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บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาประวัติความเป็นมา และพัฒนาการกระบวน
ท่ารำของเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 2) วิเคราะห์ แนวคิด การประดิษฐ์ รูปแบบ และ
กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ เสมอข้ามสมุทร วานรดำเนิน และเสมอวานร เฉพาะสถานศึกษา
ในสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และกรมศิลปากร ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา และรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษากระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง รับการ
ถ่ายทอดท่ารำ สัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ในการสอน และการแสดง 

ผลการศึกษาพบว่า ในช้ันแรกมีการบรรจุเพลงหน้าพาทย์ไว้ท้ายบทละคร และบทโขน คือ 
เพลงเสมอ และเพลงเสมอข้ามสมุทรเท่านั้น โดยไม่ปรากฏผู้ประดิษฐ์ท่ารำ และการประพันธ์บทเพลง 
ต่อมานายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ผู้เช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยโขนลิง มีแนวคิดในการประดิษฐ์ท่ารำเพลง
หน้าพาทย์ใช้เฉพาะพญาวานร ได้แก่ วานรดำเนิน ได้บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย
โขนลิง ระดับช้ัน ปวช.ปีท่ี 1 และนายสุรัตน์ เอี่ยมสอาด ข้าราชการบำนาญ สำนักการสังคีต               
กรมศิลปากร ได้คิดประดิษฐ์เพลงหน้าพาทย์เพลงเสมอวานร ใช้สำหรับตัวลิง กระบวนท่ารำแบ่งตาม
โครงสร้างของท่ารำได้ 3 ช่วง คือ ไม้เดิน ไม้ลา และรัว มีหลักในการปฏิบัติ คือ 1) หน้าทับของ                
ไม้กลอง ผู้ปฏิบัติท่ารำจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามจังหวะของหน้าทับเพลงเสมอนั้น ๆ 2) ท่ารำเพลง
หน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง มีความเช่ือมโยงกับแม่ท่าลิง 3) การเคล่ือนท่ี ทิศทางในการรำมี
การเคล่ือนท่ี 2 ลักษณะ คือ เคล่ือนท่ีไปด้านหน้า และเคล่ือนท่ีไปหน้าเส้ียวสลับซ้าย - ขวา นั้นจะใช้
ท่าตะลึกตึกในการเคล่ือนท่ีเป็นหลักท้ัง 4 เพลง  
คำสำคัญ: แนวคิด, การประดิษฐ์, รูปแบบ, กระบวนท่ารำ, เพลงหน้าพาทย์ 
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ABSTRACT 
The objectives of this research are 1) to study the history and the development of 

choreographies  of the simian khon character performed in the Sa-moe (one of the naphat pieces) and                
2) to analyse the onception, the format creation, and the dance movements of the following naphat 
pieces: Sa-moe, Sa-moe kham Sa-mut, and Wanon Damnoen, as taught and leamed in the educational 
institutions under the  administration of the Bunditpatanasilpa Institute. The researcher conducted the 
research by collecting information from related documents, studying the choreographies of the simian 
khon character, and leaming the dance movements and by interviewing experienced khon dance masters.  

The ressults have been shown that Sa-moe is one of the naphat pieces used to accompany the 
character's journey from one place to another in a near distance. Generally, we can often find Sa-moe at 
the end of the lakhon and the khon scripts, especially for the monkey role; there was always the naphat 
piece used, namely Sa-moe and Sa-moe Kham Sa-mut. Later, there were experts in Thai classical dance 
creating new dance movement to accompany a group of new naphat pieces composed subsequently, 
which could be used instead of the other existing music, namely 1) Wanon Damnoen and 2) Samoe 
Wanon. Those two newly invented Sa-moe were induded in the khon curriculum and have also been 
used in khon performances. The structure of the choreographies in a group of Sa-moe for the monkey role 
can be divided into three parts: mai doen, mai la, and nua, which all have their own principles as follows: 1) 
the rhythmic pattem that dancers must study to synchronise the dance movement with the drum 
pattem properly 2) the choreographies linked to the monkey role basic movements (mae-tha), 3) the 
direction of the movements include moving forward and backwards performed with the head tilted 
altematively from the left to the right side for the four pieces in a group of Sa-moe. 
Keywords: concept, creation, form, choreography  
291 pages 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ เรื่อง แนวคิดการประดิษฐ์ท่าร าเพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิง ส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี อันเนื่องมาจากได้รับความเมตตา ความอนุเคราะห์อย่างสูงจากผู้เช่ียวชาญทางนาฏศิลป์ไทย 
และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะนายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
นาฏศิลป์ไทย (โขนลิง) ท่ีท่านกรุณาเสียสละเวลาให้ความรู้ด้านประวัติความเป็นมา ตลอดจนถ่ายทอด
กระบวนท่าร าวานรด าเนินให้ผู้วิจัย นายสุรัตน์ เอี่ยมสอาด ข้าราชการบ านาญ ส านักการสังคีต       
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ดร.ธีรภัทร์ ทองนิ่ม อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ และนายนิวัฒน์ สุขประเสริฐ อาจารย์ท่ีปรึกษา
ร่วมวิทยานิพนธ์ ผู้ให้ค าเสนอแนะ และปรึกษาตรวจทานแก้ไข อันเป็นประโยชน์ ส่งผลให้วิทยานิพนธ์
ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ และส าเสร็จด้วยดี ท้ังนี้รวมถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ แวงวรรณ            
นายสุรัตน์ จงดา และนายไพโรจน์ ทองค าสุก และคณะกรรมการทุกท่านท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้  

กราบขอบพระคุณ นายประเมษฐ์ บุณยะชัย นายสมศักด์ิ ทัดติ นายวีระชัย บ่อมีทรัพย์         
นายสมพร เท่ียงแช่ม นายสมชาย ฟ้อนร าดี และนายพิเชษฐ์ อ่อนส าลี ท่ีให้ข้อมูลด้านเกี่ยวกับประวัติ
เพลงหน้าพาทย์ ตลอดจนองค์ประกอบต่าง ๆ  

กราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหวัฒน์ ปล้ืมปรีชา นายไชยยะ ทางมีศรี         
รองศาสตราจารย ์ดร. ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ ท่ีกรุณาให้ข้อมูลในด้านดนตรี และท่ีมาของเพลงหน้าพาทย์ 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาอันเป็นท่ีเคารพรัก นายบุญรอด อ้นวงษ์และ
นางพรรณรัตน์ อิ่มอ่วม ท่ีได้อบรมเล้ียงดูให้ข้าพเจ้าได้มีวันนี้ตลอดท้ังคณาจารย์ ท่ีได้อบรม            
ส่ังสอน และให้ก าลังใจในการศึกษามาโดยตลอด คุณค่าและประโยชน์ท่ีเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
ผู้วิจัยขอมอบความดีไว้แด่คุณบิดามารดา คณาจารย์ ทางด้านนาฏศิลป์ไทย และดุริยางคศิลป์            
ทุกท่าน ท่ีได้อนุรักษ์ สร้างสรรค์ และสืบทอดกระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 
อันทรงคุณค่าแก่การรักษาไว้เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มี
ข้อผิดพลาดประการใดผู้วิจัยขอน้อมรับด้วยความยินดี และขออภัยมา ณ โอกาสนี้  
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1. ความเป็นมา และความสำคัญของการวิจัย 

โขน เป็นนาฏกรรมชั้นสูงของไทย มีประวัติมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยของสมเด็จ 
พระนารายณ์มหาราช ซึ่งมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุของ มองซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์ (Monsieur De La 
Loubere) แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร ราชทูตฝรั่งเศสได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ถึงมหรสพ
สามอย่างของชาวสยาม “ชาวสยามมีมหรสพประเภทเล่นในโรงอยู่ 3 อย่าง อย่างที่ชาวสยาม เรียกว่า 
โขน (Cone) นั้น เป็นการร่ายรำเข้า ๆ ออก ๆ หลายคำรบตามจังหวะซอ และเครื่องดนตรีอย่างอ่ืนอีก
ผู้แสดงนั้นจะสวมหน้ากาก (หัวโขน) และถืออาวุธ แสดงบทหนักไปในทางสู้รบกันมากกว่าจะเป็นการร่ายรำ 
และมาตรการแสดงส่วนใหญ่จะหนักไปในทางโลดเต้นเผ่นโผนโจนทะยาน และวางท่าอย่างเกินสมควร
แล้วนาน ๆ ก็จะหยุดเจรจาออกมาสักคำสองคำ หน้ากาก (หัวโขน) ส่วนใหญ่นั้นน่าเกลียด เป็นหน้าสัตว์ที่มี
รูปพรรณวิตถาร (ลิง) หรือไม่ก็เป็นหน้าปีศาจ (ยักษ์)” (สันต์ ท. โกมลบุตร, 2548, น. 157) แสดงให้เห็นว่า 
มีการแสดงโขนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โขน มีกำเนิดมาจากการแสดง 3 ประเภท คือ โขน
ได้รับเอาท่าเต้น การพากย์-เจรจา จอหนัง และที่สำคัญคือ เพลงหน้าพาทย์จากการเล่นหนังใหญ่ โขน
ได้รับอิทธิพลจากการต่อสู้มาแปลงเป็นกระบวนท่ารบ หรือการตรวจพลจากกระบี่กระบอง และโขน
ได้รูปแบบเครื่องแต่งกาย มาจากการแสดงชักนาคดึกดำบรรพ์ นอกจากนี้ยังได้นำวงปี่พาทย์ที่บรรเลง
ประกอบการเล่นหนังใหญ่มาใช้บรรเลงเพ่ือประกอบอากัปกิริยาของตัวโขน ซึ่งเพลงที่บรรเลงประกอบ
เหล่านี้ เรียกว่า “เพลงหน้าพาทย์”  

เพลงหน้าพาทย์ หมายถึง เพลงที่บรรเลงประกอบกิริยาเคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
จะมีกิริยาสมมุติแลไม่เห็นตัวตน เช่น การเชิญเทวดาให้เสด็จมา การบรรเลงประกอบกิริยานั้น เรียกว่า 
หน้าพาทย์ทั้งสิ้น (มนตรี ตราโมท, 2531, น. 34) เพลงหน้าพาทย์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ เพลง
หน้าพาทย์ชั้นต้น เป็นหน้าพาทย์ที่ใช้ประกอบการแสดง และฝึกหัดเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนนาฏศิลป์
ไทย เช่น เชิด เสมอ รัว ลา โอด โล้ ชุบ กลองโยน ลงสรง เป็นต้น เพลงหน้าพาทย์ชั้นกลาง เป็นเพลง
หน้าพาทย์ที่ใช้ประกอบการแสดงสำหรับตัวละครที่สำคัญ ตัวละครเอก ผู้เรียนต้องผ่านพิธีครอบครู  
จึงได้ต่อเพลงหน้าพาทย์ชั้นกลาง เช่น ตระนิมิต ตระบองกัน ตระสันนิบาต ตระบรรทมไพร เป็นต้น 
เพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในการประกอบพิธีไหว้ครู หรือประกอบการแสดงอันศักดิ์สิทธิ์ 
แสดงอิทธิฤทธิ์ เช่น คุกพาทย์ รัวสามลา องค์พระพิราพ พราหมณ์เข้า พราหมณ์ออก ตระพระปรคนธรรพ 
เป็นต้น เมื่อกล่าวถึงเพลงเสมอ เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในการเดินทางในระยะใกล้จากห้องหนึ่งไปยังห้องหนึ่ง 
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และพบว่าตัวลิงยังมีการใช้เพลงหน้าพาทย์ในกลุ่มเพลงเสมอ คือ เพลงเสมอข้ามสมุทร ซึ่งใช้ในการ
เคลื่อนกระบวนทัพข้ามมหาสมุทรเพ่ือจะไปเมืองลงกา จะเห็นได้ว่า  กลุ่มเพลงหน้าพาทย์เสมอของ          
ตัวลิงนั้น มีเพียงจำนวน 2 เพลง ที่กล่าวข้างต้น ซึ่งมีเพลงเสมอที่ใช้กับตัวลิงมีจำนวนน้อย ผู้เชี่ยวชาญ
นาฏศิลป์ไทยโขนลิงได้เกิดแรงบันดาลใจในการคิดประดิษฐ์  ท่ารำเพลงเสมอที่ใช้เฉพาะตัวลิง โดย
ความคิดริเริ่มของรองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข ขณะที่รักษาการคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความเห็นว่าควรที่จะสร้างเพลง และกระบวนท่ารำเพลงเสมอขึ้นใหม่อีก
เพลงหนึ่ง ใช้สำหรับตัวโขนฝ่ายลิงสูงศักดิ์ คือ ระดับพญาวานร และได้รับความกรุณาจากนายพินิจ 
ฉายสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ คิดประดิษฐ์ทำนองเพลง ในการประดิษฐ์กระบวนท่ารำวานรดำเนิน ก็คือ 
นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ นอกจากเพลงวานรดำเนินที่กล่าวมาแล้วยังมีผู้ที่คิดประดิษฐ์
กระบวนท่ารำเพลงเสมอวานรก็คือ นายสุรัตน์ เอ่ียมสอาด (นาฏศิลปินทักษะพิเศษ) ข้าราชการบำนาญ 
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ในโครงการสืบทอดองค์ความรู้ผลงานสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์                  
ณ โรงละครแห่งชาติ  (โรงเล็ก) วันที่  23 เมษายน 2562 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้สำหรับพญาวานร                 
(สุรัตน์ เอ่ียมสะอาด, 2563, 2 ธันวาคม, สัมภาษณ์) 

จากการศึกษาจึงพบว่า ตัวลิงมีการใช้ เพลงหน้าพาทย์เสมอ เสมอข้ามสมุทรแล้วยังมี             
เพลงเสมอที่ใช้สำหรับพญาวานรเกิดขึ้นใหม่อีก 2 เพลง คือ วานรดำเนิน และเสมอวานร ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวคิด การประดิษฐ์ กระบวนท่ารำของเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
เสมอข้ามสมุทร วานรดำเนิน และเสมอวานร เพ่ือวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกระบวนท่ารำ และ
บันทึกกระบวนท่ารำไว้เป็นองค์ความรู้ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมา และพัฒนาการ กระบวนท่ารำของเพลงหน้าพาทย์ กลุ่มเพลง
เสมอของตัวลิง 

2.2 เพ่ือวิเคราะห์ แนวคิด ประดิษฐ์ รูปแบบ และกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ            
เสมอข้ามสมุทร วานรดำเนิน และเสมอวานร 

 
3. คำถามการวิจัย 

3.1 การสืบทอดกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ เสมอข้ามสมุทร วานรดำเนิน และ           
เสมอวานร มีความเป็นมาอย่างไร 

3.2 รูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน และองค์ประกอบ กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ             
เสมอข้ามสมุทร วานรดำเนิน และเสมอวานร เป็นอย่างไร  
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3.3 วิเคราะห์กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์ เสมอ เสมอข้ามสมุทร วานรดำเนิน และ             
เสมอวานร มคีวามเหมือนกัน หรือแตกต่างกันอย่างไร 

3.4 แนวคิดการประดิษฐ์ท่ารำเพลงหน้าพาทย์ เสมอ เสมอข้ามสมุทร วานรดำเนิน และ           
เสมอวานร มีแนวคิดในการประดิษฐ์อย่างไร 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจัยผู้วิจัยกำหนดขอบเขตดังนี้ 
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

4.1.1 การศึกษาประวัติความเป็นมา แนวคิด การประดิษฐ์ ของเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
กลุ่มเพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิง จำนวน 4 เพลง คือ เสมอ เสมอข้ามสมุทร วานรดำเนิน และ
เสมอวานร โดยศึกษาจากวรรณกรรมเรื่อง รามเกียรติ์ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี จนถึง
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ การแสดงโขนที่ใช้เพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอเกี่ยวข้องกับตัวลิง  ของ       
กรมศิลปากร การถ่ายทอดกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอในวิทยาลัยนาฏศิลป  

4.1.2 ศึกษารูปแบบ กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ เสมอข้ามสมุทร วานรดำเนิน 
และเสมอวานร 

4.2 ขอบเขตด้านบุคคล 
4.2.1 สัมภาษณ์จากผู้คิดประดิษฐ์กระบวนท่ารำ วานรดำเนิน เสมอวานร 
4.2.2 สัมภาษณ์จากผู้รู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเพลงหน้าพาทย์ กลุ่มเพลงเสมอ

ของตัวลิง ดังนี้ 
1) ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยโขนลิง 

โดยมีเกณฑ์คัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลทางด้านนาฏศิลป์ไทย ที่มีความรู้ และ
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 30 ปี ดังนี้ 

- นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน) 
พุทธศักราช 2551 ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยโขนลิง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

- นายสุรัตน์ เอ่ียมสอาด ข้าราชการบำนาญ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร 
2) ผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ด้านการสอนโขนลิง  

โดยมีเกณฑ์คัดเลือกผู้ ให้สัมภาษณ์ข้อมูลทางด้านนาฏศิลป์ ไทย  และมี
ประสบการณด์้านการสอนไม่น้อยกว่า 30 ปี ได้แก่ 

- นายวิโรจน์ อยู่สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยโขนลิง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
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- นายนิวัฒน์ สุขประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม 

- นายสมชาย ฟ้อนรำดี ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 

3) ผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ด้านดนตรี  
โดยมีเกณฑ์คัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลทางด้านดนตรีไทย และมีประสบการณ์

ด้านการบรรเลงไม่น้อยกว่า 30 ปี ได้แก่ 
- นายไชยยะ ทางมีศรี ผู้ชำนาญการพิเศษ กลุ่มดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต 

กรมศิลปากร 
- รองศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา ข้าราชการบำนาญ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

กระทรวงวัฒนธรรม 
4.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

ศึกษากระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ และกลุ่มเพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิง           
ที่ได้รับการถ่ายทอดท่ารำ ในวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และ
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

4.4 ขอบเขตด้านเวลา 
ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึง ธันวาคม 2564 

 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยคาดว่าจะสร้างประโยชน์ 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
5.1 ได้แนวคิด ในเรื่องของการประดิษฐ์ เพลงหน้าพาทย์ เสมอ กลุ่มเพลงหน้าพาทย์ เสมอ                      

ของตัวลิง ที่ใช้ในการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ 
5.2 ได้ผลการวิเคราะห์กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ กลุ่มเพลงหน้าพาทย์เสมอ        

ของตัวลิง เพ่ือบันทึกอธิบายท่ารำเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

แนวคิด หมายถึง ความคิดสำคัญซึ่งเป็นแนวในการคิดสร้างสรรค์มาเป็นกระบวนท่ารำ        
เพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน เสมอวานร   

การประดิษฐ์ หมายถึง งานที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์สร้างขึ้น หรือ
ประดิษฐ์ขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์ เช่น การประดิษฐ์กระบวนท่ารำ เพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน         
เสมอวานร   
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รูปแบบ หมายถึง คือโครงสร้าง แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ตัวแปรต่าง ๆ สามารถใช้
รูปแบบอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ เป็นการอธิบายการเชื่อมโยงของกระบวนท่ารำ
เพลงหน้าพาทย์เสมอ เสมอข้ามสมุทร วานรดำเนิน และเสมอวานร 

กระบวนท่ารำ หมายถึง กระบวนการเคลื่อนไหวของอวัยวะร่างกายของท่ารำ เพ่ือใช้สื่อ
ออกมาในลักษณะต่าง ๆ เช่น สื่อแทนคำพูด แทนอากัปกิริยาที่กำลังปฏิบัติอยู่ หรือสื่อถึงบทบาท        
ต่อการแสดงนั้น มาจากหลายแหล่ง เช่น นาฏยศัพท์ ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ และการตีบท 

เพลงหน้าพาทย์ หมายถึง เพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงกิริยาอาการเคลื่อนไหวของตัวโขน 
กำหนดท่ารำไว้เป็นมาตรฐาน เพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอที่ใช้ประกอบการรำ ในเพลงเดียวกัน     
ท่ารำจะไม่เหมือนกัน เช่น เพลงเสมอ ผู้แสดงเป็น ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ตัวลิง ก็จะทำตามกระบวน
ท่ารำของตนที่แตกต่างกันแต่จะรำในเพลงเดียวกัน จังหวะเดียวกัน และก็จะจบพร้อมกัน    
 
 



 

 

บทท่ี 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
ในการวิจัยแนวคิดการประดิษฐ์ท่าร าเพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิง ผู้วิจัยด าเนินการทบทวน

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง อันประกอบไปด้วย ข้อมูลทางวิชาการ เอกสาร งานวิจัย การสัมภาษณ์ผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการร าเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิงในการแสดงโขนของกรมศิลปากร  
ซึ่งผู้วิจัยน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเช่ือมโยงไปสู่การวิเคราะห์องค์ประกอบของกระบวนท่าร า และ
หลักการร าเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง โดยผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 

1. ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา 
1.1 ความหมายของเพลงหน้าพาทย์ 
1.2 ประเภทของเพลงหน้าพาทย์ 
1.3 ความหมายของเพลงหน้าพาทย์เสมอ  
1.4 ความส าคัญของเพลงหน้าพาทย์แบ่งตามพิธีกรรม และการแสดง 
1.5 เพลงหน้าพาทย์เสมอท่ีเกี่ยวข้องกับการแสดงโขน  

2. สารัตถะท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ความเป็นมาของการร าเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิงในสมัยต่าง ๆ  

2.1.1 วรรณกรรมเรื่อง รามเกียรต์ิ สมัยกรุงศรีอยธุยา 
2.1.2 วรรณกรรมเรื่อง รามเกียรต์ิ สมัยกรุงธนบุร ี
2.1.3 วรรณกรรมเรื่อง รามเกียรต์ิ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

2.2 ความเป็นมาของการร ากลุ่มเพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิง ในกรมศิลปากร 
2.3 ความเป็นมาของกลุ่มเพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิง ในบทการแสดงโขนอื่น ๆ 
2.4 การเรียนการสอนวิชาโขนลิง 
2.5 เพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอในหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลป 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4. กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

 
1. ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

การวิจัยแนวคิดการประดิษฐ์ท่าร าเพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิง ความหมาย ความส าคัญ
ของเพลงหน้าพาทย์เสมอ เพลงหน้าพาทย์เสมอท่ีเกี่ยวข้องกับการแสดงโขน ขอบข่ายของการศึกษา
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จึงอยู่ท่ีความหมาย ความส าคัญ ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง การวิจัยลักษณะนี้จึงจ าเป็นต้องใช้ทฤษฎีต่าง ๆ                 
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจัยอย่างมีระเบียบท่ีเป็นขั้นตอน 

1.1 ความหมายของค าว่า เพลงหน้าพาทย์ 
ราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 1290) ได้ให้ความหมายของค าว่า หน้าพาทย์ น. เพลง

ประเภทท่ีใช้บรรเลงในการแสดงกิริยาอาการเคล่ือนไหวของตัวโขนละคร หรือส าหรับอัญเชิญเทพเจ้า 
ฤๅษี หรือบูรพาจารย์ให้มาร่วมชุมนุมในพิธีไหว้ครู หรือพิธีมงคลต่าง ๆ เช่น เชิด ใช้ในการเดินทางไกล 
เสมอ ใช้ในการเดินระยะใกล้ เสมอมาร ส าหรับยักษ์เดิน เสมอเถร ส าหรับฤๅษีเดิน สาธุการ ใช้ใน            
การแสดงการคารวะส่ิงศักดิ์สิทธิ์ และเริ่มพิธีต่าง ๆ ตระเชิญ ใช้อัญเชิญเทพเจ้า และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 

มนตรี ตราโมท (2524, น. 49) ได้ให้ความหมายของเพลงหน้าพาทย์ หมายถึง เพลง           
ท่ีบรรเลงประกอบกิริยาไม่ว่าจะเป็นกิริยาเคล่ือนไหวหรือเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ของมนุษย์ สัตว์ วัตถุ 
หรือธรรมชาติ เช่น เดิน นอน วิ่ง เกิดขึ้น สูญไป เป็นต้น ท้ังกิริยาท่ีมีตัวตน กิริยาท่ีไม่มีตัวตน กิริยา             
ท่ีเกิดขึ้นแล้วในอดีต และกิริยาท่ีเกิดขึ้นในป๎จจุบัน 

ป๎ญญา รุ่งเรือง (2545, น. 24 - 25) กล่าวว่า เพลงหน้าพาทย์ เป็นเพลงท่ีบรรเลงด้วย          
วงปี่พาทย์ เป็นดนตรีบริสุทธิ์เช่นเดียวกับเพลงโหมโรง และเพลงเรื่องมีการน าเสนอเพลงหน้าพาทย์
บางเพลงไปรวมไว้เป็นเพลงชุดโหมโรง เพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้วย 

เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี (2530, น. 97) กล่าวว่า เพลงหน้าพาทย์เป็นเพลงท่ีใช้บรรเลงในลีลา
ของเครื่องดนตรี โดยเฉพาะท านอง และจังหวะจะจ ากัดอยู่ในแบบแผนท่ีก าหนดไว้ 

จากข้อความท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า เพลงหน้าพาทย์ หมายถึง เพลงท่ีใช้
บรรเลงประกอบกิริยาอาการเคล่ือนไหวต่าง ๆ ของตัวละครในการแสดงนาฏศิลป์ไทย และใช้ใน             
การบรรเลงประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีไหว้ครู 

1.2 ประเภทของเพลงหน้าพาทย์ 
ได้มีนักวิชาการดนตรีไทยด้านต่าง ๆ รวบรวมข้อมูลของเพลงหน้าพาทย์ แบ่งประเภท

ของเพลงหน้าพาทย์ไว้พอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1.2.1 แบ่งเพลงหน้าพาทย์ ตามล าดับความส าคัญ ได้ดังนี้ 

1) เพลงหน้าพาทย์ช้ันต้น เป็นหน้าพาทย์ท่ีใช้ประกอบการแสดง และฝึกหัด
เบ้ืองต้นส าหรับผู้เรียนนาฏศิลป์ไทย เช่น เชิด เสมอ เร็ว ลา โอด โล้ ชุบ กลองโยน ลงสรง เป็นต้น 

2) เพลงหน้าพาทย์ช้ันกลาง เป็นเพลงหน้าพาทย์ท่ีใช้ประกอบการแสดงส าหรับ  
ตัวละครส าคัญ ตัวละครเอก ผู้เรียนต้องผ่านพิธีครอบครูจึงได้ต่อเพลงหน้าพาทย์ช้ันกลาง  เช่น       
ตระนิมิต ตระบองกัน ตระสันนิบาต ตระบรรทมไพร เป็นต้น 
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3) เพลงหน้าพาทย์ช้ันสูง เป็นเพลงหน้าพาทย์ท่ีใช้ในการประกอบพิธีไหว้ครู หรือ
ประกอบการแสดงอันศักดิ์สิทธิ์ แสดงอิทธิฤทธิ์ เช่น คุกพาทย์ รัวสามลา องค์พระพิราพ พราหมณ์เข้า 
พราหมณ์ออก ตระพระปรคนธรรพ เป็นต้น 

1.2.2 แบ่งเพลงหน้าพาทย์ ตามลักษณะการน าไปใช้ 
1) ใช้บรรเลงประกอบกิริยาท่ีมีตัวตน หมายถึง การน าเพลงหน้าพาทย์ไปประกอบ

ในการแสดงโขน ละคร ซึ่งเป็นกิริยาท่ีมีตัวตน เช่น เพลงพญาเดิน ใช้ประกอบกิริยาไปมาของกษัตริย์ 
เพลงกลม ใช้ประกอบกิริยาการเหาะของพระอินทร์ เพลงเสมอข้ามสมุทร ใช้ประกอบกิริยาการเดิน
เป็นขบวนทัพ เป็นต้น 

2) ใช้บรรเลงประกอบกิริยาท่ีไม่มีตัวตน หมายถึง เพลงท่ีน าไปบรรเลงประกอบ
กิริยาท่ีไม่มีตัวตน ได้แก่ 

2.1) เพลงท่ีบรรเลงประกอบนามสมมติท่ีเกิดขึ้นในป๎จจุบัน ได้แก่ การบรรเลง
ประกอบพิธีไหว้ครู เมื่อประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครูท าพิธีกล่าวอัญเชิญเทพยาดา ครู อาจารย์ หรือ             
ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ท้ังหลาย มีการบรรเลงหน้าพาทย์ประจ าของแต่ละองค์ และยังมีเพลงหน้าพาทย์ท่ีมี
ความหมายในการบูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ประสาทพรท่ีไม่มีตัวตน เช่น เพลงสาธุการ หมายถึง การกราบไว้
บูชาพระ หรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งท่ีกล่าวมาเป็นการกระท าท่ีเกิดขึ้นเป็นป๎จจุบัน 

2.2) เพลงท่ีบรรเลงประกอบนามสมมติท่ีเกิดขึ้นแล้วในอดีต ได้แก่การบรรเลง
เพลงประกอบการเทศน์มหาชาติ ในตอนท่ีเทศน์จบของแต่ละกัณฑ์ ปี่พาทย์ก็จะบรรเลงเพลงประจ ากัณฑ์ 
เช่น กัณฑ์ฉกษัตริย์ ปี่พาทย์บรรเลงตระนอน เป็นต้น แต่เหตุการณ์ของการเทศน์มหาชาตินั้นเป็นเรื่อง
ท่ีเกิดมาแล้วในอดีตแต่น ามาเล่าซ้ าในการเทศน์มหาชาติ    

1.3 ความหมายของเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
ราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 1255) ได้ให้ความหมายของค าว่า “เสมอ” ว่า (สะเหมอ) 

น. ช่ือเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทย์ ใช้ประกอบการเดินของตัวละครในระยะใกล้ ๆ  มีหลาย
ท านองขึ้นอยู่กับตัวแสดง เช่น เสมอมาร เสมอเถร เสมอผี เสมอตีนนก หรือบาทสกุณี (ใช้กับมนุษย์)  

เพลงหน้าพาทย์เสมอ เป็นเพลงหน้าพาทย์เพลงหนึ่งท่ีใช้บรรเลงประกอบอากัปกิริยา 
ของผู้แสดงโขน เพื่อบ่งบอกการเดินทางของตัวโขน มีการเรียกช่ือเพลงหน้าพาทย์เสมอในลักษณะต่าง ๆ            
ท่ีมีท านองเพลงคล้ายคลึงกัน ได้แก่ เสมอ เสมอข้ามสมุทร วานรด าเนิน เสมอวานร เป็นต้น ซึ่งมีความหมาย
ของเพลงหน้าพาทย์เสมอ นักวิชาการทางด้านนาฏศิลป์ไทย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนาฏศิลป์ไทย และ
ผู้เช่ียวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยหลายท่าน ได้ให้ความหมายของเพลงหน้าพาทย์เสมอไว้ดังนี้ 

เกิดศิริ นกน้อย (2549, น. 10) อ้างอิงจาก ศาสตราจารย์พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมทย์  
(2539, น. 15) ได้อธิบายความหมายของเพลงเสมอไว้ว่า  
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“เพลงเสมอนี้ ค าว่า “เสมอ” มาจากค าว่า “ถะเมอ” ในภาษาเขมร ซึ่งมีความหมายว่า 
“เดิน” เป็นการเดินทางในระยะส้ัน หรือเป็นการเดินทางในระยะใกล้ ๆ สรุป คือ เพลงเสมอ เป็นการเคล่ือนท่ี
เดินทางแบบช้า ๆ ในระยะใกล้ ๆ...” 

 (สัมภาษณ์, อ้างอิงใน เกิดศิริ นกน้อย, 2549, น. 11) ประเมษฐ์ บุญยะชัย จากการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับเพลงหน้าพาทย์เสมอ  

“เพลงหน้าพาทย์เสมอ เป็นเพลงท่ีสามารถร าได้ท้ังพระ นาง ยักษ์ และลิง ใช้ส าหรับ
ประกอบอากัปกิริยาในการเดินทางของตัวละคร นอกจากนี้ยังใช้ในการประกอบพิธีไหว้ครูอีกด้วย” 

สรุปได้ว่า “เพลงเสมอ” เป็นเพลงหน้าพาทย์ชนิดหนึ่ง หรือเพลงหนึ่ง ท่ีเกิดขึ้นมาต้ังแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา พบได้จากวรรณกรรมเรื่องรามเกียรต์ิ รามเกียรต์ิค าพากย์มีการบรรจุเพลงเสมอไว้
ท้ายบท และได้มีการสืบทอดเกี่ยวกับเพลงหน้าพาทย์เสมอ มาจนถึงสมัยป๎จจุบัน โดยค าว่า “เสมอ” 
มีรากศัพท์มาจากภาษาเขมร “ถะเมอ” ซึ่งแปลความหมายว่า เดิน เพลงหน้าพาทย์เสมอ ใช้บรรเลง
ประกอบในพิธีไหว้ครู และบรรเลงประกอบในการแสดงโขน เพื่อส่ือให้เห็นถึงการเดินทาง ในระยะใกล้ ๆ 
จากห้องหนึ่งไปยังห้องหนึ่ง ซึ่งใช้ส าหรับตัวละครในเรื่องรามเกียรต์ิ เช่น ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ และ
ตัวลิง เพลงเสมอท่ีใช้กับตัวลิง เช่น สุครีพออกไปจัดทัพ เป็นการเดินทางจาก ท่ีหนึ่งไปยังท่ีหนึ่งก็จะใช้
เพลงเสมอ เป็นต้น 

1.4 ความส าคัญของเพลงหน้าพาทย์ แบ่งตามพิธีกรรม และการแสดง 
เพลงหน้าพาทย์เสมอ เป็นเพลงหน้าพาทย์เพลงหนึ่ง ใช้บรรเลงประกอบอากัปกิริยา         

ของตัวละคร ในการเดินทางระยะใกล้ ๆ จากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง หรือจากท่ีหนึ่งไปยังท่ีหนึ่ง 
จากการศึกษาค้นคว้า และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญนาฏศิลป์ไทย พบว่า ความส าคัญของ
เพลงหน้าพาทย์เสมอ มี 2 ลักษณะ คือ 

1.4.1 ลักษณะท่ีเกี่ยวข้องในการประกอบพิธีกรรม ซึ่งอยู่ในชุดเพลงโหมโรง 
การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของไทย ต้ังแต่สมัยโบราณจนมาถึงป๎จจุบัน มีการ

ประกอบพิธีกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนา ท้ังเป็นงานมงคล และงานอวมงคล โดยท่ัวไปแล้วจะต้องมี          
พิธีสงฆ์อยู่ในงานนั้นด้วย เช่น งานท าบุญขึ้นบ้านใหม่ งานบวช งานแต่ง งานโกนจุก ฯลฯ ก่อนท่ี          
จะเริ่มงานดังกล่าวก็จะมีการบรรเลงของวงปี่พาทย์ประกอบอยู่ในงานนั้น ๆ ด้วย เพลงท่ีบรรเลง
ก่อนท่ีจะเริ่มงานเป็นอันดับแรก คือ เพลงโหมโรง เพื่อเป็นการปุาวประกาศ หรือให้ประชาชนท่ีอยู่
บริเวณนั้น ได้รู้ว่า ขณะนี้บ้านนี้ก าลังมีงาน นอกจากจะมีการบรรเลงของวงปี่พาทย์ท่ีประกอบ             
ในพิธีกรรมท่ีกล่าวมาแล้ว พิธีพราหมณ์ เป็นพิธีหนึ่งท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบรรเลงของวงปี่พาทย์ 
เช่น พิธีไหว้ครู จะมีการบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประกอบในพิธี ซึ่งยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบทอด
ต่อกันมาจากการศึกษาค้นคว้า พบว่า ในการบรรเลงของวงปี่พาทย์ ท่ีปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมา 
ก่อนท่ีจะเริ่มงานของทุก ๆ งาน จะเริ่มด้วยการบรรเลงของวงปี่พาทย์เป็นอันดับแรก คือ เพลงโหมโรง 
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1) ความหมายของเพลงโหมโรง 
ราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 1356) ได้ให้ความหมายของค าว่า “โหมโรง” 

ดังนี้ “โหมโรง น. การประโคมดนตรีก่อนมหรสพลงโรง เพลงเริ่มต้นของการบรรเลงหรือการแสดง 
เพื่อบอกให้ทราบว่าพิธีหรืองานนั้นได้เริ่มขึ้นแล้ว แบ่งเป็นหลายชนิดตามลักษณะของมหรสพท่ีแสดง 
และการบรรเลง เช่น โหมโรงเย็น โหมโรงเช้า โหมโรงเทศน์ โหมโรงละคร โหมโรงเสภา” 

มนตรี ตราโมท (2524, น. 50) กล่าวว่า เพลงโหมโรง หมายถึง เพลงท่ีบรรเลง
เป็นอันดับแรกส าหรับงานต่าง ๆ มีวิธีใช้ตามโอกาส สถานท่ี และตามความเหมาะสม ในตอนแรก
เรียกว่า เพลงโหม ต่อมาเมื่อมีการปลูกโรงส าหรับการแสดงมหรสพต่าง ๆ จึงมีผู้เรียกว่า โหมโรง ซึ่งใช้
กับการบรรเลงโหมโรงก่อนเล่นมหรสพ 

สงัด ภูเขาทอง (2532, น. 166) ได้ให้ความหมายของเพลงโหมโรงว่า หมายถึง 
เพลงท่ีบรรเลงก่อนท่ีมีการแสดงโขน ละคร หรือก่อนท่ีจะมีการแสดงดนตรี เป็นประเพณีโบราณ
ก่อนท่ีจะมีการแสดงดนตรี โขน ละคร จะมีการบรรเลงเพลงโหมโรงก่อนเสมอ 

ธีรเดช กล่ินจันทร์ (2545, น. 28) ได้กล่าวถึง การบรรเลงเพลงโหมโรง            
มีวัตถุประสงค์ในการบรรเลง เพื่อเป็นการปุาวประกาศให้ทราบว่า ขณะนี้ก าลังมีงานพิธี เนื่องจาก
สมัยก่อนไม่มีเครื่องเสียง เพื่อเป็นการปุาวประกาศว่ามีงานจะต้องใช้ปี่พาทย์บรรเลงเพลงโหมโรง และ
อีกอย่างหนึ่ง เพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีกรรมต่าง ๆ  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เพลงโหมโรง หมายถึง เพลงท่ีใช้บรรเลงเป็นอันดับแรก
ก่อนท่ีจะมีการแสดงมหรสพต่าง ๆ ซึ่งเป็นขั้นตอนของครูโบราณได้ก าหนดเอาไว้จนมาถึงป๎จจุบัน   

2) ประเภทของเพลงโหมโรง 
ในการบรรเลงโหมโรง ใช้วงปี่พาทย์บรรเลงในงานมงคลพิธีต่าง ๆ ซึ่งจะมีขึ้น 

ในตอนเช้า กลางวัน และเย็น เพื่อประกาศให้ชาวบ้านทราบว่า สถานท่ีแห่งนี้จะมีการกระท าพิธีทางศาสนา 
หรือจะมีการแสดงต่าง ๆ เพื่อท่ีจะให้ประชาชนจะได้มาดูหรือมาชม และเป็นการเชิญเทพยาดา ส่ิงศักด์ิสิทธิ์
ท้ังหลาย มาประชุมในบริเวณงานจะได้เป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้าน ได้มีผู้กล่าวถึง ประเภทของเพลง
โหมโรง ไว้ดังนี้ 

อุทิศ นาคสวัสด์ิ (2514, น. 115 - 120) ได้เขียนไว้ในทฤษฎี และการปฏิบัติ
ดนตรีไทยว่า เพลงโหมโรงแบ่งได้หลายชนิด แล้วแต่ลักษณะของการบรรเลงในงานนั้น ลักษณะของ
มหรสพที่แสดง ลักษณะของการบรรเลงเป็นส าคัญ ซึ่งอธิบายตามล าดับดังนี้ 

(1) โหมโรงปี่พาทย์ ได้แก่ โหมโรงเย็นใช้บรรเลงในเวลาเย็น และเพลงโหมโรง
เช้าใช้บรรเลงในเวลาเช้า 

(2) โหมโรงเทศน์ ใช้ส าหรับการบรรเลงเพื่อให้ชาวบ้านทราบว่าท่ีบ้านนี้ หรือ 
ท่ีวัดนี้จะมีการแสดงพระธรรมเทศนา 
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(3) โหมโรงโขน ละคร ใช้ส าหรับบรรเลงเพื่อประกาศว่า ท่ีนี้จะมีการแสดงโขน 
ละคร การโหมโรงนี้มีท้ังตอนเช้า ตอนกลางวัน และตอนเย็น แล้วแต่ว่าการแสดงโขน ละครจะเล่น 
ตอนไหน 

(4) โหมโรงเสภา เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 2 ใช้ส าหรับการบรรเลงก่อนการขับเสภา 
โดยจะเริ่มบรรเลงต้ังแต่ตระไปจนถึงเพลงกราวในแล้วลงลาเช่นเดียวกับโหมโรงละคร ต่อมาเห็นว่า
การโหมโรงเช่นนี้ยาวเกินไป จึงคงเหลือไว้แต่เพลงวาเพลงเดียวเท่านั้น และเมื่อโหมโรงเพลงวา ซ้ า ๆ 
กันอยู่เรื่อย ท้ังนักดนตรี และคนฟ๎งก็เบ่ือจึงหาเพลงอื่นท่ีมีจังหวะหน้าทับคล้ายคลึงกับเพลงวาไปต่อเข้า
เพื่อรักษาประเพณีด้ังเดิมไว้ให้คงอยู่ 

(5) โหมโรงมโหรี ในอดีตเข้าใจว่าใช้เพลงทะแย หรือเพลงยาวเป็นเพลงโหมโรง 
ในขณะนี้ใช้เพลงเดียวกับโหมโรงเสภา 

(6) โหมโรงหุ่นกระบอก ใช้ประกอบการแสดงหุ่นกระบอก  
(7) โหมโรงหนังใหญ่ ใช้ประกอบการแสดงหนังใหญ่ 
สงัด ภูเขาทอง (2532, น. 166 - 174) ได้แบ่งประเภทเพลงโหมโรงไว้ใน

หนังสือการดนตรี และทางเข้าสู่ดนตรีไทย จ าแนกได้ 3 ประเภท คือ 
(1) เพลงโหมโรงท่ีใช้ประกอบการแสดงโขน ละคร ได้แก่ โหมโรงเช้า โหมโรงกลางวัน 

และโหมโรงเย็น 
(2) เพลงโหมโรงเพื่อการบรรเลง หรือโหมโรงปี่พาทย์ ได้แก่ 

2.1) เพลงชุดโหมโรงเย็น ใช้ในพิธีสวดมนต์เย็น  
2.2) เพลงชุดโหมโรงเช้า ใช้ส าหรับพิธีสงฆ์ในตอนเช้า 
2.3) โหมโรงเทศน์ ใช้บรรเลงเพื่อการประกาศให้ทราบว่าท่ีวัดหรือท่ีบ้าน 

นั้นก าลังจะมีพระธรรมเทศนา 
(3) โหมโรงเสภา ในสมัยท่ีใช้ปี่พาทย์บรรเลงประกอบเสภาก็ใช้เพลงโหมโรง 

เช่นเดียวกับโหมโรงโขน ละคร ต่อมาใช้แต่เพลงวาอย่างเดียว ภายหลังได้น าเพลงสามช้ันมาประดิษฐ์ขึ้น                  
เป็นเพลงโหมโรงแล้วลงท้ายด้วยท านองเพลงวา 

ประดิษฐ์ อินทนิล (2534, น. 55) ได้จ าแนกเพลงโหมโรงออกเป็น 2 ประเภท คือ 
(1) เพลงโหมโรงท่ีเป็นชุด เป็นการน าเอาเพลงหน้าพาทย์หลาย ๆ  เพลงมาเรียบเรียงไว้

บรรเลงอย่างต่อเนื่อง เป็นเพลงโหมโรงส าหรับปี่พาทย์เท่านั้นใช้บรรเลงในงานมงคลต่าง  ๆ และ
บรรเลงก่อนการแสดงมหรสพต่าง ๆ เช่น โขน ละคร หนังใหญ่ ลิเก โหมโรงชนิดนี้ ได้แก่ โหมโรงเช้า 
โหมโรงกลางวัน และโหมโรงเย็น 

(2) เพลงโหมโรงท่ีเป็นเพลงเดียว หรืออาจเป็นสองเพลงต่อเนื่อง เรียกว่า            
โหมโรงเสภา หรือโหมโรงวา 
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เฉลิมศักด์ิ พิกุลศรี (2530, น. 90 - 96) ได้แบ่งเพลงโหมโรงออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ โหมโรงพิธีกรรม มีอยู่ 3 ชุดด้วยกัน คือ โหมโรงเย็น โหมโรงเช้า และโหมโรงเทศน์ 

1. เพลงชุดโหมโรงเย็น 
เพลงชุดโหมโรงเย็น เป็นบทเรียนแรกของการฝึกหัดดนตรีไทย ตามจารีต            

ท่ีมีมาแต่โบราณ ผู้เรียนใหม่ท่ีจะเข้ารับการฝึกหัดดนตรีไทย จ าเป็นท่ีต้องผ่านพิธีครอบ โดยผู้เรียน            
น าดอกไม้ธูปเทียน และเงินก านลมามอบให้ครูด้วยคารวะแล้วครูก็จับมือผู้เรียนให้ตีฆ้องวงใหญ่ ขึ้นต้น
เพลงสาธุการสามครั้ง ซึ่งเป็นเพลงแรกท่ีอยู่ในชุดโหมโรงเย็น เพื่อเป็นการประกาศว่าศิษย์ผู้นั้น
สามารถเรียนปี่พาทย์ต่อไปได้ เมื่อศิษย์ต่อเพลงสาธุการจากครูท่านหนึ่งท่านใดจบ จึงจะต่อเพลงอื่น ๆ 
ในชุดโหมโรงเย็นได้ ยกเว้นเพลงตระซึ่งต้องผ่านพิธีครอบในล าดับต่อไป 

ใช้ในพิธีท่ีพระมาเจริญพระพุทธมนต์ มีจ านวน 13 เพลง ประกอบด้วย 
สาธุการ ตระ รัวสามลา ต้นเข้าม่าน เข้าม่าน ปฐม ลา เสมอ รัว เชิด กลม ช านาญ กราวใน ต้นเข้าม่าน         
และลา 

2. เพลงชุดโหมโรงเช้า 
ใช้บรรเลงส าหรับท าบุญเล้ียงพระ ประกอบด้วยเพลง สาธุการ เหาะ รัว 

กลม ช านาญ 
3. เพลงชุดโหมโรงกลางวัน 

ใช้ในการแสดงมหรสพที่เริ่มต้ังแต่เช้า และหยุดพักเท่ียง ถึงเวลาบ่ายก็แสดง
ต่อก่อนการแสดงต้องบรรเลงเพลงโหมโรงกลางวัน ประกอบด้วยเพลงกราวใน รุกร้น เสมอข้ามสมุทร 
ปลูกต้นไม้ รัวสามลา ใช้เรือ เชิด เหาะ ชุบ โล้ ลา แผละ ตระบองกัน เชิดฉาน ลา รัว 

4. เพลงโหมโรงประกอบการแสดงโขน ละคร 
การบรรเลงเพลงโหมโรงประกอบการแสดงโขน ละคร มีมาแต่โบราณกาล 

เพื่อเป็นการแสดงความกตัญํูกตเวทิตาของศิษย์ท่ีมีต่อครู โดยการแสดงความเคารพสักการะ            
น้อมจิตร าลึกถึงคุณงามความดี ร าลึกถึงบุญคุณท่ีครูได้เมตตาอบรมส่ังสอนศิษย์มาจนทุกวันนี้ รวมท้ัง
เป็นการแสดงฝีมือให้ครูผู้ใหญ่ได้มีโอกาสตรวจสอบว่าศิษย์มีความสามารถในการแสดงได้ถูกต้อง 
สวยงามเพียงใด ในพิธีไหว้ครูนี้ จะประกอบด้วยเพลงหน้าพาทย์ส าคัญ ในการอัญเชิญเทพเจ้าให้เสด็จ
ลงมาร่วมในพิธี ซึ่งจะมีเพลงประจ าพระองค์ท่ีแตกต่างกันออกไป และรับเครื่องสังเวย เครื่องบูชา             
ท่ีศิษย์ได้จัดถวาย 

เพลงหน้าพาทย์ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครนั้นมีหลากหลายต ารา               
ซึ่งเรียงล าดับแตกต่างกันไป จากหนังสือศิลปละครร าหรือคู่มือนาฏศิลป์ไทย ธนิต อยู่โพธิ์ , (2531,            
น. 378) ได้กล่าวถึงพิธีไหว้ครูในสมัยรัชกาลท่ี 4 มีการเรียงล าดับเพลงหน้าพาทย์ ไว้ดังนี้ 

1. เพลงสาธุการกลอง        (รัวธรรมดา) 
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2. เพลงตระประคนธรรพ            (รัวเฉพาะ) 
3. เพลงตระเชิญ             (รัวธรรมดา) 
4. เพลงโคมเวียน             (รัวธรรมดา) 
5. เพลงโหมโรง วา             (รัวธรรมดา) 
6. เพลงตระบรรทมสินธุ์     (รัวธรรมดา) 
7. เพลงแผละ                   (รัวธรรมดา) 
8. เพลงกลม                     (รัวธรรมดา) 
9. เพลงกราวนอก           (รัวธรรมดา) 
10. เพลงกราวใน              (รัวธรรมดา) 
11. เพลงช้า เพลงเร็ว ลา   (รัวธรรมดา) 
12. เพลงเชิดฉิ่ง           (รัวธรรมดา) 
13. เพลงคุกพาทย์          (รัวธรรมดา) 
14. เพลงองค์พระพิราพ         (ปฐมแล้วรัวธรรมดา) 
15. เพลงลงสรง 
16. เพลงเชิด 
17. เพลงร าดาบ    (รัวเฉพาะ) 
18. เพลงเสมอผี                       (รัวธรรมดา) 
19. เพลงเสมอมาร                (รัวธรรมดา) 
20. เพลงนั่งกิน                        (รัวธรรมดา) 
21. เพลงเซ่นเหล้า 
22. เพลงโปรยข้าวตอก 
23. เพลงพราหมณ์เข้า      (รัวเฉพาะ) 
24.  เพลงเสมอสามลา               (รัวเฉพาะ) 
25. เพลงมหาชัย 
26. เพลงเสมอเถร               (รัวเฉพาะ) 
27. เพลงพราหมณ์ออก              (รัวเฉพาะ) 
28. เพลงเวียนเทียน       (รัวธรรมดา) 
29. เพลงกราวร า 
30. เพลงเชิด 
31. เพลงเสมอเข้าท่ี    (รัวธรรมดา) 
32. เพลงกราวร า 
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หมายเหตุ รัวเฉพาะ คือ เพลงรัวธรรมดา ท่ีประดิษฐ์ท านองให้แตกต่างกัน
ออกไป เพื่อให้สัมพันธ์กับเพลงหนึ่งโดยเฉพาะ 

5. เพลงโหมโรงประกอบการแสดงหนังใหญ่ 
การบรรเลงโหมโรงประกอบการแสดงหนังใหญ่ ใช้เครื่องดนตรีปี่พาทย์

บรรเลง แต่ท่ีแตกต่างก็คือจะใช้ปี่กลางบรรเลงเรียกทางท่ีเล่นว่า ทางกลาง ซึ่งประกอบด้วยเพลง               
1. สาธุการ 2. ตระ ประกอบด้วยเพลงตระหญ้าปากคอก, เพลงตระปลายพระลักษณ์, เพลงตระมารละม่อม 
3. เพลงรัวสามลา 4. เพลงต้นชุบ 5. เพลงเข้าม่าน 6. เพลงปฐม 7. เพลงลา 8. เพลงเสมอ 

ส าหรับเพลงโหมโรงการแสดงหนังใหญ่ มีข้อแตกต่างกับการบรรเลงโหมโรง
การแสดงโขน ละคร คือ ทางครูดุริยางค์ไทย ได้มีขั้นตอนของเพลงตามท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ มาจาก           
การบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็นท้ังส้ิน แต่จะแปลก และแตกต่างกันคือ พอถึงเพลงเสมอก็หยุด และ
ต่อจากนั้นก็เป็นหน้าท่ีของฝุายการแสดงหนังใหญ่เริ่มเบิกหน้าพระ พากย์สามตระแล้วก็เริ่มแสดง   
หนังใหญ่ โดยจับเป็นชุด หรือเป็นตอน 

6. เพลงโหมโรงประกอบการแสดงหุ่นกระบอก 
ดนตรีส าหรับใช้โหมโรง และบรรเลงประกอบการโหมโรงหุ่นกระบอกนั้น   

ก็ใช้เครื่องดนตรีปี่พาทย์เหมือน ๆ กัน แต่ท่ีแตกต่างออกไปคือ มีการเพิ่มเติมซออู้ กลองต๊อกแต๋ว         
มาเพื่อเป็นเครื่องประกอบอีกส่วนหนึ่ง ส าหรับเพลงโหมโรงแสดงหุ่นกระบอก ประกอบด้วย 

1. เพลงสาธุการ 
2. เพลงตระ (ตระหญ้าปากคอก ตระปลายพระลักษณ์ ตระมารละม่อม) 
3. เพลงรัวสามลา 
4. เพลงต้นชุบ 
5. เพลงเข้าม่าน 
6. เพลงปฐม ท้ายปฐม 
7. เพลงลา 
8. เพลงเสมอ-รัวลาเดียว 
9. เพลงเชิด 2 ช้ัน เชิดช้ันเดียว 
10. เพลงกลม 
11. เพลงช านาญ 
12. เพลงกราวใน 
13. เพลงต้นชุบ-ลา 
เมื่อปี่พาทย์บรรเลงเพลงโหมโรงจบ ปี่พาทย์จะบรรเลงเพลงวาเป็นอันว่า          

การแสดงเริ่มแล้ว 
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7. เพลงโหมโรงประกอบแสดงเทศน์ 
เพลงโหมโรงประกอบแสดงเทศน์ ส่วนมากเพลงชุดโหมโรงนี้ พระจะขึ้น

เทศน์นั้นก็เพื่อประกาศให้ชาวบ้านทราบว่าวัดนี้ วัดนั้นจะมีการเทศน์ซึ่งเพลงประกอบชุดโหมโรงนี้ 
ประกอบด้วย เพลงสาธุการ เพลงกราวใน เพลงเสมอ เพลงเชิด เพลงชุบ เพลงลา 

จากเพลงหน้าพาทย์ประกอบเพลงโหมโรงท่ีกล่าวมาแล้ว พบว่า มีเพลง 
หน้าพาทย์เสมอ อยู่ในกลุ่มของเพลงโหมโรงต่าง ๆ ท่ีใช้บรรเลงเพื่อประกอบพิธีกรรม ยังพบว่า                
คติความเช่ือทางด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทยนั้น ก่อนท่ีจะได้รับการศึกษา หรือก่อนท่ีจะท าการแสดง
ทุก ๆ ครั้งก็จะมีการจัดพิธีไหว้ครู ครอบครู เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างความมั่นใจ ในพิธีไหว้ครู
โขน ละคร จะมีการบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประกอบพิธีไหว้ครูซึ่งเป็นการอัญเชิญเทพเจ้า ฤๅษี เทวดา 
และครูอาจารย์ท้ังหลายท่ีล่วงลับไปแล้วให้มาร่วมในพิธี ในการบรรเลงยังพบเพลงหน้าพาทย์กลุ่ม
เพลงเสมอท่ีปรากฏอยู่ในช่วงต้นพิธีไหว้ครู คือ เพลงหน้าพาทย์พราหมณ์เข้า ซึ่งประธานผู้ประกอบพิธี
แต่งตัวเป็นพราหมณ์ ก่อนท่ีจะเริมพิธีจะร าเพลงหน้าพาทย์พราหมณ์เข้าเพื่อเป็นการเดินเข้ามณฑลพิธี 
และยังมีเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ ท่ีปรากฏช่วงท้ายของพิธีไหว้ครู คือ เพลงหน้าพาทย์
พราหมณ์ออก จะมีการร าของผู้ประกอบพิธีเป็นพราหมณ์ เพื่อเป็นการเดินออกจากมณฑลพิธี จะเห็น
ได้ว่าเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอนั้น ได้น ามาบรรเลงประกอบในเพลงโหมโรง และบรรเลง
ประกอบในพิธีไหว้ครู 

สรุปได้ว่า เพลงหน้าพาทย์เสมอ ในลักษณะท่ีเกี่ยวข้องในการประกอบพิธีกรรม 
ซึ่งอยู่ในชุดโหมโรงเช้า โหมโรงกลางวัน และโหมโรงเย็น เป็นเพลงบรรเลงประกอบในพระราชพิธี            
ต่าง ๆ อีกประการหนึ่ง เป็นเพลงท่ีใช้บรรเลงประกอบพิธีไหว้ครู จะมีเพลงหน้าพาทย์เสมอต่าง ๆ            
ซึ่งจะใช้เชิญครูพระ ครูยักษ์ ครูลิง และครูท่ีเป็นมนุษย์ท่ีเป็นหมวดหมู่  ก็จะใช้เพลงหน้าพาทย์           
เสมอข้ามสมุทร เป็นต้น       

1.5 เพลงหน้าพาทย์เสมอท่ีเกี่ยวข้องกับการแสดงโขน 
เพลงหน้าพาทย์เสมอ ท่ีปรากฏในลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ไทย ท่ีเป็นวรรณกรรม 

เช่น การแสดงโขน เป็นต้น เกิดศิริ นกน้อย ได้ศึกษาเรื่องเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ ในบท
วรรณกรรมเรื่องรามเกียรต์ิ พบเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ ท่ีปรากฏอยู่ท้ายบทกลอน ในบทละคร
เรื่องรามเกียรต์ิ บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ท้ังส้ิน 
จ านวน 792 ครั้ง และในบทละครเรื่องรามเกียรต์ิ บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย รัชกาลท่ี 2 ท้ังส้ิน จ านวน 226 ครั้ง ในบทร้อง และบทพากย์เรื่องรามเกียรต์ิ บทพระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 
ท้ังส้ิน จ านวน 39 ครั้ง บทโขนเรื่อง รามเกียรต์ิ ท่ีกรมศิลปากรได้ปรับปรุงขึ้นใหม่ พบเพลงหน้าพาทย์กลุ่ม
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เพลงเสมอ ท่ีใช้กับตัวพระ นาง ยักษ์ และลิง ในบทการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรต์ิ ต้ังแต่ พ.ศ. 2489 จนถึง 
พ.ศ. 2546 ท้ังส้ิน จ านวน 75 ครั้ง 

บทโขนเรื่อง รามเกียรต์ิ ท่ีกรมศิลปากรได้ปรับปรุงขึ้นใหม่ ส าหรับใช้ในการแสดงโขนนั้น 
พบเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ ในทุกตอนแต่จะไม่มาก จะมีปรากฏอยู่ในบทพระราชนิพนธ์         
ท่ีกล่าวมาแล้ว ซึ่งในการแสดงโขนแต่ละครั้ง มีการจัดการแสดงเป็นชุด หรือเป็นตอน หากแสดงตอน
เดียวกันผู้จัดท าบทโขนหรือผู้ประพันธ์บทโขนจะมีการบรรจุเพลงหน้าพาทย์ท่ีเหมือนกัน เนื่องจาก
เป็นคนละคนกัน ก็อาจจะใช้เพลงท่ีไม่เหมือนกันได้ เกิดศิริ นกน้อย, (2549, น. 22 - 30) 

สรุปได้ว่า เพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ มีความส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการแสดงโขน ซึ่งมี
ปรากฏอยูใ่นวรรณกรรมท่ีเป็นต้นฉบับ เป็นเพลงหน้าพาทย์ท่ีมีการใช้มากท่ีสุด ในการด าเนินเรื่องราว
ในวรรณกรรมเรื่อง รามเกียรต์ิ เพลงหน้าพาทย์เสมอ เป็นเพลงหน้าพาทย์ ท่ีใช้ส าหรับตัวละครในเรื่อง 
รามเกียรต์ิ เพื่อการเดินทางไปมาในระยะทางใกล้ ๆ ซึ่งผู้แสดงจะต้องยึดท านองปี่พาทย์ท่ีบรรเลงเป็น
หลัก โดยเฉพาะเรื่องของหน้าทับ ท่ีใช้ประกอบในเพลงหน้าพาทย์ ในการแสดงโขนผู้แสดงท่ีได้รับ
บทบาทของตัวเอก หรือตัวใด ๆ ก็ตาม จะต้องรู้เรื่องของท านองเพลงหน้าพาทย์ และหน้าทับของ
เพลงหน้าพาทย์นั้นเป็นหลัก ฉะนั้นในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรต์ิ เพลงหน้าพาทย์จึงเป็นส่วนส าคัญ  
ของการแสดง ท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ และความรู้สึกตลอดจนอากัปกิริยาของตัวละครว่า
ก าลังท าอะไร หรือการแสดงออกมาจากภายในของตัวละครโดยสอดคล้องกับเนื้อเรื่องเป็นส าคัญ 
เพลงหน้าพาทย์จึงได้มีบทบาทเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงโขน เนื่องจากการแสดงได้มีการแบ่ง
ประเภทของตัวละครไว้ โดยแบ่งตัวละครออกตามเรื่องราวท่ีแสดงอาทิเช่น พระ นาง ยักษ์ ลิง  และ 
ยังมี เทวดา นางฟูา ฤๅษี เป็นต้น ซึ่งตัวโขนก็ต้องมีการใช้เพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงตามฐานะ
ของตัวแสดงท้ังนั้น โดยเฉพาะผู้ท่ีแสดงเป็นตัวลิงจะใช้เพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดง อื่น ๆ ในส่วน
ของโอกาสท่ีใช้เพลงหน้าพาทย์เสมอในการแสดง 
2. สารัตถะท่ีเก่ียวข้อง 

ในการศึกษา ความเป็นมาของการร าเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง ประกอบด้วย
สารัตถะท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

2.1 ความเป็นมาของการร าเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิงในสมัยต่าง ๆ  
2.1.1 วรรณกรรมเรื่องรามเกียรต์ิ สมัยกรุงศรีอยุธยา 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รามเกียรต์ิของไทย ได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรม                  
เรื่องรามายณะ ของชาวอินเดียตอนใต้ ซึ่งมีหลักฐานท่ีปรากฏไว้ และได้แต่งเป็นเรื่องรามเกียรต์ิ                   
มีเพียง 3 ฉบับ ได้แก่ 
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1) รามเกียรต์ิค าฉันท์  
รามเกียรต์ิค าฉันท์ มีลักษณะค าประพันธ์ ประกอบด้วย ค าฉันท์ ซึ่งกวีแต่ก่อน 

ได้แต่งไว้ส าหรับเล่นหนัง แต่ได้สูญหายไปแล้ว คงเหลือไว้ในหนังสือจินดามณี ได้แก่ 1. บทตอนท่ี  
พระอินทร์ใช้ให้พระมาตุลีน ารถ มาถวายพระรามในสนามรบ 2. บทตอนท่ี พระรามกับพระลักษมณ์
คร่ าครวญติดตามหานางสีดาเมื่อแรกหาย 3. บทตอนท่ี พรรณนาถึงมหาบาศลูกทศกัณฐ์ 4. บทตอนท่ี 
พิเภกครวญถึงทศกัณฐ์ เมื่อทศกัณฐ์ล้ม (ธนิต อยู่โพธิ์, 2511, น. 86) 

จากการศึกษาพบว่า รามเกียรต์ิค าฉันท์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้ ไม่ปรากฏหลักฐาน
เรื่องของเพลงหน้าพาทย์เสมอ   

2) รามเกียรต์ิค าพากย์  
รามเกียรต์ิค าพากย์ กรมศิลปากร ได้แบ่งตีพิมพ์ไว้เป็นภาค โดยมีเนื้อเรื่อง

ติดต่อกันไปต้ังแต่ภาค 2 คือ ตอน “สีดาหาย” จนถึงภาค 9 ตอน “กุมภกรรณล้ม” และมีค าพากย์
ตอนอื่น ๆ ซึ่งยังมิได้ตีพิมพ์อยู่อีก สันนิษฐานว่า ค าพากย์เหล่านี้แต่เดิมใช้เล่นหนัง และต่อมาภายหลัง                   
ได้มีผู้น ามาใช้เล่นโขนด้วย (ธนิต อยู่โพธิ์, 2511, น. 87) รามเกียรต์ิค าพากย์ มีลักษณะค าพากย์เป็น
กาพย์ 3 ชนิด คือ กาพย์ฉบัง 16 กาพย์ยานี 11 และกาพย์สุรางคนางค์ 28 แต่กาพย์สุรางคนางค์         
ไม่นิยมใช้พากย์โขน มีแต่กาพย์ฉบัง และกาพย์ยานี นอกจากนี้มีค าเจรจา เป็นค าประพันธ์ประเภท 
“ร่ายยาว” (ธีรภัทร์ ทองนิ่ม, 2556, น. 139 - 141) 

จากการศึกษาพบเพลงหน้าพาทย์เสมอ ในรามเกียรติ์ค าพากย์ ประชุมค าพากย์
รามเกียรต์ิ ภาค 3 ตอน พระรามได้ขีดขิน ดังค าประพันธ์ที่ว่า 
   พระเพลิงย่อยส้ินศพสรรพ์  สุครีพจรจรัล 
  มาเฝูาสมเด็จส่ีกร 

ฯ เสมอ ฯ 
   (กรมศิลปากร, 2546, เล่ม 1 น. 156) 

จากค าประพันธ์ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า มีการบรรจุเพลงเสมอไว้ท้าย
บทกลอน  

นอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังพบเพลงเสมอ ในประชุมค าพากย์รามเกียรต์ิ 
ภาค 3 ตอน พระรามได้ขีดขิน ซึ่งนิลพัทมีความแค้นท่ีหนุมานได้สะกดท้าวมหาชมพู เพื่อน ากลับไป
เฝูาพระราม นิลพัทจึงออกตามหาท้าวมหาชมพู ดังค าประพันธ์ที่ว่า 

จ่ึงทูลนิลพัทบนาน   ข้าหาสองหาญ 
  ไม่พบจนจบธานี 
   พวกพลหลับคือร่างผี   ดีร้ายกระบี ่
  ท้ังสองสะกดพาไป 
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   นิลพัทขัดแค้นฟุนไฟ   เสียแรงเรืองไชย 
  มาเป็นด่ังนี้เสมอตาย 
   กูนี้เทพนับว่าชาย   อิศวรฤาสาย 
  ก็ชุบกูด้วยพระพร 
   ถึงกระไรแต่ได้รบรอน   แมน้ม้วยในสมร 
  ก็ดีว่าได้อัประมาณ 
   ว่าแล้วครรไลเลอสถาน   ไปดลโรงธาร 
  ก็ทูลด้วยทูตสองคน 

ฯ เสมอ ฯ 
 (กรมศิลปากร, 2546, เล่ม 1 น. 176) 

จากค าประพันธ์ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า มีการบรรจุเพลงเสมอไว้ท้าย
บทกลอน โดยเฉพาะบทของพญาวานรมีการใช้เพลงเสมอ ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีกระบวนท่าร า      
เพลงเสมอของตัวลิงเกิดขึ้นแล้ว 

และนอกจากนี้ ยังพบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอ ในประชุมค าพากย์รามเกียรต์ิ 
ภาค 5 ตอน หนุมานเผาลงกา ในบทนี้ได้กล่าวถึงพญาวานร ท้ัง 3 คือ หนุมาน ชมพูพาน องคต ได้รับ
อาสาพระราม เพื่อไปสืบมรรคาจนถึงหนุมานเผาลงกา ท้ัง 3 พญาวานรกลับมาพบกับสุครีพ และ                  
ได้แจ้งเรื่องให้สุครีพฟ๎ง เมื่อสุครีพได้ฟ๎งแล้ว สุครีพจึงพา 3 พญาวานรมาเข้าเฝูาพระราม ดังค าประพันธ์
ท่ีว่า 

ฝุายขุนพานรสามนาย   ไปแจ้งภิปราย 
  แก่ศรีสุครีพฤทธิรอน 
   สุครีพน าสามพานร   เข้าเฝูาภูธร 
  ประนมประณตบทมาลย์ 

ฯ เสมอ ฯ 
  (กรมศิลปากร, 2546, เล่ม 2 น. 24) 

จากค าประพันธ์ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า มีการบรรจุเพลงเสมอ ไว้ท้าย
บทกลอน โดยเฉพาะบทของพญาวานรมีการใช้เพลงเสมอ 

3) บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ สมัยกรุงศรีอยุธยา 
ลักษณะบทละครเรื่องรามเกียรต์ิฉบับนี้ ต้นฉบับเป็นสมุดไทยขาว เขียนด้วย

เส้นหมึก มีประวัติว่า “พระครูศรีแต่งถวายท่ีอ่างศิลา พ.ศ. 2456” ธนิต อยู่โพธิ์, (2511, น. 88) กล่าวความ
ต้ังแต่ตอน พระรามประชุมพล ถึงองคตส่ือสาร บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ สมัยกรุงศรีอยุธยา                
ท่ีกล่าวมา ไม่ปรากฏเพลงเสมอ 
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สรุป จากวรรณกรรมเรื่องรามเกียรต์ิ สมัยกรุงศรีอยุธยา มีการบรรจุ  เพลงเสมอ           
ไว้ท้ายบทกลอน ซึ่งพบเพลงเสมอในค าพากย์รามเกียรติ์ แสดงให้เห็นว่า เพลงเสมอ ท่ีใช้กับตัวลิงน่าจะ
เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว 

2.1.2 วรรณกรรมเรื่องรามเกียรต์ิ สมัยกรุงธนบุรี  
ในสมัยกรุงธนบุรี ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรต์ิ โดยทรงใช้ค าประพันธ์              

ในลักษณะท่ีเป็นกลอนบทละคร แม้ว่าสภาพบ้านเมืองจะยังไม่เป็นปกติสุข นอกเหนือจากนี้ในบท            
พระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านก็ต้องการท่ีจะสะท้อนสภาพของสังคมในสมัยกรุงธนบุรี ว่ามีความ
ยิ่งใหญ่ไม่น้อยกว่าสภาพสังคมในสมัยกรุงศรีอยุธยา บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองไม่แพ้ใครในยุคสมัย
กรุงศรีอยุธยา 

กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทย์เสมอ ในสมัยกรุงธนบุรีสันนิษฐานว่า น่าจะมี              
การสืบทอดมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากมีการฟื้นฟูในสมัยกรุงธนบุรี ดังจะเห็นได้จาก
วรรณกรรม เรื่องรามเกียรต์ิ ท่ีเกิดขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีนั้น มีการบรรจุเพลงหน้าพาทย์เสมอ ไว้ในบท
ละครเรื่อง รามเกียรต์ิ ไว้ด้วย เช่น บทวรรณกรรมการแสดง เรื่องรามเกียรต์ิ ในบทละคร พระราชนิพนธ์
สมเด็จเจ้าฟูากรุงธนบุรี พบว่ามกีารบรรจุเพลงหน้าพาทย์เสมอไว้ในท้ายของบทละคร ท่ีเกี่ยวข้องกับ
บทของของตัวลิง ดังบทท่ีว่า 
       เมื่อนั้น   จึงพญาหณุมานทหารใหญ่ 
    กระหวัดหางรัดรวบเข้าไป  ก็จับตัวได้อสุรี 
   ขึ้นฟ๎ดกับพื้นพสุธา   ยักษามอดม้วยเป็นผี ฯ 

ฯ เชิด โอด ฯ 
    ตัดเอาศีรษะอสุรี   ขุนกระบี่ก็พาเหาะมา ฯ 

ฯ เตียว ฯ 
       จึงตรงลงยังคิรี  ท่ีสุวรรณถ้ าทองคูหา 
   จะโปรดวานรินกัลยา   ท้ิงศีรษะไว้เข้าไป ฯ 

ฯ เสมอ 6 ค า ฯ  
(กี อยู่โพธิ์, 2506, น. 48) 

จากบทพระราชนิพนธ์ดังกล่าว มีการบรรจุเพลงเสมอ ไว้ท้ายของบทละคร                  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวลิง นอกจากนี้ยังพบการบรรจุเพลงเสมอไว้ท้ายของบทละคร เช่น ในบทละครเรื่อง
รามเกียรต์ิ ตอนศึกทศกรรฐ์พุ่งหอกกบิลพัสด์ุ  
     หณุมานครั้นถึงจ่ึงโผนผาด  องอาจเข้าถ้ าคูหา 
  เผือกผ่องพึงพิศเจษฎา   อ้าโอษฐ์มีเดือนดาวตะวัน 
  ทรงกุณฑลเข้ียวแก้วมาลัย   ขนเพชรอ าไพเฉิดฉัน 
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  ดุจดังไขสีระวีวรรณ    จรจรัลเข้าถ้ ามิช้า ฯ 
ฯ เสมอ 6 ค า ฯ  

(กี อยู่โพธิ์, 2506, น. 121) 
สรุปได้ว่า จากบทพระราชนิพนธ์ท่ีกล่าวมาข้างต้น มีเพลงเสมอ ได้ถูกบรรจุไว้ท้าย

ของบทกลอน ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวลิง คือ หนุมาน  
2.1.3 วรรณกรรมเรื่องรามเกียรต์ิ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

1) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ได้ทรง

พระราชนิพนธ์ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งมีความยาว และสมบูรณ์ท่ีสุด มีการบรรจุเพลงเสมอไว้ท้าย        
บทกลอน ดังตัวอย่างบทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลท่ี 1 ตอนพาลีได้นางมณโฑ ซึ่งพบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอไว้ท้ายของบทละคร ดังบท
ท่ีว่า 
   เมื่อนั้น     พญาพาลีชาญสมร 

มีชัยชิงได้บังอร    ก็เขจรคืนเข้าธานี ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เสมอ  
            (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช, 2549, เล่ม 1 น. 125) 

นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ        
พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ตอนท่ีพาลีรบทรพี ซึ่งพบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอไว้
ท้ายของบทละคร ดังบทท่ีว่า 
   ครั้นถึงนั่งเหนือบัลลังก์อาสน์ อันโอภาสจ ารัสรัศมี 

แล้วมีพจนารถวาที   แก่ศรีสุครีพผู้ร่วมใจ 

กาสรตัวนี้มันมีฤทธิ์   จะหมายล้างชีวิตยังไม่ได้ 

พรุ่งนี้ลวงให้ไปชิงชัย   ท่ีในถ้ าแก้วสุรกานต์ 

แม้นว่าพี่ต่อสู้มัน    เจ็ดวันไม่คืนราชฐาน 

ตัวเจ้าผู้ปรีชาชาญ   ไปดูท่ีธารคีร ี

ถ้าเลือดข้นนั้นเลือดมหิงสา  เลือดไหลเหลวมานั้นเลือดพี่ 
จงขับพวกพลโยธี    ขนศิลาปิดปากถ้ าไว้ 
อย่าให้ผู้ใดใครมาพบ   เห็นซากอสุภนั้นได้ 

