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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมา  พัฒนาการ  จารีตและ
วิเคราะห์อัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  มีวิธีดําเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยเชิง
คุณภาพ  โดย  ศึกษาเอกสาร  ตํารา  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  สังเกต
และบันทึกภาพเก่ียวกับตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  
 ผลการศึกษา  พบว่า  ละครชาตรีเมืองเพชรเป็นการแสดงพ้ืนบ้านดําเนินเรื่องด้วยการร้อง 
การรํา  และการเจรจา ประกอบด้วยบทบาทของตัวนายโรง  ตัวนาง  และตัวตลก  พัฒนาการมาจาก
ละครพ้ืนบ้าน  โนรา  และละครหลวง  โดยตัวนายโรงมีบทบาทสําคัญต่อรูปแบบการแสดง  2 ส่วน 
คือ ส่วนพิธีกรรมและส่วนการแสดงละคร   มีจารีตการฝึกหัดเบื้องต้น  การฝึกกระบวนท่ารํา  การฝึก
กระบวนท่ารบ  และการแสดง   
 จากการศึกษาวิเคราะห์จารีตตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  พบว่า  อัตลักษณ์ของ    
ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรเป็นอัตลักษณ์ระดับบุคคล  จําแนกได้ คือ  1) อัตลักษณ์การฝึกหัด คือ
เริ่มจากการคัดเลือกเด็กเพศชายหรือเพศหญิงท่ีมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา บุคลิกภาพ 
อารมณ์  และสังคมท่ีอยู่ในช่วงวัยเด็กตอนต้นถึงวัยเด็กตอนกลาง มีกระบวนการฝึกร่างกายทําให้มี
ลักษณะทางกายภาพของลําตัวเคลื่อนไหวเป็นเส้นโค้งและขามีลักษณะเป็นเหลี่ยม เรียนรู้โดยวิธีการ
สังเกตหรือเลียนแบบจากต้นแบบจากประสบการณ์ตรงในการแสดงละคร โดยการจดจําและแสดง
พฤติกรรมเหมือนต้นแบบเพ่ือประกอบอาชีพ  2) อัตลักษณ์ของกระบวนท่ารําและท่ารบ คือ กระบวน
ท่ารํามีปรากฏในแม่บท เพลงช้า เพลงเร็วและพบกระบวนท่ารบปรากฏในกระบวนท่ารบระหว่าง   
โขนพระและโขนยักษ์   มีท่านาฏยศัพท์การเคลื่อนไหวแขนและเท้าเป็นสําคัญ  การเคลื่อนไหวของ
ศีรษะ ลําคอ  ใบหน้า  ไหล่  ลําตัวและเอวมีรูปแบบเป็นเส้นโค้ง  การย่อขามีลักษณะเป็นเหลี่ยม
เคลื่อนไหวโดยวิธียืดและยุบ  ก้าวเท้าด้วยการยกเท้าให้สูงจากพ้ืนโดยให้ส้นเท้าไปด้านหลังเล็กน้อย  
ไม่ถ่ายน้ําหนักตัวไปยังเท้าท่ีก้าวออกไป ปฏิบัติท่ารําอย่างจงใจและชัดเจน และ 3) อัตลักษณ์ของ  
การแสดงมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นพิธีกรรมท่ีตัวนายโรงมีบทบาทการร้องและการรําเก่ียวกับ    
ความเชื่อ สิ่งศักด์ิสิทธิ์  ไสยศาสตร์และความกตัญญู  ส่วนท่ีสองเป็นการแสดงท่ีตัวนายโรงมีบทบาท 
ในการเปิดเรื่องและเป็นผู้นําในการแสดง ท้ังนี้คุณสมบัติของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรต้องเป็น 
ผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีไหวพริบปฏิภาณท้ังการร้อง การรําและการเจรจาตามรูปแบบการแสดง
ของละครชาตรีเมืองเพชรและเป็นผู้ท่ีประพฤติปฏิบัติดํารงตนอยู่ในหลักคุณธรรมอันดีงาม 
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AbstractAbstractAbstractAbstract    
  The purpose of this research is studying history, tradition development and  
analyze Nai Rong of Lakon Chatri in Petchaburi Province. This research is a qualitative 
research processing and based upon related documents, textbooks, theories of 
related research, interviewing experts and photos 
 This research finds that Lakon Chatri of Petchaburi Province is a folk dance 
performed by singing, dancing and conversation. The characters comprises of male 
and female roles and jester. It is developed from folk drama, Nora and Royal drama. 
Nai Rong (male role) is one of the most important acts of the performance and it has 
two parts, namely the ceremonial part and the play part by following the basic 
tradition practicing, dancing and fighting form performance. 
 According to this research, the tradition of Nai Rong of Lakon Chatri in 
Petchaburi Province shows that it has an individual identity and has three categories.  
First, identity of practice contain to select male or female in childhood age that have 
physical, intellect and personality. The physical practice is that the body can move as 
a curve and legs at angles. The performers observe and imitate the original’s 
experiences from memory. Second, the identities of dancing and fighting. Identity 
dancing contains the main gestures in Mae Bot (an ancient standard of Thai dance 
gestures), Plang Cha Plang Rew (a standard of Thai classical dance). The identity 
fighting contains some positions from Khon Pra (human character) and Khon Yak 
(demon character) and dancing steps focusing on arms and legs can also be found. 
The movement of head, neck, face, shoulder, body and waist is at a curved position, 
bending knees has angled position and movement up and down. The foot goes up in 
the air from the floor by putting the heel a little to the back and not putting body 
weight on the foot moving forward.  Third, identity of performances separate into two 
parts containing to believe the role of Nai Rong in ritual of holy objects, gratitude and 
superstition. Another part is opening and leading performance by Nai Rong. Nai Rong 
characters must have high knowledge of dancing, singing and highly intelligent. 
Therefore they will get attention from the audience and keep themselves in high 
level of morality. 
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 วิทยานิพนธ์  เรื่อง  วิเคราะห์อัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรฉบับนี้สําเร็จลงได้
ด้วยความกรุณาของ  รองศาสตราจารย์  ดร.จินตนา  สายทองคํา  อาจารย์ท่ีปรึกษา  ดร.สุรัตน์  จงดา
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม  ท่ีให้คําปรึกษาแนะนําและตรวจทานแก้ไข จนกระท่ังเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์
และสําเร็จลงด้วยดี  
        กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์  ดร.ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์  ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์  ดร.นิวัฒน์  สุขประเสริฐ และ ดร.ไพโรจน์  ทองคําสุก  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ี
กรุณาให้คําแนะนํา  เป็นผลทําให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
          กราบขอบพระคุณ ดร.สมชาย  ฟ้อนรําดี รองอธิการบดี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์       
ดร.วาสนา  บุญญาพิทักษ์ รองอธิการบดี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ผศ. ดร. ธีรภัทร์  ทองนิ่ม ผู้ช่วย
อธิการบดี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ดร.สุรสิทธิ์  วิเศษสิงห์ ครูชํานาญการ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช และดร.มณี  เทพาชมภู ครูชํานาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  ท่ีให้ความ
กรุณาตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ศิลปิน  
         ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาตราจารย์โสภา  กิมวังตะโก ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย 
อาจารย์ปภาวรินทร์   แสงเจริญ   ครูชํานาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลป   อาจารย์ณัชชา   ชันแสง      
ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   คุณสุมล   จันทร์สุข   หัวหน้าคณะ    
ท. เทพประสิทธิ์  คุณสอาด  จันทรสุข  หัวหน้าคณะธิดาพรหมสุวรรณ  คุณเบญจา  แก้วอินทร์  
หัวหน้าคณะเบญจาศิษย์ฉลองศรี  คุณบุญเลิศ  เพชรแท้  หัวหน้าคณะสี่พ่ีน้อง คุณเจษฏาพร  สุมาลี  
หัวหน้าคณะแก้วใจวลัยพร  และคุณกนกพล เชิงจอหอ คุณชนากานต์  ตรงจริง คุณปฏิภาณ  หอมโชติ   
คุณเพชรรัตน์  นาคศิริ  คุณระพีพรรณ  โถสกุล  คุณสุภาพ  เขียวชอุ่ม  ศิลปินละครชาตรีเมืองเพชร  
ท่ีให้ความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลองค์ความรู้ท่ีทรงคุณค่าเก่ียวกับตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
ขอขอบคุณ คุณชัยรัตน์  ณ  สงขลาและคุณสุรัตน์  ออสันเทียะ  ท่ีสละเวลาให้ความอนุเคราะห์
บันทึกภาพกระบวนท่ารําทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้  มีความสมบูรณ์ 
         ขอขอบพระคุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ท่ีสนับสนุนทุนการศึกษา 
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บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่    1111    
บทนําบทนําบทนําบทนํา    

    
1.1.1.1.        ความเป็นความเป็นความเป็นความเป็นมาและความสําคัญของปัญหามาและความสําคัญของปัญหามาและความสําคัญของปัญหามาและความสําคัญของปัญหา    
  
 ประเทศไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเน่ืองจากมีความแตกต่างระหว่างเช้ือสายและ
เผ่าพันธ์ุซ่ึงมารวมเป็นกลุ่มชนต้ังแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบัน  วัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทยได้ผ่านการ
ผสมผสาน หล่อหลอมมาเป็นเวลายาวนาน  ความหลากหลายและความแตกต่างทางชาติพันธ์ุเป็นปัจจัยที่
ส่งผลก่อให้เกิดศิลปวัฒนธรรมประจําท้องถิ่นด้วย  จากความเช่ือและค่านิยมท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ร่วมกันสร้างสรรค์ศิลปะท่ีปรากฏเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม ตลอดจนเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันและส่ิง  
รื่นเริงบันเทิงใจในรูปแบบดนตรีและนาฏกรรมหากพิจารณาตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบว่า ใน   
แต่ละท้องถิ่นล้วนมีการพัฒนาทางด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนานทั้งส้ิน 
 จังหวัดเพชรบุรี  เป็นจังหวัดหน่ึงที่มีประวัติความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์ยาวนาน  
ปรากฏเป็นช่ือเมืองเพชรบุรีแน่ชัดต้ังแต่สมัยสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา  กรุงธนบุรี  จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์
ตามลําดับ  ดังน้ันเมืองเพชรบุรีจึงมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  และศิลปวัฒนธรรม
โดยเฉพาะทางด้านศิลปะ ถือว่ามีความเป็นเลิศในหลายแขนง ทั้งงานจิตรกรรม  ประติมากรรม  ช่างทอง 
ปรากฏช่ือสกุลช่างเมืองเพชร รวมไปถึงทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 
 นาฏศิลป์ในจังหวัดเพชรบุรีที่สําคัญ  คือ  ละครชาตรี  อันเป็นนาฏกรรมที่สืบทอดกันมานาน
โดยมีพัฒนาการท่ีน่าสนใจเป็นลําดับต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งกรุงรัตนโกสินทร์ดังปรากฏหลักฐาน
ตามประวัติศาสตร์ให้เห็นเด่นชัดตรงกับสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนกลางตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จ  
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี  4 กล่าวคือ ละครชาตรีเมืองเพชรได้มีโอกาสแสดงถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  4  ทอดพระเนตรและมีโอกาสได้ชมละครหลวงอยู่บ่อยครั้ง  จากละครหลวงที่
โดยเสด็จมาที่พระราชวังพระนครคีรี  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อสร้างความสําราญพระราชหฤทัย
ในงานสมโภชพระราชพิธีต่างๆ  จากละครกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศและจากละครของสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ซึ่งมาปฏิบัติราชการอยู่ในเมืองเพชรบุรี  ทําให้ชาวเมืองเพชรบุรีซึ่งมีการแสดงละครอยู่
ก่อนแล้ว  เกิดความต่ืนตัวในการแสดงละครและรับอิทธิพลของละครหลวงมาพัฒนาการแสดงละครของ
ตนเองนอกจากน้ี กลุ่มละครชาตรีบางแก้วได้แลกเปล่ียนท่ารํากับครูโนราจากจังหวัดชุมพรและได้เดินทาง
ไปแสดงในจังหวัดทางภาคใต้  (จันทิมา  แสงเจริญ. 2539 : 58-59) 



2 

 

 

 

 

 จากข้อความข้างต้น  สันนิษฐานได้ว่าละครชาตรีเมืองเพชรมีการพัฒนารูปแบบการแสดง    
มาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ช่วง      
รัชสมัยรัชกาลที่  4  จากเดิมที่เป็นการแสดงในรูปแบบละครของพื้นบ้านผ่านระยะเวลาและการสร้างสรรค์
โดยการนํารูปแบบละครและโนรามาปรับเปล่ียนรูปแบบการแสดงของตัวเองเพื่อตอบสนองบริบทและ
ความต้องการของสังคมด้วยภูมิปัญญาของศิลปินเมืองเพชรบุรี  จนกระทั่งเป็นท่ียอมรับและยึดถือปฏิบัติ
จนเป็นจารีตและรูปแบบการแสดงของละครชาตรีเมืองเพชร  ดังน้ัน  อนุมานได้ว่าละครชาตรีเมืองเพชรใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบการแสดงละครหลวงและรูปแบบการแสดงของโนราซึ่ง
ละครชาตรีเมืองเพชรนํามาใช้ในการปรับปรุงรูปแบบของตนเอง  กระท่ังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  4  ด้วยอิทธิพลของรูปแบบการแสดงละครหลวงที่ตาม
เสด็จมาจังหวัดเพชรบุรีและการได้มีโอกาสแสดงต่อหน้าพระท่ีน่ังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีผลต่อ
การปรับปรุง พัฒนารูปแบบการแสดงละครชาตรีเมืองเพชรจนเป็นท่ีนิยมและยอมรับกันในชุมชนและ
สังคมอย่างกว้างขวาง  จากน้ันจึงได้สืบสานการแสดงละครเมืองเพชรต่อมาโดยไม่ละท้ิงจารีตด้ังเดิมที่ได้รับ
การปรุงแต่งจากภูมิปัญญาจนกระทั่งเกิดอัตลักษณ์เฉพาะตัวท่ีชัดเจนที่แสดงออกถึงศิลปะการแสดง
พื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรีมาอย่างยาวนาน  ทั้งน้ีเน่ืองจากละครชาตรีเมืองเพชรเป็นศิลปะการแสดงที่
เก่ียวโยงสัมพันธ์กับชุมชนสังคมจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงในฐานะความบันเทิงและเป็นมหรสพที่
ใช้ในการบวงสรวงต่อส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังในศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาอันปรากฏเป็นการแสดงละคร
ชาตรีถวายส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเพื่อแก้สินบน  
 ขึ้นช่ือว่าละครชาตรีแล้วไม่ว่าจังหวัดใดก็แสดงไม่ดีเกินไปกว่าเพชรบุรี เพราะพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากโปรดเกล้าฯให้สร้างพระนครคีรี  เม่ือ พ.ศ. 2401  เม่ือครั้งเสด็จมาประทับ
แรมทุกคราวจะมีละครหลวง ท่ีเรียกว่าละครในและโขนหลวง ออกแสดงท่ีเวทีถาวรซึ่งสร้างไว้บนเขาวังเพื่อ
ทอดพระเนตรและอนุญาตให้ประชาชนเข้าชมได้ ด้วยเหตุน้ีชาวเพชรบุรีจึงได้รับการถ่ายทอดวิชานาฏศิลป์
และดุริยางคศิลป์ไว้จากน้ันจึงนําแบบรําละครในมาผสมกับโนราชาตรีทางปักษ์ใต้จึงกลายเป็นละครชาตรี
เมืองเพชรที่มีช่ือเสียงอยู่จนทุกวันน้ี  (สํานักงานศึกษาธิการเขต 5. 2525 : 66-67) 
 รูปแบบทางนาฏกรรมของละครชาตรีเมืองเพชรที่ความโดดเด่นน้ันมีแนวคิดสอดคล้องกับ  
ทรงชัย เจตบุตรและคณะ  ยกย่องละครชาตรีเมืองเพชร  ไว้ว่า 
 
 “ ขึ้นช่ือว่าละครชาตรีแล้ว เมืองไหนๆก็แสดงไม่ดีเท่าเมืองเพชร  เน่ืองจากจังหวัดน้ีได้รับ
นาฏศิลป์มาจากชาวเมืองและปักษ์ใต้ทางหน่ึง อีกทางหน่ึงละครรําของหลวงซึ่งโดยเสด็จมาถวายให้
ทอดพระเนตรเป็นประจํา ”  (ทรงชัย เจตบุตร  และคณะ อ้างถึงใน จันทิมา  แสงเจริญ. 2539 : 4) 
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 ละครชาตรีเมืองเพชรมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนจังหวัดเพชรบุรีตลอดจนจังหวัดใกล้เคียง 
นอกจากชมละครเพื่อความบันเทิงแล้วยังแฝงคติความเช่ือทางด้านไสยศาสตร์ ที่มีการบนบานศาลกล่าว
เม่ือถึงคราวมีปัญหาเดือดเน้ือร้อนใจ นิยมติดสินบนกับส่ิงศักด์ิสิทธ์ให้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์แล้วจะ
ถวายละคร ซึ่งเช่ือกันว่า ผู้แสดงละครชาตรีเป็นผู้ท่ีมีคาถา วิทยาอาคมสามารถเป็นตัวแทนส่ือถึง          
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงตัวนายโรง มีหน้าท่ีโดยตรงในการส่ือสารความต้องการของผู้ท่ีบนบาน
ไปสู่ส่ิงศักด์ิสิทธ์ให้รับรู้และมารับสินบนไปเพื่อไม่ให้ติดค้างกันตามสัญญาของผู้บนบานที่ได้กล่าวไว้ต่อ         
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิฉะน้ันตัวนายโรงจึงมีบทบาทสําคัญในการแสดงไปตามลําดับขั้นตอนท้ังในรูปแบบพิธีกรรม
จนกระท่ังเข้าสู่รูปแบบการแสดงละครจนจบกระบวนตามจารีตของละครชาตรีเมืองเพชร 
 ตัวนายโรงหรือตัวพระท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะตามจารีตของการแสดงละครชาตรีเมืองเพชรน้ันมี
บทบาทหน้าท่ีสําคัญในการดําเนินพิธีกรรมอันได้แก่ การร้องอัญเชิญส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ  ร้องประกาศโรง ออกรํา
ซัดชาตรีไหว้ครู ระหว่างท่ีรําอยู่น้ันก็มีการบริกรรมคาถาการป้องกันภยันอันตราย ถอนอาถรรพ์และ     
ร่ายคาถากําหนดส่ีมุมโรง จนกระท่ังเป็นผู้เริ่มเปิดการแสดงเป็นตัวละครแรกอันเป็นจารีตของละครชาตรี
เมืองเพชรจนกระทั่งจบการแสดง นอกจากความสําคัญในการแสดงแล้ว  ตัวนายโรงละครชาตรีของคณะ
ใดรูปร่างหน้าตาดี  มีลีลาท่ารําสวยงามเป็นที่ติดตาต้องใจ  มีความสามารถในด้านการร้องเพลงได้ไพเราะ 
เข้าถึงบทบาททางการแสดงเป็นที่ยกย่อง  ยอมรับและนิยมชมชอบจากผู้ชมมักจะส่งผลให้คณะได้รับความ
นิยมตามไปด้วย จึงนํามาซึ่งรายได้ในอาชีพเมื่อคณะใดเป็นที่กล่าวขานในเรื่องฝีมือ บทบาทการแสดง 
มักจะมีผู้ว่าจ้างกันอย่างต่อเน่ืองไม่ขาดสายทําให้ศิลปินมีรายได้โดยยึดอาชีพการแสดงละครเป็นหลักเป็น
ปัจจัยส่งผลให้กระบวนการถ่ายทอดจารีต  รูปแบบและกลวิธีการแสดงจึงสืบทอดกันทางเครือญาติเป็น
สําคัญ  ถ้าหากละครคณะใดที่ไม่ได้มีบุตรหรือธิดาในการสืบสานก็จะส่งผ่านไปยังลูกศิษย์ที่มีคุณสมบัติ
เพียบพร้อมซึ่งลูกศิษย์บางคนสามารถไปต้ังคณะเองได้แต่ไม่ได้เป็นตัวนายโรงต้องหาจากคณะอ่ืนมาเล่น
ประสมโรง ตัวพระที่สามารถเป็นตัวนายโรงได้สมบูรณ์จึงเป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดจารีตอย่างครบถ้วน
เท่าน้ัน  (สอาด  จันทรสุข. สัมภาษณ์. 30 เมษายน 2556) โดยสอดคล้องกับความเห็นของสุมล จันทร์สุข
หัวหน้าคณะละครชาตรีเมืองเพชรว่า 
 
 “ผู้แสดงละครชาตรีเมืองเพชรท่ีเป็นตัวละครตัวพระน้ัน ไม่สามารถเป็นตัวนายโรงตามรูปแบบ
ของละครเมืองเพชรได้ทุกคน ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและความรู้ ความสามารถประสบการณ์ที่ส่ังสมมา
ตลอดระยะเวลาอันยาวนานและความเหมาะสมโดยครูเป็นผู้คัดเลือกถ่ายทอด”  (สุมล  จันทร์สุข.
สัมภาษณ์. 29 เมษายน 2556) 
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 ปัจจุบันภาวะกระแสสังคม  เศรษฐกิจและเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการปรับเปล่ียนรูปแบบ
การนําเสนองานศิลป วัฒ นธรรมทางด้านนาฏกรรมอันเน่ืองมาจากความ ต้องการของบุคคล                
การเปล่ียนแปลงความเช่ือและค่านิยมทางสังคมต่อบริบทของศิลปะการแสดง  ไม่เว้นแม้แต่ละครชาตรี
เมืองเพชรท่ีผ่านการพัฒนารูปแบบการแสดงจนกระทั่งมีอัตลักษณ์เป็นตนเองอย่างชัดเจนเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม โดยเฉพาะบทบาทของตัวนายโรงซึ่งขั้นตอนการแสดงน้ันแฝงไปด้วยความเช่ือท่ีส่งผ่านออกไปใน
รูปแบบการแสดงสู่ผู้ชม โดยเฉพาะการร้องบทประกาศโรงซ่ึงเป็นบทที่กล่าวสรรเสริญบุญคุณและคุณงาม
ความดีของครู  บิดา  มารดาและผู้มีอุปการคุณ  ข้อคิดแฝงคุณธรรม  จริยธรรมและคุณค่าของความดี   
อันนํามาสู่ความสงบสุข  ส่ือผ่านทางนาฏกรรมที่มีตัวละครเป็นผู้ถ่ายทอด  จําต้องมีแนวทางการปรับ
รูปแบบการแสดงให้เข้ากับความเปล่ียนแปลง  ความต้องการของสังคมหรือสภาวะทางเศรษฐกิจซ่ึงขึ้นอยู่
กับปัจจัยของระยะเวลา  งบประมาณ  รวมทั้งเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างเป็นส่ิงกําหนดให้รูปแบบการแสดง
ลดลําดับขั้นตอนลงไป  ในขณะท่ีมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการแสดงตามเหตุปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ  
ศิลปินละครชาตรีเมืองเพชรยังคงมีการสืบทอดจารีต  รูปแบบการแสดงและบทบาทของตัวนายโรงตามวิถี
ภูมิปัญญาของตนเอง  หากแต่มิได้นํามาแสดงออกสู่สาธารณชนตามรูปแบบจารีตด้ังเดิมที่สืบสานกันมา
ตามเหตุผลดังกล่าวมา 
 จากความสําคัญและสภาพปัญหาท่ีกล่าวมาแล้ว  ผู้วิจัยจึงมีแรงจูงใจในการศึกษาความเป็นมา
ของละครชาตรีเมืองเพชร  สายการสืบทอดตัวนายโรง  จารีตในการแสดงท่ีประกอบไปด้วยจารีตของ
รูปแบบพิธีกรรมและจารีตในรูปแบบการแสดงละคร  พร้อมทั้งวิเคราะห์อัตลักษณ์ของตัวนายโรง      
ละครชาตรีเมืองเพชรที่ส่งผ่านจารีตการแสดง  เพื่อเก็บองค์ความรู้อันมีคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมนําไปสู่
การอนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่อันเป็นประโยชน์ให้แก่วงการนาฏศิลป์ไทยต่อไป 
 

2222....        วัตถุประสงค์ของการวิจัยวัตถุประสงค์ของการวิจัยวัตถุประสงค์ของการวิจัยวัตถุประสงค์ของการวิจัย    
 2.1  ศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของละครชาตรีเมืองเพชร 
 2.2  ศึกษาจารีตของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
 2.3  วิเคราะห์อัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
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3333....        ขอบเขตขอบเขตขอบเขตขอบเขตของของของของการวิจัยการวิจัยการวิจัยการวิจัย 
    ศึกษาประวัติความเป็นมา  พัฒนาการของรูปแบบการแสดงละครชาตรีเมืองเพชรและสายการ
สืบทอดและจารีตของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  จังหวัดเพชรบุรี  โดยศึกษาจากนายโรงท่ีมี
ประสบการณ์การแสดงไม่น้อยกว่า  20  ปี 
 

4444....        วิธีการดําเนินการวิจัวิธีการดําเนินการวิจัวิธีการดําเนินการวิจัวิธีการดําเนินการวิจัยยยย    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิท่ี 1 วิธีดําเนินการวิจัย 

ศึกษาเอกสาร ตําราและ 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ
ของละครชาตรีเมืองเพชร 

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญด้านละครชาตรีเมืองเพชร 

1. ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ  
   ของละครชาตรีเมืองเพชร 
2. ความหมายและจารีตตัวนายโรง  
   ละครชาตรีเมืองเพชร   

- สายการสืบทอด 
- จารีตการฝึกหัด 
- จารีตกระบวนท่ารําและท่ารบ 
- จารีตในการแสดงและจารีต

อ่ืนๆ 

อัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรี 
เมืองเพชร 

 

สรุปรายงานวิจัย 

วิเคราะห์อัตลักษณ์ 
ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรจาก
การศึกษาจารีตตัวนายโรงละครชาตรี

เมืองเพชร 
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 การดําเนินการวิจัยในครั้งน้ีใช้วิธีการดําเนินวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์ตัวนายโรง
ละครชาตรีเมืองเพชร มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี 
 4.1  ศึกษาข้อมูลจากเอกสารตํารา ได้แก่ เอกสารเย็บเล่ม  หนังสือ  ตํารา ภาพถ่าย งานเขียน
เชิงวิชาการ  และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  จากหอสมุดแห่งชาติ  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  สํานักวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี  และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 4.2  การสัมภาษณ์นักวิชาการ  ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาละครชาตรีเมืองเพชร
และศิลปินพื้นบ้านละครชาตรีเมืองเพชร  โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์  เรียกว่า  “แบบ
สัมภาษณ์”  โดยสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่มีโครงสร้างโดยกําหนดประเด็นข้อคําถาม
จากวัตถุประสงค์การวิจัยและนิยามศัพท์เฉพาะ 
 4.3  ตรวจสอบหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือโดยผู้วิจัยให้ผู้เช่ียวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย
และภาษาไทยเป็นผู้ประเมิน โดยใช้ การหาค่าความตรงเชิงเน้ือหา  (Index  of  Item  Objective 
Congruence : IOC)  โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์หรือเน้ือหาโดยมี
ผู้เช่ียวชาญจํานวน  5  คน  ดังน้ี 
 4.3  4.3.1  ดร.สมชาย  ฟ้อนรําดี  รองอธิการบดี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 4.3  4.3.2  ดร.วาสนา  บุญญาพิทักษ์  รองอธิการบดี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 4.3  4.3.3  ผศ. ดร.ธีรภัทร์  ทองน่ิม  ผู้ช่วยอธิการบดี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 4.3  4.3.4  ดร.มณี  เทพาชมภู  ครูชํานาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
 4.3  4.3.5  ดร.สุรสิทธ์ิ  วิเศษสิงห์ ครูชํานาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
 4.4  การนําเครื่องมือไปใช้  ผู้วิจัยดําเนินการปรับปรุงข้อคําถามตามข้อเสนอแนะจาก
ผู้เช่ียวชาญที่ได้ดําเนินการตรวจสอบเครื่องมือสําหรับในการวิจัยและนําเครื่องมือไปดําเนินการสัมภาษณ์ 
 4.3  4.4.1  นักวิชาการที่ศึกษาเก่ียวกับละครชาตรีเมืองเพชร  จํานวน  3  คน ประกอบด้วย 
  1)  ผู้ ช่วยศาตราจารย์โสภา  กิมวังตะโก  ผู้ ช่วยศาตราจารย์  ระดับ  8  
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญทางด้านนาฏศิลป์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  2)  นางสาวปภาวรินทร์  แสงเจริญ  ตําแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการ  
วิทยาลัยนาฏศิลป  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  3)  นางณัชชา  ชันแสง  ตําแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียน
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
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 4.3  4.4.2  หัวหน้าคณะละครชาตรีเมืองเพชรและมีประสบการณ์ทางด้านการแสดงไม่น้อย
กว่า  20  ปี จํานวน  5  คน  ประกอบด้วย 
  1)  นางสุมล  จันทร์สุข  หัวหน้าคณะ  ท.เทพประสิทธ์ิ 
  2)  นางสอาด  จันทรสุข  หัวหน้าคณะ ธิดาพรหมสุวรรณ 
  3)  นางเบญจา  แก้วอินทร์  หัวหน้าคณะ เบญจาศิษย์ฉลองศรี 
  4)  นายบุญเลิศ  เพชรแท้  หัวหน้าคณะ  ส่ีพี่น้อง 
  5)  นางเจษฏาพร  สุมาลี  หัวหน้าคณะ  แก้วใจวลัยพร  
      4.4.3  ผู้แสดงตัวนายโรงท่ีเป็นอาชีพและมีประสบการณ์ทางด้านการแสดงไม่น้อยกว่า  
20  ปี  จํานวน  7  คน  ประกอบด้วย 
  1)  นายกนกพล  เชิงจอหอ ศิลปินละครชาตรีเมืองเพชร      
  2)  นายชัยรัตน์  ณ  สงขลา  ศิลปินละครชาตรีเมืองเพชร      
  3)  นายสุรัตน์  ออสันเทียะ  ศิลปินละครชาตรีเมืองเพชร      
  4)  นายชนากานต์   ตรงจริง  ศิลปินละครชาตรีเมืองเพชร      
  5)  นายปฏิภาณ  หอมโชติ  ศิลปินละครชาตรีเมืองเพชร      
  6)  นางเพชรรัตน์  นาคศิริ  ศิลปินละครชาตรีเมืองเพชร      
  7)  นางสาวระพีพรรณ  โถสกุล  ศิลปินละครชาตรีเมืองเพชร      
 
 4.5  ศึกษาข้อมูลภาคสนามโดยการสอบถาม  การสัมภาษณ์  ติดตาม  และชมการแสดงละคร
ชาตรีเมืองเพชรพร้อมทั้งจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  บันทึกภาพกระบวนท่ารําและกระบวนท่ารบของ
ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
 4.6  ดําเนินการรวบรวมข้อมูล  โดยนําข้อมูลท่ีได้มาสรุป  เรียบเรียงและนําเสนอเป็นรายงาน
การวิจัย  3  บท  ต่อคณะกรรมการสอบ 
 4.7  นําแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการดําเนินการ
วิจัยและเรียบเรียงเป็นรายงานการวิจัย 
 4.8  นําเสนอผลเป็นรายงานการวิจัย  5  บท  ต่อคณะกรรมการสอบ 
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5555....        ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้ับประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้ับประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้ับประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้ับ    
 5.1  เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เก่ียวกับความเป็นมา  พัฒนาการและจารีตของตัวนายโรงละคร
ชาตรีเมืองเพชรเป็นข้อมูลสําหรับผู้ท่ีสนใจศึกษาค้นคว้า 
 5.2  ก่อให้เกิดองค์ความรู้เก่ียวกับอัตลักษณ์ของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรเป็นแนวทาง
สําหรับสถาบันการศึกษาด้านศิลปะและศิลปินผู้สนใจนําไปบูรณาการกับการศึกษาในศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
 

6666....        นิยามศัพท์เฉพาะนิยามศัพท์เฉพาะนิยามศัพท์เฉพาะนิยามศัพท์เฉพาะ    
 6.1  อัตลักษณ์  หมายถึง  ลักษณะเฉพาะท่ีมีความโดดเด่นซึ่งอาจจะมีหลายส่ิงเป็นผลให้    
ส่ิงน้ันๆ เป็นที่รู้จักหรือจดจําได้โดยไม่นําไปเปรียบเทียบกับส่ิงหน่ึงส่ิงใด  ในงานวิจัยเล่มน้ีกล่าวถึง        
อัตลักษณ์การฝึกหัด  อัตลักษณ์กระบวนท่ารํา  กระบวนท่ารบและอัตลักษณ์การแสดงของตัวนายโรง
ละครชาตรีเมืองเพชร 
 6.2  นายโรง  หมายถึง ผู้แสดงท่ีรับบทบาทเป็นตัวพระและมีบทบาทหน้าท่ีสําคัญๆ  ท้ังใน
ส่วนของพิธีกรรมและบทบาทการแสดงตามจารีตของรูปแบบการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร  
 6.3  ละครชาตรีเมืองเพชร หมายถึง การแสดงพื้นบ้านท่ีมีรูปแบบการแสดงเป็นเรื่องราว 
รูปแบบการแสดงประกอบไปด้วยส่วนพิธีกรรมและการแสดง ซึ่งมีต้นกําเนิดและสืบทอดการแสดงใน
จังหวัดเพชรบุรี 
 6.4  วิเคราะห์  หมายถึง  วิธีการแยกแยะข้อมูลเพื่อนําเสนอให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจึงแยกประเภทและนําเสนอข้อมูล 
 6.5  จารีต  หมายถึง  ข้อปฏิบัติท่ียึดถือเป็นแนวทางโดยได้การยอมรับและปฏิบัติตามกันใน
สังคม ในงานวิจัยน้ีจะใช้เก่ียวกับแนวทางการฝึกหัด กระบวนท่ารํา  กระบวนท่ารบและการแสดงของตัว
นายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
 6.6  โนราชาตรี  หมายถึง  มหรสพชนิดหน่ึงในท่ีแสดงเป็นเร่ืองราว 
 6.7  มโนห์รา  หมายถึง  ช่ือนางกินรี ในวรรณกรรมเรื่องนางมโนห์รา  
   



บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่    2222    
ละครชาตรเีมอืงเพชรละครชาตรเีมอืงเพชรละครชาตรเีมอืงเพชรละครชาตรเีมอืงเพชร    

    
    ละครชาตรี  เป็นศิลปะการละครรูปแบบหน่ึงของไทยท่ีมีการพัฒนาการ  นับต้ังแต่อดีต
จนกระท่ังถึงปัจจุบัน  ซึ่งละครชาตรีมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกับวิถีคนไทยในรูปแบบของการบวงสรวง  
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิและความบันเทิงในสังคมของประชาชนท่ัวไปรวมถึง ได้นําเสนอให้ชนช้ันสูงได้ชมตามแต่
โอกาสท่ีได้รับ ละครชาตรีท่ีมีประวัติหลักฐานปรากฏในปัจจุบัน  ได้มีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ       
ต้ังรกรากบ้านเรือนจนกระทั่งกลายเป็นแหล่งของศิลปิน  ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานคร  
ที่บริเวณถนนหลานหลวง  ท่ีจังหวัดอยุธยา  และที่จังหวัดเพชรบุรีซ่ึงเป็นแหล่งของละครชาตรีที่มีช่ือเสียง  
โดยผู้วิจัยศึกษาในประเด็นดังต่อไปน้ี 
 1.  ประวัติเมืองเพชรบุรี 
 2.  ละครชาตรี  
 3.  ละครชาตรีเมืองเพชร 
 4.  เอกสาร  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
1111....        ประวตัิประวตัิประวตัิประวตัิเมอืงเมอืงเมอืงเมอืงเพชรบรุีเพชรบรุีเพชรบรุีเพชรบรุี    
    
 จังหวัดเพชรบุรีเป็นดินแดนท่ีปรากฏหลักฐานเป็นช่ือเมืองเพชรบุรีโดยมีการบันทึกเหตุการณ์
สําคัญๆ  ในแต่ละยุค  ดังน้ี 
  
    สมัยสุโขทัยสมัยสุโขทัยสมัยสุโขทัยสมัยสุโขทัย    
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์หลังจากที่คนไทยได้รวมตัวกันอย่างเป็นปึกแผ่นแล้วน้ัน  โดยมี
ศูนย์กลางอยู่ที่สุโขทัย ซึ่งถือว่าเป็นอาณาจักรแรกๆ  เมืองเพชรบุรีก็เป็นเมืองหน่ึงท่ีอยู่ในอาณาเขตการ
ปกครองของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช  (กรมศิลปากร. 2558 : 78-80)  ปรากฏช่ืออยู่ในหลักศิลาจารึก
หลักท่ี  1  กล่าวถึงความสัมพันธ์ของสุโขทัยกับเมืองเพชรบุรีอีกท้ังเมืองเพชรบุรียังส่งทูตไปถวายเครื่อง
บรรณาการให้กับจีนอีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมืองเพชรขณะน้ันมีความมั่นคงม่ังคั่งทางการเมืองและ
เศรษฐกิจเพราะต้ังอยู่บนเส้นทางทางการค้า  (นิพัทธ์พร  เพ็งแก้ว. 2550 : 19-20)  ในสมัยพ่อขุน
รามคําแหง พระองค์เสด็จไปอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากนครศรีธรรมราช  ในระหว่างการเสด็จได้ประทับ 
ณ เมืองเพชรบุรี  (เกียรติประวัติ  ธนรัฐลือสกล. 2555 : 179)  ในสมัยสุโขทัยน้ีเพชรบุรีถือว่าหัวเป็น     
หัวเมืองที่สําคัญเมืองหน่ึง 
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    สมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยกรุงศรีอยุธยา    
  ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  เมืองเพชรบุรีเป็นเมืองที่สําคัญในการรับศึกตรงกับสมัยพระมหาธรรม
ราชา  พระสัฏฐากษัตริย์เมืองละแวกเข้ามาตีเอาเมืองเพชรบุรี  กรุงศรีอยุธยาส่งกองทัพไปช่วยสามารถ
ป้องกันเมืองไว้ได้ในครั้งแรก ต่อมาเกิดการแตกสามัคคีกัน  กองกําลังป้องกันเมืองลดน้อยลงจึงทําให้ข้าศึก
เข้าตีเมืองเพชรบุรีได้  ต่อมาในรัชสมัยพระเจ้าเอกทัศน์  พระเจ้าอลองพญา  โปรดให้มังระพระราชโอรส
และมังมหานรธาคุมทัพไปตีหัวเมืองทางใต้  พม่าได้เคล่ือนทัพผ่านมาทางเมืองเพชรบุรีแต่พม่าไม่ได้ตีเมือง
เพชรบุรีในคราวน้ัน  ภายหลังจึงย้อนกลับมาตีเมืองเพชรบุรี  พระยาพิพัฒน์โกษากับพระยาตากคุมทัพต้าน
ไว้ได้จนกระทั่งเม่ือคราวเสียกรุงศรีอยุธยา  เมืองเพชรบุรีจึงไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีมากนัก  
(เกียรติประวัติ  ธนรัฐลือสกล. 2555 : 179-180)  ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่า  เมืองเพชรบุรียังคงหลงเหลือ
สถานที่และศิลปวัตถุในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา  เช่น  วัดใหญ่สุวรรณาราม  วัดเกาะแก้ว เป็นต้น 
 
    สมัยธนบุรีสมัยธนบุรีสมัยธนบุรีสมัยธนบุรี    
 ในสมัยธนบุรี  บ้านเมืองอยู่ในช่วงการฟื้นฟูหลังจากพระเจ้าตากสินมหาราชได้รวบรวมผู้คน
สามารถกอบกู้เอกราชได้เป็นผลสําเร็จและย้ายเมืองหลวงจากกรุงศรีอยุธยามาอยู่ที่ธนบุรี เมืองเพชรบุรีก็
ยังมีความสําคัญทางด้านยุทธศาสตร์  กล่าวคือ  สมเด็จพระเจ้าตากสินโปรดให้พระยาจักรี  พระยายมราช 
พระยาอภัยรณฤทธ์ิและพระยาเพชรบุรี  ไปตีเมืองนครศรีธรรมราช  จะเห็นได้ว่าเมืองเพชรบุรีเป็นหัวเมือง
ที่มีความสําคัญคือเป็นเมืองหน้าด่านต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งกรุงธนบุรี 
    
    สมัยกรุงรัตนโกสินทร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์    
 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ทรงปราบดาภิเษกเป็นรัชกาลที่  1  
และสร้างกรุงเทพมหานคร  เมืองเพชรบุรียังคงมีความสําคัญคือเป็นเมืองหน้าด่านที่ต้องรับศึกจากพม่าที่
เดินเส้นทางเข้ามาทางด้านเมืองทวาย  
 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  รัชกาลที่  2  กองทัพพม่าได้ยกมาตีหัวเมือง
ปักษ์ใต้  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้  พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นศักดิพลเสพคุมพลเดินทางไปขัดตาทัพ
ที่เมืองเพชรบุรี  และให้พระเจ้าลูกยาเธอ  กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เป็นแม่ทัพไปขัดตาทัพที่ด่านเมือง
ราชบุรี  (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ. 2533 : 164)  ในขณะที่กองทัพของพระ
เจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นศักดิพลเสพที่ต้ังกองทัพอยู่ที่เมืองเพชรบุรีน้ัน  ปรากฏว่าทหารได้ประพฤติปฏิบัติ
ตนโดยกระทําการเบียดเบียนราษฎร  กรมหลวงพิทักษ์มนตรีทราบความเดือนร้อนดังกล่าวจึงได้เขียน
จดหมายไปถึงเจ้าพระยาโกษาธิบดีและพระยาเสนาธิเบศรให้กราบบังคมทูลพระเจ้าน้องยาเธอกรมหม่ืน
ศักดิพลเสพให้ตักเตือนบรรดาทหารเหล่าน้ัน  (สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ. ม.ป.ป. : 141-
142) 
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 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี  3  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  
พระยาเพชรบุรีคุมทัพไปเพื่อคอยดูแลหัวเมืองมลายู  ณ  เมืองสายบุรี  (เมืองสายบุรีเป็นหัวเมืองเมือง  1  
ใน  7  หัวเมือง  ที่รัชกาลท่ี  1  ทรงโปรดเกล้าฯให้แยกเมืองปัตตานีออกเป็น  7  หัวเมือง)  เน่ืองจาก   
เจ้าเมืองไทรบุรีเกิดการแข็งเมืองข้ึน  ประชาชนส่วนหน่ึงได้อพยพติดตามขึ้นมาโปรดเกล้าฯให้ต้ังบ้านเรือน
ที่ตําบลสนามควาย  (บริเวณถนนหลานหลวงปัจจุบัน) 
 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  4  เสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีอยู่
บ่อยครั้งในขณะท่ีพระองค์ยังทรงผนวชอยู่  ภายหลังการเสด็จข้ึนครองราชสมบัติ  จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ  ให้สร้างพระนครคีรีขึ้นในปี  พ.ศ.  2402  ความว่า   
 
 “ เมื่อปีมะเอกศก  ท่ีเมืองเพชรบุรีน้ัน  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงษ
ที่สมุหพระกลาโหม  พระเพชรพิไสยศรีสวัสด์ิ  ปลัดเป็นนายงาน  ทําวังขึ้นที่เขามหาสมณะแห่งหน่ึง     
เขามหาสมณะน้ัน  เปล่ียนช่ือเป็นเขามหาสวรรค์  ที่เขามหาสวรรค์น้ันมี  3  ยอด  ให้ช่ือว่าพระนครคีรี
ยอดหน่ึง  มีพระที่น่ังประทับแลตึกประเทียบ  ป้อม  ศาลา  มีประตูกําแพงวัง...” 

   (เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี  (ขํา บุญนาค). 2548 : 297) 
 

 เม่ือครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ    
พระนครคีรีจะมีละครหลวงออกแสดงถวายให้ทอดพระเนตรและทรงโปรดเกล้าฯ  พระราชทาน         
พระบรมราชานุญาตให้ราษฎรได้รับชมด้วย  (สํานักงานศึกษาธิการเขต  5. 2525 : 67)  นอกจากพระนคร
คีรีแล้วยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ปฏิสังขรณ์พระปรางค์วัดมหาธาตุและสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่
ถ้ําเขาหลวง ทรงเสด็จประทับ  ณ  จังหวัดเพชรบุรีปีละครั้งถึงสองครั้งทุกปี 
 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่  รัชกาลท่ี  5  ได้เสด็จพระราชดําเนินประพาส
เมืองเพชรบุรีหลายครั้ง  จนกระทั่งในปี  พ.ศ. 2446  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สร้างทางรถไฟจาก
กรุงเทพฯถึงเมืองเพชรบุรีทรงใช้พระนครคีรีในการต้อนรับแขก  จนกระท่ังทรงโปรดเกล้าฯให้สร้าง
พระราชวังบ้านปืนข้ึนอีกหน่ึงแห่ง  แต่ยังไม่แล้วเสร็จก็เสด็จสวรรคตเสียก่อนและท่ีสําคัญอีกประการคือ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเสวยนํ้าจากแม่นํ้าเพชรบุรี  มีการต้ังสถานที่ตักนํ้าบริเวณ
ท่านํ้าวัดท่าไชยศิริและส่งนํ้าเข้าไปยังกรุงเทพมหานคร  เพื่อเป็นนํ้าเสวยและนํ้าสรง  
 เซอร์จอห์น  เบาว์ริง  ได้เดินทางไปเมืองเพชรบุรีและบรรยายถึงสภาพบ้านเมืองที่กําลังเติบโต  
มีบ้านเรือนปลูกข้ึนดูสะอาดตา  แม่นํ้ามีต้นมะขามโค้งเป็นซุ้มสวยงาม  การเพาะปลูกเจริญงอกงามดี ส่ิงที่
น่าสนใจคือวัดท่ีมีพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่  หลังจากน้ันได้ไปเย่ียมเยือนเจ้าเมืองเพชรบุรีในตอนเย็น  
วันรุ่งข้ึนได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (เซอร์จอห์น  เบาริ่ง. ชาญวิทย์  เกษตรศิริและคณะ ผู้แปล, 2547 : 
163-134) 
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 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  6  ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระราชวังต่อจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนกระท่ังแล้วเสร็จ และพระราชทานนามว่า 
พระรามราชนิเวศน์  และเสด็จพระราชดําเนินมาประทับท่ีเมืองเพชรบุรีหลายครั้ง เพื่อประทับรักษา   
พระวรกาย เมื่อคราวประชวรเน่ืองจากพระอาการปวดพระวรกาย  ทรงโปรดเกล้าให้สร้างฯ  พลับพลาที่
ประทับแรมริมทะเล  ณ  ตําบลบางทะลุ พระราชทานนามว่า  ค่ายหลวงหาดเจ้าสําราญและเสด็จมา
ประทับแรมทุกๆปี  นอกจากน้ียังมีส่ิงก่อสร้างสําหรับผู้ตามเสด็จฯ เดิมเรียกว่า  “ค่ายหลวงบางทะลุ”  
ต่อมาเกิดภาวะขาดแคลนนํ้าจืด  ด้านการคมนาคมและด้านสุขอนามัย  จึงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้
จัดสร้างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  จนกระท่ังในปี  พ.ศ.  2468  เป็นการเสด็จพระราชดําเนินมาพักแรม  
ณ  พระราชวังแห่งน้ีเป็นครั้งสุดท้ายในรัชกาล  (กรมศิลปากร. 2544 : 39) 
 ปัจจุบันเพชรบุรีเป็นจังหวัดหน่ึงเป็นท่ีรู้จักในด้านการท่องเท่ียวที่สําคัญและเป็นแหล่งผลิตขนม
หวาน  นํ้าตาลโตนด  อีกทั้งยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์  มีศิลปะและวัฒนธรรม  ประเพณี และการละเล่น
ที่น่าสนใจ  
 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า  เมืองเพชรบุรีมีความเจริญรุ่งเรืองปรากฏเป็นช่ือเมืองในสมัยกรุงสุโขทัย
เป็นราชธานีและปรากฏการติดต่อกับประเทศจีนด้วยการส่งทูตไปจากเมืองเพชรเพื่อถวายเครื่องราช
บรรณาการ  กระทั่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมืองเพชรบุรียังคงเป็นเมืองท่ีสําคัญ  คือ  มีฐานะเป็นเมือง   
หน้าด่านสําคัญของกรุงศรีอยุธยากับหัวเมืองปักษ์ใต้ ดังน้ันจึงมีความเจริญทางด้านการค้าและ
ศิลปวัฒนธรรมเฉกเช่นราชธานีกรุงศรีอยุธยา  นอกจากน้ียังเป็นเมืองที่ ใช้ปกป้องศัตรูผู้รุกรานอยู่      
หลายครั้งจนเสียกรุงศรีอยุธยา  ย้ายราชธานีมากรุงธนบุรี  เมืองเพชรบุรีก็ยังคงมีความสําคัญเช่นเดิมจนถึง
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมืองเพชรบุรียังคงทําหน้าท่ีหน้าด่านในการป้องกันข้าศึกอยู่เนืองๆ  กระทั่งบ้านเมือง
บริบูรณ์สุขสงบภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์ไทยราชวงศ์จักรี  เมืองเพชรบุรียังเป็นสถานที่เสด็จ
พระราชดําเนินแปรพระราชฐานเพื่อพระราชพิธีต่างๆ  โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวัง   ดังปรากฏจนถึง
ปัจจุบันถึง  3  แห่งด้วยกัน  ด้วยเหตุท่ีพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  ได้เสด็จพระราชดําเนิน
พร้อมด้วยข้าราชบริพารอยู่บ่อยคร้ัง  ต้ังแต่สมัยรัชกาลที่  4  ถึงรัชกาลที่  6  เป็นผลทําให้เมืองเพชรบุรีมี
ความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆ  ด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ  การค้าขาย  การคมนาคมตลอดจนมีเอกลักษณ์
ของการดํารงวิถีชีวิต  ความเช่ือ  ประเพณี  และศิลปวัฒนธรรม  
 
    วิถีชีวิต วิถีชีวิต วิถีชีวิต วิถีชีวิต     ความเชื่อความเชื่อความเชื่อความเชื่อ        ประเพณีประเพณีประเพณีประเพณี        และศิลปวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรม    
    การดํารงชีวิตของกลุ่มชนย่อมสร้าง  ค่านิยม  และบรรทัดฐานทางสังคมก่อให้เกิดวิถีชีวิต  
ความเช่ือ ประเพณี  และศิลปวัฒนธรรม  ทั้งย่อมผิดแปลกแตกต่างกันออกไปตามสภาพพื้นถิ่นที่อยู่อาศัย
และปัจจัยการดํารงชีวิต  สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และสังคมเป็นส่ิงที่ผลักดันให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมท้องถ่ินโดยผ่านการหล่อหลอมของระยะเวลาอันยาวนานจนกระทั่งปัจจุบัน  
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 จังหวัดเพชรบุรี  เป็นจังหวัดที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนานดังท่ีได้กล่าวมา
ข้างต้นแล้วน้ัน  บรรพบุรุษของคนเพชรบุรีได้มีการสร้างวิถีของการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพ
ส่ิงแวดล้อม  จนเกิดเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น  สามารถสรุปถึงวิถี ชีวิต  ความเช่ือ  ประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม  พอสังเขปได้ดังต่อไปน้ี 
 
    วิถีชีวิตวิถีชีวิตวิถีชีวิตวิถีชีวิต    
    วิถีชีวิตชองชาวเพชรบุรี  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชนที่อาศัยในพื้นท่ีราบลุ่ม  ดังน้ัน  จังหวัดเพชรบุรี
จึงเป็นชุมชนแห่งการทําเกษตรกรรม ผลผลิตส่วนใหญ่เป็นพืชไร่และพืชสวนซึ่งสินค้าทางเกษตรกรรมที่  
มาจากจังหวัดเพชรบุรี  ได้รับการยอมรับในคุณภาพและมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง  เช่น  
ชมพู่ ที่มีรสชาติหวาน  จําหน่ายได้ราคาสูง  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหลักอีกอย่างหน่ึงคือนํ้าตาลโตนดที่เป็น
ผลผลิตนํ้าตาลจากต้นตาล  ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีมีต้นตาลจํานวนมากอีกจังหวัดหน่ึง  นํ้าตาลโตนดถูกแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์มากมายทั้งในรูปแบบของเครื่องใช้ที่ทํามาจากต้นตาล  นํ้าตาลสดและขนมหวานที่ของ    
ขึ้นช่ือในจังหวัดเพชรบุรี  
 นอกจากน้ีทางทิศตะวันออกของจังหวัดเพชรบุรีมีชายฝ่ังทะเลทอดยาวตลอด  ส่งผลทําให้
ประชาชนบางพื้นที่ที่ติดชายฝ่ังทะเลมีอาชีพการทํานาเกลือและการทําประมง  และมีท่าเทียบเรือบริเวณ
ชายฝ่ังทะเลเป็นผลทําให้เกิดการติดต่อค้าขายและการขนส่งทางทะเล  สามารถส่งผลิตผลทางการเกษตร
และสินค้าอ่ืนๆ  ได้อย่างสะดวกรวดเร็วท้ังทางบกและทางทะเล 
 
    ความเชื่อความเชื่อความเชื่อความเชื่อ    
 ประชาชนจังหวัดเพชรบุรี  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ซึ่งมีวัดและศาสนสถานจํานวนมาก   
มีการสืบทอดประเพณีเก่ียวกับพุทธศาสนาทุกเทศกาล  เช่น  วัดสําคัญคู่บ้านคู่เมืองเพชรบุรีซึ่งเป็นวัดที่   
มีมาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  ได้แก่  วัดมหาธาตุวรวิหาร   วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร  วัดไผ่ล้อม      
วัดเขาบันไดอิฐ  วัดคงคาราม  เป็นต้น  นอกจากน้ียังมีพระพุทธรูปท่ีสําคัญมากมายอยู่ภายในวัดต่างๆ  
เช่น  พระพุทธไสยาสน์  หลวงพ่อวัดเขาตะเครา  อีกทั้งมีประชากรท่ีนับถือศาสนาพราหมณ์  ท่ีสืบทอด
เช้ือสายตระกูลพราหมณ์ตามพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาที่ระบุถึงเช้ือสายตระกูลพราหมณ์เพชรบุรีและมีผู้นับ
ถือศาสนาคริสต์  ศาสนาอิสลาม  กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 
 
    ประเพณีประเพณีประเพณีประเพณี    
 ประเพณีที่สําคัญของจังหวัดเพชรบุรี  ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษซ่ึงถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของ
เมืองเพชรบุรีมีมากมายยกตัวอย่างเช่น  ประเพณีการบวชนาค  ซึ่งมีการยกเสาฉัตรเก้าช้ัน ปักใบเสมาและ
การทําขวัญนาค  ประเพณีการแต่งงาน  การพิธีศพของคนเพชรบุรีมักนิยมธรรมเนียมการสร้างเมรุเผาศพ  
แบบเจ้านายซ่ึงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
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ดํารงไว้เพื่อรักษาศิลปะการทําเมรุลอยและศิลปะการแทงหยวก  นอกจากน้ียังมีประเพณีท่ีเก่ียวข้องกับ
พุทธศาสนาตามวันสําคัญๆของไทยอีกด้วย 
 
    ศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรม    
 ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี  มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายแขนง  ซ่ึงสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ  สามารถแยกออกเป็นแขนงได้ดังต่อไปน้ี 
 1)  ด้านศิลปกรรม  จังหวัดเพชรบุรีมีหลักฐานศิลปกรรมหลายสมัย  ซ่ึงแสดงให้เห็นความ
เจริญรุ่งเรืองปรากฏเป็นรูปแบบเฉพาะ  เรียกว่า  “สกุลช่างเพชรบุรี”  อันได้แก่  งานจิตรกรรม ปรากฏ
ภาพวาดฝาผนังพระอุโบสถในวัดต่างๆ  เช่น วัดใหญ่สุวรรณาราม  วัดเกาะ  วัดสระบัว  พระวิหารหลวงวัด
มหาธาตุ  ฯลฯ  ด้านประติมากรรม  อันได้แก่  งานประติมากรรมประกอบสถาปัตยกรรม  ซ่ึงนิยมทํา
ลวดลายปูนปั้นปรากฏตามหน้าบันพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม  วัดเขาบันไดอิฐ  วัดมหาธาตุ ฯลฯ  
งานด้านแกะสลักไม้ปรากฏบานประตูศาลาการเปรียญวัดใหญ่ สุวรรณาราม  บานประตูอุโบสถ            
วัดพลับพลาไชย  บานประตูอุโบสถวัดกุฏิ  (ท่าแร้ง) ฯลฯ  และงานสถาปัตยกรรมปรากฏผลงานที่งดงาม
ทรงคุณค่าทางด้านศิลปะ  เช่น  พระอุโบสถ  วิหาร  ศาลาการเปรียญตามวัดต่างๆ  เช่น  อุโบสถวัด    
สระบัว  ศาลาการเปรียญวัดเกาะแก้ว  หอไตรสามเสาวัดใหญ่สุวรรณาราม  ฯลฯ  
 2)  ด้านงานช่างฝีมือและหัตถกรรม  เป็นงานที่สําคัญด้านหน่ึงในจังหวัดเพชรบุรีปรากฏ     
สืบทอดมาจนทุกวันน้ี  ได้แก่  ศิลปะการสร้างเมรุเผาศพ  ทําคล้ายพิธีในราชสํานัก  เรียกว่า  “เมรุลอย” มี
การสร้างโครงสร้างลักษณะเฉพาะตัวเป็นเอกลักษณ์ของงานช่างเพชรบุรี  งานศิลปะการแทงหยวก นับเป็น
ภูมิปัญญาสืบทอดกระบวนการเขียนลาย  ผูกลายต่างๆ  ของช่างหยวก  สามารถนําเอากาบกล้วยมาแทง
เป็นลวดลาย  ระบายสีจนเกิดความสวยงาม  ใช้ประดับเชิงตะกอนในงานศพ  งานศิลปะเครื่องสดเมือง
เพชร  เป็นศิลปะการจัดดอกไม้สดท่ีใช้ในงานสําคัญในพิธีทางศาสนา  พิธีมงคลต่างๆ  ซ่ึงนิยมจัดเครื่องสด
หลายรูปแบบ  ได้แก่  พานพุ่ม  พวงมาลัย  ครอบไตร  กรวย  พวงมาลาโคมและเครื่องแขวน งานศิลปะ
การทําหัวโขนและหัวสัตว์ต่างๆ  เป็นงานศิลปะท่ีอยู่คู่กับเมืองเพชรบุรีเน่ืองจากเป็นแหล่งศิลปะการแสดง  
งานศิลปะปูนป้ันเมืองเพชร  เป็นศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรสาขาหน่ึงที่ถ่ายทอดวิธีการและภูมิปัญญามา
จากบรรพบุรุษจากลายเป็นเอกลักษณ์มีขั้นตอนและวิธีการปั้นเป็นแบบเฉพาะ ต้ังแต่วิธีการตําปูน โกลนปูน  
การตกแต่งปูน การป้ันตัวทับลาย การปั้นลายซึ่งปรากฏในสถาปัตยกรรมที่สําคัญๆ  ในจังหวัดเพชรบุรี  
ศิลปะแขนงอีกแขนงซึ่งเป็นที่ยอมรับ  คือ  การทําทองรูปพรรณท่ีมีฝีมือประณีตงดงามมีเอกลักษณ์เฉพาะ
ของลวดลายและข้ันตอนวิธีการทําทองท่ีมีกระบวนผลิตและสืบทอดต่อมาในหมู่ตระกูลของช่างทอง    
เมืองเพชร 
 3)  ด้านภาษาและวรรณกรรมของจังหวัดเพชรบุรียังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะภาษา  
เป็นส่ิงที่บ่งบอกตัวตนของคนเพชรบุรีได้เป็นอย่างดีเน่ืองจากสําเนียงภาษาท้องถิ่นที่เพี้ยนออกไปจากภาษา
ภาคกลาง  (กรุงเทพฯ)  และคําเฉพาะที่ใช้ในพื้นถิ่นจังหวัดเพชรบุรี  ทั้ งน้ี ยังปรากฏวรรณกรรม          



15 

 

 

 

 

โดยเฉพาะงานเขียนท่ีปรากฏตามพระอารามต่างๆและเป็นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา  คือ  คําประพันธ์
ประเภท  กลอน  กาพย์  ร่าย  นิราศ  โคลง  ร้อยแก้ว  และฉันท์  อีกทั้งมีวรรณกรรมท่ีได้รับการชําระแล้ว 
ได้แก่  มหาชาติเมืองเพชรบุรี  วรรณกรรมพริบพลี  ประชุมวรรณกรรมคําสอน  อนุศาสน์คําสอน       
พระมาลัยกลอนสวดฉบับเพชรบุรี  นิราศเขมร  นิราศลังกา  นิราศเขาลูกช้าง  ลิลิตอณหิสวิชัย  คัมภีร์
ตําราดาว  ปรมัตถ์คํากลอน  และกาพย์สวดเรื่องพระสุบิน 
 4)  ด้านการละเล่น  การดนตรีและนาฏศิลป์จังหวัดเพชรบุรี  เป็นแหล่งรวมการละเล่นและ
ศิลปะการแสดงไว้หลายแขนงซึ่งเป็นส่ิงที่บรรพบุรุษได้สืบทอดไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดไว้เป็นส่ิงบันเทิง   
อีกท้ังยังใช้ศิลปะการแสดงเป็นอาชีพ  ศิลปวัฒนธรรมดังกล่าวได้ผ่านกาลเวลาและวิวัฒนาการมาอย่าง
ต่อเน่ืองและยาวนานจน  กระท่ังกลายเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ โดดเด่นของเมืองเพชรบุรี 
การละเล่น  ได้แก่  วัวลาน  วัวเทียมเกวียน  การแข่งเรือยาว  เห่เรือบก  เพลงพวงมาลัย  และการละเล่น
เพลงปรบไก่  ซึ่งเป็นท่ีนิยมเล่นกันในหน้าเทศกาลหรือมีงานประจําปีตามวัดต่างๆในอดีต ทางด้านการ
ดนตรี  ปรากฏว่า  จังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งศูนย์รวมของศิลปินทางด้านดนตรีไทย  มีช่ือวงดนตรีในอําเภอ
ต่างๆ  อยู่หลายวงด้วยกันล้วนแต่มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของวงการดนตรีไทย  ทางด้านนาฏศิลป์ปรากฏ
การแสดงท่ีมีการสืบทอดและรับการแสดงเพื่อประกอบอาชีพหลายประเภทด้วยกัน  คือ  หนังใหญ่     
หนังตะลุง  โขนสด  ลิเก  กลองยาว  และละครชาตรี  ซ่ึงละครชาตรีมีเล่นกันอยู่มากในจังหวัดเพชรบุรี 
 
 จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า  วิถีชีวิตของคนเพชรบุรี  มีความผูกพันกับธรรมชาติโดย
ประชากรส่วนใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ในท่ีราบลุ่มจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ส่วนประชากรท่ีอาศัยอยู่บริเวณ
ชายฝ่ังทะเลจะประกอบอาชีพประมงและการทํานาเกลือ  ประชาชนส่วนมากมีความศรัทธาเล่ือมใสนับถือ
พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆบ้างไม่มากนัก  มีประเพณีท่ีสําคัญเก่ียวข้องพระพุทธศาสนาและการ
ดําเนินชีวิต  อีกท้ังมีศิลปกรรมแขนงต่างๆ  ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวประกอบไปด้วย  งานสถาปัตยกรรม
งานประติมากรรม  งานจิตรกรรม  งานช่างไม้  งานช่างทอง  และงานช่างดอกไม้สด  และเป็นศูนย์รวม
ทางด้านศิลปะการแสดงหลากหลายรูปแบบ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแสดงละครชาตรีเมืองเพชรที่ได้รับ  
คํานิยมและกล่าวขานว่าแสดงได้ดีมาก  สอดคล้องกับความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการเขต  5  กล่าวไว้
ในหนังสือการละเล่นพื้นเมืองในเขตการศึกษา  5  ดังน้ี 
 
 “...ขึ้นช่ือว่าละครชาตรีแล้วไม่ว่าจังหวัดใดก็แสดงไม่ดีเกินไปกว่าเพชรบุรี...”  

(สํานักงานศึกษาธิการเขต  5. 2525 : 66) 
        
 จากคํากล่าวข้างต้น  สามารถสรุปได้ว่า  สํานักงานศึกษาธิการเขต  5  ได้เขียนบรรยายถึง
ความโดดเด่นของลักษณะการแสดงของละครชาตรีที่แสดงอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี อาจรวมไปถึงละครชาตรี
เมืองเพชรบุรีท่ีเดินทางออกไปแสดงที่อ่ืนๆด้วย  โดยบรรยายลักษณะเชิงเปรียบเทียบว่าการแสดงของ
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ละครชาตรีในจังหวัดเพชรบุรีแสดงได้ดีกว่าละครชาตรีท่ีมีอยู่ในจังหวัดอ่ืนๆซึ่งถ้าจะพิจารณาว่าการแสดงดี
หรือไม่น้ันต้องอาศัยองค์ประกอบของการแสดงทั้งหมดโดยรวม  อันได้แก่  ตัวละคร  กระบวนท่ารํา 
เครื่องแต่งกาย  ดนตรี  และเพลงร้อง  ตลอดจนกลวิธีท่ีนําเสนอของละครให้การแสดงออกมาเป็นที่
ประทับใจผู้ชม  ดังน้ันการท่ีละครชาตรีเมืองเพชรได้ขึ้นช่ือว่าเป็นละครที่ดีน้ัน  จึงสามารถสรุปได้ว่า  ละคร
ชาตรีเมืองเพชรต้องมีความสมบูรณ์ทางด้านการแสดงอย่างครบครันในทุกด้าน  ตัวละครมีความสามารถ
ทางด้านการแสดง  กระบวนท่ารํามีความสวยงามตามแบบฉบับของละครชาตรี  แต่งกายด้วยเคร่ือง    
แต่งกายท่ีมีความสวยงาม  ดนตรี  และบทร้องมีความไพเราะสนุกสนานเร้าใจ  มีกลวิธีนําเสนอการแสดง
เป็นท่ีช่ืนชอบและประทับใจผู้ชมส่วนใหญ่  ส่งผลทําให้ละครชาตรีเมืองเพชรมีช่ือเสียงทางด้านการแสดง
จนเป็นท่ีกล่าวขานซึ่งละครชาตรีมีประวัติความเป็นมาท่ียาวนานและมีวิวัฒนาการมาเป็นลําดับจนกระทั่ง
ถึงปัจจุบัน 
 
2222....        ละครชาตรี ละครชาตรี ละครชาตรี ละครชาตรี     
    
 ละครชาตรี  เป็นละครท่ีมีวิวัฒนาการทางด้านศิลปะการแสดงมาอย่างยาวนาน ดังน้ันละคร
ชาตรีในแต่ละสมัยจึงมีช่ือเรียกและรูปแบบการแสดงท่ีแตกต่างกัน  การจํากัดความหมายของละครชาตรี
จึงมิได้หมายถึงรูปแบบการแสดงโดยยึดแบบแผนปัจจุบันเท่าน้ัน  ดังน้ัน  การศึกษาความหมายของละคร
ชาตรีจึงต้องศึกษารูปศัพท์และช่ือเรียกที่ปรากฏอยู่ต่างยุคต่างสมัยกันโดยใช้หลักฐานท่ีปรากฏเป็น      
ลายลักษณ์อักษร 
 คําว่า  “ละครชาตรี”  เป็นคําประสมระหว่างคําสองคํา  คือคําว่า  “ละคร”  และคําว่า  
“ชาตรี”  ซึ่งแต่เดิมยังไม่ปรากฏเรียกคําทั้งสองคําน้ีรวมกัน 
  
 คําว่า  “ละคร”  ปรากฏในบันทึกของ  มองซิเออร์  เดอ  ลาลูแบร์  ชาวฝร่ังเศสซึ่งเป็น
เอกอัครราชทูตผู้มีอํานาจเต็มของพระเจ้าหลุยส์ท่ี  14  เขียนจดหมายเหตุ  ลา  ลูแบร์  ขึ้นในราวปี  พ.ศ.
2231  ซึ่งตรงกับปลายรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์และได้กล่าวถึงมหรสพชาวสยามเก่ียวกับการแสดง
ละครไว้ดังน้ี 
  
 “ละคร  (Lacone) น้ันเป็นบทกวีนิพนธ์สดุดีความกล้าหาญแกมนาฏศิลป์ใช้เวลาแสดงถึง      
3  วัน  ต้ังแต่  8  โมงเช้าถึง  7  โมงเย็น  ตัวเร่ืองน้ันเป็นคํากลอนแสดงให้เห็นเป็นจริงจังและตัวแสดงที่
อยู่ในฉากน้ันหลายคนจะผลัดกันร้องเมื่อถึงบทของตัว  ตัวละครตัวหน่ึงขับร้องในบทร้องของตัวช่ือเรื่อง
และตัวละครอ่ืนๆก็ขับร้องตามบทของบุคคลท่ีเรื่องน้ันกล่าวพาดพิงไปถึงตัวละครผู้ชายเท่าน้ันที่ขับร้อง  
ตัวละครผู้หญิงไม่ขับร้องเลย” 

(ซิมอน  เดอ  ลาลูแบร์. สันต์ ท. โกมลบุตร, ผู้แปล. 2552 : 157) 
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 สุจิตต์  วงษ์เทศ  (2542 : 213-214)  ได้วิเคราะห์จากรายงานของลาลูแบร์  สรุปได้ว่า  ละคร
ดังกล่าวน่าจะมีเน้ือหาที่เก่ียวข้องเรื่องศักด์ิสิทธ์ิจากชาดกหรือคัมภีร์อันศักด์ิสิทธ์ิ  เรื่องท่ีเล่นน้ันมิได้ระบุว่า
ละครเล่นเรื่องเดียวกัน  3  วันต่อเน่ืองกันจบหรือเล่นวันละเร่ือง  3  วัน  3  เรื่องแต่เป็นท่ีเข้าใจกันว่าเล่น
ละครเรื่องเดียวต่อเน่ืองกัน  ผู้แสดงมี  3  พวก  ได้แก่  ตัวละคร  ต้นเสียง  และลูกคู่  คล้ายกับโนราชาตรี  
มีการจัดให้ผู้หญิงและผู้ชายเล่นประสมโรงเดียวกัน 
 นอกจากน้ี  คําว่า  “ละคร”  ยังปรากฏในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในประชุมคําพากย์
รามเกียรต์ิ  เล่ม  1  ดังน้ี 
 
 “กลางวันโขนละคอนโสภา หุ่นเห็นแจ่มตา 
 ประดับด้วยเครื่องเรืองไร 
 ราตรีอัคคีแจ่มใส  หนังส่องแสงไฟ 
 จึงเห็นวิจิตรลวดลาย” 

(ประชุมคําพากย์รามเกียรต์ิ  เล่ม  1. 2546 : 19) 
   
 จากคําพากย์ข้างต้นหมายถึงมหรสพที่จัดข้ึนน้ันในภาคกลางวันมีการแสดงประเภท  โขน  
ละคร  (รูปเดิมเขียนว่า  ละคอน)  และหุ่น  ซึ่งแต่งเครื่องทรงประดับประดาสวยงาม  ในส่วนของภาค
กลางคืนมีการสุมไฟเพื่อเล่นหนัง  (ในที่น้ีคือหนังใหญ่)  เมื่อแสงไฟส่องกระทบตัวหนังใหญ่  จึงได้เห็น
ลวดลายอันสวยงาม  คําพากย์ดังกล่าวช้ีให้เห็นปรากฏคําว่า  “ละคอน”  ได้เกิดขึ้นแล้ว 
 ธนิต  อยู่โพธ์ิ  (2531 : 148)  กล่าวในหนังสือศิลปะละครรําหรือคู่มือนาฏศิลป์ไทยว่าควร
เขียนว่า  “ละคอน”  ถึงจะถูกต้องเน่ืองจากรากศัพท์มาจากภาษาชวา-มลายู  บทละครท่ีใช้พิมพ์เผยแพร่
ของกรมศิลปากรในอดีตจึงใช้การเขียนสูจิบัตรการแสดงตามรากศัพท์เก่าอยู่ระยะหน่ึง 
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ภาพที่  1  การใช้คําว่า  “ละคอน”  ในเอกสารของกรมศิลปากร 

ท่ีมา : ผู้วิจัย 
 

 จากหลักฐานดังกล่าวสรุปได้ว่าคําว่า  “ละคร”  หรือ  “ละคอน”  ได้ปรากฏเป็นคําเรียกช่ือ
ศิลปะการแสดงชนิดหน่ึงซ่ึงแสดงเป็นเร่ืองราวปรากฏข้ึนเมื่อครั้งสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์หรือก่อน
หน้าน้ันแต่ไม่ปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งละครยังระบุรูปแบบไม่ได้  ไม่มีการแบ่งแยกเป็น
ประเภทดังปัจจุบันและสอดคล้องกับแนวคิดของเสาวณิต  วิงวอน  (2555 : 74) ซ่ึงให้ความเห็นว่าปรากฏ
หลักฐานเรียกว่า  “ละคร”  มาต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง  (สมเด็จพระนารายณ์มหาราช) แต่ไม่ได้แยก
ประเภทของละคร  เข้าใจว่ามาแยกละเอียดในสมัยหลัง 
 คําว่า  “ชาตรี”  น้ันมีผู้ให้คําจํากัดความและปรากฏหลักฐานการเรียกช่ือในวรรณกรรมต่างๆ
หลายความหมาย ดังต่อไปน้ี 
 สุจิตต์  วงษ์เทศ  (2542 : 226-227)  สรุปว่า  คําว่า  “ชาตรี”  เป็นช่ือที่นิยมเรียกการละเล่น
ที่แพร่หลายมาก่อน  ช่ือ  “โนรา”  มีหลักฐานเก่าท่ีสุดอยู่ในโคลงกรมหม่ืนศรีสุเรนทร์ต่อมาเรียกว่า   
“มโนราชาตรี”  แล้วกร่อนเหลือเพียงโนรา  ตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่พบหลักฐานช่ือการละเล่น  โนรา
หรือชาตรี  มีแต่บทละครครั้งกรุงเก่าช่ือ  “มโนห์รา”  เพราฉะน้ัน  คําว่า  “ชาตรี”  จึงไม่ใช่ภาษาถิ่นมา
แต่ด้ังเดิมหากแต่เป็นช่ือท่ีเกิดข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร์หรือก่อนหน้าน้ันไม่นาน  
 คําว่า  “ชาตรี”  ในที่น้ีหมายถึง  ศิลปะการแสดงประเภทหน่ึงที่จัดเป็นมหรสพอย่างหน่ึง 
อนุมานว่า  มีมาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ไม่ปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร  จนกระทั่งปรากฏ
หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและเก่ียวข้องเป็นรูปแบบการแสดงอยู่ในโคลงถวายพระเพลิง     
พระบรมอัฐิพระเจ้าหลวง  (พระบรมอัฐิสมเด็จพระชนกาธิบดีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช)  พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศรีสุเรนทร์  ดังน้ี 
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 “๏  มหฤศพครบส่ิงส้ิน  สรรพรรณ 
 โขนต่อโขนประชันกัน  เก่งกริ้ว 
 หุ่นต่อหุ่นเสมอขัน  ชิงชะนะ  กันนา 
 ละครต่อละครง้ิว  ต่อง้ิวประชันกัน 
 ๏  โรงหน่ึงโขนเหล้นเม่ือ หณุมาน 
 สมเด็จองค์อวตาร  ตรัสใช้ 
 ให้นําธํามรงค์กาญ  จนกับ  ไสบนา 
 ไปส่งองค์อนุชไท้  ราพร้ายรุมตี 
 ๏  โรงหน่ึงเสียงเส้าเร่ง  กลองตึง  
 พยุหยักษโยธาอึง  โห่ร้อง 
 พลลิงว่ิงถับถึง  โจมจับ 
 ราพบุตรวางศรต้อง  ลักษณ์ล้มในสนาม 
 ๏  โรงหน่ึงหุ่นเหล้นเรื่อง โสวัด 
 พระเสด็จโดยดงดัด  ดุ่มเด้า 
 พบองค์อนงสวัสด์ิ  ปทุมเมศ 
 สมสนิทชิดเชยเคล้า  สอดคล้องสองเกษม 
 ๏  โรงหน่ึงคนเชิดเต้น  ตัวลมุน 
 เริ่มเรื่องไชยทัดคุณ  เวตรต้อง 
 หลงใหลใฝ่ดรุณ  เยาวเรศ  หน่ึงนา 
 บหน่ายคลายคลาดห้อง  เสน่ห์ไหม้เมาโฉม 
 ๏  ลครเรื่องระเด่นร้อง  เสียงใส 
 ฉับฉํ่าทํานองใน  นาฏฟ้อน 
 ลักนุชบุษบาไป  สมสู่  เจ้านา 
 เผด็จรัดระตูร้อน  รีบร้นพลตาม 
 ๏  ลครจอมจักรพรรดิเจ้า ธรณินทร์ 
 ล้วนเหล่าเยาว์ยุพินทร์  ผ่องหน้า 
 โฉมตรูคู่นางอินทร์  อรรคราช 
 ใครพิศจิตรเจียนบ้า  บ่นเพ้อเลมอฝัน 
 ๏  ร้องเรื่องอนิรุทธรั้ง  แรมดง 
 อารักษ์ภักดีองค  โอบอุ้ม 
 สมสู่อุษาทรง  เสาวภาค 
 ยามพิโยคโศกกลุ้มคุ้ม  คล่ังไคล้ใจตอม (...)   
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 ๏  ชาตรีตลุบตุบทิ้ง  กลองโทน 
 รําสะบัดซัดสะเอวโอน  อ่อนแปล้ 
 คนกรับรับขยันโยน  เสียงเย่ิน ไปนา 
 ร้องเรื่องรทเสนแก้  ห่อขยุ้มยาโปรย” 

(พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศรีสุเรนทร์. 2512 อ้างถึงในเสาวนิต  วิงวอน. 2555 : 35) 
 

 จากบทประพันธ์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงมหรสพท่ีสําคัญๆหลายแขนง  ซ่ึงกวีได้เขียนบรรยายไว้
อย่างละเอียดถึงประเภทของการแสดงและเรื่องที่เล่น  กล่าวคือ  
 1)  กล่าวถึงการแสดงโขน  ซ่ึงมีสองโรงประชันกันโดยเล่นเรื่องรามเกียรต์ิทั้งสองโรง โรงหน่ึง
เล่นเรื่องราวของหนุมานอาสาพระรามนําแหวนและผ้าสไบไปถวายให้แก่นางสีดาจนกระท่ังถูกยักษ์จับได้
และรุมทุบตี อาจจะยาวไปถึงหักสวนทศกัณฐ์และเผาลงกาเพราะเน่ืองจากเป็นการแสดงต่อเน่ืองในชุด
เดียวกัน ส่วนอีกโรงหน่ึงกล่าวถึงการสู้รบระหว่างลิงกับยักษ์และพระลักษมณ์ต้องศรของอินทรชิตหาก
เทียบกับการจัดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรต์ิ  ในปัจจุบันโดยสํานักการสังคีตซึ่งตรงกับบทโขนชุดหนุมาน
ถวายแหวนและชุดศึกอินทรชิต  ในศึกน้ีพออนุมานจากบทประพันธ์ได้ว่า  พระลักษมณ์คงต้องศรนาคบาศ  
ล้มลงกลางพลเพราะเหตุอยู่ในขณะท่ีสู้รบกัน  ซึ่งไม่ใช่ศรพรหมมาสตร์แน่นอนเน่ืองจากมีบทบาทของ
ท่าทางการรบกันระหว่างยักษ์กับลิงในตอนน้ี 
 2)  กล่าวถึงการแสดงหุ่นเล่นเร่ือง  โสวัต  ตอน  พบนางในดอกบัวแล้วเข้าเก้ียวพาราสีกัน 
 3)  กล่าวถึงการแสดงหนังเล่นเรื่อง  ไชยทัต  ตอน  ต้องเสน่ห์ 
 4)  กล่าวถึงการแสดงละคร  ท่ีเล่นประชันกัน  โดยโรงแรกกล่าวถึงละครเล่นเรื่อง  อิเหนา  
ตอนอิเหนาลักนางบุษบาและละครโรงท่ีสองซึ่งมีการบรรยายลักษณะละครเป็นพิเศษ  ซึ่งกล่าวถึงเป็น
ละครของพระมหากษัตริย์ ซ่ึงตัวละครน้ันล้วนแต่เป็นสตรีท่ีมีความงดงามทั้งส้ิน  จนกระท่ังกวีได้
เปรียบเทียบความงามของสตรีเหล่าน้ันว่าหากผู้ใดได้เห็นความงามถึงกับละเมอฝันถึงเลยทีเดียว  ซึ่งละคร
โรงน้ีเล่นเรื่องอนิรุทธ  (อุณรุท)  ตอน  อุ้มสม  
 หากพิจารณาบริบทของละครทั้งสองโรงน้ัน  พบว่า  ยังไม่ปรากฏถึงการแบ่งเรียกประเภทของ
ละครเหมือนในปัจจุบันเป็น  ละครนอก  ละครในฯลฯ  และขนบธรรมเนียมการแบ่งละครตาม  เร่ืองละคร
ที่เล่น  คือ  รามเกียรต์ิ  อุณรุทและอิเหนา  ใช้สําหรับเล่นละครใน  ซ่ึงถือว่าเป็นการแบ่งออกกันอย่าง
ชัดเจนในช่วงหลังในอดีตยังคงเรียก  “ละคร”  เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นของราษฎรหรือราชสํานักโดยละคร
โรงที่เล่น  เรื่องอิเหนา  พอจะอนุมานได้ว่า  เป็นละครที่เล่นกันเป็นมหรสพทั่วไปเป็นพื้นไม่ได้มีความพิเศษ
แต่อย่างใดถึงขนาดผู้ประพันธ์ต้องเขียนบทกวีช่ืนชมเป็นพิเศษ  ซึ่งต่างจากละครโรงที่สองซึ่งเป็นละครของ
พระมหากษัตริย์ที่เล่น  เรื่อง  อนิรุทธ  (อุณรุท)  ถือว่าเป็นละครท่ีมาจากราชสํานักของชนช้ันสูง  จึงเป็น
ส่ิงท่ีมีสวยงามเพราะคัดสรรตัวละครมาอย่างดี  ทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างความบันเทิงของราษฎร
และความบันเทิงของราชสํานัก  อีกท้ังกวีผู้ประพันธ์เป็นชนช้ันสูงเช่นกัน  ดังน้ัน จึงต้องแต่งคําประพันธ์
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เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติพระมหากษัตริย์อันเป็นธรรมเนียมในการแต่งคําประพันธ์ส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับ
พระมหากษัตริย์ในทุกด้าน  การท่ีราชสํานักนําการแสดงละครท่ีเป็นเครื่องราชูปโภค  (ละครผู้หญิงของ
หลวง)  มาจัดแสดงเป็นมหรสพน้ัน  แสดงให้เห็นว่าราษฎรได้มีโอกาสได้ชมละครหลวงเป็น  ครั้งคราวและ
อาจจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาละครของราษฎรให้เกิดความสวยงามตามแบบฉบับของ       
ละครหลวง 
 5)  กล่าวถึงการแสดงชาตรี  ในคําประพันธ์กวีได้พรรณนาถึง  ลักษณะการแสดงชาตรีเป็นการ
แสดงที่ประกอบเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง  คือ “กลองโทน”  ซึ่งคําว่า  “กลองโทน”  อาจจะแยก
ออกมาเป็นเครื่องดนตรีได้  2  ชนิด  คือ  กลองและโทน  เน่ืองจากการเรียกช่ือเครื่องดนตรีชนิดน้ีไม่
เรียกว่า  “กลองโทน”  จะเรียกว่า  “โทน”  อย่างเดียว  อาจเป็นไปได้ว่ามีเครื่องดนตรีท่ีกล่าวถึง         
ในบทประพันธ์  คือ  กลองตุ๊กหรือกลองชนิดอ่ืนอีกก็เป็นไปได้และโทน  โดยมีกรับเป็นเครื่องประกอบ
จังหวะ  ผู้ตีกรับในบทประพันธ์น้ัน  ระหว่างการตีกรับน้ันก็ส่งเสียงร้องไปด้วย โดยแสดงเรื่องพระรถเสน  
ตอน  พระรถเสนหนีนางเมรี  ในบทที่พระรถเสนกําลังแก้ห่อยาวิเศษโรยลงเป็นส่ิงขวางก้ันมิให้นางเมรี
สามารถติดตามไปได้ 
 นอกจากน้ียังพบคําว่า  “ชาตรี”  ยังปรากฏในวรรณกรรมโคลงสรรเสริญพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ประพันธ์โดยพระชํานิโวหาร  กล่าวถึงมีการแสดง
มหรสพสมโภชวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระแก้วมรกต  ดังน้ี 
 
 “มะโหรศพทุกส่ิงเหล้น  ฉลองพุทธ  พิมพ์พ่อ 
 เล็งลครอนิรุธ  รุ่นร้อย 
 พิลาศพิไลยสุด  จักร่ํา  รํานา 
 แต่แง่งามอ่อนช้อย  เฉิดช้ีโฉมสวรรค์ 
 หุ่นไทยปชันหุ่นง้ิว  จีนเขียน  หน้านา 
 ญวนหกหัดโจนเจียน  เหาะได้ 
 หมุ่งครุ่มระเบงเวียน  โพยแพ่น  กลองแฮ 
 ลอดบ่วงหกคะเมนไม้  ลวดเล้ียวหลีกกัน 
 ชาตรีตีกรับคร้ืน  เครงโทน 
 กลองเร่งซัดตัวโยน  แยบฟ้อน 
 โรงโขนม่ีหมู่โขน  ขานพากย์  อยู่พ่อ 
 เหินเห็จหนุมานช้อน  แท่นท้าวชมพู”  

 (พระชํานิโวหาร. 2543 : 105-106 อ้างถึงในเสาวนิต  วิงวอน. 2555 : 39) 
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 จากบทประพันธ์ข้างต้น  แสดงให้เห็นชนิดของมหรสพที่มีความหลากหลายในการสมโภช    
วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระแก้วมรกตซึ่งเป็นพระอารามอยู่ในพระบรมมหาราชวังหลวงและมี
พระพุทธรูปสําคัญคู่บ้านคู่เมือง โดยมหรสพดังกล่าวสามารถจําแนกได้ ดังน้ี 
 1)  กลุ่มการละเล่น  ประกอบไปด้วย  ญวนหก  ลอดบ่วง  และหกคะเมน    
 2)  กลุ่มการละเล่นของหลวง  ประกอบไปด้วย  หมุ่งครุ่ม (ปัจจุบัน  เขียนว่า  โมงครุ่ม) และ 
      ระเบง 
 3)  กลุ่มศิลปะการแสดง  ประกอบไปด้วย  ละครซึ่งกล่าวว่าเล่นเรื่องอนิรุธ  (อุณรุท) และ
อธิบายถึงความสวยงามของกระบวนท่ารําท่ีมีความอ่อนช้อยสวยงาม  พออนุมานได้ว่า  น่าจะเป็นละคร
ผู้หญิงของหลวง  การแสดงต่อไปคือหุ่นมีท้ังหุ่นไทยและหุ่นง้ิวจีน  การแสดงโขนกล่าวถึงมีการใช้คําพากย์
ในตอนท่ีหนุมานไปช้อนแท่นบรรทมของท้าวมหาชมพูเพื่อนําตัวมาเข้าเฝ้าพระรามและการแสดงชาตรีท่ีมี
การตีกรับตีโทนและตีกลองประกอบการรํา 
 จากการศึกษาบทพระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหม่ืนศรีสุเรนทร์และบทประพันธ์ของ
พระชํานิโวหารเก่ียวกับศิลปะการแสดงที่เรียกว่า  “ชาตรี”  มีการเขียนบรรยายถึงลักษณะรูปแบบและ
องค์ประกอบการแสดงของ  “ชาตรี”  เอาไว้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  สามารถสรุปได้ว่าช่ือ
ศิลปะการแสดงน้ี  เรียกว่า  “ชาตรี”  มีเครื่องดนตรีและเครื่องประกอบจังหวะ  คือ  กลอง  โทน  และ
กรับ  มี ลีลาและกระบวนท่ารําลักษณะเหมือนกัน คือ “รําสะบัดซัดสะเอวโอน  อ่อนแปล้” และ        
“ซัดตัวโยนแยบฟ้อน”  ซึ่งมีการใช้คําท่ีซ้ํากัน  คือ  คําว่า  “ซัด”  หากพิจารณาตามธรรมเนียมของ   
ละครชาตรีในปัจจุบันก็ปรากฏกระบวนท่ารําท่ีเรียกว่า  “ซัด”  เช่นกัน  และคําที่มีความหมายถึง     
ความพล้ิวไหวคือคําว่า  “โอน”  และคําว่า  “โยน”  ในภาพรวมน่าจะหมายถึงกระบวนท่ารําที่เน้นความ
พล้ิวไหวของร่างกายอันเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะการแสดง  “ชาตรี” 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  รัชกาลท่ี  2  ปรากฏคําว่า  “ชาตรี”  ใน
บทพระราชนิพนธ์  เรื่องอิเหนา  ความว่า 
 
 “...ชาตรีมีแต่ล้วนชาวตะลุง ซัดกันนุงตามถนนแห่กรวดลาว...” 

 (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. 2512 : 1096) 
 

และปรากฏคําว่า  “ซัดชาตรี”  ในบทพระราชนิพนธ์  เรื่องสังข์ทอง  ตอน  ท้าวยศวิมลตามพระสังข์ 
กล่าวถึงพระสังข์ได้ส่ังให้เสนาผู้ใหญ่เมืองสามนต์ออกไปรับบรรดาทหารท่ีติดตามท้าวยศวิมลซ่ึงมาตามหา
พระสังข์และได้มีการจัดงานเล้ียงกันอย่างสนุกสนานมีทหารนายหน่ึงอาสาจะรําซัดชาตรี  ความว่า 
 
 “...บ้างลุกขึ้นเต้นรําทําที กูจะรําซัดชาตรีสักหน่อยหน่ึง 
 เพื่อนกันห้ามว่าอย่านะมึง มันจะอ้ึงอ้ือไปอ้ายเกลอ...”  

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. 2545 : 216) 
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 จากบทพระราชนิพนธ์  เรื่องอิเหนาและเรื่องสังข์ทอง  ปรากฏเรียกช่ือ  “ชาตรี”  เช่นเดียวกัน
กับเมื่อครั้งรัชสมัยรัชกาลที่  1  และที่ น่าสังเกตอีกประการหน่ึง  คือ  เม่ือกล่าวถึงศิลปะการแสดง 
“ชาตรี”  จะต้องปรากฏคําว่า  “ซัด”  เป็นส่วนเก่ียวข้องเสมอ  
 จากการศึกษาเก่ียวกับหลักฐานทางด้านอักษรรูปศัพท์ของคําว่า  “ละคร”  และคําว่า “ชาตรี”  
พบว่า  คําว่า  “ละคร”  (เอกสารโบราณเขียนว่า  ละคอน)  ปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรในสมัย
กรุงศรีอยุธยาตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ส่วนคําว่า  “ชาตรี”  ปรากฏหลักฐานแน่ชัดใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  รัชกาลที่ 1 และใน     
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  รัชกาลที่  2  ทั้งคําว่า  “ละคร” และคําว่า “ชาตรี”  มี
ความหมายถึงศิลปะการแสดงอย่างหน่ึงนําเสนอเป็นเรื่องราวโดยผ่านการแสดงท่าทางและ  คําร้องผู้แสดง
ประกอบเครื่องดนตรี  ซึ่งปัจจุบันน้ียังไม่พบหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีคําว่า “ชาตรี”  ปรากฏใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาและยังคงไม่เรียกรวมกันว่า  “ละครชาตรี”  ในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 
 คําว่า  “ละครชาตรี”  มีปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรแน่ชัดเม่ือครั้ง  รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  4  ในการต้ัง  “ภาษีโขนละคร”  ขึ้นเม่ือปีมะแม  พ.ศ.2402  ให้เก็บค่า
ภาษีโขนละคร ดังน้ี  
 
 ละครโรงใหญ่เล่นเรื่องละครใน 
 เล่นเรื่องรามเกียรต์ิ  เล่นวันกับคืน  1  หรือวัน 1  ภาษี  20  บาท 
 เล่นเรื่องอิเหนา  เล่นวันกับคืน  1  หรือวัน 1  ภาษี  16  บาท 
 เล่นเรื่องอุณรุฑ  เล่นวันกับคืน  1  หรือวัน 1  ภาษี  12  บาท 
 ละครเล่นเรื่องละครนอก 
 ละครกุมปนีคือเลือกคัดแต่ตัวดีเล่นประสมโรงกัน  เล่นวัน  1  ภาษี  4  บาท 
 ละครสามัญเล่นงานปลีก เล่นวันกับคืน  1  ภาษี  3  บาท 
 ละครสามัญเล่นงานปลีก เล่นวัน  1  ภาษี  3  บาท  
 ละครสามัญเล่นงานปลีก เล่นคืน  1  ภาษี  3  บาท 
 ละครเล่นงานเหมา  เล่นวันกับคืน  1  ภาษี  1  บาท  50  สตางค์ 
 ละครเล่นงานเหมา  เล่นวัน  1  ภาษี  1  บาท 
 ละครเล่นงานเหมา  เล่นคืน  1  ภาษี  50  สตางค์ 
 โขน   เล่นวัน  1  ภาษี  4  บาท 
 ละครหน้าจอหนัง  เล่นเร่ืองรามเกียรต์ิ  ตัวละครแต่ 10 คนขึ้นไป เล่นคืน  1 ภาษี  20  บาท 
 ละครหน้าจอหนัง  ตัวละครน้อยกว่า  10  คน  ภาษี  2  บาท  50  สตางค์ 
 ละครชาตรีและละครแขก เล่นวัน  1  ภาษี  50  สตางค์ 
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 เพลง   เล่นวัน  1  ภาษี  1  บาท 
 แคน  มอญรํา  ทวายรํา  เล่นวัน  1  ภาษี  50  สตางค์ 
 กลองยาว   เล่นวัน  1  ภาษี  12  สตางค์ครึ่ง 
 หุ่นไทย   เล่นวัน  1  ภาษี  1  บาท 
 หนังไทย   เล่นคืน  1  ภาษี  50  สตางค์ 
 ง้ิว   เล่นวัน  1  ภาษี  4  บาท 
 หุ่นจีน   เล่นวัน  1  ภาษี  1  บาท 
 หนังจีน   เล่นวัน  1  ภาษี  50  สตางค์  
 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี  5  พบคําว่า  “ละครชาตรี” 
ในประกาศแก้ไขภาษีโขนละคร  เมื่อวันท่ี  1  มีนาคม  รัตนโกสินทรศก  111  (พ.ศ. 2435)  เรียกว่า 
“อากรมหรสพ”  โดยให้เก็บภาษีเพิ่มเติมจากเม่ือคร้ัง “ภาษีโขนละคร”  ในสมัยรัชกาลท่ี  4  ดังน้ี 
 
 ละครชาตรีที่เล่นเทียมละครนอก เก็บภาษีวันละ  4  บาท 
 หนังตะลุง   เก็บภาษีคืนละ  50  สตางค์ 
 สักวา   เก็บภาษีวันละ  1  บาท 
 ลิเก   เก็บภาษีคืนละ  50  สตางค์ 
 ปี่พาทย์  หรือ  มโหรีหรือกลองแขกเครื่องใหญ่  เก็บภาษีวันละ  1  บาท 
 ปี่พาทย์  หรือ  มโหรีหรือกลองแขกเครื่องเล็ก  เก็บภาษีวันละ  50  สตางค์ 
 จําอวดสวดศพ  เก็บภาษีคืนละ  8  บาท 

(สมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. 2546 : 360-361) 
 

 จากข้อมูลข้างต้นดังที่กล่าวมาแล้วน้ัน  แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมบันเทิง
ที่เกิดขึ้นในช่วงของความเข้มงวดของข้อห้ามทางด้านการละครถูกผ่อนปรนลงใน  รัชกาลท่ี  4  ท่ีทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ  พระบรมราชานุญาตให้หัดละครกันได้อย่างเสรี  ดังน้ัน  การละครทั้งปวง
จึงได้มีพัฒนาการให้ดีย่ิงขึ้น  จนเกิดความนิยมในหมู่ราษฎรทําให้เกิดการแข่งขันและเป็นอาชีพท่ีมีรายได้
มากจึงต้องประกาศเก็บภาษี  ซ่ึงในประกาศ  “ภาษีโขนละคร”  ในสมัยรัชกาลท่ี  4  และ  “อากร
มหรสพ”  ในรัชกาลที่  5  ปรากฏคําว่า  “ละครชาตรี”  อันเป็นศิลปะการแสดงท่ีเป็นมหรสพแขนงหน่ึง
ซึ่งแสดงกันทั่วไปและคงได้รับความนิยมจึงได้ถูกกําหนดให้เสียภาษีอย่างมหรสพอ่ืนๆ 
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ตารางท่ี  1  เปรียบเทียบรูปแบบการแสดงในการจัดเก็บภาษีโขนละครและอากรมหรสพ  
 

ภาษโีขนละครภาษโีขนละครภาษโีขนละครภาษโีขนละคร    อากอากอากอากรมหรสพรมหรสพรมหรสพรมหรสพ    
เล่นเรื่องรามเกียรต์ิ     
เล่นเรื่องอิเหนา   
เล่นเรื่องอุณรุฑ    
ละครเล่นเรื่องละครนอก 
ละครกุมปนี 
ละครสามัญเล่นงานปลีก   
ละครเล่นงานเหมา           
โขน     
ละครหน้าจอหนัง  
ละครชาตรีและละครแขก 
   
เพลง   
แคน  มอญรํา  ทวายรํา  
กลองยาว 
หุ่นไทย     
หนังไทย    
ง้ิว    
หุ่นจีน    
หนังจีน  

เล่นเรื่องรามเกียรต์ิ     
เล่นเรื่องอิเหนา   
เล่นเรื่องอุณรุฑ    
ละครเล่นเรื่องละครนอก 
ละครกุมปนี 
ละครสามัญเล่นงานปลีก   
ละครเล่นงานเหมา           
โขน     
ละครหน้าจอหนัง  
ละครชาตรีและละครแขก  
ละครชาตรีท่ีเล่นเทียมละครนอก   
เพลง   
แคน  มอญรํา  ทวายรํา  
กลองยาว 
หุ่นไทย     
หนังไทย    
ง้ิว    
หุ่นจีน    
หนังจีน  
หนังตะลุง    
สักวา    
ลิเก     
ปี่พาทย์ หรือ มโหรี หรือกลองแขกเครื่องใหญ่   
ปี่พาทย์ หรือ มโหรี หรือกลองแขกเครื่องเล็ก  
จําอวดสวดศพ  

  
 จากตารางการเปรียบเทียบรูปแบบการแสดงในการจัดเก็บภาษีโขนละครและอากรมหรสพน้ัน 
พบข้อสังเกตบางประการจากการเก็บภาษี  “ภาษีโขนละคร”  ในสมัยรัชกาลที่  4  และการเก็บ  “อากร
มหรสพ”  รัชกาลที่  5  ปรากฏว่าแบบแผนการเก็บ  “ภาษีอากรมหรสพ”  ได้มีการเก็บภาษีโดยยึด
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รูปแบบภาษีเม่ือครั้ง  “ภาษีโขนละคร”  โดยให้เก็บภาษีของการแสดงเพิ่มเติมจากชนิดของการแสดง    
ในสมัยรัชกาลที่  4  ดังน้ัน  ในสมัยรัชกาลท่ี  5  ผู้ที่แสดงละครชาตรีก็ยังคงต้องเสียภาษีเช่นเดิมและใน  
“ภาษีอากรมหรสพ”  ยังกล่าวถึงการแสดงท่ีเรียกว่า  “ละครชาตรีที่เล่นเทียมละครนอก”  ท่ีต้องเสียภาษี
เพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่  5  จึงกล่าวได้ว่าในสมัยรัชกาลที่  5  มีรูปแบบการเล่นละครชาตรีด้วยกัน  2 
ลักษณะ  คือละครชาตรีท่ีเล่นตามแบบแผนเดิม  (แต่เดิมเรียกว่า  “ชาตรี”)  และละครชาตรีที่เล่นเทียม
ละครนอกซ่ึงละครชาตรีท่ีเล่นเทียมละครนอกน้ีน่าจะมีวิวัฒนาการรูปแบบการแสดงมาเป็นลําดับในช่วง
ปลายรัชกาลที่  2  ถึง  รัชกาลท่ี  4  แต่ยังไม่เป็นรูปแบบที่ชัดเจนหรือยังไม่ได้มีการออกมาแสดงเพื่อ
ประกอบอาชีพจึงไม่มีการเก็บภาษีในรัชกาลที่  4  และรูปแบบการแสดงละครชาตรีเล่นเทียมละครนอก
น่าจะสมบูรณ์แบบเด่นชัดมีอัตลักษณ์ของตัวเองสามารถนําไปแสดงประกอบอาชีพได้ปรากฏเป็นหลักฐาน
แน่ชัดในสมัยรัชกาลที่  5  และเกิดความแตกต่างระหว่างละครชาตรีกับละครชาตรีที่เล่นเทียมละครนอก 
 หลักฐานสําคัญของการใช้คําว่า  “ละครชาตรี”  ท่ีปรากฏขึ้นอีกช้ินหน่ึงคือพระราชวิจารณ์ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5  ทรงมีพระราชวิจารณ์ถึงจดหมายเหตุความ   
ทรงจําของกรมหลวงนรินทรเทวี  กล่าวถึงมหรสพท่ีแสดงในงานสมโภชพระแก้วมรกตในรัชสมัยพระเจ้า
กรุงธนบุรีเก่ียวกับละครผู้หญิงประชันกับละครเจ้าพระยานครโดยทรงมีพระราชวินิจฉัย  ความว่า  
 
 “...ในจดหมายท่ีได้ยกมาลงไว้มีแต่มโหรีก่อนงาน ซ้อมมวยก่อนงาน ในหนังสือกรมหลวง 
นรินทรเทวีน้ี กลับได้ความว่ามีท้ายงานต่อไปถึงอีก  3  วัน  ดังน้ีละครเจ้านครน้ีดูออกต่ืนๆกันอยู่อย่างไร  
แต่เริ่มแรกจับตัวได้ก็กล่าวถึงได้ละคร  เมื่อกลับออกไปเป็นเจ้านครก็กล่าวถึงเรื่องละคร  จะฉลองพระแก้ว
ก็ต้องให้หาตัวเจ้านครเข้ามาเพื่อจะให้เอานางละครลงเรือประพาสและเล่นสมโภชพระแก้วถึงให้มาเล่น
ประชันกับละครหลวง  ทีละครของเจ้านครจะดีและน่าจะไม่ใช่ละครชาตรี  ท่ีจะดีเพราะไม่ได้บ้านแตก
เมืองเสียด้วยพม่า  ยังคุมโรงกันติดอยู่  ส่วนละครหลวงน้ันคงจะเพิ่งผสมขึ้นใหม่  บทละครของเจ้านครคง
จะได้ไปจากกรุงเก่าแต่เมื่ออ่านเวลาน้ีคล้ายละครชาตรีและเห็นว่าเป็นชาวนอกคัดเขียนกันออกไป...” 

(กรมหลวงนรินทรเทวี. 2546 : 233-224) 
 

 จากพระราชวิจารณ์  พบว่า  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้คําว่า      
“ละครชาตรี”  เป็นส่ิงบ่งบอกถึงความแตกต่างของรูปแบบศิลปะการแสดงระหว่างละครผู้หญิงและ   
ละครของเจ้าพระยานคร  คือละครของเจ้าพระยานครท่ีเล่นประชันกับละครหลวงในรัชสมัยสมเด็จ    
พระเจ้ากรุงธนบุรีน้ัน  ต้องเป็นละครท่ีอยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับละครผู้หญิงมิใช่ละครชาตรี  (ในฐานะ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านทางภาคใต้)  จึงจะสามารถประชันความสามารถทางด้านการแสดงกันได้ซึ่งตาม
ธรรมเนียมการประชันทางด้านการแสดงปรากฏในบทประพันธ์ของพระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ      
กรมหม่ืนศรีสุเรนทร์และบทประพันธ์ของพระชํานิโวหาร  ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วเก่ียวกับมหรสพท่ีประชันใน
งานพระราชพิธีสําคัญๆ คือ โขนต่อโขน  ละครต่อละคร  หุ่นต่อหุ่น  เป็นต้น 
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 กล่าวโดยสรุปได้ว่า  ตามหลักฐานทางด้านงานเขียนต่างๆ  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่ปรากฏการ
เรียกช่ือ  “ละครชาตรี”  จนกระท่ังคําว่า  “ชาตรี”  ปรากฏข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษรในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  รัชกาลที่  1  และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย  รัชกาลที่  2  ซ่ึงในช่วงดังกล่าว  ยังไม่ปรากฏว่ามีการนําคําว่า  “ละคร”  มารวมกับคําว่า  
“ชาตรี”  จนกระทั่งในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  4  คําว่า  “ละคร
ชาตรี”  ปรากฏข้ึนอยู่ในรายช่ือของศิลปะการแสดงที่ต้องเสียภาษีโขนละคร  จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5  ได้ทรงเปล่ียนช่ือจาก  “ภาษีโขนละคร”  มาเป็น  “อากร
มหรสพ”  ยังปรากฏรายช่ือ  “ละครชาตรี”  อยู่เช่นเดิมและที่สําคัญคือปรากฏรายช่ือ  “ละครชาตรีท่ีเล่น
เทียมละครนอก”  อีกรูปแบบหน่ึงท่ีต้องเสียภาษีอากรมหรสพเช่นเดียวกับ  “ละครชาตรี”  ท่ีมีมาแต่ครั้ง
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  4   
 นอกจากหลักฐานที่ปรากฏในภาคกลางแล้วน้ัน  ยังพบหลักฐานลายลักษณ์อักษรว่ามีการเรียก  
“ชาตรี”  เป็น  “มโนราชาตรี”  ในวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง  มโนหรานิบาตคํากาพย์  ฉบับวัดมัชฌิมาวาส  
จังหวัดสงขลา  เขียนเสร็จเม่ือปี พ.ศ. 2411  ในตอนหน่ึงซึ่งกล่าวถึงมหรสพในพิธีสมโภชพระสุธนและ  
นางมโนห์ราว่า   
 
   “มโนราชาตรี   
 ร้องบทเมธี   ชมสวนชมสมร   
 รําเมื่อกินเหล้า  เคล้าคลอชวนนอน 
 ลักยาพาจร  เมรีมัวเมา” 

(นภสมน  นิจรันดร์. 2550 : 45) 
 

จากบทประพันธ์ข้างต้นเป็นการช้ีชัดว่าการแสดงเรื่องอ่ืนท่ีไม่ใช่เรื่องมโนห์ราก็เรียกการละเล่น
ชนิดน้ีว่า  “มโนราชาตรี”  เช่นเดียวกัน 
 จากหลักฐานวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง  มโนหรานิบาตคํากาพย์  ฉบับวัดมัชฌิมาวาส  จังหวัด
สงขลา  กล่าวได้ว่า  คําว่า  “มโนราชาตรี”  ในบทกาพย์สุรางคนางค์  เป็นช่ือเรียกศิลปะการแสดงอย่าง
หน่ึงที่เล่นเรื่องเมธี  (รถเสน)  มอมเหล้านางเมรีแล้วลักห่อยาหนีไป  บทประพันธ์น้ีเขียนขึ้นแล้วเสร็จในปี 
พ.ศ. 2411  ซ่ึงคําว่า  “ละครชาตรี”  ปรากฏในกรุงเทพมหานครตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่  4  พ.ศ. 2402  
มีระยะห่างกันเพียง  8  ปี  จึงเป็นไปได้ว่าทางท้องถิ่นภาคใต้เรียก  ศิลปะการแสดงที่เป็นเรื่องราวอย่าง
ห น่ึงว่า  “  มโนรา”  (ภายหลังกร่อนเสียงลงเหลือเพี ยงคําว่า  “โนรา”)  เช่นเดียวกันกับคน
กรุงเทพมหานครเรียกศิลปะการแสดงท่ีเป็นเรื่องราวว่า  “ละคร”  เม่ือนํามาประสมเข้ากับคําว่า  “ชาตรี”  
ซึ่งอาจจะมีมาแต่เดิมแต่ไม่ปรากฏหลักฐานเป็นลักษณ์อักษร  จึงกลายเป็นคําท่ีเรียกศิลปะการแสดง
ประเภทหน่ึงว่า “ละครชาตรี” และ “มโนราชาตรี” 
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 ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  
ทรงกล่าวไว้ใน  ตํานานเรื่องละครอิเหนา  ว่า  “ละครชาตรี”  อย่างเช่นเล่นกันในมณฑลนครศรีธรรมราช 
เรียกกันในมณฑลน้ันว่า  “โนรา”  (สมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. 2546 : 221)  ดังน้ัน  จึงเป็น
การช้ีให้เห็นว่า  “ละครชาตรี” และ “มโนราชาตรี” เป็นศิลปะการละครประเภทเดียวกันท่ีไม่ได้เล่น
เฉพาะเรื่องของพระสุธนและนางมโนห์ราเพียงอย่างเดียว 
 จึงสรุปได้ว่า  คําว่า  “ละครชาตรี” และ “โนราชาตรี” เป็นคําที่ใช้เรียกศิลปะการละคร
รูปแบบหน่ึงซึ่งเริ่มมีปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์โดยเรียกว่า  “ชาตรี”  ก่อนแล้ว
จึงเพิ่มคําว่า  “ละคร” หรือ “โนรา”  นําหน้าคําว่า  “ชาตรี”  เพื่อบ่งช้ีรูปแบบการแสดงให้ชัดเจนมาก
ย่ิงขึ้น  รวมเรียกว่า  “ละครชาตรี”  และ “โนราชาตรี”  ซึ่งอนุมานได้ว่าน่าจะเป็นช่ือเรียกที่เกิดขึ้นก่อน
หน้าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี  4  และต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี  5  จึงเกิดพัฒนาการรูปแบบการแสดง  เรียกว่า  ละครชาตรีท่ีเล่น
เทียมละครนอกและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  6  เรียกว่า  ละครชาตรี
เครื่องใหญ่  ซ่ึงเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของตนเองจนเกิดความแตกต่างขึ้น  ในขณะที ่ “โนราชาตรี”  ที่อยู่
ทางภาคใต้ก็วิวัฒนาการไปอีกรูปแบบหน่ึงซึ่งมีความแตกต่างทางด้านความเช่ือและวัฒนธรรม   
 คําว่า  “ละครชาตรี”  มีนักวิชาการละครหลายท่านได้ให้ความหมายและลักษณะของรูปแบบ
การแสดงเอาไว้ในหนังสือเก่ียวกับประวัติการละครไทยหลากหลายความหมาย  ดังจะยกตัวอย่าง        
พอสังเขปต่อไปน้ี  
 ธนิต  อยู่โพธ์ิ  (อ้างถึงในสุมลมาลย์  น่ิมเนติพันธ์. 2532 : 14)  กล่าวโดยสรุปว่า  ละครชาตรี
ปรับปรุงมาจากการละเล่นพื้นเมืองที่เรียกว่า  โนรา  บางครั้งเรียกรวมกันว่าโนราชาตรีและคําว่าชาตรีเอง
ซึ่งเป็นช่ือละครแบบน้ีก็ยังหาความหมายกันไม่ได้  ว่าเหมาะสมจะหมายความว่ากระไร  แต่วิธีการ
บางอย่างของละครชาตรีที่มีผู้แสดงหลักอยู่  3  คน  คือ  ผู้แสดงเป็นผู้ชาย  หมายถึงนายโรงหรือตัวยืน
เครื่อง  1  คน  ผู้แสดงเป็นผู้หญิงหรือนาง  1  คน  และตัวตลกหรือตัวแสดงเบ็ดเตล็ด  1  คน  ท้ังละคร
ประเภทน้ีเร่ร่อนไปตามหัวเมืองต่างๆเป็นอย่างละครชาตรีเหมือนกันกับละครอินเดียท่ีเรียกว่า  “ยาตรา” 
ตามความหมายของคําว่า  ยาตรา  หมายถึง  เดินหรือเคล่ือนย้าย  ถ้ากระน้ันละครโนราหรือชาตรีอาจ
ปรับปรุงมาตามแบบละครยาตราของอินเดียก็ได้ 
 ประดิษฐ์  อินทนิล  (2536 : 108)  กล่าวโดยสรุปว่า  ละครชาตรี  เป็นละครรําท่ีเก่าแก่ที่สุด
ของไทย ปรากฏหลักฐานมีมาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น  สันนิษฐานว่า  ไทยได้รับอิทธิพลการแสดง
น้ีมาจากอินเดีย  โดยเอาการขับร้องและระบํารําฟ้อนประกอบดนตรี  ซึ่งมีอยู่ด้ังเดิมในสมัยสุโขทัยมาผสม
กับ   การแสดงละครแบบอินเดีย  ละครชาตรีเดิมมีผู้แสดงเพียง  3  ตัว  คือ  ตัวพระ  ตัวนาง  และ     
ตัวตลก  เครื่องดนตรีท่ีใช้บรรเลงประกอบก็มีน้อยช้ิน  คือ  ป่ี  1  เลา  โทน  1  คู่  กลองเล็ก  (เรียกว่า
กลองชาตรี) 1  คู่และฆ้องคู่  ละครชนิดน้ีเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในแถบภาคใต้ของไทยและมักแสดงแต่เรื่อง  
“มโนห์รา”  ชาวปักษ์ใต้เรียก  “โนรา”   
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 ละครชาตรี  ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542 (2546 : 
996)  ให้ไว้ว่า  ละครชาตรี  น.  ละครต้นแบบของละครรํา  เล่นกันเป็นพื้นบ้านท่ัวไป  มีตัวละครน้อย  
เดิมเป็นชายล้วน  ตัวละครที่ไม่สําคัญมักไม่แต่งตัวยืนเครื่อง  กระบวนรําไม่สู้งดงามประณีตนัก 
 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  กล่าวไว้ในหนังสือศิลปะการแสดงของไทย  (2542 : 89) 
ว่า ละครชาตรี  เป็นละครพื้นบ้านที่นิยมเล่นมากในสมัยหน่ึง  ลักษณะเด่นก็คือผู้แสดงเป็นชายล้วนมีตัว
ละครหลักอยู่  3  ตัว  คือ  พระ  นาง  และตัวตลก  นอกน้ันเป็นตัวประกอบ  เช่น  ทหาร  คนใช้  ละคร
ชาตรีมีตัวแสดงน้อยเพราะเร่ืองราวไม่ซับซ้อนมากนัก  การแสดงใช้เวลาไม่มากเพราะแต่เดิมเป็นการรํา
และแสดงเพื่อบูชาเทวดาหรือแก้บนแสดงเป็นเพียงตอนส้ันๆ  ในการเล่นเพื่อไหว้ครูหรือบูชาครูแล้วจึงเริ่ม
การแสดงด้วยการรําซัดเพื่อไล่เสนียดจัญไรแล้วจึงดําเนินเร่ือง  
 สุมิตร  เทพวงศ์  (2548 : 56)  กล่าวสรุปว่า  ละครชาตรีเป็นละครที่มีมาแต่สมัยโบราณและมี
อายุเก่าแก่กว่าละครชนิดอ่ืนๆ  มีลักษณะเป็นละครเร่คล้ายของอินเดียที่เรียกว่า  “ยาตรี” หรือ “ยาตรา” 
ซึ่งแปลว่า  เดินทางท่องเท่ียว  ละครยาตรา  คือ ละครพื้นเมืองของชาวเบงคลีในประเทศอินเดียเป็นละคร
เร่  นิยมเล่น  เรื่อง  คีตโควินทร์  เป็นเรื่องอวตารของพระวิษณุ   ตัวละครมีเพียง  3  ตัว  คือ  
พระกฤษณะ  นางราธิ  และนางโคปี  ละครยาตราเกิดขึ้นในอินเดียมาช้านาน  ส่วนละครไทย  สันนิษฐาน
ว่าน่าจะเริ่มนํามาแสดงในตอนต้อนต้นสมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณปี พ.ศ. 1893-2171  จึงอาจเป็นไปได้ที่
ละครไทยอาจได้แบบอย่างจากละครอินเดีย 
 จากการให้คํากล่าวของนักวิชาการ  ท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปประเด็นของการให้
ความหมายเก่ียวกับละครชาตรี  ท่ีมีความเห็นคล้อยตามกันได้ดังต่อไปน้ี 
 1)  ละครชาตรี  มีลักษณะเป็นศิลปะการแสดงในรูปแบบของการละครน่ันคือมีการผูกเป็น
เรื่องราวโดยการนําเสนอผ่านตัวละคร 
 2)  ละครชาตรี  แสดงการนําเสนอผ่านตัวละครในลักษณะกระบวนท่ารํา  โดยจัดอยู่ใน
ประเภทละครรํา  ซ่ึงตามโบราณแล้วละครของไทยก็นําเสนอในรูปแบบของกระบวนท่ารําท้ังส้ิน 
นักวิชาการบางท่านจึงได้เพิ่มคําว่า  “เก่าแก่”  เพื่อเป็นการกําหนดอายุของละครชาตรี 
 3)  ละครชาตรี  ได้ถูกกําหนดให้เป็นวัฒนธรรมบันเทิงของราษฎร  โดยใช้คําว่า  “พื้นบ้าน” 
หรือ  “พื้นเมือง”  โดยมาจากการแสดงโนรา 
 4)  ละครชาตรี มีตัวละครท่ีเล่น  3  ตัว  คือ  ตัวละครผู้ทําบทเป็นผู้ชาย (นายโรง  ตัวพระ   
ตัวยืนเคร่ือง)  ตัวละครท่ีทําบทผู้หญิงและตัวละครท่ีทําบทอ่ืนๆ  ตามการดําเนินเรื่องราวซ่ึงระบุว่าเป็น  
ตัวตลก 
 5)  ละครชาตรี  สันนิษฐานว่าได้รับรูปแบบการแสดงมาจากอินเดียโดยการเทียบเคียงละคร
ชนิดหน่ึงของอินเดียที่มีตัวผู้แสดง  3  คน 
 นอกจากความเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันของนักวิชาการแล้วยังมีข้ออธิบายเพิ่มเติมซึ่งบาง
ท่านไม่ได้กล่าวถึงน่ันคือ  ละครชาตรี  มีเครื่องดนตรีประกอบการแสดง  ประกอบไปด้วยปี่   โทน      
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กลองชาตรี  และฆ้องคู่  ซึ่งเป็นไปได้ว่า  ละครชาตรีมิได้ดําเนินเน้ือเร่ืองด้วยการรําประกอบดนตรีเพียง
อย่างเดียวแน่นอน  เน่ืองธรรมชาติของการการแสดงเป็นเรื่องราวย่อมต้องมีการส่ือสารโต้ตอบกันดําเนิน
เรื่องราวเล่าความเป็นไปด้วยการเอ้ือนเอ่ยถ้อยคําตามทํานองเพลงและการเจรจาเพื่อให้ผู้ชมได้รับสุนทรียะ
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
 ดังน้ัน  จึงสามารถกล่าวสรุปความหมายของละครชาตรี   ได้ ว่า  ละครชาตรี   เป็น
ศิลปะการแสดงที่พัฒนารูปแบบการแสดงมาจากโนราซ่ึงเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านนําเสนอใน     
รูปแบบของการดําเนินเรื่องราวด้วยศิลปะการร้อง  การรําและการเจรจา  ประกอบด้วยตัวละคร  3  พวก  
คือ ตัวละครท่ีทําบทผู้ชาย  ตัวละครที่ ทําบทผู้หญิงและตัวละครท่ีทําบทตลกซึ่งจะมีบทบาทเป็น          
ตัวเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆตามการดําเนินเรื่องราว  โดยมีเคร่ืองดนตรีประกอบการแสดง  คือ  ป่ี  โทน  กลองชาตรี
และฆ้องคู่ ปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์  สมัยรัชกาลท่ี  1  เรียกว่า  
ชาตรี ต่อมาหลังจากน้ันได้ปรากฏหลักฐานเรียกช่ือเป็น  ละครชาตรี  ในสมัยรัชกาลท่ี  4  ซ่ึงจะแตกต่าง
จากรูปแบบการแสดงของคําว่า  “ละครชาตรีที่เล่นเทียมละครนอก”  ท่ีเกิดข้ึนในรัชกาลที่  5  และเป็นผล
ทําให้เกิดพัฒนาการ  เป็น “ละครชาตรีเข้าเครื่อง” หรือ “ละครชาตรีเครื่องใหญ่” ในสมัยรัชกาลท่ี  6   
 สุจิตต์  วงษ์เทศ  (2542 : 46)  กล่าวว่า  แบบแผนร้องรําทําเพลงหรือดนตรีนาฏศิลป์ที่เห็น
และเป็นทุกวันน้ี  ล้วนผ่านกระบวนการหล่อหลอมทางสังคมและวัฒนธรรมมาช้านานนับร้อยนับพันปีแล้ว 
ย่อมจะต้องผิดแผกแตกต่างจากอดีตไม่น้อย  จึงไม่ควรยึดถือแบบแผนปัจจุบันหรือแม้กระท่ังแบบแผนใน
สมัยรัตนโกสินทร์  ต้ังแต่แรกเริ่มเป็นพื้นฐานหรือมาตรฐานการวินิจฉัยพัฒนาการของดนตรีและนาฏศิลป์ 
เพราะจะทําให้เกิดความคลาดเคล่ือนได้ง่ายๆและเคยเกิดความคลาดเคล่ือนมาแล้วมากมายเน่ืองมาจาก
ชอบใช้ความเคยชินปัจจุบันเป็นเครื่องช้ีขาดอดีต  แต่ถึงแม้จะพยายามทําใจให้เกิดความ  อย่างเท่ียงธรรม
แล้วก็มิได้หมายความว่าการวินิจฉัยจะถูกต้องเสมอไป  จึงหวังว่าจะมีผู้ชําแหละและชําระเรื่องราวที่จะ
เสนอต่อไปข้างหน้าน้ีได้ถูกต้องมากย่ิงๆข้ึนไปอีก 
 จากคํากล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงใช้เป็นแนวทางในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้และศึกษาจาก
เอกสารตําราที่มีผู้รู้และนักวิชาการหลายๆท่านเขียนไว้  แล้วจึงนํามาวิเคราะห์ข้อมูล  ซ่ึงบางเร่ืองราวก็ไม่
อาจจะตัดออกไปได้ด้วยความเป็นไปได้ของข้อมูลท่ีไม่มีผู้ใดสามารถยืนยันแน่ชัด  ซ่ึงประวัติความเป็นมา
ของละครชาตรีมีข้อมูลทั้งท่ีมีแนวทางความคิดเป็นไปในหลายทิศทางท้ังที่สันนิษฐานข้อเท็จจริงอย่างเห็น
พ้องต้องกันก็มีและขัดแย้งกันก็มี  ดังจะนําเสนอต่อไป 
 การศึกษาประวัติความเป็นมาของละครชาตรี  ตามตํารา  เอกสาร  แม้กระทั่งตํานานที่
ถ่ายทอดมาทางมุขปาฐะ  มีคําท่ีมีความหมายเก่ียวข้องกัน  คือคําว่า  ละคร  ชาตรี  มโนห์รา  และโนรา 
โดยมีการเขียนผสมคําขึ้นตามบริบทของความเช่ือและวัฒนธรรมตามแหล่งของข้อมูลท่ีปรากฏ  ดังต่อไปน้ี  
 1)  ชาตรี 
 2)  ละครชาตรี 
 3)  มโนห์รา (อาจจะเขียน มโนราห์ ตามข้อเท็จจริงของข้อมูลอ้างอิง) 
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 4)  โนรา 
 5)  มโนห์ราชาตรี 
 6)  โนราชาตรี 
 7)  ละครโนราชาตรี 
 ช่ือเรียกท้ังหมดท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ี  มีความหมายอย่างเดียวกัน  ทั้งส้ิน  ซึ่งหมายถึงช่ือของ
ศิลปะการแสดงประเภทหน่ึงที่เป็นเรื่องราว  มีความแตกต่างจากละครชาตรีที่เล่นเทียมละครนอก  ในสมัย
รัชกาลท่ี  5  ซึ่งเป็นละครชาตรีที่ได้วิวัฒนาการรูปแบบการแสดงไปแล้วและเป็นต้นแบบของละครชาตรีที่
แสดงอยู่ปัจจุบัน ซ่ึงงานวิจัยน้ีผู้เขียน ใช้คําว่า “โนราชาตรี”  โดยหมายถึงการแสดงรูปแบบหน่ึงท่ีเล่นเป็น
เรื่องราวและใช้คําว่า  “มโนห์รา”  โดยหมายถึงช่ือวรรณกรรมเรื่องหน่ึงมีเรื่องราวเก่ียวกับนางกินรีและ
เป็นช่ือของนางกินรี 
 วัฒนธรรมความบันเทิงมีวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในสังคม  ท้ังในส่วนท่ีเก่ียวกับ
ศาสนา  ความเช่ือ  ประเพณี  พิธีกรรมและรสนิยมด้านความบันเทิง  งานประเพณีพิธีกรรมย่อมมีดนตรี
และมหรสพเป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้พิธีกรรมหรือประเพณีน้ันๆเกิดความสมบูรณ์  ซึ่งเรื่องราวของส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 
การกําเนิดแบบแผนจารีตประเพณี  การดนตรี  และฟ้อนรํา  เอกสารโบราณมักกล่าวเป็นตํานานและ 
เรื่องเล่าสืบต่อกันมา  ละครชาตรี  ก็เช่นเดียวกันที่ปรากฏเป็นตํานานสืบต่อมา 
 
