland) ทางฮินดูเชื่อว่าคือ
ต าแหน่งตาที่ 3 (ตรีเนตร) ของพระศิวะ เป็นสัญลักษณ์แห่งญาณปัญญาและความหยั่งรู้ อุณาโลมนี้ถือเป็น
สัญลักษณ์มงคล (www. pantip.com. 10 มีนาคม 2560)  

 
 

 

https://pantip.com/


186 
 

 

ภาพการแต่งกายนางมณโฑหุงน้้าทิพย์ ยุคที่ 3 แบบยืนเครื่องนาง 
 

  

ภาพที่ 38 การแต่งกายนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ 
ที่มา : พรทิพย์  ทองค า 

 

ดอกไม้ทดั 

อบุะ 

อุนาโลม 

มงกุฎกษัตรีย ์

สร้อยประค า 

กรองคอหรือนวมนาง 

ทองกรหรือก าไลแผง 

สะอิ้ง หรือสร้อยตัว 

ผ้านุง่ 

ปะวะหล่ า 

ผ้าห่มนาง 

ผ้าสีขาวผูกมงกุฎ 

เข็มขดัและหวัเข็มขดั 

จีน้าง 

ธ ามรงค ์

ก าไลเท้า 

แหวนรอบ 

เสื้อในนาง 
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ลักษณะ
การพันผ้า 
ถึงปลาย

ยอด 

ความแตกต่าง
ของการสวม

ประค้า 

   พรทิพย์  ทองค า นาฏศิลปินผู้ได้รับการถ่ายทอดและแสดงบทบาทนางมณโฑหุง

น้ าทิพย์ของส านักการสังคีตในยุคปัจจุบัน กล่าวว่า “ลักษณะการแต่งกายมณโฑหุงน้ าทิพย์ ที่เคยได้รับบทบาท

นั้น มีลักษณะแต่งกายแบบยืนเครื่องนาง สีขาว มีลักษณะเฉพาะคือสวมมงกุฎกษัตริย์ซึ่งมีผ้าขาวผูกบริเวณยอด

มงกุฎ มีลักษณะเป็นการผูกจากฐานแล้วพันผ้าขึ้นไปถึงยอดมงกุฎลักษณะเช่นเดียวกับทางการพันผ้าของทางฝุาย

ยักษ์อย่างทศกัณฐ์และไมยราพณ์ขณะท าพิธี  เจิมหน้าผากเป็นรูปอุนาโลมสีแดง ใส่สะอ้ิงตัว มีประค าสีขาวคล้อง

อยู่ที่บริเวณข้อมือ ซึ่งจะแตกต่างจากทศกัณฐ์และไมยราพณ์ที่จะ คล้องสร้อ ยประค าไว้ที่คอของผู้แสดง                    

(พรทิพย์  ทองค า. สัมภาษณ์. 20 กันยายน 2559) ดังรูปเปรียบเทียบการแต่งกายดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ภาพที ่39 ลักษณะการพันผ้าของฝุายยักษ์          ภาพที่ 40 ลักษณะการพันผ้าขาวของนางมณโฑที่ใช้ในปัจจุบัน  
ที่มา : www. Ramakien256. Blogspot.com, 12 มิถุนายน 2559.          ที่มา : พรทิพย์  ทองค า 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 41  ลักษณะการสวมประค าท่ีคอ          ภาพที่ 42 ลักษณะการพันสร้อยประค าท่ีข้อมือ 

ที่มา : www. Google.com, 12 มิถุนายน 2559.              ที่มา : พรทิพย์  ทองค า 
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 จากข้อมูลการศึกษาเรื่องการแต่งกายของนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ดังที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า จากสมัย

แรกท่ีกรมศิลปากรมีการน าเสนอบทบาทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ในรูปแบบของการแสดงโขนนั้น มีการแต่งกายที่

แตกต่างจากในยุคปัจจุบันคือ ในยุคแรก มีการสวมเสื้อแขนสั้นสีขาว ห่มสไบ และสวมกระบังหน้า ในยุคต่อมามี

ลักษณะคล้ายกับยุคแรก แต่ต่างกันที่ศีรษะสวมมงกุฎกษัตรี และต่อมาในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการแต่ง

กาย โดยปรับเปลี่ยนลักษณะการแต่งกายให้เป็นแบบยืนเครื่องนางสีขาว ขลิบเหลือง  ซ่ึงปรับจากการสวม

เสื้อเป็นใช้ผ้าห่มนางสีขาวเพ่ือให้ดูเหมาะสมเข้ามงกุฎกษัตรีย์ และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของนางมณโฑ

คือมีการพันผ้าสีขาวบริเวณยอดมงกุฎ หน้าผากมีการเจิมด้วยอุณาโลมสีแดง ข้อมือขวามีประค าสีขาวพันที่

ข้อมือ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสถานะของตัวละครในบทบาทของการเป็นผู้บ าเพ็ญตบะ  

 นอกจากนี้ ในการแสดงนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ ยังประกอบด้วยตัวละครที่เป็นนางก านัน และเสนายักษ์ ซึ่ง

มีลักษณะเครื่องแต่งกาย ดังนี้ 
 

 การแต่งกายนางก้านัล 

  นางก านัล ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ เป็นตัวละครส าคัญ 

โดยเฉพาะการแสดงช่วงนางมณโฑลงสรงทรงเครื่องเพ่ือช าระร่างกายให้สะอาดและแต่งกายเพื่อไปประกอบพิธี 

เพราะในการลงสรงทรงเครื่องนั้น จะต้องมีนางก านัลคอยช่วยเหลือในการแต่งตัว  ซึ่งลักษณะเครื่องแต่งกายของ

นางก านัลประกอบด้วย 

  1. กระบังหน้า   7. เสื้อในนาง 

  2. ดอกไม้ทัด   8. ข้อมือผ้า 

  3. อุบะ    9. หัวเข็มขัด 

  4. กรองคอ   10. เข็มขัด 

  5. ห่มนาง   11. ผ้านุ่ง 

  6. จี้นาง    12. ก าไลเท้า 
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ภาพที่ 43 การแต่งกายนางก านัล 

ที่มา : วีดีทัศน์การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ ของกรมศิลปากร 

 

การแต่งกายเสนายักษ ์

  เสนายักษ์ ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ เป็นตัวละครส าคัญ 

โดยเฉพาะการแสดงช่วงนางมณโฑเดินทางไปประกอบพิธี จะต้องมีเสนายักษ์ในดูแลรักษาความปลอดภัย ซ่ึง

ลักษณะเครื่องแต่งกายของเสนายักษ์ประกอบด้วย 

  1. หัวโขนเสนายักษ์  9. รัดสะเอว 

  2. อินทรธน ู  10. ภูษาหรือผ้านุ่ง 

  3. ทับทรวง   11. สนับเพลา 

  4. กรองคอ   12. ห้อยหน้าหรือชายไหว 

  5. สังวาลย ์  13. เจียระบาดหรือชายแครง 

กระบังหน้า 

ดอกไม้ทัด กรองคอ 

ห่มนาง 

จี้นาง 

เข็มขัด ผ้านุ่ง 

หัวเข็มขัด 

ข้อมือผ้า 

อุบะ 

เสื้อในนาง 

ก าไลเท้า 
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  6. ตาบทิศ   14. ผ้าปิดก้น 

  7. เสื้อ    15. ข้อเท้า 

  8. ปั้นเหน่งหรือเข็มขัด  16. กระบอง  

 

 การแต่งกายเสนายักษ์ 

  เสนายักษ์ ไพร่พลทหารของฝุายทศกัณฐ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่44 การแต่งกายเสนายักษ์ 

ที่มา : กรมศิลปากร. 2549 :  43. 

 

 

 

หัวโขนเสนายักษ์ อินทรธนู 

กรองคอ 

ปั้นเหน่งหรือเข็มขัด 

กระบอง 

ผ้าปิดก้น (อยู่ด้านหลัง) 

ข้อเท้า 

ตาบทิศ 

เจียระบาดหรือชายแครง 

ภูษาหรือผ้านุ่ง 

สนับเพลา 

ห้อยหน้าหรือชายไหว 

รัดสะเอว 

   เสื้อ  

สังวาลย์ 

ทับทรวง 
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 การแต่งกายราชสีห ์

  ราชสีห ์ ใช้ในการลากพาหนะที่เป็นราชรถในการแสดงบทบาทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ ลักษณะ

เครื่องแต่งกายของราชสี ประกอบด้วย 

  1. หัวราชสีห์ พร้อมสายรัดคาง 

  2. ชุดราชสีห์สีขาว 

  3. กรองคอ 

  4.  ผ้าคาดเอวสีทอง 

   

 

   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 45 การแต่งกายราชสีห์ 

ที่มา : พรทิพย์  ทองค า 

 

หัวราชสีห ์

ชุดราชสีห ์

กรองคอ 

ผ้าคาดเอวสีทอง 
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 3.3.6 ฉาก และอุปกรณ์การแสดง 

  ฉาก  

   เป็นองค์ประกอบส าคัญในการแสดงที่จะท าให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกเหมือนอยู่ใน

เหตุการณ์นั้น ท าให้ผู้ชมคล้อยตามเนื้อเรื่องในแต่ละเหตุการณ์ เป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้การสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ฉากของละครไทยเกิดข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งปรากฏการ

เปลี่ยนฉากตามท้องเรื่องในการแสดงละครพันทาง และได้รับความนิยมจัดฉากประกอบการแสดง กับละคร

อ่ืนๆ รวมถึงการแสดงโขนด้วย ซึ่งเรียกว่า “โขนฉาก ” ส าหรับการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนาง

มณโฑหุงน้ าทิพย์นี้ ประกอบด้วยฉากท่ีเป็นห้องสรง ของนางมณโฑภาย ในปราสาทราชฐาน และฉากปุาซึ่ง

เป็นสถานที่ตั้งโรงพิธีหุงน้ าทิพย์ มีรายละเอียด ดังนี้ 

ฉากห้องสรงของนางมณโฑภายในปราสาทราชฐาน 

  ฉากห้องสรงของนางมณโฑนั้นจะประกอบไปด้วย ลับแล(ฉากกั้น) โดยจะมีเตียงพร้อมกับ

ขันสาครและขันส าหรับสรงน้ า และอีกหนึ่งเตียงตั้งอยู่ไม่ไกลกันโดยมีพานเครื่องพระส าอางค์พร้อมคันฉ่อง

(กระจก)วางอยู่ ดังภาพ 

 

 

 

   

 

 

 

 

    ภาพที่ 46 ฉากห้องสรงของนางมณโฑ                ภาพที่ 47 ฉากห้องแต่งตัวของนางมณโฑ 

           ที่มา : พรทิพย์  ทองค า                                        ที่มา : พรทิพย์  ทองค า 
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หหน้าเวที 

 ต าแหน่งการจัดวางฉากห้องสรงของนางมณโฑภายในราชฐาน เสนอเป็นแผนภูมิ ก าหนดต าแหน่ง

ได้ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 2 ต าแหน่งการจัดวางฉากห้องสรงของนางมณโฑภายในราชฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 ต าแหน่งการจัดวางฉากห้องสรงของนางมณโฑภายในราชฐาน 

 

สัญลักษณ์แสดงต้าแหน่งการจัดวาง 

 

    สัญลักษณ์แทน  เตียง 

 

    สัญลักษณ์แทน  ลับแล (ฉากกั้น) 

 

    สัญลักษณ์แทน  ขันสาคร 

 

    สัญลักษณ์แทน  คันฉ่อง (กระจก) 

 

    สัญลักษณ์แทน  พานเครื่องพระส าอางค์ 
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ฉากโรงพิธีหุงน้้าทิพย์ 

  ฉากโรงพิธีหุงน้ าทิพย์นั้นตั้งอยู่บริเวณชายปุา ประกอบไปด้วยโรงพิธี มีเสาฉัตร 5 ชั้นราย

ล้อมโดยรอบ มีโต๊ะหมู่เพ่ือท าพิธีสักการะบูชา ดังภาพ 

   

 
 

ภาพที่ 48 ฉากโรงพิธีหุงน้ าทิพย์ 

ที่มา : ผู้วิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

 อุปกรณ์การแสดง 

  อุปกรณ์การแสดงในที่นี้จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ตามลักดับขั้นตอนการแสดง คือ อุปกรณ์

การแสดงช่วง แรก การลงสรง ทรงเครื่อง   ช่วงที่สอง การเดินทาง   ช่วงที่สาม ประกอบพิธี  อุปกรณ์

ประกอบการแสดงมีส่วนส าคัญในการจ าลองภาพการอาบน้ าแต่งตัวให้ปรากฏบนเวที โดยทั่วไปการร าลง

สรงชนิดที่มีการลงสรง (อาบน้ า )และทรงสุคนธ์ (ปะพรมน้ าอบน้ าปรุง ) มักใช้เตียงใหญ่ และเตียงเล็ก ซึ่ง

ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ 

ช่วงแรก การลงสรง ทรงเครื่อง 

       เตียงหรือเตียงละคร เป็นค าที่ใช้เรียกใน

ภาษานาฏศิลป์ หมายถึง “พระท่ีนั่ง” หรือ  

“พระแท่น”เป็นอุปกรณ์ส าคัญในการแสดงบทลง

สรงทรงเครื่อง โดยถือว่าเป็นที่ประทับของตัวเอกที่

จะร่ายร าท าบทบาทในการแต่งองค์ทรงเครื่อง โดย

ปกติเตียงจะถูกจัดวางไว้บริเวณก่ึงกลางเวที เพื่อ

สร้างความสมดุลในการจัดวางและเพ่ิมความ 

  ภาพที่ 49 “เตียง”     โดดเด่นให้กับบทบาทของตัวละคร  (ผุสดี หลิมสกุล.                       

             ที่มา : ผุสดี หลิมสกุล. 2549 : 251.              2549 : 251) 

 

 

       ตั่ง เป็นอุปกรณ์ส าหรับจัดวางเครื่องราชูปโภค 

         เครื่องพระส าอาง ตลอดจนเป็นที่วางอาวุธ ในการแสดง 

         ละครทางนาฏยศิลป์ไทย ตั่งมีอยู่ด้วยกันหลายขนาด  

         แต่ขนาดที่นิยมใช้ในการแสดงละครจะใช้ตั่งที่มีความสูง 

         กว่าเตียงประมาณ 1 ฟุต และนิยมวางไว้บริเวณด้ายซ้าย 

         ของเตียง ในกรณีที่มีเครื่องราชูปโภคหรืออุปกรณ์ในการ 

           ภาพที่ 50 “ต่ัง”      แสดงจ านวนมาก สามารถวางตั่งไว้ทั้งบริเวณด้านซ้าย     

       ที่มา : พรทิพย์  ทองค า         และขวาของเตียงได้ (ผุสดี หลิมสกุล. 2549 : 251)        



196 
 

       ขันสาคร ใช้เป็นภาชนะส าหรับใส่น้ าสรง 

ของตัวละครที่มีบทลงสรง ขันสาครมีลักษณะเป็น

ขันขนาดใหญ่ นิยมท าจากทองเหลืองหรือเงิน 

โดยปกติจัดวางไว้บริเวณหน้าเตียงด้านขวา หรือ

จัดไว้ในห้องลงสรงซึ่งแยกออกจากห้องแต่งตัว  

 

                   
                     ภาพที่ 51 “ขันสาคร” 

                     ที่มา : ผุสดี หลิมสกุล. 2549 : 252. 

 

 

      ขัน เป็นอุปกรณ์ส าหรับตักน้ าจากขันสาคร 

มารดล าตัว นิยมวางคู่กับขันสาคร มีพานขนาด

เล็กวางรองรับขันอีกชั้นหนึ่ง 

 

 

                     ภาพที่ 52 “ขันเล็ก” 

                    ที่มา : ผุสดี หลิมสกุล. 2549 : 252. 
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  กระจก ค าราชาศัพท์เรียกว่า “พระฉาย” 

 กระจกถือเป็นอุปกรณ์ส าคัญอีกชนิดหนึ่ง เมื่อตัว 

 ละครท าการลงสรงทรงเครื่อง ผัดหน้าทาแปูง 

 จะ ส่อง กระจกเพ่ือส ารวจความสวยงามของ 

 ตนเองกระจกในการแสดงนาฏยศิลป์ไทยนิยมใช้

 กระจกตั้งท่ีมีกรอบฉลุหรือสลักเป็นลวดลาย

 สวยงาม มีขาตั้งด้านหลัง โดยปกติ จะจัดวาง 

 กระจกไว้ (ผุสดี หลิมสกุล. 2549 : 252) 

                    ภาพที่ 53 “กระจก” 

                    ที่มา :  ผุสดี หลิมสกุล. 2549 : 252. 

 

 

 พานเครื่องพระส้าอางค์ เป็นอุปกรณ์

ส าคัญในการร าลงสรงทรงเครื่องของตัวละคร โดย

ปกติจะประกอบด้วยขวดใส่น้ าหอม และผอบใส่

แปูงกระแจะ อุปกรณ์ท้ัง 2 ชนิด นิยมท ามาจาก

ทองเหลืองเพ่ือความแวววาวสวยงาม  

(ผุสดี หลิมสกุล. 2549 : 251) 

 

       ภาพที่ 54 “พานเครื่องพระส าอางค์” 

               ที่มา : ผุสดี หลิมสกุล. 2549 : 251. 
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       หวี เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในบทลงสรงทรงเครื่อง 

ในการแสดงละครนิยมใช้หวีที่มีซ่ีเล็กๆ รูปพระจันทร์ 

เสี้ยว โดยปกติหวีจะวางไว้กับเครื่องพระส าอาง  

(ผุสดี หลิมสกุล. 2549 : 252) 

 

 

 
 

                     ภาพที่ 55 “หวี” 

                    ที่มา :  ผุสดี หลิมสกุล. 2549 : 252. 

 

 
 

 ขนเม่น เป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่ใช้ใน

บทลงสรงทรงเครื่อง หน้าที่ของขนเม่นคือ ใช้เป็น

อุปกรณ์ส าหรับกันไรผมมิให้ตกลงมาปรกหน้า    

ขนเม่นมีลักษณะยาวเรียวแหลม น ามาจากขน         

ของตัวเม่น (ผุสดี หลิมสกุล. 2549 : 252) 

 

 

                    ภาพที่ 56 “ขนเม่น” 

                    ที่มา : ผุสดี หลิมสกุล. 2549 : 252. 
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 สร้อยประค้า สร้อยประค าสีขาวส าหรับ 

                                                                  ใชบ้ริกรรมในขณะร่ายพระเวทย์ประกอบพิธีหุงน้ าทิพย์ 

                                                                  ของนางมณโฑ 

 

 

 

 

                  ภาพที่ 57 “สร้อยประค า” 

                       ที่มา : ผู้วิจัย 
 

ลักษณะการจัดวางโต๊ะเครื่องราชูปโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 58 ลักษณะการจัดวางเครื่องราชูปโภค 

ที่มา : ผุสดี หลิมสกุล. 2549 : 254. 
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ช่วงท่ีสอง ราชรถ พาหนะที่นางมณโฑใช้เดินทางไปประกอบพิธีหุงน้้าทิพย์ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 59 “ราชรถ” พาหนะที่นางมณโฑใช้เดินทางไปประกอบพิธีหุงน้ าทิพย์  

ที่มา : ผู้วิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราชรถ 
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ช่วงท่ีสาม ประกอบพิธีหุงน้้าทิพย์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 60 เครื่องสักการะบูชาในการประกอบพิธีหุงน้ าทิพย์ 

ที่มา : พรทิพย์  ทองค า 
 

 

ภาพที่ 61 โรงพิธี 

ที่มา : ผู้วิจัย 

 

ธูป ขันสาคร 

พุ่มเงิน/แจกันดอกไม ้พุ่มทอง/แจกันดอกไม ้

กระถางธูป เชิงเทียน 

โต๊ะหมู่ เครื่องบูชา 

ฉัตร 5 ชั้น 

โรงพิธี 

แนวเขตโรงพิธ ี
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 3.3.7 รูปแบบการแสดง 

  รูปแบบการแสดงโขน  เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นางมณโฑหุงน้ าทิพย์  ของส านักการสังคีต

กรมศิลปากร เมื่อวิเคราะห์จากบทที่ใช้ในการประกอบการแสดง ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ออกเป็นสามช่วง

ได้แก่ ช่วงที่ 1 ขั้นตอนการลงสรง ทรงเครื่อง ช่วงที่ 2 ขึ้นราชรถออกเดินทาง ช่วงที่ 3 ประกอบพิธีหุงน้ า

ทิพย์ ซึ่งแต่ละช่วงนั้นมีรูปการใช้เวที ดังนี้ 

   ช่วงท่ี 1 ขั้นตอนการลงสรง ทรงเครื่อง รูปแบบการใช้เวทีในข้ันตอนนีป้ระกอบด้วย

ฉาก อุปกรณ์การแสดง ได้แก่ เตียง ตั่ง ลับแล ขันสาคร คันฉ่อง พานพระเครื่องส าอางค์ และตัวละคร  

ประกอบด้วย นางมณโฑ นางก านัล ลักษณะการจัดตั้งเตียง เตียงเล็กส าหรับวางขันน้ าใบเล็กและขันน้ าใบ

ใหญ่พร้อมพานรองในขั้นตอนของการลงสรง โดยจะตั้งอยู่บริเวณด้านขวามือของผู้แสดง ส่วนเตียงใหญ่

ส าหรับวางเครื่องราชูปโภคพร้อมพานรองในขั้นตอนของการทรงสุคนธ์ โดยจะตั้งอยู่บริเวณด้ายซ้ายมือ

ของผู้แสดง 

   การร าลงสรงที่มีเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ให้ใช้เวทีส่วนกลางในการจัดวาง  

อุปกรณ์ประกอบการแสดง และหากเป็นการร าลงสรงที่มีเฉพาะบทแต่งตัวก็ไม่จ าเป็ นต้องใช้  

อุปกรณ์ประกอบในการแสดง แต่จะใช้เวทีส่วนกลางส าหรับประกอบการร่ายร าเท่านั้น ซึ่งการ  

แบ่งแยกพ้ืนที่ของเตียงส าหรับอาบน้ า เตียงส าหรับทรงสุคนธ์ และพ้ืนที่ส าหรับการร าแต่งตัวไว้  

ออกจากกันอย่างชัดเจนนี้ ก็เพ่ือจ าลองห้องอาบน้ าและห้องทรงสุคนธ์ออกจากกันตามธรรมชาติ                  

ในชีวิตจริงของมนุษย์ (สวภา เวชสุรักษ์ . สัมภาษณ์. 2550. อ้างถึงใน ประภาศรี ศรีประดิษฐ์ . 2554) และ

ที่จัดให้เตียงอาบน้ าอยู่บริเวณด้านขวามือของผู้แสดงนั้น ผู้วิจัยสันนิษฐานว่ามีท่ีมาจากเหตุผล 2 ประการ

ด้วยกัน ดังนี้ประการที่ 1 จารีตในการแสดง โดยผู้แสดงต้องออกแสดงทางประตูด้านขวามือ และการอาบน้ าถือเป็น

ขั้นตอนแรกในการร าลงสรงจึงต้องจัดให้เตียงลงสรงอยู่ใกล้ กับประตูทางออกมากท่ีสุด จากนั้นในขั้นตอน

ต่อไปจึงจะใช้เตียงถัดไปทางซ้ายมือส าหรับทรงสุคนธ์ ประการที่ 2 ตามธรรมเนียมของไทยนิยมเรียงล าดับ

แรกจากด้านขวามือไล่ไปยังด้านซ้ายมือ อาทิ ห้องที่ 1 ห้องอาบน้ า ห้องท่ี 2 ห้องทรงสุคนธ์ ห้องที่ 3 ห้อง

แต่งตัว เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามในการเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆผู้แสดงต้องศึกษาจารีตของการใช้อุปกรณ์

ในการแสดงชุดนั้นๆให้ละเอียดก่อนที่จะท าการแสดงเพ่ือปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึน  ต าแหน่งการ

ใช้เวทีช่วงที่ 1 ขั้นตอนการลงสรงทรงเครื่อง น าเสนอเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 
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หหน้าเวที 

แผนภูมิที่ 3 ต าแหน่งการใช้เวทีช่วงที่ 1 ขั้นตอนการลงสรง ทรงเครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3 ต าแหน่งการใช้เวทีช่วงที่ 1 ขั้นตอนการลงสรง ทรงเครื่อง 

 

สัญลักษณ์แสดงต้าแหน่งการใช้เวที 

 

    สัญลักษณ์แทน  เตียง 

 

    สัญลักษณ์แทน  ลับแล (ฉากกั้น) 

 

    สัญลักษณ์แทน  ขันสาคร 

 

    สัญลักษณ์แทน  คันฉ่อง (กระจก) 

 

    สัญลักษณ์แทน  พานเครื่องพระส าอางค์ 
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เส้นแนวมา่น 

 

 

 

หหน้าเวที 

 

    สัญลักษณ์แทน  นางมณโฑ 

 

    สัญลักษณ์แทน  นางก านัล 
 

 ช่วงท่ี 2 ขึ้นราชรถออกเดินทาง  รูปแบบการใช้เวทีในข้ันตอนนี้ ประกอบด้วย

ฉาก อุปกรณ์การแสดง ได้แก่ ราชรถ ตัวละครประกอบด้วย นางมณโฑ นางก านัล เสนายักษ์ การแสดง

ขั้นตอนนี้นางมณโฑจะออกจากปราสาทราชฐาน มาขึ้นราชรถที่ตั้งขบวนรออยู่บริเวณหน้าม่าน หลังจากท่ี

นางมณโฑข้ึนราชรถแล้วนั้น ม่านที่ก้ันอยู่ระ หว่างราชรถกับราชฐานนั้น จะปิดเพ่ือจะท าการเปลี่ยนฉาก

ด้านหลังม่านให้เป็นฉากโรงพิธี เพื่อใช้ในการแสดงขั้นตอนล าดับต่อไป น าเสนอต าแหน่งการใช้เวทีช่วงที่ 2 

ขั้นตอนของการขึ้นราชรถออกเดินทางเป็นแผนภูมิได้ดังนี้  

แผนภูมิที่ 4 ต าแหน่งการใช้เวทีช่วงที่ 2 ขั้นตอนการขึ้นราชรถออกเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 4 ต าแหน่งการใช้เวทีช่วงที่ 2 ขั้นตอนการขึ้นราชรถออกเดินทาง 

เขตปราสาทราชฐาน 
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สัญลักษณ์แสดงต้าแหน่งการใช้เวที 

    สัญลักษณ์แทน  นางมณโฑ 

 

    สัญลักษณ์แทน  นางก านัล 

 

    สัญลักษณ์แทน  เสนายักษ์ 

   

    สัญลักษณ์แทน  ราชรถ 

 

   ช่วงท่ี 3 ประกอบพิธีหุงน้้าทิพย์  รูปแบบการใช้เวทีในข้ันตอนนี้ ประกอบด้วย

ฉาก อุปกรณ์การแสดง ได้แก่  โรงพิธี โต๊ะหมู่ เครื่องบูชา ตัวละคร ประกอบด้วย นางก านัล  น าเสนอ

ต าแหน่งการใช้เวทีช่วงที่ 3 ขั้นตอนการประกอบพิธีหุงน้ าทิพย์เป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
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หหน้าเวที 

แผนภูมิที่ 5 ต าแหน่งการใช้เวทีช่วงที่ 3 ขั้นตอนการประกอบพิธีหุงน้ าทิพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 5 ต าแหน่งการใช้เวทีช่วงที่ 3 ขั้นตอนการประกอบพิธีหุงน้ าทิพย์ 

 

สัญลักษณ์แสดงต้าแหน่งการใช้เวที 

    สัญลักษณ์แทน  นางมณโฑ 
 
    สัญลักษณ์แทน  นางก านัล 
 
    สัญลักษณ์แทน  เสนายักษ์ 
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    สัญลักษณ์แทน  โรงพิธี 
 
    สัญลักษณ์แทน  โต๊ะหมู่ เครื่องบูชา 
 
    สัญลักษณ์แทน  แนวเขตโรงพิธี 
 

 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา การสืบทอดกระบวนท่าร า และองค์ประกอบการแสดง

บทบาทนางมณโฑ ในเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ ของกรมศิลปากร สามารถสรุปได้ เป็น

ประเด็นดังนี้ 

 ความเป็นมาการสืบทอดกระบวนท่าร า กรมศิลปากรนั้นได้มีการน าวรรณกรรมบทบาทนางมณโฑ

หุงน้ าทิพย์จากเรื่อง รามเกียรติ์ มาจัดแสดงปรากฏข้อมูลที่เก่าแก่ที่สุดคือในปี พ .ศ. 2490 ต่อมานายเสรี 

หวังในธรรม มีแนวคิดท่ีจะน าบทบาทของนางมณโฑตอนหุงน้ าทิพย์ ขึ้นจัดแสดงที่โรงละครแห่งชาติ วันที่ 23 

สิงหาคม 2537 จึงได้ให้ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย-ละคร) 

พุทธศักราช 2528 เป็นผู้คิดประดิษฐ์ท่าร านางมณโฑ และได้ถ่ายทอดกระบวนท่าร าให้กับนางสาวจ าเรียง             

พุธประดับ ศิลปินแห่งชาติ (นาฏศิลป์ไทย-ละคร) พุทธศักราช 2531 ซึ่งต่อมาท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี                   

ได้คัดเลือกนางบุนนาค ทรรทรานนท์ โดยให้นางสาวจ าเรียง พุธประดับเป็นผู้ถ่ายทอดกระบวนท่าร า แสดงครั้งแรก             

ให้ประชาชนชม ณ โรงละครแห่งชาติ ครั้งที่สองสังคีตศาลา ปี พ.ศ. 2543 และได้รับเชิญจากภัทราวดีแสดง  ณ  สวน

สันติชัยปราการ ปี พ.ศ. 2548 จากนั้นต่อมานางสาวจ าเรียง พุธประดับและนางบุนนาค ทรรทรานนท์ก็ได้มีการ            

สืบทอดกระบวนท่าร าให้แก่นางสาวตวงฤดี ถาพรพาสี และในปัจจุบันนางพรทิพย์ ทองค า นาฏศิลปินกองการสังคีต 

เป็นผู้รับบทบาทนางมณโฑในการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑน้ าหุงทิพย์ ของกรมศิลปากร ซึ่งได้รับการ

ถ่ายทอดกระบวนท่าร าจากนางสาวตวงฤดี ถาพรพาสี  

 บทที่ใช้แสดง บทที่ผู้วิจัยศึกษาในครั้งนี้ เป็นบทที่จัดท าโดยนายเสรี หวังในธรรม ซึ่งประกอบไปด้วยการ

แสดง 3 ช่วง คือ ช่วงแรกเป็นการอาบน้ าเพื่อช าระร่างกายให้สะอาดที่เรียก ลงสรง และเปลี่ยนเครื่อง

แต่งตัวเพื่อจะเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบพิธี เรียกว่า ทรงเครื่อง ซึ่งเป็นจารีตการแสดงที่สะท้อนให้เห็นถึง          

วิถีชีวิตการท าตนให้สะอาดบริสุทธิ์ ช่ วงที่สองขึ้นราชรถเดินทางออกจากราชฐานไปยังโรงพิธี  ช่วงที่สาม
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เป็นการประกอบพิธีสญชีพหรือพิธีหุงน้ าทิพย์ การแสดงโขน  เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ 

ของกรมศิลปากร  

 ตัวละคร ประกอบด้วย นางมณโฑ นางก านัล เสนายักษ์ และราชสีห์ 

 เพลงและวงดนตรี ที่ใช้ประกอบการแสดง  ได้รับอิทธิพลกลอนบทละครประกอบการแสดงโขน  

การบรรจุเพลงร้อง  และเพลงหน้าพาท ย์  จากบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 และ

รัชกาลที่ 2 กรมศิลปากรมีก ารปรับปรุงและเพ่ิมเติมบทการแสดง รวมถึงเพลงร้อง  เพลงหน้าพาทย์             

บทพระราชนิพนธ์ ส านวนของ รัชกาลที่ 1 ทรงบรรจุเพลง ไว้ทั้งหมด จ านวน  2  เพลง เป็นเพลงร้อง 1 

เพลงคือ  ชมตลาด เพลงหน้าพาทย์ 1 เพลง คือ สาธุการ ส่วนรัชกาลที่ 2 ทรงบรรจุเพลงไว้ทั้งหมด 7 

เพลง ใช้เป็นเพลงร้อง 3 เพลง ได้แก่ เพลงร่าย เพลงชมตลาด และเพลงสระบุหร่ง และประกอบด้วยเพลง

หน้าพาทย์จ านวน 3 เพลง ได้แก่ เพลงเสมอ เพลงช้า และเพลงสาธุการ  แต่บทโขนฉบับปรับปรุงของ         

กรมศิลปากร  มีการบรรจุเพลงทั้งหมด 10 เพลง เป็นเพลงร้องจ านวน 6  เพลง  ได้แก่  เพลงลงสรงโทน 

เพลงชมตลาด เพลงร้องรื้อร่าย  เพลงกลองโยน ร้องร่าย และเพลงเ ชื้อ 2 ชั้น และเป็นเพลงหน้าพาทย์ 4 

เพลง  ได้แก่ เพลงต้นเข้าม่าน เพลงเสมอ เพลงเชิด และเพลงสาธุการ จะเห็นได้ว่า เพลงร้องและเพลงหน้า

พาทย์ นั้นได้ถูกเพ่ิมข้ึนจากเดิม แต่เพลงที่ยังคงบรรจุใช้อยู่ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2 จนกระท่ังกรม

ศิลปากรในยุคปัจจุบันนั้น  คือ เพลงชมตลาด และเพลงสาธุการ  วงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดง

นิยมใช้วงปี่พาทย์บรรเลงประกอบการแสดง ซึ่งวงปี่พาทย์มีอยู่ 3 วง ได้แก่ วงปี่พาทย์เครื่องห้า               

วงปี่พาทย์เครื่องคู่  และวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่  โดยค านึงถึงระยะเวลา  สถานที่  โอกาสที่แสดงเป็นหลักใน

การเลือกใช้วงดนตรีประกอบการแสดง  

 การแต่งกาย  จากการศึกษาข้อมูลลักษณะการแต่งกายนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ในการแสดงของ        

กรมศิลปากร พบว่า การแต่งกายของนางมณโฑหุงน้ าทิพย์แต่เดิมนั้นมีความแตกต่างจากลักษณะการแต่ง

กายของนางมณโฑในบทบาททั่วไป  ซ่ึงปรากฏลักษณะการแต่งกาย 3 รูปแบบ แบบที่ 1 แต่เดิมแต่งแบบ

ทรงเครื่องนางสีขาว สวมเสื้อแขนสั้นแบบสีดาบวช สวมศีรษะแบบกระบังหน้า  แบบที่ 2 แต่งเหมือนแบบ

แรกแต่ต่างกันที่ศีรษะสวมมงกุฎกษัตรี แบบที่ 3 มีการปรับเปลี่ยนการแต่งกายให้เป็นแบบยืนเครื่องนาง         

สีขาว ปรับจากการสวมเสื้อ เป็นใช้ผ้าห่มนางสีขาวจะได้ดูเหมาะสม และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนาง

มณโฑ ซึ่งนอกจากการแต่งกายท่ีมีการปรับเปลี่ยนดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว ในยุคปัจจุบันยังมีการ
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เปลี่ยนแปลงเรื่องของลักษณะการพันผ้าสีขาวบริเวณยอดมงกุฎให้เป็นแบบฝุายยักษ์ คือ เปลี่ ยนจากการ

พันผ้าที่บริเวณฐานของมงกุฎ เป็นการพันแบบตัวละครฝุายยักษ์ผู้ประกอบพิธี โดยพันไปถึงปลายยอดของ

มงกุฎ และการเปลี่ยนแปลงการใช้สร้อยสะอ้ิงตัวซึ่งแต่เดิมใช้เป็นแบบโลหะ สีทองรูปทรง เม็ดมะยม เป็น

การใช้สะอ้ิงแบบตาบทิศซึ่งมีลักษณะเป็นเชือกถัก เพ่ือให้ตรงกับบทประพันธ์ในการแสดง 

 ฉากและอุปกรณ์การแสดง จากบทส าหรับการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้ าทิพย ์            

นี้ ประกอบด้วยฉากท่ีเป็นห้องสรงของนางมณโฑภายในปราสาทราชฐาน และฉากปุาซึ่งเป็นสถานที่ตั้ง          

โรงพิธีหุงน้ าทิพย์ ส่วนอุปกรณ์การแสดง ประกอบด้วย เตียง ตั่ง ขันสาคร ขัน กระจก  พานเครื่อง         

ส าอางค์ หวี ขนเม่น สร้อยประค า ราชรถ เครื่องสักการะบูชา และโรงพิธี 

 ความเป็นมาการสืบทอด และองค์ประกอบการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้ าทิพย์  

ดังที่ศึกษานั้น เป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีท าให้การถ่ายทอดวรรณ กรรมบทบาทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์

ออกมาในรูปแบบการแสดงที่เข้าใจและเข้าถึงประชาชนได้ง่าย ซึ่งนอกจากความเป็นมา และองค์ประกอบ

การแสดงข้างต้น ยังมีกระบวนท่าร าที่ถือ ว่าเป็นหัวใจส าคัญ ของการแสดง ดังจะขอน าเสนอในบทที่ 4 

ต่อไป 

 



บทที่ 4 

กระบวนท่าร า วิเคราะห์การแสดงบทบาทนางมณโฑหุงน  าทิพย์ 
 

 กระบวนท่าร้าถือเป็นหัวใจส้าคัญของการแสดงโขน บทบาทนางมณโฑหุงน้้าทิพย์ถึงแม้ว่าจะเป็น

เพียงช่วงระยะสั้นๆ ของเรื่องรามเกียรติ์ แต่เมื่อบทบาทของนางได้ถูกน้าเสนอออกมาในรูปแบบของการ

แสดงโขนของกรมศิลปากร นางมณโฑหุงน้้าทิพย์ถือเป็นตัวละครที่มีบทบาทส้าคัญและน่าสนใจไม่น้อย 

เพราะเป็นการแสดงที่เน้นการอวดฝีมือในการร่ายร้าตามกระบวนท่า เพ่ือสื่อให้เห็นถึงบทบาทฐานะ

บุคลิกลักษณะของนาง กล่าวได้ว่ากระบวนท่าร้าเป็นสิ่งส้าคัญในการถ่ายทอดเรื่องราวจากบทการแสดง

อันมีที่มาจากวรรณกรรมให้ตัวละครนั้นๆ เสมือนกับมีชีวิตด้าเนินเรื่องราวไปตามบทบาท ซึ่งในการแสดง

แต่ละครั้งผู้แสดงจะต้องผ่านกระบวนการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 

4.1 การคัดเลือกผู้แสดง 

 นางมณโฑ เป็นตัวละครที่มีฐานะเป็นมเหสีของทศกัณฐ์ เป็นตัวนางที่มีบทบาทส้าคัญต่อเรื่อง 

รามเกียรติ์ ผลจากการศึกษาบทบาทนางมณโฑในวรรณกรรมจะเห็นได้ว่า นางมีบทบาททั้งเป็นภรรยา 

มารดาที่ดี เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามแบบฉบับของสตรีที่ดี เป็นผู้มีความกตัญญู รักความถูกต้อง  มีความ

อดทน มีความรักสามี และลูกของตน นอกจากบทบาทดังกล่าว ถือได้ว่ายังมีบทบาทในการเป็นแม่เมือง

คือ นางอยู่เบื้องหลังในการช่วยทศกัณฐ์ผู้เป็นสามีท้าศึกสงคราม เพื่อช่วยชุบชีวิตไพร่พล เหล่าทหารยักษ์

ให้ฟ้ืนคืนชีพ จึงกลายเป็นสตรีผู้เดียวที่มีบทบาทในการประกอบพิธี ดั งนั้นผู้ที่จะท้าหน้าที่ในการถ่ายทอด

บทบาทในการแสดงจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 จากการสัมภาษณ์นางบุนนาค  ทรรทรานนท์ ผู้ได้รับทบาทนางมณโฑและผู้ถ่ายทอดกระบวนท่าร้า

ให้กับผู้วิจัยในครั้งนี้ ท่านได้กล่าวถึงการคัดเลือก ผู้แสดงไว้ว่า ผู้ที่รับทบาทนางมณโฑหุงน้้าทิพย์จะต้องมี

บุคลิกภาพเป็นสตรีที่มีรูปร่างที่สง่างาม เป็นผู้มีหน้าตาสวยงาม ผิวค่อนข้างขาว เป็นผู้มีพื้นฐานของทักษะ

ในการ้าตัวนางเป็นอย่างดี สามารถจดจ้าลีลาและเทคนิคท่าร้าต่างๆ เพื่อถ่ายทอดบทบาทออกมาได้เป็น

อย่างดี (บุนนาค  ทรรทรานนท์. สัมภาษณ์. 28 มิถุนายน 2559) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนางพรทิพย์

