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This research, THE ROLE OF COURTSHIP DANCE IN RAMAKIEN’S KHON
PERFORMANCE, is purposed to study the history of courtship dance in Ramakien’ khon and the
Fine Arts Department’s factors of the role of courtship dance in Ramakien’s knon from 3
performance episodes : 1) Phra Ram courts Sida ; presented in the act of Khon’s Sida firewalk
and quenching of holocaust on doomsday 2) Thosaganth courts Monto; shown in the act of
Khon’s Mandodari cooking of sprinkling holy water and 3) Palee courts Dhepdara ; displayed in
the act of Khon’s Palee of brother-teaching.
The research methodology was first to run on literature reviews-texts, Khon
scripts and performance programs-, second to conduct into the field study by performance
observation, actor interviews and transmitted trains, and last to work on data analysis and paper
reporting.
The study reveals that the role of courtship dance in Khon performance was
transmitted by the Royal Entertainment Department obviously evidenced by the Fine Arts
Department’s the first Khon performance of 2 sets in 1935. Nowadays, in 2013, the Fine Arts
Department’s the role of courtship dance in Ramakien’s Khon performances are continuously
displayed into 17 sets. A courtship dance presents love offering and male and female caring,
that were transmitted through literature and dancing art divided into 4 steps : 1) Blason
2) Teasing 3) Wheedling and 4) Lovemaking ; from these the wheedling is the most important to
perform the courtship. And, a process of dances is performed by songs that they were imitated
by the actions of men who are in love, and that finally performed by melodies of Nha Phat Lom
song and Tra Nhon one that convey the meaning of Lovemaking. Finally, the styles of the role of
courtship dance in those 3-espisod Khon performance can be danced both of sitting and
standing ;however, for Phra Ram and Thosaganth are in only sitting
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การแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ…………………………...…
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การแสดงบทบาทนางอรุณวดีเกี้ยวพาราสีฤษีกไลโกฏ.....................................
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วงปี่พาทย์เครื่องห้า......................................................................................
วงปี่พาทย์เครื่องคู่........................................................................................
วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่...................................................................................
เครื่องแต่งกายของพระรามในการแสดงโขน ณ โรงละคอนศิลปากร (ไฟไหม้)....
เครื่องแต่งกายพระรามด้านหน้า...................................................................
การแต่งกายพระรามด้านหลัง.......................................................................
เครื่องแต่งกายของนางสีดาในการแสดงโขน ณ โรงละคอนศิลปากร (ไฟไหม้)...
การแต่งกายนางสีดาด้านหน้า......................................................................
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ฉากแสดงบทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดาปีพุทธศักราช 2556........................
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น้องเอยน้องแก้ว..........................................................................................
เหมือนม้วยแล้ว...........................................................................................
กลับเป็น.....................................................................................................
ดนตรีรับ.....................................................................................................
เหมือนม้วยแล้ว...........................................................................................
กลับเป็น.....................................................................................................
มาเห็นหน้า.................................................................................................

164
165
166
178
179
180
183
184
185
189
190
191
194
194
198
199
200
201
202
203
204
206
207
208
209
210
211
212

ฒ
ภาพที่
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

หน้า
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พี่โศกา........................................................................................................
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เพลงโลม ท่าที่ 5…………………………………………………………………
เพลงโลม ท่าที่ 6..........................................................................................
เพลงโลม ท่าที่ 7..........................................................................................
เพลงโลม ท่าที่ 8..........................................................................................
เพลงโลม ท่าที่ 9..........................................................................................
เพลงโลม ท่าที่ 10........................................................................................
เพลงโลม ท่าที่ 11........................................................................................
เพลงโลม ท่าที่ 12........................................................................................
เพลงโลม ท่าที่ 13........................................................................................
เพลงตระนอน ท่าที่ 1...................................................................................
เพลงตระนอน ท่าที่ 2...................................................................................
เพลงตระนอน ท่าที่ 3...................................................................................
เพลงตระนอน ท่าที่ 4...................................................................................
เพลงตระนอน ท่าที่ 5...................................................................................
เพลงตระนอน ท่าที่ 6...................................................................................
เพลงตระนอน ท่าที่ 7...................................................................................
สูจิบัตรการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง....................................
การแสดงพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา เมื่อปีพุทธศักราช 2517....................
การแสดงพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา เมื่อปีพุทธศักราช 2550....................
การแสดงพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา เมื่อปีพุทธศักราช 2555....................
การแสดงพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา เมื่อปีพุทธศักราช 2556....................
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ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก กรณีไม่วางเครื่องราชูปโภค…………………….
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พิศเนตรดังเนตร...........................................................................................
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พิศปราง......................................................................................................
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ทองพราย....................................................................................................
พิศกรรณ.....................................................................................................
บุษบา.........................................................................................................
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กระสันเสียว.................................................................................................
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โฉมนงคราญ...............................................................................................
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บัญชา.........................................................................................................
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ประทานมา.................................................................................................
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แม่อย่าอิดเอื้อน...........................................................................................
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คิดหลีกหลบ................................................................................................
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ลาบากเหลือ................................................................................................
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จนพาเจ้าเข้ามา...........................................................................................
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มาเถิดนะ....................................................................................................
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เชิญ............................................................................................................
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ให้เพลินเพลินบนแท่นทอง............................................................................
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กรตระกองแสนพิศวาส.................................................................................
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การเกี้ ย วพาราสี เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการสื่ อ สารที่ จ ะน าไปสู่ ก ารสร้ า งมิ ต รภาพหรื อ
ความสาคัญในระดับต่อไป ทั้งในด้านมิตรภาพและความรักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาชีวิตที่
จะสืบสานชาติพันธุ์ของมนุษย์ต่อไป และนาฏยศิลป์เป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่สามารถสื่อสาร ข้อมูล
ข่าวสารไปยังผู้ชมยังประโยชน์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันดีของมนุษย์
ในนาฏยศิลป์ไทยก็มีเรื่องของการเกี้ยวพาราสีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องและการ
สื่อสารให้ผู้ชมเข้าใจและได้รับความบันเทิงจากศิลปะการแสดงแขนงนี้ จากการศึกษาประวัติความ
เป็นมาทางด้านนาฏยศิลป์ไทย พบว่านาฏยศิลป์ ไทยแบ่งการแสดงออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
การแสดงระบาและรา การแสดงพื้นเมือง การแสดงละคร และการแสดงโขน
โขน เป็นนาฏกรรมชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทย ปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยพระนารายณ์มหาราช (พุทธศักราช 2199 – 2231) จากจดหมายเหตุ
ลาลูแบร์ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส กล่าวถึงการแสดงโขนว่า เป็นการเต้น ออกท่าทาง ประกอบกับ
เสียงซอ และเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ ผู้แสดงจะสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าตนเองและถืออาวุธ
โดยนาเอาวิธีเล่นและการแต่งตัวมาจากการเล่นชักนาคดึกดาบรรพ์ มีท่าทางการต่อสู้ ที่โลดโผน
ท่ารา ท่าเต้น มาจากกระบี่กระบอง รวมทั้งการนาศิลปะ การพากย์ - เจรจา เพลงหน้าพาทย์
และเพลงดนตรีเข้ามาประกอบการแสดงจากการแสดงหนังใหญ่ ลักษณะสาคัญของการแสดงโขน
คือผู้แสดงต้องสวมหัวโขน ซึ่งเป็นเครื่องสวมครอบหุ้มตั้งแต่ศีรษะถึงคอ เจาะรูสองรูบริเวณดวงตา
ให้สามารถมองเห็น แสดงอารมณ์ผ่านทางการร่ายรา สร้างตามลักษณะของตัวละครนั้น ๆ เช่น
ตัวยักษ์ ตัวลิง ตัวเทวดา ฯลฯ ตกแต่งด้วยสี ลงรักปิดทอง ประดับกระจก บ้างก็เรียกว่าหน้าโขน
ตัวละครที่ปรากฏในการแสดงโขนมี 4 ประเภท คือ ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ตัวลิง และการแสดง
โขนนิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์
รามเกียรติ์ เป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่มีผู้คนรู้จักและแพร่หลายในประเทศไทยมีที่มาจาก
วรรณคดีเ รื่องมหากาพย์รามายณะ แต่ง เป็นภาษาสันสกฤตโดยฤๅษีวาลมีกิ ชาวอินเดียเมื่ อ
ประมาณ 2,400 ปีเศษ เรื่องรามเกียรติ์ในประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและในรัชสมัย
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทละครไว้สาหรับให้ละครหลวงแสดง
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ต่อมาในสมั ยรัตนโกสินทร์ รัช สมั ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬ าโลกมหาราช
ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทละครขึ้นใหม่เพื่อรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งมีมาแต่เดิมให้สมบูรณ์ ตั้งแต่
ต้นจนจบ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่อง
รามเกี ย รติ์ เพื่ อ ให้ ล ะครหลวงใช้ แ สดง โดยได้ ท รงเลื อ กมาเป็ น ตอน ๆ และในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ดาเนินเรื่อง
ตามแบบเรื่องมหากาพย์รามายณะ มาพระราชนิพนธ์ ใช้ชื่อว่า "บ่อเกิดรามเกียรติ์"
เรื่องรามเกียรติ์ มีเนื้อเรื่องที่สาคัญคือ พระราม พระลักษมณ์ และ นางสีดา เดินทางออก
จากกรุงอโยธยาเพื่อเดินป่าเป็นเวลา 14 ปี ตามคาขอของนางไกยเกษี ซึ่งทั้ง 3 พระองค์ได้สร้าง
อาศรมอยู่กลางป่า ด้วยความสวยงามของนางสีดาจึงทาให้ทศกัณฐ์ซึ่งเป็นพญายักษ์ที่มี 10 หน้า
20 มื อ ได้ลั กพาตัวนางสี ดาไปอยู่กรุง ลงกา พระรามผู้เป็นพระสวามี และพระลักษมณ์ผู้เป็น
พระอนุชาทราบเรื่องการหายตัวของนางสีดาจึงออกติดตามตัวนางสีดาไปยังกรุงลงกาเพื่อสังหาร
ทศกัณฐ์
จากวรรณกรรมสู่วรรณคดี พบว่าเรื่องรามเกียรติ์เป็นเรื่องที่นิยมนามาเล่นประกอบการ
แสดงโขน และละคร ซึ่ ง พระมหากษัตริย์ไ ด้ ทรงให้ความสาคัญ จนกระทั่ง พระราชนิพ นธ์ เป็ น
บทละครไว้สาหรับแสดงเป็นจานวนมาก เช่น คาพากย์เรื่องรามเกียรติ์สมัยกรุงศรีอยุธยาบทละคร
รามเกียรติ์ส มัยกรุงศรีอยุธยา,บทละครรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ สมัยสมเด็จ พระเจ้าตากสิน
มหาราช บทละครรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
บทละครรามเกีย รติ์ พระราชนิพ นธ์ ในพระบาทสมเด็จ พระพุ ทธเลิ ศหล้า นภาลั ย โคลงภาพ
รามเกี ย รติ์ จ ารึ ก ใต้ แ ผ่ น ศิ ล าจ าหลั ก ติ ด พนั ก รอบพระอุ โ บสถวั ด พระเชตุ พ นวิ ม ลมั ง คลาราม
ราชวรมหาวิหาร บทละครรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โคลงเรื่ อ งรามเกี ย รติ์ จ ารึ ก ที่ เ สาพระระเบี ย งวั ด พระศรี รั ต นศาสดาราม บทละครรามเกี ย รติ์
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และบทโขนที่กรมศิลปากรปรับปรุง
ขึ้นใหม่ เป็นการย่อตัดเอาแต่ตอนที่สาคัญเพื่อให้เล่าจบเรื่องในการแสดงครั้งเดียว โดยเริ่มตั้งแต่
ตอนนารายณ์ปราบนนทุก ไปจนถึงพระรามคืนนคร บทโขนชุดพระรามครองเมืองซึ่งเริ่มตั้งแต่
ประลองศรจนถึงพระรามเข้าโกศ..การปรับปรุงดังกล่าวเป็นการนาเอาเหตุการณ์ตามบทละคร
เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่2) มาใช้
เป็นบรรทัดฐานปรับปรุงขึ้นเป็นบทโขนโดยดาเนินความไปตามบทพระราชนิพนธ์แต่ย่นย่อรวบรัด
ดังนั้นจึงพบว่าการแสดงโขนแต่ละตอนจะพบบทต่าง ๆ ในการแสดง เช่น บทลงสรงทรงเครื่อง
บทความเชื่ อทางด้านโหราศาสตร์ บทความเชื่ อทางด้ านไสยศาสตร์ บทเปรียบเทีย บในเชิ ง

3
ความงาม บทเปรียบเทียบในเชิงความรัก บทเปรียบเทียบในเชิงความโศกเศร้า บทเปรียบเทียบ
ในเชิ ง ความโกรธ การแสดงอากัปกิริ ยาอาการโกรธ การแสดงอากัปกิริย าอาการดีใจเสียใจ
การแสดงอากัปกิริยาอาการกลัว และการแสดงอากัปกิริยาอาการรัก
การแสดงอากัปกิริยาอาการรัก เป็น บทบาทการแสดงที่ตัวละครฝ่ายชายเป็นฝ่ายบอกรัก
กับฝ่ายผู้หญิงด้วยวิธีการหยอกเย้า หรือเข้าไปพูดคุยต่าง ๆ ให้คนที่จะบอกรักเกิดความรู้สึกรักต่อ
กัน ซึ่งบทบาทนี้จะถือเรียกในภาษาพูดว่า การเกี้ยวพาราสี หรือการเกี้ยวพาน กิริยาอาการนี้อาจ
พบได้มากกับตัวละครฝ่ายยักษ์และฝ่ายลิงในการแสดงโขน เช่น นนทุก เกี้ยวพาราสีนางนารายณ์
ปรากฏอยู่ในการแสดงโขน ตอนนารายณ์ปราบนนทุก พาลี เกี้ยวพาราสีนางเทพดารา ปรากฏอยู่
ในการแสดงโขน ตอนพาลีสอนน้อง หนุมานเกี้ยวพาราสีนางสุพรรณมัจฉา ปรากฏอยู่ในการแสดง
โขน ตอนมหาชมพูผู้ทรนง และพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา ปรากฏอยู่ในการแสดงโขน ตอนสีดา
ลุยไฟและปราบบรรลัยกัลป์
จากการศึกษาบทการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ของกรมศิลปากร พบว่า มีบทบาทการ
เกี้ยวพาราสีของตัวละครทั้ง 3 ประเภทโดยมีเอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะของตัวละคร อันได้แก่
บทบาทการเกี้ยวพาราสีของตัวพระกับตัวนาง คือพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา ในตอนสีดาลุยไฟ
และปราบบรรลัยกัลป์ บทบาทการเกี้ยวพาราสี ของตัวยักษ์กับตัวนาง คือทศกัณฐ์ เกี้ยวพาราสี
นางมณโฑ ในตอนทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ และบทบาทการเกี้ยวพาราสีระหว่างตัวลิงกับ
ตัว นางคื อพาลี เ กี้ ยวพาราสี นางดารา ในตอนพาลี สอนน้อ ง ซึ่ ง บทบาทการเกี้ย วพาราสี ข อง
ตัวละครทั้ง 3 ประเภท มิค่อยปรากฏหลักฐาน กอปรกับเป็นการแสดงที่มิค่อยได้รับความนิยม
เนื่องจากการแสดงโขนมุ่งเน้นจัดแสดงในบทบาทที่แข็งแรง ดุดัน ต่อสู่เพื่อการแย่งชิง อีกทั้งขาด
การศึกษาและรวบรวบอย่างเป็นระบบ จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาความ
เป็นมา องค์ประกอบและกลวิธี การราของบทเกี้ยวพาราสี ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์
จานวน 3 ตอน พระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา ทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ และพาลี เกี้ยว
พาราสีนางเทพดารา เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงทางวิชาการและการแสดงนาฏยศิลป์ไทย
สืบไป
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของบทบาทเกี้ยวพาราสี ในการแสดงโขน เรื่อง
รามเกียรติ์ ของกรมศิลปากร
1.2.2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบการแสดงบทเกี้ยวพาราสี ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์
ประกอบด้วยตัวละคร 3 ประเภท ได้แก่ บทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา ในการแสดงโขน
เรื่องรามเกียรติ์ ชุด สีดาลุยไฟและปราบบรรลัยกัลป์ บทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสี นางมณโฑ
ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดนางมณโฑหุงน้าทิพย์ และบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสี
นางเทพดารา ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาวิเคราะห์ ประวัติความเป็นมา องค์ป ระกอบ และกระบวนท่าราของบท
เกี้ยวพาราสีในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ของกรมศิลปากร ซึ่งประกอบตัวละคร 3 ประเภท
ได้แก่ บทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดสีดาลุยไฟและ
ปราบบรรลัยกัลป์ บทบาททศกัณฐ์ เกี้ยวพาราสี นางมณโฑ ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์
ชุ ด นางมณโฑหุ ง น้ าทิ พ ย์ และบทบาทพาลี เ กี้ ย วพาราสี น างเทพดารา ในการแสดงโขน
เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง
1.4 วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการและบทความจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
-

หอสมุดแห่งชาติ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
หอวชิราวุธานุสรณ์
หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์สารนิเทศมนุษย์ศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ สานักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ห้องสมุดโรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องสมุดภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์
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2. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ
- นายสมศักดิ์ ทัตติ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏยศิลป์ไทย (โขนยักษ์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- นายวิโรจน์ อยู่สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏยศิลป์ไทย (โขนลิง)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- ผศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์
ไทย) ประจาปี พุทธศักราช.2548
- นายนัฐพงศ์ โสวัตร ผู้เชี่ยวชาญด้านดุริยางคศิลป์ไทย (ปี่พาทย์)
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- นายประเมษฐ์ บุณยะชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏยศิลป์ไทย (โขนยักษ์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ผู้อานวยการสานักการสังคีต กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม
- นายชวลิต สุนทรานนท์ นักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญ สานักการสังคีต
กรมศิลปากร
- ดร.ไพโรจน์ ทองคาสุก นักวิชาการละครและดนตรีชานาญการ
สานักการสังคีต กรมศิลปากร
- นายคมสันฐ หัวเมืองลาด นาฏศิลปินอาวุโส สานักการสังคีต กรมศิลปากร
- นางสถาพร สนทอง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏยศิลป์ไทย (ละครนาง)
สานักการสังคีต กรมศิลปากร
- นางบุนนาค ทรรทรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏยศิลป์ไทย (ละครนาง)
สานักการสังคีต กรมศิลปากร
- นางสาวอัจฉรา สุภาชัยกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย (ละครนาง)
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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- นางมัณฑนา อยู่ยั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญด้านดุริยางคศิลป์ไทย สานักการสังคีต
กรมศิลปากร
- นางสาวอรพินท์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
3. ศึกษาและสัมภาษณ์จากผู้มีประสบการณ์ตรง ในการฝึกหัดกระบวนท่ารา และการ
แสดงบทเกี้ยวพาราสี ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์
- นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ผู้มีความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทย (โขนพระ)
- นายธีรเดช กลิ่นจันทร์ นาฏศิลปินชานาญงาน สานักการสังคีตกรมศิลปากร
ผู้แสดงพระราม ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์
- นายปรัชญา ชัยเทศ นาฏศิลปินปฏิบัติงาน สานักการสังคีต กรมศิลปากร
ผู้แสดงพระราม ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด สีดาลุยไฟและปราบบัลลัยกัลป์
- นายศิริพงษ์ ทวีทรัพย์ นาฏศิลปินชานาญงาน สานักการสังคีต กรมศิลปากร
ผู้แสดงทศกัณฐ์ ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด นางมณโฑหุงน้าทิพย์
- นายวัชรวัน ธนะพัฒน์ นาฏศิลปินปฏิบัติงาน สานักการสังคีต กรมศิลปากร
ผู้แสดงทศกัณฐ์ ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด นางมณโฑหุงน้าทิพย์
- นายอนุชา สุมามาลย์ นาฏศิลปินปฏิบัติงาน สานักการสังคีต กรมศิลปากร
ผู้แสดงทศกัณฐ์ ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด นางมณโฑหุงน้าทิพย์
- นางประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
ประจาปี พุทธศักราช.2551
- นายสุรเดช เผ่าช่างทอง นาฏศิลปินอาวุโส สานักการสังคีต กรมศิลปากร
ผู้แสดงพาลี ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พาลีสอนน้อง
- นายพรเลิศ พิพัฒน์รุ่งเรือง นาฏศิลปินชานาญงาน สานักการสังคีต
กรมศิลปากร ผู้แสดงพาลี ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พาลีสอนน้อง
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- นางสาวอุษา แดงวิจิตร นาฏศิลปิน สานักการสังคีต กรมศิลปากร ผู้แสดง
นางมณโฑและนางเทพดารา ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด นางมณโฑหุงน้าทิพย์และพาลี
สอนน้อง
- นางวรวรรณ พลับประสิทธิ์ นาฏศิลปิน สานักการสังคีต กรมศิลปากร
ผู้แสดงนางเทพดารา ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พาลีสอนน้อง
- นางสิริวรรณ อาจมังกร นาฏศิลปิน สานักการสังคีต กรมศิลปากร ผู้แสดง
นางสีดา ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด สีดาลุยไฟและปราบบรรลัยกัลป์
- นางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์ นาฏศิลปิน สานักการสังคีต กรมศิลปากร
ผู้แสดงนางสีดาและนางเทพดารา ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด สีดาลุยไฟ พาลีสอนน้อง
- นางพรทิพย์ ทองคา นาฏศิลปิน สานักการสังคีต กรมศิลปากร ผู้แสดง
นางมณโฑและนางเทพดารา ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด นางมณโฑหุงน้าทิพย์และ
พาลีสอนน้อง
- นางนาฎยา รัตนศึกษา นาฏศิลปิน สานักการสังคีต กรมศิลปากร ผู้แสดง
นางดารา ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พาลีสอนน้อง
- นางสาวภวินี เดชสุภา นาฏศิลปิน สานักการสังคีต กรมศิลปากร ผู้แสดง
นางมณโฑ ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด นางมณโฑหุงน้าทิพย์
4. นาข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์
5. สรุปผลการศึกษาทั้งหมดเพื่อนาเสนอผลงานการวิจัยตามลาดับ
1.5 ลาดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัย
บทที่ 1 บทนา
1.1
1.2
1.3
1.4

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
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1.5

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 “รามเกียรติ์” ในวรรณกรรมและการแสดง
2.1 ความเป็นมาเรื่องรามเกียรติ์
2.1.1 ประวัติเรื่องรามเกียรติ์
2.1.2 วรรณกรรมรามเกียรติ์
2.1.2.1 วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์สมัยกรุงศรีอยุธยา
2.1.2.2 วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์สมัยกรุงธนบุรี
2.1.2.3 วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
2.2 บทเกี้ยวพาราสีในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์
2.2.1 ความหมายของการเกี้ยวพาราสี
2.2.2 บทเกี้ยวพาราสีในบทละครเรื่องรามเกียรติ์
2.2.1.1 บทเกี้ยวพาราสีในวรรณกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา
2.2.1.2 บทเกี้ยวพาราสีในวรรณกรรมสมัยธนบุรี
2.2.1.3 บทเกี้ยวพาราสีในบทละครเรื่องรามเกียรติ์รัชกาลที่ 1
2.2.1.4 บทเกี้ยวพาราสีในบทละครเรื่องรามเกียรติ์รัชกาลที่ 2
2.2.1.5 บทเกี้ยวพาราสีในบทละครเรื่องรามเกียรติ์รัชกาลที่ 4
2.3 บทเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ฉบับปรับปรุงของกรมศิลปากร
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 แผนการดาเนินการวิจัย
3.2 แหล่งข้อมูล
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3.1 การศึกษาและการสืบค้นข้อมูล
3.3.2 การสัมภาษณ์ / การสนทนา
3.3.3 การสังเกตการณ์
3.3.4 การบันทึกภาพ
3.4 การตรวจสอบเอกสาร
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.6 การนาเสนอผลการวิจัย
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บทที่ 4 การแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์
4.1 องค์ประกอบการแสดงพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา
4.1.1. ความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง
4.1.2. บทโขนประกอบการแสดง
4.1.3. เพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดง
4.1.4. เครื่องดนตรีประกอบการแสดง
4.1.5. เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง
4.1.6. ฉากประกอบการแสดง
4.1.7. การคัดเลือกผู้แสดง
4.1.8. กระบวนท่ารา
4.2 องค์ประกอบการแสดงทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ
4.2.1. ความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง
4.2.2. บทโขนประกอบการแสดง
4.2.3. เพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดง
4.2.4. เครื่องดนตรีประกอบการแสดง
4.2.5. เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง
4.2.6. ฉากประกอบการแสดง
4.2.7. การคัดเลือกผู้แสดง
4.2.8. กระบวนท่ารา
4.3 องค์ประกอบการแสดงพาลีเกี้ยวพาราสีนางดารา
4.3.1. ความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง
4.3.2. บทโขนประกอบการแสดง
4.3.3. เพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดง
4.3.4. เครื่องดนตรีประกอบการแสดง
4.3.5. เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง
4.3.6. ฉากประกอบการแสดง
4.3.7. การคัดเลือกผู้แสดง
4.3.8. กระบวนท่ารา
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4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบองค์ประกอบการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการ
แสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์
4.5 วิเคราะห์กระบวนท่าราการแสดงบทบาทการเกี้ยวในการแสดงโขนเรื่อง
รามเกียรติ์
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1. ทราบถึงการราเกี้ยวพาราสีที่ปรากฏในการแสดงโขน
1.6.2. ทราบถึงบทบาท ลีลา กระบวนท่าราและองค์ประกอบ ในบทบาทการเกี้ยวพาราสี
ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์
1.6.3. เป็นการอนุรักษ์และสืบทอดกระบวนท่าราการเกี้ยวพาราสี ในการแสดงโขน เรื่อง
รามเกียรติ์
1.6.4. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยด้านนาฏยศิลป์ไทย สาหรับผู้ที่สนใจศึกษา
ค้นคว้า
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บทที่ 2
“รามเกียรติ์” ในวรรณกรรมและการแสดง
ในบทนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง อันประกอบไปด้วย ข้อมูลทางวิชาการ
เอกสาร งานวิจัย และคําสัมภาษณ์ของบุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรําบทบาทการเกี้ยว
พาราสีในการแสดงโขน ของกรมศิลปากรโดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งเนื้อหาในแต่ละส่วน
นั้นจะนํามาเป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การวิเคราะห์กระบวนท่าทางการเกี้ยวพาราสีใน
การแสดงโขน โดยผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อในการเรียบเรียงรายละเอียดดังนี้
2.1 ความเป็นมาเรื่องรามเกียรติ์
2.1.1 ประวัติเรื่องรามเกียรติ์
2.1.2 วรรณกรรมรามเกียรติ์
2.1.2.1 วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์สมัยกรุงศรีอยุธยา
2.1.2.2 วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์สมัยกรุงธนบุรี
2.1.2.3 วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
2.2 บทเกี้ยวพาราสีในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์
2.2.1 ความหมายของการเกี้ยวพาราสี
2.2.2 บทเกี้ยวพาราสีในบทละครเรื่องรามเกียรติ์
2.2.1.1 บทเกี้ยวพาราสีในวรรณกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา
2.2.1.2 บทเกี้ยวพาราสีในวรรณกรรมสมัยธนบุรี
2.2.1.3 บทเกี้ยวพาราสีในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ สมัยรัชกาลที่ 1
2.2.1.4 บทเกี้ยวพาราสีในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ สมัยรัชกาลที่ 2
2.2.1.5 บทเกี้ยวพาราสีในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ สมัยรัชกาลที่ 4
2.3 บทเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ฉบับปรับปรุงของกรมศิลปากร
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2.1 ความเป็นมาเรื่องรามเกียรติ์
ภูมิ ห ลั ง เรื่ องรามเกี ยรติ์ เ ป็ น การบอกเล่ า ถึง ประวั ติ ความเป็ น มาของวรรณกรรมเรื่ อ ง
รามเกียรติ์ ตลอดจนการเผยแพร่วรรณกรรมจนเป็นที่แพร่หลายและรู้จักในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
2.1.1 ประวัติเรื่องรามเกียรติ์
เรื่องราวของรามเกียรติ์เป็นวรรณกรรมที่แปลว่า เกียรติของพระราม 1 ซึ่งเรื่องของ
พระรามเป็ น นิท านที่ ช าวอิ น เดี ย โบราณเล่ ากั น โดยมุ ข ปาฐะแบบร้ อ ยแก้ว จนเป็ น ที่ รู้จั ก และ
แพร่หลายมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล โดยทุกคนเชื่อว่าพระรามเป็นปางหนึ่งของพระนารายณ์
ที่อวตารลงมาปราบอสูรคือรามาวตาร ต่อจากการเล่านิทานนํามาสู่วรรณกรรม โดยฤษีวาลมิกิ
แห่งแคว้นโกศล ได้แต่งเป็นมหากาพย์หรือร้อยกรอง เรียกว่า รามายณะ ซึ่งแปลว่า เรื่องราวของ
พระราม มีเนื้อหาสรรเสริญพระรามผู้ซึ่งเป็นวีรบุรุษที่มีความเที่ยงธรรมจนมีคนศรัทธาเลื่อมใสและ
ได้เล่าสืบต่อกันมา
รามายณะ (สันสกฤต: रामायण) ถือได้ว่าเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของชาวอินเดีย
ซึ่งเป็นมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่และรู้จักแพร่หลายไปทั่วโลกควบคู่กับมหาภารตะ จากการศึกษาพบว่า
มีผู้แต่ง รามายณะออกเป็นหลายสํานวนต่าง ๆ มากมาย เช่น รามายณะฉบับอื่น ๆ ในอินเดีย2
เช่น รามายณะในคัมภีร์ปุราณะ รามายณะฉบับกาลิทาส และหนุมานนาฏกะ ฯลฯ รามมายณะ
แคว้ นต่ า ง ๆ ในอินเดีย 3รามายณะแคว้นกั ศมี ระ รามายณะแคว้นเบงคาลี และรามายณะ
แคว้นทราวิฑ ฯลฯ รามายณะในประเทศถัดอินเดียทางทิศตะวันออก 4 เช่น รามายณะใน
ประเทศอินโดนีเซีย เรื่องศรีราม และสิริสารามา ฯลฯ

1

กรมศิลปากร, โขน อัจฉริยลักษณ์แห่งนาฏศิลป์ไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์

ศิลปาบรรณาคาร, 2540), หน้า 91.
2

เสฐียรโกเศศ, อุปกรณ์รามเกียรติ์,(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์สยาม, 2550), หน้า 48.

3

เรื่องเดียวกัน, หน้า 70.

4

เรื่องเดียวกัน, หน้า 138.
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แต่รามายณะฉบับที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ รามายณะฉบับภาษาสันสฤตของ
ฤษีวาลมิกิ ซึ่งนักปราชญ์ทางวรรณคดีตะวันออกส่วนใหญ่มีความเห็นพ้องกันว่า รามายณะฉบับ
ภาษาสันสฤตของฤษีวาลมิกิ แต่งเสร็จสมบูรณ์เมื่อราวพุทธศักราช 700 หรือผูกเรื่องขึ้นประมาณ
2,400 ปีเศษ5 โดยประพันธ์ไว้เป็นบทร้อยกรองประเภทฉันท์ เรียกว่า โศลก จํานวน 24,000
โศลก แบ่งเป็น 7 กัณฑ์ ดังนี้
1. พลกัณฑ์6 (रामायणबाऱकाण्ड)หรือ บทเริ่มต้น เป็นกัณฑ์ที่สันนิฐานว่า
แต่งเป็นอันดับหลัง โดยมีเนื้อเรื่องเริ่มตั้งแต่พระฤษีวาลมีกิเริ่มรจนาเรื่องรามายณะจนถึงพระโอรส
ทั้งสี่เข้าพิธีสยุมพรมีจํานวน 77 ตอน แต่นํามาแปลเป็นภาษาไทยมีจํานวน 19 ตอน
2. อโยธยากัณฑ์7 (रामायणअयोध्याकाण्ड) หรือ ณ อโยธยา เป็นกัณฑ์เล่ม
ที่ 2 โดยเริ่มเรื่องราวของรามายณะโดยมีเนื้อเรื่องเริ่มตั้งแต่ท้าวทศรถจะให้พระรามครองเมือง
จนกระทั่งพระรามเข้าสู่ป่ามีจํานวน 119 ตอน แต่นํามาแปลเป็นภาษาไทยมีจํานวน 33 ตอน
3. อรัณกัณฑ์หรืออรัณยกัณ ฑ์8 (रामायणअरण्यकाण्ड)หรือในไพรพฤกษ์
เป็นกัณฑ์เล่มที่ 3 โดยเริ่มเรื่องโดยเล่าถึงชีวิตในป่าของพระราม นางสีดา และพระลั กษมณ์ จนถึง
พระรามออกตามนางสีดามีจํานวน 75 ตอน แต่นํามาแปลเป็นภาษาไทยมีจํานวน 22 ตอน
4. ขีดขินกัณฑ์หรือกิษกินธากัณฑ์ 9 (रामायणककष्ककन्धाकाण्ड)หรือในเมือง
ขีดขิน เป็นกัณฑ์เล่มที่ 4 โดยเริ่มเรื่องตั้งแต่การผจญภัยหนุมาน เล่าถึงการพบกัน ของพระราม
พาลี สุครีพ และหนุมานมีจํานวน 67 ตอน แต่นํามาแปลเป็นภาษาไทยมีจํานวน 20 ตอน

5

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, บ่อเกิดรามเกียรติ์, (กรุงเทพมหานคร:

โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา, 2513), หน้า 2.
6

ราเมศ เมนอน, รามายณะ,(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์เมืองโบราณ, 2551), หน้า 25.

7

เรื่องเดียวกัน, หน้า 100.

8

เรื่องเดียวกัน, หน้า 212.

9

เรื่องเดียวกัน, หน้า 311.

14
5. สุนทรกัณฑ์10 (रामायणसुन्दरकाण्ड) หรือการผจญภัยของหนุมาน เป็น
กัณฑ์เล่มที่ 5 โดยเล่าถึงการผจญภัยของหนุมานมีจํานวน 68 ตอน แต่นํามาแปลเป็นภาษาไทย
มีจํานวน 17 ตอน
6. ยุทธกัณฑ์ 11( रामायणयुद्धकाण्ड)หรือมหาสงคราม เป็น กัณฑ์ เล่มที่ 6
โดยเริ่มเล่าถึงการรบกับทศกัณฐ์ จบลงด้วยการราชาภิเษกพระรามเป็นกษัตริย์อโยธยามีจํานวน
113 ตอน แต่นํามาแปลเป็นภาษาไทยมีจํานวน 50 ตอน
7. อุดรกัณฑ์หรืออุตรกาณฑ์12 (रामायणउत्तरकाण्ड)หรือกัณฐ์แถม แต่ใน
วรรณกรรมแปลภาษาไทยบอกว่าเป็นเรื่องราวในทิศเหนือ มีจํานวน 40 ตอน
เรื่องรามายณะเผยแพร่ไปสู่ดินแดนที่รับอารยธรรมอินเดียจากพ่อค้าชาวอินเดียที่
เข้ามาติดต่อค้าขาย เครื่องเทศ ยางไม้หอม และไม้หอม 13 รวมถึงการเผยแพร่อารยธรรมให้กับ
ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย เขมร ลาว เวียดนาม พม่า
รวมทั้งประเทศไทย14 เรื่องรามายณะเข้าสู่ดินแดนที่เป็นประเทศไทยเมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด แต่มี
หลักฐานเป็นภาพศิลาจําหลักที่ปราสาทหินทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหลายแห่ง
เช่น ภาพหน้าบันของปราสาทหินพนมรุ้ง (ปัจจุบันตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์) ทับหลังของปราสาท
หินพิมาย (ปัจจุบันตั้งอยู่ ในจังหวัดนครราชสีมา) เป็นต้น แต่เรื่องของพระรามที่แพร่หลายอยู่ใน
ประเทศไทยไม่ได้มีเนื้อหาเหมือนกับรามายณะของอินเดียเพียงอย่างเดียว ซึ่งเรื่องของพระรามใน
ประเทศไทยเป็นการผสมผสานกันระหว่างรามายณะฉบับต่าง ๆ ของอินเดียและเรื่องเล่าท้องถิ่น
ของประเทศไทยออกมาเป็น รามเกียรติ์ ซึ่งแปลว่า คําสรรเสริญพระราม มีเนื้อหาหลายตอนที่ไม่

10

เรื่องเดียวกัน, หน้า 378.

11

เรื่องเดียวกัน, หน้า 452.

12

เรื่องเดียวกัน, หน้า 664.

13

กรมศิลปากร, บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1,

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร, 2540), หน้า1.
14

เรื่องเดียวกัน, หน้าคําอธิบาย.
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ปรากฏอยู่ในรามายณะฉบับ ใด ๆ เช่ น ตอนอินทรชิ ตแปลงเป็น พระอิน ทร์ในศึกพรหมาสตร์
ตอนอินทรชิตถูกศรกินนม เป็นต้น15
จากคํ า อธิ บ ายของหนั ง สื อ วรรณกรรมสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ (หมวดบั น เทิ ง คดี )
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ พระพุ ทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ได้อธิบายแหล่งที่มาของเรื่องรามเกียรติ์ ไว้ดังนี้
1. นิทานเรื่องพระราม เป็นนิทานพื้นบ้านที่ชาวอินเดียจําได้ติดปากติด
ใจมีความเก่าแก่ก่อนรามายณะของวาละมิกิ
2. รามายณะของวาลมิกิ เนื้อเรื่องส่วนใหญ่ของรามเกียรติ์รับจาก
รามายณะฉบับนี้ แต่ได้มีการดัดแปลง ตัดทอน และนําเนื้อเรื่องของรามายณะฉบับอื่นมา
เพิ่มเติมด้วย
3. รามายณะของอินเดียตอนใต้ ได้แก่ รามายณะของทมิฬ และ
รามายณะของเบงคาลี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบว่าชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อ
กับชาวอินเดียส่วนใหญ่ ดังนั้นรามเกียรติ์ของไทยจึงรับเอาอิทธิพลมาจากรามายณะของอินเดีย
ตอนใต้ไว้ด้วย เนื้อเรื่องในเรื่องรามเกียรติ์ของไทยที่ต่างจากฉบับของวาลมิกิ แต่ไม่พบในฉบับ
วาลมิกิและเบงคลี
4. หนุมานนาฏกะ เนื้อเรื่องรามเกียรติ์ที่ตรงกับหนุมานนาฏกะ แต่ไม่มี
ในฉบับวาลมิกิ
5. หิกะยัตศรีราม ของมลายู
6. วิษณุปุราณะ ไทยรับมาในเรื่องเกี่ยวกับการกําเนิดตัวละคร
7. รามายณะสันสกฤต ฉบับองคนิกาย เนื้อเรื่องพ้องกับของไทยคือ
ตอนพระมงกุฏพระลบ
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เสาวณิต วิงวอน, วรรณคดีการแสดง, (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาวรรณคดี

คณะมนุษยศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554), หน้า 142.
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8. ส่วนที่ไทยแต่งเติม โดยเพิ่มเติมคติชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีแบบ
ไทย ๆ ซึ่งไม่พบในฉบับอื่น ๆ เช่น การฆ่าหนุมานด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การใส่ครกตํา ให้ช้างแทง
และฟันแทงด้วยอาวุธ เป็นต้น การปูนบําเหน็จทหารด้วยการให้นางกํานัล ทรัพย์ศฤงคาร ผ้าชุบสรง
แต่ ใ นรามายณะมี เ พี ย งการชมเชยเท่ า นั้ น หนุ ม านดั บ ไฟที่ ห างด้ ว ยน้ํ า บ่ อ น้ อ ยหรื อ น้ํ า ลาย
แต่ในรามายณะดับด้วยน้ําในมหาสมุท ร ให้พระอินทร์ลงมาช่วยพระรามแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ
ถึง 5 ครั้ง ทศกัณฐ์ถอดดวงใจ และกล่องดวงใจของทศกัณฐ์
จากการศึกษาวิจั ย พบว่า เมื่ อปรากฏเรื่องราวของรามายณะในประเทศไทย
มี บุ ค คลสํ า คั ญ ของไทยให้ ค วามสนใจในเรื่ อ งนี้ และได้ ก ล่ า ววิ จ ารณ์ ถึ ง ต้ น กํ า เนิ ด ของเรื่ อ ง
รามเกียรติ์ โดยผู้วิจัยสรุปและนําเสนอไว้ดังนี้
ตารางที่ 1 ความเป็นมาของวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ที่เข้าสู่ประเทศไทย
พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รามเกียรติ์ของประเทศไทย
นําเรื่องหลักมาจากรามายณะ
ฉบับภาษาสันสฤตของฤษีวาล
มิกิ
รามเกียรติ์ของประเทศไทย
ได้เพิ่มเติมเรื่องราวให้
สนุกสนานและสมบูรณ์จาก
วิษณุปุราณะ และหนุมาน
นาฏกะ ซึ่งเป็นรามายณะ
ฉบับต่าง ๆ ในประเทศอินเดีย

เสฐียรโกเศศ

พระวรวงศ์เธอกรมหมื่น
พิทยลาภพฤฒิยากร

รามเกียรติ์ของประเทศไทย
รามเกียรติ์ของประเทศไทย
นําเนื้อเรื่องหลักมาจาก 2 ทาง นําเนื้อเรื่องหลักมาจากนิทาน
ได้แก่
เรือ่ งพระรามที่แพร่เข้ามาทาง
1. นิทานเรื่องพระราม
แหลมอินโดจีนและอินโดนีเซีย
2. รามายณะทมิฬ
รามเกียรติ์ของประเทศไทย
ได้เพิ่มเติมเรื่องราวให้
สนุกสนานและสมบูรณ์จากรา
มายณะเบงคาลี และชวา
มลายู

จากตารางสรุปได้ว่า วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ของไทยได้นํานิทานเรื่องพระราม
ที่ แ พร่ เ ข้ า มาทางอิ น โดจี น และอิ น โดนี เ ซี ย มาเป็ น โครงเรื่ อ งหลั ก ในการสร้ า งวรรณกรรมเรื่ อ ง
รามเกี ย รติ์ พร้ อ มกั บ นํ า เรื่ อ งราวต่ า ง ๆ จากรามายณะฉบั บ ภาษาสั น สฤตของฤษี ว าลมิ กิ
รามายณะทมิฬ รามายณะเบงคาลี รามายณะชวามลายู คัมภีร์วิษณุปุราณะ และหนุมานนาฏกะ
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เพื่อให้เกิดความสนุกสนานพร้อมกับนําเอาคติความเชื่อ ความเป็นอยู่ จารีต ประเพณีของคนไทย
เข้าไปแทรกอยู่ในวรรณกรรมของไทย

2.1.2 วรรณกรรมรามเกียรติ์
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาในเรื่องราวของวรรณกรรมรามเกียรติ์ที่มี
หลักฐานปรากฏในประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแต่วรรณกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนถึงวรรณกรรม
สมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ โดยเรี ย งลํ า ดั บ จากหลั ก ฐานการรั ง สรรค์ โดยนํ า เสนอรายละเอี ย ดของ
การศึกษาดังต่อไปนี้
2.1.2.1 เรื่องรามเกียรติ์สมัยกรุงศรีอยุธยา
วรรณกรรมเรื่ อ งรามเกี ย รติ์ ในสมั ย กรุง ศรี อ ยุ ธ ยามี ก ารแต่ง ขึ้ น หลาย
รูปแบบ เช่น รามเกียรติ์คําพากย์ คําเจรจา คําฉันท์ โคลง และบทละคร ตามหลักฐานที่ปรากฏ
สามารถสรุปได้เป็น 6 ชนิด คือ
2.1.2.1.1
2.1.2.1.2
2.1.2.1.3
2.1.2.1.4
2.1.2.1.5
2.1.2.1.6

ราชาพิลาปคําฉันท์ หรือ นิราศษีดา
โคลงทศรถสอนพระราม
โคลงพาลีสอนน้อง
รามเกียรติ์คําฉันท์
รามเกียรติ์คําพากย์
บทละคร เรื่องรามเกียรติ์สมัยกรุงศรีอยุธยา

ผลจากการวิจัย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ ลักษณะของวรรณกรรมชนิดต่าง ๆ
ที่ปรากฏในวรรณกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา ดังต่อไปนี้

2.1.2.1.1 ราชาพิลาปคาฉันท์ หรือนิราศษีดา
สั น นิ ษ ฐานว่ า ราชาพิ ล าปคํ า ฉั น ท์ หรื อ นิ ร าศษี ด า แต่ ง ขึ้ น ก่ อ นในสมั ย กรุ ง
ศรีอยุธยาตอนกลาง รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพราะได้มีการนําเรื่องบางตอนของ
ราชาพิลาปคําฉันท์หรือนิราศษีดา ยกไปเป็นตัวอย่าง และยังมีการอ้างถึงชื่อ พระยศราชาพิลาป
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ในหนังสือจินดามณีของพระโหราธิบดี ซึ่งแต่งขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ดังนั้น
ผู้ วิจั ยสั นนิ ฐ านได้ ว่า ราชาพิล าปคํ าฉั นท์ หรือ นิร าศษีดา อาจจะถู กแต่ง ในสมั ย กรุ ง ศรี อยุ ธ ยา
ตอนต้ น ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งสมั ย พระเจ้ า รามาธิ บ ดี ที่ 1 จวบจนถึ ง สมั ย สมเด็ จ พระเจ้ า ทรงธรรม
(พุทธศักราช 1893 – 2153)
ราชาพิลาปคําฉันท์มีการประพันธ์ด้วยฉันท์และกาพย์รวมกัน 16 ชนิด ได้ แก่
กาพย์ ฉ บั ง 16 กาพย์ สุ ร างคณา 28 ได้ แ ก่ ฉบั ง ราชาพิ ล าป 16 สุ ร างคณาปทุ ม ฉั น ท์ 28
ฉันท์ฉบัง 16 สุรางคณาปทุมฉันท์ 28 ดิ ลกวิเชียรฉันท์ 25 มงคลรัตนฉันท์ 22 สัทธราฉันท์ 21
วสั นตดิล กฉั นท์ 14 รัตนมาลาฉั นท์ 22 โตฎกฉันท์ 12 อิ น ทรวเชี ย รฉันท์ 11 ชิ นวรฉันท์ 15
ฉบังโคลสิงฆฉันท์ 16 ปทุม รัตน์ฉันท์ 35 มาลินีฉันท์ 15 สัททุลวกกีฬิตฉันท์ 19 และวิ สาลวิก
ฉันท์ 28 และมีการระบุว่าราชาพิลาปคําฉันท์ เป็นบทพากย์รามเกียรติ์ สรุปได้ว่า ราชาพิลาป
คําฉันท์ หรือนิราศษีดา แต่งขึ้นเพื่อใช้พากย์ประกอบการเชิดหนังใหญ่
เนื้อหาของการประพันธ์เป็นการประพันธ์ถึงการรําพึงรําพันถึงนางอันเป็นที่รักใน
ระหว่างทางการเดินตามหานางสีดา และจบลงด้วยพระรามขวัญและกําลังใจที่จะตามหานางสีดา
บทประพันธ์เรื่องราชาพิลาปคําฉันท์นี้มีต้นฉบับถึง 10 ฉบับ ซึ่งผู้วิจัยขอนําเสนอ
ของฉบับที่ 5 ซึ่งหน้าปกราชาพิลาปคําฉันท์มีโคลงกระทู้ 2 บท คือ
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รา มาราเมศเชื้อ
ชา ยิศอิศรยุพินท์
พิ โดระฉมฉินท์
ลาป พิไรใครเศร้า

องค์อินทร์ อุกเอย
เพื่อนเคล้า
ฉายฉก
ไป่แม้เราสอง

รา มาหมองหม่นเศร้า
ชา เยศแสนทุกข์ทวี
พิ โยคโศกโศกี
ลาป พิราไลยะอั้น

ถึงศรี เมืองเอย
กว่านั้น
สองคร่ํา ครวญฮา
เออแก้มกันแสง16

กรมศิลปากร, ราชาพิลาปคําฉันท์, (กรุงเทพมหานคร: เอดิสัน เพรส, 2554), หน้า 4.
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รูปที่ 1 ต้นฉบับสมุดไทยเรื่องราชาพิลาปคําฉันท์
ที่มา : หนังสือราชาพิลาปคําฉันท์

รูปที่ 2 เนื้อความต้นฉบับสมุดไทยเรื่องราชาพิลาปคําฉันท์
ที่มา : หนังสือราชาพิลาปคําฉันท์
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2.1.2.1.2 โคลงทศรถสอนพระราม
โคลงทศรถสอนพระราม เป็นวรรณกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง โดยเริ่ม
ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมจนถึงสมัยพระนารายณ์มหาราช ระหว่างปี พุทธศักราช 2153
ถึงปีพุทธศักราช 2231 สันนิฐานว่าเป็นวรรณกรรมที่ถูกพระราชนิพนธ์ขึ้นในสมัยพระนารายณ์
มหาราช ต่อมามีการศึกษาค้นคว้าวิจัยจากนักวิชาการทางด้านวรรณคดีพบว่า โคลงทศรถสอน
พระรามเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ17
โคลงทศรถสอนพระรามมีวัตถุประสงค์แต่งขึ้นเพื่อแสดงถึงพระราชจริยวัตรของ
พระเจ้าแผ่นดิน มีลักษณะของฉันทลักษณ์เป็นโคลงสี่สุภาพ มีความยาวจํานวน 12 บท
เนื้อหาของการประพันธ์กล่าวถึง ท้า วทศรถพระบิดาของพระราม ได้ตรัสเรียก
พระรามให้มารับพระราชโอวาท ในการที่พระองค์จะทรงมอบบ้านเมืองให้ปกครอง
ลักษณะการนําเสนอของกวีได้เริ่มกล่าวถึงการยกตัวอย่างของเหตุการณ์จากเรื่อง
รามเกียรติ์ ตอนท้าวทศรสสอนพระราม พระราชโอรส ดังโคลงบทที่ 1 ความว่า
ทศรถยศยิ่งไท้
ชมชิดสนิทเสน่ห์การ
ในพระชนมานสาร
เรียกร้องสนองเสนอแก้ว

ทุกสถาน
เลิศแล้ว
รามเทพ
ลูบไล้ประโลมสอน ฯ18

ต่อไปเป็นการกล่าวถึง ทศรถสอนพระราม ในลักษณะที่เป็นข้อบัญญัติความ
ประพฤติสํ าหรับพระมหากษัตริย์ หรือผู้ปกครอง และถือได้ว่าเป็นอุดมการณ์ ของการปฏิบัติ
ภารกิจของผู้ปกครองอีกด้วย เนื่องจากสังคมหนึ่ง ๆ จะประกอบไปด้วยบุคคลหลายกลุ่ม ซึ่งต้อง
มีปฏิสัมพันธ์กันต่างฝ่ายก็ย่อมมีความคิดที่แตกต่างกัน ผู้ที่มาปกครองควรคํานึงถึงบทบาทหน้าที่
และความรู้สึกนึกคิดของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นประการสําคัญ ซึ่งวรรณคดีเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึง
มโนภาพของค่านิยมในการปกครอง แม้ว่าผู้ปกครองจะมีอํานาจสูงสุดเพียงใด แต่การปกครอง
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พินิจ อัคนิจ, วรรณกรรมไทยสมัยสุโขทัย - สมัยกรุงศรีอยุธยา, (ภาควิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529), หน้า 281.
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 281.
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โดยธรรมก็จะย่อมทําให้เกิดประโยชน์ในสังคม ส่งผลให้ผู้ปกครองหรือพระมหากษัตริย์พระองค์
นั้นได้รับการสรรเสริญ ดังปรากฏความในโคลงบทที่ 2 ความว่า
เจ้าจักรักราษฎร์เลี้ยง
ให้สุขศรีปรีดิชม
เสมอบุรินทร์อินทร์อุดม
อาสัจธรรมถลันให้

บุรีรมย์
ชอบใช้
พรหเมศ
เทียบแท้ประมูลมวล ฯ19

เนื้อหาในเรื่องต่อไปเป็น การในคุณธรรมในการปกครองสํ าหรั บกษั ตริย์ เช่ น
ความเมตตา ลดละความความโกรธ ความหลง เป็ น ต้ น ทํ า นุ บํ า รุ ง ประเทศให้ มี ค วาม
เจริญรุ่งเรือง ดูแลราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุข ดังปรากฏความในโคลงบทที่ 7 ความว่า
จักเพียรเบียนราษฎร์ร้อน
จงสลัดตัดผจงค้า
ขันติเป็นที่น้า
เป็นสวัสดิ์พิพัฒให้

อย่าท้า
ว่าไว้
ประมูลสุข
เลิศล้ําใดเสมอ ฯ20

เนื้อความสุดท้ายเป็นเนื้อหาของการปกครองอาณาจักรด้วยความโอมอ้อมอารี
โดยดู แลรัก ษาบรรดาประชาราษฎรประดุจ พ่อ บัง เกิ ดเกล้า หรื อบิ ดา ผู้ ดูแ ละลูก ของตนเอง
ดังปรากฏเนื้อความในโคลงบทที่ 8 ความว่า
บริรักษ์อาณาจักรทั้ง
ด้วยจิตสนิทเสน่ห์ใน
ดั่งบิดามารดรใจ
รักษาธิดาบุตรแล้ว
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 281.
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 282.
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 282.

แดนไตร
ผ่องแผ้ว
ใสสุทธิ์
เลิศล้ําใครเสมอ ฯ21
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2.1.2.1.3 โคลงพาลีสอนน้อง
โคลงพาลีสอนน้องนี้ เดิมสันนิฐานว่าเป็นวรรณกรรมที่ถูกพระราชนิพนธ์ขึ้นใน
สมัยพระนารายณ์มหาราช ต่อมามีการศึกษาค้นคว้าวิจัยจากนักวิชาการทางด้านวรรณคดีพบว่า
โคลงพาลีสอนน้องนี้เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ22
วัตถุประสงค์แต่งขึ้นเพื่อใช้เรื่องรามเกียรติ์ในการสั่งสอนข้าราชการ มีลักษณะ
ของฉันทลักษณ์เป็นโคลงสี่สุภาพ มีความยาวจํานวน 32 บท
เนื้อหาของการประพันธ์ มีอยู่ว่า พาลีเจ้าเมืองขีดขิน เกิดความรู้สึกผิด เมื่อรู้ว่า
ตัวเองจะต้องตายด้วยศรของพระราม จึงเรียกองคตผู้เป็นบุตร และสุครีพผู้เป็นอนุชา มารับฟัง
คําสั่งสอนธรรมเนียมของข้าราชการที่ควรปฏิบัติ ในการที่จะเป็นข้าของพระรามต่อไป โดยสอน
ให้รู้จักเวลาของการเข้าเฝ้าที่เหมาะสม ให้กล่าวแต่ ความสัตย์จริง ไม่เป็นชู้กับนางใน เวลามี
ศึกสงครามต้องกล้ารบ ไม้กลัวตาย ดังโคลงที่ปรากฏดังนี้
บทที่ 4

22

สององค์จงรักด้วย
เป็นทาสบาทจักรี
องคตยศยงศรี
อาหลานท่านพึงปล้ํา

ภักดี
เลิศล้ํา
เสมอเนตร
ปลูกเลี้ยงประโลมกัน ฯ23

บทที่ 32 บทสุดท้าย
พาลีมีศักดิ์พ้น
กลอนกล่าวราวอรรถไข
ทั้งสองสนองเสนอใน
เป็นเฉลิมเจิมภพร้อย

สกุลไกร
ถี่ถ้อย
พจนารถ
โลกรู้สรรเสริญ ฯ24

กรมศิลปากร, รามเกียรติ์ ตอนพาลีสอนน้อง, (กรุงเทพมหานคร: เอดิสัน เพรส โพรดักส์,

2553), หน้า 11.
23

เรื่องเดียวกัน, หน้า 23.

24

เรื่องเดียวกัน, หน้า 29.
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2.1.2.1.4 รามเกียรติ์คาฉันท์
สันนิษฐานว่าเดิมเป็นบทแต่งไว้สําหรับเล่นหนังใหญ่หรือการแสดงโขน ซึ่งแต่งไว้
เป็นเรื่อง แต่ได้สูญหายไปแล้ว คงเหลือแต่ที่เป็นตัวอย่างบทการแต่งฉันท์ในแบบเรียนจินดามณี
ของพระโหราธิบดีเพียง 4 บท คือ
1.
2.
3.
4.

พระอินทร์ใช้ให้พระมาตุลีนํารถมาถวายพระรามในสนามรบ
พระรามกับพระลักษมณ์คร่ําครวญ และติดตามสีดา
บทพรรณนาถึงมหาบาศลูกทศกัณฐ์
พิเภกครวญถึงทศกัณฐ์เมื่อทศกัณฐ์ล้ม25

2.1.2.1.5 รามเกียรติ์คาพากย์
เป็นบทแต่ง ไว้สํ า หรับเล่น หนัง ใหญ่ ที่สามารถนํามาพากย์ การแสดงโขนด้ว ย
ซึ่งประพันธ์บทเป็น 2 ชนิด ได้แก่ กาพย์ยานี 11 และกาพย์ฉบัง 16 นายกี อยู่โพธิ์ สันนิษฐานว่า
รามเกี ย รติ์ คํ า พากย์ สํ า นวนนี้ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งรั ช สมั ย สมเด็ จ พระเพทราชากั บ รั ช สมั ย สมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ โดยอ้างเหตุผลว่าสํานวนไม่เก่าเท่าในสมุทรโฆษ เสือโค และอนิรุทธิ์ ทั้ง
ยั ง เต็ ม ไปด้ ว ยความเชื่ อ เรื่ อ งเวทมนต์ ค าถาซึ่ ง เป็ น ที่ ป รากฏในสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาตอนปลาย
รามเกียรติ์คําพากย์นี้มี 9 ภาค เนื้อเรื่องต่อเนื่องกัน คือ
ภาคที่ 1 เป็นบทพากย์เบ็ดเตล็ด ไม่ต่อเนื่องกัน 13 บท ประกอบด้วย
1.1 บทพากย์สามตระเบิกหน้าพระ 4 สํานวนไม่ทราบผู้แต่ง
สํานวนที่ 1 เป็นบทบวงสรวงเทวดาและไหว้ครูหนังใหญ่
แต่งด้วยกาพย์ฉบัง 19 บท และกาพย์ยานี 13 บท
สํานวนที่ 2 เป็นบทบวงสรวงเทวดา แต่งด้วยกาพย์ฉบัง 15 บท
สํานวนที่ 3 เป็นบทบวงสรวงเทวดาและไหว้ครูหนังใหญ่
แต่งด้วยกาพย์ฉบัง 39 บท และกาพย์ยานี 1 บท

25

ธนิต อยู่โพธิ์, โขน, (กรุงเทพมหานคร: ศิวพร, 2511), หน้า 86.
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สํานวนที่ 4 เป็นบทบวงสรวงเทวดาและไหว้ครูหนัง แต่งด้วย
กาพย์ฉบัง 24 บท
1.2 บทพากย์ทศกัณฐ์ลงสวน ไม่ทราบผู้แต่ง แต่งด้วยกาพย์ฉบัง 5 บท
1.3 บทพากย์เบ็ดเตล็ด ไม่ทราบผู้แต่ง มีหลายตอน ได้แก่ บทพากย์
รถพระราม แต่ ง เป็ น กาพย์ ฉ บั ง 53 บท บทพากย์ ร ถยั ก ษ์
แต่ง เป็นกาพย์ฉ บัง 55 บท และกาพย์ยานี 1 บท บทพากย์
ทั พ ม้ า แต่ ง เป็ น กาพย์ ฉ บั ง 7 บท บทพากย์ ทั พ วุ รุ ณ จํ า บั ง
แต่งเป็นกาพย์ฉบัง 10 บท บทพากย์ทัพมังกรกรรณ แต่งเป็น
กาพย์ฉบัง 21 บท บทพากย์ศึกมั งกรกรรณ แต่ง เป็นกาพย์
ฉบัง 33 บท บทพากย์ตอนทศกัณฐ์ บอกข่าวมัง กรกรรณล้ม
แต่ ง เป็ น กาพย์ ฉ บั ง 11 บท และบทพากย์ ต อนนางสี ด า
มาสนามรบ แต่งเป็นกาพย์ฉบัง 20 บท และกาพย์ยานี 75 บท
ภาคที่ 2 ตอนสีดาหาย แต่งเป็นกาพย์ฉบัง จํานวน 440 บท และกาพย์ยานีจํานวน 70
บท โดยมีเนื้อเรื่องตั้งแต่นางสํามนักขาน้องสาวของทศกัณฐ์บรรยายความงามของนางสีดาให้ฟัง
จึง คิดจะลั กนางสี ดาโดยให้ม ารีศแปลงกายเป็นกวางทองไปหลอกล่อให้นางสีดาเกิดความรัก
อยากจะได้ จึ ง อ้อ นวอนให้พ ระรามตามจั บกวางทองมาประทานให้ เมื่ อ พระรามแผลงศรถู ก
กวางทองก็ร้องเลียนเสียงเป็นพระรามให้พระลักษมณ์ ออกไปช่วย ทศกัณฐ์ปลอมตัวเป็นฤษีมา
เจรจาให้นางสีดาไปอยู่ลงกากับทศกัณฐ์ เมื่อนางสีดาปฏิเสธฤษีจึงกลายร่างเป็นทศกัณฐ์แล้ว
ลักพานางสีดาไป ระหว่างทางทศกัณฐ์ได้ต่อสู้กับนกสดายุแล้วใช้แหวนปาใส่นกสดายุบาดเจ็บ
นางสีดาได้ฝากนกยูงให้มาทูลพระรามแล้วฝากผ้าสไบไว้กับลิงกลางป่า ฝ่ายพระรามกลับมา
อาศรมไม่เห็นนาง สีดาจึงออกติดตามจนพบนกสดายุคาบแหวน พระรามปลงศพนกสดายุแล้ว
ออกเดินทางติดตามหานางสีดาต่อจนพบกับหนุมาน
ภาคที่ 3 ตอนพระรามได้เมืองขีดขินและเมืองชมพู แต่งเป็นกาพย์ฉ บังจํานวน 484 บท
และกาพย์ยานีจํานวน 48 บท โดยมีเนื้อเรื่องตั้งแต่พระรามและพระลักษมณ์ออกติดตามนาง
สีดาในป่าจนนอนพัก ลิงป่าชื่อหนุมานลงมาแย่งศร พระรามบอกพระลักษมณ์ว่าลิงตัวนี้มีกุณฑล
และขนเพชร ทําให้หนุมานคิดถึงความหลังของพระมารดาที่บอกจึงเข้าสวามิภักดิ์ หนุมานลงมา
เข้าเฝ้าพระรามแล้วเชิญน้าชายคือสุครีพมาถวายตัวแก่พระราม สุครีพได้ขอให้พระรามไปปราบ
พาลี ก่อนตายพาลีได้ให้สั่งสอนและให้โอวาทแก่สุครีพพร้อมกับฝากเลี้ยงองคตด้วย เมื่อพาลีตาย
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สุครีพครองเมืองขีดขินโดยถวายเมื องและกําลังพลแก่พระราม เมื่อพระรามและพระลักษมณ์
เดินทางต่อได้พบนกยูงและฝูงลิงที่นางสีดาฝากให้มาทูลแก่พระรามให้ทราบเรื่องแล้วเดินทางมา
พักในอาศรมที่พระอินทร์เนรมิตให้ เพื่อรอประชุมพลวานรโดยให้พระลักษมณ์ไปแจ้งแก่สุครีพ
ให้รวมพลภายใน 7 วัน สุครีพต้องการให้พญาชมพูสหายของพาลีมาร่วมสวามิภักดิ์ พระรามจึง
ให้สุครีพและหนุมานถือราชสานส์ไปเมืองชมพู พญาชมพูไม่ยอมสวามิภักดิ์ ต่อมาภายหลังเมื่อ
พญาชมพูทราบว่าพระรามคือพระนารายณ์อวตารจึงยอมสวามิภักดิ์ และสั่งให้นิลพัทประชุมทัพ
เมืองชมพูมาสมทบเมืองขีดขิน แล้วพระรามส่งให้ยกทัพไปกรุงลงกา
ภาคที่ 4 ตอนหนุ ม านถวายแหวน แต่ง เป็นกาพย์ฉ บัง จํ านวน 398 บท ภาคนี้เป็ น
เรื่องราวการผจญภัยของหนุมาน มีเนื้อเรื่องตั้งแต่พระรามมอบแหวนและผ้ าสไบแก่หนุมานเพื่อ
นําไปถวายนางสีดาในกรุงลงกาภายในเวลา 1 เดือน หนุมาน ชมพูพานและองคตออกเดินทาง
ไปยังกรุงลงกา ระหว่างทางพบสระน้ําท้าวพันตา องคตได้รบกับอสูรยักษ์ปักหลั่นที่เฝ้าสระน้ํา
จนพ้นคําสาป เดินทางต่อพบนางบุษมาลี นางบุษมาลีให้ไปถามทางกับพระสมุทร พระสมุทร
ให้ไปถามทางกับพระฤษี จนมาพบนกสัมพาทีพี่ชายของนกสดายุ พญาวานรทั้ง 3 ช่วยกันแก้
คําสาบของพระอาทิตย์ จนนกสัมพาทีได้พาพญาวานรทั้ง 3 ไปยังกรุงลงกา หนุมานอาสาเข้า
กรุงลงกาเพียงผู้เดียว หนุมานได้ฆ่านางผีเสือสมุทรและผีเสื้อน้ํา พบฤษีแล้วได้ประลองฤทธิ์กั น
หนุมานจึงถูกฤษีสั่งสอน เดินทางต่อเข้ามาในสวนพบทศกัณฐ์กําลังอ้อนวอนให้นางสีดายอมเป็น
มเหสีแต่ก็ไม่เป็นผล นางจึงคิดผูกศอหวังจะให้ตายแต่หนุมานกลับมาช่วยไว้ได้ทันและถวายแหวน
กับผ้าสไบ พร้อมกับทูลเรื่องของพระราม หนุมานเชิ ญนางกลับ แต่นางสีดากลับให้หนุมานมา
ทูลบอกพระรามว่านางจะรอให้พระรามมาสังหารทศกัณฐ์แล้วมารับนางกลับคืนไป
ภาคที่ 5 ตอนหนุมานเผาลงกา แต่งเป็นกาพย์ฉบัง จํานวน 300 บท และกาพย์ยานี
จํานวน 2 บท โดยมีเนื้อเรื่องตั้งแต่หลังจากหนุมานเข้าเฝ้านางสีดาแล้วได้รับพระราชบัญชาให้ไป
ทูลแก่พระรามหนุมานต้องการประลองฤทธิ์กับยักษ์ในกรุงลงกา จึงเข้าทําลายหักสวนและฆ่ายักษ์
ที่เ ฝ้าสวนรวมทั้ง สหัสกุมาร ทศกัณฐ์ ทราบให้อินทรชิตออกไปตามจับหนุมาน อินทรชิ ตใช้ศร
นาคบาศจับตัวหนุมาน แล้วทศกัณฐ์มีพระราชบัญชาสั่งให้ประหารหนุมานแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จ
หนุมานจึงบอกให้ประหารตนด้วยการเอาไฟเผา จากนั้นก็ได้ซ้อนกลโดยการวิ่งไปรอบเมืองให้ไฟ
ไหม้ทั้งเมือง จากนั้นหนุมานก็กระโดดลงน้ําเพื่อดับไฟและชําระร่างกาย แต่ด้วยไฟที่หางไม่ดับลง
หนุมานจึงเข้าไปปรึกษาพระฤษี ซึ่งพระฤษีให้ใช้ น้ําบ่อน้อยดับไฟ จากนั้นหนุมานก็กลับมาชมพู
พานและองคต แล้วพญาทั้ง 3 ก็เดินทางกลับไปหาพระรามเพื่อทูลเรื่องราวให้ทราบ พระรามได้
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ประทานผ้าชุบทรงแก่หนุมาน ต่อมาพระรามปรึกษาการศึกกับชมพูพาน โดยให้สุครีพจัดทัพที่เขา
คันธกาล
ภาคที่ 6 ตอนพระรามประชุมพล แต่งเป็นกาพย์ฉบัง จํานวน 555 บท และกาพย์ยานี
จํานวน 44 บท โดยมีเนื้อเรื่องตั้งแต่หลังจากหนุมานเผากรุงลงกา ทศกัณฐ์ให้เปาวนาสูรย์ไปเชิญ
เหล่ าเทวดามาสร้างกรุงลงกาขึ้นใหม่ พ ร้อมกับจั ดการสมโภชพระนครเป็นเวลาเจ็ ดวันเจ็ ดคืน
ทศกัณ ฐ์ ฝั น ร้ าย พิเ ภกทํ านายฝั น และแนะนํา ให้คื นนางสี ด า ทศกั ณฐ์ โกรธไล่ พิเ ภกออกจาก
กรุงลงกาไปสวามิภักดิ์พระราม ทศกัณฐ์แปลงร่างเป็นฤษียุยงให้พระรามขับไล่พิเภกออก พิเภก
ทูล ว่าพระรามเรื่องฤษีคือทศกัณ ฐ์ ทศกัณฐ์ สั่ง ให้เบญกายแปลงเป็นนางสีดาทําตายลอยน้ํา
เพื่อให้พระรามเข้า ใจว่านางสีดาตายจึงยกทัพ กลับ หนุมานสงสัยขอพิสูจ น์ศพด้วยการเผาไฟ
นางเบญกายทนความร้อ นไม่ ไ หวเหาะขึ้ นจากกองไฟ หนุม านตามจั บ แล้ วนํ ามาให้พ ระราม
สอบสวน นางเบญกายสารภาพผิด พระรามอภัยโทษให้หนุมานนําตัวนางส่งกลับไปยังกรุงลงกา
หนุมานได้นางเบญกาย พระรามให้พลลิงสร้างถนนเพื่อข้ามไปยังกรุงลงกา หนุมานกับนิลพัท
ทะเลาะวิวาท พระรามให้นิลพัทกลับไปดูแลเมืองขีดขิน ฝ่ายทศกัณฐ์ให้นางพรณมัจฉาคุมฝูงปลา
ออกไปขนก้อนหินที่ฝ่ายพระรามกําลังถ่มลงเพื่อสร้างถนนมา หนุมานลงไปดูแล้วจับนางสุพรรณ
มัจฉาพร้อมกับได้นางเป็นชายา และใช้ให้นางขนหินกลับมาไว้ที่เดิม
ภาคที่ 7 ตอนพระรามประชิดกรุงลงกา แต่งเป็นกาพย์ฉบัง 362 บท และกาพย์ยานี 9
บท โดยมี เนื้อเรื่องตั้งแต่พระรามได้ประชุมพลแล้วเตรียมยกทัพไปยังกรุง ลงกา พระอินทร์ให้
มาตุลีนําราชรถมาถวาย พระรามเดินทางข้ามแม่น้ํามาถึงเขตเมืองลงกา ฝ่ายทศกัณฐ์ทราบข่าว
ให้ภาณุราชเนรมิตป่าใหม่ให้สวยงามแล้วซ่อนตัวอยู่ใต้ดินเพื่อรอตีทัพของข้ าศึก พระรามได้ใช้
ให้ประโคนธรรพ์หาที่พื้นที่เพื่อเหมาะสมกับตั้งทัพ ประโคนธรรพ์จึงเลือกป่าที่ภาณุราชเนรมิตไว้
แล้วกลับมาทูลพระรามแต่พิเภกทูลทัดทานว่าป่านี้อาจเป็นกลลวงของทศกัณฐ์จึงให้หนุมานไป
ตรวจสอบอีกครั้งกลับพบภาณุ ราชหนุม านได้สัง หารแล้วกลับมาทูลพระราม พระรามโกรธสั่ง
ให้ประหารประโคนธรรพ์ พิเภกเสนอให้ตั้งกองทัพที่เขามรกต พระรามจึงให้องคตเข้าไปเป็นทูต
เจรจากับทศกัณฐ์ให้ส่งนางสีดาคืน แต่ทศกัณฐ์กลับส่งนางมณโฑออกมารับ แต่องคตไม่ฟังและ
อาละวาดไปทั่วเมือง จนทศกัณฐ์ต้องออกมาเจรจา พร้อมกับกล่าวเยอะเย้ยว่าทศกัณฐ์เคยถูกตน
ลากเล่นตอนที่แปลงเป็นปู ทศกัณฐ์โกรธสั่งให้สังหารแต่ไม่มีใครสามารถสังหารองคตได้ ทศกัณฐ์
จึงนึกถึงฉัตรวิเศษซึ่งสามารถปิดบังอําพรางศัตรูได้ ด้วยอํานาจของฉัตรวิเศษทําให้ท้องฟ้าถูกบด
บังจนมืด พิเภกทูลพระรามว่าทศกัณฐ์กางฉัตรวิเศษ สุครีพอาสาไปทําลายฉัตรแล้วก็ใช้เท้าคีบ
มงกุฎของทศกัณฐ์ไปถวายพระราม
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ภาคที่ 8 ศึกไมยราพ แต่งเป็นกาพย์ฉบัง จํานวน 468 บท โดยมีเนื้อเรื่องตั้งแต่ทศกัณฐ์
สั่ง ให้นนยวิกและวายุวิกไปเชิ ญ ไมยราพเจ้ าเมืองบาดาลมาช่ วยตามคําแนะนําของเปาวนสูร
ไมยราพยิ น ดี ช่ ว ยทศกั ณ ฐ์ แ ต่ พ ระมารดาของไมยราพทั ด ทานแต่ ก็ ไ ม่ ฟั ง พร้ อ มกั บ เตรี ย มยา
เพื่อสะกดทัพ ไมยราพฝันร้ายโหรทํานายว่ามีเคราะห์ร้าย และไวยวิกจะได้ครองเมืองบาดานแทน
ไมยราพได้ฟัง จึงจั บไวยวิก รอสั งหารพร้อมกับพระราม ฝ่ายพระรามฝัน พิเภกทํานายว่าจะมี
เคราะห์ให้ระวังตัวเป็นพิเศษ หนุมานอาสาแปลงกายใหญ่โตอมพลับพลา แต่ไมยราพก็ลักลอบ
เข้าไปสะกดทัพวานรแล้วอุ้มพระรามไปยังเมืองบาดาน พิเภกให้หนุมานตามไปยังเมืองบาดานจน
พบลู กชายชื่ อมั จ ฉานุ ซึ่ ง รักษาด่ านสุดท้ายก่อนจะเข้าเมื องบาดาน มั จ ฉานุกล่าวคําปริศนา
ทางเข้าเมื องบาดาน จนหนุม านไปพบนางพิรากวนกําลั ง ตักน้ําเพื่อไปต้ม ไวยวิกกับพระราม
หนุมานขอความช่วยเหลือโดยแปลงกายเป็นใยบัวติดชายสไบนางพิรากวน ซึ่งการเข้าเมืองต้อง
ผ่านชั่งตาชั่งก่อนเข้าเมือง นางพิรากวนขึ้นชั่งตาชั่งก็หั ก นายทวารจึงจับนางไว้แล้วนางก็กล่าว
โดยว่าตาชั่งเก่ามากฟังดังนั้นนายทวารจึงปล่อ ยให้นางพิรากวนกลับเข้าไปยังในเมือง นางพิรา
กวนบอกกับหนุมานว่าตอนนี้ไมยราพกําลังพักผ่อน ส่วนพระรามถูกขังอยู่ที่ดงดาลหนุมานจึงเข้า
ไปช่วยพระรามให้อยู่ที่ปลอดภัย แล้วมาสู้รบกับไมยราพจนอาวุธหมดมือ ไมยราพจึงท้าให้ใช้
กระบองตาลผลัดกันตีแต่ไม่มีใครตาย หนุมานถามนางพิรากวนถึงวิธีสังหารไมยราพ นางจึงตอบ
ว่าต้องสังหารแมลงภู่ที่ไมยราพถอดดวงใจไว้พร้อมกับทําลายร่างไมยราพ หลังจากไมยราพตาย
ไวยวิกได้ขึ้นครองเมืองต่อ แล้วหนุมานเชิญพระรามกลับพลับพลา เมื่อพระรามตื่นได้สัญญาว่า
ถ้าเสร็จศึกลงกาจะแบ่งเมืองให้ครอง
ภาคที่ 9 ศึกกุมภกรรณ แต่งเป็นกาพย์ฉบัง มีจํานวน 415 บท และกาพย์ยานีจํานวน
10 บท โดยมีเนื้อเรื่องตั้งแต่ ทศกัณฐ์ทราบข่าวว่าไมยราพถูกสังหาร จึงเชิญกุมภกรรณให้ ช่วยรบ
แต่กุมภกรรณแนะนําให้ทศกัณฐ์คืนนางสีดา แต่ทศกัณฐ์ไม่ยอม และกุมภกรรณก็จําใจออกไปรบ
พระรามให้พิเภกไปเจรจากับกุมภกรรณ แต่กุมภกรรณไม่ฟังพร้อมกับตั้งปริศนา 4 ข้อ ซึ่งหาก
พระรามแก้ไขปริศนาได้ตนจะยกทัพกลับไป พระรามให้องคตไปลวงเอาคําตอบ แต่พิเภกบอกให้
นําเอาสุครีพออกรบ สุครีพหลงกลถูกกุมภกรรณจับได้แต่หนุมานไปช่วยได้ทัน ต่อมากุมภกรรณ
ตั้ง พิธี ชุ บ หอกโมกขศักดิ์พ ระรามให้สุค รีพ และองคตไปทํ าลายพิธี กุม ภกรรณออกรบครั้ง ที่ 2
พระรามบัญชาให้พระลักษมณ์ออกไปรับศึกจนถูก หอกโมกขศักดิ์ พิเภกบอกวิธี แก้ กุมภกรรณ
ทําพิธีทดน้ําที่เขามรกต พิเภกให้หนุมานไปทําลายพิธี จากนั้นกุมภกรรณออกรบครั้งที่ 3 พลาด
ท่าเสียทีถูกศรพระราม ก่อนที่กุมภกรรณจะตายได้รู้ว่าพระรามคือพระนารายณ์ที่ลงมาอวตาร
จงรับและสํานึกผิด
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2.1.2.1.6 บทละคร เรื่องรามเกียรติ์สมัยกรุงศรีอยุธยา
บทละครเรื่องรามเกียรติ์สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นบทที่แต่งไว้ใช้สําหรับการแสดง
โดยมีเนื้อเรื่องเริ่มตั้งแต่พระรามได้เมืองขีดขิน สุครีพให้องคตไปตามหนุมานมาเฝ้า หนุมานขอให้
พระรามแก้คําสาปพระอุมา สุครีพ หนุมานและองคตถือราชสานส์ของพระรามไปเมืองชมพูเพื่อให้
พญาชมพูสวามิภักดิ์ พญาชมพูไม่ยอมสวามิภักดิ์ หนุมานลอบอุ้มพญาชมพูมาในเวลากลางคืน
หนุมานรบอสูรฤทธิกัน หนุมานนําพญาชมพูมาเฝ้าพระราม พญาชมพูยอมสวามิภักดิ์เมื่อรู้ว่า
พระรามคือพระนารายณ์พญาชมพูสั่งให้โอรสชื่อนิลนนท์ประชุมทัพเมืองชมพูมาสมทบกับเมือง
ขีดขิน พระรามหยุดพลที่เขาคันธมาทน์ พระรามให้ชมพูพาน หนุมานและองคตนําผ้าสไบและ
ธํามรงค์ไปถวายแก่ นางสีดาที่กรุงลงกา องคตสังหารอสูรที่อยู่ในสระน้ําและทัพวานรช่วยแก้
คําสาบของพระอาทิตย์ ให้กับนกสัมพาทีพี่ชายของนกสดายุ นกสัมพาทีพาหนุมานไปกรุงลงกา
หนุม านพบและได้นางบุษมาลี หนุม านลองฤทธิ์ กับพระนารทฤๅษีจ นพ่ายแพ้และโดนสั่ง สอน
หนุมานเข้ากรุงลงกาพร้อมสังหารยักษ์เสื้อเมืองของกรุงลงกา หนุมานพบนาง สีดากําลังจะผูกศอ
ที่ต้นไม้ หนุมานช่วยนางได้ทันแล้วนํานางสีดากลับมา เมื่อนางสีดารู้สึกตัวก็ให้หนุมานนํานาง
กลับมาส่งที่ลงกาเหมือนเดิม หนุมานถวายแหวนและผ้าสไบพร้อมกับกราบทูลเรื่องที่พระรามสั่ง
จากนั้ น หนุ ม านหั ก สวนสั ง หารพลยั ก ษ์ แ ละวางอุ บ ายเผาเมื อ งแล้ ว กลั บ มาเข้ า เฝ้ า พระราม
พระรามให้องคตเป็นทูตเจรจาให้ทศกัณฐ์คืนนางสีดา แต่ทศกัณฐ์ไม่ยอม
นายธนิต อยู่โพธิ์ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นบทละครฉบับเชลยศักดิ์ที่เจ้าของคณะ
ละครคนใดคนหนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาคัดเขียนไว้ หรือหากวีที่พอแต่งได้แต่งขึ้นสําหรับเล่นละคร
ในคณะของตนไม่ใช่ฉบับหลวง เพราะถ้อยคําสํานวนไม่ประณีตเท่าที่ควร ดังตัวอย่างบทละคร
เรื่องรามเกียรติ์สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนพระรามแก้คําสาปพระอุมา ที่ว่า
๏ บัดนั้น
ทูลองค์ทรงศักดิ์พระจักรา
ว่าตนมีกําลังฤทธา
พบสวนแก้วพรอุมาในตรึงศ์ไตร
เก็บผละพฤกษาโอชาทิพย์
พระอุมาโกรธใจดั่งไฟฟ้า
ให้กําลังถอยน้อยไปกึ่งหนึ่ง
จึ่งต้องมาอยู่ไพรในอรัญ

คําแหงหนุมานหาญกล้า
ตัวข้าลําพองคะนองใจ
เที่ยวประพาศเวหาเนินไศล
คะนองใจเข้าหักอะยุทยา
ทั้งสุกทรามห่ามดิบเป็นภักษา
สาปข้าให้มาอยู่หิมวันต์
อย่าให้ขึ้นถึงเมืองสวรรค์
พระทรงธรรม์จงทราบพระบาทา
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แล้วสั่งไว้ว่านารายณ์วายุกูล
ปราบอสูรอาธรรม์ที่ฉันทา
จะได้มีฤทธามากกว่าเก่า
จึ่งจะพ้นคําสาปพระศุลี

มาสังหารประยูระยักษา
ให้ลูบกายาข้าสามที
พระเจ้าจงโปรดเกศี
ขอพระภูมีจงแจ้งในพระทัย

๏ เมื่อนั้น
ฟังวายุบุตรทูลเป็นมูลไป
พระจึ่งลูบกายาหนุมาน
จงพ้นคําสาปพระอุมา
แล้วมีพระราชบัญชา
องคตหนุมานอันชาญไชย
จึ่งจะชอบระบอบประเพณี
ให้พญาชุมนัครา

พระพุทธพงศ์องค์นารายณ์เป็นใหญ่
ว่าได้ต้องคําสาปพระพระอุมา
แล้วประทานพระพรให้หนักหนา
ให้มีอานุภาพอันเกรียงไกร
แก่พญาสุครีพทหารใหญ่
ให้ถือสารไปแจ้งซึ่งกิจจา
เป็นท่วงเป็นทีดีนักหนา
มาสามิภักดิ์เราโดยดี ฯ26

รูปที่ 3 ต้นฉบับสมุดไทยเรื่องรามเกียรติ์สมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนพระรามประชุมพลจนถึงองคตสื่อสาร
ที่มา : หนังสือบทละครเรื่องรามเกียรติ์ สมัยกรุงศรีอยุธยา
26

ดาวรัตน์ ชูทรัพย์, บทละครเรื่องรามเกียรติ์สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนพระรามประชุมพล

จนถึงองคตสื่อสาร, (กรุงเทพมหานคร: พิฆเณศ พริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์, 2541), หน้า 5 – 6.
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2.1.2.2 เรื่องรามเกียรติ์สมัยกรุงธนบุรี
วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ฉบับนี้เป็นวรรณกรรมที่ใช้สําหรับแสดงละคร
ในหรือละครผู้หญิงของหลวง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีพระราชประสงค์พระราชนิพนธ์
เพื่อฟื้นฟูล ะครหลวงขึ้นใหม่ เ หมื อนครั้ง กรุงเก่า ก่อนเสียกรุง ศรีอยุธ ยาในปีพุทธศักราช 2310
เมื่อปีพุทธศักราช 2312 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงตีเมืองนครศรีธรรมราช จึงได้ละคร
ผู้หญิงของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพวกละครหลวงที่หลบหนีจากครั้งกรุงเก่ามาเป็นครู
ฝึ ก หั ด กอปรกั บ มี ผู้ รู้ เห็ น ลั ก ษณะการเล่ น ละครหลวงหรื อ ละครใน เช่ น เจ้ า ฟ้ า พิ น ทวดี
พระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งอยู่มาจนถึงสมัยกรุงธนบุรี มาสมทบกับพวกละคร
ที่รวบรวมจากที่อื่น จึ ง ได้ มี การฟื้นฟูและฝึกหั ดละครหลวงขึ้ นใหม่ ในสมั ย กรุง ธนบุรี โดยยึ ด
รูปแบบละครผู้หญิงแบบอย่างครั้งกรุงเก่า
เรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้ าพระเจ้าตากสินมหาราช
มีบานแผนกว่า วันอาทิตย์ เดือน 6 ขึ้นค่ําหนึ่ง จุลศักราช 1132 ปีขาล โทศก พระราชนิพนธ์
ทรงแต่งชั้นต้นเป็นปฐมยังทรามยังพอดีอยู่27แสดงว่าทรงพระราชนิพนธ์เมื่อต้นรัชกาลและน่าจะมี
พระราชประสงค์ให้เป็นต้นฉบับไว้ชั้นหนึ่งก่อนแล้วทรงแก้ไขในภายหลัง ซึ่งต้นฉบับหนังสือสมุด
ไทยดําเก่าทีคัดมาทําต้นฉบับพิมพ์ บอกเวลาชุบเส้นทองไว้ว่าวันอาทิตย์ แรม 8 ค่ํา เดือน 12
จุลศักราช 1142 หรือปีพุทธศักราช 2323 ซึ่งเป็นตอนปลายของรัชกาล โดยบอกนามผู้อาลักษณ์
ไว้ 4 คน คือ นายถี อาลักษณ์ชุบเล่มที่ 1 นายสัง อาลักษณ์ชุบเล่มที่ 2 นายสน อาลักษณ์ชุบ
เล่มที่ 3 และนายบุญจัน อาลักษณ์ชุบเล่มที่ 4 และบอกชื่อผู้ตรวจทานไว้ 2 คน เหมือนกันทุกเล่ม
คือ ขุนสารประเสริด และขุนมหาสิทธิ วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ฉบับนี้มี 4 เล่ม ได้แก่
เล่ม 1 ตอนพระมงกุฎ ตั้งแต่พระมงกุฎประลองศรจนถึงพระลบมาช่วย
ให้หนีได้
เล่ม 2 ตอนหนุมานเกี้ยวพาราสีนางวานริน สังหารวิรุณจําบัง จนถึง
ท้าวมาลีวราชมา
เล่ม 3 ตอนท้าวมาลีวราชพิพากษาความจนทศกัณฐ์เข้าเมือง

27

กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยธนบุรี เล่ม 1, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ,

2532), หน้า 7.
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เล่ม 4 ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรด พระลักษมณ์ต้องหอกกบิลพัท
จนถึงผูกผมทศกัณฐ์กับนางมณโฑ

ตัวอย่างวรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรี ตอนท้าวมาลีวราชชมโฉมสีดา
เมื่อนั้น
ครั้นเห็นนวลนางสีดา
อั้นอัดกําหนัดในนาง
พิศเพ่งเล็งแลทรามวัย
ชิชะโอ้ว่าสีดาเอ๋ย
ถึงนางสิบหกห้องฟ้า
แต่กูผู้รู้ยศธรรม์
สาอะไรกับอ้ายอสุรี
โอ้อนิจจาทศกัณฐ์
ม้ารถคชพลวอดวาย
ตัวกูผู้หลีกลัดตัดใจ
ที่ไหนมันจะได้สติมา
ขวยเขินสะเทินวิญญาณ์
ไม่ดูสีดาดวงจันทร์
บิดเบือนพักตร์ผินไม่นําพา
อัดอั้นอดยิ้มไม่ได้
เจ้าผู้จําเริญสิริภาพ
เจ้าเป็นเอกอรรคกัญญา
ทําไมจึ่งมาอยู่นี่
ลูกผัวเจ้ามีหรือไม่

28

เรื่องเดียวกัน, หน้า 70 – 71.

พระทรงจตุศีลยักษา
เสน่หาปลาบปลื้มหฤทัย
พลางกําเริบราคร้อนพิสมัย
มิได้ที่จะขาดวางตา
มางามกระไรเลยเลิศเลขา
จะเปรียบสีดาได้ก็ไม่มี
ยังหมายมั่นมุ่งมารศรี
จะมิพาโคติกาตาย
สู้เสียพงศ์พันธุ์ฉับหาย
ฉิบหายเพราะนางสีดา
ยังให้หุนเหี้ยนเสน่หา
แต่วิญญาณ์กูแดยัน
กว่านั้นไม่เหลือบแลแปรผัน
พระทรงธรรม์เธอคิดละอายใจ
ขืนข่มอารมณ์ปราศรัย
เยื้อนแย้มว่าไปแก่สีดา
ปลาบปลื้มเยาวะยอดเสน่หา
หน่อนามกษัตรบุรีใด
สุริยวงศ์พงศ์พีร์อยู่ไหน
บอกไบ่ให้แจ้งบัดนี้28
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2.1.2.3 เรื่องรามเกียรติ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์สมัยรัตนโกสินทร์ ถือได้ว่าเป็นวรรณกรรมที่มี
เอกลักษณ์และรูปแบบเฉพาะที่สมบูรณ์ อีกทั้งได้ถูกตกทอดมายังยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งผลงานด้าน
วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ถูกปรากฏในรูปแบบบทละคร กาพย์ บทร้อง และเจรจา โดยมี
รายละเอียดดังนี้
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่1)
ในช่วงต้นแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เป็นการรวบรวมบทละครที่ตกทอด
มาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี ที่ สูญหายเมื่อครั้งครั้งเสียกรุง ศรีอยุธยา บทละคร
ส่วนมากที่ตกทอดมาเป็นบทละครนอกมากกว่าบทละครใน เพราะบทละครนอกส่วนใหญ่อยู่กับ
ประชาชน เมื่อมีการฟื้นฟูจึงรวบรวบได้มากกว่าของหลวง
ลักษณะบทละครสมัยรัตนโกสินทร์ ได้รับขนบการแสดงและวิธีการเขียนมาจาก
สมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยรัชกาลที่ 1 ทรงโปรดให้ตราบทละครพระราชนิพนธ์ไว้สําหรับพระนคร
เพื่อให้ครบตามที่เ คยมีมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ รามเกียรติ์ อุณรุท ดาหลัง และอิเหนา
โดยโปรดให้ราชบัณฑิตแต่งเป็นบทละคร วิธีแต่งนั้นโปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่
สันทัดทางการแต่งกลอน รับเรื่องไปแต่งเป็นตอน ๆ แล้วนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายทรงตรวจแก้ไ ข
แล้วตราขึ้นเป็นบทพระราชนิพนธ์สําหรับพระนคร ดังนี้
รามเกียรติ์
อุณรุท
ดาหลัง
อิเหนา
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116
18
32
38

เล่มสมุดไทย
เล่มสมุดไทย
เล่มสมุดไทย
เล่มสมุดไทย29

กรมศิลปากร, บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1,(กรุงเทพมหานคร:

สํานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร, 2540), หน้า 6.
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บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิ พ นธ์ ใ นพระบาทสมเด็จ พระพุ ทธยอดฟ้ า
จุ ฬ าโลกมหาราช มี ผู้ ส นใจศึ ก ษาวิเ คราะห์ เปรีย บเที ยบกับ บทพระราชนิพ นธ์ ในสมั ย พระเจ้ า
กรุ ง ธนบุ รี มี ลั ก ษณะการใช้ ถ้ อ ยคํ า ใกล้ เ คี ย งกั น บางครั้ ง มี ก ารลํ า ดั บ เรื่ อ งไม่ เ หมื อ นกั น
แต่ เ นื้ อ ความส่ ว นใหญ่ ต รงกั น แต่ ค วามสั้ น ยาวของบทประพั น ธ์ จ ะแตกต่ า งกั น โดยที่ บ ท
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 จะมีการแต่งขยายเพิ่มเติมจากของเก่าไปอีกมาก
บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เป็นรามเกียรติ์ที่มีความยาวถึง 50,286 คํากลอน นับเป็นรามเกียรติ์ฉบับสมบูรณ์และมีเนื้อความ
ละเอีย ดลออที่ สุ ด โดยมี เ นื้อ หาเริ่ ม ตั้ ง แต่ หิ รัน ตยั กษ์ ม้ ว นแผ่ น ดิน พระนารายณ์ล งมาปราบ
เกิดอโนมาตัน และแรกสร้างกรุงศรีอยุธยาต่อมาเป็นสงครามระหว่างมนุษย์กับยักษ์ จนกระทั่งถึง
พระรามและนางสีดาครองกรุงศรีอยุธยา ซึ่งประเด็นนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงพระราชวิจารณ์ไว้ในหนังสือเรื่องบ่อเกิดรามเกียรติ์ว่า
“...สั ง เกตได้ ว่ า พระราชประสงค์ คื อ จะรวบรวมเรื่ อ ง
รามเกียรติ์ไว้ให้ได้ทั้งหมด มากกว่าที่จะใช้สําหรับเล่นละคร…”30
ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อวันจันทร์ขึ้น 2 ค่ํา เดือนอ้าย ปีมะเส็ง จุลศักราช 1159
(พุทธศักราช.2340) โดยทรงแสดงพระราชปณิธานไว้ในบทร่ายเกริ่นนําเรื่องว่า
“...เกิ ด เกื้ อ เพื่ อ สมภ ารบ พิ ต ร กระวี วิ ธหลายหลา ก
รู้ หลากหลายฉั นท์ นิ พัน ธ์ โ คลงกาพย์ กลอน ภูธ รดํ าริ ดํารั ส จั ด จอง
ทํานองทํานุก ไตรดายุคนิทาน ตํานานเนื่องเรื่องรามเกียรติ์ เบียนบร
ปักษ์ยั กษ์พิ นาศ ด้ วยพระราชโวหารปานสุม าลัย เรียบร้อยสร้อ ย
โสภิต พิกสิตสาโรช โอษฐ์สุคนธ์วิมลหื่นหอม ถนอมถนิมประดับโสต
ประโยชน์ ฉ ลองเฉลิ ม เจิ ม จุ ฑ าทิ พ ย์ ป ระสาท ประกาศยศเอกอ้ า ง
องค์บพิตรพระเจ้าช้างเผือกผู้ครองเมืองฯ...”31

30

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, บ่อเกิดรามเกียรติ์, (กรุงเทพมหานคร:โรง

พิมพ์รุ่งวัฒนา, 2513), หน้า 209.
31

กรมศิลปากร, บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1, หน้า 6.
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และในโคลงกระทู้ จบบริบูรณ์ ท้ายเรื่องดังนี้
จบ
บ
ริ
บูรณ์

เรื่องราเมศล้าง
พิตรธรรมมิกทรง
ร่ําพร่ําประสงค์
บําเรอรมย์ให้

อสุรพงศ์
แต่งไว้
สมโภช พระนา
อ่านร้องรําเกษม ฯ

วัตถุประสงค์ท่ีทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระองค์เอง ตามราชประเพณี เดิมแต่ครั้งโบราณที่ว่า สิ่งแสดงความเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดินคือ
ความเจริญทางด้านวัฒนธรรม การละคร และวรรณคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งละครหลวงถือเป็น
เครื่องราชูปโภคอย่างหนึ่งขององค์พระมหากษัตริย์และการตั้งพระบรมราชจักรีวงศ์และพระนคร
หลวงใหม่ จึงถือเป็นสมบัติที่มีค่าควรเมือง เพื่อเป็นการรวบรวมวรรณคดี เพื่อมิให้สูญหายไปจาก
แผ่นดิน บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ถือเป็นรามเกียรติ์ที่มีความสมบูรณ์ที่สุด และใช้
เป็นแบบแผนในการศึกษาด้านวรรณคดีสืบมาจวบจนปัจจุบัน และเพื่อใช้ สําหรับอ่าน ร้องและรํา
ฉันทลักษณ์ในบทละครเรื่องรามเกียรติ์มีการใช้โวหารต่าง ๆ ในการพรรณนา ชมโฉม ชมเครื่อง
แต่งกาย ชมบ้านชมเมือง ชมรถ ชมม้าและชมกระบวนต่าง ๆ มีรายละเอียดและการใช้ภาษา
ที่สละสลวยงดงามควรค่าแก่การอ่านอีกทางหนึ่งเป็นการใช้เพื่อประกอบการละเล่นร้องรําทําละคร
เพราะบ้านเมืองภายหลังการเสียกรุงย่อมต้องสร้างขวัญกําลังใจให้ประชาชน เครื่องเล่นบันเทิง
ล้วนเป็นสิ่งแสดงความรื่นเริงมีความสุขของคนในแผ่นดิน
ลั ก ษณะบทพระราชนิ พ นธ์ ร ามเกี ย รติ์ ใ นรั ช กาลที่ 1 เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยร่ า ยสดุ ดี
พระเกียรติ กล่าวถึงพระราชกิจในการทํานุบํารุงแผ่นดินในด้านต่าง ๆ เนื้อเรื่องรามเกียรติ์จับความ
ตั้งแต่ตอนหิรันตยักษ์ม้วนแผ่นดิน จบด้วยอภิเษกพระรามกับนางสีดา ลักษณะของกลอนบทละคร
มีจํานวนคํา 6 - 7 คํา มีการให้เพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ แต่ไม่ครบทุกคํากลอนการให้เพลง
ขั บ ร้ อ ง เพื่ อ ให้ ผู้ ขั บ ร้ อ งดํ า เนิ น เรื่ อ งและสํ า หรั บ รํ า นั้ น ใช้ ทํ า นองเพลงซ้ํ า กั น เป็ น ส่ ว นใหญ่
เช่ น เพลงร่าย โทน ยานี ช้ า พระทอง ชมตลาด โอ้โลม ชาตรี ชมดง สระบุหร่ง เป็นต้น
เพลง หน้าพาทย์ต่าง ๆ ประกอบด้วย เชิ ด เสมอ กลม เชิ ดฉิ่ง คุกพาทย์ โอด พิราพรอน
เซ่ นเหล้ า กลองโยน เป็นต้น ส่ วนการกํากับเพลงนั้น จะปรากฏในเพียงบางบทกลอนเท่านั้น
นอกนั้นเว้นว่างให้ผู้บรรเลงดนตรี หรือผู้รําพิจารณาใส่เพลงตามความชํานาญ
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รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)
เรื่ องรามเกีย รติ์ พระราชนิพ นธ์ ในพระบาทสมเด็ จ พระพุท ธเลิศ หล้ านภาลั ย
เป็น กลอนบทละครที่ตัด เอาเฉพาะตอนสํา คัญ เพื่ อใช้ สํา หรั บ แสดงละครเท่ านั้ น จึ ง มิ ไ ด้ ทรง
พระราชนิพนธ์ใหม่ทั้งเรื่อง บางตอนทรงพระราชนิพนธ์ ใหม่ทั้งตอน บางตอนทรงพระราชนิพนธ์
เอง บางตอนก็ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ กรมพระยาดํารงราชานุภ าพ และกรมหมื่นกวีพจน์
สุ ป รี ช า ตรวจชํ า ระและจั ด พิ ม พ์ ใ นงานพระราชกุ ศ ลฉลองพระตํ า หนั ก จิ ต รดารโหฐาน
เมื่อปีพุทธศักราช 2456 และทรงพระราชนิพนธ์คํานําไว้ว่าเป็นหนังสือที่อ่านไม่เบื่อ เป็นภาษาไทย
ที่ดี และเป็นหนังสือสําคัญของชาติ
กลอนบทละครในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมี เนื้อหาเริ่มตั้งแต่
พระรามใช้ หนุ ม านไปถวายแหวนแก่น างสีด า นางสีด าจะผู ก คอตาย หนุ ม านเผากรุ งลงกา
ทศกั ณ ฐ์ ขั บ พิ เ ภก จองถนน หนุ ม านรบมั จ ฉานุ ศึ ก กุ ม ภกรรณ ศึ ก อิ น ทรชิ ต ฆ่ า สุ ข าจาร
จนทศกัณฐ์ล้ม นางสีดาลุยไฟ ราชาภิเษกพระราม และมีเนื้อความโดยเนื้อหาไม่ต่อกับตอนต้น
คือ พระรามประพาสป่า นางสีดาวาดรูปทศกัณฐ์ สั่งฆ่านางสีดา นางสีดาประสูติ พระมงกุฎ
พระรามปล่ อยม้ าอุปการ พระรามพบสีดา พระรามเข้าโกศ นางสีดาหนีพ ระรามไปอยู่เมื อง
บาดาล พระอิศวรให้พระรามนางสีดาคืนดีกัน อภิเษกพระรามกับนางสีดาที่เขาไกรลาสและ
จบด้วยพระรามกับนางสีดากลับเมือง และทรงพระราชนิพนธ์คําพากย์รามเกียรติ์สําหรับพากย์
โขนและเล่ น หนัง ใหญ่ ขึ้น 4 ตอน ได้แ ก่ ตอนนางลอย แต่ง เป็น กาพย์ยานี ตอนนาคบาศ
แต่งเป็นกาพย์ฉบัง ตอนพรหมาสตร์ แต่งเป็นกาพย์ฉบัง และตอนช้างเอราวัณ แต่งเป็นกาพย์
ฉบังและกาพย์ยานี
บทพากย์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงแก้ไขจาก
บทพากย์เก่าจํานวน 4 ตอน ได้แก่
ตอนนางลอย เป็ น บทคร่ํ า ครวญของพระรามเมื่ อ พบศพนางสี ด าซึ่ ง เป็ น นาง
เบญกายแปลงมา แต่งเป็นกาพย์ยานีจํานวน 68 บท
ตอนนาคบาศ เป็นเรื่องตอนพระรามเสด็จไปหาพระลักษมณ์ซึ่งต้องศรนาคบาศ
ของอินทรชิต แต่งเป็นกาพย์ฉบังจํานวน 11 บท
ตอนพิธี พ รหมาสตร์ เป็น เรื่องตอนอินทรชิ ตให้สร้า งโรงพิธี ประกอบพิธี ชุ ปศร
พรหมาสตร์ แต่งเป็นกาพย์ฉบังจํานวน 20 บท
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ตอนช้ า งเอราวั ณ เนื้ อ เรื่ อ งตั้ ง แต่ อิ น ทรชิ ต แปลงเป็ น พระอิ น ทร์ เ พื่ อ ลวงทั พ
พระลั กษมณ์ และพระรามเสด็จ มาที่ สนามรบจนถึง พระลั กษมณ์ต้องศรพรหมาสตร์ แต่ ง เป็ น
กาพย์ฉบังจํานวน 86 บท และกาพย์ยานีจํานวน 50 บท

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)
รามเกี ย รติ์ ใ นรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว มี ห ลั ก ฐาน
ปรากฏเขี ยนโคลงภาพเรื่ องรามเกี ย รติ์ จารึ กใต้แ ผ่น ศิ ลาจํ า หลัก ติด พนั ก รอบพระอุ โบสถวั ด
พระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ จํานวน 4 ทิศ 152 ภาพ แต่ไม่ครบ
เรื่อง ทางทิศตะวันออกจํานวน 32 ภาพ ทิศใต้จํานวน 44 ภาพ ทิศตะวันตกจํานวน 32 ภาพ
และทิศเหนือจํานวน 44 ภาพ เนื้อเรื่องของโคลงภาพเริ่มตั้งแต่ ทิศตะวันออก กล่าวถึง พระราม
ตามกวาง ทศกัณฐ์ลักนางสีดา จนถึงพระลักษมณ์ทําศึกกับมูลพลัม ซึ่งเป็นอสูรตนสําคัญ ที่มา
ช่ ว ยทศกั ณ ฐ์ ร บกั บ ฝ่ า ยพระราม ในปั จ จุ บั น โคลงภาพอั ก ษรเลื อ นลางมาก แต่ ภ าพจํ า หลั ก
ยั ง ปรากฏครบถ้ ว นมี ผู้ ป ระพั น ธ์ โ คลงภาพจํ า นวน 5 ท่ า น ได้ แ ก่ กรมหมื่ น ไกรสรวิ ชิ ต
หลวงชาญภูเบศร์ หลวงสุวรรณอักษร ขุนมหาสิทธิโวหาร และนายนุชมหาดเล็ก
ได้พบการจารึกประกอบภาพจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ไว้ที่ผนัง ศาลาทิศพระ
มณฑป ทั้ง 4 หลัง แต่ปัจจุบันจารึกหลุดหายเป็นจํานวนมาก เหลือเพียง 13 แผ่น เนื้อเรื่องเริ่ม
ตั้ง แต่กําเนิดของเทวดา และอสุ รวงศ์ จนถึง พระชนกไถได้นางสีดา พากันกลับเข้าเมื องมิ ถิลา
ในศิลาจารึกหลั กที่ 55 เป็นหลัก สุดท้าย ได้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาพจิตรกรรมเรื่ อง
รามเกียรติ์ ที่วัดพระเชตุพนกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามไว้ดังนี้
“...ว่ า พระชนกดาบศคิ ด จะลาพรต จึ ง ภานายโสมผู้ ศิ ษ ย์
ออกไปบริเวณพระไทรย ขุดหาพระราชบุตรีซึ่งฝังไว้ไม่ภพ พระดาบศ
จึ่งให้นายโสมเข้าไปในเมืองมิถิลา บอกอํามาตย์ให้จัดคู่โคและกระบือ
ออกมาจะไถหานางกุมารีซึ่งฝังไว้ เรื่องรามเกียรติ์ที่จะต่อไป จงไปดูที่
พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ด้านประตูข้างเหนือโน้นเถิด..”32
32

โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน, เรื่องที่ 2 ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน

[ออนไลน์], 28 เมษายน 2556. แหล่งที่มา http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/index.php
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ตัวอย่างโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์และศิลาจําหลักเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรวิหาร ภาพที่ 28 นางสีดาผูกศอ ซึ่งเป็นศิลาจําหลักทางด้านทิศตะวันออก
ดังนี้

พอสามยามย่ําฆ้อง
ขึ้นผูกพระสอกับ
หณุมานมุ่งมองขยับ
พอโลดรองรับได้

คนหลับ
กิ่งไม้
คอยอยู่
ตัดผ้าวางลง

รูปที่ 4 ภาพจารึกบนแผ่นศิลาเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ 28 นางสีดาผูกพระศอ
จําหลักติดพนักรอบพระอุโบสวัดพระเชตุพน ฯ
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย
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รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)
เรื่ อ งรามเกี ย รติ์ พระราชนิ พ นธ์ ใ นพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
เป็นกลอนบทละครสํานวนใหม่ไว้สําหรับเล่น โขนและละครอีกตอนหนึ่ง ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ไว้
ก่อนที่จะทรงผนวช อาจทรงเลือกตอนนี้เพราะคล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระองค์เอง เพื่อจะ
ตรงกับพระราชประวัติของพระองค์เองที่ทรงผนวชถึ ง 24 พรรษา ได้แก่ ตอนพระรามเดินดง
จั บเรื่องราวตั้ง แต่ นางไกยเกษี ขอพรท้าวทศรถให้เ นรเทศพระรามไปอยู่ ป่าเป็น เวลา 14 ปี
พระรามเดินดง มีพระลักษมณ์และนางสีดาตามเสด็จไปด้วยจนถึงท้าวทศรถสิ้นพระชนม์ และ
ถวายพระเพลิงพระบรมศพท้าวทศรถ
นอกจากนี้ยั ง มี บทการแสดงเบิกโรงโขนเกิดขึ้ น จํ านวน 2 ตอน ได้แก่ ตอน
พระรามเข้าสวนพิราพ และตอนพระนารายณ์ปราบนนทุกดังตัวอย่างประกอบดังนี้

บทละคร
ตอนพระนารายณ์ ปราบนนทุก
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4 ทั้งหมด เว้นแต่บท
นางนารายณ์รา เป็นบทครั้งรัชกาลที่ 1 ทรงแก้เล็กน้อย33
๏ เมื่อนั้น พระนารายณ์เทวราชอาจหาญ คํานับรับเทพโอการ พจมานพระศุลีผู้พี่ยา
ให้ไปสังหารผลาญนนทุก ซึ่งราญรุกเทพไทด้วยใจกล้า เพราะได้พรนิ้วเพชรสําเร็จมา แต่พระองค์
ทรงสัญญาว่ายักษ์ดี บังคมพระสยมภูวนาถ กราบลงแทบบาทบทศรี แล้วเสด็จออกมาพลันทันที
จรลีลาลงตรงแถวทาง เนินไศลไกรลาสบรรพต ทรงกําหนดดําริตริต่างต่าง เพื่อจะเป็นอุบาย
ทําลายล้าง นนทุกให้ส ร่างเสื่อมเสียฤทธิ์ ทําไฉนหนอไอ้ยักษ์ตนนี้ จะเสียทีมีนิ้วไม่ศักดิ์สิทธิ์
จําจะแปลงแสร้งเป็นนางนฤมิต ไปล่อจิตมันให้หลงพะวงไป แล้วชี้ขามันเข้าเองในเพลงรํา จนล้ม
คว่ําลงให้กูขึ้นเหยียบได้ ดําริแล้วยุรยาตรลีลาศไป หาที่ซึ่งจะได้พบประสบยักษ์ ฯ 12 คํา ฯ เพลง

33

“ไม่ปรากฏผู้แต่ง, บทละครชุดเบ็ดเตล็ดในเรื่องรามเกียรติ์” พิมพ์เป็นอนุสรณ์งาน

พระราชทานเพลิงศพนางบุญเตือน ทองเสริม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2519), หน้า
30 - 34.
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ร่าย

๏ ได้ที่ควรจึ่ง จําแลงแปลงกาย เยื้องย้ายด้วยฤทธิ์ สิทธิศักดิ์ เพื่อเป็ นนางโฉมยงนง
ลักษณ์ นางทั้งไตรจักรหาไม่มี ฯ 2 คํา ฯ ตระ
๏ แปลงให้เห็นเป็นเทพอัปสร งามงอนอ่อนองค์ดํารงศรี กรายกรสัญจรไปในนที ยังทาง
ทีน่ นทุกจะเดินมา ฯ 2 คํา ฯ เพลงช้า
๏ บัดนั้น นนทุกฤทธิ์ไกรใจกล้า ถึงขณะสบายใจได้เวลา ก็ลอยหน้าตาเหินเดินไป ฯ 2
คํา ฯ เชิด
ชมโฉม

๏ เหลื อ บเห็ น สตรี วิ ไ ลลั ก ษณ์ ผิ ว พั ก ตร์ ผ่ อ งเพี ย งแขไข งามโอษฐ์ ง ามแก้ ม งามจุ ไ ร
งามนัยน์เนตรงามกร งามถันงามกรรณงามขนง งามองค์ยิ่งเทพอัปสร งามจริตกิริยางามงอน
งามเอวงามอ่อนประหลาดตา ถึงโฉมยงองค์อัครลักษมี พระสุรัสวดีเสนหา สิ้นไตรภพจบสวรรค์
ชั้นฟ้า ไม่มีที่จะมาเปรียบเทียบทัน ดูไหนก็เพลินจําเริญรัก ในองค์นงลักษณ์สาวสวรรค์ ยิ่งพิศยิ่ง
คิดผูกพัน ก็เดินเดียดเฉียดกระชั้นชิดเข้าไป ฯ 8 คํา ฯ เข้าม่าน
ชาตรี

๏ โฉมเฉลา พี่เห็นเจ้ าเข้าก็คิดพิสมัย เจ้ามาแต่สวรรค์ชั้นใด สมญาว่ากระไรนั้นเทวี
ประสงค์สิ่งอันใดจะใคร่รู้ ทําไมได้มาอยู่ที่นี่ ไฉนผู้เดียวเที่ยวอยู่ดังนี้ มารศรีจงแถลงแจ้งกิจจา ฯ
4 คํา ฯ
ร่าย

๏ เมื่อนั้น นางนฤมิตมีฤทธิ์แกล้วกล้า ไว้จริตคิดการมารยา ชําเลืองนัยนาแล้วตอบไป
เหตุไฉนจึ่งได้มาไต่ถาม ลวนลามบุกรุกเข้ามาใกล้ ท่านนี้ไม่มีความเกรงใจ เราเป็นข้าใช้ในเจ้า
โลกา พนักงานฟ้อนรําระบําบัน ชื่อสุวรรณอัปสรเสนหา ไม่สู้สบายกายจึ่งมา หวังว่าจะให้ คลาย
กายเร่าร้อน ฯ 6 คํา ฯ
โลม

๏ สุดสวาท โฉมประหลาดล้ําเทพอัปสร ทั้งวาจาจริตก็งามงอน ควรเป็นนางฟ้อนวิไล
ลักษณ์ ความจริงอย่างไรในใจเจ้ า หนักเบาจงแถลงแจ้ งประจักษ์ ถ้าวาสนาควรคุง บํารุง รัก
ก็จะเป็นภักดิ์ผลสืบไป อันตัวพี่มิได้ลวนลาม จะถือความสิ่งนี้ไม่ได้ สาวสวรรค์ขวัญฟ้ายาใจ
พี่ไร้คู่อยู่จงได้ปรานี ฯ 6 คํา ฯ

40
ร่าย

๏ เมื่อนั้น นางเทพนิมิตโฉมศรี ค้อนแล้วตอบพลันทันที ว่านี้ไนเพราะเสนาะใจ อันซึ่งจะ
ฝากไมตรีข้า ข้อนั้นอย่าว่าหารู้ไม่ เราเป็นนางรําระบําใน จะมีมิตรที่ฤทัยผูกพัน ในการนักเลง
เพลงฟ้อน จึ่งจะผ่อนด้วยความเกษมสันต์ รําได้ก็มารําตามกัน ดังนั้นจะสมถวิลจินดา ฯ 6 คํา ฯ
๏ บัดนั้น นนทุกฤทธิไกรใจกล้า หลงใหลในกลมารยา ก็ปรีดาเกษมสันต์พันทวี ยิ้มแล้ว
จึงกล่าวสุนทร กูกรนางฟ้าเฉลิมศรี เจ้าจักปรารมภ์ไปไยมี พี่เป็นคนเก่าพอเข้าใจ เชิญเจ้ารําเถิด
นะนางฟ้า ให้สิ้นท่าที่นางจําได้ ตัวพี่จะรําไป มิให้ผิดเพลงนางเทวี ฯ 6 คํา ฯ
๏ เมื่อนั้น นางนฤมิตมีสวัสดิ์รัศมี เห็นนนทุกหลงกลก็ยินดี ทําทีเยื้องกรายให้ยวนยิน ฯ
2 คํา ฯ เจรจา
ชมตลาด

๏ เทพนมประถมพรหมสี่หน้า สอดสร้อยมาลาเฉิดฉิน ทั้งกลางเดินดงหงส์บิน กินริน
เลียบถ้ําอําไพ อีกช้านางนอนภมรเคล้า ทั้งแขกเต้าผาลาเพียงไหล่ เมขลาโยนแก้วแววไว มยุเรศ
ฟ้อ นในอั ม พร ยอดตองต้ องลมพรหมนิ มิ ต อี ก ทั้ง พิ ส มั ย เรีย งหมอน ย้ า ยท่ า มั จ ฉาชมสาคร
พระศรีกรขว้างจักรฤทธิรงค์ ฝ่ายว่านนทุกก็รําตาม ด้วยความพิสมัยใหลหลง ถึงท่านาคาม้วน
หางวง ก็ชี้ตรงเพลาพลันทันใด ฯ 8 คํา ฯ เพลงช้า
ร่าย

๏ ด้วยอํานาจนิ้วเพชรเรื่องฤทธิ์สิทธิศักดิ์ ขายักษ์หักลงไม่ตรงได้ ขุนยักษ์ล้มขะมําคว่ําไป
ตกใจร้องระงมไม่สมประดี ฯ 2 คํา ฯ โอด
๏ เมื่อนั้น นางนารายณ์นฤมิตวิจิตรศรี ครั้นยักษ์ล้มลงเห็นเป็นที ก็คืนที่เป็นนารายณ์
กลายไป ฯ 2 คํา ฯ รัว
๏ ธรณี ต รี จั ก รคทาวุ ธ สี่ หั ต ถ์ ยุ ด ยึ ด มั่ น ไม่ ห วั่ น ไหว เสด็ จ ยื น เหยี ย บยั ก ษ์ นั้ น ทั น ใด
ตั้งพระทัยจะสังหารราญรอน ฯ 2 คํา ฯ
๏ บัดนั้น นนทุกทุศีลมือตีนอ่อน เห็นพระองค์ทรงสังข์คทาธร เป็นสี่กรก็รู้ประจักษ์ใจ
ว่านารายณ์มาจําแลงแผลงฤทธิ์ ลวงจะล้างชีวิตให้ตักษัย ร้อนตัวกลัวจึ่งถามความไป โทษข้า
เป็นไฉนจงตรัสมา ฯ 4 คํา ฯ
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๏ เมื่อนั้น พระศรีกรเรืองฤทธิ์ทุกทิศา จึ่งตรัสตอบว่าตัวมึงชั่วช้า โทษมึงถึงควรฆ่าเสียยิ่ง
นัก เพราะมึงทะลึ่งจิตคิดเกินเหตุ ไม่เกรงเดชพระเป็นใหญ่ในไตรจักร ชี้นิ้วเพชรฆ่าหมู่สุรารักษ์
เพราะโทษหนักมึงจึ่งจะวายปราณ ฯ 4 คํา ฯ
๏ บัดนั้น นนทุกฟังพระบัญชาจึงว่าขาน ว่าถ้าโทษข้านี้มีประมาณ ควรการที่จะผลาญ
เสียบัดนี้ ไยพระองค์ไม่ทําตรงซึ่งหน้า มามารยาแปลงเป็นหญิงไม่บัดสี ชะรอยจะหวาดหวั่นพรั่น
นิ้วนี้ จะชี้สู้พระองค์นั้นให้บรรลัย ตัวข้านี้มีแต่สองมือ ดังฤๅจะสู้สี่กรได้ ถ้าสี่มือดังพระองค์ผู้ทรง
ชัย ที่ไหนจะทําได้ดังนี้ ฯ 6 คํา ฯ
๏ เมื่อนั้น พระนารายณ์ศักดิ์สิทธิ์เรืองศรี จึ่งตรัสตอบให้ฟังไปดังนี้ ว่าซึ่งกูเป็นสตรีทํา
ที่มา เพราะว่ามึงจะถึงแก่ความตาย ฉิบหายด้วยหลงเล่ห์เสนหา ตามวิสัยไอ้ระยําต่ําช้า จนนิ้ว
เพชรฆ่าตัวมึงบรรลัย ชาตินี้มือมึงมีแต่สอง มึงจงไปรับรองเอาชาติใหม่ กูขออวยอํานวยพรมึงไป
สิบเศียรได้แล้วให้มียี่สิบกร ถือเทพสาตราคทาวุธ เป็นเครื่องยุทธมีกําลังทั้งศิลป์ศร กูจะเป็นเช่น
มนุษย์สองกร ไปสังหารราญรอนมึงอีกที ให้สิ้นวงศ์พงศ์ยักษ์ศักดา ประจักษ์แก่เทวาทุกราศี
ทําโลกให้เกษมเปรมปรีดิ์ เพราะไม่มียักษาอาธรรม์ ตรัสแล้วทรงแสดงแผลงฤทธิ์ ทําทิศน้อยใหญ่
ให้หวั่นไหว ทรงสาปปราบอสูรนนทุกนั้น ให้พลันอันตรธานสูญไป ฯ 12 คํา ฯ คุกพาทย์ (ยักษ์
วิ่งเข้าโรงเสีย)
๏ ครั้นเสร็จการกําราบปราบนนทุก ให้เป็นสุขทั่วเทพน้อยใหญ่ พระนารายณ์เรืองศรีมีชัย
เหาะไปสู่ที่เฝ้าเจ้าโลกา ฯ 2 คํา ฯ เหาะ
ตวงพระธาตุ

๏ เรื่องนารายณ์กําราบปราบนนทุก ในต้นไตรดายุคโบราณว่า เป็นเรื่องดึกดําบรรพ์สืบ
กันมา ครั้งกรุงศรีอยุธยาเอามาใช้ สําหรับโรงนางฟ้อนละครใน แสดงให้เห็นครูผู้สอนรํา มีทีท่า
ต่างต่างอย่างนารายณ์ เยื้องกรายโดยนิยมคมขํา มีชื่อ เรียกท่าไว้ให้ศิษย์จํา จะได้ทําให้ต้องแก่
คลองการ บัดนี้เราได้รําทําบท ให้ปรากฏโดยแสดงแถลงสาร เบิกโรงละครก่อนเล่นงาน ชาวเรา
ท่านจงเป็นสุขทุกคนเอย ฯ 8 คํา ฯ พระยาเดิน (แล้วลาโรง)
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รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีปรากฏหลักฐานการแต่งโคลงเรื่องรามเกียรติ์ ประกอบ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังรอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว เป็นโคลงรวม
ทั้งสิ้นจํานวน 4,984 บท ส่วนที่ทรงพระราชนิพนธ์เป็นโคลงจํานวน 224 บท ได้แก่
1. โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ห้ องที่ 90 ตั้งแต่แผ่นที่ 357 – 360 รวมจํานวน 28
บท เนื้อความตั้งแต่ทศกัณฐ์ตั้งพิธีชุบกายให้เป็นเพชร (พิธีอุโมงค์) จนถึงหนุมานสะกดพานาง
มณโฑมาหยอกเย้าจนเสียพิธี
2. โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ห้องที่ 94 ตั้งแต่แผ่นที่ 373 – 360 รวมจํานวน 28
บท เนื้อความตั้งแต่หนุมานเกี้ยวพาราสีนางวานรินจนถึงหนุมานสังหารวิรุญจําบังแล้วนําศีรษะไป
ถวายพระราม
3. โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ห้องที่ 102 – 107 รวมจํานวน 178 บท เนื้อความ
ตั้งแต่หนุมานอาสาแปลงเป็นทศกัณฐ์ ทําลายพิธีน้ําทิพย์ของนางมณโฑจนถึงหนุมานคืนสมบัติให้
ทศกัณฐ์และชูกล่องดวงใจเย้ยทศกัณฐ์
ภาพจิตกรรมฝาผนังรอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถูกวาดขึ้นเป็น
ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2325 ในรัชสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมี พระราช
ประสงค์ให้เขียนภาพรอบพระระเบียงเรื่องรามเกียรติ์ตามแนวพระราชนิพนธ์ของพระองค์เอง
ต่อมาให้เขียนภาพรามเกียรติ์ขึ้นใหม่เพื่อฉลองกรุงครบรอบ 50 ปี ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) เมื่อปีพุทธศักราช 2375 เนื่องจากฝาผนังเกิด
ความชื้นของผนังปูนภาพจึงหลุดและเลือนไป จากนั้นมีการซ่อมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังเพื่อ
ฉลองกรุงครบรอบ 100 ปี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
เมื่อปีพุทธศักราช 2425 ต่อมามีการซ่อมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังเพื่อฉลองกรุงครบรอบ 150
ปี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) เมื่อปีพุทธศักราช 2475 และ
ในปัจจุบันมีการซ่อมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังเพื่อฉลองกรุงครบรอบ 200 ปี เมื่อปีพุทธศักราช
2525
ตัวอย่างโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ห้องที่ 90 แผ่นที่ 360 เนื้อความหนุมานสะกด
พานางมณโฑมาหยอกเย้าจนเสียพิธี พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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พงษภาณุมาศได้
เหนชอบเช่นหณุมาน
ลูกลมล่องลมทยาน
สะกดยักษ์ลักเข้าข้าง

สดับสาร
กล่าวอ้าง
ยังนิเวศน์
แท่นแก้วมณโฑ ฯ

ยลนางหลับสนิทอุ้ม
เถาถีบทางอัมพร
ถึงที่ยี่สิบกร
วางอนุชเทียบหน้า

องค์อร
ผาดฟ้า
กอบตรบะ กิจแฮ
ปลุกเปลื้องมนต์สดม ฯ

ร้องตวาดเหวยท้าวยี่
นางนี่เมียใครหือ
มัวหลับสับเงาปรือ
ฉวยชักผ้าห่มแกล้ง

สิบมือ
ใคร่แจ้ง
จะป่น เปิงแฮ
หยอกเย้ยหยาบหยาม ฯ

มณโฑร้องกรีดคว้า
จอมราพรู้ศึกตัว
เผยเนตรพบลิงพัว
เหลืออดพิโรธฟุ้ง

กอดผัว
หวาดสดุ้ง
พันหยอก เมียแฮ
โลดขึ้นยืนยัน ฯ

ฉวยชักคันฉัตรต้อน
สามต่อฤทธิอสุรา
รบพลางผัดกันมา
ท้าวราพเหลือรับท้อ

ตีสวา
ร่ําล้อ
ยื้อหยอก นางแฮ
จิตรยั้งยืนตลึง ฯ
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ลูกลมหลอนหลอกเย้ย
ฉะมั่นขันตีขัน
เมียตัวสิตาชัน
เมียท่านฉกมาเพี้ยง

ยิ้มหยัน
แตกเปรี้ยง
ฉุนโกรธ ฉิวแฮ
ลูกไม้กลางไพร ฯ

หาไม่จะฆ่าให้
เกรงจะล่วงโองการ
กล่าวเสร็จจึ่งสามทหหาร
ทูลพระนรายน์ไท้

วายปราณ
ท่านใช้
เหาะกลับ มาแฮ
ท่านซร้องสรเสริญ ฯ

รูปที่ 5 ภาพจิตรกรรมฝาผนังรอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ห้องที่ 90 ทศกัณฐ์ตั้งพิธีชุบกายให้เป็นเพชรหนุมานสะกดพานางมณโฑมาหยอกจนเสียพิธี
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย
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และยัง ปรากฏบทละครดึกดําบรรพ์ เรื่องรามเกียรติ์ พระนิพ นธ์ ในสมเด็จ ฯ
เจ้ า ฟ้า กรมพระนริศ รานุวั ดติ วงศ์ ตอนศู รปนขาตีสี ดา พระนิพ นธ์ ขึ้น เพื่ อแสดงที่ศ าลาอั นเต
ซึ่งเป็นงานช่วยพระยาประเสริฐศุภกิจ เพื่อบําเรอสมาชิกในสโมสรอันเต ปริกธุริน 34 และตอน
ฆ่ านางสี ดา หรือตอนปีศาจนางอดูร พระนิพ นธ์ ไ ว้เ พื่อให้คณะละครดึกดําบรรพ์ของพระเจ้ า
เทเวศรวงศ์วิวัฒน์แสดง แต่ยังไม่สําเร็จ จึงไม่ได้นําออกแสดง แต่ได้มีการรวบรวมเพื่อจะเป็น
ประโยชน์ที่จะนํามาจัดแสดงเป็นตอนสั้น ๆ 35 ทั้งนี้ยังมีบทคอนเสิต36 เรื่องรามเกียรติ์ จํานวน 3
ตอน ได้แก่ ตอนนางลอย ใช้บรรเลงต้อนรับเคาวน์ ออฟ ตุริน แห่งอิตาลี ณ พระที่นั่งจักรีมหา
ปราสาท เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ร.ศ. 117 (ปีพุทธศักราช 2441) 37 ตอนพรหมาศ เตรียมบรรเลง
ในงานต้อนรับเจ้าชายเฮนรี่ แห่งกรุงปรุสเซีย ซึ่งกําหนดเข้าเฝ้าในปลาย ร.ศ. 117 แต่มิได้เข้ามา
ตามกําหนด จึงนําบทคอนเสิตตอนนี้ไปบรรเลงในงานค้อนรับ ม.ดูแมร์ ผู้สําเร็จราชการอินโดจีน
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เมื่อวันที่ 17 เมษายน ร.ศ. 118 (ปีพุทธศักราช 2442) 38 และตอน
นาคบาศ ใช้ บรรเลงในงานต่าง ๆ หลายครั้ ง ต่อมาภายหลัง ได้ตัด ทอนบทใหม่ เพื่อให้สั้นลง
พร้อมกับเปลี่ยนบทและเพลงร้องที่บรรจุ เพื่อเตรียมบรรเลงต้อนรับเจ้าชายเฮนรี่ 39

34

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, ชุมนุมบทละคอนและ

บทขับร้อง, (พระนคร: ศิวพร, 2514), หน้า 207.
35

เรื่องเดียวกัน, หน้า 223.

36

บทคอนเสิต คือ บทที่ใช้สําหรับเล่นบรรเลงกับวงปี่พาทย์มโหรีเท่านั้น ได้นํามา

ประกอบการแสดง ซึ่งใช้เวลาบรรเลงประมาณ 60 นาที
37

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, ชุมนุมบทละคอนและ

บทขับร้อง, หน้า 331.
38

เรื่องเดียวกัน, หน้า 332.

