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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา และความสําคัญของปญหา
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ หรื อ ภาคอี ส าน เป น ภาคที่ มี เ นื้ อ ที่ ม ากที่ สุด ในประเทศไทย
รวมทั้งยังเปนอูอารยธรรมที่มีความเจริญรุงเรืองมาแตอดีต มีประเพณีความเชื่อในดานพิธีกรรมทาง
ไสยศาสตร และยังคงไวซึ่งวัฒนธรรมในการกําเนิดวิถีชีวิตตามแบบทองถิ่น ลักษณะภูมิประเทศ
ทั่วไปของภาคอีสานนั้นเปนที่ราบกวางใหญ เรียกวา ที่ราบสูงโคราช เนื้อที่ 2 ใน 3 เปนพื้นที่ในเขต
ลุมแมน้ํามูล และลุมแมน้ําชี เมื่อพิจารณาจากสภาพทางดานภูมิศาสตรสามารถแบงภาคอีสานออก
ไดเปน 2 กลุม1 ดังนี้
1. กลุมอีสานเหนือ ซึ่งเรียกวา “แองสกลนคร” ชนสวนใหญในภาคอีสานนั้นเรียกกัน
โดยทั่วไปวากลุมไทยลาว และยังมีชนกลุมนอยบางสวนอาศัยอยูโดยทั่วไป ไดแก ผูไท แสก ยอ โส
โยย ฯลฯ
2. กลุมอีสานใต คือ บริเวณที่เรียกวา “แองโคราช” ซึ่งในกลุมอีสานใตนี้มีการสืบทอด
วัฒนธรรมแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่สืบทอดวัฒนธรรมจากเขมร - สวย และกลุมวัฒนธรรม
โคราช ไดแกชนสวนใหญที่อาศัยอยูในจังหวัดนครราชสีมา
กลุมวัฒนธรรมโคราช เปนกลุมวัฒนธรรมขนาดใหญที่ตั้งถิ่นฐานไปเกือบทุกอําเภอใน
จังหวัดนครราชสีมา ดั้งนั้นจึงสงผลใหวัฒนธรรมโคราชมีเอกลักษณเฉพาะที่แสดงออกถึงวิถีชีวิต
ของชุมชนไดเปนอยางดี
นครราชสีมาหรือที่รูจักกันในนามวา “โคราช”นี้นับไดวาเปนแหลงรวมอารยธรรมทางกลุม
อีสานใต มีประเพณีและวัฒนธรรมอันเกาแก มีความสําคัญทางประวัติศาสตร การเมือง การ
ปกครอง และเศรษฐกิจ รวมทั้งเมืองนครราชสีมายังเปนประตูสูภาคอีสาน ดังนั้นจึงมีกลุมชนตาง
เชื้อชาติไดหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันมาตั้งรกราก ทําใหมีประชากรที่ประกอบดวยหลายกลุมชาติ
พันธุ 2 บางกลุมก็เปนเจาของถิ่นเดิม เชน กลุมไทยโคราช กลุมชาวบน บางกลุมก็อพยพโยกยาย
เชามาภายหลังดวยสาเหตุทั้งทางดานการเมือง การสงคราม และอพยพมาเพื่อหาแหลงทํากินใหม
เชน กลุมไทยลาว เขมร มอญ สวย จีน แขก เปนตน
1

ชัชวาลย วงษประเสริฐ, ศิลปะการฟอนภาคอีสาน (มหาสารคาม:สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2535), หนา 1.
2
ปรีชา อุยตระกูล, ของดีโคราชเลมที่4 (กรุงเทพมหานคร:ศูนยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2538), หนา193.
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1. µ¦¨³Á¨n¡ºÊoµ °ÁÈ ¹ÉnªÄ®n¤´³Á}µ¦¨³Á¨nÎµ®¦´ÁÈÇ Ä»¤
ÅoÂn oµ ´µ(´Á¥n°) Á·»´ Á·ÃÁ Ånµª Á¨n¸É ¦³¦°¦³Â Â¥o¨¦¼
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2. µ¦¨³Á¨n¡ºÊoµ °¼oÄ®n ¹É¤¸°¥¼n®¨µ¥°¥nµ Án Á¡¨¨n°¤¨¼ Á¡¨¨°¥µª
Á¡¨Á·Ê´ÊÅ¢ Á¡¨Â®nµÂ¤ª Á¡¨e~Âoª Á¡¨Á®¤nÁ®¤n Á¡¨¨µÅ¤o Á¡¨Á· Á¡¨oµÁoµ
®r¨Î µÅ¥ ÂnÁ¡¨¸ÉÁ¨n´ Â¡¦n®¨µ¥ Â¨³¤¸°µ¥»¥º ¥µª¤µ¹{»´ ¸Ê º° Á¡¨Ã¦µ
°µ¸Ê¥´¤¸µ¦µ¦¨³Á¨n °®»n¤µª¹É·¥¤Á¨n´ÄnªÁ«µ¨¦µr Á¡¦µ³¦³Á¡¸
¦µr Á}ª´ ¹ÊeÄ®¤n °Å¥ µªoµÎµ»¦³°¡·¸°»·«nª»«¨Ä®oÂn¼o¨nª¨´Å
Â¨oª n°¡¦³Á¸¥r¦µ¥Á}¦³Á¡¸ ¦µ¥Áoµª´ Änª¦µr®»n¤µª®¥»¦³°µ¦
µÂ¨³°µ¸ ¡ Á¡ºÉ ° Á¨n  ¦µr Á¨n  n ª ¦» ¬ 3 ª´  n ª ¦µr 7 ª´  µªo µ Á¦¸ ¥ ªn µ
“Á®¨n¦»pn°¥ 3 ª´ ¦»pÄ®n 7 ª´”3 µ¦Á¨n°µµÊÎµÂ¨oª¥´¤¸µ¦Á¨nÄo°·É¸É·¥¤
´¤µ ÅoÂn Á¨nÁoµµ¦³o ÁoµµÅ Áoµµ¨µ Áoµµoµ Áoµµ°¹É Áoµµ³Ã®¨
Áoµµ¨·¨¤ ²¨² Â¨³µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ
µ¦Â¡ºÊoµÄ»¤Ã¦µ¸Ê ¼oª·´¥ÅoÎµµ¦«¹¬µoªoµ o°¤¼¨µÁ°µ¦ Â¨³
µµ¦´¤£µ¬r¼o°µª»ÃÄ»¤ °µ· µ¥ª··¦ ¦³¡´rª·¥µ °µ¥» 82 e Åo¨nµªªnµ 4 Ä
»¤Ã¦µ Ã¥´ÉªÅÁº°»°ÎµÁ£° »o°¸É³¤¸µ¦¨³Á¨nÃ¥nªÄ®n³Á¨n´Änª
3

³¦¦¤µ¦ iµ¥¦³¤ª¨Á°µ¦ Â¨³®¤µ¥Á®» , ª´¦¦¤¡´µµ¦µ¦³ª´·«µ¦r
Á°¨´¬r Â¨³£¼¤·{µ¦¦µ¸¤µ (¦»Á¡¤®µ¦:Îµ´¡·¤¡rÅ¥µ¦r 2542 ), ®oµ 189.
4
´¤£µ¬rª··¦ ¦³¡´rª·¥µ, µªoµ®°¦ª °ÎµÁ£° ´®ª´¦¦µ¸¤µ, 19
»¤£µ¡´r 2548.
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°µ¤¸µ¦¨³Á¨nÄ´®ª´¦¦µ¸¤µÂ¨oª ¥´¤¸µ¦¨³Á¨nÁº°»o°¸ÉÄ¦³Á«Å¥
Ã¥Á¡µ³ÄÂ£µ¨µ ´´Êµ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ¹¤¸ªµ¤Îµ´µ¦³ª´·«µ¦r Á¸É¥ª´
µ¦nµ¥Áµª´¦¦¤Äµ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ¹É·¥¤´°¥nµÂ¡¦n®¨µ¥ ¦ÎµÃ¸ÊÁ}µ¦¨³Á¨n
¡ºÊoµ¸É·¥¤Á¨n´´ÉªÅ»£µ °¦³Á«Å¥Á¤ºÉ°¦³¤µ 70 e¸Énµ¤µ Å¤n¤¸¼oÄ°Åo
°¥nµÂn´ªnµ ¦ÎµÃÁ· ¹ÊÁ¤ºÉ°ÄÂ¨³Ä¦Á}¼o¦·Á¦·É¤Ânµµ¦oªoµ o°¤¼¨Á°µ¦µª·µµ¦
¡ªnµ¤¸µ¦´·¬µÁ¸É¥ª´µ¦ÎµÁ· °¦ÎµÃÅªo®¨µ¥¦¸ ¥´ª°¥nµÁn
µ¤Á¸¥¦µ¨¤´¥¡¦³¦¤Å¦Ã¨µ (¡.«. 1991 - 2031) ¤¸Îµ®Åªoªnµ 5 “...
®oµ¤¦o°Á¡¨Á¦º° Áiµ ¨»n¥ Áiµe~ ¸° ¸¦³´e~ ¸³Á o ¸Ã´ ÄÁ ¡¦³¦µµ”
o°ªµ¤¸ÊÂÄ®oÁ®Èªnµµª¡¦³¦«¦¸°¥»¥µ´Ê·¥¤Á¨n´°¥nµÂ¡¦n®¨µ¥¹Á·
¤Á¸¥¦µ¨ ¹Ê Â¨³ Ã´ÊÈÁ}Á¦ºÉ°¦¸¸É¤¸¤µ´ÊÂn¤´¥°¥»¥µÂ¨oª
µ®´º°¦ÎµÃ °Îµ´µª´¦¦¤Â®nµ· ¨nµªÅªoªnµ 6 “¡ªnµ¤¸µ¦¨³Á¨n¦Îµ
Ã n°¤´¥¦µ¤Ã¨¦´Ê¸É 2 º° ÂªoµÂ¡³ ´®ª´¦³»¦¸”
µ o°´·¬µ´¨nµª ¼oª·´¥Åo®µ®¨´µ¤µ´»ÁºÉ°µÄµ¦ª·´¥¦´Ê¸Ê
¼oª·´¥¤»n«¹¬µÁ¸É¥ª´ µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃÃ¦µ ¡ªnµ µ®´º°Â¨³Îµ¦µµª·µµ¦®¨µ¥Á¨n¤

5

·Ê «·¨¦¦Á¨ , ¨· · ·µª´r , ¦¸Å¥«¹¬µ (¦»Á¡² : Îµ´¡·¤¡r°´ ¬¦Á¦·
´«r) ®oµ 60.
6
¦¸ °¤µ¥»¨ , ¦³ª´·Á¤º°Îµ´ (¦»Á¡² : Ã¦¡·¤¡r¦»nÁ¦º°¦´r, 2513), ®oµ 191.



¦³»¹µ¦Â °µªoµ¸É¦ÎµÁ}ªÅªoªnµ 7 “¦ÎµÃ” Á}µ«·¨m¡ºÊoµ¸ÉÁ· ¹Ê¤µµÂ¨oª
Ä£µ³ª´°°Á¸¥Á®º° Â´®ª´¦¦µ¸¤µ ÂnÅ¤nµ¤µ¦¦µªnµÁ· ¹ÊÁ¤ºÉ°Ä
µ¤Îµ¨nµª°oµ ° ®¤n°¤»¬¸ ¦·¡´¦  °¥»¥µ ¨nµªÅªoªnµ 8 “¦ÎµÃ Â¡¦n®¨µ¥ÄÁ¤º°
¦¦µ¸¤µn°¸É°ºÉ” µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ °µª´®ª´¦¦µ¸¤µ ¤¸¤µµªnµ 80 e¤µÂ¨oª
Ã¥ÄoÁ¦ºÉ°¦¸®¨´Á¡¸¥°¥nµÁ¸¥ª Âno°¸¦³°´ÊÂn 2 ¨¼ ¹ÊÅ Á¡ºÉ°Ä®o´®ª³µ¦¦o°
Á¡¨Á·¦Î µ ª(Äo Á¦¸ ¥ Äµ¦¨³Á¨n  ¦Îµ Ã µ¦¦o° Á¡¨¦³°´  ®ª³µ¦¸Ã o ª ¥µ¦
¦³ª´®ª³nµÇÄµ¦Á¨n¦ÎµÃ µª¦¦µ¸¤µ¤´Á¦¸¥´ªnµ “¦o°Á·”) µ®¤¼n µo °µ
¤¸Á¦ºÉ°¦¸¦³° Án e~ ¦´ ·É µ Á¡ºÉ°ªµ¤¦ºÊÁ¦»µ ª·¸Á¨nÄo¦Îµ oµª
ªÉÎµÅªo¨µª Îµ®¦´´Ê³Á¸¥Áoµ¡µ¥» iµ¥®·Á¦¸¥¤¡µ¥µ¼ ´®·®¦º° ´Á·ÄÄ®n ¹É
µªoµÁ¦¸¥ªnµ “ ´»” ÄnÊÎµºÉ¤¨°¥Åªooª¥ ´° Á¡ºÉ°o°¦´ iµ¥µ¥¸É³¤µµ¤Á¸¥ÃÂ¨³
n°Å¢Îµ®¦´°´ Ã Â¨o ª¤µ´É¦ª¤¨»n¤´¸ Ã Á¡ºÉ°Ä®o´µªnµ®¤¼noµ¸Ê ¤¸® ·µª¤µ
¦ª¤´¡¦o°¤¸É³Á¨n¦ÎµÃ Ä¤´¥¸Êµ¦¸Á¡ºÉ°¦³°µ¦¦ÎµÃ ¤¸Á¡¸¥´®ª³Á¸¥ªº° i³
Ãn  Ãn  i³ Ãn  Ãn  Án µ´Ê  µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃÅ¤n¤¸¡·¸µ¦®¦º°Å®ªo¦¼ Á¡¦µ³Áo¸Éªµ¤
»µÁnµ´Ê ¨¸¨µnµ¦Îµ¤¸Á¡¸¥Îµ¦Îµ¦µ¥¤º° ¨oµ¥nµ¦Îµ°¦o°¥¤µ¨µ ®»n¤µª¦Îµo°´
Á}¼n iµ¥®·¦Îµ°¥¼noµÄ iµ¥µ¥¦Îµ°¥¼noµ° ¦ÎµÅ¦°Ç ª ªÁ È¤µ¯·µ ³¦Îµ¤¸µ¦¥´
Á°ª¥´Å®¨n ¤oµ¥µ¥µ¦³®ªnµ®»n¤µª Á¡¨¸É¦o°¦³°µ¦¦ÎµÃ Á¦¸¥ªnµ “Á¡¨Á·¦Îµª”
Á¡¨Á·ÁnµÂn ÅoÂn Á¡¨ÊÎµÅ¦Ã¥ ¨¤Ã¦¥Ã¥¤µ ¥µ¤Á¥È ÁoµÁµ³ ²¨² µ¦Ânµ¥Ä¥»¸Ê
¼o®·»nÃ¦³Áª¤ÁºÊ°Â ¦³° oµ®n¤´oª¥³Å¨n°¥µ¥ Å ªnnµ®oµ®¨´ µ¥
»nÃ¦³ÁÁnÁ¸¥ª´ ª¤ÁºÊ°°¡ª¤µ¨´¥ µ¡»oª¥oµ µª¤oµ oµÃ¦³Á ·¥¤Äooµ
Å®¤®µ¦³¦° Á¡¦µ³Á}oµÅ®¤ °o°·É
¡´µµ¦ °¦ÎµÃ¥»n°¤µ Ä¦µª¤´¥¦µ¤Ã¨¦´Ê¸É 2 ¡.«. 2484 ¹ÉÄ ³´Ê
°¤¡¨ Â¨ ¡·¼¨¦µ¤ Îµ¦ÎµÂ®nµ¥¦´¤¦¸ ¦´µ¨¤¸Ã¥µ¥·¦¼ª´¦¦¤
n  Á¦· ¤ Ä®o ¦Î µ ÃÁ}  ª´  ¦¦¤¦³Î µ µ· Á¤º ° ¦¦µ¤¸ ¤ µ¹  ¤¸  µ¦¨³Á¨n  ¦Î µ Ã°¥n µ 
Â¡¦n ® ¨µ¥ ¤¸  µ¦¦o µ ¦¦r ´  ®ª³¦¸ Â ¨³¨¸ ¨ µn µ ¦Î µ °¥n µ ¤µ¤µ¥ Á¡¦µ³¥»  ¸Ê Á ¦·É ¤ Åo ¦´ 
ª´¦¦¤³ª´¤µoµÂ¨oªÂn¥´¤¸¨´¬³ °¡ºÊoµÃ¦µ°¥¼n ´®ª³Â¨³¨¸¨µ Îµ¦Îµ¸ÉÁ· ¹Ê
Ä®¤n Án ´®ª³nµ¨Îµ{®¨´ ´®ª³¸·¸É¤¸¨¸¨µµ¦¥´Á°ª¥´Å®¨n ´®ª³Ã¨ªr µªoµÁ¦¸¥ªnµ
“´®ª³µ¥°ÎµÁ£°” ´®ª³Ã¤±p° ´®ª³Â¤oµ ²¨² Á¡¨Á·ÅoÂn Á¡¨Á°p³Á°qµ
7

Îµ´µª´¦¦¤Â®nµ· , µ¦µ»¦¤Å¥¦µµ¨µÁ¨n¤¸É 12 (¦»Á¡² : Ã¦¡·¤¡r
¦»nÁ¦º°¦´r), ®oµ 5590.
8
Á¡È«¦¸ °Îµ, °¸Ã¦µ Á¨n¤¸É 4 (¦»Á¡² : «·¨ª´¦¦¤ ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´
¦¦µ¸¤µ, 2538), ®oµ 170.



Á¡¨Ã¨ªr·´ Á¡¨n°¤µ¨¸ ²¨² µ¦Ânµ¥Á¨¸É¥Á}¼o®·»n·ÉÄnÁºÊ°¦´¦¼ µ¥¨n°¥
®¨µ¸µ¤¤´¥ °µ·¨¼Å¤o¦³´oª¥Á¦ºÉ°¦³´µ¤Ä° iµ¥µ¥»nÃ¦³Á®¦º° »n
Ã¦n ª¤ÁºÊ°°¡ª¤µ¨´¥ µ»nµÁÂµ¨ ÂnÅ¤n¤µ´ Á¡¦µ³Å¤nÄ®oÂ¨µµ
¼o°ºÉ Ân¸É µÅ¤nÅoº° oµ µª¤oµµ¡»
³Á®ÈÅoªnµÄnª¸Êµ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ¤¸ªµ¤·¥¤
Â¡¦n®¨µ¥Â¨³¤¸µ¦¡´µµoµ¦³ªnµ¦Îµ ¦o° Îµ°Á¡¨Â¨³´®ª³ ¹É¤¸ªµ¤
®¨µ®¨µ¥¤µ ¹Ê
°¥nµÅ¦Èµ¤Änªe ¡.«.2516 µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃÁ·ªµ¤Áµ¨ÁºÉ°µ{´¥µ
£µ¡Âª¨o°¤Â¨³µ¦ÎµÁ·¸ª·¸ÉÁ¨¸É¥Â¨Ån¨Ä®o µ¦¨³Á¨n ¡ºÊoµnµÇ¦ª¤´Ê
µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ¸ÊÁ¦·É¤ µ®µ¥Åµ»¤ ¤¸µ»¤Ánµ´Ê¸É¤¸µ¦¨³Á¨n°¥¼n ¹ÉÄ{»´¸Ê
Á®¨º°Á¡¸¥¼o°µª»Ã¸É¥´°»¦´¬r«·¨³µ¦¨³Á¨n¡ºÊoµÁ®¨nµ¸ÊÅªo
ª¹nªe ¡.«.
2540 ª·  ¥µ¨´ ¥ µ«· ¨ ¦¦µ¸ ¤ µÃ¥ ³´Ê  µÁ¡È  · ¡ ¥r ´  »  ¤ Î µ ¦Î µ Â®n 
¼o°Îµª¥µ¦ Åo´´ÊÃ¦µ¦Ã¦µ¦´¬rª´¦¦¤ ¹Ê Ã¥¤¸°µµ¦¥r·¥µ¡¦¦ ¦³¡´r
ª·¥µ Á}¼o¦´·°Ã¦µ¦ ª´»¦³r °Ã¦µ¦Á¡ºÉ°nÁ¦·¤Â¨³°»¦´¬rº°«·¨³
µ¦¨³Á¨n¡ºÊoµ ¹ÅoÎµÁ·µ¦Îµ¦ªoªoµ o°¤¼¨Á¸É¥ª´µ¦¨³Á¨n¡ºÊoµÃ¦µ Án
µ¦¨³Á¨nÁ oµµ¦³o Á¡¨oµÁoµ®r¨ÎµÅ¥ µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ Á}o ¹ÉÄ»¸ÊÁ°¹Á}
µÁ®»Ä®o¦ÎµÃ¤¸¦¼Âµ¦¨³Á¨n¸É¦´Á¨¸É¥¤µÁ}µ¦Â¤µ ¹Ê ÁºÉ°µµª·¥µ¨´¥
µ«·¨¦¦µ¸¤µ Åo¡´µµ¦Â¦ÎµÃ¹É¤¸µ¦¦¦»nµ¦Îµ°¥nµ¤¸ÂÂ Ã¥Îµnµ¦Îµ
µµ«·¨mÅ¥Á oµ¤µ¦³¥»rÄoÄ®o°¨o°´Á¡¨ °µ· nµ°¦o°¥¤µ¨µ nµ´Âj´
®oµ µ¦¦Îµ¸ Á}o ¡¦o°¤´nªÎµ°´®ª³¸É¤¸µ¦¦ª¦ª¤´®ª³µ¦¸ÃÄ®o¤¸ªµ¤
®¨µ®¨µ¥¤µ ¹Ê ÄoµÁ¦ºÉ°Ânµ¥¥´¤¸µ¦»nÃ¦³ÁÁ®¤º°Á·¤®µÂn¼o®·ª¤
ÁºÊ°Â ¦³° ¼oµ¥ª¤ÁºÊ°°¡ª¤µ¨´¥¸É¤¸¸´µ¤ ¹Éµ¦¦´Á¨¸É¥Ä¦´Ê¸Ê n¨
Ä®o¦¼Âµ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ¡ºÊoµ¦´Á°µª´¦¦¤Änµ¦Îµ Â¨³nªÎµ°´®ª³ µ¦¸Ã
Á¡·É¤Á oµ¤µ¤µ ¹Ê ¦³°´Äe¡.«. 2540 µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ¡ºÊoµÅo¦´µ¦´»µ
Á«µ¨¦¦µ¸¤µÄ®o¤¸µ¦¦³ªµ¦¦³´ª¦ÎµÃ¡ºÊoµ ¹ÉµÁ®»´¨nµª¸ÊÎµÄ®o
µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ¡ºÊoµÃ¦µ´ÊÅo¤¸µ¦°»¦´¬r Â¨³¤¸µ¦¢g¢¼¡´µ ¹Ê°¸¦´Ê®¹É {´¥
Îµ´Äµ¦´¦³ª¦³´ª¦ÎµÃ¡ºÊoµ´ÊÎµÄ®o¦ÎµÃÄÂn¨³»¤´Ê ¤¸µ¦¡´µ
Äoµ¦³ªnµ¦Îµ Á¡¨ nªÎµ°´®ª³ Ä®o¤¸ªµ¤nµÄ Â¨³¤¸Á°¨´¬rÁ¡µ³¤µ
¹Ê Á¡ºÉ°¦oµªµ¤¦³´ÄÄ®oÂn¼o¤ Â¨³¼o¢{ Â¨³¸ÉÎµ´Á¡ºÉ°Á}µ¦°ª¨¸¨µ Äµ¦Â
µ o°¤¼¨´¨nµª¼oª·´¥ÅoÁ¨ÈÁ®È¹ªµ¤Îµ´Á®¨nµ¸Ê¹ÅoÎµµ¦«¹¬µoªoµ o°¤¼¨
µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃÃ¦µ Ã¥°°Îµ¦ªo°¸ÉÄ´®ª´¦¦µ¸¤µµ¤°ÎµÁ£°nµÇ¸É¥´¤¸
µ¦¨³Á¨n°¥¼n ÅoÂn ¤¦¤¼o¼°µ¥»»nªnµ-«µ¨µ¨°¥ °ÎµÁ£°Á¤º° ¤¦¤¼o¼°µ¥»°ÎµÁ£°¦»¦¸ ¹É
Åo ¦n ª ¤µ¦Â¦Î µ Ãª¦ªª´  ¨°ª´  Â®n  ´ ¥ ³o µ ª» ¦ µ¦¸  ¨µ¥n µ Ã¤ ´  ®ª´ 



¦¦µ¸¤µ ¨»n¤ª´¦¦¤oµµ °ÎµÁ£°´¦µ Åo¦´¦µª´¨³Á¨·«µ¦¦³ª¦ÎµÃ
´®ª´¦¦µ¸¤µ ¦³Îµe 2545 ´Ê¸ÊÁ¡ºÉ°³Åo¦µ¹µ¥¨´¬r °µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ °
Ân¨³»¤ªnµ¤¸ªµ¤¨oµ¥¨¹®¦º°Ânµ´°¥nµÅ¦ Ã¥¼oª·´¥³µ¤µ¦ª·Á¦µ³®rÂ¨³«¹¬µ¹
¡´µµ¦µ¦Â¦ÎµÃÅo°¥nµ´Á¤µ ¹Ê
Â¨³Äµ³¸É¼oª·´¥Á}µªÃ¦µ®¹É ¼oª·´¥¹¤¸ªµ¤¤»n¤´É¸É³«¹¬µoªoµ o°¤¼¨
Á¡ºÉ°Á}µ¦°»¦´¬rª´¦¦¤°´¦»nµÁ®¨nµ¸ÊÅªo Ã¥Îµµ¦ª·´¥ «¹¬µ¦ª¤¦ª o°¤¼¨ÄÁ¦º°É 
¦³ª´ ·  ªµ¤Á}  ¤µ ¦¼  ÂÂ¨³Á°¨´  ¬r °µ¦¨³Á¨n  ¦Î µ ÃÃ¦µÄÂn ¨ ³n ª  °
¡´µµ¦Äµ¦Â Á¡ºÉ°Îµµ¦ª·Á¦µ³®r¨´¬³¦³ªnµ¦Îµ ¦ª¤´Ê¦¼Â °µ¦Â
¹É  ¼o ª· ´ ¥ ®ª´  Á}  °¥n µ ¥·É  ªn µ o ° ¤¼ ¨ ¸É Å o  µµ¦ª· ´ ¥ Ä¦´Ê  ¸Ê ³Á}  ÂªµÄµ¦°» ¦´  ¬r
µ¦¨³Á¨n  ¡ºÊ  o µ n ° ¸É  ³¼  ®µ¥Åµ¤ª· ª´  µµ¦ °´  ¤{  » ´  Åªo Á }  ¤¦µ
ª´¦¦¤ °µ·ºÅ
1.2 ª´»¦³r °µ¦ª·´¥
1. Á¡ºÉ°«¹¬µ¡´µµ¦ °µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃÃ¦µ
2. Á¡ºÉ°«¹¬µÂ¨³ª·Á¦µ³®rµ¥¨´¬r °µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃÃ¦µ
1.3 °Á µ¦ª·´¥
¤»n«¹¬µµ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ¸É¦µÄ´®ª´¦¦µ¸¤µ nªe ¡.«. 2540 – 2548 Ã¥«¹¬µ
Äo°¸É°ÎµÁ£°nµÇ ´¸Ê »¤»nªnµ-«µ¨µ¨°¥ °ÎµÁ£°Á¤º° oµÂ³ °ÎµÁ£°¦»¦¸ Â¨³ oµ
µ °ÎµÁ£°´¦µ ÁºÉ°µ»¤´¨nµª¥´¤¸µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃÂ¨³¥´¤¸«·¨d¡ºÊoµ´Ê
·Éµº°µ¦Â¤µ¹{»´
1.4 ·¥µ¤«´¡rÁ¡µ³
µªÅ¥Ã¦µ

µ¦¨³Á¨n¡ºÊoµ

¨»n¤o°·É´ÊÁ·¤Ä´®ª´¦¦µ¸¤µ¸É¤¸Á°¨´¬rµ
ª´¦¦¤Ä µ¦ÎµÁ·ª·¸¸ª· °µ· µªÅ¥Ã¦µÄo£µ¬µ
·ÉÃ¦µÄµ¦ºÉ°µ¦
µ¦Â°°µª´¦¦¤ °Ã¦µÄ»¤o°·É´Ê
µoµ¦¼Âµ¦Â ª·¸µ¦¨³Á¨n ¦o° Îµ°Á¡¨
£µ¬µ µ¦Ânµ¥ nµ¦Îµ ¦¸ Â¨³°»¦r ¹Éµ¦¨³Á¨nÂn
¨³¦³Á£°µ³¤¸°r¦³°Á®¨nµ¸ÊÂnµ´°°Å



µ¦Â¡ºÊoµ

µ¦¨³Á¨n  ¡ºÊ  o µ °¥n µ ®¹É  ¹É  µ¦¨³Á¨n  Á®¨n µ ´Ê  ¤¸
ªµ¤´¤¡´rÁ¸É¥ªÁºÉ°´µ¦Â°°µµ«·¨m¡ºÊoµ
¨n µ ªº ° µ¦¦n µ ¥¦Î µ µ¦¦o °  Â¨³¦¸ Á o µ ¤µ¦³°Ä
µ¦¨³Á¨n

Á·¦Îµª

µ¦¦o°Á¡¨¦³°´®ª³µ¦¸Ã Äµ¦Á¨n¦Îµª µª
¦¦µ¸¤µ¤´Á¦¸¥´ªnµ “¦o°Á·”

¦Îµª°µ¸¡

°µ¸¡¦´oµÂÄµ¦ºÉÁ¦·nµÇ ¼oÂÁ}®·Äª´¥µª
Îµª´ÊÂn 2  ¹ÊÅ¦´oµ¦Îµª µ¦Â³Á¦·É¤ooª¥
µ¦Å®ªo¦¼ Ã¥ÎµÁ¦ºÉ°µª¦¦¸Å¥¤µÁ}¦o° µ´Ê
ÁdÁª¸Ä®oÎµ®¦´¼o¤ºÊ°´¦ ¹Ê¤µ¦Îµ´¼oÂ ¹É¤¸··Á¨º°
¼oÂÁ°µ¦¦Îµ¤¸¨´¬³¦ÎµÁ}¼n´Á¨ºÉ°¸ÉÄ¨´¬³ª
Á È¤µ¯·µ ¥ÉÎµÁoµµ¤´®ª³Ã¥nªÄ®n·¥¤Á¡¨¨¼»n¹ÉÄo
ª¦¸ µ¨¦¦Á¨¦³° Â¨³Äo®ª¸Á}´µµ¦
®¤¦° °µ¦¦Îµ

¦ÎµÃ

µ¦¨³Á¨n¡ºÊoµ°¥nµ®¹É °Å¥ ·¥¤Á¨n´´Éª»£µ °
¦³Á«Å¥ Ân·¥¤´¤µÄÂ£µ¨µ Á}µ¦´ÊªÁ¨n
´  ¼o · ¥ ¤Á¨n  n ª Ä®n Á }  ®»n ¤ µª´  ¼n ° °Å¦Î µ ÄÁ· 
Á¸Ê¥ª¡µ¦µ¸ Á¡¨¸ÉÄ o¦o°nªÄ®n Îµ¤µµª¦¦¸ ®¦º°
µµ¦roµÁ¤º°Ä ³´Ê µ¦¦Îµ³·nµ¦Îµ¦³°Á°
µ¤ªµ¤®¤µ¥ °Á¡¨ Å¤n¤¸ÂÂµ¥´ª ¼o¦ÎµÁ¨ºÉ°¸ÉÁ}
ªÄ¨´¬³ªÁ È ¤µ¯· µ Äo Á¦ºÉ°¦¸ Å¥¸ ¦³°
´®ª³Äµ¦¦Îµ
¦³ªµ¦¦Îµ¦µ¥¤º° Á}¦³ªnµ¦ÎµÂ°·¦³µ¤ª·¸µªoµ ¨´¬³µ¦¦Îµ³
¦µ¥¤º°Å¤µ ¤oª¤º°®¦º°ªµ¤º°ÅÄ·«µnµÇ Åo°¥nµ
°·¦³µ¤ªµ¤´ °Ân¨³»¨



1.5 ª·¸ÎµÁ·µ¦ª·´¥
1. «¹¬µ o°¤¼¨µÁ°µ¦ª·µµ¦ µª·´¥Â¨³ªµ¤¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦¨³Á¨n¡ºÊoµ
Ã¦µµÂ®¨n o°¤¼¨nµÇ´¸Ê
Îµ´µª·¥µ¦·µ¦ »¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥
µ¦µ»¦¤Å¥£µ°¸µ Á¨n¤¸É 14 ´ÎµÃ¥ Îµ´µª´¦¦¤Â®nµ·
®o°¤»³«·¨¦¦¤«µ¦r »¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥
®´º° °¸Ã¦µÁ¨n¤¸É 1-4 ´ÎµÃ¥«¼¥r«·¨ª´¦¦¤ ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´
¦¦µ¸¤µ
®´º°«·¨³µ¦¢j°¦Îµ°¸µ Ã¥ ´ªµ¨¥r ª¬r¦³Á¦· ¤®µª·¥µ¨´¥«¦¸
¦·¦ª·Ã¦ ¤®µµ¦µ¤
«¼¥rª´¦¦¤°ÎµÁ£°´¦µ ´®ª´¦¦µ¸¤µ
®´º°¤¦o°·É»¤Ã¦µ Ã¥ °µµ¦¥rÁ¦¸¥«´·Í µ§µ¦r
®o°¤»ª·¥µ¨´¥µ«·¨¦¦µ¸¤µ
®´º°µ¦¨³Á¨n¡ºÊoµÃ¦µ¸É¼®µ¥ Ã¥°µµ¦¥r·¥µ¡¦¦ ¦³¡´r
ª·¥µ °µµ¦¥r 2 ¦³´ 7 ª·¥µ¨´¥µ«·¨¦¦µ¸¤µ
«¼¥r«·¨ª´¦¦¤ ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´¦¦µ¸¤µ
®´  º ° ª´  ¦¦¤¡´  µµ¦µ¦³ª´ · « µ¦r Á°¨´  ¬r Â ¨³£¼ ¤· {  µ
¦¦µ¸¤µ ´ÎµÃ¥ ³¦¦¤µ¦ iµ¥¦³¤ª¨Á°µ¦Â¨³®¤µ¥Á®»
µ¦Â¡ºÊoµ °ÎµÁ£°¡¥»®¸¦¸ ´®ª´¦ª¦¦r ª·¥µ·¡r«·¨¦¦¤«µ
¦¤®µ´· £µª·µµ¥«·¨m eµ¦«¹¬µ 2539 Ã¥µ¡´·¡µ ´®´¬·
¦Îµª°µ¸¡ ¦¸«¹¬µ¦Îµª°µ¸¡ °ÎµÁ£°µ¨³¤» ´®ª´¨»¦¸ ª·¥µ·¡r
«·¨¦¦¤«µ¦¤®µ´· £µª·µµ¥«·¨m eµ¦«¹¬µ 2541 Ã¥µµª
d~Á« ª´¦µ
2. o  ªoµ o° ¤¼¨ µµ¦´ ¤£µ¬r » ¨¸É¤¸ nª Á¸É¥ ª o° ´Ê ¼o ¦¼o ´ Â ´  ¦¸ ¼o ¤¸
µÄµ¦¨³Á¨n¡ºÊoµ´ÊÁ·¤Ä»¤ ´¸Ê
2.1

¨»n¤ «·¨d¡ºÊoµ
°ÎµÁ£°
1. µ¥ª··¦
2. µÁ¸¥¤
3. µ¥°

¦³¡´rª·¥µ °µ¥» 82 e
¦³¡´rª·¥µ °µ¥» 75 e
¤¼¦r
°µ¥» 78 e



4. µoª
°ÎµÁ£°¦»¦¸
1. µÎµÁ¸¥
2. µo°¨oª
°ÎµÁ£°´¦µ
1. µ¥®ª
2. µµ
3. µo°¥
4. µ®¦´É
°ÎµÁ£°Ã¼
1. µ¤ª¦
°ÎµÁ£°Á¤º°
1. µ¨ÎµÅ¥
2. µµ¥¤nµ
3. µÁ¥
4. µ»
2.2

¤¼¦r

°µ¥» 77 e

ª¦µ·
¡¹ÉÅ¡¦¼¥r
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°µ¥» 65 e
°µ¥» 67 e
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¦¼£¼¤·{µÅ¥ oµ¦´µ «µµ ¦³Á¡¸ ®´ª®oµ«¼¥rª´¦¦¤
°ÎµÁ£°´¦µ ´®ª´¦¦µ¸¤µ
2. °µµ¦¥r·¥µ¡¦¦ ¦³¡´rª·¥µ °µ¥» 45 e
¼oÁ¸É¥ªµ Â¨³´ª·µµ¦µoµ«·¨µ¦¨³Á¨n¡ºÊoµÃ¦µ
3. °µµ¦¥r»ª´r ª¦µ· °µ¥» 70 e
¦³µÁ¦º° nµ¥£µ¼o¼°µ¥»Â®n¦³Á«Å¥ µ µ¦¦µ¸¤µ
4. °µµ¦¥r¡´r Á¸¥¦¨µ °µ¥» 72 e
¦³µ«¼  ¥r ª´  ¦¦¤o µ ®¨» ¤ o µ ª °Î µ Á£°Ã¼  ´  ®ª´ 
¦¦µ¸¤µ
5. µ¥¦ª»· Áµ¦¥³ª·Á«¬ °µ¥» 70 e
¦³µ¤¦¤¼o¼°µ¥» °ÎµÁ£°Á¤º° ´®ª´¦¦µ¸¤µ
6. µ¥´É ¼¨µ °µ¥» 74 e
¼oÄ®noµ oµµ °ÎµÁ£°´¦µ ´®ª´¦¦µ¸¤µ



7. µµ¥¨ »Á¥È °µ¥» 38 e
°rµ¦¦·®µ¦nªÎµ¨ oµµ °ÎµÁ£°´¦µ ´®ª´¦¦µ¸¤µ
8. °µµ¦¥r°µ¦¤r °·¡«r °µ¥» 43 e
Ã¦Á¦¸¥°¦¡·¤ª·¥µ °ÎµÁ£°´¦µ ´®ª´¦¦µ¸¤µ
3. «¹¬µ o°¤¼¨Ã¥°°£µµ¤ µ¤Â°ÎµÁ£° Â¨³®¤¼noµ¸É¥´¤¸«·¨d¡ºÊoµÃ¥
Á oµ¦nª¤´Áµ¦r ¦nª¤ f®´ Â¨³´¹£µ¡
3.1 ®¤¼noµ®°¦ª °ÎµÁ£° ´®ª´¦¦µ¸¤µ
3.2 «¼¥rª´¦¦¤ °ÎµÁ£°´¦µ ´®ª´¦¦µ¸¤µ
3.3 »¤ª´«µ¨µ¨°¥ °ÎµÁ£°Á¤º° ´®ª´¦¦µ¸¤µ
3.4 oµÁ¨¸¥ °ÎµÁ£°¦»¦¸ ´®ª´¦¦µ¸¤µ
3.5 oµ®¨»¤ oµª °ÎµÁ£°Ã¼ ´®ª´¦¦µ¸¤µ
4. «¹¬µ¦¼Â Â¨³Á°¨´¬rÄµ¦¨³Á¨n¡ºÊoµÄ»´¨nµª Á¡ºÉ°¦ª¦ª¤´¹
o°¤¼¨ Ã¥Îµµ¦¦ª¦ª¤ o°¤¼¨´Ê®¤ÎµÁ°Á}¨µª·´¥Ã¥ÂnÁ}®´ª o°µ¤
´¸Ê
¸É 1 Îµ
1.1 ªµ¤Á}¤µ Â¨³ªµ¤Îµ´ °{®µ
1.2 ª´»¦³r °µ¦ª·´¥
1.3
°Á µ¦ª·´¥
1.4 ·¥µ¤«´¡rÁ¡µ³
1.5 ª·¸ÎµÁ·µ¦ª·´¥
1.6 °»¦r¸ÉÄoÄµ¦Îµª·´¥
1.7 ¦³Ã¥r¸Éµªnµ³Åo¦´
¸É 2 ªµ¤Á}¤µÂ¨³¡´µµ¦¦ÎµÃÄ´®ª´¦¦µ¸¤µ
2.1 ¦³ª´·Á¤º°¦¦µ¸¤µ
2.2 £µ¡µ£¼¤·«µ¦rÂ¨³µ¥£µ¡
2.3 ¨´¬³µ´¤Â¨³ª´¦¦¤ Â¨³¦³Á¡¸
2.4 µ¦¨³Á¨nnµÇ¸É¦µÄ»¤
2.4.1 Á¡¨Ã¦µ
2.4.2 Á¡¨oµÁoµ®r¨ÎµÅ¥
2.4.3 ¨»n¤µ¦¨³Á¨nÁ oµµ¦³o



2.5

ªµ¤Á}¤µÂ¨³¡´µµ¦¦ÎµÃÄ´®ª´¦¦µ¸¤µ
2.5.1 nª¸É 1 ¦ÎµÃnªn°¤´¥¦µ¤Ã¨
2.5.2 nª¸É 2 ¡´µµ¦Â¨³µ¦Á¨¸É¥Â¨
2.5.3 nª¸É 3 ¦Îµª¸É¤¸µ¦¡´µÄÁ·¦³¥»r
2.5.4 nª¸É 4 µ¦¢g¢¼¦ÎµÃ °»¤Ä´®ª´¦¦µ¸¤µ
2.5.5 ¦»
¸É 3 µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ °»¤Ä´®ª´¦¦µ¸¤µ
3.1 µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ»¤»nªnµ - «µ¨µ¨°¥ °ÎµÁ£°Á¤º°
3.1.1 ªµ¤Á}¤µ
3.1.2 µ¦¦³°»¦·
3.1.3 °r¦³°µ¦Â
3.1.3.1 ¼oÂ
3.1.3.2 Á¦ºÉ°Ânµ¥
3.1.3.3 Á¦ºÉ°¦¸
3.1.3.4 Ã°µ¸ÉÂ
3.1.3.5 µ¸ÉÂ
3.1.3.6 ´Ê°µ¦Â
3.2 µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ»¤oµÂ³ °ÎµÁ£°¦»¦¸
3.2.1 ªµ¤Á}¤µ
3.2.2 µ¦¦³°»¦·
3.2.3 °r¦³°µ¦Â
3.2.3.1 ¼oÂ
3.2.3.2 Á¦ºÉ°Ânµ¥
3.2.3.3 Á¦ºÉ°¦¸
3.2.3.4 Ã°µ¸ÉÂ
3.2.3.5 µ¸ÉÂ
3.2.3.6 ´Ê°µ¦Â
3.3 µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ»¤oµµ °ÎµÁ£°´¦µ
3.3.1 ªµ¤Á}¤µ
3.3.2 µ¦¦³°»¦·
3.3.3 °r¦³°µ¦Â
3.3.3.1 ¼oÂ



3.3.3.2 Á¦ºÉ°Ânµ¥
3.3.3.3 Á¦ºÉ°¦¸
3.3.3.4 Ã°µ¸ÉÂ
3.3.3.5 µ¸ÉÂ
3.3.3.6 ´Ê°µ¦Â
3.4 ¡´µµ¦ °µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ´®ª´¦¦µ¸¤µ
3.4.1 ¡´µµ¦µµ¦Â
3.4.2 ¡´µµ¦µ¦¸
3.4.3 ¡´µµ¦Ânµ¥
3.4.4 ¡´µµ¦µÁ¡¨
3.4.5 ¡´µµ¦ °¼oÂ
3.4.6 ¡´µµ¦µÃ°µÂ¨³µ¸É
3.4.7. °r¦³°µ¦ÂÄnª°ºÉÇ
3.5 ¦»µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ´®ª´¦¦µ¸¤µ
¸É 4 ª·Á¦µ³®r¦³ªnµ¦ÎµÃÃ¦µ 3 ¨»n¤
4.1 ¦¼Â¦ÎµÃ»¤ª´«µ¨µ¨°¥ °ÎµÁ£°Á¤º°
4.1.1 Â´ÊÁ·¤
4.1.2 Â¦³¥»r´ÊÁ·¤
4.1.3 Â¢g ¢¼
4.2 ¦¼Â¦ÎµÃ»¤oµÂ³ °ÎµÁ£°¦»¦¸
4.2.1 Â´ÊÁ·¤
4.2.2 Â¦³¥»r´ÊÁ·¤
4.2.3 Â¢g ¢¼
4.3 ¦¼Â¦ÎµÃ»¤oµµ °ÎµÁ£°´¦µ
4.3.1 Â´ÊÁ·¤
4.3.2 Â¦³¥»r´ÊÁ·¤
4.3.3 Â¢g ¢¼
4.4 µ¦Á¦¸¥Á¸¥¦³ªnµ¦Îµ¦ÎµÃ 3 ¨»n¤
4.5 ¦»¡´µµ¦Â¨³µ¥¨´¬r¦³ªnµ¦ÎµÃ´®ª´¦¦µ¸¤µ



¸É 5 ¦»Â¨³ o°Á°Â³
¦µ¥µ¦°oµ°·
£µª
¦³ª´·¼oª· ´¥
1.6 °»¦r¸ÉÄoÄµ¦Îµª·´¥
1.6.1 Á¦ºÉ°´¹Á¸¥¡¦o°¤¤oªÁ
1.6.2 Á¦ºÉ°´¹£µ¡¡¦o°¤¢d¨¤r
1.6.3 ¨o°ª·¸´«r¡¦o°¤¤oªª¸¸Ã°
1.6.4 °¤¡·ªÁ°¦r
1.6.5 Á¦ºÉ°Á ¸¥
1.7 ¦³Ã¥r¸Éµªnµ³Åo¦´
1.7.1 Åo°rªµ¤¦¼oÁ¸É¥ª´¦¼Âµ¥¨´¬r¡ºÊoµ¹É´ªnµÁ}¨µª·´¥¸É¤¸»nµ
µª´¦¦¤ °»¤Â¨³´¤Å¥
1.7.2 ¨µ¦ª·¥´ µ¤µ¦¦³¥»rÄo´µµ¥«·¨m¡ºÊoµÄ£¼¤·£µ°ºÉÇn°Å
1.7.3 Á}µ¦Á¥Â¡¦n«·¨³µ¦Â¡ºÊoµ´ÊÁ·¤Ä®oÁ}¸É¦¼o´Ä¦¼Âµª·µµ¦
¹ÉÁ}Âªµ®¹ÉÄµ¦°»¦´¬rµ¦Â¡ºÊoµÁ®¨nµ¸Ê¤·Ä®o¼®µ¥Å

บทที่ 2
ประวัติ และพัฒนาการรําโทนในจังหวัดนครราชสีมา
ในบทนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลทางดานประวัติและความเปนมารําโทนในจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งนับเปนศิลปะการแสดงพื้นบานที่สําคัญภายในชุมชน วัฒนธรรมการแสดงพื้นบาน
สามารถสะทอนใหเห็นถึงแนวทางการดําเนินชีวิตรวมถึงวัฒนธรรมการเปนอยูของแตละชุมชนได
เปนอยางดี ในทางตรงกันขามวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนนั้นๆก็เปนปจจัยสําคัญที่เปนตัวหลอ
หลอมวัฒนธรรมการแสดงพื้นบานใหมีรูปแบบที่สามารถสะทอนเอกลักษณของตนเองไดอยาง
สมบูรณจากการรวมตัวของชุมชนที่ไดรับการบูรณาการทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี จนกอเกิดใหมีการแสดงเอกลักษณของตนในดานตางๆอาทิ ภาษา การแตงกาย การละเลน
ตางๆของชุมชน ดังนั้น เพื่อที่เราจะสามารถศึกษาถึงวัฒนธรรมการแสดงพื้นบานไดอยางเขาใจนั้น
ปจจัยที่นับเปนจุดสําคัญ ไดแก พัฒนาการทางสังคมของชุมชน
ดังนั้นในบทนี้จะแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน
1 ความเป น มา สภาพทั่ ว ไปของจั ง หวั ด นครราชสี ม า และการแสดงพื้ น บ า นจั ง หวั ด
นครราชสีมา ที่ปรากฏการแสดงในปจจุบัน
2 กลาวถึงความเปนมาและพัฒนาการรําโทนในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
ถึง4 ระยะ ไดแก 1 รําโทนชวงกอนสงครามโลก 2 รําโทนชวงสมัยปฎิรูปวัฒนธรรม 3 รําวงที่มีการ
พัฒนาในเชิงประยุกต 4 การฟนฟูรําโทนในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา อันเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญ
ในการวิจัยครั้งนี้ ดังจะไดกลาวถึงรายละเอียดไปตามลําดับดังนี้
2.1 ประวัติเมืองนครราชสีมา 1 จากเอกสารไดกลาวถึงประวัติเมืองนครราชสีมาไวดังนี้
เมืองนครราชสีมาถูกสรางขึ้นตามพระราชดําริของสมเด็จพระนารายณมหาราช กษัตริยกรุง
ศรีอยุธยา พ.ศ. 2199 (รัชกาลที่ 27) ทรงดําริวา ภาคอีสานเปนฉนวนปองกันญวณ เขมร ลาว และ
เพื่อควบคุมเขมรปาดงควรจะสรางเมืองใหญใหเปนเมืองหนาดานขึ้นใหม ซึ่งขณะนั้นมีเมืองพิมาย
เมืองโคราช และเมืองเสมาเปนชุมชนใหญอยูแลว จึงมีพระราชโองการใหพระยายมราช (สังข)เปน
แมกองไปสรางเมืองหนาดานใหมตามพระราชดําริ
พระยายมราช จึงมาตรวจพื้นที่วางแผนจะใหเมืองพิมายคงไวเปนเมืองรักษาหนาดาน จะ
เอาคนโคราช และคนเสมาเปนแรงงานจะสรางใกลลําตะคองเพื่ออาศัยน้ํา และมีลําน้ําปรุไหลผาน
เขาเมืองโดยตรง ไดขอชางจากกรุงศรีอยุธยามาสรางวัดกลางนครขึ้นกอนตั้งแต พ.ศ. 2200 ขณะนั้น
1

พันโทเนตร อุตมัง, ประวัติศาสตรอีสาน นครราชสีมา และวีรกรรมทุงสัมฤทธิ์ (นครราชสีมา :
มิตรภาพการพิมพ 1995, 2547), หนา 48.

15

สงคนไปปาวรองในเมืองเสมา และเมืองโคราชวา จะมีการสรางเมืองใหมทางตะวันออกหางจากนี้
ไป 800 เสนใหญโต กวางขวาง มีที่ทําไร ทํานา ขอเชิญชวนชาวเมืองโคราช และเมืองเสมาอพยพมา
อยูดวยกันเถิด
พระยายมราชวางแผนสรางเมือง ไดกําหนดเขตตัวเมืองไวอยางคราวๆขัดแบงที่อยูให
รอบๆวัดกลางนคร (ยังไมสรางเมือง) จัดที่ทํานาทําไรใหอยูนอกเมืองใกลๆพอไปมาไดงาย และให
ประชาชนทํานาทําไรสะสมเสบียงอาหารเอาไว ขอพระราชทานวิสุงกามสีมา เปนวัดกลางนครได
เมื่อ 14 มีนาคม 2204 ครั้งถึงป พ.ศ. 2205 สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกลาให
พระยารามยมราช (สังข) ออกไปครองเมืองโคราชใหม และไดพระราชทานแบบแปลนการสราง
เมือง พระยายมราช ออกมาถึงเมืองนครราชสีมา ไดใชชื่อวา พระยายมราช ทรงกะหมายแบบแปลน
ลงพื้นที่จริงสรางเมืองเปนรูป สี่เหลี่ยมกลองชัยเภรี กวาง 25 เสน ยาว 43 เสน พื้นที่ภายในประมาณ
1,000 ไร ในการณนี้ไดสรางประตูเมือง 4 ประตู มีปอมปนใหญ 15 ปอม (เมื่อมีชาศึกมารุกรานจะ
ปดประตูเมือง) ประตูเมืองทั้ง 4 มีชื่อดังนี้
ประตูทิศเหนือ
ชื่อ ประตูพลเสน
มีทาน้ําลําตะคลองจึงเรียกประตูน้ํา
ประตูทิศใต
ชื่อ ประตูผี เพราะเปนประตูที่ใชนําศพออกจากเมือง
ประตูทิศตะวันออก
ชื่อ ประตูพลลาน
ประตูทิศตะวันตก
ชื่อ ประตูชุมพล
ขณะที่กําลังสรางเมืองอยูนี้คนโคราชเรียกเมืองนี้วา เมืองโคราชใหม เรียกเมืองโคราชเดิม
วา เมืองโคราชเกา ตอมาเรียก เมืองโคราช กับเมืองเกาครั้นถึง พ.ศ. 2208 ไดสรางเมืองเสร็จ จึงขอ
พระราชทานนามโดยเหตุผลที่ชาวเมืองโคราช และเมืองเสมา อพยพมาชวยกันสราง และอยูในเมือง
นี้ สมเด็จพระนารายณมหาราชจึงพระราชทานนามวา “นครราชสีมา”
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ภาพที่ 1 : ประตูชุมพล ดานตะวันตก เมืองนครราชสีมา (ของเดิม)
สรางเสร็จ พ.ศ. 2208 รื้อซอมใหม พ.ศ. 2476
ที่มา : พันโทเนตร อุตมัง, ประวัติศาสตรอีสาน นครราชสีมา และวีรการทุงสัมฤทธิ์ (นครราชสีมา :
มิตรภาพการพิมพ 1995, 2547), หนา 49.

ภาพที่ 2 : อนุสาวรีย ทาวสุรนารี สรางเสร็จเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2477 ถาย พ.ศ. 2478
ที่มา : พันโทเนตร อุตมัง, ประวัติศาสตรอีสาน นครราชสีมา และวีรการทุงสัมฤทธิ์ (นครราชสีมา :
มิตรภาพการพิมพ 1995, 2547), หนา 60.
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2.2 สภาพทางภูมิศาสตรและกายภาพ
นครราชสีมาหรือที่รูจักกันดีในนามโคราช เปนจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดของประเทศ มี
ประชากรมากเป น อั น ดั บ สองรองจากกรุ ง เทพมหานคร และมี ค วามสํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร
การเมือง การปกครอง การทหาร การคมนาคม และ เศรษฐกิจ ฯลฯ นับเปนประตูสูภาคอีสานและ
อินโดจีน มีภาษาที่เปนเอกลักษณ คือ ภาษาโคราช มีสัญลักษณที่ชาวนครราชสีมาภาคภูมิใจและ
เคารพนับถือ คือ ทาวสุรนารี หรือ ยาโม ปจจุบัน ใชคําขวัญวา เมืองหญิงกลา ผาไหมดี หมี่โคราช
ปราสาทหิน ดินดานเกวียน
2.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยูในพื้นที่ราบสูงทางตอนใตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่
เรียกวา แองโคราช เปนแองใหญกวาแองสกลนคร (ที่ราบทางตอนเหนือ) มีลักษณะเปนแองกระทะ
นครราชสีมาอยูหางจากกรุงเทพมหานครไปทางดานตะวันออกเฉียงเหนือ ตามถนนมิตรภาพเปน
ระยะ 256 กิโลเมตร และอยูหางจากอาวไทยและ อาวตังเกี๋ยเปนระยะทาง 195 และ 550 กิโลเมตร
ตามลําดับ พิกัดภูมิศาสตรของที่ตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ 14 องศา 7 ลิปดาเหนือ ถึง 15 องศา 46 ลิปดา
เหนือ และระหวางเสนแวงที่ 101 องศา 11 ลิปดาตะวันออก ถึง 102 องศา 53 ลิปดาตะวันออก มี
อาณาเขต ติดตอกับบริเวณใกลเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแกน
ทิศใต
ติดตอกับ
จังนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และ สระแกว
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
จังหวัดบุรีรัมย
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
จังหวัดลพบุรี และ จังหวัด สระบุรี
2.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นแผ นดินอันเปน ที่ตั้งของจั งหวัดนครราชสีมาจัดไดวาเปนแผนดิน สูงเมื่ อเปรียบกับ
แผนดินภาคกลางหรือภาคตะวันออกของประเทศ ในพระราชนิพนธของสมเด็จพระยาดํารงราชานุ
ภาพ ทรงเลาวา...มีคํากลาวแตโบราณวา แผนดินเมืองโคราชสูงกวา กรุงเทพฯ 7 ชั่วลําตาล ปจจุบัน
เมื่อทําแผนที่ปรากฏพื้นที่เมืองนครราชสีมาสูงกวาระดับน้ําทะเล 185 เมตร แมแผนดินโคราชจะ
เปนแผนดินสูง เหมือนพื้นที่โดยรวมของภาคอีสานที่คนโดยทั่วไปเรียกวา ที่ราบสูงโคราชแตโดย
หลักวิชาภูมิศาสตรและในทางสากลแลว ภูมิประเทศของภาคนี้เปนเพียงที่ราบที่คอนขางสูงเทานั้น
เพราะพื้นที่สวนใหญต่ํากวา 200 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง
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ภาพที่ 4 : แผนที่แสดงอําเภอตางๆของจังหวัดนครราชสีมา
ที่มา : คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัต
ศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญานครราชสีมา (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพไทยสาสน, 2542),
หนา 25
2.3 ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และ ประเพณี
นครราชสีมาเปนเมืองหนาดานที่เปนประตูเขาสูอีสาน นับวาเปนจังหวัดที่ไดมีพัฒนาการ
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนโดยลําดับ จนกอเกิดแหลงวัฒนธรรมเกาแกอันเปนเอกลักษณประจํา
ทองถิ่นที่รูจักกันดีในนาม “ชุมชนโคราช”
ชุมชนโคราช เปนแหลงวัฒนธรรมที่มีบูรณาการทางวัฒนธรรมอันเกาแก ดวยเปนสถานที่
ที่รวมผูคนหลายเชื้อชาติ ทําใหมีการแพรกระจายวัฒนธรรมตางชาติเหลานั้น อาทิ วัฒนธรรมชุมชน
โคราช อีสาน ไทยญวณ มอญ เขมร สวย เปนตน ซึ่งวัฒนธรรมเหลานี้ไดแทรกผานมาทางการ
ติดตอจากสภาพทางภูมิศาสตรของแหลงพื้นที่ที่มีการติดตอเชื่อมกัน ทําใหเกิดการถายเทวัฒนธรรม
ของกันและกัน ดังนั้น จังทําใหวิถีชีวิตการเปนอยูของแตละทองถิ่นภายในจังหวัดนครราชสีมา มี
วัฒนธรรมที่แตกตางกันออกไปบาง ซึ่งชาวบานในแตละทองถิ่นที่มีเชื้อสายไทยโคราช แทจริงนั้น
จะมีเอกลักษณประจําทองถิ่นที่แสดงใหเห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณี อันไดแก วิถีชีวิต ความ
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เปนอยู วัฒนธรรมทางภาษา การแตงกาย และวัฒนธรรมการแสดงออก อันหมายถึง การแสดง
พื้นบานประจําทองถิ่น
วิถีชีวิตของคนไทยโคราชนั้น จะมีลักษณะของขนบธรรมเนียมประเพณีอันเปนเอกลักษณ
เฉพาะภายในชุมชนของตนเอง ดังนี้
1. วัฒนธรรมทางภาษา
ภาษาโคราช เปนภาษาที่ใชกันในชุมชนและเปนภาษาทองถิ่นดั้งเดิมของนครราชสีมาเปน
เอกลักษณที่เดนชัดของโคราช สําเนียงพูดแตกตางจากภาษากลาง อยางไรก็ตามสําเนียงภาษาโคราช
ในแตละอําเภอยังมีความแตกตางกัน
ในปจจุบันผูพูดภาษาโคราชจะเปนคนรุนเกาหรืออยูตามชนบท ชาวโคราชที่อยูในเขตเมือง
มักพูดภาษากลางในการติดตอสื่อสาร แตเมื่อพูดกับคนโคราชดวยกัน มักใชคําศัพทไทยกลางมา
ปรับเสียงวรรณยุกตใหเปนสําเนียงโคราช
2. วัฒนธรรมการแตงกาย
การแตงกายของไทยโคราช ในอดีตทั้งชายและหญิงจะนิยมนุงผาโจงหาง 2 (โจงกระเบน)
ทั้งผาหางกระรอก ผามาลิมัส ผาพื้นธรรมดาตามฐานะ ผูหญิงจะนุงโจงกระเบนเปนประจํา แตชาย
จะนุงกางเกงสายรูด กางเกงขากวย ไมนิยมใสเสื้อ และ จะมีผาขาวมาพาดไหล คนในเมืองนิยมใส
เสื้อคอกลมผาแคอก ถาคนนอกบานจะใชผาขาวมาคาดพุง ปจจุบันหญิงสูงอายุตามหมูบานตางๆ
ยังคงนุ งโจงกระเบนอยูบาง โดยเฉพาะเวลาไปวัดหรื อไม งานประเพณี ผู หญิงทําผมทรงดอก
กระทุม ทัดดอกปบ

2

ทรงวุฒิ เสารยะวิเศษ, ประธานชมรมผูสูงอายุวัดศาลาลอย, วันที่ 14 สิงหาคม 2548.
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1) ประเพณีการเกิด
2) ประเพณีการบวชนาค
3) ประเพณีแหเทียนพรรษา
4) ประเพณีตักบาตรเทโว
5) ประเพณีสรางบาน
6) ประเพณีแตงงาน
7) ประเพณีตออายุ
8) ประเพณีแหนางแมว
9) ประเพณีแขงเรือ
10) ประเพณีเลี้ยงปูตา
11) ประเพณีลอยกระทง
12) ประเพณีนาวาน
13) ประเพณีสงกรานต
ประเพณีเหลานี้บรรดาคนในชุมชน ในหมูบานจะมารวมตัวกัน เพื่อชวยกันทํางานบุญ ซึ่ง
การรวมตัวในแตละครั้งนี้ กอใหเกิดการละเลน ฟอนรํา เพื่อความบันเทิงใจตามความเหมาะสมใน
แตละประเพณี ยิ่งมีงานประเพณีมากเทาใดก็ยิ่งสงผลใหมีการละเลนฟอนรํามากขึ้นเทานั้น
2.4 การละเลนตางๆที่ปรากฏในชุมชน
2.4.1 เพลงโคราช
เพลงโคราชนับเปนเอกลักษณทางนาฏศิลปประจําถิ่นโคราช เปนเพลงปฏิพากย ซึ่งมีลีลา
ทารําเปนเอกลักษณเฉพาะตัว บทรองมีทวงทํานอง และภาษาทองถิ่นที่ไพเราะ โดยไมมีเครื่อง
ดนตรี ใ ดๆประกอบทั้ ง สิ้ น แสดงให เ ห็ น ถึ ง ความประณี ต งดงาม ละเอี ย ดอ อ น เนื้ อ หากิ น ใจ
กอใหเกิดสุนทรียภาพทางดานภาษา การสื่อความ การใชสัญลักษณ และมีสัมผัสอันแพรวพราวการ
เล น เพลงโคราช เล น กั น มาตั้ ง แต สมั ย ท าวสุ ร นารีมี ชีวิ ต อยู ประมาณพ.ศ. 2313-2395 เอกสาร
หลักฐานที่ปรากฏ มีการเลนเพลงโคราชถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถเนื่องใน
วโรกาสเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปดถนนจอมสุรางคยาตร และเสด็จเยือนอําเภอพิมาย
ความเปนมา : เพลงโคราชมีหลายตํานานดวยกัน กลาวคือ
จากตํานานเลาวา นายพรานชื่อเพชรนอย ออกไปลาสัตวในปาเขตอําเภอหนองขุนนาก
จั ง หวั ด นครราชสี ม า ไปพบลู ก สาวพญานาคขึ้ น จากหนองน้ํ า นั่ ง ร อ งเพลงคนเดี ย ว เนื้ อ ร อ ง
ทวงทํานองไพเราะมาก จึงจําเนื้อรองทวงทํานองมารองใหผูอื่นฟง เพลงที่รองเรียกวาเพลงกอม
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อีกตํานานหนึ่งเลาวา มีที่มาจากอินเดียโดยพระยาเข็มเพชรเปนผูนํามาพรอมๆกับลิเก และ
ลําตัดโดยใหลิเกอยูกรุงเทพฯ ลําตัวอยูภาคเหนือ สวนเพลงโคราชอยูที่จังหวัดนครราชสีมา เพลงที่
รองระยะแรกเปนเพลงกอม
อีกตํานานหนึ่งกลาววา เพลงโคราชไดมาจากอินเดีย พระสงฆมี 2 รูปคือพระโสณะ และ
พระอุตระ นําพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุไวที่พระธาตุพนม และไดมีคฤหัสถมาดวย 2 คนนายบุญตั้ง
รกรากที่อยุธยา สวนนายจั่นตั้งรกรากที่บานคลองบอย เขตเมืองเสมาในอดีตเปนปราชญ แตงคําพูด
ใหหลานสาวโตตอบหนุมที่มาเกี๊ยวพาราสีอยางไพเราะ คําพูดนี้เปนที่มาของเพลงกอม และเปนจุด
กําเนิดเพลงโคราช คําพูดที่นายจันแตงใหหลานสาวพูด เชน พี่จิเก็บมะเขือ พี่จิถอนพุมเก็บ หรือพี่จิ
เลิกพุมเก็บ หมายความถึง การที่พี่มารักนอง พอแมของพี่เห็นดวยหรือไม หรือพี่ขัดขึ้นดื้อดึงตอพอ
แมมารักนอง จากคําสนทนา เรียกวา พูดแกกัน หากแกกันไดทันทวงที เรียกวา แกกันตก กลายเปน
บทกลอนสั้นๆเรียกวา เพลงกอมขึ้น
ตํ า นานทั้ ง สามแม ต า งกั น ในด า นกํ า เนิ ด แต ต รงกั น อย า งหนึ่ ง ที่ ก ล า วว า เพลงโคราช
ระยะแรกเลนแบบเพลงกอม กอม เปนภาษาโคราช และภาษาอีสานแปลวา สั้น เพลงกอม หมายถึง
เพลงสั้นๆโตตอบกลาวลอยๆมีความหมายลึกซึ้ง หรือไมมีความหมายก็ได
ตัวอยางเพลงกอม
พอไดกินหมากดิ๊บ
เลยไมอยากยิบหมากเนอว
พอเห็นสามสิบกลีบ
มันนึกอยากบีบมักเนอว
ทํากระตองกระแตง
อยูเหมือกระแตวดอกระติ๋ก
ขอใหพี่สักหนวย
จิเอาไปฝากถวยนามพริก
กลอนเพลงกอมมีบทละ 2 วรรค วรรคละ 2 จังหวะ วรรคหนาใชคําวรรคละ 5-7 คํา วรรค
หลังใช 5-9 คํา
รูปแบบของการเลนเพลงโคราช
เพลงโคราชเลนในงานมงคล และอวมงคล เลนไดทุกเทศกาลในสมัยกอนไมจํากัดสถานที่
เลนบนบาน หรือลานบานก็ได ตอมาแสดงบนโรงโดยมีเสา 4 ตน ยกพื้นปูกระดาน สูงจากพื้นบาน
1 เมตร หลังคามุงดวยกานมะพราว ในปจจุบันโรงเพลงโคราชทําโรงถาวรโดยใชโครงเหล็กมีเสา 4
ตน ยกพื้นปูดานสูง 1 เมตรเศษหลังคามุงดวยผาพลาสติกหนา กันแดดกันฝนได เดิมนําครกตําขาว
มาวางคว่ําลง แล ววางถังน้ํ าบนครกพื้น สําหรับใหผูเ ลนเพลงไดใ ชดื่ม สมัยโบราณไมมี ไฟฟา
ชาวบานใชแสงสวางจากไต เรียกวาไตชาง หรือไตรุง การรองไมมีเครื่องขยายเสียง ผูเลนเพลงตอง
รองใหเสียงดังพอไดยินถนัดชัดเจน ในปจจุบันใชหลอดไฟเรืองแสง และเครื่องขยายเสียง ทําใหได
ยินเสียงชัดเจนมากขึ้น
จํานวนผูเลน หมอเพลงนั้นมีตั้งแต 2 คน 4 คน 6 คน แบงเปนฝายชาย และฝายหญิง
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เวลาเลน
การแตงกาย
ผูชาย

นิ ย มเล น ตอนค่ํ า จนดึ ก อาจแสดงจนรุ ง สางของอี ก วั น หนึ่ ง ก็ ไ ด เวลา
กลางวันก็มีการเลนเชนกัน

นุงผาโจงกระเบน สมัย กอ นนิ ย มนุงผาไหมหางกระรอก หรือ ผ าม ว ง
ปจจุบันใชผาพื้นหรือ ผาตาด สวมเสื้อคอพวงมาลัยหรือ เสื้อคอกลม แขน
สั้น สีไมจํากัด ผาขาวมาคาดเอว ประดับเครื่องประดับหรือ แขวนพระ
เครื่อง
ผูหญิง
นุงผาโจงกระเบน ผาไหมหางกระรอกหรือผามวง ปจจุบันนิยมนุงผาพื้น
หรือ ผาตาด สวมเสื้อรัดรูป ไมมีปก แขนสั้น สมัยกอนผูหญิงไมสวมเสื้อ
ใชผาแถบคาดอก ผาสไบเฉียงพาดไหล บางคนนิยมใชพลูจีบทัดหู เพราะ
ผูหญิงไมรูจัก ชายหู ชายตา (ครูเพลงสอนใชชําเลืองดูพลูจีบที่ทัดหู)
วิธีเลน
การเลนเพลงโคราช เลนตามลําดับดังนี้
เพลงเกริ่น
ฝายชายขึ้นเวทีกอน บอกเกริ่นสาเหตุการเลนเพลงใหผูฟงทราบ
เพลงเชิญ
ฝายชายรองเชิญฝายหญิงมาเลนเพลง สมัยกอนฝายชายรองเชิญฝายหญิง
ลงจากเรือน เพื่อมาเลนเพลง ฝายหญิงรองเพลงตัดเชิญเปนการรองแกการ
ลงมาชา เพราะผูหญิงตองแตงกายสวยงาม อาจลาชาไปบาง แลวขออภัย
กัน
เพลงถามขาว ฝายชายรองถามฝายหญิงวาชื่ออะไร บานอยูไหน อาชีพอะไร เปนตน
เพลงเปรียบ เปนเพลงที่ทั้งสองฝายวากระทบกระเทียบเสียดสีกัน
เพลงไหวครู ร อ งเพื่ อ ระลึ ก ถึ ง ครู อ าจารย ผู ป ระสิ ท ธิ์ ป ระสาทวิ ช า ไหว คุ ณ พระศรี
รัตนตรัยและพญามาร
เพลงปรึกษา เปนการปรึกษากันวาจะเลนเรื่องใด
เพลงเกี้ยว
เพลงเกี้ยวมีทั้งเกี้ยวธรรมดาและเกี้ยวหลอก
เพลงชวน
เปนการชวนกันใบชมนก ชมไม เปนตน
เพลงชมธรรมชาติ
พรรณนาความงามของธรรมชาติ
เพลงเรื่อง
เปนเพลงที่เลาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เชน เรื่องพระเวสสันดร ศุภ
มิตร เกศินี เปนตน
เพลงลองปญญา เปนการซักถามประวัติบางสิ่งบางอยาง เพื่อทอลองปญญา
เพลงเกี้ยวแกมจาก
ฝายหญิงและชายล่ําลาจากกัน อวยพรใหฝายตรงชาม อวยพรให
ฝายตรงขาม บางทีชวนไปอยูดวยกัน
เพลงปลอบ เปนเพลงปลอบใจเมื่อลาจากกัน
เพลงคร่ําครวญ เปนเพลงแสดงถึงความรันทดจากการพลัดพรากกัน

25

เพลงใหพร
เปนการอวยพรคนดู เจาภาพและหมอเพลงที่รวมเลนเพลงดวยกัน
เพลงลา
เปนเพลงกลาวลาเจาภาพ คนดู และ หมอเพลงที่รวมเลนเพลงดวยกัน
ทารําที่แสดงแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ
ทารําชา
ฝายชายกางแขนทั้งสองขางออกเปนวงกวางพองาม สมัยโบราณกางแขน
เปนวงกวางมาก แบมือรําลงเขาหาตัว สวนขายางขยับตัวขึ้นลงใหเขากับ
จั ง หวะของกลอนเพลงที่ ร อ งรํ า ท า รํ า ของฝ า ยหญิ ง คล า ยกั บ ฝ า ยชาย
เพียงแตเปลี่ยนมือแบเปนจีบ วงแขนแคบหวาฝายชาย
ทารําเร็ว
คงปฏิบัติเชนเดียวกับทารําชา แตกตางกันที่ การเรงจังหวะการรําใหเร็ว
ตามกลอนเพลง ฝายชายตองรํารุกเขาหาฝายหญิงเปนการตอนเพื่อใหถูก
เนื้อตองตัวฝายหญิงปฏิบัติเชนเดียวกับทารําชา ฝายชายรํารุกตอนมา ฝาย
หญิงรําถอยหนี มือทั้งสองตองคอยปดปองไมใหฝายชายถูกเนื้อตองตัวได
โดยมารยาทแลวมีขอหามไวสําหรับหมอเพลงฝายชายไมใหถูกเนื้อตอง
ตัวฝายหญิง
จากคําบอกเลาของ ใหญ วิเศษพลกรัง ศิลปนแหงชาติ สาขา เพลงพื้นบาน (เพลงโคราช
2539) และ ลําดวน จักราช หมอเพลงโคราชที่สืบทอด การเลน เพลงมาจากบรรพบุรุษ กลาววา ทา
รําแตโบราณมีแมทาอยู 4 ทาคือ
ทายอง
นิยมรําทั้งทารําชา และ ทารําเร็ว บางคนเรียกวา ทาธรรมดา ทารํานี้ยังสืบ
ทอดมาตลอดจนทุกวันนี้
ทาปลาไหลพันพวง
เปนลักษณะของกระบวนทารําเกี้ยวพาราสี
ทาชางเทียมแม
เปนลักษณะทารําที่แสดงการรําคูกันไป
ทาชางประสานงา
เปนลักษณะของกระบวนทารําเกี้ยวพาราสี
เพลงโคราชเปนเพลงพื้นบานที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมอันสําคัญยิ่งของชาวนครราชสีมา
สะทอนใหเห็น ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของคนทองถิ่นดังนั้นควรอนุรักษ สืบสาน และ
เผยแพรใหแกอนุชนรุนหลัง สมัยกอนเพลงโคราชเปนที่นิยมกันมาก การแสดงมหรสพของการ
ฉลองสมโภช มักจะเลนเพลงโคราชอยางเดียวเทานั้น การฟงเพลงใชเวลานานมาก ทุกคนมีเวลา
พิจารณาถอยคําแสดงไหวพริบปฏิภาณในการรองโตตอบกัน ตั้งแตหัวค่ําจนรุงสาง เมื่อหมอเพลง
รองขอบคุณเจาภาพ มโหรีปกลองก็รับชวงตอในเวลาเขาของงานหอขาว ของกินตางๆใหเปนเสบียง
สําหรับเดินทางกลับบาน คนฟงอยูรวมงานกับเจาภาพจนเสร็จงานจึงทยอยกลับ จากบันทึกกลาวถึง
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การเลนเพลงโคราชวา 4 เลนหลายจังหวัด เชน เพชรบูรณ พิษณุโลก บุรีรัมย สุรินทร และทางภาค
กลางบางจังหวัดตลอดจนถึงประเทศเขมร ตอมาชาวนครราชสีมาเสื่อมความนิยมฟงเพลงโคราชลง
มาก เพราะมีมหรสพใหมๆเขามา ประกอบกับความนิยมในการพูดภาษาไทยกลางทําใหฟงเพลง
โคราชไมเขาใจคงเหลือแตผูฟงเพลงโคราชที่เปนผูเฒาผูแกเทานั้น
บรรดาหมอเพลงโคราชรวมตัวกันจัดตั้งคณะเพลงโคราชหลายคน ตั้งสํานักงานในตัวเมือง
หลายแหง การเลนเพลงเปลี่ยนแปลงวิธีเลนเพื่อเอาใจผูฟงมากขึ้น การเลนเพื่อแสดงไหวพริบ
ปฏิภาณหายไป มีการเลนเพลงโคราชประยุกต โดยเลนเพลงหมอลํา ลําตัด และรองเพลงลูกทุง
ประกอบ ทาทางที่ใชเลนเพลงก็มีการประดิษฐแตงเติมใหมากขึ้นกวาเดิม พัฒนาการเลนเพลง
โคราชประยุกตโดยใชดนตรี ชวงแรกนําดนตรีสากลเขามาประกอบการเลนลําเพลินของชาวอีสาน
ในปจจุบันมีการรองเพลงโคราชซิ่ง ดัดแปลงเนื้อรองเพลงโคราชประกอบกับดนตรีสมัยใหม ทําให
เพลงโคราชซิ่งเปนที่นาสนใจของผูฟงมากขึ้น หมอเพลงโคราชหลายทานแสดงทรรศนะวา เพลง
เหลานี้ไมใชเพลงโคราชที่แทจริง ไมสมควรนําไปแสดงเพราะทําลายเอกลักษณเพลงโคราช บาง
ทานกลาววาเปนการเปลี่ยนบรรยากาศการเลนเพลงบางทานวิจารณวาทวงทํานองเพลงโคราชซิ่ง
ลักษณะคลายเพลงฉอยของทางภาคกลางมากกวา

4

คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัตศาสตร
เอกลักษณและภูมิปญญานครราชสีมา (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพไทยสาสน, 2542) หนา 52.
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ภาพที่ 6 : ทารํา ทายอง
ที่มา :วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ถายเมื่อ 15 ธันวาคม 2541
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ภาพที่ 7 : ทารําปลาไหลพันพวง
ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ถายเมื่อ 15 ธันวาคม 2541
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ภาพที่ 8 : ทารําชางเทียมแม
ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ถายเมื่อ 15 ธันวาคม 2541
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ภาพที่ 9 :ทารํา ทาชางประสานงา
ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ถายเมื่อ 15 ธันวาคม 2541
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ภาพที่ 10 : การแสดงเพลงโคราช
ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ถายเมื่อ 15 ธันวาคม 2541
2.4.2 เพลงชาเจาหงสดงลําไย
เพลงชาเจงหงสดงลําไย หรือเพลงดงลําไย เปนเพลงปฏิพากษ เนื้อหาทํานองเกี่ยวพาราสี
ชักชวนใหมาสนุกสนานรวมกัน ขุนสุบงกชศึกษากร กลาวไวพอสรุปไดวา 5 เพลงชาเจาหงสดงลําไย
เปนที่นิยมเลนกันแพรหลายในจังหวัดนครราชสีมาในสมัยรัชกาลที่ 5-6 แหงกรุงรัตนโกสินทร
จนถึงสมัยรัชกาลที่ 7-8 ผูคนลืมเลือนกันไปบาง สมัยรัชกาลที่ 9 เด็กรุนใหมๆไมเคยรูจักเลย การ
แสดงเริ่มเลือนไปราว พ.ศ. 2500 และใหญ วิเศษ พลกรัง กลาวถึงเพลงชาเจาหงสดงลําไย สรุปไดวา
มีการเลนเพลงนี้มากกวา 100 ป โดยคนโคราชรับมาจากภาคกลางอีกตอหนึ่งเรียกวา เพลงชาเจา
หงส เ มื่ อ ประมาณ 60-70 ป ม าแล ว ในเขตอํ า เภอเมื อ ง มี ก ารเล น เพลงนี้ กั น แทบทุ ก หมู บ า น
โดยเฉพาะอยางยิ่งบานสวายเรียง บานนาหลุม บานหัวทะเล บานปรุ
ลักษณะคําประพันธ
เพลงชาเจาหงสดงลําไย เปนกลอนหัวเดียวกันลักษณะไมตายตัวตามแบบแผนลงทายดวย
สระเสียงเดียวกันหมด ขึ้นตนดวยสระไอ ก็ตองลงลงทายดวยสระไอ
ตัวอยาง กลองเพลงชาเจาหงสดงลําไย ของ ใหญ วิเศษกรังพล ดังนี้
ชาชาเจาพระยาหงสเอย แขนออนรอนลงเขาดงลําไย
วันนีแ้ ปลกจริงหนา
อาจารยมาหาตาดวยเรื่องอะไร
ตอยตะลิงชิงชา
เจาพระยาหงสเอย หงสเอยหงสชางหนาเจานวลเปนใยเอย
(หงสเอยหงสชางหนาเจานวลใยเอย)
5

เรื่องเดียวกัน
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แผนผังคําประพันธ มีดังนี้

กลอนบทหนึ่งมี 2 วรรค คือวรรคหนา และวรรคหลัง แตละวรรคจะมีจาํ นวนพยางคไม
แนนอนอาจมีตั้งแต 4 พยางคขึ้นไป สวนใหญจะมี 6-8 พยางค หรือมากกวาพยางคสุดทายวรรคหนา
จะสงสัมผัสไปยังพยางคที่ 1 2 3 4 5 หรือ 6 พยางคใดพยางคหนึ่งของวรรคหลังก็ได พยาวคสุดทาย
วรรคหลังจะลงทายดวยเสียงไอหรืออาย
รูปแบบการเลน
การเลนเพลงชาเจาหงสดงลําไย นิยมเลนในชวงตรุษสงกรานตในเดือนเมษายนจาก
งานคนควาของฉวีวรรณ รายนะสุข เพ็ญโฉม ศรีเจริญ และสํารวย ภักดีศิริวงษ กลาวถึง
พัฒนาการของการเลนเพลงชาเจาหงสดงลําไย สรุปไดวานอกจากจะเลนในชวงตรุษสงกรานต งาน
มงคลอื่นๆก็นิยมเลนเชนกัน อาทิงานทําบุญขึ้นบานใหม ทอดกฐิน บวชนาค เปนตน
สถานที่เลน
การเลนในชวงตรุษสงกรานต จะนิยมเลนที่ลานวัด สวนงานบุญจะนิยมเลนที่บาน
จํานวนผูเลน
แบงออกเปน 2 ฝาย คือฝายหญิงและชาย แตละฝายมีพอเพลง และแมเพลง ขุนสุบงกช
ศึกษากร เรียกวา หมูคูชาย และหมูคูหญิง แมคูของแตละฝายอาจมีฝายละ 1-3 คนก็ได ถามีหมูคูฝาย
ละ 1 คนสวนใหญเลนเปนการประคารมโตตอบกันเปนทํานองเกี้ยวพาราสี ถามีหมูคู 2-3 คนขึ้นไป
นิยมเลนจับเรื่องคือ เลนเปนเรื่องราว อาจนํานิทานพืน้ บานมารองเลนก็ได
เวลาที่เลน
นิยมเลนเวลาเย็นไปจนถึงกลางคืน โดยเลนตอจากการละเลนอื่นๆในชวงตรุษสงกรานต
การแตงกาย
ฝายหญิงนุงโจงกระเบน สวมเสื้อแบนกระบอกเขารูป หมสไบทับแลวทัดหูดว ยดอกไม
แตงหนาทาแปงธรรมดา
ฝายชายนุงโจงกระเบน ผาโสรง หรือกางเกงก็ได ใสเสื้อคอพวงมาลัย ผาขาวมาผูกที่เอว
ทัดหูดว ยดอกไม ผูชายนิยมทาแปงใหหนาขาวลายพรอยทั่วใบหนา
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วิธีเลน
การเลนเพลงฝายชายรองเพลงไหวครูกอน แลวเริ่มทักทายฝายหญิงเมื่อฝายชายจบกลอน
ทักทายแลว ฝายหญิงก็รองโตตอบ เวลารองมีการรําประกอบดวยผูรํา คือแมคูฝายชาย และฝายหญิง
สวนใหญยืนรําอยูกับที่ บางครั้งมีการรําตอนกัน ฝายชายรําวงนอกแลวจีบออก ฝายหญิงรําวงใน
แลวจีบเขา เวลารําใชวิธียอเขา และออนตัวใหเขากับจังหวะการตบมือของลูกคูที่คอยรับสรอย และ
คอยตบมือใหจังหวะอยูต ลอดเวลา
การรองเพลงมีการขึ้นสรอยกอน โดยการนําของหมูคูผายชาย และฝายหญิงแตละฝายก็มี
ลูกคูรับ การรองขึ้นสรอยมีหลายเนื้อแลวแตความนิยมของผูเลน เชน
ฝายชาย :
ชาเจาหงสเอย เอยนา เอยชาเจาหงสเอย
แขนออนรอนลงเขาดงลําไย ปกเจาลาถลาลงเปาดงลําไย
ฝายหญิง :
ชา ชา เจาพระยาหงสเอย แขนออนเจาออนรอนลงเอย เขาดงลําไย
ปกเขาลาถลาลง เอย เขาดงลําไย
บางครั้งรองวา : ชา ชา เจาพระยาหงสเอย แขนออนเจาออนรอนลง เอย เขาดงลําไย
บางครั้งรองสั้นๆ : ดงไหนเอย เออ เออ ลําไย ดงไหนเอย เออ เออ ลําไย
เมื่อขึ้นสรอยแลว แมคูทั้งสองฝายจะผลัดกันรอง เมื่อจบแตละคํากลอน ลูกคูก็รับสรอยทุกคํากลอน
วา ดงไหนเอย เออ เออ ลําไย เมื่อแมคูของแตละฝายรองจบกลอนเพลงแตละตอนแลวมีประมาณ 46 คํากลอน จะมีการรองลงกลอนเพื่อเปนการบอกใหอีกฝายรูวาจะจบเนื้อรองแลว ดวยสรอยรองรับ
วา
ดงไหนเอย เออ เออ ลําไย หอมหวนอยูในดงเอย
ดงเอยลําไย หอมหวนอยูในดงเอย
แตบางครั้งจะรองวา
ดงไหนเอย เออ เออ ลําไย หอมพักอยูในดงเอย
ดงเอย ลําไย ทอดยอดอยูในดงเอย
หรือบางครั้งจะรองวา
ตอยตะลึงชิงชา
เจาพระยาหงสเอย
หงสเอยหงสชา
หนาเจานวลเปนใยเอย
บทเพลงชาเจาหงสดงลําไย ซึ่งสัมภาษณนายแยม ไทยประเสริฐ เกิดเมือ่ พ.ศ. 2451 อยูที่
บานหลักรอย ตําบลปรุใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปจจุบัน อยูบานหนองเสม็ด ตําบล
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย วามีการเลนมาแตรุนหนุม แตไมทราบประวัติความเปนมา ไดยกตัวอยาง
เพลงชาเจาหงสดงลําไยไวดงั นี้
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ชาย : ชา ชา เจาพญาหงสเอย ปกออนรอนลง เอย เขาในดงลําไย
ปกทะแล ทะแล แหลลง เอย เขาในดงลําไย
พอคู : พิศดูคอชางสวยไมหยอก (ซ้ํา)
หนาขาวเหมือนไขปอกนะสายใจ
แมคู : เขาในดงไหนเอย...ดงลําไย
พอคู : พิศดูคอสองที่รองลงมา
ดูหนาดูตาก็งามวิลัย
แมคู : เขาในดงไหนเอย...ดงลําไย
พอคู : พิศดูคอสามชางงามเลิศ
แสนสวยประเสริฐยิ่งเทาใด
แมคู : เขาดงไหนเอย...ดงลําไย
พอคู : พี่จะมาชวนนองใหมีผัว
นองอยามัวเลนตัวเลนใจ
แมคู : เขาดงไหนเอย...ดงลําไย
พอคู : มีผัวเถิดแมแกมแดง
ปหนาผาแพง แลวก็จะอดตาย
แมคู : เขาดงไหนเอย...ดงลําไย
พอคู : มีผัวเสียแตยังสาว
ออกลูกออกเตาจะไดสบาย
ลูกคูลงกลอน
เขาดงไหนเอย...ลําไย
หอมหวนอยูใ นดงเอย
ดงลําไย หอมหวนอยูในดงเอย
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ภาพที่ 11 : การเลนเพลงชาเจาหงสดงลําไย
ที่มา : คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัต
ศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญานครราชสีมา (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพไทยสาสน, 2542)
การเลนเพลงชาเจาหงสดงลําไยไมมีดนตรีประกอบ อาศัยการตบมือใหจังหวะเปนสําคัญ
บางแหงมีการใชโทนชวยตีประกอบจังหวะในการํา ลูกคู มีบทรองรับแตละกลอนและรับสรอยเวลา
ที่พอเพลง แมเพลง ขึ้นสรอยกอนรองกลอน และ เวลาลงกลอน บทบาทของลูกคูมีความสําคัญ
เนื่องจากไมมีดนตรีประกอบ ตองอาศัยการตบมือใหจังหวะจากลูกคูเทานั้น ลูกคูยังชวยใหการเลน
เพลงสนุกสนานครึกครื้น โดยคอยรองรับหรือรองกระทุง หรือ รองสอดขึ้นระหวางที่แมคูของแต
ละฝายกําลังรองอยู การรองนี้ไมคํานึงวาจะรองจบวรรคหรือยังหรืออาจตองในตอนทายกลอน เปน
การลอเลียนหรือกระเซาฝายตรงชามก็ได
เพลงช า เจา หงส ด งลํ า ไยนี้เ ป นเพลงปฏิพ ากยซึ่งตองอาศั ย ไหวพริบ ปฏิภ าณของผูรอ ง
เนื้อหาของเพลงสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ และ ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ในทองถิ่น
ไดเปนอยางดี
2.4.3 การละเลนเขานางกระดง
การละเลนเขานางกระดง เปนการละเลนพื้นบานโบราณ เปนที่นิยมเลนประมาณ พ.ศ.
2470 หากแตเริ่มเลือนหายไปประมาณ พ.ศ. 2485 และ สูญหายไปในที่สุดเพราะความเจริญทาง
เทคโนโลยี และ ความบันเทิงจากสื่อดานตางๆ ที่เขามาในทองถิ่น
การละเลนเขานางกระดง มีลีลาทารําเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ลักษณะคลายการละเลนแม
ศรีของภาคกลางและการละเลนอื่นๆ เชน การละเลนเขานางกะโหลก เขานางไซ เขานางปลา เขา
นางชาง เขานางอึ่ง เขานางมดแดง และ เขาลิงลม เปนตน ซึ่งการละเลนดังกลาวนี้ มีวิธีการเลนเชน
เดียวกนเพียงแตใชอุปกรณการเลนและบทรองเชิดแตกตางกัน
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บทรองเชิดนางกระดง ดังนี้
นางดงเอย
เขาปาสะละโหง
เขาดงไมหมาก
สากนอยไมแดง
กะแตงรอนเขา
นางดงผั๊ดเขา
ดงออนระแยะ
ลงมากิ๋นผัก
ลงมากิ๋นปลา
เด็กนอยฟนรา
เห็นแตหนา
ฝนด๋ํา
ขอเชิญมาเลน
ขอเชิญมารํา
กับนางดงเอย
กลุมที่รองเชิดรองดังนี้ไปเรื่อยๆ และ เมื่อจังหวะเร็วขึ้นๆๆ การรองเชิดก็เร็วขึ้นตามจังหวะ
โทน คนที่อยูรายรอบสงเสียงอึ่งมี่ นางกระดงทั้ง 2 คน เริ่มโอนเอนทีละนอยจนกระดงที่จับอยูเริ่ม
สั่น และ รุนแรงขึ้นตามลําดับ (ผูที่เคยเลนเลาวา กระดงจะสั่นเอง จนนางกระดงตองออกแรงจับ
อยางมั่นคงมิใหหลุด) เมื่อเห็นวานางกระดงเริ่มมีลีลาการรายรําแลว ผูที่อยูรอบๆ ก็นําเอาผาคลุมที่
ศีรษะออก นางกระดงทั้ง 2 ตางยื้อแยงกระดงกันจนจากไปอยูกับฝายใดแลวทั้งคูก็ออกลวดลายลีลา
ทารําแตกตางกันออกไปแตมีเอกลักษณเหมือนกันคือ การขยับเทาไปตามจังหวะ ไมมีการกาวเทา
มือที่กรายไปตามจังหวะไมจีบนิ้ว บางครั้งผูรํานํากระดงอกไลตี ไลโขก บุคคลที่อยูรอบๆ พรอม
ดวยลีลาการฝดการกระไทขาวตามแบบฉบับทองถิ่นโคราช ผูคนรอบนอกรวมรายรํา หยอกลอ หรือ
เยาแหยนางกระดงเปนที่สนุกสนาน
นางกระดงจะรายรําจนเหนือ่ ยลาออนทรง และฟุบลง ผูอยูรอบนอกประคองหญิงสาวลุก
ขึ้นแตบางทองถิ่นมีคนกาวชามหลังนางกระดง เพื่อเปนการแกอาถรรพทุกคนที่เลนตางชวยกันรอง
เชิด หรือเฝาดูนางกระดงรายรํา และสงเสียงเฮฮา โหรองยินดีเมื่อนางกระดงเลิกรายรํา
เพลงเชิดเขานางกะโหลก 6
นางกระโหลกเอย
ขื่นไปโคก
ไปเก็บเห็ดเปาะ
ชางมันไล
หนามไพ
มันเกาะ
เห็ดชะเห็ดชาย
เสียดาย
เห็ดเอย
เพลงเชิดเขานางอึ่ง
นางอึ่งเอย
นางอึ่งปางปาง
ดั๊ดขายาง
มาทาอึ่งเดอ
จิไดมีดกะใหนเถือ
จะไดเกลื้อกะใหนใส
อึ่งกระโดน
ไดยนิ เสียงโทน
ตกน้ํามจอมจอม(โปง แอบ โปว แวบ)
เพลงเชิดเขานางชาง
นางชางเอย
กั๊ดเกาลาว
ชางกิ๋นไปไผ
งัวกิ๋นหญา
มากิ๋นสลั๊ดได
ไอกาขุนชัย
6

2548.

