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บทที่ 1
บทนํา
1.1

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

เพลงเชิดฉิ่ง คือ เพลงหนาพาทยที่ใชประกอบกิริยาการแสดงของตัวละครในโขน ละคร
แสดงกระบวนทารําเพื่ออวดฝมือตามบทบาทของผูแสดง และความประณีตของการเรียงรอยทารํา
จากความหมายของเพลงเชิดฉิ่งทําใหเห็นความสัมพันธที่มีตอละครใน เนื่องจากเปนละครที่มงุ
แสดงศิลปะแหงการรายรําและดนตรี ดังจะเห็นไดจากการวิเคราะหมูลเหตุในการเกิดละครผูหญิง
หรือละครใน ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ มีวา
...แตมหี ลักฐานที่เห็นไดวา ละครในเกิดแตเอาแบบโขนกับแบบละครนอกมาปรุงประสม
กับแบบระบําเปนแน มีที่สงั เกตหลายอยาง วาโดยยอคือเรื่องที่เลนเอามาแตโขน กระบวนเลนและ
ชื่อที่เรียกวา “ละคร” เอามาแตละครนอก วิธีรองและวิธีรําเอามาแตระบํา...และกระบวนการฟอน
รําก็ชากวาละครนอก เพราะเหตุที่กลาวมานี้ ละครในกับละครนอกจึงผิดกัน ละครในเลนเอาการที่
รํางามกับรองเพราะเปนหลัก...1
มูลเหตุขางตนเปนขอแสดงใหทราบลักษณะของการแสดงละครในไดวา มีจุดมุง หมายเพื่อ
ตองการแสดงศิลปะการรายรําและดนตรีเพลงรองเปนหลัก โดยลักษณะการรําของละครนั้นจะเริ่ม
จากการรําเพลง∗กอน แลวจึงหัดรําใชบท∗∗ วิธกี ารฝกหัดละครมีกลาวไวในตํานานละครอิเหนาวา
...วิธหี ัดละครนั้นชัน้ ตนครูหดั ใหรําเพลงตางๆ คือที่ 1 เพลงชา ที่ 2 เพลงเร็ว ที่ 3 เชิดกลอง
ที่ 4 เสมอ รําไดแลวจึงหัดใหรําใชบทอยางนี้เปนสามัญเหมือนกันหมดทุกคน แลวแตใครจะหัดให
เปนตัวยืนเครือ่ งหรือเปนตัวนาง ครูก็จะหัดใหตามกระบวนนัน้ ถาครูเห็นวาศิษยคนไหนฉลาด

1

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา(พระนคร : คลังวิทยา,
2508), หนา 17-18.
∗
รําเพลง คือ การรํากระบวนทารําเขากับเพลงปพาทย
∗∗
รําใชบทหรือรําตีบท คือ การรําเขากับบทรอง โดยใชภาษาทาใหตรงกับความหมายกับบท หรือการ
รําเขาทํานองเพลงแลวใชภาษาทารําสื่อความหมาย

2

ทวงทีจะรําเปนละครตัวดีไดก็หัดเพลงรําสําหรับตัวดีเพิ่มเติ่มตอไปอีก 1 ชุด เชน รําเชิดฉิ่ง รําลง
สรง และออกกลม เปนตน รําใชบทก็หัดเพิม่ เติมใหถงึ บทละครตัวเอก เชนรําโอโลม เปนตน…2
จากการฝกหัดละครบอกใหเห็นถึงบทบาทของเพลงเชิดในการนํามาใชฝกหัดการรําละคร
ขั้นพืน้ ฐาน ตอเมื่อมีความสามารถในระดับที่จะแสดงเปนตัวเอกไดจึงจะใหหัดเพลงเชิดฉิ่งอีกเพลง
หนึง่ และบอกถึงความสําคัญของเพลงหนาพาทยประเภทเชิดวา ถูกนํามาใชทงั้ ดานการฝกหัดและ
นําไปใหตวั ละครที่มีบทบาทสําคัญในละครรํา ทั้งนี้เปนการแสดงใหเห็นจุดประสงคในการรําเชิดฉิ่ง
วาเปนการรําเพื่ออวดฝมือและแสดงภูมิความรูของผูรํา โดยที่เพลงเชิดฉิ่งก็คือเพลงเดียวกันกับ
เพลงเชิด หรือเรียกอีกอยางวา เชิดกลอง แตกตางที่ในการบรรเลงตัดเครื่องดนตรีประเภทเครื่อง
หนังในการบรรเลงเพลงเชิดออก คือเมือ่ บรรเลงเพลงเชิดฉิ่งก็ตัดตะโพนไทย และกลองทัดออก
คงไวแตฉิ่งในการกํากับจังหวะ3
ทั้งนี้อาจารยจริ ัส อาจณรงคไดใหความเห็นเกีย่ วกับความสัมพันธของจังหวะกับการนํา
เพลงเชิดฉิ่งมาใชในเหตุกาณการแสดงวา “ดวยลักษณะของทํานองเพลงทีเ่ รียบเรียบ
เหมาะ
สําหรับการแสดงที่ผูรําตองใชสมาธิในการถายทอดทารําที่ใชในเหตุการณสําคัญ หรือกอนทีจ่ ะพบ
กับเหตุการณที่สําคัญ และดวยจังหวะพิเศษของเพลง คือการใชจังหวะฉิ่งอยางเดียว ซึง่ เหมาะสม
และ
กับการถายทอดทารําใหมีความสม่าํ เสมอของการเยื้องกรายใหสอดคลองกับทวงทํานอง
พรอมที่จะเรงจังหวะเพื่อดึงความสนใจของผูชมใหพบกับเหตุการณการแสดงที่สําคัญของตัวละคร
เชน เมื่อ อิเหนารําเชิดฉิ่งคนหาดอกลําเจียก เมื่อผูแสดงรํามาถึงระยะที่ใกลจะพบกับดอกลําเจียก
แลว นักดนตรีก็จะเรงทํานองขึ้น และจบเพลงเพื่อขึ้นเพลงใหมทันที”4
การรําเชิดฉิ่งในการแสดงละครนั้น สันนิษฐานวามีมาแลวตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมี
หลักฐาน จากสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานวา ละคร
ชาตรีก็คือละครนอกที่แพรหลายเปนพื้นเมืองอยูแลวในกรุงศรีอยุธยา แลวขุนศรีศรัทธานําลงไปหัด
แสดงที่นครศรีธรรมราช และมีการกลาวถึงเพลงที่ใชในการแสดงละครชาตรีวามีเพลงเชิดฉิง่ ใน
การแสดงดวย5

2

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา(พระนคร : คลังวิทยา,
2508), หนา 69.
3
สัมภาษณ อาจารยจิรัส อาจณรงค ศิลปนแหงชาติ พ.ศ. 2541 วันที่ 17 กรกฎาคม 2546.
4
สัมภาษณ อาจารยจิรัส อาจณรงค ศิลปนแหงชาติ พ.ศ. 2541 วันที่ 17 กรกฎาคม 2546.
5
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา(พระนคร : คลังวิทยา,
2508), หนา 38-39.

3

เมื่อพิจารณาจากขอความดังกลาว ผูวิจัยสันนิษฐานวา เพลงเชิดฉิ่งนาจะมีการรํา
ประกอบการแสดงละครในมาตั้งแตสมัยอยุธยาดวย เนื่องจากเริ่มมีการแสดงละครในแลวตั้งแต
แผนดินพระเจาอยูหวั บรมโกศ จากนัน้ เพลงเชิดฉิ่งและการแสดงละครในตามแบบหลวงก็ถายทอด
ตอมาจนถึงกรมศิลปากรในปจจุบัน จากการศึกษาบทละคร หลักสูตรการเรียนในสถานศึกษา
และสัมภาษณนาฏศิลปนของกรมศิลปากรพบวา ปจจุบันมีการรําเชิดฉิ่งในละครเรื่องอิเหนาและ
อุณรุท เรื่องดาหลังนัน้ ไมไดนิยมนํามาแสดงเนื่องจากการดําเนินเรื่องไมนา สนใจเทาใด สวนเรือ่ ง
รามเกียรติ์แสดงในศิลปะแบบโขน แตเนือ่ งจากในหนังสือลักษณะไทย ของหมอมราชวงศคึกฤทธิ์
ปราโมชไดอธิบายถึงลักษณะของโขนไววา
...โขนที่ถือวาเปนแบบฉบับไดนั้นคือโขนหลวง ซึง่ มีมาตัง้ แตกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัชกาลที่ 1
ั น(ม.ร.ว.หลาน
และรัชกาลที่ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร...พอถึงรัชกาลที่ 5 เจาพระยาเทเวศรวงศววิ ฒ
กุญชร) ไดเขาบัญชาการมหรสพและไดฟนฟูโขนหลวงขึน้ ในตอนนัน้ ครูโขนหลวงทีเ่ ปนผูชายไดแก
เฒารวงโรยไปหมดแลว คงเหลือแตครูละครในซึ่งเชีย่ วชาญในการแสดงละครในเรื่องรามเกียรติ์
อันเปนพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยและการแสดงละครในนั้นมีการ
ฝกทายักษ ทาลิง และมีการใชหนาพาทยตางๆ เชนเดียวกับการแสดงโขน เจาพระยาเทเวศรฯ จึง
ไดหาครูละครในผูหญิงซึ่งยังเหลืออยูนนั้ มาหัดโขนซึ่งเปนผูชายตามลักษณะของโขนขึ้น แตครู
ละครในเหลานั้น นอกจากจะมาหัดทารําหนาพาทยและทารําอื่นๆใหแกโขนหลวงแลว ก็ยงั ไดนาํ
อิทธิพลของละครในมาสูโขนเปนอยางมาก เชน เกิดมีการรําใชบทเชนเดียวกับละครในขึ้น ตัว
พระและตัวนางของโขนก็ตองหัดแบบละครใน ...อาจกลาวไดวาการแสดงโขนในปจจุบันนั้นมีสว น
เปนการแสดงละครในมากกวาการแสดงโขนอยางแทจริง...6
จากขอความดังกลาวแสดงวา โขนไดรับอิทธิพลทางการแสดงจากละครใน ดังนัน้ ผูวจิ ัยจึง
ศึกษาการรําเชิดฉิ่งในการแสดงโขน เพื่อเปนการรวบรวมขอมูลรูปแบบรําเชิดฉิ่งในการแสดงละคร
ในไวใหครบถวน
การรําเพลงเชิดฉิง่ ในการแสดงละครในและโขนแบงตามลักษณะการรําใน
เหตุการณตางๆ ดังนี้
1. การรําเชิดฉิ่งที่ใชในการรบ การใชอาวุธ เชน เชิดฉิง่ ศรทะนง เชิดฉิง่ ศรประจัน
2. การรําเพลงเชิดฉิ่งที่ใชในการเดินทาง เชน เชิดฉิง่ ในศุภลักษณอุมสม
3. การรําเพลงเชิดฉิ่งที่ใชในการคนหา พบวามีในเรื่องอิเหนา 1 ตอน คือเชิดฉิ่งในอิเหนา
ตัดดอกไม
6

คึกฤทธิ์ ปราโมช, ลักษณะไทย เลม 3 ศิลปะการแสดง(กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช,2541), หนา 47.
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4. การรําเชิดฉิ่งที่ใชในการติดตาม ไลจับ เชน เชิดฉิง่ จับมาอุปการ เชิดฉิ่งในยาหรันตาม
นกยูง
5. การรําเพลงเชิดฉิ่งที่ใชในการลักลอบเขาออกสถานที่ พบวามีในเรื่องอิเหนา คือ เชิดฉิ่ง
ยาหรันลักนางเกนหลง
6. การรําเชิดฉิ่งที่ใชในโอกาสสําคัญตางๆ เชน รําเชิดฉิง่ ศรทะนงหักกิง่ ไผของพระอิศวร
รําเชิดฉิ่งลุยไฟของพระพรตพระสัตรุด
จากการศึกษาเพลงเชิดฉิ่งและการรําเชิดฉิ่ง ผูว ิจัยเห็นวาเพลงเชิดฉิ่งเปนเพลงที่มีลกั ษณะ
เหมาะกับการรําเพื่ออวดฝมอื ของตัวละคร
ในการแสดงที่มงุ เนนศิลปะการรายรําแบบละครใน
เนื่องจากเปนเพลงหนาพาทยทนี่ ํามาใชอวดฝมือของตัวละครสําคัญและจะใชในเหตุการณการรบ
ไลจับ ติดตาม เดินทางและเหตุการณสําคัญตางๆ นอกจากนี้สังเกตไดวาลวนแลวแตจะตองเปน
เหตุการณที่มคี วามสําคัญ ใหเกิดความพลิกผันของตัวละคร และบทบาทสวนใหญของการดําเนิน
เรื่องอยูที่ตวั ละครฝายพระ ตัวอยางเชน อิเหนาเปนผูเดินทางติดตามหานางบุษบาเปนเวลานาน
ทําใหประสบกับเหตุการณตางๆมากมาย ซึ่งเรื่องรามเกียรติ์และอุณรุทก็เชนเดียวกัน
ดวยเหตุที่เพลงเชิดฉิ่งมีบทบาทสําคัญในการแสดงละครในดังที่ไดกลาวมาแลว ผูว จิ ัยจึง
มีความสนใจศึกษาการรําเชิดฉิ่งในดานประวัติความเปนมา องคประกอบ และกระบวนทารําเชิด
ฉิ่งของตัวพระ ซึ่งปจจุบันการรําเชิดฉิ่งไมคอยนํามาแสดงหรือแสดงแบบไมเต็มกระบวนรํา เพราะ
เนื่องจากตองใชเวลาในการรํามาก จึงไมไดรับความนิยมในปจจุบนั และเหตุผลสําคัญในการทําให
ผูวิจัยสนใจทีจ่ ะศึกษาเพลงเชิดฉิ่ง
เนื่องจากสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ ทรงมีวิจารณไววา
...อานความทีก่ ลาวถึงกรมหลวงพิทกั ษมนตรีทรงคิด ทารําดูเหมือนจะทําใหเขาใจไปวา
บรรดาทารําทีร่ ํากันอยูในกรุงสยามนี้ กรมหลวงพิทักษมนตรีทรงคิดตั้งเปนแบบบัญญัติขึ้นทั้งสิ้น
แตที่จริงไมใชเชนนัน้ ที่จะตองคิดมีแตที่ทําบทตามคํารองกับทาบทใบ เชน รําเชิดฉิ่งตัดดอก
ลําเจียกเปนตน ทารําเพลงชา เพลงเร็ว เชิดกลอง เชิดฉิ่ง อะไรเหลานี้มีแบบแผนมานานแลว ที่คดิ
ก็คิดเลือกเอาทาในแบบเหลานัน้ เอง วาทาไหนจะสมกับคํารองหรือสมกับที่จะตัดดอกลําเจียก เอา
มาแทรกใหดูติดตอกันได ไมเห็นขัดขวางเทานัน้ ...7

7

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ, วิจารณเรื่องตํานานเสภาและระเบียบ
การเลนตํานานเสภา[พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ](พระนคร : พระจันทร,
2508), (พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพรองอํามาตยตรีวัฒน กาญจนพบู ณ เมรุวัดประยูรวงศาวาส 15
ธันวาคม 2501) หนา 13.
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เหตุผลดังกลาวขางตน จึงทําใหผูวจิ ัยสนใจศึกษาและรวบรวมกระบวนทารําเชิดฉิ่งตัวพระ
ในการแสดงละครที่เปนกระบวนทารําเฉพาะแตละเพลง และมีความแตกตางในเหตุการณและ
องคประกอบในการรํา เพื่อเปนการสืบทอดองคความรูดา นนาฏยศิลปไทยไวใหคงอยูตอไป
1.2

วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมา องคประกอบและจุดมุงหมายของการรําเชิดฉิ่ง
2. เพือ่ ศึกษารูปแบบและกลวิธกี ารรําเชิดฉิ่งตัวพระในการแสดงละครใน

1.3

ขอบเขตของการวิจัย

ศึกษาการรําเชิดฉิ่งของกรมศิลปากร 5 ชุด ที่ใชแสดงในปพ.ศ.2477-2546 ไดแก
1. รําเชิดฉิ่งศรทะนงของพระราม ฉบับครูลมุล ยมะคุปต ถายทอดทารําโดย อาจารย
ไพฑูรย เขมแข็ง
2. รําเชิดฉิ่งในศุภลักษณอมุ สม ฉบับครูลมุล ยมะคุปต ถายทอดทารําโดย อาจารย
อัจฉรา สุภาไชยกิจ และอาจารยเวณิกา บุนนาค
3. รําเชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไม ฉบับครูลมุล ยมะคุปต ถายทอดทารําโดย อาจารย
สุภาวดี โพธิเวชกุล
4. รําเชิดฉิ่งจับมาอุปการของพระมงกุฎพระลบ ฉบับครูลมุล ยมะคุปต ถายทอดทารํา
โดย ดร.ศุภชัย จันทรสุวรรณ
5. รําเชิดฉิ่งพระพรตพระสัตรุดลุยไฟ ฉบับทานผูหญิงแผว สนิทวงศเสนี ถายทอดทารํา
โดย ดร.ศุภชัย จันทรสุวรรณ
1.4

วิธีดําเนินการวิจัย

1. การศึกษาเอกสาร
1.1 เอกสารการวิจยั เปนการศึกษาขอมูล เอกสารทางวิชาการ ไดแก หนังสือ ตํารา
และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรําเชิดฉิ่งในการละครใน จากแหลงขอมูลตาง ๆ ดังนี้
- ละครในของหลวงในรัชกาลที่ 2 โดยอารดา สุมิตร วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่กลาวถึงลักษณะการแสดงละคร ใน
รัชกาลที่ 2
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- จารีตการใชอุปกรณการแสดงละครเรื่องอิเหนา โดยสุภาวดี โพธิเวชกุล
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานาฏยศิลป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่กลาวถึง
ประเภทและการใชอาวุธของอิเหนา ซึ่งเปนขอมูลในการรําเชิดฉิ่งของอิเหนาตัดดอกไม
-จารีตการฝกหัดและการแสดงโขนของตัวพระราม โดยไพฑูรย เขมแข็ง
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานาฏยศิลป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่กลาวถึงบทบาท
ของเพลงเชิดฉิ่งศรทะนง
- ตํานานละครอิเหนา ในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ที่กลาวถึงประวัติการแสดงละครใน และบทบาทของเพลงเชิดฉิ่งในการแสดง
- บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2 และฉบับกรมศิลปากร
- บทละครเรื่องอุณรุท พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 1 และฉบับกรมศิลปากร
- บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธในรัชกาลที่1,รัชกาลที่ 2 และฉบับ
กรมศิลปากร
2. การศึกษาขอมูลภาคสนาม ดังนี้
2.1 การสังเกตการรําเชิดฉิ่งในละครใน โดยการชมวีดีทศั นบันทึกการแสดง ของ
กรมศิลปากร
2.2 การรับการถายทอดทารําเชิดฉิ่งในละครในเรื่องอิเหนาและอุณรุท และโขน
เรื่องรามเกียรติ์จาก
- นายไพฑูรย เขมแข็ง อาจารย 3 ระดับ 8 วิทยาลัยนาฏศิลป ศิลปนผู
มีประสบการณในการแสดงและการสอนนาฏศิลปกวา 40 ป ถายทอดทารําเชิดฉิง่ ศรทะนง
- นางสาวเวณิกา บุนนาค อาจารย 3 ระดับ 9 วิทยาลัยนาฏศิลป เปนอาจารย
พิเศษในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปผูรับการถายทอดทารําจากครูลมุล
ยมะคุปต
และมี
ประสบการณในการแสดง ละครในเรื่องอิเหนาและอุณรุท ถายทอดทารําศุภลักษณอุมสม
- ดร.ศุภชัย
จันทรสวุ รรณ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป ผูม ีประสบการณการแสดงและมีชื่อเสียงเปนทีย่ อมรับ ถายทอดทารําเชิดฉิ่งจับมาอุป
การและเชิดฉิง่ พระพรตพระสัตรุดลุยไฟ
- นางสุภาวดี โพธิเวชกุล อาจารย อาจารย 2 ระดับ 7 โปรแกรมวิชานาฏศิลป
ภาควิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ผูรับการถายทอดทา
รําจากอาจารยอุดม อังศุธร ถายทอดเชิดฉิ่งอิเหนาตัดดอกไม
2.3 จดบันทึกทารําที่ไดรับการถายทอด โดยการจดบันทึกที่เปนลายลักษณ
อักษร และทีเ่ ปนวีดที ัศน
2.4 ศึกษาขอมูลโดยการสัมภาษณ ผูท รงคุณวุฒทิ างดานนาฏศิลปไทย ไดแก
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- นางสุวรรณี ชลานุเคราะห ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป
ละครรํา) พ.ศ. 2533 อาจารยพิเศษภาควิชานาฏยศิลปไทย คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ใหขอมูลการแสดงเชิดฉิ่งในกรมศิลปากร
- นางศิริวัฒน ดิษยนันทน ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป)
พ.ศ. 2541 ใหขอมูลการแสดงเชิดฉิ่งในกรมศิลปากร
- นางสาวเวณิกา บุนนาค อาจารย 3 ระดับ 9 วิทยาลัยนาฏศิลป เปนผูใหขอมูล
ในการรําเพลงเชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไม, เชิดฉิ่งในยาหรันตามนกยูงและเชิดฉิ่งในศุภลักษณ
อุมสม
- นายไพฑูรย เขมแข็ง อาจารย 3 ระดับ 8 วิทยาลัยนาฏศิลป เปนผูใหขอมูล
ในการรําเพลงเชิดฉิ่งศรทะนง เชิดฉิง่ พระพรตพระสัตรุดลุยไฟ
2.5 ศึกษาขอมูลโดยการสัมภาษณ ผูท รงคุณวุฒิทางดานดนตรีไทย ไดแก
- นายจิรัส อาจณรงค ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
พ.ศ. 2546 ใหขอมูลเพลงเชิดฉิ่งในดนตรีไทย และลักษณะของเพลงเชิดฉิ่ง
- นายไพฑูรย เฉยเจริญ ดุริยางคศิลปน ระดับ 9 สํานักการสังคีต ใหขอมูล
บทบาทของเพลงเชิดฉิง่ ในทางดนตรี
3. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหรูปแบบ กระบวนรํา ของการรําเชิดฉิ่งในละครในเรื่องอุณรุท อิเหนา และ
เรื่องรามเกียรติ์ แลวเรียบเรียงในรูปแบบพรรณนาวิเคราะหโดยนําเสนอเปนรูปเลม
แบงเปนบทในการทําวิจัยดังนี้
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.4 วิธีดําเนินการวิจัย
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.6 คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
บทที่ 2 ประวัติความเปนมาของการรําเชิดฉิ่ง
2.1 ความหมายของเพลงเชิดฉิ่ง
2.1.1 ความหมายของเพลงเชิดฉิ่งในทางดนตรี
2.1.2 ความหมายของเพลงเชิดฉิ่งในทางนาฏศิลป
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2.2

2.3

2.4
2.5

บทบาทของเพลงเชิดฉิง่
2.2.1 เพลงเชิดฉิ่งในพิธีกรรม
2.2.1.1 เพลงเชิดฉิ่งในพิธีไหวครูและครอบโขนละคร
2.2.1.2 เพลงเชิดฉิ่งในพิธีทางศาสนา
2.2.2 เพลงเชิดฉิ่งในการแสดง
ความเปนมาของรําเชิดฉิ่ง
2.3.1 รําเชิดฉิ่งในสมัยสุโขทัย
2.3.2 รําเชิดฉิ่งในสมัยอยุธยา
2.3.3 รําเชิดฉิ่งในสมัยธนบุรี
2.3.4 รําเชิดฉิ่งในสมัยรัตนโกสินทร
2.3.4.1สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
2.3.4.2สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
2.3.4.3สมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูหวั
2.3.4.4สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว
2.3.4.5สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั
2.3.4.6สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั
2.3.4.7สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัว
2.3.4.8สมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดล
2.3.4.9สมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
จุดมุงหมายในการรําเชิดฉิง่
โอกาสที่แสดงรําเชิดฉิ่ง
2.5.1 รําเชิดฉิ่งในการแสดงโขน
2.5.1.1รําเชิดฉิ่งประกอบเหตุการณเดินทาง
2.5.1.2รําเชิดฉิ่งประกอบเหตุการณติดตาม ไลจับ คนหา
2.5.1.3รําเชิดฉิ่งประกอบเหตุการณตอสูใชอาวุธ
2.5.1.4รําเชิดฉิ่งประกอบเหตุการณสําคัญตางๆ
2.5.2 รําเชิดฉิ่งในการแสดงละคร
2.5.2.1รําเชิดฉิ่งประกอบเหตุการณเดินทาง
2.5.1.2รําเชิดฉิ่งประกอบเหตุการณติดตาม ไลจับ คนหา
2.5.1.3รําเชิดฉิ่งประกอบเหตุการณตอสูใชอาวุธ
2.5.1.4รําเชิดฉิ่งประกอบเหตุการณลักลอบเขาออกสถานที่
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2.5.1.5รําเชิดฉิ่งประกอบเหตุการณสําคัญตางๆ
บทที่ 3 การรําเชิดฉิ่งของตัวพระในการแสดงละครใน
3.1 เหตุการณการรําเชิดฉิ่ง
3.1.1 รําเชิดฉิ่งที่ใชในการเดินทาง
3.1.2 รําเชิดฉิ่งที่ใชในการคนหา
3.1.3 รําเชิดฉิ่งที่ใชในการติดตามจับสัตว
3.1.4 รําเชิดฉิ่งที่ใชในการใชอาวุธ
3.1.5 รําเชิดฉิ่งที่ใชในเหตุการณสาํ คัญอื่นๆ
3.2 องคประกอบการรําเชิดฉิ่ง
3.2.1 บทละคร
3.2.2 ผูแสดง
3.2.3 เครื่องแตงกาย
3.2.4 เพลงเชิดฉิ่งประกอบการแสดง
3.2.5 ดนตรีประกอบการรําเชิดฉิง่
3.2.6 อุปกรณการแสดง
3.2.7 ฉาก
บทที่ 4 วิเคราะหกระบวนทารําหลักและรูปแบบการรําเชิดฉิ่ง
4.1 รูปแบบการรําเชิดฉิ่ง
4.2 กระบวนทารําเชิดฉิ่ง
4.2.1 กระบวนทารําเชิดฉิ่งในชุดศุภลักษณอุมสม
4.2.1.1ทารําเชิดฉิ่งในชุดศุภลักษณอุมสม
4.2.1.2การใชรางกายสวนตางๆแสดงทารํา
4.2.1.3ทิศทางการเคลื่อนไหว
4.2.1.4การใชพื้นที่บนเวที
4.2.2 กระบวนทารําเชิดฉิ่งในชุดเชิดฉิ่งศรทะนง
4.2.2.1ทารําเชิดฉิ่งในชุดเชิดฉิ่งศรทะนง
4.2.2.2การใชรางกายสวนตางๆแสดงทารํา
4.2.2.3ทิศทางการเคลื่อนไหว
4.2.2.4การใชพื้นที่บนเวที
4.2.3 กระบวนทารําเชิดฉิ่งในชุดเชิดฉิ่งพระพรตพระสัตรุดลุยไฟ
4.2.3.1ทารําเชิดฉิ่งในชุดเชิดฉิ่งพระพรตพระสัตรุดลุยไฟ
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4.2.3.2การใชรางกายสวนตางๆแสดงทารํา
4.2.3.3ทิศทางการเคลื่อนไหว
4.2.3.4การใชพื้นที่บนเวที
4.2.4 กระบวนทารําเชิดฉิ่งในชุดเชิดฉิ่งพระมงกุฎพระลบจับมาอุปการ
4.2.4.1ทารําเชิดฉิ่งในชุดเชิดฉิ่งพระมงกุฎพระลบจับมาอุปการ
4.2.4.2การใชรางกายสวนตางๆแสดงทารํา
4.2.4.3ทิศทางการเคลื่อนไหว
4.2.4.4การใชพื้นที่บนเวที
4.2.5 กระบวนทารําเชิดฉิ่งในชุดอิเหนาตัดดอกไม
4.2.5.1ทารําเชิดฉิ่งในชุดอิเหนาตัดดอกไม
4.2.5.2การใชรางกายสวนตางๆแสดงทารํา
4.2.5.3ทิศทางการเคลื่อนไหว
4.2.5.4การใชพื้นที่บนเวที
4.3 วิเคราะหกระบวนทารําในการรําเชิดฉิ่ง
4.3.1 ความเหมือนและความแตกตางของทารํา
4.3.2 กระบวนทารําหลัก
4.3.3 ลําดับและทิศทางการเคลื่อนไหวของทารํา
4.3.4 ความสัมพันธระหวางทารําหลักกับเหตุการณการแสดง/เอกลักษณการ
รําเชิดฉิ่ง
4.4 ขั้นตอนและกลวิธีการรําเชิดฉิ่ง
4.4.1 ขั้นตอนการรําเชิดฉิ่ง
4.4.1.1รูปแบบรําเพลง
4.4.1.2รูปแบบรําเพลงผสมกับรําตีบท
4.4.2 กลวิธกี ารรําเชิดฉิ่ง
บทที่ 5 บทสรุปและขอเสนอแนะ
รายการอางอิง
ภาคผนวก
ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
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1.5

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั

1. ไดหลักการรําเชิดฉิ่งในละครใน
2. ทําใหทราบความเปนมาของการรําเชิดฉิ่ง ในกรมศิลปากร
3. เปนการอนุรักษศิลปะการแสดงในละครในไวในรูปแบบลายลักษณอักษร
4. เพื่อเปนแนวทางในการนํากระบวนทารําเชิดฉิ่งไปประยุกตใชในเหตุการณอื่นๆสําหรับ
จัดการแสดงทางนาฏยศิลป
1.6

คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
กระบวนทารําเฉพาะ

ทารําหลัก

ทาเชื่อม
ทาเสริม
ทาตีบท
ทาเฉพาะเหตุการณ
เหตุการณการแสดง

หมายถึง การรําเขากับทํานองเพลงหรือบทรองเชิดฉิ่ง
โดยมีรูปแบบรําเพลง คือการปฏิบัติทารําเรียงรอยเปน
ลําดับขั้นตอนพรอมทํานองเพลงเชิดฉิง่ หรือรําเพลง
ผสมรําตีบท คือการเรียงรอยทารําและภาษาทาเปน
ลําดับขั้นตอน เพื่อสื่อความหมายในทํานองเพลงเชิดฉิ่ง
หมายถึง ทารําทีพ่ บปริมาณการรํา1ทารํา ใน 3 ชุด จาก
ทั้ง 5 ชุดการแสดงทีน่ ํามาวิจัย โดยแตละทาจะปฏิบัติ
ดวยการหมเขา ซอยเทา หรือขยั่นเทา ซึง่ จัดเปนทารําที่
ปฏิบัติไดตรงตามเอกลักษณของเพลงเชิดฉิ่ง
หมายถึง ทารําที่ใชปฏิบัติในการเปลีย่ นทิศทางการรํา
หรือสืบเนื่องไปยังทารําลําดับถัดไป
หมายถึง ทารําที่เพิ่มขึ้นเพื่อใหเกิดความหลากหลาย
ของการเรียงรอยกระบวนทารํา
หมายถึง ทารําที่แสดงเพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องราว
ของการแสดงหรือเปนการขยายความใหชดั เจนขึ้น
หมายถึง ทารําที่แสดงตามจุดมุงหมายของการรําแตละ
เหตุการณการแสดง
หมายถึง เรื่องราวที่เกิดขึ้น หรือดําเนินอยูใ นขณะที่
ปฏิบัติทารําเชิดฉิ่ง

บทที่ 2
ประวัติความเปนมาของการรําเชิดฉิ่ง
ในบทนี้ผูวิจยั จะกลาวถึงความหมาย ประวัติความเปนมาของรําเชิดฉิง่ จากการบรรจุไวใน
วรรณกรรมกระทั่งนํามาใชในการแสดงโขนละคร ซึง่ จะแสดงบทละคร ดนตรีเพลงรอง และเครื่อง
แตงกายประกอบการแสดง โดยแบงเปนหัวขอดังนี้
2.1 ความหมายของเพลงเชิดฉิ่ง
2.1.1 ความหมายของเพลงเชิดฉิ่งในทางดนตรี
2.1.2 ความหมายของเพลงเชิดฉิ่งในทางนาฏศิลป
2.2 บทบาทของเพลงเชิดฉิง่
2.2.1 เพลงเชิดฉิ่งในพิธีกรรม
2.2.2.1 เพลงเชิดฉิ่งในพิธีไหวครูและครอบโขนละคร
2.2.2.2 เพลงเชิดฉิ่งในพิธีทางศาสนา
2.2.2 เพลงเชิดฉิ่งในการแสดง
2.3 ความเปนมาของรําเชิดฉิ่ง
2.3.1 รําเชิดฉิ่งในสมัยสุโขทัย
2.3.2 รําเชิดฉิ่งในสมัยอยุธยา
2.3.3 รําเชิดฉิ่งในสมัยธนบุรี
2.3.4 รําเชิดฉิ่งในรัตนโกสินทร
2.4 จุดมุงหมายในการรําเชิดฉิง่
2.5 โอกาสที่แสดงรําเชิดฉิ่ง
2.5.1 รําเชิดฉิ่งในการแสดงโขน
2.5.2 รําเชิดฉิ่งในการแสดงละคร
ซึ่งมีรายละเอียดในแตละหัวขอดังนี้
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2.1

ความหมายของเพลงเชิดฉิ่ง
ความหมายเพลงเชิดฉิ่งจําแนกตามความหมายของรูปศัพท และการนําไปใชไดดังนี้
2.1.1 ความหมายของเพลงเชิดฉิ่งในทางดนตรี

ความหมายของเพลงเชิดฉิ่งในทางดนตรี
พบจากการใหความหมายตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน วา
เชิดฉิ่ง หมายถึง น.ชื่อเพลงขับรองชนิดหนึง่ คลายเพลงเชิด1
และจากการสัมภาษณศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) และ
ดุริยางคศิลปนใหความหมายในแนวทางเดียวกันวา
เชิดฉิ่ง ก็คือเพลงหนาพาทยเพลงเชิด
หรือเรียกอีกอยางวา เชิดกลอง แตเพลงเชิดฉิ่งตัดเอากลองทัดออกคงไวแตฉิ่ง และจะนิยมบรรเลง
ในการประกอบการแสดงเทานัน้ 2
2.1.2 ความหมายของเพลงเชิดฉิ่งในทางนาฏศิลป
ความหมายของเพลงเชิดฉิ่งในทางนาฎศิลป

มีนกั วิชาการหลายทานไดให

ความหมาย ดังนี้
1.เชิดฉิ่ง เพลงหนาพาทย สําหรับประกอบกิริยาไลจับกันของตัวละคร...นอกจาก
การไลจับกันของตัวละคร ยังใชในโอกาสอื่นอีก เชน การแผลงศร การคนหาสิง่ ใดสิ่งหนึ่ง หรือใช
ในโอกาสสรางความจดจอแกผูชมการแสดง เชน ตอนพระรามแผลงศร อินทรชิตแผลงศร ในเรื่อง
รามเกียรติ์ ตอนนางศุภลักษณวาดรูปในเรือ่ งอุณรุท ตอนนางรจนาเสีย่ งพวงมาลัยในเรื่องสังขทอง
เปนตน3
2.เพลงเชิดฉิ่งใชประกอบการรํากอนทีจ่ ะใชอาวุธสําคัญ หรือ กอนกระทํากิจ
สําคัญ4

1

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542(กรุงเทพฯ: นานมีบุคสพับลิเคชั่น
, 2546), หนา 371.
2
สัมภาษณนายจิรัส อาจณรงค ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ.2546 และ
นายไพฑูรย เฉยเจริญ ดุริยางคศิลปน ระดับ 9 สํานักการสังคีต กรมศิลปากร วันที่ 6 สิงหาคม 2546
3
ณรงคชัย ปฏกรัตน, สารานุกรมเพลงไทย(กรุงเทพฯ: เรือนแกวการพิมพ, 2535), หนา80.
4
ประดิษฐ อินทนิล, ดนตรีและนาฎศิลปไทย(กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, 2536), หนา57.
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3.เพลงเชิดฉิ่ง
นั้นเปนเพลงเชิดอีกเพลงหนึ่ง ใชสําหรับแสดงจุดเดนของเรื่อง
ละครเปนตนวา...ตอนรจนาทิ้งพวงมาลัยแกเจาเงาะ... การรําเชิดฉิ่งเชนนี้เปนเครื่องชี้ใหเห็นถึง
ความหมาย
ของการรําหนาพาทยโดยทั่วไป กลาวคือ การรําหนาพาทยบางเพลงนั้นเปนการ
ดําเนินเรื่องละครโดยไมตองใชบทพากย บทรอง หรือการเจรจา แตดําเนินเรื่องไดดวยการฟอนรํา
ประกอบดนตรีแตอยางเดียว...5
เมื่อสรุปรวมความหมายของเพลงเชิดฉิ่ง มีขอความตรงกันคือ เพลงเชิดฉิ่งใชใน
เหตุการณสาํ คัญของการแสดง ทั้งนี้การรําเชิดฉิ่งในวิทยานิพนธฉบับนี้ คือ กระบวนทารําเฉพาะ
ของตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ โดยเปนการรําประกอบเพลงทัง้ ทีม่ ีบทรองและไมมีบทรอง มี
จุดมุงหมายเพือ่ อวดฝมือผูแสดงและดําเนินเรื่อง มีทงั้ การรําเดี่ยวและรําคู โดยจะอธิบายถึง
ลักษณะตางๆ ตามความหมายของเพลงเชิดฉิ่งในหัวขอตอไป และจากความหมายทําใหเห็น
บทบาทของเพลงเชิดฉิง่ ในดานดนตรีและนาฎศิลป ซึ่งจะนําเสนอในหัวขอของบทบาทของเพลง
เชิดฉิ่ง
2.2

บทบาทของเพลงเชิดฉิ่ง

บทบาทของเพลงเชิดฉิง่ แบงตามโอกาสทีบ่ รรเลงเพลง ออกเปน 2 ประเภท คือ
1. เพลงเชิดฉิ่งในพิธีกรรม หมายถึง การบรรเลงเพลงเชิดฉิ่งในพิธีตาง ๆ โดยแบงได 2
ลักษณะงาน คือ
ก. เพลงเชิดฉิง่ ในพิธีไหวครูและครอบโขนละคร
ข.
เพลงเชิดฉิ่งในพิธีทางศาสนา
-เพลงเชิดฉิ่งในพิธีเทศนมหาชาติ
-เพลงเชิดฉิ่งในพิธีทําบุญเลี้ยงพระ
2. เพลงเชิดฉิ่งในการแสดง
ทั้งนี้เห็นไดวา เพลงเชิดฉิง่ ก็คอื เพลงหนาพาทยอีกเพลงหนึ่ง แตจากการคนควาไมพบวามี
การบรรเลงเพลงเชิดฉิ่งในเพลงโหมโรงชนิดตาง ๆ ทั้งนีก้ ็ตรงกับความหมายของอาจารยจิรัส อาจ
ณรงคที่ใหไวขา งตนวา ทางดนตรีนยิ มบรรเลงเพลงเชิดฉิ่งประกอบการแสดงเทานั้น
ดังนัน้ ผูวิจยั จึงอธิบายเพลงเชิดฉิ่งที่ใชในการประกอบพิธีกรรมและบรรเลงประกอบการ
แสดงดังตอไปนี้
5

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, “นาฎศิลปและละครไทย”ใน ลักษณะไทย เลม 3 ศิลปะการแสดง
(กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2541), หนา 55.
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2.2.1 เพลงเชิดฉิ่งในพิธกี รรม
2.2.1.1 เพลงเชิดฉิ่งในพิธีไหวครูและครอบโขนละคร
จากการคนควาพบวา มีการบรรจุเชิดฉิ่งในพิธีไหวครูตําราตาง ๆ ดังนี้
- พิธีไหวครูละครนอกจากตํานานละครอิเหนา ตามคําชีแ้ จงของ
พระสุนทรเทพระบํา (เปลี่ยน)
...ครูเรียกหนาพาทยใหทําเพลงตาง ๆ บูชาครูปธยายเรียงเปนลําดับกันคือ
(1) ทําเพลงเหาะบูชาพระอิศวร
(2) ทําเพลงกลมบูชาพระวิศณุกรรม
(3) ทําเพลงรอนบูชาพระพิราพ
(4) ทําเพลงเชิดฉิ่งบูชาครูนาง
(5) ทําเพลงแผละบูชาพระยาครุฑ6
- จากหนังสือพิธีไหวครูตําราครอบโขนละครพรอมดวยตํานานและคํา
กลอนไหวครูละครชาตรี กลาวถึงเพลงเชิดฉิ่งไว 3 แหง คือ
1.พิธีไหวครูละครหลวง เมื่อปขาล ฉศก, พ.ศ.2397
(1) ทําเพลงเหาะ
เชิญอิศวร
(2) ทําเพลงแผละ
เชิญพระนารายณ
(3) ทําเพลงกลม
(เทพดาอื่น ๆ)
(4) ทําเพลงโหมโรง
(เชิญครูละคร)
(5) ทําเพลงชาเพลงเร็ว
สําหรับ (ครู) มนุษย
สําหรับ (ครู) พานร
(6) ทําเพลงกราวนอกกราวใน
(7) ทําเพลงเชิดฉิ่ง
สําหรับ (ครู) นาง
(8) ทําเพลงคุกพาทย
สําหรับ (ครู) ยักษ
(9) ทําเพลงรอนพระพิราพทั้งตัว สําหรับพระพิราพ
2.พระราชพิธีไหวครูและครอบโขนละครและปพาทยครั้งใหญในรัชกาลที่ 6
... 7 ตระโหมโรง เขามานดวย
6

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา (พระนคร: คลังวิทยา,
2508), หนา 71-72.
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8
เพลงชา
9
เพลงเร็ว
10
เชิดฉิ่ง
11
คุกพาทย
12
กราวใน
13
เชิญองคพิราพทั้งตัว
14
ลงสรง
15
เชิด
3.ลําดับเพลงไหวครูโขนและละคร(สําหรับในการรํา)แตสมัยรัชกาลที่ 4 จนปจจุบัน
1
สาธุการกลอง
(รัวธรรมดา)
2
ตระประคนธรรพ
(รัวเฉพาะ)
3
ตระเชิญ
(รัวธรรมดา)
4
โคมเวียนหรือเหาะ
(รัวธรรมดา)
5
โหมโรง, วา
(รัวธรรมดา)
(รัวธรรมดา)
6
ตระบรรทมสินธุ
7
แผละ
(รัวธรรมดา)
8
กลม
(รัวธรรมดา)
9
กราวนอก
(รัวธรรมดา)
10
กราวใน
(รัวธรรมดา)
11
เพลงชา, เพลงเร็ว, ลา
12
เชิดฉิ่ง
(รัวธรรมดา)
13
คุกพาทย
14
องคพระพิราพ
(ปฐมแลวรัวธรรมดา)
15
ลงสรง
16
เชิด
17
รําดาบ
(รัวเฉพาะ)
18
เสมอผี
(รัวธรรมดา)
19
เสมอมาร
(รัวธรรมดา)
20
นั่งกิน
(รัวธรรมดา)
21
เซนเหลา
22
โปรยขาวตอก
(รัวธรรมดา)
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23
พราหมณเขา
(รัวเฉพาะ)
24
เสมอสามลา
(รัวธรรมดา)
25
มหาชัย
26
เสมอเถร
(รัวเฉพาะ)
27
พราหมณออก
(รัวเฉพาะ)
28
เวียนเทียน
(รัวธรรมดา)
29
กราวรํา
30
เชิด
31
เสมอเขาที่
(รัวธรรมดา)
32
กราวรํา7
หมายเหตุ ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามการพิจารณาของผูประกอบพิธี
การบรรจุเพลงเชิดฉิ่งในพิธีไหวครูระบุวา เชิดฉิ่งเปนเพลงที่ใชบูชาหรือ
เชิญครูนาง ผูวิจัยเห็นวานาจะเปนเชิญครูละครทั้งพระและนาง เนือ่ งจากในการฝกหัดละครทั้ง
พระและนางทีจ่ ะเปนตัวเอกก็ใชเพลงเชิดฉิ่งเชนเดียวกัน จะเห็นไดวาเพลงเชิดฉิ่งมีความสําคัญ
สําหรับตัวพระและนางในการแสดงละคร เมื่อใชเพลงเชิดฉิ่งเชิญครูก็นาจะรวมทั้งพระและนาง
ซึ่งมีความหมายตรงกับที่ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ กลาวถึงเพลงเชิดฉิ่งวา “ที่วา เพลงบูชาตรง
นี้ ที่แทเปนเพลงเชิญประชุมครูปธยาย เพลงเชิดฉิ่งที่ 4 เขาใจวาเชิญครูละคร เพลงแผละที่ 5
เขาใจวาเชิญพระนารายณซึ่งทรงครุฑ”8
2.2.1.2 เพลงเชิดฉิ่งในพิธีทางศาสนา
ก.เพลงเชิดฉิง่ ในพิธเี ทศนมหาชาติ
ตามหลักฐานที่วา คนไทยรูจกั เรื่องพระเวสสันดรหรือมหาชาตินั้น มีมา
แตสมัยสุโขทัยในเตภูมิกถา
พระราชนิพนธในพระมหาธรรมราชาลิไท
ตอมาสมัยอยุธยา
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงประชุมคณะสงฆและนักปราชญราชบัณฑิตใหชวยกันแตง
มหาชาติคําหลวงขึ้นใน พ.ศ.2025
เปนมหาชาติที่เปนภาษาไทยฉบับแรก และในแผนดิน
7

กรมศิลปากร, พิธีไหวครู ตําราครอบโขนละคร พรอมดวย ตํานานและคํากลอนไหวครู ละครชาตรี
(มปท: กองการสังคีต กรมศิลปากร, 2502), หนา 8-47.
8
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา(พระนคร: คลังวิทยา,
2508), หนา 72.
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พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดใหประชุมนักปราชญใหแตงกัณฑที่
เสียหายจากครั้งเสียกรุงจนบริบูรณ
การบรรเลงประกอบการเทศนมหาชาติ มีหลักฐานปรากฏในจดหมาย
เหตุสมัยรัชกาลที่ 1 วา “ครั้นจบลงกัณฑใด ก็ศรัทธาสมโภชบูชาเสียงกองโกลาหล มโหรีปพาทย
กลองแขก แตรสังข ซึ่งถือวาเปนเครื่องประโคมอยางสูง ซึ่งเขาใจวาคงจะสืบตอมาจาก
กรุงศรีอยุธยาหาใชทรงคิดขึ้นใหมในรัชกาลที่ 1 ไม”9
ผูวิจัยมีความเห็นวามีความเปนไปไดอยางมาก เพราะจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร อาทิ ภาพลายรดน้ําบนตูพระธรรม ศิลปอยุธยา ยุคศตวรรษที่ 23 –2410ก็แสดงถึง
การบรรเลงดนตรีประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่มแี ลวในสมัยนัน้
สมัยตอมา มีการกลาวถึงการบรรเลงปพาทยประกอบการเทศนมหาชาติ
ในเสภาเรื่อง ขุนชางขุนแผน ที่แตงขึ้นในสมัย รัชกาลที่ 2 ดังบทกลอนทีว่ า

ครั้นพระสงฆเทศนจบกัณฑกุมาร
เจาขรัวหัวลานก็เร็วรี่
ประเคนเครื่องกัณฑในทันที
ปพาทยก็ตีเปนเพลงไป
ครานั้นนางพิมศรีประจัน
ใหบาวยกเครื่องกัณฑหาชาไม
บาตรยามบริขารพานผาไตร
สมสูกลูกไมเปนหลายพรรณ
ขนมนมเนยก็หลายอยาง
ยกเขาไปจัดวางไวเปนหลั่น
ขางหนาตั้งหมากประจํากัณฑ
ปพาทยตีลั่นขึ้นทันที11
จากขอมูลอีกสวนหนึง่ พบวามีการบรรเลงเพลงเชิดฉิ่งไวในการเทศน
มหาชาติแบบหลวง ดังนี้

9

มนตรี ตราโมท, เทศนมหาชาติ(ม.ป.ท., 2514), หนา 37.
กองพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร, ดุริยางคสานศิลป(กรุงเทพฯ: กองพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ, 2535), หนา 3.
11
กรมศิลปากร, เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน เลม 1(กรุงเทพฯ: ศิลปบรรณาการ, 2544), หนา 50-51.
10
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ตารางที่ 1 เพลงปพาทยประจํากัณฑ
(อยางแบบหลวง)
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
เจาฟากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ ประทาน12
ลําดับกัณฑ

ชื่อ

จํานวนคาถา

เพลง

1
2
3
4
5
6
7
8

ทศพร
หิมพานต
ทานกัณฑ
วนปเวสน
ชูชก
จุลพน
มหาพน
กุมาร

19
134
209
57
79
35
80
101

สาธุการ
ตวงพระธาตุ
พระยาโศก
พระยาเดิน
เซนเหลา
คุกพาทย
เชิดกลอง

9
10
11
12
13

มัทรี
สักบรรพ
มหาราช
ฉกษัตริย
นครกัณฑ

90
43
69
36
48

โอด เชิดฉิ่ง∗
ทยอยโอด
กลม
กราวนอก
ตระนอน
กลองโยน

เพลงเชิดฉิ่งบรรจุอยูในกัณฐกุมารแสดงเหตุการณการเดินทางของกัณหา
ชาลี ซึ่งบางครั้งในการเทศนมหาชาติจะมีการแสดงประกอบในกัณฑดวย
จากคําอธิบายของอาจารยมนตรี ตราโมท อธิบายถึงเพลงตาง ๆ ที่ใช
ประจํากัณฑทแี่ ตกตางจากระบบอยางหลวงดังนี้
- ทานกัณฑ - เพลงพญาฝนแลวตอดวยพญาโศก
- ชูชก
- เซนเหลา หรือ คางคาวกินกลวย
12

ธนิต อยูโพธิ์, “ ปพาทยประกอบเทศนมหาชาติ,” ใน เกร็ดความรูเรื่องดนตรีไทย( ม.ป.ท.: กอง
วรรณคดีและประวัติศาสตร, 2521), หนา 41.
∗

การบรรเลงเพลงโอดเชิดฉิ่ง คือการบรรเลงเพลงโอด สลับกับเพลงเชิดฉิ่ง ประกอบกิริยาที่ชูชกพา
กัณหาและชาลีเดินทางไป ถูกเฆี่ยนตี รองไหเสียทีหนึ่ง แลวก็เดินตามไปใหมสลับกันไปดังนี้ตลอดทาง
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- จุลพน
- รัวสามลา หรือ คุกพาทย
- สักบรรพ - เหาะ หรือ กลม หรือ กระบองกัน
- มหาราช - กราวนอก หรือ เพลงเรื่องทายขวัญ (หรือเวียนเทียน)13
โดยอาจารยมนตรี ไดกลาวถึงการบรรเลงเพลงหนาพาทย ประกอบการ
เทศนมหาชาติวา “เปนหนาพาทยซงึ่ บรรเลงประกอบกิรยิ าสมมติและเปนอดีต เพราะพระทานได
เทศนกิริยาเหลานัน้ เสร็จสิ้นไปกอนแลว”14
จากขอมูลพบวาเพลงเชิดฉิ่งในการบรรเลงประกอบกัณฑกุมาร เปนการ
ประกอบกิริยาเดินทาง ซึ่งเปนลักษณะของการประกอบกิริยาสมมติเชนเดียวกับในการบรรเลง
ประกอบพิธีไหวครู
ข.เพลงเชิดฉิ่งในพิธที ําบุญเลี้ยงพระ
พิธีกรรมแบงออกเปน 2 ประเภท คือ งานมงคลและงานอวมงคล จาก
การศึกษาไมพบวาเพลงเชิดฉิ่งไปใชในงานอวมงคลตาง ๆ สวนในงานมงคลบรรจุเพลงเชิดฉิ่งไวใน
การบรรเลงงานที่มีการฉันเชา อาจารยมนตรี ตราโมท ไดกลาวถึงลําดับเพลงดังนี้
1. โหมโรงเชา
2. รับพระดวย เพลงชา
3. พระนัง่ บนอาสนะเรียบรอย ปพาทยบรรเลงเพลงชาอีกครั้งเรียกวา พระพรอม
4. พระฉัน มี 3 เพลง คือ เพลงเรื่องตนเพลงฉิ่ง, เพลงเรื่องเพลงฉิ่งพระฉันและหาก
พระยังฉันไมเสร็จ มักออกเพลงจีนหรือเพลงเบ็ดเตล็ด
5. เชิดฉิ่ง ประกอบกิริยาศิษยยกสํารับไปจนเสร็จ
6. พระฉันเสร็จ เพลงกราวรํา 2 ชั้น, ชั้นเดียว หรือ พระเจาลอยถาด15
และยังพบวามีการบรรเลงเพลงเชิดฉิง่ ทีป่ ระกอบอยูในเพลงตับเรื่อง ซึง่ เปนการ
รวมชุดของเพลงโดยมีเนื้อหาของแตละเพลงบรรยายเปนเรื่องราว
นิยมใชบรรเลงขับกลอม
ผูเขารวมงานมงคลตาง ๆ เพลงตับเรื่องที่มีเพลงเชิดฉิง่ คือ เพลงตับเรื่องนางลอย (บั้นปลาย) มี
ตัวอยางดังนี้
13

ธนิต อยูโพธิ์, เทศนมหาชาติ(ม.ป.ท., 2514), หนา38-39.
มนตรี ตราโมท, “ดนตรีไทย,” ใน ลักษณะไทย เลม 3ศิลปะการแสดง( กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา
พานิช, 2541), หนา 28.
15
มนตรี ตราโมท, “ดนตรีในพระธรรมวินัย,” ใน ดนตรีในพระธรรมวินัย, ธนิต อยูโพธิ์(กรุงเทพฯ:
โรงพิมพประยูรวงศ, 2518), หนา85-92.(พระราชวิสุทธิโมลีโปรดใหพิมพในนามโรงเรียนพุทธจักรวิทยา วัดหัว
ลําโพง กรุงเทพ)
14
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เชิดฉิ่ง รองรับปพาทย
เมื่อนัน้
เบญจกายรับราชบรรหาร
ออกจากปราสาทรัตนชัชวาล
เหาะขามชลธารผานมา
ตอยหมอ
ครั้นถึงเหมติรนั บรรพต
เลื่อนลดลงจากเวหา
หยุดยืนยังฝงคงคา
กัลยาจําแลงแปลงอินทรีย16
การบรรเลงเพลงเชิ ด ฉิ่ ง ทั้ ง ในการบรรเลงประกอบการฉั น เช า และขั บ กล อ ม
ผูรวมงานนั้น พบวาเปนการบรรเลงประกอบกิริยาสมมติในการเดินทางแตแตกตางที่กรณีที่ 2 เปน
เพลงเชิดฉิ่งที่มีบทรองบรรยายถึงกิริยาของตัวละครในการเดินทาง
2.2.2 เพลงเชิดฉิ่งในการแสดง
เพลงเชิดฉิ่งมีบทบาทในการแสดงในฐานะเพลงหนาพาทยที่ใชบรรเลง
ประกอบการแสดงกิริยาของตัวละครในการแสดงโขนและละคร ซึ่งสามารถใชในเหตุการณการ
แสดง การเดินทาง ติดตาม ไลจับ คนหา การใชอาวุธ ทัง้ นี้ผูวิจยั ของแสดงรายละเอียดเพลงเชิดฉิง่
ในการแสดงในหัวขอ 2.3,2.4และ2.5
2.3

ความเปนมาของรําเชิดฉิง่

เนื่องจากเอกสารที่จะใชคน ควาความเปนมาของการแสดงที่เปนเอกสารเฉพาะมีนอย
ดังนัน้ จึงจําเปนตองศึกษาจากเอกสารโดยการเทียบเคียง
ทั้งนีก้ ารศึกษาถึงเรื่องการรําเชิดฉิ่ง
ผูวิจัยเห็นวาการศึกษาจากบทละครที่มีความสัมพันธกบั การแสดงเปนอีกวิธีการที่จะทําใหทราบถึง
ความเปนมาของรําเชิดฉิ่งได ( โดยแบงหัวขอในการศึกษาออกเปนหัวขอตางๆ ดังนี้
2.3.1 รําเชิดฉิ่งในสมัยสุโขทัย
2.3.2 รําเชิดฉิ่งในสมัยอยุธยา
2.3.3 รําเชิดฉิ่งในสมัยธนบุรี
2.3.4 รําเชิดฉิ่งในสมัยรัตนโกสินทร

16

เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี, สังคีตนิยมวาดวยดนตรีไทย (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2530), หนา106 –107.
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2.3.1 รําเชิดฉิ่งในสมัยสุโขทัย
เนื่องจากสมัยสุโขทัย วรรณกรรมจะเกี่ยวของกับคําสอน ศาสนา และการบอก
เลาเรื่องราว และไมพบวามีวรรณกรรมบทละครเกิดขึน้ ในสมัยนี้ จึงไมพบหลักฐานเกี่ยวกับการ
บรรจุเพลงเชิดฉิ่งไวในวรรณกรรม
2.3.2 รําเชิดฉิ่งในสมัยอยุธยา
เคาเงื่อนของเพลงเชิดฉิง่ ในสมัยอยุธยา จากตํานานละครอิเหนา พระนิพนธ
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ กลาวถึงเพลงเชิดฉิ่งวา
...ที่วา ละครรําของไทยเราเดิมใชปพาทยอยางละครชาตรี
แลวจึงเอาปพาทย
เครื่องหา เอาโขนมาใช...หนาพาทยของละครชาตรีมีแต 9 เพลง คือ
เพลงโทน ละครรําซัด (ตรงกับเพลงชา)
เพลง (เร็ว)
เสมอ
เชิด
โอด
ลงสรง
โลม
เชิดฉิ่ง
เพลงฉิง่
เพลงทั้ง 9 ที่กลาวมานี้ ตรงกับที่มีในละครนอกละครในทั้งนั้น เห็นไดวาเปนเพลงตํารา
ละครเดิม...17
ซึ่งสันนิษฐานวา เพลงเชิดฉิ่งอาจมีประกอบการแสดงในสมัยอยุธยาเนื่องจาก
ละครชาตรีเปนละครดั้งเดิมที่สันนิษฐานวา”ไดแบบแผนละครนอกลงไปจากกรุงศรีอยุธยา”18 ทั้ง
ยังสืบทอดการรําเชิดฉิ่งในการแสดงละครชาตรีมาจนปจจุบัน โดยพบวา
บทละครนอกครั้งกรุงเกามีฉบับอยูในหอพระสมุดทั้งหมด 14 เรื่อง คือ
1. เรื่องการะเกด
17

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา (พระนคร: คลังวิทยา
, 2508), หนา39.
18
เรื่องเดียวกัน, หนา7.
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2. เรื่องคาวี
3. เรื่องไชยทัต
4. เรื่องพิกุลทอง
5. เรื่องพิมพสวรรค
6. เรื่องพิณสุริยวงศ
7. เรื่องนางมโนหรา
8. เรื่องโมงปา
9. เรื่องมณีพิไชย
10. เรื่องสังขทอง
11. เรื่องสังขศิลปไชย
12. เรื่องสุวรรณศิลป
13. เรื่องสุวรรณหงส
14. เรื่องโสวัต19
มีการบรรจุเพลงเชิดฉิ่งไวในบทละคร
เรื่องนางมโนหราครั้งกรุงเกาในตอนที่
บวงบาศของพรานบุณกลายเปนนาคมัดตัวนางมโนหราไว ดังบทที่วา
“นาคจึงเลื้อยลงในคงคา นาคจึงวายมาอยูรัวรัว นายพรานจึงเด็ดเอาใบบัว
ปดหัวอายนาคนาคา นาคเขียวเขารัดเอาตีนซาย นาคลายเขารัดเอาตีนขวา ฯ เชิดฉิ่ง ฯ”20
และบรรจุเพลงเชิดฉิ่งไวเรื่องสังขทองตอนตีคลี ดังนี้
“ฝายวาทานทาวหัสนัยน ชักมาคลาไคลเขาไปหา ครั้นตรงหนามาพระราชา
โยนตีคลีมาทันที พระสังขก็รับกลับไปแลวโยนคลีใหทา วโกสีย หัสนัยนรับไดลูกคลี เคลาเลน
เปนทีแลวตีไป แลวซ้ําไปใหทั้งสอง พระสุวรรณสังขทองก็รับได พระก็เคลาคลีทองทัง้ สองไป แลว
ตีซ้ําใหอมรินทรฯ เชิดฉิ่งฯ”21
จากการศึกษาเพลงเชิดฉิ่งในวรรณกรรม 2 ฉบับ จึงอาจกลาวไดวา เพลงเชิดฉิง่
ใชประกอบการแสดงแลวในสมัยอยุธยา แตลักษณะของการรําอาจจะยังไมเปนแบบแผน ทัง้ นี้
19

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา (พระนคร: คลัง
วิทยา, 2508), หนา129-130.
20
บทละครครั้งกรุงเกา(พระนคร: หอพระสมุดวชิรญาณ, 2462), หนา 44.
21
เรื่องเดียวกัน, หนา 87.
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เนื่องจากหลักฐานที่พบจากบทละคร เพลงเชิดฉิง่ ในเรื่องนางมโนหรานํามาใชประกอบกิริยาของ
พรานบุณที่ขวางนาคบาศไปรัดนางมโนหรา และขณะเดียวกันก็บรรยายกิริยาของนาคที่กําลังรัด
นาง ผูวิจยั จึงเห็นวานาจะเปนทาทางตีบทของพรานและนาค เนือ่ งจากลักษณะของการแสดง
ละครชาตรี
พรานก็คือตัวจําอวดทีจ่ ะเพิ่มสีสนั ใหกับการแสดงมากกวามุงการถายทอดความ
งดงามของทารํา สวนการบรรจุเพลงเชิดฉิ่งในเรื่องสังขทอง เพลงเชิดฉิ่งประกอบกิริยาขี่มาและตี
คลีของพระอินทรและพระสังข
ลักษณะการเคลื่อนไหวขณะขี่มาเปนทาทางการใชเทาเพือ่
เลียนแบบการขี่มาและมือจะใชอุปกรณในการตีคลี
ซึ่งนาจะเปนการแสดงกิริยารําทวนบท
ประกอบเพลงเทานัน้ ทัง้ นี้ลักษณะการบรรจุเพลงเชิดฉิ่งในเหตุการณแสดงที่คลายคลึงกันพบใน
ละครในซึ่งแสดงในปจจุบนั คือ ปนหยีรบระตูบุศสิหนา ที่ตัวละครทั้งสองตางแสดงทาขี่มา และใช
ทวน ทารําจึงเปนลักษณะการตีบทของกิรยิ าการแสดงประกอบเพลงเชิดฉิ่ง
แตกระบวนทารําเชิดฉิ่งก็อาจจะมีแบบแผนบางแลว เนื่องจากหลักฐานที่คน พบ
มีเพียง 2 เรื่อง และ 2 เหตุการณเทานัน้ และอาจเปนไปไดวาบทละครที่พบจะอยูในสมัยอยุธยา
ตอนกลาง ดังนั้นการจะพัฒนารูปแบบการแสดงก็ยอมจะเปนไปได
2.3.3 รําเชิดฉิ่งในสมัยธนบุรี
เมื่อสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีเสด็จปราบดาภิเษกในปชวด พ.ศ. 2311 แลว ก็ทรง
พยายามเสาะแสวงหาและรวบรวมศิลปนที่กระจัดกระจายอยูในที่ตา งๆเขามาในราชธานี22 ซึ่ง
การทีท่ รงพยายามรวบรวมศิลปน
สมัยธนบุรีจึงมีการแสดงที่มีรูปแบบมาจากสมัยอยุธยา
เนื่องจากตัวละครบางสวนไดหลบหนีไปอยูตามหัวเมืองที่ยงั ไมเสียใหแกพมา เชนละครผูหญิงของ
เจานครศรีธรรมราช เมื่อมาสมทบกับตัวละครที่ไดมาจากที่อนื่ และมีเจาฟาพินทวดีพระราชธิดาใน
สมเด็จพระเจาอยูหวั บรมโกศ ที่เคยเห็นลักษณะการเลนละครในและทรงชวยชี้แนะ การแสดงสมัย
แตพระบาทสมเด็จพระ
ธนบุรีจึงเปนละครหลวงทีห่ ดั ขึ้นโดยถือแบบอยางครัง้ กรุงเกา23
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ไดทรงพระราชวิจารณถึงละครผูหญิงเจาพระยานครศรีธรรมราช วา

22

ธนิต อยูโพธิ์, ศิลปนแหงละครไทย ( ม.ป.ท.: กองการสังคีต กรมศิลปากร, 2497 ), หนา 125-

126.
23

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา (พระนคร:คลังวิทยา,
2508), หนา125-126.

