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แมบทเลก็ 

 
บทรอง 

-ปพาทยบรรเลงเพลงรัว- 
-รองเพลงชมตลาด- 

  เทพพนม ปฐม พรหมสี่หนา  สอดสรอยมาลา เฉิดฉิน 

ทั้งกวางเดินดง หงสบิน    กินรินเลียบถ้ํา 
อําไพ (รับ) 
  อีกชานางนอน ภมรเคลา   แขกเตา ผาลาเพียง
ไหล 
 เมขลาโยนแกวแววไว    มยุรเรศฟอนใน อัมพร 
(รับ) 
  ยอดตองตองลม พรหมนิมิต  อีกทั้งพิสมัยเรียงหมอน 

 ยายทา มัจฉาชมสาคร    พระสี่กรขวางจักรฤทธ์ิ
รงค (รับ) 

- ปพาทยบรรเลงเพลงวรเชษฐ ทายเร็ว-ลา- 
 



บรรณานกุรม  
 
ภาษาไทย 
 
26 ตุลาคม 2520 อาคม  สายาคม ที่ระลึกครบหารอบ.  (2520).  
มปท. 
กรมศิลปากร.  (2521).  กฎหมายตราสามดวง.  กรุงเทพฯ  กรม
ศิลปากร.   
_______.  (2547).  เคร่ืองแตงกายละคร และการพัฒนา: การแตง
กายย่ืนเคร่ืองละครในของกรม 

ศิลปากร.  กรุงเทพฯ: บริษัท รุงศิลปการพิมพ จํากัด (1977). 
_______.   (2550).  การศึกษา และการพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับการแตงกายเคร่ืองโขน-ละคร 

รํา.  กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง 
จํากัด (มหาชน). 
_______.   (2550).  ทะเบียนขอมูล: วิพิธทัศนา ชุด ระบํา รํา 
ฟอน เลม 2.  กรุงเทพฯ: บริษัท  

ไทภูมิ  พัชลิชช่ิง จํากัด. 
_______.   กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร.  (2540).  ตํารารํา.  
กรุงเทพฯ:  กรมศิลปากร. 
การศึกษาและประเพณีไหวครู และระเบียบการของโรงเรียนนาฏ
ศิลป กรมศิลปากร.  (2505).   

กรุงเทพฯ:  กรมศิลปากร. 
กูเกียรติ  ภูมิรัตน.  (2538).  เอกสารประกอบการเรียนวิชาเลอืก
เสรี นาฏศิลปไทย 1 (ศ0215).   

กรุงเทพฯ: โรงเรียนราชวินิต  มัธยม.   
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_______.   (ม.ป.ป.).  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา
นาฏยศิลปปริทรรศน รหัสวิชา ศ  

42102 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

สาระที่ 3 นาฏศิลป ชวงช้ันที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4-6) [อัด
สําเนา].  กรุงเทพฯ: โรงเรียน 

ราชวินิต  มัธยม.   
คณะศิษยานุศิษย.  (2548).  คุณานุสรณครบรอบ 100 ป ลมุล  
ยมะคุปต.  ม.ป.ท. 
จตุพร  รัตนะวราหะ.  (2519).  เพลงหนาพาทย.  กรุงเทพฯ:  
ประพันธสาสน. 
_______.   (2538).  เพลงหนาพาทย.  สุโขทัย:  โรงพิมพวิทยา. 
จม่ืนสิริวังรัตน (เฉลิม  คชาชีวะ). (19 พฤษภาคม 2491).  พระ
ราชพิธีไหวครู และครอบโขนละคร 

และปพาทยคร้ังใหญ ในรัชกาลที่ 6. อางใน พิธีไหวครู และ
ตําราครอบโขนละคร.  (2494).  

ม.ป.ท. (งานพระราชเพลิงศพมหาเสวกเอก พระยาอนิรุทธเท
วา (ม.ล.ฟน  พึ่งบุญ) อดีตผู 

บัญชาการกรมมหรสพ 22 เมษายน 2494). 
จอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ.  (2463).  บทเบิกโรง
ละครหลวง พระบรมราชนิพนธใน 

รัชกาลที่ 4.  กรุงเทพฯ:  โรงพิมพไทย ถนนรองเมือง. 
ชมนาด  กิจขันธ.  (2533).  รําหนาพาทยช้ันสูง.  กรุงเทพฯ:  
บริษัท ธนาเพลส จํากัด. 
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา.  
(2466).  ตําราฟอนรํา ฉบับเรียงเรียงใน 

หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร. กรุงเทพฯ: โรง
พิมพโภสนพิพรรฒธนากร. 
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_______.   (2546).  ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ: ละครฟอนรํา.  
กรุงเทพฯ: มติชน. 
 