สัมภาษณ นางตวง สมบูรณ, ชาวบานหนองสรวง อ.เมืองคง จ.นครราชสีมา, 18 พฤษภาคม
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ทาขมิ่นเหลืองออน
ไอทดหนางอน
เขาดอนสาละเวย
เขาดอนสาละวา
เขาปานางโหง
ขาดงไมใหญ
ไมกลั๊บมาเลย
เอย
เพลงเชิดนางไซ
นางไซเอย
น้ําไหลมาทางนี่หลี่ๆ ปลากระดี่มาวิง่ เขาไช
ปลาหมอ
มาขออาศัย
ปลาหลงไช กระดึก กระเดิดเอย
เพลงเชิดนางปลา
นางปลาเอย
ขอเชิญเจามา
เจามาเลี๋ยวนอง
เชิญมาเลี๋ยวนอง
งานหนักเดาไมใหเจาตอง เชิญมาเลี๋ยวนอง เถิดนางปลาเอย
เพลงเชิดนางลิงลม
ลิงลมเอย
อมเขาผอง
เด็กนอยทั้งสอง
มาทัดดอกจิก๋
ทําตาหริ๋กๆ
เทียนหัว เทียนหาง มาเทงปองเอย
เมื่อการละเลนเขานางกระดง หรือ เขานางอื่นๆ จบลงหนุมสาวอาจเลนการละเลนอื่นๆ
ตอไปจนพลบค่ําจึงเลิกเลนและแยกยายไปประกอบภารกิจในตอนค่ํา กอนมารวมกันตามเสียงโทน
เพื่อเลนรําวงในตอนกลางคืนตอไป
ข อ มู ล ข า งต น นี้ ผู วิ จั ย ได ก ล า วถึ ง ลั ก ษณะทั่ ว ไปของสภาพทางภู มิ ศ าสตร จั ง หวั ด
นครราชสี ม า และ การละเล น ซึ่ งมี รู ป แบบเอกลั ก ษณ เ ฉพาะและมี ค วามสํ า คั ญต อ ชุม ชน โดย
การละเลนพื้นบานดังกลาวนี้ จะมีการละเลนในแถบจังหวัดนครราชสีมาเทานั้น และในลําดับตอไป
ผูวิจัยจะไดนําเสนอประวัติความเปนมาของการละเลนรําโทน อันเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญของ
วิทยานิพนธฉบับนี้
2.5 ความเปนมาและพัฒนาการรําโทนในจังหวัดนครราชสีมา
การละเลนรําโทนมีรูปแบบที่พัฒนามาจากการรําเปนวงซึ่งมีมาแตโบราณกาลแลว ลักษณะ
ดังกลาวเกิดจากการรวมกลุมของชุมชนเพื่อประกอบพิธีกรรมและพบปะกันสวนใหญ ผูเตนจะเปน
บุคคลในชุมชน การเตนเหลานี้จึงมิใชเกิดขึ้นเพื่อการแสดง ดังนั้นรูปแบบการเตนจะเปนวงกลม
เตนไปรอบๆ ตามแตความพอใจของผูเตนและการเตนรําเพื่อเลือกคูครองของมนุษย ดังที่พระ
อนุมานราชธน อธิบายความเห็นเกี่ยวกับการละเลนที่แบงชายหญิงออกเปนคนละขางวา “ดูเปนการ
เลือกคูสมัยดึกดําบรรพที่เหลือสืบมา เปนชนิดภาที่เรียกวา FOLK DANCE เกี่ยวกับ SEXSUAL
SELECTION AND ATTRACTION คือการเตนรําพื้นเมืองของพวกชาวบานเกี่ยวกับการเลือกคู
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และติดตอกัน” 7 ซึ่งมีความเกาแกและคงมีลักษณะการรําเปนวง เชนกัน โดยรูปแบบการเตนรําจับคู
ชายหญิงในอดีตยังสืบทอดมาใหเห็นในชุมชนของไทยปจจุบัน ที่สําคัญเชน รําโทน
รํ า โทนเป น การละเล น พื้ น บ า นที่ มี ลั ก ษณะร อ งรํ า กั น เป น วงเป น ลั ก ษณะหนึ่ ง ที่ พ บใน
นาฏยศิลปพื้นบานของไทยที่มีความเกาแก
จากหนังสือ และตําราวิชาหลายเลมระบุถึงประวัติความเปนมาของการละเลนรําโทนไว
หลายกรณี เชน “จากคํากลาวของหมอมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา กลาววา รําโทนเปนนาฏศิลป
พื้นบานที่เกิดขึ้นมานานแลว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถบจังหวัดนครราชสีมา แตไมสามารถ
ทราบวาเกิดขึ้นเมื่อใด” 8
และในสารานุกรมไทยภาคกลางเลมที่ 12 ไดกลาวถึงความเปนมาของรําโทนไววา
“เดิ ม ที เ ดี ย วรํ า โทนเป น การละเล น พื้ น บ า นของไทยในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ แถบจั ง หวั ด
นครราชสีมา”9
นอกจากนั้น จากหนังสือรําโทนของสํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติ กลาวไววา
“พบวามีการเลนรําโทนกอนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 คือแถวบานแพะ จังหวัดสระบุรี โดยชาวบาน
เปนผูเลน” 10
ผลงานวิจัย เรื่องวิเคราะหการละเลนพื้นบาน กรณีศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอสามโก จังหวัด
อางทองโดย ผศ.อมรา กล่ําเจริญ นั้นไดกลาวถึง การละเลนรําโทนกอนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
เกิดขึ้นในแถบจังหวัดภาคกลาง
และยังมีผูสันนิษฐานวา นาจะมีการเลนรําโทน มาตั้งแตสมัยอยุธยา หรือกอนหนานั้นทุก
หนทุกแหงดังมีกลาวถึงในเอกสารยุโรปหลายเลม 11 จากขอสันนิษฐานดังกลาวผูวิจัยไดหาหลักฐาน
มาสนับสนุนเพื่อหาขอเท็จจริงขางตนไววา
7

พระยาอนุมานราชธน, ประเพณีเนื่องในเทศกาล (กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตรแหง
ประเทศไทย 2506), หนา 22.
8
ติยาพรรน ประพันธวิทยา, ของดีโคราช เลม 4 (นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 2515), หนา 40.
9
สํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติ, สารานุกรมไทย ภาคกลาง เลมที่ 12 (กรุงเทพฯ : สมาคมวัฒน
แหงประเทศไทย 2540), หนา 1138.
10
บิ่นเกศ วัชรปาน, การศึกษารําวงอาชีพ ตําบลแลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
(วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2503), หนา 14
11
สมทรง กฤตมโนรถ, รําโทน ความสนุกสนานของคนไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบุญเรือง
2509), หนา 18
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รําวงพื้นบานของไทยเทาที่พบหลักฐานจะปรากฏคําวา “รําโทน”ที่มีรูปแบบการรองรําเปน
วงกอนการแสดงประเภทอื่นซึ่งพบวา “โทน” 12 เปนชื่อของเครื่องหนังในวงดนตรีไทยมีลักษณะเปน
เครื่องตีบึงหนาเดียว มีสายโยงเรงเสียงจากขอบหนังสือคอมีหางยื่นออกไป ตอนปลายบานเปนดอก
ลําโพง บางทีจะเรียกชื่อควบกันไปวา “โทนทับ”เพื่อมิใหเขาใจวาเปนโทนตะโพน คงจะใชมานาน
แลว และมีกลาวถึงไวในกกมณเฑียรบาลสมัยพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991-2031) ประชาชน
นิยมเลนมากเกินขอบเขต จึงกําหนดไววา13
“...ห า มร อ งเพลงเรื อ เป า ขลุ ย เป า ป สี ซ อ ดี ด กระจั บ ป ดี ด จะเข ตี โ ทนทั บ ในเขต
พระราชฐาน...”
แสดงให เ ห็ น ว า ชาวพระนครศรี อ ยุ ธ ยาสมั ย นั้ น นิ ย มเล น กั น อย า งแพร ห ลายจึ ง เกิ ด กฏ
มณเฑียรบาลขึ้น เพื่อยับยั้งไมใหเลนในเขตหวงหาม และโทนก็เปนเครื่องดนตรีที่มีมาถึงแตสมัย
อยุธยาแลว
เมืองสระบุรีเปนเมืองใหม เขาใจวาคงจะตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาในแผนดินสมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิ คือตั้งที่อําเภอเสาไห ริมแมน้ําปาสัก ที่วาเปนเมืองใหมนั้นก็เพราะไมปรากฏวามี
โบราณสถานกอนสมัยกรุงศรีอยุธยา ชื่อของเมืองสระบุรีปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารเปน
ครั้งแรกในแผนดินมหินทราธิราชเมื่อคราวที่พระเจาหงสาวดียกกองทักมาลอมกรุงศรีอยุธยา พระ
เจาหงสาวดีใหพระมหาอุปราชาคุมกองทัพไปซุมเพื่อคอยโจมตีอยูที่เมืองสระบุรี แลวตีกองทัพกรุง
ศรีสัตนาคนหุต แตกกลับไปเมื่อ พ.ศ. 2112 เพราะฉะนั้นเมืองสระบุรีนาจะตั้งขึ้นกอน พ.ศ.นี้ แตจะ
ตั้งขึ้นไปไดแน ไมสามารถหาหลักฐานได
ตอมาในสมัยกรุงธนบุรี มีขาศึกยกติดเมืองเวียงจันทรซึ่งเปนราชธานีของกรุงศรีสัตนาค
นหุต พวกชาวเมืองเวียงจันทรพากันอพยพหนีพมาลงมาอยู ณ เมืองนครราชสีมาเปนอันมาก สมเด็จ
พระเจากรุงธนบุรีจึงพระราชทาน พระราชาอนุญาติใหตั้งภูมิลําเนาอยูในแขวงเมืองสระบุรี คือที่
อําเภอเสาไหปจจุบัน และตอมาเมื่อพ.ศ. 2312 สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีโปรดใหสมเด็จพระยามหา
กษัตริยศึกกับเจาพระยาสุรสีหยกกองทัพขึ้นไปตีกรุงศรีสัตนาคนหุต การศึกคราวนั้นไดครัวชาว
เวียงจันทรมาอีกมาก จึงโปรดใหตั้งภูมิลําเนาอยูที่เมืองสระบุรีเหมือนอยางพวกเวียงจันทรที่อพยพ
มาแตกอน (ปจจุบันนี้ยังมีเชื้อสายพวกชาวเมืองเวียงจันทรอยูที่อําเภอเสาไห เปนจํานวนมาก)
เนื่ อ งจากพวกชาวเวี ย งจั น ทร ม าตั้ ง ถิ่น ฐานอยู ที่ เ มื อ งสระบุรี เพราะฉะนั้ น ในสมัย กรุ ง
รั ต นโกสิ น ทร ท างไปมาค า ขายในระหว า งเมื อ งสระบุ รี กั บ กรุ ง เทพฯ และจากกรุ ง เทพฯไป
นครราชสีมาจึงผานทางเมืองสระบุรีเปนพื้น เพราะทางนี้เปนทางใกลกวาทางอื่นๆ การเดินทัพไป
12

ธนิต อยูโพธิ์, เครื่องดนตรีไทย(กรมศิลปากร : โรงพิมพการศาสนา, 2523), หนา 33.
เจริญทัศน ศิลปบรรเลง, ลิขิต จินดาวัตน, ดนตรีไทยศึกษา(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอักษรเจริญ
ทัศน), หนา 60
13
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เมืองนครราชสีมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทรก็ผานทางเมืองสระบุรีแทบทุกครั้งเมืองสระบุรีจึงเปน
เมืองผานในระหวางกรุงเทพฯกับเมืองที่ราบสูง ตั้งแตตนรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทรเปนตน
มาจนถึงปจจุบัน
ดวยเหตุที่มีผูกลาววาตนกําเนิดของรําโทนเปนการละเลนพื้นบานของชาวจังหวัดสระบุรี
ในทองที่อําเภอเสาไห จนกระทั่งประเพณีของจังหวัดสระบุรี ในทองที่อําเภอเสาไห จนกระทั่ง
ประเพณีของจังหวัดในทุกอําเภอ และมีรูปแบบการแสดงที่ใชโทนเปนเครื่องตีจังหวะ ออกมารํา
ตามกันเปนวงกลมไมมีการรองเพลงประกอบการรํา อาศัยแตจังหวะโทนอยางเดียว ดังนั้นหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรดังกลาวขางตนอาจจะสันนิษฐานไดวา รําโทนนาจะเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ที่มีโทนเปนเครื่องดนตรีแลว ซึ่งจุดกําเนิดไมสามารถชี้ชัดลงไปไดวาเกิดขึ้นที่ใด แตการเลนนี้คงจะ
เกิดจากชุมชนทีเปนเมือง หรือในที่มีคนอยูมากเพราะเปนการเลนที่เชื่อมความสัมพันธของกลุมคน
ในสังคมในวงกวาง ซึ่งเมืองที่ใกลเคียงกันอาจมีวัฒนธรรมที่ถายทอดกันได เชน กรุงเทพฯ สระบุรี
นครราชสีมา ในสมัยกอนก็มีการเดินทางติดตอคาขายกันอยูเสมอ จึงเปนไปไดวา ตนกําเนิดของรํา
โทนคงจะเกิดขึ้นบริเวณภาคกลางกอนที่อื่น และกระจายตัวออกไปตามเสนทางการคา การอพยพที่
อยู การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันในเวลาตอมา
จากข อสันนิ ษฐาน ผูวิจั ยไดค นควาขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาตามคํากลาวอาง
ดังกลาว ซึ่งจากขอมูลในการสัมภาษณผูอาวุโสในเขตพื้นที่อําเภอตางๆ อาทิ อําเภอคง อําเภอครบุรี
อําเภอจักราช อําเภอเมือง เปนตน ซึ่งเปนบุคคลที่เคยเลนรําโทนในชวงหลังสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 โดยสวนใหญกลาววา การละเลนรําโทนไดรับอิทธิพลการละเลนมาจากทางภาคกลาง ซึ่งใน
สมัยกอนชาวบานนิยมนําวัว ควาย ไปขายยังภาคกลางในแถบจังหวัดสระบุรี หรือที่รูจักกันวา
“เสนทางการคานายฮอย” โดยการเดินทางใชระยะเวลาไปกลับประมาณ 2 เดือน ดังนั้นชาวบาน
ผูคาขายวัว ควาย จึงจําเปนจะตองหยุดพักตามหมูบาน ระหวางทางเมื่อไดพบเห็นการละเลนรําโทน
ที่สนุกสนานของทางภาคกลาง จึงไดนํากลับมาละเลนในชุมชนของตนบาง ดังนั้นอาจกลาวไดวา
เสนทางการคาของทางจังหวัดนครราชสีมาไปยังภาคกลางทางจังหวัดสระบุรี สงผลใหการถายเท
วัฒนธรรมการละเลนรําโทนไดเกิดขึ้น ซึ่งการรับเอาวัฒนธรรมการละเลนรําโทนนี้ อาจเกิดในราว
ชวงป พ.ศ.2460 และจากการสัมภาษณนายใหญ วิเศษพลกรัง ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดง
พื้นบานโคราช ป พ.ศ.2539 กลาววา14 การละเลนรําโทนในจังหวัดนครราชสีมา มีการละเลนมานาน
กวา 90 ป และนายวิจิตร ประพันธวิทยา ปจจุบันอายุ 82 ป ชาวบานหนองสรวง อําเภอคง จังหวัด
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สัมภาษณใหญ วิเศษพลกรัง, ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปการแสดงพื้นบาน จังหวัด
นครราชสีมา, 15 กรกฎาคม 2548.
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นครราชสีมา ซึ่งเปนผูหนึ่งที่ไดรวมละเลนรําโทน ไดกลาววา 15 ในชุมชนโคราชโดยเกือบทุก
อําเภอทุกทองที่จะมีการละเลนรําโทน โดยมักจะเลนกันในชวงตรุษสงกรานต เด็ก หนุมสาว ผู
เฒาผูแก จะรวมตัวกันออกไปที่วัดเพื่อทําบุญ ขนทรายเขาวัด และมีการละเลนตางๆ อาทิเชน เลน
ชักชา เลนสะบา ฯลฯ พอตกบายประมาณบาย 3 โมง ก็จะรวมกันรองรําทําเพลง เลนเพลงชาเจา
หงสดงลําใย จากนั้นเลนเขานางกระดง เขานางกะโหลก ฯลฯ และเมื่อถึงเวลาพลบค่ําจึงรวมกันเลน
รําโทน
รําโทนเปนการรองรําที่มีรูปแบบการรําเปนวงที่ใชการรองรําอยางงายในขั้นแรกที่สืบทอด
มาจากการร อ งรํ า ในยุ ค โบราณที่ มี พั ฒ นาการจากการใชมือ หรื อสิ่ งที่ ห าไดงา ยตามท อ งถิ่ น มา
ประกอบจังหวะรองรําอยางไมมีแบบแผนตายตัว และใชเครื่องดนตรีประกอบคือ ใชโทน ฉิ่ง กรับ
พัฒนาการของรําโทนอีกขั้นหนึ่งคือ การนําเอาเพลงมารองประกอบการรํา เพลงที่พบกัน
สวนใหญเปนคํากลอนสั้นๆ รองซ้ํา สอง สามเที่ยว เพื่อใหจํางาย เปนเพลงพื้นบานประเภทเพลงยั่ว
ตางๆ ใหเลน และรําอยูแลว เชน เพลงสั้นจําพวกชาเจาโลม เพลงสงกรานต ซึ่งเปนเพลงพื้นบาน
ดั้งเดิมของไทยที่พบตั้งแตในสมัยอยุธยา
ความเกาแกของรําโทน ไมสามารถชี้ชัดไดวาเกิดขึ้นในสมัยใด แตเมื่อพิจารณาถึงเรื่อง
เพลงที่ใชประกอบรําโทนจากเอกสารหลายเลม ไดกลาวไววา เพลงรําโทนที่นํามารองนั้นใชวิธีจด
สืบทอดกันมา ไมนิยมดัดแปลงทั้งเนื้อรอง และทารํา คือ จํามาอยาไรก็รอง และรําอยางนั้น เปน
เพลงที่มีเนื้อรองงายๆ สั้นๆสงสัมผัสไมแนนอนตายตัว ใหลงจังหวะหนาทับโทนเปนใชได เนื้อ
นองมักมีวลีซ้ําๆ เนื้อเพลงวนหลายๆเที่ยว ชาวบานจึงมักจดจําเพลงรําโทนไดรวดเร็ว เพลงไหน
สนุกไพเราะก็จะรองจําตอๆกันสืบมา เพลงรําโทนจัดอยูในเพลงพื้นบานภาคกลาง จากหนังสือรวม
วรรณกรรมพื้นบานกับศิลปะ การละเลน และการแสดงพื้นบานของไทย กลาวไววา เพลงพื้นบานที่
สํารวจพบบริเวณภาคกลางมากกวา 40 ชนิด หรือ 40 กวาทํานองเรียกไดวามีหลากหลายกวาภาค
ใดๆ และบางเพลงยังแพรหลายไปแทบทุกจังหวัด นอกจากนี้ยังพบวาเพลงปรบไก เปนเพลงรอง
โตตอบโบราณที่มีอายุเกาแกปรากฏชื่ออยูในหนังสือเกาเมื่อ 200 กวาปกอน เชน ในปุณโณวาทคํา
ฉันท สมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ (พ.ศ.2270-2301) เวลารองรําจะเดินบางเตนบางเปนวงรอบ มีการ
ปรบมือเปนจังหวะมีรองสงพิณพาทย และเลนเขาเรื่องตางๆเชน ไกรทอง ขุนชางขุนแผน สุวิญชา
เปนตน ซึ่งเปนลักษณะที่เหมือนกับการเลนรําโทนในสมัยตอมา ที่นําเอาวรรณคดีไทยเรื่องตางๆมา
เปนบทรองประกอบการเลนเชนกันทั้งนี้จากการสัมภาษณ อาจารยอมรา กล่ําเจริญ ไดกลาววา “การ
รําใชบท หรือตีบทของรําโทนมีมานานแลวไมใชเปนรําไปเรื่อยๆอยางเดียว” และลักษณะการเลน
รําโทน นาจะมีความเกาแกใกลเคียงกับกับการเลนเพลงพื้นบานภาคกลางชนิดอื่น หรือสันนิษฐาน
15

สัมภาษณวิจิตร ประพันธวิทยา, ชาวบานหนองสรวง อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา, 19
กุมภาพันธ 2548.
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ได ว า มี ร ากฐานจากการเล น ที่ เ ดี ย วกั น แล ว มาแตก รายละเอี ย ดการร อ ง การรํ า ให มี เ อกลั ก ษณ
เฉพาะตัวโดยมีหลักการเลนที่คลายคลึงกันคือ แบงขางชาย-หญิง มีการปรบมือเปนจังหวะ รอง
โตตอบแบบสั้นๆโดยเนื้อหามักเปนเรื่องของการเกี้ยวพาราสีกัน ตั้งวงรองรํา และรําซึ่งมีการใชบท
มีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะนอยชิ้นแบบงายๆ หรือตามแตหาได ผูเลนเปนคนในชุมนุมนั้นๆไม
จํากัดจํานวน เพศ วัย การศึกษา นิยมเลนในโอกาสรื่นเริง หรือเสด็จจากการทํางาน
สรุปไดวา รําโทน เปนศิลปะพื้นบานของไทยที่มีความเกาแกมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา
หรือกอนหนานั้น ซึ่งตนกําเนิดนาจะเริ่มจากภาคกลางกอนที่อื่น เพราะเปนศูนยกลางของชุมชน
เมือง และกระจายตัวออกไปตามทองถิ่นอื่นๆตามเสนทางการคา การคมนาคม รูปแบบการเลนรํา
โทนเปนการรวมกลุมกันเลนอยางอิสระตามลานบาน ลานวัด ไมจํากัดเทศกาล เพศ อายุ วัยและ
จํานวน เดินรํากันเปนวงกลม เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางกัน ทารําแสดงออกในเชิงเกี้ยวพาราสี
เพลงที่ใชเปนกลอนสั้นๆรองไปมาหลายเที่ยว บางครั้งแตงขึ้นใหมตามแตผูรองเลนในขณะนั้น
เพียงแตใหลงตรงจังหวะโทน กรับ ฉิ่ง หรือเครื่องประกอบจังหวะอื่นๆที่หาไดงานตามทองถิ่น
ตอไปนี้ผูวิจัยขอนําเสนอพัฒนาการของรําโทนในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเชื่อมโยงมาจาก
รําโทนที่เกิดขึ้นในทองถิ่นอื่นๆในประเทศไทย เพื่อใหเห็นพัฒนาการที่ชัดเจน โดยแบงออกเปน
4 ระยะ ไดแก
2.5.1 ชวงที่ 1 รําโทนกอนชวงสงครามโลกครั้งที่ 2
รูปแบบของการเลนรําโทน โดยทั่วไปนิยมเลนในตอนกลางคืน หนุมสาวชาวบานทุกเพศ
ทุกวัย เมื่อเสร็จภารกิจในการทํางาน จะหาโอกาสชักชวนกันมารวมสนุกสนานดวยการเลนรําโทน
สถานที่รําใชบริเวณลานกวางๆ อาจจะเปนลานวัดหรือบานบาน แสงสวางของดวงจันทรในคืน
เดือนหงายและแสงสวางจากการกอกองไป คบเพลิง หรือ ตะเกียงเจาพายุในคืนเดือนมืด จะชวย
เสริมบรรยากาศใหผูรําโทนมีความสนุกสนาน ผูรําโทนจะแยกเปนฝายชายและฝายหญิง ไมจํากัด
จํานวน ถาเปนคืนเดือนมืดก็จะมีโตะตั้งตะเกียงวางกลางวงรํา หรือ บางแหงจะมีผูรอง ผูตีกลองและ
เครื่องประกอบจังหวะนั่งตรงกลาง เมื่อเพลงรําโทนเริ่มขึ้นเปนธรรมเนียมของการเลนรําโทน ฝาย
ชายจะเปนฝายไปโคงฝายหญิงเชิญชวนใหออกไปรํา แลวจับคูรําใชลีลาตามเนื้อรอง และจังหวะ
ของเพลงรําโทน เมื่อจบการรําในรอบหนึ่งๆ ฝายชายจะเดินไปสงคูรําฝายหญิงกลับไปนั่งหรือยืนที่
เดิม เมื่อเพลงเริ่มขึ้นอีกในรอบตอๆ ไปก็จะปฏิบัติเชนเดียวกัน
เนื้อหาของเพลงรําโทนสวนมากมีลักษณะเชิญชวน เกี้ยวพาราสี การตอวาเชิงยั่วเยาและ
เพลงจากวรรณกรรม ตัวอยาง เชน
เพลงทํานองเชิญชวนชื่อเพลง “เชิญรําโทน” จากตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค
เชิญซิ เชิญซิ
เชิญมาทางนี้รําโทนดวยกัน (2 เที่ยว)
คืนนี้ละเปนคืนสําคัญ (ซ้ํา)
เออ เออ เอย....พบกันรําโทน
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เพลงทํานองตอวาเชิงยั่วเยา ชื่อเพลง “แหวน” จากตําบลหวยกรด อําเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท
(ชาย) นั่นอะไร นั่นอะไร นั่นอะไร
แหวนใครที่ใสนิ้วมา
(หญิง) คูรกั ฉันเขาหมั่นไววา
เอาไวดูตางหนาเมื่อเวลาจากกัน
(ชาย) เห็นแหวนแสนระกํา
ชอกช้ําเพราะวาเธอหลายใจ
เห็นจะเชื่อเห็นจะเชื่อไมได
ผูหญิงหลายใจรักผูชายหลายคน
เพลงจากวรรณกรรมชื่อ “ลักษณวงศ” จากตําบลบานพึ่ง อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
ลักษณวงศแกวตา
หนีมารดาไปอยูกลางไพร
เลาเรียนวิชา
อยูกับพระเจาตาที่ศาลาใหญ
โอเฮ โอละเห...โอเฮ โอละเห
เอานองนอนเปล พี่จะเปนคนไกว
ลักษณวงศรูปงาม
มาลงเลนน้ํากับพราหมณเกสร
แอบซิตัวพี่จะแอบกอน(ซ้ํา)
พราหมณเกสรเที่ยวไดเดินคนหา
กูรองเสียงนองไมกูรับ....ฮู (ซ้ํา)
พราหมณเกสรงามนักคงไมกลับคืนมา
รําโทนดั้งเดิมในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
การละเลนรําโทนจังหวัดนครราชสีมา นิยมเลนเฉพาะในวันตรุษสงกรานตเลนกัน 7 วัน
บางแหงเลนถึง 15 วัน จุดมุงหมายเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงและเปนโอกาสที่หนุมสาวไดพบปะ
เกี้ยวพาราสีกัน โดยสวนใหญมักจะเลนตามลานวัดหรือลานบาน ในสมัยกอนนั้น เกือบทุกบาน
จะตองมีโทนประจําที่บาน เมื่อพลบค่ําสาวๆ จะรวมตัวกันมาตีโทน เพื่อใหสัญญาณวาหมูบานนี้มี
หญิงสาวมารวมกันพรอมที่จะเลนรําโทน หนุมๆ ทั้งในหมูบานและหมูบานใกลเคียง ก็จะเดินทาง
มารวมเลน รําโทน โดยวิธีการละเลนดั้งเดิม ฝายหญิงเตรียมพาน ยาสูบ ขันลงหิน หรือขันเงินใบ
ใหญ สําหรับใสน้ําดื่มลอยไวดวยขันจอกสําหรับตักน้ํา เพื่อตอนรับฝายชายและเวลาเหนื่อยลาจาก
การรายรํา ใชครกตําขาวคว่ําไวกลางวงสําหรับตั้งตะเกียงเจาพายุ และกอกองไฟสําหรับอังโทนซึ่ง
เปนเครื่องดนตรีหลักเพียงอยางเดียวในสมันนั้นโดย ตีประกอบกันตั้งแต 2 ลูกขึ้นไป การตีโทน
แบงออกเปน 2 ชวง ไดแก
ชวงที่ 1ชวงการตีเชิญชวน
:
เป น สั ญ ญาณเรี ย กให ม าเล น รํ า โทน แต ล ะ
หมูบานจะมี จังหวะการตีโทนตางกัน
ชวงที่ 2 ชวงการตี เพื่อประกอบการรําโทน : สมัยนี้มีเพียงจังหวะเดียว คือ ปะ โทน
โทน ปะ โทน โทน
ลักษณะลีลาทารํามีเพียงทารํากรายมือคลายทาสอดสรอยมาลา หนุมสาวตอนกันเปนคูๆ
เดินรอบวงกลมในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา ฝายหญิงรําอยูดานใน ฝายชายรําดานนอก ขณะรํามี
การยักเอว ยักไหล ชมายชายตาระหวางหนุมสาวเชิงเกี้ยวพาราสี
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เพลงที่ใชประกอบรําโทน ภาษาโคราชเรียกวา เพลงเชิดรําวง เพลงเชิดเกาแก ไดแก เพลง
น้ําตกไทรโยค ลมโรยโชยมา กิ่งแกมใบ ยามเย็น เจาเงาะ ฯลฯ
การแตงกายในยุคสมัยนี้ ผูหญิงมักนุงโจงกระเบน สวมเสื้อแขนกระบอก หมทับดวยสไบ
ปลอยชายไขวบาหนาหลัง ผูชายนุงโจงกระเบนเชนเดียวกัน สวมเสื้อคอพวงมาลัย คาดพุงดวย
ผาขาวมา โดยผาโจงกระเบนนั้นนิยมใชผาไหมหางกระรอก ซึ่งเปนผาที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
นครราชสีมา
2.5.2 ชวงที่ 2 พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลง
ระหวางสงครามครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2481 - 2488) ซึ่งเปนชวงเวลาที่จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ทานไดสรางผลงานเกี่ยวกับนโยบายสรางชาติ ทําประเทศที่กําลัง
พัฒนาไปสูความเปนอารยะ ในขณะที่ประเทศกําลังถูกคุกคามจากภัยสงคราม โดยการประการใช
รัฐนิยมจํานวน 12 ฉบับ การสรางชาติ และวัฒนธรรมทางการเมืองจึงประสบความสําเร็จอยางใหญ
สามารถเปลี่ยนชื่อสยามมาเปนประเทศไทย (รัฐนิยมฉบับที่ 1 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2482 เรื่องการ
ใชชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติ) นําประชาชนชาวไทยใหรูจักคําวา “วัฒนธรรม” ซึ่งจอมพล
แปลก พิบูลสงครามแลวเห็นวาศิลปะของคนไทยมีความเจริญทัดเทียมอารยประเทศ ในการพัฒนา
ประเทศ และสร า งความเป น อั น หนึ่ง อั น เดี ย วกั น ในชาติ เชื่ อว า ประเทศตะวั น ตกเป น ประเทศ
มหาอํานาจได เพราะวัฒนธรรมจึงอยากใหชาติไทยเจริญรุงเรืองดวยการใหความสําคัญในการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม หากชาติไทยยังคงลาหลังอยูก็อาจถูกตางชาติตะวันตกนํามาเปนขออางใน
การยึดครองประเทศ
ลักษณะของนโยบายวัฒนธรรมของ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ไดคํานึงถึงความสําคัญ
ในการสรางชาติใหมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทุกวิถีทาง จึงจําเปนตองเรงรีบ ปรับปรุง
วัฒนธรรมของชาติเพื่อสรางเอกลักษณของสังคมขึ้นใหม โดยยึดหลักการที่วา “วัฒนธรรมเปนสวน
สํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ในความเจริ ญ ของชาติ แ ละการที่ ช าติ จ ะเจริ ญ ได ต อ งอาศั ย คนของชาติ เ ป น ผู มี
วัฒนธรรม” 16
วั ฒ นธรรมที่ ท า นจอมพล แปลก พิ บู ล สงคราม เป น พิ เ ศษ คื อ วั ฒ นธรรมที่ เ กี่ ย วกั บ
ศิลปะการแสดงโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงเกี่ยวกับการละครและเครื่องสาย
ไทย เมื่อ พ.ศ. 2485 และ มีดําริที่จะใหเลิกละครชาตรี ลิเก หุนกระบอก และ กลองยาวโดยให
เหตุผลวา “การแสดงละครเหลานั้นเปนเรื่องเสื่อมเสียเกียรติยศของชาติ เสียวัฒนธรรมและบางอยาง
ไมใชของไทยมาแตเดิม ทางดานดนตรีใหเลิกซออูและซอดวง เพราะ เห็นวาทําเสียงใหเขากับหลัก
16

อนุสรณครบรอบ 100 ป ฯพณฯ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 14 กรกฎาคม 2540, (ลพบุรี :
สํานักพิมพศูนยการทหารปนใหญ คายพหลโยธิน, 2540), หนา 375.
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สากลไมได และ ใหกองภาพยนตรทหารอากาศสรางระนาดใหมี 7 เสียงตามมาตรฐานสากล สวน
เพลงไทยเดิม มีการปรับปรุงใหมตามหลักสากล บรรเลงโดยใชโนตเพลงและนักดนตรีทุกคนตอง
นั่งบนมานั่งเวลาบรรเลง”
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2485 มีการออกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการแสดงโดยเฉพาะชื่อ
“พระราชกฤษฎีกากําหนดวัฒนธรรมทางศิลปกรรมเกี่ยวกับการแสดง 2485” เพื่อควบคุมการละคร
อยางเต็มที่ โดยกําหนดใหกรมศิลปากรเปนผูควบคุมดูแล นอกจากนี้รัฐบาลในสมัยนั้นยังควบคุม
การละเลนพื้น บานอีกดวยในป พ.ศ. 2486 กรมศิลปากรไดกําหนดระเบีย บควบคุมการละเลน
พื้นเมืองขึ้น การละเลนพื้นเมืองที่อนุญาตใหเลนได ไดแก กุลาตีไม งูกินหาง ฉุยฉาย ชวงชัยรํา ชัก
ชา ซอเมือง เพลงระบํา เพลงพวงมาลัย เพลงเกี่ยวขาว เพลงเรือ เพลงปรบไก ฟอนเซิง แมศรี หมอ
แคน หมอลํา โหมงครุม ระเบ็ง รองเง็ง รําโคม 17 การละเลนอื่นนอกจากนี้ตองขออนุญาตเสียกอน
และ การจัดการแสดงการละเลนพื้นเมืองนั้นจะตองอยูในเกณฑดังนี้
ก. เปนการเลนรื่นเริงตามฤดูกาลหรือตามประเพณี
ข. สถานที่แสดงตองใหเปนที่เมาะสมพอควร หามมิใหแสดงตามถนนหนทาง
เวนแตจะจัดบนยานพาหนะเปนอันเหมาะสม
ค. การแสดงตองเปนไปอยางอารยชน ไมแสดงโดยอาการวิตถารผิดปกติวิสัย
หรือ ลามก อนาจาร หรือ นาหวาดเสียว
ง. ถอยคําที่ใชในการแสดงตองสุภาพ ไมหยาบโลน หรือ เสื่อมเสียศีลธรรม และ
วัฒนธรรม
จ. การแตงกายตองใหถูกตองตามรัฐนิยมโดยเหมาะสมกับสภาพแหงทองถิ่น
ฉ. เครื่องบรรเลงตองมีลักษณะสุภาพเปนอารยะ
การละเลนพื้นบานทุกประเภทถูกหามเลนไปดวย ดังคําขอรองเพลงเรือที่นาย สะอาด กิจ
โชคดี พอเพลงอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดนําเหตุการณของบานเมือง ตามยุคสมัยรอง
ไวตอนหนึ่งวา 18
“มิไดหวาดหวั่นอัศจรรยขึ้นมา
เรื่องตองนั่งดูตาเรื่องอะไร
17

กรมศิลปากร, ระเบียบการกรมศิลปากรวาดวยการขออนุญาตและควบคุมการแสดงละคร(ราช
กิจจานุเบกษา 80, 22 ธันวาคม 2485), หนา 3110-3113.
18
บทสัมภาษณอมรา กล่ําเจริญ, อาจารยภาคนาฏศิลป สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, อางอิง
ใน ป น เกศ วั ช รปาณ(วิ ท ยานิ พ นธ ปริ ญ ญามหาบั ญ ฑิ ต สาขาวิ ช านาฏยศิ ล ป บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2503), เรื่อง รําวง : กรณีศึกษารําวงอาชีพ ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุรี หนา 23.
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ทั้งกํานันโบกมือตองอื้อหูอึง
เลยตองนั่งตะลึงเอะวาเรื่องอะไร
กํานันรองบอกนี่ไมกลอกเนื้อความ
วาทางการเขาหามเลนไมได
ตั้งแตนั้นมาเปนเวลาหลายป
นับมาถึงเดี๋ยวนี้เร็วเมื่อไร
เพลงเรือก็รอยเพลงฉอยก็ลด
นึกถึงความหลังแทบนั่งรองไห
ศิลปะของชาติตองมาขาดหายไป
คิดแลวเสียดายเพลงเอย”
ผลจากการกําหนดนโยบายวัฒนธรรมดังกลาว จอมพล แปลก พิบูลสงครามไดพยายาม
สงเสริมรําโทนที่นิยมอยูแลวตามทองถิ่น ทั้งประชาชนในพระนคร ธนบุรี และชนบทโดยเฉพาะ
แถบจังหวัดที่อยูที่ราบลุมภาคกลาง และภาคอีสานนิยมเลนรําโทนกันอยูทั่วไป โดยพยายามสงเสริม
รําโทนใหเปนศิลปะที่มีแบบแผน และถือวารําโทนเปนวัฒนธรรมหนึ่งของชาติ มีความเห็นวา
วัฒนธรรมเปนสวนสําคัญในการสรางชาติ จึงไดปรับปรุงรําโทนใหเปนรําวง โดยใหมีการรําวงเปน
แบบแผนเรียบรอย สวยงามกวารําโทนชาวบานแบบเดิม สงเสริมใหมีการรําโทนเผยแพรไปยังขา
ราช ทหาร และประชาชน ทั้งในพระนคร ธนบุรี และตางจังหวัด อาทิ ขาหลวงประจําจังหวัด
หนองคายไดนํารําโทนมาปรับใชเปนการรําในงานสังสรรคขาราชการในจังหวัดโดยใชชื่อใหมวา
“รําวัฒนธรรม” 19 จากการปรับเปลี่ยนแบบแผนมาเปนรําวง ที่มีการจัดโตะอยางสวยงามไวตรงกลาง
มีเกาอี้ใหผูอยูวงนอก ฟงดูอยางเปนระเบียบ การแตงกายตองสวยงามตามรัฐนิยม จัดใหชายโคง
หญิงกอนรํา มีการทักทายดวยการไหวกอนดวย เมื่อรําจบแลวชายตองนําหญิงมาสงที่เดิม รําวงจึง
ไดรับความนิยมสูงสุดทั้งในหมูชาวกรุง และภูมิภาค ไมใชเลนไปอยางไมมีพิธีรีตอง เชนอยาง
ชาวบานที่เคยเปน

19

จิราพร วิทยศักดิ์, นโยบายวัฒนธรรมของจอมพล แปลก พิบูลสงคราม : ลัทธิชาตินิยม
ผลกระทบทางสุนทรียศาสตร, “จอมพล แปลก พิบูลสงคราม กับการเมืองสมัยใหม, (กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ม.ป.ม. ถายเอกสาร 2535), หนา 54-60.

48

£µ¡¸É 13 : ¦´µ¨nÁ¦·¤Ä®o oµ¦µµ¦ Â¨³¦³µ “¦Îµª”Á}Á¦ºÉ°´Á·¦³®ªnµµ¦¦
¸É¤µ : µ®´º°°»¦r¦¦° 100 e ²¡²°¤¡¨ Â¨ ¡·¼¨¦µ¤ ®oµ 402

49

ตัวอยางจากบันทึกคําสั่งทางวัฒนธรรมสังคมของจอมพล แปลก พิบูลสงคราม 20
ใหขาราชการเลนกีฬาและการละเลน
พื้นเมืองทุกบายวันพุธ
26 พ.ค. 87
ใหทําคําสั่งแกหนวยราชการวาใน
วันพุธทุกวันตั้งแต 13 น. เปนตนไป ถึง 16น.
ให หั ว หน า หน ว ยราชการจั ด การรวบรวม
ข า ราชการทั้ ง หมดเล น กี ฬ าและการละคร
พื้นเมืองตามแบบหนังสือชุดวัฒนธรรมเพื่อ
ปลู ก ฝ ง วั ฒ นธรรม วี ร ธรรม ความสามั ค คี
และการมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ให แ ก ช าติ ข องเรา
ยิ่งๆขึ้นไป
รายละเอียดจะปฏิบัติประการใดให
รมว.ธ. เป น ผู ว างระเบี ย บปฏิ บั ติ ป ลี ก ย อ ย
เพื่อใหไดผลตามที่พึงประสงคดังกลาวมานั้น
อยางสมบูรณที่สุด
*************************
*รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม

ถาชาติขาดวัฒนธรรมชาตินั้นก็จะดํารงความ
เปนชาติอยูไมได
4 มิ.ย. 87
ชวยสั่งแกทุกกระทรวงทบวงกรม
วา : วันพุธหนา ใหมีการอบรมขาราชการ
กอนเลนกีฬาและการละเลนพื้นเมือง ในเรื่อง
วัฒนธรรมเปนหลักการสําคัญยิ่งที่จะแสดง
ใหเห็ น คนผิด แปลกกวาสั ตว และเป นอารย
ชนและถาชนใดไมใสใจตอวัฒนธรรมหรือ
ขาดวั ฒ นธรรมแล ว ชาติ นั้ น จะอยู เ ป น ชาติ
ไมไดเลย
ให พึ ง เข า ใจว า วั ฒ นธรรมรวมถึ ง
การปฏิบัติตามกฎหมาย วินัย และ ศีลธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีดวย
อนึ่ ง ในการอบรมนี้ ถ า ผู ใ ดเป น
อบรมขาราชการ ขอใหทําบันทึกสงมาดวย
ซึ่งจะไดเผยแพรโฆษณาตอไป

จากการสนับสนุนใหทางราชการ แตงเพลงรําโทน โดยเฉพาะอยางยิ่งในวงการทางราชการ
ทหารเมื่อแตงแลวก็สื่อตอไปยังหมูชาวบาน ทําใหเกิดผลดีตอการเขาถึงประชาชนไดเปนอยางดี
ดังนั้นรําโทนในยุคนี้ เนื้อหาของบทเพลงนอกเหนือจากความสนุกสนานแลวยังมีลักษณะปลุกใจให
รักชาติ เชิญชวนใหประชาชนไดทําตาม “รัฐนิยม” ไปดวย เชน เพลงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
เชื่อผูนํา แปดนาฬิกา ตนตาลโอน เราสนับสนุน แปลก พิบูลสงคราม สาวนอยเอวกลม ฯลฯ เปนตน
ดังตัวอยางเพลง
เพลงแปดนาฬิกา
แปดนาฬิกาไดเวลาชักธง
เราจะตองยืนตรง เคารพธงชาติไทย
เราสนับสนุน แปลก พิบูลสงคราม
เราจะตองทําตามผูนําของชาติไทย (ซ้ํา)
20

อนันต พิบูลสงคราม, จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เลม 1 (กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวาน
กราฟก จํากัด 2540),หนา 292.
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เพลงเราสนับสนุน ป. พิบูลสงคราม
เราสนับสนุน ป. พิบูลสงคราม เราจะตองทําตามผูนําของประเทศไทย
เชื่อผูนําของชาติประกาศทั้งชายและหญิง ทุกสิ่งรัฐบาลทานใหสตรีเอาไวผมยาว (ซ้าํ )
สวมหมวกรองเทาใหทนั สมัย นุงถุงกระตุง กระติ้ง (ซ้ํา) มันนารักจริงผูห ญิงชาวไทย (ซ้ํา)
เพลง สาวนอยเอวกลม
สาวนอยเอวกลม
ใสน้ํามันหอมรื่น
แตงตัวทันสมัย
หิ้วกระเปาจันทบูร
ฉันจะไปดูโขน
มะ..........ขึ้นรถราง

ไวผมดัดลอนดัดคลื่น
สวมแตหมวกใบลาน
สาวไทยแบบหลวงพิบูล
แมคุณจะไปไหนกัน
ฉันจะไปดูหนัง (ซ้ํา)
แลวไปดวยกัน

จากเพลงจะเห็นไดวามีการเปลี่ยนแปลงการแตงกายในยุคสมัยของจอมพล แปลก พิบูล
สงคราม เนื่องจากเมื่อรัฐบาลเขารวมในสงครามมหาเอเชียบูรพาและสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาล
เห็นวาจําเปนที่จะตองปรับปรุงแกไขวัฒนธรรมบางอยาง เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณบานเมือง
ในขณะนั้น จึงไดวางเปาหมายปลูกฝงใหประชาชนชาวไทยเปนผูมี “วัฒนธรรมอันดี มีศีลธรรมอัน
ดี มีอนามัยดี มีการแตงกายเรียบรอย มีที่พักอาศัยดี และ มีที่ทํามาหากินดี” กระบวนการสรางชาติ
ดําเนินไปอยางรวดเร็วดวยการประกาศรัฐนิยม เปนแนวทางใหประชาชนยึดถือและปฏิบัติตาม
โดยเฉพาะรัฐนิยมฉบับที่ 10 ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2484 มีใจความสําคัญ คือ รัฐบาลได
กําหนดการแตงกายและทรงผมแบบใหมสําหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ขอใหสตรีทุกคนไวผม
ยาว เลิกใชผาโจงกระเบน เปลี่ยนเปนนุงผาถุงแทน เลิกการใชผาผืนเดียวคาดอกหรือเปลือยกาย
ทอนบน ใหใสเสื้อแทน
ทรงผมของสตรีไทยในสมัยนี้จะนิยมผมดัด โดยดัดดวยไฟฟาเปนลอนมากบางนอยบาง
และ นิยมไวผมยาวกันมากขึ้น มีการดัดยาว และ ดัดผมสลวยแบบหญิงชาติตะวันตก สําหรับสตรี
สูงอายุมักนิยมเกลามวยแตสวนใหญเปนมวยเรียบๆ และ สวมรองเทา หุมสน หรือรัดสน สวม
หมวกทุกครั้งกอนออกจากบาน การใสหมวกของสตรีนั้นเปนเรื่องที่รัฐบาลใหความสําคัญมา เห็น
วาเปนการนําชาติไปสูอารยะถึงกับมีคําขวัญวา “มาลา นําชาติไทย” โดยแบงหมวกเปน 2 ประเภท
คือ หมวกประเภททั่วไป ใชในชีวิตประจําวัน เพื่อความสุภาพ เรียบรอยสมกับประเพณีนิยม และ
หมวกประเภทพิเศษ เปนหมวกที่ใชเปนอาภรณประดับเพิ่มความงามมีการประดับประดาดวย
อาภรณตางๆ เชน ขนนก ดอกไม เปนตน
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ระยะที่สอง
ในป พ.ศ.2487 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม ไดมอบใหกรมศิลปากรพิจารณาปรับปรุงรําวง
หรื อ รํ า โทนดั ง กล า วแล ว ขึ้ น โดยสร า งบทร อ งใหม แ ล ว จั ด ท า รํ า ให ง ดงามตามแบบฉบั บ ของ
นาฏยศิลปไทย คือ เพลงงามแสงเดือน ชาวไทย รํามาซิมารํา และคืนเดือนหงาย โดยไดนําเอาทารํา
สอดสรอยมาลา ชักแปงผัดหนา ฯลฯ มากําหนดเปนแมทา การรําแตละเพลงมีทามาตรฐาน คือ
1. เพลงงามแสงเดือน ใชทารําสอดสรอยมาลา
2. เพลงชาวไทย
ใชทารําชักแปงผัดหนา
3. เพลงรํามาซิมารํา ใชทารําสาย
4. เพลงคือเดือนหงาย ใชทารําสอดสรอยมาลา(แปลง)
นอกจากนี้ในเวลาตอมา ทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงครามไดแตงเพลงรําวงเพิ่มขึ้นอีก 6
เพลง สําหรับผูคิดประดิษฐทารําวงมาตรฐานทั้ง 10 เพลง คือ หมอมตวน นามจริงคือนางศุภลักษณ
ภัทรนาวิน,นางมัลลี คงประภัศร และนางลมุล ยมะคุปต22 โดยไดกําหนด
1. เพลงบูชานักรบ
หญิง ทาขัดจางนาง และลอแกว
ชาย ทาจันทรทรงกลด และขอแกว
2. เพลงขวัญใจดอกไมขอชาติ
ทารํายั่ว
3. เพลงหญิงไทยใจงาม
ทารําพรหมสีหนา และยูงฟอนหาง
4. เพลงดวงจันทรวันเพ็ญ
ทาแขกเตาเขารัว และพาลาเพียงไหล
5. เพลงดวงจันทรขวัญฟา
ทาชางประสานงา และจันทรทรงกลด(แปลง)
6. เพลงยอดชายใจหาญ
หญิง ทาชะนีรายไม
ชาย จอเพลิงกาฬ
โดยเพลง และทารําทั้ง 10 เพลงนี้ก็เพียงแตกําหนดไวเปนแบบมาตรฐานเทานั้น ผูสันทัด
ทางนาฏยศิลปอาจมีการปรับเปลี่ยนทารําอื่นๆที่เห็นวามีความสวยงาม เหมาะสมกับบทเพลง และ
จังหวะทํานองดวยความช่ําชองสําหรับผูที่อยากรวมรําเพื่อความบันเทิง แตมิถนัดทางนาฏยศิลปอาจ
เขารวมรําไดโดยเพียงแตรักษาจังหวะเทา และการเคลื่อนไหวของตนใหเขากับจังหวะเพลง ดนตรี
และบทขับรอง ตามจังหวะทํานองของแตละบท และในการปรับปรุงครั้งนี้ กรมศิลปากรไดเปลี่ยน
ชื่อเสียใหม เนื่องจากการกําหนดทารําในแตละเพลงเชนนี้ ถือไดวาเปนมาตรฐานของรําวงจึงตั้งชื่อ
ใหมวา “รําวงมาตรฐาน”23 แตนั้นมา
22

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, เริงรําวง (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว
,2532), หนา 30.
23
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ,”รําโทน ศิลปพื้นบาน” (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพศาสนา,ม.ป.ป.),หนา 6
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การแตงกาย และทารํา “รําวงมาตรฐาน” ตามแบบแผนกรมศิลปากร
เพลงงามแสงเดือน

ภาพที่ 16: ทารําสอดสรอยมาลา
ที่มา : www.banramthai.com
เพลงชาวไทย

ภาพที่ 17 : ทารําชักแปงผัดหนา
ที่มา : www.banramthai.com
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เพลงรํามาซิมารํา

ภาพที่ 18 : ทารําสาย
ที่มา : www.banramthai.com

เพลงคืนเดือนหงาย

ภาพที่ 19 : ทารําสอดสรอยมาลา (แปลง)
ที่มา : www.banramthai.com
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เพลงดอกไมของชาติ

ภาพที่ 20 : ทารํายั่ว
ที่มา : www.banramthai.com

เพลงดวงจันทรวันเพ็ญ

ภาพที่ 21 : ทารําแขกเตาเขารัง
ที่มา : www.banramthai.com
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เพลงดวงจันทรวันเพ็ญ

ภาพที่ 22 : ทารําผาลาเพียงไหล
ที่มา : www.banramthai.com
เพลงหญิงไทยใจงาม

ภาพที่ 23 : ทาพรหมสี่หนา
ที่มา : www.banramthai.com
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เพลงหญิงไทยใจงาม(ตอ)

ภาพที่ 24 : ทายูงฟอนหาง
ที่มา : www.banramthai.com
เพลงยอดชายใจหาญ

ภาพที่ 25 : ทารําจอเพลิงกาพย(ชาย) ชะนีรายไม(หญิง)
ที่มา : www.banramthai.com
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เพลงดวงจันทรขวัญฟา

ภาพที่ 26 : ทาชางประสานงา
ที่มา : www.banramthai.com
เพลงดวงจันทรขวัญฟา

ภาพที่ 27 : ทาจันทรทรงกลด(แปลง)
ที่มา : www.banramthai.com
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เพลงบูชานักรบ

ภาพที่ 28 : ทาขัดจางนาง(หญิง) จันทรทรงกลด(ชาย)
ที่มา : www.banramthai.com

เพลงบูชานักรบ

ภาพที่ 29 : ทาลอแกว(หญิง) ขอแกว(ชาย)
ที่มา : www.banramthai.com
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ซึ่งในปจจุบันนี้ การแตงกายของการแสดงรําวงมาตรฐาน สามารถแตงเปน 3 รูปแบบ คือ
1. ผูหญิงแตงแบบชุดไทยประยุกต ผูชายแตงแบบสากล
2. แตงกายแบบไทยพระราชทาน
3. แตงแบบไทยพื้นบาน

ภาพที่ 30 : การแตงกายแบบสากล
ที่มา : ทรงวุฒิ เสารยะวิเศษ

ภาพที่ 31 : การแตงกายแบบชุดปกติขาว
ที่มา : ทรงวุฒิ เสารยะวิเศษ
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ภาพที่ 32 : การแตงกายแบบรําวงภาคกลาง
ที่มา : www.banramthai.com
ดนตรี
ดนตรีในการประกอบการแสดงรําวง จะใชวงดนตรีสากลหรือวงปพาทย หรือ วงมโหรี
บรรเลงประกอบสําหรับแสดงรําวงก็ได และจากการปรับปรุง “รําวงมาตรฐาน” ของกรมศิลปากร
ในครั้งนั้น รัฐบาลไดมีการบังคับใหขาราชการฝกซอมรําวงทุกวั นพุธตอนบาย และสนับสนุน
ประชาชนรําวงกันในทุกโอกาส 24 ดังจะเห็นไดจากเริ่มมีการจัดประกวดรําวงมาตรฐานตามลานวัด
จากเทปสัมภาษณในหัวขอเรื่อง “คุยเรื่องเพลงรําวง” 25 จากการสัมภาษณวิทยากร 3 ทานคือบุญสง
เคะหะทัศน, พุฒิธรณ รอดพึ่งพา และประชุม พุมศิริ, คุณดําริ, คุณสุรินทร ปยะนันท ซึ่งคณะนี้เริ่ม
เลนรําวงหลังสงครามโลกนิดหนอยเทานั้น แตพอสงครามสงบก็มีการตั้งคณะรําวงขึ้นอีกมากมาย มี
การประกวดตามงานวัด แตละตํ าบลก็จะมีคนขึ้ น เปนกองเชีย รรํา วง เปนผูรอง ไมใชผูรํา การ
ประกวดนี้มีรางวัลเปนถวยในคณะรําวงหนึ่งมีผูรําทั้งหมด 2 คู คือชาย 2 คนหญิง 2 คน กองเชียร
อยางมาก 6 คน คือนักรองหญิง 1 คน ชาย 1 คน คนตีกลอง 1 คน เขยาลูกซัด 1 คน ฉิ่ง 1 คน รวมทั้ง
คณะมีทั้งหมดจํานวน 10 คนโดยสวนมากจะเปนแบบนี้ทุกวง เกินไมได ขาดไมได เพราะกรรมการ
24

สุกัญญา ภัทราชัย,เพลงปฏิพาทย : บทเพลงแหงปฏิภาณของชาวไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย), หนา 80.
25
คุยกันเรื่องรําวง (เทปบันทึกเสียง).ศูนยสังคีตศิลป : ธนาคารกรุงเทพฯ, 2528.
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ตองใหคนมาจากการรํา คณะรําวงชวงแรกนี้ไมเหมือนรําวงในยุคหลัง ซึ่งเขาใจวามีนางรํามานั่ง
เกาอี้ และมีคนมาโคงคนละอยางกัน คนละเรื่องกัน การประกวดชวงหนึ่ง คณะละ 30 นาที มีหลาย
เพลง ใชทากรมศิลป ไมมีเพลงบังคับประกวด รําวงที่ขึ้นมาประกวดจะสลับดวยการรองเพลง
ประกวด รองไปสัก 4-5 คนก็รําวงตอ เปนอยางนี้สลับกันไปเรื่อยๆ
พัฒนาการรําโทนจังหวัดนครราชสีมาสมัยปฏิรูปวัฒนธรรม
การรําโทนในยุคตอมา สมัยจอมพล แปลก พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่ง สามารถ
สรุปไดวา จากการที่รัฐบาลมีนโยบายใหรําโทนเปนการแสดงออกถึงวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งนิยม
เลนกันอยางแพรหลายทั้งในเขตพระนครและสวนภูมิภาค เมืองนครราชสีมาจึงไดรับเอาวัฒนธรรม
การรําโทนในยุคปฏิรูปเขามาเลนอยางแพรหลาย โดยมีจังหวะและลีลาทารําที่พัฒนาขึ้นจากการรับ
เอาวัฒนธรรมทางตะวันตก แตรูปแบบการละเลนยังคงลักษณะของพื้นบานโคราชอยูบางในบาง
พื้นที่
จังหวะและลีลาทารําที่พัฒนาขึ้นยกตัวอยาง เชน
- ทารํา ปกหลัก
หมายถึง
กระบวนทารําซึ่งมีการรปฏิบัติทารําอยู
กับที่โดยผูรําหันเขาหากัน
- ทารํามายอง
หมายถึง
กระบวนทารําซึ่งมีการปฏิบัติโดยใช
เทาเปนหลัก
- ทารําตีบท
หมายถึง
กระบวนทารําที่แสดงทาทางตามบทรอง
- ทารําในรูปแบบของรําวงมาตรฐาน กระบวนทารําที่นํามาจากทารําในรําวง
มาตรฐาน
บทเพลงที่ใชรองประกอบในการรายรํา อาทิ เพลงเธอจะเธอจา เพลงชอมาลี เพลงเจาเงาะ
เพลงสโลวบิดัง เปนตน การแตงกายในยุคนี้ผูหญิงเปลี่ยนเปนนุงซิ่น ใสเสื้อรัดรูปปลอยชายหลาก
สีตามสมัยนิยม อาจตัดลูกไมประดับดวยเครื่องประดับที่มีอยู ฝายชายบางนุงโจงกระเบน นุงโสรง
เสื้อคอพวงมาลัย บางคนนุงกางเกงแบบสากลกางเกงขายาว แตพบไมมากนัก เพราะจะแตกตาง
จากผูอื่น แตที่ขาดมิไดคือผาขาวมาคาดพุง
พัฒนาการทางดนตรีเปนการนําเอาจังหวะทางวัฒนธรรมตะวันตกเขามา ไดแก จังหวะบิ
กิน จังหวะ ชา ชา ชา จังหวะโมฮอก จังหวะคองกา จังหวะสโลว เปนตน
การรําโทนในยุคนี้มักเรียกกันวารําวง เนื่องจากนโยบายการปรับปรุงรําโทนใหเปนรําวง
ชาวบานไดนํารูปแบบและแนวทางตามรัฐนิยมมาปรับใชในการละเลนรําโทนในชุมชนของตนอีก
ดวย อาทิ ผูชายตองโคงผูหญิงกอนการรํา การแตงกาย ทารํา บทเพลง เปนตน ใหเหมาะสมและ
สอดคลองตามสมัยนิยม
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ตอมาในสมัยนายควง อภัยวงศ เปนนายกรัฐมนตรีไดสั่งใหหยุดรําวงของขาราชการ 26 ทั้งนี้
เนื่องจากเกิดเหตุขัดแยงกับจอมพล แปลก พิบูลสงคราม จึงสั่งงดรัฐนิยมของจอมพล แปลก พิบูล
สงครามจากนั้นเปนตนมา รําวงของรัฐบาลไดหยุดลงแตกลับไดรับความนิยมในสังคมของชาวบาน
ทองถิ่นไปทั่วทุกสวนของประเทศ
2.5.3 ชวงที่ 3 รําวงที่มีการพัฒนาในเชิงประยุกต
ความนิยมของรําวงมาตรฐานที่ถูกจัดเปนศิลปะของชาติ ไดแพรกระจายออกไปสูสังคม
ชนบท สงผลใหรูปแบบของรําวงมีการพัฒนาออกเปน 2 ลักษณะ ซึ่งเกิดขึ้นในชวงใกลเดียวกัน คือ
รําวงประกอบบท และรําวงอาชีพ
รําวงประกอบบท
1. รําวงประกอบบทจังหวัดชัยนาท
จากรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษารําวงรํามะนาประกอบบทของหมูบานหวยกรด อําเภอ
สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยอนุกูล โรจนสุขสมบูรณไดกลาวถึงรําวงรํามะนาประกอบบทไววา
เดิ ม ที รํ า มะนาเรี ย กว า รํ า โทน เป น การละเล น ของชาวบ า นทั่ ว ๆ ไป ในแถบจั ง หวั ด ภาคกลาง
ประมาณป พ.ศ. 2484 ตรงกับสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวบานตองวิ่งหลบภัยสงครามเมื่อครั้งได
ยินเสียงหวอหรือสัญญาณเตือนภัย หลังจากเหตุการณสวบลงชาวบานพากันเลนรําวง เดิมทีใชโทน
ตีประกอบจังหวะการรํา ตอมาชาวหวยกรดไดหันมาใชรํามะนาตีประกอบ การเลนโทนนั้นก็เลิกใช
ไป เครื่องดนตรีใชประกอบดวยระนาดเอก รํามะนา ป เครื่องประกอบจังหวะ เชน ฉิ่ง กรับ เมื่อรวม
เปนวงไดจะสนุกทั้งนี้จะมีเสียงปและระนาดเอกเปนตัวดําเนินทํานองแรกนั้นไมมีการรองเพลงจะ
รําเปนคูๆ ชายหญิง ตอมาเมื่อรําตามดนตรีไมสนุกจึงไดเริ่มแตงเพลงใชประกอบการรํา เนื้อเพลงมัก
เกี่ยวของกับสถานการณบานเมือง เหตุการณในสมัยนั้นการเกี้ยวพาราสี ชมธรรมชาติเปนสวนใหญ
การแสดงรํามะนาของชาวบานหวยกรดนั้นเดิมทีแสดงในหมูบานใชพื้นที่บริเวณลานกวาง
หนาบาน โดยจัดใหตรงกลางพื้นที่ตั้งครกตําขาวเปนจุดศูนยกลาง สําหรับน้ําสมและเปนที่วาง
ตะเกียงใหแสงสวางในบริเวณพื้นที่ที่จะแสดง ปจจุบันใชโตะหรือมานั่งแทนครกและใชไฟฟาแทน
ตะเกียงโบราณ แตยังคงวางน้ําดื่มกลางวง จะแบงพื้นที่ออกเปน 2 ดาน โดยดานหนึ่งสําหรับฝาย
หญิง มีมานั่งสําหรับพักรอบเพลง อีกฝายเปนดนตรีหรือเรียกวากองเชียร จะประกอบดวยนักรอง
นักดนตรี และฝายชายเปนฝายเกี้ยวฝายหญิง

26

บุญชวง ศรีสวัสดิ์.พันตรีควง อภัยวงศ อดีตนายกรัฐมนตรี 4 สมัย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพรับ
พิมพ, ม.ป.ป.) ,หนา 15
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การรํารํามะนาประกอบบทไดริเริ่มดัดแปลงประกอบทารําโดยไดแบบอยางมาจาก อําเภอ
สรรคบุรี ในป พ.ศ. 2490 ไดมีการรําวงแบบบทขึ้น เมื่อชาวหมูบานหวยกรดเขารวมการแสดง
ปรากฏวาไมมีผูนิยมดูทําใหเกิดการเลียนแบบการรํามาปรับปรุงเปน การรําวงรํามะนาประกอบบท
โดยคิดวารําเลียนแบบธรรมชาติขึ้นกันเอง เชน ทารัก โกรธ มอง เปนตน รําประกอบเพลงทําใหดู
สนุ ก ขึ้ น และเป น ที่ นิ ย มตั้ ง แต นั้ น มา การรํ า เป น การตี บ ทตามเนื้ อ เพลง ท า ที่ ใ ช เ ป น ท า รํ า ไทย
มาตรฐานในแมบท เชน ทาพรหมสี่หนา ทาพิสมัยเรียงหมอน
ตัวอยางเพลงรํามะนาของหมูบานหวยกรด
เพลงรําวงสามัคคี
มาเถิดเหวยพวกเรา มาตั้งวงเขารวมสามัคคี เลนกันฐานนองและพี่ๆ เลนกันดีๆ อยาใหมีใจปอง
เพลงสาวนอยรําวง
รําเถิดแมสาวนอย ยิ้มหนอยเวลาจะรํา เธอยิ้มนั้นมีเสนหๆ หอมดอกรักเรเสนหเธอ
2. รําวงประกอบบท จังหวัดนครสวรรค
รําวงประกอบบท 27 เปนการละเลนที่นิยมมากในอําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค เปน
การละเลนที่นิยมกันมาก โดยเฉพาะระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะนั้นจังหวัดนครสวรรคเปน
ที่ตั้งของกองทัพอากาศที่สําคัญแหงหนึ่ง คือ บานอูตะเภา อําเภอตาคลี ดังนั้นจึงมีเครื่องบินผานไป
ทิ้งระเบิดเสมอๆ ในระหวางสงครามรําวงจึงเปนเครื่องปลุกปลอบใจ และ ผอนคลายความเหน็ด
เหนื่อยจากงานประจําวัน อาจเปนเพราะรํางายรําไดทุกเพศทุกกวัย ทั้งยังเปนโอกาสใหหนุมสาวได
พบปะกัน จะใชเวลาวางตอนกลางคืนกอกองไฟรองรํากันเลน ซึ่งจะเลนทุกคืน คืนละหลายๆ วัน
สวนใหญจะเปนที่รูกันเองวาเลนที่บานใดบาง เนื่องจากจะไดยินเสียงรํามะนาเปนสัญญาณ ลักษณะ
การเลนแบงผูเลน 3 ฝาย คือ ผูเลนดนตรี ผูรองและผูรํา ผูเลนดนตรีและผูรองจะนั่งรองเพลงและ
บรรเลงดนตรีอยูกลางวงสวนผูรําจะยืนเปนวงกลมลอมนักดนตรี รําเปนคูระหวางหญิงกับชาย เดิน
รําไปตามทวนเข็มนาฬิกา ผูรําจะรองเพลงไปดวย บทรองมีหลายจังหวะ เชน บทรําพันรัก บทเชิญ
ชวน ใชคี่งายตอความเขาใจ สวนใหญเปนธรรมชาติใกลชิด รองดวยจังหวะที่ชาเนิบ นิ่มนวล เครื่อง
ดนตรีที่ใชเปนเครื่องประกอบจังหวะไดแก รํามะนาและฉิ่ง ทารําไมมีแบบแผนกําหนดไว ขึ้นอยูก บั
ผูรําจะคิดอยางไรสวนใหญเปนทาธรรมชาติที่ใชอยูในชีวิตประจําวัน ภายหลังจึงไดปรับปรุงโดยใช
ทารําตามบทรอง บทรองเปนบทสั้นๆ ทํานองงายๆ มีบทเพลงใหมๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา บทเพลงเกา
ก็จะเสื่อมสูญหายไป
27

พันทิพา สิงหัษฐิต, การแสดงพื้นบาน อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค (วิทยานิพนธ
ปริญญาศิลปะศาสตร มหาบัญฑิต นาฏยศิลปไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539),
หนา 89.
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ตัวอยางบทรองเพลงรําวงประกอบบท ตําบลเขาทอง
เพลงเชิญมารําวง
บทเชิญชวน
เชิญเถิดเชิญมารําวง
ขอเชิญโฉมยงมาสูวงรํา
อยางเอียงอยาอายหนายอยาแหนง(ซ้ํา) อยาหวาดระแวงใหฉันชอกช้ํา
คนสวยขอเชิญมารํา (ซ้ํา)
โอแมงามขําอยาใหล้ําลวงเกิน
เพลงลักษณวงศ
ลักษณวงศแกวตา
มาโยงชิงชาที่ศาลาไล
โอละเห โอละชา
มาซิมาฉันจะเปนคนไกว
ตัวพี่คือลักษณวงศ
มาเลนหมอบโยงกับพราหมณเกสร
ตัวเธอนั้นจงหมอบกอน
พราหมณเกสรเที่ยวไดเดินคนหา
กูกองเหมือนเธอจะกูรับ
สงสารงามสรรพเที่ยวไดเดินคนหา
3. รําวงประกอบบทจังหวัดลพบุรี
รํ า วงประกอบบทที่ จั ง หวั ด ลพบุ รี จากหนั ง สื อ รํ า โทน ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ กลาววา ไดนํารําโทน ซึ่งเปนการละเลนที่รูจักกันดีในทองถิ่น นํามารองรํากัน
ในหมูบาน นิยมมากในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ผูคนอพยพหนีภัยทางอากาศจากกรุงเทพฯ ไปยัง
ชนบทตามที่ตางๆ ในภาวะสงครามยามค่ําคืน จะมืดไปทุกแหงเนื่องจากรัฐบาลหามกระทําการ
ตางๆ หลายอยาง เชน หามจุดไฟ หามชุมนุม ประชาชนเกิดความเหวาและเครียด จึงไดคิดเลนรํา
โทนขึ้น ขณะที่เลนจะจุดตะเกียงตั้งไวตรงกลาง ผูเลนจะยืนลอมวง 28 จากการสัมภาษณอาจารย
สถาพร สนทอง กลาวไววา “โทน เปนเครื่องดนตรีที่ใชเลนรําโทน เสียงโทนเปนเสียงที่ชาวบานที่
อยูใกลเคียง การเลนจะวางตะเกียงเจาพายุอยูตรงกลาง ผูเลนจะเดินเปนวงในรัศมีไฟ ทั้งนี้ถามี
สัญญาณเตือนภัยมาจะไดดับตะเกียงทัน คือนําผามาคลุมไฟที่เขาเรียกวา “พรางไฟ” ซึ่งเคยเห็นคราว
อพยพจากเมืองหลวงไปอยูที่นครชัยศรี” จุดประสงคของการเลนคือ เพื่อความสนุกสนานและเพื่อ
พบปะเกี้ยวพาราสีระหวางหนุมสาว โดยทั่วไปแลวจะมีเนื้อรองที่คอนขางสั้น เวลารองมักรองซ้ํา
สอง สามหรือสี่เที่ยว จึงชวยใหจํางายเพราะแพรหลายอยางกวางขวาง เพลงใดถาผูเลนไมชอบก็จะ
ไมคอยนํามาเลนหรือรอง จึงสูญหายไปคงเหลืออยู แตเฉพาะเพลงที่สนุกสนานไพเราะ และ มีทารํา
ที่เปนที่พอใจของผูเลนเทานั้น
28

สัมภาษณอาจารยสถาพร สนทอง, อาจารยพิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร, 12 เมษายน 2544.
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เพลงรําโทน ที่นํามารองนั้นใชวิธีจดสืบทอดกันมา ไมนิยมดัดแปลงทั้งเนื้อรองและทารํา
คือ จํามาอยางไรก็รองและรําอยางนั้น บางครั้งการถายทอดมาอาจไดมาเฉพาะเนื้อเพลง กรณีเชนนี้ผู
เล น จะคิ ด ท า รํ า ประกอบเองตามความหมายของเนื้ อ เพลง การถ า ยทอดอาจก อ ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงได ทั้งเนื้อเพลงและทารํา จากการสํารวจพบวา แมเปนเพลงเดียวกัน หากคณะของผู
เลน อยูตางสถานที่หรือ ตางทองตางถิ่น ทารําและเนื้อเพลงก็อาจผิดแผกกันไปได แตบางเพลงยังคง
เหมือนกันทุกประการ อยางไรก็ตามเพลงทุกเพลงไมจําเปนตองไดรับการสืบทอดเสมอไป ผูเลน
สามารถแตงเนื้อรองและทารําขึ้นเปนปจจุบันในขณะที่เลนก็ได
เนื้อหาในเพลงสวนใหญ ชวงกอน พ.ศ. 2484 จะเปนเพลงที่เกี่ยวกับตัวละครในวรรณคดี
เชน ลักษณวงศ ไกรทอง พระศรีสุริโยทัย ฯลฯ แตที่พบมากที่สุดไดแก เพลงรัก หรือ เพลงที่เกี้ยวพา
ราสีกัน ระหวางหนุมสาว เชน ไหนเลาดอกรักยามเย็นเดินเลนทะเลเหนือ วาวนอยที่เราเคยเลน
เดือนจาเดือน สาวนอย ฯลฯ เนื่องจากเพลงแตละเพลงยาวมาก ฉะนั้น การตั้งชื่อเพลงหรือเรียกชื่อ
เพลงตามวรรคแตกของเพลงเทานั้น
นอกจากนี้ยังมีเพลงรําโทนที่เหนือจากชาวบานแตงขึ้น คือเพลงรําโทนที่ไดรับการสงเสริม
ใหแตงโดยรัฐบาลในสมัยจอมพล แปลก พิบูลสงคราม สวนใหญเปนเพลงประเภทปลุกใจใหรัก
ชาติ เชื่อผูนําอยางไรก็ตามก็ยังมีเพลงรักเปนจํานวนมาก เพลงในสมัยนี้ไดแก เพลงทานพิบูล ควง
อภัยวงศ พ.ศ. 2489 ชาติศาสนา แปดนาฬิกา ดอกบัวไทย ฯลฯ เพลงดังกลาวรัฐบาลเผยแพรสู
ประชาชนผานมายังกระทรวงศึกษาธิการโดยใหครูนําไปสอนแกนักเรียน และผานไปยังหนวย
ทหารนําไปเผยแพรใหแกชาวบานดวย
เพลงรําโทนที่คณะครูอาจารยของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีเก็บรวบรวมเพื่อการอนุรักษ และ
เผยแพร ทั้งทารําและเนื้อเพลงนั้น มีทั้งเพลงที่เปนของชาวบานแตดั้งเดิม และ เพลงที่เกิดขึ้นใน
รัฐบาลสมัยจอมพล แปลก พิบูลสงคราม คณะรําโทนที่ถายทอดใหคือ คณะของแมทับทิม สําริด
เปยมบานแหลมฟาผา ตําบลบางพึ่ง อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี และ คณะของแมทุเรียน เทียนแกว
ตําบลทาชาม อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี เกฐรวบรวมไดทั้งหมด จํานวน 160 เพลง เปน
เพลงที่ซ้ํากันจํานวน 17 เพลงในจํานวนเพลงที่ซ้ํากันพบวาบางเพลงยังคงมีเนื้อรองเพลงและทารําที่
เหมือนกัน แตบางเพลงมีบางชวงของเพลงที่แตกตางกันทั้งเนื้อรองและทารํา 29

29

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ “รําโทน ศิลปพื้นบาน” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
ศาสนา, ม.ป.ป.) หนา 5.
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ตัวอยางเพลงรําโทนที่เก็บรวบรวมไวที่วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จํานวน 10 เพลง
แปดนาฬิกา
แปดนาฬิกา
ไดเวลาชักธง
เราจะตองยืนตรง
เคารพธงของชาติไทย (ซ้ํา)
เราสนับสนุน
แปลก พิบูลสงคราม
เราจะตองทําตาม
ตามผูนําของชาติไทย (ซ้ํา)
ชาติศาสนา
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
รัฐธรรมนูญเทิดทูนเปนที่บูชา
เทียมดวงใจไมเสียดาย ชีวิตชีวา
ชาติ ศาสนา รักยิ่งชีวาไวเทิดทูน
ผูนําของชาติ
เชื่อผูนําของชาติ
ประกาศทั้งชายและหญิง
สตรีเอาไวผมยาว (ซ้ํา)
ใสหมวกรองเทาใหทันสมัย
นุงถุงกระตุงกระติ้ง (ซ้ํา)
มันนารักจริงยอดหญิงชาวไทย (ซ้ํา)
สาวนอยเอวกลม
สาวนอยเอวกลม
ไวผมดัดลอนดัดคลื่น
ใสน้ํามันหอมรื่น
สวมแตหมวกใบลาน
แตงตัวทันสมัย
สาวไทยแบบหลวงพิบูล
หิ้วกระเปาจันทบูรณ
(ช)แมคณ
ุ จะไปไหนกัน
ฉันจะไปดูโขน
(ช)ฉันจะไปดูหนัง (ซ้ํา)
มาขึ้นรถราง
(พรอม) มาไปดวยกัน
ศิลปากร
ศิลปากร
ฉันไมเคยฟอน
มาทุกเขาเย็น
ฉันรําไมเปน
ฉันไมเคยเห็น
กรมศิลปากร
ทานี้ใชหรือไมใช (ซ้ํา)
ฉันไมเคยไป กรมศิลปากร
ลพบุรี
ลพบุรีเราเอย
ไมนึกเลย วาจะถูกโจมตี
สี่เครื่องยนตเขามาบินลอม (ซ้ํา)
ทิ้งลูกบอมลงหนาสถานี
กอกน้ํายังถูกทําลาย
หัวรถไฟยังถูกปนกล
สี่เครื่องยนต เขามายิงกราด (ซ้ํา)
ยิงถูกตลาดหนาหองแถวลพบุรี
(ช) สาวนอยอยาเพิ่งหนี
(ญ) หนุมนอยอยาเพิ่งหนี
ลพบุรีไมเปนไร
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เขามาขางบนเขามาเรือบิน
เราอยูพื้นดิน ป.ต.อ. เขามาตั้ง
ตอสูกันดูสักครั้ง (ซ้ํา)
ป.ต.อ. เขามาตั้งหมายจะยิงเรือบิน
ลักษณวงศแกวตา
ลักษณวงศแกวตา
หนีมารดามาอยูกลางไพร
เลาเรียนวิชา
อยูกับพระเจาตาที่ศาลาใหญ
โอเฮ โอละเห (ซ้ํา)
เอานองนอนแปล พี่จะเปนคนไกว
ลักษณวงศรูปงาม
มาลงเลนน้ํากับพราหมณเกสร
แปบซิตัวพี่จะแอบกอน (ซ้ํา)
ใหพราหมณเกสรเที่ยวไดเดินคนหา
กูนองเสียงนองไมกูรับ (ซ้ํา)
พราหมณเกสรงามนักเธอไมกลับคืนมา
รุงงามกินน้ําอยูเปนวง
รุงงามกินน้ําอยูเปนวง
อยูเปนวงตรงทองนภา
พออาทิตยฉายแสงลงมา (ซ้ํา)
สวางเจา จากฟางามจริง
โนนแนะดาวลอยเคลาอยูกบั เดือน
โนนแนะเดือนลอยเกลื่อนนภา
ลมโชย โบยพัดสะบัดมา (ซ้าํ )
หนาวอุราไมรวู าย
เออ เฮอ เอย ยามเมื่อเรารักกัน โยน โยน ทิง โยน ทิง โยน ทิง
เสียดายตัว
เสียดายตัว
อยาไปมัวหลงระเริง
รักเรานี้คือเพลิง
อยาระเริงไปเลน
ลองเอามือไปจี้
คงมีรอยไหม
รักเรานี้คือไฟ
จงจําไวอยาลืม (ซ้ํา)
ไหนเลาดอกรัก
ไหนเลาดอกรัก
ดอกรักที่เธอจะให
เก็บไวทําไม
ในกระเปาเลนนะเธอ
ฉันอยากจะได (ซ้ํา)
ฉันกลัว รักใหมมาเจอะ มาเจอ
ชางสวยจริงเออ
กลัวเธอจะรักไมจริง (ซ้ํา)
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รําวงอาชีพ
เปนรําวงรับจางอีกชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความนิยมรําวงในยุคจอมพล แปลก พิบูลสงคราม
เกิดขึ้นในชวงเวลาใกลเคียงกับรําวงประกอบบท โดยประมาณป พ.ศ. 2493-2495 30 มีประชาชนบาง
กลุมคิดประยุกตการรําวงขึ้นมาใหมเรียกวา “เชียรรําวง” เนื่องจากรูปแบบการเลนที่มีลักษณะ
ประกอบการเปนอาชีพจึงเรียกวา “รําวงอาชีพ”โดยมีการจัดตั้งเปนคณะรับจางแสดง มีนางรํารับจาง
กับลูกคา ซึ่งสวนมากจะเปนลูกคาผูชาย ไดรับความนิยมอยางมากในสังคมชาวบานทองถิ่นจัดการ
แสดงในชวงเวลากลางคืน ใชเพลงลูกทุง และดนตรีสากล ประกอบกานแสดงรูปแบบการแสดง
เวลาเลน นักรอง นักดนตรีจะชวยกันรอง และบรรเลงเพลงอยางสนุกสนาน และมีการประกาศเชิญ
ชวนชาวบานหรือประชาชนที่มาในงาน ซื้อบัตรขึ้นมารวมรํากับนางรําที่ทางคณะรําวงไดจัดเตรียม
ไว ยกตัวอยาง รําวงอาชีพ ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
รําวงอาชีพที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรี เปนผลจากการแตกตัวของการเลนรําวงตามที่รัฐบาล
สมัยจอมพล แปลก พิบูลสงครามสงเสริมใหมีดังกลาว โดยเริ่มจากการที่มีคณะรําวงจากจังหวัดยื่น
เดินทางรับจางแสดงภายในจังหวัด (พ.ศ.2499-2510) เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีเศรษฐกิจดี จนไดรับ
ความนิยมจากประชาชน และมาตั้งคณะประจําอยูที่จังหวัดชลบุรี โดยคณะที่มีชื่อเสียง และเปนที่
รูจัก ซึ่งไดรับความนิยมมากที่สุด ไดแก คณะหวยใหญ บางละมุง โดยทําการแสดงมาจนถึง ปพ.ศ.
2521
รําวงอาชีพไดรับความนิยมแสดงตามงานรื่นเริงตางๆสวนมากเปนงานบุญของชาวบานซึ่ง
จัดที่วัดรวมกับมหรสพอื่นในตอนกลางคืน หรือไปตามงานงานเลี้ยงฉลองขึ้นอยูกับความประสงค
ของเจาภาพซึ่งเจาภาพจะเปนผูดําเนินการจัดงาน และมีสิทธิในการขายบัตรเพื่อหารายได โดยทาง
คณะรําวงเปนผูรับผิดชอบดานการแสดง และวงดนตรี รําวงอาชีพแสดงตั้งแตเวลา 20.00 น.-02.00
น. เปนเวลาปกติ กลุมนางรํา สวนใหญเปนหญิงสาวที่มีอายุประมาณ 12 ปขึ้นไปถึง 25 ป มีบุคคล
หนาตานารัก สวยงาม เพราะเปนความนิยมของผูชม เครื่องแตงกายของผูแสดงแตงเหมือนกันทั้ง
กลุม โดยเปนชุดเสื้อ และกระโปรงติดเปนชุดเดียวกัน มีทั้งหมด 7 สี ผาที่ใชนิยมใชผาเงามัน ใส
รองเทาหุมสนกําหนดการใสตามสีประจําวันที่มีการแสดง โดยสวนใหญแลวอัตราคาจางนางรําคืน
หนึ่งจะไดประมาณ 20 บาทขึ้นไป และนอกจากนี้ยังมีรายไดเพิ่มจากการขายพวงมาลัย โดยจําหนาย
ประมาณพวงละ 20 - 100 บาท โดยอยูที่ฝายชายจะเชียรนางรําคนใด เปนลักษณะแยงชิงนางรําที่
ถูกใจสวยรวยเสนห นางรําที่มีรูปรางหนาตาดี รําเตนได สวยงามสนุกสนานจะมีรายไดเปนพิเศษ

30

อมรา กล่ําเจริญ.รําโทน : กรณีศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอสามโก จังหวัดอางทอง (งานวิจยั
โปรแกรมวิชานาฏศิลปการละคร : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, 2548), หนา 36.
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Áª¸Ân°°Á} 2 nªº° Áª¸Îµ®¦´Â Â¨³Áª¸¦¸ Ã¥Áª¸Â³°¥¼nÄnª®oµ¤¸
¨´¬³Á}¸ÉÁ®¨¸É¥¤´»¦´ ¤¸´Å ¹Ê 2 oµ ¦³´oª¥ Â¨³¦µª®¨µ¸ª¥µ¤ oµ®oµ
Áª¸¤¸µ¦´Ãp³ ®¦º°®o° µ¥´¦ Â¨³Áª¸ª¦¸°¥¼nnª®¨´ Áª¸ª¦¸¤¸ µÁ¨ÈªnµÁª¸
µ¦Â¦¹É®¹É ¤¸¨´¬³¸ÉÁ®¨¸É¥¤´»¦´Îµ®¦´´¦¸¦³¤µ 5-6 

£µ¡¸É 33 : £µ¡¦Îµª°µ¸¡Îµ¨®oª¥Ä®n °.µ¨³¤» .¨»¦¸ ¡.«. 2510
¸É¤µ : d~Á« ª´¦µ

£µ¡¸É 34 : £µ¡ªµ Áª¸¦ÎµªÄ¥»¦Îµª¡´µ
¸É¤µ : °¤¦µ ¨ÉÎµÁ¦·
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£µ¡¸É 35 : µ¦Îµ Ê¹ ¦°ºÊ°´Ìª ¹Ê¤µ¦´°ÄÂn¨³¦° ¡.«. 2510
¸É¤µ : d~Á« ª´¦³µ
µ¦Â¦Îµª°µ¸¡ Ânµ¦Â°°Á} 2 nªº° µ¦¦ÎµÅ®ªo¦¼ Â¨³µ¦ÁoÁ oµ
´®ª³ µ¦¦ÎµÅ®ªo¦¼Á}µ¦¦Îµ¼µ¦¼ ®¦º°·É«´·Í··ÍÁ¡ºÉ° °¡¦Ä®oµ¦ÂÎµÁ¦È¨»¨nªÅ
oª¥¸ µ´ÊÁ}µ¦ÁdÃ°µÄ®o¨¼oµºÊ°´¦ ¹ÊÅ¦° ®¦º°´É°´¼oÂ µ¦ºÊ°´Ìª¦Îµ
ª¦°®¹ÉÇ¦µµ¦³¤µ 1 µ Ã¥Îµ®µ¦¦ÎµÁ}¦°µÁ¡¨Ä 1 ´®ª³Ã¬Á}¼oÄ®o
´µ®ª¸ÄÂn¨³¦° µ¦Îµ®¦°¦Îµ¤¸ 3 ¨´¬³º° ¦°¢¦¸ ¦°· Â¨³¦°Á®¤µ
¦¸Á¡¨ ¦¸¦³°µ¦Á¨n¦Îµª¸Ê ÄoÁ¦ºÉ°¦¸µ¨nª¤µÄo°°¦rÂ ¨°
» ¦´¤ÁÈ ÂÃÃ¢ Â¨³Á¦ºÉ°¦³°´®ª³ÅoÂn ¨°¦´¤jµ ·É µª ¦´ Â¨³¨¼Âo
Á¡¨¸ÉÄo¦o°¦³°µ¦¦Îµ Â¨³ÁoÁ¡¨¦Îµª¤µ¦µ µ¤ÂÁº°¤¸®¨µ®¨µ¥ ´ÊÁ¡¨¸É
Äo Ä ¦Î µ Ã Án  µ¤°µ Ä¨o Á o µ ¤µ°¸  ·  Â¨³Á¡¨¨¼  »n  n ª ¤µ¤´  Á}  Î µ °µ¨
´®ª³·É·¥¤ÅoÂn nµ nµ nµ ¦»¤oµ o°oµ ¸· ²¨² nª´®ª³Á¡¨Å¥¸É·¥¤Án ¦Îµª ¨°
¥µª ¨» Â¨³¤oµ¥n° Á}o
µ¦ÁoÁ oµ´®ª³ °¦Îµª°µ¸¡ nªÄ®nÎµÁ¡¨¨¼»n¸ÉÎµ¨´Á}·É·¥¤ ³´Ê¤µ
¦o°¦³°µ¦Â °µ· Änªe ¡.«. 2496 ÅoÂn »»¦¡¨ ¤´·Á¦· n°¤µÁ}¥» °¡¦
£·¦¤¥r Â¨³µ¥Á¤º°·®r Á}o ¹ÉÁ¡¨Á®¨nµ¸Ê³¤¸¼o¦o°¦³¤µ 2-3  ¨´´Á¨¸É¥
nª¥´¦o°¤¸µ¦¦³µ«°°Á}¦°Ç Án “¨Îµ´n°Å³¦ÎµÄ´®ª³¤oµ¥n°” “¦°¸Ê °Á·¦Îµ
ªoª¥´®ª³µ¤nµ” Á¡ºÉ°Ä®o¼o¸É°¦Îµ Â¨³ÁoÂn¨³´®ª³³ÅoÁ¦¸¥¤´ª ¹Ê¤µ´°µ¦Îµ
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ในการแสดงรําวงอาชีพ มีลักษณะในการรับจาง 2 รูปแบบ คือ
1. คณะรําวง/ติดตอกับผูรับผิดชอบ หรือเจาภาพ เพื่อขอเปดการแสดงรําวง และแบง
รายไดใหเจาของงาน โดนสวนใหญมักเปนงานเทศกาลประจําป
2. เจาภาพ หรือผูจัดงาน/ติดตอจางมาแสดง โดยเจาภาพ หรือผูจัดงานเปนฝายขายตั๋วเก็บ
รายไดเอง
การประกอบการรําวงอาชีพ เปนที่นิยมกันอยูชวงระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากเกิดเหตุทะเลาะ
วิวาท จากลูกคาที่เปนผูชายที่ตองการแยงชิงนางรําหญิงสาวที่มีหนาตางดงามประกอบกับเปนการรํา
หรือเตนที่มีลักษณะยั่วยุทางอารมณ บางครั้งจํานวนนางรํามีไมพอกับความตองการของผูเตนจนทํา
ใหเกิดการแยงชิงนางรํา จนสงผลใหเกิดกี่ชกตอย ตีกัน ยิงกัน หรือแมกระทั่งการปาระเบิด ซึ่ง
สาเหตุดังกลาวนี้ สงผลใหในชวงประมาณป พ.ศ. 2516-2528 รัฐบาลตองออกมาควบคุม การแสดง
รําวงอาชีพเพื่อไมใหเปนเหตุลุกลามขึ้น ดังในพระราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลม 102 ตอนที่ 84
ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการคาซึ่งเปนที่รังเกียจ หรืออาจเปนอันตรายแก
สุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2528 31
จากนั้ นเป น ตนมา เมื่ อตองการจัดแสดงรํ าวงอาชีพ จึงตองขออนุญาตทางหนว ยงานที่
รับผิดชอบ และเสียคาธรรมเนียมตามกําหนดจึงจะจัดแสดงได ทําใหรําวงอาชีพเริ่มลดนอยลง
เพราะทางคณะเกิดความยุงยากในการดําเนินงาน ประกอบกับมีการแสดงหางเครื่องที่ใชประกอบ
ดนตรีลูกทุง มีสีสันมากกวาเขามาแทนที่
2.5.4 การฟนฟูรําโทนของชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
จากการที่ภายในชุมชนไดหันมาสนใจกิจกรรมบันเทิงในรูปแบบใหม จนทําใหเสียงโทน
เริ่มหมดไปจากหมูบาน เสียงรองเชิดดังแตกอนไมมีใหเห็นอีก ทารําเปลี่ยนเปนทาเตนประกอบ
เพลงสมัยใหม การพบปะเกี้ยวพาราสีของหนุมสาวไมตองอาศัยโทนเปนสื่อ รําโทนจึงเปนเพียง
ความทรงจําของคนรุนเกา วัฒนธรรมอันทรงคุณคานี้ก็จะหมดไปในที่สุด ดังนั้นจึงเปนสาเหตุ
สําคัญที่สงผลใหชุมชนโคราชในแตละพื้นที่แตละชุมชน ไดกลับมาฟนฟูวัฒนธรรมการละเลนรํา
โทนอีกครั้ง ดังนั้นเพื่อที่จะไดขอมูลอันเปนพื้นฐานหลักสําคัญเกี่ยวกับรูปแบบพัฒนาการและ
นาฏยลักษณของรําโทนจังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยไดทําการศึกษารําโทนชุมชนในเขตจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อที่จะสามารถวิเคราะหรูปแบบนาฏยลักษณและแนวทางในการพัฒนาการแสดง
ไดสมบูรณยิ่งขึ้น

31

กรมศิลปากร,ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการคาซึ่งเปนที่รังเกียจ หรืออาจเปน
อันตรายแกสุขภาพ (ฉบับที่ 3),ราชกิจจานุเบกษา 84.(28 มิถุนายน),หนา 52-54
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การฟนฟูรําโทนในแตละชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาเริ่มแตพ.ศ. 2540 มีระยะเวลาใน
การฟ น ฟู ต า งกั น แต วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ในการฟ น ฟู วั ฒ นธรรมรํ า โทนของแต ล ะชุ ม ชนมี
วัตถุประสงคหลักเดียวกัน คือตองการที่จะอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณคาของชุมชนใหคงอยู
โดยมีผูรวมกันสืบสานตอเพื่อใหชนรุนหลังไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและไดมีสวนรวมกันหวงแหน
ศิลปะพื้นบานของตน และจากการปลูกฝงจิตสํานึกอันดีในการรวมกันอนุรักษสืบสานวัฒนธรรม
ดังกลาว สงผลใหทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ไดจัดการประกวดรําโทนโคราชขึ้นใน
ครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2542 สงผลใหชวงระยะเวลาดังกลาวการละเลนรําโทนในแตละชุมชนกลับฟน
ตัวขึ้นมาอีกครั้ง ดังที่ผูวิจัยจะไดทําการศึกษา การฟนฟูรําโทนของชุมชนของจังหวัดนครราชสีมา
ไวดังนี้
1. ชุมชนทุงสวาง - ศาลาลอย อําเภอเมือง
ฟนฟูรําโทน เมื่อ พ.ศ. 2540
ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดรําโทนพื้นบาน พ.ศ. 2547 – 2548 รูปแบบการแสดงรํา
โทนภายในชุมชนมี 2 รูปแบบ คือ 1 รําโทนดั้งเดิม 2 รําโทนประยุกต
รําโทนดั้งเดิม ชาวบานไดนําอุปกรณการแสดงที่เคยใชในอดีต มาตั้งไวกลางวงและ
สําหรับไวครู อันไดแก พานดอกไม ธูปเทียน เงินกํานล เหลา ตะเกียงเจาพายุ ขันน้ําลอยดวยดอก
มะลิ การแสดงใชบทเพลงรําโทนทั่วไป เชน ตามองตา เรียมเชิญรํา จํานวน 8 – 10 เพลง รองเพลง
อยางละ 2 รอบ ผูแสดงรําเปนวงกลมทวนเข็มนาฬิกา ทารําเปนลักษณะการรําเกี้ยวพาราสี ทารํา
เลียบแบบกริยาทาทางและทารําที่ประยุกตขึ้นจากทารํานาฏศิลป โดยบรรจุทารํา 1 ทา ตอ 1 เพลง
ระยะ เวลา 10 นาที
รําโทนประยุกต ปรับปรุงทารําโดยวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ลักษณะการประยุกตทา
รํา ใชการผสมผสานระหวางทารําดั้งเดิมและทารําทางนาฏศิลปไทย โดยบรรจุทารํา 1 ทา ตอ 1
เพลง บทเพลงแตงขึ้นใหมซึ่งถือเปนเพลงรําโทนประจําจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 10 เพลง มีการ
นําเครื่องดนตรี วงมโหรีโคราช เขาบรรเลงประกอบกับโทน ผูแสดงรําเปนวงกลมทวนเข็มนาฬิกา
ระยะเวลาในการแสดง 14 นาที
2. ชุมชนบานแชะ อําเภอครบุรี ฟนฟูรําโทน เมื่อ พ.ศ. 2547
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดรําโทนพื้นบาน พ.ศ. 2547 – 2548
การฟนฟูรําโทนของชุมชนมีรูปแบบเดียว เปนการใชทารําตีบทซึ่งเลียนแบบกริยาอาการ ประกอบ
เพลงรําโทนจํานวน 10 เพลง เปนเพลงประจําทองถิ่นที่แตงขึ้นใหมและบทเพลงรําโทนทั่วไป ผู
แสดงรําทวนเข็มนาฬิกา ระยะเวลาในการแสดง 14 นาที
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3. ชุมชนบานซาด อําเภอจักราช ฟนฟูรําโทน เมื่อ พ.ศ. 2544
ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดรําโทนพื้นบาน พ.ศ. 2545 การฟนฟูรําโทนของชุมชนมี
รูปแบบเดียว การใชทารํามีลักษณะการประยุกตทารํา โดยผสมผสานระหวางทารําดั้งเดิมและทารํา
ทางนาฏศิลปไทย รําประกอบเพลงรําโทนจํานวน 8 เพลง อยางละ 2 รอบ โดยเปนเพลงประจํา
ทองถิ่นที่แตงขึ้นใหมและบทเพลงรําโทนทั่วไป เอกลักษณเฉพาะของรําโทนชุมชนบานซาดคือ
ลักษณะการเคลื่นวงแบบตามเข็มนาฬิกา ระยะเวลาในการแสดง 10 นาที
ชุมชนทั้ง 3 กลุมอําเภอมีบทบาทในการเขารวมอนุรักษการละเลนรําโทนอันเปนวัฒนธรรม
พื้ น บ า นที่ สํ า คั ญ โดยแต ล ะชุ ม ชนล ว นได รั บ รางวั ล ในการเข า ร ว มประกวดรํ า โทนที่ ท างสภา
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาไดจัดโครงการขึ้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการละเลนรําโทนของ
ชุมชนดังกลาว เพราะรูปแบบการฟนฟูรําโทนในชุมชนมีลักษณะเฉพาะของตนเอง สรุปรูปแบบ
การฟนฟูแบงไดเปน 2 รูปแบบ คือ
1) รูปแบบการผสมผสานระหวางทารําดังเดิมและทารําทางนาฏศิลปไทย
2) รูปแบบการรําตีบทซึ่งมีทาทางเลียนแบบกิริยาอาการ
ขอมูลขางตนแปนเพียงสวนหนึ่งในการฟนฟูรําโทนของชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
ผูวิจัยไดกลาวรายละเอียดในดานความเปนมาและลักษณะในการฟนฟูรําโทน และองคประกอบใน
การแสดง พรอมทั้งพัฒนาการในดานตางๆทั้งหมด ของทั้ง 3 กลุมอําเภอ ไวในบทตอไป
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ยกตัวอยางการฟนฟูทารํา

ภาพที่ 36 : ทารํา ปกหลัก
ที่มา : การละเลนรําโทน ชุมชนวัดศาลาลอย อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เปนลักษณะทารําที่ไดมีการพัฒนาขึ้นมาจากเดิมในระยะแรก ซึ่งเปนการรําตอนเปนคู แต
ทารําปกหลักนี้มีลักษณะการรําซึ่งผูชายและผูหญิงหันหนาเขาหากัน มือทั้งสองมวนสลับกันไปมา
ศีรษะเอียงทางเดียวกับมือที่จีบ โดยลักษณะการรําจะใชมืออยู 2 ระดับ คือ จากระดับปากและเลื่อน
มาถึงระดับสะโพก โดยจะตองยอลําตัวลงทั้งคู
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ภาพที่ 37 : ทารํามายอง เปนทารําประยุกตที่เนนจังหวะการใชเทาเปนหลัก
ที่มา : การละเลนรําโทน ชุมชนบานซาด อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพที่ 38 : ทารําตีบท เปนลักษณะทาทางเลียนแบบธรรมชาติ
ที่มา : แสดงแบบโดย นางสําเนียง วัชราณสิน
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ภาพที่ 39 : ทารําในรูปแบบรําวงมาตรฐาน
ที่มา : การละเลนรําโทน ชุมชนบานซาด อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาการทางดนตรีเปนการนําเอาจังหวะทางวัฒนธรรมตะวันตกเขามา โดยชาวบานได
นํามาปรับใหเขากับจังหวะตีโทน ไวดังนี้
จังหวะบิกิน
- - -ป

-ท -ป

-ท -ป

-ท -ท

- - -ป

-ท -ป

-ท -ป

-ท -ท

-ท -ป

-ป -ท

จังหวะสโลว
จังหวะนี้ชาวบานเรียกวา จังหวะนายอําเภอ มีจังหวะการตีโทนดังนี้
-ป -ป

-ป -ท

-ท -ป

-ท -ท

-ป -ป

-ป -ท
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จังหวะโมฮอก
- ท -ป

-ท - ท

-ท -ท

- - -ป

- ท -ป

-ท - ท

-ท -ท

---ป

-ป -ป

-ท -ท

-ป -ป

-ท -ท

-ป -ป

-ท -ท

จังหวะแซมบา
-ป -ป

-ท -ท

หมายเหตุ :

ป หมายถึง ปะ
ท หมายถึง โทน
การฟนฟูรําโทนของชุมชนมีการพัฒนาในดานกระบวนทารํา จังหวะการตีโทน บทเพลง
รําโทนมีการแตงบทเพลงประจําทองถิ่นที่แสดงเอกลักษณของจังหวัดนครราชสีมา ดนตรีไดนํา
เครื่องดนตรีวงมโหรีโคราชพื้นบานเขามาประกอบกับโทนอันเปนเครื่องดนตรีหลัก ผูแสดงเปน
ผูสูงอายุภายในชุมชน การแตงกายคงลักษณะแบบพื้นบาน ปจจุบันการละเลนรําโทนถือเปนการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมาและเปนการแสดงอันสําคัญในการรําบวงสรวง
ทาวสุรนารี ในวันที่ 23 มีนาคม เปนประจําทุกป
2.5.5 สรุป
เมืองโคราช เปนเมืองเกาแกซึ่งถูกสรางขึ้นในป พ.ศ.2200 ตามพระราชดําริของสมเด็จพระ
นารายณมหาราช(รัชกาลที่ 27)แหงกรุงศรีอยุธยา และพระราชทานนามเสียใหมวา “นครราชสีมา”
ปจจุบันนครราชสีมา เปนจังหวัดขนาดใหญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปนประตูสู
อี ส าน มี ท า นท า วสุ ร นารี ( ย า โม)เป น ศู น ย ร วมจิ ต ใจของคนในชุ ม ชนนั บ ว า เป น จั ง หวั ด ที่ ไ ด มี
พัฒนาการ การตั้งถิ่นฐานของชุมชนโดยลําดับ จนกอเกิดแหลงวัฒนธรรมเกาแกอันเปนเอกลักษณ
ประจําทองถิ่น ที่รูจักกันดีในนาม “ชุมชนโคราช” ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิถีชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรมทางภาษา การแตงกาย ตลอดจนวัฒนธรรม การละเลน
พื้นบานประจําทองถิ่นที่สําคัญไดแก กลุมเพลงปฏิพาทย เพลงโคราช เพลงชาเจาหงสดงลําไย กลุม
การละเลน การละเลนเขานางกระดง เขานางกระโหลกฯลฯ และการละเลนรําโทน ซึ่งมีวิวัฒนาการ
ทางประวัติศาสตรอันสําคัญ
การละเลนรําโทนนั้นมีรูปแบบที่พัฒนามาจากการรําเปนวงซึ่งมีมาแตโบราณกาลเปน
ศิลปะพื้นบานของไทยที่มีความเกาแกมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา หรือกอนหนานั้นซึ่งตนกําเนิด
นาจะเริ่มจากภาคกลางกอนที่อื่น เพราะเปนศูนยกลางของชุมชนเมือง และกระจายตัวออกไปตาม
ทองถิ่นอื่นๆตามเสนทางการคา การคมนาคม รูปแบบการเลนรําโทนเปนการรวมกลุมกันอยาง

80

อิสระตามลานบาน ลานวัด ไมจํากัดเทศกาล เพศ อายุ วัย และจํานวน เดินรําเปนวงกลม เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธระหวางกัน ทารําแสดงออกในเชิงเกี้ยวพาราสี เพลงที่ใชเปนกลอนสั้นๆ รองไปมา
หลายเที่ยว บางครั้งแตงขึ้นใหมตามแตผูรองเลนในขณะนั้น เพียงแตใหลงจังหวะโทน กรับ ฉิ่ง
หรือเครื่องประกอบจังหวะอื่นๆที่หาไดงายตามทองถิ่น
พัฒนาการของการละเลนรําโทนนั้นสามารถแบงออกไดเปน 4 ชวงดังนี้
ชวงที่ 1
เปนรูปแบบการละเลนรําโทนของชาวบานในชวงสมัยกอนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หนุม
สาวมั ก หาโอกาสหลัง จากเสร็จ ภารกิ จ ในการทํา งานมารว มสนุก สนานดว ยการละเล น รํ า โทน
สถานที่รําใชบริเวณลานกวางๆหรืออาจจะเปนลานวัดหรือลานบาน มักจะเลนกันในตอนกลางคืน
โดยอาศัยแสงสวางจากดวงจันทรหรือตะเกียงเจาพายุ ผูรําโทนจะแยกกันเปนฝายชาย และฝายหญิง
ไมจํากัดจํานวน จับคูรําใชลีลาตามเนื้อรอง และจังหวะของเพลงรําโทน เนื้อหาของเพลงรําโทน
สวนมากมีลักษณะเชิญชวน เกี้ยวพาราสี การตอวา เชิงยั่วเยา เปนตน
ชวงที่ 2
เปนชวงพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบรําโทนชาวบานมาเปนรําวงซึ่งตรงกับ
สมัยของจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี นโยบายวัฒนธรรมของทานได
พยายามสงเสริมรําโทนที่เปนนิยมอยูแลวตามทองถิ่น โดยพยายามสงเสริมรําโทนใหเปนศิลปะที่มี
แบบแผน จึงไดปรับปรุงรําโทนเปนรําวง ซึ่งสามารถแบงการพัฒนาออก ไดเปน 2 ระยะ กลาวคือ
ระยะแรก : ปรับเปลี่ยนจากการเลนรําโทนใหเปนรําวง โดยใหมีการเลนรําวงที่เปนแบบแผน
เรียบรอย มีการจัดโตะตั้งไวตรงกลาง จัดเกาอี้ใหผูรํานั่งอยางเปนระเบียบการแตงกายสวยงามตาม
รัฐนิยม จัดใหผูชายโคงผูหญิงกอนรํา มีการทักทายดวยการไหว และเมื่อรําจบผูชายตองพาผูหญิงมา
นั่งที่เดิม นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทางดนตรีโดยเริ่มมีจังหวะ และทารําทางตะวันตกเขามาผสม
เชน จังหวะคองกา ชา ชา ชา บีกิน เปนตน
ระยะสอง : ในปพ.ศ. 2487 จอมพล แปลก พิบูลสงครามไดมอบใหกรมศิลปากรพิจารณาปรับปรุง
รําวง หรือรําโทนโดยสรางบทรองใหมเปนจํานวนทั้งหมด 10 เพลง และบรรจุทารํา ใหงดงามตาม
แบบฉบับของนาฏศิลปไทย กรมศิลปากรไดเปลี่ยนชื่อรําวงใหม เนื่องจากการกําหนดทารําในแตละ
เพลงเชนนี้ ถือไดวาเปนมาตรฐานของรําวงจึงตั้งชื่อใหมวา “รําวงมาตรฐาน”
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ชวงที่ 3
เปนการพัฒนารูปแบบของรําวงในเชิงประยุกต โดยเปนการปรับเปลี่ยนรูปแบบของชุมชน
ทองถิ่นนั้นๆซึ่งมีการพัฒนาออกเปน 2 ลักษณะอันไดแก รําวงประกอบบท และรําวงอาชีพรําวง
ประกอบบทนั้นเปนการเปลี่ยนแปลงจากการรําวงดวยเครื่องดนตรีที่ชื่อวารํามะนารําบทประกอบ
ประเภทนี้เปนที่นิยม และมีชื่อเสียงมากไดแก จังหวัดชัยนาถ นครสวรรค และ ลพบุรี เปนตน รําวง
อาชีพเปนการรําวงรับจางซึ่งเกิดขึ้นในราวปพ.ศ.2493-2495 ชาวบาน ห นุ ม ส า ว ที่ นิ ย ม ค ว า ม
สนุกสนาน และความบันเทิง จัดประยุกตรําวงขึ้นใหมเรียกวา “เชียรรําวง” เนื่องจากรูปแบบการเลน
มีลักษณะประกอบการเปนอาชีพ จึงเรียกวา รําวงอาชีพโดยจะจัดแสดงในชวงเวลากลางคืนตามงาน
เทศกาลประจําป หรือตามแตเจาภาพจะวาจางไปแสดงที่ใด นางรําเปนหญิงสาวอายุระหวาง 12-25
ป สวมเครื่องแตงกายตัดเย็นเขารูปดวยผามัน โดยสวนใหญใชเพลงลูกทุง และมีเครื่องดนตรีสากล
บรรเลงเปน หลั ก มี ก ารสร า งเวที สํา หรับ แสดงมีลัก ษณะเปน สี่เ หลี่ ย มจั ตุรัส มีบั น ไดขึ้น 2 ขา ง
ประดับดวยธง และธงราวหลากสีสวยงาม ดานหนาเวทีมีการจัดโตะขายบัตร และเวทีดนตรีอยูสวน
หลัง การแสดงรําวงอาชีพแบงการแสดงออกเปน 2 สวนคือ การรําไหวครู และการเตนเขาจังหวะ
จากนั้นเปดโอกาสใหลูกคาซื้อบัตรขึ้นไปรอ หรือนั่งจองผูแสดง การซื้อตั๋วรําวงรอบหนึ่งๆราคา
ประมาณ 1 บาท โดยกําหนดการรําเปนรอบจากเพลงใน 1 จังหวะโดยมีโฆษกเปนผูใหสัญญาณ
นกหวีดในแตละรอบ การประกอบรําวงอาชีพเปนที่นิยมกันอยูชวงระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากเกิดเหตุ
ทะเลาะวิวาทรัฐบาลจึงตองออกมาควบคุม การแสดงรําวงอาชีพไมใหเปนเหตุลุกลามขึ้น จากนั้นมา
คณะรําวงอาชีพจึงมีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง คณะรําวงอาชีพที่มีชื่อเสียง เชน คณะรําวง ต.หวย
ใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เปนตน
ชวงที่ 4
การฟนฟูรําโทนของชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา เริ่มตนขึ้นในป พ.ศ. 2540 เนื่องจาก
การละเลนรําโทนนั้นไดเลือนหายไปจากชุมชน เมื่อราว พ.ศ. 2510 จากผลกระทบในการแสดงรําวง
อาชีพ การแสดงหางเครื่องและเพลงลูกทุงที่ไดรับความนิยมมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลในขณะนั้น
ไมไดมีนโยบายสงเสริมรําโทนเหมือนแตกอน สงผลใหรําโทนไดหายไปจากชุมชนเปนระยะเวลา
กวา 40 ป ทางสภาวัฒนธรรมของนครราชสีมา ไดตระหนักถึงความสําคัญของการแสดงพื้นบาน
ดังกลาว จึงไดเขารวมสงเสริม รําโทนพื้นบานโดยไดมีจัดการประกวดรําโทนขึ้นครั้งแรกเมื่อป
พ.ศ. 2542 ปจจัยดังกลาวภายในชุมชนจึงไดพยายามฟนฟูรําโทนขึ้นอีกครั้ง ตามรูปแบบรําโทน
ดั้งเดิมและมีการพัฒนารูปแบบประยุกตขึ้นมา ซึ่งผูวิจัยไดศึกษารําโทนแบบฟนฟูของ 3 กลุมอําเภอ
อันไดแก 1.ชุมชนทุงสวาง-ศาลาลอย อําเภอเมือง 2. ชุมชนบานแชะ อําเภอครบุรี 3.ชุมชนบานซาด
อําเภอจักราช โดยมีรูปแบบการฟนฟู 2 รูปแบบ คือ 1 รูปแบบการผสมผสานระหวางทารําดังเดิม
และทารําทางนาฏศิลปไทย 2 รูปแบบการรําตีบทซึ่งมีทาทางเลียนแบบกิริยาอาการ การฟนฟูรํา
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โทนของชุมชนมีการพัฒนาในดานกระบวนทารํา จังหวะการตีโทน ผูแสดงเปนผูสูงอายุภายใน
ชุมชน เอกลักษณรําโทนโคราช ในดานบทเพลงรําโทนมีการแตงบทเพลงประจําทองถิ่นที่แสดง
เอกลั ก ษณ ข องจั ง หวั ด นครราชสี ม า ดนตรี ไ ด นํ า เครื่ อ งดนตรี ว งมโหรี โ คราชพื้ น บ า นเข า มา
ประกอบกับโทนอันเปนเครื่องดนตรีหลัก ทารําดั้งเดิมอันเปนลักษณะเฉพาะภายในชุมชน และ
ลั ก ษณะการเคลื่ อ นวงแบบตามเข็ ม นาฬิ ก า ป จ จุ บั น รํ า โทนเป น การแสดงพื้ น บ า นสํ า คั ญ ที่ มี
ความสําคัญตอชุมชน โดยเปนการแสดงที่ใชรําบวงสรวงทานทาวสุรนารี เนื่องในฉลองวันแหงชัย
ชนะ ในวันที่ 23 มีนาคม เปนประจําทุกป
ดังนั้นจากการปฏิรูปทางวัฒนธรรม และการปรับเปลี่ยนตามสภาพเหตุการณบานเมือง
สงผลกระทบโดยตรงตอรูปแบบ การละเลนรําโทนของทองถิ่นทั้งในแถบภาคกลาง และภูมิภาค
หรือแมกระทั่งรูปแบบการแสดงรําวงอาชีพที่ไดกลาวมาขางตน สถานการณบานเมืองเปนตัวแปรที่
สงผลโดยตรง ตอการปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวทางของการละเลนรําโทน การสนับสนุนสงเสริมของ
รัฐบาลสงผลใหรําโทนมีลักษณะการแสดงที่หลากหลายในองคประกอบของทารํา เนื้อรอง และ
จังหวะดนตรี ทํานองเพลง การแตงกาย และรูปแบบการแสดง จนไดรับความนิยมสูงสุด การ
ปรับเปลี่ยนรําโทนพัฒนามาเปนรําวง และมีการกําหนดรูปแบบใหมที่เรียกวา รําวงมาตรฐาน โดย
กรมศิลปากร นั บเป น เหตุผลสํ าคัญที่ สงผลใหก ารละเล น รําโทนของทองถิ่น รับเอาวั ฒ นธรรม
ดังกลาวเขาไปดวยประกอบกับวัฒนธรรมทางตะวันตกที่เขามามีความสําคัญในดานจังหวะทํานอง
ดนตรีสากล อาทิ ชา ชา ชา คองกา บีกิน ฯลฯ จังหวะและการตีโทนของทองถิ่นก็ไดมีพัฒนาการ
ทางดนตรีอีกดวย ผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญในดานพัฒนาการของรําโทนพื้นบานนี้จึงได
ทําการศึกษาคนควาขอมูล เกี่ยวกับพัฒนาการแสดงนาฏยลักษณรําโทนของจังหวัดนครราชสีมา ดัง
จะบอกกลาวรายละเอียดในบทตอไป

¸É 3
µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ °»¤Ä´®ª´¦¦µ¸¤µ
µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ ´Á}µ¦¨³Á¨n¹É¤¸ª´¦¦¤µ¦¨³Á¨n¸ÉÂ¡¦n®¨µ¥´Éª»£µ °
¦³Á«Å¥ ¤¸oÎµÁ· ¹ÊÄÂ£µ¨µÂ¨³ µµ¦¤µ¤ µ¦oµ ¦³®ªnµ£µ¨µÂ¨³
£µ³ª´°°Á¸¥Á®º°ÄÁoµ µ¦»Á¡¤®µ¦ ¦³»¦¸ Â¨³¦¦µ¸¤µ n¨Ä®oÁ·
µ¦nµ¥Áª´¦¦¤ °µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ¼n»¤o°·É
Ä¸Ê¼oª·´ÅoÎµµ¦«¹¬µªµ¤Á}¤µµ¦¢g¢¼¦ÎµÃ Ä»¤´®ª´¦¦µ¸¤µ´Ê
3 ¨»n¤°ÎµÁ£° °´ÅoÂn 1) »¤»nªnµ – «µ¨µ¨°¥ °ÎµÁ£°Á¤º° 2) »¤oµÂ³ °ÎµÁ£°¦»¦¸
3) »¤oµµ °ÎµÁ£°´¦µ ÁºÉ°µ»¤´¨nµª¤¸µ¦°»¦´¬rª´¦¦¤µ¦¨³Á¨n¦Îµ
Ã°´¤¸¨´¬³Á¡µ³ Â¨³Á}»¤¸ÉÅo¦´¦µª´¨³Á¨·«Â¨³¦°³Á¨·«µ¦¦³ª¦ÎµÃ
¡ºÊÃ¦µ ¼oª·´¥¤¸ªµ¤Ä¦¼Âµ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ¡ºÊoµ °»¤´¨µª ¹Åo«¹¬µ
oªoµ o°¤¼¨Á¸É¥ª´¦³ª´·ªµ¤Á}¤µµ¦¨³Á¨n¦ÎµÃÄ´®ª´¦¦µ¸¤µ Ã¥ÂnÁºÊ°®µ
°°Á}
1 ¦³ª´·ªµ¤Á}¤µµ¦¨³Á¨n¦ÎµÃÄ»¤
2 µ¦¦³°»¦·
3 °r¦³° °µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ
4 ¡´µµ¦µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ´®ª´¦¦µ¸¤µ
Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥ÁºÊ°®µµ¤¨Îµ´´¸Ê
3.1 µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ¤¦¤¼o¼°µ¥»»nªnµ–«µ¨µ¨°¥ °ÎµÁ£°Á¤º° ´®ª´¦¦µ¸¤µ
3.1.1 ¦³ª´·ªµ¤Á}¤µ
»¤»n ªnµ – ª´ «µ¨µ¨°¥ ¤¸ µ¦Á¦¸¥µ¤ ºÉ°ª´«µ¨µ¨°¥ °Î µÁ£°Á¤º°Ä´ ®ª´ 
¦¦µ¸¤µ ¤¸Îµµ®¨µ¥´ÊÁ¨nµn°´ªnµ ®¨´Á¦È·Ê¦µ¤e ¡. «.2369 ¹É¦´ª´Á¡È
Áº°·° »¥nµÃ¤ ÅoÄ®o·Îµ¦³o°¥Á}¦¼«µ¨µo°¥¨°¥µ¤¨ÎµÊÎµ·«Á®º°¤µ
Á¸É¥°·¬µªnµ ®µ¦³Å·¸ÉÄ ³¦oµª´ ¦oµÃr » °µª¦¦µ¸¤µ ¦³¤µ
· {~ ªµ¨ÎµÊÎµ nµ¹Åo¦oµª´«µ¨µ¨°¥ ¹ÊÄe ¡.«. 2570 ª{»´¤¸¡¦³¦µª¦µ Áoµ
³¦³Îµ´®ª´¦¦µ¸¤µ iµ¥¦¦¤¥» Á}Áoµ°µªµª´«µ¨µ¨°¥



µ¦¢g¢¼¦ÎµÃÄ»¤»nªnµ - «µ¨µ¨°¥
µ¦n°´Ê¤¦¤¼o¼°µ¥»»nªnµ – «µ¨µ¨°¥ Á· ¹ÊÄe ¡.«. 2540 Ã¥¤¸ª´»¦³r
Á¡ºÉ°¸É³°»¦´¬rª´¦¦¤Â¨³¦³Á¡¸ °»¤Ã¦µ ¤¦¤´Ê°¹É¤¸ª´»¦³rÁ¸¥ª´
¸Ê¹¦nª¤´ºµ«·¨ª´¦¦¤´¨nµª Ã¥Åo¦´Â¦´µ¨Äµ»¨ °´ÅoÂn »»
ª·  ¥r ´  ¦¤³Ã «· ¨ d  ¡ºÊ  o µ Á¤º ° Ã¦µ ¹É  n µ Á}  ¼o ® ¹É  ¸É ¦n ª ¤°» ¦´  ¬r º  µ
«·¨ª´¦¦¤¡ºÊoµ °µªÃ¦µÄ®o°¥¼n °µ· µ¦Â¨·Á Á¡¨ oµÁoµ®r¨ÎµÄ¥Â¨³¦Îµ
Ã °´¤¸ªµ¤Îµ´°®¹É¹ÉÁ¸É¥ª´ª´¦¦¤µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ°®¹É ¨nµªÅªoªnµ 1
“ oµ¡Áoµ Åo¦ª¦ª¤ÁºÊ°Á¡¨¦ÎµÃÄ¤´¥»¥nµ (¥nµÃ¤) Ã¥ÅoÁ¥Á®È¦´ÊÂ¦ÄÁ¤º°Ã¦µ
Á¤ºÉ°°µ¥»Åo 7 – 8 e Âªª´°¸µ oµ¦³°®¨µ Á®ÈÃ¨¼Ä®n oµÁ¦º°Îµ Á µ´¦Îµ ¹Ê¸É
oµ µi ¥®· »³Á¸¥Åªo¨µª µÂ®n» ¸ÊÄo ¤¸ ´ÊÎµ°¤³¨·¨°¥ µoµ¤¸¥µ¼®¤µ¡¨¼
Ä¨oÉÎµ³¸ÃÁ¦¸¥®»n¤ Â¨oª iµ¥®·³Á¦·É¤´ÉÁ¦¸¥´ iµ¥µ¥È³°°¤µÃoµªÁ}¼nÇ ¡°¦Îµ
ÅÅo´ 1 ¦° °µ³¤¸µ¥°ºÉ¤µÃo´¼nÅ Á µ³Å¤nªnµ´ µ¦´ÊÁ®Èµªnµµ·Á}®µ¦
¸É»iÂn»®µ¦Á oµÅ¦Îµoª¥nµµÁooµ»¸ ¦ÎµªÂ¤oªnµ³Â¡¦n®¨µ¥Ä£µ¨µ¤µn°
ÂnÈ¤¸Áoµªnµ¤µµ¦ÎµÃ¤µn°Ã¥Á¡µ³Á¤º°Ã¦µ¤¸Äª´¦µr·n°´¦³¥³¥µª ·ªnµ
µ¦¦ª¦ª¤Á¡¨¦ÎµÃ¦»n»¥nµ³ÎµÄ®o¡ªÁ¦µ¹¹°¸°´»µÅoÁ}°¥nµ¸ ”

1

»ª·¥r ´¦¤³Ã, ¦ÎµÃ¦»n»¥nµ (¦¦µ¸¤µ : ¨»n¤°»¦´¬r«·¨ª´¦¦¤Å¥
¦¦µ¸¤µ, 2545), ®oµ 1.



