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ความเป็นมา 

 นาฏศิลป์กบัดนตรีไม่สามารถท่ีจะแยกออกจากกนัได ้การร่ายรําใชร่้างกายป็นส่ือแสดงอารมณ์ 

ความรู้สึกและความหมาย ประกอบดว้ยการเคล่ือนไหวท่ีมีความชา้-เร็ว การหยดุน่ิง มีระดบัความสูง ความตํ่า

ของการทาํท่าทางท่ีเล่ือนไหล กระตุก กระแทก กระทบ ดุดนั เหวีย่ง ฉวดัเฉวียน เนน้หนกัแน่น แผว่เบา ล่องลอย 

ฯลฯ ท่าทางเหล่านั้นเคล่ือนไหวคลา้ยกบัเสียงดนตรีไม่วา่จะส่ือเป็นเร่ืองราวหรือไม่กต็าม ในขณะเดียวกนัดนตรี

กมี็การเคล่ือนท่ีของเสียงไม่ต่างกบัการร่ายรํา ความแตกต่างจึงอยูท่ี่การใชร่้างกายหรือใชเ้สียงส่ือสารศิลปะนั้น 

 การออกท่าทางทุกท่าตอ้งมีการเร่ิมตน้และส้ินสุดของท่าทางนั้นๆ โดยมีท่าเช่ือมต่อเป็นโซ่เช่ือมไปสู่

ท่าทางต่อไปจนจบเพลง ทุกท่าทางมีจงัหวะอยูใ่นตวัเอง สุนทรียะของการร่ายรําจะสมบูรณ์ไดก้ต็อ้ง

ประกอบดว้ยเสียงดนตรี ซ่ึงมีความสาํคญัต่อการร่ายรํามาก มนุษยทุ์กเผา่พนัธ์รู้จกัสร้างสรรคด์นตรีและท่าร่ายรํา

ข้ึนเพื่อประโยชน์และความสุขของพวกตน ผูเ้ขียนจึงเช่ือวา่คนไทยรู้จกัการสร้างสรรคร้์องรําทาํเพลง ก่อนท่ีจะ

รู้จกัการเขียนภาษาไทยเป็นลายลกัษณ์อกัารเสียอีก เพราะหลกัศิลาจารึกพ่อขนุรามคาํแหงมหาราชหรือหลกัศิลา

จารึกสุโขทยัหลกัท่ี 1 (พ.ศ.1835) ตลอดจนหลกัฐานศิลาจารึกหลกัท่ี 8 (พ.ศ.1903) ในสมยัพระมหาธรรมราชาท่ี 

1 ไดก้ล่าวถึงการร้องรําทาํเพลงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ในสมยันั้นมีร้องรําทาํเพลงแลว้ และน่าจะเกิดข้ึนก่อนท่ีจะมี

การจารึกอกัษรไทยข้ึนเป็นคร้ังแรกดว้ย 

 จากการสงัเกตรูปร่าง หนา้ตา โดยเฉพาะผวิพรรณของคนไทย จะเห็นไดว้า่มีหลายเช้ือชาติปะปนกนั 

เช่น ไทย เขมร มอญ ลาว จีน มลาย ูแขก ต่อมาภายหลงัมีคนไทยเช้ือชาติฝร่ังท่ีเรียกวา่ แคสเปียน หรือ ซามา

เทียน (Caspian or Sarmation) เพิ่มข้ึนมาอีก การจาํแนกชาติพนัธ์ุของมนุษยอ์าจพิจารณาจากภาษาพดู 

ศิลปวฒันธรรม ดนตรีและการร้องรํา ดงันั้นจากความหลากหลายของเช้ือชาติท่ีผสมผสานกนัของคนไทย จึง

เป็นสมมุติฐานท่ีอาจอา้งอิงท่ีมาของดนตรีและนาฏศิลป์ไทยไดว้า่ ตอ้งมาจากหลากหลายชนชาติผสมกนัรวม

เป็นวฒันธรรมร่วม แลว้พฒันาจนมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองในเวลาต่อมา 

 เม่ือพิจารณาการนบัถือศาสนาของคนไทยในยคุแรกเร่ิมก่ินท่ีจะสร้างอาณาจกัรสุโขทยักค็งจะไม่