ส่ังแล้วลูกท้าวหัสนัยน์   เสด็จไปเข้าท่ีไสยา ฯ 

ฯ 10 ค า ฯ เสมอ กล่อม  
            (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช, 2549, เล่ม 1 น. 373) 
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นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ        
พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ตอนถวายพล มีการบรรจุเพลงเสมอ ดังบทท่ีว่า 

 เมื่อนั้น    ลูกพระทินกรเรืองศรี 
ได้ฟ๎งช่ืนชมยินดี    ก็พาสองกระบี่บทจรฯ 

ฯ 2 ค าฯ เสมอ  

            (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช, 2549, เล่ม 2 น. 35) 
นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ        

พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ตอนสุครีพครองเมืองขีดขิน พบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอ            
ไว้ท้ายของบทละคร ดังบทท่ีว่า 
   เมื่อนั้น    พญาสุครีพกระบี่ศรี 

สถิตเหนือแท่นรัตนมณี   ยังท่ีประชุมวานร 

เห็นน้องพระหริวงศ์ทรงยศ  ลาพรตจากเครื่องประภัสสร 

สง่างามด่ังดวงศศิธร   ก็บทจรไปรับด้วยปรีดาฯ 

ฯ 4 ค า ฯ เสมอ 

            (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช, 2549, เล่ม 2 น. 48) 
นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ        

พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ตอนสุครีพน าสารไปถึงท้าวมหาชมพู ซึ่งพบว่ามีการ
บรรจุเพลงเสมอ ไว้ท้ายของบทละคร ดังบทท่ีว่า 
   บัดนั้น    สุครีพหนุมานกระบี่ศรี 

เห็นท้าวชมพูไม่พาที   ลุกหนีจากท้องพระโรงคัล 

ทูตาน้าหลานท้ังสองตน   นั้นสุดจนท่ีจะผ่อนผัน 

พากันย่างเย้ืองจรจรัล   จากพระโรงสุวรรณอ าไพ ฯ 

ฯ 4 ค า ฯ เสมอ  
            (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช, 2549, เล่ม 2 น. 61) 

นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ        
พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ตอนนิลพัทขึ้นเฝูานางแก้วอุดร ซึ่งพบว่ามีการบรรจุ
เพลงเสมอไว้ท้ายของบทละคร ดังบทท่ีว่า 
   เมื่อนั้น     ลูกพระกาลผู้ชาญชัยศรี 

ได้แจ้งแห่งราชเสาวนีย์   ขุนกระบี่ข้ึนเฝูาเยาวมาลย์ ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เสมอ  
            (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช, 2549, เล่ม 2 น. 73) 
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นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ        
พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ตอนท่ีนิลพัทขึ้นเฝูาเพื่อถวายตัวต่อพระราม พบว่า             
มีการบรรจุเพลงเสมอไว้ท้ายของบทละคร ดังบทท่ีว่า 
   บัดนั้น    นิลพัทผู้มีอัชฌาสัย 

ได้ฟ๎งบัญชาพระภวูไนย   ยินดีด่ังได้โสฬส 

จ่ึงน้อมเศียรค ารพอภิวาทย์  กราบลงแทบบาทบงกช 

ลาสองกษัตริย์ทรงยศ   บทจรมาสรงสาคร ฯ 

ฯ 4 ค า ฯ เสมอ  
             (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช, 2549, เล่ม 2 น. 81) 

นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ        
พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ตอนจองถนน นิลพัทสู้รบกับหนุมาน สุครีพพาเข้าเฝูา
พระราม พระรามได้ตัดสินคดี นิลพัทได้ลาพระราม พบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอไว้ท้ายของบทละคร 
ดังบทท่ีว่า 
   บัดนั้น    นิลพัทฤทธิแรงแข็งขัน 

ได้ฟ๎งบรรหารพระทรงธรรม ์  บังคมคัลสนองพระวาจา 

โทษข้าถึงส้ินชีวิต    พระทรงฤทธิ์โปรดเกล้าเกศา 

พระคุณเป็นพ้นคณนา   ใหญ่ยิ่งแผ่นฟูาธาตรี 
จะขออยู่ใต้บาทบงส์ุ   ท าการณรงค์กับยักษี 
หนักไหนจะออกต่อตี   ไปกว่าชีวีจะบรรลัย 

แต่เฝูากราบทูลอ้อนวอน   ภูธรจะโปรดก็หาไม่ 
สุดคิดจนจิตจนใจ   บังคมไหว้แล้วคลานออกมา ฯ 

ฯ 8 ค า ฯ เสมอ  
            (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช, 2549, เล่ม 2 น. 246) 

นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ        
พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ตอนท่ีนิลราชไปช่วยหนุมานจองถนน พบว่ามี               
การบรรจุเพลงเสมอไว้ท้ายของบทละคร ดังบทท่ีว่า 
   บัดนั้น    นิลราชฤทธิไกรใจกล้า 

ชุลีกรสนองพระบัญชา   ตัวข้าต้องสาปพระมุนี 
ช้านานถึงพันปีแล้ว   พระจักรแก้วจงโปรดเกศี 

จะขอไปถมนที    กับหลานพาลีชาญฉกรรจ์ 

ทูลแล้วประณตบทบงส์ุ   ลาองค์พระนารายณ์รังสรรค์ 
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สุครีพลูกพระสุริยัน   ก็พาสองนายนั้นรีบจร ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ เสมอ  
            (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช, 2549, เล่ม 2 น. 248) 

นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ        
พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ตอนท าลายพิธีอุโมงค์ของทศกัณฐ์ พบว่ามีการบรรจุ
เพลงเสมอไว้ท้ายของบทละคร ดังบทท่ีว่า  

   เดชะพระเวทอันเช่ียวชาญ  บันดาลกายาแลเงาหาย 

ลงจากบรรพตท้ังสามนาย   เท่ียวตร่ายดูแผ่นศิลา ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เสมอ 

            (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช, 2549, เล่ม 3 น. 151) 
นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ        

พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ตอนท าลายพิธีหุงน้ าทิพย์ ซึ่งพบว่ามีการบรรจุเพลง
เสมอไว้ท้ายของบทละคร ดังบทท่ีว่า 
   บัดนั้น    สามทหารผู้ชาญชัยศรี 
  รับส่ังสมเด็จพระจักรี   ชุลีลาแล้วรีบไปยังเมืองมาร ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เสมอ  
            (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช, 2549, เล่ม 3 น. 333) 

สรุป จากการศึกษาบทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ในบทพระราชนิพนธ์ของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ซึ่งพบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอไว้ท้าย
ของบทละคร เกี่ยวข้องกับบทบาทของตัวลิง ท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว เป็นการเดินทางในระยะใกล้ ๆ 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. พาลี   จ านวน  1  ครั้ง 
2. สุครีพ จ านวน  6  ครั้ง 
3. หนุมาน  จ านวน  4  ครั้ง 
4. ชมพูพาน จ านวน  1  ครั้ง 
5. นิลพัท จ านวน  2  ครั้ง 
6. องคต จ านวน  1  ครั้ง 
7. นิลนนท์   จ านวน  2  ครั้ง 
8. นิลราช จ านวน  1  ครั้ง 

นอกจากท่ีปรากฏเพลงเสมอท้ายบทกลอนในบทพระราชนิพนธ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ตัวลิงแล้ว ยังพบครูลิงท่ีร่วมแสดงโขน และได้เป็นครูสอนโขนในรัชกาลต่อมา สันนิษฐานว่า น่าจะมี
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การร าเพลงเสมอในยุคนี้ด้วย ได้แก่ “ครูจุ้ย เป็นตัวหนุมาน อยู่มาเป็นครูละคร วังหน้าในรัชกาลหลัง” 
จากต านานละครอิเหนา ภาค 3 ว่าด้วยต านานละคร ต านานละครครั้งรัชกาลท่ี 1 (กรมศิลปากร, 
2506, น. 96) 

2) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 
พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2           

เป็นยุคท่ีนาฏศิลป์ได้รับการพัฒนา และเจริญรุ่งเรืองมากท่ีสุด มีบทกลอนท่ีไพเราะ เหมาะส าหรับ     
เล่นโขนเนื่องจากบ้านเมืองไม่ได้ประสบการท าสงครามเหมือนสมัยรัชกาลก่อน ๆ ทรงโปรดเกล้าฯ               
ให้มีการฝึกหัดละครขึ้นใหม่ ยังทรงให้เจ้านายขุนนางหัดโขน และละครในวังต่าง ๆ ด้วย ซึ่งใช้ส าหรับ
เล่นโขน กระบวนท่าร าเพลงเสมอท่ีปรากฏในรัชกาลนี้ มาจากบทพระราชนิพนธ์  ซึ่งมีการบรรจุ              
เพลงเสมอ ไว้ท้ายบทละคร ดังตัวอย่าง บทพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน สืบมรรคา 
ดังบทพระราชนิพนธ์ ท่ีว่า 

เมื่อนั้น    ค าแหงหนุมานชาญชัยศรี 
ปรึกษาว่ากับสองกระบี่   เมืองนี้น่าฉงนเป็นพ้นรู ้
ช่างเย็นเยียบสงัดชอบกล   เหมือนไม่มีประชาชนคนผู้ 

เราจะเข้าไปผู้เด่ียวเท่ียวดู   ร้ายดีก็จะรู้เปน็แน่นอน 

องคตชมพูพานชาญชัย   จงพักพลไกรอยูน่ี่ก่อน 

ว่าพลางขุนกระบี่มีฤทธิรอน  บทจรเข้าไปในประตู ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ เสมอ 
            (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544, น. 5) 

นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ        
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 ตอนหนุมานพบนางบุษมาลี ซึ่งพบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอ              
ไว้ท้ายของบทละคร ดังบทท่ีว่า 

เมื่อนั้น    วายุบุตรสุดเสียดายสายสมร 

จึงโลมเล้าลูบหลังบังอร   สะท้อนถอนใจใหญ่อาลัยลา 

เป็นบุญพี่กับเจ้าเท่านั้น   ค่อยประสบพบกันต่อชาติหน้า 

จะช่วยส่งสาวสวรรค์ไปช้ันฟูา  แล้วจะลาทรามวัยไปราชการ 

ว่าพลางอิงแอบแนบสนิท   จุมพิตเชยพักตร์สมัครสมาน 

พิไลร่ าล่ าลาอยู่ช้านาน   แล้วจูงองค์นงคราญลีลามา ฯ 

ฯ 6 ค า ฯ เสมอ 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544 น. 10) 
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นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ        
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 ตอนหนุมานเข้าพบพระฤๅษี ซึ่งพบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอ           
ไว้ท้ายของบทละคร ดังบทท่ีว่า 
   บัดนั้น    ค าแหงหนุมานชาญชัยศรี 

ค านับรับค าพระมุนี   จรลีตรงมาศาลาลัย ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เสมอ 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544, น. 18) 

นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ        
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 ตอนหนุมานพบพระนารถฤๅษี ซึ่งพบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอ        
ไว้ท้ายของบทละคร ดังบทท่ีว่า 
   บัดนั้น    วายุบุตรวุฒิไกรชัยศร ี

ครั้นรุ่งร่างสร่างแสงพระรวี  ขุนกระบี่ฟื้นกายสบายใจ 

ลุกขึ้นบิดขี้เกียจเหยียดแขนขา  ตามประสาเพศลิงนิ่งไมไ่ด้ 

แล้วลงจากศาลาคลาไคล   ตรงไปสระโบกขรณี 
ฯ 4 ค า ฯ เสมอ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544, น. 21) 
นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ        

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 ตอนสุครีพถวายพล ซึ่งพบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอไว้ท้าย             
ของบทละคร ดังบทท่ีว่า 
   บัดนั้น    สุครีพฟ๎งวาจาจ่ึงว่าขาน 

อันพระจอมโยธีปรีชาชาญ   คือนารายณ์อวตารมาผลาญยักษ์ 
แต่บรรดาเสนาวานร   ฤทธิรอนปราบได้ท้ังไตรจักร 

ท้ังกระบี่รีพลก็มากนัก   ล้วนเรืองฤทธิ์สิทธิ์ศักดิ์ส้ินท้ังนั้น 

ถึงท าการรบราต้องอาวุธ   ไม่รู้สุดส้ินชีวาอาสัญ 

พอต้องลมเย็นเย็นเป็นขึ้นพลัน  ท้ังฤทธิ์นั้นกลับมีทวีมา 

ซึ่งท่านว่าอสุรีมีฤทธิรอน   เปรียบวานรไม่ได้ไกลหนักหนา 

บอกพลางทางชวนไคลคลา  เข้ามาเฝูาองค์พระทรงธรรม์ ฯ 

ฯ 8 ค า ฯ เสมอ 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544, น. 72 - 73) 
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นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ        
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 ตอนสุครีพพานางเบญกายเข้าเฝูาพระราม ซึ่งพบว่ามีการบรรจุ
เพลงเสมอไว้ท้ายของบทละคร ดังบทท่ีว่า 
   บัดนั้น    สุครีพรับส่ังใส่เกศี 

บังคมลาพานางอสุรี   ออกไปท่ีหาดทรายชายไพร ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เสมอ 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544, น. 89) 

นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ        
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 ตอนสุครีพเข้าเฝูาพระราม ซึ่งพบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอ             
ไว้ท้ายของบทละคร ดังบทท่ีว่า 
   เมื่อนั้น    สุครีพได้ฟ๎งไม่กงัขา 

เห็นจริงจังท้ังหมดจดหมายมา  เข้าเฝูาพระจักราฤทธี ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เสมอ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544, น. 91) 
นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ        

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 ตอนสุครีพออกมาจัดโยธา ซึ่งพบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอไว้ท้าย
ของบทละคร ดังบทท่ีว่า 
   บัดนั้น    สุครีพฤทธิแรงก าแหงหาญ 

รับส่ังสมเด็จพระอวตาร   ชลีแล้วแคล้วคลานออกมา 

จ่ึงจัดแจงถ้วนท่ัวตัวนาย   เกณฑ์กระบี่นิกายซ้ายขวา 

พร้อมพรั่งท้ังสองพารา   แล้วออกจากพลับพลาคลาไคล ฯ 

ฯ 4 ค า ฯ เสมอ 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544, น. 95) 

นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ        
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 ตอนจองถนน ซึ่งพบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอไว้ท้ายของ               
บทละคร ดังบทท่ีว่า 
   บัดนั้น    หนุมานประณตบทศรี 

บังคมลาพาสุครีพเสนี   สองกระบี่เร่งรีบไคลคลา ฯ 
ฯ 2 ค า ฯ เสมอ 

 (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544, น. 101) 
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จากค าประพันธ์ข้างต้น พบว่า บทของพญาวานร คือ หนุมาน และสุครีพ              
ในตอน จองถนน เมื่อหนุมานได้รับค าส่ังจากพระรามแล้ว หนุมานได้พาสุครีพถวายบังคมรีบออกมา 
โดยใช้เพลงเสมอ พบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอไว้ท้ายของบทละคร ดังบทท่ีว่า  
   บัดนั้น    สุครีพเช่ียวชาญการขยัน 

ก้มเกล้ารับส่ังบังคมคัล   มาเร่งรัดจัดสรรโยธา ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เสมอ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544, น. 115) 
นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ        

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 ตอน องคตส่ือสาร พบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอไว้ท้ายของบท
ละคร ดังบทท่ีว่า 
   ครั้นถึงลงกาอาณาเขต  จ่ึงลงนอกนิเวศน์วงัใหญ ่

เดินโดยรัถยาคลาไคล   เข้าไปยังท่ีทวารา ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เสมอ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544, น. 124) 
นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ        

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 ตอน ศึกมัยราพณ์ พบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอไว้ท้ายของบทละคร 
ดังบทท่ีว่า 

   สามตึงตาลหักยักษ์ตาย  ลูกพระพายแค้นขัดตัดเกศี 

เสร็จแล้วหิ้วศีรษะอสุรี   เข้าสู่ท่ีท้องพระโรงรจนา ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เสมอ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544, น. 167) 
นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ        

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 ตอน สุครีพถอนต้นรัง พบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอไว้ท้ายของ
บทละคร ดังบทท่ีว่า 
   เมื่อนั้น    พระยาสุครีพกระบี่ศร ี

รับส่ังบังคมพระจักร ี   ออกมาจัดโยธีรี้พล ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เสมอ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544, น. 177) 
นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ        

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 ตอน กุมภกรรณทดน้ า พบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอไว้ท้ายของ
บทละคร ดังบทท่ีว่า 
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   บัดนั้น    สุครีพจ าก าหนดจดหมาย 

รีบรัดจัดแจงแต่งกาย   เข้าเฝูาพระนารายณ์ฤทธิไกร ฯ 
ฯ 2 ค า ฯ เสมอ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544, น. 200) 
นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ        

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 ตอน ศึกสหัสเดชะ พบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอไว้ท้ายของบทละคร 
ดังบทท่ีว่า 
   บัดนั้น    สุครีพเสนาอัชฌาสัย 

รับส่ังบังคมพระภูวไนย   ออกไปท่ีกว้างข้างพลับพลา ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เสมอ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544, น. 314) 
นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ        

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 ตอน ศึกสหัสเดชะ พบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอไว้ท้าย                  
ของบทละคร ดังบทท่ีว่า 
   ถึงชายไพรใกล้กับทัพพระราม จ่ึงผูกล่ามเชือกไว้ใต้พฤกษา 

เสกให้ติดตึงตรึงตรา   แล้วเข้ามาเฝูาพระหริรักษ์ ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เสมอ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544, น. 329) 
นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ        

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 ตอน ศึกวิรุญจ าบัง พบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอไว้ท้าย                
ของบทละคร ดังบทท่ีว่า 
   สุดเอยสุดสวาท   ใช่ว่าพี่จะขาดเสน่หา 

แม้นมิติดราชการพระผ่านฟูา  ไม่นิราศคลาดคลาจากถ้ าทอง 

จะรัดรึงคลึงเคล้าเชยช่ืน   ไม่ปรารถนาหาอื่นให้เป็นสอง 

นี่จ าจิตจ าใจจ าไกลน้อง   ด้วยจะต้องสงครามตามยักษ์มาร 

จะช่วยทรามวัยไปสวรรค ์   ให้ส้ินค าสาปสรรค์เกษมศานต์ 

แล้วตัวพี่จะได้ไปราชการ   เยาวมาลย์อย่าละห้อยน้อยใจ 

ว่างพลางอิงแอบแนบสนิท   โอบอุ้มจุมพิตพิสมัย 

แล้วกุมกรกัลยาคลาไคล   ออกไปจากห้องท้ังสองราฯ 

ฯ 8 ค า ฯ เสมอ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544, น. 379 - 380) 
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นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ        
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 ตอน หนุมานเกี้ยวนางวานรินทร์ พบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอ 
ไว้ท้ายของบทละคร ดังบทท่ีว่า 
   บัดนั้น    หนุมานยิ่งคิดพิสมัย 

แล้วคิดถึงความหลังรับส่ังใช้  จะรีบไปสังหาญผลาญกุมภัณฑ์ 
เช็ดชลนานางพลางว่า   แก้วตาอย่าวิโยคโศกศัลย์ 
กุศลเราร่วมสร้างไว้อย่างนั้น  จ่ึงจ าพรากจากกันไปท้ังรัก 

พี่จะส่งทรามวัยไปไกรลาส   เป็นข้าบาทพระศุลีมีศักดิ์ 
ว่าแล้วโลมลูบจูบพักตร์   พาองค์นางลักษณ์ลีลามาฯ 

ฯ 6 ค า ฯ เสมอ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544, น. 380 - 381) 
นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ        

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 ตอน ท าลายพิธีหุงน้ าทิพย์ พบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอ              
ไว้ท้ายของบทละคร ดังบทท่ีว่า 
 

   เมื่อนั้น    ค าแหงหนุมานทหารใหญ่ 
เสร็จภิรมย์สมสนิทนางทรามวัย  จ่ึงใส่ไคล้กล่าวแกล้งแต่งอุบาย 

ไอ้พิเภกพวกอกกตัญํ ู   พี่ยังนึกแค้นอยู่มิรู้หาย 

แม้นมิได้ห้ าหั่นให้มันตาย   พี่นอนหลับไม่สบายวุ่นวายใจ 

จะยกทัพกลับออกไปค้นหา  จับเป็นเข่นฆ่าเสียให้ได้ 

ว่าพลางทางจับศรชัย   ตรงไปเกยแก้วแพรวพรายฯ 

ฯ 6 ค า ฯ เสมอ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544, น. 441) 
นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ        

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 ตอน ถวายลิง พบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอไว้ท้ายของบทละคร 
ดังบทท่ีว่า 
   สองนายหมายมุ่งกรุงลงกา ตรงนินทกาลาเขาใหญ่ 

แลเห็นหลังคาศาลาลัย   อยู่ใต้ร่มไทรใกล้คิรี 
จ่ึงคล้อยเคล่ือนเล่ือนลงจากเวหา  ใครไม่เห็นกายากระบี่ศรี 
แล้วพากันบทจรจรลี   มายังท่ีอาศรมพระสิทธาฯ 

ฯ 4 ค า ฯ เสมอ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544, น. 456) 
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นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ        
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 ตอน หนุมานเปล่ียนเครื่องทรง พบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอ               
ไว้ท้ายของบทละคร ดังบทท่ีว่า 
   ครั้นสร่างแสงทินกรวานรตื่น ลุกขึ้นยืนบิดกายท้ังซ้ายขวา 

โจนจากแท่นแก้วแววฟูา   ลีลามาสรงคงคาลัยฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เสมอ 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544, น. 473) 

นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ        
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 ตอน หนุมานรบกรับพระลักษณ์ พบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอ                
ไว้ท้ายของบทละคร ดังบทท่ีว่า 
   ครั้นถึงจ่ึงประทับกับเกยแก้ว อันเพริศแพร้วจ ารัสรัศมี 

ลงจากรถสุวรรณทันที   จรลีขึ้นเฝูาเจ้าลงกาฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เสมอ 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544, น. 483) 

นอกจากนี้ บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ        
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 ตอน หนุมานชูกล่องดวงใจ พบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอไว้ท้าย
ของบทละคร ดังบทท่ีว่า 
   บัดนั้น    วายุบุตรวุฒิไกรใจกล้า 

ครั้นยักษีกรีพลไปพารา   จ่ึงกลับมาเฝูาองค์พระหริรักษ์ฯ 

ฯ 2 ค า ฯ เสมอ 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544, น. 500) 

สรุป จากการศึกษา พบว่า บทพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ในสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงรัชกาลท่ี 2 นี้มีปรากฏการบรรจุเพลงเสมอไว้ท้ายของบทละคร เกี่ยวข้องกับ
บทบาทของพญาวานร ท่ีใช้เพลงเสมอ ได้ดังนี้ 

1. สุครีพ จ านวน    9  ครั้ง 
2. หนุมาน จ านวน  14  ครั้ง 
3. องคต จ านวน    2  ครั้ง 
กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทย์เสมอนั้น ยังคาดว่าน่าจะมีกระบวนท่าร า           

เพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิงพร้อมกับการบรรจุเพลงหน้าพาทย์ 
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3) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6   
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 นาฏศิลป์ไทย

ได้รับความเจริญ มีการพัฒนามาก ทรงพระราชนิพนธ์บทส าหรับเล่นโขน เรื่อง รามเกียรต์ิ พบว่ามี 
การใช้เพลงหน้าพาทย์เสมอ ปรากฏในบทการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรต์ิ ไว้ด้วย ท่ีเกี่ยวข้องกับ           
บทของพญาวานร ดังบทรามเกียรต์ิ ท่ีว่า 

รามเกียรต์ิชุดเบิกโรง อรชุนกับทศกรรฐ์ อภิเษกสมรส สีดาหาย เผาลงกา  
พิเภษณ์ถูกขับ นางลอย จองถนน ประเดิมศึกลงกา 

พิธีกุมภนียา นาคบาศ พรหมาสตร์ 
พระราชนิพนธ์ใน 

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินพร มหาวชิราวุธ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

……………………………………………………………….. 
พิเภษณ์จ่ึงตอบขุนกระบี่ผู้มีฤทธิ์ ตัวเรานี้มิได้คิดจะปองร้าย ตัวเรานี้เป็นน้องชายทศกรรฐ์ 

คือพิเภษณ์ กุมภัณฑ์นามปรากฏ พี่เราผิดคิดคดหมดทางธรรม์ มาลักสีดาวิลาวัณย์ไปไว้ลงกา เราเห็น
ว่าเป็นการไม่ดีจะมีภัย จ่ึงทูลเตือนด้วยน้ าใจอันจงรัก แม้ไม่อยากให้กรุงยักษ์นั้นวินาศขอให้คืนอัคร
ราชภควดี แด่ภูมีผู้จอมอยุธยา แต่ทศพักตร์ยักษาหาฟ๎งไม่ ทะนงใจเช่ือฟ๎งคนสอพลอ จึงคิดหาญจะ
ต้านต่อองค์พระราม จะขืนเค่ียวขับสงครามณรงค์ราญ ครั้นเราขัดทัดทานกลับโกรธา ไล่ขับเราให้พ้น
หน้าในฉับพลัน เรามิรู้ท่ีจะหันไปพึ่งใคร เห็นอยู่แต่พระภูวไนยจอมยุทธ์ ผู้ทรงธรรมล้ ามนุษย์ในไตรภพ 
ผู้ทรงเดชวิเศษลบล้ าโลกาเรานี้จ่ึงรีบมาสวามิภักด์ิ ขอพ านักพึ่งพระบารมี ท้ังนี้เป็นความจริงทุกส่ิงอัน           
นะท่านฯ 

สุครีพฟ๎งกุมภัณฑ์พรรณนา จ่ึงพูดตอบอสุราว่ารออยู่ก่อน เราจะทูลพระภูธรให้แจ้งคดี สุดแท้
แต่จะมีพระโองการ แล้วหันมาส่ังทวยหาญชาญณรงค์ พวกเจ้าจงคอยระวังยักษ์ท้ังห้า ว่าพลางทาง
ลีลาขึ้นไปเฝูา พระผ่านเฝูาบนพลับพลาพนาวัน บัดนั้น ฯเสมอฯ 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2504, น. 178 - 179) 
จากบทรามเกียรต์ิข้างต้น พบว่า บทของพญาวานร คือ สุครีพ ตอน พิเภษณ์

ถูกขับ สุครีพมาพบกับพิเภษณ์ โดยสุครีพจะเข้าไปทูลพระราม ในการเข้าเฝูามากราบทูลพระราม              
มีการบรรจุเพลงหน้าพาทย์เสมอไว้ท้ายบท ว่า  

  เมื่อนั้น   สุครีพราชกระบี่ศรี 
  ก้มเกล้ารับราชวาที   ออกไปเตรียมพิธีพลีการฯ 

เสมอ 2 ค าฯ 
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2504, น. 205) 
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จากค าประพันธ์ข้างต้น พบว่า บทของพญาวานร คือ สุครีพ ตอน จองถนน
ก่อนท่ีพระรามจะสร้างทางไปยังกรุงลงกา พิเภษณ์ แจ้งว่า ให้พระรามทรงต้ังพิธีการริมฝ่๎งชลธาร            
เพื่อขอทางด าเนินโยธี ข้ามไปยังท่ีแดนยักษ์ สุครีพรับส่ังแล้วออกไปเตรียมพิธี โดยใช้ เพลงหน้าพาทย์เสมอ  

สรุปได้ว่า เพลงหน้าพาทย์เสมอ ได้มีการบรรจุไว้ท้ายกลอนของบทละคร 
สันนิษฐานว่า มีการบรรจุเพลงหน้าพาทย์เสมอมาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี จนมาถึง
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1 รัชกาลท่ี 2 และรัชกาลท่ี 6 ท่ีมีบทบาทเกี่ยวข้องกับตัวลิง            
ในวรรณกรรมรามเกียรติ์ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว   

2.2 ความเป็นมาของการร ากลุ่มเพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิง ในกรมศิลปากร  
กรมศิลปากร ได้จัดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรต์ิ ได้มีการประพันธ์ เรียบเรียงบท           

การแสดงโขนขึ้นใหม่ มีการบรรจุเพลงหน้าพาทย์เสมอ ไว้ในบทการแสดงโขน ท่ีจัดแสดงขึ้นท้ังแบบ
การแสดงโขนกลางแปลง โขนหน้าจอ และโขนฉาก ซึ่งพบบทของพญาวานร ท่ีใช้เพลงหน้าพาทย์
เสมอ อาทิเช่น 

บทโขน เรื่องรามเกียรต์ิ 
ชุด จองถนน 

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
วัน เสาร์ ท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 17.00 น. 

................................................... 
- เจรจา - 

พลลิง - ฝุายพลลิงน้อยใหญ่ได้ฟ๎งรับส่ัง จึงกราบถวายบังคมองค์พระทรงสังข์ทูลว่าโปรดเกล้า 
ข้าพระบาทท้ังหลายเหล่าขออาสา บ้างก็ทูลว่าจะไปโน้มเอาเขาพระสุเมรุ ให้ขุนคิรี             
นี้เอียงเอนทอดขวางต่างถนน บ้างว่าจะแผลงฤทธิ์นิมิตสกนธ์ให้โตใหญ่ เป็นสะพาน
ให้พวกพลไกรข้ามไปลงกา บางตนจะขอวิดวักตักธาราให้เหือดหาย เพื่อให้พล                 
พระนารายณ์ข้ามไปเมืองยักษ์ ต่างคนต่างทูลรับอาสา พระหริรักษ์ทุกถ้วนหน้า 

ชามภูวราช - ฝุายชามภูวราชขุนสวาผู้เป็นใหญ่ จึงกราบทูลพระตรีภูวไนยว่าโปรดเกล้า มาตรแม้น
จะทรงให้พลโยธาท้ังหลายเหล่าขันอาสา ก็คงจะได้สมพระราชปรารถนาดังจ านง          
แต่ทว่าพระเกียรติยศจะมิด ารงสืบไปในภายหน้า เพราะเหตุอานุภาพขององค์พระ 
จักราไม่แผ่ไปในสากล การครั้งนี้ควรจะต้องจองถนนข้ามพลไกร ไปประชิดติด               
เวียงชัยกรุงลงกา ขอพระองค์ทรงบัญชาใช้ข้าทหาร จองถนนถมชลธารทะเลกว้าง 
เป็นถนนแถวทางไปเมืองยักษ์ ถนนนี้จะได้มีช่ือประจักษ์ไม่เลือนหาย ว่าถนนหนทาง
ปางนารายณ์อวตาร ไปบ าราบปราบพวกมารในลงกา การจะสมควรหรือไม่สุดแท้แต่     
พระจักราทรงปรานี ขอได้ทรงทราบใต้เบ้ืองพระบาทาฝุาธุลีพระเจ้าข้า 
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พระราม - สมเด็จพระรามราชาอิกษวากุวงศ์ทรงสดับพจน์ ท่ีชามภูวราชทูลมธุรสสนองค า                
น้อยหรือชามภูวราชขุนสวาป๎ญญาล้ าเลอกบินทร์ กล่าวค าใดสมใจจินตนานึก               
พระหริวงศ์ทรงตรองตรึกแล้วตรัสว่า ดูก่อนสุครีพขุนสวาป๎ญญายิ่ง ท่านจงควบคุม
พลลิงสองพระนคร ด้วยว่าพลวานรเมืองขีดขินมีจ านวนถ้วนพานรินทร์ห้าสิบสมุด 
ล้วนเรืองฤทธิรงค์เชิงยงยุทธ์เป็นท่ีรู้ ส่วนพลสวามาจากชมพูบุรีศรี มีพหลพลโยธี
ยี่สิบเจ็ดสมุดไท ท่านจงกะเกณฑ์พลไพร่ไปจองถนน เพื่อข้ามมหาสมุทรรุดน าพลด้น
ไปลงกา จงรีบไปจัดการให้ส าเร็จสมเจตนาท่ีต้องการ 

- ร้องเพลงกระบี่ลีลา - 
  บัดนั้น     สุครีพ ฤทธิแรง ก าแหงหาญ 
 รับส่ัง สมเด็จ พระอวตาร ถวายบังคม ก้มกราน คลานออกมา 

- ปี่พาทย์ท าเพลงเสมอ - 
(กรมศิลปากร, 2547, น. 1) 

นอกจากนี้ พบว่า บทโขนของกรมศิลปากรท่ีจัดแสดงในสถานท่ีต่าง ๆ จากบทโขน เรื่อง
รามเกียรต์ิ ชุด จองถนน ได้มีการบรรจุเพลงหน้าพาทย์เสมอ ในบทของสุครีพ นอกจากนี้ยังพบ                
การบรรจุเพลงหน้าพาทย์เสมอ  ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวลิง อาทิเช่น  

บทโขน เรื่อง รามเกียรต์ิ 
ชุด สืบมรรคา 

จัดแสดง ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี 
ในวันเสาร์ที่  14, 21  พฤษภาคม  2548 เวลา 14.00 น. 

ประสาท  ทองอร่าม  จัดท าบท 
……………………………………………… 

พระราม -  ดูกรหนุมานขุนกระบี่ผู้มียศ ท่านกับองคตและชมพูพาน จงคุมพหลพลทวยหาญ               
เป็นหน่วยหน้าไปสืบหนทางหว่างมรรคาพนาลัย นับแต่ถิ่นนี้จนถึงกรุงไกรลงกา
สถาน ท้ังพื้นภูมิน้ าท่า และผลาหาญท่ีจะพักพล จงส ารวจตรวจค้นให้ถ้วนถี่ 
จนกระท่ังถึงธานีเมืองลงกา ท้ังให้พบพานองค์สีดามารศรี บอกว่าเรายกโยธีติดตาม
นางมากลางไพร 

- ร้องเพลงกล่อมพญา - 
  ว่าพลาง  ทางหยิบ  สไบทรง ท้ังเทพ  ธ ามรงค์  ส่งให้ 
 แล้วบอกว่า  ผ้านี้  ของทรามวัย ฝากวานร  ไว้ใน  หิมวา 
 ธ ามรงค์  วงนั้น  ก็ของนาง ทศกัณฐ์  นั้นขว้าง  เอาป๎กษา 
 ท่านจง  น าไป  ให้สีดา แจ้งกิจจา  ให้ส้ิน  กินใจ 
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- เจรจา -  
หนุมาน - หนุมานผู้ชาญชัยน้อมรับพระราชโองการ แล้วนึกได้ด้วยปรีชาชาญอันรอบคอบ                

จึงกราบบาทบทมูลทูลตอบสนองไข ว่าซึ่งโปรดให้อัญเชิญผ้าสไบกับพระธ ามรงค์           
ไปทูลถวายพระอัครชายายอดอนงค์ท่ีลงกา ข้าพระบาทขออาสาหาพรั่นไม่ ถึงจะ
ล าบากยากอย่างไรจะไปให้ถึง แต่เรื่องหนึ่งท่ียังขัดสนกังวลนัก ด้วยข้าพระบาท          
เพิ่งมาสามิภักดิ์พระจักรี พระมิ่งแม่สีดานารีมิเคยรู้จักซึ่งพักตรา ถึงจะเข้าเฝูาท่ีลงกา
น่าจะสงสัย คงมิเช่ือวาจาข้าปราศรัยตามรับส่ัง ขอสมเด็จพระทรงสังข์โปรดพินิจนึก 
ตรึกตราช่วยชี้แนะให้แก่ข้าเถิดพระภูวไนย 

- ร้องเพลงกระบอกทอง -  
  มาดแม้น  ตัวท่าน  นั้นแจ้งสาร เยาวมาลย์  ยังคิด  สงสัย 
 จะว่าเป็น  พวกมาร  ชาญชัย ไม่เช่ือ  ในค า  พาที 
 จงยกเอา  ความหลัง  เมื่อยกศิลป์ ในถิน่  มิถิลา  บุรีศรี 
 เนตรเรา  กับเนตร  นารี ถ้อยที  ถ้อยเล็ง  ประจวบกัน 
 ท่ีช่อง  บัญชร  ปราสาท ต่างคิด  พิศวาส  เสียวกระสันต์ิ 
 ความลับ  ข้อนี้  ส าคัญ รู้กัน  แต่เรา  กับเทวี 

- เจรจา - 
หนุมาน  -  หนุมานฟ๎งพระวาทีท่ีตรัสเล่า ก็จดจ าค าข้อเค้าไว้แจ้งใจ เข้าน้อมรับพระธ ามรงค์ 

และผ้าสไบเทินเกศา สามขุนกระบี่ถวายบังคมลามิช้าที ออกมาจัดพหลพลกระบี่
ตามบัญชาพระภูบดินทร์ 

 -  ่พาทย์ท าเพลงเสมอ -  
- ปิดม่าน - 

-  หนุมาน  ชมพูพาน องคต ออกมาร าเพลงเสมอเวทีล่างแล้วเข้าเวที - 
(กรมศิลปากร, 2548, น. 1 - 2) 

จากบทการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ ์ชุด สืบมรรคา พบการบรรจุเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
ในบทของพญาวานร คือ หนุมาน ชมพูพาน องคต ได้ลาพระรามออกมาจัดพลโยธีท้ังสามพญาวานร       
ร าเพลงหน้าพาทย์เสมอ พร้อมกัน นอกจากนี้ยังพบการบรรจุเพลงหน้าพาทย์เสมอ ท่ีเกี่ยวข้องกับ             
ตัวลิง จากบทโขนของกรมศิลปากรท่ีจัดแสดงในสถานท่ีต่าง ๆ อาทิเช่น 

บทโขนเรื่องรามเกียรต์ิ 
ตอน ถวายลิง ชูกล่อง 

เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นางสาวทองอ่อน ผลชอบ 
วันพุธท่ี  27 ตุลาคม 2547 เวลา 16.00 น. 
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ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 
…………………………………………………………….. 

- เจรจา - 
ทศกัณฐ์ - ทศกัณฐ์จอมอสุรีเจ้าลงกา เมือ่หนุมานชาญศักดามาสวามิภักด์ิ พระยายักษ์ให้ช่ืน

ชมสมพระทัย จึงมีพระราชด ารัสตรัสปราศรัยว่าลูกรัก พ่อจะแต่งต้ังให้เจ้าด ารง
ศักดิ์เทียบเท่าอินทรชิต อันเครื่องทรงอันวิจิตรพ่อจะให้สวมใส่ พ่อจะยกพลไกร
ไปเป็นทัพหน้า ลูกรักจงคุมโยธาเป็นทัพหลัง พอได้ท่ีจึ งรวมก าลังเข้าต่อตี 
พระรามพระลักษมณ์คงวายชีวีเป็นแน่นอน ว่าพลางทางบทจรลงจากพระแท่นท่ี 
ชวนหนุมานขุนกระบี่ออกจากท้องพระโรงชัย แล้วยกพลไกรไปโรมรันประจัญตี 

- ปี่พาทย์ท าเพลงเสมอ - 
(ทศกัณฐ์ หนุมาน ร าเพลงแล้วเข้าเวที) 

(กรมศิลปากร, 2547, น. 2) 
จากบทการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ถวายลิง ชูกล่อง ดังกล่าวข้างต้นมีการบรรจุ

เพลงหน้าพาทย์เสมอ และมีการร าเพลงหน้าพาทย์เสมอพร้อมกัน คือ ทศกัณฐ์กับหนุมาน (ทรงเครื่อง) 
นอกจากนี้ยังพบการบรรจุเพลงหน้าพาทย์เสมอ ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวลิง จากบทโขนของกรมศิลปากร            
ท่ีจัดแสดงในสถานท่ีต่าง ๆ อาทิเช่น 

บทโขน เรื่อง รามเกียรต์ิ 
ตามบทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

ชุด สุครีพถอนรัง 
จัดแสดงเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย ประจ าปี 2545 
ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

วันท่ี 7 เมษายน 2545 เวลา 17.00 น. ประสาท  ทองอร่าม จัดท าบท 
.......................................................... 

พระราม - สมเด็จพระจักราฟ๎งขุนวานร องค์พระภูธรทรงร าพึงค านึงคิด อันกุมภกรรณเห็นทีท่า
ว่าชีวิตจะมรณา ครั้นตัวเราจะไปรบรับกับอสุราไม่ควรการ ด าริพลางเผยพจมาน          
ส่ังพญาสุครีพ ท่านจงเร่งรีบจัดโยธี แล้วยกออกไปรบรับกับอสุรีกุมภกรรณ ด้วยเหตุ
ว่าตัวท่านนั้นเป็นอุปราชเมืองขีดขิน อันยศถาสองธานินทร์ก็เทียมเธอเสมอหน้า            
เราขออวยชัยให้ขุนสวาผู้สามารถ จงมีชัยช านะอริราชเถิดขุนพานร 

สุครีพ - สุครีพประนมกรรับพระราชบัญชา กราบถวายบังคมลาแล้วคลานคล้อยถอยออกไป 
รีบรัดจัดพหลพลไกรมิได้ช้า พอได้ฤกษ์ก็ยกไปยังสนามยุทธนา บัดนี้เสมอแล้ว        
กราวนอก 
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- ปี่พาทย์ท าเพลงเสมอ - 
(พระรามและไพรพ่ลเข้าโรง) 

(สุครีพเข้าโรง) 
(กรมศิลปากร, 2545, น. 9) 

จากบทการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรต์ิ ชุด สุครีพถอนต้นรัง พบการบรรจุเพลง             
หน้าพาทย์เสมอ และมีการร าเพลงหน้าพาทย์เสมอ ในบทของสุครีพ พระรามจึงให้สุครีพออกไปรบ 
สุครีพถวายบังคมลาพระรามแล้วคลานออกมาจนพ้นหน้าพระท่ีนั่งเพื่อไปจัดโยธา จากนั้นสุครีพ              
ร าเพลงหน้าพาทย์เสมอ นอกจากนี้ยังพบการบรรจุเพลงหน้าพาทย์เสมอ ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวลิง บทโขน
ของกรมศิลปากรท่ีจัดแสดงในสถานท่ีต่าง ๆ อาทิเช่น  

การแสดงนาฏศิลป์ไทยจากการบรรยาย เรื่อง  
นาฎยประดิษฐ์ท่าร า เพลงหน้าพาทย์เสมอวานร  

โดย นายสุรัตน์ เอี่ยมสอาด  
โครงการสัมมนาวิจัย วิจักษณ์ การน าเสนอผลงานวิชาการของกรมศิลปากร  

ประจ าปี พ.ศ. 2562  
วันท่ี 22 สิงหาคม 2562  
เวลา 10.45 - 11.15 น.  

ณ ห้องประชุมใหญ่ ส านักหอสมุดแห่งชาติ 
- เริ่มการแสดง - 

- ปี่พาทย์ท าเพลงกระบี่ลีลา - 
(ท้าวมหาชมพู ออกนั่งเตียง) 

- ร้องเพลงกระบี่ลีลา - 
เมื่อนั้น    ท้าวมหา ชมพู เรืองศรี 

เอกบรม ชมพู พระบุรี   มีจิต คิดถึง พระจักรา 
อีกท้ัง นิลพัท หลานขวัญ   ซึ่งไป โรมรนั ขันอาสา 
อย่าเลย กูจะไป อยุธยา  เฝูาเบ้ือง พระบาทา ทรงธรรม์ 
 

- ร้องร่าย - 
คิดแล้ว ลงจาก บัลลังก์รัตน์  กรีดหัตถ์ เย้ืองกาย ผายผัน 
เสด็จจาก ห้องแก้ว แพรวพรรณ  จรจรัล มาทรง สรงสาคร 

- ปี่พาทย์ท าเพลงเข้าม่าน - 
(ท้าวมหาชมพู ร าเพลงตามกระบวนท่า แล้วขึ้นนั่งเตียง) 
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- ร้องเพลงชมตลาด - 
ช าระ สระสนาน อินทรีย์ วารี ธารกล่ิน เกสร 

สนับเพลา แก้วก้าน เชิงงอน อุทุมพร ภูษา พื้นแดง   (ป่ีพาทย์รับ) 
ชายไหว ชายแครง กระหนกหงส์ ฉลององค์ ลอยดวง เครือแย่ง 
ตาบทิศ ประดับเพชร เม็ดแตง  ทับทรวง ลายแทง สังวาลวัลย์  (ป่ีพาทย์รับ) 
เฟื่องห้อย รายพลอย มุกดาหาร  สะอิ้งแก้ว สุรกานต์ ทับทิมค่ัน 
พาหุรัด ทองกร มังกรพัน   ธ ามรงค์ เรือนสุบรรณ เพชรพราย  (ป่ีพาทย์รับ) 
ทรงมหา มงกุฎ กรรเจียกทัด  กุณฑล ทองจ ารัส ฉานฉาย 
เอวขัด พระขรรค์แก้ว พรรณราย   กรายกร มาขึ้น รถทรง   (ป่ีพาทย์รับ) 

- ปี่พาทย์ท าเพลงเสมอวานร - 
(ท้าวมหาชมพู ร าเพลงตามกระบวนท่า แล้วเข้าเวที) 

- จบการแสดง - 
(กรมศิลปากร, 2562, น. 1) 

จากบทการแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุด ท้าวมหาชมพูผู้ทระนงทรงเครื่อง พบการบรรจุ             
เพลงหน้าพาทย์เสมอ ในบทของพญาวานร คือ ท้าวมหาชมพู เป็นการแต่งตัวของท้าวมหาชมพู               
แล้วจบด้วยการร าเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร  

2.3 ความเป็นมาของกลุ่มเพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิง ในบทการแสดงโขนอื่น ๆ  
นอกจากบทโขนกรมศิลปากรแล้ว ยังมีผู้ประพันธ์บทโขน และเรียบเรียงบท          

การแสดงโขนขึ้นใหม่ เพื่อจัดการแสดงในสถานท่ีต่าง ๆ ในงานต่าง ๆ หรืองานเฉพาะกิจ และได้มี          
การบรรจุเพลงหน้าพาทย์เสมอ ไว้ในบทการแสดงโขนนั้นด้วย อาทิเช่น 

บทโขน เรื่องรามเกียรติ ์
ชุด สามสาปสรร หนุมานเล่นปลิง ชิงชัยยักษิณี พระจักรีปราบมาร 

แสดงเนื่องในงาน การศึกษาในเชิงอนุรักษ์แบบวิเคราะห์รูปแบบท่าร าหนุมานเล่นปลิง : 
กรณีศึกษาคุณครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2551 

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เวลา 15.00 น. 
วันอาทิตย์ท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ พระธาตุดอยสุเทพ เวลา 18.00 น. 
งานวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค านึง สุขเกษม วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

…………………………………………………… 
- ร้องเพลงช้าปี่ - 

เมื่อนั้น   พระรามราช สุริย์วงศ์ ทรงศรี 
เสด็จออก พลับพลา หน้าคีรี   พร้อมพล กระบี่ สองนคร 



38 

 

- ร้องเพลงนกจาก - 
ท้ังสุครีพ นิลนนท์ หนุมาน  องคต ชมพูพาน ชาญสมร  

ชามภูวราช นิลพัท ฤทธิรอน   ล้วนวานร ขีดขิน เมืองชมพู 
พระนิง่นึก ตรึกคนงึ ถึงสีดา   มิรู้ว่า ร้อนล าเค็ญ เห็นสุดรู้  
จ าจะใช้ ให้ทหาร สืบการณ์ดู   ท้ังทางสู่ นครา ลงกามาร 

- เจรจา - 
พระราม -  ดูกรบุตรพระพายผู้ชัยชาญการราวี ขอให้ท่านและกระบี่ชมพูพานพร้อมท้ังองคต          

จงควบคุมโยธีมีก าหนดห้าร้อยถ้วน ไปสืบมรรคาหาทางด่วนสู่ลงการาชธานี                 
เพื่อสืบข่าวเจ้าสีดายอดนารีผู้พิสมัย เมื่อพบเจ้าสีดาเวลาใดให้แจ้งสาร ว่าเรานี้ส้ินสุข
ทุกข์ทรมานอาลัยนัก เวลานี้ก าลังติดตามเจ้างามพักตร์มากลางไพร ตรัสพลาง            
พระตรีภูวไนยหยิบผ้าสไบทรง พร้อมท้ังธ ามรงค์ยื่นส่งให้ นี่แน่ะหนุ่มหนุมาน                
ชาญฤทธิไกรไวป๎ญญา จงทูลแถลงแจ้งสีดาว่าผ้านี้ เจ้านารีแฝงฝากไว้กับวานร     
ส่วนธ ามรงค์เป็นขององค์บังอรยอดยาใจท่ีทศกัณฐ์นั้นขว้างใส่สดายุราชป๎กษี ท่านจง
น าของสองส่ิงนี้ไปถวายนางสีดา แล้วจงดูหนทางในกลางปุาพนาเวศ ท่ีจะยกพลไกร
ข้ามไปเขตลงกาสถาน จะพักพหลพลทวยหาญ ณ แห่งหนต าบลใด 

หนุมาน - ขอเดชะพระตรีภูวไนยคุ้มเกศา อันพระมิ่งแม่สีดามิเคยเห็นข้าพระพุทธเข้า หากจะ
ใหไ้ปเข้าเฝูาถวายพระภูษา และพระธ ามรงค์ เห็นท่ีว่าพระโฉมยงจักสงกา ด้วยเหตุ
ธ ามรงค์และพระภูษานั้นตกค้างกลางอารัญ แม้ข้าพระบาทจะกล่าวข้อมูลทูลยืนยัน
ท่ีไหนจะทรงเช่ือในวาที การจะควรมิควรขอพระบารมีคุ้มเกศา 

พระราม -  สมเด็จพระรามราชาอิกษวากุวงศ์ทรงสดับเหตุ ท่ีหนุมานชัยชาญเดชทูลความนัย            
ชะหนุมานชาญศักดาช่างป๎ญญาไวเป็นท่ีสุด องค์พระทรงครุฑจึงเผยมธุรวาที ดูกร 
หนุมานขุนกระบี่ท่ีท่านว่า นิ่มอนงค์องค์สีดาจะสงสัย ท่านจงทูลนงรามตามความนัย
เรื่องหนหลัง บังเกิดขึ้นเมื่อคราวครั้งยกศรชัยในมิถิลา เราได้ประสบเนตรเจ้าสีดา           
ท่ีบัญชรชัย ต่างมีจิตพิสมัยในวันนั้น ความข้อนี้มีท่ีรู้กันเพียงสองคน โฉมเฉลา
เจ้านฤมลจะคลายระแวงแคลง หฤทัยงานครั้งนี้ท่านจงต้ังใจรับอาสา วันเวลาเมื่อ
ส าเร็จเสร็จสรรพกลับมาสู่ เราทรงเครื่องทรงอย่างไรอยู่จะให้ป๎น  

- ร้องเพลงกระบี่ลีลา - 
บัดนั้น   สามกระบี่ ฤทธิแรง แข็งขัน  

กราบถวาย บังคมลา แล้วพากัน  ออกมาจัด พลขันธ์ ทันใด 
- ปี่พาทย์ท าเพลงวานรด าเนิน - 

(ธีรภัทร์ ทองนิ่ม, 2559, น. 1 ) 
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จากบทการแสดงโขน เรื่องรามเกียรต์ิ ชุด สามสาปสรร หนุมานเล่นปลิง ชิงชัยยักษิณี 
พระจักรีปราบมาร พบการบรรจุเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอท่ีใช้กับตัวลิง คือ หนุมาน ชมพูพาน องคต 
พระรามส่ังให้ยกโยธาออกไปเพื่อสืบข่าวเมืองลงกา ว่าเมืองลงกา อยู่แห่งหนต าบลใดถวายบังคมลา
พระรามแล้วคลานออกมาจนพ้นหน้าพระท่ีนั่งเพื่อไปจัดโยธาจากนั้นร าเพลงหน้าพาทย์ วานรด าเนิน                 
จากการศึกษาเพลงหน้าพาทย์ในกลุ่มเพลงเสมอ ในบทโขนดังกล่าว ท่ีจัดแสดงเนื่องในงาน การศึกษาใน
เชิงอนุรักษ์แบบวิเคราะห์รูปแบบท่าร า หนุมานเล่นปลิง : กรณีศึกษานายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2551 ซึ่งใช้เพลงหน้าพาทย์วานรด าเนิน แทนเพลงหน้าพาทย์เสมอ มีการร าเพลง
หน้าพาทย์เฉพาะพญาวานร  คือ หนุมาน ชมพูพาน และองคต  

สรุป จากการศึกษาเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง จากบทโขนกรมศิลปากร 
ฉบับปรับปรุงขึ้นใหม่ เป็นบทการแสดงโขน พบเพลงหน้าพาทย์เสมอท่ีใช้กับตัวลิงแล้ว ยังได้มีการพัฒนา
ของเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง โดยนายสุรัตน์ เอี่ยมสอาด ข้าราชการบ านาญ นาฏศิลป์โขนลิง 
ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ได้คิดประดิษฐ์ท่าร าเพลงหน้าพาทย์เสมอ ท่ีใช้เฉพาะตัวเอกของลิง ก็คือ 
เพลงเสมอวานร ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรต์ิ ตอนท้าวมหาชมพูผู้ทระนงทรงเครื่อง ใช้กับตัวละครท่ี
เป็นพญาวานร ท้าวมหาชมพู และนายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ - โขน) 
พุทธศักราช 2551 ผู้เช่ียวชาญนาฏศิลป์ไทยโขนลิง ได้คิดประดิษฐ์ท่าร าขึ้นมาใช้ส าหรับพญาวานร ก็คือ 
เพลงวานรด าเนิน ใช้กับตัวละครท่ีเป็นพญาวานร ในตอน สืบมรรคา และซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า 
พญาวานรที่ใช้เพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิงในการแสดงโขน เป็นตารางได้ดังนี้ 
ตารางที่ 1 พญาวานรที่ใช้เพลงหน้าพาทย์เสมอ ปรากฏในบทโขนเรื่องรามเกียรต์ิ 
 

พญาวานร 
บทโขน 

เร่ืองรามเกียรต์ิ 
กลุ่มเพลงหน้าพาทย์เสมอ 

เสมอ วานรด าเนิน เสมอวานร 

ท้าวมหาชมพู ชุด ท้าวมหาชมพูผู้ทระนงทรงเครื่อง - -  
สุครีพ ตอน จองถนน  - - 
 ตอน สุครีพถอนต้นรัง  - - 
หนุมาน ตอน สืบมรรคา  - - 
 ตอน สามสาปสรร หนุมานเล่นปลิงฯ -  - 
 ตอน ถวายลิง ชูกล่อง  - - 
ชมพูพาน ตอน สืบมรรคา  - - 
 ตอน สามสาปสรร หนุมานเล่นปลิงฯ -  - 
องคต ตอน สืบมรรคา  - - 
 ตอน สามสาปสรร หนุมานเล่นปลิงฯ -  - 

ที่มา: ผู้วิจัย 
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2.4 การเรียนการสอนวิชาโขนลิง 
การฝึกหัดโขนในสมัยโบราณจะฝึกหัดกันแต่เฉพาะในวังเท่านั้น นิยมฝึกหัดโขนแก่บรรดา

มหาดเล็กจนมาถึงในสมัยรัชกาลท่ี 4 ทรงอนุญาตให้เจ้านาย ขุนนางผู้ใหญ่ ตลอดจนผู้ว่าราชการเมือง 
ฝึกหัดโขนฝึกหัดโขน จนมาถึงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6               
ครั้งเสด็จด ารงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ประทับ ณ  พระราชวัง              
สราญรมย์ ได้โปรดให้มีการฝึกหัดโขนขึ้นตามแบบโบราณ โดยมีช่ือคณะว่า “โขนสมัครเล่น” โปรดให้ยืมครู
ผู้ฝึกสอนจากเจ้าพระยาเทเวศ์วิวัฒน์ คือ ขุนพ านักนัจนิกร (เพิ่ม สุครีวกะ) มาสอนโขนลิงในสมัยแรก 
ต่อมาภายหลังได้รับการโปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักด์ิ เป็นพระดึกด าบรรพ์ประจง ท าหน้าท่ี
เป็นครูลิง ผู้ฝึกหัดสอนโขนในตัวลิง 

โขนสมัครเล่น เป็นโขนทีผู้่เล่นสมัครเองไม่ใช่ถูกกะเกณฑ์ หรือเห็นแก่สินจ้าง มีรายนาม          
ผู้แสดงโขนลิง ดังนี้ 

1. หม่อมหลวงอุรา บุตรหม่อมอมรวงศ์วิจิตร (ม.ร.ว.ปฐม) แสดงเป็น องคต ภายหลัง           
ได้นาม พระยานเรนทรราชา (ม.ล.อุรา คเนจร) 

2. นายคลาย บุตรเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสูทธ (เทศ) แสดงเป็น หนุมาน ภายหลังได้นาม 
หลวงวิสูตรอัศดร (คลาย บุญนาค) 

3. นายเฉิด บุตรนายพลตรี พระยาไกรเพชรรัตน์ สงคราม (แฉ่) แสดงเป็น ลิงเล็ก          
(นายเฉิด บุญนาค) 

4. นายอู๊ด บุตรพระยารัตนโกษา (เล็ก) แสดงเป็น สิบแปดมงกุฎ ภายหลังได้นาม พระยา
สุจริตธ ารง (อู๊ด สุจริตกุล) 

5. นายเล็ก บุตรนายพันตรีหลวงสรสิทธยานุการ แสดงเป็นสิบแปดมงกุฎ ภายหลัง          
ได้นาม หมื่นทรงพลหาญ (เล็ก สุเรนทรานนท์)  

6. นายโชน บุตรนายสรรพวิไชย (เชน) แสดงเป็นสิบแปดมงกุฎ ภายหลังได้นาม           
(นายโชน บุญนาค) 

นอกจากผู้ท่ีกล่าวนามมาแล้ว เป็นบุตรพลเรือนมีหลักฐาน และได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็ก
อยู่ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมารทุกคน 

“ในท่ีสุดนี้ พวกโขนถือโอกาสท่ีแสดงให้ปรากฏว่าท่ีเล่นได้ถึงเพียงนี้ ก็เพราะอาศัยความ
ฝึกสอนของครูซึ่งนับว่ามีวิชาอย่างดีท่ีสุด ในสมัยนี้กล่าวคือ 1 ขุนพ านักนัจนิกร (ครูวานร)                   
(ธนิต อยู่โพธิ์, 2496, น. 78) 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติแล้ว          
ในปลายปี พ.ศ. 2453 ต่อมาโปรดทรงให้ต้ังกรมมหรสพขึ้น จนมีค าเรียกโขนทางราชการหลวง           
ในรัชกาลท่ี 6 ว่า “โขนบรรดาศักด์ิ” คู่กับโขนเอกชนว่า “โขนเชลยศักด์ิ” ศิลปินโขนบรรดาศักด์ิ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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ภายหลังได้เป็นครูฝึกสอนทางด้านศิลปะทางโขนละคร ได้ทรงโปรดให้ต้ังโรงเรียนฝึกหัดศิลปะทางโขน 
ละคร ดนตรีปี่พาทย์ขึ้นในกรมมหรสพ ครั้งแรกเรียกว่า “โรงเรียนทหารกระบี่หลวง” ต่อมาเป็น 
“โรงเรียนพรานหลวง” มีการเรียนการสอนโขนลิงท่ีมีหลักสูตรชัดเจน กรมมหรสพในสมัยรัชกาลท่ี 6 
จึงกลับมีฐานะเป็นกองขึ้นอีกในสมัยรัชกาลท่ี 7 ต่อมา พ.ศ. 2478 ได้ปรับปรุงกระทรวงวัง ให้โอน   
กองช่างวังนอก และกรมมหรสพ ไปอยู่ในสังกัดกรมศิลปากร เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.  2478 และ             
ในส่วนของกรมศิลปากร ได้จัดต้ังโรงเรียนช่ือว่า “โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์” 

โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 
นับเป็นสถาบันของชาติแห่งแรกขึ้นอยู่กับกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ก่อต้ังโรงเรียนนี้ คือ  
พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ อธิบดีคนแรกของกรมศิลปากร ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2478 ทางการ               
มีความประสงค์ท่ีจะให้วิชาศิลปะทางโขน ละคร และดนตรี มารวมอยู่ในสังกัดเดียวกัน จึงได้โอนครู 
อาจารย์ทางนาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ กับศิลปินประจ าราชส านักของพระมหากษัตริย์ รวมท้ัง   
เครื่องดนตรี เครื่องโขน เครื่องละครของหลวงบางส่วนจากกระทรวงวัง (ส านักพระราชวัง ในป๎จจุบัน) 
ให้มาสังกัดกรมศิลปากร และได้แก้ไขปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น ในวันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2478 ได้มีค าส่ังต้ังโรงเรียนศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร                  
ในป๎จจุบัน) สอนวิชาช่างป๎้น ช่างเขียน ช่างรักขึ้นอยู่กับกรมศิลปากร ให้โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์            
ไปรวมเป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียนศิลปากร เรียกช่ือเฉพาะแผนกนี้ว่า "โรงเรียนศิลปากร แผนกนาฏดุริยางค์" 
ให้มีการศึกษาวิชาศิลปะทางดนตรี ปี่พาทย์ และละคร แต่ยังไม่มีโขน ต่อมาวันท่ี 24 สิงหาคม        
พ.ศ. 2485 ได้ยุบกองโรงเรียน และให้ "แผนกช่าง" ของโรงเรียนศิลปากร ไปขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โอนกรมศิลปากรไปสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2485 กรมศิลปากร 
ปรับปรุงกองดุริยางคศิลป์ เปล่ียนช่ือใหม่เป็นกองการสังคีต ต่อมาได้โอนแผนกนาฏดุริยางค์จาก
โรงเรียนศิลปากรขึ้นกับกองการสังคีต เปล่ียนเป็น "โรงเรียนสังคีตศิลป" ขึ้นอยู่กับแผนกนาฏศิลป์            
แต่เนื่องจากอุปสรรค และสงครามโลกครั้งท่ีสอง รวมท้ังราชการได้คืนสถานท่ีไปใช้ราชการอย่างอื่น 
ระหว่าง พ.ศ. 2485-2487 การศึกษาของโรงเรียนสังคีตศิลป จึงหยุดชะงักไปช่ัวระยะหนึ่ง 

พ.ศ. 2488 หลังส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ีสอง นายกรัฐมนตรีบัญชาให้แก้ไขปรับปรุง
การศึกษาของโรงเรียนสังคีตศิลปใหม่  และเปล่ียนช่ือเป็น "โรงเรียนนาฏศิลป" มีวัตถุประสงค์                     
3 ประการ คือ 

1. เพื่อเป็นสถานศึกษานาฏศิลป และดุริยางคศิลป์ของทางราชการ 
2. เพื่อบ ารุงรักษา และเผยแพร่นาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ประจ าชาติไทย 
3. เพื่อให้ศิลปะทางดนตรี และโขน - ละคร ภายในประเทศมีฐานะเป็นท่ียกย่อง 
เมื่อเปิดโรงเรียนนาฏศิลป ปี พ.ศ. 2488 มีนักเรียนเก่าเหลืออยู่ในโรงเรียนสังคีตศิลป 

จ านวน 33 คน เป็นนักเรียนหญิงท้ังส้ิน จึงเปิดรับสมัครนักเรียนชายเข้าฝึกหัดโขน จ านวน 60 คน     

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
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นับแต่นั้นมา โรงเรียนนาฏศิลปก็ขยายการศึกษาท้ังนาฏดุริยางคศิลป์ไทย และสากล กองการสังคีต   
มาขึ้นกับกองศิลปศึกษา และได้รับการยกฐานะให้เป็น "วิทยาลัยนาฏศิลป" เมื่อวันท่ี 1 มกราคม         
พ.ศ. 2515 

วิทยาลัยนาฏศิลป เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมุ่งผลิตครู และบุคลากรสายอาชีพ ในด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี มีการจัดการเรียนการสอนอันประกอบด้วยการศึกษาวิชาสามัญ  และศิลปะตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการศึกษาเป็น 3 ระดับ คือ 

- ระดับนาฏศิลป์ช้ันต้น รับผู้ส าเร็จการศึกษาในช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 เข้าศึกษา            
ตามหลักสูตร 3 ปี ได้รับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ช้ันต้น 

- ระดับนาฏศิลป์ช้ันกลาง รับนักเรียนต่อเนื่องจากระดับนาฏศิลป์ช้ันต้นปีท่ี 3 และ
นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี ได้รับ
ประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ช้ันกลาง 

- ระดับนาฏศิลป์ช้ันสูง รับนักเรียนต่อเนื่องจากระดับนาฏศิลป์ช้ันกลางเข้าศึกษาต่อ               
2 ปี ได้รับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ช้ันสูง หรือเทียบเท่าอนุปริญญา 

ในปีการศึกษา 2519 ได้ขยายการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี โดยสมทบกับสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในป๎จจุบัน) ในคณะนาฏศิลป์ และดุริยางค์        
รับศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป ในระดับนาฏศิลป์ช้ันสูง เข้าศึกษาต่ออีก 2 ปี ได้รับ
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ต่อมาในปีการศึกษา 2541 กรมศิลปากรได้จัดต้ัง "สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์" ขึ้น โดยจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านช่างศิลป์ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์            
รับนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา เข้าศึกษาต่ออีก 4 ปี ในคณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา 

2.4.1 รายช่ือผู้แสดงโขนลิง ใน พ.ศ. 2470  
- จ่าเร่งงานรัดรุด (เฉลิม รุทระวณิช) แสดงเป็นหนุมาน นักเรียนโรงเรียนพรานหลวง 
- จ่าห้าวยุทธการ (สุด คชจันทร) แสดงเป็นหนุมาน นักเรียนโรงเรียนพรานหลวง 
- หม่อมหลวงแสวง บรรยงกะเสนา นักเรียนโรงเรยีนพรานหลวง 
- นายสง่า ศศิวณิช นักเรียนโรงเรียนพรานหลวง ข้าราชการกระทรวงวัง ต าแหน่ง

ครูลิง โอนมากรมศิลปากร ในปี พ.ศ. 2478 (ประพัฒน์พงศ์ ภูวธน, 2551, น. 70) 
รายช่ือครูลิง โขนบรรดาศักด์ิ สมัยรัชกาลท่ี 6 
- พ านักนัจนิกร ครูลิง (เพิ่ม สุครีวกะ) ครูผู้ใหญ่ 
- ฟูอนถูกแบบ ครูลิง (พร้อม สมรรคนัฏ) ครูผู้ช่วย รุ่น 1 
- เชิดกรประจง ครูลิง (ไปล่ สุครีวนัฏ) ครูผู้ช่วย รุ่น 1 
- ชาญร าเฉลียว ครูลิง (ช่ืน โรหิตะพงศ์) ครูผู้ช่วย รุ่น 2 
- เช่ียวร าฉลาด ครูลิง (แฉ่ง กฤษณนัฏ) (กรมศิลปากร, 2552, น. 36 - 39) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
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2.4.2 รายช่ือครูโขนลิง ท่ีร่วมกันฝึกหัด และถ่ายทอดความรู้ ให้กับศิษย์ต้ังแต่ก่อนต้ัง
โรงเรียนนาฏศิลป จนถึงป๎จจุบัน ได้แก่ 

รายช่ือครูสอนโขนลิง 
- จ่าเร่ง งานรัดรุด (เฉลิม รุทธวณิช)  
- นายสง่า ศศิวณิช 
- จ่าห้าว ยุทธการ (สุด คชจันทร์)  
- นายกรี วรศริน 
- นายฉลาด พกุลานนท์   
- นายสงัด โอชกะ 
- นายฤกษ์ชัย เชวงรัตน์   
- นายช่วย สุดแสดง 
- นายอเนก คราประยูร 
- นายแสวง อัฏฏะวัชระ 

- นายบุญชัย เฉลยทอง  
- นายสุนทร ศิลปปกร   
- นายพงษ์พิศ จารุจินดา   
- นายเจริญ จันทร์เพื่อน 
- นายประสิทธิ์ ป่ินแก้ว 
- นายปฐม วรรณนิยม 
- นายวิโรจน์ อยู่สวัสด์ิ   
- นายนิวัฒน์ สุขประเสริฐ 

  - นายนเรศ วรศริน 
        - นายพัลลภ นุตะศริน 

ที่มา: ผู้วิจัย 
2.5 เพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอในหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลป 

การเรียนการสอนเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ ของตัวลิง จากกรมมหรสพได้โอนครู
เข้ามาสังกัดกรมศิลปากร เปิดเป็นโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ มีการสอนวิชานาฏศิลป์ไทย                  
ในการสอนนาฏศิลป์ไทยยังคงใช้วิธีการสอนแบบด้ังเดิมจนถึงป๎จจุบัน กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทย์ 
และกระบวนท่าร าแม่ท่าต่าง ๆ ก็ได้รับมาด้วย ท่ีส าคัญในปีพ.ศ. 2488 ได้มีการเริ่มฝึกหัดโขนขึ้น             
ในโรงเรียนนาฏศิลปเป็นครั้งแรก นับไ ด้ว่าการปูพื้นฐาน ความชัดเจนในกระบวนท่าร า “โขน”                
เป็นนาฏศิลป์ช้ันสูงของไทยท่ีเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยให้คงอยู่สืบมาจนทุกวันนี้ 

การเรียนวิชานาฏศิลป ์ในสมัยโบราณมีการเรียนการสอนเฉพาะวิชานาฏศิลป์ ซึ่งจะต้อง
เรียนด้วยเต็มใจ เรียนอยู่ท่ีบา้นของครูในลักษณะเรียนแบบอาศรมศึกษา หรือการสอนนาฏศิลป์ในวัง
ของเจ้านายต่าง ๆ ตามแต่จะเข้าไปฝากตัวเพื่อเรียน ไม่มีการเรียนท่ีเป็นหน่วยกิต ตามหลักสูตร             
ในป๎จจุบัน ต่อมากรมศิลปากร ได้เปิดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ และดนตรีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันท่ี 
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 ใช้ช่ือโรงเรียนว่า “โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลป
ป๎จจุบัน) เมื่อเริ่มเปิดเรียนในครั้งแรกนั้นยังไม่มีการเรียนการสอนในวิชานาฏศิลป์โขน แม้จะมีครูโขน
ซึ่งโอนย้ายมาจากกรมมหรสพ แต่ครูโขนก็ต้องไปท าหน้าท่ีอื่นแทน นอกจากจะมีงานแสดงจึงรวมตัวกัน         
เพื่อท าการแสดงต่อมาในปีพ.ศ. 2488 โรงเรียนนาฏศิลป ได้เปิดรับนักเรียนชายเพื่อเข้ามาฝึกหัดโขน 
การเรียนการสอนในระยะแรกนั้น ยังไม่มีการเขียนหลักสูตรไว้ชัดเจนอย่างเป็นทางการ ต่อมาในปี
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พ.ศ. 2490 ได้มีการจัดท าหลักสูตร ของโรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากร มีการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย 
โขน ขึ้นในครั้งแรกที่มีหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกหัดโขน ต้ังแต่เริ่มเปิดท าการเรียนการสอนจนถึงป๎จจุบัน 
ดังนี้ 

ระเบียบการและหลักสูตร ของ โรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 
พุทธศักราช 2490 (2490 – 2491)  

นาฏศิลปไ์ทย 
1. ศิลปศึกษาช้ันต้น ตอนต้น ปีท่ี 1-2-3  

ภาคปฏิบัติ 
(1) ฝึกอวัยวะให้เคยชินในจังหวะและเหล่ียม เช่น โขน - หัดตบมือ, เต้นเสา, ถองสะเอว, 

และร าแม่ท่าช้ันต้น 
(2) หัดร าในกระบวนร าช้ันต้น เช่น เพลงช้า 
หมายเหตุ - นักเรียนศิลปศึกษาช้ันต้น ตอนต้น ปีท่ี 1-2-3 เรียนแต่ภาคปฏิบัติอย่างเดียว 

2. ศิลปศึกษาช้ันต้น ตอนปลาย ปีท่ี 4-5-6 
ภาคปฏิบัติ 
(1) หัดร าหน้าพาทย์ช้ันต้น เช่น เพลงเร็ว, ลา, เชิด, เสมอ, รัว, และเพลงหน้าพาทย์ อื่น ๆ 

ท่ีอยู่ในอันดับเดียวกัน 
(2) หัดแสดงเป็นตัวประกอบในเรื่องง่าย ๆ 
ภาคทฤษฎี 
(1) เรียนรู้ ประเภทการแสดงมหรสพของไทยในป๎จจุบัน และวิธีแสดง 
(2) เรียนรู้ หน้าท่ีของตัวละคอนแต่ละตัว (ท่ีประกอบในเรื่อง) 
(3) นาฏยศัพท์ ตอนต้น (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้องและ ใช้ในภาคปฏิบัติ) 
(4) เรียนรู้ ช่ือของเครื่องแต่งตัวโขน ละคอนแต่ละขัน้ 
(5) ความรู้ เบ็ดเตล็ดท่ีเกี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติท่ีเรียนมา 

3. ศิลปศึกษา ช้ันกลาง 
ภาคปฏิบัติ 
(1) ร าหน้าพาทย์ช้ันกลาง เช่น จ าพวกตระ, รบ, จับ, ขึ้นลอย, และร าแม่บท 
(2) หัดตีบทต่าง ๆ 
(3) หดัแสดงเข้า เรื่องโดยเป็นตัวรองและตัวเอก ในเรื่องโขนหรือละคอน 
(4) นอกจากปฏิบัติในการร าแล้ว ต้องสามารถร้องเพลงท่ีใช้ในการร าได้ ไม่น้อยกว่า 8 เพลง 
ภาคทฤษฎี 
(1) เรียนรู้ หลักและวิธีการสอน 
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(2) เรียนรู้ ประวัติของโขน และละคอน ต้ังแต่ต้นสมัยรัตนโกสินทร์ลงมา 
(3) เรียนรู้ นาฏยศัพท์ ตอนกลาง 
(4) วิธีการแสดงเละความมุ่งหมายของละคอน เช่น ละคอนใน, ละคอนนอก, ละคอนพูด เป็นต้น 
(5) เบ็ดเตล็ด 

4. ศิลปศึกษา ช้ันสูง 
ภาคปฏิบัติ 
(1) ร าเด่ียว โดยเพิ่มศิลปะและการพลิกแพลงแยกออกไป 
(2) ร าหน้าพาทย์ข้ันสูง (เช่น ศรทนง, บาทสกุณี ฯลฯ) 
(3) วิธีรบโดยใช้อาวุธแปลกออกไป (เช่น กริช, กระบี่, ทวน, กระบอง) 
(4) จับและขึ้นลอยพลิกแพลง 
(5) แสดงเข้าเรื่องโดยเป็นตัวรองหรือตัวเอกท่ีต้องใช้ร้อง หรือ ปฏิภาณ (เช่น ในเรื่อง