39

เรื่องเดียวกัน, หน้า 332.
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รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)
ปรากฏหลักฐานเป็นหนังสือ “บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์” เนื่องด้วยพระองค์ทรง
สนพระทัยจึ งศึกษาค้นคว้าที่มาของเรื่องรามเกียรติ์จากคัมภีร์รามายณะ
ของฤาษีวาลมิ กิ
แล้วพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ บทร้องและบทพากย์รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ
พระรามาธิ บดีศรีสินทร มหาวชิ ราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัวขึ้น ไว้สําหรับเล่นโขนจํ านวน
6 ชุด ได้แก่
1. ชุดสีดาหาย
ตอนที่ 1 สูรปะนักขาหึง
ตอนที่ 2 ตามกวาง
2. ชุดเผาลงกา
3. ชุดพิเภษณ์ถูกขับ
4. ชุดจองถนน ( มี 2 ตอน )
5. ชุดประเดิมศึกลงกา
ตอนที่ 1 ศุกะสัณปลอมพล
ตอนที่ 2 สุครีพหักฉัตร
ตอนที่ 3 องคทสื่อสาร
6. ชุดนาคบาศ
บทพระราชนิพนธ์ทรงดําเนินเรื่องตามคัมภีร์รามายณะของฤาษีวาลมิกิ โดยได้ทรงชี้แจงว่า
"...บทละครเรื่องรามเกียรติ์ที่รวมอยู่ในเล่มนี้ เป็นบทที่ข้าพเจ้า
ได้แต่งขึ้นเป็นครั้งคราวสําหรับเล่นโขน มิได้ตั้งใจที่จะให้เป็นหนังสือกวี
นิพนธ์สําหรับอ่านเพราะๆหรือดําเนินเรื่องราวติดต่อกัน บทเหล่านี้ได้
แต่งขึ้นสําหรับความสะดวกในการเล่นโขนโดยแท้ จึงมีทั้งคํากลอนอัน
เป็นบทร้อง ทั้งบทพากย์ และเจรจาอย่างโขนระคนกันอยู่ตามแต่จะ
เหมาะแก่การเล่นออกโรงจริง..."40
40

กรมศิลปากร, รามเกียรติ์ บทร้องและบทพากย์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ

พระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์ พริ้น
ติ้ง กรุ๊พ, 2554), หน้าคํานํา.
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อีกทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ว้าสําหรับแสดงเป็นบทละคร
เบิกโรง บทละครดึกดําบรรพ์ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ และบทพากย์เจรจา ซึ่งมี รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ประเภทบทละครเบิกโรง เรื่องดึกดําบรรพ์ มีจํานวน 4 ชุด
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4

มหาพาลี
ฤษีเลี้ยงลูก
พระนรสิงหาวตาร
พระคเณศ์รเสียงา

2. ประเภทบทละครดึกดําบรรพ์ ได้แก่ ชุดอรชุนกับทศกัณฐ์ นําเค้าโครงเรื่องมา
จากรามายณะ ในกัณฐ์ที่ 7 อุดรกัณฑ์หรืออุตตรกัณฑ์
3. ประเภทบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ได้แก่ ตอน อภิเษกสมรส มี 2 ตอน
ตอนที่ 1 ปราบทาตะกะ
ตอนที่ 2 อภิเษกสมรส
4. ประเภทบทพากย์เจรจา มีจํานวน 3 ชุด
ชุดที่ 1 เผาลงกา
ชุดที่ 2 พิธีกุมภนิยา
ชุดที่ 3 นางลอย
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สรุ ป ได้ ว่ า วรรณกรรมเรื่ อ งรามเกี ย รติ์ มี ก ารสื บ ทอดจากอดี ต มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จากหลักฐานที่ปรากฏต่าง ๆ พบว่า วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ งเป็น
รูปแบบคําประพั นธ์ ต่า ง ๆ เช่ น ราชาพิ ลาปคํ าฉันท์ หรือนิร าศษี ดาโคลงทศรถสอนพระราม
โคลงพาลีสอนน้อง รามเกียรติ์คําฉันท์ รามเกียรติ์คําพากย์ บทละครครั้งกรุงเก่า เรื่องรามเกียรติ์
สมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา สมั ย กรุ ง ธนบุ รี ปรากฏบทละครเรื่ อ งรามเกี ย รติ์ จํ า นวน 4 ตอน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มี พระมหากษัตริย์ ทรงให้ความสนพระทัยที่จ ะทํานุบํารุงรักษามาหลาย
รัชกาล เช่น รัชกาลที่ 1 ทรงรวบรวมและฟื้นฟู บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นใหม่ ซึ่งถือได้ว่า
วรรณกรรมฉบับนี้เป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อเรื่องสมบูรณ์ที่สุด รัชกาลที่ 2 ทรงคัดเลือกเอาเนื้อเรื่อง
บางตอนมาแต่งใหม่เพื่อให้ เหมาะกับกระบวนเล่นละคร และยังทรงพระราชนิพนธ์คําพากย์เรื่อง
รามเกียรติ์ไว้สําหรับเล่นโขนและหนังใหญ่ ส่วนรัชกาลที่ 3 มีการแต่งโคลงภาพเรื่องรามเกี ยรติ์
จารึกใต้แผ่นศิลาจําหลักติดพนักรอบพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รัชกาลที่ 4 มีบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามเดินดง รัชกาลที่ 5 สร้างโคลงเรื่อง
รามเกียรติ์ โดยจารึกไว้ที่เสาระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม บทละครดึกดําบรรพ์ และบท
คอนเสิต รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเฉพาะตอนไว้เพื่อแสดง และในยุคปัจจุบันได้มี
การสร้างบทการแสดงโขนไว้สําหรับสําหรับเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ชม
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2.2 บทเกี้ยวพาราสีในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์
2.2.1 ความหมายของการเกี้ยวพาราสี
เกี้ยว ก. รัด, พันแน่น, ติดแน่น, เช่นเพราะประพฤติมันเกี้ยว เกี่ยงร้ายแกมดี.
(โลกนิติ); พูดให้รักในเชิงชู้สาว, พูดแทะโลม, พูดเลียบเคียงเพื่อให้สมปรารถนา. เกี้ยวพาน,
เกี้ยวพาราสี. พูดให้รักในเชิงชู้สาว41
เกี้ยวพาราสี พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ มีอยู่หลายระดับด้วยกัน ตั้งแต่พูดจา
แทะโลม เกี้ยวพาราสี จนถึงจับเนื้อต้องตัวโดยไม่สมควร
เกี้ยว ในทางนาฏศิลป์ไทย หมายถึง การเกี้ยวพาราสี กร่อนมาเป็นเกี้ยวพาราสี
คือ ลั ก ษณะที่ ฝ่ า ยชายและฝ่ า ยหญิ ง แสดงความรั ก ต่ อ กัน ในกระบวนการเกี้ ย วทั่ ว ๆ ไป คื อ
ฝ่ายชายเกี้ยวฝ่ายหญิง เป็นลักษณะของการรําเข้าพระเข้านาง รําคู่ รําตีบท รําทําบท รําตาม
เพลงหน้าพาทย์ ที่เรียกว่า บทเกี้ยวพาราสี บทเกี้ยวพาราสีในการแสดงละครนั้นโดยทั่วไปจะเห็น
เป็นตัวพระเกี้ยวตัวนาง เช่น ในการแสดงโขน ได้แก่ ทศกัณฐ์เกี้ยวนางสีดา หนุมานเกี้ยว
นางสุพรรณมัจฉา ละครในเรื่องอิเหนา เช่น อิเหนาเกี้ยวนางบุษบา ละครนอกเรื่อง สังข์ทอง
ตอน พระสังข์เกี้ยวนางรจนา แต่ยัง มีลักษณะการเกี้ยวอีกอย่างหนึ่งที่เป็นการเกี้ยวพิเศษ
โดยฝ่ายหญิงเกี้ยวฝ่ายชายเป็นลักษณะของการกลับธรรมชาติคือตัวนางมาทําบทบาทของตัวพระ
คือตัวละครฝ่ ายนางเกี้ยวตัวละครฝ่ายพระ เช่ น นางศูรปนขา(สํามนักขาแปลง)เกี้ยวพระราม
นางผีเสื้อสมุทรแปลงเกี้ยวพระอภัยมณีอันมีลักษณะการเกี้ยวเช่นเดียวกัน คือ การเกี้ยวในบทร้อง
บทพากย์และการเกี้ยวพาราสีประกอบเพลงหน้าพาทย์
สรุปได้ว่า การเกี้ยวพาราสี หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักกับบุคคล
ที่พึงปราถนาโดยจะใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรี หรือ ความคุ้ นเคย ซึ่งจะเริ่ม
จากจ้องมอง พูดจาหยอกล้อทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ขั้นต่อคือการถูกเนื้อต้องตัวกันหรือทาง
นาฏศิลป์เรียกว่าเล้าโลม และสุ ดท้ายคือการคุกคามทางเพศหรือคําศัพท์ทางการแสดงเรียกว่า
ประดิพัทธ์ จากข้อสรุปความหมายของการเกี้ยวพาราสี สามารถวิเคราะห์และแบ่งขั้นตอนการ
เกี้ยวพาราสีในบทวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนั้น
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1. การชมโฉม หมายถึง การพบเห็นครั้งแรกของบุคคลที่พึง ปราถนา จึงรําพึง
รําพันรูปร่างหน้าตาจนกระทั่งลักษณะต่าง ๆ และอาจมีการเปรียบกับสิ่งต่าง ๆ เช่น การพรรณนา
ของพระรามตอนชมโฉมนางสีดาหลังจากที่อภิเษกสมรส
ชมโฉม

๏ ลดองค์ลงเหนือบรรลังก์แก้ว
นั่งชิดพิศโฉมนางเทวี
งามพักตร์ดั่งดวงศศิธร
งามเนตรดั่งเนตรมฤคา
งามโอษฐ์โอษฐ์เอี่ยมดั่งจะแย้ม
งามจริตกิริยาวิลาวัณย์
ยิ่งพิศยิ่งพิศวาสกลุ้ม
แสนรักสุดรักวนิดา
ฯ 8 คํา ฯ

ผ่องแผ้วฤทัยเกษมศรี
มีศรีเสาวภาคย์จําเริญตา
งามขนงก่งงอนดั่งเลขา
งามนาสิกแฉล้มงามกรรณ
ถามทั้งสองแก้มงามถัน
สารพันพริ้มพร้อมทั้งกายา
ให้รุมรึงในความเสน่หา
จึ่งมีบัญชาดรัสไป ฯ

2. การพูดจาหยอกล้อ หมายถึง การสร้างความสัมพันธไมตรีขั้นเบื้องต้นกับ
บุคคลที่พึงปราถนาด้วยการพูดจา สอบถาม เรื่องราวต่าง ๆ เพื่อจะได้ทราบความเป็นตัวตนของ
บุคคลที่พึงปราถนา เช่น การเจรจาหยอกล้อระหว่างพาลีกับนางเทพดารา
โอ้โลม

๏ ดวงเอยดวงสมร
อันถ้อยคําที่เจ้าร่ําพาที
แม้นพระเป็นเจ้าจะเจาะจง
แก่พญาสุครีพอนุชา
ตัวที่มีชอบในเบื้องบาท
สาวสวรรค์ขวัญฟ้ายาใจ
ว่าพลางก็ทางไขว่คว้า
ความรักเป็นพ้นพันทวี
ฯ 8 คํา ฯ

เจ้างามงอนจําเริญใจพี่
ใช่กี้ใช่การจะเจรจา
ประทานองค์เยาวยอดเสน่หา
จะให้มาดั่งนี้ก็ผิดไป
จึงประสาทเจ้าเป็นบําเหน็จให้
จะพะวงสงสัยไปไยมี
อนิจจาเจ้าไม่เห็นอกพี่
มารศรีจงได้เมตตา ฯ
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3. การเล้าโลม หมายถึง การถูกเนื้อต้องตัวของบุคคลที่พึงประสงค์ ด้วยการ
จับมือ ถือแขน จนถึงขั้นกอด เช่น บทหนุมานเล้าโลมนางเบญกาย
โอ้โลม

๏ สุดเอยสุดสวาท
พี่อุตส่าห์มาส่งถึงลงกา
ควรหรือถือแต่ว่ารับสั่ง
นิจจาเอ๋ยอาภัพลับไป
เมื่อสุดแสนเสน่หาไม่ว่าเล่น
มิใช่จะแกล้งแต่งกลเกี้ยวพาราสีพาน
จงผินมาพาทีกับพี่บ้าง
พลางหยอกยุดฉุดฉวยชายสไบ
ฯ 8 คํา ฯ

เฉลียวฉลาดแหลมหลักหนักหนา
หมายจะฝากเสน่หาอาลัย
จะเห็นดีพี่มั่งก็หาไม่
เสียน้ําใจจริงเจ้าเยาวมาลย์
หวังจะเป็นคู่รักสมัครสมาน
เยาวมาลย์อย่าแหนงแคลงใจ
จะหมองหมางมึนตึงไปถึงไหน
ถูกต้องลองใจกัลยา ฯ

4. ประดิพัทธ์ หมายถึง การมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับบุคคลที่พึงปรารถนา
หรือการคุกคามและลวนลามทางเพศ เช่น หนุมานประดิพัทธ์นางวานริน
โอ้โลม

๏ ทรามเอยทรามสงวน
ราชการก็ร้อนไม่นอนใจ
แต่ความรักหนักหน่วงในดวงจิตร
เจ้ายิ่งทําเหินห่างไปอย่างนั้น
ว่าพลางทางประโลมลูบต้อง
สนิทแนบแอบองค์นงคราญ
เกิดวิบัติอัศจรรย์ลั่นเลื่อน
พยุพยับอับแสงอโณทัย
ปลาวาฬว่ายสายสมุทรผุดขึ้นล่อง
สองสุขเกษมศานต์บานกมล
ฯ 10 คํา ฯ โลม

ถ้อยคําน้ํานวลจะหาไหน
จะรีบไปสังหารผลาญกุมภัณฑ์
เป็นสุดที่พี่จะคิดผ่อนผัน
เหมือนแกล้งกันจะให้ขาดราชการ
ค่อยประคองเคียงพักตร์สมัครสมาน
กรประสานสอดคล้องทํานองใน
สะท้านสะเทื้อนเขาอังกาศหวาดไหว
ชลาลัยคลื่นระลอกกระฉอกชล
พ่นฟองฟุ้งฟ้าดังห่าฝน
อยู่บนที่แท่นแผ่นศิลา ฯ
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2.2.2 บทเกี้ยวพาราสีในบทละครเรื่องรามเกียรติ์
จากการศึ กษาความเป็น มาของวรรณกรรมเรื่ องรามเกี ย รติ์ ในยุ คสมั ย ต่ าง ๆ
พบว่ามี บทวรรณกรรมที่แสดงบทการแสดงด้านความรัก หรือที่เรียกว่าการเกี้ยวพาราสี อยู่เป็น
จํ านวนมาก โดยเริ่ม ตั้ง แต่บทละครครั้ง กรุง เก่าในสมั ยกรุง ศรีอยุธ ยาจวบจนถึง บทการแสดง
เบิกโรงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รายละเอียดดังนี้
2.2.2.1 บทเกี้ยวพาราสีในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ สมัยกรุงศรีอยุธยา
บทเกี้ยวพาราสีในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ สมัยกรุงศรีอยุธยา มีปรากฏ
หลักฐานในสมุดไทย ตั้งแต่ตอนพระรามประชุมพลจนถึงองคตสื่อสาร จํานวน 2 ตอน ได้แก่
ตอนหนุมานได้นางบุษมาลี และหนุมานได้นางสูวรรณมัจฉา
ตารางที่ 2 วิเคราะห์ขั้นตอนการเกี้ยวพาราสีพาราสีในบทละคร สมัยกรุงศรีอยุธยา
ที่

ตอน

บทบาทการเกี้ยวพาราสี
ชมโฉม

พูดจาหยอกล้อ เล้าโลม

ประดิพัทธ์

1.

หนุมานได้นางบุษมาลี









2.

หนุมานได้นางสูวรรณมัจฉา









จากบทละครข้างต้นสรุปได้ว่า บทละครเรื่องรามเกียรติ์ สมัยกรุงศรีอยุธยา มีปรากฏ
บทบาทการเกี้ยวพาราสีของตัวละครจํานวน 2 ตอน ได้แก่ หนุมานได้นางบุษมาลีและหนุมาน
ได้ น างสู ว รรณมั จ ฉา ซึ่ ง มี พ ฤติ ก รรมการเกี้ ย วพาราสี ค รบทั้ ง 4 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ การชมโฉม
การพูดจาหยอกล้อ การเล้าโลม และจบด้วยการประดิพัทธ์

บทเกี้ยวพาราสีตอนหนุมานได้นางบุษมาลี
๏ เมื่อนั้น
เหาะมาในกลางเมฆา
หมายม่งอัคเนย์ทิศศา
เหาะพ้นนครลงกาไป

คําแหงหนุมานหาญกล้า
ด้วยอํานาจฤทธาอันเกรียงไกร
จะเห็นกรุงอสุราก็หาไม่
เทพเจ้าดลใจกระบี่พลัน
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จะให้ไปราชฐานนางฟ้า
ลูกพระพายรีบเหาะจอระจัน
คิดว่าลงกาธานี
รีบเหาะระเห็จเตร็จมา
ลงจากฟากฟ้าสุราไลย
จะพบเห็นใครก็ไม่มี
เข้าในราชฐานนางฟ้า
ทรงโฉมประโลมเล่ห์ละลานใจ
อย่าเลยกูจะแปลงกาย
คิดแล้วร่ายเวทวิเศษดี
เข้าในห้องแก้วแกมทอง
เข้านั่งแนบแอบองค์อรไท

องค์พระอิศราสาปสัน
แลเห็นไอศวรรย์นางกัลยา
กระบี่ดีใจเป็นหนักหนา
ถึงนัครานางบุษมาลี
เข้าในนิเวศน์มารศรี
ขุนกระบี่คิดอัศจรรย์ใจ
เห็นองค์กัลยาศรีใส
อําไพยิ่งเทพกัลยาณี
เป็นมานพโสภานวลศรี
แปลงอินทรีย์เป็นมนุษย์วุฒิไกร
เรืองรองแอร่มแจ่มใส
พิศโฉมวิไลเป็นขวัญตา ฯ

๏ เจ้าพี่
เอ็นดูพี่บ้างนางกัลยา
แสนทุเรศที่เรียมทุราจร
แสนลําบากยากนักนะเทวี
เจ้าดวงดอกฟ้ามณฑาทิพย์
จะถนอมมิให้หมองครองระคาย

มารศรีผู้ยอดเสนหา
สาวสวรรค์ขวัญตาจงปรานี
ข้ามสิงขรสาคเรศนัทีศรี
มารศรีจงเห็นแก่พี่ชาย
อันลอยลิบลับฟ้าเวหาหาย
มิให้วายว่างเว้นทิวาวัน ฯ

๏ ฟังสาร
คือใครเป็นอะไรกับเจ้านั้น
ลอยหน้ามาว่าวอนให้เอ็นดู
หรือไรใช้ให้ยากลําบากกาย
ไม่เกรงองค์อิศวรบรมนาถ
จะพากันมอดม้วยมรณา
ด้วยต้องคําสาปพระอิศรา
สั่งว่านารายณ์ธิบดี
พบทหารนารายณ์เป็นกระบี่
จึ่งจะพ้นคําสาปพระทรงธรรม์

เยาวมาลย์ขัดแค้นหุนหัน
เข้ามาทําพัลวันอยูวุ่นวาย
ไม่อดสูว่ายากลําบากหลาย
ช่างไม่อายแก่ใจมาเจรจา
แม้นทราบบาทพระบรมนาถา
ข้ากลัวอาชญาพระศุลี
ให้ข้ามาอยู่ในไพรศรี
มาสังหารอสุรีอาธรรม์
ชื่อศรีหนุมานอันแข็งขัน
ท่านนั้นมีพหลศักดา ฯ
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๏ ฟังกระบี่
พี่ชื่อหนุมานชาญศักดา
อันตัวของเจ้านะนงคราญ
เป็นรางวัลถวายแหวนภัควดี
ว่าพลางทางฉวยข้อพระหัตถ์
ดั่งได้นางแก้วจักรพัตรา

ศรีใสโสมนัสา
เป็นทหารนราธิบดี
พระสยมภูวญานประทานพี่
มารศรีจงได้มาเมตตา
ประดิพัทธ์ด้วยความเสนหา
นางฟ้าจงได้มาปรานี ฯ

๏ สาวสวัสดิ์สลัดปัดกร
ไฉนใยมาทําดั่งนี้
อ้างว่าทหารพระจักรา
ลิ้นลมแสนคมเป็นพ้นไป
หน้าตาทหารพระทรงพุทธ
รูปร่างเจ้าชู้อยู่เช่นนี้
ฟังนางฟ้าดั่งว่าจะพาเหาะ
ดั่งน้ําแก้งแจ้วจับดวงหัททัย
น้อยเอ๋ยอย่าเพ่อเย้ยเยาะก่อน
ว่าพลางคว้าไขว่พัลวัน
ว่าแล้วสําแดงเดชา
สี่กรถือตรีอันเกรียงไกร
มีกุณฑลขนเพชรมาไล
หาวเป็นดาวเป็นเดือนทินกร

สายสมรค่อนว่าน่าบัดสี
ช่างไม่บัดสีแก่น้ําใจ
ช่างมีหน้าเจรจาว่าได้
ไม่อายแก่ใจมาพาที
นี้หรือวายุบุตรกระบี่ศรี
จะมาพาทีล่อลวงใคร
หวานเสนาะจับจิตพิศมัย
ดั่งได้อํามฤตท้าวเทวัญ
พี่กลัวแต่จะวอนไปสวรรค์
สาวสวรรค์ควรหรือไม่เชื่อใจ
เป็นวานรเผือกผู้สูงใหญ่
ด้วยเดโชฤทธิรอน
เขี้ยวแก้วอําไพประภัสสร
ออกจากปากวานรด้วยฉับพลัน

๏ เมื่อนั้น
เห็นวายุบุตรวุฒิกรรดิ์
อ้าปากหาวเป็นเดือนตะวัน
มีกุณฑลขนเพชรมาลา
แม่นมั่นพระอวตาร
เชิญกระบี่อันมีฤทธิไกร
ได้ประมาทพลาดพลั้งแต่หลังมา
ไม่แจ้งว่าทหารพระทรงธรรม์

นางฟ้าตกประหม่ากายาสั่น
สําแดงฤทธีอันศักดา
สาวสวรรค์กระหนกตกประหม่า
เหมือนคําสาปสั่งมาแต่ตรึงส์ไตร
เยาวมาลย์ประนมบังคมไหว้
อรไทขอราชทัณฑ์
ท่านอย่าขึ้งเคียดเดียดฉันท์
ชีวันอยู่ใต้ฝ่าธุลี ฯ
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๏ เมื่อนั้น
ได้ฟังนางบุษมาลี
เชื่อหรือหาไม่นะแก้วตา
พระสยมภูวนาถประสาทพร
ว่าแล้วจูงกรนางนาฏ
นั่งแนบแอบองค์นางเอววัน

หนุมานผู้ชาญไชยศรี
มารศรีขอสมาลาธิกรณ์
ว่าทหารนราทรงศร
สายสมรให้พี่เป็นรางวัล
เข้าในราชฐานสาวสวรรค์
สาวสวรรค์จงได้มาปรานี ฯ

โอ้โลม

๏ ลุศวาด
เจ้าดวงดอกฟ้าสุมาลี
พี่นี้มิให้เจ้าชอกช้ํา
พี่รักเจ้าเท่าเทียมกับชีวา
เจ้าสายสุดที่รักเจริญรุ่น
ดั่งนางในไกรลาสจําแลงลง

นุชนาฏนิ่มเนื้อนวลศรี
อย่าผินพักตร์ผลักพี่นะแก้วตา
ระกําใจในความเสนหา
พี่ยาก็ได้มาแนบองค์
ประเสริฐสุนทรีย์เทียมตระกูลประยูรหงส์

พลางผจงต้องเต้ามณฑานาง ฯ

โอ้ตอบ

๏ นางฟ้าป้องปัดสลัดกร
แล้วแสร้งเสด้วยเล่ห์กลนาง
ไฮ้อะไรคว้าไขว่คะนองลอง
ยิ่งผลักไสไขว่คว้าไม่รามือ
แต่ปากนางหากว่าจะร้อง
แต่มารยามานะเป็นพ้นใจ

ค้อนให้วานรทําหมองหมาง
พลางหยิกพลางข่วนแต่เบามือ
มิวางจะร้องขึ้นเถิดหรือ
ดี้เดียมน้อยหรือเป็นพ้นไป
ในทรวงน้องตื่นเต้นฤๅทัยไหว
ทําค้อนควักผลักไสอยู่ไปมา ฯ

๏ ดวงสมร
หยิกข่วนพี่ใหญ่นางไฉยา
เข้าแนบแอบองค์สาวสวัสดิ์
ชมเนตรเกศแก้มสุมาลี
ชมปรางเปรียบปรางปราโมทย์
เกี่ยวกระหวัดรัดรึงภิรมย์ใจ
อุระแอบแนบทรวงสายสวาท
สองสมร่วมภิรมย์หัทยางค์
เพอิญเมฆพิรุณปรายเป็นสายฝน

เจ้างามงอนเจริญสวาทข้า
แก้วตาจงได้มาปรานี
สัมผัสด้วยความเกษมศรี
ฤๅดีดิ้นเฟื่องฟุ้งสดุ้งใจ
ชมโอษฐ์เชยชิดพิสมัย
สองฤๅทัยเดือดดิ้นอยู่แดดาน
สมภาสภิรมย์เกษมสานติ์
ไม่เสื่อมสร่างในรสะฤๅดี
ให้มืดมนบังแสงพระสูรศรี
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เมขลาล่อแก้วในเมฆี
ขว้างขวานประหารกลางเวหา
สาครเป็นระลอกกระฉอกไป
มังกรคาบเหราขึ้นชูร่อน
พระพายชายพัดมารวยริน
ก็บ่ายเบี่ยงเลี่ยงไปตามลม
ต่างเชยต่างชมไม่วายวาง

รามสูรไล่ขยี้ขยิกไป
ดินฟ้าสะท้านลั่นหวั่นไหว
มัจฉาว่าดําผุดในมุจลินท์
เงือกงูวู่ว่อนในชลสินธุ์
โกสุมแย้มขยายกลิ่นผกากาง
จนโพยมมัวมืดสว่างสาง
ก็เสื่อมสร่างในรสราคา ฯ

๏ เมื่อนั้น
ร่วมภิรมย์ชมรสปรีดา
หัวเหิ่มเริ่มแรกสมรัก
นางรักลุ่มหลงปลงใจ
นางลืมไกรลาสสุราไลย
คลึงเคล้าเย้ายวนนางกัลยา
หนุมานลืมองคตอนุชา
นางลืมทรงบุปผาสุมาไลย
ลูกพระพายลืมนารายณ์ใช้มา
ลืมนิกายกระบี่พลพฤนท์
เฝ้าแนบแอบกายวายุบุตร
จนไก่แก้วแจ้วเร่งพระสุริยา
ดาวเดือนเลือนลับเมฆา
ครั้นรุ่งแจ้งแสงสูริไทย
จึ่งมีมธุรสสุนทร
พี่จะไปนครลงกา
ช้านักกลัวราชอาชญา
จําจะจากพุ่มพวงดวงใจ

นางบุษมาลีเสนหา
ด้วยวายุบุตรวุฒิไกร
นงลักษณ์สมสนิทพิสมัย
ไม่คํานึงถึงองค์พระอิศรา
วายุบุตรลืมนารายณ์นาถา
นางลืมนางฟ้าในตรึงส์ไตร
ลูกพระสูริยาเป็นใหญ่
ลูบไล้สุคนธรวยรื่น
ถวายผ้าธํามรงค์ก็ลืมสิ้น
นางลืมถิ่นราชฐานสวรรยา
นงนุชแสนสนิทเสน่หา
สกุณนาเพรียกพร้องระงมไพร
แสงทองส่องฟ้าจํารัสไข
กระบี่ตกใจตื่นจากไสยา
ดูก่อนเยาวยอดเสน่หา
จะส่งแก้วตาไปสุราลัย
พระจักราจะติโทษได้
สุดอาลัยที่จะอยู่ครองคู่กัน ฯ42

ดาวรัตน์ ชูทรัพย์, บทละครเรื่องรามเกียรติ์สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนพระรามประชุมพล

จนถึงองคตสื่อสาร, (กรุงเทพมหานคร: พิฆเณศ พริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์, 2541), หน้า 28 – 33.
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บทเกี้ยวพาราสีตอนหนุมานได้นางสูวรรณมัจฉา
๏ เมื่อนั้น
ขนศิลาจองสนนในชลธาร
ทิ้งลงหายไปในวารี
เห็นผิดท่วงทีกิริยา
คิดแล้วด้วยพลันไม่ทันช้า
อ่านเวทวิเศษอันเชี่ยวชาญ
เป็นมิจฉาใหญ่หลวงมหึมา
เห็นฝูงปลาคลาคล่ําในนัที
โกฏิแสนแน่นอัดล้วนมัจฉา
เห็นโฉมยงองค์นางนิรมล
งามสะพรั่งดั่งจะบาดนัยนา
จะเข่นฆ่าฝูงปลาให้บรรลัย
คิดแล้วด้วยพลันมิทันนาน
เข้าไล่กัดมัจฉาวิ่งพรู
บ้างล้มบ้างตายกระจายหนี
นางมัจฉากระหนกตกใจ
เร่งอัศจรรย์ใจสุดาดี
เห็นผิดมัจฉาในธาร

หนุมานฤทธิแรงคําแหงหาญ
ประมาณได้กึ่งมรคา
ขุนกระบี่ก็คิดกังขา
น่าที่จะมีซึ่งเหตุการณ์
วายุบุตรฤทธิไกรใจหาญ
มินานก็แปลงอินทรีย์
วายุบุตรลงในวารีศรี
คาบศิลาพาไปอยู่อลวน
บ้างคาบไปมาอยู่สับสน
ยลพักตร์ล้วนเล่ห์ละลานใจ
พักตราดั่งดวงแขไข
แล้วจับนางทรามวัยมาถามดู
หนุมานโผนทะยานวางวู่
หมู่ปลาแตกกระจายพรัดพรายไป
วารีฉ่าฉานสะท้านไหว
เห็นปลาใหญ่ไล่กัดบริวาร
มารศรีกลัวม้วยสังขาร
เยามาลย์หนีเข้าคูหาพลัน ฯ

๏ เมื่อนั้น
ลูกพระพายกลายกลับอินทรีย์พลัน
มาเถิงถ้ําทองอันรูจี
ดวงมณีส่องสว่างกระจ่างตา
เข้าในราชฐานนางนงคราญ
เข้านั่งแนบแอบองค์นางทรามวัย

หนุมานฤทธิแรงแข็งขัน
จอระจันตามนางมัจฉามา
กระบี่ก็เข้าในคูหา
ดั่งแสงสูริยาอโณทัย
หนุมานยินดีจะมีไหน
พิศโฉมอรทัยทําขวัญตา ฯ

๏ เมื่อนั้น
เห็นกระบี่อันมีศักดา

โฉมยงองค์สูวรรณมัจฉา
เข้ามานั่งร่วมแท่นอําไพ
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นงลักษณ์ก็ผันพักตร์หนี
สาวสวรรค์รันทดสลดใจ

มารศรีประพรั่นหวั่นไหว
อรไทก็ลงจากแท่นทอง ฯ

๏ เมื่อนั้น
ประจักษ์เนตรแจ้งเหตุด้วยนวลน้อง
กูจะยุดเอาไว้ดูใจนาง
กระบี่มีมธุรสพจนา
ว่าพลางพิศโฉมนางมัจฉา
งามศิริมงคลเจริญใจ
พระเกศดั่งเกสรศรี
งามกรงอนงวงไอยรา
งามเต้าดั่งดอกประทุมเมศ
ขนงโก่งค้อมดั่งเกาทัณฑ์
วงพักตร์ดั่งดวงจันทร์แจ่ม
งามปรางเปรียบปรางลออองค์

วายุบุตรวุฒิไกรไม่มีสอง
ลุกจากแท่นทองจะไคลคลา
นึกพลางทางฉวยหัตถา
แก้วตาควรหรือจะหนีไป
ให้ติดต้องนัยนาฤทัยไหว
ดั่งนางในไกรลาสสวรรยา
ฉวีดั่งแก้วอันเลขา
งามอุราดังแผ่นสูวรรณอัน
งามเนตรดั่งมฤคะขําขัน
งามกรรณดั่งกลีบบุษบง
ศรีแอร่มนภรุ่งพนาระหง
พระศอทรงดั่งเหมราชคลา

๏ พิศพลางกระบี่กล่าวถ้อยคําหวาน
เยาวมาลย์ผู้ยอดเสน่หา
เอ็นดูพี่บ้างนางกัลยา
สาวสวรรค์ขวัญตาจงปรานี
แสนยากของพี่เพียงอกคราก
ความลําบากก็สุดใจพี่
มารศรีจงได้เมตตา
จองสนนขนศิลาข้ามวารี
เจ้าดวงดอกฟ้ามณฑาพิพย์
อันลอยลิบสุดเอื้อมสุดหัตถา
พี่รักเจ้าเทียมเท่ากับชีวา
จะสู้ม้วยด้วยสร้อยสูดาจันทร์ ฯ
๏ สาวสวัสดิ์ปัดกรค้อนให้
คือใครเป็นอะไรกับใครนั่น
ช่างมีหน้าว่าวอนให้เอ็นดู
หรือใครใช้ให้ยากลําบากกาย
นางปล้ําปลิดปลดกรขุนกระบี่
ช่างไม่บัดสีแก่น้ําใจ

นี่อะไรมาทําหุนหัน
มายื้อคร่าพัลวันกันวุ่นวาย
ไม่อดสูว่ายากลําบากหลาย
ข้าใช้ให้จองสนนหรือว่าไร
มารศรีหยิกข่วนแล้วผลักไส
นางผลักไสมิให้ต้องกายา ฯ
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๏ เจ้าพี่
หยิกข่วนพี่ไยนางไฉยา
ความพี่รักเจ้าเท่าดวงจิต
ตั้งใจจะให้น้องครองวัง
ขออภัยพี่ได้ยุดข้อมือเจ้า
โทษพี่ผิดแล้วแต่เพียงนี้
ว่างพลางทางฉวยข้อพระหัตถ์
ประคองกรอุ้มองค์มัจฉามา

มารศรีผู้ยอดเสน่หา
อนิจจาควรหรือมาชิงชัง
สิ้นชีวิตก็ไม่คิดถอยหลัง
เป็นสัจจังดั่งกล่าววาที
ขวัญข้าวผู้ม่งมารศรี
ฟังพี่เจ้างดไว้ก่อนรา
ประดิพัทธ์ด้วยความเสน่หา
หัตถาไขว่คว้ามณฑานาง ฯ

๏ สาวสวัสดิ์ปัดป้องสลัดกร
กล่าวเสด้วยเล่ห์กลนาง
มาทําคุมเหงไม่เกรงน้อง
ยิ่งผลักไสไขว่คว้าไม่รามือ
แต่ปากนางหากว่าจะร้อง
แสร้งทํามารยาพิราไนย

ชายเนตรคมค้อนระคางหมาง
พลางหลิกพลางข่วนแต่เบามือ
มิวางจะร้องขึ้นเถิดหรือ
เดี๋ยวนี้ก็ร้องให้อื้ออึงไป
ในทรวงน้องตื่นเต้นฤดีไหว
ค้อนควักผลักไสอยู่ไปมา ฯ

๏ ดวงสมร
หยิกข่วนผลักไสพี่ไยนา
ประคองกรต้องเต้าสาวสวัสดิ์
เจ้าดวงดอกฟ้าสุมาลี
อันพี่กับเจ้าเยาวมิ่ง
แล้วโอบอุ้มองค์นางกัลยา
ว่าพลางอุ้มนางขึ้นวางตัก
ให้ร้อนรุ่มกลุ้มใจดั่งไฟพราย
มัจฉาปลิดปลดกรแล้ววอนว่า
ว่างพลางลดองค์เจ้าจงไป

เจ้างามงอนสวาทข้า
แก้วตาจงได้มาปรานี
ประดิพัทธ์ด้วยความกระเษมศรี
อย่าผินพักตร์ผลักพี่นะแก้วตา
จริงจริงไม่ทิ้งขนิษฐา
ขึ้นบทแท่นรจนาพรรณราย
เชนนมชมพักตร์นางโฉมฉาย
กอดประทับกายเชยชมนาง
ไฉนไม่มีความเมตตาบ้าง
ชม้ายชายเนตรดุวานร ฯ

๏ สายสมร
แต่มารยามานะเป็นพ้นไป
วายุบุตรฉุดหัตถ์นางมัจฉา

บิดเบือนแล้วค้อนให้
ในฤๅทัยเดือดดิ้นอยู่แดยัน
ไขว่คว้าต้องเต้าสาวสวรรค์
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ประคองกรอุ้มองค์นางเอววัน
อุระแอบแนบทรวงดวงสมร
ฤดีดิ้นเฟื่องฟุ้งสะดุ้งใจ
เพอิญเมฆพิรุณปรายเป็นสายฝน
ดั่งสําเภาเล่นล่องในนัที
ครึกครืนคลื่นซ้ํากระหน่ํามา
พระพายพัดซัดซ้ําปิ่มจะจม
ก็เบี่ยงบ่ายเลี่ยงแล่นไปตามลม
ต่างเชยต่างชมไม่วายวาง
จนไก่ขันกระชั้นพระสูริยา
สกุณนาเพรียกพร้องระงมไพร

สองกระสันปั่นป่วนฤๅทัย
สโมสรด้วยความพิสมัย
หวั่นไหวฤๅดี
มืดมนบังแสงพระสูริศรี
บังเกิดพยุระบุลม
ต้องนาวาเพียงจะหล่มล่ม
คลื่นระดมซัดท่วมราโทปาง
จนโพยมมัวมืดสว่างสาง
กอดนางแล้วก็เคลิ้มหลับไป
แสงทองส่องฟ้าจํารัสไข
กระบี่ตื่นตกใจจากไสยา43

2.2.2.2 บทเกี้ยวพาราสีในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ สมัยธนบุรี
จากวรรณกรรมเรื่ อ งรามเกี ย รติ์ ที่ ป รากฏในสมั ย กรุ ง ธนบุ รี พบว่ า มี
บทบาทการเกี้ยวพาราสีในบทวรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรี มีบทบาทการเกี้ยวพาราสีของตัวละคร
ระหว่างหนุมานกับนางวานรินทร์ คือ ตอนหนุมานเกี้ยวพาราสีนางวานรินทร์
ตารางที่ 3 วิเคราะห์ขั้นตอนการเกี้ยวพาราสีพาราสีในบทละคร สมัยกรุงธนบุรี
ที่
1.

ตอน
หนุมานเกี้ยวพาราสีนางวานริน

บทบาทการเกี้ยวพาราสี
ชมโฉม
-

พูดจาหยอกล้อ เล้าโลม ประดิพัทธ์






จากบทละครข้างต้นสรุปได้ว่า บทละครเรื่องรามเกียรติ์ สมัยกรุงธนบุรี
มีปรากฏบทบาทการเกี้ยวพาราสีของตัวละครเพียงบทเดียว ได้แก่ หนุมานหนุมานเกี้ยวพาราสี
นางวานริ น ซึ่ ง มี พ ฤติ ก รรมการเกี้ ย วพาราสี จํ า นวน 3 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ การพู ด จาหยอกล้ อ
การเล้าโลม และจบด้วยการประดิพัทธ์ แต่ไม่มีบทการชมโฉมนางวานริน
43

เรื่องเดียวกัน, หน้า 61 - 65.
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ชาตรี

๏ ขวัญเอยขวัญตา
กรุณาบ้างเถิดมารศรี
พี่จะติดตามต่อไพรี
ปรานีเหมือนอวยชัยไป
ว่าพลางทางรวบรึงรัด
เออนี่หยิกกัดเป็นไฉน
ดูแรงแข็งขืนหรือไร
ฟัดฟั้นกันไปเป็นโกลา
ฯ คุกพาทย์ 4 คํา ฯ
ร่าย

๏ วานรินตรีดตราดครื้นเครง
สาปไม่พ้นก็จะทนเวทนา
เออนี่ทําไมมารึงรัด
ไปเสียไปข้าไม่ประเวณี
ฯ 4 คํา ฯ

เจ้าข้าเอ๋ยข่มเหงทําข้า
ข้าหายอมไม่ภูมี
สะบัดพลางทางว่าน่าบัดสี
อย่าหยักเหยาเซ้าซี้กวนใจ

๏ เจ้าเอยเจ้าพี่
ถึงอยู่ไม่ชูอาลัย
ว่าพลางทางทําเป็นคลาไคล
เช่นพี่หรือจะมีเจตนา

มารศรีอย่าหม่นหมองไหม้
จงสําราญบานใจจะขอลา
ทําไมมายุดชายผ้า
ฉุดผ้าข้าไยเทวี

ชาตรี

๏ กลับนั่งแนบน้องเจรจา
จะอยู่ก็ไม่ไยดี
ว่าพลางทางโอบอุ้มน้อง
ฯ เสมอ ฯ

กรุณาบ้างเถิดอย่าผินหนี
จะไปก็มิมีไคลคลา
คืนเข้าถ้ําทองคูหา

โอ้โลม

๏ แสนสนิทพิศวาสตรึงตรา
เสน่หาอัดอั้นพันทวี
ก็รัดรึงตระบึงร่วมรส
ภุมรีจ้องจรดเกสรศรี
กลั้วเกลือกกลีบเกศสุมาลี
ปรีดาผาสุกสนุกใจ
ฯ โลมปี่พาทย์ 10 คํา ฯ
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ช้า

๏ เมื่อนั้น
แต่หนุมานคลาไคล
แสนวิโยคโศกสร้อยคอยหา
เจ่าจุกทุกข์ใจเทวี
วิ่งออกไปรับขุนกระบี่
นําเข้าแท่นที่นางคราญ
ฯ เพลง 6 คํา ฯ

วานรินนารีศรีใส
นางในไม่เป็นสมปฤดี
กลัวว่าจะพ่ายแพ้ยักษี
แลไปเห็นศรีหนุมาน
มารศรีปรีดิ์เปรมเกษมสานติ์
ก็เบิกบานอยู่ในคิรี

โอ้โลม

๏ เมื่อนั้น
แสนพิศวาสเทวี
แล้วจึ่งปราศรัยนวลนาง
แพ้พี่ตัดเอาศีรษะมา

หนุมานผู้ชาญชัยศรี
ยังที่แท่นอาสน์ไสยา
ข้อซึ่งไปล้างยักษา
ทิ้งไว้ปากมหาคิรี

บัดนี้สําเร็จการแล้ว
เอาเศียรไปถวายภูมี
ว่าพลางก็ทางเชยชิด
พี่จะส่งเจ้าไปสุราลัย
ฯ เสมอ ฯ44

จะลาน้องแก้วบทศรี
ยังที่สมรภูมิชัย
แสนสนิทแนบน้องพิสมัย
ก็อุ้มอรทัยออกมา

2.2.2.3 บทเกี้ยวพาราสีในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ สมัยรัชกาลที่ 1
วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ (หมวดบันเทิงคดี) บทละครเรื่องรามเกียรติ์
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ถือได้ว่าเป็นรามเกียรติ์ฉบับที่
สมบูรณ์ที่สุด และมีบทบาทการเกี้ยวพาราสีของตัวละครรวมทั้งสิ้นจํานวน 41 ตอน ดังนี้

44

กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยธนบุรี เล่ม 1,หน้า 42 – 46.
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ตารางที่ 4 วิเคราะห์ขั้นตอนการเกี้ยวพาราสีในบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1
ที่

ตอน

บทบาทการเกี้ยวพาราสี
ชมโฉม

1.

ตรีบูลัมขึ้นไปหยอกนางฟ้า

2.

พระนารายณ์แปลงเป็นอัปสร



3.

ฤๅษีโคดมสร้างนางอัจนา



4.

พระอินทร์ได้นางอัจนา

5.

พระอาทิตย์ได้นางอัจนา

6.

เทวดานางฟ้าจับระบํา

7.

พาลีได้นางดารา

8.

นางนาคสมจรงูดิน

9.

ทศกัณฐ์อุ้มมณโฑผ่านขีดขิน

พูดจาหยอกล้อ เล้าโลม

ประดิพัทธ์















































12. ทศกัณฐ์เที่ยวสําราญ





13. ทศรถประทานพรไกษเกษี



10. พาลีพามณโฑเข้าเมือง





11. ทศกัณฐ์ได้มณโฑคืน

14. อรุณวดีล้างตบะกไลโกฏ



16. อภิเษกพระรามสีดา





17. สํามนักขาขอถวายตัว





18. นางอัศมูขีอุ้มพระลักษมณ์หนี



19. หนุมานได้นางบุษมาลี



20. ทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีสีดา
22. หนุมานได้เบญกาย





15. ชาวสวรรค์ยินดีที่พระนารายณ์อวตาร

21. เบญกายแปลงขึ้นเฝ้าทศกัณฐ์
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ตารางที่ 4 วิเคราะห์ขั้นตอนการเกี้ยวพาราสีในบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 (ต่อ)
ที่

ตอน

บทบาทการเกี้ยวพาราสี
ชมโฉม

23. หนุมานได้สุพรรณมัจฉา

พูดจาหยอกล้อ เล้าโลม




24. พระลักษมณ์ต้องศรพรหมาสตร์



25. ทศกัณฐ์ไปต้อนรับสหัสเดชะ



26. สัตลุงตรีเมฆถึงลงกา



27.

หนุมานหยอกนางมณโฑต่อหน้า




29. หนุมานกลับมาหานางวานริน
30.

นางมณโฑทูลแนะนําให้ทศกัณฐ์
ตัดศึก

31. ทัพนาสูรออกรบ
32.















หนุมาน นิลนนท์ และชมพูพาน
เข้าลงกา

33. สมโภชหนุมาน
34. หนุมานได้นางสุวรรณกันยุมา















35. เทวดาและนางอัปสรจับระบําถวาย



36. นางฟ้าจับระบําถวาย



37. สุริยาภพยกทัพกลับเข้าเมือง



38. พระพรตเข้าเมืองมิถิลา



39. พระอิศวรให้เทวดาจับระบํา



40.

วิรุณพัทเข้าลวนลามสนมกํานัล
เมืองไกษเกษ





ทศกัณฐ์

28. หนุมานเข้าถ้ํานางวานริน

ประดิพัทธ์
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จากบทละครข้างต้นสรุปได้ว่า บทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏบทบาทการเกี้ยว
พาราสีของตัวละครจํานวน 40 ตอน มีลักษณะการชมโฉม 11 ตอน พูดจาหยอกล้อ 16 ตอน
การเล้าโลม 37 ตอน และลักษณะการประดิพัทธ์ 19 ตอน
ปรากฏบทบาทการเกี้ ย วพาราสี ค รบทั้ ง 4 ลั ก ษณะคื อ ชมโฉม
พูดจาหยอกล้อ เล้ าโลม และประดิพัทธ์ จํ านวน 4 ตอน ได้แก่ ตอนพาลีได้นางดารา
พาลีพามณโฑเข้าเมือง อภิเษกพระรามสีดา และหนุมานได้นางบุษมาลี พบบทบาทการเกี้ยว
พาราสี 3 ลักษณะ จํานวน 11 ตอน ซึ่งสามารถจําแนกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ตอนที่
ปรากฏบทบาท การเกี้ยวพาราสีในลักษณะ ชมโฉม พูดจาหยอกล้อ เล้าโลม มีจํานวน 2 ตอน
ได้แก่ ตอนพระนารายณ์แปลงเป็นอัปสร และตอนเบญกายแปลงขึ้นเฝ้าทศกัณฐ์ กลุ่มที่ 2 ตอน
ที่ปรากฏบทบาทการเกี้ยวพาราสีในลักษณะชมโฉม เล้าโลม ประดิพัทธ์ จํานวน 2 ตอน ได้แก่
ตอนฤาษีโคดมสร้างนางอัจนา และตอนหนุมานเข้าถ้ํานางวานริน และกลุ่มที่ 3 ตอนที่ปรากฏ
บทบาทการเกี้ยวพาราสีในลักษณะพูดจาหยอกล้อ เล้าโลม ประดิพัทธ์ จํานวน 7 ตอน ได้แก่
ตอนพระอินทร์ได้นางอัจนา พระอาทิตย์ได้นางอัจนา ทศกัณฐ์ได้มณโฑคืน อรุณวดีล้างตบะ
กไลโกฏหนุมานได้เบญกาย หนุมานได้สุพรรณมัจฉา และ หนุมานได้นางสุวรรณกันยุมา
ส่วนวรรณกรรมที่ปรากฏบทบาทการเกี้ยวพาราสี 2 ลักษณะ มีจํานวน
ทั้งหมด 9 ตอน จําแนกได้เป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 การเกี้ยวพาราสีลักษณะที่เป็นการเล้าโลม
ประดิพัทธ์ มี จํ านวน 6 ตอน ได้แก่ ตอนนางนาคสมจรงู ดิน ทศกัณฐ์ เที่ยวสําราญ หนุม าน
กลับมาหานางวานรินทร์ นางมณโฑทูลแนะนําให้ทศกัณฐ์ตัดศึก หนุมาน นิลนนท์ และชมพูพาน
เข้าลงกา และตอนสมโภชหนุมาน กลุ่มที่ 2 การเกี้ยวพาราสีลักษณะที่เป็นการชมโฉม เล้าโลม
มีจํานวน 2 ตอน ได้แก่ ตอนทศกัณฐ์อุ้ม มณโฑผ่านขีดขิน และตอนนางอัศมูขีอุ้มพระลักษมณ์
หนี กลุ่ม ที่ 3 การเกี้ยวพาราสี ลักษณะที่เป็นการ ชมโฉม พูดจาหยอกล้อ มีจํ านวน 1 ตอน
ได้แก่ ตอนสํามนักขาขอถวายตัว ลําดับสุดท้าย คือ วรรณกรรมที่ปรากฏบทบาทการเกี้ยวพาราสี
เพียง 1 ลักษณะมีจํานวน 16 ตอน ตอนที่ปรากฏบทบาทลักษณะการชมโฉม และลักษณะการ
ประดิพัทธ์เพียงแค่ลักษณะเดียวนั้นไม่มี แต่ปรากฏเพียงแค่ลักษณะการเกี้ยวพาราสีแบบพูดจา
หยอกล้อ จํานวน 2 ตอน ได้แก่ ตอนตรีบูลัมขึ้นไปหยอกนางฟ้า กับตอนทศกัณฐ์ เกี้ยวพาราสี
สีดา และลักษณะการเล้าโลมเพียงอย่างเดียวจํานวน 14 ตอน ได้แก่ ตอนเทวดานางฟ้าจับ
ระบํา ทศรถประทานพรไกยเกษี ชาวสวรรค์ยินดีที่พระนารายณ์อวตาร พระลักษมณ์ต้องศร
พรหมาสตร์ ทศกัณฐ์ไปต้อนรับสหัสเดชะ สัตลุงตรีเมฆถึงลงกา หนุมานหยอกนางมณโฑต่อหน้า
ทศกัณฐ์ ทัพนาสูรออกรบเทวดาและนางอัปสรจับระบําถวาย นางฟ้าจับระบําถวาย สุริยาภพ
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ยกทัพกลับเข้าเมือง พระพรตเข้าเมืองมิถิลา พระอิศวรให้เทวดาจับระบํา และตอนวิรุณพัทเข้า
ลวนลามสนมกํานัลเมืองไกยเกษ
2.2.2.4 บทเกี้ยวพาราสีในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ สมัยรัชกาลที่ 2
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีหลักฐานปรากฏ
บทเกี้ยวพาราสีในบทละครเรื่องรามเกียรติ์จํานวน 15 ตอน ได้แก่
ตารางที่ 5 วิเคราะห์ขั้นตอนการเกี้ยวพาราสีในบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2
ที่

ตอน

1.

หนุมานเข้าห้องนางบุษมาลี

2.

ทศกัณฐ์ลงสวน

3.

ตอนนางลอย

บทบาทการเกี้ยวพาราสี
ชมโฉม


(ทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีเบญกาย)

พูดจาหยอกล้อ เล้าโลม












ประดิพัทธ์


4.

ตอนนางลอย (จับนางเบญกาย)







5.

หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา







6.

มัยราพณ์สะกดทัพ

7.

แผลงศรพรหมาสตร์ถูกพระ



ลักษมณ์สลบ

8.

หนุมานเข้าห้องวานรินทร์

9.

มณโฑตั้งพิธีน้ําทิพย์

10. หนุมานทําลายพิธีน้ําทิพย์
11.



หนุมานทําลายพิธีน้ําทิพย์
(ทศกัณฐ์กล่อมนางมณโฑ)

12. ทศกัณฐ์ประทานเครื่องยศแก่หนุมาน
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ตารางที่ 5 วิเคราะห์ขั้นตอนการเกี้ยวพาราสีในบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 (ต่อ)
ที่
13.

ตอน
หนุมานเข้าห้องนาง
สุวรรณกันยุมา

14. สีดาลุยไฟ
15.

อภิเษกพระรามกับนางสีดาที่เขา
ไกรลาส

บทบาทการเกี้ยวพาราสี
ชมโฉม

พูดจาหยอกล้อ เล้าโลม

ประดิพัทธ์















จากบทละครข้างต้นสรุปได้ว่า บทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ มีปรากฏบทบาทการเกี้ยว
พาราสีของตัวละครจํานวน 15 ตอน
ปรากฏพบว่า มี ลั กษณะการชมโฉม 2 ตอน พูด จาหยอกล้ อ 9 ตอน
เล้าโลม 14 ตอน และลักษณะการประดิพัทธ์ 7 ตอน เมื่อวิเคราะห์วรรณกรรมปรากฏบทบาท
การเกี้ยวครบทั้ง 4 ลักษณะ คือ ชมโฉม พูดจาหยอกล้อ เล้าโลม และประดิพัทธ์ จํานวน 2 ตอน
ได้แก่ ตอนหนุม านเข้าห้องนางบุษมาลี และตอนหนุ ม านเข้าห้องนางวานรินทร์ พบบทบาท
การเกี้ ย ว 3 ลั ก ษณะ คื อ พู ด จาหยอกล้ อ เล้ า โลม และประดิ พั ท ธ์ จํ า นวน 5 ตอน ได้ แ ก่
ตอนนางลอย(จั บ นางเบญกาย) หนุ ม านจั บ นางสุ พ รรณมั จ ฉา หนุ ม านทํ า ลายพิ ธี น้ํ า ทิ พ ย์
หนุ ม านเข้ า ห้ อ งนางสุ ว รรณกั น ยุ ม า และตอนสี ด าลุ ย ไฟ ส่ ว นวรรณกรรมที่ ป รากฏบทบาท
การเกี้ ยว 2 ลั กษณะ คื อ ลั กษณะการพู ด จาหยอกล้ อ และเล้ า โลม มี จํ า นวน 2 ตอน คื อ
ตอนทศกัณฐ์ลงสวน และตอนนางลอย(ทศกัณฐ์เกี้ยวเบญกาย) ลําดับสุดท้าย คือ วรรณกรรม
ที่ปรากฏบทบาทการเกี้ยวเพียง 1 ลักษณะ คือ การเล้าโลม จํานวน 5 ตอน ได้แก่ มัยราพณ์
สะกดทัพ อินทรชิ ตครั้งที่ 2 แผลงศรพรหมาศาสตร์ถูกพระลักษมณ์สลบ, หนุมานทําลายพิธี
น้ําทิพย์ (ทศกัณ ฐ์กล่ อมนางมณโฑ) ทศกัณฐ์ ประทานเครื่องยศแก่หนุมาน และตอนอภิเษก
พระรามกับนางสีดาที่เขาไกรลาส
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2.2.2.5 บทเกี้ยวพาราสีในบทละครเบิกโรงเรื่องรามเกียรติ์สมัยรัชกาลที่ 4
ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ปรากฏบทเกี้ ย ว
พาราสี ในบทการแสดงเบิกโรง ตอนพระนารายณ์ปราบนนทุก ดังบทพระราชนิพนธ์ที่ว่า
ตารางที่ 6 วิเคราะห์ขั้นตอนการเกี้ยวพาราสีในบทละครเบิกโรงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4
ที่
1.

ตอน
พระนารายณ์ปราบนนทุก

บทบาทการเกี้ยวพาราสี
ชมโฉม

พูดจาหยอกล้อ เล้าโลม


ประดิพัทธ์



จากบทละครข้างต้นสรุปได้ว่า บทละครเรื่องรามเกียรติ์ สมัยกรุงธนบุรี
มีปรากฏบทบาทการเกี้ยวพาราสีของตัวละครเพียงบทเดียว ได้แก่ พระนารายณ์ปราบนนทุก
ซึ่งมีพฤติกรรมการเกี้ยวพาราสีจํานวน 2 ขั้นตอน ได้แก่ การพูดจาหยอกล้อ และการเล้าโลม
แต่ไม่มีบทการชมโฉม และการประดิพัทธ์นางนารายณ์
ตัวอย่างบทพระราชนิพนธ์การแสดงเบิกโรง ตอนพระนารายณ์ปราบนนทุก
๏ โฉมเฉลา พี่เห็นเจ้าเข้าคิดพิสมัย เจ้ามาแต่สวรรค์ชั้นใด สมญาว่ากระไรนั้น
เทวี ประสงค์สิ่งอันใดจะใคร่รู้ ทําไมได้มาอยู่ที่นี่ ไฉนผู้เดียวเที่ยวอยู่ดังนี้ มารศรีจงแถลงแจ้ง
กิจจา ฯ 4 คํา ฯ
โลม

๏ สุดสวาท โฉมประหลาดล้ําเทพอัปสร ทั้งวาจาจริตก็งามงอน ควรเป็นนาง
ฟ้อนวิไลลักษณ์ ความจริงอย่างไรในใจเจ้า หนักเบาจงแถลงแจ้งประจักษ์ ถ้าวาสนาควรคู่บํารุง
รัก ก็จะเป็นภักดิ์ผลสืบต่อไป อันตัวพี่มิได้ลวนลาม จะถือความสิ่งนี้ไม่ได้ สาวสวรรค์ขวัญฟ้ายา
ใจ พี่ไร้คู่อยู่จงได้ปรานี ฯ 6 คํา ฯ45

45

“ไม่ปรากฏผู้แต่ง, บทละครชุดเบ็ดเตล็ดในเรื่องรามเกียรติ์” พิมพ์เป็นอนุสรณ์งาน

พระราชทานเพลิงศพนางบุญเตือน ทองเสริม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2519), หน้า
30 - 34.

69
2.3 บทเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ฉบับปรับปรุงของกรมศิลปากร
การแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสี พาราสีได้สืบทอดมาสู่ยุคกรมศิลปากรเมื่อปี
พุทธศักราช 2477 เนื่องจากมีคําสั่งโอนย้ายข้าราชการและนาฏศิลปินจากกรมมหรสพ 46 และขอ
ตัวละครที่มีฝีมือดีจากคณะละครต่าง ๆ มากมายสู่กรมศิลปากรโดยมี พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
เป็ นอธิ บดี คนแรกของกรมศิล ปากร ซึ่ ง มี ห น้ าที่ แสดงนาฏยศิล ป์แ ละดนตรี ตามคํา สั่ง ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
ต่อมาในปีพุทธศักราช 2478 จัดตั้งโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ ได้ข้าราชการที่
โอนย้ายจากกรมมหรสพมาเป็นครูผู้สอน เพื่อศึกษาและอนุรักษ์งานด้านนาฏยศิลป์และดนตรีไทย
ซึ่งถือได้ว่ากระบวนท่ารําต่าง ๆ ได้ถูกสืบทอดมาจากกรมมหรสพแล้วถ่ายทอดให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนนาฏดุริยางคศาตร์ ต่อมามีคําสั่งให้จัดตั้งโรงเรียนศิลปากรสอนงานช่าง ได้แก่ งานปั้ น
งานเขียน และงานรัก จึง จําเป็นต้องรวมเอาโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์เป็นแผนกหนึ่งของ
โรงเรียนศิลปากร แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนศิลปากร แผนกนาฏดุริยางค์”
ต่อมาในปีพุทธศักราช 2485 มี ประกาศพระราชกฤษฎีกา ให้แบ่ง ส่วนงาน
ราชการของกรมศิล ปากรใหม่ โดยรวบเอาโรงเรียนศิลปากรแผนกช่ างไปอยู่กับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และรวมกองดุริยางคศิลป์ที่เปลี่ยนชื่อเป็นกองการสังคีต กับโรงเรียนศิลปากร แผนก
นาฏดุริยางค์มาไว้ในกองการสังคีต เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสังคีตศิลป ในยุคนี้ถือได้ว่าข้าราชการ
ที่โอนย้ายจากจากกรมมหรสพยังคงแสดงงานต่าง ๆ ตามคําสั่งราชการ รวมทั้งงานด้านการสอน
ในรั้วโรงเรียนสังคีตศิลปด้วย
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อปีพุทธศักราช 2488 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียน
สังคีตศิลป เป็นโรงเรียนนาฏศิลป พร้อมกับเปิดการเรียนการสอนวิชาโขนเพิ่มและตั้งวัตถุประสงค์
ไว้ 3 ประการ ได้แก่

46

กรมมหรสพ ถือกําเนิดขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้น

ครองราชย์ โดยรวบรวมเอากรมต่าง ๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อาทิ
เช่น กรมโขน กรมปี่พาทย์มหาดเล็ก และกองเครื่องสายฝรั่ง เข้าไว้ด้วยกัน
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1. เพื่อเป็นสถานศึกษานาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ของราชการ
2. เพื่อบํารุงรักษาและเผยแพร่นาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ประจําชาติไว้
3. เพื่อให้ศิลปินทางดนตรีและละครภายในประเทศมีฐานะเป็นที่นิยม47
จากการจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นนาฏศิ ล ป ทํ า ให้ ศิ ล ปะวิ ท ยาการทางด้ า นนาฏยศิ ล ป์
กลั บมารุ่ง เรือ งอีก ครั้ ง โดยได้ จั ดเวทีก ารแสดงไว้ สํ าหรับ นั กเรี ยนนาฏศิ ลป์ แสดงงานประจํ า ปี
ณ หอประชุมศิลปากร ต่อมาได้ถูกซ่อมแซมจนสามารถเปิดรอบทําการแสดงได้จึงเปลี่ยนชื่อเป็น
“โรงละคอนศิลปากร” แล้วได้ฝึกหัดการแสดงโขนชักรอก ชุดนางลอย โดยใช้นักเรียนโรงเรียน
นาฏศิลปผู้ชายออกแสดง เมื่อปีพุทธศักราช 2490 ต่อจากนั้นมาก็ได้เริ่มมีการจัดแสดงบทบาท
การเกี้ยวพาราสีสืบต่อมา โดยได้นําบทละครในเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) และบทละครในเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิ ศหล้ านภาลัย (รัช กาลที่ 2) ปรับปรุง ขึ้นใหม่ เพื่อจั ดแสดงโขนให้
ประชาชนชม
จากการศึกษาบทเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ฉบับปรับปรุงของ
กรมศิลปากร สามารถทําให้ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขน
เรื่องรามเกียรติ์ ดังนี้
ตารางที่ 7 การแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีของกรมศิลปากร
ที่

ตัวละคร

ชื่อชุดหรือตอน

ปีที่แสดง

1.

เทวดา - นางฟ้า

เมขลา รามสูร

2478 - 2487

2.

หนุมาน - นางบุษมาลี

สืบมรรคา

2478 - 2487

3.

เทวดา - นางฟ้า

นารายณ์ปราบนนทุก หรือ นิ้วเพชร

2489

4.

นนทุก - นางนารายณ์

นารายณ์ปราบนนทุก หรือ นิ้วเพชร

2489

5.

ทศกัณฐ์ นางมณโฑ

ทําลายพิธีหุงน้ําทิพย์

2490

6.

ทศกัณฐ์ - นางเบญกายแปลง

นางลอย

2490

47

ไพโรจน์ ทองคําสุก, ครูจําเรียง พุธประดับ รูปแบบความเป็นครูผู้ถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทย

แบบโบราณ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ดอกเบี้ย, 2547), หน้า 140.

71
ตารางที่ 7 การแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีของกรมศิลปากร (ต่อ)
ที่

ตัวละคร

ชื่อชุดหรือตอน

ปีที่แสดง

7.

หนุมาน - นางเบญกาย

นางลอย

2490

8.

หนุมานแปลง - นางวานรินทร์

ศึกวิรุญจําบัง

2492

9.

หนุมาน - นางสุวรรณกันยุมา

หนุมานอาสา

2495

10.

พระราม – นางสีดา

สีดาลุยไฟและปราบบรรลัยกัลป์

2496

11.

หนุมาน – นางสุพรรณมัจฉา

จองถนน

2550

12.

เทวดา – นางฟ้า

พรหมาสตร์

2503

13.

พาลี – นางเทพดารา

พาลีสอนน้อง

2517

14.

นางอรุณวดี – ฤษีกไลโกฏ

กไลโกฏหลงรูป

2523

15.

สํามนักขา – พระราม

สํามนักขาหึง

2528

16.

ทศกัณฐ์ – นางมณโฑ

ทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ

2545

17.

ทศกัณฐ์ – นางมณโฑ

นางมณโฑหุงน้ําทิพย์
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จากตารางการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสี ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์
ฉบับปรับปรุงของกรมศิลปากร มีจํานวน 17 ชุด แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ พระเกี้ยว
พาราสีนางจํานวน 2 ชุด ยักษ์เกี้ยวพาราสีนางจํานวน 4 ชุด ลิงเกี้ยวพาราสีนางจํานวน 6 ชุด
นางเกี้ยวพาราสี พ ระจํ านวน 2 ชุ ด และเทวดาเกี้ยวพาราสี นางฟ้า จํ านวน 3 ชุ ด ผู้วิจั ยขอ
นําเสนอประวัติการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีโดยแยกตามประเภทของตัวละครในการแสดง
ดังนี้
การแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีของโขนตัวพระ
การแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีของโขนพระ ปรากฏมีการแสดงบทบาทเกี้ยวพาราสี
จํานวน 2 ชุดการแสดง คือ
1. การแสดงบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา
2. การแสดงบทบาทมานพ(หนุมานแปลง) เกี้ยวพาราสีนางวานรินทร์
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1. การแสดงบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา
กล่าวถึงพระรามเกี้ยวพาราสี นางสีดาหลังจากที่ทศกัณฐ์ตาย นางสีดาได้พิสูจน์ความ
บริสุทธิ์ด้วยการลุยไฟ ซึ่งปรากฏอยู่ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดสีดาลุยไฟและปราบ
บรรลัยกัลป์ ซึ่งจัดแสดงครั้งแรก ณ โรงละคอนศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2496
ถึงวันที่ 24 มกราคม 2497 จํานวน 78 รอบ
ลักษณะการแต่งกาย พระรามแต่งชุดยืนเครื่องพระแขนยาวสีเขียวขลิบแดง สวมชฎา
ถือศรประกอบการการแสดง นางสีดาแต่งชุดยืนเครื่องนางสีแดงขลิบเขียว สวมมงกุฎ
บทที่ ใ ช้ ป ระกอบการแสดงเป็ น บทที่ ก รมศิ ล ปากรปรั บ ปรุ ง ขึ้ น ใหม่ โ ดยใช้ บ ทละครใน
เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนสีดาลุยไฟ เป็น
ต้นฉบับในการปรับปรุงบทการแสดง
- ร้องร่าย นั่งเหนือแท่นสุวรรณบรรจถรณ์ กับบังอรองค์พระมเหสี
หยอกเย้าแย้มสรวลยวนยี
พลางมีสุนทรวาจา
- ร้องเพลงชาตรี น้องเอยน้องแก้ว
เหมือนม้วยแล้วกลับเป็นมาเห็นหน้า
แต่พลัดพรากจากกันมานานช้า
พี่โศกาพ่างเพียงจะม้วยมุด
- ร้องเพลงลีลากระทุ่ม จึงตามหามาถึงเมืองขีดขิน
ได้โยธาพานรินทร์นับสมุทร
พี่ยกทัพขับพลรีบรุด
มายงยุทธราพณ์ร้ายวายชีวิต
จนได้เจ้าเยาวมาลย์มาร่วมห้อง
ทีข่ นุ่ ข้องสูญหายสบายจิต
ว่าพลางอิงแอบแนบชิด
จุมพิตนวลน้องตระกองกร
- ร้องร่าย เมื่อนั้น
โฉมนางสีดาดวงสมร
ระทวยทับกับตักพระภูธร
บังอรวอนว่าพาที
เพราะน้องรักรบให้ไปตามกวาง
จึงต้องร้างแรมป่าพนาศรี
ตกไปอยู่ลงกาธานี
ทุกทิวาราตรีตรมใจ
จะผูกศอเสียให้ตายวายปราณ
หากกําแหงหนุมานไปช่วยได้
ไม่ม้วยมอดชีวันบรรลัย
เพราะพระภูวไนยเมตตา
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อันพระคุณของพระองค์ทรงเดช
ดังชนกปกเกศเกศา
จะขออยู่สนองรองบาทา
ไปกว่าชีวันจะบรรลัย
- ร้องเพลงโอ้โลมใน ดวงเอยดวงสมร
พี่จะถือโทษกรณ์ก็หาไม่
หากถึงยุคเข็ญจึงเป็นไป
ต้องในที่เราอวตาร
ครั้งนี้สัตว์บาปก็ราบแล้ว
จะผ่องแผ้วผาสุกทุกสถาน
ทั้งพี่กับโฉมยงนงคราญ
จะสําราญเริงรื่นทุกคืนวัน
ว่าพลางประโลมลูบต้อง
ค่อยประคองชิดชมภิรมย์ขวัญ
ถ้อยทีปฏิพัทธ์ผูกพัน
เกษมสันต์ยินดีปรีดา
- ปี่พาทย์ทาเพลงตระนอน -48

รูปที่ 6 การแสดงบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา
ณ โรงละครแห่งชาติ แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
พระราม แสดงโดย นายปรัชญา ชัยเทศ
นางสีดา แสดงโดย นางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์
ที่มา : สําเนาภาพจากนางสาวฐิพรรัศม์ อิ่มสวาสดิ์
48

กรมศิลปากร, บทโขน ชุด สีดาลุยไฟและปราบบรรลัยกัลป์, (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์ท่าพระจันทร์, 2496), หน้า 8 – 9.
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2. การแสดงบทบาทมานพ(หนุมานแปลง) เกี้ยวพาราสีนางวานรินทร์
กล่าวถึงหนุมานแปลงกายเป็นหนุ่มน้อยรูปงาม ถามที่ซ่อนตัวของวิรุญจําบัง ครั้นเห็น
โฉมงามของนางวานริ น ทร์ ชั ด เจนจึ ง เข้ า เกี้ ย วพาราสี ซึ่ ง ปรากฏอยู่ ใ นการแสดงโขน
เรื่ อ งรามเกี ย รติ์ ชุ ด ศึ ก วิ รุ ญ จํ า บั ง จั ด แสดงครั้ ง แรก ณ โรงละคอนศิ ล ปากร ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 เมษายน 2492 ถึง 1 พฤษภาคม 2492 รวม 28 รอบ
ลักษณะการแต่งกาย มานพแต่งชุดยืนเครื่องพระแขนยาวสีเหลืองขลิบแดง สวมชฎา
นางวานรินทร์แต่งชุดยืนเครื่องนางสีเขียวขลิบแดง สีชมพูขลิบฟ้า สีบานเย็นขลิบน้ําเงิน สีม่วง
ขลิบเหลือง สวมมงกุฎ ประกอบการการแสดง
บทที่ ใ ช้ ป ระกอบการแสดงเป็ น บทที่ ก รมศิ ล ปากรปรั บ ปรุ ง ขึ้ น ใหม่ โ ดยใช้ บ ทละครใน
เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนหนุมานเข้าห้อง
วานรินทร์ เป็นต้นฉบับในการปรับปรุงบทการแสดง แล้วแทรกบทเจรจาสลับกับบทละครใน
- ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี โฉมเอยโฉมเฉลา
ไยเจ้าจึงมาอยู่ในคูหา
หรือเป็นบุตรกษัตริย์พลัดพารา
กัลยาจงแถลงให้แจ้งใจ
- ร้องร่าย เมื่อนั้น
นวลนางวานรินทร์พิศมัย
ดําริพลางนางตอบแต่จริงไป
น้องมิใช่เชื้อกษัตริย์ขัติยา
เป็นข้าพระเป็นเจ้าเขาไกรลาศ
แต่ล่วงราชกิจผิดหนักหนา
จึงเคืองขัดตรัสสาปให้ลงมา
อยู่ในห้องคูหาพนารัญ
- ร้องเพลงโอ้โลม สุดเอยสุดสวาท
นุชนาฎจงแจ้งที่สาปสรรค์
ทําไฉนจะได้พ้นทนโทษทัณฑ์
จะได้ช่วยแก้กันให้พ้นภัย
- ร้องร่าย เมื่อนั้น
วานรินทร์ตอบถ้อยปราศรัย
หากได้ชี้มรรคาคลาไคล
ให้แก่หนุมานชาญศักดา
จึงจะสิ้นทุกข์ทนพ้นสาปสรรพ์
ได้คืนไปเมืองสวรรค์หรรษา
เมื่อรู้แล้วจงรีบไคลคลา
ออกจากคูหาอย่าเนิ่นนาน
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หนุมาน -

วานรินทร์ -

หนุมาน -

49

- เจรจา อนิจจาน่าหัวร่อ เจ้าเหมือนคนไข้ มาพรางหมอไม่บอกตรง จึงทําให้พี่นี้
พิศวงสงสัยใจวันนี้แหละหนอแม่อรทัยจะได้ไปสวรรค์ พี่นี้หรือคือหนุมานชาญ
ฉกรรจ์เรืองณรงค์ เป็นยอดทหารเอกขององค์พระทรงสังข์ ทรงใช้ให้พี่ตามมา
สังหารวิรุญจําบังที่หนีศร บุพเพพามาพบหล่อนก็เป็นลาภแล้ว พี่จะอาสาส่ง
น้องแก้วไปยังเมืองฟ้า ตามคําสั่งที่พระอิศราทรงสาปไว้ ว่าพลางทางยื้อยุดฉุด
ชายสไบ
เอ๊อ ๆ นี่อะไร มาทําข่มเหงไม่เกรงใจเฝ้าหยิกหยอก มาถามเขาเขาก็
บอกออกให้แจ้ง นี่หรือคะหม่อมจะมาปลอมแปลงเป็นหนุมานเห็นเต็มลึก คงไม่
สมอารมณ์นึกเหมือนอย่างหมาย อันรูปทหารพระนารายณ์เรารู้จักเป็นอย่างดี
เมื่อทรงสาปพระอิศโรโมลีก็สั่งมา ว่าหนุมานชาญศักดาอ้าโอษฐ์หาว ให้เห็นเป็น
เดือนดาวได้สรรพเสร็จ อีกทั้งมีกุณฑลขนเพชรเป็นพานเรศ แล้วก็เรืองฤทธิ์เดช
กว่าหมู่ยักษ์ ซึ่งท่านว่าเป็นทหารพระหริรักษ์เห็นผิดอยู่ เราดูลาดเลาเหมือนกับ
เจ้าชู้เกี้ยวพาราสีผู้หญิง จะรู้จักว่ายักษ์ลิงอยู่ที่ตรงไหน ฉันขออภัยอย่าว่าฉันไล่
เลยนะจ๊ะ เชิญรีบออกไปเสียเถิดจ้ะ
น้อยหรือนุชสุดสวาท ชั้นเชิงช่างฉลาดหลักแหลมเหลือ พี่บอกเท่าไดไม่
รู้เชื่อเลยนะเจ้า อย่าเพ่อพรายพริ้มยิ้มเยาะเย้าแสร้งเย้ยหยั น พี่กลัวว่าจะต้อง
วอนไปสวรรค์เสียอีกเล่า ถ้ามาตรแม้นว่าตัวเราสําแดงฤทธิ์ได้ทุกสิ่ง เจ้าอย่ามัว
อ้อยอิ่งจงตามจิต ว่าพลางหนุมานผู้ชาญฤทธิ์ก็แผลงศักดา ร่ายเวทพระคาถา
กลับเป็นวานร แล้วอ้าโอษฐ์หาวเป็นดวงดาวและศศิธร
- ปี่พาทย์ทาเพลงรัวแล้วคุกพาทย์ -49

เสรี หวังในธรรม, บทประกอบการแสดงหนังใหญ่ประกอบโขน และการแสดงโขน เรื่อง

รามเกียรติ์ ตอน อาวุธของสัทธาสูรและศึกวิรุญจําบัง, จัดแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ, มปป.
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รูปที่ 7 การแสดงบทบาทมานพเกี้ยวพาราสีนางวานรินทร์
ณ โรงละครแห่งชาติ แสดงเมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2553
หนุมาน (มานพ) แสดงโดย นายธีรเดช กลิ่นจันทร์
นางวานรินทร์ แสดงโดย นางสาวมะลิ ศิริหลวง
ที่มา : สําเนาภาพจากนางสาวฐิพรรัศม์ อิ่มสวาสดิ์
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การแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีของโขนตัวยักษ์
การแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีของโขนยักษ์ ปรากฏมีการแสดงบทบาทเกี้ยวพาราสี
จํานวน 6 ชุดการแสดง คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การแสดงบทบาทนนทุกเกี้ยวพาราสีนางนารายณ์
การแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ
การแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางสีดา
การแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางเบญกาย
การแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ (หุงน้ําทิพย์)
การแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ (ทําลายพิธี)

1. การแสดงบทบาทนนทุกเกี้ยวพาราสีนางนารายณ์
กล่าวถึงนนทุกเกี้ยวพาราสีนางนารายณ์ หลังจากที่พระนารายณ์ออกกลอุบายแปลงเป็น
นางอัปสร แล้วมาหลอกล่อเพื่อให้นนทุกหลงใหล ซึ่งปรากฏอยู่ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์
ชุดนิ้วเพชร นารายณ์ปราบนนทุก และชาติกําเนิดอสุรราชเป็นนาฏศิลป์ จัดแสดงเมื่อครั้งก่อตั้ง
กรมศิลปากร ในระหว่างปีพุทธศักราช 2478 - 2478
ลักษณะการแต่งกาย นนทุกแต่งชุดยืนเครื่องยักษ์แขนยาวสีเขียวขลิบแดง สวมหัวโขน
หรือกระบังหน้าหัวโล้น นิ้วชี้ด้านซ้ายทําเป็นนิ้วเพชร นางนารายณ์แต่งชุดยืนเครื่องนางสีแดงขลิบ
เขียว และสีม่วงขลิบเหลือง (ผ้านุ่งสีม่วง) สวมมงกุฎ ประกอบการการแสดง
บทที่ ใ ช้ ป ระกอบการแสดงเป็ น บทที่ ก รมศิ ล ปากรปรั บ ปรุ ง ขึ้ น ใหม่ โ ดยใช้ บ ทละครใน
เรื่ อ งรามเกี ย รติ์ พระราชนิ พ นธ์ พ ระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราช ตอน
พระนารายณ์แปลงเป็นอัปสร และบทการแสดงเบิกโรง ชุดพระนารายณ์ปราบนนทุก พระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเกล้าอยู่หัว เป็นต้นแบบในการปรับปรุงบทการแสดง
- ปี่พาทย์ทาเพลงรัว –
(นางนารายณ์ออก)
- ร้องเพลงสีนวน เป็นโฉมนางเทพอัปสร
อ้อนแอ้นอรชรเฉลิมศรี
กรายกรย่างเยื้องจรลี
ไปสู่ที่นนทุกทันใด
- ปี่พาทย์ทาเพลงเร็ว ,ลา -
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(นารายณ์รํา – ท้ายเพลงลา นนทุกออก)
- ร้องเพลงชมโฉม เหลือบเห็นสตรีวิไลลักษณ์
ความรักจับจิตพิสมัย
เดินเมียงเคียงข้างอรไท
ปราศรัยลดเลี้ยวเกี้ยวพาราสีพาน
- ร้องเพลงโอ้โลมเพลงฉิ่ง โฉมเอยโฉมเฉลา
พี่เห็นเจ้าแสนรักสมัครสมาน
จะขอสู่อยู่ด้วยยุพาพาน
เยาวมาลย์จงได้ปรานี
- ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า ซึ่งจะมาเป็นคู่สู่สม
ไม่นิยมฤทธิไกรชัยศรี
แม้นรําได้อย่างเราเข้าท่วงที
จึงควรเป็นสามีภริยา
- ร้องร่าย ขอเชิญเจ้ารํานําจะรําตาม
ให้งดงามต้องใจได้ทุกท่า
ถ้าแม้นพี่รํางามตามสัญญา
เจ้าอย่าคืนวาจาให้ราคิน
- ร้องเพลงชมตลาด เทพนมปฐมพรหมสี่หน้า
สอดสร้อยมาลาเฉิดฉิน
ทั้งกวางเดินดงหงส์บิน
กินรินเลียบถ้ําอําไพ
อีกช้านางนอนภมรเคล้า
แขกเต้าผาลาเพียงไหล่
เมขลาโยนแก้วแววไว
มยุเรศฟ้อนในอัมพร
ยอดตองต้องลมพรหมนิมิต
อีกทั้งพิสมัยเรียงหมอน
ย้ายท่ามัจฉาชมสาคร
พระสี่กรขว้างจักรฤทธิรงค์
- ร้องร่าย ฝ่ายว่านนทุกก็รําตาม
ด้วยความพิสมัยใหลหลง
ถึงท่านาคป่วนม้วนหางวง
ก็ชี้ตรงเพลาพลันทันใด
ด้วยอํานาจนิ้วเพชรสิทธิศักดิ์
ขายักษ์หักลงไม่คงได้
นนทุกล้มคว่ําขมําไป
ตกใจร้องระงมไม่สมประดี
- ปี่พาทย์ทาเพลงรัว (นนทุกล้มลง – นางนารายณ์เข้าเวที พระนารายณ์ออกเหยียบนนทุกไว้)50

50

ทรงพล ตาดเงิน, “บทโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด นารายณ์ปราบนนทุก – ตามกวาง – ยก

รบ – ถวายลิง – ชูกล่อง –มนุษยโลก, จัดแสดง ณ จังหวัดพะเยา, 17-19 พฤษภาคม 2552.
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รูปที่ 8 การแสดงบทบาทนนทุกเกี้ยวพาราสีนางนารายณ์
นนทุก แสดงโดย นายทองเริ่ม มงคงนัฏ
นางนารายณ์ แสดงโดย นางสาวบุนนาค เศวตนัย
ที่มา : วีดีทัศน์ละครนิ้วเพชร
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2. การแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ
กล่าวถึงทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ หลังจากทศกัณฐ์รับนางมณโฑคืนหลังจากพาลี
ที่ได้ขโมยนางไป ซึ่งปรากฏอยู่ในการแสดงเบ็ดเตล็ด ในรายการว่าด้วยเรื่องความรัก ซึ่งจัดแสดง
ครั้งแรก ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2545
ลักษณะการแต่งกาย ทศกัณฐ์แต่งชุดยืนเครื่องยักษ์(ทศกัณฐ์)แขนยาวสีเขียวขลิบแดง
สวมหั ว โขนทศกั ณ ฐ์ นางมณโฑแต่ ง ชุ ด ยื น เครื่ อ งนางสี เ หลื อ งขลิ บ แดง และสี ช มพู ข ลิ บ ฟ้ า
สวมมงกุฎ ประกอบการการแสดง
บทที่ ใ ช้ ป ระกอบการแสดงเป็ น บทที่ ก รมศิ ล ปากรปรั บ ปรุ ง ขึ้ น ใหม่ โ ดยใช้ บ ทละครใน
เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนทศกัณฐ์ได้
นางมณโฑคืน เป็นต้นแบบในการปรับปรุงบทการแสดง
- ปี่พาทย์ทาเพลงเชิดฉิ่ง (ทศกัณฐ์พานางมณโฑเหาะมา)
- ร้องเพลงเชิดฉิ่ง เลื่อนลอยมาในอัมพร
ข้ามมหาสาครกว้างใหญ่
ถึงทวีปลงกากรุงไกร
ก็เข้าในปราสาทอลังการ
- ร้องร่าย วางองค์ลงเหนือแท่นแก้ว
อันเพริศแพร้วด้วยดวงมุกดาหาร
เพ่งพินิจพิศโฉมเจ้านงคราญ
แล้วมีพจมานอันสุนทร
- ร้องโอ้โลมชาตรี สุดเอย สุดสวาท
นุชนาฏนิ่มเนื้อนวลสมร
บุญพี่กับองค์เจ้าบังอร
แต่ก่อนเคยสร้างมาด้วยกัน
พระเป็นเจ้าโปรดปรานประทานน้อง
ให้มาร่วมห้องภิรมย์ขวัญ
ยังมิได้ชมแก้วสักกึ่งวัน
พาลีโมหันต์ฉันทา
- เจรจาทานองโขน จู่โจมรณรงค์ยงยุทธ์
สัประยุทธ์ด้วยจิตอิจฉา
รอนราญหาญหักอหังการ์
ชิงเอาแก้วตาของพี่ไป
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- ร้องเพลงเขนง แต่โศกามาถึงกึ่งปี
จะเว้นสักนาทีก็หาไม่
แม้นมิเป็นห่วงยอดดวงใจ
ที่ไหนจะคงชีวี
สุดรักสุดกลั้นสุดกําลัง
จึงเซซังไปพึ่งพระฤาษี
สิ้นเวรสิ้นกรรมเราวันนี้
เพราะได้แก้วพี่คืนเวียงชัย
- ร้องเพลงกัลยาเยี่ยมห้อง เมื่อนั้น
นางมณโฑผู้ยอดพิสมัย
ปัดกรค้อนคมแล้วทูลไป
พระคุณภูวไนยพ้นทวี
เห็นแจ้งประจักษ์ว่ารักจริง
จึงทิ้งเสียได้เอาตัวหนี
นี่เมตตาจึงช้ากว่ากึ่งปี
ถ้ามิปราณีคงนานครัน
- ร้องเพลงลีลากระทุ่ม อนิจามณโฑผู้โสภาค
สู้บั่นบากตามเจ้าสาวสวรรค์
แสนรักเจ้าเฝ้าห่วงดวงชีวัน
ควรหรือช่างรําพันจํานรรจา
ทุกทุกอย่างย่อมรู้อยู่เต็มอก
ยกโทษพี่เถิดขนิษฐา
ว่าพลางอิงแอบแนบกายา
ประคองพาเข้าในไพชยนต์
- ปี่พาทย์ทาเพลงเข้าม่าน (ทศกัณฐ์ประคองมณโฑเข้าโรง)
- จบการแสดง -51

51

เสรี หวังในธรรม, บทโขนว่าด้วยความรัก เรื่องรามเกียรติ์ ตอนทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสี

นางมณโฑ, จัดแสดงในรายการฤดูกาลดนตรีสําหรับประชาชน ประจําปีที่ 49 ครั้งที่ 24 ณ สังคีต
ศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 24 กุมภาพันธ์ 2545.
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รูปที่ 9 การแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ
ณ โรงละครแห่งชาติ แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556
ทศกัณฐ์ แสดงโดย นายสุทธิ สุทธิรักษ์
นางมณโฑ แสดงโดย นางหนึ่งนุช เคหา
ที่มา : สําเนาภาพจากนางสาวฐิพรรัศม์ อิ่มสวาสดิ์
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3. การแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางสีดา
กล่าวถึงทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางสีดา หลังจากทศกัณฐ์ลอบลักนางสีดาจากป่ามาไว้ใน
สวนขวัญ ในการเกี้ยวพาราสีครั้งนี้นางสีดามิได้ยินยอมจึงใช้ไม้ปักลงไปแล้วด่าไม้แทนการมอง
หน้าทศกัณฐ์ ซึ่งปรากฏอยู่ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดลักสีดา พระลักษมีสีดา หรือ
ทศกั ณ ฐ์ ล งสวน และสื บ มรรคาหนุ ม านหั ก สวน จั ด แสดง ครั้ ง แรก ณ หอประชุ ม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับเจ้าหญิงอเล็กซานดร้า เมื่อปีพุทธศักราช 250252
ลักษณะการแต่งกาย ทศกัณฐ์แต่งชุดยืนเครื่องยักษ์(ทศกัณฐ์)แขนยาวสีเขียวขลิบแดง
สวมหั ว โขนทศกั ณ ฐ์ ห่ ม ผ้ า พาดบ่ า 2 ข้ า งสี แ ดง สวมพวงมาลั ย ข้ อ มื อ ขวา ถื อ พั ด ด้ า มจิ๋ ว
นางสีดา แต่งชุดยืนเครื่องนางสีแดงขลิบเขียว สวมมงกุฎ ประกอบการการแสดง
บทที่ใช้ประกอบการแสดงเป็นบทที่กรมศิลปากรประพันธ์ขึ้นใหม่โดยดําเนินเรื่องตามบท
ละครใน เรื่อ งรามเกี ยรติ์ พระราชนิ พ นธ์ พ ระบาทสมเด็จ พระพุ ทธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลกมหาราช
ตอนทศกั ณ ฐ์ เ กี้ ย วพาราสี น างสี ด า และบทละครใน เรื่ อ งรามเกี ย รติ์ พระราชนิ พ นธ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนทศกัณฐ์ลงสวน
ฉากที่ 3 อุทยาน
(มีแท่นหินสําหรับนางสีดานั่ง มีต้นไม้ใหญ่สําหรับนางสีดาผูกคอและหนุมานขึ้นไปอยู่ได้)
(นางสีดานั่งอยู่บนแท่นหิน)
(เปิดม่าน)
(ทศกัณฐ์เข้าไปหานางสีดา)
- เจรจา ทศกัณฐ์ ทศกัณฐ์ขุนมารชํานาญเชิง แสนสดชื่ นรื่นเริง บันเทิงจิ ต เห็นสีดาเจ้ า
สถิตอยู่บนแท่น เพราะความรักเพียงจักแล่นเข้ารวบรัด แต่ค่อยเงือดงดหดหัตถ์
ตัดอารมณ์ ทําเป็นนิ่มนวลชวนให้ชมสมเสน่ห์ กรายหัตถาทําท่าเก๋เข้าไปนั่งใกล้
กระหยิ่ม แย้มกระแอมไอให้นางมอง แล้วว่าแม่เอยแม่ เนื้อทองน้องสีดา พี่น่ะ
คิ ด ถึ ง จนต้ อ งมาหาเพราะแสนห่ ว ง กั ง วลแต่ แ ม่ พุ่ ม พวงอยู่ ลํ า พั ง จะนั่ ง เหงา
จึงรีบด่วนมาชวนเจ้าเข้าไปอยู่วัง แม่จะได้เชยได้ชมสมบัติพระคลังทั้งสิบสอง
52

2556.

สัมภาษณ์ นางบุนนาค ทรรทรานนท์, นักวิชาการละครและดนตรี 9 ชช , 9 เมษายน
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สีดา -

ทศกัณฐ์ -

สีดา -

ทศกัณฐ์ -

ไปเถิดนะ แม่รูปทองคนดี๊...คนดี แม่จะมัวแต่โศกเศร้าเอาแต่โศกีพี่เห็นป่วยการ
อันเจ้ารามเจ้าลักษมณ์นั้นวายปราณแล้วป่านนี้ เมื่อวันที่ตามกวางทองร้องออก
โวยวาย คงถูกกวางล้างทําลายไม่เหลือหลอ มาเถิ ดมะพี่จะไปเอาวอแห่มารับ
เชิญแม่โฉมเฉลาเข้าไปประทับเสียในมณเฑียร โธ่…อย่าให้เสียทีพี่อุส่าห์เพียร
เลยแม่สีดา
- ร้องร่าย เมื่อนั้น
โฉมนางสีดาเสน่หา
ได้ฟังทศเศียรอสุรา
กัญญากลุ้มกลัดขัดใจ
ดั่งต้องศรแสลงมาแทงกรรณ
จะอดกลั้นความแค้นก็ไม่ได้
หยิบไม้ปักลงแล้วว่าไป
ชะช่างจังไรไม้อัปรีย์
- เจรจา ชิชะ ไอ้ไม้กาลีฤดีโหด ตัวเจ้านี้มีโทษถึงอาสัญ ช่างเลวร้ายใครไม่เทียม
ทันทั้งโลกา ยังมิหนําซ้ําเสนอหน้ามาพาที เพี้ยงเอ๋ยเดชะพระจักรีตามมาโปรด
จะได้ทรงสังหารผลาญโคตร ไอ้ไม้คด ให้โลกสิ้นทุกข์สุขปรากฏทั่วทั้งแหล่งหล้า
อุ๊ย ๆ ๆ ดูซิ อนิจจ๊ะ นิจจา แม่ช่างพาที ตะละถ้อยร้อยวจีไพเราะหนอ
คมรึก็คมขํา น้ําคํารึก็พอเพียงพิณเอก ช่ างเจื้อยจะแจ้ วแว่ววิเวกจับจิตหวาด
โธ่…แม่เอย แม่จะตัดรักหักสวาทไปถึงไหน เอ้า…ถึงแม่จะให้พี่ไหว้พี่ก็ยอมละนะ
แม่ สี ดา ขออย่างเดียวให้เจ้ าเมตตาประนีป ระนอม อย่ าต้องให้พี่นี้ผ่ ายผอม
ตรอมใจตาย อันปวงสรรพสิ่งสิ้นทั้งหลายในจักรวาล ถ้ามิ่งแม่นี้ต้องการสิ่งอันใด
ถึงจะสิ้นชีวาพี่จะหามาให้ทุกสิ่งอัน ขอแต่เพียงแม่จอมขวัญเจ้าเมตตา นะแม่นะ
น่าแม่น่า เมตตาพี่เถิดแม่ทรามวัย
อุเหม่ ไอ้ไม้จัญไรดื้อด้านนัก เรานี้ทรงศักดิ์เหมือนเป็นแม่เจ้าชาวโลกี
ทั่วทศทิศ ต่างอัญชลีเคารพไหว้ มิใช่หญิงอันมีใจแพศยา จงเร่งออกไปให้พ้น
หน้านะไอ้ไม้คด แล้วพระเยาวลักษณ์ทรงกําหนดตั้งสัจจะอธิษฐาน ว่าเดชะกมล
มานมั่ นภัก ดีต่อสมเด็จ พระจักรีบรมนาถ จงอย่าให้อสุรราชชาติกาลี บังอาจ
กระทําย่ํายีด้วยอันใด บัดนั้นรัว
- ปี่พาทย์ทาเพลงรัว - เจรจา ฝ่ า ยท้ า วยี่ สิ บ กรอ่ อ นใจให้ ข้ อ งขั ด เฝ้ า วอนว่ า สารพั ด ด้ ว ยคํ า หวาน
เยาวมาลย์ไม่อ่อนตามซ้ําบริภาษ อสุรราชนึกฉุนโกรธพิโรธนัก คิดจะข่มขู่เจ้าชู้
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ยักษ์เข้าหักหาญ พอเข้าใกล้กลับบันดาลร้อนเป็นไฟ มิอาจต้ององค์อรทัยดังใจ
หวัง ลุ กทะลึ่ งทําปึงปังด้วยเดือดดาล เสด็จออกจากอุทยานดําเนินมา บัดนั้น
เสมอ
- ปี่พาทย์ทาเพลงเสมอ (ทศกัณฐ์รําออกมา - ปิดม่าน)53

รูปที่ 10 การแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางสีดา
ทศกัณฐ์ แสดงโดย นายวัชรวัน ธนะพัฒน์
นางสีดา แสดงโดย นางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์
ที่มา : สําเนาภาพจากนางสาวฐิพรรัศม์ อิ่มสวาสดิ์
53

ประสาท ทองอร่าม, บทโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนทศกัณฐ์ลงสวน – เกี้ยวสีดา,

จัดแสดง ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี, 3 เมษายน 2547.
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4. การแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางเบญกาย
กล่าวถึงทศกัณฐ์ เกี้ยวพาราสี นางเบญกาย หลังจากที่นางเบญกายได้เข้าเฝ้านางสีดา
ตามคําพระราชบัญชาของทศกัณฐ์ ครั้นนางจดจํารูปทรงของนางสีดาแล้วแปลงให้ เหมือนนาง
แล้วมาขึ้นเฝ้าทศกัณฐ์ ซึ่งปรากฏอยู่ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดนางลอย ซึ่งจัดแสดง
ครั้งแรก ณ โรงละคอนศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิก ายน 2490 ถึง วันที่ 11 ธันวาคม 2490
จํานวน 29 รอบ
ลักษณะการแต่งกาย ทศกัณฐ์แต่งชุดยืนเครื่องยักษ์(ทศกัณฐ์)แขนยาวสีเขียวขลิบแดง
สวมหัวโขนทศกัณ ฐ์ นางเบญกาย(แปลง) แต่ง ชุ ดยืนเครื่องนางสีแดงขลิบเขียว สวมมงกุฎ
ประกอบการแสดง
บทที่ ใช้ ป ระกอบการแสดงเป็ น บทที่ กรมศิ ลปากรปรับ ปรุง ขึ้ นใหม่ โ ดยยึ ด บทละครใน
เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนนางลอย และบท
ละครดึกดําบรรพ์พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
เป็นต้นแบบในการปรับปรุงบทการแสดง
ฉากท้องพระโรงเมืองลงกา
(ทศกัณฐ์นั่งเตียง มีนางกํานัลนั่งหมอบเฝ้า)
- ปี่พาทย์ทาเพลงฉิ่ง (นางสีดาแปลงออก รําเข้าหาทศกัณฐ์ ทศกัณฐ์เห็นเข้าใจผิด)
- ร้องเพลงคลื่นกระทบฝั่ง เมื่อนั้น
องค์ท้าวทศพักตร์ยักษา
ครั้นเห็นเบญกายจําแลงมา
สําคัญว่าสีดานารี
แย้มยิ้มพยักหน้าง่าพระหัตถ์
พลางดํารัสตรัสเชิญนางโฉมศรี
เห็นหยุดยั้งรั้งรอไม่จรลี
อสุรีรีบมารับฉับไว
- ร้องเพลงลีลากระทุ่ม เข้าชิดพิศดูไม่วางตา
น้อยหรืองามหนักหนาน่ารักใคร่
ยิ่งแสนพิศวาสจะขาดใจ
จึงปราศรัยทอดสนิทติดพัน
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- ร้องเพลงโอ้ชาตรี ยอดมิ่ง
เป็นความในใจจริงทุกสิ่งสรรพ์
หวังสวาทมาดหมายไม่วายวัน
จะรับขวัญนัยนามาธานี
นี่ผูกใจจึงไปดลจิตเจ้า
ให้โฉมยงนงเยาว์มาหาพี่
จงผินพักตรามาข้างนี้
พูดจาพาทีด้วยพี่ยา
ควรหรือทําสะเทิ้นเมินเฉย
ไม่เห็นเลยว่ารักเจ้าหนักหนา
มาหยุดอยู่นี่ไยจงไคลคลา
ไปนั่งแท่นแว่นฟ้าเถิดเทวี
- ร้องร่าย เมื่อนั้น
นวลนางเบญกายโฉมศรี
ทูลสนองบัญชาว่าข้านี้
มิใช่ภัควดีสีดา
ยังขืนเฝ้าลดเลี้ยวเกี้ยวพาน
วิบากกรรมรําคาญหนักหนา
ดูเอาเถิดทรงฤทธิ์ปิตุลา
อะไรมาหลงใหลได้เช่นนี้
- ร้องเพลงโอ้โลมใน โฉมเฉลา
ยุพเยาว์ยอดฟ้ามารศรี
เจ้าอายเหนียมเรียมไยนะเทวี
จะเษกเจ้าให้เป็นศรีพระนคร
อันพระรามฤษีสามีน้อง
ไม่ควรครองคู่เคียงเรียงหมอน
พี่จะยกไปสังหารราญรอน
ให้ม้วยมรณ์สิ้นเสี้ยนศัตรูเรา
ว่าพลางทางขยับจับต้อง
เลียมลองเล้าโลมโฉมเฉลา
ฉวยชายสไบทรงนงเยาว์
นิจจาเจ้าอย่าสลัดตัดเยื่อใย
- ร้องร่าย เมื่อนั้น
เบญกายกัลยาอัชฌาสัย
อัปยศอดสูหมู่นางใน
ก็ร่ายเวทกลายไปเป็นเบญกาย
- ปี่พาทย์ทาเพลงรัว (นางสีดาแปลงเข้าโรง นางเบญกายออก)54

54

สมรัตน์ ทองแท้, บทโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย, จัดแสดงในรายการศรีสุขนาฏกรรม

ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา, 28 กุมภาพันธ์ 2553.
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รูปที่ 11 การแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางเบญกาย
ทศกัณฐ์ แสดงโดย นายวัชรวัน ธนะพัฒน์
นางเบญกายแปลง แสดงโดย นางนาฏยา รัตนศึกษา
ที่มา : สําเนาภาพจากนางบุนนาค ทรรทรานนท์
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5. การแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ (หุงน้าทิพย์)
กล่าวถึงทศกัณฐ์ เกี้ยวพาราสี นางมณโฑ หลังจากที่นางมณโฑทูลถวายการช่วยเหลือ
ทศกัณ ฐ์ด้วยพิธี หุง น้ําทิพ ย์ ซึ่ง ปรากฏอยู่ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุ ดนางมณโฑหุง
น้ําทิพ ย์ ซึ่ ง จั ดแสดงครั้ ง แรกในรายการศรีสุขนาฏกรรม ประจํ าปีที่ 29 ครั้ง ที่ 2 ณ โรงละคร
แห่งชาติ (โรงเล็ก) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550
ลักษณะการแต่งกาย ทศกัณฐ์แต่งชุดยืนเครื่องยักษ์(ทศกัณฐ์)แขนยาวสีเขียวขลิบแดง
สวมหั ว โขนทศกั ณ ฐ์ นางมณโฑแต่ ง ชุ ด ยื น เครื่ อ งนางสี เ หลื อ งขลิ บ แดง หรื อ สี ช มพู ข ลิ บ ฟ้ า
สวมมงกุฎ ประกอบการแสดง
บทที่ใช้ประกอบการแสดงเป็นบทที่กรมศิลปากรประพันธ์ขึ้นใหม่โดยดําเนินเรื่องตามบท
ละครใน เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ตอนนางมณโฑทูลแนะนําให้ทศกัณฐ์ตัดศึก และบทละครใน เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนมณโฑตั้งพิธีนําทิพย์
- ปี่พาทย์ทาเพลงวา (ฉากภายในพระตําหนักทศกัณฐ์เมืองลงกา ทศกัณฐ์นั่งเตียงอยู่กับนางมณโฑ)
- ร้องเพลงช้าปี่ เมื่อนั้น
องค์ท้าวทศกัณฐ์เป็นใหญ่
ประทับเหนือแท่นทองผ่องอําไพ
กับทรามวัยมณโฑผู้โสภา
- ร้องเพลงบ้าบ่น ครุ่นคะนึงถึงเรื่องณรงค์รบ
แต่ตะวันชิงพลบลบเวหา
จนใกล้จะอรุณโรจน์โชตนา
ไม่สนิทนิทราอุราร้อน
ยี่สิบเนตรนองเนตรด้วยน้ําเนตร
ดาลเทวษแค้นคั่งดั่งต้องศร
ยี่สิบกรข้อนอุระทุกพระกร
ดั่งไฟรุมสุมขอนไม่ผ่อนคลาย
- ปี่พาทย์ทาเพลงโอด - ร้องเพลงกล่อมนารี เมื่อนั้น
นวลนางมณโฑโฉมฉาย
แลเห็นพระองค์ทรงฟูมฟาย
มิผ่อนพักวรกายทั้งราตรี
แสนสงสารจอมกษัตริย์ภัสดา
กัลยาพลอยเศร้าสลดศรี
มิอาจเฉยเลยลาเก็บท่าที
นางเทวีกราบทูลมูลลิกา
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มณโฑ -

ทศกัณฐ์ -

มณโฑ -

ทศกัณฐ์ -

55

- เจรจา ข้าแต่พระยอดฟ้าปิ่นอสูรผู้ทูนเกล้า ซึ่งพระองค์ทรงโศกเศร้าเห็นเป็นฉนี้
กระหม่อมฉันล่วงรู้ดีถึงพระหัทยา ว่าทรงอาลัยในบรรดาอสุรพงศ์ อันต้องสูญ
ชีวิตชีพปลิดปลงในสงคราม แม้จนใจไม่อาจห้ามความทุกข์เทวษ แต่แม้นองค์
พระทรงเดชโปรดพระราชทาน ให้กระหม่อมฉันร่วมคิดอ่านการอาสา ก็จะขอ
รวมร่ ว มอุ ร าเข้ า แก้ ไ ข ด้ ว ยกระหม่ อ มฉั น เคยชิ ด ใกล้ เ ทพมารดา จนได้ รั บ
พระราชทานเทพมนตรามหาเวท ชื่อสญชีพแสนวิเศษมหาศาล หุงน้ําทิพย์ชุบ
ชีวานต์ ปวงสรรพสัตว์
อะ....จริงหรือแม่ยอดนารีศรีสวัสดิ์มณโฑทรี เจ้าน่ะพูดเล่นเพียงปลอบพี่
ให้คลายหมอง หรือว่าจริงจังดังพระน้องกล่าวเจรจา แม่ยอดชีวันขวัญชีวาแม่
อย่าล้อเล่น
แม้ น พระองค์ อ ยากทรงเห็ น เป็ น จริ ง จั ง โปรดสั่ ง ให้ ใ ครจั ด ตั้ ง โรงพิ ธี
แล้ ว ให้ ขุ ด กเฬวรากซากอสุ รี ที่ บ รรลั ย มากองรวมร่ ว มกั น ไว้ ใ ห้ พ ร้ อ มมู ล
กระหม่อมฉันจะหุงน้ําทิพย์พรมอสูรสิ้นทั้งหลาย ให้พลิกฟื้นคงคืนกายและชีวิต
ด้วยเดชะน้ําอมฤตเจียวละเพคะพระผ่านฟ้า
- ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี น้องเอยน้องรัก
เหมือนแม่พระพึ่งพักเลิศหนักหนา
มิเสียทีที่เป็นเช่นดวงตา
ดวงอุราของพี่มิมีคลาย
- ร้องเพลงนกจาก ขอเชิญแม่พุ่มพวงดวงชีวิต
เข้าร่วมคิดเคียงข้างอย่าห่างหาย
ชุบชีวิตพงศ์เผ่าที่เขาตาย
ให้ฟื้นกายฟื้นชีวาอย่าราคิน
- ปี่พาทย์ทาเพลงโลม - ตระนอน (ทศกัณฐ์โลมนางแล้วตระนอน)55

เสรี หวังในธรรม, บทโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน นางมณโฑหุงน้ําทิพย์, จัดแสดงใน

รายการศรีสุขนาฏกรรม ประจําปีที่ 29 ครั้งที่ 2 ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก), วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2550.
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รูปที่ 12 การแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ
ชุดนางมณโฑหุงน้ําทิพย์/ศึกทศคิรีวัน-ทศคิรีธร
ณ โรงละครแห่งชาติ แสดงเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนาคม 2555
ทศกัณฐ์ แสดงโดย นายวัชรวัน ธนะพัฒน์
นางมณโฑ แสดงโดย นางสาวภวินี เดชสุภา
ที่มา : สําเนาภาพจากนางสาวฐิพรรัศม์ อิ่มสวาสดิ์
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6. การแสดงบทบาททศกัณฐ์(แปลง)เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ (ทาลายพิธี)
กล่าวถึงทศกัณฐ์(แปลง)เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ หลังจากที่หนุมานได้รับพระราชบัญชา
จากพระรามให้ ไ ปทํ า ลายพิ ธี หุ ง น้ํ า ทิ พ ย์ ข องนางมณโฑ ซึ่ ง ปรากฏอยู่ ใ นการแสดงโขน
เรื่องรามเกียรติ์ ชุ ดทําลายมณโฑพิธีหุงน้ําทิพ ย์ ซึ่ง จัดแสดงครั้งแรก ณ โรงละคอนศิลปากร
ตั้งแต่วนั ที่ 24 มีนาคม 2490 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2490 รวม 29 รอบ
ลักษณะการแต่งกาย ทศกัณฐ์แต่งชุดยืนเครื่องยักษ์(ทศกัณฐ์)แขนยาวสีเขียวขลิบแดง
สวมหั วโขนทศกัณ ฐ์ นางมณโฑ แต่ง ชุ ดยืนเครื่องนางสี เหลือ งขลิบ แดง หรือ สีช มพู ขลิบฟ้ า
สวมมงกุฎ ประกอบการแสดง
บทที่ใช้ประกอบการแสดงเป็นบทที่กรมศิลปากรประพันธ์ขึ้นใหม่โดยดําเนินเรื่องตามบท
ละครใน เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ตอนนางมณโฑทูลแนะนําให้ทศกัณฐ์ตัดศึก และบทละครใน เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนมณโฑตั้งพิธีนําทิพย์
- ปี่พาทย์ทาเพลงเร็ว (เปิดม่านเป็นฉากโรงพิธีสีขาว มณโฑกําลังทําพิธี)
- เจรจา ทศกัณฐ์ (แปลง) - ขึ้นนั่งเตียงเคียงมณโฑแล้วพาที อันน้ําทิพย์ที่เทวีส่งไปให้ พี่รดเหล่า
กุมภัณฑ์ที่บรรลัยกลายเป็นมา ได้รอนราญผลาญชีวามนุษย์และวานร เหลือแต่
อ้ายพิเภกน้องร่วมอุทรผู้ทรยศ มันหลบลี้หนีเลี้ยวลดเข้าสู่ป่า กําลังให้ไพร่พล
เที่ยวค้นหาอยู่บัดนี้ พี่จึ่งมาแจ้งแถลงคดีให้น้องประจักษ์ ด้วยเกรงว่าเจ้าลําเภา
พักตร์จะล้าเมื่อย จะเหน็ดเหนื่อยตั้งพิธีให้ป่วยการ เชิญเจ้าคืนปราสาทราชฐาน
เถิดบังอร ว่าพลางทางกุมกรออกจากโรงพิธี พาไปยังไพชยนต์มณี
- ปี่พาทย์ทาเพลงลา - ร้องร่าย นั่งเหนือแท่นแก้วแพรวพราย ยังลืมกายเหยียดเข่าเกาขน
กลับรู้ตัวกลัวนางจะแหนงกล
ประโลมลูบนฤมลด้วยมายา
- ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี โฉมเฉลา
คุณของเจ้าแก่พี่นี้หนักหนา
ถ้าหาไม่ไหนเลยเมืองลงกา
จะพ้นไปเป็นข้ารามลักษมณ์

93

จะหาไหนได้อย่างนางเทวี
สมเป็นมิ่งมเหสีมีศักดิ์
พี่ไปทัพกลับมาเมื่อยล้านัก
พบน้องรักเหนื่อยคลายหายไป
- ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า เมื่อนั้น
นางมณโฑเทวีศรีใส
สําคัญว่าสามีก็ดีใจ
อรไทอภิวันทน์จํานรรจา
ตั้งแต่ศึกประชิดติดเมืองยักษ์
เสียลูกรักเสียวงศ์พงศา
ทุกเช้าค่ําพร่ํากินแต่น้ําตา
ยังรอแต่ชีวาจะบรรลัย
บัดนี้เสร็จณรงค์สงคราม
ปราบปรามข้าศึกดังนึกใคร่
เหมือนม้วยแล้วกลับเป็นเย็นจิตใจ
จะได้สืบสนองรองบาทา
- ร้องเพลงโอ้โลม สาวเอยสาวสวรรค์
ความผูกพันรักพี่นี้หนักหนา
แม้ว่าพี่นี้ไม่มรณา
จะไม่ลาร้างเจ้าเยาวมาลย์
ล่วงเข้าสู่สิบสามปีเข้านี่แล้ว
เพิ่มผ่องแผ้วปรีดิ์เปรมเกษมศานต์
จะเชยชมโฉมยงนงคราญ
ให้สําราญเริงรื่นทุกคืนวัน
- ร้องเพลงมุล่ง ว่าพลางอิงแอบแนบสนิท
จุมพิตชิดชมภิรมย์ขวัญ
ไม่ขัดข้องสองจิตประจวบกัน
เกษมสันต์สําราญบานใจ
- ปี่พาทย์ทาเพลงโลม – ตระนอน - ร้องร่าย กําแหงหนุมานทหารใหญ่
เมื่อนั้น
เสร็จภิรมย์สมสนิทนางทรามวัย
จึงใส่ไคล้กล่าวแกล้งแต่งอุบาย
อ้ายพิเภกพวกอกตัญํู
พี่ยังนึกแค้นอยู่ไม่รู้หาย
แม้นมิได้ห้ําหั่นให้มันตาย
พี่หลับนอนไม่สบายวุ่นวายใจ
จะยกทัพกลับออกไปค้นหา
จับเป็นเข่นฆ่าเสียให้ได้
ว่าพลางทางจับศรชัย
ตรงไปเกยแก้วแพรวพราย
- ปี่พาทย์ทาเพลงเสมอ -56
56

กรมศิลปากร, บทโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดทําลายพิธีหุงน้ําทิพย์, แสดง ณ โรงละคอน

ศิลปากร จัดแสดงรวม 28 รอบ, ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2490 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2490.
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รูปที่ 13 การแสดงบทบาททศกัณฐ์(แปลง)เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ
ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
ที่มา : วีดีทัศน์การแสดง
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การแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีของโขนตัวลิง
การแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสี ของโขนลิง ปรากฏมีการแสดงบทบาทเกี้ยวพาราสี
จํานวน 6 ชุดการแสดง คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา
การแสดงบทบาทหนุมานเกี้ยวพาราสีนางบุษมาลี
การแสดงบทบาทหนุมานเกี้ยวพาราสีนางเบญกาย
การแสดงบทบาทหนุมานเกี้ยวพาราสีนางสุพรรณมัจฉา
การแสดงบทบาทหนุมานเกี้ยวพาราสีนางวานรินทร์
การแสดงบทบาทหนุมานเกี้ยวพาราสีสุวรรณกันยุมา

1. การแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา
กล่าวถึงพาลีเกี้ยวพาราสี นางดารา หลังจากที่พาลีเปิดผอบที่บรรจุนางเทพดารามาให้
สุ ครีพ ซึ่ ง ปรากฏอยู่ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุ ดพาลีสอนน้อง จั ดแสดงครั้ง แรก ณ
โรงละครแห่ง ชาติ เนื่องในงานสัปดาห์หนังสือ วันที่ 2 3 และ 7 ของเดือนกุม ภาพันธ์ ในปี
พุทธศักราช 2517
ลั ก ษณะการแต่ ง กาย พาลี แ ต่ ง ชุ ด ยื น เครื่ อ งลิ ง แขนยาวสี เ ขี ย วขลิ บ แดง ถื อ ผอบ
สวมหั ว โขนพาลี นางเทพดาราแต่ ง ชุ ด ยื น เครื่ อ งนางสี แ ดงขลิ บ เขี ย วหรื อ สี ช มพู ข ลิ บ ฟ้ า และ
สีบานเย็นขลิบน้ําเงิน สวมมงกุฎ ประกอบการการแสดง
บทที่ ใ ช้ ป ระกอบการแสดงเป็ น บทที่ ก รมศิ ล ปากรปรั บ ปรุ ง ขึ้ น ใหม่ โ ดยใช้ บ ทละครใน
เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ตอนพาลีได้
นางเทพดารา เป็นต้นฉบับในการปรับปรุงบทการแสดง แล้วแทรกบทเจรจาสลับกับบทละครใน
- ปี่พาทย์ทาเพลงรัว (นางเทพดาราออกกลางเวที)
- ร้องเพลงต้นเพลงยาว พิศพักตร์พักตร์ผ่องดังดวงจันทร์ พิศขนงดั่งคันธนูศิลป์
พิศเนตรดังเนตรมฤคิน
พิศทนต์ดั่งนิลเรียบราย
พิศโอษฐ์โอษฐ์เอี่ยมดังจะแย้ม
พิศนาสิกนาสิกแสล้มเฉิดฉาย
พิศปรางดั่งปรางทองพราย
พิศกรรณกรรณคล้ายบุษบา
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- เจรจา พิศพักตร์ลักขณาเทพนารี แสนปั่นป่วนยวนฤดีกระสันต์เสียว อารมณ์
กามดั่งน้ําเชี่ยวทะลักหลั่ง ให้คลั่งคลุ้มคลุ้มคลั่งลืมกายา ลืมคํานึงถึงอนุชาร่วมชี
วานต์ ลื มกระทั่ง สัตย์สาบานต่อเทวฤทธิ์ วิสั ยลิง ที่จริงจิตคิดรวบรัด แต่ค่อย
เงือดงดหดหัตถ์ตรัสคําหวาน เชิงออดอ้อนวอนประโลมโฉมนงคราญ
- ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี เจ้าเอยเจ้าพี่
มารศรีเยาวยอดสงสาร
รักแสนสุดรักยิ่งชีวานต์
เยาวมาลย์จงได้ปรานี
- ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า พระเอยพระองค์
พระจงโปรดเกล้าเกศี
เอออะไรมาทําดั่งนี้
ล่วงคําพระศุลีบัญชา
พระจงคืนคิดดูก่อน
อย่าอาวรณ์แต่สมเสน่หา
ตัวน้องเทวัญประทานมา
ให้สุครีพอนุชาดั่งวาที
- เจรจา แม่ ยอดชี วัน ขวัญชี วี ศรีชี วิต แม่ อย่าอิดเอื้ อนเบือนบิดคิดหลีกหลบ
อันผอบพี่นี้รับมากับมือ ถึงหนักหนอพี่ก็สู้ถือประคองอุ้ม ลําบากเหลือจนเหงื่อ
ชุ่มเพราะอุ้มน้อง จนพาเจ้าเข้ามาถึงห้องเห็นฉนี้ โฉมเฉลาเจ้าจะให้พี่สละลา
โอ้น้ําใจช่างไม่เมตตาปรานีหนอ มาเถิ ดนะแม่อย่ารั้งรอให้นานเนิ่น เชิญแม่ร้อย
ชั่งไปนั่งให้เพลินเพลินบนแท่นทอง กล่าวฉอ้อนกรตระกองแสนพิศวาส ประคอง
องค์อนงค์นาฎขึ้นเชยชม ต่างแนบชิดสนิทสมภิรมยา บัดนั้น โลม แล้วตระนอน
- ปี่พาทย์ทาเพลงโลม - ตระนอน -57

พาลี -

พาลี -

57

เสรี หวังในธรรม, บทโขนว่าด้วยความรัก เรื่องรามเกียรติ์ ตอน พาลีเกี้ยวพาราสีนางดารา,

จัดแสดงเนื่องในงาน 40 ปีโรงละครแห่งชาติ ณ โรงละครแห่งชาติ, 23 ธันวาคม 2548.
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รูปที่ 14 การแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางดารา
ณ โรงละครแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556
พาลี แสดงโดย นายพรเลิศ พิพัฒน์รุ่งเรือง
นางเทพดารา แสดงโดย นางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์
ที่มา : สําเนาภาพจากนางสาวฐิพรรัศม์ อิ่มสวาสดิ์
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2. การแสดงบทบาทหนุมานเกี้ยวพาราสีนางบุษมาลี
กล่าวถึงหนุมานเกี้ยวพาราสีนางบุษมาลี หลังจากที่หนุมานได้รับพระราชบัญชาให้ไป
ตามหานางสีดาในกรุงลงกา ระหว่างทางพบนาง บุษมาลีจึงเข้า เกี้ยวพาราสี ซึ่งปรากฏอยู่ในการ
แสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดสืบมรรคาหรือชุดหนึ่งนุชบุษมาลี สัมพาทีชี้ทาง รบนางอังกาศตะไล
ลักษณะการแต่งกาย หนุมานแต่งชุดยืนเครื่องลิงแขนยาวสีขาวขลิบแดง สวมหัวโขน
หนุมาน พันศีรษะด้วยผ้ากรองทอง (แทนสไบนางสีดา)และพระธํามรงค์ นางบุษมาลีแต่งชุดยืน
เครื่องนางสี แดงขลิบเขียว สี เ ขียวขลิบแดง สีเหลืองขลิบม่วง และสีช มพูขลิบ ฟ้า สวมมงกุฎ
ประกอบการการแสดง
บทที่ ใ ช้ ป ระกอบการแสดงเป็ น บทที่ ก รมศิ ล ปากรปรั บ ปรุ ง ขึ้ น ใหม่ โ ดยใช้ บ ทละครใน
เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนหนุมานเข้าห้องนาง
บุษมาลี เป็นต้นฉบับในการปรับปรุงบทการแสดง แล้วแทรกบทเจรจาสลับกับบทละครใน

หนุมาน -

- ปี่พาทย์ทาเพลงพญาเดิน - ชมพูพาน องคต สิบแปดมงกุฏเข้าเวที - หนุมานเต้นเข้าเวที - นางบุษมาลีออกนั่งเตียง - หนุมานออกพบนาง - เจรจา เห็นนารีง ามแฉล้ม ดูแช่ม ช้ อย โฉมเฉลาเจ้านั่งร้อยพวงมาลัย ยิ่ง พิศ
เพลินเจริญใจใน ลักษณาทั้งพักตราก็เอี่ยมอิ่มดูยิ้มแย้ม วงขนงโก่งดังจันทร์แรม
ดูน่ารัก สองปรางนางเด่นเห็นประจักษ์เหมือนดวงจันทร์เมื่อวันเพ็ญ ยิ่งรัญจวน
หวนเห็นเกิดปรารถนาเจ้ายาใจ แล้วคิดว่าเจ้าอรไทนั่งอยู่เพียงผู้เดียว แม้นางมิ
รักก็จักลองเกี้ยวพาราสีดูสักครา คิดพลางทางคลาไคลขึ้นนั่งเตียงเคียงกัลยา
แล้ ว พาที โฉมเฉลาเยาวยอดฟ้ ามารศรี จ ะหาไหน ขอถามเจ้ า สักหน่อยอย่ า
น้อ ยใจเลยกั ญ ญา อั น กรุ ง ไกรใหญ่ โอฬาร์น่ า อัศ จรรย์ พร้อ มทั้ ง ปรางค์รั ต น์
ปราสาทสุวรรณอันอําไพ แต่เหตุไฉนผู้คนพลไพร่จึงไม่มี สงัดเงียบดังป่าดงพงพี
น่าสงสั ย อนึ่งโฉมงามมี นามใดไฉนน้อง แม่ งามประกอบมาครอบครองห้อง
ปรางค์ปรา น่าเอ็นดูอยู่โฉมเฉลาเจ้าไม่กลัวผีหลอกบ้างดอกหรือ ว่าพลางทาง
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บุษมาลี -

หนุมาน -

บุษมาลี -

หนุมาน -

บุษมาลี -

แบมือขอมาลา แม่สาวสวรรค์ขวัญชีวาอย่าสลัดตัดเยื่อใย จงเมตตาให้มาลัยแก่
พี่ยา
โฉมนางฟ้าบุษมาลี ฟังมธุรสพจวจีขุนสวาเอ่ยปราศรัย จึงกระถดถอย
หนีลิงทิ้งดอกไม้ใจครั่นคร้าม แม้นมิบอกเอ่ยออกความแก่ขุนกระบี่ ก็คงจะรบเร้า
เฝ้าเซ้าซี้มิหย่อนหยุด ดําริพลางนางนงนุชจึงตอบความ ตัวของเรานี้มีนามว่า
บุษมาลีเป็นนางฟ้าข้าของท้าวโกสีย์จอมเทวราชเมื่อคราวเคราะห์เพราะประมาท
ทํา ให้ หลงผิ ด ข้ าชั กนํ าอสุร านามว่า ตาวัน ให้ ช มชิ ด นางรั ม ภา ตาวั นอสุรี พ า
กานดามาไว้เมืองมายัน ครั้นองค์ท้าวโกสีย์จอมเทวัญทรงทราบเรื่อง เทวบดีให้มี
จิตคิดแค้นเคืองจึงสาปข้า ให้ลงมาอยู่ในมายันนคราเพียงผู้เดียว จะมีใครมา
แลเหลียวก็หาไม่ เมื่อท่านรู้เรื่องแล้วอย่าร่ําไรเชิญไคลคลา มาปะปนกับคนต้อง
โทษาเดี๋ยวจะพากันมีผิด
แม่ โ ฉมเฉลาเยาวมิ ต รช่ า งจํ า นรรจา ว่ า เป็ น คนต้ อ งโทษาท้ า วโกสี ย์
อันโทษของนางเทวีที่ถูกสาป บัดนี้พี่ก็ทราบจนสิ้นหมด อยากจะขอถามแม่งาม
หยดปานจะหยาด อันความผิดของ นุชนาฏทําไฉนจึงจะพ้นหนอ มาดแม้นว่า
ตัวพี่นี้พอจะช่วยได้ จะอาสาช่วยแม่อรไทจนสุดฤทธิ์ เชิญเอ่ย พจนพร้องอย่าป้อง
ปิดเลยขวัญตา
อันความผิดของตัวข้าที่ราคี ตามคําสาปท้าวโกสีย์ที่สาปสรรพ์ เมื่อใดที่
องค์ พ ระทรงสุ บ รรณรามาวตาร ใช้ ใ ห้ ขุ น กระบี่ ศ รี ห นุ ม านคลาไคลไปลงกา
เพื่อสืบข่าวนางสีดายุพาพักตร์ ขุนกระบี่ผู้มีศักดิ์ช่วยส่งข้าคืนสวรรค์ จึงจะพ้ น
คําสาปจอมเทวัญนะวานร เมื่อรู้แล้วจงรีบจรอย่ารอช้า
อนิจ จ๊ ะ อนิ จ จาน่ าหัว ร่อ เจ้ า เปรี ยบเหมื อนกับจุ ดไต้ ม าตํา ตอไม่ พ อที่
วันนี้แล้วเจ้าเทวีจะได้คืนไปสวรรค์ พี่นี้หรือคือหนุมานชาญฉกรรจ์เรืองฤทธิไกร
เป็นยอดทหารองค์พระตรีภูวไนยทรงฤทธี รับสั่งใช้ให้ไปธานีลงกายักษ์ พี่จะขอ
อาสาส่งเจ้านงลักษณ์ครรไลสวรรค์ ตามคําสาปของเทวัญอมรินทรา ขอเชิญผิน
พักตร์มาสนทนาเถิดกลอยใจ
อุ๊ ย ดู ซี ทํ า มื อ ไวไยยื้ อ ยุ ด เรารู้ ว่ า ทหารองค์ พ ระทรงครุ ฑ เรื อ งฤทธา
สามารถจะสําแดงแผลงศักดาอ้าโอษฐ์หาว ให้แลเห็นเป็นดวงดาวและดวงเดือน
ไม่ว่าเล่นเช่นตัวเจ้าเราดูเหมือนเคยรู้จัก ที่หลับนอนผ่อนพักตามต้นแสม ถ้าเจ้า
มีฤทธิ์แน่แท้เหมือนเราว่า จงเร่งสําแดงแผลงศักดาเราจะคอยดู
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หนุมาน -

ชะน้อยหรือแม่ โฉมตรูหลักแหลมเหลือ พี่บอกเท่าไรก็ไ ม่ เชื่ อในวาจา
มามะมาจับมือพนันสัญญากันก็ได้ ถ้าพี่สามารถทําตามอรไทกล่าววาที จงมีจิต
คิดปรานีเถิดกลอยใจ ถ้าแม้นไม่จริงจงขับไล่เสียให้พ้น ว่าพลางสําแดงแผลง
ฤทธิ ร ณขุ น พานร อ้ า โอษฐ์ ห าวเป็ น ดวงดาวและศศิ ธ รกลางนภาลั ย บั ด นี้
คุกพาทย์
- ปี่พาทย์ทาเพลงคุกพาทย์ (หนุมานรําแผลงฤทธิ์หาวเป็นดาวเดือน)
- ร้องร่าย เมื่อนั้น
นงนุชบุษมาลีศรีใส
เห็นประจักษ์ทักแท้แน่แก่ใจ
อรไทขวยเขินเมินเมียง
เมื่อนั้น
หนุมานเข้ามาใกล้แล้วให้เสียง
ขุนกระบี่รี่โลดโดดขึ้นเตียง
พลางกล่าวเกลี้ยงสัพยอกหยอกเย้า
- ร้องเพลงลีลากระทุ่ม เจ้าเอยเจ้าพี่
ทีนี้จะสงสัยหรือไม่เล่า
ที่สัญญาว่าไว้กับนงเยาว์
มัวแต่เฝ้าเขินอายทําไมกัน
ท้าวโกสีย์สาปจําเพาะเจาะจง
ให้พี่ส่งทรามวัยไปสวรรค์
ไหนไหนก็รู้อยู่ด้วยกัน
จงผินผันหันมาเถิดนงลักษณ์
- ร้องเพลงแขกมอญบางช้าง เมื่อนั้น
นางบุษมาลีมีศักดิ์
ได้ฟังลิงวิงวอนทําค้อนควัก
ขวยเขินเมินพักตร์แล้วตอบไป
ถึงเจ้าหาวให้เห็นเป็นสําคัญ
เพียงเท่านั้นเชื่อฟังยังไม่ได้
แม้นส่งน้องไปถึงตรึงไตร
สมคําสหัสนัยน์จํานรรจ์
- ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า สุดเอยสุดสวาท
แสนฉลาดลิ้นลมคมสัน
ลวงล่อต่อว่าสารพัน
ถ้าเช่นนั้นโฉมฉายสบายใจ
ไปอยู่ถึงสวรรค์ชั้นอินทร์พรหม
ใครจะตามไปชมเชยได้
จะลวงกันให้เก้อเอออะไร
พอรู้เท่าเข้าใจอยู่ดอกน้อง
- ร้องเพลงโอ้โลมเพลงฉิ่ง ว่าพลางทางทําทอดสนิท
แนบชิดเชยชมสมสอง
ระทวยทอดกอดเกี่ยวกรประคอง
ตามทํานองเสน่หาอาวรณ์
- ปี่พาทย์ทาเพลงโลม -
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หนุมาน -

บุษมาลี -

หนุมาน -

- ร้องเพลงกล่อมนารี เมื่อนั้น
นางบุษมาลีศรีสมร
ร่วมภิรมย์สมสนิทชิดวานร
บังอรประดิพัทธ์ผูกพัน
ลืมถวิลสิ้นทังวลที่ทนทุกข์
แสนสนุกกว่าได้ไปสวรรค์
อิงแอบแนบนั่งทั้งนวดฟั้น
เกษมสันต์สมถวิลยินดี
- ร้องเพลงกล่อมนารีชั้นเดียว เห็นวานรหลอนหลอกหยอกเอิน นางอายเอียงเมียงเมินสะเทินหนี
สัพยอกหยอกหยิกซิกซี้
แย้มสรวลยวนยีปรีดา
- เจรจา หนุ ม านแสนเสน่ ห าในเทวี เฝ้ า เชยชิ ด นงนุ ช บุ ษ มาลี มิ เ คลื่ อ นคลา
พลางหวนจิตคิดถึงราชการ องค์พระรามารับสั่งใช้ ให้เปลี่ยวเปล่าเศร้าฤทัยเป็น
ยิ่งนัก จําจะต้องพลัดพรากจากนงลักษณ์ไปไกลตา คิดแล้วจึงเอื้อนเอ่ยวาจาว่า
นี่แน่ะน้องแก้ว จําเราจะต้องพรากจากกันแล้วนะจอมขวัญ ถ้าไม่ติดราชการองค์
พระทรงสุ บรรณพี่ไ ม่ ห่างร้างกัญญา นี่จําใจต้องไปลงการาชธานี เจ้ านงนุช
บุษมาลี ก็จ ะได้ ครรไลสวรรค์ โฉมเฉลาเจ้ าจอมขวั ญจะคิด ถึง พี่ยาหรื อหาไม่
แม่น้องรักจงชี้แจงให้พี่แจ้งประจักษ์ใจหน่อยเถิดเจ้า
โฉมเฉลาเยาวนุชบุษมาลี พอได้ฟังคํากระบี่ยิ่งอาลัย ประนมนิ้วเมียง
หมอบแล้วตอบไปด้วยวาจา ซึ่งตัวน้องต้องคําสาปของอินทราในครั้งนี้ ได้พึ่งบุญ
ขุนกระบี่กลับไปสวรรค์ แต่เป็นห่วงด้วยผัวรักร่ วมชีวันจะต้องผจญภัยไปลงกา
หนทางกลางมรรคากันดารนัก ว่าพลางก็ซบพักตร์สะอื้นไห้ อยู่กับตักขุนกระบี่ผู้
มีฤทธิไกร บัดนี้ โอด
- ปี่พาทย์ทาเพลงโอด - เจรจา วายุบุตรสุดสงสารเจ้าทรามวัยใจแทบขาด โลมลูบเจ้านุชนาฏยอดชีวา
ด้วยอาลัย ให้สะท้อนถอนฤทัยจํา ใจลา แล้วจึงเอ่ยวาจากับบุษมาลี เป็นบุญ
ของเราแต่เท่านี้ที่ได้สร้างสรรค์ ขอเชิญเจ้าไปสู่สวรรค์ให้สําราญ พี่ก็จะได้ไป
ราชการองค์พระจักรา ปลอบประโลมพลางจุมพิตเจ้ากัญญาด้วยอาลัย แล้วหัก
อารมณ์ข่มฤทัยประคองร่างนางเทวี ออกมายังหน้าปรางค์รัตนมณีลานปราสาท
ให้อาลัยใจแทบขาดด้วยสุดแสนเสน่หา แล้วหักอารมณ์ข่มอุราฝืนอาลัย โอบอุ้ม
นางแล้วขว้างไปในเมฆา บัดนี้ เชิดฉิ่ง รัว แล้ว เชิด
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- ปี่พาทย์ทาเพลงเชิดฉิ่ง - รัว -เชิด -58