แตกต่างต่างจากคนชาติอ่ืนๆ ซ่ึงก่อนท่ีจะมีศาสนาประจาํชาติอยา่งถาวรนั้น ลว้นแต่เคยนบัถือผหีรือวิญญาณของ

บรรพบุรุษและวีรบุรุษมาก่อนรวมทั้งนบัถือเทพเจา้หรืออาํนาจลึกลบัซ่ึงมองไม่เห็น แต่เช่ือวว่าสามารถดล

บนัดาลใหเ้กิดโชคลาภ สุข ทุกข ์และภยับติัไดต้ลอดเวลา จึงเป็นท่ีมาของการร้องรําทาํเพลงเพื่อติดสินบน แก้
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บนหรือขอบคุณ ตลอดจนส่ือสารถึงเทพเจา้หรืออาํนาจลึกลบันั้นเพื่อขอในส่ิงท่ีตอ้งการต่อไป การร่ายรําและ

ดนตรีไดเ้กิดข้ึนเพื่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเป็นปฐมเหตุ เม่ือมีการพฒันาการปกครองบา้นเมืองเป็นรัฐและประเทศ ท่าร่าย

รําและดนตรีจึงมีการแยกออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายราษฎร์ซ่ึงเป็นของชาวบา้น และฝ่ายหลวงซ่ึงเป็นราชสาํนกั ไม่

วา่จะเป็นของฝ่ายใดกต็าม กาํเนิดความเป็นมาของท่าร่ายรําและดนตรียอ่มมาจากคนไทยหลายเช้ือชาติท่ี

ผสมผสานกนัเป็นวฒันธรรมร่วมนัน่เอง 

 ศิลปกรรมทั้งหลายเม่ือเขา้ไปอยูใ่นราชสาํนกักจ็ะไดรั้บการพฒันาขดัเกลาใหมี้ความประณีตพิถีพิถนั

เป็นพิเศษ และชาวบา้นกจ็ะเลียนแบบอยา่งศิลปกรรมนั้นๆ ดว้ยความช่ืนชม เม่ือใดท่ีชาวบา้นสร้างสรรคง์าน

ศิลปะข้ึนใหม่และเป็นท่ีถูกใจชนชั้นสูงหรือราชสาํนกั ศิลปะนั้นกจ็ะถูกนาํไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม

ชาววงั โดนจดัการตกแต่ง เรีบยเรียงใหมี้ความประณีตสลบัซบัซอ้นยิง่ข้ึน แลว้กว็นเวียนกลบัมาสู่ชาวบา้นรับเอา

มาเป็นแบบอยา่งต่อไป 

 ดงัไดก้ล่าวในเบ้ืองตน้วา่ดนตรีมีความสมัพนัธ์และความสาํคญัต่อนาฏศิลป์ ผูเ้ขียนตอ้งการท่ีจะโยงให้

เห็นท่ีมาของดนตรีโดยเฉพาะป่ีพาทย ์เพื่อจะนาํไปสู่ความสมัพนัธ์กบัการรําหนา้พาทยช์ั้นสูง ลกัษณะดนตรีของ

ชาวบา้นกบัดนตรีในราชสาํนกั ไม่เพยีงแตกต่างกนัท่ีท่วงทาํนองเพลงเท่านั้น แต่เคร่ืองดนตรีของทั้งสองฝ่ายยงั

แตกต่างกนัอีกดว้ย เคร่ืองดนตรีของชาวบา้นยงัคงเป็นเคร่ืองดนตรีประเภทท่ีทาํจากวสัดุธรรมชาติคือทาํจากไม้

เป็นหลกั โดยเฉพาะไมไ้ผท่ี่เป็นพืชตระกลูหญา้ท่ีสูงท่ีสุดในโลกและเป็นพืชเมืองร้อนท่ีมีจาํนวนมากในแถบ

ตะวนัออกเฉียงใต ้อนัเป็นแหล่งท่ีอยูข่องชนชาติไทย ในขณะท่ีเคร่ืองดนตรีของชาววงัหรือราชสาํนกัจะ