 ตํานานตํานานตํานานตํานานโนราชาตรีโนราชาตรีโนราชาตรีโนราชาตรี    
    ตํานานของโนราชาตรี  ปรากฏดังน้ี 
 1)  ตํานานโนราชาตรีกรมศิลปากร  
     พระมหากษัตริย์พระองค์หน่ึงทรงพระนามว่าท้าวทศวงศ์  ครองพระนครกรุงศรีอยุธยา    
มีพระอัครมเหสีทรงพระนามว่าสุวรรณดารา  มีพระธิดาองค์หน่ึงทรงพระนามว่านางนวนสําลี  เม่ือพระ
ราชธิดาเจริญวัยข้ึน  เทวดาได้ลงมาปฏิสนธิในครรภ์นางนวนสําลี  เมื่อครรภ์เจริญใหญ่ขึ้น  บิดาก็ทรง
สงสัยถึงสาเหตุการทรงครรภ์ของพระธิดาจึงโปรดให้โหรมาทํานาย  โหรได้ทํานายว่า  มนุษย์ในชมพูทวีปน้ี
ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถต้องพระวรกายของพระราชธิดาได้เลยแต่จะบังเกิดเป็นนักเลงชาตรี  ท้าวทศวงศ์ทรง
ทราบประพฤติเหตุดังน้ัน  ก็ทรงพระราชดําริว่า  จะให้พระราชธิดาอยู่ในพระราชวังต่อไปก็อับอายแก่
ชาวเมือง จําเป็นจะต้องทําแพลอยพระราชธิดาไปเสียให้พ้นบ้านพ้นเมือง  ดําริดังน้ันแล้วก็ตรัสให้เสนาทํา
แพลอยนางนวนสําลีไป  ครั้นถึงมหาสมุทรเทวดาก็บันดาลให้เกิดพายุพัดแพลอยไปติดอยู่ท่ีเกาะกะชังแล้ว
เทวดาก็เนรมิตศาลาขึ้นบนเกาะให้นางนวนสําลีได้อาศัย  จนกระท่ังครรภ์นางครบถ้วนกําหนดทศมาส     
ก็ร้อนถึงเทวดาลงมาประคับประคองนาง  ครั้นถึง  ณ  วันพฤหัสบดี  เดือนหก  ข้ึน  15  ค่ํา  ปีชวด นางก็
ประสูติบุตรเป็นกุมารแล้วเทวดาก็นําเอาดอกมณฑาสวรรค์มาชุบให้เป็นแม่นมช่ือว่า  แม่สีมาลา  แล้วชุบ
เป็น     พี่เล้ียงสองคนช่ือแม่เพียน  แม่เภาบํารุงรักษาเล้ียงดูกุมารน้ัน  มาวันหน่ึงแม่สีมาลาและนางพี่ล้ียง
พา    พระกุมารไปเที่ยวป่า  พบสระนํ้าเข้าแห่งหน่ึงช่ือ  อโนตัตนที  ที่สระน้ันมีนางกินรี  500 นาง มารํา
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เล่นนํ้าอยู่ทุกๆวัน  ในวันท่ีพระกุมารไปน้ันก็ประจวบกับวันที่นางกินรีรําอยู่  นางสีมาลากับพระกุมารก็จํา
เอาท่าทางการร่ายรํานางกินรีน้ันมาได้ 
     ครั้นพระกุมารมีพระชันษาได้  9  ปี  เทวดาก็ต้ังให้ช่ือว่าพระเทพสิงหรแล้วจึงก็นําหิน      
1  ก้อน  ชุบให้เป็นพรานบุญแล้วชุบหน้าพรานทองคําให้พรานบุญด้วย  พรานบุญก็เล่นรําทําเพลงอยู่กับ
พระเทพสิงหรได้ระยะเวลา  1  ปี  อยู่มาวันหน่ึงพรานบุญกับพระเทพสิงหรชวนกันไปเท่ียวในป่า  ทั้งสอง
ก็นอนหลับที่ใต้ต้นรัง  เทวดาลงมาเนรมิตฝันบอกท่ารําพระเทพสิงหรกับพรานบุญ  ทั้งสองก็จําได้แม่นยํา
ทั้ง  12  ท่า 
     1)  ท่าแม่ลาย 
     2)  ท่าเขาควาย  (หรือราหูจับจันทร์) 
     3)  ท่ากินนร 
     4)  ท่าจับระบํา 
     5)  ท่าลงฉาก 
     6)  ท่าฉากน้อย 
     7)  ท่าผาหลา 
     8)  ท่าบัวตูม 
     9)  ท่าบัวบาน 
     10)  ท่าบัวคล่ี 
     11)  ท่าบัวแย้ม 
     12)  ท่าแมงมุมชักใย 
     แล้วเทวดาก็เนรมิตทับให้  2  ใบ  ช่ือว่านํ้าตาตก  1  ใบและช่ือนกเขาขัน  1  ใบแล้ว
เนรมิต  กลอง  1  ใบ  ช่ือว่า  เภรีสุวรรณโลก  แล้วเทวดาก็ลูบสัมผัสในองค์ชุบเป็นขุนสัทธา  ครูโนราไว้
แทนองค์เทวดา  เม่ือพระเทพสิงหรกับพรานบุญต่ืนขึ้นเห็นขุนสัทธากับทับและกลอง  ก็มีความช่ืนชมยินดี   
ยกมือข้ึนไหว้ขุนสัทธายกไว้เป็นครูแล้วพากันกลับไปยังศาลาท่ีอาศัย  เทวดาเนรมิตเรือให้อีก  1  ลํา    
นางนวนสําลีพาพระเทพสิงหรกับพี่เล้ียงแม่นมและพวกชาตรีลงเรือลําน้ัน  เทวดาก็บันดาลให้เป็นลมพายุ
พัดพาเรือไปขั้นที่พระนครศรีอยุธยา  พระเทพสิงหรก็เที่ยวรําชาตรีไปตามบ้าน  ชาวเมืองก็เล่ืองลือว่า
ชาตรีรําดีนักมีผู้คนแตกต่ืนไปดูมาก  ความทราบถึงท้าวทศวงศ์รับส่ังให้หาชาตรีไปรําหน้าพระที่น่ัง  เม่ือ
ท้าวทศวงศ์ทอดพระเนตรเห็นนางนวนสําลี  ก็ทรงจําได้  ตรัสเรียกเข้ามาถามไถ่นางก็เล่าความถวายแต่ 
หนหลังก็ทรงโปรดปรานมาก พระราชทานเครื่องต้นให้พระเทพสิงหรทรงเล่นชาตรี ชาตรีจึงแต่งเครื่องทรง
เทริดและสังวาลแต่น้ันมาแล้วยกพระเทพสิงหรพระราชทานให้เป็นศิษย์ขุนสัทธาต่อไป ภายหลังพวกเสนา
ข้าราชการสมัครจะเล่นชาตรีกับพระเทพสิงหร  ท้าวทศวงศ์ก็ทรงพระราชทานให้จึงปรากฏนามมา
ภายหลังว่าขุนพรานพระยาพราน  แล้วโปรดยกส่วยสัตพัทยาให้แก่พวกชาตรีท่ัวทุกคน  (กรมศิลปากร. 
2494 : 51-53) 
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       2)  ตํานานโนราชาตรีของขุนอุปถัมภ์นรากร  (โนราพุ่ม  เทวา)  
     พระยาสายฟ้าฟาดเป็นกษัตริย์ครองเมืองหน่ึง  พระมเหสีทรงพระนามว่านางศรีมาลา       
มีพระธิดาองค์หน่ึงช่ือว่านางนวลทองสําลี  อยู่มาวันหน่ึงหลังจากต่ืนบรรทมยังไม่ทันได้ชําระพระพักตร์ 
นางนวลทองสําลีได้ระลึกถึงสุบินว่า  มีเทพธิดามาร่ายรําให้ดู  ท่ารํามี  12  ท่าเป็นท่ารําที่สวยงามมาก มี
เครื่องดนตรีประโคม  ได้แก่  กลอง  ทับ  โหม่ง  ฉิ่ง  ป่ี  และแตระ  นางให้ทําเครื่องดนตรีและหัดรําตามที่
สุบินเป็นที่ครึกครื้นในปราสาท  อยู่มาวันหน่ึงนางอยากเสวยเกสรดอกบัวในสระหน้าวัง  เมื่อนางกํานัลเก็บ
ถวายให้เสวย  นางก็ทรงครรภ์แต่ยังคงเล่นรําอยู่ตามปกติ  วันหน่ึงพระยาสายฟ้ าฟาดเสด็จมา
ทอดพระเนตรการรําของธิดาและเห็นนางทรงครรภ์ทรงซักไซ้เอาความจริงได้ความเหตุเพราะเสวยเกสร
ดอกบัว  พระยาสายฟ้าฟาดทรงไม่เช่ือและทรงเห็นว่านางทรงทําให้อัปยศ  จึงรับส่ังให้เอานางลอยแพ
พร้อมด้วยสนมกํานัล  30  คน  แพลอยไปติดเกาะกะชังจึงเอาเกาะน้ันเป็นท่ีอาศัย  ต่อมาได้ประสูติโอรส
ทรงสอนให้โอรสรําโนราได้ชํานาญแล้วจึงเล่าเรื่องอดีตให้ทราบ  ต่อมากุมารน้อยได้โดยสารเรือพ่อค้าไป
เท่ียวรําโนราไปยังเมืองพระอัยกา (ตา)  มีเรื่องเล่าลือไปถึงพระยาสายฟ้าฟาดทรงปลอมพระองค์ไปดูโนรา
เห็นกุมารน้อยมีหน้าตาคล้ายพระธิดาจึงทรงสอบถามจนได้ความจริงว่าเป็นพระราชนัดดา (หลาน)  จึง
รับส่ังให้เข้าวังและให้อํามาตย์ไปรับนางนวลทองสําลีจากเกาะกะชังแต่นางไม่ยอมกลับ พระยาสายฟ้าฟาด
จึงกําชับให้จับมัดขึ้นเรือพามา  (ตอนน้ีในการเล่นโนราเรียกว่า คล้องหงส์)  ครั้นเรือมาถึงปากนํ้าจะเข้า
เมืองก็มีจระเข้ลอยขวางทางไว้ลูกเรือจึงต้องปราบจระเข้  ครั้งนางเข้าเมืองแล้วพระยาสายฟ้าฟาดได้     
ขอโทษกับเรื่องราวในอดีตและได้ทรงจัดพิธีรับขวัญขึ้นแล้วให้มีการรําโนราในงานน้ีโดยประทานเครื่องต้น  
อันมีเทริด  กําไลแขน  ป้ันเหน่ง  สังวาลพาดเฉียง  2  ข้าง ปีกนกแอ่น หางหงส์ สนับเพลา ฯลฯ  ซึ่งเป็น
เครื่องทรงของกษัตริย์ให้เป็นเครื่องแต่งตัวโนราและพระราชทานบรรดาศักด์ิให้แก่กุมารน้อยราชนัดดาเป็น
ขุนศรีศรัทธา  (สารภี  มูสิกอุปถัมภ์. 2527 : 5-8) 
 3)  ตํานานโนราชาตรีของโนราวัดจันทร์เมือง 
     ท้าวมัทศิลป์  นางกุญเกสี  เจ้าเมืองปิญจา มอบราชสมบัติให้พระราชโอรสขึ้นครองราชย์
แทน โดยแต่งต้ังเป็นเจ้าพระยาสายฟ้าฟาดและมอบพี่เล้ียงให้  6  คน  ช่ือนายทอง  นายเหม  นายบุษป์  
นายวงศ์  นายต้ันและนายทันโดยให้คนแต่ละคนมีบรรดาศักด์ิและหน้าท่ีดังน้ี  
     นายทองเป็นพระยาหงส์ทอง  ตําแหน่ง ทหารเอกฝ่ายขวา  
     นายเหมเป็นพระยาหงส์เหมราช ตําแหน่ง ทหารเอกฝ่ายซ้าย  
     นายบุษป์เป็นขุนพิจิตรบุษบา  ตําแหน่ง ปลัดขวา  
     นายวงศ์เป็นพระยาไกรยวงศา  ตําแหน่ง ปลัดซ้าย  
     นายต้ันเป็นพระยาหริตันปัญญา  ตําแหน่ง ขุนคลัง  
     นายทันเป็นพระยาโกนทันราชาให้เป็นใหญ่ฝ่ายปกครอง  
     เจ้าพระยาสายฟ้าฟาดมีพระชายาช่ือนางศรีดอกไม้  มีพระธิดาช่ือนวลสําลีซึ่งมีพี่เล้ียง      
4  คนคือแม่แขนอ่อน  แม่เภา  แม่เมาคล่ืน  และแม่ยอดตอง  เมื่อนางนวลสําลีเจริญวัย  พระอินทร์คิดจะ
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ให้มีนักรําแบบใหม่  จึงดลใจให้นางนวลสําลีอยากกินเกสรบัว  ขณะท่ีนางกินเกสรบัวพระอินทร์ก็ส่ง
เทพบุตรไปปฏิสนธิในครรภ์ของนางจากน้ันนางนวลสําลีก็รักแต่ร้องรําทําเพลงสนุกสนาน  แม้เจ้าพระยา
สายฟ้าฟาดจะห้ามปรามสักเพียงใดก็ตาม  ครั้นพอลับหลังพระบิดาก็ย่ิงสนุกสนานย่ิงข้ึน  เจ้าพระยา
สายฟ้าฟาดจึงส่ังเนรเทศโดยให้จับลอยแพพร้อมด้วยพี่เล้ียงท้ัง  4  คนไปจากเมือง  ความทราบถึงพระยา
หงส์ทองกับพระยาหงส์เหมราชเห็นเช่นน้ันจึงมีความวิตก  คิดว่าพระธิดาทําผิดเพียงเท่าน้ีให้ทําโทษถึง
ลอยแพ  ถ้าตนทําผิดก็คงต้องโทษถึงประหารจึงหนีออกจากเมืองไป   
     นางนวลสําลีถูกจับไปลอยแพพร้อมด้วยพี่เล่ียงท้ัง  4  คน  คล่ืนได้พัดแพลอยไปติดท่ีเกาะ
กะชัง  นางนวลสําสีพร้อมด้วยพี่เล่ียงได้อาศัยอยู่บนเกาะจนกระทั่งนางคลอดบุตรชายแล้วต้ังช่ือให้ว่า  
อจิตกุมาร  เม่ือครั้นเติมโตข้ึนก็หัดร้องรําด้วยตนเอง  โดยดูเงาในนํ้าเพื่อรําให้สวยงามและสามารถรําท่า
แม่บทได้ครบ  12  ท่า  ต่อมาข่าวการรําแบบใหม่น้ีได้แพร่ไปถึงเมืองปิญจา  เจ้าพระยาสายฟ้าฟาดจึงให้
คนไปรับมารําให้ชาวเมืองดู  คณะของอจิตกุมารถึงเมืองปิญจาวันพุธตอนบ่ายโมง  เม่ืออจิตกุมารรําคนก็
ชอบหลงใหล  ฝ่ายนางนวลสําลีและพี่เล้ียงได้เล่าความหลังให้อจิตกุมารฟัง  จึงหาทางจนได้เฝ้าพระอัยกา
(ตา) เม่ือทูลถามว่าท่ีขับไล่นางนวลสําลีน้ันชาวเมืองพอใจหรือไม่พอใจ  เจ้าพระยาสายฟ้าฟาดตอบว่าไม่รู้
ได้แต่คาดว่าน่าจะพอใจเพราะเห็นได้จากคงจะโกรธเคืองในเรื่องท่ีพระยาหงส์ทองและพระยาหงส์เหมราช
หนีไป อจิตกุมารถามอีกว่าถ้าพระยาท้ังสองกลับมาจะชุบเล้ียงหรือไม่  เมื่อเจ้าพระยาสายฟ้าฟาดตอบตก
ลงว่าจะชุบเล้ียงพระยาท้ังสองอีกคร้ัง  อจิตกุมารจึงทําพิธีเชิญพระยาทั้งสองให้กลับโดยทําพิธีโรงครู      
ต้ังเครื่องที่  12  แล้วเชิญครูเก่าแก่ให้มาดูการรําถวายของเขาและเชิญมากินเครื่องบูชา  เมื่อเชิญครูน้ันได้
เชิญ พระยาท้ัง  6  ซ่ึงเป็นพี่เล้ียงเจ้าพระยาสายฟ้าฟาดขึ้นกินเครื่องบูชาด้วย  เมื่อทุกคนได้เห็นการรําก็
พอใจหลงใหลแต่เสียตรงที่เครื่องแต่งกายเป็นผ้าเก่าๆ  ขาดๆ  จึงหยิบผ้ายกที่จัดไว้เป็นเครื่องบูชาให้
เปล่ียนแทน  พอเปล่ียนแล้วเห็นว่ารําสวยย่ิงขึ้นเจ้าพระยาสายฟ้าฟาดจึงเปล้ืองเครื่องทรงและถอดมงกุฎ
ให้และกําหนดเป็นหลักปฏิบัติว่า  ถ้าใครจะรับโนราไปรําต้องมีขันหมากให้ปลูกโรงรํากว้าง  9  ศอก    
ยาว  11 ศอก  ให้โรงรําเป็นเขตกรรมสิทธ์ิของคณะผู้รํา  อจิตกุมารรําถวายครูอยู่  3  วัน  3  คืน  พอถึง
วันศุกร์จึงเชิญครูท้ังหมดให้กลับไป  เสร็จพิธีแล้วเจ้าพระยาสายฟ้าฟาดให้เปล่ียนช่ือธิดาเพื่อให้ส้ินเคราะห์
จากนางนวลสําลีเป็นศรีมาลาให้เปล่ียนช่ือจากอจิตกุมารเป็นเทพสิงสอน   พระราชทานศรและพระขรรค์
ให้ด้วยจากน้ันพระเทพสิงสอนได้เที่ยวเล่นรําไปยังที่ต่างๆ  พระยา  4  คนขอติดตามไปเล่นด้วยขุนพิจิตร
บุษบากับพระยาไกรยวงศา  เล่นเป็นตัวตลกสวมหน้ากากพรานจึงเรียกขานต่อมาว่าขุนพราน  พระยา
พราน  พระยาโกนทันราชาแสดงการโถมนํ้า  (การดํานํ้า)  ส่วนพระยาหริตันปัญญาแสดงการลุยไฟให้คนดู 
จึงได้นามเรียกขานกันต่อมาว่า  พระยาโถมนํ้าและพระยาลุยไฟ 
     กล่าวถึงเมืองปัญจา  เจ้าเมืองช่ือท้าวแสงอาทิตย์  ชายาช่ือกฤษณา  มีโอรสช่ือศรีสุธนมี
ชายาช่ือนางกาหนม  มีพรานปืน  1  คน คอยรับใช้ช่ือบุญสิทธ์ิ  พรานออกป่าล่าเน้ือมาส่งส่วยทุก  7  วัน   
ครั้งหน่ึงหาเน้ือไม่ได้  แต่ได้พบนาง  7  คนมาอาบนํ้าที่สระอโนตัด  คร้ันกลับมาเข้าเฝ้าพระราชาและทูลว่า
หาเน้ือไม่ได้  จึงถูกภาคทัณฑ์ว่าถ้าหาเน้ือไม่ได้อีกครั้งเดียวจะถูกตัดหัว  พรานจึงคิดจะไปจับนางทั้ง 7 คน
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มาถวายแทนสัก 1 คน  นางท้ัง  7  คนเป็นลูกท้าวทุมพรซึ่งแต่เดิมเคยเป็นนายช่างของเมืองปัญจา      
ท้าวแสงอาทิตย์ให้สร้างปราสาทให้สวยที่สุด  ครั้นสร้างเสร็จท้าวแสงอาทิตย์เกรงว่าถ้าเล้ียงไว้ต่อไปจะไป
สร้างปราสาทให้เมืองอ่ืนอีกและจะทําให้สวยกว่าปราสาทเมืองปัญจา จึงส่ังให้ฆ่าท้าวทุมพรเสีย ท้าวทุมพร
หนีไปอยู่เมืองไกรลาส  มีเมียช่ือเกษณี  มีลูกสาว  7  คน  ช่ือจันทร  สุหรี  ศรีสุรัต  พิม  พัด  รัชตา       
วิมาลาและมโนห์รา  เมื่อลูกสาวจะไปอาบนํ้าท่ีสระอโนตัด  ท้าวทุมพรได้ทําปีกหางให้บินไป  ครั้งหน่ึง 
ขณะนางทั้ง  7  คนอาบนํ้าท่ีสระอโนตัด  พรานบุญลักปีกหางนางมโนห์ราแล้วไปขอร้องพญานาคเกลอมา
ช่วยจับ  พญานาคน้ีเดิมเคยถูกครุฑเฉ่ียว  พรานบุญสิทธ์ิได้ช่วยชีวิตไว้  ครั้นพรานขอร้องจึงให้การ
ช่วยเหลือพรานนํานางมโนห์ราไปถวายพระศรีสุธน  พระองค์จึงรับไว้เป็นชายา  ต่อมาข้าศึกเมืองพระยา
จันทร์ยกมาตีปัญจา  พระศรีสุธนออกศึกแล้วตามไปปราบถึงเมืองพระยาจันทร์  นางกาหนมจึงหาอุบายจะ
ฆ่านางมโนห์รา  โดยจ้างโหรให้ทํานายว่าพระศรีสุธนมีพระเคราะห์จะไม่ได้กลับเมือง  ถ้าไม่ได้ทําพิธีบูชา
ยัญและการบูชายัญน้ีให้เอานางมโนห์ราเผาไฟ  นางมโนห์ราจึงออกอุบายขอปีกหางสวมใส่เพื่อรําให้     
แม่ผัวดูก่อนตายและให้เปิดจาก  7  ตับเพื่อรําถวายเทวดานางรําจนเพลินแล้วบินหนีไปเมืองไกรลาส          
พระศรี   สุธนตามไปจนได้รับกลับเมือง  ต่อมาพรานบุญสิทธ์ิได้พบนํ้าสุราท่ีคาคบไม้  ด่ืมแล้วนึกสนุก 
เดินทางไปพบเทพสิงสอนเที่ยวรําเล่นอยู่จึงสมัครเข้าเป็นพราน  เมื่อเทพสิงสอนอายุได้  25  ปี เจ้าพระยา
สายฟ้าฟาดให้บวช  ในพิธีบวชมีการตัดจุกใหญ่โต  พรานบุญจึงนําเรื่องนางมโนห์ราท่ีตนพบมาเล่าและ
ดัดแปลงขึ้นเล่นในครั้งน้ัน  (พิทยา  บุษรารัตน์. 2539 : 46-49) 
 4)  ตํานานโนราชาตรีของนายพูน  เรืองนนท์  
     พระเทพสิงหรกับแม่ศรีคงคาเป็นสามีภรรยากัน  เป็นผู้มีความสามารถแสดงละครชาตรีได้
อย่างเลิศ  แต่เป็นคนเข็ญใจต้องเท่ียวแสดงละครเร่ร่อนไปในท่ีต่างๆเพื่อหาเล้ียงตัว  การแสดงละครของ
พระเทพสิงหรกับแม่ศรีคงคามีศิลปะการแสดงดีถึงขนาดใครๆก็เล่ืองลือไปทั่วเมือง  ตลอดจนนางฟ้าเทวดา
ก็พากันมาดูจนเพลิดเพลินและลืมเวลาต้องข้ึนไปเฝ้าพระอิศวร  พระองค์ก็กริ้วตรัสว่า  จะจัดแสดงละคร
โรงใหญ่ขึ้นเพื่อแสดงประชันและจะทําลายการแสดงของพระเทพสิงหรและแม่ศรีคงคา  พระวิสสุกรรมได้
ทูลทัดทานอย่างไรก็ไม่ทรงเช่ือ  ดังน้ันพระวิสสุกรรมจึงบอกให้พระเทพสิงหรและแม่ศรีคงคาว่าหากเวลา
แสดงให้ทําท่ีประทับของพระองค์ไว้พระองค์จะเสด็จมาคุ้มครองไม่ให้แพ้พระอิศวร  จากตํานานน้ีจึงเป็น
ธรรมเนียมของการเล่นโนราว่า  ต้องทําเสาผูกผ้าแดงปักไว้กลางโรง  มิฉะน้ันต้องสมมติเสาอ่ืนขึ้นแทน    
(สุจิตต์  วงษ์เทศ. 2542 : 205-206) 
 5)  ตํานานโนราชาตรีของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  
     พระเทพสิงหรบุตรนางศรีคงคาหัดละครในกรุงศรีอยุธยา   ขุนศรัทธาเป็นตัวละครของ
พระเทพสิงหร  ได้พาแบบแผนละครลงไปหัดขึ้นท่ีเมืองนครศรีธรรมราช  จึงได้หัดละครกันสืบต่อมาพวก
โนราจึงออกช่ือบูชานางศรีคงคา  พระเทพสิงหรและขุนศรัทธา  มีหลักฐานในคําไหว้ครูท่ีมีท่ารําตามตํารา
รําครั้งกรุงเก่าและการแต่งกายแบบเครื่องต้น  จึงเป็นไปได้ว่า  ละครโนราชาตรีที่ เล่นกันในเมือง
นครศรีธรรมราชได้แบบแผนลงไปจากกรุงศรีอยุธยาคือแบบแผนละครนอกละครท่ีขุนศรัทธาไปหัดคงถนัด
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เล่นเฉพาะเรื่อง  “มโนห์รา”  จนทําให้ชาวเมืองชินเลยเรียกละครว่า  “มโนห์รา”  แต่ตัดตัวหน้าออกด้วย
สําเนียงของชาวนครศรีธรรมราช  จึงทําให้คงเรียกว่า  “โนรา”  มาจนทุกวันน้ี  (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ. 2546 : 223-226) 
 6)  ตํานานโนราชาตรีของนายซ้อน  ศิวายพราหมณ์ 
 
 ก่อเก้ือกําเนิด คราเกิดชาตรี 
 แต่ปางหลังยังมี เม่ือคราวคร้ังต้ังดิน 

 บิดาของเจ้า  ช่ือท่านท้าวโกสินทร์ 
 มารดายุพิน  ช่ือนางอินทรกรณีย์ 

 ครองเมืองพัทลุง เป็นกรุงธานี 

 บุตรชายท่านมี ช่ือศรีสิงหรณ์ 

 ทุกเช้าทุกค่ํา เท่ียวรําเท่ียวร่อน 

 บิดามารดร  อาวรณ์อับอาย 

 คิดอ่านไม่ถูก เพราะลูกเป็นชาย 

 ห้ามบุตรสุดสาย ไม่ฟังพ่อแม่ 
 คิดอ่านไม่ถูก จึงเอาลูกลอยแพ 

 สาวชาวชะแม่ พร้อมสิบสองคน 

 มาด้วยหน้าใย ที่ในกลางหน 

 บังเกิดลมฝน มืดมนเมฆัง 

 คล่ืนซัดมิ่งมิตร ไปติดเกาะสีชัง 

 สาวน้อยร้อยช่ัง เคืองค่ังบิดร 

 จับระบํารําร่อน ที่ดอนเกาะใหญ่ 

 ข้าวโพดสาลี มากมีถมไป 

 เทวาเทพไท  ตามไปรักษา 

 รู้ถึงพ่อค้า  รับพาเข้าเมือง 

 ฝ่ายข้างบิตุรงค์ ประทานให้เครื่อง 

 สําหรับเจ้าเมือง เปล้ืองให้ทันที 

 ต้ังแต่น้ันมา  เรียกว่าชาตรี 

 ประวัติว่ามี  เท่าน้ีแหละหนา 

 

(บุปผาชาติ  อุปถัมภ์นรากร. 2552 : 27-28) 
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 จากตํานานโนราชาตรีของนายซ้อน  ศิวายพราหมณ์  ถอดความได้ดังต่อไปน้ี  
 การเกิดตํานานชาตรี  กล่าวถึงท้าวโกสินทร์  มีพระมเหสีช่ือว่า  นางอินทรกรณีย์ ครอบครอง
เมืองพัทลุง  มีพระราชโอรส  ช่ือว่าศรีสิงหรณ์  เป็นผู้ที่ช่ืนชอบการรํา  จนทําให้พระบิดารู้สึกอับอายและ
ห้ามเท่าไรก็ไม่ฟัง  ไม่ทราบจะทําเช่นไร  จึงให้ลอยแพพระราชโอรสไปพร้อมกับนางกํานัลสาวสวยจํานวน  
12  คน  ในระหว่างที่แพลอยอยู่กลางทะเลบังเกิดมีพายุซัดเอาแพของพระศรีสิงหรณ์ไปติดยังเกาะสีชัง  
พระศรีสิงหรณ์พร้อมด้วยบริวารได้ร่ายรําอยู่บนเกาะน้ัน  จนกระทั่งมีพ่อค้ารับกลับไปยังเมืองอีกครั้งความ
ทราบถึงท้าวโกสินทร์จึงได้พระราชทานเครื่องทรงสําหรับพระมหากษัตริย์ให้กับพระศรีสิงหรณ์จึงเรียกว่า 
ชาตรี  ต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา 
 จากการศึกษาตํานานโนราชาตรี  6  ตํานาน  สามารถเปรียบเทียบสถานท่ีและช่ือบุคคลที่
ปรากฏในตํานานโนราชาตรีได้  ดังน้ี 
 
ตารางท่ี  2  เปรียบเทียบสถานที่และช่ือบุคคลที่ปรากฏในตํานานโนราชาตรี  6  ตํานาน 
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1 กรมศิลปากร กรุงศรี
อยุธยา 

ท้าว 
ทศมาส 

นาง
สุวรรณ
ดารา 

- นาง 
นวลสําลี 

เทพสิง
หร 

ขุน
ศรัทธา 

2 ขุ น อุ ป ถั ม ภ์
นรากร (โนรา
พุ่มเทวา) 

- พระยา
สายฟ้า
ฟาด 

นาง 
ศรีมาลา 

-  นาง 
นวลทอง

สําลี 

ขุนศรี
ศรัทธา 

- 

3 โนราวัดจันทร์
เมือง 

ปิญจา พระยาฟ้า
ฟาด 

นาง 
ศรีดอกไม้ 

- นาง 
นวลสําลี  
(ศรีมาลา) 

อจิต
กุมาร

(เทพสิง
สอน) 

 

- 
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ตารางท่ี  2  เปรียบเทียบสถานที่และช่ือบุคคลที่ปรากฏในตํานานโนราชาตรี  6  ตํานาน  (ต่อ) 
 

    
    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
    

ตํานานตํานานตํานานตํานาน    
    

ชื่อ
เม

ือง
ชื่อ

เม
ือง

ชื่อ
เม

ือง
ชื่อ

เม
ือง

    

กษ
ตัร

ิย์
กษ

ตัร
ิย์

กษ
ตัร

ิย์
กษ

ตัร
ิย  ์   

มเ
หส

ี
มเ

หส
ี

มเ
หส

ี
มเ

หส
 ี   

พร
ะโ

อร
ส

พร
ะโ

อร
ส

พร
ะโ

อร
ส

พร
ะโ

อร
ส     

พร
ะธ

ิดา
พร

ะธ
ิดา

พร
ะธ

ิดา
พร

ะธ
ิดา

    

พร
ะร

าช
นดั

ดา
พร

ะร
าช

นดั
ดา

พร
ะร

าช
นดั

ดา
พร

ะร
าช

นดั
ดา

    

คร
โูน

รา
คร

โูน
รา

คร
โูน

รา
คร

โูน
รา

    

4 นายพูน  
เรืองนนท์ 

- - - - - - เทพ    
สิงหร

และแม่
ศรีคงคา 

5 สมเด็จพระเจ้า
บ รมวงศ์ เธอ
ก ร ม พ ระย า
ดํารง ราชานุ
ภาพ  

กรุงศรี
อยุธยา 

- - - - - ขุนศรี
ศรัทธา 

6 นายซ้อน  
ศิวพราหมณ์ 
 

พัทลุง ท้าว
โกสินทร์ 

นางอินทร
กรณีย์ 

ศรีสิงหรณ์ - - - 

 
 

 นอกจากน้ียังมีตํานานที่เล่าสืบกันในท้องถิ่นอ่ืนๆ  อีกมายมาย  โดยส่วนใหญ่ก็จะมีโครงเรื่องที่
คล้ายกัน  ต่างกันท่ีช่ือของตัวละครในตํานานจะแตกต่างกันออกไปและท่ีเหมือนกันคือการกล่าวถึง       
ขุนศรัทธาที่เป็นต้นเค้าแห่งบรมครูโนราชาตรี  ซ่ึงตํานานดังที่กล่าวมาแล้วน้ัน  มีประเด็นถึงการกําเนิดของ
โนราชาตรีโดยมีผู้ศึกษาแสดงความคิดเห็นไว้ดังน้ี 
 นภสมน  นิจรันดร์  (2550 : 38-39)  กล่าวสรุปว่า  ตํานานโนราบางส่วนได้ตกหล่นหรือ
เพิ่มเติมจนความคิดท่ีแตกออกเป็นหลายสาขาท้ังน้ีเป็นผลมาจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อม  ความคิด  
ความเช่ือและวิธีการสืบทอดท่ีไม่เหมือนกันจึงทําให้มีข้อปลีกย่อยที่แตกต่างกัน  ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น
เป็น  2 กระแสหลักๆ  คือกระแสท่ีหน่ึง  เช่ือว่าโนรามีกําเนิดและรุ่งเรืองในเขตภาคกลางแล้วถ่ายทอด
มายังภาคใต้และได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นโนราในปัจจุบันและกระแสท่ีสองเช่ือว่าโนรากําเนิดและ
รุ่งเรืองในท้องถ่ินใต้แล้วมีการเผยแพร่ไปยังภาคกลาง  
 ดังน้ันจากตํานานโนราชาตรี  จึงสามารถสรุปประเด็นความเช่ือทางด้านการเผยแพร่
ศิลปะการแสดงละครชาตรี  ออกเป็นกลุ่มความเช่ือ  2  กลุ่ม  ดังน้ี 
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 1)  กลุ่มความเช่ือที่ว่าโนราชาตรีมีจุดกําเนิดในบริเวณภาคกลางและแพร่ไปสู่ภาคใต้ 
      ในกลุ่มความเช่ือท่ีกล่าวว่า  โนราชาตรีมีจุดกําเนิดอยู่ในภาคกลางแล้วแพร่กระจายไปสู่
ทางใต้  คือ  ฉบับกรมศิลปากร  ตํานานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพและ
ตํานานของนายพูน เรืองนนท์  ซ่ึงออกช่ือขุนศรัทธาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาและเดินทางไปสู่ดินแดนภาคใต้
สอดคล้องกับแนวคิดของสุจิตต์  วงศ์เทศ  (2542 : 226-227)  ที่ว่าโนราชาตรีไม่ได้รับอิทธิพลมาจาก
อินเดีย  แต่น่าจะผสมผสานพัฒนาการรูปแบบการแสดงจากหลายๆ  แหล่งเข้าด้วยกันและแหล่งที่สําคัญ
ที่สุดท่ีน่าจะเป็นคือบริเวณที่ราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาภาคกลางในกลุ่มท่ีเรียกว่า  “เพชรบุรี-ศรีอยุธยา”  
เน่ืองจากมีร่องรอยความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมหลายอย่างระหว่างเพชรบุรี-ศรีอยุธยากับ
บ้านเมืองภาคใต้ในสมัยโบราณ  
 2)  กลุ่มความเช่ือที่ว่าโนราชาตรีมีจุดกําเนิดในบริเวณภาคใต้และแพร่ไปสู่ภาคกลาง 
     ในกลุ่มความเช่ือที่กล่าวว่า  โนราชาตรีมีจุดกําเนิดในบริเวณภาคใต้แล้วแพร่กระจายขึ้นมา
สู่ภาคกลาง  คือ  ตํานานจากขุนอุปถัมภ์นรากร  (โนราพุ่ม  เทวา)  โนราวัด จันทร์เรือง และนายซ้อน      
ศิวายพราหมณ์  ซึ่งในตํานานปรากฏช่ือต่างกันออกไปยกเว้นที่พ้องกันคือช่ือขุนศรัทธาและมีถิ่นฐาน
กล่าวถึงสถานท่ีต่างๆที่อยู่ภาคใต้ท้ังส้ินซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พิทยา บุษรารัตน์ (2539 : 72) 
กล่าวคือ ตํานานโนราชาตรีท้ังที่ปรากฏเป็นคําบอกเล่าของชาวบ้าน  ตํานานท่ีปรากฏในบทกาศครูและ 
บทร้องกลอน  ตํานานที่มาจากหลักฐานเอกสาร  ตํานานท้องถิ่นรวมทั้งข้อวินิจฉัยของผู้รู้ท้องถ่ินในเรื่อง
ความเป็นมาของโนราชาตรี  มาเปรียบเทียบกันยกเว้นตําราท่ีปรากฏอยู่ในตํานานละครอิเหนาของสมเด็จ    
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพท่ีมีสาระแตกต่างออกไปจากตํานานอ่ืนๆ หากแต่ตํานาน
ของกรมศิลปากรน้ันมีเค้าใกล้เคียงเป็นไปในทํานองเดียวกันกับตํานานท้องถิ่นภาคใต้  อาจเป็นไปได้ว่า
ตํานานโนราที่ปรากฏในตํานานละครชาตรีของกรมศิลปากรได้ไปจากภาคใต้ในช่วงใดช่วงหน่ึงของการแพร่
เข้ามาของละครชาตรีในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ 
     จากการศึกษาตํานานละครโนราชาตรี สามารถสรุปความเช่ือทางด้านการเผยแพร่
ศิลปะการแสดงละครชาตรีตามแผนภูมิท่ี  2   
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แผนภูมิที่  2  ความเช่ือทางด้านการเผยแพร่ของศิลปะการแสดงโนราชาตรี 
 

    ละครชาตรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาละครชาตรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาละครชาตรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาละครชาตรีในสมัยกรุงศรีอยุธยา    
    ในสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่ปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรของการแสดงละครชาตรีทั้ง
ทางด้านอักษรหรือบันทึกต่างๆ  ดังที่กล่าวมาแล้วในการอธิบายความหมายของคําว่า  “ละครชาตรี”  อาจ
เป็นเพราะว่าละครชาตรีเป็นวัฒนธรรมความบันเทิงของพื้นบ้านจึงมิได้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
หรืออาจจะพลัดตกหล่นหายไปในช่วงสงครามการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี  2  ก็เป็นได้ 
 หลักฐานสําคัญอีกช้ินหน่ึงตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาก็คือปรากฏพบหลักฐานภาพเขียนโบราณ
เป็นจิตรกรรมฝาผนังท่ีวัดเกาะแก้วสุทธาราม  จังหวัดเพชรบุรี  จิตรกรรมดังกล่าวได้จารึกไว้ว่าเขียนไว้
ต้ังแต่ปี  พ.ศ.2277  ตรงกับสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นภาพงานพระเมรุ
พระพุทธเจ้ามีภาพมหรสพหลายชนิด  เช่น  โขน  ต่อยมวย  ไต่ลวดและโนรา  โดยโนราหญิงชายกําลังร่าย
รํา  พร้อมกับสวมเทริด  สวมหาง  เล็บงอนมีกําไลรัดข้อมือ  และต้นแขน ฝ่ายหญิงน้ันเปลือยอกดูภาพรวม
คล้ายการแต่งกายโนราในปัจจุบัน  (นิพัทธ์พร  เพ็งแก้ว. 2553 : 64-65) 

การเผยแพร่ของศิลปะการแสดง
โนราชาตรี

ความเชื่อจาก

ภาคกลางสู่ภาคใต้

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ

กรมศิลปากร

นายพูน เรืองนนท์

ความเชื่อจาก
ภาคใต้สู่ภาคกลาง

ขุนอุปถัมภ์นรากร

(โนราพุ่ม เทวา)

โนราวัด จันทร์เรือง

นายซ้อน  ศิวายพราหมณ์
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 จากหลักฐานดังกล่าวข้างต้น พออนุมานได้ว่า ศิลปะการแสดงละครชาตรีอาจจะมีเล่น
แพร่หลายมาแล้วในสมัยอยุธยาหรือก่อนหน้าน้ันทั้งน้ีตามประวัติศาสตร์ดังที่กล่าวมาว่าจังหวัดเพชรบุรีมี
ความเก่ียวโยงสัมพันธ์กันทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับศูนย์กลางราชธานีกรุงศรีอยุธยา ดังน้ันเมืองเพชรบุรี
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ย่อมมีศิลปวัฒนธรรมที่เหมือนกัน ดังปรากฏเป็นหลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรม 
ทางด้านนาฏกรรมก็เช่นเดียวกัน หากแต่ไม่ปรากฏเป็นหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร 
  

 
 

ภาพท่ี  2  โนราในจิตรกรรมฝาผนังวัดเกาะแก้วสุทธาวาส  จังหวัดเพชรบุรี 
ที่มา : นิพัทธ์พร  เพ็งแก้ว. 2553 : 65 

 
    ละครชาตรีในสมัยกรุงธนบุรีละครชาตรีในสมัยกรุงธนบุรีละครชาตรีในสมัยกรุงธนบุรีละครชาตรีในสมัยกรุงธนบุรี    
    สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  (2546 : 260)  กล่าวถึงการเข้ามา
ของพวกละครผู้หญิงในสมัยกรุงธนบุรี  ในตํานานละครเรื่องอิเหนาว่า  เมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีตีได้เมือง
นครศรีธรรมราช  กวาดต้อนชาวนครมาเป็นอันมาก  สอดคล้องกับหลักฐานในบันทึกความทรงจําของ   
กรมหลวงนรินทรเทวีเขียนอธิบายถึงเม่ือพระเจ้ากรุงธนยกกองทัพไปตีเมืองนครศรีธรรมราช  ดังน้ี 
 
 “...เสด็จไปตีเมืองนคร    เสด็จเป็นทัพเรือพระที่น่ังศรีสักหลาดเข้าปากนํ้าเมืองนคร  ณ  วัน 
     10  ค่ํา (แรม  7  ค่ํา  เดือน  10)  ลุศักราช  1131  ปีฉลูเอกศก  เจ้าพระยายมราช  เจ้าพระยา    
อไภราชา  เจ้าพระยาดาฤทธิรงค์ยกทางสถลมารคสามทัพไม่ทันเสด็จเข้าเมืองได้แล้วเป็นวัน  (หน่ึง)  ทรง
พระพิโรธคาดโทษให้ตามเจ้านครที่หนีไปอยู่เมืองจะนะ  พระฤทธ์ิเทวาเจ้าเมืองรู้ว่ากองทัพยกติดตาม  
(มา)  กลัวพระบารมีส่งตัวเจ้านครพร้อมพวกพ้องพงษ์พันธ์ุ  ทั้งละครผู้หญิงเครื่องประดับ  เงินทอง     
ราชทรัพย์ ส่ิงของส่งถวายมาพร้อมเสด็จลงมาสมโภชพระบรมธาตุ  มีละครผู้หญิง  แล้วให้ ต้ังแห่        
พระสนานสามวัน เสด็จอยู่นานจนจีนนายสําเภาเอาของปากสําเภามาถวาย...” 

(กรมหลวงนรินทรเทวี. 2546 : 56-57) 

ฯ 
7 
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 จากหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าศิลปะการละครท่ีเรียกว่า  “ละครผู้หญิง”  ปรากฏอยู่ที่
เมืองนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกับความเช่ือท่ีว่าเป็นละครท่ีอยู่ในราชสํานักอยุธยามาก่อนและได้ถวาย
ละครผู้หญิงให้กับพระเจ้ากรุงธนบุรี  แต่หลักฐานข้างต้นมิได้กล่าวรายละเอียดเก่ียวกับ  ละครชาตรีจึง   
ต้ังข้อสันนิษฐานว่า  ผู้แสดงละครชาตรีได้ถูกเกณฑ์น่าจะมาพร้อมกับราษฎรชาวใต้ในคราวน้ันด้วยแต่
เน่ืองจากโนราชาตรีเป็นศิลปะการแสดงของพื้นบ้านจึงมิได้ถูกกล่าวขานไว้เป็นหลักฐานในครั้งน้ัน 
 
    ละครชาตรีใละครชาตรีใละครชาตรีใละครชาตรีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์    
 ในสมัยกรุง รัตนโกสินทร์ น้ีปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์ อักษรชัดเจนแน่นอนว่า
ศิลปะการแสดงละครชาตรี ซ่ึงปรากฏรูปศัพท์  เขียนว่า  “ชาตรี”  ในบทวรรณกรรมในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  รัชกาลท่ี  1  และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ    
พุทธเลิศหล้านภาลัย  รัชกาลที่  2  แสดงให้เห็นว่าคณะละครชาตรีได้เข้ามาแสดงอยู่ทั่วไปและเป็นที่รู้จัก
กันในมหรสพประเภทหน่ึงในต้นกรุงรัตนโกสินทร์หรือก่อนหน้าน้ันแล้ว  ผู้แสดงละครคาดว่าคงอยู่กระจัด
กระจายกันออกไปตามหัวเมืองใหญ่ๆ หรือแหล่งชุมชนเมื่อเวลามีงานพระราชพิธี  จึงได้ถูกเกณฑ์มาแสดง
เป็นมหรสพภายในงานพระราชพิธี 
 จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 เจ้าพระยาพระคลัง     
(สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ ดิศ บุนนาค)  ได้ลงเดินทางลงไประงับเหตุไม่สงบทางหัวเมือง   
ฝ่ายใต้ ทําให้ประชาชนชาวใต้อพยพตามขึ้นมาด้วย ทั้งน้ีมีพวกท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านละครชาตรี
เข้ามาด้วย  (สุมลมาลย์  น่ิมเนติพันธ์. 2532 : 116) 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  (2552 : 313-314)  ทรงกล่าวถึง
พวกละครชาตรีท่ีอยู่หน้าวังวรดิศ  ในหนังสือพงศาวดารรัชกาลที่  3  ว่าเมื่อ พ.ศ. 2375 สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาประยูรวงศ์  เมื่อยังเป็นเจ้าพระยาพระคลัง  ยกกองทัพลงไปปราบขบถเมืองไทรบุรี  ต้ังกองทัพ
หลวงท่ีเมืองสงขลา  เวลาน้ันกําลังเกิดทุพภิกขภัยในแขวงเมืองพัทลุงและเมืองนครศรีธรรมราชมีพวก
ราษฎรที่อดอยากยอมเป็นบ่าวขอข้าวนายทัพนายกองกินแล้วเลยติดตามเข้ามาในกรุงเทพเป็นอันมาก 
เพราะฉะน้ันพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ไถ่พวกชาวบ้าน
พัทลุงและเมืองนครศรีธรรมราชท่ีเข้ามาในกรุงเทพครั้งน้ันให้พ้นจากทาสแล้วให้รวมกับไพร่หลวง  หัดทํา
การก่ออิฐถือปูนสําหรับสร้างพระอารามเรียกว่า  “กรมเกณฑ์บุญ”  ให้ต้ังบ้านเรือนอยู่  ณ  ตําบลสนาม
ควาย  พวกชาวเมืองพัทลุงและชาวเมืองนครฯ  ท่ีเข้ามาคร้ังน้ันมีคนท่ีเคยเล่นโนรามาด้วย  เข้ามาเล่น
โนราในกรุงเทพฯคนชอบดูจึงเลยเล่นเป็นอาชีพสืบกันมา 
 การอพยพเข้ามาของชาวพัทลุงและชาวนครศรีธรรมราชในครั้งน้ีถือว่าเป็นครั้งสําคัญก่อให้เกิด
การพัฒนารูปแบบศิลปะการแสดงของละครชาตรี  จากแบบท่ียึดถือตามรูปแบบเดิมได้มีการเปล่ียนแปลง
วิวัฒนาการสร้างความเป็นตัวตนขึ้นโดยผสมผสานจากค่านิยมของสังคมเกิดการเลียนแบบและพัฒนา
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รูปแบบการแสดงให้เกิดความแตกต่างเป็นท่ีดึงดูดใจของผู้ชมการแสดงมากขึ้นหรือเพื่อให้เกิดความ
ทัดเทียมเลียนแบบที่เป็นของหลวงจากราชสํานัก 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี  3  เป็นช่วงที่การละครรูปแบบ
ต่างๆ  มีพัฒนาการท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะตามวังเจ้านายและตามที่ ต่างๆ  เน่ืองจากละครหลวงภายใน
พระบรมมหาราชวังไม่เป็นท่ีต้องพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว  เป็นเหตุทําให้
ครูละครหลวงพากันออกไปฝึกหัดละครตามวังเจ้านายอ่ืนๆ  โดยการหลบซ่อนฝึกหัดกันภายในวัง 
เน่ืองจากยังคงมีกฎห้ามมิให้หัดละครหลวงโดยเฉพาะละครผู้หญิงถึงกระน้ันก็ยังมีเจ้านายบางพระองค์
ลักลอบฝึกหัดแต่ก็ทรงไม่ได้เอาผิดแก่ผู้ใด  ในช่วงน้ีอาจจะเป็นการอยู่ในช่วงถ่ายโอนศิลปวัฒนธรรม
ทางด้านการแสดงจากของหลวงมาสู่ประชาชนมากย่ิงขึ้น  เป็นไปได้ว่าละครชาตรีท่ีมีเล่นกันอยู่แต่เดิมเม่ือ
ครั้งแผ่นดินก่อนๆและท่ีเพิ่งอพยพเข้ามาในรัชกาลที่  3  น้ีได้รับอิทธิพลของละครหลวงเข้าไปและอยู่
ในช่วงสร้างอัตลักษณ์ของตนเองเสียใหม่ตามความนิยมของสังคมเป็นผลทําให้เกิดรูปแบบการแสดงละคร
ชาตรีแบบใหม่และปรากฏช่ือแน่ชัดในสมัยรัชกาลท่ี  4 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี  4  เป็นช่วงเวลาที่ศิลปะการ
ละครแขนงต่างๆ ได้มีความเจริญงอกงามและถือว่าเป็นช่วงเวลาของการพัฒนารูปแบบของละครชาตรี 
ทั้งน้ีอันเน่ืองมาจากประกาศว่าด้วยละครผู้หญิง  ดังน้ี 
 
 “ด้วยพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับส่ัง
ให้ประกาศแก่พระราชวงศานุวงศ์แลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย  ฝ่ายทหารพลเรือน  ในพระบรมมหาราชวัง
และพระบวรราชวังให้รู้จงทั่วกันว่า แต่ก่อนในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ แล
แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลย มีลครผู้หญิงแต่ในหลวงแห่งเดียว ด้วยมีพระราชบัญญัติ
ห้ามมิให้พระราชวงศานุวงศ์แลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยฝึกหัดลครผู้หญิง เพราะฉน้ันข้างนอกจึงไม่มีใครเล่น
ลครผู้หญิงได้ ครั้นในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่โปรดลคร แต่ทว่าทรงแช่งชักติเตียน
จะไม่ให้ผู้อ่ืนเล่น ถึงกระน้ันก็มีผู้ลักเล่นเงียบ ๆ อยู่ด้วยกันหลายราย มาในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน้ี พระราชวงศานุวงศ์ แลข้าราชการผู้ใหญ่ ผู้น้อย ผู้ใดเล่นลครผู้ชายผู้หญิงก็มิได้ทรง
รังเกียจเลย ทรงเห็นว่ามีลครด้วยกันหลายรายดี บ้านเมืองจะได้ครึกคร้ืน จะได้เปนเกียรติยศแผ่นดิน  
 เด๋ียวน้ีท่านทั้งปวงเห็นว่าละครในหลวงมีข้ึน  ก็หามีใครเล่นลครเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่ คอยจะ
กลัวผิดแลชอบอยู่ การอันน้ีมิได้ทรงรังเกียจเลย ท่านทั้งปวงเคยเล่นอยู่แต่ก่อนอย่างไรก็ให้เล่นไปเถิด ใน
หลวงมีการงานอะไรบ้าง ก็จะได้โปรดหาเข้ามาเล่นถวายทอดพระเนตรบ้าง จะได้พระราชทานเงินโรง
รางวัลให้บ้าง ผู้ใดจะเล่นก็เล่นเถิด ขอยกเสียแต่รัดเกล้ายอดอย่าง  1 เครื่องแต่งตัวลงยาอย่าง  1  พาน
ทองหีบทองเปนเครื่องยศอย่าง  1  เมื่อบททําขวัญยกแต่แตรสังข์อย่าง  1 แล้วอย่าให้ฉุดบุตรชายหญิงที่
เขาไม่สมัคเอามาเปนลคร ให้เขาได้ความเดือดร้อนอย่าง  1  ขอห้ามไว้แต่การเหล่าน้ี ให้ท่านทั้งปวงเล่นไป
เหมือนอย่างแต่ก่อนเถิด 
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 ประกาศมา  ณ  วันอังคาร  เดือน  9  แรม  7  ค่ํา  ปีเถาะ สัปตศก  จุลศักราช  1217” 
(สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. 2546 : 356-357) 

 
 จากประกาศข้างต้นปรากฏว่า  มีผู้ฝึกหัดละครโดยมีผู้แสดงเป็นผู้หญิงจํานวนมากและมีการ 
รับงานการแสดงกันอย่างเสรี จนกระท่ังมีการจัดต้ังภาษี โขนละคร ซ่ึงละครชาตรี เป็นห น่ึงใน
ศิลปะการแสดงละครท่ีต้องเสียภาษีโขนละครด้วย  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าละครชาตรีเป็นการแสดงที่เริ่มมี     
ผู้นิยมชมกันอย่างแพร่หลาย เช่นเดียวกับศิลปะการแสดงชนิดอ่ืนๆ อีกท้ังยังมีการหัดผู้หญิงข้ึนเล่นละคร
ชาตรีเข้าผสมโรงตามความนิยมอีกด้วยดังปรากฏคณะละครชาตรีท่ีมีช่ือเสียงในสมัยรัชกาลท่ี  4  มีด้วยกัน  
2  โรง  คือ ละครชาตรีของหลวงซ่ึงเป็นผู้หญิงท้ังโรง  เดิมเป็นละครของพระองค์เจ้าปัทมราชซึ่งเป็นพระ
ราชธิดากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทในรัชกาลท่ี  1  เมื่อครั้งประทับอยู่ท่ีเมืองนครศรีธรรมราชได้
หัดละครขึ้น เดิมเล่นละครในเรื่องอิเหนา  ครั้นเสด็จกลับเข้ามาในกรุงเทพมหานครก็พาคณะละครโรงน้ัน
มาด้วยแล้วถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดให้เล่นเป็นละครชาตรีและอีกโรงหน่ึง  คือ  
ละครชาตรีของนายหนูเล่นละครชาตรีอย่างที่เมืองนครศรีธรรมราช  แตกต่างจากละครชาตรีคณะอ่ืนๆ    
ที่ตัวนายโรงใส่ชฎาไม่ใช้เทริดและตัวนางเป็นผู้หญิงแต่งตัวอย่างละครในกรุงเทพฯ  อีกท้ังมีตัวละครมาก
แสดงได้หลากหลายย่ิงขึ้น (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. 2546 : 359-368) 
 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นวิวัฒนาการของรูปแบบการแสดงละครชาตรีได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะ
ละครชาตรีของนายหนูซึ่งในขณะน้ันเป็นคณะละครที่มีช่ือเสียง  ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบของเครื่องแต่งกาย
โดยเลียนแบบละครหลวงทั้งตัวนายโรงและตัวนาง  อีกทั้งยังมีการนําผู้หญิงท่ีหัดไว้มาเล่นประสมโรงในบท
ของตัวนางและเพิ่มตัวแสดงมากย่ิงข้ึนแต่ยังคงดําเนินการแสดงรูปแบบเดิมอยู่นอกจากคณะละครชาตรี
ของนายหนูแล้ว  คาดว่าน่าจะมีคณะอ่ืนๆที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกหลายคณะด้วยกันที่รับงานการแสดงในงาน
มหรสพต่างๆ  
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่  5  ได้เกิดมีพัฒนาการของละคร
ชาตรีอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเรียกว่า  “ละครชาตรีที่เล่นเทียมละครนอก”  ซ่ึงปรากฏอยู่ในการปรับปรุงการ
จัดเก็บภาษีของราษฎรที่เล่นละครเป็นอาชีพในรัชกาลท่ี  4  ท่ีเรียกว่า  “ภาษีโขนละคร”  เม่ือครั้งรัชกาล
ที่  5  ให้เปล่ียนช่ือเป็น  “อากรมหรสพ”  รูปแบบการแสดงละครชาตรีที่เล่นเทียมละครนอกน้ี  คาดว่า
น่าจะได้รับพัฒนาการมาต้ังแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่  3  ที่ปรากฏว่าละครชาตรีคณะนายหนูได้เปล่ียนรูปแบบ
การแต่งกายของตัวละครเหมือนกับละครหลวงแต่ดําเนินเร่ืองราวแบบละครชาตรีเมืองนครศรีธรรมราช  
ทั้งน้ีอาจจะมีคณะละครชาตรีคณะใดคณะหน่ึงซ่ึงไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้เป็นผู้ริเร่ิมนําจารีตธรรมเนียม
การแสดงของละครนอกเข้ามาผสมผสานกับรูปแบบละครชาตรีด้ังเดิม  (โนรา)  หรือเป็นไปได้ว่า  อาจจะ
เป็นคณะของนายหนูเองก็ได้เพราะเน่ืองจากเป็นผู้ริเร่ิมสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้กับการแสดงละครชาตรีของ
ตนเองให้แตกต่างไปจากคณะอ่ืนๆ  จนละครชาตรีคณะอ่ืนเห็นว่าสวยงามดีจึงได้เลียนแบบ  การนํา
รูปแบบละครนอกมาผสมผสานกับรูปแบบของละครชาตรีท่ีมีอยู่เดิมน้ัน  น่าจะได้รับความนิยมเป็นอย่าง
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มากในสมัยน้ี  จนกระท่ังมีการกําหนดให้เก็บภาษีมหรสพเพิ่มจากละครชาตรีท่ีแสดงในลักษณะเดิมและ
ละครชาตรีที่เล่นเทียมละครนอกด้วย  กล่าวได้ว่าในสมัยรัชกาลท่ี  5  มีละครชาตรีอยู่  2  ลักษณะด้วยกัน  
คือ  ละครชาตรีแบบด้ังเดิม  (โนรา)  และละครชาตรีท่ีเล่นเทียมละครนอก 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี  6  ละครชาตรีได้พัฒนาการมา
เป็นลําดับอีกขั้นหน่ึงโดยนําเอารูปแบบของละครนอก  ท้ังจารีต  ขนบธรรมเนียมการแสดง  การแต่งกาย
และการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงละคร  โดยผสมผสานธรรมเนียมเดิมเข้าไป  ดังที่เรียกกันในสมัย
รัชกาลท่ี  5  ว่า  “ละครชาตรีที่เล่นอย่างละครนอก”และเรียกรูปแบบศิลปะการละครชาตรีท่ีได้ปรับปรุง
จนเป็นแบบแผนแล้วว่า  “ละครชาตรีเข้าเครื่อง”  หรือ  “ละครชาตรีเครื่องใหญ”่  
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลท่ี  9  กรมศิลปากรได้
พัฒนาการรูปแบบและกระบวนการแสดงละครชาตรีขึ้น  2  เรื่อง  คือ  เรื่องมโนห์รา  ในปี  พ.ศ. 2498 
และเร่ืองรถเสน  ในปี  พ.ศ. 2500  โดยใช้ศิลปินของกองการสังคีต  กรมศิลปากร  ร่วมกันออกแบบงาน
ศิลปะทุกแขนง  คือ  การจัดทําบท  เครื่องแต่งกาย  เคร่ืองดนตรี  เพลง  การฟ้อนรํา และระบําประกอบ 
การแสดง  อีกท้ังยังมีการออกแบบฉากและเทคนิคการแสดงต่างๆให้มีความสวยงาม  ทันสมัยต่างจาก
ละครชาตรีแก้บนทั่วๆ ไปโดยพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นแบบฉบับกรมศิลปากร  กล่าวคือ  การจัดทําบทมี
การแบ่งเป็นองค์  แต่ละองค์มีการเปิด-ปิดม่านและเปล่ียนฉากไปตามท้องเรื่องท่ี ดูสมจริง ปรับ
กระบวนการรํา  เช่น  การรําซัดชาตรีเลือกคู่   การบรรจุเพลงร้องให้หลากหลายขึ้น  การแต่งกาย        
ยืนเครื่องตัวพระ ประดิษฐ์ศิราภรณ์เลียนแบบเทริดของโนรา  การแต่งกายยืนเครื่องนางไม่สวมผ้าห่มนาง  
ผ้านุ่งออกแบบให้มีจีบชายพก  2  ข้างคล่ีออกแล้วมีรัดสะเอวปิดทับ  สวมปีก  สวมหางและที่สําคัญคือ  
ละครชาตรีฉบับกรมศิลปากรผู้แสดงจะรําตามคนร้องแต่เจรจาเองท้ังหมด  (สุรพล  วิรุฬห์รักษ์. 2554 : 
48-49) 
 จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของละครชาตรี  พบว่า  จากตํานานความเช่ือสามารถแบ่ง
ออกเป็นสองแนวคือ  แนวคิดแรกตํานานความเช่ือท่ีว่าละครชาตรีมีถ่ินกําเนิดอยู่ในกรุงศรีอยุธยาแล้ว
แพร่กระจายไปสู่ภาคใต้ และแนวคิดที่สองตํานานความเช่ือที่ว่าละครชาตรีมีถิ่นกําเนิดอยู่ในอาณาจักรที่
เจริญรุ่งเรืองทางภาคใต้แล้วแพร่กระจายขึ้นมาสู่ภาคกลาง โดยท้ังสองแนวคิดมีขุนศรัทธาเป็นบรมครู
ทางด้าน ละครชาตรีแต่ยังไม่มีนักวิชาการท่านใดสามารถยืนยันชัดเจนถึงข้อเท็จจริงได้แน่นอน  
 จากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์พบว่าละครชาตรี  น่าจะมีแสดงแพร่หลายมาแล้วต้ังแต่ครั้ง
สมัยกรุงศรีอยุธยาและมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงอย่างต่อเน่ืองเป็นลําดับและมีการเคล่ือนย้ายถ่ายโอน
รูปแบบการแสดงละครซ่ึงกันและกัน ดังปรากฏหลักฐานเป็นการกวาดต้อนชาวเมืองนครศรีธรรมราชให้
เข้ามาอยู่ในกรุงธนบุรีต่อเน่ืองมาต้นกรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏละครชาตรีให้เป็นมหรสพในงานพระราชพิธี
ต่างๆ จนกระทั่งในสมัยรัชกาลท่ี  3  ได้มีการอพยพครอบครัวชาวพัทลุงและชาวนครศรีธรรมราชเข้ามาใน
กรุงรัตนโกสินทร์ท่ีตําบลสนามควาย  มีครอบครัวท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านละครชาตรีเข้ามาอีก
ครั้งหน่ึงและได้ต้ังถิ่นฐานบ้านเรือนประกอบอาชีพการเล่นละครชาตรี  จนกระท่ังในสมัยรัชกาลที่  4     
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ได้โปรดเกล้าฯ ประกาศว่าด้วยอนุญาตให้หัดละครผู้หญิงได้เป็นผลทําให้การละครเจริญก้าวหน้า  ละคร
ชาตรีก็พัฒนาการรูปแบบการแสดงของตนเองให้เข้าค่านิยมของสังคมในสมัยน้ันๆซึ่งปรากฏเป็นรูปแบบ
ละครชาตรีแบบใหม่  ที่เรียกว่า  ละครชาตรีที่เล่นเทียมละครนอก  นับว่าเป็นการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้กับ
ละครชาตรี  จนกระท่ังสมบูรณ์แบบในสมัยรัชกาลที่  6  ซึ่งเรียกว่า  ละครชาตรีเข้าเครื่องหรือละครชาตรี
เครื่องใหญ่และสมัยรัชกาลที่  9  กรมศิลปากรได้ปรับปรุงละครชาตรีข้ึนใหม่เรียกว่าละครชาตรีฉบับ   
กรมศิลปากร  ดังสรุปพัฒนาการการเรียกช่ือละครชาตรีในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในแผนภูมิท่ี  3   
  

 
แผนภูมิที่  3  พัฒนาการการเรียกช่ือละครชาตรีในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ 

 
 ละครชาตรี  เป็นละครท่ีมีปรากฏเล่นท่ัวไปไม่เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่าน้ัน          
กรุงรัตนโกสินทร์จึงหมายรวมถึงหัวเมืองใหญ่ที่อยู่ห่างไกลออกไป  เพราะฉะน้ันศิลปวัฒนธรรมต่างๆ  ย่อม
มีการเจริญเติบโตขึ้นไปพร้อมกับเมืองหลวงหรือได้รับอิทธิพลจากเมืองแผ่กระจายออกไปสู่หัวเมืองที่
สําคัญๆ  ละครชาตรีจึงปรากฏเป็นการแสดงที่อยู่ในหัวเมืองต่างๆด้วยและพัฒนาพร้อมๆกับเมืองหลวง

กรุงรัตนโกสินทร์

รัชกาลท่ี 1 ชาตรี

รัชกาลท่ี 2 ชาตรี

รัชกาลท่ี 3 ไม่ปรากฏหลักฐานชื่อเรียก

รัชกาลท่ี 4 ละครชาตรี

รัชกาลท่ี 5 ละครชาตรีท่ีเล่นเทียมละครนอก

รัชกาลที่ 6 ละครชาตรีเครื่องใหญ่

รัชกาลท่ี 9 ละครชาตรีฉบับกรมศิลปากร
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หากแต่มีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับค่านิยมและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น  จึงทําให้พัฒนาการรูปแบบการ
แสดงต่างกัน  กล่าวคือ  ละครชาตรีที่อยู่ในเมืองหลวงได้รับอิทธิพลจากรูปแบบการแสดงของหลวงจึง
พัฒนาการไปสู่ละครชาตรีเครื่องใหญ่ท่ีมีรูปแบบไปตามรสนิยมของสังคมที่ดูละครเป็นเรื่องของความงาม
และสนุกสนานจึงได้ตัดกระบวนการทางด้านพิธีกรรมออกเหลือไว้เท่าท่ีจําเป็นตามขนบธรรมเนียมท่ีจะ
ละเลยมิได้  ในขณะท่ีละครชาตรีท่ีเล่นกันในหัวเมืองฝ่ายใต้ยังคงรูปแบบการแสดงเอาไว้  ซึ่งรูปแบบการ
แสดงไปเก่ียวโยงผูกพันกับวิถีชีวิต  ด้านความเช่ือในพิธีกรรมส่วนหน่ึงและด้านความบันเทิงอีกส่วนหน่ึง  
ละครชาตรีปรากฏอยู่ในหลายพื้นที่กระจายออกไปในแถบภาคกลางท่ีมีสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิทางศาสนาหรือ
เทวสถาน  ได้แก่  กรุงเทพมหานคร  จังหวัดอ่างทอง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดนครปฐม จังหวัด
ราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรี  เป็นต้น  ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองท่ีมีศิลปวัฒนธรรมมากมายหลายแขนง
และมีประวัติศาสตร์เช่ือมโยงกับราชสํานักสยามต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอีกทั้งมีศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่
โดดเด่นอีกแขนงหน่ึงก็คือ  ละครชาตรีเมืองเพชร 
 
3333....        ละครชาตรเีมอืงเพชรละครชาตรเีมอืงเพชรละครชาตรเีมอืงเพชรละครชาตรเีมอืงเพชร    
        
    เมืองเพชรบุรี  มีมหรสพและการละเล่นพื้นบ้านที่หลากหลายท่ีสูญหายไปก็มาก  อย่างเช่นแข่ง
ว่ิงวัวเกวียน  เพลงฉ่อย  เพลงพาดตาล  เพลงพวงมาลัยและเห่เรือบกฯลฯหรือแม้กระทั่งมหรสพประจํา
งานศพ  อย่างเช่นลําสวดที่คนท่ัวไปรู้จักกันในนาม  “สวดคฤหัสถ์”  หรือ  “สวดสังคะหะ”  ท่ีใช้พระส่ีรูป
หรือมิฉะน้ันก็เป็นฆราวาสส่ีคนผัดหน้าขาววอก  ห่มผ้าขาวม้าถือตาลปัตร  มาน่ังเรียงแบบพระอันดับ     
ร้องเพลงต่างๆ ออก  12  ภาษา  ทะล่ึงตึงตังหัวร่อกันงอหาย  สนุกสนานมากก็ถึงกับเอาตาลปัตรฟาดกัน
หักป่นปี้  สวดเช่นน้ียังพอมีตัวคนร้องคนเล่นได้  แต่ไม่ค่อยมีใครหาไปรับงานอีกแล้วนอกจากน้ียังมีคณะ
ลิเก  คณะละคร  อีกสารพัดเป็นแหล่งชุมนุมศิลปินพื้นบ้านภาคกลางเป็นท่ีน่าบันทึกและจดจํา  (นิพัทธ์พร  
เพ็งแก้ว. 2550 : 77) 
 จากคํากล่าวข้างต้นเมืองเพชรบุรีเป็นศูนย์รวมศิลปะการแสดงมากมาย  ละครชาตรีเมืองเพชร 
ก็เป็นวัฒนธรรมบันเทิงของชาวบ้านอีกรูปแบบหน่ึงท่ีผูกพันกับวิถีชีวิต  ความเช่ือกับชาวเมืองเพชรบุรี    
มาอย่างช้านานและมี วิวัฒนาการมาโดยลําดับเช่นเดียวกับละครชาตรี ท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร           
โดยหลักฐานที่เก่าแก่ท่ีสุดดังท่ีได้กล่าวมาแล้วน้ันปรากฏเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเกาะแก้วสุทธาวาส
จังหวัดเพชรบุรี  ซ่ึงตรงกันกับใสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสมัยกรุงศรีอยุธยา  ปรากฏเป็นภาพ
ศิลปะการแสดงท่ีตัวละครสวมเทริด  ใส่หางมีเล็บปลอม  คล้ายกับรูปแบบการแสดงโนรา  ความเช่ือมโยง
สัมพันธ์ระหว่างเมืองเพชรบุรีและกรุงศรีอยุธยาน้ันถือว่าใกล้ชิดกัน  ดังน้ัน  ศิลปวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใน
เมืองเพชรบุรีย่อมหมายถึงกรุงศรีอยุธยาด้วย  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าศิลปะการแสดงโนราชาตรีน่าจะเล่น
กันแพร่กระจายกันอยู่ในภาคกลางจนถึงภาคใต้ต้ังแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  โนราชาตรีจึงปรากฏอยู่ใน
เมืองเพชรบุรีต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและชาวเมืองเพชรบุรีก็ต้องคุ้นเคยกับการแสดงโนราชาตรี  
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 ละครชาตรีเมืองเพชร  มีหลักฐานความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกับโนราชาตรี  คือ  ปรากฏคําว่า 
“มโนห์รา”  ในบทร้องเชิญส่ิงศักด์ิสิทธ์ิบทหน่ึงของละครชาตรีคณะพรหมสุวรรณ  ดังน้ี 
 
 สิบน้ิวลูกหนอยอประนม  ยกข้ึนต้ังบังคมเหนือเกศา 
 เจ้าประคุณศักด์ิสิทธ์ิเรืองฤทธา  ได้เป็นที่พึ่งพาของมนุษย์ 
 ท่านผู้ใดขัดสนมาบนบาน  พ่อโปรดปรานปรานีเป็นที่สุด 
 คุณพ่อชูช่วยไม่ม้วยมุด   ทั้งใต้ฟ้ามนุษย์ได้อาศัย 
 ละครละครละครละครมารําอยู่หน้าศาล   วันน้ีมีงานเป็นการใหญ่ 
 เขามาแก้สินบนที่บนไว้   พ่อโปรดช่วยอวยชัยลูกบ้างลา 
 เจ้าของงานจุดธูปเทียนเวียนคํานับ  เชิญคุณพ่อมารับเอาเถิดหนา 
 คุณพ่อวัดมหาธาตุได้บน   ลูกจะร้องนิมนต์เชิญพ่อมา 
 เขาบนพ่อไว้เม่ือได้ทุกข์   ยามสนุกเขาถวายมโนห์รามโนห์รามโนห์รามโนห์รา 
 ลูกร้องประกาศอยู่ช้ันดิน  ขอให้ได้ยินจนช้ันฟ้า 
 เขาบนอย่างไรถวายอย่างน้ัน  สารพันท่ีจะมีอยู่นานา 
 มีท้ังหัวหมูบายศรี   ข้าวไข่เขาก็มีเอาไว้ท่า 
 ขนมต้มขนมแดงและแป้งจ่ี  หัวหมูบายศรีทั้งซ้ายขวา 
 เชิญพ่อมารับสินบนไป   ให้ขาดในวันน้ีเจ้าพ่อหนา 
 ทั้งสินบนหน้าสินบนหลัง  ให้ขาดกันวันน้ีเจ้าพ่อหนา 
 ลูกน้อยกล่าวคําจะรําถวาย  ทั้งพระหัตถ์เบ้ืองซ้ายและเบื้องขวา 
    (ยุพาวดี  สุขจําเริญและเอ้ือม  เด็ดเด่ียว. 2526 : 76) 
 
 จากบทร้องเชิญส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ  ปรากฏคําว่า  “มโนห์รา”  ในฐานะศิลปะการแสดงอย่างหน่ึงที่
เจ้าภาพได้บนบานเอาไว้กับส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเมื่อประสบผลสําเร็จดังท่ีหวังก็ไปจ้างละครมาแสดงให้ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
ตามคําสัญญาท่ีได้บนบานเอาไว้  พวกละครจึงกล่าวเชิญเป็นการประกาศแทนเจ้าภาพว่า  บัดน้ีผู้บนบาน
ได้ทําตามคําสัญญาดังกล่าวแล้ว  ในบทน้ีมีคําว่า  “ละครมารําอยู่หน้าศาล  วันน้ีมีงานเป็นการใหญ่”  ซึ่ง
หมายความว่าคณะละครได้มารําถวายให้เน่ืองในงานแก้สินบนและในบทท่ีว่า  “เขาบนพ่อไว้เมื่อได้ทุกข์   
ยามสนุกเขาถวายมโนห์รา”  ซ่ึงหมายความว่าเจ้าภาพได้บนเอาไว้เม่ือประสบปัญหาหรือประสบความทุกข์ 
เม่ือปัญหาคล่ีคลายออกไปมีความสุขสมหวังแล้วก็นําละครมาถวายส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ  ดังน้ัน  คําว่า “ละคร”  
และคําว่า  “มโนห์รา” จึงอนุมานได้ว่าเป็นคําท่ีใช้เรียกศิลปะการแสดงเช่นเดียวกัน  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า  
การแสดงโนราทางภาคใต้ก็ไม่ได้เล่น  เร่ืองนางมโนห์รา  เพียงเรื่องเดียวแต่เล่นเรื่องอ่ืนๆด้วย  เช่น  เรื่อง
รถเสน  โดยเรียกว่าโนราแสดงเรื่องรถเสนหรืออีกนัยยะหน่ึงอาจเป็นไปได้ว่าว่า  ละครชาตรีเมืองเพชรเล่น
เรื่องมโนห์ราอยู่บ่อยครั้งจึงได้ออกช่ือเรื่องที่ละครเล่น  ในบทร้องดังกล่าว 
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 สอาด  จันทรสุข  หัวหน้าคณะธิดาพรหมสุวรรณ  ละครชาตรีเมืองเพชรบุรี  ได้ให้แนวคิด
เก่ียวกับคําว่า  “มโนห์รา”  ท่ีปรากฏอยู่ในบทร้องเชิญ  ดังน้ี 
 
 “คําว่า  มโนห์รา  ที่ปรากฏในบทร้องเชิญน้ัน  อนุมานว่ามีสาเหตุมาจากรูปแบบของการแสดง
ละครชาตรีเมืองเพชรในอดีตท่ีก่อนแสดงต้องมีการรําซัด  ซ่ึงการรําซัดน้ีรับอิทธิพลมาจากการแสดงโนรา  
ในภายหลังได้ปรับเปล่ียนคําร้องเสียใหม่ซ่ึงไม่ลงรูปแบบกลอนเดียวกัน  คณะอ่ืนๆน้ันเปล่ียนกันไปหมด
ตามความนิยมแต่ที่คณะของตนเองยังคงร้องรูปแบบเดิมอยู่”  

(สอาด  จันทรสุข. สัมภาษณ์. 17 ตุลาคม 2557) 
 
 จากคํากล่าวข้างต้นของผู้ให้สัมภาษณ์แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของรูปแบบการแสดงของ
โนราและละครชาตรีเมืองเพชร  คาดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าโนราเป็นต้นแบบของละครชาตรีในเมือง
เพชรบุรีด้วยอีกทางหน่ึง 
 หากต้ังข้อสังเกตว่า  เหตุใดจึงไม่ใช้คําว่า  “ละครรํา”แทนคําว่า“มโนห์รา”  น้ัน  สามารถ
วิเคราะห์ได้จากฉันทลักษณ์ของการแต่งคําประพันธ์ในบทร้องเชิญของละครชาตรีเมืองเพชรซึ่งประกอบไป
ด้วยการแต่งคําประพันธ์ใน  2  ลักษณะ  คือ  เป็นกลอนลํานําและกลอนหัวเดียว  
 กลอนลํานําหรือกลอนขับร้อง  คือ  กลอนท่ีใช้ขับร้องหรือสวดให้เป็นทํานองต่างๆ วิธีแต่งหรือ
กฎการแต่งเป็นการเอากลอน  6  กลอน  7  กลอน  8  และกลอน  9  เข้าด้วยกัน  จึงมีวรรคละ  6 คํา
บ้าง  7  คําบ้าง  8  คําบ้าง  9  คําบ้าง  (บุญเหลือ  ใจมโน. 2555 : 54) 
 กําชัย  ทองหล่อ  (อ้างถึงในบุญเหลือ  ใจมโน. 2555 : 59)  กล่าวว่า  กลอนขับร้องก็คือกลอน
สุภาพน่ันเองแต่แต่งขึ้นสําหรับใช้ขับร้องหรือร้องส่งเข้ากับเคร่ืองดนตรีป่ีพาทย์  มีช่ือและทํานองต่างๆ เช่น   
สมิงทอง สามไม้  ปีนตล่ิงฯลฯ  แผนผังและกฎต่างๆเหมือนกับกลอนสุภาพ 
 จากคํากล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่า  กลอนลํานําเป็นการแต่งคําประพันธ์ใช้กฎของฉันทลักษณ์
กลอนสุภาพแต่งผสมเข้าด้วยกัน  ประกอบด้วย  กลอน  6  กลอน  7  กลอน  8  และกลอน  9  เพื่อใช้ใน
การขับร้องให้เป็นท่วงทํานองต่างๆ  โดยมีฉันทลักษณ์  ดังน้ี 
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แผนภูมิที่  4  ฉันทลักษณ์กลอนสุภาพ  (กลอน  8) 
ที่มา :  บุญเหลือ  ใจมโน. 2555 : 52 

 
 บทร้องเชิญข้างต้นมีการแต่งคําร้องเป็นกลอนลํานําจํานวน  3  บท  6  คํากลอน  12  วรรค 
เป็นการแต่งกลอนสุภาพกลอน  7  จํานวน  5  วรรคและกลอน  8  จํานวน  7  วรรค  ผสมกัน  ดังน้ี
      

สิบน้ิวลูกหนอยอประนม ยกขึ้นต้ังบังคมเหนือเกศา 
(กลอน  7) (กลอน  8) 

เจ้าประคุณศักด์ิสิทธ์ิเรืองฤทธา ได้เป็นท่ีพึ่งพาของมนุษย์ 
(กลอน  8) (กลอน  8) 

ท่านผู้ใดขัดสนมาบนบาน พ่อโปรดปรานปรานีเป็นท่ีสุด 
(กลอน  8) (กลอน  8) 

คุณพ่อชูช่วยไม่ม้วยมุด ท้ังใต้ฟ้ามนุษย์ได้อาศัย 
(กลอน  7) (กลอน  7) 

ละครมารําอยู่หน้าศาล วันน้ีมีงานเป็นการใหญ่ 
(กลอน  7) (กลอน  7) 

เขามาแก้สินบนที่บนไว้  พ่อโปรดช่วยอวยชัยลูกบ้างลา 
(กลอน  8) (กลอน  8) 

 
 กลอนหัวเดียวน้ีปรากฏในฉันทลักษณ์ของลักษณะคําประพันธ์ของเพลงพื้นบ้านภาคกลาง  ใน
บทหน่ึงมี  2  วรรคในแต่ละวรรคประกอบไปด้วยคําจํานวน  5-12  คํา  สัมผัสระหว่างวรรคมีเพียงแห่ง
เดียวและสัมผัสระหว่างบทจะลงท้ายด้วยคําที่มีเสียงสระและพยัญชนะตัวสะกดเดียวกัน  ซ่ึงชาวบ้าน
เรียกช่ือกลอนตามสัมผัสที่ลงท้ายน้ันๆ  เช่นกลอนไล  กลอนลา  กลอนลี  กลอนลันเป็นต้น  (อภิลักษณ์  
เกษมผลกูล, ผู้รวมรวม. 2558 : 143)  โดยมีฉัทลักษณ์ของกลอนหัวเดียว ดังน้ี 
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แผนภูมิที่  5  ฉันทลักษณ์กลอนหัวเดียว 

ที่มา : อภิลักษณ์  เกษมผลกูล. 2558 : 144 
  
 บทร้องเชิญข้างต้นมีการแต่งคําร้องเป็นกลอนหัวเดียว  10  คํากลอนมีจํานวน  20  วรรค แต่ง
เป็นวรรคละ  6  คํา  จํานวน  2  วรรค แต่งเป็นวรรคละ  7  คํา จํานวน  10  วรรคและแต่งเป็นวรรคละ  
8  คํา  จํานวน  7  วรรค  ดังน้ี 
 

เจ้าของงานจุดธูปเทียนเวียนคํานับ ลูกจะร้องนิมนต์เชิญพ่อมา 
(9  คํา) (8  คํา) 

คุณพ่อวัดมหาธาตุได้บน  เชิญคุณพ่อมารับเอาเถิดหนา 
(7  คํา) (8  คํา) 

เขาบนพ่อไว้เมื่อได้ทุกข์ ยามสนุกเขาถวายมโนห์รา 
(7  คํา) (6  คํา) 

ลูกร้องประกาศอยู่ช้ันดิน  ขอให้ได้ยินจนช้ันฟ้า 
(7  คํา) (7  คํา) 

เขาบนอย่างไรถวายอย่างน้ัน สารพันที่จะมีอยู่นานา 
(7  คํา) (8  คํา) 

มีท้ังหัวหมูบายศรี ข้าวไข่เขาก็มีเอาไว้ท่า 
(6  คํา) (8  คํา) 

ขนมต้มขนมแดงและแป้งจ่ี หัวหมูบายศรีท้ังซ้ายขวา 
(7  คํา) (7  คํา) 

เชิญพ่อมารับสินบนไป  ให้ขาดในวันน้ีเจ้าพ่อหนา 
(7  คํา) (8  คํา) 

ท้ังสินบนหน้าสินบนหลัง  ให้ขาดกันวันน้ีเจ้าพ่อหนา 
(7  คํา) (8  คํา) 

ลูกน้อยกล่าวคําจะรําถวาย ท้ังพระหัตถ์เบื้องซ้ายและเบื้องขวา  
(7  คํา) (8  คํา) 
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 เหตุท่ีละครชาตรีใช้คํากลอนท่ีเป็นฉันทลักษณ์กลอนหัวเดียวน้ีเน่ืองจากผู้ร้องสามารถคิดด้น
กลอนได้ง่าย  (การร้องด้น  หมายถึง  การใช้ปฏิภาณไหวพริบในการร้องบทกลอนออกมาโดยฉับพลัน) 
ดังน้ันตัวละครที่ร้องเชิญเจ้าซ่ึงจะเป็นนายโรงบางครั้งจะต้องเอ่ยนามของส่ิงศักด์ิสิทธ์ิที่เจ้าภาพได้บนบาน
ไว้ที่นอกเหนือจากบทท่ีเคยแต่งและร้องเอาไว้ จึงต้องอาศัยการด้นจากประสบการณ์และภูมิปัญญาของ   
ผู้ร้องที่จะต้องร้องออกไปตามสถานการณ์น้ันๆ  ลักษณะกลอนหัวเดียวจึงเป็นฉันทลักษณ์ท่ีใช้ร้องด้นได้
ง่ายและปรากฏถ่ายทอดวิธีร้องกันมาในรูปแบบเพลงพื้นบ้านต่างๆ  
 ทั้งน้ี  ละครในแต่ละคณะหรือนายโรงบางคนอาจจะมีคําด้นร้องเชิญที่แตกต่างกันออกไปโดย
ละครชาตรีบางคณะ  ไม่ใช้คําว่า  “มโนห์รา”  ในกลอนร้องเชิญโดยใช้คําว่า  “ละครรํา”  แทนท่ีซึ่งหาก
พิจารณาแล้ว  คงผิดหลักรูปแบบฉันทลักษณ์ของกลอนหัวเดียวแต่เน่ืองจากเป็นการแสดงของวิถีชาวบ้าน
จึงร้องกันสืบมาโดยไม่รู้สึกขัดเขินอะไรมากนัก  ดังคํากลอนร้องเชิญของคณะละครชาตรีคณะประพรศิษย์
ฉลองศรี  ดังน้ี 
 
 สิบน้ิวลูกหนอยอประนม  ยกข้ึนต้ังบังคมเหนือเกศา 
 เจ้าประคุณศักด์ิสิทธ์ิเรืองฤทธา  ได้เป็นที่พึ่งพาของมนุษย์ 
 ท่านผู้ใดขัดสนมาบนบาน  พ่อโปรดปรานปรานีเป็นที่สุด 
 คุณพ่อชูช่วยไม่ม้วยมุด   ทั้งใต้ฟ้ามนุษย์ได้อาศัย 
 ละครละครละครละครได้มารําอยู่หน้าศาล  วันน้ีเขามีงานเป็นการใหญ่ 
 เขาจะแก้สินบนที่บนไว้   พ่อโปรดช่วยอวยชัยลูกบ้างลา 
 เจ้าของงานจุดธูปเทียนเวียนคํานับ  ขอเชิญคุณพ่อมารับเอาเถิดหนา 
 คุณพ่อวัดมหาธาตุเจ้าของบน  ลูกจะร้องนิมนต์เชิญพ่อมา 
 เขาบนพ่อไว้เม่ือได้ทุกข์   ยามสนุกเขาถวายละครรําละครรําละครรําละครรํา 
 ลูกร้องประกาศอยู่ช้ันดิน  ขอให้ได้ยินจนช้ันฟ้า 
 เขาบนอย่างไรถวายอย่างน้ัน  สารพันท่ีจะมีอยู่นานา 
 มีท้ังหัวหมูบายศรี   ข้าวไข่เขาก็มีเอาไว้ท่า 
 ขนมต้มขนมแดงและแป้งจ่ี  หัวหมูบายศรีทั้งซ้ายขวา 
 ประกาศให้ส้ินประกาศให้เสร็จ  ให้เหมือนนํ้าเสด็จลงชายคา 
 เจ็ดทิศแปดทิศมารวมด้วยกัน  เป็นพระภูมิสวรรค์ดอกจําปา 
 เชิญพ่อมารับสินบนไป   ให้ขาดในวันน้ีเจ้าพ่อหนา 
 ละครละครละครละครกล่าวคําจะรําถวาย  ทั้งพระหัตถ์เบ้ืองซ้ายและเบื้องขวา 

 (ประพร  น้อยเรือง. 2537 อ้างถึงในจันทิมา  แสงเจริญ. 2539 : 82) 
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 จากข้อมูลท้ังหมดที่กล่าวมาน้ี  พออนุมานได้ว่า  โนราชาตรีน่าจะแสดงอยู่ในเมืองเพชรบุรี
ต้ังแต่ในสมัยอยุธยาและเป็นต้นแบบของการพัฒนาการของละครชาตรีเมืองเพชรท่ีเล่นกันอยู่ท่ัวไปใน
จังหวัดเพชรบุรีในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ก็เป็นได้ โดยท่ีมีลําดับพัฒนาการคล้ายกับละครชาตรีท่ีเข้ามาใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเมืองเพชรบุรีเป็นเมืองที่มีการพัฒนาไปพร้อมกับกรุงเทพมหานคร ดังที่กล่าวมาแล้วใน
ประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรีว่าเป็นเมืองท่ีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ทรงเสด็จแปรพระราชฐาน
บ่อยคร้ังย่อมนําพารูปแบบขนบธรรมเนียม ความเช่ือและศิลปวัฒนธรรมมาสู่เมืองเพชรบุรี  อีกทั้งเมือง
เพชรบุรีและกรุงเทพมหานครมีระยะห่างไม่ไกลกันมากราษฎรย่อมเดินทางติดต่อสัมพันธ์กันเรื่อยมาอย่าง
ไม่ขาดสาย  ในกลุ่มศิลปินทางด้านนาฏศิลป์ก็เช่นเดียวกันก็น่าจะเกิดการแลกเปล่ียนซึ่งกันและกันแล้ว
พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งในช่วงกรุงศรีอยุธยาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่  1  ถึงรัชกาลที่ 3  
น้ันยังไม่ปรากฏเรื่องราวเก่ียวละครชาตรีเมืองเพชรบุรี เป็นลายลักษณ์ อักษรจนกระทั่ งถึงสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี  4 
 
    3.1 3.1 3.1 3.1     ประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมา 
       สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี  4  ปรากฏว่าเมืองเพชรบุรีมีคณะ
ละครอยู่ด้วยกัน 5  คณะ คือละครหลวงอภัยพลรักษ์ (ละครนายสุข) ละครหลวงทิพย์อาชญา ละครตาไปล่  
ละครยายปุ้ยและละครบางแก้ว (จันทิมา  แสงเจริญ. 2539 : 19) โดยเจ้าของคณะละครชาตรีคณะแรกใน
เมืองเพชรบุรี  สันนิษฐานว่า  คือนายสุข  จันทร์สุขซึ่งนายสุขมีความสนใจละครเป็นพิเศษได้ติดตามคณะ
ละครไปเล่นในท่ีต่างๆ  ต่อมาได้ฝึกหัดละครโดยแสดงเป็นตัวประกอบครั้งแรก  ครั้นเจริญวัยข้ึนนายสุขได้
รวบรวมญาติพี่น้องต้ังคณะละครขึ้นเรียกกันท่ัวไปว่า “คณะนายสุข” (กรมศิลปากร. 2544 : 117) 
       จากคํากล่าวข้างต้น  ที่สันนิษฐานว่า  ละครชาตรีคณะแรกของเมืองเพชรบุรีคือ  นายสุข 
จันทร์สุข  อาจเป็นข้อสันนิษฐานท่ีคลาดเคล่ือนจากข้อเท็จจริงที่กล่าวว่านายสุข  จันทร์สุขเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่
เรียนทางด้านการละครและมักจะติดตามคณะละครไปในท่ีต่างๆ  ก่อนท่ีจะต้ังคณะเป็นของตนเองน้ัน 
แสดงให้เห็นว่าเมืองเพชรบุรีหรือท่ีอ่ืนๆท่ีนายสุข  จันทร์สุขตามไปหัดละคร  มีการเล่นละครเกิดขึ้นก่อน
หน้าน้ีมิใช่นายสุข  จันทร์สุขเป็นเจ้าของละครชาตรีคนแรกในเมืองเพชรบุรี  เพราะในสมัยเดียวกันยัง
ปรากฏรายช่ือละครอีก  4  คณะดังที่กล่าวมาข้างต้น  ดังน้ันน่าจะกล่าวได้ว่า  ละครชาตรีของนายสุข  
จันทร์สุขเป็นคณะละครคณะแรกท่ีได้รับพระราชทานบรรดาศักด์ิให้เป็น  “หลวงอภัยพลรักษ์” และแสดง
ละครที่ได้รับอิทธิพลรูปแบบการแสดงละครของหลวงเรียกว่าละครชาตรีเมืองเพชรในเวลาต่อมา 
        
                            ละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์ละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์ละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์ละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์        ((((สุข สุข สุข สุข     จันทร์สุขจันทร์สุขจันทร์สุขจันทร์สุข))))    
       หลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  มีช่ือเดิมคือนายสุข  นามสกุล  จันทร์สุข  มีชีวิตอยู่
ในช่วง พ.ศ. 2378-2454  เป็นชาวเมืองเพชรบุรี  อาศัยอยู่ที่ตําบลหน้าพระลาน  มีภรรยา  ช่ือนางนุ่ม  มี
บุตรและธิดาจํานวน  9  คน  เป็นชาย  6  คน  คือ  บุญยัง  แก้ว  เพ็ง  (เสียชีวิตต้ังแต่ยังเยาว์)  อิน  จัน
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และเพชร เป็นหญิง  3  คน  คือ  พรหม  เมือง  และอบ  นายสุข  จันทร์สุขเป็นผู้ท่ีสนใจด้านการละคร
และการรํามาต้ังแต่เยาว์วัยและได้พยายามศึกษาเล่าเรียนท้ังการละครท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยเริ่มจาการช่วยพวกละครขนเคร่ืองและเริ่มฝึกหัดการแสดงกับคณะละคร
ต่างๆแล้วจึงต้ังคณะละครเป็นของตนเอง  นอกจากน้ีนายสุขยังเป็นผู้ท่ีมีความสามารถทางด้านการแสดง
โขนและละครชาตรีมาก่อนที่จะไปฝึกหัดกับพวกละครชาตรีท่ีอยู่บริเวณสนามควาย  ในระยะเริ่มแรกตัวผู้
แสดงละครนายสุขมีแต่ผู้ชายภายหลังประกาศพระบรมราชานุญาตให้หัดละครผู้หญิงได้  จึงได้เริ่มฝึกหัด
นางนุ่มซึ่งเป็นภรรยาเล่นละคร  เรียกกันว่า  ละครนายสุข 
       ละครนายสุข  จันทร์สุขได้มีโอกาสแสดงหน้าพระที่น่ังถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรเม่ือครั้งเสด็จแปรพระราชฐานมายังพระนครคีรี เป็นที่พอพระราชหฤทัยโปรดฯ 
เกล้าให้พระราชทานบรรดาศักด์ิแก่นายสุขให้เป็น  “หลวงอภัยพลรักษ์”  จึงทําให้คณะละคร  นายสุขรู้จัก
กันในนามว่า  “ละครหลวงอภัย”  ซึ่งเป็นคณะท่ีมีช่ือเสียง  ดังน้ัน  บุตรของหลวงอภัยทุกคนจึงมี
ความสามารถทางด้านละครและมีโอกาสเข้าไปแสดงละครในบ้านเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิ (เทศ บุญนาค)  
ดํารงตําแหน่งเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิเทศาภิบาลมณฑลราชบุรีหรือเรียกว่า  “เจ้าคุณเทศา”  ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5  ในจวนของเจ้าคุณเทศามีคณะละครซ่ึงแสดงแบบ
ละครหลวงไว้สําหรับเล่นถวายพระเจ้าแผ่นดิน  พระบรมวงศานุวงศ์และแขกเมือง  ซ่ึงตัวละครที่อยู่ในจวน
น้ันเป็นของละครเจ้าจอมมารดาเอมส่วนหน่ึงและเป็นลูกหลานละครเมืองเพชรส่วนหน่ึง 
       นอกจากน้ียังปรากฏช่ือ  หม่อมศิลา  ได้รับบทบาทเป็นตัวยักษ์เป็นละครรุ่นใหญ่ของ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง  บุญนาค)  ได้ไปเป็นครูละครของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิ  
(สมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. 2546 : 371) 
       แมรี่  โลวินา  คอร์ท  มิชชันนารีชาวอเมริกันในศาสนาคริสต์นิกายเพรสไบทีเรียนาเขียน
บันทึกถึงชาวสยามโดยมีเน้ือหาเก่ียวกับจังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ.2417  (แปลโดยนางพรพรรณ  ทองตัน)
กล่าวถึงบ้านและสถานท่ีแสดงละครของท่านเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิ  ไว้ดังน้ี 
 
 “...เมืองเพชรบุรีปกครองโดยท่านเจ้าเมืองและผู้ช่วยเจ้าเมือง  รวมถึงขุนนางและเจ้าพนักงาน
อ่ืนๆ  ผู้ปกครองสูงสุด  2  ท่านในปัจจุบัน  คือ  เจ้าพระยาและน้องชายต่างมารดาของอดีตผู้สําเร็จ
ราชการแผ่นดิน  พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านท่ีดีท่ีสุดในตัวเมือง  เราไม่สามารถเรียกท่ีอยู่อาศัยของพวกเขาว่า
วังได้  แต่อาคารน้ันก่อด้วยอิฐมีหลังคาทรงสูงมุงกระเบื้องและล้อมรอบด้วยกําแพง  ซึ่งประตูตามกําแพง
จะถูกปกปิดทุกค่ําคืน  มีบ้านเรือนจํานวนมากอยู่ภายในกําแพงด้านท่ีก่ออิฐ  บ้านเรือนเหล่าน้ันสร้างด้วย
แผ่นไม้กระดานและไม่ไผ่สําหรับให้พวกคนใช้และทาสอยู่อาศัย  มีกระท่อมไม้ไผ่หลังยาวหลายหลังเป็นที่
คุมขังพวกนักโทษและยังมีโรงเก็บของอ่ืนๆอีก  ซึ่งพวกเขาเอาไว้เก็บม้า  เกวียน  เรือและแพะนอกจากน้ียัง
มีปะรํายกพื้นหลายหลัง  เป็นที่ให้นักแสดงละครชาวบ้านแสดงละครและการร่ายรําให้เจ้านายของพวกเขา
ชมเหมือนเช่นลูกสาวของ  Herodias  ในสมัยโบราณ  รางวัลท่ีวิเศษที่สุดสําหรับการแสดงที่งดงามใน
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สถานท่ีเหล่าน้ีก็คือนักแสดงจะถูกนําตัวไปยังเรือนของท่านเจ้าพระยาและกําหนดให้เข้าอยู่รวมกับบรรดา
สตรีในเรือนของท่านด้วย...” 

(แมรี่  โลวินา  คอร์ท. นันทา  วรเนติวงศ์และคณะ ผู้แปล, 2557 : 106-107) 
 

       จากบันทึกของ  แมร่ี  โลวินา  คอร์ท  แสดงให้เห็นถึงสภาพทางด้านสังคมการเมืองการ
ปกครองของจังหวัดเพชรบุรีในสมัยต้นรัชกาลท่ี  5  โดยกล่าวถึงเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิ  (เทศ  บุญนาค) 
เจ้าเมืองเพชรบุรี  ซึ่งเป็นน้องชายต่างมารดาของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง  บุญนาค) 
ผู้สําเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยบ้านของท่านในสายตาของ แมรี่ 
โลวินา  ดอร์ท  เป็นบ้านท่ีสร้างด้วยวัสดุช้ันดีเป็นอาคารทําด้วยปูนมุงกระเบื้องมีกําแพงรอบบ้าน  เม่ือ
เทียบกับบ้านท่ีอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีคงใหญ่โตที่สุด  เหมือนกับวังท่ีอยู่ของเจ้านาย  ภายในตัวบ้านยัง
ประกอบไปด้วยเรือนจํานวนมากสําหรับทาส  คนใช้และเรือนพวกนักโทษ  ยังมีโรงเก็บของ  เก็บเกวียน 
เก็บเรือ  โรงเล้ียงม้าและแพะ  ช่วงหน่ึงของการเขียนบันทึกกล่าวถึงแมรี่  โลวินา  คอร์ท  บันทึกไว้ว่าไม่
สามารถเรียกว่าวังได้  จะเห็นได้ว่าแมรี่  โลวินา  คอร์ท  เป็นผู้ที่มีความรู้เก่ียวกับธรรมเนียมการเรียกช่ือที่
อยู่อาศัยระหว่างขุนนางและเช้ือพระวงศ์เป็นอย่างดี 
       นอกจากน้ันแมรี่  โลวินา  คอร์ท  ยังได้กล่าวถึงปะรํายกพื้นอีกหลายหลังเพื่อเอาไว้
สําหรับละครชาวบ้านเข้าเล่นเพื่อไว้ชมและถวายเจ้านายได้ทอดพระเนตร  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบ้านของท่าน
นอกจากจะมีละครซ่ึงประจําของท่านเองแล้ว  ท่านยังเปิดโอกาสให้คณะละครที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีใน
สมัยน้ันได้เข้าไปแสดงให้ท่านชมและบางครั้งจัดแสดงละครเพื่อถวายเจ้านายท่ีเสด็จพระราชดําเนินมา
จังหวัดเพชรบุรีและเขียนแสดงความเห็นเชิงเปรียบเทียบนัยยะของการร่ายรําของพวกละครที่เข้ามาเล่นใน
บ้านของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิกับบุตรสาวของเฮโรดิอัส  (Herodias)  ซึ่งเป็นเรื่องราวเก่ียวกับนักบุญใน
ศาสนาคริสต์ช่ือว่านักบุญจอห์นแบปทิสต์ 
       นักบุญจอห์นแบปทิสต์  เป็นบุคคลที่เห็นบ่อยท่ีสุดท่านหน่ึงในภาพเขียนสมัยฟื้นฟู
ศิลปวิทยา เป็นภาพการตัดศีรษะของนักบุญใส่ไว้ในถาดซึ่งความผิดอุกฉกรรจ์ของจอห์น  คือ  การ
กล่าวโทษกษัตริย์  เฮรอด  ว่าทรงแต่งงานกับเฮโรดิอัส  (Herodias)  ชายาม่ายของพระเชษฐาของ
พระองค์อันเป็นการกระทําที่ผิดหลักศาสนา  นางเฮโรดิอัส  คิดแค้นในใจอยากให้กษัตริย์เฮรอดประหาร
จอห์นทันที  แต่เฮรอดทรงหว่ันเกรง  เพราะรู้ว่าจอห์นเป็นผู้ชอบธรรมและทรงศีล  จึงคุมขังจอห์นเอาไว้  
เม่ือกษัตริย์เฮรอดทรงจัดงานเล้ียงใหญ่เน่ืองในโอกาสคล้ายวันประสูติของพระองค์  ทรงโปรดให้ข้าราช
บริพารทุกคนมาร่วมงานนางซาโลเม  (Salome)  ธิดาของเฮโรดิอัสร่ายรําต่อหน้าพระท่ีน่ังกษัตริย์เฮรอด
ทรงพอพระทัยการร่ายรําครั้งน้ีมากทรงสัญญาว่าจะประทานทุกส่ิงท่ีเธอขอเป็นรางวัล  นางจึงทูลขอหัว
ของจอห์นแบปทิสต์  ตามคําบอกของพระมารดาของนางที่หวังแก้แค้น  กษัตริย์เฮรอดทรงทําตามสัญญาที่
ให้ไว้กับซาโลเม  ทรงส่งเพชฌฆาตไปตัดหัวของจอห์นในคุกแล้วจึงนําหัวของท่านใส่ถาดไปมอบให้      
นางซาโลเม  (จอร์จ  เฟอร์กูสัน. กุลวดี  มกราภิรมย์ ผู้แปล, 2554 : 107-109)  
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       แมรี่  โลวินา  คอร์ท  แสดงนัยยะค่านิยมทางสังคมไทยในอดีตเก่ียวกับการแสดงละครที่
เกิดในบ้านเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิเปรียบเทียบกับเร่ืองราวของนักบุญในศาสนคริสต์  เปรียบบรรดา    
ตัวละครผู้หญิงกับนางซาโลเม  บุตรสาวของนางเฮโรดิอัส  ท่ีร่ายรําต่อหน้ากษัตริย์เฮรอดจนทําให้พระองค์
พอพระทัยเป็นอย่างมาก  แมรี่  โลวินา  คอร์ท  เขียนแสดงให้เห็นถึงค่านิยมของการดูละครของชนช้ันสูง
นอกจากความเพลิดเพลินแล้วยังเป็นการคัดเลือกผู้แสดงละครที่มีฝีมือเข้ามาอยู่ในบ้านของท่าน  อาจจะไป
อยู่ในฐานะภรรยาหรือละครของท่านแล้วแต่ว่าท่านจะเลือก  ดังน้ันการที่ละครชาวบ้านจะเข้าไปเล่นใน
บ้านเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิจึงต้องแสดงฝีมืออย่างเต็มท่ีเพื่อที่จะได้เข้าไปอยู่ในคณะละครของท่าน 
       หม่อมเมืองบุตรสาวของหลวงอภัยพลรักษ์   ได้มีโอกาสเข้าไปแสดงละครในบ้าน
เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิ  โดยข้อเท็จจริงแล้วหม่อมเมืองท่านมีฝีมือทางด้านการแสดงละครโดยได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากหลวงอภัยพลรักษ์บิดาของท่าน  ซ่ึงหม่อมเมืองเป็นผู้แสดงท่ีมีความสามารถทางด้านละคร  
จึงได้เป็นอนุภรรยาและตัวละครในบ้านเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิ  ในระหว่างท่ีอยู่ในบ้านท่านได้มีโอกาสได้
เรียนรู้ขนบธรรมเนียมของการฝึกหัดและการเล่นละครหลวงจากครูละครที่มาอยู่ในบ้านท่าน 
       ตัวละครของเจ้าพระสุรพันธ์พิสุทธ์ิส่วนใหญ่เป็นเช้ือสายละครชาตรีเมืองเพชรท่ีมีรูปร่าง
หน้าตาสวยงามและมีความสามารถในทางนาฏศิลป์ไทยเทียบได้กับละครหลวง (สุรพล วิรุฬห์รักษ์. 2554 : 
32)  ภายหลังที่เจ้าพระสุรพันธ์พิสุทธ์ิถึงแก่อนิจกรรมหม่อมเมืองจึงได้กลับออกมาอยู่กับครอบครัวเล่น
ละครและหัดละครให้กับลูกหลานร่วมกับนายบุญยัง 
       เมื่อหลวงอภัยพลรักษ์ส้ินชีวิต  ประมาณปี  พ.ศ.2454  นายบุญยัง  จันทร์สุข  (พ.ศ.
2408-2466)  บุตรชายคนโตได้สืบทอดคณะละครแทนบิดา  รู้จักกันในนาม  “ละครพ่อบุญยัง”  ในคณะ
ประกอบด้วยญาติพี่น้อง  เขยสะใภ้และหลานๆ  จนเป็นนิยมชมชอบของชาวบ้าน  ละครพ่อบุญยังได้มี
โอกาสแสดงถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี  6  เม่ือครั้งเสด็จประทับแรมที่  
พระนครคีรี  ซึ่งการแสดงละครคร้ังน้ันเป็นที่พอพระราชหฤทัย  จึงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ
พระราชทานบรรดาศักด์ิ  ให้นายบุญยัง  จันทร์สุขเป็น “ขุนพิทักษ์ทัศนา” ขุนพิทักษ์ทัศนาและหม่อมเมือง
ได้พัฒนาละครชาตรีท่ีมีอยู่ให้มีความสวยงามอย่างละครหลวง  ถือว่าเป็นจุดกําเนิดรูปแบบละครชาตรี
เมืองเพชรในปัจจุบัน  
       จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของตระกูลหลวงอภัยพลรักษ์   (สุข  จันทร์สุข)  
สามารถแสดงสายตระกูลหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  ดังแผนภูมิท่ี  6 
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แผนภูมิท่ี  6  ตระกูลหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข) 
 
 

 จากศึกษาข้อมูลด้านประวัติความเป็นมาหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  หลังจากท่านถึง
แก่อนิจกรรมแล้ว  บรรดาลูกๆของท่านท่ีเป็นละครก็ได้แยกตัวออกมาฝึกลูกหลานและลูกศิษย์เล่นละคร
สืบทอดต่อมาอย่างไม่ขาดสายจนกระทั่งถึงปัจจุบัน  แสดงให้เห็นว่าการสืบทอดละครชาตรีท่ีมีลักษณะ
เฉพาะตัวของสายตระกูล  ซึ่งแต่เดิมหลวงอภัยพลรักษ์มีความรู้ความสามารถทางด้านละครชาตรีอยู่แล้ว
และหม่อมเมืองนํารูปแบบการแสดงละครหลวงเข้าไปผสมผสานจึงเป็นการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตนข้ึน
แล้วถ่ายทอดอัตลักษณ์ดังกล่าวไปสู่สายตระกูลหลวงอภัยพลรักษ์  จึงเป็นเป็นต้นแบบของละครชาตรีเมือง
เพชรที่สืบทอดมาคณะละครถึงปัจจุบันท้ังน้ีจะนําเสนอลําดับการถ่ายทอดเฉพาะบุคคลที่สืบทอดการแสดง
ละครชาตรีเมืองเพชร  ดังต่อไปน้ี 
 
 

หลวงอภัยพลรักษ์  (สุข จันทร์สุข) +  นางนุ่ม

นางพรหม

นายบุญยัง

นายแก้ว

นางเมือง

นายเพ็ง

นายอิน

นายจัน

นางอบ

นายเพชร
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  1)  ละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข จันทร์สุข)  สายการสืบทอดบุตรคนท่ี  1 
      บุตรคนที่  1  ของหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  เป็นหญิงช่ือว่าพรหม  
สมรสกับนายผัน  มีบุตรด้วยกัน  2  คนเป็นชาย  คือนายโฉมและนายบุตร  หลังจากน้ันหย่าร้างกันและ
สมรสกับนายทิพย์มีบุตรชายด้วยกัน  1  คน  ช่ือว่าวัน  นายบุตร  สมรสกับนางเปรย  มีบุตร  (ช้ันหลาน)
เป็นชายด้วยกัน  4  คน  คือ  นายเปรม  นายส้ัน  นายเปล่ียน  นายสะอ้ิง  และมีบุตรสาว  (ช้ันหลาน)
ด้วยกัน 3  คนคือ  นางแจ๋ว  นางปิ่น  นางลําปาง   ทางด้านนายวัน  สมรสกับนางยวง  ออกมาต้ังคณะ
ละครเป็นรุ่นท่ี  1  ช่ือว่า  “คณะพรหมทิพย์สุวรรณ”  มีบุตรชาย  (ช้ันหลาน)  3  คนคือ  นายทวี      
นายสมพงษ์  นายสวัสด์ิ  และมีบุตรสาว  (ช้ันหลาน)  จํานวน  2  คน  คือนางถวิลและนางบุญมา        
ดังแสดงการสืบทอดละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข จันทร์สุข)  สายการสืบทอดบุตรคนท่ี  1  ใน
แผนภูมิที่  7 

 
แผนภูมิท่ี  7  การสืบทอดละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  ของบุตรลําดับที่  1  รุ่นท่ี  1 

หลวงอภัยพลรักษ์  (สุข จันทร์สุข) + นางนุ่ม

นางพรหม + นายผัน

นายโฉม นายบุตร + นางเปรย

นายเปรม

นายสั้น

นายเปล่ียน

นายสะอ้ิง

นางแจ๋ว

นางป่ิน

นางลําปาง

นางพรหม + นายทิพย์

นายวัน + นางยวง

ละครคณะพรหมทิพยส์วุรรณละครคณะพรหมทิพยส์วุรรณละครคณะพรหมทิพยส์วุรรณละครคณะพรหมทิพยส์วุรรณ

นายทวี

นางถวิล

นายสมพงศ์

นายสวัสด์ิ

นางบุญมา
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 จากการสืบทอดละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์จากนางพรหมบุตรคนที่  1  รุ่น  1  ปรากฏว่าใน
ช้ันหลานได้แยกออกมาต้ังคณะละคร  คือ  นายสะอ้ิง  จันทร์สุข  ได้สมรสกับนางอําพร  จุ้ยจงรักษ์      
(ซ่ึงเป็นลูกศิษย์นางมา)  ออกมาต้ังคณะละครเป็นรุ่นท่ี  2  ช่ือว่า  “คณะพรหมสุวรรณ”  และสืบทอดให้
นายไพฑูรย์  จันทร์สุข  ปัจจุบันนางสอาด  จันทรสุข  ได้แยกต้ังคณะของตนเองช่ือว่า  “ธิดาพรหม
สุวรรณ” อีกหน่ึงคณะ  ด้านนายทวี  จันทร์สุขมีบุตรชายช่ือว่า  นายสุวัฒน์  จันทร์สุขสมรสกับนางสุมล  
จันทร์สุข  (นามสกุลเดิมของนางสุมล  คือนามสกุล  น่าชม  ละครสายหลวงทิพย์อาชญา)  ปัจจุบันเป็น
เจ้าของคณะ พ.เทพประสิทธ์ิ  ดังแสดงการสืบทอดละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  ของ
บุตรลําดับที่  1  รุ่นที่  2  ในแผนภูมิที่  8 

 
 

แผนภูมิท่ี  8  การสืบทอดละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  ของบุตรลําดับที่  1  รุ่นท่ี  2 

หลวงอภัยพลรักษ์  (สุข จันทร์สุข) + นางนุ่ม

นางพรหม + นายผัน

นายบุตร + นางเปรย

นายสะอ้ิง + อําพร  ละครคณะพรหมสวุรรณละครคณะพรหมสวุรรณละครคณะพรหมสวุรรณละครคณะพรหมสวุรรณ

 นายไพฑูรย์ จันทร์สุข

 นายประภาส จันทร์สุข

 น.ส.กาญจนา จันทร์สุข

 นายโกศล  จันทร์สุข

 นางโสพิศพรรณ จันทร์สุข

 นางสอาด  จันทรสุข ละครคณะธดิาพรหมสวุรรณละครคณะธดิาพรหมสวุรรณละครคณะธดิาพรหมสวุรรณละครคณะธดิาพรหมสวุรรณ

 นายธงชัย  จันทร์สุข

 นางสาวขนิษฐา จันทร์สุข

 นายสงคราม จันทร์สุข

นางพรหม+นายทิพย์

นายวัน+นางยวง

 นายทวี  จันทร์สุข

นายสุวัฒน์ + นางสุมล 

จันทร์สุข
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  2)  ละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  สายการสืบทอดบุตรคนท่ี  2 
      บุตรคนที่  2  ของหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  เป็นชายมีช่ือว่าบุญยัง   
จันทร์สุข  เป็นผู้ที่มีฝีมือทางด้านละครสืบต่อจากบิดาจนเป็นที่เล่ืองลือได้รับพระราชทานบรรดาศักด์ิเป็น
“ขุนพิทักษ์ทัศนา”  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี  6  สมรสกับนางสาครมี
บุตรชาย  2  คน  คือนายถมยาและนายเงิน  มีบุตรสาว  1  คน  คือ  นางเพี้ยน  ชาวบ้านทั่วไปรู้จักใน
นาม  “ละครพ่อบุญยัง”  ดังแสดงการสืบทอดละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  ของบุตร
ลําดับที่  2  ในแผนภูมิท่ี  9 

 
 

 
 

แผนภูมิที่  9  การสืบทอดละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  ของบุตรลําดับที่  2 
 

  3)  ละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  สายการสืบทอดบุตรคนที่  3 
      บุตรคนที่  3  ของหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  เป็นชายช่ือว่านายแก้ว  
จันทร์สุข  มีภรรยาสองคน  คนแรกคือนางบัว  มีบุตรสาว  2  คนคือนางทองใบออกไปต้ังคณะละครช่ือว่า 
“คณะพวงเพชร”  และนางทองคํา  ภรรยาคนท่ี  2  คือนางขาว  มีบุตรสาว  1  คน  คือนางนกเอ้ียง 
สมรสกับขุนประสารสารกิต  มีบุตร  คือนายประสิทธ์ิสมรสกับนางสุพร  ต้ังคณะละครช่ือว่า  “คณะเพชร 
สุมาพร”และนางขาวยังมีบุตรชาย  1  คนคือ  นายโสม  ดังแสดงการสืบทอดละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์  
(สุข  จันทร์สุข)  ของบุตรลําดับท่ี  3  ในแผนภูมิท่ี  10 

หลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข) + นางนุ่ม

ขุนพิทักษ์ทัศนา  (นายบุญยัง  จันทร์สุข) + นางสาคร

ละครคณะพ่อบญุยงัละครคณะพ่อบญุยงัละครคณะพ่อบญุยงัละครคณะพ่อบญุยงั

นางเพี้ยน

นายถมยา

นายเงิน
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แผนภูมิท่ี  10  การสืบทอดละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  ของบุตรลําดับที่  3 
 

  4)  ละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  สายการสืบทอดบุตรคนที่  4 
      บุตรคนที่  4  ของหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  เป็นหญิงช่ือว่าเมืองเป็น
ภริยาของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิ  (เทศ  บุญนาค)  คนทั่วไปเรียกคณะละครว่า  “คณะหม่อมเมือง”  มี
บุตร คือหลวงไอศูรย์  (ม่ิง  บุนนาค)  ละครชาตรีของหม่อมเมืองมีลูกศิษย์ที่มีความสามารถอยู่หลายคน
และได้มีโอกาสแสดงหน้าพระที่ น่ังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี  5  เป็นท่ีพอ    
พระราชหฤทัย โปรดเกล้าฯพระราชทานช่ือบริเวณลานกว้างหน้าบ้านของหลวงอภัยพลรักษ์ท่ีใช้ฝึกละคร
ของหม่อมเมืองว่า  “หน้าพระลาน”  ในเวลาต่อมาเรียกละครของหม่อมเมืองว่า  “ละครหน้าพระลาน”  
ปรากฏว่าสายการสืบทอดละครคณะหม่อมเมืองมีเฉพาะลูกศิษย์เท่าน้ัน  ดังมีรายนามต่อไปน้ีต่อไปน้ี  คือ  
นางบุญมา  นางทองอยู่  นางควร  นางผิว  นางฉัตร  นางแจ่ม  นางพลอย  นางจิบและนางศรีใส         
ดังแสดงการสืบทอดละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  ของบุตรลําดับท่ี  4  ในแผนภูมิที่  11 
 
 
 

 
 
 

หลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข) + นางนุ่ม

นายแก้ว + นางบัว

 นางทองใบ 

    ละครคณะพวงเพชรละครคณะพวงเพชรละครคณะพวงเพชรละครคณะพวงเพชร

 นางทองคํา

นายแก้ว + นางขาว

นางนกเอ้ียง + ขุนประสารสารกิต

 นายประสิทธิ์ + นางสุพร      

    ละครคณะเพชรสมุาพรละครคณะเพชรสมุาพรละครคณะเพชรสมุาพรละครคณะเพชรสมุาพร

นายโสม
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แผนภูมิที่  11  การสืบทอดละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  ของบุตรลําดับท่ี  4  
 
 

หลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข) + นางนุ่ม

เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์  (เทศ  บุญนาค) + หม่อมเมือง

ลูกศิษย์หม่อมเมือง

 นางควน  มณีทิพย์   ละครคณะมณีทพิย์ละครคณะมณีทพิย์ละครคณะมณีทพิย์ละครคณะมณีทพิย์

 นางทองอยู่  ประสานสารกิต  (หลานหลวงอภัยพลรักษ์)

    ละครคณะเทพพิมานละครคณะเทพพิมานละครคณะเทพพิมานละครคณะเทพพิมาน

 นางบุญมา ปาสะบุตร  ละครคณะฉลองศรีละครคณะฉลองศรีละครคณะฉลองศรีละครคณะฉลองศรี

 นางผิว สีทิม

 นางฉัตร  สาสงเคราะห์  ละครคณะหนา้พระลานละครคณะหนา้พระลานละครคณะหนา้พระลานละครคณะหนา้พระลาน

 นางแจ่ม ครูละครตําบลเวียงคอย

 นางพลอย

 นางจิบ  รุ่งไพโรจน์ ครูละครตําบลเวียงคอย

 นางศรีใส

หลวงไอศูรย์ (มิ่ง  บุญนาค)
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 กลุ่มลูกศิษย์ของหม่อมเมืองที่มีความสามารถทางด้านการละครน้ันได้แยกตัวออกไปต้ังคณะ
ละครของตนเองและได้สืบทอดรูปแบบการแสดงละครชาตรีมาจนถึงปัจจุบัน ดังต่อไปน้ี 
      4.1)  นางควน  มณีทิพย์  อดีตอาศัยอยู่บ้านบริเวณข้างเรือนจําจังหวัดเพชรบุรี
นางควน  มณีทิพย์  ต้ังคณะละครช่ือว่า  “คณะมณีทิพย์”  และถ่ายทอดให้บุคคลในครอบครัว คือ      
นายสมคิด  มณีทิพย์  อีกท้ังยังถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์  คือนางประเทือง  ครื้นไพบูลย์ต่อมาต้ังคณะละคร
ช่ือว่า  “คณะประทินทิพย์”  นางบุญช่วย  นาคทองต่อมาต้ังคณะละครใช้ช่ือว่า  “คณะมณีเทพ”  และ
นางบุญธรรม  จันทร์สุข  (สมรสกับนายไพฑูรย์  จันทร์สุข  บุตรชายคนโตของนายสะอ้ิง  จันทร์สุขต่อมา
ต้ังคณะละครช่ือว่า  “คณะนาฏศิลป์แก้วประสิทธ์ิ”)  ดังแสดงการสืบทอดละครชาตรีจากหม่อมเมืองไปสู่ 
นางควน  มณีทิพย์  ในแผนภูมิที่  12 
 

 
 

แผนภูมิที่  12  การสืบทอดละครชาตรีจากหม่อมเมืองไปสู่นางควน  มณีทิพย์ 
 

      4.2)  นางบุญมา  ปาสะบุตร  อดีตอาศัยอยู่บริเวณวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัด
เพชรบุรี  ต้ังคณะละครช่ือว่า  “คณะฉลองศรี”  โดยต้ังตามช่ือของบุตรสาวคือนางฉลองปาสะบุตร  
ภายหลังได้แต่งงานและย้ายไปอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดอุตรดิตถ์  (ชัยรัตน์ ณ สงขลา. สัมภาษณ์. 19 
ตุลาคม 2557)  นางบุญมา   ถ่ายทอดให้ไว้กับลูกศิษย์  คือ  นางสาวบุญย่ิง  อุดม  ต่อมาต้ังคณะละครช่ือ

หลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)

หม่อมเมือง

นางควน มณีทิพย์ ละครคณะมณีทพิย์ละครคณะมณีทพิย์ละครคณะมณีทพิย์ละครคณะมณีทพิย์

 นายสมคิด  มณีทิพย์ ละครคณะมณีทพิย์ละครคณะมณีทพิย์ละครคณะมณีทพิย์ละครคณะมณีทพิย์

 นางประเทือง  ครื้นไพบูลย์ ละครคณะประทนิทิพย์ละครคณะประทนิทิพย์ละครคณะประทนิทิพย์ละครคณะประทนิทิพย์

 นางบุญช่วย นาคทอง ละครคณะมณเีทพ    ละครคณะมณเีทพ    ละครคณะมณเีทพ    ละครคณะมณเีทพ    

 นางบุญธรรม + นายไพทูรย์ จันทร์สุข ละครคณะนาฏศิลปแ์ก้วประเสรฐิละครคณะนาฏศิลปแ์ก้วประเสรฐิละครคณะนาฏศิลปแ์ก้วประเสรฐิละครคณะนาฏศิลปแ์ก้วประเสรฐิ
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ว่า  “คณะบุญย่ิงศิษย์ฉลองศรี”  นางประทุม  วรรณนา  ต่อมาต้ังคณะช่ือว่า  “คณะปทุมศิลป์”        
นางละออง  พานศรี  ต่อมาต้ังคณะช่ือว่า  “คณะละอองศรี”  และนางประพร  น้อยเรืองต่อมาต้ังคณะ 
ช่ือว่า  “คณะประพรศิษย์ฉลองศรี”  ทางด้านนางเบญจา  แก้วอินทร์   เป็นศิษย์รุ่นเล็กที่สุดหัดโดย
บุตรสาว   นางมาคือนางฉลอง  ภายหลังต้ังช่ือละครคณะ  “เบญจาศิษย์ฉลองศรี”  ดังแสดงการสืบทอด
ละครชาตรีจากหม่อมเมืองไปสู่นางบุญมา  ปาสะบุตร  ในแผนภูมิที่  13   

 

 
 

แผนภูมิท่ี  13  การสืบทอดละครชาตรีจากหม่อมเมืองไปสู่นางบุญมา  ปาสะบุตร 
 
 

หลวงอภัยพลรักษ์ (สุข  จันทร์สุข)

หม่อมเมือง

นางบุญมา  ปาสะบุตร ละครคณะฉลองศรีละครคณะฉลองศรีละครคณะฉลองศรีละครคณะฉลองศรี

 นางสาวบุญย่ิง  อุดม ละครคณะบญุยิง่ศษิยฉ์ลองศรีละครคณะบญุยิง่ศษิยฉ์ลองศรีละครคณะบญุยิง่ศษิยฉ์ลองศรีละครคณะบญุยิง่ศษิยฉ์ลองศรี

 นางประทุม  วรรณา ละครคณะปทุมศิลป์ละครคณะปทุมศิลป์ละครคณะปทุมศิลป์ละครคณะปทุมศิลป์

 นางละออง  พานศรี ละครคณะละอองศรีละครคณะละอองศรีละครคณะละอองศรีละครคณะละอองศรี

 นางประพร  น้อยเรือง ละครคณะประพรศิษยฉ์ลองศรีละครคณะประพรศิษยฉ์ลองศรีละครคณะประพรศิษยฉ์ลองศรีละครคณะประพรศิษยฉ์ลองศรี

 นางอบเชย

 นางอําพร  จุ้ยจงรักษ์

 นางฉลอง ปาสะบุตร  (บุตรสาว) ถ่ายทอดให้เบญจา แก้วอินทร์ 

 (ศิษย์รุ่นเล็ก)  ละครคณะเบญจา ศิษย์ฉลองศรี ละครคณะเบญจา ศิษย์ฉลองศรี ละครคณะเบญจา ศิษย์ฉลองศรี ละครคณะเบญจา ศิษย์ฉลองศรี 
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      4.3)  นางผิว  สีทิม  (เหลนหลวงทิพย์อาชญา)  อดีตอาศัยอยู่ตําบลบางคลอง
ยาง  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  ถ่ายทอดให้กับครอบครัว  คือนางทองหล่อ  โถสกุล  ต้ังคณะละคร  
ช่ือว่า  “คณะขวัญเมืองประดิษฐ์ศิลป์”  นางเพื่อน  มณีทิพย์  (ถ่ายทอดให้นางสาวอารี  น่าชม) ต้ังคณะ
ละครช่ือว่า  “คณะพรเทพประสิทธ์”  และนางสุพร  ประสานสารกิต  ต้ังคณะละครช่ือว่า  “คณะเพชร   
สุมาพร”  ซึ่งนางสุพรได้สมรสกับนายประสิทธ์ิบุตรชายของขุนประสานสารกิต  (ดูได้จากแผนภูมิการ    
สืบทอดละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์ของบุตรลําดับที่  3)  ดังแสดงการสืบทอดละครชาตรีจากหม่อมเมือง
ไปสู่นางผิว  สีทิม  ในแผนภูมิท่ี  14   
 

 

 
 