รูปที่ 15 การแสดงบทบาทหนุมานเกี้ยวพาราสีนางบุษมาลี
ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม แสดงเมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554
หนุมาน แสดงโดย นายกิตติ จาตุประยูร
นางบุษมาลี แสดงโดย นางสาวรจนา ทับทิมศรี
ที่มา : สําเนาภาพจากนางสาวฐิพรรัศม์ อิ่มสวาสดิ์

58

ประสาท ทองอร่าม, บทโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด หนึ่งนุชบุษมาลี สัมพาทีชี้ทาง รบนาง

อังกาศตะไล, จัดแสดง ณ พระราชอุทยาน รัชกาลที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร. มปป.
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3. การแสดงบทบาทหนุมานเกี้ยวพาราสีนางเบญกาย
กล่ า วถึ ง หนุ ม านจั บ นางเบญกาย หลั ง จากพระรามพิ พ ากษาโทษของนางเบญกาย
จึงมีพระราชบัญชาให้หนุมานส่งนางเบญกายกลับยังกรุงลงกา ซึ่งปรากฏอยู่ในการแสดงโขน
เรื่องรามเกียรติ์ ชุดนางลอย จัดแสดงครั้งแรก ณ โรงละคอนศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน
2490 ถึง วันที่ 11 ธันวาคม 2490 จํานวน 29 รอบ
ลักษณะการแต่งกาย หนุมานแต่งชุดยืนเครื่องลิงแขนยาวสีขาวขลิบแดง สวมหัวโขน
หนุมาน นางเบญกายแต่งชุดยืนเครื่องนางสีเหลืองขลิบแดง สวมรัดเกล้ายอดหรือรัดเกล้าเปลว
ประกอบการการแสดง
บทที่ ใช้ ป ระกอบการแสดงเป็ น บทที่ กรมศิ ลปากรปรับ ปรุง ขึ้ นใหม่ โ ดยยึ ด บทละครใน
เรื่ อ งรามเกี ย รติ์ พระราชนิ พ นธ์ พ ระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ า นภาลั ย ตอนนางลอย
เป็นต้นแบบในการปรับปรุงบทการแสดง
- ปี่พาทย์ทาเพลงรัวท้ายราดาบ (นางเบญกายทําท่าหลบหนีพวกลิงแล้วเข้าเวที)
- ร้องเพลงเชิดนอก บัดนั้น
ลูกลมมองเขม้นเห็นยักษี
กริ้วโกรธโดดตามข้ามอัคคี
ขุนกระบี่เหาะไล่ไขว่คว้า
สกัดกั้นทันนางกลางโพยม
เข้าจู่โจมจับเป็นไม่เข่นฆ่า
แล้วเหาะลงตรงยังพสุธา
พามาเฝ้าพระหริรักษ์
- ปี่พาทย์ทาเพลงเชิดนอก (หนุมานแผลงฤทธิ์เหาะตามจับนางเบญกายแล้วเข้าเวที)
- ปี่พาทย์ทาเพลงเตียว -เชิด (การแสดงชุดหนุมานจับนางเบญกาย หนุมานพานางเบญกายเข้าเวที)59

59

ทรงพล ตาดเงิน, บทโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย, จัดแสดงในงานนิทรรศการ

จิตรกรรมต้นแบบภาพปักศิลปาชีพ ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2550 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, 20 พฤษภาคม 2550.
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รูปที่ 16 การแสดงบทบาทหนุมานเกี้ยวพาราสีนางเบญกาย
หนุมาน แสดงโดย นายกิตติ จาตุประยูร
นางเบญกาย แสดงโดย นางสาวรจนา ทับทิมศรี
ที่มา : สําเนาภาพจากนางบุนนาค ทรรทรานนท์
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4. การแสดงบทบาทหนุมานเกี้ยวพาราสีนางสุพรรณมัจฉา
กล่าวถึงหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา หลังจากที่หนุมานได้รับคําสั่งจากสุครีพให้ดําน้ําลง
ไปดูใต้น้ํา เนื่องจากโยนหินลงไปไม่เป็นแนวถนนเพื่อ ข้ามไปยังกรุงลงกา ซึ่งปรากฏอยู่ ในการ
แสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามเดินดง และชุดท้าวมหาชมพูผู้ทรนง จัดแสดงครั้งแรก
ณ โรงละคอนศิล ปากร ตั้ง แต่วันที่ 29 พฤศจิ กายน 2500 ถึง วันที่ 16 กุม ภาพันธ์ 2501
จํานวน 84 รอบ
ลักษณะการแต่งกาย หนุมานแต่งชุดยืนเครื่องลิงแขนยาวสีขาวขลิบแดง สวมหัวโขน
หนุมาน นางสุพรรณมัจฉาแต่งชุดยืนเครื่องนางสีขาวขลิบเหลือง สวมรัดเกล้ายอดหรือมงกุฏ
ประกอบการการแสดง
บทที่ ใช้ ประกอบการแสดงเป็ นบทที่ก รมศิลปากรประพั นธ์ ขึ้นใหม่ โดยยึด บทละครใน
เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนหนุมานได้
สุพรรณมัจฉา และบทละครใน เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย ตอนหนุมานจับสุพรรณมัจฉา เป็นต้นแบบในการปรับปรุงบทการแสดง

บทที่1 แสดงครั้งแรก ณ โรงละคอนศิลปากร
- ปี่พาทย์ทาเพลงเชิด (หนุมานออกไล่สัตว์เล็กสัตว์น้อยต่าง ๆ )
(ในที่สุดก็พบฝูงปลาซึ่งกําลังคาบก้อนหินไปเป็นหมู่ ๆ จึงไล่มา)
(ฝูงปลาหนี หนุมานตามไปเห็นนางสุพรรณมัจฉา จึงไล่ตาม)
(นางสุพรรณมัจฉาหนี)
- ปี่เดี่ยวเพลงเชิดนอก (นางสุพรรณมัจฉาออก หนุมานออกพบ ไล่จับได้)
- ปี่พาทย์ทาเพลงเตียว (หนุมานพานางสุพรรณมัจฉาไปนั่งบนแท่นหิน)
- ปี่พาทย์ทาเพลงโลม -

106
- เจรจา นางสุพรรณมัจฉา - สุพรรณมัจฉานงคราญ สําเริงรื่นชื่นบานด้วยรสรัก แล้วชี้แจ้งประจักษ์
แก่ขุนกระบี่ ว่าทศเศียรจอมอสุรีผู้เป็นบิดาบังเกิด เกล้า รับสั่งใช้ให้ข้าเจ้าเที่ยว
ป่าวร้อง ชักชวนพวกพ้องฝูงปลาในวาริน ให้ช่วยกันคาบขนเอาก้อนหินของท่าน
ไป เพราะหวังจิตคิดมิให้ทําถนนข้ามสาคเรศ ที่ผิดพลั้งครั้งนี้ด้วยมีเหตุเพราะ
ท่านใช้ ขอได้ยกโทษโปรดอภัยให้แก่ดิฉัน เถิดนะท่าน
หนุมาน กระนั้นหรือ แม่ย อดชีวันขวัญชีวิต พี่ไม่ถือโทษโกรธสักนิดดอกน้องรัก
ถ้าแม้ น เจ้ าสมานสมั ค รรั กพี่ ช่ ว ยว่ าขาน แจ้ ง ให้ฝู ง มั จ ฉาปลาบริ วารในวาริ น
ไปช่วยกันคาบขนก้อนหินกลับคืนมานะโฉมยง พี่ก็จะพ้นโทษของพระหริวงศ์องค์
จักรี ขอทรามวัยได้ปรานีด้วยเถิดกัลยา
- ร้องเพลงร่าย เมื่อนั้น
นวลนางสุพรรณมัจฉา
น้อมเกล้าคํานับรับวาจา
แล้วออกมาสั่งการทันใด
- ปี่พาทย์ทาเพลงเชิด (นางสุพรรณมัจฉาลุกออกไปสั่ง หนุมานออกมาดู)
(ฝูงปลาคาบก้อนหินมาวางไว้ที่กลางเวทีบ้างเล็กน้อยแล้วหายเข้าโรงไป)
(หนุมานกับนางสุพรรณมัจฉากลับไปนั่งบนแท่นหิน)
- ร้องเพลงร่าย บัดนั้น
หนุมานยิ้มย่องผ่องใส
พลางตระโบมโลมลูบอรทัย
แล้วปราศรัยด้วยนางมัศยา
- ร้องเพลงโอ้โลม น้องแก้ว
เห็นแล้วว่ารักพี่หนักหนา
แม้นสําเร็จเสร็จณรงค์ในลงกา
จะกลับมาหาน้องในนที
- ร้องเพลงตะนาว เมื่อนั้น
นางมัจฉาขุ่นข้องหมองศรี
ทอดองค์ลงกับตักพระสามี
เทวีครวญคร่ําร่ําโศกา
- ปี่พาทย์ทาเพลงโอด - ร้องเพลงนกจาก บัดนั้น
วายุบุตรสุดแสนเสน่หา
ปลอบนางพลางเช็ดชลนา
แก้วตาอย่ากําสรดโศกี
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- ร้องเพลงร่าย ค่อยอยู่เถิดนวลละอองน้องรัก พี่จําจักจากลามารศรี
พลางสําแดงแผลงอิทธิฤทธี
ขุนกระบี่ขึ้นจากสมุทรไท
- ปี่พาทย์ทาเพลงเชิด - โอด - เชิด -60
บทที่ 2 ประกอบการแสดงโขน ชุดท้าวมหาชมพูผู้ทรนง
- ปี่เดี่ยวเพลงเชิดนอก (หนุมานจับสุพรรณมัจฉา)
- ปี่พาทย์ทาเพลงเตียว (หนุมานจับสุพรรณมัจฉาได้)
- ร้องเพลงตะนาวแปลง ตัวข้าธิดาทศกัณฐ์
ชื่อว่าสุพรรณมัจฉา
ปิตุเรศรับสั่งบังคับมา
จงไว้ชีวาอย่าฆ่าตี
- ร้องร่าย บัดนั้น
หนุมานผู้ชาญชัยศรี
ฟังนางมัจฉาพาที
เทวีวอนขอชีวิต
เพราะเสียงเพราะรสพจนาถ
เสียวสวาทรุมรึงตรึงจิต
ความโกรธเสื่อมใจหายคลายคิด
ตีสนิทแล้วกล่าววาที
- ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี สุดเอยสุดสวาท
นุชนาถผู้มิ่งมารศรี
ช่างฉลาดงอนง้อขอชีวี
จะฆ่าตีพี่อาลัยเสียดายนัก
ตัวพี่นี้สิจะต้องตาย
ด้วยโทษาพระนารายณ์ทรงจักร์
ทูนหัวตัวจะรอดก็เพราะรัก
ได้พลพรรคนฤมลขนศิลา

60

ประพันธ์ สุคนธชาติ, บทโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามเดินดง องค์ที่ 3 จองถนน

ฉากมหาสมุทร, แสดง ณ โรงละคอนศิลปากร จํานวน 84 รอบ, ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2500
ถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2501.
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- ร้องเพลงมุล่ง ว่าพลางอิงแอบแนบชิด
จุมพิตปรางเปรมนาสา
ค่อยประคองเนื้อแนบแอบอุรา
เกษมสันต์หรรษาในนที
- ปี่พาทย์ทาเพลงโลม, ตระนอน (หนุมาน สุพรรณมัจฉา รํา)61

รูปที่ 17 การแสดงบทบาทหนุมานเกี้ยวพาราสีนางสุพรรณมัจฉา
ณ อุทยาน ร.2 อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556
หนุมาน แสดงโดย นายกิตติ จาตุประยูร
นางสุพรรณมัจฉา แสดงโดย นางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์
ที่มา : สําเนาภาพจากนางสาวฐิพรรัศม์ อิ่มสวาสดิ์
61

ทรงพล ตาดเงิน, บทโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดขับพิเภก พิเภกสวามิภักดิ์ นางลอย

จองถนน และยกรบ, ณ. วัดบางสมัคร จังหวัดฉะเชิงเทรา, วันที่ 17 ธันวาคม 2549.
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5. การแสดงบทบาทหนุมานเกี้ยวพาราสีนางวานรินทร์
กล่าวถึงหนุมานเกี้ยวพาราสีนางวานรินทร์ หลังจากที่มานพหนุ่มแปลงร่างปรากฏกายใน
รู ป ของหนุ ม านจึ ง เข้ า เกี้ ย วพาราสี น างแล้ ว สั ง หารวิ รุ ญ จํ า บั ง ซึ่ ง ปรากฏอยู่ ใ นการแสดงโขน
เรื่ อ งรามเกี ย รติ์ ชุ ด ศึ ก วิ รุ ญ จํ า บั ง จั ด แสดงครั้ ง แรก ณ โรงละคอนศิ ล ปากร ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 เมษายน 2492 ถึง 1 พฤษภาคม 2492 รวม 28 รอบ
ลักษณะการแต่งกาย หนุมานแต่งชุดยืนเครื่องลิงแขนยาวสีขาวขลิบแดง สวมหัวโขน
หนุมาน นางวานรินทร์แต่งชุดยืนเครื่องนางสีแดงขลิบเขียว สีเขียวขลิบแดง สีเหลืองขลิบม่วง
สีม่วงขลิบเหลืองสีชมพูขลิบฟ้า และสีบานเย็นขลิบน้ําเงิน สวมมงกุฎ ประกอบการการแสดง
บทที่ ใ ช้ ป ระกอบการแสดงเป็ น บทที่ ก รมศิ ล ปากรปรั บ ปรุ ง ขึ้ น ใหม่ โ ดยใช้ บ ทละครใน
เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนหนุมานเข้าห้อง
วานรินทร์ เป็นต้นฉบับในการปรับปรุงบทการแสดง แล้วแทรกบทเจรจาสลับกับบทละครใน

หนุมาน -

วานรินทร์ -

- ปี่พาทย์ทาเพลงรัวแล้วคุกพาทย์ (หนุมานตัวจริงออก)
- ร้องเพลงโอ้โลม น้องรัก
เห็นประจักษ์สมหวังหรือยังเล่า
ว่าพลางแนบชิดสะกิดเกา
แล้วโลมเล้าเยาวมาลย์สําราญใจ
- ปี่พาทย์ทาเพลงโลม - เจรจา หนุมานเมื่อได้รว่ มภิรมย์สมปอง ก็เฝ้าประคองเคล้าเยาวยุพิน คล้ายกับ
ภุมรินบินจับประจงจรด เฝ้าเชยชมภิรมย์รสสุมนมาลย์ แล้วหวนจิตคิดถึงการที่
พระนารายณ์ทรงสั่ง มา จึงแข็งใจมีวาจาว่าน้องรัก เจ้ารู้หรือไม่ว่าวิรุญจําบัง
ขุนยักษ์หนีไปแห่งใด ถ้ารู้จริงจงแถลงไขให้ พี่แจ้งในบัดนี้ พี่จะได้ตามไปสังหาร
อสุรีเสียให้สิ้นชีวา น้องก็จะได้ไปยังฟากฟ้าเจียวนะเจ้า
โฉมเทพวานรินทร์ เมื่อได้ยินขุนกระบี่ชี้ทุกข์ร้อน ก็ให้นึกหนักหน่วงทรวง
สะท้อนถอนเทวษ มาตรแม้นจะไม่แจ้งประจักษ์เหตุก็ใช่ที่ นึกพลางนางจึงตอบ
สามีว่าขุนมาร ได้หนีศรพระรามาวตารมาเมื่อเช้า แล้วเจรจาว่ากล่าวขออาศัย
น้องนี้ชี้ บอกให้ไปเร้นซ่อน ยัง นทีสีทันดร หว่างเขาเมรุมาศ ท่านจงตามไปไล่
พิฆาตเสียให้ม้วยมรณ์ ยังท่ามกลางหว่างสิงขรพายัพทิศ มี ฟองน้ําเป็นนิมิตใน
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หนุมาน -

62

สมุทรไท ถ้าฟองไหนใหญ่ก็ซ่อนอยู่ในฟองนั้น แต่วาสนาน้องนี้พลันเห็นอาภัพ
ได้มีผัวยังไม่ทันนับพ้นข้ามคืนน่าน้อยใจ อกสตรีที่ใดใดในแผ่นดิน จะเหมือน
อุระวานรินทร์ไ ม่มีแล้ว โอ้พ่อเพื่อนสวาทจะคลาดแคล้วไปไกลกัน ถึงตัวน้อง
จะได้ไปสวรรค์ชั้นไกรลาศ ก็เหมือนจิตใจน้องจะขาดลงม้วยมรณ์ รําพันพลาง
นางยิ่งทวีความอาวรณ์พิลาปไห้ ซบลงแทบตักพระภัสดาด้วยอาลัย
- ปี่พาทย์ทาเพลงโอด หนุมานผู้ชาญเดช ก็ช่วยซับชลเนตรให้นงเยาว์ แล้วกล่าวว่า อนิจาเจ้า
อย่าทรงกันแสง ไปเลยน้อง นวลพักตร์เจ้าจะหม่นหมองมิต้องที่ ใช่ว่าพี่จะเต็มใจ
จากพรากหนีก็หาไม่ ต้องจําจาก พรากไปเพราะราชกิจขององค์พระนารายณ์
ราช ท่านทรงใช้ให้ไปตามพิฆาตฆ่าอสุรกุมภัณฑ์ ขอบัง อรจงอดกลั้นกันแสงโศก
เราจะฝื นกรรมธรรมดาโลกที่ลงโทษนั้น ไม่ ไ ด้ แม่ กั ลยาเจ้ าจงตั้ ง ใจไว้ ให้จ งดี
ว่าพลางทางก็โอบอุ้มนางเทวีรีบออกมา พอพ้นหน้าคูหาก็สําแดงเดช ขว้างเจ้า
เยาวเรศให้ลอยไปในอัมพร เสร็จแล้วก็ตรงไปยังนทีสีทันดร
- ปี่พาทย์ทาเพลงรัวแล้วเชิด -62

เสรี หวังในธรรม, บทประกอบการแสดงหนังใหญ่ประกอบโขนและการแสดงโขน เรื่อง

รามเกียรติ์ ตอน อาวุธของสัทธาสูร และตอน ศึกวิรุญจําบัง, มปป.
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รูปที่ 18 การแสดงบทบาทหนุมานเกี้ยวพาราสีนางวานรินทร์
ณ โรงละครแห่งชาติ แสดงเดือนมิถุนายน 2535
หนุมาน แสดงโดย นายสุรัตน์ เอี่ยมสอาด
นางวานรินทร์ แสดงโดย นางแพรวดาว พรหมรักษา
ที่มา : สําเนาภาพจากสูจิบัตรการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกสัทธาสูร – วิรุญจําบัง
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6. การแสดงบทบาทหนุมานเกี้ยวพาราสีนางสุวรรณกันยุมา
กล่าวถึงหนุมานเกี้ยวพาราสีนางสุวรรณกันยุมา หลังจากที่หนุมานได้เป็นที่โปรดปราน
และไว้วางใจของทศกัณฐ์ จึงได้ประทานราชสมบัติของต่อจากจากอินทรชิตบุตรชายที่เสียชีวิตไป
รวมทั้งนางสุวรรณกันยุมาด้วย ซึ่งปรากฏอยู่ใน การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานอาสา
จัดแสดงครั้งแรก ณ โรงละคอนศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2495 ถึง วันที่ 18 มกราคม
2496 รวม 77 รอบ
ลักษณะการแต่งกาย หนุมานแต่งชุดยืนเครื่องยักษ์แขนยาวสีเขียวขลิบแดง สวมหัวโขน
พญาอนุชิต นางสุวรรณกันยุมาแต่งชุดยืนเครื่องนางสีแดงขลิบเขียวหรือสีชมพูขลิบฟ้ า สวมรัด
เกล้ายอด ประกอบการแสดง
บทที่ ใช้ ป ระกอบการแสดงเป็ น บทที่ กรมศิ ลปากรปรับ ปรุง ขึ้ นใหม่ โ ดยยึ ด บทละครใน
เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนหนุมานได้
นางสุวรรณกันยุมา และบทละครใน เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย ตอนหนุมานเข้าห้องนางสุวรรณกันยุมา เป็นต้นแบบในการปรับปรุงบทการ
แสดง
ฉากที่ 8 ภายในปราสาทอินทรชิต
- ปี่พาทย์ทาเพลงกระบี่ลีลา (หนุมานกับนางสุวรรณกันยุมามาอยู่บนแท่น)
(มีนางสนมกํานัลหมอบเฝ้าอยู่ตามตําแหน่ง)
- ร้องเพลงกระบี่ลีลา เมื่อนั้น
วายุบุตรผู้มีอัชฌาสัย
อยู่ปราสาทอินทรชิตฤทธิไกร
กํานัลในเฝ้าแหนแน่นอนันต์
พลางอิงแอบแนบสุวรรณกันยุมา
พี่รักยิ่งพสุธาสรวงสวรรค์
จะสูญสิ้นดินแดนดวงตะวัน
มิให้ขวัญเนตรน้องหมองระคาย
- ร้องร่าย เมื่อนั้น
นางสุวรรณกันยุมาโฉมฉาย
หวาดประหวั่นพลั่นจิตคิดอับอาย
จึ่งเบี่ยงบ่ายเสแสร้งแกล้งพาที
พระพี่ไปรบทัพกับพระลักษมณ์
เหนื่อยนักพักผ่อนให้ผ่องศรี
เชิญชมเหล่าสาวระบําทําดนตรี
ให้เป็นที่สําราญรมยา
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- ปี่พาทย์ทาเพลงคาหวาน - ร้องเพลงคาหวาน ฝูงนางระบําก็รําฟ้อน
ทอดกรกรีดกรายซ้ายขวา
ทําทีชม้ายชายตา
เยื้องย่างเข้ามาให้ชิด
แล้วตีวงเวียนเปลี่ยนหัตถ์
ซัดแขนเยื้องไหล่ใส่จริต
งามงอนอ้อนแอ้นพึงพิศ
เบี่ยงบิดเป็นท่าม้าคลี
ร่ายรําเวียนวงเป็นกงจักร
เยื้องยักโดยจังหวะดีดสี
รํารอคลอเคล้าไปในที
บําเรอขุนกระบี่ผู้ศักดา
- เพลงเร็วบรเทศ - ร้องเพลงบรเทศชั้นเดียว คลอปี่พาทย์ เมื่อนั้น
ลูกพระพายผู้มียศถา
กระดิกเข่าเกาคางชายหางตา
ดูฝูงกัลยาระบําบรรพ์
เข้าหยอกยุดฉุดชายผ้าสไบ
หลงใหลปริ่มเปรมเกษมสันต์
แล้วหวนจิตประติพัทธ์ผูกพัน
ในสุวรรณกันยุมาเทวี ฯ
- ระบาราตามจังหวะ - ปี่พาทย์ทาเพลงลา - ระบาเข้าโรง - ร้องร่าย จึงกระโดดโลดขึ้นบัลลังก์รัตน์ ยกหัตถ์จูบโลมนางโฉมศรี
พิศพักตร์อัครเรศเทวี
พลางมีสุนทรวาจา ฯ
- ร้องเพลงกระบี่ลีลา น้องเอยน้องรัก
ผิวพักตร์นวลเนื้อหนักหนา
งามสิ้นสารพันเป็นขวัญตา
พระผ่านฟ้าโปรดปรานประทานน้อง
จะถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงเจ้า
นงเยาว์อย่าระคางหมางหมอง
ขอเชิญทรามสงวนนวลละออง
จงสนองวาทีกับพี่ชาย
- ร้องแขกมอญบางช้าง เมื่อนั้น
นางสุวรรณกันยุมาโฉมฉาย
ฟังคําขวยเขินสะเทิ้นอาย
พลางชม้ายเมียงหมอบแล้วตอบไป
ไพเราะน้ําคําที่ร่ําว่า
น่าฟังนักหนาช่างปราศรัย
น้องนี้เจียมตนเป็นพ้นไป
ไม่ควรคู่อยู่ใกล้ใช่บิดเบือน
- ร้องโอ้โลม ดวงเอยดวงสมร
แสนกระแหน่แง่งอนช่อนเงื่อน
อย่าพักพูดผันแปรแชเชือน
จะหาไหนได้เหมือนบังอร
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ว่าพลางทางเข้ามานั่งชิด
มือสะกิดปฤษฎางค์พลางหลอกหลอน
ประคององค์โอบอุ้มกุมกร
จูบไปบรรจถรณ์แท่นมณี
- ปี่พาทย์ทาเพลงเข้าม่าน -63

รูปที่ 19 การแสดงบทบาทหนุมานเกี้ยวพาราสีนางสุวรรณกันยุมา
ณ โรงละคอนศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2495 ถึง วันที่ 18 มกราคม 2496
หนุมาน แสดงโดย นายกรี วระศริน
นางสุวรรณกันยุมา แสดงโดย นางกรองกาญจน์ โรหิตเสถียร
ที่มา : สําเนาภาพจากหนังสือโหมด ว่องสวัสดิ์ ชีวิต
ผลงาน อาจารย์โหมด ว่องสวัสดิ์ ศิลปินแห่งชาติ

63

กรมศิลปากร, บทโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานอาสา, (พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์,

2495), หน้า 31 – 33.
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การแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีของโขนตัวนาง
การแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีของโขนนาง ปรากฏมีการแสดงบทบาทเกี้ยวพาราสี
จํานวน 2 ชุดการแสดง คือ
1. การแสดงบทบาทนางอรุณวดีเกี้ยวพาราสีฤษีกไลโกฏ
2. การแสดงบทบาทนางสํามนักขาเกี้ยวพาราสีพระราม
1. การแสดงบทบาทนางอรุณวดีเกี้ยวพาราสีฤษีกไลโกฏ
กล่าวถึงนางอรุณวดีเกี้ยวพาราสีพระฤษีกไลโกฏ หลังจากที่นางได้รับพระราชบัญชาให้ไป
ทําลายตบะของพระฤษีกไลโกฏ ซึ่งปรากฏอยู่ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดกไลโกฏหลงรส
จัดแสดงครั้งแรก ในรายการศรีสุขนาฏกรรมครั้งที่ 48 ณ โรงละคอนแห่งชาติ (ตามสูจิบัตรการ
แสดง) วันที่ 30 พฤษภาคม 2523
ลักษณะการแต่งกาย นางอรุณวดีแต่งชุดยืนเครื่องนางสีแดงขลิบเขียวหรือสีชมพูขลิบฟ้า
สวมมงกุฎ พระฤษีกไลโกฎแต่งชุดฤษี สวมยอดฤษี ประกอบการแสดง
บทที่ ใช้ ป ระกอบการแสดงเป็ น บทที่ กรมศิ ลปากรปรับ ปรุง ขึ้ นใหม่ โ ดยยึ ด บทละครใน
เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุ ทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนอรุณวดี
ล้างตบะกไลโกฏ เป็นต้นแบบในการปรับปรุงบทการแสดง
- เปิดม่าน (นางอรุณวดีรําขึ้นบนเวที)
- ปี่พาทย์ทาเพลงลา - ร้องเพลงพญาสี่เสา ครั้นถึงจึงเห็นพระนักธรรม์
ผู้ทรงพรตกรรม์แกล้วกล้า
ดวงพักตร์นั้นเป็นมฤคา
กัลยาเข้าไปวันทนีย์
- ร้องเพลงช้าลูกคู่ เมื่อนั้น
พระมหากไลโกฎฤาษี
ไม่เคยเห็นรูปทรงองค์สตรี
มีความสงสัยก็พิศดู
- ร้องเพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ เห็นเขาติดอกครัดเคร่ง
ดั่งประทุมตูมเต่งทั้งคู่
สัตว์นี้เป็นไฉนจึงไม่รู้
จะเป็นหมู่เดรัจฉานพันธุ์ใด
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- ร้องเพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ชั้นเดียว ตริแล้วจึงกล่าววาที
เอ็งนี้เป็นสัตว์จําพวกไหน
จึงมีเขาที่อกกูหลากใจ
ไม่เคยพบเห็นแต่ก่อนมา
- ร้องร่าย เมื่อนั้น
นางอรุณวดีเสน่หา
ได้ฟังจึงตอบพระสิทธา
อันเขาของข้าน่าอัศจรรย์
ไม่งอกจากเศียรเหมือนฝูงสัตว์
มาพลัดขึ้นที่อกเหมือนแกล้งปั้น
เต่งตั้งดังดวงบุษบัน
อ่อนละม้ายคล้ายกันกับสําลี
พระองค์ผู้ทรงตะบะฌาน
ขอประทานโปรดเกล้าเกศี
พิเคราะห์ดูให้รู้ว่าร้ายดี
ข้าเป็นดั่งนี้ด้วยอันใด
- ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า ว่าพลางทางเข้าปรนนิบัติ
สัมผัสบีบคั้นนวดฟั้นให้
ด้วยกลมารยาพิราไน
แกล้งยั่วยวนใจพระมุนี
- ร้องร่าย เมื่อนั้น
พระมหากไลโกฎฤาษี
ไม่รู้ในกลอิสตรี
ลืมที่คําสั่งพระบิดร
- ร้องเพลงโอ้โลม เข้าประคองต้องเต้าสุมณฑา กายาแนบเนื้อนวลสมร
ถึงไม่มีผู้สอนก็เป็นไป
ให้เกิดประดิพัทธ์อาวรณ์
- ปี่พาทย์ทาเพลงโลม, รัว (พระกไลโกฎเข้าโลมนาง)
- ท้ายเพลงรัวหรี่ไฟทําเสียงฟ้าร้อง - ฝนตก -64

64

เสรี หวังในธรรม, บทประกอบการแสดง เรื่องรามเกียรติ์ ตอน กไลโกฏหลงรส, จัด

แสดง ณ โรงละครแห่งชาติ เนื่องในรายการศรีสุขนาฏกรรม ครั้งที่ 48, 30พฤษภาคม 2523.

117

รูปที่ 20 การแสดงบทบาทนางอรุณวดีเกี้ยวพาราสีฤษีกไลโกฏ
นางอรุณวดี แสดงโดย นายคมสัณฐ หัวเมืองลาด
ฤษีกไลโกฏ แสดงโดย นายสมรักษ์ นาคปลื้ม
ที่มา : สําเนาภาพจากนางสาวฐิพรรัศม์ อิ่มสวาสดิ์
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2. การแสดงบทบาทนางสามนักขาเกี้ยวพาราสีพระราม
กล่าวถึงนางสํามนักขาเกี้ยวพาราสีพระราม หลังจากที่ชิวหาตายนางได้ออกเที่ยวป่าจบ
พบพระรามกําลังสรงน้ํา จนเกิดความรักใคร่ในตัวพระรามจึงแปลงกายเป็นสาวงามแล้วเข้าไปหา
พระราม ซึ่งปรากฏอยู่ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดลักสีดา ลักษมีสีดา และสํามนักขาหึง
บทที่ ใช้ ป ระกอบการแสดงเป็ น บทที่ กรมศิ ลปากรปรับ ปรุง ขึ้ นใหม่ โ ดยยึ ด บทละครใน
เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนสํามนักขา
ขอถวายตัว เป็นต้นแบบในการปรับปรุงบทการแสดง แล้วแทรกบทเจรจาสลับกับบทละครใน
ลั ก ษณะการแต่ ง กาย นางสํ า มนั ก ขาแต่ ง ชุ ด ยื น เครื่ อ งนางสองชายสี แ ดงขลิ บ เขี ย ว
สวมรัดเกล้าเปลว พระรามแต่งชุดยืนเครื่องพระแขนยาวสีเขียวขลิบแดง ห่มผ้าสไบกรองทอง
สวมชฎายอดบวชเจิมอุณาโลมกลางหน้าผาก ถือศร ประกอบการแสดง
- ปี่พาทย์ทาเพลงรัว (นางสํามนักขารําแปลงกายแล้วเข้าโรง นางแปลงออก)
- ร้องเพลงสีนวน งามทรงงามองค์อรชร
งามดั่งอัปสรในราศี
งามคมงามขํางามที
งามเนตรไม่มีราคิน
งามถันดั่งดวงบุษบง
งามขนงวงวาดดังคันศิลป์
งามเอวองค์อ่อนดังกินริน
งามสิ้นสรรพางค์กายา
- ร้องเพลงบรเทศ เมียงชม้ายกรายกรลีลาศ
ทอดระทวยนวยนาดเข้าไปหา
หยุดอยู่ที่ริมมรคา
คอยท่าเสด็จบทจร
- ปี่พาทย์ทาเพลงเร็ว (พระรามขึ้นจากท่าสรง นางแปลงรําเข้าไปเฝ้า)
- เจรจา สามนักขาแปลง โปรดก่อนพูคะโฉมธชี จะด่วนเสด็จจรลีไปข้างไหน หม่อมฉันมาเฝ้าหวัง
จะรับใช้อยู่ใกล้ชิด โปรดเมตตาข้าเจ้าสักนิดเถิดพูคะ
พระราม ดูกร สีกามารศรี เหตุไ ฉนไยมาอยู่ที่นี่แต่โดดเดี่ยว ถิ่นมรรคาแดนป่า
เปลี่ ย วเที่ ย วมาลํ า พั ง รู ป ร่ า งอย่ า งโฉมตรู น่ า จะอยู่ แ ต่ ใ นเวี ย งวั ง จึ ง บั ง ควร
กลับมาอยู่ในพนาลีมีแต่ชวนให้สงสัย ขอโทษเถิดเจ้าเป็นใครนะสีกา
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สามนักขาแปลง อุ๊ ย ต๊ า ยตาย ดู รึ น้ํ า พระโอษฐ์ พ จนาน่ า รั ก หนอ คมรึ ก็ ค มขํ า น้ํ า คํ า รึ ก็
พอเพียงพิณเอกช่างเจื้อยจะแจ้วแว่ววิเวกจับจิตวาบ ขอพระองค์ได้ทรงทราบ
เบื้องพระบาทา หม่อมฉันชื่อสํามนักขาเป็นน้องสาวท้าวทศกัณฐ์ จอมกุมภัณฑ์
รักข้าเจ้าเท่ากับดวงเนตร แต่มาเกิดเหตุเพราะพระจอมพงษ์ทรงบังคับ จะให้
หม่อมฉันอภิเษกกับยักษ์มาร (ทําร้องไห้) ได้โปรดเถิดพูคะ ก็น้องนี้เป็นมนุษย์สุด
จะทนทานจึงต้องหนีมา เจ้าประคุณบุญหนัก หนามาพบเจ้าพี่ จะขอมอบกาย
ถวายชีวีพลีเรือนร่าง น้องจะอยู่รับใช้จนวายวางข้างเคียงองค์ จะขอยอมตายอยู่
ในแดนดงไม่กลับไปลงกา
พระราม อนิจะนิจา สีกาเจ้า เป็นถึงสุริยวงศ์พงศ์เผ่าบรมพรหม ช่างไม่เสงี่ยม
เจียมอารมณ์ข่มสติ เราดํารงคงลัทธิต่างวิสัย เจ้าก็เห็นอยู่ทั้งรู้แก่ใจในบาปกรรม
ไยมาคิดจาบจ้วงล่วงล้ํานําสู่อบาย จงคิดถนอมนวลสงวนศักดิ์รักเชื้อสายบ้าง
เถิดนะเทวี
สามนักขาแปลง ดูเอาซี๊ ช่างเทศนาว่าเคร่งครัด อันโยคีมีศีลสัตย์อยู่กลางป่า ทั่วทุกถิ่นที่
มีภริยากันทั้งนั้น บางนักธรรม์ท่านสมสู่อยู่ด้วยกินรี หม่อมฉันนี้ดีเสียกว่าเป็น
ไหนไหน ถือศีลเหนื่อยเมื่อยหลังไหล่จะได้นวดเคล้น จงเลิกสํารวมมาร่วมเล่น
ประลองรัก ทั้งพระองค์จะได้ดํารงศักดิ์ เป็นน้องเขยเจ้าลงกา ปวงธชีจะมีแต่
อิจฉาหาที่ไหนได้
พระราม เอ๊ะ สีกา ช่างหยาบใหญ่ไร้ยางอาย เป็นกุลสตรีจะมาพลีกายง่ายสิ้นดี
เราไม่อาจจะพาทีด้วยสีกา จงรีบไปเสียให้พ้นหน้าในบัดนี้
- ปี่พาทย์ทาเพลงฉิ่ง (พระรามเดินกลับบรรณศาลา นางสํามนักขาแปลงตามไป
นางสีดาออกจากบรรณศาลามาเฝ้า พระรามปลอบนางสีดา นางสํามนักขาโกรธ)65
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เสรี หวังในธรรม, บทโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด สํามนักขาหึงสีดา, จัดแสดงเนื่องใน

รายการศรีสุขนาฏกรรม ปีที่ 27 ครั้งที่ 11 ณ โรงละครแห่งชาติ, 25 พฤศจิกายน 2548.
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รูปที่ 21 การแสดงบทบาทนางสํามนักขาเกี้ยวพาราสีพระราม
ณ โรงละครแห่งชาติ แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2554
พระราม แสดงโดย นายธีรเดช กลิ่นจันทร์
นางสํามนักขา แสดงโดย นางพรทิพย์ ทองคํา
ที่มา : สําเนาภาพจากนางสาวฐิพรรัศม์ อิ่มสวาสดิ์
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การแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีของเทวดานางฟ้า
การแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสี ของเทวดานางฟ้า ปรากฏมีการแสดงบทบาทเกี้ยว
พาราสีจํานวน 3 ชุดการแสดง คือ
1. การแสดงบทบาทเทวดาเกี้ยวพาราสีนางฟ้า ชุดเบิกโรงเมขลารามสูร
2. การแสดงบทบาทเทวดาเกีย้ วพาราสีนางฟ้า ชุดนารายณ์ปราบนนทุก
3. การแสดงบทบาทเทวดาเกีย้ วพาราสีนางฟ้า ชุดพรหมาสตร์
1. การแสดงบทบาทเทวดาเกี้ยวพาราสีนางฟ้า ชุดเบิกโรงเมขลารามสูร
กล่าวถึงเหล่าเทวดานางฟ้าก่อนวสันตฤดู หรือ ฤดูฝน ก็ออกกันมาเล่นร่ายรําอย่างสนุก
ซึ่งปรากฏอยู่ในการแสดงการแสดงเบิกโรง เรื่องรามเกียรติ์ ชุดเมขลารามสูร
ลักษณะการแต่งกาย เทวดาแต่งชุดยืนเครื่องพระแขนสั้น สวมชฎา นางฟ้าแต่งชุดยื น
เครื่องนาง สวมมงกุฎ ประกอบการแสดง
บทที่ ใ ช้ ป ระกอบการแสดงเป็ น บทที่ ก รมศิ ล ปากรปรั บ ปรุ ง ขึ้ น ใหม่ โ ดยใช้ บ ทละครใน
เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนอภิเษกพระรามกับ
นางสีดาที่เขาไกรลาส เป็นต้นฉบับในการปรับปรุงบทการแสดง
- ฉากท้องฟ้า - ปี่พาทย์ทาเพลงโคมเวียน , รัว (เทวดา นางฟ้ารําออก)
- ร้องเพลงพระทอง เมื่อนั้น
ฝ่ายฝูงเทวาทุกราศี
ทั้งเทพธิดานารี
สุขเกษมเปรมปรีดิ์เป็นพ้นคิด
- ร้องเพลงเบ้าหลุด เทพบุตรจับระบําทําท่า
นางฟ้ารําฟ้อนอ่อนจริต
รําเรียงเคียงเข้าไปใกล้ชิด
ทอดสนิทติดพันกัลยา
- ปี่พาทย์ทาเพลงเร็ว -66
66

กรมศิลปากร, บทวสันตนิยาย เรื่อง รามสูร – เมขลา, จัดแสดงเนื่องในงานสัมมนา

คุณครูจําเรียง พุธประดับณ โรงละครแห่งชาติ, 2 สิงหาคม 2546.
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รูปที่ 22 การแสดงบทบาทเทวดาเกี้ยวพาราสีนางฟ้า ชุดเบิกโรงเมขลารามสูร
ณ โรงละครแห่งชาติ แสดงเมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2553
ที่มา : สําเนาภาพจากนางสาวฐิพรรัศม์ อิ่มสวาสดิ์
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2. การแสดงบทบาทเทพบุตรเกี้ยวพาราสีนางฟ้า ชุดนารายณ์ปราบนนทุก
กล่าวถึงเหล่าเทวดานางฟ้าออกมาเล่นร่ายรํา เพื่อเดินทางไปเข้าเฝ้าพระอิศวร ซึ่งปรากฏ
อยู่ในการแสดงการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดนารายณ์ปราบนนทุกและนิ้วเพชร
ลักษณะการแต่งกาย เทวดาแต่งชุดยืนเครื่องพระแขนสั้น สวมชฎา นางฟ้าแต่งชุดยื น
เครื่องนาง สวมมงกุฎ ประกอบการแสดง
บทที่ ใ ช้ ป ระกอบการแสดงเป็ น บทที่ ก รมศิ ล ปากรปรั บ ปรุ ง ขึ้ น ใหม่ โ ดยใช้ บ ทละครใน
เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนอภิเษกพระรามกับ
นางสีดาที่เขาไกรลาส เป็นต้นฉบับในการปรับปรุงบทการแสดง
- ปี่พาทย์ทาเพลงโคมเวียน , รัว (เทวดา นางฟ้ารําออก)
- ร้องเพลงพระทอง เมื่อนั้น
ฝ่ายฝูงเทวาทุกราศี
ทั้งเทพธิดานารี
สุขเกษมเปรมปรีดิ์เป็นพ้นคิด
- ร้องเพลงเบ้าหลุด เทพบุตรจับระบําทําท่า
นางฟ้ารําฟ้อนอ่อนจริต
รําเรียงเคียงเข้าไปใกล้ชิด
ทอดสนิทติดพันกัลยา
- ปี่พาทย์ทาเพลงฉิ่ง (เทวดา นางฟ้ารําวน)
(เทวดา นางฟ้าต่างเข้าไปหานนทุกให้ล้างเท้า
แล้วถอนผมนนทุกเล่นกันอย่างสนุกสนาน จากนั้นจึงแยกย้ายกันเข้า)67

67

ไพโรจน์ ทองคําสุก, บทโขนโทรทัศน์ เรื่องรามเกียรติ์ ตอนที่ 1 นนทุกได้พร สถาบัน

โขนแห่งชาติ, จัดแสดง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์, 3 มกราคม
2553.(เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่)
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รูปที่ 23 การแสดงบทบาทเทวดาเกี้ยวพาราสีนางฟ้า ชุดนารายณ์ปราบนนทุก
ณ โรงละครแห่งชาติ แสดงเมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2553
ที่มา : สําเนาภาพจากนางสาวฐิพรรัศม์ อิ่มสวาสดิ์
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3. การแสดงบทบาทเทวดาเกี้ยวพาราสีนางฟ้า ชุดพรหมาสตร์
กล่าวถึงเหล่าเทวดานางฟ้าที่ถูกแปลงกายจากอสูร ต่างพากันร่ายรําเพื่อให้ศัตรูหลงระเริง
ดีใจ ซึ่งปรากฏอยู่ในการแสดงการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพรหมาสตร์ จัดแสดงครั้งแรก
ณ หอประชุม วัฒนธรรมสนามเสือป่า พระนคร ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2503 ถึง วันที่ 29
มกราคม 2504 รวม 35 รอบ
ลักษณะการแต่งกาย เทวดาแต่งชุดยืนเครื่องพระแขนสั้น สวมชฎา นางฟ้าแต่งชุดยื น
เครื่องนาง สวมมงกุฎ ประกอบการแสดง
บทที่ ใ ช้ ป ระกอบการแสดงเป็ น บทที่ ก รมศิ ล ปากรปรั บ ปรุ ง ขึ้ น ใหม่ โ ดยใช้ บ ทละครใน
เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนศึกอินทรชิตครั้งที่ 2
แผลงศรพรหมาสตร์ถูกพระลักษณ์สลบ เป็นต้นฉบับในการปรับปรุงบทการแสดง
- ร้องเพลงสร้อยสน ต่างจับระบํารําฟ้อน
ทอดกรกรีดกรายซ้ายขวา
ร่ายเรียงเคียงคมประสมตา
เลี้ยวไล่ไขว่คว้าเป็นท่าทาง
ซ้อนจังหวะประเท้าเคล่าคล่อง
เลี้ยวลอดสอดคล้องไปตามหว่าง
วงเวียนเหียนหันกั้นกาง
เป็นคู่คู่อยู่กลางอัมพร
- ปี่พาทย์ทาเพลงเร็ว (เทพบุตร นางฟ้า จับระบํารําร่ายหน้าช้างเอราวัณ พระลักษมณ์ พญาวานร สิบแปดมงกุฎ
ทั้งหลายพากันตกตะลึง คิดว่าเป็นท้าวโกสีย์ และเทพบริวาร ต่างก็เพ่งดูพวกเทพบุตรอัปสรจับ
ระบํารําฟ้อนบนฟากฟ้าด้วยความร่าเริงบันเทิงใจ พญาวานร สิบแปดมงกุฎ เล่นกวนมุขกันบ้าง
ตามสมควร)
- ปี่พาทย์ทาเพลงลา -68

68

เสรี หวังในธรรม, บทโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกพรหมาสตร์, จัดแสดง ณ เวทีท้อง

สนามหลวง, 29 พฤศจิกายน 2547.(เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่)
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รูปที่ 24 การแสดงบทบาทเทวดาเกี้ยวพาราสีนางฟ้า ชุดพรหมาสตร์
ณ โรงละครแห่งชาติ แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2554
ที่มา : สําเนาภาพจากนางสาวฐิพรรัศม์ อิ่มสวาสดิ์
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จากการศึกษาบทเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ของกรมศิลปากรพบว่า
ที่ ม าของการแสดงกระบวนท่ า รํ า บทบาทการเกี้ ย วพาราสี ใ นการแสดงโขน เรื่ อ งรามเกี ย รติ์
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การเกี้ยวพาราสีในบท และการเกี้ยวพาราสีในเพลงบรรเลง
การเกี้ยวพาราสีในบท คือ การแสดงอากัปกิริยาหรือกระบวนท่ารําต่าง ๆ ที่สื่อถึงการ
เกี้ยวพาราสี การเล้าโลม การถูกเนื้อต้องตัว ซึ่งแสดงกระบวนท่ารําตามบทโขน บทละคร หรือ
บทเจรจา
การเกี้ยวพาราสีในเพลงบรรเลง คือ การแสดงอากัปกิริยาหรือกระบวนท่ารําต่าง ๆ ที่สื่อ
ถึงการเกี้ยวพาราสี การเล้าโลม การถูกเนื้อต้องตัว โดยแสดงตามจังหวะ ทํานองเพลง หรือหน้าทับ
ซึ่งเพลงบรรเลงที่แสดงท่าทางเกี้ยวพาราสีของตัวแสดง คือเพลงหน้าพาทย์ เพลงโลม
จากที่มาของกระบวนท่ารําสู่รูปแบบการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสี ในการแสดงโขน
เรื่องรามเกียรติ์ ของกรมศิลปากร ผู้วิจัยพบว่า รูปแบบการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการ
แสดง เรื่องรามเกียรติ์ มีรูปแบบการแสดง 2 รูปแบบ คือ การยืน เกี้ยวพาราสี และการนั่งเกี้ยว
พาราสี
การยืนเกี้ยวพาราสี คือ การแสดงอากัปกิริยาหรือกระบวนท่ารําต่าง ๆ ตามบทร้อง หรือ
เพลงบรรเลง ด้วยวิธียืนรํากระบวนท่าต่าง ๆ สื่อถึงการเกี้ยวพาราสี รูปแบบการเกี้ยวพาราสีเป็น
การเล้าโลมทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวา ขึ้นอยู่กับผู้แสดงบุรุษเพศเป็นตัวกําหนด กระบวน
ท่ า รํ า การยื น เกี้ ย วพาราสี พ บว่ า เป็ น การเกี้ ย วพาราสี ต ามสถานที่ ทั่ ว ไป เช่ น บนสวรรค์
ในบทบาทนนทุกเกี้ยวพาราสีนางนารายณ์ ในตําหนัก บทบาททศกัณฐ์ เกี้ยวพาราสีนางเบญกาย
ในห้ อ งบรรทม บทบาทพาลี เ กี้ ย วพาราสี น างเทพดารา ซึ่ ง กระบวนการรํ า ยื น เกี้ ย วพาราสี
เป็นขั้นตอนที่สื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมของตัวแสดงด้านความรัก เช่น เริ่มรัก อยากรู้จัก การพูดจา
หยอกล้อ การเล้าโลม
การนั่ง เกี้ยวพาราสี คือ การแสดงอากัปกิริยาหรือกระบวนท่ารําต่าง ๆ ตามบทร้อง
หรือเพลงบรรเลง ซึ่งกระบวนท่ารําการนั่ง เกี้ยวพาราสีนี้จะพบว่า เป็นการเกี้ยวพาราสีที่ต้องการ
ความเป็นส่วนตัวหรือในที่ลับ เช่น ในห้องบรรทม ได้แก่ บทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา
ในถ้ํา บทบาทหนุมานเกี้ยวพาราสีนางวานรินทร์ ซึ่งจะมีเตียงทอง หรือที่สําหรับนั่งได้ถึง 2 คน
เพื่อแสดงถึงการตกเป็นของกันและกัน
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สรุป
วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ของไทยได้นํานิทานเรื่องพระรามที่แพร่เข้ามาทาง
อินโดจีนและอินโดนีเซียมาเป็นโครงเรื่องหลักในการสร้างวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ จากนั้นได้นํา
เรื่องราวต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสนุกสนานมาจากรามายณะฉบับภาษาสันสฤตของฤษีวาลมิกิ
รามายณะทมิฬ รามายณะเบงคาลี รามายณะชวามลายู คัมภีร์วิษณุปุราณะ และ หนุมาน
นาฏกะ พร้อมกับได้นําเอาคติความเชื่อ ความเป็นอยู่ จารีต ประเพณีของคนไทย เข้าไปแทรก
อยู่ในวรรณกรรมของไทย
วรรณกรรมเรื่องรามเกี ยรติ์ มี ปรากฏหลั กฐานตั้ง แต่ส มั ยกรุง ศรีอ ยุธ ยา ได้แ ก่
ราชาพิลาปคําฉันท์ หรือนิราศษีดา โคลงทศรถสอนพระราม โคลงพาลีสอนน้อง รามเกียรติ์
คําฉันท์ รามเกียรติ์คําพากย์ รามเกียรติ์บทละครครั้งกรุงเก่า รามเกียรติ์สมัยกรุงธนบุรี มีจํานวน
4 ตอน รามเกียรติ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น รัชกาลที่ 1 ทรงรวบรวมและฟื้นฟู บทละครเรื่อง
รามเกียรติ์ขึ้นใหม่ ซึ่งถือได้ว่าวรรณกรรมฉบับนี้เป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อเรื่องสมบูรณ์ที่สุด รัชกาลที่
2 ทรงคัดเลือกเอาเนื้อเรื่องบางตอนมาแต่งใหม่เพื่อให้เหมาะกับกระบวนเล่นละคร และยังทรง
พระราชนิพนธ์คําพากย์เรื่องรามเกียรติ์ไว้สําหรับเล่นโขนและหนั งใหญ่ รัช กาลที่ 3 มีการแต่ง
โคลงภาพเรื่ อ งรามเกี ย รติ์ จ ารึ ก ใต้ แ ผ่ น ศิ ล าจํ า หลั ก ติ ด พนั ก รอบพระอุ โ บสถวั ด พระเชตุ พ น
รัช กาลที่ 4 มี การพระราชนิพ นธ์ ตอนพระรามเดินดง รัชกาลที่ 5 สร้างโคลงเรื่องรามเกียรติ์
โดยจารึกที่เสาระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และรัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพ นธ์บทละคร
เฉพาะตอน
บทบาทการเกี้ยวพาราสีบทละครเรื่องรามเกียรติ์ สมัยกรุงศรีอยุธยา มีจํานวน 2
ตอน ได้แก่ หนุมานได้นางบุษมาลีและหนุมานได้นางสูวรรณมัจฉา บทบาทการเกี้ยวพาราสี
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ สมัยกรุงธนบุรี มีจํานวน 1 ตอน ได้แก่ หนุมานหนุมานเกี้ยวพาราสี
นางวานรินทร์ บทบาทการเกี้ยวพาราสีบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีจํานวน 40 ตอน
บทบาทการเกี้ ย วพาราสี บ ทละครเรื่ อ งรามเกี ย รติ์ พระราชนิ พ นธ์ ใ น
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลั ย มีจํานวน 15 ตอน และบทบาทการเกี้ยวพาราสีใน
การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ฉบับปรับปรุงของกรมศิลปากร มีจํานวน 17 ชุด เรียงตามลําดับ
การแสดงดังนี้
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ปีพุทธศักราช 2478 – 2489 บทบาทการเกี้ยวพาราสี ระหว่างเทวดานางฟ้า
ในการแสดงเบิกโรงชุ ดเมขลารามสูร บทบาทการเกี้ยวพาราสี หนุม านกับนางบุษมาลี และ
บทบาทการเกี้ยวพาราสีระหว่างนนทุกกับนางนารายณ์และเทวดานางฟ้า ในการแสดงเบิกโรงชุด
นารายณ์ ปราบนนทุก ปี พุทธศักราช 2490 ปรากฏการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสี 3 ชุ ด
การแสดง ได้แก่ บทบาทการเกี้ยวพาราสีระหว่างทศกัณฐ์(แปลง)กับนางมณโฑ ในการแสดงโขน
ชุ ด ทํ า ลายพิ ธี หุ ง น้ํ า ทิ พ ย์ บทบาทการเกี้ ย วพาราสี ร ะหว่ า งทศกั ณ ฐ์ กั บ นางเบญกาย(แปลง)
และบทบาทการเกี้ยวพาราสีระหว่างหนุมานกับนางเบญกาย ในการแสดงโขนชักรอก ชุดนางลอย
ปีพุทธศักราช 2492 ปรากฏการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสี ระหว่างหนุมาน(แปลง) กับนาง
วานรินทร์ ในการแสดงโขน ชุดศึกวิรุฬจําบัง ปีพุทธศักราช 2495 ปรากฏการแสดงบทบาทการ
เกี้ ย วพาราสี ร ะหว่ า งหนุ ม านกั บ นางสุ ว รรณกั น ยุ ม า ในการแสดงโขน ชุ ด หนุ ม านอาสา
ปี พุทธศั กราช 2496 ปรากฏการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสี ระหว่างพระรามกับนางสีด า
ในการแสดงโขน ชุดสี ดาลุ ยไฟและปราบบรรลัยกัลป์ ปี พุทธศักราช 2500 ปรากฏการแสดง
บทบาทการเกี้ยวพาราสีระหว่างหนุมานกับนางสุพรรณมัจฉา ในการแสดงโขน ชุดพระรามเดินดง
ปีพุทธศักราช 2503 ปรากฏการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีระหว่างเทวดากับนางฟ้า ในการ
แสดงโขน ชุดพรหมาสตร์ ปีพุทธศักราช 2517 ปรากฏการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีระหว่าง
พาลีกับนางเทพดารา ในการแสดงโขน ชุดพาลีสอนน้อง ปี พุทธศักราช 2523 ปรากฏการแสดง
บทบาทการเกี้ยวพาราสีระหว่างนางอรุณวดีกับฤษีกไลโกฏ ในการแสดงโขน ชุดกไลโกฏหลงรส
ปีพุทธศักราช 2528 ปรากฏการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีระหว่างนาง สํามนักขากับพระราม
ในการแสดงโขน ชุดสํามนักขาหึง ปีพุทธศักราช 2545 ปรากฏการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสี
ระหว่ างทศกั ณ ฐ์ กั บนางมณโฑ ในการแสดงโขนว่ า ด้ว ยความรัก ตอนทศกั ณฐ์ เกี้ ย วพาราสี
นางมณโฑ และปีพุทธศักราช 2550 ปรากฏการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีระหว่างทศกัณฐ์
กับนางมณโฑ ในการแสดงโขน ชุดนางมณโฑหุงน้ําทิพย์
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง บทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ โดยศึกษาบทบาท
การเกี้ยวพาราสีของตัวละคร 3 ประเภท ได้แก่ บทบาทการเกี้ยวพาราสีระหว่างตัวพระกับตัวนาง
ได้แก่ การแสดงพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา ตอนสีดาลุยไฟและปราบบรรลัยกัลป์ บทบาทการ
เกี้ ย วพาราสี ร ะหว่ า งตั ว ยั ก ษ์ กั บ ตั ว นาง ได้ แ ก่ การแสดงทศกั ณ ฐ์ เ กี้ ย วพาราสี น างมณโฑ
ตอนหุงน้้าทิพย์ และบทบาทการเกี้ยวพาราสี ระหว่างตัวลิง กับตัวนาง คือการแสดงพาลี เกี้ยว
พาราสีนางเทพดารา ตอนพาลีสอนน้อง โดยใช้วิธีวิจัยรูปแบบเชิงคุณภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้เห็นถึง
ประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ องค์ประกอบการแสดง ตลอดจนวิเคราะห์
กระบวนท่าร้า หลักการและกลวิธีในการร้าบทบาทการเกี้ยวพาราสี ทั้งนี้ได้ท้าการศึกษาข้อมูล
จากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีด้าเนินการวิจัยตั้ง แต่เดือน
พฤษภาคม 2555 ถึง เดือนพฤษภาคม 2556 ดังนี้
3.1 แผนการด้าเนินการวิจัย
3.2 แหล่งข้อมูล
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3.1 การศึกษาและการสืบค้นข้อมูล
3.3.2 การสัมภาษณ์ / การสนทนา
3.3.3 การสังเกตการณ์
3.3.4 การบันทึกภาพ
3.4 การตรวจสอบเอกสาร
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.6 การน้าเสนอผลการวิจัย
โดยมีรายละเอียดในการด้าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
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3.1 แผนการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ก้าหนดระยะเวลา
ในการด้าเนินการเป็นเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน
2556 โดยมีรายละเอียดและแผนการด้าเนินงานดังนี้
ตารางที่ 8 ขั้นตอนและระยะเวลาด้าเนินวิจัย
แผนขั้นตอนและระยะ
เวลาด้าเนินการวิจัย
1. เลือกและก้าหนดหัวข้อ

วิทยานิพนธ์
2. ศึกษาเอกสาร
บทความ หนังสือ และ
งานวิจัย
3. เก็บข้อมูลและรวบรวม
ข้อมูลภาคสนาม
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และจัดท้าบทที่ 1
5. เก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และจัดท้าบทที่ 2
6. เก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และจัดท้าบทที่ 3
7. เก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และจัดท้าบทที่ 4
8. เก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และจัดท้าบทที่ 5
10. น้าเสนอการสอบ
วิทยานิพนธ์เล่มสมบูรณ์

พุทธศักราช2555
พ.ค. ก.ย.

ต.ค. พ.ย.

พุทธศักราช2556
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ

มี.ค.

เม.ย.
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3.2 แหล่งข้อมูล
การศึกษาเรื่องบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์นั้น ผู้วิจัยได้มุ่ง
ศึกษาข้อมูลจากต้าราเอกสารวิชาการ บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ในวงการนาฏศิลป์ไทยและวงดนตรีไทย ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมเป็นข้อมูล
เอกสารทางวิชาการและบทความที่เกี่ยวข้องจากแหล่งที่ศึกษาค้นคว้าความรู้ต่าง ๆ มีรายละเอียด
แหล่งข้อมูลดังนี้
-

หอสมุดแห่งชาติ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
หอวชิราวุธานุสรณ์
ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องสมุดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องสมุดโรงเรียนเทพศิรินทร์
ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแสดง ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม
กลุ่มนาฏศิลป์ ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
กลุ่มดุริยางค์ไทย ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ฝ่ายเครื่องพัตราภรณ์และเครื่องโรง ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม
ฝ่ายฉากการแสดง ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการเรียบเรียงและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมา
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบการแสดง กระบวนท่าร้า โครงสร้างและหลักการ
แสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว
โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
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3.3.1 การศึกษาและการสืบค้นข้อมูล
การศึกษาและสืบค้นข้อมูลที่ปรากฏในรูปลักษณะของการเขียน การพิมพ์ด้วย
วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเน้นการเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสารด้านประวัติความเป็นมา
ของของบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ด้านวรรณกรรมเรื่องรามายณะ
และรามเกียรติ์ และด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทย โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ ต้าราทาง
วิชาการ ผลงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้
เอกสารชั้นต้น (Primary Sources) หมายถึง เอกสารที่บันทึกขึ้น สร้างขึ้น
หรือจัดท้าขึ้น โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่บันทึกโดยตรง หรือบ่งบอกให้รู้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
ในสมัยนั้นจริงๆ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น สนธิสัญญา บันทึกค้าให้การ จดหมายเหตุ
กฎหมาย ประกาศของทางราชการ ศิลาจารึก จดหมายโต้ตอบ และที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่ น
ภาพจิตรกรรม เครื่องมือเครื่องใช้ หรือเครื่องประดับ
1. ทะเบียนรายการแสดงศรีสุขนาฏกรรมของกรมศิลปากร ตั้งแต่ปี พุทธศักราช
2518 – พุทธศักราช 2555 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขน
เรื่องรามเกียรติ์ ของกรมศิลปากร
2. ทะเบียนรายการแสดงสังคีตศาลาของกรมศิลปากร ตั้งแต่ปี พุทธศักราช
2519 – พุทธศักราช 2555 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขน
เรื่องรามเกียรติ์ ของกรมศิลปากร
3. จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความเป็นมาและเรื่องราวของภาพจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งสร้างในรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 5
4. โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์รอบพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรวิหาร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโคลงประกอบภาพเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งสร้างในรัชกาลที่ 3
เอกสารชั้นรอง (Secondary Source) หมายถึง เอกสารที่เกิดจากการน้าเอกสาร
ชั้นต้นมาวิเคราะห์ ตีความเมื่อเวลาผ่านพ้นไปแล้ว ได้แก่ ต้านาน วรรณกรรมการละคร ต้าราทาง
วิชาการ ผลการวิจัย และวิทยานิพนธ์ มีรายละเอียดดังนี้
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วรรณกรรมการละคร หมายถึง บทละคร บทโขน หรือบทการแสดงเบิกโรงที่
ปรากฏเรื่องราวของพระนารายณ์ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่และเป็นต้นฉบับหรือเป็นองค์ความรู้ให้กับ
กรมศิลปากรน้ามาปรับใช้ส้าหรับการแสดง ได้แก่
1. ราชาพิลาปค้าฉันท์ ของกรมศิลปากร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นของ
วรรณกรรม ลักษณะค้าประพันธ์ของราชาพิลาปค้าฉันท์
2. วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ (หมวดบันเทิงคดี) บทละครเรื่องรามเกียรติ์
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1 – เล่ม 4 ของ
กรมศิลปากร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์และบทละคร
3. วรรณกรรมสมัยธนบุรี เล่ม 1 ของกรมศิลปากร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของการพระราชนิพนธ์และบทละคร
4. รามเกียรติ์ ตอนพาลีสอนน้อง ของกรมศิลปากร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของโคลงพาลีสอนน้อง ลักษณะค้าประพันธ์โคลงพาลีสอนในรูปแบบต่าง ๆ
5. บทละครเรื่องรามเกียรติ์ สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนพระรามประชุมพลจน
องคตสื่อสาร ของดาวรัตน์ ชูทรัพย์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทละครครั้งกรุงเก่าที่ใช้แสดงในสมัย
กรุงศรีอยุธยา
6. บทละครชุดเบ็ดเตล็ดในเรื่องรามเกียรติ์ ของที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ
นางบุญเตือน ทองเสริม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทเบิกโรงการแสดงในสมัยรัชกาลที่ 4 ชุดนารายณ์
ปราบนนทุก
7. รามเกียรติ์ชุดเบิกโรง อรชุนกับทศกัรรฐ์ อภิเษกสมรส สีดาหาย เผาลงกา
พิเภษณ์ถูกขับ นางลอย จองถนน ประเดิมศึกลง พิธีกุมภนิยา นาคบาศ พรหมาสตร์ พระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขององค์การค้าของคุรุสภา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทการแสดงเบิกโรงเรื่องรามเกียรติ์ บทละคร
ดึกด้าบรรพ์เรื่องรามเกียรติ์ บทพากย์และเจรจาโขนในสมัยรัชกาลที่ 6
8. รามเกียรติ์ บทร้องและบทพากย์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ของกรมศิลปากร ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับบทการแสดงโขนในสมัยรัชกาลที่ 6
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9. บทละคอนเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัยเล่ม 1 – เล่ม 3 ของกรมศิลปากร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทละครในสมัยรัชกาลที่ 2
ตาราทางวิชาการ หมายถึง หนังสือ ต้ารา หรือเอกสารวิชาการที่ได้มีการเขียน
และรวบรวมบันทึกไว้ มีการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
ดังที่ได้กล่าวไว้ ประกอบไปด้วยเนื้อหาและข้อมูลที่มีความส้าคัญและเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่
1. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ของ
ราชบัณฑิตยสถาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของค้าว่าเกี้ยวพาราสีเกี้ยวพาราสีพาราสี
2. รามายณะฉบับสันสกฤต ต้นก้าเนิดของ “รามเกียรติ์” ของดวงธิดา ราเมศวร์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นก้าเนิดและเนื้อเรื่องของรามายณะ
3. รามายณะ ของราเมศ เมนอน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเรื่องแปลของรามายณะ
4. บ่อเกิดรามเกียรติ์ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับความเป็นมาของวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์
5. อุปกรณ์เรื่องรามเกียรติ์ ของเสถียรโกเศศ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของ
วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์
6. สมญาภิธานเรื่องรามเกียรติ์ ของเสถียรโกเศศ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติตัว
ละครที่ปรากฎในเรื่องรามเกียรติ์
7. ต้านานเรื่อง ละครอิเหนา ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระด้ารงราชานุภาพ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงโขนและละครเรื่องรามเกียรติ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์
8. โขน อัจฉริยลักษณ์แห่งนาฏศิลป์ไทย ของกรมศิลปากร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความเป็นมาการแสดงโขน วรรณกรรมที่ใช้การแสดงโขน
9. สารานุกรมไทยส้าหรับเยาวชน เล่มที่ 28 บทความเรื่องที่ 2 ประชุมจารึกวัด
พระเชตุพน ของนางศักดิ์ชัย สายสิงห์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของจารึกวัดพระเชตุพนเกี่ยวกับ
เรื่องรามเกียรติ์
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10. สารานุกรมไทยส้าหรับเยาวชน เล่มที่ 30 บทความเรื่อง ปราสาทขอมใน
ประเทศไทย ของนางศักดิ์ชัย สายสิงห์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปราสาทขอมที่เกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์
11. รามเกียรติ์กับจิตรกรรมฝาผนังรอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ของนิดดา หงส์วิวัฒน์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและเรื่องราวของภาพจิตกรรมฝาผนัง
เรื่องรามเกียรติ์
12. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีไทย ชุด วรรณคดีสมัยอยุธยา ของสันต์
สุวทันพรกูล และ ภัทรเศรษฐ์ แพงแสน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและรูปแบบ
วรรณกรรมสมัยอยุธยา
13. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีไทย ชุด วรรณคดีสมัยธนบุรี ของสันต์
สุวทันพรกูล และ ภัทรเศรษฐ์ แพงแสน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและรูปแบบ
วรรณกรรมสมัยธนบุรี
14. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีไทย ชุด วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่
1 – 4) ของสันต์ สุวทันพรกูล และ ภัทรเศรษฐ์ แพงแสน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
และรูปแบบวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 4
15. โขน ของธนิต อยู่โพธิ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการแสดง
โขนในยุคกรมศิลปากร
16. หัวโขน พงศ์ในเรื่องรามเกียรติ์ ของประพันธ์ สุคนธะชาติ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสี ลักษณะหัวโขน และประวัติตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์
17. ภาพรามเกียรติ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับโคลงภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และลักษณะของเรื่อง
พระราม
18. สารานุกรมเพลงไทย ของณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย
ของเพลง
19. ประชุมค้าพากย์รามเกียรติ์ เล่ม 1 - 2 ของกรมศิลปากร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ค้าพากย์รามเกียรติ์สมัยกรุงศรีอยุธยา

137
งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ หมายถึง งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นรูปเล่มสมบูรณ์
มีการรายงานผลการศึกษาวิจัย และจัดตีพิมพ์เผยแพร่ โดยผู้วิจัยได้ศึกษา เกี่ยวกับการจัดเรียง
ข้อมูลแนวทางการเขียน และองค์ความรู้อื่น ๆ ที่สอดคล้องและส้าคัญกับงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. เครื่องแต่งกายละครและการพัฒนา : การแต่งกายยืนเครื่องละครในของ
กรมศิลปากร ของกรมศิลปากร มีข้อมูลที่กล่าวถึงความเป็นมาของเครื่องแต่งกายละครไทย
ตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ วิวัฒนาการและการพัฒนา เครื่องแต่งกาย ตลอดทั้ง
รูปแบบการแต่งกายยืนเครื่องละครในที่เป็นแบบฉบับของกรมศิลปากร
2. การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการแต่งกายยืนเครื่องโขน-ละครร้า
ของกรมศิลปากร มีข้อมูลที่เกี่ยวกับรูปแบบและหลักการใช้สีส้าหรับเครื่องแต่งกายโขน
3. การศึกษาวิเคราะห์วิธีการร่ายร้า และลีลาท่าร้าของโขนตัวพระ : กรณีศึกษา
ตัวพระราม ของดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย
ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องอันน้าไปสู่การออกลีลาท่าร้าตามแบบของผู้ชายที่สืบทอดมาแต่โบราณ
4. จารีตการฝึกหัดและการแสดงโขนของตัวพระราม ของไพฑูรย์ เข้มแข็ง
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศึกษาจารีตและการฝึกหัดโขนตัวพระ
องค์ความรู้ต่างๆ รวมทั้งทฤษฎีและวิธีฝึกปฏิบัติท่าร้าของตัวพระ
5. กลวิธีในการร้าเข้าพระเข้านางในการแสดงละคร ของเอกนันท์ พันธุรัตน์
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศึกษาการะบวนการร้าบทบาทการเกี้ยวพาราสี
ในการแสดงละคร
เอกสาร/คู่ มื อ หมายถึง เอกสารที่ใ ช้ ป ระกอบการเรี ยนการสอนที่มี เนื้ อหา
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ได้แก่
1. คู่มือประกอบการเรียนการสอนรายวิชาจารีตนาฏศิลป์ไทย ของนาย
ประเมษฐ์ บุณยะชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏยศิลป์ไทย (โขนยักษ์) คณะศิลปะนาฏดุริยางค์ และ
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คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจารีตของนาฏศิลป์ไทยและธรรม
เนียมปฏิบัติที่ยึดถือสืบต่อกันมา
2. คู่มือประกอบการสอนรายวิชาวรรณคดีการละคร ของนางสาวเสาวณิต
วิงวอน อาจารย์ภาควิชา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พัฒนาการการแต่งกายและการแต่งหน้าโขนละคร
จากอดีตถึงปัจจุบัน
3. คู่มือประกอบการสอนรายวิชาประวัติวรรณคดีเล่ม 1 วรรณคดีและ
วรรณกรรมสมัยกรุงสุโขทัยและสมัยกรุงศรีอยุธยา ของโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
และรูปแบบวรรณกรรมสมัยอยุธยา
4. คู่มือประกอบการสอนรายวิชาประวัติวรรณคดีเล่ม 2 วรรณคดีและ
วรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ
รูปแบบวรรณกรรมสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์
5. คู่มือประกอบการสอนวิชานาฏศิลป์ไทย ระดับนาฏศิลป์ชั้นต้น หลักสูตร
นาฏศิลป์ชั้นต้นปีที่ 1 ของกรมศิลปากร ว่าด้วยเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวกับการฝึกหัดท่าร้าเบื้องต้น
สูจิ บั ต รและบทประกอบการแสดงของกรมศิลปากร หมายถึง เอกสาร
สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงของกรมศิลปากร มีข้อมูล ระบุวันที่ เวลา และรายการแสดง
รวมถึงบทที่ใช้ในการแสดงครั้งนั้นๆ ได้แก่
1. สูจิบัตรการแสดงโขนชักรอก ชุด นางลอย ของศิลปากร จัดแสดงตั้งแต่ วันที่
29 พฤศจิกายน 2490 ถึง วันที่ 11 ธันวาคม 2490 ซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัวของดร.ไพโรจน์
ทองค้าสุก นักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญ ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร
2. สูจิบัตรการแสดงโขน ชุด ท้าลายพิธีหุงน้้าทิพย์ ของศิลปากร จัดแสดง
ตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม 2490 ถึง วันที่ 6 เมษายน 2490 ซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัวของดร.ไพโรจน์
ทองค้าสุก นักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญ ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร
3. สูจิบัตรการแสดงโขน ชุด ศึกวิรุญจ้าบัง ของศิลปากร จัดแสดงตั้งแต่ วันที่
1 เมษายน 2492 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2492 ซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัวของดร.ไพโรจน์ ทองค้าสุก
นักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญ ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร
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4. สูจิบัตรการแสดงโขน ชุด หนุมานอาสา ของศิลปากร จัดแสดงตั้งแต่ วันที่
7 พฤศจิกายน 2495 ถึง วันที่ 18 มกราคม 2496 ซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัวของดร.ไพโรจน์
ทองค้าสุก นักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญ ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร
5. สูจิบัตรการแสดงโขน ชุด สีดาลุยไฟและปราบบรรลัยกัลป์ ของศิลปากร
จัดแสดงตั้งแต่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2496 ถึง วันที่ 24 มกราคม 2497 ซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัว
ของดร.ไพโรจน์ ทองค้าสุก นักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญ ส้านักการสังคีต
กรมศิลปากร
6. สูจิบัตรการแสดงโขน ชุด พระรามเดินดง ของศิลปากร จัดแสดงตั้งแต่ วันที่
29 พฤศจิกายน 2500 ถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2501 ซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัวของดร.ไพโรจน์
ทองค้าสุก นักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญ ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร
7. สูจิบัตรการแสดงโขน ชุด พรหมาสตร์ ของศิลปากร จัดแสดงตั้งแต่ วันที่
30 ธันวาคม 2503 ถึง วันที่ 29 มกราคม 2504 ซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัวของดร.ไพโรจน์
ทองค้าสุก นักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญ ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร
8. สูจิบัตรการแสดงโขน ชุด พาลีสอนน้อง ของศิลปากร จัดแสดงตั้งแต่ วันที่
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2517 ซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัวของดร.
ไพโรจน์ ทองค้าสุก นักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญ ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร
9. สูจิบัตรการแสดงโขน ชุด รามาวตาร ของศิลปากร จัดแสดงวันที่ 29
มีนาคม 2530 ซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัวของนายสุรเดช เผ่าช่างทอง นาฏศิลปินอาวุโส ส้านักการ
สังคีต กรมศิลปากร
10. สูจิบัตรการแสดงโขน ชุด รามราชจักรี ของศิลปากร จัดแสดงตั้งแต่ วันที่
5 พฤศจิกายน 2548 ถึง วันที่ 11 ธันวาคม 2548
11. สูจิบัตรการแสดงโขน ชุด พระลักษมีสีดา ของศิลปากร จัดแสดงตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2553 ถึง วันที่ 17 กันยายน 2553
12. สูจิบัตรการแสดงโขน ชุด พระฤษีกไลโกฏ – ก้าเนิดสีดา ของศิลปากร จัด
แสดงตั้งแต่ วันที่ 9 มกราคม 2554 ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2554
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13. สูจิบัตรการแสดงโขน ชุด นางมณโฑหุงน้้าทิพย์ ศึกทศคิรีวัน – ทศคิรีธร
ของศิลปากร จัดแสดงตั้งแต่ วันที่ 3 มิถุนายน 2555 และ วันที่ 10 มิถุนายน 2555
14. สูจิบัตรการแสดงศรีสุขนาฏกรรม ของกลุ่มนาฏศิลป์ ส้านักการสังคีต
กรมศิลปากร ตั้งแต่ปี พุทธศักราช2518 โดย นายสุรเดช เผ่าช่างทอง ส้านักการสังคีต
กรมศิลปากร
15. สูจิบัตรการแสดงรายการสิบทศวรรษนาฏยสังคีตปีที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 4
มีนาคม 2554
16. สูจิบัตรการแสดงรายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุดหลากลีลานาฏกะดนตรี
“ว่าด้วยเรื่องความรัก”วันที่ 18 มกราคม 2556
17. บทโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดนางลอย ของสถาบันนาฏดุริยางคศิลป์
กรมศิลปากร
18. บทโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพรหมาสตร์ ของสถาบันนาฏดุริยางคศิลป์
กรมศิลปากร
19. บทโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกสัทธาสูร – วิรุญจ้าบัง ของสถาบัน
นาฏดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร
20. บทการโขน เรื่องรามเกียรติ์ จ้านวน 300 ครั้ง ของกรมศิลปากร ซึ่งเป็น
สมบัติส่วนตัวของนายคมสัณฐ หัวเมืองลาด นาฏศิลปินอาวุโส ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร
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3.3.2 การสัมภาษณ์ / การสนทนา
การวิจั ยเรื่อง บทบาทการเกี้ยวพาราสี ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ครั้ง นี้
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์อีกวิธีหนึ่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง วิธีนี้จะเป็นการ
เข้าถึงข้อมูลโดยตรง ทั้งการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ (formal interview) คือการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) มักจะใช้ควบคู่ไป
กับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ส้าหรับผลจากการสัมภาษณ์ก็จะมีความแตกต่างกัน ในแง่ของ
มุมมองหรือทัศนคติ ซึ่งการสัมภาษณ์หรือการสนทนานั้น ผู้วิจัยได้บันทึกลงเครื่องบันทึกเสียง
พร้อมทั้งจดบันทึกควบคู่กันไปด้วย โดยมีการแบ่งกลุ่มบุคคลในการสัมภาษณ์ และค้าถามที่ใช้ใน
การสัมภาษณ์ ดังนี้
กลุ่มบุคคลในการสัมภาษณ์
กลุ่มศิลปิ นแห่งชาติ หมายถึง กลุ่ม บุคคลที่มี ความรู้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย จนเป็นที่ยอมรับจากสังคมและได้รับการยกย่อง
หรือเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ได้แก่
1. นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย
– โขน) ประจ้าปีพุทธศักราช 2551
2. นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์
ไทย – โขน) ประจ้าปีพุทธศักราช 2548
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏยศิลป์ไทย ดุริยางคศิลป์ไทย และคีตศิลป์
ไทย หมายถึง กลุ่มบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการแสดง ในระดับ
ช้านาญหรือเชี่ยวชาญ และเป็นผู้ถ่ายทอด ในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. นายสมศักดิ์ ทัดติ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏยศิลป์ไทย (โขนยักษ์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้มีประสบการณ์การสอนนาฏศิลป์ไทย และประสบการณ์การแสดง
บทบาทตัวยักษ์ในการแสดงโขน
2. นายวิโรจน์ อยู่สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏยศิลป์ไทย (โขนลิง)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้มีประสบการณ์การสอนนาฏศิลป์ไทย และประสบการณ์การแสดง
บทบาทตัวลิงในการแสดงโขน
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3. นางสถาพร สนทอง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏยศิลป์ไทย (ละครนาง)
ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร ผู้มีประสบการณ์ด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทย และประสบการณ์
การถ่ายทอดการแสดงบทบาทตัวนางในการแสดงโขน
4. นางบุนนาค ทรรทรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏยศิลป์ไทย (ละครนาง)
ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร ผู้มีประสบการณ์ด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทย และประสบการณ์
การถ่ายทอดการแสดงบทบาทตัวนางในการแสดงโขน
5. นางสาวอัจฉรา สุภาชัยกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย (ละครนาง)
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้มีประสบการณ์การสอนนาฏศิลป์ไทย และ
ประสบการณ์การแสดงบทบาทตัวนางในการแสดงโขน
6. นายนัฐพงศ์ โสวัตร ผู้เชี่ยวชาญด้านดุริยางคศิลป์ไทย (ปี่พาทย์) คณะศิลป
นาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การแสดงดนตรี
ไทย และการสอนดนตรีไทย
7. นางมัณฑนา อยู่ยั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญด้านดุริยางคศิลป์ไทย ส้านักการสังคีต
กรมศิลปากร ผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การแสดงด้านดุริยางคศิลป์ไทย
และการสอนดุริยางคศิลป์ไทย
กลุ่ ม นั ก วิ ช าการและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ หมายถึ ง กลุ่ ม บุ ค คลผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ทางด้านวิชาการ มีต้าแหน่งทางวิชาการในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ
และมีผลงานที่ปรากฏในสังคม มีรายละเอียดดังนี้
1. นายประเมษฐ์ บุณยะชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏยศิลป์ไทย (โขนยักษ์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องจารีตและองค์ประกอบต่าง ๆ ใน
การแสดงนาฏยศิลป์ไทย
2. นายชวลิต สุนทรานนท์ นักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญ ส้านักการ
สังคีต กรมศิลปากร ผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ไทย และ
เป็นผู้เรียบเรียงบทการแสดงของกรมศิลปากรในปัจจุบัน
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3. ดร.ไพโรจน์ ทองค้าสุก นักวิชาการละครและดนตรีช้านาญการ ส้านักการ
สังคีต กรมศิลปากร ผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทต่างๆ
รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการในการสืบค้นข้อมูล
4. นายคมสันฐ หัวเมืองลาด นาฏศิลปินอาวุโส ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร
ผู้แสดงบทบาทบทบาทการเกี้ยวพาราสีตัวโขนพระ ของกรมศิลปากร
5. นางสาวอรพินท์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องการ
แต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสี
กลุ่มนาฏศิลปินโขนตัวพระ หมายถึง กลุ่มบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทยโขนตัวพระโดยตรง ได้แก่
1. นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง ครูช้านาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ผู้มีความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทย (โขนพระ)
2. นายธีรเดช กลิ่นจันทร์ นาฏศิลปินช้านาญงาน ส้านักการสังคีตกรมศิลปากร
ผู้แสดงพระราม ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์
3. นายปรัชญา ชัยเทศ นาฏศิลปินปฏิบัติงาน ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร
ผู้แสดงพระราม ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด สีดาลุยไฟและปราบบัลลัยกัลป์
กลุ่มนาฏศิลปินโขนตัวยักษ์ หมายถึง กลุ่มบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทยโขนตัวยักษ์โดยตรง ได้แก่
1. นายศิริพงษ์ ทวีทรัพย์ นาฏศิลปินช้านาญงาน ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร
ผู้แสดงทศกัณฐ์ ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด นางมณโฑหุงน้้าทิพย์
2. นายวัชรวัน ธนะพัฒน์ นาฏศิลปินปฏิบัติงาน ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร
ผู้แสดงทศกัณฐ์ ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด นางมณโฑหุงน้้าทิพย์
3. นายอนุชา สุมามาลย์ นาฏศิลปินปฏิบัติงาน ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร
ผู้แสดงทศกัณฐ์ ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด นางมณโฑหุงน้้าทิพย์
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กลุ่มนาฏศิลปินโขนตัวลิง หมายถึง กลุ่มบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทยโขนตัวลิงโดยตรง ได้แก่
1. นายสุรเดช เผ่าช่างทอง นาฏศิลปินอาวุโส ส้านักการสังคีต กรมศิลปากรผู้
แสดงพาลี ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พาลีสอนน้อง
2. นายกิตติ จาตุประยูร นาฏศิลปินช้านาญงาน ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร
ผู้แสดงพาลี ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พาลีสอนน้อง
3. นายพรเลิศ พิพัฒน์รุ่งเรือง นาฏศิลปินช้านาญงาน ส้านักการสังคีต กรม
ศิลปากร ผู้แสดงพาลี ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พาลีสอนน้อง
กลุ่มนาฏศิลปินโขนตัวนาง หมายถึง กลุ่มบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทยโขนตัวนางโดยตรง ได้แก่
1. นางสาวอุษา แดงวิจิตร นาฏศิลปิน ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร ผู้แสดง
นางมณโฑและนางเทพดารา ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด นางมณโฑหุงน้้าทิพย์และพาลี
สอนน้อง
2. นางวรวรรณ พลับประสิทธิ์ นาฏศิลปิน ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร
ผู้แสดงนางเทพดารา ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พาลีสอนน้อง
3. นางสิริวรรณ อาจมังกร นาฏศิลปิน ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร ผู้แสดง
นางสีดา ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด สีดาลุยไฟและปราบบรรลัยกัลป์
4. นางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์ นาฏศิลปิน ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร
ผู้แสดงนางสีดาและนางเทพดารา ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด สีดาลุยไฟ พาลีสอนน้อง
5. นางพรทิพย์ ทองค้า นาฏศิลปิน ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร ผู้แสดงนาง
มณโฑและนางเทพดารา ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด นางมณโฑหุงน้้าทิพย์และพาลี
สอนน้อง
6. นางนาฎยา รัตนศึกษา นาฏศิลปิน ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร ผู้แสดง
นางดารา ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พาลีสอนน้อง
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7. นางสาวภวินี เดชสุภา นาฏศิลปิน ส้านักการสังคีต กรมศิลปากร ผู้แสดง
นางมณโฑ ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด นางมณโฑหุงน้้าทิพย์

คาถามในการสัมภาษณ์
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ด้ า เนิ น การสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
กลุ่มผู้ปฏิบัติการสอน และกลุ่มนาฏศิลปิน เป็นการเจาะลึกประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยมีความสนใจ
อันมี ประโยชน์และความส้ าคัญ ต่อการวิจั ยครั้งนี้ โดยตั้ง ค้าถามในการสัม ภาษณ์กลุ่ม บุคคล
ดังกล่าวและใช้ค้าถามแบบปลายเปิด จ้านวน 3 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 คาถามหลักในการสัมภาษณ์กลุ่มนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
1.
2.
3.
4.

ประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ เป็นอย่างไร
เรื่องราวของวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์แต่ละฉบับ เป็นอย่างไร
การแสดงโขนในยุดก่อนกรมศิลปากร เป็นอย่างไร
การแสดงโขนในยุดก่อนกรมศิลปากรมีการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสี

หรือไม่
5. การแสดงโขนในยุดก่อนกรมศิลปากรมีการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีตอน
อะไรบ้าง และเป็นอย่างไร
6. ประวัติความเป็นมาและลักษณะของการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีของ
กรมศิลปากร เป็นอย่างไร
7. บทแสดงที่ใช้ในการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีของกรมศิลปากร น้ามาจาก
ไหน ใครเป็นผู้เรียบเรียงบท
8. ความหมายและเอกลักษณ์ของการเกี้ยวพาราสีพาราสีในวรรณกรรมและการ
แสดงโขน เป็นอย่างไร
9. การเกี้ยวพาราสีพาราสีของตัวละครในการแสดงโขนมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
10. การเกี้ยวพาราสีพาราสีในรูปแบบการแสดงโขนมีกี่ลักษณะ อะไรบ้าง
ชุดที่ 2 คาถามหลักในการสัมภาษณ์กลุ่มศิลปินแห่งชาติ กลุ่มนาฏศิลปิน
ประเด็นที่ 1 คาถามเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้แสดงและการถ่ายทอดการ
แสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์
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1. การคัดเลือกตัวผู้แสดงและการฝึกหัดผู้แสดงตัวพระ นาง ยักษ์ ลิงในปัจจุบัน
มีวิธีแตกต่างจากในอดีตหรือไม่ อย่างไร
2. ท่านคิดว่าบุคลิกลักษณะของผู้แสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขน
มีลักษณะอย่างไร
2. คุณสมบัติของผู้แสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์
มีหลักและวิธีการคัดเลือกเป็นอย่างไร
3. การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์มีบทบาทการเกี้ยวพาราสีพาราสีกี่ตอน
อะไรบ้าง
4. ท่านเคยได้รับบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอน
อะไรบ้าง
5. ผู้ประดิษฐ์กระบวนท่าร้าบทบาทการเกี้ยวพาราสีแต่ละตอนของการแสดงเรื่อง
รามเกียรติ์คือใคร
6. ท่านได้รับการถ่ายทอดกระบวนท่าร้าดังกล่าวจากใคร
7. ท่านได้แสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีเมื่อใด และสถานที่ใด
8. ท่านได้ถ่ายทอดกระบวนท่าร้าดังกล่าวให้ใครบ้าง
ประเด็นที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีการ
แสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์
1. บทเกี้ยวพาราสีพาราสีที่ใช้ประกอบการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์น้ามาจาก
ไหน ใครเป็นผู้เรียบเรียงบท และบรรจุเพลง
2. สีและการแต่งกายของผู้แสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขน เรื่อง
รามเกียรติ์ เป็นอย่างไร
3. การแต่งกายของตัวละครมีผลกระทบต่อการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสี
หรือไม่ อย่างไร
4. อุปกรณ์ประกอบการแสดงของบทบาทการเกี้ยวพาราสีทั้ง 3 ตอน มีอะไรบ้าง
5. ฉากที่ใช้ประกอบการแสดงของบทบาทการเกี้ยวพาราสีทั้ง 3 ตอน เป็น
อย่างไร
6. สถานที่และฉากในการแสดง มีผลต่อรูปแบบ และกระบวนท่าร้าหรือไม่
7. นาฏยศัพท์และท่าเฉพาะในการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีพาราสีในการ
แสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ มีอะไรบ้าง
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8. บทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ของตัวละคร 3 ตัว
- พระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา ตอนสีดาลุยไฟและปราบบรรลัยกัลป์
- ทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ ตอนนางมณโฑหุงน้้าทิพย์
- พาลีเกี้ยวพาราสีนางดารา ตอนพาลีสอนน้อง
มีความแตกต่างกันหรือไม่
9. การแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ มีหลักการ
ขั้นตอน และกลวิธีในการแสดงอย่างไร
10. ลีลาและกระบวนท่าร้าของผู้แสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขน
เรื่องรามเกียรติ์ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร
11. ลักษณะเฉพาะของตัวผู้แสดงมีส่วนท้าให้การแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสี
ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์แตกต่างกันหรือไม่
ชุดที่ 3 คาถามหลักในการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลด้านดนตรีไทยและ
คีตศิลป์ไทย
1.
2.
2.
3.

เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในการแสดงการเกี้ยวพาราสีพาราสีมีอะไรบ้าง
ใช้วงปี่พาทย์อะไรในการแสดง เครื่องดนตรีแต่ละชิ้นท้าหน้าที่อย่างไร
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บรรเลงและผู้แสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสี

เป็นอย่างไร
4. ลักษณะวิธีการร้องและเจรจาในบทบาทการเกี้ยวพาราสี เป็นอย่างไร

3.3.3 การสังเกตการณ์
การวิจัยเรื่องบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ผู้วิจัยได้
เก็บข้อมู ล ภาคสนาม เกี่ยวกับลั กษณะและรูปแบบในการแสดง หลักและกลวิธี ในการแสดง
รวมถึงกระบวนท่าร้าและเทคนิคลีลาต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สังเกตการณ์ด้วยตนเอง เพื่อให้ ผลของ
การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนด และมีคุณภาพต่องานวิจัย ผู้วิจัยมีวิธีการสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม ดังนี้
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การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยศึกษาจากวิธีการถ่ายทอดของผู้เชี่ยวชาญ
หรื อศิ ล ปิน แห่ง ชาติ ที่ถ่ า ยทอดท่ า ร้า แก่น าฏศิ ลปิ น ส้ า นั กการสั ง คีต กรมศิ ลปกร กระทรวง
วัฒนธรรม ในกลุ่มผู้แสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ จ้านวน 3 ชุด
ได้แก่ บทบาทการเกี้ยวพาราสี ของพระรามเกี้ยวพาราสี นางสีดา บทบาทการเกี้ยวพาราสีของ
ทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ และบทบาทการเกี้ยวพาราสีของพาลีเกี้ยวพาราสีนางดารา เช่น
การร้าเพลงหน้าพาทย์โลมตระนอน การฝึกทักษะการเข้าพระเข้านาง รวมถึงการฝึกตีบทตามค้า
พากย์และการตีบทตามค้าร้อง โดยใช้หลักในการสังเกตการณ์ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ลักษณะและกระบวนท่าร้า
กลวิธีการร้าและลีลาท่าร้าเฉพาะ
การเข้าใจถึงบทบาทตัวละคร
ความแม่นย้าในจังหวะ
การสื่อสารทางอารมณ์

ผลของการสังเกตการณ์ครั้งนี้ จะท้าให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ในเรื่องความแตกต่าง
ของการออกลี ล าท่ า ร้ า อั น เนื่ อ งมาจากสาเหตุ แ ละปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย จะขอกล่ า วไว้ ใ น
บทวิเคราะห์ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมนี้สามารถแปรรูปออกเป็นทฤษฎีและแนวทางในการ
แสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม โดยศึกษาและสังเกตการณ์หลักการแสดง
รูปแบบการแสดง อุปกรณ์ประกอบการแสดง รวมถึงลีลาและกระบวนท่าร้าของการแสดงบทบาท
การเกี้ยวพาราสี ของพระรามเกี้ยวพาราสี นางสีดา บทบาทการเกี้ยวพาราสี ของทศกัณฐ์ เกี้ยว
พาราสีนางมณโฑ บทบาทการเกี้ยวพาราสีของพาลีเกี้ยวพาราสีนางดารา และการแสดงบทบาท
การเกี้ยวพาราสี ในโขนเรื่องรามเกียรติ์ของกรมศิลปากร จากการชมที่จัดแสดงในโอกาสต่าง ๆ
มีรายละเอียดดังนี้
1. การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดนางมณโฑหุงน้้าทิพย์ ศึกทศคิรีวัน –
ทศคิรีธร แสดงเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2555 ณ โรงละครแห่งชาติ
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2. การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ ในการ
แสดงรายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด หลากลีลานาฏะดนตรี แสดงเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556
ณ โรงละครแห่งชาติ
3. การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีเกี้ยวพาราสีนางดารา ในการแสดง
รายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด หลากลีลานาฏะดนตรี แสดงเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ณ
โรงละครแห่งชาติ
4. การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดสีดาลุยไฟให้ประจักษ์ในรักแท้ ในการ
แสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม ประจ้าปี 2556 ครั้งที่ 2 แสดงเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
ณ โรงละครแห่งชาติ
รวมทั้งชมวีดีทัศน์การแสดงของครูผู้ถ่ายทอดในงานแสดงต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. วีดีทัศน์การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดสีดาลุยไฟถึงปราบบรรลัยกัลป์
เป็นการแสดงบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา ณ โรงละครแห่งชาติ แสดงโดยนายไพฑูรย์
เข้มแข็ง และนางจินดารัตน์ จารุสาร
2. วีดีทัศน์การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง เป็นการแสดง
บทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
แสดงโดยนายเลียว คงลายทอง และนางนาฏยา รัตนศึกษา
3. วีดีทัศน์การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง เป็นการแสดง
บทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออก (นครราชสีมา)
แสดงโดยนายกิตติ จาตุประยูร และนางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์
4. วีดีทัศน์การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดนางมณโฑหุงน้้าทิพย์ ศึกทศคิรีวัน
– ทศคิรีธร เป็นการแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ ณ โรงละครแห่งชาติภาค
ตะวันออก (นครราชสีมา) แสดงโดยนายวัชรวัน ธนะพัฒน์และนางสาวภวินี เดชสุภา
ระหว่ า งที่ ช มการแสดงชุ ด ต่ า ง ๆ ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาและ
สังเกตการณ์และเก็บข้อมูลการแสดง ดังนี้
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1. รูปแบบการแสดง โดยสังเกตจากองค์ประกอบในการแสดงใหญ่ ๆ ว่ามีความ
สวยงาม เหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้อเรื่องหรือไม่ อย่างไร
2. กระบวนท่าร้า โดยสังเกตจาก กระบวนท่าร้าของผู้แสดงบทบาทการเกี้ยว
พาราสี ว่ามีลักษณะอย่างไร พร้อมทั้งเก็บรายละเอียดโดยการจดบันทึก หรือบันทึกภาพไว้
3. หลักการแสดง โดยสังเกตจาก กลวิธีของผู้แสดง รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การปรากฏกายของนางดาราหลังจากพาลีเปิดผอบ การพื้นที่ของเวทีในการร้า
รูปแบบยืนเกี้ยวพาราสี เป็นต้น
4. การแต่งกายและการแต่งหน้า โดยสังเกตจากสีและลักษณะเครื่องแต่งกาย
การแต่งหน้าของตัวละคร และเทคนิควิธีแก้ไขรูปหน้าให้ดูสวยงาม
5. ปฏิภาณไหวพริบ โดยสังเกตจาก ผู้แสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสี ว่ามีความ
ช้านาญ หรือมีเทคนิคพิเศษอย่างไร เมื่อต้องแสดงร่วมกับตัวละครอื่น ๆ
6. อารมณ์ โดยสังเกตจาก การสื่อสารทางสีหน้า แววตา ท่าทาง รวมถึง
อารมณ์ของ ผู้แสดงที่ถ่ายทอดออกมา ว่ามีความสอดคล้องและเหมาะสมกับตัวละครและ
เรื่องราวอย่างไร
7. ฉาก โดยสังเกตจาก เนื้อเรื่องและฉาก ว่ามีความสมจริง เหมาะสมหรือไม่
รวมถึงความสวยงามและเทคนิคพิเศษต่าง ๆ
8. ดนตรี โดยสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างผู้แสดงกับดนตรีที่บรรเลงเพลง
หน้าพาทย์ ที่ใช้ในการแสดง

3.3.4 การบันทึกภาพ
ผู้วิจั ยได้เก็บรวบรวมข้อมู ลภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว โดยใช้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบันทึก เพื่อน้ามาใช้ประกอบการรายงานผลการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้
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1. บันทึกภาพนิ่ง จากจิตรกรรมฝาผนั งวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
เช่ น ภาพทศกั ณ ฐ์ เ กี้ ย วพาราสี น างเบญกาย ภาพทศกั ณ ฐ์ ( แปลง)เกี้ ย วพาราสี น างมณโฑ
เพื่อน้ามาใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ถึงหลักฐานและเชื่อมโยงกับวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์
2. บันทึกภาพนิ่ง จากโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์จารึกใต้แผ่นศิลาจ้าหลักติดพนัก
รอบพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรหาวิหาร (วัดโพธิ์) เช่น ภาพหนุมานเกี้ยว
พาราสีนางเบญกาย
3. บันทึกภาพนิ่ง จากการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีของกรมศิลปากร เช่น
การแสดงบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา การแสดงบทบาทมานพเกี้ยวพาราสีนางวานรินทร์
การแสดงบทบาททศกัณ ฐ์ เกี้ยวพาราสี นางมณโฑ การแสดงบทบาททศกัณฐ์ เกี้ยวพาราสี นาง
เบญกาย การแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา การแสดงบทบาทหนุมานเกี้ยวพาราสี
นางเบญกาย การแสดงบทบาทหนุมานเกี้ยวพาราสีนางบุษมาลี การแสดงบทบาทหนุมานเกี้ยว
พาราสีนางสุพรรณมัจฉา และการแสดงบทบาทหนุมานเกี้ยวพาราสีนางสุวรรณกันยุมา
4. บันทึกภาพนิ่ง นาฏยศัพ ท์ นาฏยภาษา และกระบวนท่ าร้าของบทบาท
การเกี้ยวพาราสี ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ จ้านวน 3 ชุด ได้แก่ บทบาทพระรามเกี้ยว
พาราสี น างสี ด า บทบาททศกั ณ ฐ์ เ กี้ ย วพาราสี น างมณโฑ และบทบาทพาลี เ กี้ ย วพาราสี
นางเทพดารา ซึ่งผู้วิจัยได้ เห็นถึงความส้าคัญของภาพนิ่งในการวิเคราะห์ท่าร้า ที่ต้องมีความ
ชัดเจนและมีรายละเอียดของท่าร้าครบถ้วน เพื่อใช้เป็นหลักในการวิเคราะห์ท่าร้า รวมถึงเป็น
หลักฐานส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย และการวิจัยต่อไปในอนาคต
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ตารางที่ 9 การบันทึกภาพนิ่ง และวีดีทัศน์กระบวนท่าร้าบทบาทการเกี้ยวพาราสีพาราสี
วัน/เดือน/ปี
30เมษายน 2556

การบันทึกภาพนิ่งและวีดีทัศน์
บันทึกภาพนิ่งและวีดีทัศน์ บทบาทการเกี้ยวพาราสีของพระรามเกี้ยว
พาราสีนางสีดา ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

29 เมษายน 2556

บันทึกภาพนิ่งและวีดีทัศน์ บทบาทการเกี้ยวพาราสีของทศกัณฐ์เกี้ยว
พาราสีนางมณโฑณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

29เมษายน 2556

บันทึกภาพนิ่งและวีดีทัศน์ บทบาทการเกี้ยวพาราสีของพาลีเกี้ยวพา
ราสีนางเทพดารา ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

30เมษายน 2556

บันทึกภาพนิ่งนาฏยศัพท์และนาฏยภาษา ของตัวพระและตัวนาง
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

29เมษายน 2554

บันทึกภาพนิ่งนาฏยศัพท์และนาฏยภาษา ของตัวยักษ์และตัวลิง
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

3.4 การตรวจสอบเอกสาร
การวิจัยด้านนาฏยศิลป์ไทย มีขั้นตอนในการตรวจสอบข้อมูลค่อนข้างละเอียด เพราะ
ข้อมูลที่น้ามาวิเคราะห์นั้นจะต้องมีความถูกต้อง แม่นย้า และสามารถอ้างอิงได้ แต่เนื่องจากการ
เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นการบันทึกเกี่ยวกับด้านประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ ไทยในอดีต มีปรากฏเป็น
หลักฐานน้อยมาก อันเนื่องจากเทคโนโลยี และเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกแตกต่างจากสมั ย
ปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงได้มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลด้านทฤษฎี ส้าหรับข้อมูลด้านทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ เช่น ข้อมูล
ด้านประวัติศาสตร์ ด้านวรรณกรรม หรือด้านนาฏกรรมการแสดง ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลโดย
การอ่านและสรุปความ รวมทั้งพิสูจน์อักษรโดยผู้วิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2. ข้อมูลด้านการสัมภาษณ์ ส้าหรับข้อมูลด้านการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยน้ามาถอดความและ
พิมพ์เป็นตัวอักษร รวมทั้งเรียบเรียงเป็นส้านวนวิชาการ และให้เจ้าของข้อมูลเป็นผู้ตรวจสอบอีก
ครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
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3. ข้อมูลด้านกระบวนท่าร้า การเก็บข้อมูลด้านกระบวนท่าร้าของบทบาทการเกี้ยว
พาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ จ้านวน 3 ชุด ได้แก่ได้แก่ บทบาทพระรามเกี้ยวพาราสี
นางสีดา บทบาททศกัณฐ์ เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ และบทบาทพาลี เกี้ยวพาราสีนางดาราครั้งนี้
ผู้ วิ จั ย ได้ มี ก ารถ่ า ยภาพนิ่ ง และถ่ า ยวี ดี ทั ศ น์ ใ นระหว่ า งการแสดงท่ า ร้ า มี ก ารจดบั น ทึ ก
และสังเกตการณ์ และเมื่อบันทึกภาพท่าร้าเสร็จก็ จะมีการตรวจสอบอีกครั้งจากผู้ถ่ายทอดท่าร้า
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิจั ยมี ห ลั กการวิ เ คราะห์ข้อ มู ลเป็น ล้าดั บขั้น ตอน เพื่อ น้าเสนอให้ อาจารย์ ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตรวจสอบ และรับฟังข้อเสนอแนะพร้อมทั้งแก้ไข
ปรั บ ปรุ ง จนเป็ น ที่ เ ห็ น ชอบร่ ว มกั น โดยน้ า เสนอรู ป แบบผลการวิ จั ย เป็ น รู ป เล่ ม วิ ท ยานิ พ นธ์
ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาและข้อมูลภาคสนาม เขียนพรรณนาเชิงวิเคราะห์ตามกระบวนการ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร โดยศึกษาจากเอกสาร ต้าราวิชาการ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง จัดหมวดหมู่ข้อมูลพร้อมวิเคราะห์ตามประเด็นที่ศึกษา ด้านประวัติ ด้านความหมาย
ความส้าคัญ หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาหลักการแสดง กลวิธี บทบาทลีลา และ
กระบวนท่าร้าของบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา บทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ
และบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา
2. การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพจากการ
สั ม ภาษณ์ การสั ง เกตการณ์ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มและไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม โดยรวบรวมข้ อ มู ล จากการ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มนักวิชาการ ตามกลุ่มเกณฑ์ต่างๆ และสัมภาษณ์ เชิงลึกในกลุ่ม
นาฏศิลปินผู้มีความรู้และความสามารถประสบการณ์ในการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีของ
พระรามเกี้ยวพาราสี นางสีดา บทบาททศกัณฐ์ เกี้ยวพาราสี นางมณโฑ และบทบาทพาลี เกี้ยว
พาราสีนางเทพดารา ของกรมศิลปากร โดยวิเคราะห์บทบาทและกระบวนท่าร้าของบทบาท
การเกี้ยวพาราสีจ้านวน 3 ตอน รวมถึงหลักในการแสดงที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงรวบรวมและบันทึก
เป็นเอกสารวิชาการ พร้อมทั้งวิเคราะห์ตามล้าดับหมวดหมู่ข้อมูล
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3. การจัดล้าดับหมวดหมู่และแปรความหมายข้อมูล โดยใช้วิธีพรรณนาเชิงวิ เคราะห์
ตามล้ า ดับ หัว ข้อ ความส้ าคั ญ และแผนการวิจั ยที่ว างไว้ หลั ง จากนั้นจึ ง น้ าข้ อมู ลทั้ ง หมดที่ไ ด้
รวบรวมวิเคราะห์แปรข้อมูลเป็นเอกสารงานวิจัย แบ่งออกเป็น 5 บท ตามล้าดับ

3.6 การนาเสนอผลการวิจัย
บทที่ 1 บทนา
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
วิธีด้าเนินการวิจัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที2่ “รามเกียรติ์” ในวรรณกรรมและการแสดง
2.1 ความเป็นมาเรื่องรามเกียรติ์
2.1.1 ประวัติเรื่องรามเกียรติ์
2.1.2 วรรณกรรมรามเกียรติ์
2.1.2.1 วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์สมัยกรุงศรีอยุธยา
2.1.2.2 วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์สมัยกรุงธนบุรี
2.1.2.3 วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
2.2 บทเกี้ยวพาราสีในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์
2.2.1 ความหมายของการเกี้ยวพาราสี
2.2.2 บทเกี้ยวพาราสีในบทละครเรื่องรามเกียรติ์
2.2.2.1 บทเกี้ยวพาราสีในวรรณกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา
2.2.2.2 บทเกี้ยวพาราสีในวรรณกรรมสมัยธนบุรี
2.2.2.3 บทเกี้ยวพาราสีในบทละครเรื่องรามเกียรติ์รัชกาลที่ 1
2.2.2.4 บทเกี้ยวพาราสีในบทละครเรื่องรามเกียรติ์รัชกาลที่ 2
2.2.2.5 บทเกี้ยวพาราสีในบทละครเรื่องรามเกียรติ์รัชกาลที่ 4
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2.3 บทเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ฉบับปรับปรุงของกรม
ศิลปากร
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 แผนการด้าเนินการวิจัย
3.2 แหล่งข้อมูล
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3.1 การศึกษาและการสืบค้นข้อมูล
3.3.2 การสัมภาษณ์ / การสนทนา
3.3.3 การสังเกตการณ์
3.3.4 การบันทึกภาพ
3.4 การตรวจสอบเอกสาร
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.6 การน้าเสนอผลการวิจัย

บทที่ 4 การแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์
4.1 องค์ประกอบการแสดงพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา
4.1.1. ความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง
4.1.2. บทโขนประกอบการแสดง
4.1.3. เพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดง
4.1.4. เครื่องดนตรีประกอบการแสดง
4.1.5. เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง
4.1.6. ฉากประกอบการแสดง
4.1.7. การคัดเลือกผู้แสดง
4.1.8. กระบวนท่าร้า
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4.2 องค์ประกอบการแสดงทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.

ความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง
บทโขนประกอบการแสดง
เพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดง
เครื่องดนตรีประกอบการแสดง
เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง
ฉากประกอบการแสดง
การคัดเลือกผู้แสดง
กระบวนท่าร้า

4.3 องค์ประกอบการแสดงพาลีเกี้ยวพาราสีนางดารา
4.3.1. ความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง
4.3.2. บทโขนประกอบการแสดง
4.3.3. เพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดง
4.3.4. เครื่องดนตรีประกอบการแสดง
4.3.5. เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง
4.3.6. ฉากประกอบการแสดง
4.3.7. การคัดเลือกผู้แสดง
4.3.8. กระบวนท่าร้า
4.4 วิเคราะห์และเปรียบเทียบองค์ประกอบการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีใน
การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์
4.5 วิเ คราะห์กระบวนท่าร้าการแสดงบทบาทการเกี้ยวในการแสดงโขนเรื่อง
รามเกียรติ์
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ
รายการอ้างอิง
ภาคผนวก
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
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สรุป
การวิจัยเรื่องบทบาทการเกี้ยวในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ การเก็บข้อมูลจากเอกสาร
ต้ารา วิทยานิพนธ์ สูจิบัตรประกอบการแสดง สัมภาษณ์ วีดีทัศน์ประกอบการแสดง โดยวิธีการ
ค้นคว้าข้อมูลเอกสาร การสัมภาษณ์ การสนทนา การสังเกตการณ์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติด้วย
ตนเอง พบว่า
ข้อมูลจากเอกสาร ต้ารา งานวิจัย คู่มือประกอบการสอนต่าง ๆ สูจิบัตรประกอบการแสดง
ให้ ข้ อ มู ล เชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ บทบาทและลั ก ษณะของเพลงที่ ใ ช้ ป ระกอบกั บ บทละคร และ
องค์ประกอบด้านบทละคร ข้อมูลเกี่ยวกับตัวละคร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์บทบาท
และลี ล ารวมถึง โครงสร้างกระบวนท่าร้าของการแสดงบทบาทการเกี้ยวในการแสดงโขนเรื่อง
รามเกียรติ์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทั้งบุคคลส้าคัญทางด้านนาฏยศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ เช่น
ศิลปินแห่งชาติ นาฏศิลปินที่เกี่ยวข้อง และครูผู้ฝึกสอนการแสดงทางด้านนาฏยศิลป์ ท้าให้ทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านการแต่งกาย อุปกรณ์ ฉาก ดนตรี และเพลงประกอบการแสดง
จากการสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่วมและไม่ มีส่วนร่วม ท้าให้ ผู้วิจัยมีความรู้และความ
เข้าใจหลักการและวิธีการแสดงบทบาทการเกี้ยวในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ พบว่า สามารถ
ปรับเปลี่ ยนองค์ประกอบการแสดงและรูปแบบการแสดงได้ตามความเหมาะสม ซึ่ ง สามารถ
น้าไปใช้วิเคราะห์ในงานวิจัย
การทดลองปฏิบัติที่มุ่งศึกษาถ่ายทอดกระบวนท่าร้าในบทบาทการเกี้ยวในการแสดงโขน
เรื่องรามเกียรติ์ โดยถ่ายทอดท่าร้าแบบตัวต่อตัวจากครูผู้ถ่ายทอดและแสดง ท้าให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้
หลักการ วิธีการตลอดจนเทคนิค กลวิธีการแสดงบทบาทการเกี้ยวในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์
ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ เป็ นการเก็บรวมรวบท่าร้าบทบาทการเกี้ยวในการแสดง
โขนเรื่องรามเกียรติ์ไว้มิให้สูญหายไปกับกาลเวลาและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยการบันทึก
ท่าร้าไว้เป็นภาพนิ่งประกอบการบรรยายวิธีการปฏิบัติท่าร้าอย่างละเอียด และการบันทึกเป็น
วีดีทัศน์เ พื่อสามารถศึกษาวิธี การเชื่ อมท่าร้า กลวิธี ลีลาในการร้าของคุณครูผู้ถ่ายทอดและ
ผลการศึกษาของผู้วิจัยเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนาฏยศิลป์ต่อไป
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บทที่ 4
การแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์
งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบการแสดง
บทบาทเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ของกรมศิลปากร จากการศึกษาความเป็นมา
ของบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ของกรมศิลปากร ตั้งแต่ปีพุทธศักราช
2490 – 2556 พบว่ามีการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีที่ปรากฏ ได้แก่ พระรามเกี้ยวพาราสี
นางสีดา มานพแปลงเกี้ยวพาราสีนางวานรินทร์ นนทุกเกี้ยวพาราสีนางนารายณ์ ทศกัณฐ์เกี้ยว
พาราสีนางสีดา ทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางเบญกาย ทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ พาลีเกี้ยว
พาราสีนางดารา หนุมานเกี้ยวพาราสีนางบุษมาลี หนุมานเกี้ยวพาราสีนางเบญกาย หนุมาน
เกี้ ย วพาราสี น างสุ พ รรณมั จ ฉา หนุ ม านเกี้ ย วพาราสี น างวานริ น ทร์ หนุ ม านเกี้ ย วพาราสี
นางสุวรรณกันยุมา นางอรุณ วดีเกี้ย วพาราสีฤษีกไลโกฏ นางสามนักขาเกี้ยวพาราสีพ ระราม
และยังมีการเกี้ยวพาราสี หยอกล้อ แสดงความยินดีของเหล่าเทวดานางฟ้า อีก จานวน 3 ชุด
ได้แก่ ชุดนิ้วเพชร ชุ ดเบิกโรงเมขลารามสูร และชุดพรหมาสตร์ แต่ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจั ย
มุ่งศึกษาเฉพาะการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีของตัวโขน 3 ประเภทได้แก่ โขนพระ พระราม
เกี้ ย วพาราสี น างสี ด า ชุ ด สี ด าลุ ย ไฟและปราบบรรลั ย กั ล ป์ โขนยั ก ษ์ ทศกั ณ ฐ์ เ กี้ ย วพาราสี
นางมณโฑ ชุดนางมณโฑหุงน้าทิพย์ และโขนลิง พาลีเกี้ยวพาราสีนางดารา ชุดพาลีสอนน้อง
ดังนั้น ในการศึกษาวิเคราะห์ บทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ที่
ปรากฏ ในงานวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา รวบรวม และทาการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้
หลักการแสดง องค์ประกอบการแสดง กระบวนท่าราและกลวิธีประกอบการแสดง โดยศึกษา
วิเคราะห์ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
4.1 องค์ประกอบการแสดงพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา
4.1.1. ความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง
4.1.2. บทโขนประกอบการแสดง
4.1.3. เพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดง
4.1.4. เครื่องดนตรีประกอบการแสดง
4.1.5. เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง
4.1.6. ฉากประกอบการแสดง
4.1.7. การคัดเลือกผู้แสดง
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4.1.8. กระบวนท่ารา
4.2 องค์ประกอบการแสดงทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ
4.2.1. ความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง
4.2.2. บทโขนประกอบการแสดง
4.2.3. เพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดง
4.2.4. เครื่องดนตรีประกอบการแสดง
4.2.5. เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง
4.2.6. ฉากประกอบการแสดง
4.2.7. การคัดเลือกผู้แสดง
4.2.8. กระบวนท่ารา
4.3 องค์ประกอบการแสดงพาลีเกี้ยวพาราสีนางดารา
4.3.1. ความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง
4.3.2. บทโขนประกอบการแสดง
4.3.3. เพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดง
4.3.4. เครื่องดนตรีประกอบการแสดง
4.3.5. เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง
4.3.6. ฉากประกอบการแสดง
4.3.7. การคัดเลือกผู้แสดง
4.3.8. กระบวนท่ารา
4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบองค์ประกอบการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสี
ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์
4.5 วิ เ คราะห์ ก ระบวนท่า ราการแสดงบทบาทการเกี้ ย วพาราสี ในการ
แสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์
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4.1 องค์ประกอบการแสดงพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา
การแสดงโขนเรื่ อ งรามเกี ย รติ์ ใ นยุ ค ของกรมศิ ล ปากร เป็ น การแสดงโขนในรู ป แบบ
ผสมผสาน กล่าวคือ รูปแบบการโขนของกรมศิลปากรผสมผสานการแสดงละครในด้านกลอนบท
ละคร และกระบวนท่าราประกอบการแสดงโขน จึงเรียกว่าโขนโรงใน พร้อมกับรับการแสดงที่
สมจริงด้านฉากจากการละครดึกดาบรรพ์ หรือที่เรียกว่าโขนฉาก เพราะฉะนั้นถือได้ว่าการแสดง
โขนในยุคปัจจุบันยึดถือเรื่ององค์ประกอบการแสดงเป็นเรื่องหลัก เพราะจะทาให้ผู้ชมเกิดความ
สมจริงและเข้าใจเรื่องราวได้ลึกซึ้ง
4.1.1. ความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง
จากหนังสือบทโขน ชุดสีดาลุยไฟและปราบบรรลัยกัลป์ ทาให้ผู้วิจัยทราบข้อมูล
ว่า ในการแสดงเข้ารอบของกรมศิลปากรประจาปี จะนิยมนาการแสดงโขนหรือละคอนในเล่นเปิด
พุทธศักราชใหม่ ดังคากล่าวของท่านธนิต อยู่โพธิ์ ที่ว่า
“...เคยปรึกษาตกลงกันไว้ว่า เมื่อเปิดฤดูกาลแสดงนาฏกรรม
ณ โรงละคอนศิลปากร เป็นประจาปีนั้น เรื่องแรกควรประเดิมด้วย
โขนหรือละคอนใน เพราะเป็นนาฏกรรมแบบฉบับ ซึ่งท่านปรมาจารย์
ทางนาฏศิ ล ป์ แ ต่ ก่ อ นได้ ป รั บ ปรุ ง กั น มาตามยุ ค ตามสมั ย จนเป็ น
นาฏกรรมที่มีศิลปะประณีตและมีแบบแผนอันดี ทั้งกรมศิลปากรก็จะ
ได้มีโอกาสปรับปรุงนาฏกรรมชนิดนี้ให้อยู่ในมาตรฐานอันดี อย่าง
น้อยก็ปีละชุดละตอนเท่ากับ “ไหว้ครู” ประจาปี เพราะได้มีโอกาส
ช่วยกันรักษาแบบแผนและศิลปอันสูงส่งของคราอาจารย์แต่ก่อนไว้
ไม่ปล่อยให้เลอะเลือนตกต่าไปเสีย…”1
จากนั้นมีการปรึกษาหารือกันจนเป็น มติว่าจะประเดิมด้วยการแสดงโขน โดยมี
ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ผู้เชี่ ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ของกรมศิลปากรเป็นผู้เลือกชุดการ
แสดงและปรับปรุงบทการแสดง ซึ่งท่านเลือกชุด สีดาลุยไฟและปราบบรรลัยกัลป์ ต่อมาท่านได้
ฝึกซ้อมการแสดงให้กับนักเรียนนาฏศิลปและศิลปินของกรมศิลปากร จนกระทั่งซ้อมเข้าเรื่องและ

1

กรมศิลปากร, บทโขน ชุด สีดาลุยไฟและปราบบรรลัยกัลป์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

ท่าพระจันทร์, 2496), หน้าคานา.
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ฉากบนเวที โรงละคอนศิล ปากร ท่านผู้หญิง แผ้วก็ได้ล้ม ป่วยลง ต้องเข้ารับการรักษาตัว ณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นระยะเวลา 21 วัน เมื่ออาการเจ็บป่วยดีขึ้นท่ านก็กลับมารักษาตัวที่
บ้าน โดยท่านได้ขอให้จัดส่งนักแสดงบางคนไปรับการฝึกหัดที่บ้านของท่าน และเมื่อซ้อมเข้าเรื่อง
กับฉากบทเวทีโรงละคอนศิลปากรอีกครั้ง ท่านก็ยังมาช่วยดูแลฝึกซ้อมจนเป็นที่เรียบร้อยพร้อมนา
แสดงเผยแพร่ให้ประชาชนชม

รูปที่ 25 สูจิบัตรการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดสีดาลุยไฟและปราบบรรลัยกัลป์
แสดง ณ โรงละคอนศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2496 จนถึง วันที่ 24 มกราคม 2497
ที่มา : สาเนาภาพจากคุณครูบุนนาค ทรรทรานนท์
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การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดสีดาลุยไฟและปราบบรรลัยกั ลป์ จัดแสดงครั้ง
แรก ณ โรงละคอนศิลปากร (ไฟไหม้) โดยเริ่มแสดงตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2496 จนถึง
วันที่ 24 มกราคม 2497 รวมจานวนแสดงทั้งสิ้น 78 รอบ ซึ่งในการแสดงครั้งนี้ได้แบ่งผู้แสดง
ออกเป็น 2 ชุด และการแสดงแบ่งเป็น 6 ฉาก ได้แก่
ฉากที่ 1 พลับพลา ใกล้กรุงลงกา
ตอน 1 เสร็จศึกลงกา
ตอน 2 สีดาลุยไฟ
ฉากที่ 2 ห้องบรรทม ภายในพลับพลา
ฉากที่ 3 เมืองบาดาล
ฉากที่ 4 ตานักนางอัคคี ในกรุงลงกา
ฉากที่ 5 ป่าละเมาะ ชายทุ่งกว้าง
ฉากที่ 6 พลับพลา เชิงเขาเหมติรัน
ซึ่งการแสดงบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสี นางสีดา อยู่ในฉากที่ 2 ห้องบรรทม
ภายในพลับพลา กล่าวคือ หลังจากเสร็จศึกลงกาพระรามสังหารทศกัณฐ์จนสิ้นชีวิต นางสีดาขอ
แสดงความบริสุทธิ์ด้วยการลุยไฟ โดยนางอธิษฐานก่อนลุยไฟว่า ถ้าหานางซื่อสัตย์ต่อพระรามขอ
อย่าให้มีภัยอันตราย จากนั้นนางก็เดินขึ้นลุยไฟพร้อมกับ มีดอกบัวทองขึ้นรองรับนาง จนทาให้
พระรามเชื่อมั่นว่านางสีดาบริสุทธิ์และซื่อสัตย์ต่อพระรามเพียงองค์เดียว
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ผู้ประดิษฐ์ออกแบบท่ารา คือ ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ซึ่งมีหม่อมครูต่วน
(นางศุภลักษณ์ ภัทรนาวิก) และคุณครูจาเรียง พุธประดับ เป็นครูฝึกซ้อม2 ผู้แสดงพระราม
แสดงโดยนายอาคม สายาคม และนายจานง พรพิสุทธิ์ ผู้แสดงนางสีดา แสดงโดยนางสาว
อัจฉรา อยู่ปิยะ และนางสาวมณฑา บุญติด

รูปที่ 26 การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดสีดาลุยไฟและปราบบรรลัยกัลป์
ณ โรงละครศิลปากร (ไฟไหม้) โดยเริ่มแสดงตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2496 จนถึง
วันที่ 24 มกราคม 2497 รวมจานวนแสดงทั้งสิ้น 78 รอบ
พระราม แสดงโดย นายอาคม สายาคม
นางสีดา แสดงโดย นายอัจฉรา อยู่ปิยะ
ที่มา : สาเนาภาพจากหนังสือโขน หน้า208.