ทองค้า ผู้แสดงบทบาทนางมณโฑหุงน้้าทิพย์ของส้านักการสังคีต กรมศิลปากร ในปัจจุบัน กล่าวถึง                
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การคัดเลือกผู้แสดงว่า ผู้รับบทบาทนางมณโฑหุงน้้าทิพย์จะต้องเป็นตัวนางที่มีรูปร่างส ง่างาม เป็นนางสูง

โปร่ง สมส่วน มีหน้าตาสวยงาม มีล้าคอค่อนข้างยาว ขาและแขนยาว ผิวขาว แสดงถึงความเป็นกุลสตรี  

สูงศักดิ์เหมาะสมกับฐานะมเหสีของทศกัณฐ์ ทางด้านทักษะการร้าควรเป็นผู้มีพื้นฐานการร้าที่มีฝีมือดี           

มีปฏิภาณไหวพริบดี เนื่องจากในกระบวนท่าร้านั้นมีกา รใช้อุปกรณ์การแสดงให้สอดคล้องถูกต้องตาม

จังหวะและค้าร้อง มีการร้าเพลงสาธุการซึ่งเป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง ผู้แสดงจึงต้องมีทักษะการฟังหน้าทับ        

ให้แม่นย้า เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีความอดทนในการฝึกซ้อม และควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการ

แสดงที่เคยได้รับทบาทตัวเอก(พรทิพย์ ทองค้า. สัมภาษณ์. 20 กันยายน 2559) 

 ดังนั้น สามารถสรุปการคัดเลือกผู้แสดงบทบาทนางมณโฑหุงน้้าทิพย์ได้ว่า จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ด้านบุคลิกภาพ 

  ควรเป็นสตรีที่มีรูปร่างค่อนข้างสูงโปร่ง ล้าคอ แขน ขาที่สมส่วน มีหน้าตาสวยงาม ผิวขาว 

เหมาะสมกับฐานะการเป็นมเหสีของทศกัณฐ์ ขณะเดียวกันก็มีความอ่อนโยนตามแบบของกุลสตรี  ซึ่งจะ

สอดคล้องกับบทพระราชนิพนธ์ที่บรรยายถึงความงามของนางมณโฑไว้ในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ (บทกลอน

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกฯ หน้า 107-109) 

 ด้านทักษะการร้า 

  เป็นผู้มีพ้ืนฐานทักษะการร้าตัวนางเป็นอย่างดี มีฝีมือ  เป็นผู้ที่มีลีลาการร่ายร้าที่อ่อนช้อย 

นุ่มนวล สง่างาม มีความขยันหมั่นเพียร มีความอดทนในการฝึกซ้อม สามารถจดจ้ากระบวนท่าร้าได้อย่าง

แม่นย้าเป็นคนช่างสังเกตเก็บรายละเอียดลีลาท่าร้าและเทคนิคต่างๆ จากผู้ถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี มีปฏิภาณไหว

พริบดี มีความช้านาญในการใช้อุปกรณ์การแสดง มีทักษะในการฟังท้านองเพลงและจังหวะหน้าทับของเพลง

หน้าพาทย์ ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการแสดงบทบาทตัวเอก เพ่ือถ่ายทอดบทบาทตัวละครออกมาได้เป็น

อย่างดี และสิ่งส้าคัญอีกประการหนึ่งคือ ต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการครอบครูและต่อท่าร้าเพลงหน้าพาทย์สาธุการ

จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย  
 

4.2 ขั นตอนวิธีการฝึกหัดผู้แสดงบทบาทนางมณโฑหุงน  าทิพย์ 

 ขั้นตอนวิธีการฝึกหัดถือเป็นขั้นตอนส้าคัญท่ีผู้รับบทบาทนางมณโฑจะต้องท้าการศึกษาบทการแสดงโขน 

เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้้าทิพย์ ทั้งเรื่องราวความเป็นมาเหตุการณ์ก่อนหน้า และเหตุการณ์หลังจาก
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ตอนที่จะแสดง เพ่ือให้ผูร้ับการฝึกหัดหรือผู้แสดงท้าความเข้าใจถึงบุคลิกลักษณะและบทบาทของนางมณโฑ      

ในเหตุการณ์ท่ีก้าลังจะแสดง และสามารถสวมบทบาทตัวละครได้อย่างสมจริงสื่ออารมณ์ได้อย่างเด่นชัด ผู้รับ

การฝึกหัดจะต้องฝึกการใช้อุปกรณ์ประกอบกับการร่ายร้าแนบเนียบดูเป็นธรรมชาติ สวยงาม และถูกต้อง ดังนั้น       

ผู้แสดงจะต้องมีความขยัน อดทน และหมั่นฝึกซ้อมเพ่ือให้เกิดความช้านาญในทักษะดังกล่าว ซึ่งมีล้าดับขั้นตอน

ในการฝึกหัด ดังนี ้

 ขั้นตอนที่ 1 เริ่มจากการศึกษาบทละครเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในบทบาทของตัวละคร และตัวละคร

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกัน จากนั้นจะต้องท่องจ้าบทของตนเองให้แม่นย้า สามารถสื่ออารมณ์ในการแสดงได้ชัดเจน 

 ขั้นตอนที่ 2 ฝึกร้องเพลงและไล่ท้านองเพลง เพ่ือให้เข้าใจท่วงท้านองและจังหวะดนตรีการฝึกหัด      

ในขั้นตอนนี้จะท้าให้ผู้แสดงสามารถร้าท้าบทได้ตรงตามท้านองและจังหวะ อีกทั้งท้าให้ผู้ร้าจดจ้ากระบวนท่าได้เร็วยิ่งขึ้น 

 ขั้นตอนที่ 3 ฝึกการทรงตัว เช่นการเคลื่อนตัวขึ้นนั่งบนเตียง การใช้ก้าลังขา การกระดกเท้าในขณะนั่ง

ตั้งเข่าหรือคุกเข่า เพ่ือให้ผู้แสดงเข้าใจหลักของการร้าตามบทบาทในแต่ละขั้นตอนที่มีความแตกต่างกัน 

 ขั้นตอนที่ 4 ต่อท่าร้าหลังจากผู้รับการฝึกหัดสามารถร้องเพลงและใส่ท้านองเพลงได้แล้ว ผู้ถ่ายทอด 

ท่าร้าในบทลงสรง ทรงเครื่อง โดยผู้รับการฝึกหัดจะร้าตามผู้ถ่ายทอด ขณะที่ฝึกหัดผู้ถ่ายทอดก็จะอธิบาย

หลักการร้าที่ถูกต้องตามบท ผู้ฝึกหัดต้องอาศัยระยะเวลาการฝึกหัดจนเกิดความอ่อนช้อย งดงาม  

 ขั้นตอนที่ 5 ฝึกกระบวนท่าเข้ากับท่วงท้านองเพลงซึ่งเป็นเพลงบรรเลงที่ไม่มีค้ารอ้งประกอบอย่างเพลง

หน้าพาทย์ต่างๆ ซึ่งมีข้อจ้ากัดของการร้าที่เคร่งครัด ปฏิบัติซ้้าๆ จนเกิดความช้านาญ โดยการควบคุมดูแล

สังเกตการจับท่าร้า และแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้องและสวยงามจากผู้ถ่ายทอด 

 ขั้นตอนที่ 6 หลังจากผู้ถ่ายทอดต่อท่าร้าและแก้ไขจับท่าร้าท่วงท่าให้ผู้รับการฝกึหัดปฏิบัติได้งดงาม

และถูกต้องตามบทบาทแล้ว ผู้ฝึกหัดจะต้องฝึกซ้อมกระบวนท่าร้าทั้งหมดกับอุปกรณ์การแสดงจนเกิดความ

ช้านาญซึ่งต้องใช้ระยะเวลา และต้องฝึกซ้อมทุกวันเพื่อให้ผู้รับการฝึกหัดเกิดความพร้อมก่อนการแสดงจริง 
 

4.3 กระบวนท่าร านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน  าทิพย์ ตามแนวทางการสืบทอด

ท่าร าของนางบุนนาค ทรรทรานนท์ 

 การศึกษาเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้้าทิพย์ นอกจากการศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องในรูปแบบของ

หนังสือ เอกสาร ต้ารา ที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยได้ลงภาคสนามฝึกหัดกระบวนท่าร้า เพื่อศึกษากระบวนท่าร้าและ
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เทคนิครวมถึงรายละเอียดในการแสดงตามแนวทางการสืบทอดท่าร้าของนางบุนนาค  ทรรทรานนท์ อันเป็นแนวทาง

ไปสู่การวิเคราะห์กระบวนท่าร้า ซึ่งสามารถแสดงกระบวนท่าร้าบทบาทนางมณโฑหุงน้้าทิพย์ เป็นตาราง ดังนี้ 

ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่62  ท่าท่ี  1  “ท่ายืน” 

เตรียมตัวก่อนเพลงบรรเลง 

ทิศ : หน้าตรง เฉียงตัวทางขวา 45 องศา 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ :  มือขวาจีบหงายที่บริเวณหัวเข็มขัด  มือซ้าย

แบมือวางทาบบนหน้าขาซ้าย โดยทอดแขนซ้ายใน

ลักษณะคว่้ามือ 

เท้า : เท้าขวายืนเป็นหลัก ส่วนเท้าซ้ายยืนเหลื่อม

ปลายเท้าเปิดปลายนิ้วเท้าข้ึน จมูกเท้าแตะพ้ืน     

ในลักษณะท่ายืนของตัวนาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 63 ท่าท่ี 2 “ท่ากลางอัมพร หรือสอดสูง” 

ท้านองเพลง ต้นเข้าม่าน 

ทิศ : หันทางขวามือ 

ศีรษะ : เอียงซ้าย และกลับเอียงขวา 

มือ :  มือขวาหงายมือให้ปลายนิ้วชี้ตกลงที่พ้ืน     

งอแขนขวาในระดับวงกลาง  ส่วนมือซ้ายจีบคว่้า

ด้านข้างล้าตัว งอแขนระดับวงกลาง จากนั้นเคลื่อน

มือทั้งสองพร้อมกันโดย มือขวาพลิกปลายนิ้วต้ังขึ้น

แขนตึงระดับไหล่ ส่วนมือซ้ายจีบคว่้าแล้วสอดจีบ

ขึ้นหงายมือ หรือเรียกว่า ท่ากลางอัมพร 

หรือท่าสอดสูง  

เท้า : ถอนเท้าซ้ายลงด้านหลัง จากนั้นก้าวเท้าขวา

ด้านหน้า ทิ้งน้้าหนักตัวที่เท้าขวา เปิดส้นเท้าซ้าย 
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ตารางที ่9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 64 ท่าท่ี 3 “ท่ากลางอัมพร หรือสอดสูง” 

ท้านองเพลง ต้นเข้าม่าน 

ทิศ : ต่อเนื่องจากท่าท่ี 2 หมุนตัวมาทางซ้าย       

หันทางซ้ายมือ 

ศีรษะ : เอียงขวา และกลับเอียงซ้าย 

มือ :  มือซ้ายแบบหงายมือให้ปลายนิ้วชี้ตกลงที่พ้ืน  

งอแขนขวาในระดับวงกลาง  ส่วนมือขวาจีบคว่้า

ด้านข้างล้าตัว งอแขนระดับวงกลาง จากนั้นเคลื่อน

มือทั้งสองพร้อมกันโดย มือซ้ายพลิกปลายนิ้วต้ังขึ้น

แขนตึงระดับไหล่ ส่วนมือขวาจีบคว่้าแล้วสอดจีบ

ขึ้นหงายแบมือ หรือเรียกว่า ท่ากลางอัมพร  

หรือท่าสอดสูง 

เท้า : ถอนเท้าขวาลงด้านหลัง จากนั้นก้าวเท้าซ้าย

ด้านหน้า ทิ้งน้้าหนักตัวที่เท้าซ้าย เปิดส้นเท้าขวา 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 65 ท่าท่ี 4 “ท่าผาลา” 

ท้านองเพลง ต้นเข้าม่าน 

ทิศ : ต่อเนื่องจากท่าท่ี 3 หมุนตัวมาทางขวา หันทาง

ขวามือ 

ศีรษะ : เอียงซ้าย และกลับเอียงขวา 

มือ : มือขวาจีบหักข้อมือเข้าหาแงศ่ีรษะ  มือซ้ายตั้งวง

ระดับวงกลางด้านข้างล้าตัว งอแขน จากนั้นม้วนมือขวา

คลายจีบออกตั้งวงบน ส่วนมือซ้ายพลิกข้อมือหงายมือ

นิ้วมือชี้ตกลงที่พ้ืน งอแขนด้านข้างล้าตัวระดับวงกลาง 

หรือรวมเรียกว่า ท่าผาลา 

เท้า : ถอนเท้าซ้ายลงด้านหลัง จากนั้นก้าวเท้าขวา

ด้านหน้า ทิ้งน้้าหนักตัวที่เท้าขวา เปิดส้นเท้าซ้าย 
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ตารางที ่9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 66 ท่าท่ี 5 “ท่าผาลา” 

ท้านองเพลง ต้นเข้าม่าน 

ทิศ : ต่อเนื่องจากท่าท่ี 4 หมุนตัวมาทางซ้าย       

หันทางซ้ายมือ 

ศีรษะ : เอียงขวา และกลับเอียงซ้าย 

มือ :  มือซ้ายจีบหักข้อมือเข้าหาแงศ่ีรษะ ส่วนมือขวา

ตั้งวงระดับวงกลางด้านข้างล้าตัว งอแขน จากนั้นม้วน

มือซ้ายคลายจีบออกตั้งวงบน ส่วนมือขวาพลิกข้อมือ

หงายมือทิ้งปลายนิ้วตกลงที่พ้ืน งอแขนด้านข้างล้าตัว

ระดับวงกลาง หรือรวมเรียกว่า ท่าผาลา 

เท้า : ถอนเท้าขวาลงด้านหลัง จากนั้นก้าวเท้าซ้าย

ด้านหน้า ทิ้งน้้าหนักตัวที่เท้าซ้าย เปิดส้นเท้าขวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 67 ท่าท่ี 6 “ท่าจีบยาว” 

ท้านองเพลง ต้นเข้าม่าน 

ทิศ : หมุนตัวมาทางขวา หันทางขวามือ 

ศีรษะ : เอียงซ้าย และกลับเอียงขวา 

มือ : มือขวาจีบหักข้อมือเข้าหาแงศ่ีรษะ ส่วนมือซ้าย

ตั้งวงระดับวงกลางด้านข้างล้าตัว งอแขน จากนั้นม้วน

มือขวาคลายจีบออกตั้งวง ด้านข้างงอแขน ระดับวงบน 

ส่วนมือซ้ายหมุนข้อมือจีบหงาย ตึงแขนด้านข้างล้าตัว

ระดับไหล่ หรือรวมเรียกว่า ท่าจีบยาว 

เท้า : ถอนเท้าซ้ายลงด้านหลัง จากนั้นก้าวเท้าขวา

ด้านหน้า ทิ้งน้้าหนักตัวที่เท้าขวา เปิดส้นเท้าซ้าย 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 68 ท่าท่ี 7 “ท่าจีบยาว” 

ท้านองเพลง ต้นเข้าม่าน 

ทิศ : ต่อเนื่องจากท่าท่ี 6 หมุนตัวมาทางซ้าย       

หันทางซ้ายมือ 

ศีรษะ : เอียงขวา และกลับเอียงซ้าย 

มือ : มือขวาจีบหักข้อมือเข้าหาแงศ่ีรษะ ส่วนมือซ้าย

ตั้งวงระดับวงกลางด้านข้างล้าตัว งอแขน จากนั้นม้วน

มือขวาคลายจีบออกตั้งวง ส่วนมือซ้ายหมุนข้อมือจีบ

หงาย ตึงแขนด้านข้างล้าตัวระดับไหล่ หรือรวมเรียกว่า  

ท่าจีบยาว 

เท้า : ถอนเท้าขวาลงด้านหลัง จากนั้นก้าวเท้าซ้าย

ด้านหน้า ทิ้งน้้าหนักตัวที่เท้าซ้าย เปิดส้นเท้าขวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 69  ท่าท่ี  8  “ท่ายืน” 

เตรียมตัวก่อนเพลงบรรเลง 

 

ทิศ : หน้าตรง เฉียงตัวทางขวา 45 องศา 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ :  มือขวาจีบหงายที่บริเวณหัวเข็มขัด  มือซ้าย

แบมือวางทาบบนหน้าขาซ้าย โดยทอดแขนซ้าย    

ในลักษณะคว่้ามือ 

เท้า : เท้าขวายืนเป็นหลัก ส่วนเท้าซ้ายยืนเหลื่อม

ปลายเท้าเปิดปลายนิ้วเท้าข้ึน จมูกเท้าแตะพ้ืน      

ในลักษณะท่ายืนของตัวนาง 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 70 ท่าท่ี 9 ร้องเพลง ลงสรงโทน 

ค้าร้อง “นั่งเหนือ” 
  

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือทั้งสองอยู่ระดับอก งอแขนทั้งสองข้าง        

โดยมือซ้ายตั้งมือ มือขวาจีบคว่้า 

เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า ย่อเข่าลง เท้าซ้ายเปิดส้นเท้า

ด้านหลัง จากนั้น หมุนตัวทางขวา เพื่อวิ่งไปขึ้นเตียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 71  ท่าท่ี 10 ร้องเพลง ลงสรงโทน 

ค้าร้อง “เตียงสุวรรณ” 

ทิศ : หันหน้าเข้าหาเตียง 

ศีรษะ : เอียงซ้าย และกลับเอียงขวา 

มือ :  มือขวาเคลื่อนมือออกคลายจีบออกตั้งวงบน 

มือซ้ายเคลื่อนมือจากตั้งวงไปเป็น     จีบส่งหลัง 

เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า ยกเท้าซ้ายก้าวขึ้นบนเตียง 

จากนั้นยกเท้าขวาขึ้น และหมุนตัวทางขวาหันหน้า

เวที นั่งคุกเข่า  
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ภาพที่ 72 ท่าท่ี 11 ร้องเพลง ลงสรงโทน 

ท้านองเอ้ือน 

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวทางขวาเล็กน้อย 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ :  มือซ้ายคลายมือจีบแบคว่้ามือวางที่หน้าขา

ข้างซ้าย มือขวาจีบหงายบริเวณหัวเข็มขัด 

เท้า : นั่งคุกเข่า แยกเข่าซ้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 73  ท่าท่ี 12 ร้องเพลง ลงสรงโทน 

ค้าร้อง “ผันขนอง” 

 

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวทางซ้ายเล็กน้อย 

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือซ้ายจีบหงายบริเวณหัวเข็มขัด มือขวาแบคว่้า

มือวางที่หน้าขาขวา 

เท้า : ต่อเนื่องจากท่าท่ี 11 ชิดเข่า และแยกเข่าขวา 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  74 ท่าท่ี 13 ร้องเพลง ลงสรงโทน 

ค้าร้อง “อาบละออง” 

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวทางซ้ายเล็กน้อย 

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือทั้งสองตั้งมือ ปาดมือจากระดับศีรษะ 

เคลื่อนมือผ่านด้านหน้า มาระดับวงล่าง 

เท้า : นั่งคุกเข่า แยกเข่าขวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 75 ท่าท่ี 14 ร้องเพลง ลงสรงโทน 

ค้าร้องซ้้า “อาบละออง” 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา และเอียงซ้าย 

มือ : มือทั้งสองข้างช้อนมือจีบหักข้อมือเข้าหาศีรษะ 

โดยมือขวาอยู่ระดับแง่ศีรษะ และมือซ้ายจีบไล่ระดับ

กับมือขวา พร้อมกับขยับนิ้วมือและเคลื่อนมือทั้งสอง

ข้างลง  

เท้า : ขาขวานั่งคุกเข่า ขาซ้ายกระดกเท้า  
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 76 ท่าท่ี 15 ร้องเพลง ลงสรงโทน 

ค้าร้อง “สุหร่าย” จนถึง ท้านองเอ้ือน 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย และกลับเอียงขวา 

มือ : มือทั้งสองข้างช้อนมือจีบหักข้อมือเข้าหาศีรษะ 

โดยมือซ้ายอยู่ระดับแง่ศีรษะ และมือขวาจีบไล่ระดับ

กับมือซ้าย พร้อมกับขยับนิ้วมือและเคลื่อนมือทั้งสอง

ข้างลง  

เท้า : ขาซ้ายนั่งคุกเข่า ขาขวากระดกเท้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 77  ท่าท่ี 16 ร้องเพลง ลงสรงโทน 

ค้าร้อง “สายสินธุ”์ 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย เปลี่ยนเอียงขวา และกลับเอียงซ้าย 

มือ : มือทั้งสองข้างช้อนข้อมือจีบหงายระดับอก 

จากนั้นเคลื่อนมือจีบออกตั้งวงแขนตึงระดับไหล่

ด้านข้าง 

เท้า : นั่งคุกเข่า สะดุ้งตัวขึ้น 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 78 ท่าท่ี 17  ร้องเพลง ลงสรงโทน 

ท้านองเอ้ือน 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือทั้งสองอยู่คู่กันระดับหัวเข็มขัด มือซ้ายจีบ

หงาย มือขวาตั้งวงล่าง  

เท้า : นั่งคุกเข่าแยกเข่าซ้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 79  ท่าท่ี 18 ร้องเพลง ลงสรงโทน 

ท้านองเอ้ือน 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา  

มือ :  ต่อเนื่องจากท่าท่ี 17 เคลื่อนมือทั้งสองออกเป็น

มือซ้ายตั้งวงระดับวงด้านหน้าปลายมือระดับปาก      

งอแขนมือขวาจีบ  ส่งหลัง 

เท้า : นั่งคุกเข่า แยกเข่าขวา 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 
 

 

 
 

(1) 

 

 

 
 

 

(2) 

ภาพที่ 80 ท่าท่ี 19  ร้องเพลง ลงสรงโทน 
ค้าร้อง “ช้าระรด ” 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา และกลับเอียงซ้าย 

มือ : มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก  มือขวาหยิบขันเล็ก

ตักน้้าทางด้านขวา จากนัน้ มือซ้ายตั้งมือเหยียด

แขนตึงขนานกับหน้าขาซ้าย มือขวาจับขันที่ตักน้้า

แล้วรดที่แขนซ้ายจากท่อนแขนบนลงมาท่ีปลายแขน  

เท้า : นั่งคุกเข่าแยกเข่าขวา และแยกเข่าซ้าย 

 

 

 
 

 
 

(1) 

 

 

 
 

 

(2) 

 ภาพที่ 81  ท่าท่ี 20 ร้องเพลง ลงสรงโทน 
ค้าร้อง “หมดหมอง” 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย และกลับเอียงขวา 

มือ : มือขวาจีบหงายที่ชายพก  มือซ้ายหยิบขันเล็ก

ตักน้้าทางด้านขวา จากนั้น มือขวาตั้งมือเหยียดแขน

ตึงขนาดกับหน้าขาซ้าย มือซ้ายจับขันที่ตักน้้าแล้ว

รดที่แขนขวาจากท่อนแขนบนลงมาท่ีปลายแขน  

เท้า : นั่งคุกเข่าแยกเข่าซ้าย และแยกเข่าขวา 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 82 ท่าท่ี 21  ร้องเพลง ลงสรงโทน 

ท้านองเอ้ือน 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือทั้งสองตั้งมือระดับอก  

เท้า : นั่งคุกเข่าแยกเข่าขวา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 83  ท่าท่ี 22 ร้องเพลง ลงสรงโทน 

ค้าร้อง “มลทิน” 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย  

มือ : ต่อเนื่องจากท่าท่ี 21 ปาดมือทั้งสองที่ตั้งมือ

ระดับอก เคลื่อนมือออกหยิบจีบหงายมือแขนตึงทั้ง

สองข้างระดับไหล่ 

เท้า : นั่งคุกเข่าแยกเข่าซ้าย สะดุ้งตัวขึ้นเล็กน้อยใน

ค้าร้องว่า ทิน 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 
 

(1) 

 

 

 

 

 
 

 (2)   

ภาพที่ 84 ท่าท่ี 23  ร้องเพลง ลงสรงโทน 

ค้าร้อง “สุคนธาร” 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือทัง้สองอยู่ระดับอก โดยมือซ้ายตั้งมือ และ

มือขวาจีบคว่้า  

เท้า : นั่งคุกเข่า ก้าวเท้าซ้ายลงจากเตียง ตามด้วย

เท้าขวา  

 

 

 

 

 

 
  

ภาพที่  85 ท่าท่ี 24 ร้องเพลง ลงสรงโทน 

ท้านองเอ้ือน 

ทิศ : หันเข้าหาเตียง 

ศีรษะ : เอียงซ้าย  

มือ : ต่อเนื่องจากท่าท่ี 23 เคลื่อนมือทั้งสองออก

โดยมือขวาหงายคลายจีบออกตั้งวงบน มือซ้ายจีบ 

ส่งหลัง  

เท้า : ก้าวเท้าขวาหน้าเตียง และก้าวเท้าซ้ายข้ึนบน

เตียงเครื่องส้าอาง จากนั้น ขึ้นนั่งคุกเข่าบนเตียง  

 

เป็นการเคลื่อน

จากเตยีงที่สรง

น้้า ไปยังเตียง

ที่ตั้งเครื่องส้าอาง 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

(1) 

  

 

 

 

 

(2) 

ภาพที่  86 ท่าท่ี 25  ร้องเพลง ลงสรงโทน 

ค้าร้องซ้้า “สุคนธาร” 

ทิศ : หน้าเวท ีเฉียงตัวเข้าหากระจก 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือซ้ายแบมือระดับอก มือขวาเปิดฝาขวดแปูง 

หยิบขวดเทแปูงลงที่มือซ้าย วางไว้ที่เดิม และเปิดฝา

ขวดน้้าหอม หยิบขวดเทน้้าหอมลงบนฝามือซ้าย 

และตั้งไว้เช่นเดิม จากนั้นเอาฝุามือขวามาถูบนฝุา

มือซ้าย กิริยาถูฝุามือผสมแปูงและน้้าหอม 

เท้า : นั่งคุกเข่า แยกเข่าซ้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 87  ท่าท่ี 26 ร้องเพลง ลงสรงโทน 

ค้าร้อง “ประทิน” 

ทิศ : หน้าเวท ีเฉียงตัวเข้าหากระจก 

ศีรษะ : เอียงขวา ตามองกระจก 

มือ : มือขวาลูบที่แก้มขวา มือซ้ายแบมืออยู่ระดับ

อกด้านหน้า  

เท้า : นั่งคุกเข่าแยกเข่าขวา  
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 88 ท่าท่ี 27  ร้องเพลง ลงสรงโทน 

ท้านองเอ้ือน 

 

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวเข้าหากระจก 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : เอาฝุามือทั้งสองข้างถูกัน กิริยาถูฝุามือผสม

แปูงและน้้าหอม 

เท้า : นั่งคุกเข่า ชิดเข่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 89 ท่าท่ี 28 ร้องเพลง ลงสรงโทน 

ท้านองเอ้ือน 

 

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวเข้าหากระจก 

ศีรษะ : เอียงซ้าย ตามองกระจก 

มือ : มือขวาลูบที่แก้มซ้าย มือซ้ายแบมือตั้งมืออยู่

ด้านหน้า  

เท้า : นั่งคุกเข่าแยกเข่าซ้าย 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 90 ท่าท่ี 29  ร้องเพลง ลงสรงโทน 

ท้านองเอ้ือน 

 

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวเข้าหากระจก 

ศีรษะ : เอียงขวา ตามองที่แขน  

มือ : มือทั้งสองข้างตั้งมือ มือขวาตั้งมือแขนตึง

ระดับไหล่ มือซ้ายตั้งมืองอแขนโดยใช้ฝุามือลูบจาก

ต้นแขนลงไปท่ีปลายแขน 

เท้า : นั่งคุกเข่า แยกเข่าขวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  91 ท่าท่ี 30 ร้องเพลง ลงสรงโทน 

ท้านองเอ้ือน 

 

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวเข้าหากระจก 

ศีรษะ : เอียงซ้าย ตามองที่แขน  

มือ : มือทั้งสองข้างตั้งมือ มือขวาตั้งมือแขนตึง

ระดับไหล่ มือซ้ายตั้งมืองอแขนโดยใช้ฝุามือลูบจาก

ต้นแขนลงไปท่ีปลายแขน 

เท้า : นั่งคุกเข่าแยกเข่าซ้าย 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 92 ท่าท่ี 31  ร้องเพลง ลงสรงโทน 

ค้าร้อง “กลิ่น” 

 

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวเข้าหากระจก 

ศีรษะ : เอียงขวา ตามองที่แขน ก้มศีรษะเล็กน้อย

เพ่ือสูดกลิ่นที่แขนขวา  

มือ : มือทั้งสองข้างตั้งมือ มือซ้ายตั้งมือแขนตึง

ระดับไหล่ มือขวาตั้งมืองอแขนโดยผู้แสดงเริ่มจาก

สูดดมจากต้นแขนขวา ไปถึงปลายแขน  

เท้า : นั่งคุกเข่า แยกเข่าขวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 93  ท่าท่ี 32 ร้องเพลง ลงสรงโทน 

ค้าร้อง “เกลา” 

 

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวเข้าหากระจก 

ศีรษะ : เอียงซ้าย ตามองที่แขน ก้มศีรษะเล็กน้อย

เพ่ือสูดกลิ่นที่แขนซ้าย 

มือ : ต่อเนื่องจากท่า 29 มือทั้งสองข้างตั้งมือ      

มือขวาตั้งมือแขนตึงระดับไหล่ มือซ้ายตั้งมืองอแขน

โดยผู้แสดงเริ่มจากสูดดมจากต้นแขนซ้าย ไปถึง

ปลายแขน  

เท้า : นั่งคุกเข่าแยกเข่าซ้าย 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 
 

 

(1) 

 

 

  
 

  

 (2)  

 ภาพที่ 94 ท่าท่ี 33  ร้องเพลง ลงสรงโทน 
ท้านองเอ้ือน 

ทิศ : หน้าเวที  

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือทัง้สองอยู่ระดับอก โดยมือซ้ายตั้งมือ      

มือขวาจีบคว่้า งอแขนทั้งสองข้าง แล้วกรายมือออก 

มือขวาตั้งวงบน มือซ้ายจีบหลัง 

เท้า : นั่งคุกเข่า ก้าวเท้าซ้ายลงจากเตียง ตามด้วย

เท้าขวา แล้ววิ่งออกไปด้านหน้า 

 

 

 
 

 
 

(1) 

 

 

 

 

(2) 

ภาพที่ 95 ท่าท่ี 34 ร้องเพลง ลงสรงโทน 
ท้านองเอ้ือน 

ทิศ : หน้าเวท ีเฉียงตัวทางขวา 

ศีรษะ : เอียงซ้าย และขวา 

มือ : มือทั้งสองอยู่บริเวณระดับหัวเข็มขัด โดยมือ

ซ้ายจีบหงาย มือขวาตั้งวงล่าง จากนั้น เคลื่อนมือทั้ง

สองออกเป็นมือซ้ายตั้งวงหน้า มือขวาจีบส่งหลัง 

เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า แล้วยกเท้าซ้ายมา วางส้น

เท้าบริเวณด้านข้างปลายเท้าขวา ย่อเข่าลง 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 96 ท่าท่ี 35 ร้องเพลง ชมตลาด 

 ค้าร้อง ทรงภูษา 

 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือทั้งสองตั้งอยู่คู่กันระดับหัวเข็มขัด โดยมือ

ซ้ายตั้งวงล่าง มือขวาจีบหงาย  

เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางอยู่ด้านหลังเปิด

ส้นเท้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 97 ท่าท่ี 36 ร้องเพลง ชมตลาด 

ค้าร้อง เนื้อด ี

 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : ต่อเนื่องจากท่า 33 พลิกช้อนข้อมือซ้ายเป็น

จีบหงาย ส่วนมือขวาคลายจีบออกเป็นตั้งวงล่าง 

เท้า : เท้าขวายังคงก้าวหน้า กระดกเท้าซ้าย 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  98 ท่าท่ี  37 ร้องเพลง ชมตลาด 

 ค้าร้อง สีเศวต 

 

ทิศ : หมุนตัวรอบตัวทางขวา 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือซ้ายกรีดนิ้วมือในลักษณะจีบลูบที่ผ้านุ่ง

บริเวณหน้าขาซ้ายจากต้นขาลงล่าง มือขวาจีบส่ง

หลัง 

เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาวางด้านหลังเปิดส้น

เท้าพร้อมกับหมุนตัวทางขวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  99 ท่าท่ี 38 ร้องเพลง ชมตลาด 

ค้าร้อง เขียนลาย ทองเทศ 

 

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวทางซ้าย 45 องศา 

ศีรษะ : เอียงขวา และกลับเอียงซ้าย 

มือ : มือซ้ายแบมือระดับอกด้านหน้า มือขวาจีบ

คว่้าให้ปลายนิ้วชี้ที่จีบชี้ลงบนฝุามือซ้ายในลักษณะ

การเขียนหนังสือโดยม้วนข้อมือออกจากตัว งอแขน

ทั้งสองข้าง 

เท้า : ถอนเท้าขวา และยกเท้าซ้ายก้าวหน้า 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 100 ท่าท่ี 39  ร้องเพลง ชมตลาด 

ท้านองเอ้ือน 

 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : ลักคอขวา 

มือ : มือทั้งสองตั้งมือระดับอก ปาดข้อมือจากขวา

มาซ้าย 

เท้า : วางเท้าขวาด้านหลังทิ้งน้้าหนักท่ีเท้าขวา เท้า

ซ้ายอยู่ด้านหน้าใช้จมูกเท้าฉายจากด้านหน้าออก

ด้านข้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 101 ท่าท่ี 40 ร้องเพลง ชมตลาด 

ค้าร้อง ฉล ุ

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : ลักคอข้างซ้าย 

มือ : มือซ้ายจีบส่งหลัง มือขวาจีบตั้งข้อมือระดับ

อกด้านหน้า และเดาะข้อมือถี่ๆ จากด้านหน้าออก

ทางด้านข้างขวาให้ปลายนิ้วชี้ปฏิบัติเลียนแบบ

ลักษณะการฉลุ 

เท้า : เท้าซ้ายวางอยู่ด้านหลัง ยืนเท้าซ้ายเป็นหลัก 

เท้าขวาใช้จมูกเท้าแตะพ้ืนด้านหน้าเป็นจังหวะถี่ๆ 

เคลื่อนจากหน้าไปด้านข้าง 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 102 ท่าท่ี 41 ร้องเพลง ชมตลาด 

 ค้าร้อง เฉลา  

 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : ลักคอข้างขวา 

มือ : มือซ้ายจีบส่งหลัง ส่วนมือขวาปฏิบัติต่อเนื่อง

จากท่าค้าร้อง ฉลุ สะบัดข้อมือที่จีบอยู่ให้คลายออก

ตั้งมือระดับอกด้านข้าง งอแขน 

เท้า : เท้าซ้ายยืนเป็นหลักด้านหน้า ยกเท้าขวา      

ที่สืบเนื่องจากแตะเท้าเป็นจังหวะถี่ๆ ในค้าร้อง ฉลุ 

เปลี่ยนเป็นยกเท้ามาวางด้านหลังเปิดสน้เท้าพร้อม

กับยุบเข่าลงตามจังหวะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 103 ท่าท่ี 42 ร้องเพลง ชมตลาด 

ท้านองรับ ท่าโบก 1 

 

ทิศ : หันข้างขวา 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือทั้งสองอยู่ระดับหัวเข็มขัด งอแขน โดย   

มือซ้ายจีบหงาย มือขวาตั้งวงล่าง 

เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางด้านหลังเปิดส้น

เท้า ย่อเข่าลง จากนั้นยืดเข่าขึ้น 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 104 ท่าท่ี 43 ร้องเพลง ชมตลาด 

ท้านองรับ ท่าโบก 2 

 

ทิศ : หันข้างขวา 

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : ต่อเนื่องจากท่าโบก 1 เคลื่อนมือทั้งสองเป็น มือ

ซ้ายตั้งวงหน้า มือขวาจีบส่งหลัง 

เท้า : ยกเท้าซ้ายที่อยู่ด้านหลังมาวางด้วยส้นเท้า 

ด้านข้างปลายเท้าขวา ย่อเข่าทั้สองข้างลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 105  ท่าท่ี 44 ร้องเพลง ชมตลาด 

ค้าร้อง สะไบหน้า 

 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือทั้งสองอยู่คู่กันระดับอก งอแขน โดยมือซ้าย

จีบหงาย มือขวาตั้งมือ 

เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายอยู่ด้านหลังเปิด ส้น

เท้า ย่อเข่าทั้งสองข้าง 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 106 ท่าท่ี 45  ร้องเพลง ชมตลาด 

ค้าร้อง เจียรบาด 

  

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวทางขวาเล็กน้อย 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือซ้ายจีบส่งหลัง มือขวาจีบหงายบริเวณอก

ด้านไหล่ซ้าย แสดงถึงสไบห่มนาง 

เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า แล้วหมุนรอบตัวทางขวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 107  ท่าท่ี 46 ร้องเพลง ชมตลาด 

ค้าร้อง ตาดเงิน 

 

 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : ลักคอข้างขวา 

มือ : มือขวาตั้งวงระดับหัวเข็มขัด มือซ้ายจีบหงาย 

งอและตึงแขนด้านหน้า 

เท้า : ถอนเท้าขวาลงหลัง ยืนทิ้งน้้าหนักท่ีเท้าขวา

เป็นหลัก ฉายเท้าซ้าย ยุบเข่าท้ังสองข้างลง 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  108 ท่าท่ี 47 ร้องเพลง ชมตลาด 

ค้าร้อง เงา 
  

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : ลักคอข้างซ้าย 

มือ : มือซ้ายตั้งวงล่าง มือขวาหยิบจีบหงาย งอแขน

และตึงแขนด้านหน้า ทอดแขนขวาเฉียงลง 

เท้า : ถอนเท้าซ้ายลงด้านหลัง ยืนทิ้งน้้าหนักท่ีเท้า

ซ้ายเป็นหลัก ฉายเท้าขวา ยุบเข่าทั้งสองข้างลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  109 ท่าท่ี 48 ร้องเพลง ชมตลาด 

ค้าร้อง ผูกชฎา 

 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : ยกมือทัง้สองข้ึนระดับศีรษะด้านข้าง งอแขน 

โดยมือซ้ายตั้งมือ มือขวาจีบเข้าหาศีรษะ 

เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายอยู่ด้านหลังเปิดส้น

เท้า ย่อเข่าทั้งสองข้าง 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 110 ท่าท่ี 49 ร้องเพลง ชมตลาด 

ค้าร้อง ห่อเกล้า 

 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : ต่อเนื่องจากท่าค้าร้อง ผูกชฎา มือทั้งสองอยู่

ระดับศีรษะเช่นเดิม โดยมือซ้ายพลิกช้อนข้อมือ  

จีบเข้าหาศีรษะ มือขวาม้วนข้อมือคลายจีบออกตั้งมือ 

เท้า : ยืนบนเท้าขวาเป็นหลัก กระดกเท้าซ้าย

ด้านหลัง ย่อเข่าทั้งสองข้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 111 ท่าท่ี 50 ร้องเพลง ชมตลาด 

ท้านองเอ้ือน 

 

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวทางซ้ายเล็กน้อย 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือทั้งสองตั้งมืองอแขนด้านหน้า 

เท้า : วิ่งไปด้านหน้าเล็กน้อย สะดุดเท้าขวา

ด้านหน้า 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 112 ท่าท่ี 51 ร้องเพลง ชมตลาด 

 ค้าร้อง เมาฬี  

 

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวทางซ้ายเล็กน้อย 

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือทั้งสองตั้งมือแตะบริเวณตรงกลางมงกุฎ

รอยต่อระหว่างฐานกับยอดที่ผูกผ้าไว้ 

เท้า : ยืนบนเท้าซ้ายเป็นหลักตึงเข่า เท้าขวาใช้จมูก

เท้าแตะพ้ืน โดยวางเท้าขวาให้เหลื่อมกับเท้าซ้าย  

ตึงเข่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 113  ท่าท่ี 52 ร้องเพลง ชมตลาด 

ท้านองรับ  ท่าโบก 1 

 

ทิศ : หันข้างขวา 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือทั้งสองอยู่ระดับหัวเข็มขัด งอแขน โดย   

มือซ้ายจีบหงาย มือขวาตั้งมือ 

เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางด้านหลังเปิด  

ส้นเท้า ย่อเข่าลง จากนั้นยืดเข่าขึ้น 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 114 ท่าท่ี 53 ร้องเพลง ชมตลาด 

ท้านองรับ ท่าโบก 2 

 ทิศ : หันข้างขวา 

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : ต่อเนื่องจากท่าโบก 1 เคลื่อนมือทั้งสองเป็น 

มือซ้ายตั้งวงหน้า มือขวาจีบส่งหลัง 

เท้า : ยกเท้าซ้ายที่อยู่ด้านหลังมา วางด้วยส้นเท้า

ด้านข้างปลายเท้าขวา ย่อเข่าทั้สองข้างลง 

 