£µ¡¸É 40
¸É¤µ

:
:

°µµ¦¥r»ª·¥r ´¦¤³Ã
µ Á¤r¦»r·,»ª·¥r ´¦¤³Ã (¦¦µ¸¤µ: ¨»n¤
°»¦´¬r«·¨ª´¦¦¤Å¥¦¦µ¸¤µ,2545) ®oµ15.

µµ¦¸É ° µµ¦¥r »  ª·  ¥r ´  ¦¤³Ã Á}  ¼o ® ¹É  ¸É ¥ °¤°» · « Á¡ºÉ ° ´  ¤Äo µ 
°» ¦´  ¬r «· ¨ ª´  ¦¦¤¡ºÊ  o µ  Ã¥Á}  ÂÎ µ Î µ ´  ¸É n  ¨Ä®o » ¤ Ã¦µ¤¸ ª´  ¦¦¤
µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ°¥¼n ´´ÊÁ¤ºÉ°°µµ¦¥rÅoÁ¸¥¸ª·ÅÂ¨oª ¤¦¤¼o¼°µ¥»ÄÁ °ÎµÁ£°Á¤º° º°
¤¦¤¼o¼°µ¥»»nªnµ – «µ¨µ¨°¥ ¹ÅoÎµÁ·Âªµµ¤ª´»¦³r °nµ´¸É¨nµª¤µ
Á¡ºÉ°Á}°»¦rÂnnµ Â¨³Á¡ºÉ°¸Én¨Ä®oª´¦¦¤µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ¤¸µ¦°»¦´¬rºµÄ
»¤n°Å
¦¼Â °µ¦Â¦ÎµÃ °¤¦¤¼o¼°µ¥»»nªnµ – «µ¨µ¨°¥ ¤¸°¥¼noª¥´ 2
¦¼Â º° ¦ÎµÃ¥o°¥»Â¨³¦ÎµÃ¦³¥»r
1. ¦ÎµÃ¥o°¥» (´ÊÁ·¤) Á} °Ã¦µµªoµ ÂnÁ·¤Á¨n´µÁ¦È£µ¦·µµ¦
Î µ Å¦n Î µ µ Á¨n  ´  Äµ¦³Á¡¸ n µ Ç °µ· µ ¹Ê  o µ Ä®¤n ªµ Ã¤Å¢ µ
¦µr ª·¸µ¦Á¨n º° ÎµÁ¸¥Å ¤µ»³Á¸¥ÊÎµ¤´pµ ³Á¸¥¨µ ³Á¸¥Áoµ¡µ¥»Â¨oªÂn
³¤¸ Â¨³¤¸ ´ÊÎµªµ¦¨µ¨°¥°¤³¨· »®¨µ Á°µ¦Îµ oµª¤µªÉÎµÎµ®¦´ªµ {»´¤¸
Á¡¸¥³Á¸¥Áoµ¡µ¥» ¡µ°Å¤oÂ¨³ ´ÊÎµÁnµ´Ê Á¡¨¦o°Á¡¨´ÊÇ µ¦¦Îµ¦ÎµÂ»µÁ·
Á¸Ê¥ª¡µ¦µ¸ Å¤n¤¸nµ¦Îµµ¥´ª Á¡¸¥Ân¥ÉÎµÁoµÄ®oÁ oµ´´®ª³Ã µ¥-®· ¦Îµo°´Á}¼nÇ



2. ¦ÎµÃ¦³¥»r ÄoÂÄµª´Â®n´¥³nµoµª»¦µ¦¸ Äª´¸É 23 ¤¸µ¤
°»e Á¡¨¸É ´¦o°Á}Á¡¨ °ª·¥µ¨´¥µ«·¨¦¦µ¸¤µ Â¨³ °®¤°Á¡¨Ã¦µÂn
¹ÊÄ®¤n nµ¦Îµ¦´¦»Ã¥ª·¥µ¨´¥µ«·¨¦¦µ¸¤µ Ä®o¦³µÅo fo°¤Â¨³ÂÁd
µÁ}¦³Îµ»e
{»´ ¤¦¤¼o¼°µ¥»»nªnµ –
¦³µ¤¦¤ 2 nµ ÅoÂn

£µ¡¸É 41

:

«µ¨µ¨°¥ ¤¸¤µ·´Ê®¤ 30  Ã¥¤¸

µ¥¦ª»· Áµ¦¥³ª·Á«¬ ¦³µ¤¦¤¼o¼°µ¥»«µ¨µ¨°¥
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:

µ¥´¥ ·É¤o°¥ ¦³µ¤¦¤¼o¼°µ¥»»nªnµ

Ã¥´Ê°¤¦¤¸ÊÅo¦nª¤´Îµ¦ÎµÃÁ¥Â¡¦nÄµÎµ´Ç °´®ª´¦¦µ¸¤µ
Á}¦³Îµ»e n¨Ä®oª´¦¦¤¦ÎµÃÅo¤¸µ¦Â¡¦n®¨µ¥Â¨³Á}¸É¦¼o´¤µ ¹Ê
3.1.2 µ¦¦³°»¦·
ÁºÉ ° µÂªµµ¦Î µ Á·  °¤¦¤Á¸É ¥ ª´  µ¦Â¦Î µ Ã ¹É  µ¤¦¤¤¸
ª´»¦³rÁ¡ºÉ°µ¦°»¦´¬rÂ¨³Á¥Â¡¦nÁnµ´Ê ´´Êµ¦´µ¦Â¹Å¤n¤¸¦¼ÂÁ®¤º°´
³¦Îµª°µ¸¡ ¹É³ÂÈn°Á¤ºÉ°¤¸¼oªnµoµÄ®oÂ µ¤¦¤³´µ¦Â¦ÎµÃÃ¥Á¤ºÉ°¤¸
¼o·n° ¹ÉnªÄ®n¤´³Á}®nª¥µ¦µµ¦ °´®ª´¦¦µ¸¤µ ÄµÁ«µ¨Îµ´
¦³Îµe¸ÉÎµ´ °µ·µ¨°ª´Â®n´¥³nµoµª»¦µ¦¸ Ã¥Änª °nµ°Â³Á}
¨´¬³µ¦Îµ¦»¤¦¤ ÄÎµª¦³¤µ 1,000 - 3,000 µ ¤¸µ¥¦ª»· Áµ¦¥³ª·Á«¬
¦³µ¤¦¤ Á}¼o¦´·°Äoµµ¦´¦¦¦³¤µ
°µµ¦ÂÁºÉ ° ÄµÎµ ´  ¦³Îµ e Â ¨o ª µ¤¦¤¥´ Åo ´  µ¦ÂÁ¡ºÉ °
Á¥Â¡¦nÂn¦³µ¼oÄ´ÉªÅ ¨nµªº° ®µ¤¸¼o¤µÎµÁ·µ¦ °·n°¦µ¥¨³Á°¸¥ªµ¤¦¼o
Á¸É¥ª´ª´¦¦¤Â¨³«·¨³µ¦Â¡ºÊoµ µ¤¦¤³ÎµÁ·µ¦´ºÉ°¦³µ´¤¡´r Ä
¦¼Â °°¦r¦¼£µ¡ µ¦¦nª¤·¦¦¤ °¤¦¤ÄµÎµ´£µ¥Ä´®ª´ nµ¦ÎµÃ
Ã¦µ µ¦Ânµ¥ ¦ª¤´Êµ¦Â¦ÎµÃÁ¡ºÉ°Á¥Â¡¦nÂn¼o¸ÉÄ°¸µ®¹Éoª¥ °µ¸Ê
¥´¤¸°¸·¦¦¤®¹É¹Éµ¤¦¤ÅoÁ}ÂÎµnÁ¦·¤Ä®o¼o¼°µ¥»Ä»¤°ÎµÁ£°Á¤º°´®ª´
¦¦µ¸¤µ Åo¦nª¤´Á®Èªµ¤Îµ´Äoµ °» £µ¡ °´ÅoÂn ·¦¦¤µ¦°°Îµ¨´µ¥



Ã¥Äonµ¦Îµ¤µ¦³¥»rÁ}nµµ¥¦·®µ¦ Ã¥ÄoÎµ°Á¡¨Ä®¨µ¥Ç ´®ª³ °µ· ´®ª³Á·Ê
Á}o Ã¥ÂÎµÎµ´¹ÉnµÅoÁ}ª·¥µ¦Äµ¦Ä®oªµ¤¦¼oÅoÂn »¦ª»·Â¨³»¨ÎµÄ¥
Áµ¦¥³ª·Á«¬ ¹É·¦¦¤´¨nµªn¨Ä®o¼o¼°µ¥»ÅoÁ¨ÈÁ®Èªµ¤Îµ´Ä» £µ¡¤µ¥·É ¹Ê
µµ¦ÎµÁ·µ °¤¦¤Á®ÈÅo°¥nµ´Áªnµ ª´»¦³r °¤¦¤¤¸ÂªµÁ¡ºÉ°
Á¥Â¡¦n«·¨ª´¦¦¤°¥nµÂo¦· ¹ÉÎµ®¦´nµÄonµ¥Äµ¦´»·¦¦¤nµÇ °¤¦¤
´Ê µ£µª´¦¦¤´®ª´³Á}¼oÄ®oµ¦°»´¤£rÂ¨³´»¤µÃ¥¨° ¤·Åo¤¸µ¦ªnµoµ
ÄÁ·»¦·Ân°¥nµÄ
3.1.3 °r¦³°Äµ¦Â¦ÎµÃ¤¦¤¼o¼°µ¥»»nªnµ - «µ¨µ¨°¥
3.1.3.1 ¼oÂ
¤¦¤¼o¼°µ¥»»nªnµ - «µ¨µ¨°¥ ®¦º°Á}¸É ¦¼o´Äµ¤ªnµ ¨»n¤°»¦´ ¬r
ª´¦¦¤ °.Á¤º° .¦¦µ¸¤µ ¤¸¤µ·´Ê®¤ 30  ®µ´µ¦ÂÁ}¦ÎµÃ»Ä®n³
Äo¼oÂ´Ê®¤ ®µÁ}»Á¨È³¤¸¼oÂ´ÊÂn 15  ¹ÊÅ µ¤Ânµ¸ÉÂ¨³Ã°µ °¼o
ÂÂn¨³ Äo¼oÂµ¥®·¹ÉnªÄ®n¤¸°µ¥»´ÊÂn 50 e ¹ÊÅ Ã¥µ¦Â °µ¤¦¤
ÅoÂnµ¦Â°°Á} 2 ¦³Á£ ¹É³Ân¼oÂ°°Á} 2 »oª¥´ ¨nµªº°
»¸É 1 µ¦Â¦ÎµÃ¦³¥»r Äo¼oÂÎµª 10  ¤¸¦µ¥µ¤ ´¸Ê
¼oÂ®·
1. µ¨ÎµÄ¥ Áµ¦¥³ª·Á«¬ °µ¥» 66 e
2. µµ¦´¥ ´¥ªµ¸
°µ¥» 62 e
3. µÎµÁ¦¸¥ ®¤ºÉ³Á¨
°µ¥» 69 e
4. µÁ¤° ¡´Áµ³
°µ¥» 63 e
5. µ´ª´ ¤´¨³
°µ¥» 53 e
¼oÂµ¥
1. µ¥¦ª»· Áµ¦¥³ª·Á«¬ °µ¥» 70 e
2. µ¥´¥ ´¥ªµ¸
°µ¥» 69 e
3. µ¥Îµ¦´ d¥³·®r
°µ¥» 78 e
4. µ¥{µ µ·¡»
°µ¥» 53 e
5. ¦..¤¡¼ ¡µ
°µ¥» 69 e
Á}µ¦ÂÃ¥ÄoÁ ¦³¥³Áª¨µÄµ¦Â 14 µ¸



»¸É 2 µ¦Â¦ÎµÃ¡ºÊoµ¥o°¥» Äo¼oÂ 20  ¤¸¦µ¥µ¤ ´¸Ê
¼oÂ®·
1. µ¨ÎµÄ¥ Áµ¦¥³ª·Á«¬
2. µ´ª´ ¤´¨³
3. µ°n° «¦¸»¼
4. µ°´¦µª¸ °°
5. µÁ¤° ¡´Áµ³
¼oÂµ¥
1. µ¥¦ª»· Áµ¦¥³ª·Á«¬
2. µ¥´¥ ·É¤o°¥
3. µ¥{µ µ·¡»
4. ¦..¤¡¼ ¡µ
5. µ¥¡¦Á¡ Ã¦´´¥
¼o ´¦o°
1. µ¥µ¦´¥ ´¥ªµ¸
2. µÎµÁ¦¸¥ ®¤ºÉ³Á¨
3. µ¥Îµ¦´ d¥³·®r
4. µ¥Á¨ºÉ° »¦³¡´r
¤º°Ã
1. µ¥°Áº° Á È¤¦³··Í
2. µ¥Á¨È
´ rÄÁ¤º°
3. µÁ°È¼ ´¦¤³Ã
Á¦ºÉ°¦³°´®ª³
1. µ¦µ
¦´¬µ¡«r
·É
2. µª¡¦ «¦«¦¸
¦´
3. µ¥Â®¨¤ Ä®n¥°¤
µ
µ¦ÂÄo¦¦Á¨¦¸ ¦³¥³Áª¨µ´ÊÂn 10 µ¸ ¹ÊÅ ¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨
Åo Å¤nÎµ®µ¥´ª
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¸É¤µ

:
:

¼oÂ¦ÎµÃ¨»n¤°»¦´¬rª´¦¦¤ °.Á¤º° .¦¦µ¸¤µ
¼oª·´¥nµ¥£µ¡ ª´¸É 23 ¡§¬£µ¤ 2548

Îµ®¦´¼oÂnªÄ®n´ÊÁ}»¨µ¦¸ÉÎµ´ °»¤ ¹É¤µµnµ°µ¸¡
nµµ µ °µ· ®µ¦ Îµ¦ª ¦¼ °µµ¦¥r µnµÁ}»¨¸É¤¸°µ¸¡Äoµµ¦ÂÃ¥¦
°µ· ´¦¸ ´¦o° »nµnµ¨³Áª¨µ¤µ¦nª¤´Îµ·¦¦¤ fo°¤¦ÎµÃ °´Á}«·¨³
¡ºÊoµ°´ÁnµÂn °»¤Ä®o°¥¼n Ã¥Åo¡¥µ¥µ¤°»¦´¬rÂ¨³º°ª´¦¦¤´¨nµªÅªoÄ®o
°¥¼nÁ}¤¦ª´¦¦¤°´¦»nµ °o°·ÉºÅ µµ¦«¹¬µ ¼oª·´¥Åo¡ªnµÄ{»´
«·¨³µ¦Â¡ºÊoµ °»¤Ã¦µ ³°¥¼nÄ´¤ °¼o¼°µ¥»Ánµ´Ê ÁºÉ°µ»¦®¨µ
Ä»¤Å¤nÄ®oªµ¤ÄÁ®¤º°°¥nµÂnn°¸É¦ÎµÃ³Á}·¦¦¤ °®»n¤µª¸ÉÅo¤µ¡³
Á¸Ê¥ª¡µ¦µ¸´ Â¨³µÁ®»¸ÊÁ°n¨Ä®oµ£µª´¦¦¤ÅoÁ¨È Á®È{®µ´¨nµª ¹Åo
ÎµÁ·µ¦Ä®oµª·¥µ¨´¥µ«·¨m´Ã¦µ¦¢g¢¼ª´¦¦¤¡ºÊoµÃ¦µ ¹ÊÄe ¡.«.2541
¹ÉÄ ³´Ê¼o°Îµª¥µ¦ª·¥µ¨´¥µ«·¨¦¦µ¸¤µ µÁ¡È·¡¥r ´»¤ Á}¼oÎµÁ·
Ã¦µ¦ Ã¥¤°®¤µ¥Ä®o°µµ¦¥r·¥µ¡¦¦ ¦³¡´rª·¥µ Á}¼o¦´·°Ã¦µ¦ ¹É
£µ¥®¨´¸ÊÁ°n¨Ä®o¼o¼°µ¥»ÄÁ °ÎµÁ£°Á¤º° Åo¦´µ¦ fo°¤µ¦¦ÎµÃÂ¦³¥»r ¹É
µª·  ¥µ¨´ ¥ µ«· ¨ m  ¦¦µ¸ ¤ µÅo  ¦´  ¦»  ¹Ê  Á¡ºÉ ° Á}  µ¦°» ¦´  ¬r Â ¨³Á}  µ¦Á¥Â¡¦n
«·¨³ª´¦¦¤µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃÄ®o°¥¼nºÅ



3.1.3.2 Á¦ºÉ°Ânµ¥
¨´¬³ °µ¦Ânµ¥³Ân°°Á} 2 ¨´¬³ º°
1) µ¦Ânµ¥¦ÎµÃ¥o°¥»
¼oÂ®· ª¤ÁºÊ°Â ¦³° ¸Á®¨º°
»nÃ¦³Á oµ¨µ¥Å¥
oµÅÁ¸¥Å®¨noµ¥ oª¥oµ¸Á ¸¥ª
´°Å¤o °µªÁ¦º°µoµ¥
Á¦ºÉ°¦³´ µ¤Ân³®µÅo

£µ¡¸É 44
¸É¤µ

:
:

µ¦Ânµ¥ °¼oÂ®· Äµ¦Â¦ÎµÃ¥o°¥»
¼oª·´¥´¹£µ¡ ª´¸É 23 ¡§¬£µ¤ 2548



¼oÂµ¥
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:
:

-

ª¤ÁºÊ°°¨¤Â ´Ê ¨µ¥°Å¤o
»nÃ¦³Á oµ¡ºÊ¸Á ¸¥ª
oµ µª¤oµµÁ°ª

µ¦Ânµ¥ °¼oÂµ¥ Äµ¦Â¦ÎµÃ¥o°¥»
¼oª·´¥´¹£µ¡ ª´¸É 23 ¡§¬£µ¤ 2548



2) µ¦Ânµ¥¦ÎµÃ¦³¥»r
¼oÂ®· ª¤ÁºÊ°Â ¦³° ¸o¤
»nÃ¦³Á oµ¨µ¥Å¥
oµÅÁ¸¥Å®¨noµ¥ oª¥oµ¸Á ¸¥ª
´°Å¤o °µªÁ¦º° µoµ¥
Á¦ºÉ°¦³´ µ¤Ân³®µÅo

£µ¡¸É 46
¸É¤µ

:
:

µ¦Ânµ¥¼oÂ®· Äµ¦Â¦ÎµÃ¦³¥»r
¼oª·´¥´¹£µ¡ ª´¸É 23 ¡§¬£µ¤ 2548



¼oÂµ¥

£µ¡¸É 47
¸É¤µ

:
:

-

ª¤ÁºÊ°°¨¤Â ´Ê ¸o¤
»nÃ¦³Á oµ¡ºÊ¸Á ¸¥ª
oµ µª¤oµµÁ°ª

µ¦Ânµ¥ °¼oÂµ¥ Äµ¦Â¦ÎµÃ¦³¥»r
¼oª·´¥´¹£µ¡ ª´¸É 23 ¡§¬£µ¤ 2548



´¦¸

£µ¡¸É 48
¸É¤µ

:
:

-

Îµ®¦´´¦¸´Êµ¥ Â¨³®· ª¤ÄnÁ¦ºÉ°Ânµ¥
µ¤Â´Âµ¥ Äµ¦Â¦ÎµÃ¥o°¥»

µ¦Ânµ¥´¦¸
¼oª·´¥´¹£µ¡ ª´¸É 23 ¡§¬£µ¤ 2548

¨´¬³ °µ¦Ânµ¥¸ÉÂnµ´´Ê µ¤¦¤ÅoÁ}¼oÎµ®¦¼Â °
µ¦Ânµ¥Ã¥´Ê®¤ ÁºÉ°µÂnµ¦Â°°Á} 2 »oª¥´ ´´ÊÄµ¦Ânµ¥ÄÂn
¨³»¹o°Ânµ´ Ân¥´¨´¬³¦¼Âµ¦Ânµ¥ °¦ÎµÃÅªooª¥´´Ê¼n ´´Ê
¨´¬³µ¦Ânµ¥¹Ânµ´Á¡µ³¸ÁºÊ°¸Éª¤Än´Ê¼oÂ®·Â¨³µ¥ Á¦ºÉ°Ânµ¥Ä
nª°ºÉÇ ¥´¦¼Âµ¦Ânµ¥ °¦ÎµÃ¡ºÊoµÅªoÁº°´Ê®¤ ¨nµªº° Ä°¸´Êµ¦
Ânµ¥ °¼o¦ÎµÃ³Å¤nÎµ®Ár ¦¼Âµ¥´ª Ä¦¤¸°³Å¦Èª¤Än¤µ ¹ÉµªoµÄ
»¤nªÄ®n ·¥¤»nÃ¦³Á´Êµ¥Â¨³®· ª¤ÁºÊ°Ánµ¸É¤¸ °¨¤oµ Â ´ÊÂ 
¥µª¤´Å Âno°®n¤Å´®¨µ¸ ¸ÉÎµ´¼oµ¥³o°¤¸oµ µª¤oµµ¡»ÅªoÁ¤°
´´ÊÁ¡ºÉ°Á}µ¦°»¦´¬r¦¼Â«·¨ª´¦¦¤ µ¤¦¤¹ÅoÎµ®¨´¬³
µ¦Ânµ¥ °¦ÎµÃ´Ê°»Ä®o¤¸¨´¬³Ä¨oÁ¸¥´ °Á·¤Ä®o¤µ¸É» ÂnÁ¡ºÉ°Á}µ¦
ÂÂ¨³µ¦¦nµ¥¦Îµ¸Éª¥µ¤Â¨oª ÎµÁ}³o°¤¸µ¦Ânµ¥¸Éª¥µ¤ÅªoÁ}¸É¹¼ªµ¤Ä
°¼o¤Án´ n¨Ä®o¨´¬³ °¸ÁºÊ°Â¨³Ã¦³Á¤¸¦¼ÂÁ®¤º°´®¤ Å¤n®¨µ
¸´ Á®¤º °Ânn ° Á¡ºÉ°Á¦· ¤¦o µªµ¤¡¦o°¤Á¡¸¥  ´Ê Äoµ¦³ªnµ¦Îµ µ¦Ân µ¥
¦³°´nªÎµ° ´®ª³Á¡¨¦ÎµÃ Ä®oÁ·ªµ¤¤¼¦rÄ®oÅo¤µ¸É» Á¡ºÉ°Á}µ¦¦oµ
ªµ¤´Á·ÄÄ®oÂn¼o¦nµ¥¦ÎµÂ¨³¼o¤ Åo¦´ªµ¤» »µ¦nª¤´



3.1.3.3 Á¦ºÉ°¦¸
µ¦Â¦ÎµÃ ¤¸Á¦ºÉ°¦¸®¨´º°Ã Ã¥ÄoÃ´ÊÂn 2 ¨¼ ¹ÊÅ
¨´¬³ °ÃÃ¦µ Á}Á°¨´¬rÁ¡µ³ °o°·É Îµoª¥·Á®¸¥ª ¹ÊÁ}¦¼ÃÂ¨oªÁµ
®oµÃ ³·¥¤ ¹oª¥®´¼®¦º°®´³ª oµ¸ÄÁª¨µ¨µª´o°¹ÉÂ Á¡ºÉ°Ä®o®´Ã¹
oµ¸ÄÁª¨µ¨µºo°°´Å¢ ³Á·Á¸¥´ Â¦n Å¡Á¦µ³ Â¨³´o°ÅÅoÅ¨Ç

£µ¡¸É 49
¸É¤µ

:
:

Ã Á¦ºÉ°¦¸®¨´Äµ¦Â¦ÎµÃ
¼oª·´¥´¹£µ¡ Á¤ºÉ°ª´¸É 24 ¦µ¤ 2548



Á¦ºÉ°¦³°´®ª³ Ã¥nªÄ®n³Äo·É µ Â¨³¦´ Á}Á¦ºÉ°¦³°´®ª³Á¡ºÉ°ªµ¤
Â¤n¥Îµ °´®ª³ Â¨³Á¡ºÉ°Á¡·É¤ªµ¤»µ °nªÎµ°Á¡¨
·É
Îµoª¥Ã¨®³ ¤¸ µÁonµ«¼¥r¨µ¦³¤µ 25 Á·Á¤¦
Îµ®oµ¸ÉÎµ´´®ª³

£µ¡¸É 50
¸É¤µ
µÁ¨È

-

£µ¡¸É 51
¸É¤µ

:
:

Á¦ºÉ°¦³°´®ª³·É
¼oª·´¥´¹£µ¡ Á¤ºÉ°ª´¸É 24 ¦µ¤ 2548

Îµoª¥Ã¨®³ ¤¸Áonµ«¼¥r¨µ¦³¤µ 12 Á·Á¤¦
Îµ®oµ¸É¸´®ª³ Ä´®ª³¥´´´®ª³·É

:
:

Á¦ºÉ°¦³°´®ª³µ
¼oª·´¥´¹£µ¡ Á¤ºÉ°ª´¸É 24 ¦µ¤ 2548



£µ¡¸É 52
¸É¤µ

:
:

Á¦ºÉ°¦³°´®ª³ ¦´
¼oª·´¥´¹£µ¡ Á¤ºÉ°ª´¸É 24 ¦µ¤ 2548

µ¦Â¦ÎµÃ Á}µ¦Â¸ÉÅ¤no°ÄoÁ¦ºÉ°¦¸®¨µ¥· ¤¸Á¡¸¥Ã
Á}Á¦ºÉ°¦¸®¨´ Â¨³Á¦ºÉ°¦³°´®ª³Ánµ¸É®µÅo ÂnÄ{»´·¥¤ÎµÃ¦¦Á¨¼n
´ª¤Ã®¦¸¡ºÊoµÃ¦µ ¹ÉÁ}ª¦¸¡ºÊoµ¸É¤¸Á¦ºÉ°¦¸°¥¼noª¥´®¨µ¥· ´¸Ê
e~Âoª ¤¸¨´ ¬³ÁnÁ¸¥ª´e~° °µ£µ¨µ ÂnÁ¸¥³Á¨ÈÂ®¨¤ªnµ

£µ¡¸É 53
¸É¤µ

:
:

e~Âoª
¼oª·´¥´¹£µ¡ Á¤ºÉ°ª´¸É 24 ¦µ¤ 2548



°°¸Ê ¤¸¨´¬³¨oµ¥°oªµ£µ¨µ Îµoª¥¨ª ³Ã®¨Îµoª¥Å¤oÁºÊ°
Â È oµÈÎµoª¥Å¤oÅn ¹®oµ°oª¥®´¼®¦º°®´³ª Ä®oÁ¸¥Â®¨¤

£µ¡¸É 54
¸É¤µ

:
:

°°¸Ê
¼oª·´¥´¹£µ¡ Á¤ºÉ°ª´¸É 24 ¦µ¤ 2548

°°¼o ¤¸¨´¬³¨oµ¥°°¼o °µ£µ¨µ Ân ¹oª¥µ¥¨ª ³Ã®¨°Îµ
oª¥³¨µ¤³¡¦oµª ¹®oµ°oª¥®´¼®¦º°®´³ª Ä®oÁ¸¥»o¤Â¨³Á¸¥¦³µÄ¦³´ÉÎµ

£µ¡¸É 55
¸É¤µ

:
:

°°¼o
¼oª·´¥´¹£µ¡ Á¤ºÉ°ª´¸É 24 ¦µ¤ 2548



£µ¡¸É 56
¸É¤µ

:
:

ª¤Ã®¦¸Ã¦µ
¼oª·´¥´¹£µ¡ Á¤ºÉ°ª´¸É 24 ¦µ¤ 2548

µµ¦¡´  µÁ¨¸É ¥ Â¨ °µ¦¦´  ¦»  ¦Î µ Ã ª·  ¥µ¨´ ¥ µ«· ¨ m
¦¦µ¸¤µÅoÎµÁ°µÁ¦ºÉ°¦¸Ã ¹ÉÄo¸¦³°´®ª³®¨´ °µ¦¦ÎµÃ¤µ¤´µ¦
¦¦Á¨Á¡¨¡ºÊoµ °ª¤Ã®¦¸Ã¦µ Á·µ¦·oÁ¡¨Â¨³nªÎµ°´®ª³Åo¤µ ¹Ê
´´Ê¦ÎµÃ¦³¥»rÄ{»´¸ÉÄoÂÄµÁ«µ¨Îµ´ °´ÅoÂn µ¦¦ÎµÃª¦ª
ª´Â®n´¥³nµoµª»¦µ¦¸ Äª´¸É 23 ¤¸µ¤ Á}¦³Îµ»e ´´ÊÂne ¡.«.2540 µ¦
¦¦Á¨Á¡¨¦ÎµÃ ÈÅo¤¸µ¦ÎµÁ°µª¤Ã®¦¸Ã¦µ¤µ¦¦Á¨¦³°´µ¦¸¦³°´®ª³
Á¦ºÉ°¦¸Ã´Ân´Ê¤µ ¹Éº°ªnµÁ}µ¦¡´µµ¦¦ÎµÃµ¦¸°¸µ®¹Éoª¥
3.1.3.4 Ã°µ¸ÉÂ
µ¦¦ÎµÃ Á}µ¦ÂÁ¡ºÉ°ªµ¤¦ºÉÁ¦· Å¤n·¥¤Îµ¤µÄµ°ª¤¨ °µ
¨nµªÅoªnµnªÁª¨µ¨°´Êe ¦ÎµÃµ¤µ¦¸É³´µ¦ÂÅoÅ¤nÎµ´Á«µ¨ ¡ªnµnª¸É
Á}¸É·¥¤¤µ¸É» º° nªÁ«µ¨¦µr ¹É¤´³´µ¦Âµ¤¨µª´ °µ¸Ê¥´
Âµ¤µ¦³Îµe ÅoÂn µ¦Â¦ÎµÃª¦ªª´Â®n´¥³nµoµª»¦µ¦¸ Äª´¸É
23 Á}¦³Îµ»e Â¨³µÃ¦µ p³ µ °¸ Ä¦µªÁº°¦µ¤ °¸oª¥ Â¨³Ã°µ¸É
Îµ´Îµ®¦´µ¦Â¦ÎµÃ °Ân¨³°ÎµÁ£°ÄÁ ´®ª´¦¦µ¸¤µ ´Êº°µ¦´¦³ª
¦ÎµÃÃ¦µ ¹Éµ£µª´¦¦¤´®ª´¦¦µ¸¤µ ÅoÁdÃ°µÄ®o³¦ÎµÃ °Ân¨³
°ÎµÁ£°Åo´n¦ÎµÃÂ¡ºÊoµ ¹É¤¸¦¼ÂÂ¨³Âªµµ¦ÂÁ}Â¡ºÊoµ´Ê®¤



Á¡ºÉ°Á}µ¦°»¦´¬r Ã¥µ¤µ¦´Îµµ¦Â£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ¸ÉÎµ®ÅªoÅ¤nÁ· 10 µ¸ ¹É
µ¦´¦³ª¦ÎµÃ¸Ê Åo´µ¦¦³ª¦´ÊÂ¦´ÊÂne ¡.«.2542 Á}o¤µ Â¨³Äe
¡.«.2548 ¸Ê µ£µª´¦¦¤´®ª´¦¦µ¸¤µ Åo´µ¦¦³ª¦ÎµÃ ¹ÊÄª´¸É 3
´¥µ¥ 2548 Ã¥¤¸³¦ÎµÃµ®¨µ¥°ÎµÁ£°Á oµ¤µ¦³´Â n ´´°¥nµ¤µ ¹É³¦Îµª
¸ÉÅo¦´¦µª´¨³Á¨·«µ¦¦³ª¦ÎµÃ¡ºÊoµ ÅoÂn ¦ÎµÃ¤¦¤¼o¼°µ¥»»nªnµ ¹É´Á}
Á¸¥¦·¦³ª´·Ân¤¦¤°¥nµ¤µ ¹ÉÄe¸Êµ¤¦¤Åo¦´ªµ¤ÎµÁ¦ÈÄµ¦°»¦´¬rÂ¨³Á¥Â¡¦n
«·¨³µ¦Âª´¦¦¤¦ÎµÃ´¨nµª
3.1.3.5 µ¸ÉÂ
µ¦Â¦ÎµÃµ¤µ¦ÂÅoÄµ¸ÉnµÇ Å¤nªnµ³Á}¨µoµ ¨µª´
®°¦³»¤ Ã¤¦ ®¦º°µ¸É¸É´Áª¸ ¸É¤¸¡ºÊ¸É¦·ÁªªoµÎµ®¦´¼oÂ´ÊÂn 10  ¹ÊÅ
ÂnÃ¥nªÄ®nÂ¨oª µ¸É¸É·¥¤Âº°ª´ ÁºÉ°µÁ}«¼¥r¦ª¤ °¨»n¤Äo°·É
Ã¥Á¡µ³°¥nµ¥·É Á}¸É¦ª¦ª¤¤®¦¡nµÇ ÄµÁ«µ¨®¤¼noµ Îµ¨ ¸ÉÎµ´º° ª´«µ¨µ
¨°¥ µ¤¦¤Åo Ä o ´Ê  Á}  µ¸É Ä µ¦ f  o ° ¤µ¦Â Ã¥µª´  Åo ¤¸  µ¦¦o µ ¨µ
ª´¦¦¤ ¹Ê Á¡ºÉ°¸Éµ¤µ¦ÄoÎµ®¦´µ¦Â¦ÎµÃÅo°¸µ®¹Éoª¥

£µ¡¸É 57
¸É¤µ

:
:

¨µª´¦¦¤ ª´«µ¨µ¨°¥ °.Á¤º° .¦¦µ¸¤µ
¼oª·´¥´¹£µ¡ ª´¸É 23 ¡§¬£µ¤ 2548



Îµ®¦´ÄµÁ«µ¨¦³Îµe´Ê µ£µª´¦¦¤´®ª´³´¦oµÁª¸ ¸É¤¸ µ¡ºÊ¸É¸É
µ¤µ¦ÄoÄµ¦¦ÎµÃÅo Ã¥Á}¡ºÊ¸É¸ÉÁ®¨¸É¥¤ºoµ ¥¡ºÊ¼ ¤¸´Å ¹ÊÅo´Ê 2 oµ ¤¸¡ºÊ¸É
Â¥¦³®ªnµ¼oÂÂ¨³´¦¸

£µ¡¸É 58
¸É¤µ

:
:

Áª¸µ¦Â¦ÎµÃ ´®ª´¦¦µ¸¤µ
¼oª·´¥´¹£µ¡ Á¤ºÉ°ª´¸É 3 ´¥µ¥ 2548

Îµ®¦´µ¦Îµª¦ª¦Îµ¦ÎµÃ Äµ¦¨°ª´Â®n´¥³nµoµª»¦µ¦¸ Á¤ºÉ°
ª´¸É 23 ¤¸µ¤ Á}¦³Îµ»e ³Äoµ¸É¦·Áª¨µ¥nµÃ¤ (oµª»¦µ¦¸)

£µ¡¸É 59
¸É¤µ

:
:

¨µ¥nµÃ¤ °»µª¦¸¥roµª»¦µ¦¸
¼oª·´¥´¹£µ¡ Á¤ºÉ°ª´¸É 3 ´¥µ¥ 2548



Ã¥µ¦´µ¸ÉÂ¦ÎµÃÄÂn¨³¦´Ê´Ê ³ ¹Ê°¥¼n´ª´»¦³r °
µ¦´µ ¹Éµ£µª´¦¦¤³Âo¦µ¥¨³Á°¸¥ °µ¸É®¦º° µÁª¸Ä®oµ¤¦¤¦µ
¦µ¥¨³Á°¸¥n° Á¡ºÉ°¸É³µ¤µ¦´¼oÂÄ®oÁ®¤µ³¤´µ¸ÉÂ¨³ µ °Áª¸Åo°¥nµ¨
´ª
®µÁ}µ¦´µ°Á®º°µ °µ£µª´¦¦¤´®ª´Â¨oª µ¤¦¤
³Á}¼oÎµ®µ¸É Á¡ºÉ°³´µ¦Â¦ÎµÃÁ¥Â¡¦nÁ°µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤
3.1.3.6 ´Ê°µ¦Â
µ¦Â¦ÎµÃ °¤¦¤¼o¼°µ¥»»nªnµ – «µ¨µ¨°¥ ®¦º°¨»n¤°»¦´¬r
ª´¦¦¤Å¥´®ª´¦¦µ¸¤µ¸Ê ¤¸¨Îµ´ ´Ê°Äµ¦Â ´n°Å¸Ê
1) µ¦´µ¦³¥nµÃ¤ n°µ¦Â¦ÎµÃ»¦´Ê ³o°¤¸µ¦Áµ¦¡´µ¦³¥nµ
Ã¤ Á¡ºÉ°Á}µ¦°¨nµª®¦º°Á}µ¦ °°»µÎµµ¦ÂÃÅÂ Ã¥¤µ·»³
¤µÎµ¡·¸¡¦o°¤´  ¼ °¥nµÃ¤  ª´«µ¨µ¨°¥ Á¤ºÉ°Îµµ¦´µ¦³Á¦È³Á¦·É¤oª¥µ¦¦ÎµÃ
ªµ¥¥nµÃ¤¦°¼ Á}Îµª 3 ¦°

£µ¡¸É 60
¸É¤µ

:
:

µ¦Áµ¦¡´µ¦³¥nµÃ¤ °¼oÂ¦ÎµÃ
¼oª·´¥´¹£µ¡ ª´¸É 23 ¡§¬£µ¤ 2548



£µ¡¸É 61
:
µ¦¦ÎµÃªµ¥¥nµÃ¤
¸É¤µ
:
¼oª·´¥´¹£µ¡ Á¤ºÉ°ª´¸É 23 ¡§¬£µ¤ 2548
2) µ¦Å®ªo¦¼ ®¨´µÎµµ¦Áµ¦¡´µ¦³¥nµÃ¤Á¦È ³o°¤¸µ¦¦³°
¡·¸Å®ªo¦¼ Ã¥µ¥Îµ¦´ d¥³·®r ¼o°µª»ÃÄ¨»n¤¦ÎµÃ Á¦ºÉ°¦³°Ä¡·¸Å®ªo¦¼ ÅoÂn
¼ 9 ° Á¸¥ 1 Á¨n¤ °Å¤o¤¨ ®¤µ¡¨¼ ³Á¸¥Áoµ¡µ¥» ´ÊÎµ¨°¥oª¥°¤³¨· »¦µ 1
ª Á·nµÎµ 1 µ 50 µr ¡¦o°¤oª¥°»¦r¦³°´®ª³»· ÅoÂn ¨°Ã
·É¦´ Â¨³¼oÂ¦ÎµÃ»³Á oµ¦nª¤Ä¡·¸Å®ªo¦¼oª¥

£µ¡¸É 62

:

¸É¤µ

:

µ¥Îµ¦´ d¥³·®r ¼oÎµ¡·¸Å®ªo¦¼n°µ¦Â¦ÎµÃ
¡¦o°¤¤µ·»nµ
¼oª·´¥´¹£µ¡ ª´¸É 23 ¡§¬£µ¤ 2548



£µ¡¸É 63
¸É¤µ

:
:

Á¦ºÉ°¦³°Ä¡·¸Å®ªo¦¼
¼oª·´¥´¹£µ¡ ª´¸É 23 ¡§¬£µ¤ 2548

3) ¼o¦o°Á¡¨¦ÎµÃÂ¨³¼oÁ¨nÁ¦ºÉ°¦³°´®ª³ ³Â¥´É°°Ånµ®µ
°µÁ}¦·Áªoµ oµÄ oµ®¹É °Áª¸ ®¦º°Á}¦·Áª¸ÉÁ¦¸¥¤ÅªoÂ¨oªÂnµ¸É³Á°ºÊ°°Îµª¥
4) ¼oÂ n°µ¦Â ¼oÂµ¥ – ®· ³¥ºÁ¦¸¥Âª°¨¹ Ânµ¥
®· 2 Âª ¼oµ¥¥ºoµ° ¼o®·¥ºoµÄ n°µ¦¦Îµ³®´®oµÁ oµ®µ´ Îµµ¦´µ¥
oª¥µ¦Å®ªo µ´ÊÁ¦·É¤µ¦¦Îµoª¥µ¦¦ÎµÃÂ¦³¥»r Ã¥ª·¥µ¨´¥µ«·¨¦¦µ¸¤µ
Á}¼o¦´¦»nµ¦Îµ ÁºÊ°¦o° Â¨³Îµ°Á¡¨ Ã¥Îµª¤Ã®¦¸Ã¦µÁ oµ¤µ¤´Ã ¹É
ÁºÊ°®µ °Á¡¨³Á}µ¦Â³ÎµÁ¤º°Ã¦µ ¹ÉÄoÎµ ª´ °´®ª´¦¦µ¸¤µÁ}ÁºÊ°®µ
Îµ´ º° “Á¤º°®·¨oµ oµÅ®¤¸ ®¤¸ÉÃ¦µ ¦µµ®· ·nµÁª¸¥” µ¦Â¦ÎµÃ
¦³¥»r Äo¦ÎµÁ¡ºÉ°ª¦ªnµoµª»¦µ¦¸Äª´¸É 23 ¤¸µ¤ Á}¦³Îµ»e µ¤¨Îµ´´Ê 10
Á¡¨ ´¸Ê
1. Á¡¨¦ÎµªÃ¦µ
¦Îµª Ç Ç °Á·°rµªµªÃ¦µ ¡¸Éµ¥Á·°°ÅÃo Ç Â¤nÃ¤¥°¥nµ¤´ªª¥µ
¡°Â°n° Ç ¤µ¢j°¤µªµ Â¤nµªÃ¦µ °Á·¦ÎµªÇ
2. Á¡¨Îµ ª´Á¤º°¦µ¸¤
Îµ ª´ Á¤º°¦µ¸¤µ º°Á¤º°¨oµ Â¨³oµÅ®¤¸ °³Å¦°¸¨³¡¸É °q°®¤¸ÉÃ¦µÇ ¦µµ
®· Â¨³·nµÁª¸¥



3. Á¡¨Ã¦µ¦³¼°¸µ
Ã¦µ¦³¼°¸µ Ç Áoµ¨º°Á¨nµ µ¤¸ °¸ Ç ¥nµÃ¤ª¸¦¦¸ nµoµª»¦µ¦¸ Á}«´·ÍÁ}
«¦¸ °…. ¥nµ¥º°°µ Á}µ¦¦³µ«Å¤nÁ¥·Á¦ ªnµ®·Å¥Ä®µ´ÊÁ° Ç ¸ÉÁoµ
¤ªnµÁn¨oµÂ¦nÂ¨Åª
4. Á¡¨oµÅ®¤
oµÅ®¤ Ç Ç oµÅ®¤¡ºÊ¨µ¥®¨µ¸ oµÁºÊ°¸oµ®n¤µ¤ ÁoÅ®¤¥o°¤Ä®o¹ÊÎµ ¸Ä
°¨µ¥µ¤µ ¥µ¤»nÈ¼¤¦ ¤¸ÊÎµ¤¸ª¨Â¨³¤¸¦µµ ¥µ¤ÄnÈÄ®o¤¦ Á}ÁºÊ°Á}¦¼
nµ {´¥Á¤º°oµ Ç Á}®oµÁ}µÃ¦µoµÁ¦µ Ç Á¤º°°Á¤º°µÁoµ¨º°´´Éª
5. Á¡¨®¤¸ÉÃ¦µ
´®¤¸É Ç Ç ´Éª®¤¸É Â¤n¸Á°µ´Éª¤µª ´®¤¸ÉÁoµÈÄn®n°´Éª ¤µ·¼´ª³¡n°µ¥¸
°ÎµÁ£°¦³ÃÃ´¥ °ÎµÁ£°{´¥ °ÎµÁ£°¡·¤µ¥ ¤µ·¤´ÈÅoºÊ° µ¥È¤¸ oµºÊ°Å¤n´Éª·³oµ
°¦´¦³´°¦n°¥Áo°
6. Á¡¨¦µµ®·¡·¤µ¥
¡·¤µ¥ Ç Ç ¡·¤µ¥¤¸¦µµ®· ¦µµ®··ÉÁ¤º°¡·¤µ¥ Ã¦µÁoµÁ°µ®·° ¤µ
Á¦¸¥n°o°Á·´Åªo n°ÎµÂ¡Â®n»o¤¦³¼ ¦n°¦µµ°¥¼n °¥nµ¤¸ªµ¤®¤µ¥ ¨´¨ª¨µ¥
¨¸¨µ Ç µ¤nµ¤¸»nµ®¨µ¥ nµ¼iª¥nµª °Á¦µ Ç µ¦»nÁnµ¹¦»nÄ®¤n o°¦´¬µ
Á°µÅªoÁÈ Ç Ä®o¼¡·¤µ¥¼Å¥¦oµ
7. Á¡¨·nµÁª¸¥
nµÁª¸¥ Ç Ç Å¤n¤¸¨o°Áª¸¥ ¤¸Ân¨o°¦¥r ¡¦³¤°È¥´®¤»ª Ç °¥¼n´nµ
{·Áµ {¦ {Ã°n {°nµ Â¨³¦³µ {¨µ Á µ {´ª»pµ »p»n µ·
Â¤n¤¼¨ ¤µÁ}·Áµ µ·Åo¤¸¦µµ ¦´É¤´nµ Á°°¥nµ µ¥Ä®oÁoµ Á¸Ì¥ª¸ÊnµÁª¸¥oµÁ¦µ Ç
°¥no°¥¡ªÁ¦µÁ oµÃ°Áª°¦rµ¤
8. Á¡¨Ã¦µ¦ÉÎµ¦ª¥
Ã¦µ Á¤º°¦ÉÎµ¦ª¥ ´¦o°´¤ª¥ Áoµ¨oª¤µ¤¸ ª¥ÈÁ¥°³oª¥· °¥nµo°¸ª¥¸
nµ¦´¦· °¥nµ¤µ Ç ¥°´ ¡°Å¤n¸Éª´È¡¨´°·Ê ®µ¡¸É¦´o°¦· Ç °¥nµ·É°¥¼nµ µµn°
¥nµÃ¤
9. Á¡¨oµª»¦µ¦¸
¥nµÃ¤Á}µªÃ¦µ Á¥ÁnµÁ¦ºÉ°µ¦¦µ¤ ¥°¥·ÉÂ¤n®·¥µ¤ Ç Å¤nÁ¥¦´É
¦oµ¤n°¡ª«´¦¼ ªµÂÄ®o®·Ã¦µ ´µ¢{¢µj°´«´¦¼ ¡¦³¥µ¡·´¥ÈÁ°µÅ¤n°¥¼n
®µ¦¨µªÈÁ°µÅ¤n°¥¼n Á¡¦µ³µ¦n°¼o °»®·Ã¤



10. Á¡¨Ã¦µ»¦·¦r
Ã¦µ»¦·¦r ºÉ°Á¸¥¦³·Å´ÉªÁ¤º°Å¥ Ç µ¤¦°¥¡¦³¥»¨µ Ä®onª¥Îµµ·
Å¼n®¨´´¥ oµ¥µÁ¡·Á«¦¬·»¤ »¤Á o¤Â È ¤¸Â®¨nÊÎµÄo µªÃ¦µ¦nª¤Äo°¤
Îµ ¦nª¤· ¦nª¤Îµ ¦nª¤¤º° ¦nª¤Ä Ç
µ¦Â¦ÎµÃ´Ê 10 Á¡¨¸Ê ³Äo¦³¥³Áª¨µÄµ¦Â¦³¤µ 15 µ¸ ¼o
Â³Á oµÁª¸ Ã¥µ¦¦nµ¥¦ÎµÁ oµÅÁ}¼nÇ ®¤Îµ°Á¡¨ Á}°´µ¦Â¦ÎµÃ
ª¦ª ®µÁ}µ¦¦ÎµÃ¡ºÊoµ´ÊÁ·¤ µªoµ³ÎµÁ¡¨¦ÎµÃ¹ÉÁ¥¤¸¤µÂn°¸ Îµ¤µ
¦nµ¥¦Îµµ¤¨Îµ´ÁºÊ°®µ °Á¡¨ Ã¥³Á¦·É¤oµµ¦´ªÁ·°°¤µ¦nµ¥¦Îµ Á¡¨¤ªµ¤
µ¤ Á¡¨Á¸Ê¥ª¡µ¦µ¸ Á¡¨n°ªnµ Á¡¨Âo Â¨³Á¡¨¨µ Á}o ¹É¨´¬³ °µ¦Â¦ÎµÃ
¡ºÊoµ °¤¦¤¼o¼°µ¥»»nªnµ – «µ¨µ¨°¥ ¤¸µ¦ÂÃ¥¨Îµ´ ´Ê°µ¤Á¡¨ ´¸Ê
1. Á¡¨¤µ¤µ¦Îµ
¤µ¤µ¦Îµ ¦o°Á¡¨¦ÎµÎµ ¦nµ¥¦ÎµÁ±±µ ¹µª¡¦³«»¦r»®´®µ Á¥oµ¥ªª·µ
°µ¦¤r ¡¦·Ê¡¦µª¡ªµª¡¦³«»¦r ¤µ¤¤» »£·¦¤¥r °¥¼nnµÃ¨Ã¦nª¤¦´ »
¦³´¬r µÅ¤¦¸ ¦Îµª¥µ¤¸Ê» ¸ºÉ¤ Ánk³ Ç Ç Á¦µ¤µ» Ä§´¥¦ºÉ¦¤¥r ¦´Á·¤¤°µ¦¤r
» Á°¥
2. Á¡¨¦»¬¦µr
¦»¬¦µrµ¤µÁ° ¡Á°Äª¢j°¦Îµ Á¡¸¥ÂnÂ¨¤° µo°¦³Å¦
®ªµÉÎµ ª´¸Ê¤µ¡µ¤° ´°¥µ³o°Á°µ¤µ¢j°¦Îµ Ç
3. Á¡¨¥ºÁ¥ÎµÅ¤
¥ºÁ¥°¥¼nÎµÅ¤®¦º°Å¤nÁÈ¤ÄÁ¨n ¨¤¡´´Á¥ÈÇ °Á·¤µÁ¨nÄª¢j°¦ÎµÇ
4. Á¡¨µªÁ°¥Å¤nÁ¥Á®È®oµ
µªÁ°¥Å¤nÁ¥Á®È®oµ Á}»ªµµÁ®¨º°Á· ®¨n°°¥nµo°¥·É¤°¥·ÉÁ¡¨· (ÊÎµ)
ª¥Á®¨º°Á·Á¡¨·Á¡¨·Ä´ ¦´Á µ´ªÁ¦µÅ¤nÁ¸¥¤«´·Í (ÊÎµ) Áª¨µ¥µÁ µÅ¤n¦´Á¦µÁ¨¥



5. Á¡¨¤°Á¸¥Áo°
¤°Á¸ ¥ Áo ° ¼n ¦´  Á°´Ê  º ° Ä¦´  ¤°¤°Å·  ¦ÄÅ®ª®ª´É  (ÊÎ µ ) ¼n ¦´  ´ 
¨oµ¥´´Á°
6. Á¡¨ÊÎµµÅ¦Ã¥
Á®¤º°ÊÎ µµÅ¦Ã¥ ¦³ÁÈÅ®¨Ã¦¡´Á¥ÈÁ}¢° °¥ ¼ ¨µÁo µÈ ¡µ´ 
¨n°¨°¥ Ç ¨n°¥Ä®o´Á jµ°¥°¥¼n´Â¤nµ
7. Á¡¨¥µ¤Á¥È
¥µ¤Á¥È Á·Á¨n µ¥®µ ¼ ¨µ¨µ¤µ¤µ¥®¨µ¥¡´»r ÃnÂn ³®µ®¤¼n¨µ
ª¨´¦r ¤´ªnµ¥Á¸¥´Á®¤º°´´Á¸¥Á°
8. Á¡¨¨¤Ã¦¥Ã¥¤µ
¨¤Ã¦¥Ã¥¤µ°»¦µ¦³¦ºÉ ¨¤®ª¨ªºÉÄo°o°ÊÎµ Á¥¤µ»ÉÎµ Á¥¤µ¦Îµ»º
Å¦´°ºÉ Â¨oª³¤µÎµÅ¤ Ç
9. Á¡¨´¤µoµÅ®n°¥
´¤µoµÅ®n°¥°¥nµÎµÄo°¥oµ´°¥¼nÅ¨ °»µ®r iµ¡Å¡¦ Ã¦
Á®ÈÄÁ·Â¤nµ¤° Á®ºÉ°¥´È®¥»¡´´Á¸¥n° (ÊÎµ) ¤µ¦´´´n°°¥nµÁ¡·ÉÅ¦´Ä¦
10. Á¡¨Â¤¤»¤´Ä¥
Â¤¤»¤´Ä¥ ´Åo´Å¨´ªÄ¥³Å¤n¹ ·Ä®¤µ¥¹ ¨´ªÄ¥³Å¤n¹¹
Á jµ°¥ ¸Ê®oµÂ¨oªªnµÅ¼oµ¥®¨µ¥Ä´Å¤n°¥µ ¡¼µ³Â¨³®¨ (ÊÎµ) ´Å¤n°¥µ
¼oµ¥®¨µ¥Ä
11. Á¡¨ µ¥Å¤oÁ®¨¸É¥¤
¡¸ÉÎµo° µ¥Å¤oÁ®¨¸É¥¤ ¡¸ÉÁ¸¥¤Á°µÅ¤oÁ®¨¸É¥¤¤µ µ¥ ¡¸Éo°®¤°
Å®¤o (ÊÎµ) Á°µÅ¤oÁ®¨¸É¥¤¤µ µ¥ ³ºÊ°°®¤´ÊÁ° Â¤n¸É¸É¦o°¥´È³®¤´Ê Â¤n´Ê¸É¡´´È
³Ân µªª¥ÁºÊ°ÂÂnÁ°µÅªo¦Îµª (ÊÎµ)



12. Á¡¨Á¤ ¨µ
Á¤ ¨µ·¤µ¨n°Âoª ¦µ¤¼¦Á®ÈÂ¨oª ªoµ ªµ°°Å ªoµ ªµÅ¼° Á¨º°
ÂÅ®¨ °¡ºÊ¡¸ ®»n¤µª¦´´¸Ç ¡°Ã¦Áº°´¸ ÊÎµµÅ®¨°
13. Á¡¨°¥¼nÅ¨´
°¥¼nÅ¨´ ®¨µ¥ª´¹ÅoÁ®È®oµ ª´¸ÊÎµo°µ¨µ Å¤nÁ®È®oµ°¸®¨µ¥ª´
µÅªooª¥Ä·¹ ¦µ¦¹oª¥ªÄ®¤´Ê Â¤oÁ¦µ³o°µ´ (ÊÎµ) ¤¸ª´Åo¨´¤µÁ°¥
14. Á¡¨«·¦·¦¦
«·¦·¦¦ »¦·¥Ä¥° ¹Â¨oªo° °¨µµ (ÊÎµ) ¤µ¦Îµ µ¦´´Á¸¥Ä®o¡°
(ÊÎµ)
Á¡¨¦ÎµÃ oµo¸Ê Á}Á¡¨´ª°¥nµµÁ¡¨¸Éµ¤¦¤ÅoÎµ¤µÂ
Ánµ´Ê µ¦¨Îµ´Á¡¨°µ¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨Åoµ¤Ã°µÂ¨³Áª¨µ Ânµ¦Â¦ÎµÃ¦´Ê
®¹ÉÇ ³Äo¦³¥³Áª¨µ¦³¤µÅ¤nÁ· 15 µ¸ ®¦º°¦³¤µÎµª 10 Á¡¨ Á¨nÁ¡¨¨³ 2 ¦°
Á¤ºÉ°¦nµ¥¦Îµ¹Á¡¨»oµ¥ ¼oÂ³¥´°¥¼nÄª¦ÎµÃ°¥¼n Â¨oªÎµªµ¤Áµ¦¡oª¥µ¦Å®ªo
n°µ´ Á}°´µ¦Â Ã¥³¦ÎµÃ»¤»nªnµ-«µ¨µ¨°¥ÅoÎµ¦ÎµÃÂ
´ÊÁ·¤Á oµ¦nª¤µ¦¦³ª¦ÎµÃ¡ºÊoµ´®ª´¦¦µ¸¤µÄª´¸É 3 ´¥µ¥ 2548 Äµ
Ã¦µp³µ °¸Â¨³Åo¦´¦µª´¨³Á¨·«°´´¸É 1

£µ¡¸É 64
¸É¤µ

:
:

³¦ÎµÃ»¤»nªnµ Åo¦´¦µª´¨³Á¨·«°´´¸É 1
¼oª·´¥´¹£µ¡ ª´¸É 3 ´¥µ¥ 2548



3.2 µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ»¤oµÂ³ °ÎµÁ£°¦»¦¸
3.2.1 ¦³ª´· ªµ¤Á}¤µ
¦»¦¸}®¤¼noµ´Ê°¥¼n¦·¤®oª¥ ¦·Áª¸ÉÅ®¨¨¤¦¦´¨ÎµÊÎµ¤¼¨µ¤nµ¤ µªoµ
Á¦¸¥ªnµ “oµ°” °Á}£µ¬µ°¸µ ®¤µ¥¹ ¦n°ÊÎµ¨¹ Án oµnµ° ¹É®¤µ¥¹ oµ
¸É ¤¸ ÊÎ µ °µ¥¤µ¡´  o µ °Á¦·É ¤ ¥µ¥» ¤  ¹Ê  ÁºÉ ° µ¤¸  ¦³µ¦Á¡·É ¤ ¹Ê  ¨µ¥Á} 
“oµÁ¤º°°” Â¨³ Á¨¸É¥Á} “oµ¦»¦¸” Ä¸É» Á·¤oµ¦»¦¸¤¸µ³Á}Îµ¨ ¹Ê°¥¼n´
°ÎµÁ£°{´¥
Á¤ºÉ° ¡.«. 2448 µ¦µµ¦Åo¥µ³ “nµ¦³Ã” ¹ÊÁ}°ÎµÁ£° Á¦¸¥ªnµ “°ÎµÁ£°¦³
Ã” ÁºÉ°µ°ÎµÁ£°¦³Ã ¤¸°µµÁ ªoµ ªµ µÎµ¨¹É°¥¼n®nµÅ¨µ¦Á·µ·n°´
´°ÎµÁ£°´ÊÁ}Åoª¥µ¤¥µ¨Îµµ Án Îµ¨ ¦³Á o®· Â¨³ Îµ¨Â³ Á}o
´´ÊÄe ¡.«. 2450 µ¦µµ¦¹Åo¦ª¤Á°µ 3 Îµ¨µ°Äo º° Îµ¨¦³Á o®·
Îµ¨¦³³Á¸¥ Îµ¨Â³ Á}·É°ÎµÁ£° Á¦¸¥ªnµ “·É°ÎµÁ£°Â³” ´Ê¸Éªnµµ¦·É°¥¼n¦·¤¨ÎµÊÎµÂ³
ÄÁ oµÂ³
¡.«. 2482
ÅoÃ°Á°µÎµ¨¦»¦¸ µ°ÎµÁ£°{´¥ ¤µ ¹Ê´·É°ÎµÁ£°Â³ ¹¦ª¤
Á} 4 Îµ¨
¡.«. 2484
¥µ³·É°ÎµÁ£°Â³ ¹ÊÁ}°ÎµÁ£°Á¦¸¥ªnµ “°ÎµÁ£°¦»¦¸” ¤¸µ¥» Ã£
¤µr Á}µ¥°ÎµÁ£°Â¦
¡.«. 2519
Â¥Îµ¨¦³³Á¸¥ Îµ¨»Ãr Â¨³ Îµ¨Ã¤¼¦r ¹ÊÁ}
“·É°ÎµÁ£°Á·µ”
{  » ´  °Î µ Á£°¦» ¦¸ Á}  °Î µ Á£°´Ê  ®¹É  Ä 24 °Î µ Á£° Â¨³ 3 ·É  °Î µ Á£° °´  ®ª´ 
¦¦µ¸¤µ °¥¼n®nµµ°ÎµÁ£°Á¤º°¦¦µ¸¤µÅµ·«Äo µ¤µ®¨ªÂn·®¤µ¥Á¨ 224
(¦¦µ¸¤µ - Ã´¥) Â¨³ µ®¨ªÂn·®¤µ¥Á¨ 2071 (Ã´¥ - ¦»¦¸) ¦ª¤Á}¦³¥³µ
58 ·Ã¨Á¤¦
°µµÁ 
·«Á®º°
Á °ÎµÁ£°Ã´¥ Â¨³ ®°»µ ´®ª´¦¦µ¸¤µ
·«Äo
Á °ÎµÁ£°µ¸ ´®ª´¦µ¸»¦¸ °ÎµÁ£°ª´µ¦ Â¨³ °ÎµÁ£°Á¤º° ´
®ª´¦³Âoª
·«³ª´°° Á °Î µ Á£°®°¸É ´  ®ª´  » ¦¸ ¦´ ¤ ¥r Â¨³ °Î µ Á£°Á·  µ ´  ®ª´ 
¦¦µ¸¤µ
·«³ª´ Á °ÎµÁ£°{´¥ Â¨³ °ÎµÁ£°ª´ÊÎµÁ ¸¥ª ´®ª´¦¦µ¸¤µ
¤¸¡ºÊ¸É´Ê·Ê 1,816.851 µ¦µ·Ã¨Á¤¦ ®¦º°¦³¤µ 1,115,000 Å¦n ´Á}°ÎµÁ£°¸É¤¸
¡ºÊ¸É¤µ¸É»Á}°´´ 2 °´®ª´¦¦µ¸¤µ¦°µ°ÎµÁ£°µn°



£µ¡¸É 65 : Â¸É´Á °ÎµÁ£°¦»¦¸
¸É¤µ : µ¦µ»¦¤ £µ°¸µ Á¨n¸É 3 ®oµ 621
¦³Á¡¸Â¨³ª´¦¦¤
¦³µ¦¸É°µ«´¥°¥¼nÄÁ °ÎµÁ£°¦»¦¸ ¤¸´ÊÅ¥Ã¦µ¡ºÊ·É Â¨³ ¼o°¡¥¡¤µµ
´®ª´Ä¨oÁ¸¥ Án °Ân ¤®µµ¦µ¤ ¦o°¥Á°È Á}o ´´Ê £µ¬µ¡¼´¤¸´Ê£µ¬µÅ¥
Ã¦µ Â¨³ £µ¬µÅ¥°¸µ ¹ÉÁ}¡ª°¡¥¡Á oµ¤µÄ®¤n ¦³Á¡¸nªÄ®nÈÁnÁ¸¥ª´
Å¥Ã¦µ Â¨³ ¡ºÊ·É°¸µ´ÉªÅ Îµ®¦´µ¤»¨ °°ÎµÁ£°¦»¦¸ ¤´³¨oµ¥oª¥
“¦»¦¸” Án °µ¦»¦¸ Á¸¥¤¦»¦¸ Á}o

£µ¡¸É 66 : ª´¤»¦µ(ª´Â³) ª´Îµ´Ä°ÎµÁ£°¦»¦¸
¸É¤µ : ¼oª·´¥´¹£µ¡ ª´¸É 11 »¤£µ¡´r 2549



µ¦¢g¢¼¦ÎµÃÄ»¤oµÂ³ ¦»¦¸
µµ¦¦ª¤´ª °®¨»n¤¡ºÊ·É µÄ®n n¨Ä®oª´¦¦¤Äµ¦ÎµÁ·ª·¸¸ª·
o°¡¹É¡µ°µ«´¥´¤µ ¹Ê µ¦Îµ£µ¦·®¦º°·¦¦¤nµÇ È³¤´¤¸®¤¼nÎµª¤µ Ã¥Á¡µ³
ÄnªÁ«µ¨¦µr µªoµ¤´³°°¤µ¦ª¤´ª´¸Éª´Á¡ºÉ°´Îµµ» Â¨³ ¦³°µ¦
µ¦¨³Á¨n¡ºÊoµnµÇ Â¨³ ¦ÎµÃÁ}°¸µ¦¨³Á¨n®¹É ÄÂ°ÎµÁ£°¦»¦¸ ¸ÉÅo¤¸µ¦¨³¨
Á°¥nÂ¡¦n®¨µ¥ ´ÊÂn ¤´¥¦µ¤Ã¨¦´Ê¸É 2 ®µÂnÄ{»´ µ¦¦ÎµÃ¸ÊÅoÁ·ªµ¤
Áµ¨ÁºÉ°µ Å¤n¤¸¼oº°°¦³Á¡¸Â¨³µ¦ÎµÁ·ª·¸¸ª·Á¨¸É¥Â¨Å µªoµÄ»¤Å¤n
n°¥³¤¸Ã°µ¦nª¤¡³¦oµ¦¦r´°¥nµÂnn°
´  ´Ê  Äe ¡.«. 2547 °µµ¦¥r » ª´  r ª¦µ·  ¦³µÁ¦º ° n µ ¥£µ¼o ¼  °µ¥»
¦¦µ¸¤µ ¹Åo·¢g¢¼¦ÎµÃÄ»¤ oµÂ³ °ÎµÁ£°¦»¦¸ ´Ê Ã¥Åo¡¥µ¥µ¤¦ª¦ª¤
«·¨d¡ºÊoµ ¼o¸ÉÁ¥¦nª¤¨³Á¨n¦ÎµÃ ¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦ÎµÃ µ¦¸Ã Â¨³
µ¤µ¦Ân  Á¡¨¦Î µ ÃÄ®o Á ®¤µ³¤´  µµ¦r Ä » ¤ {  » ´  ¹É  »  ¨¸É ¤¸
ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ÂnÁ¡¨¦ÎµÅoÂn µ¥¦³ª ªnµ¡¨¦´ Á¡¨¸ÉnµÅoÂn º° Á¡¨ ¦Îµ
ªÃ¦µ oµÁ° Á}Á¡¨¸ÉÂ³ÎµºÉ°°ÎµÁ£°Ä´®ª´¦¦µ¸¤µ´Ê®¤ Â¨³ Á°¨´¬r
Á¡µ³ °Ân¨³°ÎµÁ£°Ä®o¼o¢{ÅoÁ oµÄªµ¤®¤µ¥ÅoÁ}°¥nµ¸

£µ¡¸É 67 : °µµ¦¥r»ª´ ª¦µ· ®´ª®oµ¨»n¤¦ÎµÃ oµÂ³ °ÎµÁ£°¦»¦¸
¸É¤µ : ¼oª·´¥´¹£µ¡ Á¤ºÉ° 4 ¡§¬£µ¤ 2548



°µµ¦¥r»ª´r ª¦µ· Á¦·É¤ f ¦ÎµÃÄ¦µªe ¡.«.2540 µµ¥Â¡¹É°¥¼n®¤¼noµ
°³Á¸¥ µ¥Â¡Á}¼o®¹É¸ÉÁ¥¦³°°µ¸¡¦Îµª Á¡¦µ³oµÁ· °nµ°¥¼n¸É¨¡»¦¸ Â¨³
¹Åo f ¦Îµª Â¨³°°¦Îµoµª¦Îµª°¥¼n´ÉªÅ £µ¥®¨´¦µªe ¡.«.2537 ¹Åo¥oµ¥¤µ°¥¼n¸É®¤¼noµ
°³Á¸¥ ¹Áµ¨ Ân¨´Å¢g¢¼¸É .Â³ Ã¥°µµ¦¥r»ª´r ª¦µ·
nµÁ}¼o¸É·¦·Á¦·É¤µ¦¢g¢¼¦ÎµÃÄ»¤ Â¨³¡¥µ¥µ¤Ä®o¦ÎµÃÅoÂ¡¦n®¨µ¥Ä
»¤°¸¦´Ê ¹ÉnµnÁ¦·¤Ä®o¦ÎµÃoµÂ³Á oµ¦nª¤µ¦ÂÄª´Îµ´ °µ´®ª´
¦¦µ¸¤µ °µ· ª´¼o¼°µ¥»Â®nµ· Äª´¸É 14 Á¤¬µ¥ 2548 ¦nª¤´¦ÎµÃª¦ªÁºÉ°Ä
µ¨°ª´Â®n´¥³nµoµª»¦µ¦¸Äª´¸É 23 ¤¸µ¤ 2548 Â¨³ÅoÎµ³¦ÎµÃÁ oµ¦nª¤
µ¦¦³ª¦ÎµÃ¡ºÊoµ´®ª´¦¦µ¸¤µÄª´¸É 3 ´¥µ¥ 2548 ÄµÃ¦µ ³µ °
¸ ¹É³¦ÎµÃoµÂ³ °.¦»¦¸ Åo¦´¦µª´¨¦°³Á¨·«°´´¸É 1

£µ¡¸É 68 : µ¦Â¦ÎµÃoµÂ³ °.¦»¦¸ Äµ¦Á oµ¦nª¤µ¦¦³ª¦ÎµÃ¡ºÊ oµ
¸É¤µ : ÄµÃ¦µ ³µ °¸ ´¸É 3 ´¥µ¥ 2548



£µ¡¸É 69 : ³¦ÎµÃoµÂ³Åo¦´¦µª´¨¦°³Á¨·«°´´¸É 1
¸É¤µ : ÄµÃ¦µ ³µ °¸ ´¸É 3 ´¥µ¥ 2548

£µ¡¸É 70 : ³¦ÎµÃoµÂ³ °.¦»¦¸
¸É¤µ : ÄµÃ¦µ ³µ °¸ ´¸É 3 ´¥µ¥ 2548



ªµ¤ÎµÁ¦È¸ÉÅo¦´´Ê ¤¸¨¤µµªµ¤µ¤´¸Ä®¤¼noµ Â¨³µ¦Á¸¥¨³Áª¨µ¡¥µ¥µ¤
»n ¤ ÁÄµ¦ f  o ° ¤¦Î µ Ã °µªo µ Ã¥¼o ¸É Î µ µ¦ f  Äo µ ¦³ªn µ ¦Î µ Åo Â n
»ÎµÁ¦¸¥ ª¦µ·

£µ¡¸É 71 : »ÎµÁ¸¥ ª¦µ·
¸É¤µ : ¼oª·´¥´¹£µ¡ Á¤ºÉ° 4 ¡§¬£µ¤ 2548
¹ÉnµÁ}£¦¦¥µ °°µµ¦¥r»ª´r ª¦µ· {»´°µ¥» 63 e nµÁ}¼o®¹É¸ÉÁ¥
¦nª¤¦ÎµÃ´ÊÂn¤´¥¥´Á}ÁÈ Â¨³ÅoÎµÁ°µnµ¦ÎµÁ®¨nµ´Ê¤µ¦³¥»r´µ¦¦ÎµÃÄÂ
´ °µªoµ¤µ´Âµ«·¨m °¦¤«·¨µ¦ ¹Éµ³¦ÎµÃ¦»¦¸ Åo¦´µ¦
fo°¤µ°µµ¦¥rª·¥µ¨´¥µ«·¨¦¦µ¸¤µ Äµ¦¦ÎµÃª¦ªoµª»¦µ¦¸ »ÎµÁ¦¸¥
¹Åo¡¥µ¥µ¤¢g¢¼nµ¦ÎµÃÄ®o¤¸ªµ¤ª¥µ¤ Á°¨´¬r °ªµ¤®¤µ¥ÄÁ¡¨ ¨´¬³
µ¦¸¸ÉºÉ°ªµ¤®¤µ¥ÅoÁ®¤µ³¤ Â¨³°¨o°´Á¡¨Ä®oÅo¤µ¸É»¹É¨´¬³µ¦¦Îµ
Ã °»¤oµÂ³ °.¦»¦¸ ³Áo¨´¬³µ¦¦Îµ¸¤µªnµ¦ÎµÃÄ»¤°ºÉÇ °µ
µ¦¢g¢¼Ä¦³ªnµ¦ÎµÂ¨oª »¨Îµ´¸É¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¸ Â¨³¼oÂnÁ¡¨¦Îµ
ÃÅoÂn °µµ¦¥r¦³ª ªnµ¡¨¦´



£µ¡¸É 72 : °µµ¦¥r¦³ª ªnµ¡¨¦´
¸É¤µ : ¼oª·´¥´¹£µ¡ ª´¸É 11 »¤£µ¡´r 2548
°µµ¦¥r¦³ªÁ}¼o¸É¤¸ªµ¤µ¤µ¦µ¦¸ nµÅoÂnÁ¡¨¦ÎµÃ Ä®oÂn £µ
ª´¦¦¤ ´®ª´¦¦µ¸¤µ °µ· Á¡¨¦ÎµªÃ¦µ Á¡¨ °¸Á¤º°Ã¦µ Á}o ´Á}
«·¨d¡ºÊµ¸É¤¸ªµ¤¦¼o ªµ¤µ¤µ¦ nµ®¹É Â¨³ µµ¦¦ª¤´ª °¨»n¤«·¨d¡ºÊoµ °
³¦ÎµÃ»¤ oµÂ³ °ÎµÁ£°¦»¦¸ Åo¤¸µ¦´µ¦Äµ¦ÎµÁ·µÂªµnÁ¦·¤¦ÎµÃ
´¸Ê
3.2.2 µ¦¦³°»¦·
µ¦Î µÁ·  µÄo µµ¦¦³°»¦· ° ¨»n¤¤µ· ¦ÎµÃo µÂ³ ¤¸ ° µµ¦¥r
»ª´r ª¦µ· Á}¼o´¦¦¦³¤µ Äoµ µ¦´Á¥ÈÁ¦ºÉ°Ânµ¥ ª´·µ¦ °µ®µ¦ nµ
Á·µ Á}o Ã¥Åo¦³¤µµ £µª´¦¦¤´®ª´¦¦µ¸¤µ Äoµ µ¦¦ª¦ª¤
¨»n¤«·¨d¡ºÊoµ °µµ¦¥r»ª´r Åo¡¥µ¥µ¤¸ÊÎµÂªµÄµ¦°»¦´¬r nÁ¦·¤ ª´¦¦¤
¡ºÊoµÄµ¦¦ÎµÃ Ä®oÂnµªoµÅoÁ oµÄÂ¨³Á®Èªµ¤Îµ´ °ª´¦¦¤µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ
¸Ê µ¤µ¦ÎµÄ®o¤¸¨»n¤¤µ· Á oµ¦nª¤¹ 17 nµ Ã¥¤¸¼n¦Îµ´Ê®¤ 7 ¼n Â¨³ ¨»n¤¸Ã 3 nµ
Á}µ¦¦ª¦ª¤¤µ· Äª µ¨µ Ân»¨´¨nµª¨oªÁ}¼oÉ¸¤¸Ä¦´Äµ¦¦ÎµÃ´Ê·Ê
Â¨³ µ¤µ¦ f µ¦o°¤¦Îµ ¦ÎµÃÄ®oÁ·ªµ¤ª¥µ¤¤¸ªµ¤¡¦o°¤Á¡¦¸¥ Åo¦´¦µª´¨¦°
³°´´¸É ®¹É Äµ¦¦³ª¦ÎµÃ¡ºÊoµ ´®ª´¦¦µ¸¤µ
Äµ¦ fo°¤ ³¤¸µ¦´®µ¥Áª¨µ Ã¥³°µ«´¥nªÁª¨µ ¸É»nµÅ¤n¤¸£µ¦·Äµ¦
Îµµ Ã¥¤´³Á}ª´Áµ¦r – °µ·¥r nª¦³¥³Áª¨µ¦³¤µ 13.00 – 15.00 . µ¸É fo°¤
ÅoÂn ®°¦³»¤ Ã¦Á¦¸¥Á®¦¸¥°



£µ¡¸É 73 : ®°¦³»¤ Ã¦Á¦¸¥Á®¦¸¥°
¸É¤µ : ¼oª·´¥´¹£µ¡ ª´¸É4 ¡§¬£µ¤ 2548
µ¦ fo°¤³Á¦·É¤µ µ¦¦nª¤´¦o°Á¡¨¦ÎµÃ f µ¦¦o°ÎµÁ¡¨¦ÎµÃÅo¦
Ã¥¦Î µ Ão µ Â³ °Î µ Á£°¦» ¦¸ ³¤¸  µ¦Äo Á ¡¨¦Î µ ÃÁ¡¸ ¥  8 Á¡¨ Á¡ºÉ ° Ä®o Á ®¤µ³¤´ 
¦³¥³Áª¨µ¸ÉÅ¤nµÁ·Å µ´ÊÁ}µ¦ f µ¦¦nµ¥¦ÎµÃ¥Á¦·É¤µ Á¡¨¸É 1 Á¤ºÉ° f 
Îµµ ³ f µ¦¦Î µÄÁ¡¨nµÇ Å¦´Ê 8 Á¡¨ Äµ¦ f o°¤¸Ê ¼o¸ÃÂ¨³Á¦ºÉ°
¦³°´®ª³ ³¸Ã¦³°µ¦¦ÎµÅoª¥ Á¡ºÉ°Ä®o¼o¸É¦nµ¥¦Îµµ¤µ¦¦ÎµÅo¼o°´Îµ°
Â¨³´®ª³ °µ¦¸Ã ¹ÉÄÁ¡¨®¹É°µ³¤¸µ¦¦o°ÊÎµ Á¡¨´ÊÂn 2 ¦° ¹ÊÅ Á¡ºÉ°Ä®o¼o¦Îµ
Á·ªµ¤Îµµ nªÄoµ °¦¸´Ê ¼o¸É¸Ã¤´³Á}¼o¸É¤¸ªµ¤ÎµµÄµ¦¸°¥¼n
Â¨oª µ¦¸Ã´Ê ¼o¸Ã³Á oµÄ¨´¬³ °Á¡¨ªnµ ÃÄ Äo´®ª³Ä ¹ÉÄµ¦¸Ã
°»¤³¤¸¨´¬³µ¦¸°¥¼n 3 ´®ª³ ¦´Á¨¸É¥Ä®oÁ oµ´Á¡¨ (¹ÉÄoµÁºÊ°¦o°Â¨³
´®ª³µ¦¸Ã¼oª·´¥³ °°·µ¥¦µ¥¨³Á°¸¥Ä®´ª o°n°Å)
Á¤ºÉ°´Ê¼o¦ÎµÃ Â¨³ ¼o¸Ã¦³°´®ª³ f ÎµµÄ¦³¥³®¹ÉÂ¨oª ¼o¦ÎµÃ
´Ê®¤³Á¦·É¤µ¦¦Îµ Ã¥¤¸µ¦¦Îµ¨´¬³Á}ª¨¤ ¦ÎµªÁ È¤µ¯·µ Ã¥¦¦Á¨Á¡¨¦ÎµÃ
°¥nµ¨³ 2 ¦° ¦´ÊÁ¡¨ Á¤ºÉ°¦ÎµÈÁ}°´µ¦ fo°¤Äª´®¹ÉÇ



3.2.3 °r¦³°Äµ¦Â¦ÎµÃ
3.2.3.1 ¼oÂ
¼oÂnªÄ®nÁ}¡ºÊ·É ¦³°oª¥ oµ¦µµ¦Îµµ µªoµ¸É¦³°
°µ¸¡Á¬¦¦¦¤ «»´ªr ¹É¤¸°µ¥»¦³®ªnµ 50-83 e ¦ÎµªoµÂ³ °ÎµÁ£°¦»¦¸ ¦³°oª¥
¤µ·´Ê®¤ 17 nµ Ã¥ÂnÁ}¼o®· 8  Â¨³ ¼oµ¥ 9  ´¤¸¦µ¥µ¤´¸Ê
iµ¥®·
1. µÁ°¸¥
Â¦³Ã
2. µ°»Å¦
¡··°
3. µ»·
«·¦·Á¤µ
4. µÎµÁ¸¥
ª¦µ·
5. µµ»
»¦·µ«´·Í
6. µ»k»¥
Ân´
7. µÎµ¦°
¡´´®¦¸
8. µ¦¼
µ¦³µ¤ÎµÃ¦
iµ¥µ¥
1. µ¥»ª´r
ª¦µ·
2. µ¥Â
Ã¦³Ã
3. µ¥°
Áª¯»¤µ«
4. µ¥¦´¦¦r
«·¦·Á¤µ
5. µ¥Å¡¦´
Á°¸É¥¤¦¦¤Á¦·
6. µ¥Ån
·¦¦¤¦´r
7. µ¥¦³ª
ªnµ¡¨¦´
8. µ¥ª´
µ¦³Ã
9. µ¥´¦
»¦·¥«´·Í



£µ¡¸É 74 : ¤µ· ¦ÎµÃ»¤oµÂ³ °ÎµÁ£°¦»¦¸ ´®ª´¦¦µ¸¤µ
¸É¤µ : ¼oª·´¥´¹£µ¡ ª´¸É3 ´¥µ¥ 2548
3.2.3.2 Á¦ºÉ°Ânµ¥
µ¦Ânµ¥¦ÎµÃ»¤oµÂ³ ¤¸µ¦Ânµ¥Ã¥¥¹¦¼Â ´ÊÂµªoµ
Â¨³ Âµ¦Ânµ¥¤´¥ °¤¡¨ Â¨ ¡·¼¨¦µ¤ µnª ¨nµªº° iµ¥µ¥³ª¤¦°Áoµ
®´¸Îµ Ân¥´·¥¤»nÃ¦³Á ¨´µ³ °µ¦Ânµ¥ iµ¥®·Â¨³ iµ¥µ¥ ¤¸µ¦Ânµ¥
´¸Ê
iµ¥®·
ª¤ÁºÊ°Â ¦³°¸o¤ »nÃ¦³Á oµ¡ºÊ ®¦º° oµ¨µ¥¡ºÊoµ ´°Å¤o
oµoµ¥ Á¦ºÉ°¦³´µ¤Ân³®µÅo ª¤¦°Áoµ ³¦Îµ



£µ¡¸É 75 : µ¦Ânµ¥ iµ¥®·¦ÎµÃoµÂ³ °ÎµÁ£°¦»¦¸
¸É¤µ : ¼oª·´¥´¹£µ¡ ª´¸É 3 ´¥µ¥ 2548
µi ¥µ¥
ª¤ÁºÊ°°¨¤Â ´Ê ¨µ¥°Å¤o »nÃ¦³Áoµ¡ºÊ ª¤»Áoµ Än¦°Áoµ
¸Îµ oµ µª¤oµµÁ°ª

£µ¡¸É 76 : µ¦Ânµ¥ iµ¥µ¥¦ÎµÃoµÂ³ °ÎµÁ£°¦»¦¸
¸É¤µ : ¼oª·´¥´¹£µ¡ ª´¸É 3 ´¥µ¥ 2548



Á}¸Énµ´Áªnµ µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ»¤oµÂ³ °ÎµÁ£°¦»¦¸ ¸ÊÁ}»¤
Á¸¥ª¸Éµ¦Ânµ¥ °¼oÂ iµ¥µ¥³ª¤Än¦°ÁoµÄ ³¸É¦Îµ °µ³Á}Á¡¦µ³ÁºÉ°µ
¦¼Âµ¦Â °»¤¸Ê ³Á}ÅÄÂªµ °¦ÎµÃ¥»¤´¥·¦¼ª´¦¦¤ ¨nµªº °
Ä¥»¸Ê iµ¥µ¥³ª¤¦°Áoµ »Áoµ »nµÁ iµ¥®·³»n·É ÄnÁºÊ°¦´¦¼¨n°¥µ¥ ®µÂn
¦ÎµÃ»¤oµÂ³¸Ê³Á}µ¦¤µª´¦¦¤µ¦Ânµ¥ Ä 2 ¥»  ¦ª¤´ Ân ³
°°ÅÄÂªµ¡ºÊoµÁ¸¥¤µªnµ iµ¥®· ª¤ÄnÃ¦³Á ÁºÊ°¦´¦¼ ¨n°¥µ¥ ÂnÅ¤n
·¥¤®n¤Å iµ¥®· »nÃ¦³Á ÁºÊ°¤¸¨ª¨µ¥ oµµ¤oµµÁ°ª Ânª¤¦°Áoµ ´ÊÁ}µ¦
¦³¥»rª´¦¦¤Äµ¦Ânµ¥°¸¦¼Â®¹É ¸ÉÂnµ°°ÅÄµ¦Ânµ¥¡ºÊoµÁ¡¸¥
Á¨Èo°¥ ¹ÉÃ¥nª¦ª¤Â¨oªÈ´Á}µ¦Ânµ¥¦ÎµÃ¡ºÊoµÂ®¹É ¸ÉÁ}Á°¨´¬rÁ¡µ³
°¦ÎµÃ»¤oµÂ³ °ÎµÁ£°¦»¦¸ ´®ª´¦¦µ¸¤µ
3.2.3.3 Á¦ºÉ°¦¸
Á¦ºÉ ° ¦¸ ® ¨´  ¸É Ä o Äµ¦Â¦Î µ Ã °Ân¨ ³» ¤  ³¤¸ °» ¦r Á 
ÁnÁ¸¥ª´ º° Ã Â¨³ Á¦ºÉ°¦³°´®ª³ ¹É¼oª·´¥Åo°·µ¥¨´¬³ °Ã Â¨³ Á¦ºÉ°
¦³°´®ª³ ÅªoÂ¨oª Ä®´ª o° 3.1.3.3 · °ÃÄÂn¨³»¤Ã¥nªÄ®nÂ¨oª³Îµ
Ã¤µµoµnµÁª¸¥ °ÎµÁ£°Ã´¥ ÁºÉ°µ¨´¬³ °ÁºÊ°· Á¤ºÉ°Îµ¤µ{Á}¦¼Ã
Â¨oª ³ÎµÄ®o¨´¬³ °Ã Á¤ºÉ° ¹oª¥®´¼®¦º°®´³ªÂ¨oª Á¤ºÉ°¸Á¸¥³Âªnªnµ ·¸É
°¥¼nÄ¡ºÊ¸É°ºÉÇ
3.2.3.4 Ã°µ¸ÉÂ
oª¥£µ¡»¤¸ÉÁ}´¤ µÄ®n µ¦¦³°µÄÁ«µ¨Îµ´£µ¥Ä
» ¤  ¹  ¤´  ³Î µ µ¦Â¡ºÊ  o µ Á o µ ¦n ª ¤·  ¦¦¤ Ã¥Á¡µ³°¥n µ ¥·É  µ¦¦Î µ Ã¹É  Á} 
Á°¨´¬r¡ºÊ·É °»¤oµÂ³ ´Á}µ¦Â»®¹É¸É¤¸ªµ¤Îµ´°¥nµ¥·É£µ¥Ä
»¤ ¹ÉÃ¥nªÄ®n³Á}µÁ«µ¨Ä®n¸ÉÎµ´ ÅoÂn Á«µ¨ª´¦µr ÁºÉ°Äª´
¼o¼°µ¥»Â®nµ· Á«µ¨ª´¨°¥¦³ Á«µ¨ª´°°¡¦¦¬µ Ã¥¤´³Îµµ¦Â ¤µÂ
Á¥Â¡¦n ¸É¨µª´¤»¦µ(ª´Â³) ®°¦³»¤Ã¦Á¦¸¥Á®¦¸¥° °µ¸Ê¦ÎµÃoµÂ³ ¥´
Á oµ¦nª¤µ¦¦ÎµÃª¦ªoµª»¦µ¦¸ Äª´¸É 23 ¤¸µ¤ Á}¦³Îµ»e Â¨³ ¥´ÅoÎµµ¦
Â¦ÎµÃ¤µ¦nª¤ÂÄµÁ«µ¨¦µr °¸oª¥
ÁºÉ°µÃ°µÄµ¦¨³¨Á¦ÎµÃ ¤¸Á«µ¨Îµ´Â¨³Ã°µ¡·Á«¬o°¥¤µ
´´Êµ¦ fo°¤¦ÎµÃ£µ¥Ä»¤ Á}·ÉÎµ´°¥nµ¥·É¸Éµ¨»n¤¦ÎµÃoµÂ³ ³o°º°
·´·Á}¦³Îµ Á¡¦µ³³n¨Ä®o ª´¦¦¤¦ÎµÃ ³°¥¼n¼n»¤¨°Å



£µ¡¸É 77 : µ¦Â¦ÎµÃoµÂ³ °ÎµÁ£°¦»¦¸ ÁºÉ°ÄµÃ¦µ ³ µ °¸
¸É¤µ : ¼oª·´¥ ´¹£µ¡ 3 .¥. 2548
3.2.3.5 µ¸ÉÂ
µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ»¤oµÂ³ °ÎµÁ£°¦»¦¸ ¤¸¨»n¤¤µ·´Ê®¤ 17 nµ
´´Ê Ä ³ÂÎµÁ}³o°Äo¡ºÊ¸ÉÄµ¦¦nµ¥¦Îµ ¸ÉÁ®¤µ³¤´¼oÂª´Ê 17 nµ Ã¥
nªÄ®n¤´ ³Á} ¨µ»¤ ®¦º° ¨µª´ ¸É¤¸¡ºÊ ¸É µÄ®n
®µÁ}µ¦Â°¡ºÊ¸É ¤´³Îµµ¦Â ¹ÊÂÁª¸ ¸É¤¸ µ¡ºÊ¸É¸É
µ¤µ¦ÄoÄµ¦¦nµ¥¦ÎµÅo ®¦º° µ¤Ânµ¸É³Á°ºÊ°°Îµª¥ °µ¸Êµ¸ÉÂ¹É¦ÎµÃ
oµÂ³ÅoÁ µo ¦nª¤µ¦ÂÁ}¦³Îµ»e ÅoÂn ¨µ°»µª¦¸¥roµª»¦µ¦¸



£µ¡¸É 78 : ¨µ°»µª¦¸¥roµª»¦µ¦¸ ÄoÄµ¦Â¦ÎµÃª¦ª
¸É¤µ : ¼oª·´¥ ´¹£µ¡ 3 .¥. 2548
3.2.3.6 ´Ê°µ¦Â
µ¦Â³Á¦·¤É oµ¼o¦ÎµÃ´Ê®¤°°¤µ¥ºÁ¦¸¥Á}Âª°¨¹ 2 Âª
Ân iµ¥µ¥ - ®· Ã¥¼oÂ iµ¥®·³°¥¼noµÄ iµ¥µ¥ÃoÂ¨³´µ¥ oª¥µ¦Å®ªo µ´Ê
ÃÁ¦·É¤¦¦Á¨Á¡¨µ¤¨Îµ´ Ã¥³Á¦·É¤µ Á¡¨Å®ªo¦¼ Á¡¨Á·¦Îµª Á¡¨Á¸¥Ê ª¡µ¦µ¸ Á¡¨
¤ªµ¤µ¤ Á¡¨n°ªnµ Á¡¨Âo Á¡¨¦³Îµ°ÎµÁ£° Â¨³ Á¡¨ ¨µ Ã¥¤¸ÁºÊ°®µµ¤¨Îµ´Á¡¨´Ê 8
´¸Ê
1. Á¡¨Å®ªo¦¼
´Á¥ ¦Îµ· ·¦Îµ¡µ 10 ·Êªª´µ ´³Å®ªo¦¼ÇÇÇ Å®ªo¦¼Äª¢j°¦Îµ
2. Á·¦Îµª
Á·Á· Á·¤µ¦Îµª °Á·Ã¤¥ Á oµ¤µ¼nª¢j°¦Îµ °¥nµÁ°¸¥ °¥nµ°µ¥ °¥nµ®nµ¥
°¥nµ¦³ °¥nµ·¦³Âª Â¨oÄ®o¡¸ÉÊÎµ ª¥ °Á·¤µ¦Îµ (ÊÎµ) Ã¦ÁºÉ°............ÄÎµ°o°ª°
3. ¤°®µ
¤°Ç ®µ ª´µ Áoµ°¥¼nÂ®nÄ ¤°Ç Å ª´ÄÈ¥´Å¤n¤µ Áoµ®¨°Ä®o¡¸É¤µ¦°
Ã°q®°nµÁ}ÅÅo ¡¸É¦´Áoµ ´ÉªÄ (ÊÎµ) ª´ÄÎµÅ¤Å¤n¤µ (ÊÎµ)



4. µªo°¥
µªo°¥¤µ¨°¥Á¦º°Â¨n ¨¤¡´Á¥ÈÇ Á·Á¨nµ¥®µ µ¥®µÊÎµµ¦³ÁÈ oµ
Á¦º°·Â¨oª³¨nª¥Á È ¨¤¡´Á¥ÈÇ Á·Á¨n®µ¦µ¥
¥µ¤Á¥ÈÁ·Á¨nµ¥®µ ¼¨µµ¨³µ¤µ¤µ¥®¨µ¥¡´»r ¼nÂ³¢jµÂ¨³´¦r
(ÊÎµ) Á°Â®¨n³´¼n´ÄnÅ®¤Á°¥ (ÊÎµ)
() ¥µ¤Á¥È´¤µÁ·Á¨n ¡µÁ ´¼nÁ¦µ ÂqªÇ ÂªnªÎµÁ¸¥¤µ ´¹
ªnµÁ¸¥®¦·ÉÁ¦Å¦ () ´¤µ¦o°´ °¦´ÈÅ¤nÄ®o ÎµÅ³ÅoÁ¥¤ (ÊµÎ )
5. Å³
Å³¤µ· ¤µ ¹ÊÂÈ¸É µ¤¨o°Å¥ ´·É¦³®¦·É Á}Á¡¨¤µ¦¦Á¨
Á}Á¡¨±µªµ¥ Ãl®n°¥ÇÇ o°¥ n°¥ ®n°¥Ç n°¥ · ®n°¥ °¥
6. ±µªµ¥
¤°¼Á®È®¤¼nµ¤° ®´ªÄ°µª¦r ¦o°ÂnÁ¡¨±µªµ¥ Á¦µ¤µ¦Îµ¼n´Å ¦o°Á¡¨
±µªµ¥ Áo¨´°oµ ±µªµ¥ °oµ (ÊÎµ)
7. ¦»¦¸
¦»¦¸¸ÊÁ°¥ Å¤n¹Á¨¥ªnµ³¤¸g¨ ¸ÉÁ¦ºÉ°¥rÁoµ¤µ·ªn° ·Ê¨¼°¤¨®oµ
µ¸ ºÉÁ· ¨» ¹ÊÁ· ¨¼¦³Á·Áoµ¤µÅ¤no°¥ Á¸¥Ã®ª Å¦· Á¸¥Á¥È¨³®o°¥ ´ªµª
o°¥ ¨®¨»¤®¨£´¥
®¼qµ°¥nµÁ¡·É®¸ ¦»¦¸ °Á¦µÅ¤nÁ}Å¦ Áoµ¤µ´o¥Á¦ºÉ°·Á¦µ°¥¼¡n ºÊ· .
.°. ¤µ´Ê n°¼o´¼´´Ê ..°. ¤µ´Ê Â¨oªÈ¥·Á¦ºÉ°·
8. ¨µn°
¨µ ¨µn° Îµ¦³o° °¨µ ¨µÂ¨oªÃ°qÂoªµ ¹Áª¨µ Îµ¨µµ¦ Îµ¨µµ Îµ
¡¦µ µªÄ ª´¸Ê °¨µÅ oª¥ªÄ°µ¨´¥°µª¦r °¦´¤´É »ª´´ °¦´Á° ·Ä ¡¦ÉÎµÁ¡
¦° °¦´Á°ÂnÁ¡¸¥¼oÁ¸¥ª
°µ¸Ê¥´¤¸Á¡¨¦ÎµÃ£µ¥Ä»¤°¸¤µ¤µ¥ ®µÂn Äµ¦Â¦´Ê
®¹É ¤´³ÄoÁ¡¨ µ¤¨Îµ´ÁºÊ°®µ °Á¡¨ ´¸É¼oª·´¥Åo Á ¸¥¨Îµ´Åªo oµo ¹É¦µ¥¨³Á°¸¥
°Á¡¨¦ÎµÃ ´Ê®¤ ¼oª·´¥³°Á¨nµ¦µ¥¨³Á°¸¥Ä®´ª o°n°Å µµ¦¸É»¤oµÂ³



¤¸«·¨d¡ºÊoµ¼o¸É¤¸ªµ¤µ¤µ¦µ¦¸Â¨³µ¤µ¦ÂnÁ¡¨¦ÎµÃ¦³´®ª´ Á¡ºÉ°Á}
Á¸¥¦·¦³ª´·ÂnÁ¤º°¦¦µ¸¤µ Ã¥ °µµ¦¥r¦³ª ªnµ¡¨¦´ ¤¸¦o°´¸Ê
Á¡¨¦ÎµªÃ¦µoµÁ°
·Á®¨oµ ·Á nµ ´µ ´³Á¸Ì¥ª ·Åo¡µ ¡µ´¤µ¦ÎµªµªÁ¤º°¡·¤µ¥ ®oª¥
Â¨ Á·°°¤µÂ¦Îµ´®»n¤ Á¤º° Ã´¥ÈÄ®o¨ ¦ÎµªÃoµªÃÅ¥ Ã¼ µª
{´¥ »noµ·ÉÅ®¤ ®n¤Å¸Â
»¤¡ªª¼n´´ªÄ®n ¦³µ¥¼nµ¤³ÂÂ ´¦µ¼n´ÃÂ ¼Á·
¼nÂ nÂoªµ¤µ µªµ¤³Á¨° ¦Îµ¨¸°µªo°¥Á¤º°¥µ ¸µÄ®o¤µ¦Îµ¦¨µ ´ª¨µ¥°¥¼n oµ
®¨´
µª¦»¦¸ Á·µ µ¥¤´Îµ³®¨´ ®°»¤µ°¥µ°oµÁ®¨ºÉ°¤ oµnµ
» µ¥ª´´ªÃ¦ªnµ³ÅºÊ°° ¸·Êª»n¤¨Îµ³¨° µn°¡º¡´»r¤¼¦r ª´ÊÎµÁ ¸¥ª
Á¨¸Ê¥Å®¨¨¤¼¨ » ÄÅ¡¼¨¥r Ã¦µ¦»nÁ¦º°
°ÎµÁ£°Á¨·¤¡¦³Á¸¥¦· ¦ÎµÁ¸¥µª°ÎµÁ£°Á¤º° ¡¦³°Îµ¦nµ¥¦ÎµÎµÁ¨º° Á®Èµª
ÁºÊ ° Á®¨º °  µª¨Î µ ³Á¤´ ¥ Á¡µ¦´  ¬r ° ¥n µ ´  o µ °°¤µÁ}  »  o µ ¥ ®o µ ·É  ¦´  ´  Ä
¦ª¤°ÎµÁ£°Ä®n 26 °ÎµÁ£°
¨´¬³µ¦¸Ã
µ¦¸Ã¦³°´®ª³ °»¤oµÂ³ °.¦»¦¸ ¤¸¨´¬³µ¦¸ 3 ¦¼Â´¸Ê
Á¡¨¸É 1,2,3,8 Äo´®ª³
--- -- --- -- --- -- --- --
Á¡¨¸É 4,7 Äo´®ª³
--- --