ธนิต  อยูโพธ์ิ.  (2494).  พิธีไหวครู และตําราครอบโขนละคร.  (ที่
ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ  

มหาเสวกเอก พระยาอนิรุทธเทวา (ม.ล.ฟน  พึ่งบุญ). 
_______.   (2513).  ฝกหัดนาฏศิลปไทยเบื้องตน.  กรุงเทพฯ: 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด. 
_______. (2531).  ศิลปะละครรํา หรือ คูมือนาฏศิลปไทย.  
กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 
_______. (2532).  สังคีตศิลป : อนุสรณงานพระราชทานเพลงิศพ 
นายสวัสดิ์  พันธุมณี.   

กรุงเทพฯ: เชษฐ สตูดิโอ และการพิมพ จํากัด. 
_______. (2539).  โขน.  กรุงเทพฯ: องคการคาครุุสภา. 
_______. (ม.ป.ป.).  ฝกหัดนาฏศิลปไทยเบื้องตน.  กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร. 
แนะนําใหรูจัก-สารพัด-ผีของไทย.  สืบคน 15 มีนาคม 2557, จาก 
http://www.m-culture.go.th/.../. 
นิออน  สนิทวงศ ณ อยุธยา, พันเอกหญิง.  (2551).  ลักษณะไทย: 
ศิลปะการแสดง.  กรุงเทพฯ:  

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน). 
บรรเจิด  อินทุจันทรยง.  (2537).  จดหมายเหตุพระราชกรณียกิจ
รายวันในพระบาทสมเด็จพระ 

ปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 
ภาคปลาย.  กรุงเทพฯ:  

http://www.m-culture.go.th/.../%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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คณะกรรมการชําระประวัติศาสตรไทย และจัดพิมพเอกสาร
ทางประวัติศาสตร และ 

โบราณคดี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. 
ประกอบ  ลาภเกสร และคณะ.  (2526).  คุณานุสรณลมุล  ยมะ
คุปต.  (อนุสรณงานพระราชทาน 

เพลิงศพนางลมุล  ยมะตุปต ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม 29
ธันวาคม 2526). 
ประทิน  พวงสําลี. (2512).  หลักนาฏศิลป.  ม.ป.ท. 
ประเมษฐ  บุณยะชัย.  (2540).  การรําของผูประกอบพิธีไหวครู
โขน-ละคร (วิทยานิพนธปริญญา 

มหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
_______.  (บ.ก.).  (2555).  101 ป ละครวังสวนกุหลาบ.  
กรุงเทพฯ: ธนาคารกรุงเทพ  

จํากัด (มหาชน). 
ผุสดี  หลิมสกุล.  (2537).  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง แนว
ทางการฝกทกัษะนาฏยศิลปไทย 

เบื้องตน [เอกสารอัดสําเนา].  ม.ป.ท.   
พนิดา  สิทธิวรรณ.  (2552).  รําไทย และเบิกโรงมหรสพ.  
กรุงเทพฯ:  คณะบานปลายเนิน. 
พัฒนี  พรอมสมบัติ และคณะ.  (2545).  รวมงานนิพนธของ นาย
อาคม  สายาคม ผูเช่ียวชาญ 

นาฏศิลป  กรมศิลปากร.  กรุงเทพฯ: ฝายเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ สํานักเลขานุการ กรม 

ศิลปากร. 
พูนพิศ  อมาตยกุล.  (บ.ก.).  (2552).  เพลง ดนตรี และนาฏศิลป 
จากสารสนสมเด็จ สมเด็จฯ กรม 

พระยาดํารงราชานุภาพ สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศฯ.  
นครปฐม: วิทยาลัยดุริยางคศิลป  
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มหาวิทยาลัยมหิดล. 
_______.   (บ.ก.).  (2552).  เพลงดนตรี: จากสมเด็จฯเจาฟากรม
พระยานริศฯ ถึงพระยา 

อนุมานราชธน.  นครปฐม: วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 
พูนพิศมัย  ดิศกุล, หมอมเจา.  (2557).  สิ่งที่ขาพเจาพบเห็น (รวม
เลม).  กรุงเทพฯ: มติชน. 
พูลหลวง.  (2540).  7 ความเช่ือของไทย (คติสยาม).  กรุงเทพฯ:  
เมืองโบราณ. 
มณิศา  วศินารมณ.  (2544). เอกสารบันทึกทารํา วิชาทกัษะ
นาฏยศิลปไทย 1 [ไมตีพิมพ].  ม.ป.ท. 
_______. (2557).  ละครรํา ในรัชกาลที่ 7 และการสบืทอด 
[รายงานวิจัย].    กรุงเทพฯ:  