25

“...ก็ตองใหหาตัวเจานครเขามา เพื่อจะใหนางละครลงเรือประพาสและเลนสมโภช
พระแกวถึงใหมาเลนประชันกับละครหลวง ที่ละครของเจานคร จะดีและนาจะไมใชละครชาตรี ที่
จะดีเพราะไมไดบานแตกเมืองเสียดวยพมา ยังคุมโรงกันติดอยู สวนละครหลวงนัน้ คงจะพึง่ ผสม
ขึ้นใหม บทละครเจานครฯ คงเปนบทที่ไดไปจากกรุงเกา แตเมื่ออานเวลานี้คลายละครชาตรีและ
เห็นวาเปนชาวนอกคัดเขียนออกไป”24
โดยพระราชวิจารณพองกับตํานานละครอิเหนาทีว่ า ละครของเจานครฯเปนละคร
ที่หลบหนีไปเมื่อครั้งเสียกรุง แตพระราชวิจารณวาเปนละครที่มมี าแตเดิมของเจานครฯนั้นผูว ิจัย
เห็นวาอาจจะเปนไปไดที่เปนละครของเดิม แตเมื่อเสียกรุงตัวละครของหลวงอาจจะหลบหนีไปอยู
ดวยอีกบางสวน ซึง่ ละครเดิมของเจานครฯก็คงไดครูไปจากกรุงเกาเชนเดียวกับบทละคร และเมื่อ
มีพวกละครหลวงที่ไปสมทบขึ้นอีกการละครก็อาจพัฒนาขึ้นก็เปนได
ตอเมื่อเจานครฯยอม
สวามิภักดิ์และสงคณะละครเปนบรรณาการ จึงเกิดการฝกหัดละครหลวงขึ้นใหมดวยการผสมจาก
ละครเจานครฯและตัวละครที่ไดมาจากทีอ่ ื่นๆ
ซึง่ ความเกี่ยวกับการผสมละครหลวงขึ้นใหมนนั้
พองกันทั้ง 2 สํานวน
สวนการแสดงละครนอกทีเ่ ปนของราษฎร ตามขอสันนิษฐานของสมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพวา ยังคงมีอยูเนื่องจากหลบหลีกอยูไดเปนสวนมาก25
ดังนัน้ การรําเชิดฉิ่งในการแสดงละครนอกก็อาจจะยังคงมีสืบทอดและแสดงอยู
ทั้งเมื่อพระเจากรุงธนบุรีมีพระทัยอุตสาหะพระราชนิพนธบทละครเรื่องรามเกียรติ์
ขึ้นเพื่อจัดแสดง พบวามีการบรรจุเพลงเชิดฉิ่งในตอนพระมงกุฎ 4 แหงดวยกัน โดยใชในการไล
จับมาทั้งสิน้ บทที่บรรจุเพลงเชิดฉิ่งมีดงั นี้
1.

24

อาลักษณเอาสารผูกคอมา
อลังการที่นงั่ รังสี
พาชีดงึ เดาะเดินพลัน
โหรปลอยมิง่ มาทันที
ฯ ฉาน เชิดฉิ่ง 2 คํา ฯ

อนันต อมรรตัย, เจาครอกวัดโพธิ์ พระประวัติในจดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทร
เทวี และ พระราชวิจารณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว(นนทบุรี: จดหมายเหตุ, 2545), หนา
166.
25
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา (พระนคร: คลังวิทยา,
2508), หนา 124-125.
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2.

ชา
ใจความวาองคอวตาร
ผูผานโภคัยไอศวรรย
ปลอยมาใครขี่ใหฆาฟน
ถาขาขอบขันธใหบูชา
เออนี่อะไรใชเมืองบาน
พานพะมาไยในปา
ถึงมาดติดตามมา
ใชวาเราเปนขาไท
มาเราจะขึ้นขี่เลน
เชนนี้จะกลัวเปนไฉน
ตัวเราก็ไมขบถใคร
ขึ้นพาชีชัยไปมา
ฯ เชิดฉิ่ง เพลง 6 คํา ฯ
3.

เจาลบวาเออไมเขายา
อายนีม่ าทําเราเปลา ๆ
วาพลางทางวิง่ ตามมาเลา
สองเจาเลนในพนาลัย
ฯ 2 คํา เชิดฉิง่ เพลง ฯ

4.

มัดแลวจารึกเศกมนตเปา
ตอเจาของมึงจึ่งแกได
ซ้ําตีมิใหบรรลัย
เรงไปบอกเจามึงมา
วาพลางทางเผนขึ้นพาชี
ขับขี่ควบเลนในปา
ฯ เชิดฉิ่ง เพลง ฯ26

จากขอมูลการบรรจุเพลงเชิดฉิ่ง พบวามีการใชเพลงเชิดฉิ่งประกอบกิริยาการ
ติดตามหรือไลจับที่นา จะสืบทอดมาจากสมัยอยุธยาโดยผานจากคณะละครที่รวบรวมได
และ
เหตุการณการแสดงคลายคลึงกับบทละครเรื่องนางมโนหราครั้งกรุงเกา สวนลักษณะการรํานัน้
สันนิษฐานวาก็คงจะเชนเดียวกับสมัยอยุธยา และอาจจะมีการพัฒนาเปนแบบแผนและงดงาม
เพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากพระเจากรุงธนบุรที รงสนพระทัยในการละครเมือ่ มีการสมโภชใดใดขึ้นก็ทรง
จัดใหมีละครผูหญิงสมโภช อีกทั้งมีการประชันกันระหวางละครหลวงและละครเจานครฯกันอยู
เนือง ๆ

26

กรมศิลปากร. วรรณกรรมสมัยธนบุรี เลม 1 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2532), หนา 15-19.
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2.3.4 รําเชิดฉิ่งสมัยรัตนโกสินทร
2.3.4.1 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช(พ.ศ.23252352)
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงฟนฟู
ขนบธรรมเนียมแบบแผนในราชสํานักใหเทียมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ศิลปการละครฟอนรํา
ก็เชนกัน เห็นไดจากทีท่ รงพระราชนิพนธบทละครทัง้ 4 เรื่อง คือ อุณรุท รามเกียรติ์ อิเหนา และ
ดาหลัง ซึง่ ทรงอยูในฐานะพระประมุขของกวี และนิราศทาดินแดง บทพระราชนิพนธในพระองค
การแสดงโขนละครของหลวง ก็ทรงโปรดใหหัดขึ้นที่วงั หลวงและวังหนา
สวนละครผูห ญิงหัดไวแตเพียงวังหลวงแหงเดียว ซึง่ ในสมัยนี้มีคณะละคร อาทิ
ละครของนายบุญยัง (เลนละครนอก)
ละครของเจาฟากรมหลวงเทพหริรักษ (เลนละครใน)
ละครผูหญิงในราชสํานัก
และละครไทยในราชสํานักเขมร
ทั้งนี้พบวามีการบรรจุเพลงเชิดฉิ่งไวในอุณรุทและรามเกียรติ์ คือ
1. เรื่องอุณรุท พระราชนิพนธ ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
ตารางที่ 2 การบรรจุเพลงเชิดฉิ่งในเรื่องอุณรุท พระราชนิพนธรัชกาลที่ 1
ลําดับ

ตัวละครและเหตุการณ

หนา

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ทาวบรมจักรกฤษณทรงครุฑไปหาพระนารอท
ศุภลักษณเดินทางไปวาดรูปเทวดา
ศุภลักษณเหาะไปวาดรูปอุณรุท
ศุภลักษณเหาะไปเชิญอุณรุท
ศุภลักษณพาอุณรุทมาหานางอุษา
อุณรุทสําแดงฤทธิ์
นางกินรีบินไปที่สระมุจลินท
อุณรุทไลจับนางกินรี
อุณรุทเหาะพานางกินรีหลบวิชาธร

36
189
195
199
203
239
379
390
414
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ตัวอยางการบรรจุเพลงเชิดฉิง่ อาทิ
ตอนนางศุภลักษณเดินทางไปวาดรูปเทวดา
เมื่อนัน้
ศุภลักษณผูมีอัชฌาสัย
รับธํามรงคแกวแววไว
บังคมลาเหาะไปดวยฤทธี
ฯ 2 คํา ฯ เชิดฉิ่ง
ขึ้นยังพิภพเทวัญ
หกสวรรคชั้นฟาราศี
27
วาดโฉมสมเด็จพระศุลี
ตอนนางศุภลักษณพาอุณรุทมาหานางอุษา
เมื่อนัน้
นางศุภลักษณผูมีอัชฌาสัย
ไดฟงบรรหารพระภูวไนย
อรไทแสนโสมนัสนัก
นบนิว้ ประณตบทบงสุ
พระผูเผาหริวงศทรงจักร
ชื่นแชมแยมยิม้ พริ้มพักตร
นงลักษณรับสัง่ ทันที
จึ่งโอบอุมองคพระเยาวเรศ
ประไพเพศเพียงทอนมณีศรี
ออกโดยบัญชรรูจี
เทวีก็พาเหาะไป
ฯ 6 คํา ฯ เชิดฉิ่ง28
2. เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
ตารางที่ 3 การบรรจุเพลงเชิดฉิ่งในเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธรัชกาลที่ 1
ลําดับ
1
2
3
4
27

ตัวละครและเหตุการณ
เลม 1
พระอิศวรแผลงศร
นางมณีเมขลาเดินทางจากวิมาน
นางมณีเมขลาหยอกลอ เยาะเยยใหรามสูรไลจับ
ฤาษีองั คตพานางมณโฑมามอบใหทศกัณฐ

หนา
42
75
77
125

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, อุณรุท (กรุงเทพฯ : สํานักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2545), หนา 189.
28
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, อุณรุท ( กรุงเทพฯ : สํานักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2545), หนา 203.
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ลําดับ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ตารางที่ 3(ตอ)
ตัวละครและเหตุการณ
รณพักตรแผลงศร
ทาวอัชบาลเชือดเนื้อ
ปทูตทันตยักษีแผลงศร
4 กุมารแผลงศร
พระรามแผลงศร
พระพรตแผลงศร
พระลักษณแผลงศร
พระสัตรุดแผลงศร
พระราม, พระลักษณแผลงศร
พระรามยกศร
พระรามแผลงศร
พระลักษณลองพระขรรค
พระรามแผลงศร
ตรีเศียรขวางจักร
ตรีเศียรแผลงศร
พระรามตามกวาง
พระรามแผลงศร
เลม 2
พระรามคนหานางสีดา
พระรามแผลงศร
พระรามแผลงศร
พระรามแผลงศร
พระรามแผลงศร
พระรามแผลงศร
หนุมานยกแทนทาวมหาชมพู
นางสีดาผูกคอตาย
อินทรชิตแผลงศร
เบญกายเหาะหนี

หนา
162
190
198
263
266
266
267
267
284
301
406
473
509
510
511
529
530
2
8
10
27
33
33
60
120
138
205

30

ลําดับ
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ตารางที่ 3(ตอ)
ตัวละครและเหตุการณ
วิรุญมุขขึ้นมา
อินทรชิตแผลงศร
พระรามแผลงศร
อินทรชิตแผลงศร
พระรามแผลงศร
พระลักษณแผลงศร
พระลักษณแผลงศร
เลม 3
ทศกัณฐแผลงศร
พระราม, พระลักษณแผลงศร
วิรุญจําบังขึน้ มา
พระรามแผลงศร
นนยวิก, วายุเวกขึ้นมา
ทศคีรีวัน, ทศคีรีธรขึ้นมา
พระรามแผลงศร
พระรามแผลงศร
เลม 4
พระพรตแผลงศร
พระลักษณเงือ้ พระขรรคฆานางสีดา
พระลักษณเงือ้ พระขรรคฆานางสีดา
พระมงกุฎ, พระลบแผลงศร

หนา
456
472
480
502
507
553
576
12
125
154
183
204
294
419
420
234
308
309
330

31

ตัวอยางบทละครที่บรรจุเพลงเชิดฉิ่ง
ตอนนางสีดาผูกคอ
เอาภูษาผูกศอใหมั่น
แลวพันกับกิง่ โศกใหญ
หลับเนตรดํารงปลงใจ
อรไทก็โจนลงมา
ฯ 2 คํา ฯ ตระ ฯ เชิดฉิง่ 29
ตอนพระรามแผลงศรเปนดาวเดือน
ชมพูพานนําเสด็จพระทรงยศ
มืดมัวไมเห็นมรรคา
จึ่งจับศรจันทวาทิตย
พาดสายหมายบนคัคนานต
ฯ 4 คํา ฯ เชิดฉิ่ง
เปนดาวเดือนเลื่อนลอยในอากาศ
สองสวางพางพื้นพนาลี

เลี้ยวลดตามแถวแนวปา
ดวยเปนเวลาราตรีกาล
อันมีเดชชวลิตฉายฉาน
ผานฟาแผลงไปดวยฤทธีฯ
โอภาสจํารัสรัศมี
ภูมีก็รีบเสด็จไปฯ30

จากบทพระราชนิพนธสนั นิษฐานไดวา การแสดงละครผูหญิงในราช
สํานักและการแสดงละครในของละครเจาฟากรมหลวงเทพหริรักษ ซึง่ ตอมาเจาฟากรมหลวง
พิทกั ษมนตรีทรงเปนเจาของคณะละคร อาจจะมีการรําเชิดฉิ่งแลว และเมื่อสังเกตจากบทละคร
เรื่องศุภลักษณอุมสมทั้งสองตอนมีความคลายคลึงกับบทละครที่ใชแสดงในปจจุบนั มาก
2.3.4.2 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย(พ.ศ.2352-2367)
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระราชกิจตางๆใน
ประเทศบริบูรณครบทุกดาน จึงทําใหเปนยุคทองของศิลปะทัง้ มวล ทั้งจากพระปรีชาสามารถของ
องคพระประมุข และความพรอมของบุคลากร ดานการละครฟอนรําจึงเกิดความรุง เรืองอยางมาก
ซึ่งตนแบบของการละครสมัยรัตนสินทรในรัชกาลตอมาก็ลวนไดแบบแผนไปจากรัชกาลนีท้ ั้งสิน้
29

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, บทละครเรื่องรามเกียรติ์(กรุงเทพฯ: ศิล
ปาบรรณาคาร, 2540), หนา 120.
30
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, บทละครเรื่องรามเกียรติ์(กรุงเทพฯ: ศิล
ปาบรรณาคาร, 2540), หนา 507.
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การทีพ่ ระองคสนพระทัยในศิลปะการแสดงอยางมาก เมื่อทรงพระราช
นิพนธบทละครขึ้น พระองคจะทรงประทานใหเจาฟากรมหลวงพิทักษมนตรีทรงทดลองซอมทารํา
กับบท เมื่อทรงเห็นวาติดขัดจึงทรงแกไขเสียใหม
บทพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2 คือ
1.บทละครในเรื่องอิเหนา
2.บทละครในเรื่องรามเกียรติ์
3.บทละครนอกเรื่องไกรทอง
4.บทละครนอกเรื่องคาวี
5.บทละครนอกเรื่องไชยเชษฐ
6.บทละครนอกเรื่องสังขทอง
7.บทละครนอกเรื่องมณีพชิ ยั
และเรื่องสังขศิลปชัยทีพ่ ระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรง
พระนิพนธถวายขณะยังดํารงพระยศเปนพระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร และนอกจากนี้
ยังมีกวีอีกหลายทานที่บรรจุเพลงเชิดฉิ่งไวในบทละคร ซึ่งจะแสดงพรอมบทละครทีบ่ รรจุเพลงเชิด
ฉิ่ง ดังนี้
1.บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ตารางที่ 4 การบรรจุเพลงเชิดฉิ่งในเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธรัชกาลที่ 2
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวละครและเหตุการณ
อิเหนาทรงมา ทูลลาไปลาเนือ้
ระตูบุศสิหนารบมิสาระปนหยี
อิเหนาทรงมา เขาเมืองหมันหยา
สังคามาระตารบวิหยาสะกํา
อิเหนาทรงมา เขาเมืองดาหา
อิเหนาคนหาดอกลําเจียก
อิเหนาทรงมา เดินทางไปชมถ้ํา
ปนหยีทรงมาเขาเมืองมะละกา
ปนหยีทรงมา เขาเมืองกาหลัง
ปนหยีทรงมา ยกทัพรบทาวจะมาหรา

หนา
113
136
169
334
352
411
490
595
664
711
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ตารางที่ 4 (ตอ)
ลําดับ
11
12
13
14
15
16
17

ตัวละครและเหตุการณ
อุณากรรณทรงมา ยกทัพรบทาวจะมาหรา
ระตูจะมาหรารบอุณากรรณ
อุณากรรณลอบหนีพลทหารไปปะมอตัน
ยาหรันตามนกยูง
ยาหรันทรงมา เขาเมืองกาหลัง
ยาหรันลักนางเกนหลง
ปนหยีลอบหานางสะการะหนึ่งหรัด

หนา
712
724
790
812
817
842
845

2.บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ตารางที่ 5 การบรรจุเพลงเชิดฉิ่งในเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธรัชกาลที่ 2
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ตัวละครและเหตุการณ
ปกหลัน่ สําแดงฤทธิ์(โถมถีบองคต)
พาลีฆา ปกหลัน่ (เชิดฉิ่ง โอด)
หนุมานขวางนางบุษมาลีขึ้นสวรรค
หนุมานเขาหองพิเภก
หนุมานคนหานางสีดา
สีดาผูกคอ
อินทรชิตแผลงศรนาคบาศมัดหนุมาน
ทศกัณฐจุดไฟที่หางหนุมาน
เบญจกายเหาะหนีจากกองไฟ
ไมยราพสะกดทัพ
กุมภกรรณพุงหอกโมกขศักดิ์
กุมภกรรณแผลงศรรบพระราม,ลักษณ
พระรามแผลงศรรบกุมภกรรณ
อินทรชิตแผลงศรเปนนาคมารัดพระลักษณ
พระรามแผลงศรเปนดาว เดือน

หนา
4
5
13
30
31
42
55
60
108
187
237
253
254
266
270
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ตารางที่ 5(ตอ)
ลําดับ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ตัวละครและเหตุการณ
พระรามแผลงศรเปนครุฑ
มังกรกัณฐแผลงศรรบพระราม
พระรามแผลงศรรบมังกรกัณฐ
พระรามแผลงศรรบแสงอาทิตย
อินทรชิตแผลงศรรบพระลักษณ(พรหมาสตร)
พระรามแผลงศรเปนเดือน
อินทรชิตฆาสุขาจาร
อินทรชิตแผลงศรรบพระลักษณ
พระลักษณแผลงศรรบอินทรชิต
พระลักษณยกทัพรบอินทรชิต
พระลักษณแผลงศรรบอินทรชิต
ทศกัณฐแผลงศรรบพระราม,พระลักษณ
พระรามแผลงศรรบทศกัณฐ
มูลพลัมพุงหอกรบพระลักษณ
พระลักษณแผลงศรรบมูลพลัม
ทศกัณฐแผลงศรรบพระลักษณ
พระรามแผลงศรรบทศกัณฐ
ทศกัณฐขวางจักรรบพระราม
พระรามแผลงศรรบทศกัณฐ
วิรุญจําบังเขารบกับวานร
พระรามแผลงศรรบวิรุญจําบัง
พระรามแผลงศรรบวิรุญจําบัง
หนุมานขวางนางวานรินทรขึ้นสวรรค
ทศกัณฐพงุ หอกใสพิเภก
พระรามแผลงศรรบทศกัณฐ
หนุมานเขาหองทศกัณฐเอาลูกหิน
พระรามแผลงศรลอมปศาจ
พระรามแผลงศรรบทศกัณฐ

หนา
271
287
287
302
307
309
334
343
343
358
360
369
370
391
392
411
411
412
412
453
454
458
468
511
511
516
541
557
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ลําดับ
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

ตัวละครและเหตุการณ
พระรามแผลงศรฆาทศกัณฐ
พระรามแผลงศรประชุมเทวดา(สีดาลุยไฟ)
สีดาลุยไฟ
ประชาชนแตกตื่นไปดูพระพรตจะลุยไฟ
พระพรตจะลุยไฟ
พระลักษณจะฆาสีดา
พระมงกุฎ,พระลบลองศร
พระมงกุฎลองศร
พระมงกุฎจับมาอุปการ
พระพรตแผลงศรรบพระมงกุฎ,พระลบ
พระมงกุฎ,พระลบแผลงศรรบพระพรต
พระมงกุฎแผลงศรรบพระพรต,พระสัตรุด
พระพรตแผลงศรรบพระมงกุฎ
รัมภาวดีเหาะไปอยุธยา
พระรามแผลงศรรบพระมงกุฎ
พระมงกุฎแผลงศรรบพระราม

หนา
631
640
641
675
676
714
738
744
752
765
765
766
767
779
792
792

ตัวอยางบทละครที่บรรจุเพลงเชิดฉิ่ง
ตอนหนุมานตามหานางสีดา
เดชะพระเวทอันเชี่ยวชาญ
ทั้งเมืองมารเงียบระงับหลับใหล
จึ่งกลับรูปเปนกระบี่มีฤทธิไกร
ตรงขึ้นปราสาทชัยที่ใกลทาง
ฯ 2 คํา ฯ ตระ ฯ รัว ฯ เชิดฉิง่ 31

31

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, บทละครเรื่องอิเหนา(กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร,
2514), หนา 30.
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3.บทละครเรื่องสังขทอง พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ตารางที่ 6 การบรรจุเพลงเชิดฉิ่งในเรื่องสังขทอง พระราชนิพนธรัชกาลที่ 2
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตัวละครและเหตุการณ
พระสังขตกใจนางจันทเทวีตอ ยสังข(เชิดฉิ่งโอด)
เสนาฆาพระสังขดวยทอนจันทร
จับพระสังขโยนน้าํ (เชิดฉิ่งโอด)
พระสังขโยนแผนทองสารใหยักษ
พระสังขหนีพี่เลี้ยงไปบอทอง
ธิดาทิง้ พวงมาลัยใหกษัตริย
รจนาเสี่ยงพวงมาลัย
รจนาเอารูปเงาะเผาไฟ
พระอินทรตีคลี
พระสังขตีคลี

หนา
23
44
56
64
79
102
114
131
214
216

4.เรื่องไชยเชษฐ พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ตารางที่ 7 การบรรจุเพลงเชิดฉิ่งในเรื่องไชยเชษฐ พระราชนิพนธรัชกาลที่ 2
ลําดับ
1.
2.
3.
4.

ตัวละครและเหตุการณ
ไชยเชษฐตามหานางสุวิญชา(รองเพลงเชิดฉิ่ง)
นารายณธิเบศรลองศร
ไชยเชษฐแผลงศรฆานารายณธิเบศร
นารายณธิเบศรแผลงศรฆาไชยเชษฐ

หนา
320-321
326
333
332

5. เรื่องคาวี พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย มีเพียง 2 ตอน
1.ทัศประสาทเผาพระขรรคคาวี
หนา 402
2.หลวิชยั ฤาษีผลักทาวสันนุราชลงกองไฟ หนา 538 เชิดฉิ่ง โอด
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6. เรื่องสังขศิลปชัย พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ตารางที่ 8 การบรรจุเพลงเชิดฉิ่งในเรื่องสังขศิลปชัย พระราชนิพนธรัชกาลที่ 2
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตัวละครและเหตุการณ
ศรีสันทผลักสังขศิลปชัยตกเหว(เชิดฉิง่ โอด)
ศรีสันทลอบหานางสุพรรณ
พระอินทรอุมสังขศิลปชัยไปสงเมือง
สังขศิลปชัยแผลงศรเรียกสัตว
สังขศิลปชัยแผลงศรใหพระอินทรแตงเมือง
สังขศิลปชัยแผลงศรเปนดาวเดือน

หนา
615
632
662
665
682
703

7. เรื่องไกรทอง พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ผูวิจัยพบการบรรจุเพลงเชิดฉิ่งไวตอนเดียว คือ เมื่อนางวิมาลาแกยันต
ของไกรทองกลับเปนจระเขแลวออกมาสูกับตะเภาแกวตะเภาทอง
ราย
คิดเอยคิดพลาง
นวลนางหุนหันมันไส
ลุกขึ้นเคืองขัดสะบัดสไบ
ชี้หนาวาไปมิไดกลัว
เหวยอีตะเภาแกวตะเภาทอง
พี่นองอุบาทวชาติชั่ว
หฤโหดโฉดเขลาเมามัว
มึงมาเอาผัวของมึงไป
ทีนกี้ อดไวมึงอยาวาง
มึงเขาคนละขางอยาหางได
ผลัดกันรึงรัดใหถนัดใจ
อีกหนาไพรสนั ดานมารยา
วาพลางนางหวนเขาในหอง
แกแหวนในของเกศา
แลวลอบเลิกยันตมิทนั ชา
โจนจากศาลาดวยขัดใจ
ฯ 8 คํา ฯ เชิดฉิ่ง32

32

401.

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย. บทละครนอก กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2530 หนา 400-
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8. เรื่องมณีพไิ ชย ตอนตนพระราชนิพนธของพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์
ตอนปลายพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
พบวามีการบรรจุเพลง
เชิดฉิ่งเพียง 2 ตอน ซึง่ จะแสดงในตัวอยางของบทละครที่บรรจุเพลงเชิดฉิ่ง คือ
ตอนพระอินทรอุมนางเกษณีเหาะไปวิมานหลังจากนํานางยอพระกลิน่ ไวในลําไผ
สาปสรรเสร็จพลันทันใด
สหัสนัยฤทธากลาหาญ
อุมแกวเกษณีนงคราญ
เหาะไปวิมานรจนา
ฯ 2 คํา ฯ เชิดฉิ่ง33
ตอนพระมณีพิไชยฟนลําไผที่นางยอพระกลิ่นอยู
เมื่อนัน้
จึงเสด็จลงจากอาชา
ยิ่งหอมรื่นชืน่ ชวนยวนใจ
นาที่จะมีของสําคัญ
คิดแลวกวัดแกวงพระแสงทรง
ฉัวะฉาดขาดสะบั้นออกทันใด
ฯ 6 คํา ฯ เชิดฉิ่ง34

พระมณีพิไชยใหกังขา
ลีลาเขาไปใกลไมนั้น
ภูวไนยรันจวนปวนปน
อยูในปลองนัน้ แนใจ
ฟนลงที่ลาํ ไมใหญ
ทรามวัยก็ตกลงมา

จากการบรรจุเพลงเชิดฉิง่ ในบทละคร จึงสันนิษฐานวานาจะมีการรําเชิด
ฉิ่งแลว แตรูปแบบการรําคงมีทงั้ เปนกระบวนทารําเฉพาะและการรําตีบท ซึ่งมีหลักฐานที่อา งถึง
วาการรําเชิดฉิง่ นาจะมีในสมัยรัชกาลที่ 2 เนื่องจากสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ ทรงมีวิจารณไววา
“...อานความที่กลาวถึงกรมหลวงพิทักษมนตรีทรงคิด ทารําดูเหมือนจะ
ทําใหเขาใจไปวาบรรดาทารําที่รํากันอยูในกรุงสยามนี้ กรมหลวงพิทักษมนตรีทรงคิดตั้งเปนแบบ
บัญญัติขึ้นทั้งสิ้น แตที่จริงไมใชเชนนั้น ทีจ่ ะตองคิดมีแตที่ทาํ บทตามคํารองกับทาบทใบ เชน รํา
เชิดฉิ่งตัดดอกลําเจียกเปนตน ทารําเพลงชา เพลงเร็ว เชิดกลอง เชิดฉิ่ง อะไรเหลานี้มีแบบแผน

33

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์,
บทละครนอกเรื่องมณีพิไชย (พระนคร : โรงพิมพสหกรณขายสงแหงประเทศไทย, 2498), หนา 42.
34
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์,
บทละครนอกเรื่องมณีพิไชย (พระนคร : โรงพิมพสหกรณขายสงแหงประเทศไทย, 2498), หนา 50.
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มานานแลว ที่คิดก็คิดเลือกเอาทาในแบบเหลานัน้ เอง วาทาไหนจะสมกับคํารองหรือสมกับที่จะ
ตัดดอกลําเจียก เอามาแทรกใหดูติดตอกันได ไมเห็นขัดขวางเทานัน้ ”35
จากขอความขางตนอาจเปนหลักฐานยืนยันไดวาเพลงเชิดฉิ่งมีแบบแผน
มาแลว และอาจกอนสมัยที่กรมหลวงพิทักษมนตรีทรงคิดแบบแผนทารํา ก็คือในสมัยรัชกาลที่ 2
ซึ่งในสมัยนี้คงเปนแตเพียงคัดเลือกทารําทีเ่ หมาะกับเหตุการณที่จะนําไปใช โดยนาจะมีทงั้ ทารํา
จากเพลงเชิดฉิ่ง และทาตีบทที่คัดเลือกมาใช
เมื่อพิจารณาจากบทละครที่บรรจุเพลงเชิดฉิ่งแลว ผูว ิจยั สันนิษฐานวารํา
เชิดฉิ่ง ซึ่งที่ใชในการแสดงโขนละครในปจจุบันเกิดขึน้ จากสมัยนี้เปนอันมาก
ทั้งนี้บทละครจับระบําทีม่ ีบทรองเชิดฉิ่ง จากบทพระราชนิพนธแปลงของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ดังนี้
เมื่อนัน้
รามสูรฤทธิไกรใจหาญ
เห็นเทวัญนางฟายุพาพาล
วิ่งหนีลนลานวุนไป
ยังแตโฉมนางเมขลา
เขาแอบเมฆากลีบใหญ
อสุราสําแดงฤทธิไกร
โลดโผนโจนไลราวี
ฯ 4 คํา ฯ เชิดฉิ่ง
รองเชิดฉิ่ง
เมื่อนัน้
นวลนางเมขลามารศรี
เลี้ยวลอรามสูรอสุรี
กรโยนมณีจินดา
ทําที่ประหนึง่ จะใหแกว
กลอกแสงพรายแพรวบนหัตถา
ครั้นรามสูรไลเลี้ยวมา
กัลยารําลออสุรี
นางแกลงเลีย้ วลัดฉวัดเฉวียน
เวียนไปตามจักราศี
มือหนึง่ ชูดวงมณี
ทําทีเยาะเยยกุมภัณฑ
ฯ 6 คํา ฯ กราวรํา36
35

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, วิจารณเรื่องตํานานเสภาและ
ระเบียบการเลนตํานานเสภา พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (พระนคร:
พระจันทร, 2508), หนา 13. (พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพรองอํามาตยตรีวัฒน กาญจนพบู ณ เมรุวัด
ประยูรวงศาวาส 15 ธันวาคม 2501)
36
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, บทละครชุดเบ็ดเตล็ดในเรื่องรามเกียรติ์ (กรุงเทพ : โรง
พิมพชวนพิมพ, 2519), หนา 11. (พิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพนางบุญเตือน ทองเสริม ต.ม.
ณ เมรุวัดเจาอาม อําเภอบางกอกนอย วันที่ 15 ส.ค. 2519)
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โดยจะเห็นไดวาการรําเมขลา รามสูรเปนชุดการแสดงจับระบําทีม่ ีมาแต
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และไดรับการแปลงในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัย และสืบทอดจนถึงปจจุบัน
2.3.4.3 สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว(พ.ศ.2367-2394)
ถึงรัชกาลที่ 3 ทรงโปรดใหเลิกละครหลวง จึงทําใหการแสดงละคร
ผูหญิงของหลวงแพรหลายในเจานายและขุนนางตาง ๆ เชน ละครวังหนาในกรมพระราชวังบวร
มหาศักดิพลเสพ ซึง่ พบวามีการบรรจุเพลงเชิดฉิ่งไวในบทละคร 2 เรือ่ ง คือ เรื่องพระลอและเรื่อง
แกวหนามา
1.บทละครเรื่องพระลอนรลักษณ
พระบวรราชนิพนธกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
ใน รัชกาลที่ 3 พบบรรจุเพลงเชิดฉิ่งเพียง 1 ตอน
ตอนปูเจาสมิงพรายเสกสลาเหิน เปนแมลงภูทองบินไปเมืองแมนสรวง หนา129
2.เรื่องแกวหนามา พระนิพนธของพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ พบวา
บรรจุเพลงเชิดฉิ่ง 2 ตอน คือ
1.ตอนนางแกวหนามาชักเรือยนตใหลอย
แวะเขาสุมทุมพุมพง
สุริยงบายบังพฤกษา
นั่งลงตรงกลางนาวา
ชักยนตเภตราลอยไปฯ
ฯ 2 คํา ฯ เชิดฉิ่ง37
2.ตอนนางแกวหนามาชักเรือยนตใหทําทักษิณ
ชักสายยนตลวิ่ ปลิวฟา
เภตราเหาะหันผันผยอง
ทักษิณครบสามตามทํานอง
ลอยลองไปในกลีบเมฆี
38
ฯ 2 คํา ฯ เชิดฉิ่ง

37

กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์, บทละครนอกเรื่องแกวหนามา (กรุงเทพ : กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร, 2544), หนา 56.
38
กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์, บทละครนอกเรื่องแกวหนามา (กรุงเทพ : กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร, 2544), หนา 58.
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จากการที่รัชกาลที่ 3 ไมสนพระทัยการแสดง จึงมีสวนทําใหละคร
ผูหญิงไปแพรหลายในราชสํานักเขมรและพบการแสดงโมนี หรือเมขลา หรือรามสูร เมขลา ของ
เขมรที่มีการรําเชิดฉิ่ง มีบทรองและบรรเลง โดยการแปลและถอดความของคุณณัฐญาดา ณ
สงขลา ดังนี้
- ปพาทยทําเพลงเสมอและรองเชิดฉิ่ง - เมขลานัง่ วิมาน เมขลาหมสไบนุงลายดอก
คาดเข็มขัดปนเหนงนอกวิเชียรฉาย
กรีดกรายออกจากวิมานพลัน
ประคองหัตถกุมแกวแพรวพราย
- เหฉงิ่ - บรรเลงเพลงเชิดฉิ่ง รามสูรหมายซึง่ ดวงมณี
ขวางขวานฤทธีโกลาลัน่
เสียงฟารองอึงหมีน่ นี่ ัน
เลื่อนลั่นทั่วทองฑิฆัมพร
- ทอดรองเชิดฉิ่ง นางกรอกแกวแววแสงเพชรพราว สุกสกาวสงดาวประภัสสร
โอภาสกระจางทัว่ อัมพร
งามงอนเยาะเยยอสุรา
- ปพาทยทําเพลงกราวรําแลวเชิดกลอง -39
2.3.4.4 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว(พ.ศ.2394-2411)
การแสดงละครของหลวงมี ขึ้ น ครั้งแรกเพื่ อสมโภชชา งเผือ กเชื อ กที่ 2
(พระวิสุทธรัตนกิริณี) และในป 2398 พระองคทรงประกาศใหเจานาย ขาราชการและชาวเมือง
เลนละครผูชายและผูหญิงได จึงทําใหการแสดงละครผูหญิงเฟองฟูมาก “แตเปนละครหัดขึ้นเลน
หาผลประโยชนเปนพื้น ที่จะหัดขึ้นแตสําหรับประดับเกียรติยศอยางแตกอนมีนอยแหง”40 จึงทํา
ใหมีการเก็บภาษีโขนละครขึ้น
โดยบทละครหลวงในรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ทรงพระราชนิพนธแปลงบทจับระบําเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นใหม และมีการรําเชิดฉิ่งในตอนนางเมขลา
เดินทางไปประชุมกับเทวัญ และนอกจากนี้ยงั มีบทละครที่บรรจุเพลงเชิดฉิ่งไวดังนี้
39

สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ และคณะ, สูจิบัตรนาฎศิลปเขมร
(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), หนา 12.
40
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา (พระนคร: คลังวิทยา
, 2508), หนา174.
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1.บทจับระบํา พระราชนิพนธ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว จํานวน 1 ตอน ไดแก
ตอนนางเมขลาเดินทางไปทีป่ ระชุมเทวัญ
หนา 15
2.บทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ ของคุณสุวรรณ จํานวน 1 ตอน ไดแก
ตอนมะเหลเถไถเดินทาง
หนา 67
3.บทละครเรื่องอภัยนุราช ของสุนทรภู จํานวน 1 ตอน ไดแก
ตอนอภัยนุราชแผลงศรลาสัตว
ตัวอยางบทละครบรรจุเพลงเชิดฉิ่ง
เมื่อนัน้
เผนขึ้นมาทรงโกงศิลปชัย

หนา 3

พระภูมินทรยนิ ดีจะมีไหน
ขับไลเลี้ยวลัดยิงสัตวดง ฯ
ฯ เชิดฉิ่ง ฯ41

และพบบทรําโคมในรัชกาลที่ 4 ที่บรรจุเพลงเชิดฉิง่ ในการแปลแถวตอ
เปนรูปโคมเวียน ซึง่ เปนบทที่ 4 รองเพลงเหาะ เนื้อหาในบทเปนบทเดินทางมาประชุมเพื่อประสาท
พรของเทพ โดยจากเนื้อหาบทเปนการเดินทางมาดวยเพลงเหาะแลวตอดวยเชิดฉิ่ง42
2.3.4.5 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั (พ.ศ.2411-2453)
สมัยรัชกาลเปนชวงรับเอาวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาใชพัฒนา
ประเทศ ใหเจริญทัดเทียมนานาประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงการลาอาณานิคมของชาติมหาอํานาจ เห็น
ไดจากการที่พระองคสงพระราชโอรสไปทรงศึกษาในประเทศตาง ๆ ยังผลใหเกิดมีละครแบบใหม
ขึ้น สวนละครหลวงในรัชสมัยของพระองคเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2425 เปนงานสมโภชพระนครอายุครบ
100 ป โดยโปรดใชละครหลวงครั้ง รัชกาลที่ 4 เปนครูฝกหัดตัวละครขึ้นใหมเลนเรื่องอิเหนา ตั้งแต
อิเหนาเขาเฝาทาวดาหาไปจนลมหอบนางบุษบา แตละครที่หัดขึ้นใหมนี้เลนแตเพียงครั้งเดียว และ
ครั้งหลังสุดทีม่ ีการแสดงของละครหลวงก็คือ
งานสมโภชครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูห ัวเสด็จกลับจากประเทศยุโรป แสดงโดยตัวละครหลวงในสมัย รัชกาลที่4

41

สุนทรภู, อภัยนุราช (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2539), หนา 3.
42
ประเมษฐ บุณยะชัย, “รําโคม,” ศิลปากร ปที่ 47,ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน 2547): หนา 21.
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สวนบทละครที่ใชในการแสดงนัน้ พบวามีการบรรจุเพลงเชิดฉิ่ง โดยทีเ่ ปน
พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 5 คือเงาะปา และบทจับระบํามีบรรจุในเหตุการณดังนี้
1.บทละครเรื่องเงาะปา พระราชนิพนธใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว จํานวน 5
ตอน ไดแก
1.คนัง ไมไผเปาบอเลาลานก
หนา 21
2.ซมพลาซุมมองแลวเปาเสือ
หนา 29
หนา 31
3.ซมพลาหาเก็บดอกไม
4.ซมพลาหาเก็บดอกไมแลวซอนเล็บเสือไว
หนา 33
5.รําแกวเปาบิลาฆาซมพลา
หนา 116
2.บทระบํา พระราชนิพนธใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว จํานวน 1 ตอน ไดแก
ตอนนางมณีเมขลาเหาะไปที่ประชุมเทวัญ
หนา 18
และจากบทละครของคณะละครที่เกิดขึ้นมากกวาสมัยรัชกาลที่ 4 ก็
พบวามีบรรจุเพลงเชิดฉิง่
ในบทพระนิพนธในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ ,พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศและเจาพระยาเทเวศรวงศ
วิวัฒน ดังนี้
1.สังขทอง บทละครดึกดําบรรพ พระนิพนธในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ จํานวน 1 ตอน ไดแก
ตอนทาวสามนตไลตีนางรจนา
หนา 32
2.คาวี บทละครดึกดําบรรพ พระนิพนธในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ จํานวน 1 ตอน ไดแก
ตอนนางทัศประสาทและคนเรืออุมนางจันทสุดาลงเรือ หนา 66
3.อิเหนา บทละครดึกดําบรรพ พระนิพนธในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ จํานวน 1 ตอน ไดแก
ตอนไหวพระ อิเหนาหลบเขาวิหาร
หนา 107
4.สังขศิลปชัย บทละครดึกดําบรรพ พระนิพนธในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ จํานวน 2 ตอน ไดแก
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1.ตอนนางไกรศรตีสิงหรา นางปทุมากั้นกลางหาม
หนา 149
2.ตอนศรีสันทยองเขาหานางสุพรรณ
หนา 160
5.อุณรุท ตอนสมอุษา พระราชนิพนธในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
นริศรานุวัดติวงศเลนแบบละครนอก จํานวน 5 ตอน ไดแก
1.ตอนศุภลักษณเดินทางกลับจากวาดรูป
หนา
รองเชิดฉิ่ง
2.ตอนอุณรุทไลฟนนางกํานัล
หนา
3.ตอนอุณรุทไดกลิ่นหอมจึงเดินตามจนออกมาที่บัญชร
4.ตอนศุภลักษณแบกอุณรุทเหาะไปหาอุษา
หนา
5.ตอนกรุงพานขึ้นศร
หนา

เจาฟากรมพระยา
313

เชิดฉิ่งแลว

315
หนา 316
317
322

6.สังขทอง ตอนถวงสังข บทละครนอกพระนิพนธในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ จํานวน 1 ตอน ไดแก
ตอนเสนาเอาไมทุบพระสังข
หนา 328

เจาฟา

7.บทคอนเสิตเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอยเมื่อครั้งรับแขกเมือง สมัยรัชกาลที่ 5 พระนิพนธใน
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ จํานวน 2 ตอน ไดแก
1.ตอนเบญกายรับคําสั่งจากทศกัณฐแลวเหาะไปตามพระบัญชา หนา 344
2.ตอนอินทรชิตแผลงศรนาคบาศ
หนา 353 รองเชิดฉิ่ง
ตัวอยางบทละครบรรจุเพลงเชิดฉิ่ง
เชิดฉิ่ง รองรับเครื่อง
เมื่อนัน้
ออกจากประสาทรัตนชัชวาล

เบญกายรับราชบรรหาร
เหาะขามชลธารผานมา43

8.บทละครเรื่องพระลอ พระนิพนธใน พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ จํานวน 1
ตอน ไดแก
ตอนพระลอตามไก
หนา 199
43

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ (พระนคร: ศิวพร, 2514) หนา 344.
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ตัวอยางบทละครบรรจุเพลงเชิดฉิ่ง
รองลําลาวเจาซู ทาวธผาดเห็นไกตระการ ภูบาลบานหฤทัย งามพอใจพอตา มิทนั ทา
ธารธํารง ทรงมงกุฎภูษาสรรพ จับพิชยั อาวุธราชพล บัดดลธรุกไล หวังไดไกตัวงาม พีเ่ ลี้ยงตาม
จอมราช ครั้นคลาดไกหยุดทา เห็นธชาไกขันเรียก ไกกระเหวียกตาดู ครั้นภูธระจะทัน ไกคอยผัน
คอยผาย ระรายสายตีนเดิน ดําเนินหงสยกยาง ครั้นเห็นหางไกหยุด ครั้นจะสุดแดนปา ครั้นจะ
ฝาแดนบาน ไกแกลงครานมายา เห็นไกชาธก็สาว ทางยืดยาวยนสั้น เหยาไยไยใกลกระชัน้ ไก
แกลง กระเจิงโผ (ปพาทยทาํ เชิดฉิ่ง)
ไกเอยไกแกว กลาแกลวกายสิทธิฤ์ ทธิ์ผีสงิ เลี้ยวลอลอราชฉลาดจริง เพราพริ้งหงอน
สรอยสวยสะอาง ทําทีแลนถลาใหควาเหมาะ ยางเหยาะกรีดปกไซหาง ครั้นพระลอไลกระชั้นกั้น
กาง ไกขวัญหันหางราชา ฉับเฉียวเลีย้ วลัดฉวัดเฉวียน วนเวียนหลบเวิ้งเชิงพฤกษา ขันเจื้อยเฉื่อย
กองหองวนา ทําทาเยยเยาะภูมี (ออกเชิดจีนกราวรําแลวหวนเชิดฉิง่ ไกหลบซุมขันลอ พระลอ
เที่ยวหาถูกรังมด หนามตําหัตถและบาท ใหขาหลวงเดิมกับพี่เลีย้ งเที่ยวหา มัคคุเทศกทําทาลอ
พระลอ ลงทายไลเชิดกลองไกหาย)44
9.บทละครเสภาเรื่องไกรทอง พระนิพนธในพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ
จํานวน 2 ตอน ไดแก
1.ตอนไกรทองตามชาลวันมาทีถ่ ้ํา
หนา 17
2.ตอนไกรทองขี่ชาลวัน
หนา 22
ตัวอยางบทละครบรรจุเพลงเชิดฉิ่ง
แลวเชิดฉิ่ง (ไกรทองออก)
กระบอก (ใน) เหลือเอยเหลือประหลาด ไกรทองกอง ฉกาจชาติทหาร องอาจ
ยาตรเหยียบบาดาล งามดังหนุมานดั้นชล สัตวชลาปลากุงสะดุงเดือก เตาปูงูเงือก
เถลือกถลน ไวตระบะเดชะไชยผจญ ดวนดั้นเดินถีบรีบประชิด ฯ 4 คํา เพลงฉิ่ง45

44

กรมศิลปากร ชุมนุมเรื่องพระลอ (พระนคร: ศิวพร, 2513) หนา 198-199
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ, บทละครเสภาเรื่องไกรทอง (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.,
2517), หนา 21.
45
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10.บทละครเรื่องพระลอนรลักษณ สํานวนเจาพระยาเทเวศรวงศววิ ัฒน จํานวน 3 ตอน ไดแก
1.พระลอตามไก
หนา 142
2.รื่นโรยเดินทางไปหาปู
หนา 251
3.พระพนัสบดีรบพระหลักเมือง
หนา 266
จากการคนพบการบรรจุเพลงเชิดฉิ่งไวในบทละครจํานวนมาก
สันนิษฐานวาการรําเพลงเชิดฉิ่งเริ่มมีการเผยแพรมากขึ้น เห็นไดจากจากบทละครถึงแมจะตาง
นักประพันธและรูปแบบการแสดง ก็พบวามีเชิดฉิ่งในการแสดงแทบทั้งสิ้น ซึ่งสันนิษฐานวาการรํา
เชิดฉิ่งในสมัยนี้คงมีการปรับทารําไปตามลักษณะการแสดงที่มีเพิ่มมากขึ้น
2.3.4.6 สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั (พ.ศ.2453-2466)
จากการบรรจุเพลงเชิดฉิง่ ทัง้ 6 รัชกาล พบวาในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการใช
เพลงเชิดฉิ่งในวรรณกรรมการแสดงมากที่สดุ สมัยหนึ่ง
และพบวามีการบรรจุเพลงศรทะนงใน
รัชกาลนี้เปนครั้งแรก โดยมีการบรรจุเพลงเชิดฉิ่งไวในบทละครดังนี้
1.บทละครเบิกโรง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จํานวน
8 ตอน ไดแก
1.ชุดปราบตาฑะกา ตอนอภิเษกสมรส เหตุทพี่ ระรามโกงธนู หนา 87
2.ชุดสีดาหาย ตอนสูรปนะขาหึง
หนา 110
3.ชุดสีดาหาย ตอนสูรปนะขาหึง
หนา 112
4.ชุดสีดาหาย ตอนตามกวาง
หนา 126
5.ชุดสีดาหาย ตอนตามกวาง
หนา 129
หนา 142
6.ชุดเผาลงกา ตอนหนุมานรบกับชมพูมาลี
7.ชุดเผาลงกา ตอนอินทรชิตแผลงศรนาคบาศ หนา 148
8.พิธีกมุ ภนิยา ตอนพระลักษณรบอินทรชิต
หนา 276
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ตัวอยางบทบรรจุเพลงเชิดฉิง่
ลิงโลด
ตรัสพลางทางจับสายธนู
ยกชูดวยฤทธิแ์ รงขลัง
กงตึงหักผึงกลางกําลัง
เสียงดังสนัน่ ณ แดนไตร ฯ
(เชิดฉิ่ง: รําพอสมควร, แลวยกธนูขนึ้ กง, ธนูหกั กลางกําลัง คุกพากย: พวกตัวเลว ๆ ลง
หมอบกมหนาตัวสั่น ทาวชนก วิศวามิตร ศตานันท นัง่ ตะลึงอยูจนจบหนาพาทย)46
2.ทาวแสนปม พระราชนิพนธ ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จํานวน 2 ตอน ไดแก
1.ตอนพระชินเสนปนขึน้ ตําหนักนางอุษา
หนา 434
2.ตอนทาวแสนปมยืน่ ขาวเย็นใหกมุ าร
หนา 449
3.สาวิตรี พระราชนิพนธ ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั จํานวน 1 ตอน ไดแก
หนา 97
ตอนพระสัตยวานและสาวิตรีกลับบาน
4.สามัคคีเสวก บทเสภา พระราชนิพนธ ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั จํานวน 2
ตอน ไดแก
1.ตอนพระอิศวร และพระอุมาทรงพระโคอุสภราชรํา
หนา 200
2.ตอนวิจิตรเลขาวาดรูป
หนา 216
5.บทละครเรื่อง พระเกียรติรถ พระราชนิพนธ ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
จํานวน 3 ตอน ไดแก
หนา 6
1.ตอนพระเกียรติรถลอมจับกวาง
2.ตอนพระเกียรติรถแผลงศรลอมผี
หนา 54(ศรทะนง)
3.ตอนพระเกียรติรถพานางสุวรรณเกศาเฝาทาวภีมะ
หนา 75
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, รามเกียรติ์ชุดเบิกโรง อรชุนกับทศกรรฐ อภิเษกสมรส สี
ดาหาย เผาลงกา ประเดิมศึกลงกา พิธีกุมภนิยา นาคบาศ พรหมาสตร(พระนคร: องคการคาของคุรุสภา, 2504),
หนา87.
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6.บทกลอนละครเรื่องขอมดําดิน พระราชนิพนธ ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั
จํานวน 2 ตอน ไดแก
1.ตอนนายมัน่ หนีจากที่คุมขังของพญาเดโช
หนา 36
2.ตอนทัพนางจันทนลอบเขาลอมพลขอม
หนา 39

7.บทละครรองเรื่องพระรวง พระราชนิพนธ ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จํานวน 2
ตอน ไดแก
หนา 90
1.ตอนนายมัน่ โรยยาใสกองไฟ แลวลอบหนีจากผูคุม
2.ตอนนายมัน่ ลอบเขาแทงทหารขอมตาย
หนา 103
8.ศกุนตลา บทละครรํา พระราชนิพนธ ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั จํานวน 5
ตอน ไดแก
1.ตอนทุษยันตแผลงศรลาสัตว
หนา 1
2.ตอนศกุนตลาเดินทางไปหาทุษยันต
หนา 21
3.ตอนทุษยันตคนหาศกุนตลา
หนา 31
4.ตอนทุษยันตทรงรถมาตุลี
หนา 34 คลายอุมสม
5.ตอนทุษยันตแผลงศรกาลเนมี
หนา 34 ศรทะนง
9.ศกุนตลา บทละครดึกดําบรรพ พระราชนิพนธ ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั
จํานวน 3 ตอน ไดแก
1.ตอนทุษยันตขี่รถยิงสัตว
หนา 43
2.ตอนทุษยันตคนหาศกุนตลา
หนา 104
3.ตอนทุษยันตทรงรถมาตุลี
หนา 106
ตัวอยางการบรรจุเพลงเชิดฉิง่
(พิณพาทยคงตีเชิดฉิ่ง , เสนากับเขนตอนสัตวผานออกมา: ทาวทุษยันตขี่รถออกมา
ยิงสัตวพอควรแกเวลา ในทีส่ ุดกวางดําจึงออก พิณพาทยหยุดเชิดฉิง่ )47
47

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว, ศกุนตลา มัทนะพาธา ทาวแสนปม ประมวลสุภาษิต
(พระนคร: บรรณาการ, 2513), หนา 43.
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จากการที่คน พบบทที่บรรจุเพลงศรทะนงเปนครั้งแรก
จึงทําใหผูวิจัย
สันนิษฐานวาการรําเชิดฉิ่งศรทะนงอาจเกิดขึ้นในสมัยนี้ ซึ่งอาจเปนไปไดเพราะวาการแสดงในสมัย
นี้เปนยุคที่มีผแู สดงโขนมีความสามารถมาก และมีบทพระราชนิพนธเรื่องรามเกียรติ์ในพระองคที่
ทรงขึ้นตามฉบับวาลมิกิ หรือบทละครที่เกีย่ วของกับประเพณีการใชศรเปนอาวุธของกษัตริย เชน
พระเกียรติรถ ศกุนตลาซึ่งเปนบทพระราชนิพนธเชนเดียวกัน ซึง่ เปนปจจัยทีน่ าจะทําใหเกิดการ
ประดิษฐทารําเชิดฉิ่งศรทะนง
ทั้งนี้การที่กระบวนรําเชิดฉิ่งมีการสืบทอดอยางไมขาดชวง นอกจากจะมี
ศิลปนที่เปนโขนบรรดาศักดิ์ที่มีบทบาทสําคัญคือ มีบางทานเปนครูถา ยทอดความรูใ หกับนักเรียน
โรงเรียนนาฎดุริยางคศาสตร (วิทยาลัยนาฎศิลปในปจจุบัน) และสํานักการสังคีตแลว ยังมีคณะ
ละครที่มีบทบาทสําคัญในการถายทอดความรูใหนักเรียนวิทยาลัยนาฎศิลปอีกแหง คือ คณะละคร
วังสวนกุหลาบ ในสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาอัษฏาเดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา โดยมีครู
ละครตอมาคือทานผูหญิงแผว สนิทวงศเสนี คุณครูลมุล ยมะคุปต คุณครูเฉลย ศุขะวณิช และมี
ครูละครจากคณะตางๆ อีกอาทิ คณะละครเจาคุณพระประยุรวงศ คือ ครูผัน โมรากุล ครูยอแสง
ภักดีเทวา ครูสอาด อัมผลิน คณะละครพระองคเจาวัชรีวงศ ครูมัลลี คงประภัสร และคณะละคร
เจาพระยาเทเวศวงศวิวัฒน หมอมตวน (ศุภลักษณ ภัทรนาวิก)
ตามประวัติของทานผูห ญิงแผว สนิทวงศเสนีและคุณครูลมล ยมะคุปต
ครูนาฎศิลปฝายพระมีการรําเชิดฉิ่งคือ
เชิดฉิ่งตัดดอกไม (อิเหนาตัดดอกลําเจียก) ฉบับหมอมครูแยม
เชิดฉิ่งลักนาง (ยาหรันลักนางเกนหลง) ฉบับหมอมครูแยม
เชิดฉิ่งจับมา (พระมงกุฎจับมาอุปการ) ฉบับหมอมครูแยม
เชิดฉิ่งแผลงศร ฉบับหมอมครูแยม
เชิดฉิ่งศรทะนง ฉบับหมอมครูแยม
ดังที่กลาวมานี้เปนหลักฐานยืนยันไดวามีการรําเชิดฉิง่ สืบทอดมาอยางตอเนื่องตัง้ แตกอนสมัย
รัชกาลที่ 5 ถึงปจจุบัน
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2.3.4.7 สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว(พ.ศ.2468-2477)
เนื่องจากขณะนั้นประเทศไทยประสบกับปญหาเศรษฐกิจจึงตองยุบกรม
มหรสพ ตอมาเมื่อมีความจําเปนที่จะตองจัดการแสดงรับแขกเมือง จึงมีการฝกโขน - ละครหลวง
ในกํากับของพระยานัฏกานุรักษ (ผูกาํ กับกรมปพาทยและโขนหลวง) ซึ่งพบวามีการแสดงโขนนั่ง
ราว ตอนขาดเศียรขาดกร หนาพระทีน่ ั่งพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัว ตอนรับแขกเมือง48
ทั้งนี้ผูวิจยั สันนิษฐานวา คงจะมีการบรรจุเพลงเชิดฉิ่งในบทแสดงโขน
เนื่องจากครูผใู หญในขณะนัน้ ก็ลวนสืบทอดมากจากละครหลวงสมัยรัชกาลที่ 2 ซึง่ มีการบรรจุ
เพลงเชิดฉิ่งไวในตอนพระรามรบทศกัณฐ ตอมาเมื่อเกิดโรงเรียนนาฎดุริยางศาสตรขนึ้ ไดมีการ
สืบทอดรําเชิดฉิ่งโดยครูโขนละครที่มีชื่อเสียงในสมัย รัชกาลที่ 6 ซึ่งในสมัยนี้พระยานัฏภานุรักษได
วางหลักความสามารถการรายรํา พรอมทัง้ บรรจุเพลงหนาพาทยตาง ๆ ที่ใชในตําแหนง ตรี โท เอก
ซึ่งพบวาเพลงเชิดฉิ่งจัดอยูในชั้นตรี เพลงเชิดฉิ่งแผลงศร เพลงศรทะนง (ผูวิจยั สันนิษฐานวา คือ
เพลงเชิดฉิ่งศรทะนง เนื่องจากสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานนาฎศิลปไมพบวามีราํ ศรทะนงเพียงอยาง
เดียว)49
2.3.4.8 สมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดล (พ.ศ.24782489)
กรมศิลปากรไดจัดตั้ง โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตรขึ้นใน พ.ศ. 2477 โดยมี
หลวงวิจิตรวาทการ เปนอธิบดีกรมศิลปากร โดยหลักสูตรการเรียนก็ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนมาเปนลําดับ มีคณะครูที่เปนตัวเอกจากคณะละครตาง ๆ รวมดวย อาทิ หมอมตวน
(ศุภลักษณ ภัทรนาวิก) ครูฝายนาง เปนตัวละครของเจาพระยาเทเวศรวงศววิ ัฒน และนางลมุล
ยมะคุปต ครูฝายพระ ตัวละครเอกของคณะละครวังสวนกุหลาบ
ตอมาพบวามีการบรรจุเพลงเชิดฉิ่งไวในหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลป
ดังนี้
นาฏศิลปชั้นตน
โขนพระ
รําหนาพาทยเพลงเชิดฉิง่
นาฏศิลปชั้นกลาง โขนพระ
เชิดฉิ่งแผลงศร เชิดฉิ่งศรทะนง
48

กรมศิลปากร, รวมงานนิพนธของนายอาคม สายาคม ผูเชี่ยวชาญนาฎศิลปกรมศิลปากร (กรุงเทพ:
สํานักงานเลขานุการกรม, 2545) หนา 397
49
สัมภาษณ อ.ราฆพ โพธิเวส ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลป(โขนยักษ) สํานักการสังคีต, อ.จตุพร รัตนวรา
หะ ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลป(โขนยักษ) สํานักการสังคีต, วันที่ 14 มิถุนายน 2547.
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โขนยักษ
เชิดฉิ่งแผลงศร เชิดฉิ่งศรทะนง
ละคร (พระ-นาง)
รําเชิดฉิ่ง-เชิดจีน
ละคร (พระ-นาง)
เชิดฉิ่งศุภลักษณ
ละคร (พระ-นาง)
ยาหรันตามนกยูง, พระลอตามไก
นาฏศิลปชั้นสูง
ละคร (พระ-นาง)
เชิดฉิ่งเมขลา
โขน พระ
เชิดฉิ่งศรทะนง
โขน ยักษ
เชิดฉิ่งศรทะนง
เชิดฉิ่งศรทะนง
โขน ลิง
ละคร (พระ-นาง)
เชิดฉิ่งศรทะนง50
ดังนัน้ จึงทําใหมีการสืบทอดการรําเชิดฉิ่งไวในรูปแบบการเรียนการสอน
2.3.4.9 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช(พ.ศ.2489ปจจุบัน)
รัชกาลนีพ้ บหลักฐานวามีการรําเชิดฉิ่งยาหรันลักนางเกนหลงเปนครั้ง
แรกในวิทยาลัยนาฏศิลป เมื่อครั้งตอนรับประธานาธิบดีโซการโน แหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ
หอประชุมวัฒนธรรม สนามเสือปา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 250451
ตอมามีบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน
เรื่องพระมหาชนก ซึ่งมีการรําเชิดฉิ่งที่มีเนื้อรองของนางเมขลา บรรยายถึงการทองเที่ยวและฟอน
รําอยูกับเทพธิดา
และรัชกาลปจจุบันไดมีสถาบันการศึกษาสังกัดกรมศิลปากรเกิดขึ้นอีก
แหง คือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยมีการจัดหลักสูตรการรําเชิดฉิ่งไว ดังนี้
รําเชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไม เปนการรําเชิดฉิ่งประกอบทํานองเพลง
เชิดฉิ่ง เหตุการณการคนหาดอกลําเจียก
รําเชิดฉิ่งในศุภลักษณอุมสม
เปนการรําเชิดฉิ่งประกอบบทรองและ
ทํานองเชิดฉิง่ ในเหตุการณเดินทางของพระอุณรุทและนางศุภลักษณ
รําเชิดฉิ่งในโขนชุดวสันตนิยาย เปนการรําประกอบบทรองในเหตุการณ
การแสดงที่ติดตามไลจับกันของนางมณีเมขลาและรามสูร
50

กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรนาฏศิลปชั้นกลาง พุทธศักราช 2524(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2534)
(กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว, 2535), หนา21-24.
51
ธนิต อยูโพธิ์, “โขน,” เอกสารประกอบการสัมมนาและสาธิตเรื่องนาฏยศิลปไทย(1) จัดโดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสถาบันไทยคดีศึกษาและวิทยาลัยนาฏศิลป พ.ศ. 2534 หนา 65.
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รําเชิดฉิ่งในดรสาแบหลา52 เปนการรําประกอบทํานองดนตรีในเหตุการณ
ที่นางดรสากระโดดเขากองไฟ
จากการบรรจุเพลงเชิดฉิง่ ในวรรณกรรม พบวาเพลงเชิดฉิ่งนัน้ มีมาแลว
ตั้งแตสมัยอยุธยา สวนทารําเชิดฉิ่งก็คงเกิดมาพรอมกับการบรรเลงประกอบการแสดง แต
กระบวนทารํานาจะมีการพัฒนาใหสวยงามและเปนแบบแผนมากขึ้นในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
เนื่องจากการเสียกรุงทําใหศิลปวัฒนธรรมสูญหายและกระจัดกระจายไป
ดังเห็นไดจากการ
รวบรวมละครไดจากเจานครฯ และเมื่อบานเมืองเจริญสมบูรณทุกดาน สมัยรัชกาลที่ 2 เปน
แบบอยางที่เห็นไดชัดวาศิลปะการแสดง การบันเทิงรุงเรืองขึ้นอยางมาก หรืออาจกลาวไดอีกนัย
หนึง่ วา บานเมืองใดจะสมบูรณพรอมทั้งดานเศรษฐกิจ ความเปนอยู ความสงบ ความสามัคคี
รักใครปรองดองกันของคนในชาติ สังเกตไดจากความรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรม สวนการสืบ
ทอดทารําเชิดฉิ่งมาจนถึงกรมศิลปากรในปจจุบัน คณะละครของวังสวนกุหลาบมีบทบาทสําคัญ
เนื่องจากตัวละครเอกของวังสวนกุหลาบ เปนผูวางรากฐานถายทอดทารําและทัง้ สรางสรรคใหเกิด
ความแตกฉานในการแสดงประเภทตาง ๆ ซึง่ รวมถึงเชิดฉิ่งดวย
2.4

จุดมุงหมายในการรําเชิดฉิ่ง

การรําเชิดฉิ่งในการแสดงแบงเปน 2 หนาที่ คือ
1. เพื่อฝกหัดผูเรียนนาฏศิลปที่ครูผูสอนเห็นวาหนวยกาน ทาทางจะรําเปนตัวเอกได ซึ่ง
ปจจุบันในวิทยาลัยนาฏศิลปไดนําแบบแผนเดียวกันนีม้ าใชเพียงแตไมใชเพื่อหัดตัวละครเอก
เทานัน้ แตเพือ่ เปนพืน้ ฐานใหนกั เรียนนาฏศิลปที่จะขึ้นไปเรียนในระดับชั้นที่สงู ขึ้น ซึ่งก็สัมพันธใน
ขอที่วาในระดับชั้นถัดไปก็มที ารําที่ตัวละครเอกใชแสดงประกอบอยู
2. เพื่อเปนการอวดฝมือของผูแสดง โดยอาจารยไพฑูรย เขมแข็งไดกลาวถึงบทบาทของ
เพลงเชิดฉิ่งศรทะนงไววา เพลงเชิดฉิง่ ศรทะนงเปนเพลงหนึ่งสําหรับผูแ สดงเปนตัวพระราม หากรํา
ไมไดแสดงวายังไมมีภูมิความรู ซึ่งทําใหทราบวาตัวเอกในการแสดงเชน พระรามตองรําเชิดฉิง่
ศรทะนงได สวนการจะถายทอดทารําเชิดฉิ่งไดสวยงามเปนที่ชื่นชมของผูชมหรือไมนั้น เกิดจาก
การฝกฝน และลีลาเฉพาะของแตละผูแสดง

52

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป, หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ตอเนื่อง) (กรุงเทพ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป,
2542) หนา 45.
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2.5