 

 

 

 

 

  

 (1)  

 

 

 

 

 

(2) 

ภาพที่  115 ท่าท่ี 54 ร้องเพลง ชมตลาด 
ค้าร้อง ห้อยห่วง กุณฑาล 

ทิศ : หันข้างซ้าย 

ศีรษะ : เอียงซ้าย และกลับเอียงขวา 

มือ : มือทั้งสองอยู่ระดับวงกลาง งอแขน โดย     

มือซ้ายหงายมือ มือขวาจีบล่อแก้วคว่้ามือลง 

จากนั้น พลิกมือซ้ายขึ้นตั้งวงบน มือขวาพลิก

ข้อมือขึ้นเป็นจีบล่อแก้วหงายหักข้อมือให้ปลายมือ

ชี้ลงพื้น งอแขนด้านข้าง 

เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้าทิ้งน้้าหนักท่ีเท้า  ส่วนเท้า

ขวาอยู่ด้านหลังเปิดส้นเท้า จากนั้นเท้าซ้ายยืน 

เป็นหลัก  เท้าขวายกหน้า 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 116 ท่าท่ี  55 ร้องเพลง ชมตลาด 

ท้านองเอ้ือน 

 

ทิศ : หันข้างซ้าย ท่าต่อเนื่องจากท่าท่ี 52 

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : ยังคงปฏิบัติเช่นเดิม 

เท้า : ต่อเนื่องจากท่าท่ี 52 ก้าวเท้าขวาที่ยกหน้า

อยู่ลงด้านหน้าทิ้งน้้าหนักท่ีเท้าขวา แล้วหมุนตัว

ทางซ้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่117 ท่าท่ี 56 ร้องเพลง ชมตลาด 

ท้านองเอ้ือน 

 

ทิศ : เฉียงตัวทางขวา 

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : ปฏิบัติท่า สอดสร้อยมาลา โดยมือซ้ายตั้งวง

บน มือขวาจีบหงายระดับหัวเข็มขัด 

เท้า : ถอนเท้าซ้าย เท้าขวาก้าวหน้าและขยั่นเท้า

ทั้งสองข้าง จากนั้นหมุนตัวทางซ้าย 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่  118 ท่าท่ี 57  ร้องเพลง ชมตลาด 

ค้าร้อง สังวาลถัก 

 

ทิศ : เฉียงตัวทางซ้าย 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : ปฏิบัติท่า สอดสร้อยมาลา โดยมือขวาตั้งวงบน 

ส่วนมือซ้ายจีบหงายระดับหัวเข็มขัด 

เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาอยู่ด้านหลังเปิดส้น

เท้า และขยั่นเท้าทั้งสองข้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 119 ท่าท่ี 58 ร้องเพลง ชมตลาด 

  ค้าร้อง จุณเจิม 

 

 

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวทางซ้ายเล็กน้อย 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือทั้งสองตั้งมือระดับหน้างอแขน 

เท้า : วิ่งไปด้านหน้าเล้กน้อย 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 120 ท่าท่ี 59  ร้องเพลง ชมตลาด 

ค้าร้อง เฉลิมพักตร์ 

 

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวทางซ้ายเล็กน้อย 

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือซ้ายจีบส่งหลัง  มือขวาจีบตั้งข้อมือขึ้นหัน

ฝุามือเข้าหาใบหน้าให้ต้าแหน่งนิ้วหัวแม่มืออยู่

ระหว่างคิ้ว และค่อยๆ เคลื่อนมือขึ้นแสดง

ความหมายการเจิมหน้าผาก 

เท้า : เท้าซ้ายยืนเป็นหลักขาตึง เท้าขวาใช้จมูกเท้า

แตะพ้ืนข้างเท้าซ้าย พร้อมกับยุบจังหวะเข่าลง 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 121 ท่าท่ี 60 ร้องเพลง ชมตลาด 

ค้าร้องเอ้ือน 

 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือทั้งสองจีบหงายระดับอก 

เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาอยู่ด้านหลังเปิด 

ส้นเท้า ย่อเข่าทั้งสองลง 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 122 ท่าท่ี 61 ร้องเพลง  ชมตลาด 

ค้าร้อง ผ่องศรี 

 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : ปฏิบัติท่า พิสมัยเรียงหมอน โดยมือขวาตั้งวง

บน  มือซ้ายตั้งมือแขนตึงระดับไหล่ด้านข้าง 

เท้า : ยืดเข่าข้ึน และยุบเข่าลง เท้าซ้ายยังคง

ก้าวหน้า เท้าขวากระดกหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 123 ท่าท่ี 62 ร้องเพลง ชมตลาด 

ท้านองรับ ท่าโบก 1 

 

ทิศ : หันข้างขวา 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือทั้งสองอยู่ระดับหัวเข็มขัด งอแขน โดยมือ

ซ้ายจีบหงาย มือขวาตั้งวงล่าง 

เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางด้านหลังเปิดส้น

เท้า ย่อเข่าลง จากนั้นยืดเข่าขึ้น 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 124 ท่าท่ี 63 ร้องเพลง ชมตลาด 

ท้านองรับ ท่าโบก 2 

 

ทิศ : หันข้างขวา 

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : ต่อเนื่องจากท่าโบก 1 เคลื่อนมือทั้งสองเป็น 

มือซ้ายตั้งวงหน้า มือขวาจีบส่งหลัง 

เท้า : ยกเท้าซ้ายที่อยู่ด้านหลังมา วางด้วยส้นเท้า

ด้านข้างปลายเท้าขวา ย่อเข่าทั้สองข้างลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 125 ท่าท่ี 64 ร้องเพลง ชมตลาด 

ค้าร้อง ถือประค้า  ส้ารวม 

 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือซ้ายจีบหงายระดับหัวเข็มขัด  มือขวาคว่้า

มือหยิบสร้อยประค้าจากในพานที่นางก้านัลมายื่น

ส่งให้ทางด้านชวา 

เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายอยู่ด้านหลังเปิดส้น

เท้า 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 126 ท่าท่ี 65  ร้องเพลง ชมตลาด 

ค้าร้อง อินทรีย ์

 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : ตั้งตรง 

มือ : มือซ้ายแบมือระดับหัวเข็มขัด มือขวาก้ามือ

หลวมๆ วางบนฝุามือซ้าย 

เท้า : เท้าซ้ายยืนเป็นหลัก เท้าขวาวางใกล้เท้าซ้าย

เหลื่อมเท้าเปิดปลายเท้าขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 127 ท่าท่ี 66 ร้องเพลง ชมตลาด 

ค้าร้อง ดั่งนาง 

 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือทั้งสองตั้งมือระดับอก งอแขน 

เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายอยู่ด้านหลังเปิด     

ส้นเท้า จากนั้นเท้าซ้ายกระดกหลัง ย่อเข่าท้ังสองข้าง

ลง 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 128 ท่าท่ี 67  ร้องเพลง ชมตลาด 

ค้าร้อง ดาบสินี 

 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : ตั้งตรง 

มือ : ประนมมือที่ระหว่างอก 

เท้า : เท้าขวายังคงก้าวหน้า ย่อเข่าลง เท้าซ้ายกระดก

หลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 129 ท่าท่ี 68 ร้องเพลง ชมตลาด 

ค้าร้องเอ้ือน 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือซ้ายตั้งวงบน มือขวาจีบหงายแขนตึงระดับ

ไหล่ด้านข้าง 

เท้า : เท้าขวายืนเป็นหลักย่อเข่าลง เท้าซ้ายยกหน้า 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 130 ท่าท่ี 69  ร้องเพลง ชมตลาด 

ค้าร้อง แล้วลีลา 

 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือซ้ายจีบส่งหลัง มือขวาตั้งวงบน 

เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาอยู่ด้านหลังเปิด   

ส้นเท้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 131 ท่าท่ี 70 ร้องเพลง ชมตลาด 

ท้านองรับ ท่าโบก 1 

 

ทิศ : หันข้างขวา 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือทั้งสองอยู่ระดับหัวเข็มขัด งอแขน โดย   

มือซ้ายจีบหงาย มือขวาตั้งวงล่าง 

เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางด้านหลัง       

เปิดส้นเท้า ย่อเข่าลง จากนั้นยืดเข่าขึ้น 
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ตารางที ่9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 132 ท่าท่ี 71 ร้องเพลง ชมตลาด 

ท้านองรับ ท่าโบก 2  

 

ทิศ : หันข้างขวา 

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : ต่อเนื่องจากท่าโบก 1 เคลื่อนมือทั้งสองเป็น 

มือซ้ายตั้งวงหน้า มือขวาจีบส่งหลัง 

เท้า : ยกเท้าซ้ายที่อยู่ด้านหลังมา ใช้ส้นเท้าวางแตะ

พ้ืนด้านข้างปลายเท้าขวา ย่อเข่าทั้สองข้างลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 133 ท่าท่ี 72 ร้องเพลง รื้อร่าย 

ค้าร้อง ลงจาก  ปราสาทแก้ว 

ทิศ : หน้าเวที หันตัวทางขวา เดินเคลื่อนออกมา

ด้านหน้า เพื่อจะเดินทางออกจากราชฐาน  

ศีรษะ : เอียงขวา หันไปเหลียวมองราชฐาน  

มือ : มือทั้งสองคว่้ามือหยิบจีบ ตึงแขนทั้งสองข้าง

ล้าตัว จากนั้นเคลื่อนมือทั้งสองโดยมือขวาคลายจีบ

ออกตั้งวงล่างบริเวณหัวเข็มขัด ส่วนมือซ้ายจีบหลัง 

เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายอยู่ด้านหลัง เปิดส้น

เท้าหลัง  ยืดยุบเข่า จากนั้นค่อยๆ ยกเท้าซ้ายที่อยู่

ด้านหลังมาก้าวข้าง ส่วนเท้าขวาอยู่ด้านหลังหลบ

เข่า เปิดส้นเท้าหลัง ย่อเข่าทั้งสองลง และค่อยๆ 

หมุนตัวทางซ้าย ลักษณะท่าเดินของตัวนาง 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 134  ท่าท่ี 73 ร้องเพลง รื้อร่าย 

ค้าร้อง แพรวพรรณ 

ทิศ : หน้าเวที หันตัวทางซ้าย เดินเคลื่อนออกมา

ด้านหน้า เพื่อจะเดินทางออกจากราชฐาน  

ศีรษะ : เอียงขวา หันไปเหลียวมองราชฐาน 

มือ : มือทั้งสองคว่้ามือหยิบจีบ ตึงแขนทั้งสองข้าง

ล้าตัว จากนั้นเคลือ่นมือทั้งสองโดยมือซ้ายคลายจีบ

ออกตัง้วงล่างบริเวณหัวเข็มขัด ส่วนมือขวาจีบหลัง 

เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาวางอยู่ด้านหลัง เปิด

ส้นเท้าหลัง  ยดืยุบเข่า จากนั้นค่อยๆ ยกเท้าขวาที่

อยูด่้านหลังมาก้าวข้าง ส่วนเท้าซ้ายอยู่ด้านหลัง

หลบเข่า เปิดส้นเท้าหลัง ย่อเข่าทั้งสองลง และ

ค่อยๆ หมุนตัวทางขวา ลักษณะ ท่าเดิน  ของตัวนาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 135 ท่าท่ี 74 ร้องเพลง รื้อร่าย 

ค้าร้อง พร้อมก้านัลนารี 

 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือซ้ายจีบส่งหลัง มือขวาอยู่ระดับเข็มขัด

ปฏิบัติในลักษณะชี้โดยใช้นิ้วชี้ หงายฝุามือชี้กวาด 

จากด้านหน้าออกด้านข้าง งอแขน 

เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้าน้้าหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้าย  

ส่วนเท้าขวาวางอยู่ด้านหลังเปิดส้นเท้า ย่อเข่าทั้ง

สองข้าง 
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ตารางที ่9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 136 ท่าท่ี  75 ร้องเพลง รื้อร่าย 

 ค้าร้อง  ทั่วหน้า  

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือต่อเนื่องจากท่าค้าร้อง พร้อมก้านัลนารี 

โดยมือซ้ายยังคงจีบส่งหลัง ส่วนมือขวาที่ชี้หงายฝุา

มืออยู่นั้น เปลี่ยนเป็นพลิกมือคว่้าฝุามือลงแล้วชี้

กวาดกวดข้อมือจากด้านข้างขวากลับเข้ามา

ด้านหน้า ระดับเอวเช่นเดิม 

เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า ทิ้งน้้าหนักตัวที่เท้าขวา เท้า

ซ้ายวางอยู่ด้านหลังเปิดส้นเท้า ย่อเข่าทั้งสองข้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 137 ท่าท่ี 76 ร้องเพลง รื้อร่าย 

ค้าร้อง ท้าวนางน้าเสด็จ 

ทิศ : หน้าเวที หันตัวทางขวา เดินเคลื่อนออกมา

ด้านหน้า เพื่อจะเดินทางออกจากราชฐาน  

ศีรษะ : เอียงขวา หันไปเหลียวมองราชฐาน 

มือ : มือทั้งสองคว่้ามือหยิบจีบ ตึงแขนทั้งสองข้าง

ล้าตัว จากนั้นเคลื่อนมือทั้งสองโดยมือขวาคลายจีบ

ออกตั้งวงล่างบริเวณหัวเข็มขัด ส่วนมือซ้ายจีบหลัง 

เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายอยู่ด้านหลัง เปิดส้น

เท้าหลัง  ยืดยุบเข่า จากนั้นค่อยๆ ยกเท้าซ้ายที่อยู่

ด้านหลังมาก้าวข้าง ส่วนเท้าขวาอยู่ด้านหลังหลบ

เข่า เปิดส้นเท้าหลัง ย่อเข่าทั้งสองลง และค่อยๆ 

หมุนตัวทางซ้าย ลักษณะท่าเดินของตัวนาง 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 138 ท่าท่ี 77 ร้องเพลง รื้อร่าย 

ค้าร้อง ยาตรา 

 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือทั้งสองตั้งข้อมือหยิบจีบและค่อยๆ ปล่อย

คลายออกตั้งวง โดยมือขวาอยู่ระดับวงบน มือซ้าย

อยู่ระดับวงล่าง  

เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายอยู่ด้านหลัง ขยั่น

เท้าท้ังสองข้างไปทางซ้ายเล็กน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 139 ท่าท่ี 78 ร้องเพลง รื้อร่าย 

ค้าร้อง ไคลคลา ไปยัง 

 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือซ้ายตั้งวงบน มือขวาจีบหงายแขนตึง

ด้านข้างระดับไหล่  

เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า น้้าหนักอยู่ที่เท้าขวา เท้า

ซ้ายกระทุ้งเท้าด้านหลัง ยืดและยุยเข่าท้ังสองข้าง 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 140 ท่าท่ี 79  ร้องเพลง รื้อร่าย 

ค้าร้อง โรงพิธ ี

 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : ท่าต่อเนื่องจากค้าร้อง ไคลคลา ไปยัง โดยเบี่ยง

ไหล่เคลื่อนมือซ้ายไปจีบส่งหลัง ส่วนมือขวาม้วน

ข้อมือออกจากจีบหงายเปลี่ยนเป็นตั้งวงบน 

เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า น้้าหนักตัวอยู่ท่ีเท้าซ้าย 

ส่วนเท้าขวาวางอยู่ด้านหลัง เปิดส้นเท้า ย่อเข่าทั้ง

สองข้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 141 ท่าท่ี 80 ร้องเพลง รื้อร่าย 

ค้าร้อง ท้าวนาง  (ค้้าร้องซ้า) 

 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา  

มือ : มือซ้ายจีบหงายระดับหัวเข็มขัด  มือขวาตั้งมือ

แขนตึงด้านข้างระดับไหล่ จากนั้นวาดแขนขวาลง

ข้างล้าตัว 

เท้า : เท้าซ้ายยืนเป็นหลัก ย่อเข่า ส่วนเท้าขวา

ประเท้า เมื่อประเท้าขวาแล้วยืดเข่าซ้ายที่ย่ออยู่ขึ้น 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 142 ท่าท่ี  81 ร้องเพลง รื้อร่าย 

ค้าร้อง น้าเสด็จ (ร้องซ้้า) 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : ลักคอข้างซ้าย 

มือ : ต่อเนื่องจากท่า 78 มือซ้ายยังคงจีบหงาย

ระดับหัวเข็มขัดเช่นเดิม มือขวาวาดแขนขึ้นระดับ

ไหล่ด้านข้าง ลักษณะมือหงายหักข้อมือให้ปลายมือ

ชี้ลงพื้น 

เท้า : เท้าขวาที่ประเท้าอยู่ ก้าวเท้าลงด้านหน้าใน

ลักษณะย่้าเท้า ส่วนเท้าซ้ายวางอยูข่้างเท้าขวา ย่อ

เข่าท้ังสองข้างลง 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

 

  

(2) 

ภาพที่ 143  ท่าท่ี 82 ร้องเพลง รื้อร่าย 

ค้าร้อง ยาตรา (ร้องซ้้า) 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : ลักคอข้างขวา และลักคอข้างซ้าย 

มือ : ในค้าร้อง เอยยาต... มือซ้ายจีบหงายระดับหัว

เข็มขัด  มือขวาต่อเนื่องจากท่า 79 พลิกข้อมือ     

ตั้งมือแขนตึงด้านข้างระดับไหล่ แล้ววาดแขนลง  

ส่วนในค้าร้อง ...ตรา มือซ้ายยังคงเดิม ส่วนมือขวา

ส่ายแขนขึ้นหงายมือแขนตึงระดับไหล่ 

เท้า : ในค้าร้อง เอยยาต... ยกเท้าซ้ายแล้วย้้าเท้า 

ข้างๆ  เท้าขวา  ส่วนในค้าร้อง ...ตรา ยกเท้าขวาแล้ว

ย้้าเท้า ข้างๆ เท้าซ้าย 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

(1) 
 

 

 

 

 
 

(2) 

ภาพที่ 144 ท่าท่ี 83 ร้องเพลง รื้อร่าย 
ค้าร้อง ไคลคลา (ร้องซ้้า) 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : ลักคอข้างขวา และลักคอข้างซ้าย สลับกัน

อย่างรวดเร็ว 

มือ : มือซ้ายยังคงจีบหงายระดับหัวเข็มขัด ส่วน

มือขวาส่ายสลับขึ้น - ลง 

เท้า : ย้้าเท้าซ้าย สลับกับขวาเร่งจังหวะตามจังหวะ

ของค้าร้อง 

 

 

 

 
 

 

 

(1) 

 
  

 

 
 

(2) 

ภาพที่ 145 ท่าท่ี 84 ร้องเพลง รื้อร่าย 

ค้าร้อง ไปยัง (ร้องซ้้า) 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย และกลับเอียงขวา 

มือ : มือขวาตั้งมือหน้า มือซ้ายหงายมือให้ปลาย

มือชี้ตกลงพ้ืน มืออยู่ระดับอกมือซ้ายไล่ระดับต้่า

กว่ามือขวา มือซ้ายอยู่ระดับปาก จากนั้นมือขวา

ปฏิบัติเช่นเดิม ส่วนมือซ้ายที่หงายวงอยู่นั้นพลิก

ข้อมือให้ปลายมือตั้งขึ้น อยู่ระดับเดิม เรียกว่า ท่า

ร้าร่าย 

เท้า : เท้าซ้ายขยับก้าวไปด้านข้างเล็กน้อย แล้ว

ลากเท้าขวามาวางเหลื่อมเท้า ชิดกับเท้าซ้าย ย่อ

เข่าท้ังสองข้าง 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 146 ท่าท่ี 85 ร้องเพลง รื้อร่าย 

ค้าร้อง โรงพิธี (ร้องซ้้า) 

 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา และกลับเอียงซ้าย 

มือ : มือซ้ายจีบส่งหลัง มือขวาตั้งมือหยิบจีบ แล้ว

ปล่อยคลายมือจีบออกตั้งวงหน้า  

เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า แล้วยกเท้าซ้ายมาวางข้าง

เท้าขวาโดยใช้ส้นเท้าวางแตะพ้ืน ย่อเข่าทั้งสองลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  147  ท่าท่ี 86  

ปี่พาทย์ท้าเพลง เสมอ 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือซ้ายตั้งวงบน มือขวาจีบคว่้าแขนตึงทอด

แขนออกด้านข้างระดับไหล่ 

เท้า : เท้าขวาก้าวหน้าทิ้งน้้าหนักที่เท้า ส่วนเท้า

ซ้ายอยู่ด้านหลังเปิดส้นเท้า นับเป็นครั้งที่ 1 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 148 ท่าท่ี 87   

ปี่พาทย์ท้าเพลง เสมอ 

 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือขวาตั้งวงบน มือซ้ายจีบคว่้าแขนตึงทอด

แขนออกด้านข้างระดับไหล่ 

เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้าทิ้งน้้าหนักที่เท้า ส่วนเท้า

ขวาอยู่ด้านหลังเปิดส้นเท้า  นับเป็นครั้งที ่2

ต่อจากนั้นให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับท่าที่ 84 สลับกับ

ท่าท่ี 85 ทั้งหมดจ้านวน 5 ครั้ง 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 149 ท่าท่ี  88 

ปี่พาทย์ท้าเพลง เสมอ 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือขวาตั้งวงล่างระดับหัวเข็มขัด มือซ้ายจีบ

คว่้าทอดแขนตึงระดับไหล่ไปด้านข้าง 

เท้า : เท้าขวายังคงอยู่ต้าแหน่งก้าวหน้า ส่วนเท้า

ซ้ายอยู่ด้านหลังเช่นเดิม แต่เปลี่ยนอิริยาบถโดยยก

เท้า ขณะที่ยกเท้าให้ยืดเข่าขึ้น และยุบเข่าลงพร้อม

กับวางเท้า  นับเป็น 1 ครั้ง 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 150 ท่าท่ี 89   

ปี่พาทย์ท้าเพลง เสมอ 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือซ้ายตั้งวงล่างระดับหัวเข็มขัด มือขวาจีบ

คว่้าทอดแขนตึงระดับไหล่ไปด้านข้าง 

เท้า : เท้าขวายังคงอยู่ต้าแหน่งก้าวหน้า ส่วนเท้า

ซ้ายอยู่ด้านหลังเช่นเดิม แต่เปลี่ยนอิริยาบถโดย

ถ่ายน้้าหนักจากเท้าขวาที่อยู่ด้านหน้ามาเป็น    

เท้าซ้ายยืนเต็มฝุาเท้าในลักษณะถอนเท้าถอยหลัง 

จากนั้นยกเท้าขวาไปวางหลังเปิดส้นเท้า ส่วนเท้า

ซ้ายอยู่ด้านหน้าทิ้งน้้าหนักที่เท้า ย่อเข่าทั้งสอง

ข้าง นับเป็นครั้งที่ 2  หลังจากนั้นปฏิบัติ

เช่นเดียวกับท่าที่ 86 สลับกับ 87 โดยปฏิบัติท่า

รวมทั้งหมด 4 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 151 ท่าท่ี 90   

ปี่พาทย์ท้าเพลง เสมอ 

ทิศ : ค่อยๆ หมุนตัวทางขวา หันข้างขวา 

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือซ้ายตั้งวงล่างระดับหัวเข็มขัด มือขวาจีบ

คว่้าทอดแขนตึงระดับไหล่ไปด้านข้าง 

เท้า : ถอยเท้าวางหลัง ถอยหลัง 4 ครั้ง โดยเริ่มจาก

เท้าขวา ซึ่งจะหมดจังหวะที่เท้าซ้ายอยู่ด้านหลัง 

 

 



258 
 

ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 
 

 

 

 (1)  

 

  

 

 

 

(2) 

ภาพที่ 152 ท่าท่ี 91   

ปี่พาทย์ท้าเพลง เสมอ 

ทิศ : หันข้างขวา 

ศีรษะ : เอียงขวา และกลับเอียงซ้าย 

มือ : มือทั้งสองอยู่ระดับวงกลาง งอแขน โดยมือ

ขวาจีบคว่้า ส่วนมือซ้ายหงายมือ จากนั้นเคลื่อนมือ

ทั้งสองออกเป็นมือขวาม้วนจีบสอดมือขึ้นปล่อย

หงายมือ มือซ้ายจีบส่งหลัง 

เท้า : เท้าขวาก้าวข้าง เท้าซ้ายอยู่ด้านหลังเปิดส้น

เท้า ย่อเข่าทั้งสองข้าง จากนั้นยืดเข่า เท้าขวายืน

เป็นหลัก เท้าซ้ายยกหน้าและย่อเข่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 153  ท่าท่ี 92  

ปี่พาทย์ท้าเพลง เสมอ 

ทิศ : หันข้างขวา 

ศีรษะ : เอียงขวา และกลับเอียงซ้าย 

มือ : มือซ้ายตั้งวงบน มือขวาหงายมือให้ปลายมือชี้

ลงพื้น แขนตึงระดบัไหล ่

เท้า : ก้าวเท้าซ้ายที่ยกหน้าอยู่ลง  เท้าขวาใช้ส้น

เท้าแตะพ้ืนด้านข้างเท้าซ้าย ย่อเข่าท้ังสองข้าง 

จากนั้นยืด และยุบเข่าและหมุนรอบตัวทางขวา   

วิ่งไปด้านหน้า เพื่อราชรถจะเคลื่อนมารอรับ

ด้านหลังของนางมณโฑ 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 154 ท่าท่ี 93  

ปี่พาทย์ท้าเพลง เสมอ 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย และกลับเอียงขวา 

มือ : มือทั้งสองอยู่ระดับวงกลาง งอแขนทั้งสองข้าง 

โดยมือซ้ายจีบคว่้า ส่วนมือขวาหงายปลายมือชี้ลง

พ้ืน จากนั้นเคลื่อนมือทั้งสองเป็นมือซ้ายม้วน

ข้อมือสอดจีบขึ้นคลายจีบออกเป็นหงายมือ ส่วน

มือขวาตั้งมือแขนตึงระดับไหล่ หรือเรียกว่า สอด

สูง 

เท้า : ก้าวเท้าซ้าย และประเท้าขวา จากนั้น ก้าว

เท้าขวาลงด้านหน้า เท้าซ้ายวางอยู่ด้านหลัง ย่อเข่า

ทั้งสองข้าง หลังจากนั้นมือยังคงอยู่เช่นเดิมแต่ยืด-

ยุบเข่า พร้อมกับยักตัวโดยกดเอวซ้ายสลับกับขวา

เล็กน้อยท้ังหมด 6 ครั้ง หมดครั้งสุดท้ายที่กดเอวขวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 155  ท่าท่ี 94  

ปี่พาทย์ท้าเพลง เสมอ 

ทิศ : หันทางขวา 

ศีรษะ : เอียงซ้าย และกลับเอียงขวา 

มือ : มือปฏิบัติท่า ชักแปูงผัดหน้า โดยมือขวา   

จีบคว่้า มือซ้ายหงายมือ มือทั้งสองอยู่ด้านหน้างอ

แขน จากนั้นพลิกมือทั้งสองขึ้นเป็นมือซ้ายตั้งวง

หน้าระดับปาก มือขวาพลิกมือขึ้นเป็นจีบปรกข้าง

ระดับแง่ศีรษะ 

เท้า : ถอนเท้าขวา และยกเท้าซ้ายก้าวข้าง ย่อเข่า

ลง จากนั้นยืด-ยุบ แล้ววิ่งหมุนเลี้ยวตัวทางซ้าย 

เพ่ือไปขึ้นราชรถ 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 156 ท่าท่ี  95  

ปี่พาทย์ท้าเพลง เสมอ 

ทิศ : หันตัวเข้าหาราชรถ 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือทั้งสองอยู่คู่กันระดับอก โดยมือซ้ายตั้งมือ

มือขวาจีบคว่้า 

เท้า : ยกเท้าขวาก้าวขึ้นบนที่เหยียบขั้นแรกของ

ราชรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 157 ท่าท่ี  96  

ปี่พาทย์ท้าเพลง เสมอ 

 

ทิศ : เมื่อก้าวเท้าขวาและซ้าย หมุนตัวทางขวา 

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : เคลื่อนมือทั้งสองออกเป็นมือขวาตั้งวงบน มือ

ซ้ายจีบส่งหลัง 

เท้า : ก้าวเท้าซ้ายขึ้นบนราชรถด้านหน้าที่นั่งแล้ว

ยกเท้าขวาตามมา หมุนตัวทางขวาเพ่ือกลับตัวและ

นั่งลงบนราชรถ เท้าชิด ขาชิด เข่าชิด ในลักษณะ

นั่งห้อยขาทั้งสองข้าง 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 158 ท่าท่ี  97  

ปี่พาทย์ท้าเพลง เสมอ 

 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือทั้งสองวางที่หน้าขาข้างขวา ในลักษณะ

การวางมือท่านั่งของตัวนาง 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 159 ท่าท่ี 98 ท้านองเพลง กลองโยน 

ค้าร้อง ทรงด้าเนิน เดินผ่าน 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย และกลับเอียงขวา 

มือ : มือทั้งสองอยู่ระดับวงกลาง งอแขนทั้งสองข้าง 

โดยมือซ้ายจีบคว่้า ส่วนมือขวาหงายปลายมือชี้ลง

พ้ืน จากนั้นเคลื่อนมือทั้งสองเป็นมือซ้ายม้วน

ข้อมอืสอดจีบขึ้นคลายจีบออกเป็นหงายมือ  

ส่วน มือขวาตั้งมือแขนตึงระดับไหล่ หรือเรียกว่า 

สอดสูง 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 160 ท่าท่ี 99 ท้านองเพลง กลองโยน 

ค้าร้องเอ้ือน 

 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : สะดุ้งตัวขึ้นตามจังหวะ และกลับเอียงซ้าย 

มือ : ยังคงปฏิบัติเช่นเดิม 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 161  ท่าท่ี 100 ท้านองเพลง กลองโยน 

ค้าร้อง ตระหง่านงาม 

 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : สะดุ้งตัวขึ้นตามจังหวะ และกลับเอียงขวา 

มือ : ยังคงปฏิบัติเช่นเดิม 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 162 ท่าท่ี 101 ท้านองเพลง กลองโยน 

ค้าร้อง ไปตาม เถื่อนแถว 

 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา และกลับเอียงซ้าย 

มือ : มือทั้งสองอยู่ระดับวงกลาง งอแขนทั้งสองข้าง 

โดยมือขวาจีบคว่้า ส่วนมือซ้ายหงายปลายมือชี้ลง

พ้ืน จากนั้นเคลื่อนมือทั้งสองเป็นมือขวาม้วน

ข้อมอืสอดจีบขึ้นคลายจีบออกเป็นหงายมือ ส่วน

มือซ้ายตั้งมือแขนตึงระดับไหล่ หรือเรียกว่า สอด

สูง 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 163 ท่าท่ี 102 ท้านองเพลง กลองโยน 

ค้าร้องเอ้ือนจนถึงค้าร้องแนววิถี 

 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : สะดุ้งตัวขึ้นตามจังหวะ เอียงขวา และ

สะดุ้งตัวขึ้นตามจังหวะอีกครั้ง กลับเอียงซ้าย 

มือ : ยังคงปฏิบัติเช่นเดิม 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 164 ท่าท่ี 103 ท้านองเพลง กลองโยน 

ค้าร้อง พร้อมหมู่ก้านัล 

 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย และกลับเอียงขวา 

มือ : มือซ้ายตั้งวงกลางด้านข้าง งอแขน ส่วนมือ

ขวาจีบด้านข้างระดับวงสูง งอแขน จากนั้นเคลื่อน

มือทั้งสองออกเป็น มือซ้ายปูองหน้า มือขวาหงาย

มือ ปลายมือตกลงพ้ืนงอแขนระดับวงกลาง ค่อยๆ

หันตัวจากขวาไปซ้าย  

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 165 ท่าท่ี 104 ท้านองเพลง กลองโยน 

ค้าร้อง นาร ี

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : ลักคอซ้าย 

มือ : มือซ้ายตั้งวงบน มือขวาแทงมือหงาย แขนตึง

ระดับไหล่  

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่166 ท่าท่ี 105 ท้านองเพลง กลองโยน  

ค้าร้อง ยักษี  ต้อยตาม 

 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือซ้ายจีบหงายระดับหัวเข็มขัด มือขวาจีบ

ส่งหลัง 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 167 ท่าท่ี 106 ท้านองเพลง กลองโยน 

ค้าร้อง ด้าเนินมา 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือทั้งสองวางทาบที่หน้าขาขวา ในท่านั่งของ

ตัวนาง 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่168 ท่าท่ี 107 ท้านองเพลง กลองโยน 

ค้าร้อง ยักษี (ร้องซ้้า) 

 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย  

มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาม้วนข้อมือ  

ชี้กวาดหงายมือจากด้านหน้าออกไปด้านข้าง 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่169 ท่าท่ี 108 ท้านองเพลง กลองโยน 

ค้าร้อง ต้อยตาม (ร้องซ้้า) 

 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย และกลับเอียงขวา 

มือ : มือทั้งสองหยิบจีบ และคลายจีบออก โดยมือ

ขวาตั้งวงบน มือซ้ายตั้งวงล่างระดับหัวเข็มขัด 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 170 ท่าท่ี 109 ท้านองเพลง กลองโยน 

ค้าร้อง ด้าเนินมา (ร้องซ้้า) 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้ายและกลับเอียงขวา 

มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา ส่วนมือขวาตั้งมือ

ด้านหน้าแล้วกดข้อมือลง  จีบดึงมือเข้าล้าตัวใน

ลักษณะท่าเรียก 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่171 ท่าท่ี 110 ท้านองเพลง กลองโยน 

ค้าร้อง ออกจาก ราชฐาน  

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย  

มือ : มือขวาวางที่หน้าขาขวา  มือซ้ายชี้นิ้วกวาด

ข้อมือโดยหักข้อมือเข้าหาตัวแล้วม้วนคว่้ามือ

ออกไปด้านหน้า 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 172 ท่าท่ี 111 ท้านองเพลง กลองโยน 

ค้าร้อง ชั้นใน  

 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือขวาวางที่หน้าขาขวา  มือซ้ายที่ก้าลังชี้นิ้ว

กวาดข้อมือโดยหักข้อมือเข้าหาตัวแล้วม้วนคว่้ามือ

ออกไปด้านหน้า หมดที่ชี้นิ้วตั้งข้อมือขึ้น 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 173 ท่าท่ี 112 ท้านองเพลง กลองโยน 

ค้าร้อง ตรงไป โรงพิธี 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย และกลับเอียงขวา 

มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขา มือขวาอยู่ด้านหน้า   

จีบหักข้อมือเข้าหาตัว และม้วนข้อมือออกจากตัว

คลายจีบออกไปตั้งมือ 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 174 ท่าท่ี 113 ท้านองเพลง กลองโยน 

ค้าร้อง ชายปุา 

 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือขวาวางที่หน้าขา มือซ้ายชี้นิ้วไปด้านหน้า

ตึงแขน 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 175 ท่าท่ี 114 ท้านองเพลง กลองโยน 

ค้าร้อง เพ่ือตั้ง ตะบะกิจ 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : ตั้งตรง 

มือ : มือทั้งสองแบมือหงายวางซ้อนกัน มือขวา

วางทับบนมือซ้าย อยู่ระดับเข็มขัด ในลักษณะ

การนั่งสมาธิ 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่176  ท่าท่ี 115 ท้านองเพลง กลองโยน 

ค้าร้อง วิทยา 

 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือทั้งสอง ประนมมือที่หว่างอก เปิดปลาย

นิ้วออก 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 177 ท่าท่ี 116 ท้านองเพลง กลองโยน 

ค้าร้อง ชุบชีพ อสุรา 

 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย และค่อยๆ กลับเอียงขวา 

มือ : แบมือทั้งสองข้าง และค่อยๆ โกยมือโดย

เคลื่อนมือทั้งสองขึ้น 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 178  ท่าท่ี 117 ท้านองเพลง กลองโยน 

ค้าร้อง ที่บรรลัย 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : แบมือทั้งสอง แต่คว่้ามือ โดยมือทั้งสองอยู่

คู่กันระดับหัวเข็มขัด จากนั้นค่อยพลิกมือทั้ง

สองข้างหงายออกแล้วเคลื่อนมือทั้งสองข้างแยก

ออกจากกันไปด้านข้าง ในความหมายว่า ตาย 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 179 ท่าท่ี 118 ท้านองเพลง กลองโยน 

ค้าร้อง ชุบชีพ (ร้องซ้้า) 

 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย และค่อยๆ กลับเอียงขวา 

มือ : แบมือทั้งสองข้าง และค่อยๆ โกยมือโดย

เคลื่อนมือทั้งสองขึ้น 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 
  

ภาพที ่180 ท่าท่ี 119 ท้านองเพลง กลองโยน 

ค้าร้อง อสุรา (ร้องซ้้า) 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย และค่อยๆ กลับเอียงขวา 

มือ : มือขวาวางที่หน้าขาขวา  มือซ้ายชี้นิ้วกวาด

ข้อมือโดยหักข้อมือเข้าหาตัวแล้วหงายมือ

ออกไปด้านหน้า 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 

 

 

 

 
 

 
 

 

  (1)  

 

 

 

 
 

 

 

(2) 

ภาพที่ 181 ท่าท่ี 120 ท้านองเพลง กลองโยน 

ค้าร้อง ที่บรรลัย (ร้องซ้้า) 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย และค่อยๆ กลับเอียงขวา 

มือ : มืออยูคู่่กันระดับหัวเข็มขัด โดยมือซ้าย   

ตั้งวง มือขวาจีบหงาย ตีไหล่ช้าๆ ไปทางซ้าย 

จากนั้นค่อยๆ ตีไหล่ช้าๆ กลับมาทางขวา พร้อม

กับเคลื่อนมือทั้งสองออกเป็นมือขวาตั้งวงบน     

มือซ้ายจีบส่งหลัง 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ  

 

 

 



273 
 

ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 182 ท่าท่ี 121 ท้านองเพลง กลองโยน 

ท้านองท้ายเพลง  

 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือทั้งสองแบมือวางที่หน้าขา ในลักษณะ

การวางมือท่านั่งของตัวนาง 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 183 ท่าท่ี 122 

ปี่พาทย์ท้าเพลง เชิด 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย และค่อยๆ กลับเอียงขวา 

มือ : มือขวาแบมือวางที่หน้าขา มือซ้ายตั้งมือ

ด้านหน้าและค่อยหักข้อมือเข้าหาล้าตัวพร้อม

กับกรีดนิ้วทั้งหมดเข้ามารวม ในลักษณะท่าเรียก

นางก้านัล และเหล่าทหารยักษ์ 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 184 ท่าท่ี 123 

ปี่พาทย์ท้าเพลง เชิด 

 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย และค่อยๆ กลับเอียงขวา 

มือ : แบมือทั้งสองข้าง และค่อยๆ โกยมือโดย

เคลื่อนมือทั้งสองขึ้น ในความหมายให้เคลื่อน

ขบวนเดินทางไป 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 185 ท่าท่ี 124 

ปี่พาทย์ท้าเพลง เชิด 

 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย และค่อยๆ กลับเอียงขวา 

มือ : มือขวาวางที่หน้าขา มือซ้ายตั้งข้อมือชี้นิ้ว  

งอแขน และตึงแขนพร้อมกับกดข้อมือชี้นิ้วไป

ด้านหน้า หมายถึง สถานที่โรงพิธี 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 

 

 



275 
 

ตารางที ่9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 186 ท่าท่ี 125 

ปี่พาทย์ท้าเพลง เชิด 

 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือทั้งสองแบมือวางที่หน้าขาข้างขวา          

ในลักษณะการวางมือท่านั่งของตัวนาง 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 187 ท่าท่ี 126 

ปี่พาทย์ท้าเพลง เชิด 

 

 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือทั้งสองแบมือวางที่หน้าขาข้างขวา ส่วน

มือซ้ายคว่้ามือค่อยกรีดนิ้วหยิบจีบเข้าหาปาก 

ในความหมาย ยิ้ม 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 
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ตารางที ่9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 188 ท่าท่ี 127 

ปี่พาทย์ท้าเพลง เชิด 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหัน

ออกมาหน้าเวที 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือทั้งสองวางมือท้าวแขนโดยใช้ฝุามือ

วางทาบบริเวณลายกนกของที่นั่งบนราชรถ 

โดยทอดแขนขวาออกไป และแขนซ้ายอยู่

ใกล้ตัว 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 

 

ในท่านี้ ราชรถจะถูก

เคลื่อนเพื่อเดินทางไปยัง

ฉากโรงพิธี 

 

ลักษณะการเคลื่อนราชรถ 

                (1) 

 

หน้าเวท ี
 

(2) 
 

 

หน้าเวท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 189 ท่าท่ี 128 

ช่วงท้ายของเพลง เชิด 

 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหัน

ออกมาหน้าเวที 

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : ปฏิบัติเช่นเดียวกับท่า 127 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 190 ท่าท่ี 129 ท้านองเพลง ร้องร่าย 