2

สัมภาษณ์ นางอัจฉรา อยู่ปิยะ, ข้าราชการบานาญสานักการสังคีต, 9 เมษายน 2556.
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ต่อมาในปีพุทธศักราช 2534 ได้แสดงบทบทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดาเป็น
ครั้งที่ 2 ณ โรงละครแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2534 โดยใช้ชื่อชุดว่า “พิสูจน์สัตย์
พระราม นิวัติอยุธยา” ผู้แสดงพระรามแสดงโดยนายไพฑูรย์ เข้ มแข็ง และนางสีดาแสดงโดย
นางจินดารัตน์ จารุสาร ผู้ถ่ายทอดกระบวนท่ารา คือคุณครูจาเรียง พุธประดับ3

รูปที่ 27 การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพิสูจน์สัตย์ พระรามนิวัติอยุธยา
แสดง ณ โรงละครแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2534
พระราม แสดงโดย นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง
นางสีดา แสดงโดย นางจินดารัตน์ จารุสาร
ที่มา : สาเนาภาพจากวีดีทัศน์การแสดง

3

สัมภาษณ์ นางสิริวรรณ อาจมังกร, นาฏศิลปินสานักการสังคีต, 11 เมษายน 2556.
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ในปีพุทธศักราช 2548 ได้แสดงบทบทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดาเป็นครั้งที่ 3
ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2548
โดยใช้ชื่อชุดการแสดงเหมือนการแสดงครั้งแรกว่า “สีดาลุยไฟและปราบบรรลัยกัลป์” พระราม
แสดงโดยนายฤทธิเทพ เถาว์หิรัญ และนางสีดาแสดงโดยนางสิริวรรณ อาจมังกร ผู้ถ่ายทอด
กระบวนท่ารา คือคุณครูจินดารัตน์ จารุสาร4

รูปที่ 28 การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดสีดาลุยไฟและปราบบรรลัยกัลป์
แสดง ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื่อที่ 23 มกราคม 2548
พระราม แสดงโดย นายฤทธิเทพ เถาว์หิรัญ
นางสีดา แสดงโดย นางสิริวรรณ อาจมังกร
ที่มา : สาเนาภาพจากนางสิริวรรณ อาจมังกร

4

สัมภาษณ์ นางสิริวรรณ อาจมังกร, นาฏศิลปินสานักการสังคีต, 11 เมษายน 2556.
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ในปีพุทธศักราช 2556 ได้แสดงบทบทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดาเป็นครั้งที่ 4
ในรายการศรีสุขนาฏกรรม ณ โรงละครแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 โดยใช้ชื่อชุด
ว่า สีดาลุยไฟให้ประจักษ์ในรักแท้ พระราม แสดงโดยนายปรัชญา ชัยเทศ และ นางสีดาแสดง
โดยนางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์ ผู้ถ่ายทอดกระบวนท่ารา คือคุณครูจินดารัตน์ จารุสาร และ
คุ ณ ครู ส มรั ต น์ ทองแท้ โดยมี น างรั จ นา พวงประยงค์ และนางสาวตวงฤดี ถาพรพาสี
เป็นครูผู้ช่วยฝึกซ้อมการแสดง5

รูปที่ 29 การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดสีดาลุยไฟให้ประจักษ์ในรักแท้
แสดง ณ โรงละครแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
พระราม แสดงโดย นายปรัชญา ชัยเทศ
นางสีดา แสดงโดย นางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์
ที่มา : สาเนาภาพจากนางสาวฐิพรรัศม์ อิ่มสวาสดิ์

5

สัมภาษณ์ ปรัชญา ชัยเทศ, นาฏศิลปินสานักการสังคีต, 29 เมษายน 2556.
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สรุปได้ว่า ความเป็นมาและการสืบทอดการแสดงบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสี
นางสีดามีม าอย่างต่อเนื่อง จากการเริ่ม แสดงครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2496 และแสดงครั้ง
ล่ าสุ ดเมื่ อปีพุทธศักราช 2556 รวมระยะเวลา 60 ปี มี การหยิ บยกเอาบทบาทพระรามเกี้ย ว
พาราสี น างสี ด าออกแสดงเผยแพร่ สู่ ส ายตาประชาชนจ านวน 4 ครั้ ง ซึ่ ง เป็ น งานแสดงที่
กรมศิลปากรจัดเผยแพร่สู่สายตาประชาชนในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมีการถ่ายทอดกระบวนท่ ารามา
อย่างต่อเนื่องสืบมาจวบจนปัจจุบัน
ผู้ รั บ บทบาทพระราม ได้ แ ก่ นายอาคม สายาคม นายจ านง พรพิ สุ ท ธิ์
นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง นายฤทธิเทพ เถาว์หิรัญ และนายปรัชญา ชัยเทศ
ผู้รับบทบาทนางสีดา ได้แก่ นางสาวอัจฉรา อยู่ปิยะ นางสาวมณฑา บุญติด
นางจินดารัตน์ จารุสาร นางสิริวรรณ อาจมังกร และนางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์
สถานที่จัดแสดงบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา ได้แก่ โรงละคอนศิลปากร
(ไฟไหม้) โดยเริ่มแสดงตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2496 จนถึง วันที่ 24 มกราคม 2497 รวม
จานวนแสดงทั้งสิ้น 78 รอบ โรงละครแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2534 ใช้ชื่อชุดว่า
“พิสูจน์สัตย์ พระรามนิวัติอยุธยา” สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื่อ
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2548 ใช้ชื่อชุดว่า “สีดาลุยไฟและปราบบรรลัยกัลป์” และโรงละคร
แห่งชาติ รายการศรีสุขนาฏกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ใช้ชื่อชุดว่า “สีดาลุยไฟ
ให้ประจักษ์ในรักแท้”
4.1.2. บทโขนประกอบการแสดง
บทละคร หรือ คาประพันธ์ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญต่อการแสดงนาฏยศิลป์
ไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากบทละครจะบ่งบอกเหตุการณ์เรื่องราว ตัวละคร ลักษณะของผู้แสดง
อารมณ์ของการแสดง ฉาก อุปกรณ์ประกอบการแสดง ไว้อย่างชัดเจน
การแสดงโขน นิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งเป็นเรื่องราวการกล่าวบรรยายถึง
สงครามระหว่ า งพระรามกษั ต ริ ย์ แ ห่ ง กรุ ง อโยธยา กั บ ทศกั ณ ฐ์ พ ญายั ก ษ์ เ จ้ า เมื อ งกรุ ง ลงกา
โดยนิยมคัดสรรเอาเรื่องราวบางตอนมาแสดงเป็นชุด หรือตอน ตามความเหมาะสมกับระยะเวลา
โอกาส และลี ล าท่ าทางด้า นนาฏยศิล ป์ ที่ สามารถช่ วยส่ง เสริม การแสดงโขนน่า ชม บทบาท
พระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา กล่าวได้ว่าเป็นบทบาทที่ไม่นิยมกล่าวถึงในการแสดงโขน
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รามเกี ย รติ์ ท างด้ า นการแสดงส่ ว นใหญ่ เ น้ น ถึ ง การต่ อ สู้ ท าสงคราม ห้ าหั่ น
เพื่อแย่งชิงนางอันเป็นที่รัก แต่ทางวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ทรงพระราชนิพนธ์บทบาทการเกี้ยว
พาราสี ไว้อยู่หลายตัวละคร โดยเฉพาะยักษ์กับลิง ซึ่ ง มี ความเจ้ าชู้ของสัญชาตญาณอยู่แล้ว
แต่บทเกี้ยวพาราสีของตัวพระรามปรากฏเพียง 2 ตอน ได้แก่ ตอนอภิเษกพระราม พระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ซึ่งเป็นบทการเกี้ยว
พาราสี กั บ นางสี ด าตอนหลั ง จากอภิ เ ษกสมรส และตอนสี ด าลุ ย ไฟ พระราชนิ พ นธ์ ใ น
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ซึ่งเป็นบทการเกี้ยวพาราสีกับนางสีดาตอน
หลังจากทศกัณฐ์ตายนางจึงกระทาพิธีลุยไฟเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองต่อหน้าเหล่าเทวดา
และข้าราชบริพารต่าง ๆ ของพระราม
บทการแสดงโขนของกรมศิ ลปากรถื อได้ ว่า เป็ นบทที่ป รับ ปรุ ง ขึ้ นใหม่ โดยยึ ด
เนื้ อ หาและด าเนิ น ตามแนวพระราชนิ พ นธ์ เ ป็ น หลั ก จึ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น การแสดงโขนรู ป แบบ
“โขนโรงใน”
ในการแสดงครั้ง แรก ณ โรงละคอนศิลปากร ท่านผู้หญิง แผ้ว สนิทวงศ์เสนี
ในขณะนั้ นด ารงต าแหน่ ง ผู้ เ ชี่ ยวชาญทางด้า นนาฏศิ ลป์ ไ ทย ต่ อมาได้รั บเป็น ศิล ปิน แห่ ง ชาติ
ได้ ป รั บ ปรุ ง บทการแสดงขึ้ น ใหม่ โดยน า บทละครเรื่ อ งรามเกี ย รติ์ พระราชนิ พ นธ์ ใ น
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) นามาเป็นต้นแบบของการจัดทาบท
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดสีดาลุยไฟและปราบบรรลั ยกัลป์ โดยได้ปรับปรุงคาประพันธ์บท
การแสดง ซึ่ ง แทรกเพิ่ ม หรื อ ตั ด แต่ ง ค าให้ มี ค วามกระชั บ สละสลวย และเข้ า กั บ สมั ย นิ ย ม
ดังตัวอย่างคากลอนตอนพระรามเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ก่อนได้นางสีดากลับมา ดังความที่ว่า
สานวนบทประพันธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)6
ชาตรี

๏ น้องเอยน้องแก้ว
เมื่อพลัดพรากจากเจ้าที่โคธา
กับพระน้องสองคนเที่ยวด้นดั้น
พบพระยาสดายุจึ่งแจ้งใจ
จึ่งตามมาหาถึงเมืองขีดขิน

6

เหมือนม้วยแล้วกลับมาเห็นหน้า
พี่โศกาปิ้มชีวันจะบรรลัย
โศกศัลย์เสาะหาในป่าใหญ่
แล้วก็ได้ธามรงค์ของนงนุช
ได้โยธาพานรินทร์นับสมุทร

กรมศิลปากร, บทละคอนเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ

หล้านภาลัย เล่ม 2, (พระนคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2498), หน้า 236.
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ก็ยกทัพขับพลรีบรุด
จึ่งได้เจ้าเยาวมาลย์มาร่วมห้อง
ว่าพลางอิงแอบแนบชิด

มายงยุทธ์ยักษ์ร้ายวายชีวิต
ทีข่ นุ่ ข้องค่อยคลายสบายจิต
จุมพิตพักตร์น้องตระกองกร ฯ

สานวนบทประพันธ์ของกรมศิลปากร7
น้องเอยน้องแก้ว
แต่พลัดพรากจากกันมานานช้า
จึงตามหามาถึงเมืองขีดขิน
พี่ยกทัพขับพลรีบรุด
จนได้เจ้าเยาวมาลย์มาร่วมห้อง
ว่าพลางอิงแอบแนบชิด

เหมือนม้วยแล้วกลับเป็นมาเห็นหน้า
พี่โศกาพ่างเพียงจะม้วยมุด
ได้โยธาพานรินทร์นับสมุทร
มายงยุทธราพณ์ร้ายวายชีวิต
ทีข่ นุ่ ข้องสูญหายสบายจิต
จุมพิตนวลน้องตระกองกร

จากตัวอย่างบทประพันธ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าบทโขนที่กรมศิลปากรนามาปรับปรุง
สาหรับการแสดง ผู้จัดทาบทประกอบการแสดงโขนได้ปรับปรุงบทการแสดงโดยเพิ่มคา เปลี่ยนคา
สลับคา แปลงความในประโยค และตัดประโยค เช่น
การเพิ่มคา
เหมือนม้วยแล้วกลับมาเห็นหน้า เพิ่มคาเป็น

เหมือนม้วยแล้วกลับเป็นมาเห็นหน้า

การสลับคา
จึ่งตามมาหาถึงเมืองขีดขิน

7

สลับคาเป็น

จึงตามหามาถึงเมืองขีดขิน

กรมศิลปากร, บทโขน ชุดสีดาลุยไฟและปราบบรรลัยกัลป์ กรมศิลปากรปรับปรุงใหม่,

(พระนคร: โรงพิมพ์ท่าพระจันทร์, 2496), หน้า 8.
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การเปลี่ยนคา
พี่โศกาปิ้มชีวันจะบรรลัย

เปลี่ยนคาเป็น พี่โศกาพ่างเพียงจะม้วยมุด

จึ่งตามมาหาถึงเมืองขีดขิน

เปลี่ยนคาเป็น จึงตามหามาถึงเมืองขีดขิน

ก็ยกทัพขับพลรีบรุด

เปลี่ยนคาเป็น พี่ยกทัพขับพลรีบรุด

ทีข่ นุ่ ข้องค่อยคลายสบายจิต

เปลี่ยนคาเป็น ทีข่ นุ่ ข้องสูญหายสบายจิต

จุมพิตพักตร์น้องตระกองกร

เปลี่ยนคาเป็น จุมพิตนวลน้องตระกองกร

การแปลงความในประโยค
เมื่อพลัดพรากจากเจ้าที่โคธา

เปลี่ยนเป็น

แต่พลัดพรากจากกันมานานช้า

การตัดประโยค
กับพระน้องสองคนเที่ยวด้นดั้น โศกศัลย์เสาะหาในป่าใหญ่
พบพระยาสดายุจึ่งแจ้งใจ
แล้วก็ได้ธามรงค์ของนงนุช

บทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา ถือเป็นตอนที่ช่วยเสริมเติมเต็มให้กับตอน
สีดาลุยไฟให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากจุดเด่นของการบทการแสดง คือ สีดาลุยไฟ และบทบาท
เกี้ยวพาราสีจึ งถึงสร้างสรรค์ขึ้นเพื่ อให้นางสีดาอบอุ่นใจหลังจากที่แสดงความบริสุทธิ์ ด้วยการ
ลุยไฟ
สาหรับวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่างบทโขนฉบับปรับปรุงของกรมศิลปากร
ที่แสดง ณ โรงละคอนศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2496 จนถึง วันที่ 24 มกราคม 2497
รวมจานวนแสดงทั้งสิ้น 78 รอบ ดังนี้
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ฉากที่ 2 ห้องบรรทม ภายในพลับพลา8
สมมติเป็นเวลากลางคืน
- ปี่พาทย์ทาเพลงพัดชา - เปิดม่าน ---------------------------- ร้องร่าย นั่งเหนือแท่นสุวรรณบรรจถรณ์ กับบังอรองค์พระมเหสี
หยอกเย้าแย้มสรวลยวนยี
พลางมีสุนทรวาจา
- ร้องเพลงชาตรี น้องเอยน้องแก้ว
เหมือนม้วยแล้วกลับเป็นมาเห็นหน้า
แต่พลัดพรากจากกันมานานช้า
พี่โศกาพ่างเพียงจะม้วยมุด
- ร้องเพลงลีลากระทุ่ม จึงตามหามาถึงเมืองขีดขิน
ได้โยธาพานรินทร์นับสมุทร
พี่ยกทัพขับพลรีบรุด
มายงยุทธราพณ์ร้ายวายชีวิต
จนได้เจ้าเยาวมาลย์มาร่วมห้อง
ทีข่ นุ่ ข้องสูญหายสบายจิต
ว่าพลางอิงแอบแนบชิด
จุมพิตนวลน้องตระกองกร
- ร้องร่าย เมื่อนั้น
โฉมนางสีดาดวงสมร
ระทวยทับกับตักพระภูธร
บังอรวอนว่าพาที
เพราะน้องรักรบให้ไปตามกวาง
จึงต้องร้างแรมป่าพนาศรี
ตกไปอยู่ลงกาธานี
ทุกทิวาราตรีตรมใจ
จะผูกศอเสียให้ตายวายปราณ
หากกาแหงหนุมานไปช่วยได้
ไม่ม้วยมอดชีวันบรรลัย
เพราะพระภูวไนยเมตตา
อันพระคุณของพระองค์ทรงเดช
ดังชนกปกเกศเกศา
จะขออยู่สนองรองบาทา
ไปกว่าชีวันจะบรรลัย
- ร้องเพลงโอ้โลมใน ดวงเอยดวงสมร
พี่จะถือโทษกรณ์ก็หาไม่
หากถึงยุคเข็ญจึงเป็นไป
ต้องในที่เราอวตาร

8

เรื่องเดียวกัน, หน้า 8 – 9.
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ครั้งนี้สัตว์บาปก็ราบแล้ว
จะผ่องแผ้วผาสุกทุกสถาน
ทั้งพี่กับโฉมยงนงคราญ
จะสาราญเริงรื่นทุกคืนวัน
ว่าพลางประโลมลูบต้อง
ค่อยประคองชิดชมภิรมย์ขวัญ
ถ้อยทีปฏิพัทธ์ผูกพัน
เกษมสันต์ยินดีปรีดา
- ปี่พาทย์ทาเพลงตระนอน จะเห็นได้ว่าบทโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดสีดาลุยไฟปราบบรรลัยกัลป์ ฉบับปรับปรุง
ของกรมศิล ปากร เป็นบทโขนที่ปรับปรุง มาจากบทละคร เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพ นธ์ ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ผู้เชี่ ยวชาญ
ทางด้านนาฏยศิลป์ไทย เป็นผู้เลือกและปรับปรุงบทโดยมีการเพิ่มคา การเปลี่ยนคา การสลับคา
การแปลงความประโยค และตัดประโยค ใช้แสดงครั้งแรก ณ โรงละคอนศิลปากร ตั้งแต่วันที่
20 พฤศจิกายน 2496 จนถึง วันที่ 24 มกราคม 2497 ใช้เวลาแสดงประมาณ 2.30 – 3 ชั่วโมง
รวมจานวนแสดงทั้งสิ้น 78 รอบ มีการแบ่งฉากออกเป็นจานวน 6 ฉาก บทบาทการการเกี้ยว
พาราสี ร ะหว่ างพระรามกั บนางสี ดาอยู่ใ นการแสดงฉากที่ 2 ห้ องบรรทม ภายในพลั บพลา
ในเวลาต่อมากรมศิลปากรได้นาออกแสดงสู่สายตาประชาชนจวบจนปัจจุบันเป็นจานวน 3 ครั้ง
รวมการแสดงบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดาจากอดีตจวบจนปัจจุบันมีแสดงเพียง 4 ครั้ง

4.1.3. เพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์
การแสดงบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์
ชุดสีดาลุยไฟและปราบบรรลัยกัลป์ ได้รับอิทธิพลบทกลอนละครประกอบการแสดงโขน การบรรจุ
เพลงร้อง และเพลงหน้าพาทย์ จากบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ต่อมาเมื่อกรมศิลปากรหยิบยกมาแสดงเพื่อเผยแพร่สู่
สายตาประชาชน จึงมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมบทการแสดง รวมถึงเพลงร้องเพลงหน้าพาทย์
ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ได้ทรงบรรจุลงในบทพระราชนิพนธ์ของ
ท่าน จากการปรับเพลงร้องเพื่อการแสดงสามารถวิเคราะห์เป็นตารางได้ดังนี้
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ตารางที่ 10 การใช้เพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ในบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา
เพลงในบทพระ
ราชนิพนธ์ (ร.2)

ครั้งที่ 1
พุทธศักราช
2496

ครั้งที่ 2
พุทธศักราช
2534

ครั้งที่ 3
พุทธศักราช
2548

ครั้งที่ 4
พุทธศักราช
2556

ชาตรี
ร่าย
โอ้โลม
กล่อม

ร่าย
ชาตรี
ลีลากระทุ่ม
ร่าย
โอ้โลมใน
ตระนอน

ขึ้นพลับพลา
ชาตรี
ลีลากระทุ่ม
ร่าย
โอ้โลมใน
ตระนอน

ขึ้นพลับพลา
ชาตรี
ลีลากระทุ่ม
ร่าย
โอ้โลมใน
ตระนอน

ขึ้นพลับพลา
ชาตรี
ลีลากระทุ่ม
ร่าย
โอ้โลมใน
ตระนอน

จากบทพระราชนิพนธ์ทรงบรรจุ เพลงร้องจานวน 3 เพลง ได้แก่ เพลงชาตรี
เพลงร่าย และเพลงโอ้โลม แล้วจะลงด้วยกล่อม แต่บทโขนฉบับปรับปรุงของกรมศิลปากรครั้งแรก
เมื่อพุทธศักราช 2496 มีการบรรจุเพลงร้องจานวน 4 เพลง ได้แก่ เพลงร่าย เพลงชาตรี เพลง
ลีล ากระทุ่ม และเพลงโอ้โลมใน และเพลงหน้าพาทย์ 1 เพลง ได้แก่ ตระนอน ต่อมาในปี
พุท ธศั กราช 2534 มี ก ารปรั บเพลงร้ อง จ านวน 1 เพลง จากเพลงร่า ย เป็ นเพลงขึ้ นพลับ พลา
จากนั้น กรมศิ ล ปากรก็ นาการบรรจุ เพลงครั้ ง นี้เ ป็ นต้ น แบบของการแสดงที่ ถู กถ่ า ยทอดมายั ง
ปัจจุบัน
1. ร่าย หรือร้องร่าย9
เป็ น เพลงประกอบละคร ส าหรั บ พรรณนาที่ ต้ อ งการความรวดเร็ ว
เพลงร่ายแบ่ง ออกตามประเภทละคร ถ้าใช้กับละครนอก เรียกว่าร่ายนอก ถ้ าใช้กับละครใน
เรียกว่าร่ายใน ถ้าใช้กับละครชาตรี เรียกว่าร่ายชาตรี ทั้งนี้โดยมีระดับเสียงและทานองผิดแปลก
ไป ในการแสดงบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดาครั้งแรก ณ โรงละคอนศิลปากร มีการใช้
ร้องร่าย 2 ครั้ง ได้แก่

9

ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์, สารานุกรมเพลงไทย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์,

มปป), หน้า 235.
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ครั้งที่ 1 เป็นการดาเนินเรื่องราวอย่างรวดเร็ว เพื่อบอกว่าอยู่บนเตียงและกาลัง
หยอกล้อกัน ดังบทโขนที่ว่า
- ร้องร่าย นั่งเหนือแท่นสุวรรณบรรจถรณ์ กับบังอรองค์พระมเหสี
หยอกเย้าแย้มสรวลยวนยี
พลางมีสุนทรวาจา
ภายหลังมีการปรับเพลงร้องบทโขนกลอนนี้ใหม่ เมื่อปี พุทธศักราช 2534 โดยใช้
เพลงขึ้นพลับพลา10 ซึ่งเป็นเพลงทานองเก่า อัตราจังหวะ 2 ชั้น ใช้ประกอบการแสดงละครใน
บทที่ ต้ อ งการให้ ตั ว ละครแสดงอ านาจราชศั ก ดิ์ ห รื อ แสดงความสง่ า ผ่ า เผย ละคร ถ้ า ใช้
ประกอบการแสดงละครใน เรียกว่าขึ้นพลับพลาใน ถ้าใช้ประกอบการแสดงละครนอก เรียกว่า
ขึ้นพลับพลานอก เนื่องบทพระราชนิพ นธ์ กล่าวถึง การอยู่บนเตียงแสดงความสง่ าผ่าเผยขณะ
ประทับกับนางสีดา ซึ่งสอดคล้องกับความของเพลงที่ต้องการให้ตัวละครแสดงอานาจราชศักดิ์หรือ
แสดงความสง่าผ่าเผย
และครั้งที่ 2 เป็นการดาเนินเรื่องอย่างรวดเร็ว ซึ่งแสดงอากัปกิริยาและพรรณนา
เรื่องราวของนางสีดาเมื่ออยู่กรุงลงกาต่อพระราม ดังบทโขนที่ว่า
- ร้องร่าย เมื่อนั้น
ระทวยทับกับตักพระภูธร
เพราะน้องรักรบให้ไปตามกวาง
ตกไปอยู่ลงกาธานี
จะผูกศอเสียให้ตายวายปราณ
ไม่ม้วยมอดชีวันบรรลัย
อันพระคุณของพระองค์ทรงเดช
จะขออยู่สนองรองบาทา

10

เรื่องเดียวกัน, หน้า24.

โฉมนางสีดาดวงสมร
บังอรวอนว่าพาที
จึงต้องร้างแรมป่าพนาศรี
ทุกทิวาราตรีตรมใจ
หากกาแหงหนุมานไปช่วยได้
เพราะพระภูวไนยเมตตา
ดังชนกปกเกศเกศา
ไปกว่าชีวันจะบรรลัย
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2. เพลงชาตรี11
เป็นเพลงทานองเก่าใช้ประกอบการแสดงละครใน บทบาทที่ตัวละคร
พลอดรักหรือเกี้ยวพาราสีพาราสีกัน ถ้าใช้ประกอบการแสดงละครใน เรียกว่าชาตรีใน ถ้าใช้
ประกอบการแสดงละครนอก เรีย กว่า ชาตรี นอก ในการแสดงบทบาทพระรามเกี้ ยวพาราสี
นางสี ด าครั้ ง แรก ณ โรงละคอนศิ ล ปากร เมื่ อ ปี พุ ท ธศั ก ราช 2496 ยั ง ใช้ เ พลงชาตรี ต ามบท
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ซึ่งแสดงถึงการเกี้ยว
พาราสีระหว่างพระรามกับนางสีดา ดังบทโขนที่ว่า
- ร้องเพลงชาตรี น้องเอยน้องแก้ว
เหมือนม้วยแล้วกลับเป็นมาเห็นหน้า
แต่พลัดพรากจากกันมานานช้า
พี่โศกาพ่างเพียงจะม้วยมุด
3. เพลงลีลากระทุ่ม12
เป็นเพลงอัตราจังหวะ 2 ชั้น ทานองเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นเพลง
ล าดับ ที่ 6 ในตับเรื่องพระทอง นิย มนามาบรรเลงและขั บร้อ งประกอบการแสดงโขน ละคร
ในอารมณ์ รัก สุข สบายอารมณ์ ในการแสดงบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดาครั้ง แรก
ณ โรงละคอนศิลปากร เมื่อปีพุทธศักราช 2496 มีการแทรกเพลงนี้ต่อจากเพลงจากชาตรี ซึ่งเป็น
การบรรยายถึงความพยายามของพระรามแล้วอารมณ์รักหลังจากที่ได้นางสีดากลับคืนมา ดังบท
โขนที่ว่า
- ร้องเพลงลีลากระทุ่ม จึงตามหามาถึงเมืองขีดขิน
ได้โยธาพานรินทร์นับสมุทร
พี่ยกทัพขับพลรีบรุด
มายงยุทธราพณ์ร้ายวายชีวิต
จนได้เจ้าเยาวมาลย์มาร่วมห้อง
ทีข่ นุ่ ข้องสูญหายสบายจิต
ว่าพลางอิงแอบแนบชิด
จุมพิตนวลน้องตระกองกร

11

เรื่องเดียวกัน, หน้า 74.

12

เรื่องเดียวกัน, หน้า 257.
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4. เพลงโอ้โลมใน13
เป็นเพลงประกอบการแสดงละคร ในบทบาทที่แสดงความรัก ความพึง
พอใจ สุขใจ ของตัวละคร ถ้าใช้ประกอบการแสดงละครใน เรียกว่าโอ้โลมใน ถ้าใช้ประกอบการ
แสดงละครนอก เรียกว่าโอ้โลมนอก ในการแสดงบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดาครั้งแรก
ณ โรงละคอนศิลปากร เมื่อปี พุทธศักราช 2496 ยังคงใช้เพลงโอ้โลมในตามบทพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ซึ่งแสดงถึงการเกี้ยวพาราสีระหว่าง
พระรามกับนางสีดา ดังบทโขนที่ว่า
- ร้องเพลงโอ้โลมใน ดวงเอยดวงสมร
พี่จะถือโทษกรณ์ก็หาไม่
หากถึงยุคเข็ญจึงเป็นไป
ต้องในที่เราอวตาร
ครั้งนี้สัตว์บาปก็ราบแล้ว
จะผ่องแผ้วผาสุกทุกสถาน
ทั้งพี่กับโฉมยงนงคราญ
จะสาราญเริงรื่นทุกคืนวัน
ว่าพลางประโลมลูบต้อง
ค่อยประคองชิดชมภิรมย์ขวัญ
ถ้อยทีปฏิพัทธ์ผูกพัน
เกษมสันต์ยินดีปรีดา
5. เพลงตระนอน14
เป็นเพลงหน้าพาทย์ สาหรับประกอบกิริยาการนอนของตัวละครทั้งฝ่าย
พระ นาง ยักษ์ ลิง ในบางโอกาสใช้บรรเลงติดต่อกับเพลงโลมเรียกว่า เพลงโลม – ตระนอน
นอกจากนี้ยังเป็นเพลงประจากัณฑ์ฉกษัตริย์ของเทศน์มหาชาติ ในการแสดงบทบาทพระรามเกี้ยว
พาราสี นางสี ด าครั้ ง แรก ณ โรงละคอนศิล ปากร เมื่ อ ปี พุ ท ธศั กราช 2496 มี ก ารแทรกเพลง
หน้ าพาทย์ ตระนอนต่ อ จากเพลงโอ้ โ ลมใน ซึ่ ง เป็ น การแสดงถึง การหลั บ นอนของพระรามกั บ
นางสีดา

13

เรื่องเดียวกัน, หน้า 313.

14

เรื่องเดียวกัน, หน้า 100.
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4.1.4. เครื่องดนตรี
เครื่องดนตรีเป็นองค์ประกอบที่สาคัญอีกประการหนึ่ง เนื่องจากเครื่องดนตรีเป็น
อุปกรณ์ที่ทาให้เกิดทานองเพลงต่าง ๆ วงดนตรีที่ใช้บรรเลงเพลงต่าง ๆ เริ่มเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย
แล้วสืบทอดมายังกรุงศรีอยุธยาจวบจนปัจจุบันนี้ กรมศิลปากรมีหน้าที่ดูแลและอนุรักษ์มรดก
ศิลปวัฒนธรรมของไทยทุกแขนง
วงดนตรีไทยที่ปรากฏในยุครัตนโกสินทร์มีจานวน 8 วง ได้แก่ วงปี่พาทย์เครื่อง
ห้า วงมโหรี วงเครื่องสาย วงปี่พาทย์เครื่องคู่ วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ วงมโหรีเครื่องคู่ วงมโหรี
เครื่องใหญ่และวงปี่พาทย์ดึกดาบรรพ์ ซึ่งเรียงตามลาดับของการเกิดวงดนตรีไทย แต่ในปัจจุบัน
วงดนตรี ไ ทยได้ จั ด หมวดหมู่ เ ป็ น แบบแผนที่ เ รี ย กและรู้ จั ก กั น หมู่ นั ก ดนตรี ไ ทยมี 3 วง ได้ แ ก่
วงปี่พาทย์ วงเครื่องสาย และวงมโหรี
ปัจจุบันวงที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงโขนของกรมศิลปากร นิยมใช้วงปี่พาทย์
บรรเลงประกอบการแสดง ซึ่งวงปี่พาทย์มีอยู่ 3 วง ได้แก่ วงปี่พาทย์เครื่องห้า วงปี่พาทย์เครื่องคู่
และวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ โดยคานึงถึงระยะเวลา สถานที่ โอกาสที่แสดงเป็นหลักในการเลือกใช้
วงดนตรีประกอบการแสดง เครื่องดนตรีประจาวงปี่พาทย์ 3 วง มีเครื่องดนตรีรวมกัน 15 ชิ้น
การแสดงบทบาทการพระรามเกี้ ย วพาราสี น างสี ด า จั ด แสดงครั้ ง แรก ณ
โรงละคอนศิลปากร เมื่อ พุทธศักราช 2496 พบว่า วงปี่พาทย์ที่บรรเลงประกอบการแสดงใช้
วงปี่พาทย์เ ครื่องห้า เนื่องจากสถานที่จัดวางเครื่องดนตรีมีขนาดเล็ก แต่ปัจจุ บันนี้สามารถใช้
วงดนตรีที่ประเภทวงปี่พาทย์เครื่องห้า วงปี่พาทย์เครื่ องคู่ หรือวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ ประกอบ
การแสดง ดังจะอธิบายรายละเอียดเครื่องดนตรี ที่ใช้ประกอบในวงปี่พาทย์ดังต่อไปนี้
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วงปี่พาทย์เครื่องห้า ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปี่ใน
ตะโพน
ระนาดเอก
กลองทัด
ฆ้องวงใหญ่
ฉิ่ง

1
1
1
2
1
1

เลา
ลูก
ราง
ลูก
วง
คู่

รูปที่ 30 วงปี่พาทย์เครื่องห้า
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย
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วงปี่พาทย์เครื่องคู่ ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี ดังนี้
1. ปี่ใน
2. ปี่นอก
3. ระนาดเอก
4. ระนาดทุม้
5. ฆ้องวงใหญ่
6. ฆ้องวงเล็ก
7. ตะโพน
8. กลองทัด
9. ฉิ่ง
10.ฉาบ
11.กรับ

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

เลา
เลา
ราง
ราง
วง
วง
ลูก
ลูก
คู่
คู่
คู่

รูปที่ 31 วงปี่พาทย์เครื่องคู่
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย
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วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี ดังนี้
1. ปี่ใน
2. ปี่นอก
3. ระนาดเอก
4. ระนาดทุ้ม
5. ระนาดเอกเหล็ก
6. ระนาดทุ้มเหล็ก
7. ฆ้องวงใหญ่
8. ฆ้องวงเล็ก
9. ตะโพน
10.กลองทัด
11.ฉิ่ง
12.ฉาบเล็ก
13.ฉาบใหญ่
14.กรับ
15.โหม่ง

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

เลา
เลา
ราง
ราง
ราง
ราง
วง
วง
ลูก
ลูก
คู่
คู่
คู่
คู่
ใบ

รูปที่ 32 วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย
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4.1.5. เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง
เครื่องแต่งกายเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ อีกด้านหนึ่ง ที่สามารถทาให้ผู้ชมการ
แสดงนาฏยศิลป์ไทยรู้และเข้าใจถึงบทบาทของตัวละครได้ชัดเจน กล่าวคือ เครื่องแต่งกายเป็น
สิ่งที่บ่งบอกถึงเชื้อชาติ เพศ วัย ลักษณะของตัวแสดง และยศฐาบรรดาศักดิ์
เครื่องแต่ง กายการแสดงโขนและละคร ถูกขนานนามเรียกว่า ชุ ด “ยืนเครื่อง”
ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการแต่งกายของพระมหากษัตริย์ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.ศิราภรณ์
คือเครื่องประดับศีรษะ 2.พัสตราภรณ์ คือเครื่องนุ่งห่มเพื่อปกปิดร่างกาย 3.ถนิมพิมพาภรณ์ คือ
เครื่องประดับตกแต่ง อีกทั้งกรมศิลปากรกาหนดแบบแผนการแต่งกายของโขนละครโดยใช้ สี
ที่ตัดกันคนละสี โดยมีเกณฑ์การใช้สีของพัสตราภรณ์ตัวแสดงดังนี้ พระเอกและนางเอก ใช้สี
เขียวและสีแดง พ่อและแม่หรือผู้ใหญ่ จะใช้สีม่วง สีน้าเงิน เป็นต้น
เครื่องแต่งกายการแสดงบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดาของกรมศิลปากร
จากอดีตจวบจนปัจจุบัน พบว่า
เครื่องแต่งกายของพระรามแสดงครั้งแรก ณ โรงละคอนศิลปากร สวมเสื้อแขน
ยาวสีเขียวติดอินทรธนูและกรองคอสีเหลือง สนับเพลาสีแดง นุ่งผ้ายกแบบจีบโจงหางหงส์สีเขียว
รัดสะเอว ห้อยหน้าและห้อยข้าง สีเหลือง และสวมเครื่องประดับถนิมพิมพาภรณ์และศิราภรณ์
ได้แก่ ทับทรวง สังวาล เข็มขัด กาไลแผง ปะวะหล่า ข้อเท้า และใส่ชฎายอดชัย ทัดอุบะและ
ดอกไม้ทัดทางด้านขวา
เครื่องแต่งกายของพระรามปัจจุบัน สวมเสื้อแขนยาวและสนับเพลาสีเขียวติด
อินทรธนูและกรองคอสีแดง นุ่งผ้ายกแบบจีบโจงหางหงส์สีแดง รัดสะเอว ห้อยหน้าและห้อยข้าง
สีเขียวขลิบสีแดง และสวมเครื่องประดับถนิมพิมพาภรณ์และศิราภรณ์ ได้แก่ ทับทรวง สังวาล
เข็มขัด กาไลแผง ปะวะหล่า ข้อเท้า และใส่ชฎายอดชัย ทัดอุบะและดอกไม้ทัดทางด้านขวา
จากการอธิบายข้อความเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของพระรามที่กล่าวมาข้างต้นนี้
ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางดังนี้
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ตารางที่ 11 เครื่องแต่งกายของพระรามในการแสดงบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา
รายการเครื่อง
แต่งกาย
1. ชฎา
2. ฉลององค์
3. อินทรธนู
4. กรองคอ
5. สนับเพลา
6. ผ้านุ่ง
7. ชายแครง
8. รัดสะเอว
9. ชายไหว
10. ปั้นเหน่ง
11. สังวาล
12.ตาบทิศ
13.กาไลแผง
14. ปะวะหล่า
15. กาไลเท้า
16. แหวนรอบ
17. ธามรงค์

ครั้งที่ 1
พุทธศักราช
2496

ครั้งที่ 2
พุทธศักราช
2534

ครั้งที่ 3
พุทธศักราช
2548

ครั้งที่ 4
พุทธศักราช
2556

ยอดชัย
สีเขียว
สีเหลือง
สีเหลือง
สีแดง
สีเขียว
สีเหลืองขลิบแดง
สีเหลือง
สีเหลืองขลิบแดง









ยอดชัย
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียว
สีเขียวขลิบแดง









ยอดชัย
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียว
สีเขียวขลิบแดง









ยอดชัย
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียว
สีเขียวขลิบแดง
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รูปที่ 33 เครื่องแต่งกายของพระรามในการแสดงโขน ณ โรงละคอนศิลปากร (ไฟไหม้)
พระราม แสดงโดย นายอาคม สายาคม
ที่มา : สาเนาภาพจากหนังสือคู่มือนาฏศิลป์ไทย
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รูปที่ 34 เครื่องแต่งกายพระรามด้านหน้า
แบบโดย นายบัลลังก์ พาสุนันท์
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย
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รูปที่ 35 การแต่งกายพระรามด้านหลัง
แบบโดย นายบัลลังก์ พาสุนันท์
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย
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ลักษณะเครื่องแต่งกายของพระราม
1. ชฎา เป็นเครื่องประดับศีรษะที่มีปลายยอดแหลมเลียนแบบมาจากเครื่องทรง
ชั้นสูงของพระมหากษัตริย์ ประดับด้วยอุบะและดอกไม้ทางด้านขวาของจอนหู ใช้สายเชือกรัดใต้
คาง และผูกรัดส่วนหลังศีรษะเพื่อมิให้ชฎาเลื่อนจากศีรษะ
2. เสื้อหรือฉลององค์ สวมเสื้อแขนยาว ปักด้วยดิ้นและเลื่อมทั้งตัวเสื้อและแขน
เย็บด้านหน้าด้วยด้ายตลอดแนวจากบนลงล่าง
3. อินทรธนู เป็นแผ่นผ้าสีแดงสวมอยู่บนหัวไหล่สองข้าง ใช้เฉพาะกับเสื้อแขน
ยาว
4. กรองคอ เป็นผ้าสีแดงที่สวมทับบนเสื้อ มักทาขอบให้เป็นลายหยักแหลม
จะปักด้วยดิ้นและเลื่อม
5. สนับเพลา กางเกงยาวครึ่งน่อง ส่วนบนใช้ผ้าขาวหรือผ้าดิบ ส่วนหัวเข่าลง
มาถึงกลางน่องใช้ผ้าสีเป็นเชิงปักด้วยดิ้นและเลื่อมเป็นลวดลาย มักทาให้เชิงมีชายงอนขึ้น
6. ผ้านุ่งหรือภูษา เป็นผ้ายกที่มีลักษณะใช้เส้นไหม หรือเส้นลวดทองทอยกก
ดอกเป็นลายนูน นุ่งแบบจีบหางหงส์ และรัดเอวด้วยเชือกผ้าดิบ
7. ห้อยข้างหรือเจียระบาด หรือชายแครง เป็นผ้า 2 ผืน ห้อยจากเอวลงมาที่หน้า
ขาทั้ง 2 ข้าง ปักด้วยดิ้นและเลื่อมตามลวดลายต่าง ๆ
8. รัดสะเอว เป็นแผ่นผ้าที่คาดทับสะโพก เพื่อปิดทับเสื้อ ผ้านุ่งห้อยข้างให้ดู
เรียบร้อย จะปักด้วยดิ้นและเลื่อมตลอดทั้งผืน
9. ห้อยหน้าหรือชายไหว เป็นแผ่นผ้าผืนเดี่ยวที่ใช้ห้อยตรงกลางปิดทับบนรัด
สะเอว และห้อยข้างเป็นผ้าที่มีสีและลวดลายเหมือนห้อยข้างและรัดสะเอว
10. เข็มขัดหรือปั้นเหน่ง ใช้คาดทับที่เอวเมื่อแต่งกายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
11. สังวาล เป็นสร้อยที่ใช้คล้องสะพายแล่งสลับกันมี 2 สาย เชื่อมด้วยตามทิศ
12. ตาบทิศ เป็นเครื่องประดับที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด เย็บติด
กับสังวาล เมื่อสวมใส่แล้วจะห้อยอยู่ด้านข้าง และกลางหลังของผู้แสดง
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13. ทองกรหรือกาไลแผง เป็นเครื่องประดับที่ทาด้วยเงินประดับเพชรหรือพลอยสี
ขาวใช้สวมที่ข้อมือทั้งสองข้าง
14. ปะวะหล่า เป็นเครื่องประดับข้อมือทั้งสองข้างมีลักษณะเป็นเม็ดกลม ๆ ร้อย
เป็นกาไล
15. กาไลเท้า เป็นเครื่องประดับใช้สวมข้อเท้า ทาด้วยเงินหรือทอง แต่โดยมาก
ใช้แบบกะไหล่ทอง
16. แหวนรอบ เป็นเครื่องประดับข้อมือและข้อเท้าทั้งสองข้าง
17. ธามรงค์ หรือ แหวนที่สวมใส่นิ้วมือทั้งสองข้าง นิยมสวมแหวนที่มีสีสัน และ
ความแวววาว
เครื่องแต่งกายนางสีดาแสดงครั้งแรก ณ โรงละคอนศิลปากร สวมเสื้อในนาง
แขนสั้นสีเหลือง ห่มผ้าห่มนางสีแดงขลิบน้าเงินและนวมนางสีน้าเงิน นุ่งผ้ายกแบบจีบหน้านาง
สีน้าเงินสอดไหมสีทอง และสวมเครื่องประดับถนิมพิมพาภรณ์และศิราภรณ์ ได้แก่ จี้นาง สังวาล
ห้อยทางด้านขวา 2 เส้น เข็มขัดพร้อมหัวเข็มขัด ข้อมือ (ผ้า) ข้อเท้า และใส่มงกุฎ ทัดอุบะและ
ดอกไม้ทัดทางด้านซ้าย
เครื่องแต่งกายนางสีดาปัจจุบัน สวมเสื้อในนางแขนกุดสีเหลือง ห่ มผ้าห่มนาง
สีแดงขลิบเขียวและนวมนางสีเขียว นุ่งผ้ายกแบบจีบหน้านางสีเขียวสอดไหมสีทอง และสวม
เครื่องประดับถนิมพิมพาภรณ์และศิราภรณ์ ได้แก่ จี้นาง สังวาลห้อยทางด้านขวา 2 เส้น เข็มขัด
พร้อมหัวเข็มขัด กาไลแผง ปะวะหล่า ข้อเท้า และใส่มงกุฎ ทัดอุบะและดอกไม้ทัดทางด้านซ้าย
จากการอธิบายข้อความเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของนางสีดาที่กล่าวมาข้างต้นนี้
ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางดังนี้

188

ตารางที่ 12 เครื่องแต่งกายของนางสีดาในการแสดงบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา
รายการเครื่อง
แต่งกาย

ครั้งที่ 1
พุทธศักราช
2496

1. มงกุฎกษัตรีย์
2. เสื้อในนาง
3. ผ้าห่มนาง
4. นวมนาง
5. ผ้านุ่ง
6. ปั้นเหน่ง
7. สะอิ้ง
8. กาไลแผง
9. ปะวะหล่า
10. กาไลเท้า
11. แหวนรอบ
12.ธามรงค์

ปล่อยผม
สีเหลือง
สีแดงขลิบน้าเงิน
สีน้าเงิน
สีน้าเงิน


เป็นผ้า




ครั้งที่ 2
พุทธศักราช
2534

ครั้งที่ 3
พุทธศักราช
2548

ครั้งที่ 4
พุทธศักราช
2556

เก็บผม
เก็บผม
เก็บผม
สีเหลือง
สีเหลือง
สีเหลือง
สีแดงขลิบเขียว สีแดงขลิบเขียว สีแดงขลิบเขียว
สีเขียว
สีเขียว
สีเขียว
สีเขียว
สีเขียว
สีเขียว






เงินฝังพลอย เงินฝังพลอย
เงินฝังพลอย













จากตารางพบว่าเครื่องแต่งกายของนางสีดาในยุคต้นของกรมศิลปากร การใส่
มงกุฎกษัตรีย์มีการปล่อยผมด้านหลังแต่ในยุคปัจจุบันได้มีการเก็บผม จากการสัมภาษณ์คุณครู
บุนนาค ทรรทรานนท์ ให้ข้อมูลว่า
“...ในสมัยก่อนตัวนางมีการปล่อยผมด้านหลังโดยจะดัดกัน
เป็นลอน ๆ หรือที่เรียกกันว่า ผมหยักโศก ต่อมาในราวปี พุทธศักราช
2499 หลั ง จากที่ แ ม่ เ ล่ น นางมโนห์ ร า ท่ า นอธิ บ ดี ธ นิ ต อยู่ โ พธิ์
มีคาสั่งให้ตัวนางทุกคนเก็บผมขึ้นให้หมด เนื่องจากเวลาแสดงหันหลัง
แล้วผมแต่ละคนไม่เท่ากัน... ”
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จากข้อมูล การสั มภาษณ์ทาให้ผู้ วิจั ย ทราบว่าในยุคต้นของกรมศิ ลปากรการ
แสดงบทบาทตัวนางที่ใส่มงกุฎกษัตรีย์จะปล่อยผมด้านหลังต่อมาในปี พุทธศักราช2499 ได้เริ่มมี
การเก็บผมขึ้นและเป็นรูปแบบของการใส่มงกุฎกษัตรีย์มาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน
การให้สีเครื่องแต่งกายของนางสีดา จากการศึกษาพบว่า ตัวนางสีดาใช้สีแดง
เป็นสี หลั กมาตั้ง แต่ครั้ง แรก แต่จ ะต่างกันที่ขลิบสีซึ่ ง ครั้ง แรกใช้ สีน้าเงินแต่ปัจ จุ บันขลิบสีเขียว
ดังรูปรูปที่ปรากฏ

รูปที่ 36 เครื่องแต่งกายของพระรามในการแสดงโขน ณ โรงละคอนศิลปากร (ไฟไหม้)
นางสีดา แสดงโดย นางสาวอัจฉรา อยู่ปิยะ
ทีม่ า : สาเนาภาพจากนางอัจฉรา อยู่ปิยะ
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รูปที่ 37 การแต่งกายนางสีดาด้านหน้า
แบบโดย นางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

191

รูปที่ 38 การแต่งกายนางสีดาด้านหลัง
แบบโดย นางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย
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ลักษณะเครื่องแต่งกายของนางสีดา
1. มงกุฎกษัตรีย์ เป็นเครื่องประดับศีรษะมีปลายยอดแหลม มีอุบะและดอกไม้
ทัดติดทางด้านซ้ายบริเวณกรรเจียกจร วิธีสวมจะครอบบนศีรษะ บางคนใช้หมอนรองก่อนสวม
เพื่อให้กระชับมีเชือกผูกด้านหลังและใต้คาง
2. เสื้อในนาง เป็นเสื้อสีเหลืองทอง คอกลม แขนกุด ผ่าหน้าใช้ซิปหรือใช้ด้าย
เย็บตลอดแนวในกรณีที่เสื้อหลวม เพื่อให้ตัวเสื้อรัดรูปทรงพอดีกับลาตัวของผู้แสดง
3. ผ้าห่มนาง เป็นผ้าสไบผืนใหญ่ผืนเดียว ปักด้วยดิ้นและเลื่อมตามลวดลาย
ไทย ผืนผ้าเจาะรูเพื่อใช้สวมศีรษะ ห้อยชายลงไปด้านหลังยาวประมาณครึ่งน่อง ส่วนด้านหน้าจับ
พับเก็บเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วใช้ด้ายเย็บตรงเอวด้านหน้า
4. กรองคอหรือนวมนาง สวมปิดทับผ้าห่มนางเป็นแผ่นผ้าสวมรอบคอ ปักด้วย
ดิ้นและเลื่อมตามลวดลายไทย
5. ผ้านุ่ง ผ้ายกที่ทอเป็นผืนใช้นุ่งจีบหน้านางและจีบชายยก คาดเอวด้วยเชือก
ผ้าดิบ และคาดทับด้วยเข็มขัด
6. เข็มขัด เป็นเข็มขัดสีทองที่มีหัวประดับพลอยใช้คาดทับผ้านุ่ง
7. สะอิ้ง หรือสร้อยตัว เป็นสายสร้อยโลหะชุบทองลายเม็ดมะยม
8. ทองกรหรือกาไลแผง เป็นเครื่องประดับเหมือนตัวพระ ทาด้วยเงินประดับ
เพชรหรือพลอยสีขาว ใช้สวมข้อมือทั้งสองข้าง
9. ปะวะหล่า เป็นเครื่องประดับข้อมือทั้งสองข้างมีลักษณะเป็นเม็ดกลม ๆ
ร้อยเป็นกาไล
10. กาไลเท้า เป็นเครื่องประดับที่มีลักษณะรูปทรงและวิธีใช้เหมือนกาไลเท้าของ
ตัวพระกล่าวคือ เป็นกาไลทรงหัวบัวสีทอง ใช้สวมข้อเท้าทั้งสองข้าง
11. แหวนรอบ เป็นเครื่องประดับข้อมือและข้อเท้าทั้งสองข้าง
12. ธามรงค์ แหวนที่สวมใส่นิ้วมือทั้งสองข้างจุดเด่นคือความแวววาวและสีสัน
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4.1.6. ฉาก
ฉากเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการแสดงมีหน้าที่บ่งบอก สถานที่ เวลา และ
ยุคสมัยต่าง ๆ ตามบทการแสดงได้อย่างชัดเจน ซึ่งฉากเป็นส่วนหนึ่งในการโน้มน้าวจิตใจของผู้ชม
ให้เกิดจินตนาการและความสมจริงของการแสดงมากขึ้น
จากหลั ก ฐานที่ ปรากฏพบว่า การแสดงโขนที่น าฉากมาใช้ ป ระกอบการแสดง
เรี ย กโขนประเภทนั้ น ว่า โขนฉาก ซึ่ ง โขนฉากเป็น การแสดงบนโรงหรื อเวที มี ก ารจั ด ฉากให้
เปลี่ ย นไปตามท้ อ งเรื่ อ งที่ แ สดง แต่ วิ ธี แ สดงเป็ น แบบโขนโรงใน โขนฉากนี้ สั น นิ ษ ฐานว่ า
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ทรงดาริขึ้นในรัชกาลที่ 5
15
วิธีแสดงแบ่งเป็นฉาก ๆ ทานองเดียวกับละครดึกดาบรรพ์
ฉากที่ใช้ประกอบการแสดงบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา ในการแสดง
โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดสีดาลุยไฟและปราบบรรลัยกัลป์ ฉากที่ 2 ห้องบรรทม ภายในพลับพลา
ในการแสดงครั้งแรก ณ โรงละคอนศิลปากร มีการเขียนฉากเป็นลายไทยบนผ้า แล้วมีอุปกรณ์
ประกอบฉาก ได้แก่ เตียงใหญ่ หมอนสามเหลี่ยม และเครื่องราชูปโภคขนาบข้างทั้งซ้ายและ
ขวา16
การแสดงครั้ง ที่ 2 ในปีพุทธศักราช 2534 จากการศึกษาด้วยวี ดีทัศน์ พบว่ า
การแสดงครั้งนี้ ไม่ มี ฉากประกอบการแสดง แต่จ ะใช้ ผ้ามุ้ งห้อยทั้ง 2 ข้างของเวที ซึ่ ง ทาให้ดู
เหมือนเป็นม่านใหญ่สีขาวบาง ๆ และมีอุปกรณ์ประฉาก ได้แก่ เตียงใหญ่ หมอนสามเหลี่ยม
และเครื่องราชูปโภคขนาบข้างทั้งซ้ายและขวา
การแสดงครั้งที่ 3 ในปีพุทธศักราช 2548 ไม่มีการจัดฉากแสดงเนื่องจากแสดง
ณ สังคีตศาลา บริเ วณพิพิธ ภัณฑสถานแห่ง ชาติ พระนคร ซึ่งเป็นเวทีกลางแจ้ง แต่มีอุปกรณ์
ประฉาก ได้แก่ เตียงใหญ่ หมอนสามเหลี่ยม และเครื่องราชูปโภคขนาบข้างทั้งซ้ายและขวา
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กรมศิลปากร, โขน อัจฉริยลักษณ์แห่งนาฏศิลป์ไทย, (กรุงเทพมหานคร:สานักพิมพ์

ศิลปาบรรณาคาร, 2540), หน้า84.
16

2556.

สัมภาษณ์ นางอัจฉรา อยู่ปิยะ, ข้าราชการบานาญสานักการสังคีต, 9 เมษายน
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และการแสดงครั้งที่ 4 ในปีพุทธศักราช 2556 ศิลปากร มีการเขียนฉากเป็น
ลายพนังห้อง แล้วมีอุปกรณ์ประกอบฉาก ได้แก่ ลับแล เตียงใหญ่ หมอนสามเหลี่ยม และ
เครื่องราชูปโภคขนาบข้างทั้งซ้ายและขวา
สรุป ได้ว่ า ฉากที่ใช้ ประกอบการแสดงบทบาทพระรามเกี้ย วพาราสี นางสีด า
ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดสีดาลุยไฟและปราบบรรลัยกัลป์ เป็นการเขียนฉากห้อง
บรรทม แล้วมีอุปกรณ์ประกอบฉาก ประกอบด้วย ลับแล เตียงใหญ่ หมอนสามเหลี่ยม และ
เครื่องราชูปโภคประกอบทั้งซ้ายและขวา

รูปที่ 39 ฉากการแสดงบทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดาปีพุทธศักราช 2534
ที่มา : วีดีทัศน์การแสดง

รูปที่ 40 ฉากแสดงบทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดาปีพุทธศักราช 2556
ที่มา : สาเนาภาพจากนางสาวฐิพรรัศม์ อิ่มสวาสดิ์
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4.1.7. การคัดเลือกผู้แสดง
ผู้แสดงถือเป็นองค์ประกอบของการแสดงที่สาคัญที่ สุด เพราะเป็นตัวถ่ายทอด
พฤติกรรมต่าง ๆ เช่น กิริยา อาการ อารมณ์ ความเป็นตัวตนของตัวละครและกลวิธีการแสดง
ต่าง ๆ ออกมาให้ได้และเหมาะสมกับบทบาทของตัวละครที่ผู้ประพันธ์ บทได้สร้างและรังสรรค์
ตัวละครนั้นขึ้นมา
การคัดเลือกผู้โขนใบบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสี นางสีดานั้น ผู้รับบทบาทต้อง
เป็นผู้มีประสบการณ์ฝึกด้านทักษะเฉพาะทางและมีประสบการณ์ด้านการแสดงพอสมควร เพราะ
บทบาทนี้ถือได้ว่าเป็นบทบาทที่ยากสาหรับผู้เรียนนาฏยศิลป์ เนื่องจาก ต้องฝึกการราให้นิ่ง
ราให้สง่า เข้าพระเข้านางเมื่อดูแล้วต้องสมจริง เป็นต้น ก่อนที่จะได้รับเลือกแสดงผู้แสดงจะต้อง
ผ่านกระบวนการคัดเลือกและฝึกหัดดังนี้
การคั ดเลื อกผู้ ฝึ กหั ด พระราม ต้ องเป็น ผู้ที่ มี สุ ข ภาพแข็ง แรงร่า งกายสมบู ร ณ์
ครบถ้วน และรูปร่างของผู้ฝึกหัดจะมีรูปร่างโปร่ง หรือสันทัด17 ลักษณะใบหน้ารูปไข่ ตากลมโต
จมูกโด่ง ปากเป็นรูปกระจับ ลาคอระหงหรือคอยาว ช่วงหน้าอกใหญ่ ไหล่ลาดตรง หลังไม่โก่ง
ขนาดลาตัวเรียว เอวเล็ก นิ้วอ่อน ท่าทางสะโอดสะองและผึ่งผาย เห็นแล้วเด่นสะดุดตา
การฝึกหัด พระรามจัดอยู่ในการฝึกหัดประเภทโขน ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว
จะถูกเริ่มฝึกหัดเบื้องต้น ได้แ ก่ การตบเข่า การถองสะเอว การเต้นเสา การถีบเหลี่ยม การดัด
ข้อมือและนิ้วมือ จากนั้นเริ่มเรียนเพลงช้า – เพลงเร็ว เพลงแม่บท ฝึกหัดอิริยาบถต่าง ๆ เช่น
การนั่ง การยืน การเดิน การขึ้นเตียง การลงเตียง การคลานไปข้างหน้า การถวายบังคม และ
การคลานถอยหลัง ต่อมาการฝึกหัดวิธีการใช้อาวุธ ฝึกหัดเพลงหน้าพาทย์ ฝึกหัดตีบทและใช้บท
ฝึกหัดราเดี่ยว ระบามาตรฐาน และสุดท้ายฝึกหัดการแสดงเป็นชุดเป็นตอน
การคัด เลื อกผู้ ฝึ กหั ดนางสี ดา ต้อ งเป็นผู้ ที่มี สุข ภาพแข็ง แรงร่า งกายสมบูร ณ์
ครบถ้วน และรูปร่างของผู้ฝึกหัดจะมีรูปร่างกลมหรือท้วม ลักษณะใบหน้ารูปไข่หรือกลมก็ไ ด้
ตากลมโต จมูกโด่ง ปากเป็นรูปกระจับ หน้าผากไม่กว้าง หลังไม่โก่ง มืออ่อน แขนอ่อน ท่าทาง
แช่มช้อยนุ่มนวล เห็นแล้วเด่นสะดุดตา
17

สัมภาษณ์ ศุภชัย จันทร์สุวรรณ, ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (โขน)

ปีพุทธศักราช 2548, 23 เมษายน 2556.
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การฝึ กหัด นางสีดาจั ดอยู่ในการฝึกหัดประเภทละครตัวนาง ซึ่ ง ผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกแล้วจะถูกเริ่มฝึกหัดเบื้องต้น ได้แก่ การราเพลงช้า – เพลงเร็ว เพลงเชิด เพลงเสมอ
เพลงแม่ บท ฝึ กหัดอิริยาบถต่าง ๆ เช่ น การนั่ง การยืน การเดิน การขึ้นเตียง การลงเตียง
การคลานไปข้างหน้า การถวายบังคม และการคลานถอยหลัง ต่อมาการฝึกหัดวิธีการใช้อาวุธ
ฝึกหัดเพลงหน้าพาทย์ ฝึกหัดตีบทและใช้บท ฝึกหัดราเดี่ยว ระบามาตรฐาน และสุดท้ายฝึกหัด
การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
สรุ ป ได้ ว่ า การคั ด เลื อ กผู้ แ สดงบทบาทพระราม จะเลื อ กผู้ ที่ มี รู ป ร่ า งโปร่ ง
ใบหน้ารูปไข่ คอยาว ขนาดลาตัวเรียว เอวเล็ก นิ้วอ่อน การคัดเลือกผู้แสดงบทบาทนางสีดา
จะเลือกผู้ที่มีรูปร่างกลม ใบหน้าสวยหน้าผากแคบ มืออ่อนแขนอ่อน ด้านการฝึกหัดบทบาท
พระรามและนางสีดา จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกหัดขั้นพื้นฐาน เช่น การราเพลงช้า เพลงเร็ว เชิด
เสมอ ไปจนถึงขึ้นการราเป็นชุดเป็นตอน

4.1.8. กระบวนท่ารา
กระบวนท่าราการแสดงบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา เกิดขึ้น
จากปรมาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ คือ ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี โดยได้ถ่ายทอดกระบวน
ท่าราให้กับผู้แสดงและครูผู้ฝึกซ้อม จากนั้นได้มีการสืบทอดกระบวนท่ารามาจากรุ่นสู่ร่น ซึ่งการ
กระบวนท่าราบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 พูดจาหยอกล้อ ในทานองเพลงขึ้นพลับพลา และเพลงชาตรี
ช่วงที่ 2 เล้าโลม ในทานองเพลงโอ้โลม
ช่วงที่ 3 ประดิพัทธ์ ในทานองเพลงหน้าพาทย์ เพลงตระนอน
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ลักษณะท่าราช่วงที่ 1 พูดจาหยอกล้อ ในทานองเพลงขึ้นพลับพลา มีกระบวน
ท่าราทั้งสิ้นจานวน 7 ท่ารา ดังนี้
ตารางที่ 13 ความหมายของท่าราบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดาเพลงขึ้นพลับพลา
ท่าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อท่ารา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา

ท่าพักมือ
ท่าพักมือ
ท่าโอบหลัง
ท่าไหว้
ท่าถูหน้าขา
ท่าปัด
ท่ายิ้ม
ท่าอาย
ท่าคลึงมือ
ท่าผลัก 2 มือ
ท่าไป
ท่าหมอบไหว้
ท่าเรียก
ท่าพนมมือ

ความหมายท่ารา
เป็นท่าที่แสดงถึงการเตียมพร้อมก่อนแสดง
เป็นท่าที่แสดงถึงการเตียมพร้อมก่อนแสดง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเมตตา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเคารพ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการสัมผัสบริเวณหน้าขา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการยินดี
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย
เป็นท่ากิริยาที่แสดงความเสน่หา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการไป
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการอ่อนน้อม
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการกวักมือเรียก
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการอ่อนน้อม
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รูปที่ 41 นั่งเหนือแท่นสุวรรณบรรจถรณ์
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงขึ้นพลับพลา

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าพักมือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางหน้าขาทั้ง 2 ข้าง
ศีรษะ : ไม่เอียง

1.
นั่งเหนือแท่นสุวรรณบรรจถรณ์ นางสีดา ท่าพักมือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางหน้าขาด้านขวา
ศีรษะ : ไม่เอียง
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รูปที่ 42 กับบังอรองค์พระมเหสี
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงขึ้นพลับพลา
2.
กับบังอรองค์พระมเหสี

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าโอบหลังนางสีดา
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือซ้ายวางหน้าขาซ้าย มือขวาแตะหลังนางสีดา
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางสีดา ท่าไหว้
ทิศ : เฉียงตัวไปทางซ้าย
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 พนมมือระดับหน้าอกแล้วไหว้ขึ้นสูง
บริเวณตีนผมแล้วพนมมือระดับหน้าอกอีกครั้ง
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 43 หยอกเย้า
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงขึ้นพลับพลา
3.
หยอกเย้า

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าถูหน้าขา
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่ายกก้นขึ้น
มือ : มือซ้ายวางหน้าขาซ้าย มือขวาวางที่หน้าขานาง
แล้วถูเป็นวงกลม
ศีรษะ : เอียงขวาหน้ามองนาง
นางสีดา ท่าปัดมือเดียว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายปัดมือพระออก มือขวาจีบส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 44 แย้มสรวล
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงขึ้นพลับพลา
4.
แย้มสรวล

อธิบายท่ารา
พระราม ท่ายิ้ม
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือซ้ายจีบระดับปาก มือขวาวางที่หน้า
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางสีดา ท่าอาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายแบมือแตะที่แก้มด้านซ้าย มือขวาทอด
แขนวางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 45 ยวนยี
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงขึ้นพลับพลา

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าคลึงมือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่ายกก้นขึ้น
มือ : แบมือทั้ง 2 คลึงฝามือระดับหน้าอก
ศีรษะ : เอียงขวา

5.
ยวนยี

นางสีดา ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ผลักแขนพระออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 46 พลางมีสุนทร
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงขึ้นพลับพลา

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าไป
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือซ้ายม้วนมือจีบแล้วตั้งวงบน มือขวาโอบหลัง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

6.
พลางมีสุนทร

นางสีดา ท่าหมอบไหว้
ทิศ : หน้าตรง แล้วโน้มตัวลง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : แบมือทั้ง 2 พนมมือ
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 47 วาจา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงขึ้นพลับพลา
7.
วาจา

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าเรียก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือซ้ายวางหน้าขา มือขวาจีบคว่าช้อนข้อมือ
แล้วคลายมือจีบออกเป็นตั้งวงกลาง
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางสีดา ท่าพนมมือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 พนมมือระดับหน้าอก
ศีรษะ : เอียงขวา
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ลักษณะท่าราช่วงที่ 1 พูดจาหยอกล้อ ในทานองเพลงชาตรี มีกระบวนท่ารา
ทั้งสิ้นจานวน 12 ท่ารา ดังนี้
ตารางที่ 14 ความหมายของท่าราบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดาเพลงชาตรี
ท่าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อท่ารา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา

ท่าโลมบน
ท่าปัด 2 มือ
ท่าตาย
ท่าพัก
ท่าโกยมือซ้าย
ท่าพัก
ท่าเชยคาง
ท่าปัดมือเดียว
ท่าราร่าย
ท่าพัก
ท่าแยก
ท่าพัก
ท่าคลายจีบ
ท่าพัก
ท่าชี้
ท่ามอง
ท่าโศกเศร้า
ท่าพัก
ท่าตัวเรา
ท่าพัก
ท่าตาย
ท่าผลัก 2 มือ
ท่าราร่าย
ท่าพัก

ความหมายท่ารา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณหัวไหล่
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการตาย
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการกลับมา
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณใต้คาง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงประกอบในจังหวะรับและร้องทวน
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการแยกย้ายจากกัน
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการจากลา
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการใช้เวลา
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการ
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนตัวเราเอง
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการตาย
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงประกอบในจังหวะรับและร้องทวน
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
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รูปที่ 48 น้องเอยน้องแก้ว
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงชาตรี
1.
น้องเอยน้องแก้ว

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าโลมบน
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่าแล้วขยับเข้า
หานาง พร้อมกับยกก้นขึ้น
มือ : มือทั้ง 2 ข้างจีบคว่าที่ไหล่นางแล้วคลายจีบออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางสีดา ท่าปัด 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างจีบคว่าปัดมือพระออก
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 49 เหมือนม้วยแล้ว
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงชาตรี
2.
เหมือนม้วยแล้ว

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าตาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผายมือออกระดับวงล่าง
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 50 กลับเป็น
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา

ร้องเพลงชาตรี

พระราม ท่าโกยมือซ้าย
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา
มือ : มือซ้ายช้อนมือแบด้านขวาข้างลาตัว มือขวาวาง
หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้าย

3.
กลับเป็น

นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 51 ดนตรีรับ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าเชยคาง
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาพร้อมกับยกก้นขึ้น
มือ : มือซ้ายแบมือใต้คางนาง มือขวาโอบหลังนาง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

4.

ดนตรีรับ
นางสีดา ท่าปัดมือเดียว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายจีบปัดมือพระออก มือขวาวางหน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 52 เหมือนม้วยแล้ว
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงชาตรี (ทวน)
5.
เหมือนม้วยแล้ว

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าราร่าย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา
มือ : มือซ้ายตั้งวงกลางระดับหน้าอก มือขวาตั้งวงบน
ศีรษะ : เอียงขวา
นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาซ้าย มือขวาทอด
แขนวางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 53 กลับเป็น
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงชาตรี (ทวน)

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าราร่าย(2)
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา
มือ : มือซ้ายจีบส่งหลัง มือขวาช้อนมือจีบแล้วตั้งวงบน
ศีรษะ : เอียงซ้าย

6.
กลับเป็น

นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางหน้าขาด้านขวา
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 54 มาเห็นหน้า
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงชาตรี

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าราร่าย(3)
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา
มือ : มือซ้ายตั้งวงล่าง มือขวาตั้งมือส่ายแขน
ศีรษะ : เอียงซ้ายแล้วเอียงขวา

7.
มาเห็นหน้า

นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางหน้าขาด้านขวา
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 55 แต่พลัดพราก
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงชาตรี
8.
แต่พลัดพราก

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าแยก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา
มือ : มือทั้ง 2 จีบระดับหน้าออกแล้วเดินมือจีบออก
ศีรษะ : เอียงขวา
นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้ายหน้าเมิน
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รูปที่ 56 จากกัน
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา

ร้องเพลงชาตรี

พระราม ท่าคลายจีบ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา หนักหลัง
มือ : มือทั้ง 2 จีบไขว้ระดับหน้าออกแล้วเดินมือคลาย
จีบออก
ศีรษะ : เอียงขวา

9.
จากกัน

นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 57 มานานช้า
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงชาตรี
10.
มานานช้า

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าชี้
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา ยกก้น หันเข้าหานาง
มือ : มือซ้ายวางหน้าขา มือขวาชี้นิ้วชี้ระดับหน้า
ศีรษะ : เอียงขวา
นางสีดา ท่ามอง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายท้าวแขนไปด้านหน้า มือขวาวางหน้าขา
ซ้าย
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 58 พี่โศกา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงชาตรี
11.
พี่โศกา

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าโศกเศร้า
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา
มือ : มือซ้ายจีบปรกข้าง มือขวาวางหน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายท้าวแขนไปด้านหน้า มือขวาวางหน้าขา
ซ้าย
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 59 พางเพียง
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงชาตรี
12.
พางเพียง

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าตัวเรา
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา ขยับเข้าหานาง
มือ : มือซ้ายจีบที่หน้าอก มือขวาวางหน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 60 ดนตรีรับ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าตาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา ยกก้น หันเข้าหานาง
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผายมือออกระดับวงล่าง
ศีรษะ : เอียงขวา

13.

ดนตรีรับ
นางสีดา ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผลักแขนพระออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย

219

รูปที่ 61 พี่โศกา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าราร่าย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา
มือ : มือซ้ายตั้งวงกลางระดับหน้าอก มือขวาตั้งวงบน
ศีรษะ : เอียงขวา

14.

ร้องเพลงชาตรี (ทวน)
พี่โศกา

นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาซ้าย มือขวาทอด
แขนวางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 62 พางเพียง
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงชาตรี (ทวน)
15.
พางเพียง

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าราร่าย(2)
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา
มือ : มือซ้ายจีบส่งหลัง มือขวาช้อนมือจีบแล้วตั้งวง
บน
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางหน้าขาด้านขวา
ศีรษะ : ไม่เอียง
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รูปที่ 63 จะม้วยมุด
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงชาตรี
16.
จะม้วยมุด

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าราร่าย(3)
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา
มือ : มือซ้ายตั้งมือตึงแขนระดับไหล่แล้ววาดแขนลง
พร้อมกับช้อนมือจีบตั้งวงบน มือขวาวางหน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้ายแล้วเอียงขวา
นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางหน้าขาด้านขวา
ศีรษะ : ไม่เอียง
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ลักษณะท่าราช่วงที่ 2 พูดจาหยอกล้อ ในทานองเพลงลีลากระทุ่ม มีกระบวนท่า
ราทั้งสิ้นจานวน 22 ท่ารา ดังนี้
ตารางที่ 15 ความหมายของท่าราบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดาเพลงลีลากระทุ่ม
ท่าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อท่ารา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา

ท่าตบหน้าขา
ท่าพัก
ท่ามา
ท่าพัก
ท่าชี้ต่า
ท่าพัก
ท่าโกย 2 มือ
ท่าพัก
ท่าชี้กวาดหงายมือ
ท่าพัก
ท่าชี้กวาดตั้งมือ
ท่าพัก
ท่าโกย 2 มือ
ท่าพัก
ท่าตั้งมือ
ท่ามอง
ท่ามา
ท่าพัก
ท่ากระบี่สี่ท่า
ท่าพัก
ท่าชี้
ท่าพัก
ท่าตาย
ท่าพัก

ความหมายท่ารา
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการสาเร็จ
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการมา
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนที่นี้
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการได้ไพร่พล
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนทั้งหมด
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนทั้งหมด
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการได้ไพร่พล
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการขับพล
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการมอง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการมา
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการสู้รบ
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนบุคคลที่สาม
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการตาย
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
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ตารางที่ 15 ความหมายของท่าราบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดาเพลงลีลากระทุ่ม (ต่อ)
ท่าที่
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ชื่อท่ารา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา

ท่าพร้อม
ท่าพัก
ท่าขยับ
ท่าอาย
ท่าโลมเอว
ท่าปัด 2 มือ
ท่าม้วนจีบมือซ้าย
ท่าพัก
ท่าผายมือ
ท่าพัก
ท่าตบอก
ท่าพัก
ท่าไป
ท่าพัก
ท่าพาดนาง
ท่าผลัก 2 มือ
ท่าเชยคาง
ท่าปัดมือเดียว
ท่าโลมเอว
ท่าปัด 2 มือ

ความหมายท่ารา
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการรวบรวมหรือพร้อม
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการเข้าหานาง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณเอวหรือสะโพก
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการขุ่นข้อง
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการสูญหาย
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการสบายจิต
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการไป
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการถูกเนื้อต้องตัวนาง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณใต้คาง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณเอวหรือสะโพก
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
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รูปที่ 64 จึงตามหา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงลีลากระทุ่ม
1.
จึงตามหา

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าตบหน้าขา
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา กระทบจังหวะ
มือ : มือทั้ง 2 ขาตบลงที่หน้าขาทั้ง 2 ข้าง
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้ายหน้าเมิน
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รูปที่ 65 มาถึง
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงลีลากระทุ่ม
2.
มาถึง

อธิบายท่ารา
พระราม ท่ามา
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา กระทบจังหวะ
มือ : ปาดมือทั้ง 2 เข้ามาหาตัว
ศีรษะ : เอียงขวา
นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 66 เมืองขีดขิน
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงลีลากระทุ่ม
3.
เมืองขีดขิน

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าชี้ต่า
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา กระทบจังหวะ
มือ : มือซ้ายท้าวหมอน มือขวาชี้นิ้วชี้เดาะนิ้ว 1 ครั้ง
ศีรษะ : เอียงซ้ายหน้ามองนาง
นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงขวา

227

รูปที่ 67 ได้โยธา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงลีลากระทุ่ม
4.
ได้โยธา

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าโกย 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา
มือ : โกยมือแบทั้ง 2 ข้าง
ศีรษะ : เอียงขวา
นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 68 พานรินทร์
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงลีลากระทุ่ม

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าชี้กวาดหงายมือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา
มือ : มือซ้ายหงายแขนชี้นิ้วชี้วาดจากขวาไปซ้าย
มือขวาวางหน้าขวา
ศีรษะ : เอียงขวา

5.
พานรินทร์

นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 69 นับสมุทร
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงลีลากระทุ่ม

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าชี้กวาดตั้งมือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา
มือ : มือซ้ายท้าวหมอน มือขวาชี้นิ้วชี้หักข้อมือขึ้น
แล้วเดินมือจากซ้ายไปขวา
ศีรษะ : เอียงซ้าย

6.
นับสมุทร

นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 70 พี่ยกทัพ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงลีลากระทุ่ม

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าโกย 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา
มือ : โกยมือแบทั้ง 2 ข้าง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

7.
พี่ยกทัพ

นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างว่างที่หน้าขาด้านขวา
ศีรษะ : เอียงขวา

231

รูปที่ 71 ขับพล
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา

ร้องเพลงลีลากระทุ่ม

พระราม ท่าตั้งมือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา ยกก้นขึ้น
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง ตั้งวงด้านหน้าไล่ระดับกัน โดยที่
มือซ้ายอยู่เหนือกว่ามือขวาเล็กน้อย
ศีรษะ : เอียงขวา

8.
ขับพล

นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 72 รีบรุด
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงลีลากระทุ่ม
9.
รีบรุด

อธิบายท่ารา
พระราม ท่ามา
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา
มือ : ปาดมือทั้ง 2 เข้ามาหาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้ายหน้ามองนาง
นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 73 มายงยุทธ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงลีลากระทุ่ม

อธิบายท่ารา
พระราม ท่ากระบี่สี่ท่า
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา กระทบจังหวะ
มือ : มือซ้ายตั้งวงบน มือขวาจีบหงายตึงแขน
ศีรษะ : เอียงซ้ายหน้ามองนาง

10.
มายงยุทธ

นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างว่างที่หน้าขาด้านขวา
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 74 ราพณ์ร้าย
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา

ร้องเพลงลีลากระทุ่ม

พระราม ท่าชี้
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา
มือ : มือซ้ายชี้นิ้วชี้ทอดแขนออกไปข้างลาตัว มือขวา
วางหน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้ายหน้ามองนาง

11.
ราพณ์ร้าย

นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 75 วายชีวิต
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงลีลากระทุ่ม
12.
วายชีวิต

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าตาย
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา ยกก้น
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผายมือออกระดับวงล่าง
ศีรษะ : เอียงซ้ายหน้ามองนาง
นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 76 จนได้เจ้า
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงลีลากระทุ่ม

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าพร้อม
ทิศ : หน้าตรง หันหานางเล็กน้อย
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา
มือ : ปาดมือทั้ง 2 รวมไว้ด้านหน้า
ศีรษะ : เอียงซ้ายหน้ามองนาง

13.
จนได้เจ้า

นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างว่างที่หน้าขาด้านขวา
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 77 เยาวมาลย์
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงลีลากระทุ่ม
14.
เยาวมาลย์

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าขยับ
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา ขยับ 2 ครั้ง
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง ท้าวแขนบนเตียง
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางสีดา ท่าอาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายแบมือแตะที่แก้มด้านซ้าย มือขวาทอด
แขนวางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 78 มาร่วมห้อง
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงลีลากระทุ่ม

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าโลมเอว
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา ยกก้นขึ้น
มือ : มือทั้ง 2 ข้างม้วนจีบระดับเอวนาง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

15.
มาร่วมห้อง

นางสีดา ท่าปัด 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างม้วนจีบปัดมือพระออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 79 ที่ขุ่นข้อง
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงลีลากระทุ่ม

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าม้วนจีบมือซ้าย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา
มือ : มือซ้ายม้วนมือจีบออกข้างลาตัว มือขวาวาง
หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้าย

16.
ทีข่ นุ่ ข้อง

นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 80 สูญหาย
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงลีลากระทุ่ม
17.
สูญหาย

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าผายมือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา กระทบจังหวะ
มือ : มือซ้ายวางมือที่หน้าขา มือขวาผายมือจีบออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 81 สบายจิต
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงลีลากระทุ่ม

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าตบอก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา
มือ : มือซ้ายวางมือที่หน้าขา มือขวาตบอก
ศีรษะ : เอียงซ้าย ส่ายหน้า

18.
สบายจิต

นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางที่หน้าขาด้านขวา
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 82 ว่าพลางอิงแอบ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงลีลากระทุ่ม
19.
ว่าพลางอิงแอบ

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าไป
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือซ้ายม้วนจีบแล้วตั้งวงบน มือขวาวางหน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองหน้านาง
นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 83 แนบชิด
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงลีลากระทุ่ม

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าพาดนาง
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : ยกก้นขึ้นแล้วพับขาด้านหลัง
มือ : มือทั้ง 2 ข้างพาดแขนไขว้ไปที่ตัวนาง
ศีรษะ : เอียงขวามองหน้านาง

20.
แนบชิด

นางสีดา ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผลักแขนพระออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 84 จุมพิตนวลน้อง
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงลีลากระทุ่ม
21.
จุมพิตนวลน้อง

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าเชยคาง
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นัง่ ยกก้น
มือ : มือซ้ายแบมือเชยใต้คางนาง มือขวาโอบเอวนาง
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองหน้านาง
นางสีดา ท่าปัดมือเดียว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายม้วนมือจีบใต้คางแล้วปัดมือพระออก
มือขวาทอดแขนวางมือบนปลายเท้าด้านข้างตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 85 ตระกองกร
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงลีลากระทุ่ม

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าโลมเอว
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งยกก้น
มือ : มือทั้ง 2 ข้างม้วนจีบระดับเอวนาง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

22.
ตระกองกร

นางสีดา ท่าปัด 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างม้วนจีบปัดมือพระออก
ศีรษะ : เอียงขวา
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ลักษณะท่าราช่วงที่ 2 พูดจาหยอกล้อ ในทานองเพลงร้องร่าย มีกระบวนท่ารา
ทั้งสิ้นจานวน 26 ท่ารา ดังนี้
ตารางที่ 16 ความหมายของท่าราบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดาเพลงร่าย
ท่าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อท่ารา
พระราม ท่ายิ้ม
นางสีดา ท่าพัก
พระราม ท่าพัก
นางสีดา ท่าตัวเรา
พระราม ท่าพัก
นางสีดา ท่านางนอนต่อศอก
พระราม ท่าโอบ
นางสีดา ท่าท้าวแขน
พระราม ท่าโอบ
นางสีดา ท่าหมอบไหว้
พระราม ท่าพัก
นางสีดา ท่าตัวเรา
พระราม ท่าพัก
นางสีดา ท่าไป
พระราม ท่าพัก
นางสีดา ท่าจีบไขว้
พระราม ท่าโอบ
นางสีดา ท่าชี้
พระราม ท่าพัก
นางสีดา ท่าชี้ไขว้
พระราม ท่าพัก
นางสีดา ท่าตบอก
พระราม ท่าพัก
นางสีดา ท่าภมรเคล้า

ความหมายท่ารา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการยินดี
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนตัวเรา
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนผู้หญิง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการเมตตา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการอ่อนแอ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการเมตตา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการอ่อนน้อม
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนตัวเรา
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการไป
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการจากลา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการเมตตา
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนสถานที่
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนเวลา
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการตรมใจ
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการผูกคอ
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ตารางที่ 16 ความหมายของท่าราบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดาเพลงร่าย (ต่อ)
ท่าที่
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ชื่อท่ารา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา

ท่าพัก
ท่าตาย
ท่าพัก
ท่าชี้ต่า
ท่าพัก
ท่าโกยมือเดียว
ท่าพัก
ท่ากรายมือ
ท่าโอบ
ท่าพนมมือ
ท่าโอบ
ท่ารัก
ท่าพัก
ท่าไว้มือ
ท่าพัก
ท่าบัวชูฝัก
ท่าพัก
ท่าไหว้ข้าง
ท่าพัก
ท่าจีบปรกข้าง
ท่าพัก
ท่าพนมมือ
ท่าพัก
ท่าจีบไสมือ
ท่ายิ้ม
ท่าไป

ความหมายท่ารา
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการตาย
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนบุคคลที่สาม
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการช่วยเหลือ
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการตาย
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการเมตตา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการอ่อนน้อม
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการเมตตา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนความรักความปราถนา
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนตัวพระราม
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนความยิ่งใหญ่
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนผู้มีพระคุณ
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนศีรษะ
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการอ่อนน้อม
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการเป็นข้ารองพระบาท
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการยินดี
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการไป
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ตารางที่ 16 ความหมายของท่าราบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดาเพลงร่าย (ต่อ)
ท่าที่
26.

ชื่อท่ารา
พระราม ท่ายิ้ม
นางสีดา ท่าตาย

ความหมายท่ารา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการยินดี
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการตาย

รูปที่ 86 เมื่อนั้น
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องร่าย

อธิบายท่ารา
พระราม ท่ายิ้ม
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือซ้ายจีบที่ปาก มือขวาวางมือที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้าย

1.
เมื่อนั้น

นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างม้วนข้อมือวางที่หน้าขาด้านขวา
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 87 โฉมนางสีดา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องร่าย

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือซ้ายท้าวหมอน มือขวาวางที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง

2.
โฉมนางสีดา

นางสีดา ท่าตัวเรา
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายจีบหงายที่หน้าอก มือขวาวางที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 88 ดวงสมร
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือซ้ายท้าวหมอน มือขวาวางที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง

ร้องร่าย
3.
ดวงสมร

นางสีดา ท่านางนอนต่อศอก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง ม้วนมือจีบล่อแล้ว โดยที่มือซ้ายตั้ง
วงล่อแก้วระดับวงล่างต่อข้อศอกกับมือขวา
มือขวาหงายแขนตึงจีบล่อแก้ว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 89 ระทวยทับกับตักพระภูธร
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องร่าย
4.
ระทวยทับกับตักพระภูธร

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าโอบ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือซ้ายแตะที่แขนนางที่ท้าว มือขวาโอบไหล่นาง
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง
นางสีดา ท่าท้าวแขน
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายท้าวแขนไปด้านข้างลาตัวฝั่งซ้าย
มือขวาวางที่หน้าขาด้านซ้าย
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 90 บังอรวอนว่าพาที
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องร่าย

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าแตะไหล่
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือซ้ายหน้าขา มือขวาโอบไหล่นาง
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง

5.
บังอรวอนว่าพาที

นางสีดา ท่าหมอบไหว้
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างพนมมือแล้วหมอบตัวลง
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 91 เพราะน้องรักรบ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องร่าย
6.
เพราะน้องรักรบ

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางสีดา ท่าตัวเรา
ทิศ : เฉียงตัวไปทางซ้าย
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายจีบหงายที่หน้าอก มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 92 ให้ไปตามกวาง
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องร่าย
7.
ให้ไปตามกวาง

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงขวา
นางสีดา ท่าไป
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางมือที่หน้าขาขวา มือขวาม้วนมือจีบ
ด้านข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 93 จึงต้องร้างแรมป่าพนาศรี
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องร่าย
8.
จึงต้องร้างแรมป่าพนาศรี

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือซ้ายท้าวหมอน มือขวาวางที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางสีดา ท่าจีบไขว้
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้าวจีบหงายไขว้กันระดับอก แล้วเดิน
มือออกกปล่อยจีบเป็นตั้งวงกลาง
ศีรษะ : เอียงขวา

256

รูปที่ 94 ตกไปอยู่ลงกาธานี
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องร่าย
9.
ตกไปอยู่ลงกาธานี

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าโอบ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือซ้ายท้าวหมอน มือขวาโอบหลังนาง
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางสีดา ท่าชี้
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายท้าวแขน มือขวาชิ้นิ้วชี้ตึงแขน
ออกข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 95 ทุกทิวาราตรี
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องร่าย
10.
ทุกทิวาราตรี

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือซ้ายท้าวหมอน มือขวาวางที่หน้าขาซ้าย
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางสีดา ท่าชี้ไขว้
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายชี้นิ้วชี้ไขว้ไปด้านขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : ลักคอซ้าย
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รูปที่ 96 ตรมใจ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องร่าย

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือซ้ายท้าวหมอน มือขวาวางที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้าย

11.
ตรมใจ

นางสีดา ท่าตบอก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง ตบหน้าออก
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 97 จะผูกศอเสียให้ตาย
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องร่าย
12.
จะผูกศอเสียให้ตาย

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงขวา
นางสีดา ท่าภมรเคล้า
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายจีบด้านข้างลาตัวฝั่งขวา มือขวาตั้งวง
กลางข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 98 วายปราณ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องร่าย

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือซ้ายท้าวหมอน มือขวาวางที่หน้าขาซ้าย
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง

13.
วายปราณ

นางสีดา ท่าตาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง ผายมืออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 99 หากกาแหงหนุมาน
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องร่าย

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงขวา

14.
หากกาแหงหนุมาน

นางสีดา ท่าชี้ต่า
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางหน้าขาขวา มือขวาชี้นิ้วต่าข้างตัว
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 100 ไปช่วยได้
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องร่าย

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง

15.
ไปช่วยได้

นางสีดา ท่าโกยมือเดียว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายโกยมือ มือขวาวางที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 101 ไม่ม้วยมอดชีวันบรรลัย
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องร่าย

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือซ้ายท้าวหมอน มือขวาวางที่หน้าขาซ้าย
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง

16.
ไม่ม้วยมอดชีวันบรรลัย

นางสีดา ท่ากรายมือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายตั้งวงบน มือขวาจีบส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 102 เพราะพระภูวไนย
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องร่าย

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าโอบ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือซ้ายวางหน้าขา มือขวาโอบหลัง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

17.
เพราะพระภูวไนย

นางสีดา ท่าพนมมือ
ทิศ : เฉียงตัวไปทางซ้าย
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 พนมมือระดับหน้าอก
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 103 เมตตา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องร่าย

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าโอบ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือซ้ายวางหน้าขา มือขวาโอบหลัง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

18.
เมตตา

นางสีดา ท่ารัก
ทิศ : เฉียงตัวไปทางซ้าย
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : แบมือทั้ง 2 ไขว้กันระดับหน้าอก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 104 อันพระคุณของพระองค์
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องร่าย

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง

19.
อันพระคุณของพระองค์

นางสีดา ท่าไว้มือ
ทิศ : เฉียงตัวไปทางซ้าย
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายไว้มือระดับหน้าอก มือขวาวางที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 105 ทรงเดช
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องร่าย
20.
ทรงเดช

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางสีดา ท่าบัวชูฝัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายตั้งวงล่าง มือขวาสอดจีบแบมือระดับ
วงบน
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 106 ดังชนกปกเกศ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องร่าย

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้าย

21.
ดังชนกปกเกศ

นางสีดา ท่าไหว้ข้าง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 พนมมือข้างหูด้านขวา
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 107 เกศา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องร่าย

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้าย

22.
เกศา

นางสีดา ท่าจีบปรกข้าง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายท้าวแขน มือขวาจีบปรกข้างระดับศีรษะ
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 108 จะขออยู่สนอง
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องร่าย

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้าย

23.
จะขออยู่สนอง

นางสีดา ท่าพนมมือ
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 พนมมือระดับอกแล้วโน้มตัวลง
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 109 รองบาทา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องร่าย

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือซ้ายท้าวหมอน มือขวาวางที่หน้าขาซ้าย
ศีรษะ : เอียงซ้าย

24.
รองบาทา

นางสีดา ท่าจีบไสมือ
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายท้าวแขน มือขวาไสเข้าหาพระ
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 110 ไปกว่าชีวัน
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องร่าย
25.
ไปกว่าชีวัน

อธิบายท่ารา
พระราม ท่ายิ้ม
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือซ้ายจีบที่ปาก มือขวาวางมือที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง
นางสีดา ท่าไป
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางมือที่หน้าขาขวา มือขวาม้วนจีบ
ออกไปด้านข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 111 จะบรรลัย
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องร่าย

อธิบายท่ารา
พระราม ท่ายิ้ม
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือซ้ายจีบที่ปาก มือขวาวางมือที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้าย

26.
จะบรรลัย

นางสีดา ท่าตาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ผายมือแบออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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ลักษณะท่าราช่วงที่ 2 เล้าโลม ในทานองเพลงโอ้โลมใน มีกระบวนท่าราทั้งสิ้น
จานวน 31 ท่ารา ดังนี้
ตารางที่ 17 ความหมายของท่าราบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดาเพลงโอ้โลมใน
ท่าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อท่ารา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา

ท่าเชยคาง
ท่าปัดมือเดียว
ท่าชี้หลัง
ท่าพัก
ท่าสั่นมือ
ท่าผลักมือเดียว
ท่าชี้
ท่าพัก
ท่าฟาดนิ้ว
ท่าพัก
ท่าไป
ท่าพัก
ท่ารวมมือ
ท่าพัก
ท่าตัวเรา
ท่าพัก
ท่ากรล่าง
ท่าพัก
ท่าชี้
ท่าพัก
ท่าตวัดมือ
ท่าพัก
ท่ารูดมือจีบ
ท่าพัก

ความหมายท่ารา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณใต้คาง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนอดีต
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนเวลา
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนความชั่วร้าย
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการไป
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนความพร้อม
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนตัวเรา
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนกรของพระนารายณ์
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนเวลา
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนความชั่วร้าย
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการตาย
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
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ตารางที่ 17 ความหมายของท่าราบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดาเพลงโอ้โลมใน (ต่อ)
ท่าที่
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ชื่อท่ารา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา

ท่าจีบโปรย 2มือ
ท่าพัก
ท่าผาสุก
ท่าพัก
ท่าชี้นิ้วเดาะ
ท่าพัก
ท่าตัวเรา
ท่าพัก
ท่าขยับ
ท่าพัก
ท่าโลมบน
ท่าปัด 2 มือ
ท่ายิ้ม
ท่าอาย
ท่าคลึงมือ
ท่าผลัก 2 มือ
ท่าชี้
ท่าผลักมือเดียว
ท่าไป
ท่าอาย
ท่าโลมบน
ท่าปัด 2 มือ
ท่าลูบแขน
ท่าลูบแขน
ท่ากอด
ท่าปัด

ความหมายท่ารา
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนความเบิกบาน
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนความสาราญ
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนระยะเวลา
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนตัวเรา
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการขยับตัวเข้าหานาง
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณหัวไหล่
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการยินดี
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนความเสน่หา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนเวลา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการไป
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณหัวไหล่
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณลาแขน
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณเอว
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ

276
ตารางที่ 17 ความหมายของท่าราบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดาเพลงโอ้โลมใน (ต่อ)
ท่าที่
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ชื่อท่ารา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา
พระราม
นางสีดา

ท่าแตะคาง
ท่าปัดมือเดียว
ท่าเชยคาง
ท่าปัดมือเดียว
ท่าโลมเอว
ท่าปัด 2 มือ
ท่าเชยคาง
ท่าปัดมือเดียว
ท่าโอบ
ท่าพัก
ท่ายิ้ม
ท่ายิ้ม

ความหมายท่ารา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณใต้คาง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณใต้คาง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณเอวหรือสะโพก
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณใต้คาง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการเมตตา
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการยินดี
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการยินดี
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รูปที่ 112 ดวงเอยดวงสมร
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมใน
1.
ดวงเอยดวงสมร

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าเชยคาง
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งพับเพียบแล้วยกก้นขึ้น
มือ : มือซ้ายแบมือแตะใต้คางนาง มือขวาโอบหลัง
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองหน้านาง
นางสีดา ท่าปัดมือเดียว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายม้วนมือจีบใต้คางแล้วปัดมือพระออก
มือขวาวางที่หน้าขาด้านขวา
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 113 พี่จะถือโทษกรณ์
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมใน
2.
พี่จะถือโทษกรณ์

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าชี้หลัง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา
มือ : มือซ้ายชี้นิ้วชี้ไปด้านหลัง มือขวาวางที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 114 ก็หาไม่
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมใน

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าสั่นมือ
ทิศ : หน้าตรง หนักซ้าย
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแล้วยกก้นขึ้น
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขา มือขวาสั่นมือ
ศีรษะ : เอียงขวามองนาง

3.
ก็หาไม่

นางสีดา ท่าผลักมือเดียว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายท้าวแขน มือขวาผลักแขนพระออก
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองพระ
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รูปที่ 115 หากถึง
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมใน
4.
หากถึง

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าชี้
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา
มือ : มือซ้ายท้าวหมอน มือขวาชี้นิ้วชี้ไปด้านหน้า
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 116 ยุคเข็ญ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมใน
5.
ยุคเข็ญ

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าฟาดนิ้ว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา
มือ : มือซ้ายวางหน้าขา มือขวาตวัดนิ้วชี้
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 117 จึงเป็นไป
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมใน
6.
จึงเป็นไป

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าไป
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแล้วยกก้นขึ้น
มือ : มือซ้ายม้วนมือจีบออกตั้งวงบน มือขวาวางหน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 118 ต้องใน
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมใน
7.
ต้องใน

อธิบายท่ารา
พระราม ท่ารวมมือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแล้วกระทบจังหวะ
มือ : รวมมือทั้ง 2 ข้างไว้ด้านหน้า
ศีรษะ : เอียงขวา
นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 119 ที่เรา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา

ร้องเพลงโอ้โลมใน

พระราม ท่าตัวเรา
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแล้วกระทบจังหวะ
มือ : มือซ้ายจีบระดับหน้าอก มือขวาวางหน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้าย

8.
ที่เรา

นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางหน้าขาด้านขวา
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 120 อวตาร
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา

ร้องเพลงโอ้โลมใน

พระราม ท่ากรล่าง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแล้วกระทบจังหวะ
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง หงายจีบล่อออกข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงขวา

9.
อวตาร

นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางหน้าขาด้านขวา
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 121 ครั้งนี้
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมใน
10.
ครั้งนี้

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าชี้
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแล้วกระทบจังหวะ
มือ : มือซ้ายชี้นิ้วไปด้านหน้างอแขน มือขวาวางหน้าขา
ศีรษะ : เอียงขวา
นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงขวา

287

รูปที่ 122 สัตว์บาป
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา

ร้องเพลงโอ้โลมใน

พระราม ท่าตวัดมือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแล้วกระทบจังหวะ
มือ : ตวัดนิ้วชี้มือซ้าย มือขวาวางหน้าขา
ศีรษะ : เอียงขวา

11.
สัตว์บาป

นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางหน้าขาด้านขวา
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 123 ก็ราบแล้ว
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา

ร้องเพลงโอ้โลมใน

พระราม ท่ารูดมือจีบ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแล้วยกก้นขึ้น
มือ : มือทั้ง 2 ข้างจีบระดับหน้าอกแล้วคลายมือออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย

12.
ก็ราบแล้ว

นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางหน้าขาด้านขวา
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 124 จะผ่องแผ้ว
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมใน

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าจีบโปรย 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างจีบคว่าแล้วเดินมือไขว้
ศีรษะ : เอียงขวา

13.
จะผ่องแผ้ว

นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางหน้าขาด้านขวา
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 125 ผาสุก
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมใน

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าผาสุก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างตั้งมือตึงแขนระดับไหล่
ศีรษะ : เอียงซ้าย

14.
ผาสุก

นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางหน้าขาด้านขวา
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 126 ทุกสถาน
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา

ร้องเพลงโอ้โลมใน

พระราม ท่าชี้นิ้วเดาะ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา
มือ : มือซ้ายชี้นิ้วชี้ เดาะข้อมือ 1 2 3 มือขวาวางมือที่
หน้าขา
ศีรษะ : เอียงขวา

15.
ทุกสถาน

นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 127 ทั้งพี่
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา

ร้องเพลงโอ้โลมใน

พระราม ท่าตัวเรา
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแล้วกระทบจังหวะ
มือ : มือซ้ายจีบหงายระดับหน้าอก มือขวาวางหน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้าย

16.
ทั้งพี่

นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางหน้าขาด้านขวา
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 128 กับโฉมยง
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมใน
17.
กับโฉมยง

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าขยับ
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวา ขยับเข้าหานาง
มือ : มือทั้ง 2 ข้างท้าวแขนบนเตียง
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 129 นงคราญ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา

ร้องเพลงโอ้โลมใน

พระราม ท่าโลมบน
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งพับเพียบยกก้นขึ้น
มือ : มือทั้ง 2 ข้างจีบคว่าที่ไหล่นางแล้วคลายจีบออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย

18.
นงคราญ

นางสีดา ท่าปัด 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างจีบคว่าปัดมือพระออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 130 จะสาราญ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมใน
19.
จะสาราญ

อธิบายท่ารา
พระราม ท่ายิ้ม
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือซ้ายจีบที่ปาก มือขวาวางมือที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางสีดา ท่าอาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายแบมือแตะที่แก้มด้านซ้าย มือขวาทอด
แขนวางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 131 เริงรื่น
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมใน

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าคลึงมือ
ทิศ : หน้าตรง หนักซ้าย
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่ายกก้นขึ้น
มือ : แบมือทั้ง 2 คลึงฝามือระดับหน้าอก
ศีรษะ : เอียงซ้ายไปขวา

20.
เริงรื่น

นางสีดา ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผลักแขนพระออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 132 ทุกคืนวัน
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมใน

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าชี้
ทิศ : หน้าตรง หนักซ้าย
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่ายกก้นขึ้น
มือ : มือซ้ายวางมือที่หน้าขา มือขวาชี้นิ้วชี้ไขว้
ด้านหน้า
ศีรษะ : เอียงขวา

21.
ทุกคืนวัน

นางสีดา ท่าผลักมือเดียว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายผลักแขนพระออก มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 133 ว่าพลาง
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมใน
22.
ว่าพลาง

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าไป
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือซ้ายม้วนจีบแล้วตั้งวงบน มือขวาวางหน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองหน้านาง
นางสีดา ท่าอาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายแบมือแตะที่แก้มด้านซ้าย มือขวาทอด
แขนวางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 134 ประโลม
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมใน
23.
ประโลม

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าโลมบน
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่าแล้วขยับเข้า
หานาง พร้อมกับยกก้นขึ้น
มือ : มือทั้ง 2 ข้างจีบคว่าที่ไหล่นางแล้วคลายจีบออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางสีดา ท่าปัด 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างจีบคว่าปัดมือพระออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 135 ลูบต้อง
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมใน

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าลูบแขน
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือซ้ายจับมือนาง มือขวาลูบแขนนางจากต้น
แขนลงมา
ศีรษะ : เอียงขวา

24.
ลูบต้อง

นางสีดา ท่าลูบแขน
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายตั้งมือตึงแขน มือขวาลูบแขนแล้วปัดมือ
พระออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 136 ค่อยประคองชิดชม
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมใน
25.
ค่อยประคองชิดชม

อธิบายท่ารา
พระราม ท่ากอด
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่าแล้วขยับเข้า
หานาง พร้อมกับยกก้นขึ้น
มือ : มือทั้ง 2 ข้างม้วนจีบคว่าแล้วจีบคว่าโอบเอวนาง
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางสีดา ท่าปัด
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างจีบคว่าปัดมือพระออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 137 ภิรมย์ขวัญ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมใน
26.
ภิรมย์ขวัญ

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าแตะคาง
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือซ้ายแบมือเชยใต้คางนาง มือขวาวางมือบน
ไหล่นางด้านขวา
ศีรษะ : เอียงขวามองหน้านาง
นางสีดา ท่าปัดมือเดียว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายม้วนมือจีบใต้คางแล้วปัดมือพระออก
มือขวาทอดแขนวางมือบนปลายเท้าด้านขวา
ข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 138 ถ้อยทีปฏิพัทธ์
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมใน

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าเชยคาง
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นัง่ ยกก้น
มือ : มือซ้ายแบมือแตะใต้คางนาง มือขวาวางมือที่
หน้าขา
ศีรษะ : เอียงขวามองหน้านาง

27.
ถ้อยทีปฏิพัทธ์

นางสีดา ท่าปัดมือเดียว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายแบมือใต้คางแล้วปัดมือพระออก มือขวา
ทอดแขนวางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 139 ผูกพัน
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมใน

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าโลมเอว
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งยกก้น
มือ : มือทั้ง 2 ข้างม้วนจีบระดับเอวนาง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

28.
ผูกพัน

นางสีดา ท่าปัด 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างม้วนจีบปัดมือพระออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 140 เกษมสันต์
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมใน
29.
เกษมสันต์

อธิบายท่ารา
พระราม ท่าเชยคาง
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นัง่ ยกก้น
มือ : มือซ้ายแบมือเชยใต้คางนาง มือขวาวางมือบน
ไหล่นางด้านขวา
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองหน้านาง
นางสีดา ท่าปัดมือเดียว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายม้วนมือจีบใต้คางแล้วปัดมือพระออก
มือขวาทอดแขนวางมือบนปลายเท้าด้านขวา
ข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 141 ยินดี
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา

ร้องเพลงโอ้โลมใน

พระราม ท่าโอบ
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นัง่ ยกก้น
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง ม้วนมือจีบหงายโอบระดับสะเอวนาง
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองหน้านาง

30.
ยินดี

นางสีดา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางมือที่หน้าขาขวา
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 142 ปรีดา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมใน
31.
ปรีดา

อธิบายท่ารา
พระราม ท่ายิ้ม
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแยกเข่า
มือ : มือซ้ายจีบที่ปาก มือขวาวางมือที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางสีดา ท่ายิ้ม
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายซ้ายจีบที่ปาก มือขวาวางบนฝ่าเท้าข้าง
ลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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ลักษณะท่าราช่วงที่ 3 ประดิพัทธ์ ในทานองเพลงหน้าพาทย์ตระนอน มีกระบวน
ท่าราทั้งสิ้นจานวน 7 ท่ารา ดังนี้
ตารางที่ 18 ความหมายของท่าราบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดาเพลงหน้าพาทย์ตระนอน
ท่าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อท่ารา
พระราม ท่าไหว้
นางสีดา ท่าไหว้
พระราม ท่านภาพร
นางสีดา ท่านภาพร
พระราม ท่าผาลา
นางสีดา ท่าผาลา
พระราม ท่ากระบี่สี่ท่า
นางสีดา ท่ากระบี่สี่ท่า
พระราม ท่าบัวชูฝัก
นางสีดา ท่าบัวชูฝัก
พระราม ท่านางนอน
นางสีดา ท่านางนอน
พระราม ท่านอน
นางสีดา ท่านอน

ความหมายท่ารา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการเคารพ คือการไหว้พระก่อน
นอน หรือไหว้สถานที่ก่อนปฏิบัติกิจ
เป็นท่าราในแม่ท่าเพลงแม่บทใหญ่ แสดงความสูงส่ง
ยิ่งใหญ่ ความสง่างาม ภูมิฐาน
เป็นท่าราในแม่ท่าเพลงแม่บทใหญ่ แสดงความสูงส่ง
ยิ่งใหญ่ ความสง่างาม ภูมิฐาน
เป็นท่าราในแม่ท่าเพลงแม่บทใหญ่ แสดงความสูงส่ง
ยิ่งใหญ่ ความสง่างาม ภูมิฐาน
เป็นท่าราในแม่ท่าเพลงแม่บทใหญ่ แสดงความสูงส่ง
ยิ่งใหญ่ ความสง่างาม ภูมิฐาน
เป็นท่าราในแม่ท่าเพลงแม่บทใหญ่ แสดงถึงการเตรียม
จะได้หลับนอน
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการได้หลับนอนของตัวแสดง
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รูปที่ 143 เพลงตระนอน ท่าที่ 1
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง
เพลงตระนอน

1.
ท่าที่ 1

อธิบายท่ารา
พระราม และนางสีดา ท่าไหว้
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบ
มือ : ช้อนมือแบทั้ง 2 ขึ้น พนมมือ แล้วเดินมือลงมา
พนมมือระดับหน้าอก
ศีรษะ : ไม่เอียง
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รูปที่ 144 เพลงตระนอน ท่าที่ 2
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา

เพลงตระนอน

พระราม และนางสีดา ท่านภาพร
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบ
มือ : มือซ้ายจีบคว่าข้างลาตัว แล้วสอดจีบแบมือ
ระดับวงบน มือขวาหงายมือแบแล้วพลิกมือตึง
แขน ระดับไหล่
ศีรษะ : เอียงขวา

2.
ท่าที่ 2

หมายเหตุ ใช้ตัว 4 จังหวะ
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รูปที่ 145 เพลงตระนอน ท่าที่ 3
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงตระนอน
3.
ท่าที่ 3

อธิบายท่ารา
พระราม และนางสีดา ท่าผาลา
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบ
มือ : มือซ้ายม้วนมือจีบเป็นตั้งวงบน มือขวาตั้งวง
แล้วหงายมือแบงอแขนระดับวงล่าง
ศีรษะ : เอียงซ้าย
หมายเหตุ ใช้ตัว 4 จังหวะ
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รูปที่ 146 เพลงตระนอน ท่าที่ 4
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา

เพลงตระนอน

พระราม และนางสีดา ท่ากระบี่สี่ท่า
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบ
มือ : มือซ้ายตั้งวงล่างแล้วช้อนข้อมือจีบหงายตึงแขน
มือขวาม้วนมือจีบเป็นตั้งวงบน
ศีรษะ : เอียงขวา

4.
ท่าที่ 4

หมายเหตุ ใช้ตัว 4 จังหวะ
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รูปที่ 147 เพลงตระนอน ท่าที่ 5
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงตระนอน
5.
ท่าที่ 5

อธิบายท่ารา
พระราม และนางสีดา ท่าบัวชูฝัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไป
มือ : มือซ้ายม้วนมือจีบเป็นตั้งวงล่าง มือขวาพลิก
ข้อมือตั้งวงแล้วหงายวงแบมือระดังวงบนข้าง
ลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
หมายเหตุ ใช้ตัว 4 จังหวะ
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รูปที่ 148 เพลงตระนอน ท่าที่ 6
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงตระนอน
6.
ท่าที่ 6

อธิบายท่ารา
พระราม และนางสีดา ท่านางนอน
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบ
มือ : มือซ้ายตั้งวงล่างแล้วพลิกข้อมือหงายท้องแขนงอ
แขนระดับวงล่างข้างลาตัว มือขวาม้วนมือจีบ
แล้ววาดมือลงเป็นตั้งวงล่าง
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 149 เพลงตระนอน ท่าที่ 7
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงตระนอน
7.
ท่าที่ 7

อธิบายท่ารา
พระราม และนางสีดา ท่านอน
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบแล้วเหยียดขาออกไปทางด้านขวา
มือ : มือซ้ายกรายมือจีบออกแล้วท้าวหมอน มือขวา
ตั้งวงล่างแล้วเดินมือมาวางที่ขา ส่วนพระราม
มองขวาโอบเอวนางสีดา
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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การใช้พื้นที่ในการแสดงบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา
เนื่ องจากการแสดงบทบาทพระรามเกี้ ยวพาราสี น างสีด า อยู่ ใ นภายในห้ อ ง
บรรทม การใช้พื้นที่ในการนั่งราหรือนั่งเกี้ยวพาราสีบนเตียงใหญ่ ซึ่งการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย
มีการกาหนดตาแหน่งการนั่งราหรือนั่งเกี้ยวไว้อย่างชัดเจน คือ ผู้ชายหรือพระรามนั่งด้านซ้ายมือ
ของผู้แสดง และผู้หญิงหรือนางสีดานั่งด้านขวามือของผู้แสดง หากแต่มีท่าการเกี้ยวพาราสีจึงมี
การขยับเบี่ยงตัวเข้าหาคู่เพื่อให้ดูเป็นการเกี้ยวพาราสีที่สมบูรณ์

สรุป
การแสดงบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา เกิดขึ้นจากการแสดงต้อนรับ
พุ ท ธศั ก ราชใหม่ ณ โรงละคอนศิ ล ปากร เมื่ อ ปี พุ ท ธศั ก ราช 2496 ต่ อ มาน าแสดงครั้ ง ที่ 2
เมื่ อ ปี พุ ท ธศั ก ราช 2534 ณ โรงละครแห่ ง ชาติ และครั้ ง ที่ 3 แสดงเมื่ อ ปี พุ ท ธศั ก ราช 2548
ณ สัง คีตศาลา บริเวณพิพิธภัณ ฑสถานแห่งชาติ และครั้ง ที่ 4 แสดงเมื่อปีพุทธศักราช 2556
ณ โรงละครแห่งชาติ ซึ่งแสดงทั้งสิ้นจานวน 4 ครั้ง โดยยึดบทดาเนินเรื่องตามบทละครเรื่อง
รามเกีย รติ์ พระราชนิพ นธ์ ในพระบาทสมเด็ จ พระพุท ธเลิ ศหล้า นภาลัย ใช้ วงดนตรีปี่ พ าทย์
เครื่องห้า เครื่องคู่ หรือเครื่องใหญ่บรรเลงประกอบการแสดง การแต่งกายพระรามแต่งสีเขียว
ขลิบเหลืองและสีเขียวขลิบแดง สวมชฎา นางสีดาแต่งกายสีแดงขลิบน้าเงินและสีแดงขลิบเขียว
สวมมงกุฎ อุปกรณ์ประกอบการแสดง ได้แก่ เตียงใหญ่ หมอนสามเหลี่ยม และพานเครื่อง
ราชูปโภค มีการเขียนฉากเป็นห้องบรรทมและตกแต่งด้วยผ้าเปรียบเสมือนผ้าม่านในห้องบรรทม
กระบวนท่าราเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการพูดจาหยอกล้อ การเล้าโลม และการประดิพัทธ์ มีกระบวน
ท่าราที่เลียนแบบท่าทางกิริยาธรรมชาติของมนุษย์ การราตีบทตามคาร้อง การราตามทานอง
เพลง หน้าพาทย์
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4.2 องค์ประกอบการแสดงทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ
4.2.1. ความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง
การแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ เป็นการแสดงที่ประกอบอยู่ใน
การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุ ดนางมณโฑหุง น้าทิพย์ เกิดจากแนวความคิดการทารายการ
ศรีสุขนาฏกรรมซึ่งจัดแสดงเฉพาะในวันศุกร์สุดท้ายของแต่ละเดือน โดยคัดเลือกการแสดงต่าง ๆ
ให้เข้ากับเทศกาลของแต่ละเดือนมาจัดทาการแสดงเป็นชุดหรือเป็นตอน

รูปที่ 150 สูจิบัตรการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดนางมณโฑหุงน้าทิพย์ ศึกทศคิรีวัน – ทศคิรีธร
แสดง ณ โรงละครแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 3 และ 10 เดือนมิถุนายน 2555
ที่มา : สาเนาภาพของผู้วิจัย
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เมื่อครั้งปีพุทธศักราช 2490 กรมศิลปากรจัดแสดงโขน ชุดทาลายพิธีหุงน้าทิพย์
โดยเริ่มจับการแสดงตั้งแต่ฉุยฉายทศกัณฐ์ไปจนกระทั่งทาลายพิธี หุงน้าทิพย์ ต่อมาการโขนชุดนี้
ได้ถูกสอดแทรกไปไว้กับการแสดงโขนตอนอื่น ๆ โดยที่ไม่ได้ถูกนามาแสดงเป็นชุดเอกเทศหรือ
เฉพาะตอน ต่อ มาในปีพุท ธศักราช 2549 นายเสรี หวั ง ในธรรม ได้ หยิบหยกการแสดงโขน
ชุดมณโฑหุง น้าทิพ ย์ จั ดแสดงในรายการศรีสุขนาฏกรรม ปีที่ 28 ครั้ง ที่ 3 เมื่ อวันศุกร์ที่ 24
มีนาคม 2549 ซึ่งนายเสรี หวังในธรรม ได้เพิ่มการเปิดเรื่องอันเป็นต้นเหตุที่นางมณโฑต้อง
กระท าพิ ธี หุ ง น้ าทิ พ ย์ แ ล้ ว ผนวกกั บ ฉากหุ ง น้ าทิ พ ย์ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ผู้ แ สดงทศกั ณ ฐ์ แสดงโดย
นายศิริพงษ์ ทวีทรัพย์ ประดิษฐ์ท่าราโดย คุณครูราฆพ โพธิเวสและคุณครูสุดจิ ตต์ พันธุ์สังข์18
เป็นคุณ ครูช่ วยฝึ กซ้ อม นางมณโฑ แสดงโดย นางวลัยพร กระทุ่ม เขต ประดิษฐ์ ท่าราโดย
คุณครูรัจนา พวงประยงค์ และคุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี เป็นคุณครูช่วยฝึกซ้อม19
ในปีพุทธศักราช 2550 ได้จัดแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑเป็น
ครั้ ง ที่ 2 ในการแสดงโขน เรื่ อ งรามเกี ย รติ์ ตอน นางมณโฑหุ ง น้ าทิ พ ย์ เนื่ อ งในรายการ
ศรีสุขนาฏกรรม ประจาปีที่ 29 ครั้งที่ 2 ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์
2550 ผู้ แสดงทศกัณ ฐ์ แสดงโดย นายศิ ริพ งษ์ ทวีท รั พ ย์ ประดิ ษ ฐ์ ท่ า ราโดย คุณ ครูร าฆพ
โพธิเวส และคุณครูสุดจิตต์ พันธุ์สังข์ เป็นคุณครูช่วยฝึกซ้อม นางมณโฑ แสดงโดย นางอุษา
แดงวิจิตร ได้รับการถ่ายทอดจากคุณครูรัจนา พวงประยงค์20
ในปีพุทธศักราช 2553 ได้จัดแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑเป็น
ครั้ ง ที่ 3 ในการแสดงโขน เรื่ อ งรามเกี ย รติ ตอนนางมณโฑหุ ง น้ าทิ พ ย์ เนื่ อ งในรายการ
ศรีสุ ขนาฏกรรม ปีที่ 32 ครั้ง ที่ 9 ณ โรงละครแห่ง ชาติ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 ผู้แสดง
ทศกัณฐ์ แสดงโดย นายวัชรวัน ธนะพัฒน์ ได้รับการถ่ายทอดจาก คุณครูราฆพ โพธิเวส และมี
คุณครูสุดจิตต์ พันธุ์สังข์ และคุณครูสมศักดิ์ ทัดติ เป็นคุณครูช่วยฝึกซ้อม นางมณโฑ แสดงโดย
นางพรทิ พ ย์ ทองค า ได้ รั บ การถ่ า ยทอดจาก คุ ณ ครู รั จ นา พวงประยงค์ ซึ่ ง มี คุ ณ ครู ใ บศรี
แสงอนันต์ และคุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี เป็นคุณครูช่วยฝึกซ้อม21

18

สัมภาษณ์ นายศิริพงษ์ ทวีทรัพย์, นาฏศิลปินสานักการสังคีต, 18 เมษายน 2556.

19

สัมภาษณ์ นางวลัยพร กระทุ่มเขต, นาฏศิลปินสานักการสังคีต, 18 เมษายน 2556.
20
สัมภาษณ์ นางสาวอุษา แดงวิจิตร, นาฏศิลปินสานักการสังคีต, 18 เมษายน 2556.
21

สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ ทองคา, นาฏศิลปินสานักการสังคีต, 18 เมษายน 2556.
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ในปีพุทธศักราช 2555 ได้จัดแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑเป็น
ครั้งที่ 4 ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดนางมณโฑหุงน้าทิพย์ ศึกทศคิริวัน – ทศคิรีธร ณ
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม
2555 ผู้แสดงทศกัณฐ์ แสดงโดย นายวัชรวัน ธนะพัฒน์ ได้รับการถ่ายทอดจาก คุณครูราฆพ
โพธิ เ วส และมี คุ ณ ครู สุ ด จิ ต ต์ พั น ธุ์ สั ง ข์ และคุ ณ ครู ส มศั ก ดิ์ ทั ด ติ เป็ น คุ ณ ครู ช่ ว ยฝึ ก ซ้ อ ม
นางมณโฑ แสดงโดย นางสาวภวินี เดชสุภา ได้รับการถ่ายทอดจาก คุณครูอุษา แดงวิจิตร22

รูปที่ 151 การแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ
ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
ทศกัณฐ์ แสดงโดย นายวัชรวัน ธนะพัฒน์
นางมณโฑ แสดงโดย นางสาวภวินี เดชสุภา
ที่มา : สาเนาภาพจากนางสาวภวินี เดชสุภา

22

สัมภาษณ์ นางสาวภวินี เดชสุภา, นาฏศิลปินสานักการสังคีต, 11 เมษายน 2556.

320

ในปี เ ดี ยวกันได้จั ดแสดงบทบาททศกัณ ฐ์ เ กี้ยวพาราสีนางมณโฑเป็ นครั้ง ที่ 5
ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดนางมณโฑหุงน้าทิพย์ ศึกทศคิริวัน – ทศคิรีธร ณ โรงละคร
แห่ ง ชาติ ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 3 และ 10 เดื อ นมิ ถุ น ายน 2555 ผู้ แ สดงทศกั ณ ฐ์ แสดงโดย
นายวัช รวัน ธนะพัฒ น์ ได้รับการถ่ายทอดจาก คุณครูราฆพ โพธิเวส และมี คุณครูสุดจิ ตต์
พันธุ์สังข์ และคุณครูสมศักดิ์ ทัดติ เป็นคุณครูช่วยฝึกซ้อม นางมณโฑ แสดงโดย นางสาวภวินี
เดชสุภา ได้รับการถ่ายทอดจาก คุณครูอุษา แดงวิจิตร

รูปที่ 152 การแสดงทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ
ชุดนางมณโฑหุงน้าทิพย์ ศึกทศคิริวัน – ทศคิรีธร ณ โรงละครแห่งชาติ
ทศกัณฐ์ แสดงโดย นายวัชรวัน ธนะพัฒน์
นางมณโฑ แสดงโดย นางสาวภวินี เดชสุภา
ที่มา : สาเนาภาพจากนางสาวภวินี เดชสุภา
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ในปี เ ดี ยวกันได้จั ดแสดงบทบาททศกัณ ฐ์ เ กี้ยวพาราสีนางมณโฑเป็ นครั้ง ที่ 6
ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดนางมณโฑหุงน้าทิพย์ ศึกทศคิริวัน – ทศคิรีธร ณ โรงละคร
แห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน 2555 ผู้แสดงทศกัณฐ์
แสดงโดย นายวัชรวัน ธนะพัฒน์ ได้รับการถ่ายทอดจาก คุณครูราฆพ โพธิเวส และมีคุณครู
สุ ดจิ ตต์ พั นธุ์ สั ง ข์ และคุณ ครูส มศัก ดิ์ ทัด ติ เป็ นคุณครู ช่ วยฝึก ซ้ อม นางมณโฑ แสดงโดย
นางสาวภวินี เดชสุภา ได้รับการถ่ายทอดจาก คุณครูอุษา แดงวิจิตร

รูปที่ 153 การแสดงทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ
ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
ทศกัณฐ์ แสดงโดย นายวัชรวัน ธนะพัฒน์
นางมณโฑ แสดงโดย นางสาวภวินี เดชสุภา
ที่มา : สาเนาภาพจากนางสาวภวินี เดชสุภา
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ในปีพุทธศักราช 2556 ได้จัดแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑเป็น
ครั้ ง ที่ 7 ในการแสดงโขน เรื่ อ งรามเกี ย รติ์ ชุ ด นางมณโฑหุ ง น้ าทิ พ ย์ เนื่ อ งในรายการ
ศรีสุขนาฏกรรม ณ โรงละครแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 ผู้แสดงทศกัณฐ์ แสดงโดย
นายอนุชา สุมามาลย์ ได้รับการถ่ายทอดจาก คุณครูเจตต์ ศรีอ่าอวม คุณครูสมรักษ์ นาคปลื้ม
และคุณครูวัชรวัน ธนะพัฒน์ นางมณโฑ แสดงโดย นางสาวภวินี เดชสุ ภา ได้รับการถ่ายทอด
จาก คุณครูอุษา แดงวิจิตร

รูปที่ 154 การแสดงทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ
ในรายการศรีสุขนาฏกรรม ณ โรงละครแห่งชาติ
ทศกัณฐ์ แสดงโดย นายอนุชา สุมามาลย์
นางมณโฑ แสดงโดย นางสาวภวินี เดชสุภา
ที่มา : สาเนาภาพจากนางสาวภวินี เดชสุภา
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สรุปได้ว่า ความเป็นมาและการสืบทอดการแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสี
นางมณโฑมีมาอย่างต่อเนื่อง จากการเริ่มแสดงครั้งแรกเมื่อปี พุทธศักราช 2549 และแสดงครั้ง
ล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช 2556 รวมระยะเวลา 8 ปี มีการหยิบยกเอาบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสี
นางมณโฑออกแสดงเผยแพร่ สู่สายตาประชาชนจานวน 7 ครั้ง ซึ่งเป็นงานแสดงที่กรมศิลปากร
จัดเผยแพร่สู่สายตาประชาชนในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมีการถ่ายทอดกระบวนท่ารามาอย่างต่อเนื่อง
สืบมาจวบจนปัจจุบัน
ผู้รับบทบาททศกัณฐ์ ได้แก่ นายศิริพงษ์ ทวีทรัพย์ นายวัชรวัน ธนะพัฒน์ และ
นายอนุชา สุมามาลย์
ผู้รับบทบาทนางมณโฑ ได้แก่ นางวลัยพร กระทุ่มเขต นางสาวอุษา แดงวิจิตร
นางพรทิพย์ ทองคา และนางสาวภวินี เดชสุภา
สถานที่จั ด แสดงบทบาททศกัณ ฐ์ เ กี้ ยวนางมณโฑ ได้ แ ก่ โรงละครแห่ ง ชาติ
(โรงเล็ก) ในรายการศรีสุขนาฏกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2549 โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)
ในรายการศรีสุ ขนาฏกรรม วันศุกร์ที่ 23 กุม ภาพันธ์ 2550 โรงละครแห่ง ชาติ ในรายการ
ศรีสุ ขนาฏกรรม วัน ศุก ร์ที่ 24 กั นยายน 2553 โรงละครแห่ ง ชาติภ าคตะวั นออกเฉีย งเหนื อ
จังหวัดนครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555 โรงละครแห่งชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3
และ 10 เดือนมิถุนายน 2555 โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่
9 เดือนมิถุนายน 2555 โรงละครแห่งชาติ ชุดนางมณโฑหุงน้าทิพย์ ในรายการศรีสุขนาฏกรรม
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556

324
4.2.2. บทโขนประกอบการแสดง
บทโขนที่ใช้ประกอบการแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑครั้งแรก
ในรายการศรีสุขนาฏกรรม นายเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ ประพันธ์บทการแสดงโขน
ขึ้ น ใหม่ ซึ่ ง ด าเนิ น เรื่ อ งตามบทพระราชนิ พ นธ์ ละครเรื่ อ งรามเกี ย รติ์ พระราชนิ พ นธ์ ใ น
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) จานวน 2 ตอน ได้แก่ ช่วงท้ายตอน
นางมณโฑต่อยหัวทศกัณฐ์ และช่วงต้นตอนนางมณโฑหุงน้าทิพย์ เป็นโครงเรื่องของการประพันธ์
บทการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดนางมณโฑหุงน้าทิพย์
จากการศึกษาบทพระราชนิพ นธ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(รัชกาลที่ 2) กับบทโขนฉบับปรุงของกรมศิลปากร พบว่านายเสรี หวังในธรรมได้ประพันธ์บท
ขึ้น ใหม่ แ ต่ ยึด ใจความเดิ ม ตามบทพระราชนิ พ นธ์ ดั ง ตั วอย่ า งค ากลอน ตอนนางมณโฑเห็ น
ทศกัณฐ์ไม่สบายจึงเสนอทาพิธีหุงน้าทิพย์ ดังความที่ว่า
สานวนบทประพันธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)23
ร่าย

๏ เมื่อนั้น
เห็นองค์ภัสดาพระยายักษ์
ราพึงคะนึ่งนิ่งอิงเขนย
นางยิ่งเศร้าสร้อยพลอยราคาญ
ครั้นนางนึกพระมนต์สญชีพได้
ข้าอยู่ในไกรลาสบรรพตา
ประทานเวทประเสริฐเลิศล้น
บังเกิดเป็นน้าสุรามฤตย์
อันหมู่อสูรกายทั้งหลายไซร้
ครั้งนี้น้องจะสนองบาทบงสุ์

23

นางมณโฑเทวีมีศักดิ์
ผิวพักตร์หมองคล้าไม่สาราญ
ไม่สรงเสวยโภชนากระยาหาร
ช่วยคิดการกลศึกตรึกตรา
อรไททูลพลันด้วยหรรษา
พระอุมารักใคร่ใช้ชิด
ชื่อพระมนต์สญชีพกะลาจิต
ใครม้วยมิดชุบขึ้นให้คืนคง
จะรบพุ่งก็ได้ดังประสงค์
ขอพระองค์จงตรัสเตรียมการ

กรมศิลปากร, บทละคอนเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย เล่ม 2, (พระนคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2498),หน้า 134.
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สานวนบทประพันธ์ของกรมศิลปากร24

มณโฑ -

เมื่อนั้น
นวลนางมณโฑโฉมฉาย
แลเห็นพระองค์ทรงฟูมฟาย
มิผ่อนพักวรกายทั้งราตรี
แสนสงสารจอมกษัตริย์ภัสดา
กัลยาพลอยเศร้าสลดศรี
มิอาจเฉยเลยลาเก็บท่าที
นางเทวีกราบทูลมูลลิกา
- เจรจา ข้าแต่พระยอดฟ้าปิ่นอสูรผู้ทูนเกล้า ซึ่งพระองค์ทรงโศกเศร้าเห็นเป็นฉนี้
กระหม่อมฉัน ล่วงรู้ดีถึงพระหัทยา ว่าทรงอาลัยในบรรดาอสุรพงศ์ อันต้องสูญ
ชีวิตชีพปลิดปลงในสงคราม แม้จนใจไม่อาจห้ามความทุกข์เทวษ แต่แม้นองค์
พระทรงเดชโปรดพระราชทาน ให้กระหม่อมฉันร่วมคิดอ่านการอาสา ก็จะขอ
รวมร่ ว มอุ ร าเข้ า แก้ ไ ข ด้ ว ยกระหม่ อ มฉั น เคยชิ ด ใกล้ เ ทพมารดา จนได้ รั บ
พระราชทานเทพมนตรามหาเวท ชื่อสญชีพแสนวิเศษมหาศาล หุงน้าทิพย์ชุบ
ชีวานต์ปวงสรรพสัตว์

บทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ ถือเป็นการแสดงเปิดฉากของการแสดง
โขน ชุ ด นางมณโฑหุ ง น้ าทิ พ ย์ ซึ่ ง เป็ นเหตุ การณ์ ต้น เรื่ องอั น นาไปสู่ถึ ง การกระท าพิ ธี ส ญชี พ
หรือหุงน้าทิพย์
สาหรับวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่างบทโขนฉบับปรับปรุงของกรมศิลปากร
เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้าทิพย์ จัดแสดงเนื่องในรายการศรีสุขนาฏกรรม ประจาปีที่
29 ครั้งที่ 2 ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 ดังนี้

24

กรมศิลปากร, สูจิบัตร รายการศรีสุขนาฏกรรม ปีที่ 29 ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร:

มปพ, 2550),หน้า 17 - 18.
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- ปี่พาทย์ทาเพลงวา (เปิดม่าน)
(ฉากภายในพระตาหนักทศกัณฐ์เมืองลงกา ทศกัณฐ์นั่งเตียงอยู่กับนางมณโฑ)
- ร้องเพลงช้าปี่ เมื่อนั้น
องค์ท้าวทศกัณฐ์เป็นใหญ่
ประทับเหนือแท่นทองผ่องอาไพ
กับทรามวัยมณโฑผู้โสภา
- ร้องเพลงบ้าบ่น ครุ่นคะนึงถึงเรื่องณรงค์รบ
แต่ตะวันชิงพลบลบเวหา
จนใกล้จะอรุณโรจน์โชตนา
ไม่สนิทนิทราอุราร้อน
ยี่สิบเนตรนองเนตรด้วยน้าเนตร
ดาลเทวษแค้นคั่งดั่งต้องศร
ยี่สิบกรข้อนอุระทุกพระกร
ดั่งไฟรุมสุมขอนไม่ผ่อนคลาย
- ปี่พาทย์ทาเพลงโอด - ร้องเพลงกล่อมนารี เมื่อนั้น
นวลนางมณโฑโฉมฉาย
แลเห็นพระองค์ทรงฟูมฟาย
มิผ่อนพักวรกายทั้งราตรี
แสนสงสารจอมกษัตริย์ภัสดา
กัลยาพลอยเศร้าสลดศรี
มิอาจเฉยเลยลาเก็บท่าที
นางเทวีกราบทูลมูลลิกา
- เจรจา มณโฑ ข้าแต่พระยอดฟ้าปิ่นอสูรผู้ทูนเกล้า ซึ่งพระองค์ทรงโศกเศร้าเห็นเป็นฉนี้
กระหม่อมฉัน ล่วงรู้ดีถึงพระหัทยา ว่าทรงอาลัยในบรรดาอสุรพงศ์ อันต้องสูญ
ชีวิตชีพปลิดปลงในสงคราม แม้จนใจไม่อาจห้ามความทุกข์เทวษ แต่แม้นองค์
พระทรงเดชโปรดพระราชทาน ให้กระหม่อมฉันร่วมคิดอ่านการอาสา ก็จะขอ
รวมร่ ว มอุ ร าเข้ า แก้ ไ ข ด้ ว ยกระหม่ อ มฉั น เคยชิ ด ใกล้ เ ทพมารดา จนได้ รั บ
พระราชทานเทพมนตรามหาเวท ชื่อสญชีพแสนวิเศษมหาศาล หุงน้าทิพย์ชุบ
ชีวานต์ ปวงสรรพสัตว์
ทศกัณฐ์ อะ....จริงหรือแม่ยอดนารีศรีสวัสดิ์มณโฑทรี เจ้าน่ะพูดเล่นเพียงปลอบพี่
ให้คลายหมอง หรือว่าจริงจังดังพระน้องกล่าวเจรจา แม่ยอดชีวันขวัญชีวาแม่
อย่าล้อเล่น
มณโฑ แม้ น พระองค์ อ ยากทรงเห็ น เป็ น จริ ง จั ง โปรดสั่ ง ให้ ใ ครจั ด ตั้ ง โรงพิ ธี
แล้ ว ให้ ขุ ด กเฬวรากซากอสุ รี ที่ บ รรลั ย มากองรวมร่ ว มกั น ไว้ ใ ห้ พ ร้ อ มมู ล
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ทศกัณฐ์ -

กระหม่อมฉันจะหุงน้าทิพย์พรมอสูรสิ้นทั้งหลาย ให้พลิกฟื้นคงคืนกายและชีวิต
ด้วยเดชะน้าอมฤตเจียวละเพคะพระผ่านฟ้า
- ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี น้องเอยน้องรัก
เหมือนแม่พระพึ่งพักเลิศหนักหนา
มิเสียทีที่เป็นเช่นดวงตา
ดวงอุราของพี่มิมีคลาย
- ร้องเพลงนกจาก ขอเชิญแม่พุ่มพวงดวงชีวิต
เข้าร่วมคิดเคียงข้างอย่าห่างหาย
ชุบชีวิตพงศ์เผ่าที่เขาตาย
ให้ฟื้นกายฟื้นชีวาอย่าราคิน
- ปี่พาทย์ทาเพลงโลม - ตระนอน-

สรุปได้ว่าบทโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุ ดนางมณโฑหุง น้าทิพ ย์ฉบับปรับปรุง ของ
กรมศิลปากร เป็นบทโขนที่ประพันธ์ขึ้นใหม่โดยดาเนินเรื่องตามบทละคร เรื่องรามเกียรติ์ พระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ซึ่งนายเสรี หวังในธรรม ผู้เลือก
และปรับปรุงบทโดยนาบทช่วงท้ายของบทละคร ตอนนางมณโฑต่อยหัวทศกัณฐ์ และช่วงต้นตอน
นางมณโฑหุงน้าทิพย์ ผนวกรวมกันกับตอนหุงน้าทิพย์ที่กรมศิลปากรเคยแสดง ใช้แสดงครั้งแรก
ในงานศรีสุขนาฏกรรม ปีที่ 28 ครั้งที่ 3 ณ โรงละครแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549 ใช้เวลา
แสดงประมาณ 45 นาที - 1 ชั่วโมง มีการแบ่งฉากจานวน 3 ฉาก บทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสี
นางมณโฑ อยู่ในการแสดงฉากที่ 1 ฉากที่ 1 ห้องบรรทมภายในพระตาหนักทศกัณฐ์ เมืองลงกา
ในเวลาต่อมากรมศิลปากรได้นาออกแสดงสู่สายตาประชาชนจวบจนปัจจุบันเป็นจานวน 6 ครั้ง
รวมการแสดงบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดาจากอดีตจวบจนปัจจุบันมีแสดงเพียง 7 ครั้ง

4.2.3. เพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดง
การแสดงบทบาททศกั ณ ฐ์ เ กี้ ย วพาราสี น างมณโฑ ในการแสดงโขน เรื่ อ ง
รามเกียรติ์ ชุด นางมณโฑหุงน้าทิพย์ นายเสรี หวังในธรรมได้ประพันธ์บทโขนขึ้นใหม่โดยดาเนิน
เรื่องตามบทพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัช กาลที่ 2) ประกอบการแสดงโขน
การบรรจุเพลงร้อง และเพลงหน้าพาทย์ จึงเป็นไปตามลักษณะของบทที่ประพันธ์และแนวคิดของ
ผู้ ป ระพั น ธ์ ซึ่ ง บทบาททศกั ณ ฐ์ เ กี้ ย วพาราสี น างมณโฑปรากฏเพลงร้ อ ง 2 เพลง และเพลง
หน้าพาทย์ 2 เพลง ได้แก่
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1. เพลงโอ้โลมชาตรี25
เป็นเพลงประกอบการแสดงละคร ในบทบาทที่แสดงความรัก ความพึง
พอใจ สุ ขใจ ของตัวละคร ถ้ าใช้ ประกอบการแสดงละครชาตรี เรียกว่าโอ้โ ลมชาตรี ถ้าใช้
ประกอบการแสดงละครใน เรียกว่าโอ้โลมใน ถ้าใช้ประกอบการแสดงละครนอก เรียกว่าโอ้โลม
นอก ในการแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ มีการบรรจุเพลงโอ้โลมชาตรีตรงกับ
ความหมายของบทโขนที่ว่า
ทศกัณฐ์ -

- ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี น้องเอยน้องรัก
เหมือนแม่พระพึ่งพักเลิศหนักหนา
มิเสียทีที่เป็นเช่นดวงตา
ดวงอุราของพี่มิมีคลาย
2. เพลงนกจาก26
เพลงนกจากนี้ มี 2 ลักษณะ ได้แก่

1. เพลงเถา หลวงบารุงจิตเจริญ (ธูป สาตรวิสัย) ได้นาเพลงนกจาก
สองชั้นทานองเก่าใช้ประกอบการแสดงบทรักอาลัยอาวรณ์ มาแต่งขยายเป็นอัตราจังหวะสามชั้น
และแต่งตัดเป็นชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเมื่อ พ.ศ.2495
2. เพลงทางเปลี่ยน หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) ได้นา
เพลงนกจากสองชั้นทานองเก่านี้มาแต่งเป็นทานองทางเปลี่ยน ในอัตราจังหวะสองชั้น
จากความหมายของเพลงซึ่ง สอดคล้องกับบททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ
ตอนที่ทศกัณฐ์แสดงอาการรักนางมณโฑจึงเชิญนางทาพิธีสญชีพ หรือหุงน้าทิพย์ ดังบทโขนที่ว่า
- ร้องเพลงนกจาก ขอเชิญแม่พุ่มพวงดวงชีวิต
เข้าร่วมคิดเคียงข้างอย่าห่างหาย
ชุบชีวิตพงศ์เผ่าที่เขาตาย
ให้ฟื้นกายฟื้นชีวาอย่าราคิน

25

ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์, สารานุกรมเพลงไทย, หน้า 313.