สถาบันพระปกเกลา. 
รจนา  สุนทรานนท.  (2549).  นามานุกรมนาฏยศิลปน : 
การศึกษาการสืบทอดนาฏยศิลปสูกรม 

ศิลปากร (ปริญญานิพนธปริญญาดุษฎีบณัฑิต).  กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2556).  พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554.  กรุงเทพฯ: นานมีบุค. 
เรณู  โกศินานนท.  (2543).  นาฏศิลปไทย.  กรุงเทพฯ: บริษัท 
สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช  จํากัด. 
_______.   (2544).  นาฏยศัพท ภาษาทานาฏศิลปไทย.  
กรุงเทพฯ: บริษัท สํานักพิมพไทย 

วัฒนาพานิช  จํากัด. 
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วัชรีพร  ลีลานันทกิจ.  (ม.ป.ป.).  พิธีไหวครูนาฏศิลป.   สืบคน 17 
มีนาคม 2558, จาก  

http://www.banramthai.com/html/waikru.html. 
เวณิกา  บุนนาค.  (ม.ป.ป.).  หนังสือประกอบการสอน วิชา
นาฏศิลปไทยเบื้องตน [อัดสํานา].  ม.ป.ท. 
สถาบันนาฏดุริยางคศิลป.  (2542).  วิพิธทัศนา.  กรุงเทพฯ:  กรม
ศิลปากร. 
สะวรรณยา  วัยวัฒน.  (2539).  ละครผูหญิงของเจาพระยา
นครศรีธรรมราช (วิทยานิพนธปริญญา 

มหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  
(2553).  พิธีไหวครูนาฏศิลป.  ม.ป.ท. 
_______.  (2554).  พิธีไหวครูนาฏศิลป.  ม.ป.ท. 
_______.  (2555).  พิธีไหวครูนาฏศิลป.  ม.ป.ท. 
สุจิตต  วงศเทศ.  (บ.ก.).  (2546).  ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ: 
ละครฟอนรํา สมเด็จฯกรมพระยา 

ดํารงราชานุภาพ.  กรุงเทพฯ: มติชน. 
สุภาวดี  โพธิเวชกลุ.  (2548).  รูปแบบการแสดงเบกิโรงละครรํา
ในยุครัตนโกสินทร รัชกาลที่ 9  

(รายงานผลการวิจัย).  กรุงเทพฯ:  คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา.   
_______.  (2551).  พัฒนาการแมบทในนาฏศิลปไทย (รายงาน
ผลการวิจัย).  กรุงเทพฯ:   

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา.   
สุมิตร  เทพวงษ.  (2541).  นาฏศิลปไทย นาฏศิลปสําหรับครู
ประถมและมัธยม.  กรุงเทพฯ:  

http://www.banramthai.com/html/waikru.html
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โอเดียนสโตร. 
_______. (2548).    การไหวครูในพิธีไหวครูสําหรับการแสดง
ของไทย.  กรุงเทพฯ:  โอเดียน 

สโตร. 
_______. (ม.ป.ป.).  สารานุกรมระบํา รํา ฟอน.  กรุงเทพฯ: โอ
เดียนสโตร. 
สุรพล  วิรุฬหรักษ.  (2543).  นาฏยศิลปปริทรรศน.  กรุงเทพฯ: 
หสน. หองภาพสุวรรณ. 
หมวดนานาฏศิลปละคร  ภาควิชานาฏศิลปไทย.  (2539).  คูมือ
ประกอบการสอนวิชานาฏศิลปไทย  

ระดับนาฏศิลปช้ันตน วิทยาลัยนาฏศิลป.  กรุงเทพฯ: 
วิทยาลัยนาฏศิลป กองศิลปศึกษา กรม 

ศิลปากร. 
อนุกูล  โรจนสุขสมบูรณ.  (2552).  ไหวครูนาฏยศิลปไทย:  
ความหมาย พิธีการ การจัดการ.   

กรุงเทพฯ:  บริษัท  ธนาเพลส  จํากัด. 
 

อมรา  กล่ําเจริญ.  (2531).  สุนทรียนาฏศิลปไทย.  กรุงเทพฯ: โอ
เดียนสโตร. 
_______. (2535).  วิธีสอนนาฏศิลป.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
อาคม  สายาคม.  2545.  ศลิปะละครราํ : ฝกหดัละครหลวงในรชั
สมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา 

เจาอยูหวั.  กรุงเทพฯ: .  (งานวนัประสูติฉลองพระชนมายุ 5 
รอบ ของพันเอกพระเจาวรวงศ 

เธอพระองคเจาเฉลิมพลทิฆัมพร) 
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