--

--

---

--

--

--

Á¡¨¸É 5,6 Äo´®ª³
--- --

--

--

---

--

--

--

®¤µ¥Á®»




®¤µ¥¹
®¤µ¥¹

k³
Ãn



µ°r¦³° Â¨³¦¼ÂÂ °¦ÎµÃ»¤oµÂ³ °.¦»¦¸ ´¸É¼oª·´¥Åo¨nµª
¤µ oµo´Ê Á}¸Énµ´Áªnµ¨´¬³µ¦Â´Ê°r¦³°Äoµµ¦Ânµ¥ Á¡¨³¤¸
ÂªµÄ¦ÎµÃ¤´¥·¦¼ª´¦¦¤Ä¥» °°¤¡¨ Â¨ ¡·¼¨¦µ¤ ¹É³¤¸¨nµª¹£´¥
¦µ¤ µ¦¦´ª´¦¦¤´®ª³Îµ°Á¡¨ °µ·³ª´Á oµ¤µoµÂ¨oª °µ· Á¡¨±µªµ¥
°oµ »¤oµÂ³ Á}µ¦¦ÎµÃ»¤Á¸¥ª¸É¼oÂ iµ¥µ¥ ª¤¦o°Áoµ Â¨³»ÁoµÄ
³¸ÉÂ µoµ iµ¥®·´ÊÅ¤n·¥¤ª¤Å ÄnÂnÁ¡¸¥ÁºÊ°¦´¦¼Â ¦³°Ánµ´Ê µ
¦¼Â´¨nµªn¨Ä®o¨´¬³µ¦¦nµ¥³°°ÅÄÂªµµ¦¦Îµ¸ ¹Énªnµ Â¨³¨¸¨µ³
ºÉ°ªµ¤®¤µ¥¸É°¨o°´Á¡¨ ¼oª·´¥³¨nµª¦µ¥¨³Á°¸¥Ä¸É 4
3.3 µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃoµµ °ÎµÁ£°´¦µ ´®ª´¦¦µ¸¤µ
3.3.1 ¦³ª´·ªµ¤Á}¤µ
Á·¤o°¸É°ÎµÁ£°´¦µ ¹Ê°¥¼n´Á °ÎµÁ£°Ã¼ °ÎµÁ£°¡·¤µ¥ Â¨³°ÎµÁ£°{´¥ Ä
Á ´®ª´¦¦µ¸¤µ ¹É ³´Êµ¦¦°¥´Á}¦³Á¤º°°¥¼n µ¦¼Â¨´ÁÈ£µ¬¸Îµ¦»
o°¸ÉnµÇ ³´Ênµ ¹Ê¤µÁ¡ºÉ°ÁÈ£µ¬¸ Á °ÎµÁ£°´¦µ ¹Ê°¥¼n´nµ°®¨µ ¹É ¹Ê¦n°
Á¤º°¦¦µ¸¤µ n°¤µÁ¤ºÉ°¤¸µ¦´Ê°ÎµÁ£°Ã¼ ¹Ê Á¤ºÉ° ¡.«.2440 nµ°®¨µÅ ¹Ê´
°ÎµÁ£°Ã¼ ( ³´ÊºÉ°°ÎµÁ£°¨µ) Äe ¡.«.2470 ¤´¥¸É¡¦³¥µ¦¦µÁ¸ (®´ ·®Á¸)
Á}¼oªnµ¦µµ¦´®ª´ Åo¦ª¦ª¤Îµ¨nµÇ Ä¨oÇ ´Îµ¨nµoµ ¹ÊÁ}·É°ÎµÁ£° Îµª 5
Îµ¨ Ã¥ °¡ºÊ¸Éµ°ÎµÁ£°¨µÁ oµ¤µ¤ º°nµ°®¨µ Á¦¸¥ªnµ “·É°ÎµÁ£°nµoµ” ¸É
Á¦¸¥ªnµ·É°ÎµÁ£°nµoµ Á¡¦µ³´Ê¸Éªnµµ¦·É°¥¼n¸Éoµnµoµ
Á¤ºÉ° ¡.«.2496 ¥µ³ ¹ÊÁ}°ÎµÁ£° Á¦¸¥ªnµ “°ÎµÁ£°´¦µ” Á¡¦µ³»¤Ä®nÅo¤µ´Ê
Á}¨µ¸Éoµ´¦µ ÁºÉ°µ¤¸µ¦¥r µ¦¤µ¤³ªªnµ Ânnª¦µµ¦
¥´°¥¼n¸Éoµnµoµ
¡.«.2507 ¥oµ¥¸Éªnµµ¦°ÎµÁ£°¤µ´Ê¸Éoµ´¦µ {»´
¡.«.2512 Ã°Á°µÎµ¨®°¦ªµ°ÎµÁ£°¡·¤µ¥¤µ ¹Ê°ÎµÁ£°´¦µ
{»´ °ÎµÁ£°´¦µÁ}°ÎµÁ£° ¹Ê 2 Ä 24 °ÎµÁ£° 3 ·É °´®ª´¦¦µ¸¤µ °¥¼n®nµ
µ°ÎµÁ£°Á¤º°¦¦µ¸¤µÅµ³ª´°°µ¤µ¦Å¢µ¥¦¦µ¸¤µ – °»¨¦µµ¸
¦³¤µ 30 ·Ã¨Á¤¦ ®¦º°µ¤µ®¨ªÂn·®¤µ¥Á¨ 226 (¦¦µ¸¤µ – »¦¸¦´¤¥r) Á}
¦³¥³µ 42 ·Ã¨Á¤¦



£µ¡¸É 79 : Â¸É´Á °ÎµÁ£°´¦µ
¸É¤µ : µ¦µ»¦¤Å¥ Á¨n¤¸É 2 ®oµ¸É 875
°µµÁ 

·«Á®º°
Á °ÎµÁ£°Ã¼Â¨³°ÎµÁ£°¡·¤µ¥
·«Äo
Á °ÎµÁ£°®° »µÂ¨³°ÎµÁ£°Ã´¥
·«³ª´°° Á °ÎµÁ£°®oª¥Â¨Â¨³Á °ÎµÁ£°®°®r
(´®ª´»¦¸¦´¤¥r)
·«³ª´ Á °ÎµÁ£°Á¤º° ´®ª´¦¦µ¸¤µ
°ÎµÁ£°´¦µ¤¸¡ºÊ¸É ¦ª¤´Ê·Ê 820.53 µ¦µ·Ã¨Á¤¦

¦¦¤Á¸¥¤Â¨³¦³Á¡¸
¦³µ¦¸É°µ«´¥°¥¼nÄÁ °ÎµÁ£°´¦µ nªÄ®nÁ}o°·ÉÃ¦µ ´´Ê£µ¬Â¨³
¦¦¤Á¸¥¤¦³Á¡¸¹Â°°Ä®oÁ®È¹ª·¸¸ª· °»¤Ã¦µ°¥nµÂo¦·



¦³ª´·oµµ ®¤¼n 10 . ¸» °.´¦µ .¦µ¸¤µ
Á·¤¸É´Ê®¤¼noµÁ}iµÃÂ¨³iµÅ¤oµ ¹Ê°¥¼n´Ê¦·Áª¸É´Ê®¤¼noµ Á¤ºÉ°¦³¤µ
¡.«.2470 Åo¤¸¡n°Â¡¦o°¤´Êµ·¡¸Éo°Åo´ª´¤µµiµÁ¡ºÉ°¨¼¸É°¥¼n°µ«´¥ Á¡¦µ³µ¸É
¦¸Ê ° ¥¼n Ä ¨o ´  ¸É Î µ ·  ° Á¤ºÉ ° ¤¸ ¼o »  Á·  n °  n ° ¤µ¦µ¬¦n µ o µ ¸É ¤¸ ·É  °°¥¼n
Ä¨oÁ¸¥¸É´Ê®¤¼noµ nµÈ´ª´¤µ¨¼¸É°¥¼n°µ«´¥Á¡·É¤ ¹ÊÁ¦ºÉ°¥Ç ¦³´ÉiµÂ®n¸Ê®¤
£µ¡¨µ¥Á}®¤¼noµ ¹Á¦¸¥µ¤´¨´¬r °oÅ¤o¸É¤¸¤µn°ªnµ “oµµ”
n°¤µÁ¤ºÉ°¦µªe ¡.«.2472 Á¤ºÉ°®¤¼noµ¤¸Îµª®¨´µÁ¦º°Á¡·É¤¤µ ¹Ê ¹ÎµÁ}o°¤¸
¼oÎ µ®¤¼noµ ³´Ê µ¦µµ¦¡¦o °¤´Êµªo µ¹´ÊÄ®o µ¥» Á} ¼oÄ®noµÂ¦ °
®¤¼noµ Änª¸Éoµµ¤¸¼oÎµ¸ÊÁ° µ iµ¥µ¥o° Â¦³Ã Èªµ·¡¸Éo° °
¤µµiµ {~¨Îµ¨°oµ·«Á®º°Á¡ºÉ°¨¼¸É°¥¼n°µ«´¥ Á¦¸¥µ¤¸É°¥¼nÂ®n´Êªnµ “oµÃÅ¤oÂ”
Ä¤´¥´Ê®¤¼noµ´Ê°¦ª¤Á}®¤¼noµÁ¸¥ª´ n°¤µÁ¤ºÉ°µ¥» Á¬¸¥°µ¥»¦µµ¦ µ
¦µµ¦Â¨³µªoµÅo´ÊÄ®oµ¥Á¸¥¦Á}¼oÄ®noµ¸É 2 ®¨´µ¸Éµ¥Á¸¥¦ÅoÁ}¼oÎµÄ
oµ µÁ¬¸ ¥ °µ¥»¦ µµ¦ µ¦µµ¦Â¨³µªo µ Åo ´Ê Ä®o  µ¥Á¨ºÉ °  Á¸¥ ¨µÁ} 
¼oÄ®noµ¸É 3 Ânµ¥Á¨ºÉ°Á}¼oÄ®noµÅoÅ¤nµÈ¨µ°° ÁºÉ°µ¥oµ¥¸É°¥¼n°µ«´¥Å°¥¼n
oµÃ®°Ã ´´Êµ¦µµ¦Â¨³µªoµ¹o°Á¨º°¼oÄ®noµÄ®¤n Â¨³Åoµ¥»
°¦³Ã ¹É°¥¼noµÃÅ¤oÂ Åo¦´µ¦Á¨º°´ÊÁ}¼oÄ®noµ¸É 4
Änª¸É¼nÄ®nÂ ¹É¤¸·É°µ«´¥°¥¼nÄoµÃÅ¤oÂ¸ÊÁ° ºÉ° °oµµÈn°¥Ç
Á¨º°®µ¥Å¨µ¥ªnµ oµÃÅ¤oÂÁ}®¤¼noµ¸Éoµµo°¦ª¤Á oµÅ°¥¼noª¥´ ¹Éªµ¤
¦·Â¨oªoµµÁ}®¤¼noµ¸É´Ê ¹Ê¤µn° ¼oÄ®n» °¦³Ã ÅoÁ}¼oÎµÅoÅ¤nµÈ
¨µ°° µ¦µµ¦¡¦o°¤µªoµÅoÂ n ´Ê Ä®o µ¥´ª ª¥¦³Ã ¸É °¥¼noµ°¦¡·¤¡rÁ} 
¼oÄ®noµ¸ 5 Á¤ºÉ°µ¥´ª ª¥¦³Ã Á}¼oÄ®noµÅoÅ¤nµ µ¦µµ¦ÅoÂnÎµ¨
°°Á} 2 Îµ¨º° Îµ¨¸»Â¨³Îµ¨«¦¸¨³° Ã¥¥¹Á°µÂª¨°Á}Á  {~¨°oµ
Á®º°Á}Îµ¨«¦¸¨³° {~¨°oµÄoÁ}Îµ¨¸»
oµµ°¥¼n {~·«Äo ¹Ê°¥¼n´Îµ¨¸» Ân¼oÄ®noµ´Ê°¥¼n {~Á®º° Á}Á Îµ¨«¦¸¨³
° ³´Êµªoµ¹ÎµÁ}o° ¹Ê°¥¼n´oµÃ®°Ã®¤¼n¸É 3 ¹É¤¸Îµ´Á·Á}¼oÎµ 2 e
n°¤µ ¦³µÄ®¤¼noµnµÁ®Èªnµµ¦·n°´¼oÎµ´Ê¨Îµµ ÁºÉ°µ¦³¥³µÅ¨Â¨³µ¦
Á·µÅ¤n³ª ¹Åo °Â¥®¤¼noµ°°µ®¤¼n¸É 3 Á¤ºÉ°µ¦µµ¦°»¤´·Ä®oÂ¥®¤¼noµÅo
Â¨oª µ¦µµ¦¹Îµµ¦Á¨º°´Ê¼oÄ®noµÄ®¤n µ®¤¼noµÅo¡¦o°¤ÄÁ¨º°µ¥´É ¼
¨µ Á}¼oÄ®noµÂ¦ °®¤¼noµ ´ÊÂnª´¸É 9 ¦µ¤ 2533 ¹{»´



£µ¡¸É 80
¸É¤µ

:
:

¸ÉÎµµ¦¼oÄ®noµµ .¸» °.´¦µ .¦¦µ¸¤µ
¼oª·´¥nµ¥£µ¡ Á¤ºÉ°ª´¸É 22 ¡§¬£µ¤ 2548

µ¦¢g¢¼¦ÎµÃÄ»¤oµµ °ÎµÁ£°´¦µ
µ°ÎµÁ£°´¦µ Åon°´Ê«¼¥rª´¦¦¤°ÎµÁ£°´¦µ Ã¥°µµ¦¥rÁ¦¸¥«´·Í µµ
§µ¦ Â¨³«¹¬µ·µ¦°ÎµÁ£° µ¥µ· Á¬¤³Á¨ Åo¦nª¤´n°´Ê«¼¥rª´¦¦¤ ¹ÊÁ¡ºÉ°
°»¦´¬rª´¦¦¤¦³Á¡¸ °»¤Ã¦µ Ã¥¸ÉÎµµ¦«¼¥rª´¦¦¤´Ê°¥¼n¸É oµÁ¨ ¸É 1 ®¤¼n1
°ÎµÁ£°´¦µ ´®ª´¦¦µ¸¤µ

£µ¡¸É 81
¸É¤µ

:
:

«¼¥rª´¦¦¤ °ÎµÁ£°´¦µ
¼oª·´¥´¹£µ¡ Á¤ºÉ°ª´¸É 21 ¡§¬£µ¤ 2548



£µ¡¸É 82
¸É¤µ

:
:

°µµ¦¥rÁ¦¸¥«´·Í µ§µ¦
¼oª·´¥´¹£µ¡ Á¤ºÉ°ª´¸É 22 ¡§¬£µ¤ 2548

oª¥ªµ¤¤»n¤´É¸É³°»¦´¬rª´¦¦¤¡ºÊoµ °»¤Ã¦µÄ®o°¥¼n °µµ¦¥rÁ¦¸¥
«´·Í ÅoÁ}ÂÎµÎµ´Äµ¦nÁ¦·¤Â¨³°»¦´¬r«·¨³µ¦Â¡ºÊoµ¦ÎµÃÃ¦µ Ã¥
ÅonÄ®o»¤oµµÁ}´ªÂ°ÎµÁ£°Á oµ¦nª¤¦³ª¦ÎµÃÄ´®ª´¦¦µ¸¤µ ª´¸É 23
¤¸µ¤ 2545 ÁºÉ°Äµ¨°ª´Â®n´¥³oµª»¦µ¦¸ ¹ÉÄ¦´Ê´Ê»¤oµµ °ÎµÁ£°´
¦µ Åo¦´¦µª´¨³Á¨·«¸É 1 ´Á}ªµ¤ÎµÁ¦È °»¤oµµ ¸É¦nª¤´ºµª´¦¦¤
°»¤Ä®o°¥¼n µ¤Â°¥nµª´¦¦¤¸ÉÁ¥¤¸¤µÂnn°
»¤oµµÅo¦ª¤´ª´nÁ¦·¤Äoµ«·¨ª´¦¦¤¡ºÊoµ¸ÉÎµ´ ÅoÂn µ¦
¢g¢¼¦ÎµÃÃ¦µÄ®o¨´Á oµ¤µÁ¥Â¡¦n¼n»¤°¸¦´Ê®¹É Ã¥¡¥µ¥µ¤nÁ¦·¤Ä®o¦ÎµÃÁ}
nª®¹É °µ¦«¹¬µ ¹ÉµÃ¦Á¦¸¥ °®¤¼noµ ÅoÂn ¦Á¦¸¥°¦¡·¤ª·¥µ Ã¥µ¦nÁ¦·¤
°°µµ¦¥r°µ¦¤r °·¦¡«r °µµ¦¥rª·µ£µ¬µÅ¥ ¹É¤¸Ä¦´Äoµ«·¨ª´¦¦¤¡ºÊoµ
Á¨ÈÁ®Èªnµª´¦¦¤µ¦Á¨n¦ÎµÃ ¹ÉÁ¥¤¸µ¦¨³Á¨n°¥nµ¤µÄ°¸´Ê {»´Áº°³¼
®µ¥Åµ»¤Â¨oª ´´Ê°µµ¦¥r°µ¦¤r ¹·¢g¢¼¦ÎµÃÃ¥¤¸µ¦¡´µÄÂ°¥nµ °
¦¤«· ¨µ¦ ¹É nµ¦Îµµnª Åo¤¸ µ¦¡´µ¦´Á¨¸É¥Åµ¤µ¨Áª¨µ ¼o Ánµ¼oÂ n£ µ¥Ä
®¤¼noµ ¹ÉµnµÅoÁ¥¦nª¤¨³Á¨n¦ÎµÃ¤µn°nµ¦nª¤Ä´¤µ fo°¤¦ÎµÃ´ÊÄ¦¼Â
ÁnµÂ¨³Â¦³¥»r £µ¥Ä¦·Áª¨µoµ¸ÉÎµµ¦¼oÄ®noµµ Â¨³°µµ¦¥rÁ¦¸¥«´·Í µ
§µ¦ ®´ª®oµ«¼¥rª´¦¦¤´¦µ ¹ÅoÎµ¦ÎµÃ®¤¼noµµÁ oµ¦nª¤¦³ªµ¦¦Îµ
Ã ´®ª´¦¦µ¸¤µ ÁºÉ°Äµ¨°ª´Â®n´¥³oµª»¦µ¦¸ ª´¸É 23 ¤¸µ¤ 2545 ¹É
Á}µ¦´µ¦¦³ª¦ÎµÃÁ}¦´ÊÂ¦ Â¨³¦ÎµÃ®¤¼noµµÅo¦´¦µª´¨³Á¨·«°´´ 1
¨´¤µ°¥nµ£µ£¼¤·



£µ¡¸É 83
¸É¤µ

:
:

¦ÎµÃ®¤¼noµµ Á oµ¦nª¤¦³ª¦ÎµÃÃ¦µ e 2545
¼oª·´¥´¹£µ¡ 22 ¡§¬£µ¤ 2548

£µ¡¸É 84
¸É¤µ

:
:

°µµ¦¥r°µ¦¤r °·¡«r ¼o¢g¢¼¦ÎµÃoµµ
¼oª·´¥´¹£µ¡ 22 ¡§¬£µ¤ 2548



3.3.2 µ¦¦³°»¦·
Äoµµ¦¦³°»¦·µ»¤Åo¦´µ¦´µ «¼¥rª´¦¦¤°ÎµÁ£°´¦µ Ã¥¤¸
°µµ¦¥r°µ¦¤r °·¡«r Á}¼o¼Â¨´¦¦¦³¤µÄoµª´·µ¦nµÇ °µ· Á¦ºÉ°Ânµ¥
°µ®µ¦ Á}o Äoµnµ°ÂÄµ¦Âµ¤¦¤Åo¦ª¤ÅªoÄ°»®¤¼noµÎµ®¦´
¡´µÃ¦µ¦Äoµ°ºÉÇn°Å µ¦¦nª¤¨»n¤¦ÎµÃoµµ ¤¸ÂªµÂ¨³µ¦´µ¦¸ÉÅo¦´
µ¦nÁ¦·¤ µ «¼¥rª´¦¦¤´¦µ Â¨³ µµ¦¥r µÃ¦Á¦¸¥°¦¡·¤ Ã¥ °µµ¦¥r°µ¦¤r
°·¡¬r ¼oÁ}ÂÎµÎµ´ Äµ¦¢g¢¼¦ÎµÃ Ã¥°µ³ f ¦ÎµÃÄÁ¡µ³¤
Â¨o ª ¥´  Î µ Å¼n  µ¦Á¦¸ ¥  µ¦° Ã¥Åo Î µ ¦¸ ¡ºÊ  o µ  Á¡¨¡ºÊ  o µ  Â¨³ ¦Î µ Ã Á o µ ¼n
µ¦«¹¬µ Ä¦³ªµ¦Á¦¸¥ µ¦° ¹É´Á¦¸¥µ¤µ¦ f ¦ÎµÃÅoÄ®¤ª·¦¦¤
¦¸ - µ«·¨m ¹Éµ¤µ¦¸ÊÄ®oÁ®Èªnµ »¤oµµ Á}»¤®¹É¸ÉÅo¤°Á®È»nµ °
¤¦µª´¦¦¤Á®¨nµ¸Ê
Á¤ºÉ°µªoµÁ¦È£µ¦·µµ¦ÎµÅ¦n Îµµ nµÇ Â¨oª È³°°¤µ¦ª¤´ª´  ¸ÉÎµµ¦
¼oÄ®noµµ Á¡ºÉ°Îµµ¦ f ¦ÎµÃ ¼o¸ÉÁ¥¦nµ¥¦ÎµÈ³°°¨¸¨µ¦nµ¥¦Îµ Ä®o¨¼®¨µÅo f Â¨³
·´· µ¤ ¹ÉÄ{»´¸Ê ÁÈÄnª´Ê¦³¤«¹¬µe¸É 5-6 µ¤µ¦Â¦ÎµÃ¦nª¤´¼oÄ®n
Åo°¥nµÎµµ ÁºÉ°µ´Á¦¸¥Åo f·´·´ÊÄÃ¦Á¦¸¥Â¨³»¤ ¹n°Ä®oÁ·ªµ¤Îµµ
Äµ¦Â¦ÎµÃ ¹Éª´»¦³r®¨´Äµ¦°»¦´¬rª´¦¦¤¡ºÊoµ Ã¥Á¡µ³¦ÎµÃÅo
nµ¥°¼nÁ¥µª¦»n®¨´ ´Ê´Åoªnµ »¤oµ °°Åo¦µ¤ª´»¦³r®¨´°¥nµ
Âo¦·
3.3.3 °r¦³°Äµ¦Â¦ÎµÃ
3.3.3.1 ¼oÂ
µµ¦Á¥Â¡¦nª´¦¦¤µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ¼n»¤ n¨Ä®o¼oÂ¦ÎµÃoµ
µ ¦³°oª¥ ¼oÂ¸É¤¸°µ¥³Ânµ´º° ´ÊÂn °µ¥» 12 e Änª 30 e Â¨³ 50 e ¹ÊÅ ¼o
Ân ª Ä®n Á} » ¨Ä»¤¸É¦³°°µ¡Á¬¦¦¦¤ ÎµÅ¦n Îµµ Â¨³ Á¨¸Ê¥ ´ ªr
°µ¸Ênª®¹É¥´¤¸´Á¦¸¥Â¨³µµ¦¥r °Ã¦Á¦¸¥°¦¡·¤ µ¦¦ª¤´ª´ °»¨Ä
»¤´¨nµª µ¤µ¦n¨Ä®o¦ÎµÃoµµÅo¤¸¢g´ªÁ¦Èª ¹Ê µ¤µ¦Åo¦´¦µª´¨³Á¨·«
¦³ª¦ÎµÃÄe ¡.«. 2544 ¹ÉÄ{»´ ¤µ·Ä¨»n¤¦ÎµÃoµµ ³¦³°oª¥
¤µ·´Ê®¤¦³¤µ 18  ´¦µ¥µ¤n°Å¸Ê



¼oÂ¤¸Îµª´Ê®¤ 6 ¼n Â¥ iµ¥µ¥ Â¨³ iµ¥®·
¼oÂ iµ¥®·
1. µ°µ¦¤r °·¡¬r
2. µµ¦¸
¦³Ã
3. ..µ¤µ« Á¡¦¦µ¤
4. µ¤¡¼
·¡³Áµ
5. µ°¥o°¥ ¥nµ¤¨µ
6. µ¨³Á°¸¥ °n°°®¨µ
¼oÂ iµ¥µ¥
1. µ¥°¸
¦³Ã
2. µ¥»nª¥ ··ÍÁ¸°¡³Áµ
3. µ¥¦´
·«¦³Ã
4. µ¥¤¨
·¦³Ã
5. µ¥¦³·¬r ¨´¸¡³Áµ
6. µ¥ª´·Í
·¤¦³Ã
´¦o°Â¨³¼oÁ¨nÁ¦ºÉ°¦³°´®ª³ ¤¸Îµª 6 
1. µo°¥
Á¸¥¨µ
¤º°Ã
2. µ®¨´
£¼n¤³Á¦·
¤º°Ã
3. µ¤ª´·Í
·¤¦³Ã ¤º°Ã
4. µ¥Îµ¦ª¥
°·¡³Áµ
´¦o°
5. µ¥Åª
¥nµ¤¨µ
´¦o°
6. µµ¥¨
»Á¥È
´¦o°



£µ¡¸É 85 : ¼oÂ¦ÎµÃoµµ
¸É¤µ : ¼oª·´¥´¹£µ¡ Á¤ºÉ° 22 ¡§¬£µ¤ 2548
µµ¦¸É¼oª·´¥Åo«¹¬µµ¦¦ÎµÃ´®ª´¦¦µ¸¤µÄ»¤nµÇ ¡ªnµ ¤º°
ÃnªÄ®n³Äo¼o®· ´Ê»¤ÄÁ¤º° °ÎµÁ£°¦»¦¸ Â¨³ °ÎµÁ£°´¦µ ¹É¦´ µ¦¨³Á¨n
¦ÎµÃÄ°¸ ¸É iµ¥®·³¸ÃÁ¡ºÉ°Á}µ¦n´µÄ®o iµ¥µ¥¦´¦¼oªnµ ¤¸®·µªoµ¸Ê³
Á¨n¦ÎµÃ °¸¦³ÁÈ®¹Éº° ®µªnµ iµ¥µ¥¸Ã Ã³Â ´Á}ªµ¤ÁºÉ°¸Éº°·´·
n°´¤µ°¥nµ®¹É Â¨³ µ¦µ¥ºÉ°¼oÂ¦ÎµÃ»¤oµµ Á®ÈÅoªnµ¦³µ¦Ä»¤ Á}
¡ºÊ·ÉÃ¦µ´Ê·Ê ´ÁÅoµ Îµ¨oµ¥ °µ¤»¨³Ä¨oÁ¸¥´ Án ¦³Ã ·«¦³
Ã ·  ¦³Ã · ¤ ¦³Ã Á}  o  ®µÁ}  ¡ºÊ  Á¡ Î µ ¨°®¨µ È Ä o  µ¤» ¨ °n ° 
°®¨µ Ájo °µ¸Ê¥´¤¸µ¤»¨¸ÉÄoÎµ¨oµ¥Ä¨oÁ¸¥´ ÅoÂn ¼¨µ Á¸¥¨µ ¥nµ¤
¨µ °·¡³Áµ ·rÁº°¡³Áµ Á}o
µ¡ºÊÁ¡o°·É¸Éo°Á¥¦nª¤¨³Á¨n¦ÎµÃ ®¦º° ¡Á®È¦ÎµÃÄ°¸¤µ
oµÂ¨oª´Ê {»´ÎµÄ®o¦ÎµÃoµµ ¤¸Âªµµ¦¦Îµ¸ÉÁjÂ¦³¥»r¢g¢¼ Â¨³ µ¦¦Îµ
Ã´ÊÁ·¤µ¼o°µª»ÃÄ»¤¸É¥´Îµ¦¼Â¦ÎµÃ¡ºÊoµÅoÄµnª ¹É¼oª·´¥³¨nµª
¦µ¥¨³Á°¸¥ÅªoÄn°Å
3.3.3.2 Á¦ºÉ°Ânµ¥
¨´  ¬³ °µ¦Ân  ¦Î µ Ão µ µ³¨o µ ¥¨¹  ´  µ¦Ân  µ¦¦Î µ Ã
Ã¥´ÉªÅ ¨nµªº° ¥´¦¼ÂÁ°¨´¬rÄµ¦»nÃ¦³Á ®µ¤¸µ¦¦´¦»¸´ Â¨³
¨ª¨µ¥ ÁºÊ°oµ¸Éª¤Än Ä®oÁ oµ´¥» ¤´¥ Â¨³ Á¡·É¤ªµ¤ª¥µ¤Ä®o¤µ ¹ÊÂn®µÁ}¼o
°µª»ÃÄ»¤ µnµ ¥´ÄnÁºÊ°¨µ¥¨¼Å¤o»n·É °¥nµÂnn° ¨´¬³µ¦Ânµ¥¦ÎµÃ
oµµ ¤¸´¸Ê



¼oÂ®·
ª¤ÁºÊ°Â ¦³° ¸µÁ¥È ®n¤´oª¥Å¸ÊÎµÁ· »nÃ¦³Á¨µ¥Å¥
¡ºÊoµ ´°Å¤o oµoµ¥ µ¤Ân³®µÅo

£µ¡¸É 86 : µ¦Ânµ¥¼Âo ¦ÎµÃoµµ Â¢g¢¼
¸É¤µ : ¼oª·´¥´¹£µ¡ Á¤ºÉ° 22 ¡§¬£µ¤ 2548

£µ¡¸É 87 : µ¦Ânµ¥¼Âo ¦ÎµÃoµµ Â´ÊÁ·¤ °Ä»¤
¸É¤µ : ¼oª·´¥´¹£µ¡ Á¤ºÉ° 22 ¡§¬£µ¤ 2548



¼oÂµ¥
»nÃ¦³Áoµ¡ºÊ¸ÊÎµÁ·ª¤ÁºÊ°°¨¤ Â ´Ê¤¸¨ª¨µ¥ oµ µª¤oµµÁ°ª

£µ¡¸É 88 : µ¦Ânµ¥¼Âo µ¥ ¦ÎµÃoµµ
¸É¤µ : ¼oª·´¥´¹£µ¡ Á¤ºÉ° 22 ¡§¬£µ¤ 2548
¨»n¤´¦o°Â¨³¼oÁ¨nÁ¦ºÉ°¦³°´®ª³ª¤ÁºÊ°¨µ¥¨¼Å¤o »noµÃ¦³Á ®¦º° »n·É

£µ¡¸É 89 : µ¦Ânµ¥´¦o°Â¨³¼oÁ¨nÁ¦ºÉ°¦³°´®ª³ ¦ÎµÃoµµ
¸É¤µ : ¼oª·´¥´¹£µ¡ Á¤ºÉ° 22 ¡§¬£µ¤ 2548



´¸É¼oª·´¥Åo¨nµªÅªoÂ¨oªªnµ ¦ÎµÃ»¤oµµ ¹ÉÅo¦´µ¦¢g¢¼Änª¦µªe
¡.«. 2544 ´ÊÅo¦´¦»¨´¬³µ¦Ânµ¥Ä®o¤¸ªµ¤ª¥µ¤¤µ ¹ÊÁ¡ºÉ°ÎµÅ¦nª¤¦³ª
Â n ´¦ÎµÃ ´®ª´¦¦µ¸¤µ Á¦ºÉ°Ânµ¥¹¤¸¨´¬³¸´ª¥µ¤ ®µÂn¼o°µª»ÃÄ
»¤µnµÈ¥´Ânµ¥Ä¨´¬³´ÊÁ·¤ Á¡¦µ³ÁºÉ°µµ¦Á¨n¦ÎµÃÄ¤´¥n° ¼o¸É¦nª¤
Á¨n³Ânµ¥Á®¤º°µ¦Äo¸ª·¦³Îµª´´ÉªÅ Å¤n¤¸¡·¸°Äµ¦Ânµ¥ Ä¦¤¸°¥nµÅ¦Èª¤
Än°¥nµ´Ê µ¤Â¡ºÊoµ ®µÁ¤ºÉ°¥»¤´¥Á¨¸É¥Â¨Å n¨Ä®oµ¦Ânµ¥ °¦ÎµÃo°
Åo¦´µ¦¦´¦»Á¡ºÉ°ÂÄ®oÁ®È¹»nµÂ¨³Á°¨´¬rµ¤¦ª´¦¦¤ ¹É{»´ µ¦
Ânµ¥¦ÎµÃ ³¤¸¨´¬³¦¼Â µ¦Ânµ¥¸É¼oª·´¥Åo°¦µ¥¨³°¸¥ÅªoÂ¨oªÄ¨´¬¦³µ¦
Ânµ¥´Ê 3 ¨»n¤°ÎµÁ£° ¹É¡Åoªnµ µ¦Ânµ¥ °¦ÎµÃ ³¤¸¨´¬³¦¼Â¸É¨oµ¥¨¹´
¤µ ³ÂnµÂnÁ¡¸¥¸´ °ÁºÊ°oµ¸Éª¤ÄnÁnµ´Ê
3.3.3.3 Á¦ºÉ°¦¸
Á¦ºÉ°¦³°´®ª³ °¦ÎµÃ»¤oµµ´Ê³¦³°oª¥Á¦ºÉ°¦¸
°¦³Á£Ánµ´Ê º° Ã Â¨³ ·É ¼oª·´¥Åo°·µ¥¨´¬³ °Ã Â¨³ ·ÉÅªoÂ¨oªÄ®´ª o°¸É
3.1.3.3
3.3.3.4 Ã°µ¸ÉÂ
ÁºÉ°µ»¤oµµ Á}»¤o°·É ´´Ê Á¤ºÉ°¤¸µÁ«µ¨Îµ´£µ¥Ä
»¤ µ®¤¼noµ¹¤´³Îµ¦ÎµÃÅ¦nª¤Á¡ºÉ°¦oµªµ¤´Á ªµ¤¦ºÉÁ¦·»µ Ä®oÂn
¤¨nµÇ ¸ÉÎµ´ ÅoÂn µÁ«µ¨¦µr µª´¨°¥¦³ µo°¦´»¨Îµ´Ä
o°·É µÁ«µ¨¦³Îµe °°ÎµÁ£°´¦µ Á}o
°µ³Îµµ¦Â¦ÎµÃ¤µ¦oµªµ¤´Á·Â¨oª »¤oµµ¥´µ·
ª·¸µ¦Îµ ¤¸¡ºÊoµ ª¼n´ µ¦¦¦Á¨Á¡¨¤Ã®¦¸Ã¦µ¡ºÊoµÅoª¥ Á¡ºÉ°ÂÄ®oÁ®È
¹»nµ °ª´¦¦¤£µ¥Ä»¤ ´Êoµ«·¨³µ¦ÂÂ¨³ ª·¸¸ª· °Ä»¤ Â¨³
oª¥Á®»¸Ê Á¤ºÉ°ª´¸É 25 ¤¦µ¤ 2545 µµ¸Ã¦´«r°´¡n° 5 Åo¤µnµ¥Îµµ¦¸
»¤¡ºÊoµ´ª°¥nµ ¹Éµ»¤oµµ Åo¦´µ¦´Á¨º° Ä®oÁ oµ¦nª¤µ· µ¦Âµ
ª´¦¦¤´¨nµª ¹É´Â  «¼¥rª´¦¦¤ °ÎµÁ£°´¦µ



£µ¡¸É 90: µ¦¦³ªÂ nÎµ ¤¸ »¤oµµ
¸É¤µ : ¼oª·´¥´¹£µ¡ Á¤ºÉ° 22 ¡§¬£µ¤ 2548

£µ¡¸É 91 : µ¦¦³ª¦ÎµÃ´®ª´¦¦µ¸¤µ ¡.«. 2548
¸É¤µ : ¼oª·´¥´¹£µ¡ Á¤ºÉ° 13 Á¤¬µ¥ 2548
°µµ¦Â¦Î µ Ã £µ¥Äo ° ·É  °Â¨o ª ´Ê  ·  ¦¦¤®¹É  ¹É  ¤¸
ªµ¤Îµ´ n°³¦ÎµÃoµµÈº° µ¦Á oµ¦nª¤µ¦¦ÎµÃ ª¦ªÄª´¸É 23 ¤¸µ¤ Á }
¦³Î µ »  e  ¦· Á ª¨µo µ ª» ¦ µ¦¸ ¹É  µ¦¦Î µ ÃÄÂn ¨ ³¦´Ê  ¸Ê µª·  ¥µ¨´ ¥ µ«· ¨ 



¦¦µ¸¤µ Åo´ª·¥µ¦Á¡ºÉ°µ·µ¦¦ÎµÃÄÂ¦³¥»r Â¨³ ¦´¦»nÄ®¤n ÁºÉ°µ¤¸
µ¦Ân  ÁºÊ ° ¦o° Â¨³Î µ °Á¡¨ ¹Ê ¤µÄ®¤n´Ê ®¤ ´ ´Ê ¨´  ¬³µ¦¦Îµ ³¤¸ µ¦¤µ
¦³®ªnµ¦ÎµÃ¡ºÊoµ Â¨³ ¦ÎµÃÂ´ °¦¤«·¨µ¦
3.3.3.5 µ¸ÉÂ
Ã¥´ÉªÅ¤´³Îµµ¦Âµ¤¦·Áª¨µ»¤ ´Ê¦·Áª¨µª´ ®¦º° ¨µ
oµ ®µÁ}µ¦¦nª¤µ °µ°ÎµÁ£° ³´Îµµ¦ÂÄnª¸Éµ¦µµ¦Åo´Åªo®¦º°
µ¤Ân¡ºÊ¸É³Á°ºÊ°°Îµª¥

£µ¡¸É 92: «µ¨µ¦³µ¤ µ¸ÉÎµµ¦ fo°¤Â¨³Â¦ÎµÃoµµ
¸É¤µ : ¼oª·´¥´¹£µ¡ Á¤ºÉ° 22 ¡§¬£µ¤ 2548

£µ¡¸É 93: ¦·Áª¨µ»¤ ¹ÉÁ¥ÄoÂµ¦¦ÎµÃ»¤oµµ
¸É¤µ : ¼oª·´¥´¹£µ¡ Á¤ºÉ° 22 ¡§¬£µ¤ 2548



3.3.3.6 ´Ê°µ¦Â
µ¦Â¦ÎµÃoµµ µ¦¦Îµ³Á¦·É¤oª¥ µ¦Â³Îµ´ª °¼oÂÂn¨³nµ
µ´Ê ¼Âo µ¥³Ão¼Âo  iµ¥®· Îµµ¦Áµ¦¡´oª¥µ¦Å®ªo µ´Ê Á}µ¦¦Îµo°
°°¤µÁ}¼nÇ µ¤¨Îµ´Á¡¨ Ã¥Á¦·É¤µ µ¦»¸oµª»¦µ¦¸ µ´ÊÁ¡¨ ÄÁ·Á¸¥Ê ª¡µ¦µ¸ n°
ªnµ Á¡¨Âo Â¨³ Á¡¨¨µ ¹É¦ÎµÃ °»¤oµµ ³ÄoÁ¡¨´Ê ®¤ 8 Á¡¨ ¹ÉÂ
µ¤¨Îµ´ ´¸Ê
1. Á¡¨»¸ oµª»¦µ¦¸
oµª»¦µ¦¸ ª¸¦¦¸¥°®· °Å¥ nµÁ}®·Â¦ ·Â¨®ªnµ®·
´Ê®¨µ¥ ¡ªÁ¦µÎµÁ°µÅªo ÎµÄ®oÅo oµª»¦µ¦¸ Á¤ºÉ°¦´ÊÁoµ°»¦»¦µ nµ°µ®µÁ}°¤µ¦¸
¥´¡°°¦µÅ¡¦¸ Áoµ°»Â®¸¡nµ¥Â¡o°¥Å ª¡µ´¦¦Á¦· ¥°Á¥ÈÄ®oÁ¸¥¦·¥·ÉÄ®n
Á¡ºÉ°Á¸¥¦·¦³ª´·®·Å¥ ¦³·¬rÁ°µÅªoÄ¦µ¸¤µ
2. µ¤°µ
µ¤°µ µ¥µÈo°¤°´ ¦¼o¹Á¸¥ªnµ®´ªÄ ³¦´´ÈÅ¤n¦´ ³®¨´È
Å¤n®¨ ´¥´ÃoÁÅ¤nÅo Á°¦nµµ¤ª·¨´¥Ç Á®¤º°°Å¤o¸ÉÁ°º°¤µÇ
3. ¦¼®¨n°
¦¼®¨n°¦·³µ¦µ µ¤µ¦·Â¤nµªÁ°¥ ª´¸ÊÁoµ¤¸ªµ¤» »¦ºÉÁ¦·®´ªÄ
ª´¸ÊÁ}Âª¦¦r Á°´´¤µÁ¨n¦Îµª
4. Á¦¸¥¤Á·¦Îµ
Á¦¸¥¤Á·¦Îµ ¼®¦º°¥´ÎµÄo°¥ Á¦¸¥¤°»nµ®r¤µ°¥ ¦o°¥¦°¤µ¦o°Á}Á¡¨ °
Á·o°¦Îµ´¡¸É °¥nµ®¨®¸Ä®o¡¸Éª´Áª µªÁ°¥°¥nµÁ¦°¥nµÎµÄ®oÁ¡¨ °Á¦¸¥¤ºµ
5. n°¨oª¥Å¤o
Ã°qÁoµn°¨oª¥Å¤o ÎµÅ¤³Åo´·É · ·Ê · ·Ê · ·É ÅoÂ¨oªÅ¤n·Ê ªoµÁ¨¥
Ä®o¡¸É °¤´n° °¥nµ¦¤µ´Á¨¥ ¨¼¦´Á°µÅªo¤Á¥ Ã°qÁ°¥Á° Á°°¥nµ¤µ´¦°
6. Â¤Ão
Â¤Ãoªµ¥³Ç ·Ç Å®´ªÄÁo¹ ¹Ç Å®´ªÄÁoÂ¦ µª¤´¥ÄnÁºÊ°¸Â
®ª´³Â È ´³ª´ªÃ (ÊÎµ)



7. Á¡¨¨µn°
Á°¥µªnµ³¨µ ÊÎµµÅ®¨¨ºÉ (ÊÎµ) Â¦´ Â®nª Ã°qÂ¤nª´¦µ oª¥ªnµ¹
Îµ®®¤Áª¨µ °Â¨oªÁ°qµ Á°qµÄ°»¦µ¡¸É¦nµ¦ª
8. Á¡¨¨µ
n°³¨µ °Îµ´µ´®n°¥ ªnµ³°¥Â¨³®µÁª¨µ¡´ ´ÉªÃ¤¦´¤¸Áª¨µ
´ÊÇ °¥¼nÄ¨o´ ®µ¥ª´Á®¤º°´É Á¸¥Ì ª Á¸¥ª ºÉ°»¦µ Á¤º°É ¤µ»¤»¤¡¦o°¤¡¦´É » Ä´ Á®¤º° ¹Ê
ª¦¦rÁ¨¥Á¸¥ª ¦nª¤´Á· ¦nµÁ¦· ®µÁ¨¸É¥ª ³Â¨Á®¨¸¥ª¼Ä¦ÈÂn¤Ä¸
ÅoÁª¨µÁ È¤µ¯·µÎµ® Îµo°¸¥Á¡¨¦¦Á¨Á¸¥¸®¤Áª¨µ Îµo°¨µ
o°¡¸ÉÄ®oÃ¸Â¨³¤¸Ã°µ¡´
Áª¨µÂ ³Îµµ¦Á¨nÁ¡¨°¥nµ¨³ 2 ¦°
Äµ¦¨Îµ´µ¦Â¦ÎµÃ´Ê 8 Á¡¨ ¤¸´®ª³µ¦¸Ã´Ê®¤ 5 ´®ª³ ´¸Ê
´®ª³Â¦Äµ¦¦Îµ°° Á¦¸¥ªnµ ´®ª³Å®ªo¦¼ ¤¸¨´¬³µ¦¸´¸Ê
--

--

--

--

--

--

--

--

£µ¬µµªoµÁ¦¸¥ Á· ¦¹¤ Á· Á· ¦¹¤ Á· ¨oµ¥´Îµ¡¼¸Éªnµ 39 oµªo¤·¡» oµªÁ®¸¥ª·¡»
´®ª³¸É° ÄoÄÁ¡¨»¸oµª»¦µ¦¸ ¤¸¨´¬³µ¦¸´¸Ê
---

--

--

--

---

--

--

--

--

--

--

´®ª³¸Éµ¤ ÄoÄÁ¡¨µ¤°µ ¤¸¨´¬³µ¦¸´¸Ê
---

39

--

--

--

---

´¤£µ¬ro°¥ Á¸¥¨µ, µªoµµ, Á¤ºÉ°ª´¸É 22 ¡.. 2548



´®ª³¸É¸É ÄoÄÁ¡¨Â¤Ão ¤¸¨´¬³µ¦¸´¸Ê
--

--

--

--

--

--

--

--

---

--

---

--

´®ª³¸É®oµ ÄoÄÁ¡¨¨µ ¤¸¨´¬³µ¦¸´¸Ê
---

--

---

--

¦»Åoªnµ

-

Á¡¨¸É 2-5 Äoµ¦¸Ã´®ª³Á¸¥ª´
Á¡¨¸É 6-7 Äoµ¦¸Ã´®ª³Á¸¥ª´

®¤µ¥Á®»




®¤µ¥¹
®¤µ¥¹

i³
Ãn

3.4 ¡´µµ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ´®ª´¦¦µ¸¤µ
µµ¦¸É¼oª·´¥Åo«¹¬µ o°¤¼¨µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃÄ»¤nµÇÄ´®ª´¦¦µ¸¤µ
¼oª·´¥¡ªnµ¨´¬³ °¦¼ÂÄµ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ ³¤¸ªµ¤¨oµ¥¨¹Â¨³Ânµ´Åoµ
Äµ¨´¬³ Ã¥ªµ¤¨oµ¥¨¹³°¥¼nÄnª ° ´Ê°µ¦Â ¼oÂ ´®ª³µ¦¸Ã
Â¨³Á¦ºÉ°¦¸ ªµ¤Ânµ¸É¡ÅoÂn µ¦Ânµ¥ Á¡¨¸ÉÄoÄµ¦Â¦ÎµÃ Îµª
¼oÁ¨n Á}o ¹ÉÁºÊ°®µÄnª´¨nµª¸Ê¼oª·´¥Åo°·µ¥Åªo oµoÂ¨oª ´´Êµ¦¦»¡´µ
µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ´®ª´¦¦µ¸¤µÄ¸Ê ¼oª·´¥¨nµª¦µ¥¨³Á°¸¥Á¸É¥ª´¡´µµ¦ °
¦¼ Â °µ¦ÂÁ¡¨Â¨³´  ®ª³µ¦¸ Ã  Î µ ®¦´ ¦µ¥¨³Á°¸ ¥ Á¸É ¥ ª´ ¡´  µµ¦
µoµµ¨´¬r ¨ª·¸Äµ¦¦Îµ µ¦Äo¡ºÊ¸É Â¨³¦¼ÂÂª ¼oª·´¥³ °¨nµª¦µ¥¨³Á°¸¥Åªo
Ä¸É 4 Á¦ºÉ°ª·Á¦µ³®rµ¦Â¦ÎµÃ´®ª´¦¦µ¸¤µ 3 ¨»n¤
´´ÊÁºÊ°®µÄnª °µ¦¡´µµ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ ´®ª´¦¦µ¸¤µ ¼oª·´¥³ °
¦»µ¤¨Îµ´®´ª o° ´¸Ê
3.4.1 ¡´µµ¦µµ¦Â
ÂnÁ·¤µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃÁ}µ¦Â°°¸ÉºÉ°Ä®oÁ®È¹ª·¸¸ª· ª´¦¦¤Â¨³¦³Á¡¸
°Ä»¤o°·É ¸É£µ¥®¨´µ¦¨³Á¨n·¸Ê¨´¨µ¥Á}nª®¹É °ª´¦¦¤ °
µ· Ä¦µªe ¡.«.2484  »¸ÊÁ° ¦¼Â °µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃÄ»¤ Åo¤¸µ¦¡´µ
¦´Á¨¸É¥¦¼ÂÄµ¦¨³Á¨n n¨Ä®oµ¦¨³Á¨n¦ÎµÃÄ»¤¤¸¦³Á¸¥ ´Ê° Â¨³¡·¸
µ¦¤µ ¹ÊªnµÂnÁ·¤ ÄÁ ¡¦³¦² ¦´µ¨Åo¦´¦»¦ÎµÃÁ}¦Îµª Á¡ºÉ°Ä®o°¨o°´



Ã¥µ¥µª´¦¦¤ ¤¸µ¦¦¦»ÁºÊ°Á¡¨Â¨³nµ¦ÎµÁ}¤µ¦µ Á¦¸¥ªnµ ¦Îµª¤µ¦µ ®µÂn
µªoµÄ»¤Â£¼¤·£µ ¥´·¥¤Á¦¸¥ªnµ¦ÎµÃ°¥¼nÁnÁ·¤
µ¦¡´µ¦´Á¨¸É¥¦ÎµÃ ³Á®ÈÅoÁn´ÄÁ ¡¦³¦Â¨³¦·¤¨ ¹Éµ¦
Á¨¸É¥Â¨¼oª·´¥Åo¨nµª¦µ¥¨³Á°¸¥ÅªoÂ¨oªÄ¸É 2 ´´Êµ¦¡´µµ¦ÂÄnª¸Ê ¼oª·´¥
³¤»n¨nµª¹ ¡´µµ¦µµ¦Â °¦ÎµÃÄ´®ª´¦¦µ¸¤µÁnµ´Ê ´¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥
´¸Ê
¦³¥³¸É 1
µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ´ÊÁ·¤ ·¥¤Á¨n´Änª¦»¬¦µr Ã¥³Á¨n
Á¤ºÉ°Áª¨µ¡¨ÉÎµ ®¨´µÁ¦È£µ¦·Äµ¦Îµ»¸Éª´ Á¤ºÉ°Á¥ÈµªÇ ³°°¤µ¦ª¤´ª´Á¡ºÉ°¸
Ã Á}µ¦n´µªnµ µª®¤¼noµ¸Ê³¤¸µ¦¦ÎµÃ ®»n¤Ç Ä®¤¼noµÁ¸¥ª´Â¨³®¤¼noµ
Ä¨oÁ¸¥ Á¤ºÉ°Åo¥·Á¸¥È³°°¤µ¦nª¤Á¨n¦ÎµÃ
1.1)
µªÇ ³¤¸µ¦Á¦¸¥¤°»¦r Á¡ºÉ°o°¦´®»n¤Ç Â¨³¤¸°»¦rÄµ¦
Â´¸Ê
Ã :
Á¦ºÉ°¦¸
´ÄnÊÎµ¨°¥oª¥°¤³¨·
´° Îµ®¦´´ÊÎµ
¦ µÄ®n®¦º°n°Å¤o ªÉÎµ¦ÅªoÎµ®¦´ªµ ´ÊÎµ°¥¼n¨µª
¤¸µ¦n°°Å¢ Á¡ºÉ°Îµ®¦´°´Ã
ÄnÂªnµµ³Á¸¥Áoµ¡µ¥»
1.2) Âªµµ¦¨³Á¨nÅ¤n¤¸¡·¸¦¸° ¼oµ¥¦Îµo°¼o®·Á}¼nÇ ¦ÎµÁ}ª¨¤
ªÁ È¤µ¯·µ nµ¦ÎµÁ}Â¦µ¥¤º° ¥ÉÎµÁoµÄ®oÁ oµ´´®ª³µ¦¸Ã ¸É¤¸¨´¬³µ¦¸Á¡¸¥
´®ª³Á¸¥ª º° k³ Ãn Ãn k³ Ãn Ãn
¦³¥³¸É 2
¦ÎµÃÄ¤´¥¦µ¤Ã¨¦´Ê¸É 2 ¹É¦´¥» °°¤¡¨ Â¨
¡·¼¨¦µ¤ Á}µ¥¦´¤¦¸ µÃ¥µ¥ °nµ¸É¡¥µ¥µ¤nÁ¦·¤«·¨³¡ºÊoµ¦ÎµÃ
Ä®oÁ}µ¦Âµª´¦¦¤¸ÉÁ}Á°¨´¬r °µ· n¨Ä®oµ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ¤¸Á¨n°¥nµ
Â¡¦n®¨µ¥´ÊÄÁ £µ¨µÂ¨³£¼¤·£µ ¹ÉÄµ»¤¤¸µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ°¥¼nn°Â¨oª ´Án
Â´®ª´¦¦µ¸¤µ ¹ÉÅo¦´Á°µª´¦¦¤¦ÎµÃÄµ£µ¨µÁ oµ¤µ¦³¥»r¤µ
´¸Ê
2.1) Ä¥»¸ÊÁ¦·É¤¤¸ª´¦¦¤ °µ·³ª´Á oµ¤µoµÂ¨oª ´´Ê¨´¬³nµ¦Îµ
¸É¦³°´´®ª³¤´¥Ä®¤n Án ¸· nµnµnµ o°oµ Á¦·É¤¤¸µ¦¡´µ´Ê¦³ªµ¦¦Îµ Â¨³
µ¦¸°¥nµÁ®ÈÅo´



2.2) ¦¼Âµ¦¨³Á¨n ¤¸ ´Ê°¸ÉÁ}¦³Á¸¥ÂÂ¤µ ¹Ê ¼oµ¥o°Å
Ão¼o®·n° Â¨oª´µ¥´oª¥µ¦Å®ªo Á¤ºÉ°¦nµ¥¦ÎµÁ¦È¼oµ¥³o°¡µ¼o®·Ån¸ÉÁ·¤
2.3) ¨´¬³µ¦Â¸É¦Îµµ¤ª¨¤ªÁ È¤µ¯·µ ¤¸µ¦Á¡·É¤µ¦Äo¡ºÊ¸É ¤¸
·«µÄµ¦Á¨ºÉ°´ª®¨µ®¨µ¥ ¹Ê °µ· Á· ¹Ê-¨ ¥´Åµoµ¥- ªµ¨´´ ®¦º°®¥»
°¥¼n´ ¸É
2.4) nµµÄ¥»¸Ê ³Îµµ¦¦ÎµÂ¸µ¤ÁºÊ°®µÂ¨³ªµ¤®¤µ¥ °Á¡¨
Á¡·É¤ ¹Ê
¦³¥³¸É 3
¦ÎµÃÂ¢g¢¼ Á}µ¦¢g¢¼¦ÎµÃ °µªoµÄ»¤nµÇ ¹É¤¸
Âªµµ¦¢g¢¼µ¤Â´ ° ´´Ê¼oª·´¥³°¨nµª¦µ¥¨³Á°¸¥µ¤Ân¨³°ÎµÁ£° ´¸Ê
°ÎµÁ£°Á¤º° »¤ª´«µ¨µ¨°¥ ¤¸µ¦¡´µ¦ÎµÃ°¥¼n 2 ¦¼Â
¦¼Â¸É 1 Á}µ¦ÎµÁ°µª´¦¦¤´ÊÁ·¤ °o°·É¨´¤µÂÁ¥Â¡¦n°¸¦´Ê
®µÂnµ¤µ¦ÅªoÅoÁ¡¸¥Á¡µ³¦¼Âµ¦¦nµ¥¦Îµ ÁºÉ°µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °´¤¸É¤¸µ¦
¡´µÄoµÁÃÃ¨¥¸ n¨Ä®oÄ{»´µ¦ÎµÁ·¸ª·Ä´¤ ¤´³Á}´¤Á¸É¥ª º°
¨»n ¤Å¤nÅo¤¸µ¦·´¤¡´ r°¥n µÁnÂnn° ´´Ê¨´¬³µ¦¦ª¤¨»n¤Á¡ºÉ°¦³°
·¦¦¤ o°°µ«´¥Ã°µÎµ´ Å¤n¤¸µ¦¨³Á¨n¦¼Â´ÊÁ·¤Ä®oÁ®È µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃÂ
¢g¢¼Ä¤´¥¸Ê ¹Å¤nÎµÁ}o°°µ«´¥µ¦¸Ã °®·µªÁ¡ºÉ°´ª iµ¥µ¥¤µ¦nª¤Á¨n Á¤ºÉ°¤¸
Å¢¢jµÄo¹Å¤no°°µ«´¥Âªnµµ³Á¸¥Áoµ¡µ¥» ¦¦³ÁºÉ°¸É·¥¤ÄoÄ°¸¹Å¤nÎµÁ}°¸
n°Å°»¦r¸É¥´¤¸°¥¼nÅoÂn ´ÄnÊÎµ ´° ¡µÄn°Å¤o ¼Á¸¥¼µ Â¨³®µÎµ
³Á¸¥Áoµ¡µ¥»¤µÈÅ¤nÎµÁ}o°»Å¢ ÄoÎµ®¦´Îµ¤µÄ¡·¸Å®ªo¦¼n°µ¦ÂÁnµ´Ê
¦¼Â¸É 2 Á}µ¦¡´µµoµ¦³ªµ¦¦nµ¥¦Îµ µ»¤Åo¦´Á°µ¨ª·¸Ä
µ¦¦Îµµ¤Â¦¤«·¨µ¦ ¹Éµª·¥µ¨´¥µ«·¨¦¦µ¸¤µÅo¦³¥»rÂ¨³¦´¦» ¹Ê
´´Ê¹n¨Ä®oµ¦¦ÎµÃÂ¢g¢¼ÄÂ¦³¥»r¸Ê ¤¸¨´¬³¦¼Âµ¦ÂÁ}ÅÄ
Âªµ °ª·¥µ¨´¥µ«·¨mÁ¸¥nª®¹É °µ´Ê ¨´¬³µ¦ÂÄnª°ºÉÇ ¥´Åªo
ÁnÁ·¤
°ÎµÁ£°¦»¦¸ µ¦¢g¢¼¦ÎµÃÄ»¤oµÂ³
ÁºÉ°µ¦ÎµÃoµÂ³Åo¦´¦¼ÂÂªµµ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ¤µµµ¥Â¡ ¹ÉÁ¥
¦ÎµªÄÂ¨¡»¦¸ ´´Êµ¦¨³Á¨n¦ÎµÃÄ»¤oµÂ³ ³¤¸ÂªµÄÂ °¥»¤´¥
°¤¡¨ Â¨ ¡·¼¨¦µ¤ ÁºÉ°µ¨´¬³µ¦¦Îµ¸É¤¸µ¦Îµµ¦¦ÎµÂ¸Á}Îµ´
¦³°´ÁºÊ°Á¡¨¸É¤¸°¥¼nÄnª¦µ¤ Â¨³¥´Åo¨nµª¹nªÎµ°´®ª³ °µ·³ª´
¸ÉÁ oµ¤µÄ¤´¥´Ê Â¨³{´¥Îµ´º°µ¦¡´µ¦´¦»¦ÎµÃÄ¥» °¤´¥°¤¡¨ Â¨
¡·¼¨¦µ¤ ³¦µÁn´ÄÂ£µ¨µ ¹É¨nµªÅoªnµ µ¦¸É»¤oµÂ³Åo¦´µ¦



nµ¥°¦ÎµÃ¤µµµ¥Â¡´Ê Á}Á®»Îµ´¸Én¨Ä®o¨´¬³¦¼Âµ¦Â³Á}¦Îµ
ÃÄ¥» °¤´¥°¤¡¨ Â¨ ¡·¼¨¦µ¤
®µÂn µ¦¢g ¢¼ °¦ÎµÃÄ» ¤¸Ê ³Á}µ¦¡´µµo µ¦¸ Á¸¥¤µªn µ
¨nµªÃ¥¦»Â¨oª µ¦¢g¢¼¦ÎµÃoµÂ³´Ê´ªnµÁ}µ¦¦ª¦ª¤«·¨³¡ºÊoµ¸ÉÁ¥¦nª¤¦Îµ
ÃÄ¥»®¨´¤´¥¦µ¤Ã¨ ®¦º°¼o¸ÉÁ¥¡Á®È£µ¥Ä»¤ ° Ä®o¨´¤µÂ¦ÎµÃ
°¸¦´Ê Á¡ºÉ°¸É³°»¦´¬rª´¦¦¤Á®¨nµ¸ÊÅªoÂ¨³¤¸¼oº°n°Å
°ÎµÁ£°´¦µ µ¦¢g¢¼¦ÎµÃoµµ
µ¦¢g ¢¼ ¦ÎµÃo µµ °.´ ¦µ Á}µ¦¢g¢¼¦ÎµÃÂ¦³¥» r Ã¥¦ª¤Á°µ
¦¼Â´Êµ¦¦ÎµÃÂ´ÊÁ·¤¤µ´µ¦¦Îµªµ¤Â°¥nµ °¦¤«·¨µ¦ ¨nµªº°
¤¸µ¦Á¦·É¤µ¦Âoª¥µ¦Å®ªo µ´ÊÁ}µ¦¦nµ¥¦ÎµÃ¥Äonªnµ´Êµ¦¦Îµ¦µ¥¤º°Â´ÊÁ·¤
Â¨³µ¦¦ÎµÃ¥Äonµ¦ÎµÂ¦¤«·¨µ¦ µ¦¦Îµ¦ÎµÁ}ª¨¤µ¤Á È¤µ¯·µ ¤¸µ¦Á·¨´ ¹Ê –
¨ oµ¥ – ªµ µ¤Â°¥nµ¸É¤¸µ¦¡´µÄ¦³¥³¸É 2
°µ¸Ê ¥´¤¸µ¦ÎµÁ¡¨ °o°·É¤µ¦nª¤ÂÄµ¦¦ÎµÃÄÂn¨³¦´Êoª¥ ¸É
Îµ´º°Á¡¨»¸oµª»¦µ¦¸
¦»Åoªnµ ¡´µµ¦¸ÉÎµ´°¥¼n¸É¨ª·¸ µ¦¦Îµ Á¡¨Â¨³Á¦ºÉ°Ânµ¥
Á¡ºÉ°Á}µ¦°·µ¥¡´µµ¦µ¦Â¦ÎµÃÅo°¥nµ´Á¤µ ¹Ê ¼oª·´¥Åo´Îµµ¦µ
Á¡ºÉ°¦»¹¡´µµ¦ÄÂn¨³¦³¥³ Ã¥¼oª·´¥Å¤n °¨nµª¹¡´µµ¦ °¦ÎµÃÄ¦³¥³¸É 3 ¦Îµ
ª¸É¤¸µ¦¡´µÄÁ·¦³¥»r °´ÅoÂn ¦Îµª°µ¸¡ ÁºÉ°µÄ¦³¥³Áª¨µ¸Ê¦ÎµÃÁ¦·É¤ÁµÅ
µ»¤ Å¤n¤¸µ¦¨³Á¨n°¥nµÂnÁ·¤ ¼oª·´¥¹Ân¡´µµ¦µ¦Â¦ÎµÃ°°Á} 1 ¤´¥
´ÊÁ·¤ 2 ¤´¥·¦¼ª´¦¦¤ 3 ¤´¥{»´ Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
¦¼Â
µ¦Â
n°µ¦Â

Á¦·É¤µ¦Â

¦³¥³¸É 1

¦³¥³¸É 2

Á¦¸¥¤n°Å¢Á¡ºÉ°°´Ã
´  ® µ ´  ÊÎ µ ´   ° 
³Á¸¥Ä®oÂªnµ

¨oµ¥´´¦³¥³¸É 1

¦³¥³¸É 3

Á¦¸ ¥ ¤ªµ¤¡¦o ° ¤Ä
µ¦Â Án  i µ ¥Á¦ºÉ ° 
Á¸¥ Å¢¢jµ Áª¸ °»¦r
µ¦ÂÄ®o¡¦o°¤
i µ ¥®·  Á}  ¼o ¸ Ã 
iµ ¥µ¥³o ° Ão  i µ ¥
¤¸µ¦¦³µ«°¥nµÁ}
Á¡ºÉ°n´µªnµ³¤¸µ¦ ®·n° Â¨oª´µ¥oª¥ µµ¦ªnµ³¤¸µ¦Â¦Îµ
¦ÎµÃ ¸ÃÁ¡ºÉ°´ª µ¦Å®ªo
Ã Â¨oª · ´·µ¤Â
Ä®o iµ¥µ¥°°¤µ¦Îµ
¦³¥³¸É 2



³¸ÉÂ

µ¦Â

µ¦¦Î µ Á¨ºÉ ° ¸É Á } 
ª¨¤ªÁ È ¤ µ¯·  µ ¤¸
¦¼  Â   Á ¸ ¥ ª  µ ¤ µ ¦ 
¨´  Å¡´  Åo Á¨¸É ¥ ¼n ¦Î µ
Åoµ¤ªµ¤°
¨´¬³µ¦¦Îµ Á}µ¦
¦Î µ o ° Á}  ¼n Ç Ã¥ i µ ¥
®·  °¥¼n o µ ° i µ ¥µ¥
°¥¼n o µ Ä n µ ¦Î µ Å¤n ¤¸ Â 
Âµ¥´ª
i µ ¥µ¥³o ° Ån 
i µ ¥®·  Á}  µ¦¡³
Á¸Ê¥ª¡µ¦µ¸´°¥nµ®¹É

µ¦Á¨ºÉ ° ¸É ¤¸  µ¦Á¡·É ¤
µ¦Äo¡ºÊ¸É ¤¸µ¦Á· ¹Ê –
¨  ¥´  o µ ¥ - ª µ  µ ¤
Îµ°´®ª³µ¨
¨´¬³µ¦¦Îµ Ã¥ iµ¥
®·  °¥¼n o µ ° i µ ¥µ¥
° ¥¼n o µ  Ä  n µ ¦Î µ Á ¦·É ¤ ¤¸
¦¼  Â ¤¸ n µ ¦Î µ ¸   n µ
Á¡µ³µ¤ÁºÊ°®µ °Á¡¨
¨oµ¥´¦³¥³¸É 1

µ¦Á¨ºÉ ° ¸É  ¨o µ ¥´ 
¦³¥³¸É 2 Å¤n·¥¤Á¨¸É¥¼n
¦Îµ ³o°¦ÎµÁ¡¨¦Îµ
ÃÄµ¦Á¨nÂn¨³¦´Ê
¨´¬³µ¦¦Îµ Ã¥ iµ¥
®·  °¥¼n o µ ° i µ ¥µ¥
°¥¼n o µ Ä ¤¸  ªµ¤¡¦o ° ¤
Á¡¸¥ ÁºÉ°µ¤¸µ¦Îµ®
nµ¦ÎµÅªo°¥nµ´Á
ÁÈ  °»  ¦r ¦ªÁÈ 
ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥ nµÂ¥¥oµ¥
´¨´¸É¡´°µ«´¥



µ¦¢g¢¼Â¦ÎµÃ °Ân¨³»¤
¦¼Âµ¦Â
n°µ¦Â

Á¦·É¤µ¦Â

³Â

°ÎµÁ£°Á¤º°
Á¦¸ ¥ ¤°»  ¦r Å ®ªo  ¦¼
¼  Á¸ ¥ ¼  µ ¡µ°Å¤o
Á®¨o µ Á·  n µ Î µ  Ã
Á¦ºÉ ° ¦³°´  ®ª³
³Á¸¥Áoµ¡µ¥»
Î µ µ¦Áµ¦¡´  µ¦³
oµª»¦µ¦¸  ¦·Áª¼
°nµ ª´«µ¨µ¨°¥ Â¨oª
´  Î µ ¡· ¸ Å ® ªo  ¦¼ Ã  ¥
®´ª®oµ³
oª¥µ¦¨nµª¹¦³ª´·
¦ÎµÃ»¤ª´«µ¨µ¨°¥»n   ªn µ   ¨»n ¤ ° » ¦´  ¬r
ª´    ¦ ¦ ¤ ´  ® ª´ 
¦¦µ¸¤µ ¡¦o°¤¦µ¥ºÉ°
¼o Â    ´Ê  ® ¤  Â ¨ ³
¦µ¥¨³Á°¸¥Á¸É¥ª´¦ÎµÃ
2 ¦¼Â Ã¥³Á¦·É¤µ¦
Â¦ÎµÃoª¥µ¦Â
¦ÎµÃ¥o°¥» Â¨³n°oª¥
¦Î µ ÃÂ¦³¥»  r  ¤
µ«·¨m
·¥¤ÄoÁ¡¨o°·É
´Ê  Á· ¤ Â¨³Á¡¨¦³¥»  r
µ¤Â´ °ª·¥µ¨´¥
µ«·¨¦¦µ¸¤µ
µ¦¦Î µ Î µ ®Á}  1
Á¡¨ n° 1 nµ

°ÎµÁ£°¦»¦¸
°ÎµÁ£°´¦µ
Á¦¸¥¤°»¦rµ¦Â ¨o µ ¥´  ´  °Î µ Á£°¦
Ã   Á  ¦ºÉ °   ¦ ³  °  »¦¸
´®ª³ ¼oÂ

¤¸  µ¦¨n µ ª¹  ¦³ª´ ·
»¤Â¨³¦ÎµÃ ¨oµ¥´
´  °Î µ Á£°Á¤º °  ®µÂn ¤¸
µ¦¦Î µ ÃÁ¡¸ ¥ ¦¼  Â
Á¸¥ª ¸É¤¸Âªµµ¤Â
¤´ ¥ °°¤¡¨ Â¨
¡·¼¨¦µ¤

ÁnÁ¸¥ª´°ÎµÁ£°¦»¦¸
®µÂn Â ªµ¦Î µ Ã
¨ª·¸Â¨³¦³ªnµ¦Îµ Äo
n µ ¦Î µ µ¤Â°¥n µ  °
¦¤«·¨µ¦

Á¡¨¸É ¤¸ Á ºÊ ° ®µÄn ª  Ä o Á ¡ ¨  o °  ·É 
¤´¥¦µ¤Ã¨
¤µ´  Á¡¨
µ¦¦Î µ ¸  µ¤ÁºÊ ° ®µ Änª¤´¥°¤¡¨ Â¨
Â¨³ªµ¤®¤µ¥ °Á¡¨ ¡· ¼ ¨ ¦µ¤ Â¨³Än ª 
¦³¥»r
¨´¬³µ¦¦Îµ ¨oµ¥´
´´Ê 2 °ÎµÁ£°



3.4.2 ¡´µµ¦µ¦¸
Änª¸Ê¼oª·´¥³¨nµª¹Á¦ºÉ°¦¸ Â¨³Îµ° ´®ª³µ¦¸ÃÄÂn¨³¤´¥
´¸Ê
Á¦ºÉ°¦¸
¡´µµ¦
¦³¥³¸É 1
¦³¥³¸É 2
¦³¥³¸É 3

°ÎµÁ£°Á¤º°
°ÎµÁ£°¦»¦¸
°ÎµÁ£°´¦µ
Ã¸¦³°´ 2 ¨¼
¨oµ¥¨¹´
¨oµ¥¨¹´
¹ÊÅ
¤¸Á¦ºÉ°¦³°´®ª³
¨oµ¥¨¹´
¨oµ¥¨¹´
Á¡·É¤ ¹Ê ·É ¦´ µÁ¨È
ÎµÃ¸¦³°´ª ¥´ÄoÃ ¸¦³° ¨oµ¥´´°ÎµÁ£°¦»¦¸
¤Ã®¦¸Ã¦µ
´  Á¦ºÉ ° ¦¸  ¦³°
´®ª³ ·É ¦´

Îµ°´®ª³Á¡¨Äµ¦¸Ã
µ¦¸ Ã ÄÂn ¨ ³» ¤  ¤¸  µ¦Äo ´  ®ª³¨o µ ¥¨¹  ´  ´  ´Ê  ¼o ª· ´ ¥ ¹  ¦» 
¨´¬³ °´®ª³Äµ¦¸Ã¨ÄÂn¨³nª °¡´µµ¦ ´¸Ê
¡´µµ¦µ¦¸
¦³¥³¸É 1

´®ª³µ¦¸Ã
--- --

---

--

---

--

---

-–

¡´µµ¦µ¦¸
¦³¥³¸É 2

´®ª³¸·
--- --

--

--

---

--

--

-–

--

--

´®ª³Ã¨ªr µªoµÁ¦¸¥ ´®ª³µ¥°ÎµÁ£°
--

--

--

--

--

--



´®ª³Ã¤±È°
---

---

--

---

---

---

--

--

--

--

--

´®ª³°oµ
--
¡´µµ¦µ¦¸
¦³¥³¸É 3

--

--

--

--

´®ª³µ¦¸Ã
ÁnÁ¸¥ª´ ¦³¥³¸É 1 Â¨³ 2 ¢g¢¼¨´¤µ°¸¦´Ê

3.4.3 ¡´µµ¦µ¦Ânµ¥
ÂnÁ·¤µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ ´Á}µ¦¦³°¦³Á¡¸µª´¦¦¤°¥nµ®¹É
°»¤ ¸Éµªoµ»nµ¦nª¤´¦nµ¥¦ÎµÁ¡ºÉ°ªµ¤»µ oª¥£µ¡´¤¸É¥´o°¥µ¦
¡´µµÁÃÃ¨¥¸ Â¨³Ä ³´Ê¥´· ¥¤µ¦ª¤ÄnÁºÊ°oµµ¤ª´ » · ¸É¤¸°¥¼nÄo°·É
n¨Ä®oª´¦¦¤Äoµµ¦Ânµ¥³o°°°¤µÄ®oÁ®Èµ¤¨´¬³µ¦ÎµÁ·¸ª·Ä»¤
´´Ê¨´¬³µ¦Ânµ¥Äµ¦¦ÎµÃ °µªoµÄ°¸ ³¤¸¨´¬³µ¦Ânµ¥µ¤ª·¸ °
o°·É´ÊÇ ¨nµªÃ¥¦»Åoªnµµ¦Ânµ¥ °¼o»¤Ä°¸ ´ÊÄµ¦Îµµ®¦º°µ¦
¦³°£µ¦· µ» µª´ ®¦º°µ¦Ânµ¥¸É°¥¼n¦³Îµoµ ¤´³ª¤ÄnÁ¦ºÉ°Ânµ¥
°¥nµÁ¸¥ª´®¦º°¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨oµ Ân¨´¬³Ã¥nªÄ®nÈ¤¸ªµ¤¨oµ¥¨¹´ µªoµ
³Ânµ¥µ¤µ³®¦º°Ánµ¸É³´®µ¤µÄnÅoµ¤µ¸É Áª¨µ ÄÃ°µ°´Á®¤µ³¤




µ¦Ânµ¥¦ÎµÃ
¡´µµ¦¦³¥³¸É1 Âª·¸¸ª·Ä»¤ ´¸Ê

£µ¡¸É 94
¸É¤µ

:
:

µ¦Ânµ¥Ä°¸ °»¤´®ª´¦¦µ¸¤µ
¼oª·´¥´¹£µ¡ ª´¸É 22 ¡§¬£µ¤ 2548

» ¤ o ° ·É  ÄÁ ´  ®ª´  ¦¦µ¸ ¤ µ»  ¡ºÊ  ¸É ¨´  ¬³µ¦Ân  µ¥³¤¸
¦¼Â¸É¨oµ¥¨¹´ ¨nµªº°
·¥¤»nÃ¦³Á ´Êµ¥Â¨³®·
¼oµ¥µ·¥¤»nÃ¦n
¼o®·ª¤ÁºÊ°°¦³Áoµ ÁºÊ°¨µ¥¨¼Å¤o °¨¤ Â ´Ê®¦º°Â ¥µª ®n¤Å
Îµ®¦´¼oµ¥¤´¤¸oµ µª¤oµµ¡»
¼oµ¥¤´ª¤Än°¨¤Â ´Ê oµÃ¦nÁµ »n®n¤µ¥
¡´µµ¦¦³¥³¸É 2
µÃ¥µ¥µª´¦¦¤Ä¥» °°¤¡¨ Â¨ ¡·¼¨¦µ¤ ¸ÉÅo¤¸
o°Îµ®Äµ¦Ânµ¥ ¹Éª´¦¦¤Á®¨nµ´ÊÅoÂ¡¦n ¥µ¥¤µ¼nÁ £¼¤·£µ Ân¨´¬³µ¦Ân
µ¥´¨nµª ³¤¸µ¦·´·°¥nµ¦·´ÄÁ ¡¦³¦Ánµ´Ê ÁºÉ°µ¤¸µ¦¦ª¦µÅonµ¥
´´ÊÄÂ£¼¤·£µ¹¤¸µ¦·´·ÂnÁ¡¸¥µnª ¹Éµo°¸É¥´·¥¤¨´¬³µ¦Ânµ¥
ÂÁ·¤°¥¼n



µ¦¡´ µÁ¨¸É ¥Â¨³°¥¼nÄ»¤Á¤º ° ÄÁ ´®ª´¦¦µ¸ ¤µ Ã¥
¼o®··¥¤ÄnÁºÊ°¦´¦¼ ®n¤Å¡µÁ¸¥ »n·É ª¤¦°Áoµ ª¤®¤ª ®¦º°´°Å¤o iµ¥
µ¥®´¤µ»nµÁ ÁºÊ°¤¸¦³»¤ Ân¥´Äooµ µª¤oµµÁ°ª ª¤®¤ª ª¤¦°Áoµµ¤¦´
·¥¤ ®µÂn¨´¬³µ¦Ânµ¥´¨nµª¤¸Å¤nÁ®ÈÅo¤µ´Ä»¤¸É®nµÅ¨µ´ª°ÎµÁ£°Á¤º°
¡´µµ¦¦³¥³¸É 3
Ä¦³¥³¸ÊÁ}µ¦¢g¢¼µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ Änª¦³¤µe ¡.«.2540 ´´Êoª¥
ªµ¤Á¦· °ÁÃÃ¨¥¸ n  ¨Ä®o ¨´  ¬³µ¦Ân  µ¥¤¸  µ¦¡´  µ¦´ ¦»  Äo µ ªµ¤
ª¥µ¤ ·¥¤ÄnÁºÊ°oµ¤´ Á¡ºÉ°ªµ¤Ä Äoµ iµ¥µ¥ µ»¤·¥¤ÄnÁºÊ°¨µ¥°Å¤o µ¦
Ânµ¥¦ÎµÃ °Ân¨³»¤¤¸¦¼Â¸É¨oµ¥¨¹´ ³Ânµ´ÂnÁ¡¸¥¨´¬³µ¦Äo¸
Ân»¤´Ê iµ¥®·Â¨³ iµ¥µ¥ nµ¥´¦¼Âµ¦»nÃ¦³Á iµ¥®·®n¤Å iµ¥µ¥
¤¸oµ µª¤oµµÁ°ª ¨´¬³µ¦Ânµ¥Ä¦³¥³¸É 3 ¦»Åo´¸Ê
1. ÁºÊ° ·¥¤´Á¥Èoª¥oµ¤´
- iµ¥®· ÁºÊ°Â ¦³°
- iµ¥µ¥ ÁºÊ°°¨¤Â ´Ê
µ»¤ ·¥¤ÄnÁºÊ°¨µ¥°Å¤o®¨µ¸´
2. Ã¦³Á ÂnÁ·¤»noµÃ¦³Á¸É°oª¥oµÅ®¤®µ¦³¦°
{»´ Á}oµ¡ºÊ¦¦¤µ
oµ¡ºÊ
oµÅ®¤
oµ¨µ¥Å¥¡ºÊoµ
3. oµÅ ·¥¤Äooµ¤´Â¨³oµ¨µ¥¨¼Å¤o
4. oµ µª¤oµ ¥´Äo¦¼ÂÁnÁ·¤
5. µ¦ª¤¦°Áoµ»Áoµ ¤¸¦µÄ»¤oµÂ³ °ÎµÁ£°¦»¦¸ Ánµ´Ê



£µ¡¸É 95
¸É¤µ

:
:

£µ¡¸É 96
¸É¤µ

µ¦Ânµ¥¦ÎµÃ¦³¥³¸É 3 Â¦³¥»r °ÎµÁ£°Á¤º°
¼oª·´¥´¹£µ¡ ª´¸É 23 ¡§¬£µ¤ 2548

:
:

µ¦Ânµ¥¦ÎµÃ¦³¥³¸É 3 °ÎµÁ£°Á¤º°
¼oª·´¥´¹£µ¡ ª´¸É 23 ¡§¬£µ¤ 2548



£µ¡¸É 97
¸É¤µ

:
:

µ¦Ânµ¥¦ÎµÃ¦³¥³¸É 3 °ÎµÁ£°´¦µ
¼oª·´¥´¹£µ¡ ª´¸É 22 ¡§¬£µ¤ 2548

£µ¡¸É 98
¸É¤µ

:
:

µ¦Ânµ¥¦ÎµÃ¦³¥³¸É 3 °ÎµÁ£°¦»¦¸
¼oª·´¥´¹£µ¡ ª´¸É 3 ´¥µ¥ 2548



£µ¡¸É 99
¸É¤µ

:
:

µ¦Ânµ¥¦ÎµÃ¦³¥³¸É 3 °ÎµÁ£°Á¤º°
¼oª·´¥´¹£µ¡ ª´¸É 23 ¡§¬£µ¤ 2548

£µ¡¸É 100
¸É¤µ

:
:

µ¦Ânµ¥¦ÎµÃ¦³¥³¸É 3 °ÎµÁ£°¦»¦¸
¼oª·´¥´¹£µ¡ ª´¸É 3 ´¥µ¥ 2548



£µ¡¸É 101
¸É¤µ

:
:

µ¦Ânµ¥¦ÎµÃ¦³¥³¸É 3 °ÎµÁ£°´¦µ
¼oª·´¥´¹£µ¡ ª´¸É 22 ¡§¬£µ¤ 2548

£µ¡¸É 102
¸É¤µ

:
:

µ¦Ânµ¥¦ÎµÃ¦³¥³¸É 3 °ÎµÁ£°Á¤º°
¼oª·´¥´¹£µ¡ ª´¸É 23 ¡§¬£µ¤ 2548

3.4.4 ¡´µµ¦Á¡¨



Á¡¨¸ÉÄ o ¦nª ¤¦o ° Äµ¦¨³Á¨n ¦ÎµÃ´®ª´ ¦¦µ¸¤µ Ä{ » ´ ¤¸
ÎµªÁ¡¨¹ 126 Á¡¨ ¹ÉÁ¡¨´¨nµªÅo¤¸µ¦¡´µ¤µÂn¨³nªÂn¨³¤´¥°¥nµ
®¨µ®¨µ¥ µ¤µ¦Ân¡´µµ¦°°ÅoÁ} 3 ¦³¥³ ´¸Ê
¦³¥³¸É 1 Á¡¨´ÊÁ·¤ °´Á}Á¡¨¦ÎµÃ¸ÉÄoÁ¨n´ÂnÃ¦µ ´ÊÂn
n°nª¦µ¤Ã¨¦´Ê¸É 2
¹{»´È¥´¤¸µ¦Îµ¤µÁ¨n°¥¼n ÁºÊ°®µ °Á¡¨¦ÎµÃ
nª¤µ¤¸¨´¬³Á·ª Á¸Ê¥ª¡µ¦µ¸ µ¦n°ªnµÁ·¥´ÉªÁ¥oµ Â¨³Á¡¨µª¦¦¦¦¤ ¹É¤¸
Á¡¨°¥¼nÎµª 26 Á¡¨ ´¸Ê
Á¡¨Å®ªo¦¼
´¦Îµ··¦Îµ¡µ ··Êªª´µ ´³Å®ªo¦¼ Ç Ç Ç Å®ªo¦¼Äª¢j°¦Îµ
Á¡¨¸É¤¸ÁºÊ°®µÄµ¦Á·ª
1. ´µªnµ³¦Îµ
¦ÎµÁ¸¥¸Á°³nµ ´µ´ªnµ³¦Îµ ¦Îµ®n°¥·³ Á°³ Á°n° Á°° Á°° Á°¥
Á} ª´µ
2. ¦»¬¦µr
¦»¬¦µr µÇ ¤µÁ° ¡Á°Äª¢j°¦Î µ Á¡¸ ¥Ân Á¨¥¤° µo°
¦³Å¦
®ªµÉÎµ ª´¸Ê¤µ¡µ¤° ´°¥µ³o°Á°µÅ¢j°¦Îµ (ÊÎµ)
3. ¥ºÁ¥°¥¼nÎµÅ¤
¥ºÁ¥°¥¼nÎµÅ¤ ®¦º°Å¤nÁÈ¤ÄÁ¨n ¨¤¡´³´Á¥ÈÇ °Á·¤µÁ¨n Äª¢j°
¦Îµ
4. ¨°¥¨³¨·Éª
¨°¥¨³¨·Éª¨·ª¤µ
µªÃ¦µ °Á¦µ¸É®°

¨·ª¤µÄª¢j°¦Îµ
¦¼Å¤n®¨n° ®´ªÄÈµ¤



6.
Ân °¥µÅoÁ¤¸¥µª
oµ¸Ê Á µ¤¸°³Å¦´

º°Å¤oÁoµ ¥´µ¥ ¥´¥´
Â¤n»ª¦¦ Á µ¤µªnµ¤¸¦Îµª
7. µª°µ¥»·®oµ

µªµª°µ¥»·®oµ
¡n°Â¤nÁ µµ¤Å¸

®¸»jµÅÁ¨n¦Îµª
Á®È°¸®¼¦Îµ¸ Â¤n¸Å¤n¨
8. µªo°¥

µªo°¥¤o°¥µ¤°
°µ¤Ån¹oµ
ªµµ¤µÁ° (ÊÎµ)

µª¡°p³Â¤nµ¤
°¥nµ¹¦ÎµµÅÁ¨¥p³Á°°
Åo¤µ¡Á° Äª¢j°¦Îµ

Á¡¨¸É¤¸ÁºÊ°®µÄÁ·Á¸Ê¥ª¡µ¦µ¸
9. µª»ª¥
µª»Âª¥
¦¼Îµ¦ª¥ Á°ª¨¤¤®oµ
¡¸É°¥µÅoo°¤µÅªoÁ}¼n (ÊÎµ)
¡¸É³ÁÈÄn¼o Á°µÅªo¼µ

10. ª¨Á°¥
ª¨ ª¨ Á°¥
¦°°¸®n°¥´¦o°¥e (ÊÎµ)

«¦¸ª¨µ¥ªÄ¡¸É
¡¸É³¡µÃ¤«¦¸Å°¥¼n¨µ¥µ

11. Á¡¨Â®ª
Â®ªÁ°¥ ¸ÉÁ¥ª¤o°¥
»´o°¥ ¨n°¨°¥µ¤¨¤
¨¼¦´Åªo ®ª´Ä³Åo¤ (ÊÎµ)
ÂnÅ¤n¤°µ¦¤r Á¨ºÉ°¨°¥
¨°¥µ¤¨¤ ´°¥µ³¤Âoªµ¦·µ ±»¥Á¨ ±»¥±µ µµ¤´¤µÂnÅ¨
´¨¸É¦·ÉÅ¤o (ÊÎµ)
´°¥µ³ÅoÁ°µÅªoÁ¥¤
12. µªÁ°¥
µªÁ°¥ Å¤nÁ¥Á®È®oµ
Á}»µªµµÁ®¨º°Á·
®¨n°°¥nµo° ¥·É¤°¥·ÉÁ¡¨·
ª¥Á®¨º°Á·Á¡¨·Á¡¨·Ä
¦´Á µ ´ªÁ¦µÅ¤nÁ¸¥¤«´·Í (ÊÎµ)
Áª¨µ¥µ Á µÅ¤n¦´Á¦µÁ¨¥



13. ¨¼¦´
¨¼¦´ Á°µÅªoÅ¨oµ
¼o¸ÉÁ µ´¦ (ÊÎµ)

¨¼µ¨Á°µÅªoÄ¨oµ
³Áµ³·¨° Á¸¥n°´¤µ

14. ¨ÎµÅ¥
oµ oµ ¡µ®r e°n°¦n°¨ Á oµ¤³ ª·
¥´Á oµÄ¨o Á°µÅ®¨n Á oµÅ· (ÊÎµ)
Á°µ¤º°¤µ³· ·®n°¥Å¤nÁ}Å¦
Å¤nÅo°» µ Á¸¥Áª¨µ¤µ³·
ªÄ´ Å¤n¦´´· (ÊÎµ)
¹¤µ³· ÈÅ¤nÄ
15. ¤°Á¸¥Áo°
¤°Á¸¥Áo°
¤° ¤°Å ·ÄÅ®ª®ª´É (ÊÎµ)

¼n¦´´Êº°Ä¦´
¼n¦´´ ¨oµ¥´´Á°

16. ´¤µoµÅ®n°¥
´¤µoµÅ®n°¥
°¥nµÎµÄo°¥ oµ´°¥¼nÅ¨
°»nµ®r iµ¡Å¡¦
Ã¦Á®ÈÄ Á·Â¤nµ¤°
Á®ºÉ°¥´ ®¥»¡´Á¸¥n° (ÊÎµ)
¤µ¦´´´n° °¥nµÁ¡·ÉÅ¦´Ä¦
17. ¨¤Ã¦¥ Ã¥¤µ
¨¤Ã¦¥Ã¥¤µ °»¦µ¦³¦ºÉ (ÊÎµ)

¨¤®ª¨ªºÉ Äo°o°ÊÎµ

¡¸É¤µ»ÉÎµ Á¥¤µ¦Îµ»º

¦´°ºÉ Â¨oª³¤µÎµÅ¤ (ÊÎµ)

18. ÊÎµÅ¦Ã¥
Á®¤º°ÊÎµµÅ¦Ã¥
¼¨µÁoµ È¡µ´¨n°¨°¥

¦³ÁÈÅ®¨Ã¦ ®µªÁ¥ÈÁ}¢° °¥
¨n°¥´Á jµ°¥°¥¼n´Â¤nµ (ÊÎµ)



Ã°o Áoµn°¨oª¥Å¤o
ÅoÂ¨oªÅ¤n·Ê ªoµÁ¨¥
¨¼¦´ Á°µÅªo¤Á¥

19. n°¨oª¥Å¤o
ÎµÅ¤³Åo´·É
· · · · · ·Ì
Ä®o¡¸É °¤´n°
°¥nµ¦¤µ´Á¨¥
Ã°qÁ°Á°q¥ °¥nµ¤µ´¦°

20.ÊÎµÄ
¨µ¥µÊÎµÄ ÎµÅ³Åo¤µ´ Á¸¥ÄÅ¤n¤¸¦´ (ÊÎµ) ¡¸É°¥µ³´ Ânoµ°¥¼Ån ¨
21. Än¤n°±n°¤
Änµ¤µ¥ ¤n°±n°¤ÄnÂ¨oª ¤µ¥®µ ÄnÅÎµµ®¦º°Á¦¸¥¤ÄnÅÁ¸Ê¥ªµª
ÄnÅÅ¦nµiµÁ µ ÄnÅ·Á®¨oµ · oµª Å¡¦n¼o¸ Á«¦¬¸ ¸Ê µ ®¦º°Áoµ Än¤n°±n°¤¸¦µ¤Á}Áµ
ª´¦¦¤®¤¼nÁ±µ µªoµ¨µ¥µ
Á¡¨¸É¤¸ÁºÊ°®µÄÁ·ª¦¦¸
22. Á¤ ¨µ (¦¼Â¸É 1)
Á¤ ¨µ·¤µ¨n°Âoª
¦µ¤¼¦Á®ÈÂ¨oª ªoµ ªµ°°Å
ªoµ ªµÅ¼°
Á¨º°ÂÅ®¨ °¡ºÊ¡¸
®»n¤µª ¦´´¸Ç
¡°Ã¦´¸ ÊÎµµÅ®¨°
23. Á¤ ¨µ (¦¼Â¸É 2)
Á¤ ¨µ·¤µ¨n°Âoª
¦µ¤¼¦Á®ÈÂ¨oª ªoµ ªµ°°Å
ªoµ ªµÅ¼Âoª
Á¤ ¨µÁ®ÈÂ¨oª ¨n°Âoª®¸¦µ¤¼¦
ÂoªÁ°q¥ ÁoµÂoªÁºÊ°°»n (ÊÎµ) Ä¦µ¤¼¦ Â¤n»°¥nµ®¸Á¨¥

24. ¨´¬ª«r Âoªµ
¨´¬ª«r Âoªµ
®¸¤µ¦µ Å°¥¼nÂÅ¨
Á¨nµÁ¦¸¥ª·µ ´¡¦³Áoµµ¸«É µ¨µÄ®n Ã°Á¨ Ã°Á¨
oµo°°Á¨ ¡¸É³Á}Åª



25. ÁoµÁµ³
¨µ¸ ¨µ¦ÉÎµ
o¤®oµ ÊÎµµÅ®¨Áµ³ (ÊÎµ)
¡n°µÄ®oÅ®µÁºÊ°
®µ¤µÅo ÈªnµÅ¤n¸ (ÊÎµ)

Áª¦¦¦¤Á¸¥Â¨oªÁoµÁµ³
µ¦ÁoµÁµ³ ´ª¦µ
®µÁºÊ°Â¨oªÈÅ®µ¨µ
¡n°µÅ¨n®¸ Å°¥¼n¨µ¥µ (ÊÎµ)

Á¡¨¨µÂ¨³µ¦Â
26. «·¦·¦¦
«·¦·¦¦ »¦·¥Ä¥° ¹Â¨oª o° °¨µµ (ÊÎµ) ¤µ¦Îµ µ¦´´ Á¸¥Ä®o¡° (ÊÎµ)
27. °¥¼nÅ¨´
°¥¼nÅ¨´ ®¨µ¥ª´Á¦µÅoÁ®È®oµ ª´¸Ê ³o°Îµ¨µ (ÊÎµ) Å¤nÁ®È®oµ°¸®¨µ¥ª´
µÅªo oª¥Ä·¹ ¦µ¹oª¥Ä¤´É Â¤oÁ¦µ³o°µ´ (ÊÎµ) ¤¸ª´Åo¨´¤µÁ°
¦³¥³¸É 2
Á¡¨Ä¤´¥·¦¼ª´¦¦¤ ¹É°¥¼nÄnª¦´µ¨ °°¤¡¨ Â¨ ¡·¼¨
¦µ¤ Á}µ¦¡´µÂ¨³Á¨¸É¥Â¨¦¼Âµ¦¨³Á¨n¦ÎµÃÄ®oÁ}¦Îµª ¡´µ¤µÁ}¦Îµª
¦³¥»r ´´ÊÁ¡¨³¤¸ªµ¤Å¡Á¦µ³Â¨³¤¸ªµ¤¥µª¤µ ¹Ê ÁºÊ°®µ °Á¡¨Ã¥nªÄ®n³
Á¸É¥ª o°´µµ¦roµÁ¤º°Äµ¦¦µ¤ Á¡¨¨»ÄÄ®o¦´µ· µ¦´»¦´µ¨ Â¨³
Á¡¨Á¸Ê¥ª¡µ¦µ¸ °®»n¤µª ¹ÉÁ}Á¡¨¸É·¥¤Îµ¤µÂ´¦Îµª……¸É¤¸µ¦¡´µ ¹Ê°¸¦´Ê
®¹É
Á¡¨¸É¦µÄ¤´¥·¦¼ª´¦¦¤ ¤¸°¥¼nÎµª 81 Á¡¨ ´¸Ê
Á¡¨¸É¨nµª¹µµ¦roµÁ¤º° Â¨³Á¡¨¨»ÄÄ®o¦´µ·
1. µ· «µµ ¡¦³¤®µ¬´¦·¥r
°¸¦´¦¦¤¼ Á·¼Á}¸É¼µ
µ· «µµ ¡¦³¤®µ¬´¦·¥r
Á¡¸¥ªÄ Å¤nÁ¸¥µ¥¸ªµ
µ· «µµ ¸É¼µ °Á¦µ o°Á·¼
2. ®¨»¤®¨£´¥
Á¸¥®ª° ®ª´ÉÅ®ª
®»n¤µªÅ¥ ¡µ´¨®¨»¤
¨¤¡´Á¥È Â¨Á®ÈÁ}¨»n¤ (ÊÎµ)
³»n¤ ³»n¤ °¥¼nÄ®¨»¤®¨£´¥



3. µªµ
´Á}¨¼µªµ
¦µ¸¤µ oµÁ·Á¤º°°
ºÉÂnÁoµ Â°n°
´®µ°´Å´Éª»n
·Ä®¤µ¥» Îµ¦»Á«¦¬· °Å¥ Â¨oµ¨¤Â¦ µ¥ ¦³®ÉÎµ¨Å
µªµ£¼¤·Ä µªÅ¥¸Án
¨Îµµ¥µÁ¥È Ä¦Å¤nÁ®ÈÄÁ¦µ
Ã°¨³Á®n Ã°¨³Á®n Á®nÁ± µªÅ¥
nª¥Å¥Á}Á°¦µnµµ·¤°Á®Èªµ¤¸
Á¦µµªµ®oµÂ¨o Á¦·¦ºÉÁÈ¤¸É
ªµ¤» °Á¦µ¤¸ µ¤¦³µµªµ
4. Ân·Å¥
() ¡ºÊÂn··É¸Ê Á}¸É¦´ °Á¦µ
() Á¦µ£¼¤Ä· º°É Å¥ µ·¸É¦´ °Á¦µ
() ³Å¤n¥°¤Ä®oÄ¦¤µ¥ÉÎµ¥¸
() Á¦µµªÅ¥» ³¥°¤¡¨¸
() ¸ª¸Â¨³Á¨º°ÁºÊ° ÁºÉ°µ·Å¥
() Á¡ºÉ°Å¥¸¦É ´ ´Á}Å¥
(¡¦o°¤´) Á¦µ¡¦o°¤¥°¤µ¤Å¤n®nª ¤°ª¸ª¸ Á}¦µ¡¨¸ Á¡ºÉ°«´·Í«¦¸ ªµ¤Á}Å¥

5. ´¦´Á¤º°Å¥
Ä¦³¦´Ä¦ Ç
Á¤º°Å® ´Å¤n o°Á¸¥É ª (ÊÎµ)
Á¦µ¤µµ¤´¸
Ä¦°¥nµÁ oµ¤µÎµÄ®n (ÊÎµ)
´¦´¡¦³Áoµ°¥¼n®ª´
´¦´¡ºÊ¡¸
Ä¦³¦´Ä¦ Ç
Ä¦°¥nµÁ oµ¤µÁ®¥¸¥¥ÉÎµ (ÊÎµ)

´¦´Á¤º°Å¥ °´Á¤º°Á¸¥ª
¦´Á¸¥ªÄÁ¸¥ª ´¦´Á¤º°Å¥
Ä¦¤µ¦µª¸ Å¥¦»Ä
´¦´Á¤º°Å¥ ÎµÅªoÎµ
´¦´¡¦³¦µ·¸
Á¤º°Á¦µ¤¸°¼n oµª °¼nÊÎµ
´¦´Á¤º°Å¥ ÎµÅªoÎµ
Å¥Å¤nÄÎµ oµnµ¤µ¸

5. ¦nª¤ÄÅ¤¦¸
¦nª¤ÄÅ¤¦¸´Á·¡¸Éo°Å¥
¦nª¤·´Åªo µ·Å¥³¦»nÁ¦º°
µ·¦³Áº° oª¥µ¤´¸
¦nª¤Å¤¦¸´Á}Îµ¨´
·µ¦Ä Ç ÎµÁ¦·oª¥Ä
Á¦·¤¦oµµ·Å¥ Ä®o°¥¼¥n º ¥
Á·¡¨´oª¥µ¤´¸ ³· °¥ Ç



6. Á¡¨Âµ¯·µ
Âµ¯·µ ÅoÁª¨µ´
Á¦µ³o°¥º¦ Áµ¦¡µ·Å¥
Á¦µ´» Â¨ ¡·¼¨¦µ¤
Á¦µ³o°Îµµ¤¼oÎµ °µ·Å¥
(ÊÎµ)
7. Á¡¨Á¦µ´» Â¨ ¡·¼¨¦µ¤
Á¦µ´» Â¨ ¡·¼¨¦µ¤
Á¦µ³o°Îµµ¤¼oÎµ °¦³Á«Å¥
ÁºÉ°¼oÎµ °µ· ¦³µ«´Êµ¥Â¨³®·
»·É¦´µ¨nµÄ®o¦¸Á°µÅªo¤¥µª
(ÊÎµ)
»n»¦³»o¦³·Ê (ÊÎµ)

ª¤®¤ª¦°ÁoµÄ®o´¤´¥
¤´nµ¦´¦·¼o®·µªÅ¥ (ÊÎµ)

µªo°¥Á°ª¨¤
ÄnÊÎµ¤´®°¤¦³¦ºÉ
Ân´ª´¤´¥
®·Êª¦³Álµ´¼¦
´³Å¼Ã 
¤³…….. ¹Ê¦¦µ

8. µªo°¥Á°ª¨¤
Åªo¤´¨° ´¨ºÉ
ª¤Ân®¤ªÄ¨µ
µªÅ¥Â®¨ª¡·¼¨
Â¤n»³ÅÅ®´
´³Å¼®´ (ÊÎµ)
Â¨oªÅoª¥´
9. ¦»¦¸

¦»¦¸ ¸ÊÁ°¥
Á¸¥Á¦ºÉ°¥rÁoµ¤µ·ªn°
ºÉÁ· ¨» ¹ÊÁ·
Á¸¥Ã®ªÅÁ¦
´ªµªo°¥ ¨®¨»¤®¨£´¥

Å¤n¹Á¨¥ªnµ³¤¸g¨
·Ê¨¼°¤r¨®oµµ¸
¨¼¦³Á· Áoµ¤µÅ¤no°¥
Á¸¥Á¥È¨³®o°¥
¼nÄ¦ ¼n¤´

11. °. ¦»¦¸
®¼qµ °¥nµÁ¡·É®¸
Áoµ¤µ ´oª¥Á¦ºÉ°·
n°¼n´¼´´Ê (ÊÎµ)

¦»¦¸ °Á¦µ Å¤nÁ}Å¦
Á¦µ°¥¼n¡ºÊ· ..°. ¤µ´Ê
..°. ¤µ´ÊÂ¨oª È¥·Á¦ºÉ°·



12. Å³
Å³ ¤µ·
´·É ¦³®¦·ÉÁ}Á¡¨
Ãl®n°¥ Ç Ç (Á°ºÊ°)