เก่ียวขอ้งกบัการสร้างความมัน่คงในอาํนาจ สร้างศรัทธาความเช่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับนบัถือร่วมกนัของราษฎร 

ดนตรีจึงมีบทบาทสาํคญัต่อการสร้างบารมีของผูค้รองเมืองและกษตัริย ์ดดยถุกนาํมาใชป้ระกอบพิธีกรรมต่างๆ 

ของหลวง โดยเฉพาะอยา่งยิง่พิธีกรรมทางศาสนา เคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นพิธีกรรมทางศาสนาตอ้งมีคุณสมบติัพิเศษ

ท่ีสามารถใชส่ื้อสารถึงเทพเจา้ได ้ตอ้งเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีเสียงดงัมากๆ ซ่ึงมกัจะทาํจากสมัฤทธ์ิ เช่น มโหระทึก 

กลองสมัฤทธ์ิและฆอ้ง เป็นตน้ ต่อมามีการผสมผสานกนัระหวา่งเคร่ืองดนตรีชาวบา้นกท่ีทาํจากไมแ้ละเคร่ือง

ดนตรีราชสาํนกัท่ีทาํจากสมัฤทธ์ิจึงเกิดเป็นเคร่ืองดนตรีป่ีพาทยข้ึ์น 

 คาํวา่ ป่ีพาทย ์ประกอบดว้ยคาํวา่ ป่ี เป็นคาํพื้นเมืองไทย-ลาว เรียกเคร่ืองเป่า กบั พาทย ์มาจากคาํ

สนัสกฤตวา่ “วาทย” หมายถึง เคร่ืองตีทุกอยา่ง เช่น กลองและอ่ืนๆ (เช่น ฆอ้ง กรับ ฯลฯ) ช่ือเก่าสุดใชเ้รียกวง

อยา่งน้ีในกฏหมายเบด็เตลด็ (เบจ็เสร็จ) ซ่ึงตราข้ึนก่อนกรุงศรีอยธุยามีการระบุช่ือ “ป่ีพาทยฆ์อ้งวง” แสดงให้

เห็นวา่มีเคร่ืองมือประโคม เช่น ป่ี กลอง และฆอ้งวง (สุจิตต ์วงษเ์ทศ,2551) 
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 จะสงัเกตไดว้า่มีการใชร้ะนาดและฆอ้งวง เป็นเคร่ืองดนตรีหลกัในการทาํทาํนองเพลงของดนตรีไทย 

ซ่ึงเคร่ืองดนตรีประเภทน้ีไม่เคยปรากฏในอินเดียมาก่อน ทั้งนน้ีรวมถึงกลองทดัดว้ย ดงันั้น จึงเช่ือไดว้า่วงป่ี

พาทยข์องไทยไม่ไดมี้ตน้กาํเนิดมาจากอินเดีย แต่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเป็นวฒันธรรมร่วมของชนเช้ือชาติต่างๆ ใน

ดินแดนสุวรรณภูมิน้ี เพราะอินเดีย เปอร์เซีย(อิหร่าน) และจีน ไม่มีระนาด ฆอ้งวงและกลองทดั รวมทั้งป่ีนอก

และป่ีในท่ีเป็นทรงนํ้าเตา้ท่ีใชใ้นวงป่ีพาทยก์เ็กิดข้ึนโดยคนไทยซ่ึงไม่มีในอินเดียเช่นกนั 

 เพลงท่ีบรรเลงดว้ยป่ีพาทยใ์นพิธีกรรม ไม่ใช่เพลงบรรเลงท่ีมีข้ึนเพื่อสนองความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

แต่บรรเลงเพื่อเสริมบารมีและความศกัด์ิสิทธ์ิของผูป้กครองประเทศและเก่ียวเน่ืองกบัเทพเจา้ตามความเช่ือถือ

ท่ีวา่ เทพเจา้สามารถทาํใหส้รรพส่ิงและโชคลาภเกิดข้ึนได ้ดาํรงอยูไ่ดแ้ละถูกทาํลายลา้งได ้เป็นความเช่ือท่ีได้

รับมาจากพราหมณ์ฮินดู เพลงท่ีใชส่ื้อสารถึงเทพเจา้จึงตอ้งเป็นเพลงท่ีมีท่วงทาํนองหนกัแน่น น่าเกรงขาม เม่ือ