ค้าร้อง ครั้งถึงซึ่งยัง 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย และกลับเอียงขวา 

มือ : มือขวาตั้งวงหน้า มือซ้ายหงายมือให้ปลายมือ

ชี้ตกลงพ้ืน แล้วพลิกมือตั้ง มือซ้ายอยู่ระดับปาก 

มือขวาปฏิบัติเช่นเดิม อยู่ระดับเดิม เรียกว่า ท่าร้า

ร่าย 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 191 ท่าท่ี 130 ท้านองเพลง ร้องร่าย 

ค้าร้อง โรงพิธี 

 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา และกลับเอียงซ้าย 

มือ : มือซ้ายจีบส่งหลัง มือขวาตั้งมือหยิบจีบ แล้ว

ปล่อยคลายมือจีบออกตั้งวงหน้า  

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ  
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 192 ท่าท่ี 131 ท้านองเพลง ร้องร่าย 

ค้าร้อง นางมณโฑ เทวี 

 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา และกลับเอียงซ้าย 

มือ : มือทั้งสองอยู่ระดับอก โดยมือซ้ายตั้งมือ      

มือขวาจีบหงาย  จากนั้นเคลื่อนมือทั้งสองออกเป็น

มือขวาจีบส่งหลัง มือซ้ายจีบเข้าอก 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 193 ท่าท่ี 132 ท้านองเพลง ร้องร่าย 

ค้าร้อง ศรีใส 

 

ทิศ : ตามแนวของราชรถ แต่เฉียงตัวหันออกมา

หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย และกลับเอียงขวา 

มือ : มือทั้งสองอยู่ระดับอก จีบหงาย จากนั้น

เคลื่อนมือทั้งสองออกเป็น มือซ้ายตั้งวงบน มือขวา

ตั้งมือแขนตึงระดับไหล่ด้านข้าง หรือท่า พิศสมัย

เรียงหมอน 

เท้า : ยังคงนั่งอยู่บนราชรถ 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 194 ท่าท่ี 133 ท้านองเพลง ร้องร่าย 

ค้าร้อง เข้าสู ่ปะร้า  

 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือทัง้สองอยู่ระดับอก โดยมือซ้ายตั้งมือ       

มือขวาจีบคว่้า  

เท้า : ลุกขึ้นยืน แล้วก้าวเท้าขวาเหยียบลงบนขั้น

ของราชรถ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 195 ท่าท่ี 134 ท้านองเพลง ร้องร่าย 

ค้าร้อง อ้าไพ ตั้งใจประกอบ 

 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือซ้ายจีบส่งหลัง มือขวาตั้งวงบน 

เท้า : ก้าวเท้าซ้ายถึงพ้ืนลงจากราชรถ จากนั้น 

หมุนตัวทางขวารอบตัวหลังจากท่ีก้าวลงจากราชรถ

ถึงพ้ืน 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 196 ท่าท่ี 135 ท้านองเพลง ร้องร่าย 

ค้าร้อง พิธีการ 

 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : ประนมมือทั้งสองอยู่ระหว่างอก เปิดปลายมือ

ออก 

เท้า : เท้าขวาก้าวหน้าทิ้งน้้าหนักที่เท้า ส่วนเท้า

ซ้ายอยู่ด้านหลัง เปิดส้นเท้า  

 

ราชรถจะถูกเคลื่อน

กลับเข้าไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 197 ท่าท่ี 136  

ปี่พาทย์ท้าเพลง ต้นเข้าม่าน 

 

ทิศ : หันทางขวาของเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือขวาตั้งวงล่างที่หัวเข็มขัด มอืซ้ายหงายมือ    

งอแขนด้านข้าง 

เท้า : ถอนเท้าซ้าย เท้าขวาก้าวหน้าทิ้งน้้าหนักที่

เท้า จากนั้นหมุนตัว 

 

เปลี่ยนเป็นฉากโรง

พิธี 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 198 ท่าท่ี  137 

ปี่พาทย์ท้าเพลง ต้นเข้าม่าน 

 

ทิศ : หันทางซ้ายของเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือซ้ายจีบหงายแล้วม้วนมือคลายจีบออกตั้ง

วงล่างระดับหัวเข็มขัด มือขวาหงายมืองอแขน

ด้านข้าง 

เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้าทิ้งน้้าหนักท่ีเท้า เท้าขวาวาง

อยู่ด้านหลัง จากนั้นหมุนตัวทางซ้ายและวิ่งลง

ด้านหลังเพ่ือเคลื่อนที่ไปยังโรงพิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 199 ท่าท่ี  138 

ปี่พาทย์ท้าเพลง ต้นเข้าม่าน 

 

ทิศ : หันทางขวาของเวท ี

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือซ้ายตั้งวงล่างระดับหัวเข็มขัด มือขวาแทง

มือแล้วตั้งวงบน 

เท้า : ก้าวเท้าขวาไขว้หน้า จากนั้นหมุนตัวทางซ้าย

แล้ววิ่งลงด้านหลังค่อยเคลื่อนเข้าไปยังโรงพิธี  
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 200 ท่าท่ี  139 

ปี่พาทย์ท้าเพลง ต้นเข้าม่าน 

 

ทิศ : หันทางซ้ายของเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือขวาตั้งวงล่างระดับหัวเข็มขัด มือซ้าย

หงายมือและแทงมือออกตั้งวงบน 

เท้า : ก้าวเท้าซ้ายไขว้หน้า จากนั้นหมุนตัวทางขวา

แล้ววิ่งลงด้านหลังค่อยเคลื่อนเข้าไปยังโรงพิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 201 ท่าท่ี  140 

ปี่พาทย์ท้าเพลง ต้นเข้าม่าน 

 

ทิศ : หันทางซ้ายของเวที 

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือขวาเข้าหาศีรษะ มือซ้ายตั้งวงระดับวง

กลางงอแขนด้านข้าง จากนั้นมือขวาม้วนจีบคลาย

ออกตั้งวงบน ส่วนมือซ้ายพลิกหงายมืองอแขน 

หรือรวมเรียกว่า ท่าผาลา 

เท้า : ก้าวเท้าขวาไขว้หน้า แล้วหมุนตัวทางซ้ายวิ่ง

ลงด้านหลังค่อยเคลื่อนเข้าไปยังโรงพิธี 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 202 ท่าท่ี  141 

ปี่พาทย์ท้าเพลง ต้นเข้าม่าน 

 

ทิศ : หันทางขวาของเวที 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือซ้ายจีบเข้าหาศีรษะ        

มือขวาตั้งวงกลางด้านข้าง จากนั้นมือซ้ายม้วนจีบ

คลายออกตั้งวงบน ส่วนมือขวาพลิกหงายมือ      

งอแขน หรือรวมเรียกว่า ท่าผาลา 

เท้า : ก้าวเท้าซ้ายไขว้หน้า แล้วหมุนตัวทางขวา  

วิ่งลงด้านหลังค่อยเคลื่อนเข้าไปยังโรงพิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 203 ท่าท่ี  142 

 ปี่พาทย์ท้าเพลง ต้นเข้าม่าน 

ทิศ : หันทางซ้ายของเวที 

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือขวาจีบเข้าหาศีรษะ มือซ้ายตั้งวงกลาง         

งอแขนด้านข้าง จากนั้นมือขวาม้วนจีบคลายออก

ตั้งวงบน ส่วนมือซ้ายพลิกจีบหงายแขนตึงระดับ

ไหล ่หรือรวมเรียกว่า ท่าจีบยาว 

เท้า : ก้าวเท้าขวาไขว้หน้า แล้วหมุนตัวทางซ้ายวิ่ง

ลงด้านหลังค่อยเคลื่อนเข้าไปยังโรงพิธี 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 204 ท่าท่ี 143  

ปี่พาทย์ท้าเพลง ต้นเข้าม่าน 

ทิศ : หันทางขวาของเวที 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือซ้ายจีบเข้าหาศีรษะ        

มือขวาตั้งวงกลาง จากนั้นมือซ้ายม้วนจีบคลาย

ออกตั้งวงบน ส่วนมือขวาพลิกจีบหงายแขนตึง

ระดับไหล ่หรือรวมเรียกว่า ท่าจีบยาว 

เท้า : ก้าวเท้าซ้ายไขว้หน้า แล้วหมุนตัวทางขวา  

วิ่งลงด้านหลังค่อยเคลื่อนเข้าไปยังโรงพิธี จนถึง

จุดที่เป็นเตียงนั่งส้าหรับประกอบพิธี 

 

 

 

 

 
 

 

(1) 

 

 

 

 

(2) 

ภาพที่ 205 ท่าท่ี 144 

ปี่พาทย์ท้าเพลง ต้นเข้าม่าน 

ทิศ : หันด้านซ้ายของเวที อยู่ข้างเตียงนั่งส้าหรับ

ประกอบพิธ ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย และกลับเอียงขวา 

มือ : มือทัง้สองอยู่ระดับอก โดยมือซ้ายตั้งมือ 

ส่วนมือขวาจีบคว่้า จากนั้นเคลื่อนมือทั้งสอง

ออกเป็นมือขวาตั้งวงบน มือซ้ายจีบส่งหลัง ท่าข้ึน

นั่งบนเตียง 

เท้า : ก้าวเท้าขวาใกล้ๆ เตียงนั่ง แล้วยกเท้าซ้าย

ก้าวขึ้นบนเตียงและยกเท้าขวาตามขึ้นมา เพื่อจะ

นั่งคุกเข่าบนเตียง 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 206 ท่าท่ี 145 ท้านองเพลง เชื้อ 2 ชั้น 

ค้าร้อง โอมอ่าน สญชีพ มหาเวทย์ 

 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : ตั้งตรง 

มือ : ประนมมือระหว่างอก เปิดปลายนิ้วออก 

เท้า : นั่งคุกเข่า เข่าชิดกัน ปลายเท้าชิดกัน เกร็ง

หน้าขาและยกก้นกระทบจังหวะเบาๆ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 207 ท่าท่ี 146  ท้านองเพลง เชื้อ 2 ชั้น 

ค้าร้อง อันวิเศษ ยิ่งใหญ่ 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : ตั้งตรง 

มือ : ประนมมือระหว่างอก เปิดปลายนิ้วออก 

แล้วเคลื่อนมือที่ประนมขึ้นไหว้จรดหน้าผาก โดย

ให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดที่ไรผม  

เท้า : นั่งคุกเข่า เข่าชิดกัน ปลายเท้าชิดกัน เกร็ง

หน้าขาและยกก้นกระทบจังหวะเบาๆ 1 ครั้ง  
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 208 ท่าท่ี 147 ท้านองเพลง เชื้อ 2 ชั้น 

ค้าร้อง ไพศาล 

 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : ตั้งตรง 

มือ : ลดมือท้ังสองจากหน้าผากลงประนมมือ

ระหว่างอก เปิดปลายนิ้วออก 

เท้า : นั่งคุกเข่า เข่าชิดกัน ปลายเท้าชิดกัน เกร็ง

หน้าขาและยกก้นกระทบจังหวะเบาๆ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 209 ท่าท่ี 148 ท้านองเพลง เชื้อ 2 ชั้น

ค้าร้อง เสกน้้า ทิพย์มนต์ 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : ตั้งตรง ก้มตัวและศีรษะลง-ขึ้นตามจังหวะ

เล็กน้อย ในลักษณะเหมือนการเปุาเสกคาถา 

มือ : ประนมมือระหว่างอก เปิดปลายนิ้วออก 

เท้า : นั่งคุกเข่า เข่าชิดกัน ปลายเท้าชิดกัน เกร็ง

หน้าขาและยกก้นกระทบจังหวะเบาๆ 1 ครั้ง  

 

ปฏิบัติท่านี้ทั้งหมด 

3 ครั้ง 
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ตารางที ่9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 210 ท่าท่ี 149 ท้านองเพลง เชื้อ 2 ชั้น 

ค้าร้อง ดลบันดาล 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : ตั้งตรง 

มือ : ประนมมือระหว่างอก เปิดปลายนิ้วออก 

เท้า : นั่งคุกเข่า เข่าชิดกัน ปลายเท้าชิดกัน เกร็ง

หน้าขาและยกก้นกระทบจังหวะเบาๆ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 211 ท่าท่ี 150 ท้านองเพลง เชื้อ 2 ชั้น 

ค้าร้อง ส้าหรับ ชุบชีวาน อสุรา 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : เอียงซ้าย และกลับเอียงขวา 

มือ : มือทั้งสองจีบกรีดนิ้วแล้วคลายมือออกเป็น

โกยมือขึ้น มือห่างกันเล็กน้อย 

เท้า : นั่งคุกเข่า เข่าชิดกัน ปลายเท้าชิดกัน 
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4 

ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 212 ท่าท่ี 151 

ปี่พาทย์ท้าเพลง สาธุการ 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : ตั้งตรง 

มือ : ประนมมือระหว่างอก เปิดปลายนิ้ว

ออก 

เท้า : นั่งคุกเข่า เข่าชิดกัน ปลายเท้าชิด

กัน เกร็งหน้าขาและยกก้นกระทบจังหวะ

เบาๆ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 
 

                 (1)                                            (2) 
 

  

 

 

 

               (3)                                    (4) 

ภาพที่ 213 ท่าท่ี 152  

ปี่พาทย์ท้าเพลง สาธุการ 

ทิศ : หน้าเวท ี

ศีรษะ : ตั้งตรง 

มือ : ประนมมือระหว่างอก เปิดปลายนิ้ว

ออก แล้วเคลื่อนมือที่ประนมขึ้นไหว้จรด

หน้าผาก โดยให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดที่

ไรผม  

เท้า : ก้าวเท้าขวาขึ้นตั้งเข่า นั่งกระดก

เท้าซ้าย กระทบจังหวะเบาๆ 1 ครั้ง 

จากนั้นกระทบจังหวะเบาๆ 1 ครั้ง แล้ว

ทรุดตัวพร้อมกับหมุนตัวไปทางซ้าย และ

ลงนั่งคุกเข่าประนมมือเช่นเดิม 

 

ปฏิบัติท่าที่ 151 – 

152 ให้ครบทั้งสี่ทิศ  

โดยใช้การหมุนตัว

เวียนทางซ้ายมือของ

ผู้แสดง 

วิธีการเวียน 

 
 
 
 
 

หน้าเวท ี

 

1 

3 

2 4 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 214 ท่าท่ี 153 

ปี่พาทย์ท้าเพลง สาธุการ 

 

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวทางขวาเล็กน้อย 

ศีรษะ : เอียงขวา  

มือ : มือทั้งสองจีบล่อแก้ว และอยู่คู่กันระดับหัว

เข็มขัด โดยมือขวาจีบล่อแก้วหงายข้อมือให้ปลาย

มือชี้ลงพื้น ส่วนมือซ้ายจีบล่อแก้วตั้งข้อมือ 

เท้า : นั่งคุกเข่า เข่าแยกเข่าขวา ปลายเท้าชิดกัน 

เกร็งหน้าขาและยกก้นกระทบจังหวะเบาๆ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 215 ท่าท่ี 154  

ปี่พาทย์ท้าเพลง สาธุการ 

 

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวทางขวาเล็กน้อย 

ศีรษะ : เอียงขวา และกลับเอียงซ้าย 

มือ : ต่อเนื่องจากท่า 151 มือทั้งสองจีบล่อแก้ว 

อยู่ระดับหัวเข็มขัด พลิกมือขวาที่จีบล่อแก้วอยู่

นั้นพลิกตั้งข้อมือขึ้นและวางบนข้อมือซ้ายที่จีบ

ล้อแก้วหงายวงปลายมือชี้ลง  

เท้า : ก้าวเท้าซ้ายขึ้นนั่งตั้งเข่า เท้าขวากระดกเท้า 

ยืด-ยุบ แล้วสะดุ้งตัวกระทบจังหวะเบาๆ 1 ครั้ง  
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 216 ท่าท่ี 155 

ปี่พาทย์ท้าเพลง สาธุการ 

 

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวทางขวาเล็กน้อย 

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือต่อเนื่องจากท่าท่ี 152 ยังคงจีบล่อแก้ว

ทั้งสองมือ แต่พลิกหมุนทั้งสองมือ สลับให้มือซ้าย

อยู่ด้านบน และมือยังคงอยู่ระดับหัวเข็มขัด

เช่นเดิม 

เท้า : ยังคงกระดกเท้าอยู่ แต่ใหส้ะดุ้งตัวขึ้นตาม

จังหวะก่อนและหลังจากท่ีจะหมุนเปลี่ยนสลับ

เป็นมือซ้ายอยู่บน  

 

หลังจากปฏิบัติท่าที่ 

155 แล้ว ให้

ย้อนกลับไปปฏิบัติ

ท่าท่ี 154 อีกครั้ง 

โดยที่เท้ายังคงอยู่

เช่นเดิม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 217 ท่าท่ี 156 

ปี่พาทย์ท้าเพลง สาธุการ 

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวทางขวาเล็กน้อย 

ศีรษะ : เอียงขวา และกลับมาเอียงซ้าย 

มือ : มือทั้งสองจีบล่อแก้ว โดยมือซ้ายอยู่ระดับ

เอว หงายมือหักข้อมือให้ปลายมือชี้ลงพื้น งอแขน 

ส่วนมือขวาคว่้ามือล่อแก้วหักข้อมือลง งอแขน

ด้านหน้าระดับวงกลาง 

เท้า : ทรุดตัวลงนั่งคุกเข่า แยกเข่าขวา 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 
 

(1) 

 

 

 

 

 
(2) 

ภาพที่ 218 ท่าท่ี 157 

ปี่พาทย์ท้าเพลง สาธุการ 

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวทางขวาเล็กน้อย 

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือทั้งสองจีบล่อแก้ว โดยมือซ้ายจีบล่อแก้ว

ตั้งข้อมืออยู่ระดับหัวเข็มขัด ส่วนมือขวาจีบล่อ

แก้วหักข้อมือเข้าหาศีรษะ ระดับวงบน งอแขน 

เท้า : ก้าวเท้าซ้ายขึ้นนั่งตั้งเข่า เท้าขวาวางเท้าอยู่

ด้านหลัง แล้วกระทบจังหวะเบาๆ 1 ครั้ง  

 

- หลังจากปฏิบัติท่า

ที ่157 แล้ว จากนั้น

ให้สะดุ้งตัวขึ้น 

1 ครั้ง แล้วกลับเอียง

ซ้ายส่วนมือและเท้า

ปฏิบัติเช่นเดิม  

- ปฏิบัติเช่นเดียวกับ

ท่าท่ี 157 อีกครั้ง 

โดยที่เท้ายังคงอยู่

เช่นเดิม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 219 ท่าท่ี 158 

ปี่พาทย์ท้าเพลง สาธุการ 

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวทางขวาเล็กน้อย 

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือทั้งสองจีบล่อแก้ว โดยมือซ้ายอยู่ระดับ

เอวจีบล่อแก้วตั้งมือเช่นเดิม งอแขน ส่วนมือขวา

หงายมือจีบล่อแก้วแทงมือไปด้านข้างระดับวงบน 

เท้า : ทรุดตัวลงนั่งคุกเข่า แยกเข่าขวา 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 220 ท่าท่ี 159 

ปี่พาทย์ท้าเพลง สาธุการ 

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวทางขวาเล็กน้อย 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือทั้งสองจีบล่อแก้ว โดยมือซ้ายจีบล่อแก้ว

ตั้งข้อมืออยู่ระดับหัวเข็มขัด ส่วนมือขวาจีบล่อ

แก้วตั้งข้อมือระดับวงบน งอแขน 

เท้า : ก้าวเท้าซ้ายขึ้นนั่งตั้งเข่า เท้าขวากระดกเท้า

อยู่ด้านหลัง แล้วกระทบจังหวะเบาๆ 1 ครั้ง  

 

- หลังจากปฏิบัติท่า

ที่ 159 จากนั้นให้

สะดุ้งตัวขึ้น 

1 ครั้ง แล้วกลับเอียง

ขวาส่วนมือและเท้า

ปฏิบัติเช่นเดิม  

- ปฏิบัติเช่นเดียวกับ

ท่าท่ี 159 อีกครั้ง 

โดยที่เท้ายังคงอยู่

เช่นเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 221 ท่าท่ี 160 

ปี่พาทย์ท้าเพลง สาธุการ 

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวทางซ้ายเล็กน้อย 

ศีรษะ : เอียงซ้าย  

มือ : มือทั้งสองจีบล่อแก้ว และอยู่คู่กันระดับหัว

เข็มขัด โดยมือซ้ายจีบล่อแก้วหงายข้อมือให้ปลาย

มือชี้ลงพื้น ส่วนมือขวาจีบล่อแก้วตั้งข้อมือ 

เท้า : นั่งคุกเข่า เข่าแยกเข่าซ้าย ปลายเท้าชิดกัน 

เกร็งหน้าขาและยกก้นกระทบจังหวะเบาๆ 1 ครั้ง 

 

 



293 
 

ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 222 ท่าท่ี 161 

ปี่พาทย์ท้าเพลง สาธุการ 

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวทางซ้ายเล็กน้อย 

ศีรษะ : เอียงซ้าย และกลับเอียงขวา 

มือ : ต่อเนื่องจากท่า 158 มือทั้งสองจีบล่อแก้ว 

อยู่ระดับหัวเข็มขัด พลิกมือซ้ายที่จีบล่อแก้วอยู่

นั้นพลิกตั้งข้อมือขึ้นและวางบนข้อมือขวาที่จีบ

ล่อแก้วหงายวงปลายมือชี้ลง  

เท้า : ก้าวเท้าขวาขึ้นนั่งตั้งเข่า เท้าซ้ายกระดกเท้า 

ยืด-ยุบ แล้วสะดุ้งตัวกระทบจังหวะเบาๆ 1 ครั้ง  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 223 ท่าท่ี 162 

ปี่พาทย์ท้าเพลง สาธุการ 

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวทางซ้ายเล็กน้อย 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือต่อเนื่องจากท่าท่ี 159 ยังคงจีบล่อแก้ว

ทั้งสองมือ แต่พลิกหมุนทั้งสองมือ สลับให้มือขวา

อยู่ด้านบน และมือยังคงอยู่ระดับหัวเข็มขัด

เช่นเดิม 

เท้า : สะดุ้งตัวขึ้นตามจังหวะก่อนและหลังจากท่ี

จะหมุนเปลี่ยนสลับเป็นมือขวาอยู่บน  

 

- หลังจากปฏิบัติท่า

ที่ 162 ให้ย้อนกลับ

ไปปฏิบัติท่าที่ 161 

อีกครั้ง โดยที่เท้า

ยังคงอยู่เช่นเดิม 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 224 ท่าท่ี 163 
ปี่พาทย์ท้าเพลง สาธุการ 

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวทางซ้ายเล็กน้อย 

ศีรษะ : เอียงซ้าย และกลับเอียงขวา   

มือ : มือทั้งสองจีบล่อแก้ว โดยมือขวาอยู่ระดับ

เอวหงายวงหักข้อมือให้ปลายมือชี้ลงพื้น งอแขน 

ส่วนมือซ้ายคว่้ามือล่อแก้วหักข้อมือลง งอแขน

ด้านหน้าระดับวงกลาง 

เท้า : ทรุดตัวลงนั่งคุกเข่า แยกเข่าซ้าย 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1) 
 

 

 

 

 
 

(2) 

ภาพที่ 225 ท่าท่ี 164 
ปี่พาทย์ท้าเพลง สาธุการ  

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวทางซ้ายเล็กน้อย 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือทั้งสองจีบล่อแก้ว โดยมือขวาจีบล่อแก้ว

ตั้งข้อมืออยู่ระดับหัวเข็มขัด ส่วนมือซ้ายจีบล่อ

แก้วหักข้อมือเข้าหาศีรษะ ระดับวงบน งอแขน 

เท้า : ก้าวเท้าขวาขึ้นนั่งตั้งเข่า เท้าซ้ายวางเท้าอยู่

ด้านหลัง แล้วกระทบจังหวะเบาๆ 1 ครั้ง  

 

- หลังจากปฏิบัติท่า

ที่ 164 จากนั้นให้

สะดุ้งตัวขึ้น 

1 ครั้ง แล้วกลับเอียง

ซ้ายส่วนมือและเท้า

ปฏิบัติเช่นเดิม  

- ปฏิบัติเช่นเดียวกับ

ท่าท่ี 164 อีกครั้ง 

โดยที่เท้ายังคงอยู่

เช่นเดิม 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 226 ท่าท่ี 165 
ปี่พาทย์ท้าเพลง สาธุการ  

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวทางซ้ายเล็กน้อย 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือทั้งสองจีบล่อแก้ว โดยมือขวาอยู่ระดับ

เอวจีบล่อแก้วตั้งมือเช่นเดิม งอแขน ส่วนมือซ้าย

หงายมือจีบล่อแก้วแทงมือต้ังระดับวงบน 

เท้า : ทรุดตัวลงนั่งคุกเข่า แยกเข่าซ้าย 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (1) 

 

 

 

 

 

(2) 

 ภาพที่ 227 ท่าท่ี 166  
ปี่พาทย์ท้าเพลง สาธุการ 

ทิศ : หน้าเวที เฉียงตัวทางซ้ายเล็กน้อย 

ศีรษะ : เอียงขวา 

มือ : มือทั้งสองจีบล่อแก้ว โดยมือขวาจีบล่อแก้ว

ตั้งข้อมอือยู่ระดับหัวเข็มขัด ส่วนมือซ้ายจีบล่อ

แก้วตั้งข้อมือระดับวงบน งอแขน 

เท้า : ก้าวเท้าขวาขึ้นนั่งตั้งเข่า เท้าซ้ายกระดกเท้า

อยู่ด้านหลัง แล้วกระทบจังหวะเบาๆ 1 ครั้ง  

 

- หลังจากปฏิบัติท่า

ที่ 166 จากนั้นให้

สะดุ้งตัวขึ้น 

1 ครั้ง แล้วกลับเอียง

ขวาส่วนมือและเท้า

ปฏิบัติเช่นเดิม  

- ปฏิบัติเช่นเดียวกับ

ท่าท่ี 166 อีกครั้ง 

โดยที่เท้ายังคงอยู่

เช่นเดิม 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 228 ท่าท่ี 167  
ปี่พาทย์ท้าเพลง สาธุการ 

ทิศ : หน้าตรง 

ศีรษะ : ตั้งตรง 

มือ : มือทั้งสองจีบล่อแก้ว หงายมือทั้งสอง

ระดับอก จากนั้นเคลื่อนมือทั้งสองออกเป็นจีบ

ล่อแก้วตั้งข้อมือระดับไหล ่งอแขน 

เท้า : นั่งคุกเข่า เข่าชิด และปลายเท้าชิด 

กระทบจังหวะ 1 ครั้ง จากนั้นก้าวเท้าขวาตั้ง

เข่าข้ึน เท้าซ้ายกระดกอยู่ด้านหลัง และกระทบ

จังหวะอีก 1 ครั้ง  

 

หลังจากปฏิบัติท่า 

167 ยังคงค้างท่า

เช่นเดิม แต่

เปลี่ยนเป็นเยื้องไหล่

โดยเอียงศีรษะขวา

ก่อนพร้อมกับสะดุ้ง

ตัวขึ้นตามจังหวะ 

สลับกับเยื้องไหล่เอียง

ซ้าย 4 จังหวะ หรือ 2 

ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 229 ท่าท่ี 168  
ปี่พาทย์ท้าเพลง สาธุการ 

ทิศ : หน้าตรง 

ศีรษะ : ตั้งตรง 

มือ : มือทั้งสองจีบล่อแก้ว คว่้ามือทั้งสองระดับ

อก จากนั้นเคลื่อนมือทั้งสองออกเป็น          

จีบล่อแก้วหงายข้อมือระดับไหล่ งอแขน 

เท้า : นั่งคุกเข่า เข่าชิด และปลายเท้าชิด 

กระทบจังหวะ 1 ครั้ง 

 

หลังจากปฏิบัติท่า 

168 ยังคงค้างท่า

เช่นเดิม แต่

เปลี่ยนเป็นเยื้องไหล่

โดยเอียงศีรษะขวา

ก่อนพร้อมกับสะดุ้ง

ตัวขึ้นตามจังหวะ 

สลับกับเยื้องไหล่เอียง

ซ้าย 4 จังหวะ หรือ 2 

ครั้ง 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 230 ท่าท่ี 169 

ปี่พาทย์ท้าเพลง สาธุการ  

ทิศ : หน้าตรง 

ศีรษะ : เอียงซ้าย และกลับเอียงขวา 

มือ : มือทั้งสองจีบล่อแก้ว โดยมือซ้ายจีบล่อ

แก้วคว่้ามือด้านข้างระดับวงกลางงอแขน ส่วน

มือขวาจีบล่อแก้วหงายข้อมือระดับวงกลางงอ

แขนเช่นกัน  จากนั้นเคลื่อนมือทั้งสองออกเป็น

มือซ้ายสอดจีบล่อแก้วหงายข้อมือระดับวงบน 

ส่วนมือขวาพลิกมือจีบล่อแก้วตั้งข้อมือขึ้น 

แขนตึงระดับไหล่  

เท้า : นั่งคุกเข่า แยกเข่าซ้าย และกระดกเท้า

ขวา กระทบจังหวะ 1 ครั้ง 

หลังจากปฏิบัติท่า 169

ยังคงค้างท่าเช่นเดิม 

แต่เปลี่ยนเป็นกดไหล่

ซ้ายโดยเอียงศีรษะซ้าย

ก่อนพร้อมกับสะดุ้งตัว

ขึ้นตามจังหวะ สลับกับ

กดไหล่เอียงขวาเอียง

ศีรษะขวา 4 จังหวะ 

หรือ 2 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 231 ท่าท่ี 170 

ปี่พาทย์ท้าเพลง สาธุการ 

ทิศ : หน้าตรง  

ศีรษะ : เอียงขวา และกลับเอียงซ้าย 

มือ : มือทั้งสองจีบล่อแก้ว โดยมือขวาจีบล่อ

แก้วคว่้ามือด้านข้างระดับวงกลางงอแขน   

ส่วนมือซ้ายจีบล่อแก้วหงายข้อมือระดับ     

วงกลางงอแขนเช่นกัน  จากนั้นเคลื่อนมือ   

ทั้งสองออกเป็นมือขวาสอดจีบล่อแก้วหงาย

ข้อมือระดับวงบน ส่วนมือซ้ายพลิกมือ      

จีบล่อแก้ว ตั้งข้อมือขึน้ แขนตึงระดับไหล่        

เท้า : นั่งคุกเข่า แยกเข่าขวา และกระดกเท้า

ซ้ายกระทบจังหวะ 1 ครั้ง 

หลังจากปฏิบัติท่า 170

ยังคงค้างท่าเช่นเดิม 

แต่เปลี่ยนเป็นกดไหล่

ขวาโดยเอียงศีรษะขวา

ก่อนพร้อมกับสะดุ้งตัว

ขึ้นตามจังหวะ สลับกับ

กดไหล่เอียงซ้ายเอียง

ศีรษะซ้าย 4 จังหวะ 

หรือ 2 ครั้ง 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 232 ท่าท่ี 171 

ปี่พาทย์ท้าเพลง สาธุการ 

ทิศ : หน้าตรง 

ศีรษะ : เอียงขวา  

มือ : มือทั้งสองอยู่ระดับวงบนคู่กันข้างศีรษะ

ด้านขวา งอแขนทั้งสองข้าง โดยมือขวาตั้งวง 

มือซ้ายจีบหักข้อมือเข้าหาศีรษะ หรือเรียก 

ท่าภมรเคล้า 

เท้า : นั่งคุกเข่า ปลายเท้าชิด แยกเข่าขวา 

กระทบจังหวะลงเบาๆ 1 ครั้ง จากนั้นลากเข่า

ขวามาชิดเข่าซ้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 233 ท่าท่ี 172 

ปี่พาทย์ท้าเพลง สาธุการ 

ทิศ : หน้าตรง 

ศีรษะ : เอียงซ้าย 

มือ : มือทั้งสองอยู่ระดับวงบนคู่กันข้างศีรษะ

ด้านซ้าย งอแขนทั้งสองข้าง โดยมือซ้ายตั้งวง 

มือขวาจีบหักข้อมือเข้าหาศีรษะ หรือเรียก 

ท่าภมรเคล้า 

เท้า : นั่งคุกเข่า ปลายเท้าชิด แยกเข่าซ้าย 

กระทบจังหวะลงเบาๆ 1 ครั้ง จากนั้นลากเข่า

ซ้ายมาชิดเข่าขวา 
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ตารางที่ 9 กระบวนท่าร้านางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนมณโฑหุงน้้าทิพย์ (ต่อ) 

ภาพที่  ค าอธิบายท่าร า หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 234 ท่าท่ี 173 

ปี่พาทย์ท้าเพลง สาธุการ 

ทิศ : หน้าตรง 

ศีรษะ : ตั้งตรง 

มือ : ประนมมือทั้งสองระหว่างอก เปิดปลาย

นิ้วออกจากกัน 

เท้า : นั่งคุกเข่า เข่าชิด ปลายเท้าชิด กระทบ

จังหวะ 1 ครั้ง  

 

 

 

 

 

 

 
  

(1) 
  

 

 

 

 
 

(2) 

ภาพที่ 235 ท่าท่ี 174 

ปี่พาทย์ท้าเพลง สาธุการ 

ทิศ : หน้าตรง  

ศีรษะ : ตั้งตรง 

มือ : เคลื่อนมือทีป่ระนมมืออยู่ ขึ้นไหว้จรด

หน้าผาก ให้นิ้วหัวแม่มือจรดที่ไรผม จากนั้น

เคลื่อนมือลงมาที่ระหว่างอกเช่นเดิม 

เท้า : นั่งคุกเข่า เข่าชิด ปลายเท้าชิด กระทบ

จังหวะ 1 ครั้ง จากนั้นกระทบจังหวะอีกครั้ง

เมื่อเคลื่อนมือกลับมาที่ระหว่างอกเช่นเดิม 
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 จากการศึกษากระบวนท่าร้า พบว่า บทบาทนางมณโฑหุงน้้าทิพย์ ประกอบด้วยกระบวนท่าร้าจ้านวน 174 

ท่า มีท่าร้าประกอบเพลง 10 เพลง เป็นกระบวนท่าร้าที่มีบทร้องประกอบจ้านวน 6 เพลง คือ กระบวนท่าร้าเพลงลง

สรงโทน  เพลงชมตลาด เพลงรื้อร่าย เพลงกลองโยน เพลงร่าย และเพลงเชื้อ ส่วนกระบวนท่าร้าเพลงต้นเข่าม่าน 

เพลงเสมอ เพลงเชิด และเพลงสาธุการ เป็นการร้าประกอบเพลงหน้าพาทย์ที่ไม่มีบทร้อง ซึ่งมีจ้านวน 4 เพลง จาก

การศึกษาน้ามาสู่การวิเคราะโครงสร้างท่าร้า ดังนี้ 

 

4.4 การวิเคราะห์กระบวนท่าร าการแสดงบทบาทนางมณโฑหุงน  าทิพย์ 

 จากการลงภาคสนามเพ่ือท้าการศึกษา และปฏิบัติกระบวนท่าร้าบทบาทนางมณโฑหุงน้้าทิพย์ ในการ

แสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้้าทิพย์ ตามแนวทางการถ่ายทอดกระบวนท่าร้าของนางบุนนาค 

ทรรทรานนท ์ดังที่กล่าวในตารางกระบวนท่าร้าข้างต้น น้ามาสู่การวิเคราะห์กระบวนท่าร้าได้ว่า การแสดงบทบาทนาง

มณโฑหุงน้้าทิพย์เป็นการแสดงโขนที่ได้รับอิทธิพลลักษณะรูปแบบการแสดงของละครในที่มีบทร้องประกอบกับการ

บรรจุเพลง ซึ่งรูปแบบการแสดงโขนที่แท้จริงนั้นจะมีเพียงเพลงหน้าพาทย์ การพากย์ การเจรจาประกอบการแสดง 

เมื่อมีการบรรจุเพลงร้องอย่างละครใน จึงต้องมีการคิดประดิษฐ์ท่าร้าแทนความหมายของค้าร้อง เพื่อเป็นการสื่อ

ความหมายของ ตัวละครไปสู่ผู้ชมได้รับรู้ถึงความคิด ความรู้สึก และการกระท้า ซึ่งผู้แสดงจะต้องมีความสามารถ 

บทบาทนางมณโฑก็เช่นเดียวกัน กระบวนท่าร้านางมณโฑหุงน้้าทิพย์เป็นการร้าเดี่ยวของตัวนางซึ่งมีฐานะสูงศักดิ์  

ผู้แสดงจะต้องใช้ทักษะความสามารถในการร้าที่มีลีลา อารมณ์ การทรงตัวที่ดูสง่างาม ภูมิฐาน แสดงออกมาได้อย่าง

กลมกลืนและลงตัว ผู้แสดงจะต้องรู้สึกและถ่ายทอดการแสดงชุดนี้ในความคิดความรู้สึกที่เกิดความภูมิใจที่จะได้

ช่วยทศกัณฐ์ผู้เป็นสวาม ีและญาติมิตร เมื่อวิเคราะห์กระบวนท่าร้าสังเกตได้ว่ายังคงมีลักษณะท่าร้าที่เป็นการร้า

รวบค้าตามรูปแบบของการแสดงโขน เนื่องจากการแสดงโขนมักไม่นิยมแสดงท่าร้าที่ตีบททุกค้าเช่นเดียวกับละคร

นอก แต่จะตีบทเช่นเดียวกับละครใน เป็นการร้าตามจารีต และกระบวนท่าซึ่งเป็นไปตามบทบาทของตัวละครซึ่ง

เป็นนางฟูาและมีฐานะเป็นนางกษัตริย์ที่มีบุคลิก อุปนิสัยเรียบร้อยด้วย 

 จากการศึกษากระบวนท่าร้า พบว่า การแสดงบทบาทนางมณโฑหุงน้้าทิพย์ สามารถแบ่งการแสดง

ออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรก การลงสรง ทรงเครื่อง  ช่วงที่สอง การเดินทางออกจากราชฐานไปยังโรงพิธี และช่วงที่สาม 

การประกอบพิธีหุงน้้าทิพย์ ซ่ึงมีลักษณะโครงสร้างท่าร้า ประกอบด้วย 
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 1) ลักษณะการร าตีบทที่ดัดแปลงมาจากท่าธรรมชาติ ในงานวิจัยนี้ หมายถึง กระบวนท่าร้าที่เลียนแบบ

ลักษณะท่าทางธรรมชาติของมนุษย์ และน้ามาดัดแปลงให้เข้ากับท่าร้าตามหลักของนาฏศิลป์ไทย ในการสื่อ

ความหมายจากบทละครเพื่อให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจในเนื้อหาของเนื้อเรื่อง ผ่านกระบวนท่าร้าของตัวละครแทนค้าพูด       

ซึ่งงานวิจัยนี้มีการใช้กระบวนท่าร้ารูปแบบการร้าตีบทโดยใช้ท่าที่ดัดแปลงมาจากการเลียนแบบธรรมชาติ 2 

ลักษณะ คือ 

  1.1) การร าตีบทตามค าร้อง ในงานวิจัยนี้ หมายถึง การร่ายร้าท้าท่าทางต่างๆ แทนค้าพูด ซึ่ง

เป็นการเลียนแบบอิริยาบถธรรมชาตขิองมนุษย์ เพ่ือสื่อความหมายของตัวละครให้ตรงตามค้าร้องหรือบทการแสดง 

  1.2) การร าตีบทในท านองเพลง ในงานวิจัยนี้ หมายถึง การร่ายร้าท้าท่าทางต่างๆ เป็นท่าที่

เลียนแบบท่าจากธรรมชาติ เพ่ือสื่อความหมายที่แสดงถึงอากัปกิริยา อารมณ์ของตัวละครแทนค้าพูด ซึ่งเป็นการ

ปฏิบัติท่าร้าในท้านองเพลงที่ไม่มีบทร้อง  

 2) ลักษณะกระบวนท่าร าตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทย ในงานวิจัยนี้ หมายถึง กระบวนท่าร้าที่ปรมาจารย์

ทางด้านนาฏศิลป์ไทยเป็นผู้คิดประดิษฐ์ขึ้นเป็นท่ามาตรฐานตามแบบแผน หรือท่าที่ใช้เป็นพื้นฐานในการฝึกทักษะ

การปฏิบัติทางด้านนาฏศิลป์ไทย หรือน้าไปเป็นพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์ชุดการแสดง ซึ่งใช้นาฏยศัพท์เป็น

องค์ประกอบส้าคัญ ได้แก่ กระบวนท่าร้าที่ปรากฏในเพลงช้า เพลงเร็ว แม่บทเล็ก แม่บทใหญ่ เพลงหน้าพาทย์ เป็นต้น 

 3) กระบวนท่าร าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ในงานวิจัยนี้ หมายถึง กระบวนท่าร้าซึ่งเป็นท่าที่ใช้เฉพาะหรือ

ถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงและบ่งบอกถึงกระบวนท่าร้าในบทบาทนางมณโฑหุงน้้าทิพย์เท่านั้น ซ่ึงใช้พื้นฐานของ

นาฏยศัพท์และภาษาท่าเป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีทั้งลักษณะการร้าตีบทที่ดัดแปลงมาจากท่าธรรมชาติ และหรือ

ลักษณะกระบวนท่าร้าตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทย  

 ซึ่งการแสดงบทบาทนางมณโฑหุงน้้าทิพย์ทั้ง 3 ช่วง ดังที่กล่าวข้างต้นนั้น มีรายละเอียดของโครงสร้างท่าร้า 

ดังนี ้

 ช่วงแรก การลงสรง ทรงเครื่อง  หรือการอาบน้้า และการแต่งกายของตัวละคร จากการศึกษาประวัต ิ               

ความเป็นมาของการร้าลงสรง นายบัณฑิต เข็มทอง ได้กล่าวไว้ในวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ บทบาทหนุมานลงสรงในการแสดงโขน ว่า การร้าลงสรงนั้นมีประวัติความเป็นมา

ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจากหลักฐานที่พบจากบทละคร(บัณฑิต เข็มทอง. 2555 : 104) การ้าลงสรง เป็นกระบวนการร้า

ที่สื่อให้เห็นถึงภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถของบรมครูทางด้านนาฏศิลป์ไทย ในการน้าวิถีชีวิตการอาบน้้าของไทย
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เสนอผ่านออกมาในรูปแบบของกระบวนท่าร้า จากการศึกษาพบว่า การร้าลงสรง ทรงเครื่องที่ปรากฏในการแสดง

นาฏศิลป์ไทย มีทั้งหมด 7 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ลงสรงปี่พาทย์ ลงสรงสุหร่าย ลงสรงโทน ลงสรงมอญ ลงทรงมอญ               

ลงสรงลาว ลงสรงแขก และร้าชมตลาด ซึ่งจุดประสงค์ของการร้าลงสรง ทรงเครื่องในการแสดง เป็นการอาบน้้า แต่งกาย

เพ่ือช้าระร่างกายให้สะอาดก่อนจะท้าการสิ่งอ่ืนต่อไป เช่น การอาบน้้าแต่งตัวก่อนออกเดินทาง  การอาบน้้าแต่งตัว   

ก่อนขึ้นเฝูากษัตริย์ การอาบน้้าแต่งตัวก่อนเข้าหาชายหรือหญิงอันเป็นที่รัก  การอาบน้้าแต่งตัวก่อนออกไปท้า             

ศึกสงคราม  การอาบน้้าแต่งตัวเพื่อช้าระร่างกายให้สะอาดเพ่ือเข้าประกอบพิธีกรรมต่างๆ  

 ส้าหรับการแสดงบทบาทนางมณโฑหุงน้้าทิพย์ ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการใช้รูปแบบการร้าลงสรงโทน  และ

การร้าชมตลาด เนื่องจากเป็นการร้าที่แสดงถึงท่าทางการอาบน้้า การประพรมเครื่องหอม และเครื่องแต่งกายของตัว

ละครเอกที่เป็นตัวนาง ซ่ึงเป็นเพลงทีป่รากฏใชใ้นการแสดงทั้งโขนและละคร  จุดประสงค์เพ่ือท้าการช้าระร่างกายให้

สะอาดก่อนจะเดินทางไปประกอบพิธีหุงน้้าทิพย ์การแสดงในช่วงแรกการร้าลงสรง ทรงเครื่องของนางมณโฑนี้สามารถ

แบ่งออกเป็นส่วนย่อยประกอบด้วย 3 ส่วน   

  ส่วนแรก เริ่มจากเหตุการณ์ที่นางมณโฑก้าลังเดินทางเข้าสู่ห้องสรงหรือห้องอาบน้้าภายใน  

ราชฐานของตน โดยใช้กระบวนท่าร้าเพลง ต้นเข่าม่าน โครงสร้างท่าร้าประกอบด้วยลักษณะกระบวนท่าร าตาม

แบบแผนของนาฏศิลป์ไทย เป็นการร้าที่ ใช้กระบวนท่ามาตรฐานตามแบบแผนที่ปรมาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ไทย

เป็นผู้ก้าหนด  ดังกระบวนท่าร้าที่ปรากฏท่าท่ี 1-7 หน้า 210 - 213  

  ส่วนที่สอง  การร้าลงสรงหรืออาบน้้าของนางมณโฑ  โดยใช้เพลงลงสรงโทน  ประกอบด้วยโครงสร้าง

ท่าร้า ดังนี ้   

   การร าตีบทตามค าร้อง จัดอยู่ในกระบวนท่าร้าลักษณะการร้าตีบทที่ดัดแปลงมาจากท่า

ธรรมชาติเป็นอิริยาบถการอาบน้้าในวิถีชีวิต ท่าร้าที่ปรากฏการร้าตีบทตามค้าร้องในส่วนของการร้าเพลงลงสรงโทน

ของนางมณโฑ ได้แก่ 

    - ท่าร าในค าร้อง อาบละออง สุหร่าย ค้าว่า สุหร่าย หมายถึง ฝักบัว จึงใช้

การปฏิบัติท่าร้าเพ่ือสื่อความหมายอิริยาบถเลียนแบบการอาบน้้าด้วยฝักบัว โดยการใช้มือทั้งสองจีบหักข้อมือเข้า

หาศีรษะ มือขวาอยู่ระดับแง่ศีรษะ ส่วนมือซ้ายไล่ระดับลงมา งอแขนทั้งสองข้าง พร้อมกับขยับนิ้วชี้ขึ้น-ลงอย่าง

รวดเร็วเลียนแบบละอองน้้า และค่อยลดมือทั้งสองข้างลง จากนั้นปฏิบัติท่าตรงกันข้ามอีกครั้งหนึ่ง ดังค้าอธิบายท่า

ร้าท่าท่ี 14 - 15 หน้า 216 - 217 ดังภาพแสดงกระบวนท่าเลียนแบบการอาบน้้าโดยฝักบัว   
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     ภาพที ่236 กระบวนท่าร้าในค้าร้อง อาบละออง     ภาพที ่237 กระบวนท่าร้าในค้าร้อง สุหร่าย 

    - ท่าร าในค าร้อง ช าระรดหมดหมอง  เป็นอิริยาบถเลียนแบบการอาบน้้า

โดยการใช้ขันตักอาบ การปฏิบัติท่าร้าใช้มือจับขันน้้า โดยใช้มือขวาจับขันขนาดเล็กท้าท่าตักน้้า ส่วนมือซ้ายวางที่

หน้าขาขวา จากนั้นเปลี่ยนย้ายปฏิบัติตรงกันข้ามกันอีกหนึ่งครั้ง ดังค้าอธิบายท่าร้า ท่าท่ี 19-20 หน้า 222 ดังภาพ 

แสดงกระบวนท่าร้าเลียนแบบการอาบน้้าโดยใช้ขันตักอาบ 

 

  

 

 

   

               ภาพที ่ 238 กระบวนท่าร้าในค้าร้อง ช้าระรด              ภาพที ่239 กระบวนท่าร้าในค้าร้อง หมดหมอง 

 

    - ท่าร าในค าร้อง สุคนธาร ประท่ิน กลิ่นเกลา เป็นอิริยาบถประทินผิวที่

แก้ม แขนทั้งสองข้างด้วยน้้าหอม และลักษณะการสูดดมกลิ่นหลังจากใช้เครื่องหอมทาตามร่างกาย ซึ่งปรากฏ

กระบวนที่เป็นการร้าตีบทตามค้าร้อง ประกอบด้วย 

     ท่าเทน้้าหอมและละเลงแปูงบนฝุามือ โดยการใช้มือขวาหยิบขวด

น้้าหอมรินบนฝุามือซ้ายที่แบอยู่แล้วใช้ฝุามือขวาถูบนฝุามือซ้ายวนตามทิศทางเข็มนาฬิกาเบาๆ ในลักษณะการผสม

น้้าหอม ดังค้าอธิบายท่าร้าท่าท่ี 25 หน้า 225 ดังภาพ แสดงกระบวนท่าร้าเลียนแบบการใช้ฝุามือถูผสมแปูง 
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  ภาพที่ 240 กระบวนท่าร้าการเทน้้าหอมบนฝุามือ     ภาพที่ 241 กระบวนท่าร้าการละเลงแปูงบนฝุามือ 

  

    ท่าปะแปูงด้วยฝุามือ ท่าต่อเนื่องจากท่าผสมแปูงโดยยกมือขวาที่ถูอยู่บน           

ฝุามือซ้ายขึ้น ใช้ฝุามือลูบที่แก้มขวาและแก้มซ้าย มือซ้ายยังคงแบอยู่ เพ่ือทาแปูงและน้้าหอมที่แก้มทั้งสองข้าง           

ดังค้าอธิบายท่าร้าท่าท่ี 26 หน้า 225 และ 28 หน้า 226 ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 242 แสดงท่าปะแปูงด้วยฝุามือท่ีแก้มข้างขวา        ภาพที่ 243 แสดงท่าปะแปูงด้วยฝุามือท่ีแก้มข้างซ้าย 

  

    ท่าดมแขนทั้งสองข้าง เป็นกระบวนท่าร้าเลียนแบบลักษณะท่าทางธรรมชาติ

ของมนุษย์หลังจากประทิ่นผิวก็จะมีการสูดดมความหอมตามร่างกาย โดยก้มตัวเล็กน้อยเพ่ือดมแขนขวาและแขน

ซ้าย   ดังค้าอธิบายท่าร้าท่าท่ี  29 - 30 หน้า 227 ดังภาพ 
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                    ภาพที่  244 ท่าดมแขนข้างขวา                           ภาพที ่245 ท่าดมแขนข้างซ้าย 

 

  ส่วนที่สาม เป็นช่วงน้าเสนอกระบวนท่าร้าการแต่งกายหลังจากกระท้าการอาบน้้า โดยการร้า

ประกอบเพลงชมตลาด เพ่ือสื่อความหมายของอิริยาบถการแต่งตัว และรายละเอียดที่บ่งชี้ถึงการแต่งที่เป็น

เอกลักษณ์ของนางมณโฑ ปรากฏลักษณะกระบวนท่าการร้าตีบทตามค้าร้องซึ่งเป็นกระบวนท่าทีด่ัดแปลงท่าร้ามา

จากท่าธรรมชาต ิอีกท้ังกระบวนท่าร้าในส่วนนีย้ังประกอบด้วยกระบวนท่าร้าที่เป็นแบบแผนซ่ึงปรากฏอยู่ในการ

แต่งตัวของตัวละครนางอ่ืนๆ ได้แก่ 

   ท่านุ่งผ้า ในค้าร้องที่ว่า “ทรงภูษา เนื้อดี ... ” ใช้การปฏิบัติท่าร้าเพ่ือสื่อความหมายโดย

การตั้งมือทั้งสองระดับหัวเข็มขัด มือซ้ายตั้งวง มือขวาจีบหงายหักข้อมือขึ้น จากนั้นม้วนมือทั้งสองเป็นมือซ้ายช้อนมือ

จีบหงาย มือขวาม้วนมือคลายจีบออกตั้งวง ดังภาพ 

 

    

  

 

 

 

               ภาพที ่ 246 แสดงท่าการนุ่งผ้าของนางมณโฑ    ภาพที ่247 แสดงท่าการนุ่งผ้าของนางมณโฑ 
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   ท่าห่มสไบ  ในค้าร้องที่ว่า “สไบหน้า เจียรบาด ... ” ใช้การปฏิบัติท่าโดย มือซ้ายจีบ       

ส่งหลัง มือขวาจีบหงายเหนืออกด้านซ้าย ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  248  ท่าห่มสไบ 

   ท่าสวมเครื่องประดับ  เช่น  

    - การใส่ต่างหู ในค้าร้องที่ว่า “ห้อยห่วง กุณฑาล ... ”  เชน่เดียวกับท่าที่ 54 ใน

หน้า 239 ดังภาพ 

 

    

 

 

 

 

ภาพที่  249  ท่าท่ีใช้มือล้อแก้วเพ่ือสื่อความหมายถึงลักษณะต่างหูที่มีห่วงห้อย 

 

    - การใส่สังวาลย์ ในค้าร้องที่ว่า “สังวาลย์ถัก”  เช่นเดียวกับท่าที่ 56-57 ในหน้า 

240-241 ดังภาพ 
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ภาพที่ 250 ใช้ท่าสอดสร้อยมาลา ในการแสดงลักษณะการใส่สังวาลย์ 

   นอกจากนี้  ในส่วนที่สามยังปรากฏกระบวนท่าร้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในบทบาทนาง

มณโฑ แตไ่ม่ปรากฏในการแสดงบทบาทการอาบน้้า แต่งตัวของตัวละครนางอ่ืน  ๆซึ่งประกอบด้วย 

    - กระบวนท่าร้าในค้าร้อง  “เขียนลาย ทองเทศ”  เป็นการสื่อความหมายถึง

ลักษณะลวยลายที่ผ้านุ่งของนางมณโฑท่ีมีความงดงาม ดังปรากฏในกระบวนท่าร้าท่าที่ 38  หน้า 231 

    - กระบวนท่าร้าในค้าร้อง “ฉลุเฉลา” เป็นท่าที่สื่อความหมายถึงลักษณะ

ลวดลายฉลุบนผ้าที่มีความงดงาม ดังปรากฏในกระบวนท่าร้าท่าที่ 40 - 41  หน้า 232-233  

    - กระบวนท่าร้าในค้าร้อง “ตาดเงินเงา” เป็นท่าที่สื่อความหมายให้เห็นถึง              

ผ้าสะไบที่เดินด้วยเงินเงาอย่างสวยงาม ดังปรากฏในกระบวนท่าร้าท่าที่ 46 - 47  หน้า 235-236  

    - กระบวนท่าร้าการผูกผ้าสีขาวที่ยอดมงกุฎ ในค้าร้องที่ว่า “ผูกชฎา ห่อเกล้า 

เมาฬี” ท่านี้สื่อความหมายกล่าวถึงมงกุฎของนางมณโฑ ที่มีผ้าสีขาวผูกอยู่ที่ยอดมงกุฎ แสดงถึงความเป็นผู้ทรงศีล 

หรือผู้ประกอบพิธี ดังปรากฏในกระบวนท่าร้าท่าที่ 48 - 51 หน้า 236-238 

    - กระบวนท่าร้าในค้าร้อง “จุณเจิม เฉลิมพักตร”์ เป็นท่าทีแ่สดงให้เห็นว่า

นางมณโฑมีการเจิมหน้าผากด้วยอุนาโลมสีแดง ซึ่งจะปรากฏกับตัวละครที่อยู่ในสถานะนักบวชหรือผู้บ้าเพ็ญตบะ

ดังปรากฏในกระบวนท่าร้าท่าที่ 58 - 59  หน้า 241 - 242 

    - กระบวนท่าร้าในค้าร้อง “ถือประค้าส้ารวมอินทรีย”์ เป็นอีกกระบวนท่าร้า

ที่แสดงให้เห็นเด่นชัดว่านางมณโฑถือประค้าสีขาว ซึ่งใช้ในการประกอบการภาวนา เจริญสมาธิ และสติ ในการท้า

พิธี ดังปรากฏในกระบวนท่าร้าท่าที่ 64 - 65  หน้า 244 - 245 
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 ช่วงท่ีสอง  การเดินทางออกจากราชฐานไปยังโรงพิธี หลังจากนางมณโฑแต่งตัวเสร็จเรียบร้อย จากนั้น    

จะเป็นการเดินทางออกจากราชฐานโดยร่ายร้าประกอบเพลง ร้องรื้อร่าย เพลงหน้าพาทย์ เสมอ เพ่ือไปขึ้นพาหนะราชรถ

ของฝุายยักษ์  ระหว่างเดินทางเป็นร่ายร้าประกอบเพลงกลองโยนและเพลงเชิด  เมื่อถึงท่ีหมายคือโรงพิธีชายปุาและ          

ลงจากราชรถจะเป็นการร้าประกอบเพลงร้องร่าย และล้าดับสุดท้ายของช่วงที่สองคือนางมณโฑจะเดินทางเข้าสู่พิธีด้วย

การร้าประกอบเพลงเข้าม่านซึ่งเป็นการเดินทางในระยะสั้น เมื่อวิเคราะหโ์ครงสร้างกระบวนท่าร้าในช่วงที่สองนี้

ประกอบด้วย ลักษณะการร้าตีบทที่ดัดแปลงมาจากท่าธรรมชาติ และลักษณะกระบวนท่าร้าตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทย 

ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 

 ลักษณะการร้าตีบทที่ดัดแปลงมาจากท่าธรรมชาติ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ  

  - การร้าตีบทตามค้าร้อง ของการแสดงช่วงที่สองนี้ ปรากฏกระบวนท่าร้าตีบทตามค้าร้อง ได้แก่ 

กระบวนท่าร้าในเพลงร้องรื้อร่าย ดังปรากฏในกระบวนท่าร้าท่าที่ 72 - 79  หน้า 248 - 252  และกระบวนท่าร้าเพลง

กลองโยนตั้งแต่ค้าร้อง     

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

  พร้อมหมู่ ก้านัล นารี   ยักษี ต้อยตาม ด้าเนินมา 

  ออกจาก  ราชฐาน  ชั้นใน   ตรงไป โรงพิธี  ชายปุา 

  เพ่ือตั้ง ตะบะกิจ วิทยา   ชุบชีพ  อสุรา  ที่บรรลัย” 

ดังปรากฏในกระบวนท่าร้าท่าที่  103-119  หน้า 264-272 

 

  นอกจากนี้ยังปรากฏการร้าตีบทตามค้าร้องใน เพลง ร้องร่าย ในค้าร้อง 

   “...................................................  นางมณโฑ เทวี สีใส 

  เข้าสู่ ปะร้า อ้าไพ    ตั้งใจ ประกอบ พิธีการ” 

ดังปรากฏในกระบวนท่าร้าท่าที่ 131 - 133 หน้า 278  - 279 

  - การร้าตีบทในท้านองเพลง  ในการแสดงช่วงที่สองปรากฏอยู่กระบวนท่าร้าเพลงเชิด ซ่ึงเป็นการใช้

กระบวนท่าร้าสื่อสารระหว่างตัวนางมณโฑกับตัวละครในฉาก โดยไม่มีบทร้อง ได้แก่ ท่าเรียก ท่าโกยมือ ท่าชี้ ดัง

รายละเอียดกระบวนท่าร้าระหว่างท่าที่ 122 -124  หน้า 273 - 274 
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 ส่วนลักษณะกระบวนท่าร้าตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทย ที่ปรากฏในการแสดงช่วงที่สอง ได้แก่   

  - กระบวนท่าร้าที่ใช้ในเพลงเสมอ ดังปรากฏในกระบวนท่าร้าท่าที่ 86 - 97  หน้า 252 - 261 

  - กระบวนท่าร้าที่ใช้ในเพลงกลองโยน ในค้าร้อง  

   “ทรงด้าเนิน  เดินผ่าน  ตระหง่านงาม  ไปตาม เถื่อนแถว  แนววิถี...”   

ดังปรากฏในกระบวนท่าร้าท่าที่ 98 - 102   หน้า 261 - 263 

  - กระบวนท่าร้าที่ปรากฏในช่วงเพลง ร้องร่าย ได้แก่ ท่าร้าร่าย  ดังปรากฏในกระบวนท่าร้าท่าที่ 

129 - 130  หน้า  277 

  - กระบวนท่าร้าเพลงเข้าม่าน  ดังปรากฏในกระบวนท่าร้าท่าที่ 136 – 144  หน้า 280-284  

 

 ช่วงท่ีสาม การประกอบพิธีหุงน  าทิพย์  การแสดงในช่วงที่สามนี้ถือได้ว่าเป็นหัวใจส้าคัญของการแสดง 

บทบาทของนางมณโฑการประกอบพิธีหุงน้้าทิพย์ กระบวนท่าร้าในช่วงที่สามนี้ ประกอบด้วยกระบวนท่าร้า 2 ลักษณะ 

คือ ลักษณะการร้าตีบทตามค้าร้อง ในกระบวนท่าร้าเพลงเชื้อ 2 ชั้น ดังปรากฏในกระบวนท่าร้าท่าท่ี 145 - 150  หน้า 

285 - 287 และลักษณะกระบวนท่าร้าตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทย ในกระบวนท่าร้าประกอบเพลงหน้าพาทย์สาธุการ 

ดังปรากฏในกระบวนท่าร้าท่าที่ 151 - 174   หน้า 288 – 299 ซึ่งการร้าเพลงสาธุการที่ปรากฏในการแสดงบทบาท         

นางมณโฑหุงน้้าทิพย์นี้เป็นการร้าสื่อความหมายถึงการบูชาเทพยาดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตัวละคร อีกทั้งเป็นการร้าลึกถึง

พระอุมา  ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่นางมณโฑเม่ือครั้งเป็นบาทบริจาริกา มีกระบวนท่าร้าที่สื่อความหมายถึงการ

ประกอบพิธีได้แก่ การประนมมือไหว้ การร่ายมนต์ การไหว้สีท่ิศในเพลงสาธุการ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความ

เชื่อเรื่องศาสนาที่มีบทบาทต่อการแสดงโขน  ถือได้ว่าการแสดงในช่วงที่สามนี้เป็นช่วงเวลาส้าคัญที่สุดของการแสดง

บทบาทนางมณโฑหุงน้้าทิพย ์ถึงแม้ว่ากระบวนท่าร้าประกอบเพลงสาธุการของนางมณโฑในการท้าพิธีจะเป็น

ช่วงเวลาสั้นๆ เมื่อเทียบกับตัวละครฝุายชายอ่ืนๆ และกล่าวได้ว่านางมณโฑเป็นตัวนางผู้เดียวที่ปรากฏใช้กระบวน

ท่าร้าเพลงสาธุการประกอบการแสดงโขนในบทบาทการท้าพิธีในเรื่องรามเกียรติ์    
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 จากการลงภาคสนามเพ่ือท้าการศึกษา และวิเคราะห์กระบวนท่าร้าบทบาทนางมณโฑหุงน้้าทิพย์ ในการ

แสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ของกรมศิลปากร สรุปได้ว่า เป็นการแสดงโขนที่ได้รับอิทธิพลลักษณะกระบวนท่าร้า

อย่างละครใน คือมีการใช้ท่าร้าประกอบเพลงและบทร้อง เช่น กระบวนท่าร้าการอาบน้้าในเพลงลงสรงโทน และ

กระบวนท่าร้าการแต่งตัว ในเพลงชมตลาด ของตัวละครที่เป็นตัวเอกในเรื่อง และยังคงมีลักษณะท่าร้าที่เป็นการร้า 

รวบค้าตามรูปแบบของการแสดงโขน การแสดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรก การลงสรง ทรงเครื่อง  ช่วงที่สอง 

การเดินทางออกจากราชฐานไปยังโรงพิธี และช่วงที่สาม การประกอบพิธีหุงน้้าทิพย์ ซ่ึงการแสดงช่วงแรกเป็นการร า

ลงสรง ทรงเครื่อง โดยใช้เพลงลงสรงโทน และเพลงชมตลาด โครงสร้างกระบวนท่าร้าในการแสดงช่วงแรก

ประกอบด้วยการร้าในเพลงต้นเข้าม่าน เป็นการใช้ลักษณะกระบวนท่าตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทย เพ่ือสื่อให้เห็นถึง

การเดินทางในระยะสั้นเพ่ือเข้าสู่ห้องสรง และห้องแต่งตัว และในช่วงของการลงสรง ทรงเครื่อง มีการใช้ลักษณะการ

ร้าตีบทตามค้าร้อง ซ่ึงเป็นกระบวนท่าร้าที่ดัดแปลงมาจากท่าธรรมชาติผสมกับองค์ประกอบของกระบวนท่าร้าที่เป็น

แบบแผนปรากฏอยู่ในการแต่งตัวของตัวละครนางอ่ืนๆ  การแสดงในช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นการร้าอวดฝีมือของผู้แสดง             

ที่ต้องการน้าเสนอจารีตของการอาบน้้าเพ่ือช้าระร่างกายให้สะอาดก่อนกระท้าการประกอบพิธี สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ

ของมนุษยก์่อนจะกระท้าสิ่งอื่นในล้าดับต่อไป  และเป็นใช้กระบวนท่าร้าในการน้าเสนอรูปแบบการแต่งกายของนางมณโฑ

ที่มีลักษณะเฉพาะโดยการนุ่งขาวห่มขาว มีการเจิมอุณาโลมที่บริเวณกลางหน้าผากสะท้อนถึงอิทธิพลความเชื่อของศาสนา

พราหมณ์ ในส่วนการแสดงช่วงท่ีสอง การเดนิทางออกจากราชฐานไปยังโรงพิธี ปรากฏโครงสร้างท่าร้าตามแบบแผน

นาฏศิลป์ไทยในกระบวนท่าร้าเพลงเสมอ เพลงกลองโยน เพลงเชิด ร้องร่าย และเพลงเข้าม่าน นอกจากนี้ยังมี

ส่วนประกอบของการร้าตีบทตามค้าร้องในกระบวนท่าร้าเพลงร้องรื้อร่าย เพลงกลองโยน และปรากฏการร้าตีบท         

ในท้านองเพลงโดยไม่มีบทร้องอยู่ในกระบวนท่าร้าเพลงเชิด ซึ่งเป็นการใช้ท่าร้าเพ่ือสื่อสารระหว่างตัวนางมณโฑกับ          

ตัวละครในฉาก และการสื่ออารมณ์ของตัวละคร ในการแสดงช่วงท่ีสาม การประกอบพิธีหุงน  าทิพย์ โครงสร้างท่าร้า

ประกอบด้วยลักษณะการร้าตีบทตามค้าร้องในการร้าเพลงเชื้อ 2 ชั้น และกระบวนท่าร้าตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทย         

ในการร้าเพลงสาธุการ ที่แสดงถึงการเป็นผู้ประกอบพิธีของนางมณโฑในบทบาทการหุงน้้าทิพย์ในเรื่อง รามเกียรติ์         

โดยมีกระบวนท่าร้าเพลง สาธุการ ที่เป็นหัวใจส้าคัญ ผู้แสดงจะต้องได้รับการฝึกฝนท่าทางการร่ายร้า และการฟัง

จังหวะหน้าทับเพลงสาธุการอย่างแม่นย้าถูกต้องตามจังหวะ จึงจะสามารถถ่ายทอดการแสดงออกมาได้อย่างถูกต้อง   
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 อย่างไรก็ตามบทบาทการแสดงจะประสบความส้าเร็จได้ดีนั้น จะต้องผ่านล้าดับขั้นตอนการคัดเลือก และการ

ฝึกฝนที่ถูกต้อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการแสดงบทบาทนางมณโฑหุงน้้าทิพย์ จะต้องเป็นสตรีที่มีรูปร่างค่อนข้างสูง

โปร่ง ล้าคอ แขน ขาที่สมส่วน มีหน้าตาสวยงาม ผิวขาว เหมาะสมกับฐานะของตัวละคร ขณะเดียวกันก็มีความ

อ่อนโยนตามแบบของกุลสตรี ส่วนในด้านทักษะการร้า ควรเป็นผู้มีพ้ืนฐานทักษะการร้าตัวนางเป็นอย่างดี มีฝีมือ 

เป็นผู้ที่มีลีลาการร่ายร้าที่อ่อนช้อย นุ่มนวล สง่างาม มีความขยันหมั่นเพียร มีความอดทนในการฝึกซ้อม 

สามารถจดจ้ากระบวนท่าร้าได้อย่างแม่นย้าเป็นคนช่างสังเกตเก็บรายละเอียดลีลาท่าร้าและเทคนิคต่างๆ จาก            

ผู้ถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความช้านาญในการใช้อุปกรณ์การแสดง มีทักษะในการฟัง

ท้านองเพลงและจังหวะหน้าทับของเพลงหน้าพาทย์ ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการแสดงบทบาทตัวเอก        

เพ่ือถ่ายทอดบทบาทตัวละครออกมาได้เป็นอย่างดี และสิ่งส้าคัญอีกประการหนึ่งคอื ต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการ

ครอบครูและต่อท่าร้าเพลงหน้าพาทย์สาธุการจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย จึงจะถ่ายทอดบทบาทการ

แสดงบทบาทนางมณโฑหุงน้้าทิพย์ได้อย่างสวยงาม 

 

 

   

 



บทที่ 5 

 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 

 การศึกษาวิจัยบทบาทนางมณโฑในการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้้าทิพย์              

ด้าเนินการวิจัยโดยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวรรณกรรม และพิธีกรรม

ที่เก่ียวข้องกับบทบาทนางมณโฑ ศึกษาความเป็นมา องค์ประกอบการแสดง  และกระบวนท่าร้า บทบาท

นางมณโฑ  ในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑ หุงน้้าทิพย์  ของกรมศิลปากร  ศึกษา รวบรวมข้อมูลจาก

เอกสาร ต้ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผูทรงคุณวุฒิ ลงภาคสนามเพ่ือปฏิบัติท่าร้าจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ น้ามาสู่การวิเคร าะห์กระบวนท่าร้าบทบาทนางมณโฑหุงน้้าทิพย์ สรุป อภิปรายผลการวิจัย

และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 

สรุป  
 นางมณโฑเป็นตัวละคร ที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมเรื่อง รามเกียรติ์ ซึ่ง มีต้นก้าเนิดมาจาก

วรรณกรรมของอินเดีย เริ่มจากรูปแบบมุขปาฐะแบบร้อยแก้วหรือการเล่าเป็นนิทาน พัฒนาสู่วรรณกรรม

ในรูปแบบของมหากาพย์หรือร้อยกรองที่เรียกว่า รามายณะ แปลว่า เรื่องราวของพระรามโดยฤษีวาลมิกิ

แห่งแคว้นโกศล นอกจากฉบับของวาลมิกิ ปรากฏอีกหลากหลายส้านวนในแคว้นต่างๆ ของอิน เดีย ต่อมา

รามายณะก็ได้เผยแพร่ สู่ประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย การค้าติดต่ อของพ่อค้าชาว

อินเดีย การเผยแพร่ศาสนาและการเดินทางไปศึกษาในอินเดีย จึงเป็นเหตุให้วรรณกรรมรามายณะเข้าสู่

ประเทศไทยซึ่งอาจได้รับทั้งการเผยแพร่จากชาวอินเดียโดยตรงและได้รับการเผยแพร่จากประเทศเพ่ือน

บ้าน ส่งผลให้ ประเทศไทยได้รับวรรณกรรมรามายณะจากหลากหลายส้านวน จึงมกีารประมวลเนื้อเรื่องจาก

ส้านวนต่างๆ  และอาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางอย่างของวรรณกรรมให้เหมาะสมเข้ากับบริบททางสังคม 

วิถีชีวิต ความเชื่อจารีตและประเพณขีองคนไทยก่อให้เกิดเป็นเรื่อง รามเกียรติ ์ของไทย ซึ่งสันนิษฐานว่าคนไทย

น่าจะเริ่มรู้จักเรื่องของพระรามมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ที่มีการกล่าวถึง ถ้้าพระราม ในศิลาจารึกหลักที่ 1 รวมถึง

ความเกี่ยวเนื่องถึงพระนามของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีการใช้ค้าว่า “ราม” แสดงให้เห็นว่า  

เรื่องของพระรามเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลยิ่งต่อวิถีชีวิตของสังคมไทยในอดีต และได้มีการสืบทอดต่อมาในยุคสมัย
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ต่างๆ เรื่อยมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร ์(รัชกาลที่ 1 จนถึงปัจจุบัน) ทั้งใน

รูปแบบของวรรณกรรม และการแสดง  

 จากการศึกษาความเป็นมาของนางมณโฑ ปรากฏบทบาทของนางมณโฑในยุคสมัยต่างๆ ซ่ึงมีการ

กล่าวถึงรามเกียรติ์ของไทยตอนนางมณโฑหุงน้้าทิพย์ ว่า  มีความสอดคล้องและอาจมีที่มาจากส้านวนของ        

หนุมานนาฏกะของอินเดีย สมัยกรุงศรีอยุธยา มีการกล่าวถึงบทบาทฐานะการเป็นภรรยา  สมัยกรุงธนบุรี 

กล่าวถึงบทบาทการเป็นภรรยาของทศกัณฐ์ สมัยรัชกาลที่  1 มีการกล่าวถึงชาติก้าเนิดของนางมณโฑ 

บทบาทการเป็นมารดาผู้ให้ก้าเนิดของตัวละครส้าคัญ การดูแลบุตร บทบาทการเป็นภรรยา และบทบาท

การเป็นผู้ประกอบพิธี  สมัยรัชกาลที่ 2 ปรากฏบทบาทการเป็นมารดา  การเป็นภรรยา และการเป็นผู้ประกอบ

พิธี สมัยรัชกาลที่ 3 ปรากฏบทบาทการเป็นภรรยา และมารดา สมัยรัชกาลที่ 4 ไม่ปรากฏบทบาทนางมณโฑ      

สมัยรัชกาลที่ 5 กล่าวถึงบทบาทการเป็นภรรยา และผู้ประกอบพิธี สมัยรัชกาลที่ 6 ไม่ปรากฏบทบาทนาง

มณโฑ  สมัยรัชกาลที่  7 ไม่ได้ระบุถึงรายละเอียด มีเพีย งแต่การปรับปรุงซ่อมแซมภาพจิตรกรรม             

ฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  สมัยรัชกาลที ่ 9 ปรากฏบทบาทการเป็นมารดา  การเป็นภรรยา และการเป็น      

ผู้ประกอบพิธีในรูปแบบการแสดงโขนของกรมศิลปากร และผลจากการศึกษาเกี่ยวกับพิธีกรรมในวรรณกรรม

รามเกียรติ ์ปรากฏการประกอบพิธีกรรมของตัวละครทั้งหมด 32 ครั้ง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ พิธีกรรมที่

กระท้าเพ่ือขอพรจากเทพเทวดา  พิธีกรรมที่เป็นงานพระราชพิธี  และพิธีกรรมเก่ียวกับการท้าสงคราม  ซ่ึง

ในการประกอบพิธีเกี่ยวกับการท้าสงครามนั้น ผู้ประกอบพิธีเป็นหญิงเพียงผู้เดียวในพิธีหุงน้้าทิพย์ คือ นาง

มณโฑ 

 นางมณโฑ มีชาติก้าเนิดจาก กบ และได้ถูกพระฤษีสี่ตน ชุบชีวิตขึ้นเป็นสตรีที่มีรูปงดงาม และได้

ถูกน้าไปถวายตัวเป็นบาทบริจาริการับใช้พระอุมา จนได้เรียนรู้สรรพวิทยาจากพระอุมาจนเป็นผู้ที่ สามารถ

ประกอบพิธี หุงน้้าทิพย์ชุบชีวิตผู้ที่ตายแล้วให้ฟ้ืนคืนชีพได้  เมื่อครั้งที่เขาพระสุเมรุทรุด เอียงทศกัณฐ์

สามารถใช้พละก้าลังอิทธิฤทธิท้าให้กลับมาตั้งตรงเหมือนเดิมได้ จึงได้รับ นางมณโฑเป็นรางวัล จาก          

พระอิศวร ขณะที่ ทศกัณฐ์อุ้มนางมณโฑกลับเมือง ถูกพาลีแย่ งชิง และมีบุตรร่วมกันคือ องคต ต่อมานาง

มณโฑได้ถูกยกกลับคืนให้แก่ทศกัณฐ์มีฐานะเป็นมเหสี ให้ก้าเนิดบุตร คือ อินทรชิต สีดา และไพนาสุริยวงศ์ 

ต่อมาภายหลังจากท่ีทศกัณฐ์ถึงแก่ชีวิต นางมณโฑเป็นของพิเภกหลังจากที่กรุงลงกาถูกฝุายพระราม          

ยึดครองและแต่งตั้งให้พิเภกเป็นผู้ครอบครองดูแล 
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 บุคลิก ลักษณะนิสัยของนางมณโฑท่ีสะท้อนออกมาจากวรรณกรรม พบว่า ในด้านรูปร่าง เป็นสตรี

ที่มีความงามพร้อม งามท้ังเส้นผม หู ดวงตา แก้ม จมูก ปาก ใบหน้ามีผิวพรรณผุดผ่องดังดวงจันทร์ 

ผิวพรรณทั้งตัวผุดผ่องดั่งทองทา  มีรูปร่างสัดส่วนสมส่วนงดงาม และมี กิริยาตามคุณสมบัติของสตรีงาม 

ลักษณะนิสัยเป็นผู้มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ เป็นผู้มีอารมณ์อ่อนไหว รักสามี

รักลูก และเป็นผู้รักความถูกต้อง นอกจากนี้ยังท้าหน้าที่ของภรรยาในการเป็นที่ปรึกษา รับฟังความทุกข์ 

และคอยช่วยแบ่งเบาภาระของสามี ดังนั้นผู้ที่จะสวมบทบาทนางมณโฑจะต้อง มีความสามารถที่จะสื่อสาร 

และถ่ายทอดบุคลิก ให้เหมาะสมกับบทบาท คือ ควรเป็นสตรีที่มีรูปร่างค่อนข้างสูงโปร่ง ล้าคอ แขน ขาที่

สมส่วน มีหน้าตาสวยงาม ผิวขาว เหมาะสมกับฐานะการเป็นมเหสีของทศกัณฐ์ ขณะเดียวกันก็มีความ

อ่อนโยนตามแบบของกุลสตรี  

 นางมณโฑมีบทบาทในการแสดงโขนตามบทโขนของกรมศิลปากร ได้แก่ นางกบผู้ภักดีหรือ

ก้าเนิดนางมณโฑ มณโฑเทวี ทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ กากนาสูรลักข้าวทิพย์  ก้าเนิดสีดา สหัสเดชะ

หยิ่งยศ องคตสื่อสาร - สุครีพหักฉัตร พาลีสอนน้อง   อินทรชิตถูกศร – กินนม อินทรชิตฤทธี  หัวอก             

มิ่งแม่มณโฑ  นางมณโฑข้ึนพ้อ ศึกสามทัพ  ผูกผมทศกัณฐ์  ท้าลายพิธีอุโมงค์  นางมณโฑหุงน้้าทิพย์                

ศึกทศคิรีวันและทศคิรีธร   เป็นต้น เห็นได้ว่า บทบาทของนางมณโฑท่ีส้านักการสังคีต กรมศิลปากรได้มี

การน้าเสนอในรูปแบบการแสดงโขนนั้นมีหลายบทบาท  เริ่มจากน้าเสนอถึงชาติก้าเนิดของนาง บทบาท

ของการเป็นภรรยา บทบาทของการเป็นแม่ แต่บทบาทที่มีความโดดเด่นของนางมณโฑ อีกบทบาทหนึ่ง  

คือ บทบาทการเป็นผู้ประกอบพิธีหุงน้้าทิพย์  ซึ่งปรากฏหลักฐานการแสดงในปีพุทธศักราช 2490 ณ          

โรงละคอนศิลปากร  ต่อมาในปีพุทธศักราช 2537 นายเสรี หวังในธรรม มีแนวคิดท่ีจะน้าเสนอการแสดง

โขนเรี่อง รามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้้าทิพย์ ขึ้นที่โรงละครแห่งชาติ  จึงได้มีการจัดท้าบทข้ึน   โดยท่าน

ผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย-ละคร) ปีพุทธศักราช 2528 

เป็นผู้คิดประดิษฐ์ท่ าร้า และได้ถ่ายทอดกระบวนท่าร้าให้กับนางสาวจ้าเรียง พุธประดับ ศิลปินแห่งชาติ 

(นาฏศิลป์ไทย-ละคร) พุทธศักราช 2531 ซึ่งต่อมาท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ได้คัดเลือกนางบุนนาค 

ทรรทรานนท์  เป็นผู้แสดงรุ่นต่อมา โดยให้นางสาวจ้าเรียง พุธประดับ  เป็นผู้ถ่ายทอดกระบวนท่าร้า  การ

แสดงแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การลงสรง ทรงเครื่อง ช่วงที่ 2 การเดินทางออกจากราชฐานไป

ยังโรงพิธี ช่วงที่ 3 การประกอบพิธีหุงน้้าทิพย์ โครงสร้างกระบวนท่าร้าประกอบด้วย  1) ลักษณะการร้า          

ตีบทที่ดัดแปลงมาจากท่าธรรมชาติ ประกอบด้วย การร้าตีบทตามค้าร้อง  และการร้า ตีบทในท้านองเพลง  
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จากการศึกษากระบวนท่าร้าปรากฏ การใช้กระบวนท่าร้า การร้าตีบทตามค้าร้อง ในช่วงขั้นตอนของการร้า

ลงสรง  ทรงเครื่อง ขั้นตอนการเดินทางออกจากราชฐานในการร้าเพลงรื้อร่าย กลองโยน ร้องร่าย  และ

ขั้นตอนในการประกอบพิธีหุงน้้าทิพย์กระบวนท่าร้าเพลงเชื้อ 2 ชั้น  และปรากฏการใช้กระบวนท่าร้า การ