โอกาสที่แสดงรําเชิดฉิ่ง

จากขอมูลของเชิดฉิ่งในวรรณกรรม จากการสัมภาษณและการแสดง พบวาการรําเชิดฉิ่งมี
ทั้งในการแสดงโขนและละคร ซึ่งโดยรวมแลวผูแสดงจะเปนตัวพระและตัวนาง ตัวยักษมีบางใน
บางชุด แตตัวลิงจะเปนการแสดงกิริยาประกอบเพลง หรือการตีบทมิใชกระบวนรายรําประกอบ
เพลง โดยผูวจิ ัยจะอธิบายการรําเชิดฉิ่งใน 2 หัวขอ คือ
2.5.1 รําเชิดฉิ่งในการแสดงโขน
2.5.2 รําเชิดฉิ่งในการแสดงละคร
โดยทัง้ 2 หัวขอ ผูวิจยั จะอธิบายถึงประวัติ ลักษณะการแตงกาย และบทรองสําหรับการ
รําเชิดฉิ่งทีม่ ีบทรองโดยสังเขป ซึ่งรําเชิดฉิ่งของตัวพระทีใ่ ชในการวิเคราะหจะกลาวในบทที่ 3 และ
4 ตอไป
2.5.1 รําเชิดฉิ่งในการแสดงโขน
การรําเชิดฉิ่งที่มีกระบวนทาเฉพาะในการแสดงโขน พบวามีในเหตุการณแสดง
ตาง ๆ ดังตอไปนี้
2.5.1.1 รําเชิดฉิ่งประกอบเหตุการณเดินทาง
2.5.1.2 รําเชิดฉิ่งประกอบเหตุการณติดตาม ไลจับ คนหา
2.5.1.3 รําเชิดฉิ่งประกอบเหตุการณตอสูใชอาวุธ
2.5.1.4 รําเชิดฉิ่งประกอบเหตุการณสําคัญตาง ๆ
2.5.1.1 รําเชิดฉิ่งประกอบเหตุการณเดินทาง
- รําเชิดฉิ่งเบญกาย เปนการแสดงในชุดนางลอย โดยดําเนินเรื่องวาทศกัณฐสง ใหนางเบญกาย
แปลงกายเปนสีดา เพื่อไปตัดศึกกับพระราม นางเบญจกายเมื่อไดรับคําสั่งก็เดินทางทันที
เนื้อรอง
รองเชิดฉิ่ง
เมื่อนัน้
เบญกายรับราชบรรหาร
ออกจากปราสาทรัตนชัชวาล
เหาะขามชลธารผานมา
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ปพาทยทําเพลงเชิดฉิ่ง53
การแตงกาย แตงกายยืนเครื่องนาง ผาหมนางสีเหลือง ผานุงสีแดง ใสรัดเกลาเปลว

ภาพที่ 1 การแตงกายนางเบญกาย
ที่มา : สําเนาภาพจากกลุมงานวิจยั และพัฒนางานแสดง
- รําเชิดฉิ่งเมขลา เปนรําเดี่ยวที่อยูในการแสดงเบิกโรงชุดวสันตนิยาย มีเนื้อรองในการแสดงวา
นางมณีเมขลาเปนเทพธิดาที่รักษามหาสมุทรเมื่อถึงวันที่กําหนดจึงแตงตัว แลวออกเดินทางไปที่
ประชุม
เนื้อรอง
รองเพลงเขมรปากทอ
เมื่อนัน้
นวลนางมณีเมขลา
อยูในวิมานรัตนา
สําหรับรักษาสมุทรไท
เคยไปประชุมดวยเทวัญ
เปนนิจนิรนั ดรหาขาดไม
อรไทชื่นชมยินดี
ครั้นถึงฤดูกําหนดไว
รองเพลงเขมรปากทอ (รวบ)
อาองคทรงเครื่องอาภรณ
งามงอนจํารัสรัศมี
มือถือดวงแกวมณี
เทวีก็ออกจากวิมาน
53

บทนางลอย กรมศิลปากรปรับปรุงจากพระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศ
รานุวัดติวงศ
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- เชิดฉิ่ง –
การแตงกาย แตงยืนเครื่องนาง สวมแขนยาวสีน้ําเงินแลวหมผาสไบสีน้ําเงินทับ ผานุง สี
แดง สวมมงกุฎนาง มือถือลูกแกว

ภาพที่ 2 การแตงกายนางมณีเมขลา
ที่มา : หนังสือวิพิธทัศนาพรอมคําอธิบายชุดการแสดงและภาพประกอบ หนา86
2.5.1.2 รําเชิดฉิ่งประกอบเหตุการณติดตาม ไลจับ คนหา
การรําเชิดฉิ่งในการติดตามไลจับ มี 2 ชุด แตชุดจับมาอุปการจะอธิบาย
ในบทที่ 3
- รําเชิดฉิ่งในชุดเมขลา-รามสูร เปนการแสดงตอจากการรําเชิดฉิ่งของนางเมขลา คือขณะที่
นางฟอนรําอยูก ับเทพบุตรและเทพธิดา รามสูรผานมาเห็นแลวอยากไดดวงแกวของนาง จึงเขาชิง
แตนางเมขลากลับลอหลอกรามสูร ในการรําชุดนี้ เปนการรําเชิดฉิ่งที่มีเนื้อรอง และเปนบทบาท
ที่มีความสัมพันธของทารําของนางและยักษ
เนื้อรอง
- ปพาทยทําเพลงเชิด (เมขลาออก รามสูรตามมาพบ)
รองเพลงเชิดฉิง่
เมื่อนัน้
นวลนางเมขลามารศรี
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เลี้ยวลอรามสูรอสุรี
กรโยนมณีจินดา (รับ)
ทําทีประหนึง่ จะใหแกว
กรอกแสงพรายแพรวบนหัตถา
ครั้นรามสูรไลเลี้ยวมา
กัลยารําลออสุรี (รับ)
นางแกลงเลีย้ วลัดฉวัดเฉวียน
เวียนไปตามจักราศรี (รับเชิดจีน)
มือหนึง่ ชูดวงมณี
ทําทีเยาะเยยกุมภัณฑ
- ปพาทยทําเพลงกราวรํา-เชิด การแตงกาย นางเมขลา แตงยืนเครื่องนาง และสวมแขนยาวสีน้ําเงินแลวหมผาสไบ
ทับ เปนสีน้ําเงิน ผานุงสีแดง สวมมงกุฎนาง มือถือลูกแกว
รามสูร ยืนเครื่องสีเขียว สวมศีรษะยอดกาบไผ มีอาวุธคือขวานและศร

ภาพที่ 3 การแตงกายนางมณีเมขลาและรามสูร
ที่มา : หนังสือวิพิธทัศนาพรอมคําอธิบายชุดการแสดงและภาพประกอบ หนา86
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2.5.1.3 รําเชิดฉิ่งประกอบเหตุการณตอสูใชอาวุธ
รําเชิดฉิ่งในหัวขอนี้มี 2 เพลง คือ รําเชิดฉิ่งศรทะนง ซึ่งจะกลาวในบทที่
3 และรําเชิดฉิ่งแผลงศร ซึ่งมีในการแสดงตอนตาง ๆ มาก จึงยกตัวอยางเพียง 2 ตอน อาทิ
- รําเชิดแผลงศรของพระมงกุฎพระลบ ในตอนพระรามครองเมือง องคที่ 1 ประลองศร เนื้อ
เรื่องคือ เมือ่ พระมงกุฎและพระลบไดเรียนศิลปศาสตรตางๆสําเร็จลง พระฤาษีจึงชุบศรวิเศษให
พระมงกุฎและพระลบจึงออกมาลองฤทธิข์ องศรที่พระฤาษีมอบให
เพลงประกอบการแสดง
- ปพาทยทําเพลงเชิด - สองกุมารลาพระมารดา แลวไปลาพระฤษี - เสร็จแลวเขาหลืบดานซายเวที ปดไฟดานหนาเวที เปดไฟดานหลัง
- จัดเปนปา มีตนพญารัง - ปพาทยทําเพลงเชิดฉิง่ - พระมงกุฎกับพระลบถือศรรําออกดานหลังเวที - สองกุมารรําทาแผลงศรแลวยิงไป -54
การแตงกาย พระมงกุฎและพระลบ แตงกายยืนเครื่องแขนยาวสีเขียว สวมศีรษะยอด
กุมาร ถือศร

ภาพที่ 4 การแตงกายพระมงกุฎและพระลบ
ที่มา : หนังสือบทโขน กรมศิลปากรปรับปรุงแสดง ณ โรงละคอนศิลปากร หนา232
54

พระรามครองเมือง องคที่ 1 ประลองศร นายเสรี หวังในธรรม
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- รําเชิดฉิ่งแผลงศรของพระพรต ตอน พระรามครองเมือง องค 2 ปลอยมาอุปการโดยพระพรต
ไดตามหนุมานออกมาจับพระมงกุฎและพระลบ เนื่องจากหนุมานทูลวา เปนผูจบั และขี่มาอุปการ
เลน
เพลงประกอบการแสดง
- ปพาทยทําเพลง
ปดไฟดานหลังเวที เปดไฟดานหนา
- หนุมานนําทัพ พระพรต พระสัตรุด ออก - พระมงกุฎกับพระลบออกประจันหนา - หนุมานทําบททูลพระพรตพระสัตรุด พระสัตรุด สั่งกองทัพเขาลอม- พระมงกุฎกับพระลบตีพวกแตกกระจายไป - พระพรต พระสัตรุด ลงจากราชรถ ตรงเขารบกับพระมงกุฏและพระลบ - พระพรตแผลงศร - ปพาทยทําเพลงเชิดฉิง่ รัว - ศรของพระพรตแผลงไปตองสองกุมาร - หนุมานโดดเขาจับไดแตพระมงกุฏ สวนพระลบหนีเขาโรงไป -55
การแตงกาย พระพรต แตงกายยืนเครื่องแขนยาวสีแดง สวมชฎายอดชัย ถือศร

ภาพที่ 5 การแตงกายพระพรต
ที่มา : สําเนาภาพจากนางสาวปยวดี มากพา
55

พระรามครองเมือง องกที่ 2 ปลอยมาอุปการ นายถนอม โหมดเทศนทําบท
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- รําเชิดฉิ่งแผลงศรของอินทรชิต ในชุดนาคบาศ ซึ่งอินทรชิตรบกับพระลักษณแลวเสียทาถูก
พระลักษณตี อินทรชิตจึงหันมาสูดวยการแผลงศรเขาใสพระลักษณ
เพลงประกอบการแสดง
- ปพาทยทําเพลงรัว - พระลักษณตีอินทรชิตเซถลาไป รองเพลงเชิดฉิง่
เมื่อนัน้
อินทรชิตคอยดํารงทรงตัวได
ยิ่งโกรธาตาแดงดังแสงไฟ
หมายใจจะลางใหวางวาย
จึงหยุดยืนขึน้ ศรนาคบาศ
เผนผงาดเงื้องาตามุง หมาย
คะเนแนแลชําเลืองเยื้องกราย
พาดสายศรลั่นไปทันใด56
การแตงกายอินทรชิต แตงกายยืนเครื่องแขนยาวสีเขียว สวมศีรษะยอดชัย จอนหู
มนุษย ถือศร

ภาพที่ 6 การแตงกายอินทรชิต
ที่มา : สําเนาภาพจากกลุมงานวิจยั และพัฒนาการแสดง

56

ชุดนาคบาศ กรมศิลปากรปรับปรุงใหม
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-รําเชิดฉิ่งศรประจันของพระราม ซึง่ ใชแสดงตามแตทผี่ ูประพันธบทจะบรรจุเพลง แตจากการ
คนควาขอมูลพบวามีแสดงในตอนศึกมังกรกัณฐ หรือชุดพระรามคืนนคร โดยลักษณะการรําเปน
การเผชิญหนาและแผลงศรสูกัน ซึ่งขอยกตัวอยางจากบทพระรามคืนนคร
เพลงประกอบการแสดง
- ปพาทยทําเพลงเชิด - เสนายักษเขารบกับสิบแปดมงกุฎ 1 ทา -ทศกัณฐเขารบลอยสูง-พระรามเขารบกับทศกัณฐ จับ 1-พระลักษณเขารบกับทศกัณฐ ลอย 2-พระรามเขารบกับทศกัณฐ ลอย 3 (พลาด)-ปพาทยทําเพลงเชิดฉิ่ง-ศรทะนง-เชิด-พระราม ทศกัณฐรําเพลงเชิดฉิ่ง(ศรประจัน)-กองทัพทศกัณฐหนีเขาเวที กองทัพพระรามตามเขาเวทีการแตงกายพระราม แตงกายยืนเครื่องแขนยาวสีเขียว สวมชฎายอดฤาษี หมสไบทับ
ถือศร

ภาพที่ 7 การแตงกายพระรามตอนออกบวช
ที่มา : สําเนาภาพจากนายสมรัตน ทองแท
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2.5.1.4 เพลงเชิดฉิ่งประกอบเหตุการณสาํ คัญตาง ๆ
-รําเชิดฉิ่งในการยกศรของพระราม ในงานยกธนูมหาโมลี ทีพ่ ระมหาชนกจัดขึ้นเพือ่ ประลองยก
ศร หากใครยกไดจะไดอภิเษกกับนางสีดา และพระรามก็สามารถยกได โดยการรําเชิดฉิ่งในการยก
ศรของพระรามนั้นขึน้ อยูกบั การทําบทของผูประพันธ ซึง่ พบวามีทงั้ รําประกอบบทรองและรํา
ประกอบทํานองเพลง และบางครั้งจะใชเพลงเชิดฉิง่ ศรทะนง ดังนั้นผูว ิจัยจึงขอยกตัวอยางทัง้ 2
ลักษณะดังนี้
รําเชิดฉิ่งในการยกศรประกอบบทรอง
เนื้อรอง
รองเพลงราย
เมื่อนัน้
พระรามทรงสวัสดิ์รัศมี
สุดแสนโสมนัสยินดี
จรลีจากอาสนอลงกรณ
รองเพลงเชิดฉิง่
บรรจงยื่นหยัดพระหัตถขวา
อันมีลักขณาประภัสสร
งามดัง่ งวงเทพกุญชร
ประคองชอนยกคันศิลปชัย
นาวหนวงดีดสายประลองศิลป
ฟาดินกัมปนาทหวาดไหว
โพยมพยับอับทั่วนภาลัย
ดวยอิทธิ์ฤทธิไกรมหึมาฯ
-ทําฟาแลบและเสียงฟารองปพาทยทําเพลงคุกพาทย
รําเชิดฉิ่งในการยกศรประกอบทํานอง
เพลงประกอบการแสดง
-พากย-(ไมเพย)
เจาลักษณจงลองยกธนู หนักเบาจะไดรู ลองดูใหแจงแกใจ
-ปพาทยทําเพลงฉิ่ง(พระรามเสด็จเขาไปยกศร)
-ปพาทยทําเพลงเชิดฉิ่งศรทะนง(พระรามยกศรขึ้นกวัดแกวงแลววางทีเ่ ดิม)
-ปพาทยทําเพลงมหาชัยการแตงกาย พระรามแตงกายยืนเครื่องแขนยาวสีเขียว สวมมงกุฎยอดชัย
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ภาพที่ 8 การแตงกายพระราม
ที่มา : สําเนาภาพจากนายธีรเดช กลิ่นจันทร
- สีดาผูกคอ นางสีดาไดรับความอับอายมาก จากการที่ทศกัณฐพยายามเกี้ยวพาราสีนาง อีกทัง้
นางกํานัลก็ดถู ูกเหยียดหยาม นางสีดาจึงคิดฆาตัวตายดวยการผูกคอตาย แตหนุมานเขามา
ชวยเหลือไดทนั
เนื้อรอง
รองเพลงราย
เมื่อนัน้
นางสีดาเปลีย่ วเปลาเศราหมอง
กลัวกํานัลมันจะยองตามมา
เห็นเวลาจวนแจงแสงทอง
จึงสะพักสะไบบางที่นางทรง
จีบจัดรัดพระองคโจงภูษา
แข็งพระทัยไมเสียดายชีวา
อุตสาหปน ขึ้นบนตนไม
- ปพาทยทําเพลงเชิดฉิง่ - โอด - เชิดฉิ่ง รองเพลงราย
จึงเอาผาผูกพันกระสันรัด
เกี่ยวกระหวัดกับกิ่งโศกใหญ
ชายหนึง่ ผูกศออรไท
แลวทอดองคลงไปจะใหตาย
- หนุมานเขาเห็นนางสีดา -57
การแตงกาย แตงยืนเครื่องนาง ผาหมนางสีแดง ผานุง สีเขียว สวมมงกุฎกษัตรีย
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พระรามเดินดง องกที่ 2 สีดาผูกคอตาย ประพันธ สุคนธชาติทําบท
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ภาพที่ 9 การแตงกายนางสีดา
ที่มา : สําเนาภาพจากกลุมงานวิจยั และพัฒนาการแสดง
- สีดาลุยไฟ เมื่อเสร็จศึกลงกาแลว พระรามตองการใหนางสีดาลุยไฟเพื่อพิสูจนความซื่อสัตยที่มี
ตอพระสวามี นางสีดาจึงอธิฐานกอนจะเดินเขากองไฟ และนางก็ไมไดรับอันตรายใดใดจากกองไฟ
เนื้อรอง
รองเพลงจําปาทองเทศ
ถาแมวา ขานึกแหนงหนาย
ตอองคพระนารายณรังสรรค
จนชั้นชายอืน่ ในโลกา
ไปรักใครในทาวทศกัณฐ
ขอจงเพลิงกรานผลาญชีวิต
ใหปลดปลิดสุดสิ้นสังขาร
แมขาซื่อสัตยตอภัสดา
จงอยาใหมีราคีพาน
รองเพลงเชิดฉิง่
เสี่ยงแลวทูลลาพระสามี
จรลีออกมายังหนาฉาน
บรรจงจัดภูษาทรงนงคราญ
แลวลุยไปในถานอัคคี
รองเพลงเหเชิดฉิ่ง
บันดาลเปนโกสุมประทุมทอง
ผุดรองบัวบาทบทศรี
เปลวไฟไมตองนางเทวี
จรลีไปบนบุษบัน
เพลงเร็ว58
การแตงกาย แตงยืนเครื่องนาง ผาหมนางสีแดง ผานุง สีเขียว สวมมงกุฎกษัตรีย
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บรรลัยกัลป

ทานผูหญิงแผว สนิทวงศเสนี ปรุงบทจากบทละครรามเกียรติ์ รัชกาลที่ 2 สีดาลุยไฟและปราบ
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ภาพที่ 10 การแตงกายนางสีดา
ที่มา : สําเนาภาพจากผูชวยศาสตราจารยมาลินี อาชายุทธการ
2.5.2 รําเชิดฉิ่งในการแสดงละคร
การรําเชิดฉิ่งในการแสดงละครมีทั้งรําเชิดฉิ่งที่มีบทรองและไมมีบทรอง โดยพบวา
มีรําในเหตุการณตาง ๆ ดังนี้
2.5.2.1 รําเชิดฉิ่งประกอบเหตุการณเดินทางของตัวละคร
2.5.2.2 รําเชิดฉิ่งประกอบเหตุการณติดตาม, ไลจับสัตว, คนหา
2.5.2.3 รําเชิดฉิ่งประกอบเหตุการณตอสูใชอาวุธ
2.5.2.4 รําเชิดฉิ่งประกอบเหตุการณลักลอบเขาออกสถานที่
2.5.2.5 รําเชิดฉิ่งประกอบเหตุการณสําคัญตางๆ
2.5.2.1 รําเชิดฉิ่งประกอบเหตุการณเดินทาง
- รําเชิดฉิ่งของสุวรรณหงส ละครนอกเรื่องสุวรรณหงส ตอนสุวรรณหงสเสี่ยงวาว เปนบท
ประพันธของอาจารยมนตรี ตราโมท บทบรรยายถึงการไตตามสายปานวาวของสุวรรณหงส
เนื่องจากไดอธิษฐานใหวาวลอยไปติดประสาทของนางเจาของดอกไมที่ลอยมาในสายน้าํ จนไป
ถึงปราสาทของนางเกศสุริยง
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เพลงประกอบการแสดง
- ปพาทยทํา “วา” เปดมาน ขับ
จะกลาวถึงหนอนรินทรปนกษัตริย แหงเวียงชัยไอยรัตนบุรีศรี
มีพระนามสุวรรณหงสทรงฤทธี
เก็บมาลีลอยไดในคงคา
เฝาคะนึงถึงนงเยาวผูเจาของ
จะทรงลองปลอยวาวขึ้นเวหา
จึงเสี่ยงสัตยอธิษฐานมัน่ วิญญาณ
มาตรแมนวาเนื้อคูอยูหนใด
ขอใหวาวกายสิทธิ์ติดปราสาท
นุชนาฏผูนนั้ อยาหวัน่ ไหว
เสี่ยงพลางทางทอดสายปานไป
จุฬาใหญลอยควางกลางนภา
- เชิดฉิ่ง –
-รองเชิดฉิ่งพระตามไตสายปานถึงมัตตัง
ดวยกําลังฤทธิว์ าวนัน้ หนักหนา
แสนเกษมเปรมปริ่มอิ่มอุรา
เที่ยวคนหาทางขึ้นโดยบัญชร
- เชิด การแตงกาย แตงกายยืนเครื่องพระสีเหลือง สวมชฏายอดชัย

ภาพที่ 11 การแตงกายสุวรรณหงส
ที่มา : หนังสือวิพิธทัศนาพรอมคําอธิบายชุดการแสดงและภาพประกอบ หนา186
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- รําเชิดฉิ่งศุภลักษณ เรื่องอุณรุท ตอนศุภลักษณวาดรูป พระราชนิพนธรชั กาลที่1 เสรี
หวังในธรรม ทําบท มนตรี ตราโมท บรรจุเพลง นางศุภลักษณรับอาสานางอุษาวาจะไปวาดรูป
เทวดา และกษัตริยมาใหนางดูวา ใครเปนสวามีของนาง แลวนางศุภลักษณจึงออกเดินทาง
เนื้อรอง
- รองเพลงเชิดฉิ่ง บัดนั้น
ศุภลักษณผูมีอัชฌาสัย
รับธํามรงคแกวแววไว
บังคมลาเหาะไปดวยฤทธี
- ปพาทยทําเพลงเชิดฉิง่ - นางศุภลักษณรับแหวนแลวรําลงเวทีลาง การแตงกาย แตงยืนเครื่องนาง หมสไบสองชายสีแดง นุงผาหนานางสีเขียว ใสรัดเกลา
เปลว

ภาพที่ 12 การแตงกายนางศุภลักษณ
ที่มา : หนังสือวิพิธทัศนาพรอมคําอธิบายชุดการแสดงและภาพประกอบ หนา22
- รําเชิดฉิ่งของนางเมขลา พระราชนิพนธใน ร.9 เสรี หวังในธรรมปรับปรุงบท โดยนางเมขลา
กําลังทองเทีย่ วไปบนฟา และขณะที่รายรํากับเทพธิดาทั้ง 8 ดวยความรืน่ เริง นางก็นึกขึน้ ไดวา
ไมไดทําหนาทีด่ ูแลพระมหาชนก จึงเดินทางไปทันที
เนื้อรอง
- ปพาทยทําเพลงเร็ว ออกจีนรัว (นางมณีเมขลากับเทพธิดา 8 คน ออกจับระบําครูหนึง่ แลว เทพธิดาแยกเขาโรง)
- รองเพลงเชิดฉิ่ง -
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เมขลา-

ปางนั้น เมขลา เทวี
จรลี เทีย่ วไป ในเวหา
เสวยทิพย สมบัติเปรม เอมอุรา
ลืมตรวจตรา มหาสมุทร ถึงเจ็ดวัน
ครั้นรูสึก สํานึก ถึงหนาที่
เทวี ตกใจ ไหวหวัน่
รูวา มหาสัตว ทรงธรรม
ตองภยัน- อันตราย ในวารี
- รองเพลงเบาหลุดชั้นเดียว มาดแมน มหาชนก พระกุมาร ตองวายปราณ ในทอง นทีศรี
ความผิด พลาดพลั้ง ครั้งนี้
ถึงที่ สาหัส อัตรา
คิดแลว กลับมา มหาสมุทร
รีบรุด ลอยลิ่ว ปลิวเวหา
ไปสู มหาชนก กุมารา
อันลอยควาง กลางมหา สมุทรไท
- ปพาทยทําเพลงเชิด การแตงกาย เปนการประดิษฐขึ้นใหม โดยสวมกระบังหนา สวมเสื้อแขนสั้น นุงผาหนา

นาง ดังรูป

ภาพที่ 13 การแตงกายนางมณีเมขลา
ที่มา : สําเนาภาพจากนางสาวนงลักษณ เทพหัสดินฯ
2.5.2.2 รําเชิดฉิ่งประกอบเหตุการณติดตาม, ไลจับสัตว, คนหา
- รําเชิดฉิ่งในชุดยาหรันตามนกยูง ละครในเรื่องอิเหนา ตอนยาหรันตามนกยูง กรมศิลปากร
ปรับปรุงจากบทพระราชนิพนธใน รัชกาลที่ 2 เนื้อเรือ่ งของการรําเชิดฉิ่งในตอนนี้ คือ เมือ่
สียะตรามีอายุได 15 ป ไดทูลลาพระบิดาออกประพาสปา(เพื่อตามหาพระพีน่ างที่หายไป) เมื่อ
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ออกเดินทางก็ปลอมตัวเปนชาวปาชื่อยาหรัน องคปะตาระกาหลาจึงแปลงเปนนกยูงมาลอหลอก
เพื่อนําทางไปเมืองกาหลัง การรําเชิดฉิ่งตอนนี้เปนการรําในการติดตาม ไลจับนกยูงของยาหรัน
เนื้อรอง
- รองเพลงการะเวกชัน้ เดียว เมื่อนัน้
ยาหรัน สุริยวงศ ทรงศักดิ์
แสนรักใคร ในปกษี ยิ่งนัก
พระจึงชัก อาชาตาม ไปทันที
- ปพาทยทําเพลงเชิดฉิง่ (ยาหรันติดตามนกยูงวนรอบเวที)
(สี่พี่เลี้ยงไลตามไมทัน เขาโรง)
(เหลือเพียงยาหรันกับนกยูง)
- รองเพลงเชิดฉิ่ง เมื่อนัน้
บุหรง สุรารักษ ปกษี
เห็นยาหรัน ดัน้ ดัด พนาลี
ควบขับ พาชี ตามมา
แลวเยื้องยาง หยุดยืน คอยทา
จึงโผผิน บินไป ใหหา ง
ฟอนรํา ทําที กิริยา
มยุรา แกลงลอ รอรั้ง
- รองเพลงแขกอะหวังชัน้ เดียว ดวยฤทธิ์ เทวัญ บันดาล
วันเดียว ถึงดาน เมืองกาหลัง
ก็เลี้ยวลับ คลับคลาย กายกําบัง
คืนยัง กระยาหงัน ชั้นฟา
- ปพาทยทําเพลงเชิด (นกยูงแสรงใหยาหรันไลแลวหายเขาโรง)
(ทั้งหมดเขาโรง)
การแตงกาย ยาหรันแตงยืนพระเครื่องสีแดง สวมปนจุเหร็จ ขี่มา แผงและถือแสสําหรับขี่
มา นกยูงแตงทอนลางยืนเครื่องพระ สวมเสื้อแขนยาวมีปก หางและสวมศีรษะรูปนกยูง
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ภาพที่ 14 การแตงกายยาหรันและนกยูง
ที่มา : หนังสือวิพิธทัศนาพรอมคําอธิบายชุดการแสดงและภาพประกอบ หนา94
- รําเชิดฉิ่งในชุดพระลอตามไก ละครพันทางเรื่องพระลอ เปนการรําเชิดฉิ่งของพระลอและไก
แกว พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศทรงนิพนธเปนบทละครพันทาง ผูประดิษฐ
ทารําคือเจาจอมมารดาเขียนในรัชกาลที่ 4 เนื้อเรื่องในตอนคือ พระลอถูกมนตของปูเจาสมิง
พรายจึงออกเดินทางมาหาพระเพื่อนพระแพง โดยระหวางทางปูเจาใชใหไกลอหลอกใหพระลอติด
ตามเพื่อจะไดเดินทางไดเร็วขึ้น
เนื้อรอง
- ปพาทยทําเพลงเชิดฉิง่ - รองเพลงเชิดฉิ่ง ไกเอยไกแกว
กลาแกลว กายสิทธิ์ ฤทธิ์ผสี ิง
เลี้ยวลอ ลอราช ฉลาดจริง
เพราพริ้ง หงอนสรอย สวยสะอาง
ทําที แลนถลา ใหควาเหมาะ
ยางเหยาะ กรีดปก ไซหาง
ครั้นพระลอ ไลกระชั้น กัน้ กาง
ไกขวัญ หันหาง ราชา
ฉับเฉียว เลี้ยวลัด ฉวัดเฉวียน
วนเวียน หลบเวิ้ง เชิงพฤกษา
ขันเจื้อย เฉื่อยกอง หองวนา
ทําทา เยาะเยย ภูมี
- ปพาทยทําเพลงกราวรํา - เชิด (ไกแกวเยาะเยยแลวเขาโรง)
การแตงกาย พระลอแตงกายยืนเครื่องพระสีแดง สวมชฎายอดลาว ถือพระขรรค
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ภาพที่ 15 การแตงกายพระลอและไกแกว
ที่มา : หนังสือวิพิธทัศนาพรอมคําอธิบายชุดการแสดงและภาพประกอบ หนา84
2.5.2.3 รําเชิดฉิ่งประกอบเหตุการณตอสู ใชอาวุธ
- รําเชิดฉิ่งแผลงศรของพระสังขศิลปชัยในบทละครเรือ่ งสังขศิลปชยั ตอน สมโภชทาวเสนากุฎ
กรมศิลปากรปรับปรุงจากบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เปนการ
รําเชิดฉิ่งของสังขศิลปชัยในการแผลงศรเพื่อสรางปราสาทใหทา วเสนากุฎ
เนื้อรอง
- รองเพลงเวสสุกรรม จึงตั้งจิต พิษฐาน เสีย่ งศร
ขอจงรอน ถึงดาว- ดึงสา
เชิญทาว อมรินทร ปน เทวา
มาชวยขาฯ ตกแตง พระเวียงชัย
- รองเพลงเชิดฉิ่ง เสี่ยงพลาง ทางขึ้น ธนูศิลป ฟาดิน กัมปนาท หวาดไหว
ผาดแผลง ไปพลัน ทันใด
สะทานถึง ตรึงตรัย ดวยฤทธา
- ปพาทยทําเพลงรัว - แลวกลองโยน (พระสังขศิลปชัยแผลงศร เปดเสียงกัมปนาท กระพริบไฟ พระสังขศิลปชัยแผลงศร แลวเขาโรง)
การแตงกาย แตงกายยืนเครื่องพระแขนยาวสีเหลือง สวมศีรษะยอดกุมาร
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ภาพที่ 16 การแตงกายสังขศิลปชัย
ที่มา : สําเนาภาพจากกลุมวิจัยและพัฒนางานแสดง
- รําเชิดฉิ่งใชอาวุธของโกมินทรในบทละครนอกเรื่องโกมินทร ซึ่งพบวามีราํ 2 ตอน คือ ตอน
ปราบกะโตหนและตอนศัตรูใหม ซึง่ ทั้งสองตอนเปนการรําใชอาวุธทั้งสิ้น เนื้อเรือ่ งตอนปราบ
กะโตหน คือ โกมินทรตอสูกับกะโตหนพญานาคผูรุกรานบานเมืองของตนเอง โดยกะโตหนพน
พิษเปนเปลวไฟใส โกมินทรจึงขวางผาแดงออกไปดับเพลิงและเสกเปนพระยาครุฑมาตอสูแทน
เนื้อเรื่องตอนศัตรูใหม คือ โกมินทรตอสูก ับไพราพ โดยถูกสายประคําเสกของไพราพเปน
ฟาผาที่ตัวของโกมินทร แตโกมินทรไมเปนอะไรกลับถอดผาแพรและกําไลขวางไปสังหารไพราพ
เนื้อรอง
- รองเพลงเขมรพวงชัน้ เดียว กะโตหน เมื่อนัน้
กะโตหน รนรา สิน้ กลาหาญ
เห็นสี่ พี่ชาย วายปราณ
กลับทะยาน ดาลเดือด เลือดเขาตา
ถลันโลด โดดกลับ เขารับมือ
แลวกลับรื้อ คิดพรั่น หวั่นผวา
สํารวมใจ รายมนต ภาวนา
นาคา พนพิษ เปนเปลวไฟ
- ปพาทยทําเพลงรัว (กะโตหนรายมนตนงิ่ ภาวนา โกเมศร โกมล ตกใจ โกมินทรสง ทวนใหพี่)
- รองเชิดฉิ่ง โกมินทร โกมินทร ตองพิษ ฤทธิน์ าคา จะระคาย กายา ก็หาไม
เปลื้องผาแดง แผลงอิทธิ์ ฤทธิไกร
ขวางไป ดับเพลิง เริงรอน
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- รองเพลงแผละ กลับเปน พระยา สุบรรณราช ทําอํานาจ โบยมา ถลารอน
จับจิก นาคราช ฤทธิ์รอน
สิ้นแข็ง แรงออน ศักดา
- ปพาทยทําเพลงรัว - รองรายรุด เกิดเสียง กึกกอง กัมปนาท
เปนสาย สุนบี าต ฟาดผา
ตององค โกมินทร กุมารา
เซถลา ลมพับ กับดินดาล
- ปพาทยทําเพลงรัว - เปดเสียงกัมปนาทกระพริบไฟ (ไพราพ ขวางประคํากายสิทธิ์ ตองโกมินทรเซถลาลมลง ดวงมณีกับมาลี
ทองรูสึกกายฟนขึน้ ตางตกใจ โกเมศ โกมล เขาปะทะหนาไพราพ ไพรัญไว)
- รองเพลงเชิดฉิ่ง โกมินทร โกมินทร ไมระคาย กายทองแดง กลาแข็ง กลับคง ทรงสังขาร
ขวางประหาร ไปพลัน ทันใด
ถอดผาแพร แลกําไล อันชัยชาญ
- ปพาทยทําเพลงรัว แลวรัวทายปลูกตนไม (โกมินทรขวางผาแพรและกําไลไปตองไพราพลมลง)
การแตงกาย ยืนเครื่องพระสวมเสื้อแขนสัน้ สีเหลือง สวมศีรษะกุมาร

ภาพที่ 17 การแตงกายโกมินทร
ที่มา : สูจิบัตรเรื่องโกมินทร หนา1
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2.5.2.4 รําเชิดฉิ่งประกอบเหตุการณลกั ลอบเขาออกสถานที่
- รําเชิดฉิ่งยาหรันลักนางเกนหลง กรมศิลปากรไดรับการถายทอดทารําฉบับหมอมครูแยม
ละครในสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงค (ชวง บุนนาค) ผานอาจารยลมุล ยมะคุปต เปน
การรําของยาหรันที่ลอบเขาไปลักพานางเกนหลงในหองพระบรรทมโดยมีพี่เลีย้ งทั้งสีช่ วยเหลือ
เพลงประกอบการแสดง
- รองเพลงเขนง เมื่อนัน้
ยาหรันยินดีเปนหนักหนา
พระจึงจัดแจงแตงกายา
เพ็ดผาใหพน สนับเพลา
เจียรบาดคาดมั่นกระสันทรง
กระหวัดชายหางหงสใหคลองเคลา
แลวเสด็จลับแลงแฝงเงา
ยองเขาไปยังที่ไสยา
- ปพาทยทําเพลงเชิดฉิง่ (ยาหรัน พี่เลี้ยงเขา)
(นางเกนหลง นางอรสา ออกนอนแทนเดียวกัน)
(ระเดนกาญจหนา นางกุชชา ออกนอนตามที่)
(ยาหรันออกเลนกวนมุขในเพลง)
- รองเพลงจระเขขวางคลอง คอยชอนองคอุมหลงหนึ่งหรัด
เอาชายซาโบะขนิษฐา
พระเรงรีบดําเนินเดินมา
สะดุดนางกุชชานารี
การแตงกาย แตงกายยืนเครื่องพระสีเหลือง,สีชมพูหรือสีฟา ซึ่งตองไมซ้ํากับปนหยี สวม
ปนจุเหร็จ
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ภาพที่ 18 การแตงกายยาหรัน
ที่มา : สูจิบัตรเรื่องอิเหนา หนา5
2.5.2.5 รําเชิดฉิ่งประกอบเหตุการณสาํ คัญตาง ๆ
- รําเชิดฉิ่งศุภลักษณวาดรูป ในบทละครในเรื่องอุณรุทกรมศิลปากรปรับปรุงจากบทพระราช
นิพนธในรัชกาลที่1 เปนการรําเชิดฉิ่งของนางศุภลักษณพี่เลี้ยงของนางอุษา ที่รับอาสาออก
ตามหาผูที่ลอบไปสมกับนางอุษา โดยการเหาะไปวาดรูปเทพเจาตาง ๆ
เพลงประกอบการแสดง
- ปพาทยทําเพลงเชิดฉิง่ (นางศุภลักษณออกวาดรูป)
- รองเชิดฉิ่ง ระเห็จเหินดําเนินพระเวหน
วิมานบนบาดาลต่ําใต
วาดรูปอินทราสุราลัย
เทพไทครุฑาวาสุกรี
วาดรูปพระพายอันเรืองฤทธิ์
พระอาทิตยผูรงุ รัศมี
พระเพลิงเริงแรงฤทธี
ทั้งพระมาตุลอี ันศักดา
รูปทาวโลกบาลอันชาญชิต
ซึ่งประจําทัง้ สีท่ ิศา
รูปทาวเวสสุวณ
ั มหิมา
ไดดวยฤทธาอสุรี
- รองตวงพระธาตุ เสร็จแลวก็กลับระเห็จจร
มาโดยอัมพรวิถี
เรงรีบเร็วมาในราตรี
หมายมุง บุรีรัตนา
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- ปพาทยทําเพลงเชิด (นางศุภลักษณเขาโรง)
การแตงกาย แตงกายเครื่องนาง หมสไบสองชายสีแดง นุง ผาหนานางสีเขียว ใสรัดเกลา
ยอด

ภาพที่ 19 การแตงกายนางศุภลักษณ
ที่มา : หนังสือวิพิธทัศนาพรอมคําอธิบายชุดการแสดงและภาพประกอบ หนา22
- รําเชิดฉิ่งของนางดรสา ละครในเรื่องอิเหนา กรมศิลปากรปรับปรุงบทจาก รัชกาลที่ 2 ทารํา
กรม ศิลปากรไดรับการถายทอดผานคุณครูเฉลย ศุขะวณิช ซึ่งเปนกระบวนทารําที่ไดรับการถาย
จากหมอมครูนุม นวรัตน ณ อยุธยา , หมอมครูอึ่ง หสิตะเสน และหมอมครูแยม เปนการรําใน
ตอนประสันตาตอนก โดยเมื่อระตูบุศิหนาสามีของนางดรสาถูกอิเหนาฆาตาย นางจึงทําพิธีสตี
คือ ฆาตัวตายตามการถวายเพลิงพระสวามี ซึง่ เรียกชุดนี้วา รํากริชดรสา หรือดรสาแบหลา
เพลงประกอบการแสดง
- ปพาทยทําเพลงเสมอ - รองเพลงราย แลวจึงตั้งสัตยอธิษฐาน
เยาวมาลยกราบงามสามทา
เห็นเพลิงพลุง รุงโรจนโชตนา
ก็แบหลาโจนเขาในอัคคี
- ปพาทยทําเพลงสะระหมา ตะเขิ่ง เจาเซ็น โอด เชิดฉิง่ โอด การแตงกาย แตงยืนเครื่องนางสีขาว สวมกระบังหนา มวยผมขางหลัง
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ภาพที่ 20 การแตงกายนางดรสา
ที่มา : สําเนาภาพจากนางนฤมล ณ นคร
- รําเชิดฉิ่งของนางรจนา ในละครนอกเรื่องสังขทอง ตอนเลือกคู กรมศิลปากรปรับปรุงบทจาก
พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2 ผูรําเชิดฉิ่งคือ นางรจนา ซึ่งเปนธิดาของทาวสามน ดวยบุญบารมีที่
สะสมคูกันมาจึงทําใหนางเห็นรูปทองของเจาเงาะนางจึงทิ้งมาลัยใหเจาเงาะ
เนื้อรอง
- รองเพลงลมพัดชายเขา เมื่อนัน้
รจนานารีมีศักดิ์
เทพไทอุปถัมภนําชัก
นงลักษณดูเงาะเจาะจง
นางเห็นรูปสุวรรณอยูชั้นใน
รูปเงาะสวมใสใหคนหลง
ใครใครไมเห็นรูปทรง
พระเปนทองทัง้ องคอรามตา
ชะรอยบุญเราไซรจึงไดเห็น
ตอจะเปนคูครองกระมังหนา
คิดพลางทางเสี่ยงมาลา
แมนวาเคยสมภิรมยรัก
-รองเพลงเชิดฉิ่ง เจาเงาะรูปทองจงประจักษ
ขอใหมาลัยนี้ไปตอง
เสี่ยงแลวโฉมยงนงลักษณ
ผินพักตรทิ้งพวงมาลัยไป
- ปพาทยทําเพลงเชิดฉิง่ - เพลงเร็ว การแตงกาย แตงยืนเครื่องนาง ผาหมนางสีแดง นุงหนานางสีเขียว รัดเกลายอด ถือ
พวงมาลัย
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ภาพที่ 21 การแตงกายเจาเงาะ รจนา
ที่มา : หนังสือวิพิธทัศนาพรอมคําอธิบายชุดการแสดงและภาพประกอบ หนา88
- รําเชิดฉิ่งของพระสังข ในละครนอกเรื่องสังขทอง ตอนหนีนางพันธุรัต กรมศิลปากรปรับปรุง
จากบทพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2 ผูรําคือพระสังขกุมาร โดยพระสังขตองการจะออกตามหา
มารดาแท ๆ ของตน จึงลอบเขาไปชุบตัวในบอทอง และขโมยรูปเงาะของนางพันธุรัต
เนื้อรอง
- ปพาทยทําเพลงเชิดฉิง่ ลอบลง ชุบองค ในบอทอง
ผิวเนื้อ นวลละออง ผองศรี
(ตัวกุมารลงในบอ ตัวสังขทองขึ้นแทน)
เปนทองคํา ธรรมชาติ ชาตรี
สมถวิล ยินดี ดังใจคิด
- ปพาทยรับ (ดับไฟบอทองเปดไฟฉากหองเก็บรูปเงาะ)
- รองเพลงเชิดฉิ่ง แลวขึ้น ไปบน ปราสาทชัย
ที่ไว รูปเงาะ ศักดิ์สิทธิ์
หยิบขึ้น แลเล็ง เพงพิศ
ฉุกคิด ขึ้นมา ก็อาลัย
การแตงกาย แตงกายยืนเครื่องพระแขนยาวสีเหลือง สวมศีรษะยอดกุมาร
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ภาพที่ 22 การแตงกายพระสังขกุมาร
ที่มา : สําเนาภาพจากกลุมงานวิจยั และพัฒนาการแสดง
- รําเชิดฉิ่งของพระสังขและพระอินทร ในละครนอกเรื่องสังขทอง ตอนตีคลีปรับจาก รัชกาล
ที่ 2 เปนการรําเชิดฉิ่งของพระสังขและพระอินทรในการตีคลี เนื่องจากพระอินทรเห็นวาพระสังข
ควรจะเปดเผยตัวตนที่แทจริง จึงมาทาตีคลีกับทาวสามน พระสังขจงึ ตองออกมาชวยเหลือ
เนื้อรอง
- รองเพลงเชิดฉิ่ง เมื่อนัน้
พระสังข คอยขยับ รับไวได
เดาะคลี ตีตอบ ไปทันใจ
สหัสนัยน กลอกกลับ รับรอง
ตางแกวง คันคลี เปนทีทา
ขับมา ฝเทา เคลาคลอง
เวียนวน วกวิง่ ชิงคลอง
เปลี่ยนทํานอง เบาหนัก ยักเยื้อง
- ปพาทยทําเพลงเชิดฉิง่ การแตงกาย พระสังข แตงกายยืนเครื่องพระแขนยาวสีเหลือง สวมชฎายอดชัย ถือไมตี
คลี
พระอินทร แตงกายยืนเครื่องพระแขนยาวสีเขียว สวมชฎายอดบัด ถือไมตีคลี
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ภาพที่ 23 การแตงกายพระสังข
ภาพที่ 24 การแตงกายพระอินทร
ที่มา : สําเนาภาพจากกลุมงานวิจยั และพัฒนาการแสดง
- รําเชิดฉิ่งของนางเกศนี บทละครนอกเรื่องมณีพชิ ยั ตอนนางเกศนีเลือกคู กรมศิลปากร
ปรับปรุงจากบทรัชกาลที่ 2 เนื้อเรื่องคือ ทาววรวรรณจัดงานเลือกคูใ หนางเกศนี ซึ่งพระอินทรก็
ปลอมตัวลงมาเปนขอทานชือ่ ทุคตะใหนางเลือก และสุดทายดวยบุญที่สรางดวยกันมาจึงทําให
นางเห็นรูปงามขางในของทุคตะและทิ้งพวงมาลัยให
เนื้อรอง
- ปพาทยทําเพลงเชิดฉิง่ (นางเกศนีถือพวงมาลัย รําดูบรรดาหมูผูชายทั้งหลาย ซึ่งตางแซงกันเสนอหนา
อํามาตยเสนาคอยกันไว แลวนางมาหยุดประจันหนากับทุคตะแลวนางมาหยุดประจัญหนากับ
ทุคตะ
- รองเพลงเชิดฉิ่ง - รวบ 4 คํา)
นางแลเห็น ทุคตะ ประหลาดหลาย
ดวยแรงผล บุพเพ เดชะ
คือบุรุษ ผูเลิศ ประเสริฐกาย
สวมรางราย ปดบัง ทั้งอินทรีย
ยิ่งพินิจ พิศเพง ก็เล็งรู
วาคือคู รวมรัก สมศักดิ์ศรี
ปฏิพัท รัดรุม สุมฤดี
เทวี สงมาลัย ใหพลัน
- ปพาทยทําเพลงรัว (นางเกศนีทงิ้ มาลัยใหทุคตะ ทุกคนตกใจ)
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การแตงกาย แตงยืนเครื่องนาง สวมรัดเกลายอด59 สีเครื่องแตงกายขึ้นอยูกับความ
เหมาะสม

ภาพที่ 25 การแตงกายนางเกศนี
ที่มา : หนังสือวิพิธทัศนาพรอมคําอธิบายชุดการแสดงและภาพประกอบ หนา222
- รําเชิดฉิ่งของพระมณีพชิ ัย ตอนยอพระกลิน่ กินแมว เนื้อเรื่อง คือ พระมณีพิชัยเดินตามหา
กลิ่นหอมจนมาพบลําไผที่มขี นาดใหญมากจึงสัง่ ใหทหารฟนลําไผแตฟนไมเขา
พระมณีพิชยั
จึงฟนเองแลวนางยอพระกลิน่ ก็ตกลงมาจากลําไผ
เนื้อรอง
- รองเพลงเชิดฉิ่ง เมื่อนัน้
พระมณี มีจิต พิศวง
พระจึง กวัดแกวง พระแสงทรง
ฟนไมไผ หักลง ไมรอรา
- ปพาทยทําเพลงเชิดฉิง่ - รัว (พระมณีพิชยั ตัดไมไผหักลง นางยอพระกลิ่นตกลงมา)
การแตงกาย ยืนเครื่องพระสีแดง สวมชฎายอดชัย

59

สัมภาษณนางใบศรี แสงอนันต นาฏศิลปน 7 ว. วันที่ 7 กันยายน 2547
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ภาพที่ 26 การแตงกายมณีพชิ ัย
ที่มา : หนังสือวิพิธทัศนาพรอมคําอธิบายชุดการแสดงและภาพประกอบ หนา186
- รําเชิดฉิ่งของนางทิพเกสร ละครนอกเรื่องลักษณวงศ ของสุนทรภู พัฒนี พรอมสมบัติ ทํา
เปนบทละครนอก
เนื้อเรื่องคือ หลังจากลักษณวงศลาฤาษีและนางทิพเกสรออกตามหา
มารดาของตน พระฤาษีกม็ รณภาพนางทิพเกสรก็เกิดเศราเสียใจอยางมากจึงตัดสินใจผูกคอตาย
โดยมีนางกินรีมาชวยเหลือไว
เพลงประกอบการแสดง
- รองเชิดฉิ่ง นางลุกแลนออกมาหนาอาวาส เอาผาผูกคอคาดกับกิง่ แกว
บังคมเทพจอมเขาลําเนาแนว
ชาติหนาอยาใหแคลวจากพีย่ า
- ปพาทยทําเพลงเชิดฉิง่ - นางทิพเกสรเอาผาผูกกับกิง่ แกว ทําทาจะทอดตัวลง - นางกินนร 5 ตัว บินโฉบลงที่นางทิพเกสร - รองราย กินนรบินมาเร็วรุด
ฉวยฉุดชักผาพนจากกัณฐา
ชวยกันเช็ดชลนาใหนงคราญ
คอยประคองอุมองคเจาลงกา
- ปพาทยทําเพลงรัว - นางกินนรชวยกันชักผาผูกคอออกทิ้ง -
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การแตงกาย แตงยืนเครื่องนาง สวมรัดเกลายอด สีเครือ่ งแตงกายขึ้นอยูกับความ
เหมาะสม60

ภาพที่ 27 การแตงกายนางทิพเกสร
ที่มา : หนังสือวิพิธทัศนาพรอมคําอธิบายชุดการแสดงและภาพประกอบ หนา222
- รําเชิดฉิ่งลุยไฟของนางศรีมาลา ในละครเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอนศรีมาลาลุยไฟ
ปญญา นิตยสุวรรณ เรียบเรียงบท
เนื้อเรื่องคือ เมื่อจับไดวานางสรอยฟาทําเสนหพ ระไวย
แตนางไมยอมรับจึงนําเรื่องขึน้ กราบทูลตอพระพันวษาเพื่อโปรดตัดสิน ซึ่งพระองคมีคําสั่งใหนาง
ศรีมาลาและนางสรอยฟาลุยไฟพิสูจนความจริง เพราะความสุจริตนางศรีมาลาจึงไมเปนอันตราย
จากกองไฟ
เนื้อรอง
- รองเพลงเชิดฉิ่ง ยุรยาตรดังราชเหมหงส
เยื้องยางเหยียบลงหารอนไม
ศรีมาลาไมหวัน่ พรัน่ ฤทัย
เดินลุยมาลุยไปในไฟกอง
- ปพาทยทําเพลงเชิดฉิง่ - ศรีมาลารําในรางไฟแลวเขาไปถวายบังคมพระพันวษา การแตงกาย สวมเสื้อแขนกระบอก หมสไบทับ นุงผาหนานาง
60

สัมภาษณนางใบศรี แสงอนันต นาฏศิลปน 7 ว. วันที่ 7 กันยายน 2547
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ภาพที่ 28 การแตงกายนางศรีมาลา
ที่มา : สําเนาภาพจากนางนพวรรณ อรัณยะนาค
จากการศึกษาบทรําเชิดฉิง่ ของตัวละครในการแสดงโขนและละคร
พบวาตัวละครที่ใชเพลงเชิดฉิ่งจะเปนตัวพระและตัวนางเปนสวนใหญ ซึ่งอาจเนือ่ งจากตัวละคร
เหลานี้มพี ื้นฐานทารําที่จะถายทอดทารําที่มีลีลาออนชอยนุมนวลและสวนใหญใชเปนสัญลักษณ
แทนความดี ซึ่งรวมกับบุคลิกของยักษทมี่ ีพื้นฐานทารําที่องอาจ ขึงขัง แสดงออกใหเห็นเพื่อเปน
ตัวแทนของฝายอธรรมในทางความเชื่อของคนไทยที่แทรกไวในวัฒนธรรมดานการแสดง
หรือ
แมแตตัวลิงทีม่ ีการเอาลักษณะของความซุกซน คลองแคลวมาใชในทารํา ซึง่ ไมเหมาะกับการ
ถายทอดทารําที่ประกอบกับทํานองเรื่อย ๆ เชนเพลงเชิดฉิ่ง ทั้งนี้ยกเวนเพลงเชิดฉิ่งที่ใชสาํ หรับ
การรําตอสูกนั ทั้งฝายยักษและฝายพระ สวนลักษณะของการรําเชิดฉิ่งในการแสดงนัน้ สามารถ
แบงออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้
การแบงตามเพลงในการรําเชิดฉิ่ง คือ
1.
รําเชิดฉิ่งที่ไมมีบทรอง
ซึ่งรําประเภทนี้สวนใหญใชในการ
เดินทาง เพราะเนื่องจากมีการบรรยายใหผูชมทราบจุดประสงคในการเดินทางกอนแลว และใน
การเดินทางนัน้ ไมมีเหตุการณใดเขามาขัดขวางหรือตองสัมพันธกับตัวละครอื่น
2.
รําเชิดฉิ่งทีม่ ีบทรอง มักใชกับการหลอกลอ ติดตามจับกันหรือ
เพราะจะบรรยายใหเห็นถึงบุคลิกอารมณของตัวละครไดดี ซึ่งบทรองเหลานีก้ ็คือเนื้อเรื่องหรือบท
ละครที่ผูประพันธจงใจใสลกั ษณะตาง ๆ ของตัวละครลงไป ครั้นเมือ่ นํามาใชแสดงก็จะชวยใชตวั
ละครเขาถึงบทบาทไดดียิ่งขึน้
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การแบงตามผูแสดง คือ
1. รําเดี่ยว มักใชในการแสดงที่ไมมีบทสัมพันธกับตัวละครอื่นใน
ขณะนั้น
2. รําคู สวนใหญไมใชการรําคูเชนการเขาพระเขานาง แตเปนการรําที่
ตัวละครฝายหนึ่งมีบทบาทสัมพันธกับอีกฝาย เชน พระลอที่ตองเดินติดตามการลอหลอกของไก
แกว
การแบงตามทารํา คือ
1. รําเพลง ก็คือการแสดงกระบวนทารําที่เขากับเพลงไมมีบทรอง ซึ่ง
ทารํานี้สวนใหญไมตองการสื่อใหเห็นความหมายของทา แตตองการแสดงความงามของการเรียง
รอยทารํา สวนเนื้อเรื่องของละครไดถูกบรรยายไวในบทกอนรําเพลงแลว ในดานอารมณของตัว
ละครนั้น แสดงออกทางแววตาและสีหนาเทานัน้ ซึง่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชไดใหความเห็นใน
สวนนี้วา ในการรําเชิดฉิ่งนั้นถึงแมวาจะไดมีทารํากําหนดไวแนนอนสําหรับนางรจนา แตผูแสดง
เปนตัวนางรจนานั้นอาจอาศัยอารมณใสเขาไปในทารํานั้นไดมาก เปนตนวาอารมณที่หวาดเกรง
ไมแนใจ
หรือความตองใจที่มีอยูในตัวเจาเงาะ
ซึ่งเห็นถึงความหมายของเพลงหนาพาทย
โดยทัว่ ไป กลาวคือ การรําหนาพาทยบางเพลงนัน้ เปนการดําเนินเรื่องละครโดยไมตองใชบทพากย
หรือการเจรจา เหมือนกับการแสดงระบําบัลเลยของฝรัง่
2. รําตีบท หรือรําใชบท ซึ่งรําประกอบกับบทรองเพื่อเปนการบอกเลา
ทั้งเนื้อเรื่องและการกระทําของตัวละคร ซึ่งหากมีการรําในเพลงบรรเลง ผูวิจัยเห็นวา ควรเรียก
การรําตีบทเขากับเพลงเชิดฉิ่ง เพราะไมถือวาเปนกระบวนรําเชนเดียวกับรําเพลง
สรุป
เชิดฉิ่ง คือเพลงหนาพาทยที่ใชประกอบกิริยาในการแสดงโขน ละคร นอกจากนีย้ ังพบ
เพลงเชิดฉิ่งในพิธีกรรมตางๆ ซึ่งลวนแตเปนการบรรเลงเพื่อประกอบกิริยาสมมติถึงการเดินทาง
ทั้งสิน้
เพลงเชิดฉิ่ง พบวามีใชแลวตั้งแตสมัยที่มีวรรณกรรมบทละครคือสมัยอยุธยา และมามี
หลักฐานที่เปนรูปแบบการแสดงในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ดวยพระวิจารณ
ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ที่กลาวถึงการคิดแบบแผนทารําเชิด
ฉิ่งอิเหนาตัดดอกไมของกรมพระพิทักษมนตรี จากนัน้ รําเชิดฉิ่งก็สบื ทอดจนมาถึงกรมศิลปากร
โดยไดบรรจุไวในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยนาฏศิลปและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ซึ่งไดรับการถายทอดกระบวนทารําจากคณะละครวังสวนกุหลาบเปนหลัก
ทั้งยังนํามาแสดง
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เผยแพรใหประชาชนชมดวยสํานักการสังคีตหนวยงานที่รับผิดชอบดานการเผยแพรและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
รําเชิดฉิ่งในการแสดงโขนละคร แบงตามการแสดงได 5 ประเภท คือรําเชิดฉิ่งในการ
เดินทาง,การติดตาม คนหา ไลจับ,การใชอาวุธ,การลักลอบเขาออกสถานที่และเหตุการณการ
แสดงสําคัญอื่นๆ ซึง่ เหตุการณเหลานี้ลวนมีความสําคัญตอการดําเนินเรื่องของละครทั้งสิน้ โดย
ลักษณะการรําเชิดฉิ่งนั้นจะมีทั้งรําเพลง และรําตีบทประกอบบทรองเชิดฉิ่ง ซึ่งหากเปนการรําเพลง
จะมีบทบรรยายกอนหนาเพื่อบอกวาตัวละครจะทําอะไรแลวจึงบรรเลงเพลงเชิดฉิ่ง
จากความหมาย ประวัติความเปนมา และบทบาทของเพลงเชิดฉิง่ ทําใหผูวจิ ัยมีความเห็น
วา เชิดฉิง่ เปนเพลงที่สรางมาเพื่อการแสดง เพราะแมแตการนําไปบรรเลงประกอบพิธีกรรมก็ยัง
บรรเลงเพื่อเปนตัวแทนของกิริยาสมมติเชนเดียวกับที่ใชในการแสดง

บทที่ 3
การรําเชิดฉิ่งของตัวพระในการแสดงละครใน
ในบทนี้ผูวิจยั จะกลาวถึง ประเภทของการรําเชิดฉิ่งของตัวพระและองคประกอบการรําเชิด
ฉิ่งของตัวพระในการแสดงละครในเรื่องอิเหนา อุณรุทและรามเกียรติ์ แบงเปนหัวขอ ดังนี้
3.1 เหตุการณการรําเชิดฉิ่ง
3.1.1 รําเชิดฉิ่งในการเดินทาง
3.1.2 รําเชิดฉิ่งในการคนหา
3.1.3 รําเชิดฉิ่งในการติดตามจับสัตว
3.1.4 รําเชิดฉิ่งในการใชอาวุธ
3.1.5 รําเชิดฉิ่งในเหตุการณสําคัญอื่นๆ
3.2 องคประกอบการรําเชิดฉิ่ง
3.2.1 บทละคร
3.2.2 ผูแสดง
3.2.3 เครื่องแตงกาย
3.2.4 เพลงเชิดฉิ่งประกอบการแสดง
3.2.5 ดนตรีประกอบการรําเชิดฉิง่
3.2.6 อุปกรณการแสดง
3.2.7 ฉาก
ซึ่งมีรายละเอียดดังจะแสดงตอไป
3.1

เหตุการณการรําเชิดฉิ่ง

จากขอมูลเพลงเชิดฉิ่งในวรรณกรรมและการรําเชิดฉิ่งในการแสดงละครในจากบทที่ 2
สามารถจําแนกประเภทการรําเชิดฉิ่งของตัวพระตามเหตุการณการแสดงได 6 ประเภทคือ
3.1.1 รําเชิดฉิ่งในการเดินทาง
3.1.2 รําเชิดฉิ่งในการคนหา
3.1.3 รําเชิดฉิ่งในการติดตามจับสัตว
3.1.4 รําเชิดฉิ่งในการใชอาวุธ
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3.1.5 รําเชิดฉิ่งในเหตุการณสําคัญอื่น ๆ
ประเภทที่ 6 คือ เชิดฉิ่งในการลักลอบเขาออกสถานที่ พบวาในพ.ศ.2504 กรมศิลปากรได
มีการจัดแสดงรําเชิดฉิ่งที่ใชลักลอบเขาออกสถานที่ คือรําเชิดฉิ่งในการแสดงละครในเรื่องอิเหนา
ตอนยาหรันลักนางเกนหลง ผูแสดงคืออาจารยนฤมัย ไตรทองอยู และอาจารยนพรัตน หวังใน
ธรรม และตอมาไดมีการแสดงอีกครั้งโดยอาจารยเวณิกา บุนนาค ซึง่ ปจจุบนั นี้ไมไดมีการจัด
แสดงอีก1
3.1.1 รําเชิดฉิ่งในการเดินทาง
การบรรจุเพลงเชิดฉิ่งในวรรณกรรมละครในทัง้ 3 เรื่อง คือ อุณรุทพระราชนิพนธ
ในรัชกาลที่ 1 รามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 1และ2 อิเหนาพระราชนิพนธในรัชกาลที่
2 มีดังนี้
อุณรุท พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 1

รามเกียรติ์ พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 1
รามเกียรติ์ พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2
อิเหนา พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2

-ทาวบรมจักรกฤษณทรงครุฑไปหา
พระนารอท
-ศุภลักษณพาพระอุณรุทไปหานางอุษา
-พระอุณรุทเหาะพานางกินรีหลบวิชาธร
-ฤาษีอังคตพานางมณโฑมามอบใหทศกัณฐ
-พระลักษณยกทัพรบอินทรชิต
7 เหตุการณ เปนเหตุการณการเดินทางดวย
มาของอิเหนาทั้งสิน้ ดูไดจากตารางที่ 2

ทั้งนี้พบวามีการแสดงรําเชิดฉิ่งของตัวพระในการแสดงละครในเรื่องอุณรุท ใน
ตอนศุภลักษณอุมสมเพียงชุดเดียวเทานัน้
ซึง่ การรําเชิดฉิ่งนี้เปนการรําของพระอุณรุทและ
นางศุภลักษณเพื่อเดินทางไปหานางอุษา โดยกระบวนทารํามีทั้งการรําประกอบบทรองและทํานอง
สวนทารําเปนการรําทีเ่ ปรียบเหมือนรําเปนคนเดียวกัน โดยใหมือดานในแตะเอวดานหลังไวใชแต
มือและเทาดานนอกแสดงทารํา เปนทารําเพลง จากขอมูลของลักษณะการเดินทางในวรรณกรรม
จะเปนการเดินทางดวยการเหาะ การขี่มา สวนการเดินเทาก็จะเปนการยกทัพของพระลักษณ ซึ่ง

1

สัมภาษณอ.เวณิกา บุนนาก อาจารย 3 ระดับ 9 วิทยาลัยนาฏศิลป, 14 มิถุนายน 2547.
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สังเกตไดวาการเดินทางในเพลงเชิดฉิง่ ลวนเปนการเดินทางทีม่ ีลักษณะพิเศษหรือมีความสําคัญ
ทั้งสิน้
3.1.2 รําเชิดฉิ่งในการคนหา
ขอมูลวรรณกรรมที่บรรจุเพลงเชิดฉิ่งและการรําเชิดฉิ่งในการคนหามีดังนี้
อุณรุท พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 1
รามเกียรติ์ พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 1
รามเกียรติ์ พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2
อิเหนา พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2

ไมพบการบรรจุเพลงเชิดฉิ่งในการคนหา
-พระรามกลับมาจากตามกวางและออก
คนหานางสีดา
ไมพบการบรรจุเพลงเชิดฉิ่งในการคนหา
-อิเหนาคนหาดอกลําเจียก

โดยการรําเชิดฉิ่งของตัวพระในการคนหามีจัดแสดง 1 ชุดคือ อิเหนาตัดดอกไม
เปนการรําคนหาดอกลําเจียกเพื่อฝากนางคอมไปใหนางบุษบา ซึง่ เปนทางรําตีบทผสมกับรําเพลง
3.1.3 รําเชิดฉิ่งในการติดตามจับสัตว
ขอมูลวรรณกรรมที่บรรจุเพลงเชิดฉิ่งและการรําเชิดฉิ่งในการติดตามจับสัตวมี
ดังนี้
อุณรุท พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 1
รามเกียรติ์ พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 1
รามเกียรติ์ พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2
อิเหนา พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2

-พระอุณรุทไลจับนางกินรี
-พระรามตามกวาง
-พระมงกุฎจับมาอุปการ
-ยาหรันตามนกยูง

โดยกรมศิลปากรจัดใหมีการแสดง 2 เหตุการณคือการรําเชิดฉิ่งในยาหรันตาม
นกยูงเปนรําเชิดฉิ่งที่มีบทรอง ทารําใชบท และพระมงกุฎจับมาอุปการเปนการรําเชิดฉิ่งที่ไมมีบท
รอง ทารําใชบทผสมกับรําเพลง สวนพระรามตามกวางบรรจุเพลงเชิดฉานแทนเชิดฉิง่
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3.1.4 รําเชิดฉิ่งในการใชอาวุธ
ขอมูลวรรณกรรมที่บรรจุเพลงเชิดฉิ่งและการรําเชิดฉิ่งในการใชอาวุธมีดังนี้
อุณรุท พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 1
รามเกียรติ์ พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 1
รามเกียรติ์ พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2
อิเหนา พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2

ไมพบการบรรจุเพลงเชิดฉิ่งในการใชอาวุธ
มี 29 เหตุการณดูไดจากตารางที่ 2
มี 27 เหตุการณดูไดจากตารางที่ 2
-ระตูบุศสิหนารบมิสาระปนหยี
-สังคามาระตารบวิหยาสะกํา

โดยการรําเชิดฉิ่งการใชอาวุธของตัวพระในกรมศิลปากรนั้นจัดการแสดงหลาย
ตอน
แตพบวาใชเพลงเชิดฉิ่งแผลงศรและเชิดฉิ่งศรทะนงในการแสดงและสวนใหญผูรําเชิดฉิง่
ศรทะนงจะเปนพระรามซึ่งจะตองเปนเหตุการณที่สาํ คัญของตอน เชน ตัดเศียร ตัดกร ของทศกัณฐ
3.1.5 รําเชิดฉิ่งในเหตุการณสาํ คัญอื่นๆ
ขอมูลวรรณกรรมที่บรรจุเพลงเชิดฉิ่งและการรําเชิดฉิ่งในเหตุการณสาํ คัญอื่นๆมี
ดังนี้
อุณรุท พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 1
รามเกียรติ์ พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 1
รามเกียรติ์ พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2
อิเหนา พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2