แผนภูมิท่ี  14  การสืบทอดละครชาตรีจากหม่อมเมืองไปสู่นางผิว  สีทิม 
 

      4.4)  นางฉัตร  สาสงเคราะห์  อดีตอาศัยอยู่บริเวณหน้าพระลาน อําเภอเมือง  
จังหวัดเพชรบุรี  ถ่ายทอดให้กับบุตรชาย  คือ นายวิเชียร  สาสงเคราะห์สมรสกับนางละม้าย  (หลานของ
นางมอญเป็นละครบ้านลาด)  ต้ังคณะละครช่ือว่า  “คณะส่ีพี่น้อง”  ซ่ึงปัจจุบันไม่มีการสืบทอดละคร    

หลวงอภัยพลรักษ์ (สุข  จันทร์สุข) 

หม่อมเมือง

นางผิว สีทิม

 นางทองหล่อ โถสกุล ละครคณะขวญัเมืองประดษิฐศ์ิลป์ละครคณะขวญัเมืองประดษิฐศ์ิลป์ละครคณะขวญัเมืองประดษิฐศ์ิลป์ละครคณะขวญัเมืองประดษิฐศ์ิลป์

 นางเพ่ือน มณีทิพย์

 นางสาวอารี น่าชม ละครคณะพรเทพประสทิธิ์ละครคณะพรเทพประสทิธิ์ละครคณะพรเทพประสทิธิ์ละครคณะพรเทพประสทิธิ์

 นางสุพร ประสานสารกิต ละครคณะเพชรสมุาพรละครคณะเพชรสมุาพรละครคณะเพชรสมุาพรละครคณะเพชรสมุาพร

 นางถอม  คล้ายทอง

 นางอนงค์ เพ่ิมศิลป์ ละครคณะบันเทงิศลิป์ละครคณะบันเทงิศลิป์ละครคณะบันเทงิศลิป์ละครคณะบันเทงิศลิป์



66 

 

 

 

 

ต่อจากบรรพบุรุษตัวละครต่างแยกย้ายไปเล่มประสมโรงกับละครคณะอ่ืนๆ  นอกจากน้ียังปรากฏว่า            
นางฉัตร   สาสงเคราะห์  ยังมีบุตรท่ีช่ือนายพ้อม  สาสงเคราะห์เป็นครูละครชาตรี  คณะ  “ส.ลูกเพชร
พินิจนาฏศิลป์”  ท่ีอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม  ก่อต้ังโดยนายสมพงษ์  อยู่สมบูรณ์และนางเพิ่ม  (นามสกุล
เดิมแก้วน้อย)  ซึ่งนางเพิ่ม  อยู่สมบูรณ์  มีบิดาและมารดาเป็นชาวเพชรบุรี  นางเพิ่มได้ฝึกหัดละครชาตรี
กับครูพ้อม  สาสงเคราะห์  บุตรชายของนายไปร่กับนางฉัตร  บิดาและมารดาของครูพ้อมเป็นละครหน้า   
พระลานทั้งคู่และเป็นตัวละครของคณะเทพพิมาน  (ภาวัช  หลวงสุนทร. 2553 : 44)  ดังแสดงการสืบทอด
ละครชาตรีจากหม่อมเมืองไปสู่นางฉัตร  สาสงเคราะห์  ในแผนภูมิที่  15   

 

 
 

แผนภูมิที่  15  การสืบทอดละครชาตรีจากหม่อมเมืองไปสู่นางฉัตร  สาสงเคราะห์ 
 

      4.5)  นางจิบ  รุ่งไพโรจน์และนางแจ่ม  เอียงสวาทอดีตอาศัยอยู่บริเวณตําบล
เวียงคอย  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์  คือนางเส่ียม  แก้วเนตร ต้ังคณะละคร
ช่ือว่า  “คณะรจรินทร์นาฏศิลป์”  นางสะอาด  ลอยโพยม  ต้ังคณะละครช่ือว่า  “คณะถนอมสะอาดศิลป์”  
นางอนงค์  จันทร์อํ่า  ต้ังคณะละครช่ือว่า  “คณะอนงค์”  และนางบุญเตือน  คัชชา 

หลวงอภัยพลรักษ์ (สุข  จันทร์สุข)

หม่อมเมือง

นายไปร่ + นางฉัตร สาสงเคราะห์

นายวิเชียร + นางละม้าย สาสงเคราะห์ 
ละครคณะสีพ่ี่นอ้งละครคณะสีพ่ี่นอ้งละครคณะสีพ่ี่นอ้งละครคณะสีพ่ี่นอ้ง

นายพ้อม สาสงเคราะห์

นางเพ่ิม อยู่สมบูรณ์                      
ละครคณะ ส.ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์               

จังหวัดสมุทรสงคราม
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            ปัจจุบัน  “คณะรจรินทร์นาฏศิลป์”  ได้ย้ายครอบครัวและคณะละครไป
จากเพชรบุรีไปต้ังรกรากอาศัยอยู่ที่อําเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี  (สุภาพ  เขียวชอุ่ม. สัมภาษณ์. 21 
กรกฎาคม 2558)  ดังแสดงการสืบทอดละครชาตรีจากหม่อมเมืองไปสู่นางจิบ  รุ่งไพโรจน์และนางแจ่ม  
เอียงสวาท  ในแผนภูมิท่ี  16   

 

 
 
แผนภูมิที่  16  การสืบทอดละครชาตรีจากหม่อมเมืองไปสู่นางจิบ  รุ่งไพโรจน์และนางแจ่ม  เอียงสวาทท่ีม

แสงเจริญ  
      4.6)  นางพลอย  อยู่สุข  อดีตอาศัยอยู่บริเวณตําบลหัวสะพาน อําเภอเมือง  
จังหวัดเพชรบุรี  ถ่ายทอดให้บุตร  คือนางสาวขันนาค  อยู่สุข  ต้ังคณะละครช่ือว่า  “ขันนาคทัศนศิลป์”  
และถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์  คือ  นางนาตยา  พันธ์สมิง  โดยต้ังคณะละครช่ือว่า  “คณะนาตยาเทพนิยม
ศิลป์”  ต่อมานางจําลอง  พันธ์สมิงเดิมเล่นละครอยู่กับ  “คณะขันนาคทัศนศิลป์”  ได้ออกมาต้ังคณะเป็น
ของตัวเองช่ือว่า “คณะ ป. เทพนิยมศิลป์” ดังแสดงการสืบทอดละครชาตรีจากหม่อมเมืองไปสู่นางพลอย  
อยู่สุข  ในแผนภูมิที่  17   
 

หลวงอภัยพลรักษ์ (สุข  จันทร์สุข)

หม่อมเมือง

นางจิบ รุ่งไพโรจน์และนางแจ่ม เอียงสวาท

 นางเสี่ยม  แก้วเนตร ละครคณะรจรนิทรน์าฏศิลป์ละครคณะรจรนิทรน์าฏศิลป์ละครคณะรจรนิทรน์าฏศิลป์ละครคณะรจรนิทรน์าฏศิลป์

 นางสะอาด  ลอยโพยม ละครคณะถนอมสะอาดศลิป์ละครคณะถนอมสะอาดศลิป์ละครคณะถนอมสะอาดศลิป์ละครคณะถนอมสะอาดศลิป์

 นางอนงค์ จันทร์อํ่า ละครคณะอนงค์ละครคณะอนงค์ละครคณะอนงค์ละครคณะอนงค์

 นางบุญเตือน  คัชชา
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แผนภูมิท่ี  17  การสืบทอดละครชาตรีจากหม่อมเมืองไปสู่นางพลอย  อยู่สุข 
 

      4.7)  นางศรีใส  อดีตอาศัยอยู่บริเวณตําบลหัวสะพาน  อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี  ถ่ายทอดให้กับนางสุนันท์  สินเพราะ  ต้ังช่ือคณะละครว่า  “คณะยอดรักสุนันทา”   และ     
นางทองคล้อย  ชูศรี  ต้ังคณะละครว่า  “คณะชูศรีนาฏศิลป์”  ดังแสดงการสืบทอดละครชาตรีจาก  
หม่อมเมืองไปสู่นางศรีใส  ในแผนภูมิที่  18   
 

 
 
 
 
 
 
 

หลวงอภัยพลรักษ์  (สุข จันทร์สุข)

หม่อมเมือง

นางพลอย  อยู่สุข

นางสาวขันนาค อยู่สุข          

ละครคณะขันนาคทศันศลิป์ละครคณะขันนาคทศันศลิป์ละครคณะขันนาคทศันศลิป์ละครคณะขันนาคทศันศลิป์

นางจําลอง พันธ์สมิง            

ละครคณะ ปละครคณะ ปละครคณะ ปละครคณะ ป....เทพนิยมศิลป์เทพนิยมศิลป์เทพนิยมศิลป์เทพนิยมศิลป์

นางนาตยา พันธ์สมิง           

ละครคณะนาตยาเทพนยิมศิลป์ละครคณะนาตยาเทพนยิมศิลป์ละครคณะนาตยาเทพนยิมศิลป์ละครคณะนาตยาเทพนยิมศิลป์
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แผนภูมิท่ี  18  การสืบทอดละครชาตรีจากหม่อมเมืองไปสู่นางศรีใส 
 

  5)  บุตรคนท่ี 5 ของหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข จันทร์สุข)  เป็นชายช่ือว่าเพ็งเสียชีวิต
ต้ังแต่วัยเยาว์ 
  6)  บุตรคนท่ี 6 ของหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข จันทร์สุข)  เป็นชายช่ือว่า  ช่ือว่านาย
อิน มีภรรยา  2  คน  คือภรรยาคนแรก  ช่ือนางทรัพย์  มีบุตรสาวช่ือนางอ่อน  และภรรยาคนท่ี  2  ช่ือ
นางชด มีบุตรสาวช่ือนางเอว  ไม่ปรากฏว่าทางด้านครอบครัวนายอินมีคณะละครสืบต่อจากบิดา 
  7)  ละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  สายการสืบทอดบุตรคนที่  7 
      บุตรคนที่  7  ของหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  เป็นชายช่ือว่านายจัน  
มีภรรยา  2  คน  คนแรกช่ือว่านางมี  มีบุตรชาย  1 คน  คือนายจอน  บุตรสาว  3  คน คือนางละม่อม 
นางบุญมาและนางละมูล  ซึ่งนางละมูลสมรสกับนายบุญและได้ออกมาต้ังคณะละคร  “คณะพิศมัยวิไล
ลักษณ์”  ทางด้านภรรยาท่ี  2  มีช่ือว่านางขันทอง  มีบุตรชาย  1  คน  คือ  นายต้ี  ดังแสดงการสืบทอด
ละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  ของบุตรลําดับท่ี  7  ในแผนภูมิท่ี  19   
 
 
 
 

หลวงอภัยพลรักษ์ (สุข  จันทร์สุข)

หม่อมเมือง

นางศรีใส

นางสุนันท์  สินเพราะ

ละครคณะยอดรกัสนุนัทาละครคณะยอดรกัสนุนัทาละครคณะยอดรกัสนุนัทาละครคณะยอดรกัสนุนัทา

นางทองคล้อย  ชูศรี

คณะชูศรนีาฏศิลป์คณะชูศรนีาฏศิลป์คณะชูศรนีาฏศิลป์คณะชูศรนีาฏศิลป์
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แผนภูมิท่ี  19  การสืบทอดละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  ของบุตรลําดับที่  7 

 
  8)  ละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  สายการสืบทอดบุตรคนที่  8 
      บุตรคนที่  8  ของหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  เป็นหญิงช่ือว่างนางอบ  
สมรสกับนายพร้อมมีบุตรสาว  5  คน  คือ  นางทองอยู่  นางเพี้ยน  นางเย้ือน  นางบุญนาค  และนาง
กุหลาบ  ด้านนางทองอยู่บุตรสาวคนโตสมรสกับขุนประสานสารกิต  มีบุตรชายช่ือนายประเสริฐ  ต้ังคณะ

หลวงอภัยพลรักษ์ (สุข  จันทร์สุข) + นางนุ่ม

นายจัน  +  นางมี

 นายจอน

 นางละม่อม

 นางบุญมา

 นางละมูล + นายบุญ                       

 ละครคณะพิศมัยวไิลลกัษณ์ละครคณะพิศมัยวไิลลกัษณ์ละครคณะพิศมัยวไิลลกัษณ์ละครคณะพิศมัยวไิลลกัษณ์

นายจัน  +  นางขันทอง

 นายตี้
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ละคร  ช่ือว่า  “คณะเทพพิมาน”  ส่วนทางด้านนางกุหลาบบุตรสาวคนสุดท้องสมรสกับนายเย่ือน          
มีบุตรชาย 1 คน  คือ  นายประโยชน์และมีบุตรสาว  3  คน  คือ  นางพเยาว์   นางพยอมและนางนิตยา  
ซึ่งนางพเยาว์น้ันได้ต้ังคณะละครช่ือว่า  “คณะยอดเยาวมาลย์”  ดังแสดงการสืบทอดละครชาตรีหลวง 
อภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  ของบุตรลําดับที่ 8  ในแผนภูมิท่ี  20   
 

 

 
 

แผนภูมิท่ี  20  การสืบทอดละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  ของบุตรลําดับที่ 8 
 

  9)  ละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  สายการสืบทอดบุตรคนท่ี  9 
      บุตรคนท่ี  9  ของหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  เป็นชายช่ือว่าเพชร
สมรสกับนางแอบ  มีบุตรชาย  1  คน  คือนายเพื้อนต้ังคณะละครที่ตําบลบางจาน  ดังแสดงการสืบทอด
ละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  ของบุตรลําดับท่ี  9  ในแผนภูมิท่ี  21   
 

หลวงอภัยพลรักษ์ (สุข  จันทร์สุข) + นางนุ่ม

นางอบ + นายพร้อม

นางทองอยู่+ขุนประสานสารกิจ 

ละครคณะเทพพมิานละครคณะเทพพมิานละครคณะเทพพมิานละครคณะเทพพมิาน

นางเพ้ียน นางเย้ือน นางบุญนาค นางกุหลาบ+นายเยื่อน

นางพเยาว์   

ละครคณะยอดเยาวมาลย์ละครคณะยอดเยาวมาลย์ละครคณะยอดเยาวมาลย์ละครคณะยอดเยาวมาลย์

นางพยอม

นายประโยชน์

นางนิตยา
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แผนภูมิท่ี  21  การสืบทอดละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  ของบุตรลําดับที่  9 
 

 จาการศึกษาละครชาตรีของหลวงอภัยพลรักษ์  พบว่า  การสืบทอดรูปแบบการแสดงโดยตรง
จากหลวงอภัยพลรักษ์ไม่ปรากฏถ่ายทอดให้ลูกศิษย์  มาในช้ันการสืบทอดของรุ่นบุตรหลวงอภัยพลรักษ์
ปรากฏการสืบทอดใน  2  ลักษณะ  คือ  การสืบทอดทางครอบครัวและการสืบทอดจากครูไปยังลูกศิษย์
ปรากฏสายการสืบทอดของหม่อมเมืองทางเดียว  ดังน้ันจึงปรากฏคณะละครท่ีสืบทอดจากทางสายหม่อม
เมืองหลายคณะด้วยกัน 
 นอกจากน้ีผู้วิจัยยังพบข้อเท็จจริงบางประการเก่ียวกับการสืบสายละครชาตรีเมืองเพชร
ทางด้านลูกศิษย์หม่อมเมืองท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึงคือ  หม่อมเมืองไม่ได้ฝึกหัดละครให้กับผู้ใดท่ีไม่ใช่
เครือญาติของตนเองดังที่สุมล  จันทร์สุข  กล่าวว่า 
 
 “ละครชาตรีเมืองเพชรที่มีช่ือเสียงในอดีตมีอยู่  2  คณะด้วยกันคือคณะหลวงอภัยพลรักษ์และ
คณะหลวงทิพย์อาชญา  แต่เดิมมีอาชีพเล่นละครกันอยู่แต่ก่อนแล้วในเพชรบุรี  เป็นที่รู้จักกันในนามท่ีเรียก
กันทั่วไป  เรียกละครหลวงอภัยพลรักษ์ว่า  “ละครหน้าพระลาน”  และเรียกละครหลวงทิพย์อาชญาว่า  
“ละครบางคลองยาง”  ที่กล่าวว่าลูกศิษย์หม่อมเมือง  อาจจะไม่ใช่ลูกศิษย์โดยตรงจากท่านเป็นผู้ฝึกละคร
ให้เน่ืองจากมีคําบอกเล่าของบรรพบุรุษทางสายหลวงอภัยพลรักษ์น้ัน  กล่าวกันมาว่า หม่อมเมืองท่านเป็น
ครูละครหวงวิชาทางด้านการละครมาก  ไม่ยอมถ่ายทอดให้กับผู้ใดนอกจากเครือญาติกลุ่มท่ีกล่าวว่าเป็น
ลูกศิษย์หม่อมเมืองน้ัน  ตามข้อมูลทางด้านนางควน  มณีทิพย์น้ัน  มีข้อเท็จจริงกล่าวกันมาว่านางควน  
เป็นละครมาก่อนที่จะเข้าไปเล่นประสมโรงกับคณะหม่อมเมือง  โดยแต่งงานกับนายปล้ืมดังน้ันจึงมีฐานะ
เป็นสะใภ้ของครอบครัวหลวงทิพย์อาชญา  จึงต้ังช่ือคณะละครว่า  มณีทิพย์  ทางด้านนางผิว  สีทิมก็เป็น 

หลวงอภัยพลรักษ์ (สุข  จันทร์สุข) + นางนุ่ม

นายเพชร  +  นางแอบ

นายเพ้ือน  ละครตาํบลบางจานละครตาํบลบางจานละครตาํบลบางจานละครตาํบลบางจาน
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พี่น้องกับนายปล้ืม  ซึ่งเป็นละครของครอบครัวหลวงทิพย์อาชญาอยู่ก่อนแล้วเช่นเดียวกันทางด้าน      
นางบุญมา  ปาสะบุตร  ก็เป็นละครมาแล้วมาจากจังหวัดสมุทรสงคราม  เรียกว่า ละครสวนมาแต่งงานกับ
สามีซึ่งเก่ียวดองกับหลวงทิพย์อาชญา  ละครของหลวงทิพย์อาชญาถนัดแสดงเน้ือเรื่องแบบจักรๆ วงศ์ๆ  
แต่ละครของหลวงอภัยพลรักษ์สามารถเล่นละครเรื่องใหญ่ๆ ได้  เช่น  อิเหนา  ขุนข้างขุนแผน  ส่วน
รูปแบบการแสดงก็ลักษณะเหมือนกันหมด  ด้วยเหตุว่ามีการแต่งงานเก่ียวดองกันเป็นเขย เป็นสะใภ้กันทั้ง
สองตระกูลจนถึงปัจจุบันน้ี  ซ่ึงลูกหลานละครรุ่นหลังๆจะไม่ทราบตัวตนของบรรพบุรุษว่าอยู่ในการสืบสาย
ของหลวงทิพย์อาชญา  ท้ังน้ีเพราะมีแต่ผู้กล่าวถึงหลวงอภัยพลรักษ์ซ่ึงทางสายหลวงอภัยพลรักษ์ใช้
นามสกุลด้ังเดิมกันมาตลอดและมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเน่ืองจากเก่ียวข้องกับพระมหากษัตริย์  
ด้วยบุตรสาวของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิ  ไปเป็นเจ้าจอมในรัชกาลท่ี  5  หม่อมเมืองก็เก่ียวพันกับละคร
หลวง  อีกท้ังยังปรากฏภาพถ่ายของหลวงอภัยพลรักษ์  ส่วนทางด้านหลวงทิพย์อาชญา ทางครอบครัวมี
การเปล่ียนนามสกุลกันหมดและไม่ค่อยมีใครได้กล่าวถึงหลวงทิพย์อาชญาแม้แต่ภาพถ่ายยังไม่ปรากฏ    
ให้เห็น” 

(สุมล  จันทร์สุข. สัมภาษณ์. 19 ตุลาคม 2557) 
 

 จากคํากล่าวข้างต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้วิจัยวิเคราะห์ ข้อเท็จจริงจากกลุ่มลูกศิษย์ของ     
หม่อมเมืองน้ันไม่ได้รับการถ่ายทอดจากหม่อมเมืองโดยตรง  กล่าวคือ  ไม่ได้เริ่มฝึกละครต้ังแต่เริ่มต้นกับ
หม่อมเมืองอาจเป็นไปได้ว่าหม่อมเมืองไม่ได้หัดละครให้ผู้ใดนอกจากครอบครัว  เน่ืองจากการเล่นละคร
ชาตรีถือว่าเป็นอาชีพท่ีต้องมีการแข่งขันกัน  ความรู้ความสารถของละครชาตรีแต่ละคณะก็จะแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงหม่อมเมืองได้รูปแบบการแสดงละครหลวงมา  ย่อมจะต้องหวงวิชาความรู้เอาไว้เพื่อ  
ถ่ายทอดให้กับครอบครัวของตนเองสําหรับใช้เพื่อประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต  จะสังเกตได้ว่า  ผู้ให้
สัมภาษณ์จะกล่าวถึงลักษณะจุดเด่นของท้ังสองคณะเอาไว้  น่ันคือคณะของหลวงอภัยพลรักษ์สามารถเล่น
เร่ืองอิเหนาและขุนช้างขุนแผนได้  ซ่ึงเป็นรูปแบบอย่างละครหลวง  ซึ่งหม่อมเมืองถ่ายทอดให้กับ
ครอบครัวละครกลุ่มหน้าพระลาน  ทางด้านละครคณะหลวงทิพย์อาชญาจะถนัดเล่นละครเน้ือเรื่องจักรๆ
วงศ์ๆ  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเล่นละครกันโดยท่ัวๆ ไปเป็นพื้นมาแต่อดีต  ทั้งน้ีกลุ่มลูกศิษย์มีความรู้ความสามารถ
ในการเล่นละครมาอยู่ก่อนแล้ว  เมื่อเล่นประสมโรงกับละครคณะหม่อมเมืองจึงได้มีโอกาสเรียนรู้และได้รับ
คําแนะนําในการแสดงที่เรียกว่า  “ครูพักลักจํา”  ซึ่งถือเป็นส่ิงท่ีนักแสดงทุกคนต้องมีเพื่อนําแบบอย่างของ
ครูมาพัฒนาตนเอง  ดังน้ันการได้เล่นประสมโรงกับหม่อมเมืองจึงถือว่าเป็นลูกศิษย์ท่านอีกทางหน่ึง ท้ังน้ี
อาจกล่าวได้ว่า  ละครท่ีสืบทอดทางนางควน  มณีทิพย์  นางผิว  สีทิมและนางบุญมา ปาสะบุตร จนถึง
ปัจจุบันคือละครบางยางสายของละครหลวงทิพย์อาชญาที่ได้รูปแบบละครของหม่อมเมืองมาด้วย 
 อีกประเด็นท่ีพบจาการสัมภาษณ์  ช้ีให้เห็นชัดว่ารูปแบบละครหลวงมีบทบาทต่อการ
พัฒนาการและเปล่ียนแปลงทางด้านศิลปะการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร  การที่ละครหลวงอภัยพลรักษ์
ได้มีโอกาสถวายการแสดงใกล้ชิดกับพระราชวงศ์จึงทําให้ละครชาตรีคณะหลวงอภัยพลรักษ์ได้รับการ    
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ยกย่องและปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมาในช้ันคนรุ่งหลังๆ    
จนทําให้คณะละครชาตรีคณะอ่ืนๆท่ีไม่ได้รับการสืบทอดรูปแบบการแสดงมาเน่ืองจากหมดความนิยมลงไป
ตามสภาวะการเปล่ียนแปลงของสังคม  ดังน้ันจึงไม่มีผู้ใดสามารถบอกได้ว่าละครคณะอ่ืนๆ  เช่น  ละคร
คณะหลวงทิพย์อาชญา  ละครคณะตาไปล่  ละครยายปุ้ยและละครบางแก้วในอดีตมีรูปแบบการแสดง
อย่างไร เพราะละครชาตรีเมืองเพชรพัฒนารูปแบบการแสดงไปในรูปแบบของหลวงอภัยพลรักษ์กันเสีย
หมดแล้ว 
 
    ละครชาตรหีลวงทพิย์อาชญาละครชาตรหีลวงทพิย์อาชญาละครชาตรหีลวงทพิย์อาชญาละครชาตรหีลวงทพิย์อาชญา    
    ละครคณะหลวงทิพย์อาชญา  เป็นละครร่วมรุ่นกับหลวงอภัยพลรักษ์  ซึ่งเล่นละครชาตรี
เช่นเดียวกัน  ถ่ายทอดทางเครือญาติผ่านกันมาเครือญาติของหลวงทิพย์อาชญาที่สามารถสืบค้นปรากฏช่ือ  
คือ  นายปล้ืม  นายแผ่ว  นายพู  นางผิว  นายแพ่ง  อีกท้ังนางควน  มณีทิพย์ได้สมรสกับนายปล้ืมและ 
นางบุญมา  ปาสะบุตรยังเก่ียวดองกับครอบครัวหลวงทิพย์อาชญาอีกทางหน่ึง  (ไม่อาจช้ีชัดถึง
ความสัมพันธ์ว่าเป็นเครือญาติอย่างไร)  ดังน้ันนางผิว  สีทิม  นางควน มณีทิพย์และนางบุญมา  ปาสะบุตร  
จึงมีความเก่ียวโยงกับทางด้านละครหลวงทิพย์อาชญาโดยตรง  (สุมล  จันทร์สุข. สัมภาษณ์. 19 ตุลาคม 
2557) 
 หลวงทิพย์อาชญาเข้ารับราชการตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่  4  มีความรู้  ความสามารถทางด้านการละครและได้ถ่ายทอดให้กับลูกชาย  คือ  หลวงวิจารณ์ หลังจาก
น้ัน  นายพาวลูกชายของหลวงวิจารณ์ได้รับช่วงสืบทอดละคร  ต่อมาหลังจากนายพาวเสียชีวิตจึงมอบคณะ
ละครให้ลูกชาย  คือ  นายแผ่ว  ซึ่งนายแผ่วมีบุตรสาวช่ือว่านางเผ่ือน  น่าชม  ต่อมาต้ังช่ือคณะว่าละคร
ชาตรีคณะ “ พ.เทพประสิทธ์”  (ยุพาวดี  สุขจําเริญและเอ้ือม  เด็ดเด่ียว. 2526:14) 
 จากข้อเท็จจริงข้างต้น  อาจกล่าวได้ว่า  คณะละครท่ีสืบทอดทางสายของนางผิว  สีทิม     
นางควร  มณีทิพย์และนางบุญมา  ปาสะบุตรเป็นละครบางคลองยางสืบทอดมาจากหลวงทิพย์อาชญา ดัง
แสดงการสืบทอดละครชาตรีหลวงทิพย์อาชญาในแผนภูมิท่ี  22   
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แผนภูมิท่ี  22  การสืบทอดละครชาตรีหลวงทิพย์อาชญา 

 
    ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหน่ึงถึงกลุ่มลูกศิษย์ของหม่อมเมืองก็คือ  การต้ังช่ือคณะโดย    
ค่านิยมของการต้ังช่ือคณะโดยส่วนใหญ่นิยมนําเอาช่ือคณะของครู  มาแปลงเป็นช่ือคณะของตนเองอาจจะ
ตัดหรือเติมคําเข้าไปให้ทราบท่ีมาท่ีไปของบรรพบุรุษของคณะหรือทราบถึงครูผู้ถ่ายทอด  ดังเช่น ประวัติ
การต้ังช่ือของคณะ  “พรหมสุวรรณ”  ของนายสะอ้ิงกับนางอัมพร  จันทร์สุขโดยนําคําว่า “พรหม”  มา
จากคุณย่าพรหม  จันทร์สุข  บุตรสาวคนโตของหลวงอภัยพลรักษ์และคําว่า   “วรรณ”   มาจากคุณอา  
คือนายวัน  จันทร์สุข  (น้องชายของนายบุตร  จันทร์สุข)  มารวมกันเป็นช่ือคณะละคร  “พรหมสุวรรณ”  
(ยุพาวดี  สุขจําเริญและเอ้ือม  เด็ดเด่ียว. 2526 : 42) 

หลวงทิพย์อาชญา

หลวงวิจารณ์

นายพาว

นายปล้ืม + นางควน           
ละครคณะมณีทิพย์

 นายสมคิด มณีทิพย์
 ละครคณะมณีทิพย์

 ละครคณะประทินทิพย์

 ละครคณะมณีเทพ

 ละครคณะนาฏศิลป์แก้วประเสริฐ

นายแผ่ว

นายพ้อง+นางเผื่อน  น่าชม          
ละครคณะ พ.เทพประสิทธ์

นางยุพา น่าชม

นางสุมล จันทร์สุข

นายพู นางผิว

 ละครคณะขวัญเมืองประดิษฐ์ศิลป์

 ละครคณะพรเทพประสิทธิ์

 ละครคณะเพชรสุมาพร

 ละครคณะบันเทิงศิลป์

นายแพ่ง
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 จากช่ือคณะละครท่ีมาจากลูกศิษย์ของหม่อมเมืองน้ัน  ไม่มีผู้ใดที่จะต้ังช่ือคณะให้มีความ
สอดคล้องกับช่ือของหม่อมเมืองแม้แต่คณะเดียวนางควน  ก็ยังคงใช้ช่ือละคร  “มณีทิพย์”  ตามสายการ
สืบทอดของหลวงทิพย์อาชญา  สืบทอดมาทางลูกศิษย์คือนางประเทือง  ครื้นไพบูลย์  ก็ต้ังช่ือคณะว่า 
“ประทินทิพย์”  และนางบุญมา  ปาสะบุตร  กลับใช้ช่ือของลูกสาวคือนางฉลอง  ปาสะบุตร  ต้ังเป็นคณะ
ละครช่ือว่า  “ฉลองศรี”  หลังจากน้ันลูกศิษย์นางบุญมา  ปาสะบุตร ก็ใช้คําว่า  “ศิษย์ฉลองศรี”  ต่อท้าย
ช่ือคณะตัวเอง  ยกเว้น  “คณะปทุมศิลป์” 
 จากข้อมูลดังกล่าวเบ้ืองต้น  พอจะอนุมานได้ว่า  ครูละครชาตรีที่สืบสายจากหลวงทิพย์อาชญา
ทราบดีอยู่แล้วว่าตนเองสืบสายมาจากหลวงทิพย์อาชญาจึงต้ังใจต้ังช่ือให้สอดคล้องกับบรรพบุรุษอยู่แต่
เน่ืองด้วยความเก่ียวดองกับละครหลวงอภัยพลรักษ์โดยการแต่งงานเป็นลูกเขยและเป็นลูกสะใภ้ในเวลา
ต่อมาและการเล่นประสมโรงกันมาตลอดจึงทําให้การแบ่งแยกกันน้ันถูกตัดออกไปโดยปริยายเพราะถือว่า
อย่างไรก็ตามก็เป็นละครชาตรีเมืองเพชรด้วยกัน 
 
                            ละครชาตรีละครชาตรีละครชาตรีละครชาตรีตาไปล่ตาไปล่ตาไปล่ตาไปล่และและและและละครชาตรียายปุ้ยละครชาตรียายปุ้ยละครชาตรียายปุ้ยละครชาตรียายปุ้ย    
       ละครตาไปล่และยายปุ้ยเป็นละครชาตรีเมืองเพชรที่ปรากฏช่ืออยู่ร่วมรุ่นเดียวกันกับละคร
ของหลวงอภัยพลรักษ์ซึ่งรูปแบบการแสดงเป็นอย่างไรน้ันไม่สามารถช้ีชัดเจนได้  เน่ืองจากเป็นการเล่าสืบ
ต่อกันมาว่าละครตาไปล่อาจจะเป็นละครยุคแรกๆ  ท่ีถ่ายทอดละครชาตรีให้กับลูกศิษย์ที่แสดงละครใน
ตําบลหัวสะพานก่อนที่นางจิบ รุ่งไพโรจน์จะไปเล่นผสมโรงกับคณะของหม่อมเมือง  เน่ืองจากตาไปล่พื้นเพ
เดิมอาศัยอยู่บริเวณตําบลหัวสะพาน  จังหวัดเพชรบุรี  มีคํากล่าวที่เล่าสืบทอดกันมาเป็นคําคล้องจอง
เก่ียวกับละครตาไปล่กับยายปุ้ย ดังน้ี 
 
 “ดูละครหลวงอภัยเสียเท่าไรไม่ว่า  ดูละครตาไปล่เสียท้ังไหล่ทั้งหน้า  ดูละครยายปุ้ยพุงพลุ้ย
เหมือนหมา  ละครหลวงอภัยน้ันเป็นที่นิยมว่าแสดงได้ดีจะว่าจ้างราคาสูงเท่าไรก็คุ้มค่า  ละครตาไปล่ผู้
แสดงมักจะยักไหล่และลอยหน้ามากไปและละครยายปุ้ยมักจะแต่งตัวไม่เรียบร้อย  ตัวนางนุ่งผ้าโอบไปบน
ท้อง  ตัวพระก็รัดเส้ือไม่แน่น  ดูแล้วไม่สวยงาม” 

(สุมล  จันทร์สุข. สัมภาษณ์. 19 ตุลาคม 2557) 
 

       จากคํากล่าวข้างต้น  คําท่ีใช้เปรียบเทียบการแสดงละครชาตรี  3  คณะ  สามารถอนุมาน
ได้ว่า  ละครหลวงอภัยเป็นท่ีนิยมชมชอบของผู้ดูในสมัยน้ันอันเน่ืองจากได้รับอิทธิพลจากละครหลวง อีกทั้ง
รูปแบบการแสดง  ตัวละคร  มีความสมบูรณ์สวยงาม  ซ่ึงแตกต่างกับละครตาไปล่  เม่ือวิเคราะห์จาก
ลักษณะของการแสดงละครของตาไปล่ทําท่าการยักไหล่และการลอยหน้าจนเกินพอดี  อาจจะเป็นลักษณะ
ของกระบวนท่ารําแบบเดิมของละครเมืองเพชรก็เป็นได้ที่ได้รับการพัฒนามาจากรูปแบบการแสดงโนรา  
ด้านละครคณะยายปุ้ยก็เช่นกันที่ยังเป็นรูปแบบของชาวบ้านที่ไม่ได้คํานึงถึงความประณีต ความสวยงาม
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ของการแสดงละครมากนัก  เน่ืองจากทั้งสองคณะไม่ได้นําละครหลวงมาพัฒนารูปแบบการแสดงละครจน
ในที่สุดก็ไม่เป็นท่ีนิยมของผู้ชมในเวลาต่อมา  
    
                            ละครชาตรีบางแก้วละครชาตรีบางแก้วละครชาตรีบางแก้วละครชาตรีบางแก้ว    
          ละครชาตรีบางแก้วเป็นกลุ่มละครที่อาศัยอยู่บริเวณตําบลบางแก้ว  อําเภอบ้านแหลม  
จังหวัดเพชรบุรีในปัจจุบัน  ซ่ึงในอดีตปรากฏคณะละคร  คือละครตาถินยายรับ  ละครตาบุญยายฉั่วและ
ละครตามากยายหวล  ละครบางแก้วเป็นละครที่อยู่ห่างออกไปจากตัวอําเภอเมืองเพชรบุรี แต่ก็มีการ
ติดต่อสัมพันธ์กันกับละครในเมืองเพชรบุรีอย่างต่อเน่ือง ปรากฏว่าขุนพิทักษ์ทัศนาบุตรของหลวงอภัย   
พลรักษ์ได้เข้ามาถ่ายทอดกระบวนท่ารําให้กับละครบางแก้ว  อีกทั้งละครบางแก้วเองก็มีการพัฒนาตนเอง
ทางด้านการแสดงโดยการเชิญครูที่มีความรู้ความสามารถทางด้านละคร  จากในเมืองเพื่อถ่ายทอดวิชาการ
ละคร  ทั้งทางด้านกระบวนท่ารํา  เพลงร้อง  การแต่งกายและดนตรี  ดังน้ันละครชาตรีบางแก้วจึงมีการ
พัฒนาไปพร้อมกับละครชาตรีก ลุ่มในเมืองจนสามารถเล่นประสมโรงกันได้เม่ือครั้งแสดงถวาย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี  6  นอกจากน้ีละครบางแก้วยังได้เชิญครูโนรามาจาก
จังหวัดชุมพรมาสอนรําซัดชาตรีนับเป็นการถ่ายทอดแลกเปล่ียนกันครั้งสําคัญในกลุ่มละครบางแก้ว ปรากฏ
ช่ือนายเอ้ือน  เพิ่มศิลป์  บุตรชายของตาถินยายรับเป็นผู้รับถ่ายทอดกระบวนท่ารําซัดชาตรีจากครูโนรา  
(จันทิมา  แสงเจริญ. 2539. 35-40) 
       ท้ังน้ี  นายถิน นางรับ  มีบุตรดัวยกัน  4  คน คือนายเอ้ือน  เพิ่มศิลป์  นางเย็น  เพิ่มศิลป์    
นางเล่ียม  พิมพ์สว่าง และนายถนอม  เพชรแท้  ปัจจุบันยังคงเหลือคณะละครชาตรีบางแก้วอยู่คณะเดียว 
คือคณะส่ีพี่น้องและยังรับแสดงลิเกอีกด้วย  โดยมีนายบุญเลิศ  เพชรแท้เป็นเจ้าของคณะสืบทอดมาจาก
บิดามารดาคือนายถนอม  นางเอ้ือม  เพชรแท้และยังคงรับเล่นละครชาตรีอยู่โดยหาตัวละครที่มีอยู่ในเมือง
เพชรบุรีมาประสมโรง  ปัจจุบันหันไปแสดงลิเกเป็นส่วนใหญ่เน่ืองจากลูกหลานเป็นผู้ชายอาชีพลิเกมีงาน
มากกว่าละคร  (เจษฎาพร  สุมาลีและบุญเลิศ  เพชรแท้. สัมภาษณ์. 20 ตุลาคม 2557)   
       จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของละครชาตรีบางแก้วสามารถแสดงการสืบทอดละคร
ชาตรีบางแก้วดังแผนภูมิที่  23   
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แผนภูมิที่  23  การสืบทอดละครชาตรีบางแก้ว 

 
    จากการศึกษา  สรุปประวัติความเป็นมาของละครชาตรีเมืองเพชร  ได้ว่า ละครชาตรีเมือง
เพชรปรากฏหลักฐานแน่ชัดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  4  โดยนายสุข 
จันทร์สุข  เป็นผู้ท่ีมีความสนใจทางด้านศิลปะการแสดงละคร  เน่ืองจากนายสุขมีความรู้ความสามารถ
ทางด้านการแสดงโนราเป็นพื้นจึงเดินทางติดตามคณะละครต่างๆ  เช่น  ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
ที่สนามควาย  กรุงเทพมหานครและจังหวัดนครศรีธรรมราช  จนมีความรู้เช่ียวชาญทางด้านการแสดง จึง
ได้รวบรวมเพื่อนและญาติที่เป็นผู้ชายต้ังคณะละคร คนทั่วไป เรียกว่า  “ละครนายทองสุขหรือละคร    
นายสุข” รับแสดงละครจนมีช่ือเสียง  เม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี  4  เสด็จ
พระราชดําเนินแปรพระราชฐานไปยังพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรี  โปรดฯให้หาละครเล่นถวายให้
ทอดพระเนตร คณะละครของนายสุขได้มีโอกาสเข้าไปแสดงหน้าพระท่ีน่ัง  ปรากฏว่าละครนายสุขแสดงได้
ดีเป็นที่พอพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทุกคร้ังที่เสด็จไปจังหวัดเพชรบุรีก็
โปรดให้ละครนายสุขเล่นถวายทอดพระเนตรเป็นประจําจนกระท่ังได้พระราชทานตําแหน่งต้ังเป็น  “หลวง
อภัยพลรักษ์”  นายสุข จันทร์สุขได้ถ่ายทอดศิลปะการแสดงละครให้กับครอบครัวซ่ึงแต่เดิมหัดละครให้แต่
ผู้ชาย ภายหลังประกาศว่าด้วยเรื่องละครผู้หญิง  มีพระบรมราชานุญาตให้หัดละครผู้หญิงได้จึงได้หัด   
นางนุ่มภรรยาและบุตรสาว  โดยเฉพาะหม่อมเมืองให้เล่นละครและหม่อมเมืองได้เป็นภรรยาของ
เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิ  (เทศ  บุญนาค)  เจ้าเมืองเพชรบุรี  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี 5  และได้มีโอกาสหัดละครหลวง  จึงได้รูปแบบการแสดงละครหลวงมาถ่ายทอด
ให้กับละครของครอบครัว โปรดพระราชทานพื้นที่สําหรับหัดละคร  เรียกว่า  “หน้าพระลาน”  จนกระทั่ง
รุ่นหลานนายสุข  จันทร์สุข ปรากฏละครที่ มีช่ือเสียง  คือนายบุญยัง  จันทร์สุข  ได้รับพระราชทาน
บรรดาศักด์ิในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่   6  โปรดเกล้าฯ  ให้เป็น         
“ขุนพิทักษ์ทัศนา”  และสืบทอดมาถึงปัจจุบัน 
 นอกจากละครหลวงอภัยพลรักษ์แล้วยังปรากฏละครท่ีอยู่ในสมัยเดียวกันคือละครของหลวง
ทิพย์อาชญาซึ่งมีความรู้ความสามารถทางด้านการละคร เช่นกัน  ละครสายหลวงทิพย์อาชญาก็ได้สืบทอด

นายถิน+นางรับ

นายเอ้ือน เพ่ิมศิลป์ นางเย็น เพ่ิมศิลป์ นางเลี่ยม พิมพ์สว่าง นายถนอม + เอ้ือม เพชรแท้

นายบุญเลิศ เพชรแท้ 
ละครคณะสีพ่ี่นอ้งละครคณะสีพ่ี่นอ้งละครคณะสีพ่ี่นอ้งละครคณะสีพ่ี่นอ้ง
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ผ่านครอบครัวลูกหลานจนถึงปัจจุบัน  ในส่วนของละครตาไปล่ได้สืบทอดกันนอกเมืองภายหลังบรรดาลูก
ศิษย์ของตาไปล่และละครท่ีมาจากจังหวัดสมุทรสงคราม  เรียกว่า  “ละครสวน”  ได้เข้ามาเล่นประสมโรง
กับละครหม่อมเมืองจึงได้รับรูปแบบการแสดงละครชาตรี ท่ี เล่นในเมืองไปและสุดท้ายละครของ          
ยายปุ้ยไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดสามารถบอกได้ว่าใครเป็นผู้สืบทอดต่อเน่ืองจากผู้คนหันไปนิยมละครของ               
หลวงอภัยพลรักษ์กันมาก 
 ละครชาตรีเมืองเพชร  ได้สืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษสายท่ีสําคัญได้แก่สายของหลวงอภัยพล
รักษ์และสายของหลวงทิพย์อาชญา  ซ่ึงทายาทได้สืบทอดศิลปะการแสดงจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไม่
ขาดสายและท่ีสําคัญทั้งสองสายมีการเก่ียวดองกันทางด้านการสมรสและการเล่นประสมโรงกันทําให้เกิด
การถ่ายโอนศิลปะการละครซึ่งกันและกันและถ่ายทอดไปจากรุ่นสู่รุ่น  อีกทั้งศิลปะการแสดงได้มีการ
ปรับเปล่ียนอย่างต่อเน่ืองผ่านกาลเวลาเกิดการสร้างองค์ประกอบของศิลปะการแสดงเป็นของตนเอง 
 
    3.2  3.2  3.2  3.2  องคป์ระกอบของการแสดงละครชาตรเีมืองเพชรองคป์ระกอบของการแสดงละครชาตรเีมืองเพชรองคป์ระกอบของการแสดงละครชาตรเีมืองเพชรองคป์ระกอบของการแสดงละครชาตรเีมืองเพชร    
    
                            การแสดงนาฏกรรมท่ีสมบูรณ์ย่อมมีองค์ประกอบหลายชนิดตามประเภทของการแสดง 
ละครชาตรีเมืองเพชรเป็นนาฏกรรมท่ีได้พัฒนาการแสดงจนกระทั่งมีองค์ประกอบของการแสดงท่ีชัดเจน
ประกอบกันทําให้การแสดงได้รับความนิยมและยกย่องว่าแสดงได้ดี  โดยมีองค์ประกอบของการแสดง
ละครชาตรีเมืองเพชร  ดังน้ี 
 
       สถานที่แสดง สถานที่แสดง สถานที่แสดง สถานที่แสดง     
       ละครชาตรีแต่เดิมจะเล่นบนพื้นไม่มีการทําโรงยกพื้นข้ึนเป็นเวที  ดังน้ันจึงต้องมีการปลูก
โรงขึ้นบนพื้น โดยใช้ไม้ปัก  4  เสา  เป็นรูปส่ีเหล่ียม ทําหลังคาและปักเสากลาง มีเตียงสําหรับผู้แสดงน่ัง
โดยเปิดโล่งทั้งส่ีด้าน  ซ่ึงการปลูกโรงยังมีพิธีกรรมและความเช่ือเรื่องเสากลางโรงอันเป็นท่ีสถิตของ     
พระวิสสุกรรม  อีกท้ังเสากลางโรงยังเอาไว้สําหรับผูกซองคลีหรือถังคลี  ซึ่งเป็นตะกร้าสานสําหรับใส่อาวุธ
และอุปกรณ์ประกอบการแสดงต่างๆ  เช่น  ดาบ  กระบอง  ไม้เท้า ฯลฯ  
       ปัจจุบันละครชาตรีเมืองเพชรไม่ได้ปลูกโรงเอง  เน่ืองจากถ้าหากเล่นตามวัดที่มักจะมีคน
ไปแก้บนอยู่ประจําก็จะมีโรงละครสําหรับไว้ให้ละครชาตรีเล่น  ทําเป็นเพิงเสาเหล็กมุงด้วยสังกะสีอย่างดี
ยกพื้นสูง  มีเตียงต้ังไว้พร้อมเสร็จ  เช่น  ท่ีวัดมหาธาตุวรวิหาร  จังหวัดเพชรบุรีหรือหากละครไปเล่นแก้บน
ที่ศาลเจ้าที่บ้านเจ้าภาพ ผู้ว่าจ้างก็จะเตรียมสถานท่ี  จัดเตียงน่ังหรือเก้าอ้ีสําหรับแสดงละคร นําเส่ือมา    
ปูพื้นและอาจจะนําพรมมาปูบนต่ังให้ละครน่ังตามแต่เจ้าของงานจะหาได้  ละครชาตรีก็ต้องปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์สําหรับการเล่นละครตามสถานที่ท่ีไปแสดง  ซองคลีหรือถังคลีจากเดิมที่ผูกไว้กับเสากลาง
โรงก็นําไปวางกับใกล้ๆเตียงเพื่อสะดวกในการหยิบนํามาใช้แสดงละครได้อย่างทันท่วงทีและดูเป็นระเบียบ 
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ภาพที่  3  โรงละครบริเวณหน้าวัดมหาธาตุวรวิหาร 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
                            ผู้ผู้ผู้ผู้แสดงแสดงแสดงแสดง    
       ในการแสดงละครชาตรีเมืองเพชรครั้งหน่ึงน้ันใน  1  โรงประกอบไปด้วยผู้แสดงไม่น้อย
กว่า  5  คน  ขึ้นอยู่กับงานที่รับแสดงทั้งน้ีอาจมีได้ถึง  12  คน  ถ้าเป็นละครโรงใหญ่โดยกลุ่มผู้แสดง
สามารถจําแนกได้ตามบทบาทหน้าที่ในการแสดงได้  4  กลุ่ม  คือ  ตัวพระ  ตัวนาง  ตัวตลกและคนบอก
บท (แม่บท) 
       1)  ตัวพระ  เป็นผู้แสดงที่ได้รับบทบาทเป็นผู้ชายในเรื่องของละคร สามารถแบ่งตาม
ลักษณะบทบาทท่ีได้รับออกเป็น  3  ประเภท  คือ  นายโรง  พระรองและพระโกง    
            1.1)  นายโรง  (พระเอก)  คือ  ตัวละครท่ีมีบทบาทสําคัญในการแสดงท้ังในส่วนที่
เป็นพิธีกรรมและในส่วนของการแสดงละคร  นายโรงจะเป็นตัวละครที่สําคัญในเรื่องราวท่ีแสดงและเป็น  
ผู้เปิดเรื่องการแสดงทุกครั้ง  เช่น  บทบาทพระสังข์  ในเรื่อง  สังข์ทอง  บทบาทพระป่ินทอง  ในเร่ือง  
แก้วหน้าม้า  บทบาทพระอภัยมณี  ในเรื่องพระอภัยมณีฯลฯ    
            1.2)  พระรอง  คือ  ตัวพระท่ีมีบทบาทรองลงมาจากพระเอก  ได้แก่  ตัวพระอนุชา  
ตัวกษัตริย์ต่างเมือง  เช่น  บทบาทพราหมณ์บุษราคัม  ในเรื่องแสงแก้วนพเก้า  บทบาทศรีสุวรรณ ในเรื่อง
พระอภัยมณี 
            1.3)  พระโกง  คือ  ตัวพระท่ีรับบทบาทเป็นตัวร้ายในละครท่ีเป็นฝ่ายอธรรมท้ังที่เป็น
มนุษย์และอมนุษย์  จําพวกยักษ์  ท้ังน้ีละครชาตรีเมืองเพชรจะใช้ตัวละครที่เป็นตัวพระแสดงบทบาทเป็น
ตัวยักษ์ ซ่ึงท่าทางต่างๆก็เหมือนกับตัวพระแต่จะมีความแข็งแรงของท่าทางขึ้นอีก  นักแสดงตัวพระบางคน
มีความสามารถและมีฝีมือในการแสดงบทบาทของตัวยักษ์ได้เป็นอย่างดี  ตัวละครตัวยักษ์  เช่น  บทบาท
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ของสินสมุทรในเรื่องพระอภัยมณี  บทบาทของยักษ์เนตรอัคคีในเรื่องขันทอง  บทบาทยักษ์สุธาหว่ันใน
เรื่องกายเพชรกายสุวรรณ 
       2)  ตัวนาง  เป็นผู้แสดงท่ีได้รับบทบาทเป็นผู้หญิงในเรื่องละคร  สามารแบ่งตามลักษณะ
บทบาทที่ได้รับออกเป็น  3  ประเภท  คือ  นางเอก  นางรองและนางโกง  
            2.1)  นางเอก  คือ  ตัวนางที่ได้บทบาทเป็นตัวเอกฝ่ายหญิงในเรื่องละคร  ซ่ึงจะแสดง
คู่กับพระเอก  เช่น  บทบาทนางรจนา  ในเรื่องสังข์ทอง  บทบาทนางมโนห์รา  ในเรื่องพระศรีสุธน 
บทบาทนางสุวรรณมาลี  ในเรื่องพระอภัยมณี  บทบาทนางสร้อยแก้ว  ในเรื่องขันทอง  เป็นต้น 
            2.2)  นางรอง  คือ  ตัวนางที่มีบทบาทรองลงไปจากนางเอกอาจจะเป็นนางกษัตริย์  
พระราชธิดาต่างเมือง  เช่น  บทบาทนางสร้อยสุวรรณและนางจันทร  ในเรื่องแก้วหน้าม้าหรือเม่ือแสดง
เสร็จแล้วตัวนางรองก็จะใส่กระบังหน้าเล่นเป็นนางกํานัลหรือตัวเบ็ดเตล็ด 
            2.3)  นางโกง  คือ  ตัวนางที่มีบทบาทเป็นตัวร้าย  ฝ่ายอธรรมส่วนใหญ่จะเป็นตัว 
นางยักษ์  นางเงาะและนางอมนุษย์  ละครชาตรีเมืองเพชร  เรียกว่า  นางตะแหล่งหรือนางกะแหล่ง  เช่น 
บทบาทตัวนางยักษ์ผีเส้ือสมุทร ในเรื่องพระอภัยมณี  บทบาทนางยักษ์มรกต  ในเร่ือง  แสงแก้วนพเก้า    
บทบาทนางเงาะวาสันและนางยักษ์กระตุกอืด  ในเรื่องขันทอง  เป็นต้น  
       3)  ตัวตลก  เป็นผู้แสดงท่ีมีบทบาทสําคัญของเรื่องเช่นเดียวกันจะขาดเสียไม่ได้ซึ่ง       
ตัวตลกจะมีบทบาทแสดงได้หลายตัวในการแสดงละครเรื่องหน่ึง  เช่น  บทบาทของฤษี  บทบาทของเสนา  
บทบาทของกษัตริย์ต่างเมืองท่ีมีอายุมาก 
       4)  แม่บท คือผู้มีหน้าที่บอกบทให้กับผู้แสดงละครชาตรีเมืองเพชร  บางครั้งอาจจะเป็น
เจ้าของคณะหรือว่าจ้างให้มาเป็นแม่บท  การบอกบทของแม่บทต้องใส่อารมณ์แสดงออกมาทางนํ้าเสียง
เพื่อให้ตัวละครทราบถึงอารมณ์ท่ีจะแสดง นอกจากบอกบทแล้วแม่บทยังต้องเป็นผู้เลือกเรื่องที่จะแสดง
ละครให้เหมาะสมกับตัวละครท่ีเล่นประสมโรงกันและสถานท่ีที่เล่นและบทบาทท่ีสําคัญอีกอย่างคือ ต้อง
เป็นผู้กํากับการแสดงให้ดําเนินเร่ืองต้ังแต่เปิดเรื่องจนกระทั่งจบการแสดง  ตัดหรือเพิ่มบทให้เหมาะสม 
ด้วยวิธีการนําบทละครจากหนังสือมาเล่นซึ่งเป็นเรื่องยาว  บางครั้งต้องด้นคําผสมเข้าไปเพื่อให้มีความ
กลมกลืนหรือด้นขึ้นมาใหม่เพื่อเพิ่มบทบาทหรือเหตุการณ์ให้ตัวละคร ให้ดําเนินไปตามแนวเรื่องของละคร 
ทั้งน้ียังกํากับไปถึงการบรรเลงของนักดนตรีด้วย  ดังน้ันแม่บทจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านบทละครและ
เรื่องท่ีเล่นเป็นจํานวนมากและต้องมีไหวพริบปฏิภาณในการด้นตัดต่อบทกลอนหรือการด้นกลอนแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์เฉพาะในการดําเนินเรื่องให้ตัวละคร  
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ภาพท่ี  4  นางสอาด  จันทรสุข  แม่บทและเจ้าของคณะธิดาพรหมสุวรรณ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
       เครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกาย    
       ละครชาตรีเมืองเพชร เป็นละครท่ีเล่นเก่ียวกับเรื่องจักรๆวงศ์ๆ  ดังน้ันการแต่งกายจึงมี
เครื่องแต่งกายที่สวยงามตามประเภทของผู้แสดง  ตัวพระ  ตัวนางที่แ ต่งเลียนแบบเครื่องทรง
พระมหากษัตริย์เรียกว่า  “ยืนเคร่ือง”  และตัวตลกหรือตัวเบ็ดเตล็ด ดังน้ันเครื่องแต่งกายละครชาตรีเมือง
เพชรจึงสามารถแบ่งออกได้เป็น  3  ประเภท  คือ  เครื่องแต่งกายยืนเครื่องพระ  เคร่ืองแต่งกายยืนเครื่อง
นางและเครื่องแต่งกายเบ็ดเตล็ด  โดยเครื่องแต่งกายละครชาตรีเมืองเพชร  ประกอบไปด้วย  
เครื่องประดับศีรษะ  เครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับ      
       1)  เครื่องแต่งกายยืนเครื่องพระ  เป็นเครื่องแต่งกายที่ใช้แต่งให้กับตัวละครท่ีแสดง
บทบาทผู้ชายทั้งท่ีเป็นตัวนายโรง พระรองและตัวโกง  โดยจะมีความแตกต่างกันที่สีและเครื่องประดับ
ศีรษะที่สวมใส่  ประกอบด้วย 
            1.1)  เครื่องประดับศีรษะของตัวนายโรงจะสวมชฎายอดชัย  พระรองจะสวมชฎา
หรือสวมปันจุเหร็จ  ตัวพระโกงจะสวมศีรษะยักษ์เมื่อได้รับบทบาทเป็นยักษ์โดยสวมเปิดหน้าครึ่งศีรษะ  
นอกจากน้ีหากรับบทบาทเป็นตัวกุมารก็จะสวมศีรษะกุมารหากไม่มีศีรษะกุมาร  ผู้แสดงจะนําชฎามาถอด
ปลียอดออก  แล้วใช้ผ้าแพรพับเป็นลักษณะคล้ายพัดใส่แทนปลียอด 
            1.2)  เครื่องนุ่มห่มของตัวพระ  ตัดเย็บด้วยผ้าต่วนปักด้วยเล่ือมและลูกปัดเป็น
ลวดลาย  เช่น  ลายดอก  ลายข้าวหลามตัด  ลายเถา  ประกอบไปด้วย  กรองคอ  ฉลององค์แขนส้ันติด
พาหุรัด  (ละครชาตรี  เรียกว่า  กนกแขน)  รัดสะเอว  ห้อยหน้า  ห้อยข้าง  ภูษา  (ผ้านุ่ง)  สนับเพลา  
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การแต่งกายของตัวพระมีจารีตในการแต่งคือ  พระเอกต้องแต่งกายด้วยสีเหลือง  อาจจะมีสาเหตุมาจาการ
แสดงจักรๆวงศ์ๆ  พระเอกโดยส่วนใหญ่จะมีช่ือที่แปลว่าทองหรือเก่ียวข้องความหมายของคําว่า ทอง  เช่น  
พระสุวรรณหงส์  พระป่ินทอง  พระสังข์ทอง  สุวรรณจินดา เป็นต้น หรืออีกประการสีเหลืองเป็นสีที่สว่าง
สดใสเวลาตัวละครใส่ก็จะทําให้ดูเด่นสวยงาม 
            1.3)  เครื่องประดับ  ของตัวพระ  ประกอบด้วย  ทับทรวง  (ทับอก)  สังวาล ตาบทิศ  
เข็มขัด  หัวเข็มขัด  ทองกร  กําไลข้อเท้า  เครื่องประดับทํามาจากวัสดุ  2  ชนิดคือทําจากหนังเทียมติด
ลายปิดทองประดับกระจก  หรือทําจากโลหะชุบทองฝังพลอยสี  
       2)  เคร่ืองแต่งกายยืนเครื่องนาง  เป็นเครื่องแต่งกายที่ใช้แต่งให้กับตัวละครท่ีแสดง
บทบาทเป็นผู้หญิงท้ังที่เป็นตัวนางเอก  นางรองและนางกะแหล่ง  
            2.1)  เครื่องประดับศีรษะตัวนางเอกและนางรองจะสวมมงกุฎ  หากเป็นนางแม่หรือ
นางแปลงจะสวมกระบังหน้า  ตัวนางกระแหล่งท่ีเป็นตัวนางยักษ์หรือหรือนางเงาะจะสวมศีรษะเปิดหน้า
ครึ่งศีรษะ  ถ้าหากเป็นนางอมนุษย์  เช่น  นางผีโขมด  ในเร่ือง  แก้วหน้าม้าก็จะสวมหน้ากากไว้เหนือ
หน้าผากเปิดหน้าเพื่อให้สามารถร้องเองได้หรือหากตัวละครเรียกหานางกํานัล  ตัวนางรองท่ีน่ังอยู่ในคณะ
ที่ยังไม่ถึงบทบาทของตนเองก็จะยืนขึ้นมารับบทเป็นนางกํานัลทันทีโดยไม่ต้องสวมเครื่องประดับศีรษะ 
            2.2)  เครื่องนุ่งห่มของตัวนาง ตัดเย็บด้วยผ้าต่วนเป็นผ้าห่มนางและกรองคอ  ปักด้วย
เล่ือมและลูกปัดเป็นลวดลาย  เช่น  ลายดอก  ลายเถา  เป็นต้น  มีเส้ือในนางสําหรับใส่ข้างใน  นุ่งผ้าทอ
สอดด้ินจับจีบหน้านาง  
            2.3)  เครื่องประดับ  ของตัวนาง  ประกอบด้วย  จ้ีนาง  เข็มขัด  หัวเข็มขัด  ทองกร 
กําไลข้อเท้า  เครื่องประดับทํามาจากวัสดุ  2  ชนิดคือทําจากหนังเทียมติดลายปิดทองประดับกระจกหรือ
ทําจากโลหะชุบทองฝังพลอยสี  
       3)  เครื่องแต่งกายเบ็ดเตล็ด  จะเป็นเครื่องแต่งกายสําหรับตัวตลกหรือตัวอ่ืนๆท่ีแต่งกาย
ตามเช้ือชาติสําหรับเล่นละครที่มีบทบาทของคนเช่ือชาติอ่ืนๆ  มี  2  ประเภท  คือ  เครื่องประดับศีรษะ
และเครื่องนุ่มห่ม  เครื่องประดับศีรษะเบ็ดเตล็ด  จะเป็นศีรษะกํามะลอทําจากกระดาษปิดหุ่นขึ้นรูปแล้ว
ผ่าออกเย็บติดกันเขียนสีให้สวยงาม เช่น ศีรษะฤๅษี  หัวล้าน  ศีรษะจระเข้ หน้ากากผีและเครื่องนุ่มห่มของ
ตัวเบ็ดเตล็ดจะมีลักษณะท่ีไม่พิถีพิถันมากนัก  เช่น  เส้ือ  แขนกระบอก ผ้าถุง  ผ้าบาดบ่า  นุ่งผ้าลอยชาย  
 
 เครื่องดนตรีเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีเครื่องดนตรี    
 เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงละครชาตรี  ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี  3  ประเภทคือ 
เครื่องดนตรีท่ีใช้ในการเดินทําทอง  เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ตีหน้าทับและเครื่องประกอบจังหวะ  ใช้บรรเลง
ประกอบการแสดงมาต้ังแต่อดีตและมีการปรับเปล่ียนมาโดยลําดับเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับบริบท
ทางด้านการแสดงและสภาพสังคมที่เปล่ียนไป  สามารถแบ่งพัฒนาการออกได้เป็น  3  ช่วง  ดังน้ี 
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 1)  ช่วงที่  1  เป็นวงดนตรีแบบด้ังเดิมที่ได้รับมาจากโนรา เคร่ืองดนตรีประกอบไปด้วย  ปี่  1  
เลา  โทน  1  คู่  กลองตุ๊ก  1  คู่  ฉ่ิง  ฆ้องคู่และกรับโดยมีปี่เป็นเคร่ืองดนตรีที่ใช้ในการเดินทํานองและมี
โทน  กลองตุ๊ก  เป็นเครื่องดนตรีท่ีใช้ตีหน้าทับและฉ่ิง  ฆ้องคู่  ตีประกอบจังหวะ 
 2)  ช่วงท่ี  2  เป็นช่วงพัฒนาการโดยการเปล่ียนเครื่องดนตรีท่ีใช้ในการเดินทํานองจากปี่    
มาใช้ระนาดเอกแทน  เน่ืองจากนักดนตรีท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านการเป่าป่ีมีจํานวนน้อยลงและที่
สามารถเป่าได้ก็มีอายุที่มาข้ึน  ดังน้ัน  ระนาดเอกจึงเข้ามาแทนท่ีป่ีและใช้บรรเลงในการเดินทํานอง
ประกอบการแสดง  โดยมีเครื่องประกอบจังหวะไว้เช่นเดิมเลิกการฆ้องคู่  ดังน้ัน  เครื่องดนตรีในช่วงน้ีจะ
ประกอบไปด้วย  ระนาดเอก  1 ราง  โทน  1  คู่  กลองตุ๊ก  1  คู่  ฉ่ิงและกรับ  (เพิ่มจํานวนข้ึน) 
 3)  ช่วงที่  3  เป็นช่วงพัฒนาการโดยการเพิ่มเคร่ืองดนตรีที่ใช้ตีหน้าทับให้มีมากขึ้น  กล่าวคือ  
เพิ่มตะโพน  กลองแขก  1  คู่  (บางคณะมีกลองทัดด้วยอีก  1  คู่)  แต่ยังคงมีเครื่องดําเนินทํานองเพียงช้ิน
เดียวคือ  ระนากเอก  ดังน้ัน  เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดง  คือ  ระนาดเอก 1  ราง  โทน  
1  คู่  กลองตุ๊ก  1  คู่  ตะโพน  กลองแขก  1  คู่  กลองทัด  1  คู่  ฉิ่งและกรับ 
 จากการศึกษาลักษณะวงดนตรีท่ีใช้ในการบรรเลงประกอบการแสดงละครชาตรี  พบว่า      
วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงน้ันจะขึ้นอยู่กับงานที่จะแสดง  เจ้าของคณะสามารถกําหนดได้ว่าจะนํา
เครื่องดนตรีไปบรรเลงประกอบการแสดงจํานวนมากหรือน้อย  โดยประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีดําเนิน
ทํานองท่ีเป็นหลัก  คือ  ระนาดและเครื่องดนตรีที่ใช้ตีหน้าทับท่ีขาดไม่ได้คือ  โทน  กลองตุ๊ก  ฉิ่งและกรับ  
โดยละครชาตรีเมืองเพชร  เรียกวงดนตรีประกอบการแสดงว่าเป็น  “เครื่องล่าง”  มีท่ีมาจากจารีตการ
บรรเลงดนตรีประกอบการแสดงละครขาตรีท่ีนักดนตรีน่ังบรรเลงกับพื้นท้ังวง  ทั้งน้ี  ละครชาตรีเรียก
ลักษณะนามของวงดนตรีว่า  “ชุด”  และระบุเป็นขนาดตามจํานวนของเครื่องดนตรี  ดังน้ี 
 1)  วงดนตรีชุดเล็ก  เป็นวงดนตรีที่เป็นพื้นฐานการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร  ประกอบไป
ด้วย  ระนาดเอก  1  ราง  โทน  1  คู่  กลองตุ๊ก  1  คู่  ฉิ่งและกรับ 
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ภาพท่ี  5  วงดนตรีชุดเล็ก 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
 2)  วงดนตรีชุดกลาง  เป็นวงดนตรีท่ีได้มีการเพิ่มเครื่องดนตรีที่ใช้ตีหน้าทับ  คือ  ตะโพน 
ดังน้ันเครื่องดนตรีชุดกลาง  ประกอบไปด้วย  ระนาดเอก  1  ราง  โทน  1  คู่  กลองตุ๊ก 1  คู่  ตะโพน ฉิ่ง
และกรับ 
 

 
 

ภาพท่ี  6  วงดนตรีชุดกลาง 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 
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 3)  วงดนตรีชุดใหญ่  เป็นวงดนตรีท่ีได้มีการเพิ่มเครื่องดนตรีที่ใช้ตีหน้าทับในวงดนตรีชุดกลาง  
คือ  กลองแขกบางคณะเพิ่มกลองทัดไป  ดังน้ันวงดนตรีชุดใหญ่ประกอบไปด้วยระนาดเอก  1 ราง โทน  1  
คู่  กลองตุ๊ก  1  คู่  ตะโพน  กลองแขก  1  คู่  กลองทัด  1 คู่  ฉิ่ง  ฉาบและกรับ 
 

 
 

ภาพที่  7  วงดนตรีชุดใหญ่ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
ตารางท่ี  3  เปรียบเทียบเครื่องดนตรีในวงดนตรีประกอบการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร 
  

ละครชาตรเีมืองเพชรละครชาตรเีมืองเพชรละครชาตรเีมืองเพชรละครชาตรเีมืองเพชร    
                                    วงดนตรีวงดนตรีวงดนตรีวงดนตรี    
    
เครื่องดนตรีเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีเครื่องดนตรี                                    

วงดนตรีชุดเล็กวงดนตรีชุดเล็กวงดนตรีชุดเล็กวงดนตรีชุดเล็ก    วงดนตรีชุดกลางวงดนตรีชุดกลางวงดนตรีชุดกลางวงดนตรีชุดกลาง    วงดนตรีชุดใหญ่วงดนตรีชุดใหญ่วงดนตรีชุดใหญ่วงดนตรีชุดใหญ่    

เดินทํานอง ระนาดเอก ระนาดเอก ระนาดเอก 
หน้าทับ โทน 

กลองตุ๊ก 
 

โทน 
กลองตุ๊ก 
ตะโพน 

โทน 
กลองตุ๊ก 
ตะโพน 
กลองแขก 
กลองทัด 

ประกอบจังหวะ ฉิ่ง 
กรับ 

ฉิ่ง 
กรับ 

ฉิ่ง 
กรับ 

 

หมายเหตุ.-  อาจจะมีฉาบเข้าไปตีประกอบจังหวะด้วยก็ได้ 
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 จากตารางท่ี  3  เปรียบเทียบเครื่องดนตรีในวงดนตรีประกอบการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร 
พบว่า  เครื่องดําเนินทํานองจะมีช้ินเดียว  คือระนาดเอก  ในส่วนของเครื่องดนตรีที่ใช้ตีหน้าทับสามารถ
เพิ่มข้ึนได้แต่ต้องยังคงมีโทนและกลองตุ๊กไว้  เครื่องประกอบจังหวะยังคงมีฉ่ิงและกรับบางคณะอาจจะใส่
ฉาบเข้าไปด้วยก็ได้  ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่า  อัตลักษณ์อย่างหน่ึงของละครชาตรีเมืองเพชรคือการใช้ระนาด
เอกเป็นเครื่องเดินทํานองหลักเพียงอย่างเดียวใช้โทนและกลองตุ๊กเป็นเครื่องดนตรีสําหรับตีหน้าทับและมี
ฉิ่ง  กรับเป็นเคร่ืองประกอบจังหวะ  
 การใช้ระนาดเอกในการบรรเลงประกอบการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร  เน่ืองจากสาเหตุที่
นักดนตรีท่ีมีความสามารถทางด้านการเป่าป่ีน้อยลงจึงยึดเอาระนาดเอกมาเป็นเครื่องดําเนินทํานองแทน
จนกระทั่งเป็นเคร่ืองดําเนินทํานองหลักในการแสดงละครชารีเมืองเพชรอย่างถาวร  จนกระทั่งผู้แสดง
ละครชาตรีคุ้นเคยกับระดับเสียงของระนาดและสามารถร้องทํานองเพลงให้เข้ากับทํานองของระนาดเอก
ได้เป็นอย่างดี 
 ผู้วิจัยได้ติดตามชมการแสดงสาธิตละครชาตรีเมืองเพชร  แสดงในงานการแสดงวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เน่ืองในโอกาสฉลองพระชนมายุ  5 
รอบ  วันท่ี  2  เมษายน  2558  โดยมีการจัดเสวนาและการแสดงพัฒนาการละครไทยจากโนราสู่ชาตรี 
เม่ือวันเสาร์ท่ี  23  พฤษภาคม  2558  ณ  หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  (องค์มหาชน)  โดยมีคณะ
ละครชาตรีจากจังหวัดเพชรบุรี  คือ  คณะ  พ. เทพประสิทธ์  มาร่วมแสดงโดยนําบทละครด้ังเดิมของ
หลวงอภัยพลรักษ์ท่ี  จดบันทึกเป็นบทละครเรื่องพระศรีสุธน  ในการแสดงคร้ังน้ีได้นําเสนอในรูปแบบการ
อนุรักษ์ที่มีมาต้ังแต่สมัยโบราณทั้งกระบวนท่ารํา  เครื่องดนตรี  เพลงร้อง  เครื่องแต่งกายและวิธีในการ
แสดงโดยเฉพาะการใช้ป่ีในการดําเนินทํานอง  ผู้แสดงละครชาตรีเมืองเพชรที่แสดงวันน้ันค่อนข้างกังวลใจ
ในการแสดงเน่ืองมาจากผู้แสดงยุคหลังๆมาฝึกร้องบทละครชาตรีและเล่นละครกับทํานองของเสียงระนาด
มาโดยตลอดจึงมีความรู้สึกเกิดอาการประหม่า  กังวลว่าจะร้องผิดเสียงเน่ืองจากเสียงปี่ยากต่อการฟังและ
เทียบเสียงให้กลมกลืนเข้ากันสนิทกับเสียงร้องของตัวละคร  (ชัยรัตน์  ณ สงขลา. สัมภาษณ์. 23 
พฤษภาคม 2558) 
 จากคํากล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าปัจจัยในการเปล่ียนแปลงของเครื่องดนตรีประกอบละคร
ชาตรีมาจากภาพของสังคมท่ีเปล่ียนไปผู้ท่ีสืบทอดศาสตร์ทางด้านการเป่าป่ีลดน้อยลง  เพื่อการดํารงอยู่
ของอาชีพและรายได้จึงต้องมีการปรับเปล่ียนหาส่ิงทดแทน  คือ  การนําระนาดเอกมาแทนปี่  ซึ่งในจังหวัด
เพชรบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีกลุ่มศิลปินประกอบอาชีพนักดนตรีไทยโดยเฉพาะวงป่ีพาทย์หลายคณะ สามารถหา
ผู้บรรเลงระนาดเอกได้ดีหลายคน ระนาดเอกยังจัดว่าเป็นเครื่องดนตรีหลักของวงป่ีพาทย์เม่ือนํามาบรรเลง
ประกอบการแสดงละครชาตรีจึงทําให้การแสดงสมบูรณ์ย่ิงขึ้น  ดังน้ันจึงปรับเปล่ียนสร้าง อัตลักษณ์ใหม่
ของดนตรีประกอบละครชาตรีปัจจุบัน  ซ่ึงถือว่าเป็นผลดีเน่ืองจากผู้แสดงมีความสามารถร้องทํานองเพลง
ได้ง่ายกว่าทําให้การแสดงน่าดูน่าชมย่ิงขึ้น  เน่ืองจากผู้แสดงละครชาตรีเมืองเพชรต้องร้องเพลงดําเนินเรื่อง  
ดังน้ัน  จึงมีจารีตในการร้องเพลงต่างๆ และยึดถือกันสืบต่อกันมา  
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 เพลงเพลงเพลงเพลง    
 เพลงที่ประกอบการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร  ที่สืบทอดและพัฒนากันมาอย่างต่อเน่ือง
จนถึงปัจจุบัน  จากการศึกษาพบว่า  มี  2  ลักษณะ  คือ  เพลงบรรเลงและเพลงร้อง 
 1)  เพลงบรรเลง  คือ  เพลงท่ีเล่นด้วยเคร่ืองดนตรีอันมีทํานองหลัก  หน้าทับและเคร่ือง
ประกอบจังหวะโดยไม่มีบทร้องประกอบไปพร้อมทํานองหรือบรรเลงรับร้อง  แบ่งออกได้เป็น  3  ประเภท 
คือ  เพลงโหมโรง  เพลงหน้าพาทย์และเพลงเกร็ด 
     1.1)  เพลงโหมโรง  คือ  เพลงท่ีละครชาตรีเมืองเพชรใช้ในการบรรเลงก่อนเริ่มการแสดง
เพื่อเป็นการบูชาครู ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ หรืออีกนัยยะหน่ึงคือเพื่อเป็นการประกาศถึงละครกําลังจะทําการแสดงใน
อีกไม่ช้า  โดยเพลงท่ีใช้จะเป็นเพลงหน้าพาทย์เพลงเชิดและเพลงเกร็ดไม่ได้กําหนดแล้วแต่ผู้บรรเลงจะใส่
ท่วงทํานองให้สอดคล้องกันไป ส่ิงที่สําคัญในการบรรเลงโหมโรงอยู่ท่ีเครื่องดนตรีที่ใช้กําหนดหน้าทับและ
เครื่องประกอบจังหวะ  คือ  โทน  กลองตุ๊ก  ฉิ่งและกรับ  โดยมีศัพท์ทางละครชาตรีว่าท่ีใช้เรียกสืบทอด
กันมาว่า  “สามจ๊ับ  สามเท่ง”  คําว่า  “จ๊ับ”  คือ  เสียงโทนที่ตีหน้ากลองด้วยมือขวาแล้วใช้มือซ้ายปิด
ปากโทน  คําว่า  “เท่ง”  คือ  เสียงโทนท่ีตีหน้ากลองด้วยมือขวาแล้วเปิดปากโทน  สามจ๊ับ สามเท่ง  คือ  
การตีโทนในชุดของจังหวะหน้าทับโทน  3  ครั้ง  แล้วจึงยืนจังหวะท่ีสมํ่าเสมอไปเรื่อยๆพร้อมกับ
ท่วงทํานองของดนตรี  เม่ือจะจบโหมโรงให้ตีโทนจังหวะกระช้ันเข้าแล้วตีโทนลงจังหวะจบเพลงโหมโรง ซึ่ง
คนตีระนาดต้องฟังจังหวะของคนตีโทนเป็นสําคัญ 
     1.2)  เพลงหน้าพาทย์  คือ  เพลงท่ีละครชาตรีเมืองเพชรใช้ในการบรรเลงประกอบกิริยา
ของตัวละครเพื่อส่ือถึงเหตุการณ์ในขณะน้ันๆ  เช่น  เพลงเชิด  ใช้ในการเดินทางหรือต่อสู้ของตัวละคร  
เพลงเชิดฉิ่ง  ใช้ในการแสดงเหตุการณ์เฉพาะหรือการลักลอบ  การหนี  การลักพา  เพลงเสมอ  ใช้ในการ
เดินทางไป  มาระยะทางใกล้  เช่น  ตัวละครจะเข้าห้องบรรทม  ตัวละครจะขึ้นไปเฝ้า เป็นต้น  เพลงหน้า
พาทย์บรรเลงส่ือถึงบทบาทตัวละครที่แสดงอารมณ์  เช่น  เพลงโอด  บรรเลงประกอบอารมณ์ตัวละคร
ในขณะร้องไห้  เสียใจ  เป็นต้น 
 2)  เพลงร้อง  คือ  เพลงท่ีตัวละครร้องประกอบบทละครเพื่อส่ือถึงเรื่องราวต่างๆท่ีดําเนินเรื่อง
ไปในละครซ่ึงเพลงร้องในละครชาตรีเมืองเพชร  มี  2  ประเภท  คือ  เพลงร้องท่ีใช้วงดนตรีบรรเลงรับและ
เพลงร้องกับเครื่องดนตรีที่ใช้ตีหน้าทับและเครื่องประกอบจังหวะ 
     2.1)  เพลงร้องที่ใช้วงดนตรีบรรเลงรับ คือ  เพลงร้องท่ีผู้แสดงร้องขึ้นตามบทโดยมีวงดนตรี
บรรเลงรับร้องมีการเอ้ือนทํานองสลับกับคําร้อง  ละครชาตรีเมืองเพชร  เรียกว่า  เพลงไทย  ซึ่งเป็น
จําพวกเพลง  2  ช้ันและร้องส่ือความหมายตามพิธีกรรมและความหมายของอารมณ์เพลงบทละคร เช่น  
การร้องเพลงเช้ือ  2  ช้ัน  สําหรับการเชิญส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ  การร้องเพลงครอบจักรวาลท่ีส่ือถึงความหมายใน
การเชิญครูมาปกปักรักษา  การร้องเพลงอาถรรพ์เพื่อการลงวิทยาคมและการร้องเพลงถอนสมอเพื่อเป็น
การถอนคาถาอาคมทางไสยศาสตร์  เป็นต้น  ด้านการร้องเพลงเพื่อแสดงออกของอารมณ์ เช่นเพลงแสดง
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อารมณ์โกรธ  ได้แก่  นาคราช  สมิงทองฯลฯ  เพลงท่ีแสดงอารมณ์รัก เช่น กล่อมนารี มะลิเล้ือยฯลฯ  
เพลงท่ีแสดงอารมณ์เสียใจ  เช่น  ลาวครวญ  เป็นต้น 
     2.2)  เพลงร้องกับเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ตีหน้าทับและเครื่องประกอบจังหวะ  คือ  เพลงท่ีผู้
แสดงร้องประกอบการตีโทน  กลองตุ๊ก  ฉิ่งและกรับ  ละครชาตรีเมืองเพชร  เรียกว่า  เพลงโทนหรือเพลง
กรับ  มีลักษณะการร้องที่มีแบบเฉพาะผู้แสดงจะร้องตามบทแม่บทบอกแล้วมีลูกคู่รับเป็นทอด  มี  2  
ลักษณะคือ  เพลงโทน  ใช้ในการร้องประกาศโรงเพื่อเป็นการสรรเสริญครู  ท่ีเรียกว่า  “บทกาศครู”  “บท
สอนรํา”และร้องในบท  “คําพรัด”  ที่กล่าวถึงการระลึกถึงบิดามารดา  จะมีทํานองเฉพาะ และเพลงโทนที่
ใช้สําหรับดําเนินเร่ืองซึ่งละครชาตรีเมืองเพชรจะร้องเพลงโทนอย่างกระชับรวดเร็ว  ชัดเจนประกอบกับท่า
รําที่มีลักษณะเฉพาะ  ที่เรียกว่า  “รําให้มือ”  และเพลงโอ้โทนจะใช้ร้องในบทโศกเพื่อแสดงถึงอารมณ์เศร้า
เสียใจของตัวละคร 
 
 บทละครบทละครบทละครบทละคร    
 บทละคร  เป็นส่ิงหน่ึงที่สําคัญในการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร ซึ่งละครแต่ละคณะก็จะมีบท
ละครที่สืบทอดมอบให้กันมาจากบรรพบุรุษ  จากการศึกษาพบว่า  ละครชาตรีเมืองเพชรนิยมเล่นละคร
จักรๆวงศ์ๆ  มาแต่อดีตโดยการจดจําบทละครและเขียนลงสมุดข่อย  สมุดดําเขียนด้วยตัวหนังสือขาว 
จนกระท่ังในยุคที่มีการพิมพ์หนังสือกลอนบทละครจําหน่ายก็จะหาซ้ือมาเก็บไว้  เพื่อใช้ในการแสดงประจํา
คณะของตนหรือนํามาจากวรรณคดีท่ีเขียนเป็นกลอนก็จะตัดตอนมาเล่นในช่วงท่ีสนุกสนาน  โดยบทละคร
สามารถจําแนกจากที่มาของบทละครได้  3  ประเภท  คือ  บทละครท่ีมาจากจดการบันทึก  บทที่ได้จาก
โรงพิมพ์และบทท่ีมาจากวรรณคดี  เรื่องท่ีละครชาตรีเมืองเพชรนิยมเล่น  ได้แก่ พระอภัยมณี  แก้วหน้าม้า  
ขันทอง  พิกุลทอง  กายเพชรกายสุวรรณ  สุวรรณหงส์  สุวรรณวงศ์  มณีพิชัย  สังข์ทอง  ไกรทอง       
ขุนช้างขุนแผน  มโนห์ราฯลฯ  
 บทละครเรื่องมโนห์รา  ท่ีปรากฏละครชาตรีเมืองเพชรเล่นสืบทอดกันมาน้ันเป็นเรื่องราวที่
แตกต่างบทละครเรื่องนางมโนห์ราท่ัวๆไป  ซึ่งเป็นบทที่นํามาจากสมุดบันทึกบทละครของละครชาตรีหน้า
พระลานและสืบเช้ือสายจากหลวงอภัยพลรักษ์  (นายสุข  จันทร์สุข)  เรียกช่ือบทละครอีกอย่างหน่ึงว่าบท
ละครเร่ืองพระศรีสุธน  (ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร  องค์กรมหาชน. 2558 : 33) 
 เน้ือเรื่องกล่าวว่า  เมื่อพรานบุญจับนางมโนห์รามาได้  จึงนํามาถวายต่อพระศรีสุทนจนเป็นที่
พอพระทัย  จัดงานอภิเษกสมรสกับนางมโนห์ราและแต่งต้ังเป็นพระชายา  ปุโรหิตคิดแค้นใจด้วยต้องการ
ให้นางกะนมบุตรสาวได้เป็นชายาของพระศรีสุธน  จึงวางอุบายจะกําจัดนางมโนห์รา  โดยเขียนจดหมาย
ไปแจ้งแก่พระยาจันทร์ให้ยกกองทัพมาทําศึกกับพระศรีสุธน  ในระหว่างพระศรีสุธนไปทําศึก  ท้าวอาทิตย์
ทรงสุบินถึงพระศรีสุธนพระโอษฐ์อ้าปากคาบแก้ว  พระหัตถ์ซ้ายชูเดือน  พระหัตถ์ขวาชูตะวัน  มีนาคเก้ียว
พันพระบาทท้ังสอง  ปุโรหิตได้โอกาสจึงเพ็ดทูลทํานายว่าเป็นฝันร้าย  ให้นําสัตว์น้อยใหญ่  รวมทั้งนาง
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มโนห์รามาบูชายัญ  เพื่อให้พระศรีสุธนพ้นเคราะห์กรรม  (สอาด  จันทรสุข. สัมภาษณ์. 18 เมษายน 
2559) 
 จากบทละครเรื่อง  พระศรีสุธน  ของละครชาตรีเมืองเพชร  เป็นหลักฐานความเช่ือมโยง
ระหว่างโนรากับละครชาตรีเมืองเพชรทางด้านเน้ือเรื่องมโนห์ราอีกทางหน่ึง  กล่าวคือ  พระศรีสุธนของ
ละครชาตรีเมืองเพชร  มีเน้ือเรื่องและช่ือตัวละครคล้ายกับตํานานโนราชาตรีของตํานานโนราวัด  จันทร์
เมือง  ตําบลพังยาง  อําเภอระโนด  จังหวัดสงขลาดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตํานานโนราชาตรีและตรงกับ
ประวัติความเป็นมาหลวงอภัยพลรักษ์เมื่อครั้งยังไม่ได้พระราชทานบรรดาศักด์ิได้ฝึกโนราที่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 ในด้านบทละครครั้งกรุงเก่า  เรื่อง  “มโนห์รา”  (ต้นฉบับทําตัวเอนเน่ืองจากเขียนสะกดคํา
ตามรูปเดิม)  มีต้นฉบับไม่สมบูรณ์  ปรากฏเน้ือเรื่องอยู่เฉพาะตอนนางมโนห์ราไปเล่นนํ้าและถูกพรานบุญ
จับไปถวายพระสุธนเท่าน้ัน  (เสาวณิต  วิงวอน. 2555 : 172)  ละครชาตรีเมืองเพชรไม่ได้เล่นละครเรื่อง
มโนห์ราตามบทละครครั้งกรุงเก่าถึงแม้ว่าจะมีการแต่งเพิ่มในภายหลังก็ตาม  เน่ืองจากละครชาตรีเมือง
เพชรไม่ได้เล่นละครครบทุกตอนแต่จะเลือกเล่นเฉพาะที่สนุกสนานเท่าน้ัน  จึงกล่าวได้ว่า  บทละครชาตรี
เมืองเพชรอาจจะได้อิทธิพลมาจากตํานานโนราชาตรีอีกทางหน่ึง  
 ละครชาตรีมักจะเลือกตอนท่ีมีความสนุกสนานมาเล่นประกอบการแสดง  เน้ือหาเป็นลักษณะ
ของการพลัดพราก  การชิงรักหักสวาท  บทการต่อสู้  บทท่ีตัวละครมีความสามารถอิทธิปาฏิหาริย์ 
โดยเฉพาะละครหน้าพระลาน  (สายหลวงอภัยพลรักษ์)  นิยมเล่นละครที่ มีบทพระเอกและนางเอก         
มีความสามารถมีความเก่งกล้าและบทท่ีนางเอกมีความสามารถพิเศษหรือมีของวิเศษละครชาตรีเมืองเพชร  
เรียกว่า  “บทนารีศรีใส”  เช่น  บทนางพัดทอง  เป็นต้น  (สุรัตน์  ออสันเทียะ. สัมภาษณ์. 18 เมษายน 
2559) 
 
 โอกาสที่ใช้โอกาสที่ใช้โอกาสที่ใช้โอกาสที่ใช้ในการแสดงในการแสดงในการแสดงในการแสดง    
 ละครชาตรีเมืองเพชร  เป็นนาฏกรรมท่ีใช้เป็นส่ือกลางบอกกล่าวถึงส่ิงศักด์ิสิทธ์ิดังน้ันละคร
ชาตรีจึงถูกผูกติดเอาไว้ด้วยความเช่ือ ความหวังของมนุษย์ถึงแม้ว่าโลกจะพัฒนาก้าวหน้าไปเพียงใดหาก
เม่ือใดชีวิตตกอยู่บนความไม่ม่ันคงเกิดหว่ันไหวทางจิตใจท่ีพึ่งทางใจคือศาสนาและอํานาจเหนือธรรมชาติ 
 ศาสนาและความเช่ือในส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเหนือธรรมชาติเป็นส่ิงสากลที่พบเห็นได้ในทุกวัฒนธรรม 
แม้จะผ่านมาหลายยุคสมัย ศาสนามีความเช่ือมโยงกับส่ิงศักด์ิสิทธ์ิโดยตรง ดังน้ันศาสนามีการบูชาหรือการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และส่ิงเหนือธรรมชาติท้ังหลาย  ซ่ึงมนุษย์เช่ือว่าสามารถควบคุมและมี
อิทธิพลต่อธรรมชาติ  คนไทยเช่ือว่าหากจะบอกกล่าวให้ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิช่วยเหลือต้องใช้วิธีที่เรียกว่า “บน” 
ซึ่งหมายถึงการขอร้องส่ิงศักด์ิสิทธ์ิให้ช่วยเหลือโดยให้คํามั่นสัญญาว่าจะให้ส่ิงหน่ึงส่ิงใดเป็นการตอบแทน
หากส่ิงท่ีหวังไว้ประสบความสําเร็จ  (วันชนะ  ฤกษ์สมุทร. 2553 : 53)  ดังท่ีกล่าวมาในประวัติศาสตร์เมือง
เพชรบุรี  พบว่า  เพชรบุรีมีวัดและสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิเป็นจํานวนมาก  อาทิเช่น  หลวงพ่อวัดมหาธาตุ   
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หลวงพ่อวัดเขาตะเครา  หลวงพ่อวัดพระทรงฯลฯ  นอกจากน้ียังปรากฏพบความเช่ือท่ีเก่ียวกับเจ้าพ่อ   
เจ้าแม่อีกหลายท่ี  อาทิเช่น  เจ้าพ่อเขาลูกช้าง  ศาลพ่อปู่วัดดอนข่อย  (มักจะเล่นเพลงปรบไก่ถวายเป็น
ประเพณีทุกปี)  ละครชาตรีจึงมีบทบาทเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงท่ีนําไปถวายติดสินบนส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเสมอ 
นอกจากจะเล่นเพื่องานแก้บนแล้วละครชาตรียังสามารถเล่นงานอ่ืนๆอีกได้  เช่น  งานบุญ  งานประเพณี 
แต่เน่ืองด้วยปัจจุบันมีมหรสพท่ีตามกระแสคนรุ่นใหม่ชมสนุกกว่าละคร  จึงทําให้ละครชาตรีเมืองเพชรมี
โอกาสที่จะแสดงในงานอ่ืนๆน้อยลง  คงเหลือไว้แต่เล่นแก้บนตามความเช่ือที่ยังผูกพันกับคนเพชรบุรีซึ่ง
เป็นผลดีท่ีทําให้ละครชาตรีเมืองเพชรยังคงสืบทอดการแสดงต่อไปได้  
 ละครชาตรีเมืองเพชรมีสถานท่ีแสดง  ผู้แสดง  เครื่องแต่งกาย  เครื่องดนตรี  เพลง  บทละคร
และโอกาสท่ีใช้ในการแสดง  เป็นองค์ประกอบที่สําคัญทําให้เกิดความสมบูรณ์ทางนาฏกรรม  ท้ังน้ีการ
แสดงละครย่อมมีรูปแบบและลําดับขั้นตอนที่ผ่านการพัฒนาการส่ังสมความรู้อย่างเป็นระบบ  ยืดถือและ
สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน 
 
    รปูแบบการแสดงละครชาตรเีมืองเพชรรปูแบบการแสดงละครชาตรเีมืองเพชรรปูแบบการแสดงละครชาตรเีมืองเพชรรปูแบบการแสดงละครชาตรเีมืองเพชร    
    ละครชาตรีเมืองเพชร  เป็นละครที่มีรูปแบบการแสดงเป็นลําดับขั้นตอนชัดเจน  มีผู้วิจัยศึกษา
รูปแบบการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร  ดังต่อไปน้ี 
 นวลละออง  ธนะพนิชศิลป์และจินตนา  แสงรุ่ง  (2526 : 10)  กล่าวสรุปว่า  รูปแบบละคร
ชาตรีเร่ิมต้นต้องทําพิธีปลูกโรงมีเทียน  1  เล่ม  ธูป  3  ดอก  หมาก  3  คําเอาไว้ใส่ในโทน  2  ใบๆ ละ  
1  คํา ใส่ท่ีโคนเสากลางหรือใต้เส่ือก็ได้  1  คํา พร้อมด้วยเงินกํานล  หลังจากน้ันปี่พาทย์ทําเพลงโรมโรง
ชาตรี  แล้วร้องประกาศหน้าบท  ถ้ามีบายศรีก็จะร้องขานเอด้วย  ถ้าไม่มีก็ข้ามไปร้องบทเชิญครูต่อจากน้ัน     
ตัวยืนเครื่องออกรําซัดหน้าบทแต่โบราณรําไปว่าคาถาไปเพื่อป้องกันเสนียดจัญไรโดยรําเวียนซ้าย  เรียกว่า
ชักใยแมงมุมหรือชักยันต์ต่อจากน้ันก็เริ่มจับเรื่อง  เลิกการแสดงแล้วรําซัดว่าคาถาถอยหลังเวียนขวา  
เรียกว่า คลายยันต์เป็นการถอนอาถรรพ์ 
 ยุพาวดี  สุขจําเริญและเอ้ือม  เด็ดเด่ียว  (2526 : 75-85)  กล่าวสรุปว่า  รูปแบบละครชาตรี
แบบแก้บน  เริ่มด้วยวงปี่พาทย์เริ่มโหมโรงชาตรี  เมื่อโหมโรงเรียบร้อยแล้วผู้แสดงออกมาน่ังพร้อมกันร้อง
เพลงเชิญเจ้าพ่อ  เจ้าแม่ท่ีบนไว้  หลังจากน้ันรําถวายมือ  หัวหน้าคณะจะร้องเชิญครู  เพลงกรับ  บทไหว้
ครู จบเพลงไหว้ครูผู้แสดงลงจากเตียงรําท่าไปตามเพลงบทครูสอนแล้วรําซัดชาตรี  หลังจากรําซัดเสร็จแล้ว
ก็เริ่มจับเรื่องจนถึงกลางวันจึงพักการแสดง   หลังจากพักจึงเริ่มการแสดงในตอนบ่ายด้วยการโหมโรง
ประกาศครูตอนบ่าย  ร้องเพลงคําพรัดเม่ือร้องจบจับเรื่องต่อจากภาคเช้าจนถึงจบการแสดง  ครูป่ีพาทย์นํา
ธงผ้ายันต์ลงเก็บจบการแสดง 
 จันทิมา  แสงเจริญ  (2539 : 48)  กล่าวสรุปว่า  รูปแบบการแสดงละครชาตรีเมืองเพชรเริ่ม
ด้วยพิธีทําโรงเป็นการขอพรจากส่ิงศักด์ิสิทธ์ิให้ประสบความสําเร็จต่อจากน้ันบูชาครูด้วยดอกไม้ธูปเทียน 
หมากพลูและเงินกํานล  ดนตรีบรรเลงเพลงโหมโรงเพื่อบูชาครูดนตรีและเตรียมตัวแสดงโดยใช้เพลงชาตรี
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หรือเพลงโทนจบเพลงโหมโรง  จะร้องประกาศครู  เป็นบทไหว้ครู  เทพเจ้าหรือส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ  ต่อจากน้ัน
ร้องเชิญเทพหรือส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีเจ้าภาพบนไว้มารับเครื่องสังเวยและดูการแสดง  ตัวละครพระ  ตัวนาง    
รําถวายมือ  ตัวพระน่ังคู่หน้าถัดไปเป็นตัวนาง  ร้องประกาศโรงเพื่อประกาศคุณบิดามารดาทํานองอย่าง
ชาวปักษ์ใต้  ต่อจากน้ันเป็นการรําซัดหน้าเตียงแสดงลีลาท่ารําท่ีได้รับการถ่ายทอด  สวมเล็บ  อาจจะ
แสดงท่าทางตัวอ่อนอย่างโนราเมื่อจบการรําซัด  ก็จะร้องคําพรัดขอความเมตตาต่อผู้ชมเมื่อร้องจบก็เล่น
ละครเริ่มเรื่องจนถึง  11.30  น. จึงหยุดพักการแสดง  13.30  น.  จึงเริ่มโหมโรงและประกาศโรงแล้วเล่น
ละครต่อจากช่วงเช้าหรือเล่นเรื่องใหม่  ไปจนกระท่ัง  16.00  น.  แล้งจึงลาเครื่องสังเวย  ส่งเจ้า  สุดท้าย
ทําพิธีลาโรงโดยหัวหน้าคณะหรือเชิญหัวหน้านักดนตรีเชิญธงแดงและก่ิงมะยมลง  
 โสภา  กิมวังตะโก  (2552 : 11-14)  กล่าวสรุปว่า  รูปแบบละครชาตรีเมืองเพชรเริ่มด้วยการ
บรรเลงโหมโรง  หัวหน้าคณะพร้อมนักแสดงจะทําพิธีบูชาครูพร้อมกัน  เม่ือโหมโรงแล้วนักแสดงแต่งเครื่อง
พระ  นาง  ออกมาน่ังคุกเข่าท่ีกลางโรง  ตัวพระที่เป็นต้นเสียงจะร้องเชิญส่ิงศักด์ิสิทธ์ิโดยใช้ทํานองเพลง
เช้ือ  หลังจากร้องเชิญแล้วผู้แสดงตัวพระ  นางจะรําถวายมือในท่าเพลงเร็วตามแบบละครชาตรีแล้วจบ
ด้วยเพลงลา  จะร้องกาศครูโดยทํานองเดียวกับโนราร้องที่รู้จักกันในบทขานิเอ  หลังจากน้ันตัวนายโรง (ตัว
พระ)จะออกมารําซัดชาตรีไหว้ครู  ในระหว่างท่ีรําน้ันจะบริกรรมคาถาป้องกันของผู้ไม่หวังดีมีการขอท่ีธรณี
สงฆ์  (หากแสดงในวัด)  และร่ายคาถากําหนดส่ีมุมโรงเพื่อป้องกันคุณไสยท่ีปล่อยออกมาทําร้ายคนในคณะ  
จากน้ันจับเรื่องแสดงละครผู้แสดงตัวแรกจะต้องเป็นตัวนายโรงท่ีน่ังเตียงจะร้องบทแรกท่ีมีการเอ้ือนนานใน
ระหว่างท่ีลูกคู่รับจะบริกรรมคาถาไปด้วย  เล่นจับเรื่องจนกระทั่งพักกลางวัน  เมื่อถึงเวลา  13  นาฬิกา  
ดนตรีจะเริ่มโหมโรงกลางวันแสดงละครต่อจากเมื่อภาคเช้าหรือเล่นเรื่องอ่ืนๆจนถึง  16  นาฬิกา  จึงลาโรง 
 สอาด  จันทรสุข  (สัมภาษณ์. 5 ตุลาคม 2558)  กล่าวว่า  รูปแบบการแสดงละครชาตรีเริ่ม
ด้วยโหมโรงชาตรี  หลังจากน้ันผู้แสดงก็จะเตรียมตัวบูชาพ่อแก่  ไหว้ครู  ตัวละครพระนางน่ังเรียงเป็นแถว
คู่ พระอยู่หน้า  มีต้นเสียงร้องเชิญส่ิงศักด์ิสิทธ์ิแล้วจึงรําถวายมือ จากน้ันร้องประกาศโรง บทสอนรวย  
สอนรําแล้วจึงรําซัดจนกระทั่งจนจบกระบวนท่ารําจึงจับเรื่องเล่นเป็นเรื่องไปจนกระท่ังพักเท่ียงหยุดพักการ
แสดงถ้ามีการต้ังศาลเพียงตาให้ตัวละครไปลาเครื่องสังเวย  ให้ตัวนายโรงลาหัวหมู  เมื่อถึงภาคบ่ายจะร้อง
ประกาศโรงอีกครั้ง  แล้วเล่นเข้าเรื่องไปกระท่ังเย็น  แล้วบรรเลงดนตรีเพลงรัวจึงลาโรง 
 ดารัตน์  วรสิทธ์ิ  (สัมภาษณ์. 6 ตุลาคม 2558)  กล่าวว่า  รูปแบบขั้นตอนการแสดงละคร
ชาตรีเมืองเพชรเริ่มด้วยการโหมโรงชาตรี  หลังจากน้ันจึงร้องเชิญเจ้าร้องตัดสินบน  ตัวละครพระ-นางจะ
รําถวายมือ  เมื่อรําถวายมือเรียบร้อยแล้วก็จะร้องประกาศโรงซ่ึงมี  2  ลักษณะ  คือ  ร้องไปอย่างเดียวไม่
รําและร้องประกาศโรงแล้วรําด้วย  หลังจากน้ันจึงรําซัดชาตรีแล้วขึ้นน่ังเตียงจับเรื่อง  จนกระท่ังหมดการ
แสดงภาคเช้า  พักกลางวัน  เม่ือถึงเวลาบ่ายจึงโหมโรงแล้วร้องประกาศโรงเล่นเข้าเรื่องต่อไปจนกระท่ังเลิก
จึงลาโรง 
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 จากข้างต้นสามารถสรุปรูปแบบแสดงละครชาตรีเมืองเพชรตามลําดับได้ดังต่อไปน้ี  เริ่มจากพิธี
ทําโรง  พิธีบูชาครู  การบรรเลงเพลงโหมโรง  ร้องเชิญ  รําถวายมือ  ร้องประกาศโรง  รําซัด  แสดงละคร  
ลาเครื่องสังเวย  พิธีลาโรง  ดังแผนภูมิท่ี  24 

 
 

 
 

แผนภูมิท่ี  24  รูปแบบการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร 
 
 
 

พิธีทําโรง

พิธีบูชาครู

โหมโรง

ร้องเชิญ

รําถวายมือ

ร้องประกาศโรง

รําซัด

แสดงละครภาคเช้า

ลาเครื่องสังเวย

โหมโรง

ร้องประกาศโรงบ่าย

แสดงละครภาคบ่าย

พิธีลาโรง
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 จากการศึกษารูปแบบการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร  พบว่า  จารีตขั้นตอนในการแสดงต้ังแต่
เริ่มต้นจนกระท่ังจบการแสดงดังต่อไปน้ี 
 1)  พิธีทําโรง  
      ละครชาตรีเมืองเพชร  แต่เดิมในอดีตปลูกโรงช่ัวคราวมีเสา  4  ต้น  ปักเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้ามุงหลังคาและปักเสาเอาไว้อีก  1  ต้นไว้กลางโรง  ซึ่งมีความเช่ือว่าเป็นเสาศักด์ิสิทธ์ิเป็นที่
สถิตของพระวิสสุกรรม  มีไว้สําหรับผูกถังคลี ผูกธงและก่ิงมะยม  วางเคร่ืองละครและเครื่องดนตรีตาม
ตําแหน่งท่ีที่บริเวณเสากลางโรง เริ่มจากศีรษะครู เครื่องศิราภรณ์และเคร่ืองดนตรีแล้วทําพิธีเรียกว่า  
“เบิกโรง” เครื่องทําพิธีประกอบด้วย  ดอกไม้  ธูป  เทียน  หมาก  พลู  บุหรี่และเงินกํานลครูผู้ทําพิธีเริ่ม
ด้วยการจุดธูปเทียนบูชาครู  โบกธงขึ้นเหนือศีรษะแล้วไปผูกไว้ท่ีเสากลางโรง  นําพลูมาเขียนกํากับคาถาใส่
ไว้ในปากโทนว่าคาถากํากับแล้วตีโทนขึ้น  ปฏิบัติเช่นเดียวกันท้ังสองใบแล้วจึงใช้ไม้กลองชาตรี  เขียนคาถา
กํากับตีรัวกลองทีละใบแล้วจึงบรรเลงดนตรีทุกช้ินพร้อมว่าคาถากํากับแล้วจึงจุดเทียนเวียนรอบเครื่อง  
ศิราภรณ์ บริกรรมคาถามหานิยม  พลูท่ีเหลือไปใส่ไว้ในถังคลีหรือวางไว้ใต้เส่ือเพื่อเชิญพระแม่ธรณี  พลูคํา
สุดท้ายไว้บนหลังคาเพื่อบูชาเทวดา  เสร็จพิธีนําศีรษะครู  เครื่องศิราภรณ์และเครื่องดนตรี  วางไว้ตาม
ตําแหน่งของโรงละครโดยวางศีรษะครูไว้ด้านซ้ายของเตียง  เคร่ืองศิราภรณ์ไว้ด้านหลัง  เครื่องดนตรีวาง
หันหน้าเข้าหาผู้แสดง 
 2)  พิธีบูชาครู 
      การบูชาครูของละครชาตรี  เป็นการระลึกถึงครูอาจารย์ท่ีได้ถ่ายวิชาความรู้โดยบูชาครู
พระภรตฤๅษี  ท่ีเรียกกันว่า  “พ่อแก่”  โดยหัวหน้าคณะจะนําของบูชาครู  ประกอบไปด้วย  ดอกไม้  ธูป  
เทียน  หมาก  พลู  บุหรี่และเหล้า แล้วเป็นผู้นําละครในคณะของตนเองบูชาครู  ในขณะที่หัวหน้าคณะ
กล่าวบูชาครู  ทุกคนในคณะพนมมือไหว้  บางคนก็กล่าวบูชาครูตามที่ตนเองได้รับถ่ายทอดคาถามาจากครู
ของตนเอง  การกล่าวบูชาครูนอกจากเพื่อระลึกครูที่ถ่ายทอดวิชาความรู้แล้วยังเป็นการขอพรเพื่อให้การ
แสดงละครของตนเองราบรื่นไม่ติดขัด  จะร้องจะด้นขอให้ได้ดังใจนึก  มีคนรักใคร่ชอบพอในการแสดง  
หากมีการรําซัดต้องมีเครื่องบูชาครูแยกต่างหากอีกหน่ึงชุด 
 3)  โหมโรง 
      การโหมโรงละครชาตรีเมืองเพชร  เครื่องดนตรีประกอบไปด้วย  ระนาด  โทน  กลองตุ๊ก  
ฉิ่ง และกรับ  จะเริ่มด้วยการการตีโทนและกลองตุ๊กเป็นจังหวะเฉพาะ  3  คร้ัง  เรียกตามภาษาละครชาตรี
เมืองเพชร  ว่า  “สามจ๊ับ  สามเท่ง”  ระนาดก็จะบรรเลงเพลงประกอบไปเรื่องๆซึ่งไม่ได้กําหนดเจาะจงว่า
เป็นเพลงอะไร  อาจเป็นเพลง  2  ช้ันหรือเพลงหน้าพาทย์  ซึ่งการโหมโรงจะอยู่ที่การตีโทนและกลองตุ๊ก
เป็นสําคัญ  ผู้บรรเลงระนาดเอกต้องคอยฟังจังหวะหน้าทับการตีโทน  เมื่อถึงเวลาเหมาะสมควรจังหวะ
หน้าทับโทนจะตีเร็วขึ้นเป็นสัญญาณให้ตีหน้าทับจังหวะหมด  ผู้บรรเลงระนาดก็จะหาทางบรรเลงเพลงให้
จบลงกันพอดีเป็นการส้ินสุดการโหมโรง  ประกอบไปด้วยการโหมโรงก่อนเริ่มการแสดงละครในภาคเช้า
และก่อนเร่ิมแสดงละครในภาคบ่าย 
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 4)  ร้องเชิญ 
      การร้องเชิญ  หมายถึง  การร้องเพลงไทยประกอบบทร้องที่มีการแต่งไว้สําหรับพิธีการ
เชิญส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีเจ้าภาพได้บนเอาไว้  เพื่อมารับสินบนท่ีได้ถวายไว้ให้โดยการแต่งลักษณะคําประพันธ์  2  
ชนิด ประกอบด้วย  คําประพันธ์ท่ีเป็นกลอนสุภาพและคําประพันธ์ท่ีเป็นกลอนหัวเดียว  เน้ือหาของบท
ร้องเชิญกล่าวถึง  การไหว้บูชาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิที่ได้เป็นท่ีพึ่งพาของปวงมนุษย์ท้ังหลายเมื่อยามขัดสนจึงได้บน
บานเอาไว้แล้วส่ิงศักด์ิสิทธ์ิก็ช่วยให้สําเร็จได้  เจ้าของงานได้นําละครมารําให้อีกทั้งยังเตรียมเครื่องคาว
หวานมาถวาย  ขอเชิญให้ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิมารับเอาไปและขอให้สินบนขาดกันไม่ติดค้างกัน  ซึ่งการร้องเชิญก็
จะมีการร้องด้นกล่าวถึงส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีได้บนไว้ตามท่ีต่างโดยผู้แสดงละครตัวพระจะเป็นผู้นําร้องถวายและ
ร้องด้นไปจนกระทั่งครบตามจํานวนของส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีได้บนเอาไว้ 
 5)  รําถวายมือ 
      ละครชาตรีเมืองเพชร  จะรําในกระบวนท่ารําประกอบท่วงทํานองเพลงเร็ว  (ช้ันเดียว)  
โดยเรียกว่า  “ท่ารําถวายมือ”  ใช้ในการรําเพื่อถวายให้กับส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ  ผู้รําถวายมือจะประกอบไปด้วยตัว
ละครทั้งพระและนาง  โดยน่ังเรียงลําดับเป็น  2  แถว  ตัวพระจะอยู่หน้าสุดน่ังเป็นคู่  ถัดมาจึงเป็นตัวนาง
ที่สวมมงกุฎและกระบังหน้าตามลําดับ  รูปแบบกระบวนท่ารําขึ้นต้นด้วยการน่ังไหว้  3  ครั้งแล้วจึงลุกข้ึน
รําไปตามกระบวนท่ารําซึ่งท่าสุดท้ายสามารถเปล่ียนไปได้ตามความต้องการข้ึนอยู่กับตัวพระท่ีเป็นผู้นําใน
แถวขวาอย่างน้อยจะรําประมาณ  2  ท่าแล้วจึงจบเพลงด้วยการรําเพลงลา  จึงหมดกระบวนการรําถวาย
มือ  การรําถวายมือมี  2  ลักษณะคือ 
      5.1)  รําถวายมือก่อนเริ่มการแสดงละคร  คือ  การรําเป็นส่วนหน่ึงในการแสดงละครที่ไว้
เล่นแก้บน  จะรําเพียงจบเดียวถือว่าเป็นการรําถวายส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในครั้งน้ันๆที่จะแสดงละครในลําดับต่อไป 
      5.2)  รําถวายมือสําหรับการแก้บน  คือ  เจ้าภาพจะให้รําแก้บนเพียงอย่างเดียวไม่ได้เล่น
ละครแก้บน  ดังน้ัน  การรําถวายมือ  1  คร้ัง  เรียกว่า  “การรํา  1  ยก”  ซึ่งเจ้าภาพอาจจะหารําแก้บนก่ี
ยกแล้วแต่ตามที่บนไว้ไม่ได้ระบุจํานวนผู้แสดงหรืออาจจะถวายเป็นยอด  คือ  การนับจํานวนผู้แสดงในการ
รําถวาย  เช่น  บนหลวงพ่อไว้  9  ยอด  (ยอด  เป็นสรรพนามเรียกศิราภรณ์ทั้งชฎาและมงกุฎของละคร
ชาตรี)  เมื่อถึงเวลาแก้บนผู้แสดงละครก็จะรําถวายมือ  9  คน  รําถวายมือจนจบกระบวนท่ารํา ท้ังน้ี
ขึ้นอยู่กับความนิยมของสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิว่าที่น้ันจะแก้บนด้วยการรําวิธีใด  การแก้บนลักษณะถวายเป็นรํา
ถวายมือมักปรากฏในงานประจําปีท่ีมีกําหนดจัดงานหลายๆวัน  ละครชาตรีก็จะไปอยู่ประจําและจะมีคน
มาแก้บนให้รําถวายกันไม่ได้ขาด  ผู้แสดงต้องผลัดเปล่ียนกันรํา  เน่ืองจากวันหน่ึงๆ  ต้องรํากันหลายยก  
 6)  ร้องประกาศโรง 
      ละครชาตรีเมืองเพชร  มีการร้องประกาศโรง ก่อนเริ่มการแสดงเพื่อเป็นการบูชาระลึกถึง
ครู ท่ีได้ถ่ายทอดวิชาความรู้โดยใช้การร้องกับหน้าทับโทน  กลองตุ๊กและตีกรับ  มีต้นเสียงและลูกคู่รับ 
สําเนียงคล้ายกับการร้องโนรา  ประกอบไปด้วย  บทสรรเสริญครู  ไหว้พระรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 
เรียกว่า  “บทกาศครู”  บทสอนรํา  (ละครชาตรีเมืองเพชร  เรียกว่า  บทสอนรวย  สอนรํา)  บทสรรเสริญ
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คุณบิดามารดา  ผู้ร้องจะต้องเป็นนายโรงหรือหัวหน้าคณะผู้ที่ได้รับถ่ายทอดให้ประกาศโรงเท่าน้ันในกรณีที่
ร้องประกาศโรงโดยไม่มีการรําประกอบหรือหากจะต้องมีการรําทําบทประกาศโรงจะต้องเป็นผู้แสดงที่เป็น
ตัวนายโรงท่ีได้รับการถ่ายทอดเป็นผู้ร้องและทําท่าประกอบบทประกาศโรง  โดยบทกาศครูไม่มีกระบวน
ท่ารําประกอบ  จะมีกระบวนท่ารําเฉพาะบทสอนรําและบทสรรเสริญบิดามารดา  (เลือกบทใดบทหน่ึง)  
แล้วจึงรําซัด  หลังจากน้ันจึงมีการประกาศโรงอีกครั้งตอนบ่ายหลังจากละครพักกลางวัน  จะร้องทํานอง
เพลงโทน  เน้ือหาบรรยายเก่ียวกับชีวิตของละครชาตรีและการร้องขอความรักความเมตตาให้กับ  ผู้แสดง 
 7)  รําซัด 
      การรําซัดของละครชาตรีเมืองเพชร  เรียกว่า  ซัดหน้าบทหรือซัดหน้าเตียง  การรําซัดเป็น
ขั้นตอนของพิธีกรรม  โดยการนําเอานาฏกรรมเป็นส่ือท้ังน้ีตัวนายโรงที่จะรําซัดต้องรําไปด้วยและบริกรรม
คาถาไปด้วยเพื่อป้องกันคาถาอาคม  อํานาจทางไสยศาสตร์ที่เข้ามาทําร้ายผู้แสดงในขณะที่จะทําการแสดง
ละคร  หากเจ้าภาพจะให้ผู้แสดงรําซัดชาตรีน้ันจะต้องเตรียมบายศรี  เงินกํานล  หมาก  พลู  เหล้าและ
บุหรี่เอาไว้ให้ผู้แสดงเพื่อไว้บูชาครู  ท่ารําประกอบไปด้วย  12  ท่ารํา  เช่น  ท่าเทพพนม  ท่าร้อยดอกไม้  
ท่าเสือลากหาง  เป็นต้น  การถ่ายทอดกระบวนท่ารําซัดในอดีตจะถ่ายทอดให้เฉพาะบุคคลครอบครัว  
ปัจจุบันละครชาตรีเมืองเพชรไม่รําซัดในช่วงพิธีกรรม  หากผู้ว่าจ้างบนรําซัดไว้ต้องแจ้งทางคณะละครเพื่อ
จะได้จัดเตรียมผู้แสดงท่ีสามารถรําซัดไปแสดงได้  การรําซัดมีรูปแบบการรําได้  2  วิธี  คือ  ร้องบท
สรรเสริญครูแล้วรําทําบทครูสอนหลังจากน้ันรําซัดและร้องบทสรรเสริญครูแล้วทําบทสรรเสริญบิดามารดา
หลังจากน้ันจึงรําซัด 
       จากการศึกษาการรําซัดของละครชาตรีเมืองเพชร  สามารถสรุปรูปแบบการรําซัดละคร
ชาตรีเมืองเพชร  ได้ดังแผนภูมิท่ี  25   
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แผนภูมิท่ี  25  รูปแบบการรําซัดละครชาตรีเมืองเพชร 
 
 

 8)  แสดงละคร 
      รูปแบบการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร  หลังจากจบพิธีการรําซัด  (กรณีท่ีมีการรําซัด)  
โดยผู้แสดงที่เป็นตัวนายโรง  จะรําถอยหลังข้ึนเตียงแล้วเริ่มแสดงโดยเริ่มจับบทร้องตามแม่บทหรือในกรณี
ที่ไม่มีการรําซัดชาตรี  ผู้แสดงตัวแรกท่ีออกเปิดเร่ืองต้องเป็นตัวนายโรงเท่าน้ันจะออกเปิดเรื่องด้วยนายโรง
ตัวเดียวหรือนายโรงกับตัวนางก็ได้  ตัวนายโรงจะร้องตามจารีตการเปิดเรื่อง  เรียกว่า  “บทต้ัง”  แล้วจึง
เจรจา  เรียกว่า  “เล่าประวัติ”  หลังจากน้ันร้องเพลงเรียกว่า  “บท  2”  แล้วจึงเจรจาเข้าเรื่องดําเนิน
เร่ืองไปเรื่อยๆ  ตามแม่บทเป็นผู้กํากับโดยใช้เพลงโทนเป็นดําเนินเรื่องหรือเน้นเหตุการณ์สําคัญ  ใช้เพลง  
2  ช้ันในการร้องเพื่อบอกแสดงอารมณ์ของตัวละครประกอบกับเพลงหน้าพาทย์  เม่ือใกล้ถึงเวลาพักการ
แสดงช่วง  12  นาฬิกา  ตัวนายโรงจะร้องเพลงโทนอีก  2  คํา  (1  บท)  ตัวตลกจะตัดบทให้ละครได้พัก
เพื่อให้ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิมารับสินบนแล้วจึงมีพิธีลาเครื่องสังเวย  เวลา  1  นาฬิกา  ละครจะร้องประกาศโรง 
ช่วงบ่ายแล้วจับเร่ืองแสดงอีกครั้งในช่วงบ่ายน้ีจะจําเร่ิมเรื่องด้วยตัวละครบทบาทใดก็ได้ยกเว้นตัวตลก 
ดําเนินเรื่องต่อจากภาคเช้าหรือเล่นเรื่องใหม่ก็ได้  โดยส่วนใหญ่จะเล่นเรื่องเดิมต่อจากภาคเช้าแล้วปิดเรื่อง
ด้วยการกล่าวตัดสินบนอีกครั้งโดยใช้เป็นตัวตลกกล่าวปิดเรื่องและอวยพรให้เจ้าภาพ   
 

รูปแบบที่ รูปแบบที่ รูปแบบที่ รูปแบบที่ 1111

ร้องสรรเสริญครู

ทําบทสอนรํา

รําซัด

รูปแบบที่ รูปแบบที่ รูปแบบที่ รูปแบบที่ 2222

ร้องสรรเสริญครู

ทําบทสรรเสริญบิดามารดา

รําซัด
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 9)  ลาเครื่องสังเวย 
      การลาเครื่องสังเวยเป็นพิธีกรรมที่สําคัญอย่างหน่ึงในการแก้บนถือกันว่าสินบนจะขาดต้อง
ถือตามจารีตประเพณี  คือ  ผู้ที่จะลาเครื่องสังเวยต้องประกอบไปด้วย  ตัวนายโรง  ตัวนางเอกและ      
ตัวตลก  โดยตัวตลกจะไปนําเครื่องสังเวยคือ  หัวหมูให้ตัวนายโรง  บายศรีให้นางเอกและตัวตลกจะถือ
กล้วยหรือมะพร้าวอ่อนแล้วไปยืนหน้าเก้าอ้ี  (เจ้าภาพเตรียมไว้เป็นตัวแทนส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ  โดยใช้เก้าอ้ีปูด้วย
ผ้าขาวและกางร่มไว้กลางแจ้งหน้าสถานที่แสดง)  ตัวนายโรงอยู่ด้านขวา  ตัวนางอยู่ด้านซ้ายและตัวตลก   
อยู่หลัง  ดนตรีบรรเลงเพลงเชิด  ผู้แสดงทําท่ายกเครื่องสังเวยขึ้นด้านขวา  ด้านซ้ายและด้านหน้าแล้วนํา
กลับไปวางที่เดิม  เจ้าภาพจะต้องเตรียมยอดใบตอง  4  ยอด  เตรียมไว้ใส่เครื่องสังเวย  ตัวตลกซ่ึงเป็นผู้รู้
ธรรมเนียมจะว่าคาถาลาเครื่องสังเวยแล้วเชิญส่ิงศักด์ิสิทธ์ิกลับ  จากน้ันตัดเครื่องสังเวยทุกอย่างออกเป็น  
4  ช้ินเล็กๆไปวางไว้บนใบตองพร้อมกับสุรา  นํ้ามะพร้าว  นํ้าด่ืมราดลงไปแล้วไปวางไว้ท่ี  4  มุมโรงเพื่อให้ 
สัมภเวสีได้กินด้วยแล้วจึงเด็ดใบไม้หรือหักก้านธูปให้ขาดออกจากกันแล้วกล่าวว่า  “ขาดกันนะ  ขาดกัน
นะ”  เป็นอันเสร็จพิธีขาดสินบน  ส่วนเครื่องสังเวยตามธรรมเนียมจะแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ  เจ้าภาพ
เก็บไว้แล้วอีกส่วนแบ่งให้กับละครเพื่อเป็นประโยชน์เสมือนการทําทานถือเป็นของมงคล  ปัจจุบันการลา
เครื่องสังเวยไม่ได้เคร่งครัดมากนัก  บางครั้งเจ้าภาพไม่เข้าใจในพิธีกรรมจึงไม่ได้ให้ละครมาทําพิธีลาเครื่อง
สังเวย  บางครั้งก็ลาเสียเองบ้างหรือเจ้าภาพบางคนคิดว่าละครจะนําเครื่องสังเวยของตนไปจึงไม่ไห้ละคร
ลาเครื่องสังเวยซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทําให้จารีตเปล่ียนไป  ในการลาเครื่องสังเวยน้ีบางครั้งเจ้าของคณะละครจะต้อง
ถามเจ้าภาพก่อนว่า  จะให้ละครลาเคร่ืองสังเวยหรือไม่  ถ้าให้ลาก็จะทําพิธีดังท่ีกล่าวมาแต่ถ้าเจ้าภาพจะ
ลาเองก็จะร้องเชิญเจ้าและรําถวายเท่าน้ันข้ึนอยู่กับความเช่ือของผู้ว่าจ้าง 
 10)  พิธีลาโรง 
        การลาโรงของละครชาตรีจะแทรกอยู่ในการดําเนินเรื่องเพื่อเป็นสัญญาณว่าละครจะจบ
การแสดงแล้ว  ซึ่งผู้กล่าวจบลาโรงจะเป็นผู้แสดงในฉากน้ันโดยมาเป็นตัวตลก  กล่าวคือ  เมื่อตัวละครทํา
บทกําลังจะเดินทางไปยังสถานที่ อ่ืน  จะมีตัวละครพูดตัดบทกล่าวว่า ถ้าจะเดินทางไปคงไม่ทันแล้ว
เน่ืองจากเวลาเย็นอีกทั้งสินบนได้ขาดแล้วกล่าวออกนามส่ิงศักด์ิสิทธ์ิว่าได้มารับสินบนไปแล้วจึงกล่าว   
อวยพรเจ้าภาพ 
 จากรูปศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการแสดงละครชาตรีเมือง  พบว่า  ละครชาตรีเมืองเพชร
มิได้เป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียว  เน่ืองจากบทบาทของละครได้ผูกไว้กับความเช่ือในการ
แก้บนต่อส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ซึ่งประเพณีพิธีกรรมเป็นพื้นฐานสําคัญของความเช่ือ  มีการวิวัฒน์ตามแบบแผนอัน
สะท้อนถึงความแตกต่างของสถานภาพทางสังคม  ประเพณีพิธีกรรมก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นสิริมงคลหรือ
ความศักด์ิสิทธ์ิอันเป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้จัดและผู้ร่วมงาน  (ภัทรวดี  ภูชฎาภิรมย์. 2549 : 5)  โดยความเช่ือ  
เป็นการยอมรับในส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเรื่องราวต่างๆท่ีมีตันตนหรือไม่มีตัวตน  ซ่ึงบุคคลน้ันได้ประสบหรือได้
รับรู้มาและยอมรับเช่ือถืออาจมีเหตุผลมาพิสูจน์อธิบายหรือไม่ก็ได้  เช่น  ความเช่ือส่ิงเหนือธรรมชาติหรือ
อํานาจวิเศษ  (สุภาวดี  เจริญเศรษฐมห. 2548 : 75-76)  การดํารงอยู่ของรูปแบบการแสดงละครชาตรี
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เมืองเพชร  ขึ้นอยู่กับความเช่ือเป็นสําคัญ  โดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบุรีความเช่ือเก่ียวกับการแก้บนด้วย
ละครชาตรียังคงมีอยู่ถึงปัจจุบัน  ขั้นตอนการแสดงส่วนหน่ึงของละครชาตรีเมืองเพชรแสดงถึงความเช่ือ
ออกมาในรูปแบบพิธีกรรม  ได้แก่  การทําโรง  บูชาครู  โหมโรง  ร้องเชิญ  รําถวายมือ  ประกาศโรง     
รําซัด  การลาเครื่องสังเวย  ลาโรง  ซึ่งขั้นตอนเหล่าน้ีเช่ือว่าละครสามารถติดต่อส่งสารถึง ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิให้
รับทราบถึงการสํานึกพระคุณท่ีได้ช่วยเหลือในยามท่ีทุกข์ร้อน 
 ในส่วนของการแสดงละครชาตรีที่เป็นเรื่องราวจัดอยู่ในภาคของความบันเทิง  นอกจากจะเป็น
ส่วนหน่ึงของการแสดงเพื่อถวายส่ิงศักด์ิสิทธ์ิแล้วยังเผ่ือแผ่มาถึงเจ้าของงานและผู้คนท่ีมาร่วมงานได้ดูเพื่อ
ความบันเทิงอีกด้วย  เม่ือมีละครแก้บนผลท่ีได้รับ  คือ   เจ้าของงานรู้สึกสบายใจที่งานสําเร็จลุล่วงเหมือน
ดังท่ีได้บนส่ิงศักด์ิสิทธ์ิไว้ซึ่งเป็นผลทางจิตวิทยา  ผลอีกทางด้านสุนทรียศาสตร์ละครก็สร้างความสนุกสนาน
เพลิดเพลินกับบทบาทการแสดงของตัวละครโดยใช้นาฏกรรมเพื่อความบันเทิง ดังแสดงข้ันตอนในส่วน
ความเช่ือพิธีกรรมและการแสดงละครของละครชาตรีเมืองเพชรในแผนภูมิที่  26  
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แผนภูมิ  26  ขั้นตอนในส่วนความเช่ือพิธีกรรมและการแสดงละครของละครชาตรีเมืองเพชร 
 