ละคอนดึกด าบรรพ์ หรือ ละครนอกหรือโขนตอนยาก ๆ) 
(6) ฝึกหัดท าการสอน 
(7) นอกจากปฏิบัติการร าแล้ว ต้องสามารถร้องเพลงท่ีใช้ในการละคอนได้ไม่น้อยกว่า 12 เพลง 
ภาคทฤษฎี 
(1) สามารถอธิบายท่าตามช่ือท่ีได้ฝึกหัดร ามาเป็นตัวอักษร 
(2) รู้ จักคิดประดิษฐ์ท่าร า และใช้บท 
(3) รู้ ความหมายของหน้าพาทย์ต่าง ๆ 
(4) นาฎยศัพท์ ตอนปลาย 
(5) ประวัติของโขนละคอนต้ังแต่สมัยกรุงธนบุรีข้ึนไป 
(6) ประวัติเครื่องแต่งตัวโขนละคอน 
(7) ความเห็นในนาฏศิลป 
(8) ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการละคอน เช่น กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและวิธีไหว้ครู 
(9) ความรู้เบ็ดเตล็ด (กรมศิลปากร, 2490, น. 28 - 32) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นพบว่า การเรียนในหลักสูตร โรงเรียนนาฏศิลป การเรียนภาคปฏิบัติ 
ได้มีการหัดร าหน้าพาทย์ช้ันต้น เพลงเสมอ ในระดับช้ันต้นตอนปลาย 4-5-6 โดยเริ่มจากการเรียน
เพลงหน้าพาทย์ช้ันต้น เพลงเร็ว, ลา, เชิด, เสมอ, รัว ซึ่งเป็นเพลงหน้าพาทย์ช้ันต้น และเพลง               
หน้าพาทย์อื่น ๆ ท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน ต่อมาในการเรียนภาคปฏิบัติศิลปศึกษา ช้ันกลาง จะฝึกหัดร า
หน้าพาทย์ช้ันกลาง จ าพวกตระจนถึงการเรียนศิลปศึกษาช้ันสูง ก็จะฝึกร าหน้าพาทย์ช้ันสูง เช่น                  
ศรทะนง, บาทสกุณี ฯลฯ ต่อมาภายหลังมีการขยายการศึกษาภาคบังคับเป็นการศึกษา 6 ปี วิทยาลัยนาฏศิลป 
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ เมื่อจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มาแทนการรับจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4           
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แต่เดิม เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ หลักสูตรการเรียนวิชานาฏศิลป์ ของวิทยาลัยนาฏศิลป จึงลดลงจาก 11 ปี 
เหลือ 8 ปี จึงได้มีหลักสูตร พ.ศ. 2521 ขึ้น ต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งใน พ.ศ. 2534 ดังมี
รายละเอียดหลักสูตรนาฏศิลป์ไทยโขนลิงดังนี้ 

หลักสูตร พุทธศักราช 2521 ปรับปรุง พุทธศักราช 2534 

หลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2534) 
นาฏศิลป์ช้ันต้นปีท่ี 1  
นท 011  นาฏศิลป์ไทย 1  13 คาบ/สัปดาห์/ ภาค 6.5 หน่วยการเรียน 
นท 012  นาฏศิลป์ไทย 2  13 คาบ/สัปดาห์/ ภาค 6.5 หน่วยการเรียน 
ค าอธิบายรายวิชา 
โขน (ลิง) 

ศึกษาหลักการ และฝึกหัดเบื้องต้น เช่น ตบเข่า ถองสะเอว เต้นเสา ถีบเหล่ียม ฉีกขา    
หกคะเมน และหักข้อมือ ฝึกหัดคลาน เดิน เกา เบ็ดเตล็ดอื่น  ๆ ปฏิบัติแม่ท่า ต้ังแต่ตันจนจบ                        
ร าหน้าพาทย์ เพลงรัว แผละ (ยุง) 

 
นาฏศิลป์ช้ันต้นปีท่ี 2  
นท 013  นาฏศิลป์ไทย 3  13 คาบ/สัปดาห์/ ภาค 6.5 หน่วยการเรียน 
นท 014  นาฏศิลป์ไทย 4  13 คาบ/สัปดาห์/ ภาค 6.5 หน่วยการเรียน 
ค าอธิบายรายวิชา 
โขน (ลิง) 

ศึกษาร าตรวจพล เพลงกราวนอก เฉพาะคนธง เขนลิงและสิบแปดมงกุฎ ปฏิบัติท่าเต้น
ตามบทพากย์รถ ฝึกหัดวิธีรบระหว่างสิบแปดมงกุฎกับเสนายักษ์ ฝึกหัดใช้บทในลักษณะท่านั่ง ท่ายืน 
ร าหน้าพาทย์ เพลงเสมอ เชิด วรเชษฐ์ 

นาฏศิลป์ช้ันต้นปีท่ี 3  
นท 015  นาฏศิลป์ไทย 5  13 คาบ/สัปดาห์/ ภาค 6.5 หน่วยการเรียน 
นท 016  นาฏศิลป์ไทย 6  13 คาบ/สัปดาห์/ ภาค 6.5 หน่วยการเรียน 
ค าอธิบายรายวิชา 
โขน (ลิง) 

ร าหน้าพาทย์เข้าม่าน (หมี) เพลงกราวนอก (ช้าง) เพลงปฐม ฝึกหัดท่าวีระชัยสิบแปด
มงกุฎ (แบบโขนหน้าจอ) ฝึกหัดร าตรวจพลเฉพาะตัวเอก (สุครีพ) ฝึกหัดวิธีรบเฉพาะตัวเอกกับอาวุธ 
กระบอง ศร ฝึกหัดช้ันลอย 1 - 2 กับยักษ ์

(กองศิลปศึกษา, 2535, น. 93 - 95) 
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หลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นกลาง พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง 2534) 
นาฏศิลป์โขน (ลิง)  
นาฏศิลป์ช้ันกลางปีท่ี 1  
นท 1119 นาฏศิลป์โขน (ลิง) 1 ร าตรวจพล                       13 คาบ/สัปดาห์/ภาค   
                                                                          6.5 หน่วยการเรียน 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายและขั้นตอนในการตรวจพล ฝึกหัดร าตรวจพลตัวเอก เช่น สุครีพ ชมพูพาน 
นิลนนท์ นิลพัท อสุรผัด ออกฉาก 1 และฉาก 2 ตามล าดับ 

 
นท 1120 นาฏศิลป์โขน (ลิง) 2 ร าเบ็ดเตล็ด 1                        13 คาบ/สัปดาห์/ภาค 
                                                                              6.5 หน่วยการเรียน 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและฝึกหัดท าบทแสดงอารมณ์ในลักษณะต่าง ๆ ฝึกหัดท่ารบลิงกับลิง ลิงกับยักษ์ 
ด้วยอาวุธพระขรรค์ กับกระบอง ศร และหอก ฝึกหัดท่าขึ้นลอยลิงกับยักษ์ ในลักษณะขึ้นลอยต่าง ๆ  

นาฏศิลป์ช้ันกลางปีท่ี 2 
นท 2121 นาฏศิลป์โขน (ลิง) 3 ร าเบ็ดเตล็ด 2                        13 คาบ/สัปดาห์/ภาค  
                                                                              6.5 หน่วยการเรียน 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและฝึกหัดร าใช้บทแสดงอารมณ์ในลักษณะต่าง ๆ ฝึกหัดร าประกอบเพลงร้อง เช่น 
ร่าย ลิงโลด ลิงลาน ขวัญอ่อน เชิดนอก เป็นต้น บทพากย์ - เจรจา ในลักษณะท่านั่งและยืน 

นท 2122 นาฏศิลป์โขน (ลิง) 4 การแสดงพื้นเมือง            13 คาบ/สัปดาห์/ภาค  
                                                                          6.5 หน่วยการเรียน 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาประวัติความเป็นมา ลักษณะการแต่งกาย วิธีการแสดง บทร้องและท านองเพลง 
การละเล่นในราชพิธี และการแสดงพื้นเมืองภาคต่าง ๆ ฝึกหัดการแสดงโมงครุ่ม กุลาตีไม้ ระเบ็งและ
ร าโคม ฝึกหัดการแสดงพื้นเมือง เต้นก าร าเคียว ร าเหย่ย ฟูอนแพน เซิ้งสัมพันธ์ เซิ้งกระหยัง และ
รองเง็ง 

นาฏศิลป์ช้ันกลางปีท่ี 3 
นท 3123 นาฏศิลป์โขน (ลิง) 5 ร าหน้าพาทย์                         13 คาบ/สัปดาห์/ภาค  
                                                                              6.5 หน่วยการเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความหมายและโอกาสท่ีใช้เพลงหน้าพาทย์ต่าง ๆ ฝึกหัดร าเพลงหน้าพาทย์ ตระนิมิต 

ตระนอนกราวร า แผละ (ครุฑ- อีกา) พญาเดิน รุกร้น เสมอข้ามสมุทร เชิดนอก เชิด (ฉะน้อย) 
นท 3124 นาฏศิลป์โขน (ลิง) 6 การแสดงเป็นชุดเป็นตอน           13 คาบ/สัปดาห์/ภาค  
                                                                               6.5 หน่วยการเรียน 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเนื้อเรื่อง การแต่งกาย สีและลักษณะหัวโขน วิธีการแสดง อุปกรณ์ประกอบการแสดง 
รวมท้ังบทร้อง และท านองเพลง บทพากย์ - เจรจาโขน ฝึกหัดการแสดงโขน ชุด นางลอย เฉพาะเพลง
เต่าเห่ ศึกวิรุญจ าบัง ปล่อยม้าอุปการ ทศกัณฐ์ยกรบ ศึกสหัสเดชะ ศึกมูลพลัม 

(กองศิลปศึกษา, 2526, น. 93 - 95) 
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พบว่า ได้มีปรับปรุงหลักสูตรนาฏศิลป์ช้ันกลาง พุทธศักราช 2524 

ซึ่งพบการหัดร าหน้าพาทย์ในกลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง คือ ในระดับนาฏศิลป์ช้ันกลางปีท่ี 3 รหัสวิชา 
นท3123 นาฏศิลป์โขน (ลิง) 5 ร าหน้าพาทย์ การฝึกหัดร าเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ต่อมาได้มี
การปรับปรุงหลักสูตรนาฏศิลป์ช้ันสูง พุทธศักราช 2527 

หลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นสูง พุทธศักราช 2527 
นท 1105 การแสดงเป็นชุดเป็นตอน 1 (Dance Drama Extract Performance I) 
ปฏิบัติ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเนื้อเรื่อง การแต่งกาย สีและลักษณะหัวโขน วิธีการแสดง อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแสดง
ละคร-โขน เฉพาะชุดหรือตอน ปฏิบติักระบวนการเทคนิค มีการแสดงเป็นชุดเป็นตอน นาฏศิลป์ละคร 
เช่น ละครชาตรี เรื่อง มโนห์รา ตอน บูชายัญ ละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอน เลือกคู่ ละครพันทาง 
เรื่อง ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามแต่งงาน นาฏศิลป์ โขน เช่น การแสดงโขน ตอนจองถนน และตอน 
นางลอย เป็นต้น 

นท 1206 การแสดงเป็นชุดเป็นตอน 2 (Dance Drama Extract Performance I) 
ปฏิบัติ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษา เนื้อเรื่อง การแต่งกาย สีและลักษณะหัวโขน วิธีการแสดง อุปกรณ์ท่ีใช้ใน            
การแสดงละคร-โขน เฉพาะชุดหรือตอน ปฏิบัติกระบวนการเทคนิค วิธีการแสดงเป็นชุดเป็นตอน 
นาฏศิลป์ละคร เช่น เมขลา-รามสูร ต้ังแต่เทวดา-นางฟูาจับระบ า จนถึงรามสูรขว้างขวาน นาฏศิลป์โขน   
เช่น การแสดงโขน ตอน ไมยราพณ์รบหนุมาน และสุครีพถอนตันรัง เป็นต้น 
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นท 1115 ฝึกตีบทและใช้บทโขน-ละคร 1 (Dramatization I)  
ปฏิบัติ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค  1 หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติวิธีการบอกบท ตีบท และใช้บท ของตัวเอก ตัวรอง ตัวประกอบ                  
ในการแสดงโขน ละครนอก และละครใน 

นท 1216 ฝึกตีบทและใช้บทโขน-ละคร 2 (Dramatization II)  
ปฏิบัติ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค  1 หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติวิธีการบอกบทและใช้บท ของตัวเอก ตัวรอง ตัวประกอบในการแสดงโขน 
ละครดึกด าบรรพ์ และละครพันทาง 

นท 1120 ร าเด่ียว 1 (Solo Dance I)  
ปฏิบัติ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

นาฏศิลป์โขน (ลิง) ได้แก่ ฉุยฉายหนุมาน 
นท 1221 ร าเด่ียว 2 (Solo Dance II)  
ปฏิบัติ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

นาฏศิลป์โขน (ลิง) ได้แก่ บทแต่งตัวหนุมาน (เพลงชมตลาด) 
นท 1122 ร าตรวจพล (War Parade I)  
ปฏิบัติ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

นาฏศิลป์โขน (ลิง) ได้แก่ พญาวานรตรวจพล (องคต) 
นท 1223 ร าตรวจพล 2 (War Parade II)  
ปฏิบัติ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา  

นาฏศิลป์โขน (ลิง) ได้แก่ พญาวานร ตรวจพล (หนุมาน) 
นท 1124 ร าหน้าพาทย์ 1 (Na Pat Dance I)  
ปฏิบัติ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา  

นาฏศิลป์โขน (ลิง) ได้แก่ ปฐม กลมพระขรรค์ เสมอมาร คุกพาทย์ 
นท 1225 ร าหน้าพาทย์ 2 (Na Pat Dance II)  
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ปฏิบัติ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา  

นาฏศิลป์โขน (ลิง) ได้แก่ สาธุการ ศรทนง เชิดฉาน รัวสามลา  
(กองศิลปศึกษา, 2528, น. 37 - 52) 

จากข้อมูลเบื้อต้นในหลักสูตร พุทธศักราช 2521 ปรับปรุง พุทธศักราช 2534 หลักสูตร
นาฏศิลป์ช้ันต้น หลักสูตรนาฏศิลป์ช้ันกลาง พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง 2534) นาฏศิลป์โขน (ลิง)    
และหลักสูตรนาฏศิลป์ช้ันสูง พุทธศักราช 2527 มีการจัดแยกเนื้อหาหลักสูตรในการสอน ท าให้หลักสูตร           
มีความชัดเจนมากขึ้น เพลงหน้าพาทย์ต่าง ๆ ได้รับการบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน มีความครบถ้วน 
จะเห็นได้ว่าในหลักสูตรนาฏศิลป์ช้ันต้น เมื่อผู้เรียนเริ่มฝึกหัดเบื้องต้นแล้ว ก็จะฝึกหัดแม่ท่าลิง            
ครึ่งแรก ครึ่งหลัง ในระดับนาฏศิลป์ช้ันต้นไปท่ี 2 เริ่มฝึกหัดเพลงหน้าพาทย์เสมอ เป็นเพลงเริ่มต้นใน
การเรียนเพลงหน้าพาทย์อื่น ๆ และในระดับนาฏศิลป์ช้ันกลางปีท่ี 3 ศึกษาความหมาย และโอกาสท่ี
ใช้เพลงหน้าพาทย์ต่าง ๆ ฝึกหัดร าเพลงหน้าพาทย์ ตระนิมิต ตระนอน กราวร า แผละ (ครุฑ - อีกา) 
พญาเดิน รุกร้น เสมอข้ามสมุทร เชิดนอก เชิด (ฉะน้อย) ในระดับนาฏศิลป์ช้ันกลางปีท่ี 3 มีเพลงหน้าพาทย์
เสมอข้ามสมุทร ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของเพลงหน้าพาทย์เสมอด้วย ในหลักสูตรนาฏศิลป์ช้ันสูง ไม่พบการ
ฝึกหัดร าเพลงหน้าพาทย์เสมอ กลุ่มเพลงหน้าพาทย์เสมอ  

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 วิทยาลัยนาฏศิลป กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาชีพ ปฏิบัติเอกนาฏศิลป์โขนลิง ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  เวลา 12 ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน 6 หน่วยกิต 
ภาคเรียนท่ี 1  

1. ปฏิบัติการฝึกหัดเบ้ืองต้น 
2. ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ข้ันพื้นฐาน 
3. ปฏิบัติการฝึกหัดแม่ท่า (ครึ่งท่าแรก) 
4. ปฏิบัติการฝึกหัดท่าเบ็ดเตล็ด 

ภาคเรียนท่ี 2 
1. ปฏิบัติการฝึกหัดแม่ท่า (ครึ่งท่าหลัง) 
2. ปฏิบัติการฝึกหัดร าเบ็ดเตล็ด (ระบ ากราวเงาะ) 
3. ปฏิบัติการฝึกหัดการตีบทในท่านั่ง และท่ายืน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   เวลา 12 ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน 6 หน่วยกิต  
ภาคเรียนท่ี 1 

1. ปฏิบัติกระบวนท่าร าตรวจพล 
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   - คนธง 
   - เขนลิง 
   - สิบแปดมงกุฎ 
2. ปฏิบัติท่าร านาฏยศัพท์ 
3. ปฏิบัติท่าร า ร าหน้าพาทย์ 
    - รัว 
    - เสมอ 
4. ปฏิบัติท่าร า ร าหน้าพาทย์เพลง กราวนอก (ช้าง)  

ภาคเรียนท่ี 2 
1. ปฏิบัติท่าร า ร าหน้าพาทย์เพลงวรเชษฐ์ 
2. ปฏิบัติท่าร า ร าหน้าพาทย์เพลงเชิด 
3. ปฏิบัติท่าร า ประกอบค าพากย์รถ 
4. ปฏิบัติท่าร า ระบ าเบ็ดเตล็ด ฟูอนเงี้ยว 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  เวลา 12 ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน 6 หน่วยกิต  
ภาคเรียนท่ี 1 

1. ปฏิบัติท่าร า การร าตรวจพลกราววีระชัย สิบแปดมงกุฎ  
2. ปฏิบัติท่าร านาฏยศัพท์ในการแสดง  
3. ปฏิบัติท่าร า กระบวนท่ารบระหว่างลิง กับยักษ์  
4. ปฏิบัติท่าร า ร าหน้าพาทย์เพลงเข้าม่าน (หมี) ฉาก 1-2 

ภาคเรียนท่ี 2 
1. ปฏิบัติท่าร า ร าหน้าพาทย์เพลงแผละ (ยุง,กา) 
2. ปฏิบัติท่ารบด้วยอาวุธ กระบอง ศร 
3. ปฏิบัติท่ารบระหว่างลิงกับลิง  
4. ปฏิบัติท่าร า เพลงปลุกใจ บางระจัน 

หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป ์พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาชีพนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม  
นาฏศิลป์ไทยโขนลิง   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1        
รหัสวิชา ศ21205  ช่ือรายวิชา นาฏศิลป์ไทยโขนลิง 1  
เวลา 240 ช่ัวโมง จ านวน 6 หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหลักการ และวิธีการฝึกหัดเบื้องต้น การเคล่ือนไหวอวัยวะส่วนต่าง ๆ หลักการ

และวิธีปฏิบัตินาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐานของโขนลิง ฝึกปฏิบัติแม่ท่าลิง  (ครึ่งท่าแรก) เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ ในวิธีการปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบแผน มีความตระหนักในคุณค่า และความส าคัญ                 
ของนาฏศิลป์โขน อันเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รหัสวิชา ศ21206 ช่ือรายวิชา นาฏศิลป์ไทยโขนลิง 2  
เวลา 240 ช่ัวโมง  จ านวน 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการและวิธีการฝึกหัดแม่ท่าลิง (ครึ่งท่าหลัง) การเคล่ือนไหวอวัยวะส่วนต่าง ๆ 
หลักการ และวิธีปฏิบัตินาฏยศัพท์ข้ันพื้นฐานของโขนลิง ศึกษาหลักการ และวิธีฝึกหัดการตีบท ปฏิบัติ
ท่าร าประกอบเพลงร าวงมาตรฐาน และระบ าเบ็ดเตล็ด เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในวิธีการปฏิบัติ
ได้ถูกต้องตามแบบแผน มีความตระหนักใน คุณค่า และความส าคัญของนาฏศิลป์โขน อันเป็น
เอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รหัสวิชา ศ22205 ช่ือรายวิชา นาฏศิลป์ไทยโขนลิง 3  
เวลา 240 ช่ัวโมง  จ านวน 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการและวิธีการฝึกปฏิบั ติ การร าตรวจพลเพลงหน้าพาทย์กราวนอก           
ตัวคนธงลิง เขนลิง สิบแปดมงกุฎ และตัวช้าง ศึกษารูปแบบ และวิธีการพากย์รถ การปฏิบัติท่าร า
ประกอบการพากย์รถ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบแผน มีความ
ตระหนักในคุณค่า และความส าคัญของนาฏศิลป์โขน อันเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รหัสวิชา ศ22206 ช่ือรายวิชา นาฏศิลป์ไทยโขนลิง 4  
เวลา 240 ช่ัวโมง  จ านวน 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการ และวิธีการฝึกปฏิบัติ การร าเพลงหน้าพาทย์เชิด เสมอ วรเชษฐ์ และ
เพลงรัว การฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์ในการร าเพลงหน้าพาทย์ ศึกษารูปแบบ และปฏิบัติท่าร าเพลงร าวง
มาตรฐาน และเพลงปลุกใจ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบแผน              
มีความตระหนักในคุณค่า และความส าคัญของนาฏศิลป์โขน อันเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
ของไทย 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รหัสวิชา ศ23205 ช่ือรายวิชา นาฏศิลป์ไทยโขนลิง 5  
เวลา 240 ช่ัวโมง  จ านวน 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการ และวิธีการฝึกปฏิบัติ การร าตรวจพลเพลงหน้าพาทย์กราวนอก ชุด กราววีระชัย
สิบแปดมงกุฎ ฝึกปฏิบัติเพลงหน้าพาทย์แผละ ตัวยุง และกา เพลงเข้าม่าน ตัวหมี(ชามภูวราชแปลง) 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบแผน มีความตระหนักในคุณค่า และ
ความส าคัญของนาฏศิลป์โขน อันเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รหัสวิชา ศ23206 ช่ือรายวิชา นาฏศิลป์ไทยโขนลิง 6 
เวลา 240 ช่ัวโมง  จ านวน 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการ และวิธีการฝึกปฏิบัติกระบวนท่ารบระหว่างลิงกับลิง  และลิงกับยักษ์            
ด้วยอาวุธพระขรรค์ ศร และกระบอง ศึกษารูปแบบและฝึกปฏิบัติเพลงร าวงมาตรฐาน เพลงปลุกใจ 
การสอบประมวลความรู้และการจัดกิจกรรมการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านนาฏศิลป์ โขนลิง 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวิธีการแสดงโขน สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบแผน มีความ
ตระหนักในคุณค่า และความส าคัญของนาฏศิลป์โขน อันเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย
(สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2551, น. 62 - 77) 

หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป ์พุทธศักราช 2551  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาชีพนาฏศิลป์ไทย 
วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม         
ปฏิบัติเอก นาฏศิลป์ไทยโขนลิง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
รหัสวิชา ศ31205 ช่ือรายวิชา  นาฏศิลป์ไทยโขนลิง 1 
เวลา 240 ช่ัวโมง  จ านวน 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา และวิเคราะห์หลักการร าหน้าพาทย์ เพลงตระนิมิต ปฐม แผละ ร าตรวจพล พญาวานร
เพลงกราวนอก สุครีพ หนุมาน ชมพูพาน องคต นิลนนท์ ฉาก 1 และ 2 จัดทัพ หลักการร าใช้บท แสดงอารมณ์  

ปฏิบัติท่าฝึกหัดหลักการร าหน้าพาทย์ เพลงตระนิมิต ปฐม แผละ ร าตรวจพล ร าตรวจพล จัดทัพ 
หลักการร าใช้บท แสดงอารมณ์  
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มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการร าหน้าพาทย์ ร าตรวจพล พญาวานร เพลงกราวนอก สุครีพ หนุมาน 
ชมพูพาน องคต นิลนนท์ ฉาก 1 และ 2 จัดทัพ หลักการร าใช้บท แสดงอารมณ์ จัดทัพ หลักการร าใช้บท แสดงอารมณ์ 
ได้ถูกต้องตามจารีตประเพณีในการแสดงตระหนัก และเห็นคุณค่าเพื่ออนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้าน
นาฏศิลป์ไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
รหัสวิชา ศ31206 ช่ือรายวิชา  นาฏศิลป์ไทยโขนลิง 2 
เวลา 240 ช่ัวโมง  จ านวน 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาอภิปราย วิเคราะห์หลักการรบ การขึ้นลอย การแสดงเต้นก าร าเคียว  
ปฏิบัติท่าร ากระบวนรบ กระบวนการขึ้นลอย การแสดงเต้นก าร าเคียว  
มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการรบ การขึ้นลอย การแสดงเต้นก าร าเคียว สามารถปฏิบัติ

กระบวนการรบ การขึ้นลอย การแสดงเต้นก าร าเคียว ได้ถูกต้องตามจารีตประเพณีในการแสดงตระหนัก และ
เห็นคุณค่าเพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
รหัสวิชา ศ32205 ช่ือรายวิชา  นาฏศิลป์ไทยโขนลิง 3 
เวลา 240 ช่ัวโมง  จ านวน 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา และวิเคราะห์การฝึกหัดท่าร าประกอบบทร้องลิงโลด-ลิงลาน จีนขวัญอ่อน เชิดนอก             
การฝึกหัดปฏิบัติตีบทประกอบค าพากย์-เจรจากระทู้ (นางลอย) ถวายลิง 

ปฏิบัติท่าฝึกหัดการฝึกหัดท่าร าประกอบบทร้องลิงโลด - ลิงลาน จีนขวัญอ่อน เชิดนอก 
การฝึกหัดปฏิบัติตีบทประกอบค าพากย์ - เจรจากระทู้ (นางลอย) ถวายลิง 

มีความรู้ ความเข้าใจ การฝึกหัดท่าร าประกอบบทร้องลิงโลด - ลิงลาน จีนขวัญอ่อน            
เชิดนอก การฝึกหัดปฏิบัติตีบทประกอบค าพากย์ - เจรจากระทู้ (นางลอย) ถวายลิงได้ถูกต้องตาม
จารีตประเพณีในการแสดง ตระหนัก และเห็นคุณค่าเพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
รหัสวิชา ศ32206 ช่ือรายวิชา  นาฏศิลป์ไทยโขนลิง 4 
เวลา 240 ช่ัวโมง  จ านวน 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาอภิปราย วิเคราะห์หลักการร าตรวจพล เพลงกราวใน อสุรผัด ฉาก 1 และ 2 ร าหน้าพาทย์
เพลงเชิด (ฉะน้อย) ร าเบ็ดเตล็ดชุดฟูอนแพน  

ปฏิบัติท่าร ากระบวนร าตรวจพล ร าหน้าพาทย์ ร าเบ็ดเตล็ดชุดฟูอนแพน 
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มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการร าตรวจพล ร าหน้าพาทย์ ร าเบ็ดเตล็ดชุดฟูอนแพน  
สามารถปฏิบัติกระบวนการร าตรวจพล ร าหน้าพาทย์ ร าเบ็ดเตล็ดชุดฟูอนแพน  ได้ถูกต้องตามจารีต
ประเพณีในการแสดงตระหนัก และเห็นคุณค่าเพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
รหัสวิชา ศ33205 ช่ือรายวิชา  นาฏศิลป์ไทยโขนลิง 5 
เวลา 240 ช่ัวโมง  จ านวน 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาอภิปราย วิเคราะห์หลักการ ร าหน้าพาทย์ เพลงกราวร า พญาเดิน (ค้นหาปากอุโมงค์)        
รุกร้น เสมอข้ามสมุทร ตระนอน การแสดงโขนเป็นชุดเป็นตอน ชุดนางลอย ชุดท าลายพิธีอุโมงค์  

ปฏิบัติท่าร ากระบวน ร าหน้าพาทย์ การแสดงโขนเป็นชุดเป็นตอน ชุดนางลอย ชุดท าลายพิธีอุโมงค์ 
มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ ร าหน้าพาทย์ การแสดงโขนเป็นชุดเป็นตอน ชุดนางลอย 

ชุดท าลายพิธีอุโมงค์ สามารถปฏิบัติกระบวนการร าหน้าพาทย์ การแสดงโขนเป็นชุดเป็นตอน             
ชุดนางลอย ชุดท าลายพิธีอุโมงค์ ได้ถูกต้องตามจารีตประเพณีในการแสดง ตระหนัก และเห็นคุณค่า             
เพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
รหัสวิชา ศ33206 ช่ือรายวิชา  นาฏศิลป์ไทยโขนลิง 6 
เวลา 240 ช่ัวโมง  จ านวน 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาอภิปราย วิเคราะห์หลักการ การแสดงโขนเป็นชุดเป็นตอน ศึกวิรุญจ าบัง ศึกนาคบาศ  
ร าเบ็ดเตล็ดซัดชาตรี การละเล่นในพระราชพิธี 

ปฏิบัติท่าร ากระบวน การแสดงโขนเป็นชุดเป็นตอน ศึกวิ รุญจ าบัง ศึกนาคบาศ                 
ร าเบ็ดเตล็ดซัดชาตรี การละเล่นในพระราชพิธี 

มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ การแสดงโขนเป็นชุดเป็นตอน ศึกวิรุญจ าบัง ศึกนาคบาศ 
ร าเบ็ดเตล็ดซัดชาตรี การละเล่นในพระราชพิธี สามารถปฏิบัติกระบวนการ การแสดงโขนเป็นชุด                 
เป็นตอน ศึกวิรุญจ าบัง ศึกนาคบาศ ร าเบ็ดเตล็ดซัดชาตรี การละเล่นในพระราชพิธีได้ถูกต้องตาม
จารีตประเพณีในการแสดง ตระหนัก และเห็นคุณค่าเพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้าน   
นาฏศิลป์ไทย (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2553, น. 40 - 45) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร
พื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นระดับพื้นฐาน
เป็นระดับมัธยมศึกษา โดยท าการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 รหัสวิชา ศ 22206 ช่ือรายวิชา นาฏศิลป์ไทยโขนลิง มีการฝึกหัดร าเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
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และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 รหัสวิชา ศ32206 รายวิชานาฏศิลป์ไทย           
โขนลิง 4 พบการฝึกหัดร าเพลงหน้าพาทย์ในกลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง เพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
จะเห็นว่าการฝึกหัดเพลงหน้าพาทย์เสมอ กลุ่มเพลงหน้าพาทย์เสมอก็ยังมีการจัด การเรียนการสอน 
ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพลงเสมอ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 คือ 
เพลงเสมอข้ามสมุทร  

หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช 2562) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รหัสวิชา ศ 21205 ช่ือรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนลิง 
เวลา 240 ช่ัวโมง จ านวน 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

หลักการ ท่ีมา ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ และประเภทของการฝึกหัดโขน
เบ้ืองต้น นาฏยศัพท์ข้ันพื้นฐาน และแม่ท่าลิง (ครึ่งท่าแรก)  

ปฏิบัติ การฝึกหัดโขนเบ้ืองต้น และนาฏยศัพท์ข้ันพื้นฐานของโขนลิง (ตบเข่า ถองสะเอว 
เต้นเสา ถีบเหล่ียม ฉีกขา หกคะเมน เดิน คลาน เกา เต็มเหล่ียม ตะลึกตึก เหล่ียมน้อย เลาะเลาะ เก็บ 
ยืดกระทบ มือลิง มือจับผ้า มือเข้าอก) แม่ท่าลิง (ครึ่งท่าแรก) ตามมาตรฐาน 

เห็นคุณค่า และตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
ปลูกฝ๎งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้  
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะส าคัญ คือ 
ความสามารถในการส่ือสาร และความสามารถในการคิด 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รหัสวิชา ศ 21206 ช่ือรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนลิง 
เวลา 240 ช่ัวโมง จ านวน 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

การฝึกหัดแม่ท่าลิง (ครึ่งท่าหลัง) การเคล่ือนไหวอวัยวะส่วนต่าง ๆ การตีบท ระบ าเบ็ดเตล็ด 
(ระบ ากราวเงาะ)  

ปฏิบัติ แม่ท่าลิง (ครึ่งหลัง) การเคล่ือนไหวอวัยวะส่วนต่าง ๆ นาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐาน การตีบท 
ระบ าเบ็ดเตล็ด (ระบ ากราวเงาะ) ร าวงมาตรฐาน (เพลงงามแสงเดือน ชาวไทย ร ามาซิมาร า) เพลงปลุกใจเราสู้      

เห็นคุณค่า และตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
ปลูกฝ๎งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ 
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อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะส าคัญ คือ 
ความสามารถในการส่ือสาร และความสามารถในการคิด 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รหัสวิชา ศ 22205 ช่ือรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนลิง 
เวลา 240 ช่ัวโมง จ านวน 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

หลักการ วิธีการ ฝึกปฏิบัติ ร าตรวจพล เพลงกราวนอก รูปแบบ และวิธีการพากย์รถ            
การฝึกหัดแม่ท่าลิง (ครึ่งท่าหลัง) การเคล่ือนไหวอวัยวะส่วนต่าง  ๆการตีบท ระบ าเบ็ดเตล็ด (ระบ ากราวเงาะ)  

ปฏิบัติ ท่าร าตรวจพลเพลงกราวนอก คนธงลิง เขนลิง สิบแปดมงกุฎ กราวช้าง ท่าร า
ประกอบพากย์รถ  

เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
ปลูกฝ๎งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะส าคัญ คือ 
ความสามารถในการแก้ป๎ญหาและความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รหัสวิชา ศ 22206 ช่ือรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนลิง 
เวลา 240 ช่ัวโมง จ านวน 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

วิเคราะห์หลักการ วิธีการ ฝึกปฏิบัติ ร าหน้าพาทย์ เพลงเชิด เสมอ วรเชษฐ์ รัว ระบ าเบ็ดเตล็ด 
ร าวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ เพลงขวัญใจดอกไม้ของชาติ เพลงปลุกใจ 
ศรีอยุธยา  

ปฏิบัติ ท่าร าหน้าพาทย์ เพลงเชิด เสมอ วรเชษฐ์ รัว ระบ าเบ็ดเตล็ด ร าวงมาตรฐาน             
เพลงคืนเดือนหงาย เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ เพลงขวัญใจดอกไม้ของชาติ เพลงปลุกใจ ศรีอยุธยา  

เห็นคุณค่า และตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
ปลูกฝ๎งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย                     
ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะ
ส าคัญ คือ ความสามารถในการแก้ป๎ญหา และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รหัสวิชา ศ 23205 ช่ือรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนลิง 
เวลา 240 ช่ัวโมง จ านวน 6 หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชา 
วิเคราะห์หลักการ วิธีการฝึกปฏิบัติ ร าตรวจพล กราววีระชัยสิบแปดมงกุฎ เพลงหน้าพาทย์            

แผละ (ครุฑ) เข้าม่านหมี  
ปฏิบัติ ท่าร าตรวจพล กราววีระชัยสิบแปดมงกุฎ เพลงหน้าพาทย์ แผละ (ครุฑ) เข้าม่านหมี  
เห็นคุณค่า และตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 

ปลูกฝ๎งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะส าคัญ คือ 
ความสามารถในการแก้ป๎ญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รหัสวิชา ศ 23206 ช่ือรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนลิง 
เวลา 240 ช่ัวโมง จ านวน 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

วิเคราะห์หลักการ วิธีการฝึกปฏิบัติ กระบวนท่ารบ ลิงกับยักษ์ ด้วยอาวุธพระขรรค์ ศร
และกระบอง ระบ าเบ็ดเตล็ด ร าวงมาตรฐาน เพลงหญิงไทยใจงาม เพลงดวงจันทร์ขวัญฟูา เพลง     
ยอดชายใจหาญ เพลงบูชานักรบ เพลงปลุกใจ เพลงบางระจัน อธิบายบทบาทความสัมพันธ์ ระหว่าง
นาฏศิลป์ไทยกับประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ บอกทัศนคติ            
แนวทางการน าการแสดงโขนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ เห็นคุณค่า        
ของนาฏศิลป์ไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น และภูมิป๎ญญาไทย รวมท้ังสามารถ           
น าความรู้มาบูรณาการได้ และการน าการแสดงโขน ไปบูรณาการ ใช้กับศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์  

ปฏิบัติ กระบวนท่ารบ ลิงกับยักษ์ ด้วยอาวุธพระขรรค์ ศร และกระบอง ระบ าเบ็ดเตล็ด 
ร าวงมาตรฐาน เพลงหญิงไทยใจงาม เพลงดวงจันทร์ขวัญฟูา เพลงยอดชายใจหาญ เพลงบูชานักรบ 
เพลงปลุกใจ เพลงบางระจัน (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2562, น. 255 – 264) 

เห็นคุณค่า และตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
ปลูกฝ๎งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะส าคัญ คือ 
ความสามารถในการแก้ป๎ญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชา ศิลปกรรม สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โขน 
ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
20301-2001  ร าหน้าพาทย์ในการแสดงโขน                                     0-12-6 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให ้
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1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการร าหน้าพาทย์ และนาฏยศัพท์ เพลงตระนิมิต ตระบท 
(ตระแปลง) เพลงสาธุการ เพลงตระบองกัน เพลงช านาญ (โขน ละคร) เพลงพญาเดิน เพลงเสมอมาร 
แผละ (ยุง กา) วานรด าเนิน เพลงกราวร า ระบ าเบ็ดเตล็ดในโขน ชุดระบ าม้า การแสดงพื้นเมือง                  
ชุดเซิ้งกะหยัง ชุดรองเง็ง 

2. สามารถปฏิบัติการร าเพลงหน้าพาทย์ เพลงตระนิมิต ตระบท (ตระแปลง) เพลงตระบองกัน 
เพลงช านาญ เพลงพญาเดิน เพลงเสมอมาร แผละ (ยุง กา) วานรด าเนิน เพลงกราวร า ระบ าเบ็ดเตล็ดในโขน 
ชุดระบ าม้า การแสดงพื้นบ้าน ชุดร าเหย่อย การแสดงพื้นเมือง ชุดเซิ้งกะหยัง 

3. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทน และขยันหมั่นเพียรในการเรียน            
มีน้ าใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนัก และเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพื่ออนุรักษ์สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติท่าร าเพลงหน้าพาทย์ 

พระ เพลงตระนิมิต 3 รูปแบบ (โขน ละคร แปลง) เพลงตระบองกัน เพลงช านาญ 
(โขน ละคร) เพลงพญาเดิน เพลงสาธุการ เพลงโลม เพลงตระนอน เพลงกราวร า 

ยักษ์ เพลงตระนิมิต เพลงตระบองกัน เพลงช านาญ เพลงพญาเดิน เพลงเสมอมาร 
เพลงกราวร า 

ลิง เพลงตระนิมิต เพลงกราวร า วานรด าเนิน แผละ (ยุง กา) 
2. ปฏิบัติท่าระบ าเบ็ดเตล็ดในโขน ชุดระบ าม้า  
3. การแสดงพื้นบ้าน ร าเหย่อย เซิ้งกะหยัง ระบ าม้า รองเง็ง 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักการร าหน้าพาทย์ และนาฏยศัพท์ เพลงตระนิมิต 3 รูปแบบ โขน ละคร ตระบท  

(ตระแปลง) เพลงสาธุการ เพลงตระบองกัน เพลงช านาญ เพลงพญาเดิน เพลงโลม เพลงตระนอน 
เพลงเสมอมาร เพลงกราวร า วานรด าเนิน แผละ (ยุง กา) การแสดงเบ็ดเตล็ดในโขน ชุดระบ าม้า            
การแสดงพื้นบ้าน ชุดเซิ้งกะหยัง ชุดร าเหย่อย รองเง็ง 

 20301-2002 ร าตรวจพลในการแสดงโขน          0-12-6 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให ้

1. รู้ และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการร าตรวจพลด้วยอาวุธศร พระขรรค์ ฉากท่ี 1 - 3 ร าตรวจพล 
(พญาวานร ฉาก 1 - 2) เพลงหน้าพาทย์ปฐม (พระ ยักษ์ ลิง) ร าใช้บทเพลงรื้อร่าย (สุครีพจัดทัพ) 
หลักการร าใช้บทแสดงอารมณ์ การร าตรวจพลพญายักษ์ด้วยอาวุธกระบองฉาก 1 - 3 การละเล่นของ
หลวง กุลาตีไม้ โมงครุ่ม ระเบง การแสดงเบ็ดเตล็ด ชุด ฟูอนแคน การแสดงสร้างสรรค์หรือการแสดง
พื้นบ้าน ชุด เต้นก าร าเคียว 
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2. สามารถปฏิบัติการร าตรวจพลด้วยอาวุธศร พระขรรค์ ฉากท่ี 1 - 3 ร าตรวจพล       
(พญาวานร ฉาก 1 - 2) เพลงหน้าพาทย์ปฐม (พระ ยักษ์ ลิง) ร าใช้บทเพลงรื้อร่าย (สุครีพจัดทัพ) 
หลักการร าใช้บทแสดงอารมณ์ การร าตรวจพลพญายักษ์ด้วยอาวุธกระบองฉาก 1 - 3 การละเล่นของหลวง 
กุลาตีไม้ โมงครุ่ม ระเบง การแสดงเบ็ดเตล็ด ชุดฟูอนแคน การแสดงพื้นบ้าน ชุดเต้นก าร าเคียว  

3. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทน และขยันหมั่นเพียรในการเรียน                     
มีน้ าใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนัก และเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพื่ออนุรักษ์สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติกระบวนการร าตรวจพลด้วยอาวุธศร พระขรรค์ ฉากท่ี 1 - 3 ปฏิบัติกระบวนการร า

ตรวจพลพญายักษ์ด้วยอาวุธกระบองฉาก 1 - 3 ปฏิบัติกระบวนการร าตรวจพล (พญาวานร ฉาก 1 - 2) 
ปฏิบัติการร าหน้าพาทย์เพลงปฐม ร าใช้บทเพลงรื้อร่าย (สุครีพจัดทัพ)  

พระ ปฏิบัติกระบวนการร าตรวจพลด้วยอาวุธศร พระขรรค์ ฉากท่ี 1 - 3 
ยักษ ์ปฏิบัติกระบวนการร าตรวจพลพญายักษ์ด้วยอาวุธกระบองฉาก 1 - 3 
ลิง ปฏิบัติกระบวนร าตรวจพล (พญาวานร ฉาก 1 - 2) ปฏิบัติการร าหน้าพาทย์                

เพลงปฐม ร าใช้บทเพลงรื้อร่าย (สุครีพจัดทัพ)  
2. ปฏิบติัการละเล่นของหลวง ชุด ระเบง โมงครุ่ม กุลาตีไม้ 
3. ปฏิบัติการแสดงพื้นบ้าน ชุด เต้นก าร าเคียว 
4. ปฏิบัติการแสดงสร้างสรรค์หรือการแสดงพื้นบ้าน ชุดฟูอนแคน 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักการร าตรวจพลด้วยอาวุธศร พระขรรค์ ฉากท่ี 1 - 3 ร าตรวจพล (พญาวานร ฉาก 1 - 2) 

เพลงหน้าพาทย์ปฐม (พระ ยักษ์ ลิง) ร าใช้บทเพลงรื้อร่าย (สุครีพจัดทัพ) หลักการร าใช้บทแสดงอารมณ์           
การร าตรวจพลพญายักษ์ด้วยอาวุธกระบองฉาก 1 - 3 การละเล่นของหลวง กุลาตีไม้ โมงครุ่ม ระเบง 
การแสดงเบ็ดเตล็ด ชุด ฟูอนแคน การแสดงสร้างสรรค์หรือการแสดงพื้นบ้าน ชุดเต้นก าร าเคียว  

20301-2003 หลักและกระบวนการรบในการแสดงโขน                 0-12-6 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให ้

1. รู้ และเข้าใจเกี่ยวกับหลัก และกระบวนการรบด้วยอาวุธศร พระขรรค์ (ตีไม้ 7) และ  
ท่าขึ้นลอย ระหว่างพระกับพญายักษ์ กระบวนการรบด้วยอาวุธกระบอง ศร ท่า 1 - 4 ระหว่างพญายักษ์กับ
พญาวานร กระบวนการรบด้วยอาวุธศร ท่า 1 - 2 การขึ้นลอย 1 - 3 และลอยพิเศษ ระหว่างพระกับพญายักษ์ 
และพญายักษ์กับพญาวานร กระบวนการรบระหว่างพญาวานรกับพญาวานร กระบวนการรบระหว่าง
พระกุมารกับพญาวานร การแสดงเบ็ดเตล็ด เซิ้งสัมพันธ์ เซิ้งโปงลาง ร าไทภูเขา การแสดงสร้างสรรค์ 
และการแสดงพื้นบ้านของแต่ละภูมิภาค 
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2. ปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการรบด้วยอาวุธศร พระขรรค์  (ตีไม้ 7) และท่าขึ้นลอย 
ระหว่างพระกับพญายักษ์ กระบวนการรบด้วยอาวุธกระบอง ศร ท่า 1 - 4 ระหว่างพญายักษ์กับพญาวานร 
กระบวนการรบด้วยอาวุธศร ท่า 1 - 2 การขึ้นลอย 1 - 3 และลอยพิเศษ ระหว่างพระกับพญายักษ์ 
และพญายักษ์กับพญาวานร กระบวนการรบระหว่างพญาวานรกับพญาวานร กระบวนการรบระหว่าง
หนุมานกับพระมงกุฎ พระลบ การแสดงเบ็ดเตล็ด เซิ้งสัมพันธ์ เซิ้งโปงลาง ร าไทภูเขา การแสดงสร้างสรรค์ 
และการแสดงพื้นบ้านของแต่ละภูมิภาค 

3. การแสดงเบ็ดเตล็ด เซิ้งสัมพันธ์ เซิ้งโปงลาง ร าไทภูเขา การแสดงสร้างสรรค์            
และการแสดงพื้นบ้านของแต่ละภูมิภาค 

4. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทน และขยันหมั่นเพียรในการเรียน            
มีน้ าใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักและเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพื่ออนุรักษ์สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติกระบวนการรบด้วยอาวุธศร พระขรรค์ (ตีไม้ 7) และท่าขึ้นลอย ระหว่างพระกับ

พญายักษ์ กระบวนการรบด้วยอาวุธกระบอง ศร ท่า 1 - 4 ระหว่างพญายักษ์กับพญาวานร กระบวนการรบ
ด้วยอาวุธศร ท่า 1 - 2 การขึ้นลอย 1 - 3 และลอยพิเศษ ระหว่างพระกับพญายักษ์ และพญายักษ์กับ           
พญาวานร กระบวนการรบระหว่างพญาวานรกับพญาวานร กระบวนการรบระหว่างพระกุมารกับพญาวานร 
การแสดงเบ็ดเตล็ด เซิ้งสัมพันธ์ เซิ้งโปงลาง ร าไทภูเขา การแสดงสร้างสรรค์และการแสดงพื้นบ้านของ
แต่ละภูมิภาค 

พระ กระบวนการรบด้วยอาวุธศร พระขรรค์ และท่าขึ้นลอย (ตีไม้ 7) กระบวน              
การรบระหว่างพระกับพญายักษ์ ด้วยอาวุธศร ท่า 1 - 2 การขึ้นลอย 1 - 3 และลอยพิเศษ 

ยักษ์ กระบวนการรบด้วยอาวุธศร พระขรรค์ และท่าขึ้นลอย (ตีไม้ 7) กระบวน            
การรบระหว่างพญายักษ์กับพระ ด้วยอาวุธศร ท่า 1 - 2 การขึ้นลอย 1 - 3 และลอยพิเศษ 

ลิง กระบวนการรบระหว่างพญาวานรกับพญาวานร กระบวนการรบระหว่าง             
หนุมานกับพระมงกุฎ พระลบ  

ค าอธิบายรายวิชา 
 หลักและกระบวนการรบด้วยอาวุธศร พระขรรค์ (ตีไม้ 7) และท่าขึ้นลอย ระหว่างพระ              
กับพญายักษ์ กระบวนการรบด้วยอาวุธกระบอง ศร ท่า 1 - 4 ระหว่างพญายักษ์กับพญาวานร 
กระบวนการรบด้วยอาวุธศร ท่า 1 - 2 การขึ้นลอย 1 - 3 และลอยพิเศษ ระหว่างพระกับพญายักษ์ 
และพญายักษ์กับพญาวานร กระบวนการรบระหว่างพญาวานรกับพญาวานร กระบวนการรบระหว่าง 
พระกุมารกับพญาวานร การแสดงเบ็ดเตล็ด เซิ้งสัมพันธ์ เซิ้งโปงลาง ร าไทภูเขา การแสดงสร้างสรรค์
และการแสดงพื้นบ้านของแต่ละภูมิภาค 
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 20301-2004 หลักการตีบทและร าใช้บทในการแสดงโขน        0-12-6 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให ้

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตีบทพากย์ ได้แก่ พากย์เมือง พากย์รถ พากย์ชมดง 
พากย์โอ้ และค าเจรจาต่าง ๆ การตีบทแสดงอารมณ์ การร าใช้บทตามเพลงร้อง เช่น เพลงช้าปี่              
เพลงรื้อร่าย เพลงนกจาก เพลงสิงโต เพลงมอญร าดาบ เพลงสามเส้า เพลงหน้าพาทย์ต้นเข้าม่าน 
ปลายเข้าม่าน โอดช้ันเดียว โอดสองช้ัน รุกร้น เสมอข้ ามสมุทร ร าหน้าพาทย์ประกอบบทร้อง              
เพลงทะเลบ้า เพลงตระนิมิต เพลงตระบองกัน เพลงช านาญ เพลงพญาเดิน ระบ าวีระชัยยักษ์ ร าตีบท
ประกอบค าพากย์ (สองลิง สามลิง) ร าใช้บทเพลงลิงโลด-ลิงลาน (พรหมาสตร์) เพลงจีนขวัญอ่อน 
เพลงเชิดนอก (นางลอย) เพลงตุ้งต้ิง และค าเจรจากระทู้ (นางลอย ) ร าหน้าพาทย์ เพลงเชิด (ฉะน้อย) 
การแสดงในพระราชพิธี ชุดร าโคม การแสดงเบ็ดเตล็ด ชุดร าเถิดเทิง ร าพลายชุมพล 

2. ปฏิบัติกระบวนการร าตีบทพากย์ ได้แก่ พากย์เมือง พากย์รถ พากย์ชมดง พากย์โอ้ 
และค าเจรจาต่าง ๆ การตีบทแสดงอารมณ์ การร าใช้บทตามเพลงร้อง เช่น เพลงช้าปี่ เพลงรื้อร่าย 
เพลงนกจาก เพลงตุ้งต้ิง เพลงสิงโต เพลงมอญร าดาบ เพลงสามเส้า เพลงตุ้งต้ิง เพลงพญาเดิน ระบ า      
วีระชัยยักษ์ เพลงหน้าพาทย์ต้นเข้าม่าน ปลายเข้าม่าน โอดช้ันเดียว โอดสองช้ัน รุกร้น เสมอข้ามสมุทร                  
ร าหน้าพาทย์ประกอบบทร้อง เพลงทะเลบ้า เพลงตระนิมิต เพลงตระบองกัน เพลงช านาญ ร าตีบท
ประกอบค าพากย์ (สองลิง สามลิง) ร าใช้บทเพลงลิงโลด - ลิงลาน (พรหมาสตร์) เพลงจีนขวัญอ่อน 
เพลงเชิดนอก (นางลอย) เพลงตุ้งต้ิง และค าเจรจากระทู้ (นางลอย) ร าหน้าพาทย์ เพลงเชิด (ฉะน้อย) 
การแสดงในพระราชพิธี ชุดร าโคม การแสดงเบ็ดเตล็ด ชุดร าเถิดเทิง ร าพลายชุมพล 

3. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทน และขยันหมั่นเพียรในการเรียน                  
มีน้ าใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักและเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพื่ออนุรักษ์สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติกระบวนท่าร า 

พระ ร าตีบทพากย์ ได้แก่ พากย์เมือง พากย์รถ พากย์ชมดง พากย์โอ้ และค าเจรจา
ต่าง ๆ การตีบทแสดงอารมณ์ การร าใช้บทตามเพลงร้อง เช่น เพลงช้าปี่ เพลงรื้อร่าย เพลงนกจาก 
เพลงทะเลบ้า เพลงตุ้งต้ิง 

ยักษ ์ร าตีบทพากย์เมือง พากย์รถ และเจรจาต่าง ๆ การตีบทแสดงอารมณ์ ฝึกท่าร า
ประกอบบทร้อง เพลงช้าปี่ เพลงสิงโต เพลงรื้อร่าย เพลงมอญร าดาบ เพลงสามเส้า เพลงตุ้งต้ิง           
เพลงพญาเดิน ระบ าวีระชัยยักษ์ ร าหน้าพาทย์ประกอบบทร้อง เพลงตระนิมิต เพลงตระบองกัน   
เพลงช านาญ 
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ลิง ร าตีบทประกอบค าพากย์ (สองลิง สามลิง) ปฏิบัติท่าตีบทประกอบค าเจรจา
กระทู้ (นางลอย) การตีบทแสดงอารมณ์ ร าใช้บทเพลงลิงโลด-ลิงลาน (พรหมาสตร์) เพลงจีนขวัญอ่อน 
เพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวน เพลงเชิดนอก (นางลอย) เพลงตุ้งต้ิง ปฏิบัติท่าร าหน้าพาทย์ เพลงเชิด 
(ฉะน้อย)   

2. ปฏิบัติการแสดงในพระราชพิธี ชุด ร าโคม ปฏิบัติการแสดงเบ็ดเตล็ด ชุด ร าเถิดเทิง 
ร าพลายชุมพล 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักการตีบทพากย์ ได้แก่ พากย์เมือง พากย์รถ พากย์ชมดง พากย์โอ้ และค าเจรจาต่าง ๆ           

การตีบทแสดงอารมณ์ การร าใช้บทตามเพลงร้อง เช่น เพลงช้าปี่ เพลงรื้อร่าย เพลงนกจาก เพลงสิงโต 
เพลงมอญร าดาบ เพลงสามเส้า เพลงหน้าพาทย์ต้นเข้าม่าน ปลายเข้าม่าน โอดช้ันเดียว โอดสองช้ัน 
รุกร้น เสมอข้ามสมุทร ร าหน้าพาทย์ประกอบบทร้อง เพลงทะเลบ้า เพลงตระนิมิต เพลงตระบองกัน 
เพลงช านาญ เพลงพญาเดิน ระบ าวีระชัยยักษ์ ร าตีบทประกอบค าพากย์ (สองลิง สามลิง) ร าใช้บท
เพลงลิงโลด-ลิงลาน (พรหมาสตร์) เพลงจีนขวัญอ่อน เพลงเชิดนอก (นางลอย) เพลงตุ้งต้ิง และค าเจรจา
กระทู้ (นางลอย) ร าหน้าพาทย์ เพลงเชิด (ฉะน้อย) การแสดงในพระราชพิธี ชุดร าโคม การแสดงเบ็ดเตล็ด 
ชุดร าเถิดเทิง ร าพลายชุมพล 
 20301-2005 ร าและระบ าในการแสดงโขน          0-12-6 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให ้
1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการร า ตอนพระรามตามกวาง (เพลงเชิดฉาน)           

ตอนนางลอย (เพลงเต่าเห่) ร าหน้าพาทย์เพลงบาทสกุณี  เพลงตระบรรทมไพร เพลงเห่เชิดฉิ่ง            
เพลงเขมรสุดใจ (นาคบาศ) ระบ าในโขน ระบ าบันเทิงกาสร ระบ าครุฑ ระบ าวีระชัยลิง การแสดงโขน 
ตอนนางลอย ตอนท าลายพิธีอุโมงค์ การแสดงเบ็ดเตล็ด ชุดฟูอนแพน การแสดงสร้างสรรค์หรือ            
การแสดงพื้นบ้าน ชุดชนไก่ 

2. ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการร าพระรามตามกวาง (เพลงเชิดฉาน) ตอนนางลอย (เพลง         
เต่าเห่) ร าหน้าพาทย์เพลงบาทสกุณี เพลงตระบรรทมไพร เพลงเชิดฉิ่ง เพลงเขมรสุดใจ (นาคบาศ) 
เพลงสามเส้า เพลงตุ้งต้ิง ระบ าบันเทิงกาสร ระบ าวีระชัยลิง ระบ าครุฑ การแสดงโขน ตอนนางลอย 
ตอนท าลายพิธีอุโมงค์ (พญาเดิน) การแสดงเบ็ดเตล็ด การแสดงสร้างสรรค์หรือการแสดงพื้นบ้าน            
การแสดงเบ็ดเตล็ด ชุดฟูอนแพน การแสดงสร้างสรรค์หรือการแสดงพื้นบ้าน ชุดชนไก่ 

3. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทน และขยันหมั่นเพียรในการเรียน            
มีน้ าใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนัก และเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพื่ออนุรักษ์สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติท่าร าในการแสดงโขน  

พระ เพลงเชิดฉาน เพลงเต่าเห่ เพลงบาทสกุณี เพลงตระบรรทมไพร เพลงตุ้งต้ิง 
ยักษ ์เพลงสามเส้า เพลงเชิดฉิ่ง เพลงเขมรสุดใจ (นาคบาศ) เพลงตุ้งต้ิง  
ลิง เพลงเต่าเห่ เพลงพญาเดิน เพลงตุ้งต้ิง 

2. ปฏิบัติการแสดงโขน  
พระ ตอนพระรามตามกวาง ตอนนางลอย ปล่อยม้าอุปการ 
ยักษ ์ตอนพระรามตามกวาง ตอนนาคบาศ ตอนนางลอย ระบ าวีระชัยยักษ์  
ลิง ตอนนางลอย ตอนท าลายพิธีอุโมงค์ ระบ าวีระชัยลิง 

3. ปฏิบัติการแสดงเบ็ดเตล็ด ชุดฟูอนแพน การแสดงสร้างสรรค์ ชุดชนไก่ 
ค าอธิบายรายวิชา 

การร าหน้าพาทย์ เพลงเชิดฉาน เพลงเต่าเห่ เพลงบาทสกุณี เพลงตระบรรทมไพร  
เพลงสามเส้า เพลงเชิดฉิ่ง เพลงเขมรสุดใจ (นาคบาศ) เพลงตุ้งต้ิง เพลงพญาเดิน การแสดงโขน            
ตอนพระรามตามกวาง ตอนนางลอย ตอนท าลายพิธีอุโมงค์ ตอนปล่อยม้าอุปการ การแสดงเบ็ดเตล็ด 
ชุดฟูอนแพน การแสดงสร้างสรรค์ ชุดชนไก่ 

20301-2006 การแสดงโขน           0-12-6 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให ้

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิธีการแสดงโขน ตอน จองถนน ตอน พรหมมาสตร์ ตอน            
วิรุญจ าบัง ตอน ทศกัณฐ์ยกรบ (ขาดเศียรขาดกร) ตอน ปล่อยม้าอุปการ ร าหน้าพาทย์เพลงโล้               
เพลงรุกร้น เพลงเสมอข้ามสมุทร เพลงโลม เพลงตระนอน เพลงตระเชิญ เพลงตระบรรทมไพร    
เพลงตระสันนิบาต การแสดงสร้างสรรค์ ชุดขวัญข้าว 

2. ปฏิบัติการแสดงโขน ตอน จองถนน ตอน พรหมมาสตร์ ตอน วิรุญจ าบัง ตอนทศกัณฐ์
ยกรบ (ขาดเศียรขาดกร) ตอน ปล่อยม้าอุปการ ร าหน้าพาทย์เพลงโล้ เพลงรุกร้น เพลงเสมอข้ามสมุทร        
เพลงโลม เพลงตระนอน เพลงตระเชิญ เพลงตระบรรทมไพร เพลงตระสันนิบาต การแสดงเบ็ดเตล็ด              
ชุดร าซัดชาตรี การแสดงสร้างสรรค์ชุดขวัญข้าว 

3. รักความเป็นไทย มีวินัย ความรับผิดชอบ อดทน และขยันหมั่นเพียรในการเรียน           
มีน้ าใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตระหนักและเห็นคุณค่า จารีตประเพณีของนาฏศิลป์โขนเพื่ออนุรักษ์สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติการแสดงโขน 
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พระ ตอน จองถนน ตอน พรหมมาสตร์ ตอน วิรุญจ าบัง ตอน ทศกัณฐ์ยกรบ               
(ขาดเศียรขาดกร) ตอน ปล่อยม้าอุปกการ 

ยักษ ์ตอน พรหมมาสตร์ ตอน วิรุญจ าบัง ตอนทศกัณฐ์ยกรบ (ขาดเศียรขาดกร) 
ลิง ตอนจองถนน ตอน พรหมมาสตร์ ตอน วิรุญจ าบัง ตอน ทศกัณฐ์ยกรบ  (ขาดเศียร           

ขาดกร) ตอน ปล่อยม้าอุปกการ 
2. ปฏิบัติท่าร าหน้าพาทย์เพลง 

พระ เพลงรุกร้น เพลงเสมอข้ามสมุทร เพลงโลม เพลงตระนอน 
ยักษ ์เพลงรุกร้น เพลงเสมอข้ามสมุทร เพลงตระเชิญ เพลงตระบรรทมไพร เพลงตระสันนิบาต 
ลิง เพลงโล้ เพลงรุกร้น เพลงเสมอข้ามสมุทร เพลงโลม เพลงตระนอน เพลงเชิดนอก             

(จับนางสุพรรณมัจฉา) 
3. การแสดงเบ็ดเตล็ด ชุดร าซัดชาตรี การแสดงสร้างสรรค์ ชุดขวัญข้าว 

ค าอธิบายรายวิชา 
การแสดงโขน ตอนลักสีดา ตอนนางลอย ตอนนาคบาศ ตอนพรหมมาสตร์ ตอน วิรุญจ าบัง 

ตอนทศกัณฐ์ยกรบ (ขาเศียรขาดกร) ร าหน้าพาทย์เพลงโล้ เพลงเชิดนอก (จับนางสุพรรณมัจฉา)           
เพลงรุกร้น เพลงเสมอข้ามสมุทร เพลงโลม เพลงตระนอน เพลงเสมอมาร เพลงตระเชิญ เพลงตระบรรทมไพร 
เพลงตระสันนิบาต การแสดงสร้างสรรค์ ชุดรับขวัญข้าว ปฏิบัติการแสดงเบ็ดเตล็ด ชุดร าซัดชาตรี              
การแสดงสร้างสรรค์ ชุดรับขวัญข้าว  

(สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2562, น. 153 - 158) 
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร 

พุทธศักราช 2562 ในการฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์โขนลิง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 รหัสวิชา ศ 22206       
ช่ือรายวิชา นาฏศิลป์ไทย โขนลิง มีการฝึกหัดร าเพลงหน้าพาทย์เสมอ และปรับปรุงหลักสูตร ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-5-6 เป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1-2-3 ซึ่งพบการฝึกหัดร าหน้าพาทย์          
ในกลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 รหัสวิชา 20301-2001 ร าหน้าพาทย์ 
ในการแสดงโขน การฝึกหัดร าเพลงหน้าพาทย์ วานรด าเนิน และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 3 
รหัสวิชา 20301-2006 การแสดงโขน ร าหน้าพาทย์ การฝึกหัดร าเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 

จาการศึกษา หลักสูตรนาฏศิลป์ไทยโขนลิง ต้ังแต่เริ่มเปิดโรงเรียนนาฏดุริยางค์ มาเป็น
โรงเรียนนาฏศิลป์ ปรับเปล่ียนเป็นวิทยาลัยนาฏศิลป สังกัดสถาบันนาฏดุริยางค์ศิลป์ กรมศิลปากร 
จนถึงป๎จจุบันได้ปรับเปล่ียนเป็น วิทยาลัยนาฏศิลป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  
มีการจัดท าหลักสูตรนาฏศิลป์ไทยโขนลิง ดังนี้   

1) ระเบียบการ และหลักสูตร ของโรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 
พุทธศักราช 2490 (2490 – 2491) 
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2) หลักสูตร พุทธศักราช 2521 ปรับปรุง พุทธศักราช 2534   
3) หลักสูตรนาฏศิลป์ช้ันต้น หลักสูตรนาฏศิลป์ช้ันกลาง พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง 2534) 

นาฏศิลป์โขน (ลิง)  
4) หลักสูตรนาฏศิลป์ช้ันสูง พุทธศักราช 2527  
5) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 วิทยาลัยนาฏศิลป กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชาชีพ ปฏิบัติเอกนาฏศิลป์โขนลิง ช่วงช้ันท่ี 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
6) หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ. 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาชีพนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  
7) หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ. 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ วิชาชีพนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
ปฏิบัติเอกนาฏศิลป์ไทย โขนลิง  

8) หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช 2562)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน  

9) หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชา 
ศิลปกรรม สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โขน 

มีการจัดแยกเนื้อหาหลักสูตรในการเรียนการสอน วิชานาฏศิลป์ไทย โขนลิง เพลงหน้าพาทย์ต่าง ๆ 
ได้รับการบรรจใุนหลักสูตรการเรียนการสอนมีความครบถ้วนจะเห็นได้ว่าในหลักสูตรนาฏศิลป์ช้ันต้น 
เมื่อผู้เรียนเริ่มฝึกหัดเบื้องต้นแล้ว ก็จะฝึกหัดแม่ท่าลิง ครึ่งแรก ครึ่งหลัง ต่อจากนั้นจึงเริ่มฝึกหัดเพลงหน้าพาทย์ 
เพลงเสมอ เพลงเชิด และวรเชษฐ์ จากนั้นต่อด้วยเพลงหน้าพาทย์เสมอ เป็นเพลงเริ่มต้น ในการเรียน
เพลงหน้าพาทย์อื่น ๆ ต่อไป และยังเป็นเพลงท่ีผู้เรียนนาฏศิลป์จะได้เรียน เพราะได้ถูกบรรจุไว้ใน
หลักสูตรต่าง ๆ ต้ังแต่เริ่มเปิด โรงเรียนนาฏดุริยางค์ โดยเริ่มจากการเรียนเพลงเสมอ เพลงเสมอข้ามสมุทร  
ซึ่งการเรียนเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอนั้น จะต้องเรียนไปตามเพลงท่ีหลักสูตรก าหนด โดยไม่มี
การกระโดดข้ามไปต่อเพลงหน้าพาทย์เสมอท่ีเป็นหน้าพาทย์ช้ันสูงก่อน เนื่องจากมีกรอบจารีตท่ียึดถือ
ปฏิบัติของทางนาฏศิลป์ไทยเป็นตัวก าหนดอยู่ และเนื่องจากเพลงหน้าพาทย์เสมอ เป็นเพลงท่ีมี
ท่วงท านองจังหวะ และไม้กลองท่ีเป็นแบบแผน และเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร เป็นเพลงหน้าพาทย์ท่ีมี
จังหวะ และมีความยาวมากขึ้น รวมท้ังท่าร าท่ีมีความยากมากขึ้นด้วย ครูผู้ถ่ายทอดท่าร าจึงต้องถ่ายทอดท่าร า
เพลงหน้าพาทย์ ไปตามล าดับขั้นตามพัฒนาการของผู้เรียน ซึ่งจะพัฒนาท่าร าจากง่ายไปหายากเป็นไป
ตามล าดับช้ันของผู้เรียน 

การเรียนการสอนในการถ่ายทอดกระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทย์ นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว             
ได้กล่าวถึง การต่อเพลงหน้าพาทย์ของผู้เรียนโขนตัวลิง ไว้ว่า เพลงหน้าพาทย์ของสาขาลิง มีน้อยกว่า 
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สาขายักษ์ และพระ การแบ่งประเภทของหน้าพาทย์ จึงแบ่งเป็น 2 ประเภทเท่านั้น คือ หน้าพาทย์ธรรมดา 
และหน้าพาทย์ช้ันสูง โดยก าหนดความหมาย และวิธีท่ีใช้เพลงหน้าพาทย์ ดังต่อไปนี้ 

1) เพลงหน้าพาทย์ส าหรับประกอบกิริยาไป มา เช่น เชิด เสมอ พญาเดิน รุกร้น เสมอข้ามสมุทร 
เข้าม่าน แผละ 

2) เพลงหน้าพาทย์ส าหรับการเตรียมทัพยกพล เช่น ปฐม กราวนอก 
3) เพลงหน้าพาทย์ส าหรับการรื่นเริง เยาะเย้ย เช่น กราวร า 
4) เพลงหน้าพาทย์ส าหรับการแสดงอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ เช่น รัว ตระนิมิต คุกพาทย์ รัวสามลา 
5) เพลงหน้าพาทย์ส าหรับการต่อสู้ และติดตาม เช่น เชิดกลอง เชิดนอก 
6) เพลงหน้าพาทย์ส าหรับการแสดงอารมณ์ท่ัวไป เช่น โลม โอด ทยอย 
7) เพลงหน้าพาทย์เบ็ดเตล็ด เช่น ตระนอน ปี่กลอง  
ในเรื่องของการฝึกหัดนาฏศิลป์นั้น หลังจากได้รับการฝึกหัดเบื้องต้น และแม่ท่าจนช านาญแล้ว         

จึงจะฝึกหัดร า หรือเต้นตามเพลงหน้าพาทย์ ซึ่งถือกันว่าผู้ร าจะต้องยึดถือจังหวะ ท านองเพลงหน้าทับ
ไม้กลอง เป็นหลักส าคัญท่ีจะต้องเต้น หรือร าให้เข้ากับท่วงท านองเพลง ดังนั้นจึงได้มีการก าหนด
หลักสูตรการเรียนการสอนตามข้ันตอน และระดับช้ันเรียน ซึ่งเริ่มต้นจากหน้าพาทย์ธรรมดา ไปจนถึง
หน้าพาทย์ข้ันสูง  

วิธีการต่อเพลงหน้าพาทย์ธรรมดา 
การต่อเพลงหน้าพาทย์ธรรมดาให้แก่ผู้ฝึกต้องด าเนินการวิธีการดังนี้   
- ให้ผู้เรียนท าความเข้าใจเพลง โดยฟ๎งจังหวะแต่ละเพลง มีจังหวะกลองเท่าใด ท านองเพลง

เป็นอย่างไร 
- ในขั้นแรกครูจะร าน าหน้าต่อเพลงหน้าพาทย์ให้ผู้เรียนร าตามจนจบกระบวนเพลง 1 เท่ียว 
- ต่อจากนั้นจึงต่อท่าทีละขั้นตอน หรือท่ีเรียกว่า “ท่าดิบ” ไม่มีเพลงประกอบ โดยมีครูสาธิต

ทีละท่าจนจบกระบวนท่าร า 
- เมื่อสามารถจดจ า และปฏิบัติท่าร าได้แล้ว จึงน าเข้ากับท านองเพลง โดยแบ่งเป็นช่วง ๆ   

จนปฏิบัติได้ตลอดเพลง 
- ให้ผู้ฝึกปฏิบัติเอง โดยมีครูควบคุมจังหวะ พร้อมท้ังปรับท่าให้ถูกต้อง และสวยงาม 

(ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว, ม.ป.ป., น. 252 – 262) 
ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่าเพลงหน้าพาทย์ในกลุ่มเพลงเสมอท้ังหมด ได้แก่ เพลงเสมอ เพลงเสมอข้ามสมุทร 

เพลงในกลุ่มหน้าทับเสมอนี้ เป็นเพลงเก่ามาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตามค าสันนิฐานของนายมนตรี ตราโมท 
ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีมาต้ังแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะปรากฏช่ือเพลงอยู่ในบท พระราชนิพนธ์
บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ในบทพระราช
นิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 ประกอบกับ
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เป็นส่วนหนึ่งในเพลงชุดโหมโรง และปรากฏบันทึกหมายรับส่ังพิธีไหว้ครู  ในสมัยพระบาทสมเด็จ        
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 

ในด้านนาฏศิลป์ สันนิษฐานว่า กระบวนท่าร าท่ีปรากฏน่าจะได้รับการถ่ายทอดมาต้ังแต่             
ครั้งกรุงศรีอยุธยา โดยผ่านสายคณะละครสายต่าง ๆ และรวมถึงละครหลวงโขนหลวงด้วย ผ่านครูโขน               
ครูละคร ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สู่โขน ละครหลวงในสมัยรัชกาลท่ี 6 และรัชกาลท่ี 7 จนมาถึง
กรมศิลปากรในป๎จจุบัน ซึ่งกระบวนท่าร า กระบวนการฝึกหัดในป๎จจุบัน ยังคงรูปแบบเดิมไว้ท่ีจะได้
กล่าวถึงกระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิงในบทต่อไป 

3. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ผู้วิจัยได้ศึกษา และค้นคว้างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง           

ท่ีปรากฏในการแสดงโขน เกี่ยวข้องกับตัวลิงท่ีร าเพลงหน้าพาทย์เสมอ เพื่อให้เป็นแนวทาง               
ในการศึกษางานวิจัยท่ีเคยมีผู้ศึกษามาก่อน มีรายละเอียดดังนี้ 

ถาวร หัสดี (2543, น. ข) หน้าทับเพลงหน้าพาทย์ท่ีใช้ในการแสดงโขน ผลจากการวิจัยพบว่า 
ความส าคัญของตะโพนในวงดนตรีไทยนั้น นอกจากมีบทบาทในฐานะเป็นสัญลักษณ์แทนดุริยเทพ คือ 
พระปรคนธรรพท่ีวงการศิลปินล้วนให้ความเคารพบูชาเพื่อความเป็นมงคลแล้ว ตะโพนยังมีบทบาทใน
ฐานะเป็นหลักส าคัญของการบรรเลง และการร่ายร าเพลงหน้าพาทย์ โครงสร้างของตะโพน-กลองทัด 
มีขั้นตอนการสร้างเป็นแผนเฉพาะท่ีแฝงไว้ด้วย พิธีกรรมอันเกิดจากความเช่ือความศรัทธา หน้าทับ
ตะโพนและไม้กลองเพลงหน้าพาทย์เกี่ยวกับการเดินทางนั้น สามารถจ าแนกออกเป็นกลุ่มตามลักษณะ
ของหน้าทับได้ 3 กลุ่มคือ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มเพลงท่ีใช้หน้าทับวนซ้ าแบบ ไม่มีมือบากเสียง กลุ่มท่ี 2 กลุ่ม
เพลงท่ีใช้หน้าทับวนซ้ าแบบมีมือบากเสียง มีไม้เดิน และมีมือบากแสดงการหมดท่อน / ตัว ส่วนกลุ่มท่ี 
3 คือกลุ่มเพลงท่ีใช้หน้าทับเสมออัน เป็นเพลงท่ีมีลักษณะท านองตายตัว ผลของการวิจัยได้แสดงให้เห็น
ถึงความส าคัญของหน้าทับเพลงหน้าพาทย์ ท่ีตะโพน และกลองทัดถาวรเป็นผู้บรรเลงก ากับจังหวะ 
และเป็นผู้เช่ือมโยงความรู้สึกท้ังของผู้แสดง ผู้ชม รวมท้ังนักดนตรีให้เกิดจินตนาการร่วมกัน ในการ
วิเคราะห์หน้าทับพบว่าได้มีการใช้ส่วน ย่อยของจังหวะแบบต่าง ๆ น ามา ผูกร้อยเรียงกันให้เกิดเป็น
กระสวนจังหวะของแต่ละหน้าทับ อย่างมีกฎเกณฑ์อันเป็นแบบแผนเฉพาะ ลักษณะดังกล่าวท าให้
สามารถก าหนดโครงสร้างของเพลง หน้าพาทย์ท้ัง 24 เพลง ก าหนดกรอบแนวคิดของการจ าแนก
ประเภทเพลงหน้าพาทย์ออกตามลักษณะของหน้าทับ และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
วิเคราะห์เพลงหน้าพาทย์ท่ีใช้ในความหมายอื่นท่ีนอกเหนือจากการแสดงโขนส าหรับผู้ท่ีสนใจศึกษาต่อไป 
  เกิดศิริ นกน้อย (2549, น. ง) ศึกษาเรื่อง การร าของตัวโขนยักษ์ในเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ 
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนท่าร าประกอบเพลงหน้าพาทย์ เพลงเสมอ อาทิ เพลงเสมอ เสมอมาร 
เสมอเถร เสมอข้ามสมุทร พราหมณ์เข้า พราหมณ์ออก มีการก าหนดไว้เป็นแบบแผน การปฏิบัติท่าร า
ตามจารีตของนาฏศิลป์ไทย คือ ปฏิบัติมือต่ าไปหาสูงซึ่งท่าร านั้นมีความเช่ือมโยงมาจากกระบวนท่าร า
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แม่ท่าของยักษ์ การเคล่ือนท่ีจะเคล่ือนท่ีไปทิศทางด้านตรง และเคล่ือนท่ีแบบใช้หน้าเส้ียวหรือหน้าข้าง            
โดยใช้วิธีการก้าวเท้าไปด้านหน้า การก้าวไขว้ การก้าวข้าง แต่มีจุดหมาย การเ คล่ือนท่ีไปทิศทาง
ด้านหน้า กรอบจารีตในการปฏิบัติเพลงท่าร าเพลงหน้าพาทย์จะไม่มี การเปล่ียนแปลงท่าร าหรือร าผิด
ในเพลงหน้าพาทย์ ท่ีเป็นเพลงหน้าพาทย์ช้ันสูง 