26

เรื่องเดียวกัน, หน้า 135.
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3. เพลงโลม27
เพลงหน้ าพาทย์ สาหรั บ ประกอบกิ ริ ยาเกี้ ย วพาราสี ข องตัว ละครใน
บทเข้าพระเข้านาง ในบางโอกาสจะใช้ควบคู่กับเพลงอื่นโดยเฉพาะเพลงตระนอน เรียกติดต่อกัน
ว่า โลม – ตระนอน เมื่อประกอบละครในใช้เพลงโลมใน เมื่อประกอบละครนอกใช้เพลงโลมนอก
ในการแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ มีการใช้เพลงโลมตรงตามความหมายของ
เพลงที่ตัวละครเกี้ยวพาราสี
4. เพลงตระนอน28
เพลงหน้าพาทย์ สาหรับประกอบกิริยาการนอนของตัวละครทั้งฝ่ายพระ
นาง ยักษ์ ลิ ง ในบางโอกาสใช้ บรรเลงติดต่ อกับเพลงโลมเรียกว่ า เพลงโลม – ตระนอน
นอกจากนี้ยังเป็นเพลงประจากัณฑ์ฉกษัตริย์ของเทศน์มหาชาติ ในการแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยว
พาราสีนางมณโฑ มีการบรรจุเพลงหน้าพาทย์ตระนอนต่อจากเพลงโลม ซึ่งเป็นการแสดงถึง
การหลับนอนของทศกัณฐ์กับนางมณโฑ

4.2.4. เครื่องดนตรีประกอบการแสดง
เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงโขน บทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนาง
มณโฑ เรื่องรามเกียรติ์ ชุดนางมณโฑหุงน้าทิพย์ นิยมใช้วงดนตรีปี่พาทย์ จานวน 3 วง ได้แก่
วงปี่พาทย์เครื่องห้า วงปี่พาทย์เครื่องคู่ และวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ บรรเลงประกอบการแสดง
โดยคานึงถึงระยะเวลาแสดง สถานที่แสดง โอกาสที่ใช้แสดง

27

เรื่องเดียวกัน, หน้า 135.

28

เรื่องเดียวกัน, หน้า 100.
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วงปี่พาทย์เครื่องห้า ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปี่ใน
ตะโพน
ระนาดเอก
กลองทัด
ฆ้องวงใหญ่
ฉิ่ง

1
1
1
2
1
1

เลา
ลูก
ราง
ลูก
วง
คู่

รูปที่ 155 วงปี่พาทย์เครื่องห้า
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

331
วงปี่พาทย์เครื่องคู่ ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี ดังนี้
1. ปี่ใน
2. ปี่นอก
3. ระนาดเอก
4. ระนาดทุ้ม
5. ฆ้องวงใหญ่
6. ฆ้องวงเล็ก
7. ตะโพน
8. กลองทัด
9. ฉิ่ง
10.ฉาบ
11.กรับ

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

เลา
เลา
ราง
ราง
วง
วง
ลูก
ลูก
คู่
คู่
คู่

รูปที่ 156 วงปี่พาทย์เครื่องคู่
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย
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วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี ดังนี้
1. ปี่ใน
2. ปี่นอก
3. ระนาดเอก
4. ระนาดทุ้ม
5. ระนาดเอกเหล็ก
6. ระนาดทุ้มเหล็ก
7. ฆ้องวงใหญ่
8. ฆ้องวงเล็ก
9. ตะโพน
10.กลองทัด
11.ฉิ่ง
12.ฉาบเล็ก
13.ฉาบใหญ่
14.กรับ
15.โหม่ง

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

เลา
เลา
ราง
ราง
ราง
ราง
วง
วง
ลูก
ลูก
คู่
คู่
คู่
คู่
ใบ

รูปที่ 157 วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย
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4.2.5. เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง
เครื่องแต่งกายการแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ เนื่องจากการ
แสดงเกิดขึ้นในช่ วงเวลาที่กรมศิลปากรพัฒ นาเครื่องแต่ง กายและบัญญัติเครื่องแต่ง กายโขน
อย่างชัดเจนพบว่า
ตารางที่ 19 เครื่องแต่งกายของทศกัณฐ์ในการแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ
รายการเครื่อง
แต่งกาย
1. หัวโขน
2. ฉลององค์
3. อินทรธนู
4. กรองคอ
5. รัดอก
6. สนับเพลา
7. ผ้านุ่ง
8. ห้อยข้าง
9. ปิดก้น
10. รัดสะเอว
11. ห้อยหน้า
12 .ปั้นเหน่ง
13. สังวาล
14.ตาบทิศ
15. ลูกประคา
16. กาไลแผง
17. กาไลเท้า
18. แหวนรอบ
19. ธามรงค์

ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2549

ครั้งที่ 2
พ.ศ. 2550

ครั้งที่ 3
พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2555

หน้าทศกัณฐ์
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง









หน้าทศกัณฐ์
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง









หน้าทศกัณฐ์
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง









หน้าทศกัณฐ์
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
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ตารางที่ 19 เครื่องแต่งกายของทศกัณฐ์ในการแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ (ต่อ)
รายการเครื่องแต่ง
กาย
1. หัวโขน
2. ฉลององค์
3. อินทรธนู
4. กรองคอ
5. รัดอก
6. สนับเพลา
7. ผ้านุ่ง
8. ห้อยข้าง
9. ปิดก้น
10. รัดสะเอว
11. ห้อยหน้า
12 .ปั้นเหน่ง
13. สังวาล
14.ตาบทิศ
15. ลูกประคา
16. กาไลแผง
17. กาไลเท้า
18. แหวนรอบ
19. ธามรงค์

ครั้งที่ 5
พ.ศ. 2555

ครั้งที่ 6
พ.ศ. 2555

ครั้งที่ 7
พ.ศ. 2556

หน้าทศกัณฐ์
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง









หน้าทศกัณฐ์
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง









หน้าทศกัณฐ์
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง









จากการศึกษา พบว่าเครื่องแต่งกายของทศกัณฐ์ตั้งแต่ การแสดงครั้งแรกจวบจน
ปั จ จุ บั น ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเครื่ อ งแต่ ง กาย โดยจะสวมเสื้ อ แขนยาวปั ก ลายสิ ง ห์ ข บและ
สนับเพลาสี เขียว ติดอินทรธนู กรองคอและปิดอุระสีแดง นุ่ง ผ้ายกแบบจีบโจงก้นแป้นสีแดง
ปิ ด ก้ น ยั ก ษ์ รั ด สะเอว ห้ อ ยหน้ า และห้ อ ยข้ า งสี เ ขี ย วขลิ บ สี แ ดง และสวมเครื่ อ งประดั บ
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ถนิมพิมพาภรณ์และศิราภรณ์ ได้แก่ ทับทรวง สังวาล เข็มขัด กาไลแผง ข้อเท้า แหวนรอบและ
ใส่หัวโขนทศกัณฐ์ ทัดอุบะและดอกไม้ทัดทางด้านขวา

รูปที่ 158 เครื่องแต่งกายทศกัณฐ์ด้านหน้า
แบบโดย นายสุทธิ สุทธิรักษ์
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย
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รูปที่ 159 เครื่องแต่งกายทศกัณฐ์ด้านหลัง
แบบโดย นายสุทธิ สุทธิรักษ์
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

337
ลักษณะเครื่องแต่งกายของทศกัณฐ์
1. หัวโขน หน้ายักษ์ปากแสยะตาโพลง สีเขียวสด มี 3 ชั้น คือ ชั้นแรกหน้าปกติ
1 หน้า และหน้าเล็ก ๆ เรียงกันด้านหลัง 3 หน้า ชั้นที่ 2 ทาเป็นหน้าเล็ก ๆ 4หน้า เรียงสี่ทิศ และ
ชั้นที่ 3 ด้านหน้าทาเป็นหน้าพรหมด้านหลังทาเป็นหน้ายักษ์ สวมมงกุฏยอดชัย ทัดอุบะและ
ดอกไม้ทัดด้านขวา
2. เสื้อหรือฉลององค์ สวมเสื้อแขนยาวสีเขียว ปักลายสิงห์ขบด้วยดิ้นและเลื่อม
ทั้งตัวเสื้อและแขน เย็บด้านหน้าด้วยด้ายตลอดแนวจากบนลงล่าง
3. อินทรธนู เป็นแผ่นผ้าสีแดงปักลายด้วยดิ้นและเลื่อมปลายแหลมติดพู่สีเงิน
สวมอยู่บนหัวไหล่สองข้าง ใช้เฉพาะกับเสื้อแขนยาว
4. กรองคอ เป็นผ้าสีแดงที่สวมทับบนเสื้อ มักทาขอบให้เป็นลายหยักแหลม
จะปักด้วยดิ้นและเลื่อม
5. รัดอก เป็นผ้าสีแดง 4 ชิ้น ปักลายสิงห์ขบด้วยดิ้นและเลื่อม โดยใช้ติดรัด
หน้าอก 4 ทิศ โดยมีผ้าคาดสีแดงเป็นสายโยงให้ผ้าทั้ง 4 ชิ้น ติดกัน
6. สนับเพลา กางเกงยาวครึ่งน่อง ส่วนบนใช้ผ้าขาวหรือผ้าดิบ ส่วนหัวเข่าลง
มาถึงกลางน่องใช้ผ้าสีเป็นเชิงปักด้วยดิ้นและเลื่อมเป็นลวดลาย มักทาให้เชิงมีชายงอนขึ้น
7. ผ้านุ่งหรือภูษา เป็นผ้ายกที่มีลักษณะใช้เส้นไหม หรือเส้นลวดทองทอยกก
ดอกเป็นลายนูน นุ่งแบบจีบโจงก้นแป้น และรัดเอวด้วยเชือกผ้าดิบ
8. ห้อยข้าง เป็นผ้า 2 ผืน ห้อยจากเอวลงมาที่หน้าขาทั้ง 2 ข้าง ปักด้วยดิ้นและ
เลื่อมตามลวดลายต่าง ๆ
9. ปิดก้น ห้อยจากเอวลงมาจากด้านหลังเพื่อปิดก้นและหางที่ทิ้งลงมา ปักด้วย
ดิ้นและเลื่อมตามลวดลายต่าง ๆ
10. รัดสะเอว เป็นแผ่นผ้าที่คาดทับสะโพก เพื่อปิดทับเสื้อ ผ้านุ่งห้อยข้างให้ดู
เรียบร้อย จะปักด้วยดิ้นและเลื่อมตลอดทั้งผืน
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11. ห้อยหน้าหรือชายไหว เป็นแผ่นผ้าผืนเดี่ยวที่ใช้ห้อยตรงกลางปิดทับบนรัด
สะเอว และห้อยข้างเป็นผ้าที่มีสีและลวดลายเหมือนห้อยข้างและรัดสะเอว
12. เข็มขัดหรือปั้นเหน่ง ใช้คาดทับที่เอวเมื่อแต่งกายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
13. สังวาล เป็นสร้อยที่คล้องสะพายแล่งสลับกันมี 2 สาย เชื่อมด้วยตามทิศ
14. ตาบทิศ เป็นเครื่องประดับที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด เย็บติด
กับสังวาล เมื่อสวมใส่แล้วจะห้อยอยู่ด้านข้าง และกลางหลังของผู้แสดง
15. ลูกประคา เป็นเครื่องประดับทามาจากโลหะทาสีทองร้อยเป็นวงกลมความ
ยาวเมื่อเวลารวมกันจะอยู่ระดับหน้าอก
16. ทองกรหรือกาไลแผง เป็นเครื่องประดับที่ทาด้วยเงินประดับเพชรหรือพลอยสี
ขาว ใช้สวมที่ข้อมือทั้งสองข้าง
17. กาไลเท้า เป็นเครื่องประดับใช้สวมข้อเท้า ทาด้วยเงินหรือทอง แต่โดยมาก
ใช้แบบกะไหล่ทอง
18. แหวนรอบ เป็นเครื่องประดับข้อมือและข้อเท้าทั้งสองข้าง
19. ธามรงค์ หรือ แหวนที่สวมใส่นิ้วมือทั้งสองข้าง นิยมสวมแหวนที่มีสีสัน และ
ความแวววาว
จากการศึกษาการแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ ผู้วิจัยพบว่าการ
แต่งกายของนางมณโฑ มีการแต่งกายแบบยืนเครื่องตัวนาง มี 3 สี ได้แก่ สีชมพูขลิบฟ้า สีเหลือง
ขลิบม่วง และสีเหลืองขลิบแดง ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางดังนี้
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ตารางที่ 20 เครื่องแต่งกายของนางมณโฑในการแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ
รายการเครื่อง
แต่งกาย

ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2549

1. มงกุฎกษัตรีย์
2. เสื้อในนาง
3. ผ้าห่มนาง
4. นวมนาง
5. ผ้านุ่ง


สีเหลือง
สีชมพูขลิบฟ้า
สีฟ้า
สีฟ้า

6. ปั้นเหน่ง
7. สะอิ้ง
8. กาไลแผง
9. ปะวะหล่า
10. กาไลเท้า
11. แหวนรอบ
12.ธามรงค์









ครั้งที่ 2
พ.ศ. 2550

ครั้งที่ 3
พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2555




สีเหลือง
สีเหลือง
สีเหลือง
สีเหลืองขลิบแดง สีเหลืองขลิบม่วง สีเหลืองขลิบแดง
สีแดง
สีม่วง
สีแดง
สีแดง
สีม่วง
สีแดง
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ตารางที่ 20 เครื่องแต่งกายของนางมณโฑในการแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ
(ต่อ)
รายการเครื่องแต่ง
กาย

ครั้งที่ 5
พ.ศ. 2555

ครั้งที่ 6
พ.ศ. 2555

ครั้งที่ 7
พ.ศ. 2556

1. มงกุฎกษัตรีย์
2. เสื้อในนาง
3. ผ้าห่มนาง
4. นวมนาง
5. ผ้านุ่ง


สีเหลือง
สีเหลืองขลิบแดง
สีแดง
สีแดง


สีเหลือง
สีชมพูขลิบฟ้า
สีฟ้า
สีฟ้า


สีเหลือง
สีเหลืองขลิบแดง
สีแดง
สีแดง

6. ปั้นเหน่ง
7. สะอิ้ง
8. กาไลแผง
9. ปะวะหล่า
10. กาไลเท้า
11. แหวนรอบ
12.ธามรงค์

























จากตารางสรุ ป ได้ ว่ า เครื่ องแต่ง กายนางมณโฑแสดงครั้ง แรก ณ โรงละคร
แห่งชาติ สวมเสื้อในนางแขนกุดสีเหลือง ห่มผ้าห่มนางสีชมพูขลิบสีฟ้า และนวมนางสีฟ้า นุ่งผ้า
ยกแบบจีบหน้านางสีฟ้าสอดไหมสีทอง ต่อมาแสดงครั้งที่ 2 ห่มผ้าห่มสีเหลืองขลิบแดงและนวม
นางสีแดง นุ่งผ้ายกแบบจีบหน้านางสีแดงสอดไหมสีทอง และครั้งที่ 3 ห่มผ้าห่มสีเหลืองสีขลิบ
ม่ ว งและนวมนางสี ม่ ว ง นุ่ ง ผ้ า ยกแบบจี บ หน้ า นางสี ม่ ว งสอดไหมสี ท อง แต่ ทั้ ง 3 ครั้ ง สวม
เครื่องประดับถนิมพิมพาภรณ์และศิราภรณ์ ได้แก่ จี้นาง สังวาลห้อยทางด้านขวา 2 เส้น เข็มขัด
พร้อมหัวเข็มขัด กาไลแผง ปะวะหล่า ข้อเท้า และใส่มงกุฎ ทัดอุบะและดอกไม้ทัดทางด้านซ้าย
เหมือนกัน
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เนื่องด้วยสีของเครื่องแต่งกายมี 3 ลักษณะ ทาให้ผู้วิจัยทราบเหตุผลของการ
เลือกสีเครื่องแต่งกายของนางมณโฑ ดังนี้
“... เครื่องแต่งกายของนางมิได้ถูกกาหนดไว้อย่ างชัดเจน ถ้า
เป็นนางเอกพระเอกก็สีแดงเขียว เขียวแดง พระเอกละครนอกก็สี
เหลืองแดง แต่ตัวนางไม่ได้มีการบัญญัติเอาไว้ แต่จะเลือกใส่สีที่ไม่
ตรงกั บ คู่ แ สดงด้ ว ยกั น และต้ อ งดู พ งศ์ ศั ก ดิ์ ข องตั ว ละครด้ ว ย
อย่างเช่ น ทศกัณฐ์ แต่ง สีเขียวแดง ตัวนางมณโฑจะแต่ง สีเขียวอี ก
ไม่ได้ เนื่องจากสีมันกลืนกัน จึงเลี่ยงเป็นสีชมพูบ้าง สีเหลืองบ้าง
เพราะ สีชมพูคือสีที่เป็นตัวแทนของผู้หญิง ความอ่อนหวาน สีเหลือง
การเปรียบสีผิวของตัวนาง จึงนามาใช้กับตัวนางมณโฑ ส่วนสีของ
ขลิบผ้าห่มนาง มีไว้เพื่อให้ตัดกับสีสีของผ้าห่มเพื่อเวลาใส่แล้วจะดู
เด่นขึ้นมา เช่น สีเหลืองกับสีแดง สีชมพูกับสีฟ้า สีเหลืองกับสีม่วง
เป็นต้น แล้ วแต่ผู้ออกแบบ อีกทั้ง เวลาสวมใส่ผ้านุ่ง และนวมนาง
ก็จะดูที่สีขลิบของผ้าห่มนางสีสวมใส่…”29
จากการสัมภาษณ์นางวลัยพร กระทุ่มเขต ผู้แสดงบทบาทนางมณโฑ ในการ
แสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑคนแรก กล่าวว่า
“… ครูแสดงเมื่อปีพ.ศ. 2549 ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)
ในรายการศรีสุขนาฏกรรม ครั้งนั้นครูแต่งกายยืนเครื่องนางสีชมพูขลิบ
สีฟ้า เนื่องจาก ณ ตอนนั้นสีชมพูขลิบฟ้า เป็นสีที่ใหม่ที่สุด และด้วย
ตัวนางมณโฑเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวาน เรียบร้อย จึงให้นางมณโฑแต่ง
เครื่องสีชมพูขลิบฟ้า ... ”30

29

สัมภาษณ์ นางสาวอรพินธุ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา, ข้าราชการบานาญ สานักการสังคีต

กรมศิลปากร, 19 เมษายน 2556.
30

สัมภาษณ์ นางวลัยพร กระทุ่มเขต, นาฏศิลปินสานักการสังคีต, 18 เมษายน 2556.
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และจากการสัมภาษณ์นางสาวภวินี เดชสุภา ผู้แสดงบทบาทนางมณโฑ ในการ
แสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑคนปัจจุบัน กล่าวว่า
“… พี่แสดงบทบาทนางมณโฑตอนเกี้ยวพาราสีนี้ 4 ครั้ง
มีการแต่งกายแบบยืนเครื่องตัวนาง 2 สี ซึ่งครั้งที่ 1 2 และ 4 แต่ง
สีเหลืองขลิบแดง และครั้งที่ 3 เล่นที่โรงละครสุพรรณบุรี แต่งสีชมพู
ขลิบฟ้า เนื่องจาก แต่งสีเหลืองเพราะว่า ด้วยตามบทพระราชนิพนธ์
บอกว่า กายนางเหมือนดั่งทอง ทางผู้ใหญ่จึงให้แต่งสีเหลือง และที่
แต่งกายสีชมพู เนื่องจาก เป็นสีที่อ่อนไหวเหมาะกับผู้ใหญ่และไม่ซ้า
กับทศกัณฐ์ ... ”31
สรุปได้ว่า การแต่งกายของนางมณโฑในการแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสี
นางมณโฑ ชุดนางมณโฑหุงน้าทิพย์ แต่งกาย 2 สี ได้แก่ สีชมพู และสีเหลือง แต่สีเหลืองจะมี
ขลิบผ้า 2 สี ได้แก่ สีแ ดงและสีม่วง เหตุผลของการเลือกแต่งกาย คือ ต้องแต่งกายด้วยสีที่
ไม่ซ้ากับทศกัณฐ์ และพิจารณาตามความเป็นตัวตนของนางมณโฑ เช่น ผู้หญิงมีผิวกายเนียน
ละเอียดเหมือนทาทอง ก็เปรียกับสีเหลือง หรือสีของผู้หญิง แทนความอ่อนหวาน อ่อนไหว สดใส
ก็เปรียบกับสีชมพู ก็ได้

31

สัมภาษณ์ นางสาวภวินี เดชสุภา, นาฏศิลปินสานักการสังคีต, 11 เมษายน 2556.
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รูปที่ 160 เครื่องแต่งกายนางมณโฑด้านหน้า
แบบโดย นางหนึ่งนุช เคหา
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย
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รูปที่ 161 เครื่องแต่งกายนางมณโฑด้านหลัง
แบบโดย นางหนึ่งนุช เคหา
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย
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ลักษณะเครื่องแต่งกายของนางมณโฑ
1. มงกุฎกษัตรีย์ เป็นเครื่องประดับศีรษะมีปลายยอดแหลม มีอุบะและดอกไม้
ทัดติดทางด้านซ้ายบริเวณกรรเจียกจร วิธีสวมจะครอบบนศีรษะ บางคนใช้หมอนรองก่อนสวม
เพื่อให้กระชับมีเชือกผูกด้านหลังและใต้คาง
2. เสื้อในนาง เป็นเสื้อสีเหลืองทอง คอกลม แขนกุด ผ่าหน้าใช้ซิปหรือใช้ด้าย
เย็บตลอดแนวในกรณีที่เสื้อหลวม เพื่อให้ตัวเสื้อรัดรูปทรงพอดีกับลาตัวของผู้แสดง
3. ผ้าห่มนาง เป็นผ้าสไบผืนใหญ่ผืนเดียว ปักด้วยดิ้นและเลื่อมตามลวดลาย
ไทย ผืนผ้าเจาะรูเพื่อใช้สวมศีรษะ ห้อยชายลงไปด้านหลังยาวประมาณครึ่งน่อง ส่วนด้านหน้าจับ
พับเก็บเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วใช้ด้ายเย็บตรงเอวด้านหน้า
4. กรองคอหรือนวมนาง สวมปิดทับผ้าห่มนางเป็นแผ่นผ้าสวมรอบคอ ปักด้วย
ดิ้นและเลื่อมตามลวดลายไทย
5. ผ้านุ่ง ผ้ายกที่ทอเป็นผืนใช้นุ่งจีบหน้านางและจีบชายยก คาดเอวด้วยเชือก
ผ้าดิบ และคาดทับด้วยเข็มขัด
6. เข็มขัด เป็นเข็มขัดสีทองที่มีหัวประดับพลอยใช้คาดทับผ้านุ่ง
7. สะอิ้ง หรือสร้อยตัว เป็นสายสร้อยโลหะชุบทองลายเม็ดมะยม
8. ทองกรหรือกาไลแผง เป็นเครื่องประดับเหมือนตัวพระ ทาด้วยเงินประดับ
เพชรหรือพลอยสีขาว ใช้สวมข้อมือทั้งสองข้าง
9. ปะวะหล่า เป็นเครื่องประดับข้อมือทั้งสองข้างมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ ร้อย
เป็นกาไล
10. กาไลเท้า เป็นเครื่องประดับที่มีลักษณะรูปทรงและวิธีใช้เหมือนกาไลเท้าของ
ตัวยักษ์กล่าวคือ เป็นกาไลทรงหัวบัวสีทอง ใช้สวมข้อเท้าทั้งสองข้าง
11. แหวนรอบ เป็นเครื่องประดับข้อมือและข้อเท้าทั้งสองข้าง
12. ธามรงค์ แหวนที่สวมใส่นิ้วมือทั้งสองข้างจุดเด่นคือความแวววาวและสีสัน
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4.2.6. ฉากประกอบการแสดง
ฉากที่ใช้ประกอบการแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ ในการแสดง
โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดนางมณโฑหุงน้าทิพย์ ฉากที่ 1 ห้องบรรทมภายในพระตาหนักทศกัณฐ์
เมืองลงกา ในการแสดงครั้งแรก ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) ไม่มีฉากประกอบการแสดงใช้
ผ้ า ม่ า นด้ า นหลั ง เป็ น ฉาก แล้ ว มี อุ ป กรณ์ ป ระกอบฉาก ได้ แ ก่ ลั บ แล เตี ย งใหญ่ หมอน
สามเหลี่ยม และเครื่องราชูปโภคขนาบข้างทั้งซ้ายและขวา
การแสดงครั้งที่ 2 ในปีพุทธศักราช 2550 ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) ไม่มี
ฉากประกอบการแสดงใช้ ผ้าม่ านด้านหลังเป็นฉาก แล้วมีอุปกรณ์ประกอบฉาก ได้แก่ ลับแล
เตียงใหญ่ หมอนสามเหลี่ยม และเครื่องราชูปโภคขนาบข้างทั้งซ้ายและขวา เหมือนกับการแสดง
ครั้งที่ 1
การแสดงครั้ ง ที่ 3 ในปี พุ ท ธศั ก ราช 2553 มี ก ารเขี ย นฉากเป็ น ลายพนั ง ห้ อ ง
แล้วมีอุปกรณ์ ประกอบฉาก ได้แก่ ลับแล เตียงใหญ่ หมอนสามเหลี่ยม และเครื่องราชูปโภค
ขนาบข้างทั้งซ้ายและขวา
การแสดงครั้งที่ 4 - 6 ในปีพุทธศักราช 2556 ไม่มี ฉากประกอบการแสดง
แต่จะใช้ผ้ามุ้งห้อยทั้ง 2 ข้างของเวที ซึ่งทาให้ดูเหมือนเป็นม่านใหญ่สีขาวบาง ๆ และมีอุปกรณ์
ประฉาก ได้แก่ เตียงใหญ่ หมอนสามเหลี่ยม และเครื่องราชูปโภคขนาบข้างทั้งซ้ายและขวา
และการแสดงครั้งที่ 7 ในปีพุทธศักราช 2556 มีการเขียนฉากเป็นลายพนังห้อง
ด้วยลายไทย แล้วเขียนฉากบนไม้ฉลุลายเป็นส่วนรองด้านหลังต่อจากอุปกรณ์การแสดง แล้วมี
อุปกรณ์ประกอบฉาก ได้แก่ เตียงใหญ่ หมอนสามเหลี่ยม และเครื่องราชูปโภคขนาบข้างทั้งซ้าย
และขวา
สรุปได้ว่า ฉากที่ใช้ประกอบการแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ ยวพาราสีนางมณโฑ
ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุ ดนางมณโฑหุง น้าทิพ ย์ เป็นการเขียนฉากห้อ งบรรทมมี
อุปกรณ์ประกอบฉาก ประกอบด้วย ลับแล เตียงใหญ่ หมอนสามเหลี่ยม และเครื่องราชชูปโภค
ประกอบทั้งซ้ายและขวา
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รูปที่ 162 ฉากแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑในปีพุทธศักราช 2555
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายจากนางสาวภวินี เดชสุภา

รูปที่ 163 ฉากแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑในปีพุทธศักราช 2556
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายจากนางสาวภวินี เดชสุภา
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4.2.7. การคัดเลือกผู้แสดง
การคัดเลือกผู้โขนบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑนั้น ผู้รับบทบาทแสดง
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ฝึกด้านทักษะเฉพาะทางและมีประสบการณ์ด้ านการแสดงพอสมควร
เพราะบทบาทนี้ถือได้ว่าเป็นบทบาทที่ยากสาหรับผู้เรียนนาฏยศิลป์ เนื่องจาก ต้องฝึกการราให้
สง่า เข้าเกี้ยวพาราสีพาราสีต้องสมจริง เป็นต้น ก่อนที่จะได้รับเลือกแสดงผู้แสดงจะต้องผ่าน
กระบวนการคัดเลือกและฝึกหัดดังนี้
การคั ดเลื อ กผู้ ฝึ ก หัด ทศกัณ ฐ์ ต้ องเป็ นผู้ ที่มี สุข ภาพแข็ง แรงร่ างกายสมบู ร ณ์
ครบถ้วน และรูปร่างของผู้ฝึกหัดจะมีรูปร่างสูงใหญ่ ลาคอระหงหรือคอยาว ช่วงหน้าอกใหญ่
ไหล่ลาดตรง หลังไม่โก่ง ไม่ดูหน้าตาเนื่องจากเวลาแสดงสวมหัวโขน
การฝึ กหั ด ทศกั ณฐ์ จั ด อยู่ ในการฝึ กหั ดประเภทโขน(ยั กษ์ ) ซึ่ ง ผู้ ที่ผ่ านการ
คัดเลือกแล้วจะถูกเริ่มฝึกหัดเบื้องต้น ได้แก่ การตบเข่า การถองสะเอว การเต้นเสา การถีบ
เหลี่ยม การดัดข้อมือและนิ้วมือ จากนั้นเริ่มเรียนแม่บทของตัวยักษ์ ฝึกหัดอิริยาบถต่าง ๆ เช่น
การนั่ง การยืน การเดิน การขึ้นเตียง การลงเตียง การคลานไปข้างหน้า การถวายบังคม และ
การคลานถอยหลัง ต่อมาการฝึกหัดวิธีการใช้อาวุธ ฝึกหัดเพลงหน้าพาทย์ ฝึกหัดตีบทและใช้บท
ฝึกหัดราเดี่ยว และสุดท้ายฝึกหัดการแสดงเป็นชุดเป็นตอน
การคัดเลือกผู้ฝึกหัดนางมณโฑ ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์
ครบถ้วน และรูปร่างของผู้ฝึกหัดจะมีรูปร่างกลมหรือท้วม ลักษณะใบหน้ารูปไข่หรือกลมก็ไ ด้
ตากลมโต จมูกโด่ง ปากเป็นรูปกระจับ หน้าผากไม่กว้าง หลังไม่โก่ง มืออ่อน แขนอ่อน ท่าทาง
แช่มช้อยนุ่มนวล เห็นแล้วเด่นสะดุดตา ที่สาคัญการคัดเลือกผู้แสดงบทบาทนางมณโฑ เมื่อเข้ าคู่
กับทศกัณฐ์จะมีรูปร่างที่ไม่เล็กมากจนขาดความสมดุลและไม่ใหญ่กว่าทศกัณฐ์
การฝึกหัด นางมณโฑจัดอยู่ในการฝึกหัดประเภทละครตัวนาง ซึ่งผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกแล้วจะถูกเริ่มฝึกหัดเบื้องต้น ได้แก่ การราเพลงช้า – เพลงเร็ว เพลงเชิด เพลงเสมอ
เพลงแม่ บท ฝึ กหัดอิ ริยาบถต่าง ๆ เช่ น การนั่ง การยืน การเดิน การขึ้นเตียง การลงเตียง
การคลานไปข้างหน้า การถวายบังคม และการคลานถอยหลัง ต่อมาการฝึกหัดวิธีการใช้อาวุธ
ฝึกหัดเพลงหน้าพาทย์ ฝึกหัดตีบทและใช้บท ฝึกหัดราเดี่ยว ระบามาตรฐาน และสุดท้ายฝึกหัด
การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
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สรุปได้ว่า การคัดเลือกผู้แสดงบทบาททศกัณฐ์ จะเลือกผู้ที่มี รูปร่างสูง ใหญ่
ไม่คานึงก็หน้าตาเพราะสวมหัวโขน การคัดเลือกผู้แสดงบทบาทนางมณโฑ จะเลือกผู้ที่มีรูปร่าง
กลม ใบหน้าสวยหน้าผากแคบ มืออ่อนแขนอ่อน ด้านการฝึกหัดบทบาททศกัณฐ์และนางมณโฑ
จะต้องเป็นผู้ ที่ผ่ านการฝึ กหัดขั้นพื้นฐาน เช่ น ท่าแม่ ท่า การราเพลงช้ า เพลงเร็ว เชิ ด เสมอ
ไปจนถึงขึ้นการราเป็นชุดเป็นตอนเพื่อฝึกการราใช้บท
4.2.8. กระบวนท่ารา
กระบวนท่าราการแสดงบทบาททศกัณฐ์ เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ เกิดขึ้นจาก
ปรมาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ คื อ นายราฆพ โพธิ เวส และนางรัจนา พวงประยงค์ โดยได้
ถ่ายทอดกระบวนท่าราให้กับผู้แสดงและครูผู้ฝึกซ้อม จากนั้น มีการสืบทอดกระบวนท่ารามาจาก
รุ่นสู่ร่น ซึ่งการกระบวนท่าราบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 เล้าโลม ในทานองเพลงโอ้โลมชาตรี เพลงนกจาก และเพลงหน้าพาทย์
โลม
ช่วงที่ 2 ประดิพัทธ์ ในทานองเพลงหน้าพาทย์ เพลงตระนอน

ลักษณะท่าราช่วงที่ 3 เล้าโลม ในทานองเพลงโอ้โลมชาตรี มีกระบวนท่ารา
ทั้งสิ้นจานวน 13 ท่ารา ดังนี้

ตารางที่ 21 ความหมายของท่าราบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑเพลงโอ้โลมชาตรี
ท่าที่
1.
2.

ชื่อท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าโลมบน
นางมณโฑ ท่าปัด 2 มือ
ทศกัณฐ์ ท่ารัก
นางมณโฑ ท่าผลัก 2 มือ

ความหมายท่ารา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณหัวไหล่
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนความรักความปราถนา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
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ตารางที่ 21 ความหมายของท่าราบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑเพลงโอ้โลมชาตรี (ต่อ)
ท่าที่
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าไว้มือ
นางมณโฑ ท่าพัก
ทศกัณฐ์ ท่ารวมมือ
นางมณโฑ ท่าผลัก 2 มือ
ทศกัณฐ์ ท่านภาพร
นางมณโฑ ท่าผลัก 2 มือ
ทศกัณฐ์ ท่าราร่าย
นางมณโฑ ท่าอาย
ทศกัณฐ์ ท่าสั่นมือ
นางมณโฑ ท่าพัก
ทศกัณฐ์ ท่าตบหน้าขา
นางมณโฑ ท่าพัก
ทศกัณฐ์ ท่าจีบ 2 มือที่ตา
นางมณโฑ ท่าผลัก 2 มือ
ทศกัณฐ์ ท่าชี้อก
นางมณโฑ ท่าผลัก 2 มือ
ทศกัณฐ์ ท่าตัวเรา
นางมณโฑ ท่าพัก
ทศกัณฐ์ ท่าชี้กวาด
นางมณโฑ ท่าผลัก 2 มือ
ทศกัณฐ์ ท่าราร่าย
นางมณโฑ ท่าอาย

ความหมายท่ารา
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนผู้ยิ่งใหญ่
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการรวบรวม
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนความยิ่งใหญ่
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงประกอบในจังหวะรับและร้องทวน
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการสาเร็จ
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนดวงตา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนหัวอกของตัวเรา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนตัวเรา
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนทั้งหมด
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงประกอบในจังหวะรับและร้องทวน
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย
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รูปที่ 164 น้องเอย
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าโลมบน
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นัง่ คุกเข่า
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางหน้าขาทั้ง 2 ข้าง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

1.
น้องเอย

นางมณโฑ ท่าปัด 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างจีบคว่าปัดมือยักษ์ออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 165 น้องรัก
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่ารัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : แบมือทั้ง 2 ผสานที่หน้าอก ส่ายไหล่เล็กน้อย
ศีรษะ : เอียงขวา

2.
น้องรัก

นางมณโฑ ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทัง้ 2 ข้างผลักแขนยักษ์ออก
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 166 เหมือนแม่พระ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าไว้มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือซ้ายไว้มือ มือขวาลงวง
ศีรษะ : เอียงขวา เข้าหานาง

3.
เหมือนแม่พระ

นางมณโฑ ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางที่หน้าขาด้านขวา
ศีรษะ : เอียงขวา

354

รูปที่ 167 พึ่งพัก
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่ารวมมือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : รวมมือทั้ง 2 ข้างไว้ด้านหน้า
ศีรษะ : เอียงขวา

4.
พึ่งพัก

นางมณโฑ ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง ผลักแขนยักษ์ออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 168 ดนตรีรับ
ท่าที่

5.

เพลง/เนื้อร้อง

ดนตรีรับ

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่านภาพร
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือซ้ายตั้งมือตึงแขนระดับไหล่
มือขวาแบมือหงายแขนระดับวงบน
ศีรษะ : เอียงขวา
นางมณโฑ ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผลักแขนยักษ์ออก
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 169 เหมือนแม่พระ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี(ทวน)
6.
เหมือนแม่พระ

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าราร่าย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือซ้ายตั้งวงกลางระดับหน้าอก มือขวาตั้งวงบน
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางมณโฑ ท่าอาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายแบมือแตะที่แก้มด้านซ้าย มือขวาทอด
แขนวางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 170 พึ่งพัก
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี(ทวน)

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าราร่าย(2)
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือซ้ายจีบส่งหลัง มือขวาช้อนมือจีบแล้วตั้งวง
บน
ศีรษะ : เอียงซ้าย

7.
พึ่งพัก

นางมณโฑ ท่าอาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายแบมือแตะที่แก้มด้านซ้าย มือขวาทอด
แขนวางมือบนปลายเท้าด้านด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 171 เลิศหนักหนา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี(ทวน)

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าราร่าย(3)
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือซ้ายตั้งมือตึงแขนระดับไหล่แล้ววาดแขนลง
พร้อมกับช้อนมือจีบตั้งวงบน มือขวาลงวง
ศีรษะ : เอียงซ้ายแล้วเอียงขวา

8.
เลิศหนักหนา

นางมณโฑ ท่าอาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายแบมือแตะที่แก้มด้านซ้าย มือขวาทอด
แขนวางมือบนปลายเท้าด้านด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 172 มิเสียที
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี

ทศกัณฐ์ ท่าสั่นมือ
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือซ้ายลงวง มือขวาตั้งมือแล้วสั่นข้อมือระดับ
หน้าอก
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองหน้านาง

9.
มิเสียที

นางมณโฑ ท่าพักมือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงขวา

360

รูปที่ 173 ที่เป็น
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี
10.
ที่เป็น

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าตบหน้าขา
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : ตบมือทั้ง 2 ขาที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองหน้านาง
นางมณโฑ ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 174 เช่นดวงตา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าจีบ 2 มือที่ตา
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือทั้ง 2 จีบที่ตาแล้วคลายมือจีบออก
ศีรษะ : เอียงขวามองหน้านาง

11.
เช่นดวงตา

นางมณโฑ ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผลักแขนยักษ์ออก
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 175 ดวงอุรา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าชี้อก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือซ้ายลงวง มือขวาชี้นิ้วชี้ที่อก
ศีรษะ : เอียงขวามองหน้านาง

12.
ดวงอุรา

นางมณโฑ ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผลักแขนยักษ์ออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 176 ของพี่
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี
13.
ของพี่

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าตัวเรา
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือซ้ายจีบที่อก มือขวาลงวง
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองหน้านาง
นางมณโฑ ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 177 ดนตรีรับ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าชี้กวาด
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือซ้ายลงวง มือขวาชี้นิ้วชี้กวาด
ศีรษะ : เอียงขวา

14.

ดนตรีรับ
นางมณโฑ ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทัง้ 2 ข้างผลักแขนยักษ์ออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย

365

รูปที่ 178 ดวงอุรา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี(ทวน)

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าราร่าย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า กระทบจังหวะ
มือ : มือซ้ายม้วนมือจีบเป็นตั้งวงบน มือขวาตั้งวง
กลางระดับหน้าอกแล้วจีบส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

15.
ดวงอุรา

นางมณโฑ ท่าอาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายแบมือแตะที่แก้มด้านซ้าย มือขวาทอด
แขนวางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 179 ของพี่
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี(ทวน)

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าราร่าย(2)
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือซ้ายจีบส่งหลัง มือขวาช้อนมือจีบแล้วตั้งวง
บน
ศีรษะ : เอียงซ้าย

16.
ของพี่

นางมณโฑ ท่าอาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายแบมือแตะที่แก้มด้านซ้าย มือขวาทอด
แขนวางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 180 มิมีคลาย
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี(ทวน)

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าราร่าย (2)
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือซ้ายตั้งมือตึงแขนระดับไหล่แล้ววาดแขนลง
พร้อมกับช้อนมือจีบตั้งวงบน มือขวาลงวง
ศีรษะ : เอียงซ้ายแล้วเอียงขวา

17.
มิมีคลาย

นางมณโฑ ท่าอาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายแบมือแตะที่แก้มด้านซ้าย มือขวาทอด
แขนวางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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ลักษณะท่าราช่วงที่ 3 เล้าโลม ในทานองเพลงนกมีกระบวนท่าราทั้งสิ้นจานวน 10 ท่ารา
ดังนี้
ตารางที่ 22 ความหมายของท่าราบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑเพลงนกจาก
ท่าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าเชิญ
นางมณโฑ ท่าพัก
ทศกัณฐ์ ท่าเด็ดคาง
นางมณโฑ ท่าผลักมือเดียว
ทศกัณฐ์ ท่ารวมมือ
นางมณโฑ ท่าพัก
ทศกัณฐ์ ท่านางนอน
นางมณโฑ ท่าผลัก 2 มือ
ทศกัณฐ์ ท่าจีบ 2 มือไขว้
นางมณโฑ ท่าผลัก 2 มือ
ทศกัณฐ์ ท่าสลัดจีบ
นางมณโฑ ท่าอาย
ทศกัณฐ์ ท่าชี้วน
นางมณโฑ ท่าอาย
ทศกัณฐ์ ท่าตาย
นางมณโฑ ท่าพัก
ทศกัณฐ์ ท่าโกย 2 มือ
นางมณโฑ ท่าพัก
ทศกัณฐ์ ท่าตวัดนิ้ว
นางมณโฑ ท่าผลัก 2 มือ

ความหมายท่ารา
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการเชิญ
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณใต้คาง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนความพร้อม
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการใกล้ชิด
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการห่างหาย
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการชุบชีวิต
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย
เป็นท่าทีแ่ สดงการตีบทแทนเผ่าพงศ์
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการตาย
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนฟื้นคืน
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนสิ้นข้อกังขาหรือสงสัย
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
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รูปที่ 181 ขอเชิญแม่พุ่มพวง
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงนกจาก

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าเชิญ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า กระทบจังหวะ
มือ : ช้อนข้อมือทั้ง 2 ข้างระดับหน้าอกแล้วแบมือ
ศีรษะ : เอียงซ้าย พยักหน้า

1.
ขอเชิญแม่พุ่มพวง

นางมณโฑ ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง วางมิที่หน้าขาขวา
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 182 ดวงชีวิต
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงนกจาก

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าเด็ดคาง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือทั้ง 2 ข้างกามือหลวม ๆ โดยที่มือซ้าย
จับคางนาง มือขวาแตะที่แขนซ้าย
ศีรษะ : เอียงซ้าย มองหน้านาง

2.
ดวงชีวิต

นางมณโฑ ท่าผลักมือเดียว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางมือที่หน้าขาขวา มือขวาตั้งมือแบ
แล้วผลักมือยักษ์ออก
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 183 เข้าร่วมคิด
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงนกจาก

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่ารวมมือ
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : รวมมือทั้ง 2 ข้างไว้ด้านหน้าระดับหน้าอก
ศีรษะ : เอียงซ้าย

3.
เข้าร่วมคิด

นางมณโฑ ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางหน้าขาขวา
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 184 เคียงข้าง
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงนกจาก

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่านางนอน
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือซ้ายตั้งวงล่าง มือขวาตั้งมือหงายลาแขน
ศีรษะ : เอียงขวา หน้ามองนาง

4.
เคียงข้าง

นางมณโฑ ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผลักแขนยักษ์ออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 185 อย่าห่างหาย
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงนกจาก
5.
อย่าห่างหาย

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าจีบ 2 มือไขว้
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง จับหงายไขว้กับระดับหน้าออกแล้ว
เดินมือออกสบัดข้อมือ หน้ามองนาง
ศีรษะ : เอียงขวา หน้ามองนาง
นางมณโฑ ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผลักแขนยักษ์ออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 186 ชุบชีวิต
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงนกจาก
6.
ชุบชีวิต

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าสลัดจีบ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือซ้ายลงวง มือขวาจีบคว่าแล้วสะบัดข้อมือ
ศีรษะ : เอียงซ้าย หน้ามองนาง
นางมณโฑ ท่าอาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายแบมือแตะที่แก้มด้านซ้าย มือขวาทอด
แขนวางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย

375

รูปที่ 187 พงศ์เผ่า
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงนกจาก
7.
พงศ์เผ่า

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าชี้วน
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือทั้ง 2 ข้าวชี้นิ้วชี้ แล้วม้วนข้อมือออกข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง
นางมณโฑ ท่าอาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายแบมือแตะที่แก้มด้านซ้าย มือขวาทอด
แขนวางมือบนปลายเท้าด้านด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 188 ที่เขาตาย
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงนกจาก
8.
ที่เขาตาย

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าตาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : ผายมือแบทั้ง 2 ข้างออกระดับหน้าอก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางมณโฑ ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 189 ให้ฟื้นกายฟื้นชีวา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงนกจาก
9.
ให้ฟื้นกายฟื้นชีวา

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าโกย 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง ตั้งวงกลางแล้วช้อนมือแบขึ้น
ศีรษะ : เอียงซ้าย มองหน้านาง
นางมณโฑ ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายวางที่หน้าขาขวา มือขวาทอดแขน
วางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 190 อย่าราคิน
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงนกจาก

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าตวัดนิ้ว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า โน้มตัวหานาง
มือ : มือซ้ายลงวง มือขวาชี้นิ้วชี้แล้วตวัดข้อมือ
ศีรษะ : เอียงขวา มองหน้านาง

10.
อย่าราคิน

นางมณโฑ ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผลักแขนยักษ์ออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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ลักษณะท่าราช่วงที่ 3 เล้าโลม ในทานองเพลงหน้าพาทย์โลม มีกระบวนท่าราทั้งสิ้น
จานวน 13 ท่ารา ดังนี้
ตารางที่ 23 ความหมายของท่าราบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑเพลงหน้าพาทย์โลม
ท่าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าพักมือ
นางมณโฑ ท่าพักมือ
ทศกัณฐ์ ท่าโลมบน
นางมณโฑ ท่าปัด 2 มือ
ทศกัณฐ์ ท่าเชยคาง
นางมณโฑ ท่าปัดมือเดียว
ทศกัณฐ์ ท่าเด็ดคาง
นางมณโฑ ท่าปัดมือเดียว
ทศกัณฐ์ ท่าจับ1
นางมณโฑ ท่าจับ1
ทศกัณฐ์ ท่าชี้
นางมณโฑ ท่าอาย
ทศกัณฐ์ ท่าสวย
นางมณโฑ ท่าอาย
ทศกัณฐ์ ท่ารัก
นางมณโฑ ท่าผลัก 2 มือ
ทศกัณฐ์ ท่าจับ 2
นางมณโฑ ท่าจับ 2
ทศกัณฐ์ ท่าถูหน้าขา
นางมณโฑ ท่าผลักมือ
ทศกัณฐ์ ท่าโลมเอว
นางมณโฑ ท่าปัด 2 มือ

ความหมายท่ารา
เป็นท่าที่แสดงถึงการเตียมพร้อมก่อนแสดง
เป็นท่าที่แสดงถึงการเตียมพร้อมก่อนแสดง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณหัวไหล่
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณใต้คาง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณใต้คาง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการถูกเนื้อต้องตัว
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการถูกเนื้อต้องตัว
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนตัวนาง
เเป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนความสวยงาม
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนความรักความปราถนา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการถูกเนื้อต้องตัว
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการถูกเนื้อต้องตัว
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณหน้าขา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณเอวหรือสะโพก
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
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ตารางที่ 23 ความหมายของท่าราบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑเพลงหน้าพาทย์โลม
(ต่อ)
ท่าที่
12.
13.

ชื่อท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าจับ 3
นางมณโฑ ท่าจับ 3
ทศกัณฐ์ ท่านอน
นางมณโฑ ท่านอน

ความหมายท่ารา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการถูกเนื้อต้องตัว
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการถูกเนื้อต้องตัว
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการหลับนอน
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการหลับนอน
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รูปที่ 191 เพลงโลม ท่าที่ 1
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงโลม

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าพัก
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือทั้ง 2 วางที่หน้าขา
ศีรษะ : หน้าตรง

1.
ท่าที่ 1

นางมณโฑ ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางหน้าขา
ศีรษะ : หน้าตรง
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รูปที่ 192 เพลงโลม ท่าที่ 2
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงโลม

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าโลมบน
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือทั้ง 2 ข้างวางหน้าขาทั้ง 2 ข้าง
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง

2.
ท่าที่ 2

นางมณโฑ ท่าปัด 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างจีบคว่าปัดมือยักษ์ออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 193 เพลงโลม ท่าที่ 3
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา

เพลงโลม

ทศกัณฐ์ ท่าเชยคาง
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือซ้ายแบมือเชยใต้คางนาง มือขวาวางมือบน
ไหล่นางด้านขวา
ศีรษะ : เอียงซ้าย มองหน้านาง

3.
ท่าที่ 3

นางมณโฑ ท่าปัดมือเดียว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายม้วนมือจีบใต้คางแล้วปัดมือพระออก
มือขวาวางที่หน้าขาด้านขวา
ศีรษะ : เอียงซ้าย

384

รูปที่ 194 เพลงโลม ท่าที่ 4
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงโลม

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าเด็ดคาง
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือซ้ายกามือหลวม ๆ จับคางตัวนาง
มือขวาแตะข้อศอกมือซ้าย
ศีรษะ : เอียงซ้าย มองหน้านาง

4.
ท่าที่ 4

นางมณโฑ ท่าปัดมือเดียว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายจีบใต้คางแล้วปัดมือยักษ์ออก
มือขวาวางมือหน้าขาด้านขวา
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 195 เพลงโลม ท่าที่ 5
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงโลม
5.
ท่าที่ 5

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าจับ1 (ท่าจับสูง)
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : ม้วนมือจีบทั้ง 2 ข้าง แล้วจับมือนางโดยที่มือซ้าย
ตึงแขนระดับไหล่ มือขวาระดับวงบน
ศีรษะ : เอียงซ้าย มองหน้านาง
นางมณโฑ ท่าจับ1 (ท่าจับสูง)
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : ม้วนมือจีบทั้ง 2 ข้าง มือซ้ายตั้งมือตึงแขนระดับ
ไหล่ มือขวาส่งแขนระดับวงบน
ศีรษะ : เอียงซ้าย
หมายเหตุ ใช้จังหวะ 3 ครั้ง แล้วสะบัดมือจังหวะที่ 4
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รูปที่ 196 เพลงโลม ท่าที่ 6
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงโลม
6.
ท่าที่ 6

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าชี้
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือซ้ายวางมือที่หน้าขา มือขวาชี้นิ้วชี้ที่ตัวนาง
ศีรษะ : เอียงขวา มองหน้านาง
นางมณโฑ ท่าอาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายแบมือแตะที่แก้มด้านซ้าย มือขวาทอด
แขนวางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 197 เพลงโลม ท่าที่ 7
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงโลม

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าสวย
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือซ้ายสอดจีบขึ้นแล้วแบมือระดับวงบน
มือขวาวางมือที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้าย มองหน้านาง

7.
ท่าที่ 7

นางมณโฑ ท่าอาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายแบมือแตะที่แก้มด้านซ้าย มือขวาทอด
แขนวางมือบนปลายเท้าด้านขวาข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 198 เพลงโลม ท่าที่ 8
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงโลม

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่ารัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง แบมือผสานที่หน้าอก ส่ายไหล่
ศีรษะ : เอียงขวา มองหน้านาง

8.
ท่าที่ 8

นางมณโฑ ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผลักแขนยักษ์ออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 199 เพลงโลม ท่าที่ 9
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงโลม
9.
ท่าที่ 9

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าจับ 2 (ท่าจับไขว้)
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : ม้วนมือจีบทั้ง 2 ข้าง มือซ้ายตั้งวงล่างจับมือนาง
มือขวาไขว้มือตึงแขนไปที่นางระดับหน้าอกนาง
ศีรษะ : เอียงขวา มองหน้านาง
นางมณโฑ ท่าจับ 2 (ท่าจับไขว้)
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : ม้วนมือจีบทั้ง 2 ข้าง มือซ้ายตั้งมือตึงแขนทอดไป
ด้านข้างลาตัว มือขวาตั้งวงล่าง
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองหน้ายักษ์
หมายเหตุ ใช้จังหวะ 3 ครั้ง แล้วสะบัดมือจังหวะที่ 4
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รูปที่ 200 เพลงโลม ท่าที่ 10
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงโลม

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าถูหน้าขา
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งบนฝ่าเท้า
มือ : มือซ้ายวางหน้าขา มือขวาแบมือถูหน้าขา
ตัวนางด้านขวา
ศีรษะ : เอียงขวา มองหน้านาง

10.
ท่าที่ 10

นางมณโฑ ท่าผลักมือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายแบมือคลึงที่หน้าขาแล้วผลักมือยักษ์ออก
มือขวาทอดแขนวางมือบมฝ่าเท้า
ศีรษะ : เอียงขวา

391

รูปที่ 201 เพลงโลม ท่าที่ 11
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงโลม

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าโลมเอว
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งบนฝ่าเท้า
มือ : มือทั้ง 2 ข้างม้วนจีบระดับเอวนาง
ศีรษะ : เอียงซ้าย มองหน้านาง

11.
ท่าที่ 11

นางมณโฑ ท่าปัด 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือทั้ง 2 ข้างม้วนจีบปัดมือพระออก
ศีรษะ : เอียงซ้ายแล้วเอียงขวา
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รูปที่ 202 เพลงโลม ท่าที่ 12
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา

เพลงโลม

ทศกัณฐ์ ท่าจับ 3 (จับมือเดียว)
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า
มือ : ม้วนมือจีบทั้ง 2 ข้าง มือซ้ายตั้งมือตึงแขนทดไป
ด้านหน้าแล้วจับมือนาง มือขวาจับเอวนาง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

12.
ท่าที่ 12

นางมณโฑ ท่าจับ 3 (จับมือเดียว)
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายตั้งมือตึงแขน มือขวาท้าวสะเอว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
หมายเหตุ ใช้จังหวะ 3 ครั้ง แล้วกล่อมหน้ากล่อมไหล่
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รูปที่ 203 เพลงโลม ท่าที่ 13
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงโลม

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่านอน
ทิศ : หน้าตรง นั่งหลังนาง
เท้า : นัง่ พับเพียบ
มือ : มือซ้ายวางมือท้าวแขน มือขวาโอบเอวนาง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

13.
ท่าที่ 13

นางมณโฑ ท่านอน
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบ
มือ : มือซ้ายวางมือท้าวแขน มือขวาวางหน้าขาซ้าย
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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ลักษณะท่าราช่วงที่ 4 ประดิพัทธ์ ในทานองเพลงหน้าพาทย์ตระนอน มีกระบวน
ท่าราทั้งสิ้นจานวน 7 ท่ารา ดังนี้
ตารางที่ 24 ความหมายของท่าราบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑเพลงหน้าพาทย์ตระนอน
ท่าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่าไหว้
นางมณโฑ ท่าไหว้
ทศกัณฐ์ ท่านภาพร
นางมณโฑ ท่านภาพร
ทศกัณฐ์ ท่าผาลา
นางมณโฑ ท่าผาลา
ทศกัณฐ์ ท่ากระบี่สี่ทา่
นางมณโฑ ท่ากระบี่สี่ท่า
ทศกัณฐ์ ท่าบัวชูฝัก
นางมณโฑ ท่าบัวชูฝัก
ทศกัณฐ์ ท่านางนอน
นางมณโฑ ท่านางนอน
ทศกัณฐ์ ท่านอน
นางมณโฑ ท่านอน

ความหมายท่ารา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการเคารพ คือการไหว้พระก่อน
นอน หรือไหว้สถานที่ก่อนปฏิบัติกิจ
เป็นท่าราในแม่ท่าเพลงแม่บทใหญ่ แสดงความสูงส่ง
ยิ่งใหญ่ ความสง่างาม ภูมิฐาน
เป็นท่าราในแม่ท่าเพลงแม่บทใหญ่ แสดงความสูงส่ง
ยิ่งใหญ่ ความสง่างาม ภูมิฐาน
เป็นท่าราในแม่ท่าเพลงแม่บทใหญ่ แสดงความสูงส่ง
ยิ่งใหญ่ ความสง่างาม ภูมิฐาน
เป็นท่าราในแม่ท่าเพลงแม่บทใหญ่ แสดงความสูงส่ง
ยิ่งใหญ่ ความสง่างาม ภูมิฐาน
เป็นท่าราในแม่ท่าเพลงแม่บทใหญ่ แสดงถึงการเตรียม
จะได้หลับนอน
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการได้หลับนอนของตัวแสดง
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รูปที่ 204 เพลงตระนอน ท่าที่ 1
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง
เพลงตระนอน

1.
ท่าที่ 1

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ และนางมณโฑ ท่าไหว้
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า และ นั่งพับเพียบ
มือ : ช้อนมือแบทั้ง 2 ขึ้น พนมมือ แล้วเดินมือลงมา
พนมมือระดับหน้าอก
ศีรษะ : ไม่เอียง
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รูปที่ 205 เพลงตระนอน ท่าที่ 2
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงตระนอน
2.
ท่าที่ 2

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ และนางมณโฑ ท่านภาพร
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า และนั่งพับเพียบ
มือ : มือซ้ายจีบคว่าข้างลาตัว แล้วสอดจีบขึ้นไปแบ
มือระดับวงบน มือขวาหงายมือแบแล้วพลิกมือ
ตึงแขน ระดับไหล่
ศีรษะ : เอียงขวา
หมายเหตุ ใช้ตัว 4 จังหวะ
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รูปที่ 206 เพลงตระนอน ท่าที่ 3
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงตระนอน
3.
ท่าที่ 3

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ และนางมณโฑ ท่าผาลา
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า และนั่งพับเพียบ
มือ : มือซ้ายม้วนมือจีบเป็นตั้งวงบน มือขวาตั้งวง
แล้วหงายมือแบงอแขนระดับวงล่าง
ศีรษะ : เอียงซ้าย
หมายเหตุ ใช้ตัว 4 จังหวะ
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รูปที่ 207 เพลงตระนอน ท่าที่ 4
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงตระนอน
4.
ท่าที่ 4

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ และนางมณโฑ ท่ากระบี่สี่ท่า
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า และพับเพียบ
มือ : มือซ้ายตั้งวงล่างแล้วช้อนข้อมือจีบหงายตึงแขน
มือขวาม้วนมือจีบเป็นตั้งวงบน
ศีรษะ : เอียงขวา
หมายเหตุ ใช้ตัว 4 จังหวะ
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รูปที่ 208 เพลงตระนอน ท่าที่ 5
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงตระนอน
5.
ท่าที่ 5

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ และนางมณโฑ ท่าบัวชูฝัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า และนั่งพับเพียบ
มือ : มือซ้ายม้วนมือจีบเป็นตั้งวงล่าง มือขวาพลิก
ข้อมือตั้งวงแล้วหงายวงแบมือระดังวงบนข้าง
ลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
หมายเหตุ ใช้ตัว 4 จังหวะ
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รูปที่ 209 เพลงตระนอน ท่าที่ 6
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงตระนอน
6.
ท่าที่ 6

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ และนางมณโฑ ท่านางนอน
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งคุกเข่า และนั่งพับเพียบ
มือ : มือซ้ายตั้งวงล่างแล้วพลิกข้อมือหงายท้องแขน
งอแขนระดับวงล่างข้างลาตัว มือขวาม้วนมือ
จีบแล้ววาดมือลงเป็นตั้งวงล่าง
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 210 เพลงตระนอน ท่าที่ 7
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงตระนอน
7.
ท่าที่ 7

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่านอน
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบแล้วเหยียดขาออกไปทางด้านขวา
มือ : มือซ้ายกรายมือจีบออกแล้วท้าวแขน มือขวา
ตั้งวงล่างแล้วโอบเอวนาง
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางมณโฑ ท่านอน
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบแล้วเหยียดขาออกไปทางด้านขวา
มือ : มือซ้ายกรายมือจีบออกแล้วท้าวแขน มือขวา
ตั้งวงล่างแล้วเดินมือมาวางที่ขา
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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การใช้พื้นที่ในการแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ
เนื่องจากการแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ อยู่ใ นภายในห้อง
บรรทม การใช้พื้นที่ในการนั่งราหรือนั่งเกี้ยวพาราสีบนเตียงใหญ่ ซึ่งการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยมี
การกาหนดตาแหน่งการนั่งราหรือนั่งเกี้ย วไว้อย่างชัดเจน คือ ผู้ชายหรือทศกัณฐ์นั่งด้านซ้ายมือ
ของผู้แสดง และผู้หญิงหรือนางมณโฑนั่งด้านขวามือของผู้แสดง หากแต่มีท่าการเกี้ยวพาราสีจึง
มีการขยับเบี่ยงตัวเข้าหาคู่เพื่อให้ดูเป็นการเกี้ยวพาราสีที่สมบูรณ์

สรุป
การแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ เกิดขึ้นจากการแนวคิดของ
นายเสรี หวังในธรรม ที่จัดทาบทการแสดงโขนชุด มณโฑหุงน้าทิพย์ให้ครบและจนตอน แสดง
ครั้งแรกเมื่อ ปีพุทธศักราช 2549 ต่อมานาแสดงครั้งที่ 2 เมื่อปีพุทธศักราช 2550 ณ โรงละคร
แห่งชาติ และครั้งที่ 3 แสดงเมื่อปีพุทธศักราช 2553 ณ โรงละครแห่งชาติ และครั้งที่ 4 - 6 แสดง
เมื่ อ ปีพุท ธศัก ราช 2555 ณ โรงละครแห่ ง ชาติภ าคตะวันออกเฉียงเหนื อจั ง หวัด นครราชสีม า
โรงละครแห่งชาติ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี และครั้งที่ 7 แสดงเมื่อปี
พุทธศักราช 2556 ณ โรงละครแห่งชาติ ซึ่งแสดงทั้งสิ้ นจานวน 8 ครั้ง ซึ่งนายเสรี หวังในธรรม
ประพั น ธ์ บ ทขึ้ น ใหม่ โดยด าเนิ น เรื่ อ งตามบทละคร เรื่ อ งรามเกี ย รติ์ พระราชนิ พ นธ์ ใ น
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ใช้วงดนตรีปี่พาทย์เครื่องห้า เครื่องคู่ หรือเครื่องใหญ่
บรรเลงประกอบการแสดง
การแต่ง กายทศกัณฐ์แต่งสี เขียวขลิบแดง สวมหัวโขนทศกัณฐ์
นางมณโฑแต่งกายสีชมพูขลิบฟ้า สีเหลืองขลิบม่วง และสีเหลืองขลิบแดง สวมมงกุฎ อุปกรณ์
ประกอบการแสดง ได้แก่ เตียงใหญ่ หมอนสามเหลี่ยม และพานเครื่องราชูปโภค มีการเขียน
ฉากเป็นห้องบรรทมและตกแต่งด้วยผ้าเปรียบเสมือนผ้าม่า นในห้องบรรทม กระบวนท่าราเริ่ม
ตั้งแต่ขั้นตอน การเล้าโลม และการประดิพัทธ์ กระบวนท่าราเลียนแบบท่าทางกิริยาธรรมชาติ
ของมนุษย์ การราตีบทตามคาร้อง การราตามทานองเพลงหน้าพาทย์
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4.3 องค์ประกอบการแสดงพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา
4.3.1. ความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง
การแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา เป็นการแสดงที่ประกอบอยู่ใน
การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง เกิดจากแนวความคิดของนางเสรี หวังในธรรม
ที่จัดทาการแสดงโขนเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กอปรกับ เป็นการแสดงโขนประจาปีของ
โรงละครแห่งชาติตามครั้งเก่าที่เคยจัดแสดงมา การแสดงครั้งแรกจัดแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ
วันที่ 2 3 และ 7 กุมภาพันธ์ 2517 เนื่องในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และในช่วงเวลาเดียวกัน
จัดแสดงเข้ารอบ ณ โรงละครแห่งชาติ ซึ่งแสดงทุกวันเสาร์ เวลา 12.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา
15.00 น. ของเดือนกุมภาพันธ์ ปี พุทธศักราช 2517 หลังจากปิดการแสดงพบว่ามีเงินรายได้จาก
การจาหน่ายบัตรเข้าชมถึงหลักล้าน32

รูปที่ 211 สูจิบัตรการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง
แสดง ณ โรงแห่งชาติ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ของเดือนกุมภาพันธ์ 2517
ที่มา : สาเนาภาพของผู้วิจัย

32

ไพโรจน์ ทองคาสุข, ครูเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ รูปแบบความเป็นครูผู้

ถ่ายทอดและสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ดอกเบี้ย, 2548), หน้า 48.
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บทการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง จัดแสดงในปี พุทธศักราช
2517 ณ โรงละครแห่งชาติ แบ่งการแสดงเป็น 3 องก์ ได้แก่
องก์ที่ 1 พาลีเสียสัตย์
ตอน 1 สัตย์สาบาน
ฉาก เทวสถาน
ตอน 2 ได้นางเทพดารา
ฉาก ห้องบรรทมในเมืองขีดขิน
องก์ที่ 2 พิธีสรงองคต
ตอน 1 ทศกัณฐ์อาฆาต
ฉาก ตาหนักในกรุงลงกา
ตอน 2 พาลีรบปู
ฉาก ท่าสรงริมฝั่งน้า
องก์ที่ 3 พาลีสอนน้อง
ตอน 1 ทรพีฆ่าพ่อ
ฉาก ป่าเชิงเขา
ตอน 2 สุครีพต้องโทษ
ฉาก ถ้าสุรกานต์
ตอน 3 พาลีรับสัตย์
ฉาก ป่าเชิงเขา
ซึ่งการแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา อยู่ในองก์ที่ 1 พาลีเสี ยสัตย์
ตอน 2 ได้นางเทพดารา กล่าวคือ หลังจากพาลีได้หลังจากที่พาลีและสุครีพได้กระทาความดี
ความชอบโดยการชลอเขาไกรลาสหลังจากที่รามสูรจับพระอรชุนฟาดกับเขาจนเอียง พระอิศวรจึง
ประทานชื่อพระยาพาลีธิราช ให้แก่พาลีพร้อมกับประทานตรีเพชรสุรกานต์ให้เป็นอาวุธประจากาย
และประทานพรว่าหากต่อสู้กับใครให้กาลังเรี่ยวแรงของคู่ต่อสู้มาสมทบกับแรงของพระยาพาลี
ธิราชอีกครึ่งหนึ่ง แล้วทรงออกพระโอษฐ์ฝากผอบบรรจุนางเทพดารา ให้ไปประทานแก่สุครีพเป็น
บาเหน็จรางวัล แต่พระนารายณ์ได้คัดค้าน จนต้องทาให้พระยาพาลีธิราชถวายสัตย์สาบานว่า
หากต้นคิดทรยศต่อน้องชาย โดยไม่นาผอบไปมอบให้สุครีพของให้ตายด้วยศรของพระนารายณ์
อวตาร ด้วยความสงสัยว่านางในผอบคือใคร เมื่อพระยาพาลีธิราชกลับมาถึงเมืองขีดขินก็ได้เ ปิด
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ผอบเห็ น นางเทพดาราจึ ง เข้ า เกี้ ย วพาราสี พ าราสี จ นลื ม สั ต ย์ ที่ ไ ด้ ใ ห้ ไ ว้ กั บ พระอิ ศ วรและ
พระนารายณ์
ผู้ประดิษฐ์ ออกแบบท่ารา คือ ท่านผู้หญิง แผ้ว
วรศะริ น เป็ นครู ฝึ ก ซ้ อ มตั วพาลี แ ละคุณ ครูจ าเรีย ง พุธ ประดั บ
พาลี แสดงโดยนายฉลาด พกุล านนท์ นายอุดม พึ่ง พะยอม
ผู้แสดงนางเทพดารา แสดงโดยนางกัลยา สมพันธ์ และนางใบศรี

สนิทวงศ์เสนี ซึ่ ง มี คุณครูกรี
เป็ นครูฝึ กซ้ อ มนางเทพดารา
และนายประสิ ทธิ์ ปิ่น แก้ ว 33
แสงอนันต์

รูปที่ 212 การแสดงพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา เมื่อปีพุทธศักราช 2517
พาลี แสดงโดย นายฉลาด พกุลานนท์
นางเทพดารา แสดงโดย นายกัลยา สมพันธ์
ที่มา : สาเนาภาพจากนางบุนนาค ทรรทรานนท์
33

สัมภาษณ์ ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว, ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ – โขน)
ปีพุทธศักราช 2551, 25 เมษายน 2556.
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ต่อมาในปีพุทธศักราช 2525 ได้จัดแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา
เป็นครั้งที่ 3 เนื่องในการแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม ณ โรงละครแห่งชาติ พาลี แสดงโดยนาย
สมนึก บัวทอง ได้รับการถ่ายทอดจาก คุณครูฉลาด พกุลานนท์ และนางเทพดารา แสดงโดย
นางสาวตวงฤดี ถาพรพาสี ได้รับการถ่ายทอดจากคุณครูบุนนาค ทรรทรานนท์ และคุณครูใบศรี
แสงอนันต์34
ปีพุทธศักราช 2535 ได้จัดแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดาราเป็นครั้งที่
4 เนื่องในการแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม ณ โรงละครแห่งชาติ พาลี แสดงโดยนายสมนึก
บัวทอง ได้รับการถ่ายทอดจากคุณครูฉลาด พกุลานนท์ และนางเทพดารา แสดงโดยนางสาว
อุษา แดงวิจิตร ได้รับการถ่ายทอดจากคุณครูบุนนาค ทรรทรานนท์ และคุณครูใบศรี แสงอนันต์35
ปีพุทธศักราช 2545 ได้จัดแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดาราเป็นครั้งที่
5 เรื่องว่าด้วยความรัก เรื่องรามเกียรติ์ ตอน พาลีเกี้ยวพาราสีนางดารา ในรายการฤดูกาลดนตรี
สาหรับประชาชน ประจ าปีที่ 49 ครั้งที่ 24 ณ สัง คีตศาลา บริเวณพิพิธ ภัณฑสถานแห่งชาติ
วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2545 พาลี แสดงโดยนายสุรเดช เผ่าช่างทอง ได้รับการถ่ายทอด
จากคุณครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้วและครูสมนึก บัวทอง และนางเทพดารา แสดงโดยนางวรวรรณ
พลับประสิทธิ์ ได้รับการถ่ายทอดจากคุณครูใบศรี แสงอนันต์ และคุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี36
ปีพุทธศักราช 2548 ได้จัดแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดาราเป็นครั้งที่
6 เรื่องว่าด้วยความรัก เรื่องรามเกียรติ์ ตอน พาลีเกี้ยวพาราสีนางดารา เนื่องในโอกาสครบรอบ
40 ปี โรงละครแห่งชาติ ณ โรงละครแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2548 พาลี แสดงโดยนาย
เลี ยว คงกาเหนิด ได้รับการถ่ายทอดจาก คุณครูฉลาด พกุลานนท์ และครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว
นางเทพดารา แสดงโดยนางสาวเสาวรั ก ษ์ ยมะคุ ป ต์ ได้ รั บ การถ่ า ยทอดจากคุ ณ ครู ใ บศรี
แสงอนันต์ และคุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี37

34

สัมภาษณ์ นางสาวตวงฤดี ถาพรพาสี, นาฏศิลปินสานักการสังคีต, 18 เมษายน 2556.
35
สัมภาษณ์ นางสาวอุษา แดงวิจิตร, นาฏศิลปินสานักการสังคีต, 18 เมษายน 2556.
36
สัมภาษณ์ นางวรวรรณ พลับประสิทธิ์, นาฏศิลปินสานักการสังคีต, 28 เมษายน 2556.
37

สัมภาษณ์ นางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์, นาฏศิลปินสานักการสังคีต, 28 เมษายน 2556.
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ปีพุทธศักราช 2549 ได้จัดแสดงบทบาทพาลี เกี้ยวพาราสีนางเทพดาราเป็นครั้งที่
7 เรื่องว่าด้วยความรัก เรื่องรามเกียรติ์ ตอน พาลีเกี้ยวพาราสีนางดารา เนื่องในรายการศิลปิน
ศิลปากร ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) วันที่ 14 มิถุนายน 2549 พาลี แสดงโดยนายเลียว
คงก าเหนิด ได้รั บการถ่ายทอดจาก คุณ ครูฉ ลาด พกุล านนท์แ ละครูป ระสิท ธิ์ ปิ่น แก้ว และ
นางเทพดารา แสดงโดยนางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์ ได้รับการถ่ายทอดจากคุณครูใบศรี แสงอนันต์
และคุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี
ปีพุทธศักราช 2550 ได้จัดแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดาราเป็นครั้งที่
8 การแสดงโขน เรื่ องรามเกียรติ์ ชุ ดพาลีสอนน้อง ณ ห้องประชุ ม ใหญ่ ศูนย์วัฒ นธรรมแห่ง
ประเทศไทย วันที่ 24 มีนาคม 2550 พาลี แสดงโดยนายเลียว คงกาเหนิด ได้รับการถ่ายทอด
จาก คุณครูฉลาด พกุลานนท์และครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว และนางเทพดารา แสดงโดยนางนาฏยา
รัตนศึกษา ได้รับการถ่ายทอดจากคุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี38

รูปที่ 213 การแสดงพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา เมื่อปีพุทธศักราช 2550
พาลี แสดงโดย นายเลียว คงกาเหนิด
นางเทพดารา แสดงโดย นางนาฏยา รัตนศึกษา
ที่มา : สาเนาภาพจากนางนาฏยา รัตนศึกษา
38

สัมภาษณ์ นางนาฏยา รัตนศึกษา, นาฏศิลปินสานักการสังคีต, 18 เมษายน 2556.
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ปีพุทธศักราช 2551 ได้จัดแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดาราเป็นครั้งที่
9 เรื่องว่าด้วยความรัก เรื่องรามเกียรติ์ ตอน พาลีเกี้ยวพาราสีนางดารา เนื่องในงานเผยแพร่ให้
ประชาชนชม ในรายการศรีสุขนาฏกรรม ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2551
พาลี แสดงโดยนายเลี ย ว คงก าเหนิด ได้รั บการถ่า ยทอดจาก คุ ณครูฉ ลาด พกุล านนท์ และ
คุ ณ ครู ป ระสิ ท ธิ์ ปิ่ น แก้ ว และนางเทพดารา แสดงโดยนางสาวเสาวรั ก ษ์ ยมะคุ ป ต์ ได้ รั บ
การถ่ายทอดจากคุณครูใบศรี แสงอนันต์ และคุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี
ปีพุทธศักราช 2552 ได้จัดแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดาราเป็นครั้งที่
10 การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง เนื่องในงานเผยแพร่ให้ประชาชนชม จัดแสดง
ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ วันอาทิตย์ที่ 6 13 กันยายน 2552 พาลี แสดงโดยนายกิตติ จาตุประยูร
ได้รับการถ่ายทอดจาก คุณครูสุรเดช เผ่าช่างทองและคุณครูเลียว คงกาเหนิด และนางเทพดารา
แสดงโดยนางสาวเสาวรั กษ์ ยมะคุ ปต์ ได้รั บการถ่า ยทอดจากคุ ณครูใ บศรี แสงอนั นต์ และ
คุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี
ในปีเดียวกัน ได้จัดแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดาราเป็นครั้งที่ 11
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง เนื่องในงานเผยแพร่ให้ประชาชนชม จัดแสดง
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2552
พาลี แสดงโดยนายกิตติ จาตุประยูร ได้รับการถ่ายทอดจาก คุณครูสุรเดช เผ่าช่างทองและ
คุณครูเลียว คงกาเหนิด และนางเทพดารา แสดงโดยนางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์ ได้รับการ
ถ่ายทอดจากคุณครูใบศรี แสงอนันต์ และคุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี
ในปีเ ดียวกัน ได้จัดแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดาราเป็นครั้ง ที่ 12
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง เนื่องในงานเผยแพร่ให้ประชาชนชม จัดแสดง ณ
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี วันเสาร์ที่ 10 17 ตุลาคม 2552 พาลี แสดง
โดยนายกิตติ จาตุประยูร ได้รับการถ่ายทอดจาก คุณครูสุรเดช เผ่าช่างทองและคุณครูเลียว
คงกาเหนิด และนางเทพดารา แสดงโดยนางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์ ได้รับการถ่ายทอดจาก
คุณครูใบศรี แสงอนันต์ และคุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี
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ในปีเดียวกัน ได้จัดแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดาราเป็นครั้งที่ 13
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน พาลีเกี้ยวพาราสีนางดารา – พาลีรบปู ในรายการฤดูกาล
ดนตรีสาหรับประชาชน ประจาปีที่ 57 ครั้งที่ 1 ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร วั นเสาร์ที่ 28 พฤศจิ กายน 2552 พาลี แสดงโดยนายกิตติ จาตุประยู ร ได้รับการ
ถ่ายทอดจาก คุณครูสุรเดช เผ่าช่างทองและคุณครูเลียว คงกาเหนิด และนางเทพดารา แสดง
โดยนางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์ ได้รับการถ่ายทอดจากคุณครูใบศรี แสงอนันต์ และคุณครู
ตวงฤดี ถาพรพาสี
ปีพุทธศักราช 2553 ได้จัดแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดาราเป็นครั้งที่
14 การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พาลีสอนน้อง ณ โรงละครแห่ง ชาติ วันจันทร์ที่ 7 และ
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553 พาลี แสดงโดยนายกิตติ จาตุป ระยูร ได้รับการถ่ายทอดจาก
คุณครูสุรเดช เผ่าช่างทองและคุณครูเลียว คงกาเหนิด และนางเทพดารา แสดงโดยนางสาว
เสาวรักษ์ ยมะคุปต์ ได้รับการถ่ายทอดจากคุณครูใบศรี เรืองนนท์ และคุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี
ในปีเดียวกัน ได้จัดแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดาราเป็ นครั้งที่ 15
การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุ ด พาลีส อนน้อง ณ โรงละครแห่ง ชาติภ าคตะวันตก จั ง หวั ด
สุพ รรณบุรี วันอังคารที่ 15 มิ ถุนายน 2553 พาลี แสดงโดยนายกิตติ จาตุประยูร ได้รับการ
ถ่ายทอดจาก คุณครูสุรเดช เผ่าช่างทองและคุณครูเลียว คงกาเหนิด และนางเทพดารา แสดง
โดยนางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุ ปต์ ได้รับการถ่ายทอดจากคุณครูใบศรี แสงอนันต์ และคุณครู
ตวงฤดี ถาพรพาสี
ในปีเดียวกัน ได้จัดแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดาราเป็นครั้งที่ 16
การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พาลีสอนน้อง ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดนครราชสีมา วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2553 เวลา 13.30 น. วันอังคารที่ 21 มิถุนายน
2553 พาลี แสดงโดยนายกิตติ จาตุประยูร ได้รับการถ่ายทอดจาก คุณครูสุรเดช เผ่าช่างทอง
และคุณครูเลียว คงกาเหนิด และนางเทพดารา แสดงโดยนางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์ ได้รับการ
ถ่ายทอดจากคุณครูใบศรี แสงอนันต์ และคุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี

410
ปีพุทธศักราช 2555 ได้จัดแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดาราเป็นครั้งที่
17 การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด พาลีสอนน้อง เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2555 ณ
โรงละครแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555 พาลี แสดงโดยนายกิตติ จาตุประยูร ได้รับ
การถ่ายทอดจาก คุณ ครูสุรเดช เผ่าช่างทองและคุณครูเลียว คงกาเหนิด และนางเทพดารา
แสดงโดยนางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์ ได้รับการถ่ายทอดจากคุณครูใบศรี แสงอนันต์ และคุณครู
ตวงฤดี ถาพรพาสี

รูปที่ 214 การแสดงพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา เมื่อปีพุทธศักราช 2555
พาลี แสดงโดย นายกิตติ จาตุประยูร
นางเทพดารา แสดงโดย นางนางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์
ที่มา : สาเนาภาพจากนางสาวฐิพรรัศม์ อิ่มสวาสดิ์
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ปีพุทธศักราช 2556 ได้จัดแสดงบทบาทพาลีเกี้ ยวพาราสีนางเทพดาราเป็นครั้งที่
18 ในรายการดนตรี ไ ทยไร้ ร สหรือ ชุ ดหลากลีล านาฏะดนตรี ว่ าด้ วยความรั ก ณ โรงละคร
แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 พาลี แสดงโดยนายพรเลิศ พิพัฒน์รุ่งเรือง ได้รับการ
ถ่ า ยทอดจาก คุ ณ ครู ป ระสิ ท ธิ์ ปิ่ น แก้ ว และคุ ณ ครู เ ลี ย ว คงก าเหนิ ด 39 และนางเทพดารา
แสดงโดยนางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์ ได้รับการถ่ายทอดจากคุณครูใบศรี เรืองนนท์ และคุณครู
ตวงฤดี ถาพรพาสี

รูปที่ 215 การแสดงพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา เมื่อปีพุทธศักราช 2556
พาลี แสดงโดย นายพรเลิศ พิพัฒน์รุ่งเรือง
นางเทพดารา แสดงโดย นางนางสาวเสาวลักษณ์ ยมะคุปต์
ที่มา : สาเนาภาพจากนางสาวฐิพรรัศม์ อิ่มสวาสดิ์
39

สัมภาษณ์ พรเลิศ พิพัฒน์รุ่งเรือง, นาฏศิลปินชานาญงาน, 11 เมษายน 2556.
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สรุปได้ว่า ความเป็นมาและการสืบทอดการแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนาง
เทพดารามีมาอย่างต่อเนื่อง จากการเริ่มแสดงครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2517 และแสดงครั้ง
ล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช 2556 รวมระยะเวลา 39 ปี มีการหยิบยกเอาบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสี
นางเทพดาราออกแสดงเผยแพร่สู่สายตาประชาชนในงานต่าง ๆ จานวน 18 ครั้ง ซึ่งเป็นงาน
แสดงที่กรมศิลปากรจัดเผยแพร่สู่สายตาประชาชนในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมีการถ่ายทอดกระบวน
ท่ารามาอย่างต่อเนื่องสืบมาจวบจนปัจจุบัน
ผู้รับบทบาทพาลี ได้แก่ นายฉลาด พกุลานนท์ นายอุดม พึ่งพะยอม นายประสิทธิ์
ปิ่นแก้ว นายสมนึก บัวทอง นายสุรเดช เผ่าช่ างทอง นายเลียว คงก าเนิด นายกิตติ จาตุประยู ร
นายพรเลิศ พิพัฒน์รุ่งเรือง
ผู้รับบทบาทนางเทพดารา ได้แก่ นางกัลยา สมพันธ์ นางใบศรี แสงอนันต์
นางสาวตวงฤดี ถาพรพาสี นางสาวอุษา แดงวิจิ ตร นางวรวรรณ พลับประสิทธิ์ นางสาว
เสาวรักษ์ ยมะคุปต์ และนางนาฏยา รัตนศึกษา
สถานที่จัดแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา ได้แก่ โรงละครแห่งชาติ
โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ห้องประชุม
ใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และหอวชิราวุธานุสรณ์

4.3.2. บทโขนประกอบการแสดง
บทโขนที่ ใ ช้ แ สดงประกอบการแสดงบทบาทพาลี เ กี้ ย วพาราสี น างเทพดารา
ครั้งแรก ในงานสัปดาห์หนังสือ นายเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ ได้ปรับปรุงบทการแสดง
โขนขึ้นใหม่ ซึ่งดาเนินตามบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1 ) ตอนพาลีได้นางดารา เป็นต้นแบบของการจัดทาบทการแสดงโขน
เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง ในองก์ที่ 1 พาลี เสียสัตย์ ฉากที่ 2 พาลีได้นางเทพดารา โดยได้
ปรั บ ปรุ ง เรื่ อ งของค าประพั น ธ์ บ ทการแสดง ซึ่ ง แทรกเพิ่ ม หรื อ ตั ด แต่ ง ค าให้ มี ค วามกระชั บ
สละสลวย และเข้ากับสมัยนิยม ดังตัวอย่างคากลอนตอนนางเทพดาราต่อว่าและเตือนสติของ
พาลี ดังความที่ว่า
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สานวนบทประพันธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)40
ร่าย

๏ พระเอยพระองค์
อะไรมาทาดั่งนี้
พระจงคืนคิดดูก่อน
ตัวน้องนี้สิประทานมา
จงคิดถึงสัตย์ปฏิญาณ
หนึ่งนางสนมอันอรชร

พระจงโปรดเกศเกศี
ล่วงคาพระศุลีบัญชา
อย่าอาวรณ์ด้วยความเสน่หา
ให้พญาสุครีพฤทธิรอน
ที่สาบานไว้ต่อพระทรงศร
ของภูธรล้วนกัลยาณี ฯ

สานวนบทประพันธ์ของกรมศิลปากร41
พระเอยพระองค์
เอออะไรมาทาดั่งนี้
พระจงคืนคิดดูก่อน
ตัวน้องเทวัญประทานมา

พระจงโปรดเกล้าเกศี
ล่วงคาพระศุลีบัญชา
อย่าอาวรณ์แต่สมเสน่หา
ให้สุครีพอนุชาดั่งวาที

จากตัวอย่างบทประพันธ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าบทโขนที่กรมศิลปากรนามาปรับปรุง
สาหรับการแสดง ผู้จัดทาบทประกอบการแสดงโขนได้ปรับปรุงบทการแสดงโดยเพิ่มคา เปลี่ยนคา
ตัดคา และตัดประโยค เช่น
การเพิ่มคา
อะไรมาทาดั่งนี้

เพิ่มคาเป็น

ให้พญาสุครีพฤทธิรอน เพิ่มคาเป็น

เอออะไรมาทาดั่งนี้
ให้สุครีพอนุชาดั่งวาที

40

กรมศิลปากร, บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1, หน้า 85.

41

กรมศิลปากร, สูจิบัตร รายการดนตีไทยไร้รสหรือ ชุดหลากลีลานาฏะดนตรี “ว่าด้วย

เรื่องความรัก”, (กลุม่ วิจัยและพัฒนาการสังคีต สานักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม, 2556), หน้า 13.
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การเปลี่ยนคา
พระจงโปรดเกศเกศี

เปลี่ยนคาเป็น พระจงโปรดเกล้าเกศี

อย่าอาวรณ์ด้วยความเสน่หา

เปลี่ยนคาเป็น อย่าอาวรณ์แต่สมเสน่หา

ตัวน้องนี้สิประทานมา

เปลี่ยนคาเป็น ตัวน้องเทวัญประทานมา

ให้พญาสุครีพฤทธิรอน

เปลี่ยนคาเป็น ให้สุครีพอนุชาดั่งวาที

ให้พญาสุครีพฤทธิรอน

ตัดคาเป็น

การตัดคา
ให้สุครีพอนุชาดั่งวาที

การตัดประโยค
จงคิดถึงสัตย์ปฏิญาณ
หนึ่งนางสนมอันอรชร

ที่สาบานไว้ต่อพระทรงศร
ของภูธรล้วนกัลยาณี

บทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา ถือเป็นตอนต้นเรื่องของการแสดงโขน
ชุดพาลีสอนน้องซึ่งเป็นเหตุการณ์ขยายช่วงตอนท้ายเรื่องของการเสียสัจจะวาจาของพาลีที่มีให้ต่อ
พระอิศวร และพระนารายณ์ว่าจะไม่คิดทรยศน้องชายโดยการเปิดผอบดูก่อนน้องชายก็คือสุครีพ
นั่นเอง
จากการศึกษาผู้วิจัยยังพบอีกว่า บทโขนที่ใช้ประกอบการแสดง บทบาทพาลี
เกี้ ยวพาราสี นางเทพดารา ทั้ ง 18 ครั้ง นั้น มี บทโขนที่ใ ช้ ประกอบการแสดงจ านวน 2 ฉบั บ
ซึ่งความแตกต่างกันที่ฉบับที่ 1 เป็นบทกลอนละคร แต่ฉบับที่ 2 เป็นบทเจรจา ดังตารางวิเคราะห์
ดังนี้
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ตารางที่ 25 วิเคราะห์บทโขนฉบับปรับปรุง ของกรมศิลปากร ในการแสดงบทบาทพาลีเกี้ยว
พาราสีนางเทพดารา
บทโขนฉบับปรุงฉบับที่ 1
บทโขนฉบับปรุงฉบับที่ 2
- ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี - เจรจา เจ้าเอยเจ้าพี่ มารศรีเยาวยอดสงสาร พาลี - พิศพักตร์ลักขณาเทพนารี แสนปั่นป่วน
รักแสนสุดรักยิ่งชีวานต์ เยาวมาลย์จงได้ปรานี ยวนฤดีกระสันต์เสียว อารมณ์กามดั่งน้าเชี่ยว
ทะลั ก หลั่ ง ให้ ค ลั่ ง คลุ้ ม คลุ้ ม คลั่ ง ลื ม กายา
ลืม คานึงถึงอนุชาร่วมชีวานต์ ลืมกระทั่งสัตย์
สาบานต่อเทวฤทธิ์ วิสัยลิงที่จริงจิตคิดรวบรัด
แต่ค่อยเงือดงดหดหัตถ์ตรัสคาหวาน เชิงออด
อ้อนวอนประโลมโฉมนงคราญ
ซึ่งบทโขนฉบับปรุงฉบับที่ 1 นาออกแสดงเผยแพร่สู่สายตาประชาชน จานวน
12 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 2 3 4 8 10 11 12 14 15 16 17 และบทโขนฉบับปรับปรุงฉบับที่ 2
นาออกแสดงเผยแพร่สู่สายตาประชาชน จานวน 6 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 5 6 7 9 13 และ 18
สาหรับวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่างบทโขนฉบับปรับปรุงของกรมศิลปากร
ที่แสดง ทั้ง 2 ฉบับ ดังนี้
บทโขนฉบับปรุงฉบับที่ 1
ตอน 2 ได้นางเทพดารา
ฉาก ห้องบรรทมพาลี
- ฉาก จัดเป็นห้องบรรทมของพาลีในเมือง
ขีดขิน มีแท่นที่นอน อยู่ด้านขวาของเวที
- ผู้แสดง พาลี นางเทพดารา กับลิงตลกแสดงท้ายฉาก
(แสดงติดต่อกับตอน 1)
(เปิดม่าน)
(พาลีเข้าในฉากแล้วนั่งเตียง)
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พาลี -

- ร้องเพลงขึ้นพลับพลา ครั้นถึงจึงขึ้นบนแท่นแก้ว
เปิดผอบเพริศแพร้วแสงสี
เป็นโฉมดาราเทวี
งามล้านารีในเมืองอินทร์
- ปี่พาทย์ทาเพลงรัว (ดับไฟทั้งเวทีใช้ไฟสปอร์ทจับเฉพาะพาลี)
(พาลีเปิดผอบ นางเทพดาราออกกลางเวที)
(เปิดไฟสว่างทั้งเวที)
- ร้องเพลงต้นเพลงยาว พิศพักตร์พักตร์ผ่องดังดวงจันทร์ พิศขนงดั่งคันธนูศิลป์
พิศเนตรดังเนตรมฤคิน
พิศทนต์ดั่งนิลเรียบราย
พิศโอษฐ์โอษฐ์เอี่ยมดังจะแย้ม
พิศนาสิกนาสิกแสล้มเฉิดฉาย
พิศปรางดั่งปรางทองพราย
พิศกรรณกรรณคล้ายบุษบา
- ร้องเพลงลีลากระทุ่ม ยิ่งพิศยิ่งพิศวาสกลุ้ม
คลั่งคลุ้มคลุ้มความเสน่หา
ลืมคิดคิดถึงอนุชา
ลืมสัตย์สัจจาที่สาบาน
- ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี เจ้าเอยเจ้าพี่
มารศรีเยาวยอดสงสาร
รักแสนสุดรักยิ่งชีวานต์
เยาวมาลย์จงได้ปรานี
- ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า พระเอยพระองค์
พระจงโปรดเกล้าเกศี
เอออะไรมาทาดั่งนี้
ล่วงคาพระศุลีบัญชา
พระจงคืนคิดดูก่อน
อย่าอาวรณ์แต่สมเสน่หา
ตัวน้องเทวัญประทานมา
ให้สุครีพอนุชาดั่งวาที
- เจรจา แม่ ยอดชี วัน ขวัญชี วี ศรีชี วิต แม่ อย่าอิดเอื้ อนเบือนบิดคิดหลีกหลบ
อันผอบพี่นี้รับมากับมือ ถึงหนักหนอพี่ก็สู้ถือประคองอุ้ม ลาบากเหลือจนเหงื่อ
ชุ่มเพราะอุ้มน้อง จนพาเจ้าเข้ามาถึงห้องเห็นฉนี้ โฉมเฉลาเจ้าจะให้พี่สละลา
โอ้น้าใจช่างไม่เมตตาปรานีหนอ มาเถิดนะแม่อย่ารั้งรอให้นานเนิ่น เชิญแม่ร้อย
ชั่งไปนั่งให้เพลินเพลินบนแท่นทอง กล่าวฉอ้อนกรตระกองแสนพิศวาส ประคอง
องค์อนงค์นาฎขึ้นเชยชม ต่างแนบชิดสนิทสมภิรมยา บัดนั้น โลม แล้วตระนอน
- ปี่พาทย์ทาเพลงโลม - ตระนอน –
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บทโขนฉบับปรุงฉบับที่ 2
ตอน 2 ได้นางเทพดารา
ฉาก ห้องบรรทมพาลี
- ฉาก จัดเป็นห้องบรรทมของพาลีในเมือง
ขีดขิน มีแท่นที่นอน อยู่ด้านขวาของเวที
- ผู้แสดง พาลี นางเทพดารา กับลิงตลกแสดงท้ายฉาก
(แสดงติดต่อกับตอน 1)
(เปิดม่าน)
(พาลีเข้าในฉากแล้วนั่งเตียง)
- ร้องเพลงขึ้นพลับพลา ครั้นถึงจึงขึ้นบนแท่นแก้ว
เปิดผอบเพริศแพร้วแสงสี
เป็นโฉมดาราเทวี
งามล้านารีในเมืองอินทร์
- ปี่พาทย์ทาเพลงรัว (ดับไฟทั้งเวทีใช้ไฟสปอร์ทจับเฉพาะพาลี)
(พาลีเปิดผอบ)
(นางเทพดาราออกกลางเวที)
(เปิดไฟสว่างทั้งเวที)
- ร้องเพลงต้นเพลงยาว พิศพักตร์พักตร์ผ่องดังดวงจันทร์ พิศขนงดั่งคันธนูศิลป์
พิศเนตรดังเนตรมฤคิน
พิศทนต์ดั่งนิลเรียบราย
พิศโอษฐ์โอษฐ์เอี่ยมดังจะแย้ม
พิศนาสิกนาสิกแสล้มเฉิดฉาย
พิศปรางดั่งปรางทองพราย
พิศกรรณกรรณคล้ายบุษบา
- เจรจา พาลี พิศพักตร์ลักขณาเทพนารี แสนปั่นป่วนยวนฤดีกระสันต์เสียว อารมณ์
กามดั่งน้าเชี่ยวทะลักหลั่ง ให้คลั่งคลุ้มคลุ้มคลั่งลืมกายา ลืมคานึงถึงอนุชาร่วม
ชีวานต์ ลืมกระทั่งสัตย์สาบานต่อเทวฤทธิ์ วิสัยลิงที่จริงจิตคิดรวบรัด แต่ค่อย
เงือดงดหดหัตถ์ตรัสคาหวาน เชิงออดอ้อนวอนประโลมโฉมนงคราญ
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พาลี -

- ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี เจ้าเอยเจ้าพี่
มารศรีเยาวยอดสงสาร
รักแสนสุดรักยิ่งชีวานต์
เยาวมาลย์จงได้ปรานี
- ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า พระเอยพระองค์
พระจงโปรดเกล้าเกศี
เอออะไรมาทาดั่งนี้
ล่วงคาพระศุลีบัญชา
พระจงคืนคิดดูก่อน
อย่าอาวรณ์แต่สมเสน่หา
ตัวน้องเทวัญประทานมา
ให้สุครีพอนุชาดั่งวาที
- เจรจา แม่ ยอดชี วัน ขวัญชี วี ศรีชี วิต แม่ อย่าอิดเอื้ อนเบือนบิดคิดหลีกหลบ
อันผอบพี่นี้รับมากับมือ ถึงหนักหนอพี่ก็สู้ถือประคองอุ้ม ลาบากเหลือจนเหงื่อ
ชุ่มเพราะอุ้มน้อง จนพาเจ้าเข้ามาถึงห้องเห็นฉนี้ โฉมเฉลาเจ้าจะให้พี่สละลา
โอ้น้าใจช่างไม่เมตตาปรานีหนอ มาเถิดนะแม่อย่ารั้งรอให้นานเนิ่น เชิญแม่ร้อย
ชั่งไปนั่งให้เพลินเพลินบนแท่นทอง กล่าวฉอ้อนกรตระกองแสนพิศวาส ประคอง
องค์อนงค์นาฎขึ้นเชยชม ต่างแนบชิดสนิทสมภิรมยา บัดนั้น โลม แล้วตระนอน
- ปี่พาทย์ทาเพลงโลม - ตระนอน –

สรุปบทโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดสีพาลีสอนน้อง ฉบับปรับปรุงของกรมศิลปากร
เป็ น บทโขนที่ ป รั บ ปรุ ง มาจากบทละคร เรื่ อ งรามเกี ย รติ์ พระราชนิ พ นธ์ ใ นพระบาทสมเด็ จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) นายเสรี หวังในธรรม เป็นผู้เลือกและปรับปรุง
บทโดยมีการเพิ่มคา การเปลี่ยนคา การตัดคา และตัดประโยค ใช้แสดงครั้งแรก ในงานสัปดาห์
หนังสือ และในเวลาเดียวกันก็ได้แสดงเข้ารอบ ณ โรงละครแห่งชาติ โดยแสดงทุกวันเสาร์และวัน
อาทิตย์ ของเดือนกุมภาพันธ์ 2517 ใช้เวลาแสดงประมาณ 2.30 – 3 ชั่วโมง มีการแบ่งองก์
จานวน 3 องก์ บทบาทพาลี เกี้ยวพาราสีนางเทพดาราอยู่ในการแสดงองก์ที่ 1 พาลีเสียสัตย์
ฉากที่ 2 พาลีได้นางเทพดารา ในเวลาต่อมากรมศิลปากรได้นาออกแสดงสู่สายตาประชาชน
จวบจนปัจจุบันเป็นจานวน 16 ครั้ง รวมการแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดาราจาก
อดีตจวบจนปัจจุบันมีแสดงจานวน 18 ครั้ง
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4.3.3. เพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดง
การแสดงบทบาทพาลี เ กี้ ย วพาราสี น างเทพดารา ในการแสดงโข น เรื่ อ ง
รามเกียรติ์ ชุดพาลี สอนน้อง ได้รับอิทธิพ ลบทกลอนละครประกอบการแสดงโขน การบรรจุ
เพลงร้อง และเพลงหน้าพาทย์ จากบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ใ นพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ต่อมานายเสรี หวังในธรรม หยิบยกมาใช้สาหรั บ
แสดงเพื่อเผยแพร่สู่สายตาประชาชน ได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมบทการแสดงรวมถึงเพลงร้อง
และเพลงหน้าพาทย์ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ได้ทรงบรรจุ
ลงในบทพระราชนิพนธ์ของท่าน จากการปรับเพลงร้องเพื่อการแสดงสามารถแจกแจงเป็นตาราง
ได้ดังนี้
ตารางที่ 26 การใช้เพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ในบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา
เพลงในบทพระราชนิพนธ์
(ร.1)

บทโขนปรับปรุงฉบับที่ 1

บทโขนปรับปรุงฉบับที่ 2

ชมโฉม
ร่าย
ชาตรี
ร่าย
โอ้โลม
กล่อม

ต้นเพลงยาว
ลีลากระทุ่ม
โอ้โลมชาตรี
พราหมณ์ดดี น้าเต้า
เจรจา
โลม - ตระนอน

ต้นเพลงยาว
เจรจา
โอ้โลมชาตรี
พราหมณ์ดีดน้าเต้า
เจรจา
โลม - ตระนอน

จากบทพระราชนิพนธ์ทรงบรรจุเพลงร้องจานวน 4 เพลง ได้แก่ เพลงชมโฉม
เพลงร่าย เพลงชาตรี และเพลงโอ้โลม แล้วจะลงด้วยกล่อม บทโขนปรับปรุงฉบับที่ 1 มีการบรรจุ
เพลงร้องจานวน 4 เพลง ได้แก่ เพลงต้นเพลงยาว เพลงลีลากระทุ่ม เพลงโอ้โลมชาตรี และ
เพลงพราหมณ์ ดีดน้าเต้า และเพลงหน้าพาทย์ 2 เพลง ได้แก่ เพลงโลม และเพลงตระนอน
ต่อ มา มี การปรั บบทโดยแทรกเจรจาแล้ ว ตัด เพลงลีล ากระทุ่ ม ออกในขั้ นเพลงที่ 2 ต่อ มาใน
ภายหลังก็มี การปรากฏใช้บทโขนปรับ ปรุงฉบับที่ 1 และ บทโขนปรับปรุงฉบับที่ 2 ออกแสดง
โดยคานึงถึงเวลาและสถานที่ เป็นหลักในการใช้สาหรับการแสดง
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1. เพลงต้นเพลงยาว42
เพลงอัตราจังหวะสองชั้นทานองเก่าสมัยอยุธยา เป็นเพลงอันดับแรก
ในเพลงเรื่องเพลงยาวในสมัยรัชกาลที่ 4 มีนักดนตรีไม่ทราบนามเป็นเพลงอัตราจังหวะสามชั้น
ใช้ขับร้องและบรรเลงในวงมโหรี ต่อมาในพ.ศ.2475 มีนักดนตรีอีกท่านหนึ่งไม่ทราบนามแต่งขึ้น
อีกทางหนึ่ง ใช้บรรเลงทั้งวงปี่พาทย์ วงเครื่องสาย และวงมโหรี มีการบรรจุเพลงต้นเพลงยาว
ในเนื้อร้องที่พาลีชมโฉมของนางเทพดารา ที่ว่า
- ร้องเพลงต้นเพลงยาว พิศพักตร์พักตร์ผ่องดังดวงจันทร์ พิศขนงดั่งคันธนูศิลป์
พิศเนตรดังเนตรมฤคิน
พิศทนต์ดั่งนิลเรียบราย
พิศโอษฐ์โอษฐ์เอี่ยมดังจะแย้ม
พิศนาสิกนาสิกแสล้มเฉิดฉาย
พิศปรางดั่งปรางทองพราย
พิศกรรณกรรณคล้ายบุษบา
2. เพลงลีลากระทุ่ม43
เป็นเพลงอัตราจังหวะ 2 ชั้น ทานองเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นเพลง
ล าดับ ที่ 6 ในตั บเรื่อ งพระทอง นิยมนามาบรรเลงและขับร้ องประกอบการแสดงโขน ละคร
ในอารมณ์รัก สุข สบายอารมณ์ ในการแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา บทโขน
ปรับปรุง ฉบับที่ 1 มีการบรรจุเพลงนี้ต่อจากเพลงต้ นเพลงยาว ซึ่งเป็นการบรรยายถึงอารมณ์รัก
อารมณ์คลุ้มคลั่งหลังจากที่ได้เห็นนางเทพดารา ดังบทโขนที่ว่า
- ร้องเพลงลีลากระทุ่ม ยิ่งพิศยิ่งพิศวาสกลุ้ม
คลั่งคลุ้มคลุ้มความเสน่หา
ลืมคิดคิดถึงอนุชา
ลืมสัตย์สัจจาที่สาบาน

42

ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์, สารานุกรมเพลงไทย, หน้า 98.

43

เรื่องเดียวกัน, หน้า 257.
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3. เพลงโอ้โลมชาตรี44
เป็นเพลงประกอบการแสดงละคร ในบทบาทที่แสดงความรัก ความพึง
พอใจ สุ ขใจ ของตัวละคร ถ้ าใช้ ประกอบการแสดงละครชาตรี เรียกว่าโอ้โ ลมชาตรี ถ้าใช้
ประกอบการแสดงละครใน เรียกว่าโอ้โลมใน ถ้าใช้ประกอบการแสดงละครนอก เรียกว่าโอ้โลม
นอก ในการแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา มี การบรรจุเพลงโอ้โลมชาตรีตรงกับ
ความหมายของบทโขนที่ว่า
- ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี เจ้าเอยเจ้าพี่
มารศรีเยาวยอดสงสาร
รักแสนสุดรักยิ่งชีวานต์
เยาวมาลย์จงได้ปรานี
4. เพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า45
ทานองเพลงเก่า มีทั้งอัตราจังหวะสองชั้นและชั้นเดียว ใช้บรรเลงขับร้อง
ประกอบการแสดงโขน ละคร ในอั ต ราจั ง หวะสองชั้ น สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ เจ้ า ฟ้ า
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงนาไปบรรจุไว้ในตับนิทราชาคริต ส่วนชั้นเดียวใช้บรรเลงแทรกใน
เพลงเร็วของโบราณเรื่องหนึ่งเพลงนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แขกพราหมณ์ ในการแสดงบทบาทพาลี
เกี้ยวพาราสีนางเทพดารา มีการบรรจุเพลงนี้ต่อจากเพลงโอ้โลมชาตรี หรือ เจรจา ซึ่งเป็นการ
บรรยายถึง นางเทพดาราตัดพ้อต่อว่าและเตือนสตีพาลี ดังบทโขนที่ว่า
- ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า พระเอยพระองค์
พระจงโปรดเกล้าเกศี
เอออะไรมาทาดั่งนี้
ล่วงคาพระศุลีบัญชา
พระจงคืนคิดดูก่อน
อย่าอาวรณ์แต่สมเสน่หา
ตัวน้องเทวัญประทานมา
ให้สุครีพอนุชาดั่งวาที

44

เรื่องเดียวกัน, หน้า 313.

45

เรื่องเดียวกัน, หน้า 179.
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5. เพลงโลม46
เพลงหน้าพาทย์ สาหรับประกอบกิริยาเกี้ยวพาราสีพาราสีของตัวละคร
ในบทเข้าพระเข้า นาง ในบางโอกาสจะใช้ ควบคู่กับ เพลงอื่นโดยเฉพาะเพลงตระนอน เรีย ก
ติดต่อกันว่า โลม – ตระนอน เมื่อประกอบละครในใช้เพลงโลมใน เมื่อประกอบละครนอกใช้เพลง
โลมนอก ในการแสดงบทบาทพาลี เ กี้ ย วพาราสี น างเทพดารา มี ก ารใช้ เ พลงโลมตรงตาม
ความหมายของเพลงที่ตัวละครเกี้ยวพาราสี
6. เพลงตระนอน47
เพลงหน้าพาทย์ สาหรับประกอบกิริยาการนอนของตัวละครทั้ งฝ่ายพระ
นาง ยักษ์ ลิ ง ในบางโอกาสใช้ บรรเลงติดต่ อกับเพลงโลมเรียกว่ า เพลงโลม – ตระนอน
นอกจากนี้ยังเป็นเพลงประจากัณฑ์ฉกษัตริย์ของเทศน์มหาชาติ ในการแสดงบทบาทพาลีเกี้ยว
พาราสีนางเทพดารา มีการบรรจุเพลงหน้าพาทย์ตระนอนต่อจากเพลงโลม ซึ่งเป็นการแสดงถึง
การหลับนอนของพาลีกับนางเทพดารา

4.3.4. เครื่องดนตรีประกอบการแสดง
เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงโขน บทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนาง
เทพดารา เรื่ องรามเกีย รติ์ ชุ ด พาลีส อนน้อ ง นิ ยมใช้ วงดนตรี ปี่พ าทย์ จ านวน 3 วง ได้ แ ก่
วงปี่พาทย์เครื่องห้า วงปี่พาทย์ เครื่องคู่ และวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ บรรเลงประกอบการแสดง
โดยคานึงถึงระยะเวลาแสดง สถานที่แสดง และโอกาสที่ใช้แสดง

46

เรื่องเดียวกัน, หน้า 257.

47

เรื่องเดียวกัน, หน้า 100.
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วงปี่พาทย์เครื่องห้า ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปี่ใน
ตะโพน
ระนาดเอก
กลองทัด
ฆ้องวงใหญ่
ฉิ่ง

1
1
1
2
1
1

เลา
ลูก
ราง
ลูก
วง
คู่

รูปที่ 216 วงปี่พาทย์เครื่องห้า
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย
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วงปี่พาทย์เครื่องคู่ ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี ดังนี้
1. ปี่ใน
2. ปี่นอก
3. ระนาดเอก
4. ระนาดทุ้ม
5. ฆ้องวงใหญ่
6. ฆ้องวงเล็ก
7. ตะโพน
8. กลองทัด
9. ฉิ่ง
10.ฉาบ
11.กรับ

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

เลา
เลา
ราง
ราง
วง
วง
ลูก
ลูก
คู่
คู่
คู่

รูปที่ 217 วงปี่พาทย์เครื่องคู่
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย
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วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี ดังนี้
1. ปี่ใน
2. ปี่นอก
3. ระนาดเอก
4. ระนาดทุ้ม
5. ระนาดเอกเหล็ก
6. ระนาดทุ้มเหล็ก
7. ฆ้องวงใหญ่
8. ฆ้องวงเล็ก
9. ตะโพน
10.กลองทัด
11.ฉิ่ง
12.ฉาบเล็ก
13.ฉาบใหญ่
14.กรับ
15.โหม่ง

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

เลา
เลา
ราง
ราง
ราง
ราง
วง
วง
ลูก
ลูก
คู่
คู่
คู่
คู่
ใบ

รูปที่ 218 วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย
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4.3.5. เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง
เครื่องแต่งกายการแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา โดยเฉพาะตัว
พาลี มีการแต่งกายในรูปแบบของลิงพญา คือ ลิงมียอด จากการศึกษาพบว่า เครื่องแต่งกาย
ของพาลีที่แสดงตั้งครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน ดังตารางดังนี้
ตารางที่ 27 เครื่องแต่งกายของพาลีในการแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา
รายการเครือ่ ง
แต่งกาย
1. หัวโขนพาลี
2. ฉลององค์
3. พาหุรัด
4. กรองคอ
5. สนับเพลา
6. ผ้านุ่ง
7. ห้อยข้าง
8. ปิดก้น
9. หาง
10. รัดสะเอว
11. ห้อยหน้า
12 .ปั้นเหน่ง
13. สังวาล
14.ตาบทิศ
15. ข้อมือผ้า
16. ข้อเท้าผ้า

ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2517

ครั้งที่ 2
พ.ศ. 2517

ครั้งที่ 3
พ.ศ. 2525

ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2535

มงกุฎเดินหน
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวพู่แดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง



สีแดง
สีแดง

มงกุฎเดินหน
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวพู่แดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง



สีแดง
สีแดง

มงกุฎเดินหน
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวพู่แดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง



สีแดง
สีแดง

มงกุฎเดินหน
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวพู่แดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง



สีแดง
สีแดง

427

ตารางที่ 27 เครื่องแต่งกายของพาลีในการแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา (ต่อ)
รายการเครื่อง
แต่งกาย
1. หัวโขนพาลี
2. ฉลององค์
3. พาหุรัด
4. กรองคอ
5. สนับเพลา
6. ผ้านุ่ง
7. ห้อยข้าง
8. ปิดก้น
9. หาง
10. รัดสะเอว
11. ห้อยหน้า
12 .ปั้นเหน่ง
13. สังวาล
14.ตาบทิศ
15. ข้อมือผ้า
16. ข้อเท้าผ้า

ครั้งที่ 5
พ.ศ. 2545

ครั้งที่ 6
พ.ศ. 2548

ครั้งที่ 7
พ.ศ. 2549

ครั้งที่ 8
พ.ศ. 2550

มงกุฎเดินหน
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวพู่แดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง



สีแดง
สีแดง

มงกุฎเดินหน
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวพู่แดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง



สีแดง
สีแดง

มงกุฎเดินหน
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวพู่แดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง



สีแดง
สีแดง

มงกุฎเดินหน
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวพู่แดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง



สีแดง
สีแดง
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ตารางที่ 27 เครื่องแต่งกายของพาลีในการแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา (ต่อ)
รายการเครื่อง
แต่งกาย
1. หัวโขนพาลี
2. ฉลององค์
3. พาหุรัด
4. กรองคอ
5. สนับเพลา
6. ผ้านุ่ง
7. ห้อยข้าง
8. ปิดก้น
9. หาง
10. รัดสะเอว
11. ห้อยหน้า
12 .ปั้นเหน่ง
13. สังวาล
14.ตาบทิศ
15. ข้อมือผ้า
16. ข้อเท้าผ้า

ครั้งที่ 9
พ.ศ. 2551

ครั้งที่ 10
พ.ศ. 2552

ครั้งที่ 11
พ.ศ. 2552

ครั้งที่ 12
พ.ศ. 2552

มงกุฎเดินหน
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวพู่แดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง



สีแดง
สีแดง

มงกุฎเดินหน
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวพู่แดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง



สีแดง
สีแดง

มงกุฎเดินหน
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวพู่แดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง



สีแดง
สีแดง

มงกุฎเดินหน
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวพู่แดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง



สีแดง
สีแดง

429

ตารางที่ 27 เครื่องแต่งกายของพาลีในการแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา (ต่อ)
รายการเครื่อง
แต่งกาย
1. หัวโขนพาลี
2. ฉลององค์
3. พาหุรัด
4. กรองคอ
5. สนับเพลา
6. ผ้านุ่ง
7. ห้อยข้าง
8. ปิดก้น
9. หาง
10. รัดสะเอว
11. ห้อยหน้า
12 .ปั้นเหน่ง
13. สังวาล
14.ตาบทิศ
15. ข้อมือผ้า
16. ข้อเท้าผ้า

ครั้งที่ 13
พ.ศ. 2552

ครั้งที่ 14
พ.ศ. 2552

ครั้งที่ 15
พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 16
พ.ศ. 2553

มงกุฎเดินหน
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวพู่แดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง



สีแดง
สีแดง

มงกุฎเดินหน
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวพู่แดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง



สีแดง
สีแดง

มงกุฎเดินหน
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวพู่แดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง



สีแดง
สีแดง

มงกุฎเดินหน
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวพู่แดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง



สีแดง
สีแดง
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ตารางที่ 27 เครื่องแต่งกายของพาลีในการแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา (ต่อ)
รายการเครื่องแต่งกาย
1. หัวโขนพาลี
2. ฉลององค์
3. พาหุรัด
4. กรองคอ
5. สนับเพลา
6. ผ้านุ่ง
7. ห้อยข้าง
8. ปิดก้น
9. หาง
10. รัดสะเอว
11. ห้อยหน้า
12 .ปั้นเหน่ง
13. สังวาล
14.ตาบทิศ
15. ข้อมือผ้า
16. ข้อเท้าผ้า

ครั้งที่ 17
พ.ศ. 2555

ครั้งที่ 18
พ.ศ. 2556

มงกุฎเดินหน
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวพู่แดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง



สีแดง
สีแดง

มงกุฎเดินหน
สีเขียว
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีเขียว
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวพู่แดง
สีเขียวขลิบแดง
สีเขียวขลิบแดง



สีแดง
สีแดง

จากการแต่งกายของพาลี ในการแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา
ทั้ง 18 ครั้ง แต่ง กายเหมือนกัน โดยจะสวมเสื้อแขนยาวปักลายทักษิณาวัตรและสนับเพลา
สีเขียว ติดพาหุรัด กรองคอสี แดง นุ่งผ้ายกแบบจีบโจงก้นแป้นสีแดง รัดสะเอว ปิดก้นลิง หาง
ห้อยหน้าและห้อยข้างสีเขียวขลิบสีแดง และสวมเครื่องประดับ ถนิมพิมพาภรณ์และศิราภรณ์
ได้แก่ ทับทรวง สังวาล เข็มขัด ข้อมือผ้า ข้อเท้าผ้า และใส่หัวโขนพาลี มงกุฎเดินหน (ชฎายอด
บัด)

431

รูปที่ 219 การแต่งกายพาลีด้านหน้า
แบบโดย นายพรเลิศ พิพัฒน์รุ่งเรือง
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

432

รูปที่ 220 การแต่งกายพาลีด้านหลัง
แบบโดย นายพรเลิศ พิพัฒน์รุ่งเรือง
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

433
ลักษณะเครื่องแต่งกายของพาลี
1. หัวโขนพาลี หน้าวานรปากอ้า สีเขียวสด สวมชฎายอดบัดหรือชฎายอดเดินหน
2. เสื้อหรือฉลององค์ สวมเสื้อแขนยาวสีเขียว ปักลายขดเป็นวงทักษิณาวัตร
สมมุติว่าเป็นขนตามตัวลิงด้วยดิ้นและเลื่อมทั้งตัวเสื้อและแขน เย็บด้านหน้าด้วยด้ายตลอดแนว
จากบนลงล่าง
3. พาหุรัด เป็นแผ่นผ้าสีแดงปักด้วยดิ้นและเลื่อม สวมอยู่บริเวณต้นแขนทั้งสอง
ข้าง
4. กรองคอ เป็นผ้าสีแดงที่สวมทับบนเสื้อ มักทาขอบให้เป็นลายหยักแหลม
จะปักด้วยดิ้นและเลื่อม
5. สนับเพลา กางเกงยาวครึ่งน่อง ส่วนบนใช้ผ้าขาวหรือผ้าดิบ ส่วนหัวเข่าลง
มาถึงกลางน่องใช้ผ้าสีเป็นเชิงปักด้วยดิ้นและเลื่อมเป็นลวดลาย มักทาให้เชิงมีชายงอนขึ้น
6. ผ้านุ่งหรือภูษา เป็นผ้ายกที่มีลักษณะใช้เส้นไหม หรือเส้นลวดทองทอยกดอก
เป็นลายนูน นุ่งแบบจีบโจงก้นแป้น และรัดเอวด้วยเชือกผ้าดิบ
7. ห้อยข้าง เป็นผ้า 2 ผืน ห้อยจากเอวลงมาที่หน้าขาทั้ง 2 ข้าง ปักด้วยดิ้นและ
เลื่อมตามลวดลายต่าง ๆ
8. หางลิง ห้อยจากเอวลงมาจากด้านหลัง ปักด้วยดิ้นและเลื่อมลาย
ทักษิณาวรรต เย็บติดกันเป็นรู)ทรวงกรวยปลายหางจะติดด้วยพู่สีแดง
9. ปิดก้น ห้อยจากเอวลงมาจากด้านหลังเพื่อปิดก้นและหางที่ทิ้งลงมา
ปักด้วยดิ้นและเลื่อมตามลวดลายต่าง ๆ
10. รัดสะเอว เป็นแผ่นผ้าที่คาดทับสะโพก เพื่อปิดทับเสื้อ ผ้านุ่งห้อยข้างให้ดู
เรียบร้อย จะปักด้วยดิ้นและเลื่อมตลอดทั้งผืน
11. ห้อยหน้า เป็นแผ่นผ้าผืนเดี่ยวที่ใช้ห้อยตรงกลางปิดทับบนรัดสะเอว
และห้อยข้างเป็นผ้าที่มีสีและลวดลายเหมือนห้อยข้างและรัดสะเอว
12. เข็มขัดหรือปั้นเหน่ง ใช้คาดทับที่เอวเมื่อแต่งกายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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13. สังวาล เป็นสร้อยที่ใช้คล้องสะพายแล่งสลับกันมี 2 สาย เชื่อมด้วยตามทิศ
14. ตาบทิศ เป็นเครื่องประดับที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด เย็บติด
กับสังวาล เมื่อสวมใส่แล้วจะห้อยอยู่ด้านข้าง และกลางหลังของผู้แสดง
15. ข้อมือ เป็นเครื่องประดับที่ทาด้วยผ้าสีแดงปักด้วยดิ้นและเลื่อมใช้สวมที่
ข้อมือทั้งสองข้าง
16. ข้อเท้า เป็นเครื่องประดับที่ทาด้วยผ้าสีแดงปักด้วยดิ้นและเลื่อมใช้สวมข้อ
เท้าทั้งสองข้าง
จากการศึกษาการแสดงบทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ ผู้วิจัยพบว่าการ
แต่งกายของนางเทพดารา มีการแต่ง กายแบบยืนเครื่องตัวนาง มี 3 สี ได้แก่ สีแดงขลิบเขียว
สีชมพูขลิบฟ้า และสีบานเย็นขลิบน้าเงิน ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นตารางดังนี้
ตารางที่ 28 เครื่องแต่งกายของนางเทพดาราในการแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา
รายการเครื่อง
แต่งกาย

ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2517

ครั้งที่ 2
พ.ศ. 2517

ครั้งที่ 3
พ.ศ. 2525

ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2535

1. มงกุฎกษัตรีย์
2. เสื้อในนาง
3. ผ้าห่มนาง
4. นวมนาง
5. ผ้านุ่ง
6. ปั้นเหน่ง
7. สะอิ้ง
8. กาไลแผง
9. ปะวะหล่า
10. กาไลเท้า
11. แหวนรอบ
12.ธามรงค์

มี
สีเหลือง
สีแดงขลิบเขียว
สีเขียว
สีเขียว








มี
สีเหลือง
สีแดงขลิบเขียว
สีเขียว
สีเขียว








มี
สีเหลือง
สีชมพูขลิบฟ้า
สีฟ้า
สีฟ้า








มี
สีเหลือง
สีชมพูขลิบฟ้า
สีฟ้า
สีฟ้า
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ตารางที่ 28 เครื่องแต่งกายของนางเทพดาราในการแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา
(ต่อ)
รายการเครื่อง
แต่งกาย

ครั้งที่ 5
พ.ศ. 2545

ครั้งที่ 6
พ.ศ. 2548

ครั้งที่ 7
พ.ศ. 2549

ครั้งที่ 8
พ.ศ. 2550

1. มงกุฎกษัตรีย์
2. เสื้อในนาง
3. ผ้าห่มนาง
4. นวมนาง
5. ผ้านุ่ง
6. ปั้นเหน่ง
7. สะอิ้ง
8. กาไลแผง
9. ปะวะหล่า
10. กาไลเท้า
11. แหวนรอบ
12.ธามรงค์


สีเหลือง
สีชมพูขลิบน้าเงิน
สีน้าเงิน
สีน้าเงิน









สีเหลือง
สีชมพูขลิบฟ้า
สีฟ้า
สีฟ้า









สีเหลือง
สีชมพูขลิบฟ้า
สีฟ้า
สีฟ้า









สีเหลือง
สีชมพูขลิบน้าเงิน
สีน้าเงิน
สีน้าเงิน
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ตารางที่ 28 เครื่องแต่งกายของนางเทพดาราในการแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา
(ต่อ)
รายการเครื่อง
แต่งกาย

ครั้งที่ 9
พ.ศ. 2551

ครั้งที่ 10
พ.ศ. 2552

ครั้งที่ 11
พ.ศ. 2552

ครั้งที่ 12
พ.ศ. 2552

1. มงกุฎกษัตรีย์
2. เสื้อในนาง
3. ผ้าห่มนาง
4. นวมนาง
5. ผ้านุ่ง
6. ปั้นเหน่ง
7. สะอิ้ง
8. กาไลแผง
9. ปะวะหล่า
10. กาไลเท้า
11. แหวนรอบ
12.ธามรงค์


สีเหลือง
สีชมพูขลิบฟ้า
สีฟ้า
สีฟ้า









สีเหลือง
สีชมพูขลิบฟ้า
สีฟ้า
สีฟ้า









สีเหลือง
สีชมพูขลิบฟ้า
สีฟ้า
สีฟ้า









สีเหลือง
สีชมพูขลิบฟ้า
สีฟ้า
สีฟ้า
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ตารางที่ 28 เครื่องแต่งกายของนางเทพดาราในการแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา
(ต่อ)
รายการเครื่อง
แต่งกาย

ครั้งที่ 13
พ.ศ. 2552

ครั้งที่ 14
พ.ศ. 2552

ครั้งที่ 15
พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 16
พ.ศ. 2553

1. มงกุฎกษัตรีย์
2. เสื้อในนาง
3. ผ้าห่มนาง
4. นวมนาง
5. ผ้านุ่ง
6. ปั้นเหน่ง
7. สะอิ้ง
8. กาไลแผง
9. ปะวะหล่า
10. กาไลเท้า
11. แหวนรอบ
12.ธามรงค์


สีเหลือง
สีชมพูขลิบฟ้า
สีฟ้า
สีฟ้า









สีเหลือง
สีชมพูขลิบฟ้า
สีฟ้า
สีฟ้า









สีเหลือง
สีชมพูขลิบฟ้า
สีฟ้า
สีฟ้า









สีเหลือง
สีชมพูขลิบฟ้า
สีฟ้า
สีฟ้า
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ตารางที่ 28 เครื่องแต่งกายของนางเทพดาราในการแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา
(ต่อ)
รายการเครื่องแต่งกาย
1. มงกุฎกษัตรีย์
2. เสื้อในนาง
3. ผ้าห่มนาง
4. นวมนาง
5. ผ้านุ่ง
6. ปั้นเหน่ง
7. สะอิ้ง
8. กาไลแผง
9. ปะวะหล่า
10. กาไลเท้า
11. แหวนรอบ
12.ธามรงค์

ครั้งที่ 17
พ.ศ. 2555

ครั้งที่ 18
พ.ศ. 2556


สีเหลือง
สีชมพูขลิบฟ้า
สีฟ้า
สีฟ้า









สีเหลือง
สีชมพูขลิบฟ้า
สีฟ้า
สีฟ้า








จากตารางสรุปได้ว่า เครื่องแต่ง กายนางเทพดาราแสดงครั้ง แรก ณ โรงละคร
แห่งชาติ สวมเสื้อในนางแขนกุดสีเหลือง ห่มผ้าห่มสีแดงขลิบเขียวและนวมนางสีเขียว นุ่งผ้ายก
แบบจีบหน้านางสีเขียวสอดไหมสีทอง ต่อมาแสดงครั้งที่ 3 ใช้ห่มผ้า ห่มนางสีชมพูขลิบสีฟ้าและ
นวมนางสีฟ้า นุ่งผ้ายกแบบจีบหน้านางสีฟ้าสอดไหมสีทอง และครั้งที่ 5 ห่มผ้าห่ม สีชมพูขลิบ
น้าเงินและนวมนางสีน้าเงิน นุ่งผ้ายกแบบจีบหน้านางสีน้าเงินสอดไหมสีทอง แต่ทั้ง 3 แบบสวม
เครื่องประดับถนิมพิมพาภรณ์และศิราภรณ์ ได้แก่ จี้นาง สังวาลห้อยทางด้านขวา 2 เส้น เข็มขัด
พร้อมหัวเข็มขัด กาไลแผง ปะวะหล่า ข้อเท้า และใส่มงกุฎ ทัดอุบะและดอกไม้ทัดทางด้ านซ้าย
เหมือนกัน
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เนื่องด้วยสีของเครื่องแต่งกายมี 3 ลักษณะ ทาให้ผู้วิจัยทราบเหตุผลของการ
เลือกสีเครื่องแต่งกายของนางเทพดารา ดังนี้
“... เครื่ องแต่ง กายของนางเทพดารา จั ด แสดงครั้ง แรก
ในงานสัปดาห์หนังสือแต่งสีแดงขลิบเขียว ใช้ผ้าห่มนางของสีดามาใช้
เนื่องจากยังไม่มีเสื้อผ้าอะไรใหม่ นอกจากสีแดงขลิบเขียวเพราะเป็นสี
ที่มีเยอะและใหม่ใน ณ ขณะนั้น อีกอย่างก็เป็นสีที่ไม่ชนกับพาลี คือ
สีเขียวขลิบแดง ต่อมาได้งบทาเครื่องแต่งกายจึงได้สร้างผ้าห่มนาง
สีชมพูขลิปฟ้า และชมพูขลิบน้าเงิ นขึ้น จึงนามาให้นางเทพดาราใส่
เพราะสี ช มพู เป็นสีแทนของผู้หญิง และเฉพาะนางเทพดาราเป็น
นางฟ้าที่ถูกประทานมาใหม่ สด บริสุทธิ์ แม่จึงคิดว่าสีนี้น่าจะเหมาะ
กับนางเทพดารา ส่วนขลิบสีต่าง ๆ เป็นสิ่ง ที่สร้างขึ้นมาให้ตัดกับสี
หลักเท่านั้นเอง…”48
สรุปได้ว่า การแต่งกายของนางเทพดาราในการแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสี
นางเทพดารา ชุดพาลีสอนน้อง แต่งกาย 2 สี ได้แก่ สีแดง และสีชมพู แต่สีชมพูจะมีขลิบผ้า 2
สี ได้แก่ สีฟ้าและสีน้าเงิน

48

สัมภาษณ์ นางสาวอรพินธุ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา, ข้าราชการบานาญ สานักการสังคีต

กรมศิลปากร, 19 เมษายน 2556.
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รูปที่ 221 การแต่งกายนางเทพดาราด้านหน้า
แบบโดย นางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย
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รูปที่ 222 การแต่งกายนางเทพดาราด้านหลัง
แบบโดย นางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