 
 
 
 

ละครชาตรเีมอืงเพชรละครชาตรเีมอืงเพชรละครชาตรเีมอืงเพชรละครชาตรเีมอืงเพชร

พิธีกรรมความเชือ่พิธีกรรมความเชือ่พิธีกรรมความเชือ่พิธีกรรมความเชือ่

พิธีทําโรง

พิธีบูชาครู

โหมโรง

ร้องเชิญ

รําถวายมือ

ร้องประกาศโรง

รําซัด

ลาเครื่องสังเวย

ลาโรง

การแสดงละครการแสดงละครการแสดงละครการแสดงละคร

เปิดเรื่อง

ดําเนินเรื่อง

ปิดเรื่อง
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    3.3 3.3 3.3 3.3     พฒันาการละครชาตรเีมอืงเพชรพฒันาการละครชาตรเีมอืงเพชรพฒันาการละครชาตรเีมอืงเพชรพฒันาการละครชาตรเีมอืงเพชร        
        
                                ละครชาตรีเมืองเพชร  มีประวัติความเป็นมาท่ียาวนานผ่านการพัฒนารูปแบบการแสดง
มาอย่างต่อเน่ืองเป็นลําดับข้ันตอน  เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของยุคสมัย  ค่านิยม  ความเช่ือในแต่ละ  
ยุคสมัยต่างกัน  จึงเป็นเหตุให้เกิดการเลียนแบบ  หยิบยืมรูปแบบการแสดงต่างๆ  นํามาผสมผสานสร้าง
ความเป็นตัวตนขึ้นจนกลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่ผ่านการพัฒนาอย่างสมบูรณ์เต็มที่จนกลายเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมตนเองและภายนอก  ซ่ึงละครชาตรีเมืองเพชรได้รับการพัฒนารูปแบบการแสดงมาจากจุดเริ่มต้น
น่ัน  คือ  รูปแบบของการแสดงละครพื้นบ้านและโนราชาตรีซึ่งอาจจะมีแสดงอยู่แพร่หลายทั่วไปในเมือง
เพชรบุรีดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว  ละครพื้นบ้านและโนราชาตรีในจังหวัดเพชรบุรีก็คงพัฒนารูปแบบมาเป็น
ลําดับจนกลายเป็นละครชาตรีเมืองเพชรด้ังเดิมและพัฒนารูปแบบอีกครั้งเมื่ออิทธิพลของละครหลวงใน
ราชสํานักได้เข้ามามีบทบาทต่อค่านิยมของละครเมืองเพชรซ่ึงผ่านมาทางมูลนาย  ละครชาตรีด้ังเดิมของ
เมืองเพชรบุรีเองก็เห็นว่างดงามจึงได้รับเอารูปแบบละครหลวงมาปรับเข้ากับการรูปแบบการแสดงด้ังเดิม
ซึ่งมีความถนัดเคยชินอยู่แล้ว  แต่ก็ยังไม่ท้ิงรูปแบบการแสดงของโนราชาตรีท่ีมีอยู่เดิม  จนเกิดกระบวน
พัฒนารูปแบบการแสดงทั้งสองรูปแบบเข้าด้วยกันกลายเป็นละครชาตรีเมืองเพชรเป็นที่ยอมรับของสังคม
และมีช่ือเสียงกลายเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่น  
        แต่เดิมเมื่อมีงานรื่นเริงคนเพชรบุรีมักรวมกลุ่มกันร้องเล่นเพลง  ออกตัวแสดงเป็น
เรื่องราวโดยนํานิทานชาดกหรือนิทานพื้นบ้านมาเล่นเป็นเรื่อง  เครื่องแต่งกายก็หาเท่าที่พอหาได้เพื่อความ
บันเทิงเป็นครั้งคราว  (สุมล  จันทร์สุข. สัมภาษณ์. 19 ตุลาคม 2557)  จนกระท่ังนายสุข  จันทร์สุขได้
เดินทางไปเรียนหัดละครหลายพื้นที่ด้วยกัน  คือ  หัดละครที่นครศรีธรรมราช  หัดละครกับชาวนอก  (ชาว
พัทลุงท่ีเข้ามาอาศัยบริเวณสนามควาย  กรุงเทพฯ)  แล้วมารวมรวมคนต้ังคณะละครจนมีช่ือเสียง  ท้ังน้ี
รูปแบบการแสดงละครนายสุข  จันทร์สุข  อนุมานได้ว่าเล่นอย่างโนรา  (ทางกรุงเทพฯเรียกว่า  ชาตรี)  
ต่อมาจึงได้รับอิทธิพลจากละครหลวงจนมีรูปแบบการเล่นอย่างละครชาตรีเมืองเพชร 
        อิทธิพลของละครหลวงน้ันด้วยเหตุที่เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิต้องรับเสด็จและเฝ้าแหน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5  ในเวลาเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีอยู่เนืองๆ  จึง
เป็นเหตุให้ท่านมีโอกาสส่งเสริมและสร้างสรรค์ละครในจวนของท่าน  ซึ่งคณะละครน้ีได้รับการฝึกสอนท่า
รําอันอ่อนช้อยงดงาม  เทียบได้กับละครในของหลวง  อีกทั้งท่านยังสนับสนุนส่งเสริมวงดนตรีปี่พาทย์ เป็น
ผลทําให้เมืองเพชรบุรีมีช่ือเสียงในด้านดนตรีไทยและการละครมาตราบจนทุกวันน้ี  (กรมศิลปากร. 2544 : 
181) 
        ท้ังน้ีด้วย  หม่อมเมือง  ซึ่งเป็นภรรยาเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิ  ได้มีโอกาสเข้าไปฝึกฝน
ศิลปะการละครรูปแบบการแสดงละครหลวงจากครูละครในจวนของท่าน  จนได้ดีมีช่ือเสียงและเป็นที่
ยอมรับในแวดวงของละครชาตรี  ภายหลังที่เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิถึงแก่อนิจกรรมหม่อมเมืองได้ออกมา
หัดละครให้กับบุคคลในครอบครัวและถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ที่เล่นละครประสมโรงกับหม่อมเมืองโดยนํา
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ความรู้ท่ีได้จากละครหลวงมาผสมผสานความสามารถของละครชาตรีของบิดาคือหลวงอภัยพลรักษ์
จนกระทั่งมีความรู้ความมารถ  ภายหลังออกต้ังคณะละครเป็นตัวเองและฝึกหัดลูกศิษย์สืบทอดกันมา
อาจจะเรียกได้ว่า  ตัวละครชาตรีเมืองเพชรสืบทอดรูปแบบการแสดงของหลวงอภัยพลรักษ์และ       
หม่อมเมืองท้ังส้ินไม่ว่าตัวละครจะเป็นลูกศิษย์ของครูละครท่านใด จึงสามารถเล่นประสมโรงกันได้เรื่อยมา
จนกระท่ังปัจจุบัน  
        เมื่อละครชาตรีเมืองเพชร  มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับโนรามาก่อน  ดังน้ันในช้ันหลังจึง
ปรากฏว่า  ครูละครยังได้ติดต่อสัมพันธ์กันกับครูโนราทางใต้และรับถ่ายทอดกระบวนท่ารําของโนรามาใช้
ในการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร  ในกระบวนของท่ารํา  “ซัด”  ซ่ึงแต่เดิมละครเมืองเพชรน้ันมีธรรม
เนียมการรําซัดมาแต่โบราณ  ภายหลังในบางคณะจึงต้องมีการพัฒนารูปแบบการรําซัดของตนเองให้
แตกต่างจากคณะอ่ืนๆ  เพื่อไว้ใช้เป็นเคล็ดวิชาและสืบทอดในเฉพาะในครอบครัว 
        นิพัทธ์พร  เพ็งแก้ว  (2550 : 89-90)  กล่าวสรุปว่า  แม่ทองหล่อซึ่งเป็นลูกสาวของ    
แม่ผิวได้วิชาท่ีถือว่าสุดยอดสําหรับละครชาวบ้านคือการรํา  “ซัดชาตรี”  ซึ่งเป็นนาฏยลักษณ์อันสง่างาม   
หัดรําได้ยากย่ิง  ซัดชาตรีน้ีแม่ผิวได้มาครูโนราภาคใต้แล้วมาสอนให้กับลูกหลานของตัวเองเป็นวิชาประจํา
คณะท่ีค่อนข้างหวงไม่ค่อยถ่ายทอดให้กับใคร  ในเมืองเพชรบุรีน้ีมีน้อยคนท่ีจะรําซัดชาตรีได้ 
 จากข้อมูลข้างต้น  สรุปได้ว่า  รูปแบบของการแสดงโนราและรูปแบบการแสดงละครหลวงมี
อิทธิพลที่ทําให้เกิดการพัฒนารูปแบบของการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
จันทิมา  แสงเจริญ  (2539 : 61)  กล่าวคือ  ละครชาตรีได้พัฒนามาจากการละครพื้นเมืองของจังหวัด
เพชรบุรี  จากโนราชาตรีของปักษ์ใต้และละครหลวงกรุงเทพมหานครทําให้มีลักษณะเฉพาะและมีการ
พัฒนาเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคมและสภาพเหตุการณ์บ้านเมือง 
 
 รูปแบบการแสดงรูปแบบการแสดงรูปแบบการแสดงรูปแบบการแสดงโนราโนราโนราโนรา    
 การแสดงโนรา  เป็นวัฒนธรรมบันเทิงพื้นบ้านสําหรับราษฎรมีการแสดงแพร่หลายอยู่ทาง
ภาคใต้ของไทย  มีรูปแบบการแสดงเป็นข้ันตอน  มีผู้ศึกษาและวิจัยเก่ียวกับโนรามากมาย  ผู้วิจัยจึงศึกษา
และนํามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์พัฒนาการละครชาตรีเมืองเพชร  ดังน้ี 
 วิรัตน์  เล้ียงสมบูรณ์  (2542 : 16-21)  กล่าวสรุปว่า  โนราเป็นการละเล่นอย่างหน่ึงที่
แพร่หลายอยู่ในบริเวณภาคใต้มีหัวหน้าเป็นโนราใหญ่  เรียกว่า  “นายโรง”  แต่เดิมรํากลางแจ้งไม่มีโรง
ต่อมาจึงปลูกโรงทําหลังคาเปิดโล่งทั้ง  4  ด้าน  เครื่องกายแต่เดิมแต่งลักษณะเครื่องทรงกษัตริย์สวมเทริด  
ทับทรวง สังวาล  ป้ันเหน่ง  กําไลต้นแขน  กําไลปลายแขน  เล็บ  นุ่งสนับเพลา  ผ้านุ่ง  หางหงส์  เปลือย
อกต่อมามีผู้หญิงแสดงจึงเปล่ียนเครื่องแต่งกายเป็นลูกปัดร้อยคาดอก  คลุมไหล่  รัดคอ  มีเครื่องดนตรี
ประกอบการแสดง  6  ชนิด  ประกอบด้วย  ทับ  กลอง  ป่ี  โหม่ง  ฉิ่งและแตระ  ลักษณะการแสดงโนรา
แต่เดิมมีการรําเรียกว่า  “ทําบท”  เมื่อรําเสร็จแล้วจะแสดงเรื่องส้ันๆลักษณะคล้ายจําอวดเน้นไปทางตลก
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บางคณะนําเรื่องชาดกมาเล่น  บทร้องท่ีใช้ร้องที่ขาดเสียไม่ได้คือบทกาศครูหรือบทเชิญครู  จากน้ันเป็นบท
ที่ใช้ในการรําและการแสดงเรื่อง  คือ  การเล่น  12  บทในการรําโรงครูหรือการเล่น  12  เรื่อง 
 โสภา  ชายเกตุ  (2542 : 22-89)  กล่าวสรุปว่า  โนราเป็นการละเล่นพื้นบ้านอย่างหน่ึงของ
ไทยในภาคใต้  นิยมเล่นแพร่หลายต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานโดยเล่าสืบ
ทอดกันเป็นตํานานต่อกันมาไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันแน่ชัดได้และเร่ืองราวยังเก่ียวข้องกับ        
ไสยศาสตร์และอํานาจลึกลับแฝงไว้ด้วยความเช่ือที่แสดงออกในรูปแบบพิธีกรรมในการแสดง  โนรามี
องค์ประกอบการแสดง  ประกอบด้วย  แต่เดิมมีตัวผู้แสดง  3  ตัว  คือ  นายโรง  ตัวนางและตัวตลกแล้ว
พัฒนาให้มีผู้แสดงในคณะมากข้ึน  สถานท่ีแสดงโนราแต่เดิมไม่มีการยกพื้น  โดยปลูกโรงส่ีเหล่ียมเปิดโล่ง
ทั้งส่ีด้าน  ทําหลังคาหน้าจ่ัวมุงจาก  ภายหลังจึงปลูกโรงยกพื้นสูงข้ึนทําฉาก  เครื่องแต่งกาย  ประกอบด้วย  
เทริด เคร่ืองลูกปัด  ปีกนกแอ่น  ทับทรวง  ปีกหรือเรียกว่าหางหงส์  ผ้านุ่ง  สนับเพลา  หน้าผ้า  ผ้าห้อย    
กําไลต้นแขน  กําไลข้อมือและและเล็บ  เครื่องดนตรีประกอบไปด้วยกลอง 1 ใบ ทับ  2  ลูก  โหม่ง  1  คู่  
ปี่  1 เลา  และแตระหรือกรับ  
 การแสดงโนรามีข้ันตอนการแสดงดังน้ี 
 1)  ยกเคร่ือง  เป็นการเคล่ือนเครื่องโรงโนราออกไปแสดงจะมีโนราใหญ่เป็นผู้ประกอบพิธี  
โดยจะนําเครื่องดนตรีทุกช้ินท่ีใช้ประกอบการแสดง  พร้อมด้วยหน้าพราน  เครื่องลูกปัด  และเทริด  
นํามาวางเรียงกันแล้วบรรเลงเครื่องดนตรีทุกช้ิน  เรียกว่า  “พิธียกเครื่อง” 
 2)  ต้ังเครื่อง  เป็นพิธีกรรมที่โนราเดินทางมาถึงสถานท่ีที่แสดงจะนําเครื่องดนตรีมาบรรเลงทุก
ช้ิน ไม่จํากัดว่าจะบรรเลงนานเท่าใดตามความเหมาะสม  เรียกว่า  “พิธีต้ังเครื่อง”  เม่ือทําพิธีเสร็จโนราจะ
ไม่สามารถลงจากโรงไปได้จนกว่าจะเสร็จส้ินการแสดง 
 3)  เบิกโรง  ก่อนท่ีโนราจะทําการแสดงจะต้องมีการเบิกโรงทุกครั้งโดยนายโรง  การเบิกโรง
หมายถึง  พิธีเชิญหมอครูโนราหมอตายายโนรามาชุมนุมในพิธี  เครื่องพิธีประกอบไปด้วย หมากพลู  9 คํา  
ธูป  9  ดอก  เทียน  9  เล่ม  ดอกไม้  9  ดอกและเงิน  32  บาท  ต้ังเครื่องดนตรีเริ่มจาก  กลอง  ทับ  
โหม่ง  ฉ่ิง  ปี่  แตระ  กําไล  3  วง  เล็บ  3  ดอก  ลงอักขระที่ใบพลูทําหมากจุกอก  จํานวน  3  คํา     
คําแรกใส่ไว้ในทับแล้วตีทับรัว  คําท่ี  2  นําไปไว้เส่ือเพื่อเป็นการทักทายแม่ธรณีและหมากคําสุดท้ายจะ
เหน็บไว้บนหลังคาบูชาเทวดา 
 4)  โหมโรง  เป็นการบรรเลงเฉพาะดนตรี  เพลงส่วนใหญ่เพลงโหมโรงจะให้เพลงพัดชา   
เพลงชะนีร้องไห้และจบลงด้วยเพลงลูกหมด  เพลงลูกหมด  หมายถึง  ทํานองดนตรีที่ใช้บรรเลงท้ายเพลง
ต่างๆ  ท่ีใกล้จบการบรรเลง  โนราเช่ือว่าเพลงพัดชาเป็นเพลงครู  ท่ีใช้ในการปัดรังควาญให้กับคณะโนรา 
 5)  กาศครู  เป็นการร้องบทไหว้ครู  กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของโนราการออกช่ือบูชาครูผู้
มีพระคุณ  กาศครู  คือ  การไหว้ครู  มาจากคําว่า  “ประกาศ”  แบ่งออกเป็น  4  ตอน  คือ  บทขานเอ 
บทหน้าแตระ  บทร่ายแตระและบทเพลงโทน 
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 6)  ปล่อยตัวนางรํา  มีข้ันตอนดังน้ี  โนราจะเริ่มด้วยเก้ียวม่านหรือขับหน้าม่าน คือการขับร้อง
ในม่านไม่เห็นตัวผู้แสดงแต่จะใช้มือดันม่านตรงทางออกหลังจากน้ันออกรําแสดงความสามารถทางด้านการ
รําเฉพาะตัว  จบแล้วน่ังพนักว่าบทร่ายแตระแล้วทําบท  (ร้องและรําตามบทน้ันๆ)  เม่ือจบบทร่ายแตระก็
ว่ากลอนเป็นการแสดงความสามารถในเชิงบทกลอนท่ีเรียกว่าไม่เน้นการรํา  ถ้าหากเป็นกลอนที่แต่งไว้  
เรียกว่า  “คําพรัด”  แต่ถ้าเป็นกลอนท่ีให้ไหวพริบว่ากลอนสดเรียกว่า  “ว่ามุตโต”  แล้วจึงรําอวดมือ  
เป็นการรําหน้าไม้  รํานาดกราย  ท่องโรง  เสือลากหาง  สอดสร้อย  เคล้าท่าแล้วลงกราบจบกระบวนรํา  
แต่บางคนที่มีฝีมืออาจจะรําย่ัวป่ีย่ัวทับ  รําประสมท่า  หมดกระบวนรําก็ออกพรานเล่นตลก ออกทําท่าทาง
ต่างๆ  พูดเชิญชวนให้ชมนายโรง  เมื่อโนราอ่ืนรําหมดแล้วนายโรงหรือออกโนราใหญ่ นายโรงจะรําอวดท่า
รําและขับบทกลอนเล่นเป็นเรื่อง  จนกระทั่งจบเรื่องราวแล้วจึงลาโรง  
 จุติกา  โกศลเหมมณี  (2553 : 23)  กล่าวสรุปว่า  โนราเป็นการแสดงท่ีในอดีตผู้แสดงจะเป็น
ชายล้วน ปลูกโรงอย่างง่าย  หลังคามุงจากไม่มีฝากันและไม่ยกพื้น  เริ่มการแสดงด้วยการเบิกโรง  โหมโรง  
กาศครู ในขณะที่กาศครู  โนราเด็กจะออกรํา  เรียกว่า  “หัวจุกโนรา”  จบบทกาศครูโนราจะขึ้นน่ังใส่เล็บ
พลางว่าบทร่ายแตระ  ต่อด้วยทําบทอวดลีลาการรํา  เช่น  เพลงรําครู  ท่ารําแม่ลาย  รําตัวอ่อน  รําเพลง
เร็ว  รําคละท่าต่างๆ  เข้าด้วยกัน  เรียกว่า  “รําประสมท่า”  ผลัดเปล่ียนกันรําไปเร่ือยๆ  จนกระทั่งโนรา
ใหญ่จะออกรําเป็นคนสุดท้าย  การรําของโนราใหญ่จะเร่ิมด้วยน่ังนักว่าร่ายแตระ  จบแล้วจึงอวดลีลาการ
รําและการร้องไปพร้อมกัน  หลังจบการทําบทมักจะรําเพื่ออวดลีลาท่ารํา  เช่น  รําประสมท่า  รําตัวอ่อน 
หลังจากน้ันจึงเล่นคําพรัดกับโนราที่ออกมารําก่อนหน้าน้ัน  เป็นการร้องโต้ตอบกัน  เช่น  คําพรัดเก้ียว    
คําพรัดชม  จบแล้วจึงออกพรานแสดงเป็นเรื่องโดยเน้ือเรื่องมาจากนิยายดําเนินเรื่องด้วยโนราใหญ่และ
พรานเป็นหลักต่อมานิยมเล่นเรื่องจักรๆวงศ์ๆ  เช่น  รถเสน  พระสุธน  สังข์ทอง  จันทโครพ  ไกรทอง   
จบการแสดงแล้วโนราใหญ่กล่าวบทลาโรง 
 จากข้างต้นสรุปได้ว่า  โนรา  เป็นการแสดงพื้นบ้านทางภาคใต้  แต่เดิมผู้แสดงเป็นชายมี     
ตัวละคร  3  ตัวได้แก่  ตัวนายโรง  ตัวนาง  และตัวตลก  ต่อมาพัฒนาการเพิ่มตัวแสดงมาข้ึนจึงมีการเรียก
โนราท่ีเป็นนายโรงแต่เดิมว่าโนราใหญ่  จะเปลือยอก  สวมเครื่องแต่งกายประกอบ  ประกอบด้วย  เทริด 
ปีกนกแอ่น  ทับทรวง  หางหงส์  ผ้านุ่ง  สนับเพลา  หน้าผ้า  ผ้าห้อย  กําไลต้นแขน  กําไลข้อมือ  และเล็บ  
ต่อมาภายหลังมีผู้หญิงแสดงโนราจึงเกิดมีเครื่องลูกปัดท่ีขนาดใหญ่ขึ้น  จนสามารถปิดไม่ให้เห็นตัวเปล่า  
ดนตรีประกอบไปด้วยเครื่องเดินทํานอง  คือปี่  1  เลา  เครื่องดนตรีท่ีใช้ตีหน้าทับคือ  กลอง  1 ใบ      
ทับ  2  ลูกและเครื่องประกอบจังหวะ  คือโหม่ง  1  คู่  แตระหรือกรับ  มีรูปแบบการแสดงดังน้ี  
 1)  พิธียกเครื่อง  คือ  การนําเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ประกอบการแสดงทุกช้ินมาต้ังเรียงกัน
แล้วบรรเลงทุกช้ินก่อนออกเดินทางไปแสดง 
 2)  พิธีต้ังเคร่ือง  คือ  การนําเอาเครื่องดนตรีและอุปกรณ์การแสดงทุกช้ินมาวางเรียงกันเมื่อถึง
สถานที่ท่ีจะแสดงแล้วบรรเลงเคร่ืองดนตรีทุกช้ินตามระยะเวลาพอสมควร 
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 3)  เบิกโรง  คือ  นายโรงจะทําพิธีเชิญหมอครูโนรามาในพิธี  เคร่ืองพิธีประกอบไปด้วย  หมาก  
พลู  ธูป  เทียน  ดอกไม้  จํานวน  9  ชุดและเงินกํานล  ต้ังเครื่องดนตรีเริ่มจาก  กลอง  ทับ  โหม่ง  ฉิ่ง  ปี่  
แตระ  กําไล  3  วง  เล็บ  3  ดอก  ลงอักขระที่ใบพลูทําหมากจุกอก  จํานวน  3  คํา หมากคําแรกใส่ไว้
ในทับแล้วตีทับรัว  หมากคําท่ี  2  นําไปไว้ใต้เส่ือและหมากคําสุดท้ายจะเหน็บไว้บนหลังคา 
 4)  โหมโรง  คือ  การบรรเลงดนตรีและเครื่องประกอบจังหวะด้วยเพลงพัดชา  เพลงชะนี
ร้องไห้และจบลงด้วยเพลงลูกหมด   
 5)  กาศครู  คือ  การร้องบทไหว้ครูออกช่ือบูชาครูผู้มีพระคุณ  แบ่งออกเป็น  4  ตอน  คือ  
บทขานเอ  บทหน้าแตระ  บทร่ายแตระและบทเพลงโทน 
 6)  ทําบทเก้ียวม่านหรือขับหน้าม่าน  คือ  การขับร้องในม่านไม่เห็นตัวผู้แสดงหลังจากน้ันออก
รําแสดงความสามารถทางด้านการรําเฉพาะตัวจบแล้วน่ังพนักว่าบทร่ายแตระแล้วทําบท  เช่น  รําเพลงครู  
รําแม่ลาย  รําตัวอ่อน 
 7)  ร้องคําพรัด/ว่ามุตโต  คือ  แสดงความสามารถในเชิงบทกลอนที่เรียกว่าไม่เน้นการรําเป็น
กลอนท่ีแต่งไว้ เรียกว่า คําพรัด และเป็นกลอนท่ีว่ากลอนสดด้นด้วยปฏิภาณเรียกว่า “ว่ามุตโต” อาจจะ
เป็นการโต้ตอบกันกับโนราที่แสดงจบไปแล้ว อาจจะรําอวดฝีมืออีกครั้ง    
 8)  ออกพราน  คือ  ผู้แสดงตัวพรานเล่นตลก เล่าเรื่องที่จะแสดงหรือเชิญชวนชมโนราใหญ่ 
 9)  ออกโนราใหญ่  คือ  นายโรงจะรําอวดท่ารําและขับบทกลอนเล่นเป็นเรื่อง  โดยเน้ือเรื่องมา
จากนิยายดําเนินเร่ืองด้วยโนราใหญ่และพรานเป็นหลัก  นิยมเล่นเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ 
 10)  ลาโรง  คือ  การกล่าวลาหลังจากแสดงจบโดยโนราใหญ่  การลาโรงจะกล่าวเป็นกลอน
และความห่วงหาอาลัยทุกอย่างรอบตัวรวมท้ังเจ้าภาพและผู้ชม 
 จากการศึกษาการแสดงโนรา  พบว่า  มีรูปแบบการแสดง  คือ  พิธียกเคร่ือง  พิธีต้ังเครื่อง  
เบิกโรง  โหมโรง  กาศครู  ทําบทเก้ียวม่านหรือขับหน้าม่าน  ร้องคําพรัดหรือว่ามุตโต  ออกพราน  ออก
โนราใหญ่และลาโรง  ดังแสดงรูปแบบการแสดงโนราในแผนภูมิที่  27   
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แผนภูมิที่  27  รูปแบบการแสดงโนรา 
 
 
 
 
 

พิธียกเคร่ือง

พิธีตั้งเครื่อง

เบิกโรง

โหมโรง

กาศครู

ทําบท

ร้องคําพรัด/ว่ามุตโต

ออกพราน

ออกโนราใหญ่

ลาโรง
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    รูปแบบการแสดงรูปแบบการแสดงรูปแบบการแสดงรูปแบบการแสดงละครหลวง ละครหลวง ละครหลวง ละครหลวง     
 ละครหลวง  คือ  ละครผู้หญิงท่ีเล่นเพื่อถวายพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องราชูปโภค  ห้ามไม่ให้
ผู้ใดหัดละครผู้หญิง  จนกระท่ังสมัยรัชกาลที่  4  จึงประกาศให้สามารถหัดละครผู้หญิงได้จึงมีละครผู้หญิง
เกิดขึ้นมากมายภายนอกพระราชฐาน  เรียกกันว่า  ละครใน  มาจากละครข้างในวังหรือละครนางใน 
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  กระทรวงวัฒนธรรม  (2553 : 36)  กล่าวว่า 
ละครใน  หมายถึง  การแสดงที่เป็นเรื่องราวโดยใช้ศิลปะการร่ายรําประกอบการขับร้องและมีวงปี่พาทย์
บรรเลงประกอบการแสดง  มีขั้นตอนการแสดงและจารีตการแสดงเริ่มต้นด้วยวงปี่พาทย์โหมโรงจนจบ
กระบวนเพลง  เว้นเพลงวา  เมื่อจะเริ่มแสดงละครจึงบรรเลงเพลงวา  แล้วแสดงชุดเบิกโรงก่อนการแสดง 
ชุดเบิกโรงประกอบด้วย  2  แบบ  ประกอบด้วย  แบบท่ี  1  เบิกโรงด้วยการรํา  คือ  เบิกโรงประเลง  
เบิกโรงดอกไม้เงินทองและเบิกโรงฉุยฉายก่ิงไม้เงินทอง  แบบที่  2  เบิกโรงด้วยการแสดงชุด  ส้ันๆ  คือ     
เบิกโรงวสันตนิยาย  จากน้ันจึงจับเรื่องใหญ่  การแสดงเน้นกระบวนท่ารําที่งดงามสอดประสานกับการขับ
ร้องและเพลงดนตรีท่ีมีจังหวะช้าไม่มุ่งเน้นการดําเนินเรื่อง  ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี  เช่น         
การเดินทาง  การอาบนํ้า  แต่งตัว  การจัดทัพตรวจพล  การชมความงามของยานพาหนะ  การชมความ
งามของธรรมชาติ  วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงละคร  โดยปกติใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้านิยมตีด้วยไม้นวม
เพื่อให้มีการะแสเสียงที่นุ่มนวล  เพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ใช้ประกอบการร่ายรํา  การแต่งกายทุกตัว
แต่งยืนเครื่อง  เรื่องราวและขั้นตอนการแสดง  ล้วนแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและสังคมของราชสํานักในอดีต 
 ทรงศักด์ิ  ปรางค์วัฒนากุล  (ม.ป.ป. 116-118)  สรุปว่า  ละครใน  หมายถึง  ละครที่ผู้หญิง
แสดงกันในราชสํานัก  มีระเบียบแบบแผนมุ่งเน้นความงดงามของการร่ายรําและการขับร้องประกอบ
ดนตรีอันไพเราะ  ผู้แสดงมีจํานวนตามท้องเรื่องที่แสดง  การฝึกหัดกระทําอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ลีลาท่ารํา
งดงามถูกต้องตามแบบแผน  บทละครเขียนท่ีจะมุ่งเน้นความงามของกระบวนการประพันธ์และการนําไป
ร้องส่งประกอบวงปี่พาทย์  มีจังหวะดนตรีที่ เช่ืองช้านุ่มนวลเหมาะสมกับลีลาท่ารํา  มีการใช้เพลง       
หน้าพาทย์ช้ันสูง  เช่น  คุกพาทย์  บาทสกุณีฯลฯ  วิธีแสดงเรื่องด้วยบรรเลงเพลงโหมโรง  แล้วจึงมีการรํา
เบิกโรง  ชุด  ระบําหรือเป็นเรื่องส้ันๆ  เช่น ชุดประเลง  รามสูรเมขลา  ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง  เป็นต้น 
หลังจากเบิกโรงแล้วจึงเข้าเรื่องที่จะแสดง 
 จากการศึกษา  พบว่า  การแสดงของละครหลวง  คือรูปแบบการแสดงละครในที่สืบทอดมา
จากละครผู้หญิงในราชสํานัก  โดยการแสดงมุ่งเน้นความงดงามของกระบวนท่ารํา  เพลงร้องที่ไพเราะ 
บรรเลงดนตรีด้วยความนุ่มนวล  ผู้แสดงแต่งกายยืนเครื่อง  โดยมี ข้ันตอนการแสดงเป็นลําดับ  คือ        
วงปี่พาทย์บรรเลงการโหมโรง  แล้วจึงมีการแสดงเบิกโรงซ่ึงมี  2  ลักษณะการเบิกโรงด้วยรําและเบิกโรง
ด้วยการแสดง  จบการแสดงเบิกโรงแล้วงจึงแสดงเร่ืองเป็นเรื่องราว  โดยการร่ายรําทําบทประกอบเพลง
ขับร้องและเพลงหน้าพาทย์  ดังน้ัน  จึงสามารถสรุปได้ว่า  รูปแบบการแสดงละครหลวงตามรูปแบบของ
การแสดงละครใน  คือ  โหมโรง  เบิกโรงและแสดงเร่ือง  ดังแผนภูมิท่ี  28 
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แผนภูมิที่  28  รูปแบบการแสดงละครหลวง 
 

 จากการวิเคราะห์รูปแบบละครชาตรีเมืองเพชร  พบว่า  รูปแบบการแสดงละครชาตรีเมือง
เพชรสามารถแบ่งออกได้เป็น  2  ส่วนคือ  ส่วนของพิธีกรรมและส่วนของการแสดง  ลักษณะส่วนของ
พิธีกรรมคล้ายกับโนรา  กล่าวคือ  การทําโรง  (โนรา  เรียกว่า  เบิกโรง)  การโหมโรง  กาศครู  ทําบท  
และลาโรง  ดังตารางเปรียบเทียบขั้นตอนการแสดงในส่วนพิธีกรรม  ดังน้ี 
 
ตารางท่ี  4  เปรียบเทียบขั้นตอนการแสดงในส่วนพิธีกรรมของโนราและละครชาตรีเมืองเพชร 
 

ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่    
ชื่อพิธีกรรมชื่อพิธีกรรมชื่อพิธีกรรมชื่อพิธีกรรม    รปูแบบรปูแบบรปูแบบรปูแบบ    

โนราโนราโนราโนรา    ละครชาตรีละครชาตรีละครชาตรีละครชาตรี
เมอืงเพชรเมอืงเพชรเมอืงเพชรเมอืงเพชร    

โนราโนราโนราโนรา    ละครชาตรเีมืองเพชรละครชาตรเีมืองเพชรละครชาตรเีมืองเพชรละครชาตรเีมืองเพชร    

1 เบิกโรง ทําโรง นายโรงจะทําพิ ธีเชิญหมอครู
โน ร าม า ใน พิ ธี   เค รื่ อ งพิ ธี
ประกอบไป ด้วย  หมากพ ลู   
ธูป  เทียน ดอกไม้   และเงิน
กํานล ต้ังเครื่องดนตรี  กําไล  
ลงอักขระที่ ใบพ ลู ทํ าหมาก    
จุกอก จํานวน  3  คํา  หมาก
คําแรกใส่ไว้ในทับแล้วตีทับรัว 
หมากคําที่  2  นําไปไว้เส่ือและ
หมากคําสุดท้ายจะเหน็บไว้บน
หลังคา 
 
 
 

หัวหน้าคณะเป็นผู้ทําโรง
โดยนํ าเครื่ อ งดนตรีและ
เคร่ืองโรงมาไว้บริเวณเสา
กลางโรงแล้วเขียนอักขระ
ลงบนใบพลูใส่ไว้ในโทนใบ
ละ  1  คําแล้วตีโทนท้ังสอง
ใบ  ใส่ไว้ใต้เส่ือและไว้บน
หลังคา  

 
 

โหมโรง เบิกโรง แสดงเรื่อง
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ตารางท่ี  4  เปรียบเทียบรูปแบบการแสดงในส่วนพิธีกรรมของโนราและละครชาตรีเมืองเพชร  (ต่อ) 
 

ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่ลําดับที่    
ชื่อพิธีกรรมชื่อพิธีกรรมชื่อพิธีกรรมชื่อพิธีกรรม    

    
รปูแบบรปูแบบรปูแบบรปูแบบ    

    
โนราโนราโนราโนรา    ละครชาตรีละครชาตรีละครชาตรีละครชาตรี

เมอืงเพชรเมอืงเพชรเมอืงเพชรเมอืงเพชร    
โนราโนราโนราโนรา    ละครชาตรเีมืองเพชรละครชาตรเีมืองเพชรละครชาตรเีมืองเพชรละครชาตรเีมืองเพชร    

2 โหมโรง โหมโรง บรรเลงด้วยเพลงพัดชา  เพลง
ชะนีร้องไห้และจบลงด้วยเพลง
ลูกหมด   

บรรเลงโดยตีหน้าทับโทน
เป็นสําคัญเรียกว่า  สามจ๊ับ 
สามเท่ง  เป็นเคร่ืองดําเนิน
ทํานอง  ไม่กําหนดเพลง 

3 กาศครู ประกาศโรง ร้องบทไหว้ครู  ออกช่ือบูชาครูผู้
มีพระคุณ  

นายโรงหรือหัวหน้าคณะท่ี
ได้ รั บ ก ารถ่ า ยท อด ร้ อ ง 
ประกาศโรง  บทสรรเสริญ
ครูหรือเรียกว่า  กาศครู  

4 ทําบท ทําบท สอนรํา รําแสดงความสามารถทางด้าน
การรําเฉพาะตัวจบแล้วน่ังพนัก
ว่าบทร่ายแตระแล้วทําบท  เช่น
รําเพลงครู  รําแม่ลาย  รําตัว
อ่อน หรือการรํา  12  ท่า  

นายโรงออกรําทําบท  ครู
สอนหรือสรรเสริญ บิ ดา
ม ารดาแ ล้ ว จึ งรํ าซั ด   มี
จํานวน  12  ท่า 

5 ร้อง 
คําพรัด 

ไม่มี ร้องแสดงความสามารถในเชิง
บทกลอนท่ีเรียกว่าไม่เน้นการรํา
เป็นกลอนท่ีแต่งไว้  เรียกว่า  
คํ าพ รั ดและเป็ นกลอน ท่ี ว่า
ก ล อ น ส ด ด้ น ด้ ว ย ป ฏิ ภ าณ
เรียกว่า  “ว่ามุตโต” 

ไม่มีปรากฏในการแสดง 

6 ลาโรง ลาโรง การกล่าวลาหลังจากแสดงจบ
โดยโนราใหญ่   การลาโรงจะ
กล่าวเป็นกลอนและความห่วง
หาอาลัยทุกอย่างรอบตัวรวมท้ัง
เจ้าภาพและผู้ชม 

กล่าวลาโรงโดย  คํากล่าว
เพื่อเป็นการตัดสินบน  โดย
ออกช่ือ  ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิที่ ได้
บนไว้ว่ามารับสินบนไปแล้ว
จึงอวยพรเจ้าภาพ  
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 ในส่วนของรูปแบบการแสดงท่ีเป็นเรื่องราว  ละครชาตรีเมืองเพชร  ได้มีวิธีการแสดงมาจาก
ละครหลวง  กล่าวคือ  มีการกําหนดรูปแบบแสดงและยึดเป็นแบบแผนจารีตสืบต่อกันมา  มีการนําเพลง  
2  ช้ัน (ละครชาตรีเมืองเพชร  เรียกว่า  เพลงไทย)  ไปผสมกับเพลงเดิมซึ่งใช้ดําเนินเรื่องราว  คือเพลงโทน 
อีกท้ังยังมีการนําเพลงหน้าพาทย์มาประกอบการแสดงเพื่อแสดงถึงกิริยา  อารมณ์ของตัวละคร  มีการรํา
โดยใช้อาวุธ  มีการเครื่องแต่งกายเรียกว่า  “เครื่องบน”  คือการแต่งกายยืนเครื่องพระ  ยืนเครื่องนาง
อย่างละครหลวง   
 จากการวิเคราะห์การแสดงละครชาตรีเมืองเพชรสามารถสรุปท่ีมาของรูปแบบการแสดงละคร
ชาตรีเมืองเพชรได้ดังแผนภูมิที่  29   

 

 
แผนภูมิท่ี  29  ท่ีมาของรูปแบบการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร 

 
 จากศึกษาจึงสามารถสรุปพัฒนาการของละครชาตรีเมืองเพชรที่สืบมาจากต้นตระกูลหลวง
อภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  ดังน้ี  ละครชาตรีเมืองเพชรพัฒนามาจากละครพื้นบ้านท่ีนิยมร้องเล่นเป็น
เรื่องราวกันอย่างไม่เป็นแบบแผน  จนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 
4  ปรากฏถึงนายสุข  จันทร์สุขเป็นผู้ที่มีความสนใจทางด้านการละครเดินทางไปอยู่กับคณะละครที่
นครศรีธรรมราชและและแถวสนามควายกลุ่มชาวนอก  (ชาวปักษ์ใต้)  กลับมาต้ังคณะละครของตนเอง 
เรียกกันโดยท่ัวไปว่าละครนายสุข  อนุมานว่าเล่นอย่างโนรา  (หรือเรียกว่า  ชาตรี)  มีช่ือเสียงได้รับ
พระราชทานบรรดาศักด์ิเป็นหลวงอภัยพลรักษ์  ภายหลังเรียกว่า  ละครหลวงอภัยถ่ายทอดให้ภรรยาและ
บุตรสืบทอดต่อมาถึงในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี  5  บุตรีของหลวง
อภัยพลรักษ์ช่ือว่าเมือง  ได้เป็นภรรยาของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิ  (เทศ  บุญนาค)  และได้รับการ

ละครชาตรี
เมืองเพชร

โนรา

• พิธีเบิกโรง
• โหมโรง
• กาศครู
• ทําบท
• กระบวนท่ารําซัด
• ร้องคําพรัด
• ลาโรง

ละครหลวง

• เพลงร้อง
• เพลงหน้าพาทย์
• การแต่งกาย
• กระบวนท่ารํา



111 

 

 

 

 

ถ่ายทอดรูปแบบการแสดงละครหลวง  หม่อมเมืองได้นํารูปแบบละครหลวงมาปรับใช้กับละครท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดมาจนกลายเป็นรูปแบบของละครชาตรีเมืองเพชร  สามารถสรุปได้ดังแผนภูมิท่ี  30   
 

 

 
สรปุสรปุสรปุสรปุ    
    
 เมืองเพชรบุรีปรากฏช่ือเมืองเมื่อคร้ังกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีกระท่ังในสมัยกรุงศรีอยุธยามี
ฐานะเป็นเมืองหน้าด่านสําคัญของกรุงศรีอยุธยากับหัวเมืองปักษ์ใต้จนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์  เมือง
เพชรบุรีภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี เมืองเพชรบุรียังเป็นสถานที่เสด็จพระราช
ดําเนินแปรพระราชฐานของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพาร  ต้ังแต่สมัยรัชกาล
ที่  4  ถึงรัชกาลท่ี  6  ทําให้เมืองเพชรบุรีมีความเจริญรุ่งเรื่องในหลายๆ  ด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ  
การค้าขาย  การคมนาคมตลอดจนมีเอกลักษณ์ของการดํารงวิถีชี วิต  ความเช่ือ ประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม  ประกอบไปด้วย  งานสถาปัตยกรรม  งานปะติมากรรม  งานจิตกรรม ดนตรีและ
นาฏกรรม  นาฏกรรมที่โดดเด่นเป็นท่ีรู้จักคือการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร 
 ละครชาตรี  เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านนําเสนอในรูปแบบของดําเนินเรื่องราวด้วยศิลปะการ
ร้อง  การรําและการเจรจา  ประกอบตัวตัวละคร  3  พวก  คือ  ตัวละครท่ีทําบทผู้ชาย  ตัวละครที่ทําบท
ผู้หญิงและตัวละครท่ีทําบทตลก  โดยมีเครื่องดนตรีประกอบการแสดง  คือ  ป่ี  โทน  กลองชาตรี  ฆ้องคู่
และกรับ  ปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลท่ี  1  เรียกว่า  
“ชาตรี”  และมีคําว่า  “ละครชาตรี”  ในสมัยรัชกาลท่ี  4  หลังจากน้ันเกิดคําว่า  “ละครชาตรีท่ีเล่นเทียม
ละครนอก”  ข้ึนในรัชกาลท่ี  5  เป็นผลทําให้เกิดพัฒนาการเป็น  “ละครชาตรีเข้าเครื่อง” หรือ “ละคร

ละครพ้ืนบ้าน

โนรา

ชาตรี

(หลวงอภัย)

ละครหลวง

ชาตรี

(หม่อมเมือง)
ละครชาตรี
เมืองเพชร

แผนภูมิที่  30  พัฒนาการละครชาตรีเมืองเพชร 
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ชาตรีเครื่องใหญ่” ในสมัยรัชกาลท่ี 6  และกรมศิลปากรนําไปพัฒนารูปแบบการแสดงละครชาตรีอีกครั้ง
เรียกว่า  “ละครชาตรีแบบกรมศิลปากร”  ในสมัยรัชกาลท่ี  9  
 ละครชาตรีเมืองเพชร  ปรากฏหลักฐานแน่ชัดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี  4  โดยนายสุข  จันทร์สุข  คนท่ัวไปเรียกว่า  “ละครนายทองสุขหรือละครนายสุข”
รับแสดงละครจนมีช่ือเสียงโปรดเกล้าฯพระราชทานตําแหน่งต้ังเป็น  “หลวงอภัยพลรักษ์”  หลังจากมีพระ
บรมราชานุญาตให้หัดละครผู้หญิงได้จึงได้หัดนางนุ่มภรรยาและบุตรชายและบุตรสาว  โดยเฉพาะ หม่อม
เมือง  ได้เป็นอนุภรรยาของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิ  (เทศ  บุญนาค)  เจ้าเมืองเพชรบุรีในสมัยรัชกาลที่  5  
นอกจากน้ียังปรากฏละครของหลวงทิพย์อาชญา  ละครตาไปล่และละครของยายปุ้ยซึ่งมีแต่ช่ือเล่าขานกัน
สืบมาท่ีสามารถสืบได้จนถึงปัจจุบัน  คือ  ละครสายหลวงอภัยพลรักษ์  เรียกว่า  “ละครหน้าพระลาน”
และละครสายหลวงทิพย์อาชญา  เรียกว่า  “ละครบางคลองยาง” 
 ละครชาตรีเมืองเพชรมี  องค์ประกอบที่สําคัญ  ประกอบไปด้วย  สถานท่ีแสดง  ผู้แสดง 
เครื่องแต่งกาย  เครื่องดนตรี  เพลง  บทละครและโอกาสท่ีใช้ในการแสดง  รูปแบบแสดงละครชาตรีเมือง
เพชรตามลําดับ  ดังน้ี  เร่ิมจากพิธีทําโรง  พิธีบูชาครู  โหมโรง  ร้องเชิญ  รําถวายมือ  ร้องประกาศโรง   
รําซัด  แสดงละคร  ลาเครื่องสังเวย  พิธีลาโรง  ลักษณะสําคัญทางรูปแบบการแสดงมี  2  ส่วน  คือ 
พิธีกรรมความเช่ือและการแสดงละคร  ซ่ึงมีพัฒนาการมาจากการแสดงโนราและการแสดงละครหลวง 
 ละครชาตรีเมืองเพชรเป็นละครที่มีพิธีกรรมความเช่ือมาจากโนราและได้รูปแบบนาฏกรรมมา
จากละครหลวง  ตัวละครสําคัญอย่างหน่ึงที่ปรากฏบทบาทสําคัญทั้งในส่วนพิธีกรรมและการแสดงละคร 
คือ  ตัวนายโรง  ซึ่งเป็นตัวละครท่ีมีบทบาทสําคัญในการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร  มีจารีตการฝึกหัด
กระบวนท่ารํา  ท่ารบและการแสดงโดยสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น  ปรากฏลักษณะบางประการท่ีโดดเด่น
กลายเป็นอัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
        
4444....        เอกสาร  เอกสาร  เอกสาร  เอกสาร  ทฤษฎีทฤษฎีทฤษฎีทฤษฎี        และและและและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง    
    
    การวิจัยเร่ือง  วิเคราะห์อัตลักษณ์นายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  ผู้วิจัยได้ศึกษา  ค้นคว้า
เอกสาร  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องสําหรับเป็นแนวทางในการวิเคราะห์อัตลักษณ์ตัวนายโรงละคร
ชาตรีเมืองเพชร  ดังน้ี 
 
    4.14.14.14.1        เอกสารเอกสารเอกสารเอกสารและงานวิจัยที่และงานวิจัยที่และงานวิจัยที่และงานวิจัยที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์เกี่ยวกับอัตลักษณ์เกี่ยวกับอัตลักษณ์เกี่ยวกับอัตลักษณ์    
       สุทนี  ผาวิจิตร  (2554 : 15)  ศึกษาเร่ือง  อัตลักษณ์ของนายเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  อัตลักษณ์บุคคลและศิลปะของนายเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์  โดยศึกษาความหมาย
ของอัตลักษณ์บุคคล  พบว่า  อัตลักษณ์บุคคลเป็นผลรวมของคุณลักษณะที่มีอยู่ในบุคคลที่ทําให้มีความ
โดดเด่น       
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       อภิญญา  เฟื่องฟูสกุล  (2546 : 1-6)  ศึกษาเรื่อง  อัตลักษณ์  สรุปว่า  อัตลักษณ์  
(Identity)  หมายถึง  ส่ิงที่เป็นคุณสมบัติของคนหรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดและเป็นคุณสมบัติเฉพาะส่ิงน้ัน  ที่ทําให้
ส่ิงน้ันโดดเด่นข้ึนมาหรือแตกต่างจากส่ิงอ่ืน  มีความเช่ือมต่อกันระหว่างความเป็นปัจเจกและความสัมพันธ์
กับสังคมและในอีกด้านหน่ึงอัตลักษณ์ก็เป็นมิติภายในด้วยซึ่งเป็นความรู้สึกนึกคิด  อารมณ์เก่ียวกับตนเอง
จึงมีการแบ่งประเภทของอัตลักษณ์สองระดับคือ  อัตลักษณ์บุคคล  (personal identity)  และอัตลักษณ์
ทางสังคม  (Social identity) 
       อินทิรา  พงษ์นาค  (2557 : 15)  ศึกษาเรื่อง  อัตลักษณ์ชุมชนเมืองโบราณอู่ทองเพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ชุมชน  เมือง
โบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีและศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้อัตลักษณ์
ชุมชนเมืองโบราณ อู่ทอง โดยศึกษาความหมายของอัตลักษณ์   พบว่า  อัตลักษณ์ คือส่ิงท่ี เป็น
คุณสมบัติเฉพาะคนหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นคุณสมบัติเฉพาะส่ิงน้ันท่ีโดเด่นขึ้นมา  มี  2  ระดับ  คืออัตลักษณ์
บุคคลและอัตลักษณ์ทางสังคม  โดยมีกระบวนการในการสร้างและสืบทอดซึ่งไม่จําเป็นต้องมีหน่ึงเดียว 
        
    4.24.24.24.2        เอกสารเอกสารเอกสารเอกสารเก่ียวกับการพัฒนาการของเด็กเก่ียวกับการพัฒนาการของเด็กเก่ียวกับการพัฒนาการของเด็กเก่ียวกับการพัฒนาการของเด็ก    
       สุณี ย์  ธีระดาการ  (2523 : 120-149)  ศึกษาเรื่อง  จิตวิทยาพัฒนาการ  สรุปว่า  
พัฒนาการของเด็กเกิดข้ึนท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจเน่ืองจากวัยเด็กเป็นวัยท่ีมีระยะเวลาติดต่อกันอย่าง
ยาวนาน  ดังน้ี  
       วัยเด็กตอนต้น  (2-6  ปี) 
       พัฒนาการทางด้านร่างกาย  เด็กในวัยน้ีกล้ามเน้ือที่ ใช้ในการเคล่ือนไหว  ได้แก่  
กล้ามเน้ือตา กล้ามเน้ือมือ  กล้ามเน้ือเท้าโดยเฉพาะในวัย  4  ปี  กล้ามเน้ือแขนขาแข็งแรงกระฉับกระเฉง
และจะสามารถควบคุมกล้ามเน้ือส่วนใหญ่ได้ดีข้ึนเมื่ออายุ  5-6  ปี  
       พัฒนาการทางด้านสติปัญญา  เด็กวัยน้ีสามารถพูดทําความเข้าใจส่ิงต่างๆ ได้มากข้ึน     
มีความอยากรู้อยากเห็นและสนใจส่ิงรอบข้างและมักจะทําตามส่ิงที่พบเห็นเลียนแบบส่ิงที่อยู่ใกล้ตัว 
       พัฒนาการทางด้านอารมณ์  เด็กวัยน้ีโดยท่ัวไปจะมีอารมณ์  โกรธ  กลัว  อิจฉา  อยากรู้
อยากเห็น  อารมณ์สนุกสนานและอารมณ์รัก 
       พัฒนาการทางด้านภาษา  เด็กวัยน้ีมีความเข้าใจในภาษาคําพูดของผู้อ่ืนและพูดให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้  ชอบซักถามและจดจําคําพูด  ระยะน้ีเด็กจะจดจํารู้คําศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว 
       พัฒนาการทางด้านสังคม เด็กวัยน้ีจะขยายจากครอบครัวไปสู่สังคมภายนอก การปรับตัว
ขึ้นอยู่กับครอบครัวและส่ิงแวดล้อมชอบทํากิจกรรมร่วมกับเด็กในวัยเดียวกัน 
       วัยเด็กตอนกลาง  (6-10  ปี) 
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       พัฒนาการทางด้านร่างกาย  เด็กในวัยน้ีจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายลดลง  คือ การ
เจริญเติบโตช้าลง เด็กในวัย  7-8  ปี จะมีความสามารถในการเคล่ือนไหวกล้ามเน้ือใหญ่ได้คล่องแคล่วข้ึน 
มีความสามารถในการควบคุมกล้ามเน้ือต่างๆได้ดี 
       พัฒนาการทางด้านสติปัญญา เด็กวัยน้ี มีความสามารถในการรับรู้ สังเกตความแตกต่าง
ของส่ิงของ ระยะทางใกล้ไกล มีความคิดสร้างสรรค์ ความสนใจ อยากรู้อยากเห็น 
       พัฒนาการทางด้านภาษา  เด็กวัยน้ีมีความสามารถพูดออกเสียงได้ชัดเจน  จนกระทั่ง
สามารถอ่านได้เป็นบางคําแต่จะจําได้แม่นยําชอบให้คนอ่ืนอ่านให้ฟัง 
       พัฒนาการทางด้านอารมณ์  เด็กวัยน้ีมีการแสดงอารมณ์เด่นชัดและจะไม่แสดงอารมณ์ต่อ
หน้า มีความรู้สึกต่อคําวิจารณ์  ต้องการความรัก  ชอบความเป็นอิสระ  มีความรู้สึกว่าตนเป็นผู้ใหญ่ไม่
ชอบการเปรียบเทียบ 
       พัฒนาการทางด้านสังคม  เด็กวัยน้ี  ชอบอยู่ใกล้ผู้ใหญ่  ชอบฟังคําชมเชย มักจะเล่นกับ
เพื่อนเพศเดียวกัน  สนใจกลุ่มเพื่อนมากกว่าบุคคลในครอบครัว 
       สุรางค์  โค้วตระกูล  (2553 : 77-86)  ศึกษาเร่ือง  จิตวิทยาการศึกษา  สรุปว่า การ
พัฒนาของเด็ก  ประกอบด้วยลักษณะทางด้านร่างกาย  เชาว์ปัญญา  บุคลิกภาพ  อารมณ์และสังคม  ดังน้ี 
       ลักษณะเด็กวัยอนุบาล  (อายุ  3-6  ปี)  
       พัฒนาการทางด้านร่างกาย  เด็กวัยน้ีสามารถที่จะบังคับการเคล่ือนไหวของร่างกายได้ดี  
เดินได้อย่างคล่องแคล่วและสามารถว่ิงกระโดดได้  มีพลังในการเคล่ือนไหวร่างกาย  การพัฒนากล้ามเน้ือ
ใหญ่มีความก้าวหน้ามากกว่ากล้ามเน้ือย่อย  มีความสามารถการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายได้ดี  โดยเฉพาะ
ความถนัดในการใช้มือ 
       พัฒนาการทางเชาว์ปัญญา  เด็กวัยน้ีเป็นวัยท่ีใช้สัญลักษณ์แทนส่ิงของวัตถุและสถานท่ีได้  
มีทักษะในการอธิบายส่ิงต่างๆ  อธิบายประสบการณ์ของตนเองได้  มีความคิดในการสร้างจินตนาการและ
การประดิษฐ์  มีความต้ังใจได้ทีละอย่าง 
       พัฒนาการทางบุคลิกภาพ  เด็กวัยน้ีเป็นวัยที่เต็มไปด้วยพลังงานท่ีจะเริ่มงาน  มีความคิด
สร้างสรรค์ท่ีจะทําส่ิงใหม่ๆ  โดยการเลียนแบบพฤติกรรมเรียนรู้โดยการสังเกต 
       พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม  เด็กวัยน้ีมีอารมณ์ในลักษณะเปิดเผย  การแสดง
อารมณ์จะเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน  แต่มักเปล่ียนได้ง่าย  การพัฒนาการทางสังคมเด็กวัยน้ีมักจะชอบเล่นคน
เดียวแต่เม่ือโตขึ้นจนกระทั่งอายุ  4  ปี  จะใช้แรงเสริมในการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน โดยต้ังใจฟัง  
ยอมรับเพื่อน 
       ลักษณะเด็กวัยประถมศึกษา  (อายุ  6-12  ปี) 
       พัฒนาด้านร่างกาย เด็กวัยน้ีมีการพัฒนาของกล้ามเน้ือ  กระดูกและประสาทมากข้ึน  
การใช้ทักษะของการเคล่ือนไหวเก่ียวกับกล้ามเน้ือใหญ่ใช้การได้ดี  การประสานระหว่างระหว่างมือและตา
ใช้การได้ดีขึ้น มีความพยามยามท่ีจะฝึกทักษะการเคล่ือนไหวอย่างไม่เหน็ดเหน่ือย 
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       พัฒนาการทางเชาว์ปัญญา  เด็กวัยน้ีสามารถคิดเหตุผลของความเป็นจริง  สามารถรับรู้
ส่ิงแวดล้อม  มีความเข้าใจเรื่องของปริมาณและปริมาตร สามารถเปรียบเทียบส่ิงของต่างได้  มีพัฒนาการ
ทางด้านภาษาและสัญลักษณ์ เข้าใจในกฎเกณฑ์ต่าง  เด็กมักจะสนใจคําโคลงหรือคํากลอนที่สอดคล้องกัน 
มีการแก้ปัญหาด้วยความคิดและเหตุผล  
       พัฒนาการทางบุคลิกภาพ  เด็กวัยน้ีจะรู้จักอะไรผิดอะไรถูกโดยใช้มาตรฐานจริยธรรมของ
ผู้ใหญ่เป็นเกณฑ์  มีความต้องการท่ีจะทํากิจกรรมอยู่เสมอ ต้องมีสมรรถภาพที่จะทําอะไรได้สําเร็จ 
       พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม  เด็กวันน้ีจะเรียนรู้การควบคุมอารมณ์  เต็มเป่ียมไป
ด้วยความร่าเริง เบิกบานเด็กจะสนุกในการเล่น จากการท่ีประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรม 
 
 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการของเด็กท่ีมีอายุระหว่าง  2-12  ปี  สรุปได้ว่าเด็กมี
พัฒนาการท้ังทางด้านร่างกาย  สติปัญญา  ภาษา  อารมณ์และสังคม  สามารถแบ่งช่วงอายุได้ดังน้ี 
 1)  พัฒนาการของเด็กอายุระหว่าง  2-6  ปี  อยู่ในช่วงวัยเด็กตอนต้นหรือเด็กวัยอนุบาลซ่ึงมี
พัฒนาการทางด้านร่างกายสามารถเคล่ือนไหวร่างได้อย่างคล่องแคล่ว  มีสติปัญญาสามารถเข้าใจ
สัญลักษณ์แทนส่ิงต่างๆและมีการเลียนแบบต้นแบบสามารถจดจําและมีจินตนาการ  สามารถแสดงออก
ทางอารมณ์ ความสนุกสนาน  เรียนรู้ภาษาและจดจําคําต่างๆได้อย่างรวดเร็ว  ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม
ภายนอกครอบครัว 
 2)  พัฒนาการของเด็กอายุระหว่าง  6-12  ปี  อยู่ในช่วงวัยเด็กตอนกลางหรือวัยประถมศึกษา  
มีพัฒนาการทางด้านร่างกายสามารถเคล่ือนไหวและควบคุมกล้ามเน้ือให้มีความสัมพันธ์กันได้เป็นอย่างดี    
มีสติปัญญาในการคิดเชิงเปรียบเทียบ  ความคิดสร้างสรรค์  สนใจทางด้านภาษา  พูด  อ่านและจําเร่ืองเล่า
ได้อย่างแม่นยํา  สามารถควบคุมอารมณ์  มีการแสดงออกอย่างสนุกสนาน  เล่นในกลุ่มเพื่อนเพศเดียวกัน 
   
    4.34.34.34.3        เอกสารเอกสารเอกสารเอกสารเก่ียวกับเก่ียวกับเก่ียวกับเก่ียวกับงานทัศนศิลป์งานทัศนศิลป์งานทัศนศิลป์งานทัศนศิลป์    
       ชะลูด  น่ิมเสมอ  (2531 : 29-31)  กล่าวว่า  เส้นเป็นทัศนธาตุเบื้องต้นที่สําคัญท่ีสุดเป็น
แกนของงานทัศนศิลป์ทุกๆแขนงเป็นพื้นฐานของโครงสร้างทุกๆส่ิงในจักรวาล  เส้นแสดงความรู้สึกได้ด้วย
ค่าของมันเองและการสร้างรูปทรงต่างๆข้ึน  โดยเส้นพื้นฐานมี  2  ลักษณะคือ  เส้นตรงและเส้นโค้ง  
       สุชาติ  เถาทอง  (2536 : 203)  กล่าวว่า  ภาพคนหากดูอย่างแยกแยะจะเห็นเป็นเส้นโค้ง  
เส้นด่ิง  เส้นราบ  เส้นเอียง  ประกอบเป็นเส้นเค้าโครง  (Diagram)  ฉะน้ันแบบคนท่ีอยู่ตรงหน้าสามารถ
ถ่ายทอดเส้นร่างท่ีอุดมไปด้วยความหมาย  เหตุผลและความสมบูรณ์ 
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ภาพที่  8  ลายเส้นโค้งและเส้นตรงของร่างกาย 
ที่มา : สุชาติ  เถาทอง. 2536 : 205 

 
       อนันต์  ประภาโส  (2537 : 19)  กล่าวว่า  เส้นในลักษณะต่างๆ เป็นส่ิงที่มีผลต่อการรับรู้  
เพราะทําให้เกิดความรู้สึกของอารมณ์ที่แสดงออกมาได้อย่างแตกต่างกัน  ดังน้ี 
       เส้นด่ิงหรือเส้นต้ัง  แสดงถึงความม่ันคงแข็งแรง สง่า สงบ ไม่เคล่ือนไหว อยู่ตลอดไป 
       เส้นขนานหรือเส้นนอน  แสดงถึงความราบรื่น ความรู้สึกไม่ส้ินสุด หลับสนิท ตาย 
       เส้นเฉียง  แสดงถึงไม่ม่ันคง กําลังจะล้ม  อันตราย  ห้าม  ความไม่สมดุล 
       เส้นหยัก  แสดงการทําลาย ความแหลมคม เคล่ือนไหว อย่างมีพลัง 
       เส้นโค้ง  แสดงความอ่อนไหว อ่อนน้อม ยอมตาม  
       เส้นขยุกขยิก แสดงความสับสน  วุ่นวาย ยุ่งเหยิง ต่ืนเต้น 
 
    4.44.44.44.4        เอกสารเอกสารเอกสารเอกสารและงานวิจัยที่และงานวิจัยที่และงานวิจัยที่และงานวิจัยที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับนาฏกรรมนาฏกรรมนาฏกรรมนาฏกรรมตัวพระตัวพระตัวพระตัวพระ    
       กรมศิลปากร  (2545 : 267-269)  เรียบเรียงรวมงานนิพนธ์ของนายอาคม  สายาคม 
กล่าวถึง กระบวนท่ารบระหว่างตัวพระและตัวยักษ์มีจํานวนท่ารบ 8 ท่า ดังน้ี 
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ตารางท่ี  5  กระบวนท่ารบตัวพระและตัวยักษ์ 
 

ภาพภาพภาพภาพ    ช่ือกระบวนทา่รบช่ือกระบวนทา่รบช่ือกระบวนทา่รบช่ือกระบวนทา่รบ    
 

 
 

ที่มา : กรมศิลปากร. 2545 : 267 
 

 
 
 
 

ท่า  “รบท่าหน่ึง”  (พระ-ยักษ์) 

 

 
 

ที่มา : กรมศิลปากร. 2545 : 267 
 

 
 
 
 

ท่า  “รบท่าสอง”  (พระ-ยักษ์) 
 

 

 
 

ที่มา : กรมศิลปากร. 2545 : 267 
 

 
 
 
 

ท่า  “รบท่าสาม”  (พระ-ยักษ์) 
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ตารางท่ี  5  กระบวนท่ารบตัวพระและตัวยักษ์  (ต่อ) 
 

ภาพภาพภาพภาพ    ช่ือกระบวนทา่รบช่ือกระบวนทา่รบช่ือกระบวนทา่รบช่ือกระบวนทา่รบ    
 

 
 

ที่มา : กรมศิลปากร. 2545 : 268 
 

 
 
 
 

ท่า  “รบท่าส่ี”  (พระ-ยักษ์) 

 

 
 

ที่มา : กรมศิลปากร. 2545 : 268 
 

 
 
 
 

ท่า  “รบท่าห้า”  (พระ-ยักษ์) 
 

 

 
 

ที่มา : กรมศิลปากร. 2545 : 268 
 

 
 
 
 

ท่า  “รบท่าหก”  (พระ-ยักษ์) 
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ตารางท่ี  5  กระบวนท่ารบตัวพระและตัวยักษ์  (ต่อ) 
 

ภาพภาพภาพภาพ    ช่ือกระบวนทา่รบช่ือกระบวนทา่รบช่ือกระบวนทา่รบช่ือกระบวนทา่รบ    
 

 
 

ที่มา : กรมศิลปากร. 2545 : 269 
 

 
 
 
 

ท่า  “รบท่าเจ็ด”  (พระ-ยักษ์) 

 

 
 

ที่มา : กรมศิลปากร. 2545 : 269 
 

 
 
 
 

ท่า  “รบท่าแปด”  (พระ-ยักษ์) 
 

 
       ชมนาด  กิจขันธ์  (2547: 83-84)  ศึกษาเร่ือง  นาฏยลักษณ์ตัวพระละครหลวงมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาองค์ประกอบ  โครงสร้างและไวยากรณ์ของนาฏยลักษณ์ตัวพระละครแบบหลวง  
ผลการศึกษา  พบว่า นาฏยศัพท์ท่ีใช้กับตัวพระละครได้รวบรวมไว้มีจํานวน  63  คํา  ดังน้ี 
 
 คําท่ี  1  กระดกเส้ียว คําท่ี  2  กระดกหลัง คําท่ี  3  กระทบส้น คําท่ี  4  กระทายไหล่
 คําท่ี  5  กระทุ้ง คําท่ี  6  กราย คําท่ี  7  กล่อมหน้า คําท่ี  8  กล่อมไหล่
 คําท่ี  9  ก้าวข้าง คําท่ี  10  ก้าวไขว้ คําท่ี  11  ก้าวหน้า คําท่ี  1  ขย่ัน
 คําท่ี  13  โขยก คําท่ี  14  จรดเท้า คําท่ี  15  จีบควํ่า คําท่ี  16  จีบตะแคง
 คําท่ี  17  จีบหงาย คําท่ี  18  ฉายเท้า คําท่ี  19  ฉายมือ คําท่ี  20  ใช้ตัว 
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 คําท่ี  21  ซอยเท้า คําท่ี  22  ตะลึกตึก คําท่ี  23  ตีไหล คําท่ี  24  ถอนเท้า
 คําท่ี  25  ถัดเท้า คําท่ี  26  แทงมือ คําท่ี  27  น่ังกระทบ คําท่ี  28  ประเท้า
 คําท่ี  29  ยักตัว คําท่ี  30  ยืด-ยุบ คําท่ี  31  เย้ืองไหล่ คําท่ี  32  โย้ตัว
 คําท่ี  33  ลักคอ คําท่ี  34  เลาะ คําท่ี  35  วง คําท่ี  36  วงกลาง
 คําท่ี  37  วงบน คําท่ี  38  วางล่าง คําท่ี  39  วงหน้า คําท่ี  40  วาดแขน 
 คําท่ี  41  สะดุด คําท่ี  42  สะบัดจีบ คําท่ี  43  สูดเท้า คําท่ี  44  ห่มเข่า
 คําท่ี  45  คลายจีบ คําท่ี  46  คลายมือ คําท่ี  47  จีบหลัง คําท่ี  48  ตบเท้า
 คําท่ี  49  ประสมเท้า คําท่ี  50  ม้วนมือ คําท่ี  51  ล่อแก้ว คําท่ี  52  เหล่ียม
 คําท่ี  53  เหล่ือมเท้า คําท่ี  54  กะเทาะ คําท่ี  55  เดาะเท้า คําท่ี  56  เด่ียว
 คําท่ี  57  แตะเท้า คําท่ี  58  โบกมือ คําท่ี  59  ยกเท้า คําท่ี  60  ย้อนตัว 
 คําท่ี  61  ยักไหล่ คําท่ี  62  ยืนกระทบ คําท่ี  63  หน้าหนัง  
 
       ชมนาด  กิจขันธ์  (2555 : 53-179)  ได้ศึกษาเชิงวิเคราะห์กระบวนท่ารําหน้าพาทย์และ
กลวิธีการรําหน้าพาทย์ช้ันสูง  จํานวน  12  เพลง  คือ  ตระนิมิต  ตระนารายณ์  ตระสันนิบาต  ตระเชิญ  
กระบองกัน  ชํานาญ  โปรยข้าวตอก  คุกพาทย์  รัวสามลา  สาธุการ  บาทสกุณี  และเชิดฉิ่งศรทนง 
พบว่า หลักสําคัญในการรําหน้าพาทย์ผู้ศึกษาต้องให้ความสําคัญต่อการทําความเข้าใจเรื่องทํานองเพลง  
จังหวะของแต่ละเพลงและหน้าทับ 
    
       สุภาวดี  โพธิเวชกุล  (2559 : 32-167)  ศึกษาเรื่อง  พัฒนาการแม่บทในนาฏศิลป์ไทย
สรุปว่า  แม่บทเป็นท่าทางหลักในการฟ้อนรําสามารถนํามาเรียงร้อยเป็นการแสดงได้ไม่รู้จบนับว่าเป็นหลัก
ในการฟ้อนรํา  ท่ารําแม่บทใหญ่เป็นท่ารําตามลําดับคํากลอนตําราตําของเก่าท่ีเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 
โดยครูลมุล  ยมคุปต์  ครูมัลลี  คงประภัศร์และหม่อมครูต่วน  (ศุภลักษณ์  ภัทรนาวิก)  เป็นผู้ประดิษฐ์
กระบวนท่ารําให้เช่ือมกันมาจากภาพถ่าย   ท่ารําละครในรัชกาลที่  6  ประกอบไปด้วย  18  คํากลอน  มี
ท่ารําดังต่อไปน้ี 
 

ท่าท่ี  1  ท่าเทพนม ท่าท่ี  2  ท่าปฐม ท่าท่ี  3  ท่าพรหมส่ีหน้า 
ท่าท่ี  4  ท่าสอดสร้อยมาลา ท่าท่ี  5  ช้านางนอน ท่าท่ี  6  ผาลาเพียงไหล่ 
ท่าท่ี  7  พิสมัยเรียงหมอน ท่าท่ี  8  กังหันร่อน ท่าท่ี  9  แขกเต้าเข้ารัง 
ท่าท่ี  10  เข้ารัง  ท่าท่ี  11  กระต่ายชมจันทร์ ท่าท่ี  12  จันทร์กลดทรง 
ท่าท่ี  13  พระรถ ท่าท่ี  14  โยนสาร ท่าท่ี  15  มารกลับหลัง 
ท่าท่ี  16  เย้ืองกราย ท่าท่ี  17  ฉุยฉาย ท่าท่ี  18  เข้าวัง 
ท่าท่ี  19  มังกร ท่าท่ี  20  เลียบท่า ท่าท่ี  21  มุจรินทร์ 
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ท่าท่ี  22  กินนรรํา ท่าท่ี  23  ซํ้าช้าง ท่าท่ี  24  ประสานงา 
ท่าท่ี  25  ท่าพระ ท่าท่ี  26  รามา ท่าท่ี  27  ก่งศิลป์ 
ท่าท่ี  28  ภมรเคล้า ท่าท่ี  29  มัจฉา ท่าท่ี  30  ชมวาริน 
ท่าท่ี  31  หลงใหลได้ส้ิน ท่าท่ี  32  หงส์ลินลา ท่าท่ี  33  ท่าสิงโตเล่นหาง 
ท่าท่ี  34  นางกล่อมตัว ท่าท่ี  35  รําย่ัว ท่าท่ี  36  ชักแป้งผัดหน้า 
ท่าท่ี  37  ลมพัด ท่าท่ี  38  ยอดตอง ท่าท่ี  39  บังพระสุริยา 
ท่าท่ี  40  เหราเล่นนํ้า ท่าท่ี  41  บัวชูฝัก ท่าท่ี  42  นาคาม้วนหาง 
ท่าท่ี  43  กวางเดินดง ท่าท่ี  44  พระนารายณ์ ท่าท่ี  45  ฤทธิรงค์ 
ท่าท่ี  46  ขว้างจักร ท่าท่ี  47  ช้างหว่านหญ้า ท่าท่ี  48  หนุมาน 
ท่าท่ี  49  ผลาญยักษ์ ท่าท่ี  50  พระลักษมณ์ ท่าท่ี  51  แผงอิทธิ 
ท่าท่ี  52  ฤทธี ท่าท่ี  53  กินนรฟ้อนฝูง ท่าท่ี  54  ยูงฟ้อนหาง 
ท่าท่ี  55  ขัดจางนาง ท่าท่ี  56  ท่านายสารถี ท่าท่ี  57  ตระเวนเวหา 
ท่าท่ี  58  ขี่ม้าตีคลี ท่าท่ี  59  ตีโทน ท่าท่ี  60  โยนทับ 
ท่าท่ี  61  งูขว้างค้อน ท่าท่ี  62  รํากระบ่ีส่ีท่า ท่าท่ี  63  จีนสาวไส้ 
ท่าท่ี  64  ท่าชะนีร่ายไม้ ท่าท่ี  65  ท้ิงขอน ท่าท่ี  66  เมขลา 
ท่าท่ี  67  ล่อแก้ว ท่าท่ี  68  กลางอัมพร ท่าท่ี  69  กินนร 
ท่าท่ี  70  เลียบถ้ํา ท่าท่ี  71  หนังหน้าไฟ ท่าท่ี  72  ท่าเสือ 
ท่าท่ี  73  ทําลายห้าง ท่าท่ี  74  ช้างทําลายโรง ท่าท่ี  75  โจงกระเบน 
ท่าท่ี  76  ตีเหล็ก ท่าท่ี  77  แทงวิสัย ท่าท่ี  78  กรดสุเมรุ 
ท่าท่ี  79  เครือวัลย์ ท่าท่ี  80  พันไม้ ท่าท่ี  81  ประไลยวาต 
ท่าท่ี  85  ยังคิด ท่าท่ี  86  ประดิษฐ์ทํา ท่าท่ี  87  กระหวัดเกล้า 
ท่าท่ี  88  ขี้ม้า ท่าท่ี  89  เลียบค่าย ท่าท่ี  90  กระต่ายต้องแร้ว 
ท่าท่ี  91  แคล้วถ้ํา ท่าท่ี  92  ชักซอสามสาย ท่าท่ี  93  ย้ายลํานํา 
ท่าท่ี  94  เป็นแบบรํา ท่าท่ี  95  แต่ก่อน ท่าท่ี  96  ท่ีมีมา 

    
       วีระชัย  มีบ่อทรัพย์  (ม.ป.ป. : 18-211)  ได้ศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงหลักและวิธีการ
ฝึกหัดเบื้องต้นโขน  (พระ)  ราํเพลงช้า  เพลงเร็ว  การสืบทอดกระบวนท่ารําที่มีมาแต่โบราณ 
 
       ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์  (2547 : 135-141)  ได้ศึกษาเรื่อง  การศึกษาวิเคราะห์วิธีการร่าย
รําและลีลาร่ายรําของโขนพระ : กรณีศึกษาตัวพระราม  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาวิธีการออกลีลาท่าร่าย
รําของโขนตัวพระ  กรณีศึกษาพระราม  ตามแบบแผนโบราณท่ีสืบทอดมาด้วยวิธีการรําแบบผู้ชายภูมิหลัง
ความเป็นเทพ กษัตริย์และนักรบ แต่ปัจจุบันรูปแบบการรําของโขนตัวพระเปล่ียนแปลงไปคือออกท่ารํา
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เป็นละคร จึงวิเคราะห์วิธีการและลีลาท่ารําตามแบบแผนของโขนพระ เพื่อให้แตกต่างจากการรําแบบ
ละครตัวพระ  โดยศึกษาการใช้สรีระเพื่อการออกลีลาท่าต้ังแต่ศีรษะจรดเท้า  ได้ดังน้ี  คือ  การใช้ศีรษะ  
การใช้ใบหน้า  การใช้คอ  การใช้ไหล่  การใช้แขน  การใช้มือ  การใช้ลําตัว  การใช้เอว  การใช้ขาและการ
ใช้เท้า 
 
    4.54.54.54.5        ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา        ((((SocialSocialSocialSocial        Cognitive Cognitive Cognitive Cognitive     Learning Learning Learning Learning     TheoryTheoryTheoryTheory))))    
       อัลเบริ์ต  บันดูรา  (Albert  Bandura)  (อ้างถึงในสุรางค์  โค้วตระกูล  2553 : 235-
242)  เช่ือว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือลอกเลียนแบบ สาเหตุสําคัญ
อย่างหน่ึงในการเรียนรู้ด้วยการสังเกต  คือ  ผู้เรียนจะต้องเลือกสังเกตส่ิงที่ต้องการเรียนรู้โดยเฉพาะ  ส่ิงที่
สําคัญอย่างหน่ึงคือ ผู้เรียนจะต้องมีการเข้ารหัส  (Encoding)  ในความทรงจําระยะยาวได้อย่างถูกต้อง  
นอกจากน้ีผู้เรียนต้องสามารถประเมินว่าตนเองสามารถเลียนแบบได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรและต้องควบคุม
พฤติกรรมของตนเองอย่างไร  จึงกล่าวได้ว่าการเรียนรู้โดยการสังเกต เป็นกระบวนการทางการรู้คิดหรือ
พุทธิปัญญา 
 
                            ขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือเลียนการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือเลียนการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือเลียนการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือเลียนแบบแบบแบบแบบ    
       การเรียนรู้ด้วยการเลียนแบบมี  2  ขั้นตอน  คือ  ขั้นแรกเป็นขั้นรับมาซึ่งการเรียนรู้ 
(Acquisition)  ทําให้สามารถแสดงพฤติกรรมได้  2  ขั้น  เรียกว่าขั้นการกระทํา  (Performance)  ซึ่ง
อาจจะกระทําหรือไม่กระทําก็ได้  มี  2  ขั้นตอน  คือ 
 

 

 
 

แผนภูมิท่ี  31   ขั้นตอนการเรียนรู้โดยการเลียนแบบ 
ที่มา : สุรางค์  โค้วตระกูล. 2553 : 239 

 

ส่ิงเร้าหรือ 
การรับเข้า 
(Input) 

บุคคล 
(Person) 

พฤติกรรมสนองตอบ
หรือการส่งออก 

(Output) 

ขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 2 

ขั้นการรับมาซึ่งการเรียนรู้ 
(Acquisition) 

ขั้นกระทํา 
(Performance) 
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       ข้ันท่ีสอง คือ ขั้นการรับมาซึ่งการเรียนรู้  ประกอบไปด้วยส่วนประกอบท่ีสําคัญมี  3  
ลําดับ  ดังน้ี 

 
 

แผนภูมิท่ี  32  การเรียนรู้ขั้นการรับมาซึ่งการเรียนรู้ 
ที่มา : สุรางค์  โค้วตระกูล. 2553 : 239 

 
       1)  ตัวต้นแบบ  (Model)  คือ บุคคล หรือส่ิงท่ีไม่มีชีวิต เช่น สัญลักษณ์  คําบอกเล่า หรือ
ข้อมูลท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 
       2)  ความสนใจในส่ิงเร้า  (Selective Attention)  คือ การเลือกสังเกตและใส่ใจของ
ผู้เรียนโดยส่ิงน้ันเป็นความต้องการเรียนรู้โดยเฉพาะ  
       3)  การเข้ารหัส  (Coding)  คือ การกําหนดสัญลักษณ์หรือรูปแบบของส่ิงท่ีสังเกตเก็บไว้
ในความทรงจําระยะยาวและสามารถอธิบายเป็นถ้อยคําได้ 
       4)  การจดจํา  (Retention)  คือ การบันทึกส่ิงท่ีสังเกตจากต้นแบบในความทรงจําระยะ
ยาวโดยกําหนดภาพพจน์และสามารถอธิบายเป็นถ้อยคําได้แม้ระยะเวลาจะผ่านไปนาน 
       ส่วนประกอบทั้ง  3  อย่าง  ของการรับมาซึ่งการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางพุทธิปัญญา
ความใส่ใจท่ีเลือกส่ิงเร้ามีบทบาทสําคัญในการเลือกตัวแบบ 
       สําหรับขั้นการกระทํา  (Performance)  ขึ้นอยู่กับผู้เรียน  เช่น  ความสามารถทางด้าน
ร่างกาย ทักษะต่างๆ  รวมท้ังความคาดหวังที่จะได้รับแรงเสริม 
 
                            กระบวนการที่สําคัญในการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเรียนรู้โดยตัวแบบกระบวนการที่สําคัญในการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเรียนรู้โดยตัวแบบกระบวนการที่สําคัญในการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเรียนรู้โดยตัวแบบกระบวนการที่สําคัญในการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเรียนรู้โดยตัวแบบ    
       กระบวนการท่ีสําคัญในการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเรียนรู้โดยตัวแบบมีท้ังหมด  4  
อย่าง  คือ 
       1)  กระบวนการความใส่ใจ  (Attention) 
            ความใส่ใจของผู้เรียนเป็นส่ิงท่ีสําคัญมาก  ถ้าผู้เรียนไม่มีความใส่ใจในการเรียนรู้โดย
การสังเกตหรือการเลียนแบบก็จะไม่เกิดข้ึน  โดยผู้เรียนจะต้องรับรู้ส่วนประกอบท่ีสําคัญของพฤติกรรม
ของผู้เป็นแบบองค์ประกอบท่ีสําคัญของต้นแบบท่ีมีอิทธิพลต่อความใส่ใจของผู้เรียนมีหลายอย่าง เช่น เป็น

 

ตัวต้นแบบ (Model) 
(Input) 

ความสนใจในส่ิงเร้า 
(Selective Attention) 

การเข้ารหัส 
(Coding) 

การจดจํา 
(Retention) 
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ผู้ท่ีมีเกียรติ มีความสามารถสูง  คุณลักษณะของผู้เรียนน้ีมีความสัมพันธ์กับกระบวนใส่ใจ  เช่น วัยของ
ผู้เรียน ทักษะการใช้มือและส่วนต่างๆของร่างกาย 
       2)  กระบวนการจดจํา  (Retention) 
            การที่ผู้เรียนหรือผู้สังเกตสามารถที่จะเลียนแบบหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ
ได้ก็เป็นเพราะผู้เรียนบันทึกส่ิงต่างๆท่ีตนสังเกตจากตัวแบบไว้ในความทรงจําระยะยาว  ผู้สังเกตท่ีสามารถ
อธิบายพฤติกรรมหรือการกระทําของตัวแบบด้วยคําพูดหรือสามารถมีภาพพจน์ส่ิงท่ีตนสังเกตไว้ในใจจะ
เป็นผู้ที่เรียนรู้โดยการสังเกตได้ดีกว่าผู้ที่สังเกตเฉยๆ  ผู้ที่สามารถระลึกถึงส่ิงที่สังเกตเป็นภาพพจน์ในใจและ
สามารถแสดงพฤติกรรมเลียนแบบจากตัวแบบได้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานๆ นอกจากน้ีถ้าผู้สังเกตหรือ
ผู้เรียนมีโอกาสท่ีจะได้เห็นตัวอย่างแบบแสดงส่ิงท่ีต้องเรียนรู้ซ้ําก็จะเป็นการช่วยความจําให้ดีขึ้น 
       3)  กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ  (Reproduction) 
            กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบเป็นกระบวนการที่ผู้เรียน  แปรสภาพ
ภาพพจน์หรือส่ิงท่ีจําไว้เป็นการเข้ารหัสเป็นถ้อยคําในท่ีสุดแสดงออกมาเป็นการกระทําหรือแสดง
พฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบ ปัจจัยที่สําคัญของกระบวนการน้ีคือ  ความพร้อมทางด้านร่างกายและทักษะ
ที่จําเป็นจะต้องใช้ในการเลียนแบบของผู้เรียน หากผู้เรียนไม่มีความพร้อมก็ไม่สามารถที่จะแสดงพฤติกรรม
เลียนแบบได้  ในขั้นการแสดงพฤติกรรมเหมือนต้นแบบของแต่ละบุคคลจึงเกิดความแตกต่างกันออกไป
ผู้เรียนบางคนก็อาจจะทําได้ดีกว่าตัวแบบท่ีตนสังเกตหรือบางคนก็สามารถเลียนแบบได้เหมือนมาก      
บางคนอาจจะทําได้ไม่เหมือนกับตัวแบบเพียงแต่คล้ายคลึง  มีบางส่วนไม่เหมือนต้นแบบเลยหรือบางคนไม่
สามารถแสดงพฤติกรรมเลียนแบบเหมือนตัวแบบเลย  เพราะฉะน้ันผู้เป็นหน้าที่ตัวแบบต้องคอยตรวจสอบ
แก้ไขให้ถูกต้อง 
       4)  กระบวนการการจูงใจ  (Motivation)  
            ผู้เรียนท่ีแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบที่ตนสังเกต  เน่ืองมาจากความคาดหวังว่า 
การเลียนแบบจะมีประโยชน์มาให้หรือนําประโยชน์บางส่ิงบางอย่างมาสู่ตน  
 
    4.6 4.6 4.6 4.6     งานวิจัยที่เก่ียวข้องงานวิจัยที่เก่ียวข้องงานวิจัยที่เก่ียวข้องงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับละครชาตรีกับละครชาตรีกับละครชาตรีกับละครชาตรี    
        จันทิมา  แสงเจริญ  (2539 : ง)  ศึกษาเร่ืองละครชาตรีเมืองเพชร  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาประวัติ  โครงสร้าง  ส่วนประกอบสําคัญของการแสดงและสถานภาพการประกอบอาชีพของละคร
ชาตรีในจังหวัดเพชรบุรี  พบว่า  ละครชาตรีเป็นละครท่ีพัฒนาจากละครพื้นบ้าน  ปรากฏหลักฐานสมัย
รัชกาลท่ี  4  ได้มีพัฒนาการมาจากละครหลวงและโนรา โดยบุคคลที่สําคัญ  คือ  หลวงอภัยพลรักษ์และ
หม่อมเมืองลักษณะการแสดงแบ่งเป็น  2  รูปแบบคือส่วนพิธีกรรมและการแสดงละคร  ดําเนินเรื่องด้วย
การร้องและรําเอง  โดยมีคนบอกบท  คิดด้นคําสําหรับการเจรจา  มีลักษณะเด่นของท่ารําที่พบ  คือ  
ลําตัวแอ่นตึง  หักหน้าขา  ก้นงอน  ย่อเข่า  ใช้เกลียวข้าง  การต้ังวงมักหักโค้งเป็นวงกว้างและดันข้อศอก
ขึ้น  ส่วนเท้าจะยกค่อนข้างสูงและย่ออยู่เสมอ  เวลาเปล่ียนท่ามักยกขาข้างหน่ึง  ตัวละครมี  3  ประเภท
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คือ  พระ  นาง  และเบ็ดเตล็ด  ใช้วงปี่พาทย์ชาตรี  ประกอบด้วยระนาด  กลองตุ๊ก  โทน  ฉิ่ง  กรับอาจมี
ตะโพนและกลองทัดด้วย  เพลงที่ใช้เป็นเพลงไทยและเพลงโทน  นําวรรณกรรมและนิทานคํากลอนมาเป็น
เรื่องที่แสดง 
        เบ็ญจมาศ  คําอุ่น  (2549 : 106-111)  ศึกษาเรื่อง  ละครชาตรีในอําเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง : กรณีศึกษาเชิงวิเคราะห์  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์เร่ืองท่ีนํามาแสดงและ
บทบาทของละครชาตรีในอําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  พบว่า  ละครชาตรีเป็นส่วนหน่ึงของ
วัฒนธรรมที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในด้านจิตใจมีบทบาทหน้าท่ีในพิธีกรรมความเช่ือและ
ค่านิยมเรื่องการบนบานศาลกล่าว  โดยเช่ือว่าเม่ือกระทําการส่ิงใดหากได้บนบานศาลกล่าวต่อส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ  
จะทําให้การทํากิจการน้ันๆสําเร็จดังใจหมายปราศจากอุปสรรคขัดขวาง  เม่ือบรรลุเป้าหมายตามท่ีได้บน
บานต่อส่ิงศักด์ิสิทธ์ิแล้วก็จะต้องแก้บนตามที่ได้อธิฐานไว้ ละครชาตรีจึงเป็นมหรสพชนิดหน่ึงที่มีบทบาท
สําคัญย่ิงในการทําพิธีแก้บน และอีกบทบาทหน่ึงคือการให้ความบันเทิงแก่ผู้ชม ซึ่งผู้ชมจะได้รับความ
สนุกสนาน  เพลิดเพลินจากเน้ือเรื่องที่แสดง 
        วันชนะ ฤกษ์สมุทร  (2553 : ง)  ศึกษาเร่ือง  ละครชาตรีแก้บนหลวงพ่อศักด์ิสิทธ์ิ      
วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเช่ือเก่ียวกับการบนและการแก้บนด้วย
ละครชาตรี ศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบการแสดงละครชาตรีแก้บน  รวมท้ังศึกษาและวิเคราะห์
บทบาทหน้าท่ีของละครชาตรีแก้บน  ณ  วัดมหาธาตุวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ท่ีมีต่อ
สังคมไทยจากการศึกษา ละครชาตรีแก้บนหลวงพ่อศักด์ิสิทธ์ิ  วัดมหาธาตุวรวิหารพบว่า  มีการแสดงละคร
ชาตรีเพื่อแก้บนมาต้ังแต่อดีต  ปัจจุบันละครชาตรีแก้บนยังคงได้รับความนิยมนํามาแสดงในการแก้บน
อย่างต่อเน่ือง โดยมีรูปแบบการแสดงละชาตรีในสองลักษณะ  คือ  การรําถวายในช่วงพิธีบวงสรวง       
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิและการแสดงเป็นเร่ืองราวหลังจากเสร็จพิธีบวงสรวงส่ิงศักด์ิสิทธ์ิภาพสะท้อนทางสังคมและ
วัฒนธรรมของละครชาตรีแก้บนวัดมหาธาตุวรวิหาร  มีความเช่ือเก่ียวกับส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีสะท้อนให้เห็นระบบ
ความคิด  วิถีชีวิตและการสืบทอดทางความคิด  รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด ที่มีการพัฒนาแบบ
ผกผันกับการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมบทบาทหน้าท่ีของละครชาตรีที่ปรากฏในวัดมหาธาตุวรวิหาร  
เป็นบทบาทด้านการแสดงในพิธีบวงสรวงในการแก้บนตอบแทนส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ  ที่ประดิษฐานอยู่ภายในและ
ภายนอกวัดมหาธาตุวรวิหาร รวมท้ังมีการให้บริการทางด้านอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการแก้บน เช่น การจําหน่าย
เครื่องกํานลและเครื่องบูชาต่างๆและมีการให้บริการในการบูชาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิแทนผู้ว่าจ้างอีกด้วย 
        วิช ชุดา   เนี ย รป ระ ดิษ ฐ์   (2550  : 74)  ศึ กษ าเรื่ อ ง   ละครชาตรี ใน จั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา : กรณีศึกษา  คณะจเด็จดาวเด่น  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา 
พิธีกรรมความเช่ือ รูปแบบการแสดง  องค์ประกอบและเพลงประกอบการแสดงละครชาตรีคณะจเด็ด  
ดาวเด่น  พบว่า  ผู้แสดงละครชาตรีในอดีตจะมีเพียง   3  ตัว  คือ นายโรง  ตัวนางและตัวตลกซ่ึงผู้แสดง
เป็นชายล้วน ตัวนายโรง  หมายถึง  ผู้แสดงที่เป็นตัวพระ  มีความสามารถในการร้องรําเก่ง  มิได้หมายถึง
เจ้าของคณะ  ในอดีตตัวนายโรงจะเป็นผู้ชายต่อมาจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้  ข้ึนอยู่กับความสามารถ 
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        ศิรดา  พานิชอํานวย  (2553 : 98)  ศึกษาเรื่อง  ความเช่ือและพิธีกรรมละครชาตรีคณะ
ศิษย์จันทร์ฉายวิเศษศิลป์  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเช่ือและ
พิธีกรรมของละครชาตรีคณะศิษย์จันทร์ฉายวิเศษศิลป์  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  พบว่า  
ละครชาตรีมีรูปแบบความเช่ือถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษตามแนวทางพุทธศาสนา  ศาสนาพราหมณ์และ
ความเช่ือด้ังเดิมของชาวบ้านเรื่องไสยศาสตร์ มีความเช่ือเก่ียวกับทิศทางในการปลูกสร้างบ้านเสริมความ
เป็นสิริมงคลผนวกเข้ากับการแสดง ซ่ึงส่งผลให้เกิดความราบรื่นในการแสดง  รวมไปถึงเป็นส่ือกลางในการ
ติดต่อส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในพิธีแก้สินบน  อีกทั้งความเช่ือในเรื่องของความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ อันได้แก่  บิดา 
มารดา  ครูบาอาจารย์ 
 จากการศึกษาเอกสาร  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์อัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  ดังน้ี 
 1)  ศึกษาความหมายและประเภทอัตลักษณ์เพื่อบ่งช้ีถึงระดับของอัตลักษณ์ตัวนายโรงละคร
ชาตรีเมืองเพชร 
 2)  ศึกษาพัฒนาการของเด็กเพื่อนํามาเป็นแนวทางวิเคราะห์เก่ียวกับพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  ในการเรียนรู้ของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
 3)  ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา  (Social Cognitive Learning Theory) 
เพื่อเป็นแนวทางการวิเคราะห์รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ของนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
 4)  ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับทัศนศิลป์  เพื่อนํามาเป็นแนวทางวิเคราะห์สรีระของตัวนายโรงละคร
ชาตรีเมืองเพชร 
 5)  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับนาฏกรรมตัวพระ คือ กระบวนท่ารําแม่บท    
นาฏยศัพท์ตัวพระละคร  วิธีร่ายรําของโขนตัวพระ  กระบวนท่ารําเพลงช้า  เพลงเร็ว  กระบวนท่ารําเพลง
หน้าพาทย์และกระบวนท่ารบ  เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์กระบวนท่ารํา  ลีลาท่ารําและกระบวนท่า
รบของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
 6)  ศึกษาละครชาตรีเมืองเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์รูปแบบการแสดงของตัวนายโรง
ละครชาตรีเมืองเพชรและอภิปรายผลการวิจัย 

  



 
 

บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่    3333    
ตวัตวัตวัตวันายโรงละครชาตรีเมอืงเพชรนายโรงละครชาตรีเมอืงเพชรนายโรงละครชาตรีเมอืงเพชรนายโรงละครชาตรีเมอืงเพชร    

    
 การแสดงละครชาตรีเมืองเพชรบุรีมีตัวละครท่ีมีบทบาทสําคัญในการดําเนินเรื่องราวที่เรียกว่า 
นายโรง  ซ่ึงถือได้ว่าเป็นผู้นําทางด้านพิธีกรรมและการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร  ทั้งน้ีผู้ที่เป็นนายโรง
ต้องผ่านกระบวนการฝึกหัด เรียนรู้และการส่ังสมประสบการณ์ในการแสดงเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน
พอสมควรจึงจะสามารถเป็นตัวนายโรงท่ีสมบูรณ์และเป็นท่ียอมรับในวงการการแสดงซึ่งจารีตแบบแผน
ของการฝึกหัด  การแสดงและความเช่ือต่างๆที่ได้รับการถ่ายทอดมาเป็นส่ิงหล่อหลอมให้เกิดอัตลักษณ์ของ
ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและปรับตัวให้เข้าบริบทของสังคมโดยผู้วิจัย
ศึกษาจารีตการฝึกหัดและการแสดงของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  ดังต่อไปน้ี    
 1.  นายโรง 
 2.  จารีตการฝึกหัดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
 3.  จารีตกระบวนท่ารําและท่ารบของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
 4.  จารีตการแสดงและจารีตอ่ืนๆของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
    
1111....        นายโรงนายโรงนายโรงนายโรง 
  
 คําว่า  นายโรง  ปรากฏหลักฐานมีมาต้ังแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตรงกับรัชสมัยสมเด็จ     
พระบรมไตรโลกนาถ โดยปรากฏในบทพระไอยการตําแหน่งนาพลเรือนกลุ่มพนักงานหนัง  นอกจากระบุ  
ศักดินาของพนักงานป่ีพาทย์และพนักงานอ่ืนๆ  แล้วยังกําหนดศักดินาพนักงานการละเล่นอีกชุดหน่ึงแต่ไม่
ระบุช่ือกลุ่มว่า 
 
 นายโรง นา  200 
 ยืนเคร่ืองรอง-นางรอง  นาคนละ  100 
 ยืนเคร่ืองนางเลว-นางเลว  นาคนละ  80 
 จําอวด  นา  50 

 (สุจิตต์  วงษ์เทศ. 2542 : 209) 
 

 ตามหลักฐานข้อมูลในพระไอยการตําแหน่งนาพลเรือนแสดงให้เห็นว่าสมัยกรุงศรีอยุธยาซ่ึงตรง
กับสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถน้ันมีการจําแนกบทบาทหน้าที่ในการแสดงละครเอาไว้  6  จําพวก
ได้แก่  นายโรง  ยืนเครื่องรอง  นางรอง  ยืนเครื่องนางเลว  นางเลวและจําอวด  ซ่ึงนายโรง  มีศักดินาถึง 
200  ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่านายโรงมีความสําคัญและเป็นหลักของการแสดงมาแต่คร้ังอดีต  
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 สุจิตต์ วงษ์เทศ (2542 : 235) กล่าวว่า นายโรงยืนเคร่ืองตําแหน่งชาวระบําในกฎมณเฑียรบาล
ที่สืบเน่ืองมาจากราชสํานักรุ่นเก่าสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยามีนายโรงเป็นตัวยืนเครื่องมีนางเอก  นางเลวและ
จําอวด  รายงานของ  ลาลูแบร์ระบุว่า  ระบําในราชสํานักสมเด็จพระนารายณ์ฯ  มีตัวยืนเครื่องที่สวมเทริด
คล้ายลอมพอกแล้วแต่ตัวเหมือนขุนนางสมัยน้ัน  กระบวนท่ารําโนราชาตรีก็มีผู้เล่นเป็นหลักอย่างน้อย     
3  คน  คือตัวทําบทเป็นผู้ชายเรียกว่านายโรงหรือยืนเคร่ือง  ตัวทําบทเป็นผู้หญิงเรียกว่านาง และ        
ตัวทําบทเบ็ดเตล็ด  เช่น  เป็นฤๅษี  ยักษ์  พราน  ยาย-ตาและเป็นสัตว์ต่างๆรวมท้ังเป็นตัวตลกให้ขบขัน
เรียกว่าจําอวด  เครื่องแต่งตัวนายโรงโนราชาตรี  คือ  นุ่งสนับเพลาเชิงกรอมถึงข้อเท้า  นุ่งผ้าหยักรั้ง    
จีบโจงไว้หางหงส์สวมเครื่องอาภรณ์กับตัวเปล่าไม่ใส่เส้ือและศีรษะสวมเทริด 
 จากข้อความดังกล่าวข้างต้น  นอกจากจากการการปรากฏบทบาทของผู้แสดงสําคัญที่ถูก
เรียกว่านายโรงแล้ว  ยังปรากฏการแต่งกายที่เรียกว่า  “ยืนเครื่อง”  มักจะกล่าวคู่กับนายโรงเสมอซึ่ง
สอดคล้องกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  (2546 : 258)  กล่าวในตํานาน
ละครเรื่องอิเหนาถึงประเพณีละครชาตรีเก่ียวกับลักษณะการเล่นละครโนราชาตรี  ว่า  ลักษณะการเล่น
ละครโนราชาตรีน้ันละครโรงหน่ึงต้องมีคน  14  คนเป็นอย่างน้อยคือตัวครู  (เป็นผู้คุมละคร)  1  คน     
ตัวนายโรง (คือตัวยืนเครื่องบางทีก็เป็นครูด้วย)  1  คน  ตัวนาง  (คือเด็กผู้ชายหัวจุกทําบทนาง)  1 คน  
จําอวด  (เรียกว่าพรานตามเรื่องมโนห์รา)  1  คน รวมตัวละคร 3 คน คนตีแกระ (คือตีลูกคู่ตีกรับ)  5  คน  
ปี่พาทย์ประกอบด้วย  คนเป่าปี่  (เป็นนายวง) 1 คน  คนตีทับ  2  คน  คนตีกลอง  1  คนตีฆ้องคู่  1  คน
รวมพวกปี่พาทย์  5  คนรวมเบ็ดเสร็จเป็น  14  คนด้วยกัน  ใครจะหาละครไปเล่นกลางวันก็ได้หรือเล่น
กลางคืนก็ได้  ถ้าเล่นกลางวันลงโรงราว  10  นาฬิกาก่อนเที่ยง  ไปเลิกเวลาบ่าย  4  นาฬิกา  ถ้าเล่น
กลางคืนลงโรงราวเวลา  7  นาฬิกา  เลิกเวลาเท่ียงคืน  เรียกค่าธรรมเนียมเล่นกลางคืนเท่ากับเล่นกลางวัน
อีกหน่ึงวัน 
 นอกจากน้ียังปรากฏช่ือครูละครท่ีมีช่ือเสียงและเป็นนาฏศิลปินที่รู้จักกันในอดีตคือครูทองอยู่ 
มีช่ือในกลอนไหว้ครูของสุนทรภู่ว่าเป็นคนสําคัญ  เดิมเป็นตัวละครของเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์    
สมัยรัชกาลที่  1  ครั้นเม่ือหัดละครหลวงในรัชกาลท่ี  2  ได้เป็นครูนายโรงละครหลวงรุ่นใหญ่  เช่น      
เจ้าจอมมารดาแย้มอิเหนาเป็นต้น  อีกท้ังยังเป็นที่ปรึกษาหารือของกรมหลวงพิทักษ์มนตรีในการคิดแบบ 
ใช้บทรําละครที่ใช้รํากันมาจนทุกวันน้ี  ครั้งเมื่อพระราชนิพนธ์บทละครแล้วพระราชทานไปท่ีกรมหลวง
พิทักษ์มนตรี ท่านจึงเอาพระฉายบานใหญ่มาต้ัง ทรงลองจัดวิธีรําให้เข้ากับบทกับครูทองอยู่ด้วยกัน      
เม่ือเห็นว่าอย่างไรเรียบร้อยดีแล้วจึงมอบให้ครูทองอยู่ถ่ายมาฝึกหัดละคร  ต่อมาในรัชกาลท่ี  3  ครูทองอยู่
น้ีได้เป็นครูละครที่ฝึกหัดข้ึนตามวังเจ้านายเกือบจะทุกแห่ง  เรียกได้ว่าเป็นครูละครท้ังเมืองจึงมีช่ือบูชากัน
ในคําไหว้ครูละคร  (วรรณคดีไทย  เสภา  ขุนช้างขุนแผน. 2505 : 16) 
 จากคํากล่าวข้างต้นผู้เขียนได้  กล่าวถึง  ครูทองอยู่เป็นพระเอกละครท่ีมีช่ือเสียงในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  รัชกาลที่  1  และต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ  
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย  รัชกาลท่ี  2  ครูทองอยู่ได้เป็นครูนายโรงละครหลวงรุ่นใหญ่  ซ่ึงคําว่าครูนายโรง 



129 
 
 
 
 
ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าครูทองอยู่มีบทบาทหน้าท่ีเป็นครูผู้ใหญ่ซึ่งเป็นหลักให้กับละครหลวงรุ่นใหญ่โดย
ข้อเท็จจริงกล่าวถึงครูทองอยู่มีบทบาทเป็นพระเอกละคร  (ในฐานะนักแสดง)  ในรัชกาลที่  1   มีบทบาท
หน้าที่เป็นครูนายโรง  (ในฐานะผู้ควบคุมและถ่ายทอดความรู้ด้านการแสดงละคร)  ในรัชกาลที่  2  ดังน้ัน  
ครูนายโรง  จึงมีความหมายว่า  ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถและเป็นหลักของคณะละครซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็น
ผู้แสดงก็ได้ในเวลาน้ัน 
 ความหมายของ  นายโรง  ข้างต้นท่ีกล่าวมาแล้วน้ันมีความสอดคล้องกับคํากล่าวของสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  (2546 : 266-267)  ซึ่งได้ให้ความเห็นเก่ียวกับนายโรง  
ไว้ว่า ผู้เป็นเจ้าของละครมักเป็นโขนหรือเป็นละครของผู้อ่ืนอยู่ก่อนคร้ันเล่นดีมีช่ือเสียงแล้วจึงแยกมา
รวบรวมพวกพ้องฝึกหัดเล่นเป็นละครขึ้นโรงหน่ึงต่างหาก  ดังเช่นนายบุญยังเมื่อรัชกาลที่  1  และเจ้ากรับ
เม่ือรัชกาลที่  3  เป็นตัวอย่าง  ตัวเจ้าของละครเป็นครูด้วยและเป็นตัวละครสําคัญในโรงน้ันด้วยคงมาแต่
เหตุน้ีจึงเรียกกันว่า  “นายโรง”  อันความบ่งว่าเป็นหัวหน้าของละครโรงน้ัน  ไม่เก่ียวแก่ข้อที่จะเป็น      
ตัวยืนเคร่ืองหรือเป็นตัวนาง  แต่นายโรงโดยมากมักเป็นตัวยืนเครื่อง  (เช่นเจ้ากรับเป็นต้น)  คนจึงเรียก
บรรดาตัวยืนเครื่องว่านายโรงไปเสียท้ังน้ัน  ที่จริงแต่เดิมที่เรียกว่านายโรงกับตัวยืนเครื่องหาได้หมายความ
เป็นอย่างเดียวกันไม่  
 ในระยะเวลาต่อมา  คําว่า  นายโรง ได้มีความหมายในด้านการแสดงโดยเรียกตัวละครที่ได้รับ
บทบาทเป็นตัวพระ  (พระเอก)  ซ่ึงถือเป็นเป็นผู้นําในการแสดงซึ่งปรากฏในหลักฐานต่างๆ เก่ียวกับการ
ฝึกหัดละครของครูละครในอดีต  ดังเช่นเอนก  นาวิกมูล  (2551 : 39-40)  ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมา
ของพ่อครู  (แกร)  ไว้ว่า  ท่านเกิดเมื่อ พ.ศ.2390  ตรงกับวันอาทิตย์  เดือนย่ี  ปีวอก  เมื่อประมาณ พ.ศ. 
2398   ได้ฝึกหัดวิชานาฏยศาสตร์เป็นละครของพระเพชรฎา  (เก่า)  ช้ันต้นหัดเป็นนางกับพ่อครูสัน  
ภายหลังหัดเป็นนายโรงและหัดเป็นเงาะกับพ่อครูพ่วง  ในคณะละครคณะบําเรอภักด์ิ  ซึ่งเป็นเจ้าคุณตา
ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ความเพียรพยายามของพ่อครูแกร ดีกว่าหมู่
ศิษย์ทั้งหลาย ไม่เห็นแก่ความเหน่ือยยากลําบาก  ฝึกหัดรําไม่หยุดหย่อนจนครูที่ฝึกหัดบอกให้หยุดพักผ่อน
กายและการฝึกหัดน้ันครูไม่ต้องเตือน  ถ้าได้เห็นผู้ใดรําสักคราวหน่ึงเท่าน้ันก็อาจรําได้ดีกว่าผู้ที่ฝึกหัดน้ัน
เสียอีกด้วย ฉะน้ันจึงเป็นเหตุให้ครูรักและเมตตาเป็นที่นิยมและเกรงขามแก่หมู่ศิษย์ด้วยกันในทางฟ้อนรํา 
เม่ือ  พ.ศ.2410  ก็ได้ต้ังคณะละครเป็นผู้ควบคุมละครไปแสดงในที่ตําบลต่างๆ จนมีฉายาว่า  นายแกรเงาะ
มีช่ือเสียงโด่งดังหอมฟุ้งเป็นที่นิยมต่างคนต่างแย่งในเรื่องท่ีจะขอเป็นผู้อุปถัมภ์  บรรดาศิษย์ที่ฝึกหัดก็มี
จํานวนมากตลอดมา 
 จากคํากล่าวข้างต้นเอนก  นาวิกมูล  กล่าวถึง  พ่อครูแกรได้หัดละครในความควบคุมของพระ
เพชรฎา  (เก่า)  ได้รับการฝึกหัดเบ้ือต้นในบทของตัวนาง  ต่อมาภายหลังจึงได้รับการถ่ายทอดและฝึกหัด
เป็นตัวนายโรง  น่ันคือครูแกรได้รับบทบาทให้เป็นพระเอกจนมีช่ือเสียงโด่งดังโดยเฉพาะในบทบาทตัวเงาะ 
 ธนิต  อยู่โพธ์ิ  (2531 : 86)  กล่าวถึงประวัติของละครกรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธ์ิว่าท่าน
ทรงมีละครฝึกหัดไว้ต้ังแต่ยังทรงเป็นพระองค์เจ้าทินกร  หัดละครรําแบบหลวงแต่ทรงโปรดการแสดงละคร
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นอก  ได้ทรงปรับปรุงบทละครนอกจากบทละครนอกของเก่าหลายเรื่องแต่มีผู้นิยมเล่นสืบทอดมาอยู่  3  
เรื่องด้วยกัน คือ แก้วหน้าม้า  นางกุลา และสุวรรณหงส์   เรื่องสุวรรณหงส์น้ีมีผู้เล่าสืบทอดถึงเบ้ืองหลัง
ของละครว่าผู้แต่งหรือผู้เล่นเดิมเป็นครูบาอาจารย์ทางละครนับถือกันเป็นแบบแผนสืบต่อมา  ช่ือว่า  ครูโพ  
เป็นปู่ทวดของครูสระซ่ึงเป็นละครอยู่แถวหลานหลวงสมัยอดีตเรียกว่าสนามควาย  ครูโพพื้นเพเดิมเป็นคน
ชาวนอก  จากการสันนิษฐานบทของกุมภณฑ์ที่ปลอมตัวเป็นพราหมณ์ โต  ครูโพท่านเป็นผู้ท่ีมี
ความสามารถทางด้านการแสดงละครและเป็นเจ้าของละคร  แต่ตัวท่านเองมีความพิการคือขาหักข้างหน่ึง
ดังน้ัน  ตัวพราหมณ์โตในการแสดงละครเรื่องสุวรรณหงส์จึงมีบทบาทการเดินในอาการของคนพิการ     
ครูโพในเวลาน้ันเป็นพ่อหม้ายได้อุปการะเล้ียงดูเด็กชายและเด็กหญิงไว้และฝึกละครให้เด็กท้ังสอง
จนกระท่ังมีความสามารถแสดงละครได้  ผู้ชายมีฝีมือดีให้แสดงเป็นตัวนายโรง (พระเอก) ส่วนผู้หญิงก็ให้
เป็นตัวนาง  (นางเอก) 
 จากการศึกษาเก่ียวกับนายโรงที่ปรากฏหลักฐาน  สามารถสรุปได้ว่า  คําว่านายโรง  มี
ความหมาย  2  นัยยะ  คือ   
 1)  นายโรง  หมายถึง  เจ้าของคณะละครท่ีมีตัวละครอยู่ในความควบคุมดูแล  ซ่ึงอาจจะเป็น
ตัวละครเองหรือไม่ก็ได้ 
 2)  นายโรง  หมายถึง  ผู้แสดงบทบาทผู้ชายท่ีแต่งกายยืนเครื่องละครตัวพระ เรียกว่า        
ตัวยืนเครื่องหรือที่เรียกว่าพระเอก 
 ในงานวิจัยเล่มน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะนายโรงที่มีความสัมพันธ์ทางด้านการแสดงน่ันคือ นายโรงที่
มีความสามารถทางด้านการแสดงหรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าพระเอก  ท้ังน้ีตัวนายโรงเป็นตัวละครท่ีมี
บทบาทสําคัญในการแสดงละครไม่ว่าจะเป็นละครประเภทใดก็ตาม  
 ดังท่ีกล่าวมาแล้วว่าจังหวัดเพชรบุรี  มีการแสดงละครชาตรี อันเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่
สืบทอดกันมาหลายช่ัวอายุคนผ่านการพัฒนารูปแบบการแสดงมาเป็นลําดับจนเป็นที่นิยมและมีอัตลักษณ์
เป็นของตนเอง  ตัวละครท่ีสําคัญที่จะขาดเสียมิได้ในการแสดงละครชาตรีเมืองเพชรก็คือตัวนายโรงซ่ึงมี
การสืบทอดกันมาเป็นลําดับ 
    นายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  เป็นผู้แสดงท่ีได้รับบทบาทตัวพระและมีความสําคัญต่อรูปแบบ
การแสดงละครชาตรีเมืองเพชร  ทั้งในด้านพิธีกรรมความเช่ือและด้านการละคร  โดยมีจารีตการปฏิบัติ 
สืบทอดกันมา  จากการศึกษาประวัติละครชาตรีเมืองเพชร  อาจกล่าวได้ว่าเริ่มต้ังแต่ยุคท่ีพบหลักฐานและ
การสืบทอดมาถึงปัจจุบัน  ปรากฏมี  2  สายตระกูลที่มีความเข้มแข็งในการสืบทอดน้ันคือ  ละครชาตรี
ทางสายตระกูลหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  เรียกว่า  “ละครหน้าพระลาน”  และละครชาตรีสาย
ตระกูลหลวงทิพย์อาชญา  เรียกว่า  “ละครบางคลองยาง”  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  หลวงอภัยพลรักษ์และหลวงทิพย์อาชญาเป็นนายโรง  กล่าวคือ  เป็นเจ้าของคณะ
และแสดงเองแต่เดิมนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรเป็นผู้ชาย  ภายหลังมีประกาศว่าด้วยละครผู้หญิง        
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มีพระบรมราชนุญาตให้หัดละครผู้หญิงได้  จึงได้ถ่ายทอดให้กับผู้หญิงแสดงเป็นตัวนายโรง ซึ่งเป็นช่วงที่
ผ่อนปรนไม่ยึดจารีตพิธีกรรมมากนักเน่ืองจากสภาพทางสังคมและความเช่ือท่ีเปล่ียนไป 
 ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร มีบทบาทสําคัญทั้งในด้านพิธีกรรมท่ีได้รับพัฒนาการมาจาก
โนราเก่ียวกับพิธีกรรมความเช่ือส่ิงศักด์ิสิทธ์ิและด้านการแสดง แต่อดีตตัวนายโรงท่ีเป็นผู้ชายจะเป็น
เจ้าของคณะด้วย ดังน้ัน นายโรงจึงมีหน้าท่ีเก่ียวกับพิธีกรรมท้ังหมด คือ การทําพิธีปลูกโรง  การทําโรง  
การประกาศโรงร้องสรรเสริญครูและบิดามารดา  การรําซัดเพื่อบริกรรมคาถาและถวายเครื่องสังเวยซึ่ง
นายโรงผู้ชายเป็นผู้ที่มีวิชาอาคม ภายหลังเม่ือมีนายโรงผู้หญิงข้ึนจึงเกิดข้อจํากัดเก่ียวกับพิธีกรรมบางอย่าง
ที่ ผู้หญิงไม่สามารถเรียนคาถาอาคมได้เหมือนนายโรงผู้ชายประกอบกับความเช่ือพิธีกรรมทางด้าน       
ไสยศาสตร์ลดลงไปในสังคมไทย พิธีกรรมเก่ียวกับคาถาอาคมที่ปรากฏในบทบาทของตัวนายโรงละครชาตรี
เมืองเพชรก็ถูกตัดทอนลงแต่ยังคงรูปแบบทางนาฏกรรมไว้  ซ่ึงสามารถถ่ายทอดให้กับนายโรงท่ีเป็นผู้หญิง
ได้ เช่น กระบวนท่ารําซัดแต่เดิมต้องบริกรรมคาถาไปด้วยในขณะที่รํา ปัจจุบันน้ี คงเหลือเฉพาะกระบวน
ท่ารําไม่ต้องบริกรรมคาถาซ่ึงสามารถกระทําได้ท้ังนายโรงผู้ชายและนายโรงผู้หญิง  ทั้งพิธีกรรมและ
รูปแบบการแสดงได้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเกิดพัฒนาการของรูปแบบการแสดงสืบต่อกันมา   
    การสืบทอดการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร  ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญสําหรับการดํารงอยู่ของ
ศิลปวัฒนธรรมของศาสตร์ทางด้านศิลปะการแสดงแขนงน้ี  นอกจากเป็นการสืบทอดให้รูปแบบการแสดง
ละครชาตรีเมืองเพชรได้คงอยู่แล้ว ยังเป็นการสืบทอดอาชีพแสดงละครอีกด้วย โดยเฉพาะตัวนายโรงท่ีมี
ความสําคัญทางด้านการแสดง ซ่ึงละครทุกโรงจะขาดเสียมิได้  ปัจจุบันน้ี  ตัวนายโรงที่มีความรู้
ความสามารถก็จะถูกว่าจ้างให้ไปเล่นประสมโรงในคณะต่างๆ  ซึ่งมีรูปแบบการการสืบทอดแบ่งออกได้เป็น  
2  ลักษณะ  คือ  การสืบทอดภายในครอบครัวและการสืบทอดจากครูไปสู่ลูกศิษย์  ซึ่งในสมัยอดีตจะ   
สืบทอดกันเฉพาะในครอบครัวท่ีจะให้วิชาการละครทั้งหมดไว้เพื่อเป็นอาชีพเล้ียงตนเอง  โดยเฉพาะการ
ถ่ายทอดกระบวนท่ารําซัดและคาถาในพิธีกรรม  การถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ในอดีตครูก็จะให้บ้างแต่ไม่ได้   
ทุกอย่าง  ภายหลังผู้แสดงละครในครอบครัวลดน้อยลง  บางคร้ังลูกหลานบางคนก็ไปทําอาชีพอ่ืนท่ีมี
รายได้มากกว่าการเล่นละคร  จึงได้มีการถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ผู้ท่ีสนใจมากขึ้น  แต่จํานวนผู้ท่ีสืบทอดละคร
ชาตรีเมืองเพชรน้ันก็ยังน้อยลงไปทุกขณะ  บางสายที่ยังคงรับงานการแสดงในปัจจุบัน  ต้องหาละครมา
เล่นประสมโรง  ดังน้ันตัวนายโรงในปัจจุบันจึงสามารถเล่นกับคณะต่างๆได้  จากการศึกษาการสืบทอด
ละครชาตรีเมืองเพชร  พบว่า  สายการสืบทอดตัวนายโรงของละครชาตรีเมืองเพชรท่ีส่งมาถึงปัจจุบัน 
ปรากฏแบ่งออกเป็น  3  สายคือการสืบทอดละครชาตรีเมืองเพชรสายหลวงอภัยพลรักษ์  สายหลวงทิพย์
อาชญา  และสายลูกศิษย์หม่อมเมือง 
 
    1.11.11.11.1        การสืบทอดการสืบทอดการสืบทอดการสืบทอดตัวนายโรงตัวนายโรงตัวนายโรงตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรละครชาตรีเมืองเพชรละครชาตรีเมืองเพชรละครชาตรีเมืองเพชรสายหลวงอภัยพลรักษ์สายหลวงอภัยพลรักษ์สายหลวงอภัยพลรักษ์สายหลวงอภัยพลรักษ์        (สุข(สุข(สุข(สุข        จันทร์สุข)จันทร์สุข)จันทร์สุข)จันทร์สุข)    
       การสืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรที่ส่งมาถึงปัจจุบันน้ันปรากฏอยู่เพียง  2  
สายคือนางพรหมบุตรสาวและนายจัน  โดยสืบเช้ือสายทางสายเลือดและลูกศิษย์ดังแผนภูมิท่ี 33  และ 34 
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แผนภูมิท่ี  33  การสืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข) 

สายที่  1 
 
 
 

หลวงอภัยพลรักษ์  (สุข จันทร์สุข)+นางนุ่ม

นายบุตร + นางพรหม

นายสะอ้ิงและนางอําพร

นางจําเนียร กันจําปา        
(ลูกศิษย์ อายุ 61 ปี)

นางสอาด จันทรสุข        
(บุตรอายุ 53 ปี)          

หัวหนา้คณะธดิาพรหมสวุรรณหัวหนา้คณะธดิาพรหมสวุรรณหัวหนา้คณะธดิาพรหมสวุรรณหัวหนา้คณะธดิาพรหมสวุรรณ

นางสาวสิริพร อุ่นเรืองโรจน์
(บุตร อายุ 19 ปี)

นางสาวอัญชลี คงประเสริฐ   
(ลูกศิษย์ อายุ 24 ปี)

นางสาววรรณพร คงประเสริฐ
(ลูกศิษย์ อายุ 20 ปี)

นางสาวประภาพร คงประเสริฐ
(ลูกศิษย์ อายุ 17 ปี)

นายวัน + นางพรหม

 นายทวี  จันทร์สุข

นายสุวัฒน์  (บุตร)+นางสุมล  (สะใภ้) 

เด็กหญิงรัตติกาล จันทร์สุข
(หลาน อายุ 14 ปี)

นางสาวกมลชนก ทูลเศียร  
(ลูกศิษย์ อายุ 16 ปี)
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แผนภูมิท่ี  34  การสืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข) 

สายที่  2 
 

หมายเหตุ .- เด็กชายทนพล  เมฆาลัยและเด็กชายทรงพล  เทียนทอง  อยู่ในระหว่างฝึกหัดยังไม่สามารถ 
                เล่นละครเป็นตัวนายโรงได้ 
 
 

หลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข) + นางนุ่ม

นายจัน

นางละมูล + นายบุญ เอ่ียมประเสริฐ

นายละม้าย เอ่ียมประเสริฐ  (บุตร อายุ 72 ปี)

นางสุรางค์ศรี นิ่มทรัพย์  (ลูกศิษย์ อายุ 53 ปี)               
หัวหนา้คณะสรุางคศ์รีหัวหนา้คณะสรุางคศ์รีหัวหนา้คณะสรุางคศ์รีหัวหนา้คณะสรุางคศ์รี

 เด็กชายทนพล เมฆาลัย  (ลูกศิษย์ อายุ 10 ปี)

 เด็กชายทรงพล เทียนทอง  (ลูกศิษย์ อายุ 8 ปี)

 เด็กหญิงกมลวรรณ มณีโชติ  (ลูกศิษย์ อายุ 13 ปี)

 เด็กหญิงราณี แก่นแก้ว  (ลูกศิษย์ อายุ 15 ปี )
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    1.1.1.1.2222        การสืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายหลวงการสืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายหลวงการสืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายหลวงการสืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายหลวงทิพย์อาชญาทิพย์อาชญาทิพย์อาชญาทิพย์อาชญา    
        การสืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายหลวงทิพย์อาชญาปรากฏการสืบสาย
จนกระทั่งถึงปัจจุบันและมีการเก่ียวโยงกับสายหลวงอภัยพลรักษ์เน่ืองจากมีการแต่งงานระหว่างสอง
ตระกูลในช้ันหลาน  ท้ังน้ีเน่ืองจากสายหลวงทิพย์อาชญามีตัวละครผู้ชายหลายคน  ตัวละครผู้หญิงของ
หลวงทิพย์อาชญายังเล่นประสมโรงกับหม่อมเมือง  กล่าวคือ  นางผิวเป็นเช้ือสายหลวงทิพย์อาชญาและไป
เล่นประสมโรงกับหม่อมเมือง  ตัวละครท่ีมีฝีมืออย่างนางควนที่เล่นอยู่หน้าพระลาน  ก็มาเป็นสะใภ้     
สายตระกูลหลวงทิพย์อาชญา  ดังแสดงการสืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายหลวงทิพย์อาชญา
ในแผนภูมิที่  35 
    

 
แผนภูมิที่  35  การสืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายหลวงทิพย์อาชญา 

 
 
 

หลวงทิพย์อาชญา

หลวงวิจารณ์

นายพาว

นายปล้ืม+นางควน

(นางควนเป็นลูกศิษย์
หม่อมเมืองเป็นสะใภ้
ตระกูลหลวงทิพย์

อาชญา)

นายแผ่ว

นางเผื่อน น่าชม

นางสุมล  จันทร์สุข     
(บุตร อายุ 54)                                

(สะใภ้ตระกูลจันทร์สุข)
หัวหน้าคณะ                 

พพพพ....เทพประสทิธิ์เทพประสทิธิ์เทพประสทิธิ์เทพประสทิธิ์

นางยุพา  น่าชม         
(บุตร อายุ 49 ปี)

นางผิว  (ลูกศิษย์หม่อมเมือง)

นางทองหล่อ โถสกุล

นางสาวระพีพรรณ โถสกุล  (บุตร อายุ 53 ปี)

 นางสาวดารันต์ วรสิทธิ์  (หลาน อายุ 48 ปี)

 นายชนากานต์ ตรงจริง  (หลาน อายุ 36 ปี)
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    1.1.1.1.3333        การสืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายการสืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายการสืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายการสืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายลูกศิษย์หม่อมเมืองลูกศิษย์หม่อมเมืองลูกศิษย์หม่อมเมืองลูกศิษย์หม่อมเมือง    
        การสืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายลูกศิษย์หม่อมเมือง  ถือว่าเป็นสายที่
สําคัญสายหน่ึงเน่ืองจากลูกศิษย์หม่อมเมืองท่ีได้มีโอกาสเล่นประสมโรง  เมื่อครั้งเป็นละครหน้าพระลาน
ปรากฏว่าออกมาต้ังคณะและมีช่ือเสียงสืบทอดมาทั้งในครอบครัวและถ่ายทอดให้ลูกศิษย์จนกระท่ังใน
ปัจจุบัน  อาจกล่าวได้ว่า  ตัวนายโรงส่วนใหญ่สืบเช้ือสายมาทางลูกศิษย์หม่อมเมืองและยังคงเล่นละครเป็น
อาชีพอยู่ในปัจจุบัน  โดยแบ่งการสืบสายได้จากแผนภูมิดังต่อไปน้ี  
 