เพลงท่ีใชป้ระกอบกิริยาต่างๆของเทพเจา้ เป็นเพลงท่ีทุกคนฟังดว้ยความเคารพ ดว้ยสมาธิและจินตนาการ ตาม

ความเช่ือในพธีิกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ดงันั้น เพลงท่ีใชบ้รรเลงเหล่านั้นจึงถือเป็นเพลงท่ีศกัด์ิสิทธ์ิตามไปดว้ย แม้

ต่อมาคนไทยจะเปล่ียนมานบัถือศาสนาพทุธแลว้กต็าม กย็งัคงรักษาความเช่ือเร่ืองเทพเจา้ควบคู่กนัไป ดว้ย

ลกัษณะของสงัคมไทยท่ีนบัถือผูอ้าวโุส อีกทั้งมีการแบ่งฐานนัดรศกัด์ิชั้นเจา้และสามญัชน ไม่วา่จะเป็นมนุษย์

หรือเทพเจา้กมี็ศกัด์ิต่างระดบักนั เพลงหนา้พาทยท่ี์ใชบ้รรเลงในพิธีกรรมจึงตอ้งมีความพิถีพิถนั จาํแนกประเภท

ของเพลงออกไปตามชั้นศกัด์ิดว้ย เทพเจา้แต่ละองคจึ์งมีเพลงท่ีเป็นสญัลกัษณ์ประจาํองคแ์ละกลายเป็น

วฒันธรรมการบรรเลงเพลงสาํหรับเทพเจา้อละถือเป็นระเบียบปฏิบติัสืบต่อกนัมา โดยเรียกวา่ “เพลงหนา้พาทย”์ 

  เพลงหนา้พาทยไ์ดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัศิลปะการบนัเทิง โดยเร่ิมจากการเล่าเร่ืองก่อน แลว้จึงพฒันาเขา้

มาอยูใ่นการแสดงหนงัใหญ่ โขน ละคร ตามลาํดบั เพื่อเสริมบารมีพระมหากษตัริยแ์ละเพื่อความบนัเทิงของชน

ชั้นสูงในราชสาํนกั การแสดงในชั้นตน้น่าจะมาจากการเล่าเร่ืองเป็นร้อยแกว้แลว้พฒันาจากร้อยแกว้ข้ึนเป็นร้อย

กรอง มีสมัผสัคลอ้งจองกนั มีความสละสลวยเป็นศิลปะมากยิง่ข้ึนคร้ันเล่าเร่ืองนานๆ ยอ่มเกิดความคิดท่ีจะนาํ

วิธีเล่าใหม่ๆ เขา้มาเพื่อไม่ใหเ้บ่ือหน่ายทั้งผูเ้ล่าและผูฟั้งจึงนาํดนตรีมาคัน่ระหวา่งเล่าเร่ืองนั้น เพื่อพกัเหน่ือยและ

ใหผู้ฟั้งสร้างจินตนาการตามเร่ืองราว เช่น เม่ือกล่าวถึงการเดินทางไกลของตวัละคร ตวัละครร้องไห ้ตวัละคร

ต่อสูก้นั เป็นตน้ อีกทั้งเป็นการพกัเวลาเพื่อผอ่นคลายทั้งผูเ้ล่าเร่ืองและผูฟั้ง ซ่ึงอาจเป็นวิธีการหน่ึงท่ีช่วยใหเ้ร่ือง

ท่ีเล่าอยูน่ั้นน่าสนใจมากกวา่เดิม ตอนใดท่ีสะเทือนอารมณ์กใ็ชก้ารขบัร้องแทรกระหวา่งการเล่าเร่ือง ต่อมาจึง

เพิ่มบรรเลงรับ-ส่งการร้องนั้น 
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 เม่ือมีเพลงขบัร้องเขา้มาประกอบการเล่าเร่ือง จึงนาํมาสู่ปรัชญาของการสร้างความบนัเทิงของมนุษย ์

นัน่คือ เม่ือใดมีดนตรียอ่มมีการขบัร้องรําเตน้ควบคู่ไปดว้ย โดยอาจจะเร่ิมจากการเล่าเร่ืองออกท่าทาง แลว้คิด