¤µ ¹ÊÂp¸É µ¤¨o°Å¥
¤µ¦¦Á¨Á}Á¡¨±µªµ¥

13. ±µªµ¥
¤°¼ Á®È®¤¼n µ¤°
®´ªÄªµª° ¦o°ÂnÁ¡¨±µªµ¥
Á¦µ¤µ¦Îµ¼n´Å ¦o°Á¡¨±µªµ¥Áo¨´°oµ ±µªµ¥ °oµ (ÊÎµ)
14. Â¤Ão
Â¤Ão ªµ¥³ (ÊÎµ) · Ç Å ®´ªÄÁo¹ ¹ Ç Å ®´ªÄÁoÂ¦ µª¤´¥ÄnÁºÊ°
¸Â ®ª´³Â n´³ª´ªÃ (ÊÎµ)
15. ¤´µ¦
°¥°¦°n°®´®´ ¹Ê¤´µ¦
¦¼µ°µµ¦¥r ¦³µµ´¥
°Å®ªo
» Áªµ Áoµ¢jµÂ·
¸É¦´¬µ ¦·´Éª·ÂÅ¥
°Á¡Áoµnª¥¨ nª¥n°
µ¦¦o°¨° Ä®o³o°ªÄ
´Ê»¡¦³¦´ °Ä®oÂn¤Âo
nª¥»Áº° ¸ÂÊ °¥nµ·É¤Â§´¥
°¸´Ê»Â¤nnª¥Â³nª¥Îµ
Ä®o¨¼µªºÉ ÉÎµ ª´¸¤¸´¥
Ä®o¼oµ¥´ª¥Ä®oÁ¡¨¥n°¥¥´
°¥nµÄ®o¦°n°¦´¤¸Ân°´¦µ´¥
¨´´¦Îµ ¨´´¦o° f¤°¤´¦¤µ µ¥ÈÁ¸É¥ª®·Èµ ¢{Â¨oªÈ®ªµ¦ªÄ
Ä®o¥°¤°n°o°¤¥¤º°¥°¤ ¥µ
°¥nµÄ®oµ¤µ¦ ¨¸¨µ«¨ª¨µ¥
16. °´ª
°Á°¥ °´ª °¸ÉÁºÉ°´ª Â¨oª°¥nµ¨º¤ Â¨oª°¥nµ¨º¤
°Á¸¥¼n´ÄÅªoÄ®o¸ (ÊÎµ)
ª¥Ánµ °¸ÊÂ®¨³®µ
Â¨oª°¥nµ¨º¤ Â¨oª°¥nµ¨º¤
ÁÈ´ªÄn¡µ ´ÊÄ°·¬µ¡»°r ¡»°r
°»°¥¼n¼n´Á¦µÄ®oÁ¦· °»°¥¼n¼n´Á¦µÄ®oÁ¦·



17. Á·Á· Á·¤µ¦Îµª
Á·Á· Á·¤µ¦Îµª
°Á·Ã¤¥¤µ¼nª¦Îµ
°¥nµÁ°¸¥ °¥nµ°µ¥ °¥nµ®nµ¥ °¥nµÂ® °¥nµ·¦³Âª Â¨oÄ®o´ÊÎµ
ª¥ °Á·¤µ¦Îµ Ç
Ã¦ÁºÉ°ÊÎµÎµ ÄÎµ°o°ª°
18. Á°¦Îµnµnµ¼
() Á°¦Îµnµnµ¼
oµÂ¤o¦Îµ¼n ³ÅoÁ}»µ
() °¥nµ¤µÎµ Ç ¡¼µ
Á¸Ì¥ª³ªnµÄ®oÅo°µ¥
() ®ªµµ¦¤ Îµ¤Ân°
() ¦¼oªnµ°³ª°ÎµÅ¤
() ¦´¦´´®n°¥ÅoÅ®¤
() °»o¥Å¤nÅo ®ªµÄÁ°¤¸
19. ®¨n°¦·³µ¦µ
®¨n°¦·³µ¦µ
µ¤µ¦·Â¤nµªÁ°¥
ª´¸ÊÁ¦µ¤¸ªµ¤»
»¦ºÉÁ¦·®´ªÄ
ª´¸ÊÁ}Âª¦¦r
Á°´´¤µÁ¨n¦Îµª
20. Á¦¸¥¤ª¦Îµ
Á¦¸¥¤ª¦Îµ
Á¦¸¥¤°»nµ®r¤µ°¥
°Á·o°¦Îµ´¡¸É
µªÁ°¥°¥nµÁ¦

¼®¦º°¥´ ÎµÄo°¥
¦o°¥¦°¤µ¦o°¥Á}Á¡¨
°¥nµ®¨ °¥nµ®¸Ä®o¡¸Éª´Áª
°¥nµÎµÄ®oÁ¡¨ °Á¦¸¥¤ºµ
21. µ¥ªµ

µ¥ÊÎµ¥´´Å¤n µ
´´ª¥´¤¸Á®¨º°Ä¥
o°¥¸o°°µ«´¥´
Á·Á· Ç Á·¤µ

µ¥ªµ´Åo°¥nµÅ¦
´ÊÎµÄ ¥´¤¸Á¤µ
¦Îµ¨¹¹ª´ oµ®oµ
¦o°¦ÎµÁ¦·¦nµª´¦¦¤Å¥
22. ¥ª¦³Îµ

¥ª ¥ª ¥ª
¥´nµ ¤µÂn¦³Îµ
¥´·Êª ¥´Á°ª ¥´Å®¨n

¦³·¦³ª¥´Éª¥ªÄµ¥
¢j°¦Îµ®¤»Áª¸¥Á¨¸É¥Å
µ¤oµ¥Å¤nªµ¥Â¨¤°



23. ¤µ ¤µ ¦Îµ
¤µ ¤µ ¦Îµ
¹µª¡¦³«»¦r »´®µ
¡¦·Ê¤¡¦µª¡ªµª¡¦³«»¦r
°¥¼nnµÃ¨ Ãªµ¤¦´
¦Îµªº¸Ê » ¸ºÉ¤
Á¦µ¤µ» Ä§´¥¦ºÉ¦¤¥r

¦o°Á¡¨¨ÎµÎµ ¦nµ¥¦ÎµÁ±±µ
Á¥oµ¥ªª·µ°µ¦¤r
¤µ¤¤» »£·¦¤¥r
»¦³´¬r µÅ¤¦¸
Án³ Án³ Án³
¦´·¤ °µ¦¤r» Á°¥

24. ¦Îµª¦³r®µ¼n
¦Îµª¦³r®µ¼n
¥·É·¥·É¼ ª¥¦· ®¨n°¦·
¦´ÁnµÁ µ¤µ°·Ê
ÎµÅ¤®·¹¤µ´ÉÃ«µ
ÎµÅ¤¹¤µ´É¦o°Å®o
¤µ¦´´Ä®¤n Á¸¥³¸ªnµ
¨¨µ¥¤º° ¨®´º°´µ
ª´¸ÊÂ®¨³®µ ³¦´´ª´µ¥
25. Ä¨oÁ µÅ°¸·
Ä¨oÁ µÅ°¸· · Ç Á oµÅ°¸®n°¥ ª¦¦ro°¥ Ç °¥¼nÄª¢j°¦Îµ
¦¼®¨n° °Á·¤µÁ¨n ÁºÊ°Á¥È °Á·¤µ¦Îµ ¤°¤µ´¥rµ®ªµÉÎµ ¤p³ ¤µ
¦´´¡¸É¸ÊÁ°¥
26. ¨¼Á¤°
¨¼Á¤° Á°µÅªo¼Á¨n ÁºÉ°³Á} ª´µ Â °n°¥o°´ªÅ¤µ (ÊÎµ)
³Á} ª´µ Á oµ¤µ¼nª¦Îµ
27. · Ã Ãn Ã
· Ã Ãn Ã ·ÊÃ¦¤µ´®¨´µ ´Â¤ªÂªÁ¦º° ´Áº°¤µÅªoÅ
´ÊÁ}Â¨³Ån °°¤µ®´¦ÎµÅ¥°¥¼n¨µµ ®¤¸oµÁ¸¥¼n¤µ Îµnµ¦Îµª
28. ¦o°¦ÎµÎµnµ
Á¦µ¦o° Á¦µ¦ÎµÎµnµ ¤¢jµ¤µª Á¦µ¦o°Îµnµ ¼ªµª¡¦nµ¡¦µª
¤µÁ·¤µ¦o°Á¡¨´ ´Á°¦³¦ºÉºÉÄ (ÊÎµ)
Áª¨µ °Á¦µ¥´¤¸ º¸Ê¤¸ÂÅ¢ ¦³¦ºÉÁ¦·Ä º¸ÊÂÅ¢¦ºÊÁ¦



29. oµÄ¨oÁ¦º°Á¸¥
oµÄ¨oÁ¦º°Á¸¥
Á®¨¸¥ªÂ¨´Ânµ
Á¤ºÉ°Å®¦nÁ¨nµ®µ
®ªµµ³Á}®ªµÄ
Á¤ºÉ°Â¦¦´´
´µ´ªnµ°¥nµÅ¦
·¡¨µ¡¨´ÊÅ
°°£´¥Á·®µÂ¤n»
30. ·¦µ¦¹Ä
ª´Ä oµÅ¤nÅo¤µ ·¹·µ ¦¹Ä ¦´¦· Ç Ç »·É °Ä®oÁ°Á®ÈÄ
¦´¦·ÂnÄ ³¡¼°°Å´°µ¥Á°
31. Áº°µ¦µ
Áº°µ¦µ
Án¢jµ ®oµ¤°
Ânn°ªÄ¦Îµ¡¹
ÎµÅoÄ i {
Áº°È®µ¥ Á¥È¡¦³¡µ¥¡´¤µ

Án¢jµ µ¦µ µªn°
Á®¤º°Á¦µ°Åo¦Îµ¼n´
·¹¦Îµ¡¹¦Îµ¡´
Â´¦rn°®¨oµ
»n¤ºÉ°»¦µ Áº°Án¢jµÁ}¡¥µ
32. ¤°¼Á°

¤°Ä®oµ
´¤°¼Á° Á°o°Á°ª¥¦·
¥·Ê¤¤oµ¥µ¥®µµ

µ¥µ¤µÁ°³¤µÁ°
¥·Ê¤¥´Éª¥ª ª®´ªÄ
¥·Ê¤Án®r¤¸nµ Á°¥·Ê¤¤µ´ºÉÄ

33. µ¥Å¤oÁ®¨¸¥É ¤
¡¸É ¹o° µ¥Å¤oÁ®¨¸É¥¤
¡¸ÉÁ¸¥¤Á°µÅ¤oÁ®¨¸É¥¤¤µ µ¥
¡¸Éo°®¤°Å®¤o (ÊÎµ)
Á°µÅ¤oÁ®¨¸É¥¤¤µ µ¥³ºÊ°°®¤´ÊÁ°
Â¤n¸Ê¸É¦o°¥ ´³®¤´Ê
Â¤n´Ê¸É¡´ ´È³Ân
34. Â¤¤»¤´Ä¥
Â¤¤»¤´Ä¥
·Ä®¤µ¥³¹
¸Ê®oµÂ¨oªªnµÅ
¡¼µ³Â¨ ³®¨ (ÊÎµ)

´Åo ´Å ¨´ªÄ¥³Å¤n¹
¨´ªÄ¥³Å¤n¹ ³¹Á jµ°¥
¼oµ¥®¨µ¥Ä ´Å¤n°¥µ³
´Å¤n°¥µ ¼oµ¥®¨µ¥Ä



35. ¤°®µ
¤° Ç ®µ ª´Áoµ°¥¼nÂ®nÄ
Áoµ®¨°Ä®o¡¸É¤µ¦°
¡¸É¦´Áoµ´ÉªÄ (ÊÎµ)
36. µªo°¥
µªo°¥¤µ¨°¥Á¦º°Á¨n
µ¥®µÊÎµµ¦³ÁÈ
¨¤¡´Á¥È Ç

¤° Ç Å ª´ÄÈ¥´Å¤n¤µ
Ã°q®° nµÁ}ÅÅo
ª´Ä ÎµÅ¤Å¤n¤µ (ÊÎµ)
¨¤¡´Á¥È Ç Á·Á¨nµ¥®µ
oµÁ¦º°·Â¨oª ³¨nª¥Á·
Á·Á¨n®µ¦µ¥

37. ¥µ¤Á¥È (¦¼Â¸É 1)
¥µ¤Á¥È Á·Á¨nµ¥®µ
¼ ¨µµ¨³µ ¤µ¤µ¥®¨µ¥¡´»r
¼qÂ³ ¢jµÂ®¨³´¦r (ÊÎµ)
Á°Â®¨³´ ¼n´ÄnÅ®¤Á°¥ (ÊÎµ)
38. ¥µ¤Á¥È (¦¼Â¸É 2)
¥µ¤Á¥È Á·Á¨nµ¥®µ
¼ ¨µµ¨³µ ¤µ¤µ¥®¨µ¥¡´»r
Ãn®µ ¼¨µª¨´¦r (ÊÎµ)
¤´ªnµ¥Á¸¥´ ¥´³´Á¸¥Á°
39. µÁ 
() ¥µ¤´¤µÁ·Á¨n
¡µÁ ´¼nÁ¦µ
Âoª Ç Âªnª ÎµÁ¸¥¤µ
´¹ªnµ Á¸¥®¦·ÉÁ¦Å¦
() ´¤µ¦o°´ °¦´ÈÅ¤nÄ®o
ÎµÅ³ÅoÁ¥¤
40. µ ¤° µ
µ ¤° µ µ¥µÈo°¤°´ ¦¼o¹Á¸¥ªnµ®´ªÄ³¦´´ÈÅ¤n¦´ ³®¨´ÈÅ¤n®¨´¥´
°ÃoÁ°Å¤nÅo Á°nµµ¤ª·Å¨ Ç Á®¤º°°Å¤o¸ÉÁ°º°¤µ
41. ¨¼¨ºÉ
¨¼¨ºÉ ¦³ÁÈ ¦³´
¡µ¥Á¦º° ª¨¤

¡µ¥¡´ o°¨´ªÁ¦º°¨n¤
o°¨´ªÁ¦º°¨n¤ ¡µ¥¡´ ¡µ¥¡´



Ånµ¤ Á¤ºÉ°¥µ¤³·
¡n°¡´Á¨¸É¥¤ ¤¸Áoµ °®¦º°¥´

42. Ånµ¤
Ã·®µ·Å¨¦´

µ Ç ®´®oµ¤µ¤°

43. Ä®°
Ä®°Ä
ÁdÅoÅ®¤µ¦³¼
³ÁdÄ®o¼®´ªÄ
¨¼¦´Åªo¨³o
¦´Ä¦³on°Ä¦
44. Á®ÈÄ
Á®ÈÄ Á®ÈÄ oµ·
¡¸É¤µ»ÉÎµ o°È¦Îµ»º (ÊÎµ)
¡¸É¦´°ºÉ ¡¸É³¤µÎµÅ¤

¸É¤µª´¸Ê ´ª¡¸Éo°Á®ÈÄ
o°È¦´°ºÉ o°³¦ÎµÎµÅ¤

45. µªÁ°¥
µªÁ°¥ Â¤nºÉÄÁ°q¥
Á}¼o°ºÉ Á°µg¤µ¥·
¸ÉÃ¦Å¤n®´

o°Á}¼oÄ¦ ¡¸ÉÅ¤nªµ¥¦´Á¨¥
Á°µg¥·Ãj Ä®o¸ÉÃ¦®´Á¨¥
Á¨·¦´´Á·Á°¥
46. ´¦rª´Á¡È

´¦rª´Á¡È
´¦rÁoµ µ
¥º°¥¼nÁ¸É¥ª Á¨nµÁ¨¸É¥ª®´ªÄ°µª¦r
¡ª¤µ¨´¥ ª¦®¦º°¤µÅ¨µ®o°

ª¥Án°¥¼n£µ
Å¤nnÂ¤µ Ä®o oµoµÁ¨¥
Á°³¤µµ¦ Á¸¥Á¤ºÉ°°®nµÅ¨
¨°¥¨³¨n° Á oµ¤µÄ®o°®´ªÄ (Á°ºÊ°)

47. n°¤µ¨¸
n°¤µ¨¸ ¸ °¡¸ÉÈ¤µ
ª¥¦·®µ Áª¨µ¦Îµª
Ã°q´ ¦rÅÅ®
ÎµÅ¤¹Å¤nnÂ
Áº°¤µÂ  Âªnµ
Á¤o°¥¨°¥¤µ´ (ÊÎµ)
Âªnµµ®µ¥Å (ÊÎµ)
48. ®·¤´¥ µ¥µ¤
®·¤´¥ µ¥Èµ¤
¢j°¦ÎµÁ oµÅÁ¸¥¸
°Å¤o°¥¼nÄÃ¨¸Ê
n¨·É ®°¤¸ µ¦£¸ ¨´É¤



() °°ÅoÅ®¤
() Á°µÁ°³°Á¸¥ª
() ´®¤°µ¨´¥Á¸¥Â¨oªÁ°ª¨¤

() Ã°oÅ¤nÅo°¡¸É
() °Á¸¥ªÈÅ¤nÅo

49. ®»n¤µªµªÅ¦n
®»n¤µª µªoµÅ¦n
¨¼°Å¤o Á°µÅªoÁ¥¤
¤¸´Ê°´µ »®¨µn°¨·É (ÊÎµ)
°··¨ n°¨·É µ¦£¸
°Å¤o¸ÉÄª¸Ê (ÊÎµ)
nµ¥ª nµ¥¸ nµÁÈ nµ¤
() °°ÅoÅ®¤
() Å¤nÅo°¡¸É
() °°ÅoÅ®¤
() Å¤nÅo°¡¸É Áoµ °Á µ¤¸
() Á°µÁ°³³°Á¸¥ª
() °Á¸¥ªÈÅ¤nÅo Á°µÅªoÁ¥¤
() °Â®o°Á®¸É¥ª
() ·Á¸¥ªÈÅ¤nÅo
() Ã°p¥®¤°µ¨´¥Á¸¥Â¨oªÁ°ª¨¤
50. µªµªª´
µªµªª´Á°ªÁ¨È Á°ªµ ³Âjµ®¥´ ¸ÂÁ} °Ä¦´
¸ µªÁ} °Ä¦´ oµÁj °´ ´¦´µ¥Á¨¥
51. Á µ
Á µ· oµ¤Á µ
¼n¸Ê¤´®¦º°Å¤n

Å¤nÄn °Á¦µ Á jµÂnÂ¨¤°
¡¸Éo°µªÅ¥ nª¥´Â¨¤°

52. 
Á Ç Ç ®¨µ¥Á
¡¸É³Á°µÊÎµÁ®¨oµ 40 ¸¦¸
Â¤nÃ¤¥ nª¥nÄ®o¸

°ÊÎµ·¸ ÊÎµ ´ÈÅ¤nÁ°µ
Ä¦Á¨nµ³Á}n (ÊÎµ)

53. Á¸¥Á¡¨
Á¸¥Á¡¨ ¦¦Á¨Âªnªiµ
Äªµ¡³ª®ªµ¨´ª
Á¸¥¦³¦´ª Ç (ÊÎµ)
Åo·Å´ÉªÂª¡µ



54. µªµ¤
Â¤nµª¸Ê ³¡·«¼Å®Èµ¤
·ÊªÈn° °È¨¤

ª¥°¦nµ¤µ¤µnµ¤
¦¼¦nµª¥¤ ®ª¸¤ÁÈ¦°

55. » °»¦µ
» °»¦µ Á¡¨·µ Á¡¨·Ä
Ã°¨³Á®° Ã°¨³®° (ÊÎµ)

» §´¥Á¡¨·Ä Á¡¨·µ
´¦´Á° » Ä » Ä

56. Á°p³ Á°qµ
() Á°p³ Á°p³ Á°qµ
Á°ÅÅ®¤µ ´°»nµ®r¦°°¥
¤µ¸É ¤µ¹®¼´®n°¥ (ÊÎµ)
°»nµ®r¦°°¥°¥¼n´Êµ
() ª´¸ÊÅ¤nÅoÅ¨ ¦¸¦o°Á·Å
³Å®¨´oµ
´o°Á·Á ¥n¤µ (ÊÎµ)
Ã¦Á¤µµ¦
() Ã®Á}Å¢Å¤nÅoµ¦
°oµ ´o°Á¸É¥ Ç Ç Ç
57. Ã¨ªr·´
Ã¨ªr·´ Ç
Á¸¥´´É¨´Éª
Ã¤¥¦Îµªº¸Ê (ÊÎµ)
¼nµ¼¸ ÎµÄ®o¡¸É¥º (Á°ºÊ°)
Á·¤µ´¥´Å¤nÁ¥¦´ (ÊÎµ)
®ª´ÉÄ´¨´ª¦´³¤µÁ°
Áªµ¨ÄÄ®o¤µÁ°
´¦´Á°´¥´Å¤n°Ä¦
´¦´Ä¦ ´¥´Å¤n°Á°
58. Â®¼µª
Â®¼µª
¦´ Á µ¤µºµ
´Á¦µÁ µÅ¤n°¥µ¦Îµ
Á µ¦´Ân° ¸
´Á¦µÁ µÅ¤n°¥µ¤° (ÊÎµ)

Á¤ºÉ°¦µª¢jµµ
Á µ¤µÁ®·®nµÅÁ¸¥µÁ¦µ
Á µÎµ¦³·¦³ª
Á µ·Ân°µª
Á µ¤´ªÂno° ° ¸ µ¤µª
59. µª¨µª

Ân´ªÄ®oµ¤ª¥Ão
°¦µÁoµÈ®°¤»n¤e
ª¥ ª¥ Ân¡¸ÉÂ¨¼

Â¨oª³¡µÁd~Ãªr ÅÂ°nªÁd ¼o
°Âo¤ÁoµÈ¸»¤£¼
ÊÎµÎµ¡¸É°¼o¼ÁoµÁ°ºÊ°oµ°



¡¸É¤µÁªoµ¡¸ÉnÅoÁ·Îµ¥° (ÊÎµ)
Á±µÁ}®¤oµ¥ Á®ÈÄÁ±µoµ (ÊÎµ)

Ã°o¨³®° ª¨Á°¥¡¸É¦´Áoµn¦nµ
Á±µ±´ª¨µnÁ¤·ÁdÁ°¥

60. µªÁª¸¥´¦r
¹ÊÁª¸¥¤µ¨ °Ân
»º¡¸É³ÁªoµÁ¨oµÁ¨¸¥
Åªo°¥nµÄ´
Ã°¨³®° ®¤°¼Îµµ¥ (ÊÎµ)
Á±µÁ}®¤oµ¥ ®´ªÄÁ±µ¤´É (ÊÎµ)

Â¨oª³Á¨¥ oµ¤ÂÅÁ¸É¥ªÁª¸¥´¦r
¹Áª¸¥¡¸ÉºÊ°Â®ª®¤´Ê
ª¤ÂÎµ¤´É ¦´´n¨µ¥
®µ¡¸É¨´¨µ¥ °µ¥n¥´É
Á±µ¦´ª¨´¦r nÁ¤·ÁdÁ°¥

61. Â°nªµª
Á±µÅÂ°nªµª Åoª¥´®¨µ¥ ¤µÁ°Á°µÂ¤n®oµ¤ nµnµ¥¨Á¸¥¸É¦³Å¦
oµo°°¥¼nÂ®n®Ä Ä¨oÅ¨¡¸ÉÄ¦n·µ¤ ¦¼¦nµÂµ¤ ¡¸É °·µ¤o°Å
·ÁºÊ°o°Ä¦·Á°¥
62. ¡¸É³¥n°
() Â¤nqµ Ä¦Á oµ¤µÄ®o°
() ¡¸É°¥µÁ®Èª¨o° ¡¸É¹¥n°Á oµ¤µ
() Á oµ¤µµÅ®
() Á oµ¤µµ®oµnµ
() Á¸Ì¥ª´°Â¤n³
() ¡¸¥É °¤µ¥

63. µªÁ¸¥´¦r
µªÁ¸¥´¦r
¦¼®¨n°°¥nµo°
·ÅÄ®µ¥
Á°°®¨´®¦º°Á°°Á¨n (ÊÎµ)

Â´¦rµ¸°
´¦´Â¤n°ÁºÊ°Á¥È
Äªµ¥Å¤nÁªo
´ {Á®ÈÂn®oµÁ°

64. °¡¥°¤
¨¤Á¥È Ç ´¤µÁ·Á¨nÄoo¡¥°¤
Á¤ºÉ°Å®¦n³µ®°°¡¥°¤
³ÁÈÅoµ¤µ µo°ª¨
³ÁÈÅoµ ¤µµ³¨°¤

°¡¥°¤®°¤®ªµ
³µÈµ (ÊÎµ)
³µÈµ
³¼¤È¼¤ ³ÁÈÄn»n¤¤´¦



65. ¨¤Á¥È
¨¤Á¥ÈÁ·Á¨nµ¥»n
Ân´ª¤µ°ªµª Ç (ÊÎµ)
» » Á°q¥
Îµ»°¥nµÅ¦®°

oµ µª¤oµµ¡» »nµÁ µ¥µª
»nµÁ µ¥µª oµ µª¤oµµ¡»
µ¨¸¤µo°» (ÊÎµ)
³Åo¦nª¤®°´Â¤n»
66. o°Á¤¸¥

Á oµiµo°º°g´Áº°
Á¤¸¥Á¦µ³¦´Ä¦Ènµ¤´ (ÊÎµ)
Âno°Á¤¸¥ Á¸¥Ä·®n°¥

¡µ¥Á¦º°o°¡µ¥º°n°
Å¤n°¥nµ¸´ Å¤n°¥µ ´°
Á¡¦µ³Á¦µÁ jµ°¥´É¦°°¦°
67. µª¥·Ê¤Âj

´¦´Â¤n¥·¤Ê Âj
³·¨°¥¨¤®¦º°³¤Âµª (ÊÎµ)

Â¤n°¸Â°n ´¥°³Áµ
Å¤nÁ®È®oµµª ¡¸É¨º oµªÅ¤n¨

68. ¥°¥µÄ
Ã°o¥°¥µÄ
ÁoµÁ¥ÈÅ¤nÁ®ÈÁ°¤µ
µ´µ¤ª´Â¦¤Áº°
Á®¤º°o°¥Á¦·Á¨n
µ¥´®r³ª´¦°

°¥¼nÂ®nÅ® ´Á jµ¦ª®µ
µÅÅ¨µ Å¤n¤µÁ¥¸É¥¤Á¥º°
´ÉµÁº°Áº° ®´ªÄÄ®o µ¦°
°¥¼nÁ¥ÈÅ¤nÁ®È¨´°
°Ä®o¨´¦´°Á·Á°¥
69. n°°¦´

() Ã°oÁoµn°°¦´
¦´ °¡¸É®´°
() Ã°oÁoµ°Îµe
ÁºÉ°¦³Å¦Äµ¥ (ÊÎµ)
() ¡¸É¦´o°¦· Ç
¸É®¨´oµ¡n°µ
() ¡¸É¦´o°Âo Ç
o°³¦°¡¸Éµ¥

®´ª°³®´Á¸¥Â¨oªp³Áoµ (ÊÎµ)
Á®¤º°Á È¦ ¹ÊÁ µ
¢{Îµ °¡¸É o°¥´®ª´ÉÄ
nµ¦´nµ¥¦·Á°¥
Á°µg¤µ¥· ¡¸ÉÈ¥°¤µ¥
³Á}iµoµ °¡¸Éµ¥
°Ä®oÁoµÂn¤µ¼n ° (ÊÎµ)
ªnµ³µ¥µ´



70. °¢jµ
°¢jµ³¦nª
°¢jµ³Ã¦¥
¨µ¨·Á®¤º°¦´Á¦µ·Ê
°¢jµÂnn°
¥´Å¤n´Å¦

¡ª¡¥°¤Ã¦¥¦µ
Á¤ºÉ°¨¤Ã¥¤µ
Å¤n¤¸Á¥ºÉ°Ä¥
Á¥n¨·É®°¤¨´¦¹Ä
È¦nªÃ¦¥¦µ (ÊÎµ)

71. µªo°¥¦o°¥¡ª¤µ¨´¥
ÄnÁºÊ°Â¡¦
¥·ÉÂ¨ ¥·ÉÂ¨ ¥·ÉÁ¡¨·
µªo°¥¦o°¥¡ª¤µ¨´¥ (ÊÎµ)
¼n¦´ °Ä¦ ¦Îµª¥Á®¨º°Á·
72. °Á¢g~°¢jµ
Ã°oÁoµ°Á¢g~°¢jµ
Á°¤µ¨º¤ªµ¤®¨´
Á°³´ªµ¤ª¸É
Ã¦µnµªnµÅªo
¦´´o°¤¸Â¤nºÉ°
º¨°¥¦³ ¡¸É³nÄ®oo° (ÊÎµ)

´µ´ªnµ°¥nµÅ¦
Á°³´Å¤n´Å¤nµ¥
µ¦¸¨º¤¡¸Énµ¥µ¥
ÊÎµÄ¦¸Å¤n¤¸Ân° (ÊÎµ)
Á ¸¥®´º°Á°µÅªoÄn°
Á ¸¥ÅªoÄn° Á¤ºÉ°Á¦µ¦´´

73. ¥µ¼
¥µ¤¡¸É¼Äµ
¥µ¤¡¸É¤´É¤¸

¡°¡¸É¥µ ¡¸É¼Äµ
¡¸É¼»®¦¸ÉÁ¨È°
74. ¡ª¤µ¨´¥

¡ª¤µ¨´¥
Á¸Ì¥ª¸Ê·®°
¤µ¨´¥¨°¥ª
³ª¤°Ä¦

n°Á¥Åoª¤°
´¤µ¦°¡ª¤µ¨´¥
¨°¥ª°¥¼nÊÎµÄ
³¡ª¤µ¨´¥ÁoµÁ°¥



75. ¦´Â¦¡
¤µÁ°o°ª´¸ÊÂ¦Á¤ºÉ°¡¡´¦r
¡°Á®È¦¼È¹¦´ ÂnÈ´´¥
¤µ¡Â¤n®¼ °¥µ¦³¼q¦³¸Ë
Ân  ¨´ ª Áo µ ¤°Á µ¤¸ °¨n µ ªªµ¸
´µ¥
°µ¤·Éµ¤µµ¤oµn°
¥´°¥¼nÁ}µª¦·»·Í ®¦º°»¤¸¼n°
oµ°¥¼n´ªÁ¨nµnµªnµµ¦»¦´¦´
®·Å¤n¤¸´ªÁ¦¸¥Á®¤º°¦´ÊªÅ¤n¤¸Á¦¸¥ª

µ¤Â¤nÁºÊ°°µ¤Ä
°¥nµ®µªnµ¡¸É°°ª·ª°¦µ¤ª´¥
°¥nµ¦°¦µ®µ®´ ¡¸ÉÂ¦´¤µÅ¨
µ¥Á®È³o°Á¸Ê¥ªÁ¦ºÉ°¥Å

76. Ân®¦º°µ¥
¡¸ÉÅÅ®qµÁ·¤µ¦o° Ç
¦n¤ÁµÎµÅ¤Å¤n´Ê
Á}µ¥®¨´ÁÁ¡¨ ¤¸¨Á¨n®rÂ®¨¤®¨´
Â¨oª¤µ¨ªÄ®o®¨¨¤n°¡°Åo·¤
³Ân¨·ÊÁ oµ¤µ¨n°Á°µÂn¡°Å®¨®¨
³®¤ª¥Á¸¥µª oµ¤µªÁ}¦µ¸
³oµnµ°¼¡n°¦¼o°¥nµÄoµ¦¤

Âª³oµo°n°³Á}Å¦
Á·¨°³ª´¤µÅo°¥nµÅ¦
¨´ªÁ}µ¥»´Á¦´¨µ¥
¤µ¨ª¡°¡n°Åo¨·Ê¤·¤Â¨oªÈ®¸Å¨
Á®¤µ³¡¼´Ã¥Á}·¥µ¥
Ä¦Á¨nµÁ µ³¦µ¸Á®¨º°®¨¸Éªµ¤°µ¥
o°¥´Å¤nÁºÉ°Îµ¤…Îµ¦¤¡¸Éµ¥

77. °¦´
¼¦¼Áoµµ¤´Êµ¤ÈÁ¡¦µ³
o°nµµ¤Á¸É¥¤ Á¸¥¤ÁºÊ°Á¸¥¤´ª
Á°³¹·Å¤n¸¡¸ÉÈ °Ân
Åo¨¼¨Â¨oª³Än»l¥ÊÎµ
¦´ÂoµÂ°
®¦º°ªnµ¤¸°ºÉ¤µ°Åªon°
´ª°¥¼n¨µ¹ »¡¸ÉÅ¤n¹ÅÁ¸¥Â¨oªµÄ

ÊÎµÁ¸¥Áµ³´Ä
µ¤»´É´ª´Ä
n°¥´n°¥Â¨ÂoÅ
¡¸É³¤µ¦ÊÎµÁ¦ºÉ°¥Å
´¥°Â®n°¤µ¤µ¥
°¤µÁ·´°¦Å¤no°°µ¥



Á¡¨°Îµ¨µ µ¦Â

¨µ ¨µn°
Îµ¨µµ
°¦´¤´É

78. ¨µn°
Îµ¦³o°µ¨µ
¨µÂ¨oªÃ°qÂoªµ ¹Áª¨µÎµ¨µµ¦
Îµ¡¦µµªÄ
ª´¸Ê °¨µÅ oª¥ªÄ°µ¨´¥°µª¦r
»ª´´ °¦´Á°
·Ä¡¦ÉÎµÁ¡o° °¦´Á°ÂnÁ¡¸¥¼oÁ¸¥ª

79. Á¡¨¨µ
n°³¨µ °Îµ´µ´®n°¥
´ÉªÃ¤´Ê¤¸Áª¨µ´Ê Ç
ºÉ°»¦µÁ¤ºÉ°¤µ»¤»¤¡¦o°¤¡¦´É
¦nª¤´Á·¦nµÁ¦·®µ¥Á¨¸É¥ª
ÅoÁª¨µÁ È¤µ¯·µÎµ®
®¤Áª¨µÎµo°¨µo°¡¸É

ªnµ³°¥Â¨³®µÁª¨µ¡´
°¥¼nÄ¨o´®¨µ¥ª´Á®¤º°´ÉÁ¸Ì¥ªÁ¸¥ª
» Ä´Á®¤º° ¹Êª¦¦rÁ¨¥Á¸¥ª
³Â¨Á®¨¸¥ª¼Ä¦ÈÂn¤Ä¸
Îµo°Á¸¥Á¡¨¦¦Á¨Á¸¥¸
Ä®oÃ¸Â¨³¤¸Ã°µ¡´

80. Á¡¨¨µ
Á°¥µªnµ³¨µ
Â¦´Â®nª
oª¥ªnµ¹Îµ®®¤Áª¨µ
Á°qµÄ°»¦µ¡¸É¦ÉÎµ¦ª

ÊÎµµÅ®¨¨ºÉ
Ã°qÂ¤nª´¦µ
°¨µÂ¨oªÁ°qµ

81. °¥»¥µ Á¤º°Ánµ
°¥»¥µ Á¤º°Ánµ °Á¦µÂnn°
·Ä°µª¦r ¤µÁ¨nµ¼n´¢{
°¥»¥µ Ânn°¸Ê¥´
Á}´Á¤º°° °¡¸Éo°Ánµ¡¬rÅ¥
Á¸Ì¥ª¸Ê·Á®ÈÁ}Á¤º°Ánµ
µªÅ¥ÂÁ«¦oµ ¼¡¤nµ¦»¦µ
µªÅ¥»®´ªÄ¦oµª¦µ
oµ«¹Áµ¨µ Â®¨¦µª°ªµ¥
Á¦µ´Ê®¨´¤°Â¨oªÁ«¦oµÄ
°»¦rÁº°ÄµªÅ¥Îµ¤´É
¤´¦¤µ ¦nª¤Ä´µ¤´¸
³Å¤n¤¸Ä¦¨oµ¦µª¸µ·Å¥



¦³¥³¸É 3
Á¡¨¦³Îµo°·ÉÂ¨³Á¡¨¦³¥»r¸É¤¸µ¦¡´µ ¹ÊÄ¦³¥³¢g¢¼
Ã¥n ª Ä®n ¤´  ³Á}  Á¡¨ ¸É Â n  ¹Ê  Á¡ºÉ ° ª´  »  ¦³r Ä µ¦Á¥Â¡¦n ª´  ¦¦¤Â¨³
Á°¨´  ¬r °´  ®ª´  ¦¦µ¸ ¤ µ ´  Á}  ¡´  µµ¦µ¦¸ ° ¥n µ ®¹É  ¸É  µª´  ®ª´ 
¦¦µ¸¤µÅo¦nª¤´nÁ¦·¤«·¨³µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ Ä®o¤¸ªµ¤Â¨Ä®¤n¤µ ¹Ê Á}µ¦¦oµ
Á°¨´¬rµª´¦¦¤µ¦¸ ¸ÉÅoÎµ¦o°´¨nµª¤µ ´¦o°¦nª¤´ÃÂ¨³ª¤Ã®¦¸
Ã¦µ
Á¡¨¦³Îµo°·ÉÂ¨³Á¡¨¦³¥»r ¹ÊÄ®¤n ¤¸Îµª´Ê®¤ 19 Á¡¨ ´¸Ê
1. Á¡¨»¸oµª»¦µ¦¸ (°ÎµÁ£°´¦µ)
oµª»¦µ¦¸ ª¸¦¦¸¥°®· °Å¥
nµÁ}®·Â¦ ·Â¨ªnµ®·´Ê®¨µ¥
¡ªÁ¦µÎµÁ°µÅªo ÎµÄ®oÅooµª»¦µ¦¸ Á¤ºÉ°¦´ÊÁoµ°»¦»¦µ nµ°µ®µÁ}°¤µ¦¸
¥´¡°°¦µÅ¡¦¸
Áoµ°»Â®¸¡nµ¥Â¡o°¥Å
ªµª¡µ´¦¦Á¦·
¥°Á¥·Ä®oÁ¸¥¦·¥·ÉÄ®n
Á¡ºÉ°Á¸¥¦·¦³ª´·®·Å¥
·Á°µÅªoÄ¦µ¸¤µ
2. Á¡¨¦ÎµªÃ¦µ
¦Îµª Ç Ç °Á·°rµªµªÃ¦µ ¡¸Éµ¥Á·°°ÅÃo Ç Â¤nÃ¤¥°¥nµ¤´ªª¥µ ¡°Â
°n° Ç ¤µ¢j°¤µªµ Â¤nµªÃ¦µ °Á·¦ÎµªÇ
3. Á¡¨Îµ ª´
. Îµ ª´ Á¤º°¦µ¸¤µ º°Á¤º°¨oµ Â¨³oµÅ®¤¸ °³Å¦°¸¨³¡¸É °q°®¤¸ÉÃ¦µÇ ¦µµ®·
Â¨³·nµÁª¸¥
4. Á¡¨Ã¦µ¦³¼°¸µ
Ã¦µ¦³¼°¸µ Ç Áoµ¨º°Á¨nµ µ¤¸ °¸ Ç ¥nµÃ¤ª¸¦¦¸ nµoµª»¦µ¦¸ Á}«´·Í
Á}«¦¸ °oµÁ° ¥nµ¥º°°µ Á}µ¦¦³µ«Å¤nÁ¥·Á¦ ªnµ®·Å¥Ä®µ
´ÊÁ° Ç ¸ÉÁoµ¤ªnµÁn¨oµÂ¦nÂ¨Åª
5. Á¡¨oµÅ®¤
oµÅ®¤ Ç Ç oµÅ®¤¡ºÊ¨µ¥®¨µ¸ oµÁºÊ°¸oµ®n¤µ¤ ÁoÅ®¤¥o°¤Ä®o¹ÊÎµ ¸Ä
°¨µ¥µ¤µ ¥µ¤»nÈ¼¤¦ ¤¸ÊÎµ¤¸ª¨Â¨³¤¸¦µµ ¥µ¤ÄnÈÄ®o¤¦ Á}ÁºÊ°Á}¦¼
nµ {´¥Á¤º°oµ Ç Á}®oµÁ}µÃ¦µoµÁ¦µ Ç Á¤º°°Á¤º°µÁoµ¨º°´´Éª



6. ®¤¸ÉÃ¦µ
´®¤¸É Ç Ç ´Éª®¤¸É Â¤n¸Á°µ´Éª¤µª ´®¤¸ÉÁoµÈÄn®n°´Éª ¤µ·¼´ª³¡n°µ¥¸
°ÎµÁ£°¦³ÃÃ´¥ °ÎµÁ£°{´¥ °ÎµÁ£°¡·¤µ¥ ¤µ·¤´ÈÅoºÊ° µ¥È¤¸ oµºÊ°Å¤n´Éª·³
oµ °¦´¦³´°¦n°¥Áo°
7. ¦µµ®·¡·¤µ¥
¡·¤µ¥ Ç Ç ¡·¤µ¥¤¸¦µµ®· ¦µµ®··ÉÁ¤º°¡·¤µ¥ Ã¦µÁoµÁ°µ®·° ¤µ
Á¦¸¥n°o°Á·´Åªo n°ÎµÂ¡Â®n»o¤¦³¼ ¦n°¦µµ°¥¼n °¥nµ¤¸ªµ¤®¤µ¥ ¨´¨ª¨µ¥
¨¸¨µ Ç µ¤nµ¤¸»nµ®¨µ¥ nµ¼iª¥nµª °Á¦µ Ç µ¦»nÁnµ¹¦»nÄ®¤n o°¦´¬µ
Á°µÅªoÁÈ Ç Ä®o¼¡·¤µ¥¼Å¥¦oµ
8. nµÁª¸¥
nµÁª¸¥ Ç Ç Å¤n¤¸¨o°Áª¸¥ ¤¸Ân¨o°¦¥r ¡¦³¤°È¥´®¤»ª Ç °¥¼n´nµ
{·Áµ {¦ {Ã°n {°nµ Â¨³¦³µ {¨µ Á µ {´ª»pµ »p»n µ·
Â¤n¤¼¨ ¤µÁ}·Áµ µ·Åo¤¸¦µµ ¦´É¤´nµ Á°°¥nµ µ¥Ä®oÁoµ Á¸Ì¥ª¸ÊnµÁª¸¥oµÁ¦µ Ç
°¥no°¥¡ªÁ¦µÁ oµÃ°Áª°¦rµ¤
9. Ã¦µ¦ÉÎµ¦ª¥
Ã¦µ Á¤º°¦ÉÎµ¦ª¥ ´¦o°´¤ª¥ Áoµ¨oª¤µ¤¸ ª¥ÈÁ¥°³oª¥· °¥nµo°¸
ª¥¸nµ¦´¦· °¥nµ¤µ Ç ¥°´ ¡°Å¤n¸Éª´È¡¨´°·Ê ®µ¡¸É¦´o°¦· Ç °¥nµ·É°¥¼nµ
µµn°¥nµÃ¤
10. Á¡¨¥nµÃ¤
¥nµÃ¤Á}µªÃ¦µ Á¥ÁnµÁ¦ºÉ°µ¦¦µ¤ ¥°¥·ÉÂ¤n®·¥µ¤ Ç Å¤nÁ¥¦´É
¦oµ¤n°¡ª«´¦¼ ªµÂÄ®o®·Ã¦µ ´µ¢{¢µj°´«´¦¼ ¡¦³¥µ¡·´¥ÈÁ°µÅ¤n°¥¼n
®µ¦¨µªÈÁ°µÅ¤n°¥¼n Á¡¦µ³µ¦n°¼o °»®·Ã¤
11. Á¡¨Ã¦µ»¦·¦r
Ã¦µ»¦·¦r ºÉ°Á¸¥¦³·Å´ÉªÁ¤º°Å¥ Ç µ¤¦°¥¡¦³¥»¨µ Ä®onª¥Îµµ·
Å¼n®¨´´¥ oµ¥µÁ¡·Á«¦¬·»¤ »¤Á o¤Â È ¤¸Â®¨nÊÎµÄo µªÃ¦µ¦nª¤Äo°¤
Îµ ¦nª¤· ¦nª¤Îµ ¦nª¤¤º° ¦nª¤Ä Ç



12. oµª»¦µ¦¸ (°ÎµÁ£°¦»¦¸)
oµª»¦µ¦¸
ª¸¦¦¸ªµªÅ¥
nµ¤¸¡¦³»¥·ÉÄ®n
Á¨·¤Á¸¥¦·Å¥Ä®oÄ®n¥·É¥
Å¡¦¸Â®¨¦µ Áµ¨µ¨¨
Å¥¥´Îµ¦ Å¥°¥¼n¼n¡µ¦µ
13. ¨ÎµÄ¥
ª´¸ÊÁ¦µ¤µ¡´
³¤µ¦³´Á¡¨¨ÎµÄ¥
¦¦¤Á¸¥¤³Áo³¦Îµ
³º°´ªÅÎµ Á°q¥È°³Å¦
°Á¨nÈo°¤¸¦¼
³o°¡·«¼Ä®o¤´Á oµÄ
Á¦µ¤µÅ®ªo¦¼oª¥´Á¸¥n°
¥´n°¥n°¨°Á¨n´Å
¥¤º° ¹Êµ» ³ °Å®ªo¡¦³¦´¦´¥
Å®ªo¦¼¡´ ¦¼¦´ ¦¼Îµ
³Åonª¥Â³Îµ¨°Ä®o
°¸´Ê¨°Å® ¸É¤´³·
°Ä®onª¥·¤µnª¥ÂoÅ
Å®ªo¦¼Á¦È¦¦¡È ¥´Á oµÅ·
¤º°³·Ã¤¥Á oµ¨ÎµÄ¥

Á¡¨¸É¤¸ÁºÊ°®µÄÁ·Á¸Ê¥ª¡µ¦µ¸
14. µª®oª¥Â¨
µªo°¥®oª¥Â¨
·ÊªÃn´ª¼ (ÊÎµ)

µµÂ °¥µÅo´ª¦¼
°¥µÅo´ª¦¼ ¹µµÂ

15. ¨¼Ã¦µ
·Á®¨oµÁ¤µ´Á µÅ¤n´ªnµ¨¼Ã¦µ
·  Â ¨o ª ° µ ¨³ ª µ ¨¼ Ã¦µ¦o ° ¥
Á°¦rÁr
Ãµ¡¸ÉÅ¤no°µ¦ °®ªµÈÅ¤nÎµÁ}
´Â¨o¤Å¤nÁ®È °Á¡¸¥ÊÎµÁ¥ÈÈ¡°
´Â¨o¤Å¤nÁ®È °Á¡¸¥ÊÎµÁ¥ÈÈ¡°
Ánµ¸ÊÂ®¨³®°ºÉÄ
¨¼Ã¦µ¸Ê®° ¹¦¼Å¤n®¨n°
Ân°Á¨¸É¥¤° (ÊÎµ)
16. ¦»¦¸µ®ªµ
¦»¦¸ °Á¦µ¸Á°q¥
®ªµ´¹¦´¤µ´Êµ

Å¤n¹Á¨¥ ªnµ³¤¸µ®ªµ
¤¸µ®ªµ ¤° Ç Â¨oªÈÁ¤·



17. o¦´
() ¡¸É¤µ¦³¤µ¡ª¨o°
¡¸É¦´®¤µ¥¤»nµª¨µ¥µ
³¦°¥ªµµ¡¸ÉÅo¤µ¡Áoµ
°¥nµÅo¤´ªÁ¨¥oµ Á·Á oµ¤µ¦nª¤ª
ª´¸Ê¡¸ÉÅoÂo¦´¤µ
³ ° { µÅªo¸Éªµ
() ¼Á·¤µ¹¥´Å¤n®¥»¡´
¸Éª °µ·¤´Å¤n¸
oµ¡¸É¤µ¨¼³Á®ºÉ°¥Á¨nµ
oµÁ}¦´o°¨³È°n°¦³°µ
°Á·Å¨¼¸É°ºÉÁ¨¥®µ
Åo¢{ªµµ¤µ¨nµªÁ¥¤
®´ª°¼o®·ªµ¤¦·¥µ´
Á¦ºÉ°Ánµ°….¡¸É¦¼o¸
o°¸ÊÁ¸É¥¤Á¸¥¤´ªÁ}®·

¡Â¤nÁºÊ°°µ¤ª·Å¨
ÎµÄ®o¦´ª¥´ÊÂn¦µre¨µ¥
¡¸É°¥µ¨°Á¨¸¥´Â¤nµªoµÅ¨
¡¸É³¡µÁ oµ¨ÎµÄ¥
°¥nµÄ®oo°¡µ¦´¨´Å
Á¸Ì¥ª¸ÊªªnµoµÅ®¤
³¤µ¨¼¦´Á°µÅªo
¤´¨oªÂn¤¸¦ª¦µ¥
o¦´³ÁµÁ®¸É¥ªµ¥
oµÁ}¦´¨µ¹³ °¦´Åªo
°°¥nµÅo¤µª»nªµ¥
¸ÉÂ®¨³µ¦¤ °µ¥
»{¦´¦´Èªnµnµ¥
¼nª¼¸n°Á}Å¦
¹ªnµ¦´¦·È°Å¤nÅo

18. Á¡¨°Îµ¨µ
Á¡¨¸ÊÁ}Á¡¨»oµ¥
®·µ¥¨»n¤ª´¦¦¤
º°¨»n¤ª´¦¦¤Å¥
ÎµÁ}o° °¨µn°
°¸¦³´ÉÁoµ£µ¡
¡ªÁoµÁ°q¥Îµµ

o° °¨µÅÁ¡¦µ³®¤Áª¨µ
¸É¤µ¦o°¦ÎµÄª´¸Ê®µ
¦ª¤ÊÎµÄ¦¦µ¸¤µ
¹ °°ª¥¡¦Ä®onµ» ¤°»¦µ
¤o° °¦µ¨nµªÎµ°Îµ¨µ
¡ª¦³¤ (·´) °¨µÅn°Á°¥

3.4.5 ¡´µµ¦µoµ¼oÂ
³Á®ÈÅo°¥nµ´Áªnµ Ä {»´ ¨»n¤°»¦´¬r«·¨³ª´¦¦¤¸É¦nª¤´ºµ
µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ Ã¥nª¤µ¤´³¤¸°µ¥»Änª¦³¤µ 50 e ¹ÊÅ ¹É¤¸ªµ¤ÂnµµÁ·¤
Äµ¦¸ °µ·
1. ÂnÁ·¤µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃÁ}¸É·¥¤Ä¦¦µ®»n¤µª ¹É¤¸°µ¥»¦³®ªnµ 20
e ¹ÊÅÁ}nªÄ®n ®µÂn{»´¨»n¤¼o¨³Á¨n¦ÎµÃ ¤´³¤¸Ân¼o¼°µ¥» ÁºÉ°µµ¦¨³Á¨n



¦ÎµÃÄ{»´Å¤nÅo¦´µ¦º° Á}µ¦°»¦´¬rµ¼o¼°µ¥»Ä»¤ ¹n¨Ä®o¼oÂ
nªÄ®n³Á}¼o¸ÉÁ¥¨³Á¨n¦ÎµÃ¤µÂ¨oªÄ°¸ Á¤ºÉ°¦³¤µ 20 – 30 e
2. °µ¸¡ °¼oÂ Á}·É®¹É¸É¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨°¥nµÁ®ÈÅo´ ÂnÁ·¤
µ¦¨³Á¨n  ¦Î µ ÃÄ» ¤ ¤´  ³¤¸ ® »n ¤ µª ¸É  ¦³°°µ¸ ¡ Á¬¦¦¦¤ Ân o ª ¥ªµ¤
Á¨¸É¥Â¨µ´¤¸É¤¸µ¦¡´µoª¥ÁÃÃ¨¥¸ Â¨³¤¸µ¦«¹¬µ¸É¸ ¹Ê n¨Ä®o{»´¨»n¤
¼o ¨ ³Á¨n  ¦Î µ Ã³¤¸ ® ¨µ¥µ µ°µ¸ ¡ °µ· o µ ¦µµ¦ ®µ¦ Î µ ¦ª ´  ¦¸ ´  ¦o ° 
Á¬¦¦¦¤ «»´ªr Á}o {´¥Á®¨nµ¸Ên¨Ä®oª´¦¦¤µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ ¤¸µ¦¡´µÄ
°r  ¦³°µo µ Á¦ºÉ ° Ân  µ¥ Á¡¨ Â¨³¨¸ ¨ µn µ ¦Î µ ¸É  ³Ân µ ´  °°Å µ¤
¦³µ¦r¸ÉÁ¥¡Á®È °Ân¨³»¨¸É¤µ¦nª¤¨³Á¨n¦ÎµÃ´ ·ÉÁ®¨nµ¸Ê´Á}¦³Ã¥r
°¥nµ®¹É¸É¨»n¤»¨nµ°µ¸¡nµµ µÅo¤µ¦nª¤¦oµ¦¦rÂ¨³Ân{¦³µ¦rÄµ¦
Ân°´
3. ªµ¤·¦oµ¦¦rÂ¨³¦³µ¦rÄµ¦Â oª¥¦³¥³Áª¨µÂ¨³ªµ¤
Á¨¸É¥Â¨ °´¤ µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃÄ»¤¸É¤¸µ¦Â¡¦n®¨µ¥ Â¨³Á·ªµ¤ÁµÅÄ
¦³¥³Áª¨µ®¹É  n  ¨Ä®o ª´  ¦¦¤¦Î µ ÃÅo ® ¥»  ³´  ¨ Ân Á ¤ºÉ ° ¤¸ ¼o ·  ³°» ¦´  ¬r
«·¨³ª´¦¦¤Á®¨nµ¸ÊÄ®o¨´¤µ°¸¦´Ê ¨»n¤¼oÂÂ¨³¼o¸É¤¸nª¦nª¤´Ê®¤ ÎµÁ}³o°¤¸
¡ºÊµªµ¤¦¼o Ä o µ«· ¨³ª´ ¦¦¤¦ÎµÃÄ°¸°¥¼noµ Â¨³¡¦o °¤¸É ³¦nª¤¦oµ¦¦r
Âªµµ¦¨³Á¨nÄ®o¤¸ªµ¤ª¥µ¤Â¨³¤¸ªµ¤Â¨Ä®¤n Á¡ºÉ°Ä®o°¨o°´£µ¡´¤
{»´Åo°¥nµÁ®¤µ³¤ Á·¤µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ³°¥¼nÄÁ¡µ³¨»n¤µªoµ Ân  {»´
µ¦¨³Á¨n  ¦Î µ Ã¸Ê Å o ¼  ¨´  ´  µ¨»n ¤ ¼o Â ¸É ¦n ª ¤´  °» ¦´  ¬r ª´  ¦¦¤¦Î µ Ã Ä®o
«·¨³µ¦ÂÁ®¨nµ¸Ê¤¸nªÎµ´Ä´¤¤µ¥·É ¹Ê ³Á®ÈÅoªnµ¨»n¤¼oÂÄ{»´¤°Á®È
¹ÂªµÄµ¦¸É Îµ¦µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃÄ®oÅªoÂn»¤Â¨³´¤Åo°¥n µ¼ o °Â¨³
Á®¤µ³¤ ¤¸ªµ¤·¦oµ¦¦rÂ¨³ªµ¤µ¤µ¦Á¡·É¤¤µ ¹Êµ¦³µ¦rÄµ¦ÎµÁ·¸ª·
¸É¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨ °´¤ ¦³°´¤¸¦³µ¦rÄµ¦Â¸Én¨Ä®oµ¤µ¦Á¦¸¥¦¼o
Åo ª´¦¦¤¦ÎµÃµ¤µ¦Á°ºÊ°¦³Ã¥rÄ®oÂn»¤Â¨³´¤Åo°¥nµÅ¦oµ ´´Ê{»´
Á¤ºÉ°¤¸Ã°µÎµ´Äµ¦³Îµ´®ª´ °ÎµÁ£° Îµ¨ ®¦º°®¤¼noµ µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃÈ´Á}
¨»n¤µ¦Â®¹É¸ÉÅo¦´ªµ¤·¥¤Á¡·É¤¤µ ¹Ê



3.4.6 Ã°µÂ¨³µ¸É ¤¸¡´µµ¦µ¤¦³¥³ ´¸Ê
¦³¥³¸É 1
¨³Á¨n  ÄÁ«µ¨¦» ¬
¦µr Á }  ¦³Î µ »  e Äo
¨µo µ ®¦º ° ¨µ» ¤ Á} 
µ¸É Ä µ¦¨³Á¨n  ¦Î µ Ã
Á¡ºÉ°¦oµªµ¤µ¤´¸Ä»¤
Á}µ¦¡³´¦¦rÂ¨³Á·
Á¸Ê¥ª¡µ¦µ¸ °®»n¤µª Á}
Ã°µ¸É³ÅoÎµªµ¤¦¼o´´

¦³¥³¸É 2
Á ¡ºÉ °  ª µ ¤ ´  Á · 
»  µ Äµ¦ºÉ  Á¦·  µ¤
¦³ÂÃ¥µ¥ °¦´  µ¨
¤´ ¥ °¤¡¨ Â¨
¡· ¼ ¨
¦µ¤
Äµ¸É : ¨µ»¤
: Ã¤¦
: ®°¦³»¤

¦³¥³¸É 3
Á ¡ºÉ ° Á }   µ ¦ ° » ¦´  ¬r
ª´  ¦¦¤µ¦¨³Á¨n  ¦Î µ Ã
°»¤Â¨³Á}µ¦Á¥Â¡¦n
´´Ê¹n¨Ä®o¦ÎµÃ Á}°¸
·  ¦¦¤®¹É  ¸É  µ´  ®ª´  Åo
¥µ¥nÁ¦·¤Ä®o¤¸µ¦Â¤µ
¹Êµ¤Ã°µnµÇ °µ·
- µª¦ªnµoµª
»¦µ¦¸ Äª´¸É 23 ¤¸µ¤ Á}
¦³Îµ»e
- ª´¼o¼°µ¥»Â®nµ·
- ¤¸µ¦´µ¦¦³ª¦ÎµÃ
Á}¦³Îµ»e
- µÃ¦µ ³ µ °¸
- Á«µ¨¨°¥¦³
- Â¨³µ¤µÎµ´Ç °ÄÂn
¨³»¤
¹ÉÄ{»´¸Ê ®µ¤¸µ¦
Îµ¦ÎµÃ°°Á¥Â¡¦nµ£µ
ª´  ¦¦¤ ´  ®ª´  ³¤¸  µ¦´ 
µ¸ÉÅªo°¥nµÁ®¤µ³¤ °µ·
- ®oµ¨µ°»µª¦¸¥roµª
»¦µ¦¸
- ¤¸µ¦´Áª¸¸ÉÁ®¤µ³¤n°µ¦
Â Á}o



3.5.7 ¡´µµ¦µoµ°r¦³°µ¦ÂÄnª°ºÉ Ç ¤¸´¸Ê °»¦rµ¦Â
Áª¸ Â ¸ Á¸¥ Â¨³¼o¤ ¹É°r¦³°Á®¨nµ¸Ê ´Á}nª®¹É¸É¤¸¡´µµ¦¤µÃ¥¨°
¹É¼oª·´¥Åo´ÎµÁ}µ¦µ Á¡ºÉ°°·µ¥¦µ¥¨³Á°¸¥ °°r¦³°´Ê®¤ Åo´¸Ê
°r¦³°
°»¦rµ¦Â

Áª¸ Â ¸ Á¸¥

¦³¥³¸É 1
1. Ã Á¦ºÉ°¦¸
2. Á¦ºÉ°¦³°
´®ª³ °µ· ·É ¦´
3. ³Á¸¥Áoµ¡µ¥»Ä®o
Âªnµ
4. n°Å¢ Á¡ºÉ°°´Ã
5. ´ÊÎµ Îµ®¦´ºÉ¤
6. ¦Ä®n Îµ®¦´
Ä®oªµ ´ ÊÎµ
7. ´°°
8. Á¦ºÉ°¼µÄµ¦
Å®ªo¦¼ °µ· °Å¤o
¼ Á¸¥ Á·Îµ¨
Á}o

¦³¥³¸É 2
1. Ã Á¦ºÉ°¦¸
°µ¤¸Á¦ºÉ°¦¸µ¨
Á oµ¤µ¦³° Án ¨¼
Â Á}o
2. ¤¸µ¦´µ¸ÉÄ®o
ª¥µ¤oª¥Ãp³ Áoµ°¸Ê
®¦º°Â´°Å¤o
(Á¡µ³Ä´ª´®ª´
Ánµ´Ê)
3. Å¤n·¥¤Äo³Á¸¥
ÁºÉ°µ¤¸Å¢¢jµÄoÂ¨oª
4. µ o° 3 – 7 Ä
¦³¥³¸É 1 Ä¦³¥³¸É 2
Å¤nÎµ¤µÄo Áº°É µ¤¸
µ¦¡´µ¦¼Â¦Îµ
ÃÄ®o¤¸ªµ¤Á}
¦³Á¸¥¤µ ¹Ê
5. Á¦ºÉ°¼µÄµ¦
Å®ªo¦¼
1. ¤¸µ¦´Áª¸®¦º°
1. ¨µoµ
¨µ´Á·Ã¥Á¡µ³
2. ¨µ»¤
(Á¡µ³Ä´ª´®ª´)
3. ÄoÂªnµµ
ª´¦r ®¦º°³Á¸¥ 2. ÄoÂªnµµ
Å¢¢jµ ¤¸Á¦ºÉ°Á¸¥
Áoµ¡µ¥»
Â¨oªÄ¤´¥¸Ê

¦³¥³¸É 3
1. Ã Á¦ºÉ°¦¸
¦³°´ª¤Ã®¦¸
Ã¦µ Á¡µ³Ä°ÎµÁ£°
´®ª´¦¦µ¸¤µ
2. Á¦ºÉ°¼µÅ®ªo¦¼
¡¦o°¤³Á¸¥Áoµ¡µ¥»
¡µÄn°Å¤o ´ÊÎµ
°° µ¤Â°¥nµ
´ÊÁ·¤ Á¡ºÉ°Îµ¤µÄ¡·¸
Å®ªo¦¼Ánµ´Ê
3. Å¤n¦µªnµ¤¸µ¦
Îµ¦¨´¤µÄo»
»¤

1. ¤¸µ¦´Áª¸ ¸É¤¸
¦¼  ÂÅo ¤ µ¦µ
Â¨³¤¸ªµ¤ª¥µ¤¤µ
¹Ê
2. °»¦r°·Á¨È¦°
·r Á·Äµ¦Äo
Á¦ºÉ°Â ¤¸µ¦
¡´µ ¹Ê Ã¥µ



¼o¤

1. ¨»n¤µªoµÄ
»¤

1. ¨»n¤Ä»¤
2. ¨»n¤….Â¨³»¨
Îµ´ °»¤

»¤¤¸Á¡¨¦ÎµÃÄ
¦¼Â CD
1. ¦³µ´ÉªÅ
2. Â ®¦º°»¨
Îµ´ °»¤
3. ³¦¦¤µ¦´
·¦³ª¦ÎµÃ
4. ¨»n¤¼o°»¦´¬r¦Îµ
Ãnµ»¤

3.5 ¦»µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ °»¤Ä´®ª´¦¦µ¸¤µ
¼oª·´¥Åo«¹¬µoªoµ o°¤¼¨ Â¨³¡ªnµµ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ£µ¥Ä´®ª´¦¦µ¸¤µÅo¦´
°··¡¨µ¦¨³Á¨n¤µµµ£µ µµ¦¤µ¤Â¨³µ¦oµ n¨Ä®oÁ·µ¦nµ¥Áª´¦¦¤
µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ ¹ÉÁ·Änª¦µªe ¡.«. 2460 ¹É¦´¦´µ¨¸É 6 µ´Êµ¦¨³Á¨n¦ÎµÃÈ
ÅoÁ¥Â¡¦n¤µ¥´Á¤º°¦¦µ¸¤µ¼n»¤nµ Ç °¥nµn°ÁºÉ° Â¨³ÅoÁ·µ¦¡´µµ¦¨³Á¨n¦Îµ
Ã°°Á} 4 ¦³¥³ ´¸É¼oª·´¥Åo¨nµªÅªoÂ¨oªÄ¸É 2
´´ÊÁ¤ºÉ°Á·µ¦¡´µµ¦
Á¨¸É¥Â¨ n¨Ä®o{»´µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃÄ»¤ °´®ª´¦¦µ¸¤µ ¹É¤¸¦¼Â
µ¦¨³Á¨n¸ÉÂnµ´°°Åoµ ¨oµ¥¨¹´oµ µ¤Ân³¦´Á°µ°··¡¨ °ª´¦¦¤Ä
¦³¥³ÄÁ oµ¤µ¤µ¤µªnµ ´´Ê¼oª·´¥¹Á¦¸¥µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ£µ¥Ä»¤nµ Ç Á®¨nµ¸Ê
ªnµ “µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃÂ¢g¢¼“ Ã¥¤¸¦¸«¹¬µ 3 °ÎµÁ£° ´¸Ê
1. µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ¤¦¤¼o¼°µ¥»»nªnµ – «µ¨µ¨°¥ °ÎµÁ£°Á¤º° ´®ª´¦¦µ¸¤µ
µ¦n°´Ê¤¦¤¼o¼°µ¥»»nªnµ – «µ¨µ¨°¥ Á· ¹ÊÄe ¡.«. 2540 Ã¥¤¸ª´»¦³r
Á¡ºÉ°¸É³°»¦´¬rª´¦¦¤Â¨³¦³Á¡¸ °»¤Ã¦µ ¤¦¤´Ê°¹É¤¸ª´»¦³rÁ¸¥ª´
¹¦nª¤´ºµ«·¨ª´¦¦¤´¨nµª Ã¥Åo¦´Â¦´µ¨Äµ»¨Îµ´nµ®¹Éº°
°µµ¦¥r»ª·¥r ´¦¤³Ã ¹ÉnµÁ}¼o°»·«Á¡ºÉ°´¤Äoµ°»¦´¬r«·¨ª´¦¦¤
¡ºÊoµ Ã¥Á}ÂÎµÎµ´¸Én¨Ä®o»¤Ã¦µ¤¸ª´¦¦¤µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ°¥¼n ´´Ê
Á¤ºÉ°nµÅoÁ¸¥¸ª·ÅÂ¨oª ¤¦¤¼o¼°µ¥»´Ê°¹ÅoÎµÁ·Âªµµ¤ª´»¦³r °nµ
Á¡ºÉ°Á}°»¦r Â¨³Á¡ºÉ°n¨Ä®oª´¦¦¤µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ¤¸µ¦°»¦´¬rºµÄ»¤
n°Å

 

¦¼Â °µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ °¤¦¤¼o¼°µ¥»»nªnµ – «µ¨µ¨°¥ ¤¸°¥¼noª¥´ 2
¦¼Â ´¸Ê
1) ¦ÎµÃ¥o°¥» Á}µ¦¨³Á¨nÂÃ¦µ °µªoµ ÂnÁ·¤Á¨n´µÁ¦È
£µ¦·µ¦ÎµÅ¦nÎµµ Á¨n´Äµ¦³Á¡¸nµ Ç °µ· µ ¹ÊeÄ®¤n ªµ Ã¤Å¢ µ
¦µr ª·¸µ¦Á¨n{»´Å¤n·¥¤»³Á¸¥Áoµ¡µ¥»ÁºÉ°µ¤¸Å¢¢jµ Ân¥´¤¸µ¦Îµ ´ÄnÊÎµ
¨°¥oª¥°¤³¨· Á¡¨¦o°Á}Á¡¨´Ê Ç »µ Å¤n¤¸nµ¦Îµµ¥´ª Á¡¸¥Ân¥ÉÎµÁoµÄ®oÁ oµ´
´®ª³ °Ã µ¥-®·¦Îµo°´Á}¼n Ç Ã¥{»´¤¸µ¦ÎµÁ¡¨¤µ¦nª¤¨³Á¨nÄµ¦¦Îµ
¦´Ê®¹É Ç ¦³¤µ 10 Á¡¨ Á¨nÁ¡¨¨³ 2 ¦° Ã¥¦³¥³Áª¨µÅ¤nª¦Á· 15 µ¸ µ¦¨³Á¨n
Â¥o°¥»¸Ê ¤¸Á¡¸¥µ¦¸Ã¦³°´®ª³Ánµ´Ê ´®ª³Äµ¦¸¤¸°¥¼n2 ´®ª³ Á¦ºÉ°Ân
µ¥ ¼o®·ª¤ÁºÊ°Â¦³°¸Á®¨º° ¼oµ¥ª¤ÁºÊ°¨µ¥°¸´Ä
µ¦ÂÁ¦·É¤µµ¦Å®ªo¦¼ Â¨³Á¡¨´ª¦nª¤¦Îµª Á¡¨n°ªnµ Á¡¨Âo Á¡¨Á¸Ê¥ª
¡µ¦µ¸ Â¨³oª¥Á¡¨¨µ ´Á}µ¦¦Îµµ¤¨Îµ´ ´Ê°
2) ¦ÎµÃ¦³¥»r ÄoÂÄµª´Â®n´¥³nµoµª»¦µ¦¸ Äª´¸É 23 »¨µ¤
Á}¦³Îµ»e Á¡¨¸É ´¦o°Á}Á¡¨ °ª·¥µ¨´¥µ«·¨¦¦µ¸¤µ Â¨³ °®¤°Á¡¨
Ã¦µÂn ¹ÊÄ®¤n nµ¦Îµ¦´¦»Ã¥ª·¥µ¨´¥µ«·¨m¦¦µ¸¤µ Ä®o¦³µÅo fo°¤Â¨³
ÂÁdµÁ}¦³Îµ»e Ã¥¤¸Á¡¨Îµª 10 Á¡¨ Äo¦³¥³Áª¨µÄµ¦Â¦³¤µ
15 µ¸ Ã¥ÁºÊ°®µ °Á¡¨³¨nµª¹Á¤º°¦¦µ¸¤µ Á¸É¥ª´Îµ ª´¸Éªnµ “Á¤º°®·¨oµ oµ
Å®¤¸ ®¤¸ÉÃ¦µ ¦µµ®· ·nµÁª¸¥” Â¨³µ¦»¸nµoµª»¦µ¦¸ µ¦Ânµ¥´Êµ¥®·  ³ª¤ÁºÊ ° ¸ Â  »n  Ã¦³Á ¼o ® ·  ®n ¤ Å¡µÁ¸ ¥  ¼o  µ¥¼  o µ µª¤o µ µÁ°ª
Á¦ºÉ°¦³´ª¤Änµ¤ªµ¤Á®¤µ³¤ ¦¸¸µ¦¸Ã¦³°´ª¤Ã®¦¸Ã¦µ ¤¸µ¦¸
Ã°¥¼n 2 ´®ª³ µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ¸ÊÁjÂ¦³¥»r¸É¤¸µ¦¡´µ´ÊÄoµ¦³ªnµ¦Îµ 
¦o° Â¨³Îµ°¦¸
{»´ ¤¦¤¼o¼°µ¥» – «µ¨µ¨°¥ ¤¸¤µ·´Ê®¤ 30  Ã¥¤¸¦³µ¤¦¤ 2 nµ
Åo Â n µ¥¦ª» · Áµ¦¥³ª· Á «¬ ¦³µ¤¦¤¼o ¼  °µ¥» « µ¨µ¨°¥ Â¨³µ¥´ ¥ ·É ¤ o ° ¥
¦³µ¤¦¤¼o¼°µ¥»»nªnµ
2. µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ»¤oµÂ³ °ÎµÁ£°¦»¦¸ ´®ª´¦¦µ¸¤µ
µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ»¤oµÂ³ Åo¦´µ¦nµ¥°¤µµµ¥Â¡ ¹É°¥¼n®¤¼noµ°³
Á¸¥°´Á}®¤¼noµ¸ÉÄ¨oÁ¸¥´ ÂnÁ·¤µ¥Â¡Á¥¦³°°µ¸¡¦Îµª¦´oµ Á¡¦µ³oµÁ·
°nµ°¥¼n¸É¨¡»¦¸ Á¤ºÉ°¥oµ¥¤µ°¥¼n¸É®¤¼noµ°³Á¸¥Äe ¡.«. 2537 ¹Åo°°Â¦Îµª
¦´oµ£µ¥Ä»¤Ä¨oÁ¸¥ ¦µªÄe¡.«. 2540 °µµ¦¥r»ª´r ª¦µ·r ¦³µ£µ¼o¼°µ¥»
Â®n¦³Á«Å¥ µ µ¦¦µ¸¤µ nµÅoÁ¨ÈÁ®È¹ªµ¤Îµ´ °ª´¦¦¤µ¦¨³Á¨n¦Îµ



Ã ¹  Åo Å  f  ¦Î µ ª´  µ¥Â¡ ¹É  ¨´  ¬³ °¦Î µ ª¤¸ ¦¼  Âµ¦¦Î µ Ä¤´ ¥ · ¦¼ 
ª´¦¦¤ °¤¡¨ Â¨ ¡·¼¨¦µ¤ Â¨³Á¤ºÉ°µ¥Â¡ÅoÁ¸¥¸ª·¨ °µµ¦¥r»ª´r¹ÅoÁ¦·É¤
¢g¢¼ª´¦¦¤µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ °»¤oµÂ³ ¹Ê Ã¥¤¸µ¦n°´Ê¤¦¤ ¹ÊÄe ¡.«. 2547
´´Ên¨Ä®o¦¼Âµ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ °»¤oµÂ³ ³¤¸¨´¬³µ¦¦ÎµÁ}ÅÄ¦¼Â
µ¦¦ÎµªÄ¤´¥°¤¡¨ Â¨ ¡·¼¨¦µ¤º° ¤¸µ¦¦ÎµÂ¸ ÁºÊ°®µ °Á¡¨nªÄ®n³
Á¸É¥ª´µ¦¦µ¤ ¦³Á«µ· ¦³°´Á¡¨Å®ªo¦¼ ´ª Á¸Ê¥ª¡µ¦µ¸ Á}o
µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ»¤oµÂ³ Á¦·É¤µ¼o¦ÎµÃ´Ê®¤°°¤µ¥ºÁ¦¸¥Âª°¨¹ 2
Âª Ânµ¥-®· Ã¥¼oÂ®·³°¥¼noµÄ iµ¥µ¥ÃoÂ¨³´µ¥oª¥µ¦Å®ªo µ´Ê
ÃÁ¦·É¤¦¦Á¨Á¡¨µ¤¨Îµ´ Ã¥³Á¦·É¤µÁ¡¨Å®ªo¦¼ Á¡¨Á·¦Îµª Á¡¨Á¸Ê¥ª¡µ¦µ¸
Á¡¨¤ªµ¤µ¤ Á¡¨n°ªnµ Á¡¨¸É¤¸ÁºÊ°®µÁ¸É¥ª´¦µ¤ Â¨³Á¡¨¨µ Îµª 8 Á¡¨ Á¨n
°¥nµ¨³ 2 ¦° Ã¥¤¸Á¡¸¥ÃÂ¨³Á¦ºÉ°¦³°´®ª³Ánµ´Ê µ¦¸Ã¤¸°¥¼n 3 ´®ª³ ¼o
Â¦ÎµÃ iµ¥®·³ª¤ÁºÊ°Â ¦³°¸o¤ iµ¥µ¥ÁºÊ°°¨¤Â ´Ê¸o¤ÁnÁ¸¥ª´
»nÃ¦³Áµ¤Â´ °µªoµ Ân¸ÉÂnµÅµo°·É°ºÉº° ´Âµ¥·¥¤Än
»ÁoµÂ¨³¦°Áoµ Ä ³Îµµ¦¦nµ¥¦Îµ Â¨³´Â®·Å¤n·¥¤®n¤Å
{»´µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ»¤oµÂ³ ¤¸¤µ·´Ê®¤ 17  ®· 8  Â¨³µ¥ 9
 Ã¥¤¸°µµ¦¥r»ª´r ª¦µ· Á}¦³µ¤¦¤ °µ¸Ê£µ¥Ä»¤¥´¤¸µ¦Ân
Á¡¨¦ÎµÃ ¹ÊÄ®¤n °´¤¸ÁºÊ°®µÁ¸É¥ª´°ÎµÁ£°nµ Ç ÄÁ ´®ª´¦¦µ¸¤µ °´ÅoÂnÁ¡¨ ¦Îµ
ªÃ¦µoµÁ° Â¨³Á¡¨ °¸Á¤º°Ã¦µ ¼oÂnº°°µµ¦¥r¦³ª ªnµ¡¨¦´ ¹ÉnµÁ}
¼o®¹É¸É¤¸nªnª¥Ä®oª´¦¦¤µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃÅo¦´µ¦°»¦´¬rÂ¨³¡´µºÅ
3. µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ»¤oµµ °ÎµÁ£°´¦µ ´®ª´¦¦µ¸¤µ
µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ»¤oµµ Á·µµ¦¦ª¤´ª °¨»n¤µªoµ¸É¡¥µ¥µ¤°»¦´¬r
Â¨³nÁ¦·¤«·¨ª´¦¦¤¡ºÊoµ Ã¥¤¸ÂÎµÎµ´ ÅoÂn °µµ¦¥rÁ¦¸¥«´·Í µ§µ
¦r ®´ª®oµ«¼¥rª´¦¦¤°ÎµÁ£°´¦µ ¹ÉnµÅoÎµ¦ÎµÃ °»¤oµµÁ oµ¦nª¤¦³ª
¦ÎµÃ ´®ª´¦¦µ¸¤µ Äe ¡.«. 2545 Â¨³Åo¦´¦µª´¨³Á¨·«°´´¸É 1 ´Á}ªµ¤
£µ£¼¤·Ä °»¤oµµ Â¨³µªµ¤¡¥µ¥µ¤´¨nµª n¨Ä®oµ¦°»¦´¬rª´¦¦¤¦Îµ
Ã ¤¸µ¦Îµ¦ÎµÃ¤µ¼¦µµ¦µµ¦«¹¬µ Ã¥¡¥µ¥µ¤nÁ¦·¤Ä®o¦ÎµÃÁ}nª®¹É °
µ¦«¹¬µ ¹ÉµÃ¦Á¦¸¥°¦¡·¤¡rª·¥µ ÅoÎµÁ°µª´¦¦¤¡ºÊoµÁ oµ¼nµ¦Á¦¸¥µ¦°Ä
®¤ªª·µ¦¸ – µ«·¨m ¹É»¨µ¦ ÅoÂn ¼o°µª»Ã£µ¥Ä®¤¼noµ Â¨³»¨µ¦£µ¥Ä
Ã¦Á¦¸¥¸ÉÎµ´ ÅoÂn °µµ¦¥r°µ¦¤r °·¦¡«r ¹ÉnµÁ}¼o¸É¦nª¤¢g¢¼¦ÎµÃ¸ÉÁº°³¼
®µ¥Åµ» ¤  Ä®o  ¨´  ¤µÁ¥Â¡¦n °¸  ¦´Ê  Ã¥¤¸  µ¦¡´  µÄÂ°¥n µ  °ª· ¸  µªo µ 
¤µ´µ¦¦ÎµªÂ¦¤«·¨µ¦ ¹Énµ¦ÎµµnªÅo¤¸µ¦¡´µ¦´Á¨¸É¥Åµ¤



µ¨Áª¨µ ´´Ê£µ¥Ä»¤oµµ °µ³¤¸¼o°µª»Ã¸É¤¸Ä¦´Äª´¦¦¤µ¦¨³Á¨n¦Îµ
ÃÂ¨oª ¥´¤¸Á®¨nµ´Á¦¸¥¹ÉÁ}¨¼®¨µ£µ¥Ä»¤¸É¦nª¤´°»¦´¬rºµª´¦¦¤
¡ºÊoµÄ®o°¥¼n °´Á}¦³ªµ¦°»¦´¬rnÁ¦·¤¸ÉÁ¥Â¡¦n¼n»¤ Â¨³Á¥µªÅo¦
¤¼¦r °°Åo¦µ¤ª´»¦³r®¨´°¥nµÂo¦·
µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ»¤oµµ ³Á¦·É¤oª¥µ¦Â³Îµ´ª °¼oÂÂn¨³nµ µ´Ê
¼oÂµ¥³Ão¼oÂ®· Îµµ¦Áµ¦¡oª¥µ¦Å®ªo µ´ÊÁ}µ¦¦Îµo°°°¤µÁ}¼n Ç
µ¤¨Îµ´Á¡¨ Ã¥Á¦·É¤µµ¦»¸oµª»¦µ¦¸ µ´ÊÁ}Á¡¨ÄÁ·Á¸Ê¥ª¡µ¦µ¸ Á¡¨n°ªnµ
Á¡¨Âo Â¨³Á¡¨¨µ ¹É¤¸Îµª´Ê®¤ 8 Á¡¨ ¤¸µ¦¸Ã 5 ´®ª³ µ¦Ânµ¥ ´Â
®·  ª¤ÁºÊ ° Â ¦³°¸  µÁ¥È  ®n ¤´  oª ¥o µ Å¸ ÊÎµ Á· »n Ã¦³Á ´ °Å¤o
oµoµ¥ ¼oµ¥ª¤ÁºÊ°°¨¤Â ´Ê ¨µ¥°Å¤o¸´Ä »nÃ¦³Á ¼oµµÁ°ª
{»´»¤oµµ ¤¸¤µ·¦ÎµÃ´Ê®¤ 20  ÂnÁ} iµ¥®· 10  Â¨³µ¥
10  Ã¥¤¸°µµ¦¥r°µ¦¤r °·¦¡«r Á}®´ª®oµ¨»n¤¤µ·¦ÎµÃ
¦»Åoªnµ µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃÄ»¤´®ª´¦¦µ¸¤µ °»¤nµ Ç ¤¸¦¼Â
µ¦¨³Á¨n¸É¨oµ¥¨¹´oµÂnµ´oµÄµnª ¹Éªµ¤Ânµ¸ÊÁ·µµ¦¦´Á°µ
°··¡¨ °ª´¦¦¤Ä¦¼Â¸Énµ¥»nµ¤´¥´ ÁºÉ°µµ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ¤¸ÂªµÄµ¦
Â¸É¤¸¡´µµ¦¤µÃ¥¨° Å¤n®¥»·ÉªÁ·ªµ¤Áµ¨Änª¦³¥³Áª¨µ¦µªe ¡.«.
2510 ¹ÉÄ ³´Ê¤¸Á¡¸¥µ¦Â °¦Îµª°µ¸¡ ¦¼Â °µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ¹®¥»³´¨
n°¤µÁ¤ºÉ°¤¸¼oÁ¨ÈÁ®È¹ªµ¤Îµ´ ¹ÅoÁ·µ¦n°´Ê¢g¢¼¦ÎµÃ ¹Ê¤µ°¸¦´Ê Ânoª¥¦³¥³Áª¨µ
¸É ¤¸ µ¦¡´ µÂ¨³Á¨¸É ¥Â¨µ¤£µ¡ °´ ¤{»´ µ¦¢g ¢¼ ´ ¨n µ ª¹¤¸ ¦¼Â¸É
Ânµ´°°Å ¨nµªº° µ»¤¦´Á°µµ¦¢g¢¼Änª¤´¥°¤¡¨ Â¨ ¡·¼¨¦µ¤
µ»¤¤¸µ¦¦ÎµÂ¡´µÄÁ·¦³¥»r µ»¤¦´Á°µ¦¼Âµ¦¦nµ¥¦Îµ °¦¤«·¨µ¦
¤µ¤µ´¦¼Âµ¦¦ÎµÂ´ÊÁ·¤ ´´ÊÁ¡ºÉ°Á}µ¦Á oµÄ¹¦³ªµ¦µ¦¦nµ¥¦ÎµÄ
¦¼Â Â¨³¡´µµ¦ °µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃÄÂn¨³»¤ ¸É³µ¤µ¦ª·Á¦µ³®rÄ®oÁ®È¹
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บทที่ 4
วิเคราะหกระบวนทารําโทนโคราช 3 กลุม
จากผลการวิจัย การละเลนรําโทนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผูวิจัยไดศึกษากระบวนการ
รําทั้ง 3 กลุมอําเภอ อันไดแก ชุมชนทุงสวาง – ศาลาลอย อําเภอเมือง ชุมชนบานแชะ
อําเภอครบุรี ชุมชนบานซาด อําเภอจักราช นั้นพบวาการใชทารําโทนของแตละชุมชนนั้นมี
ความคลายคลึ งและแตกตางกันไปบาง ตามแตวิธีการอนุรัก ษสืบทอดของกระบวนทารํา
ภายในชุมชนเอง กลาวคือ
1) การใชทารําในชุมชนทุงสวาง – ศาลาลอย ซึ่งมีการรําอยู 2 รูปแบบ แบบแรกเปน
การรายรําตามแบบวิถีชาวบาน ไมมีการกําหนดกระบวนทารําตายตัว ทารําที่ถายทอดออกไป
ตามแตความถนัดของแตละบุคคล รูปแบบที่ 2 เปนทารําที่คิดประดิษฐขึ้นโดยวิทยาลัยนาฎ
ศิลปนครราชสีมา การประดิษฐทารํานั้นยึดหลักของดั้งเดิมผสมผสานกับรูปแบบทารําอยาง
นาฏศิลปไทยประกอบกัน
2 ) การใชทารําในชุมชนบานแชะ อําเภอครบุรี ซึ่งไดรับถายทอดมาจากนายแพง
ดอนตะเกียด เปนการรําแบบตีบทหรือรําตามบท ซึ่งทารําจะสื่อตามความหมายของบทเพลง
3) การใชทารําในชุมชนบานซาด อําเภอจักราช เปนการผสมผสานทารําแบบอยาง
ดั้งเดิม ซึ่งมีนางชอย เฉียดกลาง เปนผูถายทอด และไดประดิษฐทารําตามแบบอยางของ
นาฏศิลปไทย โดยมีอาจารยอารมณ อินทพงศ เปนผูฝกซอมภายในชุมชน ซึ่งการใชทารําของ
อําเภอจักราชนี้ จะมีแนวทางคลายคลึงกันกับการใชทารําของอําเภอเมือง ที่มีการผสมผสาน
ของดั้งเดิมและการคิดประยุกตขึ้นใหมประกอบกัน
กล า วได ว า เอกลั ก ษณ ใ นกระบวนการรํ า โทนของแต ล ะชุ ม ชน จะมี ลั ก ษณะ
เฉพาะตัวตามแบบอยางที่ไดสืบทอด หากแตรูปแบบที่กลาวมานั้น พบวาเอกลักษณในการใช
ทารํา มีอยู 2 รูปแบบ คือ
1)
ทารําที่เลียนแบบกริยาอาการหรือทาทาง เปนลักษณะการใชทารําที่สื่อ
ความหมายไดในชีวิตประจําวัน
2) ทารําที่คิดประดิษฐขึ้นใหมีความเหมาะสมตอบทรองและทํานองเพลง ไดแก ทา
รําดั้งเดิมในชุมชน และทารําประยุกตที่ผสมผสานกับทารําทานาฏศิลปไทย
ดังนั้ น เพื่ อที่ จ ะได ท ราบถึง รายละเอี ย ดการใชท ารํ า ในการละเล น รํ า โทนจั ง หวั ด
นครราชสีมาไดอยางครบถวนสมบูรณ ผูวิจัยจึงสรุปกระบวนการรําโทนทั้ง 3 กลุมอําเภอ
เพื่อประโยชนในการวิเคราะหทารําในเชิงพัฒนาการและสรุปนาฎยลักษณไดอยางชัดเจนมาก
ขึ้นตามลําดับ ดังนี้
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4.1 การละเลนรําโทนชุมชนทุงสวาง – ศาลาลอย อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โดยลักษณะกระบวนการรําที่ปรากฏ มีอยู 3 รูปแบบ ไดแก 1 รําโทนดั้งเดิม 2 การ
ประยุกตทารําดั้งเดิม 3 รําโทนฟนฟู โดยมีลักษระกระบวนทารําตามลําดับเนื้อหา ดังนี้
4.1.1 แบบรําโทนดั้งเดิม
เปนรูปแบบการรําตามวิถีชาวบาน ทารําเปนทาดั้งเดิมในชุมชน ผูรําสามารถรายรํา
และอวดลีลาการรําไดตามความถนัดของตนในเชิงเกี้ยวพาราสี ทารํานั้นตองสัมพันธกับคู
ของตน เพื่อใหกระบวนการรําของคูมีความสอดคลองและเหมาะสม บางทามีการใชกริยา
ทาทางเขามาเพิ่มความสนุกสนานในการรํามากขึ้น ดังนั้น กระบวนทารําที่ใชประกอบบท
เพลงรําโทน ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยใชบทเพลงรําโทนจํานวน 10 เพลง ซึ่งไดเรียง
ตามลําดับเนื้อหาของเพลง อันไดแกเริ่มตนดวย เพลงชักชวน เพลงเกี้ยวพาราสี และเพลงลา
ผูแสดงจะมีกลวิธีในการใชทารําแตกตางกันไป และจากผลของการศึกษาผูวิจัยไดสรุปทารําที่
ใชในการรําโทนแบบดั้งเดิม ดังนี้
ทารําฝายชาย

ภาพที่ 103 : มือขาวตัง้ วงมือซายจีบ
ศีรษะ
: เอียงตามมือที่จีบ
มือ
: มือขวาตั้งวงกลาง ระดับไหล
มือซายจีบหงาย ระดับไหล โดยปฏิบัติทารําสลับมือจีบ
เทา
: ย่ําเทาสลับขวา – ซาย ย่ําไปขางหนาตามจังหวะ
การเรียกชื่อทารํา ผูวิจัยไดหยึกหลักตามลักษณะทารําทางนาฏศิลปไทย ทารํานี้เปน
ลักษณะเกี้ยวพาราสีจะปฏิบัติทารําอยูดานหลังโดยมือของฝายชายจะโอบหลังของฝายหญิง
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ทารําฝายชาย

ภาพที่ 104 : การตั้งวงทั้ง 2 มือ
ศีรษะ
: เอียงขวา / เอียงซาย
มือ: มือทั้งสองจีบระดับไหล มวนเขาหาตัวแลวคายออกเปนตั้งวง
ลําตัว : ผูชายเอียงลําตัวเขาหาผูห ญิง
เทา
: ย่ําเทาสลับขวา – ซาย 1 2 3 จังหวะที่ 4 เตะเทา

การเรียกชื่อทารํา ผูวิจัยไดหยึกหลักตามลักษณะทารําทางนาฏศิลปไทย ทารํานี้เปน
ลักษณะเกี้ยวพาราสีจะปฏิบัติทารําอยูดานหลังโดยมือของฝายชายจะโอบหลังของฝายหญิง
เคลื่อนที่ไปทางขวา และ ซายสลับกัน
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ทารําเขาคู

ภาพที่ 105 : ทารําเขาคู
ศีรษะ : เอียงขวา / เอียงซาย
มือ : มือทั้งสองจีบมวนเขาหาลําตัว คลายการสาวมือ
ลําตัว :หันหนาเขาหาคู โดยฝายชาย– หญิง ตางหันหนาเขาหากัน
เปนทารําที่เลียนแบบกริยาการ แมงมุมชักใย (ภาษาชาวบาน)
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย ย่ําไปขางหนาตามจังหวะ
หากใชทานี้ในเพลงแมงมุมชักใย จะตองหยุดอยูกับที่
ลักษณะทารําดังกลาว ใชเมื่อเวลามีการหยุดวงผูรําปฏิบัติทารําหันหนาเขาหากัน เปน
ทารําในลักษณะเกี้ยวพาราสี หยอกลอกัน เพื่อสรางความสัมพันธ
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ทารําฝายชาย

ภาพที่ 105 : การตั้งวงตางระดับ
ศีรษะ : เอียงขวา / เอียงซาย
มือ : มือทั้งสองจีบระดับใบหนา มวนเขาหาลําตัว
แลวคลายออกเปนตั้งวง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย ตามจังหวะ

การเรียกชื่อทารํา ผูวิจัยไดหยึกหลักตามลักษณะทารําทางนาฏศิลปไทย ทารํานี้เปน
ลักษณะเกีย้ วพาราสี โดยฝายชายจะปฏิบัตทิ ารําหันหนาเขาหาฝายหญิง ซึ่งปฏบัติทารําในแบบ
เดียวกัน
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ทารําฝายหญิง

ภาพที่ 107 : ทารําสอดสรอยมาลา
ศีรษะ : เอียงขวา / เอียงซาย
มือ : มือขวาจีบตะแคง แลวมวนมือ เปนจีบหงายระดับชายพก
มือซายแบมือ แลวพลิกขอมือเปนตั้งวง ระดับแงศีรษะ
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย ตามจังหวะ
เปนทารําที่นํามาจากรําวงมาตรฐาน แตชาวบานจะปฏิบตั ิทารําในลักษณะ การถาย
น้ําหนักตังไปในทิศทางของมือที่ตั้งวง ใชการลักคอ ลักษณะการจีบมือไมติดกัน
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ทารําฝายหญิง

ภาพที่ 108 : ทารําโบก(ภาษาชาวบานเปนทารําที่ประดิษฐขึ้น)
ศีรษะ : เอียงขวา / เอียงซาย
มือ : มือขวางอแขนแทงมือ ระดับเอว
มือซายจีบคว่ํา ระดับไหล
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย 1 2 3 จังหวะที่ 4 เตะเทา
หรือย่ําเทาไปเรื่อยๆ ใหสอดคลองกับผูชาย

ทารํานี้ชาวบานในชุมชนเรียกวาทา ทารําโบก คือลักษณะการเคลื่อนมือไปทางขวา
และซาย พรอมๆกัน คลายการโบกมือ แตมีการนําทารําทางนาฏศิลปไทยเขามาประยุกต
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ทารําฝายหญิง

ภาพที่ 109 : การตั้งวงตางระดับ
ศีรษะ : เอียงตามทิศทางของมือที่ปฏิบัติทารํา
มือ : มือทั้งสองจีบระดับใบหนา มวนเขาแลวคลายมือออก
เปนตั้งวง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย 1 2 3 จังหวะที่ 4 เตะเทา
หรือย่ําเทาไปเรื่อยๆ ใหสอดคลองกับผูชาย
ทารํานี้เปนทารําในการปดปองจากฝายหญิงเปนการปองกันไมใหฝายชาย
เขาใกลตัว
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ทารําฝายหญิง

ภาพที่ 110 : การมวนมือเขาหาลําตัว
ศีรษะ : เอียงขวา / เอียงซาย
มือ : มือทั้งสองจีบมวนเขาหาลําตัว คลายการสาวมือ
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย ย่ําไปขางหนา ตามจังหวะ
หากใชทานี้ในเพลงแมงมุมชักใย จะตองหยุดอยูกับที่
โดยฝายชาย – หญิง ตางหันหนาเขาหากัน

กระบวนทารํานี้ เปนทารําแสดงประกอบกริยาอาการในลักษณะเลียนแบบทาทาง ใน
เพลงแมงมุมชักใย โดยผูรําจะปฏิบัติทารําหันหนาเขาหากัน
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ทารําฝายหญิง

ภาพที่ 111 : ทารําในลักษณะการเอียงอาย
ศีรษะ : เอียงขวา / เอียงซาย
มือ : มือขวาแบมือแนบไวขางแกม / มือซายแบมือแนบไว
ขางแกม
มือซายจีบสงหลัง / มือขวาจีบสงหลัง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย ไปเรื่อยๆ
วิเคราะหทารํา รูปแบบดั้งเดิม
จากการศึ ก ษา ผู วิ จั ย พบว า กระบวนการใช ท า รํ า ในรู ป แบบดั้ ง เดิ ม ตามแบบวิ ถี
ชาวบานนั้น ทารําจะใชทารําที่มีความสอดคลองและเหมาะสมกับการรําเปนคู เปนการรํา
ตอนฝายหญิง หรือการใชกระบวนทารําหยอกลอในเชิงเกี้ยวพาราสี ฝายชายใชกระบวนการ
รํา จํานวน 4 ทา ฝายหญิงใชกระบวนการรํา 5 ทา ทารําเปนการรําเขาคู มีเพียงเพลงแมงมุม
ชักใยเทานั้น ที่ฝายชาย – หญิง จะปฏิบัติทารําดวยการรําหันหนาเขาหากัน เปนการหยอกลอ
กัน และในเพลงลา ฝายหญิงจะทําทาประกอบกริยาเอียงอายฝายชาย จากจํานวนเพลงทั้ง 10
เพลง ผู แ สดงจะสลั บ ผั ด เปลี่ ย นกระบวนท า รํ า ไปมา ตามความพอใจและความถนั ด ให
เหมาะสมกับคูของตน โดยทารําจะเปนทาที่เลียนแบบกิริยาอาการ และประดิษฐขึ้นตามความ
เหมาะสม จะสังเกตไดวา ในทารําเดียวกัน ผูรําอาจทําทารําที่แตกตางกัน กลาวคือ บางคนใช
มือขวา บางคนใชมือซาย บางคนเอียงขวา บางคนเอียงซาย เปนตน ดังนั้นผูวิจัยจะขอ
วิเคราะหกระบวนการรําโดยใชสวนประกอบของรางกายตามลําดับ ดังนี้
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1. การใชสวนศีรษะ
การใชสวนของศีรษะ ผูรําจะปฏิบัติทารํา ใหมีความสอดคลองกับมือ ลําตัว และเทา
ซึ่งผูรําแตละทานมีการใชสวนของศีรษะที่แตกตางกันในบางทา จากกระบวนการรําดังกลาว
ที่ปรากฏ พบวามีการใชสวนของศีรษะในการเอียง
เอียง หมายถึง การใชศีรษะและไหล กดไปขางเดียวกัน มีการใชทั้งเอียงซาย และ
เอียงขวา มีการลักคอ (ศีรษะและไหล กดไปคนละขาง) มีการลอยหนาลอยตา ไปตามจังหวะ
และทวงทํานองเพลง
2. การใชสวนของลําตัว
จากการศึกษาพบวา การรําในรูปแบบดั้งเดิม โดยสวนใหญมักจะเปนการเบี่ยงตัวเขา
คูของฝายชาย – หญิง หมายถึง การหันลําตัวเขาหาคู โดยยังคงปฏิบัติในทารําอยู เพื่อที่จะ
สามารถมองคูตนเองไดถนัดมากขึ้น และการยอลําตัว ลักษณะการโคงลําตัวของฝายชายใน
บางทา ผูรําอาจมีการหมุนตัวหันมาหาคู แลวหมุนกลับ เปนการหยอกลอกัน
3. การใชสวนแขนและมือ
ฝายชาย : สวนแขนนั้น มีระดับการใชอยู 3 ระดับ คือ
1) ระดับศีรษะ ในการตั้งวง
2) ระดับไหล ในการรายรําหรือการรายรํากรายมือ
3) ระดับอกและใบหนา ในทาสาวมือ
ฝายหญิง : สวนแขน มีระดับการใชอยู 4 ระดับ คือ
1) ระดับศีรษะ ใชในการตั้งวง หรือระดับวง
2) ระดับไหล ใชในการตั้งวง
3) ระดับอกและใบหนา ในทาสาวมือ
4) ระดับเอว การสงจีบ การทําทาระดับเอว
ระดับการใชสวนแขนของฝายชาย จะมีตําแหนงที่สูงกวา แมอยูในระดับ
เดียวกัน
4. การใชมือ
ฝายชาย : มือ มีการใชมือจีบตั้งวง ในกระบวนทารําทั้ง 3 ทา โดยลักษณะการจีบ
นั้น อาจไมถูกตองตามแบบแผนทางนาฎยศิลปไทย ลักษณะการจีบจะเปนเพียงการแตะหรือ
การกดนิ้วระหวางนิ้วชี้ และหัวแมมือใหมาบรรจบกันเทานั้น ผูรําบางคนลักษณะของการจีบ
นิ้วอาจจะไมบรรจบกันติด อาจมีชองวางระหวางนิ้ว ซึ่งกลาวไดวาเปนการเชื่อมทารํา จาก
การจีบมวนเปนตั้งวง ที่เรียกวาการรํากรายมือ
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ฝายหญิง : มีการใชมือในทาจีบ
- การจีบและตั้งวง
- แบมือ
- หักขอมือแทงมือลง

ตั้งวง แบมือ หักขอมือแทงมือลง
ใชในกระบวนทารํา
ใชในกระบวนทารําทาอายโดยใชมือแนบแกม
ใชในกระบวนทารําคลายทาผาลาสั้น เพียงแต
อีกมือหนึ่งเปนจีบคว่ํา
จะสังเกตไดวา กระบวนการรํามักจะมีการใชมือจีบ การจีบเปนการเชื่อมทาหนึ่งไป
ยังทาหนึ่ง หรือไมก็เปนการเคลื่อนทารําจากอีกดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง ลักษณะการจีบ
มือของฝายหญิง คลายกันกับฝายชายดังที่ผูวิจัยอธิบายไวแลวขางตน
ระดับวงของฝายหญิง จะแคบกวาขนาดของวงฝายชาย
5. การใชสวนขาและเทา
ขาและเทา เปนองคประกอบของการรํา ที่จะตองมีความสัมพันธกัน ไมเฉพาะขาและ
เทาเทานั้น หากแตจะตองมีความสัมพันธในการเคลื่อนไหวของลําตัวและทาทางของผูรํา ให
มีความสอดคลองกันไปดวยจากการสังเกตการรําโทนแบบดั้งเดิม พบวามีการใชสวนขาและ
เทา ดังนี้
1) การย่ําเทาหรือการกาวเดิน การย่ําเทาไปขางหนาใหสอดคลองกับจังหวะ
โทน จะปรากฏไดอยางชัดเจนในการรําโทน เปนอีกลักษณะหนึ่งที่จะทําใหการรําโทน
สามารถเคลื่อนที่ไปขางหนา และเปนวงกลมไดอยางสวยงาม
2) การตบเทา เปนลักษณะกริยาที่ผูรําหยุดอยูกับที่ แลวทําทาตบเทาใหเขา
กับจังหวะโทน ลักษณะนี้จะปรากฏอยูในเพลงแมงมุมชักใย
3) การแตะเทา เปนลักษณะการวางปลายเทาครึ่งเทา โดยอีกครึ่งหนึ่งชูขึ้น
ลอยบนอากาศ จะพบในจังหวะที่ 4 ที่มีการย่ําเทาเต็มเทาเพียง 3 จังหวะ
4) การวางสนเทา โดยเปดปลายเทาชูขึ้น จะพบในการย่ําในจังหวะที่ 4 ที่มี
การย่ําเต็มเทาเพียง 3 จังหวะ
6. วิธีการใชรูปแบบในการเคลื่อนวงรํา
ลักษณะในการเคลื่อนวงของรําโทนแบบดั้งเดิมของชุมชนทุงสวาง – ศาลาลอย มี
ลักษณะการเคลื่อนวงที่คอนขางเร็ว เนื่องจากลักษณะการรําโดยสวนใหญใชการย่ําเทาไป
เรื่อยๆ หรือเปนการกาวเดินไปเรื่อยๆ หากแตในกระบวนการรําของการเคลื่อนวงไปนั้น จะ
ประกอบไปดวยการเปลี่ยนแปลงตําแหนงของผูรําในบางทวงทา อาทิ การเปลี่ยนตําแหนง
ของผูรํา ฝายชาย – หญิง เปนลักษณะกลวิธีในการรําอยางหนึ่ง
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รูปแบบการตั้งวง

ชาย

หญิง

ลักษณะของวงรําโทน ฝายหญิงจะอยูนอกวง ฝายชายจะอยูดานใน ลักษณะการ
เคลื่อนวง เปนรูปแบบทวนเข็มนาฬิกา ตามแบบกรมศิลปากร โดยออกจากทางดานขวาของผู
แสดง
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงตําแหนงของผูรํา
1. หันหนาเขาหากัน
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2. การเปลี่ยนตําแหนงผูชายอยูดานนอก ผูหญิงอยูดานใน

3. การเปลี่ยนตําแหนงดวยลักษณะการหมุนตัวของผูรํา

7. อารมณของผูแสดง
เนื่องจากการละเลนรําโทน เปนการแสดงที่มุงเนนความสนุกสนานของการรายรํา
ระหวางคูรําผูแสดงจึงใชอารมณสนุกสนานตลอดการระยะเวลาในการแสดง
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สรุปรูปแบบการรําแบบดั้งเดิม
ลักษณะรูปแบบกระบวนการรําแบบดั้งเดิม จะเปนความสนุกสนานของผูรํา ความ
พรอมเพียงจะไมปรากฏในการรํารูปแบบนี้ เนื่องจากผูรําแตละทานจะใชทารําที่แตกตางกัน
จะยึดหลักเพียงการดําเนินทารําไปเรื่อยๆ ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับคูรําของตน
ทารําที่ปรากฏจะแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ กลาวคือ
1) เปนทารําที่เลียนแบบกริยาอาการ ซึ่งปรากฏอยู 2 ทา คือ
- ทาแมงมุมชักใย
- ทาเอียงอายของฝายหญิง
2) ทารําที่ประดิษฐขึ้นใหม
โดยประดิษฐขึ้นตามความเหมาะสม และสามารถสื่อความหมายของบทเพลงได บาง
ทาใชเปนเพียงการรําหยอกลอในเชิงเกี้ยวพาราสี ไมมีความหมายโดยตรง โดยที่กระบวนการ
รําฝายชาย และ ฝายหญิง คือ 4 และ 5 ทา ตามลําดับโดยมีลักษณะการใชมืออยู 4 ลักษณะคือ
จีบ ตั้งวง หงายมือ หักขอมือแทงมือลง การใชเทาอยู 4 ลักษณะคือ กาวเดิน วางสน ตบ
เทา และเตะเทารูปแบบการเคลื่อนวง เปนในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา ฝายหญิงอยูดานนอก
ฝายชายอยูดานใน มีกลวิธีสลับตําแหนงกันในบางทวงทาในการรําที่คอยๆ เคลื่อนวงไป
กลาวไดวา องคประกอบในดานกระบวนการรําของรําโทนรูปแบบดั้งเดิม อาจจะมีจํานวน
ทารําไมมาก เนื่องจากเปนการรําตามแบบชาวบานซึ่งไมมีการกําหนดทารําตายตัว แตการรํา
โทนในรู ป แบบนี้ ป จ จุ บั น ได รั บ อิ ท ธิ พ ลทางกระบวนการรํ า จากทางวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
นครราชสีมา ทารําที่ปรากฏจึงมักจะเปนทารําที่คิดประดิษฐขึ้นใหมที่ชาวบานไดพบเห็นและ
จดจํามาจากการไดรับการฝกซอมรําโทนเปนประจําทุกป อยางไรก็ตาม นับวารําโทนชุดนี้
เปนอีกวัฒนธรรมหนึ่งที่เราควรจะจดจําและรวมกันอนุรักษตอไป
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4.1.2 การประยุกตทารําดั้งเดิม