-พระอุณรุทสําแดงอิทธิฤทธิ์
ไมพบการบรรจุเพลงเชิดฉิ่งในเหตุการณ
สําคัญนอกเหนือจากนี้
-พระพรตพระสัตรุดลุยไฟ
ไมพบการบรรจุเพลงเชิดฉิ่งในเหตุการณ
สําคัญนอกเหนือจากนี้

กรมศิลปากรจัดแสดงตอนพระพรตและพระสัตรุดลุยไฟ
พระพรตพระสัตรุดจะกาวเทาเขากองไฟ เปนทารําเพลง

เปนการรํากอนที่
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3.2

องคประกอบการรําเชิดฉิ่ง
การรําเชิดฉิ่งแตละครั้งนั้น
มีองคประกอบที่สําคัญ
คือ
3.2.1 บทละคร
3.2.2
ผูแสดง
3.2.3 เครื่องแตงกาย
3.2.4 เพลงเชิดฉิ่งประกอบการแสดง
3.2.5 ดนตรีประกอบการรําเชิดฉิ่ง
3.2.6 อุปกรณการแสดง
3.2.7 ฉาก
โดยจะแสดงลักษณะขององคประกอบการรําเชิดฉิ่งของตัวพระในการแสดงเทานั้น
3.2.1 บทละคร

บทละครมีความสําคัญตอการแสดงมากเพราะ เปนสิง่ ที่ใชกาํ หนดองคประกอบ
ในการแสดงอืน่ เชน ตัวละคร เพลงประกอบการรํา อุปกรณการแสดง ฉาก ซึง่ โดยหนาที่กาํ หนด
ตัวละครจะเปนการกําหนดรูปแบบในการรําเชิดฉิ่งดวย คือ เมื่อกําหนดใหตัวละคร เชน อิเหนารํา
เชิดฉิ่ง รูปแบบการรําจะเปนการรําเดี่ยว หากกําหนดใหยาหรันและนกยูงรําจะเปนการรําคู
ลักษณะบทละครประกอบการรําเชิดฉิ่ง จะมีการกลาวบรรยายถึงเหตุการณที่กาํ ลังจะ
กระทํากอนถึงการรําเชิดฉิ่งที่ไมมีบทรอง ทัง้ นี้เพราะวาการรําเชิดฉิง่ ที่ไมมีบทรองเปนกระบวนรํา
เพลงไมคอยมีทาตีบทบอกผูช ม หรือถามีการตีบทก็เพียงแตเล็กนอยเทานั้น จึงจําเปนที่จะตอง
บอกเลาใหผชู มเขาใจเสียกอน
หรืออีกนัยหนึ่งผูชมที่พอดูภาษาทาออกก็จะเดาไดถึงการแสดง
กิริยาของผูรําวากําลังทําอะไร
ดังจะยกตัวอยางบทละครในการรําเชิดฉิ่งชุดอิเหนาตัดดอกไม
เพื่อประกอบการอธิบายใหเห็นภาพชัดเจนขึ้น
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ละครในเรื่องอิเหนา ตอนตัดดอกไม
แสดงงาน 96 ป หมอมอาจารย
ณ โรงละครแหงชาติ
วันที่ 26 ธันวาคม 2542 เวลา 10.00 น.
-------------------------------(ฉากพลับพลาอิเหนากลางปา)
(มีเตียง 2 เตียง เตียงกลาง เตียงขาง)
- รองเพลงสารถี เมื่อนัน้
พระสุริยวงศ เทวัญ อสัญหยา
สถิตยัง สุวรรณ พลับพลา
กับพี่เลีย้ ง เสนา ทั้งนั้น
- รองเพลงปนตลิ่งใน พระแสน ระลึก ตรึกคนึง
ถวิลถึง บุษบา สาวสวรรค
ใหเรารอน อุรา จาบัลย
ดังเพลิงกัลป ลามลน สกนธกาย
จะใครไป ชมสถาน ศาลเทวา
พอใหพา ใจเศรา บันเทาหาย
จึงเสแสรง แกลงชวน พระนองชาย
กับพี่เลีย้ ง สีน่ าย ผูรวมใจ
-รองเพลงราย - รื้อ พรอมหมู แสนสุ- รเสนี
ลงจากที่ พลับพลา อาศัย
ไมเสด็จ โดยทาง ที่คลาไคล
ภูวไนย ดั้นดัด ลัดมา (ทวน)
-ปพาทยทําเพลงเชิด(อิเหนากับพี่เลี้ยงเสนาลงเวทีลาง - ออกฉากหนา)
- รองเพลงหกบทชั้นเดียว ชมพลาง พระทรงคนึงใน
หวัน่ หวั่น ฤทัย พิศวง
พระเดิน ตัดลัด ลงเลียบมา
คิดถึง บุษบา โฉมยง
- ปพาทยทําเพลงเชิด - รองราย จูงกร อนุชา พาประพาส
ชมพันธุ รุกขชาติ ที่เชิงผา
พอได ยินเสียง โศกา
พระตรึกตรา ประหลาด หลากใจ
หยุดยัง้ ฟงศัพท สําเนียงนัน้
สําคัญ ที่ทาง ไมสงสัย
แลวเสด็จ คลาไคล ดําเนินมา
จึงหามคน ทัง้ ปวง ไวแตไกล
-ปพาทยทําเพลงฉิ่ง-
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(นางยุบลคอมออกมาเลนคนเดียว (เลนฉากหนา)
-รองรายครั้นถึง จึงเห็น ทาสี
โศกี ร่ําไร อยูใ นปา
จึงซักไซ ไตถาม กิจจา
เอ็งมา รองไห อยูไย
- รองราย บัดนั้น
นางยุบล โศกา น้ําตาไหล
ครั้นเห็น พระองค ผูท รงชัย
ความที่ ดีใจ เปนสุดคิด
จึงบังคม กมกราบ กับบาทา
ดังอ - มฤตฟา มายาจิต
ทีนี้ เห็นจะรอด ชีวิต
ทูลแถลง แจงกิจ ทุกประการ
-พูดขานอย มาตาม พระบุตรี
บัดนี้ ยังเสด็จ อยูท ี่ศาล
สั่งให เที่ยวเก็บ สุมามาลย
จะสักการ อารักษ ฤทธิรณ
จะกลับไป ก็ไมรู แหงหน
ขามาเก็บ ประหนัน ก็หลงอยู
พระชวยไว อยาให วายชนม
ใหรอดพน จากสัตว ในพนา
- รองราย เมื่อนัน้
พระโฉมยง องคอสัญ แดหวา
จึงวา เราจะชวย ชีวา
จงให กติกา สัญญาไว
-พูดถาทําตาม คําเรา มัน่ คง
จะพาลง จากเนิน เขาใหญ
อันสิงหสัตว ในปา พนาลัย
หยาบคาย รายใช พอดี
-รองรายบัดนั้น
นางยุ บลคอม ทาสี
ความกลัว เปนพน พันทวี
อัญชลี สนอง พระวาจา
-พูดแมนพระ เมตตา จะพาสง
ใหลง จากเนิน ภูผา
จะบรรหาร ประการ ใดมา
ไมแข็งขัด วัจนา ภูวไนย
-รองเพลงแขกไทรชั้นเดียวระเดน มนตรี เฉลยไข
เมื่อนัน้
เราไป ไมชา จะมาพลัน
เอ็งอยู นีก่ อน อยารอนใจ
สั่งเสร็จ พระเสด็จ ลีลา
แลลอด สอดหา ดอกปาหนัน
จรจรัล ไปริม ธารา
ลงจาก อาราม เชิงเขานัน้
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-ปพาทยทําเพลงฉิ่ง - เชิดฉิ่ง (มีตนไมอยูดานขางซายเวที 2 ตนใหญ กอนหินนัง่ อยูใกลสระน้ํา มี
กอดอกลําเจียก ตั้งอยูดา นขางขวาเวที)
(อิเหนาเห็นดอกลําเจียก)
-ปพาทยทําเพลงสะระหมา(อิเหนาตัดดอกลําเจียก)
-รองรื้อรายไดบุหงา ปาหนัน ทันใด
ภูวไนย ลิขิต ดวยนขา
แลวกลับ คืนมา ยังคิรี
เปนอักษร ทุกกลีบ มาลา
-ปพาทยทําเพลงเชิด- จบการแสดง ---------------------------จากบทละครจะเห็นวา กอนที่จะมีการรําเชิดฉิ่งจะมีบทรองบรรยายถึงเหตุการณ
ที่กําลังจะกระทําใหผูชมทราบกอนแลวจึงรําเชิดฉิ่ง
และจะมีบทบรรยายถึงความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายการรําเชิดฉิ่งในชุดการแสดง หรือเหตุการณของตัวละครที่จะกระทําตอไป แตสิ่งที่
สําคัญที่สุดของบทละครไมวาจะเพื่อการรําชุดใด หรือละครแบบไหน ก็คือสิ่งที่ผชู มจะไดรับการ
สอดแทรก แงคิด คุณธรรม หรือวิถีชีวิต และวัฒนธรรมความเปนมาที่ไดจากการชมการแสดง จึง
ทําใหพบวาในการทํางานวิจยั บางครัง้ มีอางถึงวรรณกรรมตางๆ ทีเ่ ปรียบเหมือนบันทึกอยางหนึ่งที่
ผูประพันธถายทอดไวในตัวอักษร
3.2.2 ผูแสดง
ตัวละครในการรําเชิดฉิ่งตัวพระในละครใน
1. อุณรุท ชุดศุภลักษณอุมสม
2. พระราม ชุด เชิดฉิ่งศรทะนง
3. พระพรต พระสัตรุด ชุด เชิดฉิ่งลุยไฟ
4. พระมงกุฎ พระลบ ชุด จับมาอุปการ
5. ยาหรัน ชุด ยาหรันตามนกยูง
6. อิเหนา ชุด อิเหนาตัดดอกไม

มีดังนี้

คือ
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การจะเลือกผูแ สดงใหสวมบทบาทเปนตัวใดนั้น มีเกณฑในการคัดเลือกดังนี้
1. รูปรางและใบหนา
2. ภูมิหลังของตัวละคร
3. บุคลิกลักษณะ
4. ปฏิภาณไหวพริบ
5. ความขยันหมั่นเพียร
6. สุขภาพ
ผูคัดเลือกผูแสดงคือครูผูสอนหรือครูฝกซอม
โดยจะใชเกณฑขางตนประกอบการคัดเลือก
ดังตอไปนี้
1.รูปรางและใบหนา ตัวพระตองมีใบหนารูปไข ทุกสวนของใบหนารับกันได
สัดสวน รูปรางสูงโปรง คือไมสูงและไมเตี้ยจนเกินไป คุณสมบัติในขอนี้ไดนํามาใชเพื่อคัดเลือก
นักเรียนสาขาโขนพระและละครพระในระดับหนึง่ แลว และเมื่อจะคัดเลือกใหแสดงครูก็ใชเกณฑนี้
คัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง แลวจากนัน้ จึงพิจารณาในเกณฑตอ ไป
2.ภูมิหลังของตัวละคร โดยพิจารณาจากเรื่องราวของตัวละคร เชนพระรามเกิด
เวลาค่ํา จึงนิยมเลือกคนผิวคอนขางคล้ํา 2เปนตน
3.บุคลิกลักษณะ ก็ตองพิจารณาจากนิสัยของตัวละคร เชนพระราม พระพรต
ตองมีความสุขุมรอบคอบ อิเหนาตองมีทีเจาชู ฉลาดแกมเจาเลห
4.ปฏิภาณไหวพริบ ผูทจี่ ะแสดงเปนตัวเอกของละครจะตองมีปฏิภาณไหวพริบดี
เนื่องจากมีบทที่ตองแสดงมาก อาจจะทําใหเกิดความผิดพลาดไดมากเชนกัน ดังนัน้ จึงตอง
สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได อีกทัง้ การรําเชิดฉิ่งสวนใหญเปนการรําเดี่ยวหากเกิดความ
ผิดพลาดจะตองสามารถแกไขใหการแสดงดําเนินตอไปได ซึ่งการจะพิจารณาในเกณฑขอนี้สว น
ใหญครูผูสอนจะสังเกตจากการเรียนของศิษย คือเมื่อศิษยรําไปไดสักระยะหนึง่ แลว ครูจะดูทวงที
และปฏิภาณไหวพริบ
5.ความขยันหมั่นเพียร
เพราะกระบวนทารําเชิดฉิ่งมีความตอเนื่องของทารํา
ดังนัน้ การจะแสดงใชผูชมชมโดยไมติดขัด ก็ยอมตองเกิดจากความขยันหมั่นเพียรฝกซอมอยูเปน
ประจํา
6.สุขภาพ เปนเกณฑที่สนับสนุนขอที่ 5 เนื่องจากหากสุขภาพรางกายของผูแสดง
ไมแข็งแรงแลวการฝกซอมมากยอมไมเกิดประโยชนอะไร เกณฑในขอนี้ผูวิจยั เห็นวามีความสําคัญ
มากเพราะ ทารําที่เปนเอกลักษณของการรําเชิดฉิ่ง คือการหมเขาพรอมกับจังหวะฉิ่ง ซึง่ การจะรํา
2

ไพฑูรย เขมแข็ง,จารีตการฝกหัดและการแสดงโขนของตัวพระราม(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขานาฏยศิลปไทย ภาควิชานาฏยศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2537), หนา 82.
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เชิดฉิ่งใหงดงามนั้นจะตองปฏิบัติทากระดกและกระดกเสี้ยวขณะหมเขาใหอยูในระดับที่ถูกตอง
ตลอดจน หนีบนองใหติด อีกทัง้ ตองเกร็งขาไมใหชวงนองถึงปลายเทาสั่นในเวลาทีห่ มเขาดวย และ
ระหวางที่หม เขานั้นจะตองปฏิบัติทากลอมหนาและไหลใหกลมกลืนกันตลอด ซึง่ ทารํานีเ้ ปนทาที่
ตองใชกําลังในการปฏิบัติมาก ผูแสดงจึงตองมีสุขภาพแข็งแรง
จากเกณฑการคัดเลือกผูแสดงสามารถแบงตัวพระได 2 ลักษณะ คือพระใหญ
และพระนอย โดยพระใหญตองมีภูมิทา รํา∗สงางาม บุคลิกสุขุม รอบคอบ แตทั้งนี้ตองพิจารณา
จากนิสัยของตัวละครดวย เชน อิเหนา ตองมีทีเจาชู และเปนคนฉลาดแกมเจาเลห รูปรางสูงกวา
พระนอย มีปฏิภาณไหวพริบดี พระนอยตองมีลักษณะคลองแคลววองไว หรือนิ่มนวลกวาพระใหญ
รูปรางเล็กหรือเตี้ยกวา และตองมีปฏิภาณไหวพริบที่สอดคลองกับพระใหญเมื่อตองแสดงรวมกัน
จากเกณฑการคัดเลือกและการแบงลักษณะตัวพระ สามารถจําแนกคุณสมบัติ
ของตัวพระที่รําเชิดฉิ่งในละครในไดดังนี้
1.อุณรุท จัดเปนพระนอย3 มีบุคลิกสงางาม และทาทีคลองแคลวแสดงออกถึง
ความสามารถดานศิลปศาสตรตามธรรมเนียมกษัตริย ดังเห็นไดจากคําประพันธวา

พระบิตุเรศใหเรียนศิลปศาสตร
ทุกสิง่ รูดีดวยปรีชา
พระเดชดังสุรยิ าเพลาเที่ยง
พระเกียรติกองทุกนครขจรยศ
งามรูปงามฤทธิ์สิริโฉม
แตบันเทิงเริงเลนอยูเปนนิตย

สําหรับราชสุรยิ วงศนาถา
แตในชันษาไดโสฬส
สําเนียงคุณเลือ่ งหลาปรากฏ
เกรงศักดาหมดทั้งแปดทิศ
งามประโลมโลกเพลินจําเริญจิต
ในการประกอบกิจกิริยา4

มีความสุขุมรอบคอบ เห็นไดจากการเตือนนางศรีสุดาทีอ่ ยากไดกวางทองวา เปนเรือ่ งนาสงสัย ดัง
บทประพันธ
∗

อาจารยไพฑูรย เขมแข็งใหความหมายวา กระบวนลีลาทารําที่เปนลักษณะเฉพาะตัว
ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ขอสังเกตเกี่ยวกับการละครในประเทศไทยในปจจุบัน(นนทบุรี: โรง
พิมพสถานสงเคราะหหญิงปากเกร็ด,2511), หนา 44.
4
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, อุณรุท (กรุงเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2545), หนา 86.
3
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พระรามตองตามกวางสุวรรณ
อยูหลังทศกัณฐอสุรี
เรื่องนัน้ ตัวเจาก็แจงจิต
อยาผูกพันสัญญาอาลัย

ไปยังอารัญคีรีศรี
มาลักเทวีสีดาไป
จะหลงพิศวาสหาควรไม
ดวงใจจงฟงพีย่ า5

และเมื่อพิจารณาจากภูมหิ ลังของตัวละคร ผูแสดงตองมีผิวขาวเหลือง ในดานปฏิภาณไหวพริบ
ของผูแสดง สําหรับการรําเชิดฉิ่งในศุภลักษณอุมสม ตัวพระอุณรุทจะตองระมัดระวังตําแหนงการ
ยืนใหอยูเฉียงกับนางศุภลักษณใหเหมาะสม คือ ไมมากหรือนอยจนมองไมเห็นผูแ สดงเปนอุณรุท
เอง ทัง้ ยังตองมีสุขภาพดี เพราะตองมีความหมั่นเพียรในการฝกซอมเปนพิเศษเนื่องเปนการรําคูที่
เปรียบเสมือนเปนคนเดียวกัน การถายทอดทารําจะตองกลมกลืน พรอมเพรียงกัน อาทิ การกาว
เทา ยกเทาตองทําใหพอดีเสมอกัน เกณฑที่กลาวมาขางตนเปนสิง่ สําคัญตอการคัดเลือกผูแสดงให
เปนพระอุณรุท
2.พระราม จัดเปนพระใหญ มีภูมิทารําที่สงา นาเคารพยําเกรง เนื่องจากเปนจอม
ทัพของทหารจํานวนมาก ลักษณะความสงางาม แสดงใหเห็นจากสรอยพระนาม หรือการเปรียบ
ถึงเทพเจาที่เปนใหญตางๆ อาทิ พระกฤษณุรักษรังสรรค, องคพระนารายณทรงศร, พระตรีภพลบ
โลกนาถา,พระบรมปนภพสบสมัย หรือจากคําประพันธที่บรรยายถึงลักษณะของพระรามวา

แตชมายชายเนตรชําเลืองมา
งามพักตรดั่งดวงพระสุริยน
งามทนงยิง่ เทพนิรมิต
งามเนตรแหลมคมดั่งแสงศร
5

ดูพระจักราผูท รงฤทธิ์
อันหมดเมฆมณฑลไมปกปด
งามจริตสุรเสียงจับใจ
6

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, อุณรุท (กรุงเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2545), หนา 146.
6
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, รามเกียรติ์ เลม 1(กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2540), หนา 306.
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ความสุขุมรอบคอบ จากการออกอุบายใหนางสีดาลุยไฟ เพื่อเปนพยานแกนางวาเปนผูบริสุทธิ์ไมมี
ราคี ดังบทประพันธ

อันซึ่งองคอัครชายา
ใครจะลวงรูวา รายดี
เคยเห็นสุจริตน้ําจิตกัน
ความนี้เปนทีอ่ ดสูนัก
ระงับขอแหนงแคลงจิต
จึ่งไมมีราคีแผวพาล

ตกมาในมือยักษี
มีแตตัวกูกับนงลักษณ
นอกนั้นไมแจงทัง้ ไตรจักร
จําเปลื้องพักตรใหพนอัประมาณ
ใหทศทิศแจงสิ้นทุกสถาน
สิ้นกาลชั่วกัลปาไป7

และจากภูมหิ ลังของตัวละคร ที่กลาวถึงเวลาเกิดของพระรามที่มีรัศมีสีเขียวเปลงออกจากกาย จึง
ทําใหการพิจารณาเลือกผูแสดงเปนพระรามตองมีผวิ คอนขางคล้าํ สวนปฏิภาณไหวพริบเปนอีก
คุณสมบัติหนึง่ ของผูแสดงเปนพระราม เพราะตองจดจําทารํามาก ความผิดพลาดยอมมีโอกาส
เกิดขึ้นไดมาก จึงตองเปนผูสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได อีกทัง้ ความขยันหมัน่ เพียรและ
สุขภาพของผูแ สดงก็เปนสิง่ สําคัญยิ่งที่ชวยสงเสริมใหแสดงเปนพระรามไดสมบูรณ
3.พระพรต จัดเปนพระใหญ เนื่องจากมีบทบาทคลายกับพระรามในชวงหลังของ
เรื่องรามเกียรติ์ตั้งแตศึกจักรวรรดิ์ไป
ดังนัน้ เกณฑการคัดเลือกพระพรตจึงใชเกณฑเดียวกับ
พระราม แตกตางกันที่ภูมหิ ลังของพระพรตเมื่อเกิดมามีรัศมีสีทับทิม แตการเลือกผูแสดงก็ยงั คง
เปนผูแสดงทีม่ ีมีสีคล้ําหรือออกผิวสีดําแดง ผูแสดงเปนพระพรตตองมีความหมั่นเพียรและสุขภาพ
ดีเนื่องจากรําเชิดฉิ่งลุยไฟเปนชุดการแสดงที่ตองรําพรอมกัน 2 คน จึงตองฝกซอมใหพรอมเพรียง
กัน
4.พระสัตรุด เปนตัวละครทีจ่ ัดเปนพระนอย ตองมีทาทางคลองแคลว และผสมกับ
การแสดงทารําทีน่ ิ่มนวลกวาพระใหญ ตามภูมิหลังของตัวละครมีรัศมีกายสีมวงออนผูแสดงควรมี
สีผิวปานกลาง ผูแสดงเปนพระสัตรุดตองมีความหมัน่ เพียรและสุขภาพดีเนื่องจากรําเชิดฉิ่งลุยไฟ
เปนชุดการแสดงที่ตองรําพรอมกัน 2 คน จึงตองฝกซอมใหพรอมเพรียงกัน
7

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, รามเกียรติ์ เลม 3(กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2540), หนา 417.
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5.พระมงกุฎและพระลบ เปนตัวละครทีเ่ ปรียบเสมือนคนเดียวกัน เนื่องจาก
พระลบเกิดขึ้นจากการเลียนแบบพระมงกุฎ ซึ่งทัง้ สองจัดเปนพระนอยเพราะตองมีบุคลิกคลอง
แคลววองไว ซุกซนตามประสาเด็ก และในการคัดเลือกผูแสดงเปนพระมงกุฎพระลบควรมีสีผิวคล้ํา
เพราะตามภูมหิ ลังของตัวละครกลาวไววามีความคลายคลึงกับพระรามมากแมกระทั่งผิวพรรณ
6.ยาหรัน จัดเปนพระนอยเนื่องจากยาหรันมีศักดิ์และอายุนอยกวาอิเหนาและยัง
มีอายุเพียง 15 ชันษา จึงมีบุคลิกคลองแคลววองไวเพราะตองรําเชิดฉิ่งในการติดตามจับนกยูง
และมีลักษณะการรําลอหลอกไลจับกัน เห็นไดจากคําประพันธ
เมื่อนัน้
เห็นยาหรันดัน้ ดัดพนาลี
จึงโผผินบินไปใหหา ง
ฟอนรําทําทีกริ ิยา

บุหรงสุรารักษปกษี
ขับควบพาชีกระชั้นมา
แลวยองยางหยุดยืนคอยทา
ปกษาแกลงลอรอรั้ง8

นอกจากนี้แลวยังมีลักษณะของเด็กหนุมทีม่ ีความกระตือรือรนเห็นไดจากเมื่อเสร็จพิธีโสกันตจงึ ลา
พระบิดาออกตามหาพระพีน่ างทันที การคัดเลือกผูแสดงเปนยาหรันตองมีผวิ ขาวเหลือง ดวย
ลักษณะจากคําประพันธบอกถึงความคลายคลึงกับนางบุษบาแมกระทั่งผิวพรรณ
7.อิเหนา จัดเปนพระนอย∗∗ เปนตัวละครที่มีลักษณะนิสัยฉลาดแกมเจาเลห
อิเหนาตองมีทที าทะนงองอาจ รูปงาม ผูแสดงเปนอิเหนามีความสามารถในการใชอาวุธให
คลองแคลวเพราะอิเหนาเปนผูมีความสามารถในดานศิลปศาสตรทั้งปวง เนื่องจากในชุดอิเหนาตัด
ดอกไมก็มีการรําใชกริชดวยเชนกันและมีทที ากรุมกริ่ม
เห็นไดจากคําประพันธเมื่อครั้งพบ
นางจินตะหรา
เมื่อนัน้
เดินเคียงกัลยาคลาไคล
จึ่งเอาพลูรอยกัดซัดตององค
8

ระเดนมนตรีศรีใส
เห็นนางหางไกลพระชนนี
โฉมยงสะดุงเดินเมินหนี

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, อิเหนา(พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร, 2514), หนา 812.

∗∗

ใชเกณฑการคัดเลือกพระนอยในละครของม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณที่กลาวไวใน ขอสังเกต
เกี่ยวกับการละครในประเทศไทยในปจจุบัน
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พระรีบไปพลันทันเทวี
เห็นนางเดินเมีย่ งเลี่ยงหลบ
นาสิกสูบรสสุคนธา

ภูมียิ้มพรายชายตา
พระแกลงทํากระทบพระอังสา
กัลยาเคืองคอนงอมงาม9

และในการคัดเลือกผูแสดงอิเหนาตองมีสีผวิ ดําแดงตามการบรรยายลักษณะตัวละคร
3.2.3 เครื่องแตงกาย
การแตงกายของละครในเลียนแบบมากจากเครื่องทรงของพระมหากษัตริย ซึ่ง
แตเดิมมีพระราชกําหนดในสมัยรัชกาลที่ 1 หามทํามงกุฎ ชฎา ชายไหว ชายแครง กรรเจียกจร
ดอกไมทัด นุง โจงไวหางหงสตองอยางเครื่องตน10 และรัดเกลาตัวนางไมใหมีกรรเจียกจร ดอกไม
ทัด
ตอมาในรัชกาลหลังมิไดหา มปราม การแตงตัวของละครจึงมีเครื่องที่เปนสิง่ หาม
ของในพระราชกําหนดดวย
โดยเครื่องแตงกายยืนเครื่องตัวพระประกอบดวย
1. กําไลเทา
2. สนับเพลา
3. ผานุง
4. หอยขาง หรือ เจียระบาด
5. เสื้อ หรือ ฉลองพระองค
6. รัดสะเอว
7. หอยหนา
8. สุวรรณกระถอบ
9. เข็มขัด
10. กรองศอ หรือ กรองคอ
11. ทับทรวง
12. อินทรธนู
13. พาหุรัด
14. สังวาล
15. ตาบทิศ
16. ชฏา∗∗∗ (ยอดชัย)
17. ดอกไมเพชร
18. กรรเจียกจร หรือ จอนหู
9

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, อิเหนา(พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร, 2514), หนา 63.
10
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา (พระนคร: คลังวิทยา
, 2508), หนา27.
∗∗∗

ปจจุบันศิราภรณของตัวพระพบวามักทําเปนมงกุฎ ทั้งนี้เนื่องจากสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจา
ฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงพระนิพนธถึงความแตกตางของชฎาและมงกุฎไววา “หลักที่จะรูไดวาไหน
เปนมงกุฎไหนเปนชฎาจงสังเกตที่ยอด ถายอดเปนปลีทองนั่นเปนมงกุฎ ถายอดเปนเหมือนพันผาปลายบัดไป
ขางหลังนั่นเปนชฎา”
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19. ดอกไมทัด
21. ธํามรงค
23. ปะวะหล่าํ

20. อุบะ
22. แหวนรอบ
24. ทองกร

โดยมีปนจุเหร็จซึ่งเปนเครื่องประดับศีรษะที่อิเหนาและยาหรันสวมแทนชฎา เมื่อ
ปลอมตัวเปนโจรปา ซึ่งเดิมจะใชผาตาดโพกศีรษะตอเมื่อรัชกาลที่ 2 จึงมีปน จุเหร็จ จากนี้ผูวจิ ยั
ขอแสดงภาพการแตงกายของตัวพระที่การรําเชิดฉิ่งในละครในเพื่อประกอบการอธิบายดังตอนี้

ภาพที่ 29 การแตงกายอิเหนาตอนตัดดอกไม
ที่มา : หนังสือที่ระลึกทานผูห ญิงแผว สนิทวงศเสนี หนา 81
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ภาพที่ 30 การแตงกายยาหรันตอนตามนกยูง ภาพที่ 31 การแตงกายพระรามตอนออกบวช
ที่มา :หนังสือวิพิธทัศนาพรอมคําอธิบายชุดการ ที่มา :สําเนาภาพจากนายสมรัตน ทองแท
แสดงและภาพประกอบ หนา94

ภาพที่ 32 การแตงกายพระพรต
ที่มา : สําเนาภาพจากนางสาวปยวดี มากพา

ภาพที่ 33 การแตงกายพระสัตรุด
ที่มา : สําเนาภาพจากนางสาวปยวดี มากพา
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ภาพที่ 34 การแตงกายพระมงกุฎ พระลบ
ที่มา : หนังสือบทโขนกรมศิลปากรปรับปรุงแสดง ณ โรงละคอนศิลปากร หนา232

ภาพที่ 35 การแตงกายพระอุณรุท ตอน ศุภลักษณอุมสม
ที่มา : สําเนาภาพจากนางสาวปยวดี มากพา
จากภาพการแตงกายของตัวพระที่รําเชิดฉิง่ ในละครใน
แสดงใหเห็นความ
แตกตางของเครื่องแตงกาย คือสีของเครื่องแตงกาย แบบของศิราภรณ และรายละเอียดของเครื่อง
แตงกาย โดยผูวิจัยแสดงเปนตารางขอมูลที่แตกตางกันดังนี้
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ตารางที่ 9 เครื่องแตงกายตัวพระประกอบการรําเชิดฉิ่งในละครในที่แตกตางกัน
อุณรุท
พระราม
พระพรต พระสัตรุด มงกุฎ/ลบ
ยาหรัน
1.ศิราภรณ
ชฎายอด ชฎายอด ชฎายอด ชฎายอด ศีรษะกุมาร ปจจุเหร็จ
ชัย
ปะตาปา ชัย
ชัย
2.เสื้อ
สีเหลือง
สีเขียวแขน สีแดงแขน สีมวงแขน สีเขียวแขน สีแดงแขน
แขนยาว
ยาว
ยาว
ยาว
ยาว
สัน้
3.อินทรธนูหรือพาหุรัด
อินทรธนู อินทรธนู อินทรธนู อินทรธนู อินทรธนู
พาหุรัด
5.สนับเพลา
สีเหลือง
สีเขียว
สีแดง
สีมวง
สีเขียว
สีแดง
6.ผานุง
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีเหลือง
สีแดง
สีเขียว
7.สไบหรือรายละเอียดเครื่องแตงกายอื่นๆ
สไบกรอง/
ลายหนัง
เสือ

อิเหนา
ชฎายอด
ชัย
สีแดงแขน
สั้น
พาหุรัด
สีแดง
สีเขียว
-

ซึ่งความแตกตางขึ้นอยูก ับปจจัยตางๆคือ 1.รายละเอียดที่ระบุในคําประพันธ
2. เหตุการณการแสดง 3.ความสัมพันธกับองคประกอบในการแสดงและ4.ปจจัยอื่นๆ
1.รายละเอียดที่ระบุในคําประพันธ
มีผลโดยตรงตอสีเครื่องแตงกายและ
ศิราภรณ กลาวคือ
ก. การบรรยายลักษณะของตัวละครมีความสัมพันธถึงสีของเครื่องแตงกาย ซึ่งครูทางดาน
นาฏศิลปไทยไดแสดงภูมิปญญา โดยใชสีเครื่องแตงกายเปนสิง่ สมมติแทนสีผวิ ของตัวละครได
อยางกลมกลืนเห็นไดจาก
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·การบรรยายลักษณะของพระอุณรุทวา

ธํามรงคเรือนเก็จเพชรแดง
ทัดสุวรรณกรรเจียกโมราราย
งามทรงเพียงองคอมเรศ
พระกรกุมพระขรรคคาเมือง
เครื่องแตงกายของพระอุณรุทจึงเปนสีเหลือง

มงกุฎแกวแววแสงวิเชียรฉาย
กุณฑลพรายนพรัตนอรามเรือง
ประไพเพศรัศมีฉวีเหลือง
แลวกรายหัตถยางเยื้องลีลาศมา11

·การบรรยายลักษณะของพระรามวา

ทรงนามนางเกาสุริยา
รัศมีสีเขียวพรายพรรณ
เครื่องแตงกายของพระรามจึงเปนสีเขียว
·การบรรยายลักษณะของพระพรตวา
ครั้นพระอุทยั ใสสวาง
ประสูติพระโอรสสวัสดี
เครื่องแตงกายของพระพรตจึงเปนสีแดง
·การบรรยายลักษณะของพระสัตรุดวา
ครั้นลวงเขาสี่โมงเศษ
สงสีมวงออนโสภา

11

ประสูติพระจักรารังสรรค
คลายกันกับนิลมณี12

จึ่งนวลนางไกยเกษี
รัศมีดั่งทับทิมพราย13

อัคเรศซ้ําคลอดโอรสา
ลักขณาพริ้มพรอมทั้งอินทรีย14

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, อุณรุท (กรุงเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2545), หนา 203.
12
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, รามเกียรติ์ เลม 1(กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2540), หนา 245.
13
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, รามเกียรติ์ เลม 1(กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2540), หนา 245.
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เครื่องแตงกายของพระสัตรุดจึงเปนสีมวง
·การบรรยายลักษณะของพระมงกุฎวา
เปนชายแชมชอยบริสุทธิ์
ทรงโฉมประเสริฐเลิศลักษณ
ดั่งทองทัง้ แทงแกลงหลอเหลา
เหมือนพระบิตุรงคทรงสุบรรณ
หรือการบรรยายลักษณะของพระลบวา
เมื่อนัน้
รับกุมารมาจากนักธรรม
ประคองเคียงเรียงกันทัง้ คู
ดั่งรูปทองหลอเหลาเพราพราย
พักตรากายกรและลําศอ
นางแสนพิศวาสเพียงขาดใจ
เครื่องแตงกายของพระมงกุฎพระลบจึงเปนสีเขียว
·การบรรยายลักษณะของอิเหนาวา
เมื่อนัน้
พิศโฉมลูกยาลาวัณย
ดําแดงแนงเนือ้ นวลผจง
สมหมายเหมือนถวิลยินดี
เครื่องแตงกายของอิเหนาจึงเปนสีแดง

14

งามล้าํ มนุษยทั้งไตรจักร
สมศักดิ์สุริยวงศเทวัญ
พริ้มเพราเปนที่เฉลิมขวัญ
ทั่วทั้งผิวพรรณอินทรีย15
นวลนางสีดาสาวสวรรค
กัลยาอุมแอบแนบกาย
ดูงามประเสริฐเฉิดฉาย
พิศนองคลายพี่ทกุ สิ่งไป
จะวาหลอพิมพเดียวก็วา ได
ดั่งเกิดในอุทรเทวี16

องคศรีปตหรารังสรรค
สารพันงามสิน้ ทัง้ อินทรีย
นารักรูปทรงสงศรี
เสนหาพนที่จะพรรณนา17

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, รามเกียรติ์ เลม 1(กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2540), หนา 246.
15
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, รามเกียรติ์ เลม 4(กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2540), หนา 319.
16
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, รามเกียรติ์ เลม 4(กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2540), หนา 324.
17
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, อิเหนา(พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร, 2514), หนา 15.
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ข.
วัยของตัวละครมีผลตอศิราภรณ คือการที่ตัวละครทั้งหมดเปนกษัตริยแตไมไดใสศิราภรณ
แบบเดียวกันก็เพราะวาวัยที่แตกตางกัน เชนพระราม พระพรตเปนตัวละครที่อยูในวัยของผูใหญ
เครื่องประดับศีรษะจึงสวมชฎายอดชัย สวนพระมงกุฎพระลบเปนเด็กจึงสวมศีรษะยอดกุมาร
2.เหตุการณการแสดง มีผลเกี่ยวเนื่องถึงศิราภรณและเครื่องแตงกาย กลาวคือ
เหตุการณการแสดงของพระรามที่ตองออกบวชเพื่อเดินดงในปาเปนเวลา 14 ป จึงทําใหศิราภรณ
ของพระรามเปนยอดบวช(ยอดปะตาปา) และมีเครื่องแตงกายเสริมอีก 1 ชิน้ คือ สไบซึ่งใชได 2
ลักษณะคือ สไบกรองหรือสไบลายหนังเสือ เพื่อสมมติเปนการนุงหมตามเพศฤาษีหรือนักบวช หรือ
จากเหตุการณการแสดงทีก่ ลาวถึงการปลอมตัวของสียะตราเปนโจรปาชื่อยาหรัน ทําใหศิราภรณ
ของยาหรันเปนปจจุเหร็จเพือ่ ใหเห็นความแตกตางของฐานะตัวละคร
3.ความสัมพันธกับองคประกอบในการแสดง ในทีน่ ี้หมายถึง ความสัมพันธ
ของสีเครื่องแตงกายของตัวละครอื่นที่รวมดวย เห็นไดจากยาหรันรําเชิดฉิ่งกับนกยูงที่มีสเี ครื่องแตง
กายกําหนดไววาตองเปนสีเขียวตามขนธรรมชาติ
ดังนัน้ เพื่อความสวยงามของแสงสีบนเวที
ผูแสดงเปนยาหรันจะไมใสสเี ขียว เพราะจะกลืนกับนกยูง และจากความนิยมในการใหสีเครื่องแตง
กายของตัวละครตัดกัน โดยเฉพาะตัวเอกของแตละฝาย เชน เมื่ออิเหนารําคูกบั ทาวกะหมังกุหนิง
เครื่องแตงกายของทาวกะหมังกุหนิงจึงเปนสีเขียว หรือแมแตการรําคูของปนหยีและระตูบุศสิหนา
เมื่อปนหยีใสสแี ดง ระตูบุศสิหนาจึงใสสีเขียว ดังนัน้ เมื่อนกยูงใสสีเขียว ยาหรันในตอนนี้จงึ นิยมใส
สีแดง หากแสดงในตอนอื่นก็จะใชสที ี่แตกตางไปจากนี้ เชนเมื่อยาหรันมีบทตองแสดงรวมกับ
ปนหยีก็มกั จะใสสีฟาหรือชมพู
4.ปจจัยอื่นๆ ในทีนี้จะกลาวถึงลักษณะการใสเสื้อแขนสั้นหรือยาวของตัวละคร
ซึ่งผูวิจยั ไดรวบรวมจากเหตุผลที่มีผูกลาวไวตางๆกัน ดังนี้
·ความเหมาะสมกับผูแสดง เนื่องจากเมื่อการแสดงละครผูหญิงแบบของเสื้อสวมใสนั้น
จึงแขนยาวเพือ่ ปดบังรางกาย
เพราะแมแตการนุง ผาหยักรัง้ แบบดั้งเดิมก็เปลีย่ นเปนการนุง
สนับเพลาแทนเพื่อไมใหเห็นตนขาเพราะจะดูไมงามสําหรับผูหญิง18
18

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา (พระนคร: คลังวิทยา
, 2508), หนา24-25.
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·การสรางสรรคตามสมัยนิยม ดวยแบบของแขนเสือ้ แตเดิมนั้นเปนแขนยาว การ
เปลี่ยนแปลงคงเริ่มมีในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 เพราะมีคณะละครเกิดขึ้นมากมาย และ
จากการที่ไมไดมีพระราชกําหนดหามปรามในการสรางเครื่องแตงกายอยางแตกอน
จึงมีการ
ดัดแปลงเครื่องแตงกายมากขึ้น อาทิแบบเสื้อแขนสั้นของคณะละครเจาคุณประยูรวงศ ที่ใสเสือ้
แขนสั้นเลียนแบบนพพระอังสา19
·การประหยัดงบประมาณในการสรางเครื่องแตงกาย เห็นไดจากการสรางเครื่องแตงกาย
ของคณะละครเอกชน
·ความสะดวกในการปฏิบัติทารํา ทัง้ นี้เนื่องจากในสมัยอธิบดีธนิต อยูโพธิ์ ไดมแี นวคิด
ในการจัดสรางเครื่องแตงกายแบบใหมใหเหมาะสมกับการแสดงละครบนเวทีโรงละครแหงชาติ
สรางลวดลายที่ใหญขึ้นเพื่อมองเห็นในระยะไกล แตผลพลอยไดก็คือเครื่องแตงกายแบบใหมมี
ความหนาและหนักมาก เคลื่อนไหวลําบาก20 โดยเฉพาะผูห ญิงที่แสดงละครในซึง่ เปนละครที่มี
กระบวนทารํามากและใชเวลาในการแสดงนานการดัดแปลงใสเสื้อแขนสั้นจะชวยใหเกิดความ
คลองแคลวในการปฏิบัติทารํา และเมื่อแตงกายดวยเสื้อแขนสั้นจึงมีการใชพาหุรดั แทนอินทรธนู
·ความนิยมในการแสดง สวนการที่อุณรุทยังคงใสเสือ้ แขนยาวนัน้ อาจเปนเพราะวาเปน
เรื่องที่ไมนิยมนํามาแสดง จึงยังคงใชเสื้อแบบเดิมไมไดสรางขึ้นใหม ตอมาจึงกลายเปนความเคย
ชิน เมื่อมีการแสดง พระอุณรุทจึงใสเสื้อแขนยาว

19

ประเมษฐ บุณยชัย, “พัสตราภรณโขน-ละครไทย(ตอนที่ 2),” ศิลปากร ปที่47,ฉบับที่ 4
(กรกฎาคม-สิงหาคม, 2547): 65.
20
ประเมษฐ บุณยชัย, “พัสตราภรณโขน-ละครไทย(ตอนที่ 2),” ศิลปากร ปที่47,ฉบับที่ 4
(กรกฎาคม-สิงหาคม, 2547): 69.
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3.2.4 เพลงเชิดฉิ่งประกอบการแสดง
เพลงเชิดฉิ่งเปนเพลงเดียวกับเชิด แตกตางกันที่เครื่องกํากับจังหวะ ทอนเพลง
ของเชิดฉิ่งเรียกวาตัว∗∗∗∗ ซึ่งทํานอง∗∗∗∗∗ ในแตละตัวของเพลงเชิดฉิ่งจะแตกตางกันในบรรทัด
แรกเทานั้น จังหวะฉิ่ง∗∗∗∗∗∗ ของเพลงเชิดฉิ่งเปนจังหวะพิเศษ∗∗∗∗∗∗∗ เรียกจังหวะฉิ่งนีว้ า เพลงที่
มีเสียงฉิง่ อยางเดียว เพลงที่มจี ังหวะฉิง่ อยางเดียวจะเปนเพลงที่จังหวะคอนขางเร็ว คืออยูใน
อัตราจังหวะชัน้ เดียวและนอกจากเพลงเชิดฉิ่งแลวยังมีเพลงรัวอีกหนึ่งเพลงที่ใชจงั หวะเดียวกันนี้
ทั้งนี้จะตองขึน้ อยูกับประสบการณของนักดนตรีดวยเชนกัน คือในการบรรเลงเพือ่ การ
แสดง แมจะเปนเพลงชัน้ เดียวก็จะตองเอือ้ กับผูแสดงเพือ่ ที่จะแสดงลีลาทารําไดเต็มที่ หรือในบาง
โอกาสอาจจะเริ่มดวยเชิดฉิ่ง 2 ชั้น แลวตามดวยเชิดฉิง่ ชัน้ เดียว21
เมื่อรวมทํานองและจังหวะของเพลงเชิดฉิ่งแลว จึงทําใหเห็นรูปแบบการดําเนิน
ทํานองไปอยางเรียบรอย ซึ่งผูวิจยั เห็นวาเมื่อนําเพลงเชิดฉิ่งมาเปรียบกับอารมณของมนุษยแลว
เปรียบไดกับการใชสมาธิ จดจอตอสิ่งที่จะกระทําจะตองเปนเหตุการณที่สําคัญเชนเดียวกัน เพลง
เชิดฉิ่งจึงใชประกอบกับเหตุการณที่สาํ คัญตาง ๆ ในการแสดง และดวยจังหวะฉิง่ พิเศษนี้จะชวย
สามารถใหตีกระชั้นเราอารมณผูชมใหตื่นเตนและเอาใจชวยไปกับสิง่ ทีต่ ัวละครกําลังจะทําสําเร็จ
ในเหตุการณนั้น
∗∗∗∗

การแบงเปนตัว ก็คือทอน นั่นเอง แตใชสําหรับการแบงเพลงบางประเภท เชนเพลงเชิดตาง ๆ
เชิดทุกชนิดแบงเปนตัว (ยกเวนเพลงเชิดนอก) ลักษณะพิเศษของเพลงที่แบงเปนตัว คือ แตละตัวมักลงทาย
อยางเดียวแทบทั้งสิ้น ไมเหมือนเพลงที่แบงเปนทอน ซึ่งแตละทอนไมจําเปนตองเหมือนกันก็ได
∗∗∗∗∗

ทํานองเพลงคือทํานองที่เกิดจากการประพันธเพื่อขับรองและบรรเลงดนตรี มีระดับเสียงสูงต่ํา
สั้นยาว หนักเบา จัดเขาระเบียบ มีประโยค วรรคตอน สัมผัสและจังหวะ ผสมผสานกลมกลืนมีลูกลอ ลูกขัด
สอด เหลื่อม ล้ํา หรือไมมีก็ได ทั้งนี้กอใหเกิดความไพเราะ ความเศราโศก ความคึกคะนอง หรือเราใจให
สนุกสนาน และเกิดจินตนาการตามความประสงคของผูประพันธ
∗∗∗∗∗∗

จังหวะ คือการใชอัตราสวนของเวลาเปนเครื่องแบงทํานองเพลงเปนสวนยอย ทุก ๆ สวนยอย
หรือจังหวะนี้จะตองมีระยะเทากัน และดําเนินไปดวยเวลาสม่ําเสมอ จังหวะที่ใชในการบรรเลงดนตรีไทยแบง
ออกเปน 3 อยาง คือ จังหวะพื้นฐาน จังหวะฉิ่ง จังหวะหนาทับ
∗∗∗∗∗∗∗

จังหวะพิเศษเปนจังหวะแตกตางออกไปจากจังหวะปกติหรือจังหวะยืนโดยกําหนดสวนปรุง
แตง การกําหนดระยะถี่หางของเวลาที่แตกตางกันออกไป เพื่อนําไปใชใหเหมาะสมกับลักษณะของเพลง และ
การบรรเลงบางประเภท
21
สัมภาษณนายจิรัส อาจณรงค ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ.2546, 17
กรกฎาคม 2546.
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ในโครงสรางการบรรเลงเพลงเชิดฉิ่งคือ บรรเลงตั้งแตตัวที่1ไปถึงตัวที่ 2 ตัวที่ 3
อยางนี้ไปเรื่อยๆจนกวาจะหมดทารําของนักแสดง จึงบรรเลงลงเพลงเชิดฉิ่งแลวขึน้ เพลงตอไปแทน
หากเปนเพลงเชิดฉิ่งประกอบบทรองนักดนตรีจะบรรเลงแบบรับรอง คือบรรเลงสงนักรองเปนทอน
เพลงไป ซึ่งยังคงมีการตีฉงิ่ ใหจังหวะอยูเชนเดิม อาจจะมีการตีระนาดหรือเพิ่มซออูเพื่อสีคลอไปกับ
การรองดวยก็ได เชนการแสดงชุดยาหรันตามนกยูงนีใ้ นบทสุดทายของเพลงจะมีการรําเชิดจีนดวย
ดังนัน้ เมื่อถึงทายบทนักดนตรีจะบรรเลงออกเพลงเชิดจีนจากนั้นจึงบรรเลงเพลงตอไปตามแตผู
บรรจุเพลงในบทรองตอไป
ทั้งนี้เมื่อจัดใหมีการรําเชิดฉิง่ มักจะจัดเปนตอนหรือชุดการแสดงสั้นๆ ดังนัน้ การ
รําเชิดฉิ่งแตละครั้งจึงมีเพลงอื่นที่มีความสัมพันธกับการรําเชิดฉิ่งดวย กลาวคือจะมีเพลงกอนการ
รํา ซึ่งมีหนาที่บอกเลาเหตุการณที่กาํ ลังจะกระทําในเพลงเชิดฉิง่ และมีเพลงตอทายการรําโดย
พบวาจะเปนเพลงที่ใชแสดงหรือบอกเลาความสําเร็จของการกระทํา หรือจะบรรยายเหตุการณที่
กําลังจะดําเนินไป จากการวิจัยพบเพลงที่มีความเกีย่ วของการรําเชิดฉิ่งของตัวพระในละครในดังนี้
ตารางที่ 10 เพลงประกอบการรําเชิดฉิ่งตัวพระในละครใน
ชื่อเรื่อง

ชื่อชุดการแสดง

เพลงกอน

เพลงเชิดฉิ่ง
เพลงหลัง
ที่ใชในการรํา
อิเหนา
เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไม
ฉิ่ง
เชิดฉิ่ง
สะระหมา
อิเหนา
ยาหรันตามนกยูง
เชิดฉิ่ง
รองเชิดฉิ่ง แขกอะหวังชั้นเดียว
รามเกียรติ์
เชิดฉิ่งศรทะนง
เชิด
เชิดฉิ่งศรทะนง
โอด
รามเกียรติ์ เชิดฉิ่งพระพรตพระสัตรุดลุยไฟ เวศุกรรม
เชิดฉิ่ง
รัว
รามเกียรติ์
เชิดฉิ่งจับมาอุปการ
พากยชมดง
เชิดฉิ่ง
เร็ว
อุณรุท
เชิดฉิ่งในศุภลักษณอุมสม
รองเชิดฉิ่ง
เชิดฉิ่ง
บลิ่ม
แตยกเวนการรําเชิดฉิ่งทีม่ ีบทรอง
เพลงกอนการรําก็จะเปนเพลงบรรเลงลวน
เพราะในการรําเชิดฉิ่งที่มีบทรองจะมีการบรรยายเรื่องราวในเนื้อเพลงอยูแลว

110

3.2.5 ดนตรีประกอบการรําเชิดฉิ่ง
จากการศึกษาวงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการรําเชิดฉิ่งของตัวพระในละครใน
พบวา
1.
เครื่องดนตรีทใี่ ชบรรเลงเพลงเชิดฉิ่งแตเดิมเปนปพ าทยละครชาตรี จึงมี
การรองบทเพือ่ ชวยป ซึ่งเปนเครื่องทําทํานองอยางเดียวในวงวา “หรงหริ่ง ไดยนิ เสียงฉิ่งก็จับใจ”
ตอเมื่อมีเครื่องทําทํานองเพิม่ ขึ้นคือ ระนาด ฆองวง จึงเลิกรองบท
2.
วงดนตรีที่ใชบรรเลงเพลงเชิดฉิ่งศรทะนงประกอบการแสดงละครในและ
โขน จะใชไดทั้งวงปพ าทยเครื่องหา เครือ่ งคู เครื่องใหญ ทัง้ นี้ขนึ้ อยูกับความเหมาะสมในแตละ
เวลาและสถานที่ สวนมากนิยมใช วงปพาทยเครื่องหาและเครื่องคู เครื่องดนตรีในแตละวงมีดังนี้
วงปพาทยเครื่องหา ประกอบดวย ปใน ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงใหญ
ตะโพน กลองทัดและฉิ่ง
วงปพาทยเครื่องคู ประกอบดวย ปใน ปนอก ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวง
ใหญ ฆองวงเล็ก ตะโพน กลองทัด ฉิ่ง ฉาบเล็ก และโหมง
วงปพาทยเครื่องใหญ ประกอบดวย ปใน ปนอก ระนาดเอก ระนาดทุม ระนาด
เอกเหล็ก ระนาดทุมเหล็ก ฆองวงใหญ ฆองวงเล็ก ตะโพน กลองทัด ฉิ่ง ฉาบเล็ก และโหมง
ในการบรรเลงเพลงเชิดฉิ่ง เนื่องจากเปนเพลงที่มีจังหวะพิเศษ คือ เปนเพลงที่ใช
ฉิ่งในการกํากับจังหวะเพียงชนิดเดียว เครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนังจึงถูกตัดออก ยกตัวอยาง
เชน ในวงปพาทยเครื่องหา ประกอบดวย ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงใหญ ตะโพน กลองทัด
และฉิ่ง หากบรรเลงเพลงเชิดฉิ่งจะไมใชตะโพน กลองทัด

ภาพที่ 36 วงปพาทยเครื่องหา
ที่มา : หนังสือศิลปะการแสดงของไทย หนา 89
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ภาพที่ 37 วงปพาทยเครื่องคู
ที่มา : หนังสือศิลปะการแสดงของไทย หนา 89

ภาพที่ 38 วงปพาทยเครื่องใหญ
ที่มา : หนังสือศิลปะการแสดงของไทย หนา 89
*พิเศษสําหรับการรําอิเหนาตัดดอกไม จะเพิ่มเครื่องดนตรี คือ ปชวาและกลอง
แขก ใชบรรเลงในเพลงแปลง
3.2.6 อุปกรณการแสดง
การรําเชิดฉิ่งของตัวพระในละครในมีอุปกรณประกอบการแสดง 3 ประเภท คือ
1.อุปกรณประกอบฉาก คือเครื่องประกอบฉากหรือสงเสริมยศศักดิ์ของตัวละคร
อุปกรณประเภทนี้มกั จะตั้งอยูเปนที่ไมมีการเคลื่อนยายหรือจะเคลื่อนยายเพียงเล็กนอย22 อาทิ
เตียง เครื่องราชูปโภค

22

สุภาวดี โพธิเวชกุล, จารีตการใชอุปกรณการแสดงละครเรื่องอิเหนา(วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิตสาขานาฏยศิลปไทย ภาควิชานาฏยศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2539),
หนา 39.
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2.อุปกรณประกอบการรํา คือ สิ่งทีม่ ีความสัมพันธกับการถายทอดทารําหรือใช
เปนสวนหนึง่ ในการถายทอดทารํา ซึ่งแบงยอยเปนไดอีก 2 ประเภท คืออุปกรณทเี่ ปนอาวุธ คือ
กริช ศร กระบอกศร พระขรรคและอุปกรณที่เปนพาหนะ คือมาแผง แสมา23
3.อุปกรณเบ็ดเตล็ด คืออุปกรณที่นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน เปนอุปกรณที่
สรางขึ้นตามเนื้อเรื่องหรือเหตุการณการแสดง คือ กอดอกลําเจียกและดอกลําเจียก กองไฟ และ
เถาวัลย
เนื่องจากการรําเชิดฉิ่งมักรําในเหตุการณตาง ๆ ดังไดกลาวมาแลว ดังนัน้ ผูวิจัย
จึงขอกลาวถึงอุปกรณที่ใชแสดงประกอบแตละชุดดังนี้
มีอุปกรณ
คือ
รําเชิดฉิ่งศรทะนง
1.
ศร เปนอาวุธชนิดหนึง่ ทําดวยหวาย หัวศรทําจากหนังเปนรูปเหราหรือ
พญานาค ซึง่ ศรในการแสดงมี 2 ลักษณะ คือ ศรที่ใชสําหรับรําจะมีลวดลายสลักงดงาม ซึ่งไม
เหมาะนํามาใชในการประอาวุธดวยหางศร และอีกลักษณะหนึง่ คือศรที่ใชสําหรับรบหางศรจะไม
ประดับใหงดงามเพื่อใชหางศรประอาวุธกับฝายตรงขาม แตพบวาในการรําเชิดฉิ่งศรทะนงมักจะใช
ศรสําหรับรบ เนื่องจากบทกอนหนามักมีการเขาปะทะทัพ
เมื่อมีการแสดงหนาพระทีน่ งั่ การแผลงศรจะไมกระทําเด็ดขาด แตจะใชตัวตลกวิ่ง
ถือลูกศรออกมาถวายบังคม แลววิง่ เอาลูกศรไปปกอกศัตรู ซึ่งหลังจากตัวละครทําทาแผลงศรดวย
มือเปลา หากเปนการแสดงโดยทั่วไปจะแผลงลูกศรออกจากคันศร แลวใหศัตรูวิ่งมารับ24 โดย
ปจจุบันการแผลงศรนิยมใชการแผลงมือเปลา สันนิษฐานวาคงจะปองกันความผิดพลาดในการรับ
ลูกศร
2. กระบอกศร เปนอุปกรณที่คูกันกับลูกศร โดยใชสะพายไวดานหนาหลังหัน
ปากกระบอกมาทางไหลขวา

23

สุภาวดี โพธิเวชกุล, จารีตการใชอุปกรณการแสดงละครเรื่องอิเหนา(วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิตสาขานาฏยศิลปไทย ภาควิชานาฏยศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2539),
หนา 56-74.
24
หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช, วารสารนาฎศิลป 13 (พระนคร : ชุมนุมนาฎศิลป13 (พระนคร :
ชุมนุมการกลอน สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2514) หนา 31-35.
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รําเชิดฉิ่งพระพรตพระสัตรุดลุยไฟ
มีอุปกรณ
คือ
1. กองไฟ
ทําเปนลักษณะกองสี่เหลี่ยมตรงกลางติดกระดาษแกวสีแดง
ดานหลังติดพัดลมเมื่อเปดไฟแลวกระดาษแกวก็จะปลิวขึ้นเหมือนเปลวไฟ
รําเชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไม อุปกรณประกอบการรํา อุปกรณประกอบฉาก และ
อุปกรณเบ็ดเตล็ด คือ กริช กอและดอกลําเจียก
1. กริช เปนอาวุธคูกายของชาวมลายูอินโดนีเซีย การแสดงละครในเรื่องอิเหนา
ซึ่งเปนเคาโครงเรื่องจากมลายู จึงมีบทบาทกลาวถึงกริชวาเปนอาวุธคูก ายของผูช ายทุกคน ซึง่ จะมี
ความพิเศษทีก่ ริชของกษัตริยของวงศเทวัญ องคประตาระกาหลาจะเปนผูประทานใหพรอมจารึก
พระนาม
ดวยเหตุที่อิเหนาคนหาดอกลําเจียกจึงตองมีกริชเปนองคประกอบสําคัญ แตใน
การรําเชิดฉิ่งเปนการคนหาอิเหนาจะเหน็บกริชไวที่เอว
ตอเมื่อเห็นกอดอกลําเจียกจึงชักกริช
ออกมารําในเพลงสะระหมา
2. กอและดอกลําเจียก เปนอุปกรณเบ็ดเตล็ดที่ตองสรางขึ้นตามเนือ้ เรื่องที่ใช
แสดง ดอกลําเจียกเรียกอีกอยางหนึ่งวาดอกปาหนัน เปนไมพุมประเภทเดียวกับตนเตย ใบสีเขียว
เรียวยาว และหนา ขอบใบหยักมีหนามแหลม ดอกออกตรงยอดกลิ่มหอมฉุน ดอกมีกาบสีนวล
เหมือนสีงาชางคุมชอดอก พบขึ้นตามชายน้ํา
ยาหรันตามนกยูง
อุปกรณที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากกริช คือ
1. มาแผง เปนอุปกรณประเภทพาหนะ ซึง่ จําเปนตอการรําเชิดฉิ่งในตอนนี้มาก
เนื่องจากบทกลาวถึงยาหรันขี่มาอยูขณะตามนกยูง ซึ่งการที่ใชมา แผงในการแสดงกระบวนทา
ติดตามไลจับกันของตัวละคร จะทําไดสะดวกกวาใชผแู สดงเปนมา ซึ่งมาแผง คือ ภาพวาดมาลง
บนหนังสัตวแลวลงสีประดับกระจกเขียนลายใหงดงาม
2. แสมา เปนอุปกรณที่จําลองมาจากอุปกรณที่ใชจริงในชีวติ แตเนนความ
สวยงามดวยภูประดับในแตละชวงของหวายทีท่ ําแส ทีป่ ลายดามจับทําเปนหวงใชสําหรับคลองมือ
เมื่อรําทําบท ซึ่งผูวิจยั เห็นวานอกจากภูประดับจะทําใหสวยงามแลวยังชวยใหผูชมทีน่ ั่งอยูไกลเห็น
วากําลังถือไมที่ใชเปนแสอยู
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เชิดฉิ่งในศุภลักษณอุมสม
พระขรรค คืออาวุธชนิดหนึง่ มีคมทัง้ 2 ดาน การที่ใชพระขรรคในการรําเชิดฉิ่ง
ประกอบเหตุการณเดินทางนัน้ ไมไดมีความเกี่ยวของกันโดยตรง แตพระขรรคเปนอาวุธประจํากาย
ของพระอุณรุท เมื่อนางศุภลักษณเชิญเสด็จไปพบนางอุษา อุณรุทจึงอาบน้ําแตงตัวและนําอาวุธ
ประจํากายเหน็บติดตัวมาดวย
เชิดฉิ่งพระมงกุฎพระลบจับมาอุปการ อุปกรณ คือ
1. ศร ลูกศร และกระบอกศร แตศรไมไดมีสวนในการรําเชิดฉิ่ง แตเนื่องจากวา
เปนอาวุธประจําตัวของพระมงกุฎและพระลบ เมื่ออกมาเที่ยวปาจึงถือออกมาดวย
2. เถาวัลย เปนอุปกรณที่สําคัญมากเนื่องจากเปนสิ่งที่ชวยใหการรําเชิดฉิ่งจับมา
สมบูรณขึ้นตามบทละคร เพราะเปนอุปกรณที่ใชจับมา
3.2.7 ฉาก
ในการแสดงละครไทยแตเดิมไมมีการสรางฉากหรือสิ่งของประดับประดาจะมี
เพียงเวทีวา ง มานสีพื้นผืนใหญกนั้ เปนฉาก25 ซึ่งในขณะนั้นก็ไดเกิดฉากทีม่ ีการตกแตงประดับ
ประดาขึ้น
ในรูปแบบของจินตนาการที่ผูชมไดรับจากบทบรรยายในการแสดงละคร
เชน
บทสังคามาระตาแตงถ้ํา
ในคูหานั้นมีชั้นชอง
ศิลายอยดังหอยพูไว
บางงามงอกดังดอกอัดกลีบ
นางนั้นรื่นราบจําเริญตา

เปลวปลองสองแสงอุทัยไข
น้ําใสไหลหยัดอยูอัตรา
ซอนสลับชายลายเลหเลขา
มีแผนศิลาเปนบัลลังก26

เพดานดาราระยายอย
อัจกลับแกวมณี................
..........จากวุงเวิ้งเปนเชิงชั้น

ทองทับประดับบนลอยเรืองอราม
สวางวาบแวววับจับจินดา
ลวนทองคําทํา..................