พฒันาท่าทางนั้นเป็นท่ารํา ซ่ึงเป็นรูปแบบการสร้างความบนัเทิงของคนไทยช่วยทาํใหเ้ร่ืองท่ีเล่าน่าติดตามทั้ง

การฟังและการดูเร่ืองราว ในท่ีสุดวิธีการเล่าเร่ืองแบบร้อยแกว้กไ็ดพ้ฒันาเป็นการร้องรําทาํเพลง เพื่อเล่าเร่ืองราว

แทนท่ีการเล่าเร่ืองแบบดั้งเดิมอยา่งสมบูรณ์ 

ดนตรีท่ีใชป้ระกอบการเล่าเร่ืองดว้ยการร่ายรํามี 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ ดนตรีประกอบเพลงขบัร้อง

ประเภทหน่ึง และเพลงหนา้พาทยซ่ึ์งเป็นเพลงบรรเลงประกอบกิริยาหรือเหตุการณ์สมมุติต่างๆ ในเร่ืองอีก

ประเภทหน่ึง ซ่ึงเพลงหนา้พทยน้ี์ยงัแบ่งออกเป็นเพลงหนา้พาทยธ์รรมดาสาํหรับประกอบกิริยาอาการของตวั

ละครทัว่ไป และเพลงหนพ้าทยช์ั้นสูงสาํหรับประกอบกิริยาอาการของตวัละครสูงศกัด์ิหรือผูมี้ฤทธ์ิ จะเห็นไดว้า่

การเสนอเร่ืองราวมีความประณีตบรรจงมากยิง่ข้ึนตามลาํดบั จนถึงขั้นมีการนาํเสนอท่ารําและเพลงหนา้พาทย์

จาํแนกตามฐานนัดรศกัด์ิและความยิง่ใหญ่ของตวัละคร ท่ีเรียกการรํานั้นวา่ “รําหนา้พาทย”์ 

การรําหนา้พาทยช์ั้นสูงมาจากศิลปะการแสดงท่ีประณีตสลบัซบัซอ้นข้ึนตามลาํดบัจนถึงข้ึนสูงสุด และ

ยิง่ศิลปะการแสดงมีความประณีตมากข้ึนเท่าใด นาฏดุริยางคศิลปินกย็ิง่จะมีจาํนวนนอ้ยลงตามลาํดบั การดาํรง

อยูข่องเพลงหนา้พาทยไ์ม่ใช่เร่ืองท่ีจาํเป็นตอ้งมีอยูอ่ยา่งไร้เหตุผล เพลงหนา้พาทยมี์ความสาํคญัต่อ

ศิลปะการแสดงของไทยท่ีขาดไม่ได ้แฝงดว้ยสุนทรียน์าฏศิลป์ เป็นผลงานศิลปะท่ีพฒันาสมองใหผุ้ช้มไดมี้

อารมณ์ร่วมและคิดจินตนาการตามเสียงดนตรีและท่าร่ายรํา อีกทั้งเป็นขนบของการนาํเสนอเร่ืองราวการแสดง

ของไทย เสมือนเป็นสูตรสาํเร็จท่ีเขา้ใจร่วมกนัทั้งผูป้ระพนัธ์บท ผูฝึ้กซอ้มและกาํกบัการแสดง นกัดนตรี 

นกัแสดงและผูช้ม ท่ีเขา้ใจตรงกนั หากมองในแง่ของเหตุผลของการมีเพลงหนา้พาทยอ์าจจะกล่าวไดพ้อสงัเขป 

2 ประการ คือ 

1. เหตุผลดา้นการแสดง การปรากฏของเพลงหนา้พาทยใ์นการแสดง เป็นการเปล่ียนผา่นเร่ืองเวลา

สถานท่ี และการกระทาํของตวัละครตามทอ้งเร่ือง เช่น เม่ือตวัละครจะตอ้งเดินทางไกลจากเมืองหน่ึงไปอีกเมือง

หน่ึง ตอ้งมีเพลงส่งตวัละครใหท้าํท่าทางแสดงการเดินทาง ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเดินทางไป เม่ือตวัละคร