        1.3.1  การสืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายนางควน  มณีทิพย์ดังแผนภูมิที่ 
36 

 
 

 
 

แผนภูมิท่ี  36  การสืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายนางควน  มณีทิพย์ 
 
 
 
 
 

หม่อมเมือง

นางควน มณีทิพย์  (สะใภ้ตระกูลหลวงทิพย์อาชญา)       
ละครคณะมณีทิพย์

นางประเทือง ครึ้มไพบูลย์
(ลูกศิษย์ อายุ 57 ปี)     
คณะประทนิทิพย์คณะประทนิทิพย์คณะประทนิทิพย์คณะประทนิทิพย์

นายกนกพล เชิงจอหอ    
(ลูกศิษย์ อายุ 39 ปี)

นางบุญช่วย นาคทอง

นายสุรัตน์  ออสันเทียะ   
(ลูกศิษย์ อายุ 27 ปี)

นางบุญธรรม จันทร์สุข 
(สะใภ้ตระกูลจันทร์สุข)

นายปราชญ์ สานลีลา     
(ลูกศิษย์)
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        1.3.2  การสืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายนางบุญมา  ปาสะบุตร          
ดังแผนภูมิท่ี 37 
 
 

 
 

แผนภูมิที่  37  การสืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายนางบุญมา  ปาสะบุตร 

หม่อมเมือง

นางบุญมา  ปาสะบุตร ละครคณะฉลองศรี

นางฉลอง  ปาสะบุตร

นางเบญจา แก้วอินทร์                     
(ลูกศิษย์ อายุ 60 ปี)                  

หัวหนา้คณะเบญจา ศิษย์ฉลองศรีหัวหนา้คณะเบญจา ศิษย์ฉลองศรีหัวหนา้คณะเบญจา ศิษย์ฉลองศรีหัวหนา้คณะเบญจา ศิษย์ฉลองศรี

 นายสราวุธ วงใหญ่         

(ลูกศิษย์ อายุ 31 ปี)

 นางสาวอมรา สันติธรรมศักดิ์ 

(ลูกศิษย์ อายุ 31 ปี)

 นางสาวกมลทิพย์ พูลเปี่ยม

(ลูกศิษย์ อายุ 28 ปี)

 นายเชาวลิต บัวขํา

(ลูกศิษย์ อายุ  21 ปี)

นางสาวบุญย่ิง อุดม

 นางมาลิน  ขันธชัย

(ลูกศิษย์ อายุ 64 ปี)

 นายชัยรัตน์ ณ สงขลา 

(ลูกศิษย์ อายุ 31ปี)

 นายบุญประเสริฐ บรรดาศักดิ์                 

 (ลูกศิษย์ อายุ 27 ปี)



137 
 
 
 
 

 
        1.3.3  การสืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายนางจิบ  รุ่งไพโรจน์และนางแจ่ม  
เอียงสวาท ดังแผนภูมิท่ี  38 
 

 

 
 

แผนภูมิท่ี  38  การสืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายนางจิบ  รุ่งไพโรจน์ 
และนางแจ่ม  เอียงสวาท 

 
 
 
 
 
 

หม่อมเมือง

นางจิบ  รุ่งไพโรจน์และนางแจ่ม เอียงสวาท

นางสะอาด ลอยโพยม

(ลูกศิษย์ อายุ 73 ปี)            

หัวหนา้คณะถนอมสะอาดศลิป์หัวหนา้คณะถนอมสะอาดศลิป์หัวหนา้คณะถนอมสะอาดศลิป์หัวหนา้คณะถนอมสะอาดศลิป์

 นางสุวรรณี วันเสือ (บุตร อายุ 36 ปี)

 นายเทวฤทธิ์ คําใส (ลูกศิษย์ อายุ 36 ปี)

นางบุญเตือน  คัชชา (ลูกศิษย์ อายุ 54 ปี)
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        1.3.4  การสืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายนางศรีใส ดังแผนภูมิที่  39 
 

 

 
 

แผนภูมิที่  39  การสืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายนางศรีใส 
 
 
 จากสายการสืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรที่ยังแสดงละครในปัจจุบันมีมีชีวิตอยู่บาง
รายไม่ได้เล่นละครเน่ืองจากเป็นวัยสูงอายุ บางรายเป็นเจ้าของคณะและบางรายยังเล่นละครเป็นอาชีพ  
สามารถสรุปรายนามโดยแบ่งออกเป็น  3  สาย คือสายหลวงอภัยพลรักษ์ สายหลวงทิพย์อาชญาและ  
สายลูกศิษย์หม่อมเมืองได้ดังต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 

หม่อมเมือง

นางศรีใส

นางสุนันท์ สินเพราะ นางทองคล้อย ชูศรี

นางพัชรินทร์ วันเสือ

(ลูกศิษย์ อายุ 53 ปี)

นางชูศรี นาคสิน

(ลูกศิษย์  อายุ 60 ปี)
นางละม่อม  อยู่จันทร์

นางณัฐกานต์ อยู่จันทร์

(ลูกศิษย์ อายุ 45 ปี)

นางชุลี ลอยโพยม

(ลูกศิษย์ อายุ 56 ปี)
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ตารางท่ี  6  รายนามตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายหลวงอภัยพลรักษ์ 
 

รายนามตัวนายโรงละครชาตรเีมอืงเพชรสายหลวงอภัยพลรักษ์รายนามตัวนายโรงละครชาตรเีมอืงเพชรสายหลวงอภัยพลรักษ์รายนามตัวนายโรงละครชาตรเีมอืงเพชรสายหลวงอภัยพลรักษ์รายนามตัวนายโรงละครชาตรเีมอืงเพชรสายหลวงอภัยพลรักษ์    
ที่ทีท่ี่ที่    เพศชายเพศชายเพศชายเพศชาย    อายุอายุอายุอายุ    ที่ทีท่ี่ที่    เพศหญงิเพศหญงิเพศหญงิเพศหญงิ    อายุอายุอายุอายุ    
1 นายละม้าย  เอ่ียมประเสริฐ (ส) 72 1 นางจําเนียร  กินจําปา (ศ) 61 
   2 นางพเยาว์  สุทธารมย์ (ส) 55 
   3 นางสอาด  จันทรสุข (ส) 53 
   4 นางสุรางศรี  น่ิมทรัพย์ (ศ)  53 
   5 นางสาวอัญชลี  คงประเสริฐ (ศ) 24 
   6 นางสาววรรณพร  คงประเสริฐ (ศ) 20 
   7 นางสาวสิริพร  อุ่นเร่ืองโรจน์ (ส) 19 
   8 นางสาวประพาพร  คงประเสริฐ (ศ) 17 
   9 นางสาวกมลชนก  ทูลเศียร (ศ) 16 
   10 เด็กหญิงราณี  แก่นแก้ว (ศ) 15 
   11 เด็กหญิงรัตติกาล  จันทร์สุข (ส) 14 
   12 เด็กหญิงกมลวรรณ  มณีโชติ (ศ) 13 

 
หมายเหตุ .-  (ส) หมายถึง สืบทอดโดยสายเลือด 
  (ศ) หมายถึง สืบทอดโดยเป็นลูกศิษย์ 
 
 จากตารางท่ี  6  รายนามตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายหลวงอภัยพลรักษ์  พบว่า 
ปัจจุบันมีผู้สืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรทางสายหลวงอภัยพลรักษ์  จํานวน  ทั้งส้ิน  13  คน 
เป็นเพศชายจํานวน  1  คนและเป็นเพศหญิงจํานวน  12  คน  โดยมีผู้สืบทอดโดยทางสายเลือดจํานวน   
5  คน  เป็นเพศชายจํานวน  1  คนและเพศหญิงจํานวน  4  คน มีการสืบทอดทางลูกศิษย์เป็นเพศหญิง
จํานวน  8  คน  
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ตารางท่ี  7  รายนามตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายหลวงทิพย์อาชญา 
 

รายนามตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายหลวงทิพย์อาชญา 
ที่ เพศชาย อายุ ที่ เพศหญิง อายุ 
1 นายกนกพล  เชิงจอหอ (ศ) 39 1 นางประเทือง  ครึ้มไพบูลย์ (ศ) 57 
2 นายสุรัตน์  ออสันเทียะ (ศ) 27 2 นางสุมล  จันทร์สุข (ส) 54 
   3 นางยุพา  น่าชม (ส) 49 

 
หมายเหตุ .-  (ส) หมายถึง สืบทอดโดยสายเลือด 
  (ศ) หมายถึง สืบทอดโดยเป็นลูกศิษย์ 
 
 จากตารางที่  7  รายนามตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายหลวงทิพย์อาชญา  พบว่า 
ปัจจุบันมีผู้สืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรทางสายหลวงทิพย์อาชญาจํานวน  ท้ังส้ิน  5  คน  เป็น
เพศชายจํานวน  2  คนและเป็นเพศหญิงจํานวน  3  คน  โดยมีผู้สืบทอดโดยทางสายเลือดจํานวน  2 คน  
เพศหญิงจํานวน  2  คน  มีการสืบทอดทางลูกศิษย์จํานวน  3  คน  เป็นเพศชายจํานวน  2  คนและเพศ
หญิงจํานวน  1  คน 
 
ตารางท่ี  8  รายนามตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายลูกศิษย์หม่อมเมือง 
 

รายนามตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายลูกศิษย์หม่อมเมือง 
ที่ เพศชาย อายุ ที่ เพศหญิง อายุ 
1 นายชนากานต์  ตรงจริง 36 1 นางสะอาด  ลอยโพยม 73 
2 นายเทวฤทธ์ิ  คําใส 36 2 นางมาลิน  ขันธชัย 64 
3 นายชัยรัตน์  ณ สงขลา 31 3 นางชูศรี  นาคสิน 60 
4 นายสราวุธ  วงใหญ่ 31 4 นางเบญจา  แก้วอินทร์ 60 
5 นายบุญประเสริฐ  บรรดาศักด์ิ 27 5 นางชุลี  ลอยโพยม 56 
6 นายเชาวลิต บัวขํา 21 6 นางบุญเตือน  คัชชา 54 
   7 นางสาวระพีพรรณ โถสกุล 53 
   8 นางพัชรินทร์  วันเสือ 53 
   9 นางสาวดารัตน์  วรสิทธ์ิ 48 
   10 นางณัฐกานต์  อยู่จันทร์   45 
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ตารางท่ี  8  รายนามตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายลูกศิษย์หม่อมเมือง  (ต่อ) 
 

รายนามตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายลูกศิษย์หม่อมเมือง 
ที่ เพศชาย อายุ ที่ เพศหญิง อายุ 
   11 นางสาวสุวรรณี วันเสือ 36 
   12 นางสาวอมรา  สันติธรรมศักด์ิ 31 
   13 นางสาวกมลทิพย์  พูลเปี่ยม 28 
   14 นางสาวอรุณกมล โตชู 28 

 
 จากตารางที่  8  รายนามตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสายลูกศิษย์หม่อมเมือง  พบว่า 
ปัจจุบันมีผู้สืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรทางสายลูกศิษย์หม่อมเมือง  จํานวน  ท้ังส้ิน  20  คน 
เป็นเพศชายจํานวน  6  คนและเป็นเพศหญิงจํานวน  14  คน   
 จากสายการสืบทอดท้ัง  3  สาย  คือ  สายหลวงอภัยพลรักษ์  สายหลวงทิพย์อาชญาและสาย
ลูกศิษย์หม่อมเมือง  ตัวนายโรงทั้งหมดล้วนมีรูปแบบพื้นฐานการแสดงละครชาตรีเป็นไปทิศทางเดียวกัน
ทั้งส้ิน  ซึ่งมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อกันมา  จนทําให้ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรมีความโดดเด่น
ทางด้านการแสดงซ่ึงนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  ปัจจุบัน (2559)  มีจํานวนทั้ งส้ิน  40  คน
ประกอบด้วยเพศชาย  11  คนและเพศหญิง  29  คน สามารถเปรียบเทียบจํานวนตัวนายโรงละครชาตรี
เมืองเพชรเป็นแผนภูมิ  ดังน้ี 
   

 

 
แผนภูมิท่ี  40  เปรียบเทียบจํานวนตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 

นายโรงผู้ชาย
24%

นายโรงผู้หญิง
76%

นายโรงผู้ชาย นายโรงผู้หญิง
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 จากแผนภูมิที่  40  เปรียบเทียบจํานวนตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  พบว่า  ตัวนายโรงที่
เป็นผู้หญิงมีจํานวน  ร้อยละ  73  และตัวนายโรงที่เป็นผู้ชายมีจํานวน  ร้อยละ  27  ตัวนายโรงที่เป็น
ผู้หญิงมีจํานวนมากกว่าตัวนายโรงท่ีเป็นผู้ชาย  ท้ังน้ีจากการสํารวจตัวนายโรงน้ันบางรายไม่ได้รับงานการ
แสดงแล้วเน่ืองจากอายุที่มากข้ึนหรือบางคนเป็นเจ้าของคณะเองและบางรายเป็นผู้เริ่มต้นฝึกหัดเป็นตัว
พระยังไม่สามารถแสดงเป็นตัวละครหลักได้เน่ืองจากประสบการณ์การแสดงยังน้อย  
 จากการศึกษา  พบว่า  ผู้แสดงตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรส่วนใหญ่ที่ยังประกอบอาชีพรับ
งานการแสดงและเป็นตัวนายโรงท่ีสามารถเป็นหลักให้กับการแสดงได้โดยปัจจุบันไม่ได้เจาะจงที่จะแสดง
คณะใดคณะหน่ึง  ต้องเล่นประสมโรงเน่ืองจากตัวละครมีน้อยบางสายการสืบทอดปัจจุบันมีคณะแต่ไม่มี
ลูกหลานสืบทอดก็ยังคงรับงานแต่จะหาตัวละครจากท่ีอ่ืนเล่นประสมโรงท้ังตัวนายโรง  ตัวนางและตัวตลก  
ซึ่งละครโรงหน่ึงต้องมีตัวพระอย่างน้อย  2  ตัว  คือตัวนายโรง  (พระเอก)  และพระรอง  (อาจจะเล่นใน
บทตัวพระ  บทตัวยักษ์หรือบทกุมารข้ึนอยู่กับเรื่องท่ีจะเล่น)  ตัวนายโรงส่วนใหญ่จะมีอายุ  ระหว่าง  20-
50  ปี  ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสามารถแบ่งได้ออกเป็นช่วงอายุได้ดังต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี  9  ช่วงอายุของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
 

เพศเพศเพศเพศ    (คน)(คน)(คน)(คน)    
ช่วงอายุช่วงอายุช่วงอายุช่วงอายุ    (ป)ี(ป)ี(ป)ี(ป)ี    

รวมรวมรวมรวม    
0000----15151515    16161616----25252525    26262626----35353535    36363636----45454545    46464646----55555555    56565656----ขึน้ไปขึน้ไปขึน้ไปขึน้ไป    

ชาย 0 1 4 3 - 1 9 
หญิง 3 5 3 2 9 7 29 
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แผนภูมิท่ี  41  เปรียบเทียบช่วงอายุและเพศตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 

 
 จากแผนภูมิท่ี  41  เปรียบเทียบช่วงอายุและเพศตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  พบว่า 
จํานวนผู้แสดงตัวนายโรงผู้ชายมีจํานวนสูงสุดอยู่ในช่างอายุ  26-35  ปีและจํานวนผู้แสดงตัวนายโรงผู้หญิง
จํานวนสูงสุดในช่วงอายุ  46-55  ปี  ซ่ึงผู้แสดงท่ีมีความสามารถและสามารถเล่นเป็นตัวนายโรงได้จะอยู่
ในช่วงอายุ  26-55  ปี  ผู้แสดงตัวนายโรงอาจมีแนวโน้มท่ีลดลงโดยเฉพาะนายโรงที่เป็นผู้ชาย 
 การสืบทอดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  สามารถสรุปได้ว่า  ปัจจุบัน  (2559)  ตัวนายโรง
ละครชาตรีเมืองเพชรสืบทอดกันมาด้วยกัน  3  สายคือสายหลวงอภัยพลรักษ์ สายหลวงทิพย์อาชญาและ
สายลูกศิษย์หม่อมเมือง  โดยมีตัวนายโรงสายลูกศิษย์หม่อมเมืองจํานวนมากที่สุด  ปรากฏมีตัวนายโรง
ผู้หญิงมากกว่าตัวนายโรงผู้ชาย  มีลักษณะการสืบทอด  2  รูปแบบ  คือ  การสืบทอดทางครอบครัวและ
การสืบทอดจากครูไปสู่ศิษย์  ทั้งน้ีรูปแบบการสืบทอดได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นจารีตของ
ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
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อายุ 0-15 อายุ 16-25 อายุ 26-35 อายุ 36-45 อายุ 46-55 อายุ 55 ขึ้นไป

เพศชาย เพศหญิง
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2222....        จารีตการฝึกหัดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรจารีตการฝึกหัดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรจารีตการฝึกหัดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรจารีตการฝึกหัดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร    
    
    การหัดหัดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  มีจารีตที่ยึดถือสืบต่อเน่ืองกันมาซ่ึงตัวนายโรงเป็น
ตัวละครที่สําคัญในการแสดงโดยมีครูเป็นผู้ถ่ายทอดและฝึกหัดให้กับลูกศิษย์  ดังน้ันจึงมีแนวทางและ
วิธีการฝึกหัดผู้แสดงที่มีความสามารถเป็นตัวนายโรง  ดังต่อไปน้ี 
 
    2222.1 .1 .1 .1     การคัดเลือกตัวนายโรงการคัดเลือกตัวนายโรงการคัดเลือกตัวนายโรงการคัดเลือกตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรละครชาตรีเมืองเพชรละครชาตรีเมืองเพชรละครชาตรีเมืองเพชร    
                            การคัดเลือกผู้ท่ีจะมารับการฝึกหัดละครน้ัน ครูซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวในกรณีที่
ถ่ายทอดกันภายในวงศ์ตระกูล หรือครูที่ฝึกหัดและถ่ายทอดให้ลูกศิษย์  จะพิจารณาจากรูปหน้าและสรีระ
ร่างกายของเด็กชายหรือเด็กหญิง โดยส่วนมากผู้ที่สนใจจะมาฝึกหัดเล่นครูจะเร่ิมให้ฝึกหัดอยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 4-8  ปี โดยแบ่งออกเป็นตัวพระ  (ยังไม่เรียกว่านายโรงจนกระท่ังสามารถแสดงออกเป็นตัวเอกได้) 
และตัวนาง  เด็กชายและเด็กหญิงท่ีมีรูปร่างหน้าตาดี  โดยเฉพาะที่มีใบหน้ารูปไข่และร่างกายสูงโปร่ง     
มีลักษณะบุคลิกภาพดี  คล่องแคล่ว  ว่องไวและที่สําคัญต้องเป็นผู้ท่ีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเรียนรู้ได้เร็วก็
จะถูกคัดเลือกให้เป็นตัวพระแต่เม่ือฝึกหัดไปได้สักระยะหน่ึงถ้าผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวพระไม่สามารถ
เรียนรู้และมีความสามารถที่จะเป็นตัวนายโรงได้ ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงอาจจะเปล่ียนให้ไปเป็นตัวนาง หากเป็น
เด็กผู้ชายครูก็จะให้ไปเป็นพระรองท่ีมีบทบาทไม่มากเท่ากับตัวนายโรง  (สอาด  จันทรสุข. สัมภาษณ์. 10 
พฤษภาคม 2558)     
       การคัดเลือกผู้แสดงในลักษณะดังกล่าวมีคล้ายคลึงกับธรรมเนียมปฏิบัติของการคัดเลือก
ละครหลวงซึ่งการคัดเลือกตัวพระมีข้อกําหนดในการคัดเลือกท่ีพิถีพิถันอย่างมาก กล่าวคือ ครูผู้ใหญ่จะดู
ลักษณะใบหน้าท่ีมีเป็นรูปไข่  คือ  ลักษณะใบหน้าท่ียาว  ค้ิวดก  จมูกโด่ง ตาไม่พิการ  ปากรูปกระจับ     
หูไม่พิการ  คางไม่ป้าน บริเวณใบหน้าไม่มีตําหนิ  ทุกส่วนบนใบหน้ารับกันดี  ต่อมาพิจารณาดูลําคอ ต้องมี
ความยาวพอสมควรไหล่ตึงผ่ึงผาย  หลังไม่โกง  อกไม่แอ่น ลําแขนไม่ส้ันไม่ยาวเกินไป  ไม่พิการแขนคอก
หรือลีบเล็ก  น้ิวมือเรียง  5  น้ิวสวยงามไม่หงิกงอ  หากตกท้องนาคได้ถือว่าดีมาก  อันดับสุดท้ายพิจารณา
ขาท้ังสองข้างต้ังตรง  ไม่คดหรือโก่งพิการและน้ิวเท้าเรียงกันสวยงามไม่หงิกงอ  รูปร่างไม่สูงจนเกินไปและ
ไม่เต้ียจนเกินไปโดยเฉพาะตัวพระต้องมีรูปร่างสูงกว่าตัวนางไม่จํากัดสีผิว  (กรมศิลปากร. 2545 : 38) 
       จากข้อความดังกล่าวข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงลักษณะค่านิยมของการคัดเลือกผู้แสดงตัว
พระทั้งทางด้านวิธีการคัดเลือกของละครชาตรีเมืองเพชรและรูปแบบค่านิยมของละครหลวงในส่วนที่
เหมือนกันคือ  การคัดเลือกเด็กท่ีมีใบหน้ารูปไข่และสรีระร่างกายที่สูงโปร่ง  หากแต่รายละเอียดในการ
คัดเลือกตัวพระมีความแตกต่างกันสามารถวิเคราะห์  เป็นประเด็นได้ดังต่อไปน้ี 
       1)  ละครชาตรีเมืองเพชรมีการสืบทอดกันในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ดังน้ันจึงมีตัวละครใน
การคัดเลือกน้อย ลูกหลานในครอบครัวหรือลูกศิษย์คนใดเหมาะสมตามคุณสมบัติก็จะคัดเลือกและ
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ถ่ายทอดการแสดงละครให้ อีกประการหน่ึงจุดมุ่งหมายของการแสดงละครชาตรีเมืองเพชรยังมุ่งเน้นการ
ดําเนินเรื่องท่ีรวดเร็วสนุกสนาน  ส่ืออารมณ์และมีบทบาทที่เหมาะสม  ไม่เน้นลีลาท่ารําท่ีสวยงามมากนัก 
การฝึกหัดเบื้องต้นใช้ระยะเวลาที่ส้ันเน่ืองจากวิธีการถ่ายทอด ครูจะให้เรียนจากประสบการณ์จริงในการ
ประกอบอาชีพของครอบครัว  ซึ่งแตกต่างจากละครหลวงที่ต้องพิถีพิถันในการเลือกตัวละคร  เน่ืองจาก
การฝึกหัดเพื่อใช้แสดงถวายเจ้านายท่านทรงทอดพระเนตร  ดังน้ัน ใบหน้าของตัวละครต้องมีความงาม
หมดจด รูปร่างสมส่วนสวยงาม ทั้งร่างกายและกิริยา  อีกทั้งต้องใช้ระยะเวลาฝึกฝนกระบวนรําและ     
การแสดงท่ียาวนาน 
       2)  ละครชาตรีเมืองเพชรต้องคัดเลือกผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดให้การฝึกหัดและการแสดง
เน่ืองจากรูปแบบการแสดงท่ีผู้แสดงร้องเองรําเองและเจรจาให้เข้าเรื่องราวโดยอาศัยไหวพริบปฏิภาณ
เฉพาะตนการเรียนรู้ไม่จํากัดอยู่เฉพาะครูเป็นผู้ถ่ายทอดเท่าน้ัน  ผู้แสดงยังต้องฝึกฝนตนเองโดยสังเกตจาก
ครูและตัวละครอาวุโสแล้วนําไปฝึกฝนด้วยตนเองซึ่งครูพักลักจําเป็นส่ิงท่ีสําคัญมากที่ สุด ต่างจาก        
การรูปแบบการหัดละครหลวงท่ีมีระยะเวลาฝึกฝน  โดยมีครูเป็นผู้ถ่ายทอดและแนะนําอย่างใกล้ชิดลูกศิษย์
ปฏิบัติตามโดยมีครูเป็นต้นแบบตัวละครต้องใช้ความอดทนในการฝึกฝนจนกระท่ังเกิดความสวยงามของ
กระบวนท่ารําตามอย่างละครชาตรี 
 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า  การคัดเลือกตัวละครตัวพระท่ีจะเป็นตัวนายโรง ละครชาตรี
เมืองเพชรน้ัน สามารถคัดเลือกได้ท้ังเด็กชายและเด็กหญิงระหว่างอายุ  4-8 ปี  ทีมีใบหน้ารูปไข่ รูปร่าง  
สูงโปร่ง  ซ่ึงได้รับความเช่ือธรรมเนียมนิยมส่วนหน่ึงคล้ายกับละครหลวง  แต่จะเน้นที่ผู้ฝึกหัดท่ีมีไหวพริบ
ปฏิภาณดี  เฉลียวฉลาด  มีความแคล่วคล่องว่องไว  เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนการรํา การร้องและการแสดงใน
รูปแบบละครชาตรีเมืองเพชรต่อไป 
 
    2222.2 .2 .2 .2     การจับมือการจับมือการจับมือการจับมือมอบตัวเป็นศิษย์มอบตัวเป็นศิษย์มอบตัวเป็นศิษย์มอบตัวเป็นศิษย์    การการการการครอบและรับมอบครอบและรับมอบครอบและรับมอบครอบและรับมอบ    
                            จารีตการมอบตัวเป็นศิษย์ของละครชาตรีเมืองเพชร  จะเป็นพิธีท่ีมีข้ึนเป็นลําดับแรกของ
การหัดละครชาตรี เมื่อผู้ที่สนใจจะฝึกหัดละครได้เข้ามาพบครูละครก็จะนัดหมายในการทําพิธีที่เรียกว่า 
การจับมือ โดยพิธีดังกล่าวจะมีครูละครเป็นผู้ประกอบพิธีให้โดยถือตามธรรมเนียมท่ียึดถือวันพฤหัสบดีเป็น
วันครู ลูกศิษย์จะต้องเตรียมดอกไม้  เทียน  ธูปและเงินกํานล  พร้อมขันมาบูชาครู  ครูละครจะให้ลูกศิษย์
น่ังแล้วจับมือในท่าพนมมือไหว้แล้วจึงจับให้รําในท่าต่างๆ  ซ่ึงมาจากกระบวนท่ารําในเพลงรําถวายมือของ
ละครชาตรีน่ันเอง  ระหว่างครูจับท่ารําอยู่น้ัน ครูก็จะถามคําถามลูกศิษย์ถึงกระบวนท่ารําท่ีปฏิบัติอยู่ใน
ขณะน้ันสวยงามหรือไม่ ลูกศิษย์ก็จะตอบว่า  “สวยงามค่ะ/ครับ”  ซึ่งเป็นกุศโลบายเพื่อดู ไหวพริบ
ปฏิภาณของลูกศิษย์แต่ละคนหลังจากน้ันครูจะเป็นผู้ฝึกฝนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ต่อไป  
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ภาพท่ี  9  พิธีไหว้ครูและครอบครู ละครชาตรีคณะธิดาพรหมสุวรรณ จังหวัดเพชรบุรี 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
       หลังจากจับมือไปและหัดละครไประยะหน่ึงแล้ว  เมื่อถึงกําหนดในวันไหว้ครูใหญ่ประจําปี
ของคณะละครชาตรีผู้ท่ีหัดละครตัวนายโรงก็จะต้องผ่านพิธีครอบครู  ซึ่งถือว่าผู้น้ันเป็นละครเต็มตัวแล้ว 
จะหัดเล่น  ร้อง  รํา  สามารถทําได้ถือว่าไม่ผิดครู 
 
    2222.3  การฝึกหัดเบื้องต้น.3  การฝึกหัดเบื้องต้น.3  การฝึกหัดเบื้องต้น.3  การฝึกหัดเบื้องต้น    
       ละครชาตรีเมืองเพชร  มีลักษณะเป็นละครรํา  ดังน้ันผู้แสดงจึงต้องมีทักษะในการร่ายรํา
เพื่อส่ือความหมาย การฝึกหัดกระบวนท่ารําถือว่าเป็นส่วนสําคัญอีกอย่างหน่ึงซึ่งตัวนายโรงต้องเรียนรู้
ฝึกฝนให้เกิดความชํานาญต้ังแต่อายุยังน้อยการฝึกหัดละครเบ้ืองต้น  ต้องมีการดัดน้ิว  ดัดมือ  ดัดแขน  
ฝึกย่อเหล่ียมให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสม  ฝึกการต้ังวง  จีบมือการก้าวเท้า  หลังจากฝึกยักตัวยักไหล่  การฝึก
ยักเอวยักไหล่ของละครชาตรีเมืองเพชรน้ันมีรูปแบบคล้ายกับการฝึกถองเอวของละครหลวง  จุดประสงค์
เพื่อให้เกิดความสวยงามของการเคล่ือนไหวร่างกายส่วน  เอว  ไหล่และศีรษะให้มีความสัมพันธ์กันซึ่งถือว่า
เป็นเอกลักษณ์อย่างหน่ึงของกระบวนท่ารําละครชาตรี  นอกจากน้ีผู้ฝึกยังต้องฝึกฝนการยํ่าเท้าให้เข้า
จังหวะ  เรียกว่า  การเต้นเสา  
       ข้ันตอนการฝึกหัดเบ้ืองต้นที่กล่าวมาแล้วน้ันสอดคล้องกับรูปแบบการหัดละครชาตรี
เบ้ืองต้นของนางทองหล่อ  โถสกุล  ซึ่งหัดละครมาต้ังแต่เด็ก  8  ขวบ  สามารถจดจําบทต่างๆ  มากมาย
อย่างชํานาญ  ทั้งรําทั้งร้อง  เรื่องแรกท่ีหัดเล่นคือสังข์ทองโดยการจดบทละครมาหัดท่อง  เม่ือแรกหัด
ละครน้ัน ต้องดัดมือไม่ให้แข็ง  ด้วยการเอามือวางกับพื้นและใช้นํ้าข้าวร้อนๆรีดให้มืออ่อนแล้วต้องหัดเรื่อง
จังหวะด้วยการ  เต้นเสา  เวลา  5  นาฬิกา  ลูกศิษย์ต้องต่ืนข้ึนมายืนเอามือปะกับเสา  เต้นยักเอวซ้ายขวา



147 
 
 
 
 
ให้เท่ากัน  หากเข้าจังหวะได้หน้าจะลอยไปเอง  หากยักตัวไม่ทันหน้าก็จะท่ือไปทื่อมาจากน้ันก็ต้องหัดจีบ
มือ หัดต้ังวงแขน  หัดรําแม่บทในท่าต่างๆ  (นิพัทธ์พร  เพ็งแก้ว. 2550 : 90) 
       จากการศึกษากระบวนการฝึกหัดเบ้ืองต้นของละครชาตรีเมืองเพชร  พบว่า  จะเริ่มต้น
ด้วยท่าการจัดระเบียบร่างกายให้เกิดความสวยงามแล้วจึงฝึกความแข็งแรงของร่างกายหลังจากน้ันจึงฝึก
ประสาทสัมผัสความสอดคล้องเช่ือมโยงและความสัมพันธ์ของสรีระ  โดยมีลําดับดังต่อไปน้ี 
 
       2.3.1  การฝึกท่าน่ัง 
                การน่ังของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  เป็นท่าพื้นฐานท่ีต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องเน่ืองจากบทบาทของตัวนายโรงเป็นบทที่โดดเด่น  เป็นจุดดึงดูดและจุดสนใจของผู้มาชมการแสดง 
ทั้งน้ีนายโรงยังเป็นตัวละครตัวแรกท่ีมีบทบาททั้งทางด้านพิธีกรรมความเช่ือและนาฏกรรม  ลักษณะ
ท่าทางถึงต้องมีความงามสง่าผ่าเผย  โดยน่ังให้ลําตัวต้ังตรง  เท้าท้ังสองน่ังพับเพียบไปทางขวา  เปิดหน้า
เล็กน้อย 
 

 
 

ภาพท่ี  10  ท่าน่ังของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
       2.3.2  การดัดมือ ดัดแขน 
                การดัดมือ  ดัดแขน  เป็นการบังคับอวัยวะของร่างกายให้มีความสวยงามตาม
แบบอุดมคติของละครไทย  ท่ีตัวละครต้องมีน้ิวที่อ่อนเป็นวงโค้ง  แขนต้องอ่อนจึงถือว่างดงามตามแบบ
ละครไทย  ดังน้ัน  ผู้แสดงที่จะเป็นตัวนายโรงจึงต้องมีการฝึกฝนและหมั่นดัดมือและดัดแขนให้อ่อนงดงาม  
วิธีการดัดแขนและดัดมือ  คือ  น่ังชันเข่าข้างใดหน่ึงข้ึนแล้ววางแขนข้างเดียวกันข้ึนไว้บนเข่า  ให้หัวเข่า
ด้านเดียวกันดันข้อศอก  ต้ังมือขึ้น  ใช้มืออีกข้างจับน้ิวช้ี  น้ิวกลาง  น้ิวนางและน้ิวก้อยรวบกันไว้แล้วค่อยๆ
หักปลายน้ิวเข้าหาลําแขน  พร้อมท้ังกดข้อศอกลงบนหัวเข่าด้านที่ต้ังขึ้นใช้เข่าดันข้อศอกให้ท้องแขน  
หงายขึ้นโดยปฏิบัติเช่นน้ีกับมือและแขนทั้งสองข้าง 



148 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  11  ท่าน่ังดัดแขน  ดัดมือของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
       2.3.3  การเต้นเสา  
                การเต้นเสา  เป็นวิธีฝึกหัดของละครหลวงซ่ึงกําหนดเอาไว้ในตารางการฝึกหัดของ
ละครวังสวนกุหลาบ  เมื่อต่ืนนอนตอนเช้าในเวลา  5  นาฬิกา  หลังจากทําภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว
พวกละครก็มาพร้อมกันบริเวณสนามหญ้าหน้าตําหนักเพื่อรําเพลงช้า  เพลงเร็วตามฝ่ายของตน   ตัวพระ
อยู่กลุ่มหน่ึง  ตัวนางกลุ่มหน่ึง  เมื่อรําเพลงช้า  เพลงเร็วจนจบแล้ว  ตัวพระจะแยกกลุ่มออกไป  เต้นเสา  
การเต้นเสาน้ีเป็นฝึกหัดยํ่าเท้าให้เข้ากับจังหวะเพื่อฝึกกําลังขาให้มีความแข็งแรงในสมัยโบราณผู้ฝึกหัด
นาฏศิลป์ทุกบทบาท  ทั้งพระ  นาง  ยักษ์  ลิงจะต้องเต้นเสาทุกวัน  ที่เรียกว่าเต้นเสาเกิดจากการท่ีผู้หัดใช้
มือท้ังสองข้างยันเสาเอาไว้ขณะเต้นจึงเรียกว่าเส้นกับเสาหรือเต้นเสา  (กรมศิลปากร. 2543 : 105) 
                การเต้นเสาของละครชาตรีเมืองเพชร  ครูจะให้ผู้ฝึกหัดละครให้มือทั้งสองโอบ
หรือดันเสาไว้ซ่ึงในอดีตบ้านมักจะมีเสากลางบ้าน  ยํ่าเท้าสลับกันระหว่างเท้าขวาและเท้าซ้ายขึ้นลงให้มี
จังหวะท่ีสมํ่าเสมอกันพร้อมทั้งลักคอ  กดเอว  กดไหล่ไปพร้อมกันเพื่อเป็นการฝึกจังหวะเท้าและความ
แข็งแรงของขาท้ังสองข้าง  (รพีพรรณ  โถสกุลและชนากานต์  ตรงจริง. สัมภาษณ์. 23 พฤษภาคม 2558) 
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ภาพที่  12  การเต้นเสาของโขน 
ที่มา : กรมศิลปากร. 2543 : 105 

     
                จากคํากล่าวข้างต้น  แสดงให้กระบวนการฝึกความแข็งแรงของตัวนายโรงโดยท่ีมี
การฝึกเต้นเสาคล้ายกับการฝึกของละครหลวง  กล่าวคือมีการใช้เสาเป็นอุปกรณ์ในการช่วยพยุงร่างกายใน
ขณะท่ียํ่าเท้าขึ้นลงเป็นจังหวะสม่ําเสมอกันส่ิงที่แตกต่างกันคือในการเต้นเสาของตัวนายโรงละครชาตรี
เมืองเพชรต้องปฏิบัติยักเอวและกดไหล่ไปพร้อมๆกัน  วิธีปฏิบัติโดยนํามือท้ังสองข้างดันไว้กับต้นเสา  
(บางครั้งก็ให้โอบกับเสา)  เมื่อยกเท้าขวากดเอวและกดไหล่ขวา  เอียงศีรษะด้านซ้าย  วางเท้าขวาลงแล้ว
ยกเท้าซ้าย  ให้กดเอวและกดไหล่ซ้าย  เอียงศีรษะขวา  ปฏิบัติเช่นน้ีสลับกันไป  ประโยชน์ของการเต้นเสา
นอกจากจะทําให้ขาท้ังสองข้างมีความแข็งแรงแล้ว  ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของท่ารํา ท้ังการใช้เอว  
ไหล่  ศีรษะ  และลําตัว ให้มีการเคล่ือนไหวท่ีสอดคล้องกัน  เน่ืองจากกระบวนท่ารําของละครชาตรีน้ันเป็น
รูปแบบเฉพาะที่เน้นความพล้ิวไหวของท่ารํา 
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ภาพท่ี  13  ท่าเต้นเสาของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
       2.3.4  การฝึกยักตัว 
                รูปแบบการยักตัวของตัวนายโรงเป็นการฝึกปฏิบัติที่นําไปใช้ในการรําถวายมือใน
เพลงเร็วและนําไปใช้ในการแสดงดังน้ันผู้ฝึกปฏิบัติจึงต้องฝึกยักตัวได้เกิดความชํานาญคล่องแคล่ว มีวิธี
ปฏิบัติมีดังน้ี  น่ังคุกเข่าโดยเปิดเข่าทั้งสองข้างออกจากกันมือท้ังสองจีบหงายหักข้อมือกางแขนออก
ลักษณะแขนตึงข้างลําตัว  แล้วจึงงอข้อศอกขวาดึงเข้ามาหาลําตัว  พร้อมท้ังกดเอวและกดไหล่ขวา  ศีรษะ
เอียงซ้าย  มือซ้ายตึงแขนในลักษณะเดิม  แล้วจึงเปล่ียนมางอข้อศอกซ้ายดึงเข้าหาลําตัว  พร้อมท้ังกดเอว
และกดไหล่ซ้าย  ศีรษะเอียงขวา  มือขวาส่งไปด้านข้างแขนตึง  ปฏิบัติสลับกันไปให้ศีรษะ  ไหล่  เอว  
แขนและลําตัวมีความสัมพันธ์กลมกลืนกัน 
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ภาพท่ี  14  ท่ายักตัวของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
 

    2.42.42.42.4        กระบวนท่ารํากระบวนท่ารํากระบวนท่ารํากระบวนท่ารําพื้นฐานพื้นฐานพื้นฐานพื้นฐาน    
       กระบวนท่ารําพื้นฐานของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรเป็นการฝึกทักษะการจัดสรีระ 
เพื่อการกําหนดตําแหน่งของท่ารําเป็นการฝึกพื้นฐานเบ้ืองต้นให้ผู้เรียนเกิดความชํานาญสามารถนําไปใช้ใน
กระบวนท่ารําต่างๆและการฝึกทักษะท่ีจะใช้ประกอบการแสดงละคร ซึ่งกระบวนท่ารําเบื้องต้นของ      
ตัว นายโรงละครชาตรีเมืองเพชรเป็นการฝึกทักษะของกระบวนท่ารําพื้นฐาน  2  ลักษณะ  คือ  
       2.4.1  กระบวนท่าพื้นฐานเก่ียวกับมือ 
               กระบวนท่าพื้นฐานเก่ียวกับมือของตัวนายโรง  ประกอบไปด้วยการต้ังมือลักษณะ
เป็นวงและการจีบมือ  การต้ังวงมี  2  ลักษณะ  คือ  วงสูง  หมายถึง  การต้ังมือลักษณะโค้งเหนือระดับ
ไหล่ขึ้นไปและวงตํ่า  หมายถึง  การต้ังมือในตําแหน่งท่ีตํ่ากว่าระดับไหล่  ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับลีลาท่ารําของ    
ตัวนายโรงแต่ละบุคคลในการปฏิบัติ 
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ตารางท่ี  10  กระบวนท่ารําพื้นฐานเบ้ืองต้นเก่ียวกับมือ 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ต้ังวงสูง 
(วงบน) 

 

 
 

 

ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังมือระดับศีรษะ 
มือซ้ายต้ังมือระดับศีรษะ 
เท้าขวาวางเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวข้าง  ย่อเข่า 

      

ต้ังวงตํ่า 
(วงล่าง) 

 
 

 

ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาต้ังมือระดับสะโพก 
มือซ้ายต้ังมือระดับสะโพก 
เท้าขวาก้าวข้าง  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายวางเต็มเท้า  ย่อเข่า 

หมายเหตุ.- วงตํ่าของละครชาตรีเมืองเพชร  การ
วางตําแหน่งข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคล  ซึ่งแตกต่าง
กันไป 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



153 
 
 
 
 
ตารางท่ี  10  กระบวนท่ารําพื้นฐานเบ้ืองต้นเก่ียวกับมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
จีบหงาย  

 
 

ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

เอียงซ้าย 
กดเอวและไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบหงายระดับเอว 
มือซ้ายจีบหงายระดับเอว 
เท้าขวาวางเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวข้าง  ย่อเข่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

จีบควํ่า  

 
 

ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบควํ่าระดับเอว 
มือซ้ายจีบควํ่าระดับเอว 
เท้าขวาก้าวข้าง  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายวางเต็มเท้า  ย่อเข่า 
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       2.4.2  กระบวนท่าพื้นฐานเก่ียวกับเท้า 
                กระบวนท่าพื้นฐานเก่ียวกับเท้าของตัวนายโรง  ประกอบไปด้วยลักษณะการ
เคล่ือนไหวเท้าในกระบวนท่ารํา ประกอบด้วย  คือ  การก้าวเท้า  การยกเท้าและการเด่ียวเท้า (ละครหลวง
เรียกว่า  กระดกหลัง) 
 
ตารางท่ี  11  กระบวนท่าพื้นฐานเบื้องต้นเก่ียวกับเท้า 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ก้าวข้าง 
เท้าขวา 

 
 

 
 

ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
เท้า 

เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาเท้าเอว 
มือซ้ายเท้าเอว 
เท้าขวาก้าวข้าง  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายวางเต็มเท้า  ย่อเข่า 

 
 
 
 

ก้าวข้าง 
เท้าซ้าย 

 
 

 

ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาเท้าเอว 
มือซ้ายเท้าเอว 
เท้าขวาวางเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวข้าง  ย่อเขา 
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ตารางท่ี  11  กระบวนท่าพื้นฐานเบื้องต้นเก่ียวกับเท้า  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ก้าวหน้า 
เท้าขวา 

 

 

ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาเท้าเอว 
มือซ้ายเท้าเอว 
เท้าขวาก้าวไปด้านหน้า ย่อเข่า 
เท้าซ้ายวางหลังเท้าขวา   
เปิดส้นเท้าเล็กน้อย  ย่อเข่า 

 
 
 
 
 
 

 

ก้าวหน้า 
เท้าซ้าย 

 

 

ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาเท้าเอว 
มือซ้ายเท้าเอว 
เท้าขวาวางหลังเท้าซ้าย        
เปิดส้นเท้าเล็กน้อย  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวไปด้านหน้า  ย่อเข่า   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



156 
 
 
 
 
ตารางท่ี  11  กระบวนท่าพื้นฐานเบื้องต้นเก่ียวกับเท้า  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
เด่ียวเท้า

ขวา 
(กระดกหลัง

เท้าขวา) 

 
 

 

ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

ต้ังตรง 
ต้ังตรง 
มือขวาเท้าเอว 
มือซ้ายเท้าเอว 
เท้าขวายกขึ้นให้ส่วนน่องชิดติด
ต้นขา  ส่งเข่าไปทางด้านหลัง  
กดปลายเท้าลง 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้างอเข่าเล็กน้อย 

 
 
 
 
 

เด่ียวเท้า
ซ้าย 

(กระดกหลัง
เท้าซ้าย) 

 

 

 
 
 

ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

ต้ังตรง 
ต้ังตรง 
มือขวาเท้าเอว 
มือซ้ายเท้าเอว 
เท้าขวายืนเต็มเท้างอเข่าเล็กน้อย 
เท้าซ้ายยกขึ้นให้ส่วนน่องชิดติด
ต้นขา ส่งเข่าไปด้านหลัง  
กดปลายเท้าลง 
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ตารางท่ี  11  กระบวนท่าพื้นฐานเบื้องต้นเก่ียวกับเท้า  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ยกเท้าขวา 

 
 

 

ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

เอียงด้านขวา 
กดไหล่และกดเอวขวา 
มือขวาเท้าเอว 
มือซ้ายเท้าเอว 
เท้าขวายกขึ้นด้านข้างลําตัว 
ขนานกับพื้น งอเข่า เปิดปลาย
เท้าเล็กน้อย 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า งอเข่า 

 

ยกเท้าซ้าย 
 

 
 

 

ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

เอียงด้านซ้าย 
กดไหล่และกดเอวซ้าย 
มือขวาเท้าเอว 
มือซ้ายเท้าเอว 
เท้าขวายืนเต็มเท้า งอเข่า 
เท้าซ้ายยกขึ้นด้านข้างลําตัว
ขนานกับพื้น งอเข่า เปิดปลาย
เท้าเล็กน้อย 
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    2.5 2.5 2.5 2.5     กระบวนท่ากระบวนท่ากระบวนท่ากระบวนท่ารํารํารํารําพื้นฐานในการแสดงพื้นฐานในการแสดงพื้นฐานในการแสดงพื้นฐานในการแสดง    
          กระบวนท่ารําพื้นฐานในการแสดงของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรเป็นการฝึกทักษะ
พื้นฐานการแสดงใช้เกิดความชํานาญเพื่อนําไปใช้เป็นกระบวนท่าประกอบการแสดงละครชาตรี ทั้งน้ี     
ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรต้องฝึกฝนให้เกิดความถูกต้องและสวยงาม  ดังน้ี 
       2.5.1  กระบวนท่ารําขึ้นเตียงและลงเตียง 
                เตียงเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญอีกชนิดหน่ึงไว้สําหรับให้ตัวละครน่ัง การข้ึนและลงเตียง
มีวิธีปฏิบัติท่ีตัวนายโรงจะต้องยึดเป็นจารีตมี 2 รูปแบบคือ การรําขึ้นและลงเตียงและการเดินขึ้นและลงไป
น่ังบนเตียงโดยไม่ต้องปฏิบัติท่ารํา  การรําขึ้นจะปฏิบัติต่อเน่ืองมาจากกระบวนท่ารําก่อนหน้าเช่น ตัวละคร
รําเพลงเชิดเดินทางมาถึงสถานที่จุดหมายปลายทางแล้วข้ึนน่ังเตียง จึงปฏิบัติกระบวนท่ารําข้ึนเตียงและถ้า
หากเป็นการเปิดเรื่องเริ่มต้นการแสดงตัวนายโรงเดินข้ึนเตียงโดยไม่ต้องปฏิบัติท่ารําเน่ืองจากการเริ่มการ
แสดงจากนายโรงร้องเพลงบทต้ังเป็นต้นไป  การลงเตียงน้ันบางครั้งขึ้นอยู่กับการแสดงในขณะน้ันไม่
เคร่งครัดมากนัก  โดยการข้ึนเตียงและลงเตียงมีวิธีปฏิบัติตามดังต่อไปน้ี 
  
ตารางท่ี  12  กระบวนท่ารําข้ึนเตียง  
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ทิศทาง  

 

ทิศ 1 
ทิศ 2 
ทิศ 3  
ทิศ 4 
 
 

ทิศท่ีตัวละครหันหน้าไปหาผู้ชม 
ทิศทางด้านขวามือของตัวละคร 
ทิศทางด้านขวามือของตัวละคร 
ทิศทางด้านหลังของตัวละคร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัว
ละคร

4

3

1

2
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ตารางท่ี  12  กระบวนท่ารําข้ึนเตียง  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
1  

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

3 
เอียงซ้าย 
กดไหล่และกดเอวซ้าย 
มือขวาจีบควํ่า 
มือซ้ายต้ังวงล่าง 
เท้าขวายืนเต็มเท้า 
เท้าซ้ายยกขึ้นเหยียบเตียง 

การเคล่ือนไหว 
       ศีรษ ะเอียงซ้าย  กดเอวและ    
กดไหล่  มือขวาจีบควํ่า  มือซ้ายต้ัง     
วงล่าง  เท้ าขวายืน เต็ม เท้ า ค่อยๆ     
ยกเท้าซ้ายขึ้นเหยียบเตียง 
 

2  
 
 

 
 

ทิศ
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงขวา 
ต้ังตรงหันกลับมาด้านหน้า  
มือขวาต้ังวงบน 
มือ ซ้ายจีบหงายส่งแขนไป
ด้านหลัง 
เท้าขวาตึงเข่าเปิดส้นเท้า 
เท้าซ้ายขึ้นบนเตียงคุกเข่า 

การเคล่ือนไหว 
        หมุนตัวกลับมาด้านหน้าเปล่ียน 
มือขวาจีบควํ่ามาเป็นต้ังวงบน  ส่งมือ
ซ้ายไปด้านหลังเป็นจีบหงาย  พร้อม
กับยกเท้าซ้ายขึ้นเตียงแล้วยกเท้าขวา
ตามขึ้นไป 
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ตารางท่ี  12  กระบวนท่ารําข้ึนเตียง  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
3  

 

 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
ต้ังตรง 
ต้ังตรง 
มือขวาต้ังวงบน 
มือซ้ายจีบหงายส่งไปด้านหลัง 
เท้าขวาคุกเข่า 
เท้าซ้ายคุกเท่า 

การเคล่ือนไหว 
     ต้ังศีรษะและลําตัวตรง  มือขวา  
ต้ังวงบนมือซ้ายจีบหงายส่งไปด้านหลัง 
คุก เข่าลงแยกเข่ าออกจากกัน โดย    
ส้นเท้าข้ึนและน่ังทับส้นเท้าทั้งสองข้าง 
 

4  
 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
ต้ังตรง 
ต้ังตรง 
มือขวาวางมือ 
มือซ้ายวางฝ่ามือไว้บนเข่า 
เท้าขวาน่ังราบปลายเท้าไป
ทางขวา 
เท้าซ้ายน่ังราบฝ่าเท้าเสมอต้น
ขาขวา 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะและสําตัวต้ังตรงลดมือขวา
ลงมาเท้าเอว  มือซ้ายลดลงมาวางฝ่า
มือไว้เห นือเข่ าซ้ ายน่ังพั บเพียบให้
ปลายเท้าขวาไปด้านขวาของลําตัว  ฝ่า
เท้าซ้ายแนบต้นขาขวา 
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ตารางท่ี  13  กระบวนท่ารําลงเตียง 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
1  

 

 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
ต้ังตรง 
มือขวาจีบควํ่า 
มือซ้ายต้ังมือกดปลายมือลง 
เท้าขวาเหยียบพื้นเต็มเท้า 
เท้าซ้ายพับราบบนเตียง 

การเคล่ือนไหว 
     เอียงศีรษะขวาพร้อม ท้ังจีบค วํ่า   
มื อข วาระ ดับ วง ล่าง มื อ ซ้ าย ต้ั งมื อ      
กดปลายมือลง ก้าวเท้าขวาวงมาจาก
เตียงเพียงข้างเดียว  เท้าซ้ายพับราบไว้
พร้อมทั้งยกก้นขึ้นเล็กน้อย 
 

2  
 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
ต้ังตรง 
มือขวาต้ังวงบน 
มือซ้ายจีบหงายส่งไปด้านหลัง 
เท้าขวาวางเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายวางเต็มเท้าหลังเท้าขวา 
ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา ลําตัวต้ังตรงมือขวา
จีบควํ่าเปล่ียนเป็นต้ังวงบน  มือซ้าย   
ต้ั งวงล่างเป ล่ียนเป็นจีบหงายส่งไป
ด้านหลัง เท้าขวาก้าวลงจากเตียงตาม
ด้วยเท้าซ้ายลงมา 
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       2.5.2  กระบวนท่าคลาน   
                การคลานเป็นกระบวนท่าพื้นฐานท่ีตัวนายโรงต้องฝึกปฏิบัติให้กระบวนท่ารําทั้ง
ศีรษะ  ลําตัว มือและเท้า  เกิดความกลมกลืนสมดุลและสวยงาม  ซ่ึงการคลานมีไว้สําหรับตัวละครท่ีมี
บทบาทต้องเข้าเฝ้าหรือการเข้ารับของพระราชทานจากตัวละครที่มีบทบาทเป็นกษัตริย์  
 
ตารางท่ี  14  กระบวนท่าคลาน 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ทิศทาง  

 

ทิศ 1 
ทิศ 2 
ทิศ 3  
ทิศ 4 
 
 

ทิศที่ตัวละครหันหน้าไปหาผู้ชม 
ทิศทางด้านขวามือของตัวละคร 
ทิศทางด้านขวามือของตัวละคร 
ทิศทางด้านหลังของตัวละคร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัว
ละคร

4

3

1

2
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ตารางท่ี  14  กระบวนท่าคลาน  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
1  

 

 
 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดไหล่และกดเอวซ้าย 
มือขวาวางไว้หน้าขาขวา 
มือซ้ายแขนตึงวางเหนือเข่าซ้าย 
เท้าขวาคุกเข่า 
เท้าซ้ายคุกเข่า 

 
 
 

2  
 

 
 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

4 
เอียงศีรษะขวา 
กดไหล่และกดเอวซ้าย 
มือขวาวางระดับหน้าขาขวา 
มื อ ซ้ าย ต้ั ง มื อ แ ขน ตึ ง เห นื อ เข่ า
เล็กน้อย 
เท้าขวาคุกเข่าเปิดส้นเท้า 
เท้าซ้ายต้ังเข่า 

การเคล่ือนไหว 
       เอียงศีรษะพร้อมกลับตัวหันหลัง  มือขวา
วางมือไว้หน้าขาขวา  งอศอก  มือซ้ายต้ังมือ
แขนตึงเหนือเข่าพร้อมกับคุกเข่าขวา  ยกตัวขึ้น
ต้ังเข่าซ้าย 
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ตารางท่ี  14  กระบวนท่าคลาน  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
3  

 

 
 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

4 
เอียงศีรษะขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาวางมือไว้บริเวณเข่า 
มือซ้ายวางมือไว้บริเวณเขา 
เท้าขวาคุกเข่าลง 
เท้าซ้ายคุกเข่าลง 

การเคล่ือนไหว 
     เอียงศีรษะขวา กดเอวและกดไหล่ขวา     
มื อ ข ว า ว า ง มื อ บ ริ เ ว ณ เ ข่ า ข ว า                                                                                                                             
มือซ้ายวางมือบริเวณเข่าซ้าย คุกเข่าขวาลง 
 
 
 

4  
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาวางบนมือซ้าย 
มือซ้ายวางล่างมือขวา 
น่ังพับเพียบ 

การเคล่ือนไหว 
      เอียงศีรษะซ้ายหันลําตัวกลับมาพร้อมทั้ง
น่ังพับเพียบไปทางด้านขวานํามือวางไว้บน 
เข่าซ้ายโดยให้มือขวาทับบนมือซ้าย 
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       2.5.3  กระบวนท่ารําให้มือ 
               การรําให้มือ  หมายถึง  กระบวนท่ารําท่ีใช้ประกอบบทร้องเพลงโทน  ลักษณะการ
ร้องเพลงโทน  ประกอบไปด้วย  ตัวละครเป็นต้นเสียงและมีลูกคู่รับ  เม่ือตัวละครรําตีบทของตนท่ีร้องแล้ว
หลังจากน้ันลูกคู่จะร้องรับทวนบทเดิม  ในการร้องรับของลูกคู่ผู้แสดงต้องรําให้มือประกอบบทร้อง การรํา
ให้มือ มีรูปแบบการรําให้มือ  2  ลักษณะ  คือ  การรําให้มือลักษณะยืนและการรําให้มือลักษณะน่ัง  มี
กระบวนท่ารําและวิธีปฏิบัติดังน้ี 
  1)  กระบวนท่ารําให้มือลักษณะยืน 
 
ตารางท่ี  15  กระบวนท่ารําให้มือลักษณะยืน 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ทิศทาง  

 

ทิศ 1 
ทิศ 2 
ทิศ 3  
ทิศ 4 
 

ทิศท่ีตัวละครหันหน้าไปหาผู้ชม 
ทิศทางด้านขวามือของตัวละคร 
ทิศทางด้านขวามือของตัวละคร 
ทิศทางด้านหลังของตัวละคร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัว
ละคร

4

3

1

2
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ตารางท่ี  15  กระบวนท่ารําให้มือลักษณะยืน  (ต่อ) 
 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่ารําให้มือ 

1 
 

 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบหงาย ด้านหน้าระดับใต้อก 
มือซ้ายจีบหงาย ด้านหน้าระดับเอว 
เท้าขวายกเท้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้ ายกดเอวและกดไหล่ซ้าย    
มือขวาจีบหงายด้านหน้าระดับใต้อก  มือซ้าย
จีบหงายด้านหน้าระดับเอว  เท้าขวายกหน้า
เท้าซ้าย  ยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

ท่ารําให้มือท่าท่ี  1 
 

2  
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาต้ังวงบน 
มือซ้ายต้ังมือด้านหน้า 
ระดับอก 
เท้าขวาก้าวข้าง 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา 
ม้วนมือจีบทั้ งสองข้างเป็นมือขวาต้ังวงบน    
มือซ้ายต้ังมือด้านหน้าระดับอก  ก้าวข้างเท้า
ขวา  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
 

ท่ารําให้มือท่าท่ี  2 
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ตารางท่ี  15  กระบวนท่ารําให้มือลักษณะยืน  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
3  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบหงายระดับเอว 
มือซ้ายจีบหงายส่งไปด้านหลัง 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้าย  ยกเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย กดเอวและกดไหล่ซ้าย   
ลดมือลงให้มือขวาจีบหงายระดับเอว  มือซ้าย
จีบส่งหลังแขนตึง  เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า  

ท่ารําให้มือท่าท่ี  3 
 

4  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย  
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังวงบน 
มือซ้ายจีบส่งหลัง 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวข้าง 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  
มือขวายกมือข้ึนปล่อยจีบเป็นต้ังวงบน  มือซ้าย
จีบหงายส่ งห ลั งแขน ตึ ง  เท้ าขวา ยืน เต็ม       
เท้า  เท้าซ้ายก้าวข้าง 
 
 
 

ท่ารําให้มือท่าท่ี  4 
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ตารางท่ี  15  กระบวนท่ารําให้มือลักษณะยืน  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
5  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบหงายส่งไปด้านหลัง 
มือซ้ายจีบหงายระดับเอว 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้าย  ยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา   
ลดมือลงให้มือขวาจีบหงายส่งหลัง  มือซ้าย       
จีบหงายระดับเอว  เท้าขวายกเท้าหน้าเท้าซ้าย
ยืนเต็มเท้าย่อเข่า  
 
 

ท่ารําให้มือท่าท่ี  5 

6  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบส่งหลัง 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวาก้าวข้าง 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบหงายส่งหลังแขนตึง  มือซ้ายยกมือ
ข้ึนปล่อยจีบเป็นต้ังวงบน  เท้าขวายืนเต็มเท้า
ย่อเข่า  เท้าซ้ายก้าวข้าง 
 
 
 

ท่ารําให้มือท่าท่ี  6 
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  2)  กระบวนท่ารําให้มือลักษณะน่ัง 
 
ตารางท่ี  16  กระบวนท่ารําให้มือลักษณะน่ัง 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่ารําให้มือ 

1 
 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบหงาย ด้านห น้า
ระดับใต้อก 
มือซ้ายจีบหงาย  ด้านหน้า
ระดับเอว 
น่ังพับเพียบไปทางขวา 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวากดเอวและกดไหล่
ขวา มือขวาจีบหงายด้านหน้าระดับ  
ใต้อก  มือซ้ายจีบหงายด้านหน้าระดับ
เอว  

ท่ารําให้มือท่าท่ี  1 

2  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาต้ังวงบน 
มือซ้ายต้ังมือด้านหน้าระดับ
อก 
น่ังพับเพียบไปทางขวา 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกด
ไหล่ขวา  ม้วนมือจีบทั้งสองข้างเป็นมือ
ขวาต้ังวงบน  มือซ้ายต้ังมือด้านหน้า
ระดับหน้าอก  
 
 

ท่ารําให้มือท่าท่ี  2 
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ตารางท่ี  16   กระบวนท่ารําให้มือลักษณะน่ัง  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
3  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบหงายระดับเอว 
มือซ้ายจีบหงายส่งไปด้านหลัง 
น่ังพับเพียบไปทางขวา 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกด
ไหล่ซ้าย  ลดมือลงให้มือขวาจีบหงาย
ระดับเอว  มือซ้ายจีบส่งหลังแขนตึง  
 
 
 

ท่ารําให้มือท่าท่ี  3 
 
 

4  
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย  
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังวงบน 
มือซ้ายจีบส่งหลัง 
น่ังพับเพียบไปทางขวา 

การเคล่ือนไหว 
      ศี รษ ะ เอียงซ้ าย   กด เอวและ     
กดไหล่ซ้าย  มือขวายกมือขึ้นปล่อยจีบ
เป็นต้ังวงบน   มือซ้ายจีบหงายส่งหลัง
แขนตึง  
 
 
 
 
 

ท่ารําให้มือท่าท่ี  4 
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ตารางท่ี  16  กระบวนท่ารําให้มือลักษณะน่ัง  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
5  

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบหงายส่งไปด้านหลัง 
มือซ้ายจีบหงายระดับเอว 
น่ังพับเพียบไปทางขวา 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกด
ไหล่ซ้าย  ลดมือขวาลงเป็นจีบหงาย  
ส่งหลังแขนตึง มือซ้ายจีบหงาย  ระดับ
เอว  
 
 

ท่ารําให้มือท่าท่ี  5 
 
 

6  
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบส่งหลัง 
มือซ้ายต้ังวงบน 
น่ังพับเพียบไปทางขวา 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกด
ไหล่ขวา  มือขวาจีบหงายส่งหลังแขน
ตึง   มือซ้ายยกมือขึ้นปล่อยจีบเป็นต้ัง
วงบน 
 
 
 

ท่ารําให้มือท่าท่ี  6 
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       2.5.4)  กระบวนท่ารําทําบทเป็น  บทตาย 
                รูปแบบการแสดงละครชาตรีเมืองเพชรใช้บทละครประกอบการขับร้องในการ
ดําเนินเรื่อง การปฏิบัติกระบวนท่ารําเพื่อส่ือความหมายเป็นส่ิงสําคัญอย่างหน่ึงท่ีทําให้เกิดความสมบูรณ์
ของนาฏกรรมท่ีแสดงเป็นเรื่องราว  มีการส่ืออารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของตัวละครออกมาให้ผู้ชมได้ 
รับรู้โดยท่าทางประกอบบทร้องและบทเจรจา  มีการประดิษฐ์ท่าทางต่างๆเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แทนคําพูด 
ปรากฏในจารีตของละครทุกประเภท เรียกว่า  “การรําตีบท”  หรือ  “รําใช้บท” 
                รําใช้บท  คือ  การแสดงภาษาท่าทางที่ส่ือความหมายระหว่างผู้แสดงกับผู้ชมเป็น
การร่ายรําไปตามความหมายของถ้อยคําตามบทร้อง  ท่าทางต่างๆ น้ันมีพื้นฐานมาจากท่าทางธรรมชาติ
แล้วนํามาประดิษฐ์ให้งดงามขึ้น  (สมศักด์ิ  ทัดติ. 2540 : 252)  ละครชาตรีเมืองเพชร  มีรูปแบบการ    
ส่ือความหมายที่ใช้ท่าทางในการแสดงโดยกําหนดไว้เป็นแบบแผนเพื่อฝึกหัด  เรียกว่า  “บทเป็น  บทตาย” 
                บทเป็น  บทตาย  หมายถึง  ท่าทางต่างท่ีละครชาตรีประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในการ  
ส่ือความหมายในบทละครออกมาผ่านตัวละครโดยมีท่าทางที่ เป็นช่ือเรียก  ต้ังขึ้นเป็นคําและมีเสียง    
คล้องจองกันไป  คือ บทท่าตัวเรา  ท่าอยู่  ท่าตาย ท่าไป  ท่ามา  ท่าช้ีใกล้  ท่าช้ีไกล  ท่าย้ิมแย้ม         
ท่าแจ่มใส  ท่ามากมาย  ท่าสวยงาม  ท่ารักใคร่  มันน่าแค้นใจ  มันน่าหม่ันไส้  ท่าโกรธ และท่าแหม่   
                สาเหตุที่เรียกว่า  บทเป็น  บทตาย  มาจากการเรียกตามช่ือของท่าแรก  คือ    
ท่าตัวเรา  ท่าอยู่  (หมายถึง  การมีชีวิต)  เรียกว่า  “บทเป็น”  และช่ือท่าตายเรียกว่า  “บทตาย”  ดังน้ัน
จึงเรียกการฝึก รําตีบทหรือรําใช้บทในละครชาตรีเมืองเพชรว่าฝึก  “บทเป็น  บทตายตาย”  ซ่ึงตัวนายโรง
ละครชาตรีเมืองเพชรต้องฝึกกระบวนท่ารําบทเป็น  บทตายให้ชํานาญ  เน่ืองจากต้องนําไปมาใช้ในการ
แสดงละคร เรื่องท่ีเล่นละครชาตรีเมืองเพชรเป็นลักษณะของละครท่ีเน้นเรื่องของการสู้รบและชิงรัก     
หักสวาท  ดังน้ัน กระบวนท่าของบทเป็นบทตายจึงสามารถนําไปใช้ในการตีบทละครได้เป็นอย่างดี  โดยมี
ลักษณะการฝึกปฏิบัติ  2  รูปแบบ  คือ  การฝึกกระบวนท่ารําบทเป็น  บทตายลักษณะยืนและการฝึก
กระบวนท่ารําบทเป็น บทตาย  ในลักษณะน่ัง  มีกระบวนท่ารําดังต่อไปน้ี 
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  1)  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการยืน 
 
ตารางท่ี  17  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการยืน 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่าตัวเรา  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบหงายส่งหลัง 
มือซ้ายจีบหงายเข้าอก 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวข้าง 

 

ท่าตัวเรา 
 

ท่าอยู่  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาควํ่ามือทับซ้าย 
มือซ้ายควํ่ามือ 
เท้าขวาก้าวข้าง 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

 
 
 
 
 
 
 

ท่าอยู่ 
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ตารางท่ี  17  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการยืน  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่าตาย 

 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบควํ่าระดับเอว 
มือซ้ายจีบควํ่าระดับเอว 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 
 

 
การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงซ้าย กดเอวและกดไหล่ซ้าย  
มือท้ังสองจีบควํ่าด้านหน้าระดับเอว เท้าขวายืน
เต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายยกเท้าหน้า  จากน้ัน
เปล่ียนจากซ้ายมือท้ังสองจีบควํ่าด้านหน้าระดับ
เอว  ให้คลายมือออกมาข้างลําตัว  หงายฝ่ามือ
กดปลายน้ิวลง  งอศอก  เท้าขวายืนเต็มเท้า  
ย่อเข่า  เท้าซ้ายก้าวข้าง  (ดังภาพที่  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าตาย  (1) 
 

 

 
ท่าตาย  (2) 
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ตารางท่ี  17  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการยืน  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่าไป 

 
 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบควํ่าระดับเอว 
มือซ้ายต้ังวงล่าง 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า ย่อเข่า 
 

 
การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย กดเอวและกดไหล่ซ้าย   
มือขวาจีบควํ่าระดับเอว  มือซ้ายต้ังวงล่าง    
เท้าขวายกเท้าหน้า เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
จากน้ันเปล่ียนเป็นศีรษะเอียงขวา  กดเอวและ
กดไหล่ขวา  มือขวาม้วนจีบออกเป็นต้ังวงบน 
มือซ้ายจีบหงายมือส่งไปข้างหลัง  เท้าขวา   
ก้าวข้าง  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  (ดังภาพ
ท่ี  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าไป  (1) 
 

 

 

ท่าไป  (2) 
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ตารางท่ี  17  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการยืน  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่ามา 

 
 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบควํ่าระดับศีรษะ 
มือซ้ายจีบควํ่าส่งมือไปทางขวา
ระดับอก 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 
 

 
การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา กดเอวและกดไหล่ขวา   
มือขวาจีบควํ่าระดับศีรษะ  มือซ้ายจีบควํ่าส่งไป
ทางขวาระดับอก  งอศอกท้ังสองแขน  เท้าขวา
ยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายยกหน้า  จากน้ัน
เปล่ียนเป็นศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่
ซ้าย  กดปลายมือทั้งสองลงพร้อมท้ัง  เล่ือนมือ
ลงมาให้มือขวาต้ังวงล่าง  มือซ้ายต้ังมืองอแขน
ข้างลําตัวระดับเอว  เท้าขวายืนเต็มเท้า ย่อเข่า  
เท้าซ้ายก้าวข้าง  (ดังภาพท่ี  2) 
 
 
 
 

ท่ามา  (1) 
 

 

 

ท่ามา  (2) 
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ตารางท่ี  17  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการยืน  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่าช้ีใกล้ 

 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
  
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาเท้าเอว 
มือซ้ายช้ีน้ิวไปด้านหน้าระดับศีรษะ 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวข้าง 

การเคล่ือนไหว 
    ศีรษะเอียงซ้าย กดเอวและกดไหล่ซ้าย    
มือขวาเท้าเอว มือซ้ายช้ีมือไปด้านหน้าระดับ
ศีรษะงอศอก เท้าขวายืนเต็มเท้ า  ย่อเข่ า    
เท้าซ้ายก้าวข้าง 

ท่าช้ีใกล้ 

ท่าช้ีไกล  
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาช้ี น้ิวไปข้างลําตัวแขนตึง
ระดับไหล่ 
มือซ้ายจีบหงายส่งหลัง 
เท้าขวาก้าวข้าง 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
    ศีรษะเอียงขวา กดเอวและกดไหล่ขวา  
มือขวา ช้ี ไปข้ างลํ าตั ว  แขนตึงระดับ ไห ล่  
มือซ้ายจีบหงายส่งไปด้านหลังแขนตึง  เท้าขวา
ก้าวไปด้านข้าง  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

ท่าช้ีไกล 
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ตารางท่ี  17  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการยืน  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่าย้ิมแย้ม 

 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาเท้าเอว 
มือซ้ายจีบบริเวณปาก 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย กดเอวและกดไหล่ซ้าย   
มือขวาเท้าเอว  มือซ้ายจีบบริเวณปาก เท้าขวา
ยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายยกเท้า  จากน้ัน
เปล่ียนเป็นศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่
ซ้าย  มือขวาเท้าเอว  มือซ้ายคลายจีบออกเป็น
ต้ังมือแนบข้างแก้มซ้าย  เท้าขวายืนเต็มเท้า  
ย่อเข่า  เท้าซ้ายก้าวข้าง  (ดังภาพที่  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าย้ิมแย้ม  (1) 
 
 

 

 

ท่าย้ิมแย้ม  (2) 
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ตารางท่ี  17  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย   ลักษณะการยืน  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่าแจ่มใส 

 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบบริเวณปาก 
มือซ้ายจีบบริเวณปาก 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา กดเอวและกดไหล่ขวา   
มือท้ังสองจีบบริเวณปาก  เท้าขวายกเท้าหน้า  
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่า  จากน้ันเปล่ียนเป็น
ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  คลาย
มือจีบท้ังสองข้างเป็นต้ังมือแนบแก้ม  เท้าขวา   
ก้าวข้าง  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า (ดังภาพที่ 
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าแจ่มใส  (1) 
 

 

 
ท่าแจ่มใส  (2) 
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ตารางท่ี  17  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการยืน  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่ามากมาย 

 
 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาช้ีน้ิวลงด้านล่างระดับเอว 
มือซ้ายต้ังวงล่าง 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา กดเอวและกดไหล่ขวา   
มือขวาช้ีน้ิวลงด้านล่างระดับเอว  มือซ้ายต้ัง  
วงล่าง  เท้าขวายกเท้าหน้า  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า
ย่อ เข่า  จาก น้ันมือขวาช้ี น้ิวคลายมือออก
ด้านข้างลําตัว   มือซ้ายต้ังวงล่าง   เท้าขวา 
ก้าวข้าง  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  (ดังภาพ
ท่ี  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ามากมาย  (1) 
 

 

 

ท่ามากมาย  (2) 
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ตารางท่ี  17  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการยืน  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
สวยงาม  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาหงายมือระดับศีรษะงอศอก
เป็นฉาก 
มือซ้ายต้ังมือระดับอกงอศอก 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายกระดกเท้า 

การเคล่ือนไหว 
         ศีรษะเอียงขวา   กดเอวและกดไหล่ขวา  
มือขวาหงายมือระดับศีรษะ  งอศอกเป็นฉาก 
มือซ้ายต้ังมือระดับใต้อก งอศอก  เท้าขวายืน    
เต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายกระดกเท้า ท่าสวยงาม 

 
 

รักใคร่  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือท้ังสองประสานกันทาบบนอก 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวข้าง 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  
มือท้ังสองประสานกันฝ่ามือแนบอก  เท้าขวา
ยืนเต็มเท้าย่อเข่า  เท้าซ้ายก้าวข้าง 
 
 
 
 

ท่ารักใคร่ 
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ตารางท่ี  17  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการยืน  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่ามันน่า 
แค้นใจ 

 

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาเท้าเอว 
มือซ้ายฝ่ามือทาบอก 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
   ศี รษะเอียงซ้าย กดเอวและกดไหล่ ซ้าย     
มือขวาเท้ าเอว  มือซ้ายแบ ฝ่ามือแนบอก      
เท้ าขวายืน เต็ม เท้ า  เท้ าซ้ ายยก เท้ าห น้ า  
จากน้ันมือซ้ายถูอกด้วยฝ่ามือแล้วลดมือลงมา
ต้ังมือด้านหน้าระดับเอว  เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อ
เข่า เท้าซ้ายก้าวหน้า  (ดังภาพท่ี  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น่าแค้นใจ  (1) 
 

 

 

น่าแค้นใจ  (2) 
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ตารางท่ี  17  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการยืน  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่ามันน่า
หม่ันไส้ 

 

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

2 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือท้ังสองแบฝ่ามือควํ่าแตะบริเวณ
ต้นขวา 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
    ศีรษะเอียงขวา กดเอวและกดไหล่ขวา    
มือท้ังสองแบฝ่ามือควํ่าแตะบริเวณต้นขา  แขน
ท้ังสองงอศอก  เท้าขวายกเท้าหน้า  เท้าซ้ายยืน
เต็มเท้า  ย่อเข่า  จากน้ันยกข้อมือขึ้นดันปลาย
มือออกไปเป็นต้ังมืองอแขนเล็กน้อย  เท้าซ้าย
ยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าขวาก้าวข้าง  (ดังภาพ
ท่ี  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ามันน่าหม่ันไส้  (1) 
 

 

 

ท่ามันน่าหม่ันไส้  (2) 
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ตารางท่ี  17  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการยืน  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่าโกรธ 

 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มื อ ทั้ ง ส อ งแ บ มื อ ป ร ะ ก บ กั น
ด้านหน้าระดับอก 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
    ศีรษะเอียงซ้าย กดเอวและกดไหล่ซ้าย    
มื อทั้ งสอ งป ระกบ กัน ด้ านห น้ าระ ดับ อก  
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 
จากน้ันฝ่ามือทั้งสองถูกันเบาๆเป็นวงกลมแล้ว
ลดมือลงมาเป็นท่าต้ังมือด้านหน้าระดับใต้อก
เล็กน้อยเท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้าย 
ก้าวข้าง  (ดังภาพท่ี  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าโกรธ  (1) 
 
 

 
ท่าโกรธ  (2) 
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ตารางท่ี  17  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการยืน  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่าแหม่ 

 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

3 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาช้ีน้ิวหักข้อมือลง 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวาก้าวข้าง 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย   
มือขวา ช้ี น้ิ ว ต้ังขึ้ นแล้วกดปลายน้ิวลงช้ีไป
ด้านหน้า  แขนตึงระดับไหล่  มือซ้ายต้ังวงบน  
เท้าขวายกข้ึนแล้วก้าวข้าง  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า
ย่อเข่า ท่าแหม่ 
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  2)  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการน่ัง 
 
ตารางท่ี  18  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการน่ัง 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่าตัวเรา 

 
 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบหงายส่งหลัง 
มือซ้ายจีบหงายเข้าอก 
น่ังพับเพียบไปด้านขวา 
 

 

ท่าตัวเรา 
 
 

ท่าอยู่  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาควํ่ามือทับซ้าย 
มือซ้ายควํ่ามือ 
น่ังพับเพียบไปทางขวา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าอยู่ 
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ตารางท่ี  18  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการน่ัง  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่าตาย 

 
 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบควํ่าระดับเอว 
มือซ้ายจีบควํ่าระดับเอว 
น่ังพับเพียบไปทางขวา 
 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา กดเอวและกดไหล่
ขวา มือทั้งสองจีบควํ่าด้านหน้าระดับ
เอว  จากน้ันเปล่ียนเป็นศีรษะเอียง
ซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย    มือทั้ง
สองจีบควํ่าด้านหน้าระดับเอวแล้ว
คลายมือออกข้างลําตัว  หงาย   ฝ่ามือ
กดปลายน้ิวลงงอศอก  (ดังภาพที่  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าตาย  (1) 
 
 

 
 

 

ท่าตาย  (2) 
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ตารางท่ี  18  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการน่ัง  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่าไป 

 
 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบหงายระดับเอว 
มือซ้ายต้ังวงล่าง 
น่ังพับเพียบไปทางขวา 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกด
ไหล่ซ้าย มือขวาจีบหงายระดับเอว มือ
ซ้ายต้ังวงล่าง  จากน้ันเป ล่ียนเป็น
ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา     
มื อขวาม้ วน จีบออก เป็ น ต้ั งวงบ น     
มือ ซ้ายจีบหงายมือส่งไปข้ างห ลัง    
(ดังภาพท่ี  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าไป  (1) 
 
 

 
 

 

ท่าไป  (2) 
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ตารางท่ี  18  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการน่ัง  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่ามา 

 
 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบควํ่าระดับศีรษะ 
มื อ ซ้ า ย จี บ ค วํ่ า ส่ ง มื อ ไป
ทางขวาระดับอก 
น่ังพับเพียบไปทางขวา 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา กดเอวและกดไหล่
ขวา  มื อขวา จีบค วํ่าระดับศี รษ ะ      
มือซ้ายจีบควํ่าส่งไปทางขวาระดับอก
งอศอก  จากน้ันเป ล่ียนเป็น ศีรษะ 
เอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย     
กดปลายมือท้ังสองลงพร้อมท้ัง  เล่ือน
มื อล งม าให้ มื อ ขวาเป็ น ต้ั งวง ล่ า ง      
มือซ้ายต้ังมืองอแขนข้างลําตัวระดับ
เอว  (ดังภาพท่ี  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ามา  (1) 
 
 

 
 

 

ท่ามา  (2) 
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ตารางท่ี  18  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการน่ัง  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่าช้ีใกล้ 

 
 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
  
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาวางมือบริเวณหน้าขา 
มือซ้ายช้ีน้ิวไปด้านหน้าระดับ
ศีรษะ 
น่ังพับเพียบไปทางขวา 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย กดเอวและกดไหล่
ซ้าย  มือขวาวางมือบริเวณหน้าขา  
มือซ้ายช้ีมือไปด้านหน้าระดับศีรษะ  
งอศอก 

ท่าช้ีใกล้ 
 
 

ท่าช้ีไกล  
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาช้ีน้ิวไปข้างลําตัวแขน
ตึงระดับไหล่ 
มื อ ซ้ า ย ว า ง มื อ ไ ว้ บ ริ เวณ   
หน้าขา 
น่ังพับเพียบไปทางขวา  

การเคล่ือนไหว 
    ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่
ขวา  มือขวาช้ีไปข้างลําตัว  แขนตึง
ระดับไหล่  มือซ้ายวางมือไว้บริเวณ  
หน้าขา 
 
 
 

ท่าช้ีไกล 
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ตารางท่ี  18  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการน่ัง  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่าย้ิมแย้ม 

 
 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาวางไว้บริเวณหน้าขา 
มือซ้ายจีบบริเวณปาก 
น่ังพับเพียบไปทางขวา 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย กดเอวและกดไหล่
ซ้าย  มือขวาวางมือไว้บริเวณ  หน้าขา  
มือซ้ายจีบยกมือข้ึนไปใกล้บริเวณปาก  
จากน้ันเปล่ียนเป็นศีรษะเอียงซ้าย  กด
เอวและกดไหล่ซ้าย  มือขวาอยู่ใน
ลักษณะเดิม  มือซ้ายคลายจีบออกเป็น
ต้ังมือแนบบริเวณใต้คาง  (ดังภาพที่  
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าย้ิมแย้ม  (1) 
 
 

 
 

 

ท่าย้ิมแย้ม  (2) 
 

 
 



192 
 
 
 
 
ตารางท่ี  18  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการน่ัง  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่าแจ่มใส 

 
 
 

 
 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบบริเวณปาก 
มือซ้ายจีบบริเวณปาก 
พับเพียบไปทางขวา 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย กดเอวและกดไหล่
ซ้าย  มือท้ังสองจีบบริเวณคาง จากน้ัน
เปล่ียนเป็นศีรษะเอียงขวา  กดเอวและ
กดไหล่ขวา  คลายมือจีบทั้งสองข้าง
เป็นต้ังมือให้ข้อมือชิดกัน  แล้วนําฝ่า
มือ  ทั้งสองแนบบริเวณแก้ม  (ดังภาพ
ท่ี  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าแจ่มใส  (1) 
 
 

 
 

 

ท่าแจ่มใส  (2) 
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ตารางท่ี  18  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการน่ัง  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่าสวยงาม 

 
 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาหงายมือระดับศีรษะงอ
ศอกเป็นฉาก 
มือซ้ายต้ังมือระดับอก 
งอศอก 
น่ังพับเพียบไปทางขวา 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา กดเอวและกดไหล่
ขวา  มือขวาหงายมือระดับ ศีรษะ    
งอศอกเป็นฉาก มือซ้ายต้ังมือด้านหน้า
ระดับอก  งอศอก  

ท่าสวยงาม 
 

ท่ารักใคร่  
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือทั้งสองประสานกันทาบบน
อก 
น่ังพับเพียบไปทางขวา 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกด
ไหล่ซ้าย  มือท้ังสองหงายฝ่ามือแล้ว
ช้อนขึ้นประสานกันฝ่ามือแนบอก    
มือขวาทับมือซ้าย 
 
 
 

ท่ารักใคร่ 
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ตารางท่ี  18  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการน่ัง  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่ามันน่า 
แค้นใจ 

 

 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาวางไว้บริเวณหน้าขา 
มือซ้ายฝ่ามือทาบอก 
น่ังพับเพียบไปทางขวา 
 

การเคล่ือนไหว 
   ศีรษะเอียงซ้าย กดเอวและกดไหล่
ซ้าย  มือขวาวางมือไว้บริเวณหน้าขา 
มื อ ซ้ า ย ฝ่ ามื อ แ น บ อ ก   จ า ก น้ั น
เปล่ียนเป็นศีรษะเอียงขวา  กดเอวและ
กดไหล่ขวา  มือขวาวางมือไว้บริเวณ
หน้าขาเท้าเอว  มือซ้ายถูอกด้วยฝ่ามือ
แล้วดันฝ่ามือออกไปต้ังมือด้านหน้า
ระดับอก  (ดังภาพท่ี  2) 

ท่ามันน่าแค้นใจ  (1) 
 
 

 
 

 

ท่ามันน่าแค้นใจ  (2) 
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ตารางท่ี  18  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการน่ัง  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่ามันน่า
หม่ันไส้ 

 

 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือทั้งสองแบฝ่ามือควํ่าลงแตะ
บริเวณเข่าทั้งสองข้าง 
น่ังพับเพียบไปทางขวา 
 

 
การเคล่ือนไหว 
    ศีรษะเอียงซ้าย กดเอวและกดไหล่
ซ้าย  แบฝ่ามือ ท้ั งสองค วํ่าลงแตะ
บริเวณเข่าท้ังสองข้าง  งอศอก  แล้ว
ยกข้อมือข้ึนดันปลายมือออกไปเป็นต้ัง
มือ  งอศอกเล็กน้อย  (ดังภาพท่ี  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ามันน่าหม่ันไส้  (1) 
 
 

 
 

 

ท่ามันน่าหม่ันไส้  (2) 
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ตารางท่ี  18  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการน่ัง  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่ามากมาย  

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาช้ีน้ิวลงด้านล่างระดับ
เอว 
มือซ้ายต้ังวงล่าง 
น่ังพับเพียบไปทางขวา 
 

 
การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย กดเอวและกดไหล่
ซ้าย  มือขวาช้ีน้ิวลงด้านล่าง ระดับเอว  
มือซ้ายต้ังวงล่าง  จากน้ันเปล่ียนเป็น
ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  
มือขวาช้ีน้ิวคลายมือ ออกด้านข้าง
ลําตัว  มือซ้ายต้ังวงล่าง     (ดังภาพที่  
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ามากมาย  (1) 
 
 

 
 

 

ท่ามากมาย  (2) 
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ตารางท่ี  18  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการน่ัง  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่าโกรธ 

 
 

 
 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือท้ังสองแบมือประกบกัน
ด้านหน้าระดับอก 
เท้าขวาคุกเข่า เปิดส้นเท้า 
เท้าซ้ายต้ังเข่า 
 

 
การเคล่ือนไหว 
        ศีรษะเอียงซ้ าย กดเอวและ   
กดไหล่ซ้าย  มือท้ังสองประกบกัน
ด้านหน้าระดับอก  เท้าขวาคุกเข่าเปิด
ส้นเท้า  ยกตัว ข้ึน  เท้าซ้ ายต้ังเข่ า
จากน้ันฝ่ามือทั้ งสองถู กันเบาๆเป็น
วงกลมแล้วลดมือลงมาเป็นท่าต้ังมือ
ด้านหน้าระดับใต้อกเล็กน้อยเท้าขวา
คุกเข่า  เปิดส้นเท้า  ยกตัวขึ้น  เท้า
ซ้ายต้ังเข่า  ยกฝ่าเท้าซ้ายกระทืบบน
เตียง  (ดังภาพท่ี  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าโกรธ  (1) 
 
 

 

 

ท่าโกรธ  (2) 
 

 



198 
 
 
 
 
ตารางท่ี  18  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการน่ัง  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่าแหม่ 

 
 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาช้ีน้ิวหักข้อมือลง 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวาต้ังเข่า 
เท้าซ้ายคุกเข่าเปิดส้นเท้า 
 

 
การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย กดเอวและกดไหล่
ซ้าย  มือขวาช้ีน้ิวต้ังขึ้นแล้วกดปลาย
น้ิวลงช้ีไปด้านหน้า  แขนตึงระดับไหล่  
มือซ้ายต้ังวงบน  เท้าขวาต้ังเข่ายกก้น
ขึ้น   แล้วกระทืบบนเตียง เท้าซ้าย
คุกเข่า  เปิดส้นเท้า 
 
 

ท่ามาแหม่ 
 
 

    
 จากตารางท่ี  17  กระบวนท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการยืนและตารางท่ี  18  กระบวน
ท่ารําบทเป็น  บทตาย  ลักษณะการน่ัง  พบว่า  การฝึกเบื้องต้นเก่ียวกับการรําใช้บทของตัวนายโรงละคร
ชาตรีเมืองเพชรมีความสัมพันธ์กับจารีตการเล่นละครชาตรีเมืองเพชร  กล่าวคือ  ตัวละครต้องมีเตียง
สําหรับไว้น่ัง  ดังน้ันจึงมีกระบวนการฝึกหัดให้เกิดทักษะของการรําใช้บทในลักษณะน่ังซ่ึงมีรูปแบบ
กระบวนท่ารําเช่นเดียวกับกระบวนท่ายืน  ท้ังน้ีการฝึกรําใช้บทในลักษณะการยืนเป็นการฝึกทักษะการ
เคล่ือนไหวร่างกายให้สัมพันธ์กันระหว่างกระบวนท่ารําและความหมายของกระบวนท่ารํา ซึ่งตัวนายโรง
ละครชาตรีเมืองเพชรต้องนําไปใช้ในการแสดง  โดยนําความหมายของท่าบทเป็น บทตายไปประกอบกับ
บทละครให้ได้ตรงความหมายและอารมณ์ในการแสดงละคร        
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    2.62.62.62.6        การฝึกทักษะการร้องและการเล่นเข้าเรื่องการฝึกทักษะการร้องและการเล่นเข้าเรื่องการฝึกทักษะการร้องและการเล่นเข้าเรื่องการฝึกทักษะการร้องและการเล่นเข้าเรื่อง    
       ละครชาตรีเมืองเพชร  เป็นละครท่ีตัวละครจะต้องร้องเองโดยฟังบทจากแม่บทเป็นผู้ 
บอกบทละครให้ผู้แสดงร้อง  อีกท้ังการเล่นเข้าเรื่องแม่บทก็มีหน้าท่ีเหมือนผู้กํากับการแสดง  กระบวนการ   
ฝึกร้องและการเล่นเข้าเรื่องจึงเป็นส่ิงท่ีสําคัญท่ีตัวนายโรงต้องได้รับการถ่ายทอดและการฝึกฝนจึงจะ
สามารถแสดงละครชาตรีได้ตามจารีตของการแสดงละคร 
       2.6.1  การฝึกทักษะการร้อง 
  การร้องของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรมีเพลงและทํานองท่ีสําคัญใช้ในการ
แสดงทั้งในส่วนของพิธีกรรมและส่วนของการแสดงละครซึ่งตัวนายโรงต้องฝึกฝนให้เกิดความชํานาญ ได้แก่ 
เพลงโทนและเพลงไทย เมื่อผู้ท่ีฝึกหัดตัวนายโรงมีทักษะในการรําพื้นฐานได้แล้ว ครูจะถ่ายทอดการร้อง
เพลงโทนให้เบ้ืองต้น  แต่การเรียนรู้ของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรจะเกิดจากประสบการณ์ตรง  
กล่าวคือ  เม่ือตัวนายโรงได้ฝึกฝนจนสามารถรําพื้นฐานได้แล้ว  ครูก็จะนําไปแสดงละครโดยการให้ไป     
รําถวายมือและคอยตีกรับรับบทเป็นลูกคู่ของตัวนายโรงผู้ใหญ่  ครูจะเน้นยํ้าให้ลูกศิษย์จดจําท่ีครูเล่นหรือที่
ละครผู้ใหญ่ท่ีมีฝีมือได้แสดง ดูว่าตัวละครน้ันร้องอย่างไร ผู้ฝึกหัดก็จะต้องคอยสังเกตและฝึกปฏิบัติ  ตีกรับ
ร้องรับบทเป็นลูกคู่จนกระท่ังเกิดความชํานาญ  เมื่อมีเวลาว่างครูก็จะต่อเพลงไทยไปเรื่อยๆ  ดังน้ันการ
เรียนรู้ทางด้านเพลงร้องของตัวนายโรงจึงถ่ายทอดกันโดยใช้ประสบการณ์การแสดง ผู้แสดงเป็นนายโรง
ต้องศึกษาและหาโอกาสเข้าไปถามหรือไปต่อเพลงกับครูและตัวนายโรงที่มีประสบการณ์การแสดง เมื่อถึง
เวลาอันสมควร  เมื่อครูจะให้เป็นนายโรงตัวยืนโรง  ครูจะบอกล่วงหน้าถึงการแสดงครั้งต่อไปจะให้รับบท
เป็นตัวละครตอนใดเร่ืองใดก็ต้องฝึกฝนพยายามทําให้ได้ซ่ึงการฝึกในอดีตเข้มงวดมาก  ครูให้ร้องบทใดต้อง
สามารถร้องได้  ทั้งน้ีครูจะให้มีการเตรียมตัวแต่ยังไม่กําหนดว่าจะให้ผู้ฝึกหัดตัวนายโรงแสดงเมื่อใด         
ผู้ฝึกหัดก็ต้องพยายามดูบทบาทของผู้อ่ืนแล้วกลับไปฝึกฝนตัวเอง  ถามครูและผู้ร่วมแสดงถึงเพลงที่ใช้ร้อง
ในบทบาทและโอกาสต่างๆ  ในการแดงละครโดยอาศัยครูพักลักจําและนําไปปฏิบัติ  บทร้องท่ีมีดังน้ี  
  1)  บทเชิญส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ  การร้องบทเชิญส่ิงศักด์ิสิทธ์ิตัวนายโรงเป็นผู้คิดใส่ทํานอง
เองโดยใช้เพลงอัตราจังหวะ  2  ช้ัน  ซึ่งแต่เดิมให้ใช้เพลงเช้ือ  2  ช้ัน  เน่ืองจากช่ือเพลงมีความสอดคล้อง
กับการเช้ือเชิญ  ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิตัวนายโรงจะร้องขึ้นต้นวรรคแรกของแต่ละบทและวรรคที่  2  ตัวละคร
ทั้งหมดจะช่วยกันร้องจนกระทั่งจบบทร้องเชิญ  มีเน้ือร้องดังน้ี 
   
 สิบน้ิวลูกหนอยอประนม  ยกข้ึนต้ังบังคมเหนือเกศา 
 เจ้าพระคุณศักด์ิสิทธ์ิเรืองฤทธา  ได้เป็นที่พึ่งพาของมนุษย์ 
 ผู้ใดขัดสนมาบนบาน   ทรงโปรดปรานปรานีเป็นท่ีสุด 
 คุณพ่อชูช่วยไม่ม้วยมุด   ใต้ฟ้ามนุษย์ได้อาศัย 
 ละครมารําที่หน้าศาล   วันน้ีเขามีงานเป็นการใหญ่ 
 จะมาแก้สินบนท่ีบนไว้   พ่อโปรดช่วยอวยชัยลูกบ้างลา 
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 เจ้าของงานเขาจุดธูปเทียนเวียนคํานับ ขอเชิญคุณพ่อมารับเอาเถิดหนา 
 เชิญ     (ช่ือ)     เป็นเจ้าของ  เชิญมารับมารองเอาเถิดหนา 
 เชิญ     (ช่ือ)     ท่ีรับบน  ลูกจะร้องนิมนต์ให้พ่อมา 
 เชิญ     (ช่ือ)     รวมด้วยกัน  เป็นพระภูมิสวรรค์ช้ันกามา 
 เชิญ     (ช่ือ)     ทรงศักด์ิ  พ่อได้เป็นหลักชาวพารา 
 เชิญพ่อมารับสินบนไป   ให้ขาดในวันน้ีนะพ่อหนา 
 ลูกร้องประกาศอยู่ช้ันดิน  ขอให้ได้ยินถึงช้ันฟ้า 
 เขาบนพ่อไว้ยามมีทุกข์   ยามสนุกเขาก็ถวายมโนหร์า 
 ละครกล่าวคําจะรําถวาย  ทั้งพระหัตถ์เบ้ืองซ้ายและเบื้องขวา 

(สอาด  จันทรสุข. สัมภาษณ์. 30 เมษายน 2556) 
 
   2)  บทสรรเสริญครู  เป็นบทที่ใช้ร้องเพื่อระลึกถึงครูและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ  กล่าวบูชา
ครูและขอขมาเม่ือกระทําผิดพลาด  มีเน้ือร้องดังน้ี 
 
 คุณครู    เหมือนฝ่ังแม่นํ้าพระคงคา 
 คิ่นค่ินจะแห้งก็ไหลมา   ยังไม่รู้ส้ินไม่รู้สุด 
 สิบน้ิวลูกหนอจะยอดําเนิน  สรรเสริญถึงคุณพระพุทธ 
 ลูกจําศีลเอาไว้ให้บริสุทธ์ิ  ไหว้พระเสียแล้วจึงสวดมนต์ 
 ฉันไหว้พระพุทธพระธรรมเจ้า  ยกไว้ใส่เกล้าใส่ผม 
 เล่นไหนให้ดีมีคนรัก   หยุดพักให้ดีมีคนชม 
 ยกไว้ใส่เกล้าใส่ผม   ถวายบังคมทุกราตรี 
 กลางคืนจะไหว้พระจันทร์เจ้า  คุณนายมหาตโยคี 
 ขอศัพท์ขอเสียงให้เกล้ียงดี  จะร้องกล่าวธรรมกล่าวจิต 
 กลางคืนจะไหว้พระจันทร์เจ้า  เช้าเช้าจะไหว้พระอาทิตย์ 
 บทบาทพลาดพล้ังอย่างร้องผิด  ผิดน้อยจะขอสมา 
 จะขอไปด้วยท้ังปัญญม   สะสมไปด้วยท้ังปัญญา 
 ขอศัพท์ขอเสียงลูกบ้างลา  ปัญญาลูกมาเหมือนนํ้าไหล 
 ขอศัพท์ขอเสียงลูกดังก้อง  เหมือนฆ้องชวาเขาหล่อใหม่ 
 ขอศัพท์ขอเสียงลูกเกล้ียงใจ  ไหลไปเป็นท่อธารา 

(สอาด  จันทรสุข. สัมภาษณ์. 30 เมษายน 2556) 
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  3)  บทครูสอน  (บทสอนรวย)  เป็นบทที่ใช้ร้องประกอบการรําท่าต่างๆ  กล่าวถึง
ครูสอนให้แต่งกาย มีเน้ือร้องดังน้ี 
 

(ทํานอง  1) 
 สอนรวย    อย่างเรากระสวยสอนงา 
 ครูสอนให้ครอบชฎาน้อย  อย่างเราสอดสร้อยพวงมาลา 
 ครูสอนให้ผูกผ้า   สอนให้ข้าทรงกําไล 
 ครูสอนให้ทรงกําไล   อีกท้ังแขนซ้ายและแขนขวา 
 มาเรากระเด่ืองเย้ืองแขนซ้าย  ตีค่าได้ห้าพระพารา 
 มาเรากะเด่ืองเย้ืองแขนขวา  ตีค่าได้ห้าตําลึงทอง 
 ตีนเราก็เหยียบเอาพนัก   ส่วนมือก็ชักเอาสายทอง 
 จะหาที่ไหนมาได้เหมือนน้อง  รูปทองเหมือนเทวดา 

(สุรัตน์  ออสันเทียะ. สัมภาษณ์. 18 เมษายน 2559) 
 

  4)  บทสอนรํา  (บทสอนรํา)  เป็นบทที่ใช้ร้องประกอบการรําท่าต่างๆ  กล่าวถึงครู
สอนให้รําตามช่ือกระบวนท่ารํา  มีเน้ือร้องดังน้ี 
 

(ทํานองท่ี  1) 
 สอนรํา    ครูให้ข้ารําแต่เพียงบ่า 
 ปลดปลงลงมา   ครูให้ข้ารําแต่เพียงพก 
 วาดไว้ท่ีปลายอก   กนกเป็นแผ่นผาลา 
 ยกชูเสมอหน้า   เรียกว่าช่อระย้าพวงดอกไม้ 
 ปลดปลงลงมาได้   ครูให้ข้ารําเป็นโคมเวียน 
 ฉันมีรูปวาด    วาดไว้ให้เหมือนรูปเขียน 
 กระหนกโคมเวียน   อย่างชาวตะเคียนพาดตาล 
 ฉันน้ีเหวยนุช   องค์พระพุทธิเจ้าจะห้ามมาร 
 ฉันน้ีนงคราญ   พระนารายณ์จะข้ามพระสมุทร 

(ทํานองท่ี  2) 
 รําเล่นสูงสุด    พญาครุฑร่อนมา 
 พญาครุฑเห็นนาค   เจ้าเพื่อก็ลากปีกถา 
 น้ีแหละรูปครุฑ   จะฉุดเอานาคนาคา  
 เจ้าฉวยฉุดนาคได้   ก็พาไปเวหา 
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(ทํานอง  1) 
 จะแกะเป็นรูปหนุมาน   ทะยานไปเผาเมืองลงกา 
 จะแกะเป็นรูปเทวา   เจ้าขึ้นขี่อาชาแล้งชักรถ 
 ฤๅษีดาบส    ลินลาจะเข้าอาศรม 
 ส่ีมุมปราสาท   วาดไว้ให้เหมือนเป็นหน้าพรหม 
 มาน่ังจงกลม   คือองค์นารายณ์จะน้าวศร 
 ฉันน้ีบวร    พระนารายณ์เจ้าวางศรชัย 

  (สุรัตน์  ออสันเทียะ. สัมภาษณ์. 18 เมษายน 2559) 
 

  5)  บทสรรเสริญคุณมารดา บิดา  เป็นบทที่ใช้ร้องประกอบการรําท่าต่างๆ  
กล่าวถึงพระคุณของบิดามารดา  มีเน้ือร้องดังน้ี 
 

(ทํานอง  1) 
 ไหว้บุญคุณครูลูกแล้วสรรพ  กลายกลับไหว้คุณพระมาดา 
 คุณพระแม่ข้าเอยเล้ียงข้ามา  ได้พิทักษ์รักษาจนรอดตัว 
 เล้ียงลูกแต่น้อยจนโตใหญ่  นํ้าใจมิให้ลูกลูกได้ช่ัว 
 กว่าลูกจะรอดมาเป็นตัว   คุณพระแม่อยู่หัวก็ผ่ายผอม 
 อุตสาห์หาวนอนจนค่อนรุ่ง  กลัวริ้นกลัวยุงจะไต่ตอม 
 ฟักฟูมแม่ก็อุ้มมาถนอม   ค่ําเช้าแม่กล่อมให้ลูกหลับ 

(ทํานอง  2) 
 ผูกเปลเหว่ช้าเอาผ้ามาวง  กลับละอองผองผงจะลงทับ 
 ยามรุ่งแม่นอนบ่ห่อนหลับ  ตรับหูคอยฟังเสียงลูกร้อง 
 เม่ือยามพระแม่จะกินข้าว  แม่เจ้ามิทันจะอ่ิมท้อง 
 ได้ยินเสียงลูกต่ืนสะอ้ืนร้อง  แม่ละไว้ค่อยย่องมองเข้ามา 
 ครั้นถึงจึงจับเอาสายเปล  แม่ก็ร้องโอละเห่โอละชา 
 ครั้นลูกร้องนักแม่ก็สอดมือยก  กลัวลูกจะตกจากเปลผ้า 
 ฟักฟูมแม่ก็อุ้มเจ้าเดินมา  กินนมชมหน้าสําราญใจ 
 รําลึกถึงคุณพระมารดา   คิดคิดข้ึนมานํ้าตาไหล 
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 (ทํานอง  3) 
 ลูกน้อยจะได้ส่ิงอันใด   เอาไปแทนคุณพระมาดา 
 โกยเอยโกยทราย   ในมหาสมุทรผุดข้ึนมา 
 เอาไปช่ังกับคุณพระมารดา  ทรายน้ันเบากว่าหาเท่าไม่ 
 คุณเอยคุณของพี่   หนักแล้วย่ิงกว่าภูเขาใหญ่ 
 ครั้นว่าหาเท่าพระแม่ไม่   ที่ได้พิทักษ์รักษา 
 คุณเอยคุณของพ่อ   หนักแล้วย่ิงกว่าแผ่นฟ้า 
 อีกท้ังคุณพระราชมารดา  หนักแล้วย่ิงกว่าแผ่นดิน 
 อีกท้ังนํ้านมข้าวแม่ป้อน   แม่ก็เคี้ยวแม่ก็คายให้ลูกกิน 
 ลูกไม่ลืมฟ้าไม่ลืมดิน   ไม่ลืมคุณพระราชมารดา 

(สุรัตน์  ออสันเทียะ. สัมภาษณ์. 18 เมษายน 2559) 
 
       2.6.1  การฝึกทักษะการเล่นเข้าเรื่อง 
  การเล่นเข้าเรื่องของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรผู้แสดงส่วนมากหัดต้ังแต่อายุ
ยังน้อยเพราะฉะน้ันบทบาทที่สําคัญอีกบทบาทหน่ึงท่ีตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรได้รับก่อนที่จะได้
แสดงเป็นตัวนายโรง  คือ  บทกุมาร  เช่น  สินสมุทร  โกมินทร์ เนตรอัคคี  เป็นต้น  บทกุมารเป็นบทที่
แสดงถึงบทบาทของเด็กที่มีความแคล่วคล่องว่องไว  การได้รับบทบาทเป็นกุมารก่อนมีความเช่ือว่าจะ
สามารถแสดงเป็นตัวนายโรงที่ดีได้ในอนาคต เพราะบทกุมารมีลักษณะการก้าวเท้าและการเคล่ือนไหวเท้า
ตามจังหวะของทํานองเพลงท่ีแสดงถึงความกระฉับกระเฉง  ทั้งน้ี  ลักษณะการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร  
เน้นการดําเนินเน้ือเร่ืองที่กระชับ  รวดเร็ว กระบวนท่ารําจึงมีความกระชับว่องไว   
  เม่ือผ่านการฝึกบทกุมารจนการเคล่ือนไหวร่างกายจนแคล่วคล่องแล้ว  ผู้แสดงมี
อายุและมีประสบการณ์ในการแสดงมากข้ึนจนสามารถจดจําการเล่นละครทั้งการร้อง การรํา การเจรจา
และการดําเนินเรื่องของละคร  ครูก็จะอนุญาตให้แสดงเป็นนายโรงได้โดยมอบหมายกําหนดบทบาทในการ
แสดงละครชาตรีในครั้งต่อไป  ซ่ึงครูใช้วิธีการให้จดจําและเลียนแบบการแสดงของครูหรือตัวนายโรงท่ีมี
ประสบการณ์แล้วให้ไปฝึกฝนตนเอง  ในครั้งต่อไปต้องแสดงบทบาทของตัวนายโรงให้ได้เป็นการเรียนรู้โดย
อาศัยประสบการณ์ตรงจากการแสดง  
       จากการศึกษารูปแบบการฝึกหัดเบื้องต้นของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  พบว่า  มี
ลักษณะ  การฝึกหัดคล้ายกับการฝึกหัดของละครหลวง  ในด้านของกระบวนการฝึกหัดจัดระเบียบร่างกาย 
ดัดมือ  ดัดแขน  อีกท้ังการฝึกหัดถองเอวและเต้นเสาให้เข้ากับจังหวะและความสัมพันธ์ของร่างกาย ท้ังน้ี
ลักษณะการแสดงท่าทางน้ันแตกต่างไปจากละครหลวงด้วยละครชาตรีเมืองเพชรมีอัตลักษณ์ของกระบวน
ท่ารําเฉพาะตนตามความนิยมในรูปแบบของละครชาตรี 
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3.3.3.3.        จารีตกระบวนท่าจารีตกระบวนท่าจารีตกระบวนท่าจารีตกระบวนท่ารํารํารํารําและท่ารบและท่ารบและท่ารบและท่ารบของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร    
    
    ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  ต้องมีพื้นฐานกระบวนท่ารํา  3  รูปแบบคือ  กระบวนท่ารํา
ถวายมือ กระบวนท่ารําที่ใช้ในการแสดงละคร  (เพลงหน้าพาทย์) และกระบวนท่ารบดาบ 
 
    3333.1.1.1.1        กระบวนท่ากระบวนท่ากระบวนท่ากระบวนท่ารําถวายมือรําถวายมือรําถวายมือรําถวายมือ    
        รําถวายมือเป็นกระบวนท่ารําประกอบเพลงเร็ว-ลา  ละครชาตรีเมืองเพชรไว้สําหรับ   
รําเพื่อบวงสรวงส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเพื่อแก้บนอยู่ในส่วนของรูปแบบพิธีกรรมความเช่ือ  นอกจากน้ียังใช้เป็น
กระบวนท่ารําสําหรับฝึกหัดรําเบื้องต้นของละครชาตรีเมืองเพชร  เพื่อให้เกิดความสวยงามของกระบวน 
ท่ารําและฝึกความสัมพันธ์ในการเคล่ือนไหวของร่างกาย  มีกระบวนท่ารํา  ดังน้ี 
 
 
ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ทิศทาง  

 

ทิศ 1 
ทิศ 2 
ทิศ 3  
ทิศ 4 
 
 

ทิศท่ีตัวละครหันหน้าไปหาผู้ชม 
ทิศทางด้านขวามือของตัวละคร 
ทิศทางด้านขวามือของตัวละคร 
ทิศทางด้านหลังของตัวละคร 

 

 
 
 
 
 

ตัว
ละคร

4

3

1

2
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
1  

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
เท้า 

1 
ต้ังตรง 
ต้ังตรง 
มือขวาวางมือระดับต้นขา 
มือซ้ายวางมือระดับต้นขา 
คุกเข่าน่ังทับส้นเท้า  หัวเข่า
แยกออกจากกัน 

 

ท่ารําถวายมือท่าที่  1 
 
 

2  
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบหงาย 
มือซ้ายจีบหงาย 
คุกเข่าน่ังทับส้นเท้า  หัวเข่า
แยกออกจากกัน 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา กดเอวและกดไหล่
ขวา  ต้ังมือทั้งสองแล้วช้อนมือเป็นจีบ
หงายระดับเอว  ให้ปลายจีบเข้าหา
ลําตัว  เท้าท้ังสองคุกเข่า 
 
 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  2 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
3  

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
ทําท่าพนมมือไหว้ปลายมือ
เปิดออกเล็กน้อย 
คุกเข่าน่ังทับส้นเท้า  หัวเข่า
แยกออกจากกัน 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงซ้ายลําตัวกดเอวและ
กดไหล่ซ้าย ม้วนมือจีบท้ังสองข้าง
ยก ข้ึน เป็ นท่ าพ นมมื อ   ใ ห้ ป ลาย
น้ิวหัวแม่มืออยู่ระดับหน้าผาก เท้าทั้ง
สองคุกเข่า    

ท่ารําถวายมือท่าที่  3 
 

4  
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือท้ังสองอยู่ระดับหน้าผาก
เปิดฝ่ามือทั้งสอง 
คุกเข่าน่ังทับส้นเท้า  หัวเข่า
แยกออกจากกัน 

การเคล่ือนไหว 
      เอียงศีรษะซ้าย  กดเอวและกด
ไหล่ซ้าย  มือท่ีพนมไหว้อยู่ให้เปิดฝ่า
มือออก เท้าท้ังสองข้างคุกเข่า 
 
 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  4 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
5  

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
เท้า 

1 
เอียงศีรษะขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
ทําท่าพนมมือ 
คุกเข่าน่ังทับส้นเท้า  หัวเข่า
แยกออกจากกัน 

การเคล่ือนไหว 
     เอียงศีรษะขวาพร้อมทั้ งกดเอว
และกดไหล่ไปทางขวา  ประกบมือทั้ง
สองเป็นท่าพนมมือ  ลดมือลงมาให้
ปลายมืออยู่ระดับหน้าอก  เท้าทั้งสอง
คุกเข่าปฏิบัติท่า  1-6  จํานวน 3  ครั้ง 
(ท่าไหว้  3  ครั้ง) 

ท่ารําถวายมือท่าที่  5 
 

6  
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบควํ่า 
มือซ้ายหงายฝ่ามือกดปลาย
มือระดับเอว 
คุกเข่าน่ังทับส้นเท้า  หัวเข่า
แยกออกจากกัน 

การเคล่ือนไหว 
      เอียงศีรษะซ้าย  พร้อมท้ังกดเอว
และกดไหล่ซ้าย มือขวาจีบควํ่ามือซ้าย
กดปลายมือลงระดับเอวเท้าท้ังสอง
คุกเข่า 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  6 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
7  

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบหงายแขนตึง 
มือซ้ายต้ังวงล่าง 
คุกเข่าน่ังทับส้นเท้า  หัวเข่า
แยกออกจากกัน 

การเคล่ือนไหว 
     เอียงศีรษะขวา พร้อมท้ังกดเอว
และกดไหล่ขวา พร้อมทั้งยกมือขวาขึ้น
จีบหงายแขนตึงระดับไหล่  มือซ้าย
ยกขึ้นเป็นท่าต้ังวงล่าง  เท้าท้ังสอง
คุกเข่า 

ท่ารําถวายมือท่าที่  7 
 

8  
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังวงบน 
มือซ้ายจีบหงายระดับเอว 
คุกเข่าน่ังทับส้นเท้า  หัวเข่า
แยกออกจากกัน 

การเคล่ือนไหว 
           เอียงศีรษะซ้าย  กดเอวและ
กดไหล่ซ้าย  ม้วนมือขวาจากจีบควํ่า
แขนตึงเป็นต้ังวงบน  เปล่ียนมือซ้าย
จากต้ังวงล่างเป็นจีบหงายระดับเอว  
เท้าท้ังสองคุกเข่า 
 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  8 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
9  

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังวง 
มือซ้ายจีบหงายระดับเอว 
เท้าขวาคุกเข่าเปิดส้นเท้า 
เท้าซ้ายวางเต็มเท้าต้ังเข่าขึ้นไป
ด้านข้างเปิดหน้าขา 

การเคล่ือนไหว 
     เอียงศีรษะซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  
มือขวาต้ังวงระดับศีรษะมือซ้ายจีบหงายระดับ
เอวพร้อมท้ังยกก้นขึ้น  เท้าขวาคุกเข่าเปิด    
ส้นเท้า  เท้าซ้ายยกขึ้นวางด้านข้างเต็มฝ่าเท้า 

ท่ารําถวายมือท่าที่  9 
 
 

10  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังวงบน 
มือซ้ายจีบหงายระดับเอว 
เท้าขวาวางหลังเท้าซ้าย 
เท้าซ้ายวางเต็มเท้าด้านหน้า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังวง มือซ้ายจีบหงายระดับเอว  พร้อม
ท้ังยืนขึ้นอยู่ในลักษณะเท้าขวาวางด้านหลังเท้า
ซ้าย  เท้าซ้ายวางเต็มฝ่าเท้า 
 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  10 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
11  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบหงายงอข้อศอกข้างลําตัว
ระดับหน้าอก 
มือซ้ายจีบหงายด้านหน้าระดับเอว 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
          เอียงศีรษะขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา 
พร้อมทั้งคลายมือทั้งสอง  ออกแล้วจีบหงายมือ
ขวาข้างลําตัวมือซ้ายระดับเอว  ก้าวเท้าซ้าย
แล้วยกเท้าขวา 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  11 
 

12  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาต้ังมือข้างลําตัว 
มือซ้ายต้ังวงล่าง 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     เอียงศีรษะขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา 
ม้วนมือจีบทั้งสองข้างออกเป็น  มือขวาต้ังมือ
ข้างลําตัว  มือซ้ายต้ังวงล่าง  เท้าขวายกเท้า
หน้า  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  12 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
13  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงศีรษะซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาแขนตึงหงายฝ่ามือกดปลาย
น้ิวลง 
มือซ้ายต้ังวงล่าง 
เท้าขวาและเท้าซ้ายยืนเต็มเท้ า 
แยกปลายเท้าออก  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     เอียงศีรษะซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  
มือขวาต้ังมือข้างลําตัวแล้วแทงมือออกไปเป็น
แขนตึง หงายฝ่ามือกดปลายมือลง มือซ้ายต้ัง 
วงล่าง  เท้าทั้งสองยืนเต็มเท้าแยกปลายเท้า
ออก  ย่อเข่า 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  13 
 

14  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังมือแขนตึงระดับเอว   
มือซ้ายต้ังวงล่าง 
เท้าขวาและเท้าซ้ายยืนเต็มเท้ า 
แยกปลายเท้าออก  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     เอียงศีรษะซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  
ดึงแขนขวากลับมาเป็น  ต้ังมือแขนตึงข้างลําตัว 
มือซ้ายต้ังวงล่าง  ลากเท้าขวามาชิดเท้าซ้าย 
เท้าทั้งสองยืนเต็มเท้า  แยกปลายเท้าออก  ย่อ
เข่า ท่ารําถวายมือท่าที่  14 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
15  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาแขนตึงหงายฝ่ามือกดปลาย
น้ิวลง มือซ้าย  ต้ังวงล่าง 
เท้าขวาและเท้าซ้ายยืนเต็มเท้าแยก
ปลายเท้าออก ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
    เอียงศีรษะขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  
วาดแขนขวากลับมาเป็นหงายมือกดปลายน้ิว
มือลง  (ส่ายมือเดียว)  มือซ้ายต้ังวงล่าง  เท้าทั้ง
สองยืนเต็มเท้า  (ประสมเท้า)  แยกปลายเท้า
ออก  ย่อเข่า  ยืด-ยุบ  ยักตัวตามจังหวะ 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  15 

16  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังมือแขนตึงข้างลําตัว 
มือซ้ายต้ังวงล่าง 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
          เอียงศีรษะซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
ส่ายมือขวาขึ้นลง  มือซ้ายต้ังมือวง  ยกเท้าขวา
ข้ึน  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  
 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  16 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
17  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาแขนตึงหงายมือ 
มือซ้ายต้ังวงล่าง 
เท้าขวาก้าวเท้าหน้า 
เท้าซ้ายวางเต็มเท้า 

การเคล่ือนไหว 
      เอียงศีรษะซ้าย กดเอวและกดไหล่ซ้าย หัน
ตัวไปทางด้านขวา  มือขวาส่ายมือ  มือซ้ายต้ัง
วงล่าง  ก้าวเท้าขวาไปด้านหน้า  เท้าซ้ายวาง
เต็มเท้า 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  17 

18  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

2 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาต้ังมืองอแขนข้างลําตัว 
มือซ้ายต้ังมือระดับวงล่าง 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายวางเท้าเต็ม  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  
มือขวาส่ายมือเดียวขึ้นลงมือซ้ายต้ังวงล่าง  
จากน้ันต้ังมือขวางอแขนข้างลําตัว มือซ้ายต้ังวง
ล่าง  ยกเท้าขวาขึ้น  ซ้ายวางเต็มเท้า  ย่อเข่า 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าท่ี 18 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
19  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

2 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบหงายงอแขนข้างลําตัว 
มือซ้ายจีบหงายระดับเอว 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  
มือขวาจีบหงาย  งอแขนข้างลําตัว  มือซ้าย      
จีบหงายระดับเอว  เท้าขวายกเท้าหน้า  เท้าซ้าย
ยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
 ท่ารําถวายมือท่าที่  19 

 
20  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาหงายมือกดปลายน้ิวมือลง
แขนตึง 
มือซ้ายต้ังวงล่าง 
เท้าขวาก้าวเท้าหน้า 
เท้าซ้ายวางเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย   
มือขวาม้วนมือจีบแขนตึงเป็นต้ังมือแล้วกดปลาย
น้ิวลง  (แทงมือ)  มือซ้ายม้วนจีบเป็นต้ังวงล่าง  
เท้าขวาก้าวหน้า  เท้าซ้ายวางเต็มเท้า  ย่อเข่า 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  20 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
21  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังวงบน 
มือซ้ายจีบหงายระดับเอว 
เท้าขวาวางเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  
มือขวายกข้ึนเป็นต้ังวงบน  มือซ้ายม้วนเป็น  
จีบหงายระดับเอว  (สอดสร้อยมาลา)  เท้าขวา
ยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  พร้อมกับใช้จมูกเท้าซ้าย
ตบพื้นตามจังหวะ  (ตบเท้า) 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  21 
 

22  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบหงายแขนตึงส่งแขนไป
ด้านหลัง 
มือซ้ายจีบหงายแขนตึงระดับไหล่ 
เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาลดมือลงจีบหงายไปด้านหลัง  มือซ้าย
จีบหงายยกขึ้นแขนตึงระดับไหล่  เท้าขวายืน
เต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  22 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
23  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มื อ ข วา จีบ ห งายแขน ตึ ง ส่ งไป
ด้านหลัง 
มือซ้ายหงายมือกดปลายน้ิวลงแขน
ตึงระดับไหล่ 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  
มือขวาจีบส่งหลัง  มือซ้ายคลายจีบต้ังมือแล้ว
กดปลายมือลงแขนตึงระดับไหล่  เท้าขวายืน
เต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  23 

24  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มื อ ข วา จีบ ห งายแขน ตึ ง ส่ งไป
ด้านหลัง 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย กดเอวและกดไหล่ซ้าย มือ
ขวาจีบส่งหลัง ต้ังมือซ้ายเป็นวงบบน  เท้าขวา
ยืนเต็มเท้า ย่อเข่า เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 

ท่ารําถวายมือท่าที่  24 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
25  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มื อ ข วา จีบ ห งายแขน ตึ ง ส่ งไป
ด้านหลัง 
มือซ้ายต้ังมือแขนตึงระดับไหล่ 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  
มือขวาจีบส่งหลัง  ต้ังมือซ้ายต้ังมือแขนตึง
ระดับไหล่  เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้า
ซ้ายยกเท้าหน้า 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  25 

26  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มื อ ข วา จีบ ห งายแขน ตึ ง ส่ งไป
ด้านหลัง 
มือซ้ายต้ังมือระดับไหล่งอศอก 
เท้าขวายืนเต็มเท้า ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ซ้าย-
ขวา(ลักคอ)  ยักตัวตามจังหวะมือขวาจีบส่งหลัง    
มือซ้ายต้ังมือระดับไหล่  งอศอก เท้าขวายืนเต็ม
เท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายยกเท้าหน้า     
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  26 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
27  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มื อ ข วา จีบ ห งายแขน ตึ ง ส่ ง ไป
ด้านหลัง 
มือซ้ายต้ังมือแขนตึง 
เท้าขวายืมเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบส่งหลัง  มือซ้ายต้ังมือแขนตึงระดับ
ไหล่  เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้าย    
ยกเท้าหน้า 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  27 
 
 

28  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือท้ังสองต้ังวงบน 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 
 

การเคล่ือนไหว 
      เอียงศีรษะซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
ยก มือขวาจากจีบ ส่งห ลังขึ้ น เป็น ต้ั งวงบน  
มือซ้ายยกขึ้นเป็นต้ังวงบน  เท้าขวายืนเต็มเท้า  
ย่อเข่า  เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  28 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
29  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

2 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือท้ังสองข้าง  กดปลายน้ิวลงแขน
ตึงข้างลําตัว 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวข้าง 

การเคล่ือนไหว 
      เอียงศีรษะขวา กดเอวและกดไหล่ขวา  
มือท้ังสองข้างเปล่ียนจากต้ังวงบนให้แทงมือลง
แล้วตึงแขนข้างลําตัวระดับไหล่  เท้าขวายืนเต็ม
เท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายก้าวข้าง 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  29 
 

30  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

2 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวากดปลายน้ิวลงแขนตึง 
มือซ้ายต้ังมือแขนตึง  
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวข้าง 

การเคล่ือนไหว 
    ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา   
มือขวากดปลายน้ิวลงแขนตึง  มือซ้ายต้ังมือ
แขนตึงสลับขึ้นลง  (ส่ายสองมือ)  เท้าขวายืน     
เต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายก้าวข้าง  ยืดยุบตัวขึ้น
และลงตามจังหวะ 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  30 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
31  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

2 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังมือแขนตึง 
มือซ้ายกดปลายน้ิวลงแขนตึง 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวข้าง  

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  
มือขวาต้ังมือแขนตึง  มือซ้ายกดปลายน้ิวลง
แขนตึงสลับขึ้นลง  (ส่ายมือ) เท้าขวายืนเต็มเท้า
ย่อเข่า  เท้าซ้ายก้าวข้าง  ยืดยุบตัวขึ้นและลง  
ตามจังหวะ 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  31 

32  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

2 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวากดปลายน้ิวลงแขนตึง 
มือซ้ายต้ังมือแขนตึง 
เท้าขวายืนเต็มเท้า ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  
มือท้ังสองส่ายมือสลับขึ้นและลง  เท้าขวายืน
เต็มเท้า  ย่อเข่า  แล้วยกเท้าซ้ายขึ้น 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  32 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
33  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

2 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาต้ังมือแขนตึง 
มือซ้ายกดปลายน้ิวลงแขนตึง 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวหน้า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือท้ังสองส่ายมือสลับขึ้นและลง เท้าขวายืน
เต็มเท้า  ย่อเข่าแล้วยืดเข่าข้ึน  จึงก้าวหน้า  
เท้าซ้าย ย่อเข่าลง  หมุนตัวกลับไปหน้าตรง     
 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  33 
 

34  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
เท้า 

1 
ต้ังตรง 
ต้ังตรง 
มือท้ังสองจีบหงายระดับวงล่าง 
เท้าขวากระดกหลัง 
เท้าซ้ายยืมเต็มเท้า ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะและลําตัวต้ังตรง  มือท้ังสองจีบหงาย
ระดับวงล่าง  เท้าขวากระดกหลัง  เท้าซ้ายยืน
เต็มเท้าย่อเข่า 
 
 
 ท่ารําถวายมือท่าที่  34 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
35  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
ต้ังตรง 
ต้ังตรง 
มือขวาต้ังวงบน 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวากระดกหลัง 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
       ศีรษะและลําตัวต้ังตรง  มือทั้งสองจีบหงาย
แล้วม้วนจีบออกยกขึ้นเป็นต้ังวงบน  เท้าขวา
กระดกหลังเท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
   

ท่ารําถวายมือท่าที่  35 

36  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือท้ังสองกดปลายมือลงแขนตึงข้าง
ลําตัว 
เท้าขวาวางเท้าเปิดส้นเท้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
        ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  
มือท้ังสองจากต้ังวงบน  กดปลายมือลงข้างลําตัว  
แขนตึงระดับไหล่  (แทงมือ)  วางเท้าขวาลง   
ย่อเข่า  เปิดส้นเท้า  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า   
 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  36 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
37  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือทั้ งสองควํ่าลงชิดกันด้านหน้า
ระดับเอว 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยืนตบเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  
วาดแขนทั้งสองลงมาควํ่ามือชิดกัน  (รวมมือ)  
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายตบเท้า  ย่อ
เข่า 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  37 