นิติพงษ์ ทับทิมหิน (2553, น. ข) การร าเพลงหน้าพาทย์เสมอในละครพันทาง ผลการวิจัยพบว่า 
เพลงเสมอในการแสดงละครพันทาง หรือเพลงเสมอออกภาษา คือ เพลงหน้าพาทย์ท่ีใช้บรรเลงเพื่อ
ประกอบกิริยาการเดินทางจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งในระยะใกล้ ของตัวละครตามเช้ือชาตินั้น  ๆ           
ซึ่งพบว่าเพลงเสมอออกภาษาท่ีปรากฏใช้ในการแสดงละครพันทางของกรมศิลปากร มี 5 เพลง ได้แก่ 
เพลงเสมอลาว ในละครเรื่องพระลอ และขุนช้างขุนแผน เพลงเสมอพม่า ในละครเรื่องราชาธิราช           
ผู้ชนะสิบทิศ ศึกเก้าทัพ และตะเลงพ่าย เพลงเสมอมอญ ในละครเรื่องราชาธิราช และผู้ชนะสิบทิศ 
เพลงเสมอแขก ในละครเรื่องอิเหนา อาบูฮะซัน และพระอภัยมณี เพลงเสมอชวา ในละครเรื่องอิเหนา 
กระบวนท่าร าเพลงเสมอออกภาษา แบ่งตามโครงสร้างของการบรรเลงดนตรีได้ 3 ช่วง คือ ไม้เดิน            
ไม้ลา และรัว ซึ่งแต่ละเพลงมีลักษณะท่าร าท่ีเช่ือมโยงมาจากการร าแม่บทใหญ่  และลักษณะท่าร าท่ี
เลียนแบบมาจากนาฏยศิลป์นานาชาติตามเช้ือชาติของตัวละคร นอกจากนี้กระบวนท่าร าเพลงเสมอ
ออกภาษาทุกเพลง  

สันติ เสงี่ยมงาม (2559, น. ข) การศึกษากระบวนท่าร า เพลงด าเนินพราหมณ์ ในการแสดงโขน
พระราชทานฯ ตอน ศึกมัยราพณ์ ผลการวิจัยพบว่า เพลงหน้าพาทย์ท่ีใช้ในวรรณกรรมการแสดงโขน เรื่อง 
รามเกียรต์ิ มีท้ังส้ิน 53 เพลง ประกอบด้วย สมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฏเพลงหน้าพาทย์ท้ังหมด 21 เพลง 
สมัยกรุงธนบุรี ปรากฏเพลงหน้าพาทย์เพิ่มขึ้นท้ังหมด 9 เพลง สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก
มหาราช ปรากฏเพลงหน้าพาทย์เพิ่มขึ้นท้ังหมด 14 เพลง และสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
ปรากฏเพลงหน้าพาทย์เพิ่มข้ึนท้ังหมด 9 เพลง 2) กระบวนท่าร าเพลงด าเนินพราหมณ์ แบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ส่วนท่ี 1 ประกอบด้วยกระบวนท่าร าไม้เดิน 4 ไม้เดิน ส่วนท่ี 2 ประกอบด้วยกระบวนท่าร าไม้เดิน       
8 ไม้เดิน ส่วนท่ี 3 กระบวนท่าร าในเพลงรัว 3) กระบวนท่าร า เพลงหน้าพาทย์ด าเนินพราหมณ์             
มีโครงสร้างท่าร า ส่วนท่ี 1 โครงสร้างท่าร ามี 4 ท่า ประกอบด้วย ท่าหงายมือต่ า ท่าแทงมือต้ังวงบน 
ท่าผาลา และท่าจีบยาว ส่วนท่ี 2 มีโครงสร้างท่าร า 1 ท่า ได้แก่ ท่าสูง ส่วนท่ี 3  มีโครงสร้างท่าร า           
1 ท่า คือ ท่าพิสมัยเรียงหมอน ท้ังนี้ในโครงสร้างท่าร ายังมีความคล้ายคลึงกับท่าร าในแม่บทของ           
ทางละคร 

อรวรรณ ขมวัฒนา (2530, น. ข) ร าไทยในศตวรรษท่ี 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผลการวิจัยพบว่า 
ความเป็นมาของท่าร าไทยท่ีมีปรากฏในป๎จจุบันนี้ได้รับสืบทอดต่อกันมาโดยสามารถอ้างอิงตัวบุคคล     
ได้แน่นอนต้ังแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก พบว่าท่าร าไทยมิได้มีพื้นฐานมาจากท่าร า 
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108 ท่าในต ารานาฏยศาสตร์ของอินเดีย และท่าร าไทยท่ีถือว่าเป็นแม่แบบท่ีใช้ ในการฝึกหัดมาแต่เดิมของ
ตัวพระ ตัวนาง คือ เพลงช้า เพลงเร็ว เชิด เสมอ แม่แบบท่ีใช้ฝึกหัดตัวยักษ์ ตัวลิง คือ เต้นเสา และฝึกแม่ท่า  
4. กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 ผู้วิจัยสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยตามกระบวนการของระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

วิเคราะห์กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 
- ศึกษากระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 
- ศึกษาวิเคราะห์หลักในการร าเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ
ของตัวลิง 

 

แนวคิดการประดิษฐ์ท่าร าเพลงหน้าพาทย์

เสมอของตัวลิง 

 

ความหมายของเพลงหน้าพาทย์ 

ประเภทของเพลงหน้าพาทย์ 
ความหมายของเพลงหน้าพาทย์เสมอ  
ความส าคัญของเพลงหน้าพาทย์เสมอ  
เพลงหน้าพาทย์เสมอที่เก่ียวข้องกับการแสดง
โขน  

 ความเป็นมาของการร าเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลง
เสมอของตัวลิงในสมัยต่าง ๆ  
- วรรณกรรมเร่ืองรามเกียรต์ิ สมัยกรุงศรีอยุธยา 
- วรรณกรรมเร่ือง รามเกียรต์ิ สมัยกรุงธนบุรี 
- วรรณกรรมเร่ือง รามเกียรต์ิ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
- ความเป็นมาของการร ากลุ่มเพลงหน้าพาทย์เสมอ
ของตัวลิง ในกรมศิลปากร 
- การเรียนการสอนวิชาโขนลิง 
- เพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอในหลักสูตรของ
วิทยาลัยนาฏศิลป 

กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทย์วานรด าเนิน 
กระบวนท่าร าเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร 
ศึกษาวิเคราะห์หลักในการร าเพลงหน้าพาทย์กลุ่ม
เพลงเสมอของตัวลิง 
วิเคราะห์หลักในการร าเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลง
เสมอของตัวลิง 
หลักส าคัญของการร าเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลง
หน้าพาทย์เสมอของตัวลิง 

 
 

 
 

สรุป และอภิปราย
ผล 
 

 
 



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ในการดำเนินการวิ จัยในครั้งนี้  ใช้การศึกษาวิจัย การวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative 

research) เป็นแนวทางการศึกษาวิจัย โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และงานวิจัย              
ท่ีเกี่ยวข้อง ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ในประเด็นเรื่อง “แนวคิดการประดิษฐ์ท่ารำ
เพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิง” ซึ่งผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
ได้แก่ แนวคิด และทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้นำองค์ความรู้ดังกล่าวมากำหนด                   
เป็นกรอบแนวคิด (conceptual framework) ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมายและการเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมและการจัดทำข้อมูล 
4. การตรวจสอบข้อมูล 
5. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
6. การนำเสนอข้อมูล 
วิธีการศึกษาค้นคว้า ดังขั้นต่อไปนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมาย และการเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเรื่อง แนวคิดการประดิษฐ์ท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอของ         
ตัวลิง โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายไว้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 1.1 ผู้เช่ียวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย 

ผู้เช่ียวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย หมายถึง ผู้ท่ีมีความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทย ในสาขา
ต่าง ๆ ศิลปิน หรือผู้สร้างงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญทางด้านนาฏศิลป์เป็นอย่างดี ในการศึกษา           
ผู้ศึกษาจะทำการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะจง (focused interview) ทำการสัมภาษณ์            
3 กลุ่ม ได้แก ่

กลุ่มท่ี 1 ผู้เช่ียวชาญทางด้านนาฏศิลป์ จำนวน 2 คน ดังนี้ 
1) นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ ผู้เช่ียวชาญนาฏศิลป์ไทยโขนลิง 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
2) นายสุรัตน์ เอี่ยมสอาด ข้าราชการบำนาญ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร 
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กลุ่มท่ี 2 ผู้เช่ียวชาญมีความรู้ด้านการสอน และมีประสบการณ์ด้านการแสดงไม่น้อย
กว่า 20 ปี ได้แก่ 

- นายวิโรจน์ อยู่สวัสด์ิ ผู้เช่ียวชาญนาฏศิลป์ไทยโขนลิง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 

- นายนิวัฒน์ สุขประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
- นายสมชาย ฟ้อนรำดี ครูเช่ียวชาญ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิต            

พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
1.2 ผู้เช่ียวชาญทางด้านดนตรี 

ผู้เช่ียวชาญทางด้านดนตรี หมายถึง ผู้ท่ีมีความรู้ทางด้านดนตรี ในสาขาต่าง ๆ ศิลปิน หรือ
ผู้สร้างงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญทางด้านดนตรีเป็นอย่างดี ในการศึกษาผู้ศึกษาจะทำการเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Focused interview) ทำการสัมภาษณ์ 1 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มท่ี 1 ผู้เช่ียวชาญมีความรู้ด้านดนตรี และมีประสบการณ์ด้านการบรรเลงไม่น้อยกว่า 
20 ปี ได้แก่ 

- นายไชยยะ ทางมีศรี ผู้ชำนาญการพิเศษ กลุ่มดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต 
กรมศิลปากร 

- รองศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปล้ืมปรีชา ข้าราชการบำนาญ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) โดยเลือก ผู้สัมภาษณ์
ด้วยวิธี สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีการจดบันทึก และบันทึกเสียงข้อมูลท่ีได้จาก                     
การสัมภาษณ์  

2. การเก็บบันทึกข้อมูล  
1) ระยะเวลาในการศึกษาต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2564  
2) อุปกรณ์ท่ีใช้เก็บบันทึกข้อมูลประกอบด้วย  

- เครื่องบันทึกเสียง ใช้บันทึกข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์  
- กล้องถ่ายภาพ และกล้องวีดีโอ เพื่อใช้เก็บข้อมูลท่ีเป็นภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหว  

จากการสังเกต  
- สมุดบันทึก อุปกรณ์การเขียน เพื่อใช้จดบันทึกข้อมูลท่ีได้จากการถอดบท สัมภาษณ์  

การสังเกต และการศึกษา  
- เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้บันทึก และรวบรวมข้อมูลท้ังหมดท่ีได้จากการศึกษา 
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3. การเก็บรวบรวม และการจัดทำข้อมูล 
3.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ เอกสารทางวิชาการ ท่ีเกี่ยวข้อ งกับเพลง           

หน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง ดังนี้ 
- ราชบัณฑิตยสถาน 2556 กล่าวถึง ความหมายของเพลงหน้าพาทย์ , ความหมาย  

เพลงหน้าพาทย์เสมอ , ความหมายของคำว่า “โหมโรง” 
- หนังสือเรียนศิลปกรรม ศ023 -ศ024 พื้นฐานดนตรีไทย ของมนตรี ตราโมท,                 

พ.ศ. 2524 กล่าวถึง ความหมายเพลงหน้าพาทย์ , ความหมายของเพลงโหมโรง  
- ดนตรีไทยในวิถีชีวิตไทย : ระดับมัธยมศึกษา ของ ปัญญา รุ่งเรือง, พ.ศ. 2545 

กล่าวถึง ความหมายเพลงหน้าพาทย์  
- สังคีตนิยม ว่าด้วยดนตรีไทย ของ เฉลิมศักด์ิ พิกุลศรี, พ.ศ. 2530 กล่าวถึงความหมาย

ของเพลงหน้าพาทย์ , ประเภทของเพลงโหมโรง  
- การรำของตัวยักษ์ในเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรม

ศาสตร์มหาบัณฑิต เสนอต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของเกิดศิริ นกน้อย, พ.ศ. 2549 กล่าวถึง 
ความหมายของเพลงหน้าพาทย์เสมอ , ศึกษาเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอในวรรณกรรมเรื่อง
รามเกียรติ์ และบทโขนกรมศิลปากรปรับปรุงขึ้นใหม่   

- การดนตรีไทยและทางเข้าสู่ดนตรีไทย ของสงัด ภูเขาทอง, พ.ศ. 2532 กล่าวถึง 
ความหมายของเพลงโหมโรง , ประเภทของเพลงโหมโรง   

- การรำเพลงหน้าพาทย์กลมในการแสดงโขน วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต เสนอต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของธีรเดช กล่ินจันทร์, พ.ศ. 2545 ได้กล่าวถึง                    
การบรรเลงเพลงโหมโรง  

- ทฤษฎีและการปฏิบัติดนตรีไทย ของอุทิศ นาคสวัสด์ิ, พ.ศ. 2514 ของเพลงโหมโรง   
ได้กล่าวถึง ประเภทของเพลงโหมโรง  

- ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ประดิษฐ์ อินทนิล, พ.ศ. 2534 กล่าวถึง ประเภทของเพลง
โหมโรง 

- โขน ของธนิต อยู่โพธิ์, พ.ศ. 2511 กล่าวถึง รามเกียรต์ิคำฉันท์ , รามเกียรต์ิคำพากย์ , 
ลักษณะบทละครเรื่องรามเกียรติ์ 

- แบบแผนและกลวิธีในการพากย์-เจรจาโขนของกรมศิลปากร วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต เสนอต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของธีรภัทร์ ทองนิ่ม, พ.ศ. 2556 
กล่าวถึง คำประพันธ์ประเภท “ร่ายยาว” 

- ประชุมคำพากย์รามเกียรต์ิ เล่ม 1,2 ของกรมศิลปากร, พ.ศ. 2546 การบรรจุ                
เพลงหน้าพาทย์เสมอของพญาวานร 
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- บทละครรามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีและเล่าเรื่องหนังสือ
รามเกียรติ์ ของกี อยู่โพธิ์, 2506 กล่าวถึง การบรรจุเพลงหน้าพาทย์เสมอท่ีเกี่ยวข้องกับพญาวานร  

- บทละคอนเรื่องรามเกียรต์ิ เล่ม 1- 4 ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช, พ.ศ. 2549 กล่าวถึง การบรรจุเพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิง , ครูสอนโขนลิง และการรำ
เพลงหน้าพาทย์เสมอ 

- บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, พ.ศ. 2544 
กล่าวถึง การบรรจุเพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิง และกระบวนรำเพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิง 

- รามเกียรต์ิชุดเบิกโรง, อรชุนกับทศกรรฐ์ อภิเษกสมรส, สีดาหาย, เผาลงกา, พิเภษณ์
ถูกขับ, นางลอย, จองถนน, ประเดิมศึกลงกา พิธีกุมภนิยา, นาคบาศ พรหมาสตร์ ของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2504 กล่าวถึง การบรรจุเพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิงในบท               
การแสดงโขน 

- บทโขน เรื่อง รามเกียรต์ิ ของกรมศิลปากร, พ.ศ. 2545-2562 ได้กล่าวถึง บทโขน 
ตอน สุครีพถอนต้นรัง , จองถนน , ถวายลิง ชูกล่อง , สืบมรรคา , ท้าวมหาชมพูผู้ทระนงทรงเครื่อง , 
การบรรจุเพลงหน้าพาทย์ กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิงไว้ท้ายบทการแสดงโขน 

- บทโขน เรื่องรามเกียรต์ิ  ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ ทองนิ่ม, พ.ศ. 2559 
กล่าวถึง บทการแสดงโขน ชุด สามสาปสรร หนุมานเล่นปลิง ชิงชัยยักษิณี พระจักรีปราบมาร           
การบรรจุเพลงหน้าพาทย์ วานรดำเนิน 

- โขนภาคต้น ว่าด้วยตำนานและทฤษฎี ของธนิต อยู่โพธิ์, พ.ศ. 2496 กล่าวถึง รายนาม
ผู้แสดงโขนลิง โขนสมัครเล่น , ครูสอนโขนลิง , การจัดต้ังโรงเร ียนนาฏดุริยางคศาสตร์ , การจัดต้ัง
โรงเรียนนาฏศิลป , การเปิดสอนโรงนาฏศิลป 

- การแสดงโขนชักรอกของคณะโขนหลวงราชพงศ์  ของประพัฒน์พงษ์  ภูวธน,                  
พ.ศ. 2551 กล่าวถึง ผู้แสดงโขนลิงในคณะโขนหลวงราชพงศ์ 

- โขน อัจฉริยลักษณ์แห่งนาฏศิลป์ไทย กรมศิลปากร, พ.ศ. 2552 กล่าวถึง ครูลิง                
โขนบรรดาศักดิ์ ในสมัยรัชกาลท่ี 6 

- ระเบียบและหลักสูตร ของโรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากร ของกรมศิลปากร,                    
พ.ศ. 2490 กล่าวถึง การหลักสูตร ของโรงเรียนนาฏศิลป ศิลปศึกษาช้ันต้น ตอนต้น ตอนปลาย , 
ศิลปศึกษา ช้ันกลาง , ศิลปศึกษา ช้ันสูง ท่ีมีการบรรจุเพลงหน้าพาทย์เสมอ ในหลักสูตรภาคปฏิบัติ 

- หลักสูตรนาฏศิลป์ ช้ัน ต้น พุทธศักราช 2521  กองศิลปศึกษา กรมศิลปากร 
กระทรวงศึกษาธิการ, พ.ศ. 2535 กล่าวถึง หลักสูตรนาฏศิลปช้ันต้น มีการบรรจุเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
ในการจัดการเรียนการสอนโขนลิง ในระดับช้ันต้นปีท่ี 2 
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- หลักสูตรนาฏศิลป์ ช้ันกลาง พุทธศักราช 2524 กองศิลปศึกษา กรมศิลปากร 
กระทรวงศึกษาธิการ, พ.ศ. 2526 กล่าวถึง หลักสูตรนาฏศิลปช้ันกลาง ท่ีมีการบรรจุเพลงหน้าพาทย์
เสมอข้ามสมุทร ในการจัดการเรียนการสอนโขนลิง ในระดับช้ันกลางปีท่ี 3 

- หลักสูตรนาฏ ศิลป์ ช้ัน สูง พุทธศักราช 2526 กองศิลปศึกษา กรมศิลปากร 
กระทรวงศึกษาธิการ, พ.ศ. 2528 กล่าวถึง หลักสูตรนาฏศิลปช้ันสูง การจัดการเรียนการสอนโขนลิง  

- หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช 2554 ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, พ.ศ. 2555 
กล่าวถึง การจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, การเรียนการสอนโขนลิง การบรรจุ
เพลงหน้าพาทย์เสมอในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 รหัสวิชา ศ22206 

 - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช 2554 ระดับมัธยมศึกษา ตอน
ปลาย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, พ.ศ. 2555 กล่าวถึง 
การจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, การเรียนการสอนโขนลิง การบรรจุ               
เพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 รหัสวิชา ศ 32206 รายวิชานาฏศิลป์ไทย
โขนลิง 4  

- หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช 2562) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, พ.ศ. 2562 กล่าวถึง การเรียนการสอนโขนลิง การบรรจุเพลงหน้าพาทย์
เสมอในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 รหัสวิชา ศ22206 

- หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภท
วิชาศิลปกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, พ.ศ. 2562 กล่าวถึง การฝึกหัดรำหน้าพาทย์ในกลุ่ม                
เพลงเสมอของตัวลิง ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 3 รหัสวิชา 20301-2006 การแสดงโขน                
รำหน้าพาทย์ การฝึกหัดรำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร  

- หลัก และวิธีการสอนนาฏศิลป์โขนลิง ของประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว, ม.ป.ป. กล่าวถึง การต่อ
เพลงหน้าพาทย์ธรรมดา  

3.2 แหล่งข้อมูลจากการลงภาคสนาม 
ผู้วิจัยได้ทำการนัดพบ และขอสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ ด้านนาฏศิลป์ไทย  

ด้านดนตรีไทย ดังต่อไปนี้ 
1) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
2) กลุ่มวิจัย และพัฒนาการสังคีต สำนักการสังคีต กรมศิลปากร.  

4. การตรวจสอบข้อมูล 
 4.1 ข้อมูลท่ีได้จากเอกสาร โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาด้านเอกสารต่าง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้อง

กับเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง ได้แก่ 
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4.1.1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางของการวิจัยจาก เอกสารส่ิงตีพิมพ์ ตำรา บทความ 

อินเทอร์เน็ต และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1.2 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มท่ีทำการศึกษาผู้วิจัยได้แบ่งประชากรออกเป็น 2 กลุ่มดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีทำการเรียนการสอนในวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิต          

พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
(2) ผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการผู้ปฏิบัติด้านการแสดงนาฏศิลป์โขนลิง สำนัก            

การสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
4.1.3 การเก็บข้อมูล   

(1) สร้างเครื่องมือในการทำงานวิจัย และตรวจสอบความถูกต้อง ขั้นตอนการ 
สร้างเครื่องมือในการทำงานวิจัยนั้น ผู้วิจัยจำเป็นต้องแบ่งขั้นตอนในการ สร้างท้ังหมด 5 ขั้นตอน คือ    

(1.1) ค้นคว้าเอกสาร เกี่ยวกับเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง                 
จากหนังสือ ตำรา วารสาร และบทความต่าง ๆ ได้แก่ 

(2) ข้อมูลจากการลงภาคสนาม 
การเก็บข้อมูลภาคสนามนั้น ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม ดังนี้ 
(2.1) การสัมภาษณ์ 

- นายประสิทธิ์ ป่ินแก้ว ศิลปินแห่งชาติ ผู้เช่ียวชาญนาฏศิลป์ไทยโขนลิง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

- นายสุรัตน์ เอี่ยมสอาด ข้าราชการบำนาญ นาฏศิลป์ไทยทักษะพิเศษ 
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร  

(2.2) การต่อท่ารำ 
ผู้วิจัยได้ต่อท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ เสมอข้ามสมุทร วานรดำเนิน  

เสมอวานร ดังนี้ 
- ผู้ต่อท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ ได้แก่ นายสมพร เท่ียงแช่ม  
- ผู้ต่อท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ได้แก่ นายสมชาย ฟ้อนรำดี  
- ผู้ต่อท่ารำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน ได้แก่ นายประสิทธิ์ ป่ินแก้ว  
- ผู้ต่อท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร ได้แก่ นายสุรัตน์ เอี่ยมสอาด  

(2.3) การบันทึกกระบวนท่ารำ เพลงหน้าพาทย์ เสมอ เสมอข้ามสมุทร             
วานรดำเนิน และเสมอวานร 
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5. การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้ข้อมูลต่าง ๆ มาแล้ว ผู้วิจัยแยกประเภทข้อมูล และทำการศึกษาวิเคราะห์ ดังนี้ 

5.1 ประวัติความเป็นมาของเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 
1) เพลงเสมอ 
2) เพลงเสมอข้ามสมุทร 
3) เพลงวานรดำเนิน 
4) เพลงเสมอวานร 

5.2 ศึกษากระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 
5.3 วิเคราะห์กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 

1) คุณสมบัติของผู้รำเพลงหน้าพาทย์ 
2) ลักษณะบทบาทของตัวละครท่ีรำเพลงหน้าพาทย์ 
3) ลักษณะของเพลงหน้าพาทย์ 
4) อุปกรณ์ในการรำเพลงหน้าพาทย์ 
5) ทิศทางในการเคล่ือนท่ีในการรำเพลงหน้าพาทย์ 
6) พลังในการรำเพลงหน้าพาทย์ 
7) อารมณ์ในการรำเพลงหน้าพาทย์ 
8) การปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์ 
9) ความสัมพันธ์ระหว่างการบรรเลง และกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์ 
10) นาฏยศัพท์ท่ีใช้ในการรำเพลงหน้าพาทย์ 

5.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จากเอกสาร และการลง
ภาคสนาม มีรายละเอียดดังนี้   

1) การศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของเพลงหน้าพาทย์
กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง ผู้วิจัยทำการศึกษา โดยการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร                    
ทางวิชาการ รายงานการวิจัย และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ   

2) การสัมภาษณ์ เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของ 
ตัวลิง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการลงภาคสนาม ขออนุญาตจดบันทึก และบันทึกเสียง 
จากนั้นผู้วิจัยจึงทำการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นลำดับถัดไป    

3) อุปกรณ์การวิจัย    
(1) เครื่องบันทึกเสียง    
(2) เครื่องบันทึกภาพ    
(3) เครื่องบันทึกภาพเคล่ือนไหว    
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6. การนำเสนอข้อมูล 
ในการนำเสนอข้อมูลของผลการวิจัยท้ังหมดนี้ ผู้วิจัยได้นำเสนอด้วยการเขียนแบบพรรณนา

วิเคราะห์โดยแบ่งเป็นบทไว้จำนวน 5 บท เพื่อสะดวกในการศึกษา และทำความเข้าใจ  
 



บทที่ 4  
องค์ประกอบ และวิเคราะห์กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 

 
การแสดงโขน เป็นการแสดงที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูง มีองค์ประกอบต่าง ๆ 

ในการแสดง เช่น ฉาก แสง เสียง และอุปกรณ์ที่ใช้กระกอบในการแสดง ความสามารถในการแสดง 
คือในการรำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง ซึ่งใช้ในการแสดงต้องมีองค์ประกอบในการรำ 
ผู้วิจัยจะได้ศึกษาองค์ประกอบการรำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ แนวคิดการประดิษฐ์ท่ารำเพลงหน้าพาทย์
เสมอของตัวลิง มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการศึกษาวิเคราะห์กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลง
เสมอของตัวลิง ทั้งในวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสำนักการสังคีต  กรมศิลปากร 
ซึ่งในกระบวนท่ารำทั้งสองกลุ่มนั้นมีการปฏิบัติที่เหมือนกัน เนื่องด้วยเพลงหน้าพาทย์เสมอ เสมอข้ามสมุทร
นั้น มีจังหวะท่วงทำนองเพลง และหน้าทับเฉพาะ กระบวนท่ารำไม่สามารถเปลี่ยนท่ารำนั้นได้ และยัง
มีเพลงหน้าพาทย์เพลงเสมอที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ จำนวน 2 เพลง ได้แก่ วานรดำเนิน และเสมอวานร 
ดังนั้น ในการศึกษาองค์ประกอบ และวิเคราะห์ท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง ที่ปรากฏ 
ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งกระบวนทำรำ และหลักในการรำ
เพลงหน้าพาทย์ กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง ดังหัวข้อ ต่อไปนี้ 
 1. หลักในการใช้เพลงหน้าพาทย์เสมอ 

2. บทที่ใช้ประกอบการแสดง 
3. คุณลักษณะของผู้แสดงตัวลิง 
4. เครื่องแต่งกายยืนเครื่องตัวลิง  
5. เครื่องดนตรี และทำนองเพลงที่ใช้บรรเลง 
6. กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 
 7. วิเคราะห์หลักในการรำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 

1. หลักในการใช้เพลงหน้าพาทย์เสมอ 
เพลงหน้าพาทย์เสมอ ความหมาย เป็นเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบอากัปกิริยาในการเดินทาง

ของตัวโขน โดยเฉพาะการรำเพลงหน้าพาทย์กลุ่ มเพลงเสมอของตัวลิง ตามบทการแสดงโขน ซึ่ง                
นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ได้กรุณาอธิบายไว้ว่า ในการใช้เพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิง มีการปฏิบัติ   
โดยเฉพาะตัวแสดงที่จะทำบท เมื่อทำบทแล้วก็จะใช้เพลงเสมอ เช่น พระรามสั่งให้สุครีพ ออกไปรบ
กับกุมภกรรณ สุครีพก็จะใช้เพลงหน้าพาทย์เสมอ 
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ดังนั้นสรุปได้ว่า ในหลักของการใช้เพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง จะมีหลักสำคัญ 
คือ เมื่อได้รับคำสั่งให้ออกไปทำภารกิจต่าง ๆ เช่น ออกไปจัดทัพ ออกไปรบ เป็นต้น ตัวละครเมื่อทำบท
เสร็จแล้วก็จะรำเพลงหน้าพาทยเ์สมอ 
2. บทที่ใช้ประกอบการแสดง 

ในการแสดงโขน นิยมแสดงเรื่องเดียว คือ เรื่องรามเกียรติ์ ในการจัดการแสดงโขนแต่ละครั้ง
จัดการแสดงเป็นชุด หรือเป็นตอน ผู้แสดงมักจะแสดงตามบทที่กำหนดไว้ บทที่ใช้ในการแสดงโขนนั้น 
ผู้เรียบเรียงขึ้นจากบทพระราชนิพนธ์ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็ จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
รัชกาลที่ 2 บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในบทพระราชนิพนธ์                 
ที่กล่าวถึง ได้มีการบรรจุเพลงหน้าพาทย์ไว้ท้ายบทละครอยู่แล้ว ในภายหลังได้มีการปรับปรุงบทการแสดงโขน 
ได้นำเอาบทละครเรื่องรามเกียรติ์มาแต่งเป็นบทการแสดงโขน ในปัจจุบัน บทโขนที่ใช้แสดง เป็นการ
ปรับปรุงบทการแสดงโขนขึ้นใหม่โดยกรมศิลปากร ได้มีการประพันธ์ เรียบเรียงบทการแสดงโขนขึ้นใหม่    
ตามโอกาสที่แสดง มีการบรรจุเพลงร้อง เพลงหน้าพาทย์ในบทที่เกี่ยวข้องกับเพลงหน้าพาทย์เสมอ  
ในการแสดงเป็นชุดเป็นตอน ได้มีการบรรจุเพลงหน้าพาทย์เสมอ ไว้ในบทการแสดงโขนที่จัดแสดงขึ้น
ทั้งแบบการแสดงโขนกลางแปลง โขนหน้าจอ และโขนฉาก เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับการแสดงโขน
ในปัจจุบัน  

2.1 การบรรจุเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดง 
การบรรจุเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงโขนนั้น ผู้ที่บรรจุเพลงหน้าพาทย์ ต้องมี

ความรู้เกี่ยวกับเพลงหน้าพาทย์เป็นอย่างยิ่งต้องรู้ว่าเพลงหน้าพาทย์ต่าง ๆ นั้นมีความหมายอย่างไร  
ใช้ประกอบกิริยาอะไรบ่งบอกถึงสถานะอะไรบ้าง จึงจะสามารถบรรจุเพลงนั้นได้โดยมีหลักสำคัญ 
ตามที่ผู้เรียบเรียง โดยนายไชยยะ ทางมีศรี ผู้ชำนาญการพิเศษ กลุ่มดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต  
กรมศิลปากร ซึ่งครูโบราณทางด้านดุริยางค์ไทยได้ประดิษฐ์ทำนองเพลงขึ้น โดยระบุชื่อเพลงเป็นที่รู้หมาย
เฉพาะนาฏศิลปิน และดุริยางคศิลปินเช่น เพลงเสมอ เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ประกอบการเดินทางไป 
เพลงบาทสกุณีจะใช้สำหรับตัวแสดงฝ่ายพระ นาง ที่มียศศักดิ์ เพลงเสมอมาร ใช้สำหรับตัวแสดงฝ่ายยักษ์     
ที่มีศักดิ์สูงเป็นต้น เมื่อมีเพลงหน้าพาทย์เกิดขึ้นครูโบราณทางด้านนาฏศิลป์ ก็นำทำนองเพลงมา
ประดิษฐ์ท่ารำเป็นแบบแผนใช้เฉพาะตัวผู้แสดงแต่ละฝ่ายดังข้างต้น ตัวแสดงฝ่ายลิง ได้แก่ พญาวานร 
และสิบแปดมุงกุฎ ยังคงใช้ท่ารำเสมอ ประกอบการแสดงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยไม่มีการประดิษฐ์
ท่ารำเพลงหน้าพาทย์ขึ้นมาใช้เฉพาะสำหรับพระยาลิงที่มียศศักดิ์สูง ทั้งที่ครูโบราณทางด้านดุริยางค์ไทย
ได้ประดิษฐ์เพลงหน้าพาทย์เสมอวานรขึ้นมาใช้บรรเลงในพิธีไหว้ครู (ไชยยะ ทางมีศรี, 2564, 5 กรกฎาคม, 
สัมภาษณ์) 
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นอกจากนี้นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น ครูชำนาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้กล่าวถึง         
แนวทางการบรรจุเพลงหน้าพาทย์ไว้ว่า การบรรจุเพลงหน้าพาทย์จะดูความหมายของบทโขน             
บทละครก่อนที่จะบรรจุ เช่น บทอวยพรหรือบทถวายพระพร กล่าวถึงเทวดานางฟ้า รวมตัวชุมนุมกัน
จะมาประสิทธิ์ประสาทพร เราก็อาจจะใช้เพลงหน้าพาทย์ได้ เช่น โคมเวียน แต่ว่าแพทเทิร์นแต่โบราณ
ที่ทำไว้ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยเพลงหน้าพาทย์ อาจจะมีการแต่งบทเพ่ิมเติม เพ่ือดูความหมายของ
บทเพลง แล้วก็ใส่เพลงหน้าพาทย์ก็ให้เหมาะกับความหมายของเพลง การแสดงโขนที่ใช้ส่วนใหญ่นั้น 
เพลงหน้าพาทย์ไม่ค่อยซ้ำกันจะดู ความเหมาะสมตัวละครไหนสำคัญกว่า มีฐานันดรสูงกว่าก็เลือกใช้
ตระนิมิต ตัวอ่ืนก็ใช้รัวไป ต้องนำมาใช้ให้ถูกต้องตรงกับความหมายของบทบาท กิริยาอาการและ
อารมณ์ของผู้แสดง เพ่ือให้การแสดงนั้น ๆ ดำเนินไปอย่างสอดคล้องกลมกลืน  (ณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น, 
2564, 15 พฤศจิกายน, สัมภาษณ์) 

นอกจากนี้ยังมีผู้จัดทำบทโขน โดยนายเชาวนาท เพ็งสุข ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัย
นาฏศิลปลพบุรี ได้อธิบายไว้ว่า “การประพันธ์บทโขน หลักในการการประพันธ์ เรียบเรียงบทโขน            
ในการจัดการแสดงโขนส่วนมากได้นำบทการแสดงโขนมาจากครู หรือปรมาจารย์ที่ท่านได้ประพันธ์ไว้ 
เช่น บทประพันธ์ของบทประพันธ์ของนายเสรี หวังในธรรม นายปัญญา นิตยสุวรรณ นายเกษม ทองอร่าม 
ที่ท่านทำไว้ดั้งเดิมแล้วนำมาเทียบเคียงกับบทละคร เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 
รัชกาลที่ 2 มาเป็นบรรทัดฐาน แล้วผู้เรียบเรียง ได้หยิบหรือนำมาสอดแทรก เปลี่ยนคำ ปรับคำหรือ
ตัดคำ การเลือกเพลงหน้าพาทย์ส่วนมากจะเลือกเพลงที่เกี่ยวข้องกับอากัปกิริยาของตัวละครนั้น  ๆ 
โดยต้องเลือกเพลงหน้าพาทย์ที่เหมาะสมกับตัวละครเป็นหลัก รวมถึงตัวผู้แสดงด้วย เช่น ตัวลิงที่
เดินทางระยะใกล้ ๆ จะใช้เพลงเสมอธรรมดา เป็นต้น” (เชาวนาท เพ็งสุข, 2564, 5 กรกฎาคม, สัมภาษณ)์ 

นอกจากนี้ นายสมพร เที่ยงแช่ม ข้าราชการบำนาญ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้กรุณา
อธิบายไว้อีกว่า “การบรรจุเพลงหน้าพาทย์ในการแสดงโขนนั้น ก็จะต้องดูสถานะของ ตัวละครด้วยว่า    
อยู่ในสถานะอะไร ใช้สำหรับทำอะไร หรือแม้กระทั่งการเดินทางก็จะต้องดูว่าจะให้เพลงอะไรจึงจะ
เหมาะสม บางครั้งในการจัดทำบทโขน ก็จะนำบทการแสดงโขนที่เคยมีนำมาใช้ในการแสดง หรือ            
การแสดงในครั้งนั้นยังไม่มีบทที่ใช้แสดง ก็จะนำบทการแสดงโขนมาปรับปรุง เพ่ือเหมาะสมกับเวลา             
ที่ใช้แสดง และต้องดูว่าตัวละครจะใช้เพลงหน้าพาทย์อะไร ประกอบกิริยาการเดินทางไปมาในระยะใด 
ตามความเหมาะสม แต่ก็ยังยึดถือขนบธรรมเนียมในการปฏิบัติแต่เดิมไว้” (สมพร เที่ยงแช่ม, 2564,           
5 กรกฎาคม, สัมภาษณ์) 

สรุปได้ว่า ในการบรรจุเพลงหน้าพาทย์สำหรับประกอบการแสดงโขนนั้น จะต้องใช้หลัก 
สำคัญ ในการบรรจุเพลงหน้าพาทย์ให้ตรงกับประเภทของการแสดง และเหมาะสมกับเรื่องที่ใช้แสดง
ว่าเนื้อเรื่องมีการดำเนินเรื่องเป็นเช่นไร ตัวละครมีสถานะอะไร ดังนั้นในการบรรจุเพลงหน้าพาทย์         
ที่มีความเหมาะสมกับอารมณ์กิริยาของตัวละครนั้น ๆ  
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2.2 ลักษณะของการบรรจุเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอในวรรณกรรมที่เป็นต้นฉบับ 

ในการแสดงโขนนั้น มีหลักการปฏิบัติในการแสดงที่เป็นจารีตธรรมเนียมสืบต่อกันมา            
ในเรื่องของท่ารำ เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงโขน ที่บรรจุไว้ท้ายบทละคร เรียกว่าเพลงหน้าพาทย์                
มีปรากฏมาตั้งแต่วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ที่เป็นบทละคร บทโขนของกรมศิลปากรที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ 
และบทโขนที่มีผู้ประพันธ์บทการแสดงโขนไว้  ในการบรรจุเพลงหน้าพาทย์เสมอ เป็นเพลงที่ ใช้
ประกอบกิริยาท่าทางการเดินทางของตัวละครต่าง ๆ จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง หรือจากห้องหนึ่งไปยังห้องหนึ่ง 
ซึ่งจะพบได้จากบทพระราชนิพนธ์ บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ต่าง ๆ ที่มีการบรรจุเพลงไว้ท้ายบทละคร 
ที่เก่ียวกับเพลงเสมอ ดังตัวอย่าง เช่น บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ในสมัยกรุงธนบุรี บทพระราชนิพนธ์ใน
รัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 

เรื่องรามเกียรติ์ ในบทละคร พระราชนิพนธ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรุงธนบุรี พบว่ามีการบรรจุ
เพลงหน้าพาทย์เสมอไว้ในท้ายของบทละคร บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกทศกรรฐ์พุ่งหอก
กบิลพัสดุ ์ 
     หณุมานครั้นถึงจึ่งโผนผาด  องอาจเข้าถ้ำคูหา 
  เผือกผ่องพึงพิศเจษฎา   อ้าโอษฐ์มีเดือนดาวตะวัน 
  ทรงกุณฑลเขี้ยวแก้วมาลัย   ขนเพชรอำไพเฉิดฉัน 
  ดุจดังไขสีระวีวรรณ    จรจรัลเข้าถ้ำมิช้า ฯ 

ฯ เสมอ 6 คำ ฯ  
(กี อยู่โพธิ์, 2506, น. 121) 

บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลที่ 1 ตอนสุครีพครองเมืองขีดขิน ซึ่งพบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอไว้ท้ายของบทละคร 
ดังบทท่ีว่า 
   เมื่อนั้น    พญาสุครีพกระบี่ศรี 

สถิตเหนือแท่นรัตนมณี   ยังที่ประชุมวานร 

เห็นน้องพระหริวงศ์ทรงยศ  ลาพรตจากเครื่องประภัสสร 

สง่างามดั่งดวงศศิธร   ก็บทจรไปรับด้วยปรีดาฯ 

ฯ 4 คำ ฯ เสมอ 

            (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, 2549, เล่ม 2 น. 48) 
บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

รัชกาลที่ 2 ตอนจองถนน ซึ่งพบว่ามีการบรรจุเพลงเสมอไว้ท้ายของบทละคร ดังบทท่ีว่า 
   บัดนั้น    หนุมานประณตบทศรี 

บังคมลาพาสุครีพเสนี   สองกระบี่เร่งรีบไคลคลา ฯ 
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ฯ 2 คำ ฯ เสมอ 

 (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544, น. 101) 
จากตัวอย่างดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การบรรจุเพลงเสมอ เป็นการแสดงกิริยาอาการ

ของตัวละคร สามารถทราบว่าตัวละครนั้นกำลังทำอะไร เช่น หนุมานกับสุครีพ เดินทางออกจาก
พลับพลา ก็จะใช้เพลงเสมอ 

สรุปได้ว่า จากตัวอย่างวรรณกรรมที่ยกตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า กลอนบทละคร เรื่อง
รามเกียรติ์ ที่เป็นต้นฉบับ มีการบรรจุเพลงเสมอไว้ท้ายบทกลอน ซึ่งจะบอกว่าถึงเพลงหน้าพาทย์ และ
ตัวละครจะเดินทางไปไหน ทำอะไร  

2.3 บทประกอบการรำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอในการแสดงโขนของกรมศิลปากร 
บทการแสดงโขนของกรมศิลปากร มีการเรียบเรียง และปรับปรุงขึ้นใหม่ มีการบรรจุ

เพลงร้องขึ้นใหม่ เพ่ืออรรถรสในการแสดง และการรับชม หรือเพ่ือให้เหมาะสมกับเวลาที่ใช้           
ในการแสดง ทั้งนี้ได้นำบทพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2 มาเรียบเรียง และใช้เป็นบรรทัดฐาน
ใช้ในจัดทำบทการแสดงโขน ซึ่งนายเกษม ทองอร่าม ข้าราชการบำนาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์
ในการจัดทำบทโขนของวิทยาลัยนาฏศิลป กล่าวว่า 

“การทำบทโขน ต้องรู้หรือทราบว่าจะแสดงโขน ในตอนไร มีเวลาที่ใช้แสดงเท่าไหร่           
ในการทำบทโขนได้ยึดบทพระราชนิพนธ์เป็นสำคัญ นำกลอนบทละครนำมาตัดทอน เพ่ือนำมาใส่บท
พากย์-เจรจา และใส่เพลงร้อง เพลงหน้าพาทย์ ในการใส่เพลงหน้าพาทย์นั้น ในการทำบทโขนจะใส่
เพลงหน้าพาทย์ที่ไม่ซ้ำกัน และต้องทราบว่าตัวละจะทำอะไร เดินทางไปไหน มีสูงศักดิ์ ต่ำศักดิ์ ฐานะ
อย่างไร แต่บางครั้งก็มีการกำหนดไว้ท้ายบทละครบ้างแล้ว ก็นำมาพิจารณาตามความเหมาะสม       
ในเรื่องของเพลงหน้าพาทย์เสมอ ความหมายคือการเดินทางในระยะใกล้ จากห้องหนึ่งไปยังห้องหนึ่ง 
เช่น พระรามสั่งให้สุครีพออกจัดทัพ หรือสั่งให้ออกไปรบ ก็จะใช้เพลงเสมอ ซึ่งเป็นการเดินทางของ
สุครีพว่าออกมาจากท้องพระโรงหรือพลับพลา เพ่ือมาตรวจกระบวนทัพว่า  เรียบร้อยแล้วหรือยัง           
เป็นการสมมติว่าสุครีพเดินทางออกจากห้องนี้  และไปยังอีกที่หนึ่ง ” (เกษม ทองอร่าม, 2564,               
7 กรกฎาคม, สัมภาษณ์) 

จากข้อมูลดังกล่าว สรุปได้ว่า ในการจัดทำบทโขน เรื่องรามเกียรติ์ ผู้จัดทำบท ยึดเอาบท
พระราชนิพนธ์บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ รัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2 เป็นหลักในการจัดทำบทแต่ละครั้ง 
การบรรจุเพลงหน้าพาทย์ก็ต้องมีความรู้ ความหมายของการใช้เพลงหน้าพาทย์นั้นด้วย เพ่ือนำมา
บรรจุให้เหมาะสมกับตัวละคร ตัวอย่าง การบรรจุเพลงหน้าพาทย์เสมอ ในการแสดงโขนเรื่อง
รามเกียรติ์ ตอน จองถนน ดังนี้  
- พระรามมีคำสั่งให้สุครีพไปเกณฑ์พลลิงเพ่ือจะข้ามสมุทรไปเมืองลงกา 
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พระราม - สมเด็จพระรามราชาอิกษวากุวงศ์ทรงสดับพจน์ ที่ชามภูวราชทูลมธุรสสนองคำ                
น้อยหรือชามภูวราชขุนสวาปัญญาล้ำเลอกบินทร์ กล่าวคำใดสมใจจินตนานึก               
พระหริวงศ์ทรงตรองตรึกแล้วตรัสว่า ดูก่อนสุครีพขุนสวาปัญญายิ่ง ท่านจงควบคุม
พลลิงสองพระนคร ด้วยว่าพลวานรเมืองขีดขินมีจำนวนถ้วนพานรินทร์ห้าสิบสมุด 
ล้วนเรืองฤทธิรงค์เชิงยงยุทธ์เป็นที่รู้ ส่วนพลสวามาจากชมพูบุรีศรี มีพหลพลโยธี
ยี่สิบเจ็ดสมุดไท ท่านจงกะเกณฑ์พลไพร่ไปจองถนน เพ่ือข้ามมหาสมุทรรุดนำพลด้น
ไปลงกา จงรีบไปจัดการให้สำเร็จสมเจตนาที่ต้องการ 

- ร้องเพลงกระบี่ลีลา – 
  บัดนั้น     สุครีพ ฤทธิแรง กำแหงหาญ 
 รบัสั่ง สมเด็จ พระอวตาร ถวายบังคม ก้มกราน คลานออกมา 

- ปี่พาทย์ทำเพลงเสมอ – 
(กรมศิลปากร, 2547, น. 1) 

จากตัวอย่าง เห็นได้ว่า มีการใช้เพลงหน้าพาทย์ของตัวลิง ซึ่งการบรรจุเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
ในบทการแสดงโขน ของตัวลิงซึ่งดูจากสถานะของตัวละคร ว่าทำอะไร จะเดินทางไปไหน หรือทำอะไร 
รวมถึงสถานะของตัวละครเป็นสำคัญ 
3. คุณลักษณะของผู้แสดงตัวลิง 

 การฝึกหัดการแสดงโขน ก่อนที่จะแสดงโขนนั้นต้องมีการฝึกหัด หรือการเรียนการสอน 
ก่อนที่จะได้เป็นผู้แสดงโขน แต่เดิมเป็นการแสดงที่ใช้ผู้ชายแสดงล้วน ในช่วงแรกจะมีการฝึกหัดโขน 
ในกรมมหาดเล็ก บ้านเจ้านายต่าง ๆ คณะโขนต่าง ๆ จนมาถึงปัจจุบัน ที่มีการฝึกหัดโขน ที่ได้บรรจุ
การฝึกหัดโขนอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนนาฏศิลป์โขนที่มีแบบแผน ต้องใช้เวลาฝึกหัดเป็นระยะเวลา
หลายปี ดังนั้นผู้ที่จะแสดงโขนได้นั้นต้องมีความรักในวิชานี้อย่างจริงจัง มีความอดทนต่อการฝึกหั ด
จากครูผู้สอน หรือผู้ที่ถ่ายทอดท่ารำในการฝึกหัดโขนได้แบ่งผู้แสดง หรือตัวละครออกเป็น 4 ประเภท 
ได้แก่ ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ และตัวลิง จะมีการประเภทไปตามครูผู้ใหญ่ ที่จะเลือกว่ามีความเหมาะสมกับ
ประเภทไหน 

3.1 การคัดเลือกผู้แสดงตัวลิงในการฝึกหัดโขน 
การฝึกหัด หรอืการเรียนโขน โดยเฉพาะตัวลิงนั้นจะต้องเริ่มฝึกหัดตั้งแต่อายุ 12-13 ขวบ 

ในการคัดเลือกผู้เรียนโขนลิง นั้นครูจะเป็นผู้คัดเลือกผู้เรียนหลังจากที่ ตัวพระ ตัวยักษ์ เลือกเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็จะเป็นผู้เรียนโขนลิง ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือกที่ถ่ายทอดกันต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ได้อธิบายไว้ว่า 

“ตัวลิง จะคัดเลือกจากผู้ที่มีรูปร่างที่มีลักษณะไม่ผอมมากนัก นิ้วไม่ยาวมาก รูปร่าง              
ล่ำสันป้อม ๆ ท่าทางหลุกหลิก คล่องแคล่ว ว่องไว ไม่สูงมากนัก ช่วงคอไม่ยาวเกินไป ช่วงแขน ช่วงขายาว
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พอประมาณ สรุปและลักษณะผู้ที่มีลำคอยาวสมส่วนรูปร่างไม่ล่ำสัน (โปร่งนิดหน่อย) สำหรับนิ้วจะยาว
บ้างนิดหน่อยก็ได้ เพราะจะต้องเลือกแยกประเภทออกเป็น 2 พวก คือ ประเภทลิงโล้น และลิงยอด           
รวมความแล้วจะต้องมีรูปร่างเป็นปกติทุกอย่างไม่พิการ (ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว, ม.ป.ป., น. 11) 

ธีรภัทร์ ทองนิ่ม ได้อธิบายไว้ว่า “การคัดเลือกผู้ที่จะแสดงในฝ่ายลิงในการแสดงโขนนั้น 
จะคัดเลือกออกเป็น 2 แบบ คือ ลิงโล้นจะคัดเลือกจากผู้ที่มีรูปร่างล่ำสัน ทะมัดทะแมง ไม่สูงนัก 
ลำคอสั้น มีลักษณะว่องไว ปราดเปรียว เพราะจะต้องแสดงท่าพลิกแพลงต่าง ๆ ด้วย ตามลักษณะ
ธรรมชาติของลิงโดยเฉพาะหนุมาน ซึ่งต้องได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี อีกประการหนึ่ ง คือ                 
การคัดเลือกจากผู้ที่มีร่างกาย ค่อนข้างสูง ลำคอระหง แต่ยังคงความว่องไวปราดเปรียวแบบลิงโล้น 
เพ่ือใช้เป็นผู้แสดงประเภทลิงยอดต่าง ๆ” (ธีรภัทร์ ทองนิ่ม, 2555, น. 56)  

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ในการคัดเลือกผู้ เสดงตัวลิง หรือผู้ เรียนโขนลิงนั้น              
จะคัดเลือกรูปร่างล่ำสัน ลำคอสั้น มีลักษณะว่องไว ปราดเปรียว นอกจากนี้ ต้องไม่เป็นผู้พิการ                  
มีความเข้มแข็ง อดทน ไม่ย่อท้อต่อการฝึกหัด 

3.2 การคัดเลือกผู้แสดงของฝ่ายลิงในการแสดงโขน 
นอกจากในการคัดเลือกผู้เรียนโขนลิงแล้ว ในการแสดงโขนก็ต้องมีการคัดเลือกอีกว่า  

คนไหนจะมีความเหมาะสมกับตัวละครใด ซึ่งการแสดงต้องอาศัยผู้ที่มีความเหมาะสม และความสามารถว่า
แสดงสมกับบทบาทหรือไม่ จะเหมาะสมเป็นผู้แสดงตัวอะไร ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นไว้ ดังนี้ 

ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ได้กล่าวไว้ว่า “ผู้ที่หัดตัวลิง ต้องดูความสามารถ และรูปร่างว่ามีความ
เหมาะสมว่า ผู้ใดจะเหมาะกับการแสดงตัวลิงที่มีลักษณะเป็นลิงโล้น เช่น หนุมาน นิลพัท ก็คัดเลือก
จากรูปร่าง ลำคอสั้น มีความคล่องแคล่ว ว่องไว คนใดเหมาะกับลิงยอด เช่น พาลี สุครีพ องคต                 
ก็จะต้องคัดเลือกผู้ที่มีรูปร่าง ลำคอยาว หรือสูงกว่าลิงโล้น” (ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว, 2564, 7 กรกฎาคม, 
สัมภาษณ์) 

ธีรภัทร์ ทองนิ่ม ได้อธิบายไว้ว่า “การคัดเลือกผู้ที่จะแสดงในฝ่ายลิงในการแสดงโขนนั้น 
จะคัดเลือกออกเป็น 2 แบบ คือ ลิงโล้นจะคัดเลือกจากผู้ที่มีรูปร่างล่ำสัน ทะมัดทะแมง ไม่สูงนัก ลำคอสั้น 
มีลักษณะว่องไว ปราดเปรียว เพราะจะต้องแสดงท่าพลิกแพลงต่าง ๆ ด้วย ตามลักษณะธรรมชาติของลิง
โดยเฉพาะหนุมาน ซึ่งต้องได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี อีกประการหนึ่ง คือ การคัดเลือกจากผู้ที่มี
ร่างกายค่อนข้างสูง ลำคอระหง แต่ยังคงความว่องไวปราดเปรียวแบบลิงโล้น เพ่ือใช้เป็นผู้แสดง
ประเภทลิงยอดต่าง ๆ” (ธีรภัทร์ ทองนิ่ม, 2555, น. 56)  

สรุปได้ว่า การคัดเลือกผู้แสดงโขนลิง จะพิจารณาความเหมาะสมว่าสามารถแสดงลิงโล้น          
ลิงยอด หรือตัวลิงที่เป็นตัวเอก จะคัดเลือกจากรูปร่างของผู้ฝึกหัดโขนลิง ว่ามีความเหมาะสมกับ
บทบาทของตัวลิงในลักษณะใด 
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3.3 คุณสมบัติของผู้แสดงฝ่ายลิงในการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอในการแสดงโขน 
คุณสมบัติของผู้รำหน้าพาทย์เสมอ ในกลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง ผู้แสดงจะต้องมีคุณสมบัติ 

ดังนี้ 
ตารางที่ 2 แสดงคุณสมบัติของผู้รำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ 
 

ลำดับ เพลง คุณสมบัติของผู้รำเพลงหน้าพาทย์ บทบาทที่ใช้เพลงเสมอ 
1 เสมอ เป็นผู้ที่เรียนกระบวนแม่ท่าลิงจนจบกระบวน

ท่าแล้วครูต่อเพลงหน้าพาทย์พ้ืนฐาน เพลง
เสมอ 

ใช้ได้กับพญาวานร หรือ
ตัวเอกของลิง  

2 เสมอข้ามสมุทร เป็นผู้ที่มีความจำแม่นยำ และเรียนเพลงหน้า
พาทย์ที่สูงขึ้น ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ใช้ ได้กับ เสนาลิ ง หรือ      
สิบแปดมงกุฎ พญาวานร 

3 วานรดำเนิน เป็นผู้ที่มีความจำแม่นยำ และเรียนเพลงหน้า
พาทย์ที่สูงขึ้น ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ใช้เฉพาะพญาวานร 

4 เสมอวานร เป็นผู้ที่มีความจำแม่นยำ และเป็นผู้แสดงระดับ
พญาวานร ที่สามารถรำเพลงหน้าพาทย์ได้
ถูกต้อง และแม่นยำ 

ใช้เฉพาะพญาวานร 

ที่มา: ผู้วิจัย 
จากตารางเห็นได้ว่า คุณสมบัติของผู้ที่รำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอนั้น การต่อเพลง

หน้าพาทย์จะถูกกำหนดตามลำดับจากขั้นพ้ืนฐานไปยังหน้าพาทย์ที่สูงขึ้น จากการระบุไว้ในหลักสูตร
การเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

ในเรื่องของคุณลักษณะของผู้แสดง สรุปได้ว่า ผู้รำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 
จะต้องมีการฝึกหัดเป็นลำดับขั้นตอน จากเพลงหน้าพาทย์พ้ืนฐาน จนไปถึงเพลงหน้าพาทย์             
ทีสู่งขึ้น ความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ที่ได้รับบทบาทของการแสดงในการรำเพลงหน้าพาทย์นั้น ๆ 
4. เครื่องแต่งกายยืนเครื่องตัวลิง 

เครื่องแต่งกายยืนเครื่องตัวลิง คือ เครื่องแต่งตัวซึ่งเรียกว่าแต่งกายยืนเครื่องโขนได้จำลอง
รูปแบบเครื่องต้นอันเป็นเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ที่ใช้ทรงในเวลาประกอบพระราชพิธีสำคัญ ๆ 
และหัวโขน เป็นเครื่องแต่งกายที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ผู้ชมทราบว่าตัวละครนี้เป็นประเภทอะไร             
มีฐานะอะไร เป็นใครมาจากไหน  
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4.1 เครื่องแต่งกายของตัวลิงในการแสดงโขน 
 เครื่องแต่งกายโขนอย่างโบราณเป็นการคิดแบบอย่าง การสร้างเครื่องแต่งตัวที่มี             
ความคล้ายคลึงกับเรื่องต้น เครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ เครื่องแต่งกายโขนจึงเป็นงานที่เน้น            
ความสวยงามประณีตตามแบบอย่างโบราณ ซึ่งของเดิมนั้นเครื่องประดับแต่ละชิ้นทำขึ้นจากเงินหรือ
ทองล้วน ๆ และประดับประดาด้วยเพชรพลอยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เป็นเครื่องแต่งกายสำหรับโขนเข้าใจว่า 
ครั้งโบราณบรรดาคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะคงกำหนดแบบแผน ในการแต่งกายของตัวโขน            
ไว้ให้สอดคล้องกับบทบาท และทีท่าของตัวโขนนั้น ๆ การแต่งกายยืนเครื่องของตัวลิงมีส่วนประกอบ
ของเครื่องแต่งกายดังนี้ 

ภาพที่ 2 เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับของตัวลิง 
ที่มา: สมบัติศิลป์ แผ่นดินไทย (2543, น. 31)  

 
1. กำไลเท้า เป็นเครื่องประดับใช้สวมข้อเท้าจะทำด้วยเงินหรือทอง โดยมากจะใช้กำไลเงิน

หรือทองเหลืองต่อมาในระยะหลัง ๆ เครื่องประดับข้อเท้าของตัวโขนนั้นทำด้วยผ้าต่วน ที่เห็นว่า
สวยงามปักด้วยดิ้นหรือเลื่อมลงบนผ้า  

2. สนับเพลา คือ กางเกงเรียวยาวถึงกลางแข้ง ตอนบนใช้ผ้าดิบหรือผ้าขาวธรรมดา             
เย็บเป็นรูปกางเกงตอนใต้เข่าถึงกลางแข้งนั้นมีผ้าสีต่าง ๆ ต่อเป็นเชิงอีกท่อนหนึ่งปักด้วยดิ้นหรือเลื่อม   
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เป็นลวดลายต่าง ๆ ถ้าเป็นตัวเอกของเรื่องเชิงสนับเพลาอาจปักอย่างประณีตงดงามแต่ถ้าไม่ใช่ตัวเอก              
ไม่ต้องวิจิตรบรรจงให้งามมากนัก 

3. ผ้านุ่ง หรือภูษา ผ้าที่ใช้นุ่งจะต้องเป็นผ้าเนื้อดีโดยมากจะใช้ผ้าที่เรียกว่า ผ้ายก คือผ้าที่ใช้
เส้นไหมหรือเส้นลวดทองหรือเงินทอง ยกเป็นดอกให้เป็นลายนูนให้เด่นชัดกว่าพ้ืนธรรมดา การนุ่งผ้า
ของลิง คือนุ่งก้นแป้น 

4. เจียระบาด เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ห้อยข้าง คือ มีชายห้อยลงมาที่หน้าขา เจียระบาด            
ของโขน ละครนั้นเป็นแผ่นผ้า 2 ชิ้น ปักด้วยดิ้นและเลื่อมเป็นลวดลายต่าง ๆ ก็จะปักเป็นลวดลาย 
อย่างประณีตงดงาม ห้อยข้างเรียกอีกอย่างว่า ชายแครง 

5. หางลิง จะต้องใช้ให้ตรงกับเสื้อ ซึ่งถือว่าเป็นสีกายของตัวโขนที่ใส่ เช่น หนุมานใส่สีขาว                 
หางก็ต้องขาวด้วยจะเป็นสีอื่นไม่ได้ 

6. ผ้าปิดก้น หรือห้อยก้น ใช้สำหรับปิดข้างหลัง ปิดทับหางลิงอีกครั้งหนึ่ง  
7. เสื้อ เสื้อใช้แทนสีกาย ลวดลายเป็นทักษิณาวัตรแทนขนลิงจะใช้แขนยาว 
8. รัดสะเอว หรือรัดองค์เป็นผ้าอีกชิ้นหนึ่งที่ทำด้วยผ้าแพรหรือผ้าต่วน ปักด้วยดิ้นหรือเลื่อม

เป็นลวดลายต่าง ๆ เมื่อตัวโขนละครสวมเสื้อ นุ่งผ้า และผูกห้อยข้างแล้วจึงใช้ผ้ารัดสะเอวคาดทับรอบ
สะโพกตัวโขน 

9. ห้อยหน้า หรือชายไหวอยู่ระหว่างชายแครงเป็นผ้าสีเดียวกันกับชายแครง ปักเป็นลวดลาย
เข้าชุดกันรัดสะเอว และชายแครงทั้งสองข้างนี้ แต่ก่อนถือว่าเป็นเครื่องต้นสำหรับพระมหากษัตริย์
โดยเฉพาะ 

10. เข็มขัด หรือปั้นเหน่ง อาจจะเป็นโลหะชุบเงินหรือทองก็ได้ แต่นิยมใช้สีทองเพราะว่าจะ
ได้ขึ้นกับเครื่องโขน เข็มขัดท่ีใช้ปัจจุบันนั้นเป็นเข็มขัดโปร่ง 

11. กรองคอ หรือนวมคอ เป็นผ้าสีปักดิ้น เวลาจะแต่งใช้สวมคอทับลงบนเสื้อ ส่วนมากจะใช้
ผ้าคนละสีเพื่อที่จะได้ตัดกัน มองเห็นอย่างเด่นชัด 

12. ทับทรวง เป็นเครื่องประดับอก ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนด้านไม่เท่า เมื่อใส่แล้ว
ด้านที่มีความยาวเรียวจะอยู่ด้านล่าง ประดับด้วยพลอยขาวเป็นชั้น ๆ 

13. สังวาล เป็นสร้อยชนิดหนึ่งใช้คล้องสะพายหลังสลับกันมี 2 สาย มีตาบทิศเชื่อมร้อยให้
ติดกันเป็นรูปกากบาท สังวาลนั้นประดับด้วยเพชรหรือพลอย 

14. ตาบทิศ เป็นเครื่องประดับที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด เย็บติดกับสังวาล          
เมื่อแต่งแล้วจะแขวนอยู่ข้าง ๆ ตัว อีกชิ้นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเย็บเชื่อมสังวาลให้ไขว้กัน                
เมื่อสวมแล้วจะอยู่กลางหลังของตัวละครตาบทิศจึงมีลักษณะเป็นเครื่องประดับ ที่ติดกับสังวาลอยู่ใต้
สะเอวและข้างหลังเมื่อสวมใส่ 

15. พาหุรัด จะติดกับเสื้อของตัวลิงบริเวณต้นแขน 
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16. แหวนรอบ เป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นลวดขนาดเล็กทำเป็นวงกลมซ้อน 

เป็นชั้น ๆ ใช้สวมข้อมือต่อจากกำไลแผง (ใช้เฉพาะเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์) 

17.  ปะวะหล่ำ มีลักษณะเหมือนลูกประคำก้อนกลม ๆ มีรูสำหรับร้อยเชือกใช้สวมรอบ

ข้อมือ อยู่ระหว่างแหวนรอบ และทองกร (ใช้เฉพาะเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์) 

18.  ข้อมือผ้า ทำด้วยผ้าปักลวดลายด้วยดิ้นหรือเลื่อม 
19.  ศีรษะ ถ้าเป็นหนุมานใช้สีขาว ขององคต ใช้สีเขียว ศีรษะนั้นจะแตกต่างกันออกไป 
20.  อาวุธประจำตัว เช่นตรี เป็นอาวุธประจำตัวของหนุมาน เป็นต้น 

 เครื่องแต่งกายยืนเครื่องของตัวลิงที่กล่าวมานั้น เป็นเพียงการแยกให้เห็นถึงความแตกต่าง
ของตัวโขน แต่ละประเภทเท่านั้น ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ประกอบด้วยตัวละครที่มีชื่อต่าง ๆ 
มากมาย ซึ่งความแตกต่างของตัวละครแต่ละตัวนี้จะใช้สีของเสื้อผ้าอาภรณ์ สีของหัวโขน และลักษณะ
ของเครื่องประดับศีรษะ สุครีพ พญาลิง สีแดงเสน หรือสีแดงชาด สวมมงกุฎยอดบัด หนุมาน พญาลิง 
กายสีขาว หัวโล้น ปากอ้า เป็นต้น 

 เครื่องแต่งกายยืนเครื่องตัวลิง มีลักษณะการแต่งกายของพญาวานรที่คล้ายกัน จะแตกต่าง
กันในเรื่องของสี และลักษณะหัวโขน ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นตัวละครชื่ออะไร มีลักษณะอย่างไร จะทำให้
ผู้ชมได้รู้ว่าเป็นตัวละครตัวไหน ภาพการแต่งกายของพญาวานร ดังนี้ 
ตารางท่ี 3 แสดงภาพการแต่งกายยืนเครือ่งของพญาวานร 
 

ลำดับ ภาพการแต่งกายยืนเครื่อง พญาวานร 
1. 

 
 

เครื่องแต่งกายยืนเครื่อง ท้าวมหาชมพู 

2. 

 

เครื่องแต่งกายยืนเครื่อง ชามพูวราช 
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3. 

 
 

เครื่องแต่งกายยืนเครื่อง สุครีพ 

4. 

 
 

เครื่องแต่งกายยืนเครื่อง หนุมาน 

5. 

 
 

เครื่องแต่งกายยืนเครื่อง นิลพัท 

6. 

 

เครื่องแต่งกายยืนเครื่อง ชมพูพาน 
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7. 

 
 

เครื่องแต่งกายยืนเครื่อง องคต 

8. 