442
ลักษณะเครื่องแต่งกายของนางเทพดารา
1. มงกุฎกษัตรีย์ เป็นเครื่องประดับศีรษะมีปลายยอดแหลม มีอุบะและดอกไม้
ทัดติดทางด้านซ้ายบริเวณกรรเจียกจร วิธีสวมจะครอบบนศีรษะ บางคนใช้หมอนรองก่อนสวม
เพื่อให้กระชับมีเชือกผูกด้านหลังและใต้คาง
2. เสื้อในนาง เป็นเสื้อสีเหลืองทอง คอกลม แขนกุด ผ่าหน้าใช้ซิปหรือใช้ด้าย
เย็บตลอดแนวในกรณีที่เสื้อหลวม เพื่อให้ตัวเสื้อรัดรูปทรงพอดีกับลาตัวของผู้แสดง
3. ผ้าห่มนาง เป็นผ้าสไบผืนใหญ่ผืนเดียว ปักด้วยดิ้นและเลื่อมตามลวดลาย
ไทย ผืนผ้าเจาะรูเพื่อใช้สวมศีรษะ ห้อยชายลงไปด้านหลังยาวประมาณครึ่งน่อง ส่วนด้านหน้าจับ
พับเก็บเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วใช้ด้ายเย็บตรงเอวด้านหน้า
4. กรองคอหรือนวมนาง สวมปิดทับผ้าห่มนางเป็นแผ่นผ้าสวมรอบคอ ปักด้วย
ดิ้นและเลื่อมตามลวดลายไทย
5. ผ้านุ่ง ผ้ายกที่ทอเป็นผืนใช้นุ่งจีบหน้านางและจีบชายยก คาดเอวด้วยเชือก
ผ้าดิบ และคาดทับด้วยเข็มขัด
6. เข็มขัด เป็นเข็มขัดสีทองที่มีหัวประดับพลอยใช้คาดทับผ้านุ่ง
7. สะอิ้ง หรือสร้อยตัว เป็นสายสร้อยโลหะชุบทองลายเม็ดมะยม
8. ทองกรหรือกาไลแผง เป็นเครื่องประดับเหมือนตัวพระ ทาด้วยเงินประดับ
เพชรหรือพลอยสีขาว ใช้สวมข้อมือทั้งสองข้าง
9. ปะวะหล่า เป็นเครื่องประดับข้อมือทั้งสองข้างมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ ร้อย
เป็นกาไล
10. กาไลเท้า เป็นเครื่องประดับที่มีลักษณะรูปทรงและวิธีใช้เหมือนกาไลเท้าของ
ตัวพระกล่าวคือ เป็นกาไลทรงหัวบัวสีทอง ใช้สวมข้อเท้าทั้งสองข้าง
11. แหวนรอบ เป็นเครื่องประดับข้อมือและข้อเท้าทั้งสองข้าง
12. ธามรงค์ แหวนที่สวมใส่นิ้วมือทั้งสองข้างจุดเด่นคือความแวววาวและสีสัน
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4.3.6. ฉากประกอบการแสดง
ฉากที่ใช้ประกอบการแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา ในการแสดง
โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง องก์ที่ 1 พาลีเสียสัตย์ ตอน 2 ได้นางเทพดารา ในการ
แสดงครั้งแรก ถึง ครั้งที่ 4 แสดง ณ โรงละครแห่งชาติ มีการเขียนฉากเป็ นลายพนังห้องด้วย
ลายไทย อุปกรณ์ประกอบฉาก ได้แก่ เตียงใหญ่ หมอนสามเหลี่ยม และเครื่องราชูปโภคขนาบ
ข้างทั้งซ้ายและขวา
การแสดงครั้งที่ 5 ในปี พุทธศักราช 2545 ไม่มีการจัดฉากแสดงเนื่องจากแสดง
ณ สั ง คี ต ศาลา บริ เ วณพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ พระนคร ซึ่ ง เป็ น เวที ก ลางแจ้ ง มี อุ ป กรณ์
ประกอบฉาก ได้แก่ เตียงใหญ่ หมอนสามเหลี่ยม และเครื่องราชูปโภคขนาบข้างทั้งซ้ายและขวา
การแสดงครั้งที่ 6 – 7 ในปีพุทธศักราช 2548 และ พ.ศ. 2549 แสดง ณ โรง
ละครแห่งชาติ มีการเขียนฉากเป็นลายพนังห้องด้วยลายไทย อุปกรณ์ประกอบฉาก ได้แก่ เตียง
ใหญ่ หมอนสามเหลี่ยม และเครื่องราชูปโภคขนาบข้างทั้งซ้ายและขวา
การแสดงครั้งที่ 8 ในปีพุทธศักราช 2550 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย มีฉากประกอบการแสดง และมีอุปกรณ์ประฉาก ได้แก่ ลับแล เตียงใหญ่ และ
หมอนสี่เหลี่ยม
การแสดงครั้งที่ 9 – 10 ในปีพุทธศักราช 2551 และ 2552 แสดง ณ หอวชิราวุธา
นุสรณ์ ไม่มีฉากประกอบการแสดง แต่มีอุปกรณ์ประกอบฉาก ได้แก่ ลับแล เตียงใหญ่ และ
หมอนสามเหลี่ยม
การแสดงครั้งที่ 11 – 12 ในปีพุทธศักราช 2552 แสดง โรงละครแห่งชาติภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา และโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
มีฉากประกอบการแสดง และอุปกรณ์ประกอบฉาก ได้แก่ ลับแล เตียงใหญ่ หมอนสามเหลี่ยม
และหมอนสี่เหลี่ยม และเครื่องราชูปโภคด้านพาลีเพียงด้านเดียว
การแสดงครั้งที่ 13 ในปีพุทธศักราช 2552 ไม่มีการจัดฉากแสดงเนื่องจากแสดง
ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งเป็นเวทีกลางแจ้ง มีอุปกรณ์ประฉาก
ได้แก่ เตียงใหญ่ หมอนสามเหลี่ยม และเครื่องราชูปโภคขนาบข้างทั้งซ้ายและขวา
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การแสดงครั้งที่ 14 – 16 ในปีพุทธศักราช 2553 แสดง โรงละครแห่งชาติ
โรงละครแห่ง ชาติ ภ าคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ จั ง หวัด นครราชสี ม า และโรงละครแห่ง ชาติ ภ าค
ตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี มีฉากประกอบการแสดง อุปกรณ์ประกอบฉาก ได้แก่ ลับแล เตียง
ใหญ่ หมอนสี่เหลี่ยม และเครื่องราชูปโภคด้านพาลีเพียงด้านเดียว
การแสดงครั้ง ที่ 17 ในปี พุทธศักราช 2555 แสดง โรงละครแห่ ง ชาติ มี ฉาก
ประกอบการแสดง อุปกรณ์ประกอบฉาก ได้แก่ ลับแล เตียงใหญ่ หมอนสามเหลี่ยม และเครื่อง
ราชูปโภคด้านพาลีเพียงด้านเดียว
และการแสดงครั้งที่ 18 ในปี พุทธศักราช 2556 แสดง โรงละครแห่งชาติ มีฉาก
ประกอบการแสดง แต่มีอุปกรณ์ประกอบฉาก ได้แก่ ลับแล เตียงใหญ่ และหมอนสามเหลี่ยม
สรุปได้ว่า ฉากที่ใช้ประกอบการแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา ใน
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง เป็นการเขียนฉากห้องบรรทม แล้วมีอุปกรณ์
ประกอบฉาก ประกอบด้วย ลับแล เตียงใหญ่ หมอนสามเหลี่ยมหรือหมอนสี่เหลี่ยม และเครื่อง
ราชูปโภคประกอบทั้งซ้ายและขวา หรือ วางด้านเดียวกับพาลีกรณีวางเครื่องราชูปโภคด้านเดียว
ในการแสดงบางครั้งอาจจะไม่มีเครื่องราชูปโภค เนื่องจากเวลาแสดงมีหมอนกอปรกับท่าทางการ
แสดงต้องหมุนตัวบนเตียงในการราเพลงโลม บางครั้งอาจจะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์จึงไม่
ปรากฎในฉาก
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รูปที่ 223 ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก กรณีไม่วางเครื่องราชูปโภค
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายจากวีดีทัศน์การแสดง

รูปที่ 224 ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก กรณีวางเครื่องราชูปโภคด้านเดียว
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายจากวีดีทัศน์การแสดง
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4.3.7. การคัดเลือกผู้แสดง
การคัดเลือกผู้โขนใบบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารานั้น ผู้รับบทบาทต้อง
เป็นผู้มีประสบการณ์ฝึกด้านทักษะเฉพาะทางและมีประสบการณ์ด้านการแสดงพอสมควร เพราะ
บทบาทนี้ถือได้ว่าเป็นบทบาทที่ยากสาหรับผู้เรียนนาฏศิลป์ เนื่องจาก ต้องฝึกการราให้นิ่ง นิ่งรา
ให้สง่า เข้าพระเข้านางเมื่อดูแล้วต้องสมจริง เป็นต้น ก่อนที่จะได้รับเลือกแสดงผู้แสดงจะต้อง
ผ่านกระบวนการคัดเลือกและฝึกหัดดังนี้
การคัดเลือกผู้ฝึกหัดพาลี ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์ครบถ้วน
และรูปร่างของผู้ฝึกหัดจะมีรูปร่างสูงโปร่งต่างกับลิงโล้น คอระหงหรือคอยาว ช่วงหน้าอกใหญ่
ไหล่ลาดตรง หลังไม่โก่ง ขนาดลาตัวเรียวเหมาะสมกับลิงพญา แขนยาว ขายาว
การฝึกหัด พาลีจัดอยู่ในการฝึกหัดประเภทโขน(ลิง) ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว
จะถูกเริ่มฝึกหัดเบื้องต้น ได้แก่ การตบเข่า การถองสะเอว การเต้นเสา การถีบเหลี่ ยม การดัด
ข้อมือ การฉีกขา และการหกคะเมน จากนั้นเริ่มเรียนแม่ท่าของตัวลิง ฝึกหัดอิริยาบถต่าง ๆ เช่น
การนั่ง การยืน การเดิน การขึ้นเตียง การลงเตียง การคลานไปข้างหน้า การถวายบังคม และ
การคลานถอยหลัง ต่อมาการฝึกหัดวิธีการใช้อาวุธ ฝึกหัดเพลงหน้าพาทย์ ฝึกหัดตีบทและใช้บท
ฝึกหัดราเดี่ยว และสุดท้ายฝึกหัดการแสดงเป็นชุดเป็นตอน
การคัดเลือกผู้ฝึกหัดนางเทพดารา ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์
ครบถ้วน และรูปร่างของผู้ฝึกหัดจะมีรูปร่างกลมหรือท้วม ลักษณะใบหน้ารูปไข่หรือกลมก็ไ ด้
ตากลมโต จมูกโด่ง ปากเป็นรูปกระจับ หน้าผากไม่กว้าง หลังไม่โก่ง มืออ่อน แขนอ่อน ท่าทาง
แช่มช้อยนุ่มนวล เห็นแล้วเด่นสะดุดตา
การฝึกหัด นางเทพดาราจัดอยู่ในการฝึกหัดประเภทละครตัวนาง ซึ่งผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกแล้วจะถูกเริ่มฝึกหัดเบื้องต้น ได้แก่ การราเพลงช้า – เพลงเร็ว เพลงเชิด เพลงเสมอ
เพลงแม่บท ฝึกหัดอิริยาบถต่าง ๆ เช่ น การนั่ง การยืน การเดิน การขึ้นเตียง การลงเตียง
การคลานไปข้างหน้า การถวายบังคม และการคลานถอยหลัง ต่อมาการฝึกหัดวิธีการใช้อาวุธ
ฝึกหัดเพลงหน้าพาทย์ ฝึกหัดตีบทและใช้บท ฝึกหัดราเดี่ ยว ระบามาตรฐาน และสุดท้ายฝึกหัด
การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
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สรุปได้ว่า การคัดเลือกผู้แสดงบทบาทพาลี จะเลือกผู้ที่มีรูปร่างสูงโปร่ง แขนยาว
ขาวยาว การคัดเลือกผู้แสดงบทบาทนางเทพดารา จะเลือกผู้ที่มีรูปร่างกลม ใบหน้าสวยหน้าผาก
แคบ มืออ่อนแขนอ่อน ด้านการฝึกหัด บทบาทพาลีและนางเทพดารา จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการ
ฝึกหัดขั้นพื้นฐาน เช่น แม่ท่าต่าง ๆ การราเพลงช้า เพลงเร็ว เชิด เสมอ ไปจนถึงขึ้นการราเป็นชุด
เป็นตอน

4.3.8. กระบวนท่ารา
กระบวนท่ าร าการแสดงบทบาทพาลี เกี้ ยวพาราสี น างเทพดารา เกิด ขึ้ นจาก
ปรมาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ คือ ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี โดยได้ถ่ายทอดกระบวนท่ารา
ให้กับผู้แสดงและครูผู้ฝึกซ้อม ได้แก่ นายกรี วระศริน และ นางสาวจาเรียง พุธประดับ กระบวน
ท่ารามีการสืบทอดกระบวนท่ารามาจากรุ่นสู่ร่น ซึ่งการกระบวนท่าราบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนาง
เทพดารา แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 ชมโฉม ในทานองเพลงต้นเพลงยาว
ช่วงที่ 2 พูดจาหลอกล้อ ในบทเจรจา ทานองเพลงโอ้โลมชาตรี และทานองเพลง
พราหมณ์ดีดน้าเต้า
ช่วงที่ 3 เล้าโลม ในบทเจรจา
ช่วงที่ 4 ประดิพัทธ์ .ในทานองเพลงหน้าพาทย์ เพลงตระนอน

ลักษณะท่าราช่ วงที่ 1 ชมโฉม ในทานองเพลงต้นเพลงยาว มี กระบวนท่ารา
ทั้งสิ้นจานวน 12 ท่ารา ดังนี้
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ตารางที่ 29 ความหมายของท่าราบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดาราเพลงต้นเพลงยาว
ท่าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อท่ารา

ความหมายท่ารา

พาลี ท่ามอง
นางเทพดารา ท่าอาย
พาลี ท่าดวงจันทร์
นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
พาลี ท่าชี้คิ้ว
นางเทพดารา ท่าเดิน
พาลี ท่าแผลงศร
นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
พาลี ท่ามอง
นางเทพดารา ท่าพัก
พาลี ท่ากวาง
นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
พาลี ท่ามอง
นางเทพดารา ท่าเดิน
พาลี ท่าจีบหงาย
นางเทพดารา ท่าเดิน
พาลี ท่าคลี่มือจีบออก
นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
พาลี ท่ามอง
นางเทพดารา ท่าพัก
พาลี ท่าจีบปาก
นางเทพดารา ท่าพัก
พาลี ท่าจีบโปรย
นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
พาลี ท่ามอง
นางเทพดารา ท่าหลบ

เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการดูหรือจ้องมอง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนความงามเหมือนดวงจันทร์
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการมองคิ้ว
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการเดินหรือหนี
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนความงามเหมือนคันศร
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการดูหรือจ้องมอง
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนความงามเหมือนกวาง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการดูหรือจ้องมอง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการเดินหรือหนี
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนความงามเหมือนพลอย
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการเดินหรือหนี
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการชมความงาม
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการดูหรือจ้องมอง
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนความงามของปาก
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการชมความงาม
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการดูหรือจ้องมอง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย

449
ตารางที่ 29 ความหมายของท่าราบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดาราเพลงต้นเพลงยาว (ต่อ)
ท่าที่
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ชื่อท่ารา

ความหมายท่ารา

พาลี ท่าจีบจมูก
นางเทพดารา ท่าหลบ
พาลี ท่านภาพร
นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
พาลี ท่ามอง
นางเทพดารา ท่าพัก
พาลี ท่าชี้
นางเทพดารา ท่าอาย
พาลี ท่าสอดมือจีบ
นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
พาลี ท่ามองหู
นางเทพดารา ท่าหลบ
พาลี ท่าเสยนม
นางเทพดารา ท่าผลักมือเดียว

เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนความงามของจมูก
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการชมความงาม
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการดูหรือจ้องมอง
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการดูหรือจ้องมอง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการชมความงามเหมือนทอง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนความงามของหู
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการชมความงามเหมือน
ดอกไม้
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ

450

รูปที่ 225 พิศพักตร์พักตร์ผ่อง
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงต้นเพลงยาว
1.
พิศพักตร์พักตร์ผ่อง

อธิบายท่ารา
พาลี ท่ามอง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : หย่องขาขวา
มือ : มือซ้ายตั้งวง มือขวาเข้าอก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
หมายเหตุ
หมุนตัวทางซ้ายมือหันหลังแล้ววงอ้อมหลังนางไป
ทางด้านขวา
นางเทพดารา ท่าอาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือซ้ายตั้งมือแบแตะแก้ม มือขวาจีบส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

451

รูปที่ 226 ดังดวงจันทร์
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงต้นเพลงยาว

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าดวงจันทร์
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ก้าวเท้าซ้าย กระทบเท้าขวา ลงเหลี่ยม
มือ : มือทั้งสองข้างตั้งวงบนชี้นิ้วชี้
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง

2.
ดังดวงจันทร์

นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผลักต้นแขนลิงออก
ศีรษะ : เอียงขวามองลิง

452

รูปที่ 227 พิศขนงดั่งคัน
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา

ร้องเพลงต้นเพลงยาว

พาลี ท่าชี้คิ้ว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายตั้งมืองอแขนชี้นิ้วชี้หักข้อมือลงระดับคิ้ว
มือขวาเข้าอก
ศีรษะ : เอียงซ้าย

3.
พิศขนงดั่งคัน

นางเทพดารา ท่าเดิน
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือขวาตั้งมือตึงแขนทอดมือลงมาระดับสะโพก
มือซ้ายตั้งวงล่าง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

453

รูปที่ 228 ธนูศิลป์
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงต้นเพลงยาว

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าแผลงศร
ทิศ : หน้าตรง อยู่ด้านขวาของเวที
เท้า : ก้าวเท้าซ้าย กระทบเท้าขวา ลงเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายจีบปรกข้าง มือขวาตั้งมือตึงแขน
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง

4.
ธนูศิลป์

นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผลักต้นแขนลิงออก
ศีรษะ : เอียงขวา

454

รูปที่ 229 พิศเนตรดังเนตร
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงต้นเพลงยาว
5.
พิศเนตรดังเนตร

อธิบายท่ารา
พาลี ท่ามอง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายลงวง
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง
นางเทพดารา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายวางด้านหน้า เท้าขวายืนปลายเท้าเฉียง
มือ : มือซ้ายวางมือทอดแขนที่หน้าขา มือขวาจีบ
หงายที่ชายพก
ศีรษะ : เอียงซ้ายหน้าเมิน

455

รูปที่ 230 มฤคิน
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงต้นเพลงยาว

อธิบายท่ารา
พาลี ท่ากวาง
ทิศ : เฉียงตัวทางด้านซ้าย อยู่ด้านขวาของเวที
เท้า : ก้าวเท้าซ้าย กระทบเท้าขวา ลงเหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง ชูนิ้วชี้กับนิ้วกลาง ระดับหน้าอก
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง

6.
มฤคิน

นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผลักต้นแขนลิงออก
ศีรษะ : เอียงขวา

456

รูปที่ 231 พิศทนต์
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงต้นเพลงยาว
7.
พิศทนต์

อธิบายท่ารา
พาลี ท่ามอง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาเต็มเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายลงวง
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง
นางเทพดารา ท่าเดิน
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือซ้ายตั้งมือตึงแขนทอดมือลงมาระดับสะโพก
มือขวาตั้งวงล่าง
ศีรษะ : เอียงขวา

457

รูปที่ 232 ดั่งนิล
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงต้นเพลงยาว
8.
ดั่งนิล

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าจีบหงาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายลบเหลี่ยม เท้าขวาลงเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายลงวง มือขวาจีบหงายออกข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง
นางเทพดารา ท่าเดิน
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือซ้ายตั้งวงล่าง มือขวาตั้งมือตึงแขนทอดมือลง
มาระดับสะโพก
ศีรษะ : เอียงซ้าย

458

รูปที่ 233 เรียบราย
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงต้นเพลงยาว
9.
เรียบราย

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าคลี่มือจีบออก
ทิศ : เฉียงตัวทางด้านซ้าย อยู่ด้านขวาของเวที
เท้า : ก้าวเท้าซ้าย กระทบเท้าขวา ลงเหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง จีบหักข้อมือขึ้นระดับตาแล้ว
ค่อย ๆ คลี่มือกอก
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง
นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผลักต้นแขนลิงออก
ศีรษะ : เอียงขวา

459

รูปที่ 234 พิศโอษฐ์
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงต้นเพลงยาว
10.
พิศโอษฐ์

อธิบายท่ารา
พาลี ท่ามอง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายลงวง
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง
นางเทพดารา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาวางด้านหน้า เท้าซ้ายยืนปลายเท้าเฉียง
มือ : มือขวาวางมือทอดแขนที่หน้าขา มือซ้ายจีบ
หงายที่ชายพก
ศีรษะ : เอียงขวาหน้าเมิน

460

รูปที่ 235 โอษฐ์เอี่ยม
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงต้นเพลงยาว
11.
โอษฐ์เอี่ยม

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าจีบปาก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายจีบที่ปาก มือขวาเข้าอก
ศีรษะ : เอียงขวามองนาง
นางเทพดารา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาวางด้านหน้า เท้าซ้ายยืนปลายเท้าเฉียง
มือ : มือขวาวางมือทอดแขนที่หน้าขา มือซ้ายจีบ
หงายที่ชายพก
ศีรษะ : เอียงขวาหน้าเมิน

461

รูปที่ 236 ดังจะแย้ม
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงต้นเพลงยาว
12.
ดังจะแย้ม

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าจีบโปรย
ทิศ : เฉียงตัวทางด้านซ้าย อยู่ด้านขวาของเวที
เท้า : ก้าวเท้าซ้าย กระทบเท้าขวา ลงเหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง ม้วนมือหงายระดับหน้าแล้วเดิน
มือออกพร้อมกับสะบัดจีบ
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง
นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผลักต้นแขนลิงออก
ศีรษะ : เอียงขวา

462

รูปที่ 237 พิศนาสิก
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงต้นเพลงยาว

อธิบายท่ารา
พาลี ท่ามอง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายลงวง
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง

13.
พิศนาสิก

นางเทพดารา ท่าหลบ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือซ้ายจีบหงายระดับชายพก มือขวาจีบส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

463

รูปที่ 238 นาสิกแสล้ม
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงต้นเพลงยาว

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าจีบจมูก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายจีบที่จมูก มือขวาเข้าอก
ศีรษะ : เอียงขวา

14.
นาสิกแสล้ม

นางเทพดารา ท่าหลบ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือซ้ายจีบหงายระดับชายพก มือขวาจีบส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

464

รูปที่ 239 เฉิดฉาย
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงต้นเพลงยาว

อธิบายท่ารา
พาลี ท่านภาพร
ทิศ : หน้าตรง อยู่ด้านขวาของเวที
เท้า : เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายตั้งวงแบมือหงาย มือขวาตั้งมือตึงแขน
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง

15.
เฉิดฉาย

นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผลักต้นแขนลิงออก
ศีรษะ : เอียงขวา

465

รูปที่ 240 พิศปราง
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงต้นเพลงยาว
16.
พิศปราง

อธิบายท่ารา
พาลี ท่ามอง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายลงวง
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง
นางเทพดารา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายวางด้านหน้า เท้าขวายืนปลายเท้าเฉียง
มือ : มือซ้ายวางมือทอดแขนที่หน้าขา มือขวาจีบ
หงายที่ชายพก
ศีรษะ : เอียงซ้ายหน้าเมิน

466

รูปที่ 241 ดั่งปราง
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงต้นเพลงยาว
17.
ดั่งปราง

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าชี้
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายลบเหลี่ยม เท้าขวาลงเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายลงวง มือขวาชี้นิ้วชี้ไปที่นาง
ศีรษะ : เอียงขวามองนาง
นางเทพดารา ท่าอาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือซ้ายแบมือแตะที่แก้มด้านซ้าย มือขวาจีบ
ส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

467

รูปที่ 242 ทองพราย
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงต้นเพลงยาว
18.
ทองพราย

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าสอดมือจีบ
ทิศ : หน้าตรง อยู่ด้านขวาของเวที
เท้า : เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายสอดมือจีบแล้วตั้งวงแบหงาย
มือขวาเข้าอก
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง
นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผลักต้นแขนลิงออก
ศีรษะ : เอียงขวามองลิง

468

รูปที่ 243 พิศกรรณ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงต้นเพลงยาว
19.
พิศกรรณ

อธิบายท่ารา
พาลี ท่ามองหู
ทิศ : เฉียงตัวไปทางซ้าย อยู่ด้านขวาของเวที
เท้า : กระโดดลงเหลี่ยมเท้าซ้าย – เท้าขวาลงเต็ม
เหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาลงวง
ศีรษะ : เอียงขวามองนาง
นางเทพดารา ท่าหลบ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือซ้ายจีบส่งหลัง มือขวาจีบหงายที่ชายพก
ศีรษะ : เอียงขวาหลบหน้า
หมายเหตุจากนั้นซอยเท้าเป็นวงในท่ามองหูและหลบ
ในเนื้อร้อง กรรณคล้าย

469

รูปที่ 244 บุษบา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงต้นเพลงยาว
20.
บุษบา

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าเสยนม
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาเสยมือจีบหงายที่นมนาง
ศีรษะ : เอียงขวามองนาง
นางเทพดารา ท่าผลักมือเดียว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก มือขวาแบมือผลักต้น
แขนลิงออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย

470
ลักษณะท่าราช่ วงที่ 2 พูดจาหยอกล้อ ในบทเจรจา มี กระบวนท่าราทั้ง สิ้น
จานวน 12 ท่ารา ดังนี้
ตารางที่ 30 ความหมายของท่าราบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดาราในบทเจรจา
ท่าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อท่ารา
พาลี ท่ามอง
นางเทพดารา ท่าพัก
พาลี ท่าคลึงมือ
นางเทพดารา ท่าเดิน
พาลี ท่าจับอก
นางเทพดารา ท่าอาย
พาลี ท่าลูบตัว
นางเทพดารา ท่าอาย
พาลี ท่าจับอก
นางเทพดารา ท่าอาย
พาลี ท่าชี้
นางเทพดารา ท่าพัก
พาลี ท่าไว้มือ
นางเทพดารา ท่าพัก
พาลี ท่าช้อนมือ
นางเทพดารา ท่าเดิน
พาลี ท่าเข้าหานาง
นางเทพดารา ท่าเดิน
พาลี ท่าไป
นางเทพดารา ท่าพัก
พาลี ท่าเรียก
นางเทพดารา ท่ามอง
พาลี ท่ารัก
นางเทพดารา ท่าหลบ

ความหมายท่ารา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการดูหรือจ้องมอง
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนความเสน่หา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการเดินหรือหนี
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการปั่นป่วน
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนตัวผู้แสดง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการการปั่นป่วน
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย
เป็นท่าที่แสดงการตีบทถึงตัวนาง
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการเคารพ
เป็นท่าทีแ่ สดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการรวบรวม
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการเดินหรือหนี
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการเข้าหานาง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการเดินหรือหนี
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการไป
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการกวักมือเรียก
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการดูหรือจ้องมอง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนความรักความปราถนา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย

471

รูปที่ 245 พิศพักตร์ลักขณาเทพนารี
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
1.
พิศพักตร์ลักขณาเทพนารี

อธิบายท่ารา
พาลี ท่ามอง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือขวาเข้าอก มือซ้ายลงวง
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง
นางเทพดารา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายวางด้านหน้า เท้าขวายืนปลายเท้าเฉียง
มือ : มือซ้ายวางมือทอดแขนที่หน้าขา มือขวาจีบ
หงายที่ชายพก
ศีรษะ : เอียงซ้ายหน้าเมิน

472

รูปที่ 246 แสนปั่นป่วนยวนฤดี
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
2.
แสนปั่นป่วนยวนฤดี

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าคลึงมือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ขยับเท้า เท้าขวาลบเหลี่ยม เท้าซ้ายลงเหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง ประกบมือระดับหน้าอกส่ายไหล่
ศีรษะ : เอียงขวามองนาง
นางเทพดารา ท่าเดิน
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือขวาตั้งมือตึงแขนทอดมือลงมาระดับสะโพก
มือซ้ายตั้งวงล่าง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

473

รูปที่ 247 กระสันต์เสียว
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
3.
กระสันต์เสียว

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าจับอก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ขยับเท้า เท้าขวาลบเหลี่ยม เท้าซ้ายลงเหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง แตะที่หน้าอก
ศีรษะ : มองมือ
นางเทพดารา ท่าอาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือซ้ายแบมือแตะที่แก้มด้านซ้าย มือขวาจีบส่ง
หลัง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

474

รูปที่ 248 อารมณ์กามดั่งน้าเชี่ยวทะลักหลั่ง
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
4.

อารมณ์กามดั่งน้าเชี่ยว
ทะลักหลั่ง

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าลูบตัว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายลบเหลี่ยม เท้าขวาลงเหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้างลูบตามตัวจนถึงหน้าขา
ศีรษะ : มองตามมือที่ลูบ
นางเทพดารา ท่าอาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือซ้ายแบมือแตะที่แก้มด้านซ้าย มือขวาจีบส่ง
หลัง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

475

รูปที่ 249 ให้คลุ้มคลั่งลืมกายา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
5.
ให้คลุ้มคลั่งลืมกายา

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าจับอก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ขยับเท้า เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง แตะที่หน้าอก
ศีรษะ : มองมือ
นางเทพดารา ท่าอาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือซ้ายแบมือแตะที่แก้มด้านซ้าย มือขวาจีบส่ง
หลัง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

476

รูปที่ 250 ลืมคานึงถึงอนุชาร่วมชีวานต์
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าชี้
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายชี้นิ้วชี้ออกด้านซ้านข้างลาตัว มือขวา
เข้าอก
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง

6.
ลืมคานึงถึงอนุชาร่วมชีวานต์ นางเทพดารา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายวางด้านหน้า เท้าขวายืนปลายเท้าเฉียง
มือ : มือซ้ายวางมือทอดแขนที่หน้าขา มือขวาจีบ
หงายที่ชายพก
ศีรษะ : เอียงซ้ายหน้าเมิน

477

รูปที่ 251 ลืมกระทั่งสัตย์สาบานต่อเทวฤทธิ์
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
7.

ลืมกระทั่งสัตย์สาบานต่อ
เทวฤทธิ์

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าไว้มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : กระโดดลงเหลี่ยมเท้าซ้าย – เท้าขวาลงเต็ม
เหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายแบมือตั้งด้านหน้า มือขวาชี้เข้าอก
ศีรษะ : เหลียวขวามองนาง
นางเทพดารา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาวางด้านหน้า เท้าซ้ายยืนปลายเท้าเฉียง
มือ : มือขวาวางมือทอดแขนที่หน้าขา มือซ้ายจีบ
หงายที่ชายพก
ศีรษะ : เอียงขวาหน้าเมิน

478

รูปที่ 252 วิสัยลิงที่จริงจิตคิดรวบรัด
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา

เจรจา

พาลี ท่าช้อนมือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : กระโดดเท้าซ้าย เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบ
เหลี่ยม
มือ : มือซ้ายลงวง มือขวาช้อนข้อมือ
ศีรษะ : มองนาง

8.
วิสัยลิงที่จริงจิตคิดรวบรัด

นางเทพดารา ท่าเดิน
ทิศ : ออกไปทางด้านขวา
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือซ้ายตั้งมือตึงแขนทอดมือลงมาระดับสะโพก
มือขวาตั้งวงล่าง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

479

รูปที่ 253 แต่ค่อยเงือดงดหดหัตถ์
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
9.
แต่ค่อยเงือดงดหดหัตถ์

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าเข้าหานาง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ซอยเท้า ก้าวขวาลงเหลี่ยมเท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง จะแตะที่ไหล่นางแต่ยังไม่ถึง
ศีรษะ : เอียงซ้านมองนาง
นางเทพดารา ท่าเดิน
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือขวาตั้งมือตึงแขนทอดมือลงมาระดับสะโพก
มือซ้ายตั้งวงล่าง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

480

รูปที่ 254 ตรัสคาหวาน
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
10.
ตรัสคาหวาน

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าไป
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายม้วนมือจีบออก มือขวาเข้าอก
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง
นางเทพดารา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายวางด้านหน้า เท้าขวายืนปลายเท้าเฉียง
มือ : มือซ้ายวางมือทอดแขนที่หน้าขา มือขวาจีบ
หงายที่ชายพก
ศีรษะ : เอียงขวาหน้าเมิน

481

รูปที่ 255 เชิงออดอ้อนวอนประโลม
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
11.
เชิงออดอ้อนวอนประโลม

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าเรียก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ยกเท้าซ้าย กระทบเท้าขวา เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายลงวง มือขวาทาท่าเรียก
ศีรษะ : มองนาง
นางเทพดารา ท่ามอง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือซ้ายจีบหงายระดับชายพก มือขวาจีบ
ส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงขวา

482

รูปที่ 256 โฉมนงคราญ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา

อธิบายท่ารา
พาลี ท่ารัก
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง ผสานที่หน้าอก
ศีรษะ : มองนาง

12.
โฉมนงคราญ

นางเทพดารา ท่าหลบ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือขวาจีบส่งหลัง มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก
ศีรษะ : เอียงซ้ายหลบหน้า

483
ลักษณะท่าราช่วงที่ 2 พูดจาหยอกล้อ ในทานองเพลงโอ้โลมชาตรี มีกระบวน
ท่าราทั้งสิ้นจานวน 12 ท่ารา ดังนี้
ตารางที่ 31 ความหมายของท่าราบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดาราเพลงโอ้โลมชาตรี
ท่าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อท่ารา
พาลี ท่าเกาคาง
นางเทพดารา ท่าพัก
พาลี ท่าเรียก
นางเทพดารา ท่าเดิน
พาลี ท่าโลมบน
นางเทพดารา ท่าปัด 2 มือ
พาลี ท่าเชยคาง
นางเทพดารา ท่าปัดมือเดียว
พาลี ท่าโศกเศร้า
นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
พาลี ท่าราร่าย
นางเทพดารา ท่าหลบ
พาลี ท่ารัก
นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
พาลี ท่ารัก
นางเทพดารา ท่าอาย
พาลี ท่าชี้อก
นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
พาลี ท่าเรียก
นางเทพดารา ท่ามอง
พาลี ท่าโกย 2 มือ
นางเทพดารา ท่ามอง
พาลี ท่ารัก
นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ

ความหมายท่ารา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการเกาใต้คาง
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการกวักมือเรียก
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการเดินหรือหนี
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณหัวไหล่
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณใต้คาง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนความเสียใจ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงประกอบในจังหวะรับและร้องทวน
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนความรักความปราถนา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนความรักความปราถนา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนตัวเรา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการกวักมือเรียก
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการดูหรือจ้องมอง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการเอ็นดู
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการดูหรือจ้องมอง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนความรักความปราถนา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ

484

รูปที่ 257 เจ้าเอย
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี
1.
เจ้าเอย

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าเกาคาง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ขยับขา เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายเกาคาง มือขวาเข้าอก
ศีรษะ : เอียงขวามองนาง
นางเทพดารา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายวางด้านหน้า เท้าขวายืนปลายเท้าเฉียง
มือ : มือซ้ายวางมือทอดแขนที่หน้าขา มือขวาจีบ
หงายที่ชายพก
ศีรษะ : เอียงซ้ายหน้าเมิน

485

รูปที่ 258 เจ้าพี่
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าเรียก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : วางเท้าซ้าย กระทบเท้าขวาลงเหลี่ยม
เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายลงวง มือขวาทาท่าเรียก
ศีรษะ : มองนาง

2.
เจ้าพี่

นางเทพดารา ท่าเดิน
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือขวาตั้งมือตึงแขนทอดมือลงมาระดับสะโพก
มือซ้ายตัง้ วงล่าง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

486

รูปที่ 259 มารศรี
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี
3.
มารศรี

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าโลมบน
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : วิ่งเข้าหานาง กระโดดขวา เท้าซ้ายลงเหลี่ยม
เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้างจีบคว่าที่ไหล่นางแล้วคลายจีบออก
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง
นางเทพดารา ท่าปัด 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือทั้ง 2 ข้างจีบคว่าปัดมือพระออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย

487

รูปที่ 260 เยาวยอด
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าเชยคาง
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : กระโดดขวา เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบ
เหลี่ยม
มือ : มือซ้ายจีบใต้คางนาง มือขวาโอบหลังนาง
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง

4.
เยาวยอด

นางเทพดารา ท่าปัดมือเดียว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือซ้ายม้วนมือจีบใต้คางแล้วปัดมือพระออก
มือขวาท้าวสะเอว
ศีรษะ : เอียงซ้าย

488

รูปที่ 261 ดนตรีรับ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าโศกเศร้า
ทิศ : หน้าตรง อยู่ด้านขวาของเวที
เท้า : เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผสานไขว้กันระดับเอว
ศีรษะ : เอียงขวามองนาง

4.

ดนตรีรับ
นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผลักแขนลิงออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย

489

รูปที่ 262 มารศรี (ทวน)
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี(ทวน)

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าราร่าย (1)
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : วางส้นเท้าขวา
มือ : มือซ้ายตั้งวงกลาง มือขวาตั้งวงบน
ศีรษะ : เอียงซ้าย

5.
มารศรี

นางเทพดารา ท่าหลบ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือขวาจีบส่งหลัง มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก
ศีรษะ : เอียงซ้ายหลบหน้า

490

รูปที่ 263 เยาวยอด(ทวน)
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี(ทวน)

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าราร่าย (2)
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ก้าวเท้าขวา วางส้นเท้าซ้าย
มือ : มือซ้ายจีบส่งหลัง มือขวาตั้งวงบน
ศีรษะ : เอียงซ้าย แล้วเลียวหน้าลิง

6.
เยาวยอด

นางเทพดารา ท่าหลบ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือขวาจีบส่งหลัง มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก
ศีรษะ : เอียงซ้ายหลบหน้า

491

รูปที่ 264 สงสาร
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี
7.
สงสาร

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าตั้งวงบน
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : พลิกขา กระโดดซ้าย เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้าย
ลบเหลี่ยม แล้วพลิกเท้า ยกเท้าขวาวางส้นเท้า
มือ : มือซ้ายตั้งมือตั้งแขน แล้วจีบคว่าม้วนจีบตั้งวง
มือขวาเข้าอก
ศีรษะ : มองนาง
นางเทพดารา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายวางด้านหน้า เท้าขวายืนปลายเท้าเฉียง
มือ : มือขวาจีบหงายที่ชายพก มือซ้ายวางมือทอด
แขนที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้ายหน้าเมิน

492

รูปที่ 265 รักแสน
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี

อธิบายท่ารา
พาลี ท่ารัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผสานที่หน้าอก
ศีรษะ : เอียงขวามองนาง

8.
รักแสน

นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผลักแขนลิงออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย

493

รูปที่ 266 สุดรัก
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี
9.
สุดรัก

อธิบายท่ารา
พาลี ท่ารัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผสานที่หน้าอก
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง
นางเทพดารา ท่าอาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือซ้ายแบมือแตะที่แก้มด้านซ้าย มือขวาจีบส่ง
หลัง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

494

รูปที่ 267 ยิ่งชีวานต์
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าชี้อก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาลบเหลี่ยม เท้าซ้ายลงเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายลงวง มือขวาชี้นิ้วชี้ที่อก
ศีรษะ : เอียงขวามองนาง

10.
ยิ่งชีวานต์

นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผลักแขนลิงออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย

495

รูปที่ 268 เยาวมาลย์
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี
11.
เยาวมาลย์

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าเรียก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายลงวง มือขวาทาท่าเรียก
ศีรษะ : มองนาง
นางเทพดารา ท่ามอง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือซ้ายจีบหงายระดับชายพก มือขวาจีบ
ส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงขวา

496

รูปที่ 269 จงได้
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าโกย 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ย่าเท้าขวา ยกเท้าซ้าย กระทบลงเหลี่ยม
เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง โกยมือแบ
ศีรษะ : เอียงขวา

12.
จงได้

นางเทพดารา ท่ามอง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือซ้ายจีบหงายระดับชายพก มือขวาจีบ
ส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงขวา

497

รูปที่ 270 ดนตรีรับ
ท่าที่

13.

เพลง/เนื้อร้อง

ดนตรีรับ

อธิบายท่ารา
พาลี ท่ารัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ก้าวเท้าขวา กระทบเท้าซ้ายลงเหลี่ยม
เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผสานที่หน้าอก
ศีรษะ : เอียงขวามองนาง
นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผลักแขนลิงออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย

498

รูปที่ 271 เยาวมาลย์ (ทวน)
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี(ทวน)

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าราร่าย (1)
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : วางส้นเท้าขวา
มือ : มือซ้ายตั้งวงกลาง มือขวาตั้งวงบน
ศีรษะ : เอียงซ้าย

14.
เยาวมาลย์

นางเทพดารา ท่าหลบ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือขวาจีบส่งหลัง มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก
ศีรษะ : เอียงซ้ายหลบหน้า

499

รูปที่ 272 จงได้ (ทวน)
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี(ทวน)

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าราร่าย (2)
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ก้าวเท้าขวา วางส้นเท้าซ้าย
มือ : มือซ้ายจีบส่งหลัง มือขวาตั้งวงบน
ศีรษะ : เอียงซ้าย

15.
จงได้

นางเทพดารา ท่าหลบ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือขวาจีบส่งหลัง มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก
ศีรษะ : เอียงซ้ายหลบหน้า

500

รูปที่ 273 ปรานี
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี
16.
ปรานี

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าตั้งวงบน
ทิศ : หน้าตรง อยู่ด้านขวาของเวที
เท้า : พลิกขา กระโดดซ้าย เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้าย
ลบเหลี่ยม แล้วพลิกเท้า ยกเท้าขวาวางส้นเท้า
มือ : มือซ้ายตั้งมือตั้งแขน แล้วจีบคว่าม้วนจีบตั้งวง
มือขวาเข้าอก
ศีรษะ : มองนาง
นางเทพดารา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายวางด้านหน้า เท้าขวายืนปลายเท้าเฉียง
มือ : มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก มือขวาวางมือทอด
แขนที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้ายหน้าเมิน

501
ลั กษณะท่ าร าช่ ว งที่ 2 พู ดจาหยอกล้ อ ในทานองเพลงพราหมณ์ดี ดน้าเต้ า
มีกระบวนท่าราทั้งสิ้นจานวน 12 กระบวนท่ารา ดังนี้
ตารางที่ 32 ความหมายของท่าราบทบาทพาลีเกีย้ วพาราสีนางเทพดาราเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า
ท่าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อท่ารา
พาลี ท่าเรียก
นางเทพดารา ท่าพนมมือ
พาลี ท่ารัก
นางเทพดารา ท่าจีบปรกข้าง
พาลี ท่าชี้
นางเทพดารา ท่าชี้ศีรษะ
พาลี ท่ามอง
นางเทพดารา ท่าไหว้ชู
พาลี ท่าโลมบน
นางเทพดารา ท่าปัด 2 มือ
พาลี ท่าเชยคาง
นางเทพดารา ท่าปัดมือเดียว
พาลี ท่าเด็ดคาง
นางเทพดารา ท่าผลักมือเดียว
พาลี ท่ายิ้ม
นางเทพดารา ท่าตบหน้าขา
พาลี ท่ามอง
นางเทพดารา ท่าจีบที่ปาก
พาลี ท่าแตะอก
นางเทพดารา ท่าชี้ปาก
พาลี ท่าสั่นมือ
นางเทพดารา ท่าไหว้ข้างหู
พาลี ท่าโอบนาง
นางเทพดารา ท่าผลักไหล่

ความหมายท่ารา
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการกวักมือเรียก
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการอ่อนน้อม
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนความรักความปรารถนา
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการเคารพเหนือศีรษะ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการตัวนาง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการเคารพเหนือศีรษะ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการดูหรือจ้องมอง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการเคารพ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณหัวไหล่
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณใต้คาง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณใต้คาง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการดีใจ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการไม่พอใจ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการดูหรือจ้องมอง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการล่วงละเมิด
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนตัวเรา
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการล่วงละเมิดทางวงจา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนผู้ที่เคารพ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการถูกเนื้อต้องตัว
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ

502
ตารางที่ 32 ความหมายของท่าราบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดาราเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า
(ต่อ)
ท่าที่
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ชื่อท่ารา
พาลี ท่ามอง
นางเทพดารา ท่าชี้ตา
พาลี ท่ารัก
นางเทพดารา ท่าสั่นมือ
พาลี ท่าคลึงมือ
นางเทพดารา ท่ารัก
พาลี ท่าสั่นมือ
นางเทพดารา ท่าไหว้ชู
พาลี ท่าชี้
นางเทพดารา ท่าตัวเรา
พาลี ท่ามอง
นางเทพดารา ท่าไว้มือ
พาลี ท่าแตะอก
นางเทพดารา ท่าเชิญ
พาลี ท่าสั่นมือ
นางเทพดารา ท่าชี้ตึงแขน
พาลี ท่าแตะอก
นางเทพดารา ท่าชี้ปาก

ความหมายท่ารา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการดูหรือจ้องมอง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการมองหรือดู
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนความรักความปรารถนา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนความเสน่หา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนความรักความปรารถนา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนผู้ที่เคารพ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนตัวนาง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนตัวเรา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการดูหรือจ้องมอง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนผู้ที่เคารพ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนตัวเรา
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการทูลเชิญ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนบุคคลที่สาม
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนตัวเรา
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการพูดหรือวาจา
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รูปที่ 274 พระเอยพระองค์
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าเรียก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายลงวง มือขวาทาท่าเรียก
ศีรษะ : มองนาง

1.
พระเอยพระองค์

นางเทพดารา ท่าพนมมือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ถอนเท้าซ้าย ก้าวเท้าขวา
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง พนมมือระดับหน้าอก
ศีรษะ : เอียงขวา

504

รูปที่ 275 พระจงโปรดเกล้า
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า

อธิบายท่ารา
พาลี ท่ารัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผสานที่หน้าอก
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง

2.
พระจงโปรดเกล้า

นางเทพดารา ท่าจีบปรกข้าง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือซ้ายจีบปรกข้างระดับศีรษะ มือขวาจีบส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

505

รูปที่ 276 เกศี
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า
3.
เกศี

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าชี้
ทิศ : หันหลัง
เท้า : เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายชี้นาง มือขวาเข้าอก
ศีรษะ : มองนาง
นางเทพดารา ท่าชี้ศีรษะ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือซ้ายจีบส่งหลัง มือขวาตั้งมืองอแขนชี้นิ้วชี้
ระดับศีรษะ
ศีรษะ : เอียงขวา

506

รูปที่ 277 ร้องเอื้อน
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา
พาลี ท่ามอง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ก้าวเท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายลงวง มือขวาเข้าอก
ศีรษะ : มองนาง

4.

ร้องเอื้อน
นางเทพดารา ท่าไหว้ชู
ทิศ : เฉียงตัวไปทางซ้าย
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง พนมมือระดับหน้า
ศีรษะ : เอียงขวา

507

รูปที่ 278 เอออะไร
ท่าที่

5.

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา

พาลี ท่าโลมบน
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : วิ่งเข้าหานาง กระโดดขวา เท้าซ้ายลงเหลี่ยม
เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้างจีบคว่าที่ไหล่นางแล้วคลายจีบออก
ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง
เอออะไร

นางเทพดารา ท่าปัด 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือทั้ง 2 ข้างจีบคว่าปัดมือพระออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย

508

รูปที่ 279 มาทา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าเชยคาง
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : กระโดดขวา เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบ
เหลี่ยม
มือ : มือซ้ายจีบใต้คางนาง มือขวาโอบหลังนาง
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง

6.
มาทา

นางเทพดารา ท่าปัดมือเดียว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือซ้ายม้วนมือจีบใต้คางแล้วปัดมือพระออก
มือขวาวางที่หน้าขาด้านขวา
ศีรษะ : เอียงซ้าย

509

รูปที่ 280 ร้องเอื้อน
ท่าที่

7.

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเอื้อน

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าเด็ดคาง
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : กระโดดขวา เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบ
เหลี่ยม
มือ : มือซ้ายลงวง มือขวากามือจับคางนาง
ศีรษะ : เอียงขวามองนาง
นางเทพดารา ท่าผลักมือเดียว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือขวาผลักแขนลิงออก มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก
ศีรษะ : เอียงซ้าย

510

รูปที่ 281 ดั่งนี้
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า

อธิบายท่ารา
พาลี ท่ายิ้ม
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายลบเหลี่ยม เท้าขวาลงเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายจีบปาก มือขวาลงวง
ศีรษะ : มองนาง

8.
ดั่งนี้

นางเทพดารา ท่าตบหน้าขา
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย เท้าขวาเปิดส้นส้นเท้าหลัง
มือ : มือซ้ายจีบส่งหลัง มือขวาแบมือตบหน้าขาซ้าย
ศีรษะ : เอียงซ้าย

511

รูปที่ 282 ล่วงคาพระศุลี
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า

อธิบายท่ารา
พาลี ท่ามอง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาลงวง
ศีรษะ : เอียงขวา

9.
ล่วงคาพระศุลี

นางเทพดารา ท่าจีบออกจากปาก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา เท้าซ้ายเปิดส้นส้นเท้าหลัง
มือ : มือซ้ายม้วนจีบออกจากปาก มือขวาจีบส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงขวา

512

รูปที่ 283 บัญชา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าแตะอก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือขวาลงวง มือซ้ายแบมือแตะอก
ศีรษะ : เอียงขวา

10.
บัญชา

นางเทพดารา ท่าชี้ปาก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา เท้าซ้ายเปิดส้นส้นเท้าหลัง
มือ : มือซ้ายชี้นิ้วชี้ที่ปาก มือขวาจีบส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงขวา

513

รูปที่ 284 ล่วงคาพระศุลีบัญชา (ทวน)
ท่าที่

11.

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า
(ทวน)
ล่วงคาพระศุลีบัญชา

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าสั่นมือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ย่าเท้าซ้ายลบเหลี่ยม เท้าขวาลงเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายลงวง มือขวาตั้งวงกลางสั่นมือ
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง
นางเทพดารา ท่าไหว้ข้างหู
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง พนมมือข้างหูด้านซ้าย
ศีรษะ : เอียงซ้าย

514

รูปที่ 285 พระจงคืนคิด
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า
12.
พระจงคืนคิด

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าโอบนาง
ทิศ : หันขวา
เท้า : วิ่งเข้าหานาง
มือ : มือทั้ง 2 ทาท่าโอบไหล่นาง
ศีรษะ : มองนาง
นางเทพดารา ท่าผลักไหล่
ทิศ : หันซ้าย
เท้า : ผสมเท้า
มือ : มือซ้ายแบมือแล้วไสมือที่หัวไหล่ซ้ายของลิง
มือขวาจีบหงายที่ชายพก
ศีรษะ : มองลิง

515

รูปที่ 286 ดูก่อน
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า

อธิบายท่ารา
พาลี ท่ามอง
ทิศ : หันหลัง
เท้า : เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือขวาลงวง มือซ้ายเข้าอก
ศีรษะ : มองนาง

13.
ดูก่อน

นางเทพดารา ท่าชี้ตา
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ก้าวหน้าเท้าซ้าย
มือ : มือขวาจีบส่งหลังชี้ มือซ้ายนิ้วชี้ที่ตา
ศีรษะ : เอียงซ้าย

516

รูปที่ 287 อย่าอาวรณ์แต่สม
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า
14.
อย่าอาวรณ์แต่สม

อธิบายท่ารา
พาลี ท่ารัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง แบมือไขว้ระดับหน้าอก
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง
นางเทพดารา ท่าสั่นมือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ผสมเท้า
มือ : มือซ้ายตั้งมือตึงแขนระดับไหล่
มือขวาจีบชายพก
ศีรษะ : เอียงซ้ายหน้าเมิน

517

รูปที่ 288 เสน่หา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าคลึงมือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : แบมือทั้ง 2 ข้าง คลึงมือระดับหน้าอก
ศีรษะ : เอียงขวามองนาง

15.
เสน่หา

นางเทพดารา ท่ารัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ก้าวหน้าเท้าขวา
มือ : แบมือทั้ง 2 ผสานมือไขว้ที่หน้าอก
ศีรษะ : เอียงขวา

518

รูปที่ 289 ร้องเอื้อน
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าสั่นมือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ขยับเท้า เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายลงวง มือขวาชี้นิ้วชี้ไปที่นาง
ศีรษะ : มองนาง

16.

ร้องเอื้อน
นางเทพดารา ท่าไหว้ชู
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง พนมมือชูแขนระดับหน้า
ศีรษะ : เอียงขวา

519

รูปที่ 290 ตัวน้อง
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าชี้
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายลงวง มือขวาชี้นิ้วชี้
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง

17.
ตัวน้อง

นางเทพดารา ท่าตัวเรา
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า
มือ : มือซ้ายจีบหงายที่หน้าอก มือขวาจีบส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงขวา

520

รูปที่ 291 เทวัญ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า
18.
เทวัญ

อธิบายท่ารา
พาลี ท่ามอง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายลบเหลี่ยม เท้าขวาลงเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายลงวง มือขวาเข้าอก
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง
นางเทพดารา ท่าไว้มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า
มือ : มือซ้ายจีบส่งหลัง มือขวาตั้งมืองอแขน
ด้านหน้า
ศีรษะ : เอียงซ้าย

521

รูปที่ 292 ประทานมา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าแตะอก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายแบมือแตะอก มือขวาลงวง
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง

19.
ประทานมา

นางเทพดารา ท่าเชิญ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง แบมือหงายไล่ระดับทางด้านซ้าย
ศีรษะ : ลัดคอซ้าย

522

รูปที่ 293 ให้สุครีพอนุชา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าสั่นมือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายลบเหลี่ยม เท้าขวาลงเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายวงลง มือขวาตั้งมือแล้วสั่นข้อมือ
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง

20.
ให้สุครีพอนุชา

นางเทพดารา ท่าชี้นิ้วตึงแขน
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า
มือ : มือซ้ายจีบส่งหลัง มือขวาชี้นิ้วชี้ตึงแขนข้างตัว
ศีรษะ : เอียงขวา

523

รูปที่ 294 ดั่งวาที
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าแตะอก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาลบเหลี่ยม เท้าซ้ายลงเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายแบมือแตะอก มือขวาลงวง
ศีรษะ : ส่ายหน้า

21.
ดั่งวาที

นางเทพดารา ท่าชี้ปาก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า
มือ : มือซ้ายชี้นิ้วชี้ที่ปาก มือขวาจีบส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงขวา

524
ลักษณะท่าราช่วงที่ 3 เล้าโลม ในบทเจรจา มีกระบวนท่าราทั้งสิ้นจานวน 36
ท่ารา ดังนี้
ตารางที่ 33 ความหมายของท่าราบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดาราบทเจรจา
ท่าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อท่ารา
พาลี ท่าโลมบน
นางเทพดารา ท่าปัด 2 มือ
พาลี ท่าเชยคาง
นางเทพดารา ท่าปัดมือเดียว
พาลี ท่าเด็ดคาง
นางเทพดารา ท่าผลักมือเดียว
พาลี ท่าเรียก
นางเทพดารา ท่าเดิน
พาลี ท่าผายมือซ้าย
นางเทพดารา ท่าพัก
พาลี ท่าผายมือขวา
นางเทพดารา ท่าพัก
พาลี ท่าผายมือสูง
นางเทพดารา ท่าพัก
พาลี ท่าผอบ
นางเทพดารา ท่ามอง
พาลี ท่าแบมือ 2 มือ
นางเทพดารา ท่ามอง
พาลี ท่าชี้มือ
นางเทพดารา ท่าหลบ
พาลี ท่าแบมือ
นางเทพดารา ท่าหลบ
พาลี ท่าอุ้ม
นางเทพดารา ท่าอาย

ความหมายท่ารา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณหัวไหล่
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณใต้คาง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณใต้คาง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการกวักมือเรียก
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการเดินหรือหนี
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการบิดเบือน
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการบิดเบือน
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการบิดเบือน
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนอุปกรณ์ที่บรรจุนาง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการดูหรือจ้องมอง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการรับมอบ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการดูหรือจ้องมอง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการทาด้วยตัวเอง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการรับมอบ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการอุ้มหรือจับ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย

525
ตารางที่ 33 ความหมายของท่าราบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดาราบทเจรจา (ต่อ)
ท่าที่
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ชื่อท่ารา
พาลี ท่าตบอก
นางเทพดารา ท่าอาย
พาลี ท่าปาดเหงื่อ
นางเทพดารา ท่าอาย
พาลี ท่าอุ้ม
นางเทพดารา ท่าอาย
พาลี ท่าปาด 2 มือ
นางเทพดารา ท่าพัก
พาลี ท่าชี้ลง
นางเทพดารา ท่าพัก
พาลี ท่าชี้สูง
นางเทพดารา ท่าพัก
พาลี ท่าเชยคาง
นางเทพดารา ท่าปัดมือเดียว
พาลี ท่าตัวเรา
นางเทพดารา ท่าพัก
พาลี ท่าจีบไขว้ 2 มือ
นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
พาลี ท่าเรียก
นางเทพดารา ท่ามอง
พาลี ท่าสั่นมือ
นางเทพดารา ท่าพัก
พาลี ท่าโศกเศร้า
นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ

ความหมายท่ารา
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนความลาบาก
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนความเหนื่อย
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการอุ้มหรือจับ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการพามา
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการมาถึงที่
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการมองเห็น
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณใต้คาง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนตัวเรา
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการจากลา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการกวักมือเรียก
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการดูหรือจ้องมอง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการเสียใจ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ

526
ตารางที่ 33 ความหมายของท่าราบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดาราบทเจรจา (ต่อ)
ท่าที่
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ชื่อท่ารา

ความหมายท่ารา

พาลี ท่าเรียก
นางเทพดารา ท่าพัก
พาลี ท่าชักมือ 2 ข้าง
นางเทพดารา ท่าพัก
พาลี ท่าชี้ขึ้น
นางเทพดารา ท่าพัก
พาลี ท่าเชิญ
นางเทพดารา ท่าเดิน
พาลี ท่าเรียก
นางเทพดารา ท่าเดิน
พาลี ท่าไป
นางเทพดารา ท่าเดิน
พาลี ท่าตบเตียง
นางเทพดารา ท่าเดิน
พาลี ท่าไป
นางเทพดารา ท่าพัก
พาลี ท่าโลมเอว
นางเทพดารา ท่าปัด 2 มือ
พาลี ท่าจับ 3
นางเทพดารา ท่าจับ 3
พาลี ท่ายิ้ม
นางเทพดารา ท่าขึ้นเตียง

เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการกวักมือเรียก
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการชักนาพา
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนระยะเวลา
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการทูลเชิญ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการเดินหรือหนี
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการกวักมือเรียก
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการเดินหรือหนี
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการไป
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการเดินหรือหนี
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการนั่งบนเตียง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการเดินหรือหนี
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการไป
เป็นท่าที่แสดงการนิ่งเฉยหรือฟัง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณเอวหรือสะโพก
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการถูกเนื้องต้องตัว
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการถูกเนื้องต้องตัว
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการยินดี
เป็นท่าที่แสดงการตีบทแทนการนั่งบนเตียง

527

รูปที่ 295 แม่ยอดชีวัน
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
1.
แม่ยอดชีวัน

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าโลมบน
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : วิ่งเข้าหานาง กระโดดขวา เท้าซ้ายลงเหลี่ยม
เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้างจีบคว่าที่ไหล่นางแล้วคลายจีบออก
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง
นางเทพดารา ท่าปัด 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือทั้ง 2 ข้างจีบคว่าปัดมือพระออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย

528

รูปที่ 296 ขวัญชีวี
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าเชยคาง
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : กระโดดขวา เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบ
เหลี่ยม
มือ : มือซ้ายจีบใต้คางนาง มือขวาโอบหลังนาง
ศีรษะ : เอียงขวามองนาง

2.
ขวัญชีวี

นางเทพดารา ท่าปัดมือเดียว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือซ้ายม้วนมือจีบใต้คางแล้วปัดมือพระออก
มือขวาท้าวสะเอว
ศีรษะ : เอียงซ้าย

529

รูปที่ 297 ศรีชีวิต
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าเด็ดคาง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : กระโดดขวา เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบ
เหลี่ยม
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวากามือจับคางนาง
ศีรษะ : เอียงขวามองนาง

3.
ศรีชีวิต

นางเทพดารา ท่าผลักมือเดียว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือขวาผลักแขนลิงออก มือซ้ายจีบหงายที่หัว
เข็มขัด
ศีรษะ : เอียงซ้าย

530

รูปที่ 298 แม่อย่าอิดเอื้อน
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
4.
แม่อย่าอิดเอื้อน

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าเรียก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ก้าวเท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายลงวง มือขวาทาท่าเรียก
ศีรษะ : มองนาง
นางเทพดารา ท่าเดิน
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า
มือ : มือขวาตั้งมือตึงแขนทอดมือลงมาระดับสะโพก
มือซ้ายตั้งวงล่าง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

531

รูปที่ 299 เบือน
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
5.
เบือน

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าผายมือซ้าย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ขยับขา เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายแบบมือคลายออก มือขวาเข้าอก
ศีรษะ : มองมือ
นางเทพดารา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาวางด้านหน้า เท้าซ้ายยืนปลายเท้าเฉียง
มือ : มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก มือขวาวางมือทอด
แขนที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงขวาหน้าเมิน

532

รูปที่ 300 บิด
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
6.
บิด

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าผายมือขวา
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : ขยับขา เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือขวาแบบมือคลายออก มือซ้ายลงวง
ศีรษะ : เอียงขวา
นางเทพดารา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายวางด้านหน้า เท้าขวายืนปลายเท้าเฉียง
มือ : มือขวาจีบหงายที่ชายพก มือซ้ายวางมือทอด
แขนที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้ายหน้าเมิน

533

รูปที่ 301 คิดหลีกหลบ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าผายมือสูง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ขยับขา เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายแบบมือสะบัดออกระดับหน้า
มือขวาเข้าอก
ศีรษะ : มองมือ

7.
คิดหลีกหลบ

นางเทพดารา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายวางด้านหน้า เท้าขวายืนปลายเท้าเฉียง
มือ : มือขวาจีบหงายที่ชายพก มือซ้ายวางมือทอด
แขนที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้ายหน้าเมิน

534

รูปที่ 302 อันผอบ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าผอบ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ขยับขา เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายลงวง มือขวาหงายมือเหมือนถือผอบ
ศีรษะ : มองมือ

8.
อันผอบ

นางเทพดารา ท่ามอง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า
มือ : มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก มือขวาจีบส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงขวา

535

รูปที่ 303 พี่นี้รับ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าแบมือ 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง แบมือ ระดับหน้าอก
ศีรษะ : มองมือ

9.
พี่นี้รับ

นางเทพดารา ท่ามอง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า
มือ : มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก มือขวาจีบส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงขวา

536

รูปที่ 304 มากับมือ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าชี้มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายจีบแบมือหงาย มือขวาชี้นิ้วชี้บนฝามือ
ศีรษะ : มองมือ

10.
มากับมือ

นางเทพดารา ท่าหลบ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า
มือ : มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก มือขวาจีบส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

537

รูปที่ 305 ถึงหนักหนอพี่ก็สู้ถือ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าแบมือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ขยับขา เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง แบมือ
ศีรษะ : มองนาง

11.
ถึงหนักหนอพี่ก็สู้ถือ

นางเทพดารา ท่าหลบ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า
มือ : มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก มือขวาจีบส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

538

รูปที่ 306 ประคองอุ้ม
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าอุ้ม
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : วิ่งเข้าหานาง เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบ
เหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง แบมือระดับหน้าอกงอแขน
ศีรษะ : มองนาง

12.
ประคองอุ้ม

นางเทพดารา ท่าอาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า
มือ : มือซ้ายแบมือแตะแก้มด้านซ้าย มือขวาจีบ
ส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

539

รูปที่ 307 ลาบากเหลือ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
13.
ลาบากเหลือ

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าตบอก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ขยับเท้า เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง แบมือตบที่หน้าอก
ศีรษะ : ส่ายหน้า
นางเทพดารา ท่าอาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า
มือ : มือซ้ายแบมือแตะแก้มด้านซ้าย มือขวาจีบ
ส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

540

รูปที่ 308 จนเหงื่อชุ่ม
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา

เจรจา

พาลี ท่าปาดเหงื่อ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ขยับเท้า เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือขวาปาดมือที่หน้า มือซ้ายเข้าอก
ศีรษะ : ก้มหน้าปาดเหงื่อ
หมายเหตุ คาว่าชุ่ม ทาอีกครั้งด้านซ้าย

14.
จนเหงื่อชุ่ม

นางเทพดารา ท่าอาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า
มือ : มือซ้ายแบมือแตะแก้มด้านซ้าย มือขวาจีบ
ส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

541

รูปที่ 309 เพราะอุ้มน้อง
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าอุ้ม
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : วิ่งเข้าหานาง เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบ
เหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง แบมือระดับหน้าอกงอแขน
ศีรษะ : มองนาง

15.
เพราะอุ้มน้อง

นางเทพดารา ท่าอาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า
มือ : มือซ้ายแบมือแตะแก้มด้านซ้าย มือขวาจีบ
ส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

542

รูปที่ 310 จนพาเจ้าเข้ามา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
16.
จนพาเจ้าเข้ามา

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าปาด 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : กระโดดเท้าขวา เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบ
เหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง ตั้งวงด้านขวาแล้วปาดมือลงมา
ศีรษะ : มองนาง
หมายเหตุ แล้ววิ่งหมุนตัวพร้อมกับปาดมือ
นางเทพดารา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายวางด้านหน้า เท้าขวายืนปลายเท้าเฉียง
มือ : มือซ้ายวางมือทอดแขนที่หน้าขา มือขวาจีบ
หงายที่ชายพก
ศีรษะ : เอียงซ้ายหน้าเมิน

543

รูปที่ 311 มาถึงห้อง
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
17.
มาถึงห้อง

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าชี้ลง
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายชี้นิ้วชี้ลง มือขวาลงวง
ศีรษะ : มองมือ
นางเทพดารา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายวางด้านหน้า เท้าขวายืนปลายเท้าเฉียง
มือ : มือซ้ายวางมือทอดแขนที่หน้าขา มือขวาจีบ
หงายที่ชายพก
ศีรษะ : เอียงซ้ายหน้าเมิน

544

รูปที่ 312 เห็นฉนี้
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
18.
เห็นฉนี้

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าชี้สูง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายลงวง มือขวาเข้าอก
ศีรษะ : พยักหน้า เอียงขวามองนาง
นางเทพดารา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาวางด้านหน้า เท้าขวายืนปลายเท้าเฉียง
มือ : มือซ้ายวางมือทอดแขนที่หน้าขา มือขวาจีบ
หงายที่ชายพก
ศีรษะ : เอียงขวาหน้าเมิน

545

รูปที่ 313 โฉมเฉลา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าเชยคาง
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : วิ่งเข้าหานาง กระโดดขวา เท้าซ้ายลงเหลี่ยม
เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายจีบใต้คางนาง มือขวาโอบหลังนาง
ศีรษะ : เอียงขวามองนาง

19.
โฉมเฉลา

นางเทพดารา ท่าปัดมือเดียว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือซ้ายม้วนมือจีบใต้คางแล้วปัดมือพระออก
มือขวาวางที่หน้าขาด้านขวา
ศีรษะ : เอียงซ้าย

546

รูปที่ 314 เจ้าจะให้พี่
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
20.
เจ้าจะให้พี่

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าตัวเรา
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายจีบเข้าอก มือขวาลงวง
ศีรษะ : มองนาง
นางเทพดารา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาวางด้านหน้า เท้าซ้ายยืนปลายเท้าเฉียง
มือ : มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก มือขวาวางมือทอด
แขนที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงขวาหน้าเมิน

547

รูปที่ 315 สละลา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
21.
สละลา

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าจีบไขว้ 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : วิ่งเข้าหานาง กระโดดขวา เท้าซ้ายลงเหลี่ยม
เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง จีบหงายไขว้ระดับอกแล้วสะบัดมือ
ศีรษะ : เอียงขวามองนาง
นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผลักแขนลิงออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย

548

รูปที่ 316 โอ้น้าใจ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าเรียก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ก้าวเท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายลงวง มือขวาทาท่าเรียก
ศีรษะ : มองนาง

22.
โอ้น้าใจ

นางเทพดารา ท่ามอง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า
มือ : มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก มือขวาจีบส่งหลัง
ศีรษะ : เอียงขวา

549

รูปที่ 317 ช่างไม่เมตตา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
23.
ช่างไม่เมตตา

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าสั่นมือ
ทิศ : หันหลัง
เท้า : เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายแบมือตั้งแล้วสั่นข้อมือ มือขวาลงวง
ศีรษะ : ส่ายหน้ามองนาง
นางเทพดารา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาวางด้านหน้า เท้าขวายืนปลายเท้าเฉียง
มือ : มือซ้ายวางมือทอดแขนที่หน้าขา มือขวาจีบ
หงายที่ชายพก
ศีรษะ : เอียงขวาหน้าเมิน

550

รูปที่ 318 ปรานีหนอ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
24.
ปรานีหนอ

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าโศกเศร้า
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : กระโดดเท้าขวา เท้าซ้ายลบเหลี่ยม เท้าขวาลง
เหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง ผสานไขว้กันระดับสะเอว
ศีรษะ : เอียงขวามองนาง
นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผลักแขนลิงออก
ศีรษะ : เอียงซ้ายหน้าเมิน

551

รูปที่ 319 มาเถิดนะ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
25.
มาเถิดนะ

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าเรียก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวากวักมือเรียก
ศีรษะ : เอียงขวามองนาง
นางเทพดารา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายวางด้านหน้า เท้าขวายืนปลายเท้าเฉียง
มือ : มือขวาจีบหงายที่ชายพก มือซ้ายวางมือทอด
แขนที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้ายหน้าเมิน

552

รูปที่ 320 แม่อย่ารั้งรอ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
26.
แม่อย่ารั้งรอ

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าชักมือ 2 ข้าง
ทิศ : หันหลัง
เท้า : เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้างกามือหลวม แล้วชักมือเข้าหาตัว
ศีรษะ : มองนาง
นางเทพดารา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาวางด้านหน้า เท้าซ้ายยืนปลายเท้าเฉียง
มือ : มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก มือขวาวางมือทอด
แขนที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงขวาหน้าเมิน

553

รูปที่ 321 ให้นานเนิ่น
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
27.
ให้นานเนิ่น

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าชี้ขึ้น
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายลงวง มือขวาชี้นิ้วชี้ขึ้นข้างบน
ศีรษะ : มองมือ
นางเทพดารา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาวางด้านหน้า เท้าซ้ายยืนปลายเท้าเฉียง
มือ : มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก มือขวาวางมือทอด
แขนที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงขวาหน้าเมิน

554

รูปที่ 322 เชิญ
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
28.
เชิญ

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าเชิญ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง แบมือด้านข้างลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง
นางเทพดารา ท่าเดิน
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า
มือ : มือขวาตั้งมือตึงแขนทอดมือลงมาระดับสะโพก
มือซ้ายตั้งวงล่าง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

555

รูปที่ 323 แม่ร้อยชั่ง
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
29.
แม่ร้อยชั่ง

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าเรียก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : ก้าวเท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายลงวง มือขวาทาท่าเรียก
ศีรษะ : มองนาง
นางเทพดารา ท่าเดิน
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าขวาก้าวหน้า
มือ : มือขวาตั้งมือตึงแขนทอดมือลงมาระดับสะโพก
มือซ้ายตั้งวงล่าง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

556

รูปที่ 324 ไปนั่ง
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
30.
ไปนั่ง

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าไป
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายม้วนมือจีบออก มือขวาเข้าอก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางเทพดารา ท่าเดิน
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า
มือ : มือซ้ายตั้งมือตึงแขนทอดมือลงมาระดับสะโพก
มือขวาตั้งวงล่าง
ศีรษะ : เอียงขวา

557

รูปที่ 325 ให้เพลินเพลินบนแท่นทอง
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
31.
ให้เพลินเพลินบนแท่นทอง

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าตบเตียง
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : วิ่งลงหลัง เท้าขวาลงเหลี่ยม เท้าซ้ายลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาแบมือตบเตียง
ศีรษะ : เอียงขวา มองนาง
นางเทพดารา ท่าเดิน
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า
มือ : มือซ้ายตั้งมือตึงแขนทอดมือลงมาระดับสะโพก
มือขวาตั้งวงล่าง
ศีรษะ : เอียงขวา

558

รูปที่ 326 กล่าวฉะอ้อน
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
32.
กล่าวฉอ้อน

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าไป
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายลงเหลี่ยม เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือซ้ายม้วนมือจีบออก มือขวาเข้าอก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางเทพดารา ท่าพัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายวางด้านหน้า เท้าขวายืนปลายเท้าเฉียง
มือ : มือขวาจีบหงายที่ชายพก มือซ้ายวางมือทอด
แขนที่หน้าขา
ศีรษะ : เอียงซ้ายหน้าเมิน

559

รูปที่ 327 กรตระกองแสนพิศวาส
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
33.
กรตระกองแสนพิศวาส

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าโลมเอว
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : วิ่งเข้าหานาง กระโดดขวา เท้าซ้ายลงเหลี่ยม
เท้าขวาลบเหลี่ยม
มือ : มือทั้ง 2 ข้างจีบคว่าที่เอวนางแล้วคลายจีบออก
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง
นางเทพดารา ท่าปัด 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวหน้า
มือ : มือทั้ง 2 ข้างจีบคว่าปัดมือลิงออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย

560

รูปที่ 328 ประคององค์อนงค์นาฎขึ้นเชยชม
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
34.

ประคององค์อนงค์นาฎ
ขึ้นเชยชม

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าจับ 3 (จับมือเดียว)
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : ก้าวเท้าขวา กระทบเท้าซ้าย
มือ : มือซ้ายจับมือนาง มือขวาจับเอว
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองนาง
นางเทพดารา ท่าจับ 3 (จับมือเดียว)
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวข้าง
มือ : ม้วนมือจีบทั้ง 2 ข้าง มือซ้ายตั้งมือตึงแขน
มือขวาท้าวสะเอว
ศีรษะ : เอียงซ้าย

561

รูปที่ 329 ต่างแนบชิดสนิทสมภิรมยา
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เจรจา
35.
ต่างแนบชิดสนิทสมภิรมยา

อธิบายท่ารา
พาลี ท่ายิ้ม
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : เท้าซ้ายลบเหลี่ยม เท้าขวาลงเหลี่ยม
มือ : กามือจับหมอนแล้วมือซ้ายเข้าอก มือขวาลงวง
ศีรษะ : มองนาง
นางเทพดารา ท่าขึ้นเตียง
ทิศ : หันหลัง
เท้า : เท้าซ้ายก้าวขึ้นเตียง แล้วหมุนตัวนั่งพับเพียบ
มือ : มือซ้ายจีบส่งหลัง มือขวาตั้งวงบน แล้วพักมือ
ศีรษะ : เอียงขวาแล้วเอียงซ้าย
หมายเหตุ ต้องส่งนางขึ้นก่อนแล้วพาลีขึ้นตาม

562
ลักษณะท่าราช่ว งที่ 3 เล้าโลม ในทานองเพลงหน้าพาทย์โลม มีกระบวนท่าราทั้งสิ้น
จานวน 14 ท่ารา ดังนี้
ตารางที่ 34 ความหมายของท่าราบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดาราเพลงหน้าพาทย์โลม
ท่าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อท่ารา
พาลี ท่าเกา
นางเทพดารา ท่าขยับ
พาลี ท่าโลมบน
นางเทพดารา ท่าปัด 2 มือ
พาลี ท่าเชยคาง
นางเทพดารา ท่าปัดมือเดียว
พาลี ท่ายิ้ม
นางเทพดารา ท่าอาย
พาลี ท่าจับ1
นางเทพดารา ท่าจับ1
พาลี ท่าเชยคาง
นางเทพดารา ท่าปัดมือเดียว
พาลี ท่าเด็ดคาง
นางเทพดารา ท่าผลักมือเดียว
พาลี ท่าพิงนางหัวเราะ
นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
พาลี ท่าจับ 2
นางเทพดารา ท่าจับ 2
พาลี ท่าเชยคาง
นางเทพดารา ท่าปัดมือเดียว
พาลี ท่าเด็ดคาง
นางเทพดารา ท่าผลักมือเดียว

ความหมายท่ารา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการเกาหน้าอก
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการขยับตัวออกห่าง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณหัวไหล่
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณใต้คาง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการยินดี
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการเขินอาย
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการถูกเนื้อต้องตัว
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการถูกเนื้อต้องตัว
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณใต้คาง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณใต้คาง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการหัวเราและพิงตัวไปที่นาง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการถูกเนื้อต้องตัว
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการถูกเนื้อต้องตัว
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณใต้คาง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการสัมผัสบริเวณใต้คาง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ

563
ตารางที่ 34 ความหมายของท่าราบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดาราเพลงหน้าพาทย์โลม (ต่อ)
ท่าที่
12.
13.
14.

ชื่อท่ารา
พาลี ท่าพิงนางเกาคาง
นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
พาลี ท่าจับ 3
นางเทพดารา ท่าจับ 3
พาลี ท่านอน
นางเทพดารา ท่านอน

ความหมายท่ารา
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการเกาคางและพิงตัวไปที่นาง
เป็นท่ากิริยาที่แสดงแทนการปฏิเสธ
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการถูกเนื้อต้องตัว
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการถูกเนื้อต้องตัว
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการหลับนอน
เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการหลับนอน
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รูปที่ 330 เพลงโลม ท่าที่ 1
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงโลม

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าเกา
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งบนฝ่าเท้า
มือ : มือซ้ายเข้าอก มือขวาแบมือกวักข้อมือ
ศีรษะ : เอียงซ้าย

1.
ท่าที่ 1

นางเทพดารา ท่าขยับ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบ
มือ : มือซ้ายท้าวแขน มือขวาวางบนหน้าขาซ้าย
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 331 เพลงโลม ท่าที่ 2
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา

เพลงโลม

พาลี ท่าโลมบน
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งบนฝ่าเท้า
มือ : มือทั้ง 2 ข้างจีบคว่าที่ไหล่นางแล้วคลายจีบออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย

2.
ท่าที่ 2

นางเทพดารา ท่าปัด 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบ
มือ : มือทั้ง 2 ข้างจีบคว่าปัดมือพระออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 332 เพลงโลม ท่าที่ 3
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

อธิบายท่ารา

เพลงโลม

พาลี ท่าเชยคาง
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งยกก้น
มือ : มือซ้ายแบมือเชยใต้คางนาง มือขวาวางมือบน
ไหล่นางด้านขวา
ศีรษะ : เอียงซ้าย มองหน้านาง

3.
ท่าที่ 3

นางเทพดารา ท่าปัดมือเดียว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบ
มือ : มือซ้ายม้วนมือจีบใต้คางแล้วปัดมือพระออก
มือขวาท้าวสะเอว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 333 เพลงโลม ท่าที่ 4
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงโลม
4.
ท่าที่ 4

อธิบายท่ารา
พาลี ท่ายิ้ม
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งพับเพียบ
มือ : มือซ้ายจีบปาก มือขวาเข้าอก
ศีรษะ : ก้มหน้า
นางเทพดารา ท่าอาย
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบ
มือ : มือซ้ายแบมือแตะที่แก้มด้านซ้าย มือขวาทอด
แขนวางมือบนปลายเท้าด้านข้าวลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 334 เพลงโลม ท่าที่ 5
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงโลม
5.
ท่าที่ 5

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าจับ1 (ท่าจับสูง)
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งพับเพียบ
มือ : ม้วนมือจีบทั้ง 2 ข้าง แล้วจับมือนางโดยที่มือซ้าย
ตึงแขนระดับไหล่ มือขวาระดับวงบน
ศีรษะ : เอียงซ้าย มองหน้านาง
นางเทพดารา ท่าจับ1 (ท่าจับสูง)
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบ
มือ : ม้วนมือจีบทั้ง 2 ข้าง มือซ้ายตั้งมือตึงแขนระดับ
ไหล่ มือขวาส่งแขนระดับวงบน
ศีรษะ : เอียงซ้าย
หมายเหตุ ใช้จังหวะ 3 ครั้ง แล้วสะบัดมือจังหวะที่ 4
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รูปที่ 335 เพลงโลม ท่าที่ 6
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงโลม
6.
ท่าที่ 6

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าเชยคาง
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งพับเพียบ
มือ : มือซ้ายจีบใต้คางนาง มือขวาโอบเอว
ศีรษะ : เอียงซ้าย มองหน้านาง
นางเทพดารา ท่าปัดมือเดียว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายม้วนมือจีบใต้คางแล้วปัดมือพระออก
มือขวาท้าวสะเอว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 336 เพลงโลม ท่าที่ 7
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงโลม

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าเด็ดคาง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งทับขา
มือ : มือซ้ายกามือหลวม ๆ จับคางตัวนาง
มือขวาเขาอก
ศีรษะ : เอียงซ้าย มองหน้านาง

7.
ท่าที่ 7

นางเทพดารา ท่าผลักมือเดียว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบ
มือ : มือซ้ายจีบหงายที่หัวเข็มขัด
มือขวาตั้งมือระดับหน้าอกแล้วผลักมือลิงออก
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองหน้าลิง
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รูปที่ 337 เพลงโลม ท่าที่ 8
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงโลม
8.
ท่าที่ 8

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าพิงหัวเราะ
ทิศ : หันซ้าย
เท้า : นั่งไขว้ขาขวา พิงตัวเข้าหานาง
มือ : มือทั้ง 2 ข้าง แบมือวนสลับระดับปาก
ศีรษะ : เงยหน้าขึ้น
นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบ
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผลักลิงออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
หมายเหตุ นางผลักลิงหมุนกลับตัวบนเตียง
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รูปที่ 338 เพลงโลม ท่าที่ 9
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงโลม
9.
ท่าที่ 9

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าจับ 2 (ท่าจับไขว้)
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับขา
มือ : ม้วนมือจีบทั้ง 2 ข้าง มือซ้ายตั้งวงล่างจับมือนาง
มือขวาไขว้มือตึงแขนไปที่นางระดับหน้าอกนาง
ศีรษะ : เอียงซ้าย มองหน้านาง
นางเทพดารา ท่าจับ 2 (ท่าจับไขว้)
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : ม้วนมือจีบทั้ง 2 ข้าง มือซ้ายตั้งมือตึงแขนทอดไป
ด้านข้างลาตัว มือขวาตั้งวงล่าง
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองหน้าลิง
หมายเหตุ ใช้จังหวะ 3 ครั้ง แล้วสะบัดมือจังหวะที่ 4
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รูปที่ 339 เพลงโลม ท่าที่ 10
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงโลม
10.
ท่าที่ 10

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าเชยคาง
ทิศ : เฉียงตัวไปทางขวา
เท้า : นั่งพับเพียบ
มือ : มือซ้ายจีบใต้คางนาง มือขวาโอบเอวนาง
ศีรษะ : เอียงซ้าย มองหน้านาง
นางเทพดารา ท่าปัดมือเดียว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายม้วนมือจีบใต้คางแล้วปัดมือพระออก
มือขวาท้าวสะเอว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 340 เพลงโลม ท่าที่ 11
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงโลม

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าเด็ดคาง
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งทับขา
มือ : มือซ้ายกามือหลวม ๆ จับคางตัวนาง
มือขวาเขาอก
ศีรษะ : เอียงซ้าย มองหน้านาง

11.
ท่าที่ 11

นางเทพดารา ท่าผลักมือเดียว
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบ
มือ : มือซ้ายจีบหงายที่หัวเข็วขัด
มือขวาตั้งมือระดับหน้าอกแล้วผลักมือลิงออก
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองหน้าลิง

575

รูปที่ 341 เพลงโลม ท่าที่ 12
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงโลม

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าพิงเกาคาง
ทิศ : เฉียงตัวไปทางซ้าย
เท้า : นั่งไขว้ขาขวา พิงตัวเข้าหานาง
มือ : มือซ้ายเกาคาง มือขวาเข้าอก
ศีรษะ : เอียงขวา

12.
ท่าที่ 12

นางเทพดารา ท่าผลัก 2 มือ
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบ
มือ : มือทั้ง 2 ข้างผลักลิงออก
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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รูปที่ 342 เพลงโลม ท่าที่ 13
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงโลม
13.
ท่าที่ 13

อธิบายท่ารา
พาลี ท่าจับ 3 (จับมือเดียว)
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งทับขา
มือ : ม้วนมือจีบทั้ง 2 ข้าง มือซ้ายตั้งมือตึงแขนทดไป
ด้านหน้าแล้วจับมือนาง มือขวาจับเอวนาง
ศีรษะ : เอียงซ้าย มองหน้านาง
นางเทพดารา ท่าจับ 3 (จับมือเดียว)
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบไปทางด้านขวาซ้อนขา
มือ : มือซ้ายตั้งมือตึงแขน มือขวาท้าวสะเอว
ศีรษะ : เอียงซ้ายมองหน้าลิง
หมายเหตุ ใช้จังหวะ 3 ครั้ง แล้วสะบัดมือจังหวะที่ 4
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รูปที่ 343 เพลงโลม ท่าที่ 14
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงโลม

อธิบายท่ารา
พาลี ท่านอน
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียงหลังนาง
มือ : วางมือซ้ายลงบนเตียง มือขวาเอวเอวนาง
ศีรษะ : เอียงซ้าย

14.
ท่าที่ 14

นางเทพดารา ท่านอน
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบ
มือ : วางมือซ้ายลงบนเตียง มือขวาวางหน้าขาซ้าย
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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ลักษณะท่าราช่วงที่ 4 ประดิพัทธ์ ในทานองเพลงหน้าพาทย์ตระนอน มีกระบวน
ท่าราทั้งสิ้นจานวน 7 ท่ารา ดังนี้
ตารางที่ 35 ความหมายของท่าราบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดาราเพลงหน้าพาทย์ตระนอน
ท่าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อท่ารา

ความหมายท่ารา

พาลี ท่าไหว้
นางเทพดารา ท่าไหว้
พาลี ท่านภาพร
นางเทพดารา ท่านภาพร
พาลี ท่าผาลา
นางเทพดารา ท่าผาลา
พาลี ท่ากระบี่สี่ท่า
นางเทพดารา ท่ากระบี่สี่ท่า
พาลี ท่าบัวชูฝัก
นางเทพดารา ท่าบัวชูฝัก
พาลี ท่านางนอน
นางเทพดารา ท่านางนอน
พาลี ท่านอน
นางเทพดารา ท่านอน

เป็นท่ากิริยาที่แสดงถึงการเคารพ คือการไหว้พระก่อน
นอน หรือไหว้สถานที่ก่อนปฏิบัติกิจ
เป็นท่าราในแม่ท่าเพลงแม่บทใหญ่ แสดงความสูงส่ง
ยิ่งใหญ่ ความสง่างาม ภูมิฐาน
เป็นท่าราในแม่ท่าเพลงแม่บทใหญ่ แสดงความสูงส่ง
ยิ่งใหญ่ ความสง่างาม ภูมิฐาน
เป็นท่าราในแม่ท่าเพลงแม่บทใหญ่ แสดงความสูงส่ง
ยิ่งใหญ่ ความสง่างาม ภูมิฐาน
เป็นท่าราในแม่ท่าเพลงแม่บทใหญ่ แสดงความสูงส่ง
ยิ่งใหญ่ ความสง่างาม ภูมิฐาน
เป็นท่าราในแม่ท่าเพลงแม่บทใหญ่ แสดงถึงการเตรียม
จะได้หลับนอน
เป็นท่ากิริยาที่แสดงการได้หลับนอนของตัวแสดง
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รูปที่ 344 เพลงตระนอน ท่าที่ 1
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง
เพลงตระนอน

1.
ท่าที่ 1

อธิบายท่ารา
พาลี และนางเทพดารา ท่าไหว้
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับขา และ นั่งพับเพียบ
มือ : ช้อนมือแบทั้ง 2 ขึ้น พนมมือ แล้วเดินมือลงมา
พนมมือระดับหน้าอก
ศีรษะ : ไม่เอียง
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รูปที่ 345 เพลงตระนอน ท่าที่ 2
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงตระนอน
2.
ท่าที่ 2

อธิบายท่ารา
พาลี และนางเทพดารา ท่านภาพร
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นัง่ พับขา และนั่งพับเพียบ
มือ : มือซ้ายจีบคว่าข้างลาตัว แล้วสอดจีบขึ้นไปแบ
มือระดับวงบน มือขวาหงายมือแบแล้วพลิกมือ
ตึงแขน ระดับไหล่
ศีรษะ : เอียงขวา
หมายเหตุ ใช้ตัว 4 จังหวะ
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รูปที่ 346 เพลงตระนอน ท่าที่ 3
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงตระนอน
3.
ท่าที่ 3

อธิบายท่ารา
พาลี และนางเทพดารา ท่าผาลา
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นัง่ พับขา และนั่งพับเพียบ
มือ : มือซ้ายม้วนมือจีบเป็นตั้งวงบน มือขวาตั้งวง
แล้วหงายมือแบงอแขนระดับวงล่าง
ศีรษะ : เอียงซ้าย
หมายเหตุ ใช้ตัว 4 จังหวะ
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รูปที่ 347 เพลงตระนอน ท่าที่ 4
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงตระนอน
4.
ท่าที่ 4

อธิบายท่ารา
พาลี และนางเทพดารา ท่ากระบี่สี่ท่า
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นัง่ พับขา และพับเพียบ
มือ : มือซ้ายตั้งวงล่างแล้วช้อนข้อมือจีบหงายตึงแขน
มือขวาม้วนมือจีบเป็นตั้งวงบน
ศีรษะ : เอียงขวา
หมายเหตุ ใช้ตัว 4 จังหวะ
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รูปที่ 348 เพลงตระนอน ท่าที่ 5
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงตระนอน
5.
ท่าที่ 5

อธิบายท่ารา
พาลี และนางเทพดารา ท่าบัวชูฝัก
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นัง่ พับขา และนั่งพับเพียบ
มือ : มือซ้ายม้วนมือจีบเป็นตั้งวงล่าง มือขวาพลิก
ข้อมือตั้งวงแล้วหงายวงแบมือระดังวงบนข้าง
ลาตัว
ศีรษะ : เอียงซ้าย
หมายเหตุ ใช้ตัว 4 จังหวะ
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รูปที่ 349 เพลงตระนอน ท่าที่ 6
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงตระนอน
6.
ท่าที่ 6

อธิบายท่ารา
พาลี และนางเทพดารา ท่านางนอน
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นัง่ พับขา และนั่งพับเพียบ
มือ : มือซ้ายตั้งวงล่างแล้วพลิกข้อมือหงายท้องแขน
งอแขนระดับวงล่างข้างลาตัว มือขวาม้วนมือ
จีบแล้ววาดมือลงเป็นตั้งวงล่าง
ศีรษะ : เอียงขวา
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รูปที่ 350 เพลงตระนอน ท่าที่ 7
ท่าที่

เพลง/เนื้อร้อง

เพลงตระนอน
7.
ท่าที่ 7

อธิบายท่ารา
ทศกัณฐ์ ท่านอน
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบแล้วเหยียดขาออกไปทางด้านขวา
มือ : มือซ้ายกรายมือจีบออกแล้วท้าวหมอน มือขวา
ตั้งวงล่างแล้วโอบเอวนาง
ศีรษะ : เอียงซ้าย
นางมณโฑ ท่านอน
ทิศ : หน้าตรง
เท้า : นั่งพับเพียบแล้วเหยียดขาออกไปทางด้านขวา
มือ : มือซ้ายกรายมือจีบออกแล้วท้าวหมอน มือขวา
ตั้งวงล่างแล้วเดินมือมาวางที่ขา
ศีรษะ : เอียงซ้าย
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การใช้พื้นที่ในการแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา
เนื่องจากการแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา อยู่ในภายในห้อง
บรรทม การใช้พื้นที่ใ นการแสดงบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารามี 2 ลักษณะ คือการยืน
เกี้ยวพาราสีและการนั่งเกี้ยวพาราสีบนเตียงใหญ่ การยืนเกี้ยวพาราสีปรากฏการรายืนเกี้ยวอยู่ 3
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนชมโฉม ซึ่งการยืนเกี้ยวพาราสีในขั้นตอนนี้ผู้แสดงเป็นพาลีจะเข้าหาตัว
นางเพียงด้านเดียวคือด้านขวาของผู้แสดง เช่น
ท่าในเนื้อร้อง ดั่งดวงจันทร์
ท่าในเนื้อร้อง ธนูศิลป์
ท่าในเนื้อร้อง มฤคิน
ท่าในเนื้อร้อง เรียบราย
ท่าในเนื้อร้อง ดังจะแย้ม
ท่าในเนื้อร้อง เฉิดฉาย
ท่าในเนื้อร้อง ทองพราย
ท่าในเนื้อร้อง พิศกรรณ

ดังรูปรูปที่ 226
ดังรูปรูปที่ 228
ดังรูปรูปที่ 230
ดังรูปรูปที่ 233
ดังรูปรูปที่ 236
ดังรูปรูปที่ 239
ดังรูปรูปที่ 242
ดังรูปรูปที่ 243

ขั้นตอนพูดจาหยอกล้อและขั้นตอนการเล้าโลม เป็นขั้นตอนการยืนเกี้ยวพาราสี
กับนางเทพดาราซึ่งจะเข้าหาตั วนางทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวา ส่วนางก็จะยืนพัก มอง ฟัง
หรือเดินหนีไปทางซ้ายและทางขวาโดยคานึงถึงความสมดุลของการใช้เวที การนั่งเกี้ยวพาราสี
มีการกาหนดตาแหน่งการนั่งราหรือนั่งเกี้ยวไว้อย่างชัดเจน คือ ผู้ชายหรือ พาลีนั่งด้านซ้ายมือของ
ผู้แสดง และผู้หญิงหรือนางเทพดารานั่งด้านขวามือของผู้แสดง หากแต่มีท่าการเกี้ยวพาราสีจึง
มีการขยับเบี่ยงตัวเข้าหาคู่เพื่อให้ดูเป็นการเกี้ยวพาราสีที่สมบูรณ์

สรุป
การแสดงบทบาทพาลี เ กี้ ย วพาราสี น างเทพดารา เกิ ด ขึ้น จากการการแสดง
ประจาปีเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุรธรรม จริยธรรม แสดงครั้งแรกและครั้งที่ 2 เมื่อปีพุทธศักราช
2517 ณ โรงละครแห่ ง ชาติ ต่ อมาน าแสดงครั้ ง ที่ 3 เมื่ อ ปี พุท ธศั กราช 2525 ณ โรงละคร
แห่งชาติ และครั้งที่ 4 แสดงเมื่อปีพุทธศักราช 2535 ณ โรงละครแห่งชาติ และครั้งที่ 5 แสดงเมื่อ
ปีพุทธศักราช 2545 ณ สั ง คีตศาลา บริเวณพิพิธ ภัณฑสถานแห่ง ชาติ ครั้ง ที่ 6 แสดงเมื่ อปี
พุทธศักราช 2548 ณ โรงละครแห่งชาติ ครั้งที่ 7 แสดงเมื่อปีพุทธศักราช 2549 ณ โรงละคร
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แห่งชาติ ครั้งที่ 8 แสดงเมื่อปีพุทธศักราช 2550 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 9 แสดงเมื่อปีพุทธศักราช 2551 ณ หอวชิ ราวุธานุสรณ์ ครั้งที่ 10 – 13 แสดงเมื่อปี
พุทธศักราช 2552 ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัด
นครราชสี ม า โรงละครแห่ ง ชาติ ภ าคตะวั น ตกจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี และสั ง คี ต ศาลา บริ เ วณ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ครั้งที่ 14 - 16 แสดงเมื่อปีพุท ธศักราช 2553 ณ โรงละครแห่งชาติ
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี และโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 17 แสดงเมื่อปีพุทธศักราช 2555 ณ โรงละครแห่งชาติ ครั้งที่ 18
แสดงเมื่อปีพุทธศักราช 2556 ณ โรงละครแห่งชาติ ซึ่งแสดงทั้งสิ้นจานวน 18 ครั้ง ซึ่งนายเสรี
หวั ง ในธรรม จั ด ท าบทการแสดงโขน โดยยึ ด บทและด าเนิ น เรื่ อ งตามบทพระราชนิ พ นธ์ ใ น
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ใช้วงดนตรีปี่พาทย์เครื่องห้า เครื่องคู่ หรือ
เครื่องใหญ่บรรเลงประกอบการแสดง การแต่งกายพาลีแต่งสีเขียวขลิบแดง สวมหัวโขนพาลี
นางเทพดาราแต่งกายสีแดงขลิบเขียว สีชมพูขลิบฟ้า และสีชมพูขลิบน้าเงิน สวมมงกุฎ อุปกรณ์
ประกอบการแสดง ได้แก่ เตียงใหญ่ หมอนสามเหลี่ยมและหมอนสี่เหลี่ยม และพานเครื่อง
ราชูปโภค ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ เนื่องจากเวลาแสดงอาจจะเกิดอุบัติเหตุทาให้เครื่องราชูปโภค
เกิดความเสียหาย มีการเขียนฉากเป็นห้องบรรทมและตกแต่งด้วยผ้าเปรียบเสมือนผ้าม่านในห้อง
บรรทม กระบวนท่าราเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการชมโฉม การพูดจาหยอกล้อ การเล้าโลม และการ
ประดิพัทธ์ กระบวนท่าราเลียนแบบท่าทางกิริยาธรรมชาติของมนุษย์ การราตีบทตามคาร้อง
การราตามทานองเพลงหน้าพาทย์
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4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบองค์ประกอบการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการ
แสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์

การเปรียบเทียบองค์ประกอบการแสดงบทบาทการเกี้ยวในการแสดงโขน จานวน 3 ตอน
ได้แก่ บทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดสีดาลุยไฟ
ปราบบรรลัยกัลป์ บทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด
นางมณโฑหุ ง น้ าทิ พ ย์ และบทบาทพาลี เ กี้ ย วพาราสี น างเทพดารา ในการแสดงโขน เรื่ อ ง
รามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อ ง มีองค์ประกอบการแสดงจานวน 8 ข้อ จากข้างต้น ซึ่งผู้วิจัยได้
วิเคราะห์สรุปเป็นตารางตามรายละเอียดของหัวข้อดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง
บทโขนประกอบการแสดง
เพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดง
เครื่องดนตรีประกอบการแสดง
เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง
ฉากประกอบการแสดง
การคัดเลือกผู้แสดง
กระบวนท่ารา
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ตารางที่ 36 วิเคราะห์เปรียบเทียบความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง
เนื้อหา

พระรามเกี้ยวนางสีดา

เกิดจากการแสดง
ประจาปีของกรม
ความเป็นมา
ศิลปากร เพื่อหาชุดการ
ของการ
แสดงโขนและละคอน
แสดง
แสดงต้อนรับปี
พุทธศักราชใหม่
วันที่แสดง
เริ่มวันที่ 20 พ.ย 2496
ถึง วันที่ 24 ม.ค. 2497
รวม 78 รอบ
สถานที่แสดง
โรงละคอนศิลปากร

ทศกัณฐ์เกี้ยวนาง
มณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา

เกิดจากแนวความคิด
ของนายเสรี หวังในธรรม
ที่จะจัดทาบทการแสดง
โขนชุด นางมณโฑหุงน้า
ทิพย์ให้ครบและจบตอน

เกิดจากการแสดง
ประจาปีของกรม
ศิลปากร เพื่อพัฒนาและ
ส่งสริมคุณธรรม
จริยธรรม

วันที่แสดง
วันที่ 24
มีนาคม 2549

วันที่แสดง
วันที่ 2 3 และ 7
เดือนกุมภาพันธ์ 2517

สถานที่แสดง
โรงละครแห่งชาติ(โรง
เล็ก)
ผู้แสดง
ทศกัณฐ์
นายศิริพงษ์ ทวีทรัพย์
นางมณโฑ
นางวลัยพร กระทุ่มเขต

สถานที่แสดง
โรงละครแห่งชาติ

ผู้แสดง
ผู้แสดง
พระราม
พาลี
แสดงครั้งที่ 1
นายอาคม สายาคม
นายฉลาด พกุลานนท์
นายจานง พรพิสุทธิ์
นางเทพดารา
นางสีดา
นางสาวกัลยา สัมพันธ์
นางสาวอัจฉรา อยู่ปิยะ
นางสาวมณฑา บุญติด
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
ท่านผู้หญิงแผ้ว
คุณครูราฆพ โพธิเวส
ท่านผู้หญิงแผ้ว
สนิทวงศ์เสนี
คุณครูสุดจิตต์ พันธุ์สังข์
สนิทวงศ์เสนี
หม่อมครูต่วน
คุณครูรัจนา พวงประยงค์
คุณครูกรี วรศะริน
คุณครูจาเรียง พุธประดับ คุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี คุณครูจาเรียง พุธประดับ
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ตารางที่ 36 วิเคราะห์เปรียบเทียบความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง (ต่อ)
เนื้อหา

ครั้งที่ 2

พระรามเกี้ยวนางสีดา

ทศกัณฐ์เกี้ยวนาง
มณโฑ

วันที่แสดง
วันที่ 10 – 11 สิงหาคม
2534
สถานที่แสดง
โรงละครแห่งชาติ
ผู้แสดง
พระราม
นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง
นางสีดา
นางจินดารัตน์ จารุสาร

วันที่แสดง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2550
สถานที่แสดง
โรงละครแห่งชาติ
ผู้แสดง
ทศกัณฐ์
นายศิริพงษ์ ทวีทรัพย์
นางมณโฑ
นางสาวอุษา แดงวิจิตร

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา

วันที่แสดง
วันเสาร์และวันอาทิตย์
เดือนกุมภาพันธ์ 2517
สถานที่แสดง
โรงละครแห่งชาติ
ผู้แสดง
พาลี
นายฉลาด พกุลานนท์
นายอุดม พึ่งพยอม
นางเทพดารา
นางสาวกัลยา สัมพันธ์
นางใบศรี แสงอนันต์
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
คุณครูราฆพ โพธิเวส
ท่านผู้หญิงแผ้ว
คุณครูจาเรียง พุธประดับ คุณครูสุดจิตต์ พันธุ์สังข์
สนิทวงศ์เสนี
คุณครูรัจนา พวง
คุณครูกรี วรศะริน
ประยงค์
คุณครูจาเรียง พุธประดับ
คุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี
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ตารางที่ 36 วิเคราะห์เปรียบเทียบความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง (ต่อ)
เนื้อหา

พระรามเกี้ยวนางสีดา

ทศกัณฐ์เกี้ยวนาง
มณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา

ครั้งที่ 3

วันที่แสดง
วันที่แสดง
วันที่แสดง
วันที่ 10 – 11 สิงหาคม วันที่ 24 กันยายน 2553
ปี 2525
2534
สถานที่แสดง
สถานที่แสดง
สถานที่แสดง
สังคีตศาลา บริเวณ
โรงละครแห่งชาติ
โรงละครแห่งชาติ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ผู้แสดง
ผู้แสดง
ผู้แสดง
พระราม
ทศกัณฐ์
พาลี
นายฤทธิเทพ เถาว์หิรัญ นายวัชรวัน ธนะพัฒน์
นายสมนึก บัวทอง
นางสีดา
นางมณโฑ
นางเทพดารา
นางสิริวรรณ อาจมังกร
นางพรทิพย์ ทองคา นางสาวตวงฤดี ถาพรพา
สี
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
คุณครูราฆพ โพธิเวส คุณครูฉลาด พกุลานนท์
คุณครูจินดารัตน์ จารุสาร คุณครูสุดจิตต์ พันธุ์สังข์ คุณครูบุนนาค ทรรทรา
คุณครูสมศักดิ์ ทัดติ
นนท์
คุณครูรัจนา พวงประยงค์ คุณครูใบศรี แสงอนันต์
คุณครูใบศรี แสงอนันต์
คุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี
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ตารางที่ 36 วิเคราะห์เปรียบเทียบความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง (ต่อ)
เนื้อหา

พระรามเกี้ยวนางสีดา ทศกัณฐ์เกี้ยวนางมณโฑ
วันที่แสดง
วันที่ ที่ 22 กุมภาพันธ์
2556
สถานที่แสดง
โรงละครแห่งชาติ

ครั้งที่ 4

วันที่แสดง
วันที่ 27 พฤษภาคม
2555
สถานที่แสดง
โรงละครแห่งชาติ
ภาตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดนครราชสีมา
ผู้แสดง
ทศกัณฐ์
นายวัชรวัน ธนะพัฒน์
นางมณโฑ
นางสาวภวินี เดชสุภา

พาลีเกี้ยวนางเทพ
ดารา
วันที่แสดง
ปี 2535
สถานที่แสดง
โรงละครแห่งชาติ

ผู้แสดง
ผู้แสดง
พระราม
พาลี
นายปรัชญา ชัยเทศ
นายสมนึก บัวทอง
นางสีดา
นางเทพดารา
นางสาวเสาวรักษ์
นางสาวอุษา แดงวิจิตร
ยมะคุปต์
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
คุณครูสมรัตน์ ทองแท้
คุณครูราฆพ โพธิเวส คุณครูฉลาด พกุลานนท์
คุณครูรัจนา พวง
คุณครูสุดจิตต์ พันธุ์สังข์ คุณครูบุนนาค ทรรทรา
ประยงค์
คุณครูสมศักดิ์ ทัดติ
นนท์
คุณครูจินดารัตน์ จารุสาร คุณครูอุษา แดงวิจิตร
คุณครูใบศรี แสงอนันต์
คุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี
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ตารางที่ 36 วิเคราะห์เปรียบเทียบความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง (ต่อ)
เนื้อหา

ครั้งที่ 5

พระรามเกี้ยวนางสีดา

ทศกัณฐ์เกี้ยวนาง
มณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา

วันที่แสดง
วันที่ 3, 10 มิถุนายน
2555
สถานที่แสดง
โรงละครแห่งชาติ

วันที่แสดง
ปี 2545

สถานที่แสดง
ณ สังคีตศาลา บริเวณ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ผู้แสดง
ผู้แสดง
ทศกัณฐ์
พาลี
นายวัชรวัน ธนะพัฒน์ นายสุรเดช เผ่าช่างทอง
นางมณโฑ
นางเทพดารา
นางสาวภวินี เดชสุภา
นางวรวรรณ พลับ
ประสิทธิ์
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
คุณครูราฆพ โพธิเวส คุณครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว
คุณครูสุดจิตต์ พันธุ์สังข์ คุณครูสมนึก บัวทอง
คุณครูสมศักดิ์ ทัดติ
คุณครูใบศรี แสงอนันต์
คุณครูอุษา แดงวิจิตร คุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี

594

ตารางที่ 36 วิเคราะห์เปรียบเทียบความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง (ต่อ)
เนื้อหา

ครั้งที่ 6

พระรามเกี้ยวนางสีดา

ทศกัณฐ์เกี้ยวนาง
มณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา

วันที่แสดง
วันที่ 9 มิถุนายน 2555

วันที่แสดง
ปี 2548

สถานที่แสดง
โรงละครแห่งชาติ
ภาคตะวันตก
จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้แสดง
ทศกัณฐ์
นายวัชรวัน ธนะพัฒน์
นางมณโฑ
นางสาวภวินี เดชสุภา

สถานที่แสดง
โรงละครแห่งชาติ

ผู้แสดง
พาลี
นายเลียว คงลายทอง
นางเทพดารา
นางสาวเสาวรักษ์
ยมะคุปต์
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
คุณครูราฆพ โพธิเวส คุณครูฉลาด พกุลานนท์
คุณครูสุดจิตต์ พันธุ์สังข์ คุณครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว
คุณครูสมศักดิ์ ทัดติ
คุณครูใบศรี แสงอนันต์
คุณครูอุษา แดงวิจิตร คุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี
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ตารางที่ 36 วิเคราะห์เปรียบเทียบความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง (ต่อ)
เนื้อหา

ครั้งที่ 7

พระรามเกี้ยวนางสีดา

ทศกัณฐ์เกี้ยวนาง
มณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา

วันที่แสดง
วันที่ 29 มีนาคม 2556

วันที่แสดง
ปี 2549

สถานที่แสดง
โรงละครแห่งชาติ

สถานที่แสดง
โรงละครแห่งชาติ

ผู้แสดง
ทศกัณฐ์
นายอนุชา สุมนมาลย์
นางมณโฑ
นางสาวภวินี เดชสุภา

ผู้แสดง
พาลี
นายเลียว คงลายทอง
นางเทพดารา
นางสาวเสาวรักษ์
ยมะคุปต์
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
คุณครูราฆพ โพธิเวส คุณครูฉลาด พกุลานนท์
คุณครูสุดจิตต์ พันธุ์สังข์ คุณครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว
คุณครูสมศักดิ์ ทัดติ
คุณครูใบศรี แสงอนันต์
คุณครูอุษา แดงวิจิตร คุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี

596

ตารางที่ 36 วิเคราะห์เปรียบเทียบความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง (ต่อ)
เนื้อหา

พระรามเกี้ยวนางสีดา

ทศกัณฐ์เกี้ยวนาง
มณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา
วันที่แสดง
วันที่ 24 มีนาคม 2550

ครั้งที่ 8

สถานที่แสดง
หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย
ผู้แสดง
พาลี
นายเลียว คงลายทอง
นางเทพดารา
นางนาฏยา รัตนศึกษา
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
คุณครูฉลาด พกุลานนท์
คุณครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว
คุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี
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ตารางที่ 36 วิเคราะห์เปรียบเทียบความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง (ต่อ)
เนื้อหา

ครั้งที่ 9

พระรามเกี้ยวนางสีดา

ทศกัณฐ์เกี้ยวนาง
มณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา
วันที่แสดง
วันที่ 30 พฤษภาคม
2551
สถานที่แสดง
หอวชิราวุธานุสรณ์
ผู้แสดง
พาลี
นายกิตติ จาตุประยูร
นางเทพดารา
นางสาวเสาวรักษ์
ยมะคุปต์
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
คุณครูสุรเดช เผ่าช่างทอง
คุณครูเลียว คงลายทอง
คุณครูใบศรี แสงอนันต์
คุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี

598
ตารางที่ 36 วิเคราะห์เปรียบเทียบความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง (ต่อ)
เนื้อหา

ครั้งที่ 10

พระรามเกี้ยวนางสีดา

ทศกัณฐ์เกี้ยวนาง
มณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา
วันที่แสดง
วันที่ 6 และ 13
กันยายน 2552
สถานที่แสดง
หอวชิราวุธานุสรณ์
ผู้แสดง
พาลี
นายกิตติ จาตุประยูร
นางเทพดารา
นางสาวเสาวรักษ์
ยมะคุปต์
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
คุณครูสุรเดช เผ่าช่างทอง
คุณครูเลียว คงลายทอง
คุณครูใบศรี แสงอนันต์
คุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี

599

ตารางที่ 36 วิเคราะห์เปรียบเทียบความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง (ต่อ)
เนื้อหา

พระรามเกี้ยวนางสีดา

ทศกัณฐ์เกี้ยวนาง
มณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา
วันที่แสดง
วันที่ 27 กันยายน 2552

ครั้งที่ 11

สถานที่แสดง
โรงละครแห่งชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดนครราชสีมา
ผู้แสดง
พาลี
นายกิตติ จาตุประยูร
นางเทพดารา
นางสาวเสาวรักษ์
ยมะคุปต์
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
คุณครูสุรเดช เผ่าช่างทอง
คุณครูเลียว คงลายทอง
คุณครูใบศรี แสงอนันต์
คุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี
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ตารางที่ 36 วิเคราะห์เปรียบเทียบความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง (ต่อ)
เนื้อหา

ครั้งที่ 12

พระรามเกี้ยวนางสีดา

ทศกัณฐ์เกี้ยวนาง
มณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา
วันที่แสดง
วันที่ 10 และ 17
ตุลาคม 2552
สถานที่แสดง
โรงละครแห่งชาติ
ภาคตะวันตก
จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้แสดง
พาลี
นายกิตติ จาตุประยูร
นางเทพดารา
นางสาวเสาวรักษ์
ยมะคุปต์
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
คุณครูสุรเดช เผ่าช่างทอง
คุณครูเลียว คงลายทอง
คุณครูใบศรี แสงอนันต์
คุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี

601

ตารางที่ 36 วิเคราะห์เปรียบเทียบความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง (ต่อ)
เนื้อหา

ครั้งที่ 13

พระรามเกี้ยวนางสีดา

ทศกัณฐ์เกี้ยวนาง
มณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา
วันที่แสดง
วันที่ 28 พฤศจิกายน
2552
สถานที่แสดง
ณ สังคีตศาลา บริเวณ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ผู้แสดง
พาลี
นายกิตติ จาตุประยูร
นางเทพดารา
นางสาวเสาวรักษ์
ยมะคุปต์
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
คุณครูสุรเดช เผ่าช่างทอง
คุณครูเลียว คงลายทอง
คุณครูใบศรี แสงอนันต์
คุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี

602

ตารางที่ 36 วิเคราะห์เปรียบเทียบความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง (ต่อ)
เนื้อหา

ครั้งที่ 14

พระรามเกี้ยวนางสีดา

ทศกัณฐ์เกี้ยวนาง
มณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา
วันที่แสดง
วันที่ 7 และ 8 มิถุนายน
2553
สถานที่แสดง
โรงละครแห่งชาติ
ผู้แสดง
พาลี
นายกิตติ จาตุประยูร
นางเทพดารา
นางสาวเสาวรักษ์
ยมะคุปต์
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
คุณครูสุรเดช เผ่าช่างทอง
คุณครูเลียว คงลายทอง
คุณครูใบศรี แสงอนันต์
คุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี

603

ตารางที่ 36 วิเคราะห์เปรียบเทียบความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง (ต่อ)
เนื้อหา

พระรามเกี้ยวนางสีดา

ทศกัณฐ์เกี้ยวนาง
มณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา
วันที่แสดง
วันที่ 15 มิถุนายน 2553

ครั้งที่ 15

สถานที่แสดง
โรงละครแห่งชาติ
ภาคตะวันตก
จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้แสดง
พาลี
นายกิตติ จาตุประยูร
นางเทพดารา
นางสาวเสาวรักษ์
ยมะคุปต์
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
คุณครูสุรเดช เผ่าช่างทอง
คุณครูเลียว คงลายทอง
คุณครูใบศรี แสงอนันต์
คุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี
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ตารางที่ 36 วิเคราะห์เปรียบเทียบความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง (ต่อ)
เนื้อหา

ครั้งที่ 16

พระรามเกี้ยวนางสีดา

ทศกัณฐ์เกี้ยวนาง
มณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา
วันที่แสดง
วันที่ 20 และ 21
มิถุนายน 2553
สถานที่แสดง
ณ โรงละครแห่งชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดนครราชสีมา
ผู้แสดง
พาลี
นายกิตติ จาตุประยูร
นางเทพดารา
นางสาวเสาวรักษ์
ยมะคุปต์
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
คุณครูสุรเดช เผ่าช่างทอง
คุณครูเลียว คงลายทอง
คุณครูใบศรี แสงอนันต์
คุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี
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ตารางที่ 36 วิเคราะห์เปรียบเทียบความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง (ต่อ)
เนื้อหา

พระรามเกี้ยวนางสีดา

ทศกัณฐ์เกี้ยวนาง
มณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา
วันที่แสดง
วันที่ 25 มีนาคม 2555

ครั้งที่ 17

สถานที่แสดง
โรงละครแห่งชาติ
ผู้แสดง
พาลี
นายกิตติ จาตุประยูร
นางเทพดารา
นางสาวเสาวรักษ์
ยมะคุปต์
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
คุณครูสุรเดช เผ่าช่างทอง
คุณครูเลียว คงลายทอง
คุณครูใบศรี แสงอนันต์
คุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี
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ตารางที่ 36 วิเคราะห์เปรียบเทียบความเป็นมาและการสืบทอดการแสดง (ต่อ)
เนื้อหา

พระรามเกี้ยวนางสีดา

ทศกัณฐ์เกี้ยวนาง
มณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา
วันที่แสดง
วันที่ 18 มกราคม 2556

ครั้งที่ 18

สถานที่แสดง
โรงละครแห่งชาติ
ผู้แสดง
พาลี
นายพรเลิศ
พิพัฒน์รุ่งเรือง
นางเทพดารา
นางสาวเสาวรักษ์
ยมะคุปต์
ผู้ถ่ายทอดท่ารา
คุณครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว
คุณครูสุรเดช เผ่าช่างทอง
คุณครูเลียว คงลายทอง
คุณครูใบศรี แสงอนันต์
คุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี
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ตารางที่ 37 วิเคราะห์ปรียบเทียบบทโขนประกอบการแสดง
พระรามเกี้ยวนางสีดา
ดาเนินตามบทละครเรื่อง
รามเกี ย รติ์ พ ระราชนิ พ นธ์ ใ น
พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิ ศ
หล้ า นภาลั ย (รั ช กาลที่ 2 )
ตอนสี ด าลุ ย ไฟ เป็ น ต้ น แบบ
ของการจั ด ท าบทการแสดง
โขน

ทศกัณฐ์เกี้ยวนางมณโฑ

ประพั น ธ์ บ ทขึ้ น ใหม่ โ ดย
ด าเนิ น ตามบทละครเรื่ อ ง
รามเกี ย รติ์ พ ระราชนิ พ นธ์ ใ น
พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิ ศ
หล้ า นภาลั ย (รั ช กาลที่ 2)
จ านวน 2 ตอน ได้ แ ก่ ช่ ว ง
ท้ า ยตอนนางมณโฑต่ อ ยหั ว
ทศกัณฐ์ และช่วงต้นตอนนาง
มณโฑหุ ง น้ าทิ พ ย์ เป็ น โครง
เรื่องของการประพันธ์ บทการ
แสดงโขน
ได้ ป รั บ ปรุ ง บทการแสดงโดย
ประพันธ์บทใหม่
เพิ่ ม ค า เปลี่ ย นค า สลั บ ค า
แปลงความในประโยค และ
ตัดประโยค
-

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา
ดาเนินตามบทละครเรื่อง
รามเกี ย รติ์ พ ระราชนิ พ นธ์ ใ น
พระบาทสมเด็ จ พุ ท ธยอดฟ้ า
จุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1 )
ตอนพาลี ไ ด้ น างดารา เป็ น
ต้นแบบของการจัดทาบทการ
แสดงโขน

ได้ ป รั บ ปรุ ง บทการแสดงโดย
เพิ่ ม ค า เปลี่ ย นค า ตั ด ค า
และตัดประโยค
ได้ ป รั บ ปรุ ง บทการแสดงโดย
เพิ่มบทเจรจา
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ตารางที่ 38 วิเคราะห์เปรียบเทียบเพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดง
พระรามเกี้ยวนางสีดา
บทพระราชนิพนธ์
เพลงร้อง 3 เพลง
- เพลงชาตรี
- เพลงร่าย
- เพลงโอ้โลม

เพลงร้อง 4 เพลง
- เพลงร่าย
- เพลงชาตรี
- เพลงลีลากระทุ่ม
- เพลงร่าย
- เพลงโอ้โลมใน
เพลงหน้าพาทย์ 1 เพลง
- เพลงตระนอน
เพลงร้อง 4 เพลง
- เพลงขึ้นพลับพลา
- เพลงชาตรี
- เพลงลีลากระทุ่ม
- เพลงร่าย
- เพลงโอ้โลมใน
เพลงหน้าพาทย์ 1 เพลง
- เพลงตระนอน

ทศกัณฐ์เกี้ยวนางมณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา

-

บทพระราชนิพนธ์
เพลงร้อง 5 เพลง
- เพลงชมโฉม
- เพลงร่าย
- เพลงชาตรี
- เพลงร่าย
- เพลงโอ้โลม
เพลงร้อง 4 เพลง
- เพลงต้นเพลงยาว
- เพลงลีลากระทุ่ม
- เพลงโอ้โลมชาตรี
- เพลงพราหมณ์ดีด
น้าเต้า
เพลงหน้าพาทย์ 2 เพลง
- เพลงโลม
- เพลงตระนอน
เพลงร้อง 3 เพลง
- เพลงต้นเพลงยาว
- เพลงโอ้โลมชาตรี
- เพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า
เพลงหน้าพาทย์ 2 เพลง
- เพลงโลม
- เพลงตระนอน

เพลงร้อง 2 เพลง
- เพลงโอ้โลมชาตรี
- เพลงนกจาก
เพลงหน้าพาทย์ 2 เพลง
- เพลงโลม
- เพลงตระนอน
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ตารางที่ 39 วิเคราะห์เปรียบเทียบเครื่องดนตรีประกอบการแสดง
เนื้อหา
พระรามเกี้ยวนางสีดา

ทศกัณฐ์เกี้ยวนางมณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา

ปี่พาทย์เครื่องห้า
1. ปี่ใน 1 เลา
2. ตะโพน 1 ลูก
3. ระนาดเอก 1 ราง
4. กลองทัด 2 ลูก
5. ฆ้องวงใหญ่ 1 วง
6. ฉิ่ง 1 คู่
ปี่พาทย์เครื่องคู่ (เพิ่ม)
1. ปีน่ อก 1 เลา
2. ระนาดทุ้ม 1 ราง
3. ฆ้องวงเล็ก 1 วง
4. ฉาบ 1 คู่
5. กรับ 1 คู่
ปี่พาทย์เครื่องใหญ่ (เพิ่ม)
1. ระนาดเอกเหล็ก 1 ราง
2. ระนาดทุ้มเหล็ก 1 ราง
3. ฉาบใหญ่ 1 คู่
4. โหม่ง 1 ใบ

ปี่พาทย์เครื่องห้า
1. ปี่ใน 1 เลา
2. ตะโพน 1 ลูก
3. ระนาดเอก 1 ราง
4. กลองทัด 2 ลูก
5. ฆ้องวงใหญ่ 1 วง
6. ฉิ่ง 1 คู่
ปี่พาทย์เครื่องคู่ (เพิ่ม)
1. ปี่นอก 1 เลา
2. ระนาดทุ้ม 1 ราง
3. ฆ้องวงเล็ก 1 วง
4. ฉาบ 1 คู่
5. กรับ 1 คู่
ปี่พาทย์เครื่องใหญ่ (เพิ่ม)
1. ระนาดเอกเหล็ก 1 ราง
2. ระนาดทุ้มเหล็ก 1 ราง
3. ฉาบใหญ่ 1 คู่
4. โหม่ง 1 ใบ

ปี่พาทย์เครื่องห้า
1. ปี่ใน 1 เลา
2. ตะโพน 1 ลูก
3. ระนาดเอก 1 ราง
4. กลองทัด 2 ลูก
5. ฆ้องวงใหญ่ 1 วง
6. ฉิ่ง 1 คู่
ปี่พาทย์เครื่องคู่ (เพิ่ม)
1. ปี่นอก 1 เลา
2. ระนาดทุ้ม 1 ราง
3. ฆ้องวงเล็ก 1 วง
4. ฉาบ 1 คู่
5. กรับ 1 คู่
ปี่พาทย์เครื่องใหญ่ (เพิ่ม)
1. ระนาดเอกเหล็ก 1 ราง
2. ระนาดทุ้มเหล็ก 1 ราง
3. ฉาบใหญ่ 1 คู่
4. โหม่ง 1 ใบ
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ตารางที่ 40 วิเคราะห์เปรียบเทียบเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง
พระรามเกี้ยวนางสีดา

ทศกัณฐ์เกี้ยวนางมณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา

พระราม
สีเขียวขลิบสีเหลือง
นางสีดา
สีแดงขลิบสีน้าเงิน
พระราม
สีเขียวขลิบสีแดง
นางสีดา
สีแดงขลิบสีเขียว

ทศกัณฐ์
สีเขียวขลิบสีแดง
นางมณโฑ
สีชมพูขลิบสีฟ้า
ทศกัณฐ์
สีเขียวขลิบสีแดง
นางมณโฑ
สีเหลืองขลิบสีแดง
ทศกัณฐ์
สีเขียวขลิบสีแดง
นางมณโฑ
สีเหลืองขลิบสีม่วง

พาลี
สีเขียวขลิบสีแดง
นางเทพดารา
สีแดงขลิบสีเขียว
พาลี
สีเขียวขลิบสีแดง
นางเทพดารา
สีชมพูขลิบสีฟ้า
พาลี
สีเขียวขลิบสีแดง
นางเทพดารา
สีชมพูขลิบสีน้าเงิน
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ตารางที่ 41 วิเคราะห์เปรียบเทียบฉากประกอบการแสดง
พระรามเกี้ยวนางสีดา

ทศกัณฐ์เกี้ยวนางมณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา

ฉาก
ห้องบรรทม
อุปกรณ์ประกอบฉาก
เตียงใหญ่ หมอนอิง
พานเครื่องราชูปโภค
ฉาก
ไม่มี
อุปกรณ์ประกอบฉาก
เตียงใหญ่
หมอนสามเหลี่ยม
พานเครื่องราชูปโภค

ฉาก
ห้องบรรทม
อุปกรณ์ประกอบฉาก
เตียงใหญ่ หมอนอิง
พานเครื่องราชูปโภค

ฉาก
ห้องบรรทม
อุปกรณ์ประกอบฉาก
เตียงใหญ่ หมอนอิง
พานเครื่องราชูปโภค
ฉาก
ห้องบรรทม
อุปกรณ์ประกอบฉาก
เตียงใหญ่ หมอนอิง

ฉาก
ไม่มี
อุปกรณ์ประกอบฉาก
เตียงใหญ่ หมอนอิง
พานเครื่องราชูปโภค
ฉาก
ไม่มี
อุปกรณ์ประกอบฉาก
เตียงใหญ่ หมอนอิง
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ตารางที่ 42 วิเคราะห์เปรียบเทียบการคัดเลือกผู้แสดง

ลักษณะ

พระรามเกี้ยวนางสีดา
พระราม
นางสีดา

ทศกัณฐ์เกี้ยวนางมณโฑ
ทศกัณฐ์ นางมณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา
พาลี
นางเทพ
ดารา

รูปร่าง

สันทัด

ท้วม

สูงใหญ่

ท้วมและสูง

สูงโปร่ง

ท้วม

หน้าตา

หน้ารูปไข่
จมูกโด่ง
ปากเป็น
กระจับ
ดวงตาโต

หน้ากลม
หรือรูปไข่
จมูกโด่ง
ปากเป็น
กระจับ
ดวงตาโต
แขนยาว
ปลายนิ้วมือ
มืออ่อนสวย
ขายาว รับ
กับสัดส่วน
ของร่างกาย
เป็นผู้ที่ผ่าน
การฝึกหัด
ทักษะ
เบื้องต้นของ
นาฏยศิลป์
เป็นอย่างดี

ไม่คานึง

หน้ากลม
หรือรูปไข่
จมูกโด่ง
ปากเป็น
กระจับ
ดวงตาโต
แขนยาว
ปลายนิ้วมือ
มืออ่อนสวย
ขายาว รับ
กับสัดส่วน
ของร่างกาย
เป็นผู้ที่ผ่าน
การฝึกหัด
ทักษะ
เบื้องต้นของ
นาฏยศิลป์
เป็นอย่างดี

ไม่คานึง

หน้ากลม
หรือรูปไข่
จมูกโด่ง
ปากเป็น
กระจับ
ดวงตาโต
แขนยาว
ปลายนิ้วมือ
มืออ่อนสวย
ขายาว รับ
กับสัดส่วน
ของร่างกาย
เป็นผู้ที่ผ่าน
การฝึกหัด
ทักษะ
เบื้องต้นของ
นาฏยศิลป์
เป็นอย่างดี

แขน

แขนยาว
ปลายนิ้วมือ
มืออ่อนสวย
ขา
ขายาว รับ
กับสัดส่วน
ของร่างกาย
ทั ก ษะด้ า น เป็นผู้ที่ผ่าน
การแสดง
การฝึกหัด
ทักษะ
เบื้องต้นของ
นาฏยศิลป์
เป็นอย่างดี

แขนยาว
ปลายนิ้วมือ
มืออ่อนสวย
ขายาว รับ
กับสัดส่วน
ของร่างกาย
เป็นผู้ที่ผ่าน
การฝึกหัด
ทักษะ
เบื้องต้นของ
นาฏยศิลป์
เป็นอย่างดี

แขนยาว
ปลายนิ้ว
ขายาว รับ
กับสัดส่วน
ของร่างกาย
เป็นผู้ที่ผ่าน
การฝึกหัด
ทักษะ
เบื้องต้นของ
นาฏยศิลป์
เป็นอย่างดี
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ตารางที่ 43 วิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนท่าราขั้นตอนชมโฉม

กิริยา
แสดง
-

ช่วงที่ 1
ชมโฉม
เพลงต้น
เพลงยาว

พระรามเกี้ยวนางสีดา

ทศกัณฐ์เกี้ยวนางมณโฑ

พระราม

ทศกัณฐ์

นางสีดา
-

นางมณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา
นางเทพ
พาลี
ดารา
ท่ามอง
ท่าดวงจันทร์
ท่าชี้คิ้ว
ท่าแผลงศร
ท่ามอง
ท่ากวาง
ท่ามอง
ท่าจีบหงาย
ท่าคลี่มือจีบ
ท่ามอง
ท่าจีบปาก
ท่าจีบโปรย
ท่ามอง
ท่าจีบจมูก
ท่านภาพร
ท่ามอง
ท่าชี้
ท่าสอดมือจีบ
ท่ามองหู
ท่าเสยนม

ท่าอาย
ท่าผลัก
ท่าเดิน
ท่าผลัก
ท่าพัก
ท่าผลัก
ท่าเดิน
ท่าเดิน
ท่าผลัก
ท่าพัก
ท่าพัก
ท่าผลัก
ท่าหลบ
ท่าหลบ
ท่าผลัก
ท่าพัก
ท่าอาย
ท่าผลัก
ท่าหลบ
ท่าผลัก
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ตารางที่ 44 วิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนท่าราขั้นตอนพูดจาหยอกล้อ
พระรามเกี้ยวนางสีดา
พระราม
นางสีดา

ช่วงที่ 2
หยอกล้อ

เพลงขึ้นพลับพลา
ท่าพัก
ท่าพัก
ท่าโอบหลัง ท่าไหว้
ท่าถูหน้าขา ท่าปัด
ท่ายิ้ม
ท่าอาย
ท่าคลึงมือ ท่าผลัก
ท่าไป
ท่าหมอบ
ท่าเรียก
ท่าพนมมือ
เพลงชาตรี
ท่าโลมบน ท่าปัด
ท่าตาย
ท่าพัก
โกยมือซ้าย ท่าพัก
ท่าเชยคาง ท่าปัด
ท่าราร่าย
ท่าพัก
ท่าแยก
ท่าพัก
ท่าคลายจีบ ท่าพัก
ท่าชี้
ท่ามอง
ท่าโศกเศร้า ท่าพัก
ท่าตัวเรา
ท่าพัก
ท่าตาย
ท่าผลัก
ท่าราร่าย
ท่าพัก
ลีลากระทุ่ม
ท่าตบหน้าขา ท่าพัก