หรือ

25

อารดา สุมิตร, ละครในของหลวงในสมัยรัชกาลที่ 2 (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชานาฏยศิลป คณะศิลปกรรมศาสาตร จุฬามหาวิทยาลัย 2539 ),หนา 46.
26
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา (พระนคร: คลังวิทยา
, 2508), หนา476.
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สลักรูปสิงสัตวนานา
ทั้งเนื้อนกตัวเปนเห็นประหลาด
อันรูปเสือสีหหมีกระทิง

ดูเดนออกมาเหมือนจริง
พฤกษาชาติเหมือนจะไหวไกวกิ่ง
เหมือนจะยางวางวิ่งเวียนวง27

ซึ่งฉากประเภทนี้เปนฉากเหมือนจริงตามธรรมชาติ ความงดงามนัน้ อยูกับพืน้
ฐานความรูของผูชมซึง่ จะเปนผูสรางจินตนาการไปตามบทประพันธทยี่ อมมีความแตกตางกัน
ออกไป แตฉากทีม่ ีจัดแสดงใหเห็นในปจจุบัน เริ่มมีในสมัยรัชกาลที่ 5 ในการแสดงละครดึกดํา
เชน
บรรพ28โดยฉากประเภทนี้เกิดจากการตีความของผูกํากับและขึ้นอยูกับขอแมบางประการ
ขอจํากัดทางเทคนิค ทรัพยากรบุคคลและสมัยนิยม ดังนั้นฉากประเภทที่ 2 จะมีผลตามมาคือ คํา
วิพากษวิจารณของผูชม
ฉากในการแสดงละครในนัน้ ทั้ง 3 เรื่องนั้น ตามความเห็นของผูวิจยั จะเปนฉากที่
สรางใหประทับใจไดยาก เนื่องจากผูประพันธจะพยายามคัดเลือกแตสิ่งที่เปนยอดแหงความงาม
ทั้งปวงลงในบทละครทัง้ ฉากปาหรือฉากบรมมหาราชวัง เพราะทั้ง 3 เรือ่ งนี้เปนสิ่งบําเรอและถวาย
แดพระมหากษัตริยที่เคารพเทิดทูนยิง่ ในความคิดจินตนาการจึงตองดีที่สุดเทานั้น ดังนัน้ ฉากใน
การแสดงละครใน จะมีองคประกอบในฉากนอย สวนใหญจะเนนการสมมติวามีตามบทบรรยาย
ซึ่งฉากในการรําเชิดฉิ่งของตัวพระก็เชนเดียวกัน แตทงั้ นี้มีศิลปนผูสรางฉากทานหนึ่งที่ไดรับการยก
ยองและยอมรับวาเปนผูสรางไดงดงามและเหมือนจริงมาก ทานนัน้ คือครูโหมด วองสวัสดิ์ ศิลปน
แหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) 2530 ดังเห็นไดจากการกลาวถึงผลงานของครูโหมด โดยคุณ
จักรพันธ โปษยกฤต ไววา
“ฉากโขนละครของคุณครูโหมด วองสวัสดิ์ทที่ ําไดดูงดงามสมจริงมากจนเปนที่เลือ่ งลือ
อีกเรื่องหนึ่ง คือฉากสุดทายในโขนตอน ปลอยมาอุปการ หรือตอนพระรามครองเมือง เปนฉาก
เมรุมาศกลางกรุงอโยธยา...พระเมรุมาศฝมือครูก็ทําใหคนดูทั้งโรงตะลึงราวกับชะลอเอา
พระเมรุมาศจริงๆมาไวบนเวทีละครศิลปากร”29
ทั้งนี้จากการรําเชิดฉิ่ง 6 ชุด พบวามีฉากในหองพักของตัวละคร 2 ชุด มีฉากปา 3
ชุด และฉากสนามรบ 1 ชุด
27

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา (พระนคร: คลังวิทยา
, 2508), หนา494.
28
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, ชุมนุมบทละครและคอนเสิรต(พระ
นคร: ศิวพร, 2514), หนา 27.
29
จักรพันธ โปษยกฤต, ชีวิตผลงานอาจารยโหมด วองสวัสดิ์ศิลปนแหงชาติ(กรุงเทพฯ: เพรส มีเดีย,
2543), หนา81.
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สรุป
การรําเชิดฉิ่งตัวพระในการแสดงละครในเรือ่ งอิเหนา อุณรุทและรามเกียรติ์ มีเหตุการณที่
รําเชิดฉิ่ง คือ การเดินทาง การคนหา ติดตามจับสัตว การใชอาวุธ และอีกเหตุการณคือ การลุยไฟ
ซึ่งจัดอยูในเหตุการณแสดงที่สําคัญอื่นๆ นอกเหนือจาก 4 เหตุการณขางตน โดยพบวามีทั้งการรํา
เดี่ยวและการรําคู
การรําเชิดฉิ่งใหสวยงามและสมบูรณนั้นขึน้ อยูกับ 7 องคประกอบดวยกัน คือ
1.บทละคร เปนองคประกอบหลักในการแสดง เนื่องจากเปนสิ่งกําหนดองคประกอบใน
การแสดงอื่นๆ ดังนัน้ ผูจัดการแสดงควรทําความเขาใจใหถองแท
2.ผูแสดง ซึง่ หลังจากใชเกณฑการคัดเลือกรูปราง หนาตาผูแสดงแลว สิ่งที่ควรคํานึงถึง
คือ สติปญญา สุขภาพ และความหมัน่ เพียรของผูถูกคัดเลือกเปนสําคัญ
3.เครื่องแตงกาย การแตงกายของรําเชิดฉิ่งแตงยืนเครื่องพระมีทั้งแขนสั้นและแขนยาว
สวมศิราภรณประเภทตางๆ คือ ชฎายอดปะตาปา ชฎายอดชัย ปจจุเหร็จ และสีของเครื่องแตงกาย
แตกตางกันไปตามเหตุการณและภูมิหลังของตัวละคร
4.เพลงประกอบการแสดง เพลงเชิดฉิง่ ที่ใชประกอบการแสดงมี 2 ลักษณะ คือ เพลงเชิด
ฉิ่งที่มีแตทํานอง และเพลงเชิดฉิ่งมีบทรอง โดยลักษณะของเพลงประกอบการรําจะเริ่มตนดวย
เพลงรองที่บรรยายถึงเหตุการณที่จะกระทํา ตอดวยเชิดฉิ่งและเพลงที่ใชสาํ หรับแสดงเหตุการณ
ตอเนื่อง
5.ดนตรีประกอบการแสดง ใชวงปพ าทย เครื่องหา เครื่องคู เครื่องใหญ ขึ้นอยูกับสถานที่
ในการแสดง โดยลักษณะเฉพาะวงดนตรีทบี่ รรเลงเพลงเชิดฉิ่ง จะไมใชกลองทัดและตะโพนมีเพียง
ฉิ่งเปนเครื่องกํากับจังหวะ
6.อุปกรณการแสดง ประกอบดวยเตียง เครื่องราชูปโภค เปนเครื่องประกอบฉาก มีกริช ศร
และมีอุปกรณเบ็ดเตล็ดที่สรางตาม
กระบอกศร มาแผง แสมาเปนอุปกรณประกอบการรํา
เหตุการณตัวละคร คือ กอดอกลําเจียก กองไฟและเถาวัลย
7.ฉาก การรําเชิดฉิ่งมีฉากในการแสดง คือ ฉากหองพักของตัวละคร ฉากปา และฉาก
สนามรบ

บทที่ 4
วิเคราะหกระบวนทารําหลักและรูปแบบการรําเชิดฉิ่ง
ในบทนี้ผูวิจยั วิเคราะหกระบวนทารําเชิดฉิ่งในแตละชุดการแสดง โดยใชตัวแทนของรําเชิด
ฉิ่งทัง้ 5 ประเภท แบงเปนหัวขอในการวิเคราะหดังนี้
4.1 รูปแบบการรําเชิดฉิ่ง
4.2 กระบวนทารําเชิดฉิ่ง
4.2.1กระบวนทารําเชิดฉิ่งในชุดศุภลักษณอุมสม
4.2.1.1ทารําเชิดฉิ่งในชุดศุภลักษณอุมสม
4.2.1.2การใชรางกายสวนตางๆแสดงทารํา
4.2.1.3ทิศทางการเคลื่อนไหว
4.2.1.4การใชพื้นที่บนเวที
4.2.2กระบวนทารําเชิดฉิ่งในชุดเชิดฉิ่งศรทะนง
4.2.2.1ทารําเชิดฉิ่งในชุดเชิดฉิ่งศรทะนง
4.2.2.2การใชรางกายสวนตางๆแสดงทารํา
4.2.2.3ทิศทางการเคลื่อนไหว
4.2.2.4การใชพื้นที่บนเวที
4.2.3กระบวนทารําเชิดฉิ่งในชุดเชิดฉิ่งพระพรตพระสัตรุดลุยไฟ
4.2.3.1ทารําเชิดฉิ่งในชุดเชิดฉิ่งพระพรตพระสัตรุดลุยไฟ
4.2.3.2การใชรางกายสวนตางๆแสดงทารํา
4.2.3.3ทิศทางการเคลื่อนไหว
4.2.3.4การใชพื้นที่บนเวที
4.2.4กระบวนทารําเชิดฉิ่งในชุดเชิดฉิ่งพระมงกุฎพระลบจับมาอุปการ
4.2.4.1ทารําเชิดฉิ่งในชุดเชิดฉิ่งพระมงกุฎพระลบจับมาอุปการ
4.2.4.2การใชรางกายสวนตางๆแสดงทารํา
4.2.4.3ทิศทางการเคลื่อนไหว
4.2.4.4การใชพื้นที่บนเวที
4.2.5กระบวนทารําเชิดฉิ่งในชุดอิเหนาตัดดอกไม
4.2.5.1ทารําเชิดฉิ่งในชุดอิเหนาตัดดอกไม
4.2.5.2การใชรางกายสวนตางๆแสดงทารํา
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4.2.5.3ทิศทางการเคลื่อนไหว
4.2.5.4การใชพื้นที่บนเวที
4.3วิเคราะหกระบวนทารําในการรําเชิดฉิง่
4.3.1ความเหมือนและความแตกตางของทารํา
4.3.2กระบวนทารําหลัก
4.3.3ลําดับและทิศทางการเคลื่อนไหวของทารํา
4.3.4ความสัมพันธระหวางทารําหลักกับเหตุการณการแสดง/เอกลักษณการรําเชิดฉิ่ง
4.4ขั้นตอนและกลวิธกี ารรําเชิดฉิ่ง
4.4.1ขั้นตอนการรําเชิดฉิ่ง
4.4.1.1รูปแบบรําเพลง
4.4.1.2รูปแบบรําเพลงผสมรําตีบท
4.4.2กลวิธีการรําเชิดฉิง่
ดังจะแสดงขอมูลตามหัวขอตางๆตอไปนี้
4.1

รูปแบบการรําเชิดฉิ่ง

จากขอมูลของทารําหลักของ 5 ชุดการแสดงเชิดฉิ่งตัวพระในละครใน พบวารูปแบบการรํา
เชิดฉิ่งแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ
1.รําเชิดฉิ่งที่มรี ูปแบบรําเพลง โดยมีทา รําหลักแลวนําทารําเพลงเปนทารําเสริมมาปรับเขา
กับเหตุกาณการแสดง คือ เชิดฉิ่งในศุภลักษณอุมสมและเชิดฉิ่งพระพรตพระสัตรุดลุยไฟ
2.รําเชิดฉิ่งที่มรี ูปแบบรําเพลงผสมกับรําตีบทโดยแสดงทารําหลัก ทั้งนี้อาจจะปรับใหเขา
กับเหตุการณการแสดงแลวตอดวยทารําตีบทเชน เชิดฉิง่ พระมงกุฎพระลบจับมาอุปการ หรือไม
ปรับเขากับเหตุการณการแสดงเพราะมีทา รําเพลงเปนทารําเสริมแสดงเขากับเหตุการณแลว เชน
เชิดฉิ่งศรทะนงและเชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไม
4.2

กระบวนทารําเชิดฉิ่ง

ในหัวขอนี้จะกลาวถึงประวัตคิ วามเปนมาของการแสดงแตละชุด การแตงกาย การบรรจุ
เพลงและบทรอง และกระบวนทารํา โดยนําชุดการแสดงในเหตุการณการรําเชิดฉิ่งตางๆ ดังนี้
4.2.1รําเชิดฉิ่งในการเดินทาง คือ รําเชิดฉิ่งในศุภลักษณอุมสม
4.2.2รําเชิดฉิ่งในการใชอาวุธ คือ รําเชิดฉิง่ ศรทะนง
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4.2.3รําเชิดฉิ่งในเหตุการณสาํ คัญตางๆ คือ รําเชิดฉิ่งพระพรตและพระสัตรุดลุยไฟ
4.2.4รําเชิดฉิ่งในการติดตามจับสัตว คือ รําเชิดฉิ่งพระมงกุฎพระลบจับมาอุปการ
4.2.5รําเชิดฉิ่งในการคนหา คือ รําเชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไม
4.2.1 กระบวนทารําเชิดฉิ่งในชุดศุภลักษณอุมสม
ความเปนมาของการรําศุภลักษณอุมสม
ศุภลักษณอุมสมเปนการแสดงอยูในเรื่องอุณรุทที่เปนวรรณคดีมีมาตั้งแตครั้ง
กรุงศรีอยุธยา ตามหลักฐานในปุณโณวาทคําฉันทของพระมหานาควัดทาทราย ทราบวาไดมีการ
แสดงละครในเรื่องอุณรุทเมือ่ คราวสมโภชพระพุทธบาท สมัยสมเด็จพระเจาอยูห ัวบรมโกศวา
“ละคอนก็ฟอนรอง
สุรศัพทขับขาน
ฉับฉ่ําที่ตํานาน
อนุรุทธกินรี”
และในเพลงยาวความเกา ไดกลาวถึงการฝกหัดละครเรือ่ งอุณรุทในวังวา
“มาร่ําเรอใหเปนที่ศรีสุดา
ทั้งอุตสาหเบือนบิดจริตงาม
ไปฝกฝนกันทีต่ นลําไยเกา
ขางลําเนาสรรเพชญปราสาทสนาม”1
โดยการรําศุภลักษณอุมสมในกรมศิลปากรไดรับการถายทอดจากครูลมุล ยมะ
คุปตและครูเฉลย ศุขะวณิช เปนกระบวนทารําฉบับหมอมครูนุม นวรัตน ณ อยุธยา หมอมใน
พระเจาราชวรวงศเธอ กรมหมื่นสถิตยธาํ รงสวัสดิ์ เปนครูนาง และหมอมครูอึ่ง หสิตะเสน หมอม
ในสมเด็จพระบัณฑูรฯ(กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ในรัชกาลที่ 5) เปนครูพระ ซึ่งหมอมครูทั้ง
สองทานเปนละครในคณะเจาจอมมารดาเอมในพระบาทสมเด็จพระปน เกลาเจาอยูห ัว
ดังนัน้ ผูวิจยั จึงสันนิษฐานวาทารําชุด ศุภลักษณอุมสมคงมีมาแตสมัยรัชกาลที่ 2
เนื่องจากครูละครของเจาคุณเจามารดาเอมนั้น เปนตัวละครในสมัยรัชกาลที่ 2 และอาจเปนไปได
ที่จะสืบเนื่องมากอนหนานั้น เพราะมีหลักฐานวามีการฝกหัดแสดงเรื่องอุณรุทตั้งแตสมัยกรุงศรี
อยุธยาแลว และคงจะมีการสืบทอดตอมา

1

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, อุณรุท(กรุงเทพ: สำนักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2545), หนา 3.
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เนื้อเรื่องยอในการแสดง
หลังจากพระไทรไดอุมพระอุณรุทใหมาสมกับนางอุษาแลว เมื่อนางตื่นขึ้นมาไม
พบพระอุณรุทจึงไดแตรองไหคร่ําครวญ นางศุภลักษณนางยักษพี่เลีย้ งจึงซักถามนาง เมื่อไดความ
จึงอาสาไปวาดรูปเทวดาและกษัตริยเมืองตางๆมาถวาย ตอมาทราบวาเปนพระอุณรุท จึงเดินทาง
ไปเชิญเสด็จ โดยนางอุษาไดมอบแหวนและสไบใสผอบใหนางศุภลักษณไปดวยเพื่อเปนประจักษ
พยาน
ในการรําเชิดฉิ่งในศุภลักษณอุมสมอยูในเหตุการณทนี่ างเดินทางไปหาพระอุณรุท
โดยเปดผาผอบใหกลิน่ หอมจากสไบนางอุษาลอยไปถึงพระอุณรุท ฝายพระอุณรุทเมื่อไดกลิ่นหอม
ก็เทีย่ วคนหาจนนางศุภลักษณเขามาถวายผอบและเชิญเสด็จไปพบนางอุษา พระอุณรุทเองก็มจี ติ
ผูกพันถึงนางเชนกันจึงยินยอมเดินทางไปกับนางศุภลักษณโดยนางพาเหาะไปถึงเมืองรัตนา
ตัวละคร
การรําเชิดฉิ่งในศุภลักษณอมุ สมเปนการรําของตัวพระและตัวนาง โดยการปฏิบัติ
ทารําเหมือนเปนคนเดียวกัน กลาวคือ มือดานที่อยูช ิดกับคูที่รําจะตองวางไวที่เอวดานหลังของคู
จะใชเพียงมือนอกปฏิบัติทา รําเทานัน้ เชน หากพระอยูซา ยนางอยูขวา มือซายของพระจะเปรียบ
เปนมือซายของทัง้ คู ในกรณีเดียวกันมือขวาของนางจะเปรียบเปนมือขวาของทั้งคู ตัวละครในการ
รําครั้งนี้คือ พระอุณรุท และนางศุภลักษณ
พระอุณรุทโอรสของพระไกรสุทผูครองเมืองณรงกา และเปนนัดดาของพระบรม
จักรกฤษณซงึ่ คือพระนารายณอวตาร พระอุณรุทมีพระมเหสีชื่อนางศรีสุดาราชธิดาของทาวอุทุม
ราช ครองกรุงโรมราช ตอมาพระอุณรุทไดนางอุษาเปนพระมเหสีจากการอุมสมของพระไทร
หลังจากที่ปราบทาวกรุงพาณพระบิดาเลีย้ งของนางอุษาไดแลวจึงอภิเษกขึ้นครองกรุงณรงกา
ตอมาไดชายาเปนนางกินรีอกี 5 ตน คือ นางแกวกินนร นางรัชฎา นางสุวรรณ นางจันทมาลี นาง
เกสรมณฑา แตไมไดอยูรวมกับนางทั้งหา
นางศุภลักษณ
พี่เลี้ยงหนึ่งในนางทั้งหาของนางอุษา
นางเปนพี่เลี้ยงที่มี
สติปญญาเฉลียวฉลาด และมีความสามารถในการวาดรูป ซึ่งชื่อของนางในเรื่องอนิรุทธ อนิรทุ ธ
คําฉันทและในคัมภีรปุราณะคือ จิตรเลขาหรือพิจิตรเลขา นางศุภลักษณเปนผูท ี่มบี ทบาทมากใน
การชวยเหลือใหนางอุษาไดทราบวาสวามีที่ลอบเขามาสมกับนางนัน้ เปนใคร จากการเดินทางไป
วาดรูปเทวดาและกษัตริยทงั้ หลายมาใหนางดู ตอเมื่อทราบวาเปนใครแลวนางยังรับอาสาไปเชิญ
เสด็จมาจนไดอยูรวมกันดวย
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การแตงกายและอุปกรณการแสดง
พระอุณรุท แตงกายยืนเครื่องพระแขนยาว ขลิบดวยสีแดงหรือเขียวตามขอจํากัดของ
เครื่องแตงกาย สวมมงกุฎยอดชัย มีพระขรรคเปนอาวุธคูกาย
นางศุภลักษณ แตงกายดวยสไบ 2 ชาย สีแดงขลิบเขียว หรือสีชมพูขลิบน้ําเงิน นุงผาหนา
นาง สวมรัดเกลาเปลว มีอุปกรณในการรําคือผอบเพื่อนําไปมอบใหพระอุณรุท
อุปกรณประกอบฉาก คือ เตียง ในการแสดงเปนที่สําหรับนอน ยืน หรือ นัง่ ตามแตคํา
บรรยายในเรื่องวาจะใชเตียงเปนอะไร ในการรําศุภลักษณอุมสมนี้เตียงใชเปนทีน่ อน จากนั้นใช
เปนทีย่ ืนสมมุติวาเปนหนาพระบัญชรทีน่ างศุภลักษณพาเหาะออกไปอุปกรณที่ตองใชคูกับเตียงคือ
หมอนสามเหลี่ยม และเครือ่ งราชูปโภคชือ่ พระมณฑปรัตนเปนชุดที่ใชใสน้ําเย็น คือมีมณฑปและ
ผอบมีฝาครอบ 2 ใบ วางบนพาน เปนอุปกรณประกอบฉากหองพระบรรทม
อุปกรณประกอบการรํา คือพระขรรค แตไมไดใชประกอบกับการรําเชิดฉิ่ง ใชเพียงเหน็บ
เปนอาวุธประจํากายเทานั้น

ภาพที่ 39 การแตงกายของพระอุณรุทและนางศุภลักษณ
ที่มา: สําเนาภาพจากนางสาวปยวดี มากพา
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ภาพที่ 40 พระขรรค
ที่มา: สําเนาภาพจากนางสาวปยวดี มากพา
เพลงรองและดนตรีประกอบการแสดง
การรําชุดศุภลักษณอุมสมมีเพลงประกอบการแสดงดังนี้
1. เพลงเชิดฉิง่ เปนเพลงบรรเลงประกอบการรําของนางศุภลักษณในการเดินทาง
มาหาพระอุณรุท และระหวางนัน้ ก็เปดผอบโบกกลิน่ ใหลอยไป พระอุณรุทเมื่อไดกลิ่นก็ตามคนหา
แลวนางก็เขาพบพระอุณรุท จากนัน้ นางตีบทเพื่อบอกถึงสาเหตุที่มาและเชิญเสด็จ พระอุณรุทตอบ
ตกลง เพลงเชิดฉิ่งในครั้งแรกนีท้ ําหนาทีเ่ พลงหนาพาทยประกอบการเดินทาง คนหา และเปนเพลง
บรรเลงที่ใหตวั ละครตีบทเพือ่ ดําเนินเรื่อง
2. เพลงราย เปนเพลงรองทีใ่ ชแนะนําตัวละคร และบรรยายกิริยาของนางทีม่ ี
ความยินดีทพี่ ระอุณรุทตอบตกลงในการเดินทาง
3. เพลงเชิดฉิง่ เปนเพลงรองประกอบกิริยากอนการเดินทางโดยบรรยายการโอบ
อุมพระอุณรุทและเหาะออกทางบัญชร ซึง่ ในการรําเชิดฉิ่งที่เปนเพลงรองจะมีลักษณเฉพาะที่
แตกตางจากเพลงบรรเลง คือการขึ้นทาเมือ่ มีปพาทยรับ
4. เพลงเชิดฉิง่
เปนเพลงบรรเลงประกอบการเดินทางของพระอุณรุทและนาง
ศุภลักษณ
5. เพลงบลิ่ม
เปนเพลงรอง บรรยายถึงความงามและเครื่องแตงกายของ
พระอุณรุทยามที่แสงดาวสองตองพระองค
6. เพลงเบาหลุดชั้นเดียวเพลงรองบรรยายถึงความงามของการเดินทางของทั้ง
สอง เปรียบนางเหมือนหงสเปนพาหนะขององคพรหมเมศคือพระอุณรุท และทายบทบรรยายถึง
การเรงเดินทางใหเร็วขึน้ ซึง่ เปนเพลงที่มีจังหวะชั้นเดียวเหมาะกับการสงใหกับเพลงตอไปคือ เพลง
เชิด
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7. เพลงเชิด เพลงบรรเลงประกอบการเดินทางไกลและรีบเรงของตัวละคร
การบรรจุเพลงและบทรอง
-ฉากหองบรรทมพระอุณรุท(พระอุณรุทบรรทมอยูบนพระแทนยี่ภู)
-ปพาทยทําเพลงเชิดฉิ่ง(นางศุภลักษณออก)
-รองรายเมื่อนัน้
ศุภลักษณผูมีอัชฌาสัย
ไดฟงบรรหารภูวนัย
อรทัยชื่นชมยินดี
-รองเชิดฉิ่งจึงโอบอุมองคพระเยาวเรศ
ประไพเพศเพียงทอนมณีศรี
ออกนอกบัญชรรูจี
เทวีก็พาเหาะไป
-ปพาทยทําเพลงเชิดฉิ่ง-รองบลิ่มเลื่อนลอยมากลางนภากาศ
โอภาสงามแขงแขไข
แสงดาวจับองคภูวนัย
วิไลล้ํากวานวลจันทรา
สีดาวจับเครื่องพระโฉมฉาย
อรามพรายกวาดาวบนเวหา
นวลพระองคจบั ทรงกัลยา
รจนางามเนื้อนวลผจง
-รองเบาหลุดชั้นเดียวงามนางเปนพาหนะรอง
ทํานองดังนางราชหงส
งามภูวนาถนั่งดํารงทรง
ดังองคพรหมเมศวรฤทธี
ดั้นหมอกออกเมฆมาไวไว
เทเวศวรอวยชัยอึงมี่
รีบเรงเร็วมาในราตรี
หมายมุง บุรีรัตนา
-ปพาทยทําเพลงเชิดในบางครั้งบทรองรายก็จะเปนการรองเชิดฉิ่ง โดยขึน้ อยูกับผูทาํ บท
ทารําศุภลักษณอุมสม ผูวิจยั ไดรับการถายทอดจากอาจารยเวณิกา บุนนาคและ
อาจารยอัจฉรา สุภาไชยกิจ เปนฉบับคุณครูลมุล ยมะคุปต และคุณครูเฉลย ศุขะวณิช
ผูแสดงแบบทารํา
อาจารยวรวรรณ พลับประสิทธิ์ เปนนางศุภลักษณ
นางสาวปยวดี มากพา เปนพระอุณรุท
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4.2.1.1ทารําเชิดฉิ่งในชุดศุภลักษณอุมสม

ลําดับทา

เนื้อรอง
รองเชิดฉิ่ง
จึงโอบ

ลําดับทา

เนื้อรอง
อุม

ภาพที่ 41 ทาจึงโอบ
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
-พระ ยืนพระ
-นาง คุกเขา ถวายบังคม

ภาพที่ 42 ทาอุม
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
-พระ ยอเขาซาย กมตัวลงเล็กนอย
-นาง ตั้งเขาซาย มือทัง้ สองโอบตรงรัดพระองค

125

ลําดับทา

เนื้อรอง
องคพระเยาวเรศ

ภาพที่ 43 ทาองคพระเยาวเรศ
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
-พระ ยิ้ม
-นาง อาย เทาแขนซายกับพืน้ มือขวาแนบแกมเอียงขวา

ภาพที่ 44 ทาประไพเพศ
ลําดับทา
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
ประไพเพศเพียง
หันดานหนาเวที
ทอนมณีศรีออกนอก -พระ ยืน ยกเทาซายวางบนมือนาง มือขวาเทาเอว มือซายวาง
บัญชรรูจี
ที่หนาขาซาย เอียงขวา
-นาง ยืนดวยขาซาย ขาขวากระดกวางบนเตียง มือขวาแตะที่
รัดพระองคพระ มือซายหงายมือระดับเอว เพื่อพระวางเทา
เอียงขวา
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ลําดับทา

เนื้อรอง
เทวีก็พา

ภาพที่ 45 ทาเทวีกพ็ า
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
-พระ กาวลงจากเตียง แลวเทาซายกาวหนา มือซายแตะที่เอว
นาง มือขวาทานางนอน เอียงขวา
-นาง เทาซายกาวหนา มือทัง้ สองโอบที่เอวพระ

จากการอธิบายทารําพบนาฏยศัพท คําวากาวหนา ปฏิบัติดวยการกาวเทาขางหนึง่ อยู
ขางหนา แลวเปดสนเทาหลัง ยอและกันเขา
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ลําดับทา

เนื้อรอง
เอื้อน1... เหาะไป
เอื้อน (หือ อื้อ หือ
เออ)

ภาพที่ 46 ทาเอื้อน1
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานขวาของเวที
พระนาง
-ทากลางอัมพรมือต่ําระดับเอวสอดจีบสอดขางตัว จรดเทาแลว
ซอยขึ้นลง 2 เที่ยว
-เทาขวากาวขาง ยกเทาซาย มือทากลางอัมพรขวาสูง เอียง
ซาย ขยับเทาเลื่อนตัวไปทางหนาเวที
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ลําดับทา

ลําดับทา

เนื้อรอง
เอื้อน2 เอิ้ง.. เออ..
เออ.. เอย..

เนื้อรอง
ปพาทยรับ

ภาพที่ 47 ทาเอื้อน2
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานขวาของเวที
พระนาง
-จากนัน้ เทาซายกาวหนา มือคางทาเดิมไวเอียงขวา
-แลวกาวขางขวา เอียงซาย หันตามไหลขวาไปดานซายของ
เวที

ภาพที่ 48 ทาปพาทยรับ
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานซายของเวที
พระนาง
-ขึ้นทาผาลาเพียงไหลขวาสูง นางกระดกเทาซาย พระยกขาง
ดวยขาซาย
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ภาพที่ 49 เชิดฉิ่งทาที่1.1
ภาพที่ 50 เชิดฉิ่งทาที่1.2
ลําดับทา
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
เชิดฉิ่ง
หันดานหนาเวที
พระนาง
-ทารําราย ยืนผสมเหลื่อมเทาขวา มือซายตั้งวงหนา มือขวาตั้ง
1.1
วงบนเฉียงมาดานหนา เอียงขวา
1.2
-จากนัน้ เทาขวากาวหนา เทาซายวางสนเทา พรอมวาดมือขวา
ลงหยิบจีบแลวปลอยตั้งวงหนา มือซายสงหลัง เอียงซาย
จากการอธิบายทารําพบนาฏยศัพท คําวา
1.ยกขาง ปฏิบัติดวยการยกเทาขึ้นมาไวขางตัวใหไดมุมฉากกับลําตัว หนาขาตองไดระดับ
เปนเสนตรง หนีบนองเล็กนอย ปลายเทาชี้ตรงไปขางตัว ยืน่ สนเทาออกมาขางหนาพอประมาณ
2.การตั้งวงหนา คือการยกแขนขางที่ตงั้ วงไวขางหนา ปลายมือสูงระดับปาก ทอนแขนโคง
ออกไปขางนอกลําตัวเล็กนอย
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ลําดับทา
2.

เนื้อรอง

ภาพที่ 51 เชิดฉิ่งทาที่ 2
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานซายของเวที
พระนาง
-ทาสอดสรอย ถอนเทาซายวางหลัง เทาขวากาวขาง มือซาย
จีบหงายที่ชายพก มือขวาตั้งวงบน เอียงซาย แลวหันตัวตาม
ไหลขวาไปดานขวาของเวที
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ลําดับทา
3.

เนื้อรอง

ภาพที่ 52 เชิดฉิ่งทาที่3
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานขวาของเวที
พระนาง
-ทาปองหนา เทาขวากาวหนา เทาซายกระทุงเทาแลวกระดก
มือซายปองหนา มือขวาหงายมืองอแขนขางตัว เอียงซาย แลว
หมเขาตามจังหวะฉิง่ พรอมกลอมหนากลอมไหล หมดทาดวย
เอียงซาย

จากการอธิบายทารําพบนาฏยศัพท คําวา
1.หมเขา เปนกิริยาตอเนื่องจากการกระดกหรือกระดกเสี้ยว แลวเกร็งกลามเนื้อขาจากนัน้
ยืดและยอเขาตามจังหวะฉิ่ง
2.กลอมหนา ปฏิบัติดวยการเอียงศีรษะขางหนึง่ แลวเบือนคางไปฝง ตรงขามชาๆพรอมกับ
เปลี่ยนเอียงศีรษะตามไปดวยในลักษณะเลข 8 แนวนอน
3.กลอมไหล โดยหากกลอมไหลขวามาทางซาย ปฏิบตั ิดวยการเอียงไหลขวากอน แลว
คอยๆหันไหลชาๆมาทางซาย แลวเอียงไหลซายลงไป โดยขณะปฏิบัติตองมีความรูสึกวามีลูก
กลมๆกลิ้งจากปลายไหลขวา กลิง้ ตามไหปลาราไปปลายไหลขางซายในลักษณะเลข 8 แนวนอน
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ลําดับทา
4.

เนื้อรอง

ภาพที่ 53 เชิดฉิ่งทาที่4
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานขวาของเวที
พระนาง
-ทาชะนีรายไมยืดตัวขึ้น เทาซายกาวหนา เทาซายจรดเทา มือ
ซายแทงมือเปนตั้งวง มือขวาแทงมือเปนหงายมือแขนตึงระดับ
ไหล เอียงซาย แลวหันตัวตามไหลขวาไปดานซายเวที
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ภาพที่ 54 เชิดฉิ่งทาที่ 5.1
ภาพที่ 55 เชิดฉิ่งทาที่ 5.2
ลําดับทา
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
5.1
หันดานซายของเวที
พระนาง
-ทารํากระบี่สที่ า เทาซายกาวขาง เทาขวากาวหนา มือซาย
หงายมือแลวพลิกตั้งวงบน มือขวาจีบคว่าํ แลวพลิกเปนจีบ
หงายแขนตึงระดับไหล เอียงขวา
5.2
-จากนัน้ ขยัน่ เทาพรอมกับตีไหลไปซาย มือทาประลัยวาต เอียง
ซาย สลับกับตีไหลไปขวา มือทากระบี่สที่ า เอียงขวา หมด
จังหวะดวยทารํากระบี่สี่ทา เทาขวากาวหนา เทาซายวางหลัง
เอียงขวา
จากการอธิบายทารําพบนาฏยศัพท คําวาตีไหล โดยหากจะตีไหลขางขวา ปฏิบัติดวยการ
เอียงศีรษะขางซาย แลวเอียงไหลขวาลงมาแลวคอยๆหันไหลขวาไปขางหลังพรอมทัง้ เอียงศีรษะ
ขวาตามไปดวย
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ภาพที่ 56 เชิดฉิ่งทาที่6.1
ภาพที่ 57 เชิดฉิ่งทาที่6.2
ลําดับทา
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
6.1
หันดานซายของเวที
พระนาง
-ทากลางอัมพรต่ํา ถอนเทาซาย ยกเทาขวา มือซายจีบคว่าํ แลว
คลายเปนหงายมืองอแขนขางตัว มือขวาหงายมือแลวตั้งมือ
แขนตึงระดับไหล เอียงซาย
6.2
-จากนัน้ เทาขวากาวหนาหันตามไหลขวาไปหนาเวที จรดเทา
ซาย มือขวาจีบคว่ําแลวคลายเปนหงายมืองอแขนขางตัว มือ
ซายหงายมือแลวตั้งมือแขนตึงระดับไหล เอียงขวา
-จากนัน้ จรด วิง่ ซอยเทาขึน้ ลง เปลีย่ นมือทากลางอัมพรต่ําตาม
จังหวะ แลวซอยเทาอยูกับที่
จากการอธิบายทารําพบนาฏยศัพท คําวาถอนเทา มี 2 ลักษณะ คือ ถอนเทาอยูก บั ที่และ
ถอนเทาเพื่อจะหันไปทิศทางอื่น
ถอนเทาอยูก บั ที่ ปฏิบัติตอจากการยกเทาขางหนึง่ อยู อาทิ จะถอนเทาขวา ก็ตองยกเทา
ซายอยู จากนั้นวางเทาซายไปขางหลัง แลวยกเทาขวาขึ้นในระยะทีต่ ิดตอกัน โดยสวนใหญการ
ถอนเทาจะปฏิบัติตอดวยการกาวเทาที่ถอนซ้ําลงไปอีกเพื่อปฏิบัติทารําตอไป
ถอนเทาหัน อาจารยอาคม สายาคม อธิบายวา เปนทาที่จัดอยูในลักษณะของทวงทีของ
ผูรํา ควรปฏิบัติดวยความนุม นวลและใชน้ําหนักเพียงเล็กนอย การถอนเทาขวาหัน ปฏิบัติตอจาก
การที่เทาขวากาวอยูขางหนาแลวชะโงกตัวเพียงเล็กนอย เอียงศีรษะและไหลขวา จากนั้นคืน
น้ําหนักมาที่ขาหลัง แลวเอียงศีรษะและเอียงไหลซา ย พรอมทัง้ ยกขาขวาขึน้ แลวหันไปดานขวามือ
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ทั้งนี้ตองทําในระยะที่ติดตอกัน โดยการปฏิบัติดวยการเอียงไหลบางครั้งใชตีไหลแทน ขึ้นอยูก บั
ทวงทีลีลาของผูรํา

ภาพที่ 58 เชิดฉิ่งทาที่7.1
ภาพที่ 59 เชิดฉิ่งทาที่ 7.2
ลําดับทา
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
7.1
หันดานหนาเวที
พระนาง
-เทาซายกาวขาง มือทานางนอนขวาต่ํา เอียงขวา ยอนตัวมา
ขาขวา เอียงซาย แลวถายน้าํ หนักที่ขาซาย กระดกขาขวา ปาด
แขนซายมา ดึงจีบคว่าํ แขนตึงขางตัว มือขวาตั้งวงลาง เอียง
ขวาหมเขาตามจังหวะฉิง่ แลวหมดจังหวะดวยเอียงขวา
7.2
-จากนัน้ ทํา เทาขวากาวขาง มือทานางนอนซายต่ํา เอียงซาย
ยอนตัวมาขาซายเอียงขวา แลวถายน้าํ หนักที่ขาขวา กระดกขา
ซาย ปาดแขนขวามาดึงจีบคว่ําแขนตึงขางตัว มือซายตั้งวงลาง
เอียงซาย หมเขาตามจังหวะฉิ่งแลวหมดจังหวะดวยเอียงซาย
จากการอธิบายทารําพบนาฏยศัพท คําวา
1.กระดกเสี้ยว หากปฏิบัติการกระดกเสี้ยวขาขวา ปฏิบตั ิดวยการกาวขางซายใหมากกวา
ปกติ แลวกระดกเทาขวาขึน้ ขางตัว โดยดันปลายกนออกมาขางขวาดวย แลวเอียงขวา
2.กาวขาง ปฏิบัติตอจากการยกขาง แลวกาวเทาไปดานขางในแนวขนาน เทาอีกขางหนึง่
วางเฉียงเต็มฝาเทา ใหระดับของเทาที่กา วขางอยูในระดับเดียวกับปลายเทาที่วางเฉียง ยอเขาลง
น้ําหนักอยูท ี่ขาที่กา วขาง กดเอวและไหลฝงตรงขามกับขาที่กา ว
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ลําดับทา
8.

เนื้อรอง

ภาพที่ 60 เชิดฉิ่งทาที่8
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
พระนาง
-ทากังหันรอน ยกเทาขวา แลวจรดเทาซาย ทากังหันรอน มือ
ซายจีบหงาย เอียงขวา จรด แลวซอยเทา สลับมือ ซอยเทาขึ้น
ลง 2 เที่ยว จากนัน้ ซอยเทาอยูกับทีพ่ รอมสลับมือ แลวหันตัว
ตามไหลซายไปดานซายของเวที

จากการอธิบายทารําพบนาฏยศัพทคําวา
1.จรดเทา ปฏิบัติดวยการกาวเทาหนึง่ ลงน้าํ หนักที่ขาที่ยนื พรอมกันนัน้ ตองยกเทาอีกขาง
ใหสูงขึ้นจากพืน้ เล็กนอย แลวใชจมูกเทาวางลงบนพื้น โดยที่สนเทายกสูงจากพืน้ พอประมาณ
2.ซอยเทา ปฏิบัติดวยการแบงน้าํ หนักใหขาทั้งสองขางเทากัน แลวย่าํ เทาในจังหวะที่
สม่ําเสมอหรือใหตรงกับจังหวะฉิ่ง ยืดและยอเขาขณะเปลี่ยนมือและเอียงในขณะปฏิบัติทารํา
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ลําดับทา
9.

เนื้อรอง

ภาพที่ 61 เชิดฉิ่งทาที่9
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานซายของเวที
พระนาง
-ทาสอดสรอย หันดานซาย ถอนเทาซายวางหลัง เทาขวากาว
ขาง มือซายจีบหงายชายพก มือขวาตั้งวงบน เอียงซาย แลวหัน
ตัวตามไหลขวาไปดานขวาของเวที
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ภาพที่ 62 เชิดฉิ่งทาที่10.1
ภาพที่ 63 เชิดฉิ่งทาที่10.2
ลําดับทา
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
10.1
หันดานซายของเวที
พระนาง
-ทาเชิด(ทาเหาะ) ประเทาซายแลวกาวขาง มือทําทากลาง
อัมพรต่ํา คือมือขวาจีบคว่าํ แลวคลายเปนหงายมืองอแขนขาง
ตัว มือซายหงายมือแลวตัง้ มือแขนตึงสูงกวาระดับไหล เอียง
ขวา แลวยักตัว 6 จังหวะ
10.2
หันดานซายของเวที
-จากนัน้ ถอนเทาขวา ยกหนาเทาซาย
-มือเปนทากลางอัมพร มือขวามือแบหงายระดับศีรษะเอียง
ซาย ขยับเทาเลื่อนไปดานหนาเวทีเล็กนอย แลวเทาซายกาว
ขาง มือทากลางอัมพรต่ํา โดยมือซายแขนตึงสูงกวาระดับไหล
เอียงขวา ยืดยุบ วิง่ ซอยเทาเปนวงกลมตามไหลซาย 1 รอบ
กลับมาอยูห นาเวที
จากการอธิบายทารําพบนาฏยศัพทคําวา
1.ยักตัว ปฏิบตั ิดวยการเคลือ่ นไหวเฉพาะสวนเกลียวหนาเหนือเอวถึงศีรษะ โดยกดไหล
และลักคอ แลวกลับคืนตําแหนงเดิมตอเนือ่ งสลับกันไปทั้งซายและขวา
2.ยกหนา ปฏิบัติดวยการยกขาขึ้นขางหนาใหหนาขาไดระดับเปนเสนตรง หนีบนอง
เล็กนอย กันเขาออก ปลายเทาชี้ออกไปทางนิว้ กอย
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ลําดับทา
11.

เนื้อรอง

ภาพที่ 64 เชิดฉิ่งทาที่11
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
พระนาง
-ทาชักแปงผัดหนา ซอยเทาอยูกับที่ มือทําทาชักแปง ผัดหนา
-จากนัน้ ตอดวย ทารําราย ยืนผสมเหลื่อมเทาขวา มือซายตั้งวง
หนา มือขวาตัง้ วงบนเฉียงมาดานหนา เอียงขวา
-จากนัน้ เทาขวากาวหนา เทาซายวางสนเทา พรอมวาดมือขวา
ลงหยิบจีบแลวปลอยตั้งวงหนา มือซายสงหลัง เอียงซาย แลว
หันตัวตามไหลซายไปดานซายของเวที
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ลําดับทา
12.

ลําดับทา
13.

เนื้อรอง

เนื้อรอง

ภาพที่ 65 เชิดฉิ่งทาที่12
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานซายของเวที
พระนาง
-ทาสอดสรอย หันดานซาย ถอนเทาซายวางหลัง เทาขวากาว
ขาง มือซายจีบหงายชายพก มือขวาตั้งวงบน เอียงซาย แลวหัน
ตัวตามไหลขวาไปดานขวาของเวที

ภาพที่ 66 เชิดฉิ่งทาที่13
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานขวาของเวที
พระนาง
-ทาปองหนา เทาขวากาวหนา เทาซายยกหนา มือซาย
ปองหนา มือขวาหงายมืองอแขนขางตัว เอียงซาย
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จากการศึกษากระบวนทาของรําเชิดฉิ่งในศุภลักษณ มีโครงสรางในกระบวนทารํา ดังนี้
4.2.1.2การใชรางกายสวนตางๆแสดงทารํา
ผูวิจัยจะอธิบายโดยใชนาฏยศัพทและคําอธิบายทารําและทิศทางการ
เคลื่อนไหวรวมดวย
-การใชเทาและขา มี ผสมเหลื่อมเทา กาวหนา กาวขาง วางสนเทา ถอน
เทา กระทุง กระดก กระดกเสี้ยว จรด ขยัน่ ยกเทา ซอยเทา ประ หมเขา
-การใชมือและแขน มีจีบ ตัง้ วง ปองหนา หยิบจีบ หงายมือแขนตึง หงาย
มืองอแขนขางตัว ตั้งมือแขนตึงระดับไหล
-การใชลําตัว ไหลและศีรษะ มี เยื้องตัว ยักตัว ยอนตัว ตีไหล กลอมตัว
กลอมไหล กลอมหนา เอียง และมีลักษณะการใชลําตัว ไหลและศีรษะที่มักไมพบในชุดการแสดง
อื่น คือ การกดไหล เอว ศีรษะ และยกขาขางเดียวกัน แลวเลื่อนตัวไปดานขาที่ยก
4.2.1.3ทิศทางการเคลื่อนไหว
-เคลื่อนไหวจากซายไปขวา และขวาไปซาย
-หมุนตัวจากดานขวาของเวทีไปดานซายดวยการหันตัวตามไหลขวา
-เคลื่อนที่โดยการยกขาขางหนึง่ แลวเลื่อนเทาเคลื่อนที่
4.2.1.4การใชพื้นที่บนเวที
-ใชพื้นที่บนเวทีโดยการเคลือ่ นที่เปนวงกลม
-ใชพื้นที่บนเวทีสวนหนา
-ใชพื้นที่บนเวทีสวนหลังดวยการเคลื่อนทีถ่ อยหลัง
จากเหตุการณในการแสดงของการรําเชิดฉิ่งในชุดศุภลักษณอุมสม มี
จุดมุงหมายเพือ่ การเดินทางไปในอากาศหรือการเหาะ ซึง่ ทารําที่แสดงออกตามจุดประสงคนนั้ คือ
ทากลางอัมพร แลวขยับเทาเลื่อนตัวไปดานหนาเวที เปนการสมมติวาเปนทาทางของการเหาะ
โดยสื่อใหเห็นจากการที่เทาขางหนึง่ ไมติดพื้นแลวเลื่อนตัวไปขางหนา โดยที่ผูชมจะเห็นชวงลําตัว
ดานซายของผูแ สดงซึ่งเปนขางที่ยกขา ดูจากภาพที่63

142

4.2.2 กระบวนทารําเชิดฉิ่งในชุดเชิดฉิ่งศรทะนง
ความเปนมาของรําเชิดฉิง่ ศรทะนง
ความเปนมาของรําเชิดฉิ่งศรทะนง มีขอสันนิษฐาน 2 ขอ คือ
1.จากประวัตขิ องครูลมุล ยมะคุปต ไดกลาววาไดรับการถายทอดทารําเชิดฉิง่ ศรทะนง
จากหมอมครูแยม
ซึ่งเปนเหตุผลที่จะสันนิษฐานวาเชิดฉิ่งศรทะนงนาจะมีแสดงแลวใน
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน
2.เนื่องจากพบการบรรจุเพลงศรทะนงในรามเกียรติ์ชุดเบิกโรง บทชุดสีดาหาย ตอน
สูรปนะขาหึง ชุดจองถนน ตอนที่ 2 และในบทละครรําเรื่องศกุนตลา ตอนทุษยันตแผลงศรฆา
กาลเนมี พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั เปนครั้งแรก จึงทําใหเกิดขอ
สันนิษฐานอีกขอหนึ่งวา เชิดฉิ่งศรทะนงอาจจะเกิดขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 6 เพราะดวยความเอา
พระทัยใส บํารุงและสงเสริมศิลปะการแสดง จึงทําใหศิลปนทางดานนาฏศิลปดนตรีไดรับการยก
ยองวามีศักยภาพมากอีกยุคหนึง่ ซึง่ เปนเหตุผลที่สามารถทําใหเชิดฉิง่ ศรทะนงเกิดขึ้นในสมัยนี้ แต
ทั้งนี้เปนขอสันนิษฐานของผูวิจัยเทานั้น
เนื้อเรื่องยอในการแสดง
การรําเชิดฉิ่งแผลงศรใชมากในเรื่องรามเกียรติ์ เพราะเปนเรื่องราวเกีย่ วกับการรบ
เปนสวนใหญ แตการจะใชเชิดฉิ่งศรทะนงหรือไมนนั้ ขึ้นอยูกับผูจัดทําบทและการบรรจุเพลง แต
จากการคนควาพบวาตอนทีม่ ีบรรจุเพลงเชิดฉิ่งศรทะนงทุกครั้งคือ ตอนขาดเศียรขาดกร ซึ่งมีเนื้อ
เรื่องยอดังนี้
นางมณโฑทําพิธีหงุ น้ําทิพย เพื่อชวยทศกัณฐใหชุบพวกพลยักษที่ลม ตายขึ้นมา
ชวยรบใหม เมื่อพระรามถามพิเภกจึงทราบวาจะตองลางพิธโี ดยตองทําใหนางมณโฑมีสามี 3 คน
จึงจะลางพิธีได พระรามจึงสั่งใหหนุมานปลอมเปนทศกัณฐไปลอบสมกับนาง เมือ่ ทศกัณฐทราบ
เรื่องแคนใจมากเมื่อวันรุง ขึ้นจึงยกทัพออกรบกับพระราม
การรําเชิดฉิ่งศรทะนงครั้งนีเ้ ปนการแผลงศรของพระรามตัดเศียรตัดกรและกาย
ของทศกัณฐทะลุปรุโปรง แตก็ไมทําใหสิ้นชีวิต ดวยทศกัณฐไดถอดดวงใจฝากไวที่พระฤาษี
โคบุตร
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ตัวละคร
พระรามคือพระนารายณอวตารมาเปนโอรสทาวทศรถกษัตริยกรุงอโยธยากับนาง
เกาสุริยา โดยมีศัตราวุธและเหลาเทพทัง้ หลายจุติลงมาเปนพวกพลของพระรามเพื่อปราบทศกัณฐ
ในครั้งนีพ้ ระลักษมีอวตารลงมาเปนนางสีดาลูกทศกัณฐและนางมณโฑ ตนเหตุแหงศึกลงกา
การแตงกายและอุปกรณการแสดง
พระรามแตงกายยืนเครื่องสีเขียวแขนยาว สวมมงกุฎยอดชัย ดังภาพที่ 67 โดย
หากวาพระรามแสดงในขณะที่เดินดงอยูจะมีสไบทับฉลององคและสวมศีรษะยอดบวช ดังภาพที่
68 มีศรเปนอาวุธ อุปกรณในการแสดงนอกจากศรก็คือลูกศรและกระบอกศร แตหากวามีการ
แสดงหนาพระทีน่ ั่งจะไมใชการพุง จากมือผูแสดงเพราะเปนการไมบังควร เดิมจะใชผูแสดงเปนตัว
ตลกโขนถือลูกศรออกมาแลวนัง่ ถวายบังคมจากนั้นจึงนําลูกศรไปปกศัตรู แตปจจุบันจะใชการ
แผลงศรมือเปลา ทั้งนี้ก็เพื่อในความไมผิดพลาดของผูแสดงที่ตองวิ่งเขามารับลูกศรดวย

ภาพที่ 67 ภาพเครื่องแตงกายพระราม
ภาพที่ 68 เครื่องแตงกายพระราม ตอนออกบวช
ที่มา : สําเนาภาพจากนายธีรเดช กลิ่นจันทร
ทีม่ า : สําเนาภาพจากนายสมรัตน ทองแท
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เพลงรองและดนตรีประกอบการแสดง
เพลงเชิดฉิ่งศรทะนง เปนการบรรเลงเพลงเชิดฉิ่งแลวบรรเลงตอดวยเพลงศรทะนง
เพลงศรทะนงคือเพลงหนาพาทยประเภท 4 ไมลา อัตราจังหวะ 2 ชัน้ เรียกทอนของเพลงวา ตัว มี
3 ตัว และมีชอื่ เรียกตามลําดับตัววา ศรทะนงหรือศรบูชา ,ศรพระลักษณหรือโกงพระลักษณ ,ศร
สําเร็จหรือศรสมเด็จ2 เครื่องดนตรีที่เพลงศรทะนงเมื่อบรรเลงตอจากเพลงเชิดฉิ่งก็คือเพิ่มตะโพน
ไทยและกลองทัด โดยพบวาเพลงศรทะนงจะใชบรรเลงประกอบการแสดงแผลงศรเทานัน้
ทั้งนี้ในการบรรเลงประกอบการแสดงเชิดฉิ่งศรทะนง ขึน้ อยูกับผูแสดงวาจะรําเชิด
ฉิ่งศรทะนงทั้ง 3 ตัว หรือรําเพียงตัว 3 เทานั้น หากรําทัง้ 3 ตัวจะสลับกันบรรเลงดังนี้
ทารําศรตัวที่ 1
บรรเลงเพลงเชิดฉิ่งอัตราจังหวะชั้นเดียวตอดวยเพลงศรทะนงตัวที่ 1 อัตราจังหวะ
2 ชั้น
ทารําศรตัวที่ 2
บรรเลงเพลงเชิดฉิ่งอัตราจังหวะชั้นเดียวตอดวยเพลงศรทะนงตัวที่ 2 อัตราจังหวะ
2 ชั้น
ทารําศรตัวที่ 3
บรรเลงเพลงเชิดฉิ่งอัตราจังหวะชั้นเดียวแลวบรรเลงตอดวยเพลงศรทะนงตัวที่ 3
อัตราจังหวะ 2 ชั้น ซึ่งในตัวที่ 3 นี้จะมีลกั ษณะพิเศษแตกตางจากตัวอื่น คือ ตะโพนจะตีทา ดวย
หนาทับ ติง ทะ ตุบ ติง ทั่ม กลองทัดและปพาทยกจ็ ะรับใหพอดีกับ ติง ทั่ม โดยในการแผลงศรจะ
แผลงหลังจากหมดไมลาที่ 4 แลว เมื่อบรรเลงหมดเพลงศรทะนงตัวที่ 3 แลว ปพ าทยจะบรรเลง
เพลงอะไรนั้นขึ้นอยูกับเหตุการณแสดงตอไป อาทิ เพลงรัว , เพลงโอด เปนตน
เพลงเชิดฉิ่งใชบรรเลงประกอบการรําในปลอบศรเพื่อใชใหไปฆาศัตรู จากนัน้ ก็
รายรําจนกวาจะถึงเพลงศรทะนง
เพลงศรทะนง คือเพลงที่ใชประกอบการรํา ตัวที่1 ศรทะนง หรือศรพนม หรือศร
บูชา เปนการรําเพื่อรําลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณครูอาจารยที่สงั่ สอนศิลปวิทยาใหกับผูใชศร คือ
พระราม ทัง้ นีผ้ ูวิจัยสันนิษฐานจากความสอดคลองของ
1.ความเชื่อตามหลักของพุทธศาสนา ที่สั่งสอนใหเคารพคุณครูบาอาจารยและ
กราบไหวสงิ่ ศักดิ์สิทธิ์
2.ชื่อของศรตัวที่ 1 ทีเ่ รียกวาศรพนมหรือศรบูชา

2

สัมภาษณ อาจารยจิรัส อาจณรงค ศิลปนแหงชาติ พ.ศ. 2546 วันที่ 17 กรกฎาคม 2546.
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3.ทารําการพนมมือ∗ไหวทั้งสี่ทิศ
ตัวที่ 2 ศรพระลักษณ หรือโกงพระลักษณ เปนการนาวศร เปนการเตรียมความ
พรอมหรือทดสอบศรวามีความพรอมในการจะแผลงหรือไม หรือเปนการขมขวัญคูต อสู ยังทาที
ตัวที่ 3 ศรสําเร็จหรือศรสมเด็จ เปนทารําในการแผลงศรใสคูตอสู ซึ่งพองกับชื่อ
เรียกวาศรสําเร็จ
ทั้งนี้จากการใหขอมูลของอาจารยธีรภัทร ทองนิ่ม3 ไดกลาวถึงการรําเชิดฉิ่ง ศร
ทะนงในการแสดงวา ผูพ ากยโขนจะเปนผูบอกหนาพาทยใหวงปพาทยบรรเลงใหผูแสดงรํา หากผู
พากยบอก เชิดฉิ่งศรทะนง ผูรําจะรําเชิดฉิ่งพอสมควรแกเวลาแลวจึงตัดเขารําศรทะนงตัวที่ 3 แต
หากวาผูพ ากยบอกหนาพาทยวา สามศร ผูรําจะตองรําทั้งหมด คือตั้งแตเพลงเชิดฉิง่ ศรทะนงตัวที่
1,เพลงเชิดฉิ่ง ศรทะนงตัวที่ 2,เพลงเชิดฉิ่งและศรทะนงตัวที่ 3
โดยเปนที่สังเกตวาการบอกหนาพาทยสามศรนั้น
คงเปนลักษณะการบอก
หนาพาทยแผลง∗∗ ซึ่งจะพบในการแสดงโขนและรูเปนการภายในระหวางผูพ ากย นักแสดงและ
นักดนตรีที่บรรเลงในโขนเทานัน้ สวนในการแสดงละครในจะไมมีการเรียกหนาพาทย เนื่องจากไม
มีการพากยเจรจา
การบรรจุเพลงและบทรอง
การบรรจุเพลงเชิดฉิ่งศรทะนงในการแสดง พบวาสวนใหญจะตามดวยเพลงรัว
โอด หรือเชิด

∗

อาจารยอาคม สายาคม ไดแสดงชื่อทารําที่ไดรับการถายทอดมาจากพระยานัฎกานุรักษในเพลงศร
ทะนง ทาพนมมือ เรียกทาศรสมเด็จ ทาโกง เรียกทาศรพระลักษณ ทาแผลง เรียกทา ศรทะนง
3
สัมภาษณอาจารยธีรภัทร ทองนิ่ม อาจารย 2 ระดับ 7 วิทยาลัยนาฏศิลป วันที่ 28 กุมภาพันธ 2548.
∗∗
หนาพาทยแผลง เปนการประลองภูมิความรูระหวางผูพากยโขนและนักดนตรี กลาวคือ ผูพากยจะ
ใชชื่อเรียกที่มีความหมายคลายหรือเหมือนกับชื่อเพลงหนาพาทย ใหนักดนตรีแปลความหมายแลวบรรเลงเพลง
ใหถูกตอง เชน เชิดฉิ่งศรทะนง เรียกวา สามศร เนื่องจากมีการรําใชศร 3 ตัว หรือบอกหนาพาทยแผลงวา ไมได
ไมเสีย คือเพลงเสมอ ทั้งนี้ปจจุบันการเรียกหนาพาทยแผลงมีพบไมบอยนัก เนื่องจากจะเปนการฝกซอมของกลุม
คนหรือคณะเดียวกัน
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ทารําเชิดฉิ่งศรทะนง เปนฉบับคุณครูลมุล ยมะคุปต ถายทอดใหกับอาจารย
อุดม อังศุธร และถายทอดตอใหอาจารยไพฑูรย เขมแข็ง โดยผูวิจัยไดรับการถายทอดจาก
อาจารยไพฑูรย เขมแข็ง
วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับความกรุณาจากอาจารยไพฑูรย เขมแข็งเปนผูแสดง
แบบทารํา
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4.2.2.1ทารําเชิดฉิ่งในชุดเชิดฉิ่งศรทะนง

ภาพที่ 69 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่ 1
ภาพที่ 70 เชิดฉิง่ ศรทะนงทาที่ 2
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
1.
หันดานหนาเวที
-ยืนทาพระ เหยียดแตะเทาซาย มือขวาถือศรและลูกศร มือซายทาบทีห่ นาขาซาย
เอียงขวา
2.
หันดานหนาเวที
- เทาขวากาวขาง มือซายจับคันศร มือขวาดึงศรจากกระบอกศรดานหลัง เอียงซาย
จากนั้นนําศรและลูกศรรวมกันที่มือขางขวา
หมายเหตุ มือขวาจะถือศรและลูกศรตลอด หากมีการเปลี่ยนมือจับจะอธิบายในทารํา
นั้นๆ
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ภาพที่ 71 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่3
ภาพที่ 72 เชิดฉิง่ ศรทะนงทาที่4
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
3.
หันดานหนาเวที หันตัวเฉียงดานขวา
-ทาปลอบศรหรือเสี่ยงศร เทาซายกาวขาง มือขวาจับศรและลูกศรอยูดานหนา มือซาย
ตั้งมือแลวเคลือ่ นมือในลักษณะลูบที่หวั ศร แตไมตองโดนหัวศร เอียงซาย
4.
หันดานหนาเวที หันตัวเฉียงดานขวา
(ไป)
- เทาซายกาวขาง มือขวาเชนเดิม มือซายจีบระดับอกแลวเดินมือออกเปนวงบน
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ภาพที่ 73 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่5
ภาพที่ 74 เชิดฉิง่ ศรทะนงทาที่6
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
5.
หันดานหนาเวที ตัวเฉียงดานขวา
(ฆา)
-เทาซายกาวขาง มือทําทาชักแปงผัดหนา มือขวาสูง แตมือขวาทําลักษณะวงบน เอียง
ขวา
6.
หันดานหนาเวที ตัวเฉียงดานขวา
(ศัตรู)
-ยืนเหลื่อมเทาขวา มือขวาจับศรและลูกศรวงลาง มือซายชีน้ ิ้วแขนตึงระดับไหล เอียง
ขวา
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ภาพที่ 75 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่7
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
7.
หันดานหนาเวที ตัวเฉียงดานซาย
(ใหตาย)
-เทาขวากาวหนา มือขวาจับศรและลูกศร มือทําทาแบหงายออกจากกันระดับทอง
เอียงซาย
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ภาพที่ 76 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่8.1
ภาพที่ 77 เชิดฉิง่ ศรทะนงทาที8่ .2
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
8.1 หันดานหนาเวที
-ทารําราย ยืนผสมเหลื่อมเทาขวา มือซายตั้งวงหนา มือขวาตั้งวงบนเฉียงมาดานหนา
เอียงขวา
8.2 -จากนัน้ เทาขวากาวหนา เทาซายวางสนเทา พรอมวาดมือขวาลงหยิบจีบแลวปลอยตั้ง
วงหนา มือซายสงหลัง เอียงซาย(จับศรหัวตั้ง)
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ภาพที่ 78 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่9
ภาพที่ 79 เชิดฉิง่ ศรทะนงทาที1่ 0
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
9.
หันดานหนาเวที
-ทาปองหนา ถอนเทาซาย เทาขวาประ มือซายหงายมืองอแขนขางตัว มือขวาจีบคว่ํา
ขางตัว เอียงซาย
-เทาขวากาวขาง มือซายปองหนา มือขวาตั้งวงลาง เอียงขวา ยืดยุบแลวหันไปทางขวา
มือ (จับหัวศรตั้ง)
10. หันดานขวาของเวที
-เทาซายประ มือขวาจีบคว่าํ มือซายหงายมืองอแขนขางตัว เอียงขวา (จับหัวศรใน
ลักษณะคว่าํ หัวศรลง)
-ยกขางเทาซาย มือขวาสอดมือแบหงายระดับศีรษะ มือซายตั้งวงลาง เอียงซาย(จับศร
ในลักษณะหงายหัวลง)
-หมเขาพรอมจังหวะฉิง่ พรอมกับกลอมไหล กลอมหนา กลับเอียง 4 จังหวะ หมดยืดยุบ
เอียงซาย
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ภาพที่ 80 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่11
ภาพที่ 81 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่12
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
11. หันดานขวาของเวที
-ทาสอดสรอยมาลา เทาซายกาวหนา มือซายจีบคว่าํ มือขวาหงายมืองอแขนขางตัว
(จับศรลักษณะหงายหัวลง) เอียงขวา
-เทาขวาจรด มือซายจีบหงายชายพก มือขวาตั้งวงบน เอียงซาย (จับศรหัวตั้ง) ยืดยุบ
จรดอีกครั้ง แลวซอยเทาหมุนตัวตามไหลขวาไปดานซายของเวที
12. หันดานซายของเวที
-เทาซายกาวขาง เทาขวาเหลื่อมแลวประ มือซายจีบคว่าํ มือขวาหงายมืองอแขน
ขางตัว เอียงซาย (จับศรลักษณะหงายหัวลง)
-ยกขางเทาขวา มือซายสอดมือแบหงายระดับศีรษะ มือขวาตั้งวงลาง เอียงขวา (จับศร
หัวตั้ง)
-หมเขาพรอมจังหวะฉิง่ พรอมกับกลอมไหล กลอมหนากลับเอียง 4 จังหวะ หมดยืดยุบ
เอียงขวา
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ภาพที่ 82 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่13
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว

ลําดับทา
13. หันดานซายของเวที
-เทาซายวางหลัง ยกเทาขวา มือทัง้ สองชอนขอมือจีบหงาย เอียงขวา (จับศรหงายทอง
ศรหัวตั้ง)
-เทาซายกาวหนา เทาขวาเหลื่อมแลวจรด มือตั้งวงลาง เอียงซาย ยืดยุบ จรดอีกครั้ง
ซอยเทาหมุนตัวตามไหลขวา ไปทางขวาของเวที (จับศรหัวตั้ง)
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ภาพที่ 83 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่14.1
ภาพที่ 84 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่14.2
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
14.1 หันดานขวาของเวที ศรตัวที่ 1
ไหวครั้งที่1
-เทาซายกาวหนา เทาขวาเหลื่อมประ ชอนมือทัง้ สองตัง้ พนมระดับอก ตกปลายมือ
เล็กนอย ศรอยูระหวางนิว้ หัวแมมือและนิว้ ชี้ เอียงขวา(หงายทองศรหัวศรอยูดานขวา
ขนานพืน้ )
-เทาขวากาวขาง ตัง้ มือพนมระดับอก เอียงซาย
14.2 หันดานขวาของเวที ศรตัวที่ 1
ไหวครั้งที่2
-ยอนตัวมาทางซาย เทาขวากาวหนา เอียงขวา เทาซายเหลื่อมประ ชอนมือทัง้ สองตั้ง
พนมระดับอก ตกปลายมือเล็กนอย ศรอยูร ะหวางนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ เอียงซาย
(หงายทองศรหัวศรอยูดานขวา)
-เทาซายกาวขาง ตัง้ มือพนมระดับอก เอียงขวา แลวหันตามไหลซา ยไปดานซายของ
เวที
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ภาพที่ 85 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่14.3
ภาพที่ 86 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่14.4
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
14.3 หันดานซายของเวที ศรตัวที่ 1
ไหวครั้งที่3
-เทาซายกาวหนา เทาขวาเหลื่อมประ ชอนมือทัง้ สองตัง้ พนมระดับอก ตกปลายมือ
เล็กนอย ศรอยูระหวางนิว้ หัวแมมือและนิว้ ชี้ เอียงขวา(หงายทองศรหัวศรอยูดานขวา)
-เทาขวากาวขาง ตัง้ มือพนมระดับอก เอียงซาย
14.4 หันดานซายของเวที ศรตัวที่ 1
ไหวครั้งที่4
-ยอนตัวมาทางซาย เทาขวากาวหนา เอียงขวา เทาขวาเหลื่อมประ ชอนมือทัง้ สองตัง้
พนมระดับอก ตกปลายมือเล็กนอย ศรอยูร ะหวางนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ เอียงซาย
(หงายทองศรหัวศรอยูดานขวา)
-เทาซายกาวขาง ตัง้ มือพนมระดับอก เอียงขวา แลวหันตามไหลซา ยไปดานซายของ
เวที
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ภาพที่ 87 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่15
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว

ลําดับทา
15. หันดานซายของเวที
-ยอนตัวมาทางขวา เทาซายยกแลวกาวหนา มือขวาจับศรและลูกลักษณะตั้งวงหนา
มือซายจีบปรกหนา เอียงขวา
-เทาขวาจรด มือซายมวนจีบออกเปนวงหนา มือขวาจีบปรกหนา เอียงซาย ซอยเทาหัน
ตามไหลขวาไปดานขวาของเวที(จับศรหัวตั้ง)
*หมายเหตุ จากภาพเปนภาพถายหนาตรง เนื่องจากภาพถายดานขางเห็นการปฏิบัติ
ทารําไมชัดเจน
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ภาพที่ 88 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่16
ภาพที่ 89 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่17
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
16. หันดานขวาของเวที
-ทาผาลาเพียงไหล เทาขวากาวหนา เอียงซาย กระทุง เทาซายแลวกระดก มือขวามวน
มือออกเปนวงบน มือซายพลิกมือเปนหงายมืองอแขนขางตัว เอียงขวา
-ยืดยุบ หมเขาตามจังหวะฉิง่ พรอมกับกลอมไหล กลอมหนา 4 จังหวะ ยืดยุบ หมด
เอียงขวา เทาซายวางหลัง (จับศรหัวตั้ง)
17. หันดานขวาของเวที
-ยืดยุบ ขยัน่ เทาพรอมกับตีไหล 4 จังหวะ ทายจังหวะใหกาวหนาเทาขวา เอียงซาย
แลววางจมูกเทาซาย เอียงขวา (จับศรหัวตัง้ )
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ภาพที่ 90 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่18
ภาพที่ 91 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่19
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
18. หันดานขวาของเวที
-ทาพิสมัยเรียงหมอน ฉายเทาขวาประแลววางหลัง เอียงขวา มือทัง้ สองตั้งวงระดับอก
ประเทาซาย มือทั้งสองจีบหงายระดับอก เอียงซาย (จับศรหงายทองศรหัวไปทางซาย
มือ)
-เทาซายกาวขาง นําเทาขวาผสม มือซายวงบน มือขวาตั้งวงแขนตึง ระดับไหล เอียง
ขวา ยอนตัว 6 ครั้ง(จับศรหัวตั้ง)
*หมายเหตุ จากภาพเปนภาพถายหนาตรง เนื่องจากภาพถายดานขางเห็นการปฏิบัติ
ทารําไมชัดเจน
19. หันดานขวาของเวที
-มือคางทาเดิมไว เทาขวาวางหลัง ยกเทาซาย เอียงขวา
-เทาซายวางหลัง ยกเทาขวา เอียงซาย ยืดยุบ แลวกาวหนาเทาขวา เอียงขวา
-ยืดยุบ ขยัน่ เทา ตามแนวเสนตรงไปทางไหลซาย ขึ้นหนาเวที เอียงขวา แลว ขยัน่ เทา
ตามแนวเสนตรงไปทางไหลขวา ลงหลังเวที เอียงซาย ทําสลับกัน 4 ครั้ง ทายจังหวะ
เทาขวากาวหนา เอียงซาย วางจมูกเทาซาย เอียงขวา (จับศรหัวตั้ง)
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ภาพที่ 92 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่ 20.1
ภาพที่ 93 เชิดฉิง่ ศรทะนงทาที2่ 0.2
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
20.1 หันดานขวาของเวที
-ทากลางอัมพร ฉายเทาขวามาเหลื่อมเทาซาย มือขวาจีบคว่ํา มือซายหงายมืองอแขน
ขางตัว เอียงขวา(จับศรลักษณะคว่ําหัวลง)
-ประเทาขวากาวขาง มือคางทาเดิม เอียงซายหนามองออก นิง่
20.2 -ยอนตัวมาทางซาย แลวถายน้ําหนักไปทางขวา กระดกเสี้ยวเทาซายมือขวาสอดมือ
แบหงายระดับศีรษะ มือซายตั้งวงแขนตึงระดับไหล เอียงซาย(จับศรลักษณะหงายทอง
ศรหัวลง) หมุนตัวตามไหลขวาไปทางดานซาย พรอมกับเดินมือขวาชอนขอมือขึ้น
*หมายเหตุ จากภาพเปนภาพถายหนาตรง เนื่องจากภาพถายดานขางเห็นการปฏิบัติ
ทารําไมชัดเจน
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ภาพที่ 94 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่21.1
ภาพที่ 95 เชิดฉิง่ ศรทะนงทาที่21.2
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
21.1 หันดานซายของเวที
-ทาประลัยวาต เทาซายวางหลัง มือซายจีบปรกขาง เอียงขวา
21.2 -ยืดยุบ ขยัน่ เทา ตีไหลไปทางขวา มือทํารํากระบี่สที่ า มือซายตั้งวงบน เอียงขวา สลับ
กับตีไหลไปทางซายทาประลัยวาต มือซายจีบปรกขาง เอียงซาย ทําสลับกัน 4 จังหวะ
หมดจังหวะดวยทารํากระบีส่ ี่ทาเทาขวากาวหนา วางเทาซาย ลงหลัง เอียงขวา (จับศร
หัวตั้ง)
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ภาพที่ 96 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่22
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว

ลําดับทา
22
หันดานซายของเวที
-ทากลางอัมพรต่ํา ถอนเทาซาย ยกเทาขวา(ใหหันหนาเวที) มือซายจีบคว่ําแลวมวนมือ
เปนหงายมืองอแขนขางตัว มือขวาหงายมืองอแขนขางตัวแลวพลิกเปนวงตั้งวงแขนตึง
เอียงซาย
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ภาพที่ 97 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่23.1
ภาพที่ 98 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่23.2
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
23.1 หันดานหนาเวที
-เทาขวากาวหนา เทาซายจรด มือขวาจีบสอดเปนวงมือแบหงายระดับศีรษะ มือซาย
หงายมืองอแขนขางตัว แลวตั้งวงแขนตึง เอียงขวา
23.2 -ยืดยุบจรดเทาซายอีกครั้ง ซอยเทาวิง่ ขึ้นหนาเวทีพรอมกับเปลี่ยนมือขวาตั้งวงบน มือ
ซายดึงจีบคว่ําขางตัว จรดเทาขวาซอยเทาถอยหลังพรอมกับเปลี่ยนมือซายตั้งวงบน
มือขวาดึงจีบคว่ําขางตัว 4 ครั้ง เอียงซาย (จับศรหัวตั้ง) ซอยเทาหันดานซายของเวที

164

ภาพที่ 99 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่ 24.1
ภาพที่ 100 เชิดฉิง่ ศรทะนงทาที่24.2
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
24.1 หันดานซายของเวที
- ถอนเทาซาย เทาขวากาวขางมือซายจับศร โดยหงายทองศรออกนอกตัว ใหศรอยู
กลางนิ้วชี้กับนิ้วกลาง นิ้วหัวแมมือประคองศรไวในลักษณะหงายมืองอแขนขางตัว จับ
ลูกศรในลักษณะวงลาง เอียงซาย (จับศรหงายหัวลง)
24.2 -ยืดยุบซอยเทาหันตัวตามไหลขวา ไปดานขวา
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ภาพที่ 101 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่ 25.1
ภาพที่ 102 เชิดฉิง่ ศรทะนงทาที2่ 5.2
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
25.1 หันดานขวาของเวที ศรตัวที่ 2
-เทาซายกาวหนา เทาขวาเหลื่อมแลวประ มือซายจับศรตั้งเอาทองศรขัดระหวางตน
แขนขวาและตนขาขวา มือขวาจีบปรกขางระดับหนา เอียงซาย
-ยกขางเทาขวา มือขวาตั้งวงบน มือซายนาวทองศร เอียงขวา
-เยื้องตัว 2 จังหวะ เทาขวากาวหนา หันตัวตามไหลซายไปดานซาย (มือขวาจับลูกศร
มือซายจับศรหัวตั้ง)
*หมายเหตุ จากภาพเปนภาพถายหนาตรง เนื่องจากภาพถายดานขางเห็นการปฏิบัติ
ทารําไมชัดเจน
25.2 หันดานซายของเวที ศรตัวที่ 2
-เทาขวากาวหนา เทาซายเหลื่อมแลวประ มือขวาจับศรตั้งเอาทองศรขัดระหวางตน
แขนซายและตนขาซาย มือซายจีบปรกขางระดับหนา เอียงขวา
-ยกขางเทาซาย มือซายตั้งวงบน มือขวานาวทองศร เอียงซาย
-เยื้องตัว 2 จังหวะ (มือขวาจับลูกศร มือซายจับศรหัวตั้ง)
*หมายเหตุ จากภาพเปนภาพถายหนาตรง เนื่องจากภาพถายดานขางเห็นการปฏิบัติ
ทารําไมชัดเจน
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ภาพที่ 103 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่26
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว

ลําดับทา
26. หันดานซายของเวที
-เทาซายกาวขาง มือขวาจับศรและลูกศร มือทั้งสองจีบคว่ําระดับชายพก เอียงซาย
-เทาขวาจรด มือทั้งสองจีบหงายที่ชายพก เอียงขวา
-จรดเทาอีกครัง้ ซอยเทาหันตามไหลขวาไปดานหนาเวที (จับศรลักษณะหงายทองศร
หัวตั้ง)
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ภาพที่ 104 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่27.1
ภาพที่ 105 เชิดฉิง่ ศรทะนงทาที2่ 7.2
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
27.1 หันดานหนาเวที
-ทากระตายตองแรว เทาขวากาวหนา มือทั้งสองปลอยจีบเปนหงายมืองอแขนขางตัว
ศีรษะตรง
27.2 -กระดกเทาซาย มือทั้งสองตั้งวงกลาง
-หมเขาพรอมกับกลอมไหล กลอมหนา 4 จังหวะ ทายจังหวะยืดยุบหมด เอียงขวา
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ภาพที่ 106 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่28.1
ภาพที่ 107 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่28.2
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
28.1 หันดานหนาเวที
-เทาซายกาวขาง มือทานางนอนขวาต่ํา เอียงขวา ยอนตัวมาขาขวา เอียงซาย แลวถาย
น้ําหนักที่ขาซาย กระดกเสี้ยวขาขวา ปาดแขนซายมาดึงจีบคว่ําแขนตึงขางตัว มือขวา
ตั้งวงลาง เอียงขวา หมเขา กลอมไหล กลอมหนาตามจังหวะฉิ่ง แลวหมดจังหวะดวย
เอียงขวา (จับศรหัวตั้ง)
28.2 -จากนัน้ ทําถอนเทาขวา ยกเทาซาย มือซายวงกลาง มือขวาตั้งวงลาง เอียงขวา
-ถอนเทาซาย เทาขวากาวขาง มือทานางนอนซายต่ํา เอียงซาย ยอนตัวมาขาซาย
เอียงขวา แลวถายน้ําหนักทีข่ าขวา กระดกเสี้ยวขาซาย ปาดแขนขวามาดึงจีบคว่ําแขน
ตึงขางตัว มือซายตั้งวงลางเอียงซาย หมเขา กลอมไหล กลอมหนาตามจังหวะฉิง่ แลว
หมดจังหวะดวยเอียงซาย
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ภาพที่ 108 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่29.1
ภาพที่ 109 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่29.2
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
29.1- หันดานหนาเวที
29.2 -ทากังหันรอน ยืนน้าํ หนักทีข่ าขวา แลวจรดเทาซาย ทําทากังหันรอน มือซายจีบหงาย
เอียงขวา จรดแลวซอยเทา สลับมือ ซอยขึน้ ลง 2 เที่ยว จากนัน้ ซอยเทาอยูกับทีพ่ รอม
สลับมือ แลวหันตัวตามไหลซายไปดานซายของเวที

170

ภาพที่ 110 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่30.1
ภาพที่ 111 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่30.2
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
30.1 หันดานซายของเวที
-ซอยเทา มือซายจับศรโดยหงายทองศรออกนอกตัว ใหศรอยูกลางนิว้ ชีก้ ับนิว้ กลาง
นิ้วหัวแมมือประคองศรไวในลักษณะหงายมืองอแขนขางตัว จับลูกศรในลักษณะวง
ลาง เอียงซาย (จับศรหงายหัวลง)
30.2 -ยืดยุบซอยเทาหันตัวตามไหลขวา ไปดานขวาของเวที
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ภาพที่ 112 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่31.1
ภาพที่ 113 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่31.2
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
31.1 หันดานหนาของเวที ศรตัวที่ 3
-ถอนเทาขวา แลวเทาซายกาวหนา ตีไหลขวาไปดานหลังพรอมกับวาดแขนขวาไป
ดานหลังแลวมวนมือกลับมาจีบปรกขาง มือซายตั้งวงกลางแขนตึงระดับไหล เอียงขวา
สะดุงตัว 1 ครั้ง
31.2 หันดานซายของเวที ศรตัวที่ 3
-มือคางทาเดิมไว เทาขวากาวหนา ยุบตัวลง เอียงซาย สะดุงตัว 1 ครั้ง
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ภาพที่ 114 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่31.3
ภาพที่ 115 เชิดฉิง่ ศรทะนงทาที3่ 1.4
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
31.3 หันดานหลังของเวที ศรตัวที่ 3
-มือคางทาเดิมไว เทาซายกาวหนายุบตัวลง เอียงขวา สะดุงตัว 1 ครั้ง
31.4 หันดานขวาของเวที ศรตัวที่ 3
-มือคางทาเดิมไว เทาขวากาวหนา ยุบตัวลง เอียงซาย
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ภาพที่ 116 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่32
ภาพที่ 117 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่33
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
32. หันดานขวาของเวที
-เทาซายกาวขาง เทาขวาผสม มือทาเดิม ยักตัวรอทายเพลง
33. หันดานขวาของเวที
-เทาขวาวางหลัง เทาซายกาวขาง ตีไหลขวาไปดานหลังพรอมกับวาดแขนขวาไป
ดานหลังแลวมวนมือกลับมาจีบปรกขาง มือซายตั้งวงกลางแลวแขนตึงระดับไหลหกั
ขอมือลง พรอมกับยกเทาขวา เอียงขวา ในขณะที่ยกขางเทาขวาใหพุงศรใสฝายตรง
ขาม(จับศรหงายทองศรหัวลง)
*หมายเหตุ จากภาพที่ เปนภาพถายหนาตรง เนื่องจากภาพถายดานขางเห็นการ
ปฏิบัติทารําไมชัดเจน

174

ภาพที่ 118 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่34.1
ภาพที่ 119 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่34.2
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
34.1 หันดานขวาของเวที
-เทาขวากาวขาง มือซายตั้งวงดานหนา มือขวาจีบคว่าํ คูกันเอียงซาย ยืดยุบ ซอยเทา
ตามไหลขวาไปหนาเวที(มือขวาจับศร)
34.2 -เทาซายกาวหนาแลววางสนเทาขวาเหลือ่ ม มือขวาเปลื้องออกเปนวงบน มือซายสง
หลัง เอียงซาย
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ภาพที่ 120 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่ 35
ภาพที่ 121 เชิดฉิง่ ศรทะนงทาที่36
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
35. หันดานหนาเวที
(มอง)
-เทาขวากาวขาง มือซายตั้งมือจับทีห่ ัวศร มือขวาตั้งมือจับที่หางศร เอียงขวา
36. หันดานหนาเวที
(ศัตรู)
-ยืนเหยียดเทาซาย มือขวาจับคันศร มือซายชีน้ ิ้วตวัดมือ เอียงขวา
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ภาพที่ 122 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่37
ภาพที่ 123 เชิดฉิง่ ศรทะนงทาที่38
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
37. หันดานหนาเวที
(ตาย)
-เทาซายกาวหนา มือทั้งสองหงายมือออกจากกัน เอียงขวา
38. หันดานหนาเวที
- ทายิ้ม ยืนเหยียดเทาขวา มือจีบที่ปาก เอียงซาย
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ภาพที่ 124 เชิดฉิ่งศรทะนงทาที่39
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว

ลําดับทา
39. หันดานหนาเวที
-ยืนทาพระ เหยียดแตะเทาซาย มือขวาถือศรและลูกศร มือซายทาบทีห่ นาขาซาย
เอียงขวา
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จากการศึกษากระบวนทาของรําเชิดฉิ่งศรทะนง มีโครงสรางในกระบวนทารํา ดังนี้
4.2.2.2การใชรางกายสวนตางๆแสดงทารํา
ผูวิจัยจะอธิบายโดยใชนาฏยศัพทและคําอธิบายทารําและทิศทางการ
เคลื่อนไหวรวมดวย
-การใชเทาและขา มี ผสมเหลื่อมเทา กาวหนา กาวขาง วางสนเทา ถอน
เทา กระทุง กระดก กระดกเสี้ยว จรด ขยัน่ ยกเทา ซอยเทา ประ หมเขา
-การใชมือและแขน มีจีบ ตัง้ วง ปองหนา หยิบจีบ หงายมือแขนตึง หงาย
มืองอแขนขางตัว ตั้งมือแขนตึงระดับไหล
-การใชลําตัว ไหลและศีรษะ มี เยื้องตัว ยักตัว ยอนตัว กลอมไหล กลอม
หนา เอียง และมีลักษณะการใชลําตัว ไหลและศีรษะที่มกั ไมพบในชุดการแสดงอื่น คือ การกดไหล
เอว ศีรษะ และยกขาขางเดียวกัน แลวเลือ่ นตัวไปดานขาที่ยก
4.2.2.3ทิศทางการเคลื่อนไหว
-เคลื่อนไหวจากซายไปขวา และขวาไปซาย
-การแสดงทารําทั้ง 4 ทิศ ดวยการเคลื่อนที่ตามไหลซาย
4.2.2.4การใชพื้นที่บนเวที
-ใชพื้นที่บนเวทีโดยการเคลือ่ นที่เปนวงกลม
-ใชพื้นที่บนเวทีสวนหนา
-ใชพื้นที่บนเวทีสวนหลังดวยการเคลื่อนทีถ่ อยหลัง
เชิดฉิ่งศรทะนงเปนการรําที่ใชเพื่อการแผลงศรฆาศัตรู โดยขั้นตอน คือ
1.การเสี่ยงศร หรือปลอบศร คือการสั่งใหลูกศรและคันศรแผลงไปฆา
ศัตรูใหตาย
2.การกราบไหวสิ่งศักดิ์สทิ ธิอ์ ธิษฐานใหสมความปรารถนา
และชวย
คุมครองตนเอง ตามความเชื่อของคนไทย โดยแสดงออกดวยทาศรตัวที่ 1 เปนการกราบไหวสงิ่
ศักดิ์สิทธิท์ ั้ง 4 ทิศ ทัง้ นี้ตามความเห็นของผูวิจัย ดวยความสามารถของปรมาจารยผปู ระดิษฐทารํา
ซึ่งเห็นวา การแสดงดวยการหันตัวไปในทิศทั้ง 4 หากใชทั้ง ตัวที่ 1 และตัวที่ 3 จะมีความคลายคลึง
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ทําใหไมนา สนใจ จึงใชลกั ษณะการไหวทงั้ สี่ทิศ ดวยการหันตัวเพียง 2 ดาน คือ ขวาและซายของ
เวที แตใชการไหวและการใชใบหนาของผูร ําหันไปในทิศทั้ง 4 แทน อีกทัง้ จะเปนการทําซ้าํ
ความหมายของการเวียนประทักษิณตามการรําศรตัวที่ 3
3.แสดงทานาวศร เพื่อเปนการลองเชิงศัตรู และในขณะเดียวกัน เพื่อลอง
กําลังตนเองและทดสอบความพรอมของศรไปดวย ซึ่งแสดงในทารําของศรตัวที่ 2
4.การแสดงทาขึ้นศรและแผลงศรไปฆาศัตรู โดยผูวิจยั มีความเห็นตอการ
แสดงที่หนั ตามไหลซายไปทิศทั้งสี่ ดังนี้
-เปนการแสดงที่ไดสอดแทรกความเชื่อในการเวียนประทักษิณเพื่อเปน
ศิริมงคลแกตนเองกอนทําการสิ่งใด แลวจึงแผลงศรไปสังหารศัตรู ซึ่งหากมองในทิศของผูชมแลว
จะเปนการเวียนทางขวา
-เปนการเวียนซายเชนเดียวกับนางดรสาแบหลา โดยสมมติวาเปนการ
เวียนรอบทศกัณฐที่อยูดานซายมือ
-เนื่องการเปนการขึ้นศรดวยมือขวา ปลายลูกศรจึงชี้ไปทางซายมือ
ดังนัน้ การเวียนไปทางซายจึงเปนการสอดคลองกับการถือศร
5.แสดงความยินดีในความสําเร็จ
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4.2.3 กระบวนทารําเชิดฉิ่งในชุดเชิดฉิ่งพระพรตพระสัตรุดลุยไฟ
ความเปนมาของรําเชิดฉิง่ พระพรตพระสัตรุดลุยไฟ
สันนิษฐานวาคงจะมีมาแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เนื่องจากมีการบรรจุเพลง
เชิดฉิ่งไวในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธรัชกาลที่ 2 หรืออาจจะเปนการประดิษฐขึ้นจาก
ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย โดยการดัดแปลงหรือคัดเลือกทาจากกระบวนทารําเชิดฉิ่งที่มีมา
แตเดิม
ทั้งนี้เนื่องจากยังไมพบหลักฐานที่มาของทารําเชิดฉิ่งลุยไฟของพระพรตและพระ
สัตรุดภายในกรมศิลปากร ปจจุบันเปนฉบับที่ไดรับการถายทอดจากทานผูห ญิงแผว สนิทวงศเสนี
และครูลมุล ยมะคุปต
เนื้อเรื่องยอในการแสดง
ครั้งที่นางไกยเกษีขอใหทา วทศรถขับพระรามออกจากเมืองแลวใหพระพรตขึ้น
ครองราชย เมื่อพระรามจะออกเดินทาง พระพรตก็ใหคําสัตยวา จะชวยดูแลนครใหจนครบ 14 ป
หากพระรามยังไมกลับมานครจะเดินเขากองไฟเพื่อรักษาสัตยวา จะไมยอมครองเมืองแทนพระราม
พระรามเมื่อเสร็จศึกจากทศกัณฐแลวจึงเดินทางกลับพระนคร
การรําเชิดฉิ่งลุยไฟเริ่มเมื่อครบกําหนดพระพรตจึงสั่งอํามาตยใหตั้งกองไฟ เพื่อจะ
ลุยไฟ แตการครั้งนี้พระรามไดสั่งใหพรานกุขันและหนุมานเดินทางลวงหนามากอน เพราะคิดวาถา
เดินทางมาไมทันพระอนุชาทั้งสองคงจะลุยไฟเปนแน ซึ่งทัง้ สองก็ไดมาทันเวลาที่พระพรตและพระ
สัตรุดจะเดินเขากองไฟพอดี
ตัวละคร
พระพรต คือจักรพระนารายณ ที่ตามมาชวยพระนารายณปราบทศกัณฐ พระ
พรตเปนโอรสทาวทศรถกับนางไกยเกษี
เปนตัวละครที่มีบทบาทเรื่องของความจงรักภักดีตอ
พระรามที่เปรียบเสมือนเปนบิดาคนที่สองของตนเอง และไมยอมลวงเกินไมวา วิธีใดก็ตาม
พระสัตรุดคือคทา∗∗∗ของพระนารายณ ทีเ่ กิดเปนโอรสของของทาวทศรถและนาง
สมุทรเทวีมพี ระเชษฐารวมครรภคือพระลักษณ ลักษณะนิสัยของพระสัตรุดก็เปนเชนเดียวกับพระ
พรต คือเปนอีกบุคคลหนึง่ ทีพ่ รอมจะเขากองไฟหากพระรามไมกลับมาครองนคร สวนลักษณะนิสยั
ที่เห็นไดชัดในตอนนี้ ความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวเยีย่ งกษัตริยนักรบ ที่กลาจะเดินเขากองไฟอยางสงา
ผาเผย รวมทั้งเปนคนที่นา ยกยองในเรื่องการรักษาสัจจะ
∗∗∗

ตนฉบับหนังสือสมุดไทยกลาววา “อันสังขคทาวราวุธ”
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เครื่องแตงกายและอุปกรณประกอบการรํา
การแตงกายของพระพรตและพระสัตรุด แตงกายยืนเครื่องพระแขนยาว พระพรต
สวมเครื่องสีแดง พระสัตรุดสวมเครื่องสีมว ง สวมมงกุฎยอดชัย มีศรเปนอาวุธคูกาย

ภาพที่ 125 การแตงกายของพระพรต
ที่มา : สําเนาภาพจากนางสาวปยวดี มากพา

ภาพที่ 126 การแตงกายของพระสัตรุด
ที่มา : สําเนาภาพจากนางสาวปยวดี มากพา
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อุปกรณในการรําเชิดฉิ่งลุยไฟ คือกองไฟ ตองมีขนาดใหญพอทีจ่ ะกาวเขากองไฟไดทั้ง พระพรต
และพระสัตรุด และอุปกรณประกอบฉากคือ เตียงและเครื่องราชูปโภค

ภาพที่ 127 การแสดงพระพรตและพระสัตรุดลุยไฟ
ที่มา: สําเนาจากกลุมงานวิจยั และพัฒนางานแสดง
เพลงรองและดนตรีประกอบการแสดง
1.เพลงกระบอกเงิน เปนเพลงรองบรรยายเหตุการณที่พระพรตและพระสัตรุด
เดินออกมาทีห่ นาลานทีก่ องไฟในตําหนัก
2.เพลงเวสสุกรรม เพลงรองบรรยายเหตุผลที่ทงั้ สองจะเดินเขากองไฟ
3.เพลงเชิดฉิ่ง เพลงบรรเลงประกอบการรําอยูหนากองไฟของพระพรตและพระ
สัตรุด เพลงเชิดฉิ่งครั้งนี้เปนเพลงที่ใชรํากอนประกอบกิริยาสําคัญตางๆ
4.เพลงรัว เพลงบรรเลงประกอบการแสดงเดินเขากองไฟโดยทัง้ สองจูงมือกัน
การบรรจุเพลงและบทรอง
-รองเพลงกระบอกเงินครั้นไดฤกษยามตามกําหนด
พระภรตพระศัตรุฆนเปนใหญ
จึงเสด็จออกมาหนากองไฟ
ตั้งใจกลาวสัตยปฏิญาณ
-รองเพลงเวศุกรรมขาทั้งสองถือสัตยสุจริต
ขอลาลับดับชีวิตสังขาร
แลวจูงกรสูกองเพลิงกราน
เพื่อใหวายปราณทันใด
-ปพาทยทําเพลงเชิดฉิ่ง-
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-พระภรต พระศัตรุฆน∗∗∗∗รํานิดหนอย ทําทาโดดเขากองไฟ-ปพาทยทําเพลงรัว-หนุมานกับพรานกุขนั ออกและเขายุดพระกรไวทารําเชิดฉิ่งลุยไฟ เปนฉบับทานผูหญิงแผว
สนิทวงศเสนี ถายทอดใหกับ
อาจารยธงไชย โพธยารมย และถายทอดตอใหดร.ศุภชัย จันทรสุวรรณ โดยผูวิจัยไดรับการ
ถายทอดจาก ดร.ศุภชัย จันทรสุวรรณ
ผูแสดงแบบทารํา
คุณธีรเดช กลิ่นจันทร เปนพระพรต
คุณพงษศักดิ์ บุญลน เปนพระสัตรุด
คุณวิชัย สวัสดิ์จีน
เปนหนุมาน
คุณวรวุฒิ เลิศอุทัย เปนพรานกุขัน

∗∗∗∗

พระภรตและพระศัตรุมน เปนชื่อที่ใชในบทโขนฉบับพระราชนิพนธในรัชกาลที่6 หรือที่ปรับปรุง
จากบทรัชกาลที่ 6
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4.2.3.1ทารําเชิดฉิ่งในชุดเชิดฉิ่งพระพรตพระสัตรุดลุยไฟ
หมายเหตุ พระพรตและพระสัตรุดปฏิบัติทารําเชนเดียว หากปฏิบัติไมเหมือนกันจะอธิบายแยก
และในการอธิบายทารําพระพรตพระสัตรุดลุยไฟใชเตียงแทนกองไฟ

ภาพที่ 128 เชิดฉิ่งลุยไฟทาที่1
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว

ลําดับทา
1.
หันดานหนาเวที
-ยืนทาพระ เหยียดแตะเทาซาย มือขวาเทาเอว มือซายทาบทีห่ นาขาซาย เอียงขวา
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ภาพที่ 129 เชิดฉิ่งลุยไฟทาที่2.1
ภาพที่ 130 เชิดฉิ่งลุยไฟทาที่2.2
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
2.1 หันดานหนาเวที
-ทารําราย ยืนผสมเหลื่อมเทาขวา มือซายตั้งวงหนา มือขวาตั้งวงบนเฉียงมาดานหนา
เอียงขวา
2.2 -จากนัน้ เทาขวากาวหนา เทาซายวางสนเทา พรอมวาดมือขวาลงหยิบจีบแลวปลอยตั้ง
วงหนา มือซายสงหลัง เอียงซาย
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ภาพที่ 131 เชิดฉิ่งลุยไฟทาที่ 3.1
ภาพที่ 132 เชิดฉิง่ ลุยไฟทาที่ 3.2
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
3.1 หันดานหนาเวที
-ทาปองหนา ถอนเทาซาย มือขวาคางทาเดิมไว มือซายชอนตั้งขอมือ ลักษณะวงขาง
ตัวระดับเอว เอียงขวา
-เทาขวากาวขาง มือซายพลิกหงายมืองอแขนขางตัว มือขวาคางทาเดิมไว เอียงซาย
แลวหันดานขวาของเวที
3.2 -กระทุงเทาซายแลวกระดก มือซายพลิกมือปองหนา มือขวาหงายมืองอแขนขางตัว
เอียงขวา
-ยืดยุบ หมเขาพรอมจังหวะฉิ่งพรอมกับกลอมไหล กลอมหนากลับเอียง 4จังหวะ หมด
ยืดยุบ เอียงขวา
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ภาพที่ 133 เชิดฉิ่งลุยไฟทาที่ 4
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว

ลําดับทา
4.
หันดานขวาของเวที
-ทาชะนีรายไม เทาซายกาวหนา มือซายแทงมือออกเปนตั้งวงบน มือขวาชอนขอมือ
ตั้งขึ้น แลวพลิกหงายมือแขนตึงระดับไหล เอียงซาย จรดเทาขวาแลวนิ่ง
-จรดเทาขวา หันตัวตามไหลขวาไปดานซายของเวที

ภาพที่ 134 เชิดฉิ่งลุยไฟทาที่ 5.1
ภาพที่ 135 เชิดฉิง่ ลุยไฟทาที่ 5.2
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
5.1 หันดานซายของเวที
-ทารํากระบี่สที่ า เทาซายกาวขาง เทาขวากาวหนา มือซายหงายมือแลวพลิกตัง้ วงบน
มือขวาจีบคว่าํ แลวพลิกเปนจีบหงายแขนตึงระดับไหล เอียงขวา
5.2 -จากนัน้ ขยัน่ เทาพรอมกับตีไหลไปซาย มือทาประลัยวาต เอียงซาย สลับกับตีไหลไป
ขวา มือทากระบี่สี่ทา เอียงขวา หมดจังหวะดวยทารํากระบี่สี่ทา เทาขวากาวหนา เทา
ซายวางหลัง เอียงขวา
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ภาพที่ 136 เชิดฉิ่งลุยไฟทาที่ 6.1
ภาพที่ 137 เชิดฉิ่งลุยไฟทาที่ 6.2
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
6.1 หันดานซายเวที
-เทาซายกาวหนา เทาขวายกหนา มือซายจีบคว่ําแลวคลายเปนหงายมืองอแขนขางตัว
มือขวาตั้งมือแขนตึงระดับไหล เอียงซาย
6.2 -ทากลางอัมพร จากนั้นเทาขวากาวหนาหันตามไหลขวาไปหนาเวที เทาซายจรด มือ
ขวาจีบคว่าํ สอดมือแบหงายระดับศีรษะ มือซายตั้งมือแขนตึงระดับไหล เอียงขวา
-จากนัน้ จรดซาย วิ่งซอยเทาขึ้นลง เปลี่ยนมือทาจีบสอดขางตัวตามจังหวะ แลวซอย
เทาอยูกับที่
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ภาพที่ 138 เชิดฉิ่งลุยไฟทาที่ 7.1
ภาพที่ 139 เชิดฉิ่งลุยไฟทาที่ 7.2
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
7.1 หันดานหนาเวที
-เทาขวากาวขาง มือทานางนอนซายต่ํา เอียงซาย ยอนตัวมาขาซาย เอียงขวา แลว
ถายน้ําหนักทีข่ าขวา กระดกเสี้ยวขาซาย ปาดแขนขวามาดึงจีบคว่ําแขนตึงขางตัว มือ
ซายตั้งวงลาง เอียงซาย หมเขา กลอมไหล กลอมหนาตามจังหวะฉิง่ แลวหมดจังหวะ
ดวยเอียงซาย
7.2 -ถอนเทาซาย ยกเทาขวา มือขวาตั้งวงกลาง มือซายตั้งวงลาง เอียงซาย
-ถอนเทาขวา เทาซายกาวขาง มือทานางนอนขวาต่ํา เอียงขวา ยอนตัวมาขาขวา เอียง
ซาย แลวถายน้ําหนักที่ขาซาย กระดกเสี้ยวขาขวา ปาดแขนซายมา ดึงจีบคว่าํ แขนตึง
ขางตัว มือขวาตั้งวงลาง เอียงขวา หมเขากลอมไหล กลอมหนาตามจังหวะฉิ่งแลวหมด
จังหวะดวยเอียงขวา
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ภาพที่ 140 เชิดฉิ่งลุยไฟทาที่ 8
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว

ลําดับทา
8.
หันดานหนาเวที
1.พระพรต
-เทาขวากาวหนา เทาซายจรด มือสอดสรอยมาลา มือขวาตั้งวง เอียงซาย (ขางกองไฟ)
-ซอยเทาหันตามไหลซา ย กลับมาหันเขาหากองไฟ
2.พระสัตรุด
-เทาซายกาวหนา เทาขวาจรด มือสอดสรอยมาลา มือซายตั้งวง เอียงขวา (ขางกองไฟ)
-ซอยเทาหันตามไหลขวา กลับมาหันเขาหากองไฟ
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ภาพที่ 141 เชิดฉิ่งลุยไฟทาที่ 9.1
ภาพที่ 142 เชิดฉิง่ ลุยไฟทาที่ 9.2
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
9.
หันเขาหากองไฟ
1.พระพรต
9.1 -ทากังหันรอน เทาขวาจรด มือทากังหันรอน มือขวาจีบหงายแขนตึงระดับไหล เอียง
ซาย ซอยเทาเขาหากองไฟ
9.2 –จรดเทาซาย ซอยเทาถอยหลัง มือทากังหันรอน มือซายจีบหงายแขนตึงระดับไหล
เอียงขวา ทําสลับกัน 4 ครั้ง
2.พระสัตรุด
9.1 -ทากังหันรอน จรดเทาขวา ซอยเทาถอยหลัง มือมือทากังหันรอน มือขวามือจีบหงาย
แขนตึงระดับไหลซอยเทาเขาหากองไฟ
9.2 –เทาซายจรด มือทากังหันรอน มือซายจีบหงายแขนตึงระดับไหลเอียงขวา เอียงซายทํา
สลับกัน 4 ครั้ง
*ครั้งที่ 4 ทัง้ พระพรตและพระสัตรุด ซอยเทาใหอยูหลังกองไฟเล็กนอย
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ภาพที่ 143 เชิดฉิ่งลุยไฟ(เพลงรัว)ทาที่ 10
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
10. หันดานหนาเวที(อยูหลังกองไฟ) (เพลงรัว)
1.พระพรต
-เทาขวากาวขาง มือซายเทาเอว มือขวาจับขอมือพระสัตรุด เอียงซาย
2.พระสัตรุด
-ยืนพระ กาวขาง
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ภาพที่ 144 เชิดฉิ่งลุยไฟ(เพลงรัว)ทาที่ 11.2
ภาพที่ 145 เชิดฉิง่ ลุยไฟ(เพลงรัว)ทาที่ 11.3
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
11.1 หันดานหนาเวที
-เทาขวากาวหนา ยกเทาซาย มือซายพระพรตตั้งมือแขนตึงระดับไหล มือขวาพระ
สัตรุดจีบคว่ําแลวปลอยหงายมืองอแขนขางตัว เอียงขวา
11.2 -เทาซายกาวหนายกเทาขวา มือซายพระพรตจีบคว่ําแลวปลอยหงายมืองอแขนขางตัว
มือขวาพระพลิกตั้งมือแขนตึงระดับไหล
11.3 -เทาขวากาวหนายกเทาซาย มือซายพระพรตตั้งมือแขนตึงระดับไหล มือขวาพระสัตรุด
จีบคว่ําแลวปลอย หงายมืองอแขนขางตัว เอียงขวา
*ในทานีห้ นุมานจับขาพระพรต พรานกุขันจับขาพระสัตรุด
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จากการศึกษากระบวนทารําของเชิดฉิ่งลุยไฟของพระพรตและพระสัตรุด มีองคประกอบ
ในกระบวนทารํา ดังนี้
4.2.3.2การใชรางกายสวนตางๆแสดงทารํา
ผูวิจัยจะอธิบายโดยใชนาฏยศัพทและคําอธิบายทารําและทิศทางการ
เคลื่อนไหวรวมดวย
-การใชเทาและขา มี เหยียดแตะ ผสมเหลือ่ มเทา กาวหนา กาวขาง วาง
สนเทา ถอนเทา กระทุง กระดก กระดกเสี้ยว จรด ขยัน่ ยกเทา ซอยเทา ประ หมเขา
-การใชมือและแขน มีจีบ ตัง้ วง ปองหนา หยิบจีบ หงายมือแขนตึง หงาย
มืองอแขนขางตัว ตั้งมือแขนตึงระดับไหล
-การใชลําตัว ไหลและศีรษะ มี ยอนตัว ตีไหล กลอมหนา กลอมไหล
เอียง
4.2.3.3ทิศทางการเคลื่อนไหว
-เคลื่อนไหวจากซายไปขวา และขวาไปซาย
-หมุนตัวจากดานขวาของเวทีไปดานซายดวยการหันตัวตามไหลขวา
4.2.3.4การใชพื้นที่บนเวที
-เคลื่อนที่จากกลางเวทีไปดานขวาของเวที
-เคลื่อนที่จากกลางเวทีไปดานซายของเวที
-ใชพื้นที่บนเวทีโดยการเคลือ่ นที่เปนวงกลม
-ใชพื้นที่บนเวทีสวนหลังดวยการเคลื่อนทีถ่ อยหลัง
รําเชิดฉิ่งลุยไฟของพระพรตและพระสัตรุด มีจุดมุงหมายในการเดินเขากองไฟใหตายเพื่อ
รักษาความสัตย ทาที่ใชแสดงจุดมุงหมาย คือ การแสดงทากังหันรอนทีท่ ั้งพระพรตและพระสัตรุด
หันหนาเขาหากองไฟ จากนัน้ จึงชวนกันกาวเทาเขากองไฟในเพลงรัว
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4.2.4 กระบวนทารําเชิดฉิ่งในชุดเชิดฉิ่งพระมงกุฎพระลบจับมาอุปการ
ความเปนมาของรําเชิดฉิง่ พระมงกุฎพระลบจับมาอุปการ
สันนิษฐานวาคงมีแสดงแลวในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เนื่องจากมีการบรรจุ
เพลงเชิดฉิ่งไวในบทละครเรือ่ งรามเกียรติ์พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2 ตอนพระมงกุฎ พระลบจับ
มา และพองกับการที่ครูลมุล ยมะคุปตไดรับการถายทอดจากหมอมครูแยม ซึ่งเปนศิษยของเจา
จอมมารดาในรัชกาลที่ 2 จึงอาจเปนไปไดที่เชิดฉิ่งจับมาอุปการจะเกิดมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 และ
ถายทอดมาถึงกรมศิลปากรในปจจุบัน
เนื้อเรื่องยอในการแสดง
หลังจากที่พระรามสั่งใหประหารชีวิตนางสีดา แตเมื่อพระลักษณเงื้อพระขรรคจะ
ฆานางก็กลับกลายเปนพวงมาลัยลอยไปคลองคอนางแทน พระลักษณจึงปลอยนาง แลวเดินทาง
กลับมาพรอมหัวใจเนื้อทรายถวายแดพระราม สวนนางสีดาก็ไดไปอาศัยอยูกับพระวัชมฤคฤาษีที่
ปากาลวาต
ใหประสูติพระโอรสชื่อพระมงุฎและไดโอรสจากการชุบของพระฤาษีชื่อพระลบ
จากนั้นเมื่อทัง้ สองเจริญวัยขึน้ เมื่อร่ําเรียนวิชาจบก็ไดรับศรวิเศษจากพระฤาษี จึงไดลองศรโดยการ
ยิงตนรังใหญลมลง ทําใหเกิดกัมปนาทไปทั้งสามโลก พระรามก็ไดยินเสียงนี้เชนเดียวกัน โหรจึง
แนะนําวาใหปลอยมาอุปการดูวาใครจะเปนผูแขงบุญญาธิการกับพระองค
การรําเชิดฉิ่งจับมา
เกิดขึ้นเมื่อพระรามปลอยมาอุปการโดยใหพญาอนุชิต
(หนุมาน)ตามมาดวย เมื่อพระมงกุฎออกมาเที่ยวปาเห็นมาก็ชอบ จึงสั่งใหพระลบเอาเถาวัลยมา
ชวยกันจับมาเอามาขี่เลน
ตัวละคร
การรําเชิดฉิ่งจับมาอุปการ มีตัวละครดังนี้
พระมงกุฎ โอรสของพระรามและนางสีดา ที่เกิดนอกพระราชวังเพราะนางสีดาถูก
สั่งใหประหารชีวิต โดยไดอาศัยอยูกับพระวัชมฤคฤาษี และพรอมกันนัน้ ก็ไดร่ําเรียนวิชาไปดวย มี
ความสามารถในการใชศรมาก จึงเปนที่ไดพบกับพระบิดา พระมงกุฎมีมาทรงสีขาวลวน
พระลบ เกิดจากการชุบตัวของฤาษี เนื่องจากครั้งหนึง่ นางสีดาไดฝากพระมงกุฎ
ใหฤาษีเลี้ยงเพื่อจะไปอาบน้ํา แตเมื่อพบกับแมลิงก็ถกู ตําหนิ วาเหตุใดจึงชะลาใจนําลูกไปฝากไว
กับพระฤาษีทกี่ ําลังนัง่ ภาวนาไมมีเวลาดูลกู ตนเอง
นางจึงกลับไปเอาพระมงกุฎมาโดยไมบอก
กลาว ฝายพระฤาษีเมื่อมองหาพระมงกุฎไมเห็น ก็ตงั้ พิธีชุบพระโอรสใหนางสีดาใหมที่รูปรางไม
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ผิดเพี้ยนจากพระมงกุฎ เมือ่ นางกลับมาทราบความจึงขอเลี้ยงไวใหเปนเพื่อนกับพระมงกุฎ โดยมี
ศักดิ์เปนนอง มีมาทรงสีดําลวน
มาอุปการ มาทรงของพระราม เปนมาที่มลี ักษณะดี ตัวสีขาว เทาทัง้ สี่และปากสี
แดง หัวสีดาํ
เครื่องแตงกายและอุปกรณการแสดง
พระมงกุฎและพระลบ แตงกายยืนเครื่องสีเขียวแขนยาว สวมศีรษะยอดกุมาร
มาอุปการ แตงกายยืนเครื่องพระแขนยาว สีขาว สวมศีรษะมาสีดํา ใสรองเทารัด
สนสีแดง

ภาพที่ 146 การแตงกายพระมงกุฎพระลบและมาอุปการ
ที่มา : หนังสือบทโขน กรมศิลปากรปรับปรุงแสดง ณ โรงละคอนศิลปากร หนา 232
อุปกรณการแสดง
ศร ที่ใชสําหรับการแสดงมี 2 ลักษณะ คือ ศรที่ใชสําหรับจะทําลวดลายทีห่ างศร
ใหงดงาม สวนศรที่ใชสําหรับตี หรือรบนั้น จะเปนศรที่ไมประดับหางศรใหงดงามเนื่องจากจะทําให
เสียหายขณะที่ใชตี โดยหัวศรจะทําดวยหนังสัตวทําเปนรูปสัตวในวรรณคดี อาทิ พญานาค เหรา
อุปกรณที่ใชคูกับศรคือลูกศรและกระบอกศร โดยจะคลองกระบอกศรไวดานหลังใหปากกระบอก
อยูดานไหลขวาของผูแสดง
กลักพระราชสารสวมที่คอมา และเถาวัลย
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ภาพที่ 147 ศรและกระบอกศร
ที่มา : สําเนาภาพจากนางสาวปยวดี มากพา

ภาพที่ 148 เถาวัลยที่ใชในการรําเชิดฉิ่งจับมาอุปการ
ที่มา : สําเนาภาพจากนางสาวปยวดี มากพา
เพลงรองและดนตรีประกอบการแสดง
1.เพลงเชิดฉิ่ง เพลงบรรเลงประกอบกิริยาการไลจับมาของพระมงกุฎ จากนัน้ จึง
เรียกใหพระลบเอาเถาวัลยชวยกันลอมจับมา จนสุดทายก็จับได
2.เพลงเร็ว ประกอบกิริยาการขึ้นขี่มา อยางสนุกสนานของพระมงกุฎ
การบรรจุเพลงและบทรอง
-เจรจาพระมงกุฎ ชมนกชมไมในปาโปรงสําราญใจ (มาอุปการออก) ครั้นเหลือบแลไปประสบพบพาชี
สองพระกุมารมิไดรูจัก พระมงกุฎจึงบอกแกนองรักวานีแ่ นะเจาลบ อันสัตวชนิดนี้เราไมเคยพบที่
กอนมา ดูทวงทีกิริยาทาจะเชื่อง ทั้งสิง่ ประดับก็รุงเรืองลวนแตเพชรพลอย คงเปนสัตวของผูใดเลี้ยง
ไวใชสอยเปนแมนมั่น มาเราจงชวยกันจับไวใหจงได เราจะขี่เลนใหสาํ ราญใจ บัดนี้
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-ปพาทยทําเพลงเชิดฉิ่ง เพลงเร็ว-พระมงกุฎพระลบ ชวยกันจับมาอุปการทารําเชิดฉิ่งจับมาอุปการ เปนฉบับคุณครูลมุล
ยมะคุปต ถายทอดใหกับ
อาจารยอุดม อังศุธร และถายทอดตอใหดร.ศุภชัย จันทรสวุ รรณ โดยผูวิจัยไดรบั การถายทอด
จาก ดร.ศุภชัย จันทรสุวรรณ
ผูแสดงแบบทารํา
คุณธีรเดช กลิ่นจันทร เปนพระมงกุฎ
คุณพงษศักดิ์ บุญลน เปนพระลบ
คุณวิชัย สวัสดิ์จีน
เปนมาอุปการ
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4.2.4.1ทารําเชิดฉิ่งในชุดเชิดฉิ่งพระมงกุฎพระลบจับมาอุปการ

ภาพที่ 149 เชิดฉิ่งจับมาอุปการทาที่ 1
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว

ลําดับทา
1.
หันดานหนาเวที
-ยืนทาพระ เหยียดแตะเทาซาย มือขวาเทาเอว มือซายทาบทีห่ นาขาซาย เอียงขวา
หมายเหตุ พระมงกุฎปฏิบตั ิทารํา พระลบยืนมอง เมื่อใชเถาวัลยจับมาจึงรําทัง้ สองคน
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ภาพที่ 150 เชิดฉิ่งจับมาอุปการทาที่ 2.1
ภาพที่ 151 เชิดฉิง่ จับมาอุปการทาที่ 2.2
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
2.1 หันดานหนาเวที
-ทารําราย ยืนผสมเหลื่อมเทาขวา มือซายตั้งวงหนา มือขวาตั้งวงบนเฉียงมาดานหนา
เอียงขวา
2.2 -จากนัน้ เทาขวากาวหนา เทาซายวางสนเทา พรอมวาดมือขวาลงหยิบจีบแลวปลอยตั้ง
วงหนา มือซายสงหลัง เอียงซาย(จับศรหัวตั้ง)
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ภาพที่ 152 เชิดฉิ่งจับมาอุปการทาที่ 3.1
ภาพที่ 153 เชิดฉิ่งจับมาอุปการทาที่ 3.2
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
3.1 หันดานหนาเวที
-ทาปองหนา ถอนเทาซาย มือขวาคางทาเดิมไว มือซายชอนตั้งขอมือ ลักษณะวงขาง
ตัวระดับเอว เอียงขวา
-เทาขวากาวขาง มือซายพลิกมือหงาย มือขวาคางทาเดิมไว เอียงซายแลวหันดานขวา
ของเวที
3.2 -กระทุงเทาซายแลวกระดก มือซายพลิกมือปองหนา มือขวาปลายนิว้ ตกลงงอแขนขาง
ตัว เอียงขวา
-ยืดยุบ หมเขาพรอมจังหวะฉิ่งพรอมกับกลอมไหล กลอมหนากลับเอียง 4จังหวะ หมด
ยืดยุบ เอียงขวา
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ภาพที่ 154 เชิดฉิ่งจับมาอุปการทาที่ 4
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
4.
หันดานขวาของเวที
-ทาชะนีรายไม เทาซายกาวหนา มือซายแทงมือออกเปนตั้งวงบน มือขวาชอนขอมือ
ตั้งขึ้น แลวพลิกหงายมือแขนตึงระดับไหล เอียงซาย จรดเทาขวาแลวนิ่ง
-จรดเทาขวา หันตัวตามไหลขวาไปดานซายของเวที

ภาพที่ 155 เชิดฉิ่งจับมาอุปการทาที่ 5
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว

ลําดับทา
5.
หันดานหนาเวที
-เทาขวากาวหนา มือซายตั้งวงหนาระดับอก มือขวาจับศรในลักษณะวงลาง เอียงขวา
ขยั่นเทาอยูก ับที่

203

ภาพที่ 156 เชิดฉิ่งจับมาอุปการทาที่ 6
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
6.
หันดานขวาของเวที
-เทาขวากาวขาง มือซายจับศรวงบน มือขวาจีบหงายแขนตึงระดับไหล เอียงซายหนา
มองออก
-ยืดยุบ หันตัวเร็วตามไหลขวาไปดานซายของเวทีพรอมกับเปลี่ยนเปนมือขวาถือศร
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ภาพที่ 157 เชิดฉิ่งจับมาอุปการทาที่ 7.1
ภาพที่ 158 เชิดฉิ่งจับมาอุปการทาที่ 7.2
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
7.1 หันดานซายของเวที
-ทายอดตองตองลม เทาขวาอยูหนา มือซายจีบปรกขาง มือขวาจับศรลักษณะวงลาง
เอียงขวา มองมือซาย
7.2 -ทาโยนทับ ยืดยุบ ขยั่นเทาตีไหลไปซาย เอียงซาย สะบัดปลายมือจีบตั้งวงบนออก
สลับกับ
-ยืดยุบ ขยัน่ เทาตีไหลไปขวา เอียงขวา มือซายจีบปรกขาง
-ทํา 4 ครั้ง หมดทาดวยกาวหนาเทาขวา วางหลังดวยจมูกเทาซาย มือซายตั้งวงบน
เอียงขวา
*มือขวาจับศรคางทาเดิมไว
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ภาพที่ 159 เชิดฉิ่งจับมาอุปการทาที่ 8
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
8.
หันดานซายของเวที
-ทากังหันรอน ถอนเทาซาย เทาขวายกหนา มือขวาจับศรในลักษณะจีบหงายแขนตึง
ระดับไหล เอียงซาย
-เทาขวากาวหนา เทาซายจรด มือทําทากังหันรอน มือขวาจับศรในลักษณะตั้งมือแขน
ตึงระดับไหล เอียงขวา
8.1 -จรดเทาซาย แลวซอยเทาวิง่ เขาหามา มือคางทาเดิม(มาถอยหลัง)
8.2 -จรดเทาขวา มือซายมวนมือออกเปนตั้งมือแขนตึงระดับไหล มือขวาจับศรในลักษณะ
ชอนขอมือจีบหงายแขนตึงระดับไหล เอียงซาย(มาวิง่ เขาหา)ทํา8.1 สลับกับ8.2ทัง้ หมด
4 ครั้ง
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ภาพที่ 160 เชิดฉิ่งจับมาอุปการทาที่ 9.1
ภาพที่ 161 เชิดฉิ่งจับมาอุปการทาที่ 9.2
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
9.
อยูดานขวาหันหนาไปดานซายของเวที(จับครั้งที่ 1)
1.พระมงกุฎ
9.1 -เทาซายกาวขาง จับศรมือซายตั้งวงลาง มือขวาชอนขอมือเพื่อจะจับมา เอียงซาย
9.2 -เทาขวากาวขาง มือขวาจับศรวงลาง มือซายชอนขอมือเพื่อจะจับมา เอียงขวา
9.3 -วิ่งตามไปที่อยูของมา(อยูดา นซาย หันหนาไปดานขวาของเวที
อยูดานซายหันหนาไปดานขวาของเวที
2.มา
9.1 -เทาซายกาวขาง เบี่ยงตัวหลบ เอียงขวา
9.2 -เทาขวากาวขาง เบี่ยงตัวหลบ เอียงซาย
9.3 -กระโดดเปลี่ยนไปที่อยูของพระมงกุฎ(อยูด านขวา หันหนาไปดานซายของเวที
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ภาพที่ 162 เชิดฉิ่งจับมาอุปการทาที่ 10
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
10. อยูดานซาย หันไปดานขวาของเวที(กัน้ )
-มือขวาจับศร มือทัง้ สองจีบคว่ําระดับอก แลวคลายออกเปนวงกลาง
-กาวขางเทาซาย เอียงซาย วิ่งไปทางซาย มาวิง่ ไปทางเดียวกัน
-เทาขวากาวขาง เอียงขวา มาวิง่ ไปทางเดียวกัน
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ภาพที่ 163 เชิดฉิ่งจับมาอุปการทาที่ 11.1
ภาพที่ 164 เชิดฉิง่ จับมาอุปการทาที่ 11.2
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
11. อยูดานซาย หันไปดานขวาของเวที(จับครั้งที่ 2)
1.พระมงกุฎ
11.1 -เทาซายกาวขาง จับศรมือซายตั้งวงลาง มือขวาชอนขอมือเพื่อจะจับมา เอียงซาย
11.2 -เทาขวากาวขาง มือขวาจับศรวงลาง มือซายชอนขอมือเพื่อจะจับมา เอียงขวา
11.3 -วิ่งตามไปที่อยูของมา(อยูดา นขวา หันหนาไปดานซายของเวที
อยูดานขวา หันไปดานซายของเวที
2.มา
11.1 -เทาซายกาวขาง เบี่ยงตัวหลบ เอียงขวา
11.2 -เทาขวากาวขาง เบี่ยงตัวหลบ เอียงซาย
11.3 -กระโดดเปลี่ยนไปที่อยูของพระมงกุฎ(อยูด านซาย หันหนาไปดานขวาของเวที
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ภาพที่ 165 เชิดฉิ่งจับมาอุปการทาที่ 12
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
12. อยูดานขวา หันไปดานหนาเวที
1.พระมงกุฎ
-ถายน้ําหนักทีข่ าซาย แลวเหยียดแตะเทาขวา หนักที่ขาขวา มือซายสั่นมือ มือขวาถือ
ศร เอียงซาย
อยูดานซาย หันไปดานขวาเวที
2.มา
-โขยกเทาอยูกบั ที่

ภาพที่ 166 เชิดฉิ่งจับมาอุปการทาที่ 13.1

ภาพที่ 167 เชิดฉิง่ จับมาอุปการทาที่ 13.2
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ภาพที่ 168 เชิดฉิ่งจับมาอุปการทาที่ 13.3
ภาพที่ 169 เชิดฉิง่ จับมาอุปการทาที่ 13.4
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
13. อยูดานขวา หันหนาไปดานขวามองพระลบ
1.พระมงกุฎ
(เรียก)
13.1 -ถอนเทาซายเหยียดแตะเทาขวา มือซายถือศร มือขวาจับจีบเรียกพระลบ เอียงซาย
(ไป)
13.2 -ยืนเชนเดิม มือขวาจีบมวนมือออกเปนวงกลาง
(เอาเถาวัลยทโี่ นน)
13.3 -เทาขวากาวขาง เทาซายเหลื่อม มือขวาชีค้ ว่ําแขนตึงไปที่เถาวัลยขา งขวามือ
13.4 -ยืนพระ
2.พระลบ
13.1 -เทาซายกาวขาง พนมมือ
13.2 -เทาซายกาวขาง พนมมือ
13.3 -ถวายบังคม
13.4 -เดินไปหยิบเถาวัลยมาถวายพระมงกุฎ
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ภาพที่ 170 เชิดฉิ่งจับมาอุปการทาที่ 14.1
ภาพที่ 171 เชิดฉิง่ จับมาอุปการทาที่ 14.3
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
14. อยูดานขวา หันไปดานซายของเวที
1.พระมงกุฎพระลบ
14.1 -พระมงกุฎจับปลายดานซาย พระลบอยูปลายดานขวา วิ่งไปทางซาย
14.2 -วิ่งไปทางขวา
14.3 -วิ่งเขาหามา กดเถาวัลยลงเล็กนอย
อยูดานซาย หันไปดานขวาของเวที
2.มา
14.1 -วิ่งไปทางขวา
14.2 -วิ่งไปทางซาย
14.3 -กระโดดขาม
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ภาพที่ 172 เชิดฉิ่งจับมาอุปการทาที่ 15.1
ภาพที่ 173 เชิดฉิง่ จับมาอุปการทาที่ 15.3
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
15. อยูดานซาย หันไปดานขวาของเวที
1.พระมงกุฎพระลบ
15.1 -หันตัวกลับโดยไมตองวน ทําใหพระมงกุฎอยูดานขวาของเถาวัลย วิง่ ไปทางซาย
15.2 -วิ่งไปทางขวา
15.3 -วิ่งเขาหามา วิ่งรวบเถาวัลยเขาหากัน
อยูดานขวา หันไปดานซายของเวที
2.มา
15.1 -วิ่งไปทางขวา
15.2 -วิ่งไปทางซาย
15.3 -โดนพันรอบตัว แลวหันหนาไปหนาเวที
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ภาพที่ 174 เชิดฉิ่งจับมาอุปการ(เพลงเร็ว)ทาที่ 16
ลําดับทา
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
16. หันดานหนาเวที (เพลงเร็ว)
-พระมงกุฎขึ้นเหยียบมา (พระลบยืนมอง)
-มือทั้งสองจีบคว่ําระดับอกแลวคลายออกเปนตั้งมือแขนตึงระดับไหล
-กดไหลขวา งอแขนขวา ลักคอเอียงซาย สลับกับ กดไหลซาย งอแขนซาย ลักคอเอียง
ขวาจนหมดจังหวะ
-ลงจากมา
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จากการศึกษากระบวนทารําของรําเชิดฉิ่งจับมาอุปการ มีองคกระกอบในกระบวนทารํา
ดังนี้
4.2.4.2การใชรางกายสวนตางๆแสดงทารํา
ผูวิจัยจะอธิบายโดยใชนาฏยศัพทและคําอธิบายทารําและทิศทางการ
เคลื่อนไหวรวมดวย
-การใชเทาและขา มี ยืนเหยียดแตะ ผสมเหลื่อมเทา กาวหนา กาวขาง
วางสนเทา ถอนเทา กระทุง กระดก กระดกเสี้ยว จรด ขยั่น ยกเทา ซอยเทา ประ หมเขา
-การใชมือและแขน มีจีบ ตัง้ วง ปองหนา หยิบจีบ หงายมือแขนตึง หงาย
มืองอแขนขางตัว ตั้งมือแขนตึงระดับไหล
-การใชลําตัว ไหลและศีรษะ มี ยอนตัว กลอมไหล กลอมหนา เอียง และ
มีลักษณะการใชลําตัว ไหลและศีรษะตรง
4.2.4.3ทิศทางการเคลื่อนไหว
-เคลื่อนไหวจากซายไปขวา และขวาไปซาย
-หมุนตัวจากดานขวาของเวทีไปดานซายดวยการหันตัวตามไหลขวา
4.2.4.4การใชพื้นที่บนเวที
สังเกตวาการแสดงชุดนี้มีการใชพื้นทีท่ ุกสวนของเวที คือนอกจากจะใช
พื้นที่เหมือนการรําเชิดฉิ่งอืน่ ๆแลว อาทิ
-ใชพื้นที่บนเวทีสวนหนา
-เคลื่อนที่จากกลางเวทีไปดานขวาของเวที
-เคลื่อนที่จากกลางเวทีไปดานซายของเวที
และใชพื้นที่สว นตางของเวทีดวยการไลจบั มา
จุดมุงหมายในการแสดง คือ การติดตามไลจับมา ซึ่งสามารถเอาทา
กังหันรอนมาปรับใชเขากับเหตุการณติดตามไลจับ
จากนั้นจึงใชทา รําตีบทเขามาชวยบรรยาย
เหตุการณการแสดง
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และจากทารําที่ 6-7 เปนทารําโกงศร ซึ่งหากพิจารณาจากจุดประสงคใน
การแสดงแลว การแสดงทาโกงศรของพระมงกุฎ มิไดใชเพื่อการขึน้ ศรเพื่อฆามา เพราะตองการ
เพียงจับมาขี่เลนเทานัน้ ซึ่งผูวิจัยมีขอคิดเห็นดังนี้
1.เปนการนําอุปกรณ คือศรที่อยูในมือมาใชรวมกับการแสดง เพื่อมิให
เกอเขิน
2.หากพิจารณาอีกนัยหนึง่ อาจจะเปนการลอบสังเกตกิริยาของมาวาทํา
อะไรอยู และเปนโอกาสเหมาะทีจ่ ะเขาไปจับหรือยัง
3.เปนทารําเดียวกันกับทาประลัยวาตและทารํากระบี่สี่ทา เชนเดียวกับ
การรําเชิดฉิ่งอืน่ แตปรับเปลีย่ นเพื่อใหเกิดความแตกตางในรายละเอียด
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4.2.5 กระบวนทารําเชิดฉิ่งในชุดอิเหนาตัดดอกไม
ความเปนมาของการแสดงชุดอิเหนาตัดดอกไม
การแสดงอิเหนาตัดดอกไม สันนิษฐานวานาจะมีการแสดงในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน เนื่องจากสมัยดังกลาว มีศิลปนผูมีความสามารถดานการละคร คือ เจาฟากรมหลวง
พิทกั ษมนตรี โดยสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดกลาวไววา
...แตทรงชํานาญกระบวนละคร ถึงอาจจะคิดแบบแผนวิธีการฟอนรําได แบบอยางละคร
ในที่รํากันมาทุกวันนี้ ตนตําราเปนของเจาฟากรมหลวงพิทกั ษมนตรีโดยมาก จึงนับถือกันวาเปนครู
ละครออกพระนามบูชาเวลาไหวครูละครในเปนนิจพระองค ๑4
คํากลาวนี้แสดงถึงความสามารถดานการฟอนรําของเจาฟากรมหลวง
พิทกั ษมนตรีทอี่ าจจะคิดประดิษฐทารําอิเหนาตัดดอกไมโดยนําแบบแผนกระบวนรําเชิดฉิ่ง แลวมา
เสริมทารําที่เหมาะสมกับการแสดงตัดดอกไม ประกอบกับสมัยรัชกาลที่ 2 เปนรัชสมัยที่ละครใน
เรื่องอิเหนาไดรับความนิยมมากการประดิษฐทา รําตามเนื้อเรื่องของอิเหนาก็ยอมมีมาก อีกเหตุผล
หนึง่ ทีน่ าจะชวยสนับสนุนการเกิดชุดอิเหนาตัดดอกไม เนื่องเจาจอมมารดาแยม ในรัชกาลที่ 2
ละครที่มีความสามารถมากในการรําอิเหนาทานหนึง่ ในสมัยนั้น ไดเปนครูละครของหมอมครูแยม
หมอมในสมเด็จเจาพระยามหาศรีสุริยวงศ(ชวง บุนนาค) ผูถายทอดทารําอิเหนาตัดดอกไมให
ทานผูหญิงแผว สนิทวงศเสนี และคุณครูลมุล ยมะคุปต ศิลปนเอกแหงคณะละครวังสวน
กุหลาบ ตอมาทานทัง้ สองไดถายทอดทารําชุดนี้ใหกับครูและนักแสดงของกรมศิลปากร ซึง่ ทารํา
ของหมอมครูแยมคงเปนฉบับที่ไดรับจากเจาจอมมารดาแยมนัน่ เอง
เนื้อเรื่องยอในการแสดง
อิเหนาตัดดอกไมเปนการแสดงในตอนทาวดาหาใชบน คือหลังจากทัพอิเหนามี
ชัยตอทัพทาวกะหมังกุหนิง ทาวดาหาจึงเดินทางไปใชบนที่เขาวิลิศมาหรา ในครั้งนี้อิเหนาเมื่อได
พบหนานางบุษบาก็หลงใหลจนไมยอมกลับเมือง ขอเดินทางตามเสด็จไปดวย และเมื่อสบโอกาสที่
แลวนางยุบลพลัดหลงกับกลุม พี่เลีย้ งที่ออกหาดอก
นางบุษบาและพี่เลี้ยงไปเลนน้าํ ในลําธาร
ลําเจียกไปถวายนางบุษบาเพื่อแตระพวงมาลา อิเหนาจึงเขาชวยเหลือ โดยยืน่ ขอแมกับนางยุบล
วาใหนาํ ดอกลําเจียกที่ตนหาใหมอบใหนางบุษบา

4

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา(พระนคร: คลังวิทยา,
2508), หนา 136.
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การรําอิเหนาตัดดอกไมเริ่มจากการเดินทางลงจากเขาไปที่ลําธาร คนหาดอก
ลําเจียก ซึง่ พบกับความยากลําบาก คือ หนามตําเทา พบรังมดแดง เมื่อตัดดอกลําเจียกแลวเขียน
ขอความลงในกลีบดอก จากนั้นเดินทางกลับไปพบนางยุบลที่นัดหมาย
ตัวละคร
ตัวละครในการรําอิเหนาตัดดอกไม คือ อิเหนา โอรสทาวกุเรปนและประไหมสุหรี
มีนองสาวรวมพระมารดาคือ วิยะดา อิเหนาเปนผูชายที่มพี รอมทัง้ รูปสมบัติและทรัพยสมบัติและมี
ความสามารถในการรบเปนอยางยิ่งแตแทนที่อิเหนาจะเปนคนที่มีความสุขโดยไมตองไขวควา
กลับตองพบกับความยากลําบากนานา เนื่องจากอิเหนามีคูตุนาหงัน คือนางบุษบา แตเมื่ออิเหนา
พบนางจินตะหราก็หลงใหลจนถึงขั้นตัดขาดนางบุษบา แตดวยอํานาจองคปะตาระกาหราบันดาล
เหตุการณใหอิเหนาตองไปชวยทาวดาหารบไลศัตรูที่ตองการชวงชิงนางบุษบา จากนัน้ อิเหนาก็
ตองพบกับอุปสรรคที่ยากลําบากในการตามหานางบุษบาทีพ่ ลัดพรากจากกัน
การแตงกายและอุปกรณการแสดง
การแตงกายของอิเหนาคือยืนเครื่องพระสีแดง สวมมงกุฎยอดชัย

ภาพที่ 175 การแตงกายของอิเหนา ตอนตัดดอกไม
ที่มา: สําเนาจากหนังสือที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพทานผูห ญิงแผว สนิทวงศเสนี
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อุปกรณประกอบการแสดง คือ
1.ซาโบะ คือ ผาหม หรือสไบ เปนผารูปสี่เหลี่ยมผืนผา เมื่อนํามาใชกบั การแสดง
ตอนอิเหนาตัดดอกไม นํามาใชเช็ดหนา โดยเริ่มแรกพับเหน็บไวที่เข็มขัด เมื่อนํามาเช็ดหนาแลวจะ
คลี่ออกคลองคอ สีของซาโบะนัน้ ที่ใชในการแสดงพบวา มีสีแดงกับสีเหลือง การใชสีแดงนั้นเพื่อให
ตรงกับบทประพันธทวี่ า
จึ่งชําระพระองคสรงวาริน
ลูบไลสุคนธปนทองทา
ทรงภูษาชอชายลายกระบวน
ซาโบะสีทับทิมกรองสุวรรณ

อวลอบตลบกลิ่นบุปผา
ประอุราอุหรับจับผิวพรรณ
หอมหวนอวลอบดอกปะหนัน
ปนเหนงเพชรพรายพรรณบรรจง5

หรือบางครั้งในการแสดงจะใชสีเหลืองใหตัดกับสีเสื้อของอิเหนา
2.กริช เปนอาวุธของชวา มลายู เนื่องจากอิเหนาเปนเรื่องพื้นเมืองที่มเี คาโครง
จากมลายู ดังนัน้ กริชจึงถือวาเปนอาวุธคูกายของตัวละครดวยเชนกัน แตในการรําเพลงเชิดฉิ่ง
ไมไดใชเพียงแตเหน็บไวที่เข็มขัด และสิ่งที่คูกับกริชในละครคือผาสีแดงใชสําหรับซับเหงื่อ ใชซบั
เลือดและใชเปนอุปกรณในการอวดฝมือ ในรําชุดสุหรานากงรํากริชใชโยนแลวรับ6
3.กอดอกลําเจียกและดอกลําเจียก เปนดอกไมลักษณะคลายใบเตย มีหนาม
ดอกมีกลีบแข็ง บางที่เรียก ดอกปาหนัน
เพลงรองและดนตรีประกอบการแสดง
อิเหนาตัดดอกไมมีเพลงประกอบการรําดังนี้
1.เพลงเชิดฉิ่ง เปนเพลงบรรเลงประกอบการคนหาดอกลําเจียกดวยความ
ยากลําบากของอิเหนา ตองพบกับหนามตําเทา ถูกมดแดงกัด เมื่อเดินทางตอมาอิเหนาพบกับลํา
ธารจึงหยุดพักลางหนาลางตัว แลวเดินทางตอจนพบกอทีม่ ีดอกลําเจียก
2.เพลงแปลง เพลงบรรเลงประกอบการตัดดอกลําเจียก โดยเริ่มจากการฉะ 4 ทิศ
เพื่อเปนการตัดใบที่กีดขวางอยู แลวจากนัน้ จึงตัดดอกลําเจียก

5

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, อิเหนา(พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร, 2514), หนา 177-

178.
6

สุภาวดี โพธิเวชกุล, จารีตการใชอุปกรณการแสดงละครเรื่องอิเหนา(วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลปไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), หนา 74.
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3.เพลงรื้อราย เพลงรองบรรยายการเขียนจดหมายลงในกลีบดอกลําเจียกดวย
เล็บ
4.เพลงเชิด เพลงบรรเลงประกอบการเดินทางของอิเหนาหลังจากตัดดอกไมเสร็จ
แลว เพื่อกลับไปหานางยุบล
ทั้งนี้เพิ่มปชวาและกลองแขกสําหรับบรรเลงในเพลงแปลง
การบรรจุเพลงและบทรอง
-ปพาทยทําเพลงเชิดฉิ่งออกแปลง-รองรื้อรายไดบุหงาปาหนันทันใด
ภูวนัยลิขิตดวยนขา
เปนอักษรทุกกลีบมาลา
แลวกลับคืนมายังคีรี
-ปพาทยทําเพลงเชิดทารําอิเหนาตัดดอกไม เปนฉบับคุณครูลมุล ยมะคุปต ถายทอดใหกับอาจารย
อุดม อังศุธร และถายทอดตอใหอาจารยสุภาวดี โพธิเวชกุล โดยผูวิจัยไดรับการถายทอดจาก
อาจารยสุภาวดี โพธิเวชกุล
ผูแสดงแบบทารํา
นางสาวปยวดี มากพา
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4.2.5.1ทารําเชิดฉิ่งในชุดอิเหนาตัดดอกไม

ลําดับทา
เชิดฉิ่ง
1.