ร้าตีบทในท้านองเพลง ขั้นตอนการเดินทางออกจากราชฐานในการร้าเพลงเชิด 2) การใช้ลักษณะกระบวน

ท่าตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทย ปรากฏการใช้กระบวนท่าร้าลักษณะนี้ในช่วง ขั้นตอนการเดินทางเข้าสู่ราช

ฐานก่อนลงสรง ใช้การร้าในเพลงต้นเข้าม่าน ขั้นตอนการเดินทางออกราชฐานในการร้าเพลง เสมอ เพลง

กลองโยน เพลงร้องร่าย เพลงเข้าม่าน ในช่วง ขั้นตอนการประกอบพิธีหุงน้้าทิพย์ในการร้าประกอบเพลง

หน้าพาทย์สาธุการ  3) กระบวนท่าร้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  ปรากฏการใช้กระบวนท่าร้าลักษณะนี้ 

ในช่วงขั้นตอนของการร้าลงสรงหรือการร้าแต่งตัว 

 การคัดเลือกผู้แสดงบทบาทนางมณโฑหุงน้้าทิพย์ นอกจากด้านบุคลิกภาพ ดังที่กล่าวในข้างต้น 

ควรเป็นผู้มีพ้ืนฐานทักษะการร้าตัวนางเป็นอย่างดี มีฝีมือ เป็นผู้ที่มีลีลาการร่ายร้าที่อ่อนช้อย นุ่มนวล  

สง่างาม มีความขยันหมั่นเพียร มีความอดทนในการฝึกซ้อม สามารถจดจ้ากระบวนท่าร้าได้อย่างแม่นย้า

เป็นคนช่างสังเกตเก็บรายละเอียดลีลาท่าร้าและเทคนิคต่างๆ จากผู้ถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี มีปฏิภาณไหว

พริบดี มีความช้านาญในการใช้อุปกรณ์การแสดง มีทักษะในการฟังท้านองเพลงและจังหวะหน้ าทับของ

เพลงหน้าพาทย์ ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการแสดงบทบาทตัวเอก เพ่ือถ่ายทอดบทบาทตัวละคร

ออกมาได้เป็นอย่างดี และสิ่งส้าคัญอีกประการหนึ่งคือ ต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการครอบครูและต่อท่าร้าเพลง

หน้าพาทย์สาธุการจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย นอกจากนี้ผู้แสดงยั งต้องผ่านขั้นตอนการฝึกฝน  

ที่มีระบบขั้นตอนคือ จะต้องท้าการศึกษาบทการแสดงโขน ทั้งเรื่องราวความเป็นมาเหตุการณ์ก่อนหน้า 

และเหตุการณ์หลังจากตอนที่จะแสดง เพ่ือให้ผู้รับการฝึกหัดหรือผู้แสดงท้าความเข้าใจถึงบุคลิกลักษณะ

และบทบาทของนางมณโฑในเหตุการณ์ที่ก้าลังจะแสดง และส ามารถสวมบทบาทตัวละครได้อย่างสมจริง

สื่ออารมณ์ได้อย่างเด่นชัด ฝึกการร้อง การไล่ท้านองเพลง  ฝึกการทรงตัว การเคลื่อนไหวร่างกาย ต่อท่าร้า 

ฝึกการร้าเข้ากับท่วงท้านองเพลง ดจะต้องฝึกการใช้อุปกรณ์ประกอบกับการร่ายร้าแนบเนียบดูเป็น

ธรรมชาติ สวยงาม และถูกต้อง  

 องค์ประกอบกา รแสดงในด้าน ลักษณะการแต่งกายท่ีเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะคือการเจิมหน้าผาก

ด้วยอุณาโลมสีแดง ข้อมือคล้องประค้าสีขาว มีการใช้ผ้าสีขาวผูกเป็นโบว์พันที่บริเวณยอดมงกุฎ การแต่งกาย
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จากอดีตถึงปัจจุบันปรากฏรูปแบบ 3 ลักษณะ คือ 1) ในยุคแรก มีการสวมเสื้อแขนสั้นสีขาว ห่มสไบ และ

สวมกระบังหน้า 2) ในยุคต่อมามีลักษณะคล้ายกับยุคแรก แต่ต่างกันที่ศีรษะสวมมงกุฎกษัตรี และ  3)         

ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการแต่งกาย โดยปรับเปลี่ยนลักษณะการแต่งกายให้เป็นแบบยืนเครื่อง

นางสีขาวขลิบเหลือง ซึ่ง ปรับจากการ สวมเสื้อเป็น ผ้าห่มนางสีขาวเพื่อให้ดูเหมาะสมเข้ามงกุฎกษัตรีย์                

ส่วนเครื่องดนตรีนั้นใช้วงปี่พาทย์ในการประกอบการแสดง 

 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่อง บทบาทนางมณโฑในการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑ            

หุงน้้าทิพย์ โดยศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นาฏศิลปิน จากการศึกษาเอกสาร ต้ารา และงานวิจัย

ที่เก่ียวข้อง ในเรื่องของการขั้นตอนการลงสรง ทรงเครื่องของตัวละคร สามารถสรุปอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์บทบาทนางมณโฑ หุงน้้าทิพย์ในการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ พบว่า กระบวน

ท่าร้าการร้าลงสรงของนางมณโฑ เป็นการการน้าเสนอรูปแบบการแสดงการอาบน้้าแต่งกายของตัวละคร

ฐานะตัวเอกหรือมเหสีของกษัตริย์ มีจุดประสงค์เพ่ือเป็นการช้าระร่างกายให้สะอาดก่อนจะเดินทางไป

ประกอบพิธีหุงน้้าทิพย์ แบ่งขั้นตอนการแสดงออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการลงสรง ขั้นตอนการ   

ทรงสุคนธ์ ขั้นตอนการทรงเครื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ บัณฑิต เข็มทอง (2555) ไดศ้ึกษาเรื่อง : บทบาทหนุมาน     

ลงสรงในการแสดงโขน ผลจากการวิจัยพบว่า รูปการแสดงร้าลงสรงเป็นการแสดงการอาบน้้าแต่งกายของ

ตัวละครที่เป็นกษัตริย์ หรือเชื้อพระวงศ์ โดยมีจุดประสงค์ในก ารลงสรงแตกต่างกันไป เช่น การอาบน้้า

ตอนเช้าตื่นนอน การอาบน้้าก่อนเข้านอน การอาบน้้าก่อนออกเดินทาง การอาบน้้าก่อนขึ้นเฝูาเจ้านาย

หรือกษัตริย์ การอาบน้้าเพ่ือเข้าประกอบพิธีกรรม การอาบน้้าก่อนเข้าหานางอันเป็นที่รัก และการอาบน้้า

ก่อนออกไปท้าศึกสงคราม การแสดงร้าลงสรง แสดง ให้เห็นถึงสุนทรียะในด้านต่างๆ เช่น บทร้อง             

เครื่องแต่งกาย กระบวนท่าร้า และทักษะความสามารถในการถ่ายทอดกระบวนท่าร้าของผู้แสดง 

กระบวนท่าร้าลงสรงนั้น จะเป็นลักษณะการร้าตีบทถึงการอาบน้้า การแต่ งกาย และการสวมใส่

เครื่องประดับ แบ่งข้ันตอนการแสดงออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการลงสรง ขั้นตอนการทรงสุคนธ์ 

ขั้นตอนการทรงเครื่องในการแสดงร้าลงสรงนี้อาจมีไม่ครบทั้ง 3 ขั้นตอนก็ได้ แต่จะต้องมีข้ันตอนการ

ทรงเครื่อง เพราะเป็นหัวใจหลักของการร้าลงสรงเพ่ือแสดงถึงความสวยงามของเครื่องแต่งกาย และ

เครื่องประดับท่ีสวมใส่  
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 นอกจากนี้พบว่า กระบวนท่าร้าลงสรง ทรงเครื่องของนางมณโฑกรณี ปรากฏ การร้า ลงสรง 
ทรงเครื่องของตัวนางก่อนการเดินทาง และก่อนการประกอบพิธีส้าคัญๆ เช่นเดียวกับการแสดงละครใน 
องค์ประกอบของการร้าลงสรง ทรงเครื่อง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) กระบวนท่าร้า 2) บทร้อง
และเพลงที่ ใช้ในการแสดง 3) เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่สวมใส่ ซึ่งสอดคล้อง กับ สุนันทา          
เกตุเหล็ก (2556) ศึกษาเรื่อง : แบบแผน ลีลาและกระบวนท่าร้าลงสรงทรงเครื่องตัวนางละครในเรื่อง 
อิเหนา ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การร้าลงสรงทรงเครื่อง เป็นการร้าที่แสดงถึงการอาบน้้าแ ต่งกายของตัว
ละคร สะท้อนให้เห็นถึงประเพณีและธรรมเนียมการปฏิบัติในพระราชส้านักและประเพณีของสามัญชน        
ที่มีความเชื่อว่า น้้า เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความเป็นสิริมงคล จึงมีการอาบน้้าแ ต่งกาย
ก่อนจะกระท้าพิธีส้าคัญต่างๆ  ในการแสดงนาฏยศิลป์ไทยได้มีการน้าวรรณกรรมที่มีการสอดแทรก
ขนบธรรมเนียมประเพณีมาถ่ายทอดผ่านกระบวนท่าร้าลงสรงทรงเครื่อง เพื่อให้เห็นถึงสุนทรียศาสตร์ด้าน
การแสดงที่มีความงดงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร้าลงสรงทรงเครื่ องของตัวนางละครในเรื่อง อิเหนา         
จะท้าการลงสรงทรงเครื่องก่อนการเดินทาง ก่อนเข้าเฝูาบุคคลส้าคัญ รวมทั้งการเข้าร่วมหรือประกอบพิธี
ส้าคัญต่างๆ แบบแผน ลีลาและกระบวนท่าร้าลงสรงทรงเครื่องตัวนางละครในเรื่ อง อิเหนา มีแบบแผน
ของการแสดงที่ส้าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. ท่าร้า 2. บทร้องและเพลงที่ใช้ในการแสดง 3. เครื่องแต่งกาย
และเครื่องประดับศีรษะ ซึ่งผู้แสดงจะต้องถ่ายทอดท่าร้าด้วยลีลาแบบละครในที่มีความละเอียดอ่อน 
นุ่มนวล สง่างามแฝงไว้ด้วยพลัง มีเสน่ห์ชวนให้ติดตาม โดยใช้กระบวนท่าร้าตีบทที่มีความหมายสอดคล้อง
กับการอาบน้้าแต่งกายของตัวละครตามบทร้องในรูปแบบมาตรฐานนาฏยศิลป์ไทย เพ่ือเน้นใ ห้เห็นถึง
ความประณีตของเครื่องแต่งกายและความวิจิตรงดงามของเครื่องประดับท่ีตัวละครสวมใส่  

 ผลจากการวิเคราะห์การแสดง พบความเชื่อในเรื่องการอาบน้้า แต่งตัวที่มีความ เชื่อมโยงเก่ียวกับ

คติความเชื่อของศาสนาที่มีผลต่อการแสดงนาฏศิลป์  และยังปรากฏขั้นตอนการร้าลงสรง โดยใช้เพลงลง

สรงโทน อีกท้ังยังปรากฏขั้นตอน การแสดงที่แบ่ง ช่วงการแสดงออกได้เป็น 5 ช่วง คือ การเดินทางเข้า

มายังเวที  การลงสรง การทรงสุคนธ์  การแต่งตัว  การออกเดินทาง สอดคล้องกับ ประภาศรี ศรีประดิษฐ ์

(2554) ศึกษาเรื่อง ร้าลงสรงที่ปรากฏในการแสดงละครแบบราชส้านักไทย ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ร้าลงสรงเป็น

การร้าเพ่ือแสดงความหมายของการอาบน้้าแต่งตัวอันมีที่มาจากคติความเชื่อในศาสนาฮินดูท่ีแพร่เข้าสู่

ประเทศไทย ซึ่งในราชส้านักไทยได้รับเอาความส้าคัญเรื่องของการอาบน้้ามาปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาทั้งใน

ชีวิตประจ้าวัน พิธีกรรมที่ส้าคัญๆ จนปรากฏอยู่ในวรรณศิลป์และนาฏศิล ป์ การร้าลงสรงผู้แสดงสามารถ

ออกแบบท่าร้าอาบน้้าหรือชื่นชมดมกลิ่นกายประกอบท้านองดนตรีบรรเลงได้ด้วยตนเอง  และมีท่าร้า      
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ที่เป็นแบบแผนเฉพาะ  โดยสามารถแบ่งการแสดงออกได้เป็น 5 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 การเดินทางเข้ามายัง

เวที เป็นการแสดงท่า ร้าเพื่อเดินทางมายังสถานที่ที่จะท้าการลงสรงประกอบเพลงปี่พาทย์บรรเลง อาทิ 

เพลงเสมอ เพลงต้นเข้าม่าน เพลงรัว เป็นต้น  ช่วงที่ 2 การลงสรง เป็นการแสดงท่าร้าประกอบเพลง

บรรเลงหรือเพลงร้องอันมีเนื้อหาบรรยายถึงการอาบน้้า  ช่วงที่ 3 การทรงสุคนธ์ เป็นการแสดงท่าร้า

บรรยายถึงการปะพรมน้้าอบ น้้าหอมหลังจากได้อาบน้้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ช่วงที่ 4 การแต่งตัว เป็นการ

แสดงท่าร้าบรรยายถึงความงดงามของเครื่องแต่งกายรวมทั้งเครื่องประดับต่างๆ ของตัวละคร ลักษณะ

การแต่งกาย และอาวุธประจ้ากายของตัวละครประกอบการร้องเพลงลงสรง ประเภทต่างๆ  ช่วงที่ 5 การ

ออกเดินทาง เป็นการบรรยายอิริยาบถของการเดินทาง อาจเป็นการเดินทางด้วยม้า การยกทัพทหาร หรือ

การเคลื่อนไหวของตัวละครหลังจากแต่งตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพ่ือไปยังสถานที่ต่างๆ ตามแต่บทละคร  

จะก้าหนด ซึ่งการแสดงในช่วงนี้มักใช้เพลงหน้าพาทย์บรรเลงประกอบ  

  

ข้อเสนอแนะ 
 บทบาทการแสดงมณโฑหุน้้าทิพย์ เป็นการ น้าเสนอ เอาตัวละครนางซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครที่มี

บทบาทการเป็นผู้ประกอบพิธีในวรรณกรรม ทั้งนี้ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ปรากฏบทบาทการเป็น

ผู้ประกอบพิธี กรรมของตัวละครฝุายยักษ์ ในการด้าเนินเรื่องซ่ึงมีความน่าสนใจ  อาทิ ทศกัณฐ์ อินทรชิต  

กุมภกรรณ เป็นต้น ซึ่งควรศึกษาวิจัยเพ่ือ วิเคราะห์กระบวนท่าร้าเป็นองค์ความรู้ ด้านนาฏศิลป์ ส้าหรับ

การศึกษา ค้นคว้า เป็นแบบแผนเพื่อการเรียนการสอนหรือการแสดงในโอกาสต่างๆ ต่อไป 
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ประวัติท่านผู้หญิงแผ้ว  สนิทวงศ์เสนี 
 

  
  

ภาพที ่ภาพที ่225511  ::  ภาพท่านผู้หญิงแผ้ว  สนิทวงศ์เสนีภาพท่านผู้หญิงแผ้ว  สนิทวงศ์เสนี  

ทีม่า ทีม่า ::  บุนนาค  ทรรทรานนท์ บุนนาค  ทรรทรานนท์   
  

  ประวัตชิวีิตส่วนตวั ประวัตชิวีิตส่วนตวั 

  แผ้ว  สุทธิสมบูรณ์ แผ้ว  สุทธิสมบูรณ์ ((ท่านผู้หญิงแผ้ว  สนิทวงศ์เสนีท่านผู้หญิงแผ้ว  สนิทวงศ์เสนี ) ) เกิดเมื่อวันที ่เกิดเมื่อวันที ่ 2255  ธันวาคม พธันวาคม พ ..ศศ ..22446666  เป็นเป็น

ธิดาของนายเฮงและนางสุทธิ  สุทธิสมบูรณ์  มีพีน่้องร่วมบิดา -ธิดาของนายเฮงและนางสุทธิ  สุทธิสมบูรณ์  มีพีน่้องร่วมบิดา -  มารดา มารดา 3 3 คนดังนี้ คนดังนี้   

  11..    หญิง ทับทิม  สุทธิสมบูรณ์ หญิง ทับทิม  สุทธิสมบูรณ์ ((คล่ีสุวรรณคล่ีสุวรรณ))  

  22..  หญิง แผ้ว  สุทธิสมบูรณ์ หญิง แผ้ว  สุทธิสมบูรณ์ ((สนิทวงศ์เสนีย์สนิทวงศ์เสนีย์) )   

  33..    ชาย สหัส  สุทธิสมบูรณ์ชาย สหัส  สุทธิสมบูรณ์  

  พักอาศัยอยู่กับบิดา-พักอาศัยอยู่กับบิดา- มารดา ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ความทีคุ่มารดา ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ความทีคุ่ ณย่ามีต าแหน่งเป็นพนักงานในณย่ามีต าแหน่งเป็นพนักงานใน

พระราชส านักฝุายในของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ท่านผู้หญิงแผ้วจึงมีโอกาสเข้าไปอยู่พระราชส านักฝุายในของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ท่านผู้หญิงแผ้วจึงมีโอกาสเข้าไปอยู่

ในพระบรมมหาราชวังกับคุณย่าด้วย  จนกระทัง่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต  ในพระบรมมหาราชวังกับคุณย่าด้วย  จนกระทัง่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต  

จึงกลับออกมาอยู่กับบิดามารดาดังเดิม  กระทัง่จึงกลับออกมาอยู่กับบิดามารดาดังเดิม  กระทัง่อายุ อายุ 88  ขวบ จึงได้เข้าไปอยู่ในวังสวนกุหลาบ ขวบ จึงได้เข้าไปอยู่ในวังสวนกุหลาบ   

  ท่านผู้หญิงแผ้วเข้าถวายตัวในสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟูาอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงท่านผู้หญิงแผ้วเข้าถวายตัวในสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟูาอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวง

นครราชสีมา มีท้าววรจันทร์  วรคณารักษ์ นครราชสีมา มีท้าววรจันทร์  วรคณารักษ์ ((แจ่ม  ไกรฤกษ์แจ่ม  ไกรฤกษ์ ) ) เป็นผู้ปกครองดูแล  อีกทัง้ได้รับการฝึกเป็นผู้ปกครองดูแล  อีกทัง้ได้รับการฝึก

นาฏศิลป์กับครูอาจารย์เจ้าจอมมารดาเขียน ในรันาฏศิลป์กับครูอาจารย์เจ้าจอมมารดาเขียน ในรั ชกาลที่ชกาลที่   44    เจ้าจอมมารดาทับทิม ในรัชกาลที่เจ้าจอมมารดาทับทิม ในรัชกาลที่   55    หม่อมหม่อม
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แย้มในสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  หม่อมอึ่งในสมเด็จพระบัณฑูรฯ  จากการทีท่่านผู้หญิงแผ้วแย้มในสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  หม่อมอึ่งในสมเด็จพระบัณฑูรฯ  จากการทีท่่านผู้หญิงแผ้ว

เรียนร าละครด้วยใจรัก  ประกอบกับเป็นเด็กหน้าตางดงาม จึงได้รับการสนับสนุนให้เรียนอย่างเต็มที ่  เรียนร าละครด้วยใจรัก  ประกอบกับเป็นเด็กหน้าตางดงาม จึงได้รับการสนับสนุนให้เรียนอย่างเต็มที ่    

  ด้วยความรู้ความสด้วยความรู้ความส ามารถใสการแสดงนาฏศิลป์เป็นเลิศ  ประกอบกับความงดงามทัง้กายและใจ  ามารถใสการแสดงนาฏศิลป์เป็นเลิศ  ประกอบกับความงดงามทัง้กายและใจ  

เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติของเบญจกัลยาณีครบถ้วน  ท่านผู้หญิงแผ้วจึงเป็นทีโ่ปรดปรานของสมเด็จพระเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติของเบญจกัลยาณีครบถ้วน  ท่านผู้หญิงแผ้วจึงเป็นทีโ่ปรดปรานของสมเด็จพระ

เจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟูาอัษฎางค์เดชาวุธ  กรมหลวงนครราชสีมายิ่งนัก  ทรงขอท่านผู้หญิงแผ้วไปเป็นชายาเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟูาอัษฎางค์เดชาวุธ  กรมหลวงนครราชสีมายิ่งนัก  ทรงขอท่านผู้หญิงแผ้วไปเป็นชายา

ในพระองในพระอง ค์  มีนามว่าหม่อมแผ้ว  นครราชสีมา  ต่อมาทรงยกขึ้นเป็นหม่อมห้ามของพระองค์  แล้วจึงน าค์  มีนามว่าหม่อมแผ้ว  นครราชสีมา  ต่อมาทรงยกขึ้นเป็นหม่อมห้ามของพระองค์  แล้วจึงน า

ความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัว  พระองค์ทรงมีพระมหากรุณารับท่านผู้หญิงความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัว  พระองค์ทรงมีพระมหากรุณารับท่านผู้หญิง

แผ้วไว้ในต าแหน่งสะใภ้หลวง  และโปรดเกล้าฯ ให้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ทุติยแผ้วไว้ในต าแหน่งสะใภ้หลวง  และโปรดเกล้าฯ ให้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ทุติย

จุจุลจอมเกล้าวิเศษ ลจอมเกล้าวิเศษ   

  ท่านผู้หญิงแผ้วมีความสุขในชีวิตสมรสประมาณ ท่านผู้หญิงแผ้วมีความสุขในชีวิตสมรสประมาณ 1100  ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟูาอัษฎางค์ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟูาอัษฎางค์

เดชาวุธ  กรมหลวงนครราชสีมา ซ่ึงขณะนั้นทรงด ารงต าแหน่งองค์รัชทายาทเสด็จทิวงคต  ยังความทุกข์เดชาวุธ  กรมหลวงนครราชสีมา ซ่ึงขณะนั้นทรงด ารงต าแหน่งองค์รัชทายาทเสด็จทิวงคต  ยังความทุกข์

ยากมาสู่จิตใจท่านผู้หญิงเป็นล้นพ้น  ท่านเล่าว่า ยากมาสู่จิตใจท่านผู้หญิงเป็นล้นพ้น  ท่านเล่าว่า ““ตอนนั้นพระองค์ตอนนั้นพระองค์ ท่านพระชนมายุได้ ท่านพระชนมายุได้ 3366  ปี  ฉันอายุได้ ปี  ฉันอายุได้ 

2255  ปี  ซ่ึงฉันรู้สึกว้าเหว่ และเศร้าโศกเป็นลมพับ  และรู้ว่าโลกนี้ช่างไม่มีอะไรแน่นอนทัง้ส้ินปี  ซ่ึงฉันรู้สึกว้าเหว่ และเศร้าโศกเป็นลมพับ  และรู้ว่าโลกนี้ช่างไม่มีอะไรแน่นอนทัง้ส้ิน””  

  จากนั้นอีกนานพอสมควร  ท่านผู้หญิงแผ้วจึงสมรสใหม่จากนั้นอีกนานพอสมควร  ท่านผู้หญิงแผ้วจึงสมรสใหม่ กับพลตรีหม่อมสนิทวงศ์เสนี กับพลตรีหม่อมสนิทวงศ์เสนี ((มม ..รร ..วว .. ตัน  ตัน  

สนิทวงศ์สนิทวงศ์ ) ) มีชีวิตสมรสอีกรูปแบบหนึ่ง  ท่านผู้หญิงมีความสุขกับการเป็นแม่บ้าน  ยามว่างจะดูแลปลูกมีชีวิตสมรสอีกรูปแบบหนึ่ง  ท่านผู้หญิงมีความสุขกับการเป็นแม่บ้าน  ยามว่างจะดูแลปลูก

ต้นไม้พืชผัก  และรักษาปรับปรุงบ้านซ่ึงพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยลูกๆ ทัง้หมด ต้นไม้พืชผัก  และรักษาปรับปรุงบ้านซ่ึงพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยลูกๆ ทัง้หมด 44  คน ได้แก่  คน ได้แก่  

 - -   มม..ลล..แต้ว  สนิทวงศ์ แต้ว  สนิทวงศ์   

 - -   มม..ลล..นวลผ่อง  สนิทวงศ์  สมรสกับ พลเอกแสวง นวลผ่อง  สนิทวงศ์  สมรสกับ พลเอกแสวง   เสนาณรงค์  มีบุตรธิดา เสนาณรงค์  มีบุตรธิดา 33  คน คน   

    11..  นางเพชรพร้ิง  สารสิน นางเพชรพร้ิง  สารสิน   

    22..  นางสาวพราวพร  เสนาณรงค์ นางสาวพราวพร  เสนาณรงค์   

    33..  นายแมนพงศ์  เสนาณรงค์ นายแมนพงศ์  เสนาณรงค์   

 - -   พพ..ตต..ออ.(.(พิเศษพิเศษ) ) มม..ลล..เติม  สนิทวงศ์  สมรสกับ นางโสภี  โชติกะพุกกณะ  มีบุตรธิดา เติม  สนิทวงศ์  สมรสกับ นางโสภี  โชติกะพุกกณะ  มีบุตรธิดา 33    คน คน   

    11..  นายอยุทธย์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายอยุทธย์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา   

    22..  นางสุธัญญา  บุญสูง นางสุธัญญา  บุญสูง   

    33..  นางคล้ายจันทร์  พันธ์แมน นางคล้ายจันทร์  พันธ์แมน   

 - -   มม..ลล..ตวง  สนิทวงศ์  สมรสกับ  มตวง  สนิทวงศ์  สมรสกับ  ม..จจ. . รังสีนภดล  ยุคล  มีบุตรธิดารังสีนภดล  ยุคล  มีบุตรธิดา  44    คน คน   

    11..  นางสายฝน  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นางสายฝน  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา   

    22..  นายดุลสิทธิ ์   สนิทวงศ์ ณ อยุธยานายดุลสิทธิ ์   สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  



328 
 

    33..  นายรังษิดล  สนิทวงศ์ ณ อยุธยานายรังษิดล  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  

    44..  นายตรรค นายตรรค สนิทวงศ์ ณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อยุธยา 

  

  ประวัตดิา้นการฝึกหัดและการแสดง  ประวัตดิา้นการฝึกหัดและการแสดง  

  ท่านผู้หญิงแผ้ว  สนิทวงศ์เสนี  มีใจรักด้านร าละครมาแต่เยาว์  ท่านได้รับการฝึกหัดอบรมด้านท่านผู้หญิงแผ้ว  สนิทวงศ์เสนี  มีใจรักด้านร าละครมาแต่เยาว์  ท่านได้รับการฝึกหัดอบรมด้าน

ละครขณะอยู่ในวังสวนกุหลาบเมื่ออายุได้ ละครขณะอยู่ในวังสวนกุหลาบเมื่ออายุได้ 88  ขวบ  โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟูาอัษฎางค์เดชาวุธ   ขวบ  โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟูาอัษฎางค์เดชาวุธ   

กรมหลวงนครราชสีมา  ได้ส่งท่านผู้กรมหลวงนครราชสีมา  ได้ส่งท่านผู้หญิงไปฝึกหัดนาฏศิลป์กับครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในราชส านักนักจนมีหญิงไปฝึกหัดนาฏศิลป์กับครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในราชส านักนักจนมี

ความรู้ความสามารถออกแสดงเป็นตัวละครเอกในโอกาสแสดงถวายทอดพระเนตรหน้าพระทีน่ั่งในความรู้ความสามารถออกแสดงเป็นตัวละครเอกในโอกาสแสดงถวายทอดพระเนตรหน้าพระทีน่ั่งใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหลายคร้ังท่านผู้หญิงแสดงเป็นอิเหนา  และนางดรสา  ในเร่ืองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหลายคร้ังท่านผู้หญิงแสดงเป็นอิเหนา  และนางดรสา  ในเร่ือง

อิเหนา  เป็นพระพิราพ อิเหนา  เป็นพระพิราพ   และทศกัณฐ์ในเร่ืองรามเกียรต์ิและทศกัณฐ์ในเร่ืองรามเกียรต์ิ  

  ท่านผู้หญิงเคยเล่าว่า   หลังจากทีฉ่ันอยู่ท่านผู้หญิงเคยเล่าว่า   หลังจากทีฉ่ันอยู่ ในวังสวนกุหลาบสักระยะหนึ่ง  ในวังสวนกุหลาบสักระยะหนึ่ง  เจ้าฟูาอัษฎางค์ได้ส่งฉันเจ้าฟูาอัษฎางค์ได้ส่งฉัน

ไปฝึกหัดอิเหนาทีว่ังกรมพระนราธิปประพันธ์พไปฝึกหัดอิเหนาทีว่ังกรมพระนราธิปประพันธ์พ งศ์ งศ์ หัดกับเจ้าจอมมารดาเขียน  หัดกับเจ้าจอมมารดาเขียน  ท่านเจ้าจอมหัดให้ฉันเป็นท่านเจ้าจอมหัดให้ฉันเป็น

อิเหนา   เมื่อเวลาฉันร าไม่ดีท่านจะตีฉัอิเหนา   เมื่อเวลาฉันร าไม่ดีท่านจะตีฉั น  ฉันเอามือรับจนหัวแม่มือฉันแตกคือมือด้านซ้ายฉันอยู่ทีว่ังกรมน  ฉันเอามือรับจนหัวแม่มือฉันแตกคือมือด้านซ้ายฉันอยู่ทีว่ังกรม

พระนราหลายเดือนต่อมาไปอยู่ในวังสวนกุหลาบ ส าหรับการแสพระนราหลายเดือนต่อมาไปอยู่ในวังสวนกุหลาบ ส าหรับการแส ดงได้แสดงเป็นตัวเอกหลายเร่ืองดงได้แสดงเป็นตัวเอกหลายเร่ือง ได้เคยได้เคย

ต้อนรับแขกเมืองทีเ่ข้ามาเยี่ยมเยือนประเทศไทยและแสดงถวายหน้าทีน่ั่งต้ังแต่รัชกาลที่ต้อนรับแขกเมืองทีเ่ข้ามาเยี่ยมเยือนประเทศไทยและแสดงถวายหน้าทีน่ั่งต้ังแต่รัชกาลที่  55    ถึงรัชกาลที่ถึงรัชกาลที่  77        

  ส าส าหรับเร่ืองทีแ่สดงนั้น ฉันแสดงเป็นตัวอิเหนาต้ังแต่เข้าห้องจินตะหราจนถึงศึกกะหมังกุหนิงกับหรับเร่ืองทีแ่สดงนั้น ฉันแสดงเป็นตัวอิเหนาต้ังแต่เข้าห้องจินตะหราจนถึงศึกกะหมังกุหนิงกับ

หม่อมแย้ม   ฉันเก่งในทางเพลงอาวุธ   ทัง้หอก   กระบี ่  ทวน  ดาบ   กริหม่อมแย้ม   ฉันเก่งในทางเพลงอาวุธ   ทัง้หอก   กระบี ่  ทวน  ดาบ   กริ ช   ส าหรับละครใน ฉันท าได้ดีช   ส าหรับละครใน ฉันท าได้ดี

เป็นทีโ่ปรดปรานของเจ้านาย  ส าหรับละครนอกแสดงเป็นตัว เป็นทีโ่ปรดปรานของเจ้านาย  ส าหรับละครนอกแสดงเป็นตัว พระไวย พระไวย ตอนแตกทัพ  ไตอนแตกทัพ  ไ ชยเชษฐ์  และเป็นชยเชษฐ์  และเป็น

ตัวไกรทองอย่างดีเยี่ยม   ต่อมาแสดงทีก่ระทรวงต่างประเทศเมื่อตัวไกรทองอย่างดีเยี่ยม   ต่อมาแสดงทีก่ระทรวงต่างประเทศเมื่ออายุอายุ  1133  ปี  ทูลกระหม่อมอัษฎางค์ฯ  ส่งปี  ทูลกระหม่อมอัษฎางค์ฯ  ส่ง

ฉันไปอยู่กับเจ้าจอมมารดาทับทิม   ในรัชกาลที่ฉันไปอยู่กับเจ้าจอมมารดาทับทิม   ในรัชกาลที่   55    ฉันป็นนางเมขลาคู่กับคุณหญิงเทศนัฏกานุรักษ์เป็นฉันป็นนางเมขลาคู่กับคุณหญิงเทศนัฏกานุรักษ์เป็น

รามสูร ต่อมาแสดงเป็นดรสาในเร่ืรามสูร ต่อมาแสดงเป็นดรสาในเร่ื องอิเหนาเมื่อตอนโดดเข้ากองไฟ องอิเหนาเมื่อตอนโดดเข้ากองไฟ ร ากริชผู้หญิงตายตามระตูการแสดงร ากริชผู้หญิงตายตามระตูการแสดง

คร้ังนี้   เจ้าฟูาอัษฎางค์ฯ  ทรงชอบมากและขอฉันไปเป็นชายาของพระองค์คร้ังนี้   เจ้าฟูาอัษฎางค์ฯ  ทรงชอบมากและขอฉันไปเป็นชายาของพระองค์  

  คร้ันมาเป็นหม่อมห้ามในพระองค์   ไม่ทรงอนุญาตให้เล่นละครเปิดหน้าให้คนอื่นได้เห็นในงานคร้ันมาเป็นหม่อมห้ามในพระองค์   ไม่ทรงอนุญาตให้เล่นละครเปิดหน้าให้คนอื่นได้เห็นในงาน

ฉลองแซยิดครบฉลองแซยิดครบ   6600    ปี ปี ของท้าวนารีวรคณารักษ์   ของท้าวนารีวรคณารักษ์   ท่านผู้หญิงแผ้วจึงต้องแสดงเป็นท่านผู้หญิงแผ้วจึงต้องแสดงเป็น ตัวพระ ตัวพระ พิราพพิราพ

ทรงเคร่ือง  ซ่ึงพอออกมายืนแตะข้างม่ทรงเคร่ือง  ซ่ึงพอออกมายืนแตะข้างม่านก็เป็นทีป่ระทับใจแก่เจ้านาย านก็เป็นทีป่ระทับใจแก่เจ้านาย และข้าราชการทีเ่ชิญมาในงานและข้าราชการทีเ่ชิญมาในงาน  

  จวบจนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟูาอัษฏาจวบจนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟูาอัษฏา งค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา เสด็จทิวงคตงค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา เสด็จทิวงคต

แล้ว แล้ว เป็นเวลานานพอสมควร   ท่านผู้หญิงแผ้วเป็นเวลานานพอสมควร   ท่านผู้หญิงแผ้วจึงสมรสกับพลตรีหม่อมสนิทวงศ์เสนีจึงสมรสกับพลตรีหม่อมสนิทวงศ์เสนี  ((มม..รร..วว..ตัน  สนิทวงศ์ตัน  สนิทวงศ์))  
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  ท่านผู้หญิงแผ้วต้องติดตามสามีซ่ึงรับราชการเป็นทูตทหารไปประจ าทีต่่างประเทศหลายประเทศ  ท่านผู้หญิงแผ้วต้องติดตามสามีซ่ึงรับราชการเป็นทูตทหารไปประจ าทีต่่างประเทศหลายประเทศ  

เช่น   ฝร่ังเศส   อังกฤษ  อิตาลี   และทีป่ระเทศโปรตุเกส   พลตรีหม่อมสนิทวงศ์ได้เป็นเอกอัครราชทูตเช่น   ฝร่ังเศส   อังกฤษ  อิตาลี   และทีป่ระเทศโปรตุเกส   พลตรีหม่อมสนิทวงศ์ได้เป็นเอกอัครราชทูต

ไทยไทย       และการทีท่่านผู้หญิงแผ้วติดตามสามีไปอยู่ประเทศต่างๆ ในสมัยนั้น  นัและการทีท่่านผู้หญิงแผ้วติดตามสามีไปอยู่ประเทศต่างๆ ในสมัยนั้น  นั บเป็นผลดีกีบวงการบเป็นผลดีกีบวงการ

นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ไทย เพราะท่านท่านไปอยู่ประเทศไหนก็สนใจศึกษานาฏศิลป์ของชาตินั้นและจดจ าเอาไว้ได้เป็นเพราะท่านท่านไปอยู่ประเทศไหนก็สนใจศึกษานาฏศิลป์ของชาตินั้นและจดจ าเอาไว้ได้เป็น

อย่างดีจนเมื่อกลับมาออย่างดีจนเมื่อกลับมาอ ยู่เมืองไทยเป็นการถาวรคุณธนิต อยู่โพธิ ์ หัวหน้ากองการสังคียู่เมืองไทยเป็นการถาวรคุณธนิต อยู่โพธิ ์ หัวหน้ากองการสังคี ต กรมศิลปากรในต กรมศิลปากรใน

สมัยนั้นสมัยนั้น ได้มาเรียนเชิญให้ท่านผู้หญิงช่วยปรับปรุงได้มาเรียนเชิญให้ท่านผู้หญิงช่วยปรับปรุง ฟืน้ฟูและวางรากฐานด้านการละครฟืน้ฟูและวางรากฐานด้านการละคร การร าของกรมการร าของกรม

ศิลปากรซ่ึงซบเซาขาดช่วงไปเพือ่สืบต่อศิลปวัฒนธรรมในด้านนี้ศิลปากรซ่ึงซบเซาขาดช่วงไปเพือ่สืบต่อศิลปวัฒนธรรมในด้านนี้  

  ท่านผู้หญิงในฐานะผู้เชี่ท่านผู้หญิงในฐานะผู้เชี่ ยวชาญนาฏศิลป์ไทยในกรมศิลปากร ยวชาญนาฏศิลป์ไทยในกรมศิลปากร จึงน าเอาวิชาความรู้จึงน าเอาวิชาความรู้ ทางด้านทางด้าน

นาฏศิลป์จากประเทนาฏศิลป์จากประเทศต่างๆ ศต่างๆ บางอย่างมาพัฒนาเป็นท่านาฏศิลป์บางอย่างมาพัฒนาเป็นท่านาฏศิลป์ไทยไทย  คิดประดิษฐ์ท่าแปลกๆใหม่ ๆขึ้น จากคิดประดิษฐ์ท่าแปลกๆใหม่ ๆขึ้น จาก

ท่าร าพืน้ฐานซ่ึงเคยเนิท่าร าพืน้ฐานซ่ึงเคยเนิ บช้า  ให้กะทัดรัดงดงามแบบแผน บช้า  ให้กะทัดรัดงดงามแบบแผน สร้างความเพลิดเพลินชื่นชมแก่  ผู้สร้างความเพลิดเพลินชื่นชมแก่  ผู้ ชมอย่างไม่มีชมอย่างไม่มี

เหนื่อยหน่าย อาทิ ระบ าม้า เหนื่อยหน่าย อาทิ ระบ าม้า ท่านผู้หญิงเคยเล่าว่า  ลีลาท่าเต้นโขยกไปเขยกมาของผู้แสดงระบ าท่านผู้หญิงเคยเล่าว่า  ลีลาท่าเต้นโขยกไปเขยกมาของผู้แสดงระบ า ม้านั้น   ม้านั้น   

ท่านจดจ ามาจากท่าระบ าม้าของประเทศโปรตุเกส   แล้วน ามาปรับปรุงให้เป็นท่าร าแบบไทยๆท่านจดจ ามาจากท่าระบ าม้าของประเทศโปรตุเกส   แล้วน ามาปรับปรุงให้เป็นท่าร าแบบไทยๆ  

  ท่านผู้หญิงแผ้ว  สนิทวงศ์เสนี ท่านผู้หญิงแผ้ว  สนิทวงศ์เสนี เปรียบเปรียบ เสมือนศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรมไทย เสมือนศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรมไทย เพราะท่านยังเป็นผู้เพราะท่านยังเป็นผู้

รอบรู้ในศิลปะวิทยาการด้านนาฏศิลป์การประพันธ์รอบรู้ในศิลปะวิทยาการด้านนาฏศิลป์การประพันธ์ บทส าหรับแสดงทัง้โขน และละคร บทส าหรับแสดงทัง้โขน และละคร ภาระหน้าทีข่องภาระหน้าทีข่อง

ท่านมีมากมายดังนี้ท่านมีมากมายดังนี้  

  11..  เป็นผู้เชี่ยวชาญในศิลปวิทยาการเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย   เช่เป็นผู้เชี่ยวชาญในศิลปวิทยาการเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย   เช่ นท่าร าของผู้แสดงทัง้พระ   นท่าร าของผู้แสดงทัง้พระ   

นาง ยักษ์ และลิง นาง ยักษ์ และลิง รวมทัง้ตัวประกอบเสนาทัว่ไปตลอดจนรวมทัง้ตัวประกอบเสนาทัว่ไปตลอดจน สิงสาราสัตว์ทีจ่ัดเป็นชุดระบ า เช่นสิงสาราสัตว์ทีจ่ัดเป็นชุดระบ า เช่น   ระบ าช้าง   ระบ าช้าง   