จะออกไปยงัสถานท่ีหน่ึงใกล้ๆ  อาทิ ออกจากหอ้งหรือเขา้หอ้ง ออกมาปรากฏตวับนเวที ออกไปอาบนํ้า เป็นตน้ 

กต็อ้งมีเพลงส่งตวัละครเพื่อประกอบการไปยงัสถานท่ีนั้นๆ หรือเม่ือตวัละครจะร่ายเวทมนตร์แปลงกายกต็อ้งมี

เพลงแสดงถึงการเปล่ียนผา่นการแปลงกายไปสู่ร่างใหม่ตามทอ้งเร่ือง ส่ิงน้ีกลายเป็นจารีตอยูใ่นบทละครและ

การแสดงท่ีเป็นสูตรสาํเร็จคือ เม่ือร้องเพลงบอกการกระทาํของตวัละครและบอกเร่ืองราว เพื่อใหต้วัละครตีบท
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ตามคาํร้องแลว้ พอจบบทร้องตอ้งต่อดว้ยเพลงหนา้พาทยส์าํหรับกิริยาหรืออารมณ์ของตวัละครในขณะนั้นตาม

ทอ้งเร่ืองทนัที จึงกลายเป็นหนา้ท่ีของดยตรีท่ีจะตอ้งดาํเนินการตามจารีตนั้น 

 2. เหตุผลดา้นการผอ่นพกัแรงนกัร้องและนกัพากย ์การแสดงเป็นเร่ืองราวแต่ละเร่ืองใชเ้วลานานมาก มี

ทั้งการแสดงท่ีใชเ้วลาตลอดทั้งคืนตั้งแต่หวัคํ่าจนถึงรุ่งเชา้ หรืออยา่งนอ้ยตอ้งใชเ้วลาเป็นชัว่โมง ซ่ึงการท่ีตอ้งขบั

ร้องเพลงนานๆ หรือพากยน์านๆ นกัร้องและนกัพากยต์อ้งใชพ้ลงัอยา่งมากจากการเปรียบเทียบการใชเ้วลาท่ี

เท่ากนัระหวา่งนกัร้องและนกัพากยก์บันกัดนตรีและนกัแสดง พบวา่นกัร้องและนกัพากยจ์ะเหน่ือยมากกวา่คน

อ่ืนๆ เน่ืองจากการเปร่งเสียงใหเ้กิดการสัน่ของสายเสียงใหไ้ดค้วามถ่ีเป็นเสียงสูงตํ่านั้น สายเสียงจะตอ้งทาํงาน

หนกั ดงันั้นการใส่เพลงหนา้พาทยใ์นการแสดงจึงเป็นเทคนิคการเสนอเร่ืองราวประการหน่ึงท่ีกระทาํเพื่อให้

นกัร้องและนกัพากยไ์ดพ้กัเป็นระยะๆ 

 ดว้ยเหตุผลกวา้งๆ ท่ีกล่าวมา 2 ประการ ส่ิงท่ีเป็นผลพลอยไดอ้นัเป็นประโยชน์ต่อการแสดงตามมาคือ ผู ้

แสดงไดมี้โอกาสแสดงฝีมือและแสดงทกัษะการรําเป็นพิเศษ ผลพลอยไดต่้อมากคื็อทาํใหก้ารเล่าเร่ืองนั้นได้

ขยายเวลาออกต่อไปใหน้านยิง่ข้ึน ยดืเวลาการแสดงไม่ใหเ้ร่ืองจบเร็วเกินไปเป็นการรับใชใ้หค้วามคิด

เพลิดเพลินแก่ผูช้มไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 เม่ือเพลงหนา้พาทยไ์ดถู้กนาํมาใชใ้นการแสดงท่ีเป็นเร่ืองราว ไม่วา่จะเป็นการแสดงหุ่นหนงั โขนหรือ

ละคร นยัของเพลงหนา้พาทยใ์นพิธีกรรมกบัการแสดงเล่าเร่ืองจะเปล่ียนแปลงไปเพลงหนา้พาทยใ์นพิธีกรรมกบั