ทศกัณฐ์เกี้ยวนางมณโฑ
ทศกัณฐ์ นางมณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา
พาลี
นางเทพ
ดารา
เจรจา
ท่ามอง
ท่าพัก
ท่าคลึงมือ ท่าเดิน
ท่าจับอก
ท่าอาย
ท่าลูบตัว
ท่าอาย
ท่าจับอก
ท่าอาย
ท่าชี้
ท่าพัก
ท่าไว้มือ
ท่าพัก
ท่าช้อนมือ ท่าเดิน
เข้าหานาง ท่าเดิน
ท่าไป
ท่าพัก
ท่าเรียก
ท่ามอง
ท่ารัก
ท่าหลบ

615

ตารางที่ 44 วิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนท่าราขั้นตอนพูดจาหยอกล้อ (ต่อ)
พระรามเกี้ยวนางสีดา
พระราม
นางสีดา

ช่วงที่ 2
หยอกล้อ

ลีลากระทุ่ม (ต่อ)
ท่ามา
ท่าพัก
ท่าชี้ต่า
ท่าพัก
ท่าโกย 2มือ ท่าพัก
ท่าชี้กวาด ท่าพัก
ท่าชีกวาดตั้ง ท่าพัก
ท่าโกย 2มือ ท่าพัก
ท่าตั้งมือ
ท่ามอง
ท่ามา
ท่าพัก
ท่ากระบี่สี่ท่า ท่าพัก
ท่าชี้
ท่าพัก
ท่าตาย
ท่าพัก
ท่าพร้อม
ท่าพัก
ท่าขยับ
ท่าอาย
ท่าโลมเอว ท่าปัด
ม้วนจีบมือซ้าย ท่าพัก
ท่าผายมือ ท่าพัก
ท่าตบอก
ท่าพัก
ท่าไป
ท่าพัก
ท่าพาดนาง ท่าผลัก
ท่าเชยคาง ท่าปัด
ท่าโลมเอว ท่าปัด

ทศกัณฐ์เกี้ยวนางมณโฑ
ทศกัณฐ์ นางมณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา
พาลี
นางเทพ
ดารา
พราหมณ์ดีดน้าเต้า
ท่าเรียก
ท่าพนมมือ
ท่ารัก
จีบปรกข้าง
ท่าชี้
ท่าชี้ศีรษะ
ท่ามอง
ท่าไหว้ชู
ท่าโลมบน ท่าปัด
ท่าเชยคาง ท่าปัด
ท่าเด็ดคาง ท่าผลัก
ท่ายิ้ม
ตบหน้าขา
ท่ามอง
จีบที่ปาก
ท่าแตะอก ท่าชี้ปาก
ท่าสั่นมือ
ท่าไหว้ข้างหู
ท่าโอบนาง ท่าผลักไหล่
ท่ามอง
ท่าชี้ตา
ท่ารัก
ท่าสั่นมือ
ท่าคลึงมือ ท่ารัก
ท่าสั่นมือ
ท่าไหว้ชู
ท่าชี้
ท่าตัวเรา
ท่ามอง
ท่าไว้มือ
ท่าแตะอก ท่าเชิญ
ท่าสั่นมือ
ท่าชีต้ ึงแขน
ท่าแตะอก ท่าชี้ปาก
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ตารางที่ 44 ตารางที่ วิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนท่าราขั้นตอนพูดจาหยอกล้อ (ต่อ)
พระรามเกี้ยวนางสีดา
พระราม
นางสีดา

ช่วงที่ 2
หยอกล้อ

ท่ายิ้ม
ท่าพัก
ท่าพัก
ท่าโอบ
ท่าโอบ
ท่าพัก
ท่าพัก
ท่าพัก
ท่าโอบ
ท่าพัก
ท่าพัก
ท่าพัก
ท่าพัก
ท่าพัก
ท่าพัก
ท่าพัก
ท่าโอบ
ท่าโอบ
ท่าพัก
ท่าพัก
ท่าพัก
ท่าพัก

ร้องร่าย
ท่าพัก
ท่าตัวเรา
ท่านางนอน
ท่าท้าวแขน
หมอบไหว้
ท่าตัวเรา
ท่าไป
ท่าจีบไขว้
ท่าชี้
ท่าชี้ไขว้
ท่าตบอก
ท่าภมรเคล้า
ท่าตาย
ท่าชี้ต่า
โกยมือเดียว
ท่ากรายมือ
ท่าพนมมือ
ท่ารัก
ท่าไว้มือ
ท่าบัวชูฝัก
ท่าไหว้ข้าง
จีบปรกข้าง

ทศกัณฐ์เกี้ยวนางมณโฑ
ทศกัณฐ์ นางมณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา
พาลี
นางเทพ
ดารา

617

ตารางที่ 44 ตารางที่ วิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนท่าราขั้นตอนพูดจาหยอกล้อ (ต่อ)
พระรามเกี้ยวนางสีดา
พระราม
นางสีดา

ช่วงที่ 2
หยอกล้อ

ท่าพัก
ท่าพัก
ท่ายิ้ม
ท่ายิ้ม

ร้องร่าย
ท่าพนมมือ
ท่าจีบไสมือ
ท่าไป
ท่าตาย

ทศกัณฐ์เกี้ยวนางมณโฑ
ทศกัณฐ์ นางมณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา
พาลี
นางเทพ
ดารา

618

ตารางที่ 45 วิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนท่าราขั้นตอนเล้าโลม
พระรามเกี้ยวนางสีดา
พระราม
นางสีดา

ช่วงที่ 3
เล้าโลม

โอ้โลมใน
ท่าเชยคาง ท่าปัด
ท่าชี้หลัง
ท่าพัก
ท่าสั่นมือ
ท่าผลัก
ท่าชี้
ท่าพัก
ท่าฟาดนิ้ว ท่าพัก
ท่าไป
ท่าพัก
ท่ารวมมือ ท่าพัก
ท่าตัวเรา
ท่าพัก
ท่ากรล่าง ท่าพัก
ท่าชี้
ท่าพัก
ท่าตวัดมือ ท่าพัก
ท่ารูดมือจีบ ท่าพัก
จีบโปรย2มือ ท่าพัก
ท่าผาสุก
ท่าพัก
ท่าชี้นิ้วเดาะ ท่าพัก
ท่าตัวเรา
ท่าพัก
ท่าขยับ
ท่าพัก
ท่าโลมบน ท่าปัด
ท่ายิ้ม
ท่าอาย
ท่าคลึงมือ ท่าผลัก
ท่าชี้
ท่าผลัก

ทศกัณฐ์เกี้ยวนางมณโฑ
ทศกัณฐ์ นางมณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา
พาลี
นางเทพ
ดารา

โอ้โลมชาตรี
ท่าโลมบน ท่าปัด
ท่ารัก
ท่าผลัก
ท่าไว้มือ
ท่าพัก
ท่ารวมมือ ท่าผลัก
ท่านภาพร ท่าผลัก
ท่าราร่าย
ท่าอาย
ท่าสั่นมือ
ท่าพัก
ตบหน้าขา ท่าพัก
จีบ2มือที่ตา ท่าผลัก
ท่าชี้อก
ท่าพัก
ท่าตัวเรา
ท่าผลัก
ท่าชี้กวาด ท่าผลัก
ท่าราร่าย
ท่าอาย
นกจาก
ท่าเชิญ
ท่าพัก
ท่าเด็ดคาง ท่าผลัก
ท่ารวมมือ ท่าพัก
ท่านางนอน ท่าผลัก
จีบ 2มือไขว้ ท่าผลัก
ท่าสลัดจีบ ท่าอาย
ท่าชี้วน
ท่าอาย

โอ้โลมชาตรี
ท่าเกาคาง ท่าพัก
ท่าเรียก
ท่าเดิน
ท่าโลมบน ท่าปัด
ท่าเชยคาง ท่าปัด
ท่าโศกเศร้า ท่าผลัก
ท่าราร่าย
ท่าหลบ
ท่ารัก
ท่าผลัก
ท่ารัก
ท่าอาย
ท่าชี้อก
ท่าผลัก
ท่าเรียก
ท่ามอง
ท่าโกย2มือ ท่ามอง
ท่ารัก
ท่าผลัก
ท่าราร่าย
ท่าอาย
เจรจา
ท่าโลมบน ท่าปัด
ท่าเชยคาง ท่าปัด
ท่าเด็ดคาง ท่าผลัก
ท่าเรียก
ท่าเดิน
ผายมือซ้าย ท่าพัก
ผายมือขวา ท่าพัก
ผายมือสูง ท่าพัก

619
ตารางที่ 45 วิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนท่าราขั้นตอนเล้าโลม (ต่อ)
พระรามเกี้ยวนางสีดา
พระราม
นางสีดา

ช่วงที่ 3
เล้าโลม

โอ้โลมใน (ต่อ)
ท่าไป
ท่าอาย
ท่าโลมบน ท่าปัด
ท่าลูบแขน ท่าลูบแขน
ท่ากอด
ท่าปัด
ท่าแตะคาง ท่าปัด
ท่าเชยคาง ท่าปัด
ท่าโลมเอว ท่าปัด
ท่าเชยคาง ท่าปัด
ท่าโอบ
ท่าพัก
ท่ายิ้ม
ท่ายิ้ม

ทศกัณฐ์เกี้ยวนางมณโฑ
ทศกัณฐ์ นางมณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา
พาลี
นางเทพ
ดารา

นกจาก
ท่าตาย
ท่าพัก
ท่าโกย 2มือ ท่าพัก
ท่าตวัดมือ ท่าผลัก

เจรจา
ท่าผอบ
ท่ามอง
ท่าแบ 2 มือ ท่ามอง
ท่าชี้มือ
ท่าหลบ
ท่าแบมือ
ท่าหลบ
ท่าอุ้ม
ท่าอาย
ท่าตบอก
ท่าอาย
ท่าปาดเหงื่อ ท่าอาย
ท่าอุ้ม
ท่าอาย
ปาด 2 มือ ท่าพัก
ท่าชีล้ ง
ท่าพัก
ท่าชี้สูง
ท่าพัก
ท่าเชยคาง ท่าปัด
ท่าตัวเรา
ท่าพัก
จีบไขว้2มือ ท่าผลัก
ท่าเรียก
ท่ามอง
ท่าสั่นมือ
ท่าพัก
ท่าโศกเศร้า ท่าผลัก
ท่าเรียก
ท่าพัก
ชักมือ2ข้าง ท่าพัก
ท่าชีข้ น้ึ
ท่าพัก
ท่าเชิญ
ท่าเดิน
ท่าเรียก
ท่าเดิน
ท่าไป
ท่าเดิน

620
ตารางที่ 45 วิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนท่าราขั้นตอนเล้าโลม (ต่อ)
พระรามเกี้ยวนางสีดา
พระราม
นางสีดา

ช่วงที่ 3
เล้าโลม

ทศกัณฐ์เกี้ยวนางมณโฑ
ทศกัณฐ์ นางมณโฑ

โลม
ท่าพัก
ท่าพัก
ท่าโลมบน ท่าปัด
ท่าเชยคาง ท่าปัด
ท่าเด็ดคาง ท่าผลัก
ท่าจับ 1
ท่าจับ1
ท่าชี้
ท่าอาย
ท่าสวย
ท่าอาย
ท่ารัก
ท่าผลัก
ท่าจับ 2
ท่าจับ 2
ท่าถูหน้าขา ท่าผลัก
ท่าโลมเอว ท่าปัด
ท่าจับ 3
ท่านอน

ท่าจับ 3
ท่านอน

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา
พาลี
นางเทพ
ดารา
เจรจา
ท่าตบเตียง ท่าเดิน
ท่าไป
ท่าพัก
ท่าโลมเอว ท่าปัด
ท่าจับ 3
ท่าจับ 3
ท่ายิ้ม
ท่าขึ้นเตียง
โลม
ท่าเกา
ท่าขยับ
ท่าโลมบน ท่าปัด
ท่าเชยคาง ท่าปัด
ท่ายิ้ม
ท่าอาย
ท่าจับ 1
ท่าจับ1
ท่าเชยคาง ท่าปัด
ท่าเด็ดคาง ท่าผลัก
ท่าพิงนาง ท่าผลัก
ท่าจับ 2
ท่าจับ 2
ท่าเชยคาง ท่าปัด
ท่าเด็ดคาง ท่าผลัก
ท่าพิงนาง ท่าผลัก
ท่าจับ 3
ท่าจับ 3
ท่านอน
ท่านอน

621

ตารางที่ 46 วิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนท่าราขั้นตอนประดิพัทธ์
พระรามเกี้ยวนางสีดา
พระราม
นางสีดา
ท่าขยับ
ท่าไหว้
ช่วงที่ 4 ท่านภาพร
ประดิพัทธ์ ท่าผาลา
(เพลงหน้า ท่ากระบี่
พาทย์ สี่ท่า
ตระนอน) ท่าบัวชูฝัก
ท่าบัวชูฝัก
ท่านอน

ท่าขยับ
ท่าไหว้
ท่านภาพร
ท่าผาลา
ท่ากระบี่
สี่ท่า
ท่าบัวชูฝัก
ท่าบัวชูฝัก
ท่านอน

ทศกัณฐ์เกี้ยวนางมณโฑ
ทศกัณฐ์ นางมณโฑ

พาลีเกี้ยวนางเทพดารา
พาลี
นางเทพ
ดารา

ท่าขยับ
ท่าไหว้
ท่านภาพร
ท่าผาลา
ท่ากระบี่
สี่ท่า
ท่าบัวชูฝัก
ท่านางนอน
ท่านอน

ท่าขยับ
ท่าไหว้
ท่านภาพร
ท่าผาลา
ท่ากระบี่
สี่ท่า
ท่าบัวชูฝัก
ท่านางนอน
ท่านอน

ท่าขยับ
ท่าไหว้
ท่านภาพร
ท่าผาลา
ท่ากระบี่
สี่ท่า
ท่าบัวชูฝัก
ท่านางนอน
ท่านอน

ท่าขยับ
ท่าไหว้
ท่านภาพร
ท่าผาลา
ท่ากระบี่
สี่ท่า
ท่าบัวชูฝัก
ท่านางนอน
ท่านอน

จากการเปรียบเทียบองค์ประกอบการแสดง สรุปได้ว่าความเป็นของการแสดงบทบาท
การเกี้ยวพาราสีทั้ง 3 ชุด พบว่าบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดาราแสดงจานวน 18 ครั้ง
บทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑแสดงจานวน 8 ครั้ง และบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสี
นางสีดาแสดงจานวน 4 ครั้ง บทประกอบการแสดงทั้ง 3 ชุด ดาเนินเรื่องตามบทพระราชพนธ์
เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัช กาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 เพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์
บทบาทพระรามเกี้ยวพาราสี นางสีดาใช้ เพลงร้อง 4 เพลง เพลงหน้าพาทย์ 1 เพลง บทบาท
ทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑใช้เพลงร้อง 2 เพลง เพลงหน้าพาทย์ 2 เพลง และบทบาทพาลี
เกี้ย วพาราสี นางเทพดาราใช้ เ พลงร้อง 3 เพลง เพลงหน้าพาทย์ 2 เพลง วงปี่พ าทย์ บรรเลง
ประกอบการแสดงทั้ง 3 ชุด ใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้า เครื่องคู่ และเครื่องใหญ่ เครื่องแต่งกาย
พระรามสีเขียวขลิบเหลืองและสีแดง สวมชฎา นางสีดาสีแดงขลิบน้าเงินและสีเขียว สวมมงกุฎ
ทศกัณฐ์แต่งกายสีเขียวขลิบแดง สวมหัวโขนทศกัณฐ์ นางมณโฑสีชมพูขลิบฟ้า สีเหลืองขลิบแดง
และสีเหลืองขลิบม่วง สวมมงกุฎ พาลีแต่งกายสีเขียวขลิบแดง สวมหัวโขนพาลี นางเทพดารา
สีแดงขลิบเขียว สีชมพูขลิบฟ้า สีชมพูขลิบน้าเงิ น สวมมงกุฎ ฉากประกอบการแสดง ฉากหลัง
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เป็นผนังห้องบรรทม มีอุปกรณ์ประกรณ์ประกอบฉาก ได้แก่ เตียงใหญ่ หมอนสามเหลี่ยมและ
สี่เหลี่ยม และเครื่องราชูปโภค การคัดเลือกผู้แสดง พระรามรูปร่างสันทัด หน้ารูปไข่ แขนและขา
ยาวรับกับสัดส่วนของร่างกาย ทศกัณฐ์รูปร่างสูงใหญ่ พาลีรูปร่างสูงโปร่ง ไม่คานึงหน้าตา แขน
และขายาวรับสั ดส่ วน นางสี ดา นางมณโฑ และนางเทพดารา มี รูปร่า งท้วมและไม่ สูง กว่า
พระราม ทศกัณฐ์ และพาลี หน้าตารูปไข่หรือกลม ตาโต แขนและขายาวรับกันได้สัดส่วน และ
ทุกตัวละครต้องมีพื้นฐานทักษะด้านนาฏยศิลป์เป็นอย่างดี กระบวนท่ารา เป็นการราตีบทตาม
คาร้อง และตามทานองเพลง ประดิษฐ์ท่าราจากท่าทางกิริยาทางธรรมชาติ และท่าราเฉพาะ
ทางด้านนาฏยศิลป์ไทย

4.5 วิเคราะห์กระบวนท่าราการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการ
แสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์
กระบวนท่าราการแสดงบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดา ทศกัณฐ์
เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ และพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา พบว่า มีกระบวนท่าราในการเกี้ย ว 2
รูปแบบ คือ การนั่งเกี้ยว เป็นการแสดงทีท่าอาการแสดงความรัก ความพึงพอใจกับคู่รักบนเตียง
ด้วยวิธีการนั่งและการนอน การยืนเกี้ยว เป็นการแสดงความรักต่าง ๆ จากครั้งแรกที่พ บเห็น
หลังจากได้พูดคุยเจรจาโต้ตอบจึงเข้าสู่กระบวนการนั่งเกี้ยวเช่นกัน
การราแบบนั่งเกี้ยวพาราสี พบว่าปรากฏอยู่ในการแสดงบทบาทการเกี้ยวทั้ง 3
บทบาท สรุปได้ว่า การนั่งเกี้ยวทางการแสดงนาฏยศิลป์ไทยเป็นการพลอดรักกันระหว่างคู่รักบน
เตียงทองขนาดใหญ่ ซึ่งพฤติกรรมการนั่งเกี้ยวจะเป็นขั้นตอนเล้าโลม คือ การถูกเนื้อต้องตัวของ
คู่รักแบบกระชั้นชิดหรือใกล้ตัวมากที่สุด เช่น การราโลมตามบทโขนและการราเพลงหน้าพาทย์
เพลงโลม และขั้นตอนประดิพัทธ์ คือ ขั้นตอนการถูกคุกคามทางเพศด้วยการสมยอมของทั้ ง 2
ฝ่าย ด้วยการราเพลงตระนอน
รูปแบบการราแบบนั่งเกี้ยวพาราสีมี รูปแบบและตาแหน่ง ของผู้แสดงที่ ชัดเจน
และตายตัว กล่ าวคือ ผู้แสดงที่เป็นเพศชายจะอยู่ด้านซ้ายของผู้แสดง ส่วนผู้แสดงที่เป็นเพศ
หญิงจะอยู่ด้านขวาเสมอ เนื่องจากการราแบบนั่งเกี้ยวพาราสีมีพื้นที่การแสดงที่จากัดและจะไม่มี
การสับเปลี่ยนตาแหน่งของผู้แสดงทั้งสิ้นไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตาม
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รูปที่ 351 ตาแหน่งการนั่งเกี้ยวระหว่าง
พระรามกับนางสีดา
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

รูปที่ 352 ตาแหน่งการนั่งเกี้ยวระหว่าง
ทศกัณฐ์กับนางมณโฑ
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

การราแบบยืนเกี้ยวพาราสี พบว่าปรากฏอยู่ในการแสดงบทบาทการเกี้ ยวของ
พาลีและนางเทพดาราเท่านั้น เนื่องจากบทบาทพาลีเกี้ยวนางเทพดารา เป็นชุดการแสดงที่ตัว
ละครทั้ง 2 ตัว ไม่เคยพบเจอมาก่อน ซึ่งต่ างกับบทเกี้ยวพระรามกับนางสีดา และทศกัณฐ์กับ
นางมณโฑ ซึ่ ง ทั้ ง 2 คู่ ต่างก็เ ป็น ของกัน และกั นอยู่ก่อ นแล้ว จึ ง ท าให้บ ทบาทพาลี เกี้ ยวนาง
เทพดารามีกระบวนท่าราในการาแบบยืนเกี้ยวพาราสี 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนชมโฉม คือ
การเห็นรูปร่างหน้าตาของบุคคลหนึ่งแล้วเกิดจินตนาการการเปรียบเทียบรูปร่างหรือลักษณะต่าง ๆ
ภายในร่างกายของบุคคลนั้นออกมา เช่นการราชมโฉมตามบทโขน ขั้นตอนพูดจาหลอกล้ อ คือ
การเชื่อมความสัมพันธไมตรีด้วยการเข้าไปทักทาย สร้างสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อ หาโอกาสได้
พูดคุยหรือให้คนที่ พึง ปรารถนามองดูและเห็นใจแล้วตอบโต้ด้วยกริยาหรือวาจากลับมา เช่ น
การราตามบทโขนในเพลงชาตรีหรือบทเจรจาที่บรรยายถึงการหยอกล้อ ขั้นตอนเล้าโลม คือ
การถูกเนื้อต้องตัวของคู่รักแบบกระชั้นชิดหรือใกล้ตัวมากที่สุด เช่น การราตามบทเจรจาของโขน
รูปแบบการแสดงการราแบบยืนเกี้ยวพาราสีในงานวิจัยเล่มนี้มีเพียงบทบาทพาลี
เกี้ยวพาราสีนางเทพดารา ซึ่งรูปแบบการราแบบยืนเกี้ยวในการแสดงโขนปรากฏเด่นชัดของตัว
ยั ก ษ์ ใ นชุ ด นางลอย ตอนทศกั ณ ฐ์ เ กี้ ย วนางเบญกาย หรื อ ชุ ด นิ้ ว เพชร ตอนปราบนนทุ ก
ซึ่งรูปแบบการราแบบยืนเกี้ยวของตัวยักษ์จะมีลักษณะเดิน เกี้ยวพาราสีหรือราตามกันเป็นวงกลม
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ซึ่งต่างกับรูปแบบการราแบบยืนเกี้ยวของพาลีเกี้ยวนางเทพดาราซึ่ งจะราเข้า เกี้ยวพาราสีทาง
ด้านซ้ายและด้านขวา ไม่มีการเดินเกี้ยวเป็นวงกลมเหมือนของตัวโขนยักษ์

รูปที่ 353 การราแบบยืนเกี้ยวเดินเป็นวงกลม
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

รูปที่ 354 การราแบบยืนเกี้ยวเข้าซ้ายและขวา
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

กระบวนท่าราการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์
ในช่วงที่ 3 เล้าโลม ซึ่งปรากฏครบทั้ง 3 บทบาท ซึ่งมีลักษณะเด่นในการราเพลงหน้าพาทย์โลม
เป็ นกระบวนท่า ราที่ฝ่ า ยนางต้อ งปฏิ บัติ ท่า ราหรือ ราตามฝ่ า ยชาย ซึ่ ง กระบวนท่ า ราใน เพลง
หน้าพาทย์เพลงโลม ปรากฏเฉพาะ 2 บทบาท ได้แก่ บทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ
และบทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดารา ซึ่งการราเพลงหน้าพาทย์เพลงโลมของตัวยักษ์เป็น
กระบวนท่าราที่ไม่มีการบรรจุในการเรียนการสอนเหมือนตัวลิง แต่จากการวิเคราะห์กระบวนท่ารา
การสัมภาษณ์ และการสั งเกต พบว่ากระบวนท่ารามีความแตกต่างซึ่งในการเรียนการสอนเป็น
กระบวนท่าราของหนุมาน ซึ่งเป็นลิงประเภทลิงโล้น แต่พาลี ถือเป็นลิงยอด ฉนั้นกระบวนท่ารา
จึงมีการปรับเปลี่ยน เช่น ลิงโล้นใช้ท่านอนบนตัก ทาท่าหัวแระ จากนั้นตัวนางจะผลักและตัวลิง
จะกระโดดตีลังกาลงจากเตียง แต่งลิงยอดใช้ท่าพิงนางจากนั้นตัวนางจะผลักและตัวลิงจะหมุนตัว
กลับลังบนเตียงแล้วรอจังหวะราต่อไป
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รูปที่ 355 ท่าราของเพลงโลม
ของลิงโล้น
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

รูปที่ 356 ท่าราของเพลงโลม
ของลิงยอด
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

จากตารางการเปรีย บเที ยบกระบวนท่ าร า พบว่า กระบวนท่ าร าทั้ง หมด 4
ขั้นตอน พบกระบวนท่าราที่เป็นดัดแปลงมาจากท่าทางกิริยาของมนุษย์จานวน 3 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนชมโฉม ขั้นตอนพูดจาหลอกล้อ และขั้นตอนเล้าโลม พบกระบวนท่าราในเพลงแม่บท
ใหญ่นามาปรับใช้จานวน 1 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนประดิพัทธ์
จากการรวบรวมกระบวนท่ารานามาสู่การวิเคราะห์กระบวนท่าราและที่มาของ
กระบวนท่ารา จึงทาให้ผู้วิจัยวิเคราะห์และเปรียบเทียบ ที่มาของกระบวนท่าราดังนี้
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ตารางที่ 47 วิเคราะห์กระบวนท่าทางกิริยาของมนุษย์กับท่าเรียกทางนาฏยศิลป์ไทย
ลาดับที่

ท่าทางกิริยาของมนุษย์

ท่าเรียกทางนาฏยศิลป์ไทย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

คู่รักจับมือกันแล้วชูมือสูง
คู่รักจับมือทั้ง2ข้างไขว้กัน
คู่รักจับมือกันข้างเดียว
คนรักต้องการถูกเนื้อต้องตัวโดยการโอบไหล่
คนรักต้องการถูกเนื้อต้องตัวโดยการโอบเอว
คนรักต้องการถูกเนื้อต้องตัวโดยการลูบแขน
คนรักต้องการถูกเนื้อต้องตัวโดยการลูบหรือแตะคาง
คนรักต้องการถูกเนื้อต้องตัวโดยการจับคาง
คนรักต้องการถูกเนื้อต้องตัวโดยการลูบขา
คนรักต้องการถูกเนื้อต้องตัวโดยการพาดตัว
คนรักต้องการถูกเนื้อต้องตัวโดยการพิงหรือเอนตัว
คนรักต้องการหอมแก้ม

ท่าจับ 1 (จับสูง)
ท่าจับ 2 (จับไขว้)
ท่าจับ 3 (จับมือเดียว)
ท่าโลมบน
ท่าโลมเอว
ท่าลูบแขน
ท่าเชยคาง
ท่าเด็ดคาง
ท่าถูขา
ท่าพาด
ท่าพิง
ท่าหอม
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รูปที่ 357 ท่านั่งจับสูง
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย
กระบวนท่าราจับที่ 1 หรือจับสูง วิธีปฏิบัติกระบวนท่ารา ผู้หญิงขึ้นท่าราโดยที่มือขวาตั้ง
วงบน มือซ้ายตั้งมือตึงแขน แล้วคู่ราก็จับมือทั้ง 2 ข้างของตัวนางโดยที่คู่ราจะอยู่ด้านหลังของ
ตัวนาง กระบวนท่ารานี้ดัดแปลงมาจากท่าทางกิริยาของมนุษย์ ในขณะที่คู่รักหนุ่ม สาวแสดง
ความรักหรือแสดงความพึงพอใจ ซึ่งจะเห็นได้จากภาพชีวิตประจาวันโดยการจับมือคู่รักชูมือสูงซึ่ง
อาจจะเป็นข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้
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รูปที่ 358 ท่านั่งจับไขว้
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย
กระบวนท่าราจับที่ 2 หรือจับไขว้ วิธีปฏิบัติกระบวนท่ารา ม้วนมือจีบคว่าทั้งสองข้างแล้ว
ผู้หญิงขึ้นท่าราโดยที่มือขวาตั้งวงล่าง มือซ้ายตั้งมือตึงแขนแล้วทอดมือไปทางซ้ายมือ คู่ราจะ
ทาท่าเดียวกันแต่จะสลับข้างกันแล้วจะจับมือทั้ง 2 ข้างของตัวนาง กระบวนท่ารานี้นามาดัดแปลง
จากท่าทางกิริยาของมนุษย์ ในขณะที่คู่รักหนุ่มสาวแสดงความรักหรือแสดงความพึงพอใจ ซึ่งจะ
เห็นได้จากภาพชีวิตประจาวันทั่วไป เช่น การจับมือเกี่ยวก้อยกันในลักษณะไขว้มือกันหรือการจับ
มือของคู่รักที่สอดนิ้วผสานกันแบบไขว้มือกัน
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รูปที่ 359 ท่านั่งจับมือเดียว
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

รูปที่ 360 ท่ายืนจับมือเดียว
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

กระบวนท่าราจับที่ 3 หรือจับเดียว วิธีปฏิบัติกระบวนท่ารา ม้วนมือจีบคว่าทั้งสองข้าง
จากนั้น ผู้ หญิ ง ขึ้นท่ าราโดยที่มื อ ขวาท้าวสะเอวด้านขวา มื อ ซ้ ายตั้ง มื อตึง แขนแล้วทอดมื อไป
ด้านหน้า คู่ราจะทาท่าเดียวกันแล้วจะจับมือทั้ง 2 ข้างของตัวนาง กระบวนท่ารานี้นามาดัดแปลง
จากท่าทางกิริยาของมนุษย์ ในขณะที่คู่รักหนุ่มสาวแสดงความรักหรือแสดงความพึงพอใจ ซึ่งจะ
เห็นได้จากภาพชีวิตประจาวันทั่วไป
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รูปที่ 361 ท่านั่งโลมบน
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

รูปที่ 362 ท่ายืนโลมบน
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

กระบวนท่าโลมบน วิธีปฏิบัติกระบวนท่ารา ฝ่ายชายจะจีบคว่าทั้ง 2 ข้าง บริเวณไหล่ของ
ตัวนาง แล้วตัวนางก็จะป้องกันตัวเองโดยการสอดมือจีบคว่าบริเวณด้านล่างของมือฝ่ายชายแล้ว
ปัดมื อจี บออกพร้อมกับหลบหน้า กระบวนท่ารานี้นามาดัดแปลงจากท่าทางกิริยาของมนุษย์
ในขณะที่คนรักฝ่ายชายต้องการถูกเนื้อต้องตัวของฝ่ายหญิงบริเวณหัวไหล่ โดยการโอบหรือกอด
ไหล่ ซึ่งจะเห็นได้จากภาพชีวิตประจาวันทั่วไปของคู่รักทั่วไป เช่น การกอดแบบโอบไหล่
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รูปที่ 363 ท่านั่งโลมเอว
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

รูปที่ 364 ท่ายืนโลมเอว
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

กระบวนท่าโลมเอว วิธีปฏิบัติกระบวนท่ารา เพศผู้จะจีบหงายทั้ง 2 ข้าง บริเวณสะโพกหรือ
สะเอวของตัวนาง แล้วตัวนางป้องกันตัวเองโดยการสอดมือจีบหงายบริเวณด้านในของมือฝ่ายชาย
แล้วปัดมือจีบออกพร้อมกับหลบหน้า กระบวนท่ารานี้นามาดัดแปลงจากท่าทางกิริยาของมนุษย์
ในขณะที่คนรักฝ่ายชายต้องการถูกเนื้อต้องตัวของฝ่ายหญิงบริเวณสะโพกหรือ สะเอว โดยการโอบ
หรือกอดเอว ซึ่งจะเห็นได้จากภาพชีวิตประจาวันทั่วไปของคู่รักทั่วไป เช่น การกอดแบบโอบเอว
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รูปที่ 365 ท่านั่งลูบแขน
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย
กระบวนลูบแขน วิธีปฏิบัติกระบวนท่ารา ผู้ชายจับมือผู้หญิงตึงแขนแล้วแบมือลูบด้านนอก
ของลาแขนตั้งแต่หัวไหล่ลงมาจนถึงข้อมือ ผู้หญิงป้องกันโดยการลูบแขนด้านตามมือของผู้ชาย
กระบวนท่ารานี้นามาดัดแปลงจากท่าทางกิริยาของมนุษย์ ในขณะที่คู่รักหนุ่มสาวแสดงความรัก
หรือแสดงความพึงพอใจ ซึ่งจะเห็นได้จากภาพชีวิตประจาวันทั่วไป
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รูปที่ 366 ท่านั่งเชยคาง
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

รูปที่ 367 ท่ายืนเชยคาง
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

กระบวนท่าเชยคาง วิธีปฏิบัติกระบวนท่ารา มือซ้ ายฝ่ายชายจะจี บบริเวณใต้คางของ
ตัวนาง มือขวาจะโอบเอวของตัวนาง แล้วตัวนางก็จะป้องกันตัวเองโดยการสอดมือจีบบริเวณด้าน
ในของมือฝ่ายชายแล้วปัดมือจีบออกออกพร้อมกับหลบหน้า กระบวนท่ารานี้นามาดัดแปลงจาก
ท่าทางกิริยาของมนุษย์ ในขณะที่คนรักฝ่ายชายต้องการถูกเนื้อต้องตัวของฝ่ายหญิงบริเวณคาง
โดยการลูบหรือแตะคาง ซึ่งจะเห็นได้จากภาพชีวิตประจาวันของคู่รักทั่วไป
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รูปที่ 368 ท่านั่งเด็ดคาง
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

รูปที่ 369 ท่ายืนเด็ดคาง
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

กระบวนท่าเด็ดคาง วิธีปฏิบัติ กระบวนท่ารา มือขวาฝ่ายชายจะกามือหลวม ๆ จับบริเวณ
ใต้คางของตัวนาง มือขวาจะเข้าอกหรือแตะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายก็ได้ ตัวนางป้องกันตัวเองโดย
การตั้งมือแบระดับหน้าอกแล้วผลักมือของฝ่ายชายออกพร้อมกับหลบหน้า กระบวนท่ารานี้นามา
ดัดแปลงจากท่าทางกิริยาของมนุษย์ ในขณะที่คนรักฝ่ายชายต้องการถูกเนื้อต้องตัวของฝ่ายหญิง
บริเวณคาง โดยการจับคาง
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รูปที่ 370 ท่าถูหน้าขา
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย
กระบวนท่าถูหน้าขา วิธีปฏิบัติกระบวนท่ารา มือขวาฝ่ายชายแบมือแล้วถูบริเวณหน้าขา
ข้างซ้ายของตัวนาง มือขวาท้าวสะเอว ลงวง หรือเข้าอก ตัวนางป้องกันตัวเองโดยการแบมือ
เหนือมือของฝ่ายชายที่หน้าขาด้านซ้ายออกพร้อมกับหลบหน้า กระบวนท่ารานี้นามาดัดแปลง
จากท่าทางกิริยาของมนุษย์ ในขณะที่คนรักฝ่ายชายต้องการถูกเนื้อต้องตัวของฝ่ายหญิงบริเวณ
ขา โดยการลูบหน้าขา
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รูปที่ 371 ท่าพาดนาง
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย
กระบวนท่าพาดนาง วิธีปฏิบัติกระบวนท่ารา ฝ่ายชายจะแบมือพาดไปที่ตัวนางโดยการยก
ก้นขึ้นแล้วโน้มตัวเข้าหาตัวนาง ตัวนางป้องกันตัวเองโดยการตั้งมือแบระดับหน้าอกแล้วผลักมือ
ของฝ่ายชายออกพร้อมกับหลบหน้า กระบวนท่ารานี้นามาดัดแปลงจากท่าทางกิริยาของมนุษย์
ในขณะที่คนรักฝ่ายชายต้องการถูกเนื้อต้องตัวของฝ่ายหญิง
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รูปที่ 372 ท่าพิงนาง
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย
กระบวนท่าพิงนาง วิธีปฏิบัติกระบวนท่ารา ฝ่ายชายจะหันหลังให้ตัวนางแล้วเอนหลังเข้า
หาตัวนาง มือทาท่าเกาคาง เกาหน้าอก หรือหัวเราะ ตัวนางป้องกันตัวเองโดยการตั้งมือแบระดับ
หน้าอกแล้วผลัก ไหล่ ของฝ่ายชายออกพร้อมกับหลบหน้า กระบวนท่ารานี้นามาดัดแปลงจาก
ท่าทางกิริยาของมนุษย์ ในขณะที่คนรักฝ่ายชายต้องการถูกเนื้อต้องตัวของฝ่ายหญิง หรือต้องการ
ให้คนรักสนใจ
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รูปที่ 373 ท่าหอม
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย
กระบวนท่าหอม วิธีปฏิบัติกระบวนท่ารา ฝ่ายชายหันหน้าเข้าหาตัวนาง มือซ้ายเชยคาง
ฝ่ายหญิง มือขวาโอบหลังฝ่ายหญิง ถ้าจะหอมแก้มขวาก็เอียงศีรษะไปทางขวาส่งหน้าเข้าหาแก้ม
นาง ถ้าจะเอียงหอมแก้มซ้ายก็เอียงศีรษะไปทางซ้ายแล้วส่งหน้าเข้าหาแก้มนาง ตัวนางมือซ้าย
จีบใต้คาง มือขวาวางที่หน้าขาซ้าย หรือท้าวแขนทอดวางบนฝ่าเท้าด้านขวา กระบวนท่ารานี้
นามาดัดแปลงจากท่าทางกิริยาของมนุษย์ ในขณะที่คนรักฝ่ายชายต้องการถูกเนื้อต้องตัวของ
ฝ่ายหญิง
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นอกจากกระบวนท่าราที่เลียนแบบอากัปกิริยาของมนุษย์ ยังสามารถวิเคราะห์และได้
ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กระบวนท่าราบทบาทการเกี้ยว ใช้กระบวนท่าราฝึกหัดนาฏยศิลป์ไทยเบื้องต้น
คือเพลงแม่บทใหญ่ ซึ่งกระบวนท่าราปรากฏในรูปแบบของการราเพลงหน้าพาทย์ เพลงตระนอน
ซึ่งทางการแสดงบทบาทการเกี้ยว ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนประดิพัทธ์กัน
ตารางที่ 48 วิเคราะห์กระบวนราบทบาทการเกี้ยวในกการแสดงโขนกับท่าราแม่บทใหญ่
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ท่าราแม่บทใหญ่
ท่าเทพพนม
ท่ากินนรฟ้อนโอ่ หรือกินนรฟ้อนฝูง
ท่าผาลาเพียงไหล่
ท่ากระบี่สี่ท่า
ท่าบัวชูฝัก
ท่าพระรถ

รูปที่ 374 ท่าเทพพนม
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

ท่าราปรับใช้ในบทบาทการเกี้ยว
ท่าไหว้
ท่าสอดสูง
ท่าผาลา
ท่าจีบยาว
ท่าบัวชูฝัก
ท่านางนอน

รูปที่ 375 ท่าพนมมือ
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย
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รูปที่ 376 ท่ากินนรฟ้อนโอ่
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

รูปที่ 377 ท่านภาพร
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

รูปที่ 378 ท่าผาลาเพียงไหล่
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

รูปที่ 379 ท่าผาลา
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย
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รูปที่ 380 ท่าชักกระบี่สี่ท่า
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

รูปที่ 381 ท่ากระบี่สี่ท่า
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

รูปที่ 382 ท่าบัวชูฝัก
ทีม่ า : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

รูปที่ 383 ท่าบัวชูฝัก
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย
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รูปที่ 384 ท่าพระรถโยนสาร
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

รูปที่ 385 ท่านางนอน
ที่มา : สาเนาภาพถ่ายส่วนตัวของผู้วิจัย

สรุปได้ว่ากระบวนท่าราการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์
ได้คิดประดิษฐ์กระบวนท่ารามาจากท่าทางกิริยาของมนุษย์ เช่น ท่าจับมือ ท่าจับไหล่ ท่าโอบ
เอว ท่ า จั บ คาง ท่ า หอม เป็ น ต้ น และยั ง มี ก ารร าตามท านองเพลงหน้ า พาทย์ ต ระนอน
ซึ่งปรมาจารย์ได้นากระบวนท่าราจากเพลงแม่ท่า เช่น เพลงช้า เพลงเร็ว แม่บท มาปรับใช้ใน
การราเพลงหน้าพาทย์ตระนอน
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สรุป
การแสดงบทบาทการเกี้ยวในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ จานวน 3 บทบาท ได้แก่
บทบาทการเกี้ยวพาราสีระหว่างพระรามกับนางสีดา ในการแสดงโขนเรื่ องรามเกียรติ์ ชุดสีดาลุย
ไฟปราบบรรลัยกัลป์ บทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์
ชุ ดนางมณโฑหุง น้ าทิพ ย์ และบทบาทพาลีเ กี้ยวพาราสีนางเทพดารา ในการแสดงโขนเรื่อ ง
รามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง ซึ่งมีองค์ประกอบการแสดง ได้แก่ ความเป็นของการแสดงบทบาท
พระรามเกี้ยวพาราสีนางสีดาแสดงจานวน 4 ครั้ง บทบาททศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑแสดง
จานวน 7 ครั้ง และ บทบาทพาลีเกี้ยวพาราสีนางเทพดาราแสดงจานวน 18 ครั้ง สถานที่แสดง
ได้แก่ โรงละคอนศิลปากร (ไฟไหม้) โรงละครแห่งชาติ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) โรงละคร
แห่ง ชาติภ าคตะวันตก จั ง หวัดสุ พ รรณบุรี โรงละครแห่ง ชาติ ภ าคตะวันออกฉียงเหนือจั ง หวั ด
นครราชสีมา สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และหอวชิราวุธานุสรณ์ ผู้รับบทบาท
พระราม ได้แก่ นายอาคม สายาคม นายจานง พรพิสุทธิ์ นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง นายฤทธิเทพ
เถาว์หิรัญ และนายปรัช ญา ชั ยเทศ ผู้รับบทบาทนางสีดา ได้แก่ นางสาวอัจ ฉรา อยู่ปิยะ
นางสาวมณฑา บุญติด นางจินดารัตน์ จารุสาร นางสิริวรรณ อาจมังกร และนางสาวเสาวรักษ์
ยมะคุปต์ ผู้รับบทบาททศกัณฐ์ ได้แก่ นายศิริพงษ์ ทวีทรัพย์ นายวัชรวั น ธนะพัฒน์ และนาย
อนุ ช า สุ ม ามาลย์ ผู้ รั บ บทบาทนางมณโฑ ได้ แ ก่ นางวลั ย พร กระทุ่ ม เขต นางสาวอุ ษ า
แดงวิจิตร นางพรทิพย์ ทองคา และนางสาวภวินี เดชสุภา ผู้รับบทบาทพาลี ได้แก่ นายฉลาด
พกุ ล านนท์ นายอุ ด ม พึ่ ง พะยอม นายประสิ ท ธิ์ ปิ่ น แก้ ว นายสมนึ ก บั ว ทอง นายสุ ร เดช
เผ่าช่างทอง นายเลียว คงกาเนิด นายกิตติ จาตุประยูร นายพรเลิศ พิพัฒน์รุ่งเรือง ผู้รับบทบาท
นางเทพดารา ได้แก่ นางกัลยา สมพันธ์ นางใบศรี แสงอนันต์ นางสาวตวงฤดี ถาพรพาสี
นางสาวอุษา แดงวิจิตร นางวรวรรณ พลับประสิทธิ์ นางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์ และนาง
นาฏยา รัตนศึกษา บทประกอบการแสดงดาเนินเรื่องตามบทพระราชนิพ นธ์ เรื่องรามเกียรติ์
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
โดยมีการปรับปรุงบทโดยการเพิ่มคา เปลี่ยนตา สลับคา ตัดคา ตัดประโยค และแปลงความใน
ประโยค และยังมีการประพันธ์บทขึ้นขึ้นใหม่โดยดาเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ เพลงร้องและ
เพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงเป็นเพลงจั้งหวะ 2 ชั้น เช่น เพลงโอ้โลมชาตรี เพลงโอ้โลมใน
เพลงชาตรี เพลงลีลากระทุ่ม เพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า เพลงหน้าพาทย์เพลงโลม และเพลง
หน้าพาทย์ตระนอน เครื่องดนตรีประกอบการแสดง ใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้า วงปี่พาทย์เครื่อคู่หรือ
วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ แล้วแต่เวลาโอกาสและสถานที่ เครื่องแต่งกายพระรามสีเขียวขลิบเหลือง
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และสีแดง สวมชฎา นางสีดาสีแดงขลิบน้าเงินและสีเขียว สวมมงกุฎ ทศกัณฐ์แต่งกายสีเขียว
ขลิบแดง สวมหัวโขนทศกัณฐ์ นางมณโฑสีชมพูขลิบฟ้า สีเหลืองขลิบแดง และสีเหลืองขลิบม่วง
สวมมงกุฎพาลีแต่งกายสีเขียวขลิบแดง สวมหัวโขนพาลี นางเทพดาราสีแดงขลิบเขียว สีช มพู
ขลิบฟ้า สีชมพูขลิบน้าเงิน สวมมงกุฎ ฉากประกอบการแสดง ฉากหลังเป็นผนังห้องบรรทม
มีอุปกรณ์ ประกอบฉาก ได้แก่ เตียงใหญ่ หมอนสามเหลี่ ยมหรือหมอนสี่เหลี่ยม และเครื่อง
ราชูปโภค การคัดเลือกผู้แสดง พระรามรูปร่างสันทัด หน้ารูปไข่ แขนและขายาวรับสัดส่วนต่าง ๆ
ของร่างกาย ทศกัณฐ์รูปร่างสูงใหญ่ พาลีรู ปร่างสูงโปร่ง ไม่คานึงหน้าตา แขนและขายาวรับ
สัดส่วน นางสีดา นางมณโฑ และนางเทพดารา มีรูปร่างท้วมและไม่สูงกว่า พระราม ทศกัณฐ์
และพาลี หน้าตารูปไข่หรือกลม ตาโต แขนและขายาวรับกันได้สัดส่วน และทุกตัวละครต้องมี
พื้นฐานทักษะด้านนาฏยศิลป์เป็นอย่างดี กระบวนท่ารา เป็นการราตีบทตามคาร้อง และตาม
ทานองเพลง ประดิษฐ์ท่าราจากท่าทางกิริยาทางธรรมชาติ และท่าราเฉพาะทางด้านนาฏยศิลป์
ไทย
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บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลเอกสารตาราวิชาการ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านนาฏยศิลป์ไทยของกรมศิลปากร พบว่าการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดง
โขนเรื่องรามเกียรติ์ของ กรมศิลปากร เริ่มจัดแสดงระหว่างปี พุทธศักราช 2478 – 2489 หลังจาก
ทางราชการโอนย้ายศิลปินโขน ละครจากกรมมหรสพสู่กรมศิลปากร ปรากฏการแสดงบทบาทการ
เกี้ยวพาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ที่ได้รับมาจากกรมมหรสพเดิม ได้แก่ บทบาทการ
เกี้ยวพาราสีระหว่างเทวดานางฟ้า ในการแสดงเบิกโรงชุดเมขลารามสูร บทบาทการเกี้ยวพาราสี
หนุมานกับนางบุษมาลี และบทบาทการเกี้ยวพาราสี ระหว่างนนทุกกับนางนารายณ์และเทวดา
นางฟ้า ในการแสดงเบิกโรงชุดนารายณ์ปราบนนทุก หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ปีพุทธศักราช
2488 ได้ ส ถาปนาโรงเรี ย นนาฏศิ ล ปขึ้ น ใหม่ อี ก ครั้ ง จึ ง ใช้ ห อประชุ ม เก่ า ที่ ส ร้ า งด้ ว ยไม้ แ ละ
มุงหลังคาด้วยสังกะสี ตั้งอยู่ในบริเวณพระที่นั่งศิวโมขพิมาน เป็นสถานที่ไว้ใช้สาหรับแสดงโขน
และละครในยุคนั้น ต่อมาได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “โรงละคอนศิลปากร”
ในปีพุทธศักราช 2490 ปรากฏการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสี 3 ชุดการแสดง ได้แก่
บทบาทการเกี้ยวพาราสีระหว่างทศกัณฐ์(แปลง)กับนางมณโฑ ในการแสดงโขน ชุดทาลายพิธี
หุงน้าทิพย์ จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2490 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2490 รวมแสดง 29
รอบ บทบาทการเกี้ยวพาราสี ระหว่างทศกัณฐ์กับนางเบญกาย(แปลง) และ บทบาทการเกี้ยว
พาราสีระหว่างหนุมานกับนางเบญกาย ในการแสดงโขนชักรอกชุดนางลอย จัดแสดงตั้งแต่วันที่
29 พฤศจิกายน 2490 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2490 รวมแสดง 29 รอบ
ในปีพุทธศักราช 2492 ปรากฏการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีระหว่างหนุมาน(แปลง)
กับนางวานรินทร์ ในการแสดงโขน ชุดศึกวิรุฬจาบัง จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2492 ถึง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2492 รวมแสดง 28 รอบ
ในปีพุทธศักราช 2495 ปรากฏการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสี ร ะหว่างหนุม านกั บ
นางสุ ว รรณกั น ยุ ม า ในการแสดงโขน ชุ ด หนุ ม านอาสา ฉากที่ 8 ภายในปราสาทอิ น ทรชิ ต
จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2495 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2496 รวมแสดง 77 รอบ

646
ในปีพุทธศักราช 2496 ปรากฏการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสี ระหว่างพระรามกับ
นางสี ดา ในการแสดงโขน ชุ ดสี ดาลุยไฟและปราบบรรลัยกัลป์ ฉากที่ 2 ห้องบรรทม ภายใน
พลับพลา จัดแสดงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2496 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2497 รวมแสดง 78 รอบ
ในปีพุทธศักราช 2500 ปรากฏการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสี ร ะหว่างหนุม านกั บ
นางสุ พ รรณมั จ ฉา ในการแสดงโขน ชุ ดพระรามเดินดง องก์ที่ 3 จองถนน ฉากมหาสมุ ท ร
จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2500 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2501 รวมแสดง 84 รอบ
ในปีพุทธศักราช 2503 ปรากฏการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีระหว่างเทวดากับนางฟ้า
ในการแสดงโขน ชุดพรหมาสตร์ องก์ที่ 4 ศรพรหมาสตร์ ฉากสนามรบ จัดแสดง ณ หอประชุม
วัฒนธรรมสนามเสือป่า ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2503 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2504 รวมแสดง 35
รอบ
ในปีพุทธศักราช 2517 ปรากฏการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสี ระหว่างพาลีกับนาง
เทพดารา ในการแสดงโขน ชุดพาลีสอนน้อง องก์ที่ 1 พาลีเสียสัตย์ ตอนที่2 ได้นางเทพดารา
จัดแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ของเดือนกุมภาพันธ์
ในปีพุทธศักราช 2523 ปรากฏการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีระหว่างนางอรุณวดีกับ
ฤษีกไลโกฏ ในการแสดงโขน ชุดกไลโกฏหลงรูป จัดแสดงในรายการศรีสุขนาฏกรรม ณ โรงละคร
แห่งชาติ วันที่ 30 พฤษภาคม 2523
ในปีพุทธศักราช 2528 ปรากฏการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีระหว่างนางสามนักขา
กับพระราม ในการแสดงโขน ชุดสามนักขาหึง จัดแสดงในงานมหกรรมรามายณะนานาชาติ ณ
หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ในปีพุทธศักราช 2545 ปรากฏการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีระหว่างทศกัณฐ์กับนาง
มณโฑ ในการแสดงโขนว่ าด้ วยความรัก ตอนทศกัณ ฐ์ เ กี้ย วพาราสี น างมณโฑ จั ด แสดงใน
รายการฤดู ก าลดนตรี ส าหรั บ ประชาชน ประจ าปี ที่ 49 ครั้ ง ที่ 24 ณ สั ง คี ต ศาลา บริ เ วณ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2545
และในปีพุทธศักราช 2550 ปรากฏการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีระหว่างทศกัณฐ์กับ
นางมณโฑ ในการแสดงโขน ชุดนางมณโฑหุงน้าทิพย์ จัดแสดงเนื่องในรายการศรีสุขนาฏกรรม
ประจาปีที่ 29 ครั้งที่ 2 ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) วันที่ 24 มีนาคม 2549
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ปัจจุบันสานักการสังคีต กรมศิลปากร ได้อนุรักษ์และเผยแพร่การแสดงบทบาทการเกี้ยว
พาราสี ชุ ดต่ า ง ๆ ที่ก ล่ าวมาข้ า งต้น ขึ้ น อยู่ กั บ ระยะเวลา สถานที่ และเทศกาลที่เ หมาะสม
กอปรกับด้ านการเรียนการสอน ได้ บรรจุ หลั กสูตรการราเพลงหน้า พาทย์ โลม – ตระนอน
แก่นักเรียนประกาศนียบัตรชั้นกลางปีที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลป และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ได้ถูกบรรจุ การแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสี อยู่ในหลักสูตรเรียนการสอน ชุ ดหนุม านจับนาง
เบญกาย แก่นักศึกษาปริญ ญาตรีปีที่ปี 1 ชุ ดหนุม านเกี้ยวพาราสี นางวานรินทร์ แก่นักศึกษา
ปริญญาตรีปีที่ปี 2 ชุดนารายณ์ปราบนนทุก แก่นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 และชุดทศกัณฐ์เกี้ยว
พาราสี น างเบญกาย แก่นั กศึ กษาปริ ญญาตรีปี ที่ ปี 3 เนื่ อ งจากบทบาทการเกี้ย วพาราสี เ ป็ น
กระบวนการราที่ต้องใช้ทักษะและความชานาญด้านการราสูง จึงได้ถูกจัดอยู่ในหลักสู ตรการเรียน
ระดับชั้นสูง

องค์ประกอบการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสี
1. ความเป็นมาของการแสดงและถ่ายทอดการแสดง
การแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสี ระหว่างพระรามกับนางสีดา เกิดจากการ
ปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ หาการแสดงโขนหรือ ละครในแสดงต้อ นรั บ พุ ท ธศั ก ราชใหม่ ณ โรงละคอน
ศิลปากร จึงเลือกการแสดงโขน ชุดสีดาลุยไฟและปราบบรรลัยกัลป์แสดง โดยเริ่มแสดงตั้งแต่วันที่
20 พฤศจิกายน 2496 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2497 รวมแสดง 78 รอบ พระรามแสดงโดยนาย
อาคม สายาคม และนายจ านง พรพิสุทธิ์ นางสีดาแสดงโดยนางสาวอัจ ฉรา อยู่ปิยะ และ
นางสาวมณฑา บุญติด ซึ่งได้รับกระบวนท่าราจากท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี หม่อมครูต่วน
(ศุภลักษณ์ ภัทรนาวิก) และคุณครูจาเรียง พุธประดับ ต่อมาภายหลังบทบาทการเกี้ยวพาราสี
ชุ ด นี้ไ ด้ถู กน ามาแสดงอี ก 3 ครั้ ง พระราม แสดงโดย นายไพฑูร ย์ เข้ม แข็ ง นายฤทธิ เ ทพ
เถาว์หิรัญ และนายปรัชญา ชัยเทศ นางสีดา แสดงโดยนาง จินดารัตน์ จารุสาร นางสิริวรรณ
อาจมั ง กร และนางสาวเสาวลั ก ษณ์ ยมะคุ ป ต์ ซึ่ ง ได้ รั บ การถ่ า ยทอดจากคุ ณ ครู จ าเรี ย ง
พุธประดับ และคุณครูจินดารัตน์ จารุสาร
การแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีระหว่างทศกัณฐ์กับนางมณโฑ ชุดนางมณโฑ
หุงน้าทิพย์ เกิดจากแนวความคิดของนายเสรี หวังในธรรม (ศิลปินแห่งชาติ) ที่จะสร้างบทการ
แสดงโขนให้ครบและจบเฉพาะในตอนนั้น ๆ เนื่องจากการแสดงชุดมณโฑหุงน้าทิพย์ที่เคยจั ด
แสดงได้ถูกตัดต่อแทรกกับการแสดงตอนอื่น ๆ เพื่อให้ความเรื่องรามเกียรติ์ กระชับและจบในเวลา
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ที่จากัด นายเสรีจึงได้ทาบทการแสดงขึ้นใหม่แสดงครั้งแรกในรายการศรีสุขนาฏกรรม ประจาปีที่
29 ครั้งที่ 2 ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 ทศกัณฐ์ แสดงโดยนาย
ศิริพงษ์ ทวีทรัพย์ นางมณโฑ แสดงโดยนางสาวอุษา แดงวิจิต ร ต่อมาภายหลังบทบาทการ
เกี้ยวพาราสีชุดนี้ได้ถูกนามาแสดงอีก 3 ครั้ง ทศกัณฐ์ แสดงโดยนายวัชรวัน ธนะพัฒน์ และนาย
อนุชา สุมามาลย์ นางมณโฑ แสดงโดยนางพรทิพย์ ทองคา และนางสาวภวินี เดชสุภา ซึ่งได้รับ
การถ่ายทอดจากคุณครูใบศรี แสงอนันต์ และคุณครูอุษา แดงวิจิตร
การแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีระหว่างพาลีกับนางเทพดารา เกิดจากต้องการ
สร้างการแสดงเพื่อพัฒ นาคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และเป็นการแสดงโขนประจ าปี ของโรงละคร
แห่งชาติตามครั้งเก่าที่เคยจัดแสดงมา การแสดงครั้งแรกในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ วันที่ 2 3
และ 7 กุมภาพันธ์ 2517 พาลี แสดงโดย นายฉลาด พกุลานนท์ นางเทพดารา แสดงโดย
นางสาวกัลยา สัมพันธ์ ควบคุมการแสดงและฝึกหัดท่าราจากท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี โดยมี
นายกรี วรศรินและนางสาวจาเรียง พุธประดับ เป็นครูผู้ฝึกซ้อมการแสดง ต่อมาภายหลังบทบาท
การเกี้ย วพาราสี ชุ ดนี้ ไ ด้ถู กนามาแสดงอีก 5 ครั้ ง พาลี แสดงโดย นายสุ รเดช เผ่า ช่ างทอง
นายเลี ยว คงกาเนิด นายกิตติ จาตุป ระยูร และนายพรเลิศ พิพัฒน์รุ่ง เรือง นางเทพดารา
แสดงโดย นางใบศรี แสงอนั น ต์ นางสาวตวงฤดี ถาพรพาสี นางสาวอุ ษ า แดงวิ จิ ต ร
นางวรวรรณ พลั บ ประสิ ท ธิ์ นางสาวเสาวลั ก ษณ์ ยมะคุ ป ต์ และนางนาฏยา รั ต นศึ ก ษา
ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากคุณครูใบศรี แสงอนันต์ และคุณครูตวงฤดี ถาพรพาสี
2. บทที่ใช้ประกอบแสดง
บทที่ใช้ประกอบการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีระหว่างพระรามกับนางสีดา
เป็นบทโขนที่ กรมศิลปากรปรับปรุงขึ้นใหม่ โดยใช้บทละครในเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ตอนสีดาลุยไฟ เป็นต้นฉบับในการปรับปรุง
บทการแสดง
บทที่ใช้ประกอบการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีระหว่างทศกัณฐ์กับนางมณโฑ
เป็นบทโขนที่กรมศิล ปากรประพันธ์ขึ้นใหม่ โดยดาเนินเรื่องตามบทละครใน เรื่องรามเกียรติ์
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ตอนนางมณโฑ
ทูลแนะนาให้ทศกัณฐ์ตัดศึก และบทละครใน เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ตอนมณโฑตั้งพิธีน้าทิพย์
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บทที่ใช้ประกอบการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีระหว่างพาลีกับนางเทพดารา
เป็นบทโขนที่กรมศิลปากรปรับปรุงขึ้นใหม่ โดยใช้บทละครใน เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ตอนพาลีได้นางเทพดาราเป็น
ต้นฉบับในการปรับปรุงบทการแสดง แล้วแทรกบทเจรจาสลับกับบทละครใน
3. เพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์
การแสดงบทบาทพระรามเกี้ยวพาราสี นางสีดา เปิดฉากด้วยปี่พ าทย์ทาเพลง
ขึ้นพลับพลา ร้องเพลงขึ้นพลับพลา ร้องเพลงชาตรี ร้องเพลงลีลากระทุ่ม ร้องร่าย ร้องเพลงโอ้
โลมใน และจบด้วยปี่พาทย์ทาเพลงตระนอน การแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีระหว่างทศกัณฐ์
กับนางมณโฑ เปิดฉากด้วยปี่พาทย์ทาเพลงวา ร้องเพลงช้าปี่ ร้องเพลงบ้าบ่น ปี่พาทย์ทาเพลง
โอด ร้องเพลงกล่อมนารี ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี ร้องเพลงนกจาก และจบด้วยปี่ พาทย์ทาเพลง
โลม – ตระนอน การแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีระหว่างพาลีกับนางเทพดารา เปิดฉากด้วย
ปี่พาทย์ทาเพลงรัวร้องเพลงต้นเพลงยาว ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า
และจบด้วยปี่พาทย์ทาเพลงโลม - ตระนอน
4. เครื่องดนตรี
การแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีของกรมศิลปากรทั้ง 3 ชุด ใช้วงดนตรีปี่พาทย์
เครื่องห้า จานวนเครื่องดนตรี 6 ชิ้น หรือวงปี่พาทย์เครื่องคู่ จานวนเครื่องดนตรี 11 ชิ้น และ
วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ จานวนเครื่องดนตรี 15 ชิ้น โดยคานึงถึงโอกาสที่แสดง ระยะเวลาและ
สถานที่แสดงเป็นสิ่งสาคัญ
5. ฉาก
การแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีของกรมศิลปากรทั้ง 3 ชุด เป็นการแสดงใน
ห้องบรรทมจึงมีการเขียนฉากเป็นลายไทย จัดฉากโดยใช้ผ้าห้อยเป็นม่าน มีลับแลกั้นด้านหลัง
มีอุปกรณ์ประกอบฉาก ได้แก่ เตียงขนาดใหญ่ หมอนสี่เหลี่ยมหรือที่เรียกกันว่าหมอนหน้าอิฐ
วางเครื่องราชูปโภค ตามยศถาบรรดาศักดิ์ของตัวละคร
6. เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง
ลั ก ษณะการแต่ ง กายพระรามแต่ ง ชุ ด ยื น เครื่ อ งพระแขนยาวสี เ ขี ย วขลิ บ แดง
สวมชฎา ถือศรประกอบการการแสดงในกรณีที่แสดงต่อจากตอนนางสีดาลุยไฟ นางสีดาแต่งชุด
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ยืนเครื่องนางสีแดงขลิบเขียว สวมมงกุฎกษัตรีย์
ลักษณะการแต่งกายทศกัณฐ์แต่งชุดยืนเครื่องยักษ์(ทศกัณฐ์)แขนยาวสีเขียวขลิบ
แดง สวมหัวโขนทศกัณฐ์ นางมณโฑ แต่งชุดยืนเครื่องนางสีเหลืองขลิบแดงหรือสีชมพูขลิบฟ้า
สวมมงกุฎกษัตรีย์
ลักษณะการแต่งกายพาลีแต่งชุดยืนเครื่องลิงแขนยาวสีเขียวขลิบแดง ถือผอบ
สวมหัว โขนพาลี นางเทพดาราแต่ ง ชุ ดยื นเครื่ องนางสี แดงขลิบเขีย วหรือ สีช มพู ขลิ บฟ้ าและสี
บานเย็นขลิบน้าเงิน สวมมงกุฎกษัตรีย์
7. การคัดเลือกผู้แสดง
การคัดเลือกผู้แสดงพระรามในบทบาทการเกี้ยวพาราสี เป็นผู้ที่มีใบหน้าและ
รูปร่างสันทัด หน้ารูปไข่หรือวงรี ทศกัณฐ์เป็นผู้ที่มีรูปร่างสูง ใหญ่ แขนยาว ขายาว สมส่วนกับ
รูปร่าง สมกับฐานะพญายักษ์ พาลีเป็นผู้ที่มีรูปร่างสูงโปร่งแขนขายาว ให้สมกับฐานะของลิงพญา
นางสี ดา นางมณโฑและนางเทพดาราเลื อกผู้ แสดงที่มี รู ปร่ างป้อ มหรื อท้ ว ม
เล็กน้อย ใบหน้ารูปไข่หรือกลม ที่สาคัญจะต้องไม่สูงกว่าตัวพระ ยักษ์และลิง
ผู้ที่ไ ด้รับการคัดเลือกแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสี ต้องเป็นผู้ที่มือ ฝีมื อและ
ทักษะการราท่าเฉพาะของแต่ละประเภทเป็นอย่างดีและมีชานาญทางด้านการแสดง มีปฏิภาณ
ไหวพริบ เนื่องจากต้องราเข้าคู่กันต้องแสดงท่าทางกิริยาออกมาให้ชัดเจน
8. ท่ารา
กระบวนท่าราการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์
ของกรมศิลปากรทั้ง 3 ชุด แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1.การรานั่งเกี้ยวพาราสี 2.การรายืน
เกี้ยวพาราสี ซึ่งการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีทั้ง 2 ลักษณะ ถูกถ่ายทอดในรูปการแสดง 2
ส่วน ได้แก่ 1. การราตีบทตามคาร้อง กระบวนท่าราจะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นท่าทางตามคาร้อง
ต่าง ๆ โดยปรมาจารย์ใช้ท่าราแม่ ท่าและเลียนแบบอากัปกิริยาของมนุษย์ทั่วไปประกอบด้วย
3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการชมโฉม คือการชมความงามของคนที่รัก เช่น ท่ามอง ท่าอาย ท่าชี้
ท่าผลัก ขั้นตอนการพูดจาหยอกล้อ คือขั้นตอนที่ตัวโขนบอกความในใจผ่านการแสดง เช่น ท่ารัก
ท่าชี้เข้าหานาง ท่าจับแขน นางก็จะใช้ท่าผลักและปัด และขั้นตอนการเล้าโลม คือขั้ นตอนถูกเนื้อ
ต้องตัวอย่างชัดเจน เช่นการท่าพาด ท่าเชยคาง ท่าเด็ดคาง ท่าถูหน้าขา ท่าโลมบน ท่าถูแขน
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เป็นต้น 2. การราตามเพลงหน้าพาทย์ โลม ตระนอน กระบวนท่ารายังคงตามรูปแบบเดิมที่ถูก
ถ่ายทอดสื บ ต่อกั นมา โดยเน้น การราตามจั ง หวะและหน้า ทับ ของเพลง ซึ่ ง หลักการออกแบบ
กระบวนท่าราทางโขนจะยึดท่าราที่ขึ้นมือต่าก่อนแล้วลงท้ายด้วยท่าราที่ใช้มือสูงแต่เนื่องด้วยการ
รับอิทธิพลของการแสดงละคร กระบวนท่าราจึงขึ้นมือสูงก่อนแล้วลงท้ายด้วยท่าราที่ใช้มือต่า
กล่าวคือ กระบวนท่าเพลงโลม มีกระบวนท่าราหลักอยู่ 3 ท่า เรียกว่า ท่าจับ1 ท่าจับสูง ท่าจับ2
จับไขว้และท่าจับ3 ท่าจับมือเดียว กระบวนท่าราตระนอน จะเริ่มจากการไหว้ แล้วต่อด้วยท่าน
ภาพร ท่าผาลา ท่ากระบี่สี่ท่า แล้วจบด้วยท่าบัวชูฝัก กรายมือนอน
กลวิธีการราบทบาทการเกี้ยวพาราสี จากจารีตทางด้านนาฏยศิลป์ไทยระบุอย่าง
ชัดเจนว่า ผู้แสดงฝ่ายชายอยู่ด้านซ้าย ฝ่ายหญิงอยู่ด้านขวาเสมอ ในด้านการยืน เกี้ยวพาราสี
พบว่ามีการแสดงตามบทบาทซึ่งผู้แสดงฝ่ายชายจะอยู่ทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาเพื่อเป็นการหยอก
ล้อหรือเล้าโลมตัวนาง เนื่องจากการแสดงยืนเกี้ยวพาราสีตัวนางสามารถเดินหลบหนีไปทางไหนก็
ได้ที่ไม่มีฝ่ายชายอยู่ ซึ่งฝ่ายชายต้องเข้าหยอกล้อเล้าโลมหรือสกัดกั้น จึงปรากฏมีตาแหน่งการ
เกี้ย วพาราสี พ าราสี ทั้ง ทางซ้ า ยและทางขวาซึ่ ง ต่ างกับการนั่ง เกี้ ยวพาราสี พบว่ ามาการระบุ
ตาแหน่งของผู้แสดงบนเตียงอย่างชัดเจนตามจารีตการแสดงทางด้านนาฏยศิลป์ไทย เนื่องจากมี
พื้นที่จากัดกอปรกับเนื่องจากการแสดงแบบนั่งเกี้ยวพาราสีกล่าวได้ว่ามีการสมยอมก็เป็นได้ ซึ่งทั้ง
การยืนเกี้ยวพาราสีและนั่งเกี้ยวพาราสีจะมีเทคนิคและกลวิธีในการราคือตาแหน่งการทรงตัวของ
ร่างกายต้องมั่นคงเพราะเมื่อฝ่ายชายเข้า เกี้ยวพาราสีต้องยืนหรือนั่งให้ได้สัดส่วนเพราะเวลานาง
ผลักหรือปัดออกจะทรงตัวได้ การเข้า เกี้ยวพาราสี พาราสีต้องมีช่วงห่างจากตัวนางเนื่องจากมี
เครื่องแต่งกายและความสะดวกต่อการปัดป้อง การนั่ง เกี้ยวพาราสีอาจจะมีการเบี่ยงตัวเล็กน้อย
เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าเกี้ยวพาราสี พาราสีและขึ้นกระบวนท่าราจะไม่บังหน้ากัน
ข้อเสนอแนะ
การแสดงบทบาทการเกี้ยวในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ยังมีจุดที่น่าสนใจของการ
เกี้ยว เช่น การเกี้ยวพาราสีของตัวละครที่แปลงมาเพื่อทาลายกิจกรรมต่าง ๆ หรือจารีตประเพณี
เทคนิคการแสดงบทบาทการเกี้ยวพาราสีแบบยืนเกี้ยว จึง เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการศึกษาและ
ค้นคว้าต่อไปเพื่อเป็นองค์ความรู้ต่อวงการนาฏยศิลป์สืบต่อไป
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
บทเกี้ยวพาราสีในบทละคร เรื่องรามเกียรติ์
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
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1. ตอนตรีบูรัมขึ้นไปหยอกนางฟ้า
๏ ถึงชั้นจาตุมหาราช
ไล่หมู่เทวาสุราลัย
เชยชิดพิศวาสนางสวรรค์
ล่วงขึ้นไปชั้นมายา
อีกชั้นนิมมานรดิศ
คว้าไขว่นางฟ้ายุพาพาล
ฯ 6 คํา ฯ เชิดฉิ่ง

ทําอํานาจสะท้านสะเทือนไหว
ตกใจอื้ออึ้งทั้งเมืองฟ้า
แล้วไปชั้นฟ้าดาวดึงสา
จนพิภพดุสิตาอันโอฬาร
ทั้งปาระนิมิตไพศาล
ร้องหวีดวิ่งพล่านไม่สมประดี

2. ตอนพระนารายณ์แปลงเป็นอัปสร
ชาตรี

๏ โฉมเอยโฉมเฉลา
เจ้ามาแต่สวรรค์ชั้นใด
ประสงค์สิ่งอันใดจะใคร่รู้
ข้าเห็นเป็นน่าปราณี
ฯ 4 คํา ฯ

เสาวภาคย์แน่งน้อยพิสมัย
นามกรชื่อไรนะเทวี
ทําไมมาอยู่ที่นี่
มารศรีจงแจ้งกิจจา ฯ

ร่าย

๏ สุดเอยสุดสวาท
ทั้งวาจาจริตก็งามงอน
อันซึ่งธุระของเจ้า
ถ้าวาสนาเราเคยบํารุงรัก
ตัวพี่มิได้ลวนลาม
สาวสวรรค์ขวัญฟ้ายาใจ

โฉมประหลาดล้ําเทพอัปสร
ควรเป็นนางฟ้อนวิไลลักษณ์
หนักเบาจงแจ้งให้ประจักษ์
ก็จะเป็นภักดิ์ผลสืบไป
จะถือความสิ่งนี้นี่ไม่ได้
พี่ไร้คู่จะพึ่งแต่ไมตรี ฯ
ฯ 6 คํา ฯ
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3. ตอนฤๅษีโคดมสร้างนางอัจนา
๏ งามล้ํานางเทพอัปสร
โฉมเฉลาเยาวลักษณ์จําเริญตา
จึ่งให้นามนาฏนุชนงคราญ
พระดาลสออกจากพิธี
ร่วมรักสมัครสโมสร
คลึงเคล้าเย้ายวนชวนชิด
ฯ 6 คํา ฯ กล่อม

อรชรอ้อนแอ้นดั่งเลขา
คล้ายพระอุมาเทวี
ชื่อกาลอัจนามารศรี
ด้วยความยินดีพ้นคิด
สถาวรเบิกบานสําราญจิต
แสนสนิทพิศวาสไม่คลาดคลา ฯ

4. ตอนพระอินทร์ได้นางอัจนา
๏ เจ้าเอยเจ้าพี่
พี่ตั้งใจเจาะจงจํานงมา
ความแสนพิศวาสจะขาดใจ
ผันผินพักตรามาพาที
เข้าชิดแล้วลูบปฤษฎางค์
นางเกิดประดิพัทธ์ผูกพัน
ฯ 6 คํา ฯ กล่อม

มารศรียอดสุดเสน่หา
แก้วตาอย่าตัดไมตรี
ควรหรือเจ้าไม่เห็นอกพี่
เทวีทําไยฉันนั้น
ตระโบมโลมพลางทางรับขวัญ
ก็มีครรภ์ด้วยเดชอินทรา ฯ

5. ตอนพระอาทิตย์ได้นางอัจนา
๏ น้องเอยน้องรัก
รักเจ้าเท่าดวงฤทัย
พี่หวังตั้งจิตมาฝากรัก
ปรานีบ้างเถิดวนิดา
ลูบหลังลูบหน้านงลักษณ์
ยั่วเย้าสนิทติดพัน
ฯ 6 คํา ฯ กล่อม

เยาวลักษณ์ผู้ยอดพิสมัย
เบือนพักตร์เสียไยนางกัลยา
ควรหรือมาหักเสน่หา
ว่าพลางไขว่คว้าพัลวัน
พิศพักตร์ภิรมย์ชมขวัญ
นางนั้นยินดีปรีดา
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6. ตอนเทวดานางฟ้าจับระบา
สระบุหร่ง
๏ จึงจับระบํารําร่าย
รําเรียงเคียงชิดเข้ามา
แล้วกลับร่ายรําทําที
ยั่วเย้าเคล้าคลอกั้นกาง
ฉวยฉุดยุดนางเบื้องซ้าย
รื่นเริงบันเทิงทุกเทวา
ฯ 6 คํา ฯ

ทอดกรกรีดกรายทั้งซ้ายขวา
เลียมลอดสอดคว้าทุกนาง
แทรกเปลี่ยนเสียดสีมิให้ห่าง
พลางแนมแกมกลปนมา
ย้ายเป็นหยอกนางข้างขวา
ด้วยฝูงนางฟ้าวิลาวัณย์ ฯ

พระทอง
๏ เมื่อนั้น
รํารอล่อไว้ไม่ติดพัน
ครั้นเทวัญเข้าชิดก็บิดหนี
หลีกเลี้ยวตีวงเวียนไป
ครั้นเทพบุตรฉุดคร่า
แสนสนุกสุขเกษมเปรมปรีดิ์
ฯ 6 คํา ฯ เพลง

นางเทพธิดาสาวสวรรค์
เกษมสันต์ชําเลืองแลไป
ร่ายรําทําทีมิให้ใกล้
นัยน์เนตรชม้อยคอยที
นางฟ้าป้องปัดสลัดหนี
ทุกเทพนารีเทวา ฯ

7. ตอนพาลีได้นางดารา
ชาตรี
๏ เจ้าเอยเจ้าพี่
แสนรักสุดรักวนิดา
พี่จะตั้งเจ้าไว้ให้เป็นเอก
เป็นปิ่นสนมนารี
ว่าพลางทางถดเข้าชิด
สองกรกรลูบโลมกาย

มารศรีเยาวยอดเสน่หา
ดั่งว่าดวงเนตรดวงชีวี
ในเศวกฉัตรเฉลิมศรี
มิให้มีราคีเคืองคาย
จุมพิตพิศวาสโฉมฉาย
สายสวาทจงได้ปรานี ฯ
ฯ 6 คํา ฯ
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โอ้โลม
๏ ดวงเอยดวงสมร
อันถ้อยคําที่เจ้าร่ําพาที
แม้นพระเป็นเจ้าจะเจาะจง
แก่พญาสุครีพอนุชา
ตัวพี่มีชอบในเบื้องบาท
สาวสวรรค์ขวัญฟ้ายาใจ
ว่าพลางก็ทางไขว่คว้า
ความรักเป็นพ้นพันทวี

เจ้างามงอนจําเริญใจพี่
ใช้กี้ใช่การจะเจรจา
ประทานองค์เยาวยอดเสน่หา
จะให้มาดั่งนี้ก็ผิดไป
จึงประสาทเจ้าเป็นบําเหน็จให้
จะพะวงสงสัยไปไยมี
อนิจจาเจ้าไม่เห็นอกพี่
มารศรีจงได้เมตตา ฯ
ฯ 8 คํา ฯ

๏ ทรงเอยทรงเดช
เป็นไฉนมาไล่ไขว่คว้า
ว่าพลางสลัดปัดกร
นี่หรือว่าเมตตาอาลัย

พระไม่โปรดเกศา
น่าเวทนาในน้ําใจ
หยิกข่วนควักค้อนแล้วผลักไส
ช่างมาทําได้ถึงเพียงนี้ ฯ
ฯ 4 คํา ฯ

๏ สุดเอยสุดสวาท
เจ้าดวงดอกฟ้าจงปราณี
ว่าพลางอิงแอบแนบน้อง
ชมเนตรชมปรางกัลยา
วายุพัดพานต้องท้องสมุทร
มัจฉาชื่นบานสําราญใจ
ฯ 6 คํา ฯ กล่อม ฯ

นุชนาฏนิ่มเนื้อมารศรี
อย่าให้พี่นี้แสนเวทนา
เชยมณฑาทองทั้งซ้ายขวา
เสน่หารุมรึงฤทัย
กระฉอกฉานดาลผุดเป็นคลื่นใหญ่
ที่ในสายสินธุสาคร ฯ

8. ตอนนางนาคสมจรงูดิน
๏ เข้าร่วมรสภิรมย์ชมชิด
ด้วยงูดินสนิทเสน่หา
เกี้ยวกระหวัดรัดรึงตรึงตรา
อยู่ที่ในป่าพนาลี ฯ
ฯ 2 คํา ฯ คุกพาทย์
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9. ตอนทศกัณฐ์อุ้มมณโฑผ่านขีดขิน
๏ มาพลางพลางเชยชมน้อง
ประคองแนบจุมพิตพิสมัย
ดั้นหมอกออกเมฆด้วยฤทธิไกร
ผ่านพิชัยขีดขินบุรินทร์มา ฯ
ฯ 2 คํา ฯ เชิด
10. ตอนพาลีพามณโฑเข้าเมือง
โลม
๏ น้องเอยน้องรัก
ซึ่งเจ้าบอกเล่ากิจจา
อันทศพักตร์ยักษี
บุญพี่กับนางได้สร้างไว้
จะเลี้ยงน้องไว้ให้เป็นเอก
ใหญ่กว่าสนมกํานัล
ว่าพลางเลียมลอดสอดคว้า
ตระโบมโลมลูบทั้งอินทรีย์

เยาวลักษณ์ยอดสุดเสน่หา
พี่ยาก็แจ้งประจักษ์ใจ
อสุรีหาควรแก่เจ้าไม่
เผอิญให้มันพามาพบกัน
ร่วมเศวกฉัตรฉายฉัน
ขวัญเมืองจงได้ปราณี
แก้วตาอย่าผินหนีพี่
มารศรีอย่าสลัดตัดรอน ฯ
ฯ 8 คํา ฯ

๏ ดวงเอยดวงสมร
อันบาปบุญคุณโทษเวรา
ซึ่งว่าเป็นเมียอสุรี
เป็นแต่สัมผัสกําหนัดใน
อันธรรมเนียมกษัตริย์ทั้งแผ่นภพ
พี่ก็อยู่ในธรรมทศพิธ
ว่าพลางอิงแอบแนบเคล้า
เชยมณฑาทิพย์สุมาลี
ภุมรินบินเคล้าละอองอาบ
พระพิรุณพรอยพรมสุมามาลย์
ฯ 10 คํา ฯ กล่อม

เจ้างามงอนช่างคิดประดิษฐ์ว่า
พี่ยาก็แจ้งประจักษ์ใจ
คํานี้หาต้องการไม่
ยังมิได้ร่วมสมชมชิด
รุกรบได้นางก็เป็นสิทธิ์
ใช่จะไม่คิดเมื่อไรมี
จุมพิตยั่วเย้าโฉมศรี
บุษบงคลายคลี่ผกากาญจน์
เชยซาบเสาวคนธ์หอมหวาน
เบิกบานรับแสงทินกร ฯ
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11. ตอนทศกัณฐ์ได้มณโฑคืน

๏ สุดเอยสุดสวาท
บุญพี่กับองค์บังอร
พระเป็นเจ้าจึ่งประทานน้อง
ยังไม่ได้ชมแก้วสักกึ่งวัน
ออกรณรงค์ยงยุทธ์
รอนราญหาญหักอหังการ์
แต่โศกามาถึงกึ่งปี
ฯ 10 คํา ฯ
โอ้โลม

๏ ว่าพลางก็ทางสัพยอก
กรสอดกอดลูบพนิดา

นุชนาฏนิ่มเนื้อดวงสมร
แต่ก่อนเคยสร้างมาด้วยกัน
ให้มาร่วมห้องภิรมย์ขวัญ
พาลีโมหันธ์ฉันทา
สัประยุทธ์ด้วยจิตอิจฉา
ชิงเอาแก้วตาจองพี่ไป
จะเว้นสักนาทีก็หาไม่ ฯ

เย้าหยอกด้วยความเสน่หา
อสุราชื่นเริงบันเทิงใจ ฯ

ฯ 2 คํา ฯ
โอ้โลม

๏ สุดเอยสุดสวาท
รักเจ้าเท่าดวงชีวัน
ก็ย่อมแจ้งใจอยู่ในอก
ว่าพลางอิงแอบแนบกายา
ชมเนตรเกศแก้มแล้วรับขวัญ
พยับคลุ้มชอุ่มอนธการ
เมขลาล่อแก้วแววไว
เปรี้ยงเปรี้ยงเสียงสนั่นอึงอล
ฯ 10 คํา ฯ กล่อม

นุชนาฏเลิศล้ําสาวสวรรค์
ควรฤๅรําพันเจรจา
อย่ายกโทษพี่เลยกนิษฐา
กรสอดสอดคว้ายุพาพาล
เชยมณฑาสวรรค์หอมหวาน
ฟ้าลั่นบันดาลคํารน
รามสูรเลี้ยวไล่ในเวหน
ฝนสวรรค์พรอยพรมมาลี ฯ

12. ตอนทศกัณฐ์เที่ยวสาราญ
โอ้โลม

๏ ครั้นถึงนั่งแท่นนางฟ้า
สัพยอกหยอกเย้าไปในที
ฯ 2 คํา ฯ กล่อม

ไขว่คว้าด้วยใจเกษมศรี
ร่วมรสฤดีภิรมย์ใจ ฯ
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13. ตอนทศรถประทานพรไกษเกษี
พระทอง

๏ เมื่อนั้น
รับสั่งท้าวสุชัมบดี
จึ่งจับระบํารําถวาย
รํารอคลอเคียงเลี่ยงลัด
นางฟ้าตลบหนีไป
นางสวรรค์เวียนซ้ายร่ายเรียงมา
นางสวรรค์รําช้านางนอน
คลอเคล้าเป็นกระบวนให้ยวนใจ
ฯ 8 คํา ฯ
เบ้าหลุด

๏ เมื่อนั้น
กรายกรฟ้อนรําชําเลืองตา
ครั้นเทวัญเข้าใกล้ก็ย้ายหนี
เทพบุตรรําเคล้าเข้าชิด
นางฟ้าสลัดปัดกร
เทวัญรําท่ามาลี
นางสวรรค์รําหงส์ลีลา
ขับร้องอํานวยอวยชัย
ฯ 8 คํา ฯ เพลง

เทวานางฟ้าทุกราศี
มีใจชื่นชมโสมนัส
นวยนาดวาดชายกรายหัตถ์
กรกระหวัดยิ้มพรายชายตา
เทพบุตรเลี้ยวไล่สกัดหน้า
เทวัญเวียนขวาเปลี่ยนไป
ทอดกรเยื้องกรายส่ายไหล่
เทพไทยินดีปรีดา ฯ

โฉมนางอัปสรเสน่หา
คอยทีเทวาสุราฤทธิ์
ทําทีร่ายเรียงเบี่ยงบิด
ทอดสนิทคว้าไขว่ในที
ชม้ายชายค้อนแล้วถอยหนี
แล้วตีวงเวียนเปลี่ยนไป
ชายหนีเทวามิให้ใกล้
สุขเกษมเปรมใจทั้งเมืองฟ้า ฯ

14. ตอนอรุณวดีล้างตบะกไลโกฏ

๏ เมื่อนั้น
ได้ฟังจึ่งตอบพระสิทธา
ไม่งอกในเศียรเหมือนฝูงมนุษย์
เต่งตั้งดั่งดวงบุษบัน
พระองค์ผู้ทรงตบะญาณ

นางอรุณวดีเสน่หา
เขาข้านี้อัศจรรย์
มาพลัดขึ้นที่อกเหมือนแกล้งปั้น
อ่อนละม้ายคล้ายกันกับสําลี
ขอประมานโปรดเกล้าเกศี
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พิเคราะห์ดูให้รู้ว่าร้ายดี
ว่าพลางทางเข้าปรนนิบัติ
ด้วยกลมารยาพิราใน

ข้าเป็นดั่งนี้ด้วยอันใด
สัมผัสทํานวดฟั้นให้
แกล้งยั่วยวนใจพระมุนี ฯ
ฯ 8 คํา ฯ

๏ เมื่อนั้น
ไม่รู้ในกลสตรี
เข้าประคองต้องเต้าสุมณฑา
ให้เกิดประดิพัทธ์อาวรณ์
เชยแก้มแนมเนตรเกศกรรณ
ภุมรินบินเคล้าสุมาลัย
เชยซาบอาบสร้อยเสาวรส
ร่วมภิรมย์สมสุขสําราญ
ฯ 8 คํา ฯ กล่อม

พระกไลโกฏฤๅษี
ลืมที่คําสั่งพระบิดร
กายาแนบเนื้อดวงสมร
ถึงไม่มีผู้สอนก็เป็นไป
เกษมสันต์ในความพิสมัย
แทรกไซ้เกสรปทุมมาลย์
สุบงกชคลี่กลีบหอมหวาน
ในสถานศาลาอารัญ ฯ

15. ตอนชาวสวรรค์ยินดีที่พระนารายณ์อวตาร
สระบุหร่ง

๏ เมื่อนั้น
เห็นพระนารายณ์ฤทธี
ทั้งคทาจักรสังข์บัลลังก์นาค
ไปเป็นมนุษย์วุฒิไกร
ต่างองค์โปรยทิพย์มาลามาศ
เป่าสังข์ดังสนั่นลั่นฟ้า
ยักย้ายถ่ายเทเล่ห์กล
ตีวงลดเลี้ยวเกี้ยวพัน
ฉวยฉุดยุดชายสไบทรง
สาวสวรรค์หักหลีกเลี่ยงไป
นางเทพอัปสรเวียนซ้าย
สาวสวรรค์หันล่อเทวา

เทพบุตรนางฟ้าทุกราศี
กับพระลักษมีร่วมใจ
อวตารจากเกษียรสมุทรใหญ่
พวกภัยจะม้วยด้วยฤทธา
อภิวาทน์อวยพรถ้วนหน้า
เทวาก็จับระบําบัน
แยบยลชั้นเชิงบิดผัน
เทวัญกั้นกางนางไว้
แทรกเปลี่ยนเวียนวงขวักไขว่
เทวัญกระชั้นไล่ตามมา
เทเวศร์เรียงร่ายเวียนขวา
ทําท่ามิให้ใกล้ชิด
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นางเทพอัปสรศรี
สลัดปัดกรสุราฤทธิ์

แต่ชม้อยคอยทีจะเบี่ยงบิด
แสนสําราญบานจิตทุกเทวา ฯ
ฯ 10 คํา ฯ

บลิ่ม

๏ เมื่อนั้น

ฝูงนางอัปสรเสน่หา
นัยนาชม้อยคอยที
นางฟ้าทําจริตบิดหนี
มารศรีล่อเลี้ยวให้ติดพัน
เทพบุตรเข้าใกล้ก็บิดผัน
หันวงเวียนไปข้างซ้าย
มยุราฟ้อนหางเฉิดฉาย
ชม้ายม่ายเมียงเคียงไป
นางรําผาลาเพียงไหล่
นางในสุขเกษมเปรมปรีดิ์ ฯ

รําล่อคลอเคียงเข้ามา
ครั้นเทวัญกระชั้นเข้าชิด
รําร่ายกรายท่าม้าตีคลี
เปลี่ยนกรร่อนรําเยื้องไหล่
เยื้องยักผลักมือเทวัญ
เทเวศร์ก็รําย้ายท่า
นางรําเรียงหมอนกรกราย
เทพบุตรรําท่าเลียบถ้ํา
เทวารําเคล้าเย้ายั่วใจ
ฯ 10 คํา ฯ
พระทอง

๏ เมื่อนั้น
รําเคล้านางเทพนารี
แล้วแซงเยื้องย่างเข้ากางกั้น
ฝูงเทพธิดาทํากระบวน
เทวารําภุมรีเคล้า
นางรําสอดสร้อยมาลา
เทพบุตรเปลี่ยนท่าเยื้องกราย
อัปสรร่อยรําเป็นหงส์บิน
เทเวศร์รําเคล้าเข้าให้ใกล้
ต่างฉวยต่างปัดพัลวัน
ฯ 10 คํา ฯ

ฝ่ายฝูงเทวาในราศี
ทําทีไขว่คว้าเลียมลวน
ทอดสนิทติดพันแย้มสรวล
รําทวนล่อร่ายชายตา
สัพยอกหยอกเย้าแล้วเวียนขวา
วงมาเบื้องซ้ายเทวินทร์
เหราเล่นสายกระแสสินธุ์
ผันผินคอยทีป้องกัน
เลี้ยวไล่ไขว่คว้านางสวรรค์
เกษมสันต์บันเทิงพันทวี ฯ
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เบ้าหลุด
๏ เมื่อนั้น
รําล่อสุราลัยในที
ครั้นเทพบุตรเลี้ยวไล่
เทวาแทรกเปลี่ยนพัลวัน
กรายกรร่อนร้องโอดครวญ
ทําทีเลี้ยวล่อเทวา
เห็นเทเวศร์เวียนขวาเข้ามากั้น
นางสวรรค์เวียนซ้ายชายไป
อันเทวานางฟ้าก็ชื่นบาน
ถวายพระศุลีมีฤทธิ์
ฯ 10 คํา ฯ เพลง

ฝูงเทพธิดามารศรี
ชายหนีโดยกระบวนระบําบัน
นางฟ้าค้อนให้แล้วผินผัน
นางสวรรค์หลีกล่อรอมา
โหยหวนงอนจริตประดิษฐ์ท่า
ด้วยมารยาแยบยลกลใน
ทอดสนิทติดพันคว้าไขว่
มิให้สุราลัยเข้าชิด
ด้วยนารายณ์อวตารสําราญจิต
อันประสิทธิ์ประเสริฐเลิศธาตรี ฯ

16. ตอนอภิเษกพระรามสีดา
ชาตรี
๏ โฉมเอยโฉมเฉลา
พระบิตุรงค์ขององค์อรไท
หวังหาคู่เจ้าเยาวลักษณ์
พี่แจ้งข่าวเร่าร้อนทั้งอินทรีย์
มิได้คิดสิ่งซึ่งลําบาก
เป็นกุศลผลบุญได้สร้างมา
พี่จึ่งยกธนูขึ้นได้
ขอเชิญนาฏน้องนงคราญ
ฯ 8 คํา ฯ
โลม
๏ น้องเอยน้องรัก
อย่าสะเทิ้นเขินใจนางกัลยา
สองพระองค์มงกุฎสุธาธาร
สมศรีสมศักดิ์อรไท

ยุพเยาว์ผู้ยอดพิสมัย
ภูวไนยเสี่ยงศิลป์พระศุลี
ให้สมศักดิ์สุริย์วงศ์เฉลิมศรี
ดั่งชีวีจะจากกายา
สู้ยากดั้นดงพงป่า
กับองค์วนิดายุพาพาล
เทพไทแจ้งสิ้นทุกสถาน
เยาวมาลย์ผินพักตร์มาพาที ฯ

เยาวลักษณ์พี่ยอดเสน่หา
ใช่ว่าใครจะล่วงไยไพ
ทําการอินทราภิเษกให้
ถอยหนีไปไยนางเทวี
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เชิญเจ้าขึ้นมาบนแท่นทอง
เจ้าดวงนัยนาจงปรานี

เหมือนน้องบํารุงสวาทพี่
มารศรีอย่าสลัดตัดรอน ฯ
ฯ 6 คํา ฯ

๏ สุดเอยสุดสวาท
รักเจ้าเท่าดวงชีวี
พี่ไร้คู่สู่สมภิรมย์รัก
จนได้ดวงทิพย์สุมณฑา
ว่าพลางเสด็จจากอาสน์แก้ว
สองหัตถ์โอบอุ้มบังอร
ฯ 6 คํา ฯ

๏ ดวงเอยดวงสมร
แสนรักสุดรักวนิดา
ถึงเจ้าจะหยักข่วนด้วยเล็บ
ซึ่งจะทนประดิพัทธ์กําหนัดใน
ว่าพลางอิงแอบแนบชิด
พระกรเลียมลอดสอดคว้า
หยอกเย้าเคล้าคลึงเกี้ยวกระหวัด
ภุมรินบินร่อนคัคนานต์
พระพายพัดต้องกลีบโกมล
สองสมสองสุขสถาวร
ฯ 10 คํา ฯ กล่อม

นุชนาฏจําเริญฤทัยพี่
ว่าไยฉันนี้วนิดา
จึ่งสามิภักดิ์มาอาสา
ค่อยคลายวิญญาณ์ที่รุ่มร้อน
อันเพริศแพรวจํารัสประภัสสร
ขึน้ แท่นอลงกรณ์อําไพ ฯ
เจ้างามงอนจําเริญเสน่หา
สุดปัญญาที่จะรั้งรอใจ
ความเจ็บนั้นพี่พอทนได้
สุดใจพี่แล้ววนิดา
จุมพิตด้วยความเสน่หา
ดวงมณฑาทิพย์สุมามาลย์
ประดิพัทธ์กลั้วกลิ่นหอมหวาน
เชยบุษบาบานอรชร
ขยายแย้มเสาวคนธ์เกสร
สองสมรสําราญทั้งสององค์ ฯ

17. ตอนสามนักขาขอถวายตัว

๏ เมื่อนั้น
ฟังเสียงฟังรสพจมาน
ซาบซ่านทุกขุมโลมา
ข้าชื่อสํามนักขาทรามวัย
ได้ผ่านลงการาชฐาน
อันตัวของข้านี้ร่วมครรภ์

สํามนักขายอดสงสาร
ปานอมฤตฟ้ายาใจ
ชายตาค้อนคมประนมไหว้
เป็นน้องท่านไททศกัณฐ์
สนุกปานแดนดาวดึงส์สวรรค์
กุมภัณฑ์ถนอมดั่งดวงตา
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บัดนี้จะให้มีคู่
น้องไม่จงใจเจตนา
บุญนํามาพบพระทรงฤทธิ์
จะขออยู่ปรนนิบัติในกุฎี

สมสู่ด้วยวงศ์ยักษา
จึ่งหนีออกมาพนาลี
สมคิดข้าบาทบทศรี
ไปกว่าชีวีจะวายปราณ ฯ
ฯ 10 คํา ฯ

18. ตอนนางอัศมูขีอุ้มพระลักษมณ์หนี

๏ เห็นสองพระองค์ทรงลักษณ์ ผิวพักตร์งามล้ําโกสีย์
องค์หนึ่งเขียวขําทั้งอินทรีย์
องค์น้อยนั้นผิวเหลืองอ่อน
พิศโฉมสมเด็จพระรามา
ครั้นพิศอสุราก็งวยงง
ยิ่งพิศยิ่งเพลินจําเริญรัก
ราคร้อนรึงรุมดั่งเพลิงพิษ
สุดรักในรสกําหนดใน

ดั่งมณีมรกตรจนา
อรชรยั่วยวนเสน่หา
อสุราลืมแลดูพระลักษณ์
ลืมแลดูองค์พระทรงจักร
นางยักษ์พ่างเพียงจะขาดใจ
ครวญคิดในความพิสมัย
ฤทัยเดือดดิ้นแดยัน ฯ
ฯ 8 คํา ฯ

๏ ด้วยเดชศักดาวราฤทธิ์
มืดมิดปิดดวงอโณทัย
ฉวยคว้าได้องค์พระลักษณ์
กอดจูบลูบไล้ทั้งกายา
ฯ 8 คํา ฯ เชิด

ทศทิศลั่นเลื่อนสะเทือนไหว
คลุ้มไปทั้งพื้นพสุธา
นางยักษ์แสนโสมนัสสา
ก็อุ้มพาเหาะไปทันที ฯ

19. ตอนหนุมานได้นางบุษมาลี
ร่าย

๏ โฉมเอยโฉมเฉลา
รักเจ้าเท่าดวงชีวาลัย
ตัวพี่นี้ชื่อหนุมาน
ทศพักตร์มันลักนางสีดา

ยุพเยาว์ผู้ยอดพิสมัย
ใช่จะใส่ไคล้เจรจา
เป็นทหารพระนารายณ์นาถา
ไปยังลงกาธานี
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โองการใช้ให้มาเยือนข่าว
จึ่งพบเยาวยอดนารี
ว่าพลางก็เดินเข้าไปใกล้
เชิญองค์วนิดาวิลาวัณย์

เรื่องราวองค์พระมเหสี
บุญเจ้ากับพี่ร่วมกัน
คว้าไขว่ฉวยกรสาวสวรรค์
ขวัญเมืองมานั่งกับพี่ชาย ฯ
ฯ 8 คํา ฯ

โอ้โลม
๏ แล้วมีวาจาอันสุนทร
รักเจ้าเท่าดวงชีวา
ว่าพลางอุ้มองค์นงลักษณ์
เชยแก้มแนมเนื้ออรไท
ฝนสวรรค์ครั่นครื้นโพยมหน
กลิ่นตลบอบฟุ้งชลธาร
ฯ 6 คํา ฯ กล่อม

สายสมรเยาวยอดเสน่หา
แก้วตาของพี่อย่าตกใจ
ภิรมย์ชมพักตร์พิสมัย
คว้าไขว่ต้องเต้าสุมามาลย์
โกมลบานรับสุริย์ฉาน
สองสําราญสุขเกษมเปรมปรีดิ์ ฯ

20. ตอนทศกัณฐ์เกี้ยวสีดา
โอ้โลม

๏ เมื่อนั้น

ทศเศียรสุริย์วงศ์ยักษา
เปรียบปรายด่าว่าไม่อาลัย
เพราะเพียงไม่มีที่เปรียบได้
ทีใ่ นรูปรสวาที
เจ้างามงอนจําเริญสวาทพี่
ไม่มีใครเปรียบนงลักษณ์
พี่ยาไม่ถือคํานัก
อย่าหักเสน่หาอาลัย
สิบหกช่องฟ้าไม่หาได้
จะถนอมมิให้ราคี
นุชนาฏช่วยชูชีวิตพี่
ให้เป็นศรีสวัสดิ์สถาวร ฯ

ได้ฟังถ้อยคํานางสีดา
ยิ่งแสนพิศวาสในน้ําเสียง
ยิ่งฟังยิ่งเพลินจําเริญใจ
กราบลงแล้วกล่าวสุนทร
ทั่วทั้งสามภพธาตรี
ถึงมาตรเจ้าจะด่าว่า
แต่ปราณีในทางรสรัก
เจ้าดั่งดวงมณฑาทิพย์
รักนางพ่างเพียงดวงใจ
แม่อย่าสลัดตัดสวาท
เมตตาบ้างเถิดนางเทวี
ฯ 12 คํา ฯ
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21. ตอนเบญกายแปลงขึ้นเฝ้าทศกัณฐ์
ชาตรี

๏ จึ่งมีมธุรสวาจา

แก้วตาผู้ยอดพิสมัย
มานั่งในอาสน์อลงกรณ์
ร่วมราชภิรมย์สโมสร
มิให้อนาทรสักนาที ฯ

ขอเชิญยุพเยาว์ดวงใจ
เป็นที่สิริไสยาสน์
จะถนอมกล่อมเลี้ยงบังอร
ฯ 4 คํา ฯ

๏ เมื่อนั้น
ยิ้มแล้วจึ่งกล่าววาที
พี่คิดถึงเจ้าทุกเวลา
แสนทุกข์แสนเทวษมาช้านาน
ว่างพลางจูงกรขึ้นแท่นทรง
ตระโบมโลมลูบจูบพักตร์
พี่จะตั้งเจ้าไว้ให้เป็นเอก
ใหญ่กว่าอนงค์บังอร
อันการบํารุงบําเรอรัก
สาวสวรรค์ขวัญตาอย่าอาลัย
ฯ 10 คํา ฯ

ท้าวทศพักตร์ยักษี
ว่าไยฉะนี้เยาวมาลย์
ดั่งหนึ่งอุราจะแตกฉาน
สงสารบ้างเถิดนะน้องรัก
แล้วโอบอุ้มองค์ขึ้นใส่ตัก
พญายักษ์จึ่งกล่าวสุนทร
ร่วมเศวกฉัตรประภัสสร
มิให้อนาทรฤทัย
จะต้องถือมือหนักก็หาไม่
ในองค์พระรามสามี ฯ

22. ตอนหนุมานได้เบญกาย
โอ้โลม

๏ ดวงเอยดวงสมร

เจ้างามงอนผู้ยอดพิสมัย
ว่าใยฉะนี้กัลยา
ยุพเยาว์แน่งน้อยเสน่หา
จะได้แก่บิดาของเทวี
แสนสนุกภิรมย์เกษมศรี
ขุนกระบี่หยอกเย้ากัลยา ฯ

แสนรักพี่รักอรไท
ความจริงไม่ล่อลวงเจ้า
อันแสนสมบัติในลงกา
เราสองก็จะครองกันเป็นสุข
ว่าพลางคว้าไขว่ไปในที
ฯ 6 คํา ฯ
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โลม

๏ น้องเอยน้องรัก
ผลักพี่เสียไยนางเทวี
ว่าพลางอิงแอบแนบชิด
ประคองต้องดวงปทุมมาลย์
ภุมเรศร่อนลงประจงเคล้า
เชยซาบเกสรโกมล
ฯ 6 คํา ฯ กล่อม

๏ เมื่อนั้น
เห็นนางเบญกายอสุรี
จึ่งโอบอุ้มนางขึ้นใส่ตัก
เจ้าอย่าโศกาจาบัลย์
แม้นว่าเสร็จศึกสงครามยักษ์
อุตส่าห์สงวนองค์ไว้
ฯ 6 คํา ฯ

เยาวลักษณ์ผู้มิ่งมารศรี
ปราณีบ้างเถิดนะนงคราญ
จุมพิตด้วยความเกษมศานต์
หอมหวานกลิ่นรสเสาวคนธ์
เร่าร้องก้องในโพยมหน
ฝนสวรรค์ครั่นครื้นธาตรี ฯ
วายุบุตรผู้ชาญชัยศรี
เทวีครวญคร่ํารําพัน
จุมพิตพิศพักตร์แล้วรับขวัญ
กันแสงละห้อยน้อยใจ
จะได้เรียงเคียงพักตร์พิสมัย
อย่าให้มลทินแผ้วพาน ฯ

23. ตอนหนุมานได้สุพรรณมัจฉา
ชาตรี

๏ โฉมเอยโฉมเฉลา
เจ้าอย่าหวาดหวั่นวิญญาณ์
เดิมพี่ลงมาด้วยความแค้น
หมายจะฆ่าฟันให้บรรลัย
ครั้นมาเห็นเจ้าเยาวลักษณ์
แน่งน้อยนิ่มเนื้ออรชร
บุญแล้วจึ่งได้มาพบน้อง
ร่วมทุกข์ร่วมสุขภิรมยา
ฯ 8 คํา ฯ

ยุพเยาว์ผู้ยอดเสน่หา
จะเล่ากิจจาให้แจ้งใจ
แสนโกรธประหนึ่งไม่อดได้
ที่ในมหาสาคร
ผิวพักตร์ดั่งเทพอัปสร
ให้อาวรณ์ในองค์วนิดา
เราสองควรครองเสน่หา
ไปกว่าจะม้วยชีวี ฯ
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โอ้โลม
๏ ดวงเอยดวงสมร
ถ้อยคําวาจาน่าอาลัย
งามทั้งกิริยามารยาท
งามทรงงามองค์งามพักตร์
อันซึ่งต่างชาติต่างพงศ์
พระดาบสทรงพรตพิธี
เราสองควรครองไมตรีจิต
ว่าพลางคว้าไขว่ไปมา

เจ้างามงอนผู้ยอดพิสมัย
จะหาไหนได้เหมือนนงลักษณ์
ท่วงทีฉลาดแหลมหลัก
ให้จําเริญรักพันทวี
ใช่แต่โฉมยงกับพี่
กับกินรียังร่วมภิรมยา
ร่วมสนิทในความเสน่หา
แก้วตาอย่าตัดอาวรณ์ ฯ
ฯ 8 คํา ฯ

โอ้โลม

๏ สุดเอยสุดสวาท
รักเจ้าเท่าดวงชีวี
ความแสนพิศวาสนาฏน้อง
ใช่จะลวงเจ้าเยาวลักษณ์
ว่าพลางอิงแอบแนบชิด
ค่อยประคองต้องเต้าสุมณฑา
พระสมุทรตีฟองนองระลอก
เมฆมัวทั่วทิศโพยมบน
อันดวงโกสุมปทุมมาลย์
สองสมชมรสฤๅดี
ฯ 10 คํา กล่อม

นุชนาฏผู้มิ่งมารศรี
อย่าหยิกข่วนพี่ให้เจ็บนัก
จะต้องถือมิให้มือหนัก
ดวงจักษุพี่จงเมตตา
จุมพิตปรางเปรมนาสา
วายุพัดพัดมาอึงอล
คลื่นกระฉอกฟัดฝั่งกุลาหล
ฝนสวรรค์พรอยพรมสุมาลี
ก็แบ่งบานคลี่คลายเกสรศรี
ต่างเกษมเปรมปรีดิ์ทั้งสองรา ฯ

24. ตอนพระลักษมณ์ต้องศรพรหมาสตร์
พระทอง
๏ บ้างจับระบํารําร่อน
นวยนาดวาดกรเวียนวัน
แทรกเปลี่ยนเวียนวงดั่งกงจักร
กระหวัดกรเป็นหงส์ลีลา

ฟ้อนกรายย้ายเป็นเพลงสวรรค์
บิดผันล่อเลี้ยวไปมา
เยื้องยักร่ายรําทําท่า
ฉวยยุดฉุดคร่ากันวุ่นไป
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งามดั่งเทเวศกับอัปสร
ใส่จริตให้หลงงงไป

คมค้อนป้องปัดกวัดไขว่
ที่ในเล่ห์กลอสุรี ฯ
ฯ 6 คํา ฯ เพลง

25. ตอนทศกัณฐ์ไปต้อนรับสหัสเดชะ
บัดนั้น
พวกพลปางตาลยักษี
นั่งล้อมพร้อมกันทําที
กินเหล้าอึงมี่เป็นโกลา
เมามายพูดโป้งโฉงเฉง
เต้นรําทําเพลงกลอกหน้า
ฉวยฉุดยุดนางอสุรา
ไขว่คว้าอุตลุดวุ่นไป
ที่เหล่ากินมากก็รากทัน
จะเอาดีสักคนก็ไม่ได้
อึงคะนึงทั้งหน้าพระลานชัย
นายไพร่เกษมเปรมปรีดิ์ ฯ
ฯ 6 คํา ฯ เซ่นเหล้า
26. ตอนสัตลุงตรีเมฆถึงลงกา

๏ บัดนั้น

ฝ่ายพลโยธาน้อยใหญ่
นายไพร่ยินดีปรีดา
ดื่มอาหนีกินแกล้มหัวร่อร่า
รําเต้นเล่นหน้าไม่สมประดี
ด่าดีวิวาทกันอึงมี่
เสียดสีไขว่คว้าพัลวัน ฯ

ซึ่งมาแต่สองกรุงไกร
นั่งพร้อมล้อมกันทําที
โฉงเฉงร้องเพลงสักวา
บางหมู่กินเมาเหลือขนาด
บ้างหยอกนางวิเสทอสุรี
ฯ 6 คํา ฯ
27. ตอนหนุมานหยอกนางมณโฑต่อหน้าทศกัณฐ์

๏ ครั้นถึงจึ่งวางนางลง
แก้เวทให้ฟื้นกายา
เหวยเหวยดูก่อนทศพักตร์
ว่าพลางเย้าหยอกอรไท
ฯ 4 คํา ฯ

เคียงองค์ทศพักตร์ยักษา
แล้วมีวาจาประกาศไป
เมียรักของเอ็งหรือมิใช่
คว้าไขว่ฉุดคร่าทั้งสามนาย ฯ
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28. ตอนหนุมานเข้าถ้านางวานริน
โลม

๏ ดวงเอยดวงเนตร
เห็นจริงหรือไม่วนิดา
อันตัวของเจ้าเยาวมาลย์
เป็นบําเหน็จซึ่งตามอสุรี
หรือแหนงแคลงจิตจึงปิดพักตร์
เจ้าอย่าทําตระหนกตกใจ
ว่าพลางลูบหลังนงเยาว์
จุมพิตพิศพักตร์กัลยา
ฯ 8 คํา ฯ
โลม

๏ ทรามเชยทรามสงวน
เจ้าดวงดอกฟ้าสุราลัย
อันความรักเจ้านี้แสนรัก
ปรานีบ้างเถิดนะแก้วตา
ว่าพลางกรเกี่ยวกระหวัด
อิงแอบแนบชิดพัลวัน
ภุมรินบินว่อนร่อนร้อง
สุมามาลย์บานรับทินกร
พระพายชายพัดพานระลอก
สองสมภิรมย์รสยวนยิน
ฯ 10 คํา ฯ กล่อม

เยาวเรศผู้ยอดเสน่หา
กับคําที่ว่าแต่เดิมที
พระสยมภูวญาณประทานพี่
โฉมศรีจะว่าประการใด
จงดูให้ประจักษ์ที่สงสัย
พี่ไม่มีฤทธิ์เดชา
หยอกเย้าด้วยความเสน่หา
ไขว่คว้าเลียมลอดสอดกร ฯ

นิ่มนวลเยาวยอดพิสมัย
ขับพี่เสียได้กัลยา
สุดที่จะหักเสน่หา
วาสนาเคนคู่มาด้วยกัน
สัมผัสภิรมย์ชมขวัญ
เชยดวงบุษบนอรชร
คลึงซาบอาบละอองเกสร
ขจรรสเสาวคนธ์รวยริน
กระฉอกฝั่งฟองฟุ้งกระแสสินธุ์
เกษมสุขซาบสิ้นทั้งสองรา ฯ
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29. ตอนหนุมานกลับมาหานางวานริน

๏ บัดนั้น

หนุมานชาญฤทธิ์เรืองศรี
ขุนกระบี่รับขวัญกัลยา
ดูก่อนเยาวยอดเสน่หา
ดังว่าดวงเนตรดวงใจ
จะลืมองค์นงลักษณ์ก็หาไม่
ขออภัยเสียเถิดนะเทวี
เย้าหยอกด้วยความเกษมศรี
ขุนกระบี่คว้าไขว่ไปมา ฯ

ได้ฟังนางฟ้าพาที
ลูบหลังแล้วกล่าวสุนทร
อันความพี่รักวนิดา
ถึงเมื่อรณรงค์กับขุนยักษ์
ซึ่งล่วงเวลาช้าไป
ว่าพลางก็ทางสัพยอก
จุมพิตพิศทั่วทั้งอินทรีย์
ฯ 8 คํา ฯ

๏ บัดนั้น
ยิ้มพลางทางตอบวาที
ให้ได้คืนไปรองบาท
แต่พี่จะจากวนิดา
ด้วยจะนิรารสรัก
จะขอชมอัครราชนารี
ว่าพลางอิงแอบแนบชิด
เชยแก้มแนมโอษฐ์อรไท
คลึงเคล้าเย้ายั่วภิรมย์ขวัญ
ทั้งสองโสมนัสปรีดา
ฯ 10 คํา ฯ กล่อม

หนุมานผู้ชาญชัยศรี
ตัวพี่จะช่วยกัลยา
พระสยมภูวนาถนาถา
อาลัยเป็นพ้นพันทวี
ไกลเจ้าเยาวลักษณ์เฉลิมศรี
ในเวลานี้ให้อิ่มใจ
แสนสนิทด้วยความพิสมัย
ลูบไล้ดวงทิพย์สุมณฑา
เกษมสันต์ในรสเสน่หา
ในแท่นไสยาอลงกรณ์ ฯ

30 ตอนนางมณโฑทูลแนะนาให้ทศกัณฐ์ตัดศึก

๏ เมื่อนั้น
ได้ฟังอัครราชเทวี
มีความแสนโสมนัสนัก
ลูบหลังรับขวัญอรไท

ทศเศียรสุริย์วงศ์ยักษี
อสุรีเห็นจริงทุกสิ่งไป
ดวงพักตร์ผ่องเพียงแขไข
เจ้าคือดวงใจนัยนา
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ซึ่งคิดจะให้พี่ตัดศึก
อันไอ้พิเภกอสุรา
จะทําสิ่งใดก็ล่วงรู้
ญาติมิตรก็ไม่คิดอาลัย
พรุ่งนี้พี่จะยกพลขันธ์
ด้วยหอกกบิลพัทอันชัยชาญ
ว่าพลางอิงแอบแนบเคล้า
แสนสนิทพิศวาสเทวี
ฯ 12 คํา ฯ กล่อม

ข้อนี้ล้ําลึกหนักหนา
ดั่งเงาติดกายาเป็นนิจไป
มันบอกศัตรูให้แก้ไข
หมายจักเป็นใหญ่ในเมืองมาร
ไปฆ่ามันให้ม้วยสังขาร
ให้สิ้นการเสี้ยนไพรี
หยอกเย้าด้วยความเกษมศรี
ก็หลับไปในที่ไสยา ฯ

31. ตอนทัพนาสูรออกรบ

๏ บัดนั้น
ซึ่งมาแต่จักราวาลนั้น
บ้างกินแกล้มกินเหล้าเมามาย
เต้นรําทําเพลงไม่สมประดี
บ้างหยอกนางวิเสทสาวสาว
บ้างเข้ากั้นกางขวางไว้
ฯ 6 คํา ฯ เซ่นเหล้า

ฝ่ายพวกโยธาพลขันธ์
นั่งล้อมพร้อมกันทําที
ไพร่นายหาวเรออึงมี่
ซัดละครชาตรีวุ่นไป
โห่ฉาวฉุดชักผลักไส
สําราญใจทุกหมู่โยธา ฯ

32. ตอนหนุมาน นิลนนท์ และชมพูพานเข้าลงกา

๏ เมื่อนั้น
ยิ้มแล้วจึ่งกล่าววาจา
ทั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ยั้งหยุด
พึ่งได้สบายในวันนี้
ว่าพลางอิงแอบแนบชิด
ค่อยประคองต้องดวงปทุมมาลย์
ภุมรินร่อนลงประจงเคล้า
เป็นละอองต้องทั่วกายา
ฯ 8 คํา ฯ กล่อม

วายุบุตรวุฒิไกรใจกล้า
แต่พี่เคียวฆ่าไพรี
ปิ้มจักสิ้นสุดกําลังพี่
จะขอชมเทวีให้สําราญ
จุมพิตด้วยความเกษมสานต์
ซาบซ่านในรสกรีฑา
เรณูเสาวคนธ์บุปผา
ก็สมเจตนาวานร ฯ
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33. ตอนสมโภชหนุมาน
โอ้โลม

๏ ลดลงจากที่บัลลังก์รัตน์
สัพยอกหยอกเย้าเยาวมาลย์
เพลิดเพลินไปในรสรัก
แสนสุขแสนเกษมเปรมปรีดิ์
ฯ 4 คํา ฯ กล่อม

ด้วยความกําหนัดในสงสาร
เชยโฉมนงคราญทุกนารี
ด้วยฝูงเยาวลักษณ์สาวศรี
ในที่สิริไสยา ฯ

34. ตอนหนุมานได้นางสุวรรณกันยุมา

๏ โฉมเอยโฉมเฉลา
อันความแสนโศกาลัย
ซึ่งเกิดมาในธาตรี
จงดับเสียเถิดนะแก้วตา
วันนี้ก็เป็นวันดี
ให้ศรีสวัสดิ์สถาวร
ด้วยณรงค์สงครามจะมีไป
ตัวพี่เป็นคนราชการ
ว่าพลางก็ทางสัพยอก
เลียมลองต้องดวงสุมณฑา

ยุพเยาว์ผู้ยอดพิสมัย
ใช่จะเป็นแต่องค์วนิดา
ย่อมมีด้วยกันถ้วนหน้า
ฟังคําพี่ว่าอย่าทุกข์ร้อน
ควรที่จะร่วมสโมสร
ดวงสมรอย่าหน่วงให้เนิ่นนาน
เกลือกส้มจะไม่เป็นหวาน
เยาวมาลย์จงได้เมตตา
เย้าหยอกด้วยความเสน่หา
กรลอดสอดคว้าไปในที ฯ

ฯ 10 คํา ฯ
โลม

๏ ดวงเอยดวงสมร
อันฝูงนางกํานัลทั้งนี้
อันตัวของเจ้าเยาวเรศ
เจ้าอย่าสลัดตัดอาลัย
ว่าพลางอิงแอบแนบชิด
เกี่ยวกระหวัดรัดรึงตรึงตรา
พระสมุทรตีฟองนองระลอก

เจ้างามงอนนิ่มเนื้อมารศรี
พี่ไม่จํานงจงใจ
เหมือนดวงเนตรเป็นที่พิสมัย
ให้พี่นี้ทนเวทนา
จุมพิตด้วยความเสน่หา
วิญญาณ์ด่าวดิ้นแดยัน
กระทบฝั่งกระฉอกสะเทือนลั่น
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วาฬใหญ่พ่นน้ําอยู่เป็นควัน
ฝนสวรรค์ตกทั่วสาคร
สองร่วมภิรมย์สมพาส
แสนสวาทในรสสโมสร
แสนสุขแสนเกษมสถาวร
เหนือที่บรรจถรณ์ในราตรี ฯ
ฯ 10 คํา ฯ กล่อม
35. ตอนเทวดาและนางอัปสรจับระบาถวาย
พระทอง

๏ จึ่งจับระบํารําถวาย
เวียนวงเป็นหงส์ลีลา
แล้วซัดสองกรอ่อนระทวย
เมียงม่ายไขว่คว้าพัลวัน
คลอเคล้าก้าวสกัดกั้นกาง
ย้ายท่าเป็นม้าตีคลี
ส่ายเนตรให้สบเนตรนาง
สัพยอกหยอกเย้าอนงค์ใน

วาดกรเยื้องกรายทําท่า
คลอเคียงนางฟ้าติดพัน
นาดนวยเข้าชิดสาวสวรรค์
หันเวียนเปลี่ยนไปในที
ฉวยฉุดยุดนางอัปสรศรี
ทําทีรา่ ยเรียงเบี่ยงไป
แล้วเยื้องย่างลัดเลี่ยงเข้าเคียงไหล่
สําราญใจทุกเทพเทวัญ ฯ

ฯ 8 คํา ฯ
เบ้าหลุด

๏ เมื่อนั้น
เห็นทวากระชิดติดพัน
ดําเนินเดินร่ายชายหนี
แล้วตีวงเวียนเปลี่ยนไป
รําร่ายกรายหัตถ์ให้ยียวน
ล่อเลี้ยวเกี้ยวกรเป็นคู่เคียง
ครั้นเทพบุตรมาข้างซ้าย
แทรกเปลี่ยนเวียนวงไปมา
ฯ 8 คํา ฯ เพลง

นวลนางอัปสรสาวสวรรค์
กั้นกางขวางหน้าสกัดไว้
ทําทีมิให้เข้าใกล้
นัยน์เนตรชม้ายม่ายเมียง
ทํากระบวนใส่จริตบิดเบี่ยง
หลีกเลี่ยงหันไปด้วยมารยา
นางสวรรค์เยื้องย้ายไปขวา
เทวัญนางฟ้าก็ยินดี ฯ
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36. ตอนนางฟ้าจับระบาถวาย
พระทอง

๏ ชวนกันจับระบํารําถวาย
เป็นกระบวนหงส์บินลินลา
แล้วตีวงเวียนเปลี่ยนหัตถ์
เคียงข้างนางฟ้าสุราลัย
นางสวรรค์สลัดปัดกร
เทเวศสกัดกางกั้น

เยื้องกรายร่ายรําทําท่า
มาขวาทวนทบตลบไป
พลัดเป็นผาลาเพียงไหล่
คว้าไขว่เข้าชิดติดพัน
คมค้อนงอนจริตบิดผัน
แล้วหันห่างร่ายเรียงเคียงมา ฯ

ฯ 6 คํา ฯ

๏ เมื่อนั้น
รําล่อคลอเคล้าเทวา
เห็นเทเวศเวียนขวาเข้ามาชิด
แล้วกรายท่าเป็นม้าตีคลี
ครั้นเทพบุตรเข้ายุดหัตถ์
ทําจริตมารยาพิราใน
อันหมู่เทเวศแลอัปสร
ถวายพระองค์ทรงสุวรรณ
ฯ 8 คํา ฯ

นางเทพอัปสรเสน่หา
ชําเลืองนัยนาเป็นที
ก็เบี่ยงบิดเวียนซ้ายชายหนี
ทําทีม่ายเมียงเคียงไป
ก็สลัดปัดกรมิให้ใกล้
ยั่วเย้าเทพไทเทวัญ
ขับฟ้อนด้วยใจเกษมสันต์
เป็นมหันตมโหโอฬาร ฯ

37. ตอนสุริยาภพยกทัพกลับเข้าเมือง

๏ เมื่อนั้น

ลูกท้าวจักรวรรดิยักษา
เสน่หาเพลิดเพลินจําเริญใจ
สโมสรด้วยความพิสมัย
ก็หลับไปในราษราตรี ฯ

ฟังเสียงอนงค์ทรงลักขณา
เอนองค์ลงเหนือบรรจถรณ์
เย้าหยอกสัพยอกนางใน
ฯ 4 คํา ฯ
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38. ตอนพระพรตเข้าเมืองมิถิลา

๏ บัดนั้น

พวกพลวานรแลยักษี
มีแต่ชื่นเริงบันเทิงใจ
ชวนกันจับหมูจับไก่
คว้าไขว่แม่หม้ายอยู่เฮฮา ฯ

ครั้นเสร็จสงครามก็ยินดี
เข้าออกในเมืองมลิวัน
เที่ยวหยอกหญิงสาวฉาวไป
ฯ 4 คํา ฯ
39. ตอนพระอิศวรให้เทวดาจับระบา
พระทอง

๏ เมื่อนั้น

เทวัญนางฟ้าทุกราศี
ต่างองค์ยินดีเป็นสุดคิด
ย้ายเทเล่ห์กลอกนิษฐ์
ทอดสนิทติดพันกัลยา
ร่ายตีวงเวียนเปลี่ยนขวา
กั้นกางขวางหน้านางไว้
แทรกเปลี่ยนพัลวันขวักไขว่
ในนางสวรรค์กัลยาณี
คว้าไขว่ไล่นางสาวศรี
เคียงข้างมิให้ห่างกัลยา
ยิ้มพรายชายเนตรชําเลืองตา
ยุดนางข้างขวาสําราญใจ ฯ

รับสั่งโกษิตผู้ฤทธี
จึ่งจับระบํารําถวาย
รําเบียดเสียดเข้าไปให้ชิด
แล้วตีวงเวียนเปลี่ยนซ้าย
เลียมลอดสอดเคล้าเข้ามา
ยักย้ายม่ายเมียงเบี่ยงผัน
เหน็บแหมแกมกลปนไป
เลี้ยวลัดสกัดกั้นกาง
รําเคล้าเย้าหยอกไปในที
ฉวยฉุดยุดนางข้างซ้าย
แล้วกลับผินผันหน้ามา
ฯ 12 คํา ฯ
สระบุหรง

๏ เมื่อนั้น
ระวังทีเทวาสุราลัย
ฝูงนางสวรรค์แต่ผินผัน
หลีกหลบลดเลี้ยวเกี้ยวพัน
ครั้นเห็นเทพบุตรเวียนซ้าย

นางเทพธิดาน้อยใหญ่
รําเปลี่ยนเวียนไวไล่กัน
เทวินทร์เข้าขวางกางกั้น
ให้ทีเทวัญด้วยมารยา
นางสวรรค์ผันย้ายเปลี่ยนขวา
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เทวัญกั้นหน้าเข้ามา
แล้วทํากระบวนให้ยวนใจ
ครั้นเทวาคว้าไขว่เป็นที
แล้วรําตลบถอยหลัง
เทเวศเปลี่ยนท่านางนอน

นางฟ้าหยุดยั้งทุกนารี
ใส่จริตค้อนให้แล้วชายหนี
มารศรีสกัดปัดกร
งามดั่งกินรีราร่อน
เคียงคู่อัปสรด้วยปรีดา ฯ
ฯ 10 คํา ฯ

เบ้าหลุด

๏ เมื่อนั้น
รําเคียงเลี่ยงลอดสอดคว้า
แล้วชักเวียนวงเป็นหงส์ร่อน
ทอดกรอ่อนระทวยกรีดกราย
เทเวศรํากระชั้นเข้าชิด
เป็นทีลวงล่อเทวัญ
ฝูงนางสวรรค์ก็ผันหนี
นางฟ้าถอยล่อเวียนไว
เทพบุตรรําเคียงเรียงมา
อันหมู่เทวาสุราฤทธิ์
ฯ 10 คํา ฯ
ปะวะหล่ํา

๏ เมื่อนั้น
รําล่อเทวัญเป็นที
เยื้องย่างกรายกรฟ้อนขับ
แล้วถอยหลังรําล่อเทวา
ครั้นเทวาเข้าใกล้ก็กรายกร
งามดั่งเมขลานฤมล
ฝ่ายฝูงเทวัญอันดีดสี
ลุกขึ้นกั้นกางขวางหน้าไว้
ฉวยฉุดยุดนางสาวสวรรค์
โทนทับตกแตกมิได้คิด

ฝูงเทพเทวัญถ้วนหน้า
เลี้ยวไล่นางฟ้าเป็นแยบคาย
งามงอนพริ้งเพริศเฉิดฉาย
ยักย้ายร่ายเรียงเคียงกัน
นางฟ้าเบี่ยงบิดหลบผัน
ฉวยฉุดยุดพัลวันไป
เทวัญทําทีตลบไล่
มิให้คลอเคล้าเข้าชิด
นางฟ้าเลี้ยวเลี่ยงเบี่ยงบิด
บันเทิงจิตด้วยฝูงนารี ฯ

นางเทพธิดาโฉมศรี
ชายหนีหลีกเลี้ยวไปมา
ตีวงกลอกกลับซ้ายขวา
ทําชม้ายชายตาเป็นกล
เห็นหงส์ร่อนฟางพื้นโพยมหน
ด้วยแยบยลมารยาพิราใน
เคลิ้มประหวัดยินดีไม่ทนได้
เยื้องกรายเข้าไปให้ชิด
เวียนหันสัพยอกตามติด
ทอดสนิทยั่วเย้าเยาวมาลย์
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มีความเพลิดเพลินจําราญใจ
งวยงงด้วยองค์นงคราญ
ฯ 12 คํา ฯ

สุราลัยเป็นสุขเกษมศานต์
สําราญทั้งไกรลาสบรรพตา ฯ

40. ตอนวิรุณพัทเข้าลวนลามสนมกานัลเมืองไกษเกษ

๏ นั่งลงกลางฝูงอนงค์นาง
ดูก่อนโฉมเฉลาเยาวมาลย์
จึ่งมาประชุมกันอยู่
ว่าพลางสัพยอกนางใน
แล้วฉวยกรนางหนึ่งอันมีลักษณ์
ลูบหลังนางหนึ่งทางสอดตา
ฯ 6 คํา ฯ

ยิ้มพลางปราศรัยด้วยคําหวาน
ทุกข์ร้อนรําคาญด้วยอันใด
ยังรู้จักพี่หรือหาไม่
จะเช็ดน้ําตาให้อย่าโศกา
ผินพักตร์ยุดนางข่างขวา
ไขว่คว้าแก้มคางพัลวัน ฯ
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ภาคผนวก ข
บทเกี้ยวพาราสีในบทละคร เรื่องรามเกียรติ์
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
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1. ตอนหนุมานเข้าห้องนางบุษมาลี
โอ้โลม

๏ เจ้าเอยเจ้าพี่
ที่สัญญาว่าไว้อย่างไรเรา
ท้าวโกสีย์สาปจําเพาะเจาะจง
ไหนไหนก็รู้อยู่ด้วยกัน
ว่าพลางทางประโลมลูบต้อง
สาวสวรรค์ขวัญตาจงปรานี
ฯ 6 คํา ฯ
โอ้โลม

๏ สุดเอยสุดสวาท
ลวงล่อเลือกว่าสารพัน
ขึ้นอยู่ถึงสวรรค์ชั้นอินทร์พรหม
จะลวงกันให้เก้อเอออะไร
ว่าพลางทางทําทอดสนิท
ระทวยทอดกอดเกี่ยวกรตระกอง
บังเกิดเป็นคลื่นคลั่งฝั่งสมุทร
ฟ้าลั่นครั่นครื้นดังปืนยิง
ประเดี๋ยวดลฝนตกลงซู่ซู่
ถ้อยทีภิรมย์โสมนัส
ฯ 10 คํา ฯ นางนก