38  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบควํ่าระดับวงล่าง 
มือซ้ายหงายมือกดปลายน้ิวลงระดับ  
วงล่าง 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวากดเอวและกดไหล่ขวา  มือ
ขวาจีบควํ่าด้านหน้าระดับวงล่าง มือซ้ายหงายมือ
กดปลายน้ิวลงด้านหน้าระดับวงล่างพร้อมทั้งยก
เท้าขวา  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  38 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
39  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบหงายแขนตึงระดับไหล่ 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าทั้งสองยืนเต็มเท้าแยกปลายเท้า 
ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  
มือขวาหยิบจีบขึ้นเป็นจีบหงายแขนตึงระดับ
ไหล่  มือซ้ายยกขึ้นเป็นต้ังวงบน  เท้าทั้งสอง   
ชิดกันปลายเท้าแยกออก  ย่อเข่า  แล้วหันไป
ด้านขวา 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  39 
 

40  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

2 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบระดับศีรษะ 
มือซ้ายต้ังมือด้านหน้าระดับอก 
เท้าขวาตบเท้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา   
หันไปทางด้านขวา  ยกมือขวาข้ึนจีบระดับ
ศีรษะ  มือซ้ายต้ังมือด้านหน้าระดับอก  ตบเท้า
ขวา   เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า แล้วหันไป
ด้านซ้าย 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าท่ี 40 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
41  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

3 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังวงล่าง 
มือซ้ายจีบหงายระดับวงล่าง 
เท้าขวาก้าวเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย กดเอวและกดไหล่ซ้าย   
หันไปทางซ้าย  มือขวาลดลงมาเป็นต้ังวงล่าง  
มือซ้ายลดจีบลงมาเป็นจีบหงายระดับวงล่าง 
เท้าขวาก้าวเท้ าห น้า  เท้ าซ้ ายยืน เต็มเท้ า     
ย่อเข่า  แล้วหันไปด้านขวา 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  41 
 

42  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังวงล่าง 
มือซ้ายจีบหงายระดับวงล่าง 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย   
หันไปทางขวา  มือขวาเปล่ียนจีบหงายเป็นต้ัง
วงล่าง  มือซ้ายเปล่ียนต้ังวงเป็นจีบหงายระดับ   
วงล่าง  เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่า  เท้าซ้าย    
ยกเท้าหน้า 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  42 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
43  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังวงล่าง 
มือซ้ายจีบหงายระดับวงล่าง 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงซ้าย กดเอวและกดไหล่ซ้าย  
มือขวาต้ังวงล่าง  มือซ้ายจีบหงายระดับวงล่าง 
เท้าขวาวางเต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายก้าวเท้า
หน้า  ย่อเข่า  แล้วถัดเท้าซ้าย  แล้วหันไป
ด้านซ้าย ท่ารําถวายมือท่าที่  43 

 

44  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

3 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบหงายระดับ 
วงล่าง 
มือซ้ายต้ังวงล่าง 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  
มือขวาจีบหงายระดับวงล่าง มือซ้ายต้ังวงล่าง  
เท้าขวายกเท้าหน้า  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
 ท่ารําถวายมือท่าที่  44 

 

 

 



227 
 
 
 
 
ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
45  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

3 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบหงายระดับ 
วงล่าง 
มือซ้ายต้ังวงล่าง 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา กดเอวและกดไห ล่ขวา    
มือขวาจีบหงายระดับวงล่าง  มือซ้ายต้ังวงล่าง  
เท้าขวาก้าวเท้าหน้า  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า
แล้วถัดเท้าขวา หันไปด้านขวา 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  45 
 

46  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
เท้า 

3 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
ท่าผาลาเพียงไหล่ 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย     
มือทําท่าผาลาเพียงไหล่  เท้าขวายืนเต็มเท้า  
ย่อเข่า  เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 
 
 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  46 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
47  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
ท่าผาลาเพียงไหล่ 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  
มือทําท่าผาลาเพียงไหล่  เท้าขวายืนเต็มเท้า  
ย่อเข่า  เท้าซ้ายก้าวเท้าหน้าแล้วถัดเท้าซ้ายไป
ด้านซ้าย 
 
 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  47 
 

48  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
เท้า 

3 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
ท่าผาลาเพียงไหล่ 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  
มือทําท่ าผาลาเพี ยงไห ล่  เท้ าขวายกหน้า   
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
 
 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  48 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
49  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
เท้า 

3 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
ท่าผาลา 
เท้าขวาก้าวเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  
มือทําท่าผาลาเพียงไหล่  เท้าขวาก้าวเท้าหน้า  
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  แล้วถัดเท้าขวาไป
หน้าตรง 
 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  49 
 

50  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบระดับศีรษะ 
มือซ้ายต้ังมือระดับหน้าอก 
เท้าขวาวางเต็มเท้า 
เท้าซ้ายก้าวเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  
มือขวาจีบระดับศีรษะมือซ้ายต้ังมือระดับอก 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายก้าวหน้า
หันกลับมาหน้าตรง 
 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  50 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
51  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังระดับอก 
มือซ้ายจีบระดับศีรษะ 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงซ้าย กดเอวและกดไหล่ซ้าย  
มือซ้ายจีบระดับศีรษะ  มือขวาต้ังมือระดับอก 
เดินยํ่าเท้าขึ้นลง 
 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  51 

52  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย ลักคอขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาต้ังมือแขนตึง 
มือซ้ายหงายมือกดปลายน้ิวลงแขน 
เท้าขวาก้าวหน้าถัดเท้า 
เท้าซ้ายยํ่าเท้าเต็มฝ่าเท้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้ายลักคอ กดเอวและกดไหล่
ขวา  มือขวาต้ังมือแขนตึง  มือซ้ายหงายมือกด
ปลายน้ิวลงหงายท้องแขนขึ้น  (ส่ายสองมือ) 
เท้าขวาก้าวหน้าถัดเท้า  เท้าซ้ายยํ่าเต็มฝ่าเท้า  
ย่อเข่า 
 
 

ท่ารําถวายมือท่าที่  52 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
เพลงลา 

ไม้เดินท่ี  1 
 
 

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาหงายมือกดปลายมือลงแขน
ตึง 
มือซ้ายต้ังวงล่าง 
เท้าขวาวางเท้าหน้าย่อเข่า 
เท้าซ้ายวางเท้าหลังย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย กดเอวและกดไหล่ซ้าย    
มือขวาต้ังมือแล้วหงายมือกดปลายมือลง  (แทง
มือ)  แขนตึง  มือซ้ายต้ังวง  เท้าขวาวางหน้า  
เท้าซ้ายวางเท้าหลังเปิด ส้นเท้า 
 
 

ท่าเพลงลาไม้เดินที่  1 

เพลงลา 
ไม้เดินท่ี  2 
จังหวะท่ี  1 

 

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบหงายข้างลําตัวระดับอก 
มือซ้ายจีบหงายระดับเอว 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาม้วนจีบหงายข้างลําตัวระดับอก  มือซ้าย
ม้วนจีบหงายระดับเอว  เท้าขวายกเท้าหน้า   
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
 
 

ท่าเพลงลาไม้เดินที่  2  จังหวะที่  1 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
เพลงลา 

ไม้เดินท่ี  2 
จังหวะท่ี  2 

 

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาต้ังวงบน 
มือซ้ายต้ังวงล่าง 
เท้าขวาก้าวข้าง  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  
มือขวาม้วนจีบแล้วปล่อยมือยกขึ้นต้ังวงบน  
มือซ้ายม้วนจีบแล้วปล่อยมือเป็น ต้ังวงล่าง  
เท้าขวาก้าวข้าง  ย่อเข่า  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  
ย่อเข่า 
 
 

ท่าเพลงลาไม้เดินที่  2  จังหวะที่  2 

ไม้เดินท่ี  3 
จังหวะท่ี  1 

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบหงายระดับเอว 
มือซ้ายจีบหงายข้างลําตัวระดับอก 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาม้วนจีบหงายระดับเอว  มือซ้ายม้วน  
จีบหงายข้างลําตัวระดับอก  เท้าขวายืนเต็มเท้า 
ย่อเข่า  เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 
 
 

ท่าเพลงลาไม้เดินที่  3  จังหวะที่  1 
 

 



233 
 
 
 
 
ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ไม้เดินท่ี  3 
จังวะที่  2 

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังวงล่าง 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวข้าง  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาม้วนจีบหงายเป็นต้ังวงล่าง  มือซ้ายม้วน
จีบหงายข้างลําตัวเป็นต้ังวงบน เท้าขวายืนเต็ม
เท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายก้าวข้าง  ย่อเข่า 
 
 

ท่าเพลงลาไม้เดินท่ี  3 จังหวะที่  2 
 

ไม้เดินท่ี 4 
จังหวะที่ 1 

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบหงายข้างลําตัวระดับอก 
มือซ้ายจีบหงายระดับเอว 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาม้วนจีบหงายข้างลําตัวระดับอก  มือซ้าย
ม้วนจีบหงายระดับเอว  เท้าขวายกเท้าหน้า   
เท้าซ้ายยืนเต็มฝ่าเท้า  ย่อเข่า 
 
 
 

ท่าเพลงลาไม้เดินที่  4  จังหวะที่  1 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ไม้เดินท่ี  4 
จังวะที่  2 

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาต้ังวงบน 
มือซ้ายต้ังวงล่าง 
เท้าขวาก้าวข้าง  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไห ล่ขวา    
มือขวาม้วนจีบแล้วปล่อยมือยกขึ้น ต้ังวงบน    
มือซ้ ายม้วน จีบแล้วป ล่อยมือเป็น ต้ังวงล่าง     
เท้าขวาก้าวข้าง  ย่อเข่า  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อ
เข่า 
 

ท่าเพลงลาไม้เดินที่  4  จังหวะที่  2 
 

ไม้ลาท่ี  1 
จังหวะท่ี  1 

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบหงายระดับเอว 
มือซ้ายจีบหงายข้างลําตัวระดับศีรษะ 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย มือ
ขวาม้วนจีบหงายระดับเอว  มือซ้ายม้วน  จีบ
หงายข้างลําตัวระดับอก  เท้าขวายืนเต็มเท้า   
ย่อเข่า  เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 
 
 
 

ท่าเพลงลาไม้ลาท่ี  1  จังหวะท่ี  1 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ไม้ลาท่ี  1 
จังวะที่  2 

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังวงล่าง 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายวางเท้าลงหลังเท้าขวา 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  
มือขวาม้วนจีบหงายแล้วปล่อยมือยกขึ้นต้ังวง
ล่าง  มือซ้ายม้วนจีบหงายแล้วปล่อยมือเป็นต้ัง
วงบน  เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายวาง
หลัง    เท้าขวาเปิดส้นเท้า  ย่อเข่า 
 

ท่าเพลงลาไม้ลาท่ี  1  จังหวะท่ี  2 
 

ไม้ลาที่ 2 
จังหวะที่ 1 

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบหงายข้างลําตัวระดับ
ศีรษะ 
มือซ้ายจีบหงายระดับเอว 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาม้วนจีบหงายข้างลําตัวระดับศีรษะ  มือ
ซ้ายม้วนจีบหงายระดับเอว  เท้าขวายกเท้าหน้า  
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
 
 

ท่าเพลงลาไม้ลาท่ี  2  จังหวะท่ี  1 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ไม้ลาท่ี  2 
จังวะที่  2 

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังวงบน 
มือซ้ายต้ังวงล่าง 
เท้าขวาวางหลังเท้าซ้าย 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  
มือขวาม้วนจีบหงายแล้วปล่อยเป็นต้ังวงบน  
มือซ้ายม้วนจีบหงายแล้วปล่อยเป็นต้ังวงล่าง  
เท้าขวาวางหลังเท้าซ้ายเปิดส้นเท้า  ย่อเข่า  
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  
 

ท่าเพลงลาไม้ลาท่ี  2  จังหวะท่ี  2 
 

ไม้ลาท่ี  3 
จังหวะท่ี  1 

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบหงายระดับเอว 
มือซ้ายจีบหงายข้างลําตัวระดับ
ศีรษะ 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาม้วนจีบหงายระดับเอว  มือซ้ายม้วน  
จีบหงายข้างลําตัวระดับอก  เท้าขวายืนเต็มเท้า   
ย่อเข่า  เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 
 
 

ท่าเพลงลาไม้ลาท่ี  3  จังหวะท่ี  1 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ไม้ลาที่ 3 
จังวะที่ 2 

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังวงล่าง 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายวางเท้าลงหลังเท้าขวา 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  
มือขวาม้วนจีบหงายแล้วปล่อยมือยกขึ้นต้ังวง
ล่าง  มือซ้ายม้วนจีบหงายแล้วปล่อยมือเป็นต้ัง
วงบน  เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายวาง
หลัง    เท้าขวาเปิดส้นเท้า  ย่อเข่า ท่าเพลงลาไม้ลาท่ี  3  จังหวะท่ี  2 

 

ท่าน่ัง 
1 

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบควํ่าระดับเอว 
มือ ซ้ายหงายมือกดปลายน้ิวลง
ระดับเอว 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      เอียงศีรษะซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบควํ่าระดับเอว  มือซ้ายลดลงมือมา
ระดับเอวหงายมือกดปลายน้ิวลง  เท้าขวายก
เท้าหน้า  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
 

ท่าน่ังท่าที่  1 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
2  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาต้ังวงบน 
มือซ้ายจีบหงายส่งหลัง 
เท้าขวาก้าวเท้าหน้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  มือ
ขวาคลายจีบออกยกขึ้นเป็นต้ังวง  มือซ้ายจีบ
หงายส่งมือไปด้านหลัง  เท้าขวาก้าวเท้าหน้า   
ย่อ   เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่าแล้วน่ังลงต้ังเข่า
ขวา  คุกเข่าซ้าย  
 
 

ท่าน่ังท่าที่  2 
 
 

3  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาต้ังวงบน 
มือซ้ายจีบหงายส่งหลัง 
น่ังคุกเข่า 
 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา กดเอวและกดไหล่ขวา  มือ
ขวาต้ังวงบน  มือซ้ายจีบหงายส่งมือไปด้านหลัง
น่ังคุกเข่าทับส้นเท้า  แยกเข่าออก 
 
 
 

ท่าน่ังท่าที่  3 
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ตารางท่ี  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
4  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
เท้า 

1 
ต้ังตรง 
ต้ังตรง 
พนมมือระดับอก 
น่ังคุกเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะและลําตัวต้ังตรง  มือท้ังสองประนม
ระหว่างอก  น่ังคุกเข่าทับส้นเท้า  เข่าทั้งสอง
แยกจากกัน 
 
 
 
 
 

ท่าน่ังท่าที่  4 

 
 
 จากตารางที่  19  กระบวนท่ารําถวายมือ  พบว่า  กระบวนท่ารําแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
กระบวนท่ารําเพลงเร็วและเพลงลา กระบวนท่ารําเพลงเร็วเริ่มด้วยกระบวนท่าไหว้ (ท่าเทพนม) โดย
น่ังคุกเข่าและยืนขึ้น ทิศทางการเคล่ือนไหวของกระบวนท่ารํามีหน้าตรง ด้านขวาและด้านซ้าย มีกระบวน
ท่ารําที่ปฏิบัติเหมือนกันท้ังด้านขวาและด้านซ้าย จํานวนท่ารํามีไม่มากนักแต่มีความสัมพันธ์กันของ
ร่างกายต้ังแต่ศีรษะจรดเท้า สามารถเพื่อความยาวของท่ารําโดยแทรกท่าต่างๆ  นอกเหนือจากท่ารําหลัก
กล่าวคือ  เริ่มรําต้ังแต่ท่าท่ี 1 ไปตามกระบวนท่าจนกระทั่งถึงท่ารําถวายมือท่าท่ี  48  (ดูในท่ารําถวายมือ)  
ตัวนายโรงท่ีอยู่ในตําแหน่งขวามือ  จะเป็นผู้ท่ีนําในการเปล่ียนท่า  เรียกว่า  “ข้ึนท่า”  ทั้งน้ีใช้ในกรณีท่ีมี
การรําแก้บนเป็นรอบผู้แสดงก็จะนับการขึ้นท่าใหม่  1  ท่าเป็น 1 รอบ  หากเจ้าภาพบนละครรํา  10  รอบ  
ตัวนายโรงก็จะรํานําผู้แสดงอ่ืนๆ  เปล่ียนท่ารําจํานวน  10  ท่า   
 
    3333.2 .2 .2 .2     กระบวนท่ารําเพลงที่ใช้ในการแสดงละคร  (เพลงหน้าพาทย์)กระบวนท่ารําเพลงที่ใช้ในการแสดงละคร  (เพลงหน้าพาทย์)กระบวนท่ารําเพลงที่ใช้ในการแสดงละคร  (เพลงหน้าพาทย์)กระบวนท่ารําเพลงที่ใช้ในการแสดงละคร  (เพลงหน้าพาทย์)    
       ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  ต้องมีพื้นฐานการรําในละครซึ่งเป็นเพลงที่ใช้ประกอบ
อากัปกิริยาและแสดงอารมณ์ของตัวละคร  ในทางนาฏศิลป์ไทยเรียกว่าเพลงหน้าพาทย์แต่ละครชาตรี 
เมืองเพชร  ให้ความหมายของคําว่า  หน้าพาทย์  แปลว่า  การแสดงฉากหน่ึง  เช่น  เรียกการแสดงในช่วง 



240 
 
 
 
 
เปิดเรื่องมีตัวนายโรงและตัวนางน่ังเตียง  เรียกว่า  หน้าพาทย์แรก  ตอนต่อไปก็เรียกตามลําดับ  คือ    
หน้าพาทย์สอง  หน้าพาทย์สาม  ตามลําดับ  ดังน้ันเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงจึงเรียกเจาะจงช่ือเพลง
เป็นสําคัญ  เพลงพื้นฐานที่ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  ใช้ในการแสดงละครเพื่อดําเนินเน้ือเรื่อง  คือ 
เพลงเสมอ  เพลงเชิด  เพลงเชิดฉิ่งแบ่งออกเป็น  เชิดฉิ่งรับพวงมาลัยและเพลงเชิดฉิ่งแผลงศร  เพลงโอด 
       3.2.1  เพลงเสมอ 
               เพลงเสมอเป็นเพลงที่ ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรใช้ในการเดินทางใน
ระยะทางใกล้ๆ  เช่น  เดินทางออกจากท้องพระโรง  เพลงเสมอจะมี  5  ไม้เดิน  แล้วลงลา ครูทาง
นาฏศิลป์ไทย  เรียกว่า  4  ไม้  รวมจังหวะการรําเพลงเสมอจะมี  9  ไม้  เรียกกันว่าขึ้นห้าลงส่ี  (ชมนาด  
กิจขันธ์. 2555 : 30)  มีกระบวนท่ารํามีดังต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี  20  กระบวนท่ารําเพลงเสมอ 
 

ท่ารําท่ารําท่ารําท่ารํา    ลักษณะท่ารําลักษณะท่ารําลักษณะท่ารําลักษณะท่ารํา    คําอธิบายท่ารําคําอธิบายท่ารําคําอธิบายท่ารําคําอธิบายท่ารํา    
ทิศทาง  

 

ทิศ 1 
ทิศ 2 
ทิศ 3  
ทิศ 4 
 
 

ทิศท่ีตัวละครหันหน้าไปหาผู้ชม 
ทิศทางด้านขวามือของตัวละคร 
ทิศทางด้านขวามือของตัวละคร 
ทิศทางด้านหลังของตัวละคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัว
ละคร

4

3

1

2
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ตารางท่ี  20  กระบวนท่ารําเพลงเสมอ (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
เพลงเสมอ 

1 
(รําให้มือ) 

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบหงาย ด้านหน้าระดับเหนือ
ไหล่ 
มือซ้ายจีบหงาย ด้านหน้าระดับเอว 
เท้าขวายกเท้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
 

 
การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย   กดเอวและกดไหล่ซ้าย  
มือขวาจีบหงายด้านหน้าระดับระดับเหนือไหล่  
มือซ้ายจีบหงายด้านหน้าระดับเอว  เท้าขวายก
เท้าหน้า  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  (ดังภาพที่  
1)  จากน้ันเปล่ียนเป็นศีรษะเอียงขวา  กดเอว
และกดไหล่ขวา  ม้วนมือจีบท้ังสองข้างเป็นมือ
ขวาต้ังวงบน  มือซ้ายต้ังมือด้านหน้าระดับใต้อก  
เท้าขวาก้าวข้าง  ย่อเข่า  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า   
ย่อเข่า  (ดังภาพท่ี  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ารําเพลงเสมอท่าท่ี  1  (1) 
 

 

 

ท่ารําเพลงเสมอท่าท่ี  1  (2) 
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ตารางท่ี  20  กระบวนท่ารําเพลงเสมอ (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบหงายระดับเอว 
มือซ้ายจีบหงายส่งไปด้านหลัง 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 
 

 
การเคล่ือนไหว  (ต่อเน่ืองจากภาพท่ี  2) 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  
ลดมือลงมือขวาจีบหงายระดับเอว  มือซ้ายจีบ
หงายส่งหลังแขนตึง  เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า  (ดังภาพท่ี  3)  จากน้ัน
เปล่ียนมือขวายกมือข้ึนปล่อยจีบเป็นต้ังวงบน  
มือซ้ายจีบหงายส่งหลังแขนตึง  เท้ าขวายืน    
เต็ม เท้า  ย่อ เข่า  เท้ าซ้ายก้าวข้าง  ย่อ เข่า  
(ดังภาพที่  4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ารําเพลงเสมอท่าท่ี  1  (3) 
 

 

ท่ารําเพลงเสมอท่าท่ี  1  (4) 
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ตารางท่ี  20  กระบวนท่ารําเพลงเสมอ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
2 
 

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบควํ่าข้างลําตัว  งอศอก 
มือซ้ายหงายมือ กดปลายน้ิวมือลง 
งอศอก 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
 

 
การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย     
มือขวาจีบควํ่าข้างลําตัว  งอศอก  ระดับไหล่    
มือซ้ ายห งายมื อกดปลายมือลงระ ดับ ไห ล่  
งอศอก  เท้าขวายกเท้าหน้า เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า
ย่อเข่า  (ดังภาพท่ี  1)  จากน้ันเปล่ียนเป็นศีรษะ
เอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  มือขวาหยิบ
จีบ   ห งายมื อระดับ ศีรษะ  งอศอก ต้ั งฉาก       
มือซ้ายต้ังมือแขนตึงระดับไหล่  เท้าขวาก้าวเท้า
หน้า  ย่อเข่า    เท้าซ้ายยืนเต็มฝ่าเท้า  ย่อเข่า 
(ดังภาพที่  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ารําเพลงเสมอท่าท่ี  2  (1) 
 

 

ท่ารําเพลงเสมอท่าท่ี  2  (2) 
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ตารางท่ี  20  กระบวนท่ารําเพลงเสมอ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
3  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาหงายมือระดับศีรษะ  งอศอก
ต้ังฉาก 
มือซ้ายจีบควํ่าข้างลําตัว  งอศอก 
เท้าขวายืนเต็มเท้า ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 
 

 
การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไห ล่ขวา     
มือขวาหงายมือ  ระดับศีรษะ  งอศอกต้ังฉาก  
มือซ้ายกดมือจีบควํ่าข้างลําตัว งอศอก ระดับไหล่  
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายยกเท้าหน้า  
(ดังภาพที่  1)  จากน้ันเปล่ียนเป็นศีรษะเอียงซ้าย  
กดเอวและกดไหล่ซ้าย  มือขวาต้ังมือแขนตึง
ระดับไหล่  มือซ้ายหยิบจีบ  หงายมือระดับศีรษะ  
งอศอกต้ังฉาก  เท้ าขวายืนเต็ม เท้า ย่อ เข่า  
เท้าซ้ายก้าวหน้า ย่อเข่า  (ดังภาพที่  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ารําเพลงเสมอท่าท่ี  3  (1) 
 

 

ท่ารําเพลงเสมอท่าท่ี  3  (2) 
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ตารางท่ี  20  กระบวนท่ารําเพลงเสมอ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
4  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบควํ่าข้างลําตัว  งอศอก 
มือซ้ายหงายมือ กดปลายน้ิวมือลง 
งอศอก 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
 

 
การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย     
มือขวาจีบควํ่าข้างลําตัว  งอศอก  ระดับไหล่     
มือซ้ ายห งายมื อกดปลายมือลงระ ดับ ไห ล่        
งอศอก  เท้าขวายกเท้าหน้า เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า
ย่อเข่า  (ดังภาพท่ี  1)  จากน้ันเปล่ียนเป็นศีรษะ
เอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  มือขวาหยิบ
จีบ   ห งายมื อระดับ ศีรษะ  งอศอก ต้ังฉาก        
มือซ้ายต้ังมือแขนตึงระดับไหล่  เท้าขวาก้าวเท้า
หน้า  ย่อเข่า    เท้าซ้ายยืนเต็มฝ่าเท้า  ย่อเข่า 
(ดังภาพที่  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ารําเพลงเสมอท่าท่ี  4  (1) 

 

 

ท่ารําเพลงเสมอท่าท่ี  4  (2) 
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ตารางท่ี  20  กระบวนท่ารําเพลงเสมอ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
5  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาหงายมือระดับศีรษะ  งอศอก
ต้ังฉาก 
มือซ้ายจีบควํ่าข้างลําตัว  งอศอก 
เท้าขวายืนเต็มเท้า ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 
 

 
การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไห ล่ขวา     
มือขวาหงายมือ  ระดับศีรษะ  งอศอกต้ังฉาก  
มือซ้ายกดมือจีบควํ่าข้างลําตัว งอศอก ระดับไหล่  
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายยกเท้าหน้า  
(ดังภาพที่  1)  จากน้ันเปล่ียนเป็นศีรษะเอียงซ้าย  
กดเอวและกดไหล่ซ้าย  มือขวาต้ังมือแขนตึง
ระดับไหล่  มือซ้ายหยิบจีบ  หงายมือระดับศีรษะ  
งอศอกต้ังฉาก  เท้ าขวายืนเต็ม เท้า ย่อ เข่า     
เท้าซ้ายก้าวหน้า ย่อเข่า  (ดังภาพที่  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ารําเพลงเสมอท่าท่ี  5  (1) 
 

 

ท่ารําเพลงเสมอท่าท่ี  5  (2) 
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ตารางท่ี  20  กระบวนท่ารําเพลงเสมอ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
6  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบควํ่าแขนตึง 
มือซ้ายหงายมือระดับศีรษะ งอศอก
ต้ังฉาก 
เท้าขวาก้าวเท้าหน้า ย่อเข่า 
เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า  ย่อเข่า 
 

 
การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย    
มือขวา  กดมือลงจีบควํ่าแขนตึงระดับไหล่  มือ
ซ้ายหงายมือระดับศีรษะ  งอศอกต้ังฉาก  เท้า
ขวาก้าวเท้าหน้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายวางหลังเท้า
ขวาเปิดส้นเท้า  ย่อเขา  (ดังภาพท่ี  1)  จากน้ัน
เปล่ียนเป็นศีรษะเอียงขวา กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาหยิบจีบหงายมือระดับศีรษะ  งอศอก   
ต้ังฉาก  มือซ้ายลดมือลงต้ังมือแขนตึงระดับไหล่  
นําเท้าขวาวางหลังเท้าซ้าย  เปิดส้นเท้า  ย่อเข่า
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า (ดังภาพที่  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ารําเพลงเสมอท่าท่ี  6  (1) 
 

 

ท่ารําเพลงเสมอท่าท่ี  6  (2) 
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ตารางท่ี  20  กระบวนท่ารําเพลงเสมอ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
7  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาหงายมือระดับศีรษะ งอศอก
ต้ังฉาก 
มือซ้ายจีบควํ่าแขนตึง  ระดับไหล่ 
เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
 

 
การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  มือ
ขวาหงายมือระดับศีรษะ  งอศอกต้ังฉาก  มือซ้าย
กดมือลงเป็นจีบควํ่าแขนตึงระดับไหล่  เท้าขวา
วางหลังเท้าซ้ายเปิดส้นเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายยืน
เต็ ม เท้ า   ย่ อ เข่ า  (ดั งภ าพ ที่   1 )  จาก น้ั น
เปล่ียนเป็นศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่
ซ้าย  ลดมือขวาลงต้ังมือแขนตึงระดับไหล่  หยิบ
จีบมือซ้ายขึ้นหงายมือระดับศีรษะ  งอศอก  
ต้ังฉาก  เท้าขวาวางเต็มเท้า  ย่อเขา  นําเท้าซ้าย
วางหลังเท้าขวา เปิดส้นเท้า ย่อเข่า (ดังภาพที่  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ารําเพลงเสมอท่าท่ี  7  (1) 
 

 

ท่ารําเพลงเสมอท่าท่ี  7  (2) 
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ตารางท่ี  20  กระบวนท่ารําเพลงเสมอ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
8  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบควํ่าแขนตึง 
มือซ้ายหงายมือระดับศีรษะ งอศอก
ต้ังฉาก 
เท้าขวาก้าวเท้าหน้า ย่อเข่า 
เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า  ย่อเข่า 
 

 
การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย     
มือขวา  กดมือลงจีบควํ่าแขนตึงระดับไหล่  มือ
ซ้ายหงายมือระดับศีรษะ  งอศอกต้ังฉาก  เท้า
ขวาก้าวเท้าหน้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายวางหลังเท้า
ขวาเปิดส้นเท้า  ย่อเขา  (ดังภาพท่ี  1)  จากน้ัน
เปล่ียนเป็นศีรษะเอียงขวา กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาหยิบจีบหงายมือระดับศีรษะ  งอศอก   
ต้ังฉาก  มือซ้ายลดมือลงต้ังมือแขนตึงระดับไหล่  
นําเท้าขวาวางหลังเท้าซ้าย  เปิดส้นเท้า  ย่อเข่า
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า (ดังภาพที่  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ารําเพลงเสมอท่าท่ี  8  (1) 
 

 
ท่ารําเพลงเสมอท่าท่ี  8  (2) 
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ตารางท่ี  20  กระบวนท่ารําเพลงเสมอ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
9  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาหงายมือระดับศีรษะ งอศอก
ต้ังฉาก 
มือซ้ายจีบควํ่าแขนตึง  ระดับไหล่ 
เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
 

 
การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  มือ
ขวาหงายมือระดับศีรษะ  งอศอกต้ังฉาก  มือซ้าย
กดมือลงเป็นจีบควํ่าแขนตึงระดับไหล่  เท้าขวา
วางหลังเท้าซ้ายเปิดส้นเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายยืน
เต็ ม เท้ า   ย่อ เข่ า  (ดั งภ าพ ที่   1 )  จาก น้ั น
เปล่ียนเป็นศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่
ซ้าย  ลดมือขวาลงต้ังมือแขนตึงระดับไหล่  หยิบ
จีบมือซ้ายขึ้นหงายมือระดับศีรษะ  งอศอก     
ต้ังฉาก  เท้าขวาวางเต็มเท้า  ย่อเขา  นําเท้าซ้าย
วางหลังเท้าขวา เปิดส้นเท้า ย่อเข่า (ดังภาพที่  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ารําเพลงเสมอท่าท่ี  9  (1) 

 

 
ท่ารําเพลงเสมอท่าท่ี  9  (2) 
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ตารางท่ี  20  กระบวนท่ารําเพลงเสมอ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
10  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังมือแขนตึง  ระดับไหล่ 
มือซ้ายหงายมือระดับศีรษะ งอศอก
ต้ังฉาก 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายวางหลังเท้าขวา  เปิดส้นเท้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้ายหันไป
ด้านขวา  มือขวาต้ังมือแขนตึงมือซ้ายหงายมือ
ระดับศีรษะ  งอศอกต้ังฉาก  เท้าขวาวางเต็มเท้า 
ย่อเข่า  เท้าซ้ายวางหลังเท้าขวา  เปิดส้นเท้า   
ย่อเข่า 

ท่ารําเพลงเสมอท่าที่  10 

11  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบระ ดับศี รษะ  งอศอก    
ต้ังฉาก 
มือซ้ายต้ังมือระดับใต้อก 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวเท้าหน้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  มือ
ขวาจีบระดับศีรษะงอศอก  ต้ังฉาก  มือซ้ายต้ัง
มือระดับใต้อก  (ท่าชักแป้งผัดหน้า)  เท้าขวายืน
เต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายก้าวหน้า  ย่อเข่า 
 
 

ท่ารําเพลงเสมอท่าที่  11 
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ตารางท่ี  20  กระบวนท่ารําเพลงเสมอ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
12  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบระดับศีรษะ  
งอศอก ต้ังฉาก 
มือซ้ายต้ังมือระดับใต้อก 
ซอยเท้า 
 

 
การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  หัน
มาหน้าตรง  มือขวาจีบระดับศีรษะ  งอศอกต้ัง
ฉาก  มือซ้ายต้ังมือระดับเอว  จากน้ันเปล่ียนเป็น
ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  มือขวา
ต้ังมือระดับเอวมือซ้ายจีบระดับศีรษะ  งอศอกต้ัง
ฉาก  เท้าทั้งสองยํ่าสลับข้ึนลงโดยยกส้นเท้าขึ้น
(ซอยเท้า)  ปฏิบัติต่อเน่ืองกัน (ดังภาพท่ี  1  และ
ภาพท่ี  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ารําเพลงเสมอท่าที่  12  (1) 

 

 

ท่ารําเพลงเสมอท่าที่  12  (2) 
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ตารางท่ี  20  กระบวนท่ารําเพลงเสมอ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
13 

(ป้องหน้า) 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาหงายมืองอศอกข้างลําตัว
ระดับเอว 
มือซ้ายจีบควํ่าระดับหน้า 
เท้าขวาก้าวข้าง 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
    ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  มือ
ขวากดปลายมือลงข้างลําตัวหงายมือขึ้น  งอศอก 
มือซ้ายจีบควํ่าด้านหน้า  ระดับศีรษะเท้าขวา 
ก้าวข้าง  ย่อเข่า  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า ท่ารําเพลงเสมอท่าที่  14 

 

 
 
 จากตารางที่  20  กระบวนท่ารําเพลงเสมอ  พบว่า กระบวนท่ารําเพลงเสมอของตัวนายโรง
ละครชาตรีเมืองเพชรเริ่มด้วยการรําให้มือ  (รําร่าย)  โดยใช้  1  จังหวะของไม้เดินในเพลงเสมอ ดังน้ัน 
กระบวนท่ารํามีเฉพาะ 4 ไม้เดินแล้วจึงลงลา  รวมกันเป็น 9 ไม้ ดังน้ันกระบวนท่ารําเพลงเสมอของละคร
ชาตรีเมืองเพชร ประกอบด้วย รําร่าย แล้วรําตามกระบวนท่าเดินขึ้น 4 ไม้แล้วจึงลงลา 
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       3.2.2  เพลงเชิด 
                เพลงเชิดเป็นเพลงที่ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรใช้ในการเดินทางในระยะไกล
และใช้ในการต่อสู้ของตัวละคร  มีกระบวนท่ารําดังต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี  21  กระบวนท่ารําเพลงเชิด 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ทิศทาง  

 

ทิศ  1 
ทิศ  2 
ทิศ  3 
ทิศ  4 

ทิศที่ตัวละครหันหน้าไปหาผู้ชม 
ทิศทางด้านขวามือของตัวละคร 
ทิศทางด้านขวามือของตัวละคร 
ทิศทางด้านหลังของตัวละคร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัว
ละคร

4

3

1

2
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ตารางท่ี  21  กระบวนท่ารําเพลงเชิด  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
เพลงเชิด 

1 
 

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือทั้งสองต้ังวงล่าง 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
 

 
การเคล่ือนไหว 
    ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  
ยกมือท้ังสองข้างขึ้นต้ังวงล่าง  พร้อมท้ัง
ยกเท้าขวาข้ึน  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  
(ดังภาพท่ี  1)  จากน้ันเปล่ียนเป็นศีรษะ
เอียงขวา กดเอวและกดไหล่ขวา  มือขวา
แบมือแล้ววาดมือไปข้างลําตัว  นาบฝ่ามือ
ไว้บนสะโพกด้านหลัง  มือซ้ายต้ังวงล่าง  
ก้าวเท้าขวาลงด้านข้าง  ย่อเข่า  เท้าซ้าย
ยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  (ดังภาพที่  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดท่าที่  1  (1) 
 
 

 

ท่ารําเพลงเชิดท่าที่  1  (2) 
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ตารางท่ี  21  กระบวนท่ารําเพลงเชิด  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
2 
 

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือ ท้ังสองแบมือนาบไว้ที่ บ ริเวณ
สะโพกขวา 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวข้าง  ย่อเข่า 
 

 
การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  
มือขวาแบมือแนบสะโพกด้านหลัง  มือซ้ายวาด
ไปข้างลําตัวนาบฝ่ามือไว้บนสะโพกซ้ายด้านหลัง
เช่นเดียวกับมือขวา เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวข้าง  ย่อเข่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดท่าท่ี  2  (ด้านหน้า) 

 

 

ท่ารําเพลงเชิดท่าท่ี  2  (ด้านหลัง) 
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ตารางท่ี  21  กระบวนท่ารําเพลงเชิด  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
3 
 

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

3 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังวงบน 
มือซ้ายจีบหงายระดับเอว 
เท้าขวาก้าวข้าง  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
 

 
การเคล่ือนไหว 
      เอียงศีรษะซ้าย  หันไปทางซ้ายกดเอวและ
กดไหล่ซ้าย  มือขวาต้ังวงบน มือซ้ายจีบหงาย
ระดับเอว  (สอดสร้อยมาลา)  เท้าขวายกเท้าแล้ว
ก้าวข้าง  ย่อเข่า  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  
(ดังภาพที่  1)  จากน้ันหันไปทางด้านขวา  ศีรษะ
เอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย มือขวาต้ังวง
บน  มือซ้ายจีบหงายระดับเอว  เท้าขวาก้าวเท้า
หน้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายวางอยู่หลังเท้าขวาย่อ   
เปิดส้นเท้า  ย่อเข่า  (ดังภาพท่ี  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดท่าที่  3  (1)   

 

 
ท่ารําเพลงเชิดท่าที่  3  (2) 
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ตารางท่ี  21  กระบวนท่ารําเพลงเชิด  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
4 
 

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาหงายมือระดับศีรษะข้างลําตัว 
งอศอก ต้ังฉาก 
มือซ้ายต้ังมือแขนตึง  ระดับไหล่ 
เท้าขวายกเท้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
 

 
การเคล่ือนไหว 
     เอียงศีรษะซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  มือ
ขวาจีบควํ่าแขนตึงข้างลําตัว  มือซ้ายหงายมือกด
ปลายน้ิวลงข้างลําตัว  งอศอก  เท้าขวายืนเปิด
ส้นเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายก้าวเท้าหน้า  ย่อเข่า  
(ดังภาพที่ 1)  จากน้ันเปล่ียนเป็นศีรษะเอียงขวา  
กดเอวและกดไหล่ขวา  มือขวาหยิบจีบขึ้นหงาย
หงายมือระดับศีรษะ  ข้างลําตัว  งอศอก  มือขวา
ต้ังมือ  แขนตึง  เท้าขวายกเท้าหน้า  เท้าซ้ายยืน
เต็มเท้า  ย่อเข่า  (ดังภาพท่ี  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดท่าที่  4  (1) 
 

 

 

ท่ารําเพลงเชิดท่าที่  4  (2) 
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ตารางท่ี  21  กระบวนท่ารําเพลงเชิด  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
5  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาหงายมือระดับศีรษะข้างลําตัว 
งอศอก ต้ังฉาก 
มือซ้ายต้ังมือแขนตึงระดับไหล่ 
เท้าขวาก้าวข้าง  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
       ศีรษะ  ลําตัวและมืออยู่ในลักษณะเดิม  
เท้าขวาก้าวข้างย่อเข่า  เท้าซ้ายยืนเต็ม เท้า    
ย่อเข่า 
 ท่ารําเพลงเชิดท่าที่  5 

6  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาหงายมือระดับศีรษะข้างลําตัว 
งอศอก ต้ังฉาก 
มือซ้ายต้ังมือแขนตึง 
เท้าขวาก้าวข้าง  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
       ศีรษะเปล่ียนไปเอียงซ้าย  กดเอวและกด
ไหล่ซ้าย  แล้วจึงปฏิบัติท่าเอียงศีรษะสลับกันซ้าย
และขวา  มืออยู่ในลักษณะเดิม  เท้าขวาก้าวข้าง  
ย่อเข่า  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  
 
 

ท่ารําเพลงเชิดท่าที่  6 
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ตารางท่ี  21  กระบวนท่ารําเพลงเชิด  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
7  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มื อขวา จีบ ระ ดับ ศี รษ ะ  งอศอก  
ต้ังฉาก 
มือซ้ายต้ังมือระดับใต้อก 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  
เท้าซ้ายก้าวเท้าหน้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  มือ
ขวาจีบระดับศีรษะงอศอก  ต้ังฉาก  มือซ้ายต้ัง
มือระดับใต้อก  (ชักแป้งผัดหน้า)   เท้าขวายืน
เต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายก้าวเท้าหน้า  ย่อเข่า
เดินขึ้นหมุนตัว  1  รอบ 

ท่ารําเพลงเชิดท่าที่  7 

8 
(ป้องหน้า) 

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาหงายมือ  งอศอกข้างลําตัว
ระดับเอว 
มือซ้ายจีบควํ่าระดับหน้า 
เท้าขวาก้าวข้าง  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
    ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  มือ
ขวาหงายมือกดปลายมือลงข้างลําตัวระดับเอว  
งอศอก  มือซ้ายจีบควํ่าด้านหน้า  ระดับศีรษะ
เท้าขวาก้าวข้าง  ย่อเข่า  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า   
ย่อเข่า 

ท่ารําเพลงเชิดท่าที่  8 
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 จากตารางท่ี  21  กระบวนท่ารําเพลงเชิด  พบว่า  กระบวนท่ารําเพลงเชิดปรากฏท่ารํา
เก่ียวกับการนุ่งผ้าก่อน โดยเริ่มจากท่านุ่งผ้าด้วยมือขวาข้างเดียวและนุ่งผ้าด้วยมือท้ังสองข้าง ท่ารําเป็น
กิริยาแสดงการแต่งกายให้รัดกุมก่อนการเดินทางในระยะไกล แล้วจึงปฏิบัติท่ารําอ่ืนๆ  ตามลําดับ   
       3.2.3  เพลงเชิดฉิ่ง 
                เพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยเป็นเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงของตัวนายโรงละคร
ชาตรีเมืองเพชร  ใช้ตอนท่ีตัวละครรับพวงมาลัย  เช่น  เรื่องกายเพชร  กายสุวรรณและรําเชิดฉิ่งแผลงศร 
ใช้ในตัวละครแผลงศรในการต่อสู้  เช่น เรื่องโกมินทร์  นารายณ์ธิเบศ  ไชยเชษฐ์  เป็นต้น  มีกระบวนท่ารํา
ดังต่อไปน้ี 
  1)  กระบวนท่ารําเชิดฉ่ิงรับพวงมาลัย 
 
ตารางท่ี  22  กระบวนท่ารําเชิดฉิ่งรับพวงมาลัย 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ทิศทาง  

 

ทิศ  1 
ทิศ  2 
ทิศ  3 
ทิศ  4 
 
 

ทิศท่ีตัวละครหันหน้าไปหาผู้ชม 
ทิศทางด้านขวามือของตัวละคร 
ทิศทางด้านขวามือของตัวละคร 
ทิศทางด้านหลังของตัวละคร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัว
ละคร

4

3

1

2
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ตารางท่ี  22  กระบวนท่ารําเชิดฉิ่งรับพวงมาลัย  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
รําให้มือ 
(รําร่าย) 

 

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบหงาย ด้านหน้าระดับใต้อก 
มือซ้ายจีบหงาย ด้านหน้าระดับเอว 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
 

 
การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไห ล่ขวา  
มือขวาจีบหงายด้านหน้าระดับใต้อก  มือซ้าย  
จีบหงายด้านหน้าระดับเอว  เท้าขวายกเท้าหน้า
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  (ดังภาพ ท่ี  1)  
จากน้ันเปล่ียนเป็นศีรษะเอียงขวา  กดเอวและ 
กดไหล่ขวา  ม้วนมือจีบท้ังสองข้างเป็นมือขวา  
ต้ังวงบน มือซ้ายต้ังมือด้านหน้าระดับใต้อก  เท้า
ขวาก้าวข้าง  ย่อเข่า  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า      
(ดังภาพที่  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ารําให้มือ  (1) 
 

 

ท่ารําให้มือ  (2) 
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ตารางท่ี  22  กระบวนท่ารําเชิดฉิ่งรับพวงมาลัย  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบหงายระดับเอว 
มือซ้ายจีบหงายส่งไปด้านหลัง 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 
 

 
การเคล่ือนไหว  (ต่อเน่ืองจากภาพท่ี  2) 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย   
ลดมือลงให้มือขวาจีบหงายระดับเอว  มือซ้าย 
จีบหงายส่งหลังแขนตึง  เท้าขวายืนเต็มเท้า  
ย่อเข่า  เท้าซ้ายยกเท้าหน้า  (ดังภาพท่ี  2) 
จากน้ันเปล่ียนเป็นมือขวายกมือขึ้นปล่อยจีบ  
เป็นต้ังวงบน  มือซ้ายจีบหงายส่งหลังแขนตึง  
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายก้าวข้าง  
ย่อเข่า  (ดังภาพท่ี  4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ารําให้มือ  (3) 

 

 

 

ท่ารําให้มือ  (4) 
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ตารางท่ี  22  กระบวนท่ารําเชิดฉิ่งรับพวงมาลัย  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
1  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังวงบน 
มือซ้ายจีบหงายส่งหลัง 
ยํ่าเท้าสลับกันเปิดส้นเท้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  มือ
ขวาต้ังวงบน  มือซ้ายจีบส่งหลัง  เท้าท้ังสอง    
ยํ่าเท้าสลับกัน  เปิดส้นเท้า  (ซอยเท้า)  หันไป
ด้านขวา 
 
 ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยท่าที่  1 

 

2 
(ป้องหน้า) 

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงขวา  
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มื อขวาห งาย มือกดป ลาย น้ิ วลง    
ข้างลําตัว งอศอก 
มือซ้ายจีบควํ่า ด้านหน้า 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายกระดกเท้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  มือ
ขวาหงายมือลดมือลงกดปลายน้ิวลง  ข้างลําตัว 
งอศอกมือซ้ายคลายจีบ  แล้วจีบคํ่าระดับศีรษะ
ด้านหน้า  เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่า  เท้าซ้าย
กระดกเท้ายืดและยุบเข่าขึ้นลงถี่ๆ  (ห่มเข่า) 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยท่าที่  2 
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ตารางท่ี  22  กระบวนท่ารําเชิดฉิ่งรับพวงมาลัย  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
3  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังวงบน 
มือซ้ายจีบควํ่าแขนตึง  ข้างลําตัว 
ระดับไหล่ 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  มือ
ขวายกมือข้ึนต้ังวงบน  มือซ้ายลดจีบลงระดับ
ไหล่เป็นจีบควํ่า  แขนตึงข้างลําตัว  เท้าขวายืน
เต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยท่าที่  3 

4  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังวงบน 
มือซ้ายจีบควํ่าแขนตึง  ข้างลําตัว 
ระดับไหล่ 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวข้าง 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  มือ
ขวาต้ังวงบน  มือซ้ายจีบควํ่า  แขนตึง  ระดับไหล่ 
เท้าขวายืนเต็มเท้า ย่อเข่า  เท้าซ้ายก้าวข้างแล้ว
ยํ่าเท้าสลับขึ้นลง  เปิดส้นเท้า  (ซอยเท้า) 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยท่าที่  4 
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ตารางท่ี  22  กระบวนท่ารําเชิดฉิ่งรับพวงมาลัย  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
5  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

3 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังวงบน 
มือซ้ายจีบควํ่าแขนตึง  ข้างลําตัว 
ระดับไหล่ 
ยํ่ า เท้ าส ลั บ ขึ้ น ล ง   เปิ ด ส้น เท้ า    
(ซอยเท้า) 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  มือ
ขวาลดจีบลงระดับไหล่เป็นจีบควํ่า  แขนตึง  ข้าง
ลําตัว  มือซ้ายต้ังวงบน  แล้วยํ่าเท้าสลับข้ึนลง  
เปิดส้นเท้า  (ซอยเท้า)  หันไปทางซ้าย 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยท่าที่  5 
 

6  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

3 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบหงายระดับเอว 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวากระดกเท้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  มือ
ขวาลดมือลงจีบหงายระดับเอว  มือซ้ายม้วนจีบ
ข้ึนเป็นต้ังวงบน  เท้าขวากระดกเท้า  เท้าซ้ายยืน
เต็มเท้า  ย่อเข่า  แล้วยืดและยุบเข่าขึ้นลงถี่ๆ  
(ห่มเข่า) 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงรับพวงมาลัยท่าท่ี 6 
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ตารางท่ี  22  กระบวนท่ารําเชิดฉิ่งรับพวงมาลัย  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
7  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

3 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบหงายระดับเอว 
มือซ้ายต้ังวงล่าง 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
 

 
การเคล่ือนไหว 
    ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  มือ
ขวาจีบหงายระดับเอว  ลดมือซ้ายลงมาต้ังวงล่าง 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าขวาจากท่า
กระดกเท้า  ส่งเท้ามาด้านหน้าในท่ายกเท้าหน้า
แล้วจึงก้าวข้างเท้าขวา  ยํ่าเท้าสลับข้ึนลงเปิด  
ส้นเท้า  (ซอยเท้า)  หันไปทางขวา  (ดังภาพที่  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงรับพวงมาลัยท่าท่ี 7 
(1) 
 

 

ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงรับพวงมาลัยท่าท่ี 7 
(2) 
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ตารางท่ี  22  กระบวนท่ารําเชิดฉิ่งรับพวงมาลัย  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
8  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังวงบน 
มือซ้ายหงายมือ  กดปลายมือลงข้าง
ลําตัว  งอศอก 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  
เท้าซ้ายกระดกเท้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  
มือขวาม้วนจีบข้ึนเป็นต้ังวงบน  มือซ้ายแทงมือ
ออกเป็นหงายมือกดปลายมือลงข้ างลําตัว  
งอศอก  (ผาลาเพียงไหล่)  เท้าขวายืนเต็มเท้า  
ย่อเข่า  เท้าซ้ายกระดกเท้า  ยืดและยุบเข่าขึ้นลง
ถ่ีๆ  (ห่มเข่า) 

ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงรับพวงมาลัยท่าท่ี 8 

9  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังวงบน 
มือซ้ายหงายมือ กดปลายมือลงข้าง
ลําตัว  งอศอก 
เท้าขวายืนเต็มเท้า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะ  ลําตัวและมือปฏิบัติท่ารําลักษณะ
เดิม  (ผาลาเพี ยงไห ล่)  เท้ าขวายืนเต็ม เท้า  
ย่อเข่า  เท้าซ้ายจากท่ากระดกเท้า  ส่งเท้ามา
ด้านหน้าในท่ายกเท้าหน้า 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงรับพวงมาลัยท่าท่ี 9 
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ตารางท่ี  22  กระบวนท่ารําเชิดฉิ่งรับพวงมาลัย  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
10  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังวงบน 
มือซ้ายหงายมือ กดปลายมือลงข้าง
ลําตัว งอศอก 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวข้าง  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะ ลําตัวและมือปฏิบัติท่ารําลักษณะเดิม
(ผาลาเพียงไหล่)  เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้า
ซ้ายก้าวข้าง  ย่อเข่า  แล้วยํ่าเท้าสลับขึ้นลงเปิด  
ส้นเท้า  (ซอยเท้า)  ข้ึนและลงพร้อมท้ังเปล่ียนเอียง
ศีรษะซ้ายและขวา 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยท่าที่ 10 

11  
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบหงายข้างลําตัวระดับเอว  
งอศอก 
มือซ้ายจีบหงายระดับเอว 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  มือ
ขวาช้อนมือจีบหงายข้างลําตัวระดับเอว  งอศอก
มือซ้ายช้อนมือจีบหงายระดับเอว  เท้าซ้ายก้าวเท้า
หน้าแล้วยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าขวายกหน้า 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยท่าที่ 11 
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ตารางท่ี  22  กระบวนท่ารําเชิดฉิ่งรับพวงมาลัย  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
12  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาหงายมือแขนตึงข้างลําตัว 
มือซ้ายต้ังวงล่าง 
เท้าขวาก้าวเท้าหน้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  มือ
ขวาม้วนจีบแทงมือไปข้างลําตัวหงายมือ  แขนตึง 
มือซ้ายม้วนจีบเป็นต้ังวงล่าง  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  
ย่อเข่า  เท้าขวาก้าวข้าง  ย่อเข่า 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยท่าที่ 12 
 

13  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังมืองอศอกระดับไหล่ 
มือซ้ายจีบหงายระดับเอว 
ยํ่าเท้าสลับข้ึนลง  เปิดส้นเท้า 
(ซอยเท้า) 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  มือ
ขวาต้ังมืองอศอกระดับไหล่  มือซ้ายม้วนมือจีบ
หงายระดับเอว  ยํ่าเท้าสลับข้ึนลง  เปิดส้นเท้า
(ซอยเท้า) 
 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยท่าที่ 13 
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ตารางท่ี  22  กระบวนท่ารําเชิดฉิ่งรับพวงมาลัย  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
14  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

2 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบหงายแขนตึง  ข้างลําตัว 
มือซ้ายต้ังวงล่าง 
เท้าสลับขึ้นลง  เปิดส้นเท้า (ซอยเท้า) 

การเคล่ือนไหว(ต่อเน่ืองจากท่าท่ี  18) 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไห ล่ขวา   
มือขวาหยิบจีบหงายแขนตึง  ข้างลําตัว  มือซ้าย
ม้วนจีบเป็น ต้ังวงล่าง  ยํ่าเท้าสลับขึ้นลงเปิด    
ส้นเท้า  (ซอยเท้า)   
 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยท่าที่ 14 

15  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาหงายมือแขนตึงข้างลําตัว 
มือซ้ายต้ังวงล่าง 
เท้าขวาก้าวหน้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายวางหลังเท้าขวา  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  
มือขวาม้วนจีบแทงมือไปข้างลําตัวหงายมือ  
แขนตึง  มือซ้ายม้วนจีบเป็นต้ังวงล่าง  เท้าขวา
ก้าวหน้า ย่อเข่า  ถอนเท้าซ้ายกระทุ้งหลังเท้าขวา  
ย่อเข่า 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยท่าที่ 15 
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ตารางท่ี  22  กระบวนท่ารําเชิดฉิ่งรับพวงมาลัย  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
16  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังวงบน 
มือซ้ายจีบหงายแขนตึงข้างลําตัว 
ระดับไหล่ 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 
 

 
การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย   
มือขวายกขึ้นเป็นต้ังวงบน  มือซ้ายหยิบจีบ  
หงายมือ  แขนตึงข้างลําตัว  เท้าขวาก้าวหน้ายืน
เต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายยกเท้าหน้าแล้วหมุนตัว
ไปด้านซ้าย  (ดังภาพท่ี  2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยท่าที่ 16 
(1) 
 

 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยท่าที่ 16 
(2) 
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ตารางท่ี  22  กระบวนท่ารําเชิดฉิ่งรับพวงมาลัย  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
17  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

3 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาต้ังวงล่าง 
มือซ้ายหงายมือแขนตึงข้างลําตัว 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวข้าง  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไห ล่ขวา  
มือซ้ายม้วนจีบแทงมือไปข้างลําตัวหงายมือ  
แขนตึง  มือขวาลดมือเป็นต้ังวงล่าง  เท้าขวายืน
เต็มเท้าย่อเข่า  เท้าซ้ายก้าวข้าง  ย่อเข่า 
 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยท่าที่ 17 

18  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

3 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบหงายระดับเอว 
มือซ้ายต้ังมือแขนตึง  ระดับไหล่ 
ยํ่ า เท้ าส ลั บ ขึ้ น ล ง   เปิ ด ส้น เท้ า     
(ซอยเท้า) 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  มือ
ขวาม้วนมือจีบหงายระดับเอว  มือซ้ายต้ังมือแขน
ตึงระดับไหล่  ยํ่าเท้าสลับข้ึนลงเปิด  ส้นเท้า    
(ซอยเท้า) 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยท่าที่ 18 
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ตารางท่ี  22  กระบวนท่ารําเชิดฉิ่งรับพวงมาลัย  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
19  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

3 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังวงล่าง 
มือซ้ายจีบหงายแขนตึง  ข้างลําตัว 
ยํ่ า เท้ าส ลั บ ข้ึ น ล ง   เปิ ด ส้ น เท้ า     
(ซอยเท้า) 

การเคล่ือนไหว  (ต่อเน่ืองจากท่าที่  24) 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย   
มือขวาม้วนจีบเป็นต้ังวงล่าง  มือซ้ายหยิบจีบ
หงายแขนตึง  ข้างลําตัว  มือยํ่าเท้าสลับขึ้นลง  
เปิดส้นเท้า  (ซอยเท้า) 
 ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยท่าที่ 19 

20  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

3 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาต้ังวงล่าง 
มือซ้ายหงายมือแขนตึงข้างลําตัว 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวข้าง  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไห ล่ขวา   
มือซ้ายม้วนจีบแทงมือไปข้างลําตัวหงายมือ  
แขนตึง  มือขวาต้ังวงล่าง  เท้าขวายืนเต็มเท้า  
ย่อเข่า  เท้าซ้ายก้าวข้าง  ย่อเข่า 
 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยท่าที่ 20 
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ตารางท่ี  22  กระบวนท่ารําเชิดฉิ่งรับพวงมาลัย  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
21  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

3 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบหงายระดับเอว 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวากระดกเท้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไห ล่ขวา  
มือซ้ายยกข้ึนต้ังวงบน  มือขวาม้วนมือเป็นจีบ
หงายระดับเอว  (สอดสร้อยมาลา)  ก้าวเท้าซ้าย
ยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า   กระดกเท้าขวา 
 ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยท่าที่ 21 

22  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

3 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาหงายมือระดับศีรษะ งอศอก
ต้ังฉาก 
มือซ้ายต้ังมือแขนตึง  ระดับไหล่ 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไห ล่ขวา  
มือขวาสอดจีบข้ึนหงายมือระดับศีรษะ  งอศอก
ต้ังฉาก   มือซ้ายลดมือลงต้ังมือแขนตึงระดับไหล่
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  แล้วส่งเท้าขวามา
ด้านหน้ายกเท้าหน้า 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยท่าที่ 22 
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ตารางท่ี  22  กระบวนท่ารําเชิดฉิ่งรับพวงมาลัย  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
23  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

3 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาหงายมือระดับศีรษะ งอศอก
ต้ังฉาก 
มือซ้ายต้ังมือแขนตึง 
เท้าขวาก้าวข้าง  ย่อเข่า   
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะ  ลําตัวและมือปฏิบัติ  ท่ารําลักษณะ
เดิม เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่า  เท้าขวาก้าวข้าง  
ย่อเข่า 
 ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยท่าที่ 23 

24  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาหงายมือระดับศีรษะ งอศอก
ต้ังฉาก 
มือซ้ายต้ังมือแขนตึง  ระดับไหล่ 
ยํ่ า เท้ าส ลั บ ขึ้ น ล ง   เปิ ด ส้น เท้ า   
(ซอยเท้า) 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะ  ลําตัวและมือปฏิบัติ  ท่ารําลักษณะ
เดิม ยํ่าเท้าสลับขึ้นลง  เปิดส้นเท้า  (ซอยเท้า)  
หันไปด้านขวา 
 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยท่าที่ 24 
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ตารางท่ี  22  กระบวนท่ารําเชิดฉิ่งรับพวงมาลัย  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
25  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบควํ่าแขนตึงข้างลําตัว  ระดับ
ไหล่ 
มือซ้ายหงายมือระดับศีรษะ  งอศอก
ต้ังฉาก 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศี รษะเอียงซ้ าย  กดเอวและกดไห ล่ ซ้าย     
มือซ้ายแทงมือขึ้น  หงายมือระดับศีรษะ  งอศอก
ต้ังฉาก  มือขวาลดมือลงจีบควํ่าแขนตึงข้างลําตัว
ระดับไหล่  ก้าวเท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้า
ขวายกเท้าหน้า 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยท่าที่ 25 

26  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบควํ่าแขนตึงข้างลําตัว ระดับ
ไหล่ 
มือซ้ายหงายมือระดับศีรษะ  งอศอก
ต้ังฉาก 
เท้าขวาก้าวข้าง 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะ  ลําตัวและมือปฏิบัติท่ารําลักษณะเดิม 
เท้าซ้ายยืดเข่าแล้วย่อลงพร้อมกับเท้าขวาก้าวข้าง
หมุนตัวกลับหลังไปหน้าตรง ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยท่าที่ 26 
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ตารางท่ี  22  กระบวนท่ารําเชิดฉิ่งรับพวงมาลัย  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
27  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบควํ่าแขนตึง  ข้างลําตัว 
ระดับไหล่ 
มือซ้ายหงายมือระดับศีรษะ  งอศอก
ต้ังฉาก 
เท้าขวาก้าวเท้าหน้า 
เท้ าซ้ายวางเท้ าห ลังเท้าขวาเปิ ด    
ส้นเท้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะ  ลําตัวและมือ  ปฏิบัติท่ารําลักษณะ
เดิม  หมุนมาหน้าตรงเท้าขวาอยู่หน้ายืนเต็มเท้า 
ย่อเข่า  เท้าซ้ายวางหลังเท้าขวา  เปิดส้นเท้า 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยท่าที่ 27 
 

28  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

3 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาต้ังมือแขนตึง  ระดับไหล่ 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวายกเท้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ตึงเขา 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวาหัน
ไปทางด้านซ้าย  มือขวาม้วนมือจีบขึ้นเป็นต้ังมือ
แขนตึงระดับไหล่  มือต้ังวงบน  เท้าขวายืนยก
เท้าหน้า  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยท่าที่ 28 
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ตารางท่ี  22  กระบวนท่ารําเชิดฉิ่งรับพวงมาลัย  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
29  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

3 
เอียงศีรษะขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาแบมือแขนตึง  ระดับไหล่ 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวาก้าวหน้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  มือ
ขวาแบบมือแขนตึง  ระดับไหล่  มือซ้ายต้ังวงบน  
เท้าขวาก้าวหน้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  
ย่อเข่า 
 ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยท่าที่ 29 

 

30  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาหงายมือด้านหน้าระดับศีรษะ
งอศอก 
มือซ้ ายหงายมือข้ างลําตัวระดับ 
เหนือไหล่งอศอก 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
       ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้ายมือ
ท้ังสองปฏิบัติท่าแบมือ  มือขวาระดับศีรษะ  มือ
ซ้ายระดับเหนือไหล่  ก้าวเท้าซ้ายยืนเต็มเท้า   
ย่อเข่า เท้าขวายกเท้าหน้า 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยท่าที่ 30 
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  2)  กระบวนท่ารําเชิดฉ่ิงแผลงศร 
 
ตารางท่ี  23  กระบวนท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศร 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
รําให้มือ 
(รําร่าย) 

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาถือศรระดับวงบน 
มือซ้ายต้ังมือด้านหน้าระดับอก 
เท้าขวาก้าวข้าง  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
 

 
การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  
มือขวาถือศรระดับวงบน  มือซ้ายต้ังมือด้านหน้า
ระดับใต้อก  ก้าวข้างเท้าขวา ย่อเข่า  เท้าซ้าย 
ยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  (ดังภาพท่ี  1)  จากน้ัน
เปล่ียนเป็นศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่
ซ้าย  ลดมือลงให้มือขวาถือศรระดับเอว  มือซ้าย
จีบหงายส่งหลังแขนตึง  เท้าขวายืนเต็มเท้า    
ย่อเข่า  เท้าซ้ายยกเท้าหน้า  (ดังภาพที่  2)  
 

ท่ารําให้มือ  (1) 
 

 
ท่ารําให้มือ  (2) 
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ตารางท่ี  23  กระบวนท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศร  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือถือศรระดับวงบน 
มือซ้ายจีบหงายส่งหลัง 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวข้าง  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว  (ต่อเน่ืองจากภาพท่ี  2) 
      ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  
มือขวาถือศรยกขึ้นระดับวงบน  มือซ้ายจีบหงาย
ส่งหลังแขนตึง  เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า    
เท้าซ้ายก้าวข้าง  ย่อเข่า  แล้วซอยเท้าหันไป
ทางขวา  (ดังภาพท่ี  3) ท่ารําให้มือ  (3) 

1 
(ป้องหน้า) 

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

2 
เอียงขวา  
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาถือศรต้ังมือ  งอศอกข้างลําตัว 
มือซ้ายจีบควํ่า  ด้านหน้า 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายกระดกเท้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไห ล่ขวา  
มือขวาถือศร  ลดมือลงข้างลําตัว  งอศอก      
มือซ้ ายคลายจีบ   แ ล้ว จีบค วํ่าระดับศี รษะ
ด้านหน้า  เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้าย
กระดกเท้า  ยืดและยุบเข่าข้ึนลงถ่ีๆ  (ห่มเข่า) 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศรท่าที่  1 
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ตารางท่ี  23  กระบวนท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศร  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
2  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาถือศรระดับวงบน 
มือซ้ายจีบควํ่าแขนตึง  ข้างลําตัว  
ระดับไหล่ 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  
มือขวาถือศรยกขึ้นระดับวงบน  มือซ้ายลดจีบลง
จีบควํ่าระดับไหล่  แขนตึงข้างลําตัว  เท้าขวา
ก้าวหน้าเต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศรท่าที่  2 

3  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาถือศรระดับวงบน 
มือซ้ายจีบควํ่าแขนตึง  ข้างลําตัว 
ระดับไหล่ 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวหน้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย   
มือขวาถือศรระดับวงบน  มือซ้ายจีบควํ่าแขนตึง 
ระดับไหล่  เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้าย
ก้าวข้าง  ย่อเข่า  แล้วยํ่าเท้าสลับข้ึนลง  เปิดส้น
เท้า  (ซอยเท้า)  หันไปด้านซ้าย 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศรท่าที่  3 
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ตารางท่ี  23  กระบวนท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศร  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
4  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

3 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาถือศรระดับเอว 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวากระดกเท้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา   
มือขวาถือศรลดมือลงระดับเอว  มือซ้ายม้วนจีบ
ข้ึนเป็นต้ังวงบน  เท้าขวาก้าวหน้ายืนเต็มเท้า  
ย่อเข่า  เท้าซ้ายกระดกเท้า  ยืดและยุบเข่าขึ้นลง
ถ่ีๆ  (ห่มเข่า) 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศรท่าที่  4 
 

5  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

3 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาถือศรระดับเอว 
มือซ้ายต้ังวงล่าง 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
    ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา   
มือขวาถือศรระดับเอว  ลดมือซ้ายลงมาต้ังวงล่าง  
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายจากท่า   
กระดกเท้า  ส่งเท้ามาด้านหน้าในท่ายกเท้าหน้า 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศรท่าที่  5 
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ตารางท่ี  23  กระบวนท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศร(ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
6  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

3 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาถือศรระดับเอว 
มือซ้ายต้ังวงล่าง 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
    ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  
มือขวาถื อศรระ ดับ เอว  มื อซ้ าย ต้ั งวงล่าง  
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าซ้ายก้าวข้าง   
ย่อ เข่ า   แ ล้ว ยํ่ า เท้ าส ลับขึ้ น ลง เปิ ด ส้น เท้ า     
(ซอยเท้า)  หันไปทางขวา ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศรท่าที่  6 

7  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาถือศรระดับวงบน 
มือซ้ายหงายมือ  กดปลายมือลงข้าง
ลําตัว  งอศอก 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายกระดกเท้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  มือ
ขวาถือศรยกขึ้นระดับวงบน   มือซ้ายแทงมือ
ออกเป็นหงายมือ  กดปลายมือลงข้างลําตัว  งอ
ศอก  (ผาลาเพียงไหล่)  เท้ าขวายืนเต็มเท้า  
ย่อเข่า  เท้าซ้ายกระดกเท้ายืดและยุบเข่าขึ้นลง
ถ่ีๆ  (ห่มเข่า) 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศรท่าที่  7 
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ตารางท่ี  23  กระบวนท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศร  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
8  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาถือศรระดับวงบน 
มือซ้ายหงายมือ  กดปลายมือลงข้าง
ลําตัว  งอศอก 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะ  ลําตัวและมือปฏิบัติท่ารําลักษณะ
เดิม  (ผาลาเพี ยงไห ล่)  เท้ าขวายืนเต็ม เท้า     
ย่อเข่า  เท้าซ้ายจากท่ากระดกเท้า  ส่งเท้ามา
ด้านหน้าในท่ายกเท้าหน้า ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศรท่าที่  8 

9  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาถือศรระดับวงบน 
มือซ้ายหงายมือ  กดปลายมือลงข้าง
ลําตัว งอศอก 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวข้าง  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะ  ลําตัวและมือปฏิบัติท่ารําลักษณะ
เดิม  (ผาลาเพี ยงไห ล่)  เท้ าขวายืนเต็ม เท้า     
ย่อเข่า  เท้าซ้ายก้าวข้างแล้วยํ่าเท้าสลับขึ้นลงเปิด
ส้นเท้า  (ซอยเท้า)  ขึ้นและลงพร้อมทั้งเปล่ียน
เอียงศีรษะซ้ายและขวา 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศรท่าที่  9 

 



286 
 
 
 
 
ตารางท่ี  23  กระบวนท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศร  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
10  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

2 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาถือศร  งอศอกข้างลําตัว 
มือซ้ายจีบหงายระดับเอว 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา  กดเองและกดไหล่ขวา    
มือขวาถือศร  งอศอก ข้างลํ าตั วระดับ เอว       
มือซ้ายช้อนจีบหงายระดับเอว  เท้าซ้ายก้าวหน้า
ยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าขวายกหน้า 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรท่าท่ี  10 

11  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาถือศรหงายมือ  แขนตึงข้าง
ลําตัว 
มือซ้ายต้ังวงล่าง 
เท้าขวาก้าวข้าง  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย   
มือขวาถือศรแทงมือไป ข้างลําตัวห งายมือ  
แขนตึง  มือซ้ายม้วนจีบเป็นต้ังวงล่าง  เท้าซ้าย
ยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าขวาก้าวข้าง  ย่อเข่า 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรท่าท่ี  11 
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ตารางท่ี  23  กระบวนท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศร  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
12  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาถือศรแขนตึง ระดับไหล่ 
มือซ้ายจีบหงายระดับเอว 
ยํ่ า เท้ าส ลั บ ขึ้ น ล ง   เปิ ด ส้น เท้ า     
(ซอยเท้า) 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  
มือขวาถือศรแขนตึงระดับไหล่  มือซ้ายม้วนมือ
จีบหงายระดับเอว  ยํ่าเท้าสลับข้ึนลง  เปิดส้นเท้า
(ซอยเท้า) 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรท่าท่ี  12 

13  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาถือศรหงายท้องแขนตึง  ข้าง
ลําตัว 
มือซ้ายต้ังวงล่าง 
เท้าสลับขึ้นลง เปิดส้นเท้า  (ซอยเท้า) 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  มือ
ขวาถือศรหงายท้องแขนตึง  ข้างลําตัว  มือซ้าย
ม้วนจีบเป็นต้ังวงล่าง  มือยํ่าเท้าสลับ  ขึ้นลงเปิด
ส้นเท้า  (ซอยเท้า)  แล้วจึงปฏิบัติท่าที่  12  อีก
ครั้ง 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรท่าท่ี  13 
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ตารางท่ี  23  กระบวนท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศร  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
14 
 

 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาถือศรระดับวงบน 
มือซ้ายจีบหงายแขนตึงข้างลําตัว 
ระดับไหล่ 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย   
มือขวายกขึ้นเป็นต้ังวงบน  มือซ้ายหยิบจีบหงาย
แขนตึงข้างลําตัว  เท้าขวาก้าวหน้ายืนเต็มเท้า  
ย่อเข่า  เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 

ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรท่าท่ี  14 

15  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

3 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาถือศรระดับวงบน 
มือซ้ายจีบหงายแขนตึงข้างลําตัว 
ระดับไหล่ 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  
มือขวาถือศรระดับวงบน  มือซ้ายจีบหงาย    
แขนตึงข้างลําตัว  เท้าขวาก้าวหน้ายืนเต็มเท้า  
ย่อเข่า  เท้าซ้ายยกเท้าหน้า  หันไปด้านซ้าย ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรท่าท่ี  15 
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ตารางท่ี  23  กระบวนท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศร  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
16  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

3 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาถือศรระดับวงล่าง 
มือซ้ายหงายมือแขนตึงข้างลําตัว 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวข้าง  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไห ล่ขวา   
มือซ้ายม้วนจีบแทงมือไปข้างลําตัวหงายมือ   
แขนตึง มือขวาถือศรลดมือลงระดับวงล่าง  
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ยืดแล้วย่อเข่าลง  เท้าซ้าย
ก้าวข้าง  ย่อเข่า 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรท่าท่ี  16 
 

17  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

3 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาถือศรระดับเอว 
มือซ้ายต้ังมือแขนตึง 
ยํ่ า เท้ าส ลั บ ขึ้ น ล ง   เปิ ด ส้น เท้ า     
(ซอยเท้า) 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา   
มือขวาถือศรม้วนมือระดับเอว  มือซ้ายต้ังมือแขน
ตึงระดับไหล่ปฏิบัติสลับกัน  ยํ่าเท้าสลับข้ึนลง
เปิดส้นเท้า  (ซอยเท้า) 
 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรท่าท่ี  17 
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ตารางท่ี  23  กระบวนท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศร  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
18  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

3 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาถือศรระดับวงล่าง 
มือซ้ายหงายมือแขนตึงข้างลําตัว 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวข้าง  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไห ล่ขวา   
มือซ้ าย ต้ังมือแทงมือไปข้ างลํ าตัวหงายมือ    
แขนตึง  มือขวาถือศรลดมือลงระดับวงล่าง  
เท้าขวายืนเต็มเท้ายืดแล้วย่อเข่าลง  เท้าซ้าย 
ก้าวข้าง  ย่อเข่า 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรท่าท่ี  18 

19  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

3 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาถือศรระดับเอว 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวากระดกเท้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไห ล่ขวา     
มือซ้ายยกข้ึนต้ังวงบน  มือขวาถือศรระดับเอว 
ก้าวเท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  แล้วจึงกระดก
เท้าขวา 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรท่าท่ี  19 
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ตารางท่ี  23  กระบวนท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศร  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
20  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

3 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาถือศรหงายมือระดับศีรษะ  
งอศอกต้ังฉาก 
มือซ้ายต้ังมือแขนตึง  ระดับไหล่ 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไห ล่ขวา   
มือขวาถือศรสอดมือขึ้นหงายมือระดับศีรษะ   
งอศอกต้ังฉาก  มือซ้ายลดมือลงต้ังมือแขนตึง
ระดับไหล่  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้ายืดตึงเข่าแล้วส่ง
เท้าขวามาด้านหน้ายกเท้าหน้า 

ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรท่าท่ี  20 
 

21  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

3 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาถือศรหงายมือระดับศีรษะ  
งอศอกต้ังฉาก 
มือซ้ายต้ังมือแขนตึง 
เท้าขวาก้าวข้าง  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะ  ลําตัวและมือปฏิบัติ  ท่ารําลักษณะ
เดิม  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่าลง  เท้าขวาก้าว
ข้าง  ย่อเข่า  ซอยเท้าหันไปด้านขวา 
 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรท่าท่ี  21 
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ตารางท่ี  23  กระบวนท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศร  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
22  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาหงายมือระดับศีรษะ  งอศอก
ต้ังฉาก 
มือซ้ายต้ังมือแขนตึง  ระดับไหล่ 
ยํ่าเท้าสลับข้ึนลง เปิดส้นเท้า 
(ซอยเท้า) 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะ  ลําตัวและมือปฏิบัติ  ท่ารําลักษณะ
เดิม  ยํ่าเท้าสลับข้ึนลง  เปิดส้นเท้า  (ซอยเท้า)  
หันมาด้านขวา  ก้าวเท้าขวา  กระทุ้งเท้าซ้าย   
ย่อเข่า 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรท่าท่ี  22 
 

23  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาถือศรควํ่าแขนตึง   
ข้างลําตัว ระดับไหล่ 
มือซ้ายหงายมือระดับศีรษะ  
งอศอกต้ังฉาก 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย กดเอวและกดไหล่ซ้าย  มือ
ซ้ายแทงมือขึ้น  หงายมือระดับศีรษะ งอศอกต้ัง
ฉาก มือขวาถือศรลดมือลงควํ่าแขนตึงข้างลําตัว
ระดับไหล่ ก้าวเท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่า เท้าขวา
ยกเท้าหน้า 

ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรท่าท่ี  23 
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ตารางท่ี  23  กระบวนท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศร  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
24  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
 
เท้า 

2 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาถือศรควํ่าแขนตึง  ข้างลําตัว 
ระดับไหล่ 
มือซ้ายหงายมือระดับศีรษะ  งอศอก
ต้ังฉาก 
เท้าขวาก้าวข้าง  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะ  ลําตัวและมือปฏิบัติท่ารําลักษณะเดิม 
เท้าซ้ายยืดเข่าแล้วย่อลงพร้อมกับเท้าขวาก้าวข้าง
ย่อเข่า  หมุนตัวกลับหลังไปหน้าตรง 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรท่าท่ี  24 
 

25  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาถือศรระดับเอว 
มือซ้ายจีบหงายระดับเอว 
เท้าขวากระดกเท้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  มือ
ขวาถือศรลดลงมาระดับเอว  มือซ้ายลดมือลงมา
จีบหงายระดับเอว  ก้าวเท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่า 
กระดกเท้าขวา 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรท่าท่ี  25 
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ตารางท่ี  23  กระบวนท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศร  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
26  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาถือศรระดับเอว 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวากระดกเท้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา   
มือขวาถือศรระดับเอว  มือซ้ายม้วนจีบขึ้นเป็น 
ต้ังวงบน  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  กระดก
เท้าขวา  หมุนไปทางซ้ายรอบตัวเอง  1  รอบ 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรท่าท่ี  26 
 

27  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาถือศรระดับเอว 
มือซ้ายเท้าเอว 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายกระดกเท้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  มือ
ขวาถือศรระดับเอว  มือซ้ายลดมือลงมาเท้าเอว 
เท้าขวาก้าวข้างแล้วยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  แล้ว    
กระดกเท้าซ้าย 
 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรท่าท่ี  27 
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ตารางท่ี  23  กระบวนท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศร  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
28  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาถือศรแขนตึงระดับศีรษะ 
มือซ้ายเท้าเอว 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายกระดกเท้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย  
มือขวาถือศรแขนตึงยกข้ึนระดับศีรษะ  มือซ้าย
เท้าเอว  เท้าขวาก้าวข้างแล้วยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  
แล้วกระดกเท้าซ้าย  หมุนไปทางขวารอบตัว  1  
รอบกลับมาหน้าตรง 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรท่าท่ี  28 
 

29  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาถือศร  ขัดศรด้วยแขนซ้าย 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวากระดกเท้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไห ล่ขวา  
มือขวาถือศร  ขัดศรด้วยแขนซ้าย  มือซ้ายต้ัง   
วงบน  เท้าซ้ายก้าวข้างยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า    
เท้าขวากระดกเท้า  หมุนไปทางซ้ายรอบตัว  1  
รอบ  กลับมาด้านหน้า 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรท่าท่ี  29 
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ตารางท่ี  23  กระบวนท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศร  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
30  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาต้ังวงบน 
มือซ้ายถือศร  ขัดศรด้วยแขนขวา 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายกระดกเท้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
เปล่ียนเป็นมือซ้ายถือศรขัดศรด้วยแขนขวา   
มือขวาต้ังวงบน  เท้าขวาก้าวข้างแล้วยืนเต็มเท้า  
ย่อเข่า  เท้าซ้ายกระดกเท้า  หมุนไปทางขวา
รอบตัว  1 รอบ  กลับมาหน้าตรง 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรท่าท่ี  30 

31  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบหงายถือลูกศร 
มือซ้ายถือศรแขนตึง 
ยํ่ า เท้ าส ลั บ ขึ้ น ล ง   เปิ ด ส้น เท้ า     
(ซอยเท้า) 

การเคล่ือนไหว 
    ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  มือ
ขวาจีบหงายถือลูกศรแขนตึงระดับไหล่  มือซ้าย
ถือศรแขนตึงระดับไหล่  ยํ่าเท้าสลับข้ึนลงเปิดส้น
เท้า  (ซอยเท้า) 
 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรท่าท่ี  31 
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ตารางท่ี  23  กระบวนท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศร  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
32  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาถือลูกศรขึ้นแขนตึง 
มือซ้ายถือศรควํ่ามือ   แขนตึง 
ยํ่าเท้าสลับข้ึนลง  เปิดส้นเท้า 
(ซอยเท้า) 

การเคล่ือนไหว 
      เอียงศีรษะขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  
มือขวาถือลูกศรขึ้นแขนตึง  มือซ้ายถือศรควํ่ามือ 
ปฏิบั ติสลับกันพร้อมทั้งยํ่าเท้าสลับขึ้นและลง  
เปิดส้นเท้า  (ซอยเท้า)  ไปด้านหน้าและถอยลง
หลังสลับกัน ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรท่าท่ี  32 

33  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาถือลูกศรด้านหน้าทาบกับคัน
ศร 
มือซ้ายถือศรต้ังข้ึน 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้ายกดเอวและกดไหล่ซ้ายซ้าย 
หันไปด้านขวา  มือขวาถือลูกศรส่งไปด้านหน้า
ทาบกับคันศร  มือซ้ายมือคันศรต้ังขึ้นด้านหน้า 
ถอนเท้าขวา  ยืนเต็มเท้า  ย่อเข่าเท้าซ้ายยกหน้า ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรท่าท่ี  33 
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ตารางท่ี  23  กระบวนท่ารําเพลงเชิดฉิ่งแผลงศร  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
34  

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

2 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบมือถือลูกศรระดับศีรษะ       
งอศอก  ต้ังฉาก 
มือซ้ายถือศรต้ังข้ึน 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวหน้า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือมือขวาจีบมือถือลูกศรระดับศีรษะ  งอศอก  
ต้ังฉาก   มื อซ้ ายถื อศร ต้ั ง ข้ึน   (แผลงศร)     
ซอยเท้าขึ้นลง  แล้วยกเท้าขวาข้ึน  พุ่งลูกศรไป
ด้านหน้า 
 
 

ท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรท่าท่ี  34 

 
 จากตารางที่  22  กระบวนท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงรับพวงมาลัยและตารางท่ี  23  กระบวนท่ารํา
เพลงเชิดฉิ่งแผลงศร  พบว่า  กระบวนท่ารําเชิดฉ่ิงรับพวงมาลัยและกระบวนท่ารําเชิดฉ่ิงแผลงศร  
กระบวนท่ารําเริ่มต้นด้วยการรําให้มือ (รําร่าย)  แล้วจึงรําป้องหน้าใช้จังหวะเข่า (ห่มเข่า) กระบวนท่ารําทั้ง
สองมีโครงสร้างท่ารําเดียวกันแต่จะแตกต่างกันที่เพลงเชิดฉิ่งแผลงศรใช้อาวุธศรเป็นอุปกรณ์ประกอบการ
แสดงและมีกลวิธีการรําท่ีต่างกันเป็นกระบวนท่าเฉพาะที่ใช้สําหรับแสดง กล่าวคือ กระบวนท่ารําเพลงเชิด
ฉิ่งรับพวงมาลัยมีท่ารําสําหรับใช้ในการรับพวงมาลัยและกระบวนท่ารําเชิดฉ่ิงแผลงศรมีท่ารําที่ใช้อาวุธศร
และลูกศรประกอบการรํา 
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       3.2.4  เพลงโอด 
                เพลงโอดเป็นเพลงท่ีตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรใช้ประกอบกิริยาร้องไห้
เสียใจ  เพลงโอดของละครชาตรีเมืองเพชรมี  2  ลักษณะคือ  เพลงโอดธรรมดาและโอดชาตรี  เพลงโอด
ธรรมดาใช้กับประกอบอากับกิริยาการร้องไห้เสียใจโดยปกติ  ซ่ึงต่างจากเพลงโอดชาตรีที่จะบรรเลงต่อจาก
ตัวละครร้องทํานองโอ้โทนเป็นการร้องเพลงโทนเฉพาะ  ลักษณะกระบวนท่ารํามี  2  ลักษณะ  คือ  
กระบวนท่ารําเพลงโอดลักษณะยืนและกระบวนท่ารําเพลงโอดลักษณะน่ัง มีกระบวนท่ารําดังต่อไปน้ี 
  1)  กระบวนท่ารําเพลงโอดลักษณะยืน 
 
ตารางท่ี  24  กระบวนท่ารําเพลงโอดลักษณะยืน 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ทิศทาง  

 

ทิศ  1 
ทิศ  2 
ทิศ  3 
ทิศ  4 

ทิศที่ตัวละครหันหน้าไปหาผู้ชม 
ทิศทางด้านขวามือของตัวละคร 
ทิศทางด้านขวามือของตัวละคร 
ทิศทางด้านหลังของตัวละคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัว
ละคร

4

3

1

2
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ตารางท่ี  24  กระบวนท่ารําเพลงโอดลักษณะยืน  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
เพลงโอด 

1 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบหงาย  ระดับเอว 
มือซ้ายจีบหงายข้างลําตัว  ระดับอก 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไห ล่ขวา  
มือขวาช้อนจีบหงายมือระดับเอว  มือซ้ายช้อน
จีบหงายมือข้างลําตัว  เท้าขวายกหน้า  เท้าซ้าย
ยืนเต็มเท้า ย่อเข่า 

ท่ารําเพลงโอดท่าที่  1 
2  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบหงายระดับเอว 
มือซ้ายต้ังมือแขนตึง ด้านหน้า 
เท้าขวาก้าวหน้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา   
มือขวาจีบหงายระดับเอว  มือซ้ายม้วนมือจีบเป็น   
ต้ังมือส่งไปด้านหน้าแขนตึง  เท้าขวาก้าวหน้า     
ย่อเข่า  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
 
 

ท่ารําเพลงโอดท่าที่  2 
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ตารางท่ี  24  กระบวนท่ารําเพลงโอดลักษณะยืน  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
3  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบหงายระดับเอว 
มือซ้ายหงายมือระดับหน้างอศอกต้ัง
ฉาก 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยกเท้าหน้า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย   
มือขวาจีบหงายระดับเอว  มือซ้ายหงายมือยกข้ึน  
ระดับหน้า  งอศอกต้ังฉาก  เท้าขวายืนเต็มเท้า  
ย่อเข่า  เท้าซ้ายยกหน้า 
 

ท่ารําเพลงโอดท่าที่  3 

4  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบหงายระดับเอว 
มือซ้ายหงายมือแตะหน้าผาก 
เท้าขวายืนเปิดส้นเท้า  ย่อเข่า  
เท้าซ้ายก้าวหน้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
    ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย      
มือขวาจีบหงายระดับเอว  มือซ้ายหงายมือ  
ยกขึ้นมาจรดหน้าผาก  พร้อมท้ังก้าวเท้าซ้ายไป
ด้านหน้า  ย่อเข่า  เปิดส้นท้าขวา  ขยับเซไป
ด้านขวา 
 
 

ท่ารําเพลงโอดท่าที่  4 
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ตารางท่ี  24  กระบวนท่ารําเพลงโอดลักษณะยืน  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
5  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบหงายระดับเอว 
มือซ้ายหงายมือแตะหน้าผาก 
เท้าขวายกเท้าหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่ขวามือท้ัง
สอง  ปฏิบัติท่ารําลักษณะเดิม  เท้าขวายกหน้า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

ท่ารําเพลงโอดท่าที่  5 

6  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบหงายระดับเอว 
มือซ้ายหงายมือแตะหน้าผาก 
เท้าขวาก้าวหน้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายเปิดส้นเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
    ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย    
มือท้ังสองปฏิบัติท่ารําในลักษณะเดิม  เท้าขวา
ก้าวหน้า  ย่อเข่า  เปิดสันเท้าซ้าย  ย่อเข่า  ขยับ
เซไปด้านซ้าย 
 
 
 

ท่ารําเพลงโอดท่าที่  6 
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ตารางท่ี  24  กระบวนท่ารําเพลงโอดลักษณะยืน  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
7  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบหงายระดับเอว 
มือซ้ายเช็ดบริเวณใต้ตาข้างซ้าย 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวเท้าหน้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่ซ้าย   
มือขวาจีบหงายระดับเอวแบมือซ้ายใช้น้ิวช้ีเช็ด
บริเวณใต้ตาข้างซ้าย  เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า
เท้าซ้ายก้าวหน้า  ย่อเข่า 

ท่ารําเพลงโอดท่าที่  7 

8  

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบหงายระดับเอว 
มือซ้ายเช็ดบริเวณใต้ตาข้างซ้าย 
เท้าขวาก้าวหน้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      เอียงศีรษะขวา  กดเอวและกดไหล่ขวา  มือ
ขวาจีบหงายระดับเอว  มือซ้ายแบมือใช้น้ิวช้ีเช็ด
ใต้ตาขวา  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  เท้าขวา
ก้าวหน้า ย่อเข่า 
 
 

ท่ารําเพลงโอดท่าที่  8 
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  2)  กระบวนท่ารําเพลงโอดลักษณะน่ัง 
 
ตารางท่ี  25  กระบวนท่ารําเพลงโอดลักษณะน่ัง 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
โอด 
1 

 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบหงายระดับเอว 
มือซ้ายจีบหงายข้างลําตัว 
น่ังพับเพียบไปทางขวา 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่
ซ้าย  มือขวาช้อนจีบหงายมือระดับเอว  
มือซ้ายช้อนจีบหงายมือข้างลําตัว  น่ังพับ
เพียบไปทางขวา 
 
 

ท่ารําเพลงโอดท่าที่  1 
 

2  
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบหงายระดับเอว 
มือซ้ายต้ังมือแขนตึง  ด้านหน้า 
น่ังพับเพียบไปทางขวา 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่
ขวา  มือขวาจีบหงายระดับเอวมือซ้าย
ม้วนมือจีบเป็นต้ังมือส่งไปด้านหน้าแขนตึง 
น่ังพับเพียบไปทางขวา 
 
 

ท่ารําเพลงโอดท่าที่  2 
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ตารางท่ี  25  กระบวนท่ารําเพลงโอดลักษณะน่ัง  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
3  

 

 
 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบหงายระดับเอว 
มือซ้ายหงายมือระดับหน้างอ
ศอกต้ังฉาก 
น่ังพับเพียบไปทางขวา 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่
ซ้าย  มือขวาจีบหงายระดับเอวมือซ้าย
หงายมือยกขึ้น  ระดับหน้า  งอศอกต้ัง
ฉาก  น่ังพับเพียบไปทางขวา 
 
 

ท่ารําเพลงโอดท่าที่  3 
 

4  
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบหงายระดับเอว 
มือซ้ายหงายมือแตะหน้าผาก 
น่ังพับเพียบไปทางขวา 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่  
มือขวาจีบหงายระดับเอว  มือซ้ายตะแคง
ฝ่ามือ  ให้ข้อมือแตะหน้าผาก  น่ังพับ
เพียบไปทางขวา 
 
 
 
 

ท่ารําเพลงโอดท่าที่  4 
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ตารางท่ี  25  กระบวนท่ารําเพลงโอดลักษณะน่ัง  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
5  

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาจีบหงายระดับเอว 
มือซ้ายเช็ดบริเวณใต้ตาข้างซ้าย 
น่ังพับเพียบไปทางขวา 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่
ซ้าย  มือขวาจีบหงายระดับเอว  แบมือ
ซ้ายใช้น้ิวช้ีเช็ดบริเวณใต้ตาข้างซ้าย  น่ัง
พับเพียบไปทางขวา  
 
 
 

ท่ารําเพลงโอดแบบน่ังท่าท่ี  5 
 

6  
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาจีบหงายระดับเอว 
มือซ้ายเช็ดบริเวณใต้ตาข้างซ้าย 
น่ังพับเพียบไปทางขวา 

การเคล่ือนไหว 
      เอียงศีรษะขวา  กดเอวและกดไหล่
ขวา  มือขวาจีบหงายระดับเอว  มือซ้าย
แบมือใช้น้ิวช้ีเช็ดใต้ตาขวาน่ังพับเพียบ
ไปทางขวา 
 
 
 
 

ท่ารําเพลงโอดแบบน่ังท่าท่ี  6 
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 จากตารางที่  24  กระบวนท่ารําเพลงโอดลักษณะยืนและตารางที่  25  กระบวนท่ารําเพลง
โอดลักษณะน่ัง  พบว่า  กระบวนท่าเพลงโอดลักษณะยืนและน่ังมีลักษณะการใช้ศีรษะ ไหล่ แขน มือและ
ลําตัวเหมือนกันแต่ต่างกันที่กระบวนท่ารําเพลงโอดลักษณะยืนมีการเคล่ือนไหวเท้าในลักษณะการยกเท้า
สูงระดับเข่าและวางลงกับพื้นพร้อมท้ังแสดงกิริยาของร่างกายเซไปมา โดยมีลักษณะการวางมือท่ีสําคัญคือ 
การใช้การต้ังผ่าซ้ายมือตะแคงน้ิวเรียงชิดกันแล้วใช้บริเวณข้อมือจรดท่ีกลางหน้าฝาก มือขวาจีบหงาย
ด้านหน้าบริเวณระดับเอว 
 
    3.33.33.33.3        กรกรกรกระบวนท่าะบวนท่าะบวนท่าะบวนท่ารบรบรบรบดาบดาบดาบดาบ    
       ละครชาตรีเมืองเพชร  นิยมเล่นเรื่องจักรๆวงศ์ๆ  การต่อสู้และการรบเป็นส่วนหน่ึงของ
บทบาทตัวละครในการดําเนินเน้ือเรื่อง  เช่น  การแย่งชิงตัวนาง  การยกทัพทําสงคราม  ดังน้ันจึงเกิดจารีต
ในการรํากระบวนท่ารบในละครชาตรีเกิดขึ้น กระบวนท่าการสู้รบขึ้นอยู่กับลักษณะอาวุธท่ีใช้ทั้งดาบเด่ียว 
ดาบคู่ ทวน เป็นต้น ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร ต้องมีพื้นฐานการสู้ด้วยอาวุธดาบเด่ียว เพื่อใช้ในการ
แสดง  มีรูปแบบและกระบวนท่ารําดังต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี  26  กระบวนท่ารบดาบ 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ทิศทาง  

 

ทิศ  1 
ทิศ  2 
ทิศ  3 
ทิศ  4 
 

ทิศที่ตัวละครหันหน้าไปหาผู้ชม 
ทิศทางด้านขวามือของตัวละคร 
ทิศทางด้านขวามือของตัวละคร 
ทิศทางด้านหลังของตัวละคร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัว
ละคร

4

3

1

2
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ตารางท่ี  26  กระบวนท่ารบดาบ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
ท่ารบดาบ 

1 
 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
ต้ังตรงหันหน้าเข้าหากัน 
มือขวาถื อดาบ   ฟั นดาบ ไป
ทางซ้าย  ข้างบน 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวเท้าข้าง  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     เอียงศีรษะขวา  ลําตัวต้ังตรง  หัน
หน้าเข้าหากัน  มือขวาถือดาบ  ฟันดาบ
ไปทางซ้าย  ข้างบน  เท้าขวายืนเต็มเท้า  
ย่อเข่า  เท้าซ้ายก้าวเท้าข้าง  ย่อเข่า   
 

ท่ารบดาบท่าท่ี  1 
 

2  
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
ต้ังตรงหันหน้าเข้าหากัน 
มือขวาถื อดาบ   ฟั นดาบ ไป
ทางขวา  ข้างบน 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวเท้าข้าง  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     เอียงศีรษะซ้าย  ลําตัวต้ังตรง  หัน
หน้าเข้าหากัน  มือขวาถือดาบ  ฟันดาบ
ไปทางขวา  ข้างบน  เท้าขวายืนเต็มเท้า  
ย่อเข่า  เท้าซ้ายก้าวเท้าข้าง  ย่อเข่า 
 
 

ท่ารบดาบท่าท่ี  2 
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ตารางท่ี  26  กระบวนท่ารบดาบ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
3  

 

 
 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
ต้ังตรงหันหน้าเข้าหากัน 
มือขวาถื อดาบ   ฟั นดาบ ไป
ทางซ้าย  ข้างบน 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวเท้าเท้าข้าง  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     เอียงศีรษะขวา  ลําตัวต้ังตรง  หัน
หน้าเข้าหากัน  มือขวาถือดาบ  ฟันไป
ทางซ้าย  ข้างบน  เท้าขวายืนเต็มเท้า   
ย่อเข่า  เท้าซ้ายก้าวเท้าข้าง  ย่อเข่า 
 

ท่ารบดาบท่าท่ี  3 
 

4  
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
ต้ังตรงหันหน้าเข้าหากัน 
มือขวาถื อดาบ   ฟั นดาบ ไป
ทางขวา  ข้างล่าง 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวาก้าวเท้าข้าง  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  

การเคล่ือนไหว 
     เอียงศีรษะซ้าย  ลําตัวต้ังตรง  หัน
หน้าเข้าหากัน  มือขวาถือดาบ  ฟันไป
ทางขวา  ข้างล่าง  เท้าขวาก้าวเท้าข้าง      
ย่อเข่า   เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  
 
 

ท่ารบดาบท่าท่ี  4 
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ตารางท่ี  26  กระบวนท่ารบดาบ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
5  

 

 
 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
ต้ังตรงหันหน้าเข้าหากัน 
มือขวาถื อดาบ   ฟั นดาบ ไป
ทางซ้าย  ข้างล่าง 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวเท้าข้าง  ย่ยอเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     เอียงศีรษะขวา  ลําตัวต้ังตรง  หัน
หน้าเข้าหากัน  มือขวาถือดาบ  ฟันไป
ทางซ้าย  ข้างล่าง  เท้าขวายืนเต็มเท้า  
ย่อเข่า  เท้าซ้ายก้าวเท้าข้าง  ย่อเข่า 
 

ท่ารบดาบท่าท่ี  5 
 

6  
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
ต้ังตรงหันหน้าเข้าหากัน 
มือขวาถื อดาบ   ฟั นดาบ ไป
ทางขวา  ข้างบน 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวาก้าวเท้าข้าง  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     เอียงศีรษะซ้าย  ลําตัวต้ังตรง  หัน
หน้าเข้าหากัน  มือขวาถือดาบ  ฟันไป
ทางขวา  ข้ างบน   เท้ าขวา ก้ าวข้ า ง       
ย่อเข่า   เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  หมุน
สลับที่ปฏิบัติท่าที่  1-6  อีกครั้ง 
 

ท่ารบดาบท่าท่ี  6 
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ตารางท่ี  26  กระบวนท่ารบดาบ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
เพลงเชิด 

7 
 
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
ต้ังตรงหันหน้าเข้าหากัน 
มือขวาถื อดาบ   ฟั นดาบ ไป
ทางขวา  ข้างบน 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวเท้าข้าง 

การเคล่ือนไหว 
     เอียงศีรษะขวา  ลําตัวต้ังตรง  หัน
หน้าเข้าหากัน  มือขวาถือดาบ  ฟันไป
ทางขวา  ข้างบน  เท้าขวายืนเต็มเท้า  
ย่อเข่า  เท้าซ้ายก้าวเท้าข้าง  ย่อเข่า  เดิน
สลับกลับมาท่ีเดิม 

ท่ารบดาบท่าท่ี  7 
 

8  
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
ต้ังตรง  สลับด้านหน้า-หลัง 
มือขวาถือดาบ ต้ังมือแขนตึง
ระดับไหล่ 
มือซ้ายแบมือแขนตึงแตะที่ไหล่
ฝ่ายตรงข้าม 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวเท้าข้าง  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  ลําตัวต้ังตรงยืนสลับ
ด้านหน้า-หลัง  มือขวาถือดาบแทงลง  มือ
ซ้ายจีบควํ่า  คลายจีบออกเป็นมือขวาต้ัง
มือแขนตึงมือซ้ายแบมือแขนตึงฝ่ามือแตะ
ไหล่  ก้าวเท้าซ้ายเข้าหากัน 

ท่ารบดาบท่าท่ี  8 
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ตารางท่ี  26  กระบวนท่ารบดาบ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
9  

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
ต้ังตรงหันหน้าเข้าหากัน 
มือขวาถื อดาบ   ฟั นดาบ ไป
ทางซ้าย ข้างบน 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวเท้าข้าง  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     เอียงศีรษะขวา  ลําตัวต้ังตรง  หัน
หน้าเข้าหากัน  มือขวาถือดาบ  ฟันไป
ทางซ้าย  ข้างบน  เท้าขวายืนเต็มเท้า   
ย่อเข่า  เท้าซ้ายก้าวเท้าข้าง  ย่อเข่า 
 

ท่ารบดาบท่าท่ี  9 
 

10  
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
ต้ังตรง  สลับด้านหน้า-หลัง 
มือขวาถือดาบระดับวงบน 
มือซ้ายหงายมือ  กดปลายน้ิว
ลง ข้างลําตัวงอศอก 
เท้าขวาก้าวเท้าข้าง  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงซ้าย  ลําตัวต้ังตรงยืนสลับ
ด้านหน้า-หลัง  มือขวาถือดาบต้ังมือระดับ
วงบน  กดปลายดาบลง  แขนชนกันมือ
ซ้ายกดปลายมือลงมาข้างลําตัวงอศอก  
ถอนเท้าซ้ายวางหลังย่อเข่า  เท้าขวาก้าว
เท้าข้างเข้า  ย่อเข่าเข้าหากัน 

ท่ารบดาบท่าท่ี  10 
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ตารางท่ี  26  กระบวนท่ารบดาบ  (ต่อ) 
 

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
11  

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
ต้ังตรงหันหน้าเข้าหากัน 
มือขวาถื อดาบ   ฟั นดาบ ไป
ทางซ้าย ข้างบน 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวเท้าข้าง  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     เอียงศีรษะขวา  ลําตัวต้ังตรง  หัน
หน้าเข้าหากัน  มือขวาถือดาบ  ฟันไป
ทางซ้าย  ข้างบน  เท้าขวายืนเต็มเท้า    
ย่อเข่า  เท้าซ้ายก้าวเท้าข้าง  ย่อเข่า 
 

ท่ารบดาบท่าท่ี  11 
 

12  
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
ต้ังตรง  หันหน้าเข้าหากัน 
มือขวาถือดาบ ต้ังมือแขนตึง
ด้านหน้า 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวาก้าวเท้าข้าง  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงซ้าย  ลําตัวต้ังตรงหันหน้า
เข้าหากัน  มือขวาถือดาบต้ังมือแขนตึง 
ด้านห น้า  มือ ซ้ายต้ังวงบน  เท้ าขวา
ก้าวหน้า  เดินสวนสลับที่โดยหันหลังให้กัน 
 
 

ท่ารบดาบท่าท่ี  12 
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ตารางท่ี  26  กระบวนท่ารบดาบ  (ต่อ) 
    

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
13  

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
ต้ังตรง  สลับหน้า-หลัง 
มือขวาต้ังดาบต้ังขึ้น  ระดับเอว 
มือซ้ายต้ังมือแขนตึงระดับไหล่
แตะดาบฝ่ายตรงข้าม 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวข้าง  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
   ศี รษะเอียงขวา  ลํา ตัว ต้ังตรงสลับ
ด้านหน้า-หลัง  มือขวาถือดาบต้ังขึ้นระดับ
เอว  มือซ้ายต้ังมือแขนตึงระดับไหล่แตะที่
ดาบฝ่ายตรงข้าม  ก้าวเท้าซ้ายเข้าหากัน 
 

ท่ารบดาบท่าท่ี  13 
 

14  
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
ต้ังตรง  หันหน้าเข้าหากัน 
มือขวาถือดาบต้ังมือ  แขนตึง
ด้านหน้า 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวาก้าวเท้าข้าง  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงซ้าย  ลําตัวต้ังตรงหันหน้า
เข้าหากันมือขวาถือดาบต้ังมือแขนตึง 
ด้านหน้า  มือ ซ้ายต้ังวงบน  เท้ าซ้ าย
ก้าวหน้าเดินสวนสลับท่ีโดยหันหลังให้กัน 
 
 

ท่ารบดาบท่าท่ี  14 
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ตารางท่ี  26  กระบวนท่ารบดาบ  (ต่อ) 
    

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
15  

 

 
 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
ต้ังตรง  สลับหน้า-หลัง 
มือขวาต้ังดาบต้ังข้ึน  ระดับเอว 
มือซ้ายต้ังมือแขนตึงระดับไหล่
แตะดาบฝ่ายตรงข้าม 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวเท้าข้าง  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
   ศี รษะเอียงขวา  ลํา ตัว ต้ังตรงสลับ
ด้านหน้า-หลัง  มือขวาถือดาบต้ังขึ้นระดับ
เอว  มือซ้ายต้ังมือแขนตึงระดับไหล่แตะที่
ดาบฝ่ายตรงข้ามก้าวเท้าซ้ายเข้าหากัน 
ปฏิบัติสลับหันหน้า-หลัง  3  ครั้ง 

ท่ารบดาบท่าท่ี  15 
 

16  
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
ต้ังตรงหันหน้าเข้าหากัน 
มือขวาถื อดาบ   ฟั นดาบ ไป
ทางซ้าย  ข้างบน 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวเท้าข้าง  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     เอียงศีรษะขวา  ลําตัวต้ังตรง  หัน
หน้าเข้าหากัน  มือขวาถือดาบ  ฟันไป
ทางซ้าย  ข้างบน  เท้าขวายืนเต็มเท้า   
ย่อเข่า  เท้ าซ้ายก้าวเท้ าข้าง  ย่อ เข่า  
ฟันดาบเดินสลับท่ี 
 

ท่ารบดาบท่าท่ี  16 
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ตารางท่ี  26  กระบวนท่ารบดาบ  (ต่อ) 
    

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
17  

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
ต้ังตรง  หันหน้าเข้าหากัน 
มือขวาถือดาบแทงไปด้านหน้า 
แขนตึง 
มือซ้ายหงายมือระดับศีรษะงอ
ศอกต้ังฉาก 
เท้าขวาก้าวเท้าข้าง  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงซ้าย  ลําตัวต้ังตรงหันหน้า
เข้าหากันมือขวาถือดาบแทงไปด้านหน้า
แขนตึง  มือซ้ายต้ังหงายมือระดับศีรษะงอ
ศอกต้ังฉาก  เท้าขวาก้าวเท้าข้าง  เดิน
สวนสลับที่โดยหันหลังให้กัน 

ท่ารบดาบท่าท่ี  17 

18  
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
ต้ังตรง  สลับหน้าหลัง 
มือขวาถือดาบระดับศีรษะ 
มือซ้ายต้ังมือแขนตึง 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวเท้าข้าง 

การเคล่ือนไหว 
      เอียงศีรษะขวา  ลําตัวต้ังตรงยืนสลับ
หน้า-หลัง  มือขวาถือดาบระดับศีรษะ  
มือซ้ายต้ังมือจับดาบฝ่ายตรงข้าม  แขนตึง 
ก้าวเท้าซ้าย  ย่อเข่า  เข้าหากัน 
 
 

รบดาบท่าท่ี  18 
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ตารางท่ี  26  กระบวนท่ารบดาบ  (ต่อ) 
    

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
19  

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
ต้ังตรง  หันหน้าเข้าหากัน 
มือขวาถือดาบแทงไปด้านหน้า 
แขนตึง 
มือซ้ายต้ังมืองอศอก 
เท้าขวาก้าวเท้าข้าง  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงซ้าย  ลําตัวต้ังตรงหันหน้า
เข้าหากันมือขวาถือดาบแทงไปด้านหน้า
แขนตึง  มือซ้าย  ต้ังวงบนแล้วหงายมือ
ระดับศีรษะงอศอกต้ังฉาก  เท้าขวาก้าว
เท้าข้าง  ย่อเข่า  เดินสวนสลับท่ีโดยหัน
หลังให้กัน 

ท่ารบดาบท่าท่ี  19 
 

20  
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
ต้ังตรง  สลับหน้าหลัง 
มือขวาถือดาบระดับศีรษะ 
มือซ้ายต้ังมือแขนตึง 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวเท้าข้าง  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      เอียงศีรษะขวา  ลําตัวต้ังตรงยืนสลับ
หน้า-หลัง  มือขวาถือดาบระดับศีรษะ  
มือซ้ายต้ังมือจับดาบฝ่ายตรงข้าม  แขนตึง 
ก้าวเท้าซ้ายเข้าหากัน  ปฏิบัติสลับหัน
หน้า–หลัง  3  ครั้ง 
 

ท่ารบดาบท่าท่ี  20 
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ตารางท่ี  26  กระบวนท่ารบดาบ  (ต่อ) 
    

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
21  

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
ต้ังตรงหันหน้าเข้าหากัน 
มือขวาถื อดาบ   ฟั นดาบ ไป
ทางซ้าย ข้างบน 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวเท้าข้าง  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     เอียงศีรษะขวา ลําตัวต้ังตรง หันหน้า
เข้าหากัน มือขวาถือดาบ ฟันไปทางซ้าย 
ข้างบน เท้า ซ้ายก้าวเท้า ข้าง  ย่อ เข่า    
เท้ าซ้ ายยืน เต็ม เท้ า  ย่อ เข่ า ฟั นดาบ    
เดินสลับท่ี 
 

ท่ารบดาบท่าท่ี  21 
 

22  
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาถือดาบระดับศีรษะ 
มือซ้ายจีบหงายระดับเอว 
เท้าขวาก้าวเท้าข้าง  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่
ขวา  มือขวาถือดาบต้ังมือระดับศีรษะ  
มือซ้ายจีบหงายระดับเอว  เท้าขวาก้าว
เท้าข้าง ย่อเข่า  แล้วจึงเดินสลับที่กับฝ่าย
ตรงข้าม 
 

ท่ารบดาบท่าท่ี  22 
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ตารางท่ี  26  กระบวนท่ารบดาบ  (ต่อ) 
    

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
23  

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
กดเอวและกดไหล่ซ้าย 
มือขวาถือดาบระดับเอว 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวายืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวเท้าข้าง  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
      ศีรษะเอียงซ้าย  กดเอวและกดไหล่
ซ้าย  มือขวาถือดาบลดมือลงมาระดับเอว 
มือซ้ายต้ังวงบน  เท้าซ้ายก้าวเท้าข้าง  
ย่อเข่า  แล้วจึงเดินสลับที่กับฝ่ายตรงข้าม 
 

ท่ารบดาบท่าท่ี  23 
 

24  
 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
เท้า 

1 
เอียงซ้าย 
ต้ังตรงหันหน้าเข้าหากัน 
มื อ ขวาถื อดาบ  ฟั น ดาบ ไป
ทางซ้าย ข้างบน 
มือซ้ายต้ังวงบน 
เท้าขวายืนเต็มเท้า ย่อเข่า 
เท้าซ้ายก้าวเท้าข้าง  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     เอียงศีรษะขวา  ลําตัวต้ังตรง  หัน
หน้าเข้าหากัน  มือขวาถือดาบ  ฟันไป
ทางซ้าย  ข้างบน  เท้าซ้ายก้าวเท้าข้าง  
ย่อ เข่ า   เท้ าซ้ าย ยืน เต็ม เท้ า   ย่อ เข่ า     
ฟันดาบ  2  คร้ัง  (ซ้าย–ขวา) 
 
 

ท่ารบดาบท่าท่ี  24 
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ตารางท่ี  26  กระบวนท่ารบดาบ  (ต่อ) 
    

ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    คําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํคําอธิบายท่าราํ    
25  

 

 

ทิศ 
ศีรษะ 
ลําตัว 
มือ 
 
 
 
เท้า 

1 
เอียงขวา 
กดเอวและกดไหล่ขวา 
มือขวาถือดาบต้ังมือแขนตึงข้าง
ลําตัว 
มือซ้ายจีบควํ่าด้านหน้า  ระดับ
ศีรษะ  งอศอก 
เท้าขวาก้าวเท้าข้าง  ย่อเข่า 
เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า 

การเคล่ือนไหว 
     ศีรษะเอียงขวา  กดเอวและกดไหล่
ขวา  ลําตัวยืนหันหน้าสลับกันด้านหน้า-
หลัง  มือขวาถือดาบ  ต้ังมือ  แขนตึง
ข้างลําตัว  มือ ซ้ายจีบควํ่ายกมือขึ้น
ด้านหน้าระดับศีรษะ  งอศอก  เท้าขวา
ก้าวเท้าข้าง  เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า  ย่อเข่า  
หันหน้าเข้าหากัน 
 
 

ท่ารบดาบท่าท่ี  25 
 

 
 จากตารางท่ี  26  กระบวนท่ารบดาบ  พบว่า การรบดาบมี  2  ช่วง  คือช่วงแรกเป็นกระบวน
ท่าของการฟันดาบเรียกว่า  “ประดาบ”  ซึ่งจะใช้ดาบท่ีทําด้วยเหล็กฟันกับคู่ต่อสู้ให้ดาบกระทบกันด้วย
ความว่องไว  ต้องอาศัยทักษะการฝึกฝนเน่ืองจากสามารถเกิดอันตรายได้  นักแสดงที่มีประสบการณ์รบ
ดาบจะใช้ดาบกวัดแกว่งกระทบกันได้อย่างสวยงาม  แต่หากผู้แสดงรบดาบไม่คล่องอาจจะพลาดไปโดยฝ่าย
ตรงข้ามบาดเจ็บได้  ซึ่งในช่วงท่ีรบกันน้ี ดนตรีจะบรรเลงเพลงช้ันเดียวที่มีท่วงทํานองเร็วๆ  ผู้แสดงจะรบ
กันไปมาโดยรบกันหมดกระบวนท่าแล้วก็เดินสลับที่กัน  หลังจากน้ันผู้แสดงจะเปล่ียนกระบวนท่ารําเป็น
ช่วงท่ี  2  คือการแสดงท่าการจับอาวุธ  ส่ือให้เห็นถึงการย้ือแย่งอาวุธ  การได้เปรียบและเสียเปรียบคู่ต่อสู้  
ดนตรีก็บรรเลงเพลงเชิด  จนกระทั่งหมดกระบวนท่ารําการรบดาบของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร   
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4444....        จารีตจารีตจารีตจารีตการแสดงการแสดงการแสดงการแสดงและจารีตอื่นๆและจารีตอื่นๆและจารีตอื่นๆและจารีตอื่นๆ    ของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร    
    
 การแสดงละครชาตรีของตัวนายโรงน้ัน  มีลําดับขั้นตอนและวิธีการแสดงต้ังแต่เริ่มการแสดง
จนกระท่ังจบการแสดง  โดยยึดไว้เป็นแบบแผนและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นระเบียบแบบแผนและ
ปรับให้เข้ากับยุคสมัยของสังคม  เมื่อตัวนายโรงมาถึงโรงละครแต่งหน้า  แต่งตัว  บูชาครู หลังจากโหมโรง
เรียบร้อยแล้ว  ตัวนายโรงจึงเริ่มเข้าสู่การแสดงโดยแบ่งออกเป็นจารีตช่วงพิธีกรรมความเช่ือและจารีต  
ด้านการแสดงละคร  โดยมีลําดับข้ันตอนในการแสดงของนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรดังต่อไปน้ี 
 
    4444.1 .1 .1 .1     จารีตของตัวนายโรงในส่วนพิธีกรรมจารีตของตัวนายโรงในส่วนพิธีกรรมจารีตของตัวนายโรงในส่วนพิธีกรรมจารีตของตัวนายโรงในส่วนพิธีกรรม    
       4.1.1  นายโรงร้องเชิญส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 
  ละครชาตรีเมืองเพชร  มีความสัมพันธ์กับสังคมทางด้านความเช่ือในการถวาย
ละครกับส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในการแก้บน  พิ ธีกรรมความเช่ือของละครชาตรีเป็นส่ือกลางติดต่ออัญเชิญ           
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีได้บนบานเอาไว้ให้ลงมารับส่ิงของเครื่องสังเวยสอดคล้องกับเบ็ญจมาศ  คําอุ่น  (2549 : 38) 
กล่าวว่า  ละครชาตรีมีความเก่ียวข้องกับพิธีกรรม เช่ือว่ามีคาถาอาคมเวทมนต์ผู้แสดงสามารถติดต่อกับ  
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเพื่อให้มารับสินบนได้  เพื่อการแก้สินบนน้ันๆ ขาดสินบน  
  การร้องเชิญ ส่ิงศักด์ิสิท ธ์ิเป็นหน้าที่ห ลักสําคัญของตัวนายโรงละครชาตรี        
เมืองเพชร  ปรากฏบทร้องเชิญที่ได้รับสืบทอดกันมาต้ังแต่อดีต  โดยเฉพาะตัวนายโรงต้องสามารถจดจํา
บทในการร้องเชิญให้ได้แม่นยําและสามารถร้องด้นกล่าวอัญเชิญส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีเจ้าภาพได้บนบานเอาไว้ 
ในขณะท่ีร้องตัวนายโรงและตัวละครทุกคนต้องพนมมือ  โดยน่ังพับเพียบราบไปกับพื้น ทั้งน้ีจารีตการน่ังใน
การร้องเชิญจะต้องน่ังเรียงลําดับโดยตัวพระอยู่คู่หน้าสุดต้ังเป็นแถวจํานวน  2  แถว ตัวนายโรงอยู่ทางด้าน
ขวาของโรงละคร  ถัดไปเป็นตัวนางสวมมงกุฎและตัวนางสวมกระบังหน้า  ตัวนายโรงจะต้องร้องเชิญ    
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีเจ้าภาพได้บนไว้ให้ครบทุกองค์โดยนํารายช่ือมาจากเจ้าภาพ      
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ภาพที่  15  ละครชาตรีเมืองเพชรร้องเชิญส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
       4.1.2  นายโรงรําถวายมือ 
                หลังจากร้องเชิญส่ิงศักด์ิสิทธ์ิครบทุกองค์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ละครก็รําถวายมือ
โดยตัวนายโรงจะเป็นผู้นําในการรําถวายมือ กระบวนท่ารําถวายมือจะเริ่มต้นด้วยตัวละครน่ังคุกเข่าแล้วข้ึน
ท่าไหว้   3  ครั้ง  จากน้ันรําตามกระบวนท่าแล้วลงเพลงลาถือว่าเป็นการถวายละครรําตามที่บนไว้ จารีต
ตําแหน่งการรําของตัวนายโรงจะสืบเน่ืองจากการน่ังร้องเชิญตัวนายโรงต้องน่ังคู่หน้าเสมอ มีปรากฏเป็น
ภาพถ่ายโบราณ   พบว่า  มีการบําบวงสรวงโดยตัวพระยืนอยู่คู่หน้า  (ดังภาพที่  16)  ละครชาตรีเมือง
เพชรยังคงใช้ตัวนายโรงเป็นผู้นําในการรําถวายมือสืบมาต้ังแต่อดีต 
 

 
 

ภาพที่  16  การรําถวายมือของละครในอดีต 
ทีม่า : ละม่อม  โอชกะ. 2541 : 42 
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ภาพที่  17  การรําถวายมือของละครชาตรีเมืองเพชร 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
       4.1.3  ร้องประกาศโรง 
                การร้องประกาศโรง  เป็นพิธีกรรมของละครชาตรีเมืองเพชร  ซ่ึงเป็นพิธีระลึกถึง
ครูและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ  มีจารีตการร้องและการรําประกอบไปด้วยการร้องบทสรรเสริญครู  การร้องบท      
ครูสอนและบทสรรเสริญคุณมารดา  ดังน้ี 
  1)  บทสรรเสริญครู  เป็นบทร้องท่ีใช้ประกาศโรงในอันดับแรกหลังจากการ       
รําถวายมือเรียบร้อยแล้ว  ตามจารีตเดิมตัวนายโรงที่ได้รับมอบให้ทําโรงและประกาศโรงจะข้ึนน่ังเตียงแล้ว
พนมมือร้องบทสรรเสริญครูหรือเรียกว่า  “กาศครู”  โดยร้องประกอบกับโทน  กลองตุ๊ก  ฉ่ิงและกรับ    
ในทํานองเพลงกรับ  โดยนายโรงจะเป็นต้นเสียงร้องขึ้นแล้วมีลูกคู่รับ  ปัจจุบันใช้แม่บทหรือเจ้าของคณะ     
ที่ได้รับการมอบให้ทําโรงและประกาศโรงเป็นผู้ร้องนําและตัวละครก็ร้องรับ   
  2)  บทครูสอนและสอนรํา  หลังจากร้องสรรเสริญครูจบแล้ว  ตัวนายโรงจะร้อง
บทครูสอน  (ละครชาตรีเมืองเพชร  เรียกว่า  บทสอนรวย)  และบทสอนรํา  โดยมีท่าประกอบบทร้อง
แสดงให้เห็นถึงท่าทางการแต่งกายและท่าท่ีใช้รําท่าต่างๆ  
  3)  บทสรรเสริญคุณมารดาบิดา  เป็นท่ีกล่าวถึงพระคุณของมารดาที่ได้เล้ียงลูกมา
ต้ังแต่เล็กจนใหญ่  ป้อนข้าวป้อนนํ้า  เห่กล่อมเฝ้าทะนุถนอมเปรียบเทียบพระคุณมารดาน้ันหนักกว่าทราย
ในท้องมหาสมุทร  พระคุณของของบิดาหนักกว่าแผ่นฟ้าพระคุณของมารดาหนักกว่าแผ่นดินไม่สามารถหา
ใครเปรียบเทียบได้ จารีตการแสดงตัวนายโรงจะร้องและทําบทบทไปพร้อมกัน   
  การร้องบทประกาศโรง  ตามจารีตของละครชาตรีเมืองเพชรน้ันต้องร้อง         
บทสรรเสริญครูเป็นอันดับแรก  จะเป็นตัวนายโรงร้องหรือแม่บทร้องก็ได้  แต่บทครูสอนและบทสรรเสริญ
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มารดาบิดา  เลือกร้องและทําบทอย่างใดอย่างหน่ึงแล้วจึงออกรําซัด  หากในการแสดงไม่มีการรําซัดก็  
ร้องบทสรรเสริญครูบทเดียวเป็นบทประกาศโรง  โดยแม่บทเป็นผู้นําร้อง ตัวละครท่ีน่ังอยู่เป็นลูกคู่ ร้องรับ 
       4.1.4  รําซัด 
                การรําซัดของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  แต่เดิมเป็นจารีตการรําเพื่อ
บริกรรมคาถาเอาไว้ปกปักรักษาคณะผู้แสดงไม่ให้ผู้ใดใช้อํานาจทางไสยศาสตร์ซึ่งความเช่ือทางด้าน
คาถาอาคมก็ส่งผลให้เกิดความเช่ือของการรําซัดว่ามีความศักด์ิสิทธ์ิ  โดยตัวนายโรงในอดีตจะเป็นผู้ชายที่
ร่ําเรียนคาถาอาคมสืบทอดกันมา  โดยจะรําเวียนซ้ายแล้วจึงร่ายคาถา  เรียกว่า  “ชักยันต์”  เม่ือ        
เลิกแสดงแล้วจึงรําซัดอีกครั้งโดยเวียนขวา  บริกรรมคาถาถอยหลัง  เรียกว่า  “คลายยันต์”  โดยละคร
ชาตรีเมืองเพชรมีท่ารําซัดจํานวน  ทั้งส้ิน  12  ท่า  คือ  ท่าเทพพนม  ท่าเขาควาย  ท่าร้อยดอกไม้       
ท่าสะบัดจีบ  ท่าจีบยาว  ท่าไขว้หลัง  ท่าล่อไก่  ท่าชูชาย  ท่าผาลา  ท่าเสือลากหางและไม่ปรากฏ       
ช่ือเรียกอีกจํานวน  2  ท่า  ลักษณะของการก้าวเท้ามีช่ือเรียกว่า  “การย่างสามขุม”  โดยเดินวนเป็น
วงกลมในอดีตจะเดินวนเสากลางโรง 
                ในปัจจุบัน  ความเช่ือทางด้านไสยศาสตร์ได้ลดน้อยลงไป  รูปแบบการรําซัดจึง
ไม่ได้มีไว้สําหรับใช้ในการบริกรรมคาถา  แต่ก็ยังคงถ่ายทอดกันในครอบครัวของละครชาตรีเมืองเพชร  
โดยการรําซัดน้ันจะต้องเป็นความต้องการของเจ้าภาพที่หางานต้องการให้รํา  ท้ังน้ีเจ้าภาพบางรายมี ความ
เช่ือว่าหากให้ละครรําซัดแล้วจะสามารถซัดเอาความไม่ดี  ส่ิงที่ไม่เป็นมงคลให้ไกลออกไป  เจ้าภาพต้อง
เตรียมค่าครูสําหรับไหว้ครูซัดและค่าใช้จ่ายในการรําเพิ่มขึ้น  จารีตของการรําซัดของตัวนายโรงละครชาตรี
เมืองเพชรจึงได้เปล่ียนไปตามบริบทความเช่ือทางสังคม 
 

 
 

ภาพท่ี  18  ท่ารําเสือลากหาง 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 
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       4.1.5  นายโรงลาเครื่องสังเวย 
                การแสดงละครชาตรี  เป็นละครท่ีใช้สําหรับการแก้บนเม่ือเจ้าภาพได้ถวายละคร
รําแล้วก็มักจะมีเครื่องสังเวยสําหนับถวายส่ิงศักด์ิสิทธ์ิด้วยหลังจากท่ีถวายแล้ว  จารีตอีกอย่างหน่ึงของ   
ตัวนายโรงน่ันคือ  การลาเคร่ืองสังเวย  โดยตัวนายโรงจะถือถาดหัวหมู  ตัวนางถือบายศรีและตัวตลกจะ
ถือมะพร้าวหรือกล้วย  โดยยืนหน้าที่ประทับส่ิงศักด์ิสิทธ์ิหรือหน้าศาล  ดนตรีบรรเลงเพลงเชิด ตัวนายโรง
นําเครื่องสังเวยยกชูข้ึนทางขวา  1  ครั้ง  ทางซ้าย  1  ครั้งและตรงกลาง  1  ครั้ง  แล้วนําเครื่องสังเวย
กลับไปวางไว้ที่เดิมถือว่าเสร็จพิธีลาเครื่องสังเวย 
 