 
 

เครื่องแต่งกายยืนเครื่อง นิลนนท์ 

ที่มา: ผู้วิจัย 
สรุป การแต่งกายยืนเครื่องของตัวลิง เป็นการจำลองการแต่งกายเลียนแบบเครื่องทรง            

ของพระมหากษัตริย์ จะแตกต่างกันลักษณะของสี และลักษณะหัวโขนตามพงศ์ของพญาวานร  
5. เครื่องดนตรี และทำนองเพลงที่ใช้บรรเลง 

ในการแสดงโขน มีการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดง ที่เรียกว่า วงปี่พาทย์ ซึ่งจะบรรเลง
เพลงหน้าพาทย์ ประกอบการแสดง เพื่อให้ผู้ชมได้รู้ถึงตัวละครว่ากำลังทำอะไร และจะเดินทางไปไหน 
ซึ่งการบรรเลงของวงปี่พาทย์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
การแสดงหนังใหญ่ ในปัจจุบันการแสดงโขนใช้วงปี่พาทย์บรรเลงประกอบการแสดง  

5.1 ประเภทของวงป่ีพาทย์ท่ีใช้บรรเลงประกอบการแสดงโขน 
วงปี่พาทย์ที่ ใช้บรรเลงประกอบการแสดงโขน  มีการจัดวงปี่พาทย์ที่ ใช้บรรเลง

ประกอบการแสดงโขนประกอบด้วย เครื่องตี และเครื่องเป่า ในการจัดวงปี่พาทย์บรรเลงประกอบ 
การแสดงโขน มีหลายขนาด ดังนี้  

5.1.1 วงปี่พาทย์เครื่องห้า  
5.1.2 วงปี่พาทย์เครื่องคู่  
5.1.3 วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่  
วงปี่พาทย์เครื่องห้า วงปี่พาทย์เครื่องคู่ และวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ ประกอบด้วยเครื่องดนตรี

ดังต่อไปนี้  
1) ปี่ใน เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า มีเสียงโหยหวน ช่วยในการดำเนินทำนอง 
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2) ปี่นอก เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า มีขนาดเล็ก และเสียงแหลม ช่วยในการดำเนิน
ทำนอง 

3) ระนาดเอก เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี ที่ทำด้วยไม้ มีความสำคัญในการเป็นผู้นำ        
ของวง 

4) ระนาดเอกเหล็ก เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีทีทำด้วยโลหะ มีความสำคัญ
บรรเลงเหมือนระนาดทุกประการ แต่ไม่ได้เป็นผู้นำของวง 

5) ระนาดทุ้ม เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีทีทำด้วยไม ้มีความสำคัญในการดำเนินทำนอง
ขัดล้อ ผสมผสานไปกับระนาดเอก 

6) ระนาดทุ้มเหล็ก เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีทีทำด้วยโลหะ มีความสำคัญ                
ในดำเนินทำนองคล้ายฆ้องวงใหญ่ เพียงแต่ดำเนินทำนองห่างกว่า 

7) ฆ้องวงใหญ่ เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีที่ทำด้วยโลหะ มีหน้าที่ดำเนินทำนอง
เป็นหลักให้กับวง 

8) ฆ้องวงเล็ก เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีที่ทำด้วยโลหะ มีหน้าที่ดำเนินทำนองเก็บโดยถี่ 
คือ การแปลจากทำนองหลักให้ละเอียดยิ่งขึ้น 

9) ตะโพน เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีที่ทำด้วยเครื่องหนัง มีหน้าที่กำกับจังหวะ
หนา้ทบัต่าง ๆ 

10) กลองทัด เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีที่ทำด้วยเครื่องหนัง มีหน้ากำกับจังหวะห่าง ๆ 
ให้กับวง 

11) ฉิ่ง เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีที่ทำด้วยโลหะ มีหน้าที่ควบคุมจังหวะย่อย 
12) ฉาบเล็ก เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีที่ทำด้วยโลหะ มีหน้าที่ตีหยอกล้อยั่วเย้า

ไปกับฉิ่งหรือให้สอดคล้องกับทำนองเพลงกำกับจังหวะ 
13) ฉาบใหญ่ เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีที่ทำด้วยโลหะ มีหน้าที่กำกับจังหวะ 
14) กรับ เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีทีทำด้วยไม้ มีหน้าที่กำกับจังหวะ 
15) โหม่ง เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตทีี่ทำด้วยโลหะ ใช้ตีกำกับจังหวะ มีขนาดใหญ่ 
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ภาพที่ 3 วงปี่พาทย์เครื่องห้า 
ที่มา: มนตรี ตราโมท (2538, น. 23) 

5.1.1 วงปี่พาทย์เครื่องห้า ประกอบด้วย   
 1) ปี่ใน     
 2) ระนาดเอก   
 3) ฆ้องวงใหญ่     
 4) ตะโพน       
 5) กลองทัด     
 6) ฉิ่ง  
 

 
 

ภาพที่ 4 วงปี่พาทย์เครื่องคู่ 
ที่มา: มนตรี ตราโมท (2538, น. 23) 

 

 

 

  

1 2 

3 4 
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5.1.2 วงปี่พาทย์เครื่องคู่ ประกอบด้วย   
 1) ปี่ใน     
 2) ปี่นอก 
 3) ระนาดเอก     
 4) ระนาดทุ้ม 
 5) ฆ้องวงใหญ่     
 6) ฆ้องวงเล็ก 
 7) ตะโพน     
 8) กลองทัด 
 9) ฉิ่ง      
 

 
 

ภาพที่ 5 วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ 
ที่มา: มนตรี ตราโมท (2538, น. 29) 

 
5.1.3 วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ ประกอบด้วย   

1) ปี่ใน      
2) ปี่นอก 
3) ระนาดเอก     
4) ระนาดทุ้ม 
5) ระนาดเอกเหล็ก    
6) ระนาดทุ้มเหล็ก 

1 2 

3 4
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11 

15 12 13 
14 
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7) ฆ้องวงใหญ่     
8) ฆ้องวงเล็ก 
9) ตะโพน             
10) กลองทัด 
11) ฉิง่              
12) ฉาบเล็ก 
13) โหม่ง 
14) ฉาบใหญ่ 
15) กรับ 

 
5.2 หน้าทับไม้กลอง และทำนองเพลงกลุ่มเพลงเสมอ 

การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ จะมีหน้าทับ และไม้กลองเป็นตัวกำหนด
อัตราจังหวะของเพลง 

สงัด ภูเขาทอง (2532, น. 40) ได้อธิบายความหมายของหน้าทับ และไม้กลอง ไว้ว่า 
“หน้าทับ หมายถึง เสียงตีเครื่องดนตรีที่ขึงหนังจำพวกที่เลียนเสียงมาจากทับหรือโทน 

เช่น ตะโพน ซึ่งมีบัญญัติเป็นแบบแผนสำหรับตีประจำทำนองเพลงต่าง ๆ ใช้บอกสัดส่วน และประโยค
เพลงนั้น ๆ ผู้บรรเลงหน้าทับจะต้องตีให้ถูกต้องกับประโยคของเพลงแล้ว ยังต้องตีให้กลมกลืนกับ
ทำนองเพลง เสียงตีเครื่องหนังซึ่งไม่ได้เลียนเสียงจากทับ เช่น กลองทัด ไม่เรียกว่า “หน้าทับ”               
แต่เรียกว่า “ไม้กลอง” 

เพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้บรรเลงประกอบอากัปกิริยา           
ในการเดินทางของตัวละครในระยะใกล้ ๆ เช่น การออกจากที่ประทับไปยังที่ประชุมพล ซึ่งในการ
บรรเลงเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ มีการบรรเลงอยู่ 2 ส่วน คือ เพลงเสมอจบด้วยเพลงรัว             
เพลงเสมอ มีส่วนประกอบของหน้าทับ คือ ไม้กลอง ไม้ลา เป็นหน้าทับไม้กลองที่กำหนดอยู่แล้วไม่
สามารถตัดทอนได้ ผู้แสดงต้องรำไปตามจังหวะของไม้กลอง 

เพลงหน้าพาทย์เสมอ มีจังหวะหน้าทับเสมอ ประกอบด้วย 5 ไม้กลอง หน้าทับลา 4 ไม้ 
เมื่อนำมารวมกันจะเป็น 9 ไม้กลอง เหมือนเพลงเสมอ 

เพลงเสมอข้ามสมุทร ขึ้นต้นด้วย 9 ไม้ลา หลังจากนั้นตีหน้าทับลาอีก 3 ครั้ง  เที่ยวกลับ
จะมี 8 ไม้ลา 

เพลงวานรดำเนิน จังหวะหน้าทับเสมอ ประกอบด้วย 5 ไม้กลอง หน้าทับลา 4 ไม้             
เมื่อนำมารวมกันจะเป็น 9 ไม้กลอง 

เพลงเสมอวานร มีลักษณะของหน้าทับเหมือนกับเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
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6. กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 
กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิงนั้น จากการศึกษาเพลงหน้าพาทย์

กลุ่มเพลงเสมอ มีหน้าทับของเพลงเหมือนกัน ปัจจุบันมีเพลงเสมอที่ใช้กับตัวลิงอยู่ 4 เพลงด้วยกัน    
ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยศึกษาเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง ประกอบไปด้วย  

6.1 กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
6.2 กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
6.3 กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน 
6.4 กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร 
กลุ่มเพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิง ที่กล่าวมานั้น มีกระบวนท่ารำที่คล้ายคลึงกัน เพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจในการปฏิบัติท่ารำกลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง ในการศึกษาเล่าเรียนทางด้านการแสดง
นาฏศิลป์ไทยนั้น ต้องอาศัยจังหวะหน้าทับเป็นหลักในการฝึกหัดเบื้องต้น โดยเริ่มจากการฝึกแม่ท่า  
ครูจะให้นักเรียนท่องจำจังหวะก่อน เมื่อฝึกรำจนเกิดความชำนาญ และถูกต้องแล้ว จากนั้นเริ่มฝึก   
เข้ากับวงปี่พาทย์ โดยมีเครื่องดำเนินทำนองบรรเลงอยู่ด้วย การรำเพลงหน้าพาทย์ในการแสดงโขน          
เพลงหน้าพาทย์มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการแสดง นิยมใช้เพลงหน้าพาทย์บรรเลงประกอบอากัปกิริยา
ของตัวแสดงว่าเป็นอย่างไร เช่น ดีใจ เสียใจ โกรธ โศกเศร้า ทำนองเพลงกับท่ารำจะปรากฏออกมา  
ให้เห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแสดงโขน เป็นการรวมศิลปเอาไว้อย่างครบครัน ตะโพนไทย 
กลองทัด มีหน้าที่สำคัญในการกำหนดจังหวะหน้าทับของบทเพลงหน้าพาทย์ เพ่ือให้ผู้รำได้ยึด          
เป็นหลักในการรำ เพราะผู้เรียนทางด้านนาฏศิลป์ไทยนั้นจะไม่ค่อยได้เรียนทางดนตรี ไม่สามารถ            
จำทำนองเพลงได้ทุกเพลง แต่สามารถจดจำจังหวะหน้าทับได้ในแต่ละเพลง ผู้แสดง หรือผู้ปฏิบัติท่ารำ
จะต้องรู้ทำนองเพลงในกลุ่มเพลงเสมอ และหน้าทับต่าง ๆ จังหวะของกลองทัด และตะโพน เป็นหัวใจ
สำคัญหลัก ในการปฏิบัติท่ารำให้เข้ากับจังหวะของกลองทัด และกลองตะโพน โดยผู้แสดงจะต้อง          
ฟังจังหวะการตีกลองทัดเป็นหลัก เช่น เพลงกราวนอก ผู้แสดงจะต้องท่องจังหวะไว้ในใจให้ตรงกับ  
การตีจังหวะของกลองทัด คือ ตุม ตุม ตุม ตุม ถ้าเป็นเพลงหน้าพาทย์เสมอ ผู้แสดงก็จะฟังจังหวะ          
ของหน้าทับเป็นหลัก ผู้วิจัยจะขออธิบายความหมายของคำศัพท์ในการเรียก ดังนี้ 

การฟังจากจังหวะของกลองทัด และตะโพน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะหลักของ          
ปี่พาทย์ที่บรรเลงควบคู่กัน การกำหนดหรือจับจังหวะของเพลงในลักษณะนี้ มักได้แก่เพลงหน้าพาทย์
ธรรมดาที่เป็นท่าพ้ืนฐานของท่ารำเพลงเสมอ การบรรเลงวงปี่พาทย์ ตะโพนไทยจะบรรเลงจังหวะ 
หน้าทับเสมอควบคู่ไปกับกลองทัด เป็นเพลงที่มีอัตราจังหวะสองชั้น ที่มีลักษณะทำนองตายตัว เนื้อหา
ของตะโพน และกลองทัดที่ใช้ คือ 9 ไม้ลา จะใช้หน้าทับเสมอซึ่งใช้ประกอบด้วยกัน 5 ไม้ เมื่อนำมา
ประกอบกับหน้าทับลาอีก 4 ไม้ เมื่อรวมกันจะเท่ากับ 9 ไม้ ในการกำหนดจังหวะของท่ารำนั้น             
ครูอาจารย์ทางนาฏศิลป์โขนเรียกกันว่า “ไม้เดิน” และ “ไม้ลา” 
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“ไม้เดิน” หมายถึง จังหวะการตีกลองทัดที่ดังสม่ำเสมอต่อเนื่องกันไป เช่น เพลงกราวนอก 
เชิด ปฐม 

“ไม้ลา” หมายถึง จังหวะการตีกลองทัดที่ดำเนินการยักเยื้อง ไม่สม่ำเสมอ มักตีต่อจากไม้เดิน 
เพลงหน้าพาทย์ที่ประกอบด้วยไม้เดิน และไม้ลานี้ ได้แก่ เพลงประเภทเสมอต่าง ๆ ตัวอย่าง 

เช่น เพลงเสมอธรรมดา ประกอบด้วยไม้เดิน 5 ไม้ แล้วลงลา ซึ่งครูทางนาฏศิลป์ เรียกว่า 4 ไม้ เมื่อ
รวมเป็นรำแล้วเสมอจะมี 9 ไม้ หรือ 9 จังหวะ เรียกกันว่า ขึ้นห้าลงสี่ คือ ท่ารำที่ก้าวสืบเท้าไป
ข้างหน้า 5 ก้าว และถอยหลัง 4 ก้าว ฉะนั้นการรำเพลงประเภทเสมอจะกำหนดนับจากไม้กลอง และ
ใช้จังหวะในการรำให้ลงกับไม้กลองเป็นสำคัญเฉพาะจังหวะของไม้เดิน  ซึ่งแต่ละเพลงเสมออาจ
แตกต่างกันไปบ้าง เช่น เสมอธรรมดา มี 5 ไม้ลา เสมอข้ามสมุทร ขึ้นต้นด้วย 9 ไม้ลา หลังจากนั้น          
ตีหน้าทับลาอีก 3 ครั้ง สำหรับเที่ยวกลับจะต้องตี 8 ไม้ลา ซึ่งเที่ยวแรกกับเที่ยวกลับมีไม้กลอง          
ไม่เท่ากัน จะใช้หน้าทับเสมอซึ่งประกอบด้วยกัน 5 ไม้ และประกอบกับหน้าทับลาอีก 4 ไม้         
เมื่อรวมกันแล้วจะเป็น 9 ไม้ เป็นต้น มีข้อสังเกตว่า ส่วนที่เรียกว่า “ลา” นั้นมีจังหวะการตีกลองทัด  
ที่ยักเยื้องถึง 12 ครั้ง แต่ผู้รำมิได้ใช้จังหวะกลองที่ดีเป็นเครื่องกำหนดท่ารำ คงจะใช้จังหวะสามัญหรือ
จังหวะฉิ่งซึ่งมีอยู่ 4 จังหวะแทน แต่ก็นับ และเข้าใจกันว่ามี 4 ไม ้

- จังหวะไม้กลอง ได้แก่ จังหวะของการตีกลองทัดที่ตีกำกับจังหวะ การตีหนึ่งครั้งนับเป็นหนึ่ง
จังหวะ (หนึ่งไม้กลอง) ในช่วงท้ายกลองทัดจะตีกระชั้นไม้กลอง หรือตีสลับกันทั้งสองใบแต่ก็ยังคง                 
ยึดจังหวะให้คงเดิมไว้เท่ากับหนึ่งจังหวะ (หนึ่งไม้กลอง) 

- ชื่อท่ารำ คือ ลักษณะท่ารำ หรือท่าทางที่มีการเรียกชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อท่าต่าง ๆ ในกระบวน
ท่ารำ ตะลึกตึก ผาลา กระทืบกลับ เป็นต้น 

- นาฎยศัพท์ ได้แก่ ศัพท์เฉพาะที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะของการฝึกหัดเพ่ือแสดงโขน เป็นคำที่ใช้
ในวงการนาฏศิลป์ไทย สามารถสื่อความหมายกันได้ทุกฝ่ายในการแสดงต่าง ๆ คำว่า "นาฏย" 
หมายถึง การเต้น การฟ้อนรำ ที่เกี่ยวกับการแสดงโขน "ศัพท์" หมายถึง เสียง คำ คำยากที่ต้องแปล 
เรื่อง เมื่อนำคำสองคำมารวมกัน ทำให้ได้ความหมายขึ้นมา เรียกว่า นาฏยศัพท์ เป็นศัพท์เฉพาะด้าน
นาฏศิลป์ไทย มีลักษณะและรูปแบบที่กำหนดเป็นแบบแผน เกี่ยวข้องกับลักษณะท่ารำที่ใช้ฝึกหัดโขน
ลิงโดยเฉพาะ เช่น เต็มเหลี่ยม หย่อง เก็บ กาจับปากโลง เป็นต้น 

- หน้าอัด หมายถึง หน้าตรง ในการปฏิบัติท่ารำการแสดงโขน ลำตัวของผู้ปฏิบัติท่ารำจะอยู่ 
หน้าตรงเข้าหาผู้ชม ผู้แสดงจะปฏิบัติท่ารำหันหน้า และลำตัวเข้าหาผู้ชมในลักษณะหน้าอัด จะพบ
ลักษณะหน้าอัดอยู่ในการแสดงโขนหน้าจอ และการแสดงโขนฉาก 

- หน้าเสี้ยว หมายถึง หน้าด้านข้าง บางครั้งก็จะเห็นตา 2 ข้างและใบหูข้างเดียว บางครั้งก็จะ
เห็นแต่ใบหูข้างเดียว ลำตัวของผู้ปฏิบัติท่ารำอยู่ทางขวามือ หรือหันหน้าไปทางขวามือ หันข้างลำตัว
ให้ผู้ชม 
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- หน้าเสี้ยวทางซ้าย หมายถึง หน้าด้านข้างทางซ้าย บางครั้งก็จะเห็นตา 2 ข้าง และใบหู            
ข้างเดียว บางครั้งก็จะเห็นแต่ใบหูข้างเดียว ลำตัวของผู้ปฏิบัติท่ารำอยู่ทางซ้ายมือ หรือหันหน้าไปทาง
ซ้ายมือ หันข้างลำตัวให้ผู้ชม 

6.1 กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ 

การรำเพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิง จัดเป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้นต้นใช้สำหรับแสดง และ
ฝึกหัด ผู้เรียนนาฏศิลป์ ต้องมีลักษณะดังนี้ 

1) คุณสมบัติของผู้รำเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
คุณสมบัติของผู้รำเพลงหน้าพาทย์เสมอ ผู้ที่จะรำเพลงหน้าพาทย์เสมอ ในพ้ืนฐาน

ของผู้รำจะต้องผ่านกระบวนการเรียนการปฏิบัติแม่ท่าลิง กระบวนท่าตรวจพลกราวเสนาลิง แล้วจึง
เรียน เพลงหน้าพาทย์เสมอ โดยการฝึกหัดท่าตามหลักสูตรเพ่ือเป็นการฝึกทักษะ หลักในการฟัง
ทำนองเพลง และจังหวะหน้าทับ และการใช้จังหวะในเพลงหน้าพาทย์เสมอ สามารถนำไปใช้ใน        
การแสดงโขนได้ ดังนั้นการฝึกหัดในระยะแรก จะได้รับบทเป็นสุครีพ 

2) ลักษณะบทบาทของตัวละครที่รำเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
ตัวละครที่รำเพลงหน้าพาทย์เสมอในการแสดงโขน ใช้กับตัวละครที่เป็นพญาวานร 

หรือตัวเอก เนื่องจากฝ่ายลิงเป็นตัวละครที่ดำเนินเรื่อง ในการแสดงโขน เพลงหน้าพาทย์เสมอจัดอยู่
ในกลุ่มเพลงหน้าพาทย์ธรรมดา สามารถใช้ได้กับตัวลิงที่เป็นพญาวานร ที่ได้รับบทใช้ให้ไปตรวจพล 
เช่น สุครีพได้รับคำสั่งออกไปจัดโยธา หรือตรวจพล หนุมาน ชมพูพาน องคต ได้รับสั่งให้ไปสืบมรรคา             
ในการออกจากท้องพระโรง เป็นการเดินทางในระยะใกล้ เป็นต้น ดังนั้นกล่าวได้ว่า เพลงหน้าพาทย์
เสมอ เป็นเพลงที่ใช้กับพญาวานร แล้วแต่บททีก่ำหนดในการแสดงโขน 

3) ลักษณะท่ารำของเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
เพลงหน้าพาทย์เสมอ เป็นเพลงที่ใช้ในการเดินทางในระยะใกล้ ซึ่งให้กับพญาวานร 

ลักษณะของท่ารำมีเพียงแบบเดียว คือ แบบธรรมดา สามารถแบ่งท่ารำเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 
ช่วงที่ 1 ไม้เดิน ประกอบด้วย ท่าลงวงหน้าอัด ท่าตะตึกลงเต็มเหลี่ยมซ้าย - ขวา         

หน้าเสี้ยว และท่าตะตึกลงด้านหลัง จนครบ 5 ไม้เดิน 
ช่วงที่ 2 ไม้ลา ประกอบด้วย ท่าตะลึกตึกกระโดดลงหลังด้านซ้าย ท่ากระทืบกลับ   

ท่าข้ึนในท่ากระทืบกลับ 
ช่วงที่ 3 เพลงรัว ใช้ท่าผาลา ยักคอ 9 ครั้ง เก็บในท่า 3 ขึ้นหย่องซ้าย เกาสะเอวขวา

แล้วพลิกเข่าขึ้นท่าหย่องซ้าย กาจับปากโลงทางขวา-ซ้าย เกาสะเอวขวา ขึ้นท่าหย่องซ้าย และ           
ป้องหน้า 
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4) อุปกรณ์ในการเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
ในการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิง จะมีการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอ แบบมือ

เปล่า แบบถืออุปกรณ์ และการรำถืออาวุธ ซึ่งใช้กับตัวละครที่เป็นพญาวานร แบบถืออุปกรณ์ เช่น 
หนุมานถือผ้าสไบ และธำมรงค์ เป็นต้น แบบถืออาวุธ เช่น ตรี พระขรรค์ เป็นต้น 

5) ทิศทางในการเคลื่อนที่ในการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
การรำเพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิง คือ การปฏิบัติท่ารำในไม้เดิน มีลักษณะ              

การเคลื่อนที่ไปด้านหน้า โดยใช้ท่าตะลึกตึกลงเต็มเหลี่ยมซ้าย-ขวา หันตัวหน้าเสี้ยวซ้าย-ขวา สลับกัน
ตามจังหวะไม้เดิน การปฏิบัติท่ารำในไม้ลา มีลักษณะการเคลื่อนที่ลงด้านหลัง ตะลึกตึกลกระโดดลง
หลังด้านซ้าย ท่ากระทืบกลับ ท่าขึ้นในท่ากระทืบกลับ และการปฏิบัติเพลงรัว คื อ การสิ้นสุด                
การเดินทาง เมื่อปฏิบัติท่ารำจบตามกระบวนท่ารำแล้วป้องหน้า เพ่ือรอปฏิบัติท่าต่อไป และ                
ท่ากระโดดยกเท้าซ้ายหนีบน่อง แล้วยืดกระทบเก็บเพ่ือเข้าฉาก เป็นการเปลี่ยนสถานที่ และ
เหตุการณ์ เช่น ฉากพลับพลาไปยังสถานที่จัดทัพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 6 แสดงการเคลื่อนที่ของเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
จากแผนภูมิที่ 1 จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ของเพลงหน้าพาทย์เสมอ มีการเคลื่อนที่ไป

ด้านหน้าอย่างเป็นเส้นตรง และมีการเคลื่อนที่ไปด้านหลังเป็นเส้นตรงเหมือนกัน 
6) พลังในการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอ 

กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ ในการปฏิบัติท่ารำมีการใช้เท้าตะลึกตึกไปตาม
จังหวะของไม้เดิน และไม้ลา ฉะนั้นในการปฏิบัติท่ารำในท่าตะลึกตึกกระโดดขึ้นหน้า และกระโดด            
ลงหลัง เปลี่ยนเท้าด้วยความมั่นคงด้วยความแข็งแรง 

ไม้เดินที่ 4 หน้าเสี้ยวซ้าย 

ไม้เดินที่ 5 หน้าเสี้ยวขวา 

การเคลื่อนที่ไปด้านหลัง 

ท่าเริ่มต้น 

ไม้เดินที่ 2 หน้าเสี้ยวซ้าย 

ไม้เดินที่ 3 หน้าเสี้ยวขวา 

ไม้เดินที่ 1 หน้าเสี้ยวขวา 

การเคลื่อนที่ไปด้านหน้า 
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7) อารมณ์ในการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
ในการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอ กระบวนท่ารำได้มีการกำหนดไว้อย่างเป็นแบบแผนใน

การฝึกหัด ที่มีความมุ่งมั่นในการเดินทาง การรำเพลงหน้าพาทย์เสมอนี้ จะแสดงอารมณ์มุ่งมั่นที่จะ
เดินทาง และความรีบร้อนในการเดินทาง ซึ่งผู้แสดงจะถ่ายทอดอารมณ์ของท่ารำไปตามบทที่กำหนด
เหตุการณ์เอาไว้ 

ในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้บันทึกกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ โดยใช้ท่ารำเพลง
หน้าพาทย์เสมอ ที่เป็นรูปแบบตามหลักสูตรการฝึกหัดของตัวโขนลิง ในการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติ  
ท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ โดยผู้วิจัยได้รับการถ่ายทอดกระบวนท่ารำเพลงเสมอจาก นายสมพร            
เทีย่งแช่ม ข้าราชการบำนาญ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ซึ่งมีกระบวนท่ารำดังนี้  

 
กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
 

 
 

ภาพที่ 7 ท่าเริ่มต้น หย่องขวามือขวาเกาสะเอว เพลงหน้าพาทย์เสมอ 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 1  ชื่อท่า เกาสะเอวขวา 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

อธิบายท่ารำ เท้าขวาวางเต็มเท้า พร้อมแบะเข่าออก ทิ้งน้ำหนักไปที่ เข่าขวา ย่อเข่าลงเป็น           
หย่องขวา เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขึ้น หลบเข่าลงเล็กน้อย ลำตัวตั้งตัวตรง พร้อมกับ            
ดันหลัง มือซ้ายหักข้อมือลง นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันระดับอก มือขวาหักข้อมือขึ้นเกา
สะเอว หนา้ตรง มองตรงไปข้างหน้า 
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ภาพที่ 8 ท่าลงวงหน้าอัด 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 2  ชื่อท่า ลงวงหน้าอัด 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

อธิบายท่ารำ กระโดดวางเท้าซ้ายเต็มเท้า อยู่ในลักษณะย่อเข่าซ้าย ยกเท้าขวาหนีบน่อง แบะเข่า
ทั้ง 2 ข้างแล้วดันปลายเท้าขวาขึ้น เท้าทั้งสองข้างวางเต็มเท้า แล้วย่อเหลี่ยมพร้อม
กับแบะเข่าออก น้ำหนักอยู่ตรงกลาง หันหน้าตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง มือทั้งสอง
จีบคว่ำระดับวงล่าง คลายจีบออก ในลักษณะแบมืออยู่ที่หน้าขา มือทั้งสองข้าง              
ตั้งวงลิงหักข้อมือขึ้นอยู่ที่หน้าขา มองตรงไปข้างหน้าของผู้ปฏิบัติ แล้วเปิดปลายคาง 
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ภาพที่ 9 ตะลึกตึกลงเต็มเหลี่ยมซ้าย (มือทั้งสองตั้งวงลิง) 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 3  ชื่อท่า ตะลึกตึกลงเต็มเหลี่ยมซ้าย (มือทั้งสองตั้งวงลิง) 
ทิศทาง  ด้านขวา 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 2 
อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวามาตะลึกตึกชิดส้นเท้าซ้าย กระโดดวางเท้าขวาเต็มเท้าอยู่ในลักษณะย่อ

เข่าขวา ยกเท้าซ้ายหนีบน่องแบะเข่าทั้งสอง แล้ววางเท้าซ้ายลงเต็มเท้าแล้วย่อ
เหลี่ยมอัดพร้อมกับแบะเข่าออกทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าซ้าย มือทั้งสองจีบคว่ำระดับ           
วงล่าง มือทั้งสองข้างตั้งวงลิง หักข้อมือขึ้นอยู่ที่หน้าขา หน้าเสี้ยว หันหน้าตั้งตัวตรง
พร้อมกับดันหลัง หันไปทางซ้ายของลำตัว เปิดปลายคางเอียงศีรษะไปทางขวา
เล็กน้อย 
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ภาพที่ 10 ท่าตะลึกตึกลงเต็มเหลี่ยมขวา (มือทั้งสองตั้งวงวงล่าง) 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 4  ชื่อท่า ตะลึกตึกลงเต็มเหลี่ยมขวา (มือทั้งสองตั้งวงวงล่าง) 
ทิศทาง  ด้านซ้าย 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 3 
อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวามาตะลึกตึกชิดส้นเท้าซ้าย กระโดดวางเท้าซ้ายเต็มเท้าอยู่ในลักษณะย่อ

เข่าซ้าย ยกเท้าขวาหนีบน่องแบะเข่าทั้งสอง แล้ววางเท้าขวาลงเต็มเท้า ย่อเหลี่ยม
อัดพร้อมกับแบะเข่าออกน้ำหนักไปที่เข่าขวา หมุนตัวหันด้านซ้าย หันหน้าตั้งตัวตรง
พร้อมกับดันหลัง มือทั้งสองจีบคว่ำระดับวงล่าง มือทั้งสองข้างตั้งวงลิง หักข้อมือขึ้น 
หันไปทางขวาของลำตัว เปิดปลายคางเอียงศีรษะไปทางซ้ายเล็กน้อย 
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ภาพที่ 11 ท่าตะลึกตึกลงเต็มเหลี่ยมซ้าย (มือทั้งสองตั้งวง) 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 5  ชื่อท่า ตะลึกตึกลงเต็มเหลี่ยมซ้าย (มือทั้งสองตั้งวง) 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 4 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวามาตะลึกตึกชิดส้นเท้าซ้าย หมุนตัวหันด้านขวา กระโดดวางเท้าขวา          
เต็มเท้าอยู่ในลักษณะย่อเข่าขวา ยกเท้าซ้ายหนีบน่องแบะเข่าทั้งสอง แล้ววาง         
เท้าซ้ายลงเต็มเท้าแล้วย่อเหลี่ยมอัดพร้อมกับแบะเข่าออกทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าซ้าย   
มือทั้งสองจีบคว่ำระดับวงล่าง มือทั้ งสองข้างตั้งวงลิง หักข้อมือขึ้นอยู่ที่หน้าขา             
หน้าเสี้ยว หันหน้าตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง หันไปทางซ้ายของลำตัว เปิดปลายคาง
เอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที่ 12 ท่าตะลึกตึกกระโดดลงหลังด้านซ้าย 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 6  ชื่อท่า ตะลึกตึกกระโดดลงหลังด้านซ้าย 
ทิศทาง  ด้านซ้าย 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 5 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวามาตะลึกตึกชิดส้นเท้าซ้าย ย่อเข่าลงและแบะเข่าทั้งสองออก วางเท้าซ้าย
เต็มแล้วย่อเหลี่ยมอัดพร้อมกับแบะเข่าออก ทิ้งน้ำหนักไปทางเข่าซ้าย  กระโดด            
หันมาด้านซ้าย กระโดดวางเท้าขวาเต็มเท้า อยู่ในลักษณะย่อเข่าขวา ยกเท้าซ้าย
หนีบน่อง แบะเข่าทั้งสองข้าง มือทั้งสองตั้งวงลิงหักข้อมือขึ้น ให้ปลายนิ้วชี้หันเข้าหา
กันระดับวงล่าง มือทั้งสองจีบคว่ำแล้วแบมืออยู่ที่หน้าขา จากนั้นม้วนมือทั้งสองข้าง
ตั้งวงลิงหักข้อมือขึ้นระดับวงล่าง หันหน้าตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง หันไปทางซ้าย
ของลำตัวเปิดปลายคาง เอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที่ 13 ท่าตะลึกตึกกระโดดลงหลังด้านขวา 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 7  ชื่อท่า ตะลึกตึกกระโดดลงหลังด้านขวา 
ทิศทาง  ด้านขวา 

จังหวะ  ไม้ลาที่ 1 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวามาตะลึกตึกชิดส้นเท้าซ้าย ย่อเข่าลงและแบะเข่าทั้งสองออก วางเท้าซ้าย
เต็มแล้วย่อเหลี่ยมอัดพร้อมกับแบะเข่าออก ทิ้งน้ำหนักไปทางเข่าซ้าย  กระโดดหัน
มาด้านขวา กระโดดวางเท้าซ้ายเต็มเท้า อยู่ในลักษณะย่อเข่าขวา ยกเท้าขวาหนีบ
น่อง แบะเข่าทั้งสองข้าง มือทั้งสองตั้งวงลิงหักข้อมือขึ้น ให้ปลายนิ้วชี้หันเข้าหากัน
ระดับวงล่าง มือทั้งสองจีบคว่ำแล้วแบมืออยู่ที่หน้าขา จากนั้นม้วนมือทั้งสองข้างตั้ง
วงลิงหักข้อมือขึ้นระดับวงล่าง หันหน้าตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง หันไปทางขวาของ
ลำตัวเปิดปลายคาง เอียงศีรษะไปทางซ้ายเล็กน้อย 
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ภาพที่ 14 ท่ากระทืบกลับ 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 8  ชื่อท่า กระทืบกลับ 
ทิศทาง  ด้านขวา 

จังหวะ  ไม้ลาที่ 2 - 4 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวามากระทืบชิดส้นเท้าซ้ายอยู่ในลักษณะย่อเข่าทั้งสองข้าง แบะออกไป
ด้านข้าง ยกเท้าซ้ายวางเต็มเท้า อยู่ในลักษณะย่อเข่าซ้าย ยกเท้าขวาหนีบน่อง 
แบะเข่าทั้งสองข้าง วางเท้าขวาเต็มเท้า เฉียงไปด้านขวา 45 องศา เท้าซ้ายเปิด           
ส้นเท้าขึ้นหลบเข่าเล็กน้อย แบะเข่าออกทิ้งน้ำหนักไปที่เข่ าขวา ย่อเข่าลงเป็น   
หย่องขวา ตัวตั้งตรง ดันหลังหันเฉียงไปทางขวา 45 องศา มือทั้งสองข้างจีบคว่ำ
ระดับวงล่าง มือที่จีบคว่ำแบมืออยู่ที่หน้าขา มือที่แบ จากนั้นม้วนมือพร้อมกับมือ
ขวาหักข้อมือลง  นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันแบมือในลักษณะคว่ำมือนิ้วทั้งห้าเรียงชิด
ติดกนั ระดับวงล่าง หันไปทางขวาของลำตัว 
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ภาพที่ 15 ท่าขึ้นในท่ากระทืบกลับ 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 9  ชื่อท่า ขึ้นในท่ากระทืบกลับ 
ทิศทาง  ด้านขวา 

จังหวะ  ไม้ลาที่ 2 - 4 

อธิบายท่ารำ สูดเท้าซ้ายชิดส้นเท้าขวา ยกเท้าขวาหนีบน่องวางชิด  ส้นเท้าซ้าย ยกเท้าขวา           
หนีบน่อง แบะเข่าทั้งสองข้าง วางเท้าซ้ายและขวาสลับกันจากช้าไปหาเร็ว แล้วเก็บ
ย้อนขึ้นไปเป็นวงกลมทางขวา กลับมาด้านหน้า ตั้งตัวตรงดันหลัง หันเฉียงไป
ด้านขวา 45 องศา มือทั้งสองแบมือในลักษณะคว่ำมือนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันระดับ
วงล่าง หันไปทางขวาของลำตัวเปิดปลายคาง เอียงศีรษะไปทางซ้ายเล็กน้อย ยักคอ
ทางซ้ายพร้อมกับปฏิบัติยกเท้าซ้าย 
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ภาพที่ 16 ท่าผาลา 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 10  ชื่อท่า ผาลา 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว 

อธิบายท่ารำ เขย่งปลายเท้าทั้งสองข้างย่อเข่าลงแล้วแบะเข่าทั้งสองออกด้านข้าง จากนั้นซอยเท้า
ถี่ ๆ สลับกันเร็ว ๆ แล้วยกเท้าซ้ายวางเต็มเท้า ยกเท้าขวาหนีบน่อง แบะเข่าทั้งสอง
ข้างออก ยืดกระทบด้วยเท้าซ้ายแล้ววางเท้าขวาเต็มเท้าพร้อมแบะเข่าออก เท้าซ้าย
เปิดส้นเท้าขึ้นหลบเข่าลงเล็กน้อย ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าขวา ย่อเข่าลงเป็นหย่องขวา 
หันหน้าตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง มือซ้ายยกมาตั้งวงลิงระดับอก หักข้อมือขึ้น             
มือขวาจีบซ้อนมือซ้ายอยู่ด้านใน ในระดับเดียวกัน ห่างจากหน้าอกเล็กน้อย ม้วนมือ
ขวาลงด้านล่างครึ่งวงกลมเป็นตั้งวงบน แล้วแทงมือซ้ายขึ้นด้านบนในลักษณะ          
หงายมือ มองตรงไปข้างหน้าของผู้ปฏิบัติแล้วเปิดปลายคาง 
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ภาพที่ 17 ท่ายักคอ 9 ครั้ง 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 11  ชื่อท่า ยักคอ 9 ครั้ง 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว 

อธิบายท่ารำ เท้าขวาวางเต็มเท้าพร้อมแบะเข่าออก เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขึ้นหลบเข่าลงเล็กน้อย  
ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าขวา ย่อเข่าลง หันหน้าตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง มือขวาตั้งวงบน 
มือซ้ายหงายมือ ยักคอตามจังหวะของเพลงรัว 9 ครั้ง เริ่มจากทางซ้าย จากช้า               
ไปหาเร็ว  
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ภาพที่ 18 ท่าเก็บในท่า 3 หน้าอัด 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 12  ชื่อท่า เก็บในท่า 3 หน้าอัด 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวาหนีบน่อง แล้ววางปลายเท้าขวาลง เขย่งปลายเท้าทั้งสองข้างย่อเข่าลง 
แล้วแบะเข่าทั้งสองออกด้านข้าง จากนั้นซอยเท้าถี่  ๆ หันหน้าตั้งตัวตรงพร้อมกับ    
ดันหลัง มือซ้ายตั้งวงล่างหักข้อมือขึ้น มือขวาตั้งวงหักข้อมือขึ้นงอศอกตั้งฉาก           
เสมอไหล่ หันไปทางซ้ายของลำตัว เปิดปลายคางเอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที่ 19 ท่าขึ้นหย่องซ้ายในท่า 3 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 13  ชื่อท่า ขึ้นหย่องซ้ายในท่า 3 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว 

อธิบายท่ารำ สูดเท้าขวาชิดส้นเท้าซ้าย ยกเท้าซ้ายหนีบน่อง วางชิดส้นเท้าขวา ยกเท้าขวา           
หนีบน่อง แทงไปด้านขวา เท้าขวาเปิดส้นเท้าขึ้น หลบเข่าลงเล็กน้อย ทิ้งน้ำหนักไป
ที่เข่าซ้าย หย่องซ้าย หันหน้าตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง มือซ้ายตั้งวงล่างหักข้อมือขึ้น 
มือขวาตั้งวงหักข้อมือขึ้นงอศอกตั้งฉากเสมอไหล่ หันไปทางซ้ายของลำตัว เปิดปลายคาง
เอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที่ 20 เหลียวในท่า 3 เหลียวหน้าตรง เหลียวกลับ 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 14  ชื่อท่า เหลียวในท่า 3 เหลียวหน้าตรง เหลียวกลับ 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว 

อธิบายท่ารำ เท้าซ้ายวางเต็มเท้า พร้อมแบะเข่าออก เท้าขวาเปิดส้นเท้าขึ้นหลบเข่าลงเล็กน้อย 
ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าซ้าย ย่อเข่าลงเป็นหย่องซ้าย หันหน้าตั้งตัวตรง พร้อมกับดันหลัง 
มือซ้ายตั้งวงล่างหักข้อมือขึ้น มือขวาตั้งวงหักข้อมือขึ้น งอศอกตั้งฉากเสมอไหล่    
มองตรงไปข้างหน้าของผู้ปฏิบัติแล้วหันกลับเปิดปลายคาง 

 
 
 
 
 



114 
 

 
 

ภาพที่ 21 ท่าเกาสะเอวขวา 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 15  ชื่อท่า เกาสะเอวขวา 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว 

อธิบายท่ารำ พร้อมกับพลิกเหลี่ยมเปลี่ยนเป็นเท้าซ้ายวางเต็มเท้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าขึ้นหลบเข่า
ลงเล็กน้อย ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าซ้าย ย่อเข่าลงเป็นหย่องซ้าย เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขึ้น 
หลบเข่าลงเล็กน้อย เท้าขวาวางเต็มเท้าพร้อมแบะเข่าออก ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าขวา 
ย่อเข่าลงเป็นหย่องขวา ตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง มือซ้ายหักข้อมือลงนิ้วทั้งห้า 
เรียงชิดติดกันระดับอก มือขวาหักข้อมือขึ้นเกาสะเอว หันหน้าไปทางซ้ายของลำตัว 
เปิดปลายคางเอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที่ 22 ท่าขึ้นหย่องซ้าย 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 16  ชื่อท่า ขึ้นหย่องซ้าย 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว 

อธิบายท่ารำ สูดเท้าขวาชิดส้นเท้าซ้าย ยกเท้าซ้ายหนีบน่องวางเท้าชิดส้นเท้าขวา ยกเท้าขวา   
หนีบน่อง แทงไปด้านขวา เท้าขวาเปิดส้นเท้าขึ้น หลบเข่าลงเล็กน้อย ทิ้งน้ำหนักไป
ที่เข่าซ้าย หย่องซ้ายย่อเข่าลง ตั้งตัวตรง พร้อมกับดันหลัง รวมมือทั้งสองข้างเข้าอก 
โดยลักษณะมือซ้ายและมือขวาหักข้อมือลง นิ้วทั้งห้า เรียงชิดติดกัน มือซ้าย                 
อยู่ด้านบน มือขวาอยู่ด้านล่างต่อจากมือซ้าย  หน้าหันไปทางซ้ายของลำตัว                  
เปิดปลายคางเอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที่ 23 ท่ากาจับปากโลงไปทางขวา 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 17  ชื่อท่า กาจับปากโลงไปทางขวา 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จงัหวะ  เพลงรัว (ซัดท่า) 
อธิบายท่ารำ เท้าซ้ายวางเต็มเท้า ยืนน้ำหนักอยู่ที่เท้าซ้าย ย่อเข่าซ้ายลง เท้าขวาแตะปลายเท้า 

ยกส้นเท้าขึ้นแบะเข่าทั้งสองข้าง ตั้งตัวตรง พร้อมกับดันหลัง มือทั้งสองแบมือ            
ในลักษณะคว่ำมือนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันระดับวงล่าง กระโดดลง วางเท้าขวา          
เต็มเท้า เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลบเหลี่ยมเล็กน้อย ย่อลงอยู่ในลักษณะหย่องขวา            
มือทั้งสองตั้งวงลิงระดับวงล่าง มือทั้งสองแบมือในลักษณะคว่ำมือนิ้วทั้งห้าเรียงชิด
ติดกันระดับวงล่าง หน้าตรง เปิดปลายคาง 
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ภาพที่ 24 ท่ากาจับปากโลงไปทางซ้าย 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 18  ชื่อท่า กาจับปากโลงไปทางซ้าย 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว (ซัดท่า) 
อธิบายท่ารำ เท้าขวาวางเต็มเท้า ยืนน้ำหนักอยู่ที่เท้าขวา ย่อเข่าขวาลง เท้าซ้ายแตะปลายเท้า            

ยกส้นเท้าขึ้น แบะเข่าทั้งสองข้าง มือทั้งสองแบมือในลักษณะคว่ำมือนิ้วทั้งห้า            
เรียงชิดติดกันระดับวงล่าง กระโดดลงวางเท้าซ้ายเต็มเท้า เท้าขวาเปิดส้นเท้า            
หลบเหลี่ยมเล็กน้อย ย่อลงอยู่ในลักษณะหย่องซ้าย มือทั้งสองตั้งวงลิงระดับวงล่าง 
ตั้งตัวตรง พร้อมกับดันหลัง หน้าตรง 
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ภาพที ่25 ท่าเกาสะเอวขวา 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 19  ชื่อท่า เกาสะเอวขวา 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว 

อธิบายท่ารำ พร้อมกับพลิกเหลี่ยมเปลี่ยนเป็นเท้าขวาวางเต็มเท้า เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขึ้นหลบเข่า
ลงเล็กน้อย ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าซ้าย ย่อเข่าลงเป็นหย่องขวา เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขึ้น 
หลบเข่าลงเล็กน้อย เท้าขวาวางเต็มเท้า พร้อมแบะเข่าออก ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าขวา 
ย่อเข่าลงเป็นหย่องขวา ตั้งตัวตรง พร้อมกับดันหลัง มือซ้ายหักข้อมือลง นิ้วทั้งห้า
เรียงชิดติดกันระดับอก มือขวาหักข้อมือขึ้นเกาสะเอว หันหน้าไปทางซ้ายของลำตัว 
เปิดปลายคางเอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที่ 26 ท่าขึ้นหย่องซ้าย 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 20  ชื่อท่า ขึ้นหย่องซ้าย 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว 

อธิบายท่ารำ สูดเท้าขวาชิดส้นเท้าซ้าย ยกเท้าซ้ายหนีบน่องวางเท้าชิดส้นเท้าขวา ยกเท้าขวา 
หนีบน่อง แทงไปด้านขวา เท้าขวาเปิดส้นเท้าขึ้น หลบเข่าลงเล็กน้อย ทิ้งน้ำหนักไป
ที่เข่าซ้าย หย่องซ้ายย่อเข่าลง ตั้งตัวตรง พร้อมกับดันหลัง รวมมือทั้งสองข้างเข้าอก 
โดยลักษณะมือซ้าย และมือขวาหักข้อมือลง นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน มือซ้ายอยู่
ด้านบน มือขวาอยู่ด้านล่างต่อจากมือซ้าย หน้าหนัไปทางซ้ายของลำตัว เปิดปลายคาง
เอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที่ 27 ท่าป้องหน้า 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 21  ชื่อท่า ป้องหน้า 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าซ้ายมาวางชิดส้นเท้าขวา ยกเท้าขวาติดหนีบน่อง มือซ้ายตึงแขนนิ้วทั้งห้า            
แบมือระดับสะเอว มือขวาหักข้อมืออยู่ที่หน้าอก หน้ามองมือซ้าย ยืดกระทบเท้าซ้าย 
วางเท้าขวาเต็มเท้า ย่อเข่าทั้งสองข้างลง แบะออกไปด้านข้าง เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขึ้น 
หลบเข่าลงเล็กน้อย มือซ้ายจีบอยู่ข้างหน้าระดับหน้าผากหักข้อมือลง หน้ามองตรง
ไปข้างหน้า 
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ภาพที่ 28 ท่าหย่องซ้ายมือทั้งสองตั้งวงระดับวงล่าง 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 22  ชื่อท่า หย่องซ้ายมือทั้งสองตั้งวงระดับวงล่าง 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว 

อธิบายท่ารำ สูดเท้าขวาชิดส้นเท้าซ้าย ยกเท้าซ้ายหนีบน่องวางเท้าชิดส้นเท้าขวา ยกเท้าขวา 
หนีบน่อง แทงไปด้านขวา เท้าขวาเปิดส้นเท้าขึ้น หลบเข่าลงเล็กน้อย ทิ้งน้ำหนักไป
ที่เข่าซ้าย หย่องซ้ายย่อเข่าลง ตั้งตัวตรง พร้อมกับดันหลัง รวมมือทั้งสองข้างตั้งวง
ลิงหักข้อมือขึ้นระดับวงล่าง มองตรงไปข้างหน้าของตัวเองแล้วเปิดปลายคาง 

 

จากการศึกษากระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ ที่ได้รับการถ่ายทอดกระบวนท่ารำ 
สามารถสรุปได้ว่า กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ ของตัวลิง ประกอบด้วย ไม้เดิน 5 ไม้ และ        
ไม้ลา 4 ไม้ ตามหน้าทับเสมอของการบรรเลง และเพลงหน้าพาทย์เสมอเป็นกระบวนท่ารำที่ได้รับการ
บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน นาฏศิลป์ไทย โขนลิง โดยมีการสืบทอดกันมาตามแบบแผน 
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอนี้ ยังนำไปใช้ในการแสดงโขนอีกด้วย 

8) การปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
จากการศึกษากระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ พบว่า มีกระบวนท่ารำที่ชัดเจน           

มีการเคลื่อนที่ในลักษณะหน้าเสี้ยวตามลักษณะของการเรียกหน้าทับที่ว่า ไม้เดิน และการเคลื่อนที่             
ลงหลังในลักษณะหน้าเสี้ยวตามลักษณะของการเรียกหน้าทับที่ว่า ไม้ลา และการปฏิบัติกระบวนท่ารำ
จนจบเพลงหน้าพาทย์เสมอในเพลงรัว ในการแสดงผู้แสดงจะปฏิบัติครบตามกระบวนท่ารำ            
ในทุกขั้นตอน ซึ่งตรงกับกระบวนท่ารำที่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนตามหลักสูตรในการเรียนการสอน            
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เพลงหน้าพาทย์เสมอ และบางครั้งผู้แสดงจะปฏิบัติท่ารำในกระบวนท่ารำ จะเพ่ิมเติมในท่ารำสุดท้าย 
จากเดิมเป็นท่าป้องหน้า ก็จะใช้ยืดกระทบเก็บเข้าฉากแทน 

ในการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ ของตัวลิง แบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง            
ในการปฏิบัติท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ มีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติท่ารำ 3 ขั้นตอน ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4 แสดงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิง 

 

ลำดับ
ที ่

ขัน้ตอนการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ 

ขั้นตอนที่ 1 ไม้เดิน ขั้นตอนที่ 2 ไม้ลา ขั้นตอนที่ 3 เพลงรัว 
1. ท่าลงวงหน้าอัด ตะลึกตึกลงหลังทางซ้าย ท่าผาลา 
2. ตะลึกตึกลงเต็มเหลี่ยมซ้าย    

(มือทั้งสองตั้งวงลิง) 
ตะลึกตึกลงหลังทางขวา ยักคอ 9 ครั้ง 

3. ตะลึกตึกลงเต็มเหลี่ยมขวา 
(มือทั้งสองตั้งวงลิง) 

กระทืบกลับ เกาสะเอวขวา 

4. ตะลึกตึกลงเต็มเหลี่ยมซ้าย 
(มือทั้งสองตั้งวงลิง) 

ท่าข้ึนในท่ากระทืบกลับ กาจับปากโลง ขวา-ซ้าย 

5.   ป้องหน้า 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 จากตาราง ขั้นตอนการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ สรุปได้ว่า กระบวนท่ารำ
เพลงหน้าพาทย์เสมอ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนในการรำ ส่วนในการบรรเลง ผู้บรรเลงจะ
บรรเลงไปตามทำนองเพลงหน้าพาทย์เสมอ ผู้บรรเลงหน้าทับใช้หน้าทับเสมอที่กำหนดไว้อย่างเป็น
แบบแผน ในการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติท่ารำตามลำดับจนจบ
กระบวนท่ารำ 

9) ความสัมพันธ์ระหว่างการบรรเลง และกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
ในการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง

กระบวน ท่ารำกับกระบวนการบรรเลงเกิดขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติทั้งสองฝ่าย เพราะเหตุที่ว่า เพลง         
หน้าพาทย์เสมอ ได้ถูกกำหนดทำนองเพลงหน้าพาทย์อย่างชัดเจน มีการบรรเลงหน้าทับของไม้กลอง
ไว้อย่างเป็นแบบแผน ดังนั้นผู้แสดง หรือผู้ปฏิบัติท่ารำจะต้องศึกษาทำนองเพลง และหน้าทับไม้กลอง
ให้เข้าใจอย่างชัดเจน ส่วนผู้บรรเลงจะต้องศึกษากระบวนท่ารำด้วยว่าท่ารำมีท่าอะไรบ้าง เป็นการ
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ประสานสัมพันธ์ทั้งผู้แสดงกับผู้บรรเลงได้อย่างชัดเจน เช่น ในเพลงรัว จะต้องสังเกตว่า กระบวนท่ารำ
มีการใช้ท่ารำกับตะโพนหรือไม่ 

10) นาฏยศัพท์ที่ใช้ในการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
ในการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ พบว่ามีท่านาฏยศัพท์ที่ใช้ในการ

ปฏิบัติท่ารำเพลงหน้าพาทยเ์สมอ ดังปรากฏในตาราง ดังนี้ 
ตารางท่ี 5 แสดงท่านาฏยศัพท์ที่ใช้ในการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
 

นาฏยศัพท์ท่ีใช้ในการปฏิบัติท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
นาฏยศัพท์ท่ีใช้กับมือ นาฏยศัพท์ท่ีใช้กับเท้า นาฏยศัพท์ท่ีใช้กับศีรษะ/ลำตัว 

มือทั้งสองตั้งวงลิง เต็มเหลี่ยม เอียงศีรษะ 
มืออยู่ที่หน้าอก กระทืบกลับ เหลียว 

มือทั้งสองแบอยู่ที่หน้าขา หย่องซ้าย ยักคอ 
ผาลา หย่องขวา หน้าเสี้ยว 

มือท่า 3 ตะลึกตึก  
 เก็บ  
 สูดเท้าขึ้น  
 กาจับปากโลง  

ที่มา: ผู้วิจัย 
จากนาฏยศัพท์ที่ใช้ข้างต้น เป็นการใช้ท่านาฏยศัพท์เป็นการเชื่อมท่ารำเพ่ือให้เกดิความสมบูรณ์

ของท่ารำ บางครั้งจะต้องปฏิบัติหลาย ๆ ท่าพร้อมกัน เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ และความสวยงาม 
เช่น 

- ไม้เดิน ใช้ในการตะลึกตึกขึ้นด้านหน้า และการกระโดดสลับเท้าในหน้าเสี้ยวซ้าย-ขวา 
- ไม้ลา ใช้ในการตะลึกตึกลงหลัง และการกระโดดสลับเท้าในหน้าเสี้ยวซ้าย-ขวา 
- เพลงรัว ใช้ท่าผาลา และการยักคอ 9 ครั้ง เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง และความสมบูรณ์

ของท่ารำ เป็นต้น  
6.2 กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 

การรำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรของตัวลิง จัดเป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้นกลางใช้
สำหรับแสดงการข้ามสมุทรของกองทัพวานร และฝึกหัด ผู้เรียนนาฏศิลป์ ต้องมีลักษณะดังนี้ 

1) คุณสมบัติของผู้รำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
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คุณสมบัติของผู้รำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ผู้ที่จะรำเพลงหน้าพาทย์เสมอ
ข้ามสมุทร ในพ้ืนฐานของผู้รำจะต้องเป็นผู้ฝึกหัดอยู่ในระดับนาฏศิลป์ชั้นกลาง ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรปีที่ 3 เป็นผู้ที่สามารถออกแสดงเป็นตัวสิบแปดมงกุฎได้แล้ว            
เพ่ือเป็นการฝึกทักษะ หลักในการฟังทำนองเพลง และจังหวะหน้าทับที่มากกว่าเพลงเสมออ่ืน ๆ และ
มีการรำที่เป็นหมวดหมู่จึงจำเป็นต้องปฏิบัติท่ารำให้พร้อมเพรียงกัน   

2) ลักษณะบทบาทของตัวละครที่รำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
ตัวละครที่รำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ในการแสดงโขน ใช้กับตัวละครที่เป็น          

สิบแปดมงกุฎ พญาวานร หรือตัวเอก เนื่องจากฝ่ายลิงเป็นตัวละครที่ดำเนินเรื่อง ในการแสดงโขน 
เพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร จัดอยู่ในกลุ่มเพลงหน้าพาทย์เสมอ สามารถใช้ได้กับตัวลิงที่เป็น             
สิบแปดมงกุฎ พญาวานร เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่แสดงให้เห็นถึงการเดินทางทั้งกองทัพ เช่น การแสดง
โขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดจองถนน เมื่อพระรามยกกองทัพข้ามมหาสมุทรไปกรุงลงกา ในการเดินทาง
ครั้งนี้ จะประกอบไปด้วยตัวละคร ตัวพระ พระราม พระลักษมณ์ พิเภก สิบแปดมงกุฎ พญาวานร  

3) ลักษณะท่ารำของเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
เพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร เป็นเพลงที่ใช้ในการเดินทางเป็นขบวนกองทัพ ที่ใช้

แทนเพลงหน้าพาทย์เสมอ ซึ่งใช้กับตัวพระ ตัวยักษ์ และตัวลิง ประกอด้วย สิบแปดมงกุฎ พญาวานร 
ลักษณะของท่ารำมีเพียงแบบเดียว คือ แบบธรรมดา สามารถแบ่งท่ารำเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 

ช่วงที่ 1 ไม้เดิน ประกอบด้วย ท่าลงวงหน้าอัด ท่าตะตึกลงเต็มเหลี่ยมซ้าย-ขวา หน้า
เสี้ยวและท่าตะตึกลงด้านหลัง จนครบ 5 ไม้เดิน ใช้ท่า 1, 3, 4, 5, 7 

ช่วงที่ 2 ไม้ลา ประกอบด้วย ท่าตะลึกตึกกระโดดลงหลังด้านซ้าย ท่ากระทืบกลับ
ครึ่งหย่องขวา ท่าข้ึนในท่ากระทืบกลับ 

ช่วงที่ 3 เพลงรัว ใช้ท่าผาลา ยักคอ 9 ครั้ง เก็บในท่า 3 ขึ้นหย่องซ้าย เกาข้อศอก
ซ้าย แล้วพลิกเข่าขึ้นท่าหย่องซ้าย กาจับปากโลงทางขวา-ซ้าย เกาสะเอวขวา ขึ้นท่าหย่องซ้าย 
กระโดดยกเท้าซ้ายหนีบน่อง ยืดกระทบเก็บเข้าเวที 

4) อุปกรณ์ในการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
ในการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร จะมีการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 

เป็นการปฏิบัติท่ารำแบบมือเปล่า ซึ่งใช้กับตัวละครที่เป็นสิบแปดมงกุฎ พญาวานร และไชยยามพวาน
ถือธงในการนำทัพ  

5) ทิศทางในการเคลื่อนที่ในการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
การรำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร คือ การปฏิบัติท่ารำจำนวนหน้าทัพไม้กลอง

จำนวนมาก จึงทำให้เพลงนั้นมีความยาวกว่าเพลงหน้าพาทย์อ่ืน ๆ มีผลต่อการเคลื่อนที่ของผู้แสดงที่มี
จำนวนมาก มีลักษณะการเคลื่อนที่ไปด้านหน้า โดยใช้ท่าตะลึกตึกลงเต็มเหลี่ยมซ้าย-ขวา หันตัวหน้า
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เสี้ยวซ้าย-ขวา สลับกันตามจังหวะ ไม้เดิน การปฏิบัติท่ารำในไม้ลา มีลักษณะการเคลื่อนที่ลงด้านหลัง 
ตะลึกตึกลกระโดดลงหลังด้านซ้าย ท่ากระทืบกลับครึ่งหย่องขวา ท่าขึ้นในท่ากระทืบกลับ และการ
ปฏิบัติเพลงรัว คือ การสิ้นสุดการเดินทาง เมื่อปฏิบัติท่ารำจบตามกระบวนท่ารำแล้ว กระโดดยกเท้า
ซ้ายหนีบน่อง แล้วยืดกระทบเก็บเพื่อเข้าฉาก  
 
 

 
 
 

การเคลื่อนที่ไปด้านหน้า 
 
 
 

 
การเคลื่อนที่ไปด้านหลัง 

ภาพที่ 29 แสดงการเคลื่อนที่ของเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
ที่มา: ผู้วิจัย 

จากภาพที่ 29 จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ของเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร มีการ
เคลื่อนที่ไปด้านตามยาวของเวทีโขนหน้าจออย่างเป็นเส้นตรง ในท่า 1, ท่า 3, ท่า 4, ท่า 5, ท่า 7             
และมีการเคลื่อนที่ไปด้านหลังเป็นเส้นตรงเหมือนกัน 

6) พลังในการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ในการปฏิบัติท่ารำด้วยความพร้อม

เพรียง จะใช้เท้าขวาตะลึกตึกชิดส้นเท้าซ้าย แล้วกระโดดลงเต็มเหลี่ยมทางด้านซ้าย -ขวา ไปตาม
จังหวะของไม้เดิน และไม้ลา ฉะนั้นในการปฏิบัติท่ารำในท่าตะลึกตึกกระโดดหน้าเสี้ยวทางซ้าย         
หน้าเสี้ยวทางขวา ตะลึกตึกกระโดดขึ้นหน้า และตะลึกตึกกระโดดลงหลัง การปฏิบัติท่ารำจึงถ่ายทอด
พลังออกมาจากการกระทืบเท้า การกระโดดสลับหน้า แสดงความเข้มแข็ง พร้อมเพรียง ต้องมีกำลังขา
ที่แข็งแรง  

7) อารมณ์ในการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
ในการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร กระบวนท่ารำได้มีการกำหนดไว้อย่างเป็น

แบบแผนในการฝึกหัด การเดินทางที่เป็นหมวดหมู่ ด้วยความพร้อมเพรียง ความเข้มแข็งของสิบแปด
มงกุฎ และพญาวานร ที่แสดงความฮึกเหิม มีความมุ่งม่ันที่จะเดินทางที่เป็นขบวนทัพ และความพร้อม
ในการเดินทาง ที่สามารถยกกองทัพข้ามมหาสมุทรเพ่ือไปทำสงครามกับทศกัณฐ์ เจ้าเมืองลงกา 

 

ไม้เดินที่ 2 หน้าเสี้ยวขวา 

ไม้เดินที่ 1 หน้าเสี้ยวซ้าย ไม้เดินที่ 3 หน้าเสี้ยวขวา 

ท่าเริ่มต้น 

ไม้เดินที่ 5 หน้าเสี้ยวซ้าย 

ไม้เดินที่ 4 หน้าเสี้ยวขวา 
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ในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้บันทึกกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร โดยใช้
ท่ารำเพลงหน้าพาทย์ เสมอข้ามสมุทร ที่เป็นรูปแบบตามหลักสูตรการเรียนการสอน การฝึกหัด           
ของตัวโขนลิง ในการฝึกปฏิบัติท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ที่ได้บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียน           
การสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) พุทธศักราช 2562 โดยผู้วิจัยได้รับการถ่ายทอด
กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร จากนายสมชาย ฟ้อนรำดี ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี ซึ่งมกีระบวนท่ารำดังนี้ 

  
กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 30 ท่านั่งชันเข่า พนมมือลิง เพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 1  ชื่อท่า นั่งชันเข่า พนมมือลิง 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  - 
อธิบายท่ารำ แถวนอก ผู้ปฏิบัติใช้ เท้าซ้ายตั้ งชันเข่าขึ้น นั่ งทับส้นเท้าขวา มือทั้ งสองข้าง            

ตั้งท่าไหว้อยู่ที่อก เปิดข้อศอก เปิดปลายคาง มองไปทางด้านหน้า 
แถวใน ผู้ปฏิบัติใช้เท้าขวาตั้งชันเข่าขึ้น นั่งทับส้นเท้าซ้ายมือทั้งสองข้างตั้งท่าไหว้   
อยู่ที่อก เปิดข้อศอก เปิดปลายคาง มองไปทางด้านหน้า 
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ภาพที่ 31 ท่า “ไหว้” ลิง เพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 2  ชื่อท่า “ไหว้”ลิง 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  - 
อธิบายท่ารำ ปฏิบัติท่าไหว้ ปฏิบัติตามจังหวะ โดยไหว้  1 ครั้ง มือทั้งสองข้างตั้งท่าไหว้ลิงอยู่

ระหว่างอก เดินมือในการไหว้ลักษณะแบบเดียวกับการถวายบังคม และใช้ปลายนิ้ว
ไปแตะติดหน้าผาก  (1 จังหวะไม้กลองหน้าทับเพลงเสมอ) 
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ภาพที่ 32 ท่าขึ้นตั้งครึ่งหย่องขวา 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 3  ชื่อท่า ขึ้นตั้งครึ่งหย่องขวา 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  - 
อธิบายท่ารำ แถวนอก ผู้ปฏิบัติใช้เข่าซ้ายตั้งกับพ้ืน ตั้งขาขวาเต็มเหลี่ยมน้ำหนักอยู่ที่เข่าขวา          

เท้าซ้ายหลบเหลี่ยมซ้าย เปิดส้นเท้าซ้าย มือขวาอยู่ที่หน้าอก หักข้อมือลง มือซ้าย 
ตั้งวงลิงอยู่ที่ระดับหน้าขา เปิดปลายคาง มองไปทางด้านหน้าทางขวา 
แถวใน ผู้ปฏิบัติหมุนตัวทางขวา ใช้เข่าซ้ายตั้งกับพ้ืน ตั้งขาขวาเต็มเหลี่ยมน้ำหนักอยู่
ที่เข่าขวา เท้าซ้ายหลบเหลี่ยมซ้าย เปิดส้นเท้าซ้าย มือขวาอยู่ที่หน้าอก หักข้อมือลง 
มือซ้ายตั้งวงลิงอยู่ที่ระดับหน้าขา เปิดปลายคาง มองไปทางด้านหน้าทางขวา 
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ภาพที่ 33 ท่ายืดกระทบลงวง 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 4  ชื่อท่า ยืดกระทบลงวง 
ทิศทาง  ด้านซ้าย 

จังหวะ  - 
อธิบายท่ารำ ก้าวเท้าซ้ายวางชิดส้นเท้าขวา อยู่ในลักษณะย่อเข่าซ้าย ยกเท้าขวาหนีบน่อง          

แบะเข่าทั้ง 2 ข้างแล้วดันปลายเท้าขวาขึ้น ยืดกระทบเท้าขวา วางเท้าขวาตั้งกับพ้ืน
ตั้งขาขวาเต็มเหลี่ยม น้ำหนักอยู่ตรงกลาง หันหน้าตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง           
มือทั้งสองจีบคว่ำระดับวงล่าง ตวัดปลายมือออกทั้งสองข้างแล้วเป็นตั้งวง ให้พร้อม
กับเท้าลงถึงพ้ืนพร้อมกับจังหวะไม้กลอง มองตรงไปข้างหน้า แล้วเปิดปลายคาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



130 
 

 
 

ภาพที่ 34 ท่าตะลึกตึก กระโดดลงวงหน้าเสี้ยวขวา   
ทีม่า: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 5  ชื่อท่า ตะลึกตึก กระโดดลงวงหน้าเสี้ยวขวา   
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 1 

อธิบายท่ารำ ทำท่าตะลึกตึก กระทืบเท้าขวาลงกับพ้ืน พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตาม กระโดด          
วางเท้าขวาไปข้างหน้า แล้วยกเท้าซ้ายวาง มือทั้งสองจีบเป็นตั้ งวง ในลักษณะ         
เต็มเหลี่ยม ย่อทั้งสองเข่า น้ำหนักอยู่ทางเข่าซ้าย กดหน้าขา ลำตัวตั้งตรง ลำตัว
ด้านหน้าหันออกด้านผู้ชม หันหน้าไปด้านตรงข้างซ้าย 
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ภาพที่ 35 ท่าตะลึกตึก กระโดดลงวงหน้าเสี้ยวซ้าย   
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 6  ชื่อท่า ตะลึกตึก กระโดดลงวงหน้าเสี้ยวซ้าย   
ทิศทาง  ด้านหลัง 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 2 

อธิบายท่ารำ ทำท่าตะลึกตึก กระทืบเท้าขวาลงกับพ้ืน พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตาม กระโดดก้าว
เท้าซ้ายวางพร้อมกับยกเท้าขวาไปข้างหน้า ในลักษณะเต็มเหลี่ยม ย่อทั้งสองเข่า     
กดหน้าขา น้ำหนักอยู่ทางเข่าขวา ลำตัวตั้งตรง มือทั้งสองจีบเป็นตั้งวง หันหลังให้
ผู้ชม หันหน้าไปด้านตรงข้างขวา 
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ภาพที่ 36 ท่าตะลึกตึก กระโดดลงวงหน้าเสี้ยวขวา 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 7  ชื่อท่า ตะลึกตึก กระโดดลงวงหน้าเสี้ยวขวา   
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 3 

อธิบายท่ารำ   ทำท่าตะลึกตึก กระทืบเท้าขวาลงกับพ้ืน พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตาม กระโดด         
วางเท้าขวาไปข้างหน้า แล้วยกเท้าซ้ายวาง ย่อทั้งสองเข่า น้ำหนักอยู่ทางเข่าซ้าย             
กดหน้าขา ลำตัวตั้งตรง มือทั้งสองจีบเป็นตั้งวง ในลักษณะเต็มเหลี่ยม ลำตัว
ด้านหน้าหันออกดา้นผู้ชม หันหน้าไปด้านตรงข้างซ้าย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



133 
 

 
 

ภาพที่ 37 ท่าตะลึกตึก กระโดดลงวงหน้าเสี้ยวซ้าย   
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 8  ชื่อท่า ตะลึกตึก กระโดดลงวงหน้าเสี้ยวซ้าย   
ทิศทาง  ด้านหลัง 

จังหวะ  - 
อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวากระทืบตะลึกตึกชิดส้นเท้าซ้าย พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตาม ย่อเข่า        

ทั้งสอง กดหน้าขา พร้อมกับมือทั้งสองจีบคว่ำอยู่ระดับหน้าขา เปิดปลายคาง             
หน้ามองไกลทางขวา ศีรษะเอียงซ้าย พร้อมกับหมุนลำตัวลงทางซ้าย กระโดดวาง
เท้าขวาแล้วยก เท้าซ้ายวางลงหลัง ในลักษณะเต็มเหลี่ยม น้ำหนักอยู่ทางเข่าซ้ าย 
ลำตัวหันหลังให้ผู้ชม ลำตัวตั้งตรง กดหน้าขา มือทั้งสองจีบตั้งวง หันหลังให้ผู้ชม 
หน้ามองตรงข้างขวา 
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ภาพที่ 38 ท่าตะลึกตึก กระโดดลงวงหน้าเสี้ยวขวา   
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 9  ชื่อท่า ตะลึกตึก กระโดดลงวงหน้าเสี้ยวขวา   
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  ไมล้า 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวากระทืบตะลึกตึกชิดส้นเท้าซ้าย พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตามวางเท้าซ้าย 
ย่อทั้งสองเข่า กดหน้าขา ลำตัวตั้งตรง พร้อมมือทั้งสองจีบคว่ำอยู่ระดับหน้าขา        
เปิดปลายคาง หน้ามองไกลทางขวา ศีรษะเอียงซ้าย พร้อมกับกระโดดหมุนลำตัว
ออกทางผู้ชม เท้าซ้ายวางเต็มเท้า ยกเท้าขวาติดหนีบน่อง วางเท้าขวาลงในลักษณะ
เต็มเหลี่ยม น้ำหนักอยู่ทางเข่าขวา กดหน้าขา มือทั้งสองจีบตั้งวง  หน้ามองตรง            
ข้างซ้าย 
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ภาพที่ 39 ท่ากระทืบกลับ   
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 10  ชื่อท่า กระทืบกลับ   
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จงัหวะ  - 
อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวาหนีบน่องกระทืบลงกับพ้ืน 1 ครั้ง ชิดส้นเท้าขวา ในลักษณะย่อเข่าท้ังสอง

ข้างพร้อมกับมือทั้งสองปฏิบัติท่าจีบระดับหน้าขา ตั้งตัวตรง หน้าอยู่ทางไหล่ซ้าย 
เอียงหูขวาเล็กน้อยเปิดปลายคาง ยกเท้าซ้ายวางหนีบน่องกระทืบลงกับพ้ืน 1 ครั้ง 
ยกเท้าขวาหนีบน่อง ในลักษณะย่อเข่าทั้งสองข้าง พร้อมกับมือทั้งสองข้างแบบ
ออกไป วางเท้าขวาก้าวเฉียงออกไปข้างหน้าประมาณ 1 ศอกของผู้ปฏิบัติ พร้อมกับ
หน้าหันกลับมาให้อยู่ทางเดียวกับเท้าขวาที่ก้าวเฉียงออกไป เท้าซ้ายนั้นหลบปลาย
เข่าลง เปิดส้นเท้าซ้ายขึ้น พร้อมกับมือทั้งสองม้วนคว่ำมือระดับหน้าขา มือซ้ายแบ
มือในลักษณะคว่ำมือนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน ตั้งตัวตรง เอียงหูซ้าย เปิดปลายคาง 
หน้ามองไกล 

หมายเหตุ   การปฏิบัติท่ากระทืบกลับ จะต้องทำติดต่อกันทั้ง 3 จังหวะ ทำอย่างรวดเร็ว 
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ภาพที่ 40 ท่าขึ้นในท่ากระทืบกลับ   
ที่มา: ผู้วิจยั 

ลำดับที่ 11  ชื่อท่า ขึ้นในท่ากระทืบกลับ   
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  - 
อธิบายท่ารำ จังหวะที่ 1 ยกเท้าซ้ายขึ้นแล้ววางเท้าซ้ายกับพ้ืนเต็มเท้าชิดส้นเท้าขวา ย่อเข่าซ้ายลง 

ยกเท้าขวาขึ้นติดหนีบน่อง  
จังหวะที่ 2 วางเท้าขวากับพื้นเต็มเท้าชิดส้นเท้าซ้าย ย่อเข่าขวาลง ยกเท้าซ้ายขึ้นติด
หนีบน่อง ดัดปลายเท้า กดหน้าขา ดันกระเบนเหน็บ ลำตัวตั้งตรง มือทั้งสองแบมือ
ในลักษณะคว่ำมือนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน หน้ามองตรงตามลักษณะการก้าวเท้า 
เอียงศีรษะไปทางซ้าย เปิดปลายคาง ทำท่าสลับกัน 3 ครั้งจากช้าไปหาเร็ว 

หมายเหตุ   การปฏิบัติท่าขึ้นในท่ากระทืบกลับ จะต้องทำติดต่อกันทั้ง 3 จังหวะ ทำอย่างรวดเร็ว 
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ภาพที่ 41 ท่ายืดกระทบลงวง 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 12  ชื่อท่า ยืดกระทบลงวง 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  - 
อธิบายท่ารำ ก้าวเท้าซ้ายวางชิดส้นเท้าขวา อยู่ในลักษณะย่อเข่าซ้าย ยกเท้าขวาหนีบน่อง          

แบะเข่าทั้ง 2 ข้างแล้วดันปลายเท้าขวาขึ้น ยืดกระทบเท้าขวา วางเท้าขวาตั้งกับพ้ืน
ตั้งขาขวาเต็มเหลี่ยม น้ำหนักอยู่ตรงกลาง หันหน้าตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง           
มือทั้งสองจีบคว่ำระดับวงล่าง ตวัดปลายมือออกทั้งสองข้างแล้วเป็นตั้งวง ให้พร้อม
กับเท้าลงถึงพ้ืนพร้อมกับจังหวะไม้กลอง มองตรงไปข้างหน้า แล้วเปิดปลายคาง 
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ภาพที่ 42 ท่าตะลึกตึก (ท่า 3) หน้าเสี้ยวขวา 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 13  ชื่อท่า ตะลึกตึก (ท่า 3) หน้าเสี้ยวขวา 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 1 

อธิบายท่ารำ ทำท่าตะลึกตึก กระทืบเท้าขวาลงกับพ้ืน พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตาม กระโดดวาง
เท้าขวาไปข้างหน้า แล้วยกเท้าซ้ายวาง ในลักษณะเต็มเหลี่ยม ย่อทั้งสองเข่า           
กดหน้าขา น้ำหนักอยู่ทางเข่าขวา ลำตัวตั้งตรง ลำตัวด้านหน้าหันออกด้านผู้ชม         
มือขวาที่ตั้งวงเปลี่ยนมาจีบหักข้อมือคว่ำลงทางด้านขวาข้างลำตัว มือขวายกขึ้นหัก
ข้อศอกให้ข้อศอกเสมอกับหัวไหล่ หงายมือหักข้อมือลง มือซ้ายตั้งวงดัดปลายนิ้วเข้า
หาหน้าขาอยู่กึ่งกลางระหว่างปลายเข่าซ้าย ในลักษณะเต็มเหลี่ยม ย่อทั้งสองเข่า  
กดหน้าขา ลำตัวตั้งตรง ลำตัวด้านหน้าหันออกด้านผู้ชม หันหนา้ไปด้านตรงข้างซ้าย 
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ภาพที่ 43 ท่าตะลึกตึก (ท่า 3) หน้าเสี้ยวซ้าย 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 14  ชื่อท่า ตะลึกตึก (ท่า 3) หน้าเสี้ยวซ้าย 
ทิศทาง  ด้านหลัง 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 2 

อธิบายท่ารำ ทำท่าตะลึกตึก กระทืบเท้าขวาลงกับพ้ืน พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตาม กระโดด       
ก้าวเท้าซ้ายวางพร้อมกับยกเท้าขวาไปข้างหน้า ในลักษณะเต็มเหลี่ยม น้ำหนัก         
อยู่ทางเข่าขวา ย่อทั้งสองเข่า กดหน้าขา ลำตัวตั้งตรง มือซ้ายที่ตั้งวงเปลี่ยนมาจีบ
หักข้อมือคว่ำลงทางด้านซ้ายข้างลำตัว มือซ้ายยกขึ้นหักข้อศอกให้ข้อศอกเสมอกับ
หัวไหล่ หงายมือหักข้อมือลง มือขวาตั้งวงดัดปลายนิ้วเข้าหาหน้าขาอยู่กึ่งกลาง
ระหว่างปลายเข่าซ้าย หันหลังให้ผู้ชม หันหน้าไปด้านตรงข้างขวา 
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ภาพที่ 44 ท่าตะลึกตึก (ท่า 3) หน้าเสี้ยวขวา 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 15  ชื่อท่า ตะลึกตึก (ท่า 3) หน้าเสี้ยวขวา 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 3 

อธิบายท่ารำ ทำท่าตะลึกตึก กระทืบเท้าขวาลงกับพ้ืน พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตาม กระโดดวาง
เท้าขวาไปข้างหน้า แล้วยกเท้าซ้ายวาง ในลักษณะเต็มเหลี่ยม น้ำหนักอยู่ทางเข่า
ซ้าย ย่อทั้งสองเข่า กดหน้าขา ลำตัวตั้งตรง ลำตัวด้านหน้าหันออกด้านผู้ชม มือขวา
ที่ตั้งวงเปลี่ยนมาจีบหักข้อมือคว่ำลงทางด้านขวาข้างลำตัว มือขวายกขึ้นหักข้อศอก
ให้ข้อศอกเสมอกับหัวไหล่ หงายมือหักข้อมือลง มือซ้ายตั้งวงดัดปลายนิ้วเข้าหา 
หน้าขาอยู่กึ่งกลางระหว่างปลายเข่าซ้าย ในลักษณะเต็มเหลี่ยม ย่อทั้งสองเข่า            
กดหน้าขา ลำตัวตั้งตรง ลำตัวด้านหน้าหันออกด้านผู้ชม หันหน้าไปด้านตรงข้างซ้าย 
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ภาพที่ 45 ท่าตะลึกตึก กระโดดลงวงหน้าเสี้ยวซ้าย   
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 16 ชื่อท่า ตะลึกตึก กระโดดลงวงหน้าเสี้ยวซ้าย   
ทิศทาง  ด้านหลัง 