ระบ าม้า ระบ าเงือก ระบ านก ระบ าควายระบ าม้า ระบ าเงือก ระบ านก ระบ าควาย((ระบ าบันเระบ าบันเทิงกาสรทิงกาสร)  )  เป็นต้นเป็นต้น  

  22..   เป็นผู้คัเป็นผู้คั ดเลือกเร่ือง   และชุดการแสดง อ านวยการจัดท าบทส าหรับแสดงดเลือกเร่ือง   และชุดการแสดง อ านวยการจัดท าบทส าหรับแสดง   เป็นเป็น

ผู้อ านวยการฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์ไทยของกรมศิลปากรผู้อ านวยการฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์ไทยของกรมศิลปากร  

  33..    เป็นผู้คัดเลือกตัวโขนละครให้เหมาะสมกับบทเป็นผู้คัดเลือกตัวโขนละครให้เหมาะสมกับบท บาทของตัวโขนละครในเร่ืองต่างๆ บาทของตัวโขนละครในเร่ืองต่างๆ อัอันน

เป็นหลักวิชาส าคัญอย่างหนึ่ง เป็นหลักวิชาส าคัญอย่างหนึ่ง ซ่ึงผู้คัดซ่ึงผู้คัดเลือกต้องมีความรอบรู้ในเร่ืองตัวโขนละครเร่ืองนั้นๆ เป็นอย่างดีเลือกต้องมีความรอบรู้ในเร่ืองตัวโขนละครเร่ืองนั้นๆ เป็นอย่างดี  

  44..  เป็นผู้เป็นผู้ ก าหนดตัวศิลปินทีจ่ะช่วยฝึกสอนก าหนดตัวศิลปินทีจ่ะช่วยฝึกสอน   แและก ากับการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ ละก ากับการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ ซ่ึงกรมซ่ึงกรม

ศิลปากรได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้จัดไปแสดงต่างประเทศศิลปากรได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้จัดไปแสดงต่างประเทศ  

  55..    เป็นผู้ฝึกสอนเป็นผู้ฝึกสอน   และอ านวยการฝึกซ้อมการแสดงโขนละครฟูอและอ านวยการฝึกซ้อมการแสดงโขนละครฟูอ นร านร า   ฯลฯฯลฯ   ทุกคร้ังทีก่องทุกคร้ังทีก่อง

การสังคีต   กรมศิการสังคีต   กรมศิ ลปากร จัดแสดงเผยแพร่แก่ประชาช ณ โรงละครแห่งชาติ สังคีตศาลา ลปากร จัดแสดงเผยแพร่แก่ประชาช ณ โรงละครแห่งชาติ สังคีตศาลา สถานีโทรทัสถานีโทรทั ศน์  ศน์  

สถานทีร่าชการต่างประเทศ สถานทีร่าชการต่างประเทศ และต่างจังหวัดทัว่ราชอาณาจักรและต่างจังหวัดทัว่ราชอาณาจักร  
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  66..     เป็เป็ นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถามนวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถาม   ใในการอบรมเกี่ยวกับเร่ืองนาฏศิลป์นการอบรมเกี่ยวกับเร่ืองนาฏศิลป์   และและ

วรรณกรรมการแสดงวรรณกรรมการแสดง  

  77..    เป็นทีป่รึกษาในการสร้างนาฏกรรมประเภทต่างๆ ซ่ึงหน่วยราชการสถาเป็นทีป่รึกษาในการสร้างนาฏกรรมประเภทต่างๆ ซ่ึงหน่วยราชการสถา บัน การศึกษา   บัน การศึกษา   

องค์กรและสมาคม องค์กรและสมาคม ตลอดจนเอกชนทัว่ไปจัดขึ้นในกรณีพิเศษตลอดจนเอกชนทัว่ไปจัดขึ้นในกรณีพิเศษ   

  นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญในต าราฟูอนร าอันอกเหนือจากความเชี่ยวชาญในต าราฟูอนร าอั นสืบทอดมาต้ังแต่สมัยโบราณแล้ว นสืบทอดมาต้ังแต่สมัยโบราณแล้ว ท่านท่าน

ผู้หญิงแผ้วยังมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการค้นคิดประดิษฐ์ผู้หญิงแผ้วยังมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการค้นคิดประดิษฐ์ ลีลีลาท่าร าให้เหมาะสมกับยุคสมัยลาท่าร าให้เหมาะสมกับยุคสมัย ด าเนินไปโดยด าเนินไปโดย

ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนอันมีมาแต่โบราณไม่ว่าจะเป็นทีท่าท้าวพญามหากษัตริย์  ขุนนาง  บุคคลถูกต้องตามระเบียบแบบแผนอันมีมาแต่โบราณไม่ว่าจะเป็นทีท่าท้าวพญามหากษัตริย์  ขุนนาง  บุคคล

สามัสามั ญ  ตลอดจนท่าทางของสัตว์ทัว่ไป ญ  ตลอดจนท่าทางของสัตว์ทัว่ไป ท่านผู้หญิงสามารถท่านผู้หญิงสามารถ ประดิษฐ์ลีลาท่าร าได้อย่างงดงามประดิษฐ์ลีลาท่าร าได้อย่างงดงาม   และและ

เหมาะสมกับบทบาทเหมาะสมกับบทบาท  

  ท่าร าทีท่่านผู้หญิงแผ้วประดิท่าร าทีท่่านผู้หญิงแผ้วประดิษฐ์ขึ้นมีมากมาย  เช่นษฐ์ขึ้นมีมากมาย  เช่น  

  11..    ประเภทระบ า   มีดังนี้ประเภทระบ า   มีดังนี้  

    11..11    ท่าระบ าสัตว์ต่างๆ  เช่น  ระบ ากวาง   ระบ าปลา  ระบ าบันเทิงกาสร ท่าระบ าสัตว์ต่างๆ  เช่น  ระบ ากวาง   ระบ าปลา  ระบ าบันเทิงกาสร ((ระบ าระบ า

ควายควาย ) ) ระบ าม้า  ระบ ากุญชรเกษม ระบ าม้า  ระบ ากุญชรเกษม ((ระบ าช้างระบ าช้าง ))ระบ าอรุณ ระบ าอรุณ ((ระบ าผีเส้ือระบ าผีเส้ือ ))ระบ านาค  ระบ าเงือก ระบ านาค  ระบ าเงือก ((แบบมีบทแบบมีบท

ร้องในละครนอก  เร่ืองสุวรรณหงส์  และแบบมีบทร้อร้องในละครนอก  เร่ืองสุวรรณหงส์  และแบบมีบทร้อ งในละครนอก  เร่ืองพระอภัยมณี  ตอนพระอภัยงในละครนอก  เร่ืองพระอภัยมณี  ตอนพระอภัย

มณีหนีนางผีเส้ือมณีหนีนางผีเส้ือ ) ) ระบ านกเขา  ระบ ายุราภิรมย์  ระบ านกเขา  ระบ ายุราภิรมย์  ((ระบ านกยูงระบ านกยูง ) ) ระบ าหงส์เหิน  ระบ าครุฑ ระบ าหงส์เหิน  ระบ าครุฑ ((แบบผู้หญิงแบบผู้หญิง

แสดงแสดง))  

    11..22  ท่าระบ าอื่นๆ  นอกจากระบ าสัตว์  ก็มีระบ าทวน  ระบ าวีรชัยทหารพระสุธน  ท่าระบ าอื่นๆ  นอกจากระบ าสัตว์  ก็มีระบ าทวน  ระบ าวีรชัยทหารพระสุธน  

ระบ ารีร่อน  ระบ าไกรลาสส าเริงในละคร   เร่ืองมโนระบ ารีร่อน  ระบ าไกรลาสส าเริงในละคร   เร่ืองมโน ห์รา  ระบ านางไม้  ในละครเร่ืองขุนช้างขุนแผนตอนห์รา  ระบ านางไม้  ในละครเร่ืองขุนช้างขุนแผนตอน

พระไวยแตกทัพ  ระบ าเทพบันเทิง  ในละครเร่ืองอิเหนาตอนลมหอบ  ระบ าแขก  พระไวยแตกทัพ  ระบ าเทพบันเทิง  ในละครเร่ืองอิเหนาตอนลมหอบ  ระบ าแขก  ((ช่วยประดิษฐ์ท่าร าช่วยประดิษฐ์ท่าร า

ร่วมกับนายจาตุรงค์  มนตรีศาสตร์ร่วมกับนายจาตุรงค์  มนตรีศาสตร์ ) ) ในละในละครเร่ืองอาบูหะซันระบ านพรัตน์  ครเร่ืองอาบูหะซันระบ านพรัตน์  ในละครนอก  เร่ืองสุวรรณในละครนอก  เร่ืองสุวรรณ

หงส์   ตอนชมถ้ า  ระบ านางใน  ระบ าเงาหงส์   ตอนชมถ้ า  ระบ านางใน  ระบ าเงาะ  และระบ านางกอยู่ในละคร  เร่ืองเงาะปุา  ระบ าดอกบัว  ในะ  และระบ านางกอยู่ในละคร  เร่ืองเงาะปุา  ระบ าดอกบัว  ใน

ละครนอก  เร่ืองรถเสน  ระบ าโบราณคดี  ชุดระบ าสุโขทัย  ระบ าจีน-ละครนอก  เร่ืองรถเสน  ระบ าโบราณคดี  ชุดระบ าสุโขทัย  ระบ าจีน- ไทยไมตรี  ระบ าเล่นเทียนประกอบไทยไมตรี  ระบ าเล่นเทียนประกอบ

บายศรีเชิญพระขวัญ  จัดแสดงถวายทอดพระเนตรเนื่องในการสมโภชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามบายศรีเชิญพระขวัญ  จัดแสดงถวายทอดพระเนตรเนื่องในการสมโภชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม

มกุฎราชกุมาร  ระบ าวิชนี  มกุฎราชกุมาร  ระบ าวิชนี  ((ระบ าระบ าพัดพัด))  

  

  22..    ประเภทร า ประเภทร า มีดังนี้มีดังนี้  

    22..11    ท่าร าของอิเหนา   ตอนจากถ้ า  และตอนตัดดอกไม้ฉายกริชในละครใน  เร่ืองอิเหนาท่าร าของอิเหนา   ตอนจากถ้ า  และตอนตัดดอกไม้ฉายกริชในละครใน  เร่ืองอิเหนา  

    22..22    ท่าร าของนางมโนห์ราตอนบูชายัญ  ในละคร  เร่ืองมโนห์ราท่าร าของนางมโนห์ราตอนบูชายัญ  ในละคร  เร่ืองมโนห์รา  
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    22..33    ร าพม่า-ร าพม่า- ไทยอธิษฐานประดิษฐ์ท่าร าร่วมกับครูลมุล  ยมะคุปต์แสดงคร้ังแรกไทยอธิษฐานประดิษฐ์ท่าร าร่วมกับครูลมุล  ยมะคุปต์แสดงคร้ังแรก

เนื่องในโอกาสทีค่ณะทูตวัฒนธรรมไทย  ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับสหภาพพม่า   เมื่อ พเนื่องในโอกาสทีค่ณะทูตวัฒนธรรมไทย  ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับสหภาพพม่า   เมื่อ พ..ศศ. . 22449988  

    22..44  ร าลาว-ร าลาว- ไทยปณิธาน  ประดิษฐ์ท่าร าร่วมกับครูลมุล  ยมะคุปต์แสดงคร้ังแรกไทยปณิธาน  ประดิษฐ์ท่าร าร่วมกับครูลมุล  ยมะคุปต์แสดงคร้ังแรก

เนื่องในโอกาสทีค่ณะทูตวัฒนธรรมไทยเนื่องในโอกาสทีค่ณะทูตวัฒนธรรมไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชอาณาจักรลาว  พไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชอาณาจักรลาว  พ..ศศ..  22550000  

    22..55  ร าสีนวลออกเพลงอาหนูร าสีนวลออกเพลงอาหนู  

    22..66    ร าโคมบัวร าโคมบัว  

    22..77    ร าชัดชาตรีร าชัดชาตรี  

    22..88  ร าเถิดเทิง  ร าเถิดเทิง  ((ประดิษฐ์ท่าร าร่วมกับครูลมุล  ยมะคุปต์ประดิษฐ์ท่าร าร่วมกับครูลมุล  ยมะคุปต์))  

    22..99    ร ากระทบไม้ร ากระทบไม้  

    22..1100  ร าฉุยฉายฮเนาร าฉุยฉายฮเนา  

  33..    ประเภทฟูอน   มีดังนี้ประเภทฟูอน   มีดังนี้  

    33..11    ฟูอนมาลัย  ในละครพันทางเร่ืองพญาผานองฟูอนมาลัย  ในละครพันทางเร่ืองพญาผานอง  

    33..22    ฟูอนดวงเดือนฟูอนดวงเดือน  

    33..33    ฟูอนฟูอนรักรัก  ((ได้รับการฝึกหัดมาจากเจ้าจอมมารดาเขียนในรัชกาลที่ได้รับการฝึกหัดมาจากเจ้าจอมมารดาเขียนในรัชกาลที่44))  

    33..44    ฟูอนจันทราพาฝันฟูอนจันทราพาฝัน  

    นอกจากผลงานทางด้านนาฏศิลป์ไทยซ่ึงเป็นทีรู้่จักกันเผยหลายแล้ว  ท่านผู้หญิงนอกจากผลงานทางด้านนาฏศิลป์ไทยซ่ึงเป็นทีรู้่จักกันเผยหลายแล้ว  ท่านผู้หญิง

แผ้วยังเรียบเรียง  และจัดท าบทโขแผ้วยังเรียบเรียง  และจัดท าบทโขน  บทละครไว้อีกหลายเร่ืองหลายชุด  และหลายตอน  เช่นน  บทละครไว้อีกหลายเร่ืองหลายชุด  และหลายตอน  เช่น  

    11..    บทละครในเร่ืองอิเหนา  ตอนเข้าเฝูาท้าวดาหา  ตอนลมหอบ  ตอนอุณากรรณบทละครในเร่ืองอิเหนา  ตอนเข้าเฝูาท้าวดาหา  ตอนลมหอบ  ตอนอุณากรรณ

ชนไก่  ตอนบุษบาชมศาล  ตอนตัดดอกไม้ฉายกริช   ตอนประสันตาต่อนก   ตอนศึกกะหมัง  กุหนิง   ชนไก่  ตอนบุษบาชมศาล  ตอนตัดดอกไม้ฉายกริช   ตอนประสันตาต่อนก   ตอนศึกกะหมัง  กุหนิง   

ตอนประสันตาเชิดหนัง   และตอนหย้าหรันลักนางเกนหลงตอนประสันตาเชิดหนัง   และตอนหย้าหรันลักนางเกนหลง  

    22..     บทละครนอกเร่ืองสังข์ทอง   ตอนเลือกคู่-บทละครนอกเร่ืองสังข์ทอง   ตอนเลือกคู่- หาปลา   ตอนนางมณฑาลงหาปลา   ตอนนางมณฑาลง

กระหม่อม   ตอนตีคลี   ตอนพระสังข์เลียบเมืองกระหม่อม   ตอนตีคลี   ตอนพระสังข์เลียบเมือง  

    33..    บทละครนอกเร่ืองไกรทอง บทละครนอกเร่ืองไกรทอง ตอนที ่ตอนที ่1 1 ตะเภาแก้วตะเภาทองและบริวารไปเล่นน้ า  ตะเภาแก้วตะเภาทองและบริวารไปเล่นน้ า  ตอนที่ตอนที่   

2  2  ไกรทองตามนางวิมาลากลับถ้ าไกรทองตามนางวิมาลากลับถ้ า  

    44..    บทละครเร่ืองขุนช้างขุนแผน บทละครเร่ืองขุนช้างขุนแผน ตอนพลายเพชร-ตอนพลายเพชร-พลายบัวออกศึกพลายบัวออกศึก  

    55..    บทละครเร่ืองพระอภัยมณี   ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเส้ือตอนพระอภัยมณีบทละครเร่ืองพระอภัยมณี   ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเส้ือตอนพระอภัยมณี

พบนางสุวรรณมาลี   ตอนพระอภัยมณีพบนางละเวงพบนางสุวรรณมาลี   ตอนพระอภัยมณีพบนางละเวง  

    66..    บทละครนอกเร่ืองไชยเชษฐ์   ตอนนางสุวิญชาถูกขับไล่บทละครนอกเร่ืองไชยเชษฐ์   ตอนนางสุวิญชาถูกขับไล่  
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    77..    บทละครนอกเร่ืองรถเสน  บทละครนอกเร่ืองรถเสน  ((ร่วมแต่งกับผู้อื่นร่วมแต่งกับผู้อื่น))  

    88..    บทละครเร่ืบทละครเร่ืองมโนห์รา  องมโนห์รา  ((ร่วมแต่งกับผู้อื่นร่วมแต่งกับผู้อื่น))  

    99..    บทละครเร่ืองเงาะปุา บทละครเร่ืองเงาะปุา   

    1100..    บทละครเร่ืองสังข์ศิลป์ชัย  ตอนท้าวเสนากุฏเข้าเมือง บทละครเร่ืองสังข์ศิลป์ชัย  ตอนท้าวเสนากุฏเข้าเมือง   

    1111..    บทละครนอกเร่ืองคาวี  ตอนนางในกลองศึกถึงเผาพระขรรค์ บทละครนอกเร่ืองคาวี  ตอนนางในกลองศึกถึงเผาพระขรรค์   

    1122..    บทละครนอกเร่ืองสุวรรณหงส์  ตอนพราหมณ์เล็ก-บทละครนอกเร่ืองสุวรรณหงส์  ตอนพราหมณ์เล็ก-พราหมณ์โต พราหมณ์โต   

    1133..  บทโขนเร่ืองบทโขนเร่ืองรามเกียรต์ิ  ชุดปราบกากนาสูร  ชุดนางลอย  ชุดปราบบรรลัยกัลป์ รามเกียรต์ิ  ชุดปราบกากนาสูร  ชุดนางลอย  ชุดปราบบรรลัยกัลป์   

  ตลอดระยะเวลาอันยาวนานในหน้าทีผู้่เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยและในฐานะของครู  ท่านตลอดระยะเวลาอันยาวนานในหน้าทีผู้่เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยและในฐานะของครู  ท่าน

ผู้หญิงแผ้วมีแต่ความเมตตากรุณาต่อศิษย์  ปรารถนาให้ศิษย์ได้ดีมีวิชาความรู้ถ้วนหน้า   บรรดาศิษย์ต่างผู้หญิงแผ้วมีแต่ความเมตตากรุณาต่อศิษย์  ปรารถนาให้ศิษย์ได้ดีมีวิชาความรู้ถ้วนหน้า   บรรดาศิษย์ต่าง

เรียกท่านผู้หญิงว่า  เรียกท่านผู้หญิงว่า  ““หม่อมอาจารย์หม่อมอาจารย์ ””  ตามฐานันดรศักด์ิเดิมของท่านมีเพียงศิษย์บางคนทีม่ีอายุรุ่นราวตามฐานันดรศักด์ิเดิมของท่านมีเพียงศิษย์บางคนทีม่ีอายุรุ่นราว

คราวเดียวกันหลานของท่าน   เรียกท่านว่า   คราวเดียวกันหลานของท่าน   เรียกท่านว่า   ““หม่อมย่าหม่อมย่า””  ซ่ึงท่านก็ชอบใจและเอ็นดูศิษย์เหล่านั้นเป็นอันซ่ึงท่านก็ชอบใจและเอ็นดูศิษย์เหล่านั้นเป็นอัน

มากมาก  

  ทุกวันทีเ่ปิดท างานราชการ   ท่านผู้หญิงแผ้วจะมาท างานทีห่้องท างานเล็กๆทุกวันทีเ่ปิดท างานราชการ   ท่านผู้หญิงแผ้วจะมาท างานทีห่้องท างานเล็กๆ   ไม่มีไม่มี

เคร่ืองปรับอากาศบนชั้นเคร่ืองปรับอากาศบนชั้น   44  ของอาคารปีกซ้ายโรงละครแห่งชาติ   ด้านในเป็นทีท่ าการของงานนาฏศิลป์   ของอาคารปีกซ้ายโรงละครแห่งชาติ   ด้านในเป็นทีท่ าการของงานนาฏศิลป์   

และงานเคร่ืองแต่งกายท่านผู้หญิงแผ้วจะเร่ิมท างานโดยไม่มีเวลาว่างเลย  ถ้าไม่ออกมาซ้อมการแสดงนอกและงานเคร่ืองแต่งกายท่านผู้หญิงแผ้วจะเร่ิมท างานโดยไม่มีเวลาว่างเลย  ถ้าไม่ออกมาซ้อมการแสดงนอก

ห้องหรือทีโ่รงละครแห่งชาติ   ท่านผู้หญิงก็จะเรียนผู้แสดงเข้าไปซ้อห้องหรือทีโ่รงละครแห่งชาติ   ท่านผู้หญิงก็จะเรียนผู้แสดงเข้าไปซ้อ มในห้องท างานของท่าน   กระทัง่ถึงมในห้องท างานของท่าน   กระทัง่ถึง

เวลาอาหารกลางจึงหยุดพัก  ตกบ่ายก็ฝึกซ้อมในห้องท างานของท่าน   กระทัง่ถึงเวลาอาหารกลางจึงหยุดเวลาอาหารกลางจึงหยุดพัก  ตกบ่ายก็ฝึกซ้อมในห้องท างานของท่าน   กระทัง่ถึงเวลาอาหารกลางจึงหยุด

พัก   ตกบ่ายก็ฝึกซ้อมการแสดงต่อไปจนถึงเวลาเย็นจึงจะกลับบ้าน เร่ืองการซ้อมการแสดงนี้แม้ท่านพัก   ตกบ่ายก็ฝึกซ้อมการแสดงต่อไปจนถึงเวลาเย็นจึงจะกลับบ้าน เร่ืองการซ้อมการแสดงนี้แม้ท่าน

ผู้หญิงแผ้วจะเจ็บไข้ได้ปุวย   หมอห้ามมิให้ไผู้หญิงแผ้วจะเจ็บไข้ได้ปุวย   หมอห้ามมิให้ไปท างานแต่เนื่องจากท่านมีความรักความเอาใจใส่ในการแสดง   ปท างานแต่เนื่องจากท่านมีความรักความเอาใจใส่ในการแสดง   

ต้องการให้การแสดงของกรมศิลปต้องการให้การแสดงของกรมศิลปากรเป็นทีช่ื่นชมของคนทัว่ไป ากรเป็นทีช่ื่นชมของคนทัว่ไป ท่านจึงขอให้กองการสังคีตจัดส่งผู้แสดงท่านจึงขอให้กองการสังคีตจัดส่งผู้แสดง ไปไป

รับการฝึกซ้อมจากท่านทีบ่้าน แต่ถ้าท่านผู้หญิงมาท างาน และตอนบ่ายไม่มีฝึกซ้อมการแสดง  ท่านผู้หญิงรับการฝึกซ้อมจากท่านทีบ่้าน แต่ถ้าท่านผู้หญิงมาท างาน และตอนบ่ายไม่มีฝึกซ้อมการแสดง  ท่านผู้หญิง

ก็จะจัดท าบทโก็จะจัดท าบทโขนขนบทละครโดยผู้ช่วยเขียนบทให้และท่านบอกให้เขียนตามค าบอกบทละครโดยผู้ช่วยเขียนบทให้และท่านบอกให้เขียนตามค าบอก  

  เมื่อเดือนเมษายน-เมื่อเดือนเมษายน-พฤษภาคม พฤษภาคม 22551199    รัฐบาลไทยอนุมัติให้กรมศิลปากรจัดนาฏศิลปะไปแสดง  ณ  รัฐบาลไทยอนุมัติให้กรมศิลปากรจัดนาฏศิลปะไปแสดง  ณ  

สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นคร้ังแรกท่านผู้หญิงแผ้วเป็นผู้อ านวยการฝึกซ้อม  และสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นคร้ังแรกท่านผู้หญิงแผ้วเป็นผู้อ านวยการฝึกซ้อม  และ ร่วมเดินทางไปก ากับร่วมเดินทางไปก ากับ

การแสดงด้วยการแสดงด้วย ผลการแสดงในคร้ังผลการแสดงในคร้ัง นั้นท าให้หนังสือพิมพ์ทุกฉบับในเมืองจีนตีพิมพ์ข้อความยกย่องชมเชยนั้นท าให้หนังสือพิมพ์ทุกฉบับในเมืองจีนตีพิมพ์ข้อความยกย่องชมเชย

ท่านผู้หญิงแผ้วไม่เว้นแต่ละวัน   ดังข้อความตัวอย่างของบท  บรรณาธิการในหน้าหนังสือพิมพ์เหลิน  ท่านผู้หญิงแผ้วไม่เว้นแต่ละวัน   ดังข้อความตัวอย่างของบท  บรรณาธิการในหน้าหนังสือพิมพ์เหลิน  

หมิน  ยึ  เปูา  ฉบับประจ าวันหมิน  ยึ  เปูา  ฉบับประจ าวัน ที ่ ที ่ 2255    เมษายน เมษายน   22551199    ซ่ึงแปลเป็นภาษาไทยว่าซ่ึงแปลเป็นภาษาไทยว่า   ““สะพานมิตรภาพเชื่อมสะพานมิตรภาพเชื่อม

ระหว่างไระหว่างไทยจีนทยจีน””  
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  การแสดงของคณะนาฏศิลป์ไทยนี้   เปิดการแสดงด้วยระบ าการแสดงของคณะนาฏศิลป์ไทยนี้   เปิดการแสดงด้วยระบ า  ““จีนไทยไมตรีจีนไทยไมตรี””    เป็นชุดแรกทุกคร้ังเป็นชุดแรกทุกคร้ัง

ระบ าชุดนั้นเป็นผลงานของหม่อมแผ้วสนิทวงศ์เสนี  หลังจากได้ใช้ความพยายามค้นคิดขึ้นในระยะเวลาอันระบ าชุดนั้นเป็นผลงานของหม่อมแผ้วสนิทวงศ์เสนี  หลังจากได้ใช้ความพยายามค้นคิดขึ้นในระยะเวลาอัน

ส้ันหม่อมแผ้วผู้ทีม่ีอายุถึง ส้ันหม่อมแผ้วผู้ทีม่ีอายุถึง 7755    ปีแล้ว  ขณะทีท่่านอยู่ในประเทศจีนว่า  รู้ปีแล้ว  ขณะทีท่่านอยู่ในประเทศจีนว่า  รู้ สึกเป็นเกียรติ  และภูมิใจมากที่สึกเป็นเกียรติ  และภูมิใจมากที่

โอกาสได้มีส่วนในการร่วมแรงร่วมใจ  เพือ่สร้างสัมพันธไมตรีในคร้ังนี้   บรรดาผู้เกี่ยวข้อง  และเหล่าโอกาสได้มีส่วนในการร่วมแรงร่วมใจ  เพือ่สร้างสัมพันธไมตรีในคร้ังนี้   บรรดาผู้เกี่ยวข้อง  และเหล่า

ศิลปินไทยทุกคนมีความกระตือรือร้นทีจ่ะรับฟังข้อคิดเห็นในด้านความหมายของนาฏศิลป์  และท่วงท่าศิลปินไทยทุกคนมีความกระตือรือร้นทีจ่ะรับฟังข้อคิดเห็นในด้านความหมายของนาฏศิลป์  และท่วงท่า

ต่างๆ  จากคณะผู้แทนวัฒนธรรมของประเทศจีต่างๆ  จากคณะผู้แทนวัฒนธรรมของประเทศจี น  และได้มีการแก้ไขดัดแปลงเกี่ยวกับการจัดการแสดงน  และได้มีการแก้ไขดัดแปลงเกี่ยวกับการจัดการแสดง

ด้วยด้วย  

  ทีน่ครเซ่ียงไฮ้  หนังสือพิมพ์  หลิน  ฮุ่ย  เปูา   ฉบับประจ าวันศุกร์ที ่ ทีน่ครเซ่ียงไฮ้  หนังสือพิมพ์  หลิน  ฮุ่ย  เปูา   ฉบับประจ าวันศุกร์ที ่ 3300    เมษายน เมษายน 22551199  เสนอเสนอ

บทความเกี่ยวกับการแสดงของนาฏศิลป์ในนครเซ่ียงไฮ้เร่ือง บทความเกี่ยวกับการแสดงของนาฏศิลป์ในนครเซ่ียงไฮ้เร่ือง ““ดอกไม้แห่งมิตดอกไม้แห่งมิต รภาพระหว่างไทย-รภาพระหว่างไทย- จีน จีน จะจะ

บานต่อไปบานต่อไป””  มีข้อความชมีข้อความชมเชยผลงานของท่านผู้หญิงแผ้วว่ามเชยผลงานของท่านผู้หญิงแผ้วว่า  

  ““ ส่ิงทีน่่าประทับใจพวกเราอีกอย่างหนึ่งก็คือการแสดงของคณะนาฏศิลป์ไทยทุกคร้ังได้จัด  ระบ าส่ิงทีน่่าประทับใจพวกเราอีกอย่างหนึ่งก็คือการแสดงของคณะนาฏศิลป์ไทยทุกคร้ังได้จัด  ระบ า

ชุด  ชุด  ““จีนไทยไมตรีจีนไทยไมตรี””    ไว้เป็นระบ าชุดแรกเสมอไประบ าชุดนี้ผู้แสดงหญิงในเคร่ืองแต่งการแบบชนเผ่าไทย  ไว้เป็นระบ าชุดแรกเสมอไประบ าชุดนี้ผู้แสดงหญิงในเคร่ืองแต่งการแบบชนเผ่าไทย  

และจีนมือถือช่อดอกไม้  ต่างร่ายร าไปตามจังหวและจีนมือถือช่อดอกไม้  ต่างร่ายร าไปตามจังหว ะเพลงด้วยท่วงท่าของระบ าทีม่ีบรรยากาศแจ่มใส  ะเพลงด้วยท่วงท่าของระบ าทีม่ีบรรยากาศแจ่มใส  

อบอวลไปด้วยกล่ินไอแห่งมิตรภาพของประเทศทัง้สอง  ระบ าชุดนี้   ทางกรมศิลปากรได้จัดขึ้นเป็นชุดอบอวลไปด้วยกล่ินไอแห่งมิตรภาพของประเทศทัง้สอง  ระบ าชุดนี้   ทางกรมศิลปากรได้จัดขึ้นเป็นชุด

พิเศษส าหรับการมาเยือนประเทศจีนในคร้ังนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของศิลปินไทยในอันทีจ่ะพิเศษส าหรับการมาเยือนประเทศจีนในคร้ังนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของศิลปินไทยในอันทีจ่ะ

สร้างสรรค์ความเข้าใจอันดี  และมิตรภาสร้างสรรค์ความเข้าใจอันดี  และมิตรภา พทีม่ีต่อกันเหมือนพีน่้องของทัง้สองประเทศ  ด้วยการแสดงออกพทีม่ีต่อกันเหมือนพีน่้องของทัง้สองประเทศ  ด้วยการแสดงออก

ในระบ าชุดนี้  ให้รู้สึกซาบซ้ึงเกินกว่าจะกล่าวได้ในระบ าชุดนี้  ให้รู้สึกซาบซ้ึงเกินกว่าจะกล่าวได้  

  นอกเหนือจากเกียรติคุณดังกล่าวมาแล้วส่ิงทีน่่าชื่นชมยิ่งคือท่านผู้หญิงแผ้วมีวิธีสอนคนดูละครในนอกเหนือจากเกียรติคุณดังกล่าวมาแล้วส่ิงทีน่่าชื่นชมยิ่งคือท่านผู้หญิงแผ้วมีวิธีสอนคนดูละครใน

สมัยนี้ให้อ่านภาษาการร่ายร าละครไทยด้วยวิธีแยบยลแทรกสมัยนี้ให้อ่านภาษาการร่ายร าละครไทยด้วยวิธีแยบยลแทรกท่าทีร่ายราบอกกิริยาอาการต่างๆ ท่าทีร่ายราบอกกิริยาอาการต่างๆ ให้ตัวแสดง  ให้ตัวแสดง  

อาทิ  ละครในจากบทพระราชนิพนธ์   เร่ืองอิเหนา  ของรัชกาลที่อาทิ  ละครในจากบทพระราชนิพนธ์   เร่ืองอิเหนา  ของรัชกาลที่   22  ตอนตัดดอกไม้ฉายกริชซ่ึงน าออกตอนตัดดอกไม้ฉายกริชซ่ึงน าออก

แสดงบนเวทีห้องปแสดงบนเวทีห้องป ระชุมของหอสมุดแห่งชาติวาสุกรี ระชุมของหอสมุดแห่งชาติวาสุกรี ในโอกาสงานสัมมนาเร่ือง  ในโอกาสงานสัมมนาเร่ือง  ““คุณค่าของบทพระราชคุณค่าของบทพระราช

นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภ าลัยาลัย””เมื่อวันที ่ เมื่อวันที ่ 1166    มีนาคม  มีนาคม  22551199    นั้น มีอยู่ตอนหนึ่ง  นั้น มีอยู่ตอนหนึ่ง  

ในขณะทีอ่ิเหนาเทีย่วสอดส่ายหาดอกปะหนันบนในขณะทีอ่ิเหนาเทีย่วสอดส่ายหาดอกปะหนันบน   เขาวิลิศมาหราด้วยความยากเย็น  ต้องถูกหนาเขาวิลิศมาหราด้วยความยากเย็น  ต้องถูกหนา มต าต้องมต าต้อง

เหน็ดเหนื่อยจนเหง่ือโชกเหน็ดเหนื่อยจนเหง่ือโชก   เมื่อเสาะหาน้ าใสในล าธาเมื่อเสาะหาน้ าใสในล าธา รพบก็ลูบหน้าลูบกายให้ชุ่มชื่น รพบก็ลูบหน้าลูบกายให้ชุ่มชื่น ทัง้ทีเ่วทีนั้นว่างเปล่ามีทัง้ทีเ่วทีนั้นว่างเปล่ามี

เพียงเตียเพียงเตียงไทยกับฉากกอไม้เล็กๆ  หนึ่งชิ้นต้ังไว้  คนดูกลับมีมโนภาพถึงปุาอันเขียวชอุ่ม  ประกอบการอ่านงไทยกับฉากกอไม้เล็กๆ  หนึ่งชิ้นต้ังไว้  คนดูกลับมีมโนภาพถึงปุาอันเขียวชอุ่ม  ประกอบการอ่าน

ท่าร าของอิเหนา  ผู้ฟังดนตรีทีท่ านองก้องกังวานอยู่ต่างนั่งเงียบราวถูกสะกด  นัยน์ตาจ้องชมการร ากริชท่าร าของอิเหนา  ผู้ฟังดนตรีทีท่ านองก้องกังวานอยู่ต่างนั่งเงียบราวถูกสะกด  นัยน์ตาจ้องชมการร ากริช

ด้วยความรู้สึกต่ืนเต้นท่ามกลางจังหวะของเพลงสะระหม่าอันเร้าใจ  ทัง้ต่ืนด้วยความรู้สึกต่ืนเต้นท่ามกลางจังหวะของเพลงสะระหม่าอันเร้าใจ  ทัง้ต่ืน ตากับท่วงท่าสง่าคล่องแคล่วตากับท่วงท่าสง่าคล่องแคล่ว
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ของตัวอิเหนา  วันนั้นทุกคนประจักษ์แก่ใจในความรู้ความสามารถอันเฉียบแหลมและเฉียบขาดของท่านของตัวอิเหนา  วันนั้นทุกคนประจักษ์แก่ใจในความรู้ความสามารถอันเฉียบแหลมและเฉียบขาดของท่าน

ผู้หญิงแผ้วด้วยความชื่นชมโสมนัสเป็นอย่างยิ่งผู้หญิงแผ้วด้วยความชื่นชมโสมนัสเป็นอย่างยิ่ง  

  ด้วยผลงานความรู้ความสามารถทีป่ระจักษ์ชัดเช่นนี้เอง  ท าให้ท่านผู้หญิงแผ้วสนิทวงศ์ เสนีได้รับด้วยผลงานความรู้ความสามารถทีป่ระจักษ์ชัดเช่นนี้เอง  ท าให้ท่านผู้หญิงแผ้วสนิทวงศ์ เสนีได้รับ

พระราพระรา ชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ประถมมาภรณ์ช้างเผือกประถมาภรณ์มงกุฎไทย  เมื่อปีพชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ประถมมาภรณ์ช้างเผือกประถมาภรณ์มงกุฎไทย  เมื่อปีพ ..ศศ ..  22552200    

ได้รับบรรดาศักด์ิเป็นคุณหญิง  ต่อมาได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ได้รับบรรดาศักด์ิเป็นคุณหญิง  ต่อมาได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์   ทุติจุลจอมเกล้าวิเศษ  ทุติจุลจอมเกล้าวิเศษ  

วันที ่วันที ่ 55  พฤษภาคม พพฤษภาคม พ . . ศศ . . 22552288  มีบรรดาศักด์ิเป็นท่านผู้หญิงได้รับพระราชทานปริญญาดุมีบรรดาศักด์ิเป็นท่านผู้หญิงได้รับพระราชทานปริญญาดุ ษฎีบัณฑิตษฎีบัณฑิต

กิตติมศักด์ิกิตติมศักด์ิ      สาขาวิชาดุริยางศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒศรีนครินทรวิโรฒ   ได้รับกาได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปินรคัดเลือกให้เป็นศิลปิน

แห่งชาติ แห่งชาติ ประจ าปีประจ าปี  22552288    และได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลและได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาล าเข็มศิลปวิทยา นับเป็นเกียรติาเข็มศิลปวิทยา นับเป็นเกียรติ และเป็นและเป็น

ควาความภาคภูมิใจของท่านผู้หญิงแผ้ว มภาคภูมิใจของท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี   เป็นอย่างยิ่สนิทวงศ์เสนี   เป็นอย่างยิ่งง  

  กล่าวได้ว่า   ท่านผู้หญิงแผ้ว   สนิทวงศ์เสนี  นับเป็นผู้เดียวทีไ่ด้รับเกียรติยศสูงสุดด้านนาฏศิลป์ และเป็นกล่าวได้ว่า   ท่านผู้หญิงแผ้ว   สนิทวงศ์เสนี  นับเป็นผู้เดียวทีไ่ด้รับเกียรติยศสูงสุดด้านนาฏศิลป์ และเป็น

ครุละครผู้สร้างความภูมิใจให้แก่นาฏศิลปินไทยทุกคนครุละครผู้สร้างความภูมิใจให้แก่นาฏศิลปินไทยทุกคน  

  เมื่อวันที ่เมื่อวันที ่2244    กันยายน  พกันยายน  พ..ศศ..  22554433    วงการนาฏศิลปินไทยได้สูญเสียท่านผู้หญิงแผ้ววงการนาฏศิลปินไทยได้สูญเสียท่านผู้หญิงแผ้ว  สนิทวงศ์เสนี สนิทวงศ์เสนี                                         

ผู้มีความสามารถสูงทางด้านนาฏศิลป์ไทยไปอย่างไม่มีวันกลับ  สิริอายุรวม ผู้มีความสามารถสูงทางด้านนาฏศิลป์ไทยไปอย่างไม่มีวันกลับ  สิริอายุรวม 9988  ปีปี  
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ประวัติและผลงานนางจ าเรียง  พุธประดับ 
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ประวัติคุณครูจ าเรียง  พุธประดับประวัติคุณครูจ าเรียง  พุธประดับ  

  

  
  

ภาพที ่ภาพที ่225522  นางสาวจ าเรียง  พุธประดับนางสาวจ าเรียง  พุธประดับ  

ทีม่า ทีม่า ::  บุนนาค  ทรรทรานนท์ บุนนาค  ทรรทรานนท์   

  

  นางสาวจ าเรียง พุธประดับ  เดิมชื่อ จาด  เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที ่นางสาวจ าเรียง พุธประดับ  เดิมชื่อ จาด  เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที ่ 11 11 มกราคม พมกราคม พ ..ศศ . . 2459 2459 ณ ณ 

จังหวัดเพชรบุรี  บิดาชื่อ นายเปีย่ม พุธประดับ  มารดาชื่อ นางเจิม จังหวัดเพชรบุรี  บิดาชื่อ นายเปีย่ม พุธประดับ  มารดาชื่อ นางเจิม พุธประดับ คุณครูจ าเรียงพุธประดับ คุณครูจ าเรียง   มีน้องร่วมมีน้องร่วม

บิดามารดาเพียงคนเดียว คือ นางประจวบ ณ นคร บิดามารดาเพียงคนเดียว คือ นางประจวบ ณ นคร ((พุธประดับพุธประดับ)  )  

ในวัยเด็กคุณครูจ าเรียงได้เรียนวิชาสามัญในโรงเรียนประจ าจังหวัดเพชรบุรี ต่อมาได้ติดตามน้าในวัยเด็กคุณครูจ าเรียงได้เรียนวิชาสามัญในโรงเรียนประจ าจังหวัดเพชรบุรี ต่อมาได้ติดตามน้า