    4444.2.2.2.2        จารีตของจารีตของจารีตของจารีตของตัวนายโรงในส่วนของตัวนายโรงในส่วนของตัวนายโรงในส่วนของตัวนายโรงในส่วนของการการการการแสดงแสดงแสดงแสดงละครละครละครละคร    
       4.2.1  ตัวนายโรงเปิดเรื่องการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร 
                การแสดงละครเรื่องต่างๆ ของละครชาตรีเมืองเพชร  หลังจากจบพิธีกรรมความ
เช่ือเรียบร้อยแล้วก็เริ่มเข้าสู่รูปแบบการแสดงท่ีเป็นความบันเทิงเพื่อถวายให้ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิได้ชมและให้
เจ้าภาพและผู้ท่ีมาร่วมงานได้ชมละคร  โดยเป็นจารีตปฏิบัติคือต้องเปิดการแสดงละครด้วยตัวนายโรง  
หากเป็นการแสดงละครชาตรีแบบเต็มรูปแบบท่ีมีการรําซัดน้ัน  กระบวนท่ารําซัดท่าสุดท้ายตัวนายโรงจะ
รําถอยหลังขึ้นไปน่ังเตียงแล้วจบกระบวนท่ารําด้วยท่าไหว้  เมื่อดนตรีบรรเลงจบเพลง แม่บทจะบอกบท  
ให้ตัวนายโรงร้องเป็นบทแรกหรือถ้าหากไม่มีการรําซัดตัวนายโรงจะเดินขึ้นเตียงโดยไม่ต้องปฏิบัติกระบวน
ท่ารําขึ้นเตียง  ในกรณีน้ีตัวนายโรงสามารถเปิดเร่ืองแสดงคู่กับตัวนางได้  แต่ตัวนายโรงต้องร้องเป็น     
บทแรก  บทร้องบทแรกเรียกว่า  “บทต้ัง”  เมื่อตัวนายโรงเดินขึ้นเตียงแล้วจะปฏิบัติท่าไหว้แล้วร้องบทต้ัง
ซึ่งเป็นทํานองเพลงท่ีร้องสืบต่อกันมาไม่ทราบช่ือเพลง  เมื่อร้องบทแรกจบแล้วในขณะท่ีลูกคู่รับตัวนายโรง
ปฏิบัติท่ารําถวายบังคมเพื่อรําลึกถึงครูอาจารย์หรือบางคนก็ท่องคาถามหานิยม  
                ท้ังน้ีจากความเช่ือเรื่องไสยศาสตร์ในอดีต  ตัวนายโรงจะไม่เปิดเผยช่ือจริงถ้าหาก
มีผู้ใดมาถามถึงตัวนายโรงของการแสดงละครวันน้ันๆ  สมาชิกละครจะไม่บอกหรืออาจจะเรียกเป็นนามที่
ใช้ในการแสดงเพื่อป้องกันการทําของทางไสยศาสตร์เพื่อทําร้ายตัวนายโรง  ซึ่งเป็นผลทําให้ตัวนายโรงร้อง
ไม่ออกหรือนึกเพลงไม่ได้ทําให้ละครเกิดความเสียหายในการแสดงละคร  ในการเปิดตัวด้วยนายโรงน้ัน   
ในอดีตผู้แสดงจะไม่ทราบว่าละครจะแสดงเรื่องอะไรจนกว่าจะร้องบทต้ังตามบทที่แม่บทบอก  เมื่อทราบ
แล้วว่ารับบทบาทเป็นตัวละครใด  ในเรื่องอะไรตัวนายโรงก็จะต้องนึกถึงที่มาท่ีไปของตัวละครไปด้วย 
ในขณะท่ีร้องและรําทําบท 
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ภาพท่ี  19  ตัวนายโรงร้องบทต้ัง 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
                การร้องบทต้ังเน้ือหาจะกล่าวถึงช่ือของตัวละคร  ว่าเป็นใครมาจากไหน  ดังน้ันตัว
นายโรงจึงต้องร้องบทต้ังและจดจําความหมายของบทดังกล่าวที่แม่บทบอกและใช้ประสบการณ์ใน      
การแสดงเรียงร้อยถ้อยคําเพื่อส่ือสารแก่ผู้ชมในการเล่าเรื่องราวของตัวละครให้ชัดเจน ละครชาตรี     
เมืองเพชร  เรียกว่า “เล่าประวัติ”  ในการแสดงละครของกรมศิลปากร  เรียกว่า  “เจรจา”  หลังจากเล่า
ประวัติถึงความเป็นมาของตัวละครแล้ว  ตัวนายโรงจะต้องร้องเพลงโทน  เรียกว่า  “บท  2”  เป็นการร้อง
ทําเพลงอีกเพลงหน่ึงซ่ึงต้องร้องต่อจากบทต้ัง  เพลงบท  2  ไม่ปรากฏช่ือเพลง  โดยร้องสืบทอดกันมา  
การร้องบท 2 เน้ือหามักจะกล่าวถึงตัวละครท่ีมาด้วยกัน  หลังจากน้ันจึงเจรจาอีกครั้งโดยมีเน้ือความถาม
ทุกข์สุขของตัวละครที่อยู่ด้วยกัน เป็นการส่งบทบาทให้ตัวละครได้ดําเนินเน้ือเรื่องต่อไป  เมื่อส่งบทแล้ว
แม่บทก็จะบอกบทตัวละครท่ีแสดงร่วมกับตัวนายโรง  ดังน้ันการส่งบทจึงเป็นบทบาทสําคัญในการแสดง
ของตัวนายโรง จะต้องพูดบทให้เน้ือหากระชับเข้ากับเหตุการณ์ของเน้ือเรื่องท่ีแสดงน้ันๆ 
                ตัวอย่างบทร้องของตัวนายโรง  ของคณะ  พ.เทพประสิทธ์ิ  เรื่อง  ขันแก้วนพเก้า  
แสดงเน่ืองในงานการสนทนาวิชาการหนังสือเก่าชาวสยาม  ครั้งที่  7  เรื่อง  “วรรณกรรมวัดเกาะ :   
ความรุ่งโรจน์และการแพร่หลายของนิทานพื้นบ้าน”  วันอังคารที่  23  ธันวาคม  2547  ณ  หอประชุม
ใหญ่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  (องค์การมหาชน)  ดังน้ี 
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ร้องบทต้ัง 
 

 เม่ือน้ัน    องค์พระศรีวิชัยผู้เรืองศรี 
 ตามหานพเก้าเจ้านารี   จนมาพบรัศมีศรีโสภา 
 เราได้ฆ่าอสุราจนวางวาย  แสนสนิทพิสมัยมารศรี 
 สัพยอกหยอกเย้าเจ้าเทวี 
 

เล่าประวัติ 
 

 ข้าพเจ้ามีนามว่าศรีวิชัย พระบิดาทรงพระนามว่าศรีวิเชษฐ์ พระมารดามีนามว่าสุวรรณก่ิงแก้ว 
นับต้ังแต่เมื่อคราวครั้งก่อนน้ัน เรายังมีคู่หมั้นอีกคนหน่ึงมีช่ือว่านพเก้า เม่ือคราวคร้ังก่อนบ้านเมืองนพเก้า
เกิดกบฏ นพเก้าจึงได้มาอยู่กับเราท่ีบ้านเมืองจนเม่ือถึงเวลาครั้งหน่ึง เราได้พานพเก้าคู่หมั้นหมายหวังต้ังใจ
จะพาไปบ้านเมืองของเขา ระหว่างกลางทางนพเก้ากับเราน้ันได้พักผ่อนท่ีกลางป่า แต่ปรากฏว่าเม่ือต่ืน
ขึ้นมาอีกครั้งหน่ึงนพเก้าคู่หมั้นของเราก็หายสาบสูญไปเราจึงออกเดินทางตามหาคู่หม้ัน ระหว่างกลางทาง 
เรามาพบกับพญานกยักษ์กําลังโฉบเฉี่ยวผู้หญิงคนหน่ึง เราจึงได้ทําการช่วยเหลือเอาไว้ เราฆ่านกยักษ์ตาย 
แล้วก็ได้ช่วยผู้หญิงมารู้ทีหลังว่านางช่ือว่าสุวรรณรัศมี 
 

ร้องบท  2 
 

 เอ้ือนอรรถตรัสประโลมโฉมสมร  บังอรดวงจิตพิสมัย 
 สัพยอกหยอกเย้าอรไท   ภูวนัยสุขเกษมแสนเปรมปรีด์ิ 
 แล้วพาเจ้าเข้าไปในท่ี  

 
 

                หลักจากร้องบทท่ีเป็นจารีตของการแสดงเปิดเรื่องโดยตัวนายโรงแล้วการแสดงก็
จะดําเนินเรื่องราวต่อไป  โดยมีแม่บทเป็นผู้บอกบทให้กับตัวละครเป็นระยะๆ  ท้ังน้ีการเจรจาของตัวละคร
ต้องคิดด้นเองให้เข้ากับเรื่องราว การแสดงละครชาตรีเมืองเพชรจะใช้เพลงโทนในการดําเนินเรื่องและ 
เพลง  2  ช้ันในการทําบทแสดงอารมณ์บางช่วง  แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์สําคัญส่วนใหญ่จะให้เพลงโทนโดยใช้
ท่าพื้นฐานในบทเป็น  บทตายในการทําบทของตัวละคร  การร้องเพลง  2  ช้ันน้ัน  เมื่อร้องจบดนตรี
บรรเลงรับร้องผู้แสดงต้องรําประกอบการบรรเลงโดยใช้ท่ารํา เช่น ท่าสอดสร้อยมาลา ท่าผาลาเพียงไหล่  
โดยการยักตัวไปตามจังหวะเพลงจนกระทั่งจบท่อนเพลง 
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                กระบวนท่ารําบทต้ังและบทสอง  ตัวนายโรงเป็นต้นเสียงร้องนําแล้วจึงใช้ลูกคู่ร้อง
รับตามมีกระบวนท่ารํา  ดังน้ี 
 
ตารางท่ี  27  กระบวนท่ารําบทต้ัง 
 

คําร้องคําร้องคําร้องคําร้อง    ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    กระบวนท่กระบวนท่กระบวนท่กระบวนท่าาาารํารํารํารํา    
เม่ือน้ัน 

องค์พระศรีวิชัยผู้เรืองศรี 
 

 
 
 

ท่าพนมมือ 

(ลูกคู่รับ) 
เมื่อน้ัน   องค์พระศรีวิชัย 

 

 
 
 

ท่าไหว้ 

(ลูกคู่ร้องรับ) 
ผู้เรืองศรี 

 

 
 
 

ท่าพนมมือ 
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ตารางท่ี  27  กระบวนท่ารําบทต้ัง  (ต่อ) 
 

คําร้องคําร้องคําร้องคําร้อง    ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    กระบวนท่กระบวนท่กระบวนท่กระบวนท่าาาารํารํารํารํา    
(ร้องซํ้า) 
เม่ือน้ัน 

องค์พระศรีวิชัย 

 

 
 

ท่าตัวเรา 

ผู้เรืองศรี  

 
 

ท่าสวยงาม 

(ลูกคู่ร้องรับ) 
องค์พระ 

 
 
 
 

 

 
 

ท่ารําให้มือ 

(ลูกคู่ร้องรับ) 
ศรีวิชัย 

 

 
 

ท่ารําให้มือ 
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ตารางท่ี  27  กระบวนท่ารําบทต้ัง  (ต่อ) 
 

คําร้องคําร้องคําร้องคําร้อง    ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    กระบวนท่กระบวนท่กระบวนท่กระบวนท่าาาารํารํารํารํา    
(ลูกคู่ร้องรับ) 

ผู้เรืองศรี 
 

 
 

ท่ารําให้มือ 

ตามหานพเก้า  

 
 

ท่าเดินมือ 

เจ้านารี  

 
 

ท่าสวยงาม 

จนมาพบรัศมี  

 
 

ท่าอยู่ 
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ตารางท่ี  27  กระบวนท่ารําบทต้ัง  (ต่อ) 
 

คําร้องคําร้องคําร้องคําร้อง    ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    กระบวนท่กระบวนท่กระบวนท่กระบวนท่าาาารํารํารํารํา    
ศรีโสภา  

 
 

ท่าสวยงาม 

(ลูกคู่ร้องรับ) 
ศรีโสภา 

 
 
 
 

 

 
 

ท่ารําให้มือ 

(ลูกคู่ร้องรับ) 
จนมาพบรัศมี 

 

 
 

ท่ารําให้มือ 

(ลูกคู่ร้องรับ) 
ศรีโสภา 

 

 
 

ท่ารําให้มือ 
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ตารางท่ี  27  กระบวนท่ารําบทต้ัง  (ต่อ) 
 

คําร้องคําร้องคําร้องคําร้อง    ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    กระบวนท่กระบวนท่กระบวนท่กระบวนท่าาาารํารํารํารํา    
(ลูกคู่ร้องรับ) 

ศรีโสภา 
 

 
 

ท่ารําให้มือ 

 
 จากตารางท่ี  27  กระบวนท่ารําบทต้ัง   พบว่า  กระบวนท่ารําบทต้ังประกอบไปด้วยการรําใช้
บทที่ใช้ท่ารําส่ือความหมายของบทละครโดยท่ารํามาจากบทเป็น บทตายของการฝึกหัดเบื้องต้นและใช้  
ท่ารําให้มือ (รําร่าย) เป็นกระบวนท่ารําประกอบการร้องรับของลูกคู่ โดยกระบวนรําจะพอดีกับคําร้อง  
เม่ือลูกคู่ร้องจบจะพอดีกับการรําให้มือ (รําร่าย) ซ่ึงต่างจากกระบวนท่ารําบทสอง 
 
ตารางท่ี  28  กระบวนท่ารําบทสอง 
 

คําร้องคําร้องคําร้องคําร้อง    ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    กระบวนท่กระบวนท่กระบวนท่กระบวนท่าาาารํารํารํารํา    
เอ้ือนอรรถตรัสประโลม  

 
 

ท่าเรียก 

โฉมสมร  

 
 

ท่าสวยงาม 
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ตารางท่ี  28  กระบวนท่ารําบทสอง  (ต่อ) 
 

คําร้องคําร้องคําร้องคําร้อง    ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    กระบวนท่กระบวนท่กระบวนท่กระบวนท่าาาารํารํารํารํา    
บังอรดวงจิต  

 
 

ท่าตัวเรา 

พิสมัย  

 
 

ท่ารักใคร่ 

(ลูกคู่ร้องรับ) 
บังอรดองจิต 

 

 
 

ท่ารําให้มือ 

(ลูกคู่ร้องรับ) 
พิสมัย 

 

 
 

ท่ารําให้มือ 
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ตารางท่ี  28  กระบวนท่ารําบทสอง  (ต่อ) 
 

คําร้องคําร้องคําร้องคําร้อง    ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    กระบวนท่กระบวนท่กระบวนท่กระบวนท่าาาารํารํารํารํา    
(ลูกคู่ร้องรับ) 

เอ้ือน 
 

 
 

ท่ารําให้มือ 

สัพยอกหยอกเย้า  

 
 

ท่าโลมนาง 

อรทัย  

 
 

ท่าสวยงาม 

ภูวนัยสุขเกษม  

 
 

ท่าตัวเรา 
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ตารางท่ี  28  กระบวนท่ารําบทสอง  (ต่อ) 
 

คําร้องคําร้องคําร้องคําร้อง    ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํ    กระบวนท่กระบวนท่กระบวนท่กระบวนท่าาาารํารํารํารํา    
เปรมปรีด์ิ  

 
 

ท่าย้ิม 

(ลูกคู่ร้องรับ) 
ภูวนัยสุขเกษม 

 

 
 

ท่ารําให้มือ 

(ลูกคู่ร้องรับ) 
เปรมปรีด์ิ 

 

 
 

ท่ารําให้มือ 

(ลูกคู่ร้องรับ) 
เอ้ือน 

 

 
 

ท่ารําให้มือ 
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 จากตารางท่ี  28  กระบวนท่ารําบทสอง  พบว่า กระบวนท่ารําบทสองเป็นการรําใช้บท
เช่นเดียวกับกระบวนท่ารําบทต้ัง  ซ่ึงส่ิงท่ีแตกต่างก็คือ การรําให้มือ  (รําร่าย)  ของกระบวนท่ารําบทสอง
ในช่วงท่ีลูกคู่ร้องรับต้องจบกระบวนท่ารําพอดีกับการเอ้ือนของลูกคู่พอดี 
       4.2.2  การน่ังเตียงของตัวนายโรง   
                ละครชาตรีเมืองเพชรเป็นละครท่ีไม่ได้มีโรงละครเล่นอย่างถาวร  ดังน้ันอุปกรณ์ที่
สําคัญในการแสดงอย่างหน่ึงท่ีขาดไม่ได้น่ันก็คือ  เตียง  การที่ละครจะไปเล่นที่ไหนจึงต้องจัดหาที่สําหรับ
ให้ตัวละครได้น่ังเพื่อทําการแสดง  บางครั้งขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเจ้าภาพผู้จัดหาหรือตาม
สถานท่ีน้ันๆ  ละครชาตรีเมืองเพชรจึงต้องปรับการแสดงหรือวิธีการการน่ังไปตามสถานที่ที่ไปแสดง  
ลักษณะน่ังของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรมี  4  ลักษณะ  คือ 
  1)  น่ังพับเพียบบนเตียง ใช้ในการแสดงท่ีเป็นสําคัญเช่นบทต้ังจะต้องน่ังพับเพียบ
บนเตียงและใช้เป็นการน่ังพื้นฐานของการแสดง 
  2)  น่ังห้อยขาข้างหน่ึง ใช้ในการแสดงท่ีเป็นการน่ังของตัวนายโรงผู้ใหญ่  เช่น   
บทเจ้าเมือง บทพ่อ 
  3)  น่ังห้อยขาทั้งสองข้าง ใช้ในการแสดงท่ีเป็นการน่ังในลักษณะการน่ังพัก
หลังจากการยืนทําบท  ซึ่งจะไม่น่ังห้อยขาท้ังสองข้างในการเปิดตัวแสดงทุกตัว       
  4)  น่ังคุกเข่าบนเตียง  ใช้ในการแสดงในบทบาทท่ีเน้นเหตุการณ์สําคัญ  เช่น   
การเก้ียวพาราสีของตัวนายโรงกับตัวนาง  แสดงอาการต่ืนตระหนกตกใจ  
       4.2.3  การน่ังของตัวนายโรงและตัวนาง 
                ละครชาตรีเมืองเพชรมีจารีตการน่ังของตัวนายโรงและตัวนางในฉากเดียวกันที่
ได้รับสืบทอดกันมา คือ เมื่อตัวพระเดินขึ้นน่ังเตียงจะน่ังทางด้านซ้ายของเตียงและตัวนางน่ังทางด้าน
ขวามือของตัวนายโรงน่ังเตียงท้ังคู่หันหน้าออกไปทางด้านหน้าของโรงละครเมื่อทําบทต้ังเรียบร้อยแล้วจึงมี
บทการเจรจาระหว่างตัวนายโรงและตัวนาง  ตัวละครจะต้องหันหน้าเข้าหากัน  ปรากฏลักษณะการน่ัง  
หันหน้าเข้าหากันในบทเจรจาของละครหลวง ดังภาพที่  21  พระ นางน่ังหันหน้าเข้าหากันอย่างด้ังเดิม  
สันนิษฐานว่า เป็นตอนอิเหนาลานางจินตหรา  ผู้แสดงสวมเล็บข้างละ  4  น้ิว  (สุรพล  วิรุฬห์รักษ์. 2547 : 
269)  ซึ่งในปัจจุบันละครชาตรีเมืองเพชรยังคงยึดจารีต  การน่ังในบทการเจรจาต้องน่ังหันหน้าเข้าหากัน  
(ดังภาพที่  21) 
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ภาพที่  20  พระ  นางน่ังเข้าหากันอย่างด้ังเดิม 
ท่ีมา : สุรพล  วิรุฬห์รักษ์. 2547 : 269 

 
 

 
 

ภาพที่  21  พระ นางละครชาตรีเมืองเพชรน่ังเข้าหากัน 
ที่มา : สุรพล  วิรุฬห์รักษ์. 2554 : 40 

 
       4.2.4)  การเข้าออกของตัวนายโรง 
                รูปแบบการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร  เป็นละครท่ีไม่มีฉากในการแสดงผู้แสดง
น่ังล้อมอยู่รอบบริเวณที่แสดง  โดยมีเตียงสําหรับน่ังตรงกลาง   มีโต๊ะสําหรับวางเศียรพ่อแก่และเครื่องบูชา
ครูไว้ทางด้านซ้ายของเตียง ตัวละครจะน่ังทางด้านซ้ายและด้านขวา  วงดนตรีน่ังด้านหน้าตรงข้ามกับเตียง
หันหน้าเข้าหาผู้แสดง  โดยมีแม่บทน่ังทางด้านซ้ายหน้าโต๊ะเครื่องบูชาครู  การเข้าฉากของผู้แสดงใช้การ
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ลุกข้ึนจากท่ีน่ังแล้วเดินข้ึนน่ังเตียงโดยใช้ท่ารําขึ้นเตียง  ในขณะที่ตัวละครก่อนหน้าน้ันเดินออกฉากแล้ว  
รําเวียนซ้ายเป็นวงกลมแล้วจึงน่ังลง  
       4.2.5  การรําป้องหน้า  
                การรําป้องหน้าเป็นการแสดงท่ารําสุดท้ายในการรํา  เช่น  เพลงเชิด  เพลงเสมอ  
หรือแม้แต่กระบวนท่ารบและยังเป็นสัญญาณให้นักดนตรีหยุดบรรเลงในระหว่างที่ตัวละครกําลังจะทํา   
บทร้อง  เช่น เมื่อตัวนายโรงรําขึ้นเตียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รําท่าป้องหน้าค้างไว้เพื่อให้ดนตรีหยุดบรรเลง
แล้วจึงร้องเพลงหรือเจรจาต่อไป  การรําป้องหน้ากระทําได้ท่ังท่าน่ังและท่ายืน 
 

 
 

ภาพที่  22  ท่ารําป้องหน้า 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
       4.2.6  การใช้คําศัพท์ในการแสดงละคร 
                ละครชาตรีเมืองเพชร เป็นละครท่ีเล่นเรื่องจักรๆวงศ์ๆ ดังน้ันผู้แสดงจึงต้องใช้คํา
ราชาศัพท์ในการแสดงซ่ึงส่วนใหญ่ก็เป็นคําราชาศัพท์ง่ายๆไม่ได้ยึดตามแบบแผนถูกต้องมากนัก  เช่น  
เสด็จ  บรรทม เสวย  เป็นต้น  ซึ่งตัวละครก็ได้รับถ่ายทอดวิธีการเรียกมาจากรุ่นสู่รุ่น  โดยเฉพาะตัวนาย
โรง ที่จะต้องใช้ในการเล่าประวัติ  แบบแผนท่ีเรียกบิดาและมารดาในละครที่เป็นเรื่องจักรๆวงศ์ๆน้ัน โดย
พระราชโอรส เรียกพระมหากษัตริย์  ว่า  “พระบิดา”  และเรียกพระมเหสี  ว่า  “พระมารดา”  จะไม่
เรียกว่า  “เสด็จพ่อ”และ  “เสด็จแม่”  เน่ืองจากเป็นคําท่ีลิเกใช้ในการแสดง  นอกจากน้ียังมีวลีต่างๆที่
แสดงให้เห็นว่าเป็นการพูดแบบละคร  เช่น  การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตว่า  “เม่ือคราวครั้งก่อนน้ัน”     
พูดถึงการตายว่า  “ถึงแก่ความตาย”  พูดถึงการร้องไห้ว่า  “เอานํ้าหูมาหา  เอานํ้าตามาสู่”  เป็นต้น     
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ซึ่งวลีเหล่าน้ีบ่งบอกถึงลักษณะคําพูดของละครชาตรีเมืองเพชร  หากในกรณีที่มีการแปลงกายของตัวละคร
เพื่อให้เกิดความแตกต่างก็จะใช้ภาษาท้องถ่ินในการเจรจา 
       4.2.7  การแสดงฉากแรกของเรื่องห้ามตัวนายโรงแสดงผิดพลาด 
                การแสดงละครชาตรีเมืองเพชร มีความเช่ือถึงการเร่ิมต้นของการแสดงละครน้ัน
ฉากเริ่มต้นของการแสดงห้ามผิดพลาด  ถ้าหากการแสดงผิดพลาดต้ังแต่เร่ิมเรื่องวันน้ันละครจะไม่ประสบ
ความสําเร็จจะผิดพลาดตลอด ท้ังน้ีการเริ่มต้นการแสดงละครก็คือ การเปิดเร่ืองด้วยตัวนายโรงดังน้ัน      
ผู้แสดงจึงต้องแสดงโดยไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดทั้งการร้องและการรํา  ตัวนายโรงจึงต้องมีสมาธิและจิตใจ    
ที่แน่วแน่ในการแสดง  จารีตน้ียังคงยึดถือสืบต่อมาถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการเริ่มต้น
การแสดงละคร เน่ืองจากการแสดงมีผู้ชมรอดูอยู่ดังน้ันถ้าการแสดงละครมีรูปแบบการแสดงดีไม่ผิดพลาดก็
จะทําให้ผู้ชมเกิดความประทับใจ อีกท้ังยังเป็นขวัญและกําลังใจในการแสดงของผู้แสดงต่อไป เพราะ     
ตัวนายโรงถือว่าเป็นผู้นําในการแสดงและทําให้เรื่องดําเนินไปอย่างราบร่ืน 
     
    4.34.34.34.3        จารีตอ่ืนๆจารีตอ่ืนๆจารีตอ่ืนๆจารีตอ่ืนๆ    
       ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร นอกจากจารีตของรูปแบบการแสดงทั้งทางด้านพิธีกรรม
ความเช่ือและด้านนาฏกรรมแล้ว ยังมีจารีตที่เป็นข้อปฏิบัติแล้วข้อห้าม ดังน้ี 
       4.3.1  ข้อปฏิบัติ 
  1)  การไหว้และการขอขมา 
       การนับถือลําดับอาวุโสเป็นข้อปฏิบัติท่ีถูกปลูกฝังให้ยึดถือสืบต่อกันมาใน
สมาชิกละครชาตรีเมืองเพชรโดยมีความนับถือกันดุจญาติมิตร  การเล่นละครโรงหน่ึงจึงประกอบไปด้วย  
ผู้แสดงท่ีช่วงอายุหลากหลาย ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการเคารพนบไหว้จึงมีอยู่ในตัวศิลปินทุกคน     
ซึ่งเมื่อมาเจอกันก็ต้องทักทายโดยการไหว้ เมื่อมาถึงโรงละคร  หากมีการต้ังศีรษะพ่อแก่ ศิลปินก็จะไป   
จุดธูปไหว้พ่อแก่ หลังจากน้ันจึงไหว้ผู้ท่ีอาวุโสในคณะเรียงลําดับกันไปจนครบทุกคน  เมื่อจะแสดงหลังจาก
แต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็จะไปไหว้ผู้อาวุโสอีกครั้ง ในการไหว้ครั้งน้ีเป็นการขอพร ก่อนเริ่มการแสดง ผู้ใหญ่ก็
จะให้พระให้การแสดงสําเร็จลุล่วงอย่าได้มีอุปสรรค มีคนรักคนชม เมื่อการแสดงจบลงก็ต้องมีการขอขมา
ต่อผู้แสดง  ท้ังน้ีเน่ืองจากในบทบาทการแสดงมีการใช้วาจาท่ีไม่ดีหรือทําผิดพลาด  ตามบทบาทของ     
ตัวละคร  เช่น  ผู้แสดงเป็นนายโรงอายุน้อยกว่ารับบทเป็นพระเอก  ตัวนางยักษ์มีอายุมากกว่าพระเอก
จะต้องด่าทอตัวนางยักษ์  ถือว่าเป็นการล่วงเกินกันในการแสดงหรือตัวตลกที่จะโดนตีโดนตบอยู่
ตลอดเวลาโดยมากตัวตลกจะเป็นผู้ที่มีอายุทั้งส้ิน  ก็ต้องมาขอขมากันหลังเลิกการแสดงผู้ใหญ่ท่านก็จะ
กล่าวให้อโหสิกรรม  
       ข้อปฏิบัติน้ีแสดงให้เห็นถึง  ค่านิยมของการให้อภัย  อ่อนน้อมถ่อมตนและ
การให้อโหสิกรรมซ่ึงกันและกัน  การกระทําดังกล่าวก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงามของนาฏศิลปินละคร
ชาตรีเมืองเพชร 
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  2)  การรับงานการแสดง 
       ในปัจจุบันละครชาตรีเมืองเพชรมีอยู่หลายคณะที่ได้สืบทอดกันมาแต่จํานวน 
ผู้แสดงน้ันลดลงไปมาก บางคณะมีไม่ตัวผู้แสดงประจําคณะจะต้องว่าจ้างผู้แสดงจากคณะอ่ืนมาแสดง
ร่วมกัน  เมื่อเวลามีงานจึงต้องบอกกล่าวจองตัวละครกันไว้แต่เน่ินๆ  การรับงานของผู้แสดงก็เป็นอีกความ
รับผิดชอบหน่ึงของผู้แสดงท่ีจะต้องไปงานแสดง  ไม่ละทิ้งงานหรือไปงานกับคณะที่มาหาไปแสดงทีหลัง 
การท้ิงงานเป็นการเพิ่มภาระให้กับเจ้าของคณะเน่ืองจากต้องไปหาตัวละครมาแทน  ถ้าหากเวลากระช้ัน
กับวันงานก็จะทําให้เกิดความเสียหายให้กับเจ้าของคณะได้  
       ข้อปฏิบัติน้ีแสดงให้เห็นถึงค่านิยมของการรู้จักหน้าที่ของตนเองและความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีทําให้เป็นศิลปินท่ีดีและมีงานการแสดงเข้ามาอย่างต่อเน่ือง 
       4.3.2  ข้อห้าม 
  1)  ห้ามหัดเด็กวันพระ  
       ข้อห้ามในการหัดเด็กในวันพระน้ัน  ยึดเอาตามคําสอนของพระพุทธศาสนา
โดยยึดหลักศีล  5  ข้อท่ี  1  การหัดเด็กเล่นละครบางคร้ังครูต้องตีเพื่อให้ลูกศิษย์ปฏิบัติท่ารําได้  บางครั้ง 
ตีมือบ้าง  ตีหลังบ้าง  ทําให้เกิดบาปกรรมต่อกันดังน้ันจึงไม่นิยมหัดละครกันในวันพระและอีกประการหน่ึง
คือเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนต้องไปทําบุญจึงเว้นจากการหัดละคร  
  2)  ห้ามแสดงแก้บนวันพระและวันเข้าพรรษา  
       ข้อห้ามในการแสดงแก้บนวันเข้าพรรษา  น้ันมาจากความเช่ือของพุทธศาสนา
โดยยึดถือว่าช่วงวันเข้าพรรษาเป็นวันท่ีพระสงฆ์ต้องอยู่จําพรรษาไม่เดินทางไปท่ีใดเป็นเวลา  3  เดือนจึง
เช่ือว่าส่ิงศักด์ิสิทธ์ิจะไม่ลงมารับสินบน  หากวิเคราะห์ดูแล้วช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาของฤดูฝนการ
เดินทางไปแสดงก็ลําบากบางคร้ังการแสดงก็จะโดนฝนสาดทําให้เกิดอุปสรรค์ในการแสดง ดังน้ัน จึงมีความ
ความเช่ือเรื่องพระพุทธศาสนาและปัจจัยทางธรรมชาติจึงทําให้ห้ามแก้บนในช่วงเข้าพรรษา 
  3)  ห้ามผู้หญิงที่มีประจําเดือนรําละครเพราะถือว่าร่างกายไม่สะอาด 
       ข้อห้ามผู้หญิงท่ีมีประจําเดือนรําละครเน่ืองจากละครชาตรีเมืองเพชรเป็น
ละครที่เล่นเน้นความสนุกสนานแสดงเรื่องรวดเร็ว  โลดโผน  การที่หญิงมีประจําเดือนมาแสดงน้ันอาจจะ
ทําให้เกิดความเสียหายของเครื่องละครที่สวมใส่โดยเป้ือนเลือด  ผู้ชมก็จะสังเกตได้  ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้
เคร่งครัดข้อห้ามข้อน้ีเท่าใดนักเน่ืองจากมีผลิตภัณฑ์สําหรับป้องกันได้เป็นอย่างดี 
  4)  ห้ามข้ามเครื่องแต่งกาย  ศิราภรณ์และอาวุธ 
       เครื่องแต่งกาย ศิราภรณ์และอาวุธเครื่องโรงต่างๆ  ของละครชาตรี ถือว่า เป็น
ของมีครูห้ามมิให้เหยียบและข้าม  ท้ังน้ีความเช่ือแสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อครูโดยถือว่าเครื่องละคร
เป็นครูและเป็นเครื่องไว้สําหรับประกอบอาชีพ  อีกทั้งศิราภรณ์เป็นเครื่องประดับสําหรับ  สวมหัวเป็นสูง
ไม่เหมาะแก่การก้าวข้าม  คนไทยมีความเช่ือว่าเท้าเป็นของท่ีอยู่ตํ่าไม่ควรก้าวข้ามของท่ีมีไว้สําหรับสวม
ศีรษะ  
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  5)  ห้ามนอนทับเครื่องแต่งกาย 
       การนอนทับเครื่องแต่งกาย เป็นข้อห้ามท่ีครูแต่โบราณได้กําหนดเอาไว้  ท้ังน้ี
เพื่อให้ผู้แสดงได้มีความระมัดระวังเครื่องแต่งกายเน่ืองการนอนทับเครื่องแต่งกายกายจะทําให้เกิดความ
เสียหายต่อวัสดุที่ใช้ในการปัก  แตกหักเสียหาย  อีกประการหน่ึงคือ การนอนหลับทั้งท่ีใส่เครื่องแต่งตัวน้ัน
เป็นภาพที่ดูไม่ดีหากมีผู้ชมเห็นก็จะเสียภาพลักษณ์ของนักแสดง 
  6)  ห้ามนอนหรือน่ังเล่นบนเตียง 
       เตียงสําหรับเล่นละครมีข้อห้ามไม่ให้ น่ังเล่นในขณะที่ ยังไม่แสดงละคร       
การน้ันไปน่ังหรือนอนเล่นบนเตียงเป็นการกระทําที่ไม่สมควรเน่ืองจากผู้แสดงละครชาตรีส่วนใหญ่จะน่ัง 
กับพื้นทั้งการแต่งหน้าแต่งตัว อีกท้ังเครื่องดนตรีท่ีใช้ประกอบการแสดงก็ยังต้ังกับพื้น  ดังน้ันการขึ้นไป
นอนบนเตียงจึงเป็นการแสดงกิริยาท่ีสุภาพและไม่รู้จักกาลเทศะ   
  7)  ห้ามรับประทานอาหารระหว่างการแสดง 
       การรับประทานอาหารในระหว่างการแสดงเป็นข้อห้ามท่ีสําคัญเน่ืองจาก      
ผู้แสดงทุกคนในคณะมีความสําคัญในการแสดงหากไม่ถึงบทของตนเองจะต้องช่วยกันตีกรับรับบทเป็น   
ลูกคู่และต้องคอยดูเน้ือเรื่องท่ีกําลังดําเนินไปหากมัวแต่รับประทานอาหารการแสดงก็ออดมาไม่ดี  อีกทั้ง
ผู้ชมก็จะเห็นภาพที่ไม่สวยงามแสดงไปด้วยรับประทานไปด้วย  อาจจะทําให้สถานที่แสดงและเคร่ือง    
แต่งกายสกปรกจากอาหารที่รับประทาน 
  8)  ห้ามด่ืมสุราในระหว่างแสดง 
       การด่ืมสุราในขณะทําการแสดงน้ันทําให้เกิดอาการมึนเมาจนทําให้เกิด      
ผลเสียหายต่อการแสดงเน่ืองจากอาการขาดสติ  การแสดงละครชาตรีเมืองเพชรส่ิงที่สําคัญในการแสดงคือ
การร้องและการเจรจาที่ต้องพูดออกมาจากประสบการณ์ทางด้านการแสดงให้เรื่องราวดําเนินไปได้อย่าง
กลมกลืมและลงตัวตามโครงเรื่อง  หากผู้แสดงอยู่ในอาการมึนเมาจากสุราจนขาดสติไม่สามารถร้องหรือ
เจรจาออกมาได้เหมือนผู้แสดงท่ีมีสติสมบูรณ์การแสดงก็จะเกิดความผิดพลาด  ร้องหรือพูดไม่เข้ากับเรื่องที่
กําหนดไว้ทําให้เสียช่ือเสียงท้ังของตนเองและคณะ  
 
สรุปสรุปสรุปสรุป    
    
 ตัวนายโรง  หมายถึง  ผู้แสดงที่ได้รับบทบาทผู้ชายที่แต่งกายยืนเครื่อง  เรียกอีกอย่างว่า   
“ตัวพระ”  โดยนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสืบเช้ือสายมากบรรพบุรุษโดยถ่ายทอดกันในครอบครัวและ
ถ่ายทอดจากครูผ่านไปยังลูกศิษย์  ปรากฏสืบสายมาถึงปัจจุบัน  3  สายคือสายหลวงอภัยพลรักษ์  หลวง
ทิพย์อาชญาและกลุ่มลูกศิษย์หม่อมเมือง  โดยมีจํานวนนายโรงท่ีเป็นผู้หญิงจํานวนร้อยละ  73  และมี
จํานวนนายโรงท่ีเป็นผู้ชายร้อยละ  27   ซึ่งปรากฏยังเล่นละครเป็นอาชีพอยู่ในช่วงอายุ 26-55  ปี  มีการ
จารีตการฝึกหัดพื้นฐาน  ประกอบด้วย  การคัดเลือกผู้ที่จะเป็นตัวนายโรง  การจับมือมอบตัวเป็นศิษย์และ
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การครอบ  การฝึกหัดเบื้องต้นประกอบไปด้วยการฝึกท่าพื้นฐานการน่ัง  การดัดมือ  ดัดแขน  การเต้นเสา  
การฝึกยักตัว การต้ังวง  การใช้เท้า  การรําขึ้นเตียง  ลงเตียง  ท่าคลาน  การรําให้มือ  หลังจากน้ัน       
ฝึกทักษะการร้องการเล่นเข้าเรื่อง  ฝึกการรําทําบทตามความหมายของเน้ือร้องและอารมณ์  เรียกว่า        
ทําบทเป็น บทตาย  ประกอบไปด้วย  ท่าตัวเรา  ท่าอยู่  ท่าตาย  ท่าไป  ท่ามา  ท่าช้ีใกล้  ท่าช้ีไกล      
ท่าย้ิมแย้ม  ท่าแจ่มใส  ท่ามากมาย  ท่าสวยงาม  ท่ารักใคร่  ท่ามันน่าแค้นใจ  ท่ามันน่าหมั่นไส้  ท่าโกรธ
และท่าแหม่  มี  2  ลักษณะคือ  การรําบทลักษณะน่ังและการรําบทลักษณะยืน   
 จารีตกระบวนท่ารําของตัวนายโรง  สามารแบ่งออกเป็น  2  ลักษณะ  คือ  การรําถวายมือใช้
เป็นกระบวนท่ารําฝึกหัดของตัวนายโรงและใช้เป็นการรําเพื่อบวงสรวงส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ  โดยใช้เพลงเร็วและ 
จบด้วยเพลงลาบรรเลงประกอบและการรําท่ีใช้ประกอบการแสดง  เป็นเพลงพื้นฐานที่ตัวนายโรงนําไปใช้
ในการแสดงละคร  ประกอบไปด้วยเพลงเสมอ  เพลงเชิด  เพลงเชิดฉิ่งขอพวงมาลัย  เพลงเชิดฉิ่งแผลงศร
และเพลงโอดและฝึกกระบวนท่ารบ 
 จารีตในการแสดง  ประกอบด้วยจารีตพิธีกรรมความเช่ือ  ตัวนายโรงต้องร้องเชิญส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ  
รําถวายมือ  ร้องประกาศโรง  รําซัด  ลาเครื่องสังเวย  ลาโรงและจารีตด้านการแสดงละคร ตัวนายโรงต้อง
ร้องเปิดเรื่อง  การน่ังเตียง  การเข้าออกในการแสดง  การรําป้องหน้า  การใช้คําศัพท์ในการแสดง  โดยมี
ข้อปฏิบัติที่เน้นเรื่องการไหว้และการขอขมา  การรู้จักหน้าท่ีในรับงานการแสดงและข้อห้ามต่างๆ  คือ  
ห้ามหัดเด็กวันพระ  ห้ามแก้บนวันเข้าพรรษา  ห้ามผู้หญิงมีประจําเดือนรําละคร  ห้ามข้ามเครื่องแต่งกาย   
ศิราภรณ์และอาวุธ  ห้ามนอนทับเครื่องแต่งกาย  ห้ามนอนหรือน่ังเล่นบนเตียง  ห้ามรับประทานอาหาร
ระหว่างการแสดงและห้ามด่ืมสุราในระหว่างการแสดง 
 จากรูปแบบจารีตการฝึกหัดและการแสดงของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรท่ีได้รับ       
การถ่ายทอดกันมาและยึดถือปฏิบัติผ่านกาลเวลาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการแสดงให้เข้ากับค่านิยมของยุค
สมัยนํารูปแบบพิธีกรรมของโนราและรูปแบบละครหลวงมาพัฒนาสร้างอัตลักษณ์รูปแบบการแสดงเพื่อ
ตอบสนองค่านิยมและความเช่ือทางสังคมโดยเฉพาะความเช่ือในเรื่องของการแก้บนของประชาชนใน
จังหวัดเพชรบุรีบนพื้นฐานของความเช่ือและศรัทธาที่ยังคงอยู่  พิธีกรรมถูกส่งผ่านมายังรูปแบบและ
ขั้นตอนการแสดงของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  ดําเนินการโดยการแสดงซ้ําๆ ในรูปแบบเดิมจน
และเป็นท่ีจดจําเป็นผลทําให้เกิดอัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 



 

 

บทที่บทที่บทที่บทที่        4444        
อตัลกัษณต์วันายโรงละครชาตรีเมอืงเพชรอตัลกัษณต์วันายโรงละครชาตรีเมอืงเพชรอตัลกัษณต์วันายโรงละครชาตรีเมอืงเพชรอตัลกัษณต์วันายโรงละครชาตรีเมอืงเพชร    

    
    การวิจัยเรื่อง  วิเคราะห์อัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  ผู้วิจัยได้ศึกษาจารีต
การฝึกหัด  กระบวนท่ารํา  ท่ารบและการแสดงของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรเพ่ือหาอัตลักษณ์
ของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  จากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจึงกําหนด
กรอบแนวทางในการวิเคราะห์อัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  ดังนี้ 
 

 

 

แผนภูมิท่ี  42  กรอบแนวทางการวิเคราะห์อัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 

 

จารีตการแสดง
ของตัวนายโรง

ละครชาตรี 
เมืองเพชร 

นายโรง 

จารีตการฝึกหัด
ตัวนายโรงละคร
ชาตรีเมืองเพชร 

จารีตกระบวน
ท่ารําและท่ารบ
ของตัวนายโรง

ละครชาตรี 
เมืองเพชร 

1. เอกสารเก่ียวกับการพัฒนาการเด็ก 
2. เอกสารเก่ียวกับงานทัศนศิลป์ 
3. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิง   
    พุทธิปัญญา (Social Cognitive  
    Learning Theory) 

อัตลักษณ์ตัวนายโรง
ละครชาตรีเมืองเพชร 

1.เอกสารเก่ียวกับนาฏกรรมตัวพระ 
 - กระบวนท่ารําแม่บท 
  - กระบวนท่ารําเพลงช้า เพลงเร็ว 
 - กระบวนท่ารําเพลงหน้าพาทย์ 
 - กระบวนท่ารบ 
2. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับนาฏกรรม 
    ตัวพระ 
 - นาฏยศัพท์ตัวพระละคร 
 - วิธีร่ายรําของโขนตัวพระ 
   

1. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับละครชาตรี 

1.  เอกสารเก่ียวกับอัตลักษณ์ 
2.  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ์ 
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 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ์  พบว่า  อัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมือง
เพชรเป็นระดับอัตลักษณ์บุคคล  เนื่องจากตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรมีจารีตท่ีส่วนใหญ่ยึดถือ
ปฏิบัติเป็นในแนวทางเดียวกันจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะและมีการสืบทอดจากรุ่นสู่สามารถ
จําแนกอัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  ได้ดังนี้ 

 1.  อัตลักษณ์การฝึกหัดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
 2.  อัตลักษณ์กระบวนท่ารําและท่ารบของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
 3.  อัตลักษณ์การแสดงของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
 4.  คุณสมบัติและลักษณะของผู้แสดงเป็นตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
 
1111....        อตัลกัษณก์ารฝกึหดัตวันายโรงละครชาตรีเมอืงเพชรอตัลกัษณก์ารฝกึหดัตวันายโรงละครชาตรีเมอืงเพชรอตัลกัษณก์ารฝกึหดัตวันายโรงละครชาตรีเมอืงเพชรอตัลกัษณก์ารฝกึหดัตวันายโรงละครชาตรีเมอืงเพชร    
    
    จากการศึกษาจารีตฝึกหัดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรโดยศึกษาเอกสารเก่ียวกับการ
พัฒนาการเด็ก  เอกสารเก่ียวกับงานทัศนศิลป์และทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา  (Social 
Cognitive Learning Theory)  เป็นแนวทางในการวิเคราะห์  พบว่า  อัตลักษณ์การฝึกหัดตัวนายโรง
ละครชาตรีเมืองเพชร  มีดังต่อไปนี้ 
 
    1.11.11.11.1        การคดัเลือกการคดัเลือกการคดัเลือกการคดัเลือกตวันายโรงละครชาตรเีมืองเพชรตวันายโรงละครชาตรเีมืองเพชรตวันายโรงละครชาตรเีมืองเพชรตวันายโรงละครชาตรเีมืองเพชร    
                            จากการศึกษาจารีตวิธีการคัดเลือกตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร พบว่า ตัวนายโรง
ในปัจจุบันสามารถหัดได้ท้ังเพศหญิงและชาย  โดยใช้เกณฑ์ค่านิยมของการคัดเลือกละครหลวง  คือ         
ดูลักษณะรูปร่าง  ใบหน้า  นิ้วมือ  แขนและขา  ท้ังนี้ค่านิยมดังกล่าวมีข้อจํากัดด้วยจารีตการถ่ายทอด
ซ่ึงในอดีตจะสืบทอดละครชาตรีกันในเฉพาะหมู่เครือญาติหรือถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ก็กระทําได้ในจํานวน
ไม่มากนัก ทําให้ไม่สามารถเลือกผู้มาฝึกหัดละครชาตรีท่ีมีลักษณะตามค่านิยมดังกล่าวได้  ดังนั้นปัจจัย
ในการคัดเลือกผู้ท่ีจะมาฝึกตัวนายโรงจึงอาศัยการสังเกตจากผู้ท่ีมีพรสวรรค์  เฉลียวฉลาดจากคนใน      
วงศ์ตระกูลหรือลูกศิษย์  หากแต่ปัจจัยสําคัญท่ีสามารถกําหนดได้  นั่นคือ  อายุของเด็กท่ีจะเริ่มฝึกหัด  
ตัวนายโรงละครชาตรี  เป็นสิ่งท่ีสําคัญส่งผลต่อการพัฒนาการความรู้ความสามารถทางด้านการแสดง
เป็นตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรโดยผู้ท่ีเริ่มฝึกหัดจะมีอายุระหว่าง  4-8  ปี  โดยความพร้อมทาง
ร่างกาย สติปัญญา  บุคลิกภาพ  อารมณ์และสังคม  กล่าวคือ  ร่างกายมีกล้ามเนื้อท่ีสมบูรณ์สามารถ
ดัดอวัยวะและควบคุมร่างกายให้ไปในแบบท่ีต้องการของกระบวนท่ารําละครชาตรีเมืองเพชร         
บนพ้ืนฐานของการพัฒนาความต้องการการเคลื่อนไหวร่างกายของเด็กในวัยนี้  สัมพันธ์กับการพัฒนา
สติปัญญาท่ีเปิดพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ภายใต้การสร้างจินตนาการและความสนใจในสิ่งรอบตัว  
โดยเฉพาะบทกลอนท่ีใช้ในการแสดงซ่ึงสร้างจินตนาการโดยการเลียนครูท่ีเป็นต้นแบบ  และตัวละคร
ผู้ใหญ่ท่ีมีความรู้ความสามารถก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้การแสดงละครชาตรีสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมของนาฏศิลปินได้เนื่องจากการสามารถรู้จักการควบคุมอารมณ์และเรียนรู้การ
อยู่กันสังคม กล่าวได้ว่า  อัตลักษณ์การคัดเลือกผู้ท่ีจะเริ่มฝึกหัดเป็นตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  
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คือ  เด็กเพศชายหรือเพศหญิงในวัยเด็กตอนต้นถึงวัยเด็กตอนกลางท่ีมีพัฒนาการความสมบูรณ์
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา  บุคลิกภาพ  
 
    1.21.21.21.2        การจัดสรีการจัดสรีการจัดสรีการจัดสรีระของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรระของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรระของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรระของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร    
       จากการศึกษาจารีตการฝึกหัดเบื้องต้น  ประกอบไปด้วย  การฝึกท่านั่ง การดัดมือ       
ดัดแขน  การเต้นเสา  การฝึกยักตัวและกระบวนท่ารําพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย  กระบวนท่าพ้ืนฐาน
เก่ียวกับมือและกระบวนท่าพ้ืนฐานเก่ียวกับเท้า  พบว่า  สรีระของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรมี
ลักษณะเป็นลายเส้น ประกอบไปด้วย 
       1.2.1  ลักษณะท่าเป็นเส้นตรง  
  กระบวนท่าท่ีพบเป็นเส้นตรงของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร นั่นคือ    
ท่านั่งโดยตัวนายโรงจะนั่งในลักษณะศีรษะ ลําคอและยืดลําตัวให้ต้ังตรง โดยแอ่นอกไปด้านหน้า
เล็กน้อยเม่ือมองจากภาพด้านหน้าจะเห็นว่าลักษณะการนั่งโดยไม่เคลื่อนไหวร่างกายเป็นเส้นตรง
แนวด่ิง 
 

 
 

ภาพท่ี  23  ลายเส้นตรงในท่านั่ง 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
  ลักษณะเส้นตรงอีกอย่างหนึ่งปรากฏ  คือ  การใช้แขนเหยียดตึงเป็นเส้นตรงซ่ึง
ลักษณะนี้จะพบในกระบวนท่ารําท่ีประกอบสร้างข้ึนจากท่ารําพ้ืนฐาน  ดังตัวอย่างกระบวนท่าการรํา
เพลงเสมอซ่ึงลักษณะของแขนเป็นการประกอบสร้างท่าด้วยแขนขวามีลักษณะตึง  ส่วนแขนซ้าย     
งอข้อศอกให้มีลักษณะเป็นมุมฉาก 
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ภาพท่ี  24  ลายเส้นตรงของแขนในกระบวนท่ารําเพลงเสมอ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
        1.2.2  ลักษณะท่าเป็นเส้นโค้ง 
  จากการศึกษาพบว่าท่าท่ีเป็นเส้นโค้งจะพบเป็นส่วนมากในการใช้สรีระของ  
ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  ประกอบไปด้วย  มือ  แขนและลําตัว  
  1)  มือ  มีลักษณะการใช้มืออยู่  2  ลักษณะคือ  การต้ังมือ  (ต้ังมือประกอบ
กับแขนท่ีมีลักษณะโค้ง  เรียกว่า  ต้ังวง) และจีบมือ  การต้ังมือกระทําด้วยการต้ังเรียงนิ้วท้ังสี่
ประกอบด้วย  นิ้วชี้  นิ้วกลาง  นิ้วนางและนิ้วก้อยให้เรียงชิดกัน  ดันข้อนิ้วมือต้ังแต่ข้อท่ีต่อจากผ่ามือ
จนกระท่ังข้อนิ้วข้อแรกออกไปข้างหน้าให้เกิดเป็นวงโค้ง  ส่วนหัวแม่มือหักข้อนิ้วเข้าหาฝ่ามือเล็กน้อย 
หักข้อมือเข้าหาแขนด้านบน 
  การจีบมือกระทําด้วยการนํานิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือมาจรดเข้าหากันโดยท่ีปลาย
นิ้วหัวแม่มือจรดท่ีข้อนิ้วท่ีหนึ่งของนิ้วชี้โดยนับจากปลายนิ้วชี้ลงมาแล้วหักข้อมือเข้าหาท้องแขน นิ้วท่ี
เหลือคือนิ้วกลาง  นิ้วนางและนิ้วก้อยยังคงกระทําวงโค้งเรียงลําดับกันออกไป  ลักษณะวงโค้งของมือ
นั้นกระทําโดยการฝืนธรรมชาติต้องมีการดัดอวัยวะให้เกิดการอ่อนโค้งตามค่านิยมของละครรํา 
 

 
 

ภาพท่ี  25  ลายเส้นโค้งของการต้ังมือและจีบมือ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 
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  2)  แขน  เป็นอวัยวะท่ีปรากฏท่ากระทําในเส้นโค้งในลักษณะท่ีเรียกว่า  วง
(ประกอบด้วยมือและแขน)  การต้ังวงคือการจัดอวัยวะ  2  ส่วนประกอบไปด้วยมือและแขน  การต้ัง
มือได้อธิบายมาแล้วข้างต้น ส่วนลําแขนกระทําโดยการงอข้อศอกเล็กน้อยให้ลําแขนมีลักษณะเป็นเส้น
โค้งซ่ึงมี  2  ระดับคือระดับของแขนท่ียกสูงเหนือไหล่  เรียกว่า  วงสูงและระดับแขนท่ียกตํ่ากว่าไหล่ 
เรียกว่า  วงตํ่า 
 

 
 

ภาพท่ี  26  ลายเส้นโค้งของแขน 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 

  3)  ลําตัว  ประกอบไปด้วยอวัยวะต้ังแต่  ศีรษะ  คอ  ไหล่  อก  เอวและ
สะโพก  ซ่ึงอวัยวะดังกล่าวท้ังหมดจะประกอบเส้นลักษณะเส้นโค้งมี  2  ลักษณะ  คือ  เส้นโค้งครึ่ง
วงกลมและเส้นโค้งคดไปมา  เม่ือมองสรีระจากด้านหน้าและเม่ือมองสรีระจากด้านข้างจะ  พบว่า    
ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรจะมีลักษณะร่างกายเป็นรูปตัวเอส  (S)  โดยมีลักษณะการแอ่นอกจึง
ทําให้ลําตัวเป็นเส้นโค้งและสะโพกและก้นงอนออกเล็กน้อย  ซ่ึงลักษณะเส้นโค้งดังกล่าวเกิดจากการ
จัดสรีระโดยฝึกท่าพ้ืนฐานเบื้องต้น  การเต้นเสาและการยักตัวท่ีมีการเคลื่อนไหวร่างกายโดยเฉพาะ
ลําตัวสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างอวัยวะต้ังแต่ศีรษะ  คอ  ไหล่  อก  เอว  และสะโพก  
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ภาพท่ี  27  ลายเส้นโค้งของลําตัวด้านหน้า 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
       1.2.3  ลักษณะท่าเป็นเหลี่ยม  (เส้นตรง  2  เส้นมาบรรจบกันทําให้เกิดมุม) 
  กระบวนท่าท่ีพบมีลักษณะเป็นเหลี่ยมในการใช้สรีระของตัวนายโรงละคร
ชาตรีเมืองเพชร ประกอบไปด้วยแขนและขา 
  1)  แขน  เป็นอวัยวะท่ีปรากฏท่ากระทําเป็นเหลี่ยมในลักษณะในลักษณะ   
ท่าประกอบสร้างท่ารํา  กระทําโดยใช้ข้อศอกหักงอเข้าหาลําแขนด้านใน จากการศึกษา พบว่า              
มี  2  ลักษณะ คือ  การปฏิบัติท่ารํามีแขนเป็นเหลี่ยมระดับเสมอไหล่และการปฏิบัติท่ารํามีแขนเป็น
เหลี่ยมระดับตํ่ากว่าไหล่ 
 

 
 

ภาพท่ี  28  ลายเส้นเป็นเหลี่ยมของแขน 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 
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  2)  ขา  เป็นอวัยวะท่ีกระทําเป็นเหลี่ยมโดยการจัดสรีระได้เป็น  2  ลักษณะ 
คือ  การย่อตัวลงโดยอาศัยการงอเข่าให้ได้ประมาณเป็นมุม  พร้อมท้ังแยกหัวเข่าท้ังสองข้างออกไป
ด้านข้างให้มากท่ีสุด  ลักษณะการย่อนี้จะสัมพันธ์กับลําตัวท่ีจะต้องแอ่นอก  หลังเป็นวงโค้ง  สะโพก
และก้นงอนไปด้านหลังจะอยู่ในลักษณะส้นเท้าท้ังสองชิดกัน (ประสมเท้า) หรือก้าวเท้าซ่ึงการก้าวข้าง
เป็นการปฏิบัติโดยการยืนท้ิงน้ําหนักไว้ท่ีเท้าหลังปล่อยสะโพกให้รับกับแนวโค้งของลําตัว 
 

 
 

ภาพท่ี  29  ลายเส้นเป็นเหลีย่มของขาโดยการย่อเข่า 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
  ลักษณะการทําเหลี่ยมของขาอีกวิธีหนึ่ง  คือ  การยกขาหนึ่งข้ึนสูงจากพ้ืน 
ในขณะท่ีขาอีกข้างหนึ่งรับน้ําหนักไว้  นั่นคือ  การปฏิบัติท่าเด่ียวเท้า  (ศัพท์ทางนาฏศิลป์ไทยเรียกว่า 
กระดกเท้า)  และการปฏิบัติท่ายกเท้าซ่ึงการปฏิบัติท่าเด่ียวเท้า เท้าท่ียกข้ึนเหนือพ้ืนจะต้องมีมุมท่ีแคบ
ท่ีสุดระหว่างบริเวณน่องและบริเวณต้นขา  หัวเข่าจะถูกส่งไปด้านหลัง ในขณะท่ีเท้าท่ียืนบนพ้ืนก็ต้อง
งอเข่าเช่นเดียวกัน  การปฏิบัติท่ายกเท้าจะยกฝ่าเท้าข้ึนระดับหัวเข่า  โดยการงอเข่าให้มีมุมแคบไม่เกิน   
มุมฉาก แยกเข่าออกไปด้านข้าง  ในขณะท่ีเท้าท่ียืนบนพ้ืนก็ต้องงอเข่า  ในการยกเท้านี้จะปล่อยสะโพก
ให้รับกับแนวโค้งของลําตัวเม่ือรวมกับแนวเหลี่ยมของขาแล้วจึงเกิดแนวเส้นโค้งต้ังแต่ศีรษะจรดเท้า  
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ภาพท่ี   30  ลายเส้นเป็นเหลีย่มของขาโดยการยกขาข้ึนสูงจากพ้ืน 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
 จากการศึกษาการจัดการสรีระของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  โดยวิเคราะห์จากการ
ฝึกหัดเบื้องต้นท่านั่ง  การดัดมือ  ดัดแขน  การเต้นเสา  การยักตัวและกระบวนท่ารําพ้ืนฐาน  สรุปได้
ว่า ลักษณะทางกายภาพของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  มีกระบวนท่ารําท่ีประกอบสร้างด้วย
อวัยวะนิ้ว  มือ  ศีรษะ  ลําคอ  อก  ลําตัว  เอว  สะโพกและก้น  มีลักษณะรูปร่างเส้นโค้ง  แขนมี
ลักษณะเป็นวงโค้งบางกระบวนท่ารํามีลักษณะเป็นเหลี่ยมและเขามีลักษณะเป็นเหลี่ยมอยู่เสมอ ดังนั้น
จึงสรุปได้ว่า    อัตลักษณ์ทางกายภาพของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรมีแกนกลาง  (ศีรษะ  คอ 
อก  ลําตัว  เอว  และก้น)  ท่ีเป็นลักษณะเส้นโค้ง  อยู่บนพ้ืนฐาน  (ขา)  เส้นตรงท่ีประกอบกันเป็น
เหลี่ยมลักษณะต่างๆ  ดังนั้นกระบวนท่าจึงให้ความรู้สึกการเคลื่อนไหวอย่างอ่อนไหวอยู่บนฐานของ
ความม่ันคงและแข็งแรง  
 
    1.31.31.31.3        การเรยีนรู้การเรยีนรู้การเรยีนรู้การเรยีนรู้การแสดงการแสดงการแสดงการแสดงละครละครละครละคร        
       จาการศึกษาจารีตกระบวนท่ารําพ้ืนฐานในการแสดง  ประกอบด้วย  กระบวนท่ารํา
ข้ึนเตียง   ลงเตียง  กระบวนท่าคลาน  กระบวนท่ารําให้มือลักษณะยืน กระบวนท่ารําให้มือลักษณะนั่ง 
กระบวนท่ารําทําบทเป็นบทตายลักษณะยืน  กระบวนท่ารําทําบทเป็นบทตายลักษณะนั่งและการฝึก
ทักษะการร้อง การเล่นเข้าเรื่อง  พบว่า  มีรูปแบบการเรียนรู้ทักษะการแสดง  3  ลักษณะคือ 
       1.3.1  ทักษะการปฏิบัติตามจารีตของการแสดง  คือ  การปฏิบัติกระบวนท่าคลาน 
การปฏิบัติกระบวนท่ารําข้ึน-ลงเตียงและวิธีการนั่งเตียงในลักษณะต่างๆ    
       1.3.2  ทักษะกระบวนท่ารําท่ีมีความสัมพันธ์กับบทละคร  คือ  กระบวนท่ารําให้มือ
ลักษณะยืน  กระบวนท่ารําให้มือลักษณะนั่ง  กระบวนท่ารําทําบทเป็นบทตายลักษณะยืน  กระบวน
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ท่ารําทําบทเป็นบทตายลักษณะนั่ง  และการฝึกทักษะการร้องเพลงโทน  เพลงไทย  การร้องเชิญ     
สิ่งศักด์ิสิทธิ์ การร้องบทสรรเสริญครู  การต้องบทสรรเสริญบิดา มารดา  และการร้องบทครูสอน 
       1.3.3  ทักษะการแสดงเป็นเรื่องราว คือ การฝึกปฏิบัติในรูปแบบการแสดงละคร
ต้ังแต่จารีตของการแสดงละครท่ีใช้ตัวนายโรงเปิดเรื่อง  การดําเนินเรื่องราวของละครและการแสดง
บทบาทของตัวละครในแต่ละเรื่อง  การส่งบทเจรจากับผู้แสดงบทบาทอ่ืนๆ ซ่ึงต้องอาศัยประสบการณ์
ตรงจากการแสดง  การจดจํา  และการฝึกฝนตนเองใช้เกิดความชํานาญ 
 
    1.41.41.41.4        กระบวนการเรียนรู้ของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรกระบวนการเรียนรู้ของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรกระบวนการเรียนรู้ของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรกระบวนการเรียนรู้ของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร    
       กระบวนการเรียนรู้ของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร จากการศึกษา  พบว่า 
ครอบครัวท่ีมีอาชีพแสดงละครเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และผู้ท่ีไม่ได้อยู่ในครอบครัวอาชีพแสดง
ละครจะเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้  โดยเลียนแบบครูผู้ถ่ายทอดซ่ึงต้นแบบของการเรียนรู้ในเบื้องต้น
และการเลียนแบบจากผู้อ่ืนท่ีเรียกว่า  “ครูพักลักจํา”  โดยมีจุดหมายเพ่ือประกอบอาชีพ  
       กระบวนการเรียนรู้ ด้วยการเลียนแบบของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรมี           
2  ข้ันตอน  คือ  ข้ันแรกข้ันได้รับมาซ่ึงการเรียนรู้  (Acquisition)  และข้ันตอนท่ี  2  คือข้ันการกระทํา 
(Performance)  
       1.4.1  ข้ันได้รับมาซ่ึงการเรียนรู้  (Acquisition)  มีลําดับข้ันตอนดังนี้ 
  1)  ตัวต้นแบบ  (Model)  ของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรท่ีสําคัญอันดับ
แรก คือ ครูผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามรูปแบบของละครชาตรีเมืองเพชร  ซ่ึงการถ่ายทอดมี               2  
ลักษณะ  คือระบบเครือญาติและครูกับลูกศิษย์ซ่ึงเป็นการเลียนแบบโดยตรงจากต้นแบบ นอกจากนี้
ต้นแบบท่ีสําคัญอีกอย่างหนึ่ง  คือ  การเรียนรู้จากบุคคลอ่ืนโดยทางอ้อมท่ีเรียกว่า “ครูพักลักจํา”  
  2)  ความสนใจในสิ่งเร้า  (Selective Attention)  เป็นจุดเริ่มต้นของการ
เรียนรู้แบบสังเกต  หรือการเลียนแบบ ปัจจัยพ้ืนฐานของการเลียนแบบของตัวนายโรงละครชาตรีเมือง
เพชร คือครอบครัวท่ีแสดงละครชาตรีเป็นอาชีพซ่ึงสืบทอดกันรุ่นสู่รุ่น เด็กท่ีเกิดในครอบครัวของละคร
ชาตรีย่อมเกิดการเลียนแบบพ่อแม่ ญาติพ่ีน้องท่ีเล่นละคร เห็นได้จากประวัติของหลวงอภัยพลรักษ์ท่ี
ตระกูลของท่านรุ่นลูกเล่นละครกันทุกคน ซ่ึงในขณะนั้นด้วยอาชีพละครเป็นอาชีพท่ีมีรายได้จึงเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู้กระบวนท่ารําและการแสดงละครชาตรีจากบรรพบุรุษ หากเป็นผู้ท่ีไม่ได้สืบ   
เชื้อสายมาจากละครชาตรีโดยสายเลือดแต่มีความสนใจในการแสดง  ก็เกิดมาจากความสนใจท่ีจะ
เรียนรู้การแสดง  กระบวนท่ารํา  ความสนุกสนาน  เครื่องแต่งกายหรือในองค์ประกอบอ่ืนๆ  โดยมี
ทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพละครชาตรีซ่ึงความสนใจในสิ่งเร้าจะเป็นผลทําให้เกิดการเลือกต้นแบบในการ
เลียนแบบ 
  3)  การเข้ารหัส  (Coding)  เป็นกระบวนการทางความคิดท่ีใช้สิ่งหนึ่งสิ่งใดใน
การกําหนดภาพพจน์หรือสิ่งท่ีจําไว้  ซ่ึงข้ึนอยู่กับบุคคลว่าจะมีการเข้ารหัสได้มากน้อยเพียงใด 
ตัวอย่างเช่น เม่ือเด็กเห็นท่ารําสอดสร้อยมาลา  จะเกิดการเข้ารหัสทางความคิดซ่ึงอาจจะเป็นภาพ
ต้นแบบแล้วสามารถปฏิบัติและอธิบายออกมาเป็นคําพูดเก่ียวกับท่าลักษณะของสอดสร้อยมาลาได้  
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ซ่ึงตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรแต่ละคนมีรหัสภาพพจน์เก่ียวกับจารีตของตัวนายโรงละครชาตรี
เมืองเพชรซ่ึงถูกเก็บไว้ในความทรงจําระยะยาว 
  4)  การจดจํา  (Retention)  เป็นสิ่งท่ีเกิดต่อเนื่องจากการเข้ารหัส  กล่าวคือ  
การนําภาพพจน์ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการทางความคิดมาอธิบายหรือแสดงท่าทางตามต้นแบบ       
ซ่ึงการจดจําเป็นข้ันตอนท่ีสําคัญของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  
  จากการศึกษากระบวนการเรียนรู้ด้วยการเลียนแบบของตัวนายโรงละครชาตรี 
สามารถแสดงข้ันได้รับมาซ่ึงการเรียนรู้  (Acquisition) ได้ดังแผนภูมิท่ี  43  
 

 
 
 

แผนภูมิท่ี  43  การเรียนรู้ข้ันการรับมาซ่ึงการเรียนรู้ของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
 
       1.4.2  ข้ันการกระทํา (Performance) เป็นข้ันท่ีบุคคล  (person)  เลียนแบบ
พฤติกรรม  (performance) ของต้นแบบแล้วจะแสดงพฤติกรรมหรือไม่แสดงก็ได้ข้ึนอยู่กับทักษะและ
ความพร้อมของร่างกายแต่สําหรับตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรเป็นข้ันท่ีต้องพยายามแสดง
พฤติกรรมให้เหมือนต้นแบบ  ตัวอย่างเช่น  การเลียนแบบกระบวนท่ารํา  สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิ
ท่ี  44 
 

 

 
แผนภูมิท่ี  44   ข้ันตอนการเรียนรู้โดยการเลียนแบบของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 

 

 - ครูต้นแบบ 
- กระบวนท่ารํา 
- การแสดงละคร 

(Input) 

ตัวนายโรง 

(Person) 

กระบวนท่ารําและ
การแสดงละคร 

(Output) 

ข้ันท่ี 1 ข้ันท่ี 2 

ข้ันการรับมาซ่ึงการเรียนรู้ 

(Acquisition) 

ข้ันกระทํา 

(Performance) 

ตัวต้นแบบ(Model) 

(Input) 

จารีตของการฝึกหัด 
- กระบวนท่ารํา 
- การแสดงละคร 

 (Selective Attention) 

การเข้ารหัส 

(Coding) 

การจดจํา
กระบวนท่า
รําและการ
แสดงละคร 

(Retention) 
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       1.4.3  กระบวนการการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเรียนรู้โดยเลียนแบบของ      
ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  มีท้ังหมด  4  ข้ันตอนดังนี้ 
  1)  กระบวนการความใส่ใจ  (Attention) 
       ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  ต้องมีความต้ังใจและใส่ใจในการเรียนรู้
จารีตละครชาตรีโดยเฉพาะบทบาทของตัวนายโรง ท้ังนี้ความต้ังใจจริงและการใส่ใจเป็นพ้ืนฐานให้เกิด
การเรียนรู้แบบสังเกตหรือการเลียนแบบ  โดยเริ่มจากการเลียนแบบต้นแบบท่ีเป็นครูผู้ถ่ายองค์ความรู้
ต่างๆเก่ียวกับละครชาตรี เม่ือสามารถออกแสดงได้แล้วก็เริ่มสังเกตและเลียนแบบตัวนายโรงอ่ืนๆ  ท่ีมี
ความรู้ความสามารถ  โดยอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  เช่น  ตัวนายโรงบางคนมีชื่อเสียง
ทางด้านมีกระบวนท่ารําท่ีสวยงามหรือบางคนมีความรู้ความสามารถทางด้านการแสดง  ก็จะมีอิทธิพล
ต่อความสนใจของต้นแบบของการเลียนสังเกตและเลียนแบบ  ซ่ึงกล่าวได้ว่า  ความใส่ใจและต้นแบบมี
อิทธิพลต่อกระบวนการจดจํา 
  2)  กระบวนการจดจํา  (Retention) 
       กระบวนการจดจําเป็นกระบวนการท่ีสําคัญในการเรียนรู้ของตัวนายโรง
ละครชาตรีเมืองเพชร  โดยต้องสามารถเลียนแบบและจดจําองค์ความรู้ต่างๆท่ีได้จากการสังเกต
ต้นแบบอันได้แก่ครูผู้ถ่ายทอด  นายโรงท่ีมีชื่อเสียงหรือคนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ผู้แสดงละครละครชาตรี
ได้รับการฝึกฝนต้ังแต่อายุยังน้อย  การเรียนรู้อาศัยประสบการณ์ตรงจากการแสดง  กล่าวคือ  พ้ืนท่ีใน
การแสดงละครชาตรีจะไม่กว้างมากผู้แสดงจะล้อมกันเป็นลักษณะครึ่งวงกลมเม่ือถึงบทบาทของ      
ตัวละครใดก็ยืนข้ึนแล้วเดินไปนั่งเตียงแสดงไปตามเรื่องท่ีเล่น  เม่ือแสดงจนหมดบทบาทแล้วก็ต้องมา
นั่งตีกรับ  รับบทร้องลูกคู่ ลักษณะการแสดงนี้เป็นสิ่งเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ในลักษณะการสังเกตและ
เลียนแบบเนื่องจากนักแสดงสามารถเห็นผู้อ่ืนๆ  แสดงได้ตลอดเวลาและการแสดงท่ีเห็นซํ้าๆ  กัน
บ่อยๆ  ทําให้การจดจําไม่แม่นยําข้ึน อาจกล่าวได้ว่าเด็กพัฒนาการเจริญเติบโตมากับการแสดงจึงเกิด
การสังเกตหรือเลียนแบบทําให้สามารถจดจํารูปแบบการแสดงละครชาตรีได้  เม่ือมีโอกาสแสดงละคร
ก็สามารถนําความจําท่ีมีแสดงออกมาได้และความจําบางอย่างเกิดข้ึนโดยไม่ต้องบอกหรือสอนซ่ึงครู
มักจะให้หม่ันสังเกตและจดจําครูและคนอ่ืนๆแสดงเสมอ หลักจากท่ีสามารถแสดงเป็นตัวนายโรงได้
แล้วนั้น  บางครั้งต้องผสมโรงกับคณะต่างๆก็เป็นโอกาสอันดีในการสังเกตหรือเลียนแบบความรู้ใหม่ๆ
อีกด้วย  กระบวนการจดจําเป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องจากการเข้ารหัส  (Coding)  โดยการสร้าง
ภาพพจน์ท่ีต้องอาศัยกระบวนการคิด  ดังนั้นผู้ท่ีจะเป็นตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรจึงต้องเป็นผู้ท่ี
มีเชาว์ปัญญาดีจึงจะสามารถเข้ารหัสแล้วจดจําสิ่งต่างๆได้  ซ่ึงหากกระบวนการจดจําไม่ดีก็มีผลต่อ
กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ 
  3)  กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ  (Reproduction) 
       ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรผ่านกระบวนการจดจําแล้วจะแสดง
พฤติกรรมเหมือนต้นแบบนั้นต้องเปลี่ยนภาพพจน์หรือสิ่งท่ีจําไว้จากการเข้ารหัสออกมาเป็นถ้อยคํา
แล้วจึงแสดงออกมาเป็นการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบ เช่น การเลียนแบบกระบวน
ท่ารําจากต้นแบบ ต้องจดจําลักษณะร่างกายต้ังแต่ศีรษะ  ลําตัว  มือ  แขน  ขา  โดยเข้ารหัสเป็น
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ภาพพจน์ สามารถแสดงออกมาเป็นถ้อยคําแล้วจึงแสดงท่ารํา  ซ่ึงในความเป็นจริงจะแสดงออกมาเป็น
กระบวนท่ารําโดยไม่ต้องอธิบายออกมาเป็นคําพูด  ซ่ึงสมองคิดออกมาเป็นกระบวนท่ารําอย่าง
อัตโนมัติ  หากแต่ถ้าจะให้อธิบายลักษณะร่างกายก็สามารถกระทําได้  แต่หากไม่สามารถแสดง
กระบวนท่ารําให้เหมือนต้นแบบได้  แสดงว่าไม่มีการสร้างภาพพจน์ของกระบวนท่ารําและไม่เกิด
กระบวนการจดจํา  จึงไม่สามารถอธิบายเป็นคําพูดได้หรือสร้างภาพพจน์ได้บางส่วน  จึงเกิด
กระบวนการจดจําได้เฉพาะบางส่วนและแสดงกระบวนท่ารําได้ไม่ครบตามต้นแบบ กระบวนการแสดง
พฤติกรรมเหมือนตัวแบบนี้ข้ึนอยู่กับบุคคลบางครั้งแค่สังเกตหรือเลียนแบบเพียงครั้งเดียวก็สามารถ
แสดงพฤติกรรมออกมาได้อย่างเหมือนต้นแบบ บางคนสังเกตและลงมือปฏิบัติจึงจะสามารถแสดง
พฤติกรรมได้เหมือนต้นแบบหรือบางคนต้องลงปฏิบัติซํ้าหลายๆครั้งจึงเหมือนต้นแบบ  เช่น  บางคน
เห็นการบวนท่ารําเพียงครั้งก็สามารถจดจําได้และเลียนแบบท่าได้เหมือนต้นแบบ ในขณะท่ีบางคนต้อง
สังเกตและแสดงกระบวนท่ารําจึงจะจําได้หรือบางคนสังเกตและต้องแสดงกระบวนท่าหลายๆครั้งจึงจํา
ได้ 
  4)  กระบวนการการจูงใจ  (Motivation)  
       ละครชาตรีท่ีแสดงอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีเป็นอาชีพหนึ่งยังสามารถดํารงอยู่
ได้ ละครมีรายได้จากการเล่นแก้สินบน  ตัวนายโรงหรือตัวพระเอกเป็นตัวละครสําคัญและมีบทบาทใน
การแสดงท่ีกล่าวมาแล้วนั้น  กล่าวคือ  ท้ังในส่วนของพิธีกรรมและการแสดงละคร ละครชาตรีโรงหนึ่ง
จะขาดตัวนายโรงไม่ได้ ตัวนายโรงท่ีมีความรู้ความสามารถจึงมีงานมากนั่นเป็นผลทําให้สามารถ
ประกอบอาชีพมีรายได้และมีชื่อเสียงในวงการของละครชาตรี  
 จากการศึกษากระบวนการการเรียนรู้ของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  สรุปได้ว่า       
อัตลักษณ์การเรียนรู้ของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรใช้การเรียนรู้ด้วยวิธีการสังเกตหรือเลียนแบบ
จากต้นแบบจากประสบการณ์ตรงโดยการจดจําและแสดงพฤติกรรมเหมือนต้นแบบเพ่ือประกอบอาชีพ   
สามารถสรุปกระบวนการเรียนรู้ท้ัง  4  ข้ันตอนเชื่อมโยงเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
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แผนภูมิท่ี  45  กระบวนการการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเรียนรู้โดยเลียนแบบ 
ของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 

 
 จากแผนภูมิท่ี  45  กระบวนการการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเรียนรู้โดยเลียนแบบ
ของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  สามารถสรุปความเชื่อมโยงของกระบวนการเรียนรู้โดยเริ่มจาก
ผู้เรียนเกิดความสนใจในการแสดงละครชาตรีเป็นสิ่งเร้าโดยมีครูเป็นต้นแบบของการฝึกหัด กระบวน
ท่ารําและรูปแบบการแสดงละคร  ผู้เรียนเลียนแบบต้นแบบเข้าสู่กระบวนการจดจําด้านการฝึกหัด การ
รําและการแสดงและแสดงออกให้เหมือนครูผู้ถ่ายทอด ซ่ึงต้นแบบของการฝึกหัด  กระบวนท่ารําและ
การแสดงละคร จนเกิดความชํานาญเป็นผลทําให้สามารถนําความรู้ท่ีมาจากการจดจําระยะยาว ไปใช้
ในการประกอบอาชีพ  การประกอบอาชีพและชื่อเสียงเป็นแรงจูงใจท่ีสําคัญเป็นผลทําให้ศิลปินมี
รายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้  

 กระบวนการ
ความใส่ใจ 

(Attention) 

กระบวนการ
จดจํา

(Retention) 

กระบวนการ
แสดงพฤติกรรม
เหมือนตัวแบบ 

(Reproduction) 

กระบวนการ  
การจูงใจ

(Motivation) 

ต้นแบบ  
- การฝึกหัด 
- กระบวนท่ารํา 
- การแสดงละคร 

การสร้างภาพพจน์ 
- การฝึกหัด 
- กระบวนท่ารํา 
- การแสดงละคร 

ถ้อยคําและพฤติกรรม 
- กระบวนท่ารํา 
- การแสดงละคร 

อาชีพและชื่อเสียง 
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 จากการศึกษาจารีตฝึกหัดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสามารถสรุปอัตลักษณ์การ
ฝึกหัดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  ดังนี้ 
 1)  นายโรงละครชาตรีเมืองเพชรจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงโดยเริ่มฝึกหัดในช่วงวัยเด็ก
ตอนต้นถึงวัยเด็กตอนกลางท่ีมีพัฒนาการความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย  สติปัญญา  บุคลิกภาพ  
อารมณ์และสังคม 
 2)  นายโรงละครชาตรีเมืองเพชรมีลักษณะทางกายภาพมีแกนกลางสรีระ  (ศีรษะ  คอ  
อก ลําตัว  เอว  สะโพกและก้น)  ท่ีเป็นลักษณะเส้นโค้ง  อยู่บนพ้ืนฐาน  (ขา)  เส้นตรงท่ีประกอบกัน
เป็นเหลี่ยมลักษณะต่างๆ  สรีระทางกายภาพจึงให้ความรู้สึกการเคลื่อนท่ีอย่างอ่อนไหวอยู่บนฐานของ
ความม่ันคง  แข็งแรง  
 3)  ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรมีกระบวนการเรียนรู้โดยวิธีการสังเกตหรือเลียนแบบ
จากต้นแบบจากประสบการณ์ตรงในการแสดงละคร  โดยการจดจําและแสดงพฤติกรรมเหมือน
ต้นแบบเพ่ือประกอบอาชีพ 
  
2222....        อตัลกัษณก์ระบวนทา่ราํและทา่รบของตวันายโรงละครชาตรเีมอืงเพชรอตัลกัษณก์ระบวนทา่ราํและทา่รบของตวันายโรงละครชาตรเีมอืงเพชรอตัลกัษณก์ระบวนทา่ราํและทา่รบของตวันายโรงละครชาตรเีมอืงเพชรอตัลกัษณก์ระบวนทา่ราํและทา่รบของตวันายโรงละครชาตรเีมอืงเพชร    
    
 จากการศึกษากระบวนท่ารําและท่ารบของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร โดยใช้เอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับนาฏกรรม  เก่ียวกับกระบวนท่ารําแม่บท  เพลงช้า  เพลงเร็วของตัวพระ  
เพลงหน้าพาทย์  กระบวนท่ารบตัวพระ  นาฏยศัพท์ตัวพระละคร  และวิธีร่ายรําของโขนตัวพระ    
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์  อัตลักษณ์กระบวนท่ารําและท่ารบของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  
พบว่า 
    2222.1  .1  .1  .1  กระบวนกระบวนกระบวนกระบวนท่ารําถวายมือท่ารําถวายมือท่ารําถวายมือท่ารําถวายมือ    
       กระบวนท่ารําถวายมือ  มีโครงสร้างเพลงรําถวายมือประกอบไปด้วยการบรรเลงเพลง
เร็วและเพลงลา  มีโครงสร้างกระบวนท่ารํา  ดังนี้  
 
ตารางท่ี  29  โครงสร้างกระบวนท่ารําถวายมือเพลงเร็ว 
 

ท่าที่ท่าที่ท่าที่ท่าที่    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    ท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทย    
เพลงเร็ว 

1 

 

 
 

ท่าเทพนมในท่าแม่บท 
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ตารางท่ี  29  โครงสร้างกระบวนท่ารําถวายมือเพลงเร็ว  (ต่อ) 
 

ท่าที่ท่าที่ท่าที่ท่าที่    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    ท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทย    
2  

 
 

กระบวนท่ารําในเพลงช้า 
(เอียงศีรษะต่างกันในเพลงช้า) 

3  

 
 
 

ท่าสอดสร้อยมาลาในท่าแม่บท 

4  

 
 

กระบวนท่ารําในเพลงเพลงช้า 

5  

 
 

กระบวนท่ารําในเพลงเร็ว 

6  

 
 

ท่าช้างทําลายโรงในท่าแม่บท 
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ตารางท่ี  29  โครงสร้างกระบวนท่ารําถวายมือเพลงเร็ว  (ต่อ) 
 

ท่าที่ท่าที่ท่าที่ท่าที่    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    ท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทย    
7  

 
 

กระบวนท่ารําในเพลงเร็ว 

8  

 
 

ท่าจันทร์ทรงกลดในท่าแม่บท 

9  

 
 

ไม่ปรากฏชื่อ 
ลักษณะท่ารวมมือ 

10  

 
 

ท่ารํากระบี่สี่ท่าในท่าแม่บท 
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ตารางท่ี  29  โครงสร้างกระบวนท่ารําถวายมือเพลงเร็ว  (ต่อ) 
 

ท่าที่ท่าที่ท่าที่ท่าที่    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    ท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทย    
11  

 
 

ท่าชักแป้งผัดหน้าในท่าแม่บท 

12  

 
 

ท่าจีนสาวไส้ในท่าแม่บท 

13  

 
 

ท่าผาลาเพียงไหล่ในท่าแม่บท 

เพลงลา 
1 

 

 
 

 
ท่ารําในลักษณะแทงมือใน   

กระบวนท่ารําเพลงช้า 
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ตารางท่ี  29  โครงสร้างกระบวนท่ารําถวายมือเพลงเร็ว  (ต่อ) 
 

ท่าที่ท่าที่ท่าที่ท่าที่    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    ท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทย    
2  

 
 

ท่ารําเพลงลา 

3  

 
 

ท่ารําเพลงลา 

4  

 
 

ท่านั่ง 

5  

 
 

ท่าเทพนมในท่าแม่บท 
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       จากการวิเคราะห์โครงสร้างกระบวนท่ารําสามารถสรุปโครงสร้างกระบวนท่ารํา  
ถวายมือ  ดังนี้ 
       2.1.1  โครงสร้างกระบวนท่ารําถวายมือ  คือ 
  1)  กระบวนท่ารําท่ีปรากฏในท่าแม่บท  มีจํานวน  8  ท่า  ประกอบไปด้วย 
       ท่าเทพนม  ท่าสอดสร้อยมาลา  ท่าช้างทําลายโรง  ท่าจันทร์ทรงกลด 
       ท่ารํากระบี่สี่ท่า  ท่าชักแป้งผัดหน้า  ท่าจีนสาวไส้  ท่าผาลาเพียงไหล่ 
  2)  กระบวนท่ารําท่ีปรากฏเพลงช้า  เพลงเร็ว  มีจํานวน  5  ท่า   
  3)  กระบวนท่ารําปรากฏในเพลงลา  มีจํานวน  3  ท่า 
  4)  กระบวนท่ารําอ่ืนๆ  ประกอบด้วย  ท่ารวมมือ 
 
       2.1.2  นาฏยศัพท์ท่ีใช้ในกระบวนท่ารําถวายมือ  ประกอบด้วย 
 

กระดกหลัง ก้าวข้าง ก้าวหน้า จีบคว่ํา 
จีบหงาย ซอยเท้า ถัดเท้า แทงมือ 
ยักตัว ยืด-ยุบ โย้ตัว ลักคอ 
วงบน วงล่าง วาดแขน คลายจีบ 
จีบหลัง ตบเท้า ประสมเท้า ม้วนมือ 
เหลี่ยม ยกเท้า กล่อมหน้า ยักไหล่ 
    

  จากการศึกษานาฏยศัพท์ท่ีใช้ในกระบวนท่ารําถวายมือ สามารถวิเคราะห์การ
ใช้สรีระ  คือ  ศีรษะ  แขน  ลําตัว  ขา  เท้า  สรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  30  นาฏยศัพท์ท่ีใช้ในกระบวนท่ารําถวายมือ 
 

นาฏยศัพท์ทีใ่ชใ้นกระบวนท่าราํถวายมอืนาฏยศัพท์ทีใ่ชใ้นกระบวนท่าราํถวายมอืนาฏยศัพท์ทีใ่ชใ้นกระบวนท่าราํถวายมอืนาฏยศัพท์ทีใ่ชใ้นกระบวนท่าราํถวายมอื    

ศีรษะศีรษะศีรษะศีรษะ    แขนแขนแขนแขน    ลาํตวัลาํตวัลาํตวัลาํตวั    ขาขาขาขา    เทา้เทา้เทา้เทา้    
ลักคอ 

กล่อมหน้า 
แทงมือ 
จีบคว่ํา 
จีบหงาย 
วงบน 
วงล่าง 

วาดแขน 
คลายจีบ 
จีบหลัง 
ม้วนมือ 

ยักตัว 
โย้ตัว 

ยักไหล่ 

ยืด-ยุบ 
เหลี่ยม 

ซอยเท้า 
ถัดเท้า 
ตบเท้า 

ประสมเท้า 
ยกเท้า 
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 จากการวิเคราะห์โครงสร้างกระบวนท่ารําถวายมือของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
พบว่า ปรากฏกระบวนท่ารําปรากฏในท่าแม่บทและท่าประกอบสร้างจากการต้ังวงและจีบ  มีปรากฏ
ในกระบวนท่ารําเพลงช้า  เพลงเร็วและเพลงลา  มีรูปแบบการร้อยเรียงท่ารําให้มีกระบวนการ
เคลื่อนไหวให้ประสานกลมกลืนกันและมีกลวิธีการเคลื่อนไหวสรีระของศีรษะ แขน ลําตัว ขาและเท้า  
โดยมีการเคลื่อนไหวของแขนมากท่ีสุดเนื่องจากเป็นอวัยวะท่ีใช้ประกอบสร้างกระบวนท่ารํา  รองลงมา
คือการเคลื่อนไหวของเท้า  ลําตัว ศีรษะและขาตามลําดับ  กระบวนท่ารําถวายมือมีจํานวนไม่มากและ
ไม่ซับซ้อน  สามารถเป็นกระบวนท่ารําฝึกหัดเบื้องต้นได้  ท้ังนี้เนื่องจากกระบวนท่ารําสามารถฝึกให้
สรีระต่างๆเคลื่อนไหวได้อย่างสัมพันธ์กัน จึงทําให้ใช้เวลาไม่นานในการฝึกกระบวนท่ารําแบบละคร
ชาตรี เมืองเพชร อีกประการคือ การรําถวายมือปรากฏอยู่ในจารีตพิธีกรรมเม่ือแสดงละครจึงต้อง    
รําถวายมือทุกครั้งจึงเป็นการฝึกกระบวนท่ารําอยู่เสมอ ซ่ึงโครงสร้างของเพลงรําถวายมือประกอบด้วย
เพลงเร็วและเพลงลา  
 กระบวนท่ารําเพลงลา มีลักษณะเฉพาะของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร กล่าวคือ   
เพลงลาจะประกอบไปด้วย 4 ไม้เดินแล้วลา กระบวนท่ารําจะมีเฉพาะ 3 ไม้เดิน โดยท่ีไม้เดินท่ีหนึ่งจะ
ใช้เป็นจังหวะใช้เป็นท่าหมดกระบวนท่ารําของเพลงเร็ว  (ท่าแทงมือ)  ดังนั้น  กระบวนท่ารําเพลงลา
ของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร จึงมีกระบวนท่าเดินข้ึน  3  ท่าและเดินลง  3  ท่าเท่านั้นแล้วจึง
เป็นกระบวนท่านั่งลงจบในท่าเทพนม 
    
    2222.2.2.2.2        กระบวนกระบวนกระบวนกระบวนท่าราํท่าราํท่าราํท่าราํทีใ่ชใ้นการแสดงละครทีใ่ชใ้นการแสดงละครทีใ่ชใ้นการแสดงละครทีใ่ชใ้นการแสดงละคร        ((((เพลงหนา้พาทย์เพลงหนา้พาทย์เพลงหนา้พาทย์เพลงหนา้พาทย์))))        
       ตัวนายโรงละครชาตรีมีกระบวนท่ารําเพลงหน้าพาทย์พ้ืนฐาน คือ เพลงเสมอ เพลง
เชิดเพลงเชิดฉ่ิงรับพวงมาลัย  เพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรและเพลงโอด 
       2.2.1  โครงสร้างท่ารําเพลงเสมอ       
  กระบวนท่ารําเพลงเสมอของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  มีโครงสร้าง  
ท่ารํา  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  31  โครงสร้างกระบวนท่ารําเพลงเสมอ 
 

ท่าที่ท่าที่ท่าที่ท่าที่    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    ท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทย    
ไม้เดินท่ี   

1 
(รําให้มือ) 

 
 

 
 

กระบวนท่ารําร่ายปรากฏใน
เพลงหน้าพาทย์ 
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ตารางท่ี  31  โครงสร้างกระบวนท่ารําเพลงเสมอ  (ต่อ) 
 

ท่าที่ท่าที่ท่าที่ท่าที่    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    ท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทย    
2  

 

 
 

ท่าเยื้องกรายในท่าแม่บท 

3  
 

 
 

ท่าเยื้องกรายในท่าแม่บท 

4  
 

 
 

ท่าเยื้องกรายในท่าแม่บท 

5  
 

 
 

ท่าเยื้องกรายในท่าแม่บท 

 
 



364 

 

 

 

 

ตารางท่ี  31  โครงสร้างกระบวนท่ารําเพลงเสมอ  (ต่อ) 
 

ท่าที่ท่าที่ท่าที่ท่าที่    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    ท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทย    
ไม้ลา 
 1 

 
 

 
 

ท่าเยื้องกรายในท่าแม่บท 
 

2  
 

 
 

ท่าเยื้องกรายในท่าแม่บท 
 

3  
 

 
 

ท่าเยื้องกรายในท่าแม่บท 

4  
 

 
 

ท่าเยื้องกรายในท่ารําแม่บท 
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ตารางท่ี  31  โครงสร้างกระบวนท่ารําเพลงเสมอ  (ต่อ) 
 

ท่าที่ท่าที่ท่าที่ท่าที่    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    ท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทย    
เพลงรัว 

1 

 
 

 
 

ท่าเยื้องกรายในท่าแม่บท 

2  
 

 
 

ท่าชักแป้งผัดหน้าในแม่บท 

3  
 

 
 

ท่ารําป้องหน้า 

 
  จากการวิเคราะห์โครงสร้างกระบวนท่ารําสามารถสรุปโครงสร้างกระบวนท่า
รําเพลงเสมอ  ดังนี้ 
  1)  กระบวนท่ารําร่าย  (ท่าให้มือ)   
  2)  กระบวนท่ารําท่ีปรากฏในท่าแม่บท  มีจํานวน  2  ท่า  ประกอบไปด้วย 
       ท่าเยื้องกรายและท่าชักแป้งผัดหน้า   
  3)  กระบวนท่ารําป้องหน้า   
  4)  นาฏยศัพท์ในกระบวนท่ารําเสมอ  ประกอบด้วย 
       ก้าวข้าง ก้าวหน้า จีบคว่ํา จีบหงาย 
       ซอยเท้า ยืด-ยุบ วงบน วงล่าง 
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       วาดแขน จีบหลัง ม้วนมือ เหลี่ยม 
       ยกเท้า  ลักคอ   
 
  จากการศึกษานาฏยศัพท์ท่ีใช้ในกระบวนท่ารําเพลงเสมอ สามารถวิเคราะห์
การใช้สรีระ  คือ ศีรษะ  แขน  ลําตัว  ขา  เท้า  สรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  32  นาฏยศัพท์ท่ีใช้ในกระบวนท่ารําเพลงเสมอ 
 

นาฏยศัพท์ทีใ่ชใ้นกระบวนท่าราํนาฏยศัพท์ทีใ่ชใ้นกระบวนท่าราํนาฏยศัพท์ทีใ่ชใ้นกระบวนท่าราํนาฏยศัพท์ทีใ่ชใ้นกระบวนท่าราํเพลงเสมอเพลงเสมอเพลงเสมอเพลงเสมอ    

ศีรษะศีรษะศีรษะศีรษะ    แขนแขนแขนแขน    ลาํตวัลาํตวัลาํตวัลาํตวั    ขาขาขาขา    เทา้เทา้เทา้เทา้    
ลักคอ 

 
จีบคว่ํา 
จีบหงาย 
วงบน 
วงล่าง 

วาดแขน 
จีบหลัง 
ม้วนมือ 

 
 

- ยืด-ยุบ 
เหลี่ยม 

ก้าวข้าง 
ก้าวหน้า 
ซอยเท้า 
ยกเท้า 

 
 
 จากการวิเคราะห์โครงสร้างกระบวนท่ารําเพลงเสมอของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
พบว่า กระบวนท่ารําเพลงเสมอจะเริ่มด้วยกระบวนท่ารําให้มือ  (รําร่าย)  แล้วจึงปฏิบัติกระบวนท่ารํา
เพลงเสมอ  ประกอบด้วย  5  ไม้เดิน  4  ไม้ลาเพลงเสมอประกอบไปด้วย  5  ไม้เดินแล้วจึงลา        
ใช้ท่ารําจากแม่บทคือท่าเยื้องกรายประกอบการบรรเลงอีก 4 ไม้เดินหลังจากนั้นจึงลงลามี  4  จังหวะ
ให้ท่าเยื้องกรายเช่นกัน  แต่ท่าเชื่อมในการก้าวเท้าลงหลังปฏิบัติจีบคว่ําแขนตึง  ต่อจากนั้นใช้ท่ารํา  
ชักแป้งผัดหน้ารําประกอบเพลงรัวแล้วจึงจบกระบวนท่ารําเพลงเสมอด้วยท่าป้องหน้า 
       2.2.2  โครงสร้างท่ารําเพลงเชิด 
  กระบวนท่ารําเพลงเชิดของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  มีโครงสร้าง    
ท่ารํา  ดังนี้ 
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ตารางท่ี  33  โครงสร้างกระบวนท่ารําเพลงเชิด 
 

ท่าที่ท่าที่ท่าที่ท่าที่    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    ท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทย    
ท่านุ่งผ้า  

 

 
 

ท่านุ่งผ้าในกระบวนท่ารบ 
 

ท่ารําเพลงเชิด 
1 

 
 

 
 

ท่าสอดสร้อยมาลาในแม่บท 

2  
 

 
 
 

ท่าตะเวนเวหาในแม่บท 

3 
 

 
 

 
 

ท่าชักแป้งผัดหน้าในแม่บท 
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ตารางท่ี  33  โครงสร้างกระบวนท่ารําเพลงเชิด  (ต่อ) 
 

ท่าที่ท่าที่ท่าที่ท่าที่    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    ท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทย    
4  

 

 
 

ท่ารําป้องหน้า 

 
  จากการวิเคราะห์โครงสร้างกระบวนท่ารําสามารถสรุปโครงสร้างกระบวน   
ท่ารําเพลงเชิด  ดังนี้   
  1)  กระบวนท่านุ่งผ้าปรากฏอยู่ในกระบวนท่ารบ    
  2)  กระบวนท่ารําท่ีปรากฏในท่าแม่บท  จํานวน  3  ท่า  ประกอบไปด้วย 
      ท่าสอดสร้อยมาลา  ท่าตะเวนเวหา  ท่าชักแป้งผัดหน้า   
  3)  กระบวนท่ารําป้องหน้า 
  4)  นาฏยศัพท์ในกระบวนท่ารําเพลงเชิด  ประกอบด้วย 
       ก้าวข้าง ก้าวหน้า จีบคว่ํา จีบหงาย 
       ซอยเท้า วงบน เหลี่ยม ยกเท้า 
       โย้ตวั  ยืด-ยุบ   
 

  จากการศึกษานาฏยศัพท์ท่ีใช้ในกระบวนท่ารําเพลงเชิดสามารถวิเคราะห์การ
ใช้สรีระ  คือ  ศีรษะ  แขน  ลําตัว  ขา  เท้า  สรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  34  นาฏยศัพท์ท่ีใช้ในกระบวนท่ารําเพลงเชิด 
 

นาฏยศัพท์ทีใ่ชใ้นกระบวนท่าราํนาฏยศัพท์ทีใ่ชใ้นกระบวนท่าราํนาฏยศัพท์ทีใ่ชใ้นกระบวนท่าราํนาฏยศัพท์ทีใ่ชใ้นกระบวนท่าราํเพลงเชดิเพลงเชดิเพลงเชดิเพลงเชดิ    

ศีรษะศีรษะศีรษะศีรษะ    แขนแขนแขนแขน    ลาํตวัลาํตวัลาํตวัลาํตวั    ขาขาขาขา    เทา้เทา้เทา้เทา้    
- 
 

จีบคว่ํา 
จีบหงาย 
วงบน 

 

โย้ตัว ยืด-ยุบ 
เหลี่ยม 

ก้าวข้าง 
ก้าวหน้า 
ซอยเท้า 
ยกเท้า 
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 จากการวิเคราะห์กระบวนท่ารําเพลงเชิดของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  พบว่า 
กระบวนท่ารําส่วนมากมาจากแม่บทและกระบวนท่ารําท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของเพลงเชิด  คือ  ผู้แสดง
ต้องปฏิบัติกระบวนท่านุ่งผ้าก่อนแล้วจึงปฏิบัติกระบวนท่ารําเพลงเชิด  ปรากฏกระบวนท่าในแม่บท  
คือ ท่าสอดสร้อยมาลา  ท่าตะเวนเวหาและท่าชักแป้งผัดหน้า  แล้วจึงจบกระบวนท่ารําด้วยกระบวน
ท่ารําป้องหน้า 
       2.2.3  โครงสร้างท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงรับพวงมาลัย 
  กระบวนท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงรับพวงมาลัยของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  
มีโครงสร้างท่ารํา  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  35  โครงสร้างกระบวนท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงรับพวงมาลัย 
 

ท่าที่ท่าที่ท่าที่ท่าที่    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    ท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทย    
รําให้มือ  

 

 
 

กระบวนท่ารําร่ายปรากฏใน
เพลงหน้าพาทย์ 

ท่ารําเพลงเชิด
ฉ่ิงรับ

พวงมาลัย 
1 

 
 

 
 

ท่ารําป้องหน้า 

2  
 

 
 

กระบวนท่ารําในเพลงช้า 

 



370 

 

 

 

 

ตารางท่ี  35  โครงสร้างกระบวนท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงรับพวงมาลัย  (ต่อ) 
 

ท่าที่ท่าที่ท่าที่ท่าที่    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    ท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทย    
3  

 

 
 

ท่าสอดสร้อยมาลาในแม่บท 

4  
 

 
 

ท่าจีนสาวไส้ในแม่บท 

5  
 

 
 

ท่าผาลาเพียงไหล่ในแม่บท 

6  
 

 
 
 

กระบวนท่ารําในเพลงช้า 
(ท่าแทงมือ) 
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ตารางท่ี  35  โครงสร้างกระบวนท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงรับพวงมาลัย  (ต่อ) 
 

ท่าที่ท่าที่ท่าที่ท่าที่    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    ท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทย    
7  

 

 
 

ท่าซอยเท้าพลิกมือจีบ 

8  
 

 
 

กระบวนท่ารําในเพลงช้า 

9  
 

 
 

กระบวนท่ารําในเพลงช้า 

10  
 

 
 
 

กระบวนท่ารําในเพลงช้า 
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ตารางท่ี  35  โครงสร้างกระบวนท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงรับพวงมาลัย  (ต่อ) 
 

ท่าที่ท่าที่ท่าที่ท่าที่    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    ท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทย    
11  

 
 

ท่าขอพวงมาลัย 

 
       จากการวิเคราะห์โครงสร้างกระบวนท่ารําสามารถสรุปโครงสร้างกระบวนท่ารําเพลง
เชิดฉ่ิงรับพวงมาลัย  ดังนี้ 
  1)  กระบวนท่ารําร่าย  (ให้มือ)  
  2)  กระบวนท่ารําป้องหน้า 
  3)  กระบวนท่ารําท่ีปรากฏในท่าแม่บท  มีจํานวน  3  ท่า  ประกอบไปด้วย 
       ท่าสอดสร้อยมาลา  ท่าจีนสาวไส้  ท่าผาลาเพียงไหล่    
  4)  กระบวนท่ารําท่ีปรากฏเพลงช้า  มีจํานวน  5  ท่า   
  5)  กระบวนท่ารําอ่ืนๆ  ประกอบด้วย  ท่าซอยเท้าพลิกมือจีบและท่าขอ
พวงมาลัย 
  6)  นาฏยศัพท์ในกระบวนท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงรับพวงมาลัย  ประกอบไปด้วย 
 

กระดกหลัง ก้าวข้าง ก้าวหน้า จรดเท้า 
จีบคว่ํา จีบหงาย ซอยเท้า แทงมือ 
ยืด-ยุบ ลักคอ วงบน วงล่าง 
วาดแขน ห่มเข่า คลายจีบ จีบหลัง 
เหลี่ยม ยกเท้า กล่อมหน้า กล่อมไหล่ 
ม้วนมือ    

 
  จากการศึกษานาฏยศัพท์ท่ีใช้ในกระบวนท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงรับพวงมาลัย 
สามารถวิเคราะห์การใช้สรีระ คือ  ศีรษะ  แขน  ลําตัว  ขา  เท้า  เป็นตารางได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี  36  นาฏยศัพท์ท่ีใช้ในกระบวนท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงรับพวงมาลัย 
 

นาฏยศัพท์ทีใ่ชใ้นกระบวนท่าราํนาฏยศัพท์ทีใ่ชใ้นกระบวนท่าราํนาฏยศัพท์ทีใ่ชใ้นกระบวนท่าราํนาฏยศัพท์ทีใ่ชใ้นกระบวนท่าราํเพลงเชดิฉิ่งรบัพวงมาลัยเพลงเชดิฉิ่งรบัพวงมาลัยเพลงเชดิฉิ่งรบัพวงมาลัยเพลงเชดิฉิ่งรบัพวงมาลัย    

ศีรษะศีรษะศีรษะศีรษะ    แขนแขนแขนแขน    ลาํตวัลาํตวัลาํตวัลาํตวั    ขาขาขาขา    เทา้เทา้เทา้เทา้    
ลักคอ 

กล่อมหน้า 
 

จีบคว่ํา 
จีบหงาย 
แทงมือ 
วงบน 
วงล่าง 

วาดแขน 
คลายจีบ 
จีบหลัง 
ม้วนมือ 

 
 

กล่อมไหล่ 
 

ยืด-ยุบ 
เหลี่ยม 
ห่มเข่า 

กระดกหลัง 
ก้าวข้าง 
ก้าวหน้า 
จรดเท้า 
ซอยเท้า 
ยกเท้า 

 
 
 จากการวิเคราะห์โครงสร้างกระบวนท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงรับพวงมาลัยของตัวนายโรงละคร
ชาตรีเมืองเพชร  พบว่า  กระบวนท่ารําเริ่มด้วยการรําให้มือ  (รําร่าย)  และกระบวนท่ารําป้องหน้า
กระบวนท่ารําปรากฏในท่าแม่และกระบวนท่าเพลงช้า  กระบวนท่ารํามีการใช้กลวิธีการเคลื่อนไหว
ของส่วนแขนและเท้าเป็นส่วนมาก ยังพบการใช้ศีรษะ โดยเฉพาะการกล่อมหน้า ลําตัวมีการกล่อมไหล่
และลักษณะท่ีปรากฏเฉพาะในกระบวนท่ารําเชิดฉ่ิงคือการใช้กลวิธีการรําห่มเข่า  จบกระบวนท่ารํา
ด้วยผู้แสดงใช้มือท้ังสองรับพวงมาลัย   
       2.2.4  โครงสร้างท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศร 
  กระบวนท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  มี
โครงสร้างท่ารํา  ดังนี้ 
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ตารางท่ี  37  โครงสร้างกระบวนท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศร 
 

ท่าที่ท่าที่ท่าที่ท่าที่    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    ท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทย    
รําให้มือ  

 

 
 

กระบวนท่ารําร่ายปรากฏใน
เพลงหน้าพาทย์ 

ท่ารําเพลงเชิด
ฉ่ิงแผลงศร 

1 

 
 

 
 

ท่ารําป้องหน้า 

2  
 

 
 

กระบวนท่ารําในเพลงช้า 

3  
 

 
 

ท่าสอดสร้อยมาลาในแม่บท 

 
 



375 

 

 

 

 

ตารางท่ี  37  โครงสร้างกระบวนท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศร  (ต่อ) 
 

ท่าที่ท่าที่ท่าที่ท่าที่    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    ท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทย    
4  

 

 
 
 

ท่าจีนสาวไส้ในแม่บท 

5  

 
 

ท่าผาลาเพียงไหล่ในแม่บท 
และปรากกฏในกระบวนท่ารํา

หน้าพาทย์เชิดฉ่ิงศรทนง 

6  
 

 
 

กระบวนท่ารําในเพลงช้า 
(ท่าแทงมือ) 

7  
 

 
 
 

ท่าซอยเท้าพลิกมือจีบ 
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ตารางท่ี  37  โครงสร้างกระบวนท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศร  (ต่อ) 
 

ท่าที่ท่าที่ท่าที่ท่าที่    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    ท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทย    
8  

 

 
 

กระบวนท่ารําในเพลงช้า 

9  
 

 
 
 

กระบวนท่ารําในเพลงช้า 

10  
 

 
 

กระบวนท่ารําในเพลงช้า 

11  
 

 
 

ท่าจีบชายพกหมุนรอบตัว 
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ตารางท่ี  37  โครงสร้างกระบวนท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศร  (ต่อ) 
 

ท่าที่ท่าที่ท่าที่ท่าที่    ลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํลักษณะทา่ราํ    ท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทย    
12  

 

 
 

ท่าต้ังวงหมุนรอบตัว 

13  
 

 
 

ท่าขัดศรในกระบวนท่ารําเพลง
หน้าพาทย์เชิดฉ่ิงศรทนงแต่การ

ใช้เท้าต่างกัน 

14  
 

 
 

ท่ากังกันร่อนในแม่บทและ
กระบวนท่ารําหน้าพาทย์เชิดฉ่ิง

ศรทนง 

15  
 

 
 

ท่าประไลยวาตในแม่บทและท่า
แผลงศรในกระบวนท่ารําหน้า

พาทย์เชิดฉ่ิงศรทนง 
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  จากการวิเคราะห์โครงสร้างกระบวนท่ารําสามารถสรุปโครงสร้างกระบวนท่า
รําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศร  ดังนี้ 
  1)  กระบวนท่ารําร่าย  (ให้มือ)  
  2)  กระบวนท่ารําป้องหน้า 
  3)  กระบวนท่ารําท่ีปรากฏในท่าแม่บท  มีจํานวน  5  ท่า  ประกอบไปด้วย 
       ท่าสอดสร้อยมาลา  ท่าจีนสาวไส้  ท่าผาลาเพียงไหล่  ท่ากังหันร่อน   
       ท่าประไลยวาต   
  4)  กระบวนท่ารําท่ีปรากฏเพลงช้า  มีจํานวน  5  ท่า   
  5)  กระบวนท่ารําท่ีปรากฏในเพลงหน้าพาทย์  คือ  เพลงเชิดฉ่ิงศรทนง 
จํานวน  3  ท่า  คือ  ท่าขัดคันศร  ท่าแผลงศร  (ใช้ท่าจากแม่บท  คือ  ท่าประไลยวาต)  และท่าม้วน
จีบแขนตึง  (ใช้ท่าจากแม่บท  คือ  ท่ากังหันร่อน) 
  6)  กระบวนท่ารําอ่ืนๆ ประกอบด้วย  ท่าซอยเท้าพลิกมือจีบ  ท่าหมุนรอบตัว 
  7)  นาฏยศัพท์ในกระบวนท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศร  ประกอบด้วย 
 

กระดกหลัง ก้าวข้าง ก้าวหน้า จรดเท้า 
จีบคว่ํา จีบหงาย ซอยเท้า แทงมือ 
ยืด-ยุบ ลักคอ วงบน วงล่าง 
วาดแขน ห่มเข่า คลายจีบ จีบหลัง 
เหลี่ยม ยกเท้า กล่อมหน้า กล่อมไหล่ 
ม้วนมือ    

  จากการศึกษานาฏยศัพท์ท่ีใช้ในกระบวนท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศร สามารถ
วิเคราะห์การใช้สรีระ  คือ  ศีรษะ แขน  ลําตัว  ขา  เท้า  เป็นตารางได้ดังนี้ 
ตารางท่ี  38  นาฏยศัพท์ท่ีใช้ในกระบวนท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศร 
 

นาฏยศัพท์ทีใ่ชใ้นกระบวนท่าราํนาฏยศัพท์ทีใ่ชใ้นกระบวนท่าราํนาฏยศัพท์ทีใ่ชใ้นกระบวนท่าราํนาฏยศัพท์ทีใ่ชใ้นกระบวนท่าราํเพลงเชดิฉิ่งเพลงเชดิฉิ่งเพลงเชดิฉิ่งเพลงเชดิฉิ่งแผลงศรแผลงศรแผลงศรแผลงศร    

ศีรษะศีรษะศีรษะศีรษะ    แขนแขนแขนแขน    ลาํตวัลาํตวัลาํตวัลาํตวั    ขาขาขาขา    เทา้เทา้เทา้เทา้    
ลักคอ 

กล่อมหน้า 
 

จีบคว่ํา 
จีบหงาย 
แทงมือ 
วงบน 
วงล่าง 

วาดแขน 
คลายจีบ 
จีบหลัง 
ม้วนมือ 

กล่อมไหล่ 
 

ยืด-ยุบ 
เหลี่ยม 
ห่มเข่า 

กระดกหลัง 
ก้าวข้าง 
ก้าวหน้า 
จรดเท้า 
ซอยเท้า 
ยกเท้า 
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 จากการวิเคราะห์โครงสร้างกระบวนท่ารําเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศรของตัวนายโรงละครชาตรี
เมืองเพชร พบว่า มีลักษณะเหมือนกับกระบวนท่าเชิดฉ่ิงรับพวงมาลัย หากแต่มือขวาถือศรและลูกศร
ประกอบกระบวนท่ารํา  กล่าวคือ  กระบวนท่ารําเริ่มด้วยการรําให้มือ  (รําร่าย)  กระบวนท่ารําป้อง
หน้าและกระบวนท่ารําท่ีปรากฏในท่าแม่บท  กระบวนท่ารําเพลงช้าและเพลงหน้าพาทย์เชิดฉ่ิงศร
ทะนงกระบวนท่ารํามีการใช้กลวิธีการเคลื่อนไหวของส่วนแขนและเท้าเป็นส่วนมาก ยังพบการใช้ศีรษะ  
โดยเฉพาะการกล่อมหน้า  ลําตัวมีการกล่อมไหล่และลักษณะท่ีปรากฏเฉพาะในกระบวนท่ารําเชิดฉ่ิง
คือการใช้กลวิธีการรําห่มเข่า  จบกระบวนท่ารําด้วยผู้แสดงใช้ท่ารําประไลยวาตในท่ารําแผลงศร 
      2.2.5  โครงสร้างท่ารําเพลงโอด 
               กระบวนท่ารําเพลงโอด โดยมีโครงสร้างกระบวนท่ารํา ดังนี้ กระบวนท่ารําจาก
ท่าแม่บท ปรากฏท่า ท่าเลียบถํ้า เพียงท่าเดียว โดยท่าท่ีปรากฏนั้นเป็นท่าเลียนแบบธรรมชาติคือ    
ท่าเช็ดน้ําตาและนาฏยศัพท์ ประกอบด้วย ก้าวหน้า จีบหงายและม้วนมือ ซ่ึงลักษณะอัตลักษณ์ของ
กระบวนท่ารําเพลงโอดคือ การใช้มือซ้ายต้ังมือระดับหน้าผากโดยให้ข้อมือบริเวณโคนหัวนิ้วหัวแม่มือ
แตะหน้าผากนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางและนิ้วก้อยเรียงชิดกัน  นิ้วท้ังสี่ชี้ไปด้านหน้า  มือขวาจีบหงาย
ระดับเอวบริเวณหน้าท้อง ซ่ึงสามารถปฏิบัติกระบวนท่ารําเพลงโอดได้ท้ังท่ายืนและท่านั่ง 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  31  ท่ารําเพลงโอด 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 
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 จากการศึกษาเพลงหน้าพาทย์ของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร เพลงเสมอ เพลงเชิด 
เพลงเชิดฉ่ิงรับพวงมาลัย  และเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศร สามารถเปรียบเทียบกระบวนท่ารําท่ีปรากฏใน
แม่บทและท่านาฏยศัพท์  ได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  39  เปรียบเทียบท่ารําแม่บทท่ีใช้ในกระบวนท่ารําเพลงหน้าพาทย์ 
 

เปรียบเทียบท่าราํแมบ่ทเปรียบเทียบท่าราํแมบ่ทเปรียบเทียบท่าราํแมบ่ทเปรียบเทียบท่าราํแมบ่ททีใ่ช้ในกระบวนทา่รําทีใ่ช้ในกระบวนทา่รําทีใ่ช้ในกระบวนทา่รําทีใ่ช้ในกระบวนทา่รําเพลงหนา้พาทย์เพลงหนา้พาทย์เพลงหนา้พาทย์เพลงหนา้พาทย์    

เสมอเสมอเสมอเสมอ    เชดิเชดิเชดิเชดิ    
เชดิฉิง่รบัพวงมาลยัเชดิฉิง่รบัพวงมาลยัเชดิฉิง่รบัพวงมาลยัเชดิฉิง่รบัพวงมาลยั////

แผลงศรแผลงศรแผลงศรแผลงศร    
เชดิฉิง่แผลงศรเชดิฉิง่แผลงศรเชดิฉิง่แผลงศรเชดิฉิง่แผลงศร    โอดโอดโอดโอด    

 
 
 
- ท่าเยื้องกราย 
- ท่าชักแป้งผัดหน้า  

- ท่าสอดสร้อยมาลา 
 
  
 

- ท่าชักแป้งผัดหน้า 
- ท่าตะเวนเวหา  

 

- ท่าสอดสร้อยมาลา   
- ท่าจีนสาวไส้ 
- ท่าผาลาเพียงไหล่  
 
  
 
- ท่ากังหันร่อน  
- ท่าประไลยวาต 

- ท่าสอดสร้อยมาลา   
- ท่าจีนสาวไส้ 
- ท่าผาลาเพียงไหล่   

  

 
 
 
 
 
 
 
 

- ท่ า เ ลี ย บ
ถํ้า 

     
 

 
 
 จากการเปรียบเทียบท่ารําแม่บทท่ีใช้ในกระบวนท่ารําเพลงหน้าพาทย์ของตัวนายโรงละคร
ชาตรีเมืองเพชร พบว่า กระบวนท่ารําเพลงหน้าพาทย์ปรากฏท่ารําจากแม่บท  โดยมีท่าสอดสร้อย
มาลา มากท่ีสุด  รองลงมา  คือ  ท่าจีนสาวไส้  ท่าผาลาเพียงไหล่  และชักแป้งผัดหน้า  โครงสร้าง   ท่า
รําเพลงหน้าพาทย์เสมอ เพลงเชิดฉ่ิงรับพวงมาลัยและเพลงเชิดฉ่ิงแผลงศร มีกระบวนท่าให้มือ        
(รําร่าย)  เป็นกระบวนท่าแรกและใช้กระบวนท่ารําป้องหน้าเป็นกระบวนท่าจบ 
 ท่ารําแม่บทท่ีนํามาใช้เป็นกระบวนท่าหลักของเพลงหน้าพาทย์  คือ  ท่าสอดสร้อยมาลา    
ท่าผาลาเพียงไหล่  ท่าจีนสาวไส้และท่าชักแป้งผัดหน้า  
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ตารางท่ี  40  เปรียบเทียบนาฏยศัพท์ท่ีใช้ในกระบวนท่ารําเพลงหน้าพาทย์ 
 

    
เปรียบเทียบเปรียบเทียบเปรียบเทียบเปรียบเทียบนาฏยศพัทท์ี่ใชใ้นกระบวนทา่รํานาฏยศพัทท์ี่ใชใ้นกระบวนทา่รํานาฏยศพัทท์ี่ใชใ้นกระบวนทา่รํานาฏยศพัทท์ี่ใชใ้นกระบวนทา่รําเพลงหนา้พาทย์เพลงหนา้พาทย์เพลงหนา้พาทย์เพลงหนา้พาทย์    

    
                                    เพลงเพลงเพลงเพลง    
    
สรรีะสรรีะสรรีะสรรีะ    

เสมอเสมอเสมอเสมอ    เชดิเชดิเชดิเชดิ    
เชดิฉิง่รบัเชดิฉิง่รบัเชดิฉิง่รบัเชดิฉิง่รบั
พวงมาลยัพวงมาลยัพวงมาลยัพวงมาลยั    

เชดิฉิง่แผลงศรเชดิฉิง่แผลงศรเชดิฉิง่แผลงศรเชดิฉิง่แผลงศร    โอดโอดโอดโอด    

ศีรษะ ลักคอ - ลักคอ 
กล่อมหน้า 

ลักคอ 
กล่อมหน้า 

- 

แขน จีบคว่ํา 
จีบหงาย 
วงบน 
วงล่าง 
วาดแขน 
จีบหลัง 
 
ม้วนมือ 

จีบคว่ํา 
จีบหงาย 
วงบน 
 

จีบคว่ํา 
จีบหงาย 
วงบน 
วงล่าง 
วาดแขน 
จีบหลัง 
คลายจีบ 
ม้วนมือ 
แทงมือ 

จีบคว่ํา 
จีบหงาย 
วงบน 
วงล่าง 
วาดแขน 
จีบหลัง 
คลายจีบ 
ม้วนมือ 
แทงมือ 

 
จีบหงาย 
 
 
 
 
 
ม้วนมือ 

ลําตัว - โย้ตัว กล่อมไหล่ กล่อมไหล่ - 

ขา ยืด-ยุบ 
เหลี่ยม 

ยืด-ยุบ 
เหลี่ยม 

ยืด-ยุบ 
เหลี่ยม 
ห่มเข่า 

ยืด-ยุบ 
เหลี่ยม 
ห่มเข่า 

 

เท้า ก้าวข้าง 
ก้าวหน้า 
ซอยเท้า 
ยกเท้า 

ก้าวข้าง 
ก้าวหน้า 
ซอยเท้า 
ยกเท้า 

ก้าวข้าง 
ก้าวหน้า 
ซอยเท้า 
ยกเท้า 
จรดเท้า 
กระดกหลัง 

ก้าวข้าง 
ก้าวหน้า 
ซอยเท้า 
ยกเท้า 
จรดเท้า 
กระดกหลัง 

ก้าวข้าง 

 
 จากการเปรียบเทียบนาฏยศัพท์ท่ีใช้ในกระบวนท่ารําเพลงหน้าพาทย์ของตัวนายโรงละคร
ชาตรีเมืองเพชร  พบว่า  ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรมีท่านาฏยศัพท์ในการเคลื่อนไหวของแขน
มากท่ีสุด  โดยการจีบมือ  ม้วนมือ  ต้ังวง  วาดแขนและแทงมือตามลําดับ  ลําดับท่ี  2  คือนาฏยศัพท์
การเคลื่อนของเท้าโดยการใช้การก้าวเท้า  ซอยเท้าและยกเท้ามากท่ีสุดลําดับท่ี  3  คือ  การใช้ขา
ทําท่ายืด-ยุบและเหลี่ยมลําดับสุดท้ายคือการใช้ลําตัวและศีรษะ รวมนาฏยศัพท์ท้ังสิ้น  21  คํา 
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    2222.3 .3 .3 .3     โครงสรา้งกระบวนทา่รบดาบโครงสรา้งกระบวนทา่รบดาบโครงสรา้งกระบวนทา่รบดาบโครงสรา้งกระบวนทา่รบดาบ    
       กระบวนท่ารบดาบของตัวนายโรงละครชาตรี เมืองเพชร มีโครงสร้างท่ารํา           
แบ่งออกเป็น 2 ช่วงตามเพลงท่ีบรรเลง คือ ช่วงท่ีแรกดนตรีบรรเลงเพลงท่ีมีทํานองเร็วจะใช้กระบวน
ท่า “ประดาบ”  ช่วงท่ี 2 ดนตรีบรรเลงเพลงเชิดจะใช้กระบวนท่าการปะทะ การจับ เดินสวน และ 
การประดาบ 
       2.3.1  โครงสร้างกระบวนท่า  “ประดาบ”   ไม่ปรากฏกระบวนท่ารําจากแม่บท         
มีนาฏยศัพท์ท่ีปรากฏคือ วงบน ก้าวข้าง  ปฏิบัติกระบวนท่าประดาบโดยใช้มือซ้ายต้ังวงบนมือขวาถือ
ดาบ ในการแสดงผู้แสดงจะปฏิบัติกระบวนท่าประดาบด้วยความรวดเร็วจึงไม่เน้นท่ีการก้าวเท้ามากนัก 
โดยเริ่มจากการฟันดาบไปทางด้านซ้ายข้างบน ด้านขวาข้างบนและกลับมาด้านซ้ายข้างบน  รวมการ
ฟันดาบข้างบน 3 ครั้ง จากนั้นฟันดาบไปด้านขวาข้างล่างและด้านซ้ายข้างล่าง รวมการฟันดาบข้างล่าง 
2 ครั้ง และจบด้วยฟันดาบไปด้านขวาข้างบน  1  ครั้ง  รวมท้ังสิ้น  3  ครั้ง  ผู้แสดงจะเดินสลับท่ีกัน
และเริ่ม กระบวนท่า“ประดาบ” อีกครั้ง ซ่ึงในการแสดงอาจจะมีกลวิธีการแสดงอ่ืนอีกเช่นการกดดาบ
แล้วใช้มือต่อยหรือการแตะคู่ต่อสู้ การปะดาบได้ปฏิบัติไม่จํากัดข้ึนอยู่กับผู้แสดงท่ีกําลังรบกัน 
       2.3.2  โครงสร้างกระบวนท่ารํารบดาบเพลงเชิด  กระบวนท่าการประลองกําลัง      
การจับ  เดินสวน  การประดาบและท่ามอง 
  1)  กระบวนท่าประลองกําลังมี  2  ท่าและมาจากแม่บท  2  ท่าคือท่าแผลง
อิทธิและท่าผาลาเพียงไหล่   
 
 

 
 

ภาพท่ี  32  ท่าประลองกําลังท่าท่ี  1   
ท่ีมา : ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี  33  ท่าประลองกําลังท่าท่ี  2 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
  2)  กระบวนท่าจับ  มี  2  ท่า  คือ ท่าจับ ท่าท่ี 1  มีลักษณะคล้ายกับกระบวน
ท่ารบของพระกับยักษ์  คือ  ท่า  “รบท่าสี่  (พระ-ยักษ์)”   และท่าท่ี 2  มีลักษณะคล้ายท่ารําแม่บทท่า
สิงโตเล่นหาง  1 ท่า  อีกท้ังมีลักษณะเหมือนกับกระบวนท่ารบของพระกับยักษ์  คือ  ท่า  “รบท่าห้า  
(พระ-ยักษ์)”   การปฏิบัติท่าจับผู้แสดงต้องปฏิบัติท้ังสองด้านเหมือนกันโดยเปลี่ยนตําแหน่งแทนท่ีกัน
ด้วยกระบวนท่าเดินสวนกัน 
 