จังหวะ  ไม้ลา 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวากระทืบตะลึกตึกชิดส้นเท้าซ้าย พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตาม ย่อทั้งสอง
เข่า กดหน้าขา พร้อมกับลดมือขวาอยู่ระดับหน้าขา มือทั้งสองจีบคว่ำอยู่ระดับ          
หน้าขา เปิดปลายคาง หน้ามองไกลทางขวา ศีรษะเอียงซ้าย  พร้อมกับหมุนลำตัว         
ลงทางซ้าย กระโดดวางเท้าขวาแล้วยก เท้าซ้ายวางลงหลัง ในลักษณะเต็มเหลี่ยม 
น้ำหนักอยู่ทางเข่าซ้าย ลำตัวหันหลังให้ผู้ชม ลำตัวตั้งตรง กดหน้าขา มือทั้งสองจีบ
ตั้งวง หันหลังให้ผู้ชม หน้ามองตรงข้างขวา 
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ภาพที่ 46 ท่าตะลึกตึก กระโดดลงวงหน้าเสี้ยวขวา   
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 17  ชื่อท่า ตะลึกตึก กระโดดลงวงหน้าเสี้ยวขวา   
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  ไม้ลา 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวากระทืบตะลึกตึกชิดส้นเท้าซ้าย พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตามวางเท้าซ้าย 
ย่อทั้งสองเข่า กดหน้าขา ลำตัวตั้งตรง พร้อมมือทั้งสองจีบคว่ำอยู่ระดับหน้าขา          
เปิดปลายคาง หน้ามองไกลทางขวา ศีรษะเอียงซ้าย พร้อมกับกระโดดหมุนลำตัว
ออกทางผู้ชม เท้าซ้ายวางเต็มเท้า ยกเท้าขวาติดหนีบน่อง วางเท้าขวาลงในลักษณะ
เต็มเหลี่ยม น้ำหนักอยู่ทางเข่าขวา กดหน้าขา มือทั้งสองจีบตั้งวง  หน้ามองตรง        
ข้างซ้าย 
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ภาพที่ 47 ท่ากระทืบกลับ   
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที ่18  ชื่อท่า กระทืบกลับ 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  - 
อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวาหนีบน่องกระทืบลงกับพ้ืน 1 ครั้ง ชิดส้นเท้าขวา ในลักษณะย่อเข่าท้ังสอง

ข้างพร้อมกับมือทั้งสองปฏิบัติท่าจีบระดับหน้าขา ตั้งตัวตรง หน้าอยู่ทางไหล่ซ้าย 
เอียงหูขวาเล็กน้อยเปิดปลายคาง ยกเท้าซ้ายวางหนีบน่องกระทืบลงกับพ้ืน 1 ครั้ง 
ยกเท้าขวาหนีบน่อง ในลักษณะย่อเข่าทั้งสองข้าง พร้อมกับมือทั้งสองข้างแบบ
ออกไป วางเท้าขวาก้าวเฉียงออกไปข้างหน้าประมาณ 1 ศอกของผู้ปฏิบัติ พร้อมกับ
หน้าหันกลับมาให้อยู่ทางเดียวกับเท้าขวาที่ก้าวเฉียงออกไป เท้าซ้ายนั้นหลบปลาย
เข่าลง เปิดส้นเท้าซ้ายขึ้น พร้อมกับมือทั้งสองม้วนคว่ำมือระดับหน้าขา มือซ้ายแบ
มือในลักษณะคว่ำมือนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน ตั้งตัวตรง เอียงหูซ้าย เปิดปลายคาง 
หน้ามองไกล 

หมายเหตุ   การปฏิบัติท่ากระทืบกลับ จะต้องทำติดต่อกันทั้ง 3 จังหวะ ทำอย่างรวดเร็ว 
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ภาพที่ 48 ท่าขึ้นในท่ากระทืบกลับ   
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 19  ชื่อท่า ขึ้นในท่ากระทืบกลับ   
ทิศทาง  ด้านขวา 

จังหวะ  - 
อธิบายท่ารำ จังหวะที่ 1 ยกเท้าซ้ายขึ้นแล้ววางเท้าซ้ายกับพ้ืนเต็มเท้าชิดส้นเท้าขวา ย่อเข่าซ้ายลง 

ยกเท้าขวาขึ้นติดหนีบน่อง  
จังหวะที่ 2 วางเทา้ขวากับพื้นเต็มเท้าชิดส้นเท้าซ้าย ย่อเข่าขวาลง ยกเท้าซ้ายขึ้นติด
หนีบน่อง ดัดปลายเท้า กดหน้าขา ดันกระเบนเหน็บ ลำตัวตั้งตรง มือทั้งสองแบมือ
ในลักษณะคว่ำมือนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน หน้ามองตรงตามลักษณะการก้าวเท้า 
เอียงศีรษะไปทางซ้าย เปิดปลายคาง ทำท่าสลับกนั 3 ครั้งจากช้าไปหาเร็ว 

หมายเหตุ   การปฏิบัติท่าขึ้นในท่ากระทืบกลับ จะต้องทำติดต่อกันทั้ง 3 จังหวะ ทำอย่างรวดเร็ว 
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ภาพที่ 49 ท่ายืดกระทบลงวง 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 20  ชื่อท่า ยืดกระทบลงวง 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  - 
อธิบายท่ารำ ก้าวเท้าซ้ายวางชิดส้นเท้าขวา อยู่ในลักษณะย่อเข่าซ้าย ยกเท้าขวาหนีบน่อง         

แบะเข่าทั้ง 2 ข้างแล้วดันปลายเท้าขวาขึ้น ยืดกระทบเท้าขวา วางเท้าขวาตั้งกับพ้ืน
ตั้งขาขวาเต็มเหลี่ยม น้ำหนักอยู่ตรงกลาง หันหน้าตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง             
มือทั้งสองจีบคว่ำระดับวงล่าง ตวัดปลายมือออกทั้งสองข้างแล้วเป็นตั้งวง ให้พร้อม
กับเท้าลงถึงพ้ืนพร้อมกับจังหวะไม้กลอง มองตรงไปข้างหน้า แล้วเปิดปลายคาง 
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ภาพที่ 50 ท่าตะลึกตึก (ท่า 4) หน้าเสี้ยวขวา  
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 21  ชื่อท่า ตะลึกตึก (ท่า 4) หน้าเสี้ยวขวา 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  ไมเ้ดินที่ 1 

อธิบายท่ารำ ทำท่าตะลึกตึก กระทืบเท้าขวาลงกับพ้ืน พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตาม กระโดดวาง
เท้าขวาไปข้างหน้า แล้วยกเท้าซ้ายวาง ในลักษณะเต็มเหลี่ยม ย่อทั้งสองเข่า           
กดหน้าขา น้ำหนักอยู่ทางเข่าซ้าย ลำตัวตั้งตรง ลำตัวด้านหน้าหันออกด้านผู้ชม           
มือซ้ายยกมาตั้งวงลิง ระดับอก หักข้อมือขึ้น มือขวาจีบซ้อนมือซ้ายอยู่ด้านใน            
ในระดับเดียวกัน ห่างจากหน้าอกเล็กน้อย ม้วนมือขวายกขึ้นเหนือศีรษะ งอศอก
เสมอระดับไหล่ขวาครึ่งวงกลมเป็นตั้งวงบน แล้วแทงมือซ้ายหงายมือหักข้อมือ 
ข้อศอกห่างจากเอวประมาณ 1 คืบของผู้ปฏิบัติขึ้นด้านบน ในลักษณะหงายมือ         
หันหน้าไปด้านตรงข้างซ้าย 
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ภาพที่ 51 ท่าตะลึกตึก (ท่า 4) หน้าเสี้ยวซ้าย  
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 22  ชื่อท่า ตะลึกตึก (ท่า 4) หน้าเสี้ยวซ้าย 
ทิศทาง  ด้านหลัง 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 2 

อธิบายท่ารำ ทำท่าตะลึกตึก กระทืบเท้าขวาลงกับพ้ืน พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตาม กระโดด         
วางเท้าขวาไปข้างหน้า แล้วยกเท้าซ้ายวาง ในลักษณะเต็มเหลี่ยม ย่อทั้งสองเข่า           
กดหน้าขา น้ำหนักอยู่ทางเข่าขวา ลำตัวตั้งตรง ลำตัวหันหลังให้ผู้ชม มือซ้ายยกขึ้น
มาจีบในลักษณะมือจีบเข้าหาลำตัว งอศอกเสมอระดับไหล่ ม้วนมือซ้ายยกขึ้นเหนือ
ศีรษะ งอศอกเสมอระดับไหล่ขวาครึ่งวงกลมเป็นตั้งวงบน ลดมือขวาลงเสมอระดับ
ไหล่แล้วแทงมือขวาหงายมือหักข้อมือ ข้อศอกห่างจากเอวประมาณ 1 คืบ             
ของผู้ปฏิบัติ หันหลังให้ผู้ชม หน้ามองตรงข้างขวา 
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ภาพที่ 52 ท่าตะลึกตึก (ท่า 4) หน้าเสี้ยวขวา  
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 23  ชื่อท่า นั่งชันเข่า พนมมือลิง 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 3 

อธิบายท่ารำ ทำท่าตะลึกตึก กระทืบเท้าขวาลงกับพ้ืน พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตาม กระโดดวาง
เท้าขวาไปข้างหน้า แล้วยกเท้าซ้ายวาง ในลักษณะเต็มเหลี่ยม ย่อทั้งสองเข่า           
กดหน้าขา น้ำหนักอยู่ทางเข่าซ้าย ลำตัวตั้งตรง ลำตัวด้านหน้าหันออกด้านผู้ชม          
มือขวายกขึ้นมาจีบในลักษณะมือจีบเข้าหาลำตัว งอศอกเสมอระดับไหล่  ม้วนมือ
ขวายกขึ้นเหนือศีรษะ งอศอกเสมอระดับไหล่ขวา ครึ่งวงกลมเป็นตั้งวงบน ลดมือ
ซ้ายลงเสมอระดับไหล่แล้วแทงมือซ้ายหงายมือหักข้อมือ ข้อศอกห่างจากเอว
ประมาณ 1 คืบของผู้ปฏิบัติ หน้ามองตรงข้างขวา 
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ภาพที่ 53 ท่าตะลึกตึก กระโดดลงวงหน้าเสี้ยวซ้าย   
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 24  ชื่อท่า ตะลึกตึก กระโดดลงวงหน้าเสี้ยวซ้าย   
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จงัหวะ  ไม้ลา 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวากระทืบตะลึกตึกชิดส้นเท้าซ้าย พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตาม ย่อทั้งสอง
เข่า กดหน้าขา พร้อมกับมือทั้งสองลดลงมาจีบคว่ำอยู่ระดับหน้าขา เปิดปลายคาง 
หน้ามองไกลทางขวา ศีรษะเอียงซ้าย พร้อมกับหมุนลำตัวลงทางซ้าย กระโดดวาง
เท้าขวาแล้วยกเท้าซ้ายวางลงหลัง ในลักษณะเต็มเหลี่ยม น้ำหนักอยู่ทางเข่าซ้าย 
ลำตัวหันหลังให้ผู้ชม ลำตัวตั้งตรง กดหน้าขา มือทั้งสองจีบตั้งวง หันหลังให้ผู้ชม 
หน้ามองตรงข้างขวา 
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ภาพที่ 54 ท่าตะลึกตึก กระโดดลงวงหน้าเสี้ยวขวา   
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 25  ชื่อท่า ตะลึกตึก กระโดดลงวงหน้าเสี้ยวขวา   
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  ไม้ลา 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวากระทืบตะลึกตึกชิดส้นเท้าซ้าย พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตามวางเท้าซ้าย 
ย่อทั้งสองเข่า กดหน้าขา ลำตัวตั้งตรง พร้อมมือทั้งสองจีบคว่ำอยู่ระดับหน้าขา           
เปิดปลายคาง หน้ามองไกลทางขวา ศีรษะเอียงซ้าย พร้อมกับกระโดดหมุนลำตัว
ออกทางผู้ชม เท้าซ้ายวางเต็มเท้า ยกเท้าขวาติดหนีบน่อง วางเท้าขวาลงในลักษณะ
เต็มเหลี่ยม น้ำหนักอยู่ทางเข่าขวา กดหน้าขา มือทั้งสองจีบตั้งวง หน้ามองตรงข้าง
ซ้าย 
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ภาพที่ 55 ท่ากระทืบกลับ   
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 26  ชื่อท่า กระทืบกลับ 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  - 
อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวาหนีบน่องกระทืบลงกับพ้ืน 1 ครั้ง ชิดส้นเท้าขวา ในลักษณะย่อเข่าท้ังสอง

ข้างพร้อมกับมือทั้งสองปฏิบัติท่าจีบระดับหน้าขา ตั้งตัวตรง หน้าอยู่ทางไหล่ซ้าย 
เอียงหูขวาเล็กน้อยเปิดปลายคาง ยกเท้าซ้ายวางหนีบน่องกระทืบลงกับพ้ืน 1 ครั้ง 
ยกเท้าขวาหนีบน่อง ในลักษณะย่อเข่าทั้งสองข้าง พร้อมกับมือทั้งสองข้างแบบ
ออกไป วางเท้าขวาก้าวเฉียงออกไปข้างหน้าประมาณ 1 ศอกของผู้ปฏิบัติ พร้อมกับ
หน้าหันกลับมาให้อยู่ทางเดียวกับเท้าขวาที่ก้าวเฉียงออกไป เท้าซ้ายนั้นหลบปลาย
เข่าลง เปิดส้นเท้าซ้ายขึ้น พร้อมกับมือทั้งสองม้วนคว่ำมือระดับหน้าขา มือซ้ายแบ
มือในลักษณะคว่ำมือนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน ตั้งตัวตรง เอียงหูซ้าย เปิดปลายคาง 
หน้ามองไกล 

หมายเหตุ   การปฏิบัติท่ากระทืบกลับ จะต้องทำติดต่อกันทั้ง 3 จังหวะ ทำอย่างรวดเร็ว 
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ภาพที่ 56 ท่าขึ้นในท่ากระทืบกลับ   
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 27  ชื่อท่า ขึ้นในท่ากระทืบกลับ   
ทิศทาง  ด้านขวา 

จังหวะ  - 
อธิบายท่ารำ จังหวะที่ 1 ยกเท้าซ้ายขึ้นแล้ววางเท้าซ้ายกับพ้ืนเต็มเท้าชิดส้นเท้าขวา ย่อเข่าซ้ายลง 

ยกเท้าขวาขึ้นติดหนีบน่อง  
จังหวะที่ 2 วางเท้าขวากับพื้นเต็มเท้าชิดส้นเท้าซ้าย ย่อเข่าขวาลง ยกเท้าซ้ายขึ้นติด
หนีบน่อง ดัดปลายเท้า กดหน้าขา ดันกระเบนเหน็บ ลำตัวตั้งตรง มือทั้งสองแบมือ
ในลักษณะคว่ำมือนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน หน้ามองตรงตามลักษณะการก้าวเท้า 
เอียงศีรษะไปทางซ้าย เปิดปลายคาง ทำท่าสลับกัน 3 ครั้งจากช้าไปหาเร็ว 

หมายเหตุ   การปฏิบัติท่าขึ้นในท่ากระทืบกลับ จะต้องทำติดต่อกันทั้ง 3 จังหวะ ทำอย่างรวดเร็ว 
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ภาพที่ 57 ท่ายืดกระทบลงวง 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 28  ชื่อท่า ยืดกระทบลงวง 
ทิศทาง  ด้านซ้าย 

จังหวะ  - 
อธิบายท่ารำ ก้าวเท้าซ้ายวางชิดส้นเท้าขวา อยู่ในลักษณะย่อเข่าซ้าย ยกเท้าขวาหนีบน่อง       

แบะเข่าทั้ง 2 ข้างแล้วดันปลายเท้าขวาขึ้น ยืดกระทบเท้าขวา วางเท้าขวาตั้งกับพ้ืน
ตั้งขาขวาเต็มเหลี่ยม น้ำหนักอยู่ตรงกลาง หันหน้าตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง มือทั้ง
สองจีบคว่ำระดับวงล่าง ตวัดปลายมือออกทั้งสองข้างแล้วเป็นตั้งวง ให้พร้อมกับเท้า
ลงถึงพ้ืนพร้อมกับจังหวะไม้กลอง มองตรงไปข้างหน้า แล้วเปิดปลายคาง 
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ภาพที่ 58 ท่าตะลึกตึก (ท่า 5) หน้าเสี้ยวขวา  
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 29  ชื่อท่า นั่งชันเข่า พนมมือลิง 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 1 

อธิบายท่ารำ ทำท่าตะลึกตึก กระทืบเท้าขวาลงกับพ้ืน พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตาม กระโดดวาง
เท้าขวาไปข้างหน้า แล้วยกเท้าซ้ายวาง ในลักษณะเต็มเหลี่ยม ย่อทั้งสองเข่า           
กดหน้าขา น้ำหนักอยู่ทางเข่าซ้าย ลำตัวตั้งตรง ลำตัวด้านหน้าหันออกด้านผู้ชม          
มือขวายกมาตั้งวงลิงระดับอก หักข้อมือขึ้น มือซ้ายจีบซ้อนมือขวาอยู่ด้านใน            
ในระดับเดียวกัน ห่างจากหน้าอกเล็กน้อย ม้วนมือซ้ายยกขึ้นเหนือศีรษะ งอศอก
เสมอระดับไหล่ขวาครึ่งวงกลมเป็นตั้งวงบน แล้วแทงมือขวาหงายมือหักข้อมือ 
ข้อศอกห่างจากเอวประมาณ 1 คืบของผู้ปฏิบัติขึ้นด้านบน ในลักษณะหงายมือ         
หันหน้าไปด้านตรงข้างซ้าย 
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ภาพที่ 59 ท่าตะลึกตึก (ท่า 5) หน้าเสี้ยวซ้าย  
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 30  ชื่อท่า ตะลึกตึก (ท่า 5) หน้าเสี้ยวซ้าย 
ทิศทาง  ด้านหลัง 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 2 

อธิบายท่ารำ ทำท่าตะลึกตึก กระทืบเท้าขวาลงกับพ้ืน พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตาม กระโดดวาง
เท้าขวาไปข้างหน้า แล้วยกเท้าซ้ายวาง ในลักษณะเต็มเหลี่ยม ย่อทั้งสองเข่า           
กดหน้าขา น้ำหนักอยู่ทางเข่าขวา ลำตัวตั้งตรง ลำตัวหันหลังให้ผู้ชม มือขวายกขึ้น
มาจีบในลักษณะมือจีบเข้าหาลำตัว งอศอกเสมอระดับไหล่ ม้วนมือขวายกขึ้นเหนือ
ศีรษะ งอศอกเสมอระดับไหล่ขวาครึ่งวงกลมเป็นตั้งวงบน ลดมือซ้ายลงเสมอระดับ
ไหล่แล้วแทงมือซ้ายหงายมือหักข้อมือ ข้อศอกห่างจากเอวประมาณ 1 คืบ             
ของผู้ปฏิบัติ หันหลังให้ผู้ชม หน้ามองตรงข้างขวา 
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ภาพที่ 60 ท่าตะลึกตึก (ท่า 5) หน้าเสี้ยวขวา  
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที ่31  ชื่อท่า ตะลึกตึก (ท่า 5) หน้าเสี้ยวขวา 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 3 

อธิบายท่ารำ ทำท่าตะลึกตึก กระทืบเท้าขวาลงกับพ้ืน พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตาม กระโดดวาง
เท้าขวาไปข้างหน้า แล้วยกเท้าซ้ายวาง ในลักษณะเต็มเหลี่ยม ย่อทั้งสองเข่า           
กดหน้าขา น้ำหนักอยู่ทางเข่าซ้าย ลำตัวตั้งตรง ลำตัวด้านหน้าหันออกด้านผู้ชม         
มือซ้ายยกขึ้นมาจีบในลักษณะมือจีบเข้าหาลำตัว งอศอกเสมอระดับไหล่  ม้วนมือ
ซ้ายยกขึ้นเหนือศีรษะ งอศอกเสมอระดับไหล่ซ้าย ครึ่งวงกลมเป็นตั้งวงบน ลดมือ
ขวาลงเสมอระดับไหล่แล้วแทงมือขวาหงายมือหักข้อมือ ข้อศอกห่างจากเอว
ประมาณ 1 คืบของผู้ปฏิบัติ หน้ามองตรงข้างขวา 
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ภาพที่ 61 ท่าตะลึกตึก กระโดดลงวงหน้าเสี้ยวซ้าย   
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 32  ชื่อท่า ตะลึกตึก กระโดดลงวงหน้าเสี้ยวซ้าย   
ทิศทาง  ด้านหลัง 

จังหวะ  ไม้ลา 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวากระทืบตะลึกตึกชิดส้นเท้าซ้าย พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตาม ย่อทั้งสอง
เข่า กดหน้าขา พร้อมกับมือทั้งสองลดลงมาจีบคว่ำอยู่ระดับหน้าขา เปิดปลายคาง 
หน้ามองไกลทางขวา ศีรษะเอียงซ้าย พร้อมกับหมุนลำตัวลงทางซ้าย กระโดดวาง
เท้าขวาแล้วยกเท้าซ้ายวางลงหลัง ในลักษณะเต็มเหลี่ยม น้ ำหนักอยู่ทางเข่าซ้าย 
ลำตัวหันหลังให้ผู้ชม ลำตัวตั้งตรง กดหน้าขา มือทั้งสองจีบตั้งวง หันหลังให้ผู้ชม 
หน้ามองตรงข้างขวา 
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ภาพที่ 62 ท่าตะลึกตึก กระโดดลงวงหน้าเสี้ยวขวา   
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 33  ชื่อท่า ตะลึกตึก กระโดดลงวงหน้าเสี้ยวขวา   
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  ไม้ลา 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวากระทืบตะลึกตึกชิดส้นเท้าซ้าย พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตามวางเท้าซ้าย 
ย่อทั้งสองเข่า กดหน้าขา ลำตัวตั้งตรง พร้อมมือทั้งสองจีบคว่ำอยู่ระดับหน้าขา       
เปิดปลายคาง หน้ามองไกลทางขวา ศีรษะเอียงซ้าย พร้อมกับกระโดดหมุนลำตัว
ออกทางผู้ชม เท้าซ้ายวางเต็มเท้า ยกเท้าขวาติดหนีบน่อง วางเท้าขวาลง ในลักษณะ
เต็มเหลี่ยม น้ำหนักอยู่ทางเข่าขวา กดหน้าขา มือทั้งสองจีบตั้งวง หน้ามองตรงข้าง
ซ้าย 
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ภาพที่ 63 ท่ากระทืบกลับ   
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 34  ชื่อท่า นั่งชันเข่า พนมมือลิง 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  ไม้ลา 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวาหนีบน่องกระทืบลงกับพ้ืน 1 ครั้ง ชิดส้นเท้าขวา ในลักษณะย่อเข่าท้ังสอง
ข้างพร้อมกับมือทั้งสองปฏิบัติท่าจีบระดับหน้าขา ตั้งตัวตรง หน้าอยู่ทางไหล่ซ้าย 
เอียงหูขวาเล็กน้อยเปิดปลายคาง ยกเท้าซ้ายวางหนีบน่องกระทืบลงกับพ้ืน 1 ครั้ ง 
ยกเท้าขวาหนีบน่อง ในลักษณะย่อเข่าทั้งสองข้าง พร้อมกับมือทั้งสองข้างแบบ
ออกไป วางเท้าขวาก้าวเฉียงออกไปข้างหน้าประมาณ 1 ศอกของผู้ปฏิบัติ พร้อมกับ
หน้าหันกลับมาให้อยู่ทางเดียวกับเท้าขวาที่ก้าวเฉียงออกไป เท้าซ้ายนั้นหลบปลาย
เข่าลง เปิดส้นเท้าซ้ายขึ้น พร้อมกับมือทั้งสองม้วนคว่ำมือระดับหน้าขา มือซ้ายแบ
มือในลักษณะคว่ำมือนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน ตั้งตัวตรง เอียงหูซ้าย เปิดปลายคาง 
หน้ามองไกล 
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ภาพที่ 64 ท่าขึ้นในท่ากระทืบกลับ   
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 35  ชื่อท่า ขึ้นในท่ากระทืบกลับ   
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  - 
อธิบายท่ารำ จังหวะที่ 1 ยกเท้าซ้ายขึ้นแล้ววางเท้าซ้ายกับพ้ืนเต็มเท้าชิดส้นเท้าขวา ย่อเข่าซ้ายลง 

ยกเท้าขวาขึ้นติดหนีบน่อง  
จังหวะที่ 2 วางเท้าขวากับพื้นเต็มเท้าชิดส้นเท้าซ้าย ย่อเข่าขวาลง ยกเท้าซ้ายขึ้นติด
หนีบน่อง ดัดปลายเท้า กดหน้าขา ดันกระเบนเหน็บ ลำตัวต้ังตรง มือทั้งสองแบมือ
ในลักษณะคว่ำมือนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน หน้ามองตรงตามลักษณะการก้าวเท้า 
เอียงศีรษะไปทางซ้าย เปิดปลายคาง ทำท่าสลับกัน 3 ครั้งจากช้าไปหาเร็ว 

หมายเหตุ        การปฏิบัติท่าขึ้นในท่ากระทืบกลับ จะต้องทำติดต่อกันทั้ง 3 จังหวะ ทำอย่างรวดเร็ว 
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ภาพที่ 65 ท่ายืดกระทบลงวง 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 36  ชื่อท่า ยืดกระทบลงวง 
ทิศทาง  ด้านซ้าย 

จังหวะ  - 
อธิบายท่ารำ ก้าวเท้าซ้ายวางชิดส้นเท้าขวา อยู่ในลักษณะย่อเข่าซ้าย ยกเท้าขวาหนีบน่อง          

แบะเข่าทั้ง 2 ข้างแล้วดันปลายเท้าขวาขึ้น ยืดกระทบเท้าขวา วางเท้าขวาตั้งกับพ้ืน
ตั้งขาขวาเต็มเหลี่ยม น้ำหนักอยู่ตรงกลาง หันหน้าตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง         
มือทั้งสองจีบคว่ำระดับวงล่าง ตวัดปลายมือออกทั้งสองข้างแล้วเป็นตั้งวง ให้พร้อม
กับเท้าลงถึงพ้ืนพร้อมกับจังหวะไม้กลอง มองตรงไปข้างหน้า แล้วเปิดปลายคาง 
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ภาพที ่66 ท่าตะลึกตึก (ท่า 7) หน้าเสี้ยวขวา  
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 37  ชื่อท่า ตะลึกตึก (ท่า 7) หน้าเสี้ยวขวา 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 1 

อธิบายท่ารำ ทำท่าตะลึกตึก กระทืบเท้าขวาลงกับพ้ืน พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตาม กระโดดวาง
เท้าขวาไปข้างหน้า แล้วยกเท้าซ้ายวาง ในลักษณะเต็มเหลี่ยม ย่อทั้งสองเข่า           
กดหน้าขา น้ำหนักอยู่ทางเข่าซ้าย ลำตัวตั้งตรง ลำตัวด้านหน้าหันออกด้านผู้ชม         
มือซ้ายยกมาตั้งวงลิง ระดับสะเอวข้างหน้าลำตัว หักข้อมือขึ้น มือขวาจีบเข้าหา
ลำตัว ระดับหน้าสะเอวข้างหน้าลำตัว ในระดับเดียวกัน ห่างจากสะเอวเล็กน้อย 
ม้วนมือขวาออกเป็นระดับวงล่าง ตวัดปลายมือออกเป็นตั้งวง แล้วแทงมือซ้ายหงาย
มือหักข้อมือ ข้อศอกห่างจากเอวประมาณ 1 คืบของผู้ปฏิบัติขึ้นด้านบน ในลักษณะ
หงายมือ หันหน้าไปด้านตรงข้างซ้าย 
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ภาพที่ 67 ท่าตะลึกตึก (ท่า 7) หน้าเสี้ยวซ้าย 
ทีม่า: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 38  ชื่อท่า ตะลึกตึก (ท่า 7) หน้าเสี้ยวซ้าย 
ทิศทาง  ด้านหลัง 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 2 

อธิบายท่ารำ ทำท่าตะลึกตึก กระทืบเท้าขวาลงกับพ้ืน พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตาม กระโดดวาง
เท้าขวาไปข้างหน้า แล้วยกเท้าซ้ายวาง ในลักษณะเต็มเหลี่ยม ย่อทั้งสองเข่า           
กดหน้าขา น้ำหนักอยู่ทางเข่าขวา ลำตัวตั้งตรง ลำตัวด้านหน้าหันออกด้านผู้ชม         
มือขวายกมาตั้งวงลิง ระดับสะเอวข้างหน้าลำตัว หักข้อมือขึ้น มือซ้ายจีบเข้าหา
ลำตัว ระดับหน้าสะเอวข้างหน้าลำตัว ในระดับเดียวกัน ห่างจากสะเอวเล็กน้อย 
ม้วนมือซ้ายออกเป็นระดับวงล่าง ตวัดปลายมือออกเป็นตั้งวง แล้วแทงมือขวาหงาย
มือหักข้อมือ ข้อศอกห่างจากเอวประมาณ 1 คืบของผู้ปฏิบัติขึ้นด้านบน ในลักษณะ
หงายมือ หันหน้าไปด้านตรงข้างซ้าย 
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ภาพที่ 68 ท่าตะลึกตึก (ท่า 7) หน้าเสี้ยวขวา  
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 39  ชื่อท่า ตะลึกตึก (ท่า 7) หน้าเสี้ยวขวา 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 3 

อธิบายท่ารำ ทำท่าตะลึกตึก กระทืบเท้าขวาลงกับพ้ืน พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตาม กระโดดวาง
เท้าขวาไปข้างหน้า แล้วยกเท้าซ้ายวาง ในลักษณะเต็มเหลี่ยม ย่อทั้งสองเข่า           
กดหน้าขา น้ำหนักอยู่ทางเข่าซ้าย ลำตัวตั้งตรง ลำตัวด้านหน้าหันออกด้านผู้ชม                  
มือซ้ายยกมาตั้งวงลิง ระดับสะเอวข้างหน้าลำตัว หักข้อมือขึ้น มือขวาจีบเข้าหา
ลำตัว ระดับหน้าสะเอวข้างหน้าลำตัว ในระดับเดียวกัน ห่างจากสะเอวเล็กน้อย 
ม้วนมือขวาออกเป็นระดับวงล่าง ตวัดปลายมือออกเป็นต้ังวง แล้วแทงมือซ้ายหงาย
มือหักข้อมือ ข้อศอกห่างจากเอวประมาณ 1 คืบของผู้ปฏิบัติขึ้นด้านบน ในลักษณะ
หงายมือ หันหน้าไปด้านตรงข้างซ้าย 
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ภาพที่ 69 ท่าตะลึกตึก (ท่า 3) หน้าเสี้ยวขวา  
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 40  ชื่อท่า ตะลึกตึก (ท่า 3) หน้าเสี้ยวขวา 
ทิศทาง  ด้านซ้าย 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 4 

อธิบายท่ารำ ทำท่าตะลึกตึก กระทืบเท้าขวาลงกับพ้ืน พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตาม กระโดดวาง
เท้าขวาไปข้างหน้าแล้วยกเท้าซ้ายวาง ในลักษณะเต็มเหลี่ยมย่อทั้งสองเข่ากด       
หน้าขา น้ำหนักอยู่ทางเข่าซ้าย ลำตัวตั้งตรง ลำตัวด้านข้างให้ผู้ชม มือขวาที่ตั้งวง
เปลี่ยนมาจีบหักข้อมือคว่ำลงทางด้านขวาข้างลำตัว มือขวายกขึ้นหักข้อศอกให้
ข้อศอกเสมอกับหัวไหล่ หงายมือหักข้อมือลง มือซ้ายตั้งวงดัดปลายนิ้วเข้าหาหน้าขา
อยู่กึ่งกลางระหว่างปลายเข่าซ้าย ในลักษณะเต็มเหลี่ยม หันหน้าไปด้านตรงข้างซ้าย 
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ภาพที่ 70 ท่าตะลึกตึก (ท่า 3) หน้าเสี้ยวซ้าย  
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 41  ชื่อท่า ตะลึกตึก (ท่า 3) หน้าเสี้ยวซ้าย 
ทิศทาง  ด้านซ้าย 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 5 

อธิบายท่ารำ ทำท่าตะลึกตึก กระทืบเท้าขวาลงกับพ้ืน พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตาม กระโดดวาง
เท้าขวาไปข้างหน้า แล้วยกเท้าซ้ายวาง ในลักษณะเต็มเหลี่ยม ย่อทั้งสองเข่า           
กดหน้าขา น้ำหนักอยู่ทางเข่าซ้าย ลำตัวตั้งตรง ลำตัวด้านข้างให้ผู้ชม มือซ้ายที่ตั้งวง
เปลี่ยนมาจีบหักข้อมือคว่ำลงทางด้านขวาข้างลำตัว มือซ้ายยกขึ้นหักข้อศอก          
ให้ข้อศอกเสมอกับหัวไหล่ หงายมือหักข้อมือลง มือขวาตั้งวงดัดปลายนิ้วเข้าหา       
หน้าขา อยู่กึ่งกลางระหว่างปลายเข่าขวา ในลักษณะเต็มเหลี่ยม หันหน้าไปด้านตรง
ข้างขวา 
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ภาพที่ 71 ท่าตะลึกตึก (ท่า 3) หน้าเสี้ยวขวา  
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 42  ชื่อท่า ตะลึกตึก (ท่า 3) หน้าเสี้ยวขวา 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 6 

อธิบายท่ารำ ทำท่าตะลึกตึก กระทืบเท้าขวาลงกับพ้ืน พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตาม กระโดดวาง
เท้าขวาไปข้างหน้า แล้วยกเท้าซ้ายวาง ในลักษณะเต็มเหลี่ยม ย่อทั้งสองเข่า           
กดหน้าขา น้ำหนักอยู่ทางเข่าซ้าย ลำตัวตั้งตรง ลำตัวด้านหน้าหันออกให้ผู้ชม          
มือขวาที่ตั้งวงเปลี่ยนมาจีบหักข้อมือคว่ำลงทางด้านขวาข้างลำตัว มือขวายกขึ้นหัก
ข้อศอกให้ข้อศอกเสมอกับหัวไหล่ หงายมือหักข้อมือลง มือซ้ายตั้งวงดัดปลายนิ้วเข้า
หาหน้าขาอยู่กึ่งกลางระหว่างปลายเข่าซ้าย ในลักษณะเต็มเหลี่ยม หันหน้าไปด้าน
ตรงข้างซ้าย 
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ภาพที่ 72 ท่าตะลึกตึก กระโดดลงวงหน้าเสี้ยวซ้าย   
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 43  ชื่อท่า ตะลึกตึก กระโดดลงวงหน้าเสี้ยวซ้าย   
ทิศทาง  ด้านหลัง 

จังหวะ  ไม้ลา 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวากระทืบตะลึกตึกชิดส้นเท้าซ้าย พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตามวางเท้าขวา 
ย่อทั้งสองเข่า น้ำหนักอยู่ที่เข่าซ้าย กดหน้าขา ลำตัวตั้งตรง มือขวายกขึ้นหักข้อศอก
ให้ข้อศอกเสมอกับหัวไหล่ หงายมือหักข้อมือลง ลดลงมาตั้งวง มือซ้ายจีบคว่ำอยู่
ระดับหน้าขา เปิดปลายคาง หน้ามองไกลทางขวา ศีรษะเอียงซ้าย  พร้อมกับหมุน
ลำตัวลงทางซ้าย วางเท้าซ้ายลงหลัง หันหลังให้ผู้ชม หน้ามองตรงข้างขวา ใน
ลักษณะเต็มเหลี่ยม มือทั้งสองจีบตั้งวง 
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ภาพที่ 73 ท่าตะลึกตึก กระโดดลงวงหน้าเสี้ยวขวา   
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 44  ชื่อท่า ตะลึกตึก กระโดดลงวงหน้าเสี้ยวขวา   
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  ไม้ลา 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวากระทืบตะลึกตึกชิดส้นเท้าซ้าย พร้อมกับเท้าซ้ายกระทืบตามวางเท้าซ้าย 
ย่อทั้งสองเข่า กดหน้าขา ลำตัวตั้งตรง พร้อมมือทั้งสองจีบคว่ำอยู่ระดับหน้าขา          
เปิดปลายคาง หน้ามองไกลทางขวา ศีรษะเอียงซ้าย พร้อมกับหมุนลำตัวออกทาง
ผู้ชม วางเท้าขวาลงในลักษณะเต็มเหลี่ยม หน้ามองตรงข้างซ้าย มือทั้งสองจีบตั้งวง 
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ภาพที่ 74 ท่ากระทืบกลับ   
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 45  ชื่อท่า กระทืบกลับ 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  ไม้ลา 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวาหนีบน่องกระทืบลงกับพ้ืน 1 ครั้ง ชิดส้นเท้าขวา ในลักษณะย่อเข่าท้ังสอง
ข้างพร้อมกับมือทั้งสองปฏิบัติท่าจีบระดับหน้าขา ตั้งตัวตรง หน้าอยู่ทางไหล่ซ้าย 
เอียงหูขวาเล็กน้อยเปิดปลายคาง ยกเท้าซ้ายวางหนีบน่องกระทืบลงกับพ้ืน 1 ครั้ง 
ยกเท้าขวาหนีบน่อง ในลักษณะย่อเข่าทั้งสองข้าง พร้อมกับมือทั้งสองข้างแบบ
ออกไป วางเท้าขวาก้าวเฉียงออกไปข้างหน้าประมาณ 1 ศอกของผู้ปฏิบัติ พร้อมกับ
หน้าหันกลับมาให้อยู่ทางเดียวกับเท้าขวาที่ก้าวเฉียงออกไป เท้าซ้ายนั้นหลบปลาย
เข่าลง เปิดส้นเท้าซ้ายขึ้น พร้อมกับมือทั้งสองม้วนคว่ำมือระดับหน้าขา มือซ้ายแบ
มือในลักษณะคว่ำมือนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน ตั้งตัวตรง เอียงหูซ้าย เปิดปลายคาง 
หน้ามองไกล 
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ภาพที่ 75 ท่าขึ้นในท่ากระทืบกลับ   
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 46  ชื่อท่า ขึ้นในท่ากระทืบกลับ   
ทิศทาง  ด้านขวา 

จังหวะ  ไม้ลา 

อธิบายท่ารำ จังหวะที่ 1 ยกเท้าซ้ายขึ้นแล้ววางเท้าซ้ายกับพ้ืนเต็มเท้าชิดส้นเท้าขวา ย่อเข่าซ้ายลง 
ยกเท้าขวาขึ้นติดหนีบน่อง  
จังหวะที่ 2 วางเท้าขวากับพื้นเต็มเท้าชิดส้นเท้าซ้าย ย่อเข่าขวาลง ยกเท้าซ้ายขึ้นติด
หนีบน่อง ดัดปลายเท้า กดหน้าขา ดันกระเบนเหน็บ ลำตัวตั้งตรง มือทั้งสองแบมือ
ในลักษณะคว่ำมือนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน หน้ามองตรงตามลักษณะการก้าวเท้า 
เอียงศีรษะไปทางซ้าย เปิดปลายคาง ทำท่าสลับกัน 3 ครั้งจากช้าไปหาเร็ว 
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ภาพที่ 76 ท่าผาลา 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 47  ชื่อท่า ผาลา 
ทิศทาง  ด้านซ้าย 

จังหวะ  รัว 

อธิบายท่ารำ ทำท่าเก็บ เขย่งปลายเท้าทั้งสองข้างย่อเข่าลงแล้วแบะเข่าทั้งสองออกด้านข้าง 
จากนั้นซอยเท้าถี่ ๆ สลับกันเร็ว ๆ แล้วยกเท้าซ้ายวางเต็มเท้า ยกเท้าขวาหนีบน่อง 
แบะเข่าทั้งสองข้างออก ยืดกระทบด้วยเท้าซ้ายแล้ววางเท้าขวาเต็มเท้าพร้อมแบะ
เข่าออก เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขึ้นหลบเข่าลงเล็กน้อย ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าขวา ย่อเข่าลง
เป็นหย่องขวา หันข้างให้ผู้ชม ตั้งตัวตรง พร้อมกับดันหลัง มือซ้ายยกมาตั้งวงลิง
ระดับอก หักข้อมือขึ้น มือขวาจีบซ้อนมือซ้ายอยู่ด้านใน ในระดับเดียวกัน ห่างจาก
หน้าอกเล็กน้อย ม้วนมือขวาลงด้านล่างครึ่งวงกลมเป็นตั้งวงบน แล้วแทงมือซ้ายขึ้น
ด้านบนในลักษณะหงายมือ มองตรงไปข้างหน้าของผู้ปฏิบัติแล้วเปิดปลายคาง 
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ภาพที่ 77 ท่ายักคอ 9 ครั้ง 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 48  ชื่อท่า ยักคอ 9 ครั้ง 
ทิศทาง  ด้านซ้าย 

จังหวะ  เพลงรัว 

อธิบายท่ารำ เท้าขวาวางเต็มเท้าพร้อมแบะเข่าออก เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขึ้นหลบเข่าลงเล็กน้อย  
ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าขวา ย่อเข่าลง หันข้างให้ผู้ชม ตั้งตัวตรง พร้อมกับดันหลัง มือขวา
ตั้งวงบน มือซ้ายหงายมือ ยักคอตามจังหวะของเพลงรัว 9 ครั้ง เริ่มจากทางซ้าย 
จากช้าไปหาเร็ว 
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ภาพที่ 78 ท่าเก็บในท่า 3 หน้าเสี้ยวขวา 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 49  ชื่อท่า เก็บในท่า 3 หน้าเสี้ยวขวา 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  - 
อธิบายท่ารำ ทำท่าเก็บ ยกเท้าขวาหนีบน่อง แล้ววางปลายเท้าขวาลง เขย่งปลายเท้าทั้งสองข้าง

ย่อเข่าลง แล้วแบะเข่าทั้งสองออกด้านข้าง จากนั้นซอยเท้าถี่  ๆ หันข้างให้ผู้ชม       
ตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง มือซ้ายตั้งวงล่างหักข้อมือขึ้น มือขวาตั้งวงหักข้อมือขึ้น    
งอศอกตั้งฉากเสมอไหล่ หน้าหันไปทางซ้ายของลำตัว เปิดปลายคางเอียง ศีรษะไป
ทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที่ 79 ท่าขึ้นหย่องซ้ายในท่า 3 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 50  ชื่อท่า ขึ้นหย่องซ้ายในท่า 3 
ทิศทาง  ด้านซ้าย 

จังหวะ  เพลงรัว 

อธิบายท่ารำ สูดเท้าขวาชิดส้นเท้าซ้าย ยกเท้าซ้ายหนีบน่อง วางชิดส้นเท้าขวา ยกเท้าขวาหนีบ
น่อง แทงไปด้านขวา เท้าขวาเปิดส้นเท้าขึ้น หลบเข่าลงเล็กน้อย ทิ้งน้ำหนักไปที่         
เข่าซ้าย หย่องซ้าย หันข้างให้ผู้ชม ตั้งตัวตรง พร้อมกับดันหลัง มือซ้ายตั้งวงล่าง          
หักข้อมือขึ้น มือขวาตั้งวงหักข้อมือขึ้นงอศอกตั้งฉากเสมอไหล่  หันไปทางซ้ายของ
ลำตัว เปิดปลายคางเอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



176 
 

 
 

ภาพที่ 80 เหลียวในท่า 3 เหลียวหน้าตรง เหลียวกลับ 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 51  ชื่อท่า เหลียวในท่า 3 เหลียวหน้าตรง เหลียวกลับ 
ทิศทาง  ด้านซ้าย 

จังหวะ  เพลงรัว 

อธิบายท่ารำ เท้าซ้ายวางเต็มเท้า พร้อมแบะเข่าออก เท้าขวาเปิดส้นเท้าขึ้นหลบเข่าลงเล็กน้อย 
ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าซ้าย ย่อเข่าลงเป็นหย่องซ้าย หันข้างให้ผู้ชม ตั้งตัวตรง พร้อมกับ
ดันหลัง มือซ้ายตั้งวงล่างหักข้อมือขึ้น มือขวาตั้งวงหักข้อมือขึ้น งอศอกตั้งฉากเสมอ
ไหล่ มองตรงไปข้างหน้าของผู้ปฏิบัติแล้วหันกลับ เปิดปลายคาง 
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ภาพที่ 81 ท่าเกาสะเอวขวา 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 52  ชื่อท่า เกาสะเอวขวา 
ทิศทาง  ด้านซ้าย 

จังหวะ  เพลงรัว 

อธิบายท่ารำ พร้อมกับพลิกเหลี่ยมเปลี่ยนเป็นเท้าซ้ายวางเต็มเท้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าขึ้นหลบเข่า
ลงเล็กน้อย ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าซ้าย ย่อเข่าลงเป็นหย่องซ้าย เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขึ้น 
หลบเข่าลงเล็กน้อย เท้าขวาวางเต็มเท้า พร้อมแบะเข่าออก ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าขวา 
ย่อเข่าลงเป็นหย่องขวา ตั้งตัวตรง พร้อมกับดันหลัง มือซ้ายหักข้อมือลง นิ้วทั้งห้า
เรียงชิดติดกันระดับอก มือขวาหักข้อมือขึ้นเกาสะเอว หันหน้าไปทางซ้ายของลำตัว 
เปิดปลายคางเอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที่ 82 ท่าขึ้นหย่องซ้าย 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 53  ชื่อท่า ขึ้นหย่องซ้าย 
ทิศทาง  ด้านซ้าย 

จังหวะ  เพลงรัว 

อธิบายท่ารำ สูดเท้าขวาชิดส้นเท้าซ้าย ยกเท้าซ้ายหนีบน่องวางเท้าชิดส้นเท้าขวา ยกเท้าขวา 
หนีบน่อง แทงไปด้านขวา เท้าขวาเปิดส้นเท้าขึ้น หลบเข่าลงเล็กน้อย ทิ้งน้ำหนักไป
ที่เข่าซ้าย หย่องซ้ายย่อเข่าลง ตั้งตัวตรง พร้อมกับดันหลัง รวมมือทั้งสองข้างเข้าอก 
โดยลักษณะมือซ้ายและมือขวาหักข้อมือลง นิ้วทั้งห้า เรียงชิดติดกัน มือซ้ายอยู่
ด้านบน มือขวาอยู่ด้านล่างต่อจากมือซ้าย หน้าหันไปทางซ้ายของลำตัว เปิดปลาย
คางเอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที่ 83 ท่ากระโดดยกเท้าซ้ายหนีบน่อง 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 54  ชื่อท่า กระโดดยกเท้าซ้ายหนีบน่อง 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว (ซัดท่า) 
อธิบายท่ารำ กระโดด วางเท้าขวาลงกับพ้ืนย่อเข่าขวาลง ยกเท้าซ้ายหนีบน่องติดไว้ หันลำตัว         

ให้ผู้ชม มือซ้ายเปลี่ยนมือมาอยู่ที่หน้าอก นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันระดับหน้าอก          
หักข้อมือลง มือขวาตั้งวง หน้าเปลี่ยนกลับมามองทางซ้าย 
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ภาพที่ 84 ท่าเก็บเข้าเวที 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 55  ชื่อท่า เก็บเข้าเวที 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว 

อธิบายท่ารำ ยืดกระทบเท้าขวา วางเท้าซ้ายชิดส้นเท้าขวาเขย่ง ส้นเท้าทั้งสองข้าง เก็บซอยเท้า
เข้าเวที มือซ้ายอยู่ที่หน้าอก นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันระดับหน้าอก หักข้อมือลง         
มือขวาตั้งวง หน้ามองทางซ้าย 

จากการศึกษากระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ที่ได้รับการถ่ายทอด
กระบวนท่ารำ สามารถสรุปได้ว่า กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ของตัวลิง 
ประกอบด้วย ไม้เดิน 5 ไม้ และไม้ลา 4 ไม้ ตามหน้าทับเสมอของการบรรเลง และเพลงหน้าพาทย์
เสมอข้ามสมุทรเป็นกระบวนท่ารำที่ได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน นาฏศิลป์ไทย             
โขนลิง โดยมีการสืบทอดกันมาตามแบบแผน จนถึงปัจจุบัน ซึ่งกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ
ข้ามสมุทรนี้ ยังนำไปใช้ในการแสดงโขนในตอน จองถนน เป็นการเดินทางขบวนทัพในการข้าม
มหาสมุทรเพ่ือไปกรุงลงกา 

8) การปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
จากการศึกษากระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร มีการลำดับกระบวน 

ท่ารำไว้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับเพลงหน้าพาทย์อ่ืน ๆ แต่เพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร เป็นเพลง
หน้าพาทย์ที่มีความพิเศษกว่าเพลงหน้าพาทย์เสมอซึ่งเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรมีการบรรเลง 
วนซ้ำกันหลายรอบ ในรอบสุดท้ายก็จะต่อด้วยเพลงรัว มีการเคลื่อนที่ ในลักษณะหน้าเสี้ยว            
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ตามลักษณะของการเรียกหน้าทับที่ว่า ไม้เดิน และการเคลื่อนที่ลงหลังในลักษณะหน้าเสี้ยวตาม
ลักษณะของการเรียกหน้าทับที่ว่า ไม้ลา และการปฏิบัติกระบวนท่ารำจนจบเพลงหน้าพาทย์เสมอ            
ในเพลงรัว ในการแสดงผู้แสดงจะปฏิบัติครบตามกระบวนท่ารำ ในทุกขั้นตอน ซึ่งตรงกับกระบวนท่า
รำที่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนตามหลักสูตรในการเรียนการสอน เพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร และในท่า
รำสุดท้าย ก็จะใช้ยืดกระทบเก็บเข้าฉาก 

ในการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ของตัวลิง แบ่งออกได้เป็น      
3 ช่วง ในการปฏิบัติท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ มีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติท่ารำ 3 ขั้นตอน            
ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 6 แสดงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทรของตัวลิง 

 

ลำดับที่ 
ขั้นตอนการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 

ขั้นตอนที่ 1 ไม้เดิน ขั้นตอนที่ 2 ไม้ลา ขั้นตอนที่ 3 เพลงรัว 
1. ท่าลงวงหน้าอัด ตะลึกตึกลงหลังทางซ้าย ท่าผาลา 
2. ตะลึกตึกลงเต็มเหลี่ยมซ้าย     

ท่า 1, ท่า 3, ท่า 4, ท่า 5, 
ท่า 7 

ตะลึกตึกลงหลังทางขวา ยักคอ 9 ครั้ง 

3. ตะลึกตึกลงเต็มเหลี่ยมขวา 
ท่า 1, ท่า 3, ท่า 4, ท่า 5, 
ท่า 7 

กระทืบกลับ เกาสะเอวขวา 

4. ตะลึกตึกลงเต็มเหลี่ยมซ้าย 
ท่า 1, ท่า 3, ท่า 4, ท่า 5,  
ท่า 7 

ท่าข้ึนในท่ากระทืบกลับ ขึ้นท่าหย่องซ้าย 

5. ตะลึกตึกท่ า 3 เสี้ ยวขวา 
เสี้ยวซ้าย เสี้ยวขวา 

 ยืดกระทบเก็บเข้าฉาก 

 ที่มา: ผู้วิจัย 
 จากตาราง ขั้นตอนการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 

แตกต่างจากเพลงเสมออ่ืน ๆ สรุปได้ว่า กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้นตอนในการรำ ส่วนในการบรรเลง ผู้บรรเลงจะบรรเลงไปตามทำนองเพลงหน้าพาทย์
เสมอ ผู้บรรเลงหน้าทับใช้หน้าทับเสมอที่กำหนดไว้อย่างเป็นแบบแผน ในการปฏิบัติกระบวนท่ารำ
เพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร เป็นเพลงที่ยาวแต่ก็ไม่มีการตัดทอนเพลง ผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติท่ารำ
ให้ครบตามลำดับจนจบกระบวนท่ารำ 
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9) ความสัมพันธ์ระหว่างการบรรเลง และกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
ในการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร พบว่า ความสัมพันธ์

ระหว่างกระบวน ท่ารำกับกระบวนการบรรเลงเกิดขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติทั้งสองฝ่าย เพราะเหตุที่ว่า 
เพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ได้ถูกกำหนดทำนองเพลงหน้าพาทย์อย่างชัดเจน มีการบรรเลง         
หน้าทับของไม้กลองไว้อย่างเป็นแบบแผน ดังนั้นผู้แสดง หรือผู้ปฏิบัติท่ารำจะต้องศึกษาทำนองเพลง 
และหน้าทับไม้กลองให้เข้าใจอย่างชัดเจน ส่วนผู้บรรเลงจะต้องศึกษากระบวนท่ารำด้วยว่าท่ารำมีท่า
อะไรบ้าง เป็นการประสานสัมพันธ์ทั้งผู้แสดงกับผู้บรรเลงได้อย่างชัดเจน เช่น ในเพลงรัว จะต้อง
สังเกตว่า กระบวนท่ารำมีการใช้ท่ารำกับตะโพนหรือไม่ 

10) นาฏยศัพท์ที่ใช้ในการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
ในการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร มีท่านาฏยศัพท์              

ที่ใช้ในการปฏิบัติท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร ดังปรากฏในตาราง ดังนี้ 
ตารางท่ี 7 แสดงท่านาฏยศัพท์ที่ใช้ในการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
 

นาฏยศัพท์ท่ีใช้ในการปฏิบัติท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร 
นาฏยศัพท์ท่ีใช้กับมือ นาฏยศัพท์ท่ีใช้กับเท้า นาฏยศัพท์ท่ีใช้กับศีรษะ/ลำตัว 

มือทั้งสองตั้งวงลิง เต็มเหลี่ยม เอียงศีรษะ 
มืออยู่ที่หน้าอก กระทืบกลับ เหลียว 

มือทั้งสองแบอยู่ที่หน้าขา หย่องซ้าย ยักคอ 
ผาลา หย่องขวา หน้าเสี้ยว 

มือท่า 3 ตะลึกตึก  
มือท่า 4 เก็บ  
มือท่า 5 สูดเท้าขึ้น  
มือท่า 7   

เกาสะเอวขวา   

ที่มา: ผู้วิจัย 
จากตาราง นาฏยศัพท์ที่ใช้ข้างต้น เป็นการใช้ท่านาฏยศัพท์เป็นการเชื่อมท่ารำเพ่ือความ

ต่อเนื่อง และให้เกิดความสมบูรณ์ของท่ารำ บางครั้งจะต้องปฏิบัติหลาย ๆ ท่าพร้อมกัน เพ่ือให้เกิด
ความสมบูรณ์ และความสวยงาม เช่น 

- ไม้เดิน ใช้ในการตะลึกตึกขึ้นด้านหน้า และการกระโดดสลับเท้าในหน้าเสี้ยวซ้าย - ขวา 
ประกอบด้วย ท่า 1, ท่า 3, ท่า 4, ท่า 5, ท่า 7 และท่า 3 หน้าเสี้ยวปฏิบัติ 3 ครั้ง ได้แก่ หน้าเสี้ยวขวา 
หน้าเสี้ยวซ้าย หน้าเสี้ยวขวา 
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- ไม้ลา ใช้ในการตะลึกตึกลงหลัง และการกระโดดสลับเท้าในหน้าเสี้ยวซ้าย - ขวา 
ปฏิบัติเหมือกันทุกท่าในท่าตะลึกตึกลงหลัง 

- เพลงรัว ใช้ท่าผาลา และการยักคอ 9 ครั้ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และความสมบูรณ์
ของท่ารำ เป็นต้น  

6.3 กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน 

เพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใช้สำหรับตัวพญา
วานร โดยนายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย โดยเฉพาะบทบาททางด้านการแสดงโขนลิงที่โดดเด่น ท่านจึง
ได้มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากนายกรี  วรศะริน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 
(นาฏศิลป์ - โขน) พ.ศ. 2551 ผู้เป็นครูต้นแบบของนายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว จึงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ ขึ้น เพลงหน้าพาทย์วานรดำเนินที่ท่านเป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำขึ้น เพ่ือให้ตัวโขนลิงที่มียศศักดิ์
ได้มีเพลงหน้าพาทย์เฉพาะในการเดินทางไปมาในระยะใกล้  ๆ เพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน             
เกิดจากความคิดริเริ่มของนายรังสรรค์ แสงสุข และนายกิตติ เกิดผล ซึ่งมีความสนใจในเรื่องเพลง     
หน้าพาทย์เสมอของตัวลิง จึงปรึกษากับนายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว  เกี่ยวกับเพลงหน้าพาทย์ของลิง               
เพ่ือต้องการให้เพลงหน้าพาทย์ของลิงมีรูปแบบเฉพาะ โดยมีนายพินิจ ฉายสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ. 2540 เป็นผู้คิดประดิษฐ์ทำนองเพลง และนายประสิทธิ์ 
ปิ่นแก้ว เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำ โดยกำหนดให้ผู้ฝึกหัด มีลักษณะดังนี้ 

1) คุณสมบัติของผู้รำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน 
คุณสมบัติของผู้รำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน ผู้ที่จะรำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน          

ในพ้ืนฐานของผู้รำจะต้องผ่านกระบวนการเรียนการปฏิบัติแม่ท่าลิง กระบวนท่าตรวจพลกราวเสนาลิง 
แล้วจึงเรียน เพลงหน้าพาทย์เสมอ โดยการฝึกหัดท่าตามหลักสูตรเพ่ือเป็นการฝึกทักษะ หลักใน         
การฟังทำนองเพลง และจังหวะหน้าทับ และการใช้จังหวะในเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน สามารถ
นำไปใช้ในการแสดงโขนได้ ดังนั้นการฝึกหัดในระยะแรก จะได้รับบทเป็นหนุมาน ชมพูพาน องคต   

2) ลักษณะบทบาทของตัวละครที่รำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน 
ตัวละครที่รำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนินในการแสดงโขน ใช้กับตัวละครที่เป็นพญา

วานร หรือตัวเอก เนื่องจากฝ่ายลิงเป็นตัวละครที่ดำเนินเรื่อง ในการแสดงโขน เพลงหน้าพาทย์วานร
ดำเนินจัดอยู่ในกลุ่มเพลงหน้าพาทย์ธรรมดา สามารถใช้ได้กับตัวลิงที่เป็นพญาวานร ที่ได้รับบทให้                   
ไปสืบมรรคา เช่น หนุมาน ชมพูพาน องคต ได้รับสั่งให้ไปสืบมรรคา ในการออกจากท้องพระโรง            
เป็นการเดินทางในระยะใกล้ เป็นต้น ดังนั้นกล่าวได้ว่า เพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน เป็นเพลงที่ใช้กับ
พญาวานร แล้วแต่บทท่ีกำหนดในการแสดงโขน 
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3) ลักษณะท่ารำของเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน 
เพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน เป็นเพลงที่ใช้ในการเดินทางในระยะใกล้ ที่ใช้แทน              

เพลงหน้าพาทย์เสมอ ซึ่งใช้กับพญาวานร ลักษณะของท่ารำมีเพียงแบบเดียว คือ แบบธรรมดา
สามารถแบ่งท่ารำเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 

ช่วงที่ 1 ไม้เดิน ประกอบด้วย ท่าลงวงหน้าอัด ท่าตะตึกลงเต็มเหลี่ยมซ้าย-ขวา            
หน้าเสี้ยวและท่าตะตึกลงด้านหลัง จนครบ 5 ไม้เดิน 

ช่วงที่ 2 ไม้ลา ประกอบด้วย ท่าตะลึกตึกกระโดดลงหลังด้านซ้าย ท่ากระทืบกลับ
ครึ่งหย่องขวา ท่าข้ึนในท่ากระทืบกลับ 

ช่วงที่ 3 เพลงรัว ใช้ท่าผาลา ยักคอ 9 ครั้ง เก็บในท่า 3 ขึ้นหย่องซ้าย เกาข้อศอกซ้าย 
แล้วพลิกเข่าขึ้นท่าหย่องซ้าย กาจับปากโลงทางขวา - ซ้าย เกาสะเอวขวา ขึ้นท่าหย่องซ้าย ลงวงหน้าอัด 
กระทืบฟันหงายมือ ลงท่าป้องหน้า ยกขวาติดท่า 6 วางเท้าลงหย่องซ้าย หน้าอัด 

4) อุปกรณ์ในการรำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน 
ในการรำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน จะมีการรำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน        

เป็นการปฏิบัติท่ารำแบบมือเปล่า ซึ่งใช้กับตัวละครที่เป็นพญาวานร  
5) ทิศทางในการเคลื่อนที่ในการรำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน 

การรำเพลงหน้าพาทย์ วานรดำเนิน คือ การปฏิบัติท่ารำในไม้ เดิน มีลักษณะ           
การเคลื่อนที่ไปด้านหน้า โดยใช้ท่าตะลึกตึกลงเต็มเหลี่ยมซ้าย - ขวา หันตัวหน้าเสี้ยวซ้าย - ขวา 
สลับกันตามจังหวะไม้เดิน การปฏิบัติท่ารำในไม้ลา มีลักษณะการเคลื่อนที่ลงด้านหลัง ตะลึกตึก
กระโดดลงหลังด้านซ้าย ท่ากระทืบกลับครึ่งหย่องขวา ท่าขึ้นในท่ากระทืบกลับ และการปฏิบัติเพลงรัว คือ          
การสิ้นสุดการเดินทาง เมื่อปฏิบัติท่ารำจบตามกระบวนท่ารำแล้วป้องหน้า เพ่ือรอปฏิบัติท่าต่อไป 
และท่ากระโดดยกเท้าซ้ายหนีบน่อง แล้วยืดกระทบเก็บเพ่ือเข้าฉาก เป็นการเปลี่ยนสถานที่ และ
เหตุการณ์ เช่น ฉากพลับพลาไปยังสถานทีฉ่ากป่า 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 85 แสดงการเคลื่อนที่ของเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

1 

ไม้เดินที่ 4 หน้าเสี้ยวซ้าย 

ไม้เดินที่ 5 หน้าเสี้ยวขวา 

การเคลื่อนที่ไปด้านหลัง 

2 

3 

ท่าเริ่มต้น 

ไม้เดินที่ 2 หน้าเสี้ยวซ้าย ไม้เดินที่ 3 หน้าเสี้ยวขวา 

ไม้เดินที่ 1 หน้าเสี้ยวขวา 

การเคลื่อนที่ไปด้านหน้า 
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จากแผนภูมิที่ 3 จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ของเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน มีการ
เคลื่อนที่ไปด้านหน้าอย่างเป็นเส้นตรง และมีการเคลื่อนที่ไปด้านหลังเป็นเส้นตรงเหมือนกัน 

6) พลังในการรำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน 
กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน ในการปฏิบัติท่ารำจะใช้เท้าขวา             

ตะลึกตึกชิดส้นเท้าซ้าย แล้วกระโดดลงเต็มเหลี่ยมทางด้านซ้าย-ขวา ไปตามจังหวะของไม้เดิน และไม้ลา 
ฉะนั้นในการปฏิบัติท่ารำในท่าตะลึกตึกกระโดดหน้าเสี้ยวทางซ้าย หน้าเสี้ยวทางขวา ตะลึกตึก
กระโดดขึ้นหน้า และตะลึกตึกกระโดดลงหลัง เปลี่ยนเท้าด้วยความมั่นคง ต้องมีกำลังขาที่แข็งแรง 

7) อารมณ์ในการรำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน 
ในการรำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน กระบวนท่ารำได้มีการกำหนดไว้อย่างเป็น

แบบแผนในการฝึกหัด ที่มีความมุ่งมั่นในการเดินทาง การรำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนินนี้ จะแสดง
อารมณ์มุ่งมั่นที่จะเดินทาง และความรีบร้อนในการเดินทาง ซึ่งผู้แสดงจะถ่ายทอดอารมณ์ของท่ารำไป
ตามบทท่ีกำหนดเหตุการณ์เอาไว้ 

ในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้บันทึกกระบวนท่ารำโดยใช้ท่ารำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน 
ที่เป็นรูปแบบตามหลักสูตรการฝึกหัดของตัวโขนลิง ในการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติท่ารำเพลงหน้าพาทย์
วานรดำเนิน ที่ได้บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.ปีที่ 1) 
พุทธศักราช 2562 โดยผู้วิจัยได้รับการถ่ายทอดกระบวนท่ารำเพลงวานรดำเนิน จากนายประสิทธิ์ 
ปิ่นแก้ว ซึ่งมีกระบวนท่ารำดังนี้  
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กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน 

 

 
 

ภาพที่ 86 ท่าเริ่มต้นหย่องขวามือขวาเกาสะเอว เพลงหน้าพาทย์ วานรดำเนิน 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 1  ชื่อท่า เกาสะเอวขวา 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  - 
อธิบายท่ารำ เท้าขวาวางเต็มเท้า พร้อมแบะเข่าออก ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าขวา ย่อเข่าลงเป็นหย่องขวา 

เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขึ้น หลบเข่าลงเล็กน้อย หันหน้าตั้งตัวตรง พร้อมกับดันหลัง       
มือซ้ายหักข้อมือลง นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันระดับอก มือขวาหักข้อมือขึ้นเกาสะเอว  
หน้าตรง มองตรงไปข้างหน้า 
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ภาพที่ 87 ท่าลงวงหน้าอัด 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 2  ชื่อท่า ลงวงหน้าอัด 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 1 

อธิบายท่ารำ กระโดดวางเท้าซ้ายเต็มเท้า อยู่ในลักษณะย่อเข่าซ้าย ยกเท้าขวาหนีบน่อง แบะเข่า
ทั้ง 2 ข้างแล้วดันปลายเท้าขวาขึ้น เท้าทั้งสองข้างวางเต็มเท้า แล้วย่อเหลี่ยมพร้อม
กับแบะเข่าออก น้ำหนักอยู่ตรงกลาง หันหน้าตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง มือทั้งสอง
จีบคว่ำระดับวงล่าง คลายจีบออก ในลักษณะแบมืออยู่ที่หน้าขา มือทั้งสองข้างตั้งวง
ลิง หักข้อมือขึ้น อยู่ที่หน้าขา มองตรงไปข้างหน้าของผู้ปฏิบัติแล้วเปิดปลายคาง 
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ภาพที่ 88 ตะลึกตึกลงเต็มเหลี่ยม (ท่า 3) 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 3  ชื่อท่า ตะลึกตึกลงเต็มเหลี่ยม (ท่า 3) 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 2 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวามาตะลึกตึกชิดส้นเท้าซ้าย กระโดดวางเท้าขวาเต็มเท้าอยู่ในลักษณะ         
ย่อเข่าขวา ยกเท้าซ้ายหนีบน่องแบะเข่าทั้ งสอง แล้ววางเท้าซ้ายลงเต็มเท้า              
ย่อเหลี่ยมอัดพร้อมกับแบะเข่าออกน้ำหนักไปที่เข่าซ้าย มือขวาจีบอยู่ข้างลำตัวขวา 
ตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลังมือซ้ายตั้งวงลิงหักข้อมือขึ้นระดับวงล่าง มือขวาตั้งวงหัก
ข้อมือขึ้น งอศอกตั้งฉากเสมอไหล่ มือซ้ายตั้งวงลิงหักข้อมือขึ้นระดับวงล่าง  หันไป
ทางซ้ายของลำตัว เปิดปลายคางเอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที่ 89 ตะลึกตึกลงเต็มเหลี่ยม (ท่า 4) 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 4  ชื่อท่า ตะลึกตึกลงเต็มเหลี่ยม (ท่า 4) 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 3 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวามาตะลึกตึกชิดส้นเท้าซ้าย มือขวายกมาตั้งวงลิงระดับหน้าอก หักข้อมือ
ขึ้น มือซ้ายจีบซ้อนมือขวาอยู่ด้านใน ระดับเดียวกันห่างจากหน้าอกเล็กน้อย 
กระโดดวางเท้าซ้ายเต็มเท้าอยู่ในลักษณะย่อเข่าซ้าย ยกเท้าขวาหนีบน่องแบะเข่า           
ทั้งสอง แล้ววางเท้าขวาลงเต็มเท้า ย่อเหลี่ยมอัดพร้อมกับแบะเข่าออกน้ำหนักไปที่
เข่าขวา ม้วนมือซ้ายลงด้านล่างครึ่งวงกลมเป็นตั้งวงบน แล้วแทงมือขวาขึ้นด้านบน
ในลักษณะหงายมือ หันไปทางขวาของลำตัว เปิดปลายคางเอียงศีรษะไปทางซ้าย
เล็กน้อย 
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ภาพที่ 90 ตะลึกตึกลงเต็มเหลี่ยม (ท่า 5) 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 5  ชื่อท่า ตะลึกตึกลงเต็มเหลี่ยม (ท่า 5) 
ทิศทาง  ด้านขวา 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 4 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวามาตะลึกตึกชิดส้นเท้าซ้าย มือขวายกมาตั้งวงลิงระดับหน้าอก หักข้อมือขึ้น 
มือซ้ายจีบซ้อนมือขวาอยู่ด้านใน ระดับเดียวกันห่างจากหน้าอกเล็กน้อย กระโดด
วางเท้าขวาเต็มเท้าอยู่ในลักษณะย่อเข่าขวา ยกเท้าซ้ายหนีบน่องแบะเข่า  ทั้งสอง 
แล้ววางเท้าซ้ายลงเต็มเท้าแล้วย่อเหลี่ยมอัดพร้อมกับแบะเข่าออกท้ิงน้ำหนักไปที่เข่า
ซ้าย ม้วนมือซ้ายลงด้านล่างครึ่งวงกลมเป็นตั้งวงบนอยู่ด้านหน้าแล้วแทงมือขวาขึ้น
ด้านบนในลักษณะหงายมือ หันไปทางซ้ายของลำตัวเปิดปลายคาง เอียงศีรษะ           
ไปทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที่ 91 ท่าตะลึกตึกกระโดดลงหลังด้านซ้าย 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 6  ชื่อท่า ตะลึกตึกกระโดดลงหลังด้านซ้าย 
ทิศทาง  ด้านซ้าย 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 5 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวามาตะลึกตึกชิดส้นเท้าซ้าย ย่อเข่าลงและแบะเข่าทั้งสองออก วางเท้าซ้าย
เต็มแล้วย่อเหลี่ยมอัดพร้อมกับแบะเข่าออก ทิ้งน้ำหนักไปทางเข่าซ้าย กระโดดหันมา
ด้านซ้าย กระโดดวางเท้าขวาเต็มเท้า อยู่ในลักษณะย่อเข่าขวา ยกเท้าซ้ายหนีบน่อง  
แบะเข่าทั้งสองข้าง มือทั้งสองตั้งวงลิงหักข้อมือขึ้น ให้ปลายนิ้วชี้หันเข้าหากันระดับ
วงล่าง มือทั้งสองจีบคว่ำแล้วแบมืออยู่ที่หน้าขา จากนั้นม้วนมือทั้งสองข้างตั้งวงลิง
หักข้อมือขึ้นระดับวงล่าง หันหน้าตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง หันไปทางซ้ายของ
ลำตัวเปิดปลายคาง เอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที่ 92 ท่าตะลึกตึกกระโดดลงหลังด้านขวา 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 7  ชื่อท่า ตะลึกตึกกระโดดลงหลังด้านขวา 
ทิศทาง  ด้านขวา 

จังหวะ  ไมล้าที่ 1 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวามาตะลึกตึกชิดส้นเท้าซ้าย ย่อเข่าลงและแบะเข่าทั้งสองออก วางเท้าซ้าย
เต็มแล้วย่อเหลี่ยมอัดพร้อมกับแบะเข่าออก ทิ้งน้ำหนักไปทางเข่าซ้าย  กระโดดหัน
มาด้านขวา กระโดดวางเท้าซ้ายเต็มเท้า อยู่ในลักษณะย่อเข่าขวา ยกเท้าขวา         
หนีบน่อง แบะเข่าทั้งสองข้าง มือทั้งสองตั้งวงลิงหักข้อมือขึ้น ให้ปลายนิ้วชี้หันเข้า 
หากันระดับวงล่าง มือทั้งสองจีบคว่ำแล้วแบมืออยู่ที่หน้าขา จากนั้นม้วนมือ        
ทั้งสองข้าง ตั้งวงลิงหักข้อมือขึ้นระดับวงล่าง หันหน้าตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง  
หันไปทางขวาของลำตัวเปิดปลายคาง เอียงศีรษะไปทางซ้ายเล็กน้อย 
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ภาพที่ 93 ท่ากระทืบกลับครึ่งหย่อง 

ที่มา: ผู้วิจยั 
ลำดับที่ 8  ชื่อท่า กระทืบกลับครึ่งหย่อง 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  ไมล้าที่ 2 - 4 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวามากระทืบชิดส้นเท้าซ้ายอยู่ในลักษณะย่อเข่าทั้งสองข้าง แบะออกไป
ด้านข้าง มือทั้งสองข้างจีบคว่ำระดับวงล่าง มือทั้งสองข้างจีบคว่ำระดับวงล่าง          
ยกเท้าซ้ายวางเต็มเท้า อยู่ในลักษณะย่อเข่าซ้าย ยกเท้าขวาหนีบน่อง แบะเข่า           
ทั้งสองข้าง วางเท้าขวาเต็มเท้า เฉียงไปด้านขวา 45 องศา เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขึ้น       
หลบเข่าเล็กน้อย แบะเข่าออกทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าขวา ย่อเข่าลงเป็นหย่องขวา           
มือที่แบ จากนั้นม้วนมือพร้อมกับมือขวาหักข้อมือลง นิ้วทั้งห้า เรียงชิดติดกัน          
ระดับอก มือซ้ายตั้งวงลิง หักข้อมือขึ้นระดับวงล่าง ลำตัวตั้งตรง ดันหลังหันเฉียงไป
ทางขวา 45 องศา หน้าหันไปทางขวา เอียงศีรษะไปทางซ้ายเล็กน้อย 

 
 
 
 
 
 

 



194 
 

 
 

ภาพที่ 94 ท่าขึ้นกระทืบกลับ 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 9  ชื่อท่า ขึ้นกระทืบกลับ 
ทิศทาง  ด้านขวา 

จังหวะ  ไมล้าที่ 2 - 4 

อธิบายท่ารำ สูดเท้าซ้ายชิดส้นเท้าขวา ยกเท้าขวาหนีบน่องวางชิดส้นเท้าซ้าย ยกเท้าขวาหนีบน่อง 
แบะเข่าทั้งสองข้าง วางเท้าซ้าย ยักคอทางซ้าย และขวาสลับกันจากช้าไปหาเร็ว 
แล้วเก็บย้อนขึ้นไปเป็นวงกลมทางขวา กลับมาด้านหน้า มือขวาหักข้อมือลงนิ้วทั้งห้า 
เรียงชิดติดกันระดับอก มือซ้ายตั้งวงลิงหักข้อมือขึ้นระดับวงล่าง ตั้งตัวตรงดันหลัง 
หันเฉียงไปด้านขวา 45 องศา เปิดปลายคาง เอียงศีรษะไปทางซ้ายเล็กน้อย 
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ภาพที่ 95 ท่าผาลา 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 10  ชื่อท่า ผาลา 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว  
อธิบายท่ารำ เขย่งปลายเท้าทั้งสองข้างย่อเข่าลงแล้วแบะเข่าทั้งสองออกด้านข้าง จากนั้นซอยเท้า