เขยคือ ขุนจันทรพิมาน ซ่ึงเป็นข้าราชบริพารในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ชวนเขยคือ ขุนจันทรพิมาน ซ่ึงเป็นข้าราชบริพารในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ชวน มาเทีย่วมาเทีย่ว

กรุงเทพฯ โดยพักอยู่กับคุณน้าในบริเวณวังสวนกุหลาบ เด็กหญิงจาดได้เห็นการฝึกหัดโขนหลวง ละครกรุงเทพฯ โดยพักอยู่กับคุณน้าในบริเวณวังสวนกุหลาบ เด็กหญิงจาดได้เห็นการฝึกหัดโขนหลวง ละคร

หลวง จึงเกิดความสนใจทีจ่ะหัดละครหลวง ในปีพหลวง จึงเกิดความสนใจทีจ่ะหัดละครหลวง ในปีพ ..ศศ . . 2473 2473 จึงได้เข้ารับการฝึกละครหลวงกับเจ้าพระยาจึงได้เข้ารับการฝึกละครหลวงกับเจ้าพระยา

วนพงศ์พิพัฒน์ วนพงศ์พิพัฒน์ ((มม ..รร ..วว . . เย็น อิศรเสนาเย็น อิศรเสนา ) ) โดยอยู่ในความปกครองของโดยอยู่ในความปกครองของ เจ้เจ้ าจอมมารดาจอมมารด าสาย และเจ้าจอมาสาย และเจ้าจอม

มารดาละม้ายในรัชกาลที ่มารดาละม้ายในรัชกาลที ่5 5   

ซ่ึงคุณครูจ าเรียงได้รับราชการในกองมหรสพ กระทรวงวัง ต้ังแต่ พซ่ึงคุณครูจ าเรียงได้รับราชการในกองมหรสพ กระทรวงวัง ต้ังแต่ พ ..ศศ . . 2433 2433 ขณะเดียวกันได้ขณะเดียวกันได้

ศึกษาวิชานาฏศิลป์ควบคู่ไปด้วย โดยได้รับคัดเลือกให้ฝึกเป็นตัวนาง ต่อมาเมื่อมีการก่อต้ังกรมศิลปากรศึกษาวิชานาฏศิลป์ควบคู่ไปด้วย โดยได้รับคัดเลือกให้ฝึกเป็นตัวนาง ต่อมาเมื่อมีการก่อต้ังกรมศิลปากร   

ขึ้นใหม่ ขึ้นใหม่ ท่านได้ถูกโอนย้ายไปอยู่สังกัดกรมศิลปากร ในปีพท่านได้ถูกโอนย้ายไปอยู่สังกัดกรมศิลปากร ในปีพ ..ศศ . . 2478 2478 คุณครูจ าเรียงได้เป็นครูแผนกนาฏคุณครูจ าเรียงได้เป็นครูแผนกนาฏ
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ดุริยางค์ทีโ่รงเรียนศิลปากร ดุริยางค์ทีโ่รงเรียนศิลปากร ((เดิมชื่อโรงเรียนนาฏดุริยางคศเดิมชื่อโรงเรียนนาฏดุริยางคศ าสตร์าสตร์ ) ) ต่อมาต่อมา ในปีพในปีพ ..ศศ . . 2496 2496 ได้รับต าแหน่งได้รับต าแหน่ง

ศิลปินตรี กองการสังคีต กรมศิลปากร  ปีพศิลปินตรี กองการสังคีต กรมศิลปากร  ปีพ ..ศศ . . 2498 2498 รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าแผนกนรักษาการในต าแหน่งหัวหน้าแผนกน าฏศิลป์ าฏศิลป์                       

กองการสังคีต และปีพกองการสังคีต และปีพ ..ศศ . . 2511 2511 ด ารงต าแหน่งศิลปินโท หัวหน้าแผนกนาฏศิลป์ไทยในสมัยนั้น โดยมีด ารงต าแหน่งศิลปินโท หัวหน้าแผนกนาฏศิลป์ไทยในสมัยนั้น โดยมี

หน้าทีบ่ังคับบัญชาควบคุมศิลปินโขน-หน้าทีบ่ังคับบัญชาควบคุมศิลปินโขน-  ละคร ดูแลเร่ืองเคร่ืองแต่งกาย อุปกรณ์การแสดง ตลอดจนควบคุมละคร ดูแลเร่ืองเคร่ืองแต่งกาย อุปกรณ์การแสดง ตลอดจนควบคุม

การฝึกซ้อมนาฏศิลป์ไทย  ปีพการฝึกซ้อมนาฏศิลป์ไทย  ปีพ ..ศศ . . 2519 2519 ด ารงต าแหน่งศิลปินเอก กองด ารงต าแหน่งศิลปินเอก กอง การสังคีต กรมศิลปากร โดยด ารงการสังคีต กรมศิลปากร โดยด ารง

ต าแหน่งนาฏศิลปินระดับ ต าแหน่งนาฏศิลปินระดับ 7 7 ((ชั้นพิเศษชั้นพิเศษ ) ) คุณครูจ าเรียง พุธประดับ เกษียณอายุราชการเมื่อวันที ่คุณครูจ าเรียง พุธประดับ เกษียณอายุราชการเมื่อวันที ่ 30 30 

กันยายน พกันยายน พ ..ศศ . . 2520 2520 และกรมศิลปากรได้แต่งต้ังให้ท่านด ารงต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ ณ และกรมศิลปากรได้แต่งต้ังให้ท่านด ารงต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ ณ 

วิทยาลัยนาฏศิลป ต้ังแต่วันที ่วิทยาลัยนาฏศิลป ต้ังแต่วันที ่ 1 1 ตุลาคม พตุลาคม พ ..ศศ . . 25202520   เป็นต้นมา  และปีพเป็นต้นมา  และปีพ ..ศศ . . 2531 2531 คณะกรรมการคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาติวัฒนธรรมแห่งชาติ   ได้ประกาศให้คุณครูจ าเรียง พุธประดับ เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ได้ประกาศให้คุณครูจ าเรียง พุธประดับ เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 

((นาฏศิลป์นาฏศิลป์))  

  คุณครูจ าเรียง พุธประดับ ครองตัวเป็นโสดอยู่ตลอดชีวิต โดยท่านได้พักอาศัยอยู่กับน้องสาว และคุณครูจ าเรียง พุธประดับ ครองตัวเป็นโสดอยู่ตลอดชีวิต โดยท่านได้พักอาศัยอยู่กับน้องสาว และ

ในช่วงบัน้ปลายชีวิตท่านเป็นโรคในช่วงบัน้ปลายชีวิตท่านเป็นโรคกระดูกเข่าเส่ือม โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ โดยท่านได้เข้ารับการรักษากระดูกเข่าเส่ือม โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ โดยท่านได้เข้ารับการรักษา

ตัว ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จนถึงวันที ่ตัว ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จนถึงวันที ่ 10 10 มีนาคม พมีนาคม พ ..ศศ . . 2545 2545 ท่านได้เสียชีวิตลงด้วยอาการสงบ ท่านได้เสียชีวิตลงด้วยอาการสงบ 

รวมสิริอายุได้ รวมสิริอายุได้ 85 85 ปี ปี 2 2 เดือนเดือน  

ผลงานดา้นนาฏศิลป์ผลงานดา้นนาฏศิลป์  

  ด้านการแสดง คุณครูจ าเรียง พุธประดับ ได้รับบทบาทการแด้านการแสดง คุณครูจ าเรียง พุธประดับ ได้รับบทบาทการแ สดงเป็นตัวนางหลายสดงเป็นตัวนางหลาย

บทบาทในการแสดงโขน ละคร หลายเร่ือง เช่น บทบาทของนางเมขลา นางนารายณ์ และนางสีดาในการบทบาทในการแสดงโขน ละคร หลายเร่ือง เช่น บทบาทของนางเมขลา นางนารายณ์ และนางสีดาในการ

แสดงละครโขน เร่ืองรามเกียรต์ิ  ชุดเมขลา-แสดงละครโขน เร่ืองรามเกียรต์ิ  ชุดเมขลา-รามสูร ชุดนารายณ์ปราบนนทุก และชุดนางลอย บทบาทของรามสูร ชุดนารายณ์ปราบนนทุก และชุดนางลอย บทบาทของ

นางจันทน์  ในการแสดงละครร าหรือละครอิงประวัติศาสตร์ เร่ืองพระร่วง บทบานางจันทน์  ในการแสดงละครร าหรือละครอิงประวัติศาสตร์ เร่ืองพระร่วง บทบา ท   ของพราหมณ์เกศท   ของพราหมณ์เกศ

สุริยง ในการแสดงละครนอก เร่ืองสุวรรณหงส์ และบทบาทของนางพญาค าปิน ไก่แก้ว ในการแสดงละครสุริยง ในการแสดงละครนอก เร่ืองสุวรรณหงส์ และบทบาทของนางพญาค าปิน ไก่แก้ว ในการแสดงละคร

พันทาง เร่ืองพญาผานอง และพระลอพันทาง เร่ืองพญาผานอง และพระลอ  ฯลฯฯลฯ    

  ด้านการสืบทอดและถ่ายทอดท่าร า  คุณครูจ าเรียง พุธประดับ ได้สืบทอดกระบวนท่าร าด้านการสืบทอดและถ่ายทอดท่าร า  คุณครูจ าเรียง พุธประดับ ได้สืบทอดกระบวนท่าร า

ทีเ่ป็นรูปแบบละครหลวงโบราณหลายชุด เช่น ท่าร าทีเ่ป็นรูปแบบละครหลวงโบราณหลายชุด เช่น ท่าร า เชิดฉิ่งเมขลา ท่าร าฉุยฉายเบญกาย ท่าร านางจันทน์ เชิดฉิ่งเมขลา ท่าร าฉุยฉายเบญกาย ท่าร านางจันทน์ 

ท่าร าพราหมณ์เกศสุริยง ท่าร าไก่แก้ว ฉบับหม่อมครูต่วน ท่าร าพราหมณ์เกศสุริยง ท่าร าไก่แก้ว ฉบับหม่อมครูต่วน ((นางศุภลักษณ์ ภัทรนาวิกนางศุภลักษณ์ ภัทรนาวิก ) ) ท่าร านางจันทน์ ท่าร านางจันทน์                     

ท่าร านางมโนห์รา ฉบับท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี นอกจากนี้คุณครูจ าเรียงได้รับการถ่ายทอดท่าร าผ่านท่าร านางมโนห์รา ฉบับท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี นอกจากนี้คุณครูจ าเรียงได้รับการถ่ายทอดท่าร าผ่าน

ทางคุณครูเฉลย ศุขะวณิช ได้แก่ ฉุยฉายศูรปนขา ฉุยฉายยอพระกล่ิน ฉบัทางคุณครูเฉลย ศุขะวณิช ได้แก่ ฉุยฉายศูรปนขา ฉุยฉายยอพระกล่ิน ฉบั บหม่อมครูนุ่ม นวรัตน์ ณ บหม่อมครูนุ่ม นวรัตน์ ณ 

อยุธยา อยุธยา ท่าร ากริชดรสา ฉบับหม่อมครูนุ่มนวรัตน์ ณ อยุธยา หม่อมครูแท่าร ากริชดรสา ฉบับหม่อมครูนุ่มนวรัตน์ ณ อยุธยา หม่อมครูแ ย้ม หม่อมครูอึ่ง หสิตะเสน  ท่าร าย้ม หม่อมครูอึ่ง หสิตะเสน  ท่าร า

ฝร่ังคู่ ร าเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง   ท่าร าเชิดฉิ่งศุภลักษณ์ และศุภลักษณ์อุ้มสม ฉบับฝร่ังคู่ ร าเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง   ท่าร าเชิดฉิ่งศุภลักษณ์ และศุภลักษณ์อุ้มสม ฉบับ
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ส านักวังสวนกุหลาบ  ส่วนด้านการถ่ายทอดกระบวนท่าร า คุณครูจ าเรียง พุธประดับ  ได้น ากระบวนท่าร าส านักวังสวนกุหลาบ  ส่วนด้านการถ่ายทอดกระบวนท่าร า คุณครูจ าเรียง พุธประดับ  ได้น ากระบวนท่าร า

จากการสืบทอดและประสบการณ์  การแสจากการสืบทอดและประสบการณ์  การแส ดง มาถ่ายทอดให้กับครูและนักเรียนในสังกัดกรมศิลปากร ดง มาถ่ายทอดให้กับครูและนักเรียนในสังกัดกรมศิลปากร 

พร้อมทัง้เป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาและองค์กรมูลนิธิต่างๆ  อีกหลายแห่ง เช่น ภาควิชาศิลปะพร้อมทัง้เป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาและองค์กรมูลนิธิต่างๆ  อีกหลายแห่ง เช่น ภาควิชาศิลปะ

การละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชานาฏศิลป์และดุริยางค์ศึกษา คณะการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชานาฏศิลป์และดุริยางค์ศึกษา คณะ

นาฏศิลป์และดุริยางค์ สถาบันเทคโนาฏศิลป์และดุริยางค์ สถาบันเทคโ นโลยีราชมงคล คณะละครสมัครเล่นบ้านปลายเนิน นโลยีราชมงคล คณะละครสมัครเล่นบ้านปลายเนิน ((วังคลองเตยวังคลองเตย ) ) 

และและมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม ((อุทยาน อุทยาน 

รร. . 22)  )  

  ด้านการสร้างสรรค์ คุณครูจ าเรียง พุธประดับ ได้คิดประดิษฐ์ท่าร ามากมาย เช่น ระบ าด้านการสร้างสรรค์ คุณครูจ าเรียง พุธประดับ ได้คิดประดิษฐ์ท่าร ามากมาย เช่น ระบ า

ดอกดาวเรือง ระบ านารายณ์แปดปาดอกดาวเรือง ระบ านารายณ์แปดปา ง ระบ าภาคีสัมพันธ์ ระบ ามาลีอภิวาท ฟ้อนง ระบ าภาคีสัมพันธ์ ระบ ามาลีอภิวาท ฟ้อน พายัพ และพายัพ และ ร าเพลงตับร าเพลงตับ

นางมณีเมขลา ฯลฯ นอกจากนี้คุณครูจ าเรียง พุธประดับ นางมณีเมขลา ฯลฯ นอกจากนี้คุณครูจ าเรียง พุธประดับ ได้ประดิษฐ์ท่าร าร่วมกับได้ประดิษฐ์ท่าร าร่วมกับ ข้าราชครูของกรมข้าราชครูของกรม

ศิลปากรด้วยกันหลายท่าน เช่น ระบ าวิชนี ฟ้อนดวงดอกไม้ ระบ าเงือก กระบวนท่าร าล าหับแต่งตัว และศิลปากรด้วยกันหลายท่าน เช่น ระบ าวิชนี ฟ้อนดวงดอกไม้ ระบ าเงือก กระบวนท่าร าล าหับแต่งตัว และ

ระบ าสุโขทัย ประดิษฐ์ท่าร าระบ าสุโขทัย ประดิษฐ์ท่าร า ร่วมกับท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ระบ าฉิ่ง ฟ้อนเปิงมาง ฟ้อนแคน ร่วมกับท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ระบ าฉิ่ง ฟ้อนเปิงมาง ฟ้อนแคน 

ประดิษฐ์ท่าร าร่วมกับคุณครูลมุล ยมะคุปต์ ระบ ากรับ ระบ ารัตนมาลี ระบ าฉิ่ง ระบ ากลอง ระบ านางประดิษฐ์ท่าร าร่วมกับคุณครูลมุล ยมะคุปต์ ระบ ากรับ ระบ ารัตนมาลี ระบ าฉิ่ง ระบ ากลอง ระบ านาง

สงกรานต์ ระบ าเทพอัปสร ฉุยฉายนาฏศิลป์ ฟ้อนแคน ร าราชสดุดีจักรีวงศ์  ระบ าธรรมจักร และระบ าไตรสงกรานต์ ระบ าเทพอัปสร ฉุยฉายนาฏศิลป์ ฟ้อนแคน ร าราชสดุดีจักรีวงศ์  ระบ าธรรมจักร และระบ าไตร

รัตน์ ประดิษฐ์รัตน์ ประดิษฐ์ ท่ท่าร าร่วมกับคุณครูเฉลย ศุขะวณิช าร าร่วมกับคุณครูเฉลย ศุขะวณิช ระบ าพัดรัตนโกสินทร์  ร าประทีปสุโขทัย เซ้ิงกะหยัง ระบ าพัดรัตนโกสินทร์  ร าประทีปสุโขทัย เซ้ิงกะหยัง 

และระบ ามิตรไมตรีอาเซียน ประดิษฐ์ท่าร าร่วมกับคุณครูนิตยา จามรมาน  และระบ ามิตรไมตรีอาเซียน ประดิษฐ์ท่าร าร่วมกับคุณครูนิตยา จามรมาน  
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ประวัติและผลงานนางบุนนาค ทรรทรานนท์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



340 
 

ประวัติคุณครูบุนนาค  ทรรทรานนท์ประวัติคุณครูบุนนาค  ทรรทรานนท์  

  

    
  

ภาพที ่ภาพที ่225533  นางบุนนาค  ทรรทรานนท์นางบุนนาค  ทรรทรานนท์  

ทีม่า ทีม่า ::  บุนนาค  ทรรทรานนท์บุนนาค  ทรรทรานนท์  

  

  นางบุนนาค  ทรรทรานนท์ นางบุนนาค  ทรรทรานนท์ ((เศวตนัยเศวตนัย) ) เกิดวันพฤหัสบดีที ่เกิดวันพฤหัสบดีที ่1122  กันยายน พกันยายน พ..ศศ. . 22448833  ตรงกับ วันขึ้น ตรงกับ วันขึ้น 

1111  ค่่า เดือนค่่า เดือน   1100    ปีมะโรง ทีอ่่าเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย  จังหวัดพระนคร เป็นบุตรีของนายโฉม และนางปีมะโรง ทีอ่่าเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย  จังหวัดพระนคร เป็นบุตรีของนายโฉม และนาง

ฉวีวรรณ  เศวตนัย  มีพีน่้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกัน ฉวีวรรณ  เศวตนัย  มีพีน่้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกัน 44  คน คือคน คือ  

              นางสาวสมศรี นางสาวสมศรี เศวตนัยเศวตนัย  

              นางมุกดา   นางมุกดา   พรหมดีพรหมดี  ((เศวตนัยเศวตนัย) ) 

              นางบุนนาค นางบุนนาค ทรรทรานนท์ทรรทรานนท์  ((เศวตนัยเศวตนัย) ) 

              นางสาววันทนา นางสาววันทนา เเศวตนัยศวตนัย  

  คุณครูบุนนาคสมรสกับนายวิโรจน์  ทรรทรานนท์  เมื่อวันที ่คุณครูบุนนาคสมรสกับนายวิโรจน์  ทรรทรานนท์  เมื่อวันที ่ 33    เดือนสิงหาคม  พเดือนสิงหาคม  พ ..ศศ ..  22550077  มีมี

บุตรด้วยกัน บุตรด้วยกัน 33  คน คือ คน คือ   

    นายวีรนนท์ นายวีรนนท์ ทรรทรานนท์ทรรทรานนท์  
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    นายวีรนาถ นายวีรนาถ ทรรทรานนท์ทรรทรานนท์  

    นายวีรนิจ นายวีรนิจ ทรรทรานนท์ทรรทรานนท์  

    นางบุนนาค  ทรรทรานนท์  เข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที ่นางบุนนาค  ทรรทรานนท์  เข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที ่ 11  ––  44  ที่ที่ โรงเรียนโรงเรียน

นิมมานนรดี ในเขตภาษีเจริญ  ต่าบลบางหว้า  กรุงเทพมหานคร  ตลอดการศึกษาในระดับประถมศึกษา  นิมมานนรดี ในเขตภาษีเจริญ  ต่าบลบางหว้า  กรุงเทพมหานคร  ตลอดการศึกษาในระดับประถมศึกษา  

คุณครูบุนนาคสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยการแข่งขันการแสดงร่าในเครือประชาบาลและมีโรงเรียนที่คุณครูบุนนาคสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยการแข่งขันการแสดงร่าในเครือประชาบาลและมีโรงเรียนที่

เข้าร่วมแข่งขัน เข้าร่วมแข่งขัน 2200  แห่ง คุณครูบุนนาคได้รับรางวัลชนะเลิศ ขณะนั้นคุณครูแห่ง คุณครูบุนนาคได้รับรางวัลชนะเลิศ ขณะนั้นคุณครูบุนนาคได้ศึกษาอยู่ในระดับชั้นบุนนาคได้ศึกษาอยู่ในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที ่ประถมศึกษาปีที ่ 33  แสดงร่าในชุด พม่าร่าขวาน  ฝึกสอนโดยคุณตาเจ้ากรมแย้มแสดงร่าในชุด พม่าร่าขวาน  ฝึกสอนโดยคุณตาเจ้ากรมแย้ม   รางวัลคือถ้วยรางวัล  รางวัลคือถ้วยรางวัล  

คุณครูบุนนาคได้มอบให้กับโรงเรียนเก็บไว้เป็นเกียรติประวัติ  เมื่อส่าเร็จการศึกษาในระดับชั้นคุณครูบุนนาคได้มอบให้กับโรงเรียนเก็บไว้เป็นเกียรติประวัติ  เมื่อส่าเร็จการศึกษาในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที ่ประถมศึกษาปีที ่44    คุณครูบุนนาคจึงสมัครเข้าเรียนใคุณครูบุนนาคจึงสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนนาฏศิลป นโรงเรียนนาฏศิลป ((เดิมโรงเรียนนาฏดุริยางคศาตร์เดิมโรงเรียนนาฏดุริยางคศาตร์ ) ) 

ในสาขาละครเมื่อปีพในสาขาละครเมื่อปีพ ..ศศ . . 22449955    ในการศึกษาคร้ังนี้คุณครูบุนนาคได้รับคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านในการศึกษาคร้ังนี้คุณครูบุนนาคได้รับคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน

นาฏศิลป์ไทยฝ่ายละครให้ฝึกหัดตัวพระ  มีเลขประจ่าตัวนักเรียน นาฏศิลป์ไทยฝ่ายละครให้ฝึกหัดตัวพระ  มีเลขประจ่าตัวนักเรียน 11445566      โดยมี คุณครูพนิดา  สิทธิวรรณ  โดยมี คุณครูพนิดา  สิทธิวรรณ  

เป็นครูประจ่าชั้นในรเป็นครูประจ่าชั้นในร ะดับชั้นต้นปีที ่ะดับชั้นต้นปีที ่ 11  การเรียนการสอนในวิชาเอกนั้นมี คุณครูศุภลักษณ์  ภัทรนาวิก  การเรียนการสอนในวิชาเอกนั้นมี คุณครูศุภลักษณ์  ภัทรนาวิก  

คุณครูอบเชย  ทิพโกมุท คุณครูสอาด  แสงสว่าง คุณครูพิไล  พราหมณ์พันธุ ์และคุณครูสุวรรณี  ชลานุเคราะห์คุณครูอบเชย  ทิพโกมุท คุณครูสอาด  แสงสว่าง คุณครูพิไล  พราหมณ์พันธุ ์และคุณครูสุวรรณี  ชลานุเคราะห์  

เป็นผู้ถ่ายทอดท่าร่าในหลักสูตรให้กับคุณครูบุนนาค  จวบจนจบการศึกษาในระดับประกาศนีเป็นผู้ถ่ายทอดท่าร่าในหลักสูตรให้กับคุณครูบุนนาค  จวบจนจบการศึกษาในระดับประกาศนี ยบัตรยบัตร

นาฏศิลป์ชั้นสูงปีที ่นาฏศิลป์ชั้นสูงปีที ่22    เมื่อ พเมื่อ พ..ศศ..22550055    

คุณครูบุนนาค  ทรรทรานนท์  เร่ิมเข้ารับราชการขณะทีก่่าลังศึกษาอยู่ในระดับนาฏศิลป์ชั้นสูงปีคุณครูบุนนาค  ทรรทรานนท์  เร่ิมเข้ารับราชการขณะทีก่่าลังศึกษาอยู่ในระดับนาฏศิลป์ชั้นสูงปี

ที ่ที ่22    เมื่อวันที ่เมื่อวันที ่11  กันยายน พกันยายน พ..ศศ. . 22550022    ในต่าแหน่งศิลปินจัตวา สังกัดกองการสังคีต กรมศิลปากร และในในต่าแหน่งศิลปินจัตวา สังกัดกองการสังคีต กรมศิลปากร และใน

การเข้ารับราชการคร้ังนี้เป็นนโยบายของท่านธนิต  อยู่โพธิ ์อธิบดีกรมศิลปากรสมัยนั้นว่า เปิดโอกาสให้การเข้ารับราชการคร้ังนี้เป็นนโยบายของท่านธนิต  อยู่โพธิ ์อธิบดีกรมศิลปากรสมัยนั้นว่า เปิดโอกาสให้

นักเรียนโรงเรียนนาฏศิลปทีม่ีฝีมือทางด้านการแสดงให้เข้าสอบคัดเลือกเพือ่บรรจุเป็นข้าราชการของกองนักเรียนโรงเรียนนาฏศิลปทีม่ีฝีมือทางด้านการแสดงให้เข้าสอบคัดเลือกเพือ่บรรจุเป็นข้าราชการของกอง

การสังคีการสังคี ต  ซ่ึงในหน้าทีข่องข้าราชการนี้เป็นผู้เผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยของกรมศิลปากรต  ซ่ึงในหน้าทีข่องข้าราชการนี้เป็นผู้เผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยของกรมศิลปากร

โดยตรง ทัง้ในและนอกประเทศ  ในการเข้ารับราชการนี้โดยตรง ทัง้ในและนอกประเทศ  ในการเข้ารับราชการนี้   คุณครูบุนนาคได้รับการถ่ายทอดท่าร่าจากคุณครูบุนนาคได้รับการถ่ายทอดท่าร่าจาก

ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้แก่ คุณหญิงชิ้น  ศิลปบรรเลง ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้แก่ คุณหญิงชิ้น  ศิลปบรรเลง (( ผู้แนะน่าผู้แนะน่า ) ) ท่านผู้หญิงแผ้ว  สนิทวงศ์เสนีท่านผู้หญิงแผ้ว  สนิทวงศ์เสนี     คุณครูคุณครู

จ่าเรียง  พุธประดับ  คุณครูพนิดา  สิทธิวรรณ  คุณครูอัมพร ชัชกุล  คุณครูผัน โมรากุล  คุณครูมัลลี  จ่าเรียง  พุธประดับ  คุณครูพนิดา  สิทธิวรรณ  คุณครูอัมพร ชัชกุล  คุณครูผัน โมรากุล  คุณครูมัลลี                        

คงประภัศร์  คุณครูกรองกาญจน์ โรหิตเสถียร คุณครูสมสมร  สืบนุสนธิ ์ คุณครูภัทราภรณ์ มงคลอุปถัมภ์  คงประภัศร์  คุณครูกรองกาญจน์ โรหิตเสถียร คุณครูสมสมร  สืบนุสนธิ ์ คุณครูภัทราภรณ์ มงคลอุปถัมภ์  

คุณครูสืบพงษ์ สิริสุขะ และคุณครู   อัจฉรา อยู่คุณครูสืบพงษ์ สิริสุขะ และคุณครู   อัจฉรา อยู่ ปิยะ  ถือได้ว่าตลอดเวลาของการรับราชการนั้น  คุณครูปิยะ  ถือได้ว่าตลอดเวลาของการรับราชการนั้น  คุณครู

บุนนาคได้รับการถ่ายทอดท่าร่าทีเ่ป็นแบบโบราณ และองค์ความรู้ทางด้านการแสดงจากครูผู้เชี่ยวชาญที่บุนนาคได้รับการถ่ายทอดท่าร่าทีเ่ป็นแบบโบราณ และองค์ความรู้ทางด้านการแสดงจากครูผู้เชี่ยวชาญที่

กล่าวมาข้างต้น และเห็นได้ว่าคุณครูบุนนาคเป็นผู้สืบทอดกระบวนท่าร่าทีเ่ป็นของโบราณมากมายกล่าวมาข้างต้น และเห็นได้ว่าคุณครูบุนนาคเป็นผู้สืบทอดกระบวนท่าร่าทีเ่ป็นของโบราณมากมาย   จึงท่าจึงท่า

ให้ครูบุนนาคเป็นผู้มีคให้ครูบุนนาคเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอีกท่านหนึ่งของวงการการแสดงนาฏศิลป์ไทยวามรู้ความสามารถอีกท่านหนึ่งของวงการการแสดงนาฏศิลป์ไทย  
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  ผลงานดา้นนาฏศิลป์ผลงานดา้นนาฏศิลป์  

    ด้านการแสดง  คุณครูบุนนาคแสดงบทบาทตัวนางในการแสดงโขนและละคร หลายด้านการแสดง  คุณครูบุนนาคแสดงบทบาทตัวนางในการแสดงโขนและละคร หลาย

เร่ือง เช่น บทบาทของนางเบญกายนางสีดา และนางมณโฑ ในการแสดงโขน เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนสีดาลุยเร่ือง เช่น บทบาทของนางเบญกายนางสีดา และนางมณโฑ ในการแสดงโขน เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนสีดาลุย

ไฟถึงปราบบรรลัยกัลป์ ตอนสีดไฟถึงปราบบรรลัยกัลป์ ตอนสีด าผูกศอ ตอนพาลีสอนน้อง และตอนมณโฑหุงน้่าทิพย์ บทบาทของนางาผูกศอ ตอนพาลีสอนน้อง และตอนมณโฑหุงน้่าทิพย์ บทบาทของนาง

มโนห์รา และนางเกศสุริยง ในการแสดงละครนอก เร่ืองมโนห์รา และเร่ือง   สุวรรณหงส์ บทบาทของนางมโนห์รา และนางเกศสุริยง ในการแสดงละครนอก เร่ืองมโนห์รา และเร่ือง   สุวรรณหงส์ บทบาทของนาง

บุษบา นางดรสา นางเกนหลง และระเด่นอรสาในการแสดงบุษบา นางดรสา นางเกนหลง และระเด่นอรสาในการแสดงละครในละครใน เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนลมหอบ ตอนดรเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนลมหอบ ตอนดร

สาแบหลา และตอนลักนางเกนหลง สาแบหลา และตอนลักนางเกนหลง บบทบาทของนางล่าหับทบาทของนางล่าหับ   ในการแสดงละครนอก เร่ืองเงาะป่า ตอนในการแสดงละครนอก เร่ืองเงาะป่า ตอน

แต่งงาน บทบาทของมเหสี ในการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ เร่ืองศรีธรรมาโศกราช และบทบาทของแต่งงาน บทบาทของมเหสี ในการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ เร่ืองศรีธรรมาโศกราช และบทบาทของ

นางจันทน์ ในการแสดงละครร่าหรือละครอิงประวัติศาสตร์ เร่ืองพระร่วง ฯลฯนางจันทน์ ในการแสดงละครร่าหรือละครอิงประวัติศาสตร์ เร่ืองพระร่วง ฯลฯ  

    ด้านการถ่ายทอด  คุณครูบุนนาคได้ถ่ายทด้านการถ่ายทอด  คุณครูบุนนาคได้ถ่ายท อดกระบวนท่าร่าให้อดกระบวนท่าร่าให้ กับข้าราชการ กับข้าราชการ ส่านักการส่านักการ

สังคีต กรมศิลปากร ในด้านการแสดงบทบาทของตัวนางเอก เช่น นางสีดา  นางมโนห์รานางวันทอง นางสังคีต กรมศิลปากร ในด้านการแสดงบทบาทของตัวนางเอก เช่น นางสีดา  นางมโนห์รานางวันทอง นาง

บุษบา ฯลฯ และถ่ายทอดท่าร่าของนางดรสาให้กับนักศึกษาคณะศิลปศึกษา กลุ่มละครใน รุ่นที ่บุษบา ฯลฯ และถ่ายทอดท่าร่าของนางดรสาให้กับนักศึกษาคณะศิลปศึกษา กลุ่มละครใน รุ่นที ่ 99  ปีปี

การศึกษา การศึกษา 22555511    ฯลฯ ฯลฯ 

    ด้านการสร้างสรรค์  เช่น ประดิษฐ์ท่าร่า ระบ่าด้านการสร้างสรรค์  เช่น ประดิษฐ์ท่าร่า ระบ่านางใน  ระบ่าอังกะลุง  ระบ่าลีลาสัมพันธ์นางใน  ระบ่าอังกะลุง  ระบ่าลีลาสัมพันธ์

ไทย ไทย ––  ขอม  ระบ่านางไม้ลับแล  ฉุยฉายนางมณี  ลงสรงพระปิน่ทองนางมณี  พาชีส่าเริง ระบ่าขอม  ระบ่านางไม้ลับแล  ฉุยฉายนางมณี  ลงสรงพระปิน่ทองนางมณี  พาชีส่าเริง ระบ่า

เวียงจันทน์  ระบ่าเหมราช  ระบ่าโสนน้อนเรือนงาม  มโนห์ราแต่งตัว  สัตตกินรีศรีสนาน และร่าถวายเวียงจันทน์  ระบ่าเหมราช  ระบ่าโสนน้อนเรือนงาม  มโนห์ราแต่งตัว  สัตตกินรีศรีสนาน และร่าถวาย

พระพรเนื่องในโอกาสต่างๆ  ด้านละคร ประดิษฐ์ท่าร่าของนพระพรเนื่องในโอกาสต่างๆ  ด้านละคร ประดิษฐ์ท่าร่าของน างมณโฑ ในการแสดงโขน เร่ืองรามเกียรต์ิ  างมณโฑ ในการแสดงโขน เร่ืองรามเกียรต์ิ  

ละครใน ประดิษฐ์ท่าร่าของนางระเด่นระดาหวัน ในการแสดงละครใน เร่ืองอิเหนา ตอนลักผิดตัว ฯลฯ ละครใน ประดิษฐ์ท่าร่าของนางระเด่นระดาหวัน ในการแสดงละครใน เร่ืองอิเหนา ตอนลักผิดตัว ฯลฯ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

ประเด็นท์สัมภาษณ์ 
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ประเด็นประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์  
  

11..  ท่านเคยได้รับบทบาทแสดงเป็นนางมณโฑหรือไม่ จ านวนกี่คร้ังท่านเคยได้รับบทบาทแสดงเป็นนางมณโฑหรือไม่ จ านวนกี่คร้ัง  

22..  สาเหตุทีท่่านได้รับการคัดเลือกให้ได้รับบทบาทนางมณโฑ เพราะเหตุใดสาเหตุทีท่่านได้รับการคัดเลือกให้ได้รับบทบาทนางมณโฑ เพราะเหตุใด  

33..  ในทัศนคติของท่านจากทีเ่คยรับบทบาทนางมณโฑ ท่านมีความคิดและรู้สึกอย่างไรกับตัวละครนี้ในทัศนคติของท่านจากทีเ่คยรับบทบาทนางมณโฑ ท่านมีความคิดและรู้สึกอย่างไรกับตัวละครนี้   

44..  ผู้แสดงบทบาทนางมณโฑในความคิดของท่าน ควรมีคุณสมบัติอย่างไรผู้แสดงบทบาทนางมณโฑในความคิดของท่าน ควรมีคุณสมบัติอย่างไร  

55..  ท่านเคยแสดงบทบาทนางมณโฑ ในการแสดงชุดท่านเคยแสดงบทบาทนางมณโฑ ในการแสดงชุด//ตอนใดบ้างตอนใดบ้าง    

  --  แสดงในชุดแสดงในชุด//ตอนตอน  

  --  ระบุวัน เดือน ปี และสถานทีแ่สดงระบุวัน เดือน ปี และสถานทีแ่สดง   

          --  เนื่องในงานเนื่องในงาน  

  --  ขั้นตอนวิธีการฝึกซ้อม ขั้นตอนวิธีการฝึกซ้อม รวมทัง้เทคนิคและกลวิธีในการแสดงทีท่่านได้รับจากผู้ถ่ายทอด มีล าดับรวมทัง้เทคนิคและกลวิธีในการแสดงทีท่่านได้รับจากผู้ถ่ายทอด มีล าดับ

ขั้นตอน และลักษณะอย่างไรขั้นตอน และลักษณะอย่างไร   

66..  ในการแสดงบทบาทนางมณโฑทีท่่านแสดงแต่ละคร้ัง มีองค์ประกอบในการแสดงบทบาทนางมณโฑทีท่่านแสดงแต่ละคร้ัง มีองค์ประกอบ การแสดงการแสดงด้านต่างๆ อย่างไรบ้างด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง  

      

  

  

  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

ภาพขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
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ภาพที ่ ภาพที ่ 225544    การลงภาคสนามเพือ่ท าการศึกษา  รับการถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติกระบวนท่าร าการลงภาคสนามเพือ่ท าการศึกษา  รับการถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติกระบวนท่าร า  

จากอาจารย์บุนนาค  ทรรทรานนท์ จากอาจารย์บุนนาค  ทรรทรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนาฏศิลป์ไทยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนาฏศิลป์ไทย  ส านักการสังคีต กรมศิลปากรส านักการสังคีต กรมศิลปากร  
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ภาพที ่ ภาพที ่ 225555    การสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลด้านบทการแสดงโขนการสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลด้านบทการแสดงโขน  

จากอาจารย์ประสาท  ทองอร่าม จากอาจารย์ประสาท  ทองอร่าม ผู้ช านาญการด้านนาฏศิลป์ไทย ส านักการสังคีต ผู้ช านาญการด้านนาฏศิลป์ไทย ส านักการสังคีต   กรมศิลปากรกรมศิลปากร  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ภาพที ่ ภาพที ่ 225566    การสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลด้านการสืบทอดการแสดงบทบาทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์การสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลด้านการสืบทอดการแสดงบทบาทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์  

  และประเด็นท์ทีเ่กี่ยวข้องและประเด็นท์ทีเ่กี่ยวข้องจากอาจารย์ตวงฤดี ถาพรพาสี จากอาจารย์ตวงฤดี ถาพรพาสี นาฏศิลปินอาวุโส ส านักการสังคีต นาฏศิลปินอาวุโส ส านักการสังคีต กรมศิลปากรกรมศิลปากร  
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ภาพที ่ ภาพที ่ 225577    การสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลด้านการสืบทอดการแสดงบทบาทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ การสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลด้านการสืบทอดการแสดงบทบาทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์   

และประเด็นท์ทีเ่กี่ยวข้องและประเด็นท์ทีเ่กี่ยวข้องจากอาจารย์จากอาจารยพ์รทิพย์ ทองค า นาฏศิลปินระดับช านาญการ ส านักการสังคีต กรมศิลปากรพรทิพย์ ทองค า นาฏศิลปินระดับช านาญการ ส านักการสังคีต กรมศิลปากร    

ผู้แสดงบทบาทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ของส านักการสังคีตในยุคปัจจุบันผู้แสดงบทบาทนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ของส านักการสังคีตในยุคปัจจุบัน  
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ขัน้ตอนการสอบขัน้ตอนการสอบเค้าโครงร่างเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์  

  

  
  

ภาพที ่ภาพที ่225588  น าเสนอน าเสนอเค้าโครงร่างเค้าโครงร่าง  33  บทบท  โดยมีคณะกรรมการทัง้หมด โดยมีคณะกรรมการทัง้หมด 55  ท่านท่าน  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  
ภาพที ่ภาพที ่225599  น าเสนอน าเสนอเค้าโครงร่างเค้าโครงร่าง  33  บทบท  
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ขัน้ตอนการสอบเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ขัน้ตอนการสอบเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ภาพที ่ภาพที ่226600  น าเสนอน าเสนอเค้าโครงร่างเค้าโครงร่าง  33  บทบท  เมื่อวันที ่เมื่อวันที ่99  พฤศจิกายน พฤศจิกายน 22555599  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ภาพที ่ภาพที ่226611  น าเสนอน าเสนอเค้าโครงร่างเค้าโครงร่าง  33  บทบท      ภาพที ่ภาพที ่226622  น าเสนอน าเสนอเค้าโครงร่างเค้าโครงร่าง  33  บทบท  
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ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวอรอุมา  สุขิตโภคากุล 

วัน เดือน ปีเกิด  14 มีนาคม 2530 

สถานที่เกิด  กรุงเทพมหานคร 

ที่อยู่ปัจจุบัน  100 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ  

   กรุงเทพมหานคร 10160 

ประวัติการศึกษา   

   ประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวัดไชยฉิมพลี สังกัดกรุงเทพมหานคร, 2542 

   ประกาศนียบัตรระดับนาฏศิลป์ชั้นต้น จากวิทยาลัยนาฏศิลป, 2545 

   ประกาศนียบัตรระดับชั้นกลางจากวิทยาลัยนาฏศิลป, 2548 

   ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (ละครนาง) 

   คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2553 

   ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  

   คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2559 

สถานที่ท างาน  คณะศิลปศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  

ต าแหน่งปัจจุบัน  พนักงานราชการ (นักจัดการงานทั่วไป) 

   คณะศิลปศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
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