ภาพที่ 176 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 1
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
-นั่งคุกเขา มือทั้งสองวางบนหนาขา ศีรษะตรง
-ชอนขอมือขึ้นไหวจรดหนาผากแลวลดมือลงมาพนมที่อกศีรษะตรง

ภาพที่ 177 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 2.1 ภาพที่ 178 เชิดฉิง่ ในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 2.2
ลําดับทา
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
2.1
หันดานหนาเวที
-ทารําราย นั่งคุกเขา มือทําทาผาลา มือขวาตั้งวงหนา เอียงซาย
แลวตั้งมือซายเปนตั้งวงหนา มือขวาตัง้ วงบนเฉียงมาดานหนา
เอียงขวา
2.2
-จากนัน้ ตั้งเขาซายพรอมวาดมือขวาลงหยิบจีบแลวปลอยตั้งวง
หนา มือซายสงหลัง เอียงซาย
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ลําดับทา
3.

ลําดับทา
4.

ภาพที่ 179 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 3
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
-ทาปองหนา ยืนขึ้น นําเทาขวามาประแลวยก มือขวาคางวงไว มือ
ซายเดินมือมาปลอยเปนหงายมืองอแขนขางตัว เอียงซาย
-เทาขวากาวขาง มือซายพลิกมือปองหนา มือขวาจีบสงหลัง เอียง
ขวา หันตัวตามไหลขวาไปดานขวาของเวที

ภาพที่ 180 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 4
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานขวาของเวที
-ประเทาซาย มือซายแทงมือออกเปนวงบน มือขวาสงหลัง เอียง
ซาย
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ลําดับทา
5.

ภาพที่ 181 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 5
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานขวาของเวที
-เทาซายกาวขาง มือซายจีบปรกเฉียงดานหนา มือขวาตัง้ วงบน
เฉียงดานหนา เอียงขวา
-ยืดยุบแลวหันตัวตามไหลซายไปดานซายของเวที
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ลําดับทา
6.

ภาพที่ 182 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 6
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานซายของเวที
- ทาสอดสรอยมาลา มือเชนเดิม ยืนดวยเทาซาย กระทุง แลว
กระดกเทาขวา เอียงซาย
-เทาเชนเดิม มือซายมวนมือจีบเปนวงบน มือขวาจีบหงายชายพก
เอียงขวา
-มือคางทาเดิมไว หมเขาตามจังหวะฉิ่ง พรอมกับกลอมไหล กลอม
หนากลับเอียง 4 จังหวะ หมดยืดยุบ เอียงขวา
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ลําดับทา
7.

ลําดับทา
8.

ภาพที่ 183 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 7
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานซายของเวที
-เทาขวากาวขาง มือขวาจีบปรกเฉียงดานหนา มือซายตัง้ วงบน
เฉียงดานหนา เอียงซาย
-ยืด ยุบ หมุนตัวตามไหลขวาไปดานขวาของเวที

ภาพที่ 184 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 8
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานขวาของเวที
-กระทุงเทาซายผสมเทาขวา มือซายพลิกเปนมือแบหงายระดับ
ศีรษะ มือขวาจีบคว่ําแขนตึงระดับไหล เอียงขวา
-ยักตัว 6 จังหวะ
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ลําดับทา
9.

ภาพที่ 185 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 9
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานขวาของเวที
-ทาเชิด มือคางเชนเดิมถอนเทาขวา ยกเทาซาย เอียงขวา
-ทากลางอัมพร เทาซายกาวขาง มือขวาสอดมือแบหงายระดับ
ศีรษะ มือซายตั้งมือแขนตึงระดับไหล เอียงขวา
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ลําดับทา
10.

ลําดับทา
11.

ภาพที่ 186 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 10
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
(ทาหากอลําเจียก 1)
-ทาจีบสอดขางตัว ยืด ยุบ ซอยเทา เปนวงกลม ตามไหลซาย มือ
ซายจีบสอดขางตัวแลวปลอยหงายมืองอแขนขางตัว มือขวาหงาย
มือแลวตั้งวงลางขางตัว เอียงซาย สลับกับ มือขวาจีบสอดขางตัว
แลวปลอยหงายมืองอแขนขางตัว มือซายหงายมือแลวตั้งวงลาง
ขางตัวเอียงขวา ปฏิบัติเชนนี้ กระทัง่ วิง่ วนมาดานหนา

ภาพที่ 187 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 11
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
(ทาพบกอไม)
-สะดุดเทาซาย มือทากลางอัมพรขวาสูง เอียงขวา
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ลําดับทา
12.1

ลําดับทา
12.2

ภาพที่ 188 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 12.1
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
(กอนี้)
-ถอนเทาซาย เหยียดเทาขวา มือขวาเทาเอว มือซายชี้ตะแคงขาง
ตัว เอียงซาย

ภาพที่ 189 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 12.2
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
(ใหญโต)
-เทาขวากาวหนา เหยียดเทาซาย มือทัง้ สองไวมือคูกนั เอียงขวา
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ลําดับทา
12.3

ลําดับทา
12.4

ภาพที่ 190 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 12.3
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
(แหวกกอไม)
-เทาขวากาวหนา มือทัง้ สองจีบคว่ําคูกนั ดานหนา เอียงซาย
-เทาซายกาวขาง คลายมือจีบออกตั้งวงดานหนาแลวปาดมือลง
ขางตัว เอียงขวา จากนัน้ สะดุงตัวขึ้น

ภาพที่ 191 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 12.4
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
(หนามตําเทา)
-เซกระเถิบเทาถอยหลัง มือทั้งสองแตะทีห่ นาขาซาย เอียงซาย
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ลําดับทา
12.5

ภาพที่ 192 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 12.5
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
(ดึงหนามออก)
-เทาขวากาวหนากระดกเทาซาย มือซายเทาเอว มือขวาหยิบจีบที่
กลางฝาเทา เอียงขวา
-วางเทาซาย เหยียดเทาขวา มือขวาจีบหงายระดับเอวดานหนา มือ
ซายเทาเอว เอียงซาย แลวสะบัดมือซายออกเปนตั้งมือ
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ลําดับทา
12.6

ลําดับทา
12.7

ภาพที่ 193 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 12.6
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
(เช็ดเทา)
-เทาขวากาวหนา วนเทาซายเปนวงกลม มือเทาเอว เอียงขวา

ภาพที่ 194 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 12.7
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
-เดินพระ 3 กาว เริ่มดวยกาวซายกอน
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ภาพที่ 195 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 13.1 ภาพที่ 196 เชิดฉิง่ ในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 13.2
ลําดับทา
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
13.1
หันดานขวาของเวที
(ทาหากอลําเจียก 2)
- ถอนเทาขวา แลวเทาซายกาวขาง มือทําทากลางอัมพรขวาสูง
เอียงขวา
13.2
-ยืด ยุบ แลว จีบสอดขางตัว ยืด ยุบ ซอยเทา เปนวงกลม ตามไหล
ซาย มือซายจีบสอดขางตัวแลวหงายมืองอแขนขางตัว มือขวา
หงายมือแลวตั้งวงลางขางตัว เอียงซาย สลับกับ มือขวาจีบสอด
ขางตัวแลวหงายมืองอแขนขางตัว มือซายหงายมือแลวตั้งวงลาง
ขางตัวเอียงขวา ปฏิบัติเชนนี้ กระทัง่ วิง่ วนมาดานหนา
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ลําดับทา
14.

ลําดับทา
15.1

ภาพที่ 197 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทา ที่ 14
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
(ทาพบกอไม)
-สะดุดเทาขวา มือทากลางอัมพรซายสูง เอียงซาย

ภาพที่ 198 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 15.1
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
(กอนี้)
-ถอนเทาซาย เหยียดเทาขวา มือซายเทาเอว มือขวาชี้ตะแคงขาง
ตัว เอียงขวา
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ลําดับทา
15.2

ภาพที่ 199 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 15.2
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
(ใหญโต)
-เทาขวากาวหนา เหยียดเทาซาย มือทัง้ สองไวมือคูกนั เอียงซาย
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ลําดับทา
15.3

ภาพที่ 200 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 15.3
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
(แหวกกอไม)
-เทาซายกาวหนา มือทั้งสองจีบคว่าํ คูกันดานหนา เอียงขวา
-เทาขวากาวขาง คลายมือจีบออกตั้งวงดานหนาแลวปาดมือลงขาง
ตัว เอียงซาย จากนั้นสะดุงตัวขึ้น
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ลําดับทา
15.4

ภาพที่ 201 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 15.4
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
(พบรังมดแดง ปดมดแดงออก)
-ถอนซาย ยืนเหยียดเทาขวา มือขวาตัง้ มือแขนตึงทอดแขนไป
ดานหนา มือซายจีบคว่าํ ที่ตน แขนขวา แลวมวนมือออกตั้งมือใหถงึ
ขอมือขวา เอียงขวา
-ทําลักษณะเดียวกันกับทาขางตน แตสลับเปนดานซาย
-เทาซายกาวหนา เหยียดเทาขวา มือทัง้ สองจีบหงายเหนือบริเวณ
เอวเล็กนอย แลวมวนมือออกเปนตัง้ วงขางตัว เอียงขวา
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ลําดับทา
15.5

ภาพที่ 202 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 15.5
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
(ไมพบดอกลําเจียก)
-ยืนเหยียดเทาขวา มือซายเทาเอว มือขวาสั่นมือระดับเอว
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ภาพที่ 203 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 16.1 ภาพที่ 204 เชิดฉิง่ ในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 16.2
ลําดับทา
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
16.1
หันดานขวาของเวที
(ทาหากอลําเจียก 3)
- ถอนเทาขวา แลวเทาซายกาวขาง มือทําทากลางอัมพรขวาสูง
เอียงขวา
16.2
-ยืด ยุบ แลวจีบสอดขางตัว ยืด ยุบ ซอยเทา เปนวงกลม ตามไหล
ซาย มือซายจีบสอดขางตัวแลวปลอยหงายมืองอแขนขางตัว มือ
ขวาหงายมือแลวตั้งวงลางขางตัว เอียงซาย สลับกับ มือขวาจีบ
สอดขางตัวแลวปลอยหงายมืองอแขนขางตัวมือซายหงายมือแลว
ตั้งวงลางขางตัว เอียงขวา ปฏิบัติเชนนี้ กระทั่งวิ่งวนมาดานหนา
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ลําดับทา
17.

ลําดับทา
18.1

ภาพที่ 205 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 17
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
(ทาพบสระน้าํ )
-สะดุดเทาซาย มือทากลางอัมพรขวาสูง เอียงขวา

ภาพที่ 206 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 18.1
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
(สระน้ํานี้)
-ยืนเหยียดเทาซาย มือขวาเทาเอวมือซายชี้นิ้วตะแคงขางตัว เอียง
ซาย
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ลําดับทา
18.2

ลําดับทา
18.3

ภาพที่ 207 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 18.2
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
(ใหญโต)
-เทาซายกาวหนา เหยียดเทาขวามือทั้งสองไวมือคูกนั เอียงซาย

ภาพที่ 208 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 18.3
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
(เดินเขาไป)
-เดินพระ 3 ครั้ง กาวเทาซายกอน
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ลําดับทา
18.4

ภาพที่ 209 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 18.4
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
(นั่งลง)
-เทาซายกาวหนานัง่ คุกเขา มือโบก มือขวาสูง เอียงขวา

ภาพที่ 210 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไม
ภาพที่ 211 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไม
ทาที่ 18.5.1
ทาที่ 18.5.2
ลําดับทา
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
18.5.1
หันดานหนาเวที
(วักน้าํ ลูบหนา)
-นั่งคุกเขา กมตัวเล็กนอย ใชสันมือขวาขนานกับพื้นสายมือไปมา
เพื่อปดใหผิวน้าํ สะอาด
18.5.2
-นั่งคุกเขา มือขวาทําทาเหมือนวักน้าํ ลูบทีแ่ กมขวา ซาย
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ภาพที่ 212 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไม
ภาพที่ 213 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไม
ทาที่ 18.6.1
ทาที่ 18.6.2
ลําดับทา
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
18.6.1
หันดานหนาเวที
(วักน้าํ ลูบแขน )
-นั่งคุกเขา กมตัวเล็กนอย ใชสันมือขวาขนานกับพืน้ สายมือไปมา
18.6.2
-นั่งคุกเขา มือขวาวักน้าํ ลูบแขนซาย มือซายวักน้ําลูบแขนขวา

ภาพที่ 214 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไม
ภาพที่ 215 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไม
ทาที่ 18.7.1
ทาที่ 18.7.2
ลําดับทา
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
18.7.1หันดานหนาเวที
18.7.2
(วักน้าํ ลูบขา )
-นั่งคุกเขา กมตัวเล็กนอย วักน้าํ ทั้งสองมือ แลวตั้งเขาขวา แลวลูบ
มือตั้งหัวเขาลงไป จากนัน้ ทําซ้ําแตลูบขาซาย
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ภาพที่ 216 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไม
ภาพที่ 217 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไม
ทาที่ 18.8.2
ทาที่ 18.8.3
ลําดับทา
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
18.8.1
หันดานหนาเวที
(นําซาโบะเช็ดหนา)
-นั่งคุกเขา ปลดซาโบะจากเอว
-จับชายซาโบะไวขางละมือแลวชุบลงในน้าํ จากนั้นรวบไวในมือ
ซายกํามือขวาทุบที่ซา โบะ 3 ครั้ง
18.8.2
-บิดซาโบะดวย มือซายจับหงายมือแลวบิดคว่ํามือ มือขวาจับคว่าํ
มือแลวบิดหงายมือ เอียงขวา
18.8.3
-ตั้งเขาขวา ถือผาที่ชายไวขา งละมือ มือขวาเช็ดที่แกมขวา แลวมือ
ซายเช็ดแกมซาย
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ภาพที่ 218 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไม
ภาพที่ 219 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไม
ทาที่ 18.9.2
ทาที่ 18.9.3
ลําดับทา
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
18.9.1
(นําซาโบะพาดไหล)
-ยืนเหยียดเทาขวา ถือผาทีช่ ายไวขางละมือ โดยจับจีบ แลวสะบัด
ผา 3 ครั้ง
18.9.2
-เทาซายกาวหนา มือซายจับชายไวดานหนา มือขวาจับชายผาพาด
ที่ไหล เอียงขวา
18.9.3
-เทาขวากาวหนา มือขวาเทาเอวมือซายจับชายผาพาดที่ไหล เอียง
ซาย
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ภาพที่ 220 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไม
ภาพที่ 221 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไม
ทาที่ 19.1
ทาที่ 19.2
ลําดับทา
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
19.1
หันดานขวาของเวที
(ทาหากอลําเจียก 4)
-ถอนเทาขวา แลวเทาซายกาวขาง มือทําทากลางอัมพรขวาสูง
เอียงขวา
19.2
-ยืด ยุบ แลว จีบสอดขางตัว ยืด ยุบ ซอยเทา เปนวงกลม ตามไหล
ซาย มือซายจีบสอดขางตัวแลวปลอยหงายมืองอแขนขางตัว มือ
ขวาหงายมือแลวตั้งวงลางขางตัว เอียงซาย สลับกับ มือขวาจีบ
สอดขางตัวแลวปลอยหงายมืองอแขนขางตัว มือซายหงายมือแลว
ตั้งวงลางขางตัวเอียงขวา ปฏิบัติเชนนี้ กระทั่งวิ่งวนมาดานหนา
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ลําดับทา
20.

ภาพที่ 222 เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมทาที่ 20
เนื้อรอง
อธิบายทารําและทิศทางการเคลื่อนไหว
หันดานหนาเวที
(ทาพบกอลําเจียก)
-สะดุดเทาซาย มือทากลางอัมพรขวาสูง เอียงขวา
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จากการศึกษากระบวนทาของรําเชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไม มีโครงสรางในกระบวนทารํา
ดังนี้
4.2.5.2การใชรางกายสวนตางๆแสดงทารํา
ผูวิจัยจะอธิบายโดยใชนาฏยศัพทและคําอธิบายทารําและทิศทางการ
เคลื่อนไหวรวมดวย
-การใชเทาและขา มี นัง่ คุกเขา ผสมเทา กาวหนา กาวขาง วางสนเทา
ถอนเทา กระทุง กระดก กระดกเสี้ยว จรด ขยั่น ยกเทา ซอยเทา ประ หมเขา ยืนเหยียดแตะ
กระเถิบเทาถอยหลัง เช็ดเทา สะดุดเทา
-การใชมือและแขน มีจีบ ตัง้ วง ปองหนา หยิบจีบ หงายมือแขนตึง หงาย
มืองอแขนขางตัว ตั้งมือแขนตึงระดับไหล
-การใชลําตัว ไหลและศีรษะ มี ยักตัว ยอนตัว กลอมหนา กลอมไหล
กลอมหนา เอียง และมีลักษณะการใชลําตัว ไหลและศีรษะที่มกั ไมพบในชุดการแสดงอื่น คือ การ
กดไหล เอว ศีรษะ และกระดกเทาขางเดียวกัน ซึง่ เปนทาที่พบคลายกับทารําในศุภลักษณอุมสม
4.2.5.3ทิศทางการเคลื่อนไหว
-เคลื่อนไหวจากซายไปขวา และขวาไปซาย
-เปนการปฏิบตั ิเริ่มทารําดวยการหันดานขางเปนสวนใหญ
4.2.5.4การใชพื้นที่บนเวที
-เคลื่อนที่จากซายไปขวาของเวที และจากขวาไปซาย
-สวนใหญพบการเคลื่อนที่เปนวงกลม เพือ่ คนหากอลําเจียก
จุดมุงหมายในการแสดง คือการเดินทางคนหาดอกลําเจียก ทาที่ใช
แสดง คือทากลางอัมพรซึ่งใชเปนทาเริ่มจะเดินทาง เมือ่ เดินทางจะใชทาจีบสอดขางตัว จากนัน้ ใช
การตีบทบอกเลาเหตุการณในการคนหา และพบวาวาใชทาสะดุดเพื่อแสดงการพบกอดอกลําเจียก
เปนการปฏิบัติทารําที่ขัดกับการซอยเทาตอเนื่องของอิเหนา ซึ่งชวยใหผูชมไดทราบทันทีวา อิเหนา
พบกอดอกไมแลว
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4.3

วิเคราะหกระบวนทารําในการรําเชิดฉิ่ง
4.3.1 ความเหมือนและความแตกตางของทารํา

จากทารําเชิดฉิ่งตัวพระในละครในทั้ง 5 ชุด สามารถแยกทารําที่เหมือนและ
ตางกัน โดยแสดงในรูปแบบตารางไดดังนี้
ตารางที่ 11 ทารําเชิดฉิ่งตัวพระในละครในที่เหมือนกัน
เชิดฉิ่งใน
ศุภลักษณอุมสม

เชิดฉิ่งศรทะนง
1.ยืนพระ
ดานหนาเวที
-เหยียดแตะเทา
ซาย มือขวาถือ
ศรและลูกศร มือ
ซายทาบที่หนา
ขาซาย เอียงขวา
หมายเหตุ มือ
ขวาจะถือศรและ
ลูกศรตลอด หาก
มีการเปลี่ยนมือ
จับจะอธิบายใน
ทารํานัน้ ๆ

เชิดฉิ่งพระพรต
พระสัตรุดลุยไฟ
1.ยืนพระ
ดานหนาเวที
-เหยียดแตะเทา
ซาย มือขวาเทา
เอว มือซายทาบ
ที่หนาขาซาย
เอียงขวา
หมายเหตุ พระ
พรตและพระ
สัตรุดปฏิบัติทา
รําเชนเดียว หาก
ปฏิบัติไม
เหมือนกันจะ
อธิบายแยก

เชิดฉิ่งจับมา
อุปการ
1.ยืนพระ
ดานหนาเวที
-เหยียดแตะเทา
ซาย มือขวาเทา
เอว มือซายทาบ
ที่หนาขาซาย
เอียงขวา
หมายเหตุ พระ
มงกุฎปฏิบัติทา
รํา พระลบยืน
มอง เมื่อใช
เถาวัลยจับมาจึง
รําทั้งสองคน

เชิดฉิ่งใน
อิเหนาตัดดอกไม
1.นั่งคุกเขา
ดานหนาเวที
-มือทั้งสองวาง
บนหนาขา ศีรษะ
ตรง
-ชอนขอมือขึ้น
ไหวจรดหนาผาก
แลวลดมือลงมา
พนมที่อก ศีรษะ
ตรง
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ตารางที่ 11 (ตอ)
เชิดฉิ่งใน
ศุภลักษณอุมสม
1.ทารําราย
ดานหนาเวที
- ยืนผสมเหลือ่ ม
เทาขวา มือซาย
ตั้งวงหนา มือ
ขวาตั้งวงบน
เฉียงมาดานหนา
เอียงขวา
-จากนัน้ เทาขวา
กาวหนา เทาซาย
วางสนเทา พรอม
วาดมือขวาลง
หยิบจีบแลว
ปลอยตั้งวงหนา
มือซายสงหลัง
เอียงซาย

เชิดฉิ่งศรทะนง
8.ทารําราย
ดานหนาเวที
- ยืนผสมเหลือ่ ม
เทาขวา มือซาย
ตั้งวงหนา มือ
ขวาตั้งวงบน
เฉียงมาดานหนา
เอียงขวา
-จากนัน้ เทาขวา
กาวหนา เทาซาย
วางสนเทา พรอม
วาดมือขวาลง
หยิบจีบแลว
ปลอยตั้งวงหนา
มือซายสงหลัง
เอียงซาย
(จับศรหัวตั้ง)

เชิดฉิ่งพระพรต
พระสัตรุดลุยไฟ
2.ทารําราย
ดานหนาเวที
- ยืนผสมเหลือ่ ม
เทาขวา มือซาย
ตั้งวงหนา มือ
ขวาตั้งวงบน
เฉียงมาดานหนา
เอียงขวา
-จากนัน้ เทาขวา
กาวหนา เทาซาย
วางสนเทา พรอม
วาดมือขวาลง
หยิบจีบแลว
ปลอยตั้งวงหนา
มือซายสงหลัง
เอียงซาย

เชิดฉิ่งจับมา
อุปการ
2.ทารําราย
ดานหนาเวที
- ยืนผสมเหลือ่ ม
เทาขวา มือซาย
ตั้งวงหนา มือ
ขวาตั้งวงบน
เฉียงมาดานหนา
เอียงขวา
-จากนัน้ เทาขวา
กาวหนา เทาซาย
วางสนเทา พรอม
วาดมือขวาลง
หยิบจีบแลว
ปลอยตั้งวงหนา
มือซายสงหลัง
เอียงซาย
(จับศรหัวตั้ง)

เชิดฉิ่งใน
อิเหนาตัดดอกไม
2.ทารําราย
ดานหนาเวที
- นั่งคุกเขา มือ
ทําทาผาลา มือ
ขวาวงระดับปาก
เอียงซาย แลวตั้ง
มือซายเปนวง
ระดับปาก มือ
ขวาตั้งวงบน
เฉียงมาดานหนา
เอียงขวา
-จากนัน้ ตั้งเขา
ซายพรอมวาด
มือขวาลงหยิบ
จีบแลวปลอยตั้ง
วงหนา มือซาย
สงหลัง เอียงซาย
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ตารางที่ 11 (ตอ)
เชิดฉิ่งใน
ศุภลักษณอุมสม
3.ทาปองหนา
ดานขวาของเวที
- เทาขวา
กาวหนา เทาซาย
กระทุง เทาแลว
กระดก มือซาย
ปองหนา มือขวา
หงายมืองอแขน
ขางตัว เอียงซาย
แลวหมเขาตาม
จังหวะฉิง่ พรอม
กลอมหนากลอม
ไหล หมดทาดวย
เอียงซาย

เชิดฉิ่งศรทะนง

เชิดฉิ่งพระพรต
พระสัตรุดลุยไฟ
3.ทาปองหนา
9.ทาปองหนา
ดานหนาเวที
ดานหนาเวที
- ถอนเทาซาย
- ถอนเทาซาย
เทาขวาประ มือ มือขวาคางทา
ซายหงายมืองอ เดิมไว มือซาย
แขนขางตัว มือ ชอนตั้งขอมือ
ขวาจีบคว่าํ ขาง ลักษณะวงขาง
ตัวระดับเอว
ตัว เอียงซาย
-เทาขวากาวขาง เอียงขวา
มือซายปองหนา -เทาขวากาวขาง
มือขวาตั้งวงลาง มือซายพลิก
เอียงขวา ยืดยุบ หงายมืองอแขน
ขางตัว มือขวา
แลวหันไป
ทางขวามือ (จับ คางทาเดิมไว
เอียงซาย
หัวศรตั้ง)
แลวหันดานขวา
ของเวที
-กระทุงเทาซาย
แลวกระดก มือ
ซายพลิกมือปอง
หนา มือขวา
หงายมืองอแขน
ขางตัว เอียงขวา
-ยืดยุบ หมเขา
พรอมจังหวะฉิง่
พรอมกับกลอม
ไหล กลับเอียง 4

เชิดฉิ่งจับมา
อุปการ
3.ทาปองหนา
ดานหนาเวที
- ถอนเทาซาย
มือขวาคางทา
เดิมไว มือซาย
ชอนตั้งขอมือ
ลักษณะวงขาง
ตัวระดับเอว
เอียงขวา
-เทาขวากาวขาง
มือซายพลิกมือ
หงาย มือขวาคาง
ทาเดิมไว เอียง
ซายแลวหัน
ดานขวาของเวที
-กระทุงเทาซาย
แลวกระดก มือ
ซายพลิกมือปอง
หนา มือขวา
ปลายนิ้วตกลงงอ
แขนขางตัว เอียง
ขวา
-ยืดยุบ หมเขา
พรอมจังหวะฉิง่
พรอมกับกลอม
ไหล กลับเอียง 4
จังหวะ หมด

เชิดฉิ่งใน
อิเหนาตัดดอกไม
3.ทาปองหนา
ดานหนาเวที
- ยืนขึน้ นําเทา
ขวามาประแลว
ยก มือขวาคาง
วงไว มือซายเดิน
มือมาปลอยเปน
หงายมืองอแขน
ขางตัว เอียงซาย
-เทาขวากาวขาง
มือซายพลิกมือ
ปองหนา มือขวา
จีบสงหลัง เอียง
ขวา หันตัวตาม
ไหลขวาไป
ดานขวาของเวที
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ตารางที่ 11 (ตอ)
เชิดฉิ่งใน
ศุภลักษณอุมสม

เชิดฉิ่งศรทะนง

เชิดฉิ่งพระพรต
เชิดฉิ่งจับมา
พระสัตรุดลุยไฟ
อุปการ
จังหวะ หมดยืด ยืดยุบ เอียงขวา
ยุบ เอียงขวา

เชิดฉิ่งใน
อิเหนาตัดดอกไม
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ตารางที่ 11 (ตอ)
เชิดฉิ่งใน
ศุภลักษณอุมสม
4. ทาชะนีรายไม
ดานขวาของเวที
-ยืดตัวขึ้น เทา
ซายกาวหนา เทา
ซายจรดเทา มือ
ซายแทงมือเปน
ตั้งวง มือขวาแทง
มือเปนหงายมือ
แขนตึงระดับไหล
เอียงซาย แลวหัน
ตัวตามไหลขวา
ไปดานซายของ
เวที

เชิดฉิ่งศรทะนง

เชิดฉิ่งพระพรต
พระสัตรุดลุยไฟ
4.ทาชะนีรา ยไม
ดานขวาของเวที
-เทาซายกาวหนา
มือซายแทงมือ
ออกเปนตั้งวงบน
มือขวาชอน
ขอมือตั้งขึ้น แลว
พลิกหงายมือ
แขนตึงระดับไหล
เอียงซาย จรด
เทาขวาแลวนิง่
-จรดเทาขวา หัน
ตัวตามไหลขวา
ไปดานซายของ
เวที

เชิดฉิ่งจับมา
เชิดฉิ่งใน
อุปการ
อิเหนาตัดดอกไม
4.ทาชะนีรา ยไม
ดานขวาของเวที
-เทาซายกาวหนา
มือซายแทงมือ
ออกเปนตั้งวงบน
มือขวาชอน
ขอมือตั้งขึ้น แลว
พลิกหงายมือ
แขนตึงระดับไหล
เอียงซาย จรด
เทาขวาแลวนิง่
-จรดเทาขวา หัน
ตัวตามไหลขวา
ไปดานซายของ
เวที
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ตารางที่ 11 (ตอ)
เชิดฉิ่งใน
ศุภลักษณอุมสม
5.ทารํากระบีส่ ี่
ทา ดานซายของ
เวที
- เทาซายกาวขาง
เทาขวากาวหนา
มือซายหงายมือ
แลวพลิกตัง้ วง
บน มือขวาจีบ
คว่ําแลวพลิกเปน
จีบหงายแขนตึง
ระดับไหล เอียง
ขวา
-จากนัน้ ขยัน่ เทา
พรอมกับตีไหล
ไปซาย มือทา
ประลัยวาต เอียง
ซาย สลับกับตี
ไหลไปขวา มือ
ทากระบี่สี่
ทา เอียงขวา
หมดจังหวะดวย
ทารํากระบี่สี่ทา
เทาขวากาวหนา
เทาซายวางหลัง
เอียงขวา

เชิดฉิ่งศรทะนง

เชิดฉิ่งพระพรต
พระสัตรุดลุยไฟ
21.ทาประลัย
5.ทารํากระบีส่ ี่
วาต ดานซาย
ทา ดานซายของ
ของเวที
เวที
- เทาซายวาง
- เทาซายกาวขาง
หลัง มือซายจีบ เทาขวากาวหนา
ปรกขาง เอียง มือซายหงายมือ
แลวพลิกตัง้ วง
ขวา
-ยืดยุบ ขยัน่ เทา บน มือขวาจีบ
ตีไหลไปทางขวา คว่ําแลวพลิกเปน
มือทํารํากระบีส่ ี่ จีบหงายแขนตึง
ทา มือซายตั้งวง ระดับไหล เอียง
ขวา
บน เอียงขวา
สลับกับตีไหลไป -จากนัน้ ขยัน่ เทา
ทางซายทา
พรอมกับตีไหล
ประลัยวาต มือ ไปซาย มือทา
ซายจีบปรกขาง ประลัยวาต เอียง
เอียงซาย ทํา
ซาย สลับกับตี
สลับกัน 4 จังหวะ ไหลไปขวา มือ
หมดจังหวะดวย ทากระบี่สี่
ทา เอียงขวา
ทารํากระบี่สี่ทา
เทาขวากาวหนา หมดจังหวะดวย
วางเทาซาย ลง ทารํากระบี่สี่ทา
เทาขวากาวหนา
หลัง เอียงขวา
เทาซายวางหลัง
(จับศรหัวตั้ง)
เอียงขวา

เชิดฉิ่งจับมา
เชิดฉิ่งใน
อุปการ
อิเหนาตัดดอกไม
7.ทาลมพัดยอด
ตอง ดานซาย
ของเวที
- เทาอยูหนา มือ
ซายจีบปรกขาง
มือขวาจับศร
ลักษณะวงลาง
เอียงขวา มองมือ
ซาย
-ทาโยนทับ ยืด
ยุบ ขยัน่ เทาตี
ไหลไปซาย เอียง
ซาย สะบัดปลาย
มือจีบตั้งวงบน
ออก สลับกับ
-ยืดยุบ ขยัน่ เทา
ตีไหลไปขวา
เอียงขวา มือซาย
จีบปรกขาง
-ทํา 4 ครั้ง หมด
ทาดวยกาวหนา
เทาขวา วางหลัง
ดวยจมูกเทาซาย
มือซายตั้งวงบน
เอียงขวา*มือขวา
จับศรคางทาเดิม
ไว
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ตารางที่ 11 (ตอ)
เชิดฉิ่งใน
ศุภลักษณอุมสม
6.ทากลางอัมพร
ต่ํา ดานซายของ
เวที
- ถอนเทาซาย
ยกเทาขวา มือ
ซายจีบคว่าํ แลว
คลายเปนหงาย
มืองอแขนขางตัว
มือขวาหงายมือ
แลวตั้งมือแขนตึง
ระดับไหล เอียง
ซาย
-จากนัน้ เทาขวา
กาวหนาหันตาม
ไหลขวาไปหนา
เวที จรดเทาซาย
มือขวาจีบคว่าํ
แลวคลายเปน
หงายมืองอแขน
ขางตัว มือซาย
หงายมือแลวตั้ง
มือแขนตึงระดับ
ไหล เอียงขวา
-จากนัน้ จรด วิง่
ซอยเทาขึ้นลง
เปลี่ยนมือทา
กลางอัมพรต่ํา

เชิดฉิ่งศรทะนง
22.ทากลาง
อัมพรต่ํา
ดานซายของเวที
- ถอนเทาซาย
ยกเทาขวา(ใหหัน
หนาเวที) มือซาย
จีบคว่ําแลวมวน
มือเปนหงายมือ
งอแขนขางตัว
มือขวาหงายมือ
งอแขนขางตัว
แลวพลิกเปนวง
ตั้งวงแขนตึง
เอียงซาย
23.หันดานหนา
เวที
-เทาขวากาวหนา
เทาซายจรด มือ
ขวาจีบสอดเปน
วงมือแบหงาย
ระดับศีรษะ มือ
ซายหงายมืองอ
แขนขางตัว แลว
ตั้งวงแขนตึง
เอียงขวา
-ยืดยุบจรดเทา
ซายอีกครั้ง ซอย

เชิดฉิ่งพระพรต
พระสัตรุดลุยไฟ
6.ทากลางอัมพร
ต่ํา ดานซายของ
เวที
- เทาซาย
กาวหนา เทาขวา
ยกหนา มือซาย
จีบคว่ําแลวคลาย
เปนหงายมืองอ
แขนขางตัว มือ
ขวาตั้งมือแขนตึง
ระดับไหล เอียง
ซาย
-จากนัน้ เทาขวา
กาวหนาหันตาม
ไหลขวาไปหนา
เวที เทาซายจรด
มือขวาจีบคว่าํ
สอดมือแบหงาย
ระดับศีรษะ มือ
ซายตั้งมือแขนตึง
ระดับไหล เอียง
ขวา (ทากลาง
อัมพร)
-จากนัน้ จรดซาย
วิ่งซอยเทาขึ้นลง
เปลี่ยนมือทาจีบ
สอดขางตัวตาม

เชิดฉิ่งจับมา
อุปการ

เชิดฉิ่งใน
อิเหนาตัดดอกไม
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ตารางที่ 11 (ตอ)
เชิดฉิ่งใน
เชิดฉิ่งศรทะนง เชิดฉิ่งพระพรต
ศุภลักษณอุมสม
พระสัตรุดลุยไฟ
ตามจังหวะ แลว เทาวิ่งขึน้ หนาเวที จังหวะ แลวซอย
ซอยเทาอยูกับที่ พรอมกับมือขวา เทาอยูกับที่
ตั้งวงบน มือซาย
ดึงจีบคว่ําแขนตึง
จรดเทาขวาซอย
เทาถอย หลัง
พรอมกับมือซาย
ตั้งวงบน มือขวา
ดึงจีบคว่ําแขนตึง
เอียงซาย (จับศร
หัวตั้ง) 4 ครั้ง
ซอยเทาหัน
ดานซายของเวที

เชิดฉิ่งจับมา
อุปการ

เชิดฉิ่งใน
อิเหนาตัดดอกไม
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ตารางที่ 11 (ตอ)
เชิดฉิ่งใน
ศุภลักษณอุมสม
7.ดานหนาเวที
-เทาซายกาวขาง
มือทานางนอน
ขวาต่ํา เอียงขวา
ยอนตัวมาขาขวา
เอียงซาย แลว
ถายน้ําหนักทีข่ า
ซาย กระดกขา
ขวา ปาดแขน
ซายมาดึงจีบคว่ํา
แขนตึงขางตัว
มือขวาตั้งวงลาง
เอียงขวา หมเขา
ตามจังหวะฉิ่ง
แลวหมดจังหวะ
ดวยเอียงขวา
-จากนัน้ เทาขวา
กาวขาง มือทา
นางนอนซายต่ํา
เอียงซาย ยอนตัว
มาขาซาย เอียง
ขวา แลวถาย
น้ําหนักที่ขาขวา
กระดกขาซาย
ปาดแขนขวามา
ดึงจีบคว่ําแขนตึง

เชิดฉิ่งศรทะนง
28.ดานหนาเวที
-เทาซายกาวขาง
มือทานางนอน
ขวาต่ํา เอียงขวา
ยอนตัวมาขาขวา
เอียงซาย แลว
ถายน้ําหนักทีข่ า
ซาย กระดกขา
ขวา ปาดแขน
ซายมาดึงจีบคว่ํา
แขนตึงขางตัว
มือขวาตั้งวงลาง
เอียงขวา หมตัว
ตามจังหวะฉิ่ง
แลวหมดจังหวะ
ดวยเอียงขวา
(จับศรหัวตั้ง)
-จากนัน้ ถอนเทา
ขวา ยกเทาซาย
มือซายวงกลาง
มือขวาตั้งวงลาง
เอียงขวา
-ถอนเทาซาย
เทาขวากาวขาง
มือทานางนอน
ซายต่ํา เอียงซาย
ยอนตัวมาขาซาย

เชิดฉิ่งพระพรต
พระสัตรุดลุยไฟ
7.ดานหนาเวที
-เทาขวากาวขาง
มือทานางนอน
ซายต่ํา เอียงซาย
ยอนตัวมาขาซาย
เอียงขวา แลว
ถายน้ําหนักทีข่ า
ขวา กระดกขา
ซาย ปาด
แขนขวามาดึงจีบ
คว่ําแขนตึงขาง
ตัว มือซายตั้งวง
ลาง เอียงซาย
หมเขาตาม
จังหวะฉิง่ แลว
หมดจังหวะดวย
เอียงซาย
-ถอนเทาซาย ยก
เทาขวา มือขวา
ตั้งวงกลาง มือ
ซายตั้งวงลาง
เอียงซาย
-ถอนเทาขวา เทา
ซายกาวขาง มือ
ทานางนอนขวา
ต่ํา เอียงขวา
ยอนตัวมาขาขวา

เชิดฉิ่งจับมา
อุปการ

เชิดฉิ่งใน
อิเหนาตัดดอกไม
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ตารางที่ 11 (ตอ)
เชิดฉิ่งใน
ศุภลักษณอุมสม
ขางตัว มือซาย
ตั้งวงลาง เอียง
ซาย หมเขาตาม
จังหวะฉิง่ แลว
หมดจังหวะดวย
เอียงซาย

เชิดฉิ่งศรทะนง

เชิดฉิ่งพระพรต
พระสัตรุดลุยไฟ
เอียงขวา แลว
เอียงซาย แลว
ถายน้ําหนักทีข่ า ถายน้ําหนักทีข่ า
ขวา กระดกขา ซาย กระดกขา
ขวา ปาดแขน
ซาย ปาด
แขนขวามาดึงจีบ ซายมา ดึงจีบ
คว่ําแขนตึงขาง คว่ําแขนตึงขาง
ตัว มือซายตั้งวง ตัว มือขวาตั้งวง
ลาง เอียงขวา
ลาง เอียงซาย
หมเขาตาม
หมเขาตาม
จังหวะฉิง่ แลว จังหวะฉิง่ แลว
หมดจังหวะดวย หมดจังหวะดวย
เอียงขวา
เอียงซาย

เชิดฉิ่งจับมา
อุปการ

เชิดฉิ่งใน
อิเหนาตัดดอกไม
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และสามารถแยกทารําที่แตกตางกันของแตละชุดการแสดงไดดังนี้
ตารางที่ 12 ทารําเชิดฉิ่งในศุภลักษณอุมสมที่แตกตางจากชุดการแสดงอื่น
ทารํา
ทาที่ 2 ทาสอดสรอยมาลา หันดานซายของเวที
- ถอนเทาซายวางหลัง เทาขวากาวขาง มือซายจีบหงาย
ชายพก มือขวาตั้งวงบน เอียงซาย แลวหันตัวตามไหลขวา
ไปดานขวาของเวที
ทาที่ 9 ทาสอดสรอยมาลา หันดานซายของเวที
- หันดานซาย ถอนเทาซายวางหลัง เทาขวากาวขาง มือ
ซายจีบหงายชายพก มือขวาตั้งวงบน เอียงซาย แลวหันตัว
ตามไหลขวาไปดานขวาของเวที
10.2 หันดานซายของเวที
-จากนัน้ ถอนเทาขวา ยกเทาซาย มือเปนทากลางอัมพร
มือขวามือแบหงายระดับศีรษะ เอียงซาย ขยับเทาเลื่อนไป
ดานหนาเวทีเล็กนอย แลวเทาซายกาวขาง มือทากลาง
อัมพรต่ํา โดยมือซายแขนตึงสูงกวาระดับไหล เอียงขวา
ยืดยุบ วิ่งซอยเทาเปนวงกลมตามไหลซา ย 1 รอบ กลับมา
อยูหนาเวที
ทาที่ 11 ทาชักแปงผัดหนา หันดานหนาเวที
- ซอยเทาอยูก บั ที่ ทําทาชักแปงผัดหนา
-จากนัน้ ตอดวยทารําราย ยืนผสมเหลื่อมเทาขวา มือซาย
ตั้งวงหนา มือขวาตั้งวงบนเฉียงมาดานหนา เอียงขวา
-จากนัน้ เทาขวากาวหนา เทาซายวางสนเทา พรอมกับวาด
มือขวาลงหยิบจีบแลวปลอยตั้งวงหนา มือซายสงหลัง
เอียงซาย แลวหันตัวตามไหลซายไปดานซายของเวที
ทาที่ 12 ทาสอดสรอยมาลา หันดานซายของเวที
- หันดานซาย ถอนเทาซายวางหลัง เทาขวากาวขาง มือ
ซายจีบหงายชายพก มือขวาตั้งวงบน เอียงซาย แลวหันตัว
ตามไหลขวาไปดานขวาของเวที

อธิบาย
เปนทาเชื่อมโดยการเปลี่ยนทิศทาง
ไปปฏิบัติทารําในลําดับตอไป

เปนทาเชื่อมโดยการเปลี่ยนทิศทาง
ไปปฏิบัติทารําในลําดับตอไป

เปนทารําที่แสดงเพื่อสมมุตกิ ารเหาะ
ไปในอากาศ และพบวามีปฏิบัติใน
เพลงเชิดฉิ่งศุภลักษณ

เปนทารําที่แสดงถึงการเดินทางได
ระยะหนึ่งและเปนทารําสุดทายใน
เพลงเชิดฉิ่ง เพราะจากนั้นการแสดง
จะตองเปลี่ยนเพลงเปนเพลงบลิ่ม ทา
รําจึงเริ่มตอดวยรํารายแลวปองหนา
เพื่อเริ่มรําในเพลงถัดไป
เปนทาเชื่อมโดยการเปลี่ยนทิศทาง
ไปปฏิบัติทารําในลําดับตอไป
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ตารางที่ 13 ทารําเชิดฉิ่งศรทะนงที่แตกตางจากชุดการแสดงอื่น
ทารํา
2.หันดานหนาเวที
-เทาขวากาวขาง มือซายจับคันศร มือขวาดึงศรจาก
กระบอกศรดานหลัง เอียงซาย จากนัน้ นําศรและลูกศร
รวมกันที่มือขางขวา
3.ดานหนาเวที หันตัวเฉียงดานขวา
-ทาปลอบศรหรือเสี่ยงศร เทาซายกาวขาง มือขวาจับศร
และลูกศรอยูดานหนา มือซายตั้งมือแลวเคลื่อนมือใน
ลักษณะลูบทีห่ ัวศร แตไมตองโดนหัวศร เอียงซาย
4.ดานหนาเวที หันตัวเฉียงดานขวา
(ไป)
-เทาซายกาวขาง มือขวาเชนเดิม มือซายจีบระดับอกแลว
เดินมืออกเปนวงบน
5.ดานหนาเวที หันตัวเฉียงดานขวา
(ฆา)
-เทาซายกาวขาง มือทําทาชักแปงผัดหนา มือขวาสูง แต
มือขวาทําลักษณะวงบน เอียงขวา
6.ดานหนาเวที หันตัวเฉียงดานขวา
(ศัตรู)
-ยืนเหลื่อมเทาขวา มือขวาจับศรและลูกศรวงลาง มือซาย
ชี้นิ้วแขนตึงระดับไหล เอียงขวา
7.ดานหนาเวที หันตัวเฉียงดานซาย
(ใหตาย)
-เทาขวากาวหนา มือขวาจับศรและลูกศร มือทําทาแบ
หงายออกจากกันระดับทอง เอียงซาย

อธิบาย
เปนทารําตีบท เพื่อบอกเลา
เหตุการณแสดง

เปนทารําตีบท เพื่อบอกเลา
เหตุการณแสดง

เปนทารําตีบท เพื่อบอกเลา
เหตุการณแสดง

เปนทารําตีบท เพื่อบอกเลา
เหตุการณแสดง

เปนทารําตีบท เพื่อบอกเลา
เหตุการณแสดง

เปนทารําตีบท เพื่อบอกเลา
เหตุการณแสดง
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ตารางที่ 13(ตอ)
ทารํา
ทาที่19.หันดานขวาของเวที
-มือคางทาเดิมไว เทาขวาวางหลัง ยกเทาซาย เอียงขวา
-เทาซายวางหลัง ยกเทาขวา เอียงซาย ยืดยุบ แลว
กาวหนาเทาขวา เอียงขวา
-ยืดยุบ ขยัน่ เทา ตามแนวเสนตรงไปทางไหลซาย ขึ้นหนา
เวที เอียงขวา แลว ขยั่นเทา ตามแนวเสนตรงไปทางไหล
ขวา ลงหลังเวที เอียงซาย ทําสลับกัน 4 ครั้ง ทายจังหวะ
เทาขวากาวหนา เอียงซาย วางจมูกเทาซาย เอียงขวา (จับ
ศรหัวตั้ง)
ทาที่20. ทากลางอัมพร หันดานขวาของเวที
- ฉายเทาขวามาเหลื่อมเทาซาย มือขวาจีบคว่ํา มือซาย
หงายมืองอแขนขางตัว เอียงขวา(จับศรลักษณะคว่าํ หัว
ลง)
-ประเทาขวากาวขาง มือคางทาเดิม เอียงซายหนามอง
ออก นิง่
-ยอนตัวมาทางซาย แลวถายน้ําหนักไปทางขวา กระดก
เทาซายมือขวาสอดมือแบหงายระดับศีรษะ มือซายตั้งวง
แขนตึงระดับไหล เอียงซาย(จับศรลักษณะหงายทองศรหัว
ลง) หมุนตัวตามไหลขวาไปทางดานซาย พรอมกับเดินมือ
ขวาชอนขอมือขึ้น
ทาที่24.หันดานซายของเวที
- ถอนเทาซาย เทาขวากาวขางมือซายจับศร โดยหงาย
ทองศรออกนอกตัว ใหศรอยูกลางนิว้ ชี้กบั นิ้วกลาง
นิ้วหัวแมมือประคองศรไวในลักษณะหงายมืองอแขนขาง
ตัว จับลูกศรในลักษณะวงลาง เอียงซาย (จับศรหงายหัว
ลง) ยืดยุบซอยเทาหันตัวตามไหลขวา ไปดานขวา

อธิบาย
เปนทารําที่ตอเนื่องมาจากทาที่ 18
ซึ่งการปฏิบัติทารําพรอมขยัน่ เทาและ
กลอมไหลเปนทาที่พบมากถึง 4 ชุด
ในงานวิจัยฉบับนี้

เปนทารําที่นาํ มาเสริมสําหรับชุดการ
แสดง และใชเปนทาเชื่อมโดยการ
เปลี่ยนทิศทางไปปฏิบัติทารําใน
ลําดับตอไป ซึ่งการที่ใชทารํากลาง
อัมพรเพราะมีระดับมือใกลเคียงกับ
ทารําที่จะปฏิบัติตอไป เพียงเคลื่อน
มือและแขนเล็กนอยก็สามารถปฏิบัติ
ทารําคือทาประลัยวาตไดอยาง
กลมกลืน

เปนทาเชื่อมโดยการเปลี่ยนทิศทาง
ไปปฏิบัติทารําในลําดับตอไป
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ตารางที่ 13(ตอ)
ทารํา
ทาที่25.1หันดานขวาของเวที ศรตัวที่ 2
-เทาซายกาวหนา เทาขวาเหลื่อมแลวประ มือซายจับศรตั้ง
เอาทองศรขัดระหวางตนแขนขวาและตนขาขวา มือขวา
จีบปรกขางระดับหนา เอียงซาย
-ยกเทาขวา มือขวาตั้งวงบน มือซายนาวทองศร เอียงขวา
-เยื้องตัว 2 จังหวะ เทาขวากาวหนา หันตัวตามไหลซายไป
ดานซาย (มือขวาจับลูกศร มือซายจับศรหัวตั้ง)
ทาที่25.2หันดานซายของเวที ศรตัวที่ 2
-เทาขวากาวหนา เทาซายเหลื่อมแลวประ มือขวาจับศรตั้ง
เอาทองศรขัดระหวางตนแขนซายและตนขาซาย มือซาย
จีบปรกขางระดับหนา เอียงขวา
-ยกเทาซาย มือซายตั้งวงบน มือขวานาวทองศร เอียงซาย
-เยื้องตัว 2 จังหวะ (มือขวาจับลูกศร มือซายจับศรหัวตั้ง)
ทาที่26.หันดานซายของเวที
-เทาซายกาวขาง มือขวาจับศรและลูกศร มือทัง้ สองจีบ
คว่ําระดับชายพก เอียงซาย
-เทาขวาจรด มือทั้งสองจีบหงายชายพก เอียงขวา
-จรดเทาอีกครัง้ ซอยเทาหันตามไหลขวาไปดานหนาเวที
(จับศรลักษณะหงายทองศรหัวตั้ง)
ทาที่27.ทากระตายตองแรว หันดานหนาเวที
- เทาขวากาวหนา มือทัง้ สองปลอยจีบเปนหงายมืองอ
แขนขางตัวศีรษะตรง
-กระดกเทาซาย มือทั้งสองตั้งวงกลาง
-หมเขาพรอมกับกลอมไหล 4 จังหวะ ทายจังหวะยืดยุบ
หมด เอียงขวา

อธิบาย
เปนทารําที่ใชแสดงใหเขากับเรื่องราว
ของชุดการแสดง คือการลองศร

เปนทารําที่ใชแสดงใหเขากับเรื่องราว
ของชุดการแสดง คือการลองศร

เปนทาเชื่อมโดยการเปลี่ยนทิศทาง
ไปปฏิบัติทารําในลําดับตอไป จาก
การสังเกตพบวา ทาปฏิบตั ิของมือก็
คือทาตั้งไวเตรียมสําหรับทากระตาย
ตองแรวในลําดับตอไป
เปนการนําทารํามาประกอบกับการ
หมเขาใหเขากับจังหวะฉิง่ ของเพลง
เชิดฉิ่งซึ่งถือวาเปนเอกลักษณเฉพาะ
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ตารางที่ 13(ตอ)
ทารํา
ทาที่30.หันดานซายของเวที
-ถอนเทาซาย เทาขวากาวขาง มือซายจับศรโดยหงายทอง
ศรออกนอกตัว ใหศรอยูก ลางนิ้วชีก้ ับนิว้ กลาง นิว้ หัวแมมือ
ประคองศรไวในลักษณะหงายมืองอแขนขางตัว จับลูกศร
ในลักษณะวงลาง เอียงซาย (จับศรหงายหัวลง) ยืดยุบ
ซอยเทาหันตัวตามไหลขวา ไปดานขวาของเวที
ทาที่31.1หันดานหนาของเวที ศรตัวที่ 3
-ถอนเทาขวา แลวเทาซายกาวหนา ตีไหลขวาไปดานหลัง
พรอมกับวาดแขนขวาไปดานหลังแลวมวนมือกลับมาจีบ
ปรกขาง มือซายตั้งวงกลางแขนตึงระดับไหล เอียงขวา
สะดุงตัว 1 ครั้ง
31.2หันดานซายของเวที
-มือคางทาเดิมไว เทาขวากาวหนา ยุบตัวลง เอียงซาย
สะดุงตัว 1 ครั้ง
31.3หันดานหลังของเวที
-มือคางทาเดิมไว เทาซายกาวหนายุบตัวลง เอียงขวา
สะดุงตัว 1 ครั้ง
31.4หันดานขวาของเวที
-มือคางทาเดิมไว เทาขวากาวหนา ยุบตัวลง เอียงซาย
ทาที่33.หันดานขวาของเวที
-เทาขวาวางหลัง เทาซายกาวขาง ตีไหลขวาไปดานหลัง
พรอมกับวาดแขนขวาไปดานหลังแลวมวนมือกลับมาจีบ
ปรกขาง มือซายตั้งวงกลางแลวแขนตึงระดับไหลหักขอมือ
ลง พรอมกับยกเทาขวา เอียงขวา ในขณะที่ยกเทาขวาให
พุงศรใสฝายตรงขาม(จับศรหงายทองศรหัวลง)

อธิบาย
ทาเชื่อมใชเพือ่ เปลี่ยนทิศทางในการ
ปฏิบัติทารําตอไป

เปนทารําที่ใชแสดงใหเขากับเรื่องราว
ของชุดการแสดง คือการขึ้นศร

เปนทารําที่ใชแสดงใหเขากับเรื่องราว
ของชุดการแสดง คือการแผลงศร
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ตารางที่ 13(ตอ)
ทารํา
ทาที่34.หันดานขวาของเวที
-เทาขวากาวขางมือซายตัง้ วงดานหนา มือขวาจีบคว่าํ คูกนั
เอียงซาย ยืดยุบ ซอยเทาตามไหลขวาไปหนาเวที(มือขวา
จับศร)
-เทาซายกาวหนาแลววางสนเทาขวาเหลือ่ ม มือขวาเปลื้อง
ออกเปนวงบน มือซายสงหลัง เอียงซาย
35.หันดานหนาเวที
(มอง)
-เทาขวากาวขาง มือซายตั้งมือจับทีห่ ัวศร มือขวาตั้งมือจับ
ที่หางศร เอียงขวา
36.หันดานหนาเวที
(ศัตรู)
-ยืนเหยียดเทาซาย มือขวาจับคันศร มือซายชีน้ ิ้วตวัดมือ
เอียงขวา
37.หันดานหนาเวที
(ตาย)
-เทาซายกาวหนา มือทั้งสองหงายมือออกจากกัน เอียง
ขวา
38.หันดานหนาเวที
- ทายิ้ม ยืนเหยียดเทาขวา มือจีบที่ปาก เอียงซาย

อธิบาย
เปนทารําที่ใชแสดงใหเขากับเรื่องราว
ของชุดการแสดง

เปนทารําตีบท เพื่อบอกเลา
เหตุการณแสดง

เปนทารําตีบท เพื่อบอกเลา
เหตุการณแสดง

เปนทารําตีบท เพื่อบอกเลา
เหตุการณแสดง

เปนทารําตีบท เพื่อบอกเลา
เหตุการณแสดง
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ตารางที่ 14 ทารําเชิดฉิ่งพระพรตพระสัตรุดลุยไฟที่แตกตางจากชุดการแสดงอื่น
ทารํา
ทาที่8.ทาสอดสรอยมาลา หันดานหนาเวที
1.พระพรต
-เทาขวากาวหนา เทาซายจรด มือสอดสรอยมาลา มือขวา
ตั้งวง เอียงซาย (ขางกองไฟ)
-ซอยเทาหันตามไหลซา ย กลับมาหันเขาหากองไฟ
2.พระสัตรุด
-เทาซายกาวหนา เทาขวาจรด มือสอดสรอยมาลา มือซาย
ตั้งวง เอียงขวา (ขางกองไฟ)
-ซอยเทาหันตามไหลขวา กลับมาหันเขาหากองไฟ
ทาที่10.ดานหนาเวที(อยูห ลังกองไฟ) (เพลงรัว)
1.พระพรต
-เทาขวากาวขาง มือซายเทาเอว มือขวาจับขอมือพระ
สัตรุด เอียงซาย
2.พระสัตรุด
-ยืนพระ
ทาที่12.หันดานหนาเวที
-เทาขวากาวหนา ยกเทาซาย มือซายพระพรตตั้งมือแขน
ตึงระดับไหล มือขวาพระสัตรุดจีบคว่ําแลวปลอยหงายมือ
งอแขนขางตัว เอียงขวา
-เทาซายกาวหนายกเทาขวา มือซายพระพรตจีบคว่ําแลว
ปลอยหงายมืองอแขนขางตัว มือขวาพระสัตรุดพลิกตั้งมือ
แขนตึงระดับไหล
-เทาขวากาวหนา ยกเทาซาย มือซายพระพรตตั้งมือแขน
ตึงระดับไหล มือขวาพระสัตรุดจีบคว่ําแลวปลอยหงายมือ
งอแขนขางตัว เอียงขวา
*ในทานีห้ นุมานจับขาพระพรต พรานกุขันจับขาพระสัตรุด

อธิบาย
ทาเชื่อมโดยการเปลี่ยนทิศทางเพื่อ
ปฏิบัติทารําตอไป

เปนทารําตีบท เพื่อบอกเลา
เหตุการณแสดง

เปนทารําตีบท เพื่อบอกเลา
เหตุการณแสดง
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ตารางที่ 15 ทารําเชิดฉิ่งพระมงกุฎพระลบจับมาอุปการที่แตกตางจากชุดการแสดงอืน่
ทารํา
ทาที่5.หันดานหนาเวที
-เทาขวากาวหนา มือซายตั้งวงหนาระดับอก มือขวาจับศร
ในลักษณะวงลาง เอียงขวา ขยั่นเทาอยูก ับที่
ทาที่6.หันดานขวาของเวที
-เทาขวากาวขาง มือซายจับศรวงบน มือขวาจีบหงายแขน
ตึงระดับไหล เอียงซายหนามองออก
-ยืดยุบ หันตัวเร็วตามไหลขวาไปดานซายของเวทีพรอม
กับเปลี่ยนเปนมือขวาถือศร
ทาที่9.อยูดา นขวาหันหนาไปดานซายของเวที(จับครั้งที่ 1)
1.พระมงกุฎ
9.1เทาซายกาวขาง จับศรมือซายตั้งวงลาง มือขวาชอน
ขอมือเพื่อจะจับมา เอียงซาย
9.2เทาขวากาวขาง มือขวาจับศรวงลาง มือซายชอนขอมือ
เพื่อจะจับมา เอียงขวา
9.3วิ่งตามไปที่อยูของมา(อยูดานซาย หันหนาไปดานขวา
ของเวที
อยูดานซายหันหนาไปดานขวาของเวที
2.มา
9.1เทาซายกาวขาง เบี่ยงตัวหลบ เอียงขวา
9.2เทาขวากาวขาง เบี่ยงตัวหลบ เอียงซาย
9.3กระโดดเปลี่ยนไปที่อยูของพระมงกุฎ(อยูดานขวา หัน
หนาไปดานซายของเวที

อธิบาย
เปนทาเสริม

เปนทารําเสริม ทีพ่ บวาใชลกั ษณะ
การหมุนตัวเร็วเชนที่มีในเพลงเชิด

เปนทาตีบททีแ่ สดงเพื่อบอกเลา
เหตุการณการแสดง
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ตารางที่ 15(ตอ)
ทารํา
ทาที่10.อยูดานซาย หันไปดานขวาของเวที(กั้น)
-มือขวาจับศร มือทัง้ สองจีบคว่ําระดับอก แลวคลาย
ออกเปนวงกลาง
-กาวขางเทาซาย เอียงซาย วิ่งไปทางซาย มาวิง่ ไปทาง
เดียวกัน
-เทาขวากาวขาง เอียงขวา มาวิง่ ไปทางเดียวกัน
ทาที่11.อยูดานซาย หันไปดานขวาของเวที(จับครั้งที่ 2)
1.พระมงกุฎ
11.1เทาซายกาวขาง จับศรมือซายตั้งวงลาง มือขวาชอน
ขอมือเพื่อจะจับมา เอียงซาย
11.2เทาขวากาวขาง มือขวาจับศรวงลาง มือซายชอน
ขอมือเพื่อจะจับมา เอียงขวา
11.3วิ่งตามไปที่อยูของมา(อยูดานขวา หันหนาไป
ดานซายของเวที
อยูดานขวา หันไปดานซายของเวที
2.มา
11.1เทาซายกาวขาง เบีย่ งตัวหลบ เอียงขวา
11.2เทาขวากาวขาง เบีย่ งตัวหลบ เอียงซาย
11.3กระโดดเปลี่ยนไปที่อยูข องพระมงกุฎ(อยูดานซาย หัน
หนาไปดานขวาของเวที
ทาที่12.อยูดานขวา หันไปดานหนาเวที
1.พระมงกุฎ
-ถายน้ําหนักทีข่ าซาย แลวเหยียดแตะเทาขวา หนักที่ขา
ขวา มือซายสัน่ มือ มือขวาถือศร เอียงซาย