ภาพที่ : 112 ทารําปกหลัก (ภาษาชาวบาน)
ศีรษะ : เอียงซาย – ขวา ตามทิศทางของมือ
มือ : มือจีบมวนเขาหาตัว สลับซาย – ขวาระดับเขาทั้ง สองดาน
ลําตัว : เบี่ยงไหล ตามทิศทางของมือที่ปฏิบัติ
เทา : ยอเขาลง ตบเทาขวาตามจังหวะ
ทารําปกหลัก เปนทารําที่มีมาแตเดิมของชุมชน ลักษณะทารําผูรําจะหันหนาเขาหา
กันปฏิบัติทารําโดยการโยกลําตัว มือมวนเขาหาตัว การโยกลําตัวของผูรําจะปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกันหรือตรงขามกันก็ได
การประยุกตทารําดั้มเดิมในปจจุบัน ลักษณะการรําจะมีการใชมือจีบในขณะที่ผูรํา
มวนมือเขาหาตัว การโยกลําตัวมีการกําหนดทิศทาง เมื่อผูรําหันหนาเขาหากันจะเริ่มปฏิบัติ
ทารํา จากดานลาง ขึ้นไปด านบน โดยการโยกลําตัวไปทางขวาและซายตามลําดับ มี การ
กระทบจังหวะดวยการตบเทา
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ภาพที่ 113 : ทารําจังหวะนายอําเภอ
ศีรษะ
มือ
ตั้งวง
ลําตัว
เทา

: เอียงซาย แลวเปลี่ยนเอียงขวา
: มือทั้งสอง สงจีบไปขางหลังแลววาดมือขึ้นเปน
: ถายน้ําหนัก
:วางสนเทาซายแลวเปลี่ยนวางสนเทาขวา

ทารําจังหวะนายอําเภอ เปนทารําที่มีมาแตเดิมในชุมชน ลักษณะทารําฝายหญิงอยู
ดานหนา ฝายชายอยูดานหลัง ทารํานี้เปนทารําในสมัยปฏิรูปวัฒนธรรมที่มีจังหวะสากลของ
วัฒนธรรมตะวันตกมาประยุกตกับทารํา
การประยุกตทารํา มีการใชมือจีบสงหลังและการตั้งวง ซึ่งเปนทารําทางนาฏศิลปไทย
เขามาประยุกต โดยการปฏิบัติของมือจะตองสอดคลองกับการใชเทาและศีรษะ มีการกําหนด
ทารําจีบสงหลัง ใชการวางสนเทาซาย เอียงซาย ทารําตั้งวงบน ใชการวางสนเทาขวา เอียง
ขวา
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สรุปการประยุกตทารําดั้งเดิม
ทารําที่มีการประยุกตจากทารําดั้งเดิมในชุมชนทุงสวาง – ศาลาลอย มีอยูดวยกัน2 ทา
คือ 1 ทารําปกหลัก 2 ทารําจังหวะนายอําเภอ การประยุกตทารําไดนําแนวทางรําทางนาฏศิลป
ไทยเขามาผสมผสานกับทารําดั้งเดิม ใหมีแบบแผนในการปฏิบัติทารําที่สวยงามและชัดเจน
มากขึ้น กลาวคือ มีการกําหนดลักษณะของมือ ในการจีบ การตั้งวงลักษณะของเทา ที่ตอง
สอดคล อ งกั น ในขณะปฏิ บั ติ ท า รํ า มี ก ารใช ศี ร ษะในการเอี ย งตามทิ ศ ทางของการใช เ ท า
ทิศทางและตําแหนงในการโยกตัวของทารําปกหลักมีแบบแผนในการปฏิบัติที่แนนอน
การประยุกตทารําดั้งเดิมทั้ง 2 ทา จะปรากฏการรําในรูปแบบการรําแบบประยุกต
ฟนฟู โดย
ทารําปกหลัก
ใชในเพลง
ปราสาทหินพิมาย
ทารําจังหวะนายอําเภอ ใชในเพลง
ยาโม
ดังที่ผูวิจัยไดกลาวรายละเอียดในลําดับตอไปนี้
4.1.3 แบบประยุกตฟนฟู มีการใชทารําตามลําดับเพลง ดังนี้
1. จังหวะออก ใชจังหวะโทน ปะ โทน โทน ปะ โทน โทน

ศีรษะ :
มือ :
ลําตัว :
เทา :

ภาพที่ 114 : ใชทารํา สอดสรอยมาลา
เอียงซาย
เอียงขวา
(ญ) มือขวาตั้งวง ระดับหางคิ้ว
(ญ) มือซายตั้งวง ระดับหางคิ้ว
(ช) มือขวาตั้งวง ระดับศีรษะ
(ช) มือซายตั้งวง ระดับศีรษะ
ตรง แตมีการเบี่ยงไหลเขาหาคู
ย่ําเทาขวา - ซาย สลับกันตามจังหวะ โดยลักษณะการย่ําเทาไปขางหนา
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2. เพลงรําวงโคราช
รําวง ๆ ๆ ขอเชิญอนงคสาวชาวโคราช พี่ชายเดินออกไปโคง ๆ แมโฉมยงอยามัว
นวยนาถ พอแดดออน ๆ มาฟอนมาวาด แมสาวโคราชขอเชิญรําวงๆ

ภาพที่ 115 : ทารําโบกต่ํา(ภาษาชาวบาน)
ศีรษะ :
มือ :
ลําตัว :
เทา :

เอียงซาย
เอียงขวา
(ญ) มือซายสอดสูง ระดับแงไหล (ญ) มือขวาสอดสูง ระดับแงไหล
(ช) มือขวาจีบคว่ํา ระดับอก
(ช) มือซายจีบคว่ํา
ตรง
ย่ําเทาขวา - ซาย สลับกันตามจังหวะ โดยลักษณะการย่ําเทาไปขางหนา

3. เพลงคําขวัญ ใชทารําเดียวกันกับเพลงรําวงโคราช
คําขวัญ เมืองราชสีมา คือเมืองคนกลา และผาไหมดี อะไรอีกละพี่ ออหมี่โคราชๆ
ปราสาทหิน และดินดานเกวียน
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4. เพลงทาวสุรนารี(อําเภอเมือง)
โคราชประตูอีสาน ๆ เคาลือเลาขานมีของดี ๆ ยาโมวีรสตรี ทานทาวสุรนารี เปน
ศักดิ์เปนศรีของคนบานเอง ยายืนทนงองอาจ เปนการประกาศไมเคยคิดเกรง วาหญิงไทยใจ
หาญนั้นเอง ๆ ที่เคาชมวาเกงกลาแกรงแปลไกว

ภาพที่ 116 : ทาบัวบาน(ภาษาชาวบาน)
ศีรษะ :
มือ :
ศีรษะ
ลําตัว :
เทา :

เอียงซาย
(ญ) มือขวาสอดสูง ระดับแงศีรษะ

เอียงขวา
(ญ) มือซายสอดสูง ระดับแง

(ช) มือซายจีบสงหลัง
ตรง
ย่ําเทาขวา – ซาย - ขวา
วางสนเทาซาย

(ช) มือขวาจีบสงหลัง
ย่ําเทาซาย – ขวา – ซาย
วางสนเทาขวา
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5. เพลงผาไหม
ผาไหม ๆ ๆ ผาไหมพื้นลายหลากสี ผาเนื้อดีผาหมคนงาม เสนไหมยอมใหถึงน้ํา สี
สดใสทอลายงามตา ยามนุงก็ดูสมทรง มีน้ํามีนวลและมีราคา ยามใสก็ใหสมทรง เปนเสื้อ
เปนทรงคงดูสงา ปกธงชัยเมืองผา ๆ เปนหนาเปนตาโคราชบานเรา ๆ เมืองนอกเมืองนาเคา
ลือกันทั่ว

ภาพที่ 117 : ตั้งวงกลาง (เรียกตามลักษณะทารําทางนาฏศิลปไทย)
ศีรษะ
มือ
ลําตัว
เทา

:
:
:
:

เอียงซาย
เอียงขวา
ตั้งวงกลาง
ตั้งวงกลาง
เบี่ยงมาทางซาย บี่ยงมาทางขวา
ย่ําเทาขวา - ซาย สลับกัน โดยลักษณะการย่ําเทาไปขางหนา
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6. เพลงหมี่โคราช
ผัดหมี่ ๆ ๆ คั่วหมี่ แมคนดีเอาถั่วมากวน ผัดหมี่เคาก็ใสหนอถั่ว มาซิดูถัวะพอนาย
คนดี อําเภอกระโทกโชคชัย อําเภอปกธงชัย อําเภอพิมาย มาชิมกันก็ไดซื้อขายก็มี ถาซื้อไม
คั่วกินกะบาน ขอรับประกันอรอยเดอ

ภาพที่ 118 : ทารําภมรเคลา(เรียกตามลักษณะทารําทางนาฏศิลปไทย)
ศีรษะ :
มือ :
ลําตัว :
เทา :

เอียงซาย
เอียงขวา
มือซายจีบเขาหาตัว ระดับปาก
มือขวาจีบเขาหาตัว ระดับปาก
มือขวาตั้งวง ระดับแงศีรษะ
มือซายตั้งวง ระดับแงศีรษะ
ตรง
ย่ําเทาขวา - ซาย สลับกันตามจังหวะ โดยลักษณะการย่ําเทาไปขางหนา
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7. เพลงประสาทหินพิมาย
พิมาย ๆ ๆ พิมายมีปราสาทหิน ปราสาทหินถิ่นเมืองพิมาย คนโบราณเคาเอาหินกอง
มาเรียงตอกอนเทินกันไว กอกําแพงแหงซุมประตู รองปราสาทอยู อยางมีความหมาย สลัก
ลวดลายลีลา ๆ งคงามสงามีคุณคาหลาย ทานปูทวดยาทวดของเรา ๆ จากคนรุนเกาถึงคนรุน
ใหม ตองรักษาเอาไวเด็ก ๆ ใหชูพิมายชูไทยสรางคน

ภาพที่ 119 : ทาจีบสงหลัง (เรียกตามลักษณะทารําทางนาฏศิลปไทย)
ศีรษะ
มือ
ลําตัว
เทา

:
:
:
:

เอียงซาย
มือทั้งสอง สงจีบไปขางหลัง
ถายน้ําหนักไปทางซาย
วางสนเทาซาย
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ภาพที่ 120 : ทาตั้งวงบน (เรียกตามลักษณะทารําทางนาฏศิลปไทย)
ศีรษะ
มือ
ลําตัว
เทา

:
:
:
:

เอียงขวา
มือทั้งสอง สงจีบไปขางหลัง
ถายน้ําหนักไปทางขวา
วางสนเทาขวา
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8. เพลงดานเกวียน
ดานเกวียน ๆ ๆ ไมมีลอเกวียน มีแตลอรถยนต พระมอญก็ยังหมุนวน ๆ อยูกับคน
ชางปนดินเผา ปนครก ปนโอง ปนอาง และกระถาง ปนปลา นกเขา ปนตัวตุกตา ตุกตุน
จากดินแมมูล มาเปนดินเผา จากดินไดมีราคา ฝรั่งมังคา เองอยาขายใหเคา เดี๋ยวนี้ดาน
เกวียนบานเรา ๆ อยางนอยพวกเราเขาโอเวอรทาม

ภาพที่ 121 : ทาโบกสูง (ภาษาชาวบาน)
ศีรษะ :
มือ :
ลําตัว :
เทา :
จังหวะ :

เอียงซาย
มือซายสอดสูง
มือขวาจีบคว่ํา ระดับอก
ถายน้ําหนักไปทางขวาและซายตามลําดับ
ย่ําเทาซาย – ขวา – ซาย 1 2 3 จังหวะ
จังหวะที่ 4 เตะเทาขวา

เอียงขวา
(ญ) มือขวาสอดสูง
(ช) มือซายจีบคว่ํา ระดับศีรษะ
ย่ําเทาขวา – ซาย – ขวา 1 2 3
จังหวะที่ 4 เตะเทาซาย
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9. เพลงยาโม
ยาโมเปนชาวโคราช เคยเกงกาจเรื่องการสงคราม ยอดยิ่งแมหญิงสยาม ๆ ไมเคย
ครั่นครามตอพวกศัตรู วางแผนใหหญิงโคราช จับดาบฟนฟาดปองกันศัตรู พระยาพิชัยก็เอา
ไมอยู ทหารลาวก็เอาไมอยู เพราะการตอสูของคุณหญิงโม

ภาพที่ 122 : ใชทารําปกหลัก (ภาษาชาวบาน)
ศีรษะ
มือ
ลําตัว
เทา

:
:
:
:

เอียงซาย – ขวา ตามทิศทางของมือ
มือจีบมวนเขาหาตัว สลับซาย – ขวา ระดับเขาทั้งสองดาน
โยกลําตัว ตามทิศทางของมือที่ปฏิบัติ
ยอเขาลง ตบเทาขวาตามจังหวะ
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ภาพที่ 123 : ทารําปกหลัก (ภาษาชาวบาน)
ศีรษะ
มือ
ลําตัว
เทา

:
:
:
:

เอียงซาย – ขวา ตามทิศทางของมือ
มือจีบมวนเขาหาตัว สลับซาย – ขวา ระดับศีรษะทั้งสองดาน
โยกลําตัว ตามทิศทางของมือที่ปฏิบัติ
ยอเขาลง ตบเทาขวาตามจังหวะ
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10. โคราชร่ํารวย
โคราช เมืองร่ํารวย นักรองนักมวย เคาลวนมากมี คนสวยก็เยอะดวยสิ อยางนอง
คนดีสวยดีนารักจริง อยามา ๆ ยอฉัน พอไมกี่วันก็พลันทอดทิ้ง หากพี่รักนองจริง ๆ อยานิ่ง
อยูนาน สาบานตอยาโม

ภาพที่ 124 : ทารําโบกต่ํา (ภาษาชาวบาน)
ศีรษะ :
มือ :
ลําตัว :
เทา :

ศีรษะ :
มือ :
ลําตัว :
เทา :

เอียงซาย
มือซายงอแขน แทงมือลง ระดับเอว
มือขวาจีบคว่ํา ระดับชายพก
ถายน้ําหนักไปทางซาย
ย่ําเทาซาย – ขวา – ซาย จังหวะที่ 1 2 3
จังหวะที่ 4 วางสนเทาขวา
เอียงขวา
มือขวางอแขน แทงมือลง ระดับเอว
มือซายจีบคว่ํา ระดับชายพก
ถายน้ําหนักไปทางขวา
ย่ําเทาขวา – ซาย – ขวา จังหวะที่ 1 2 3
จังหวะที่ 4 วางสนเทาซาย
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11. เพลงโคราชบุรินทร
โคราชบุรินทร ชื่อเสียงระบินไปทั่วเมืองไทย ๆ ตามรอยพระยุคลบาท ใหชวยนํา
ชาติไปสูหลักชัย ตานยาเสพติดเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนเขมแข็ง มีแหลงน้ําใช ชาวโคราช
รวมใจนอมนํา รวมคิด รวมทํา รวมมือ รวมใจ ๆ

ภาพที่ 125 : ทาเขาคู
ฝายหญิง

ศีรษะ :
มือ :
ลําตัว :
เทา :

ศีรษะ
มือ
ลําตัว
เทา

เอียงซาย
มือทั้งสองจีบมวนเขาหาตัว ระดับใบหนา
แลวคลายออกเปนตั้งวง
ถายน้ําหนักไปทางซาย
ย่ําเทาขวา – ซาย – ขวา จังหวะที่ 1 2 3
จังหวะที่ 4 เตะเทาซาย

:
เอียงขวา
:มือทั้งสองจีบมวนเขาหาตัวแลวคลายออกเปนตั้งวง
:
ถายน้ําหนักไปทางขวา
:
ย่ําเทาซาย – ขวา – ซาย จังหวะที่ 1 2 3
จังหวะที่ 4 เตะเทาขวา
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ฝายชาย

ศีรษะ
มือ
ลําตัว
เทา

:
เอียงขวา มองผูหญิง
:มือทั้งสองจีบมวน คลายมือออกเปนตั้งวง ระดับ ไหล
:
เบี่ยงตัวเขาหาฝายหญิง
:
ย่ําเทาขวา – ซาย – ขวา จังหวะที่ 1 2 3
จังหวะที่ 4 เตะเทาซาย

ศีรษะ
มือ
ลําตัว
เทา

:
เอียงซาย มองผูหญิง
:มือทั้งสองจีบมวน คลายมือออกเปนตั้งวง ระดับไหล
:
เบี่ยงตัวเขาหาฝายหญิง
:
ย่ําเทาซาย – ขวา – ซาย จังหวะที่ 1 2 3
จังหวะที่ 4 เตะเทาขวา

วิเคราะหทารําโทนแบบฟนฟู
ลักษณะทารําที่มีการประยุกตฟนฟู หมายถึง ทารําโทนที่ประยุกตขึ้นจากทารําดั้งเดิม
ทารําวงมาตรฐานของกรมศิลปากรและทารําที่ประดิษฐขึ้นใหม เปนการบรรจุทารําแบบ 1 ทา
ตอ 1 เพลง ซึ่งลักษณะการปรับปรุงฟนฟูรําโทนของวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา ไดยึด
หลักแนวทางการบรรจุทารําแบบรําวงมาตรฐาน ซึ่งในแตละเพลงจะมีทา 1 – 2 ทา
กระบวนการรํ า ท า รํา ไม ไ ด ตี ค วามหมายหรื อ สื่อ ตามบทร อ ง เพีย งแตบ รรจุ ท า รํา ที่เ ป น
มาตรฐาน สามารถรายรําไดเหมาะสมกับบทเพลงและทวงทํานองของเพลงรําวงมาตรฐานทั้ง
10 เพลง ดังนั้นการฟนฟูรําโทนของวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา จึงไดยึดแนวทางของการ
บรรจุทารําตามแบบอยางของรําวง โดยการนําทารําที่มีอยูแลวหรือทารําโบราณมาประยุกต
ผสมผสานกับทารําที่คิดประดิษฐขึ้น ตามแบบอยางของนาฎศิลปไทย หากการรําโทนของ
ชาวบานจะมีเอกลักษณเฉพาะคือ ชาวบานจะรําไมตึงตัว มีการรําโดยการถายน้ําหนักไป
ด า นหน า ไปในทางขวา หรื อ ซ า ย ตามเท า ที่ ก า ว ลั ก ษณะการจี บ มื อ ที่ จี บ ไม ชิ ด ติ ด กั น
กระบวนทารํา 1 ทา ตอ 1 เพลง
การฟนฟูรําโทนรําโทนชุมชนทุงสวาง – ศาลาลอย จึงรูปแบบการรําที่มีเอกลักษณ
เฉพาะ คลายกับรําวงมาตรฐานของกรมศิลปากร
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ทารําที่ปรากฏในกระบวนการรําโทน สามารถแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
1) ทารําที่นํามาจากทารําวงมาตรฐาน ในแมบท มี 2 ทา

ภาพที่ 126 : ทารําสอดสรอยมาลา

ภาพที่ 127 : ทารําจันทรทรงกลด
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2) ทารําโบราณ เปนทารําดั้งเดิมที่ปรากฏอยูในชุมชน มีจํานวน 2 ทา

ภาพที่ 128 : ทารําตัด – ปกหลัก

ภาพที่ 129 : ทารําจังหวะนายอําเภอ
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3) ทารําที่คิดประดิษฐขึ้น มีจํานวน 5 ทา

ภาพที่ 130 : ทารําที่ประดิษฐขึ้น
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ทารําที่คิดประดิษฐขึ้นนั้น เปนการรวมการใชมือในลักษณะการจีบผสมการทํามือใน
รูปแบบตาง ๆ อาทิ ตั้งวง งอแขน สอดมือขึ้น แตในทุกทาจะตองมีการใชมือจีบผสมอยูใน
ทาเหลานั้นทุกกระบวนทารํา เนื่องจากการจีบเปนตัวเชื่อมระหวางทาหนึ่งไปยังอีกทาหนึ่ง
หรือทารําฝงซายยายไปฝงขวา
การรําโทนแบบประยุกต มีจํานวนบทเพลงทั้ง 11 เพลง กับ 1 จังหวะออก รวมเปน
12 เพลง ใชทารําทั้งหมด 10 ทารํา โดยมีทารําซ้ําอยู 1 ทา เนื่องจากมีการย่ําจังหวะโดยการ
ใชเทา แตตางกันออกไป ฝายชายและหญิงจะมีการรําที่แตกตางกันอยู 1 ทา คือ

ภาพที่ 131 : ทารําที่แตกตางของฝายชายและฝายหญิง
เพื่อเปนการวิเคราะหทารําโดยละเอียด ผูวิจัยจะขอวิเคราะหกระบวนการรํา โดยแยก
เปนองคประกอบ ดังนี้
1. การใชสวนศีรษะ
เปนสวนสัมพันธที่มีความตอเนื่องกับการใชชวงแขน มือ และลําตัวเนื่องจากทิศทาง
ของการใชศีรษะจะขึ้นอยูกับทิศทางของการใชมือเชนกัน ทารําสวนใหญจะพบวาการใชสว น
ศีรษะ จะประกอบดวยการเอียง เอียงขวา เอียงซาย ลอยหนาลอยตา แตจะไมมีการลักคอ
การใชศีรษะมีอยู 4 ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะที่ 1 การใชศีรษะในการเอียง การเอียงที่มีทิศทางโดยยึดหลักมือจีบมีอยู 3 ทา
1 ทารําสอดสูง หรือทาบัวบาน ภาษาชาวบาน
2 ทารําสอดสรอยมาลา
3 ทารําภมรเคลา
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ลักษณะที่ 2 การใชศีรษะในการเอียง การเอียงที่มีทิศทางเดียวกันกับทิศทางของมือ
มีอยู 4 ทา
ลักษณะที่ 3 การใชศีรษะในการเอียง ที่มีทิศทางไปทางเดียวดันกับการใชขาและเทา
มี 1 ทา คือ ทารําจังหวะนายอําเภอ
ลักษณะที่ 4 การใชศีรษะอิสระ การลอยหนาลอยตาจะพบในทารํา ปกหลัก
เนื่องจากกระบวนทารําเปนทารําที่กําหนดไว ซึ่งมีลักษณะการรําในการใชระดับ
แขน มือ ศีรษะไวอยางชัดเจน หากแตเมื่อทําการถายทอดผูอาวุโส ทารําบางทาผูรําอาจมี
การรายรําที่ไมเหมือนกันแตกตางกันบางตามแตความถนัด และความสามารถที่ไดจากการ
ถายทอด ดังนั้นทารําและกระบวนการรําที่พบเห็น จะปรากฏวาลักษณะการใชศีรษะจะเปน
การใชแบบอิสระเสียมาก คือผูรําในทาเดียวกัน บางคนอาจเอียงซาย บางคนอาจเอียงขวา
ตามแตผูรํานั้นจะถนัดในทิศทางใด หากแตขอมูลขางตนนี้ ผูวิจัยไดยึดหลักจากกระบวนทา
รําที่เปนจริง จากคณาจารยวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา
2. การใชสวนของลําตัว
ลําตัวเปนสวนที่ชวยใหการเคลื่อนไหวของรางกายมีความสมดุล สัมพันธกับแขน
และขามากขึ้น จากการรําโทนแบบประยุกต พบวามีการใชลําตัวในการโยกตัวไปมา การยอ
ตัว เพื่อที่จะใหเหมาะสมสอดคลองกับกระบวนทารําและคูของตนมากขึ้น การใชสวนของ
ลําตัวที่ปรากฏ ดังนี้
ลักษณะที่ 1 การเบี่ยงลําตัวเขาหาคู อาทิ ทารําจันทรทรงกลด
ลักษณะที่ 2 การโยกลําตัว
อาทิ ทารํา ปกหลัก
โดยลักษณะทารําดังกลาว มีการถายน้ําหนักตัวไปดานหนา
3. การใชสวนแขนและมือ
ความสัมพันธของแขนและมือ เปนสวนสําคัญที่จะชวยใหกระบวนการรํา มีความ
สมดุลและสวยงาม การใชสวนแขนและมือในกระบวนการรําโทนแบบประยุกต มีการใชอยู
3 ระดับ คือ ระดับสูงศีรษะ ระดับกลาง (ไหล) ระดับลาง (เอว) โดยแบงทารําตามระดับ
ดังนี้
ลักษณะที่ 1 ระดับสูง มีทารําที่ใชสวนแขนและมือ มี 5 ทา
1 ทารําภมรเคลา
2 ทารําโบกสูง ภาษาชาวบาน
3 ทารําบัวบาน ภาษาชาวบาน
4 ทารําตั้งวงเหลื่อมกัน
5 ทารําตั้งวงบน
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ลักษณะที่ 2 ระดับกลาง มีทา 2 ทา
1 ทารําสอดสรอยมาลา
2 ทารําโบก ภาษาชาวบาน
ลักษณะที่ 3 ระดับลาง มีทารํา 3 ทา
1 ทารําจีบสงหลัง
2 ทารําโบกต่ํา ภาษาชาวบาน
3 ทารํารําปกหลัก
4.
การใชมือ ในการรําโทนแบบประยุกต มี 3 รูปแบบ ดังนี้
4.1 การจีบ มีการจีบหงาย – จีบคว่ํา – จีบสงหลัง
การใชมือในลักษณะจีบหงาย มี 3 ทา
1 ทารําสอดสรอยมาลา
2 ทารําภมรเคลา
3 ทารํามือขวาตั้งวง มือซายจีบ
การใชมือในลักษณะจีบคว่ํา
พบในทาโบก
การใชมือในลักษณะจีบสงหลัง พบในทาจีบสงหลัง
4.2 การตั้งวง
พบในทารําสอดสรอยมาลา ทารําตั้งวงสูง
4.3 การใชมือในลักษณะอื่น ๆ อาทิ มือสอดสูง มือแนบแกม เปนตน
5.
การใชสวนขาและเทา
การใชสวนขาและเทา เปนสวนสําคั ญที่ทําใหลักษณะการทําจังหวะเพลง มีการ
เคลื่อนไหวที่สวยงาม เปนไปตามกระบวนการรําที่ตองมีการเคลื่อนวงไปเรื่อย ๆ ดังนั้น
กลวิธีในการใชสวนขาและเทา จึงเปนอีกองคประกอบสําคัญหนึ่งที่ผูรําจะตองยึดปฏิบัติตาม
เพื่อความพรอมเพียงกันของผูรํา
การใชสวนขาและเทา มีดังนี้
5.1 การกาวเดิน
เปนการย่ําเทาตามจังหวะโทนไปเรื่อย ๆ โดย
ลักษณะนี้จะทําใหการเคลื่อนวงไปไดรวดเร็ว
มากขึ้น
5.2 การวางสนเทา
เปนสวนหนึ่งของจังหวะตอเนื่องในการย่ําเทา
อาทิ การย่ําจังหวะ 1 2 3 จังหวะที่ 4 จะตองวาง
สนโดยเปดปลายเทาขึ้น
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5.3 การวางปลายเทา

5.4 การตบเทา

เปนการแตะเทาลงพื้นเพียงครึ่งเทา ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของจังหวะตอเนื่องในการย่ําเทาเชนกัน เมื่อ
ย่ําจังหวะ 1 2 3 จังหวะที่ 4 จะตองแตะโดยการ
วางปลายเทาเพียงครึ่งเทา โดยเปดสนเทาขึ้น
เปนลักษณะหนึ่งของการตบเทาขางใดขางหนึ่ง
ตามจังหวะ โดยเทาอีกขางหยุดนิ่งอยูกับที่ การ
ตบเทานี้จะพบในทารําตัด – ปกหลัก

ลักษณะการใชเทา มีดังนี้
สัญลักษณ
1.

-

เทาซายย่ําเทาเต็มเทา

2.

-

เทาขวาย่ําเต็มเทา

3.

-

ปลายเทาซาย

4.

-

ปลายเทาขวา

5.

-

วางสนเทาซาย

6.

-

วางสนเทาขวา

7.

-

การตบเทาขวา

8.

-

การตบเทาซาย

223

9.

-

การเขยงเทาขวา

10.

-

การเขยงเทาซาย

-

เลขกํากับการกาวเดินกอนหลัง

-

ทิศทางการเดิน

11.

123

12.

1) การกาวเดิน

4
3

2

1

อธิบายทา
เทา การกาวเดินหนา
จังหวะที่ 1
กาวเทาซาย
จังหวะที่ 2
กาวเทาขวาไปขางหนา
จังหวะที่ 3
กาวเทาซายไปขางหนา
จังหวะที่ 4
กาวเทาขวาไปขางหนา
** การกาวเดิน สามารถกาวเทาใดกอนก็ได สลับเทาขวา – ซาย
ตามจังหวะ
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2) การกาวเดินแบบวางสน
วางสนซาย
1

4

1

3

1

2

1

1

อธิบายทา
จังหวะที่ 1
จังหวะที่ 2
จังหวะที่ 3
จังหวะที่ 4

เทา การวางสนเทาซาย
กาวเทาขวา
กาวเทาซายไปขางหนา
กาวเทาขวาไปขางหนา
วางสนเทาซายหนาเทาขวา

วางสนเทาขวา

1

1

1

1

3

4
1

1

2
1

1

1
อธิบายทา
จังหวะที่ 1
จังหวะที่ 2
จังหวะที่ 3
จังหวะที่ 4

เทา การวางสนเทาขวา
กาวเทาซาย
กาวเทาขวาไปขางหนา
กาวเทาซายไปขางหนา
วางสนเทาขวาหนาเทาซาย
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3) การกาวเดินแบบแตะปลายเทา
แตะปลายเทาซาย

4
3
2

อธิบายทา
จังหวะที่ 1
จังหวะที่ 2
จังหวะที่ 3
จังหวะที่ 4

1

เทา การแตะปลายเทาซาย
กาวเทาขวา
กาวเทาซายไปขางหนา
กาวเทาขวาไปขางหนา
แตะปลายเทาซายไวหนาเทาขวา

แตะปลายเทาขวา

4
3
2
1

อธิบายทา
จังหวะที่ 1
จังหวะที่ 2
จังหวะที่ 3
จังหวะที่ 4

เทา การแตะปลายเทาขวา
กาวเทาซาย
กาวเทาขวาไปขางหนา
กาวเทาซายไปขางหนา
แตะปลายเทาขวาไวหนาเทาซาย
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4) การกาวเดินแบบหมุนตัว
หมุนตัวไปดานซาย
3

1

4

อธิบายทา
จังหวะที่ 1
จังหวะที่ 2
จังหวะที่ 3
จังหวะที่ 4

2

เทา หมุนตัวไปดานซาย
กาวเทาซายไปดานขาง
กาวเทาขวา หมุนตัวไปดานหลัง
กาวเทาซายตามไปดานหลัง
กาวเทาขวา หมุนตัวกลับมา

หมุนตัวไปดานขวา
2

1

อธิบายทา
จังหวะที่ 1
จังหวะที่ 2
จังหวะที่ 3
จังหวะที่ 4

3

4

เทา หมุนตัวไปดานขวา
กาวเทาขวาไปดานขาง
กาวเทาซาย หมุนตัวไปดานหลัง
กาวเทาขวาตามไปดานหลัง
กาวเทาซาย หมุนตัวกลับมา
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5) การตบเทา
ตบเทาซาย

ตบเทาขวา

อธิบายทา
เทา ตบเทาซายและขวา
ลักษณะของเทา จะหยุดนิ่งอยูขางใดขางหนึ่ง อีกขางหนึ่ง จะตบ
เทาดวยการเปดปลายเทา ขึ้น – ลง ตามจังหวะ
6. รูปแบบการเคลื่อนวง
ลักษณะการเคลื่อนวงโดยทั่วไป จะคลายคลึงกับลูกโทนแบบดั้งเดิม กลาวคือ มีการ
เคลื่อนวงแบบทวนเข็มนาฬิกา ฝายหญิงอยูดานนอก ฝายชายอยูดานใน ฝายชายจะรําอยู
ดานหลัง หากแตมีการเคลื่อนในลักษณะการรําเขาคูหรือรําตอนฝายหญิง ซึ่งเปนกลวิธีในการ
เคลื่อนวงอยางหนึ่ง
รูปแบบกลวิธีในการเคลื่อนวงลักษณะตาง ๆ มีดังนี้

ฝายชายจะปฏิบัติทารําอยูดานหลัง

ฝายชายจะปฏิบัติทารําอยูดานขางใดขาง
หนึ่ง
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ผูรําทั้งสอง ตางหันหนาเขาหากัน

ผูรําฝายหญิง หมุนรอบตัว

เปนที่นาสังเกตวา ลักษณะการเคลื่อนวงรําโทนของชุมชนทุงสวาง – ศาลาลอย จะ
ไมมีการเคลื่อนวง แบบเดินสลับขึ้น – ลง โดยสวนใหญมักจะเปนการเคลื่อนวงไปเรื่อย ๆ
โดยการสลับตําแหนง และมีการหยุดการเคลื่อนวง เพื่อที่ผูรําทั้งสองฝายจะหันหนาเขากัน
และปฏิบัติทารําในทาตอไป
7.อารมณของผูแสดง
เนื่องจากการละเลนรําโทน เปนการแสดงที่มุงเนนความสนุกสนานของการรายรํา
ระหวางคูรําผูแสดงจึงใชอารมณสนุกสนานตลอดการระยะเวลาในการแสดง
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ผลจากการศึกษารําโทนทั้ง 2 รูปแบบผูวิจัยสรุปไดดั้งนี้

องคประกอบ
จํานวนผูแสดง
เครื่องแตงกาย

เพลง
กระบวนทารํา

การใชศีรษะ

การใชลําตัว

รูปแบบดัง้ เดิม
10 ทาน
(ญ) สวมเสื้อแขนกระบอก
สีเหลือง
(ช) สวมเสื้อคอกลม
ใชเพลงรําโทนที่มีอยูแตเดิม
- เปนทารําแบบอิสระ การรํา
กรายมือไปเรือ่ ยๆ ในระยะหลังนี้
ไดรับการฝกซอมรําโทนจาก
วิทยากร
- ทารําที่ปรากฏบางทา จึงมี
ลักษณะคลายทารําในแบบฟนฟู
ไมมีการกําหนด เคลื่อนไหวได
อิสระ ในการเอีย งหรือลอยหนา
ลอยตา

-

การเบี่ยงตัว
หมุนตัวไปรอบ ๆ
โยกตัว
เคลื่อนไหวแบบอิสระ

รูปแบบฟน ฟู
12 ทาน
(ญ) สวมเสื้อแขนกระบอก
สม
(ช) สวมเสื้อคอกลม สีสม
ใชเพลงที่ประดิษฐขึ้นใหม
- เปนทารําทีป่ ระดิษฐขนึ้
- นําทารําดั้งเดิมเขามาผสมผสาน
- ทารํากําหนดตายตัว 1 เพลงตอ
1 ทารํา

เนื่องจากเปนทารําที่มีการฟนฟู
ในแบบคิ ด ประดิ ษ ฐ ขึ้ น ดั ง นั้ น
การใช ศี ร ษะจะเป น ไปตามใน
ลั ก ษณะของท า รํ า ที่ กํ า หนดขึ้ น
โดยมีการเอียงซาย – ขวา การ
ลอยหนาลอยตา การลักคอ
หากแตผูรําบางทาน อาจจะไม
ปฏิบัติตาม ดังนั้นการใชศีรษะใน
บางทา จะเปนการใชแบบอิสระก็
ได
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ลํ า ตั ว จ ะ มี
ความสัมพันธกับทารํา อาทิ ทารํา
ป ก ห ลั ก จ ะ มี ก า ร ใ ช ลํ า ตั ว ที่
สั ม พั น ธ กั บ การใช มื อ คื อ โยก
ลําตัวตามทิศทางที่มือปฏิบัติทารํา
ในดานใดดานหนึ่ง ลําตัว ก็ตอง
โยกไปทางนั้น ๆ
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เปนการรําแบบเดินมือไปเรื่อยๆ จะมี ตําแหนงและระดับการใช
ตามจังหวะ คือการกรายมือไปใน ทั้ง 3 ระดับ การใชมือมีลักษณะ
ทารํ าตาง ๆ ลักษณะตําแหน ง จะ ตาง ๆ
เปนชวงกลางลําตัวไปจนถึงศีรษะ
- การตั้งวง
ลั ก ษณะมื อ มี ก ารตั้ ง วงการจี บ - การจีบ
(แบบชาวบาน) คือไมเนนวา - สอดสูง
นิ้ ว หั ว แม มื อ จะต อ งแนบติ ด กั บ - งอแขน
นิ้ ว ชี้ ใ น ข อ มื อ แ ร ก ก า ร จี บ
เพีย งแต นําทั้งสองมาติ ด กัน หรื อ
ใกลกัน โดยไมแนบติดกันก็ได
เปนการกําหนดลักษณะการใช
ลักษณะการใชขาและเทา สามารถปฏิบัติไดแบบอิสระ
ที่ปรากฏมีการย่ําเทา แตะเทา
จังหวะเทาในทารําที่ปรากฏ อาทิ
เพลงปราสาทหินพิมาย จะใชการ
วางสนเทา เพลงยาโม ใชการตบ
เทา เปนตน
ลักษณะการใชเทาที่ปรากฏ
- การกาวเดินหรือย่ําเทา
- การวางสน
- กางวางปลายเทา
การใชมือและแขน

ลักษณะการเคลื่อนไหว

ระยะเวลาในการแสดง

เคลื่อนวงแบบทวนเข็มนาฬิกา

เคลื่อนวงแบบทวนเข็มนาฬิกา
มีลักษณะการเคลื่อนวงที่ปรากฏ
ดังนี้
- การเคลื่อนไปเรื่อย ๆ
- การเดินสลับขึ้น - ลง
- การเปลี่ยนตําแหนงชายหญิง
- การหยุดวง
14 นาที
ไมกําหนด แตปจจุบันมักจะใช
เพลงรําโทนประมาณ 8 – 10
เพลงขึ้นไป
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สรุปการวิเคราะหทารํารําโทนชุมชนทุงสวาง – ศาลาลอย
กระบวนทารําแบบดั้งเดิม เปนทารําที่เคลื่อนไหวองคประกอบของรางกายตั้งแต
ศีรษะ แขน มือ ลําตัว ขา และเทาไปเรื่อย ๆ ไมระบุชัดเจนวารําทาใดกอนทาใด ผูรํามี
อิสระในการใชกระบวนทารํา ขอเพียงแตทารํานั้นสามารถรําไดสอดคลองและเหมาะสมกับคู
ของตน ทารําที่ปรากฏมีไมมากนัก มีทารําดั้มเดิมเฉพาะและการรําแบบกรายมือไปเรื่อย ๆ
แตเปนที่นาสังเกตวากระบวนทารําโบราณ ในทารําจังหวะนายอําเภอและทารําตัดปกหลัก ผู
รําไมนิยมนํามารายรําในการรําโทนแบบดั้งเดิม หากแตนําไปบรรจุเปนทารําหลักในการรํา
โทนแบบฟนฟู ผูวิจัยวิเคราะหวาอาจจะมีสาเหตุจากการรําโทนดั้งเดิม จะมีการเคลื่อนวงไป
เรื่อย ๆ ไมมีการหยุดวง ซึ่งทารําทั้งสองทานี้จะมีการหยุดวง และมีการใชจังหวะการวางสน
เทาในทุกจังหวะ ซึ่งจะทําใหการเคลื่อนวงเคลื่อนไปไดชา ดังนั้นจึงไมนิยมนํามารําในรํา
โทนดั้งเดิม ซึ่งตองการเพียงเพื่อความสนุกสนาน รกรายมือไปเรื่อย ๆ ไมหยุดพักจนกวาจะ
จบเพลงรําโทน
การประยุกตจากทารําดั้งเดิมในชุมชนทุงสวาง – ศาลาลอย มีอยูดวยกัน2 ทา คือ 1 ทา
รําปกหลัก 2 ทารําจังหวะนายอําเภอ การประยุกตทารําไดนําแนวทางรําทางนาฏศิลปไทยเขา
มาผสมผสานกับทารําดั้งเดิม ใหมีแบบแผนในการปฏิบัติทารําที่สวยงามและชัดเจนมากขึ้น
กลาวคือ มีการกําหนดลักษณะของมือ ในการจีบ การตั้งวงลักษณะของเทา ที่ตองสอดคลอง
กันในขณะปฏิบัติทารํา มีการใชศีรษะในการเอียงตามทิศทางของการใชเทา ทิศทางและ
ตําแหนงในการโยกตัวของทารําปกหลักมีแบบแผนในการปฏิบัติที่แนนอน
กระบวนทารําโทนแบบฟนฟู เปนทารําที่เกิดขึ้นจากทารําที่เลียนแบบกริยาอาการ
และเปนทารําที่ประดิษฐขึ้นโดยยึดหลักความสวยงามและความเหมาะสมตามบทเพลง ซึ่งมี
รูปแบบที่คลายคลึงกับการบรรจุทารําในรําวงมาตรฐาน คือเปนกระบวนทารํา 1 ทาตอ 1
เพลง ไมเปนทารําที่ใชการรําแบบตีบท ลักษณะทารําที่คิดประดิษฐขึ้นจะใชการจีบในทุก
กระบวนทา เนื่องจากการจีบเปนสวนหนึ่งในการเคลื่อนไหวของมือที่เชื่อมไปยังทาหนึ่ง
หรือเชื่อมทารําไปสูอีกดานหนึ่ง
ในสวนของขาและเทา จะมีการกาวเดินแบบเต็มเทา การวางสนเทา การแตะปลาย
เทา การกาวเทาใหจังหวะ และการยอเขา
ลักษณะของลําตัว จะมีการใชสวนของลําตัวตรง การถายน้ําหนัก โยกไปมา เบี่ยง
ตัว
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4.2 รําโทนชุมชนบานแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
จากการศึกษารูปแบบรําโทน ชุมชนบานแชะ อ.ครบุรี ผูวิจัยพบวา การอนุรักษสืบ
ทอดในปจจุบันมีการรําโทนเพียงรูปแบบเดียว อันไดแก กระบวนการรําโทนที่ไดรับการ
ถายทอดจากนายแพง ดอนตะเกียด ซึ่งปจจุบันไดเสียชีวิตไปแลว นายแพงเปนคนพื้นเพเดิม
ในจังหวัดลพบุรี ไดฝกฝนรําโทนมาตั้งแตเด็ก ลักษณะการรําโทนในแถบนั้นมักจะเปนการ
รํ า แบบการรํ า ตี บ ทหรื อ ใช บ ท คื อ การร า ยรํ า ที่ มี ก ารแสดงท า ทางที่ ส อดคล อ งและสื่ อ
ความหมายตรงกับบทเพลง เมื่อภายหลังนายแพงไดยายมาอยูที่อําเภอครบุรี จึงไดออกแสดง
รําวงและฝกฝนรํ าโทนใหแ ก ชาวบานในชุมชน อาทิ อาจารยสุวัฒน วชราสิ น ประธาน
สมาคมผูสูงอายุแหงประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทานเปนแกนนําสําคัญที่สงเสริม
การอนุรักษรําโทนภายในชุมชนบานแชะ ดังนั้นกระบวนการรําโทนที่ปรากฏ จึงมีลักษณะ
ทารําที่มีการตีบทเขามาเกี่ยวของ ผสมผสานกับการรายรําของชาวบานแบบดั้งเดิมที่เปนการรํา
กรายมือไปเรื่อย ๆ กลายเปนรูปแบบของรําโทนชุมชนบานแชะที่มีลักษณะของการอนุรักษ
ฟนฟู ดังนี้
- เปนการอนุรักษทารําดั้งเดิม
- เปนการนําการรําแบบตีบท หรือแสดงทาทางตามบทรองมาประยุกตในการรํา
โทน
- ทารําเนนสื่อตามความหมายของเพลง หากเปนทารําดั้งเดิมจะเปนการย่ําเทาให
เขากับจังหวะในการตีโทนเทานั้น
โดยลักษณะกระบวนการรําที่ปรากฏ มีอยู 3 รูปแบบ ไดแก 1 รําโทนดั้งเดิม 2 การประยุกต
ทารําดั้งเดิม 3 รําโทนฟนฟู โดยมีลักษระกระบวนทารําตามลําดับเนื้อหา ดังนี้
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4.2.1 รําโทนแบบดั้งเดิม มีอยู 2 ทา ดังนี้
ทาที่ 1

ภาพที่ 132 : การกาวเดินโดยปฏิบัติมือแกวงไปมา
ศีรษะ :ใชไดอิสระ ผูรําบางคนใชศีรษะตรง บางคนใชในการเอียงซาย – ขวา
มือ :
แนบลําตัว แกวงแขนไปตามธรรมชาติ
ลําตัว :
ตรง
เทา :
ย่ําเทาไปตามจังหวะ 1 2 3 4 ผูรําจะมีวิธีในการย่ําที่แตกตางกัน
กระบวนทารําใชในจังหวะเพลงออกการแสดง และใชเปนทาเชื่อมในการรายรํา
เพลงรําโทนในเพลงตอไป ซึ่งเปนอีกกลวิธีหนึ่งที่ไมตองมีการหยุดวงระหวางเปลี่ยนเพลงรํา
โทน โดยโทนจะตีใหจังหวะไปเรื่อย ๆ จนกวาจะเพลงตอไป ผูรําจะปฏิบัติทารํานี้พรอม ๆ
กัน
ทาที่แสดงออกไปนี้ เปนทารําดั้งเดิมตามแบบวิถีชาวบาน ที่ไมมีการประยุกต
กระบวนการรําโดยการใชมือแตอยางใด จะแสดงออกไปตามธรรมชาติ ผูรําบางทานอาจจะ
ใชมือในระดับที่แตกตางกัน บางคนมือจะอยูแนบลําตัว บางคนกางแขนออกขึ้นเล็กนอย
ลักษณะการใชศีรษะ จะมีทั้งหนาตรง การเอียงขวา/ซาย โดยลักษณะที่แตกตางกัน
จะมีการใชจังหวะในสวนของขาและเทา (โดยผูวจิ ัยจะวิเคราะหโดยละเอียดในหัวขอการใช
สวนขาและเทา)
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ทาที่ 2

ภาพที่ 133 : กระบวนทารํากรายมือ
ศีรษะ : ใชไดอิสระ
มือ : กรายมือไปไดทุกทิศทาง ไมมีการจีบ มีลักษณะการมวนมือ วาดมือขึ้น
ลง หรือปาดมือไปทางซาย/ขวา กระทําไดอยางอิสระ
ลําตัว : ตรงหรือโยกลําตัว
เทา : ย่ําเทาทุกจังหวะ (กลวิธีในการย่ําเทา ผูวิจัยจะอธิบายโดยละเอียดในการ
ใชสวนของขาและเทา)
ผูวิจัยยกตัวอยาง กระบวนการรําแบบกรายมือไวในลักษณะตาง ๆ ซึ่งผูรําสามารถ
เคลื่อนไหวมือ แขน ขา เทา และลําตัว ไปไดอยางอิสระ ไมมีการกําหนดทารําไวอยาง
ชัดเจน กระบวนทารําดังกลาว ผูวิจัยจึงระบุไวเปนเพียง 1 หัวขอเทานั้น
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4.2.2 การประยุกตทารําดั้งเดิม
ทารําดั้งเดิมที่มีการประยุกตขึ้นในรําโทนบานแชะ อําเภอครบุรี มีเพียงทารําเดียวคือ

ภาพที่ 134 : การกาวเดินโดยปฏิบัติมือแกวงไปมา
โดยแตเดิมชาวบานจะใชการเดินในลักษณะปกติ ใหสอดคลองกับจังหวะโทนในการ
เคลื่อนวง โดยเปนการเดินแบบย่ําเทาไปเรื่อยๆตามจังหวะไมมีการปฏิบัติของมือ
การประยุ กตทารําดั้งเดิมนี้ ชาวบานในชุมชนไดมีการใชลักษณะของแขนเขามา
เพิ่มขึ้น โดยลักษณะของแขนจะแกวงแขนขึ้น – ลง คลายคลึงกับทารําสายที่มีการวาดแขนไป
ถึงระดับไหล หากการเดินแกวงแขนของชาวบานที่ประยุกตขึ้นจะปฏิบัติแขนขึ้น – ลง เพียง
เล็กนอย ไปดานหนาและดานหลังเทานั้น โดยกระบวนทารําดั้งการใชในการรําโทนฟนฟู
ดังที่ผูวิจัยไดกลาวรายละเอียดในลําดับตอไป
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4.2.3 รําโทนแบบฟนฟู มีการปฏิบตั ิทารําตามลําดับเพลง ดังนี้
1. จังหวะออก ปะ โทน โทน ปะ โทน โทน

ภาพที่ 135 : ทาเดินออก
ศีรษะ
มือ
ลําตัว
เทา

:ใชไดอิสระ ผูรําบางคนใชศีรษะตรง บางคนใชในการเอียงซาย – ขวา
:
แนบลําตัว แกวงแขนไปตามธรรมชาติ
:
ตรง
:
ย่ําเทาไปตามจังหวะ 1 2 3 4 ผูรําจะมีวิธีในการย่ําที่แตกตางกัน
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2. เพลงโคราชบานเอง
กินเหลา กินเขา กันสา ชักกะเดี๋ยว จิไดพา พากันมารําวงสาวเมืองพิมาย หวยแถลง
เชิญออกมาแสดงรํากับหนุม เมืองคง โชคชัยก็ใหตกลง รําวงโคงสาวโนนไทย โนนสูง สาว
ปกธงชัย นุงผาซิ่นไหม หมสไบสีแดง
ชุมพวงควงคูกับบัวใหญ ประทายคูนามสะแกแสง จักราชคูกับโนนแดง สูงเนินคูแขง
แกวสนามนาง สาวจามทะเลสอ รําลีอสาวนอยเมืองยาง สีดาใหมารําตรงกลาง บัวลายอยูขาง
หลัง
สาวครบุรี เสิงสาง นายมันสําปะหลัง หนองบูนมากอยากจองบานเหลื่อม บานดาน
ขุนทด ขายวังตัวโปรดวาจะไปซื้อทอง สีคิ้วสุมลําตะคลอง ปากชองพืชพันธุสมบูรณ วังน้ํา
เขียวเลี้ยงไหลลงมูล สุขใจไพบูลย โคราชรุงเรือง
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ รําเบียดสาวอําเภอเมือง พระทองคํารายรําชําเลือง เห็นสาวเสื้อ
เหลือง สาวลําทะเมนชัย เทพารักษอยาชักชา ออกมาเปนคนสุดทาย หากิ่งครบกันทันใด รวม
อําเภอใหญ

ภาพที่ 136 : กระบวนทารํากรายมือ
ศีรษะ : ใชไดอิสระ
มือ : กรายมือไปไดทุกทิศทาง ไมมีการจีบ มีลักษณะการมวนมือ วาดมือขึ้น
ลง หรือปาดมือไปทางซาย/ขวา กระทําไดอยางอิสระ
ลําตัว : ตรงหรือโยกลําตัว
เทา : ย่ําเทาทุกจังหวะ (กลวิธีในการย่ําเทา ผูวิจัยจะอธิบายโดยละเอียดในการ
ใชสวนของขาและเทา)
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3. เพลงไหวครู
เนื้อรอง
ฉันเคยรําชิด
สนิทรําพา

ทารํา

อธิบายทารํา
ศีรษะ : เอียงซาย
มือ : มือซายตั้งวง ระดับแงศีรษะ
มือขวาจีบหงาย ระดับชายพก
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ

สิบนิ้ววันทา
ฉันจะไหวครู

ศีรษะ : กมศีรษะลง
มือ : มือทําทาพนมมือไวกลางอก
ลําตัว : โคงกมลงเล็กนอย
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ

ไหวครู ไหวครู
ในวงฟอนรํา

ศีรษะ : กมศีรษะลง ไปทางขวา/ซาย
มือ : มือทําทาพนมมือไวกลางอก
ลําตัว : โคงกมลงเล็กนอย
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ

- ปฏิบัติทารําซ้ํา จํานวน 3 รอบ -
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4. เพลงเชิญรําวง
เนื้อรอง
เชิญเถิด
เชิญมารําวง

แมโฉมยง
เขามาสูวงรํา

อยาเอียง
อยาอาย

ทารํา

อธิบายทารํา
ศีรษะ : ผงกศีรษะลง
มือ : ทําทาเรียก โดยชูมือขึ้นทั้ง
สองขาง แลวกวักมือเขาหาตัว
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ

ปฏิบัติทารําไดอยางอิสระ
เปนกระบวนทารํากรายมือ

โดย

ศีรษะ : เอียงขวา
มือ : มือขวาแบมือแนบแกม
มือซายปลอยตามสบายไว
ขางลําตัว
ลําตัว : เทน้ําหนัก โดยโนมตัวไป
ฝงขวา
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ
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อยาหนาย
อยาแหนง

อยาคิดระแวงแกลงให
พี่ช้ํา คนสวยขอเชิญ
มารํา โปรดเชื่อน้ําคํา
ในคําออนวอน

ศีรษะ : เอียงซาย
มือ : มือซายแบมือแนบแกม
มือขวาปลอยตามสบายไว
ขางลําตัว
ลําตัว : เทน้ําหนัก โดยโนมตัวไป
ฝงซาย
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ
ปฏิบัติทารําไดอยางอิสระ
เปนกระบวรทารํากรายมือ

- ปฏิบัติทารํา จํานวน 3 รอบ -

โดย
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5. เพลงมองหา
เนื้อรอง
มอง ๆ หา
ขวัญตาเจาอยูแ หงใด

ทารํา

อธิบายทารํา
ศีรษะ : เอียงขวา / ซาย
มือ : ยกมือขวาขึ้น ทํามือปกหนา
ระดับสายตา
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ

มอง ๆ ไป
ขวัญใจก็ยังไมมา

ศีรษะ : เอียงขวา / ซาย
มือ : ยกมือซายขึ้น ทํามือปกหนา
ระดับสายตา
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ

เจาหลอกใหพมี่ ารอ
โอหนอชางเปนไปได

ปฏิบัติทารําไดอยางอิสระ โดย
เปนกระบวนทารํากรายมือ
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พี่รักเจาดั่งดวงใจ
ขวัญใจทําไมไมมา

ศีรษะ : ตรง
มือ : มือทั้งสองแนบอยูท ี่อก
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ

- ปฏิบัติทารํา จํานวน 3 รอบ 6. เพลงสาวนอย

เนื้อรอง
สาวนอยมาลอยเรือ
เลน ลมพัดเย็น ๆ เดิน
เลนชายหาด
ชายหาดน้ําสาด
กระเซ็น
ถาเรือติด แลวจะลง
ชวยเข็น
ลมพัดเย็น ๆ เดินเลน
หาดทราย
ยามเย็นเดินเลน
ชายหาด
ฝูงปลาดาดละดาด
มากมายหลายพันธุ

ทารํา

อธิบายทารํา
ศีรษะ : ตรงหรือสามารถเอียง
ไดขวา/ซาย
มือ : ยืดลําแขนออกจากขางลําตัว
วาดมือขึ้น-ลง สลับขวา-ซาย
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ
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นูแนะฟาและจันทร

ศีรษะ : แหงนศีรษะขึ้นมองไป
ทางขวา
มือ : มือขวาชี้นวิ้ ขึ้นสูง
เหนือศีรษะ
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ ย่ําอยูกับที่

นูแนะฟาและจันทร

ศีรษะ : แหงนศีรษะขึ้นมองไป
ทางซาย
มือ : มือซายชี้นวิ้ ขึ้นสูง
เหนือศีรษะ
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ ย่ําอยูกับที่
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เธอ

ศีรษะ : ตรง มองไปที่คูรํา
มือ : มือขวาชี้นวิ้ ไปหาคู
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ ย่ําอยูกับที่

กับฉัน

ศีรษะ : ตรง มองไปที่คูรํา
มือ : มือขวาชี้นวิ้ เขาหาตัว
ระดับอก
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ ย่ําอยูกบั ที่

คูกันใชไหมเอย

ศีรษะ : ตรง
มือ : มือทั้งสอง นํามือมา
ประกบกัน
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ ย่ําอยูกับที่
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ยามเย็นฉันมาเดินเลน
พบนกกางเขน
จับคูเจรจา

ศีรษะ : ตรงหรือสามารถเอียง
ไดขวา/ซาย
มือ : ยืดลําแขนออกจากขางลําตัว
วาดมือขึ้น-ลง สลับขวา -ซาย
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ

แจว ๆ แววสําเนียง

ศีรษะ : เอียงไปทางขวา
มือ : มือขวาตั้งขอมือขึ้น ไวขางหู
กระดิกขอมือตามจังหวะ
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ
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ฉันนึกวาเสียงหริ่ง
เรไร

ฉันมารองทัก
ขอรักก็ไมให

ทําไฉนจะไดเชยชม

ปฏิบัติทารําไดอยางอิสระ โดย
เปนกระบวนทารํากรายมือ

ศีรษะ : ตรง
มือ : มือชี้นิ้ว ขางใดขาง
หนึ่งไปที่คู
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ ย่ําอยูกับที่

ศีรษะ : สายศีรษะไปหาฝายหญิง
มือ : ทําทาโบกมือ ระดับไหล
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ ย่ําอยูกับที่
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7. เพลงไปซะ
เนื้อรอง
ไปซะ

ทารํา

มาซิ

มาขึ้นแท็กซี่
สามลอคนไทย

อธิบายทารํา
ศีรษะ : ตรง
มือ : ทําทากวักมือออกจากตัว
ทั้งสองขาง
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ ย่ําอยูกับที่

ศีรษะ : ผงกศีรษะ
มือ : ทําทากวักมือเขาหาตัว
ทั้งสองขาง
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ ย่ําอยูกับที่

ศีรษะ : ตรง
มือ : กํามือ งอแขนแนบลําตัว
ชูมือที่กําออกไปดานหนา
ลําตัว : ตรง
เทา : กาวเทาดานใดดาน
หนึ่งไปขางหนา
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ฉับฉิ่งนกกระหริ่งเปน
เพลง

มาบรรเลงเปนเพลง
ฮาวาย

โปหนอย ๆ ๆ

ศีรษะ : ตรง
มือ : ปรบมือ
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ ย่ําอยูกับที่

ศีรษะ : ตรง
มือ : ชูมือทั้งสองขางเหนือศีรษะ
มวนมือหมุนไปมา
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ ย่ําอยูกับที่

ศีรษะ : ตรง หรือกมศีรษะลง
เล็กนอย
มือ : ทําทากวักมือออกจากตัว
ทั้งสองขาง
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ ย่ําอยูกับที่
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เอื้อน นอย นอย
หนอย ๆ นอย นิ
หนอย นอย

ปฏิบัติทารําเดียวกันกับเนื้อรอง มา
บรรเลงเปนเพลงฮาวาย

8. เพลงฮาวาย
เนื้อรอง
มองดูเห็นหมูงามงอน

ทารํา

อธิบายทารํา
ศีรษะ : กมศีรษะเล็กนอย
มือ : ทํามือปองหนาดวยมือขวา/
ซาย
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ ย่ําอยูกับที่
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หัวใจอาวรณ

รองแตเพลงฮาวาย

ศีรษะ : ตรง
มือ : มือขวาแตะที่อก
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ ย่ําอยูกับที่

ศีรษะ : ตรง
มือ : ชูมือทั้งสองขางเหนือศีรษะ
มวนมือหมุนไปมา
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ ย่ําอยูกับที่
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เตนสลับคองกา

ศีรษะ : ตรง
มือ : มือกํามือ งอแขน ชูมือไปขาง
หนา แขนแนบลําตัว สายไหล
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ ย่ําอยูกับที่

ฮาวาย

ศีรษะ : ตรง
มือ : ชูมือทั้งสองขางเหนือศีรษะ
มวนมือหมุนไปมา
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ ย่ําอยูกับที่

คองกา

ศีรษะ : ตรง
มือ : มือกํามือ งอแขน ชูมือไปขาง
หนา แขนแนบลําตัว สายไหล
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ ย่ําอยูกับที่
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9. เพลงครบุรี
เนื้อรอง
ครบุรีนี้เอย
ไมนึกเลยวาจะ
มีปนกล

ทารํา

อธิบายทารํา
ปฏิบัติทารําไดอยางอิสระ
เปนกระบวนการรํากรายมือ

โดย

สี่เครื่องยนตเขามา
บินวอน

ศีรษะ : แหงนศีรษะขึ้นเล็กนอย
ในคําวา “บินวอน”
มือ : มือขวาชี้ชูขึ้นเหนือศีรษะ
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ ย่ําอยูกับที่

ทั้งลูกขอม ลงหนา
สถานี

ศีรษะ : ตรง
มือ : มือกํามือแลวปลอยโดยมือทั้ง
2 อยูระดับเดียวกันบริเวณสวน
ลําตัว มือหันฝามือเขาหากัน
ลําตัว : ตรง
เทา : กาวเทาใดเทาหนึ่งไป
ขางหนา
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ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิด

ศีรษะ : ตรง
มือ : มืออยูระดับเอว กวักมือขึ้น
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ ย่ําอยูกับที่

ลูกระเบิดเคามาไล
นอย เสียงโหวดไซรัน
เสียงเย็นละหอย

ปฏิบัติทารําไดอยางอิสระ โดย
เปนกระบวนทารํากรายมือ

ชักชวนสาวนอยหลง
หลุมหลบภัยคูใ ดคูมัน

ศีรษะ : กมศีรษะลง
มือ : ฝายชายจับที่มือซายของ
ฝายหญิง
ลําตัว : ยอตัวนั่งลง
เทา : ทําทานั่ง หยุดการเคลื่อน
ไหวของเทา
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หนูจา อยาพึ่งหนี
ครบุรีของเรา
ไมเปนไร

เคามากันดวย
เครื่องบิน

ปฏิบัติทารําไดอยางอิสระ โดย
เปนกระบวนทารํากรายมือ

ศีรษะ : แหงนศีรษะขึ้นเล็กนอย
มือ : มือขวาชี้ชูขึ้นเหนือศีรษะ
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ ย่ําอยูกับที่
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เราอยูพื้นดิน

ศีรษะ : กมศีรษะลงเล็กนอย
มือ : มือซายชี้นวิ้ ลงที่พื้น
ลําตัว : ตรง
เทา : ย่ําเทาสลับขวา – ซาย
ตามจังหวะ ย่ําอยูกับที่

ป.ต.อ. มาตั้ง

ศีรษะ : ตรง
มือ : มือทั้งสองหันฝามือเขา
หากัน กระดิกมือลง 1 ครั้ง
ลําตัว : ตรง
เทา : กาวเทาขางใดขางหนึ่งไป
ขางหนา

ตอสูกันดูซักตัง้ ๆ

ศีรษะ : ตรง
มือ : ยืดแขนกํามือทั้ง 2 แขนแลว
ดึงเขาหาตัว
ลําตัว : ตรง
เทา : กาวเทาขวา ถอยเทาซาย
ปฏิบัติทารําซ้ํา โดยกาวเทา
ซาย ถอยเทาขวา
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ป.ต.อ. มาตั้ง

ศีรษะ : ตรง
มือ : มือทั้งสองหันฝามือเขา
หากัน กระดิกมือลง 1 ครั้ง
ลําตัว : ตรง
เทา : กาวเทาขางใดขางหนึ่งไป
ขางหนา

แลวก็ยิงเครื่องบิน

ศีรษะ : แหงนศีรษะขึ้นเล็กนอย
มือ : มือทั้ง 2 ชูขึ้นเหนือศีรษะ
โดยชีน้ ิ้วเฉียงขึ้นไปขางขวา
ลําตัว : เอนลําตัวเล็กนอยไปทางขวา
เทา : กาวเทาขางใดขางหนึ่งไป
ขางหนา
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10. เพลงลากอน
ลา ลากอน จําจรจะตองขอลา ลาแลวโอแกวตา ถึงเวลา จําลาจากจร จําลาจาก จา
พราก จากดวงใจ วันนี้ขอลาไป ดวยดวงใจอาลัยอาวรณ ขอรักมั่น ทุกวันฉันขอรักเธอ จิตใจ
พร่ําเพรอ ขอรักเธอแตเพียงผูเ ดียว

ศีรษะ :
มือ :
ลําตัว :
เทา :

ภาพที่ 137 : ทาโบกมือลา
หนาตรง
มือขวาชูมือขึ้นโบก มือซายอยูขางลําตัว ปลอยตามสบาย
มือซายชูมือขึ้นโบก มือขวาอยูขางลําตัว ปลอยตามสบาย
ตรง
ย้ําเทาสลับขวา- ซาย ตามจังหวะ

วิเคราะหทารํา รําโทนอําเภอครบุรี
เนื่องจากการแสดงรําโทน อําเภอครบุรี ไดนํากระบวนทารําดั้วเดิมที่มีอยูมารวม
อนุรักษในการรําโทนแบบฟนฟูทั้งหมด การรําโทนจึงมีเพียงรูปแบบเดียว ผูวิจัยจึงขอ
วิเคราะหลักษณะกระบวนทารําโดยรวม ดังนี้
รําโทนอําเภอครบุรี ใชลักษณะทารําที่มีรูปแบบแนวทางการแสดงที่แตกตางไปจาก
การอนุรักษฟนฟูของรําโทนในชุมชนทุงสวาง – ศาลาลอย และชุมชนบานซาด กลาวคือ รํา
โทนบานแชะ อําเภอครบุรี มีการใชทารําที่เปนกระบวนทาโดยใชอริยาบทในการตีบทตาม
บทรอง ที่สามารถสื่อความหมายไดอยางชัดเจนมากขึ้น โดยแนวคิดการประดิษฐทารําใชแนว
ทางการเลียนแบบทาทางที่ใชในชีวิตประจําวัน อาทิ ทายิงเครื่องบิน มีการใชมือชูขึ้น
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เลียนแบบการถือปน แลวยิงไปบนทองฟา ทาขับรถแท็กซี่ เลียนแบบการจับพวงมาลัยแลว
หมุนมือไปมาคลายการขับรถ เปนตน
หากแตลักษณะการรําประกอบกริยาทาทางหรือการรําตีบท ไมไดใชกระบวนทารํา
สื่อความหมายไดครบถวน ดังนั้นจึงทําใหมีการตีบทสลับกับทาเชื่อมที่มีการรายรําไปเรื่อย ๆ
ตามจังหวะของเพลง โดยการบรรจุทารําตามบทเพลง มีลักษณะดังนี้
1. บทเพลงที่มีทารําที่ไมสื่อความหมาย(รําประกอบบท) มีจํานวน 1 เพลง ไดแก
เพลงรําวง โคราช บานเอง โดยใชกระบวนทารํากรายมือ ซึ่งผูรําสามารถเคลื่อนไหวรางกาย
ไดอยางอิสระไมมีแบบแผน
2. บทเพลงที่ทารําที่สื่อความหมายตลอดทั้งเพลง มีจํานวน 4 เพลง ไดแก
2.1 เพลงไหวครู โดยมีกระบวนทารําอยู 2 ทา คือ
- ทาสอดสรอยมาลาแพลง
- ทาไหว
เนื่องจากเปนบทเพลงที่สั้น ที่กลาวถึงการรําวงและการไหวครู จึงสามารถใชทารําทั้ง
สองนี้ สื่อความหมายไดตลอด
2.2 เพลงไปซะ โดยมีกระบวนทารําอยู 6 ทา คือ
- ทากวักมือออกจากตัว (ทาไลไป)
- ทากวักมือเขาหาตัว (ทาเรียกเขา)
- ทากํามือ งอแขน สายไหล
- ทาปรบมือ
- ทาตั้งวงสูง มวนมือไปเรื่อย ๆ
- ทากํามือ ถูไปมาที่เขา
เพลงนี้เปนเพลงสั้น ทุก ๆ คํารองจะมีการตีบทประกอบ โดยมีการปฏิบัติทารําซ้ําอยู
1 ทา คือ ทาตั้งวงสูง มวนมือไปมา
2.3 เพลงฮาวาย โดยมีกระบวนทารําอยู 4 ทา
- ทามอง โดยลักษณะมือปองหนา
- ทามือแตะที่อก
- ทาตั้งวงสูง มวนมือไปมา
- ทากํามือ งอแขน สายไหล
โดยเพลงนี้ไดนําทารําที่มีอยูในเพลงไปซะมาจํานวน 2 ทา เนื่องจากมีบทรองคลายกัน คือคํา
วา “ฮาวาย” และเปนการทําทาเดียวกันในบทรองที่วาแท็กซี่สามลอคนไทย / เตนสลับคองกา
2.4 เพลงลา โดยมีกระบวนทารําอยู 1 ทา
- ทาโบกมือลา โดยจะทําสลับกัน ทั้งมือขวา / ซาย
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3. บทเพลงที่มีทารํา ที่สื่อความหมายในบางสวนของบทเพลง มีจํานวน 4 เพลง
ไดแก
3.1 เพลงเชิญรําวง มีการใชทารําที่สื่อความหมาย 2 ทาและทาเชื่อม 1 ทา
- ทากวักมือเรียก ทั้ง 2 มือ
- ทาอาย โดยลักษณะมือแบแนบขางแกม สลับกัน 2 ขาง
ทาเชื่อม
- ใชกระบวนทารํากรายมือ
โดยมีลักษณะการบรรจุทารํา ดังนี้ ทาหลัก
ทาเชื่อม
ทาหลัก ทาเชื่อม
3.2 เพลงมองหา มีการใชทารําที่สื่อความหมาย 2 ทา
- ทามอง โดยลักษณะมือปองหนา สลับกันทั้ง 2 ดาน
- ทามือ แตะที่อก
ทาเชื่อม
- ใชกระบวนทารํากรายมือ โดยมีลักษณะการบรรจุทารําเดียวกัน
3.3 เพลงสาวนอย มีการใชทารําที่สื่อความหมาย 5 ทา
- ทาชี้ขึ้นไปเหนือศีรษะ ปฏิบัติสลับกันทั้ง 2 ดาน
- ทาชี้หาคูมือเดียว
- ทาชี้หาคู 2 มือ
- ทาชี้เขาหาตัว
- ทาฟง โดยลักษณะการปองมืออยูขางใบหู ปฏิบัติสลับกันทั้ง 2 ดาน
ทาเชื่อม
- ทารําสาย
- ใชกระบวนทารํากรายมือ
ลักษณะการบรรจุทารํา ทาเชื่อม ทาหลัก ทาเชื่อม ทาหลัก ทา
เชื่อม
3.4 เพลงครบุรี มีการใชทารําที่สื่อความหมาย 8 ทา
- ทาชี้นิ้วขึ้นเหนือศีรษะมือเดียว
- ทาชี้นิ้วขึ้นเหนือศีรษะ 2 มือ
- ทาชี้นิ้วลงพื้น
- ทาหันฝามือเขาหากัน โดยกระดิกขอมือลง
- ทากํามือ กาวเทาไปขางหนา กาวเทาถอยหลัง ดึงมือเขามา
- ทากํามือแลวปลอย
- ทานั่งลง
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หมายเหตุ

- ทากวักมือขึ้นทั้ง 2 มือ ระดับเอว
ทาเชื่อม
- ใชกระบวนทารํากรายมือ
ทาหลัก หมายถึง ทารําที่แสดงความหมายตามบทเพลง
ทาเชื่อม หมายถึง ทารําที่เชื่อมเขาสูทารําหลัก และเปนทารําที่ไมแสดง

ความหมาย
สรุป กระบวนทารําหลักที่เปนทารําที่ใชในการรําโทนชุมชนบานแชะ มีทั้งหมด
จํานวน 21 ทา ดังนี้
1) ทาไหว
2) ทารําวง
=
ทาสอดสรอยมาลา
3) ทามอง
=
โดยลักษณะมือปองหนา สามารถทํา
สลับกัน
ทั้ง 2 ดาน
4) ทามือแตะอก
=
มือเดียว
5) ทามือแตะอก
=
2 มือ
6) ทาชี้ขึ้นเหนือศีรษะ =
มือเดียว
7) ทาชี้ขึ้นเหนือศีรษะ =
2 มือ
8) ทาชี้หาคู
=
มือเดียว
9) ทาชี้หาคู
=
2 มือ
10) ทาชี้นิ้วลงพื้น
=
มือเดียว
11) ทาชี้หาตัวเอง
=
มือเดียว
12) ทาฟง
=
โดยลักษณะการปองมืออยูขางใบหู
13) ทากํามือแลวปลอย
14) ทาถูหัวเขา
=
โดยลักษณะการจับเชิงผา แลวถูขึ้นถูลง
15) ทาหันฝามือเขาหากัน แลวกระดิกขอมือลง
16) ทากวักมือขึ้นทั้ง 2 มือ ระดับเอว
17) ทากํามือสายไหล
18) ทาเรียก
=
กวักมือเขาหาตัวทั้ง 2 มือ ระดับศีรษะ
19) ทาไล
=
กวักมือออกจากตัวทั้ง 2 มือ ระดับศีรษะ
20) ทานั่งลง
21) ทาอาย
=
โดยลักษณะมือแนบอยูที่ขางแกม
โดยทารําหลักเดียวกันสามารถปฏิบัติซ้ําได หากมีเนื้อรองซ้ําหรือเนื้อรองที่มีเนื้อหา
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ใกลเคียง อาทิ - มองหาขวัญตาเจาอยูแหงใด 1 ทา
- มองมองไปขวัญใจก็ยังไมมา 1 ทา
ใชทารําในทามอง ซึ่งสามารถเปลี่ยนมือในการปฏิบัติ จากมือขวาในทาแรกเปนมือซายในทา
ที่ 2
- ฮาวายคองกา / ฮาวายคองกา
ใชกระบวนทารําเดียวกัน แตปฏิบัติทารําซ้ํา
ทารําเชื่อม มีอยู 2 ทา คือ กระบวนทารํากรายมือ และ ทารําแบบกาวเดิน โดยมี
ลักษณะ สายมือขึ้นเล็กนอย ลักษณะจะไมเหมือนทารําสายในเชิงนาฎศิลป เนื่องจากทารําไม
ตองยืดแขนตึงระดับไหล เพียงเปนลักษณะไกวแขนไปมา สายขึ้นเล็กนอยเทานั้น
ลักษณะการใชทาเชื่อม มีอยู 2 รูปแบบ ดังนี้
1) การใชทาเชื่อม ในระหวางรอการเปลี่ยนจากเพลงหนึ่งไปยังอีกเพลงหนึ่ง
2) การใชทาเชื่อม ในระหวางทาเชื่อมกับทาหลัก
ทารําที่ปรากฏในกระบวนการรําโทน สามารถแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
1) ทารําที่นํามา ทารําที่เปนทารํามาตรฐาน ในเพลงรําวงมาตรฐาน มี 1 ทา

ภาพที่ 138 : ทารําสอดสรอยมาลา
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2) ทารําดั้งเดิม มีจํานวน 2 ทา

ภาพที่ 139 : กระบวนทารํากรายมือ

ภาพที่ 140 : การกาวเดิน ที่มีลักษณะการแกวงแขนไปมาตามอิสระ คลายกับทารําสาย
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3) ทารําที่ประดิษฐขึ้น เลียนแบบทาทางธรรมชาติ มีจํานวน 21 ทา ดังนี้

ภาพที่ 141 : ทาไหวใชในเพลงไหวครู

ภาพที่ 142 : ทามองใชในเพลงมองหา
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ภาพที่ 143 : ทาแสดงความรักหรือจิตใจใชในเพลงมองหา คําวา พี่รักเจาดั่งดวงใจ

ภาพที่ 144 : ทาชี้ แสดงถึง ทองฟาหรือสิ่งที่อยูบนทองฟา
ใชในเพลงครบุรี คําวา เคามากันดวยเครื่องบิน
เพลงสาวนอย คําวา นูแนะ ฟาและจันทร
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ภาพที่ 145 : ทาที่แสดงหมายถึงตัวเรา ใชในเพลงสาวนอย คําวา ฉัน

ภาพที่ 146 : ทาที่แสดงถึงบุคคลที่เอยถึง คือ คูรํา ใชในเพลงสาวนอย คําวา เธอ
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ภาพที่ 147 : ทาที่แสดงถึงการไดอยูคูกัน ใชในเพลงสาวนอย คําวา คูกัน

ภาพที่ 14 8: ทาที่แสดงถึงสิ่งที่อยูต่ําหรือพื้นดิน ใชในเพลงครบุรี คําวา เราอยูพื้นดิน
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ภาพที่ 149 : ทาที่แสดงถึงการฟง ใชในเพลงสาวนอย คําวา แจวๆ แวว สําเนียงมา

ภาพที่ 150 : ทาที่แสดงถึงการเกอเขิน เอียงอาย
ใชในเพลงเชิญรําวง คําวา อยาเอียง อยาอาย อยาหนายอยาแหนง
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ภาพที่ 151 : ทาที่แสดงถึงการทิ้งขวาง การทิ้งสิ่งของ ใชในเพลงครบุรี คําวา ทิ้งลูกบอม

ภาพที่ 152: ทาที่แสดงความหมายถึงที่ตั้ง สถานที่ ใชในเพลงครบุรี คําวา ป.ต.อ. มาตั้ง
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ภาพที่ 153 : ทาเรียก ที่แสดงความหมายชักชวน เชิญรํา ใชในเพลงไปซะ คําวา มาซิ

ภาพที่ 154 : ทาไลหนี ใชในเพลงไปซะ คําวา ไปซะ
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ภาพที่ 155 : ทาเรียก ที่แสดงความหมายเชิงปลุกใจ ใชในเพลงครบุรี คําวา ตื่นเถิดลุกขึ้น
เถิด

ภาพที่ 156 :

ทานั่งลงหมอบ แสดงใหเห็นถึงการหลบภัย หาที่กําบัง

ใชในเพลงครบุรี คําวา ลงหลุมหลบภัย
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เพื่อเปนการวิเคราะหทารําโดยละเอียด ผูวิจัยจะขอวิเคราะหกระบวนการรํา โดยแยก
เปนองคประกอบ ดังนี้
1. การใชสวนของศีรษะ
ในกระบวนการรํา การใชศีรษะมีเพียงการเอียงศีรษะไปทางขวา – ซาย การ
กมศีรษะ
มองต่ํา การแหงนศีรษะ มองขึ้นสูง การสายหนา การผงกศีรษะ และศีรษะตรง ซึ่ง
มีการใชมากที่สุด ยกตัวอยางการใชศีรษะ ดังนี้
1.1 การใชศีรษะเอียงไปทางขวา โดยปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันกับมือ
1.2 การใชศีรษะ เอียงไปทางซาย โดยปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันกับมือ
1.3 การกมศีรษะ มองต่ํา โดยปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันกับมือ
1.4 การแหงนศีรษะ มองสูง โดยปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันกับมือ
1.5 การสายหนา
1.6 การผงกศีรษะ
1.7 การปฏิบัติศีรษะตรง
ลักษณะการใชศีรษะดังกลาว ขึ้นอยูกับความถนัดและความสามารถของผูรํา
ในแตละทานดวย ผูรําบางทานอาจจะไมปฏิบัติการใชทิศทางของศีรษะ หากแต
เพียงปฏิบัติทารําของสวนมือ แขน และเทา ใหสัมพันธกันเทานั้น ลักษณะการใช
ศีรษะแบบอิสระจะปรากฏมากที่สุดในการรํากรายมือ
2. การใชสวนของลําตัว
เนื่องจากเปนกระบวนทารําในการตีบทตามเนื้อรอง
สงผลใหการ
เคลื่อนไหวของลํา
ตัวไปตามลักษณะของทารํา ดังนั้น การใชลําตัวจึงมีลักษณะเอนลําตัวไปทางขวา –
ซาย การกม การยอตัว ดังยกตัวอยางจากทารํา ดังนี้
2.1 การเอนลําตัวไปทางขวา
2.2 การเอนลําตัวไปทางซาย
2.3 การยอลําตัว
2.4 การกมลําตัว
2.5 ลักษณะลําตัวตรง สามารถพบไดในหลายกระบวนทา
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3. การใชสวนแขนและมือ
เปนสวนสําคัญที่สามารถถายทอดทารําตามความหมายของบทเพลง การใชสวน
แขนและมือ มีอยู 3 ระดับ ดังนี้
3.1 ระดับสูง มี 5 ทา
ทารําในคําวา “มาบรรเลงเปนเพลงฮาวาย”
ใชการชูมือขึ้นสูง มวนมือไป แสดงถึง การรายรํา
ทารําในคําวา “นูแนะฟาและจันทร” “เขามากันดวยเครื่องบิน”
ใชการชี้นิ้วขึ้นเหนือศีรษะ เพื่อกลาวถึงสิ่งที่อยูบนทองฟา
ทารําในคําวา “แลวก็ยิงเครื่องบิน”
ใชการชี้นิ้วคู โดยการยกมือทั้ง 2 แขน คลายลักษณะการยิง
ทารําในคําวา “ไปซะ” ใชการปฏิบัติมือคลายทาไล
ทารําในคําวา “มาซิ”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ใชการปฏิบัติมือคลายทาเรียก

3.2 ระดับกลาง
สรุปกระบวนทารําที่ใชในระดับกลาง
ทาไหว
9.
ทารําวง
10.
ทามอง
11.
ทามือแตะอกมือเดียว
12.
ทามือแตะอก 2 มือ
13.
ขอมือลง
ทาชี้หาคู 2 มือ
14.
ทาชี้หาคูมือเดียว
15.
ทาชี้นิ้วลงพื้น

มีจํานวน 15 ทา ดังนี้
ทาชี้นิ้วเขาหาตัวเอง
ทาฟง
ทาอาย
ทากํามือ แลวปลอย
ทาหันฝามือเขาหากัน แลวกระดิก
ทากวักมือขึ้นทั้ง 2 มือ จากระดับเอว
ทากํามืองอแขน สายไหล
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3.3 ระดับลาง มี 2 ทา
ทารําในคําวา “โปหนอย ๆ ๆ ”
ใชการยอตัวลง มือถูไปมาบริเวณหัวเขา คลายกับการดึงเชิงผา
ทารําในคําวา “ลงหลุมหลบภัย”
ใชการนั่ง คลายกับการหลบหรือลงไปในบริเวณที่ต่ํา
4. การใชมือ มีการปฏิบัติทารําในการใชมือ มีรูปแบบดังนี้
4.1 การจีบ มีเพียง 1 ลักษณะ คือ การจีบหงาย
ทารําในคําวา “ฉันเคยรําชิด สนิทรําพา” ในทารําสอดสรอยมาลา
4.2 การตั้งวง ทารําในคําวา “ฉันเคยรําชิด สนิทรําพา”
4.3 การชี้นิ้ว การชี้นิ้วเดียว การชี้นิ้ว 2 มือ
โดยสามารถปฏิบัติในหลาย ๆ ลักษณะ อาทิ ชี้เขาหาตัว ชี้ออกจากตัว ชี้
ขึ้นเหนือศีรษะ ชี้ลงระดับพื้น
4.4 การมวนมือ ทารําในเพลงฮาวาย – คองกา
4.5 การกํามือ ทารําในคําวา “เตนสลับคองกา”ทารําในคําวา “โปหนอย ๆ ๆ”
4.6 การใชมือในลักษณะอื่น ๆ
การนํามือมาแตะที่อก ทารําในคําวา “พี่รักเจาดั่งดวงใจ”
การนํามือมาแนบที่หู ทารําในคําวา “แจวๆ แววสําเนียงมา”
การใชมือปองหนา
ทารําในคําวา “มอง ๆ หา”
การหันฝามือเขาหากัน ทารําในคําวา “ป.ต.อ. มาตั้ง”
การใชมือจับมือของคูรํา เพื่อทําทานั่งลง ทารําในคําวา “ลงหลุมหลบภัย”
5. การใชสวนขาและเทา
5.1 การกาวเดิน : เปนการย่ําเทาตามจังหวะโทนไปเรื่อย ๆ โดยลักษณะนี้จะ
ทําใหการเคลื่อนวงไปไดรวดเร็วมากขึ้น
การกาวเดิน มี 3 ลักษณะ คือ
- การกาวเดินแบบไปขางหนาตลอด
- การกาวเดิน โดยการย่ําเทาจังหวะ 1 2
ถอยจังหวะ 3 จังหวะ 4 กาวขึ้นไป
ขางหนาเหมือนเดิม
- การกาวเดิน แบบการย่ําเทาอยูกับที่
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5.2 การปฏิบัติทารํา ดวยการยอตัว โดยการกาวเทาใดเทาหนึ่งไปขางหนา อีก
เทาหนึ่งแตะปลายเทา เปดสนขึ้นงอเขา
จะพบในคําวา “คองกา” และ “โปหนอย ๆ ๆ”
เปนการหยุดวงในลักษณะหนึ่ง
การเคลื่อนไหวโดยสวนมากจะใชการกาวเดิน โดยการย่ําเทาไปตามจังหวะเสียมาก
ซึ่งผูรําแตละทานในทารําและบทเพลงเดียวกัน จะมีการย่ําเทาแตกตางกันใน 3 ลักษณะ ที่
ผูวิจัยไดกลาวไวขางตน เนื่องจากการรําเปนการรําแบบการใชจังหวะเทาไดอยางอิสระ แต
การปฏิบัติเทาจะเหมือนกัน ในทารําคําวา “คองกา” และ “โปหนอย ๆ ๆ”
สัญลักษณ
1.

-

เทาซายย่ําเทาเต็มเทา

2.

-

เทาขวาย่ําเต็มเทา

3.

-

ปลายเทาซาย

4.

-

ปลายเทาขวา

5.

-

วางสนเทาซาย

6.

-

วางสนเทาขวา

7.

-

การตบเทาขวา

275

8.

-

การตบเทาซาย

9.

-

การเขยงเทาขวา

10.

-

การเขยงเทาซาย

-

เลขกํากับการกาวเดินกอนหลัง

-

ทิศทางการเดิน

11.

123

12.

ลักษณะการใชเทามีดังนี้
5.2.1 การกาวเดินไปขางหนา

4
3

2

1

อธิบายทา
เทา การกาวเดินหนา
จังหวะที่ 1
กาวเทาซาย
จังหวะที่ 2
กาวเทาขวาไปขางหนา
จังหวะที่ 3
กาวเทาซายไปขางหนา
จังหวะที่ 4
กาวเทาขวาไปขางหนา
** การกาวเดิน สามารถกาวเทาใดกอนก็ได สลับเทาขวา – ซาย
ตามจังหวะ
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5.2.2 การกาวเดิน โดยมีการถอยเทา 1 จังหวะ

2

1

4

3

อธิบายทา
เทา
จังหวะที่ 1
จังหวะที่ 2
จังหวะที่ 3
จังหวะที่ 4

:
:
:
:
:

โดยเริ่มจากเทาซาย
กาวเทาซายไปขางหนา
กาวเทาขวาตาม
ถอยเทาซายมาดานหลัง
กาวเทาขวาขึ้นไปขางหนา

อธิบายทา
เทา
จังหวะที่ 1
จังหวะที่ 2
จังหวะที่ 3
จังหวะที่ 4

:
:
:
:
:

โดยเริ่มจากเทาขวา
กาวเทาขวาไปขางหนา
กาวเทาซายตาม
ถอยเทาขวามาดานหลัง
กาวเทาซายขึ้นไปขางหนา

ตามเดิม

1

4 2
3
ตามเดิม

5.2.3 การย่ําเทาอยูกับที่

24

13

อธิบายทา
เทา :

ปฏิบัติการย่ําเทาใดกอนก็ได
โดยจังหวะที่ 1 – 4
ย่ําเทาสลับขวา – ซาย ตามจังหวะ
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5.2.4 การยอเขา โดยการแตะปลายเทา
อธิบายทา
เทา :เทาซายเหยียบเต็มเทา โดยเทาขวาวาง
ปลายเทา เปดสนขึ้น ลักษณะลําตัวยอลง
เขางอเล็กนอย
เทา :เทาขวาเหยียบเต็มเทา โดยเทาซายวาง
ปลายเทา เปดสนขึ้น ลักษณะลําตัวยอลง
เขางอเล็กนอย
การปฏิบัติเทาและขาในทานี้ จะไมมีการเคลื่อนที่ เปนการหยุดการเคลื่อน
วง โดยลักษณะเทาหยุดนิ่ง การใชสวนขาและเทาไมปรากฏวามีการใชจังหวะใน
การเขยงเทา ตบเทา และการหมุนตัว เคลื่อนวงโดยการย่ําเทาในลักษณะตางๆ มี
การหยุดวงโดยทาเทานิ่ง และการเคลื่อนวงที่เคลื่อนวงไปชาๆ โดยการย่ําอยูกับที่
6.