ทีนี้สงสัยหรือไม่เล่า
อย่ามาเฝ้าอายเอียงเมียงมัน
ให้พี่ส่งทรามวัยไปสวรรค์
จงผินผันพักตรามาพาที
อุยหน่าน้องหยิกพลิกผลักพี่
ผินหน้ามาข้างนี้เถิดนงลักษณ์

แสนฉลาดลิ้นลมคมสัน
ถ้าเช่นนั้นโฉมฉายสบายใจ
ใครจะตามไปชมเชยได้
พอรู้เท่าเข้าใจอยู่ดอกน้อง
แนบชิดเชยชมสมสอง
ตามทํานองเสน่หาประสาลิง
กุมภาผุดฝ่าระลอกกลอกกลิ้ง
พยุยิ่งฮือฮือกระพือพัด
ท่วมคูขอบวังทั้งจังหวัด
ตามกําหนัดเสน่หาอาวรณ์ ฯ
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2. ตอนทศกัณฐ์ลงสวน
ชาตรี

๏ โฉมเอยโฉมเฉลา
พี่คิดถึงทุกทิวาราตรี
จึ่งอุตส่าห์มาง้อขอโทษ
คําบุราณท่านย่อมว่าไว้
จะรังเกียจเดียดฉันท์กันไยเล่า
พี่จะรับทรามสงวนนวลละออง
จะจัดแจงแต่งการอภิเษก
ว่าพลางทางขยับจะเข้าชิด
ถอยหลังเหลียวมาคว้าพัด
แล้วปลอบโยนโอนอ่อนด้วยวาจา
ฯ 10 คํา ฯ
โอ้โลม

๏ สุดเอยสุดสวาท
เสนาะคําน้ําเสียงเพียงดนตรี
เห็นรักหรือแล้วไม่ถือโทษ
มิใช่พี่นี้จะทําด้วยชิงชัง
อย่าครวญคร่ํารําพึงถึงพระราม
ไม่ควรอยู่คูเคียงเรียงพักตร์
จงไปชมสมบัติพัสถาน
อย่าสลัดตัดรักชักช้า
ฯ 8 คํา ฯ

ยุพเยาว์ยอดฟ้ามารศรี
จนวันนี้นอนกลางวันฝันไป
หมายว่าเจ้าเล่าจะโกรธไปถึงไหน
มิตรจิตมิตรใจกระไรน้อง
บุญเราเคยภิรมย์สมสอง
ไปครอบครองวังในเหมือนใจคิด
เป็นองค์เอกมเหสีที่สนิท
ให้ร้อนดังเพลิงพิษติดกายา
โบกปัดพระกายทั้งซ้ายขวา
แก้วตาอย่าสลัดตัดอาลัย ฯ

ช่างฉลาดละเมียดเสียดสี
เออเช่นนี้หรือว่าจะน่าฟัง
จงเหือดหายคลายโกรธลงเสียมั่ง
จะปลูกฝังโฉมยงนงลักษณ์
ถึงรูปงามก็จนคนต่ําศักดิ์
เจ้าหลงรักเปล่าเปล่าไม่เข้ายา
ในเมืองมารมั่งมีดีหนักหนา
สาวสวรรค์ขวัญตาจงปรานี ฯ
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3. ตอนนางลอย (ทศกัณฐ์เกี้ยวเบญกาย)
ชาตรี

๏ ยอดเอยยอดมิ่ง
หวังสวาทมาดหมายไม่วายวัน
พี่ผูกใจจึงไปดลจิตเจ้าให้
ขอเชิญดวงดอกฟ้าสุมาลี
เจ้าจงดูปราสาทราชฐาน
คลังเงินคลังทองสิบสองพระคลัง
ขอเชิญโฉมเฉลาเป็นเจ้าของ
จงผินผันพักตรามาข้างนี้
ควรหรือทําสะเทินเมินเฉย
มาหยุดอยู่นี่ไยจงไคลคลา
ฯ 10 คํา ฯ
โอ้โลม

๏ โฉมเอยโฉมเฉลา
เจ้าอายเหนียมเรียมไยนะเทวี
หวังจะเสกสาวสวรรค์ขวัญเนตร
ครองสมบัติพัสถานทั้งลงกา
อันพระรามฤๅษีสามีน้อง
พี่จะยกไปสังหารราญรอน
ว่าพลางทางขยับจับต้อง
ฉวยชายสไบทรงนงเยาว์
ฯ 8 คํา ฯ

เป็นความในใจจริงทุกสิ่งสรรพ
จะรับขวัญในยนามาธานี
โฉมงามนงเยาว์มาถึงนี่
อยู่เป็นศรีนคเรศนิเวศน์วัง
ทั้งตึกกว้านมากมายหลายหลัง
ทรัพย์สินมั่งคั่งเรามั่งมี
ครอบครองสารพัดสมบัติพี่
พูดจาพาทีกับพี่ยา
ไม่เห็นเลยว่ารักเจ้าหนักหนา
ไปนั่งแท่นแว่นฟ้าเถิดเทวี ฯ

ยุพเยาว์ยอดฟ้ามารศรี
เสียแรงพี่จงรักไปลักมา
เป็นเอกองค์อัคเรศเสน่หา
พี่มิให้แก้วตาอนาทร
ไม่ควรครองคู่เคียงเรียงหมอน
ให้ม้วยมรณ์สิ้นเสี้ยนศัตรูเรา
เลียมลองเล้าโลมโฉมเฉลา
นิจจาเจ้าอย่าสลัดตัดเยื่อใย ฯ
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4. ตอนนางลอย (จับนางเบญกาย)
โอ้โลม

๏ สุดเอยสุดสวาท
พี่อุตส่าห์มาส่งถึงลงกา
ควรหรือถือแต่ว่ารับสั่ง
นิจจาเอ๋ยอาภัพลับไป
เมื่อสุดแสนเสน่หาไม่ว่าเล่น
มิใช่จะแกล้งแต่งกลเกี้ยวพาน
จงผินมาพาทีกับพี่บ้าง
พลางหยอกยุดฉุดฉวยชายสไบ
ฯ 8 คํา ฯ
โอ้โลม

๏ แสนเอยแสนเฉลียว
พี่รักเจ้าเท่าเทียมดวงชีวา
ว่าพลางอิงแอบแนบน้อง
เมฆตั้งบังแสงอโนทัย
ฝนฝอยพรอยพร่ําซ้ําสาด
ชลาล้นท้นท่วมพ่างพื้น
ฯ 6 คํา ฯ โลม

เฉลียวฉลาดแหลมหลักหนักหนา
หมายจะฝากเสน่หาอาลัย
จะเห็นดีพี่มั่งก็หาไม่
เสียน้ําใจจริงเจ้าเยาวมาลย์
หวังจะเป็นคู่รักสมัครสมาน
เยาวมาลย์อย่าแหนงแคลงใจ
จะหมองหมางมึนตึงไปถึงไหน
ถูกต้องลองใจกัลยา ฯ

ช่างเลียงเลี้ยวลวงล่อกันต่อหน้า
จะชักช้ามิให้ชมนั้นสุดใจ
เคียงประคองเชยชิดพิสมัย
ลมประลัยโลกลั่นครั่นครื้น
เย็นทุกรุกขชาติชุ่มชื่น
สองสมภิรมย์รื่นฤๅดี ฯ
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5. ตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา
ชาตรี

๏ โฉมเอยโฉมเฉลา
นี่ชะรอยกุศลดลฤทัย
เมื่อตะกี้พี่ถามเจ้าไม่บอก
เจ้างามสรรพสารพางค์อย่างนี้
ซึ่งโทษทัณฑ์ทําผิดพี่คิดโกรธ
แต่จะขอออกปากฝากอาลัย
จะปรานีพี่บ้างหรือไม่เล่า
ทําฉุดฉวยชายสไบไขว่คว้า
ฯ 8 คํา ฯ
โอ้โลม

๏ สุดเอยสุดสวาท
จะต้องขอบใจอยู่ไยมี
ถึงมัจฉาวานรเป็นคู่ครอง
จะบิดเบือนเอิ้อนอําไปทําไม
ว่าพลางคลึงเคล้าเล้าโลม
อัศจรรย์บันดาลในคงคา
คลื่นระลอกกลอกกลิ้งกลางสมุทร
สองสมภิรมย์แรกรักกัน
ฯ 8 คํา ฯ โลม

ถ้าผิดเจ้าเทวีแล้วที่ไหน
เผอิญให้เมตตาปรานี
ขู่หยอกดอกน้องอย่าหมองศรี
จะฆ่าตีเยาวมาลย์ประการใด
เจ้างอนง้อโทษก็ยกให้
ด้วยหวังไว้ชีวันกับกัลยา
อะไรเฝ้าขวยเขินเมินหน้า
แก้วตาอย่าสลัดตัดไมตรี ฯ

แสนฉลาดเหลือแล้วแก้วพี่
เชิญช่วยรับไมตรีของพี่ไว้
ก็เห็นว่าหาต้องห้ามไม่
สุดแท้แต่ใจจะเมตตา
ร่วมภิรมย์ชมโฉมนางมัจฉา
เกิดพายุพัดกล้าสลาตัน
ปลาวาฬผุดพ่นน้ําดําดั้น
เกษมสันต์สําราญบานใจ ฯ
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6. ตอนมัยราพณ์สะกดทัพ

๏ บัดนั้น
ชุมนุมนั่งตั้งกระพอกจอกจาน
บ้างเห็นช้างเท่าหมูกูแล้วหรือ
บ้างอวดกล้าว่ากูจะสู้มึง
ลางพวกรําเต้นเป็นนักเลง
บ้างชักท่าชาตรีตีประชัน
บ้างเดินเที่ยวเกี้ยววิเสทเรดย่า
เข้าฉวยคว้าผ้าห่มขอชมแพร
ฯ 8 คํา ฯ เจรจา

พวกกองทัพสับสนอลหม่าน
รับประทานเหล้าเข้มเต็มตึง
การฝีมือมวยดีไม่มีถึง
ลุกทะลึ่งล้มปะทะปะกัน
ร้องเพลงไก่ป่าฮาสนั่น
เพื่อนกันตีกรับรับรักแร้
พูดจากลอกคออ้อแอ้
เขาด่าทอกอแกเกะกะไป ฯ

7. ตอนศึกอินทรชิตครั้งที่ 2 แผลงศรพรหมาสตร์ถูกพระลักษมณ์สลบ
พระทอง

๏ ต่างจับระบํารําฟ้อน
ร่ายเรียงเคียงคมประสมตา
แล้วทวนทบตลบหลีกเลี่ยง
หันเหียนเปลี่ยนแทรกมาข้างซ้าย
ซ้อนจังหวะประเท้าเคล่าคล่อง
วงเวียนเหียนหันกั้นกาง
ฯ 6 คํา ฯ เพลง

ทอดกรกรีดกรายซ้ายขวา
เลี้ยวไล่ไขว่คว้าเป็นแยบคาย
เคล้าคลอรอเรียงเมียงม่าย
แล้วย้ายมาขวาทําท่าทาง
เลี้ยวลอดสอดคล้องไปตามหว่าง
เป็นคู่คู่อยู่กลางอัมพร
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8. ตอนหนุมานเข้าห้องวานรินทร์
ชาตรี

๏ โฉมเอยโฉมเฉลา
สันโดษเดียวเปลี่ยวองค์เอกา
หรือบุตรีกษัตริย์พลัดบ้านเมือง
หรือหนึ่งนางโฉมงามทรามวัย
เป็นบุญพี่พอจําเพาะเจาะจง
ขอเชิญทรามสงวนนวลละออง
ฯ 6 คํา ฯ
โอ้โลม
๏ สุดเอยสุดสวาท
เจ้าอยู่ถึงเมืองฟ้าสุราลัย
ต้องจากทิพย์สถานพิมานเมศ
นิจจาเอ๋ยเอกาอนาทร
พี่อยู่ด้วยจะได้เห็นกันเป็นสอง
จะขอถามอีกสักคําอย่าอําพราง
พระอิศวรสาปไว้อย่างไรเล่า
จงแจ้งความตามจริงทุกสิ่งอัน
ฯ 8 คํา ฯ
โอ้โลม
๏ น้องเอยน้องแก้ว
เมื่อมิใคร่บอกความตามตรง
อันพี่หรือคือคําแหงหนุมาน
บัดนี้มีรับสั่งตรัสใช้
ซึ่งทุกข์ของโฉมยงนงลักษณ์
แต่ไมตรีพี่จงจํานงมา
ว่าพลางทางกระถดเข้าให้ชิด
หยอกยุดฉุดฉวยชายสไบ
ฯ 8 คํา ฯ

ไยเจ้าจึ่งมาอยู่ในคูหา
พี่นึกน่าสงสารสุดใจ
รําคาญเคืองยุคเข็ญเป็นไฉน
กําเนิดในโกสุมปทุมทอง
มาพบองค์อรไทถึงในห้อง
นุชน้องผินหน้ามาข้างนี้ ฯ

ช่างฉลาดเจรจาจะหาไหน
วิบากกรรมจําให้เป็นโทษกรณ์
มาอยู่เขตเขาเขินเนินสิงขร
ไม่มีเพื่อนอัปสรสาวสุรางค์
ควรหรือนิ่มน้องมาหมองหมาง
ซึ่งโทษนางทําผิดติดพัน
นงเยาว์จึ่งจะได้ไปสวรรค์
จะได้ช่วยแก้กันให้พ้นภัย ฯ

เจ้าจะสิ้นสาปแล้วนวลหง
ทําให้พี่นี้สงสัยใจ
ทหารพระอวตารเป็นใหญ่
ให้มาตัดเศียรไอ้อสุรา
ไว้นักงานพี่จะอาสา
แก้วตาอย่าสลัดตัดใจ
จะอายเอียงเบี่ยงบิดไปข้างไหน
ลูบต้องลองใจนางเทวี ฯ

692
โอ้โลม
๏ ทรามเอยทรามสงวน
ราชการก็ร้อนไม่นอนใจ
แต่ความรักหนักหน่วงในดวงจิตร
เจ้ายิ่งทําเหินห่างไปอย่างนั้น
ว่าพลางทางประโลมลูบต้อง
สนิทแนบแอบองค์นงคราญ
เกิดวิบัติอัศจรรย์ลั่นเลื่อน
พยุพยับอับแสงอโณทัย
ปลาวาฬว่ายสายสมุทรผุดขึ้นล่อง
สองสุขเกษมศานต์บานกมล
ฯ 10 คํา ฯ โลม

ถ้อยคําน้ํานวลจะหาไหน
จะรีบไปสังหารผลาญกุมภัณฑ์
เป็นสุดที่พี่จะคิดผ่อนผัน
เหมือนแกล้งกันจะให้ขาดราชการ
ค่อยประคองเคียงพักตร์สมัครสมาน
กรประสานสอดคล้องทํานองใน
สะท้านสะเทื้อนเขาอังกาศหวาดไหว
ชลาลัยคลื่นระลอกกระฉอกชล
พ่นฟองฟุ้งฟ้าดังห่าฝน
อยู่บนที่แท่นแผ่นศิลา ฯ

9. ตอนมณโฑตั้งพิธีน้าทิพย์

๏ เมื่อนั้น
ประโลมนางทางมีพจมาน
มิเสียแรงโฉมตรูอยู่ไกรลาส
ซึ่งจะช่วยตั้งกิจพิธี
อันโยธาทั้งหลายที่ตายไป
ครั้งนี้พี่จะได้แก้แค้น
มนุษย์กับวานรเดียรัจฉาน
เจ้าจงส่งน้ําสุรามฤตย์
อันการกิจพิธีของนงคราญ
ว่าพลางทางเสด็จบทจร
ฯ 10 คํา ฯ เสมอ

ทศเศียรปรีดิ์เปรมเกษมศานต์
เจ้ารู้การพระเวทวิเศษดี
เป็นข้าบาทพระอุมามเหสี
พี่ยินดีดังได้ผ่านพิมานแมน
จะเป็นขึ้นชิงชัยนับแสน
ทดแทนศึกเสี้ยนปัจจามิตร
จะยกไปสังหารให้ดับจิต
ให้ทันชุบชีวิตพลากร
จะคิดอ่านจัดแจงให้พร้อมก่อน
กรายกรออกพระโรงรจนา ฯ
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10. ตอนหนุมานทาลายพิธีน้าทิพย์

๏ นั่งเหนือแท่นแก้วแพรวพราย ยังลืมกายเหยียดเข่าเกาขน
กลับรู้ตัวกลัวนางจะแหนงกล
ฯ 2 คํา ฯ
ชาตรี

ประโลมลูบนฤมลด้วยมารยา ฯ

๏ โฉมเอยโฉมเฉลา

คุณเจ้าอยู่กับพี่นี้หนักหนา
จะต้องไปเป็นข้าปัจจามิตร
สิ้นทุกข์ร้อนสําราญบานจิต
จะอยู่เย็นเป็นนิตย์ในเมืองยักษ์
สมเป็นมิ่งมเหสีมีศักดิ์
เห็นน้องรักเหนื่อยคลายหายไป ฯ

ถ้าหาไม่ไหนเลยลงกา
ตั้งแต่นี้ไพร่ฟ้าประชากร
พี่ค่อยสบายวายคิด
หาไหนได้อย่างนางเทวี
พี่ไปทัพกลับมาล้าเลื่อยนัก
ฯ 6 คํา ฯ
โอ้โลม

๏ สาวเอยสาวสวรรค์
แม้นไม่ม้วยชีวันบรรลัย
น้อยหรือสิบสามปีเข้านี่แล้ว
จะเชยชมโฉมยงนงคราญ
ว่าพลางอิงแอบแนบสนิท
ไม่ขัดข้องสองจิตประจวบกัน
ฯ 6 คํา ฯ โลม

ความผูกพันรักพี่จะมีไหน
พี่ไม่ไกลเจ้าเยาวมาลย์
พึ่งผ่องแผ้วปรีดิ์เปรมเกษมศานต์
ให้สําราญเริงรื่นทุกคืนวัน
จุมพิตชิตชมภิรมย์ขวัญ
เกษมสันต์สําราญบานใจ ฯ

11. ตอนหนุมานทาลายพิธีน้าทิพย์

๏ เมื่อนั้น
โลมลูบปฤษฎางค์นางนงลักษณ์
จงดับความกําสรดอดกลั้น
เป็นคราวเคราะห์เพราะกรรมเราทําไว้
เมื่อโฉมยงคงสัตย์สุจริต

ทศเศียรสุริย์วงศ์ทรงศักดิ์
น้องรักของพี่ผู้ร่วมใจ
จะโศกศัลย์คร่ําครวญหาควรไม่
พี่มิได้ถือโทษโกรธน้อง
มิใช่เจ้าจะคิดเป็นใจสอง
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ไม่เคลือบแคลงแหนงนวลยังควรครอง เจ้าอย่างหมองหมางเมินสะเทินใจ
อันข้าศึกฮึกหาญให้เคืองแค้น
พี่จะคิดทดแทนมันจงได้
ตรัสพลางทางชวนนางทรามวัย
เข้าในห้องสิริไสยา ฯ
ฯ 8 คํา ฯ เสมอ
12. ตอนทศกัณฐ์ประทานเครื่องยศแก่หนุมาน
ช้า

๏ เมื่อนั้น
ได้ประทานปรางค์มาศปราสาทชัย
ประกอบด้วยนางจําเรียงเสียงเฉื่อยฉ่ํา
ครั้นสิ้นแสงสุริยาเวลาพลบ
สถิตนั่งเหนือเตียงตมูกสิงห์
สัพยอกหยอกเหล่าสาวสุรางค์
ฉวยฉุดยุดกรนางกํานัล
พัดวีพอสบายคลายร้อน
ฯ 8 คํา ฯ ตระ

คําแหงหนุมานทหารใหญ่
โภไคยไอศวรรย์ครันครบ
ขับรําประจําเวรเจนจบ
ดาวเดือนเลื่อนลบในนภางค์
เอนอิงพิงหมอนนอนไขว่ห้าง
เกาคางอย่างประสาวานร
มานวดฟั้นข้างละคนบนบรรจถรณ์
จนนอนหลับไปในไสยา ฯ

13. ตอนหนุมานเข้าห้องนางสุวรรณกันยุมา

๏ ครั้งถึงปราสาทชัยไพชยนต์
กระดิกเข่ากางคางใช้หางตา
เห็นสาวสรรค์กํานัลพนักงาน
ทําหยอกยุดฉุดฉวยชายสไบ
นางสุวรรณกันยุมานารี
จงไปเชิญโฉมยงนงเยาว์
ฯ 6 คํา ฯ

ขึ้นบนแท่นสุวรรณหรรษา
เขม้นมองป้องหน้าดูนางใน
ต่างเชิญเครื่องอานมาตั้งให้
กระซิบถามความในแต่เบาเบา
เดี๋ยวนี้อรไทอยู่ไหนเล่า
ให้ขึ้นมาหาเราบัดนี้ ฯ
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โอ้โลม
๏ ดวงเอยดวงสมร
อย่าพักพูดผันแปรแชเชือน
ถึงทั้งมีลูกเจ้ายังเพราพริ้ง
พระยามารประทานให้เป็นคู่ครอง
เจ้าจะให้ใช้เช่นเป็นทาสี
พี่จะใช้โฉมงามทรามวัย
ว่าพลางทางลงมานั่งชิด
ประคององค์โอบอุ้มกุมกร
นั่งแนบแอบเนื้อนวลนาง
อุยหย่าอะไรเล่าเฝ้าหยิกตี
ฯ 10 คํา ฯ
โอ้โลม

๏ โฉมเอยโฉมเฉลา
ธรรมดาวานรแล้วอย่างนี้
สารพัดผิดกันเช่นนั้นน้อง
อันอินทรชิตผัวเก่าที่เจ้ารัก
จะร้องไห้ให้เลือดตากระเด็น
จะทุกข์ถึงภัสดาไปว่าไร
มาลองรักกับพี่จะดีกว่า
ว่าพลางอิงแอบแนบเคล้า
ประคองนางวางเหนือแท่นบรรทม
อัศจรรย์ลั่นพิลึกครึกโครม
เปรี้ยงเปรี้ยงเสียงสุนีคะนองสาย
ชลธีท่วมนองท้องสุธา
โกสุมปทุมมาลย์ก็บานแบ่ง
แมลงผึ้งภุมรินบินบน
ถ้อยทีปรีดิ์เปรมเกษมสันต์
รสรักประจักษ์ใจในทํานอง
ฯ 16 คํา ฯ โลม

แสนกระแหน่แง่งอนซ่อนเงื่อน
จะหาไหนได้เหมือนหนึ่งนวลน้อง
ยอดยิ่งหญิงอื่นไม่มีสอง
พอสมจิตคิดปองที่ต้องใจ
การสิ่งอื่นพี่หามีไม่
สําหรับใช้อิงแอบแนบนอน
มือสะกิดปฤษฎางค์พลางหลอกหลอน
ขึ้นบนบรรจถรณ์แท่นมณี
เชยปรางปรีดิ์เปรมเกษมศรี
ไม่พอที่จะเคืองขุ่นฟุนไฟ ฯ

อะไรเล่าเฝ้าผลักมือพี่
ไม่รู้ทีท่าทางเหมือนอย่างยักษ์
จึ่งเคืองข้องหมองใจไม่สมัคร
ก็ต้องศรพระลักษมณ์บรรลัย
ใช่จะเป็นคืนมาก็หาไม่
จงหักใจเสียบ้างให้บางเบา
เกลือกว่าจะลืมยักษ์รักลิงเล่า
ยั่วเย้าตามธรรมเนียมเลียมโลม
เชยปรางทางภิรมย์ชมโฉม
กลางโพยมพยับมืดเมฆา
พิรุณโรยโปรยปรายลงหลายท่า
หมู่มัจฉาแหกว่ายในสายชล
ฝักแฝงบังใบอยู่ใต้ต้น
คลึงเคล้าเสาวคนธ์มณฑาทอง
ผูกพันประติพัทธ์ไม่ขัดข้อง
ทั้งสองสมถวิลยินดี ฯ
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14. ตอนสีดาลุยไฟ

๏ นั่งเหนือแท่นรัตน์ปัจถรณ์
หยอกเย้าแย้มสรวลยวนยี

กับบังอรองค์พระมเหสี
ประโลมนางทางมีพจนา ฯ

ฯ 2 คํา ฯ
ชาตรี

๏ น้องเอยน้องแก้ว
เมื่อพลัดพรากจากเจ้าที่โคธา
กับพระน้องสองคนเที่ยวด้นดั้น
พบพระยาสดายุจึ่งแจ้งใจ
จึ่งตามมาหาถึงเมืองขีดขิน
ก็ยกทัพขับพลรีบรุด
จึ่งได้เจ้าเยาวมาลย์มาร่วมห้อง
ว่าพลางอิงแอบแนบชิด
ฯ 8 คํา ฯ
โอ้โลม

๏ ดวงเอยดวงสมร
หากถึงยุคเข็ญจึ่งเป็นไป
ครั้งนี้สัตว์บาปก็ราบแล้ว
ทั้งพี่กับโฉมยงนงคราญ
ว่าพลางทางประโลมลูบต้อง
ถ้อยทีประดิพัทธ์ผูกพัน
อัศจรรย์บันดาลเดือนพยับ
ภุชงค์ลงเล่นโบกขรณี
สองภิรมย์สมสนิทพิศวาส
คลึงเคล้าเย้าหยอกอรไท
ฯ 10 คํา ฯ กล่อม

เหมือนม้วยแล้วกลับมาเห็นหน้า
พี่โศกาปิ้มชีวันจะบรรลัย
โศกศัลย์เสาะหาในป่าใหญ่
แล้วก็ได้ธํามรงค์ของนงนุช
ได้โยธาพานรินทร์นับสมุทร
มายงยุทธ์ยักษ์ร้ายวายชีวิต
ทีข่ นุ่ ข้องค่อยคลายสบายจิต
จุมพิตพักตร์น้องตระกองกร ฯ

พี่จะถือโทษกรณ์ก็หาไม่
ต้องในที่เราอวตาร
จะผ่องแผ้วผาสุกทุกสถาน
จะสําราญเริงรื่นทุกคืนวัน
ค่อยประคองเคียงชมภิรมย์ขวัญ
เกษมสันต์สมถวิลยินดี
ชอุ่มอับเวหาทุกราศี
ผุดพ่นชลธีบันเทิงใจ
ไม่คลายคลาดเชยชิดพิสมัย
จนหลับไปในราษราตรี
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15. ตอนอภิเษกพระรามกับนางสีดาที่เขาไกรลาส
พระทอง

๏ เมื่อนั้น
ทั้งนางอัปสรสวรรค์กัลยา
จึ่งชวนกันจับระบํารําถวาย
รําเรียงเคียงเข้าไปใกล้ชิด
แล้วตีวงเวียนเปลี่ยนซ้าย
เลี้ยวลอดสอดเคล้าเข้ามา
หลีกเลี้ยวเกี่ยวพันหันเหียน
เหน็บแนมแกมกลปนไป
ซ้อนจังหวะประเท้าเคล่าคล่อง
วงเวียนเหียนหันกั้นกาง
ฉวยฉุดนุชนางข้างซ้าย
ตลบหลังลดเลี้ยวลงมา
ฯ 12 คํา ฯ
เบ้าหลุด

๏ เมื่อนั้น
รําล่อเทวาสุราลัย
เทพบุตรฉุดฉวยชายสไบ
หลีกหลบลดเลี้ยวเกี่ยวพัน
ครั้นเทเวศร์วงเวียนเปลี่ยนซ้าย
ยิ้มพรายชายชําเลืองดูเทวา
แล้วนทวนทบตลบหลีกเลี่ยง
หันเหียนเปลี่ยนแทรกมาข้างซ้าย
ครั้นเทพเทวัญกระชั้นไล่
เวียนระวันหันวงอยู่ตรงกลาง
ฯ 10 คํา ฯ

ฝ่ายฝูงเทพไทถ้วนหน้า
ยินดีปรีดาเป็นสุดคิด
เยื้องกรายงามงอนอ่อนจริต
ทอดสนิทติดพันกัลยา
ร่ายตีวงเวียนเปลี่ยนขวา
กั้นกางขวางหน้านางไว้
แทรกเปลี่ยนไปมาคว้าไขว่
เลี้ยวไล่สัพยอกหยอกนาง
เลี้ยวลอดสอดคล้องไปตามหว่าง
ทําทีให้ห่างกัลยา
แล้วย้ายยุดนางข้างขวา
เทวัญกัลยาสําราญใจ ฯ

นางเทพอัปสรศรีใส
ท่วงทีหนีไล่พอได้กัน
นางผลักกรค้อนให้แล้วผินผัน
เกียจกันด้วยกลมารยา
สาวสวรรค์ผันย้ายข้างขวา
ครั้นสบตาม่อยเมียงเอียงอาย
เคล้าคลอรอเรียงเมียงม่าย
แล้วย้ายมาขวาทําท่าทาง
นางชม้อยถอยไปเสียให้ห่าง
ฝูงนางนารีก็ปรีดา ฯ
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สระบุโหร่ง
๏ เมื่อนั้น
รําเรียงเคียงคั่นกัลยา
เทพบุตรหยุดยืนจับระบํา
ทอดกรอ่อนระทวยกรีดกราย
ฉวยฉุดยุดกรอัปสรสวรรค์
เหน็บแนมแกมกลแนบเนียม
แล้วตลบทบทําเป็นถ่องแถว
ร่ายเรียงเคียงคมประสมตา
สัพยอกหยอกเย้าแย้มสรวล
ถอยหลังรั้งรอล่อไป
ฯ 10 คํา ฯ
ปะวะหล่ํา

๏ เมื่อนั้น
กรายกรอ่อนระทวยทั้งอินทรีย์
แล้วตีวงลดเลี้ยวเกี้ยวกล
เลี้ยวลัดกระหวัดเวียนมา
เทวัญกระชั้นชิดฉุดกร
หลีกลัดปัดป้องว่องไว
ทําทอดกรงอนงามกิริยา
หันตลบเลี้ยวล่อรอรั้ง
ครั้นเทพเทวัญกั้นกาง
สัพยอกหยอกหยิกซิกซี้
ฯ 10 คํา ฯ เจรจา

ฝ่ายฝูงเทพไทถ้วนหน้า
เลี้ยงไล่ไขว่คว้าเป็นแยบคาย
นางฟ้าฟ้อนรําทําถวาย
แล้วตีวงเยื้องกรายเป็นโคมเวียน
นางสะบัดบิดผันหันเหียน
หลีกลัดผลัดเปลี่ยนไปมา
ครั้นแล้วรําเคล้าเข้าหา
กั้นกางขวางหน้านางไว้
นางผลักพลิกหยิกข่วนค้อนให้
เทพไทสุขเกษมเปรมปรีดิ์ ฯ

นางเทพธิดามารศรี
ดังกินรีรําฟ้อนร่อนรา
ประสานแทรกสับสนซ้ายขวา
เกษมสุขทุกหน้าสุราลัย
นางอายเอียงเมียงค้อนแล้วผลักไส
ชักสไบเบี่ยงบิดปิดบัง
เทวาประติพัทประหวัดหวัง
เมียงชม้อยคอยระวังท่วงที
ฝูงนางสาวสวรรค์ก็ผันหนี
ถ้อยทีรื่นเริงบันเทิงใจ ฯ
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ภาคผนวก ค
บทโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดสีดาลุยไฟและปราบบรรลัยกัลป์
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บทโขน เรื่องรามเกียรติ์
ชุด สีดาลุยไฟ และปราบบรรลัยกัลป์
จัดแสดง ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2548
ประสาท ทองอร่าม เรียบเรียงบท
***************
- ปี่พาทย์ทาเพลงวา (สิบแปดมงกุฎ ลิงพระยา คลานออกนั่งตามที่)
(พระราม พระลักษมณ์ ออกนั่งเตียง)
- ร้องเพลงช้าปี่ เมื่อนั้น
พระรามราชสุริย์วงศ์ทรงศิลป์
เสด็จออกพลับพลาหน้าคิริน
หมู่กระบินทร์บังคมคัลอัญชลี
- ร้องเพลงแขกมอญ เสร็จบําราบราพร้ายใจโมหันต์ ทรงสังหารทัศกัณฐ์ยักษี
บรรลัยลับดับชีพชีวี
รอรับภควดีกลับคืนมา
- ร้องรื้อร่าย นับจากนี้มีแต่จะผาสุก
ผ่อนบรรเทาความทุกข์สุขหรรษา
ใกล้กําหนดวันถึงซึ่งเวลา
ที่จะคืนอโยธยาธานี
- ปี่พาทย์ทาเพลงกลองโยน (ตํารวจหวายยักษ์ พิเภกออก)
(นางสีดาทรงวอ นางตรีชฏา นางเบญกาย นางกํานัลตามขบวนเสด็จ)
- ร้องเพลงแขกลพบุรี เมื่อนั้น
นวลนางสีดามารศรี
ครั้นมาถึงพลับพลาพระสามี
เทวีนิ่งนึกตรึกตรา
ถ้าจะเข้าเฝ้าแหนแม้นแต่ก่อน
ฉวยภูธรแหนงหน่ายก็อายหน้า
จะเฝ้าอยู่เพียงหน้าพลับพลา
ฟังบัญชาโปรดปรานประการใด
- ร้องร่าย คิดแล้วลงจากที่นั่งทรง
พร้อมฝูงอนงค์น้อยใหญ่
พิเภกนําเสด็จคลาไคล
เข้าไปเฝ้าพระอวตาร
- ปี่พาทย์ทาเพลงเสมอ -
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(ตํารวจหวายยักษ์ วอเข้าเวที)
(นางสีดา พิเภก นางตรีชฏา นางเบญกาย รําเพลงเสมอ)
(แล้วเข้าเฝ้าพระรามนั่งตามที่ นางกํานัลตามเสด็จเข้าไปนั่งตามที่)
- ร้องเพลงฝรั่งควง ครั้นถึงจึงบังคมก้มเกล้า
หมอบเฝ้าผ่านฟ้าตรงหน้าฉาน
คอยสดับตรับรสพจมาน
จะออกโอษฐ์โปรดปรานประการใด
- ร้องเพลงคลื่นกระทบฝั่ง เมื่อนั้น
พระราเมศรัศมีศรีใส
เห็นองค์สีดายาใจ
ภูวไนยสมถวิลยินดี
พิศพักตร์อัคเรศรําพึงคิด
จะเรียกหามาชิดก็ใช่ที่
ด้วยพลัดพรากจากไปเสียหลายปี
ถึงจะดีก็ไม่สิ้นคํานินทา
- ร้องร่าย จําจะแกล้งแสร้งพูดประภาษพ้อ ให้หายข้อข้องจิตคิดกังขา
ตรัสพลางทางมีพจนา
ดูก่อนสีดาดวงใจ
พี่สู้ทําสงครามข้ามสมุทร
สัประยุทธ์ผลาญยักษ์ชีพตักษัย
แสนยากปิ้มชีวันจะบรรลัย
เพราะจะใคร่พบองค์นงคราญ
เจ้าไปอยู่ลงกาธานี
เห็นจะมีความสุขเกษมศานต์
อันองค์เจ้าลงกาพญามาร
โปรดประทานสิ่งใดให้เทวี
- ร้องเพลงอัปสรสาอาง เมื่อนั้น
นวลนางสีดามารศรี
ได้ฟังดังต้องสายอัสนี
มิรู้ที่จะทูลให้เห็นจริง
จึงบังคมก้มพักตร์พจนารถ
อันข้าบาทยากเย็นเพราะเป็นหญิง
จะว่าไปไม่มีที่อ้างอิง
ใครจะเล็งเห็นสิ่งที่จริงใจ
- ร้องร่าย เว้นแต่กองเพลิงกรานถ่านอัคคี จะเป็นที่พึ่งพาของข้าได้
ขอพระองค์ทรงสั่งตั้งกองไฟ
ทีใ่ นหน้าพลับพลาเวลานี้
ข้าจะตั้งความสัตย์อธิษฐาน
สาบานต่อเบื้องบทศรี
แล้วจะลุยเข้าไปในอัคคี
ถ้าแม้นชั่วชีวีจงวายปราณ
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- ร้องเพลงแปดบท เมื่อนั้น
ได้ฟังโฉมยงนงคราญ
จึงว่าพี่นี้ก็รู้แล้ว
แต่ตกไปในมือปัจจามิตร

พระจักรกฤษณ์ฤทธิ์ล้ําสุริย์ฉาน
เบิกบานชื่นชมสมคิด
ว่าน้องแก้วซื่อสัตย์สุจริต
ใครไม่เล็งเห็นจิตจะนินทา

- ร้องร่าย ซึ่งเจ้าจะลุยไฟไว้ยศ
ให้ปรากฏก็ตามปรารถนา
ดําริพลางทางมีพระบัญชา
สั่งเสนาจัดทํากองเพลิงกาฬ
แล้วตรัสกับโฉมยงองค์สีดา
พี่จะเชิญเทวาทุกสถาน
ประชุมกันวันนี้ที่พระลาน
จะได้เห็นเป็นพยานกานดา
ว่าแล้วเสด็จจากบัลลังก์ทรง
กรายองค์ทรงศรด้วยพาหา
น้าวสายศรลั่นถึงชั้นฟ้า
ด้วยฤทธิ์ศักดาภูวไนย
- ปี่พาทย์ทาเพลงรัว (พระรามแผลงศร)
(พระอินทร์ เทวดา นางฟ้า ออกนั่งตามที่)
(ตลกยกเตียงลิงนํากองไฟออกมาตั้ง)
- ร้องร่าย เมื่อนั้น
นางสีดานารีศรีใส
ครั้นเห็นองค์อินทราสุราลัย
อรไทชื่นชมสมคิด
จึงบังคมสมเด็จพระอวตาร
เยาวมาลย์ตั้งสัตย์สุจริต
ขอเดชะพระเพลิงเริงฤทธิ์
อันศักดิ์สิทธิ์ไม่ลําเอียงเที่ยงธรรม์
- ร้องเพลงจาปาทองเทศ ถ้าแม้ว่าข้านึกแหนงหน่าย
ต่อองค์พระนารายณ์รังสรรค์
ไปรักใคร่ในท้าวทศกัณฐ์
จนชั้นชายอื่นในโลกา
ขอจงเพลิงกรานผลาญชีวิต
ให้ปลดปลิดสุดสิ้นสังขาร์
แม้ข้าซื่อสัตย์ต่อภัสดา
จงอย่าให้มีราคีพาน
- ร้องเพลงเชิดฉิ่ง เสี่ยงแล้วทูลลาพระสามี
จรลีออกมายังหน้าฉาน
แล้วลุยไปในถ่านอัคคี
บรรจงจัดภูษาทรงนงคราญ
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- ร้องเพลงเห่เชิดฉิ่ง บันดาลเป็นโกสุมประทุมทอง ผุดรองบัวบาทบทศรี
เปลวไฟไม้ต้องนางเทวี
จรลีไปบนบุษบัน
- ปี่พาทย์ทาเพลงเร็ว (พระรามลงไปรับนางสีดามาประทับร่วมอาสน์)
- ร้องเพลงเทวาประสิทธิ์ เมื่อนั้น
องค์ท้าวเจ้าไตรตรึงส์สวรรค์
เห็นพระจักรพงศ์ทรงธรรม์
ไม่เดียดฉันท์ในสีดานารี
จึงอํานวยอวยพรพูนสวัสดิ์
ให้กษัตริย์ทั้งสองจําเริญศรี
แล้วอําลาพากันจรลี
เหาะไปสู่ที่พิมานชัย
- ปี่พาทย์ทาเพลงเชิด (พระอินทร์ เทวดา-นางฟ้า กลับเข้าเวที)
- ร้องเพลงนกจาก เมื่อนั้น
พระอวตารผ่านภพสบสมัย
ครั้นฝูงเทวาลาไป
เสนาในเฝ้าแหนแน่นอนันต์
จึงดํารัสตรัสสั่งสุครีพ
เราจะรีบกลับคืนไปเขตขัณฑ์
เมื่อแรกจากเมืองมาสู่อารัญ
นัดกันกับสองพระน้องยา
- ร้องร่าย บัดนี้ก็จวนถ้วนกําหนด
พระพรตจะละห้อยคอยหา
ท่านจงเร่งรัดจัดโยธา
จะยกไปในเวลาพรุ่งนี้
แล้วตรัสสั่งพิเภกกุมภัณฑ์
จงจัดสรรเสนายักษี
ที่ซื่อตรงจงรักภักดี
ให้มาอยู่บุรีลงกา
แต่ตัวท่านนั้นไปกับเราก่อน
แล้วค่อยคืนมานครของยักษา
ตรัสพลางทางชวนนางสีดา
เสด็จเข้าพลับพลาในราตรี
- ปี่พาทย์ทาเพลงเข้าม่าน (พระราม นางสีดาเข้าเวที)
(ผู้แสดงทั้งหมดเข้าเวที)
- ปี่พาทย์ทาเพลงขึ้นพลับพลา (พระราม นางสีดา ออก)
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- ร้องเพลงขึ้นพลับพลา นั่งเหนือแท่นสุวรรณบรรจถรณ์ กับบังอรองค์พระมเหสี
หยอกเย้าแย้มสรวลยวนยี
พลางมีสุนทรวาจา
- ร้องเพลงชาตรี น้องเอยน้องแก้ว
เหมือนม้วยแล้วกลับเป็นมาเห็นหน้า
แต่พลัดพรากจากกันมานานช้า
พี่โศกาพ่างเพียงจะม้วยมุด
- ร้องเพลงลีลากระทุ่ม จึงตามหามาถึงเมืองขีดขิน
ได้โยธาพานรินทร์นับสมุทร
พี่ยกทัพขับพลรีบรุด
มายงยุทธราพณ์ร้ายวายชีวิต
จนได้เจ้าเยาวมาลย์มาร่วมห้อง
ทีข่ นุ่ ข้องสูญหายสบายจิต
ว่าพลางอิงแอบแนบชิด
จุมพิตนวลน้องตระกองกร
- ร้องร่าย เมื่อนั้น
โฉมนางสีดาดวงสมร
ระทวยทับกับตักพระภูธร
บังอรวอนว่าพาที
เพราะน้องรักรบให้ไปตามกวาง
จึงต้องร้างแรมป่าพนาศรี
ตกไปอยู่ลงกาธานี
ทุกทิวาราตรีตรมใจ
จะผูกศอเสียให้ตายวายปราณ
หากกําแหงหนุมานไปช่วยได้
ไม่ม้วยมอดชีวันบรรลัย
เพราะพระภูวไนยเมตตา
อันพระคุณของพระองค์ทรงเดช
ดังชนกปกเกศเกศา
จะขออยู่สนองรองบาทา
ไปกว่าชีวันจะบรรลัย
- ร้องเพลงโอ้โลมใน ดวงเอยดวงสมร
พี่จะถือโทษกรณ์ก็หาไม่
หากถึงยุคเข็ญจึงเป็นไป
ต้องในที่เราอวตาร
ครั้งนี้สัตว์บาปก็ราบแล้ว
จะผ่องแผ้วผาสุกทุกสถาน
ทั้งพี่กับโฉมยงนงคราญ
จะสําราญเริงรื่นทุกคืนวัน
ว่าพลางประโลมลูบต้อง
ค่อยประคองชิดชมภิรมย์ขวัญ
เกษมสันต์ยินดีปรีดา
ถ้อยทีปฏิพัทธ์ผูกพัน
- ปี่พาทย์ทาเพลงตระนอน -
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- ร้องเพลงแมลงวันทอง เมื่อนั้น
พระจักรรัตน์แก้วแววเวหา
บรรทมตื่นจากที่ศรีไสยา
พอเวลารุ่งแจ้งแสงอุทัย
จึงตรัสชวนโฉมยงนงลักษณ์
องค์ภัควดีศรีใส
(พระลักษมณ์ออก)
ทั้งพระลักษมณ์อนุชายาใจ
เสด็จไปยังพลจัตุรงค์
- ปี่พาทย์ทาเพลงเสมอสามลา (พระราม นางสีดา พระลักษมณ์รําเพลงเสมอสามลาแล้วเข้าเวที)
- ปี่พาทย์ทาเพลงรุกร้น (สิบแปดมงกุฎ ลิงพระยา พระราม นางสีดาทรงราชรถคันที่ 1 ออก)
(เสนายักษ์ มโหทร เปาวนาสูร พิเภก พระลักษมณ์ทรงราชรถคันที่ 2)
- พากย์ เสด็จทรงรถสุวรรณบรรจง
กับนวลอนงค์
องค์ภควดีสีดา
งามรถพระลักษมณ์อนุชา
แอกงอนโสภา
เทียมคู่รถราชอาจหาญ
งามเหล่ากระบี่ชัยชาญ
เหี้ยมฮึกเริงราน
ชํานะตะบะทุกครา
รถแล่นลิ่วตามมรรคา
เร่งรีบยาตรา
มุ่งสู่แดนดงพงพี
- ปี่พาทย์ทาเพลงเชิด (กองทัพ พระรามเข้าเวที)
(บรรลัยกัลป์ออกนั่งเตียง)
- ร้องเพลงสมิงทองมอญ มาจะกล่าวบทไป
ถึงบรรลัยกัลป์ยักษี
เป็นโอรสทศเศียรอสุรี
นางอัคคีนงคราญเป็นมารดา
เรืองเดชศักดาสามารถ
ฤทธิรงค์องอาจแกล้วกล้า
เจ้าพิภพภุชงค์องค์อัยกา
ขอมาเลี้ยงไว้ในบาดาล
- ร้องเพลงชานาญ พญานาคนั้นตั้งพิธี
ให้ชุบแช่อินทรีย์ด้วยน้ําว่าน
ถึงเจ็ดเดือนเจ็ดปีทิวาวาร
จึงเสร็จการสมหวังดังใจ
อันองค์กุมภัณฑ์แต่นั้นมา
ใครจับกุมกายาหาอยู่ไม่
ยิ่งอิ่มเอิบกําเริบฤทธิไกร
ไม่ย่อท้อต่อใครในโลกี
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กาลอัคคี -

- ร้องร่าย คิดจะใคร่ไปเฝ้าบิตุเรศ
ชนนีเกิดเกศเกศี
จึงแต่งองค์ทรงเครื่องเรืองรูจี
แทรกพื้นปัถพีไปลงกา
- ปี่พาทย์ทาเพลงคุกพาทย์ - กราวใน - เชิด (บรรลัยกัลป์เข้าเวที)
(นางกาลอัคคีออกนั่งเตียง)
- ร้องเพลงนกขมิ้น เมื่อนั้น
นางกาลอัคคีเสน่หา
เนาในมณเฑียรทองผ่องโสภา (บรรลัยกัลป์ออก) แลเห็นองค์อสุราโอรส
ไปกุมกรลูกยาเข้ามานั่ง
บนสุวรรณบัลลังก์อลงกต
สวมกอดบรรลัยกัลป์รันทด
พลางกําสรดโศกาอาลัย
- ปี่พาทย์ทาเพลงโอด (นางกาลอัคคีร่ําไห้)
- ร้องร่าย เมื่อนั้น
บรรลัยกัลป์หลากจิตคิดสงสัย
บังคมพลางทางทูลไปทันใด
เหตุไฉนจึงทรงโศกา
แล้วถามถึงองค์พระบิตุเรศ
มงกุฎเกศพิภพนาถา
เสด็จอยู่แห่งใดพระมารดา
ลูกยาจะไปเฝ้าพระภูมี
- ร้องเพลงธรณีร้องไห้ เมื่อนั้น
นางอัคคีขุ่นข้องหมองศรี
เช็ดชลนานางพลางพาที
เทวีเล่าแถลงแจ้งเหตุการณ์
- เจรจา เป็นเวรกรรมบันดาลในครั้งนี้ ด้วยพระชนกปกเกศีเจ้าม้วยมรณ์ เพราะ
มือมนุษย์และวานรน้ําใจพาล มันยกพลโยธามารุกรานจนถึงถิ่น ได้เข่นฆ่าพรหม
พงศ์วงศ์อสุรินทร์เสียจนหมด ส่วนพิเภกอาของเจ้ าเล่าก็คิดคดไปเข้ากับไพรี
บัดนี้ได้เป็นปิ่นกษัตริย์ครองปัถพีเมืองลงกา แม่นี้คิดเวทนาเป็นยิ่งนัก โถพระบิดา
ที่รักของเจ้าก็มาม้วย หมดที่พึ่งซึ่งจะช่วยอุปถัมภ์ หรือจะเป็นเวรกรรมแต่ปาง
ก่อน มารวบรัดตัดรอนให้จําพราก ต้องตกระกําลําบากน่าสมเพช รําพันพลาง
อัสสุชลเนตรก็หลั่งไหลทั้งซ้ายขวา เข้ากอดลูกรักรําพร่ําโศกา
- ปี่พาทย์ทาเพลงโอด (นางกาลอัคคี บรรลัยกัลป์ ร่ําไห้)
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- เจรจา บรรลัยกัลป์ บรรลัยกัลป์อสุราครั้นค่อยคลายความโศกี จึงกราบทูลพระชนนีว่าโปรด
เกล้า ครั้งนี้เล่าลูกขอถวายบังคมลา จะติดตามไปเข่นฆ่าปัจจามิตร อันพระแสง
ศรสิ ทธิ์ ข องบิตุรงค์ สําหรับทรงไปรบรับอรินทร์พ าล จงมอบให้ลูก ไปสัง หาร
ผลาญไพรี
กาลอัคคีพระลูกรักร่วมชีวีศรีชีวิต อันพระทรงฤทธิ์ราชบิดร นั้นเรืองอิทธิ์ฤทธิรอน
ไมมีที่เปรียบได้ กุมภกรรณอินทรชิตฤทธิไกรก็มรณา ทั้งสุริย์วงศ์พงศาและมิตร
สหาย ก็ม้วยมอดวอดวายเสียมากนัก ซึ่งจะติดตามไปหาญหักพระรามา
พระมารดาให้มีจิตคิดหวาดหวั่น ลูกจะโมโห หุนหันนั้นไม่ได้ จงฟังคําแม่ว่าเจ้า
อย่าไปเลยลูกยา
บรรลัยกัลป์ประทานโทษโปรดเกศาแก่ข้าพระบาท จะมิให้ลูกยานี้อาฆาตกระไรได้
เพราะมันฆ่าพงศ์พันธุ์บรรลัยเสียหนักหนา ลูกขอติดตามไปพิฆาตฆ่าเพื่อแก้แค้น
ทําทดแทนคุณพระบิดาบังเกิดเกศ มิให้ชาวสวรรค์ชั้นเทเวศมาเย้ยหยัน โปรด
อนุญาตเสียโดยพลันเถิดพระเจ้าข้า
กาลอัคคีศรนี้ของเทวาองค์บรมพรหมาน ได้โปรดประทานแก่พระบิดาเป็นคู่
พระกร ขอพระลูกรักจงสถาวรจําเริญฤทธิ์ อันศัตรูหมู่ปัจจามิตร อย่าสู้เจ้าได้
ขอจงสวัสดีมีชัยเถิดนะเจ้า
บรรลัยกัลป์บรรลัยกัลป์ก็ก้มเกล้ารับพระพระและพระแสงศรชัย ถวายบังคม
พระมารดาแล้วคลาไคลออกจากลงกา ติดตามกองทัพพระจักรา
-ปี่พาทย์ทาเพลงเชิด(บรรลัยกัลป์ เข้าเวที)
(นางกาลอัคคี เข้าเวที)
(หนุมาน ออก)
พากย์
หนุมานทะวานเหาะระเห็ดมา โดยพระราชบัญชา
แห่งองค์พระรามจักรี
เพื่อปราบปรปักษ์ยักษี
บรรลัยกัลป์อสุรี
ซึ่งมันตามมารอนราญ
พิเภกแจ้งว่าพญามาร
เรืองฤทธิ์รําบาญ
อีกทั้งลื่นทั่ววรกาย
จําเราจะรอราพณ์ร้าย
หาทางทําลาย
อยู่ที่แทบทางกลางพนา
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ร้องเพลงต่อยหม้อ
ครั้นถึงกึ่งทางกลางดง
เคลื่อนคล้อยลอยลงจากเวหา
เห็นบึงใหญ่ใกล้ริมมรรคา
จึงเข้ามายืนคิดพินิจดู
ร้องร่าย
จําจะจําแลงแปลงกาย
เป็นควายติดตมจมปลักอยู่
ลวงให้บรรลัยกัลป์มันยกดู
จนอ่อนหูสิ้นกําลังวังชา
จึงจะเข้าสังหารอสุรินทร์
ให้สุดสิ้นชีวังสังขาร์
คิดพลางทางนิมิตด้วยฤทธา
เปลี่ยนแปลงกายาทันใด
-ปี่พาทย์ทาเพลงตระนิมิต(หนุมานร่ายเวทแปลงกายแล้วเข้าเวที)
(ควายแปลงออก)
- ร้องลิงลาน เดชะพระเวทกลายเพศลิง
เป็นมหิงส์นิ่งนอนในปลักใหญ่
กระดิกหูชูจมูกหายใจ
มิได้ไหวติงอินทรีย์
-ปี่พาทย์ทาเพลงรัว-เชิด(ควายแปลงลงรออยู่ในปลัก)
(บรรลัยกัลป์ ออก)
-เจรจาบรรลัยกัลป์บรรลัยกัลป์อสุรีเรืองฤทธิรุทธ์ ติดตามจัตุรงค์พระทรงครุฑมาในอรัญวา
ครั้นถึงหนองน้ํากลางป่าพนาลัย อสุเรศแลไปเห็นมหิงสา มิแจ้งว่าหนุมานรูป
นิมิต อสุรีผู้มีฤทธิ์จึงมีวาจา ว่าฮะเฮ้ยเหวยไอ้ควายป่าพนาดร มึงอยู่ที่นี้เห็น
มนุษย์และวานรบ้างหรือไม่ มันพากันลัดแลงไปแห่งใดอย่างไรเล่า จงชี้แจงแจ้ง
ข้อเค้าให้เข้าใจ
ควายแปลงนี่แน่ะพระจอมอสุรีมีฤทธิไกรจงฟังว่า เราจะชี้แจงแจ้งกิจจาให้ประจักษ์
เพราะเรารู้อยู่ว่ารามลักษมณ์ไปทางไหน แต่ทว่าขอท่านผู้เรืองฤทธิไ กรโปรด
กรุณา ช่วยยกให้ตัวข้าขึ้นพ้นจากอันตราย เพราะข้าติดปลักจวนตายมาหลาย
วัน ขอท่านผู้จอมกุมภัณฑ์จงได้เมตตา ช่วยให้พ้นทุกขเวทนาในครั้งนี้ แล้วจะ
แถลงแจ้งวิถีที่พระรามไป ให้ท่านทราบระหัสสมหทัย เจียวละท่านบรรลัยกัลป์เหวยเฮ้ยอ้ายมหิงส์มึงนั้นอย่าร้อนใจ กูจะช่วยมึงนี้ให้ได้พ้นทรมาน เมื่อมึงขึ้นได้
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บรรลัยกัลป์-

ควายแปลง-

บรรลัยกัลป์-

ควายแปลง-

แล้วจงแจ้งการให้กูประจักษ์ ว่าสองมนุษย์รามลักษมณ์ไปทางไหน ว่าพลางทาง
แผลงฤทธิไกรของอสุรี เข้ายกมหิงสาด้วยฤทธี
-ปี่พาทย์ทาเพลงเชิดฉิ่ง-บรรลัยกัลป์เข้ายกควายแปลง เล่นกวนมุกพอสมควร-เจรจาเฝ้าแต่ปล้ําปลุกคลุกคลีจนอ่อนจิต จะเขยื้อนเคลื่อนสักนิดก็หาไม่ ให้
ขัดสนจนใจแสนเมื่อยล้า จึงหยุดยืนฝืนกายาระอาใจ มิรู้ที่จะทําประการใดแสน
สุดคิด
หนุมานรูปนิมิตมหิงสา เห็นอสุรีอ่อนระอาผ่อนหายใจ จึงเสแสร้งแล้ง
ปราศรัยด้วยมารยา เอออะไรไหนจะช่วยข้าให้พ้นทุกข์ด้วยปรานี ขอท่านจง
เมตตาข้าอีกทีเถิดนะท่าน
พระยาบรรลัยกัลป์ยิ่งมีจิตคิดปรานี จึงสําแดงแผลงฤทธีถาโถม โจม
ทะยานขุนมารขบฟันมั่นหมายย่อกายลงยกมหิงสา บัดเดี๋ยวใจก็เขยื้อนเคลื่อน
คลาขึ้นทันที
-ปี่พาทย์ทาเพลงรัว(บรรลัยกัลป์แผลงฤทธิ์เข้ายกควายแปลงขึ้นจากปลัก)
ร้องร่าย
เมื่อนั้น
มหิงสาวายุบุตรกระบี่ศรี
ขึ้นยังพ่างฟื้นปัถพี
ทําทีกิริยาร่าเริง
เอียงเขาเข้าลับกับแผ่นผา
แหงนหน้าชะแง้แลเบิ่ง
ขวิดเผือลําพองลองเชิง
วิ่งกระเจิงขวิดไขว่ไปมา
ร้องเพลงนาคราช
เมื่อนั้น
บรรลัยกัลป์สํารวลสรวลร่า
แล้วว่าเหวยไอ้มหิงส์อย่านิ่งช้า
จงแจ้งความตามสัญญากับกูไว้
อันมนุษย์สองรากับวานร
ด้นดั้นดงดอนไปทางไหน
มันดูหมิ่นถิ่นแคลนกูแค้นใจ
จะตามไปรณรงค์สงคราม
-เจรจาช้ า ก่ อ นอสุ รี จ งฟั ง ห้ า มเราสั ก นิ ด ท่ า นอย่ า ได้ คิ ด ติ ด ตามองค์ ร าม
ลักษมณ์ ขอให้พระยายักษ์คืนกลับยังธานี ถ้าขืนไปแล้วอสุรีจะมรณา เพราะ
พระรามเรืองศักดาคือองค์นารายณ์ ลงมาบําราบราพณ์ร้ายพวกพาลริษยา ที่
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บอกให้เพราะท่านได้กรุณาเรายิ่งนัก ช่วยเราขึ้นจากปลักรอดม้วยมรณ์ จงเชื่อ
เราบ้างฟังเราก่อน เถิดนะท่าน
บรรลัยกัลป์ชะ ช่างจํานรรจ์เจียว หวาได้กาสร พระนารายณ์มีสี่กรกูรู้จัก องค์พระ
ทรงศักดิ์ทรงตรีคทาและจักรสังข์ มีพญาเศสะนาคราชเป็นอาสนบัลลังก์บรรทม
อยู่ ณ เกษียรสมุทร เสด็จไหนก็ทรงครุฑระเห็ดจร นี่มันเป็นมนุษย์สองกรเดิน
พสุธา เป็นโจรปล้นพาราชิงราชสมบัติ อันตัวของเจ้าเล่าก็เป็นแต่สัตว์ไหนจะรู้จัก
เป็นควายโซโง่จมปลักเจียนจะม้วย ถ้ากูไม่เอ็นดูชูช่วยก็คงจะตาย ทุด อ้ายชาติ
ควายอหังการ์ เฮ้ย พระรามและโยธาไปทางไหน จงบอกมาไว้ไวกูจะตามไป
สังหาร ไอ้สองมนุษย์และบริวารเสียให้มรณา จงแจ้งไปอย่าได้มุสาในบัดนี้
ควายแปลงเฮ้ย อ้ายอสุรี ชาติสาธารณ์ ชีวิตมึงเห็นจะวายปราฯเสียในวันนี้ อัน
ตัวของมึงเปรียบเหมือนมฤคีที่ในป่า ส่วนองค์สมเด็จพระรามนั้นอุปมาดั่งราชสีห์
เปรียบอีกอย่างตัวของเอ็งนี้ดุจแมลงเม่า อันพระรามนั่นเล่าเหมือนเปลวไฟ ที่
กูบอกให้เพราะมึงนี้เคยมีคุณ กูจึงการุณย์ด้วยสงสาร ถ้ายังฮึกหาญอวดเหี้ยม
เหิม มา มา มา มาลองเริ่มเผดิมศึกกับกูดูก่อน จะได้ลิ้มรส สองเขาของกาสร
ที่หาญสู้ ถ้าตัวของกูพ่ายแพ้มึงจริงจริง มึงจงไปตามพระรามกับพลลิงใน ราว
ไพร
บรรลัยกัลป์เหม่ เหม่ ไอ้จัญไร ชาติมหิงส์ มึงเห็นจะสิ้นชีวิตเสียจริงๆ ในวันนี้ อัน
บุญคุณของกูก็มีอยู่มากมาย อุตส่าห์ยกให้ปลอดรอดความตายแล้วมิหนํา
แทนที่จะอุปถัมภ์กลับมาหาญสู้ ทุดอ้ายชาติทรลักษณ์อักตัญํูไม่รู้คุณคน นี่
แหละเขาว่าสัตว์หน้าขนคบไม่ได้ ทุดอ้ายจัญไรสัตว์อุบาทว์ เสียเช่นเสียชาติที่
เกิดมา กูคือพระกาลจะสังหารชีวาให้วายปราณ ว่าพลางทางขุนมารสําแดง
แผลงศักดา เข้าไล่จับมหิงสาด้วยฤทธิไกร
-ปี่พาทย์ทาเพลงเชิด(บรรลัยกัลป์เข้ารบกับความแปลง)
(ควายแปลงหนีเข้าเวที บรรลัยกัลป์ตามเข้าเวที)
(ความแปลง ออก)
ร้องร่าย
เลี้ยวลัดพุ่มไม้ไพรกว้าง
ถึงต้นทางที่เนินเขาใหญ่
จึงแปลงกายกลายเพศเป็นลิงไพร
ขึ้นอาศัยบนศิลาพนาดร
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-ปี่พาทย์ทาเพลงรัว(ควายแปลงร่ายเวทเข้าเวที สังขวานร ออก)
-ปี่พาทย์ทาเพลงวรเชษฐ์ –เชิด(สังขวานร เต้นวรรอบเวที แล้วขึ้นไปรออยู่บนเตียง)
(-บรรลัยกัลป์ ออก)
ร้องร่าย
ครั้นถึงหว่างเวิ้งเชิงผา
พอสิ้นรอยบาทากาสร
ผันแปรแลเห็นวานร
อยู่ยังชะง่อนเงื้อมคีรี
ร้องถามไปพลันทันใด
เหวยไอ้ลิงป่าพนาศรี
อ้ายมหิงส์วิ่งวางมาทางนี้
เอ็งอยู่นี่เห็นบ้างหรืออย่างไร
เจรจา
สังขวานรนี่แน่ อสุรีฤทธิไกรผู้อาจอง ท่านมีเจตน์จํานงประสงค์ใดในกระบื่อป่า ดู
ท่วงทีกิริยาเกรี้ยวโกรธนัก พระยายักษ์จงชี้แจงแจ้งคดี แล้วเราจะบอกหนทางจร
ลีของกาสร
บรรลัยกัลป์นี่แน่ะสังขวานรเราจะบอกให้ ด้วยอ้ายควายป่าตัวจัณไรมันอ่อนศักดิ์
ไปติดหล่มจมปลักอยู่ในเลนลึก เราหาญฮึกยกมันขึ้นได้จากหล่ม แต่พอมันพ้น
จากตมกลับอหังการ์ พอเราถามว่าพระรามกับโยธาไปทางไหน
มันกลับ
ปากกล้าท้าให้ชิงชัยกับตัวมัน แล้วอ้ายมหิงสาอาธรรม์ก็แพ้ฤทธิ์ หลบลี้เอาชีวิต
หนีเข้าป่า เราจึงติดตามมันมาทางทิศนี้ ก็พอดีได้มาพบเอ็งเฮ้ย นี่เจ้า เห็นไอ้ตัว
อวดเก่งไปทางไหน
สังขวานรเอ็งนี้ดูกระไรจึงโง่นัก ไม่รู้คุณของกระบือยังถือศักดิ์กลับโกรธา นี่เรา
ขอบอกอสุราโดยจริงใจ อันพระรามฤทธิไกรนายวานร คือองค์พระสี่กรผู้ทรงจักร
ไม่มีใครที่จะหาญหักกับพระองค์ได้ ถ้าเอ็งยังคงทะนงใจไม่เชื่อฟังดังพาที ก็ จง
มารบรอต่อตี ให้เห็นฤทธิ์ ถ้ากูตายมึงจึงคิดไปตามพระรามกับพลสวา
บรรลัยกัลป์เหม่ไอ้ลิงป่าชาติสาธารณ์ กูนึกว่ามหิงสาอันธพาลจะร้ายกาจ มึงซิกลับ
บาทว์บังอาจใจ เฮ้ยไอ้เดียรัจฉานหยาบใหญ่ใจกาลี ถึงตัวมึงก็จะสิ้นชีวีบัดนี้ไซร้
ว่าพลางทางแผลงฤทธิไกรอันศัก ดา กระโจนขึ้นบนภูผาด้วยฤทธี เข้ารบรอต่อตี
กับวานร หนุมานก็แสร้งกลับกลอกหลอกหลอนเข้าชิงชัย
-ปี่พาทย์ทาเพลงเชิด(บรรลัยกัลป์ เข้ารบกับสังขวานร)
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(สังขวานรหนีเข้าเวที หนุมานออก)
- ร้องเพลงลิงโลด เมื่อนั้น
บรรลัยกัลป์ครั้นเห็นลิงใหญ่
โกรธากระทืบบาทตวาดไป
เหวยไอ้พานรินทร์ดูหมิ่นยักษ์
กูคิดว่าลิงไพรจึงไต่ถาม
มึงนี้พวกลักษมณ์รามพึ่งรู้จัก
อย่าโยโสโอหังฮึกฮัก
กูจะหักคอเคี้ยวเสียเดี๋ยวนี้
ว่าพลางกวัดแกว่งพระแสงศร
ประจัญบานราญรอนกระบี่ศรี
เข่นเขี้ยวแข็งข้อต่อตี
ถ้อยทีไล่ประชิดติดพัน
-ปี่พาทย์ทาเพลงเชิด(บรรลัยกัลป์เข้ารบกับหนุมาน)
ร้องเพลงต้นเพลงฉิ่งชั้นเดียว
เมื่อนั้น
วายุบตรฤทธิแรงแข็งขัน
กลอกกลับรับรองป้องกัน
ผัดผันเปลี่ยนท่าราวี
เห็นกุมภัณฑ์หันเหเซทรุด
โถมทะยานเหยียบยุทธยักษี
จับพลาดพลัดหลุดไปหลายที
ขุนกระบี่นิ่งนึกตรึกตรา
ร้องร่าย
ไอ้นี่มีกําลังยั่งยืน
ตัวลื่นเหมือนคําพิเภกว่า
แล้วฉุกคิดขึ้นได้ไวปัญญา
ลงกวาดคว้าฝุ่นทรายปรายซัด
เป็นละอองต้องกายบรรลัยกัลป์
เข้าโรมรันรบรับจับถนัด
ต่างตนแข็งขันสันทัด
หมายประหัตประหารกันให้บรรลัย
วายุบุตรยุดไว้ได้ที
เหยียบขยี้อสุรินทร์ดิ้นไม่ไหว
ชักตรีเพชรกวัดแกว่งแทงลงไป
ต้องกุมภัณฑ์บรรลัยด้วยฤทธา ฯ
-ปี่พาทย์ทาเพลงรัว-โอด-เชิด-หนุมานคว้าฝุ่นทรายซัดเข้ากายบรรลัยกัลป์-หนุมานฆ่าบรรลัยกัลป์ตาย เข้าเวที หนุมานตามเข้าไปในเวที-หนุมานนําศีรษะบรรลัยกัลป์ออกมา แล้วเต้นเข้าเวที- จบการแสดง –
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ภาคผนวก ง
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วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 17.00 น.
เสรี หวังในธรรม จัดทาบท
------------------------------------- บรรยายก่อนการแสดง นางมณโฑมเหสีของท้าวทศกัณฐ์แห่งเมืองลงกา ถือกําเนิดมาจาก “มณฑก” หรือ นางกบ
ผู้มีความกตัญํูต่อพระฤษี มีเนื้อเรื่องเบื้องต้นอันเป็นประวัติว่า ครั้งหนึ่งนางอนงค์นาคาธิดา
แห่งพระยานาค ลอบขึ้นมาสมสู่ด้วยงูดิน ครั้นพระฤษีทั้งเจ็ดองค์ไปพบเข้า ก็บังเกิดความอายว่า
ฤษีทั้งนั้นล่วงรู้ความลับแห่งตน จึงลอบขึ้นมาคายพิษใส่ไว้ในอ่างน้ํานม หวังจะสังหารพระโยคี
ทั้ง เจ็ ดนั้นให้ถึง แก่ความตาย บัง เอิญนางกบผู้อาศัยอยู่กับพระฤษี ได้แอบดูรู้เห็นพฤติกรรม
อันเป็นบาปของนางนาค จึงยอมอุทิศชีวิตกระโดดลงไปตายอยู่ในอ่างน้ํานม ด้วยความกตัญํู
รู้ คุ ณ ต่ อ พระฤษี ที่ เ คยชุ บ เลี้ ย งให้ ท านอาหารแก่ ต น พระฤษี ทั้ ง เจ็ ด สื บ ทราบความจริ ง แล้ ว
ก็นึกนิยมว่านางกบมีคุณแก่ตน จึงร่วมกันชุบนางกบขึ้นเป็นนางมนุษย์มีรูป ร่างสวยงาม ตั้งชื่อให้
ว่า “นางมณโฑ” หรือ “นางมณโฑทรี ” แล้วพาขึ้นไปถวายตัว เป็นบาทบริจ าริกาของพระอุม า
ณ เขาไกรลาส
โดยเหตุที่นางมณโฑเป็นกัลยาณีที่ซื่อสัตย์ จึงเป็นที่โปรดปรานของพระอุมาเทวี ถึงกับ
พระราชทานมนต์วิเศษชื่อสญชีพ สําหรับหุงน้ําทิพย์ชุบชีวิ ตบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตายแล้ว
ให้รอดฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้อีก แต่มีข้อกําหนดว่า ผู้ที่จะทําพิธีหุงน้ําทิพย์นั้น จะต้องเป็นสตรีที่มี
สามีแล้วไม่เกินสองคน
นางมณโฑตกมาเป็นมเหสีท้าวทศกัณฐ์ เมื่อครั้งพระยายักษ์เจ้ากรุงลงกาไปอาสาชะลอ
เขาไกรลาส แต่ขณะเมื่อทศกัณฐ์อุ้มนางผ่านเมืองขีดขิน ถูกพระยาพาลีชิงนางไปครองเสียก่อน
นางมณโฑได้ตกเป็นมเหสีของพาลีเป็นลําดับแรก แล้วทศกัณฐ์จึงได้คืนมาครองเป็นลําดับที่สอง
เนื้อเรื่องตอน “นางมณโฑหุงน้ําทิพย์” ที่จัดแสดงต่อไปนี้ดําเนินเรื่อง เมื่อทศกัณฐ์ลักพา
นางสีดามาไว้ยังเมืองลงกาแล้ว พระราม พระลักษมณ์ จึงยกกองทัพลิงติดตามมาชิงคืน โดยได้
สังหารบรรดาญาติวงศ์พงศา ฝ่ายลงกาล้มตายลงเป็นจํานวนมาก เรื่องราวต่อไปขอเชิญท่าน
ติดตามชมจากการแสดง
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- ปี่พาทย์ทาเพลงวา (เปิดม่าน)
(ฉากภายในพระตําหนักทศกัณฐ์เมืองลงกา ทศกัณฐ์นั่งเตียงอยู่กับนางมณโฑ)
- ร้องเพลงช้าปี่ เมื่อนั้น
องค์ท้าว ทศกัณฐ์ เป็นใหญ่
ประทับเหนือ แท่นทอง ผ่องอําไพ
กับทรามวัย มณโฑ ผู้โสภา
- ร้องเพลงบ้าบ่น ครุ่นคะนึง ถึงเรื่อง ณรงค์รบ แต่ตะวัน ชิงพลบ ลบเวหา
จนใกล้จะ อรุณโรจน์ โชตนา
ไม่สนิท นิทรา อุราร้อน
ยี่สิบเนตร นองเนตร ด้วยน้ําเนตร
ดาลเทวษ แค้นคั่ง ดั่งต้องศร
ยี่สิบกร ข้อนอุระ ทุกพระกร
ดั่งไฟรุม สุมขอน ไม่ผ่อนคลาย
- ปี่พาทย์ทาเพลงโอด - ร้องเพลงกล่อมนารี เมื่อนั้น
นวลนาง มณโฑ โฉมฉาย
แลเห็น พระองค์ ทรงฟูมฟาย
มิผ่อนพัก วรกาย ทั้งราตรี
แสนสงสาร จอมกษัตริย์ ภัสดา
กัลยา พลอยเศร้า สลดศรี
มิอาจเฉย เลยลา เก็บท่าที
นางเทวี กราบทูล มูลลิกา
- เจรจา มณโฑ ข้าแต่พระยอดฟ้าปิ่นอสูรผู้ทูนเกล้า ซึ่งพระองค์ทรงโศกเศร้าเห็นเป็นฉนี้
กระหม่อมฉันล่วงรู้ดีถึงพระหัทยา ว่าทรงอาลัยในบรรดาอสุรพงศ์ อั นต้องสูญ
ชีวิตชีพปลิดปลงในสงคราม แม้จนใจไม่อาจห้ามความทุกข์เทวษ แต่แม้นองค์
พระทรงเดชโปรดพระราชทาน ให้กระหม่อมฉันร่วมคิดอ่านการอาสา ก็จะขอ
รวมร่ ว มอุ ร าเข้ า แก้ ไ ข ด้ ว ยกระหม่ อ มฉั น เคยชิ ด ใกล้ เ ทพมารดา จนได้ รั บ
พระราชทานเทพมนตรามหาเวท ชื่อสญชีพแสนวิเศษมหาศาล หุงน้ําทิพย์ชุบ
ชีวานต์ ปวงสรรพสัตว์
ทศกัณฐ์ อะ....จริงหรือแม่ยอดนารีศรีสวัสดิ์มณโฑทรี เจ้าน่ะพูดเล่นเพียงปลอบพี่
ให้คลายหมอง หรือว่าจริงจังดังพระน้องกล่าวเจรจา แม่ยอดชีวันขวัญชีวาแม่
อย่าล้อเล่น
มณโฑ แม้นพระองค์อยากทรงเห็นเป็นจริงจัง โปรดสั่งให้ ใครจัดตั้งโรงพิธี แล้ว
ให้ขุดกเฬวรากซากอสุรีที่บรรลัย มากองรวมร่วมกันไว้ให้พร้อมมูล กระหม่อมฉัน
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จะหุงน้ําทิพย์พรมอสูรสิ้นทั้งหลาย ให้พ ลิกฟื้นคงคืนกายและชี วิต ด้วยเดชะ
น้ําอมฤตเจียวละเพคะพระผ่านฟ้า
- ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี ทศกัณฐ์ น้องเอย น้องรัก
เหมือนแม่พระ พึ่งพัก เลิศหนักหนา
มิเสียที ที่เป็น เช่นดวงตา
ดวงอุรา ของพี่ มิมีคลาย
- ร้องเพลงนกจาก ขอเชิญแม่ พุ่มพวง ดวงชีวิต เข้าร่วมคิด เคียงข้าง อย่าห่างหาย
ชุบชีวิต พงศ์เผ่า ที่เขาตาย
ให้ฟื้นกาย ฟื้นชีวา อย่าราคิน
- ปี่พาทย์ทาเพลงโลม - ตระนอน (ทศกัณฐ์โลมนางแล้วตระนอน)
- เปลี่ยนเป็นฉากห้องสรง - การแสดงหน้าม่าน (พวกตลกออกเล่นเรื่องเตรียมสร้างโรงพิธีสีขาวและให้ขุดกระดูกบรรดายักษ์ที่ตาย
เอามาชุบชีวิต แล้วชวนกันเข้าโรง)
- ปี่พาทย์ทาเพลงต้นเข้าม่าน - เปิดม่าน (นางมณโฑตัวเข้าพิธีทรงเครื่องขาวแบบดาบสินี นั่งอยู่บนเตียง มีนางพระกํานัล 6 คน)
- ร้องเพลงลงสรงโทน นั่งเหนือ เตียงสุวรรณ ผันขนอง อาบละออง สุหร่าย สายสินธุ์
ชําระรด หมดหมอง มลทิน
สุคนธาร ประทิ่น กลิ่นเกลา
- ร้องเพลงชมตลาด ทรงภูษา เนื้อดี สีเศวต
เขียนลาย ทองเทศ ฉลุเฉลา
สะไบหน้า เจียรบาด ตาดเงินเงา
ผูกชฏา ห่อเกล้า เมาฬี
ห้อยห่วง กุณฑาล สังวาลถัก
จุณเจิม เฉลิมพักตร์ ผ่องศรี
ถือประคํา สํารวม อินทรีย์
ดั่งนางดา- บสินี แล้วลีลา
- ร้องรื้อร่าย ลงจาก ปราสาทแก้ว แพรวพรรณ พร้อมกํานัล นารี ทั่วหน้า
ท้าวนาง นําเสด็จ ยาตรา
ไคลคลา ไปยัง โรงพิธี
- ปี่พาทย์ทาเพลงเสมอ (นางมณโฑกับนางกํานัลลงเวทีล่าง ราชรถออกรับมีเสนายักษ์ 8 ตนออกกับรถ)
- ปิดม่านเปลี่ยนเป็นฉากโรงพิธี -
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- การแสดงเวทีล่าง - กระบวนเคลื่อนวนรอบเวที - ร้องเพลงกลองโยน ทรงดําเนิน เดินผ่าน ตระหง่านงาม
ไปตาม เถื่อนแถว แนววิถี
พร้อมหมู่ กํานัล นารี
ยักษี ต้อยตาม ดําเนินมา
ออกจาก ราชฐาน ชั้นใน
ตรงไป โรงพิธี ชายป่า
เพื่อตั้ง ตะบะกิจ วิทยา
ชุบชีพ อสุรา ที่บรรลัย
- ปี่พาทย์ทาเพลงเชิด - เปิดม่าน –
ฉากโรงพิธีชายป่า
- ร้องร่าย ครั้นถึง ยังซึ่ง โรงพิธี
นางมณโฑ เทวี สีใส
เข้าสู่ ปะรํา อําไพ
ตั้งใจ ประกอบ พิธีการ
- ปี่พาทย์ทาเพลงเข้าม่าน (นางกํานัลและเสนาเข้านั่งประจําที่)
(นางขึ้นนั่งบนเตียง)
- ร้องเพลงเชื้อ 2 ชั้น โอมอ่าน สญชีพ มหาเวทย์
อันวิเศษ ยิ่งใหญ่ ไพศาล
เสกน้ํา ทิพย์มนต์ ดลบันดาล
สําหรับ ชุบชีวาน อสุรา
- ปี่พาทย์ทาเพลงสาธุการ (นางมณโฑรําแล้วปิดม่านเก็บอุปกรณ์)
(การแสดงหน้าม่าน ออกตัวเดียวก่อนแล้วเปิดม่าน)
- ปี่พาทย์ทาเพลงรัวสามลา (อสุรพงศ์ออกลาละ 6 ตัว และ 3)
(ผู้แสดงรําแล้วเข้าโรง)
- จบการแสดง -
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บทโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พาลีสอนน้อง
เสรี หวังในธรรม ทาบท
ดาเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1
มนตรี ตราโมท บรรจุเพลง
………………………
- องก์ที่ 1 พาลีเสียสัตย์ - ตอน 1 สัตย์สาบาน - ฉาก เทวสภา - ฉาก จัดเป็นวิมานบนเขาไกรลาศ มี
แท่นทีป่ ระทับ พระอิศวร พระอุมา พระ
นารายณ์ พระฤาษี เทวดา นางฟ้า
ตามลําดับชั้น กับมีที่นั่งชั้นต่ําสําหรับ
พาลี
- ผู้แสดง พระอิศวร พระอุมา พระนารายณ์ พระฤาษี
เทวดานางฟ้า และพาลี
- ปี่พาทย์ทาเพลงวา - เปิดม่านเทพพนม - ร้องเพลงยานี เมื่อนั้น
พระอิศวรบรมนาถา
เสด็จออกเทวะสภา
พร้อมคณาเทพเจ้าเหล่าอมร
- ร้องเพลงร่าย แลเห็นพาลีศรีกระบินทร์
โอรสอมรินทร์ชาญสมร
มาน้อมเฝ้าวันทนีชุลีกร
อดิศรมีเทวโองการ
- เจรจา พระอิศวร ดูกร ลูกท้าวมัฆวานผู้สมัญญาว่ากากาศ เมื่อครั้งไกรลาสศรีสุเมรุต้อง
เอนทรุด เหตุด้วยพระอรชุนกับรามสูรประลองฤทธิรุทธ์ศักดาหาญ เจ้ากับสุครีพ
ปรีชาชาญสมชาติชาย ปัญญาดีมีอุบายคิดบ่ายเบี่ยง ยกพระสุเมรุที่เอนเอียง
ดํา รงคงมี ความชอบนับ ว่า สู ง ส่ ง ควรสรรเสริ ญ ต่ อ แต่ นี้ เ จ้ า จงเจริ ญ จรั สฤทธิ์
มีสมญานามตามเรานิมิตว่าพระยาพาลีธิราช แม้นผู้ใดใครบังอาจเข้ารบสู้ จง
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พาลี -

กําลังฤทธิแรงแห่งศัตรูนั้นส่วนหนึ่ง แบ่งมาสมทบให้แก่เจ้าเข้าเป็นกึ่งครึ่งของไพรี
แล้วพระจอมโลกีโปรดประทานพระแสงตรีเพชรสุรกานต์แก่กระบี่ ฝ่ายพระยา
พาลีก็เข้าน้อมรับไว้กับกาย
(พระอิศวรหยิบผอบ)
- ร้องเพลงโยนดาบ เราขอฝากผอบแก้วแววฟ้า
อันใส่นางดาราโฉมฉาย
จงนําไปให้สุครีพน้องชาย
ผู้สืบสายสุริย์วงศ์กันมา
- ร้องเพลงวิลันดาชั้นเดียว ตัด เมื่อนั้น
องค์พระนารายณ์นาถา
ยอกรสนองพระบัญชา
พระผ่านฟ้าจะฝากนางไป
ถึงแม้พาลีเป็นเชษฐา
ครั้งนี้เห็นว่าหาควรไม่
ดังหนึ่งภุมรากับมาลัย
ย่อมเป็นวิสัยแต่ไรมา
ธรรมดาชาติแห่งแมลงภู่
เข้าใกล้เรณูบุปผา
หรือจะไม่คลึงรสบุษบา
ฝากลูกไก่แก่กาเห็นผิดไป
- เจรจา ข้าแต่พระตรีภูวไนยผู้ทรงศิลป์ ซึ่งพระองค์ทรงราคินระแวงข้า ก็สมควร
แก่เทวาวินิจฉัย ข้าพระบาทจึงขอให้สัตย์สาบาน ทุกเทพเจ้าจุ่งเป็นพยานให้แก่
ข้า มาดแม้นมิส่งโฉมดาราให้แก่น้อง ชิงอรไทไว้ร่วมห้องเพราะใจจด ขอให้ข้าผู้
ทรยศต่อน้องชาย จงม้วยมรณ์ด้วยศรพระนารายณ์อวตาร ขอจงประจักษ์ดั่ง
สัตย์สาบานแห่งตัวข้าผู้วานร
- ร้องเพลงเทวาประสิทธิ์ เมื่อนั้น
พระปิ่นเกศไกรลาศสิงขร
ทั้งองค์พระนารายณ์สี่กร
ฟังสุนทรสัญญาพาลี
แข็งขันมั่นแม่นแม้นชีวิต
เทวฤทะทั้งสองเกษมศรี
จึงส่งผอบแก้วรูจี
ให้แก่กระบี่ฤทธิไกร
- ร้องเพลงฝรั่งควง เมื่อนั้น
พาลีผู้มีอัชฌาสัย
ก้มเกล้ารับผอบอําไพ
กลับไปขีดขินธานี
- ปี่พาทย์ทาเพลงเชิด (พาลีรับผอบแล้วลงเวทีล่าง)
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พาลี -

- ปิดม่านแดง - การแสดงเวทีล่าง - เจรจา แผลงฤทธี เหาะระเห็ จ มาโดยอัม พร พระยาวานรครุ่น คํานึ ง รํา พึง คิ ด
อันโฉมเฉลาเยาวมิตรในผอบมาศ ชะรอยศิริจะวิลาศวิไลลักษณ์ เทพไทจึงได้
ท้วงทักระแวงเรา ยุพเยาว์เจ้าจะงามนักสักเพียงใด ยิ่งคิดคิดก็ยิ่งใคร่จะเปิดชม
แต่ค่อยระงับดับอารมณ์ข่มฤดี จนมาถึงขีดขินราชธานี
- ปี่พาทย์ทาเพลงเสมอ ตอน 2 ได้นางเทพดารา
ฉาก ห้องบรรทมพาลี
- ฉาก จัดเป็นห้องบรรทมของพาลีใน
เมืองขีดขิน มีแท่นที่นอน อยู่ด้านขวา
ของเวที

- ผู้แสดง พาลี นางเทพดารา กับลิงตลกแสดงท้ายฉาก
แสดงติดต่อกับตอน 1
- เปิดม่านแดง (พาลีขึ้นบนเวที)
- ร้องเพลงขึ้นพลับพลา ครั้นถึงจึงขึ้นบนแท่นแก้ว
เปิดผอบเพริศแพร้วแสงสี
เป็นโฉมดาราเทวี
งามล้ํานารีในเมืองอินทร์
- ปี่พาทย์ทาเพลงรัว (ดับไฟทั้งเวทีใช้ไฟสปอร์ทจับเฉพาะพาลี)
(พาลีเปิดผอบ)
(นางเทพดาราออกกลางเวที)
(เปิดไฟสว่างทั้งเวที)
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- ร้องเพลงต้นเพลงยาว พิศพักตร์พักตร์ผ่องดังดวงจันทร์ พิศขนงดั่งคันธนูศิลป์
พิศเนตรดังเนตรมฤคิน
พิศทนต์ดั่งนิลเรียบราย
พิศโอษฐ์โอษฐ์เอี่ยมดังจะแย้ม
พิศนาสิกนาสิกแสล้มเฉิดฉาย
พิศปรางดั่งปรางทองพราย
พิศกรรณกรรณคล้ายบุษบา
- ร้องเพลงลีลากระทุ่ม ยิ่งพิศยิ่งพิศวาสกลุ้ม
คลั่งคลุ้มความเสน่หา
ลืมคิดคิดถึงอนุชา
ลืมสัตย์สัจจาที่สาบาน
- ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี เจ้าเอย เจ้าพี่
มารศรีเยาวยอดสงสาร
รักแสนสุดรักยิ่งชีวานต์
เยาวมาลย์จงได้ปรานี
- ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า พระเอย พระองค์
พระจงโปรดเกล้าเกศี
เอออะไรมาทําดั่งนี้
ล่วงคําพระศุลีบัญชา
พระจงคืนคิดดูก่อน
อย่าอาวรณ์แต่สมเสน่หา
ตัวน้องเทวัญประทานมา
ให้สุครีพอนุชาดั่งวาที
- เจรจา พาลี แม่ ยอดชี วัน ขวัญชี วี ศรีชี วิต แม่ อย่าอิดเอื้ อนเบือนบิดคิดหลีกหลบ
อันผอบพี่นี้รับมากับมือ ถึงหนักหนอพี่ก็สู้ถือประคองอุ้ม ลําบากเหลือจนเหงื่อ
ชุ่มเพราะอุ้มน้อง ได้พาเจ้าเข้ามาถึงห้องเห็นฉนี้ โฉมเฉลาเจ้าจะให้พี่สละลา
โอ้น้ําใจช่างไม่เมตตาปรานีหนอ มาเถิดมะ แม่อย่ารั้งรอให้นานเนิ่น เชิญแม่ร้อย
ชั่งไปนั่งให้เพลินเพลินบนแท่นทอง กล่าวฉอ้อนกรตระกองแสนพิศวาส ประคอง
องค์อนงค์นาฎขึ้นเชยชม ต่างแนบชิดสนิทสมภิรมยา
- ปี่พาทย์ทาเพลงโลม - ตระนอน (ท้ายเพลงหรี่ไฟให้มืดลง)
- ปิดม่านแดง (ลิงตลกออกเจรจาเวทีล่าง ในหัวเรื่องว่าบัดนี้พาลีให้จัดการสร้างโรงพิธีที่ท่าสรงริม แม่น้ํายม
นาจะประกอบพิธีสรงองคต ให้จัดนิมนต์พระฤษีมาในวันรุ่งขึ้น พยายามซักถามกัน
โยงเรื่องไปถึงนางมณโฑด้วย สอดแทรกตลกได้ตามสมควร)
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องก์ที่ 2 พิธีสรงองคต
ตอน 1 ทศกัณฐ์อาฆาต
ฉาก ตาหนักในกรุงลงกา
- ฉาก จัดเป็นตําหนักในกรุงลงกา มี
แท่นสําหรับทศกัณฐ์ กับนางมณโฑ
ตั้งกลางเวทีมีหน้าต่างที่ ผู้แสดงจะออก
ได้
- ผู้แสดง ทศกัณฐ์ นางมณโฑ มโหทร นางกํานัลอยู่งาน
- ปี่พาทย์ทาเพลงปฐม 2 ชั้น - (ลงอย่างเพลงวา)
- เปิดม่านแดง - ร้องเพลงช้าปี่ เมื่อนั้น
องค์ท้าวทศพักตร์ยักษา
แต่ได้นางมณโฑโสภา
คืนมาจากกระบินทร์พาลี
- ร้องเพลงบ้าบ่น จะคลึงเคล้าเนาแนบไม่สนิท
ครุ่นคิดเคืองขัดบัดสี
อายแก่เทวาทั่วธาตรี
ด้วยเทวีเคยอยู่กับวานร

มโหทร -

ทศกัณฐ์ -

จนเกิดบุตรอุบัติเดรัจฉาน
เป็นเผ่าพงศ์วงศ์วานชาญสมร
ภายหน้าจะพาให้เดือดร้อน
ยอกย้อนทรยศกบฏกัน
(มโหทรคลานเข้าเฝ้า)
- เจรจา ขอพระจอมกุมภัณฑ์ทรงทราบใต้เบื้องพระบาทา บัดนี้มีข่าวระบืออื้ออึง
มาถึงลงการาชฐาน ว่าพาลีให้เชิญพระสิทธาจารย์ทุกถิ่นที่ ไปประชุมยังขีดขิน
ธานีว่าจะกอบพิธี การโสรจสรงองคตกุม ารตามประเพณี กําหนดกัน วันพรุ่ง นี้
อรุโณทัย ขอพระจอมอสุรินทร์ปิ่นกรุงไกรได้ทรงทราบใต้เบื้องบทมาลย์
ได้ทรงฟังดังเพลิงกาลผลาญอุรา ชิชะไอ้พาลีนี้โอหัง ชะรอยจิตจะคิด
หวังประจานกู แล้วเหลียวดูนางมณโฑเห็นยิ้มแต้ จึงกล่าวค่อนแคะกระแหนะ
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ทศกัณฐ์ -

กระแหนว่าแน่ะคุณแม่เจ้า พรุ่งนี้แล้ว ลูกผัวเก่าเขาจะโสรจสรง ไยเจ้าโฉมยงจะ
มามัวนั่งตั้งปั้นปึ่ง ไฉนไม่คิดไปรับขวัญกันให้ถึงโรงพิธี จะได้เกล้าจุกผูกเกศีกัน
เสียให้สม ทั้งจะได้เชยได้ชมลูกเดรัจฉาน ให้สมกับที่พลัดพรากจากกันมานาน
เจียวนะเทวี
- ร้องเพลงแมลงวันทอง เมื่อนั้น
นวลนางมณโฑมารศรี
ได้ฟังวาจาพระสามี
รู้ทีว่าแหนงแคลงหทัย
ครั้นจะทูลตอบขอบความ
ก็เกรงจะลุกลามเป็นเรื่องใหญ่
สู้สงบหลบหน้านิ่งไว้
ยิ้มในพักตราไม่พาที
- เจรจา ทศเศียรอสุรีพิศดูนางมณโฑ เห็นนางนิ่งยิ่งโมโหเพราะแรงหึง ลุกจากที่
นั่งปังปึงอุโฆษพจน์ เออ ดีละไอ้องคตชาติศัตรู ถ้าตราบใดมึงยังอยู่กูไม่พ้นอาย
จะตามฆ่ามึงให้ตายวายชีวาตม์ แม้มึงยังอยู่กูขออาฆาตจนบรรลัย
- ร้องเพลงสมิงทองมอญ กริ้วดกรธโลดออกทางบัญชร
สําแดงฤทธิรอนแผ่นดินไหว
เหาะระเห็ดเตร็จฟ้าว่องไว
ตรงไปขีดขินธานี
- ปี่พาทย์ทาเพลงคุกพาทย์ - เชิด (ทศกัณฐ์แผลงฤทธิ์ออกทางบัญชร นางมณโฑ และนางกํานัลตกใจ)
- ปิดม่านแดง (ทศกัณฐ์ลงไปรําเวทีล่าง)
(การแสดงเวทีล่าง)
- ร้องเพลงตระนิมิต มาถึงซึ่งที่ท่าสรง
ก็ลงยังฝั่งนทีศรี
ยอกรเหนือเกล้าเมาลี
อสุรีร่ายเวทแปลงไป
- ปี่พาทย์ทาเพลงตระนิมิต รัว (ทศกัณฐ์รําแปลงเวทีล่าง)
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ตอน 2 พาลีรบปู
ฉาก ท่าลงสรงริมฝั่งน้า
- ฉาก จัดเป็นฉาก 2 ชั้น ชั้นล่างเป็น
ฉากใต้น้ําทํา หุ่นปูใหญ่เตรียมไว้ ชั้ น
บนเป็นฉากท่าสรงมีทางลงไปฉากใต้
น้ํา มีโรงพิธี และที่นั่งผู้แสดงต่าง ๆ
- ผู้แสดง ทศกัณฐ์ตัวปู ทสกัณฐ์ พาลี นางดารา สุครีพ
ชมพูพาน โหร พราหมณ์ ฤษี กระบวนลิง
องคต (เด็ก) และลิงตลก
- การแสดงติดต่อกับตอน 1 - เปิดม่านแดง - ปิดไฟเวทีชั้นบน เปิดไฟเวทีล่าง เห็นปู - ร้องเพลงโล้ กายกลับเป็นปูมหึมา
เงื้อง่าก้ามยักษ์โตใหญ่
จมอยู่ในท้องชลาลัย
หมายปองจองภัยวานร
- ปี่พาทย์ทาเพลงโล้แล้วเปลี่ยนเป็นกลองโยน - เปิดไฟเวทีชั้นบน (ขบวนแห่องคตออกเวทีชั้นบน)
- ร้องเพลงกระบี่ลีลา เมื่อนั้น
พาลีธิราชชาญสมร
ครั้นถึงท่าสรงสาคร
พร้อมพลนิกรเกรียงไกร
จึงให้เชิญองค์องคต
โอรสผู้ยอดพิสมัย
ขึน้ นัง่ แท่นแก้วแววไว
ภายในโรงราชพิธี
(สุครีพอุม้ องคตขึ้นนั่งในโรงพิธี)
- เจรจา พาลี ฮะเฮ้ ย เหวยกระบี่ พ วกกองหน้ า จงลงสํ า รวจตรวจคงคาให้ ถี่ ถ้ ว น
บรรดาสัตว์เหล่าล้วนมีงาเขี้ยว แม้แต่มัจฉาสักตัวเดียวอย่าให้เข้าได้ เกลือกจะ
ขบย้ํากล้ํากรายใกล้พระลูกกู เร่งลงไปสํารวจตรวจดูให้จงดี
- ปี่พาทย์ทาเพลงฉิ่ง -

726

พลลิง -

พาลี -

(ลงตลก พากันลงไปใต้น้ํา)
- หรี่ไฟเวทีบน เปิดไฟใต้น้ํา (ลิงตลกพบปู ปูทําร้ายลิง ลิงหนีขึ้นเวทีบน)
- เจรจา ขอได้ทรงทราบคดีใต้พระบาทา ใต้คงคาตรงนี้มีปูใหญ่ ข้าเข้าขับไล่มัน
กลับอ้าก้ามน่าคร้ามครั่น สุดปัญญาที่จะไล่มันให้หลีกหนี ขณะนี้มันยังอยู่ใน
สาคร
- ร้องเพลงลิงโลด เมื่อนั้น
ลูกท้าวมัฆวานชาญสมร
ได้ฟังชักกรีฤทธิรอน
โถมลงสาครด้วยโกรธา
แหวกน้ําดําด้นค้นจบ
พานพบปูใหญ่ใจกล้า
โลดโผนโจนจับด้วยศักดา
ยมนาเป็นระลอกกระฉอกไป
- ปี่พาทย์ทาเพลงเชิด (พาลีลงรบปูในฉากน้ํา)
- ร้องเพลงหนีเสือ เมื่อนั้น
ทศกัณฐ์ซึ่งเป็นปูใหญ่
แพ้ฤทธิ์พาลีชาญชัย
ตกใจกลายร่างเป็นกุมภัณฑ์
- ปี่พาทย์ทาเพลงรัว (ปูเข้าโรง ทศกัณฐ์ออกรบพาลีฉากน้ํา)
- ปี่พาทย์ทาเพลงเชิด (พาลีจับทศกัณฐ์ได้ พาขึ้นฉากบนฝั่งน้ํา พลลิงเข้าจับทศกัณฐ์)
- เจรจา เหม่ ไอ้กาลีทศกัณฐ์สันดานชั่ว มึง ปลอมแปลงมาซ่อนตัวเพราะอาฆาต
ไอ้อัปรีย์มึงนี้ชั่วชาติผิดเชิงชาย จะมาลอบฆ่าลูกกูให้ตายเพราะใจพาล กูจะใคร่
สังหารมึง ให้บรรลัย นี่หากเกรงจะทําให้อัปมงคล เฮ้ย ราชมั ล เอาไอ้ทรชนไป
จําจอง เอาโซ่เหล็กใหญ่ใส่คล้องมัดให้มั่น ไว้สําหรับลูกกูลากเล่นเจ็ดวันเหมือน
ลากปู ให้มันอดข้าวอดน้ําคล่ําอยู่อย่างลําเค็ญ ให้มันกินแต่ข้าวเย็นเดนทาสาวัน
ละปั้น เร่งเอาตัวไอ้ทศกัณฐ์ไปให้พ้นหน้า
(ลิงตลกพาทศกัณฐ์เข้าโรงไป)
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- ร้องเพลงมหาฤกษ์ บัดนั้น
โหราพฤฒาจารย์พร้อมหน้า
ครั้นได้ศุภฤกษ์เพลา
อันเป็นมหามงคล
ให้ลั่นฆ้องประโคมดนตรี
เภรีมี่ดังกาหล
สุครีพอุ้มนัดดาดวงกมล
จรดลลงสรงคงคา
- ปี่พาทย์ทาเพลงลงสรง (สุครีพอุ้มองคตลงสรงน้ํา)
- ปิดม่านแดง องก์ที่ 3 พาลีสอนน้อง
ตอน 1 ทรพีฆ่าพ่อ
ฉาก ป่าเชิงเขา
- ฉาก จั ด เป็ น ฉากป่ า เชิ ง เขา มี ถ้ํ า
ม่านโปร่งให้มองเห็นการแสดงภายใน
ได้ ตอนบนเป็นฉากวิม านฟ้า มี ที่นั่ง
พระอิศวร กับมีทางให้ทรพีขึ้นไปท้าได้
ชิดเวทีด้านขวามีต้นไม้ใหญ่กับทําแท่น
หินไว้ สําหรับนั่งใต้ ต้นไม้
- ผู้แสดง - (ตอน 1)
ทรพี ทรพา นิลากาสร และนางบริวารของทรพา
- ปี่พาทย์ทาเพลงสิงโต (ทรพีออกเวทีล่าง)
- ร้องเพลงสิงโต มาจะกล่าวบทไป
ถึงทรพีกาสรใจกล้า
กําแหงแรงฤทธิ์หยาบช้า
ด้วยมีเทวารักษากาย
ผูกจิตจองภัยทรพา
ผู้เป็นบิดาร่วมเชื้อสาย
คอยคิดอาฆาตมาดร้าย
มุ่งหมายสังหารผลาญชีวิต
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ทรพี -

ทรพา -

(1)

- ร้องเพลงต่อยหม้อ รุง่ เช้าออกจากที่อาศัย
ตระเวณไปด้วยคะนองลําพองจิต
วัดรอยเท้าพ่อทุกวันกระชั้นชิด
มุ่งคิดทายท้าราวี
- ปี่พาทย์ทาเพลงฉิ่ง 2 ชั้น (ทรพีเที่ยววัดรอยเท้าพ่อ แล้วเข้าโรง)
- ปี่พาทย์ทาเพลงเข้าม่าน (ทรพากับนางบริวารออกเวทีล่าง)
- ร้องเพลงร่าย เมื่อนั้น
มหิงสาทรพาชัยศรี
ครั้นเพลารุ่งแจ้งแสงสุรีย์
ออกจากที่นํานางบริวาร
ท่องเที่ยวและเล็มตฤณชาติ
อันอุดมดื่นดาษทั้งไพรสาณฑ์
เป็นที่ผาสุกสําราญ
พ้นผ่านเข้าเขตบรรพตา
- ปี่พาทย์ทาเพลงบันเทิงกาสร(1) - เปิดม่านแดง (ทรพานํานางบริวารขึ้นบนเวที ทรพีออกขวางหน้า)
- เจรจา ฮะเฮ้ย เหวยทรพาเจ้ากาลี กูคือทรพีลูกแม่นิลากาสร ซึ่งบังเกิดซุกซ่อน
ไว้ ใ นคู ห า ได้ พ้ น ภั ย ไม่ ม รณาเยี่ ย งควายผู้ นานหนั ก หนาที่ ตั ว กู สู้ ท นรอ
วัดรอยเท้าเจ้าผู้เป็นพ่อจนเทียมเท่า วันนี้แล้วกูจะฆ่าเจ้าให้มรณา เพราะรอย
บาทามาเท่ากันในวันนี้ เฮ้ย อย่ารอรีเร่งมาขวิดประลองเขา จะได้รู้ว่ากูหรือเจ้า
จะมีชัย
ชะ ไอ้ทรพี บังอาจใจจริงเจียวหนอ มึงเป็นลูกกูคิดจะสู้พ่อ ทุด ไอ้ทรพี
เป็นกระนี้ นี่แหละกูจึงได้เข่นฆ่า ลูกมหิงสาสิ้นทั้งหลายที่เป็นควายผู้ เพราะถึง
แสนรั ก มั น ก็ อ กตั ญ ํู คิ ด สู้ พ่ อ ชาติ ไ อ้ ท รพี มะ มามา มึ ง กล้ า ดี อ ย่ า หนี ห น้ า
โกรธพลางทางถลันถลาโลดเข้าราวี ประลองฤทธิ์ด้วยมหิงสาทรพี
- ปี่เดี่ยวเพลงเชิดนอก (ทรพาเข้ารบกับทรพี ทรพีฆ่าทรพาตาย)
- ปี่พาทย์ทาเพลงโอด -

ทํานองของ มนตรี ตราโมท แต่งใหม่
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ทรพี -

- ร้องเพลงกราวรา ครั้นว่าฆ่าม้วยมรณ์
กาสรอิ่มเอมเกษมศรี
ลองเชิงเบิ่งหน้าด้วยยินดี
เที่ยวท้าราวีคะนองใจ
- ปี่พาทย์ทาเพลงเชิด (ทรพีขึ้นบนฉากท้องฟ้า)
(ปิดไฟบนเวที เปิดไฟฉากวิมาน)
(พระอิศวรประทับอยู่ ทรพีขึ้นไปท้า)
- เจรจา นี่แน่ะ พระศุลีผู้เป็นใหญ่ในโลกา เราทรพีขอทายท้าแก่ตัวท่าน แม้นเก่ง
จริงจงมาโรมรันประลองฤทธิ์ ให้ปรากฏทศทิศลือสะท้าน
- ร้องเพลงนาคราช เหม่ เหม่ ดูดู๋ไอ้ทรพี
มาอ้างอวดฤทธีทําหาญ
ตัวมึงหยาบใหญ่ใจพาล
อ้ายชาติเดรัจฉานทรลักษณ์
ฆ่าพ่อตัวตายแล้วมิหนํา
จะซ้ําเอาคอมารอจักร
จะมาท้าทายกูไม่คู่พักตร์
แม้นรักจักใคร่ราวี
เอ็งจงลงไปยุทธยง
ด้วยพาลีลูกองค์โกสีย์
ให้มึงสิ้นชีพชีวี
แพ้ฤทธิ์พาลีผู้ศักดา
- ร้องเพลงเขมรสุดใจ บัดนั้น
ทรพีฤทธิแรงแข็งกล้า
ครั้นต้องคําสาปเจ้าโลกา
บังเอิญให้โมหาบ้าใจ
ขวิดคัดไกรลาศสิงขร
สําแดงฤทธิรอนแผ่นดินไหว
ระเห็จมาในป่าพนาลัย
ตรงไปขีดขินธานี
- ปี่พาทย์ทาเพลงเชิด (ดับไฟฉากวิมาน)
- ปิดม่านแดง ตอน 2 สุครีพต้องโทษ
ฉาก ถ้าสุรกานต์

- ผู้แสดง - (ตอน 2)
พาลี, สุครีพ, พลลิง, ทรพี

730

พาลี -

ทรพี -

(การแสดงเวทีล่าง ติดต่อกับตอน 1)
(พาลียกพลลิงออกพบทรพีเวทีล่าง)
- เจรจา ฝ่ายพระยาพาลีผู้ฤทธิรงค์พงศ์อมร ดูกาสรเห็นท่วงทีมีพลัง จึงเรียกสุครี
พอนุชาเข้ามาสั่งเป็นความนัย ว่าทรพีตนนี้ไซร้มีฤทธิแรง แม้นต่อสู้ในกลางแปลง
เห็นยากอยู่ พี่จ ะอุบายเข้าไปต่อ สู้ในคูหา เจ้ าจงคุม โยธากลับมาใหม่ คอย
สังเกตเลือดอันหลั่งไหลออกมาที่หน้าถ้ํา ถ้าเป็นเลือดข้นปนดําคือเลือดควาย
หากโลหิตใสนั้นก็หมายเป็นเลือดพี่ จงเร่งพลขนคีรีปิดคูหา อย่าปล่อยให้มหิงสา
ออกมาได้ ทุกเช้าตรู่จงคุมหมู่พลไกรมาตรวจตรา สั่งพลางทางร้องท้าว่าเหวย
เฮ้ยทรพี อันตัวเจ้ากับเรานี้ต่างมีฤทธิ์ จงไปชิงชัยให้มิดชิดในคูหา เกลือกผู้ใด
ใครมรณาเพราะแพ้พ่าย จะได้เป็นความลับไม่อับอายแก่ผู้ใด
อ๋อ…เช่นนั้นจะเป็นไรเจ้าพาลี นี่ชะรอยเจ้าเกรงจะเสียทีแพ้แก่ข้า จึงคิด
จะเกลื่อนกลบหลบหน้าให้พ้นอาย รบที่ไหนเจ้าก็ต้องตายวายชีวัน ว่าแล้วจร
จรัลออกนําหน้า มุ่งเข้าสู่ถ้ําคูหาสุรกานต์ พาลีก็ติดตามไปรอนราน
- ปี่พาทย์ทาเพลงเชิด - เปิดม่านแดง (ทรพี กับพาลี ขึ้นบนเวทีเข้าไปรบกันในถ้ํา)
(ดับไฟเวที เปิดไฟฉากในถ้ํา)
- ร้องเพลงเขมรปากท่อชั้นเดียว เมื่อนั้น
พาลีธิราชอาจหาญ
สัประยุทธต่อยุทธเป็นช้านาน
ไม่อาจรุกรานเอาชัย
ตรึกไปด้วยไวปัญญา
มหิงสาตัวนี้เป็นไฉน
รุ่งเรืองฤทธาเกรียงไกร
หรือจะได้กําลังเทวา
- ร้องเพลงร่าย จึงร้องถามว่าเหวยทรพี
ซึ่งเรืองฤทธีแกล้วกล้า
เทเวศร์องค์ใดมหึมา
ให้กําลังวังชาหรือว่าไร
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ทรพี -

พาลี -

สุครีพ -

พาลี -

- เจรจา ชิชะ เจ้าพาลี ช่างถามไถ่ดูถูกกัน เฮ้ย กูนั้นเรืองฤทธิไกรในตัวเอง ใช่
ฉกาจเก่งเพราะเทวามาช่วยเหลือ กูเรืองอํานาจยิ่งกว่าชาติเชื้อวงศ์เทวา เจ้าควร
ศิโรราบกราบขมาเสียบัดนี้ สิ้นวาจาทรพีที่อกตัญํู เหล่าเทวัญอันเคยอยู่รักษา
กาย ก็พากันหนีแหนงหน่ายไม่ปกป้อง
ฝ่ายพาลีเห็นได้ช่องต้องหฤทัย ก็ถาโถมโจมเข้าชิงชัยด้วยฤทธี
- ร้องเพลงร่าย มือซ้ายจับเข้ายืนยัน
มือขวาแกว่งพระขรรค์ชัยศรี
ฟาดลงด้วยกําลังทั้งอินทรีย์
ทรพีก็ม้วยบรรลัย
- ปี่พาทย์ทาเพลงรัว - โอด (พาลีฆ่าทรพีตาย)
(ดับไฟฉากในถ้ํา)
(เปิดไฟเห็นเลือดข้นไหลออกมาปากถ้ํา)
(ทําฝนตกที่ปากถ้ํา เลือดข้นกลายเป็นเลือดใส เปิดไฟเวที)
(สุครีพพาไพร่พลลิงออก สุครีพเห็นเลือดใสที่ปากถ้ํา ตกใจ)
- ร้องเพลงตะนาว แสนทุกข์แสนโศกเป็นกําลัง
มิทันยั้งพิเคราะห์ครวญใคร่
คิดว่าเชษฐาพิราลัย
ครวญคร่ําร่ําไห้ไม่สมประดี
- ปี่พาทย์ทาเพลงโอด - เจรจา แล้วรําลึกได้ถึงวาทีพระเชษฐา ที่สําทับกําชับกําชาไว้มั่นคง จึงร้องสั่ง
พลจัตุรงค์รีบขนศิลา เร่งระดมถมปากคูหาไว้ทันใด
- ปี่พาทย์ทาเพลงรัว - เชิด (พลลิงขนหินปิดปากถ้ํา)
(เปิดไฟเห็นการแสดงภายในถ้ํา)
(พาลีใช้เศียรควาย ขว้างทําลายปากทาง ออกมาจากในถ้ํา)
- เจรจา เหม่ ไอ้สุครีพ ไอ้จัญไร มึง จะฆ่าพี่ ช่างเสียทีกูเลี้ยงกูรักเป็นหนักหนา
มึงแกล้งสั่งปิดคูหาเพราะใจคด ไอ้ทรยศกบฏลิงจะชิงเมือง นี่มึงคงผูกจิตคิด
แค้นเคืองเรื่องนางดารา ลืมญาติวงศ์เผ่าพงศาคิดฆ่าพี่ ไป ไอ้สุครีพ ไอ้กาลีมึง
กับกูเป็นขาดกัน แม้ว่ากูตายวายชีวัน มึงอย่าเข้าไปเผาผี
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สุครีพ -

พาลี -

หนุมาน -

ข้าแต่พระเจ้าพี่ โปรดยับยั้งฟังน้องก่อน น้องจงรักต่อพระภูธรดั่งพระ
บิดา มิเคยเสื่อมซึ่งศรัทธาในพระเจ้าพี่ ที่สั่งพลขนคีรีปิดปากทาง ก็เพราะเห็น
โลหิตจางไหลหลั่งมา จึงก่นแต่จะโศกาอาลัยพระพี่
ชะ น้ อ ยรึ ไ อ้ ตั ว ดี อย่ า มาเจรจามุ ส าเล่ า กู น่ ะ รู้ ทั น รู้ เ ท่ า เจ้ า ทุ ก สิ่ ง
สัญชาติลิงทรยศหมดยางอาย ไอ้อุบาทว์ขาดเชื้อสายกันแต่วันนี้ มึ งจงออกนอก
ธานีอย่าคิดกลับ ถ้าหาไม่กูจะสับให้อาสัญ กริ้วพลางฉวยพระขรรค์สุรกานต์
โถมทะยานเข้าไล่รอนดังฟอนไฟ
- ปี่พาทย์ทาเพลงเชิด (พาลีไล่ทําร้ายสุครีพ สุครีพหนี)
- ปิดม่านแดง - ปี่พาทย์ทาเพลงตะนาวแปลง (สุครีพออกเวทีล่าง)
- ร้องเพลงตะนาวแปลง โอ้วา่ ตัวกูผู้สุจริต
ความผิดนิดหนึ่งหามีไม่
มาต้องชั่วชอกช้ําระกําใจ
อกเอ๋ยกรรมใดมารุกราน
- ปี่พาทย์ทาเพลงโอด (สุครีพเดินไปร้องไห้ไป หนุมานออกพบ)
- เจรจา ฝ่ายกําแหงหนุมานชาญฤทธิรงค์ มาประสบพบองค์พระเจ้าน้า จึงเข้า
ไปถวายวันทาแล้วทูลถาม ดูพระเจ้าน้ าทรงมีความโทมนัส เสด็จมาในป่าชัฏแต่
ลําพัง เหล่าสาวสนมกรมวังไปข้างไหน หรือว่าเกิดเหตุเพทภัยในนครา จึงเสด็จ
ประเวศมาในอารัญ
- ร้องเพลงสร้อยเพลง เมื่อนั้น
สุครีพยิ่งแสนกันแสงศัลย์
กอดนัดดาพลางทางจํานรรจ์
รําพันเล่าแจ้งแห่งคดี
น้าสิ้นทุกสิ่งในเวียงวัง
สิ้นทั้งสุริยวงศ์กระบี่ศรี
เล่าพลางทางโศกโศกี
เพียงจะสิ้นสมประดีชีวัน
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หนุมาน -

สุครีพ -

พระราม สุครีพ -

- เจรจา ข้าแต่พระเจ้าน้าอย่าโศกศัลย์ หวั่นอารมณ์ บัดนี้หลานได้พบพระสี่กร
รามาวตาร ทรงมี รับสั่ง ใช้ให้ม าเกณฑ์ทหารประชุม พล จะยกไปรานโรมโจม
ประจัญกรุงลงกา หลานจะนําพระเจ้ าน้าไปเฝ้าพระบาท จะได้ถวายตัวในพระ
หริราชรามาวตาร ขอพระราชทานพระบารมีคุ้มโพยภัย
- ปี่พาทย์ทาเพลงเชิด (เปิดไฟบนเวที เห็นพระราม พระลักษมณ์ นั่งอยู่ร่มไม้)
ตอน 3 พาลีรับสัตย์
ฉากเดียวกับตอน 2
(การแสดงติดต่อกับตอน 2)
(หนุมานพาสุครีพขึ้นบนเวที ถวายตัวต่อพระราม)
- ร้องเพลงนกจาก ครั้นถึงต่างถวายอภิวาท
แทบบาทพระนารายณ์เป็นใหญ่
กราบทูลข้อความตามนัย
ซึ่งได้มีทุกข์เวทนา
- เจรจา ข้าแต่พ ระผ่า นฟ้ ารามาวตาร ข้า พระบาทขอพระราชทานพระบารมี
โปรดทรงสังหารพาลีที่ชั่วชาติ ให้สุดสิ้นชีวาตม์ลงวอดวาย แล้วข้ าพระบาทจะ
ถวายพลพานรินทร์ ล้วนวานวงศ์พงศ์ขีดขินสิ้นทั้งหมด สมทบทัพพระทรงยศยก
ไปยุทธ์ ปราบอสุรินทร์ให้สิ้นสุดสมพระราชปรารถนา
ดูรา สุครีพบุตรพระสุริยัน ท่านกับพาลีวิวาทกันฉันท์พี่น้อง เรามิอาจ
เข้าเกี่ยวข้องพ้องพงศา จะเกิดข้อครหาหาควรไม่
ข้าแต่พระตรีภูวไนยผู้ทรงธรรม อันพาลีเคยถวายคําสัตย์สาบาน แต่ครั้ง
พระจอมโลก โปรดฝากนางดารามาพระราชทานข้า พระบาท ว่า ให้ ต้อ งศร
พระนารายณ์ราชเมื่อขาดสัตย์ การก็สมจริงดังพระจักรัตน์ทรงทัดทาน ควรที่
พระองค์จะทรงสังหารผลาญพาลี ให้สุดสิ้นชีวี ตามสัตยา
- ร้องเพลงแขกไทร เมื่อนั้น
พระตรีภพลบโลกนาถา
ได้ฟังรําลึกตรึกตรา
ผ่านฟ้าก็แจ้งประจักษ์ใจ
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สุครีพ -

หนุมาน -

พาลี -

พระราม -

- ร้องเพลงแขกไทรชั้นเดียว จึงตรัสว่าดูราสุรีย์บุตร
จงรีบรุดเข้าไปกรุงใหญ่
ทายท้าพาลีฤทธิไกร
ออกมาชิงชัยกับวานร
- เจรจา โอรสพระทินกรได้สดับพระโองการ ถวายบังคมพระอวตารด้วยสมคิด
จึงสําแดงแผลงฤทธิ์ขึ้นอัมพร เหาะกลับไปยังขีดขินพระนคร
- ปี่พาทย์ทาเพลงเชิด (สุครีพทูลลาพระรามไป หนุมานป้องหน้า)
- เจรจา โปรดก่อนพระพุทธเจ้าข้า ซึ่งพาลีกับสุครีพพระเจ้าน้าจะราวี ข้าพระบาท
นี้มิอาจอยู่ทนดูได้ คงจะติดตาน่าละอายใจไปช้านาน ขอทูลลาพระอวตารจาก
ไปก่อน ต่อสิ้นเรื่องจึ จะย้อนมาเฝ้าใหม่ ทูลพลางทางครรไลไปจากมณฑลจรดล
มุ่งหน้าไปให้ไกลตา
- ปี่พาทย์ทาเพลงเชิด (หนุมานเข้าโรงไป พาลี สุครีพออกรบกัน ฉากท้องฟ้าพระรามขึ้นศร)
- ปี่พาทย์ทาเพลงเชิดฉิ่ง (พระรามแผลงศร พาลีจับลูกศรได้ พาลีลงมาเวทีล่าง)
- เจรจา เหม่ เจ้าโยคีชีป่า เราวิวาทยุทธนากันพี่น้อง ใช่กงการเจ้าทั้งสองธชีชั่ว
ไยก้าวร้าวเข้ามาพันพัวให้ผิดเพศ เสียแรงรักษาพรตจําเริญเวทภาวนา มาแผลง
ศรจะสังหารข้าด้วยอันใด หรือข้ามีโทษเคยโกรธกันแต่วันไหนนะธชี
เรานี้คือนารายณ์อวตาร จะมาทวงทวนสาบานจากตัวเจ้า ซึ่งเคยให้ไว้
แก่เรา เมื่อครั้งรับนางดารามาจากไกรลาส พานรินทร์เจ้าอย่าประมาททนงใจ
จงก้มหน้ายอมรับกรรมอันเคยทําไว้ตามสัตยา
- ร้องเพลงตระบองกัน แล้วทรงปรากฏวรกาย
เป็นรูปนารายณ์นาถา
สี่กรทรงเทพศาสตรา
ประจักษ์แก่พระยาวานร
- ปี่พาทย์ทาเพลงรัวสามลา (พระรามแผลงฤทธิ์เป็นสี่กร พาลีเข้าเฝ้าแทบพระบาท)
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พระราม -

พาลี -

- ร้องเพลงสามไม้กลาง ตัวข้าพาลีนี้ผิด
ขอถวายชีวิตต่อศิลปศร
ถึงกรรมแล้วก็จําจะม้วยมรณ์
พระอย่าถือโทษกรณ์เป็นเวรา
- เจรจา ดูกร พระยาพาลีธิราช ซึ่งท่านประมาทจาบจ้วงล่วงสาบาน จนเสียสัตย์
ที่ปฏิญาณก็เพราะหลงใหลในอิสตรี หากท่านนี้ได้สํานึกรู้สึกตน เราก็เห็นว่าเป็น
ผลควรให้อภัย แต่สัญญาเคยว่าไว้เหมือนรอยลิขิต อันเอาเหล็กเพชรจารติดกับ
ภูผา ต้องเป็นไปตามสัตยาที่ว่าวอน เอาเถิดเราจะผันผ่อนไว้ชีวิต ขอโลหิตเซ่น
พรหมาสตร์เพียงหยาดหยด พอมีแผลปรากฏประจํากาย มิต้องถึงซึ่งวอดวายดัง
สัญญา
ข้าแต่พระองค์ทรงพระกรุณาเป็นมหาศาล แต่ข้าพระบาทบุตรมัฆวาน
เป็นชาติ ช าย เมื่ อเสีย สัตย์นั้นก็ หมายชี วิ ตสิ้น จะอยู่ให้ใ ครดูหมิ่ น หาควรไม่
โลหิ ต หยดก็ เ หมื อ นหมดไปทั้ ง ใจกาย แผลติ ด ตั ว ข้ า ก็ ก ลั ว อายเสี ย ดายตั ว
ถึงคราวกรรมเคยได้ทําชั่วขอถวายซึ่งชีวัน ต่อพระทรงสังข์ดังจํานรรจ์ไม่อาลัย
แม้นพระตรีภูวไนยจะโปรดปราน ข้าพระบาทขอพระราชทานฝากสุครีพอนุชา
อีกองคตโอรสาและโยธาเมืองขีดขิน ขอทูลลาพระจักรินทร์สิ้นชีวา
- ร้องเพลงแขกลพบุรี ครั้นเสร็จซึ่งลาพระสี่กร
วานรเศร้าโทมนัสสา
ร้องสั่งสุครีพอนุชา
พี่จะลาสิ้นชีพชนมาน
เจ้าจะอยู่เป็นข้าพระทรงจักร
จงพิทักษ์รักษากันอาหลาน
หมั่นเฝ้าเช้าเย็นเป็นนิจกาล
อย่าเกียจคร้านแต่ตามอําเภอใจ
สิ่งใดพระองค์ทรงตรัสถาม
อย่าเบาความเพ็ดทูลแต่โดยได้
อย่าแต่งกายหมายอวดพระทรงชัย
ที่ในพระโรงรจนา
หมอบเฝ้าอย่าก้มอย่าเงยหงาย
อย่าเตร่ตร่ายเหลือบแลซ้ายขวา
พระที่นั่งบัลลังก์อลงการ์
อย่าฝ่าฝืนขึ้นนั่งอิงองค์
อันฝูงพระสนมนางใน
อย่าผูกจิตพิสมัยใหลหลง
ภักดีต่อใต้บาทบงสุ์
อย่าทนงว่าทรงพระเมตตา
แขกเมืองอย่าบอกความลับ
อย่าสนิทคํานับคบหา
อันรางวัลให้ปันเสนา
อย่ามีใจอิจฉาทัดทาน
แม้นกริ้วโกรธลงโทษผู้ใด
อย่าใส่ใจยุยงจะผลาญ
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พาลี -

อย่าโลภลักราชทรัพย์ศฤงคาร
พระบรรหารสิ่งใดจงจําความ
อาสาเจ้าตนจนตัวตาย
จึ่งนับเป็นชายชาญสนาม
เจ้าจงจําคําทําตาม
ก็จะจําเริญความสวัสดี
- เจรจา พระน้องรักร่วมชีวีพี่ขอลา อย่าวิโยคโศกโศกาอาลัยพี่ จงปกป้องครอง
พลกระบี่ให้มีธรรม เอาสามัคคีตั้งนําเป็นธงไชย หนึ่งองคตยังเยาว์วัยหมั่นสอน
สั่ง อย่าวางใจให้โอหังกําแหงเหิม รู้ศึกษาปัญญาเพิ่มเสริมนิสัย รู้จักเด็กรู้จัก
ผู้ใหญ่ไม่ไขว่หน้า หนึ่งนักสิทธิ์วิทยาคณาจารย์ จงเคารพนบสักการเป็นมงคล
อย่ารุกรานให้ร้อนรนประทุษฐ์โทษ ถึงแสนโกรธรู้ระงับดับด้วยปัญญา พี่ฝาก
ด้วยช่วยเลี้ยงนัดดาไว้ให้จงดี
- ร้องเพลงบรเทศ สอนน้องสิ้นเสียงสิ้นสั่ง
สิ้นกําลังสิ้นฤทธิ์กระบี่ศรี
วางศรปักลงตรงอินทรีย์
สิ้นชีวีไปเกิดในวิมาน
- ปี่พาทย์ทาเพลงรัวดึกดาบรรพ์ (พาลีลาพระรามแล้วปักลูกศรฆ่าตัวเอง)
- ปิดม่านเทพพนม - จบการแสดง -
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บทโขนว่าด้วยความรัก เรื่องรามเกียรติ์
ตอน พาลีเกี้ยวนางดารา
กรมศิลปากรจัดแสดงเนื่องในงาน 40 ปีโรงละครแห่งชาติ
ณ โรงละครแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2548 เวลา 14.00 น.
เสรี หวังในธรรม
ทาบท
………………………
ฉาก จัดเป็นห้องบรรทมของพาลีในเมืองขีดขิน มีแท่นที่นอนอยู่ด้านขวาของเวที
ผู้แสดง พาลี นางเทพดารา
- ปี่พาทย์ทําเพลงเชิด - เปิดม่านแดง (พาลีถือผอบทอง เต้นออกแล้วขึ้นเวทีบน)
- เจรจา พาลี แผลงฤทธี เหาะระเห็ จ มาโดยอัม พร พระยาวานรครุ่น คํานึ ง รํา พึง คิ ด
อันโฉมเฉลา เยาวมิตรในผอบมาศ ชะรอยศิริจะวิลาศวิไลลักษณ์ เทพไทจึงได้
ท้วงทักระแวงเรา ยุพเยาว์เจ้าจะงามนักสักเพียงไร ยิ่งคิดคิดก็ยิ่งใคร่จะเปิดชม
แต่ค่อยระงับดับอารมณ์ข่มฤดี จนมาถึงขีดขิน ราชธานีที่สถิต ขุนกระบี่ผู้มีฤทธิ์
ฉกาจกล้า ก็เข้าสู่พระตําหนักในที่ไสยา บัดนั้น เสมอ
- ปี่พาทย์ทาเพลงเสมอ ขึ้นนิ่งนั่งยังมหารัตนาสน์ พาลีธิราชยังประหวัดประวิงหวัง จะใคร่ชม
เจ้าร้อยชั่งนางนิ่มเนื้อ สองมือจับ ขยับเงื้อแล้วเงือดงด แต่ตรึกตรองจ้องจดลังเล
ใจ กําหนดหนึ่งนั้นว่าไม่ให้ทําชั่ว กําหนดหนึ่งนั้นคอยยั่วแหละยุยง ถึงคราว
กรรมจําจงให้เคลิ้มใจ ก็เปิดผอบอันอําไพสมใจจินต์ บังเกิดเป็นนางงามล้ําเมือง
อินทร์ บัดนั้น รัว
- ปี่พาทย์ทาเพลงรัว - ดับไฟทั้งเวทีใช้ไฟสปอร์ทจับเฉพาะพาลี (พาลีเปิดผอบ)
(นางเทพดาราออกกลางเวที)
- เปิดไฟสว่างทั้งเวที -
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พาลี -

พาลี -

- ร้องเพลงต้นเพลงยาว พิศพักตร์พักตร์ผ่องดังดวงจันทร์ พิศขนงดั่งคันธนูศิลป์
พิศเนตรดังเนตรมฤคิน
พิศทนต์ดั่งนิลเรียบราย
พิศโอษฐ์โอษฐ์เอี่ยมดังจะแย้ม
พิศนาสิกนาสิกแสล้มเฉิดฉาย
พิศปรางดั่งปรางทองพราย
พิศกรรณกรรณคล้ายบุษบา
- เจรจา พิศพักตร์ลักขณาเทพนารี แสนปั่นป่วนยวนฤดีกระสันต์เสียว อารมณ์
กามดั่งน้ําเชี่ยวทะลักหลั่ง ให้คลั่งคลุ้มคลุ้มคลั่งลืมกายา ลืมคํานึงถึงอนุชาร่วมชี
วานต์ ลื มกระทั่ง สัตย์สาบานต่อเทวฤทธิ์ วิสั ยลิง ที่จริงจิตคิดรวบรัด แต่ค่อย
เงือดงดหดหัตถ์ตรัสคําหวาน เชิงออดอ้อนวอนประโลมโฉมนงคราญ
- ร้องเพลงโอ้โลมชาตรี เจ้าเอย เจ้าพี่
มารศรีเยาวยอดสงสาร
รักแสนสุดรักยิ่งชีวานต์
เยาวมาลย์จงได้ปรานี
- ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้าเต้า พระเอย พระองค์
พระจงโปรดเกล้าเกศี
เอออะไรมาทําดั่งนี้
ล่วงคําพระศุลีบัญชา
พระจงคืนคิดดูก่อน
อย่าอาวรณ์แต่สมเสน่หา
ตัวน้องเทวัญประทานมา
ให้สุครีพอนุชาดั่งวาที
- เจรจา แม่ ยอดชี วัน ขวัญชี วี ศรีชี วิต แม่ อย่าอิดเอื้ อนเบือนบิดคิดหลีกหลบ
อันผอบพี่นี้รับมากับมือ ถึงหนักหนอพี่ ก็สู้ถือประคองอุ้ม ลําบากเหลือจนเหงื่อ
ชุ่มเพราะอุ้มน้อง จนพาเจ้าเข้ามาถึงห้องเห็นฉนี้ โฉมเฉลาเจ้าจะให้พี่สละลา โอ้
น้ําใจช่างไม่เมตตาปรานีหนอ มาเถิดนะแม่อย่ารั้งรอให้นานเนิ่น เชิญแม่ร้อยชั่ง
ไปนั่งให้เพลินเพลินบนแท่นทอง กล่าวฉอ้อนกรตระกองแสนพิศวาส ประคอง
องค์อนงค์นาฎขึ้นเชยชม ต่างแนบชิดสนิทสมภิรมยา บัดนั้น โลม แล้วตระนอน
- ปี่พาทย์ทาเพลงโลม - ตระนอน - ท้ายเพลงหรี่ไฟให้มืดลง - ปิดม่านแดง จบการแสดง
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
นายยุท ธนา แซ่ พั่ว เกิด เมื่ อวัน ที่ 24 เมษายน 2530 ที่โ รงพยาบาลสุ ราษฎร์ ธ านี
เข้ า รั บ การศึ ก ษาระดั บ อนุ บ าลที่ โ รงเรี ย นอนุ บ าลสารพี ต่ อ มาเข้ า รั บ การศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ชั้ น
ประถมศึ ก ษาที่ โ รงเรี ย นมานุ ต านุ เ คราะห์ และการศึ กษาระดั บ ชั้ นมั ธ ยมศึก ษาจากโรงเรี ย น
สุ ราษฎร์ธ านี ต่อมาเข้ารับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาตรี) ที่คณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สาเร็จการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช 2552 และเข้ารับการศึกษาต่อระดับ
มหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพุทธศักราช 2553 ปัจ จุบัน
รั บ ราชการครู โรงเรี ย นสตรี วิ ท ยา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1
กระทรวงศึกษาธิการ