ถี่ ๆ สลับกันเร็ว ๆ แล้วยกเท้าซ้ายวางเต็มเท้า ยกเท้าขวาหนีบน่อง แบะเข่าทั้งสอง
ข้างออก ยืดกระทบด้วยเท้าซ้ายแล้ววางเท้าขวาเต็มเท้าพร้อมแบะเข่าออก เท้าซ้าย
เปิดส้นเท้าขึ้นหลบเข่าลงเล็กน้อย ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าขวา ย่อเข่าลงเป็นหย่องขวา 
หันหน้าตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง มือซ้ายยกมาตั้งวงลิงระดับอก หักข้อมือขึ้น         
มือขวาจีบซ้อนมือซ้ายอยู่ด้านใน ในระดับเดียวกัน ห่างจากหน้าอกเล็กน้อย ม้วนมือ
ขวาลงด้านล่างครึ่งวงกลมเป็นตั้งวงบน แล้วแทงมือซ้ายขึ้นด้านบนในลักษณะ           
หงายมือ 
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ภาพที่ 96 ท่ายักคอ 9 ครั้ง 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 11  ชื่อท่า ยักคอ 9 ครั้ง 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว  
อธิบายท่ารำ เท้าขวาวางเต็มเท้าพร้อมแบะเข่าออก เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขึ้นหลบเข่าลงเล็กน้อย  

ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าขวา ย่อเข่าลง หันหน้าตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง มือขวาตั้งวงบน 
มือซ้ายหงายมือ ยักคอตามจังหวะของเพลงรัว 9 ครั้ง เริ่มจากทางซ้าย จากช้า     
ไปหาเร็ว 
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ภาพที ่97 ท่าเก็บในท่า 3 หน้าอัด 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 12  ชื่อท่า เก็บในท่า 3 หน้าอัด 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว  
อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวาหนีบน่อง แล้ววางปลายเท้าขวาลง เขย่งปลายเท้าทั้งสองข้างย่อเข่าลง 

แล้วแบะเข่าทั้งสองออกด้านข้าง จากนั้นซอยเท้าถี่  ๆ หันหน้าตั้งตัวตรงพร้อมกับ 
ดันหลัง มือซ้ายตั้งวงล่างหักข้อมือขึ้น มือขวาตั้งวงหักข้อมือขึ้นงอศอกตั้งฉาก          
เสมอไหล่ หันไปทางซ้ายของลำตัว เปิดปลายคางเอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย  
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ภาพที่ 98 ท่าข้ึนหย่องซ้ายในท่า 3 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 13  ชื่อท่า ขึ้นหย่องซ้ายในท่า 3 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว  
อธิบายท่ารำ สูดเท้าขวาชิดส้นเท้าซ้าย ยกเท้าซ้ายหนีบน่อง วางชิดส้นเท้าขวา ยกเท้าขวา        

หนีบน่อง แทงไปด้านขวา เท้าขวาเปิดส้นเท้าขึ้น หลบเข่าลงเล็กน้อย ทิ้งน้ำหนักไป
ที่เข่าซ้าย หย่องซ้าย หันหน้าตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง มือซ้ายตั้งวงล่างหักข้อมือ
ขึ้น มือขวาตั้งวงหักข้อมือขึ้นงอศอกตั้งฉากเสมอไหล่  หันไปทางซ้ายของลำตัว           
เปิดปลายคางเอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที่ 99 เหลียวในท่า 3 เหลียวหน้าตรง เหลียวกลับ 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 14  ชื่อท่า เหลียวในท่า 3 เหลียวหน้าตรง เหลียวกลับ 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว  
อธิบายท่ารำ เท้าซ้ายวางเต็มเท้า พร้อมแบะเข่าออก เท้าขวาเปิดส้นเท้าขึ้นหลบเข่าลงเล็กน้อย 

ทิ้งน้ำหนักไปที่ เข่าซ้าย ย่อเข่าลงเป็นหย่องซ้าย  หันหน้าตั้งตัวตรง พร้อมกับ           
ดันหลัง มือซ้ายตั้งวงล่างหักข้อมือขึ้น มือขวาตั้งวงหักข้อมือขึ้น งอศอกตั้งฉาก        
เสมอไหล่ มองตรงไปข้างหน้าของผู้ปฏิบัติแล้วหันกลับเปิดปลายคาง 
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ภาพที่ 100 ท่าเกาข้อศอกซ้าย 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 15  ชื่อท่า เกาข้อศอกซ้าย 

ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว  
อธิบายท่ารำ พร้อมกับพลิกเหลี่ยมเปลี่ยนเป็นเท้าซ้ายวางเต็มเท้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าขึ้นหลบเข่า

ลงเล็กน้อย ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าซ้าย ย่อเข่าลงเป็นหย่องซ้าย เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขึ้น 
หลบเข่าลงเล็กน้อย เท้าขวาวางเต็มเท้า พร้อมแบะเข่าออก ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าขวา 
ย่อเข่าลงเป็นหย่องขวา ตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง มือซ้ายตั้งวงหักข้อมือขึ้น งอศอก
ตั้งฉากเสมอไหล่ มือขวาอยู่ในลักษณะท่าเกาของลิง มือขวาเกาข้อศอกซ้าย หันหน้า
ไปทางซ้ายของลำตัว เปิดปลายคางเอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที่ 101 ท่าข้ึนหย่องซ้าย 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 16  ชื่อท่า ขึ้นหย่องซ้าย 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว  
อธิบายท่ารำ สูดเท้าขวาชิดส้นเท้าซ้าย ยกเท้าซ้ายหนีบน่องวางเท้าชิดส้นเท้าขวา ยกเท้าขวา 

หนีบน่อง แทงไปด้านขวาเท้าขวาเปิดส้นเท้าขึ้น หลบเข่าลงเล็กน้อย ทิ้งน้ำหนักไปที่
เข่าซ้าย หย่องซ้ายย่อเข่าลง ตั้งตัวตรง พร้อมกับดันหลัง รวมมือทั้งสองข้างเข้าอก 
โดยลักษณะมือซ้ายและมือขวาหักข้อมือลง นิ้วทั้งห้า เรียงชิดติดกัน  มือซ้ายอยู่
ด้านบน มือขวาอยู่ด้านล่างต่อจากมือซ้าย หน้าหันไปทางซ้ายของลำตัว เปิดปลาย
คางเอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



202 
 

 
 

ภาพที่ 102 ท่ากาจับปากโลงทางขวา (ท่าเย้ยไยไพ) 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 17  ชื่อท่า กาจับปากโลงทางขวา (ท่าเย้ยไยไพ) 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว (ซัดท่า) 
อธิบายท่ารำ เท้าซ้ายวางเต็มเท้า ยืนน้ำหนักอยู่ที่เท้าซ้าย ย่อเข่าซ้ายลง เท้าขวาแตะปลายเท้า 

ยกส้นเท้าขึ้นแบะเข่าทั้งสองข้าง มือซ้ายตั้งวงลิงหักข้อมือขึ้นอยู่ระดับไหล่ออกไป
ด้านข้างของลำตัว มือขวาจีบเข้าหาตัวระดับแง่ศีรษะปลายเท้าขวาแตะถี่  ๆ         
พร้อมกับสลับม้วนมือจากมือขวาที่จีบเป็นตั้งวง จากมือซ้ายที่ตั้งวงเป็นมือจีบ 
จำนวน 3 ครั้ง กระโดดลง วางเท้าขวาเต็มเท้า เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลบเหลี่ยม
เล็กน้อย ย่อลงอยู่ในลักษณะหย่องขวา หน้ามองไกลไปข้างหน้า เปิดปลายคางเอียง
ศีรษะ ไปทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที่ 103 ท่ากาจับปากโลงทางซ้าย (ท่าเย้ยไยไพ) 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 18  ชื่อท่า กาจบัปากโลงทางซ้าย (ท่าเย้ยไยไพ) 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว (ซัดท่า) 
อธิบายท่ารำ เท้าขวาวางเต็มเท้า ยืนน้ำหนักอยู่ที่เท้าขวา ย่อเข่าขวาลง เท้าซ้ายแตะปลายเท้า      

ยกส้นเท้าขึ้น แบะเข่าทั้งสองข้าง มือขวาตั้งวงลิงหักข้อมือขึ้นอยู่ระดับไหล่ออกไป
ด้านข้างของลำตัว มือซ้ายจีบเข้าหาตัวระดับแง่ศีรษะปลายเท้าซ้ายแตะถี่ ๆ       
พร้อมกับสลับม้วนมือจากมือซ้ายที่จีบเป็นตั้งวง จากมือขวาที่ตั้งวงเป็นมือจีบ 
จำนวน 3 ครั้ง กระโดดลง วางเท้าซ้ายเต็มเท้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลบเหลี่ยม
เล็กน้อย ย่อลงอยู่ในลักษณะหย่องซ้าย หน้ามองไกลไปข้างหน้า เปิดปลายคาง           
เอียงศีรษะไปทางซ้ายเล็กน้อย 
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ภาพที่ 104 ท่าเกาไหล่ขวา 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 19  ชื่อท่า เกาสะเอวขวา 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว  
อธิบายท่ารำ พร้อมกับพลิกเหลี่ยมเปลี่ยนเป็นเท้าซ้ายวางเต็มเท้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าขึ้นหลบเข่า

ลงเล็กน้อย ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าซ้าย ย่อเข่าลงเป็นหย่องซ้าย เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขึ้น 
หลบเข่าลงเล็กน้อย เท้าขวาวางเต็มเท้า พร้อมแบะเข่าออก ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าขวา 
ย่อเข่าลงเป็นหย่องขวา ตั้งตัวตรง พร้อมกับดันหลัง มือซ้ายแบมือหักข้อมือขึ้น       
อยู่ที่หัวไหล่ด้านขวาเปิดศอก มือขวาตั้งวงลิง หักข้อมือขึ้นระดับวงล่าง พร้อมกับ
พลิกเหลี่ยมเปลี่ยนเป็นเท้าซ้ายวางเต็มเท้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าขึ้นหลบเข่าลง
เล็กน้อย ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าซ้าย ย่อเข่าลงเป็นหย่องซ้ายหันหน้าไปทางซ้ายของ
ลำตัว เปิดปลายคางเอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที่ 105 ท่าข้ึนหย่องซ้าย 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 20  ชื่อท่า ขึ้นหย่องซ้าย 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว  
อธิบายท่ารำ สูดเท้าขวาชิดส้นเท้าซ้าย ยกเท้าซ้ายหนีบน่องวางเท้าชิดส้นเท้าขวา ยกเท้าขวา 

หนีบน่อง แทงไปด้านขวา เท้าขวาเปิดส้นเท้าขึ้น หลบเข่าลงเล็กน้อย ทิ้งน้ำหนักไป
ที่เข่าซ้าย หย่องซ้ายย่อเข่าลง ตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง รวมมือทั้งสองข้างเข้าอก 
โดยลักษณะมือซ้ายและมือขวาหักข้อมือลง นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน มือซ้ายอยู่
ด้านบน มือขวาอยู่ด้านล่างต่อจากมือซ้าย หน้าหันไปทางซ้ายของลำตัวเปิดปลายคาง
เอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



206 
 

 
 

ภาพที่ 106 ท่าลงวงหน้าอัด 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 21  ชื่อท่า ลงวงหน้าอัด 

ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว  
อธิบายท่ารำ กระโดดวางเท้าซ้ายเต็มเท้า อยู่ในลักษณะย่อเข่าซ้าย ยกเท้าขวาหนีบน่อง แบะเข่า

ทั้ง 2 ข้างแล้วดันปลายเท้าขวาขึ้น เท้าทั้งสองข้างวางเต็มเท้า แล้วย่อเหลี่ยมพร้อม
กับแบะเข่าออก น้ำหนักอยู่ตรงกลาง หันหน้าตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง มือทั้งสอง
จีบคว่ำระดับวงล่าง คลายจีบออก ในลักษณะแบมืออยู่ที่หน้าขา มือทั้งสองข้างตั้งวงลิง 
หักข้อมือขึ้น อยู่ที่หน้าขา มองตรงไปข้างหน้าของผู้ปฏิบัติแล้วเปิดปลายคาง 
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ภาพที่ 107 ท่ากระทืบฟันหงายมือ 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 22  ชื่อท่า กระทืบฟันหงายมือ 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว  
อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวามากระทืบชิดส้นเท้าซ้าย มือซ้ายจีบอยู่ข้างลำตัวหักข้อมือลง ยกเท้าขวา

วางเต็มเท้า ย่อเข่าทั้งสองข้างลง แบะออกไปด้านข้าง มือซ้ายตั้งวงลิงหักข้อมือขึ้น
ระดับวงล่าง มือขวาหงายมืออยู่ข้างลำตัว วางเท้าซ้ายเต็มเท้าอยู่ในลักษณะย่อเข่า
ซ้ายแปรเท้าขวาไปด้านหน้าแบะเข่าออกพร้อมกับดัดปลายเท้าขึ้น  มือซ้ายตั้งวง         
หักข้อมือขึ้น งอศอกตั้งฉากเสมอไหล่ มือขวาตั้งวง วางบนเข่าขวาหักข้อมือขึ้น   
หน้ามองตรงไปข้างหน้าของผู้ปฏิบัติ แล้วเปิดปลายคาง 
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ภาพที่ 108 ท่าเต็มเหลี่ยม ป้องหน้า 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 23  ชื่อท่า เต็มเหลี่ยม ป้องหน้า 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว  
อธิบายท่ารำ กระตุกเท้าขวาหนีบน่อง วางเท้าขวาเต็มลงเต็มเหลี่ยม และย่อเหลี่ยมอัดพร้อมกับ

แบะเข่าออก น้ำหนักอยู่ที่ เข่าขวา มือซ้ายตั้งวงลิงหักข้อมือขึ้นอยู่ระดับไหล่ ลำตัว        
ตั้งตรง มือขวาหงายมืออยู่ข้างลำตัว หน้ามองไปทางซ้าย เปิดปลายคางเอียงศีรษะ
ไปทางขวาเล็กน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



209 
 

 
 

ภาพที่ 109 ท่ายกขวาติดหนีบน่อง (ท่า 6) 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 24  ชื่อท่า ยกขวาติดหนีบน่อง (ท่า 6) 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าซ้ายหนีบน่องติดไว้ เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าอยู่ในลักษณะย่อเข่าซ้าย มือซ้ายจีบ 
หักข้อมือลงอยู่ระดับสายตา มือขวาหงายมืออยู่ข้างลำตัว ลำตัวตั้งตัวตรงพร้อมกับ
ดันหลัง หน้ามองลอดใต้มือซ้ายที่จีบ เปิดปลายคางเอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที่ 110 ท่าหย่องซ้ายมือทั้งสองตั้งวงระดับวงล่าง 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 25  ชื่อท่า หย่องซ้ายมือทั้งสองตั้งวงระดับวงล่าง 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว  
อธิบายท่ารำ วางเท้าขวาเปิดส้นเท้าขึ้น หลบเข่าลงเล็กน้อยเท้าซ้ายเต็มเท้าพร้อมแบะเข่าออก  

ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าซ้าย ย่อเข่าลงเป็นหย่องซ้าย ตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง รวมมือ
ทั้งสองข้างตั้งวงลิงหักข้อมือขึ้น ระดับวงล่าง มองตรงไปข้างหน้าของผู้ปฏิบัติแล้ว
เปิดปลายคาง 

จากการศึกษากระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน ที่ได้รับการถ่ายทอดกระบวน
ท่ารำ สามารถสรุปได้ว่า กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน ประกอบด้วย ไม้เดิน 5 ไม้ และ        
ไม้ลา 4 ไม้ ตามหน้าทับเสมอของการบรรเลง และเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนินเป็นกระบวนท่ารำ            
ที่ได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย โขนลิง โดยมีการสืบทอดกันมาตาม
แบบแผน ซึ่งกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนินนี้ ยังนำไปใช้ในการแสดงโขนอีกด้วย 

8) การปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน 
จากการศึกษากระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน พบว่า มีกระบวนท่ารำ             

ที่ชัดเจน มีการเคลื่อนที่ในลักษณะหน้าเสี้ยวตามลักษณะของการเรียกหน้าทับที่ว่า ไม้เดิน และ           
การเคลื่อนที่ลงหลังในลักษณะหน้าเสี้ยวตามลักษณะของการเรียกหน้าทับที่ว่า ไม้ลา และการปฏิบัติ
กระบวนท่ารำจนจบเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน ในเพลงรัว สำหรับในการแสดง ผู้แสดงจะปฏิบัติ
ครบตามกระบวนท่ารำในทุกขั้นตอน ซึ่งตรงกับกระบวนท่ารำที่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนตามหลักสูตร            
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ในการเรียนการสอนเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน และบางครั้งผู้แสดงจะปฏิบัติท่ารำในกระบวนท่ารำ 
จะเพ่ิมเติมในท่ารำสุดท้าย จากเดิมเป็นท่าป้องหน้า ก็จะใช้ยืดกระทบเก็บเข้าฉากแทน 

ในการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์ วานรดำเนิน แบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง            
ในการปฏิบัติท่ารำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน มีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติท่ารำ 3 ขั้นตอน            
ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 8 แสดงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน 

 

ลำดับ
ที ่

ขั้นตอนการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน 
ขั้นตอนที่ 1 ไม้เดิน ขั้นตอนที่ 2 ไม้ลา ขั้นตอนที่ 3 เพลงรัว 

1. ท่าลงวงหน้าอัด ตะลึกตึกลงหลังทางซ้าย ท่าผาลา 
2. ตะลึกตึกลงเต็มเหลี่ยมซ้าย 

มือท่า 3  
ตะลึกตึกลงหลังทางขวา ยักคอ 9 ครั้ง 

3. ตะลึกตึกลงเต็มเหลี่ยมขวา 
มือท่าผาลา 

กระทืบกลับครึ่งหย่องขวา เกาข้อศอกซ้าย 

4. ตะลึกตึกลงเต็มเหลี่ยมซ้าย 
มือท่า 5 

ท่าข้ึนในท่ากระทืบกลับ กาจับปากโลง ขวา-ซ้าย 

5.   ป้องหน้า 

 ที่มา: ผู้วิจัย 
จากตาราง ขั้นตอนการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน สรุปได้ว่า 

กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนในการรำ ส่วนใน         
การบรรเลง ผู้บรรเลงจะบรรเลงไปตามทำนองเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน ผู้บรรเลงหน้าทับ          
ใช้หน้าทับเสมอ ที่กำหนดไว้อย่างเป็นแบบแผน ในการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์ วานร
ดำเนิน ผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติท่ารำตามลำดับจนจบกระบวนท่ารำ 

9) ความสัมพันธ์ระหว่างการบรรเลง และกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน 
ในการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน พบว่า ความสัมพันธ์

ระหว่างกระบวน ท่ารำกับกระบวนการบรรเลงเกิดขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติทั้งสองฝ่าย เพราะเหตุที่ว่า  
เพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน ได้ถูกกำหนดทำนองเพลงหน้าพาทย์อย่างชัดเจน มีการบรรเลงหน้าทับ
ของไม้กลองไว้อย่างเป็นแบบแผน ดังนั้นผู้แสดง หรือผู้ปฏิบัติท่ารำจะต้องศึกษาทำนองเพลง และหน้า
ทับไม้กลองให้เข้าใจอย่างชัดเจน ส่วนผู้บรรเลงจะต้องศึกษากระบวนท่ารำด้วยว่าท่ารำมีท่าอะไรบ้าง 
เป็นการประสานสัมพันธ์ทั้งผู้แสดงกับผู้บรรเลงได้อย่างชัดเจน เช่น ในเพลงรัว จะต้องสังเกตว่า 
กระบวนท่ารำมีการใช้ท่ารำกับตะโพนหรือไม่ 
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10) นาฏยศัพท์ที่ใช้ในการรำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน 
ในการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน พบว่ามีท่านาฏยศัพท์ที่ใช้

ในการปฏิบัติท่ารำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน ดังปรากฏในตาราง ดังนี้ 
ตารางท่ี 9 แสดงท่านาฏยศัพท์ที่ใช้ในการรำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน 
 

นาฏยศัพท์ท่ีใช้ในการปฏิบัติท่ารำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน 
นาฏยศัพท์ท่ีใช้กับมือ นาฏยศัพท์ท่ีใช้กับเท้า นาฏยศัพท์ท่ีใช้กับศีรษะ/ลำตัว 

มือทั้งสองตั้งวงลิง เต็มเหลี่ยม เอียงศีรษะ 
มืออยู่ที่หน้าอก กระทืบกลับ เหลียว 
มือท่าเย้ยมอืสูง หย่องซ้าย ยักคอ 

ผาลา หย่องขวา หน้าเสี้ยว 
มือท่า 3 ตะลึกตึก  

เกาสะเอวขวา เก็บ  
 สูดเท้าขึ้น  
 กาจับปากโลง  

ที่มา: ผู้วิจัย 
จากนาฏยศัพท์ที่ใช้ข้างต้น เป็นการใช้ท่านาฏยศัพท์เป็นการเชื่อมท่ารำเพ่ือให้เกิดความ

สมบูรณ์ของท่ารำ บางครั้งจะต้องปฏิบัติหลาย  ๆท่าพร้อมกัน เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ และความสวยงาม เช่น 
- ไม้เดิน ใช้ในการตะลึกตึกขึ้นด้านหน้า และการกระโดดสลับเท้าในหน้าเสี้ยวซ้าย-ขวา 
- ไม้ลา ใช้ในการตะลึกตึกลงหลัง และการกระโดดสลับเท้าในหน้าเสี้ยวซ้าย-ขวา 
- เพลงรัว ใช้ท่าผาลา และการยักคอ 9 ครั้ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และความสมบูรณ์

ของท่ารำ เป็นต้น  
6.4 กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร 

เพลงหน้าพาทย์เสมอวานร เป็นเพลงหน้าพาทย์ซึ่งนายสมาน ทองสุโชติ ข้าราชการบำนาญ 
กรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แต่งขึ้นใช้สำหรับการบรรเลงพิธีไหว้ครูแต่เดิมใช้ชื่อว่า เพลงเสมอลิง ต่อมา         
นายไชยยะ ทางมีศรี ผู้ชำนาญการด้านดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จึงคิดนำเพลงเสมอ
ลิงมาใช้ประกอบการแสดง โดยมอบหมายให้นายสุรัตน์ เอ่ียมสอาด ข้าราชการบำนาญ นาฏศิลปิน
ทักษะพิเศษ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่ เปลี่ยนชื่อเพลงเสมอลิง เป็นเพลง
เสมอวานร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำมาใช้ในการแสดงโขนสำหรับการเดินทางในระยะใกล้ ๆ ของตัวลิงซึ่งมี
บรรดาศักดิ์สูง ซึ่งในการแสดงโขนฝ่ายวานรจะมีเพลงหน้าพาทย์เสมอ เพียงเพลงเดียวใช้กับตัวลิงทุกตัว
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ต่างจากตัวพระและตัวยักษ์ จะมีเพลงเสมอหลายเพลงนำมาใช้ตามฐานันดรศักดิ์ของตัวละครนั้น ๆ 
ดังนั้น เพลงเสมอวานรผู้ประดิษฐ์ท่ารำจึงมีเหตุผลเพ่ือใช้กับตัวโขนฝ่ายลิงซึ่งมีฐานันดรศักดิ์สูง เช่น 
เจ้าเมือง อุปราช หรือตัวเอกท่ีมีบทบาทเด่น ๆ ในการแสดง และอีกประการหนึ่ง คือ ในการแสดงโขน
นั้นไม่นิยมใช้เพลงหน้าพาทย์ที่ซ้ำกันและมีฐานันดรศักดิ์ต่างกันด้วย ผู้ที่แสดงและฝึกหัดควรมีลักษณะดังนี้ 

1) คุณสมบัติของผู้รำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร 
คุณสมบัติของผู้รำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร ผู้ที่จะรำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร        

ในพ้ืนฐานของผู้รำจะต้องผ่านกระบวนการเรียนการปฏิบัติแม่ท่าลิง กระบวนท่าตรวจพลกราวเสนาลิง 
แล้วจึงเรียนเพลงหน้าพาทย์เสมอ โดยการฝึกหัดท่าตามหลักสูตรเพ่ือเป็นการฝึกทักษะ หลักในการฟัง
ทำนองเพลง จังหวะหน้าทับ การใช้จังหวะในเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร สามารถนำไปใช้ในการแสดง
โขนของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ผู้แสดงบทเป็นท้าวมหาชมพู จะรำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร   

2) ลักษณะบทบาทของตัวละครที่รำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร 
ตัวละครที่รำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร ในการแสดงโขน ใช้กับตัวละครที่เป็น           

พญาวานร หรือตัวเอก เนื่องจากฝ่ายลิงเป็นตัวละครที่เกี่ยวกับเจ้าเมือง หรือกษัตริย์ ในการแสดงโขน 
เพลงหน้าพาทย์เสมอวานร จัดอยู่ในกลุ่มเพลงหน้าพาทย์ธรรมดา สามารถใช้ได้กับตัวลิงที่ เป็น              
พญาวานร ที่ได้รับบทในการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ท้าวมหาชมพูผู้ทระนงทรงเครื่อง                
เป็นการแต่งตัวของท้าวมหาชมพู แล้วจบด้วยการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร  เป็นการเดินทาง           
ในระยะใกล้ เป็นต้น ดังนั้นกล่าวได้ว่า เพลงหน้าพาทย์เสมอวานร เป็นเพลงที่ใช้กับพญาวานร เฉพาะ
บทที่กำหนดในการแสดงโขน หรือเฉพาะตอนเท่านั้น 

3) ลักษณะท่ารำของเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร 
เพลงหน้าพาทย์เสมอวานร เป็นเพลงที่ใช้ในการเดินทางในระยะใกล้ ที่ ใช้แทน              

เพลงหน้าพาทย์เสมอ ซึ่งใช้กับพญาวานร ลักษณะของท่ารำมีเพียงแบบเดียว คือ แบบธรรมดา 
ลักษณะของท่ารำก็จะเปลี่ยนตามลักษณะของผู้ประดิษฐ์ สามารถแบ่งท่ารำเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 

ช่วงที่ 1 ไม้เดิน ประกอบด้วย ท่าลงวงหน้าอัด ท่าตะตึกลงเต็มเหลี่ยมซ้าย -ขวา    
หน้าเสี้ยวและท่าตะตึกลงด้านหลัง จนครบ 5 ไม้เดิน 

ช่วงที่ 2 ไม้ลา ประกอบด้วย ท่าตะลึกตึกกระโดดลงหลังด้านซ้าย ท่ากระทืบกลับ 
ท่าข้ึนในท่ากระทืบกลับ 

ช่วงที่ 3 เพลงรัว ใช้ท่าผาลา ยักคอ 9 ครั้ง เก็บในท่า 3 ขึ้นหย่องซ้าย เกาสะเอวขวา  
พลิกเข่าขึ้นท่าหย่องซ้าย กาจับปากโลงทางขวา-ซ้าย เกาสะเอวขวา ขึ้นท่าหย่องซ้าย กระโดดยกซ้าย
ติดหนีบน่อง ยืดกระทบเก็บเข้าฉาก 

4) อุปกรณ์ในการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร 
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ในการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร จะมีการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร เป็นการ
ปฏิบัติท่ารำจะไม่ใช้อุปกรณ์ หรืออาวุธ เป็นแบบมือเปล่า ซึ่งใช้กับตัวละครที่เป็นพญาวานร  

5) ทิศทางในการเคลื่อนที่ในการรำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน 
การรำเพลงหน้าพาทย์แบบมือเปล่า คือ การปฏิบัติท่ารำในไม้เดิน มีลักษณะการ

เคลื่อนที่ไปด้านหน้า โดยใช้ท่าตะลึกตึกลงเต็มเหลี่ยมซ้าย-ขวา หันตัวหน้าเสี้ยวซ้าย-ขวา สลับกันตาม
จังหวะไม้เดิน ท่าที่ใช้ในไม้เดิน จะใช้ท่าคล้ายกับละคร ในแม่บทใหญ่ คือ ท่ากลางอัมพร ท่ากินนรรำ                
ท่าพิสมัยเรียงหมอน ลักษณะมือจะเป็นมือลิง การปฏิบัติท่ารำในไม้ลา มีลักษณะการเคลื่อนที่           
ลงด้านหลัง ตะลึกตึกกระโดดลงหลังด้านซ้าย ท่ากระทืบกลับครึ่ งหย่องขวา ท่าขึ้นในท่ากระทืบกลับ 
และการปฏิบัติเพลงรัว คือ การสิ้นสุดการเดินทาง เมื่อปฏิบัติท่ารำจบตามกระบวนท่ารำแล้วป้องหน้า 
เพ่ือรอปฏิบัติท่าต่อไป และท่ากระโดดยกเท้าซ้ายหนีบน่อง แล้วยืดกระทบเก็บเพ่ือเข้าฉาก เป็นการ
เปลี่ยนสถานที่ และเหตุการณ์ เช่น ฉากท้องพระโรงเมืองชมพู เป็นต้น 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 111 แสดงการเคลื่อนที่ของเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร 
ที่มา: ผู้วิจัย 

จากภาพที่ 111 จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ของเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร มีการ
เคลื่อนที่ไปด้านหน้า อย่างเป็นเส้นตรง และมีการเคลื่อนที่ไปด้านหลังเป็นเส้นตรงเหมือนกัน 

6) พลังในการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร 
กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร ในการปฏิบัติท่ารำ จะใช้เท้าขวาตะลึกตึก            

ชิดส้นเท้าซ้าย แล้วกระโดดลงเต็มเหลี่ยมทางด้านซ้าย - ขวา ไปตามจังหวะของไม้เดิน และไม้ลา 
ฉะนั้นในการปฏิบัติท่ารำในท่าตะลึกตึกกระโดดหน้าเสี้ยวทางซ้าย หน้าเสี้ยวทางขวา ตะลึกตึก
กระโดดขึ้นหน้า และตะลึกตึกกระโดดลงหลัง เปลี่ยนเท้าด้วยความมั่นคง ต้องมีกำลังขาที่แข็งแรง 

 

ไม้เดินที่ 4 หน้าเสี้ยวซ้าย 

ไม้เดินที่ 5 หน้าเสี้ยวขวา 

การเคลื่อนที่ไปด้านหลัง การเคลื่อนที่ไปด้านหน้า 

ท่าเริ่มต้น 

ไม้เดินที่ 2 หน้าเสี้ยวซ้าย 

ไม้เดินที่ 3 หน้าเสี้ยวขวา 

ไม้เดินที่ 1 หน้าเสี้ยวขวา 
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7) อารมณ์ในการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร 
ในการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร กระบวนท่ารำได้มีการกำหนดไว้อย่างเป็นแบบ

แผนในการฝึกหัด ที่มีความมุ่งมั่นในการเดินทาง การรำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานรนี้ จะแสดงอารมณ์
มุ่งม่ันที่จะเดินทาง ซึ่งผู้แสดงจะถ่ายทอดอารมณ์ของท่ารำไปตามบทที่กำหนดเหตุการณ์เอาไว้ 

ในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้บันทึกกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร ที่เป็น
รูปแบบการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร ที่ได้บรรจุไว้ในการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน          
ท้าวมหาชมพูผู้ทระนงทรงเครื่อง เป็นการแต่งตัวของท้าวมหาชมพู แล้วจบด้วยการรำเพลงหน้าพาทย์
เสมอวานร โดยผู้วิจัยได้รับการถ่ายทอดกระบวนท่ารำเพลงเสมอวานร จากนายสุรัตน์ เอ่ียมสอาด 
ข้าราชการบำนาญ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ซึ่งมีกระบวนท่ารำดังนี้  

 
กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์ เสมอวานร  
 

 
 

ภาพที่ 112 ท่าเริ่มต้นหย่องขวามือขวาเกาสะเอว เพลงหน้าพาทย์เสมอวานร 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 1  ชื่อท่า เริ่มต้นหย่องขวามือขวาเกาสะเอว เพลงหน้าพาทย์เสมอวานร 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  - 
อธิบายท่ารำ เท้าขวาวางเต็มเท้า พร้อมแบะเข่าออก ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าขวา ย่อเข่าลงเป็นหย่อง

ขวา เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขึ้น หลบเข่าลงเล็กน้อย หันหน้าตั้งตัวตรง พร้อมกับดันหลัง 
มือซ้ายหักข้อมือลง นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันระดับอก มือขวาหักข้อมือขึ้นเกาสะเอว 
หน้าตรง มองตรงไปข้างหน้า 
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ภาพที่ 113 ท่าลงวงหน้าอัด 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 2  ชื่อท่า ลงวงหน้าอัด 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 1 

อธิบายท่ารำ กระโดดวางเท้าซ้ายเต็มเท้า อยู่ในลักษณะย่อเข่าซ้าย ยกเท้าขวาหนีบน่อง แบะเข่า
ทั้ง 2 ข้างแล้วดันปลายเท้าขวาขึ้น เท้าทั้งสองข้างวางเต็มเท้า แล้วย่อเหลี่ยมพร้อม
กับแบะเข่าออก น้ำหนักอยู่ตรงกลาง หันหน้าตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง มือทั้งสอง
จีบคว่ำระดับวงล่าง คลายจีบออก ในลักษณะแบมืออยู่ที่หน้าขา มือทั้งสองข้าง             
ตั้งวงลิง หักข้อมือขึ้น อยู่ที่หน้าขา มองตรงไปข้างหน้าของผู้ปฏิบัติแล้วเปิดปลายคาง 
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ภาพที่ 114 ท่าตะลึกตึกมือซ้ายจีบสอดสูง (ท่ากลางอัมพร แม่บทใหญ่) 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 3  ชื่อท่า ตะลึกตึกมือซ้ายจีบสอดสูง (ท่ากลางอัมพร แม่บทใหญ่) 
ทิศทาง  ด้านขวา 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 2 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวามาตะลึกตึกชิดส้นเท้าซ้าย กระโดดวางเท้าขวาเต็มเท้าอยู่ในลักษณะ         
ย่อเข่าขวา ยกเท้าซ้ายหนีบน่องแบะเข่าทั้งสอง แล้ววางเท้าซ้ายลงเต็มเท้าแล้ว         
ย่อเหลี่ยมอัดพร้อมกับแบะเข่าออกทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าซ้าย  มือซ้ายจีบคว่ำ มือขวา
หงายมือตกท้องแขนปลายมือตก มือซ้ายสอดจีบขึ้น คลายออกเป็นมือแบตั้งวงสูง 
มือขวาตั้งมือเหยียดแขนตึงระดับไหล่ ลำตัวตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง หน้าหันไป
ทางซ้ายของลำตัว เปิดปลายคางเอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที่ 115 ท่าตะลึกตึกมือขวาจีบยาว (ท่ากินนรรำ แม่บทใหญ่) 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 4  ชื่อท่า ตะลึกตึกมือขวาจีบยาว (ท่ากินนรรำ แม่บทใหญ่) 
ทิศทาง  ด้านซ้าย 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 3 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวามาตะลึกตึกชิดส้นเท้าซ้าย กระโดดวางเท้าซ้ายเต็มเท้าอยู่ในลักษณะ   
ย่อเข่าซ้าย ยกเท้าขวาหนีบน่องแบะเข่าทั้ งสอง แล้ววางเท้าขว าลงเต็มเท้า         
ย่อเหลี่ยมอัดพร้อมกับแบะเข่าออกน้ำหนักไปที่เข่าขวา มือขวาจีบคว่ำ มือซ้าย          
วงหงายแขนระดับเอว ยกมือซ้ายตั้งวงสูง มือขวาจีบหงายตึงแขนระดับไหล่  ลำตัว 
ตั้งตรงพร้อมกับดันหลัง หน้าหันไปทางขวาของลำตัว เปิดปลายคางเอียงศีรษะ            
ไปทางซ้ายเล็กน้อย 
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ภาพที่ 116 ท่าตะลึกตึกมือซ้ายตั้งวงสูงมือขวาตึงแขนระดับไหล่ (ท่าพิสมัยเรียงหมอน แม่บทใหญ่) 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 5  ชื่อท่า ตะลึกตึกมือซ้ายตั้งวงสูงมือขวาตึงแขนระดับไหล่  
                     (ท่าพิสมัยเรียนหมอน แม่บทใหญ่) 
ทิศทาง  ด้านขวา 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 4 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวามาตะลึกตึกชิดส้นเท้าซ้าย กระโดดวางเท้าขวาเต็มเท้าอยู่ในลักษณะ          
ย่อเข่าขวา ยกเท้าซ้ายหนีบน่องแบะเข่าทั้งสอง แล้ววางเท้าซ้ายลงเต็มเท้าแล้ว          
ย่อเหลี่ยมอัดพร้อมกับแบะเข่าออกท้ิงน้ำหนักไปที่เข่าซ้าย มือขวาจีบคว่ำ มือทั้งสอง
จีบหงายระดับอก แล้วเคลื่อนออกจากกัน มือซ้ายตั้งวงบน มือขวาเหยียดแขนตึง
เสมอไหล่ ลำตัวตั้งตรงพร้อมกับดันหลัง หน้าหันไปทางขวาของลำตัว เปิดปลายคาง
เอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที่ 117 ท่าตะลึกตึกมือขวาท่า 7 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 6  ชื่อท่า ตะลึกตึกมือขวาท่า 7 
ทิศทาง  ด้านซ้าย 

จังหวะ  ไม้เดินที่ 5 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวามาตะลึกตึกชิดส้นเท้าซ้าย กระโดดวางเท้าซ้ายเต็มเท้าอยู่ในลักษณะ          
ย่อเข่าซ้าย ยกเท้าขวาหนีบน่องแบะเข่าทั้ งสอง แล้ววางเท้าขวาลงเต็มเท้า           
ย่อ  เหลี่ยมอัดพร้อมกับแบะเข่าออกน้ำหนักไปที่เข่าขวามือขวายกมาตั้งมือจีบเข้า
หาลำตัว มือซ้ายตั้งวงระดับราวนม เคลื่อนมือทั้งสอง มือซ้ายหงายมืองอสอกระดับ
เอว มือขวาตั้งวงลิงหักข้อมือขึ้น (ท่าที่ 7) ลำตัวต้ังตรงพร้อมกับดันหลัง หน้าหันไป
ทางขวาของลำตัว เปิดปลายคางเอียงศีรษะไปทางซ้ายเล็กน้อย 
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ภาพที่ 118 ท่าตะลึกตึกกระโดดลงหลังด้านขวา 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 7  ชื่อท่า ตะลึกตึกกระโดดลงหลังด้านขวา 
ทิศทาง  ด้านขวา 

จังหวะ  ไมล้าที่ 1 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวามาตะลึกตึกชิดส้นเท้าซ้าย ย่อเข่าลงและแบะเข่าทั้งสองออก วางเท้าซ้าย
เต็มแล้วย่อเหลี่ยมอัดพร้อมกับแบะเข่าออก ทิ้งน้ำหนักไปทางเข่าซ้าย  กระโดดหัน
มาด้านขวา กระโดดวางเท้าซ้ายเต็มเท้า อยู่ในลักษณะย่อเข่าขวา ยกเท้าขวาหนีบ
น่อง แบะเข่าทั้งสองข้าง มือทั้งสองตั้งวงลิงหักข้อมือขึ้น ให้ปลายนิ้วชี้หันเข้าหากัน
ระดับวงล่าง มือทั้งสองจีบคว่ำแล้วแบมืออยู่ที่หน้าขา จากนั้นม้วนมือทั้งสองข้าง      
ตั้งวงลิงหักข้อมือขึ้นระดับวงล่าง หันหน้าตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง หันไปทางขวา
ของลำตัวเปิดปลายคาง เอียงศีรษะไปทางซ้ายเล็กน้อย 
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ภาพที่ 119 ท่ากระทืบกลับคว้าตกใจ 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 8  ชื่อท่า กระทืบกลับคว้าตกใจ 
ทิศทาง  ด้านขวา 

จังหวะ  ไมล้าที่ 2 - 4 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวามากระทืบชิดส้นเท้าซ้ายอยู่ในลักษณะย่อเข่าทั้งสองข้าง แบะออกไป
ด้านข้าง ยกเท้าซ้ายวางเต็มเท้า อยู่ในลักษณะย่อเข่าซ้าย ยกเท้าขวาหนีบน่อง             
แบะเข่าทั้งสองข้าง วางเท้าขวาเต็มเท้า ไปด้านหลัง เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขึ้นหลบเข่า
เล็กน้อย แบะเข่าออกทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าขวา ย่อเข่าทั้งสองข้างลงเป็นท่านั่งในท่า
หย่องมือที่จีบคว่ำแบมืออยู่ที่หน้าขา มือขวาที่แบจากนั้นคว้ามือลงไปที่พ้ืนหน้า         
เท้าขวา พร้อมกับมือซ้ายหักข้อมือลง นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันระดับอก ลำตัวตั้งตรง 
หันข้างให้ผู้ชม หน้ามองทางไหล่ซ้าย เอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที่ 120 ท่ามองลิงในท่าคว้าตกใจ 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 9  ชื่อท่า มองลิงในท่าคว้าตกใจ 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  ไมล้าที่ 2 - 4 

อธิบายท่ารำ อยู่ในท่าวางเท้าขวาเต็มเท้า ไปด้านหลัง เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขึ้นหลบเข่าเล็กน้อย 
แบะเข่าออกทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าขวา ย่อเข่าทั้งสองข้างลงเป็นท่านั่งในท่าหย่องขวา            
มือขวาคว้ามือลงไปที่พ้ืนหน้าเท้าขวา พร้อมกับมือซ้ายหักข้อมือลง นิ้วทั้งห้าเรียงชิด
ติดกันระดับอก ลำตัวตั้งตรง ดันหลัง หันข้างให้ผู้ชม ท่ามอง ยักคอมาทางขวามือ 
แล้วยักคอกลับหน้าเดิม หันไปทางซ้ายของลำตัว หน้ามองทางไหล่ซ้าย เอียงศีรษะ
ไปทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที่ 121 ท่าผาลา 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 10  ชื่อท่า ผาลา 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว  
อธิบายท่ารำ เขย่งปลายเท้าทั้งสองข้างย่อเข่าลงแล้วแบะเข่าทั้งสองออกด้านข้าง จากนั้นซอยเท้า

ถี่ ๆ สลับกันเร็ว ๆ แล้วยกเท้าซ้ายวางเต็มเท้า ยกเท้าขวาหนีบน่อง แบะเข่าทั้งสอง
ข้างออก ยืดกระทบด้วยเท้าซ้ายแล้ววางเท้าขวาเต็มเท้าพร้อมแบะเข่าออก เท้าซ้าย
เปิดส้นเท้าขึ้นหลบเข่าลงเล็กน้อย ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าขวา ย่อเข่าลงเป็นหย่องขวา 
หันหน้าตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง มือซ้ายยกมาตั้งวงลิงระดับอก หักข้อมือขึ้น          
มือขวาจีบซ้อนมือซ้ายอยู่ด้านใน ในระดับเดียวกัน ห่างจากหน้าอกเล็กน้อย ม้วนมือ
ขวาลงด้านล่างครึ่งวงกลมเป็นตั้งวงบน แล้วแทงมือซ้ายขึ้นด้านบนในลักษณะ          
หงายมือ มองตรงไปข้างหน้าของผู้ปฏิบัติแล้วเปิดปลายคาง 
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ภาพที่ 122 ท่ายักคอ 9 ครั้ง 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 11  ชื่อท่า ยักคอ 9 ครั้ง 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว  
อธิบายท่ารำ เท้าขวาวางเต็มเท้าพร้อมแบะเข่าออก เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขึ้นหลบเข่าลงเล็กน้อย   

ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าขวา ย่อเข่าลง หันหน้าตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง มือขวา         
ตั้งวงบน มือซ้ายหงายมือ ยักคอตามจังหวะของเพลงรัว 9 ครั้ง เริ่มจากทางซ้าย 
จากช้าไปหาเร็ว 
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ภาพที่ 123 ท่าเก็บในท่า 3 หน้าอัด 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 12  ชื่อท่า เก็บในท่า 3 หน้าอัด 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว 

อธิบายท่ารำ ยกเท้าขวาหนีบน่อง แล้ววางปลายเท้าขวาลง เขย่งปลายเท้าทั้งสองข้างย่อเข่าลง 
แล้วแบะเข่าทั้งสองออกด้านข้าง จากนั้นซอยเท้าถี่  ๆ หันหน้าตั้งตัวตรงพร้อมกับ 
ดันหลัง มือซ้ายตั้งวงล่างหักข้อมือขึ้น มือขวาตั้งวงหักข้อมือขึ้นงอศอกตั้งฉาก        
เสมอไหล่ หันไปทางซ้ายของลำตัว เปิดปลายคางเอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที่ 124 ท่าข้ึนหย่องซ้ายในท่า 3 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 13  ชื่อท่า ขึ้นหย่องซ้ายในท่า 3 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว  
อธิบายท่ารำ สูดเท้าขวาชิดส้นเท้าซ้าย ยกเท้าซ้ายหนีบน่อง วางชิดส้นเท้าขวา ยกเท้าขวา           

หนีบน่อง แทงไปด้านขวา เท้าขวาเปิดส้นเท้าขึ้น หลบเข่าลงเล็กน้อย ทิ้งน้ำหนัก          
ไปที่เข่าซ้าย หย่องซ้าย หันหน้าตั้งตัวตรงพร้อมกับดันหลัง มือซ้ายตั้งวงล่างหัก
ข้อมือขึ้น มือขวาตั้งวงหักข้อมือขึ้นงอศอกตั้งฉากเสมอไหล่ หันไปทางซ้ายของลำตัว 
เปิดปลายคางเอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที ่125 ท่าเหลียวในท่า 3 เหลียวหน้าตรง เหลียวกลับ 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 14  ชื่อท่า เหลียวในท่า 3 เหลียวหน้าตรง เหลียวกลับ 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว 

อธิบายท่ารำ เท้าซ้ายวางเต็มเท้า พร้อมแบะเข่าออก เท้าขวาเปิดส้นเท้าขึ้นหลบเข่าลงเล็กน้อย 
ทิ้งน้ำหนักไปที่ เข่าซ้าย ย่อเข่าลงเป็นหย่องซ้าย  หันหน้าตั้งตัวตรง พร้อมกับ           
ดันหลัง มือซ้ายตั้งวงล่างหักข้อมือขึ้น มือขวาตั้งวง หักข้อมือขึ้น งอศอกตั้งฉาก        
เสมอไหล่ มองตรงไปข้างหน้าของผู้ปฏิบัติแล้วหันกลับเปิดปลายคาง 
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ภาพที่ 126 ท่าเกาสะเอวขวา 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 15  ชื่อท่า เกาสะเอวขวา 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว  
อธิบายท่ารำ พร้อมกับพลิกเหลี่ยมเปลี่ยนเป็นเท้าซ้ายวางเต็มเท้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าขึ้นหลบเข่า

ลงเล็กน้อย ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าซ้าย ย่อเข่าลงเป็นหย่องซ้าย เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขึ้น 
หลบเข่าลงเล็กน้อย เท้าขวาวางเต็มเท้า พร้อมแบะเข่าออก ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าขวา 
ย่อเข่าลงเป็นหย่องขวา ตั้งตัวตรง พร้อมกับดันหลัง มือซ้ายหักข้อมือลง นิ้วทั้งห้า
เรียงชิดติดกันระดับอก มือขวาหักข้อมือขึ้นเกาสะเอว หันหน้าไปทางซ้ายของลำตัว 
เปิดปลายคางเอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที่ 127 ท่าข้ึนหย่องซ้าย 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 16  ชื่อท่า ขึ้นหย่องซ้าย 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว  
อธิบายท่ารำ สูดเท้าขวาชิดส้นเท้าซ้าย ยกเท้าซ้ายหนีบน่องวางเท้าชิดส้นเท้าขวา ยกเท้าขวา 

หนีบน่อง แทงไปด้านขวา เท้าขวาเปิดส้นเท้าขึ้น หลบเข่าลงเล็กน้อย ทิ้งน้ำหนักไป
ที่เข่าซ้าย หย่องซ้ายย่อเข่าลง ตั้งตัวตรง พร้อมกับดันหลัง รวมมือทั้งสองข้างเข้าอก 
โดยลักษณะมือซ้ายและมือขวาหักข้อมือลง นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน มือซ้ายอยู่
ด้านบน มือขวาอยู่ด้านล่างต่อจากมือซ้าย หน้าหันไปทางซ้ายของลำตัวเปิดปลายคาง 
เอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที่ 128 ท่ากาจับปากโลงไปทางขวา 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 17  ชื่อท่า กาจับปากโลงไปทางขวา 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว 

อธิบายท่ารำ เท้าซ้ายวางเต็มเท้า ยืนน้ำหนักอยู่ที่เท้าซ้าย ย่อเข่าซ้ายลง เท้าขวาแตะปลายเท้า 
ยกส้นเท้าขึ้นแบะเข่าทั้งสองข้าง ตั้งตัวตรง พร้อมกับดันหลัง มือทั้งสองแบมือ           
ในลักษณะคว่ำมือนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันระดับวงล่าง  กระโดดลงวางเท้าขวา        
เต็มเท้า เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลบเหลี่ยมเล็กน้อย ย่อลง อยู่ในลักษณะหย่องขวา                  
มือทั้งสองตั้งวงลิงระดับวงล่าง มือทั้งสองแบมือในลักษณะคว่ำมือนิ้วทั้งห้าเรียงชิด
ติดกันระดับวงล่าง หน้าตรง เปิดปลายคาง 
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ภาพที่ 129 ท่ากาจับปากโลงไปทางซ้าย 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 18  ชื่อท่า กาจับปากโลงไปทางซ้าย 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว (ซัดท่า) 
อธิบายท่ารำ เท้าขวาวางเต็มเท้า ยืนน้ำหนักอยู่ที่เท้าขวา ย่อเข่าขวาลง เท้าซ้ายแตะปลายเท้ายก

ส้นเท้าขึ้น แบะเข่าทั้งสองข้าง มือทั้งสองแบมือในลักษณะคว่ำมือนิ้วทั้งห้าเรียงชิด
ติดกันระดับวงล่าง กระโดดลง วางเท้าซ้ายเต็มเท้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลบเหลี่ยม
เล็กน้อย ย่อลงอยู่ในลักษณะหย่องซ้าย มือทั้งสองตั้งวงลิงระดับวงล่าง ตั้งตัวตรง 
พร้อมกับดันหลัง หน้าตรง 
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ภาพที่ 130 ท่าเกาสะเอวขวา 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 19  ชื่อท่า เกาสะเอวขวา 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว 

อธิบายท่ารำ พร้อมกับพลิกเหลี่ยมเปลี่ยนเป็นเท้าขวาวางเต็มเท้า เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขึ้นหลบเข่า
ลงเล็กน้อย ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าซ้าย ย่อเข่าลงเป็นหย่องขวา เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขึ้น 
หลบเข่าลงเล็กน้อย เท้าขวาวางเต็มเท้า พร้อมแบะเข่าออก ทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าขวา 
ย่อเข่าลงเป็นหย่องขวา ตั้งตัวตรง พร้อมกับดันหลัง มือซ้ายหักข้อมือลง นิ้วทั้งห้า
เรียงชิดติดกันระดับอก มือขวาหักข้อมือขึ้นเกาสะเอว หันหน้าไปทางซ้ายของลำตัว 
เปิดปลายคางเอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 
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ภาพที่ 131 ท่าข้ึนหย่องซ้าย 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 20  ชื่อท่า ขึน้หย่องซ้าย 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว  
อธิบายท่ารำ สูดเท้าขวาชิดส้นเท้าซ้าย ยกเท้าซ้ายหนีบน่องวางเท้าชิดส้นเท้าขวา ยกเท้าขวา 

หนีบน่อง แทงไปด้านขวา  เท้าขวาเปิดส้นเท้าขึ้น หลบเข่าลงเล็กน้อย ทิ้งน้ำหนักไป
ที่เข่าซ้าย หย่องซ้ายย่อเข่าลง ตั้งตัวตรง พร้อมกับดันหลัง รวมมือทั้งสองข้างเข้าอก 
โดยลักษณะมือซ้ายและมือขวาหักข้อมือลง นิ้วทั้งห้า เรียงชิดติดกัน มือซ้ายอยู่
ด้านบน มือขวาอยู่ด้านล่างต่อจากมือซ้าย หน้าหันไปทางซ้ายของลำตัว เปิดปลาย
คางเอียงศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย 

 
 
 
 
 
 

 
 



235 
 

 
 

ภาพที่ 132 ท่ากระโดดยกเท้าซ้ายหนีบน่อง 

ที่มา: ผู้วิจัย 
ลำดับที่ 21  ชื่อท่า กระโดดยกเท้าซ้ายหนีบน่อง 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว  
อธิบายท่ารำ กระโดด วางเท้าขวาลงกับพ้ืน ย่อเข่าขวาลง ยกเท้าซ้ายหนีบน่องติดไว้ มือซ้าย

เปลี่ยนมือมาอยู่ที่หน้าอก นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันระดับหน้าอก หักข้อมือลง มือขวา
ตั้งวง หน้าเปลี่ยนกลับมามองทางซ้าย 
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ภาพที่ 133 ท่าเก็บเข้าเวที 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ลำดับที่ 22  ชื่อท่า เก็บเข้าเวที 
ทิศทาง  ด้านหน้า 

จังหวะ  เพลงรัว 

อธิบายท่ารำ ยืดกระทบเท้าขวา วางเท้าซ้ายชิดส้นเท้าขวาเขย่งส้นเท้าทั้งสองข้าง เก็บซอยเท้า 
เข้าฉาก มือซ้ายอยู่ที่หน้าอก นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันระดับหน้าอก หักข้อมือลง                   
มือขวาตั้งวง หน้ามองทางซ้าย 

 
จากการศึกษากระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร ที่ได้รับการถ่ายทอดท่ารำ 

สามารถสรุปได้ว่า กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร ประกอบด้วย ไม้เดิน 5 ไม้ และไม้ลา 4 ไม้ ตาม
หน้าทับเสมอของการบรรเลง และเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร เป็นกระบวนท่ารำ ที่ได้บรรจุไว้ ในการ
แสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์  ตอน ท้าวมหาชมพูผู้ทระนงทรงเครื่อง ใช้กับตัวละครที่ เป็น              
พญาวานร คือ ท้าวมหาชมพู เป็นการแต่งตัวของท้าวมหาชมพู แล้วจบด้วยการรำเพลงหน้าพาทย์
เสมอวานร  

8) การปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร 
จากการศึกษากระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร พบว่า มีกระบวนท่ารำที่

ชัดเจน มีการเคลื่อนที่ในลักษณะหน้าเสี้ยวตามลักษณะของการเรียกหน้าทับที่ว่า ไม้เดิน และ             
การเคลื่อนที่ลงหลังในลักษณะหน้าเสี้ยวตามลักษณะของการเรียกหน้าทับที่ว่า ไม้ลา และการปฏิบัติ
กระบวนท่ารำจนจบเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน ในเพลงรัว สำหรับในการแสดง ผู้แสดงจะปฏิบัติ
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ครบตามกระบวนท่ารำในทุกขั้นตอน ซึ่งตรงกับกระบวนท่ารำที่จัดให้ผู้แสดงเพลงหน้าพาทย์           
เสมอวานร ผู้แสดงจะปฏิบัติท่ารำครบตามกระบวนท่ารำ ในท่ารำสุดท้าย ก็จะใช้ท่ายืดกระทบเก็บ     
เข้าฉากแทน 

ในการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร แบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง            
ในการปฏิบัติท่ารำเพลงหน้าพาทย์ มีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติท่ารำ 3 ขั้นตอน ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 10 แสดงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร 

 

ลำดับ
ที ่

ขั้นตอนการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ 

ขั้นตอนที่ 1 ไม้เดิน ขั้นตอนที่ 2 ไม้ลา ขั้นตอนที่ 3 เพลงรัว 
1. ท่าลงวงหน้าอัด ตะลึกตึกลงหลังทางขวา ท่าผาลา 
2. ท่าตะลึกตึกมือซ้ายจีบสอดสูง กระทืบกลับคว้าตกใจ ยักคอ 9 ครั้ง 
3. ท่าตะลึกตึกมือขวาจีบยาว ท่ามองกระทืบกลับคว้าตกใจ เกาสะเอว 
4. ท่าตะลึกตึกมือซ้ายตั้งวงสูงมือ

ขวาตึงแขนระดับไหล่ 
 กาจับปากโลง ขวา-ซ้าย 

5. ท่าตะลึกตึกลงหลังทางซ้ายมือ
ขวาท่า 7 

 ยืดกระทบเก็บเข้าฉาก 

 ที่มา: ผู้วิจัย 
 จากตาราง ขั้นตอนการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร สรุปได้ว่า กระบวน
ท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนในการรำ ส่วนในการบรรเลง            
ผู้บรรเลงจะบรรเลงไปตามทำนองเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร ผู้บรรเลงหน้าทับใช้หน้าทับเสมอ          
ที่กำหนดไว้อย่างเป็นแบบแผน ในการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร ผู้ปฏิบัติ         
จะปฏิบัติท่ารำตามลำดับจนจบกระบวนท่ารำ 

9) ความสัมพันธ์ระหว่างการบรรเลง และกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร 
ในการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง

กระบวนท่ารำกับกระบวนการบรรเลง เกิดขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติทั้ งสองฝ่าย เพราะเหตุที่ ว่า                
เพลงหน้าพาทย์เสมอวานร ได้ถูกกำหนดทำนองเพลงหน้าพาทย์อย่างชัดเจน มีการบรรเลงหน้าทับ
ของไม้กลองไว้อย่างเป็นแบบแผน ดังนั้นผู้แสดง หรือผู้ปฏิบัติท่ารำจะต้องศึกษาทำนองเพลง และ            
หน้าทับไม้กลองให้เข้าใจอย่างชัดเจน ส่วนผู้บรรเลงจะต้องศึกษากระบวนท่ารำด้วยว่า ท่ารำมีท่า
อะไรบ้าง เป็นการประสานสัมพันธ์ทั้งผู้แสดงกับผู้บรรเลงได้อย่างชัดเจน เช่น ในเพลงรัว จะต้อง
สังเกตว่า กระบวนท่ารำมีการใช้ท่ารำกับตะโพนหรือไม่ 
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10) ลักษณะที่พบในการใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ในเพลงเสมอวานร 
ในการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร พบว่ามีท่านาฏยศัพท์ที่ใช้          

ในการปฏิบัติท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอวานร ดังปรากฏในตาราง ดังนี้ 
ตารางท่ี 11 ลักษณะที่พบในการใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ในเพลงเสมอวานร 
 

ลักษณะท่ีพบในการใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ในเพลงเสมอวานร 
นาฏยศัพท์ท่ีใช้กับมือ นาฏยศัพท์ท่ีใช้กับเท้า นาฏยศัพท์ท่ีใช้กับศีรษะ/ลำตัว 

มือทั้งสองตั้งวงลิง เต็มเหลี่ยม เอียงศีรษะ 
มืออยู่ที่หน้าอก กระทืบกลับคว้าตกใจ เหลียว 
มือท่าสอดสูง หย่องซ้าย ยักคอ 
ท่าจีบยาว หย่องขวา หน้าเสี้ยว 

ท่ามือซ้ายตั้งวงสูงมือขวาตึง
แขนระดับไหล่ 

ตะลึกตึก มอง 

เกาสะเอวขวา เก็บ  
 สูดเท้าขึ้น  
 กาจับปากโลง  

ที่มา: ผู้วิจัย 
จากนาฏยศัพท์ที่ใช้ข้างต้น เป็นการใช้ท่านาฏยศัพท์เป็นการเชื่อมท่ารำเพ่ือให้เกิดความ

สมบูรณ์ของท่ารำ บางครั้งจะต้องปฏิบัติหลาย ๆท่าพร้อมกัน เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ และความ
สวยงาม เช่น 

- ไม้เดิน ใช้ในการตะลึกตึกขึ้นด้านหน้า และการกระโดดสลับเท้าในหน้าเสี้ยวซ้าย-ขวา 
- ไม้ลา ใช้ในการตะลึกตึกลงหลัง และการกระโดดสลับเท้าในหน้าเสี้ยวซ้าย-ขวา 
- เพลงรัว ใช้ท่าผาลา และการยักคอ 9 ครั้ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และความสมบูรณ์

ของท่ารำ เป็นต้น 
7. วิเคราะห์หลักในการรำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 
 จากการศึกษากระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง เป็นการปฏิบัติ
กระบวนท่ารำทางนาฏศิลป์ไทย ที่เกิดจากความสอดคล้องสัมพันธ์ระหว่างกระบวนท่ารำกับกระบวน
บรรเลงตามทำนองที่มีแบบแผนของการบรรเลง และกระบวนท่ารำที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น      
การสร้างสรรค์ท่ารำ ด้วยภูมิปัญญาของผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย โดยเฉพาะท่ารำที่ปรากฏ มีกระบวน
ท่ารำที่มีลักษณะเหมือนกัน คล้ายคลึงกัน และแตกต่างกัน ทั้งหมดก็ต้องปฏิบัติท่ารำในหลักของแม่ท่า
ของตัวลิง ซึ่งสามารถแสดงท่ารำได้ดังนี ้
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ตารางท่ี 12 แสดงแม่ท่าหลักของตัวลิงที่ใช้ในเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 
 

แสดงแม่ท่าหลักของตัวลิงท่ีใช้ในเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 
แม่ท่าของตัวลิง อธิบายท่ารำ 

 
ท่า “หนึ่ง”(ลิง)   

ขาซ้ายตั้งเหลี่ยม น้ำหนักอยู่ที่ปลายเข่า ขาขวาหลบเหลี่ยม 
มือซ้ายตั้งวงล่าง (ทำมือลิง คือเอานิ้วกลาง นิ้วนาง และ
นิ้วก้อยมารวบชิดกัน งอส่วนปลายนิ้วพอสมควร นิ้วชี้               
คงเหยียดตั้งหัวแม่มือเหยียดตึง) มือขวาตั้งวงล่าง เอียงไหล่
ขวา หน้ามองไปทางซ้ายมือ 

 
ท่า “สอง” (ลิง)   

ขาซ้ายตั้งเหลี่ยม น้ำหนักอยู่ที่ปลายเข่า ขาขวาหลบเหลี่ยม 
มือซ้ายจีบคว่ำมือ งอแขนเสมอศีรษะ มือขวางอแขนไว้      
ที่หน้าอก (ทำมือลิงอยู่ที่หน้าอก) เอียงไหล่ขวา หน้ามอง
ไปทางซ้ายมือ 

 
ท่า “สาม” (ลิง)   

ขาซ้ายตั้งเหลี่ยม น้ำหนักอยู่ที่ปลายเข่า ขาขวาหลบเหลี่ยม 
มือซ้ายตั้งวงล่าง (ทำมือลิง คือเอานิ้วกลาง นิ้วนาง และ
นิ้วก้อยมารวบชิดกัน งอส่วนปลายนิ้วพอสมควร นิ้วชี้           
คงเหยียดตั้งหัวแม่มือเหยียดตึง) มือขวาหงายมืองอแขน
เสมอศีรษะไว้ข้างตัว เอียงไหล่ขวา หน้ามองไปทาง
ซ้ายมือ 

 
ท่า “สี่” (ลิง)   

ขาซ้ายตั้งเหลี่ยม น้ำหนักอยู่ที่ปลายเข่า ขาขวาหลบเหลี่ยม 
มือซ้ายหงายมือ งอแขนเสมอสะเอวไว้ข้างลำตัว (ทำมือลิง) 
มือขวาตั้งวงบน เอียงไหล่ขวา หน้ามองไปทางซ้ายมือ 
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ตารางท่ี 12 แสดงแม่ท่าหลักของตัวลิงที่ใช้ในเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง (ต่อ) 
 

แสดงแม่ท่าหลักของตัวลิงท่ีใช้ในเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 
แม่ท่าของตัวลิง อธิบายท่ารำ 

 
ท่า “ห้า” (ลิง)   

ขาซ้ายตั้งเหลี่ยม น้ำหนักอยู่ที่ปลายเข่า ขาขวาหลบเหลี่ยม 
มือซ้ายตั้งวงบน (ทำมือลิง) มือขวาหงายมือ เสมอสะเอว 
งอแขนไว้ข้างลำตัว เอียงไหล่ขวา หน้ามองไปทางซ้ายมือ 

 
ท่า “หก” (ลิง)   

ขาซ้ายตั้งเหลี่ยม น้ำหนักอยู่ที่ปลายเข่า ขาขวาหลบเหลี่ยม 
มือซ้ายจีบคว่ำมือ งอแขนเสมอศีรษะ มือขวาหงายมือ 
เสมอสะเอว งอแขนไว้ข้างลำตัว เอียงไหล่ขวา หน้ามอง
มือจีบ 

 
ท่า “เจ็ด” (ลิง)   

ขาซ้ายตั้งเหลี่ยม น้ำหนักอยู่ที่ปลายเข่า ขาขวาหลบเหลี่ยม 
มือซ้ายหงายมือ งอแขนเสมอสะเอวไว้ข้างลำตัว (ทำมือลิง) 
มือขวาตั้งวงล่าง ทำมือลิงทั้งสองข้าง เอียงไหล่ขวา หน้ามอง 
ไปทางซ้ายมือ 

ที่มา: ผู้วิจัย 
จากตารางแสดงให้เห็นถึงท่ารำหลักแม่ท่าของลิง ตั้งแต่ท่าที่ 1 – 7 โดยผู้ประดิษฐ์ท่ารำได้

นำมาใช้ในกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง นอกจากท่ารำลักแล้วยังมีท่า
เบ็ดเตล็ดที่เป็นกิริยาอาการของตัวลิง คือ ท่าเกา ซึ่งนำมาใช้ในท่ารำกลุ่มเพลงหน้าพาทย์ของตัวลิง   
ดังจะแสดงให้เห็น กระบวนท่าเบ็ดเตล็ด ท่าเกา ต่าง ๆของตัวลิง สามารถแสดงท่าเกา ได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 13 แสดงท่าเบ็ดเตล็ด ท่าเกาต่าง ๆ ของตัวลิง 
 

แสดงท่าเบ็ดเตล็ด ท่าเกาต่าง ๆ ของตัวลิงที่ใช้ในเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 
ท่าเบ็ดเตล็ด ท่าเกาของตัวลิง อธิบายท่ารำ 

 
ท่า “เกาศีรษะ” (ลิง) 

ขาขวาตั้งเหลี่ยม น้ำหนักอยู่ที่ปลายเข่า ขาซ้ายหลบเหลี่ยม 
มือซ้าย (ทำมือลิง) อยู่ที่หน้าอก เปิดข้อศอก  มือขวาทำท่า
เกาศีรษะ หน้ามองไปทางซ้าย  

 
ท่า “เกาคาง” (ลิง) 

ขาขวาต้ังเหลี่ยม น้ำหนักอยู่ที่ปลายเข่า ขาซ้ายหลบเหลี่ยม 
มือซ้าย (ทำมือลิง) อยู่ที่หน้าอก เปิดข้อศอก มือขวาทำท่า
เกาคาง หน้ามองไปทางซ้าย 

 
ท่า “เกาไหล่” (ลิง) 

ขาขวาต้ังเหลี่ยม น้ำหนักอยู่ทีป่ลายเข่า ขาซ้ายหลบเหลี่ยม 
มือซ้าย (ทำมือลิง) อยู่ที่หน้าอก เปิดข้อศอก มือขวาทำท่า
เกาไหล่ หน้ามองไปทางซ้าย 

 
ท่า “เกาข้อศอก” (ลิง) 

ขาขวาต้ังเหลี่ยม น้ำหนักอยู่ทีป่ลายเขา่ ขาซ้ายหลบเหลี่ยม 
มือซ้ายหงายมืองอแขนเสมอศีรษะไว้ข้างตัว มือขวาทำท่า
เกาศอก หน้ามองไปทางซ้าย 
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ตารางท่ี 13 แสดงท่าเบ็ดเตล็ด ท่าเกาต่าง ๆ ของตัวลิง (ต่อ) 
 

แสดงท่าเบ็ดเตล็ด ท่าเกาต่าง ๆ ของตัวลิงที่ใช้ในเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 
ท่าเบ็ดเตล็ด ท่าเกาของตัวลิง อธิบายท่ารำ 

 
ท่า “เกาข้อมือ” (ลิง) 

ขาขวาต้ังเหลี่ยม น้ำหนักอยู่ทีป่ลายเข่า ขาซ้ายหลบเหลี่ยม 
มือซ้าย (ทำมือลิง) อยู่ที่หน้าอก เปิดข้อศอก มือขวาทำท่า
เกาข้อมือ หน้ามองไปทางซ้าย 

 
ท่า “เกาเอว” (ลิง) 

ขาขวาต้ังเหลี่ยม น้ำหนักอยู่ทีป่ลายเข่า ขาซ้ายหลบเหลี่ยม 
มือซ้าย (ทำมือลิง) อยู่ที่หน้าอก เปิดข้อศอก มือขวาทำท่า
เกาเอว หน้ามองไปทางซ้าย 

 
ท่า “เกาหัวเข่า” (ลิง) 

ขาขวาต้ังเหลี่ยม น้ำหนักอยู่ทีป่ลายเข่า ขาซ้ายหลบเหลี่ยม 
มือซ้าย (ทำมือลิง) อยู่ที่หน้าอก เปิดข้อศอก มือขวาทำท่า
เกาหัวเข่า หน้ามองไปทางซ้าย 

ที่มา: ผู้วิจัย 
จากตารางแสดงให้เห็นถึงท่าเบ็ดเตล็ด ท่าเกาของลิง ซึ่งจะใช้ท่าเบ็ดเตล็ดอยู่ใน แม่ท่าลิง 

การตรวจพล เพลงหน้าพาทย์ และอ่ืน ๆ ในการประดิษฐ์ท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิง จะใช้
ท่าเบ็ดเตล็ด ท่าเกา เช่น เพลงเสมอ จะใช้ท่าเกาเอว เพลงเสมอข้ามสมุทร จะใช้ท่าเกาเอว เพลงวานร
ดำเนิน จะใช้ท่าเกาไหล่ และเกาศอก เพลงเสมอวานร จะใช้ท่าเกาเอว เป็นต้น 

7.1 วิเคราะห์หลักในการรำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 
กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิงของตัวลิง มีลักษณะของการ         

สืบทอดท่ารำจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ประการหนึ่ง เนื่องจากกระบวนท่ารำที่มีแบบแผน 
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ซึ่งได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นกระบวนท่ารำที่มีมาตรฐาน อีกประการหนึ่ง           
เป็นท่ารำที่คิดประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เพ่ือใช้ประกอบการแสดงโขน การปฏิบัติท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่ม
เพลงเสมอของตัวลิงแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน สมมารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

1) วิเคราะห์กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง ในกระบวนท่าเดิน 
กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง ในการปฏิบัติท่าเดิน เรียกว่า 

ไม้เดิน คือจังหวะไม้กลองที่เป็นจังหวะของการำเคลื่อนที่ไปด้านหน้า ด้านข้าง มีความแตกต่างกันของ
จังหวะไม้เดิน ผู้ปฏิบัติท่ารำต้องฟังไม้กลองเป็นสำคัญ เป็นหลักในการปฏิบัติท่ารำเพลงหน้าพาทย์ 
กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิงมีการปฏิบัติของจังหวะไม้เดิน ที่แตกต่างกัน
ตามลักษณะของเพลง ว่ามีไม้เดินจำนวนมากน้อยเพียงใด ถ้าเพลงเสมอที่มีลักษณะเหมือนกัน จะมีไม้
เดินเท่ากัน การปฏิบัติท่ารำก็มีความเหมือนกัน ซึ่งสรุปเป็นตาราง ได้ดังนี้  
ตารางท่ี 14 แสดงการปฏิบัติท่ารำไม้เดินของเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 
 

 

ลำดับที่ 
การปฏิบัติท่ารำไม้เดินของเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 

เสมอ เสมอข้ามสมุทร วานรดำเนิน เสมอวานร 
1 

 
ลงวงหน้าอัด 

 
ลงวงหันข้าง 

 
ลงวงหน้าอัด 

 
ลงวงหน้าอัด 

2 

 
ท่าลงวง ท่า 1 

ปฏิบัติท่าตะลึกตึก 

 
ท่าลงวง ท่า 1 

ปฏิบัติท่าตะลึกตึก 

 
ท่าหงายมือสูง (ท่า 3) 
ปฏิบัติท่าตะลึกตึก 

 
ท่ามือซ้ายจีบสอดสูง 
ปฏิบัติท่าตะลึกตึก 

3 

 
ท่าลงวง ท่า 1 

ปฏิบัติท่าตะลึกตึก 

 
ท่าลงวง ท่า 1 

ปฏิบัติท่าตะลึกตึก 

 
ท่า 4 

ปฏิบัติท่าตะลึกตึก  

 
ท่ามือขวาจีบยาว 
ปฏิบัติท่าตะลึกตึก 
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ตารางท่ี 14 แสดงการปฏิบัติท่ารำไม้เดินของเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง (ต่อ) 
 

ที่มา: ผู้วิจัย 

จากตาราง การปฏิบัติท่ารำไม้เดินเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง พบว่า การใช้ท่า
รำในการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอ และกลุ่มเพลงหน้าพาทย์เสมอนั้น มีการใช้ท่ารำที่เป็นท่าเดียวกัน
จำนวนหลายท่า ไม่ว่าจะเป็นท่าตะลึกตึก ลงวงหน้าเสี้ยว ในการเคลื่อนตัวมาด้านหน้า หรือการเดินไป
ด้านหน้า ท่าตะลึกตึกลงวงหน้าเสี้ยว ในการเคลื่อนตัวมาด้านหลัง หรือการเดินลงหลังและมีท่ารำ             
ที่แตกต่างกันในเพลงวานรดำเนิน คือ ตะลึกตึกหน้าเสี้ยวท่า 3 ตะลึกตึกหน้าเสี้ยวท่า 4 ตะลึกตึก 
หน้าเสี้ยวท่า 5 และเพลงเสมอวานร คือ ตะลึกตึกท่ามือซ้ายจีบสอดสูง ตะลึกตึกท่ามือขวาจีบยาว 
เป็นต้น ท่ากระทืบกลับ การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง มีการใช้กระบวนท่าตะลึกตึก ลักษณะ
เหมือนกัน ในการเคลื่อนตัวมาด้านหน้า และลงหลัง แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งที่พร้อมกันเป็น
ขบวน จะแตกต่างกันตรงที่การใช้มือประกอบในท่าตะลึกในกลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง ในการใช้ท่า           
ตะลึกตึกเป็นลักษณะเฉพาะในการเคลื่อนที่ของตัวลิง ในท่ากระโดดที่มีความแตกต่างจากเสมอของตัว
พระ ตัวยักษ์ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียง คึกคัก ฮึกเหิม และกึกก้อง สมเป็นกองทัพของ
พระราม ลักษณะของลีลามีการก้าวเดินแบบกระโดด โดยเฉพาะเพลงเสมอข้ามสมุทร นั้นมีลักษณะ
ของการเดินหน้าอย่างเดียวทำให้เห็นลักษณะลีลาการเคลื่อนกองทัพ หรือการเคลื่อนที่ของตัวลิง 
แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของกองทัพ ให้ได้ยินไปถึงกองทัพยักษ์ เป็นเดินแบบสง่างาม ความแข็งแรง        
ของกองทัพ ซึ่งท่ารำเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงมาจากการปฏิบัติแม่ท่าของตัวลิง สรุปได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 