รูปแบบการเคลื่อนวง
การเคลื่อนวงรําโทนบานแซะ อําเภอครบุรี เปนไปในรูปแบบของการ
เคลื่อนวง
แบบทวนเข็มนาฬิกา ตําแหนงของผูรําเปนไปตามลักษณะฝายหญิงรําอยูดานนอก
ฝายชายรําอยูดานใน จะมีการปรับเปลี่ยนตําแหนงและทิศทางของผูรําโดยกลวิธีใน
การย่ําเทา โดยมีรูปแบบการเคลื่อนวง ดังนี้

การเคลื่อนวงไปตามรูปแบบทวนเข็มนาฬิกา
ไปเรื่อยๆ อาทิ เพลงไหวครู
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ฝายชายจะเคลื่อนไปรอบๆ ฝายหญิงดานใดดาน
หนึ่ง ถือเปนการหยอกลอ เกี้ยวพาราสี พบใน
การรํากรายมือในบทเพลง รําวงโคราชบานเอง

การหยุดวง ในลักษณะฝายหญิงและชายจับมือ
กันนั่งลง ในทารําในคําวา “ลงหลุมหลบภัย”

ฝายหญิงและชาย รายรําคูกัน มีการเคลื่อนวง
แบบเดินขึ้นและถอยหลัง ผสมกันในทาเดียว

ลักษณะของการเคลื่อนวง จะมีความสัมพันธกับการใชจังหวะในสวนของ
ขาและเทา ดังนั้น จึงไมมีการเคลื่อนวงแบบการหมุน การหยุดวงแบบการใชเทาตบ
จังหวะ เปนตน
หมายถึง หญิง
หมายถึง ชาย
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7. อารมณของผูแสดง
เนื่องจากการละเลนรําโทน เปนการแสดงที่มุงเนนความสนุกสนานของการรายรํา
ระหวางคูรําผูแสดงจึงใชอารมณสนุกสนานตลอดการระยะเวลาในการแสดง
ผลจากการศึกษารําโทนทั้ง 2 รูปแบบผูวิจัยสรุปไดดั้งนี้
องคประกอบ
จํานวนผูแสดง
เครื่องแตงกาย

เพลง

กระบวนทารํา

รูปแบบดัง้ เดิม

รูปแบบฟน ฟู

ไมกําหนด
แตงตามความสะดวก หรือแบบ
ชาวบาน อาทิ
(ญ)
มีทั้งการนุงซิ่นและโจง
กระเบน เสื้อคอกลมแขนสั้น ลาย
ลูกไม บางก็ใสเสื้อแขนกระบอก
เครื่องประดับเทาที่หาได
(ช) บางนุงโสรง มีผาขาวมาคาด
นุงโจงกระเบน เสื้อคอกลมแขนสั้น
เสื้อมอฮอม
ใชเพลงรําโทนที่มีทั่วไป ไมมีการ
กําหนดวาเพลงใดขึ้นกอน-หลัง

8 ทาน
(ญ) สวมเสื้อแขนกระบอกสี
สม นุงโจงกระเบน ลายดอก
สวมรองเทา ขณะรําไมหมสไบ
(ช) สวมเสื้อแขนสั้น คอกลม
ลายดอกไม นุงโจงกระเบน พื้นสี
เขียว
สวมรองเทาและถุงเทา
ผาขาวมาคาดเอว

มีอยู 2 ทา
- ทารํากรายมือ ที่มีการรายรําได
หลากหลายลักษณะ ตามแตผูรําที่
แสดงทาทางในอริยาบถตางๆ
- ทาเดินแกวงมือไปมา คลายกับ
การรําสาย ที่เปนแบบการรําสายแบบ
ชาวบาน ลักษณะการรําเปนแบบรํา
ไปเรื่อยๆ ตามจังหวะเพลง

มีการแตงเพลงของชุมชน มี
การกําหนดบทเพลง จากเพลง
ประจําชุมชน เพลงไหวครู เพลง
เกี้ยวพาราสี และเพลงลา จํานวน
10 เพลง
- เปนทาที่นํามาจากเพลงรําวง
มาตรฐาน
- เปนทารําที่ประดิษฐขึ้นจาก
ทาทางการเลียนแบบกริยาอาการ
ทาที่สื่อความหมาย จํานวน 21 ทา
ลักษณะการรํา มีการใชทารํา
3 ลักษณะ
1. ทารําประกอบบท
2. ทารําประกอบบทและตีบท
3. ทารําตีบท
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การใชศีรษะ

การใชลําตัว

การใชมือและแขน

การใชขาและเทา

ลักษณะการเคลื่อนวง

ใชไดอยางอิสระ มีการเอียง การ มีการเอียงขวา / ซาย กับแหงน
ลอยหนาลอยตา
ศีรษะ ผงกศีรษะ สายหนา ซึ่ง
เปนการปฏิบัติที่สอดคลองกับบท
เพลง
ใชไดอยางอิสระ มีการเอนตัวไป มีการเอนตัวไปทางขวา / ซาย
มา
ตามทิศทางของมือและขา มีการ
กม การยอตัวลง เพื่อสัมพันธกับ
ทารํา
ไมมีการใชมือจีบ เปนการรํากราย
มีการใชอยู 3 ระดับ ลักษณะ
มือไปเรื่อยๆ มีการใชอยูระดับเดียว การใชมือมีการจีบ การตั้งวง กํา
คือระดับกลาง
มือ ชี้นิ้ว แบบมือในลักษณะ
ตางๆ ซึ่งผูวิจัยไดอธิบายไวโดย
ละเอียดในหัวขอการใชแขนและ
มือ
โดยการใชแขนและมือ เปน
สําคั ญที่สรา งเอกลัก ษณ
ใน
กระบวนการรําโทนของชุมชน
ย่ําตามจังหวะไปเรื่อย ๆ
เพิ่มกลวิธีในการเคลื่อนวง โดย
ใชขาและเทา อาทิ การหยุด โดย
การแตะปลายเทาโดยงอเขา ยอ
ลําตัวลง
จากรูปแบบการย่ําเทาไปเรื่อยๆ
ในระยะนี้ ไดฟนฟูการย่ําเพิ่มขึ้น
เปน 3 ลักษณะ ดังที่ผูวิจัยไดกลาว
ไวแลวในหัวขอเดียวกันนี้
เป น ไปในรู ป แบบทวนเข็ ม
นาฬิกา มีการเคลื่อนวงอยู 4
ลักษณะ
- เคลื่อนวงไปเรื่อยๆ
- การหยุดวง
- เคลื่อนวงไปชาๆ (โดยการเดิน
แลวถอย)
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ระยะเวลา

ไมกําหนด

- เคลื่อนวง โดยการเปลี่ยน
ตําแหนงของผูรํา
12 นาที
ขึ้นอยูกับการใชเพลง และ
จํ า นวนรอบของการร อ งเพลง
โดยปจจุบัน 1 เพลง จะรอง 3 รอบ
ยกเว น เพลงรํ า วงโคราชบ า นเอง
จ ะ ร อ ง เ พ ล ง เ พี ย ง ร อ บ เ ดี ย ว
เนื่องจากมีเนื้อเพลงที่ยาว

สรุปการวิเคราะหทารํา รําโทนชุมชนบานแชะ
การอนุรักษฟนฟูรําโทนบานแซะ อําเภอครบุรีนี้ เปนการสืบทอดการรําโทนดั้งเดิม
ตามรูปแบบในชวงหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ดังนั้นกระบวนทารําที่ปรากฏ จึงมีทั้ง
กระบวนทารําดั้งเดิมกับการรําแบบตีบทหรือใชบทเปนสวนใหญ
ทารําดั้งเดิมที่พบมีอยู 2 ทาคือ
1. การกาวเดินแบบแกวงมือไปมา
2. กระบวนทารํากรายมือ ที่ผูแสดงสามารถเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ ซึ่ง 2 กระบวน
ทานี้ ยังเปนทาเชื่อมไปสูทารําตอไป และการรําในเพลงตอไปอีกดวย
การประยุกตทารําดั้งเดิม มีเพียงทาเดียวคือ การประยุกตการกาวเดินแบบแกวงมือไป
มา ใหมีการใชมือวาดขึ้นลงเพิ่มขึ้น คลายทารําสายของรําวงมาตรฐาน หากแตการ
วาดมือนั้นจะเปนลักษณะการแกวงมือไปมา ขึ้น – ลง เพียงเล็กนอย โดยทารํารํา
ดังกลาวจะเปนทารําเชื่อมไปสูทารําหลัก หรือ การรําในเพลงตอไป
ทารําตีบทหรือใชบท มีจํานวน 21 ทา ใชในการรําที่มีความหมายตามเนื้อหาของบท
เพลง
รูปแบบการรํา มีการใชกระบวนทารํา 3 ลักษณะ กลาวคือ
1) ใชทารําที่ไมสื่อความหมายตามบทเพลง(ทารําประกอบบท) โดยการใชทา
รําในกระบวนการรํากรายมือ
2) ใชทารําที่ไมสื่อความหมายและสื่อความหมาย (ทารําประกอบบทและตีบท)
ในการรํา 1 เพลง โดยทารําที่ไมสื่อความหมาย จะใชเปนทาเชื่อมเขาสูการตี
แบบทารําตีความหมาย ที่เปนทาหลัง
3) ใชทารําในการรําตีบทตลอดทั้งเพลง
องคประกอบในดานอื่นๆ
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- การใชศีรษะ การเอียง การกม การแหงนศีรษะ การสายหนา ผงก
ศีรษะ และปฏิบัติศีรษะตรง
- การใชมือ มีอยู 3 ระดับ คือ ระดับสูง กลาง และต่ํา
- การใชลําตัว การเอนไปทางใดทางหนึ่ง การยอตัว การกม
- การใชขาและเทา การตบเทา มีการกาวเดินอยู 3 ลักษณะ คือ การกาว
เดินอยูกับที่ กาวเดินแบบสลับขึ้น- ลง และการกาวเดินไปรอบวงเรื่อยๆ
นอกจากนี้มีการใชการงอเขาเขาชวยในการแตะปลายเทา ปฏิบัติทารําเปน
การหยุดวงอยางหนึ่ง
- การเคลื่อนวง เปนไปในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา มีการเคลื่อนไปเรื่อยๆ
มีการหยุดวงและการเคลื่อนวงแบบการกาวไปขางหนา ผสมกับการกาวถอย
หลัง สงผลใหมีการเคลื่อนวงไดอยางชาๆ
เนื่องจากลักษณะการรํา เปนการรําแบบตีบทหรือใชบท เอกลักษณในการรําจึงอยูที่
ทารําที่สื่อความหมาย ที่ตรงกับบทรองและทํานองเพลง องคประกอบในดานอื่นๆ จึงมีสวน
ชวยใหการรายรํามีความสวยงามและความสมดุลเพิ่มมากขึ้น จะพบวาลักษณะการเคลื่อนวงมี
ทิศทางและรูปแบบไมมากนัก จะมีการเคลื่อนไปชาๆ และการหยุดเทานั้น เพื่อสรางความ
สมดุลใหการรํา โดยผูรําเคลื่อนวงชาหรือหยุดกับที่ ในการรําตีบท และเคลื่อนที่ตอไปดวย
ทาเชื่อม ในทารํากรายมือหรือทารําสายมือแบบชาวบาน
ทารําตีบท เปนทาที่ประดิษฐขึ้นเลียนแบบกริยาอาการ โดยบางทาจะคลายกับทาใน
เชิงนาฏศิลปไทย อาทิ ทารําอาย ทารัก เปนตน
กลาวโดยสรุปแลว รําโทนบานแชะ อําเภอครบุรี เปนการอนุรักษรําโทนที่มีรูปแบบ
ในชวงสมัยสงครามโลก
ที่ขณะนั้นรัฐบาลไดพยายามสงเสริมรําโทนใหเปนการแสดง
วัฒนธรรมชองชาติ การฟนฟูในชวงนั้นนิยมรําโทนที่มีการรายรําแบบการรําตีบทหรือใชบท
เพื่อสรางความบันเทิงและความสวยงาม ตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น ลักษณะเฉพาะ
ของรําโทนบานแชะ อําเภอครบุรี คือ แนวคิดในการประดิษฐทารํา จากการเลียนแบบกริยา
อาการ อันเปนไปตามธรรมชาติ ผสมผสานกับทาทางของนาฏศิลปประกอบกัน จึงกอเกิด
เปนกระบวนการรําโทนชุดนี้ขึ้น
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4.3 รําโทนชุมชนบานซาด อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
จากการศึกษารูปแบบการรําโทนบานซาด อ.จักราช ผูวิจัยพบวา ลักษณะการรําที่
ปรากฏ เปนการฟนฟูรําโทนที่ชาวบานในชุมชนรวมกันอนุรักษ โดยไดนําทารําจากรําวง
มาตรฐานเขามาผสมผสานกับทารําดั้งเดิม มาผสมผสานกันจนทําใหเกิดรูปแบบการรําโทน
บานซาดขึ้น ลักษณะการฟนฟูจะคลายคลึงกันกับรําโทนชุมชนทุงสวาง – ศาลาลอย กลาวคือ
- เปนการอนุรักษทารําดั้งเดิม
- เปนการนําทารําที่ประดิษฐขึ้น โดยยึดหลักการบรรจุทารํา 1 เพลง ตอ
1 ทา ตามรูปแบบของรําวงมาตรฐาน
โดยลักษณะกระบวนการรําที่ปรากฏ มี 3 รูปแบบ ไดแก 1 รําโทนดั้งเดิม 2 การประยุกต
ทารําดั้งเดิม 3 รําโทนฟนฟู โดยมีลักษณะกระบวนทารําดั้งนี้
4.3.1 รําโทนแบบดั้งเดิม มีอยู 3 ทา ดังนี้

ภาพที่ 157 : ทารํามายอง
อธิบายลักษณะ
ศีรษะ :

ใชการลักคอ หรือเอียงแบบอิสระ

มือ

มือทั้งสองกํามือหลวมๆ งอแขนแนบติดลําตัว

:

ลําแขนยื่นออกไปขางหนา
ลําตัว :
เทา

มีการโยกลําตัว เอียงตัว ในจังหวะที่ 4
:

ย่ําเทา ในจังหวะที่ 1 2 3 จังหวะที่ 4 ยกขาขึ้นขางใดขาง
หนึ่ง
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ภาพที่158 : การรํากรายมือ
อธิบายทารํา
ศีรษะ :
มือ

สามารถเอียงไดแบบอิสระ ซาย - ขวา
:

เปนการรํากรายมือไปเรื่อยๆ อาจมีการตั้งวง การจีบ การ
วาดมือ

ลําตัว :

ตรง

เทา

ย่ําเทา ตามจังหวะ สลับกันขวา – ซาย

:
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ภาพที่ 159 : การแขยงเทา
อธิบายทารํา
ศีรษะ :

เอียงซาย - ขวา

มือ

อาจมีการกํามือ หรือปลอยมือตามสบาย

:

ลําตัว :
เทา

ตรง
:

ทารํานี้ จะเปนการใชจังหวะเทา โดยใชจังหวะคองกาหรือ
แซมบา
ลักษณะการใชเทา คลายกับการกาวเขยง ดังนี้

- กาวเทาขวา เขยงเทาซาย ขยับไปขางหนา
- กาวเทาซาย เขยงเทาขวา ขยับไปขางหนา โดยเทาทั้งสองจะอยูคูกัน
ตลอด
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วิเคราะหทารําแบบดั้งเดิม
ลักษณะการรําที่ปรากฏ ซึ่งทางที่ผูวิจัยไดทําการศึกษา พบวาทารําในรูปแบบดั้งเดิมมี
อยูนอยมาก เนื่องจากกระบวนการรําแบบวิถีชาวบาน โดยมากมักจะเปนการรําแบบกรายมือ
ไปเรื่อยๆ ซึ่งผูรําแตละทานจะมีลักษณะการรํากรายมือที่แตกตางกันออกไป ซึ่งการอธิบาย
ในเชิงนาฏศิลปจะทําไดยาก เนื่องจากเปนทารําที่ไมชัดเจน และกระบวนการรําสามารถทํา
ไดหลายลักษณะ หากแตผูวิจัยไดกําหนดทารํากรายมือเปน 1 ทา โดยทารํานี้จะเปนทารํา
หลักที่ชาวบานนิยมรายรําประกอบการตีโทน นอกจากนั้นกระบวนทารําจะเปนการใชเทา
เปนหลัก จากการย่ําเทาไปเรื่อยๆ ในการรํากรายมือ จะมีการเดินผสมกับการยกเทาและขาขึ้น
ที่ชาวบานเรียกกันวา จังหวะมายอง มีการเขยงเทาในจังหวะคองกาหรือแซมบา ซึ่งมีบทเพลง
ในจังหวะนี้โดยตรงอีกดวย กระบวนทารําวิเคราะหตามองคประกอบของสวนรางกาย ดังนี้
1. การใชศีรษะ
ลักษณะการใชศีรษะ จะไมมีการกําหนด ผูรําจะมีการเอียง การลักคอ และ
ลอยหนาลอยตา ไปพรอมกับการปฏิบัติทารําไปเรื่อยๆ อาทิ
- การรํากรายมือ จะมีการใชศีรษะในการเอียงขวา – ซาย
- การรําในจังหวะมายอง จะมีการใชศีรษะในขณะที่มีการยกเทาดวยการลักคอ
- การเดินในจังหวะคองกาหรือแซมบา จะใชลักษณะการลักคอ
2. การใชลําตัว
โดยสวนมากผูรํา จะมีการใชลําตัวตรง เนื่องจากปฏิบัติทารํากรายมือเสีย
มาก หากแตจะมีการเบี่ยงตัว ในการใชจังหวะมายอง
3. การใชแขนและมือ
การใชสวนแขน :

มีการใชในระดับกลาง คือ ระดับไหล และลําตัว

4. การใชมือ

:

มีการใชในลักษณะ

4.1 การกํามือ ในการปฏิบัติทารํามายอง
4.2 การปลอยแขนตามสบาย ในการเดินจังหวะแซมบาหรือคองกา
4.3 การกรายมือ ทั้งมีการตั้งวงและจีบ
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5. การใชขาและเทา ปรากฏอยู 3 ลักษณะ ดังนี้
5.1 การย่ําเทา ในลักษณะย่ําสลับซาย – ขวา
5.2 การยกเทา ในลักษณะยกเทาขางใดขางหนึ่ง ในระดับครึ่งแขง
5.3 การเขยงเทา ในลักษณะการกาวเทาใดเทาหนึ่ง อีกขางหนึ่งเปด
สนเทาขึ้น โดยน้ําหนักอยูทขี่ าที่กาว
ลักษณะทารําดั้งเดิมที่ปรากฏนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากนางชอย เฉียดกลาง ผู
อาวุโสในหมูบานที่เคยรวมรําโทนตั้งแตอายุ 15 ป ซึ่งปจจุบันอายุ 64 ป กระบวนการรําซึ่ง
ผู วิ จั ย ได ข อ มู ล นั้ น เป น การสาธิ ต การรํ า แบบท า รํ า แต ล ะท า ที่ เ ป น ของดั้ ง เดิ ม ดั ง นั้ น
กระบวนการรําแบบดั้งเดิมที่ปรากฏ จึงเปนการเก็บขอมูลแบบบันทึกทารําเทานั้น เนื่องจาก
การแสดงรําโทนแบบฟนฟูของชุมชนบานซาดอยางเต็มรูปแบบ ไดรวบเอาทารําในบางทามา
ผสมผสานกับการรําโทนแบบฟนฟู การรําโทนแบบดั้งเดิมจึงไมปรากฏวามีการละเลนอยู

288

4.3.2 การประยุกตทารําดั้งเดิม
การประยุกตทารําดั้งเดิมของชุมชนบานซาด อําเภอจักราช มีการประยุกตทารําดั้งเดิม
1 ทา คือ ทารําจังหวะคองกา หรือแซมบา

ทารําดั้งเดิม
ทารําที่มีการประยุกต
ภาพที่ 160 : ทารําจังหวะคองกา หรือแซมบา
ทารําดั้งเดิม
ศีรษะ :

เอียงซาย - ขวา

มือ

อาจมีการกํามือ หรือปลอยมือตามสบาย

:

ลําตัว :
เทา

ตรง
:

ลักษณะการใชเทา คลายกับการกาวเขยง ดังนี้

- กาวเทาขวา เขยงเทาซาย ขยับไปขางหนา
- กาวเทาซาย เขยงเทาขวา ขยับไปขางหนา โดยเทาทั้งสองจะอยูคูกัน
ตลอด
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ทารําประยุกต
ศีรษะ :
เอียงไปตามทิศทางของมือที่ปฏิบัติทารํา ขวา - ซาย
มือ

:

มือขวางอแขน มือซายจีบคว่ํา ขางลําตัวระดับเอว

ลําตัว :

ตรง

เทา

จังหวะที่ 1

ใชการเขยงปลายเทา โดยกาวเทาขางใดขางหนึ่งไป
ขางหนา สวน
อีกขางหนึ่งเขยงปลายเทาขึน้ ยกเทาที่กาวไปขางหนาแลว
วางสนโดยมีลกั ษณะ ดังนี้
กาวเทาขวา ไปขางหนา

จังหวะที่ 2

เทาซาย เขยงปลายเทาขึ้น

จังหวะที่ 3

เทาขวา ยกเทาขึ้น แลววางลง

:

แลวปฏิบัติสลับดาน ในทาเดียวกัน โดยการปฏิบัติ 2

ครั้ง จะเทากับ 1

จังหวะใหญ
วิเคราะหการประยุกตทารําดั้งเดิม
จากทารําดั้งเดิม ที่ผูรําจะปฏิบัติมือ โดยการกํามือหลวม มีการใชจังหวะเทาโดยการ
เขยงปลายเทา ในลักษณะกาวเทาซายเขยงเทาขวา กาวเทาขวาเขยงเทาซาย ซึ่งการปฏิบัติ
ทาในลักษณะนี้ชาวบานเรียกวา ทารําจังหวะคองกา หรือ แซมบา
การประยุกตทารํามีการใชทารําทางนาฏศิลปไทยเขามาผสมผสานกับทารําดั้งเดิม คือ
เปลี่ยนจากการกํามือหลวม มาเปนมือหนึ่งจีบคว่ํา อีกมือหักขอมือเล็กนอย คลายทาผาลา
แตเพียงมือหนึ่งจีบคว่ําเทานั้น การใชเทาไดยึดแบบดั้งเดิม ศีรษะมีการเอียงไปตามทิศทาง
ของมือและเทาที่ปฏิบัติทารํา กระบวนทารํานี้ จะปรากฏในการรําโทนแบบฟนฟูในเพลง
แซมโบ ซึ่งผูวิจัยจะไดกลาวรายละเอียด ในลําดับตอไป

290

4.3.3 รําโทนแบบฟนฟู มีการปฏิบัติทารําตามลําดับเพลง ดังนี้
1. จังหวะออก ปะ โทน โทน ขึ้นเพลงทาวสุรนารี
ท า วสุ ร นารี วี ร สตรี ย อดหญิ ง ของไทย ท า นเป น หญิ ง คนแรก ผิ ด แปลกหว า หญิ ง
ทั้งหลาย พวกเราจงจําเอาไว จําใหได ทาวสุรนารี เมื่อครั้งเจาอนุรุกราน ทานอาจหาญเปนจอม
นารี ยกทัพออกปราบไพรี เจาอนุแตกหนีพายแพถอยไป ปวงชนพากันสรรเสริญ ยอเย็นให
เกียรติยิ่งใหญ เพื่อเกียรติประวัติหญิงไทย ประดิษฐเอาไวในราชสีมา

ภาพที่ 161 : ใชทารําสอดสรอยมาลาแปลง
ศีรษะ :
มือ

เอียงซาย
:

(ญ) มือขวาตั้งวง ระดับหางคิ้ว (ญ) มือซายตั้งวง ระดับ
หางคิ้ว
(ช) มือขวาตั้งวง ระดับศีรษะ
ศีรษะ

ลําตัว :
เทา

(ช) มือซายตั้งวง ระดับ

ตรง ฝายชายเบี่ยงตัวเขาหาคู
:

ย่ําเทาขวา – ซาย สลับกันตามจังหวะ โดยลักษณะการย่ํา
เทา
ไปขางหนา
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2. เพลงตามองตา
ตามองตา สายตาก็จองมองกัน รูสึกเสียวซานหัวใจ จะรักฉันก็ไมรัก จะหลงฉันก็ไม
หลง ฉันยังคงโคงเธไมได เธอรางงามวิลัยๆ เหมือนดอกไมที่เธอถือมาๆ
ปฏิบัติทารําเดียวกันกับจังหวะออก หากแตมีการปรับเปลี่ยนตําแหนงของผูรํา โดยผู
รําหันหนาเขาหากัน จังหวะใชจังหวะการแตะเทา โดยย่ําเทาในจังหวะ 1 2 3 จังหวะที่ 4 แตะ
ปลายเทา โดยการย่ําเทาไปดานขาง สลับกันเขา – ออกจากวง
3. รูปหลอจริงนะดารา
รูปหลอจริงนะดารา งามตาจริงแมสาวเอย วันนี้เคามีความสุข สนุกรื่นเริงหัวใจ วันนี้
เปนแดนสวรรค เธอกับฉันมาเลนรําวง
ปฏิบัติทารําในทาเดียวกัน หากแตมีการปรับเปลี่ยนทิศทางในการรํา โดยฝายชายจะ
อยูดานหลังของฝายหญิง
4. เพลงเรียมชวนรํา
เรียมชวนรํา ดูหรือยังทําใจนอย เรียมอุตสาหมาคอย รอยกรองมารองเปนเพลง ขอ
เชิญนองรํากับพี่ อยาหลบหนีใหพี่วังเวง สาวเอยอยางเกรงอยาทําใหเพลงของเรียมจืดจาง

ภาพที่162 : ทารําสาย
ศีรษะ :
มือ

ลักคอซาย - ขวา

มือลําแขนตึงระดับไหล หักขอมือแทงมือลง สายแขนสลับกันขึ้นลง

ลําตัว :

ตรง

เทา

ย่ําเทาขวา – ซาย เดินขึ้น 4 จังหวะ เดินลง 4 จังหวะ

:
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5. เพลงชอกลวยไม
โอเจาชอกลวยไม ทําไมจะไดจักกิ่ง ดิด ดิ้ง ดิด ดิ้ง ดิด ดิ่ง ไดแลวไมทิ้งขวางเลย ใหพี่
ขอชมซักชอ อยาทรมานฉันเลย ปลูกรักเอาไวชมเชย โอเอยเธอ เธออยามาตัดรอน

ภาพที่ 163 : ทารําบัวบาน และสงจีบหลัง
ศีรษะ :

เอียงขวา / ซาย

มือ

ทําทาบัวบาน โดยลักษณะมือชูลําแขนขึ้นเหนือศีรษะ

:

ลําตัว :

ตรง

เทา

ย่ําเทาสลับขวา – ซาย โดยย่ําขึ้นไปขางหนา 1 2 3

:

จังหวะที่ 4 แตะปลายเทา
ศีรษะ :

เอียงขวา / ซาย

มือ

ทั้งสองจีบสงหลัง

:

ลําตัว :

ตรง

เทา

ย่ําเทาสลับขวา – ซาย โดยย่ําลงแลว 1 2 3

:

จังหวะที่ 4 แตะปลายเทา
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6. เพลงแซมโบ
แซมโบวายะๆ คิดๆ ไปหัวใจเตนตึก นึกๆ ไปหัวใจเตนแรง สาวสมัยใสเสื้อสีแดง
หวังจะแข็งกับตะวันดวงโต (ซ้ํา)

ภาพที่ 164 : ทารําในจังหวะแซมบา
ศีรษะ :

เอียงไปตามทิศทางของมือที่ปฏิบัติทารํา ขวา - ซาย

มือ

มือขวางอแขน มือซายจีบคว่ํา ขางลําตัวระดับเอว

:

ลําตัว :

ตรง

เทา

จังหวะที่ 1

ใชการเขยงปลายเทา โดยกาวเทาขางใดขางหนึ่งไป
ขางหนา สวน
อีกขางหนึ่งเขยงปลายเทาขึน้ ยกเทาที่กาวไปขางหนาแลว
วางสนโดยมีลกั ษณะ ดังนี้
กาวเทาขวา ไปขางหนา

จังหวะที่ 2

เทาซาย เขยงปลายเทาขึ้น

จังหวะที่ 3

เทาขวา ยกเทาขึ้น แลววางลง

:

แลวปฏิบัติสลับดาน ในทาเดียวกัน โดยการปฏิบัติ 2
จังหวะใหญ

ครั้ง จะเทากับ 1
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7. เพลงลา
เอยปากวาจะลา น้ําตาไหลลื่น (ซ้ํา) แสนรัก แสนหวง โอแมดวงจันทรา ดวยวาถึง
กําหนดหมดเวลา ขอแลวเธอจา เธอจาในอุราพี่คราครวญ

ภาพที่ 165 : ทารําในเพลงลา
ฝายหญิง

ศีรษะ :

เอียงขวา / ซาย

มือ

มือขวาแบมือแนบไวขางแกม มือซายจีบสงหลัง

:

มือซายแบมือแนบไวขางแกม มือขวาจีบสงหลัง
ลําตัว :
เทา
ฝายชาย

:

ใชการเบี่ยงลําตัว โดยการเบี่ยงไหลออกจากฝายชาย
ย่ําเทาสลับขวา – ซาย เดินย่ําทุกจังหวะ

ศีรษะ :

เอียงขวา / ซาย

มือ

ตั้งวงกลาง

:

ลําตัว :

ใชการเบี่ยงลําตัว โดยการเบี่ยงลําตัวเขาหาฝายหญิง

เทา

ย่ําเทาสลับขวา – ซาย เดินย่ําทุกจังหวะ

:
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วิเคราะหทารํารําโทนแบบฟน ฟู
เนื่องจากชุมชนบานซาด เปนชุมชนหนึ่งที่คอนขางจะอยูหางไกลจากตัวเมืองใน
จังหวัดนครราชสีมา จึงไมไดรับการฝกซอมรําโทนในแบบฟนฟู ซึ่งทางอําเภอเมืองไดมี
วิทยากรจากวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาเปนผูทําการฝกซอมให ดังนั้นภายในชุมชนจึง
รวมมือกันสงเสริมและอนุรักษรําโทน ดวยความรวมมือของคณาจารยโรงเรียนอรพิมพ
วิทยาคม ชาวบานทั้งผูอาวุโสที่เคยรวมละเลนรําโทนมาแตเดิม สงผลใหลักษณะกระบวนทา
รําไดนําแบบอยางของเดิมมาผสมผสานกับทารําที่ประดิษฐขึ้นใหม ตามแบบอยางของกรม
ศิลปากรในรูปแบบของรําวงมาตรฐาน ที่มกี ารบรรจุทารํา 1 ทา ตอ 1 เพลง หากแตทารําที่
ทางรําโทนบานซาดไดนํามารํานั้น มีทารําเพียง 7 กระบวนทา ซึ่งผูวิจัยวิเคราะหไดวา ภายใน
ชุมชนไมมีผูมีความชํานาญในเชิงนาฏศิลปอยางแทจริง สงผลใหลกั ษณะทารํารําโทนที่ฟนฟู
มานั้นมีจํานวนทารําที่นอยมาก หากแตชาวบานไดใชกลวิธีในการเคลื่อนวงที่มีหลายรูปแบบ
แลทิศทางตําแหนงของผูรําที่มีการสับเปลี่ยนอยูตลอด จึงทําใหรําโทนบานซาดที่มีกระบวน
ทารําอยูนอย มีเอกลักษณในการแสดงเพิม่ ขึ้น
ทารําที่ปรากฏในกระบวนการรําโทน หรือทารําในนาฏศิลปไทย สามารถแบงออก
ไดเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
1. ทารําที่นํามาจาก ทารํามาตรฐานในแมบท และในเพลงรําวงมาตรฐาน มี 5 ทา

ภาพที1่ 66 : ทารําสอดสรอยมาลาแปลง
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ภาพที่ 167 : ทาอาย

ภาพที่ 168 : ทาจีบสงหลัง
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ภาพที่ 169 : ทารําสาย

ภาพที่ 170 : ทารําบัวบาน
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2. ทารําโบราณ มีจํานวน 1 ทา

ภาพที่ 171 : เฉพาะการใชจงั หวะเทา ในลักษณะจังหวะแซมบาแบบดัง้ เดิม
3. ทารําที่คิดประดิษฐ มีจํานวน 2 ทา

ภาพที่ 172 : ทารําฝายชายในการตอนฝายหญิง
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ภาพที่ 173 : ทารําจังหวะแซมบา
สรุปไดวา ลัก ษณะทารํา โดยส ว นใหญ ของรํ าโทนบ า นซาดนั้น ไดนําทารําตาม
แบบอยางของกรมศิลปากรเขามาประยุกตในการรําโทนแบบฟนฟูเสียมาก การรําโทนแบบ
ดั้งเดิมไดอนุรักษเพียงการใชจังหวะของเทา ทารําที่ประดิษฐขึ้นก็ไดยึดหลักจากของดั้งเดิมมา
ประยุกตใหมีความสวยงามตามแบบอยางนาฏศิลปเพิ่มขึ้น อาทิ ทารําในจังหวะคองกาหรือ
แซมบา ที่แตกอนมีการใชมือปลอยสบายหรือกํามือหลวม ก็ไดนําการใชมือจีบและการแบ
มือมาประยุกตกับจังหวะการใชเทาแบบดั้งเดิม ทําใหไดทารําในรูปแบบใหม การรําโทน
แบบฟนฟูมีจํานวนเพลง 7 บทเพลง เพลงที่ 1 – 3 ใชทารําสอดสรอยมาลาแปลง หากแตมี
การเปลี่ยนทิศทางและตําแหนงของผูรํา เพลงที่ 4 ใชทารําสาย เพลงที่ 5 ใชทารําบัวบาน/
จีบสงหลัง ซึ่งมีอยูในการรําวงมาตรฐาน เพลงที่ 6 ใชทารําที่ประดิษฐตามแบบของทารํา
โบราณในจังหวะมายอง เพลงที่ 7 ฝายหญิงใชทารําอาย ฝายชายเปนลักษณะการรําตอนโดย
มีการตั้งวง รวมมีทารําทั้งหมด 7 กระบวนทา โดยฝายชายและฝายหญิงมีการรําที่แตกตาง
อยู 1 ทา คือ
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ภาพที่ 174 : ทารําฝายหญิงและทารําฝายชาย
เพื่อเปนการวิเคราะหทารําโดยละเอียด ผูวิจัยจะขอวิเคราะหกระบวนการรําโดยแยก
เปนองคประกอบ ดังนี้
1. การใชสวนของศีรษะ
การใชสวนของศีรษะในการรําโทนบานซาด จะมีลักษณะการใชศีรษะใน
การเอียง การลักคอ การลอยหนาลอยตา หรือไมผูรําบางคนก็ไมมีการหันไปใน
ทิศทางใดเลย เนื่องจากทารําไมมีการกําหนดอยางแนชดั วา ทารําใดเอียงดานใด ยึด
หลักตามความถนัดและความสามารถ มีเพียงบางทาเทานั้นที่จะแสดงวามีการใช
ศีรษะอยางชัดเจน โดยจะพบไดมากในทารําในเพลงรําวงมาตรฐาน ในทารําสอด
สรอยมาลาแปลงและทารําสาย การใชศีรษะมีอยู 3 ลักษณะ ดังนี้
1.1 การใชศีรษะในการเอียง โดยมีทั้งการเอียงซาย / ขวา มีอยู 3 ทา
ทารําสอดสรอยมาลาแปลง
ทารําประยุกตในจังหวะแซมบา
ทารําอาย
1.2 การใชศีรษะในการลักคอ หรือลอยหนาลอยตา
ทารําสาย ฝายชายปฏิบัติทารํา ในการรําตอนฝายหญิง โดยมีการใช
ใบหนาลอยหนาลอยตา หยอกลอฝายหญิง
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1.3 การใชศีรษะหนาตรงหรือแบบอิสระ
ทารําบัวบาน
ทารําจีบสงหลัง
2. การใชสวนของลําตัว
ลําตัวเปนสวนที่ชวยใหการเคลื่อนไหวของรางกายมีความสมดุล ลักษณะทา
รําของรําโทนบานซาด เปนทารําที่เคลื่อนไหวดวยการใชแขน มือ และเทา สวน
ลําตัวเปนเพียงสวนชวยสรางความมั่นคงใหกับทารําเทานั้น การใชลําตัวพบวามี
ลักษณะจะใชลําตัวตรง อยางมากก็มีการเบี่ยงตัว เบี่ยงไหลเขาหาคูเทานั้น
การใชลําตัวมีนอยมาก เนื่องจากกระบวนทารํามีจํานวนทานอย และเปนทา
รําที่ไมตองเคลื่อนไหวสวนของรางกายมากนัก จึงไมมีการโยกลําตัว
3. การใชสวนแขนและมือ
แขนและมือเปนสวนสําคัญที่สรางความสวยงาม และความเปนเอกลักษณใหแก
กระบวนการรํา ซึ่งมีลักษณะการใชอยู 2 ระดับ ดังนี้
- ระดับสูง มีจํานวน 1 ทา ทารําบัวบาน
- ระดับกลาง มีจํานวน 4 ทา
ทารําจังหวะคองกา
ทารําสอดสรอยมาลา
ทารําตั้งวงกลาง
ทารําเอียงอาย
- ระดับลางมี 1 ทา ทารําจีบสงหลัง
4. การใชมือ ในการรําโทนแบบประยุกต มี 3 รูปแบบ ดังนี้
4.1 การจีบ มีการจีบหงาย จีบคว่ํา จีบสงหลัง ดังนี้
ทารําสอดสรอยมาลา
ทารําจังหวะคองกา
ทารําจีบสงหลัง
4.2 การตั้งวง ทารําสอดสรอยมาลาแปลง
4.3 การใชมือในลักษณะอื่นๆ มือสอดสูง มือแนบแกม การงอแขนแทงมือ
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5. การใชสวนขาและเทา
การใชสวนขาและเทา เปนสวนที่สัมพันธกันที่จะตองปฏิบัติไปพรอมๆ กัน
เพื่อทําใหเกิดความสมดุลของทวงทา เทาและขา เปนการเคลื่อนไหวที่ชวยใหการ
เคลื่อนวงมีลักษณะรูปแบบที่มีความนาสนใจเพิ่มมากขึ้น
การใชสวนขาและเทา ที่ปรากฏมีดังนี้
5.1 การกาวเดิน เปนการย่ําเทาตามจังหวะโทนไปเรื่อยๆ โดยลักษณะนี้จะ
ทําใหการเคลือ่ นวงไปไดรวดเร็วมากขึน้ โดยการกาวเดิน มี 3 ลักษณะคือ
การกาวเดินแบบไปขางหนาตลอด การกาวเดินสลับเดินขึ้นและเดินลง การ
กาวเดินสลับไปดานขาง ซายและขวา
5.2 การวางปลายเทา เปนการแตะเทาลงพื้นเพียงครึ่งเทา ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของจังหวะตอเนื่องในการย่ําเทา เมื่อเราย่ําจังหวะ 1 2 3 จังหวะที่ 4 จะตอง
แตะโดยการวางปลายเทาดานในดานหนึ่งเพียงครึ่งเทา โดยเปดสนเทาขึ้น
5.3 การเขยงปลายเทาเปนลักษณะการใชขาและเทา โดยการเปดสนเทาขึ้น
ดานใดดานหนึ่ง อีกดานหนึ่งรับน้ําหนักเทาขางหนึ่งไว ลักษณะการเดินโดย
เริ่มเทาดานใดกอนก็ได
- จังหวะที่ 1 กาวเทาซาย
- จังหวะที่ 2 เขยงเทาขวา แตะปลายเทาลงเปดสน
- จังหวะที่ 3 กาวเทาขวา
- จังหวะที่ 4 เขยงเทาซาย แตะปลายเทาลงเปดสน
ในลั ก ษณะท า นี้ จะทํ า ให ร า งกายมี ก ารเคลื่ อ นไหวแบบยื ด หยุ น ใช ใ น
จังหวะคองกา หรือแซมบา
ลักษณะการใชเทา มีดังนี้
สัญลักษณ
1.

-

เทาซายย่ําเทาเต็มเทา

2.

-

เทาขวาย่ําเต็มเทา
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3.

-

ปลายเทาซาย

4.

-

ปลายเทาขวา

5.

-

วางสนเทาซาย

6.

-

วางสนเทาขวา

7.

-

การตบเทาขวา

8.

-

การตบเทาซาย

9.

-

การเขยงเทาขวา

10.

-

การเขยงเทาซาย

-

เลขกํากับการกาวเดินกอนหลัง

-

ทิศทางการเดิน

11.

12.

123
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1) การกาวเดินไปดานหนา
4
3

2

1

อธิบายทา

เทา การกาวเดินหนา
จังหวะที่ 1
กาวเทาซาย
จังหวะที่ 2
กาวเทาขวาไปขางหนา
จังหวะที่ 3
กาวเทาซายไปขางหนา
จังหวะที่ 4
กาวเทาขวาไปขางหนา
** การกาวเดิน สามารถกาวเทาใดกอนก็ได สลับเทาขวา – ซาย
ตามจังหวะ

2) การกาวเดินไปดานหลัง

1

2

3
4
อธิบายทา

เทา

:

การกาวเดินถอยหลัง

จังหวะที่ 1

ถอยเทาซายลงหลัง

จังหวะที่ 2

ถอยเทาขวาลงหลัง

จังหวะที่ 3

ถอยเทาซายลงหลัง

จังหวะที่ 4

ถอยเทาขวาลงหลัง

การเดินถอยหลัง สามารถถอยเทาใดกอนก็ได สลับเทาขวา – ซาย ตาม
จังหวะ
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3) การกาวเดินไปดานขาง โดยมีการแตะปลายเทา
2

3
4

1
อธิบายทา
การแตะเทา

เทา

:

การกาวเดินไปดานขาง ทางขวา โดยมี

จังหวะที่ 1

กาวเทาขวา ไปดานขางขวา

จังหวะที่ 2

กาวเทาซาย ตามไปดานขวา

จังหวะที่ 3

กาวเทาขวา ไปดานขางขวา

จังหวะที่ 4

แตะปลายเทาซาย ไวขางเทาขวา

4) การกาวเดินไปดานขาง โดยมีการแตะปลายเทา

3
อธิบายทา
การแตะเทา

เทา

4

:

2

1
การกาวเดินไปดานขาง ทางซาย โดยมี

จังหวะที่ 1

กาวเทาซาย ไปดานขางซาย

จังหวะที่ 2

กาวเทาขวาตามไปดานซาย

จังหวะที่ 3

กาวเทาซาย ไปดานขางซาย

จังหวะที่ 4

แตะปลายเทาขวา ไวขางเทาซาย
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5) การเขยงปลายเทา

เขยงเทาขวา
อธิบายทา

เทา

เขยงเทาซาย
:

การเขยงเทาขวาและซาย

จังหวะที่ 1

กาวเทาซาย

จังหวะที่ 2

เขยงเทาขวา โดยแตะปลายเทาขวา เปด

จังหวะที่ 3

กาวเทาขวา

จังหวะที่ 4

เขยงเทาซาย โดยแตะปลายเทาซาย เปด

สนเทาขึ้น

สนเทาขึ้น
6) การกาวเดินแบบแตะปลายเทา
แตะปลายเทาซาย

4
3
2

อธิบายทา
จังหวะที่ 1
จังหวะที่ 2
จังหวะที่ 3
จังหวะที่ 4

1

เทา การแตะปลายเทาซาย
กาวเทาขวา
กาวเทาซายไปขางหนา
กาวเทาขวาไปขางหนา
แตะปลายเทาซายไวหนาเทาขวา
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แตะปลายเทาขวา

4
3
2
1

อธิบายทา
จังหวะที่ 1
จังหวะที่ 2
จังหวะที่ 3
จังหวะที่ 4

เทา การแตะปลายเทาขวา
กาวเทาซาย
กาวเทาขวาไปขางหนา
กาวเทาซายไปขางหนา
แตะปลายเทาขวาไวหนาเทาซาย

ลักษณะการใชสวนของขาและเทา ไมปรากฏวามีการวางสนและการ
เดินหมุนรอบตัวตัว หากแตมีการเขยงปลายเทาเพิ่มเขามาในกระบวนการรํา
6. รูปแบบการเคลื่อนวง
จากการศึกษา ผูวิจัยพบวา การเคลื่อนวงรําโทนของชุมชนบานซาด ได
แนวทางการเคลื่อนวง 2 ลักษณะ คือ แบบทวนเข็มนาฬิกา และตามเข็มนาฬิกา จาก
การบันทึกในกลองวีดีทัศนที่ผูวิจัยไดทําการบันทึกขอมูล เปนการรําโทนแบบตาม
เข็มนาฬิกา เนื่องจากผูแสดงไดทําการรําออกจากฝงซาย จึงสงผลใหมีการเคลื่อนวง
ในลักษณะตามเข็มนาฬิกา หากแตตําแหนงของผูรําจะมีลักษณะเดียวกันกับชุมชน
อื่นๆ คือฝายหญิงอยูดานนอก ฝายชายอยูดานใน ที่เปนไปในลักษณะนี้ขึ้นอยูกับ
ทิศทางของการรําออกของผูรํา หากออกจากทางซายจะรําตามเข็มนาฬิกา หากออก
จากฝงขวาจะรําทวนเข็มนาฬิกา

308

รูปแบบกลวิธีในการเคลื่อนวงลักษณะตางๆ มีดังนี้

ฝายชายจะปฏิบัติทารําอยูดานหลัง อาทิ
เพลงทาวสุรนารี

ฝายชายจะปฏิบัติทารําอยูดานขางใดขางหนึ่ง

ผูรําทั้งสอง ตางหันหนาเขาหากัน
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มีการเคลื่อนวงแบบเดินสลับขึ้น – ลงในเพลงเรียมเชิญรํา

มีการเคลื่อนวงแบบเดินสลับเขา – ออกวง
จากดานซายหรือขวา

หมายถึง

หญิง

หมายถึง

ชาย
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ลั ก ษณะการเคลื่ อ นวงของรํ า โทนบ า นซาด จากที่ ผู วิ จั ย ได ทํ า การศึ ก ษา
ลักษณะการเคลื่อนวง สามารถรําไดทั้งรูปแบบทวนเข็มนาฬิกาและตามเข็มนาฬิกา
ตามแตความเอื้ออํานวยของสถานที่ในการแสดง โดยสวนมากผูรําจะมักออกจากทาง
มุมดานซายของเวที จึงสงผลใหการเคลื่อนวงเปนไปในรูปแบบการรําโทนตามเข็ม
นาฬิกา ผูวิจัยไดทําการสอบถามจากอาจารยอารมณ ผูฝกซอมรําโทนบานซาด ได
ขอมูลวา โดยทั่วไปรําโทนบานซาดจะมีการแสดงในรูปแบบนี้เปนประจํา การรําสา
มารออกทางด านใดก็ได จะรําตามเข็ มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิก าก็ ไดไมจํากัด
เนื่องจากเปนการรําแบบชาวบาน จึงไมไดยึดหลักเกณฑการปฏิบัติวารําโทนเปนการ
รําแบบทวนเข็มนาฬิก าเพีย งอยา งเดีย ว ดังนั้ น ขอมู ลที่ผูวิจั ย ไดทําการศึก ษาและ
บันทึ กในกลองวี ดีทัศน จึงเปนการรําแบบตามเข็ มนาฬิ กา ซึ่งจะมีลักษณะที่ผิด
แปลกแตกตางไปจากรําโทนในชุมชนอื่นๆ
การเคลื่อนวงจะไมมีการหมุนตัวของผูรํา มีการหยุดวงเดียวการยืนพักในทา
นิ่ง มือทั้งสองแนบอยูหนาขา เปนการหยุดนิ่งเปลี่ยนกระบวนการรําในทารําของบท
เพลงตอไป
7.อารมณของผูแสดง
เนื่องจากการละเลนรําโทน เปนการแสดงที่มุงเนนความสนุกสนานของการรายรํา
ระหวางคูรําผูแสดงจึงใชอารมณสนุกสนานตลอดการระยะเวลาในการแสดง
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ผลจากการศึกษารําโทน ทั้ง 2 รูปแบบผูวิจัยสรุปไดดังนี้
องคประกอบ
จํานวนผูแสดง
เครื่องแตงกาย

รูปแบบดัง้ เดิม
ไมกําหนด
(ญ) มีทั้งการนุงซิ่นและนุง โจง
กระเบน เสื้อคอกลมแขนสั้นลาย
ลูกไม

รูปแบบฟน ฟู
10 ทาน
(ญ) นุงโจงกระเบน สวมเสื้อคอ
กลม แขนกระบอกสีบานเย็น สไบ
พาดไหล สีน้ําเงิน

(ช) เสื้อคอกลม ลายดอก แขนสั้น
(ช) แบบอิสระ หากแตนิยมการ
นุงโจงกระเบน สวมใสแบบใดก็ได นุงโจงกระเบน ผาขาวมาคาดเอว
แตตองมีผาขาวมาคาดเอว
เพลง

ใชเพลงรําโทน เพลงทั่วไปที่มี
การนํามาขับรอง ไมมีการกําหนด
วาเพลงใดขึ้นกอนหลัง

มีการกําหนดเพลง โดยเริ่มจาก
เพลงบูชาทาวสุรนารี ตามลําดับ ตอ
ดวยเพลงเกีย้ วพาราสี และจบดวย
เพลงลา เปนจํานวน 7 เพลง

กระบวนทารํา

เปนทารําแบบอิสระ ไมจําเปน
วาจะตองเปนทาใด ผูรําสามารถ
เคลื่อนไหวสวนแขนและมือไปได
เรื่อยๆ แตจะตองเขากับจังหวะใน
การใชเทา ซึ่งผูวิจัยไดแบงกระบวน
ทารําแบบดั้งเดิมเปน 3 ทา ดังที่
กลาวไวขางตน

ใชทารําที่นาํ มาจากแบบอยางของ
รําวงมาตรฐาน มีการอนุรักษในการ
ใชจังหวะเทา ในจังหวะแซมบา
หากแตไดมกี ารประยุกตการปฏิบัติ
ทารําสวนแขนและมือขึ้นใหม โดย
นําทารําแบบอยางของนาฏศิลปไทย
เขามาผสมผสาน ทารําทั้งหมดมี 7
ทา รูปแบบการรําจะเปนไปใน
ลักษณะการรําโทนฟนฟู ทีม่ ี
แนวทางในการอนุรักษ โดยยึดหลัก
รําวงมาตรฐานเปนหลัก กระบวนทา
รําไมมีการรําแบบตีบท เพียงเปนการ
บรรจุทารํา 1 ทา ตอ 1 เพลง
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การใชศีรษะ

ไมมีการกําหนด ใชไดอยาง
เปนไปตามความสัมพันธกับทารํา
อิสระ ที่ปรากฏมีการเอียงขวา-ซาย ในการปฏิบัตทิ ี่สอดคลองกับแขน มือ
และเทา ที่ปรากฏมีการใชศรี ษะใน
ลอยหนาลอยตา
การเอียง การลักคอ และการลอยหนา
ลอยตา ในทารําเดียวกัน ผูราํ อาจไม
ใชศีรษะในทิศทางเดียวกัน ถือตาม
ความถนัด

การใชลําตัว

คลายกันกับรูปแบบดั้งเดิม
โดยมากจะมีการใชลําตัวตรง
เนื่องจากมีทารําไมมากนัก อาจจะมี เนื่องจากกระบวนทารํามีนอ ย และ
การเบี่ยงตัวหรือเบี่ยงไหล เขาหาคู โดยสวนใหญจะเปนการปฏิบัติสวน
ในการปฏิบัตทิ ารําในจังหวะมายอง มือและเทา โดยลําตัวจะตรงเพื่อ
สรางความสมดุลใหกับการ
เคลื่อนไหวเทานั้น จะมีเพียงการ
เบี่ยงตัวเขาหาคู

การใชสวนแขนและมือ

ไมกําหนดตายตัว ใชไดอยาง
อิสระ ที่ปรากฏพบวามีการกํามือ
และการใชมือในลักษณะตั้งวง
ลักษณะคลายการจีบ หากเพียงนิว้ ชี้
และนิว้ หัวแมมือไมติดกัน มีการ
มวนมือเพื่อรายรํา การกรายมือ
ปฏิบัติทาทางการแสดงไปยัง
อิริยาบถตางๆ

จะมีการใชอยู 2 ระดับ คือ
ระดับสูง (ไหล-ศีรษะ) ระดับกลาง
(ไหล-เอว) ทารําในทุกเพลงจะ
ประกอบดวยมือจีบกับการตั้งวง
หรือการทํามืออีกขางในลักษณะใด
ลักษณะหนึง่ อาทิ ทาตั้งวง จะ
ประกอบดวย มือตั้งวงและมือจีบ
เพลงชอกลวยไม จะประกอบดวย ทา
บัวบานและจีบสงหลัง ยกเวนเพลง
เรียมเชิญรํา เทาที่ปฏิบัติทารําโดยไม
มีการใชมือจีบ คือยืดลําแขนตึง สลับ
มือวาดขึ้น-ลง
การจีบเปนการเชื่อม จากทาหนึ่ง
ไปยังทาหนึ่ง และทารําอีกดานหนึ่ง
ไปยังดานหนึง่
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ขาและเทา

ใชไดอยางอิสระ เชนเดียวกับที่
ปรากฏมี
- การย่ําเทา
- การยกเทา
- การเขยงเทา

จะมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับทา
รํา มีการระบุอยางชัดเจนวา ทารํานี้
จะปฏิบัติเทาอยางไร โดยลักษณะ
การใชขาและเทา มีดังนี้
- การย่ําเทา
- การเขยงเทา
มีการเคลื่อนวง ทั้ง 2 รูปแบบ

ลักษณะการเคลื่อนวง

ตามเข็มนาฬิกา / ทวนเข็มนาฬิกา
เปนเอกลักษณเฉพาะที่มีรูปแบบการ
เคลื่อนวงที่แตกตาง จากรําโทนของ
ชุมชนอื่นๆ โดยทิศทางการเคลื่อนวง
ที่ขึ้นอยูกับตําแหนงหรือดานของเวที
ที่ออก
ออกจากมุมซาย รําตามเข็มนาฬิกา
ออกจากมุมขวา รําทวนเข็มนาฬิกา
กลวิธีในการเคลื่อนวง มีดังนี้
1.
2.
3.
4.

ระยะเวลาในการแสดง

ไมกําหนด

การย่ําเทา เดินรอบวงไปเรือ่ ยๆ
การเดินสลับ ขึ้น – ลง
การเดินสลับ เขา – ออก จากวง
การหยุดวง ดวยการยืนนิ่ง เพื่อ
รอเปลี่ยนเพลงและทารํา ใน
จังหวะตอไป
ประมาณ 10 นาที
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สรุปการวิเคราะหทารําโทนชุมชนบานซาด
กระบวนทารํา รําโทนชุมชนบานซาด อําเภอจักราช ที่มีการอนุรักษฟนฟูขึ้นมานั้น
โดยสวนมากเปนทารําที่นําแบบอยางมาจากทารําในเพลงรําวงมาตรฐาน ในทาที่ประดิษฐจะ
นําแบบอยางมาจากทารําในเชิงนาฏศิลปไทย สวนทารําดั้งเดิมมีการประยุกตการใชมือและ
แขนเพิ่มขึ้น หากยังคงอนุรักษการใชจังหวะเทาตามแบบอยางดั้งเดิม
ลักษณะเฉพาะของชุมชนบานซาด คือการําโทนในลักษณะการเคลื่อนวง แบบตาม
เข็มนาฬิกา
ทารําจะใชการรําซ้ําทาเดียวกันถึง 3 เพลง แตจะมีความแตกตางกัน รูปแบบตําแหนง
และทิศทางของผูแสดง ทําใหทารําที่มีการรําซ้ําดูไมนาเบื่อ ซึ่งการนํากลวิธีในการแปรแถว
และรูปแบบการเคลื่อนวง มาชวยเพิ่มความหลากหลายไดมากยิ่งขึ้น เปนที่นาสังเกตวารํา
โทนบานซาดมีรูปแบบการเคลื่อนวงที่หลากหลาย กลาวคือ มีการเคลื่อนวงไปเรื่อยๆ มีการ
หยุดวง การเคลื่อนวงแบบสลับขึ้น - ลง การเคลื่อนวงเขา - ออกจากวง เพียงแตไมมีการ
หมุนตัวของผูรําเทานั้น ลักษณะนี้สงผลใหการมีกระบวนทารําที่มีอยูเพียง 7 ทา มีลักษณะที่
สรางความสวยงามและความสรางสรรคในการฟนฟูมากยิ่งขึ้น
ทารําแบงออกเปน 3 ลักษณะ โดย 4 ทาหลัก นําแบบอยางรําวงมาตรฐานและ
แมบท 1 ทา จากการประยุกตจากทารําดั้งเดิม และอีก 2 ทาที่ประดิษฐขึ้นใหม ลักษณะทารํา
ทุกกระบวนทาจะเปนการจีบมือ ซึ่งการจีบจะชวยใหผูรําสามารถเคลื่อนไหวทารํา จากทารํา
หนึ่งไปสูทารําหนึ่ง หรือทารําดานหนึ่งไปสูดานหนึ่ง ลักษณะทารํามีการใชอยู 3 ระดับ คือ
ระดับสูง ระดับกลางและระดับลาง ทารําที่ปรากฏสงผลใหมีการใชศีรษะในการเอียงซาย ขวา และมีการลักคอ การลอยหนาลอยตาของผูรําฝายชาย ซึ่งเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ
ลักษณะการใชเทามีการเขยงปลายเทาเพิ่มขึ้น การตบเทา และการกาวเดินแบบหมุน ลักษณะ
ของลําตัว ใชลําตัวตรงเสียสวนใหญ มีการเบี่ยงลําตัวเขาหาคูของฝายชายเทานั้น แต
เอกลักษณที่สําคัญ คือ ทิศทางการเคลื่อนวง ที่ผูรําสามารถรําไดในลักษณะการรําตามเข็ม
นาฬิกา
ในสวนของกระบวนการรําแบบดั้งเดิม ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลไดเพียงกระบวนทารํา
เทานั้น เนื่องจากไมมีการรําแบบดั้งเดิมแลว ดังนั้นจึงมีการรําเปนแบบในแตละทา ทารําที่
สําคัญ มีอยู 3 กระบวนทา หากแตในกระบวนทารําหนึ่ง ผูรําสามารถเคลื่อนไหวมือไดอยาง
อิสระ กลาวคือ
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1) ทารํากรายมือ ที่ใชจังหวะในการย่ําเทา พรอมกับการรํากรายมือไปในรูปแบบ
ตางๆ กัน ไปเรื่อยๆ
2) ทารําในจังหวะมายอง ที่มีการกาวเดินและยกขาขึ้น หากยกขาขวาจะมีการเบี่ยง
ไหลขวาไปกระแทกฝายชาย หากยกขาอีกดานก็จะมีการปฏิบัติทารําสลับกันไปกันนํา เปน
การรําในเชิงหยอกลอและเกี้ยวพาราสี อยางแบบดั้งเดิมของชาวบาน
3) ทารําในจังหวะคองกาหรือแซมบา ที่ปจจุบันนํามาประยุกตการรําในเพลงแซมโบ
วายะ ทารํานี้เปนการใชจังหวะของเทาเลนกัน มีการใชเทาในลักษณะการเขยงปลายเทา
ผูวิจัยวิเคราะหทารํานี้อาจไดรับอิทธิพลในชวงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ประเทศไทยไดมี
การสงเสริมการรําโทน ประกอบกับการรับเอาวัฒนธรรมในชาติตะวันตกเขามา
กลาวไดวา กลุมทารําดั้งเดิมเปนการใชจังหวะของเทา เนื่องจากการรํายังไมมีการ
กําหนดรูปแบบกลวิธีในการใชมืออยางชัดเจน ทารําจึงไมปรากฏวามีการจีบมือหรือตั้งวง
เปลี่ยนแตมวนมือ วาดมือ หรือที่เรียกรวมกันวาการรําแบบกรายมือไปเรื่อย ๆ บางทาอาจมี
การกํามือหลวมๆ แตในทารําสวนใหญ อาจจะมีการปลอยมือตามสบายอยางอิสระ เพียงแตมี
การย่ําเทาใหเขากับจังหวะในการตีโทน ลักษณะเฉพาะของชุมชนบานซาด คือการําโทนใน
ลักษณะการเคลื่อนวง แบบตามเข็มนาฬิกา ในลักษณะนี้จะมีเพียงรําโทนบานซาดเทานั้น
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4.4 การเปรียบเทียบรําโทน กระบวนทารํา รําโทน 3 กลุม
จากการที่ผูวจิ ยั ไดทําการวิเคราะหทารํา รําโทนทั้ง 3 กลุมอําเภอนั้น มีความ
คลายคลึงกันในดานองคประกอบตางๆ ดังนี้
องคประกอบ
1. กลวิธีในการรํา

2. การใชเพลงและ
ดนตรี

อําเภอเมือง
มีการรําโทน 2 รูปแบบ
1. รําโทนดั้งเดิม
2. รําโทนประยุกต
(ฟนฟู)
โดยกระบวนการรํา
เปนทารําที่ประดิษฐ
โดยใชทารําแบบอยาง
นาฏศิลปผสมกับทารํา
โบราณ อาทิ ทารํา
ปกหลัก
การบรรจุทารําเปนไป
ตามแนวทางเพลงรําวง
มาตรฐาน คือ 1 ทาตอ 1
เพลง
ไมมีการตีทา รําตาม
ความหมายของบทเพลง

อําเภอครบุรี
การรําโทนมีรูปแบบ
คลายกับลักษณะรําโทน
ในชวงหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 คือเปนกระบวน
ทารําที่สื่อความหมาย
ตามบทเพลง หากแต
ปจจุบันมีการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กระบวนการรํา แบง
ออกเปน 3 รูปแบบ คือ
1. ใชทารําที่ไมสื่อ
ความหมายตลอดทั้ง
เพลง
2. ใชทารําที่สื่อความ
หมาย ตลอดทั้งเพลง
3. เปนการผสมกัน
ระหวางทารําที่สื่อ
ความหมายและไมสื่อ
ความหมาย สลับ
สับเปลี่ยนกันใน 1 เพลง
ลักษณะการใชเพลง
ลักษณะการใชเพลง
ในรูปแบบดั้งเดิม จะใช รําโทนชุมชนบานแซะ
เพลงรําโทนทั่วไป อาทิ อําเภอครบุรี มีการรํา
เพลงเรียมเชิญรํา ตามอง โดยใชเพลงที่ประดิษฐ
ตา เปนตน ในรูปแบบ ขึ้นใหม ที่มีชื่อวา รําวง
ปรับปรุง จะใชเพลงที่ โคราชบานเอง เปน

อําเภอจักราช
คลายกันกับอําเภอ
เมือง ในดานการบรรจุ
ทารํา จึงมีรูปแบบการ
รํา 1 ทาตอ 1 เพลง ทา
รําที่นํามา เปนทาที่นํา
แบบอยางจากนาฏศิลป
มีกระบวนทารําโบราณ
คือการใชจังหวะเทาใน
จังหวะที่เรียกวา
“จังหวะคองกาหรือแซม
บา”
ไมมีการตีทา รําตาม
ความหมายของบทเพลง

ลักษณะการใชเพลง
ใชบทเพลงรําโทนที่มีอยู
ทั่วไป ผสมกับบทเพลง
ที่ประดิษฐขนึ้ เชน บท
เพลงมีเนื้อหากลาวถึง
การสดุดีทาวสุรนารี
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ประดิษฐขนึ้ ใหม ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัด
นครราชสีมา เปนการ
แนะนําจังหวัดและ
เผยแพรสถานที่
ทองเที่ยว เปนการใช
เพลงรําโทนเปนสื่อใน
การประชาสัมพันธอยาง
หนึ่ง
ดนตรี
นอกจากโทนที่ใช
เปนเครื่องดนตรีหลัก
แลว เครื่องประกอบ
จังหวะอื่นๆ ไดแก กรับ
ฉับ ฉาบเล็ก มีผูขับรอง
2 คน สําหรับเพลงที่
ประดิษฐขนึ้ ใหมโดย
วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมานั้น ไดมี
การนําเครื่องดนตรี
พื้นบานมโหรีโคราชเขา
มาบรรเลงประกอบ
ไดแก ซออู ซออี้
ปแกว เปนตน
การลําดับเพลง
ในรูปแบบดั้งเดิม จะ
เริ่มดวยบทเพลงชักชวน
เพลงเกี้ยวพาราสี และ
จบดวยเพลงลา จะ
สังเกตไดวา ไมไดนํา
บทเพลงไหวครูมาเริ่ม
การแสดง เนื่องจาก

ลักษณะเพลงที่มีเนื้อหา
แนะนําอําเภอตางๆ
ภายในจังหวัด
นครราชสีมา
จากนั้นเปนบทเพลง
รําโทนที่มีทั่วไป อาทิ
เพลงสาวนอย เพลง
มองหา
ดนตรี
ใชโทนตีประกอบกัน
4 ลูก เปนเครื่องดนตรี
หลัก โดยมีเครื่องดนตรี
ประกอบจังหวะ คือ
กรับและฉิ่ง มีผูขับรอง
2 คน

ดนตรี
ใชโทนเปนเครื่อง
ดนตรีหลัก ตีประกอบ
กัน 2 ลูก มีผูขับรอง 2
คน เครื่องประกอบ
จังหวะมีฉิ่งและฉาบ

การลําดับเพลง
เริ่มจากบทเพลงที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการ
แนะนําอําเภอตางๆ ใน
จังหวัดนครราชสีมา
จากนั้นเริ่มดวยบทเพลง
ไหวครู เพลงชักชวน
เพลงเกี้ยวพาราสี และที่

การลําดับเพลง
เริ่มตนจากเพลงสดุดี
ทาวสุรนารี จากนั้นเปน
เพลงชักชวน เพลงเกี้ยว
พาราสี และจบดวยเพลง
ลา จํานวน 8 เพลง
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3. กระบวนทารํา

กอนการรายรํามีการทํา
พิธีไหวครูแลว จึง
เริ่มตนดวยการรําโทน
ในเพลงชักชวนใหมา
รายรํา ใชบทเพลง
จํานวน 8 เพลง
ทาหลัก
เป น ท า รํ า ที่ ป ระดิ ษ ฐ
ขึ้น และทารําโบราณ ที่
บรรจุทารํา1ทาตอ1เพลง
ยกตัวอยาง

สําคัญมีเพลงที่กลาวถึง
การสงคราม จากนั้นจบ
ดวยเพลงลา ใชเพลง
จํานวน 9 เพลง

ทารําในจังหวะออก

ฉันเคยรําชิดสนิทรําพา

ทารํา ในเพลงรําวง
โคราช

สิบนิ้ววันทาฉันจะ ไหว ทารําสาย ในเพลง
ครูๆๆ ในวงฟอนรํา
เรียมเชิญรํา

ทาหลัก
ทาหลัก
เ ป น ท า รํ า ที่ แ ส ด ง คล า ยกั น กั บ อํ า เภอ
ทาทางตามบทรอง
เมือง คือเปนทารําที่
ประดิษฐขึ้น และทารํา
ยกตัวอยาง เพลงไหวครู โบราณ ที่บรรจุทารํา1
ทาตอ1เพลง

ทารําในเพลงทาวสุรนารี
- ตามองตา
- รู ป หล อ จริ ง นะ
ดารา
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รวมมีกระบวนทารํา 10
ทา โดยแบงเปน
- ทารําในเพลงรําวง
มาตรฐาน และแมบท
2 ทา
- ทารําโบราณ 2 ทา
- ทารําที่ประดิษฐขึ้น
6 ทา
ทารําที่ปรากฏเปนทา
รําหลัก ที่ใชรําในแตละ
เพลง โดยจะปฏิบัติทา
รํ า สลั บ ด า นขวา-ซ า ย
หรือบน-ลาง เชื่อมทารํา
ด ว ยการเคลื่ อนไหวมื อ
ลําตัว และแขนที่ปรากฏ
เห็นชัดคือ ลักษณะการ
เปลี่ ย นท า ด ว ยการจี บ
เพราะท า รํ า ส ว นใหญ
มักจะมีการจีบเปนสวน
หนึ่งของทารํา

โดยที่ผูวิจยั ยกตัวอยาง
มานั้น บางทาสามารถ
ปฏิบัติไดทั้ง 2 มือ
พรอมกัน หรือมือขางใด
ก็ได
โดยท า หลั ก ทั้ ง หมด
ซึ่ ง เป น ท า เลี ย นแบบ
ธรรมชาติ จะมีทั้งหมด
21 กระบวนทารํา

โดยรวมผูแสดงทั้งหญิง
และชาย มีกระบวนทา
รําอยู 7 ทา เนื่องจากมี
การใช ท า รํ า ซ้ํ า กั น ท า
เดียวถึง 3 เพลง หากแต
มี ก ารเปลี่ ย นทิ ศ ทางใน
การเดินเคลื่อนวง และ
การเปลี่ยนตําแหนงผูรํา
เขามาชวย

ทาเชื่อม
จะปรากฏในกระบวน
ทารํา ดวยการ
เคลื่อนไหว จากทารํา
ขางหนึ่งไปอีกขางหนึ่ง
หรือจากบนมาลาง ดวย
การปฏิบัติมือ โดยใชมือ
จีบเปนตัวชวยหลัก เชน
ทารําในเพลงปราสาท
หินพิมาย จะมีการจีบสง
หลังแลวเคลื่อนมือไปยัง

ทาเชื่อม
มีอยูดวยกัน 2 ทา คือ
1.กระบวนทารํากรายมือ
2.ทารําสาย(แบบ
ชาวบาน) การเดินแกวง
แขนไปมา
ทั้ง 2 กระบวนทานี้
จะพบระหว า งการรํ า
เชื่อมระหวางทาหลักกับ
ทาเชื่อม อาทิ เพลง
มองๆหา ขวัญตาเจาอยู

ทาเชื่อม
จะคลายกันกับอําเภอ
เมือง เนื่องจากมีการ
บรรจุ ท า รํ า ที่ ค ล า ยคลึ ง
กัน กลาวคือ
ลั ก ษณะท า เชื่ อ มจะ
ปรากฏอยู ใ นกระบวน
ท า รํ า ด ว ย ก า ร
เคลื่อ นไหว
โดยมี
ลักษณะมือจีบเปนหลัก
ในการเคลื่อนไหว จาก
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ดานบน แลวปลอยมือ
จีบ เปนตั้งวง
ทาเชื่อมที่พบจะอยูใน
ระหวางการเคลื่อนไหว
ของท า รํ า ท า เชื่ อ มใน
การรําโทนรูปแบบฟนฟู
จะเห็ น ได ไ ม ชั ด เท า กั บ
การรําในรูปแบบดั้งเดิม
เนื่องจากกระบวนทารํา
หลั ก ของการรํ า โทน
ดั้ ง เดิ ม โดยมากมั ก จะ
เ ป น ก ร ะ บ ว น ก า ร รํ า
กรายมื อ โดยการเชื่ อ ม
จะมี ก ารม ว นมื อ สอด
มื อ วาดมื อ เพื่ อ แสดง
ท า ทางแต ล ะอิ ริ ย าบถ
ตางๆ

แหงใด มองๆไป ขวัญ
ใจก็ยังไมมา
- ใชทาหลัก ทามอง
เจาหลอกใหพี่มารอ
โอหนอชางเปนไปได
- ใชทาเชื่อม
การรํากรายมือ แบบ
อิสระ ไมตีบท
ท า รํ า ส า ย แ บ บ
ชาวบ า นหรื อ การเดิ น
แกวงมือไปมานั้น จะ
พบมากในการเชื่ อ ม
ระหว า งบทเพลงหนึ่ ง
ไปสูเพลงหนึ่ง กลาวคือ
เ มื่ อ รํ า เ พ ล ง ห นึ่ ง จ บ
โ ท น จ ะ ตี ป ร ะ ก อ บ
จังหวะไปเรื่อยๆ ไมมี
บทรอง แตผูรําจะทําทา
รําสาย เพื่อรอรายรําใน
บทเพลงตอไป

ทาหนึ่งไปยังทาหนึ่ง
ทุ ก ก ร ะ บ ว น ท า ที่
ปรากฏ จะมีการใชมือ
จีบ เชน ทารําในเพลงชอ
กลวยไม โดยเพลงนี้
ลักษณะของทารํา จะ
ทําทาบัวบาน หากแตผู
รําจะตองสงจีบทั้ง 2 มือ
ไปด า นหลั ง เสี ย ก อ น
แ ล ว เ ค ลื่ อ น มื อ ม า
ดานบนเหนือศีรษะ แลว
คลายมือจีบออกเปนบัว
บาน
โ ด ย ลั ก ษ ณ ะ นี้ จ ะ
คล า ยกับ กระบวนท ารํ า
ของอําเภอเมือง เปน
อยางมาก
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4. การใชสวนของ
ศีรษะ

- มีการเอียงศีรษะ
เอียงขวา / เอียงซาย
- ลอยหนาลอยตา
- ไมมีการลักคอ
โดยมีลัก ษณะการใช
ศีรษะอยู 4 ลักษณะ
1) การเอียงที่มีทิศทาง
โดยยึดหลักมือที่จีบ

เนื่องจากกระบวนทา
รํา เปนการรําตีบท จึงมี
ลั ก ษณะการใช ศี ร ษะที่
เปนไปตามคํารอง ดังนี้
1) การเอียงศีรษะไป
ทางขวา

2) การใชศีรษะในการ 2) การเอียงศีรษะไป
เอียง ที่มีทิศทางเดียวกัน ทางซาย
กับทิศทางของมือ

เนื่องจากกระบวนทา
รํา มีจํานวนทานอย จึงมี
การใชศีรษะเพียง 3
ลักษณะ ดังนี้
1) การใชศีรษะในการ
เอียง ขวา

2) การใชศีรษะในการ
เอียง ซาย
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3) การใชศีรษะในการ 3) การกมศีรษะ มอง
เอียง ที่มีทิศทางไปทาง ต่ํา
เดี ย วกั น กั บ การใช ข า
และเทา

3) การใชศีรษะในการ
ลักคอ และลอยหนาลอย
ตา

4) การใชศีรษะอิสระ มี 4) การแหงนศีรษะ
การลอยหนาลอยตา

4) การใชศีรษะหนาตรง
หรือแบบอิสระ

จะพบในกระบวนทา 5) การสายหนา
รํ า ป ก หลั ก
และ 6) การผงกศีรษะ
กระบวนการรํากรายมือ 7) การปฏิบัตศิ ีรษะ
ตรง
แต โ ดยมากลั ก ษณะ แตไมมีการลักคอ ทา
การใชศีรษะ จะเปนไป รําในทาเดียวกัน ผูรํา
ตามความถนัดของผูรํา อาจจะมี ทิ ศ ทางการใช
ศี ร ษะแตกต า งกั น ตาม
ความถนัดของผูรํา

มีการใชการลักคอ แต
บางครั้งผูรํามักจะมีการ
ใชศีรษะแบบอิสระ ตาม
ความถนัดของผูรํา
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5. การใชสวนของ
ลําตัว

กระบวนทารํา มีการ
ใชสวนของลําตัวในการ
ถายน้ําหนัก มีการทรง
ตัว เพื่อสรางความ
สมดุล การใชสวนของ
ลําตัว มีดังนี้
1) การเบี่ยงตัวเขาหาคู

เ นื่ อ ง จ า ก เ ป น การใชลําตัว ที่พบมี
กระบวนท ารํ า ในการตี เพียงการเบี่ยงลําตัว
บทตามเนื้อรอง สงผล
ให ก ารเคลื่ อ นไหวของ
ลํ า ตั ว ตามลั ก ษณะของ
ทารํา การใชลําตัวจึงมี
ลักษณะ ดังนี้
1) การเอนลําตัวไป
ทางขวา

2) การโยกลําตัว

2) การเอนลําตัวไป เนื่องจากกระบวนทา
ทางซาย
รํามีนอย ลักษณะการใช
ลํ า ตั ว จึ ง เ ป น ไ ป ต า ม
ลักษณะกระบวนทารํา
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3) การยอลําตัว

4) การกมลําตัว

5) ลักษณะลําตัวตรง
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6. การใชสวนของ
มือและแขน

โดยผูวิจัย ไดแบงเปน มีการใชอยู 3 ระดับ มีก ารใช สว นแขนอยู
การใชสวนแขน มีอยู 3 เชนกัน
3 ระดับ
ระดับ ดังนี้
- ระดับสูง คือ - ระดับสูง คือ เหนือ - ระดับสูง
ศีรษะ
ระดับศีรษะ

โดยระดับนี้จะปรากฏ ระดับสูงมีทารํา 5 ทา
มีจํานวน 1 ทา
ทารําอยู 5 ทา
- ระดับกลาง คือ - ระดับกลาง คือ - ระดับกลาง คือ ระดับ
ระดับไหล เอว
ระดับไหล - เอว
ไหล - เอว

ระดับกลางมี 2 ทา

ระดับกลาง มี 15 ทา

ระดับกลางมี 4 ทา
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- ระดับลาง เอว - เทา

- ระดับลาง เอว - เทา

- ระดับลาง เอว - เทา

มีอยู 3 ทา

มีอยู 2 ทา

มีอยู 1 ทา

การใชมือ มีอยู 3
ลักษณะ ดังนี้
1) การจีบ
จีบหงาย
จีบคว่ํา
จีบสงหลัง
2) การตั้งวง
ทั้งตั้งวงขางเดียว
และ 2 ขาง
3) การใชมือในลักษณะ
อื่นๆ

การใชมือ มีลักษณะ
ดังนี้
1) การจีบ
จีบหงาย
2) การตั้งวง
3) การชี้นิ้ว ทั้งมือเดียว
และ 2 มือ
4) การมวนมือ
5) การกํามือ
6) การใชมือลักษณะ
อื่นๆ
- ใชมือแตะที่อก
- ใชมือแนบแกม
- ใช มื อ ป อ งหน า
(ทามอง)
- ใ ช มื อ ไ ว ข า ง หู
(ทาฟง)
- การหั น ฝ า มื อ เข า
หากัน เปนตน

การใชมือสอดสูง

การใชมือ มีอยู 3
ลักษณะดังนี้
1) การจีบ
จีบหงาย
จีบคว่ํา
จีบสงหลัง
2) การตั้งวง
3) การใชมือใน
ลักษณะอื่นๆ

การชูแขนขึน้ ทําทา
สอดสูง
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เนื่องจากกระบวนทา
รํา เปนไปตามลักษณะ
เนื้อรอง การใชมือเปน
ส ว น สํ า คั ญ ใ น ก า ร
ตีค วามหมาย
จึ ง มี
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ใ ช มื อ ที่
ลักษณะงอแขน แทงมือ หลากหลาย
ลักษณะงอแขน แทงมือ
ลง
ลง

การแนบมือไวขางแกม
7. การใชสวนขา
และเทา

การแนบมือไวขางแกม

1) การกาวเดิน หรือ 1) การกาวเดิน มี 3 1) การกาวเดิน มี 3
ลักษณะ
การย่ําเทา
ลักษณะ
- การก า วเดิ น ไป - การก า วเดิ น ไป
2) การวางสนเทา
ขางหนา
3) การวางปลายเทา
ขางหนา
- การกาวเดินย่ําเทา - การกา วเดินสลับ
4) การตบเทา
อยูกับที่
ขึ้น – ลง
- การก าวเดิ นสลั บ - การกา วเดินสลับ
หนา – หลัง
เขา – ออกจากวง
2) การวางปลายเทา 2) การวางปลายเทา
แบบเลื่อมเทา
3) การเขยงปลายเทา
4) การยกขา
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8. ลักษณะการ
เคลื่อนวง

มี ก ารเคลื่ อ นวงแบบ
ทวนเข็มนาฬิกา ผูหญิง
อยูดานนอก ผูชายอยู
ดานใน
กลวิธีในการเคลื่อนวง
1) มี ก า ร ห ยุ ด ก า ร
เคลื่อนวง ดวยทารํา
แบบรําตัดปกหลัก
2) จากการเคลื่ อ นวง
แ บ บ ก า ว เ ดิ น ไ ป
เรื่อยๆ มีการเปลี่ยน
ตํ า แ ห น ง แ ล ะ
ทิศทางของผูรํา โดย
ฝายชายจะปฏิบัติทา
รําทางขวามาซาย
3) คู รํ า หั น หน า เข า หา
กัน

มี ก ารเคลื่ อ นวงแบบ
ทวนเข็มนาฬิกา ผูหญิง
อยูดานนอก ผูชายอยู
ดานใน
กลวิธีในการเคลื่อนวง
1) มี ก า ร ห ยุ ด ก า ร
เคลื่อนวง
- ดวยการย่ําเทาอยูกับที่
- ดวยทารํา ทานั่งลง
2) คล า ยกั น กั บ อํ า เภอ
เมือง
3) คูรําไมมีการปฏิบัติ
ทารําหันหนาเขาหา
กัน

มี ก ารเคลื่ อ นวงแบบ
ทวนเข็มนาฬิกา และ
แบบตามเข็มนาฬิกา
โดยลักษณะนี้ จะ
ขึ้นอยูกับทิศทางออก
ออกฝงซาย
- รําแบบตามเข็มนาฬิกา
ออกฝงขวา
- รําแบบทวนเข็มนาฬิกา
ผูหญิงอยูดานนอก
ผูชายอยูดนใน
กลวิธีในการเคลื่อนวง
1) ไมมีการหยุดวง ผูรํา
เคลื่อนวงไปเรื่อยๆ
2) มีการเคลื่อนวงแบบ
สลับขึ้น – ลง
3) มีการเคลื่อนวงแบบ
เขา – ออก จากวง
4) คู รํ า หั น หน า เข า หา
กัน
5) เชนเดียวกันกับขอที่
2 ของอําเภอเมือง /
ครบุรี
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4.5 สรุปพัฒนาการและนาฏยลักษณกระบวนทารําโทน จังหวัดนครราชสีมา
ผลจากการศึกษากระบวนการรําโทน ทั้ง 3 กลุมอําเภอ ผูวิจัยพบวา กระบวนทารําที่
ปรากฏวามีการใชทารําครบทั้ง 3 อําเภอ มี 2 กระบวนทาคือ

ภาพที่ 175 : ทารําสอดสรอยมาลา
โดยทารําดังกลาวมีการใชในแตละชุมชน ดังนี้
1
ชุมชนทุงสวาง – ศาสาลาลอย อําเภอเมือง ใชทารํา ในจังหวะออก โดยผูรําปฏิบัติทา
รําสอดสรอยมาลาออกมา เปนคูๆ เปนเรียงเปนแถวแลวตีเปนวงกลม รําเปนวงทวนเข็ม
นาฬิกา
2
ชุมชนแชะ อําเภอครบุรี ใชทารํา ในเพลงรําวงโคราชบานเอง อันเปนเพลงแรกใน
การรําโทน ลักษณะการรําออก คลายกันกับอําเภอเมือง
3
ชุมชนซาด จักราช
ใชทารําในเพลง ทาวสุรนารี ตามอง และรูปหลอจริงนะ
ดารา โดยเพลงทาวสุรนารี ฝายชายอยูดานหลัง เพลงตามองตา ผูรําหันหนาเขาหากัน และ
เพลงรูปหลอจริงนะดารา ฝายชายกลับที่เดิม
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ภาพที่ 176 : กระบวนทารํากรายมือ

โดยทารําดังกลาวมีการใชในแตละชุมชน ดังนี้
กระบวนทารํากรายมือ ในทุกชุมชน เปน ลักษณะทารํา ที่เรียกวาทาเชื่อม โดยเมื่อมี
การเปลี่ยนเพลงรําโทนจากเพลงหนึ่งไปยังเพลงหนึ่งจะมีการรํากรายมือ เพื่อรอปฏิบัติทารํา
หลักในเพลงตอไป หรือจากทารําหลัก สลับกับทาเชื่อม
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กระบวนทารํา ที่พบวามีการใชทารําใน 2 อําเภอ คือ อําเภอเมือง และ อําเภอจักราช

ภาพที่ 177 : ลักษณะการใชทารําที่คลายคลึงกัน
1

ชุมชนทุงสวาง – ศาลาลอย อําเภอเมือง
ลักษณะทารํา มีชื่อเรียกวา ทารําโบก ภาษาชาวบาน ใชในเพลงรําวงโคราช
2 ชุมชนซาดจักราช อําเภอจักราช
ลักษณะทารํามีชื่อเรียกวา ทารําจังหวะคองกา หรือ แซมบา เปนทารําที่มีการ
ประยุกตขนึ้ จาก ทารําดั้งเดิม
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ภาพที่ 178 : ลักษณะการใชทารําที่คลายคลึงกัน
1

ชุมชนทุงสวาง – ศาลาลอย อําเภอเมือง
ลักษณะทารํา ใชในเพลงลา เปนการเอียงอายของฝายหญิง ฝายชายรําตอนใน
เชิงเกี้ยวพาราสี ใชในเพลงจงศิริบรรจง ซึ่งเปนเพลงลา ของรําโทนดั้งเดิม ลักษณะทารํา
แตกตางกันทีก่ ารใชเทาโดยชุมชนนี้ ใชการวางสนเทา
2 ชุมชนซาดจักราช อําเภอจักราช
ลักษณะทาใชในเพลงลา เปนการเอียงอายของฝายหญิงฝายชายรําตอนในเชิง
เกี้ยวพาราสี ใชในเพลง ลา ของรําโทนฟนฟู ลักษณะทารําแตกตางกันที่การใชเทาโดยชุมชน
นี้ ใชการเขยงเทา
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ภาพที่ 179 : ลักษณะการใชทารําที่คลายคลึงกัน
1

ชุมชนทุงสวาง – ศาลาลอย อําเภอเมือง
ลักษณะทารํา มีชื่อวา ทารําจังหวะนายอําเภอ ใชในเพลงปราสาทหินพิมาย
จะมีความแตกตางกันที่การใชลักษณะของเทา โดยชุมชนนี้ปฏิบัติเทาในการวางสน
2 ชุมชนซาดจักราช อําเภอจักราช
ลักษณะทารําใชในเพลง ชอกลวยไม มีการใชเทาในลักษณะการแตะเทา
กระบวนทารําที่พบมีเพียง 3 ทา ซึ่งเปนทาที่คิดประดิษฐขึ้นใหมในสมัยปจจุบัน
และเนื่องจากทารําของอําเภอครบุรี โดยสวนใหญเปนทารําที่ตีบท สื่อความหมายตามบท
เพลงที่ใชทาทางเลียนแบบธรรมชาติ จึงไมมีการใชทารําที่ซ้ําทากันมากนัก
จากการศึกษาพบวากระบวนทารําดังกลาว เปนทารําเอกลักษณเฉพาะในแตละชุมชน
สามารถแบงออกไดเปน 3 ระยะ ดังนี้
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ทารําโบราณ เปนทารําโทนแบบดั้งเดิมในชุมชน
อําเภอเมือง

อําเภอครบุรี

อําเภอจักราช

ทารํา ปกหลัก

ท า รํ า ส า ย แ บ บ ช า ว บ า น
ลั ก ษณะคื อ การเดิ น แบบแกว ง
แขนไปมา

กระบวนทารํากรายมือ

กระบวนทารํากรายมือ
- ลักษณะการรําตอนของฝาย
ชาย ในเชิงเกีย้ วพาราสี
- การชมายชายตาระหวางคูรํา
- การเนียมอายของฝายหญิง

กระบวนทารํากรายมือ
- ลักษณะการรําตอนของฝาย - ลักษณะการรําตอนของฝาย
ชาย ในเชิงเกีย้ วพาราสี
ชาย ในเชิงเกีย้ วพาราสี
- การชมายชายตาระหวางคูรํา - การชมายชายตาระหวางคูรํา
- การเนียมอายของฝายหญิง - การเนียมอายของฝายหญิง
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กระบวนทารําที่ปรากฏ โดยสวนมากจะเปนการรายรําแบบอิสระ ทั้งองคประกอบ
ของรางกายในดานศีรษะ ลําตัว แขน มือ และเทา เนื่องจากไมมีการฝกซอมกระบวนทารํา
อยางถูกตองตามนาฏศิลป กระบวนทารําจึงเปนแบบวิถีชาวบาน ลักษณะเดนจะมีการรําแบบ
ถายน้ําหนักไปดานหนา ทารําจะแสดงออกถึงการเกี้ยวพาราสี การชมายชายตาระหวางคูรํา
เปนการรําโทนเพื่อการพบปะสังสรรค ที่เปนโอกาสใหฝายชายและหญิงไดทําความรูจักสนิท
สนมกันมากขึ้น ซึ่งถือเปนธรรมเนียมในการหาคู
ทารําในชวงสมัยปฏิรูปวัฒนธรรม เปนทารําที่มีการพัฒนานาขึ้นในชวงสมัยจอมพล
แปลกพิบูลสงคราม ภายในชุมชนรับเอาทารําวงมาตรฐานและจังหวะวัฒนธรรมทางตะวันตก
เขามาประยุกตทา รําในการรําโทน
อําเภอเมือง
อําเภอครบุรี
อําเภอจักราช
- กระบวนทารําตีบท ที่มี
ท า ทางเลี ย นแบบธรรมชาติ
เนื่องจากในยุคนี้นิยมการใชทา
รําที่มีการรําแบบตีบท ที่สื่อตาม
ความหมายของบทเพลง
ทารําของอําเภอครบุรี จึงมี
รูปแบบในชวงทารําสมัยปฏิรูป
วัฒนธรรม
หากแตทารําที่
ปรากฏ จะเปนการรายรําตามวิถี ทามายอง ใชการยกขาเพื่อให
ชาวบาน จึงไมมีความสวยงาม
เขากับจังหวะเพลง
มากเทาใดนัก
เพียงแตผูรํา
จะตองตีบท ใหถูกตองตาม
ความหมายของบทเพลง เทานั้น

ทารํา จังหวะนายอําเภอ

ทารําสอดสรอยมาลาแปลง

ทารําในจังหวะคองกาหรือ
แซมบา ที่เปนการใชจังหวะเทา
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ทารําสอดสรอยมาลาแปลง
ทารําสอดสรอยมาลาแปลง

ทารําสายในเพลงรําวงมาตรฐาน

ทารําบัวบาน ในเพลงรําวง
มาตรฐาน
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กระบวนทารําในระยะนี้ จะมีการพัฒนากระบวนทารําจากการรําแบบอิสระ มีการรํา
แบบการรําตีบทหรือใชบท ตามเนื้อหาเพลงในสมัยนี้มากขึ้น นอกจากนั้นวัฒนธรรม
ตะวันตกเริ่มเขามามีอิทธิพลมากขึ้น สงผลใหการรําโทนไดรับเอาวัฒนธรรมทางดนตรีเขามา
ประยุกตใชในการรํา อาทิ จังหวะคองกาหรือแซมบา จังหวะโมฮอก จังหวะบีกิน จังหวะ
ชา ชา ชา เปนตน ดังนั้นกระบวนทารําในสมัยนี้ จึงมีการพัฒนาทางดานการใชจังหวะเทา
เพิ่มมากขึ้น และในระยะที่มีการพัฒนารําโทนใหเปนรําวง จนมีรูปแบบเปนรําวงมาตรฐาน
ซึ่งมีการบรรจุทารําที่เปนมาตรฐานนั้น สงผลใหกระบวนทารําดังกลาวเปนทารํามาตรฐาน
ของเพลงรําวงหรือรําโทน ชาวบานจึงไดรับเอาตนแบบจากการรําวงมาตรฐานนี้ นํากลับมา
ประยุกตในการละเลนรําโทนของคนในชุมชน เพื่อเปนการอนุรักษและสืบทอดอีกครั้ง ตาม
รูปแบบของกรมศิลปากร
ที่เห็นไดชัดก็คือ อําเภอจักราช ที่กระบวนทารํายึดถือรูปแบบของรําวงมาตรฐาน ใน
อําเภอครบุรีไดรับการอนุรักษการรําแบบตีบทหรือใชบท ที่มีความนิยมในสมัยนั้น
จากการพัฒนาในดานกระบวนทารํา สงผลใหการรํามีเทคนิคของการเคลื่อนไหว
มากขึ้น
- ศีรษะ จากเดิมที่เคยเคลื่อนไหวแบบอิสระนั้น มีการเคลื่อนไหวในรูปแบบของ
ทิศทางไปทางเดียวกันกับมือหรือเทา เพื่อใหทาทางที่แสดงออกมีความสัมพันธกับกระบวน
ทามากขึ้น
- มีการใชใบหนาลอยหนาลอยตา ประกอบการเดินและการเคลื่อนไหวในอิริยาบถ
ตางๆ และดวยจังหวะที่ไดรับมาจากชาติตะวันตกนั้น สงผลใหตองมีกระบวนทารําที่
เคลื่อนไหวรวดเร็ว โดยเฉพาะจังหวะเทา ดังนั้นศีรษะที่ปฏิบัติทาทางประกอบ จึงมีการลัก
คอเขามาผสมผสาน เพื่อใหการเคลื่อนไหวของรางกายที่รวดเร็วทุกสวน มีความสมดุลกัน
อยางตอเนื่อง
- ลําตัว มีการใชลําตัวในชวงของไหล เอว และสะโพก เพิ่มมากขึ้น โดยมีการโยก
ลําตัวไปมาตามจังหวะของเพลง
- มือ เริ่มมีการใชมือจีบ มือตั้งวงตามไดระดับตามมาตรฐานของทางกรมศิลปากร
เนื่องจากในยุคนี้มีการบรรจุทารํา “รําวงมาตรฐาน” และการปฏิบัติมือในลักษณะอื่นๆ
เพิ่มขึ้น จากการนําแบบอยางจากกรมศิลปากรบาง และการประยุกตดัดแปลงเองบางตาม
สมัยนิยม
- แขน มีการใชสวนแขนมากขึ้น เพื่อใหสัมพันธกับมือที่ปฏิบัติ อาทิ การวาดแขน
ขึ้น – ลง ในทาสาย เปนตน มีการใชระดับมือและแขนมากขึ้น ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับเหนือ
ศีรษะ- ไหล-เอว หรือที่เรามักเรียกวา ระดับสูง – กลาง – ต่ํา เปนการพัฒนาทางกระบวนทา
รําอีกแนวทางหนึ่ง
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- เทา ในสมัยนี้เมื่อเริ่มมีจังหวะสากลเขามาประกอบมากขึ้น สงผลใหการใชจังหวะ
เทาเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน จากการกาวเดินหรือการย่ําเทาตามจังหวะไปเรื่อยๆ มีการยกขา ยก
เทา เขยงเทา ตามจังหวะ ใหเกิดความสนุกสนานตามบทเพลง และเนื้อหาของเพลงในสมัย
นั้น
ทารําในยุคปจจุบัน (ระยะฟนฟู) เปนทารําที่มีการฟนฟูขึ้นภายในชุมชน ลักษณะ
เดนแนวคิดในการประดิษฐทารํา 1 ประยุกตจากทารําดั้งเดิม 2 ผสมผสานทารําทางนาฏศิลป
3 เลียนแบบกริยาทาทาง ที่สื่อความหมายไดตามบทเพลงรําโทน ในแตละชุมชนมีเอกลักษณ
ทางทารํา ดังนี้
อําเภอเมือง
อําเภอครบุรี
อําเภอจักราช
ทารําในยุคปจจุบัน เปนทารํา
ที่ รั บ ก า ร สื บ ท อ ด ดั ง นั้ น
กระบวนทารําจึงเปนทาที่ไดรับ
การอนุ รั ก ษ แบบอย า งเดิ ม ที่
เอกลั ก ษณ เ ฉพาะ เป น ท า รํ า
เลียนแบบกริยาทาทาง ทั้งสิ้น
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
กระบวนทา จะขึ้นอยูกับการ
ปฏิบัติมือ อาทิ การจีบ มีการใช
มื อ จี บ ที่ ค ล า ยกั บ ทางนาฏศิ ล ป ประยุ ก ต ท า รํ า ดั้ ง เดิ ม โดยมี
การเพิ่มมือจีบ
ไทยมากขึ้น
- คลายกับทางนาฏศิลป
- ระดับวงไดมาตรฐาน
- มีการใชศีรษะไดถูกตองตาม
กระบวนทา
- การรําเกิดความพรอมเพียง
และมีระเบียบเพิ่มมากขึ้น

กระบวนทารํา จีบสงหลัง
ใชทารําทางนาฏศิลปไทย
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คลายทาอายของทาง
นาฏศิลปไทย