อธิบาย
เปนทาตีบททีแ่ สดงเพื่อบอกเลา
เหตุการณการแสดง

เปนทาตีบททีแ่ สดงเพื่อบอกเลา
เหตุการณการแสดง

เปนทาตีบททีแ่ สดงเพื่อบอกเลา
เหตุการณการแสดง
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ตารางที่ 15(ตอ)
ทารํา
ทาที่13.อยูดานขวา หันหนาไปดานขวามองพระลบ
1.พระมงกุฎ
13.1ถอนเทาซายเหยียดแตะเทาขวา มือซายถือศร มือขวา
จับจีบเรียกพระลบ เอียงซาย(เรียก)
13.2ยืนเชนเดิม มือขวาจีบมวนมือออกเปนวงกลาง (ไป)
13.3เทาขวากาวขาง เทาซายเหลื่อม มือขวาชี้คว่าํ แขนตึง
ไปที่เถาวัลยขา งขวามือ(เอาเถาวัลย)
2.พระลบ
13.1เทาซายกาวขาง พนมมือ
13.2เทาซายกาวขาง พนมมือ
13.3ถวายบังคม เดินไปหยิบเถาวัลย
ทาที่14.อยูดานขวา หันไปดานซายของเวที
1.พระมงกุฎพระลบ
14.1พระมงกุฎจับปลายดานซาย พระลบอยูปลาย
ดานขวา วิ่งไปทางซาย
14.2วิ่งไปทางขวา
14.3วิ่งเขาหามา กดเถาวัลยลงเล็กนอย
อยูดานซาย หันไปดานขวาของเวที
2.มา
14.1วิ่งไปทางขวา
14.2วิ่งไปทางซาย
14.3กระโดดขาม

อธิบาย
เปนทาตีบททีแ่ สดงเพื่อบอกเลา
เหตุการณการแสดง

เปนทาตีบททีแ่ สดงเพื่อบอกเลา
เหตุการณการแสดง
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ตารางที่ 15(ตอ)
ทารํา
ทาที่15.อยูดานซาย หันไปดานขวาของเวที
1.พระมงกุฎพระลบ
15.1หันตัวกลับโดยไมตองวน ทําใหพระมงกุฎอยูดานขวา
ของเถาวัลย วิง่ ไปทางซาย
15.2วิ่งไปทางขวา
15.3วิ่งเขาหามา วิ่งรวบเถาวัลยเขาหากัน
อยูดานขวา หันไปดานซายของเวที
2.มา15.1วิง่ ไปทางขวา
152วิ่งไปทางซาย
15.3โดนพันรอบตัว แลวหันหนาไปหนาเวที
ทาที่16.หันดานหนาเวที (เพลงเร็ว)
-พระมงกุฎขึ้นเหยียบมา (พระลบยืนมอง)
-มือทั้งสองจีบคว่ําระดับอกแลวคลายออกเปนตั้งมือแขน
ตึงระดับไหล
-กดไหลขวา งอแขนขวา ลักคอเอียงซาย สลับกับ กดไหล
ซาย งอแขนซาย ลักคอเอียงขวาจนหมดจังหวะ
-ลงจากมา

อธิบาย
เปนทาตีบททีแ่ สดงเพื่อบอกเลา
เหตุการณการแสดง

เปนทารําที่แสดงเพื่อบอกเลา
เหตุการณการแสดง
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ตารางที่ 16 ทารําเชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไมที่แตกตางจากชุดการแสดงอื่น
ทารํา
ทาที่4.หันดานขวาของเวที
-ประเทาซาย มือซายแทงมือออกเปนวงบน มือขวาสงหลัง
เอียงซาย
ทาที่5.หันดานขวาของเวที
-เทาซายกาวขาง มือซายจีบปรกเฉียงดานหนา มือขวาตัง้
วงบนเฉียงดานหนา เอียงขวา
-ยืดยุบแลวหันตัวตามไหลซายไปดานซายของเวที
ทาที่6.ทาสอดสรอยมาลา หันดานซายของเวที
- มือเชนเดิม ยืนดวยเทาซาย กระทุงแลวกระดกเทาขวา
เอียงซาย
-เทาเชนเดิม มือซายมวนมือจีบเปนวงบน มือขวาจีบหงาย
ชายพก เอียงขวา
-มือคางทาเดิมไว ยืดยุบหมเขาตามจังหวะฉิ่ง พรอมกับ
กลอมไหล กลับเอียง 4 จังหวะ หมดยืดยุบ เอียงขวา
ทาที่7.หันดานซายของเวที
-เทาขวากาวขาง มือขวาจีบปรกเฉียงดานหนา มือซายตัง้
วงบนเฉียงดานหนา เอียงซาย
-ยืด ยุบ หมุนตัวตามไหลขวาไปดานขวาของเวที
ทาที่9.ทากลางอัมพร หันดานขวาของเวที
-ถอนเทาขวา ยกเทาขวา เอียงขวา
-เทาซายกาวขาง มือขวาสอดมือแบหงายระดับศีรษะ มือ
ซายตั้งมือแขนตึงระดับไหล เอียงขวา

อธิบาย
เปนทาที่นาํ มาเสริม

ทารําเชื่อมโดยการเปลีย่ นทิศทางเพื่อ
ปฏิบัติทารําลําดับถัดไป

เปนการนําทารํามาประกอบกับการ
หมเขาใหเขากับจังหวะฉิง่ ของเพลง
เชิดฉิ่งซึ่งถือวาเปนเอกลักษณเฉพาะ
และพบวาเปนทารําในเพลงเชิด
ฉิ่งศุภลักษณ ซึ่งอาจจะเปนการหยิบ
ยืมมาใช หรือนําทารํามาจากเพลง
เชิด
ทารําเชื่อมโดยการเปลีย่ นทิศทางเพื่อ
ปฏิบัติทารําลําดับถัดไป

เปนทารําที่ใชแสดงใหเขากับเรื่องราว
ของชุดการแสดง คือการเดินทาง
คนหา
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ตารางที่ 16(ตอ)
ทารํา

อธิบาย
เปนทารําที่ใชแสดงใหเขากับเรื่องราว
ของชุดการแสดง คือการเดินทาง
คนหา

ทาที่10.หันดานหนาเวที
(ทาหากอลําเจียก 1)
-ทาจีบสอดขางตัว ยืด ยุบ ซอยเทา เปนวงกลม ตามไหล
ซาย มือซายจีบสอดขางตัวแลวปลอยหงายมืองอแขนขาง
ตัว มือขวาหงายมือแลวตัง้ วงลางขางตัว เอียงซาย สลับ
กับ มือขวาจีบสอดขางตัวแลวปลอยหงายมืองอแขนขาง
ตัว มือซายหงายมือแลวตัง้ วงลางขางตัว เอียงขวา ปฏิบตั ิ
เชนนี้ กระทั่งวิง่ วนมาดานหนา
ทาที่11.หันดานหนาเวที
เปนทารําที่ใชบอกเลาเหตุการณ
(ทาพบกอลําเจียก)
การแสดง
-สะดุดเทาซาย มือทากลางอัมพรขวาสูง เอียงขวา
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ตารางที่ 16(ตอ)
ทารํา
ทาที่12.หันดานหนาเวที
(กอนี้)
-ถอนเทาซาย เหยียดเทาขวา มือขวาเทาเอว มือซายชี้
ตะแคงขางตัว เอียงซาย
(ใหญโต)
-เทาขวากาวหนา เหยียดเทาซาย มือทัง้ สองไวมือคูกนั
เอียงขวา
(แหวกกอลําเจียก)
-เทาขวากาวหนา มือทัง้ สองจีบคว่ําคูกนั ดานหนา เอียง
ซาย
-เทาซายกาวขาง คลายมือจีบออกตั้งวงดานหนาแลวปาด
มือลงขางตัว เอียงขวา จากนั้นสะดุงตัวขึน้
(หนามตําเทา)
-เซกระเถิบเทาถอยหลัง มือทั้งสองแตะทีห่ นาขาซาย เอียง
ซาย
(ดึงหนามออก)
-เทาขวากาวหนากระดกเทาซาย มือซายเทาเอว มือขวา
หยิบจีบที่กลางฝาเทา เอียงขวา
-วางเทาซาย เหยียดเทาขวา มือขวาจีบหงายระดับเอว
ดานหนา มือซายเทาเอว เอียงซาย แลวสะบัดมือซาย
ออกเปนตั้งมือ
(เช็ดเทา)
-เทาขวากาวหนา วนเทาซายเปนวงกลม มือเทาเอว เอียง
ขวา
-เดินพระ 3 กาว เริ่มดวยกาวซายกอน

อธิบาย
เปนทารําตีบทที่ใชบอกเลาเหตุการณ
การแสดง
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ตารางที่ 16(ตอ)
ทารํา
ทาที่13.หันดานขวาของเวที
(ทาหากอลําเจียก 2)
- ถอนเทาขวา แลวเทาซายกาวขาง มือทําทากลางอัมพร
ขวาสูง เอียงขวา
-ยืด ยุบ แลว จีบสอดขางตัว ยืด ยุบ ซอยเทา เปนวงกลม
ตามไหลซาย มือซายจีบสอดขางตัวแลวหงายมืองอแขน
ขางตัว มือขวาหงายมือแลวตั้งวงลางขางตัว เอียงซาย
สลับกับ มือขวาจีบสอดขางตัวแลวหงายมืองอแขนขางตัว
มือซายหงายมือแลวตั้งวงลางขางตัวเอียงขวา ปฏิบัติเชนนี้
กระทัง่ วิง่ วนมาดานหนา
ทาที่14.หันดานหนาเวที
(ทาพบกอลําเจียก)
-สะดุดเทาขวา มือทากลางอัมพรซายสูง เอียงซาย

อธิบาย
เปนทารําที่ใชแสดงใหเขากับเรื่องราว
ของชุดการแสดง คือการเดินทาง
คนหา

เปนทารําที่ใชบอกเลาเหตุการณการ
แสดง
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ตารางที่ 16(ตอ)
ทารํา
ทาที่15.หันดานหนาเวที
(กอนี้)
-ถอนเทาซาย เหยียดเทาขวา มือซายเทาเอว มือขวาชี้
ตะแคงขางตัว เอียงขวา
(ใหญโต)
-เทาขวากาวหนา เหยียดเทาซาย มือทัง้ สองไวมือคูกนั
เอียงซาย
(แหวกกอลําเจียก)
-เทาซายกาวหนา มือทั้งสองจีบคว่าํ คูกันดานหนา เอียง
ขวา
-เทาขวากาวขาง คลายมือจีบออกตั้งวงดานหนาแลวปาด
มือลงขางตัว เอียงซาย จากนั้นสะดุงตัวขึน้
(พบรังมดแดง ปดมดแดงออก)
-ถอนซาย ยืนเหยียดเทาขวา มือขวาตัง้ มือแขนตึงทอด
แขนไปดานหนา มือซายจีบคว่ําที่ตน แขนขวา แลวมวนมือ
ออกตั้งมือใหถึงขอมือขวา เอียงขวา
-ทําลักษณะเดียวกันกับทาขางตน แตสลับเปนดานซาย
-เทาซายกาวหนา เหยียดเทาขวา มือทัง้ สองจีบหงายเหนือ
บริเวณเอวเล็กนอย แลวมวนมือออกเปนตั้งวงขางตัว เอียง
ขวา
(ไมพบดอกลําเจียก)
-ยืนเหยียดเทาขวา มือซายเทาเอว มือขวาสั่นมือระดับเอว

อธิบาย
เปนทารําตีบทที่ใชบอกเลาเหตุการณ
การแสดง
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ตารางที่ 16(ตอ)
ทารํา
ทาที่16.หันดานขวาของเวที
(ทาหากอลําเจียก 3)
- ถอนเทาขวา แลวเทาซายกาวขาง มือทําทากลางอัมพร
ขวาสูง เอียงขวา
-ยืด ยุบ แลวจีบสอดขางตัว ยืด ยุบ ซอยเทา เปนวงกลม
ตามไหลซาย มือซายจีบสอดขางตัวแลวปลอยหงายมืองอ
แขนขางตัว มือขวาหงายมือแลวตั้งวงลางขางตัว เอียงซาย
สลับกับ มือขวาจีบสอดขางตัวแลวปลอยหงายมืองอแขน
ขางตัวมือซายหงายมือแลวตั้งวงลางขางตัว เอียงขวา
ปฏิบัติเชนนี้ กระทั่งวิ่งวนมาดานหนา
ทาที่17.หันดานหนาเวที
(ทาพบสระน้าํ )
-สะดุดเทาซาย มือทากลางอัมพรขวาสูง เอียงขวา

อธิบาย
เปนทารําที่ใชแสดงใหเขากับเรื่องราว
ของชุดการแสดง คือการเดินทาง
คนหา

เปนทารําที่ใชบอกเลาเหตุการณการ
แสดง
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ตารางที่ 16(ตอ)
ทารํา
ทาที่18.หันดานหนาเวที
(สระน้ํานี้)
-ยืนเหยียดเทาซาย มือขวาเทาเอวมือซายชี้นิ้วตะแคงขาง
ตัว เอียงซาย
(ใหญโต)
-เทาซายกาวหนา เหยียดเทาขวามือทั้งสองไวมือคูกนั
เอียงซาย
(เดินเขาไป)
-เดินพระ 3 ครั้ง กาวเทาซายกอน
(นั่งลง)
-เทาซายกาวหนานัง่ คุกเขา มือโบก มือขวาสูง เอียงขวา
(วักน้าํ ลูบหนา แขน และขา)
-นั่งคุกเขา กมตัวเล็กนอย ใชสันมือขวาขนานกับพืน้ สาย
มือไปมา
-นั่งคุกเขา มือขวาทําทาเหมือนวักน้าํ ลูบทีแ่ กมขวา ซาย
(วักน้าํ ลูบแขน )
-นั่งคุกเขา กมตัวเล็กนอย ใชสันมือขวาขนานกับพืน้ สาย
มือไปมา
-นั่งคุกเขา มือขวาวักน้าํ ลูบแขนซาย มือซายวักน้ําลูบ
แขนขวา
(วักน้าํ ลูบขา )
-นั่งคุกเขา กมตัวเล็กนอย วักน้ําทัง้ สองมือ แลวตั้งเขาขวา
แลวลูบมือตั้งหัวเขาลงไป จากนัน้ ทําซ้าํ แตลูบขาซาย

อธิบาย
เปนทารําตีบทที่ใชบอกเลาเหตุการณ
การแสดง
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ตารางที่ 16(ตอ)
ทารํา
ทาที่18(ตอ)
(นําซาโบะเช็ดหนา)
-นั่งคุกเขา ปลดซาโบะจากเอว
-จับชายซาโบะไวขางละมือแลวชุบลงในน้าํ จากนั้นรวบไว
ในมือซายกํามือขวาทุบที่ซา โบะ 3 ครั้ง
-บิดซาโบะดวย มือซายจับหงายมือแลวบิดคว่ํามือ มือขวา
จับคว่ํามือแลวบิดหงายมือ เอียงขวา
-ตั้งเขาขวา ถือผาที่ชายไวขา งละมือ มือขวาเช็ดที่แกมขวา
แลวมือซายเช็ดแกมซาย
-ยืนเหยียดเทาขวา ถือผาทีช่ ายไวขางละมือ โดยจับจีบ
แลวสะบัดผา 3 ครั้ง
(นําซาโบะพาดไหล)
-เทาซายกาวหนา มือซายจับชายไวดานหนา มือขวาจับ
ชายผาพาดที่ไหล เอียงขวา
-เทาขวากาวหนา มือขวาเทาเอวมือซายจับชายผาพาดที่
ไหล เอียงซาย

อธิบาย
เปนทารําตีบทที่ใชบอกเลาเหตุการณ
การแสดง
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ตารางที่ 16(ตอ)
ทารํา

อธิบาย
เปนทารําที่ใชแสดงใหเขากับเรื่องราว
ของชุดการแสดง คือการเดินทาง
คนหา

ทาที่19.ดานขวาของเวที
(ทาหากอลําเจียก 4)
- ถอนเทาขวา แลวเทาซายกาวขาง มือทําทากลางอัมพร
ขวาสูง เอียงขวา
-ยืด ยุบ แลว จีบสอดขางตัว ยืด ยุบ ซอยเทา เปนวงกลม
ตามไหลซาย มือซายจีบสอดขางตัวแลวปลอยหงายมืองอ
แขนขางตัว มือขวาหงายมือแลวตั้งวงลางขางตัว เอียงซาย
สลับกับ มือขวาจีบสอดขางตัวแลวปลอยหงายมืองอแขน
ขางตัว มือซายหงายมือแลวตั้งวงลางขางตัวเอียงขวา
ปฏิบัติเชนนี้ กระทั่งวิ่งวนมาดานหนา
20.ดานหนาเวที
เปนทารําที่ใชบอกเลาเหตุการณการ
(ทาพบกอลําเจียก)
แสดง
-สะดุดเทาซาย มือทากลางอัมพรขวาสูง เอียงขวา

จากทารําเชิดฉิ่งทัง้ 5 ชุด สามารถแบงทารําออกเปน
1.ทาหลัก คือ ทารําทีพ่ บในการรําเชิดฉิ่งทั้ง 5 ชุด หรือ พบใน 3 ชุด จาก 5 ชุดการแสดง
2.ทาเชื่อม คือ ทารําที่ใชเพื่อเปลี่ยนทิศทางการปฏิบัติ
3.ทาเสริม คือ ทารําทีเ่ พิ่มเขามาใหแตละชุดมีความแตกตางหรือใหมีการเรียงรอยทารําที่ตางกันไป
4.ทาตีบท บอกเลาเหตุการณการแสดง
5.ทาเฉพาะเหตุการณ ซึ่งมาจากการตอบจุดประสงคของเหตุการณการแสดง
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4.3.2 กระบวนทารําหลัก
จากขอมูลของทารําเชิดฉิ่งทัง้ 5 ชุด เมื่อแยกออกเปนทารําที่เหมือนและ
ทารําที่แตกตางกันแลว พบวาทารําหลักของเชิดฉิ่งมี 7 ทา ดังนี้

1.ทารําราย

ภาพที่ 223 ทารํารายยืนทา1

ภาพที่ 224 ทารํารายนั่งทา1

ภาพที่ 225 ทารํารายยืนทา2

ภาพที่ 226 ทารํารายนั่งทา2

พบวามีทารําราย 2 ลักษณะ คือทารํารายที่ยนื ปฏิบัติและนั่งปฏิบัติ
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2.ทาปองหนา

ภาพที่ 227 ทาปองหนาดวยการกาวขาง

ภาพที่ 228 ทาปองหนาดวยการกระดก

พบวาทาปองหนามี 2 ลักษณะ คือทาปองหนาปฏิบัติดวยการกาวขาง และทาปองหนาที่
ปฏิบัติดวยการกระดกซึ่งจะมีการหมเขาประกอบดวย

3.ทาชะนีรายไม

ภาพที่ 229 ทาชะนีรายไม
ปฏิบตั ิดวยการจรดเทาแลวหมุนตัวตามไหลขวาไปดานซายของเวที
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4.ทารํากระบี่สที่ า และทาประลัยวาต

ภาพที่ 230 ทารํากระบี่สที่ า

ภาพที่ 231 ทาลมพัดยอดตอง

ภาพที่ 232 ทาประลัยวาต

ภาพที่ 233 ทาโยนทับ

ปฏิบตั ิดวยการขยัน่ เทาและตีไหล โดยพบวามีการดัดแปลงทารําในชุดเชิดฉิง่ จับมาอุปการ
เปนทาลมพัดยอดตองและทาโยนทับ เมื่อพิจารณาโครงสรางทารําพบวาเปนทารําที่คลายคลึงกัน
มากแตกตางที่ระดับมือขางขวาเทานั้น
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5.ทากลางอัมพรต่ํา

ภาพที่ 234 ทากลางอัมพรต่ํา
เปนทาที่มที ารําปฏิบัติตอเนื่อง ใชเพื่อเปลีย่ นทิศทางจากดานซายของเวทีมาปฏิบัติทา รํา
ดานหนาเวที ซึ่งมีทารําที่ปฏิบัติตอเนื่องดังนี้
-ปฏิบัติทากลางอัมพรต่ําสลับมือพรอมกับซอยเทาขึ้นและลง
-ปฏิบัติทากลางอัมพรต่ําแลวตอดวยมือขางหนึง่ ดึงจีบคว่ําขางตัว มืออีกขางตั้งวงบนสลับมือสลับ
มือพรอมกับซอยเทาขึ้นและลง
-ปฏิบัติทากลางอัมพรต่ําและตอดวยทาจีบสอดขางตัวสลับมือพรอมกับซอยเทาขึ้นและลง

6.ทานางนอนตอดวยทาดึงจีบคว่ําขางตัว

ภาพที่ 235 ทาดึงจีบคว่าํ ขางตัวทา1

ภาพที่ 236 ทาดึงจีบคว่าํ ขางตัวทา2

ทาจีบคว่ําขางตัว ปฏิบัติพรอมกับการหมเขาตามจังหวะฉิ่ง เปนทาคู คือเมือ่ ปฏิบัติดวย
มือขวาแลวจะตองปฏิบัติดวยมือซายดวย
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7.ทากังหันรอน

ภาพที่ 237 ทากังหันรอนทา1

ภาพที่ 238 ทากังหันรอนทา2

ปฏิบัติพรอมกับซอยเทาขึ้นและลง
ขอสังเกตในจังหวะของการปฏิบัตทิ ารํา
1. ทาที่ปฏิบัตดิ วยการหมเขาและตีไหล มักจะนับจังหวะจากการการเปลี่ยนเอียงขณะหม
เขาหรือตีไหล คือ เอียงไปทางซาย นับเปนจังหวะที่ 1 จากซายเอียงไปทางขวา นับเปนจังหวะที่ 2
และโดยมากจะทํา 4 จังหวะ
2.ทาที่ปฏิบัตดิ วยการซอยเทา มักจะนับจังหวะจากการซอยเทาขึ้นหนาเวทีพรอมเปลี่ยน
เอียง นับเปนจังหวะที่ 1 ซอยเทาจากหนาเวทีลงหลังพรอมเปลี่ยนเอียง นับเปนจังหวะที่ 2 และ
โดยมากจะทํา 4 จังหวะ

4.3.3 ลําดับและทิศทางการเคลื่อนไหวของทารํา
จากการสังเกตทารําหลักพบวามีทิศทางการเคลื่อนไหวของทารําดังนี้

1.หันหนาตรง เปนทาเริ่มตนคือทารําราย และทาปองหนาที่
ปฏิบัติดวยการกาวขาง

ผูชม
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2.หันจากดานหนาไปดานขวา
ดวยการกระดกเทา

คือทาปองหนาที่ปฏิบตั ิทารํา

ผูชม
3.การหมุนเปนครึ่งวงกลม ตามไหลขวาไปดานซาย คือทาชะนี
รายไม

ผูชม
4.ปฏิบัติทารําดานซายของเวที โดยตีไหลและขยั่นเทาตามไหล
ซายสลับกับไหลขวา คือทารํากระบี่สี่ทา และทาประลัยวาต

ผูชม
5.หันตัวจากดานซายของเวทีตามไหลขวามาดานหนาเวที คือ
ทาเชื่อม(ทากลางอัมพรต่ํา)

ผูชม
6.เคลื่อนที่จากกลางเวทีขึ้นหนาเวที และเคลื่อนที่จากหนาเวที
ลงหลังดวยการซอยเทาในทาตอจากทากลางอัมพรต่ําหรือทา
เชื่อม และทากังหันรอน
ผูชม

ผูชม
7.เคลื่อนที่จากซายไปขวาหรือจากขวาไปซายในแนวของ
เสนตรง ดวยทานางนอนแลวตอดวยทาดึงจีบคว่ําขางตัวหม
เขา
ผูชม
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4.3.4 ความสัมพันธระหวางทารําหลักกับเหตุการณการแสดง/
เอกลักษณการรําเชิดฉิ่ง
หัวขอนี้ผวู ิจัยจะกลาวถึงความสัมพันธของเหตุการณการแสดงและทารํา
หลักที่มีผลตอกระบวนทารําเชิดฉิ่ง โดยกลาวทีละชุดการแสดงดังนี้
เชิดฉิ่งในศุภลักษณอุมสม
การแสดงศุภลักษณอุมสมเปนการรําเชิดฉิง่ ที่มจี ุดมุงหมาย คือการเดินทางของ
ตัวนางศุภลักษณและพระอุณรุท ซึ่งทารําหลักที่มีความสัมพันธเหตุการณการแสดงมีดังนี้
ทาปองหนา

จากเหตุการณการแสดงตอนนี้ นางศุภลักษณเปนผูนาํ เสด็จ
พระอุณรุทดวยการโอบตรงรัดพระองคเหาะลอยไปในอากาศ
การปฏิบัติทารําของพระอุณรุทจึงเปนลักษณะการปฏิบัติตาม
นางศุภลักษณ ทัง้ นี้จะเห็นไดจากการปองหนา ซึ่งทาปองหนา
ของนางและพระจะแตกตางกันที่ทา เอียง โดยพระจะเอียงขาง
ขวา(พบไดจากทารําทัง้ 4 ชุดในงานวิจัยฉบับนี้)นางเอียงซาย
การปฏิบัติทาปองหนาและเอียงตามนางนัน้ เปนทาทีห่ ัน
ดานขางซาย ตัวนางจะเปนผูปฏิบัติทารําอยูดานนอกการเอียง
ของพระจึงปฏิบัติตามนาง ซึง่ ทานี้คือหนึง่ ในทารําหลักที่ไดรับ
ผลมาจากเหตุการณการแสดง

จากทารําหลักที่มีความสัมพันธกับเรื่องราวของการแสดง เชิดฉิง่ ในศุภลักษณมี
ทาที่เปนเอกลักษณของการแสดง คือทาที่ 10.1-10.2 ในภาพที่ 62-63 เพราะเปนทารําที่ตอบ
จุดมุงหมายในการแสดง คือการเดินทางและการเหาะไปในอากาศ
นอกจากนีพ้ บวาการปฏิบัติทารําหลักในเชิดฉิ่งของศุภลักษณอุมสมนั้นปฏิบัติทกุ กระบวน
ทารํา และไมไดมีการปฏิบัติทารําเสริมอื่นๆ ยกเวนทาเชื่อมดวยทาสอดสรอยมาลาเพื่อเปลีย่ น
ทิศทางมาปฏิบัติทารําหลัก เนื่องจากในชุดศุภลักษณอุมสมยังมีการรําประกอบบทรองบรรยาย
ลักษณะการเดินทางของพระอุณรุทและนางศุภลักษณ ดังนัน้ จึงอาจเปนสาเหตุหนึง่ ซึ่งทําใหไมพบ
ทารําเสริมหรือทารําตีบทอืน่ ๆในการรําเชิดฉิ่งชุดนี้
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เชิดฉิ่งศรทะนง
การรําเชิดฉิ่งศรทะนงมีจุดมุง หมายในการรําคือการแผลงศรฆาศัตรูใหตาย ซึง่
ผูวิจัยขอกลาวถึงความสัมพันธของเหตุการณการแสดงและทารําหลักดังนี้
จากขอมูลการปฏิบัติทารําในเชิดฉิ่งศรทะนง พบวามีการปฏิบัติทารําหลักครบทุก
ทา และไมมกี ารปรับหรือดัดแปลงทารําหลัก ทัง้ นี้เนื่องมาจากมีการเสริมทารําตีบทเพื่อบอกเลา
เรื่องราวเขาไปในกระบวนทารําเชิดฉิ่งแลวในทาที่2-7และทาที่35-38 อีกทัง้ การแสดงชุดนี้ยังมีการ
บรรเลงเพลงศรทะนงสลับกับบรรเลงเพลงเชิดฉิ่งเปนลําดับ ซึ่งทาในศรทะนงก็เปนทารําที่ใชแสดง
เรื่องราวดวย แตเหตุการณการแสดงมีผลตอการแสดงทารําเชิดฉิ่งดวยการแบงการรําออกเปน
ชวงๆ คือมีการปฏิบัติทารําหลัก ทารําเสริม ทารําเชื่อม และทารําศรทะนง เปน 3 ระยะ
จากการสังเกตทารําพบวาทารําชวงที่ 3 เปนทารําที่ตอบจุดมุงหมายการแสดงได
ชัดเจนที่สุด ดังนัน้ จึงพบวาเมื่อมีการตัดทารําออกเปนบางสวนเพื่อแสดงใหเหมาะสมกับเวลา ทา
รําชวงที่ 3 จะถูกนํามาแสดงมากที่สุด แตทั้งนี้ตองเริ่มตนดวยการรํารายและปองหนากอนเสมอ
และนอกจากนี้ในทารําเสริมคือทาที่10,12,16,17,18,19,27
ยังมีการนํา
เอกลักษณของทารําหลักในเชิดฉิ่ง
คือการหมเขาตามจังหวะฉิ่งและการขยัน่ เทากลอมไหลมา
ประกอบดวย ดังภาพที่ 79, 81, 88, 89, 90, 91,105
เชิดฉิ่งพระพรตพระสัตรุดลุยไฟ
เปนการแสดงที่มีจุดมุง หมาย คือการลุยไฟเพื่อกระทําสัตย โดยมีการนําเพลงรัว
มาตอเพลงเชิดฉิ่ง เพื่อใหพระพรตและพระสัตรุดกาวเทาเขากองไฟ ทัง้ นีพ้ บวาการรําเชิดฉิ่งชุดนี้ใช
กระบวนทารําหลักเรียงตามลําดับมาจนถึงทากังหันรอน
โดยเหตุการณการแสดงมีผลตอการ
ปฏิบัติทารําในทากังหันรอน คือ
ทากังหันรอน

จากเหตุการณการแสดง คือการกาวเทาเขาหากองไฟของพระ
พรตและพระสัตรุด จึงทําใหมีการเปลี่ยนทิศสําหรับการปฏิบัติ
ทากังหันรอน โดยทัง้ พระพรตและพระสัตรุดตางอยูคนละขาง
ของกองไฟ แลวรําทากังหันรอนซอยเทาเขาและออกจากกอง
ไฟ โดยกอนหนานี้จะมีทารําเชื่อมคือทาสอดสรอยมาลาแยกทัง้
สองใหมาอยูขา งกองไฟ ซึ่งจากเหตุการณการแสดงเมื่อปฏิบัติ
แสดงใหเห็นวาพระพรตและพระสัตรุด
ทารําหลักดังนีแ้ ลว
กําลังจะเขากองไฟ จากนั้นจึงมีทารําตีบทเขามาเสริมเพื่อให
เขากับเรื่องราวของบทละครคือการจูงมือกันเขาหากองไฟ ซึง่
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การใชทา รําหลักปฏิบัติใหตรงตามบทละครนั้นไมมที าใด
เหมาะสม ดังนั้นจึงตองมีทา รําตีบทมาประกอบดวย
เชิดฉิ่งพระมงกุฎพระลบจับมาอุปการ
เปนการแสดงที่จุดประสงคในการจับมาของพระมงกุฎพระลบ ซึ่งในชวงแรกเปน
การรําของพระมงกุฎคนเดียว ตอเมื่อใชเถาวัลยพระลบจึงเขามารําดวย ทั้งนี้พบวาในการรําเชิดฉิง่
ชุดนี้ไมไดรําทากลางอัมพรต่ํา และทารําดึงจีบคว่ําขางตัวและหมเขา ซึ่งผูว ิจัยเห็นวาอาจเพราะ
การรําเชิดฉิ่งชุดนี้ผูแสดงเปนเด็กความสมบูรณของรางกายทีจ่ ะถายทอดทารําคงไมมากจึงมีการ
ตัดทอนทาลง จากนัน้ จึงมาแสดงทากังหันรอนเปนทาสุดทายและตอดวยเปนทารําตีบทในการจับ
มา โดยเหตุการณการแสดงมีผลตอทารําหลักของการแสดงดังนี้
ทาประลัยวาตและทารํากระบี่สี่ จากทารําหลักของเชิดฉิ่ง คือทาประลัยวาตและรํากระบี่สี่ทา
ทาเปลีย่ นเปนทาลมพัดยอดตอง แตดวยผูแ สดงเปนเด็กความแข็งแรงของแขนที่จะถายทอดทา
และทาโยนทับ
รําทั้งสองแขนใหอยูในระดับที่ถูกตองและสวยงามไมมากนัก
อีกทั้งการที่ยึดแขนตึงแลวจับศรพลิกมือไปมาจะทําใหเห็น
ความยาวของศรและแขนไมสมดุลกัน และปลายของศรจะสูง
จากพื้นไมมากทําใหขาดความสมบูรณของทารํา ผูว ิจัยจึงเห็น
วาอาจารยผูประดิษฐจึงดัดแปลงทารําใหเหมาะสมกับสรีระ
และความพรอมของรางกายผูแสดง
ทากังหันรอน
จากเหตุการณการแสดงทีพ่ ระมงกุฎตองการไลจับมา ดังนั้นจึง
มีการดัดแปลงทารําหลักจากการปฏิบัติทา กังหันรอน แลวซอย
เทาขึน้ และลงหนาเวที เปนการหันหนาเขาหามาและซอยเทา
เทาเขาและออก ซึง่ มาก็ปฏิบัติในแนวทางเดียวกันคือโขยกเทา
เขาหาและถอยออกจากพระมงกุฎ จึงทําใหเหมือนการไลจับ
มาของพระมงกุฎดวยการดัดแปลงทิศทางปฏิบัติทารําเทานั้น
จากนั้นจึงนําทารําตีบทดวยการไลจับและขวางกัน้ เขามาเสริมสําหรับการแสดงและนํา
เถาวัลยเขามาประกอบในการแสดงใหสมจริงยิ่งขึน้
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เชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไม
การแสดงชุดนีม้ ีจุดมุงหมายเพื่อการคนหาดอกลําเจียก ซึ่งผูประดิษฐทา รําชุดนี้
ขึ้น ไดสอดแทรกอุปสรรคตางๆในขณะคนหาเขากับชุดการแสดงนี้ดว ย ดังนัน้ การรําเชิดฉิ่งในชุด
อิเหนาตัดดอกไมจึงเปนกระบวนทารําทีผ่ สมระหวางทารําเพลงและทารําตีบทเขาดวยกัน
จากทารําเชิดฉิ่งในอิเหนาตัดดอกไม พบทารําหลัก 2 ทา คือทารําราย ทาปอง
หนา เมื่อพิจารณาจากทารําทั้ง 2 และทาเชื่อมแลว มีความคลายคลึงกับทารําในเพลงเชิดมากและ
พองกับความเห็นของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงกลาวถึงชุด
อิเหนาตัดดอกไมวา ”...รําเชิดฉิ่งตัดดอกลําเจียกเปนตน ทารําเพลงชา เพลงเร็ว เชิดกลอง เชิดฉิ่ง
อะไรเหลานี้มแี บบแผนมานานแลว ที่คิดก็คิดเลือกเอาทาในแบบเหลานัน้ เอง วาทาไหนจะสมกับ
คํารองหรือสมกับที่จะตัดดอกลําเจียก เอามาแทรกใหดูติดตอกันได ไมเห็นขัดขวางเทานัน้ ...”7
แตเมื่อนําทารําเพลงเชิดมาแลวก็ไดนําเอกลักษณของเชิดฉิ่ง คือการหมเขาตาม
จังหวะฉิง่ เขาประกอบไวในทาสอดสรอยมาลา จากนัน้ จึงนําทาเชิดหรือทากลางอัมพรเขามาตอบ
จุดประสงคการแสดง คือการเดินทางและนําทาตีบทการคนหาและทาตีบทที่พบอุปสรรคตางๆ
ขณะคนหาเขามาตอบจุดประสงคในการคนหาดอกลําเจียก
4.4

ขั้นตอนและกลวิธกี ารรําเชิดฉิ่ง
4.4.1 ขั้นตอนการรําเชิดฉิ่ง

ขั้นตอนการรําเชิดฉิ่งแบงเปน 2 ลักษณะตามรูปแบบการรํา คือ ขั้นตอนการรําใน
รูปแบบรําเพลง และขั้นตอนการรําในรูปแบบรําเพลงผสมกับรําตีบท โดยแสดงรายละเอียดใน
หัวขอตอไปนี้

7

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ, วิจารณเรื่องตํานานเสภาและระเบียบ
การเลนตํานานเสภา[พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ](พระนคร : พระจันทร,
2508), (พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพรองอํามาตยตรีวัฒน กาญจนพบู ณ เมรุวัดประยูรวงศาวาส 15
ธันวาคม 2501) หนา 13.
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4.4.1.1รูปแบบรําเพลง
จากขอมูลของทารําหลักจะสามารถแบงขั้นตอนการรําเชิดฉิ่งรูปแบบ
รําเพลง เปน 3 ขั้นตอนดวยกัน คือ
1.ชวงเริ่มตน คือทารํารายและทาปองหนา
2.ชวงกลาง เปนชวงที่ปฏิบตั ิทารําหลักเชิดฉิ่งในทาอื่นๆและมีการนําทา
รําเขามาเสริมในชวงนี้
3.ชวงสุดทาย สังเกตไดจากทากังหันรอน ตอจากนัน้ จะเปนการปฏิบัติทา
รําตามจุดประสงคของเหตุการณการแสดง อาทิ ศุภลักษณอุมสมก็จะมีทา เชิดหรือทาเหาะและทา
กลางอัมพรเลือ่ นเทาเพื่อสมมติเปนการเดินทางและการเหาะ
โดยเชิดฉิ่งในศุภลักษณอุมสม เชิดฉิ่งศรทะนง เชิดฉิ่งพระพรตพระสัตรุด
ลุยไฟ มีครบทั้ง 3 ขั้นตอน แตเชิดฉิ่งจับมาอุปการไมมีการปฏิบัติทากังหันรอนแตสามารถแบงทา
รําไดครบทั้ง 3 ขั้นตอน ซึ่งชวงสุดทายจะไมพบทารําหลัก แตจะเปนทาของแตละเหตุการณ
การแสดง
4.4.1.2 รูปแบบรําเพลงผสมรําตีบท
ขั้นตอนในการรําเชิดฉิ่งรูปแบบรําเพลงผสมรําตีบท จะเริม่ ดวยชวงที่ 1
แตไมสามารถแยกขั้นตอนที่ 2และ3 ออกจากกันได เนื่องจากปฏิบัติทา รําสลับกันไป ซึ่งเชิดฉิ่งใน
อิเหนาตัดดอกไมจัดอยูในการแสดงประเภทนี้
4.4.2 กลวิธกี ารรําเชิดฉิ่ง
เอกลักษณของการรําเชิดฉิ่ง คือ ลักษณะการปฏิบัติของเทาดวยจังหวะถี่ๆพรอม
จังหวะฉิง่ ซึ่งทารําทีพ่ บจากกระบวนทารําหลัก คือ การหมเขา การซอยเทา และการขยั่นเทา โดยมี
กลวิธีในการปฏิบัติดังนี้
การหมเขาที่ตอ งปฏิบัติพรอมกับการกลอมหนาและกลอมไหล ซึ่งการจะรําเชิดฉิ่ง
ใหสวยงามและสมบูรณแบบ นอกจากจะตองจดจําทารําใหแมนยําถูกตองแลว ควรแสดงทารําที่
เปนเอกลักษณใหถูกตองและสวยงามดวย โดยมีขอควรคํานึงถึงในขณะปฏิบัติดังนี้
1.การหนีบนองใหติดในขณะที่กระดก และฉีกขาใหเห็นที่กระดกเสี้ยวโดยตอง
คํานึงถึงสรีระของผูปฏิบัติดวย คือ ถาชวงขาสัน้ ไมควรฉีกขาที่กระดกใหกวาง สวนผูที่ชว งขายาว
ฉีกขาใหกวางสักเล็กนอยจะทําใหดูไมรําหนีบ
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2.ขณะหมเขาพยายามเกร็งขาที่กระดกอยาใหเขยาหรือสั่น
เมือ่ หมเขาตาม
จังหวะ หรืออยาขยมตัว(การทิ้งนําหนักทัง้ ตัว) เพราะการปฏิบัติทาหมเขาจะใชเพียงแรงขาเทานัน้
3.ทรงตัวใหตรง เพราะเมือ่ กระดกเสี้ยวแลว จะขาดความสมดุลของรางกาย
ผูปฏิบัติจึงเอียงมาดานขาที่กระดกมาก ซึ่งหากกําลังขาไมดีแลวก็จะยิ่งถายน้ําหนักมากขึน้ จนทรุด
ไปขางหนึ่ง
4.เมื่อหมเขา จะตองปฏิบัติทากลอมหนาและไหลไปดวย ซึง่ ผูปฏิบัติพึงระวังการ
กลอมไหลทมี่ ากเกิน ทําใหทารําดูเคลื่อนไหววูบวาบ และควรกลอมหนาและไหลใหไปในทิศทาง
เดียวกัน ขณะหมเขาตองมีการยืดและยุบตัว
การซอยเทา ตองแบงน้าํ หนักไวที่ขาทั้งสองขางใหเทากัน ย่ําดวยจมูกเทา ขณะ
ซอยเทาผูปฏิบัติตองยอตัว ซอยเทาใหถี่หรือตามจังหวะฉิง่ เกร็งหนาขา โดยไมตองกันเขามาก
เพราะจะชวยผอนแรงในการซอยเทาลง และในการซอยเทาตองปฏิบัติพรอมกับการกลอมไหล
กลอมหนาและยืดยุบเขาในขณะที่จะเปลีย่ นทารําและเอียงเพื่อความกลมกลืนในการปฏิบัติ
การขยั่นเทา น้ําหนักตองอยูที่ปลายเทาหนาเสมอ การจะขยั่นเทาใหถนี่ ั้นผูปฏิบัติ
ตองแข็งหนาขามากๆ ขณะขยั่นตองมีการยืดยุบอยูเสมอ
ทั้งนี้ในการปฏิบัติทารําในการกลอมไหลและตีไหลในการรําเชิดฉิ่ง ขอควรสังเกต
คือ หากเปนการรําเชิดฉิ่งในละครในของตัวพระจะปฏิบัติดวยการกลอมไหล แตหากเปนการรําเชิด
ฉิ่งตัวพระในการแสดงโขนจะปฏิบัติดวยการตีไหล ยกเวนทาประลัยวาตและทารํากระบี่สี่ทาทัง้ ใน
การแสดงโขนและละครในจะปฏิบัติดวยการตีไหล
ทายที่สุดสําหรับการจะปฏิบัติทารําเชิดฉิง่ ใหสวยงาม ผูแสดงควรฝกกําลังขาให
มาก เพราะในขณะที่แสดงน้าํ หนักของเครือ่ งแตงกายจะทําใหแรงของผูแสดงลดลง
จากขอมูลทารําเชิดฉิ่งทั้ง 5 ชุดการแสดงและกระบวนทารําหลักของรําเชิดฉิ่งตัว
พระ ทําใหทราบแนวทางในการสรางสรรคชุดการแสดงรําเชิดฉิ่ง ซึ่งผูจดั การแสดงสามารถสรางขึ้น
เพื่อบทละครตอนใหมหรือใชเปนแนวทางในการรื้อฟน ชุดรําเชิดฉิ่งทีห่ ายไปแลว ดังนี้
1.พิจารณาจากเหตุการณการแสดง แลวเลือกวาจะสรางทารําเชิดฉิ่งในทารํา
เพลงหรือทารําเพลงผสมกับทารําตีบท
2.ตองมีทา รําที่ตอบจุดประสงคการแสดง โดยการนําทารําหลักมาประยุกตหรื
อนําทาเพลงหรือทาตีบทเขามาเสริม
3.พิจารณาความเหมาะสมของการเลือกใชทารําหลักจากคุณสมบัติของผูแสดง
เรื่องราวที่ใชแสดง เวลาที่ใชแสดงและอุปกรณการแสดง
4.การใชทา รําหลักของเพลงเชิดฉิ่งมาเรียงรอยเปนกระบวนทา ควรคํานึงถึงลําดับ
ทารําจากกระบวนทารําหลัก

296

5.การบรรจุทา รําที่แสดงเหตุการณสวนใหญจะพบหลังจากการปฏิบัติทากังหัน
รอนแลว
6.การเพิ่มทารําเสริมเพื่อใหความแตกตางกันตามแตละชุดการแสดง นิยมนํา
เอกลักษณของการรําเชิดฉิ่งคือการหมเขา การซอยเทา การขยั่นเทา มาใชปฏิบัติเพื่อประกอบเปน
ทารํา
สรุป
รําเชิดฉิ่งตัวพระในการแสดงละครในมี 6 เหตุการณการแสดง แตปจจุบันพบวามีแสดง
เพียง 5 เหตุการณ คือ
1.รําเชิดฉิ่งในการเดินทาง
2.รําเชิดฉิ่งในการคนหา
3.รําเชิดฉิ่งในการติดตามจับสัตว
4.รําเชิดฉิ่งในการใชอาวุธ
5.รําเชิดฉิ่งในการเหตุการณสําคัญอื่นๆ
โดยเหตุการณที่ปจจุบนั ไมพบการแสดงคือ การลักลอบเขาออกสถานที่ สวนการรําเชิดฉิ่ง
ทั้ง 5 ชุด นัน้ คือ เชิดฉิ่งในศุภลักษณอุมสม เชิดฉิง่ ศรทะนง เชิดฉิง่ จับมาอุปการ เชิดฉิ่งพระพรต
พระสัตรุดลุยไฟและเชิดฉิ่งอิเหนาตัดดอกไม
จากกระบวนทารําทั้ง 5 ชุด สามารถแบงการรําเชิดฉิ่งได 2 รูปแบบ คือรําเพลงและรําเพลง
ผสมกับรําตีบท กระบวนทารําเชิดฉิ่งประกอบดวยทารําหลัก ทาเสริม ทาเชื่อม ทาตีบท และทารํา
เฉพาะเหตุการณ โดยมีทา รําหลักจากปริมาณการรํา 3 ใน 5 ชุด ตอ 1 ทา ทั้งหมด 7 ทา คือ
1. ทารําราย ปฏิบัติดวยการยืนหรือนั่ง
2. ทาปองหนา ปฏิบัติดวยการกาวขางหรือกระดกแลวหมเขา
3. ทาชะนีรายไม ปฏิบัติพรอมการหมุนตัวจากขวาไปดานซายของเวที
4. ทารํากระบี่สี่ทา และทาประลัยวาต ปฏิบัติพรอมการขยัน่ เทา ตีไหล
5. ทากลางอัมพรต่ํา ปฏิบัติพรอมการซอยเทาขึ้นและลง
6. ทานางนอนตอดวยทาดึงจีบคว่ําขางตัว ปฏิบัติพรอมการหมเขา กลอมไหลและหนา
7. ทากังหันรอน ปฏิบัติพรอมการซอยเทาขึ้นและลง
กลวิธกี ารรําเชิดฉิ่ง คือ การปฏิบัติของเทาเปนจังหวะถี่ๆพรอมจังหวะฉิ่ง มีดวยกัน 3
ลักษณะ คือ การหมเขา การซอยเทา และการขยั่นเทา การรําเชิดฉิ่งใหสวยงามนั้นควรคํานึงถึงการ
ปฏิบัติคือการเกร็งกลามเนื้อขาขณะหมเขา แบงน้าํ หนักที่ขาทัง้ สองขางใหเทากันขณะซอยเทา
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น้ําหนักตองขาหนาเวลาขยัน่ เทา และทั้ง 3 ลักษณะควรปฏิบัติใหตรงจังหวะฉิ่ง รวมทัง้ ตองมีการ
ยืดและยอเขาดวย
ขั้นตอนในการรําเชิดฉิ่งมี 3 ขั้นตอน คือ
1. ชวงเริ่มตน เปนการรํารายและปองหนา
2. ชวงกลาง เปนชวงของการปฏิบัติทารําหลักของเชิดฉิ่ง อีก 5 ทา โดยชวงนี้จะมีการ
เพิ่มทาเสริม ทาเชื่อม และทาตีบท
3. ชวงสุดทาย จะมีความแตกตางทั้ง 5 ชุดการแสดง เนื่องจากชวงนี้เปนทารําเฉพาะ
เหตุการณการแสดง
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ศพนางบุญเตือน ทองเสริม ต.ม. ณ เมรุเจาอาม อําเภอบางกอกนอย วันที่ 15 สิงหาคม
2519)
พุทธเลิศหลานภาลัย,พระบาทสมเด็จพระ. บทละครนอก. กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2530.
พุทธเลิศหลานภาลัย,พระบาทสมเด็จพระ. บทละคอนเรือ่ งอิเหนา(ฉบับกรรมการหอพระสมุดวชิ
รญาณตรวจชําระ พ.ศ. 2464). พิมพครั้งที่ 11. กรุงเทพมหานคร : ศิลปาบรรณาคาร,
2514.
พุทธเลิศหลานภาลัย,พระบาทสมเด็จพระและภูวเนตรนรินทรฤทธิ,์ พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวง.
บทละครนอกเรื่องมณีพิชัย. พระนคร : โรงพิมพสหกรณขายสงแหงประเทศไทย, 2498.
(อนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.มล.โอสถ ทินกร ณ ฌาปนกิจสถาน
กองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่ 14 ธันวาคม 2498)
พุทธเลิศหลานภาลัย,พระบาทสมเด็จพระและมงกุฎเกลาเจาอยูหวั ,พระบาทสมเด็จพระ. บทละคร
เรื่องรามเกียรติ์และบอเกิดรามเกียรติ์. 2,000 เลม. พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : ศิล
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ปาบรรณาคาร, 2544.
ไพฑูรย เขมแข็ง. อาจารย 3 ระดับ 8 วิทยาลัยนาฏศิลป. สัมภาษณ, 14 มิถนุ ายน 2547.
ไพฑูรย เขมแข็ง. จารีตการฝกหัดและการแสดงโขนของตัวพระราม. ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
นาฏยศิลปไทย ภาควิชานาฏยศิลป ศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537.
ไพฑูรย เฉยเจริญ. ดุริยางคศิลปน ระดับ 9 สํานักการสังคีต. สัมภาษณ, 6 สิงหาคม 2546.
ภูวเนตรนรินทรฤทธิ,์ พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวง. บทละครนอกเรื่องแกวหนามา.
กรุงเทพมหานคร : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร, 2544.
มนตรี ตราโมท. เทศนมหาชาติ. (ม.ป.ท.) , 2514.
มนตรี ตราโมท. ดนตรีในพระธรรมวินัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพประยูรวงศ, 2518.(พระราชวิ
สุทธิโมลี โปรดใหพิมพในนามโรงเรียนพุทธจักรวิทยา วัดหัวลําโพง)
มนตรี ตราโมท. ดุริยางคศาสตรไทย ภาควิชาการ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : มติชน,
2540.
มนตรี ตราโมท.นาฏศิลปและละครไทย.ลักษณะไทยเลม 3 ศิลปะการแสดง. กรุงเทพมหานคร :
ไทยวัฒนาพานิช, 2541.
มงกุฎเกลาเจาอยูหวั ,พระบาทสมเด็จพระ. ทาวแสนปม. พระนคร : บรรณาคาร, 2513.
มงกุฎเกลาเจาอยูหวั ,พระบาทสมเด็จพระ. บทกลอนละครเรื่องขอมดําดิน. กรุงเทพมหานคร :
องคการคาของคุรุสภา, 2515.
มงกุฎเกลาเจาอยูหวั ,พระบาทสมเด็จพระ. บทละครรองพระรวง. กรุงเทพมหานคร : องคการคา
ของคุรุสภา, 2515.
มงกุฎเกลาเจาอยูหวั ,พระบาทสมเด็จพระ. บทละครรําเรื่องพระเกียรติรถ. กรุงเทพมหานคร :
องคการคาของคุรุสภา, 2516.
มงกุฎเกลาเจาอยูหวั ,พระบาทสมเด็จพระ. บทละครเรื่องศกุนตลา. 10,000เลม. พิมพครั้งที่ 3.
กรุงเทพมหานคร : องคการคาของคุรุสภา, 2537.
มงกุฎเกลาเจาอยูหวั ,พระบาทสมเด็จพระ. บทเสภาเรื่องสามัคคีเสวก. กรุงเทพมหานคร : องคการ
คาของคุรุสภา, 2516.
มงกุฎเกลาเจาอยูหวั ,พระบาทสมเด็จพระ. รามเกียรติ์ชดุ เบิกโรง อรชุนกับทศกรรฐ อภิเษกสมรส สี
ดาหาย เผาลงกา ประเดิมศึกลงกา พิธีกมุ ภนิยา นาคบาศ พรหมาสตร. พระนคร :
องคการคาของคุรุสภา, 2504.
มงกุฎเกลาเจาอยูหวั ,พระบาทสมเด็จพระ. สาวิตรี. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, 2542.
มหาศักดิพลเสพ,กรมพระราชวังบวร.เทเวศรวงศววิ ัฒน,เจาพระยาและนราธิปประพันธพงศ,พระ
เจาบรมวงศเธอ กรมพระ. ชุมนุมเรื่องพระลอ. พระนคร : ศิวพร, 2513. (อนุสรณในงาน
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พระราชทานเพลิงศพนางพยอม ชวลิตธํารง ณ เมรุวัดธาตุทอง พระโขนง วันที่ 5 มีนาคม
2513)
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525. กรุงเทพมหานคร : อักษร
เจริญทัศน, 2525.(จัดพิมพเนื่องในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป)
ราชบัณฑิตยสถาน. สารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญ
ทัศน, 2538.
ราชบัณฑิตยสถาน. สารานุกรมศัพทดนตรีไทยภาคคีตะ-ดุริยางค. พิมพครั้งที่ 2. นนทบุรี : สห
มิตรพริ้นติ้ง, 2545.
ราฆพ โพธิเวส. ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลป(โขนยักษ) สํานักการสังคีต. สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2547.
รุงนภา ฉิมพุฒ. รําอาวุธของตัวพระในละครในเรื่องอิเหนา. ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
นาฏยศิลปไทย ภาควิชานาฏยศิลป ศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540.
ลมุล ยมะคุปต. คุณานุสรณในการเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานเพลิงศพนางลมุล ยมะคุปต
ต.ม.. ณ เมรุวดั มกุฎกษัตริยาราม วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2526.
วัชนี เมษะมาน. ประวัติและผลงานนาฏยประดิษฐของครูลมุล ยมะคุปต : กรณีศึกษาระบํา
พมา-มอญ. ปริญญามหาบัณฑิต สาขานาฏยศิลปไทย ภาควิชานาฏยศิลป ศิลปกรรม
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542.
เวณิกา บุนนาค. อาจารย 3 ระดับ 9 วิทยาลัยนาฏศิลป. สัมภาษณ, 14 มิถนุ ายน 2547.
ศิริรัตน เทศรงคทอง. การบรรเลงปพาทยประกอบการเทศนมหาชาติ. ปริญญาบัณฑิต ภาควิชา
ดุริยางคศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530.
ศิลปากร,กรม. การศึกษาและประเพณีไหวครูพรอมดวยคําสั่งและระเบียบที่เกี่ยวของบางเรื่องของ
โรงเรียนนาฏศิลป. พระนคร : โรงพิมพพระจันทร, 2492.
ศิลปากร,กรม.กองพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ. ดุริยางคผสานศิลป. กรุงเทพมหานคร : กองพิพธิ
ภัณฑสถานแหงชาติ, 2535.
ศิลปากร,กรม. บทละครในเรื่องอิเหนา. กรุงเทพมหานคร : สํานักการสังคีต, (ม.ป.ป.).
ศิลปากร,กรม. บทละครในเรื่องอุณรุท. กรุงเทพมหานคร : สํานักการสังคีต, (ม.ป.ป.).
ศิลปากร,กรม. บทโขน กรมศิลปากรปรับปรุงแสดง ณ โรงละคอนศิลปากร. กรุงเทพมหานคร :
กรมศิลปากร, 2507.รวบรวมจัดพิมพในงานพระราชทานเพลิงศพจมืน่ สมุหพิมาน หรือ
หลวงวิลาศวงงาม(หร่ํา อินทรนัฎ) ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.
2507
ศิลปากร,กรม. พิธีไหวครูตําราครอบโขนละคอนพรอมดวยตํานานและคํากลอนไหวครูละคอน
ชาตรี. พิมพครั้งที่3. กรุงเทพมหานคร : กองการสังคีต กรมศิลปากร, 2503.
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ศิลปากร,กรม. รวมงานนิพนธของนายอาคม สายาคม ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปกรมศิลปากร.
กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขานุการกรม, 2545.
ศิลปากร,กรม.กองวรรณคดีและประวัติศาสตร. วรรณกรรมสมัยธนบุรีเลม1. กรุงเทพมหานคร :
อมรินทรพริน้ ติ้ง, 2532.
ศิลปากร,กรม. วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธในรัชกาลที่1.
พิมพครั้งที่9. กรุงเทพมหานคร : ศิลปาบรรณาคาร, 2543.
ศิลปากร,กรม. วรรณกรรมสมัยอยุธยาเลม1. กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2531.
ศิลปากร,กรม. วรรณกรรมสมัยอยุธยาเลม2. กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2531.
ศิลปากร,กรม. วรรณกรรมสมัยอยุธยาเลม3. กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2531.
ศิลปากร,กรม. เสภาเรื่องขุนชางขุนแผนเลม1. กรุงเทพมหานคร : ศิลปาบรรณาคาร, 2544.
ศึกษาธิการ,กระทรวง. หลักสูตรนาฏศิลปชั้นกลาง พุทธศักราช 2524(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2534).
กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพราว, 2535.
ส.พลายนอย(นามแฝง). ปกิณกะประเพณีไทย. กรุงเทพมหานคร : ดับเบิ้ลนายนพริน้ ติ้ง, 2542.
สังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ,สภาและคณะ. สูจิบัตรนาฏศิลปเขมร.
(ม.ป.ท.,ม.ป.ป.).
สุจิตต วงษเทศ,บรรณาธิการ. บทละครเรื่องรามเกียรติ์ สมัยกรุงศรีอยุธยา. กรุงเทพมหานคร :
กรมศิลปากรและศูนยมนุษยวิทยาสิรินธร, 2541.
สุนทรภู. อภัยนุราช. 2,000เลม. พิมพครั้งที่3. กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2539.
สุภาวดี โพธิเวชกุล. จารีตการใชอุปกรณการแสดงละครเรื่องอิเหนา. ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชานาฏยศิลปไทย ภาควิชานาฏยศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2539.
สุวรรณ,คุณ. พระมะเหลเถไถ. ชุดนิทานโบราณ. กรุงเทพมหานคร : ลายกนก, 2539.
สุวรรณี ชลานุเคราะห. ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลปละครรํา) พ.ศ.2533.
สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2547.
เสาวลักษณ อนันตศานต. วรรณกรรมรัชกาลที่2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2520.
อนันต อมรรตัย. เจาครอกวัดโพธิ์ พระประวัติในจดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทร
เทวีและพระราชวิจารณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั . นนทบุรี : จดหมาย
เหตุ, 2545.
อนุมานราชธน,พระยา. เรื่องประเพณีตางๆของไทย. พิมพครั้งที่4. หนังสือชุดภาษาไทยของคุรุ
สภา. กรุงเทพมหานคร : องคการคาของคุรุสภา, 2540.
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อารดา สุมิตร. ละครในของหลวงในรัชกาลที่ 2. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2516.
ผูแสดงแบบทารํา
นายไพฑูรย เขมแข็ง แสดงทารําเชิดฉิ่งศรทะนง
นางวรวรรณ พลับประสิทธิ์ แสดงทารําเปนนางศุภลักษณในศุภลักษณอุมสม
นายธีรเดช กลิ่นจันทร แสดงทารําเปนพระพรตในเชิดฉิ่งพระพรตพระสัตรุดลุยไฟและ
แสดงเปนพระมงกุฎในเชิดฉิ่งจับมาอุปการ
นายพงษศักดิ์ บุญลน แสดงทารําเปนพระสัตรุดในเชิดฉิ่งพระพรตพระสัตรุดลุยไฟและ
แสดงเปนพระลบในเชิดฉิ่งจับมาอุปการ
นางสาวปยวดี มากพา แสดงทารําเปนพระอุณรุทในศุภลักษณอุมสม
นายวิชัย สวัสดิ์จีน แสดงทารําเปนหนุมานในเชิดฉิ่งพระพรตพระสัตรุดลุยไฟและแสดง
เปนมาในเชิดฉิ่งจับมาอุปการ
นายวรวุฒิ เลิศอุทัย แสดงทารําเปนพรานกุขันในเชิดฉิ่งพระพรตพระสัตรุดลุยไฟ

ภาคผนวก
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บทละครเรื่อง
อิเหนา
ตอน ยาหรันลักพานางเกนหลง
คุณหญิงแผว สนิทวงศเสนี
เรียบเรียงตัดตอน
ธงไชย โพธยารมย
ผูชวย
เผด็จ พลับกระสงค
บันทึก
และ
พนิดา สิทธิวรรณ
จัดลําดับฉาก
จัดแสดงเฉพาะ 7 ฉาก
ฉากที่ 5 ตําหนักปนจะรากัน
-เมื่อเปดไฟดานหลังเห็นที่บรรทมของเกนหลง-เวลากลางคืน-ปพาทยทําเพลงพัดชา-เปดมานแดง-ปนหยีประทับพระแทน พี่เลี้ยง และสังคามาระตา เฝาลดหลั่นกันไป-เพลงสะสมเมื่อนัน้
มิสาระปนหยีสุกาหรา
พระทัยรําลึกตรึกตรา
ถึงสะการะหนึง่ หรัดโฉมยง
แตใหสารสื่อสวนชวนชิด
ยังมิไดสมคิดจิตประสงค
เขาค่ําร่ําครวญถึงนวลอนงค
ฝนใฝใหลหลงทุกเวลา
ดวงบุหลันสองแสงในแหลงหลา
ครั้นสิ้นแสงสุรยิ าสายัณห
ดูเดือนเหมือนพักตรพระธิดา
ยิ่งทวีถวิลหาอาลัย
-รายจึงตรัสสั่งสังคามาระตา
เจาจงอยูรักษาที่อาศัย
วันนี้พี่จะลอบเขาไป
หาองคอรทัยเทวี
สั่งเสร็จพระเสด็จเขาที่สรง
สําอางคองคทรงเครื่องเรืองศรี
พระกรกุมกริชฤทธี
จรลีไปกับประสันตา
-เชิด-สังคามาระตาออกมาสงปนหยี พอปนหยีไปแลว สังคามาระตาหันมาเรียกกิดาหยัน-ราย-
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เมื่อนัน้
กิดาหยันจงเรงไคลคลา
บัดนั้น
ถวายบังคมคัลอัญชลี

สังคามาระตาจึงเรียกหา
ใหยาหรันรีบมาอยาชาที
กิดาหยันรับสัง่ ใสเกศี
ไปดาหาปาตีฉับพลัน

-เชิด-ยาหรันและพีเ่ ลี้ยงออกเวทีลางปองหนา-รายครั้งถึงศาลานอกประตู
ใหพี่เลี้ยงซุมอยูแตที่นนั่
พี่อยาตามขาจรจรัล
จงชวนกันคอยรับเมื่อกลับมา
วาแลวลีลาคลาไคล
ปลอมไปใครไมทันรูจกั หนา
เขาเรือนจะหรังวิสงั กา
ยับยั้งคอยทาอยูชานาน
-เพลงกระบอกทองเมื่อนัน้
สังคามาระตาเฉิดฉันท
ครั้นคนหลับก็จรจรัล
ลงมาบอกยาหรันทันที
หลงหนึง่ หรัดกับนางอรสา
นิทรารวมแทนทั้งสองศรี
เมื่อเจาจะเขาไปขางในที่
จงเขาขางทางนี้พี่ชี้ให
ปนหยีนนั้ ยังไมกลับมา
ใครใครซักถามอยาครามใจ
-เพลงสามเสาเมื่อนัน้
ยาหรันยินดีเปนหนักหนา
พระจึงจัดแจงแตงกายา
เพ็ดผาใหพน สนับเพลา
เจียรบาดคาดมั่นกระสันทรง
กระหวัดชายหางหงสใหคลองเคลา
แลวเสด็จลับแลแฝงเงา
ยองเขาไปยังที่ไสยา
-ดับไฟที่ประทับของปนหยี เปดไฟที่บรรทมของนางเกนหลงที่มา นโปรง นางเกนหลงบรรทมอยูกับ
นางอรสา และระเดนกาญจนา นางกุชชาและนางพี่เลีย้ ง-เชิดฉิ่ง-ยาหรันเลนกวนมุขในเชิดฉิง่ -รายคอยชอนอุมองคหลงหนึ่งหรัด
เอาชายซาโบะรัดขนิษฐา
พระเรงรีบดําเนินเดินมา
สะดุดนางกุชชานารี
ไมเหลือบเหลียวเลี้ยวลงจากตําหนัก
ออดจากประตูลักสวนศรี
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สี่พี่เลี้ยงแวดลอมจรลี

ไปดาหาปาตีฉับพลัน
-เชิด-ปดมานแดง-อุมนางลงเวทีลางพรอมพี่เลีย้ ง-ยาหรันอุมนางเกนหลงออก-ปพาทยทําเพลงเชิด-เปดมานแดง-

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