 

 
 

ภาพท่ี  34  เปรียบเทียบกระบวนท่าจับท่าท่ี  1 และรบท่าสี่  (พระ-ยักษ์)    
ท่ีมา : ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี  35  เปรียบเทียบกระบวนท่าจับท่าท่ี  2 และรบท่าห้า  (พระ-ยักษ์)    
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
  4)  กระบวนท่าเดินสวน  มี  2  ท่า  คือ ท่าเดินสวนท่าท่ี 1  ปรากฏใน
กระบวนท่ารบของตัวพระมีลักษณะเช่นเดียวกับท่าเตรียมเข้ารบ และท่าเดินสวนท่าท่ี  2  มีลักษณะ
ท่าปรากฏในกระบวนท่ารําเพลงช้า  ลักษณะการเดินสวนกันของผู้แสดงจะใช้วิธีหันหลังให้กันโดยใช้
การก้าวเท้าขวาแล้วถอนเท้าซ้ายหมุนตัวไปทางซ้าย  โดยให้ผู้แสดงหันหลังให้กันแล้วสลับแทนท่ี
ตําแหน่งกัน 
 
 

 
 

ภาพท่ี  36  ท่าเดินสวนท่าท่ี  1  
ท่ีมา : ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี  37  ท่าเดินสวนท่าท่ี 2  
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 

  5)  กระบวนท่าประดาบ  มีจํานวน  5  ครั้ง  โดยปฏิบัติกระบวนท่าประดาบ
ก่อนเปลี่ยนกระบวนท่าประลองกําลัง  ท่าจับ  เดินสวนและท่ามอง 
 

 
 

ภาพท่ี  38  ท่าปะดาบ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
  6)  กระบวนท่ามองใช้ท่ารําจากท่าแม่บทคือท่าสอดสร้อยมาลา  ซ่ึงท่ามองนี้
จะใช้การเดินแทนท่ีตําแหน่งของผู้แสดงเป็นวงกลม 
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ภาพท่ี  39  ท่ามอง  
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
  7)  กระบวนท่ารบดาบจบด้วยกระบวนท่ารําป้องหน้า (มือขวาต้ังดาบข้ึน)  

 

 
 

ภาพท่ี  40  ท่าป้องหน้ารบดาบ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 
 

 จากการวิเคราะห์กระบวนท่ารบดาบของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสามารถสรุปเป็น
ตารางของโครงสร้างกระบวนท่ารบได้ ดังนี้ 
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ตารางท่ี  41  โครงสร้างกระบวนท่ารบดาบของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
 

เพลงเพลงเพลงเพลง    กระบวนทา่กระบวนทา่กระบวนทา่กระบวนทา่    ท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทยท่าราํทีป่รากฏในนาฏศลิป์ไทย    
ทํานองเร็ว ท่าประดาบข้างบน  3  ครั้ง ท่ารบ  

ท่าประดาบข้างล่าง  2  ครั้ง ท่ารบ 
ท่าประดาบข้างบน  1  ครั้ง  ท่ารบ 

เชิด ท่าประดาบข้างบน  1  ครั้ง ท่ารบ 
ท่าประลองกําลังท่าท่ี  1 ท่าแผลงอิทธิ 
ท่าปะดาบข้างบน  1  ครั้ง ท่ารบ 
ท่าประลองกําลังท่าท่ี  2 ท่าผาลาเพียงไหล่ 
ท่าประดาบข้างบน  1  ครั้ง ท่ารบ 
ท่าเดินสวนท่าท่ี  1   ท่ารบ 
ท่าจับท่าท่ี  1   คล้ายกับกระบวนท่ารบของพระ

กับยักษ์  คือ  ท่า  “รบท่าสี่  
(พระ-ยักษ์)” 

ท่าเดินสวนท่าท่ี  1   ท่ารบ 
ท่าจับท่าท่ี  1   คล้ายกับกระบวนท่ารบของพระ

กับยักษ์  คือ  ท่า  “รบท่าสี่  
(พระ-ยักษ์)” 

ท่าประดาบข้างบน  1  ครั้ง ท่ารบ 
ท่าเดินสวนท่าท่ี  2  กระบวนท่ารําเพลงช้า 
ท่าจับท่าท่ี  2  กระบวนท่ารบของพระกับยักษ์  

คือ  ท่า  “รบท่าห้า    
(พระ-ยักษ์)” 

ท่าเดินสวนท่าท่ี  2  กระบวนท่ารําเพลงช้า 
ท่าจับท่าท่ี  2  กระบวนท่ารบของพระกับยักษ์  

คือ  ท่า  “รบท่าห้า   
(พระ-ยักษ์)” 

ท่าประดาบข้างบน  1  ครั้ง ท่ารบ 
ท่ามอง ท่าสอดสร้อยมาลา 
ท่าประดาบข้างบน  1  ครั้ง ท่ารบ 
ท่าป้องหน้า ท่าป้องหน้า 
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    2222.4 .4 .4 .4     ลกัษณะการเคลื่อนไหวรา่งกายลกัษณะการเคลื่อนไหวรา่งกายลกัษณะการเคลื่อนไหวรา่งกายลกัษณะการเคลื่อนไหวรา่งกายของตวันายโรงของตวันายโรงของตวันายโรงของตวันายโรงละครชาตรีเมืองเพชรละครชาตรีเมืองเพชรละครชาตรีเมืองเพชรละครชาตรีเมืองเพชร    
                            การเคลื่อนไหวอวัยวะของร่างกาย เป็นสิ่งท่ีสําคัญในการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร 
โดยเป็นสิ่งท่ีใช้แสดงกระบวนท่าต่างๆในการแสดง นับต้ังแต่ศีรษะจรดเท้า โดยแบ่งการเคลื่อนไหว
อวัยวะออกเป็นส่วนๆในแต่ละส่วนมีลักษณะท่ีเป็นแบบเฉพาะของการเคลื่อนไหวอวัยวะนั้นๆ โดยท่ี 
ทุกส่วนมีการเคลื่อนไหวอย่างความสัมพันธ์กัน อวัยวะของร่างกายจะบ่งบอกถึงลักษณะการร่ายรํา 
       2.4.1  ศีรษะ  การใช้ศีรษะเป็นท่ีสําคัญอย่างหนึ่งคือในกระบวนท่ารําผู้แสดงต้องเอียง
ศีรษะไปข้างใดข้างหนึ่งเสมอ โดยระดับการเอียงนั้นจะเน้นให้เห็นอย่างชัดเจน  ลักษณะการแสดง
ละครชาตรีเมืองเพชรท่ีตัวผู้แสดงร้องเองและรําไปด้วยนั้น ในส่วนท่ีเป็นบทละครผู้แสดงใช้กระบวน 
ท่ารําต่างๆในการรําประกอบ  แต่เม่ือถึงบทเจรจาจะไม่เคร่งครัดมากนักโดยจะใช้ท่าทางธรรมชาติใน
การสื่ออารมณ์และความรู้สึก  ดังนั้นผู้แสดงสามารถใช้ศีรษะได้ตามอิริยาบถของตัวละคร  เช่น      
การสั่นศีรษะเม่ือบอกการปฏิเสธ  การเหวี่ยงศีรษะเม่ือแสดงอาการมึนงง  เป็นต้น 
       2.4.2  ใบหน้า  การใช้ใบหน้าในกระบวนท่ารํานั้นผู้แสดงจะใช้การกล่อมหน้าหรือ
การลอยหน้าไปตามการเอียงของศีรษะและมักรําท้ิงหน้าเสมอ  คือ  ในกระบวนท่ารําจะเอียงศีรษะ
และ    หันหน้าเป็นลําดับสุดท้าย  สิ่งท่ีสําคัญในการใช้หน้าอีกประการหนึ่งคือ ตัวนายโรงละครชาตรี
สามารถแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้าได้ตามธรรมชาติ การแสดงอารมณ์ออกมาอย่างเด่นชัดเป็นการ
เข้าถึงบทบาททางการแสดงละคร เช่น  การส่ายหน้าบอกการปฏิเสธ  การพยักหน้าแสดงถึงการตอบ
รับ      บทเศร้าเสียใจก็ต้องแสดงสีหน้า  แววตาออกมา  บางครั้งก็จะมีน้ําตาไหลออกมาด้วยซ่ึงถือว่า 
ผู้แสดงมีความสามารถเข้าถึงบทบาทได้เป็นอย่างดี  
       2.4.3  ลําคอ  การใช้ลําคอในกระบวนท่ารํานั้นเป็นส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งของการ
เคลื่อนไหวเนื่องจากลําคอเป็นอวัยวะท่ีอยู่ระหว่างศีรษะกับช่วงลําตัวซ่ึงลําคอเป็นอวัยวะท่ีกําหนด
ระดับและทิศทางและความอ่อนไหวของศีรษะรวมท้ังใบหน้าให้มีความสัมพันธ์กับอวัยวะช่วงต้ังแต่ไหล่
ลงไปถึงเท้า  กระบวนท่ารําของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรมีการใช้ลักคอเม่ือมีกระบวนท่ารําท่ีมี
การยักเอวและยักไหล่ไปพร้อมๆกันเช่น การรําประกอบดนตรีการรับร้องในเพลง  2  ชั้น 
       2.4.4  ไหล่  การใช้ไหล่ในการแสดงละครเป็นสิ่งท่ีสําคัญอย่างหนึ่งเนื่องจากกระบวน
ท่ารําของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรเน้นท่ีการเคลื่อนไหวไหล่โดยมีการยักไหล่ กดไหล่  เยื้องไหล่ 
และกล่อมไหล่  โดยการเคลื่อนไหวของไหล่จะสัมพันธ์กับลําตัวและเอวอย่างเด่นชัด  อีกท้ังยังต้อง
สัมพันธ์กับศีรษะ  ลําคอ  และใบหน้า  เช่น  เม่ือไหล่เคลื่อนไหวไปทางซ้าย  คอจะดึงศีรษะให้เอียงไป
ทางซ้ายโดยลักษณะการท้ิงน้ําหนักของศีรษะไปทางไหล่ซ้ายอย่างชัดเจนให้เห็นถึงการพลิ้วไหวของ
ศีรษะในลักษณะแนวเส้นโค้งโดยใช้ไหล่เป็นฐาน   
       2.4.5  มือ  การใช้มือในกระบวนท่ารํา  มี  2  ลักษณะ  คือมือจีบและต้ังมือซ่ึงนิยม
ความอ่อนของนิ้วมือแต่ก็ไม่เคร่งครัดมากนัก ลักษณะการเคลื่อนไหวมือท่ีพบมาก  คือการม้วนมือจีบ
ปรากฏอยู่ในกระบวนท่ารําให้มือ  (รําร่าย)  การแสดงจะให้ความสําคัญของการเคลื่อนไหวมือให้ทัน
กับจังหวะของเพลงต่างๆ  การใช้มือในการแสดงยังสามารถปฏิบัติเป็นท่าทางตามธรรมชาติได้เช่นกัน
โดยไม่ต้องให้มืออยู่ในลักษณะตึงอยู่ตลอดเวลา  เม่ือถึงบทบาทการเจรจาก็จะทําบทไม่มากใช้ท่าท่ี    
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มาจาก บทเป็น  บทตายผสมกับกับท่าทางธรรมชาติ  การหยิบจับสิ่งของหรืออาวุธเป็นไปโดยการใช้
มืออย่างธรรมชาติ 
       2.4.6  แขน  การใช้แขนในการเคลื่อนไหวในกระบวนท่ารํานั้นจะมีลักษณะการ   วาด
แขนในลักษณะเป็นวงกลมและการรําเน้นจังหวะท่ีชัดเจน  มีการทอดลําแขนให้เกิดลีลาความ  อ่อน
ช้อยและสามารถเคลื่อนไหวแขนได้อย่างอิสระในท่าธรรมชาติเม่ือถึงบทการเจรจาท่ีไม่มีกระบวนท่ารํา 
เช่น การยืนเท้าสะเอว  การโอบกอด  เป็นต้น 
       2.4.7  ลําตัว  การใช้ลําตัวในกระบวนท่ารํามีการเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับไหล่และเอว
ซ่ึงเคลื่อนไปทางซ้ายและขวา  มีการยักเยื้องลําตัวให้มีลักษณะโค้งหากมองจากหน้าตรงและหากมอง
จากด้านข้างจะเห็นการดัดโค้งของลําตัวคือ  อกจะแอ่นไปด้านหน้าเล็กน้อย  กระดูกสันหลังเป็น
ลักษณะโค้งทําให้ก้นงอนไปด้านหลัง 
       2.4.8  เอว  การใช้เอวในกระบวนท่ารํามีความสัมพันธ์กับลําตัว ไหล่ คอและศีรษะ
โดยอวัยวะท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้จะเคลื่อนไหวเป็นเส้นโค้งซ่ึงเอวทําให้ลําตัวเกิดวงโค้งมาข้ึนอย่างจงใจ  
เช่น ในท่าเอียงศีรษะซ้ายกระทําโดย  กดไหล่ไปทางซ้ายพร้อมกับกดเอวไปพร้อมๆกันและปล่อย
สะโพกไปตามธรรมชาติ  หลังจากนั้นจึงเอียงศีรษะไปด้านซ้ายหากปฏิบัติท้ังด้านซ้ายและด้านขวา   
ทําให้ลําตัวจะอ่อนไหวไปมา 
       2.4.9  ขา ลักษณะการเคลื่อนไหวของขาในกระบวนท่ารําจะเป็นไปด้วยการยืดและ
ยุบลําตัว การยุบลําตัวลงมาจะทําให้เข่าทํามุมเป็นเหลี่ยม ซ่ึงจะย่อลําตัวลงมากจนทําให้ก้นงอนไป
ด้านหลัง ในกระบวนท่ารําจะไม่ว่าเท้าจะก้าวไปตําแหน่งใดขาก็จะย่อเหลี่ยมอยู่เสมอ ท้ังนี้เม่ือไม่อยู่ใน
การปฏิบัติกระบวนท่ารํา ก็สามารถยืนในท่าธรรมชาติปกติได้ 
       2.4.10  เท้า  การเคลื่อนไหวของเท้าในกระบวนท่ารํา  จะกระทําโดยการยกเท้าสูง
จากพ้ืนโดยไม่ประเท้า  (ประเท้า  หมายถึง  การใช้จมูกเท้าตบพ้ืนแล้วจึงยกเท้า)  แล้วก้าวไปในทิศทาง
ท่ีต้องการโดยไม่ถ่ายน้ําหนักไปท่ีเท้าท่ีก้าวไป  เช่น  การก้าวเท้าขวาไปด้านข้าง  ปฏิบัติโดยยกเท้าขวา
ข้ึนให้สูงจากพ้ืนโดยยกส้นเท้าไปด้านหลังเล็กน้อยแล้วก้าวไปด้านข้างขวา  น้ําหนักตัวยังคงอยู่ท่ีเท้า
ซ้าย  
 จากการใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายอันประกอบด้วย  ศีรษะ  ลําคอ  ใบหน้า  ไหล่  
มือ แขน  ลําตัว  เอว  ขาและเท้า  ของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  พบว่า  มีลักษณะการ
เคลื่อนไหวร่างกาย  2  ลักษณะ  ดังนี้  
 1)  การเคลื่อนไหวตามรูปแบบกระบวนท่ารํา มีลักษณะร่างกาย  คือ  ศีรษะ  ลําคอ  
ใบหน้า ไหล่  ลําตัวและเอวท่ีมีรูปแบบเป็นเส้นโค้ง  โดยเริ่มจากเอว  ลําตัวและไหล่  แล้วจึงเคลื่อน
ลําคอ  ใบหน้าและศีรษะตามไป  กระบวนท่ารํากระทําอย่างจงใจและเคลื่อนไหวร่างกายอย่างชัดเจน  
ขามีการยืดและยุบลําตัวให้ขาเป็นมุมเหลี่ยม  ก้าวเท้าด้วยการยกเท้าให้สูงจากพ้ืนโดยให้ส้นเท้าไป
ด้านหลังเล็กน้อยและไม่ถ่ายน้ําหนักตัวไปยังเท้าท่ีก้าว 
 2)  การเคลื่อนไหวเป็นท่าธรรมชาติ  ใช้ในการทําบทเจรจาโดยการจัดวางท่าทางเป็นไป
โดยปกติวิสัยของมนุษย์โดยเฉพาะการแสดงทางอารมณ์  ผู้แสดงท่ีสวมบทบาทตัวละครจะสื่อถึง
อารมณ์ทางใบหน้าเพ่ือให้เข้าถึงบทบาทตัวละคร 
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 จากการศึกษาจารีตกระบวนท่ารําและท่ารบตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสามารถสรุป      
อัตลักษณ์ท่ารําและท่ารบตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  ดังนี้ 
 1)  กระบวนท่ารําถวายมือของนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร เป็นท่ารําท่ีปรากฏใน       
ท่าแม่บทและท่าประกอบสร้าง  ปรากฏในกระบวนท่ารําเพลงช้า เพลงเร็ว มีนาฏยศัพท์ท่ีเก่ียวกับ
ศีรษะ  แขน  ลําตัว  ขาและเท้า  สามารถฝึกให้สรีระต่างๆเคลื่อนไหวได้อย่างสัมพันธ์กันโดยใช้
ระยะเวลาไม่นานในการฝึกและปรากฏเป็นจารีตของตัวนายโรงในส่วนพิธีกรรม 
 2)  กระบวนท่ารําเพลงลาของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  มีกระบวนท่ารําจะมี
เฉพาะ 3  ไม้เดิน ซ่ึงปกติเพลงลามี  4  ไม้เดิน  โดยท่ีไม้เดินท่ีหนึ่งจะใช้เป็นจังหวะใช้เป็นท่าหมด
กระบวนท่ารําของเพลงเร็ว ดังนั้นกระบวนท่ารําเพลงลาจึงเดินข้ึน  3  จังหวะและเดินลง  3  จังหวะ
เท่านั้น 
 3)  กระบวนท่ารําเพลงเสมอของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  มีกระบวนท่ารําไม้เดิน
แรกเป็นท่ารําให้มือ  (รําร่าย)  แล้วจึงใช้ท่ารําท่าเยื้องกรายจากท่ารําแม่บท  รําประกอบเพลงอีก  4  
ไม้เดิน  หลังจากนั้นจึงลงไม้ลามี  4  จังหวะใช้ท่าเยื้องกราย  เช่นกัน  ดังนั้นกระบวนท่ารําเพลงเสมอ
ประกอบด้วยท่ารําให้มือ  (รําร่าย)  และกระบวนท่าประกอบเพลงเสมอเดินข้ึน  4  ไม้เดินและเดินลง    
4  ท่า เท่านั้น 
 4)  กระบวนท่ารําเพลงเชิดของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  ผู้แสดงต้องปฏิบัติ
กระบวนท่านุ่งผ้าก่อนแล้วจึงปฏิบัติกระบวนท่ารําอ่ืนๆ  ตามลําดับโดยท่ารําเพลงเชิดใช้ท่าตะเวนเวหา  
ท่าสอดสร้อยมาลา  และชักแป้งผัดหน้า 
 5)  กระบวนท่ารําของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรมาจากท่ารําแม่บท อีกท้ังยังปรากฏ
กระบวนท่ารําในเพลงช้า  เพลงเร็ว  และมีกลวิธีการเคลื่อนไหวร่างกายของแขนมากท่ีสุด  ลําดับ
รองลงมาคือเท้า  ลําตัว  ศีรษะ  และขาตามลําดับ ไม่ปรากฏการใช้การประเท้าในกระบวนท่ารํา 
 6)  กระบวนท่ารําเพลงหน้าพาทย์ของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรเริ่มด้วยท่าให้มือ    
(รําร่าย)  และจบด้วยการป้องหน้า  มีท่าหลัก  คือ  ท่าสอดสร้อยมาลา  ท่าผาลาเพียงไหล่              ท่า
จีนสาวไส้  และท่าชักแป้งผัดหน้า  มีกระบวนท่ารําปรากฏในท่ารําแม่บท กระบวนท่ารําเพลงช้า  และ
กระบวนท่ารําเพลงหน้าพาทย์  ส่วนใหญ่ใช้ท่านาฏศัพท์การเคลื่อนไหวแขนและเท้า 
 7)  กระบวนท่ารบของตัวนายโรงละครชาตรี  มีกระบวนท่าประกอบด้วย กระบวนท่า 
ประดาบ  กระบวนท่าการประลองกําลังของตัวละคร  กระบวนท่าเดินสวนเปลี่ยนตําแหน่งของ       
ตัวละคร  กระบวนท่าจับและกระบวนท่ามอง  มีลักษณะการเคลื่อนไหวสลับท่ีของผู้แสดงเป็นลักษณะ
วงกลม  2  ลักษณะคือการหมุนรอบตัวเองโดยหันหลังให้กันแล้วผู้แสดงสลับท่ีกันและการเดินสลับท่ีใน
แนวเส้นวงกลม  ท้ังนี้  ต้องสามารถปฏิบัติกระบวนท่ารบท้ังสองด้านได้อย่างแม่นยํา  กระบวนท่ารบมี
การเคลื่อนไหวท่ีรวดเร็วเร้าใจ กระบวนท่ารบมีปรากฏท่าอยู่ในท่าแม่บท กระบวนท่าเพลงช้า และ
กระบวนท่ารบระหว่างตัวพระกับตัวยักษ์ 
 8)  ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  มีการเคลื่อนไหวของสรีระ  คือ  ศีรษะ  ลําคอ  
ใบหน้า ไหล่  ลําตัวและเอวท่ีมีรูปแบบเป็นเส้นโค้ง  ขามีลักษณะเป็นมุมเหลี่ยม  เคลื่อนไหวโดยวิธี   
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ยืดและยุบ ก้าวเท้าด้วยการยกเท้าให้สูงจากพ้ืนโดยให้ส้นเท้าไปด้านหลังเล็กน้อย  ไม่ถ่ายน้ําหนักตัวไป
ยังเท้าท่ีก้าวออกไป  กระบวนท่ารํากระทําอย่างจงใจและเคลื่อนไหวร่างกายอย่างชัดเจน 
 9)  ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  มีการแสดงออกโดยใช้ท่าท่ีมาจากธรรมชาติ  ในการ
ทําบทเจรจาโดยการจัดวางท่าทางเป็นไปโดยปกติวิสัยของมนุษย์โดยเฉพาะการแสดงทางอารมณ์ทาง
ใบหน้า  
 
3333....        อตัลกัษณก์ารแสดงของตวันายโรงละครชาตรเีมอืงเพชรอตัลกัษณก์ารแสดงของตวันายโรงละครชาตรเีมอืงเพชรอตัลกัษณก์ารแสดงของตวันายโรงละครชาตรเีมอืงเพชรอตัลกัษณก์ารแสดงของตวันายโรงละครชาตรเีมอืงเพชร    
        
    จากการศึกษาจารีตการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร โดยใช้งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับละคร
ชาตรี เป็นแนวทางการวิเคราะห์  สามารถแบ่งรูปแบบการแสดงออกเป็น  2  ช่วง  คือ  ช่วงพิธีกรรม
และช่วงการแสดงซ่ึงไม่สามารถตัดส่วนหนึ่งส่วนใดออกจากกันได้  พบว่า  
 
    3333.1 .1 .1 .1     ชว่งพธิกีรรมชว่งพธิกีรรมชว่งพธิกีรรมชว่งพธิกีรรม    
                                จากการศึกษาจารีตช่วงพิธีกรรมของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร พบว่า       
ช่วงพิธีกรรมประกอบด้วย  การ้องเชิญสิ่งศักด์ิสิทธิ์  การรําถวายมือ   การร้องประกาศโรง การรําซัด
ชาตรี การลาเครื่องสังเวย สามารถแบ่งออกเป็นความเชื่อใน 3 ลักษณะคือ  
       3.1.1  ความเชื่อเก่ียวกับอํานาจสิ่งศักด์ิสิทธิ์  ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรเป็น     
ผู้แสดงท่ีบทบาทหน้าท่ีในพิธีกรรม โดยเชื่อว่าเป็นสื่อกลางของมนุษย์เพ่ือติดต่อกับสิ่งศักด์ิสิทธิ์โดย
ปรากฏเป็นความหมายของบทร้องแบ่งออกได้เป็น  3  ช่วง  คือ 
  1)  การร้องกล่าวสรรเสริญและอ้วนวอนต่อสิ่งศักด์ิสิทธิ์  บทร้อง  หมายถึง      
ตัวนายโรง (ผู้ร้อง) ขอยกมือข้ึนพนมยกข้ึนถวายความเคารพเหนือศีรษะต่อสิ่งศักด์ิสิทธิ์ผู้มีอิทธิฤทธิ์ 
อันมหาศาลผู้เป็นท่ีพ่ึงพาของเหล่ามนุษย์โลก หากเม่ือมนุษย์มีความเดือดร้อนได้กล่าวบนบานเอาไว้        
สิ่งศักด์ิสิทธิ์ก็ช่วยเหลือให้ความทุกข์ยากขัดสนถูกขจัดหมดไปด้วยความเมตตา วันนี้จะมีพิธีการแก้บน
ของผู้ท่ีได้บนเอาไว้โดยมีละครมารําถวาย  ขอให้สิ่งศักด์ิสิทธิ์ได้โปรดอวยพรให้เกิดแต่สิ่งท่ีดีๆ 
  2)  การร้องกล่าวเชื้อเชิญสิ่งศักด์ิสิทธิ์  บทร้องหมายถึง  ผู้บนเป็นเจ้าของงาน
ได้จุดธูปเทียนเพ่ือเป็นการสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ ขอเชิญมารับเอาไป  (ตัวนายโรงจะร้องออกนาม        
สิ่งศักด์ิสิทธิ์) 
  3)  การร้องกล่าวถวายสินบนและใช้สินบน  (ตัดสินบน)  ต่อสิ่งศักด์ิสิทธิ์       
บทร้องหมายถึง  การกล่าวถวายสินบนและใช้สินบน(ตัดสินบน)ต่อสิ่งศักด์ิสิทธิ์  มีความหมายว่า     ขอ
เชิญสิ่งศักด์ิสิทธิ์มารับสินบนท่ีบนไว้ ขอให้สินบนขาดกันตัวนายโรงร้องถวายสินบนต่อสิ่งศักด์ิสิทธิ์อยู่
บนพ้ืนดินและของให้สิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีอยู่บนฟ้าได้รับรู้ เม่ือยามท่ีเกิดทุกข์ได้บนไว้เม่ือประสบความสําเร็จ
ดังใจก็ถวายการแสดงให้ เม่ือร้องจบแล้วก็จะรําถวายต่อสิ่งศักด์ิสิทธิ์ 
      หลังจากร้องเชิญสิ่งศักด์ิสิทธิ์แล้วตัวนายโรงก็จะเป็นผู้นําในการรําถวายมือ
โดยจะนั่งแถวหน้าให้เพลงเร็วและเพลงลาในการประกอบการรํา เพ่ือใช้เป็นการบวงสรวงสิ่งศักด์ิและ
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เม่ือสมควรแก่เวลาจึงทําพิธีลาเครื่องสังเวยซ่ึงตัวนายโรงมีหน้าท่ีเป็นผู้นํา ตัวละครอ่ืนๆ ในการลา
เครื่องสังเวยของเจ้าของงานผู้ได้บนเอาไว้ 
       3.1.2  ความเชื่อเก่ียวกับความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  ตัวนายโรงจะร้องบทพรรณนา
สรรเสริญผู้มีพระคุณเพ่ือระลึกถึงบุญคุณและแสดงออกถึงความความกตัญญูซ่ึงปรากฏในบทร้อง
ประกาศโรง  คือ 
  1)  บทระลึกถึงพระคุณครู  มีปรากฏ  2  บท  คือ  
       1.1)  บทร้องสรรเสริญครู  บทร้องมีความหมายว่า  พระคุณของครูเปรียบ
เหมือนแม่น้ําท่ีไม่เคยเหือดแห้งซ่ึงบทสรรเสริญครูนี้เป็นบทท่ีปรากฏคํากล่าวบูชาพระพุทธและ      
พระธรรม ซ่ึงถือว่าเป็นครูของทุกสรรพสิ่ง  กล่าวถึงฤๅษี  (โยคี)  ท่ีมีความเชื่อเป็นบรมครูทางด้าน
นาฏศิลป์  กล่าวถึงเทพเจ้าคือพระจันทร์และพระอาทิตย์  ลําดับสุดท้ายคือการขอพรให้ประสบ
ความสําเร็จในการแสดงเป็นท่ีรักของผู้ชม ขอให้เกิดปัญญาในการร้องไม่ติดขัด เสียงกังวานสดใส     
ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรจะร้องบทสรรเสริญครูทุกครั้งก่อนการแสดงโดยไม่มีท่ารําประกอบ 
บทร้อง  
       1.2)  บทครูสอนและสอนรํา  บทครูสอนเป็นบทท่ีกล่าวถึงครูสอนให้   
แต่งกาย  สอนให้ใส่ชฎา  ผูกผ้า  ใส่กําไล  และบทสอนรําจะกล่าวถึงครูสอนให้รําท่าต่างๆ  เช่น      ท่า
เพียงบ่า  เพียงพก  ผาลา  โคมเวียน  เป็นต้น  ซ่ึงบทครูสอนและสอนรํานี้ ตัวนายโรงจะร้องและปฏิบัติ
ท่ารําไปพร้อมกัน  
  2)  บทระลึกถึงพระคุณมารดาและบิดา  เป็นบทท่ีกล่าวถึงพระคุณของมารดา
ท่ีเฝ้าเลี้ยงดูลูกต้ังแต่เล็กจนเติบใหม่  บทร้องจะกล่าวให้ความสําคัญกับมารดามากกว่าบิดา 
       3.1.3  ความเชื่อเก่ียวกับไสยศาสตร์  ตัวนายโรงละครชาตรีในอดีตเป็นเพศชายและมี
คาถาอาคม  กระบวนท่ารําซัดของละครชาตรีจึงมีความเก่ียวข้องกับความเชื่อทางไสยศาสตร์  เช่น 
กระบวนท่ารํา  “ชักยันต์”  เป็นการแสดงกระบวนท่ารําพร้อมกับบริกรรมคาถาเพ่ือลงยันต์  ปัจจุบัน
ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ลดน้อยลง  อาจมีอยู่บ้างเก่ียวกับคาถาเมตตามหานิยมเพ่ือผูกใจผู้ชมเท่านั้น 
       จากข้างต้น  สรุปได้ว่า  ช่วงพิธีกรรมเป็นความเชื่อท่ีแสดงออกมาด้านนาฏกรรม คือ
ความเชื่อเรื่องสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ความเชื่อเก่ียวกับความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและความเชื่อเก่ียวกับไสย
ศาสตร์ ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร โดยทําหน้าท่ีเป็นสื่อกลางสิ่งศักด์ิสิทธิ์ให้กับผู้ท่ีได้บนบานไว้
โดยใช้นาฏกรรมและความเชื่อเก่ียวกับความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและความเชื่อเก่ียวกับไสยศาสตร์
ก่อนเริ่มทําการแสดงละคร 
  
    3.2 3.2 3.2 3.2     ชว่งการแสดงละครชว่งการแสดงละครชว่งการแสดงละครชว่งการแสดงละคร    
          จากการศึกษาจารีตช่วงการแสดงของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  พบว่า  
วิธีการแสดงมีลักษณะเฉพาะตัวนายโรง มีดังนี้    
       การเปิดเรื่อง  ตัวนายโรงมีการเปิดเรื่องท่ีรูปแบบเฉพาะ  กล่าวคือ  เริ่มด้วยการร้อง
บทต้ัง  เล่าประวัติและร้องบทสอง  เป็นรูปแบบเฉพาะใช้ในการเริ่มการแสดงละครชาตรี  ท้ังนี้จารีต
การเปิดตัวของละครชาตรีเมืองเพชรต้องใช้ตัวนายโรง  ดังนั้น  การร้องบทต้ัง  ต่อด้วยการเล่าประวัติ
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และร้องบทสองจึงใช้เฉพาะตัวนายโรงและใช้ในการเปิดตัวเริ่มเล่นละครเท่านั้น  การร้องต้องอาศัยการ
ฟังจากแม่บทแล้วจึงร้องตามบทกลอนนั้นๆ  โดยใช้เพลงโทนในการร้องดําเนินเรื่อง  โดยเฉพาะบทท่ี
ต้องการเน้นความสําคัญ  เช่น  บทการต่อสู้  บทการต่อว่า  ต่อขาน  บทแสดงอาการแปลกใจ  เป็นต้น  
และใช้เพลงไทยในบทเก้ียวพาราสี  บทเก่ียวกับการบรรยายเนื้อเรื่อง เป็นต้น  ตัวนายโรงละครชาตรี
เมืองเพชรเม่ือมีบทนั่งเตียงกับตัวนาง จะต้องนั่งหันหน้าเข้าหากันเม่ือทําบทเจรจา  คําพูดท่ีเป็น      
บทเจรจานั้นผู้แสดงต้องคิดเองโดยอาศัยประสบการณ์ในการแสดงซ่ึงจะมีกลุ่มคําท่ีใช้ในการแสดง
ละคร  การพูดต้องกระชับเนื้อหาเข้ากับเรื่องราว การดําเนินเรื่องท้ังการร้องและการพูดต้องกระชับ
รวดเร็ว  การแสดงเน้นเรื่องราวท่ีสนุกสนาน  มีการใช้ภาษาท้องถ่ิน  (สําเนียงเพชรบุรี) เข้ามาใช้การ
แสดงด้วย 
 จากการศึกษาการแสดงของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  พบว่า  อัตลักษณ์การแสดง
ของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  มีดังนี้ 
 1)  ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร มีบทบาททางนาฏกรรมในความเชื่อเรื่องการเป็น
สื่อกลางติดต่อกับสิ่งศักด์ิสิทธิ์เม่ือมีละครแก้บนจึงต้องร้องเชิญและรําถวายสิ่งศักด์ิสิทธิ์แล้วจึงร้อง      
บทสรรเสริญครูโดยไม่มีกระบวนท่ารําประกอบการร้อง บทครูสอนและสรรเสริญพระคุณบิดามารดามี
กระบวนท่ารําประกอบเป็นความเชื่อเก่ียวกับความกตัญญูและการรําซัดมีความเชื่อเก่ียวกับไสยศาสตร์ 
 2)  ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรเป็นตัวละครท่ีใช้เปิดเรื่อง โดยร้องบทต้ังเริ่มกระบวน
ท่ารําด้วยท่าไหว้  ทําบทตามความหมายของบทร้องเม่ือลูกคู่ร้องรับใช้ท่ารําให้มือ  แล้วจึงเจรจา     
เล่าประวัติ แล้วจึงร้องบทสอง  ในการเปิดตัวละครชาตรีมีความเชื่อว่าต้องปฏิบัติให้ถูกต้องจะทําให้
ละครเล่นได้ดีตลอดท้ังเรื่องท่ีเล่นในวันนั้นๆ 
 3)  ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร ต้องร้องบทตามแม่บทบอกบทดังนั้นจึงต้องมีทักษะ
การฟัง การคิดและการแสดงไปพร้อมๆกัน  กล่าวได้ว่า  ในขณะท่ีร้องไปนั้นก็ต้องคอยฟังบทกลอนจาก
แม่บทและทําบทตามความหมายของคําร้องได้ด้วย  การเจรจาต้องคิดคําพูดด้วยตัวเองให้เหมาะกับ   
ตัวละครและตามท้องเรื่องโดยให้สัมพันธ์กับตัวละครอ่ืนๆ  
 4)  ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  ใช้การร้องเพลงโทนในการดําเนินเรื่องและบทร้องท่ี
เป็นหลักเหตุการณ์ในละครท่ีสําคัญๆ  
  
4.4.4.4.        คุณสมบตัิคุณสมบตัิคุณสมบตัิคุณสมบตัิและลกัษณะและลกัษณะและลกัษณะและลกัษณะของของของของผูแ้สดงเปน็ผูแ้สดงเปน็ผูแ้สดงเปน็ผูแ้สดงเปน็ตวันายโรงละครชาตรเีมอืงเพชรตวันายโรงละครชาตรเีมอืงเพชรตวันายโรงละครชาตรเีมอืงเพชรตวันายโรงละครชาตรเีมอืงเพชร    
    
    4.1  4.1  4.1  4.1  คณุสมบตัิของผูแ้สดงเปน็ตวันายโรงละครชาตรเีมืองเพชรคณุสมบตัิของผูแ้สดงเปน็ตวันายโรงละครชาตรเีมืองเพชรคณุสมบตัิของผูแ้สดงเปน็ตวันายโรงละครชาตรเีมืองเพชรคณุสมบตัิของผูแ้สดงเปน็ตวันายโรงละครชาตรเีมืองเพชร    
                            ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร เป็นตัวละครท่ีสําคัญของการแสดงผู้ท่ีจะเป็น       
ตัวนายโรงได้นั้นจากการศึกษาสามารถสรุปเป็นคุณสมบัติของผู้แสดงตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
ดังนี้ 
       4.1.1  ผู้แสดงเพศชายหรือเพศหญิงท่ีผ่านการฝึกหัดตามรูปแบบการฝึกหัดของละคร
ชาตรีและผ่านพิธีการจับมือและการครอบครูเพ่ือความเป็นสิริมงคล 
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       4.1.2  ผู้แสดงสามารถรําถวายมือได้และมีทักษะพ้ืนฐานในการรําให้มือ รําหน้าพาทย์
เพลงเชิด หน้าพาทย์เสมอ เพลงโอดและมีทักษะสามารถปฏิบัติกระบวนท่ารบได้ เนื่องจากเป็น
กระบวนท่ารําท่ีใช้ในพิธีกรรมและการแสดงละคร 
       4.1.3  ผู้แสดงท่ีสามารถรําซัดได้ ซ่ึงในข้อนี้ปัจจุบันละครชาตรีมักไม่รําซัดก่อนการ
แสดงตามรูปแบบจารีตด้ังเดิมดังนั้น  คุณสมบัติข้อนี้อาจจะมีหรือไม่ก็ได้แต่ถ้าตัวนายโรงรําซัดได้ก็ถือ
ว่าเป็นผู้ท่ีมีความสามารถเพ่ิมข้ึนอีกข้ันหนึ่ง 
       4.1.4  ผู้แสดงสามารถปฏิบัติทักษะการตีบทได้อย่างชํานาญ 
       4.5.5  ผู้แสดงมีทักษะในการร้องเพลงโทนและเพลงไทยได้เป็นอย่างดี  อีกท้ังต้องมี
ทักษะการใช้คําพูดในการเจรจาประกอบการแสดง 
 
    4.24.24.24.2        คณุลักษณะของตวันายโรงละครชาตรเีมืองเพชรคณุลักษณะของตวันายโรงละครชาตรเีมืองเพชรคณุลักษณะของตวันายโรงละครชาตรเีมืองเพชรคณุลักษณะของตวันายโรงละครชาตรเีมืองเพชร    
                            ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรท่ีดี มีความรู้ความสามารถทางด้านการแสดง ต้อง
ผ่านกระบวนการฝึกหัดและประสบการณ์การแสดงท่ียาวนาน จากการศึกษาจารีตตัวนายโรงละคร
ชาตรีเมืองเพชร  พบว่า  คุณลักษณะของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  มีดังนี้ 
       4.2.1  ศรัทธา  ผู้แสดงมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ     
สืบทอดโดยสายเลือดจนมาถึงปัจจุบันจากรุ่นสู่รุ่น เชื่อถือและศรัทธาบรรพบุรุษท่ีท่ีได้สืบสานศาสตร์
ทางด้านละครชาตรีให้เป็นอาชีพ  
       4.2.2  อดทน  ผู้แสดงมีความอดทนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการกระบวนการฝึกหัด
ต้ังแต่เยาว์วัยและความเข้มงวดของครูผู้สอนซ่ึงมีจารีตการฝึกหัดท้ังการดัดมือ  ดัดแขน  ดัดขา      
การฝึกทักษะการร้องการรํา  การแสดง  ท่ีใช้ระยะเวลายาวนานและการฝึกจากประการณ์จริงท่ีต้อง
คอยดูและฝึกฝนด้วยตัวเองส่วนหนึ่ง เม่ือสามารถเป็นตัวนายโรงได้แล้ว การแสดงละครชาตรีนั้นต้องใช้
กําลังกายมากเนื่องจากต้องร้อง รําและเจรจา อีกท้ังสถานท่ีแสดงก็มีความแตกต่างกัน บางสถานท่ี
สะดวกสบายต่อการแสดง  บางสถานท่ีก็เป็นอุปสรรคต่อการแสดงท้ังอากาศ  สภาพแวดล้อมไม่
เอ้ืออํานวยก็ต้องทําการแสดงตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายหรืองานว่าจ้าง ระยะเวลาการเดินทาง
ตลอดจนสถานท่ีใกล้ไกล เป็นปัจจัยแห่งความยากลําบากท้ังสิ้น  ดังนั้นผู้แสดงจึงมีความอดทนต่อทุก
สถานการณ์ 
       4.2.3  ขยันหม่ันเพียร  ผู้แสดงละครชาตรีมีความขยันหม่ันเพียรต่อการเรียนรู้ 
เนื่องจากศาสตร์ของการแสดงละครชาตรีมีท้ังการรํา  การร้อง  การพูดและการเล่นเป็นเรื่องราว    
การฝึกฝนตนเองด้วยความขยันหม่ันเพียรจะทําให้ประสบความสําเร็จต่อการเป็นศิลปิน  กระบวนการ
ฝึกหัดไม่ได้มีหลักสูตรกําหนดตายตัวข้ึนอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้แสดงเองด้วย 
       4.2.4  ปัญญา  ความรู้เป็นสิ่งหนึ่งท่ีสําคัญในการแสดง  ผู้แสดงต้องเป็นคนท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีหลากหลาย  สามารถจดจําองค์ความรู้เก่ียวกับละครชาตรี  เช่น  กระบวนท่ารํา        
การเพลงร้องต่างๆมากมาย  ทางเล่น  คําพูดและมีความรู้เรื่องราวของวรรณกรรมท่ีใช้แสดงและ
สามารถถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รับรู้ 
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       4.2.5  สมาธิ  ผู้แสดงต้องมีสมาธิท่ีม่ันคงดังจะเห็นได้จากจารีตในการแสดงเริ่มต้น
การแสดงนั้นมีความเชื่อว่าผู้แสดงคนแรกห้ามทําการแสดงผิดจะทําให้การแสดงวันนั้นเล่นได้ไม่ได้ซ่ึง
เป็นกุศโลบายให้ผู้แสดงมีสมาธิต้ังม่ันในการแสดง  เม่ือเกิดการไม่ผิดพลาดก็เป็นผลทําให้การแสดง
ละครออกมาดีผู้ชมชื่อชอบทําให้เกิดมีชื่อเสียงและงานตามมาซ่ึงสมาธิจะส่งผลให้ประสาทสัมผัสท่ี
ประสานกันเป็นอย่างดี  คือการฟัง  การร้อง  การพูด  เนื่องจากละครชาตรีต้องฟังแม่บทในการบอก
คําร้องในขณะท่ี  ตัวละครก็ร้องไปด้วยและฟังบทไปด้วย 
       4.2.6  ความกตัญญู  เป็นสิ่งท่ีสําคัญในการเป็นศิลปินท่ีดี  โดยเฉพาะการนับถือครูท้ัง
ท่ีเป็นครูมนุษย์และครูเทพหรือแม้กระพระคุณของ  “ครูพักลักจํา”  ตลอดจนถึงบุญคุณของบิดา
มารดาท่ีให้กําเนิดและเลี้ยงดู  โดยเห็นได้จากการร้องประกาศโรงท่ีแสดงออกถึงนัยยะการระลึกถึง 
พระคุณครู บิดามารดาและพิธีไหว้ครูท่ีจะกระทําข้ึนเพ่ือน้อมระลึกถึงครู  
       4.2.7  รู้หน้าท่ี  ผู้แสดงมีความรับผิดชอบทางด้านการแสดงของตนเองในฐานะ
นักแสดงอีกท้ังยังมีหน้าท่ีต่างๆในคณะท่ีช่วยเหลือกัน รับงานแสดงก็ต้องไปปฏิบัติหน้าท่ีนักแสดงอย่าง
เต็มความสามารถ ไม่ละท้ิงหน้าท่ีกลางคัน ท่ีเรียกกันว่า  “คืนงาน”  เป็นการผลักภาระให้กับเจ้าของ
ละครหากละท้ิงหน้าท่ีในการแสดง 
       4.2.8  สามัคคี  ผู้แสดงต้องมีความสามัคคีเนื่องการแสดงละครต้องประกอบไปด้วย     
ผู้แสดงหลายคนและมีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆอีก  เช่น  นักดนตรี  คนแม่บท  เป็นต้น  การทํางานร่วมกัน
จึงต้องอาศัยความสามัคคีเพ่ือให้งานสําเร็จได้ด้วยดีไม่มีปัญหา  
       4.2.9  ให้อภัย  เป็นคุณลักษณะท่ีสําคัญอย่างหนึ่งเนื่องจากผู้แสดงหลายคนและ
หลายช่วงอายุการแสดงร่วมกันต้องมีการกระทบการท่ังกันในบทบาทของตัวละคร  การขอขมาลาโทษ
ยังเป็นจารีตท่ีสําคัญอย่างหนึ่งท่ีผู้แสดงยึดถือปฏิบัติ  เม่ือผู้มีอายุน้อยกว่ากล่าวขอขมาผู้อาวุโสกว่าก็จะ
กล่าวอโหสิกรรมให้กันและกัน ไม่ถือโทษโกรธกันเป็นอาการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนอีกด้วย 
 
 
 



 
 
 
 

บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่    5555    
สรุปสรุปสรุปสรุป        อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะอภปิรายผลและขอ้เสนอแนะอภปิรายผลและขอ้เสนอแนะอภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ    

    
 การวิจัย  เร่ือง  วิเคราะห์อัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของละครชาตรีเมืองเพชร  ศึกษาจารีตของตัวนายโรงละครชาตรีเมือง
เพชรและวิเคราะห์อัตลักษณ์ของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  โดยมีขอบเขตงานวิจัย  คือ  ศึกษา
ประวัติความเป็นมา  พัฒนาการของรูปแบบการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร  สายการสืบทอดและจารีต
ของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  จังหวัดเพชรบุรี  โดยศึกษาจากนายโรงท่ีมีประสบการณ์การแสดง 
ไม่น้อยกว่า  20  ปี ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาเอกสาร  ตํารา 
บทความ  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  การศึกษาภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
การสังเกตเก็บรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ  นํามาวิเคราะห์อัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรและ
สรุปผลการวิจัยนํามาเรียบเรียงเป็นรายงานการวิจัยเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านตัวนายโรงละครชาตรี 
เมืองเพชรและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
1.  1.  1.  1.  สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย    
    
 การวิจัย  เร่ือง  วิเคราะห์อัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  สรุปผลของการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ดังน้ี 
 
    1.11.11.11.1        ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของละครชาตรีเมืองเพชรประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของละครชาตรีเมืองเพชรประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของละครชาตรีเมืองเพชรประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของละครชาตรีเมืองเพชร 
       1.1.1  ประวัติเมืองเพชรบุรี  
                จากการศึกษาประวัติเมืองเพชรบุรี  พบว่า  ปรากฏหลักฐานบันทึกเก่ียวกับ เมือง
เพชรบุรีในสมัยกรุงสุโขทัยและกล่าวถึงเมืองเพชรบุรีได้ถวายเครื่องราชบรรณาการไปยังประเทศจีน       
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมืองเพชรบุรีเป็นเมืองหน้าด่านสําคัญของกรุงศรีอยุธยาและหัวเมืองปักษ์  ใช้ป้องกัน
ข้าศึกอยู่หลายครั้งจนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยา  หลังจากย้ายราชธานีมากรุงธนบุรี  เมืองเพชรบุรีก็ยังคง
เป็นเมืองหน้าด่านท่ีสําคัญจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กระท่ังบ้านเมืองอยู่ในภาวะปกติสุข เมืองเพชรบุรีเป็น
สถานที่เสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานเพื่อพระราชพิธีต่างๆ สมัยรัชกาลที่  4  โปรดเกล้าฯ  ให้สร้าง
พระนครคีรีและในรัชกาลที่  5  โปรดเกล้าฯ  ให้สร้างวังบ้านปืน  ยังไม่ทันสร้างเสร็จเสด็จสวรรคตเสียก่อน  
ต่อมารัชกาลที่  6  ได้โปรดเกล้าฯให้ดําเนินการสร้างจนแล้วเสร็จจึงได้พระราชทานนามว่าพระรามราช
นิเวศน์และสร้างพระราชนิเวศน์มฤคทายวันขึ้นอีกหน่ึงแห่งด้วย การท่ีเมืองเพชรบุรีเป็นเมืองท่ีสําคัญใน
การเสด็จแปรพระราชฐานของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ทําให้เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งวิถีชีวิตคนเพชรบุรีมีความผูกพันกับธรรมชาติอาศัยอยู่บริเวณท่ีราบ  ส่วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกรรมและการประมง  มีความเช่ือเก่ียวกับส่ิงศักด์ิสิทธ์ิและเก่ียวกับศาสนา มีแบบแผน
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ประเพณีท่ีสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษและศิลปวัฒนธรรม  ท้ังทางด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์และดนตรี
       1.1.2  ละครชาตรี  
                จากการศึกษาละครชาตรี  พบว่า  ละครชาตรีเป็นศิลปะการแสดงที่ดําเนิน
เร่ืองราวด้วยการร้อง  การรําและการเจรจา  ประกอบด้วยตัวละคร  3  ประเภท  คือ  ตัวละครที่        
ทํ าบท ผู้ชาย ตัวละครท่ี ทําบท ผู้หญิ งและตัวละครท่ี ทําบทตลก  มีความเช่ือทางด้านการแพร่
ศิลปะการแสดงชาตรี  2  กลุ่ม คือ  1)  กลุ่มความเช่ือท่ีว่าชาตรีมีจุดกําเนิดในบริเวณภาคกลางและแพร่
ไปสู่ภาคใต้  2)  กลุ่มความเช่ือท่ีว่าชาตรีมีจุดกําเนิดในบริเวณภาคใต้และแพร่ไปสู่ภาคกลาง  ไม่ปรากฏ
หลักฐานเก่ียวกับการแสดงละครชาตรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี สันนิษฐานว่า  คงมีการแสดง
ละครชาตรีแต่ไม่พบการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่  1  และรัชกาลที่  2  
พบคําว่า  “ชาตรี”  ในบทวรรณกรรมกล่าวถึงเป็นการแสดงรูปแบบหน่ึง  ต่อมาจึงนําคําว่า  “ละคร”  ใส่
ไว้หน้าคําว่า  “ชาตรี”  โดยปรากฏเรียกช่ือเป็น  “ละครชาตรี”  ในสมัยรัชกาลท่ี  4  และต่อมามีการ
พัฒนารูปแบบการแสดงจึงเกิด  “ละครชาตรีที่เล่นเทียมละครนอก”  ขึ้นในรัชกาลที่  5  หลังจากน้ันใน
สมัยรัชกาลที่  6  เกิดพัฒนาเป็น  “ชาตรีเครื่องใหญ่”  จนกระท่ังในสมัยรัชกาลท่ี  9  กรมศิลปากรได้
ปรับปรุงแบบแผนการเล่นละครชาตรีใหม่เรียกว่า  “ละครชาตรีฉบับกรมศิลปากร” 
     1.1.3  ละครชาตรีเมืองเพชร  
             1)  ประวัติความเป็นมา 
    จากการศึกษาประวัติความเป็นของละครชาตรีเมืองเพชร  พบว่า  ละครชาตรี
เมืองเพชรปรากฏหลักฐานแน่ชัดในรัชกาลที่  4  โดยนายสุข  จันทร์สุข  เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ
ทางด้านการแสดงโนราและละคร  จึงได้รวบรวมเพื่อนและญาติต้ังคณะละครผู้ชาย  เรียกว่า ละครนายสุข 
แสดงละครจนมีช่ือเสียง เมื่อครั้งรัชกาลที่  4  เสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานไปยังพระนครคีรี 
โปรดเกล้าฯ  ให้คณะละครของนายสุขไปแสดงถวายหน้าพระที่น่ัง  ปรากฏว่าละครนายสุขแสดงได้ดีเป็นที่
พอพระราชหฤทัยพระราชทานตําแหน่งต้ังเป็น  “หลวงอภัยพลรักษ์”  ต่อมามีพระบรมราชานุญาตให้หัด
ละครผู้หญิงได้จึงหัดนางนุ่มซ่ึงเป็นภรรยาและเมืองซึ่งเป็นบุตรสาวเล่นละคร  ภายหลังได้เป็นหม่อมเมือง
ภรรยาของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์ิ  (เทศ  บุญนาค)  และได้รับการถ่ายทอดละครหลวงภายในจวนของ
เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ์  หม่อมเมืองจึงนํารูปแบบการแสดงละครหลวงมาถ่ายทอดในครอบครัว  ได้มี
โอกาสแสดงละครถวายรัชกาลที่  5  โปรดเกล้าฯ พระราชทานพื้นที่สําหรับหัดละครว่า  “หน้าพระลาน”  
จนกระท่ังรุ่นหลาน  คือนายบุญยัง  จันทร์สุข ได้รับพระราชทานบรรดาศักด์ิใน  รัชกาลท่ี  6  โปรดเกล้าฯ
ให้เป็น  “ขุนพิทักษ์ทัศนา”  และสืบทอดรูปแบบการแสดงละครชาตรีมาจนถึงปัจจุบันมา 
    นอกจากละครหลวงอภัยพลรักษ์แล้วยังปรากฏคณะละครที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรี
ในอดีต คือ ละครคณะหลวงทิพย์อาชญาเรียกว่า“ละครบางคลองยาง”  ละครคณะตาไปล่  ละครคณะ
ยายปุ้ย ละครบางแก้วและละครที่มาจากจังหวัดสมุทรสงคราม  เรียกว่า “ละครสวน”  
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            2)  องค์ประกอบของการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร  
    จากการศึกษาละครชาตรีเมืองเพชร พบว่า องค์ประกอบของการแสดงละคร
ชาตรีเมืองเพชร ประกอบไปด้วย  
    2.1)  สถานท่ีแสดงแต่เดิมปลูกโรงมีมุม  4  เสาและเสากลาง ทําหลังคามีเตียง
สําหรับตัวละครน่ัง  ปัจจุบันไม่ต้องปลูกโรง  อาศัยสถานที่สําหรับแสดงที่จัดไว้ให้  มีเตียง  1  ตัว 
    2.2)  ผู้แสดงจําแนกได้ตามบทบาทหน้าที่ในการแสดงได้ 4 กลุ่ม คือ 1)  ตัวพระ  
2)  ตัวนาง  3)  ตัวตลกและ  4)  คนบอกบท  (แม่บท) 
    2.3)  เครื่องแต่งกายของละครชาตรีเมืองเพชร  แบ่งออกได้เป็น   3  ประเภท  
คือ  1)  เครื่องแต่งกายยืนเคร่ืองพระ  2)  เคร่ืองแต่งกายยืนเคร่ืองนาง  และ  3)  เคร่ืองแต่งกายเบ็ดเตล็ด 
    2.4)  เครื่องดนตรีท่ีใช้บรรเลงประกอบการแสดง  สามารถแบ่งพัฒนาการออก
ได้เป็น  3  ช่วง  คือ  1)  วงดนตรีแบบด้ังเดิมประกอบไปด้วย  ป่ี  โทน  กลองตุ๊ก  ฉ่ิงและฆ้องคู่           
2)  พัฒนาการโดยการเปล่ียนมาใช้ระนาดเอกแทนการเป่าปี่ และ 3)  พัฒนาการโดยการเพิ่มตะโพนและ
กลองแขก  (บางคณะมีกลองทัด)  ดังน้ัน  เครื่องดนตรีท่ีใช้บรรเลงประกอบการแสดง  คือ  ระนาดเอก  
โทน  กลองตุ๊ก  ตะโพน  กลองแขก กลองทัด  ฉิ่งและกรับ 
    2.5)  เพลงประกอบการแสดง  มี  2  ลักษณะ  คือ  1)  เพลงบรรเลง  คือ เพลง
โหมโรงและเพลงหน้าพาทย์และ  2)  เพลงร้อง  คือ  เพลงท่ีใช้ดนตรีบรรเลงรับร้อง  เรียกว่า  เพลงไทย
และเพลงร้องที่ใช้จังหวะหน้าทับ  เรียกว่า  เพลงโทน 
    2.6)  บทละครจําแนกจากที่มาได้  3 ประเภท  คือ  1)  บทละครท่ีมาจากการ
จดบันทึก  2)  บทท่ีได้จากโรงพิมพ์และ  3)  บทที่มาจากวรรณคดี 
    2.7)  โอกาสท่ีใช้ในการแสดงมี  2  ลักษณะ  คือ  1)  การใช้แก้สินบน  และ   
2)  เพื่อความบันเทิง 
            3)  รูปแบบการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร 
    จากการศึกษารูปแบบการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร  พบว่า  สามารถแบ่งออก
ได้เป็นส่วนของพิธีกรรมและส่วนของการแสดงละคร  ดังน้ี 
    3.1)  พิธีกรรม 
           3.1.1)  พิธีทําโรง  เป็นพิธีกรรมเก่ียวกับความเช่ือในขั้นตอนการปลูกโรง 
โดยเช่ือว่า  เสากลางโรงเป็นท่ีสถิตของพระวิสสุกรรม 
           3.1.2)  พิธีบูชาครู  เป็นพิธีบูชาครูพระภรตฤๅษี  ท่ีเรียกกันว่า  “พ่อแก่” 
เช่ือว่าเป็นบรมครูทางด้านนาฏศิลป์ 
           3.1.3)  โหมโรง  เป็นการบรรเลงดนตรีประกอบไปด้วย  ระนาด  โทน 
กลองตุ๊ก  ฉิ่งและกรับ กําหนดเป็นจังหวะเฉพาะหน้าทับของโทน  และกลองตุ๊ก  3  ครั้ง  เรียกว่า 
“สามจ๊ับ  สามเท่ง” 
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           3.1.4)  ร้องเชิญ  เป็นพิธีกรรมการเชิญส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีเจ้าภาพได้บนเอาไว้ 
เพื่อให้มารับสินบนที่ได้ถวายไว้  ด้วยการร้องบทกลอนประกอบการบรรเลงดนตรี 
           3.1.5)  รําถวายมือเป็นการรําเพื่อถวายให้กับส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 
           3.1.6)  ร้องประกาศโรง  เป็นการร้องเพื่อสรรเสริญพระคุณครูและมารดา
บิดา 
           3.1.7)  รําซัดเป็นพิธีกรรม  โดยการนําเอานาฏกรรมเป็นส่ือบริกรรมคาถา
เพื่อป้องกันอาคมและอํานาจทางไสยศาสตร์ 
           3.1.8)  ลาเครื่องสังเวยเป็นพิธีกรรมในการแก้สินบนและตัดสินบนให้
ขาดกันไม่ติดค้างกัน 
           3.1.9)  พิธีลาโรงจะแทรกอยู่ในการดําเนินเรื่องเพื่อเป็นสัญญาณว่าละคร
จะจบการแสดงอีกท้ังสินบนได้ขาดกันเน่ืองจากส่ิงศักด์ิสิทธ์ิได้มารับสินบนไปแล้วจึงกล่าวอวยพรเจ้าภาพ 
    3.2)  การแสดงละคร 
           3.2.1)  เปิดเร่ืองเรื่องตัวนายโรง  เป็นต้นเหตุการณ์ต่างๆ  เล่าภูมิหลังและ
เหตุการณ์ที่จะดําเนินเรื่องราวต่อไป 
           3.2.2)  ดําเนินเรื่องเร่ืองด้วยความกระชับ  ทั้งคําพูดท่ารําและบทร้อง 
สอดแทรกด้วยบทตลก  สนุกสนานและต่ืนเต้นเร้าใจในกระบวนการรบ 
           3.2.3)  ปิดเรื่อง  ด้วยการจบตามเวลาท่ีหมดการแสดงไม่ต้องเป็นบทสรุป
หรือตอนจบของเรื่องน้ันๆ 
           รูปแบบพิธีกรรมและการแสดงเรียงลําดับดังน้ี พิ ธีทําโรง พิ ธีบูชาครู     
โหมโรง  ร้องเชิญ  รําถวายมือ  ร้องประกาศโรง  รําซัด เปิดเรื่อง ดําเนินเร่ือง ลาเครื่องสังเวย  ปิดเรื่อง
และพิธีลาโรง 
         1.1.4  พัฒนาการละครชาตรีเมืองเพชร     
              จากการศึกษาพัฒนาการละครชาตรีเมืองเพชร  พบว่า  ละครชาตรีเมืองเพชร      
มีพัฒนาการเริ่มมาจากละครพื้นบ้านแล้วจึงพัฒนารูปแบบการแสดงอย่างโนรา  โดยเฉพาะในส่วนของ
พิธีกรรมทําโรง  โหมโรง  ประกาศโรง  ทําบทและลาโรง  ในส่วนของการแสดงของละครชาตรีเมืองเพชร
ได้รับอิทธิพลของละครหลวง  คือ  กระบวนการฝึกหัด  การะบวนท่ารํา  การแต่งกายยืนเครื่อง  การใช้
เพลงหน้าพาทย์และเพลง  2  ช้ันในการดําเนินเรื่อง 
 
    1.21.21.21.2        ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร        
       1.2.1  นายโรง 
                จากการศึกษาเก่ียวกับนายโรง  พบว่า  นายโรงมีความหมาย  2 นัยยะ คือ       
1) นายโรง หมายถึง  เจ้าของคณะละคร  และ  2)  นายโรง  หมายถึง  ตัวยืนเคร่ือง  หรือท่ีเรียกว่า
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พระเอก  ซึ่งงานวิจัยน้ีศึกษานายโรงที่มีความสัมพันธ์ทางด้านการแสดงเป็นตัวพระเอก  โดยศึกษาจากการ
สืบสายตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  ปรากฏมีการสืบทอดการแสดงจนถึงปัจจุบันได้  3  สายคือ      
1)  สายหลวงหลวงอภัยพลรักษ์  (สุข  จันทร์สุข)  2)  สายหลวงทิพย์อาชญา  และ  3)  สายลูกศิษย์ 
หม่อมเมืองซึ่งมีวิธีการถ่ายทอด  2  ลักษณะคือ  1)  การสืบทอดภายในครอบครัว  และ  2)  การสืบทอด
จากครูไปสู่ลูกศิษย์  ปัจจุบันตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรท่ีเป็นผู้หญิงมีจํานวน  ร้อยละ  73 และ     
ตัวนายโรงท่ีเป็นผู้ชายมีจํานวน  ร้อยละ  27   
     1.2.2  จารีตการฝึกหัดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
              จากการศึกษาจารีตการฝึกหัดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  พบว่า  
              1)  การคัดเลือกตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรสามารถเลือกได้ทั้งเด็กชายและ
เด็กหญิงระหว่างอายุ  4-8  ปี  ท่ีมีใบหน้าและรูปร่างดี  มีไหวพริบปฏิภาณดี  ความแคล่วคล่องว่องไว 
              2)  การจับถือมอบตัวเป็นศิษย์  การครอบและรับมอบเป็นพิธีกรรมของการก้าวเข้า
มาเป็นนาฏศิลปินด้านละครชาตรี  เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูและการเคารพต่อส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 
              3)  การฝึกหัดเบ้ืองต้นมีกระบวนท่าสําหรับใช้ดัดอวัยวะและการควบคุมสรีระ
ร่างกายให้เป็นไปตามแบบกระบวนท่ารําของละครชาตรีเมืองเพชร  คือ  1)  การน่ัง  ลําตัวต้องต้ังตรง    
2)  การดัดมือ  ดัดแขน  ให้น้ิวมืออ่อนโค้งและลําแขนช่วงข้อศอกแอ่นโค้ง  3)  การเต้นเสาฝึกให้มีกําลัง
ความแข็งแรงของขาและความสัมพันธ์ในการเคล่ือนไหวของขา  เอว  ลําตัว  ไหล่  คอ  และศีรษะ  และ    
4)  การฝึกยักตัวเพื่อให้ความสัมพันธ์การเคล่ือนไหวของเอว  ลําตัว  ไหล่  แขน  คอ  และศีรษะ 
              4)  กระบวนท่ารําพื้นฐานมี  2  ลักษณะ คือ  1)  กระบวนท่าพื้นฐานเก่ียวกับมือ
คือต้ังมือลักษณะเป็นวงสูงระดับศีรษะ  (วงบน)  และวงตํ่ากว่าระดับอก  (วงล่าง)  การจีบมือลักษณะ  
ควํ่ามือ  (จีบควํ่า)  และการจีบมือลักษณะหงายมือ  (จีบหงาย)  และ  2)  กระบวนท่าพื้นฐานเก่ียวกับเท้า  
คือ  การก้าวเท้า  การยกเท้าและการเด่ียวเท้า  (กระดกหลัง)  
              5)  กระบวนท่ารําพื้นฐานในการแสดง  คือ  1)  กระบวนท่ารําขึ้นเตียงและลงเตียง  
2)  กระบวนท่าคลาน  3)  กระบวนท่ารําให้มือลักษณะยืนและกระบวนท่ารําให้มือลักษณะน่ังเพื่อใช้
ประกอบบทร้องเพลงโทน  และ  4)  กระบวนท่ารําทําบทเป็น  บทตาย  เพื่อใช้ตีบทในการส่ือความหมาย
ในบทละคร 
              6)  การฝึกทักษะการร้องเพลงโทนและเพลงไทย  โดยการถ่ายทอดจากครูและ
อาศัยเรียนรู้จากประสบการณ์ในการแสดง  การเล่นเข้าเรื่องฝึกโดยเร่ิมจากบทตัวกุมารแล้วจึงพัฒนาเป็น
ตัวนายโรง 
     1.2.3  จารีตกระบวนท่ารําและท่ารบของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
              จากการศึกษาจารีตกระบวนท่ารําและท่ารบของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
พบว่า  
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              1)  กระบวนท่ารําถวายมือมีท่ารําที่ ใช้ฝึกร่างกายให้มีความสัมพันธ์ในการ
เคล่ือนไหวอวัยวะต่างๆ ต้ังแต่ศีรษะจรดเท้าและเป็นท่ารําที่ใช้ในพิธีกรรมของการรําถวายมือ 
              2)  กระบวนท่ารําที่ใช้ในการแสดงละคร  (เพลงหน้าพาทย์)  ที่เป็นพื้นฐานสําคัญ  
คือ  1)  เพลงเสมอ  กระบวนท่ารําใช้ประกอบการเดินทางระยะใกล้  2)  เพลงเชิด  กระบวนท่ารําใช้
ประกอบการเดินทางระยะไกลและการรบ  3)  เพลงเชิดฉิ่ง  กระบวนท่ารําเชิดฉิ่งรับพวงมาลัยใช้สําหรับ
ตัวนายโรงท่ีแสดงบทบาทของตัวละครในการเส่ียงพวงมาลัยและกระบวนท่ารําเชิดฉิ่งแผลงศรใช้สําหรับตัว
นายโรงที่แสดงบทบาทในการต่อสู้ด้วยอาวุธศร  และ 4)  เพลงโอดมี  2  ลักษณะ คือ เพลงโอดธรรมดา
และโอดชาตรี  มีกระบวนท่ารําเพลงโอดลักษณะยืนและลักษณะน่ัง  ใช้ประกอบการแสดงอารมณ์เศร้า  
เสียใจและร้องไห้  
              3)  กระบวนท่ารบดาบใช้ในการแสดงการต่อสู้มี  2  ช่วง  คือ  1)  กระบวนท่าของ
การฟันดาบ  เรียกว่า  ประดาบ  และ  2)  การแสดงท่าการจับอาวุธ  ส่ือให้เห็นถึงการย้ือแย่งอาวุธ  
กระบวนท่าประลองกําลัง  ส่ือให้เห็นถึงพละกําลังของตัวละคร  การเดินสวนและการมอง 
     1.2.4  จารีตในการแสดงและจารีตอ่ืนๆของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
              จากการศึกษาจารีตในการแสดงและจารีตอ่ืนๆของตัวนายโรงละครชาตรี       
เมืองเพชร  พบว่า  
              1)  จารีตของตัวนายโรงในส่วนพิ ธีกรรม  โดยมีหน้าท่ี   คือ  1)  ร้องเชิญ           
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเพื่อแสดงถึงการเป็นส่ือระหว่างมนุษย์และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ   2)  รําถวายมือเพื่อถวายต่อ          
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ินายโรงต้องน่ังอยู่หน้าเสมอ  3)  ร้องประกาศโรงเพื่อสรรเสริญคุณครู  มารดาและบิดา         
4)  รําซัดเพื่อบริกรรมคาถาป้องกันภัยทางไสยศาสตร์  และ  5)  นายโรงลาเครื่องสังเวย 
              2)  จารีตของตัวนายโรงในส่วนของการแสดงละคร  คือ  1)  เปิดเรื่องการแสดง
ละครชาตรีเมืองเพชรตัวนายโรงคนเดียวหรือตัวนายโรงและตัวนางเท่าน้ัน  2)  การน่ังเตียงของตัวนายโรง
ในการร้องบทต้ังเปิดเรื่องต้องน่ังพับเพียบเท่าน้ัน  หลังจากน้ันสามารถเปล่ียนอิริยาบถเป็นท่าน่ังต่างๆ  ได้  
3)  ตัวนายโรงและตัวนางจะน่ังหันหน้าเข้าหากันในบทเจรจา  4)  การเข้าออกฉากของตัวนายโรงใช้การ
ลุกข้ึนจากที่น่ังแล้วเดินขึ้นน่ังเตียงโดยใช้ท่ารําการขึ้นเตียง  การออกฉากใช้การรําเวียนซ้ายเป็นวงกลมแล้ว
จึงน่ังลง  5)  การรําป้องหน้าใช้เป็นสัญญาณให้นักดนตรีหยุดบรรเลง   6)  การใช้คําราชาศัพท์และสํานวน
ภาษาเฉพาะในการแสดงละคร  และ  7)  มีความเช่ือว่าการแสดงฉากแรกของเรื่องห้ามตัวนายโรงแสดง
ผิดพลาด 
              3)  จารีตอ่ืนๆ  ปรากฏ  2  ข้อ  คือ  1)  ข้อปฏิบัติ  ตัวนายโรงละครชาตรีเมือง
เพชรนับถือลําดับอาวุโสแสดงออกโดยการไหว้  และการขอขมา  การรับงานการแสดงด้วยความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่และเป็นศิลปินที่ดี  และ  2)  ข้อห้าม  ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรมีข้อห้าม    ในการปฏิบัติ  
ดังน้ี  ห้ามหัดเด็กวันพระ  ห้ามแสดงแก้บนวันพระ  และวันเข้าพรรษา  ห้ามผู้หญิงที่มีประจําเดือนรํา
ละครเพราะถือว่าร่างกายไม่สะอาด  ห้ามข้ามเครื่องแต่งกาย  ศิราภรณ์และอาวุธ   ห้ามนอนทับเครื่อง
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แต่งกาย  ห้ามนอนหรือน่ังเล่นบนเตียง  ห้ามรับประทานอาหารระหว่างการแสดงและห้ามด่ืมสุราใน
ระหว่างแสดง   
     
    1.31.31.31.3        อัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรอัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรอัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรอัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร    
          จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ์  พบว่า  อัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมือง
เพชรเป็นระดับอัตลักษณ์บุคคล  สามารถจําแนกได้ตามจารีตของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  คือ   
1)   อัตลักษณ์การฝึกหัดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  2)  อัตลักษณ์กระบวนท่ารําและท่ารบของ    
ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  และ  3)  อัตลักษณ์การแสดงของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  
     1.3.1  อัตลักษณ์การฝึกหัดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
              จากการศึกษาวิเคราะห์จารีตฝึกหัดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  พบว่า       
อัตลักษณ์การฝึกหัดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  คือ   
              1)  คัดเลือกเด็กเพศชายหรือเพศหญิงท่ีมีพัฒนาการสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย 
สติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์และสังคมในช่วงวัยเด็กตอนต้น    
              2)  กระบวนการฝึกทําให้ลักษณะทางกายภาพของแกนกลางสรีระเคล่ือนไหวเป็น
เส้นโค้ง และขามีลักษณะเป็นเหล่ียม  
              3)  กระบวนการเรียนรู้ โดยวิธีการสังเกตหรือเลียนแบบจากต้นแบบจาก
ประสบการณ์ตรงในการแสดงละคร โดยการจดจําและแสดงพฤติกรรมเหมือนต้นแบบเพื่อประกอบอาชีพ 
     1.3.2  อัตลักษณ์กระบวนท่ารําและท่ารบของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
              จากการศึกษาวิเคราะห์จารีตกระบวนท่ารําและท่ารบของตัวนายโรงละครชาตรี
เมืองเพชร  พบว่า  อัตลักษณ์กระบวนท่ารําและท่ารบของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  คือ 
              1)  กระบวนท่ารําถวายมือปรากฏท่ารํามาจากท่าแม่บท เพลงช้า เพลงเร็วและ
นาฏยศัพท์ที่ใช้ฝึกสรีระต่างๆเคล่ือนไหวได้อย่างสัมพันธ์กันในระยะเวลาไม่นานและใช้ในพิธีกรรม 
              2)  กระบวนท่ารําเพลงลามีท่ารํา  4  ไม้เดิน  ไม้เดินแรกเป็นท่าจบของการรําถวาย
มือในเพลงเร็ว คือ ท่าแทงมือ ดังน้ันจึงรําท่าเพลงลาโดยเดินขึ้น  3  จังหวะและเดินลง  3  จังหวะ  
              3)  กระบวนท่ารําเพลงเสมอมีท่ารําไม้เดินแรกเป็นท่ารําให้มือ  (รําร่าย)   แล้วจึงใช้
ท่ารําท่าเย้ืองกรายจากท่ารําแม่บท รําประกอบเพลง 4 ไม้เดิน  แล้วรําลงไม้ลา  4  จังหวะ 
              4)  กระบวนท่ารําเพลงเชิดต้องปฏิบัติกระบวนท่านุ่งผ้าก่อนแล้วจึงปฏิบัติกระบวน
ท่ารําตามลําดับ  
              5)  กระบวนท่ารําของตัวนายโรงมาจากท่ารําแม่บท และปรากฏในกระบวนท่า
เพลงช้า  เพลงเร็ว  มีกลวิธีการเคล่ือนไหวร่างกายของแขนมากที่สุด  ลําดับรองลงมาคือเท้า  ลําตัว  ศีรษะ  
และขาตามลําดับ  ไม่ปรากฏการใช้การประเท้าในกระบวนท่ารํา 
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              6)  กระบวนท่ารําเพลงหน้าพาทย์เร่ิมด้วยท่าให้ มือ  (รําร่าย)  และจบด้วย        
ท่าป้องหน้า  มีท่าหลัก  คือ  ท่าสอดสร้อยมาลา  ท่าผาลาเพียงไหล่  ท่าจีนสาวไส้  และท่าชักแป้งผัดหน้า 
มาจากท่าแม่บท  เพลงช้าเพลงเร็วและเพลงหน้าพาทย์  ท่านาฏศัพท์การเคล่ือนไหวแขนและเท้า 
              7)  กระบวนท่ารบ  ประกอบด้วย  ท่าประดาบ  ท่าการประลองกําลัง  ท่าเดินสวน  
ท่าจับและท่ามอง  การเคล่ือนไหวเป็นลักษณะวงกลม  2  ลักษณะ  คือ  การหมุนรอบตัวเองและการเดิน
สลับที่กันในแนวเส้นวงกลม มีลักษณะคล้ายกับกระบวนท่ารบระหว่างตัวพระและตัวยักษ์ 
              8)  การเคล่ือนไหวของสรีระ  คือ  ศีรษะ ลําคอ  ใบหน้า  ไหล่  ลําตัวและเอวท่ีมี
รูปแบบเป็นเส้นโค้ง  ขามีลักษณะเป็นเหล่ียม  เคล่ือนไหวโดยวิธียืดและยุบ  ก้าวเท้าด้วยการยกเท้าให้สูง
จากพื้นโดยให้ส้นเท้าไปด้านหลังเล็กน้อย  ไม่ถ่ายนํ้าหนักตัวไปยังเท้าท่ีก้าวออกไป  ท่ารํากระทําอย่างจงใจ
และชัดเจน 
              9)  การแสดงออกในการมีทั้งท่านาฏศิลป์และใช้ท่าทางเป็นไปโดยปกติวิสัยของ
มนุษย์ 
     1.3.3  อัตลักษณ์การแสดงของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
              จากการศึกษาวิเคราะห์จารีตการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร  พบว่า  อัตลักษณ์
การแสดงของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  คือ 
              1)  ตัวนายโรงมีบทบาททางนาฏกรรมในความเช่ือเร่ืองการเป็นส่ือกลางติดต่อกับ
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ  ความเช่ือเรื่องความกตัญญูและความเช่ือเก่ียวกับไสยศาสตร์   
              2)  ตัวนายโรงเป็นตัวละครท่ีใช้เปิดเรื่องด้วยการร้องบทต้ัง  เล่าประวัติ  ร้องบท
สอง  มีความเช่ือว่าต้องปฏิบัติให้ถูกต้องจะส่งผลดีต่อการแสดง 
              3)  ร้องบทตามแม่บทบอกบท  ทําบทตามความหมายของคําร้อง  คิดคําพูดในการ
เจรจาด้วยตัวเองให้เหมาะกับตัวละครและเร่ืองท่ีแสดง  
              4)  ใช้การร้องเพลงโทนในการดําเนินเรื่องและเหตุการณ์สําคัญและเพลงไทยในการ
ส่ืออารมณ์  
     1.3.4  คุณสมบัติและลักษณะของผู้แสดงเป็นตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
              1)  คุณสมบัติของผู้แสดงเป็นตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
                   ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  เป็นตัวละครท่ีสําคัญของการแสดงผู้ท่ีจะเป็น
ตัวนายโรงได้น้ันต้องคุณสมบัติ  คือ  เป็นผู้แสดงที่ผ่านการฝึกหัดเบ้ืองต้น  ผ่านพิธีการจับมือและการ
ครอบครูตามแบบของละครชาตรี  สามารถรําถวายมือและมีทักษะพื้นฐาน  รําหน้าพาทย์เพลงเชิด     
หน้าพาทย์เสมอ  เพลงโอดและมีทักษะกระบวนท่ารบ  สามารถรําซัดได้หรือไม่ก็ได้ซ่ึงในข้อน้ีปัจจุบันไม่
เคร่งครัด  สามารถรําตีบท  มีทักษะในการร้องเพลงโทนและเพลงไทย  ใช้คําพูดในการเจรจาประกอบการ
แสดงอย่างเหมาะสม 
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              2)  คุณลักษณะของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
                   ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการแสดงต้อง
ผ่านกระบวนการฝึกหัดและประสบการณ์การแสดงท่ียาวนาน  ฉะน้ันท่ีคุณลักษณะที่ดีของตัวนายโรงละคร
ชาตรีเมืองเพชร  คือ  มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  มีความอดทน  ขยันหมั่นเพียรต่อการเรียนรู้เป็นผู้ที่
มีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย  สมาธิท่ีมั่นคง  ต้ังอยู่ในความกตัญญู  รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ
ทางด้านการแสดงของตนเอง  มีสามัคคี และการให้อภัยอ่อนน้อมถ่อมตน 
 
2.  2.  2.  2.  อภิปรายผลอภิปรายผลอภิปรายผลอภิปรายผล        
    
 จากการศึกษาจารีตการฝึกหัด  กระบวนท่ารํา  ท่ารบและการแสดงของตัวนายโรงละครชาตรี
เมืองเพชร  พบว่า อัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรเป็นระดับอัตลักษณ์บุคคล  สามารถจําแนก
ได้ตามจารีตของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  ดังน้ี 
 
    2.1 2.1 2.1 2.1     อัตลักษณ์การฝึกหัดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร อัตลักษณ์การฝึกหัดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร อัตลักษณ์การฝึกหัดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร อัตลักษณ์การฝึกหัดตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร     
       จารีตวิธีการคัดเลือกตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  ใช้วิธีดูลักษณะรูปร่างสรีระร่างกาย
ในอดีตมีการถ่ายทอดหมู่เครือญาติหรือถ่ายทอดให้ลูกศิษย์  นอกจากพิจารณาจากรูปร่างแล้วยังอาศัยการ
สังเกตจากผู้ที่มีพรสวรรค์เฉลียวฉลาดโดยกําหนดอายุของเด็กชายหรือเด็กหญิงระหว่าง  4-8  ปีซึ่งอยู่ใน
วันเด็กตอนต้นและตอนกลางซ่ึงเด็กในวัยน้ีมีความพร้อมท้ังทางร่างกาย  สติปัญญา  บุคลิกภาพ  อารมณ์  
และสังคม  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุณีย์  ธีระดาการ  (2523 : 120-149)  และสุรางค์  โค้วตระกูล  
(2553 : 77-86)  ได้ศึกษาพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยเด็กตอนต้น  ซึ่งเด็กในวัยน้ีมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายสามารถเคล่ือนไหวร่างได้อย่างคล่องแคล่ว  มีสติปัญญาสามารถเข้าใจสัญลักษณ์แทนส่ิงต่างๆ  
และมีการเลียนแบบต้นแบบ  สามารถจดจําส่ิงต่างๆได้และวัยเด็กตอนกลางมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย
สามารถเคล่ือนไหวและควบคุมกล้ามเน้ือให้มีความสัมพันธ์กันได้อย่างเป็นอย่างดี  มีสติปัญญาในการคิด
เชิงเปรียบเทียบ  ความคิดสร้างสรรค์  สนใจทางด้านภาษา  พูด  อ่านและจําเร่ืองเล่าได้อย่างแม่นยํา  
ดังน้ัน  เด็กวัย  4-8  ปีจึงเหมาะกับการเรียนรู้ศาสตร์ทางนาฏกรรมของละครชาตรีเมืองเพชร  โดยมีครู
เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นแบบอย่างกระบวนการเรียนรู้ท่ีสําคัญคือครูผู้ถ่ายทอดสอนและปฏิบัติ
เป็นตัวอย่างแล้วจึงเกิดการเลียนแบบครูต้นแบบหรือการเลียนแบบบุคคลอ่ืนในลักษณะ  “ครูพักลักจํา”  
ซึ่งต้องอาศัยการจดจําและการฝึกฝนปฏิบัติ  การเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวตรงกับทฤษฎีกระบวนการ
ทางการรู้ คิดหรือพุทธิปัญญา  (Cognitive Processes)  ของอัลเบริ์ต  บันดูรา  (Albert  Bandura)   
(อ้างถึงในสุราง  โค้วตระกูล  2553 : 235-242)  เช่ือว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดย
การสังเกตหรือลอกเลียน  เริ่มจากการความใส่ใจ  (Attention)  มีครูหรือศิลปินที่มีช่ือเสียง  มีความรู้
ความสามารถทางด้านการแสดงเป็นตัวต้นแบบ  (Model)  เกิดแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้โดยการ



405 

 

 

 

 

เลียนแบบซ่ึงอาศัยจดจํา  (Retention)  โดยการสร้างภาพพจน์  เรียกว่าการเข้ารหัส  (Coding)  ที่ต้อง
อาศัยกระบวนการคิดและแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ  (Reproduction)  ซ่ึงขึ้นอยู่กับบุคคลที่จะ
สามารถแสดงพฤติกรรมออกมาได้อย่างเหมือนต้นแบบมากน้อยเพียงใด  โดยมีแรงจูงใจ  (Motivation)  
คืออาชีพ  รายได้และมีช่ือเสียงในวงการของละครชาตรี  
       รูปแบบการฝึกหัดเป็นการจัดสรีระร่างกายให้มีลักษณะตามค่านิยมของท่ารําแบบละคร
ชาตรี  คือ  มีลักษณะทางกายภาพแกนกลางลําตัว  (ศีรษะ  คอ  อก  ลําตัว  เอว  ก้น)  เป็นเส้นโค้งและ
ขาเป็นเหล่ียม กระบวนท่ารํามีลักษณะเป็นลายเส้นโค้งและเหล่ียมซึ่งตรงกับแนวคิดทางด้านทัศนศิลป์ 
ชะลูด  น่ิมเสมอ  (2531 : 29-31)  ศึกษาเก่ียวกับเส้นในงานทัศนศิลป์  พบว่า  เส้นเป็นทัศนธาตุเบื้องต้นที่
สําคัญท่ีสุดเป็นพื้นฐานของโครงสร้างทุกๆ ส่ิงในจักรวาลและสุชาติ  เถาทอง  (2536 : 203)  ให้ความเห็น
ว่า  ภาพคนหากดูอย่างแยกแยะจะเห็นเป็นเส้นโค้ง  เส้นด่ิง  เส้นราบ  เส้นเอียง  ประกอบเป็นเส้นเค้า
โครง  (Diagram)  สามารถถ่ายทอดเส้นร่างที่อุดมไปด้วยความหมาย  ดังน้ัน กระบวนท่ารําของตัวนายโรง
ละครชาตรีเมืองเพชรจึงสามารถถ่ายทอดความรู้สึกถึงการเคล่ือนไหวร่างกายอย่างอ่อนไหวไปกับเส้นโค้ง
ของแกนกลางสรีระและในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกความม่ันคงและแข็งแรงไปกับเส้นตรงท่ีประกอบกัน
เป็นเหล่ียมซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอนันต์  ประภาโส  (2537 : 19)  ศึกษาเส้นในลักษณะต่างๆ  ทําให้
เกิดความรู้สึกของอารมณ์เส้นโค้งแสดงความอ่อนไหว อ่อนน้อมและเส้นด่ิงหรือเส้นต้ังแสดงถึงความมั่นคง
แข็งแรง  
 
    2.2.2.2.2222        อัตลักษณ์กระบวนท่ารําและท่ารบของอัตลักษณ์กระบวนท่ารําและท่ารบของอัตลักษณ์กระบวนท่ารําและท่ารบของอัตลักษณ์กระบวนท่ารําและท่ารบของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร    
       กระบวนท่ารําถวายมือเป็นกระบวนท่าไว้สําหรับฝึกให้สรีระต่างๆเคล่ือนไหวอย่างสัมพันธ์
กันโดยใช้ระยะเวลาไม่นานและใช้ในส่วนพิธีกรรมโดยใช้เพลงเร็วและเพลงลา  ซ่ึงเพลงลามีลักษณะเฉพาะ
กําหนดท่ารํา  3  ไม้เดินและ  3  ไม้ลา  กระบวนท่ารําที่สําคัญอีกประเภทคือการรําเพลงหน้าพาทย์     
ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรต้องใช้ในการแสดง คือเพลงเสมอกระบวนท่ารําเพลงเสมอเริ่มด้วยท่ารํา 
ให้ มือ  (รําร่าย)  และกําหนดท่ารํา  4  ไม้เดินและ  4  ไม้ลา  ลักษณะสําคัญกระบวนท่ารําเพลง        
หน้าพาทย์ของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรเริ่มด้วยท่าให้มือ  (รําร่าย)  และจบด้วยท่ารําป้องหน้า  
กระบวนท่ารําของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรปรากฏท่ารําหลัก คือ ท่าตะเวนเวหา ท่าสอดสร้อย
มาลา  ท่าผาลาเพียงไหล่  ท่ารํากระบ่ีส่ีท่า  ซึ่งเป็นกระบวนท่ามาจากรําแม่บทใหญ่และเป็นท่าประกอบ
สร้างปรากฏในกระบวนท่าเพลงช้า เพลงเร็ว  ซึ่งสอดคล้องกับสุภาวดี  โพธิเวชกุล  (2559 : 32-167)  
ศึกษาพัฒนาการแม่บทในนาฏศิลป์ไทย  พบว่า แม่บทเป็นท่าทางหลักในการฟ้อนรําสามารถนํามาเรียง
ร้อยเป็นการแสดงได้ไม่รู้จบนับว่าเป็นหลักในการฟ้อนรํา อีกท้ังยังพบการใช้ท่านาฏยศัพท์ในการ
เคล่ือนไหวของแขน มือ  เท้า  ขา  ลําตัวและศีรษะ  จํานวน 21 คําตามนาฏยศัพท์ของละครหลวง  หาก
เม่ือเทียบกับนาฏยศัพท์ท่ีใช้ในการรําตัวพระของละครหลวง  ซึ่งชมนาด กิจขันธ์  (2547 : 83-84)  ศึกษา
เรื่อง  นาฏยลักษณ์ตัวพระละครหลวง  พบว่า  โครงสร้างและไวยากรณ์ของนาฏยลักษณ์ตัวพระละครแบบ
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หลวงมีนาฏยศัพท์ท่ีใช้กับตัวพระจํานวน  63  คํา   อีกท้ังกระบวนท่ารบมีท่าประดาบ ประลองกําลังและ
ท่าจับท่ีมีลีกษณะคล้ายกับท่ารบระหว่างตัวพระและตัวยักษ์   กระบวนท่ารํามีหลักในการเคล่ือนไหว
อวัยวะของร่างกายที่สําคัญในการแสดง  ประกอบด้วย  ศีรษะ  ลําคอ  ใบหน้า  ไหล่  มือ แขน  ลําตัว  
เอว  ขาและเท้า ซึ่งสอดคล้องกับศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์  (2547 : 135-141)  ได้ศึกษาเร่ือง  การศึกษา
วิเคราะห์วิธีการร่ายรําและลีลาร่ายรําของโขนพระ : กรณีศึกษาตัวพระราม  พบว่า  การออกลีลาท่ารํา
ต้ังแต่ศีรษะจรดเท้าได้ดังน้ี  คือ  การใช้ศีรษะ  การใช้ใบหน้า  การใช้คอ  การใช้ไหล่  การใช้แขน  การใช้
มือ  การใช้ลําตัว  การใช้เอว  การใช้ขาและการใช้เท้า  ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรมีลักษณะการ
เคล่ือนไหวสรีระ  คือ  ศีรษะ  ลําคอ  ใบหน้า มือ แขน ไหล่  ลําตัวและเอว ร่างกายมีการเคล่ือนไหวใน
ลักษณะเส้นโค้ง  โดยเริ่มจากเอว  ลําตัวและไหล่  แล้วจึงเคล่ือนลําคอ  ใบหน้าและศีรษะเป็นลําดับ
สุดท้าย การเคล่ือนไหวปฏิบัติอย่างชัดเจน  ขามีการยืดและยุบย่อเข่าให้เป็นมุมเหล่ียม  ก้าวเท้าด้วยการ
ยกเท้าให้สูงจากพื้นและไม่ถ่ายนํ้าหนักตัวไปยังเท้าที่ก้าว  ซึ่งสอดคล้องกับจันทิมา  แสงเจริญ  (2539 : ง)  
ศึกษาเรื่องละครชาตรีเมืองเพชร  พบว่า  ลักษณะเด่นของท่ารําที่พบ  คือ  ลําตัวแอ่นตึง  หักหน้าขา    
ก้นงอน  ย่อเข่า ใช้เกลียวข้าง  การต้ังวงมักหักโค้งเป็นวงกว้างและดันข้อศอกขึ้น  ส่วนเท้าจะยกค่อนข้าง
สูงและย่ออยู่เสมอ   
    
    2.32.32.32.3        อัตลักษณ์การแสดงของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรอัตลักษณ์การแสดงของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรอัตลักษณ์การแสดงของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรอัตลักษณ์การแสดงของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร    
       การแสดงตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  มีบทบาทออกเป็น  2  ช่วง  คือ  ช่วง
พิ ธีกรรมและช่วงการแสดง  ซึ่งบทบาทในช่วงพิ ธีกรรมมีหน้าท่ีร้องเชิญ ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ  รําถวายมือ          
ร้องประกาศโรง  รําซัดชาตรีและลาเครื่องสังเวย   บทบาทช่วงพิธีกรรมแสดงให้เห็นถึงความเช่ือของมนุษย์
และค่านิยมการบนบานศาลกล่าวต่อส่ิงศักด์ิสิทธ์ิโดยถวายละครชาตรีเป็นการแก้บน  ซึ่งสอดคล้องวันชนะ  
ฤกษ์สมุทร  (2553 : ง)  ศึกษาเรื่อง  ละครชาตรีแก้บนหลวงพ่อศักด์ิสิทธ์ิวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัด
เพชรบุรี  พบว่า  มีการแสดงละครชาตรีเพื่อแก้บนเพราะมีความเช่ือว่าตัวนายโรงสามารถเป็นส่ือกลาง
ติดต่อกับส่ิงศักด์ิสิทธ์ิได้ ซึ่งสอดคล้องกับศิรดา  พานิชอํานวย(2553 : 98)   ศึกษาเรื่องความเช่ือและ
พิธีกรรมละครชาตรีคณะศิษย์จันทร์ฉายวิเศษศิลป์   อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  พบว่า  ละคร
ชาตรีใช้เป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในพิธีแก้สินบน  อีกทั้งความเช่ือในเรื่องของความกตัญญูต่อผู้
มีพระคุณ อันได้แก่  บิดา มารดา  ครูบาอาจารย์  ดังน้ันตัวนายโรงจึงมีหน้าท่ีร้องเชิญและรําถวายส่ิง
ศักด์ิสิทธ์ิ  แสดงออกถึงความเช่ือเก่ียวกับความกตัญญูในรูปแบบการร้องบทสรรเสริญครูและสรรเสริญ
พระคุณบิดา  มารดา  นอกจากน้ียังมีการรําซัดซึ่งเป็นความเช่ือเก่ียวกับไสยศาสตร์ 
       บทบาทสําคัญอีกประการคือบทบาททางด้านการแสดงตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร
เป็นตัวละครท่ีใช้เปิดเรื่องเป็นตัวแรก  เช่ือว่าต้องปฏิบัติให้ถูกต้องจะทําให้ละครเล่นได้ดีตลอดท้ังเรื่องที่
เล่นในวันน้ัน  รูปแบบการแสดงละครเป็นบทบาทท่ีให้ความบันเทิงกับผู้ชมซึ่งตัวนายโรงต้องเป็นผู้ท่ีมี
ความรู้ความสามารถทางด้านละครชาตรีเน่ืองจากถือว่าเป็นผู้นําในการแสดง  ซ่ึงสอดคล้องกับวิชชุดา  
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เนียรประดิษฐ์  (2550 : 74)  ศึกษาเร่ือง  ละครชาตรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : กรณีศึกษา  คณะ 
จเด็จดาวเด่น และงานวิจัยของ  เบ็ญจมาศ  คําอุ่น  (2549 : 106-111)  ได้ศึกษาเรื่องละครชาตรีใน
อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง : กรณีศึกษาเชิงวิเคราะห์พบว่า  ตัวนายโรงต้องเป็นผู้ความสามารถ
ทั้งในด้านการร้อง  การรําและการเจรจา  สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้ผู้ชมเกิดความประทับใจ    
และความสนุกสนานเพลิดเพลินจากเน้ือเรื่องที่แสดง  ทั้งน้ีตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะตามรูปแบบจารีตการฝึกหัด  กระบวนท่ารําและรูปแบบการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร 
ส่ิงท่ีสําคัญคือศิลปินต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมตามบรรทัดฐานของศิลปินละครชาตรี 
เมืองเพชรที่ได้สืบทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
     
3.  3.  3.  3.  ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ    
    
    3.1  ข้อเสนอแนะในการวิจัย3.1  ข้อเสนอแนะในการวิจัย3.1  ข้อเสนอแนะในการวิจัย3.1  ข้อเสนอแนะในการวิจัย    
       การวิจัย  เรื่อง  วิเคราะห์อัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรเล่มน้ีได้รวบรวม  
องค์ความรู้เก่ียวกับประวัติความเป็นมา พัฒนาการ  จารีตการฝึกหัด  กระบวนท่ารํา  ท่ารบและการแสดง
ของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร  อีกท้ังวิเคราะห์อัตลักษณ์ของการฝึกหัด  กระบวนท่ารํา ท่ารบ 
รูปแบบการแสดง  คุณสมบัติและลักษณะของผู้แสดงเป็นตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรอย่างชัดเจน 
สามารถเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจกระบวนท่ารําที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชรใน
การศึกษารูปแบบการฝึกหัด  กระบวนท่ารํา การเคล่ือนไหวและการแสดงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะนําไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบกระบวนท่ารําตามรูปแบบของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
 
    3.2  3.2  3.2  3.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป    
       งานวิจัยน้ีเป็นการเก็บองค์ความรู้เฉพาะจารีตของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร       
ซึ่งเป็นบทบาทหน่ึงในการแสดงละครชาตรี  ยังมีบทบาทของผู้แสดงที่น่าศึกษา  ได้แก่  บทบาทตัวนาง  
บทบาท  ตัวตลกและแม่บท (ผู้บอกบท)  ซึ่งมีองค์ความรู้ท่ีน่าสนใจ  ตลอดจนกระบวนท่ารําบทครูสอน
ตลอดจนบทสอนรําและองค์ความรู้เก่ียวกับละครชาตรีเมืองเพชรด้านอ่ืนๆ  สําหรับศึกษาและวิจัยเพื่อ
รวบรวมองค์ความรู้ไว้เป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้ท่ีสนใจเก่ียวกับของละครชาตรีเมืองเพชรต่อไป 
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ดํารงราชานุภาพ, กรมพระยา, สมเด็จพระฯ.    พระราชพงศาวดารกรงุรัตนโกสนิทรใ์นสมยัพระราชพงศาวดารกรงุรัตนโกสนิทรใ์นสมยัพระราชพงศาวดารกรงุรัตนโกสนิทรใ์นสมยัพระราชพงศาวดารกรงุรัตนโกสนิทรใ์นสมยั    
    พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลัย รชัการที ่2พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลัย รชัการที ่2พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลัย รชัการที ่2พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลัย รชัการที ่2.. พิมพ์ครั้งท่ี 8. กรุงเทพฯ : บริษัท  
 อัมรินทร์ พริ้นต้ิง กรุ๊พ จํากัด, 2533. 
 .    ละครฟอ้นรําละครฟอ้นรําละครฟอ้นรําละครฟอ้นรํา. กรุงเทพฯ : มติชน, 2546. 
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ พระและนริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จพระฯ.    เพลง ดนตรแีละนาฏศลิป ์จาก เพลง ดนตรแีละนาฏศลิป ์จาก เพลง ดนตรแีละนาฏศลิป ์จาก เพลง ดนตรแีละนาฏศลิป ์จาก     
    สาสน์สมเดจ็สาสน์สมเดจ็สาสน์สมเดจ็สาสน์สมเดจ็. นครปฐม : สํานักพิมพ์วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552. 
ตามรอยฝรัง่ เล่าความหลงัเมอืงพรบิพล ี(เพชรบรุี)ตามรอยฝรัง่ เล่าความหลงัเมอืงพรบิพล ี(เพชรบรุี)ตามรอยฝรัง่ เล่าความหลงัเมอืงพรบิพล ี(เพชรบรุี)ตามรอยฝรัง่ เล่าความหลงัเมอืงพรบิพล ี(เพชรบรุี).แปลโดย นันทา วรเนติวงศ์. กรุงเทพฯ : สํานัก 
 วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2557. 
ทรงศักด์ิ  ปรางค์วัฒนากุล. การละครไทย.การละครไทย.การละครไทย.การละครไทย. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณคาร, ม.ป.ป. 
ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุญนาค), เจ้าพระยา. พระราชพงศาวดารกรงุรตันโกสนิทร ์รชักาลที ่4พระราชพงศาวดารกรงุรตันโกสนิทร ์รชักาลที ่4พระราชพงศาวดารกรงุรตันโกสนิทร ์รชักาลที ่4พระราชพงศาวดารกรงุรตันโกสนิทร ์รชักาลที ่4. 
 พิมพ์ครั้งท่ี 6. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง  จํากัด (มหาชน), 2548.  
เทวะวงศ์วโรปการ, กรมพระยา, สมเด็จพระฯ. พระราชพงศาวดารกรงุรัตนโกสนิทร ์รชักาลที ่2 ฉบบัพระราชพงศาวดารกรงุรัตนโกสนิทร ์รชักาลที ่2 ฉบบัพระราชพงศาวดารกรงุรัตนโกสนิทร ์รชักาลที ่2 ฉบบัพระราชพงศาวดารกรงุรัตนโกสนิทร ์รชักาลที ่2 ฉบบั    
    เจ้าพระยาเจ้าพระยาเจ้าพระยาเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ทิพากรวงศ์ทิพากรวงศ์ทิพากรวงศ์    (ขํา  บญุนาค)(ขํา  บญุนาค)(ขํา  บญุนาค)(ขํา  บญุนาค). ม.ป.ท. : ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามลดา, ม.ป.ป. 
ธนิต  อยู่โพธิ์. ศลิปละคอนศลิปละคอนศลิปละคอนศลิปละคอนราํหรือคู่มือนาฏศลิปไ์ทย.ราํหรือคู่มือนาฏศลิปไ์ทย.ราํหรือคู่มือนาฏศลิปไ์ทย.ราํหรือคู่มือนาฏศลิปไ์ทย. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์ 
 การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2531. 
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บรรณานกุรม  (ตอ่)บรรณานกุรม  (ตอ่)บรรณานกุรม  (ตอ่)บรรณานกุรม  (ตอ่)    
 
นภสมน  นิจรันดร์. โนรา : สญัลักษณ ์ พธิกีรรม ตวัตนคนใตร้อบลุม่ทะเลสาบสงขลา ยคุโลกาภวิตัน์โนรา : สญัลักษณ ์ พธิกีรรม ตวัตนคนใตร้อบลุม่ทะเลสาบสงขลา ยคุโลกาภวิตัน์โนรา : สญัลักษณ ์ พธิกีรรม ตวัตนคนใตร้อบลุม่ทะเลสาบสงขลา ยคุโลกาภวิตัน์โนรา : สญัลักษณ ์ พธิกีรรม ตวัตนคนใตร้อบลุม่ทะเลสาบสงขลา ยคุโลกาภวิตัน์. 
 วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย, 2550. 
นรินทรเทวี, กรมหลวง. จดหมายความทรงจาํของพระเจา้ไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทว ี(เจา้ครอกจดหมายความทรงจาํของพระเจา้ไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทว ี(เจา้ครอกจดหมายความทรงจาํของพระเจา้ไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทว ี(เจา้ครอกจดหมายความทรงจาํของพระเจา้ไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทว ี(เจา้ครอก
    วดัโพ) ตั้งแต ่จ.ศ.วดัโพ) ตั้งแต ่จ.ศ.วดัโพ) ตั้งแต ่จ.ศ.วดัโพ) ตั้งแต ่จ.ศ.1129112911291129----1182118211821182. พิมพ์ครั้งท่ี 4. กรุงเทพฯ : ต้นฉบับ, 2546. 
นิพัทธิ์พร  เพ็งแก้ว. ผู้อยู่กบัเงาผู้อยู่กบัเงาผู้อยู่กบัเงาผู้อยู่กบัเงา. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : พิมพ์คํา, 2553. 
 .    เลา่เรื่องเมืองเพชรเลา่เรื่องเมืองเพชรเลา่เรื่องเมืองเพชรเลา่เรื่องเมืองเพชร. กรุงเทพฯ : พิมพ์คํา, 2550. 
นวลละออง  ธนะพนิชศิลป์และจินตนา  แสงรุ่ง.    ศกึษาเชงิวเิคราะหล์ะครชาตรีคณะประทินทิพย์ศกึษาเชงิวเิคราะหล์ะครชาตรีคณะประทินทิพย์ศกึษาเชงิวเิคราะหล์ะครชาตรีคณะประทินทิพย์ศกึษาเชงิวเิคราะหล์ะครชาตรีคณะประทินทิพย์.  
 อําเภอเมือง จังหวดัเพชรบรุีอําเภอเมือง จังหวดัเพชรบรุีอําเภอเมือง จังหวดัเพชรบรุีอําเภอเมือง จังหวดัเพชรบรุี. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต, วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 
 2526. 
เบ็ญจมาศ  คําอุ่น.    ละครชาตรใีนอําเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอา่งทอง : กรณศีึกษาเชงิวเิคราะห์ละครชาตรใีนอําเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอา่งทอง : กรณศีึกษาเชงิวเิคราะห์ละครชาตรใีนอําเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอา่งทอง : กรณศีึกษาเชงิวเิคราะห์ละครชาตรใีนอําเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอา่งทอง : กรณศีึกษาเชงิวเิคราะห.์ 
 วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549. 
บุญเหลือ  ใจมโน. การแต่งคําประพนัธ์การแต่งคําประพนัธ์การแต่งคําประพนัธ์การแต่งคําประพนัธ.์ พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
 2555. 
บุปผาชาติ  อุปถัมภ์นรากร.    โนรา โนรา โนรา โนรา : : : : การอนรุักษ์การพฒันาและการสบืสานศลิปะการแสดงภาคใต้การอนรุักษ์การพฒันาและการสบืสานศลิปะการแสดงภาคใต้การอนรุักษ์การพฒันาและการสบืสานศลิปะการแสดงภาคใต้การอนรุักษ์การพฒันาและการสบืสานศลิปะการแสดงภาคใต.้ 
 วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552. 
เบาว์ริง, จอห์น, เซอร์.    ราชอาณาจกัรและราษฎรสยาม 1ราชอาณาจกัรและราษฎรสยาม 1ราชอาณาจกัรและราษฎรสยาม 1ราชอาณาจกัรและราษฎรสยาม 1. แปลโดย  ชาญวิทย์  เกษตรศิริและคณะ.
 กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2547. 
ประชมุคาํใหก้ารกรุงศรีอยธุยา  รวม 3 เรื่องประชมุคาํใหก้ารกรุงศรีอยธุยา  รวม 3 เรื่องประชมุคาํใหก้ารกรุงศรีอยธุยา  รวม 3 เรื่องประชมุคาํใหก้ารกรุงศรีอยธุยา  รวม 3 เรื่อง. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2553. 
ประดิษฐ์  อินทนิล.    ดนตรแีละนาฏศลิปไ์ทยดนตรแีละนาฏศลิปไ์ทยดนตรแีละนาฏศลิปไ์ทยดนตรแีละนาฏศลิปไ์ทย. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2536. 
ประชมุคาํพากยร์ามเกียรติ ์เลม่ประชมุคาํพากยร์ามเกียรติ ์เลม่ประชมุคาํพากยร์ามเกียรติ ์เลม่ประชมุคาํพากยร์ามเกียรติ ์เลม่    1111. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2546....    
พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ. เรื่องอเิหนา.เรื่องอเิหนา.เรื่องอเิหนา.เรื่องอเิหนา. กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2512. 
 . บทละครนอก.บทละครนอก.บทละครนอก.บทละครนอก.    พิมพ์ครั้งท่ี 10. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2545. 
พิทยา  บุษรารัตน์.    ตาํนานโนราตาํนานโนราตาํนานโนราตาํนานโนรา    : : : : ความสมัพนัธ์ทางสงัคมและวฒันธรรมบริเวณรอบลุม่ทะเลสงขลาความสมัพนัธ์ทางสงัคมและวฒันธรรมบริเวณรอบลุม่ทะเลสงขลาความสมัพนัธ์ทางสงัคมและวฒันธรรมบริเวณรอบลุม่ทะเลสงขลาความสมัพนัธ์ทางสงัคมและวฒันธรรมบริเวณรอบลุม่ทะเลสงขลา,     
 สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2539. 
เฟอร์กูสัน, จอร์จ.    เครือ่งหมายและสญัลักษณใ์นตรสิต์ศลิป์เครือ่งหมายและสญัลักษณใ์นตรสิต์ศลิป์เครือ่งหมายและสญัลักษณใ์นตรสิต์ศลิป์เครือ่งหมายและสญัลักษณใ์นตรสิต์ศลิป.์ แปลโดย กุลวดี  มกราภิรมย์. พิมพ์ครั้งท่ี 3.    
 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544. 
ภัทรวดี  ภูชฎาภิรมย์. วฒันธรรมบนัเทงิในชาติไทย.วฒันธรรมบนัเทงิในชาติไทย.วฒันธรรมบนัเทงิในชาติไทย.วฒันธรรมบนัเทงิในชาติไทย.    กรุงเทพฯ : มติชน, 2549. 
ภาวัช  หลวงสุนทร. ละครแกบ้น ละครแกบ้น ละครแกบ้น ละครแกบ้น : : : : กรณีศกึษา คณะ กรณีศกึษา คณะ กรณีศกึษา คณะ กรณีศกึษา คณะ ส.ลกูเพชร พนิจินาฏศลิป.์ส.ลกูเพชร พนิจินาฏศลิป.์ส.ลกูเพชร พนิจินาฏศลิป.์ส.ลกูเพชร พนิจินาฏศลิป.์ วิทยานพินธ์ปริญญา 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. 
ยุพาวดี  สุขจําเริญและเอ้ือมพร  เด็ดเด่ียว.    ศึกษาเชงิวเิคราะหล์ะครชาตรคีณะพรหมสวุรรณ ศึกษาเชงิวเิคราะหล์ะครชาตรคีณะพรหมสวุรรณ ศึกษาเชงิวเิคราะหล์ะครชาตรคีณะพรหมสวุรรณ ศึกษาเชงิวเิคราะหล์ะครชาตรคีณะพรหมสวุรรณ     
    อําเภอเมือง จังหวดัเพชรบรุีอําเภอเมือง จังหวดัเพชรบรุีอําเภอเมือง จังหวดัเพชรบรุีอําเภอเมือง จังหวดัเพชรบรุี. วิทยานิพนธ์ปริญญาคุรุศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยครูเพชรบุรี 
 จังหวัดเพชรบุรี, 2526. 
รพีพรรณ  โถสกุล. สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558. 
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บรรณานกุรมบรรณานกุรมบรรณานกุรมบรรณานกุรม        (ตอ่)(ตอ่)(ตอ่)(ตอ่)    
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ผูเ้ชีย่วชาญการตรวจสอบความเชือ่มัน่ของเครื่องมือผูเ้ชีย่วชาญการตรวจสอบความเชือ่มัน่ของเครื่องมือผูเ้ชีย่วชาญการตรวจสอบความเชือ่มัน่ของเครื่องมือผูเ้ชีย่วชาญการตรวจสอบความเชือ่มัน่ของเครื่องมือ    
    

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้าง 
โดยกําหนดประเด็นคําถามและตรวจสอบหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือโดยผู้วิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านนาฏศิลป์ไทยและภาษาไทยเป็นผู้ประเมิน โดยใช้ การหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC : Item 
Objective Congruence Index) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง มีผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ดังนี้ 
 
  1)  ดร.สมชาย  ฟ้อนรําดี  รองอธิการบดี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  2)  ดร.วาสนา  บุญญาพิทักษ์  รองอธิการบดี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  3)  ผศ. ดร.ธีรภัทร์  ทองนิ่ม  ผู้ช่วยอธิการบดี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  4)  ดร.มณี  เทพาชมภู  ครูชํานาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
  5)  ดร.สุรสิทธิ์  วิเศษสิงห์ ครูชํานาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
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คําชีแ้จงคําชีแ้จงคําชีแ้จงคําชีแ้จง    

  แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและศิลปินพ้ืนบ้านละครชาตรีเมืองเพชร ฉบับนี้เป็นส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ ตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย บัณฑิตศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง วิเคราะห์อัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร (An Analysis of the 
Identity of NaiRong in LakonChatri of Petchaburi Province) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
  1) ศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของละครชาตรีเมืองเพชร  
  2 ) ศึกษาจารีตของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร   
  3 ) วิเคราะห์อัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร   
  แบบสัมภาษณ์มี  2 ตอนคือ ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์  และ ตอนท่ี 
2 ประเด็นข้อคําถามในการวิจัย 
  ผู้วิจัยมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือในการ
ดําเนินการวิจัยโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (Item-
Objective Congruence Index : IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจะกรุณาประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ คือ 

 +1 = สอดคล้องหรือแน่ใจว่า ข้อคําถามข้อนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้จริง 
 0 = ไม่แน่ใจว่า   ข้อคําถามข้อนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้จริง 
-1 = ไม่สอดคล้องหรือแน่ใจว่า ข้อคําถามข้อนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้จริง 

 ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ียอมรับได้ต้องมีค่าต้ังแต่ 0.50 ข้ึนไป โดยพิจารณาจาก ข้อ
คําถามภายใต้คําจํากัดความ ดังต่อไปนี้ 

 1) อัตลักษณ์  หมายถึง ลักษณะเฉพาะท่ีมีความโดดเด่นซ่ึงอาจจะมีหลายอย่าง  มีลักษณะ
เฉพาะท่ีแตกต่างจากสิ่งอ่ืนๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นๆทําให้เป็นท่ีรู้จักหรือจดจําได้ 

 2) นายโรง  หมายถึง ผู้แสดงท่ีรับบทบาทเป็นตัวพระและมีบทบาทหน้าท่ีสําคัญๆ ท้ังในส่วน
ของพิธีกรรมและบทบาทการแสดง  
 3)  ละครชาตรีเมืองเพชร หมายถึง การแสดงพ้ืนบ้านท่ีมีรูปแบบการแสดงเป็นเรื่องราว อัน
เป็นลักษณะเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรี 

 
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ โอกาสนี่ 

         นายนาวี  สาสงเคราะห์ 
         ผู้วิจัย 

 
    
    

แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและศิลปินพ้ืนบ้านละครชาตรีเมืองเพชร 
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ตอนที่ 1ตอนที่ 1ตอนที่ 1ตอนที่ 1   ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์   
 

ชื่อ                                                       นามสกุล                                               … 

ตําแหน่งทางวิชาการ/อาชีพ                                                            อายุ                 ปี 

สถานท่ีทํางาน                                           ประสบการณ์ในการทํางาน/การแสดง          ปี 

 
ตอนที่ 2ตอนที่ 2ตอนที่ 2ตอนที่ 2    ประเด็นข้อคําถาม 
 

ลาํดับที่ลาํดับที่ลาํดับที่ลาํดับที่    ประเด็นข้อคําถามประเด็นข้อคําถามประเด็นข้อคําถามประเด็นข้อคําถาม    
ความคดิเหน็ความคดิเหน็ความคดิเหน็ความคดิเหน็    

+1+1+1+1    0000    ----1111    
1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการละครชาตรีเมืองเพชร    

1.1 ละครชาตรีเมืองเพชรมีประวัติความเป็นมาอย่างไร    
1.2 องค์ประกอบของละครชาตรีเมืองเพชรมีอะไรบ้าง    
1.3 ข้ันตอนการแสดงของละครชาตรีเมืองเพชรเป็นอย่างไร    
1.4 ละครชาตรีเมืองเพชรมีพัฒนาการอย่างไร    
1.5 อิทธิพลใดบ้างท่ีเป็นปัจจัยต่อการพัฒนาการของละครชาตรี  
     เมืองเพชร 

   

2 ความหมายและจารีตตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร    
2.1 ตัวนายโรงหมายถึงอะไร    
2.2 การสืบทอดตัวนายโรงมีลักษณะใดบ้าง อย่างไร    
2.3 จารีตการคัดเลือกตัวนายโรงเป็นอย่างไร    
2.4 จารีตในการจับมือมอบตัวเป็นศิษย์ ครอบและรับมอบเป็น  
      อย่างไร 

   

2.5 จารีตกระบวนท่ารําของตัวนายโรงมีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร    
2.6 จารีตการร้องของตัวนายโรงมีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร    
2.7 จารีตเก่ียวกับพิธีกรรมของตัวนายโรงมีอะไรบ้าง เป็น
อย่างไร 

   

2.8 จารีตในการแสดงละครของตัวนายโรงมีอะไรบ้าง อย่างไร    
2.9 จารีตอ่ืนๆ เช่น ความเชื่อ เคล็ดลาง ข้อห้าม ของตัวนาย  
     โรงมีอะไรบ้าง อย่างไร 
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ลาํดับที่ลาํดับที่ลาํดับที่ลาํดับที่    ประเด็นข้อคําถามประเด็นข้อคําถามประเด็นข้อคําถามประเด็นข้อคําถาม    
ความคดิเหน็ความคดิเหน็ความคดิเหน็ความคดิเหน็    

++++1111    0000    ----1111    
3 อัตลักษณ์ของตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร    

3.1 ลักษณะเด่นท่ีบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของนายโรงละคร 
     ชาตรีเมืองเพชรมีด้านกระบวนท่ารํามีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร 

   

3.2 ลักษณะเด่นท่ีบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของนายโรงละคร 
     ชาตรีเมืองเพชรมีด้านการแสดงมีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร 

   

3.3 คุณลักษณะเฉพาะของผู้เป็นตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
     ด้านการแสดงมีอะไร เป็นอย่างไร 

   

3.4 คุณลักษณะเฉพาะของผู้เป็นตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
     ด้านการปฏิบัติตนมีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร 

   

 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
 

 

 

    

    

    

    

    

 

ลงชื่อ                                                       ผู้ประเมิน 

          (                                                   ) 
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ตารางการแปลผลตารางการแปลผลตารางการแปลผลตารางการแปลผล    
 

ข้อที่ 
ผลการตรวจสอบของผู้เชีย่วชาญ 

ผลรวม 
ของคะแนน 

ค่า IOC 
ผล 

การวิเคราะห์ 
คนที่ 

1 
คนที ่

2 
คนที่ 

3 
คนที ่

4 
คนที ่

5 
1.1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
1.2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
1.3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
1.4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
1.5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
2.1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
2.2 +1 +1 0 0 +1 3 0.6 ใช้ได ้
2.3 +1 +1 +1 +1 +1 3 0.6 ใช้ได ้
2.4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
2.5 +1 +1 0 0 +1 3 0.6 ใช้ได ้
2.6 +1 +1 0 0 +1 3 0.6 ใช้ได ้
2.7 +1 +1 0 0 +1 3 0.6 ใช้ได ้
2.8 +1 +1 0 0 +1 3 0.6 ใช้ได ้
2.9 +1 +1 0 0 +1 3 0.6 ใช้ได ้
3.1 +1 +1 0 0 +1 3 0.6 ใช้ได ้
3.2 +1 +1 0 0 +1 3 0.6 ใช้ได ้
3.3 +1 +1 0 0 +1 3 0.6 ใช้ได ้
3.4 +1 +1 0 0 +1 3 0.6 ใช้ได ้
 
ข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. เพ่ิมรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ เช่นท่ีอยู่ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญด้านใด 
2. เพ่ิมข้อคําถาม นายโรงมีความสําคัญอย่างไร นายโรงมีบทบาทอย่างไรในการแสดงละครชาตรี 
3. ปรับคําถาม ข้อ 3.1 ลักษณะเฉพาะด้านกระบวนท่ารําท่ีบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของนาย

โรงละครชาตรีมีอะไรบ้าง/อย่างไร 
4. ข้อ 2.2-2.8 ให้มีประเด็นคําถามเดียว 
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คําชีแ้จงคําชีแ้จงคําชีแ้จงคําชีแ้จง    
  แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและศิลปินพ้ืนบ้านละครชาตรีเมืองเพชร ฉบับนี้เป็นส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ ตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย บัณฑิตศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง วิเคราะห์อัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร (An Analysis of the 
Identity of NaiRong in Lakon Chatri of Petchaburi Province) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) ศึกษา
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของละครชาตรีเมืองเพชร  2 ) ศึกษาจารีตของตัวนายโรงละคร
ชาตรีเมืองเพชร และ 3 ) วิเคราะห์อัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร 
  แบบสัมภาษณ์มี  2 ตอนคือ ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์  และ ตอนท่ี 
2  ประเด็นข้อคําถาม 
ตอนที่ 1ตอนที่ 1ตอนที่ 1ตอนที่ 1        ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์      

ชื่อ                                                       นามสกุล                                               … 
ตําแหน่งทางวิชาการ/อาชีพ                                                            อายุ                 ปี 
สถานท่ีทํางาน                                           ประสบการณ์ในการทํางาน/การแสดง          ปี 
ผู้เชี่ยวชาญด้าน                                                                                                  . 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน                                                               หมายเลขโทรศัพท์                 . 
ตอนที่ 2ตอนที่ 2ตอนที่ 2ตอนที่ 2    ประเด็นข้อคําถาม 
 

ลําดับท่ี เรื่อง ประเด็นข้อคําถาม 
1 ประวัติความเป็นมา

และพัฒนาการละคร
ชาตรีเมืองเพชร 

1. ละครชาตรีเมืองเพชรมีประวัติความเป็นมาอย่างไร 
2. องค์ประกอบของละครชาตรีเมืองเพชรมีอะไรบ้าง 
3. ข้ันตอนการแสดงของละครชาตรีเมืองเพชรเป็น

อย่างไร 
4. ละครชาตรีเมืองเพชรมีพัฒนาการอย่างไร 
5. อิทธิพลใดบ้างท่ีเป็นปัจจัยต่อการพัฒนาการของ

ละครชาตรีเมืองเพชร 
2 จ า รี ต ตั ว น า ย โ ร ง

ละครชาตีเมืองเพชร  
1. ตัวนายโรงหมายถึงอะไร 
2. การสืบทอดตัวนายโรงมีลักษณะใดบ้าง  
3. การสืบทอดตัวนายโรงมีลักษณะอย่างไร 
4. จารีตการคัดเลือกตัวนายโรงเป็นอย่างไร 
5. จารีตในการจับมือมอบตัวเป็นศิษย์ ครอบและรับ

มอบเป็นอย่างไร 
 
 

แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและศิลปินพ้ืนบ้านละครชาตรีเมืองเพชร 
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ลําดับท่ี เรื่อง ประเด็นข้อคําถาม 
  6. จารีตกระบวนท่ารําของตัวนายโรงมีอะไรบ้าง 

7. จารีตกระบวนท่ารําของตัวนายโรงเป็นอย่างไร 
8. จารีตการร้องของตัวนายโรงมีอะไรบ้าง  
9. จารีตการร้องของตัวนายโรงเป็นอย่างไร 
10. จารีตเก่ียวกับพิธีกรรมของตัวนายโรงมีอะไรบ้าง 
11. จารีตเก่ียวกับพิธีกรรมของตัวนายโรงเป็น

อย่างไร 
12. จารีตในการแสดงละครของตัวนายโรงมี

อะไรบ้าง  
13. จารีตในการแสดงละครของตัวนายโรงเป็น

อย่างไร 
14. จารีตอ่ืนๆ เช่น ความเชื่อ เคล็ดลาง ข้อห้าม ของ

ตัวนายโรงมีอะไรบ้าง  
15. จารีตอ่ืนๆ เช่น ความเชื่อ เคล็ดลาง ข้อห้าม ของ

ตัวนายโรงเป็นอย่างไร 
3 อัตลักษณ์ของตัวนาย

โรงละครชาตรีเมือง
เพชร 

1. ลักษณะเฉพาะด้านกระบวนท่ารําท่ีบ่งบอกถึง 
ความเป็นตัวตนของนายโรงละครชาตรีมีอะไรบ้าง 

2. ลักษณะเฉพาะด้านกระบวนท่ารําท่ีบ่งบอกถึง
ความเป็นตัวตนของนายโรงละครชาตรีเป็น
อย่างไร 

3. ลักษณะเฉพาะด้านการแสดงท่ีบ่งบอกถึงความเป็น
ตัวตนของนายโรงละครชาตรีมีอะไรบ้าง 

4. ลักษณะเฉพาะด้านการแสดงท่ีบ่งบอกถึงความเป็น
ตัวตนของนายโรงละครชาตรีเป็นอย่างไร 

5. คุณสมบัติเฉพาะด้านการแสดงของตัวนายโรงละคร
ชาตรีเมืองเพชรมีอะไรบ้าง  

6. คุณสมบัติเฉพาะด้านการแสดงของตัวนายโรงละคร
ชาตรีเมืองเพชรเป็นอย่างไร 

7. คุณลักษณะด้านการปฏิบัติตนของตัวนายโรงละคร
ชาตรีเมืองเพชรมีอะไรบ้าง 

8. คุณลักษณะด้านการปฏิบัติตนของตัวนายโรงละคร
ชาตรีเมืองเพชรเป็นอย่างไร  
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ภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวก        ขขขข    
ภาพการลงพื้นที่เกบ็ขอ้มลูภาคสนามภาพการลงพื้นที่เกบ็ขอ้มลูภาคสนามภาพการลงพื้นที่เกบ็ขอ้มลูภาคสนามภาพการลงพื้นที่เกบ็ขอ้มลูภาคสนาม    
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ละครชาตรเีมอืงเพชร  ณ  วดัมหาธาตวุรวหิารละครชาตรเีมอืงเพชร  ณ  วดัมหาธาตวุรวหิารละครชาตรเีมอืงเพชร  ณ  วดัมหาธาตวุรวหิารละครชาตรเีมอืงเพชร  ณ  วดัมหาธาตวุรวหิาร    
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ประวตัผิู้ประวตัผิู้ประวตัผิู้ประวตัผิู้วิจยัวิจยัวิจยัวิจยั    

    

    
    
    

ชื่อชื่อชื่อชื่อ - สกลุสกลุสกลุสกลุ นายนาวี  สาสงเคราะห์   
วนั เดือน ป ีเกดิวนั เดือน ป ีเกดิวนั เดือน ป ีเกดิวนั เดือน ป ีเกดิ 26  กันยายน  2523  
สถานที่เกดิสถานที่เกดิสถานที่เกดิสถานที่เกดิ    บ้านเลขท่ี  14  หมู่ท่ี 3  ตําบลสามกระทาย  อําเภอกุยบุรี  

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77150 
ที่อยู่ปจัจบุนั              ที่อยู่ปจัจบุนั              ที่อยู่ปจัจบุนั              ที่อยู่ปจัจบุนั                 บ้านเลขท่ี  14  หมู่ท่ี 3  ตําบลสามกระทาย  อําเภอกุยบุรี  

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77150 
ประวตัิประวตัิประวตัิประวตัิการศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    

 ประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (โขนพระ) 
 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี, พ.ศ. 2545 
 ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  

 คณะศิลปศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, พ.ศ. 2547 
  ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 

  คณะศิลปนาฏดุริยางค์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
                     กระทรวงวัฒนธรรม, พ.ศ. 2560    

สถานที่ทาํงานสถานที่ทาํงานสถานที่ทาํงานสถานที่ทาํงาน    วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  119  หมู่ท่ี 1 ตําบลสนามชัย 
                                                                                                                            อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 
ตําแหนง่ปจัจบุนัตําแหนง่ปจัจบุนัตําแหนง่ปจัจบุนัตําแหนง่ปจัจบุนั    ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม    
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