ลำดับที่ 
การปฏิบัติท่ารำไม้เดินของเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 

เสมอ เสมอข้ามสมุทร วานรดำเนิน เสมอวานร 
4 

 
ท่าลงวง ท่า 1 

ปฏิบัติท่าตะลึกตึก 

 
ท่าลงวง ท่า 1 

ปฏิบัติท่าตะลึกตึก 

 
ท่า 5 

ปฏิบัติท่าตะลึกตึก 

 
ท่ามือซ้ายตั้งวงสูงมือ
ขวาตึงแขนระดับไหล่ 
ปฏิบัติท่าตะลึกตึก  
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ตารางท่ี 15 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างท่ารำเพลงหน้าพาทย์เพลงเสมอกับแม่ท่าของตัวลิง 

   

ลำดับ 
ชื่อท่ารำ 

หมายเหตุ 
ท่ากลุ่มเพลงเสมอ แม่ท่าลิง 

1 ท่าลงวง มีลักษณะเหมือนกับแม่ท่าลิง 
ท่าลงวง 

เป็นการปฏิบัติท่ากระโดดลงวง 
เหมือนกับในแม่ท่าลิง 

จากตาราง สรุปได้ว่า ท่าลงวง ในกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ มีลักษณะของท่ารำ
เหมือนกับแม่ท่าลิง ท่าลงวง ดังปรากฏในภาพ 

 

  
                             ท่าเพลงเสมอ                               แม่ท่าลิง ท่าลงวง                               

ภาพที่ 134 ท่าลงวงในเพลงหน้าพาทย์เสมอ ตรงกับแม่ท่าลิงท่าลงวง 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 15 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิงกับแม่ท่าของ
ตัวลิง (ต่อ)  

ลำดับ 
ชื่อท่ารำ 

หมายเหตุ 
ท่ากลุ่มเพลงเสมอ แม่ท่าลิง 

2 ตะลึกตึกในท่า 3 มีลักษณะคล้ายการ
ปฏิบัติท่ากับแม่ท่าลิง  
ท่าข้ึนในท่าที่ 3 

เปลี่ยนจากท่า 3  หลบเหลี่ยมในแม่ท่า เป็น
ท่าตะลึกตึก มือซ้ายจีบข้างลำตัวสอดมือ
ขวาขึน้หงายมือ ศอกเสมอไหล่ มือขวาตั้งวง
ลิง ลักษณะเท้าเต็มเหลี่ยม 
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จากตาราง สรุปได้ว่า ท่า 3 ในกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอมีลักษณะคล้ายกับแม่ท่า
ลิง ท่าข้ึนในท่าที่ 3 ดังปรากฏในภาพ 

  
                    ท่าตะลึกตึกท่า 3 เพลงเสมอ                        แม่ท่าลิง ท่า 3                                  

ภาพที่ 135 ท่าตะลึกตึกท่า 3 ในเพลงหน้าพาทย์เสมอตรงกับแม่ท่าลิงท่าขึ้นในท่าที่ 3 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
ตารางท่ี 15 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิงกับแม่ท่าของ
ตัวลิง (ต่อ) 
 

 ลำดับ 
ชื่อท่ารำ 

หมายเหตุ 
ท่ากลุ่มเพลงเสมอ แม่ท่าลิง 

3 ท่าตะลึกตึกท่า 5 มีลักษณะคล้ายกันใน
การปฏิบัติท่า กับแม่ท่า
ลิง ท่า 5 

เปลี่ยนจากท่า 5 ลบเหลี่ยม มาเป็น
การย่อเต็มเหลี่ยม การปฏิบัติท่าตะลึก
ตึก ท่า 5  

ที่มา: ผู้วิจัย 
จากตาราง สรุปได้ว่า ท่า 5 ในกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอมีลักษณะคล้ายกับแม่ท่า

ลิง ท่าท่ี 5 ดังปรากฏในภาพ 
 
 



247 
 

  
                   ท่าตะลึกตึกท่า 5 เพลงเสมอ                       แม่ท่าลิง ท่า 5                               

ภาพที่ 136 ท่าตะลึกตึกท่า 5 ในเพลงหน้าพาทย์เสมอตรงกับแม่ท่าลิงท่า 5 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
2) วิเคราะห์กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง ในกระบวนท่า         

ไม้ลา 
กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง ในการปฏิบัติไม้ลา          

มีความหมายว่า ไม้ลา คือ จังหวะไม้กลองที่เป็นจังหวะในการเคลื่อนที่ถอยหลัง โดยปกติไม้ลาจะมี          
4 จังหวะ กระบวนท่ารำไม้ลา ในการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอนั้น มีกระบวนท่ารำ 
สรุปได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 16 แสดงการปฏิบัติท่ารำไม้ลาของเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 
 

 
 
 

ลำดับ 
การปฏิบัติท่ารำไม้ลาของเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 

เสมอ เสมอข้ามสมุทร วานรดำเนิน เสมอวานร 
1 

 

ท่าลงวงหน้าเสี้ยว 

 

ท่าลงวงหน้าเสี้ยว 

 

ท่าลงวงหน้าเสี้ยว 

 
ท่าลงวงหน้าเสี้ยว 
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ตารางท่ี 16 แสดงการปฏิบัติท่ารำไม้ลาของเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง (ต่อ) 
 

ที่มา: ผู้วิจัย 

จากตาราง การปฏิบัติท่ารำไม้ลาเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง พบว่า 
การใช้ท่ารำในการรำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอนั้น มีการใช้ ท่ารำที่เป็นท่าเดียวกันจำนวนหลาย
ท่า ไม่ว่าจะเป็นท่ากระทืบกลับ ท่าขึ้นในท่ากระทืบกลับ และมีท่ารำที่แตกต่างกันในเพลงวานรดำเนิน 
คือ กระทืบกลับครึ่งหย่อง ท่าขึ้นในท่ากระทืบกลับ และเพลงเสมอวานร คือ กระทืบกลับคว้าตกใจ 
เป็นต้น ซึ่งท่ารำเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงมาจาก การปฏิบัติแม่ท่าของตัวลิง สรุปได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 17 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างท่ารำไม้ลาเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอกับแม่ท่าของตัวลิง  
  

ลำดับ 
ชื่อท่ารำ 

หมายเหตุ 
ท่ากลุ่มเพลงเสมอ แม่ท่าลิง 

1 ท่าตะลึกตึกลงหลัง
หน้าเสี้ยว 

มีลักษณะเหมือนกับ           
แม่ท่าลิง ท่าลงวงหน้าเสี้ยว 

เปลี่ยนจากการกระโดดลงวงหน้าเสี้ยว 
เป็นการตะลึกตึกลงหลัง หน้าเสี้ยว          
มือในท่าตั้งวงลิง 

จากตาราง สรุปได้ว่า ท่าตะลึกตึกลงหลังหน้าเสี้ยว มือทั้งสองตั้งวงลิง ในกระบวน
ท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ มีลักษณะคล้ายกับแม่ท่าลิง ท่าลงวงหน้าเสี้ยว ดังปรากฏในภาพ 

ลำดับ 
การปฏิบัติท่ารำไม้ลาของเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 

เสมอ เสมอข้ามสมุทร วานรดำเนิน เสมอวานร 
2 

 
ท่ากระทืบกลับ  

 
ท่ากระทืบกลับ 

 
ท่ากระทืบกลับ 

 
ท่ากระทืบกลับคว้าตกใจ   

3 

 
ท่าขึ้นในท่า 
กระทืบกลับ 

 
ท่าขึ้นในท่า 
กระทืบกลับ 

 
ท่าขึ้นในท่า 
กระทืบกลับ 

 
ท่ามองในท่ากระทืบ

กลบัคว้าตกใจ 
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          ท่าตะลึกตึกลงหลังหน้าเสี้ยว เพลงเสมอ             แม่ท่าลิง ท่าลงวงหน้าเสี้ยว                       
ภาพที่ 137 ท่าตะลึกตึกลงหลังหน้าเสี้ยวในเพลงหน้าพาทย์เสมอคล้ายกับแม่ท่าลิงท่าลงวงหน้าเสี้ยว 

ที่มา: ผู้วิจัย 

 
ตารางท่ี 17 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างท่ารำไม้ลาเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิงกับ      
แม่ท่าของตัวลิง (ต่อ)   
 

ลำดับ 
ชื่อท่ารำ 

หมายเหตุ 
ท่ากลุ่มเพลงเสมอ แม่ท่าลิง 

2 ท่ากระทืบกลับ มีลักษณะเหมือนกับแม่
ท่าลิง ท่ากระทืบกลับ 

เป็นท่าที่เหมือนกันในแม่ท่าลิง           
ท่ากระทืบกลับ 

จากตาราง สรุปได้ว่า ท่ากระทืบกลับ ในกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ           
มีลักษณะเหมือนกับแม่ท่าลิง ทา่กระทืบกลับ ดังปรากฏในภาพ 
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                  ท่ากระทืบกลับ เพลงเสมอ                      แม่ท่าลิง ท่ากระทืบกลับ                         

ภาพที่ 138 ท่ากระทืบกลับในเพลงหน้าพาทย์เสมอตรงกับแม่ท่าลิงท่ากระทืบกลับ 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ตารางท่ี 17 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างท่ารำไม้ลาเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิงกับแม่ท่า      
ของตัวลิง (ต่อ)   
 

ลำดับ 
ชื่อท่ารำ 

หมายเหตุ 
ท่ากลุ่มเพลงเสมอ แม่ท่าลิง 

3 ท่าข้ึนในท่ากระทืบ
กลับ 

มีลักษณะเหมือนกับแม่ท่า
ลิง ท่าข้ึนในท่ากระทืบกลับ 

เป็นท่าที่เหมือนกันในแม่ท่าลิง          
ท่าข้ึนในกระทืบกลับ 

จากตาราง สรุปได้ว่า ท่าขึ้นในท่ากระทืบกลับ ในกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ           
มีลักษณะเหมือนกับแม่ท่าลิง ท่าข้ึนในท่ากระทืบกลับ ดังปรากฏในภาพ 
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             ท่าข้ึนในท่ากระทืบกลับ เพลงเสมอ            แม่ท่าลิง ท่าข้ึนในท่ากระทืบกลับ                  
ภาพที่ 139 ท่าข้ึนในท่ากระทืบกลับ ในเพลงหน้าพาทย์เสมอตรงกับแม่ท่าลิง ท่าขึ้นในท่ากระทืบกลับ 

ที่มา: ผู้วิจัย 

ตารางที่ 17 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างท่ารำไม้ลาเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิงกับแม่ท่า   
ของตัวลิง (ต่อ)  
  

ลำดับ 
ชื่อท่ารำ 

หมายเหตุ 
ท่ากลุ่มเพลงเสมอ แม่ท่าลิง 

4 ท่ากระทืบกลับคว้า
ตกใจ 

มีลักษณะเหมือนกับแม่
ท่าลิง ท่าขยับคว้าตกใจ 

เป็นท่าที่เหมือนกันในแม่ท่าลิง ท่าขยับ
คว้าตกใจ เป็นตะลึกตึกคว้าตกใจ 

ที่มา: ผู้วิจัย 
จากตาราง สรุปได้ว่า ท่าขึ้นในท่ากระทืบกลับคว้าตกใจ ในกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์

เสมอ มีลักษณะเหมือนกับแม่ท่าลิง ท่าขยับคว้าตกใจ ดังปรากฏในภาพ 
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             ท่ากระทืบกลับคว้าตกใจ เพลงเสมอ              แม่ท่าลิง ท่าขยับคว้าตกใจ                        

ภาพที่ 140 ท่ากระทืบกลับคว้าตกใจ ในเพลงหน้าพาทย์เสมอตรงกับแม่ท่าลิงท่าขยับคว้าตกใจ 
ที่มา: ผู้วิจัย 

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่ากระบวนท่าไม้ลา ในเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ
ของตัวลิงนั้น มีด้วยกัน 2 ลักษณะ ได้แก่ 

(1) การตะลึกตึกลงหลัง แสดงการเคลื่อนตัวลงหลัง หรือการเดินถอยหลัง 
การปฏิบัติท่ารำ เพ่ือที่จะปฏิบัติท่ารำไม้ลาในแบบถอยหลัง เพ่ือเป็นการสิ้นสุด

การเดิน สันนิษฐานว่า เมื่อเดินขึ้นหน้าไปจนสุดพ้ืนที่แล้วการเดินจึงต้องเดินถอยหลังแทน หรือ         
อีกนัยหนึ่ง คือ การปฏิบัติตามลักษณะของหน้าทับไม้กลอง ที่เรียกว่า ไม้ลา หมายถึง การถอยนั่นเอง 

(2) การลงวง แล้วกระทืบกลับ 
การปฏิบัติท่ารำไม้ลา ในแบบที่สอง มีปรากฏอยู่ในเพลงหน้าพาทย์เสมอ         

เสมอข้ามสมุทร จำนวน 2 เพลง การปฏิบัติท่ากระทืบกลับในท่าครึ่งหย่อง มีปรากฏในเพลงวานร
ดำเนิน และการปฏิบัติท่ากระทืบกลับคว้าตกใจ มีปรากฏอยู่ในเพลงเสมอวานร หมายความของท่า
แสดงให้เห็นว่าสิ้นสุดในการเดินทาง ซึ่งมีหลายกระบวนท่าในท่ากระทืบกลับ เป็นเหตุผลว่ามีไว้
สำหรับเลือกใช้ให้เหมาะสมกับตัวละครที่เป็นพญาลิงนั่นเอง 

ดังนั้นสรุปได้ว่า กระบวนท่าไม้ลานั้น มีด้วยกัน 2 แบบ เป็นการสิ้นสุดการเดินทาง 
ซึ่งมีหลายกระบวนท่าในท่ากระทืบกลับ เป็นเหตุผลว่ามีไว้สำหรับเลือกใช้ให้ เหมาะสมกับตัวละครที่
เป็นพญาลิงนั่นเอง 

3) วิเคราะห์กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิงของตัวลิง 
กระบวนท่าเพลงรัว 
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กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง ในการปฏิบัติเพลงรัว             
เป็นเพลงหนึ่ง เมื่อจบไม้เดิน ไม้ลาแล้วจะต่อด้วยเพลลงรัว อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ของการปฏิบัติท่ารำ                 
ในแต่ละเพลง มีกระบวนท่ารำเพลงรัว สามารถสรุปได้เป็นตาราง ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 18 แสดงการปฏิบัติท่ารำเพลงรัวของเพลงหน้าพาทย์เสมอกลุ่มเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
 

ลำดับ 
การปฏิบัติท่ารำเพลงรัวของเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 

เสมอ เสมอข้ามสมุทร วานรดำเนิน เสมอวานร 
1 

 
ท่าผาลา 

 
ท่าผาลา 

 
ท่าผาลา 

 
ท่าผาลา 

2 

 
ท่าข้ึนในท่า 3 

 
ท่าข้ึนในท่า 3 

 
ท่าข้ึนในท่า 3 

 
ท่าข้ึนในท่า 3 

3 

 
ท่าเกาสะเอวขวา 

 
ท่าเกาสะเอวขวา 

 
ท่าเกาศอกซ้าย 

 
ท่าเกาสะเอวขวา 

4 

 
ท่าขึ้นหย่องซ้าย 

 
ท่าขึ้นหย่องซ้าย 

 
ท่าขึ้นหย่องซ้าย 

 
ท่าขึ้นหย่องซ้าย 

5 

 
ท่ากาจับปากโลง  

- 

 

ท่ากาจับปากโลง 

 
ท่ากาจับปากโลง 
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ตารางท่ี 18 แสดงการปฏิบัติท่ารำเพลงรัวของเพลงหน้าพาทย์เสมอกลุ่มเพลงหน้าพาทย์เสมอ (ต่อ) 
 

 

จากตาราง การปฏิบัติท่ารำเพลงรัวในเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง พบว่า 
การใช้ท่ารำในการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอ และกลุ่มเพลงหน้าพาทย์เสมอนั้น มีการใช้  ท่ารำที่เป็นท่า
เดียวกันจำนวนหลายท่า ไม่ว่าจะเป็นท่าผาลา ท่าขึ้นท่า 3 ท่าขึ้นหย่องซ้าย ท่ากาจับปากโลง และมี
ท่ารำที่แตกต่างกันในเพลงวานรดำเนิน คือ กาจับปากโลง (ท่าเย้ยไยไพ) เป็นต้น ซึ่งท่ารำเหล่านี้จะมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงมาจากการปฏิบัติแม่ท่าของตัวลิง สรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 18 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิงกับแม่ท่าของ
ตัวลิง (ต่อ)  
 

ลำดับ 
ชื่อท่ารำ 

หมายเหตุ 
ท่ากลุ่มเพลงเสมอ แม่ท่าลิง 

2 ท่าข้ึนในท่า 3 มีลักษณะเหมือนกับการปฏิบัติ
แม่ท่าลิง ท่าขึ้นในท่าที่ 3 

เป็นท่ารำที่มีลักษณะเหมือนกัน
กับแม่ท่า ท่า 3 

 
จากตาราง สรุปได้ว่า ท่าขึ้นในท่า 3 เพลงรัว ในกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่ม

เพลงเสมอของตัวลิง มีลักษณะท่ารำคล้ายกับแม่ท่าลิง ท่าขึ้นในท่าท่ี 3 ดังปรากฏในภาพ 

ลำดับ 
การปฏิบัติท่ารำเพลงรัวของเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 

เสมอ เสมอข้ามสมุทร วานรดำเนิน เสมอวานร 
6 

 
ท่ากาจับปากโลง 

- 

 

ท่ากาจับปากโลง 

 
ท่ากาจับปากโลง 

7 

 

ท่าป้องหน้า 

 

ท่ายืดกระทบเก็บ 

 

ท่าป้องหน้า 

 

ท่ายืดกระทบเก็บ 
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                  ท่าข้ึนในท่า 3 เพลงเสมอ                              แม่ท่าลิง ท่า 3                                    

ภาพที่ 141 ท่าข้ึนในท่า 3 ในเพลงหน้าพาทย์เสมอตรงกับแม่ท่าลิงท่าขึ้นในท่าที่ 3 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
ตารางท่ี 18 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิงกับแม่ท่าของ
ตัวลิง (ต่อ)  
 

ลำดับ 
ชื่อท่ารำ 

หมายเหตุ 
ท่ากลุ่มเพลงเสมอ แม่ท่าลิง 

4 ท่าข้ึนหย่องซ้าย มีลักษณะเหมือนกับการ
ปฏิบัติแม่ท่าลิง ท่าหย่องซ้าย 

เป็นท่ารำที่มีลักษณะเหมือนกัน
กับแม่ท่า ท่าหย่องซ้าย 

 
จากตาราง สรุปได้ว่า ท่าขึ้นหย่องซ้าย เพลงรัว ในกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์

กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง มีลักษณะท่ารำคล้ายกับแม่ท่าลิง ท่าหย่องซ้าย ดังปรากฏในภาพ 
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                  ท่าข้ึนหย่องซ้าย เพลงเสมอ                       แม่ท่าลิง ท่าหย่องซ้าย                    
ภาพที่ 142 ท่าข้ึนหย่องซ้าย ในเพลงหน้าพาทย์เสมอตรงกับแม่ท่าลิงท่าขึ้นในท่าหย่องซ้าย 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 

ตารางท่ี 18 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิงกับแม่ท่าของ
ตัวลิง (ต่อ)  

ลำดับ 
ชื่อท่ารำ 

หมายเหตุ 
ท่ากลุ่มเพลงเสมอ แม่ท่าลิง 

5 ท่ากาจับปากโลง มีลักษณะเหมือนกับการ
ปฏิบัติแม่ท่าลิง ท่ากาจับ
ปากโลง  

เป็นท่ารำที่มีลักษณะเหมือนกันกับแม่
ท่า ท่ากาจับปากโลง  

 
จากตาราง สรุปได้ว่า ท่ากาจับปากโลง เพลงรัว ในกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์

กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง มีลักษณะท่ารำคล้ายกับแม่ท่าลิง ท่ากาจับปากโลง ดังปรากฏในภาพ 
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                  ท่ากาจับปากโลง เพลงเสมอ                   แม่ท่าลิง ท่ากาจับปากโลง                    

ภาพที่ 143 ท่ากาจับปากโลง ในเพลงหน้าพาทย์เสมอตรงกับแม่ท่าลิง ท่ากาจับปากโลง 
ที่มา: ผู้วิจัย 

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่ากระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ
ของตัวลิง ในขั้นตอนที่เป็นเพลงรัว สามารถแบ่งออกได้ 4 แบบ 

(1) แบบหมุนตัวยืดกระทบลงท่าผาลาแล้วยักคอ 9 ครั้ง 
การปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงรัว จะใช้ท่าผาลาเหมือนกันของเพลงเสมอ และ

กลุ่มเพลงหน้าพาทย์เสมอ เป็นกระบวนท่ารำที่แสดงถึงการสิ้นสุดการเดินทาง 
(2) แบบใช้ท่ากาจับปากโลงแล้วป้องหน้า 

การปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงรัว ในแบบที่สอง มีปรากฏอยู่ในเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
เสมอวานร จำนวน 2 เพลง แสดงให้เห็นถึงอากัปกริยาของตัวลิงซึ่งเป็นท่าเฉพาะที่ใช้กับตัวลิง คือท่า
กาจับปากโลง เป็นกระบวนท่าที่หมายถึงการสิ้นสุดกระบวนท่ารำเช่นเดียวกัน 

(3) แบบขึ้นท่าหย่องซ้ายและเก็บเข้าฉาก 
การปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงรัว ในแบบที่  3 แสดงให้ เห็นถึงการจบลง

กระบวนท่าที่เคลื่อนที่เป็นกระบวนกองทัพอย่างเป็นระเบียบ ใช้เฉพาะเพลงเสมอข้ามสมุทร และ
กระบวนท่าของออกไปจัดทัพของสุครีพ เมื่อรำเพลงหน้าพาทย์เสมอแล้วท้ายเพลงรัวจะใช้ท่ายืด
กระทบเก็บเข้าฉากเพ่ือปฏิบัติในกระบวนท่าต่อไป ซึ่งตรงกับความหมายเดียวกัน คือ แสดงการจบ
หรือสิ้นสุดกระบวนท่ารำนั่นเอง 

(4) แบบขึ้นหย่องซ้ายลงวงแล้วป้องหน้า 
การปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงรัว ในแบบที่ 4 เป็นกระบวนท่าที่ตัดทอนมาจาก

แบบที่ 2 เป็นลักษณะของจบกระบวนท่ารำ คือ หลังจากขึ้นท่าหย่องซ้าย แล้วกระโดดลงวงหน้าอัด 
กระทืบฟันหงายมือ กระตุกเข่าวางเท้าขวาท่าป้องหน้า ยกขวาติดหนีบน่องมือในท่า 6 แล้ววางเท้าขวาลง
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ลบเหลี่ยมมือทั้งสองตั้งวงลิง เพ่ือปฏิบัติในกระบวนท่าต่อไป ซึ่งพบอยู่ในเพลงวานรดำเนิน ซึ่งตรงกับ
ความหมายเดียวกัน คือ แสดงการจบหรือสิ้นสุดกระบวนท่ารำนั่นเอง  

 ดังนั้นสรุปได้ว่า กระบวนท่ารำเพลงรัว ต่อท้ายจากเพลงเสมอนั้นเป็นท่าที่แสดง
การจบ และสิ้นสุดของกระบวนท่ารำของเพลงนั้น ๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ผู้แสดง              
มีการเลือกใช้ท่ารำที่เหมาะสมกับโอกาสที่ใช้ ซึ่งจะต้องเลือกใช้ท่าจบให้เหมาะสมกับตัวละคร และ    
บทที่ใช้ด้วยเช่นกัน 

6.2 หลักสำคัญของการรำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิงของตัวลิง 
การรำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง เป็นการปฏิบั ติกระบวนท่ารำทาง

นาฏศิลป์ไทย ที่เกิดจากองค์ประกอบในการรำร่วมกับหลักในการรำที่เป็นตัวกำหนดแนวทางของ
กระบวนท่ารำให้เป็นในทิศทางเดียวกัน 

1) หน้าทับ ไม้กลอง การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 
หลักสำคัญในการปฏิบัติท่ารำเพลงหน้าพาทย์ คือ วงปี่พาทย์ที่ใช้ บรรเลงเพลง               

หน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ ซึ่งเป็นเพลงหน้าพาทย์ที่มีแบบแผนไม่สามารถที่จะตัดทอนเพลงได้อย่าง
เพลงอ่ืน ๆ เช่น เพลงเชิด เพลงปฐม เป็นต้น ซึ่งมีผู้ที่ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักในการรำเพลง                
หน้าพาทย์เสมอ ไว้ดังนี้ 

ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว กล่าวว่า ในการฝึกหัดรำเพลงหน้าพาทย์ ซึ่งถือกันว่าผู้รำต้องยึดถือ
จังหวะ ทำนองเพลง หน้าทับไม้กลอง เป็นหลักสำคัญที่จะต้องเต้นหรือรำให้เข้ากับท่วงทำนองเพลง 
ดังนั้นจึงมีการกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนตามขั้นตอน และระดับชั้นเรียน ในการปฏิบัติท่ารำ
เพลงหน้าพาทย์เสมอนั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ทำนองของเพลง และหน้าทับของไม้กลองว่ามีไม้เดิน
เท่าไหร่ ไม้ลาเท่าไหร่ เมื่อรู้แล้วผู้ปฏิบัติท่ารำให้ลงจังหวะ และถูกต้อง (ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว, ม.ป.ป,            
น. 252) 

สมศักดิ์ ทัดติ กล่าวว่า ในการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเพลงเสมออะไร 
หลักของการรำ จะต้องยึดถือเอาดนตรีเป็นหลัก เพราะผู้รำจะต้องยึดไม้กลองเป็นหลักด้วย ผู้รำ
จะต้องมีความรู้เรื่องเพลงหน้าพาทย์เสมอ มาก่อนว่าในแต่ละเพลงนั้นมีจำนวนของไม้เดินกี่ไม้ และ          
ไม้ลาจำนวนกี่ไม้ จะได้ปฏิบัติท่ารำได้ถูกต้อง (สมศักดิ์ ทัดติ, 2563, 5 ธันวาคม, สัมภาษณ์) 

จากการศึกษากระบวนท่ารำ และจากการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า หลักสำคัญในการ
ปฏิบัติท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง จะต้องยึดดนตรีเป็นหลักสำคัญ ต้องฟังหน้าทับ
ของไม้กลองเป็นหลัก ผู้ปฏิบัติท่ารำต้องศึกษาเรื่องทำนองเพลง หน้าทับ ไม้กลอง ของเพลงหน้าพาทย์
เสมอแต่ละเพลงมาก่อน จึงสามารถปฏิบัติท่ารำตามรูปแบบของเพลงเสมอนั้นได้ถูกต้อง 
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2) ท่ารำที่ใช้ในการปฏิบัติท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 
สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง ในการปฏิบัติท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ กลุ่มเพลง           

หน้าพาทย์เสมอ เป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติท่ารำ ในเรื่องของท่ารำจากการศึกษากระบวนท่ารำ
เพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง และการได้รับถ่ายทอดท่ารำ เพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ
ของตัวลิง ในกระบวนท่ารำที่มีความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงกับกระบวนท่าแม่ท่าลิง สามารถสรุป           
เป็นตารางได้ดังนี ้
ตารางที่  19 แสดงกระบวนท่าหลักที่ใช้ในการรำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิงที่มี
ความสัมพันธ์กับแม่ท่าลิง 
 

ลำดับ 
กระบวนท่าหลักท่ีใช้ในการรำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง                        

ที่มีความสัมพันธ์กับแม่ท่าลิง 
กระบวนทา่เพลงเสมอ กระบวนท่าแม่ท่าลิง 

1 ท่าลงวงหน้าอัด ท่าลงวงหน้าอัดในแม่ท่าลิง  
2 ท่ากระทืบกลับ ท่ากระทืบกลับในแม่ท่าลิง 
3 ท่าข้ึนในท่ากระทืบกลับ ท่าข้ึนในท่ากระทืบกลับในแม่ท่าลิง 
4 ท่าข้ึนหย่องซ้าย ท่าข้ึนหย่องซ้ายในแม่ท่าลิง 
5 ท่ากาจับปากโลง ท่ากาจับปากโลงในแม่ท่าลิง 

ที่มา: ผู้วิจัย 
จากตารางสังเกตได้ว่า ท่ารำมีลักษณะท่ารำที่เหมือนกันกับในแม่ท่าลิง โดยการนำ              

ท่าหลักในแม่ท่าของลิงมาใช้ในเพลงหน้าพาทย์เสมอด้วย 
สรุปได้ว่า ท่ารำที่ใช้ในเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง เป็นกระบวนท่ารำที่มี

ความเชื่อมโยงกับแม่ท่าลิง เป็นกระบวนท่าที่ใช้ในการปฏิบัติท่ารำของนาฏศิลป์โขนลิง ในการปฏิบัติ
ท่ารำนี้เป็นหลักสำคัญของการรำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ 

3) ทิศทางในการรำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
ในการปฏิบัติกระบวนท่ารำในเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง  
ลักษณะของการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า  
ไม้เดินที่ - กระโดดลงวง  
ไม้เดินที่ 1 ท่าตะลึกตึกไปข้างหน้า 1 ครั้ง 
ไม้เดินที่ 2 ท่าตะลึกตึกไปข้างหน้า 1 ครั้ง 
ไม้เดินที่ 3 ท่าตะลึกตึกไปข้างหน้า 1 ครั้ง 
ในการเดินไปข้างหน้า จะนับไม้เดินเพียง 3 ไม้เท่านั้น จะไม่นับท่าลงวงเป็นไม้เดินที่ 1  
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ลักษณะของการเคลื่อนที่ไปด้านหลัง  
ไม้เดินที่ 4 ท่าตะลึกตึกลงข้างหลัง 1 ครั้ง 
ไม้ลาที่ 1 ท่าตะลึกตึกลงข้างหลัง 1 ครั้ง 
ในเพลงหน้าพาทย์ของตัวลิง ในเพลงเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเพลงเสมออ่ืน ๆ จะนับ             

ไม้เดินเพียง 4 ไม้เท่านั้น จะไม่นับท่าลงวงเป็นไม้เดินที่ 1 ต่อจากนั้นก็เป็นไม้ลา จำนวน 4 ไม้ 
จากเรื่องการเคลื่อนที่ทำให้ทราบว่าทิศทางในการเคลื่อนที่ของการรำเพลง         

หน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ มีทิศทางในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยใช้หน้าเสี้ยวในการเคลื่อนที่ไป
ข้างหน้าด้วยการตะลึกตึกกระโดดสลับหน้ากันไปขึ้นไปข้างหน้า จำนวน 3 ครั้ง การเคลื่อนที่ ไป
ด้านหลัง ก็จะปฏิบัติท่าตะลึกตึกลงข้างหลังกระโดดสลับหน้าไป จำนวน 2 ครั้ง หรือที่เรียกการเคลื่อน
ตัวของเพลงหน้าพาทย์เสมอว่า ขึ้น 3 ลง 2 นั่นเอง 

จากการศึกษาวิเคราะห์กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง  
ทั้ง 4 เพลง พบว่า การปฏิบัติท่ารำเพลงเสมอ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ไม้เดิน ไม้ลา และเพลงรัว 
ซึ่งกระบวนท่ารำที่ปรากฏในเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิงนั้น มีท่ารำที่เชื่อมโยงมาจาก
การปฏิบัติแม่ท่าลิง ครึ่งท่าแรก และครึ่งท่าหลัง ในเพลงรัวมีกระบวนท่ารำหลายรูปแบบ สามารถ
เลือกปฏิบัติให้เข้ากับบทบาทของตัวละคร หรือบทการแสดงโขน หลักสำคัญในการปฏิบัติกระบวนท่า
รำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

1. หน้าทับ ของไม้กลอง เป็นหลักสำคัญที่ผู้ปฏิบัติท่ารำจะต้องศึกษา และปฏิบัติ        
ให้ถูกต้องตามจังหวะของหน้าทับของเพลงเสมอนั้น ๆ 

2. ท่ารำ เป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติท่ารำที่มีความเชื่อมโยงกับแม่ท่าลิง             
ซึ่งนำมาใช้กับท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 

3. การเคลื่อนที่ ทิศทางในการรำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง มีการ
เคลื่อนที่ 2 ลักษณะ คือ การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยใช้หน้าเสี้ยว มีจุดมุ่งหมายในการเคลื่อนที่            
ไปในทิศทางข้างหน้า การเคลื่อนที่ลงข้างหลังโดยใช้หน้าเสี้ยวสลับซ้าย -ขวา มีจุดมุ่งหมายในการ
เคลื่อนที่ลงข้างหลัง 

ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติ ท่ารำจำเป็นที่จะต้องศึกษา               
หลักในการปฏิบัติท่ารำให้เกิดความสมบูรณ์ของท่ารำอย่างถูกต้องที่สุด 
 



บทที่ 5 
                     สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวคิดการประดิษฐ์ท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิง วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมา และพัฒนาการกระบวนท่ารำของเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 
และเพ่ือวิเคราะห์ แนวคิด การประดิษฐ์ รูปแบบ และกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ เสมอข้ามสมุทร 
วานรดำเนิน และเสมอวานร ระเบียบวิธีวิจัย เริ่มจากโดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย และจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จากนั้นผู้วิจัยได้
ศึกษากระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง โดยวิธีถ่ายทอดท่ารำ การสัมภาษณ์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย การแสดงความคิดเห็น ประสบการณ์ในการสอน และการแสดงแล้ว รวบรวมบันทึก
ท่ารำพร้อมกับวิเคราะห์กระบวนท่ารำ องค์ประกอบ และหลักปฏิบัติท่ารำ ซึ่งจากการศึกษาผู้วิจัยได้สรุป
เนื้อหาที่ได้จากการศึกษาดังนี ้

จากการศึกษาประวัติความเป็นมา และความสำคัญของเพลงเสมอ ได้พบว่า “เพลงเสมอ” 
เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่มีมาตั้งแต่สมัยสมัยกรุงศรีอยุธยา และได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบั น โดยคำว่า 
“เสมอ” มีรากศัพท์มาจากภาษาเขมร คือคำว่า “ถะเมอ” ซึ่งแปลว่า เดิน เพลงหน้าพาทย์เสมอ พบว่า        
มีการบรรจุเพลงหน้าพาทย์เสมอ ไว้ท้ายบทกลอน ซึ่งพบเพลงหน้าพาทย์เสมอในคำพากย์รามเกียรติ์ 
แสดงให้เห็นว่า เพลงหน้าพาทย์เสมอที่ใช้กับตัวลิงน่าจะเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว ใช้สำหรับ 
บรรเลงประกอบการแสดงโขน-ละคร เพ่ือสื่อให้เห็นถึงอากัปกิริยาในการเดินทางในระยะใกล้ ๆ           
เพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ นอกจากจะมีความสำคัญดังกล่าวแล้ว สามารถแบ่งความสำคัญอย่างชัดเจน
ได้ 2 ลักษณะด้วยกัน คือ 

(1) ความสำคัญของเพลงหน้าพาทย์เสมอ แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ เพลงหน้าพาทย์เสมอ 
ในลักษณะที่เกี่ยวข้องการประกอบพิธีกรรม ซึ่งอยู่ในชุดโหมโรงเช้า โหมโรงกลางวัน และโหมโรงเย็น 
เป็นเพลงบรรเลงประกอบในพระราชพิธีต่าง ๆ อีกประการหนึ่ง เป็นเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบพิธีไหว้ครู            
จะมีเพลงหน้าพาทย์เสมอต่าง ๆ ซึ่งจะใช้ เชิญครูพระ ครูยักษ์ ครูลิง และครูที่เป็นมนุษย์ที่เป็นหมวดหมู่         
ก็จะใช้เพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร เป็นต้น 

(2) ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ไทย เพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ มีความสำคัญ              
ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงโขน การดำเนินเรื่องราวในวรรณกรรมเรื่อง รามเกียรติ์ เพลงหน้าพาทย์เสมอ 
เป็นเพลงหน้าพาทย์ ที่ใช้สำหรับตัวละครในเรื่อง รามเกียรติ์ เพ่ือการเดินทางไปมาในระยะทางใกล้ ๆ 
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ซึ่งผู้แสดงจะต้องยึดทำนองปี่พาทย์ที่บรรเลงเป็นหลัก โดยเฉพาะเรื่องของหน้าทับ ที่ใช้ประกอบใน
เพลงหน้าพาทย์ ในการแสดงโขนผู้แสดงที่ได้รับบทบาทของตัวเอก หรือตัวใด ๆ ก็ตาม จะต้องรู้เรื่อง
ของทำนองเพลงหน้าพาทย์ และหน้าทับของเพลงหน้าพาทย์นั้นเป็นหลัก เพลงหน้าพาทย์จึงได้มี
บทบาทเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงโขน เนื่องจากการแสดงได้มีการแบ่งประเภทของตัวละครไว้ 
โดยแบ่งตัวละครออกตามเรื่องราวที่แสดงอาทิเช่น พระ นาง ยักษ์ ลิง เป็นต้น ซึ่งตัวโขนก็ต้องมีการใช้
เพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงตามฐานะของตัวแสดงทั้งนั้น โดยเฉพาะผู้ที่แสดงเป็นตัวลิง จะใช้
เพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงอ่ืน ๆ ในส่วนของโอกาสที่ใช้เพลงหน้าพาทย์เสมอในการแสดง  
เพลงเสมอข้ามสมุทร เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในการเดินทางเป็นกองทัพของพระรามเพ่ือยกพล                 
ข้ามไปยังเมืองลงกา 

จากวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ สมัยกรุงศรีอยุธยา มีการบรรจุเพลงเสมอ ไว้ท้ายกลอนบทละคร         
ในคำพากย์รามเกียรติ์ แสดงให้เห็นว่า เพลงเสมอที่ใช้กับตัวลิงน่าจะเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว 
ในสมัยกรุงธนบุรี สันนิษฐานว่า น่าจะมีการสืบทอดมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากมีการฟ้ืนฟู          
ในสมัยกรุงธนบุรี ดังจะเห็นได้จากวรรณกรรม เรื่องรามเกียรติ์ ที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีนั้น มีการบรรจุ
เพลงเสมอ ไว้ในบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ไว้ด้วย 

 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จ            
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 พบการบรรจุเพลงเสมอไว้ท้ายบทพระราชนิพนธ์                
ที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวข้องกับตัวลิง นอกจากที่ปรากฏเพลงเสมอท้ายบทกลอน ในบทพระราชนิพนธ์         
ที่เกี่ยวข้องกับตัวลิงแล้ว ยังพบครูลิงที่แสดงโขน และได้เป็นครูสอนโขนในรัชกาลต่อมา สันนิษฐานว่า 
น่าจะมีการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอในยุคนี้ด้วย ได้แก่ “ครูจุ้ย เป็นตัวหนุมาน อยู่มาเป็นครูละคร           
วังหน้าในรัชกาลหลัง” 

บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ในบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
รัชกาลที่ 2 นี้มีปรากฏการบรรจุเพลงหน้าพาทย์เสมอไว้ท้ายบทละคร กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอนั้น 
ยังคาดว่าน่าจะมีกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิง พร้อมกับการบรรจุเพลงหน้าพาทย์  
จากการศึกษาเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง จากบทโขนกรมศิลปากร ฉบับปรับปรุงขึ้นใหม่    
เป็นบทการแสดงโขน พบเพลงหน้าพาทย์เสมอ ที่ใช้กับตัวลิงแล้ว ยังได้มีการพัฒนาของเพลงหน้าพาทย์
กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง เพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน เป็นเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงสำหรับ
ผู้แสดงฝ่ายลิง เป็นแนวคิดของรองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข ซึ่งรักษาการคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในขณะนั้น รวมทั้งคณาจารย์ที่เห็นพ้องร่วมกันว่า การแสดงโขนของไทย         
แต่เดิมนั้นตัวแสดงสูงศักดิ์ฝ่ายพระ นาง และยักษ์ ต่างก็มีเพลง และกระบวนรำในตระกูลเพลงเสมอ
เป็นการเฉพาะ ส่วนฝ่ายลิงเวลาแสดงยังใช้เพลงเสมอในการแสดง จึงเห็นควรที่จะสร้างเพลง และ
กระบวนรำเพลงเสมอขึ้นใหม่อีกเพลงหนึ่งสำหรับ ตัวแสดงโขนฝ่ายลิงสูงศักดิ์ระดับตัวพญาวานร      
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จากแนวคิดดังกล่าวจึงได้รับความกรุณาจากนายพินิจ ฉายสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง 
(ดนตรีไทย) ประพันธ์ทำนองเพลงขึ้นใหม่เกิดจากความคิดริเริ่มของนายรังสรรค์ แสงสุข และนายกิตติ เกิดผล 
ซึ่งมีความสนใจเรื่องเพลงหน้าพาทย์เสมอของลิง จึงปรึกษากับนายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว เกี่ยวกับเพลงหน้าพาทย์
ของลิง เพ่ือต้องการให้เพลงหน้าพาทย์ของลิงมีรูปแบบเฉพาะ โดยมีนายพินิจ ฉายสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ. 2540 เป็นผู้คิดประดิษฐ์ทำนองเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน
โดยใช้แนวทางเดียวกับการแต่งเพลงของนายมนตรี ตราโมท นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ 
ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย โขนลิง ได้คิดประดิษฐ์ท่ารำขึ้นมาใช้สำหรับพญาวานร หรือ เฉพาะตัวเอก
ของลิง ท่ารำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนินนี้ได้มีการถ่ายทอดเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 
ในพิธีไหว้ครู โขน-ละคร ดนตรี ประจำปีของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งผู้ถ่ายทอด 
คือ นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว และผู้ได้รับการถ่ายทอด คือ ศิษย์โขนรามคำแหง อาจารย์  และนักศึกษา 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จากนั้นนายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ได้นำมาถ่ายทอดให้กับ
คณะครูที่สอนนาฏศิลป์โขนลิงของวิทยาลัยนาฏศิลปทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และนายสุรัตน์ เอ่ียมสอาด 
ข้าราชการบำนาญ นาฏศิลป์โขนลิง สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้คิดประดิษฐ์ ท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
ที่ใช้เฉพาะตัวเอกของลิง ก็คือ เพลงเสมอวานร เป็นเพลงหน้าพาทย์ซึ่งนายสมาน ทองสุโชติ           
(อดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์) แต่งขึ้นสำหรับใช้ในการบรรเลงพิธีไหว้ครู แต่เดิมใช้ชื่อว่า เพลงเสมอลิง 
ต่อมานายไชยยะ ทางมีศรี ผู้ชำนาญการ ด้านดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จึงคิด           
นำเพลงเสมอลิงมาใช้ประกอบการแสดงในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ท้าวมหาชมพูผู้ทระนง
ทรงเครื่อง ใช้กับตัวละครที่เป็นพญาวานร ท้าวมหาชมพู การสืบทอดองค์ความรู้ผลงานสร้างสรรค์
นาฏยประดิษฐ์ท่ารำหน้าพาทย์โขนลิง : เพลงเสมอวานร ในโครงการสัมมนาวิจัย วิจักขณ์ การนำเสนอผลงาน
วิชาการ ของกรมศิลปากร ประจำปีพ.ศ. 2562              

การเรียนการสอนเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง จากกรมมหรสพได้โอนครูเข้ามา
สังกัดกรมศิลปากร เปิดเป็นโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ มีการสอนวิชานาฏศิลป์ไทย ในการสอน
นาฏศิลป์ไทยยังคงใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์  และ
กระบวนท่ารำแม่ท่าต่าง ๆ ก็ได้รับมาด้วย ที่สำคัญในปี พ.ศ. 2488 ได้มีการเริ่มฝึกหัดโขนขึ้น                     
ในโรงเรียนนาฏศิลปเป็นครั้งแรก นับได้ว่าการปูพ้ืนฐาน ความชัดเจนในกระบวนท่ารำ  “โขน”                  
เป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยให้คงอยู่สืบมาจนทุกวันนี้ 

นักเรียนผู้ฝึกหัดนาฏศิลป์โขนลิงเมื่อฝึกหัดแม่ท่าจบแล้วก็จะต้องฝึกหัดการรำเพลงหน้าพาทย์เสมอ
เพราะถือได้ว่าเป็นเพลงพ้ืนฐานในการแสดง ซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณจารย์ ประวัติความเป็นมา
ของการรำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ จากการศึกษาพบว่า การถ่ายทอดวิชานาฏศิลป์ทางด้านโขน            
ตัวลิงนั้น ในสมัยรัชกาลที่ 7 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และได้ยุบกรมมหรสพ จึงโอนพวกโขน            
ไปสังกัดกระทรวงวัง แต่ได้มีการฟ้ืนฟูขึ้นภายหลังพร้อมเปิดรับเด็กเข้ามาฝึกหัดใหม่อีกครั้ง และมีรูปการฝึกหัด
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กระบวนท่ารำที่ถ่ายทอดมาจากกรมหรสพ ในรัชกาลก่อน ด้วยเหตุที่ว่า ผู้มาวางรากฐานคือ บุคคลกลุ่มเดียวกัน 
และในที่สุดได้มีการโอนครู และตัวโขนจากกรมมหรสพเข้ามาสังกัดกรมศิลปากร กรมศิลปากรได้เปิด
โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ มีการสอนวิชานาฏศิลป์ไทย และได้ครูที่เป็นโขนหลวงซึ่งโอนมาสังกัด         
ในกรมศิลปากร และยังคงใช้วิธีการสอนเช่นเดียวกันกับในกรมมหรสพแบบดั้งเดิมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
ดังนั้นกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์และกระบวนท่ารำ แม่ท่าต่าง ๆ ที่ได้รับมาด้วย เพลงหน้าพาทย์
กลุ่มเพลงเสมอ ในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยนาฏศิลป มีการเรียงลำดับการเรียน             
เพลงหน้าพาทย์ในกลุ่มเพลงเสมอ โดยเริ่มจากเพลงเสมอ เสมอข้ามสมุทร วานรดำเนิน ต่อมามีการปรับ
หลักสูตรหลายครั้ง แต่ก็ยังคงลักษณะเดิมของการลำดับการเรียนเพลงหน้าพาทย์ในกลุ่มเพลงเสมอไว้
จนถึงปัจจุบัน ส่วนเพลงเสมอวานร ไม่ได้ถูกบรรจุในการเรียนการสอน แต่ได้นำมาใช้ในการแสดงโขน
ในสำนักการสังคีต กรมศิลปากร 

หลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นต้น เมื่อผู้เรียนเริ่มฝึกหัดเบื้องต้นแล้วก็จะฝึกหัดแม่ท่าลิงครึ่งแรก ครึ่งหลัง 
ต่อจากนั้นจึงเริ่มฝึกหัดเพลงหน้าพาทย์ เพลงเสมอ เพลงเชิด และวรเชษฐ์ จากนั้นต่อด้วยเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
เป็นเพลงเริ่มต้นในการเรียนเพลงหน้าพาทย์อ่ืน ๆ ต่อไป และยังเป็นเพลงที่ผู้ เรียนนาฏศิลป์           
จะได้เรียน เพราะได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มเปิดโรงเรียนนาฏดุริยางค์ โดยเริ่มจากการเรียน
เพลงเสมอ เพลงเสมอข้ามสมุทร ซึ่งการเรียนเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอนั้น จะต้องเรียนไปตามเพลง            
ที่หลักสูตรกำหนด โดยไม่มีการกระโดดข้ามไปต่อเพลงหน้าพาทย์เสมอที่เป็นหน้าพาทย์ชั้นสูงก่อน 
เนื่องจากมีกรอบจารีตที่ยึดถือปฏิบัติของทางนาฏศิลป์ไทยเป็นตัวกำหนดอยู่ และเนื่องจากเพลงหน้าพาทย์เสมอ 
เป็นเพลงที่มีท่วงทำนองจังหวะ และไม้กลองที่เป็นแบบแผน และเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร         
เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่มีจังหวะ และมีความยาวมากขึ้น รวมทั้งท่ารำที่มีความยากมากขึ้นด้วย ครูผู้ถ่ายทอด
ท่ารำจึงต้องถ่ายทอดท่ารำเพลงหน้าพาทย์ไปตามลำดับขั้น ตามพัฒนาการของผู้เรียนซึ่งจะพัฒนาท่ารำ  
จากง่ายไปหายากเป็นไปตามลำดับชั้นของผู้เรียน 

จากการศึกษา กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง พบว่า กระบวนท่ารำ
เพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่มีรูปแบบการรำที่กำหนดไว้เป็นแบบแผน มีการลำดับ
ท่ารำไว้อย่างชัดเจน และบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนใช้ในการแสดงของกรมศิลปากร
ด้วย 

กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ มีกระบวนท่ารำที่สอดคล้องไปกับกระบวน 
การบรรเลงซึ่งมีการกำหนดเป็นแบบแผนไว้แล้ว  สามารถแบ่งการปฏิบัติท่ารำเพลงหน้าพาทย์               
กลุ่มเพลงเสมอ ออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ไม้เดิน ขั้นตอนที่ 2 ไม้ลา ขั้นตอนที่ 3 เพลงรัว  

ในการปฏิบัติท่ารำจะปฏิบัติจนครบทั้ง 3 ขั้นตอนตามแบบแผนที่กำหนดในขั้นตอนต่าง ๆ 
ของแต่ละเพลงก็จะมีความแตกต่างกัน บางเพลงอาจจะมีไม้ เดินที่มี จำนวนแตกต่างกันไป                        
แต่ในการปฏิบัตินั้นจะมีการปฏิบัติไปในทิศทางเดียงกัน กล่าวคือ มีการเคลื่อนที่ไปด้านหน้า และไม้ลา          
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มีการเคลื่อนที่ลงไปด้านหลัง และปฏิบัติท่าเพลงรัวซึ่งแสดงการจบกระบวนท่ารำ นอกจากนี้ยังพบว่า          
ท่านาฏยศัพท์ที่ใช้ในการรำมีอยู่หลายท่า ซึ่งท่านาฏยศัพท์นี้เป็นลักษณะท่าเชื่อมเพ่ือให้ท่ารำนั้น                            
เกิดความสวยงาม และมีความต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรเลง 

หลักในการรำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ  จากการศึกษาวิเคราะห์กระบวนท่ารำ                 
เพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ ทั้ง 4 เพลงนั้นพบว่า การปฏิบัติท่ารำเพลงเสมอนั้นแบ่งออกเป็น                 
3 ขั้นตอน ได้แก่ ไม้เดิน ไม้ลา และเพลงรัว ซึ่งกระบวนท่ารำที่ปรากฏในไม้เดินนั้น มีท่าทาง                        
ในการปฏิบัติที่เชื่อมโยงมาจากการปฏิบัติแม่ท่าของตัวลิง ตั้งแต่แม่ท่าครึ่งแรก และแม่ท่าครึ่งหลัง               
ในการปฏิบัติกระบวน ท่ารำในเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง  

ลักษณะของการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า  
ไม้เดินที่ - กระโดดลงวง  
ไม้เดินที่ 1 ท่าตะลึกตึกไปข้างหน้า 1 ครั้ง 
ไม้เดินที่ 2 ท่าตะลึกตึกไปข้างหน้า 1 ครั้ง 
ไม้เดินที่ 3 ท่าตะลึกตึกไปข้างหน้า 1 ครั้ง 

ในการเดินไปข้างหน้า จะนับไม้เดินเพียง 3 ไม้เท่านั้น จะไม่นับท่าลงวงเป็นไม้เดินที่ 1  
ลักษณะของการเคลื่อนที่ไปด้านหลัง  
ไม้เดินที่ 4 ท่าตะลึกตึกลงข้างหลัง 1 ครั้ง 
ไม้ลาที่  1 ท่าตะลึกตึกลงข้างหลัง 1 ครั้ง 

ในเพลงหน้าพาทย์ของตัวลิง ในเพลงเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเพลงเสมออื่น ๆ จะนับไม้เดินเพียง 4 
ไม้เท่านั้น จะไม่นับท่าลงวงเป็นไม้เดินที่ 1 ต่อจากนั้นก็เป็นไม้ลา จำนวน 4 ไม้ 

จากเรื่องการเคลื่อนที่ทำให้ทราบว่าทิศทางในการเคลื่อนที่ของการรำเพลงหน้าพาทย์         
กลุ่มเพลงเสมอ มีทิศทางในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยใช้หน้าเสี้ยวในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วย   
การตะลึกตึกกระโดดสลับหน้ากันไปขึ้นไปข้างหน้า จำนวน 3 ครั้ง การเคลื่อนที่ไปด้านหลัง ก็จะ
ปฏิบัติท่าตะลึกตึกลงข้างหลังกระโดดสลับหน้าไป จำนวน 2 ครั้ง หรือที่เรียกการเคลื่อนตัวของ               
เพลงหน้าพาทย์เสมอ ว่า ขึ้น 3 ลง 2 นั่นเอง 

จากการศึกษาวิเคราะห์กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง ทั้ง 4 เพลง 
พบว่า การปฏิบัติท่ารำเพลงเสมอ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ไม้เดิน ไม้ลา และเพลงรัว           
ซึ่งกระบวนท่ารำที่ปรากฏในเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิงนั้น มีท่ารำที่เชื่อมโยงมาจาก
การปฏิบัติแม่ท่าลิง ทั้งครึ่งท่าแรก และครึ่งท่าหลัง ในท่าหลักของตัวลิง คือ ท่า 1 , ท่า 3 , ท่า 4 ,        
ท่า 5 , ท่า 7 จะเห็นได้ว่ามีท่ารำจำนวน 2 ท่าที่ไม่นิยมใช้ในเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง 
คือ ท่า 2 และท่า 6 เนื่องจากเป็นท่านิ่งไม่สามารถเคลื่อนมือได้ หรือที่เรียกว่า ท่าตาย ในเพลงรัว                 
มีกระบวนท่ารำหลายรูปแบบ สามารถเลือกปฏิบัติให้เข้ากับบทบาทของตัวละคร หรือบทการแสดงโขน 
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และหลักสำคัญในการปฏิบัติกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง ประกอบไปด้วย 
3 ส่วน ได้แก่ 

1. หน้าทับ ของไม้กลอง เป็นหลักสำคัญที่ผู้ปฏิบัติท่ารำจะต้องศึกษา และปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามจังหวะของหน้าทับของเพลงเสมอนั้น ๆ 

2. ท่ารำ เป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติท่ารำที่มีความเชื่อมโยงกับแม่ท่าลิง ซึ่งนำมาใช้กับท่ารำ
เพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง และท่าเบ็ดเตล็ด ในท่าเกาที่ใช้ในเพลงรัว คือ ท่าเกาเอว              
ท่าเกาไหล่ และท่าเกาศอก 

3. การเคลื่อนที่ ทิศทางในการรำเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอของตัวลิง มีการเคลื่อนที่              
2 ลักษณะ คือ การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยใช้หน้าเสี้ยว มีจุดมุ่งหมายในการเคลื่อนที่ไปในทิศทาง
ข้างหน้า การเคลื่อนที่ลงข้างหลังโดยใช้หน้าเสี้ยวสลับซ้าย -ขวา มีจุดมุ่งหมายในการเคลื่อนที่ลง               
ข้างหลัง 
2. อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลการวิจัย เรื่อง “แนวคิดการประดิษฐ์ท่ารำเพลงหน้าพาทย์
เสมอของตัวลิง” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผสานกับหลักการแนวคิด  
ในการสร้างสรรค์การแสดง โดยออกแบบกระบวนการวิจัยด้วยรูปแบบการวิจัยที่หลากหลาย บูรณาการ
เชื่อมโยงรูปแบบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับเรื่องที่ศึกษาจนได้ข้อสรุปผลการวิจัยตามข้อมูลข้างต้นนั้น 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ข้อมูลที่เกี่ยวแนวคิดประดิษฐ์เพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิง พบว่าข้อมูลดังกล่าวสอดคล้อง
กับเกิดศิริ นกน้อย (2549, น. ง) ศึกษาเรื่อง การรำของตัวโขนยักษ์ในเพลงหน้าพาทย์กลุ่มเพลงเสมอ 
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนท่ารำประกอบเพลงหน้าพาทย์ เพลงเสมอ อาทิ เพลงเสมอ เสมอมาร 
เสมอเถร เสมอข้ามสมุทร พราหมณ์เข้า พราหมณ์ออก มีการกำหนดไว้เป็นแบบแผนการปฏิบัติท่ารำ
ตามจารีตของนาฏศิลป์ไทย การเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่ไปทิศทางด้านตรง และเคลื่อนที่แบบใช้หน้าเสี้ยว 
แต่มีจุดหมายการเคลื่อนที่ไปทิศทางด้านหน้า กรอบจารีตในการปฏิบัติเพลงท่ารำเพลงหน้าพาทย์            
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่ารำหรือรำผิดในเพลงหน้าพาทย์ สอดคล้องกับ นิติพงษ์ ทับทิมหิน (2553, น. ข) 
การรำเพลงหน้าพาทย์เสมอในละครพันทาง ผลการวิจัยพบว่า เพลงเสมอในการแสดงละครพันทาง หรือ 
เพลงเสมอออกภาษา คือ (เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้บรรเลง เพ่ือประกอบกิริยาการเดินทางจากท่ีหนึ่งไปยัง
อีกที่หนึ่งในระยะใกล้ ของตัวละครตามเชื้อชาตินั้น ๆ กระบวนท่ารำเพลงเสมอออกภาษา แบ่งตาม
โครงสร้างของการบรรเลงดนตรีได้ 3 ช่วง คือ ไม้เดิน ไม้ลา และรัว ซึ่งแต่ละเพลงมีลักษณะท่ารำที่
เชื่อมโยงมาจากการรำแม่บทใหญ่ และลักษณะ ท่ารำที่เลียนแบบมาจากนาฏยศิลป์นานาชาติตามเชื้อชาติ
ของตัวละคร สอดคล้องกับ อรวรรณ ขมวัฒนา (2530, น. ข) รำไทยในศตวรรษที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นมาของ ท่ารำไหนที่มีปรากฏในปัจจุบันนี้ได้รับสืบทอดต่อกันมา โดยสามารถ
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อ้างอิงตัวบุคคลได้แน่นอนตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พบว่าท่ารำไทยมิได้มี
พ้ืนฐานมาจากท่ารำ 108 ท่า ในตำรานาฏยศาสตร์ของอินเดีย และท่ารำไทยที่ถือว่าเป็นแม่แบบที่ใช้ 
ในการฝึกหัดมาแต่เดิมของตัวพระ ตัวนาง คือ เพลงช้า เพลงเร็ว เชิด เสมอ แม่แบบที่ใช้ฝึกหัดตัวยักษ์ 
ตัวลิง คือ เต้นเสา และฝึกแม่ท่า และสอดคล้องกับ ถาวร หัสดี (2543, น. ข) หน้าทับเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้
ในการแสดงโขน ผลจากการวิจัยพบว่า ความสำคัญของตะโพนในวงดนตรีไทยนั้น ความสำคัญของหน้าทับ
เพลงหน้าพาทย์ที่ตะโพน และกลองทัด เป็นผู้บรรเลงกำกับจังหวะ และเป็นผู้เชื่อมโยงความรู้สึกของผู้แสดง 
ผู้ชม รวมทั้งนักดนตรีให้เกิดจินตนาการร่วมกัน ในการวิเคราะห์หน้าทับพบว่าได้มีการใช้ส่วน ย่อยของ
จังหวะแบบต่าง ๆ  นำมาผูกร้อยเรียงกันให้เกิดเป็นกระสวนจังหวะของแต่ละหน้าทับ (กระสวนจังหวะหน้าทับ 
หมายถึง การใช้หลักเกณฑ์สำเนียงภาษาดนตรี และโครงสร้างรูปลักษณ์ของเพลง เช่น เพลงหน้าพาทย์ 
ก็ใช้จังหวะ หน้าทับของตะโพน และกลองทัด เพลงตับ เพลงเถา เพลงเรื่อง เพลงเบ็ดเตล็ด เพลงภาษา 
เพลงหางเครื่อง เพลงลูกหมด ก็จะใช้กระสวนจังหวะตามลักษณะ และประเภทของเพลงนั้น ๆ และ            
ที่สำคัญที่สุด กระสวนจังหวะหน้าทับเป็นตัวบอก หรือกำหนดความสั้นยาวของเพลง ว่าเพลงนั้น               
มีความสั้นยาวเท่ากับกี่ประโยค ทำนองวัดความสั้นยาวของเพลง) อย่างมีกฎเกณฑ์อันเป็นแบบแผนเฉพาะ 
ลักษณะดังกล่าวทำให้สามารถกำหนดโครงสร้างของเพลงหน้าพาทย์ ทั้ง 24 เพลง กำหนดกรอบแนวคิด
ของการจำแนกประเภทเพลงหน้าพาทย์ออกตามลักษณะของหน้าทับ 
3. ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษา และวิเคราะห์กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์อ่ืน ๆ ที่ใช้กับตัวลิง 

2. ควรมีการศึกษากระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์เสมอในตัวละครอ่ืน ซึ่งมีปรากฏในการแสดงโขน 

3. ควรมีการศึกษาในเรื่องของเพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิงให้มีแนวทางในการปฏิบัติของ
ไม้เดินที่ 1 มีลักษณะเหมือนกับตัวพระ กับตัวยักษ์ 
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ชื่อ - สกุล  นายประสิทธิ์ ป่ินแก้ว  
วัน/เดือน/ปีเกิด  24 พฤศจิกายน 2484  
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 59 ซอย วัฒนสุขนิเวศน์ แขวงบางขุนนนท์ 
   เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700 
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป-์โขน) (โขนลิง)  
       พุทธศักราช 2551  

ผู้เช่ียวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขนลิง)  
สถานที่ทำงานปัจจุบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์กระทรวงวัฒนธรรม 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2495 สำเร็จการศึกษา  ระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนศิลปะเดชศึกษาคาร 
พ.ศ. 2506 สำเร็จการศึกษา ระดับหลักสูตรวิชาโขน ช้ันสูง จากโรงเรียนนาฏศิลป 
พ.ศ. 2524 สำเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี จากวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา 

ประวัติการทำงาน 
 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2506  ศิลปินจัตวา กองการสังคีต กรมศิลปากร 

1 สิงหาคม พ.ศ. 2508  ศิลปินตรีแผนกนาฏศิลป์ กองการสังคีต กรมศิลปากร 
1 กันยายน พ.ศ. 2515  ศิลปินโทแผนกนาฏศิลป์ กองการสังคีต กรมศิลปากร 
1 กันยายน พ.ศ. 2518  นาฏศิลปิน 4 แผนกนาฏศิลป์ กองการสังคีต กรมศิลปากร 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2520  อาจารย์ 1 ระดับ 4 วิทยาลัยนาฏศิลป กองศิลปศึกษา  กรมศิลปากร 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2522  อาจารย์ 2 ระดับ 6 วิทยาลัยนาฏศิลป กองศิลปศึกษา  กรมศิลปากร 
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1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป ระดับ 6 
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป ระดับ 7 
27 ธันวาคม พ.ศ. 2537  ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป ระดับ 8 

 ในปี พ.ศ. 2544 ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป ระดับ 9 
 ในปี พ.ศ. 2545 เกษียณอายุราชการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้เช่ียวชาญการสอน 
  นาฏศิลป์ไทย (โขนลิง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
ผลงานการแสดงในต่างประเทศ 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้านการเป็นศิลปิน ครู และผู้บริหาร นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ได้มีโอกาส
เดินทางไปเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยในต่างประเทศมากมาย เช่น ประเทศอินโดนิเซีย ประเทศฝรั่งเศส 
ประเทศมาเลเซีย ประเทศฮังการี ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเดนมาร์ก ประเทศนิวซีแลนด์ 
ประเทศจีน ประเทศแคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรีย ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ประเทศนอร์เวย์ ฯลฯ 
ผลงานสร้างสรรค์การแสดงอื่นๆ 
 นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว นอกจากผลงานการแสดงแล้วยังได้สร้างสรรค์ผลงานการแสดงอื่น ๆ 
ได้แก่ 

 - ประดิษฐ์ท่ารำฉุยฉายพาลี (หลักสูตรการเรียนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)  
 - ประดิษฐ์ท่าเต้นโขนลิงประกอบการแสดงเรื่องรามเกียรต์ิ ชุด วานรพงศ์ ของกรมศิลปากร 
ในงานพระราชพิธีพระเมรุพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
 - กำกับการแสดงโขน เช่น การแสดงโขน ชุดพิเภกสวามิภักด์ิ ณ โรงละครแห่งชาติ การแสดงโขน 
เรื่อง กำแหงหนุมานข้าราชบริพารผู้ภักดี ณ ศาลาเฉลิมกรุง วันท่ี 26 กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2551 
เป็นต้น 
 - ควบคุมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนยกรบ ณ โรงละครแห่งชาติ 
 - ควบคุม และฝึกซ้อมการแสดงโขนเรื่องรามเกียร ต์ิ ตอนจองถนน ณ สังคีตศาลา
กรุงเทพมหานคร 
 - เขียนหนังสือคู่มือประกอบการสอนวิชานาฏศิลป์ไทย (โขน) ระดับปริญญา สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ เรื่องฉุยฉายพาลี และลงสรงหนุมานทรงเครื่อง 
 - เป็นอาจารย์สอนพิ เศษด้านโขนตัวลิงให้กับมหาวิทย าลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
 - เป็นอาจารย์สอนพิเศษ และการฝึกซ้อมการแสดง ด้านโขนตัวลิงให้กับ มูลนิธิคึกฤทธิ์  
ปราโมช สถาบันคึกฤทธิ์ 
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 - ควบคุม และฝึกซ้อมในการแสดงโขนในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชุด พรมมาศ ปีพุทธศักราช 2550 
 - ควบคุม และฝึกซ้อมในการแสดงโขนในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชุด นางลอย ปีพุทธศักราช 2553 
 - ควบคุม และฝึกซ้อมในการแสดงโขนในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชุด ศึกมัยราพณ์ ปีพุทธศักราช 2554 
 - ควบคุม และฝึกซ้อมในการแสดงโขนในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชุด จองถนน ปีพุทธศักราช 2555 
 - ควบคุม และฝึกซ้อมในการแสดงโขนในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุด โมกศักดิ์ ปีพุทธศักราช 2556 
 - ควบคุม และฝึกซ้อมในการแสดงโขนในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุด ศึกอินทรชิต ตอนนาคบาศ ปีพุทธศักราช 2557 
 - ควบคุม และฝึกซ้อมในการแสดงโขนในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชุด ศึกอินทรชิต ตอนพรมมาศ ปีพุทธศักราช 2558 
 - ควบคุม และฝึกซ้อมในการแสดงโขนในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุด พิเภกสวามิภักด์ิ ปีพุทธศักราช 2561 
 - ควบคุม และฝึกซ้อมในการแสดงโขนในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีน าถ                   
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชุด สืบมรรคา ปีพุทธศักราช 2562 
 - ควบคุมการฝึกซ้อมงาน การแสดงมหรสพสมโภชพระเมรุ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
พระพระบรมศพในรัชกาลท่ี 9 
 - ควบคุมการฝึกซ้อมเนื่องในงาน มหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรัชกาลท่ี 10 
ผลงานด้านผู้ถ่ายทอดท่ารำ 
 1. ครูผู้สอนโขนลิง ท่ีวิทยาลัยนาฏศิลป 
 2. ประดิษฐ์ท่ารำ และถ่ายทอดท่ารำฉุยฉายพาลี หลักสูตรการเรียนของสถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป ์
 3. ถ่ายทอดท่ารำทหารนเรศวร 
 4. ถ่ายทอดท่ารำเพลงปลุกใจต่างๆ หลักสูตรการเรียนของวิทยาลัยนาฎศิลป 
 5. ถ่ายทอดท่ารำ ระบำวีรชัยลิง หลักสูตรการเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลป 
 6. ถ่ายทอดท่ารำ หนุมานลงสรงโทน ให้กับนายกิตติ จาตุประยูร 
 7. ประดิษฐ์ท่ารำ หนุมานรบบรรลัยกัลป์ หลักสูตรการเรียน ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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 8. ประดิษฐ์ท่ารำโขนลิงประกอบการแสดงโขน ชุด วารนรพงศ์ ของกรมศิลปากรเนื่องในงาน 
พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ 
 9. ถ่ายทอดท่ารำวานรดำเนิน ให้แก่ โขนรามคำแหง 
 10. ถ่ายทอดท่ารำ ลงสรงโทนหนุมานทรงเครื่อง โครงการบันทึกองค์ความรู้ผู้เช่ียวชาญด้าน
นาฏดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 
 11. ถ่ายทอดท่ารำการแสดง ชุดฉุยฉายพาลี ใหก้ับนายกิตติภพ กนกวิไลรัตน์ 
รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ 
 1. ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ปีพุทธศักราช 2548 จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 2. ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นาฏกรรมไทย) จากมหาวิทยาลัย
รามคำแหง วันท่ี 25 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2550 
 3. ได้รับโล่เกียรติคุณท่ีได้สนับสนุนการจัดงานราตรีละอองดาว 39 ของนักศึกษาวิชาทหาร 
กรมการรักษาดินแดน 
 4. ได้รับพระราชทานรางวัลศิษย์ดีเด่น คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 
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ชื่อ - สกุล  นายสุรัตน์ เอี่ยมสอาด  
วัน/เดือน/ปีเกิด  24 กุมภาพันธ์ 2499  
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 437/461 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยปานจิตรอุทิศ แขวงบางขุนศรี 
   เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700 
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ นาฏศิลปินทักษะพิเศษ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร 
สถานที่ทำงานปัจจุบัน สำนักการสังคีต กรมศิลปากร 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2504 - 2507 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1 - ป.4 จากโรงเรียนประสิทธิ์ศิลป์ศึกษา 
พ.ศ. 2508 - 2513 ระดับช้ันปีท่ี 4 - 6 จากโรงเรียนนาฏศิลป 
พ.ศ. 2514 - 2518 ระดับช้ันกลางปีท่ี 1- 3 จากวิทยาลัยนาฏศิลป 
พ.ศ. 2519 - 2521 ระดับช้ันสูงปีท่ี 1 - 2 จากวิทยาลัยนาฏศิลป 
พ.ศ. 2524 ระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย) จากวิทยาลัยเทคโนโลยี 

และอาชีวศึกษา  
ประวัติการทำงาน 
 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2521  นาฏศิลปิน 1 งานนาฏศิลป์ กองการสังคีต กรมศิลปากร 

15 สิงหาคม พ.ศ. 2523  นาฏศิลปิน 2 งานนาฏศิลป์ กองการสังคีต กรมศิลปากร 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2525  นาฏศิลปิน 3 งานนาฏศิลป์ กองการสังคีต กรมศิลปากร 
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2532  นาฏศิลปิน 4 งานนาฏศิลป์ ฝ่ายศิลปะการแสดง กองการสังคีต     

กรมศิลปากร 
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27 สิงหาคม พ.ศ. 2542  นาฏศิลปิน 6 ว. กลุ่มนาฏศิลป์ ส่วนการแสดง สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ 
กรมศิลปากร 

12 มีนาคม พ.ศ. 2546  นาฏศิลปิน 6 ว. กลุ่มนาฏศิลป์ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร 
1 มกราคม พ.ศ. 2547  นาฏศิลปิน 7 ว. กลุ่มนาฏศิลป์ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร 
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 นาฏศิลปิน 8 ว. กลุ่มนาฏศิลป์ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร 
11 ธันวาคม พ.ศ. 2551  นาฏศิลปินอาวุโส กลุ่มนาฏศิลป์ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร 

 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559  นาฏศิลปินทักษะพิเศษ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร 
ผลงานการแสดงในต่างประเทศ 
 เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ประเทศรัสเซีย ประเทศจีน ประเทศเกาหลีเหนือ ประเทศอเมริกา 
ประเทศชิลี ประเทศอิตาลี ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฮ่องกง ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศเนเธอร์แลนด์
ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมัน ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว 
ประเทศพม่า ประเทศอินเดีย 
ประวัติการสร้างสรรค์ 
 ผลงานด้านการแสดงโขน 
  ฉุยฉายนิลพัท 
  ชมตลาดท้าวมหาชมพู 
  หน้าพาทย์เสมอวานร 
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ภาคผนวก ข 
- โน้ตเพลงหน้าพาทย์ เสมอ 
- โน้ตเพลงหน้าพาทย์ เสมอข้ามสมุทร 
- โน้ตเพลงหน้าพาทย์ วานรดำเนิน 
- โน้ตเพลงหน้าพาทย์ เสมอวานร 
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โน้ตเพลงหน้าพาทยเ์สมอ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



282 
 

 

 

โน้ตเพลงหน้าพาทยเ์สมอข้ามสมุทร 
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โน้ตเพลงหน้าพาทยเ์สมอข้ามสมุทร (ต่อ) 
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โน้ตเพลงหน้าพาทยเ์สมอข้ามสมุทร (ต่อ) 
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โน้ตเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน 
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โน้ตเพลงหน้าพาทยเ์สมอวานร 
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ภาคผนวก ค 

- ต่อท่ารำเพลงหน้าพาทย์วานรดำเนิน 
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ภาพที่ 144 สัมภาษณ์ นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
 

 
 

ภาพที่ 145 สัมภาษณ์ นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 146 ต่อท่ารำ เพลงหน้าพาทย์ วานรดำเนิน 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 147 ต่อท่ารำ เพลงหน้าพาทย์ วานรดำเนิน 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 148 ต่อท่ารำ เพลงหน้าพาทย์ วานรดำเนิน 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
 

 
 

ภาพที่ 149 ต่อท่ารำ เพลงหน้าพาทย์ วานรดำเนิน 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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                     ประวัติผู้วิจัย 
 

 
ชื่อ - ชื่อสกุล   นายธณาวุฒิ  อ้นวงษ์ 
วันเดือนปีเกิด   31 มีนาคม 2530 
สถานที่เกิด   อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 
ที่อยู่    143 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ  อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 
ตำแหน่ง    คร ูค.ศ. 1 
สถานที่ทำงาน   วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
    อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2548   มัธยมศึกษาปีที่ 6 
    วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
พ.ศ. 2552   ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลปไทยศึกษา 
    วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
                                          กระทรวงวัฒนธรรม 
พ.ศ. 2564   ศิลปมหาบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ไทย 
    สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
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