กระบวนทารําที่ปรากฏในสมัยนี้ เปนการฟนฟูในสมัยปจจุบัน ดังนั้นทารําจึงมีรูป
แบบอยางนาฏศิลปไทยชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากผูอนุรักษ ผูฝกซอม บางกลุมอําเภอ ไดแก
อําเภอเมือง ไดรับการฝกซอมจากวิทยากร วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาโดยตรง อําเภอจัก
ราช ไดรับการฝกซอมจาก อาจารยอารมณ ซึ่งไดเรียนวิชาโทนาฏศิลปไทย เปนผูควบคุมการ
ฝกซอม คงเหลือแตอําเภอครบุรีเทานั้น ทีผ่ ูควบคุมการฝกซอมมิใชอาจารยทางนาฏศิลป
โดยตรง หากแตกระบวนทาของทางอําเภอครบุรีสวนใหญเปนกระบวนการรําตีบท ทารํามี
กระบวนทาดั้งเดิม และทารําที่มีมาตั้งแตสมัยชวงปฏิรูปวัฒนธรรม ซึ่งเปนการอนุรกั ษและ
ปรับปรุงเพิ่มขึ้นเทานั้น และการที่รําโทนของทุกกลุมอําเภอ ตองรวมแสดงรําโทนถวายการ
บวงสรวงทาวสุรนารี เปนประจําทุกป โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เปน
ผูควบคุมการฝกซอม ใหเกิดความพรอมเพียง ความสวยงาม ตามแบบการอนุรักษรําโทนใน
เชิงนาฏศิลป ดวยเหตุนี้ ทางกลุมรําโทนอําเภอตางๆ จึงไดรับเอาแนวทางการรําในเชิง
นาฏศิลปไทยที่มีรูปแบบกระบวนการรําทีถ่ ูกตอง ไดมาตรฐานในระดับการตั้งวง การจีบ
การปฏิบัติทารําในลักษณะตางๆ เอาไปปรับปรุงและพัฒนาการแสดงรําโทนของตนใหมี
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ความถูกตอง สวยงาม ตามอยางนาฏศิลปไทยเพิ่มขึน้ โดยมีรูปแบบการพัฒนาและปรับปรุง
ขึ้น ดังนี้
ศีรษะ มีการกําหนดทิศทางในการเอียงขวา / ซาย ใหถูกตองตามหลักเกณฑของทา
รําที่กําลังปฏิบัติอยู เพื่อใหเกิดความพรอมเพียงของการรําโทนเปนหมูคณะ
ลําตัว มีการรําเบี่ยงตัวเขาหาคู เพื่อใหคูรําสามารถมองเห็นคูไดมากขึ้น เพื่อ
เปลี่ยนจากตําแหนงที่ฝายชายรําเฉพาะดานหลังนั้น ปรับใหฝายหญิงเบี่ยง
ลําตัวเขาหาฝายชาย
เพิ่มความสัมพันธการปฏิบัติทารําระหวางคูไดดียิ่งขึ้น
มือ การใชมือในการปฏิบัติทารํา
เปนสวนสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนทารําใหเกิดความสวยงาม มีการใชทารําในเชิงนาฏศิลป
ไทยเขามาประยุกตมากขึ้นในระยะนี้ การปฏิบัติทารํามีความหลากหลาย มี
การใชมือลักษณะตางๆ มิใชการวาดมือ มวนมือแบบอิสระ มีการกําหนด
ทารําชัดเจนวาเพลงนี้ใชทารําใด หากมีการใชมือจีบ จะกําหนดวาจีบ
ลักษณะใด จีบคว่ํา จีบหงายหรือจีบสงหลังแบงชัดเจนตามกระบวนทา การ
ตั้งวงควรอยูระดับใด มือใด ซาย / ขวา กอนหลัง เปนตน
แขน กําหนดชัดเจนวา ระดับสูง – กลาง – ต่ํา อยูตําแหนงใด มีการงอแขน ตึง
แขน หรือ ยืดแขน หากมีการตั้งวงกําหนดชัดเจนวาระดับใด วงสูงหรือวง
กลาง หรือการชี้ บทเพลงความหมายนี้ควรชี้สูง ชี้ต่ํา หรือชี้ไปในทิศทาง
ใด ก็ใหกําหนดใหสอดคลองกับบทเพลงนั้นๆ จึงทําใหผูรําปฏิบัติทารําได
อยางพรอมเพียงกัน
เทา มีการย่ําเทาที่สอดคลองกับการใชมือ อาทิ หากตั้งวงตองวางเทาขวา จีบสง
หลังวางเทาซาย เปนตน โดยสวนใหญเปนการกําหนดลักษณะการใชเทา
ใหชัดเจน ในยุคนี้
ลักษณะการใชเทามีเพิ่มมากขึ้น ดังนี้
การกาวเดิน ย่ําเทาแบบปกติ
การกาวเดิน สลับขึ้น – ลง / เขา – ออก จากวง
การวางปลายเทา
การวางสนเทา
การตบเทา
การเขยงเทา
การวางแบบเหลื่อมเทา เปนตน
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เพื่อความเขาใจถึงพัฒนาการ และนาฏยลักษณในดานองคประกอบของรางกาย
ทั้งหมด ในกระบวนทารํารําโทนทั้ง 3 ยุค ผูวิจัยไดอธิบายแยกตามยุคสมัย ดังนี้
ศรีษะ
สมัย ดั้งเดิม
อิสระเปนไปตามความถนัดของแตละบุคคล มีการใชใบหนา ลอยหนาลอยตา
ระหวางคูรํา
สมัยปฏิรปู วัฒนธรรม
มีการลักคอตามจังหวะเทา ที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็วขึ้น ตามจังหวะสากล จากการ
พัฒนาปรับปรุงรําโทนเปนรําวง จวบจนมาเปน “รําวงมาตรฐาน” เริ่มมีการกําหนดทารํา
ตายตัว จึงทําใหการปฏิบัติศีรษะ มีทิศทางที่กําหนดแนนอน หากแตในรูปแบบรําโทนของ
ชาวบาน ยังคงมีลักษณะรูปแบบการปฏิบัติศีรษะที่มีความเปนอิสระอยูบาง ผสมผสานกับ
กระบวนทารําที่มีการพัฒนาขึ้น โดยกอนการแสดง จะตองมีการโคงศีรษะ เปนการเชิญคูรํา
ใหออกมารายรํา ถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติ
- มีการเอียงขวา / ซาย
- ลักคอ
- โคงศีรษะ การกมศีรษะ
- การสายศีรษะ (ทาทางเลียนแบบธรรมชาติ)
- การผงกศีรษะ (ทาทางเลียนแบบธรรมชาติ)
สมัยปจจุบัน ระยะฟนฟู
มีการกําหนดทิศทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น วากระบวนทารําใดใชศีรษะไปใน
ทิศทางใด เนื่องจากสวนใหญเปนกระบวนทารําที่มีการบรรจุทารําไวอยางชัดเจน อาทิ
- การเอียงตามมือจีบ
- การเอียงตามเทาที่วาง
- การลักคอในทารําสาย
- การเอียงตามทิศทางของมือที่ปฏิบัติ
- การเอียงตามมือสูง
หากบางชุมชนไมไดยึดหลักในแนวทางทารํา ที่มีการบรรจุทารําในเชิงนาฏศิลป ก็จะปฏิบัติ
ศีรษะไดตามความถนัด หากแตตองสอดคลองกับกระบวนทารําที่แสดงออกไป อาทิ การสาย
ศีรษะ ที่สอดคลองกับบทเพลงวา “ขวัญใจก็ยังไมมา”
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ลําตัว
สมัย ดั้งเดิม
ไมคอยมีการใชลําตัวมากเทาใดนัก เพียงแตมีการเบี่ยงลําตัว โดยใชไหลชวยในการ
เคลื่อนไหวเขาหาคูรําฝายชายจะมีการโยกตัวไปมา เพื่อเปนการหยอกลอกันระหวางหนุมสาว
ถือเปนการเกี้ยวพาราสีกันอยางหนึ่ง ที่ในอดีตถือวาการรําโทนใชเปนโอกาสในการเลือก
คูครอง ตามแบบวิถีชาวบาน
สมัยปฏิรปู วัฒนธรรม
เนื่องจากมีจังหวะสากลตามแบบวัฒนธรรมตะวันตกเพิ่มขึ้น
ซึ่งเปนจังหวะที่
คอนขางสนุกสนาน สายเร็ว ดังนั้นการใชลําตัวจึงเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหการเคลื่อนไหวของ
รางกายมีความสมดุล และสัมพันธกับบทเพลงเพิ่มขึ้น ในระยะนี้ การใชลําตัวมีการ
- โยกลําตัวไปมาขวา-ซาย
- การโคง
- การยอตัวลง
- การกม
- การเบี่ยงไหล/ลําตัว
- การสายไหล
- การเทน้ําหนักไปดานใดดานหนึ่ง
ซึ่งในระยะนี้มีบทเพลงรําโทนเพิ่มขึ้น กระบวนทารําสวนมากเปนการรําแบบตีบทหรือใชบท
จึงสงผลใหการใชสวนของลําตัวมีเพิ่มมากขึ้น ตามลําดับ
สมัยปจจุบัน ระยะฟนฟู
ไดรวมเอาการใชลําตัวทั้งหมดที่มีอยู มาปรับปรุงใหสอดคลองกับทารํา คือ กําหนด
วาทารํานี้ ใชสวนของลําตัวอยางไร ยกตัวอยาง ทารําแบบรําตัดปกหลัก ซึ่งเปนทารําโบราณที่
มีมาแตกอน เมื่อมีการพัฒนาปรับปรุง ในระยะปจจุบัน มีการกําหนดทิศทางในการโยกลําตัว
วาหากกมลําตัว จะตองไปทางขวา – ซาย แลวยืดตัวขึ้น ปฏิบัติไปทางขวา – ซาย เชนกัน เมื่อคู
รําหันหนาเขาหากัน ก็จะปฏิบัติในทิศทางที่ตรงกันขามกันพอดี ทารําที่ปรากฎสวนใหญ
พบวามีการถายน้ําหนักตัวไปดานหนา
มือ
สมัย ดั้งเดิม
เปนการมวนมือ วาดมือขึ้น – ลง ปาดมือ ไมมีการจีบ มีการกํามือหลวม เปนกระบวน
ทารําการใชมือที่อิสระ ไมมีแบบแผนตายตัว ผูรําเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดก็ได ไมกําหนด
โดยผูวิจัยเรียกกระบวนทารําการเคลื่อนไหวมือ อยางอิสระนี้วา“กระบวนทารํากรายมือ”
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เริ่มมีการพัฒนาทารําจากตนแบบของ “รําวงมาตรฐาน” มี
- การตั้งวง
- การจีบ
- รูปแบบกระบวนทารํา
รําวงมาตรฐาน ในการปฏิบัติมือในทารําตางๆ ที่ปรากฏวา มีการนํามาใช
- ทารําสอดสรอยมาลา
- ทารําบัวบาน (มือสอดสูง)
- ทารําสาย (วาดมือขึ้น-ลง)
การปฏิบัติมือในทารําที่เลียนแบบทาทางธรรมชาติ ยกตัวอยาง
- การชี้นิ้วในระดับตางๆ
- การไหว
- นํามือมาแนบอก
- การมวนมือ แสดงออกถึงการรายรํา
- การกํามือ แลวปลอย แสดงออกถึงการทิ้ง
- นํามือมาไวขางหู แสดงออกถึงการฟง
- นํามือมาไวขางแกม แสดงออกถึง การเนียมอาย
การใชลักษณะของมือมีเพิ่มขึ้นมากตามบทเพลง ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงในระยะ
นี้ นิยมการรําแบบตีบทหรือใชบท จึงสงผลใหการแสดงออกทาทาง ที่ใชมือเปนสื่อ จึงมีสวน
สําคัญอยางมาก และเหตุผลนี้เอง จากแตเดิมที่มีเพียงการเคลื่อนไหวมือแบบอิสระ มีการ
พัฒนาการแสดงทารําที่มีการใชมือลักษณะตางๆ เพิ่มขึ้น ทั้งเปนกระบวนทารําจีบ ตั้งวง
สอดสูง แขนตึง งอแขน แทงมือลง จนถึงการใชมือในทาทางเลียนแบบธรรมชาติ ที่มีการชี้
นิ้ว การตบมือ การมวนมือ นํามือมาแตะที่อก นํามือมาแนบหู ฯลฯ โดยลักษณะที่เกิดขึ้นนี้
เปนปจจัยที่มีบทเพลง เปนตัวกําหนดหลัก ที่มีความนิยมในขณะนั้น
สมัยปจจุบัน ระยะฟนฟู
เปนระยะที่รวมเอาแบบแผนการปฏิบัติการใชสวนของมือในทุกๆลักษณะ มา
ปรับปรุงใหมกี ารใชอยางชัดเจนมากขึ้น ตามแบบแผนที่มีการประยุกตอยางนาฏศิลปไทย
อาทิ
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การจีบ มีลักษณะการจีบมือติด คือนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้นํามาติดกัน การจีบมีหลายลักษณะ
- จีบหงาย
- จีบคว่ํา
- จีบเขาหาตัว ระดับปาก/อก
- จีบสงหลัง มือเดียว/ 2 มือ
- การตั้งวง มีวงกลาง วงสูง ที่มีระดับแตกตางกันอยางชัดเจน
- การงอแขน ระดับเอว หักขอมือ แลวแทงมือลง
- การใชมือในลักษณะอื่นๆ
- มือสอดสูง
- มือแนบขางแกม
(ใชทาอายอยางนาฏศิลปไทย โดยมีการใชมืออีกดานจีบสงหลังออกไป)
- การยืดแขน / งอแขน
- การวาดมือขึ้น - ลง
การใชมือ มีทว งทาการใชแบบอยางนาฏศิลปไทยเพิ่มมากขึ้น มีระดับสูง – กลาง – ต่ํา มี
ตําแหนง – ทิศทาง ชัดเจนมากขึ้น อาทิ มือทั้ง 2 อยู ตางระดับ คือ มือซาย ระดับศีรษะ มือ
ขวา ระดับปาก
ปฏิบัติทารําโดยการจีบมวนเขาหาตัว แลวปลอยมือออกเปนตั้งวง มือทั้งสองอยูทางดานซาย
เอียงซาย เปนตน
แขน
สมัย ดั้งเดิม
โดยมากจะมีการใชในชวงแขนระดับกลาง คือ ไหล – เอว มีการใชระดับศีรษะบาง
เล็กนอย แตระดับลางมีนอยมาก ลักษณะของการใชสวนแขน จะเปนลักษณะตรงหรือโคง ไม
เปนรูปเหลี่ยม อาทิ
- การแกวงแขนไปมา ที่มีลักษณะไปดานหนา - หลัง
- การรํากรายมือ ลักษณะเปนวงโคง
- หากแตวงเหลี่ยม อยางเชนทารําบัวบาน ยังไมมีการนํามาใชในระยะนี้
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ในระยะนี้ มีการพัฒนาทั้งกระบวนทารํา และดนตรีเพิ่มมากขึ้น สงผลใหการใชสวนแขนใน
การรายรํา มีมากขึ้นตามลําดับ เชนกัน กลาวคือ การใชสวนแขน มีอยู 3 ระดับ ระดับสูง
เหนือศีรษะระดับกลาง ไหล – เอว ระดับลาง เอว – เทา อาทิ
- ระดับสูง มีการยกมือชูขึ้น หรือตั้งวงสูง แลวปฏิบัติทารําแสดงออกถึงการรายรํา
- ระดับกลาง มีอยูทั่วไปในการรายรํา เชน ทารําสอดสรอยมาลาแปลง
ระดับลาง มีการใชมือในระดับหัวเขา ทํามือถูไปมา เปนการแสดงทาทาง
เลียนแบบ
ธรรมชาติ
ลักษณะของการใชสวนแขน มีทั้งลักษณะตรง โคง และเหลี่ยม อาทิ การวาดมือขึ้น – ลง การ
ตั้งวง ทั้งวงสูง กลาง ลาง การตั้งมือเหลี่ยม ในทาบัวบาน ในชุมชนเมือง ลักษณะการใชสวน
แขน อาจมีลักษณะที่หลากหลายกวารําโทนในกลุมชุมชนของหมูบานชนบท ที่มีความ
หางไกลความเจริญ และมีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมการรําโทนสมัยปฏิรูปวัฒนธรรมนอยมาก
สมัยปจจุบัน ระยะฟนฟู
กลาวไดวาในระยะนี้การใชสวนแขนเปนสวนสําคัญ ในการที่จะทําใหการปฏิบัติทา
รํามีความสอดคลองและสัมพันธกับการใชมือ การใชสวนแขนมีอยูทุกระดับ เชนเดียวกันกับ
การใชสวนมือ ที่มีทั้งลักษณะตรง โคง เหลี่ยม อันเกิดขึ้นจากการพัฒนาปรับปรุงรําโทน ให
มีความเปนเอกลักษณมากขึ้นตามยุคสมัย ในระยะนี้เปนระยะในการพัฒนาปรับปรุง ดังนั้น
การใชระดับแขนหรือลักษณะตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติทารํา จะมีมาตรฐานมากขึ้น จากผลที่
ไดรับการฝกฝนรําโทนจากวิทยากรผูมีความรู ระดับวงแขน สูง-กลาง มีระดับที่ชัดเจน
- วงสูง - ฝายชายเหนือศีรษะ ฝายหญิงแงศีรษะ
- วงกลาง - ฝายชายแงศีรษะฝายหญิงระดับคิ้ว
- วงต่ํา - ฝายชาย ระดับเอว ฝายหญิง ระดับชายพก
ซึ่งลักษณะของวง อาจจะเสมอกันหรือลดหลั่นกัน ตามที่ผูวิจัยไดวิเคราะหนี้ จากการพัฒนา
ปรับปรุง มีการใชสวนแขนที่หลากหลายขึ้น อาทิ
- แขนหนึ่งเหวี่ยง แขนหนึ่งตรง ในกระบวนทาสอดสูงและจีบสงหลัง
- ในกระบวนทารํา มีทั้งแขนโคงและตรง ในกระบวนทาตั้งวงสูง ทั้ง 2 มือแลว
สงมือมาจีบสงหลัง
- มีการยืดและงอแขน ในการตั้งวงโคง ระดับกลาง ยืดและงอแขนตามจังหวะ
- มีการใชระดับแขนแตกตางกันในกระบวนทาเดียว การตั้งวง มือหนึ่งระดับคิ้ว
มือหนึ่งระดับปาก
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ที่สําคัญการใชสวนแขนเปนสวนที่สําคัญ ที่ชวยใหการใชทารําในระยะนี้ ซึ่งมีการนําทารํา
นาฏศิลปไทยเขามาประยุกตผสมผสาน การรําโทนของชาวบาน มีความสวยงามมากขึ้น
ขาและเทา
สมัย ดั้งเดิม
ใชการย่ําเทา เปนลักษณะธรรมชาติ คือการย่ําเทาหรือกาวเทาตามจังหวะโทนไป
เรื่อยๆ เพราะในระยะนี้ จังหวะโทนมีเพียงจังหวะเดียว คือ ปะ โทน โทน ปะ โทน โทน
การใชสวนขา ยังไมมีการใชมากนัก มีเพียงการยกเทา เพื่อย่ําตามจังหวะเทานั้น ลักษณะการย่าํ
เทา อาจมีการย่ําแบบธรรมดา คือย่ําเดินไปขางหนาเรื่อยๆ หรือการย่ําแลวไปทางซาย-ขวา เพื่อ
หยอกลอดวยกันกับคู เปนตน
สมัยปฏิรปู วัฒนธรรม
จากการที่มีการพัฒนาในทางดนตรี จึงเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหมีการพัฒนาในการ
ใชสวนขาและเทาเพิ่มขึ้น อาทิ
- มีการยกขา ยกเทา ในจังหวะที่ชาวบาน เรียกวา “จังหวะมายอง”
- มีการเขยงเทา เพื่อการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว ในจังหวะแซมบาหรือคองกา
นอกจากนี้ลักษณะและทิศทางการเคลื่อนไหวของเทาก็มีเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับการ
ปฏิบัติทารํา ที่เปนสวนสัมพันธกับมือ อาทิ การแตะปลายเทา แลวสายไหล การวางสนเทา
แลวเอียงตามเทาที่วาง การย่ําเทาไปขางหนา การย่ําเทาสลับเขา-ออกจากวง การย่ําเทาสลับ
ขึ้น-ลง การย่ําเทาการหมุนตัวรอบวง เปนตน
สมัยปจจุบัน ระยะฟนฟู
ระยะนี้ไดรวมเอา การใชจังหวะเทาทั้ง 2 ยุค มาปรับปรุงใหสอดคลองกับกระบวนทา
รํา โดยการใชเทามีลักษณะทีช่ ัดเจนตามการบรรจุทารํา อาทิ
- ทารําสอดสรอยมาลาแปลง ใชการย่ําเทาแบบเดินไปขางหนา แบบปกติ
- ทารําสาย (อําเภอจักราช) ใชการย่ําเทาสลับขึ้น-ลง
- ทารําจังหวะนายอําเภอของ(อําเภอเมือง)ในเพลงปราสาทหินพิมาย ใชการวางสน
เทา สลับกันขวา-ซาย
- ทารําในคําวา”คองกา” ที่ปรากฏในเพลงฮาวายคองกา ไปซะ จะตองใชปลายเทา
ขางใดขางหนึ่งแตะ และยกสนเทาขึ้น เทาจะตองมีการวางแบบเหลื่อมเทาเล็กนอย
โดยเปนลักษณะเฉพาะของ(อําเภอครบุรี)
โดยรวมลักษณะการใชเทา มีดังนี้
1. การกาวเดิน
- กาวเดินไปขางหนา
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- การกาวเดินสลับ หนา-หลัง ขึ้น-ลง
- การกาวเดินแบบเขา-ออก จากวง
2. การแตะปลายเทา การกาวเดินแลวแตะไปทางขวา-ซาย
3. การวางสน การกาวเดินแลววางสน หรือวางสนทุกจังหวะ ทั้งขวา-ซาย
4. การเขยงเทา
5. การตบเทา
ไมปรากฏวามีการยกเทาในระยะนี้
ลักษณะการเคลื่อนวง
สมัย ดั้งเดิม
เปนรูปแบบทวนเข็มนาฬิกาเดินรอบวงโดยใชครกขนาดใหญของชาวบานมาคว่ําไว
กลางวง เปนที่สําหรับวางขันน้ํา เพื่อไวยามเหนื่อยลา จากการรายรํา และไวเปนจุดศูนยกลาง
ของวง ที่จะทําใหผูรายรําเคลื่อนไหวไดอยางถูกตองและพรอมเพียงทิศทางการเคลื่อนไหว
ของผูรํา เปนไปในแบบอิสระ ไมมีก ารกําหนดไวตายตัว สงผลใหมีทั้งลักษณะจากการ
เคลื่อนวงไปรอบๆ มีกลวิธีในการเคลื่อนไหวของผูรํา ทั้งเบี่ยงตัวไปทางขวา-ซาย มีการหมุน
เพื่อหยอกลอกันบาง ตามประสาหนุมสาว แตก็อยูในรูปแบบของการเคลื่อนตัวไปรอบๆ เปน
วงกลม
สมัยปฏิรปู วัฒนธรรม
ในระยะนี้ มีการกําหนดรูปแบบการรําโทน ที่เปนระเบียบมากขึ้น กอนการรายรํา
ผูชายตองมาโคงผูหญิง เพื่อเปนการเชิญชวนใหเขารวมรําโทนกัน การเคลื่อนวงยังคงเปน
รูปแบบทวนเข็มนาฬิกา หากแตจุดศูนยกลางของวง นั้นไมมีอุปกรณพื้นบานไว เปนศูนยอีก
แลว ดวยเปนยุคที่มีการพัฒนาขึ้น การเคลื่อนวงไปรอบๆ เปนการจําลองจุดศูนยกลางเอาไว
เทานั้น หากแตผูรําก็ยังเคลื่อนที่ไดอยางถูกตองและมีระเบียบ ทิศทางการเคลื่อนที่มีมากขึ้น
กลาวคือ
- มีการเคลื่อนที่ โดยสลับตําแหนงฝายชายและฝายหญิง โดยสลับเปลี่ยนที่กันใน
กระบวนทารํา
- ผูรําหันหนาเขาหากัน
- มีการหยุดการเคลื่อนวง โดยการรําอยูกับที่
- มีกระบวนทารําที่เดินขึ้นและลง ในทาเดียวกัน
- มีการเดินเขา-ออกจากวง
การเคลื่อนไหวและเปลี่ยนทิศทาง และตําแหนงของผูรํานั้น จะปฏิบัติดวยกระบวนทารํา
ตอเนื่องทั้งสิ้น
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สมัยปจจุบัน ระยะฟนฟู
ลักษณะการเคลื่อนวงยังคงเปนแบบการเคลื่อนวงแบบทวนเข็มนาฬิกา หากแตจาก
การศึกษา ผูวิจัยพบวา รําโทนฟนฟูของกลุมอําเภอจักราช สามารถรําโทนแบบตามเข็มนาฬิกา
ได โดยยึดหลักเกณฑการออกจากฝงประตู ออกดานขวา – รําทวนเข็มนาฬิกา ออกดานซาย –
รําตามเข็มนาฬิกา ซึ่งชาวบานเองเปนผูริเริ่มการรําในลักษณะนี้ ไมวาจะผิดหรือถูก หากแตก็
เรียกวาการรําโทนเชนเดียวกัน เพราะมีการรําเปนวง มีการรองรําตามจังหวะโทน และบทรอง
เพลงรําโทน เครื่องแตงกายแบบดั้งเดิม หากแตมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของวง
ตามความเหมาะสมของสถานที่และความสะดวกเทานั้น หากแตชุมชนอื่นๆ มีเพียงการรําโทน
แบบทวนเข็มนาฬิกาเพียงอยางเดียว ดวยการยึดถือแนวทางปฏิบัติมาแตโบราณ กลับพัฒนา
ปรับปรุง มีเพียงทิศทางการเคลื่อนไหวของผูรําเทานั้น ไดแก กอนการรํา ผูรําจะตองตั้งแถว
เยงเปนแถวตอน ฝายหญิงอยูดานนอก ฝายชายอยูดานใน มีการโคงหรือไหวกอนการรําวง
จากนั้นคอยเคลื่อนตัวไปเปนวงกลม รายรํารําโทน โดยมีการเปลี่ยนตําแหนงตางๆ ดังนี้
- ฝายหญิงอยูดานนอก ฝายชายอยูดานใน
- ฝายหญิงอยูดานใน ฝายชายอยูดานนอก
- ฝายชายปฏิบัติทารําอยูดานหลังของฝายหญิง
- ทั้งสองฝายหันหนามาเจอกัน ในลักษณะตามวงและเขาวง
โดยสามารถเปลี่ยนตําแหนงกันได ตามกระบวนทารํา
- มีการเคลื่อนไหว เปนหมุนตัว
- การเคลื่อนที่ตามวงไปเรื่อยๆ
- การเคลื่อนที่สลับขึ้น-ลง
- การเคลื่อนที่สลับเขา-ออกจากวง
- การหยุดวง
โดยในระยะนี้ ไดรวมเอารูปแบบการเคลื่อนที่ ที่ปรากฏทั้งหมด 2 ยุค มาพัฒนาและปรับปรุง
ใหสอดคลองกับกระบวนทารําในการเคลื่อนที่ เพิ่มมากขึ้น
กลวิธีในการรํา
สมัย ดั้งเดิม
เป น ลั ก ษณะแบบวิ ถี ช าวบ า น ที่ ก ารร า ยรํ า แสดงออกมาจากจิ ต ใจ อย า งแท จ ริ ง
กลาวคือ กลวิธีในการรํา เนนเพื่อความบันเทิง ความสนุกสาน ในการรวมกันรายรํารําโทน
กระบวนทารําที่ถายทอดออกไปเปนเพียงลักษณะหนึ่งที่เปนเครื่องมือชวยสรางความสัมพันธ
ระหวางคูรํา หนุมสาว การเกี้ยวพาราสีของหนุมสาว เปนเจตนาหลักอยางหนึ่งของการละเลน
รํ า โทนสมั ย นั้ น เนื่ อ งจากการรํ า โทนเป น วั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม ที่ ห นุ ม สาวสามารถร ว มทํ า
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กิจกรรมดวยกัน มีเวลาศึกษา ดูพฤติกรรมของกันและกัน ดังนั้น นอกจากความสนุกสนาน
ของรําโทนแลว การเกี้ยวพาราสีของหนุมสาว เปนสิ่งหนึ่งที่กระบวนทารําแบบอิสระในการ
รําตอนสาว รําเกี้ยวสาว เปนกลวิธีในการรําอยางหนึ่ง ที่ชวยสรางความสัมพันธ ความสามัคคี
ที่ถา ยทอดออกมาจากจิตใจ ที่สนุกสานและเปนความบันเทิงจากการรําโทนอยางแทจริง อีก
ประเด็นหนึ่งก็คือ รําโทนเปนกิจกรรมที่ชาวบาน ตางมารวมรํากัน หลังจากเสร็จภารกิจในการ
งานตางๆ จึงเรียกไดวา รําโทน เปนเครื่องผอนคลายและสรางความรื่นเริงใหแกชาวบาน
ในสัยนั้น กระบวนทารําตางๆ จึงเปนเพียงการแสดงออกของรางกายแบบอิสระ ที่ถายทอด
ตามแบบวิถีชาวบาน ไมเปนกระบวนทารําที่สวยงาม เพียงแตใหทวงทาเหลานั้นมีความ
สอดคลอง และสัมพันธกับคูรําของตนเอง อาทิ ทารําตอนสาว เกี้ยวสาว ฝายชาย ยอลําตัว
กมโคงลงเล็กนอย ศีรษะ ลอยหนาลอยตา มือ รําแบบกรายมือ มวนมือ หรือวาดมือไปมา
แบบอิสระ แขน เปนวงโคง คลายกับการจะโอบกอดสาว เทา ย่ําเทาไปมาขวา-ซาย ตําแหนง
มีการเปลี่ยนไปมาระหวางคูรํา เปนการหยอกลอกัน ฝายหญิง จะรําแบบเบี่ยงตัว ทําทาปดปอง
ดวยกระบวนทารํากรายมือ เชนเดียวกับลักษณะมวนมือไปมา หรือวาดมือ แขนไมเปดกวาง
เปนวงแคบ ศีรษะ เอียงขวา/ซาย มองดูฝายชาย เพื่อหลบหลีก เทา ย่ําเทาไปขวา-ซาย เพื่อหลบ
หลีกไดทัน
สมัยปฏิรปู วัฒนธรรม
มีกลวิธีในการรํา อยู 2 รูปแบบ
1. การรําแบบเลียนแบบกิริยาอาการ
2. การรําแบบนํามาตรฐานของรําวงมาประยุกตใชในการรําโทนภายในชุมชน
รูปแบบที่ 1 นั้น ผูรําจะแสดงออกทาทางโดยเลียนแบบธรรมชาติ กลวิธีในการรํา คือ การใช
สวนของรางกายมาประยุกตในกระบวนการรํา โดยใชทาทางธรรมชาติแสดงและถายทอด
ออกไป อาทิ
ทาที่แสดงความรัก ตองนํามือมาประกบกันที่หนาอก สายตามองคูรํา ทามองหา นํามือมาปก
หนา ทําทาเพงมอง การกลาวถึงของที่อยูสูง ใชมือชี้ไปเหนือศีรษะมองตามมือ กระบวนทารํา
ลักษณะดังกลาวนี้คือ กลวิธีการรําในรูปแบบที่ 1 ที่ทาทางเหลานั้นมาจากชีวิตจริง ที่นํามา
ประยุกตใหสอดคลองกับเนื้อหาและความหมายของเพลง
รูปแบบที่ 2 เปนการประยุกตเขาทารํามาตรฐานของรําวง มาเปนบรรทัดฐานในการรําโทน
โดยมีกระบวนทารําคลายกันกับทารําวง กลวิธีในการรํา มีดังนี้
ผูรําไดประยุกตนําเอาทารําวง มาใชในการรําวง การรํามักจะมีทา
- สอดสรอยมาลาแปลง
- ทาบัวบาน
- ทารําสาย เปนตน
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โดยลักษณะกระบวนทาเหลานี้ จะกําหนดการเอียงศีรษะ การใชสวนแขนและมือ ตาม
แบบอยางนาฏศิลป แมกระทั่งการใชจังหวะของเทาในการกาวเดิน สวนองคประกอบของ
รางกายตางๆ จะมีความเปนแบบแผนมากขึ้น ไมเคลื่อนไหวเปนอิสระ เนื่องจากมีกระบวนทา
รําบังคับ หากเปนการรํากรายมือ ก็ยงั คงใชการรําแบบอิสระเชนเดิม ผสมผสานการรําวง
แบบประยุกตนี้ แตเนื่องดวยเปนการเลียนแบบของกลุมชนทองถิ่น การแสดงออกทาทาง
ดังกลาว อาจไมมีมาตรฐานเทียบเทาอยางกรมศิลปากรมากนั้น ทาทางของการรายรําที่แสดง
ออกไป จะมีสวนคลายคลึงเทานั้น เนื่องจากผูรํามีความสามารในระดับหนึ่ง การรําที่นํา
แบบอยางมาจึงทําไดเพียงทารํางายๆ อาทิ
ทารําสอดสรอยมาลาแปลง ผูรําบางคนอาจจะไมเอียงศีรษะ เพียงแตรําเปลี่ยน
สลับมือจีบและตั้งวงไปเรื่อยๆ
- ทารําสาย เปนเพียงการวาดแขนขึ้นลง ไมมีระดับที่แนนอน บางคนสูงบาง ต่ํา
บาง
- ทารําบัวบาน มือที่ชูขึ้น อาจไมไดหักขอมือลงใหสวยงาม เพียงแตชูขึ้นใหเปน
กระบวนทารําที่คลายคลึงกันเทานั้น
สมัยปจจุบัน ระยะฟนฟู
มีกลวิธีในการํา อยู 3 แบบ เนื่องจากผูวิจัยไดทําการศึกษารําโทน ทั้ง 3 กลุมอําเภอ
จึงพบวา แตละอําเภอมีรูปแบบและแนวทางในการอนุรักษการรําโทนที่คลายคลึงกันและ
แตกตางกันบาง กลาวคือ
รูปแบบที่ 1 การรําประยุกตในเชิงนาฏศิลป
รูปแบบที่ 2 การรําแบบวิถีชาวบาน
รูปแบบที่ 3 การรําเลียนแบบกริยาอาการ
โดยแตละอําเภอมีกลวิธีในการรํา ดังนี้
อําเภอเมือง มีกลวิธีในการรํา 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 และ 2
อําเภอครบุรี มีกลวิธีในการรํา 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 2 และ 3
อําเภอจักราช มีกลวิธีในการรํา 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 และ 2
จะเห็นไดวา กลุมอําเภอเมืองและอําเภอจักราช มีกลวิธีในการรําที่คลายคลึงกัน เนื่องจาก
ชาวบานไดรับการฝกฝนทารํา จากวิทยากรผูมีความรูในวิชานาฏศิลปไทย จึงนําทารําใน
นาฏศิลปเขามาประยุกตและฟนฟูการรําโทนใหเปนแบบผสมผสานทั้งของดั้งเดิม และของ
ประยุกตใหม
สวนในดานของอําเภอ ครบุรี ไดรับการฝกซอมจากผูอาวุโสที่เคยรําโทน ณ จังหวัดลพบุรี ซึ่ง
เปนแหลงวัฒนธรรมรําโทน ที่เปนที่นิยมในขณะนั้น เมื่อยายมาถิ่นฐานสูอําเภอครบุรี จึงไดนํา
รู ป แบบการรํ า แบบการรํ า ตี บ ทดั ง กล า ว มาถ า ยทอดให แ ก ช าวบ า นจวบจนถึ ง ป จ จุ บั น
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กระบวนการรําโทนดังกลาว ก็ยังคงอยูคูชุมชน ดวยการวมกันอนุรักษรูปแบบรําโทนดั้งเดิม
ของชาวบาน ภายในชุมชนนั้นเอง อยางไรก็ตามแมวากลวิธีในการรําโทนของแตละกลุม
อําเภอจะแตกตางหรือคลายคลึงกันไปบาง แตในระยะฟนฟูนี้ กลวิธีในการรําจากรูปแบบเดิม
ก็ไดมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามกระแสสังคม กลาวคือ ไมวาจะเปนการรําในแบบใดก็ตาม
1. กอนรําจะตองมีการแนะนําผูรําและสมาชิกในวงทั้งหมด
2. ผูรํามีการทําความเคารพกัน กอนรําโทน
3. รวมรําโทน ฝายชายและหญิงรวมรํากันอยางสนุกสนานไปในทวงทารําที่มีการ
กําหนด
4. มีการปรับเปลี่ยนทิศทางและสลับตําแหนงของผูรํา เปนกลวิธีในการเคลื่อนวง ที่
มีความหลากหลายขึ้น
5.
การรําจบดวยการรําเขาไปในจุดเริ่ม หรือจบดวยการไหว เปนไปตามลําดับ
ขั้นตอน
ทารํา
สมัย ดั้งเดิม
กระบวนทารํา เปนเพียงการเคลื่อนไหวของรางกาย ดวยทวงทาตางๆ ที่ปรากฏเปน
ลักษณะกระบวนการกรายมือ มีการวาดมือขึ้น-ลง มวนมือไปมา ไปดานหนา ขวาหรือซายมือ
ของผูรํา ใชมือรําในการปดปองคูรํา เปนการเคลื่อนไหวรางกายโดยอิสระ
- ไมปรากฏวามีการใชมือจีบ
- เทา มีเพียงการย่ําเทาไปเรื่อยๆ
- ลําตัว โยกไปมา เอียงไปทางซาย-ขวา
มือและแขน เปนไปในทิศทางที่ไมแนชัด ตามแตความถนัดของผูรําทารําที่
ปรากฏ
- กระบวนทารํากรายมือ การวาดแขน การมวนมือ
- การเดินที่มีลักษณะแกวงแขนไปมา
- การกํามือหลวม แลวย่ําเทาตามจังหวะ
- การมวนมือ แลวตบเทาไปตามจังหวะ
กระบวนการรําในระยะนี้ เปนทารําตามแบบวิถีชาวบาน ที่แสดงออกดวยทาทางอันเรียบงาย
ตามสังคมในระยะนั้น
สมัยปฏิรปู วัฒนธรรม
มีการพัฒนาทารํา ตามบทเพลงหรือเนื้อหาของเพลง
- มีการนําการรําตีบทมาใช
- มีการนําทารําวงมาตรฐานมาประยุกตใช ในเพลงรําโทนของชาวบาน
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ในระยะนี้ เพลงรําโทนเริ่มมีการกําหนดทารําอยางมีแบบแผน ถึงแมจะเปนการรําตีบทที่มีการ
แสดงทวงทาเลียนแบบธรรมชาติ แตทารําดังกลาวก็จะตองสอดคลองกับเนื้อหาของเพลงนั้นๆ
ดวย อาทิ
คําวา “เธอ” จะตองใชมือชีน้ ิ้วไปหาฝายหญิง
คําวา “ฉัน” จะตองใชมือชี้เขาหาตัวฝายชายหรือหญิง
คําวา “ฟา” เครื่องบิน บินวอน ที่อยูบนที่สงู มือจะตองชีข้ ึ้นเหนือศีรษะ
จะสังเกตไดวา แมกระทั่งการใชมือชี้เดียวกัน ก็จะตองมีระดับตางกันชัดเจน เพื่อใหการตีบท
ตองตามเนื้อหาของเพลงนั้นๆ สําหรับการรําประยุกต ที่นําทารําวงเขามาใชนั้น จะเหลือทา
งายๆ ที่ชาวบานสามารถฝกฝนกันเองได อาทิ ทาสอดสรอยมาลา ทาบัวบาน ทารําสาย เปน
ตน
ลักษณะทารํา
- มีการใชมือจีบ
- มือและแขน มีการใชหลากหลาย ทั้งในระดับสูง – กลาง – ต่ํา
ลักษณะการใชมือ
- จีบหงาย จีบสงหลัง
- ตั้งวงบน กลาง
- สอดสูง
- นํามือมาแนบแกม หู
- มือชี้
- การกํามือ
- การไวมือ
- การไหว
- ฯลฯ
ลําตัว - มีการโยกตัว
- เอียงตัวโดยใชไหล
- เอนไปทางขวา/ซาย
เทา - มีการเขยง
- มีการยกเทา
- มีการย่ําเทาในหลายลักษณะ
- ย่ําปกติ
- ย่ําสลับซาย / ขวา
- ย่ําสลับหนา – หลัง
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มีการหยุดการเคลื่อนวง โดยกระบวนทารําอยูกับที่ ทารํามีการปรับปรุงขึ้น จากแตเดิมที่ไมมี
แบบแผน กลายเปนกระบวนทารําที่มีความหมายสอดคลองกับบทเพลง และเปนทารําที่มี
มาตรฐาน ตามแบบอยางกรมศิลปากร
สมัยปจจุบัน ระยะฟนฟู
ในระยะฟนฟูในยุคปจจุบันนี้ กระบวนทารํารําโทน จะมีแบบอยางใกลเคียงกับทารํา
ทางนาฏศิลปไทย เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการปรับปรุงทารํา ไดนําทาจากทางนาฏศิลปไทยเขา
มาผสมผสานอยางมาก มีเพียงบางกลุมอําเภอ (ครบุรี) เทานั้น ที่ทารํายังคงรูปแบบการรําตีบท
หากทางอําเภอเมืองและจักราชนั้น ไดรับเอาทารําทางนาฏศิลปไทยเขามาประยุกตทั้งสิ้น
สงผลใหมีกระบวนทารําที่ปรากฏ ดังนี้
1. ทารําสอดสรอยมาลา
2. ทารําสาย
3. ทารําบัวบาน
4. การจีบสงหลัง ทั้ง 2 มือ และมือเดียว
5. ทาอาย อยางนาฏศิลป ที่มือขางหนึ่งแนบแกม มืออีกขางจีบสงหลัง
6. การตั้งวงแขน
7. การใชมือในลักษณะอื่น
- จีบคว่ํา มืองอแขน แทงมือลง
- จีบเขาหาตัว ระดับปาก มือตั้งวง ระดับคิ้ว เปนตน
โดยมีการใชระดับมือและแขนทุกระดับ กระบวนทารําดังกลาวเปนทารําที่ประยุกตขึ้นมาใน
ระยะนี้ ซึ่งจะเห็นไดวามีการใชมือและแขนในการปฏิบัติทารํา ที่ใชแบบแผนจากทารําทาง
นาฏศิลปทั้งสิ้น ในการใชสวนอื่นๆ ของรางกาย ดังนี้
ศีรษะ เอียงขวา / ซาย
ลอยหนาลอยตา
กม/เงย/ผงก/สาย
ลําตัว โยกไปมา เบี่ยงตัว กม
เทา ยก ตบ เขยง แตะปลายเทา วางสนเทา การยอเขาลง
การใชสวนของรางกายในยุคนี้เพิ่มขึ้น ตามการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนทารํารําโทน ที่
ไดรับการฝกซอมจากวิทยากร ผูมีความสามารถทางนาฏศิลปไทยโดยตรง ที่ไดนํากระบวน
ทารําทางนาฏศิลปมาผสมผสานกับกระบวนทารําดั้งเดิม ซึ่งเปนของโบราณของชาวบาน
กลายเปนการรําโทนแบบฟนฟู ในยุคปจจุบัน
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จากการศึกษา การละเลนรําโทนจังหวัดนครราชสีมาใน 3 กลุมอําเภอ อันไดแก
1 ชุมชนผูสูงอายุทุงสวาง – ศาลาลอย อําเภอเมือง 2 ชุมชนบานแชะ อําเภอครบุรี
3 ชุมชนบานซาด อําเภอจักราช ผูวิจัยพบวา สามัญลักษณะของรําโทนจังหวัดนครราชสีมา
มีลักษณะที่ยึดถือตามแบบดั้งเดิมของชุมชน โดยมีการประยุกตทารําดั้งเดิมและประยุกตทารํา
ขึ้นใหมภายในชุมชน
รูปแบบการรําโทนดั้งเดิม ใชรําโทนเปนสื่อกลางระหวางคูรําที่แสดงทาทางในเชิง
เกี้ยวพาราสี ประกอบกิริยาทาทาง ผูรํารําเปนวงกลมทวนเข็มนาฬิกา ใชบทเพลงรําโทนที่มี
เนื้อหา เพลงเกี้ยวพาราสี ซึ่งเปนบทรองสั้นๆ รองซ้ํา 2- 3 เที่ยว จํานวน 8- 10 ในการรํา 1 รอบ
ใชระยะเวลา 10 นาที จึงจะหยุดพัก การแตงกายคงแบบพื้นบาน คือ ผูรํานุงโจงกระเบน ฝาย
หญิงสวมเสื้อแขนกระบอก หลากสี หมสไบ ฝายชาย สวมเสื้อคอกลมแขนสั้นหลากสี ใช
ผาขาวมาคาดเอว เครื่องดนตรีใชโทนเปนเครื่องดนตรีหลัก ประกอบกับเครื่องประกอบ
จังหวะ ฉิ่ง ฉาบ และ กรับ
รูปแบบรําโทนที่มีการฟนฟูและพัฒนาขึ้น อันเปนรูปแบบการรําโทนที่ปรากฏใน
ปจจุบันโดยมีเอกลักษณ ในแตละชุมชนดังนี้
เอกลักษณเฉพาะรําโทนชุมชนทุงสวาง – ศาลาลอย มีการรําโทนอยู 2 แบบคือ 1 รํา
โทนดั้งเดิม 2 รําโทนประยุกต รําโทนดั้งเดิมผูรําสามารถปฏิบัติทารําไดตามอิสระโดยไม
กําหนดทารําทาใดกอนหลัง ทารําสื่อการรําเกี้ยวพาราสี ทารํากรายมือ ทารําแมงมุมชักใย
ปจจุบันมีทารําทางนาฏศิลปไทยเขามาผสม รํา1 ทา ตอ 1 เพลง รําเปนวงทวนเข็มนาฬิกา บท
เพลงใชเพลงรําโทนทั่วไป ที่มีเนื้อหาในการชักชวน เกี้ยวพาราสี การตอวา และจบดวยเพลง
ลา จํานวน 10 เพลงรองอยางละ 2 รอบ ประกอบกับจังหวะในการตีโทน อันเปนเครื่องดนตรี
หลัก ลักษณะแตงกายเปนแบบพื้นบาน รําโทนประยุกต มีการกําหนดทารํา โดยใชทารํา
ดั้งเดิม ไดแก ทารําจังหวะนายอําเภอ ทารําปกหลัก ผสมผสานกับทารําทางนาฏศิลปไทย
บรรจุทารํา 1 ทา ตอ 1 รําเปนวงทวนเข็มนาฬิกา บทเพลงเปนเพลงรําโทนที่แตงขึ้งใหมมี
เนื้อหาเกี่ยวกับคําขวัญจังหวัดนครราชสีมา คือ “เมืองหญิงกลา ผาไหมดี หมี่โคราช ปราสาท
หิน ดินดานเกวียน” จํานวน 10 เพลง รองอยางละ 2 รอบ มีการใชเครื่องดนตรีพื้นบานวง
มโหรีโคราชประกอบกับโทน การแตงกายแบบพื้นบานโครงสรางทารําของรําโทนทั้ง 2 แบบ
ของชุมชนดังกลาวผูรํามีการถายน้ําหนักไปดานหนา ในลักษณะไปทางขวา และซาย ตามเทา
ที่กาว รําไมตึงตัว การจีบมือที่จีบไมชิดติดกัน
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เอกลักษณเฉพาะรําโทนบานแชะ อําเภอครบุรี กระบวนทารํามีลักษณะ เปนทารําตี
บทประกอบกริยาทาทางที่สื่อความหมายตามบทเพลง แนวคิดการประดิษฐทารํานํามาจาก
การแสดงกริยาทาทางที่เลียนแบบทาทางที่สื่อในชีวิตประจําวัน อาทิ ทายิงเครื่องบิน นํามา
จาก การเลียนแบบทาทางในการถือปนโดยการชูปนขึ้นแลวยิง ทาขับรถ เลียนแบบการขับรถ
ในการจับพวงมาลัยแลวเคลื่อนไหวมือไปมาคลายการขับรถ เปนตน บทเพลงรําโทนมีบท
เพลงประจํ า ท อ งถิ่ น ที่ แ ต ง ขึ้ น ใหม แ ละบทเพลงรํ า โทนทั่ ว ไปที่ มี เ นื้ อ หาในสมั ย ปฏิ รู ป
วัฒนธรรม อาทิ เพลงเกี่ยวกับสงคราม สถานการณบานเมืองในขณะนั้น การรับเอาวัฒนธรรม
ตะวันตกเชน เพลง ฮาวาย คองกา โดยการรํา 1 รอบใชเพลงรําโทน 10 เพลงรองอยางละ 2
รอบ ผูรํารําเปนวงทวนเข็มนาฬิกา การแตงกายเปนแบบพื้นบาน ลักษณะเฉพาะ คือผูรําสวม
รองเทาและถุงเทา
เอกลักษณเฉพาะรําโทนบานซาด อําเภอจักราช ที่สําคัญคือ รําโทนชุมชนนี้มีลักษณะ
การเคลื่อนวงแบบตามเข็มนาฬิกา ที่มีปรากฏเพียงชุมชนเดียวในจังหวัดนครราชสีมา ทารํา
ดั้ ง เดิ ม ที่ สํ า คั ญ คื อ ท า รํ า จั ง หวะม า ย อ ง ท า รํ า จั ง หวะค อ งก า มี ก ารประยุ ก ต ท า รํ า ดั้ ง เดิ ม
ผสมผสานกับทารํานาฏศิลปไทย โดยบรรจุทารํา 1 ทา ตอ 1 เพลง ประกอบกับบทเพลงรํา
โทนทองถิ่นที่แตงขึ้นกับบทเพลงรําโทนทั่วไป ที่มีเนื้อหาในการชักวน ตอวาและจบดวยเพลง
ลา จํานวน 8 เพลงรองอยางละ 2 รอบ
จากการศึกษารําโทนทั้ง 3 กลุมอําเภอ มีสามัญลักษณะที่คลายคลึงและแตกตางกัน
ดังนี้
กระบวนทารํา ชุมชนทุงสวาง – ศาลาลอย อําเภอเมือง และชุมชนบานซาด
อําเภอจักราช มีแนวทางการฟนฟูที่คลายคลึงกันคือ เปนการประยุกตกระบวนทารําดั้งเดิม
ของชุมชนผสมผสานกับทารําทางนาฎศิลปไทย หากแตชุมชนบานแชะ อําเภอครบุรี มี
แนวทางการใชกระบวนทารําที่แสดงประกอบบท ประกอบกริยาอาการ
ในดานกระบวนทารําโทนผูวิจัยไดทําการศึกษาทั้ง 3 กลุมอําเภอ สามารถแบงออก
ไดเปน 4 ลักษณะ คือ
1. ทารํา ที่การนํามาจากทารําวงมาตรฐานและแมบท
2. ทารําที่ประดิษฐขึ้นใหม
3. ทารําที่เลียนแบบทาทางธรรมชาติ
4. ทารําโบราณ เปนลักษณะการรําดั้งเดิมของชาวบาน
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โดยกระบวนทารําที่ปรากฏ ผูวิจัยไดแบงลักษณะทารําไดตามรูปแบบ ดังนี้
1. ทารํา ที่นํามาจากทารําวงมาตรฐานและแมบท มีอยูจํานวน 5 ทา อันไดแก
1.1 ทารําสอดสรอยมาลา
1.2 ทารําสาย
1.3 ทาจันทรทรงกลด
1.4 ทาไหว
1.5 ทาบัวบาน
2. ทารําที่ประดิษฐขึ้นใหม มีจํานวน 8 ทา
2.1 ทาอาย มือขางใดขางหนึ่งแนบแกม อีกขางหนึ่งจีบสงหลัง
2.2 ทาตั้งวงสูง
2.3 ทาจีบสงหลัง 2 ขาง
2.4 ทาสอดสูง แลวจีบสงหลัง
2.5 ทาตั้งวงระดับศีรษะ จีบหงายเขาหาตัว
2.6 ทางอแขน แทงมือลงระดับเอว จีบคว่ําระดับชายพก
2.7 ทาจีบเขาหาตัว ระดับศีรษะและปาก มวนมือออก เปนตั้งวง
2.8 ทาสอดสูง ระดับไหล อีกมือจีบคว่ํา
3. ทารําที่เลียนแบบกิริยาทาทาง มีอยูจํานวน 21 ทา ดังนี้
1.1 ทาไหว
3.11 ทาชี้เขาหาตัวเอง
1.2 ทารําวง
3.12 ทาฟง
1.3 ทามอง
3.13 ทากํามือแลวปลอย
1.4 ทามือแตะอก มือเดียว
3.14 ทาถูหัวเขา
1.5 ทามือแตะอก 2 มือ
3.15 ทาหันฝามือเขาหากัน
1.6 ทาชี้ขึ้นเหนือศีรษะ มือเดียว
3.16 ทากวักมือขึ้น
1.7 ทาชี้ขึ้นเหนือศีรษะ 2 มือ
3.17 ทากํามือสายไหล
1.8 ทาชี้เขาหาคู 2 มือ
3.18 ทาเรียก
1.9 ทาชี้เขาหาคู มือเดียว
3.19 ทาไล
1.10 ทาชี้นิ้วลงพื้น
3.20 ทานั่งลง
3.21 ทาอาย
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4. ทารําโบราณ เปนลักษณะการรําดั้งเดิมของชาวบาน มีอยูจํานวน 6 ทา
1.11 ทารําตัดปกหลัก
1.12 ทารําจังหวะนายอําเภอ
1.13 ทารําในจังหวะมายอง มีการยกขา แลวสายไหล
1.14 ทารําเดินแกวงมือไปมา
1.15 กระบวนทารํากรายมือ
1.16 ทารําในจังหวะคองกาหรือแซมบา
โดยกระบวนทารําดังกลาว มีการเคลื่อนไหวในสวนองคประกอบของรางกายโดยรวม ดังนี้
ศีรษะ มีการเอียงขวา / ซาย ลอยหนาลอยตา กมศีรษะ แหงนศีรษะ
ผงกศีรษะ สายหนา
ลําตัว โยกตัวไปมา เบี่ยงตัวไปทางขวา / ซาย กมลําตัว โคงลําตัว
มือ ในทารําทางนาฏศิลปไทย มีการจีบ จีบหงาย จีบคว่ํา จีบสงหลัง
ตั้งวง ตั้งวงบน ตั้งวงกลาง ทั้ง 2 มือและมือเดียว
สอดสูง สอดสูงมือเดียว สอดสูง 2 มือ
ลักษณะมืออื่นๆ
งอแขนแทงมือลง
ในดานทารําเลียนแบบทาทางธรรมชาติทั้ง 21 ทารํา เปนการใชมือในการปฏิบัติทารํา
แขน มีการใชสวนแขนทั้ง 3 ระดับ มีการใชหลากหลาย อาทิ ระดับ
แขนเทากัน
ทั้ง 3 ระดับหรือสูง – ต่ํา , สูง – กลาง , กลาง – ต่ํา , กลาง – สูงโดย
มือปฏิบัติทารําในระดับที่กําหนดไว
เทา กาวเดินหรือย่าํ เทา แบบปกติ แบบเดินสลับขึ้น-ลง แบบเดินสลับ
เขา-ออกจากวง
การวางปลายเทา หรือแตะปลายเทา
การวางสนเทา
การตบเทา
การเขยงปลายเทา
การยกเทา
ลักษณะการเคลื่อนวง เปนแบบทวนเข็มนาฬิกา มีเพียงชุมชนบานซาด อําเภอจัก
ราชเทานั้น ที่ในบางกรณีสามารถรําตามเข็มนาฬิกา หากแตตําแหนงของผูรํายังคง
เปนฝายหญิงรําดานนอก ฝายชายรําดานใน
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จากการพัฒนาปรับปรุงรําโทนของแตละชุมชน สงผลใหรูปแบบและแนวทางของ
การแสดงรําโทน ในแตละอําเภอก็มีเอกลักษณเฉพาะเปนของตนเอง การฟนฟูในปจจุบันนี้
สงผลใหวัฒนธรรมการละเลนรําโทนไดกลับมาสูชุมชน และสวนสําคัญที่ไดจากการฟนฟูใน
ครั้งนี้ ก็คือพัฒนาการทางดานการแสดง ในดานตางๆ ดังนี้ พัฒนาการทางดานบทเพลง
ภายในชุมชนไดมีการแตงเพลงประจําทองถิ่น เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขาวสาร และ
ความสําคัญของวัฒนธรรมทองถิ่น นครราชสีมาเปนจังหวัดขนาดใหญ ที่มีแหลงทองเที่ยว
และวัฒนธรรมพื้นบานอันหลากหลาย และที่สําคัญคือ ทานทาวสุรนารี อันเปนที่เคารพ
สักการะของชุมชนโคราช ณ จุดนี้เอง จึงไดเกิดการพัฒนาทางดานดนตรีและเนื้อรองประจํา
ทองถิ่นขึ้น สงผลใหภายในชุมชนตางๆ มีการประยุกตประดิษฐทารําใหมๆ เพื่อรายรําใหเกิด
ความสวยงาม และสอดคลองกับบทเพลงนั้นๆ ทาดานกระบวนการรํา จากแตเดิมเปนการรํา
แบบอิสระตามวิถีชาวบาน พัฒนามาเปนการนําทารําจากรําวงมาตรฐานเขามาประยุกต และ
ใชทาทางเลียนแบบธรรมชาติ ประดิษฐเปนทารํารําโทน จวบจนมาถึงยุคปจจุบัน แนว
ทางการรายรําดังกลาวก็ยังคงอยู หากแตมีทาทางการรายรําที่ใชทวงทาทางนาฏศิลปไทยเขา
มาผสมผสานมากขึ้น เพื่อใหเกิดความสวยงามและความพรอมเพรียงในการแสดงของผูรํา
โทน เพื่อเปนจารีตในการแสดงสืบไป

บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะ
วิทยานิพนธ หัวขอพัฒนาการและนาฏยลักษณของรําโทน จังหวัดนครราชสีมาฉบับนี้นี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการและวิเคราะหนาฏยลักษณของรําโทนจังหวัดนครราชสีมา โดยมี
แนวทางในการดําเนินการวิจัยศึกษา การละเลนรําโทน 3 กลุมอําเภอ ในดานพัฒนาการและนาฏย
ลักษณของการแสดงรําโทน โดยศึกษาจากบทความ บันทึกคําสั่งราชการ การสัมภาษณ รวมทั้งการ
ฝกปฏิบิติและ สังเกตุการแสดงจริง
นครราชสีมาหรือที่รูจักกันในนามวา “โคราช” นับไดวาเปนแหลงรวมอารยธรรมทางกลุม
ดานใต มี ประเพณีแ ละวัฒนธรรมอันเกาแก มี ความสํ าคั ญทางประวัติศาสตร การเมือง การ
ปกครอง และเศรษฐกิจ รวมทั้งเมืองนครราชสีมายังเปนประตูสูภาคอีสาน ดังนั้นจึงมีกลุมชนตาง
เชื้อชาติ ไดหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันมาตั้งรกราก ทําใหมีประชากรที่ประกอบดวยหลายกลุมชาติ
พันธุ บางกลุมก็เปนเจาของถิ่นเดิม เชน กลุมไทยโคราช อันเปนกลุมชนทองถิ่นดั้งเดิมของชาว
จังหวัดนครราชสีมา มีอยูจํานวนมากและไดกระจัดกระจายกันออกไปตั้งบานเรือนที่อยูอาศัยใน
ทองถิ่นอําเภอตางๆ และยังคงดํารงไวซึ่งเอกลักษณของตนไดมากพอสมควร อันไดแก วิถีชีวิต
ความเปนอยู การทํามาหากิน การแตงกาย ภาษา ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งมักมีการละเลน
ตางๆ แทรกไว ทั้งในรูปแบบกีฬาพื้นบาน รูปแบบที่เปนการรองและรํา อันเปนลักษณะของการ
แสดงพื้นบานนั้นเอง ในชุมชนโคราชโดยทั่วไปเกือบทุกอําเภอ ทุกทองที่ จะมีการละเลนซึ่งจะเลน
กันในชวงตรุษสงกรานต ทั้งเด็ก หนุมสาว ผูเฒาผูแก ก็จะรวมตัวกันออกไปเลนที่วัด เลนชักชา
เลนสีปา ครั้นถึงเวลาบายก็จะมารองรําทําเพลง เลนเพลงชาเจาหงสดงลําไย เลนเขานางกระดง
เขานางลิงลม เขานางไซ ฯลฯ เมื่อพลบค่ําก็จะมารวมรําโทน สาวบานไหนมีโทนก็จะนําโทน
ออกมาตีเปนการสงสัญญาณวาสาวบานนี้จะเลนรําโทน หนุมๆ เมื่อไดยินเสียงโทนก็จะออกมารวม
รองรํากัน เพื่อความบันเทิงและการเกี้ยวพาราสีอยางหนึ่ง
การละเลนรําโทน นอกจากมีการละเลนในจังหวัดนครราชสีมาแลว ยังมีการละเลนเกือบ
ทุกทองที่ในประเทศไทย โดยเฉพาะในแถบภาคกลาง ดังนั้นการละเลนรําโทนจึงมีความสําคัญ
ทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับการถายเททางวัฒนธรรม ดังหลักฐานทางประวัติศาสตรในกฎมณเฑียร
บาล ที่กลาววาเครื่องดนตรีที่เรียกวาโทน นาจะเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งจุดกําเนิดไม
สามารถชี้ชัดลงไปไดวาเกิดขึ้นที่ใด แตการเลนนี้คงจะเกิดจากชุมชนเมืองหรือในที่มีคนในสังคม
วงกวาง และจากการคา การสงครามตลอดระยะเวลาอันยาวนาน สงผลใหเมืองใกลเคียงกันอาจมี
วัฒนธรรมที่ถายทอดกันได โดยตั้งแตตนรัชกาลที่ 1 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร มีการคาขาย
ระหวางเมืองสระบุรีกับพระนคร และจากพระนครไปยังนครราชสีมา การเดินทางตองผาน
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Å¥ ÄnªÂ¦¤¸Á¡¨´Ê®¤ 4 Á¡¨ n°¤µnµ¼o®·¨³Á°¸¥ ¡·¼¨¦µ¤ ÅoÂnÁ¡¨¦Îµª
Á¡·É¤ ¹Ê°¸ 6 Á¡¨ Á} 10 Á¡¨ Äµ¦¦´¦»¦´Ê¸Ê ¦¤«·¨µ¦ÅoÁ¨¸É¥ºÉ°Á¸¥Ä®¤n
ÁºÉ°µµ¦Îµ®nµ¦ÎµÄÂn¨³Á¡¨Án¸Ê º°ÅoªnµÁ}¤µ¦µ °¦Îµª ¹´ÊºÉ°Ä®¤nªnµ “¦Îµ
ª¤µ¦µ” Ân´Ê¤µ
¦³¥³¸É 3 ¡´µµ¦¦ÎµªÄÁ·¦³¥»r ¡.«. 2495 – 2510
µµ¦·¦¼ª´¦¦¤Äµ¦´»nÁ¦·¤ °¦´µ¨
n¨Ä®o¦³µµ
¨»n¤·¦³¥»rµ¦¦Îµª ¹Ê ¤µÄ®¤nÁ¦¸¥ªnµ “ Á¸¥¦r¦Îµª” ÁºÉ°µ¦¼Âµ¦Á¨n¸É¤¸¨´¬³
¦³°µ¦Á}°µ¸¡¹Á¦¸¥ªnµ “ ¦Îµª°µ¸¡” Ã¥¤¸µ¦´´ÊÁ}³¦´oµÂ Â
ÄnªÁª¨µ¨µº ¤¸Áª¸Â¥°°Á} 2 nªÎµ®¦´µ¦ÂÂ¨³´¦¸ ¤¸µ¦¦³µ«Á·
ªµªoµ®¦º°¦³µºÊ°´¦ ¹Ê¤µ¦nª¤¦Îµ´µ¦Îµ¸É¤¸°µ¥»¦³®ªnµ 12 – 25 e ´¦ 1 Ä
ÄoÅoÁ¡¸¥ 1 ¦° Ã¥µ¦ÂÄoÁ¡¨¨¼»nÂ¨³¦¸µ¨¦³°´µ¦ÁoÁ oµ´®ª³
¦³¥³¸É 4 µ¦¢g¢¼¦ÎµÃÄ´®ª´¦¦µ¸¤µ e ¡.«. 2540
µµ¦¡´µÂ¨³Á¨¸É¥Â¨¦ÎµÃ¤µÁ}¦Îµª Â¨³¡´µ¤µÁ}¦Îµª¤µ¦µ ªµ¤·¥¤
´¨nµªn¨Ä®o¤¸µ¦¡´µ¦ÎµªÁ·¦³¥»rÁ·µ¦ÂÄ®¤n¸ÉÁ¦¸¥ªnµ “¦Îµª°µ¸¡” µ¦
·¦¼ª´¦¦¤Äµ¦´»nÁ¦·¤ °¦´µ¨ n¨Ä®o¦ÎµÃ¤¸¨´¬³µ¦Â¸É
®¨µ®¨µ¥Ä°r¦³° °nµ¦Îµ ÁºÊ°¦o° ´®ª³ ¦¸ Îµ°Á¡¨ µ¦Ânµ¥
¨°¦¼Âµ¦Â ´Á}{´¥Îµ´¸Én¨Ä®oµ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ °o°·É¦´Á°µ
ª´¦¦¤´¨nµªÁ oµÅ¡´µ¦´¦»µ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ£µ¥Ä»¤ ° ª¹{»´
¸Êµ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ´®ª´¦¦µ¸¤µÅo¤¸µ¦¢g¢¼¦ÎµÃ ¹Ê¤µ°¸¦´Ê
Ã¥¼oª·´¥Åo
Îµµ¦«¹¬µµ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ 3 ¨»n¤°ÎµÁ£° £µ¥Ä´®ª´¦¦µ¸¤µ °´ÅoÂn 1) »¤»n
ªnµ – «µ¨µ¨°¥ °ÎµÁ£°Á¤º° 2) »¤oµÂ³ °ÎµÁ£°¦»¦¸ 3) »¤oµµ °ÎµÁ£°´¦µ
µµ¦¡´µ¦´¦»¦ÎµÃ °Ân¨³»¤ n¨Ä®o¦¼ÂÂ¨³Âªµ °µ¦
Â¦ÎµÃ ÄÂn¨³°ÎµÁ£°¤¸Á°¨´¬rÁ¡µ³Á} °Á° µ¦¢g¢¼Ä{»´¸Ê n¨Ä®o
¡´µµ¦¦ÎµÃ °´®ª´¦¦µ¸¤µµ¤µ¦ Ân°°Á} 4 ¦³¥³ ÅoÂn ¦³¥³¸É1 ¦ÎµÃ
´ÊÁ·¤ ¦³¥³¸É 2 ¦ÎµÃ¤´¥·¦¼ª´¦¦¤ ¦³¥³¸É 3 ¦Îµª°µ¸¡ ¦³¥³¸É 4 ¦ÎµÃÂ¢g¢¼
´®ª´¦¦µ¸¤µ Ã¥¤¸¡´µµ¦ÄoµnµÇ ´¸Ê
1 ¡´µµ¦µ¦³ªnµ¦Îµ
¦³¥³¸É 1
Á}µ¦¦nµ¥¦ÎµÂ°·¦³ ÄÁ·Á¸Ê¥ª¡µ¦µ¸ µªoµÄÂn¨³»¤ ³
¤¸¨´¬³¦³ªnµ¦ÎµÁ¡µ³ °µ· »¤»nªnµ – «µ¨µ¨°¥ °ÎµÁ£°Á¤º° nµ¦Îµ´ÊÁ·¤º°nµ¦Îµ
{®¨´ ¼o¦Îµ®´®oµÁ oµ®µ´ ¤¸µ¦Ã¥´ªµ¤´®ª³ °Ã Åµoµ¥®¦º° ªµ ¨´¬³µ¦
Á¨ºÉ°ªÁ}ÅÄ¦¼ÂªÁ È¤µ¯·µ ¦³ªnµ¦ÎµÃ¥nªÄ®nÁ}ÅÄ¦¼Âµ¦¦Îµ
¦µ¥¤º° ¨´¬³ªµ¤º°ÅÁ¦ºÉ°¥Ç Ä·«µoµ¥ ªµ ¼ ÉÎµ µ¤Ânªµ¤µ¤µ¦Â¨³ªµ¤
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´ °¼o¦Îµ Á¡¸¥Ân¥ÉÎµÁoµÂ¨³·´·nµ¦ÎµÄ®oÁ oµ´´®ª³ °Ã Ä¦³¥³¸Êµ¦¦ÎµÃ¤¸Â
Âµ¤¨´ ¬³¦³Á¡¸ °ª·¸ µªo µ Ã¥¨´¬³µ¦¦Î µÃÁ} n ª®¹ÉÄµ¦¦o µ
ªµ¤´¤¡´r °Ä»¤ ¼o¦ÎµÃ¥nªÄ®nÁ}®»n¤-µª¸É¤µ¦nµ¥¦Îµ¦³°¦·¥µ°µµ¦Ä
Á·Á¸Ê¥ª¡µ¦µ¸ ¦³ªnµ¦Îµ¤¸¨´¬³Á}µ¦¦Îµ¦µ¥¤º° µ»¤¤¸nµ¦ÎµÁ¡µ³ Á¨ºÉ°ªÄ
¨´¬³ªÁ È¤µ¯·µ °´Á}oÂ¸Éº°¤µ¹{»´
¦³¥³¸É 2
µµ¦¦´¦»ª´¦¦¤¦ÎµÃÁ}¦Îµª °¦´µ¨ n¨Ä®o¦ÎµÃ
¤¸µ¦¡´µ¦´¦»Äoµ¦³ªnµ¦ÎµÁ¡¨¦ÎµÃ Á¦ºÉ°Ânµ¥ ¦¼Â¤¸ÂÂ¤µ ¹Ê
n¨Ä®oª´¦¦¤o°·ÉÅo¦´Á°µª´¦¦¤´¨nµªÁ oµ¤µ¤µ´ ° Ã¥¤¸¦¼Â
µ¦Îµnµ¦Îµª¤µ¦µÁ oµ¤µ¦³¥»rÄµ¦¦ÎµÃ ¤¸µ¦¦Îµ¸¹ÉÁ}¨´¬³µ¦¦Îµ¸ÉÂ
¦·¥µ°µµ¦ Â¨³nµµ¸ÉºÉ°ªµ¤®¤µ¥¦´¦o° ¦³°´Änª¦³¥³Áª¨µ´¨nµª
ª´¦¦¤³ª´ÅoÁ oµ¤µÁ¥Â¡¦n°··¡¨µ´®ª³¦¸ °µ· ´®ª³nµ nµ nµ ··
°oµ Á}o n¨Ä®oµµ¦¦Îµ¦³°´µ¦¥ÉÎµÁoµµ¤´®ª³Ã ¤¸µ¦¡´µµ¦¥ÉÎµ
´®ª³Ã¥¤¸µ¦ÄoÁoµÁ ¥n ¥Áoµ ¦³°µ¦¦Îµ¸É¤¸µ¦nµ¥Å®¨n ¨´° Á¡ºÉ°Ä®o¤¸ªµ¤´¤¡´r
´ ¨´¬³¦³ªnµ¦ÎµÁ¡µ³ °»¤ ÅoÂn nµ¦Îµ´®ª³¤oµ¥n° nµ¦Îµ´®ª³Â¤oµ Á}
o
¦³¥³¸É 3
ÁºÉ°µÁ}nª¦³¥³Áª¨µ¸É¦Îµª°µ¸¡Îµ¨´Åo¦´ªµ¤·¥¤Ä ³´Ê
Ã¥¦³ªnµ¦ÎµÁ}µ¦Áo¦³°´®ª³¸É¤¸ªµ¤»µ n¨Ä®o¦ÎµÃÁ¦·É¤ÁµÂ¨³
Å¤n¦µªnµ¤¸µ¦Îµ¤µ¨³Á¨n°¥nµÂnÁ·¤ ¨´¬³¦³ªnµ¦Îµ¹ÅªoÁ¡¸¥µ¦¦ÎµÄ¦³¥³¸É 1
Â¨³¦³¥³¸É 2 ¦³°´
¦³¥³¸É 4
Ä¦³¥³µ¦¢g ¢¼¦Îµ¸Ê
¦³ªnµ¦Îµ¦ÎµÃÅo¤¸µ¦¡´µ¦´¦»
Ã¥Îµnµ¦Îµµµ«·¨mÅ¥Á oµ¤µ¦³¥»rÄµ¦¦ÎµÃ¤µ ¹Ê Ã¥µ»¤Åo¦´µ¦ f 
¦ÎµÃµª·¥µ¦µ«·¨¦¦µ¸¤µ Â¨³ÁºÉ°µÄ¦³¥³¢g ¢¼¸ÊÁ}µ¦Îµµ¦¨³Á¨n¦Îµ
ÃÄ®o¨´Á µo ¤µ¼n»¤°¸¦´Ê µ¦¡´µ¦´¦»¹¤¸¦¼Â¸ÉÁ}ÂÂ¤µ ¹Ê Á¡ºÉ°
¦oµ¦¦´µÄµ¦ÂÄ®o¤¸ªµ¤Á}Á°¨´¬r
Â¨³ªµ¤ª¥µ¤ °¦³ªnµ¦Îµ
¦³°´ µ»¤ÅoÎµnµ¦Îµµ¦Îµª¤µ¦µ Â¨³nµ¦Îµµµ«·¨mÅ¥¤µ¦³¥»r´
¦³ªnµ¦Îµ´ÊÁ·¤ °»¤
®µÂnµ¦¦´Á°µÂªµ¦³ªnµ¦Îµµ«·¨mÅ¥ °
»¤ ¼o¦Îµµ¤µ¦Á¨¸¥Â¦³ªnµ¦ÎµÅoÄ¨´¬³¸É¨oµ¥¨¹ ¨nµªº°¨´¬³¨Îµ´ª³¦Îµ
Å¤n¹´ª µ¦oµªÅ oµ®oµÁ}µ¦nµ¥ÊÎµ®´Ä¨´¬³Á°¸¥¨Îµ´ªÅµ ªµ®¦º°oµ¥ µ¦¦Îµ
³n° µo Äo¨Îµ´ªÅoµ®oµ ¨´¬³µ¦¸¤º°³Å¤nÂ·´Á}o
2 ¡´µµ¦µ¦¸
¦³¥³¸É 1 ÄoÃ Á}Á¦ºÉ°¦¸®¨´ ¸¦³°´ 2 ¨¼ ¹ÊÅ
¦³¥³¸É 2 ÄoÁ¦ºÉ°¦³°´®ª³ °´ÅoÂn ·É µ ¦´
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¦³¥³¸É 3
¦³¥³¸É 4

¤¸µ¦Îµ¨¼Â Á oµ¤µ¦³°´®ª³
Åo¤¸µ¦ÎµÁ¦ºÉ°¦¸¤Ã®¦¸Ã¦µ Á oµ¤µ¦¦Á¨¦³°´®ª³µ¦¸
Ã
¨´¬³´®ª³Ã
¦³¥³¸É 1
¤¸Á¡¸¥´®ª³Á¸¥ª º° k³ Ãn Ãn k³ Ãn Ãn
¦³¥³¸É 2
ÄoÃ¸¦³°´®ª³µ¨ ¸· nµnµnµ °oµ Ã¤±p°
Â¨³Ã¨ªr
¦³¥³¸É 3
¨oµ¥´´¦³¥³¸É 2
¦³¥³¸É 4
¦ª¦ª¤´®ª³µ¦¸Ã´Ê®¤ 5 ´®ª³
¨´¬³Á¡¨
¦³¥³¸É 1
Á}¦o°´ÊÇ ¤¸ÁºÊ°®µÅÄÎµ°Á¸Ê¥ª¡µ¦µ¸ µ¦n°ªnµÁ·
¥´Éª¥» Â¨³µª¦¦¦¦¤
¦³¥³¸É 2
Á}Á¡¨Á¸É¥ª´µµ¦roµÁ¤º° µ¦¦µ¤ µ¦
¨»ÄÄ®o¦´µ·
¦³¥³¸É 3
Á}¦o°Á·Á¸Ê¥ª¡µ¦µ¸ ¸É¤¸Îµ° °´®ª³µ¨Á oµ¤µ
¦³° Án ¥ª¥µÁ®¨
¦³¥³¸É 4
¤¸µ¦ÂnÁ¡¨¦³Îµo°·É
Á¡ºÉ°Á}µ¦Á¥Â¡¦nÂ¨³
¦³µ´¤¡´r´®ª´¦¦µ¸¤µ
3 ¡´µµ¦µ¦Ânµ¥
¦³¥³¸É 1
Á}Á¦ºÉ°Ânµ¥Ä¸ª· ¦³Îµª´ °µªoµ Ã¥¦³¥³¸Ê¤¸µ¦»nÃ
¦³Á °¥¼nn°Â¨oª
¦³¥³¸É 2
¼o®·Á¨¸É¥Á}»n·É ª¤ÁºÊ°¦´¦¼ ¼oµ¥oµ»nµÁ ª¤®¤ª
®µÂnµ¤»¤o°·É ¥´ª¤ÄnÁ¦ºÉ°Ânµ¥µ¤Â¦³Á¡¸
Á·¤
¦³¥³¸É 3
¦Îµª°µ¸¡¤¸µ¦Ânµ¥ÁºÊ°Á oµ¦¼ ¦³Ã¦´Ê ´Á¥Èoª¥oµ¤´ ®µ
µªoµ¥´Ânµ¥¨oµ¥´¦³¥³¸É 2
¦³¥³¸É 4

¢g¢¼µ¦Ânµ¥Ä¦¼Âµ¦»nÃ¦³Á ¼o®·ª¤ÁºÊ°Â 
¦³° oµ¤´®¨µ¸®n¤Å ¼oµ¥ª¤ÁºÊ°°¨¤Â ´Ê®¨µ¸ ¤¸
oµ µª¤oµ
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4 ¡´µµ¦µoµ¼oÂ
¦³¥³¸É 1
µªoµÄ»¤»Á¡« »ª´¥ ÂnÃ¥nªÄ®nÁ}µ¦¨³Á¨n °®»n¤
µª
¦³¥³¸É 2
µªoµ¥´¤¸µ¦¨³Á¨n°¥¼n°¥nµÁ·¤ ®µÂnª´¦¦¤¦ÎµÃ¸É¡´µ
Á}¦ÎµªÄ¦³¥³¸Ê¤¸ªµ¤·¥¤Ä»¤Á¤º° n¨Ä®o oµ¦µµ¦ ®µ¦
Îµ¦ª Â¨³¦³µ´ÉªÅ ¦Îµª´¤µ ¹Ê
¦³¥³¸É 3
¼oÂnªÄ®nÁ}®·µª°µ¥»¦³®ªnµ 12 – 25 e
¦³¥³¸É 4
Á}µ¦¢g¢¼¦ÎµÃ °¨»n¤¼o¼°µ¥»£µ¥Ä»¤
5 ¡´µµ¦µoµµ¦Â
¦³¥³¸É 1
Á¨n´µ¤¨µª´®¦º°¨µ»¤Ä¦·Áªªoµ ÅoÂªnµµ
³Á¸¥Áoµ¡µ¥» ¤¸µ¦n°Å¢Á¡ºÉ°°´Ã ¤¸ ´ÄnÊÎµÎµ®¦´ºÉ¤ Ã¥ªµ
Åªo¦ µÄ®n ¦¨µª ¼o¦ÎµÁ¨ºÉ°¸ÉªÁ È¤µ¯·µ iµ¥
®·°¥¼noµÄ ¦Îµ®¥°¨o°ÄÁ·Á¸Ê¥ª¡µ¦µ¸
¦³¥³¸É 2
¤¸µ¦´µ¥oª¥µ¦Å®ªo ¼oµ¥o°Ão¼o®·n°¦Îµ °»¦rµ¦Â
Ä¦³¥³¸É 1 Å¤n¤¸°¸Â¨oª ¤¸Á¡¸¥Ãp³Îµ®¦´¸ÉªµÊÎµ Á}»«¼¥r¨µ
¨´¬³ ¦³ªnµ¦ÎµÁ¦·É¤¤¸ÂÂ ¤¸nµ¦Îµ¸µ¤ÁºÊ°¦o°Â¨³
Îµ°Á¡¨
¦³¥³¸É 3
¤¸µ¦´Áª¸Ân°°Á}Áª¸¼oÂ Áª¸´¦¸ µ¦Â¤¸ 2 nª
º° 1. µ¦Å®ªo¦¼ 2. µ¦ÁoÁ oµ´®ª³
¦³¥³¸É 4
Á¦¸¥¤ªµ¤¡¦o°¤ °µ¦Â Äoµ iµ¥Á¦ºÉ°Á¸¥ Áª¸ ¤¸µ¦
¦³µ«°¥nµÁ}µµ¦ªnµ³¤¸µ¦Â¦ÎµÃ Ã¥¤¸µ¦Â³Îµ
¦µ¥ºÉ°¤µ·Ä¨»n¤¦ÎµÃ µ´Ê¼oµ¥Ão¼o®·n°¦Îµ ´µ¥´
oª¥µ¦Å®ªo Á¦·É¤µ¦¦ÎµÃ¥Ä¦³¥³¸Ê ¨´¬³nµ¦Îµ¤¸µ¦Îµ®ÁÅªo
°¥nµ´Á
6 ¡´µµ¦µoµÃ°µÂ¨³µ¸É
¦³¥³¸É 1
·¥¤Á¨nÄÁ«µ¨¦»¬¦µr Äo¨µª´®¦º°¨µ»¤Á}µ¸É
Äµ¦¨³Á¨n Á¡ºÉ°¦oµªµ¤µ¤´¸ Á}µ¦¡³´¦¦r Â¨³Á·
Á¸Ê¥ª¡µ¦µ¸ °®»n¤µª º°Á}Ã°µ¸É³ÅoÎµªµ¤¦¼o´´
¦³¥³¸É 2
Á¡ºÉ°ªµ¤´Á· »µ Äµ¦ºÉÁ¦·µ¤¦³ÂÃ¥µ¥ °
¦´µ¨Ã¥Äoµ¸É °µ· ¨µ»¤ Ã¤¦ ®°¦³»¤
¦³¥³¸É 3
Á¡ºÉ°µ¦¦´oµÁ}°µ¸¡ Âµ¤µnµÇ ¸É¤¸µ¦ªnµoµÂ
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¦³¥³¸É 4

Á¡ºÉ ° Á}  µ¦°» ¦´  ¬r Â ¨³Á¥Â¡¦n ª´  ¦¦¤µ¦¨³Á¨n  ¦Î µ Ã Ã¥
nÁ¦·¤Ä®o ¤¸µ¦Âµ¤Ã°µnµÇ Án µª¦ªnµoµª»¦
µ¦¸ ª´¼o¼°µ¥»Â®nµ· µ¦´¦³ª¦ÎµÃ µÃ¦µ p³ µ °
¸ Â¨³µÎµ´Ç £µ¥Ä»¤

µ¥¨´¬r °¦ÎµÃ´®ª´¦¦µ¸¤µ ¦»Åo´¸Ê
¦ÎµÃÁ} Socail Dance ¤¸¨´¬³µ¦¦ÎµÄÁ·Á¸Ê¥ª¡µ¦µ¸ ¦Îµ´Á}ª¨¤ Ã¥¤¸µ¦
Á¨ºÉ°¸É 2 ¦¼Â º° ÂªÁ È¤µ¯·µÂ¨³ µ¤Á È¤µ¯·µ Äµ¦¦Îµ 1 ¦° ÄoÎµª
Á¡¨¦ÎµÃ¦³¤µ 8 – 10 Á¡¨ Á¡¨Á}Á¡¨´ÊÇ ¸É¤¸ÁºÊ°®µÁ¸É¥ª´£µ¡oµÁ¤º° °
´®ª´¦¦µ¸¤µ¸ÉÎµ´ º°Á¡¨¸É¤¸ÁºÊ°®µÁ¸É¥ª´nµoµª»¦µ¦¸ Á}Á¡¨¸É¤¸µ¦
Ân ¹ÊÄ»°ÎµÁ£° Â¨³Á¡¨ÄÁ·Á¸Ê¥ª¡µ¦µ¸ ¥´Éª¥» Á¡¨ÂoÂ¨³n°ªnµ µ¦¦Îµ³oª¥
Á¡¨¨µ Äo¦³¥³Áª¨µÅ¤nÁ· 10 µ¸ ¹³®¥»¡´ Á¡¨¸ÉÄo¦o°¦³°µ¦¦ÎµÃ µª
Ã¦µÁ¦¸¥ªnµ “Á¡¨Á·¦Îµª” ¨´¬³nµ¦Îµ¸É¦³°µ¦¦ÎµÃ ¤¸µ¦Äonµ¦Îµ¦³°
¦³°¦·¥µÁ¨¸¥Â¦¦¤µ· nµ¦Îµ´ÊÁ·¤°´Á}¨´¬³Á¡µ³ °»¤ Â¨³nµ¦Îµµ
µ«·¨mÅ¥ ¦¦»nµ¦Îµ 1 nµ n° 1 Á¡¨ ¨´¬³´ÉªÅ °µ¦¦´ª Á}µ¦¦ÎµÅ¤n¹´ªÂ
µ«·¨m µ¦¦ÎµÅ¤n¦¸¦µ¥ Ân¦Îµ¡°Á}¸ µ¦¸·Êª®´ªÂ¤n¤º°Â¨³·Êª¸ÊÅ¤nÂ·´ µ¦oµª
Å oµ®oµ¤¸µ¦nµ¥ÊÎµ®´Å oµ®oµÂ¨³Á°µ ªµ-oµ¥ µ¤¨´¬³ °Áoµ¸Éoµª°°Å
¨´¬³¦³ªnµ¦Îµ iµ¥µ¥Á}µ¦¦ÎµÁ¸Ê¥ªµª®¦º°o°µª iµ¥®·³Îµnµ{j°®¦º°
®¨®¨¸ Á°¨´¬rµ¦Ânµ¥Á}Â¡ºÊoµ º° ¤¸µ¦»nÃ¦³Á´Ê iµ¥µ¥Â¨³®·
µ¥ª¤ÁºÊ°°¨¤Â ´Ê®¨µ¸ Äooµ µ¤¤oµµÁ°ª ®·ª¤ÁºÊ°Â ¦³°®¨µ¸ ¤¸Å
¡µÅ®¨n
Á°¨´¬rÁ¡µ³¦ÎµÃ»¤»nªnµ – «µ¨µ¨°¥ ¤¸µ¦¦ÎµÃ°¥¼n 2 Âº° 1 ¦ÎµÃ
´ÊÁ·¤ 2 ¦ÎµÃ¦³¥»r ¦ÎµÃ´ÊÁ·¤¼o¦Îµµ¤µ¦·´·nµ¦ÎµÅoµ¤°·¦³Ã¥Å¤nÎµ®nµ¦Îµ
nµÄn°®¨´ nµ¦ÎµºÉ°µ¦¦ÎµÁ¸Ê¥ª¡µ¦µ¸ nµ¦Îµ¦µ¥¤º° nµ¦ÎµÂ¤¤»¤´Ä¥ {»´¤¸nµ¦Îµµ
µ«·¨mÅ¥Á oµ¤µ¤ ¦Îµ1 nµ n° 1 Á¡¨ ¦ÎµÁ}ªªÁ È¤µ¯·µ Á¡¨ÄoÁ¡¨¦ÎµÃ
´ÉªÅ ¸É¤¸ÁºÊ°®µÄµ¦´ª Á¸Ê¥ª¡µ¦µ¸ µ¦n°ªnµ Â¨³oª¥Á¡¨¨µ Îµª 10 Á¡¨¦o°
°¥nµ¨³ 2 ¦° ¦³°´´®ª³Äµ¦¸Ã °´Á}Á¦ºÉ°¦¸®¨´ ¨´¬³Ânµ¥Á}
Â¡ºÊoµ ¦ÎµÃ¦³¥»r ¤¸µ¦Îµ®nµ¦Îµ Ã¥Äonµ¦Îµ´ÊÁ·¤ ÅoÂn nµ¦Îµ´®ª³µ¥°ÎµÁ£°
nµ¦Îµ{®¨´ ¤µ´nµ¦Îµµµ«·¨mÅ¥ ¦¦»nµ¦Îµ 1 nµ n° 1 ¦ÎµÁ}ªªÁ È¤µ¯·µ
Á¡¨Á}Á¡¨¦ÎµÃ¸ÉÂn ¹ÊÄ®¤n¤¸ÁºÊ°®µÁ¸É¥ª´Îµ ª´´®ª´¦¦µ¸¤µ º° “Á¤º°®·
¨oµ oµÅ®¤¸ ®¤¸ÉÃ¦µ ¦µµ®· ·nµÁª¸¥” Îµª 10 Á¡¨ ¦o°°¥nµ¨³ 2 ¦° ¤¸µ¦Äo

266

Á¦ºÉ°¦¸¡ºÊoµª¤Ã®¦¸Ã¦µ¦³°´Ã µ¦Ânµ¥Â¡ºÊoµÃ¦¦oµnµ¦Îµ °
¦ÎµÃ´Ê 2 Â °»¤´¨nµª¼o¦Îµ¤¸µ¦nµ¥ÊÎµ®´Åoµ®oµ Ä¨´¬³Åµ ªµ Â¨³
oµ¥ µ¤Áoµ¸Éoµª ¦ÎµÅ¤n¹´ª µ¦¸¤º°¸É¸Å¤n··´
Á°¨´¬rÁ¡µ³¦ÎµÃoµÂ³ °ÎµÁ£°¦»¦¸ ¦³ªnµ¦Îµ¤¸¨´¬³ Á}nµ¦Îµ¸
¦³°¦·¥µnµµ¸ÉºÉ°ªµ¤®¤µ¥µ¤Á¡¨ Âª·µ¦¦³·¬rnµ¦ÎµÎµ¤µµµ¦Â
¦·¥µnµµ¸ÉÁ¨¸¥Ânµµ¸ÉºÉ°Ä¸ª·¦³Îµª´ °µ· nµ¥·Á¦ºÉ°· Îµ¤µµ µ¦Á¨¸¥Â
nµµÄµ¦º°gÃ¥µ¦¼g ¹ÊÂ¨oª¥· nµ ´¦ Á¨¸¥Âµ¦ ´¦Äµ¦´¡ª¤µ¨´¥Â¨oª
Á¨ºÉ°Å®ª¤º°Å¤µ¨oµ¥µ¦ ´¦ Á}o Á¡¨¦ÎµÃ¤¸Á¡¨¦³Îµo°·É¸ÉÂn ¹ÊÄ®¤n
Â¨³Á¡¨¦Î µ Ã´É ª Å¸É ¤¸ Á ºÊ ° ®µÄ¤´ ¥ · ¦¼  ª´  ¦¦¤ °µ· Á¡¨Á¸É ¥ ª´  ¦µ¤
µµ¦roµÁ¤º°Ä ³´Ê µ¦¦´Á°µª´¦¦¤³ª´Án Á¡¨ ±µªµ¥ o°µ Ã¥µ¦¦Îµ
1 ¦°ÄoÁ¡¨¦ÎµÃ 10 Á¡¨¦o°°¥nµ¨³ 2 ¦° ¼o¦Îµ¦ÎµÁ}ªªÁ È¤µ¯·µ µ¦Ânµ¥Á}
Â¡ºÊoµ ¨´¬³Á¡µ³ º°¼o¦Îµª¤¦o°ÁoµÂ¨³»Áoµ
Á°¨´¬rÁ¡µ³¦ÎµÃoµµ °ÎµÁ£°´¦µ ¸ÉÎµ´º° ¦ÎµÃ»¤¸Ê¤¸¨´¬³µ¦
Á¨ºÉ°ªÂµ¤Á È¤µ¯·µ ¸É¤¸¦µÁ¡¸¥»¤Á¸¥ªÄ´®ª´¦¦µ¸¤µ nµ¦Îµ´ÊÁ·¤¸É
Îµ´º° nµ¦Îµ´®ª³¤oµ¥n° nµ¦Îµ´®ª³o°oµ ¤¸µ¦¦³¥»rnµ¦Îµ´ÊÁ·¤¤µ´nµ¦Îµ
µ«·¨mÅ¥ Ã¥¦¦»nµ¦Îµ 1 nµ n° 1 Á¡¨ ¦³°´Á¡¨¦ÎµÃo°·É¸ÉÂn ¹Ê´
Á¡¨¦ÎµÃ´ÉªÅ ¸É¤¸ÁºÊ°®µÄµ¦´ª n°ªnµÂ¨³oª¥Á¡¨¨µ Îµª 8 Á¡¨¦o°°¥nµ¨³ 2
¦°
µµ¦«¹¬µ¦ÎµÃ´Ê 3 ¨»n¤°ÎµÁ£° ¤¸µ¤´¨´¬³¸É¨oµ¥¨¹Â¨³Ânµ´ ´¸Ê
¦³ªnµ¦Îµ »¤»nªnµ – «µ¨µ¨°¥ °ÎµÁ£°Á¤º° Â¨³»¤oµµ °ÎµÁ£°´¦µ ¤¸
Âªµµ¦¢g¢¼¸É¨oµ¥¨¹´º° Á}µ¦¦³¥»r¦³ªnµ¦Îµ´ÊÁ·¤ °»¤¤µ´
nµ¦Îµµµ«·¨mÅ¥ ®µÂn»¤oµÂ³ °ÎµÁ£°¦»¦¸ ¤¸Âªµµ¦Äo¦³ªnµ¦Îµ¸É
Â¦³° ¦³°¦·¥µ°µµ¦
Ã¥ÄÂn¨³»¤¤¸¦³ªnµ¦Îµ´ÊÁ·¤ °´Á}Á°¨´¬rÁ¡µ³ ´¸Ê
»¤»nªnµ – «µ¨µ¨°¥
nµ¦Îµ{®¨´
nµ¦ÎµÂ¤¤»¤´Ä¥
nµ¦Îµ´®ª³µ¥°ÎµÁ£°
nµ¦Îµ¦µ¥¤º°
»¤oµÂ³
nµ¦Îµ¦µ¥¤º°
nµÁ·nµ¥
»¤oµµ
nµ¦Îµ´®ª³¤oµ¥n°
nµ¦Îµ´®ª³°oµ

267

-

nµ¦Îµ¦µ¥¤º°

´Ê 3 °ÎµÁ£° ¼oÂ¦³°oª¥¨»n¤¼o¼°µ¥» ¤¸Á¡¸¥»¤oµµ
°ÎµÁ£°´¦µ ¸É¤¸ÁÈÁ oµ¦nª¤µ¦¦ÎµÃoª¥
µ¦Ânµ¥ ¥´¨´¬³Â¡ºÊoµ º° ¤¸µ¦»nÃ¦³Á iµ¥®·ª¤ÁºÊ°
Â ¦³° ®n¤Å´ iµ¥µ¥ª¤ÁºÊ°°¨¤Â ´Ê ¤¸oµ µª¤oµ
µÁ°ª ¤¸Á¡¸¥»¤oµÂ³ °ÎµÁ£°¦»¦¸ ¸É¼oÂª¤¦°Áoµ ³
¦Îµ
Á¡¨
´Ê 3 ¨»n¤ ¤¸µ¦ÄoÁ¡¨¦ÎµÃ´ÉªÅ ¦³°´Á¡¨¦ÎµÃ
¦³Îµo°·É ¸É¤¸µ¦Ân ¹ÊÄ®¤n
Á¦ºÉ°¦¸ ¤¸Á¡¸¥»¤»nªnµ – «µ¨µ¨°¥ ¸ÉÎµÁ¦ºÉ°¦¸¡ºÊoµª¤Ã®¦¸
Ã¦µÁ oµ¤µ¦³°
¨´¬³µ¦Á¨ºÉ°ª ¤¸Á¡¸¥»¤oµµ °ÎµÁ£°´¦µ ¸É¨´¬³µ¦Á¨ºÉ°ª
Á}ÅÄ¦¼Âµ¤Á È¤µ¯·µ
¼oÂ

Äo µ ¡´  µµ¦Â¨³µ¥¨´  ¬r °µ¦¦Î µ Ã´Ê  3
¨»n ¤ °Î µ Á£° Ä´  ®ª´ 
¦¦µ¸¤µ Ã¥¦ÎµÃÄÂn¨³»¤¥´¦¼Âµ¦¸´ÊÁ·¤ °¦ÎµÃ´ÊÁ·¤Åªo Äoµ¼o
Â Á¡¨ ´®ª³Ã¦³ªnµ¦Îµ´ÊÁ·¤Ä{»´¤¸µ¦¢g¢¼¦³ªnµ¦Îµ´ÊÁ·¤ nµ¦Îµ
¦³°¦·¥µ°µµ¦Îµ¤µ¦³¥»r´nµ¦Îµµµ«·¨mÁ¡·É¤ ¹Ê ¤¸µ¦¡´µ¦´¦»Äoµ
Ã°µÂ¨³µ¸É ¦o°¤¸µ¦ÂnÁ¡¨¦ÎµÃ¦³Îµo°·É Á¡ºÉ°Á}µ¦Á¥Â¡¦nÁ}ºÉ°
¦³µ´¤¡´rÄµ¦Â³Îµ´®ª´¦¦µ¸¤µ ¹É¦oµªµ¤Á}Á°¨´¬rÄ®oÂnÁ¡¨¦ÎµÃ
°»¤Ã¦µ Á¦ºÉ°¦¸ ¤¸µ¦Îµª¤Ã®¦¸Ã¦µ¡ºÊoµÁ oµ¤µ¦³°´Ã °´Á}
Á¦ºÉ°¦¸®¨´ ¹ÉÁ}Á¦ºÉ°¦¸µ¨»n¤ª´¦¦¤°¸µÄo ÎµÄ®onªÎµ°Á¡¨¤¸ªµ¤
Å¡Á¦µ³ Â¨³³o°Ä®oÁ®È¹ª·¸¸ª·Ä»¤o°·É¸ÉÎµ´ ¨´¬³µ¦Á¨ºÉ°ªÄ¦¼Â
µ¤Á È¤µ¯·µ °»¤oµµ °ÎµÁ£°´¦µ ¸ÉÅ¤n¥¹®¨´µ¦Á¨ºÉ°ªÂ¦¤«·¨µ¦ °´
Á}Á°¨´¬rÁ¡µ³¸É¦µÄµ¦¨³Á¨n¦ÎµÃ °»¤Ã¦µ ·ÉÁ®¨nµ¸Ê´Á}¡´µµ¦
Â¨³µ¥¨´¬r¸ÉÎµ´ °¦ÎµÃ´®ª´¦¦µ¸¤µ°¥nµÂo¦·
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o°Á°Â³
ª¦´»Ä®o¤¸µ¦«¹¬µª·´¥¹¦¼Âµ¦Â¡ºÊoµnµÇ ¸ÉÎµ´ °o°·É
ÄÁ £¼¤·£µ°ºÉÇ °¦³Á«Å¥ Á¡ºÉ°Á}ÂªµÄµ¦«¹¬µÁ·°»¦´¬r Â¨³Á} o°¤¼¨µ
ª·µµ¦¸ÉÎµ´ °µµ«·¨m¡ºÊoµ °´³Á}¦³Ã¥rn°µ¦«¹¬µÄ°µn°Å
{»´µ¦Â¡ºÊoµ£µ¥Äo°·É Á¦·É¤Á¨º°®µ¥Åµ´¤ {´¥Îµ´Äµ¦
°»¦´¬r º° µ¦¤¸nª¦nª¤ °»¨Ä»¤ Â¨³°r¦nµÇ ¸É¤¸®oµ¸É¦´·°Ã¥¦ Á¡ºÉ°
Á}µ¦¡´µÂ¨³nÁ¦·¤«·¨³°´¦»nµÄ®o°¥¼n Â¨³´Á}µ¦ÂÁ°¨´¬rµ
ª´¦¦¤°´Á}¤´· °µ·¸ÉÁ¦µ»ª¦®ªÂ®Â¨³¦nª¤´°»¦´¬rºµ ´ÊÄ
¦³ªµ¦«¹¬µª·´¥ Â¨³µ¦¡´µ¦´¦» Á¡ºÉ°ÎµÅÄo¦³Ã¥rµª·µµ¦Â¨³ª·µ¸¡Ä
¦³Á«ºÅ

¦µ¥µ¦°oµ°·
£µ¬µÅ¥
¦¤ª·µµ¦ ¦³¦ª«¹¬µ·µ¦. Á·¦Îµª. ¦»Á¡¤®µ¦ : Ã¦¡·¤¡r»¦»£µ ¨µ¡¦oµª,
2532.
¦¤«·¨µ¦. o°´´·¦»Á¡¤®µ¦ Á¦ºÉ°ª»¤µ¦oµ¹ÉÁ}¸Énµ¦´Á¸¥®¦º°°µÁ}
°´¦µ¥Ân» £µ¡. ¦µ·µ»Á¬µ 84, 28 ¤·»µ¥ 2485.
¦¤«·¨µ¦. ¦³Á¸¥µ¦¦¤«·¨µ¦ªnµoª¥µ¦ °°»µÂ¨³ª»¤µ¦Â¨³¦.
¦µ·µ»Á¬µ 80, 22 ´ªµ¤ 2485.
³¦¦¤µ¦ iµ¥¦³¤ª¨Á°µ¦Â¨³®¤µ¥Á®» ª´¦¦¤¡´µµ¦µ¦³ª´·«µ¦r
Á°¨´¬rÂ¨³£¼¤·{µ¦¦µ¸¤µ. ¦»Á¡¤®µ¦: Îµ´¡·¤¡rÅ¥«µ¦r, 2542.
·¦µ¡¦ ª·¥«´·Í. °¤¡¨ . ´µ¦Á¤º°¤´¥Ä®¤n. ¦»Á¡¤®µ¦: ¤®µª·¥µ¨´¥¦¦¤«µ¦r,
2535.
Á¦·´«r «·¨¦¦Á¨. ¦¸Å¥«¹¬µ. ¦»Á¡¤®µ¦: Îµ´¡·¤¡r°´¬¦Á¦·´«r, ¤.
´ªµ¨ ª¬r¦³Á¦·. «·¨³µ¦¢j°£µ°¸µ. ¤®µµ¦µ¤. ¤®µª·¥µ¨´¥«¦¸¦·¦ª·Ã¦
¤®µµ¦µ¤, 2535.
·Ê «·¨¦¦Á¨. ¦¸Å¥«¹¬µ. ¦»Á¡¤®µ¦. Îµ´¡·¤¡r°´¬¦Á¦·´«r, ¤.
¦¸ °¤µ¥»¨. ¦³Á¤º°Îµ´. ¦»Á¡¤®µ¦: Ã¦¡·¤¡r¦»nÁ¦º°¦´r, 2513.
oª ¤¼¦r. µªoµ®°¦ª °ÎµÁ£° ´®ª´¦¦µ¸¤µ. ´¤£µ¬r, 18 ¡§¬£µ¤ 2548.
·¥µ¡¦¦ ¦³¡´rª·¥µ. °¸Ã¦µ Á¨n¤¸É 4. ¦»Á¡¤®µ¦: «¼¥r«·¨ª´¦¦¤
¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´¦¦µ¸¤µ, 2538.
¦ª»· Áµ¦¥³ª·Á«¬. ¦³µ¤¦¤¼o¼°µ¥» ª´«µ¨µ¨°¥. ´¤£µ¬r, 14 ·®µ¤ 2545.
· °¥¼nÃ¡·Í. Á¦ºÉ°¦¸Å¥. ¦¤«·¨µ¦: Ã¦¡·¤¡rµ¦«µµ, 2523.
Á¦ °»¤´. ¦³ª´·«µ¦r°¸µ¦¦µ¸¤µ Â¨³ª¸¦¦¦¤»nÎµ¦·. ¦¦µ¸¤µ: ¤·¦£µ¡µ¦
¡·¤¡r, 2547.
»nª «¦¸ª´·Í. ¡´¦¸ª °£´¥ª«r °¸µ¥¦´¤¦¸ 4 ¤´¥. ¦»Á¡¤®µ¦: Ã¦¡·¤¡rª´
¡·¤¡r, (¤).
¦¸µ »¥¦³¼¨. °¸Ã¦µ Á¨n¤¸É 4. ¦»Á¡¤®µ¦: «¼¥r«·¨ª´¦¦¤ ¤®µª·¥µ¨´¥
¦µ£´¦¦µ¸¤µ, 2538.
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d~Á« ª´¦µ. µ¦«¹¬µ¦Îµª°µ¸¡ Îµ¨®oª¥Ä®n °ÎµÁ£°µ¨³¤» ´®ª´¨»¦¸.
ª·¥µ·¡r¦·µ¤®µ´·. µ µª·µµ«·¨m «·¨¦¦¤«µ¦r »¯µ¨¦r
¤®µª·¥µ¨´¥, 2503.
¡¦³¥µ°»¤µ¦µ. ¦³Á¡¸ÁºÉ°ÄÁ«µ¨. ¦»Á¡¤®µ¦: ¤µ¤«µ¦rÂ®n¦³Á«
Å¥, 2515.
¡´·¡µ ·®r·. µ¦Â¡ºÊoµ °ÎµÁ£°¡¥»®³¸¦¸ ´®ª´¦ª¦¦r. ª·¥µ·¡r¦·µ
¤®µ´·. µ µµ«·¨mÅ¥ ³«·¨¦¦¤«µ¦r »¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥, 2539.
Á¡È«¦¸ °Îµ. °¸Ã¦µ Á¨n¤¸É 4. ¦»Á¡¤®µ¦: «¼¥r«·¨ª´¦¦¤ ¤®µª·¥µ¨´¥
¦µ£´¦¦µ¸¤µ, 2538.
ª··¦ ¦³¡´rª·¥µ. µªoµ®°¦ª °ÎµÁ£° ´®ª´¦¦µ¸¤µ. ´¤£µ¬r, 19
»¤£µ¡´r 2548.
ª·ª´µµ¦µ¦Ânµ¥¤´¥¦´Ã·¦r. ¦»Á¡¤®µ¦: Á¤º°Ã¦µ, 2525.
µ¡¦ °. °µµ¦¥r¡·Á«¬³«·¨¦¦¤«µ¦r. ´¤£µ¬r , 12 »¤£µ¡´r 2549.
¤¦ §¤Ã¦. ¦ÎµÃ ªµ¤»µ °Å¥. ¦»Á¡¤®µ¦: Îµ´¡·¤¡r»
Á¦º°, 2509.
Îµ´µ³¦¦¤µ¦ª´¦¦¤Â®nµ·. ¦ÎµÃ«·¨³¡ºÊoµ. ¦»Á¡¤®µ¦: Ã¦¡·¤¡r
«µµ, ¤.
Îµ´µª´¦¦¤Â®nµ·. µ¦µ»¦¤Å¥£µ¨µ Á¨n¤¸É 12. ¦»Á¡¤®µ¦: Ã¦¡·¤¡r¦»n
Á¦º°¦´r, 2542.
Îµ´µª´¦¦¤Â®nµ·. µ¦µ»¦¤Å¥£µ¨µ Á¨n¤¸É 2. ¦»Á¡¤®µ¦: Ã¦¡·¤¡r¦»n
Á¦º°¦´r, 2542
Îµ´µª´¦¦¤Â®nµ·. µ¦µ»¦¤Å¥£µ¨µ Á¨n¤¸É 3. ¦»Á¡¤®µ¦: Ã¦¡·¤¡r¦»n
Á¦º°¦´r, 2542
»´µ £´¦µ´¥. Á¡¨·¡µ¥r Á¡¨Â®n·£µ °µªÅ¥. ¦»Á¡¤®µ¦: Ã¦¡·¤¡r
Â®n»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥, 2537.
»ª·¥r ´¦¤³Ã. ¦ÎµÃ¦»n»¥nµ ¦¦µ¸¤µ ¨»n¤°»¦´¬r«·¨ª´¦¦¤Å¥.
¦¦µ¸¤µ, 2545.
Á¸¥¦ ÃÁ««. ¦³Á¡¸Á¸É¥ª´¸ª·. ¦»Á¡¤®µ¦: Îµ´¡·¤¡r¥µ¤¦´, 2540.
°´r ¡·¼¨¦µ¤. °¤¡¨ . ¡·¼¨¦µ¤ Á¨n¤¸É 1. ¦»Á¡¤®µ¦: ¡¦·®ªµ¦µ¢¢d,
2540.
°»¦r ¦¦° 100 e ²¡² °¤¡¨ . ¡·¼¨¦µ¤. ¨¡»¦¸: Îµ´¡·¤¡r«¼¥rµ¦®µ¦g
Ä®nnµ¥¡®¨Ã¥·, 2540.
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°µ¦¸ °¤µ¥»¨. ¦³ª´·Á¤º°Îµ´. ¦»Á¡¤®µ¦: Ã¦¡·¤¡r¦»nÁ¦º°¦´r, 2513
°¤¦µ ¨ÉÎµÁ¦·. °µµ¦¥rÃ¦Â¦¤£µª·µµ«·¨m ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´¡¦³¦«¦¸°¥»¥µ
´¤£µ¬r, 20 ¤¦µ¤ 2540.
°¤¦µ ¨ÉÎµÁ¦·. ¦ÎµÃ ¦¸«¹¬µÁ¡µ³ °ÎµÁ£°µ¤Ão ´®ª´°nµ°. µª·´¥Ã¦Â¦¤ª·µ
µ«·¨m ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´¡¦³¦«¦¸°¥»¥µ, 2548.
Ä®n ª·Á«¬¡¨¦´. «·¨dÂ®nµ· µ µ«·¨µ¦Â¡ºÊoµ ´®ª´¦¦µ¸¤µ. ´¤£µ¬r,
15 ¦µ¤ 2548.

£µª
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£µª 
«·¨d¡ºÊoµ°ÎµÁ£°Á¤º°

¦³ª´·»¨Îµ´
µ·£¼¤·

:
-

µ£µ¡

-

°µµ¦¥r»ª·¥r ´¦¤³Ã
Á}Ã¦µÃ¥ÎµÁ· Á·Á¤ºÉ°ª´¸É 28 ¡§¬£µ¤
¡.«.2473  oµ¦·¤Á¤º° ¦³¼ÊÎµ .ÄÁ¤º° °.Á¤º°
.¦¦µ¸¤µ
Á}»¦¸É 2 °»ª´»¤ª«r ´¦¤³Ã

°µµ¦¥r»ª·¥r ´¦¤³Ã Åo¤¦´µµªÁ°È¼
¡» Á¤ºÉ°e ¡.«. 2504 ¤¸»¦·µ¦ª¤ 6 
{»´nµÅoÁ¸¥¸ª· Á¤ºÉ°ª´¸É 13 ¤¦µ¤ 2545
¦ª¤°µ¥»Åo 72 e
µ¦«¹¬µ
¦³´¦³¤«¹¬µ (¡.«.2482) Ã¦Á¦¸¥ª´¦³Âoª
°ÎµÁ£°Á¤º° ´®ª´¦¦µ¸¤µ
¦³´¤´¥¤«¹¬µ (¡.«.2485) Ã¦Á¦¸¥Ã¼«¦¸µ¸ ¤´¥¤o
(¡.«.2487) Ã¦Á¦¸¥«¦¸ª·¥µ¦ ¤´¥¤¨µ¥
¦³´ f®´¦¼ (¡.«.2488) Ã¦Á¦¸¥ f®´¦¼¦¦µ¸¤µ
Åoª»·¦¼¤¼¨Â¨³ ¡..
¨µµoµ«·¨ª´¦¦¤
ÅoÁ oµ¦´µ¦°¦¤ ´¦o°Á¡¨Å¥Á·¤µ¦¤«·¨µ¦

274

¡.«.2494
-

³Á¨·«µ¦¦³ªÁ¡¨¨¼»n “¡n°®¤oµ¥¨¼·” Äµ¨°
·Â«¹¬µ·µ¦´®ª´ e 2495
°¦¤µ«·¨mµ°µµ¦¥r¦¤«·¨µ¦¸Éª·¥µ¨´¥¦³µ¤·¦
¡.«.2500
¦¼¡·Á«¬®¤ªµ«·¨m ª·¥µ¨´¥¦¼¦¦µ¸¤µ ¡.«.2500-2516
´Êª¦¸µ¨ ¦nª¤´»»¼ ¦¤µ®¨ª ºÉ°ª
”»¼ª·¥r” ¡.«.2502
Îµ¸¤¦Îµª¤µ¦µÁ oµ¦³ªÄµ °Á«µ¨ Åo¦´¦µª´¨
³Á¨·« 4 eo°
Åo¦´¦µª´¨³Á¨·«°´´ 1 Äµ¦¦³ª¦o°Á¡¨¼o¼°µ¥»
¦³Îµe 2542 °Ã¦¡¥µµ¨nµ¥»¦µ¦¸
Á}ª·¥µ¦Â¨³¼oÎµµÄµ¦¦Îµª¤µ¦µ - ¦Îµµ¥«¦¸¼n ª´

°µµ¦¥r»ª·¥r ´¦¤³Ã ¦ÎµÃ¦nª¤ÂÄµÎµ´ °Á¤º°Ã¦µ
¸É¤µ
:
µ Á¤r¦»r·,»ª·¥r ´¦¤³Ã (¦¦µ¸¤µ : ¨»n¤
°»¦´¬r«·¨ª´¦¦¤Å¥¦¦µ¸¤µ,2545) ®oµ15.
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¸É¤µ

¸É¤µ

:

°µµ¦¥r»ª·¥r ´¦¤³Ã
µ Á¤r¦»r·,»ª·¥r ´¦¤³Ã (¦¦µ¸¤µ: ¨»n¤
°»¦´¬r«·¨ª´¦¦¤Å¥¦¦µ¸¤µ,2545) ®oµ15.

:

¨µ¸É°µµ¦¥r£µ£¼¤·Ä
µ Á¤r¦»r·,»ª·¥r ´¦¤³Ã (¦¦µ¸¤µ: ¨»n¤
°»¦´¬r«·¨ª´¦¦¤Å¥¦¦µ¸¤µ,2545) ®oµ15.
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¸É¤µ

¸É¤µ

:

°µµ¦¥r»ª·¥r ´¦¤³Ã ¦nª¤¦Îµª
µ Á¤r¦»r·,»ª·¥r ´¦¤³Ã (¦¦µ¸¤µ: ¨»n¤
°»¦´¬r«·¨ª´¦¦¤Å¥¦¦µ¸¤µ,2545) ®oµ15.

:

°µµ¦¥r»ª·¥r ´¦¤³Ã ¦nª¤¦Îµª
µ Á¤r¦»r·,»ª·¥r ´¦¤³Ã (¦¦µ¸¤µ: ¨»n¤
°»¦´¬r«·¨ª´¦¦¤Å¥¦¦µ¸¤µ,2545) ®oµ15.
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¦nª¤Â´¤µ·«¼¥roµ¦¦¤¦r
¸É¤µ
:
µ Á¤r¦»r·,»ª·¥r ´¦¤³Ã (¦¦µ¸¤µ: ¨»n¤
°»¦´¬r«·¨ª´¦¦¤Å¥¦¦µ¸¤µ,2545) ®oµ15.
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Áµ¦¥³ª·Á«¬ {»´°µ¥» 70
e
°µ¸¡ oµ¦µµ¦Îµµ
68/12 .oµª»¦³ °¥ 1 °. Á¤º° .¦¦µ¸¤µ 30000

µ¥¦ª»·
¸É°¥¼n{»´

279

µ¨ÎµÅ¥
Áµ¦¥³ª·Á«¬ {»´°µ¥» 70
e
¸É°¥¼n{»´
68/12 .oµª»¦³ °¥ 1 °. Á¤º° .¦¦µ¸¤µ 30000

280

«·¨d¡ºÊoµ°ÎµÁ£°¦»¦¸

°µµ¦¥r»ª´ ª¦µ· ®´ª®oµ¨»n¤¦ÎµÃ oµÂ³ °ÎµÁ£°¦»¦¸

£¼¤·¨ÎµÁµ
°µµ¦¥r»ª´r ª¦µ·
Á·Á¤ºÉ°ª´¸É 31 ´ªµ¤ 25478
°µ¥» 70 e °¥¼n oµÁ¨ ¸É 509 ®¤¼n 3 .Â³ °.¦»¦¸ .¦¦µ¸¤µ 30250
µ£µ¡
¤¦´µÎµÁ¦¸¥ ª¦µ·
{»´ °µµ¦¥r»ª´r ª¦µ·
Îµ¦ÎµÂ®n
- ¼onª¥¼o°Îµª¥µ¦¦³¤«¹¬µ´®ª´¦¦µ¸¤µ
- ¦³µ£µ¼o¼°µ¥»Â®n¦³Á«Å¥ µ µ ¦¦µ¸¤µ

281

µ¥°
Áª¯»¤µ«
Á·Á¤ºÉ°ª´¸É 4 ¤¦µ¤ 2486
{»´°µ¥» 63 e
°µ¸¡ Á¬¦¦
¦³ª´·µ¦«¹¬µ«·¨«µ¦´·
£¼¤·¨ÎµÁµÁ· 19 ®¤¼n 2 . ¥nµ¥µª °. ª¦¦Ã¨ . ¦¦µ¸¤µ
¸É°¥¼n{»´
86 ®¤¼n 3 . Â³ °. ¦»¦¸ . ¦¦µ¸¤µ

282

µ¥¦´¦¦r «·¦·Á¤µ
Á·Á¤ºÉ°ª´¸É 16 ¡§«·µ¥ 2586
{»´°µ¥» 63 e
°µ¸¡ Á¬¦¦
¦³ª´·µ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µe¸É 4
¸É°¥¼n{»´
208 ®¤¼n 3 . Â³ °. ¦»¦¸ . ¦¦µ¸¤µ

283

µ¥ª´
µ¦³Ã Á·Á¤ºÉ°ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2477
{»´°µ¥» 71 e
°µ¸¡ Á¬¦¦
¦³ª´·µ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µe¸É 4
£¼¤·¨ÎµÁµÁ· oµÃÁ¡¦È . ¦³Ã °. Ã´¥ . ¦¦µ¸¤µ
¸É°¥¼n{»´
260 ®¤¼n 3 . Â³ °. ¦»¦¸ . ¦¦µ¸¤µ

284

µ¥Ån ·¦¦¤ª´r
Á·Á¤ºÉ°ª´¸É 29 ´¥µ¥ 2465
{»´°µ¥» 83 e
°µ¸¡ oµ¦µµ¦Îµµ
¦³ª´·µ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µe¸É 6
¸É°¥¼n{»´
75 ®¤¼n 3 . Â³ °. ¦»¦¸ . ¦¦µ¸¤µ

285

µ¥Â
Ã¥¦³Ã Á·Á¤ºÉ°ª´¸É 10 ¤¦µ¤ 2481
{»´°µ¥» 68 e
°µ¸¡ Á¬¦¦
¦³ª´·µ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µe¸É 4
¸É°¥¼n{»´
®¤¼n 3 . Â³ °. ¦»¦¸ . ¦¦µ¸¤µ

286

µÎµ¦°
{µ®¦¸É
Á·Á¤ºÉ°ª´¸É 15 ¢§«·µ¥ 2499
{»´°µ¥» 50e
°µ¸¡ oµ µ¥
¦³ª´·µ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µe¸É 4
£¼¤·¨ÎµÁµÁ· oµÅn °. Á¤º° . ´¥£¼¤·
¸É°¥¼n{»´
843 ®¤¼n 4 . oµÄ®¤n °. ¦»¦¸ . ¦¦µ¸¤µ

287

µ¥¦³ª ªnµ¡¨¦´ Á·Á¤ºÉ°ª´¸É 4 ¤¦µ¤ 2486
{»´°µ¥» 63 e
°µ¸¡ oµ¦µµ¦
¦³ª´·µ¦«¹¬µ«·¨«µ¦´· £µ¬µÅ¥ ª·¥µ¨´¥¦¼ ¦¦µ¸¤µ
£¼¤·¨ÎµÁµÁ· 47 ®¤¼n 2 . ÄÁ¤º° °. ¡·¤µ¥ . ¦¦µ¸¤µ
¸É°¥¼n{»´
461 ®¤¼n 3 . Â³ °. ¦»¦¸ . ¦¦µ¸¤µ

288

µ¥¦¼
µ¦µ¤ÎµÃ¦ Á·Á¤ºÉ°ª´¸É 17 ¤¦µ¤ 2477
{»´°µ¥» 62 e
°µ¸¡ Á¬¦¦
¦³ª´·µ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µe¸É 4
¸É°¥¼n{»´
3/3 ®¤¼n 3 . Â³ °. ¦»¦¸ . ¦¦µ¸¤µ

289

µ»k»¥
Ân´Ê
Á·Á¤ºÉ°ª´¸É 9 ¦µ¤ 2480
{»´°µ¥» 69 e
°µ¸¡ oµ µ¥
¦³ª´·µ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µe¸É 4
£¼¤·¨ÎµÁµÁ· °. Ã´¥
¸É°¥¼n{»´
156 ®¤¼n 9 . oµÄ®¤n °. ¦»¦¸ . ¦¦µ¸¤µ

290

µ¥µ»¡· «·¦·Á¤µ
Á·Á¤ºÉ°ª´¸É 3 Á¤¬µ¥ 2487
{»´°µ¥» 62 e
°µ¸¡ Á¬¦¦
¸É°¥¼n{»´
209 ®¤¼n 3 . Â³ °. ¦»¦¸ . ¦¦µ¸¤µ

291

µÁ°¸¥
Â¦³Ã Á·Á¤ºÉ°ª´¸É 4 »¤£µ¡´r 2487
{»´°µ¥» 62 e
°µ¸¡ oµ µ¥
¸É°¥¼n{»´
445 ®¤¼n9 . oµÄ®¤n °. ¦»¦¸ . ¦¦µ¸¤µ

292

«·¨d¡ºÊoµ°ÎµÁ£°´¦µ

°µµ¦¥rÁ¦¸¥«´·Í µ§µ¦
¦³ª´·»¨Îµ´
°µµ¦¥r Á¦¸ ¥ «´·Í µ§µ¦ { »´°µ¥» 78 e Á· Á¤ºÉ°ª´ ¸É 16
¡§¬£µ¤ 2470 °¥»oµÁ¨ ¸É 1 ®¤¼n 1 «¼¥rª´¦¦¤´¦µ °.´¦µ .¦¦µ¸¤µ
µ£µ¡ : ¤¦´µªª¬r ¤¸»¦·µ 6  ´¸Ê
1. µ´¤
ª´¦¸¦¸¡´¦
2. µ¥Å¦«¦
µ§µ¦
3. µ¥¤¡¬r
µ§µ¦
4. µÁ¬¤«¦¸
Á¦º°«¦¸´¦r
5. µ¥«¦·®r
µ§µ¦
6. µ»¦µ¼¨
ª·¦µ¦´r
¦³ª´·µ¦Îµµ
¦´¦µµ¦¦¼
Ã¦Á¦¸¥´¦µª·¥µ
2490
Áoµ®oµ¸Éµ¦Á· «¹¬µ·µ¦´®ª´¦¦µ¸¤µ
2503
¦´¦µµ¦¦¼
Ã¦Á¦¸¥Á¤º°¦¦µ¸¤µ
2509
¦´¦µµ¦
«¹¬µ·µ¦Á ¦¦µ¸¤µ
2515
¦´¦µµ¦¦¼
Ã¦Á¦¸¥» µµ¦¸
2524

293

Á¬¸¥°µ¥»¦µµ¦Äe 2530
¨µµoµ«·¨ª´¦¦¤
°µµ¦¥rÁ¦¸¥«´·Í ÅoÁ¦·É¤ÁÈ³¤ °¡ºÊoµ ·É¸É®µ¥µ Á¡ºÉ°¦ª¦ª¤Á}
¡·¡·£´r¡ºÊoµ ´ÊÂn°µ¥»Åo 14 e {»´µ¤µ¦ÁÈ¦ª¦ª¤·É °nµÇ Åo°¥nµ
¤µ¤µ¥ µ«¼¥r¦µµ¦°ÎµÁ£°´¦µ ¹Åo¥Ä®ooµ °nµÁ}«¼¥rª´¦¦¤´¦µ Â¨³
µµ¦Á}¼o¸É¤¸ªµ¤·¦·Á¦·É¤Äµ¦°»¦´¬r °¡ºÊoµÅªo°¥nµ¤µ¤µ¥Á®¨nµ¸Ê n¨Ä®o°µµ¦¥r
Åo¦´¦µª´¨
- ¦¼£¼¤·{µÅ¥¦»n 2 Â®n£µ³ª´°°Á¸¥Á®º° µ µ¦´µ «µµ Â¨³¦³Á¡¸
- Á¤µ¦¦¤´¦ »¨¹ÉÎµ¦³Ã¥rÄoµ«µµ Äe 2539

Á¸¥¦·´¦Â¨³¨µ °°µµ¦¥rÁ¦¸¥«´·Í µ§µ¦

294

Á¸¥¦·´¦Â¨³¨µ °°µµ¦¥rÁ¦¸¥«´·Í µ§µ¦

·É °nµÇ £µ¥Ä«¼¥rª´¦¦¤ °ÎµÁ£°´¦µ

295

µÁ·
¼¨µ
Á·Á¤ºÉ°»¤£µ¡´r 2495
{»´°µ¥» 54 e
°µ¸¡ Á¬¦¦¦
¦³ª´·µ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µe¸É 6
¸É°¥¼n{»´
143 ®¤¼n 10 . ¸» °.´¦µ . ¦¦µ¸¤µ

296

µµ
¼¨µ
Á·Á¤ºÉ°ª´¸É ¡§«·µ¥ 2475
{»´°µ¥» 74 e
°µ¸¡ Á¬¦¦
¸É°¥¼n{»´
161 ®®¤¼n 10 . ¸» °.´¦µ . ¦¦µ¸¤µ

297

µ¨³Á°¸¥ °n°°®¨µ Á·Á¤ºÉ°ª´¸É 17 ¦µ¤ 2512
{»´°µ¥» 37 e
°µ¸¡ Á¬¦¦
¸É°¥¼n{»´
126®¤¼n 10 . ¸» °. ´¦µ . ¦¦µ¸¤µ

298

µ¥o°¥
¥nµ¤¨µ
Á·Á¤ºÉ°ª´¸É 5 ´¥µ¥ 2507
{»´°µ¥» 42 e
°µ¸¡ Á¬¦¦
¸É°¥¼n{»´
172 ®¤¼n 10 . ¸» °. ´¦µ . ¦¦µ¸¤µ

299

µÎµ¦ª¥
°·¡³Áµ
Á·Á¤ºÉ°ª´¸É 1 ·®µ¤ 2502
{»´°µ¥» 47 e
°µ¸¡ Á¬¦¦
¸É°¥¼n{»´
135 ®¤¼n 10 . ¸» °. ´¦µ . ¦¦µ¸¤µ

300

µ°µ¦¤r °·¡«r
Á·Á¤ºÉ°ª´¸É 1 ´¥µ¥ 2504
{»´°µ¥» 45 e
°µ¸¡¦´¦µµ¦
¸É°¥¼n{»´
135 ®¤¼n 10 . ¸» °. ´¦µ . ¦¦µ¸¤µ

301

£µª

302

303

304

305

306

¦³ª´·¼oÁ ¸¥ª·¥µ·¡r
µµªª¨¦ª¸ ´¦r¨» Á·Á¤ºÉ°ª´¸É 10 ¦µ¤ 2535 ¸Éoµ®°¨³¤´É
®¤¼n 14 Îµ¨³Á¸¥ °ÎµÁ£°nµ » ´®ª´¦¦µ¸¤µ ÎµÁ¦Èµ¦«¹¬µ¦³´¦·µ´·
Á¸¥¦·¥· ¤°´´ 1 Á®¦¸¥° µ µµ¥«·¨mÅ¥ £µª·µµ¥«·¨m ³«·¨¦¦¤«µ¦r
»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥ Äeµ¦«¹¬µ 2546 Â¨³Á oµ«¹¬µn°Ä®¨´¼¦«·¨¦¦¤«µ¦r
¤®µ´· ¸É »¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥ Á¤º°É ¡.«. 2547