การแสดงเล่าเร่ืองจะเปล่ียนแปลงไปเพลงหนา้พาทยใ์นพีกรรมใชส่ื้อสารถึงเทพเจา้ เพื่อคารวะหรือบูชาเทพเจา้ 

ส่วนการบรรเลงเพลงหนา้พาทยป์ระกอบการแสดงเป็นเร่ืองราว นอกจากพีกรรมไหวค้รูก่อนการแสดงแลว้ 

บทบาทของดนตรีท่ีเป็นผุส่้งสารถึงเทพเจา้จะหายไป การร่ายรําดว้ยท่าทางต่างๆ จะมาแทนเพลงบางเพลง

บรรเลงในความหมายประกอบกิริยาท่าทางของเทพเจา้ซ่ึงเป็นตวัละครตามทอ้งเร่ือง รวมถึงประกอบการกระทาํ

ของตวัละครผูมี้ฤทธ์ิ โดยใชเ้พลงเป็นสญัลกัษณ์มิใช่ใชด้นตรีเป็นผูส่ื้อสารกบัเทพเจา้ซ่ึงท่ารําทั้งหลายกไ็ม่ได้

เป็นภาษาท่ารําท่ีส่ือสารถึงเทพเจา้ดว้ย หากแต่เป็นการรําตามท่วงทาํนองและหนา้ทบัไมก้ลองท่ีตอ้งรําใหถู้กตอ้ง

ตามขนบบญัญติัท่ียดึถือสืบต่อกนัมาดว้ยความเคารพวา่เป็นเพลงศกัด์ิสิทธ์ิ มีจารีตท่ีถ่ายทอดต่อๆ กนัมาประการ

หน่ึงวา่ หากรําเพลงหนา้พาทยผ์ดิพลาดแมเ้พียงเลก็นอ้ยจะตอ้งไปจุดธูปขอขมาผูล่้วงลบัไปแลว้ แต่ไม่มีจารีตใด

บอกใหไ้ปขอขมาเทพ-เจา้ประจาํเพลงท่ีรําเลย 

 การรําเพลงหนา้พาทยน์ั้น ถึงแมว้า่ไม่ไดรํ้าเพื่อรําลึกถึงเทพเจา้ดว้ยความยาํเกรงในอาํนาจกต็าม แต่ผูรํ้าก็

จะตอ้งตั้งใจ ตอ้งระมดัระวงัไม่ใหจ้งัหวะท่ารําผดิพลาดและตอ้งมีท่ารําครบถว้นจิตใจตอ้งจดจ่อท่ีท่ารํา คาํนึงถึง
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ความสง่าสวยงาม ความถูกตอ้งของท่ารําและจงัหวะของเพลงความรู้เร่ืองการปฏิบติัเพลงหนา้พาทยช์ั้นสูง 

เน่ืองจากการแสดงในโขนละครนั้นไดมี้การบรรจุเพลงหนา้พาทยช์ั้นสูง สาํหรับประกอบกิริยาของตวัละครท่ี

สาํคญัในเร่ืองหรือตวัละครท่ีมีฤทธ์ิเดชโดยเฉพาะในการแสดงโขนซ่ึงมีการเรียกเพลงหนา้พาทยช์ั้นสูงอยูเ่สมอ 

 เม่ือคนพากยเ์จรจาโขนเรียกเพลงหนา้พาทยเ์พลงใด ผูแ้สดงบทบาทนั้นๆ กจ็ะตอ้งรําตามเพลงท่ีบอก 

ในกรณีน้ีถา้หากผูแ้สดงยงัไม่ไดต่้อท่ารําเพลงนั้นๆ จากครูมาก่อนกจ้ะไม่กลา้รําเพลงนั้นได ้ดว้ยเกรงกลวั

อวมงคลท่ีจะเกิดตามมา ตามความเช่ือแต่เก่าก่อน ในทาํนองเดียวกนั นกัดนตรีกไ็ม่อาจบรรเลงเพลงหนา้พาทย์

ชั้นสูงท่ียงัไม่ไดต่้อจากครูมาก่อนเช่นกนั ดงันั้นเม่ือคนพากยเ์จรจาโขนเรียกเพลงหนา้พาทยช์ั้นสูงท่ียงัไม่ไดต่้อ

จากครูมาก่อน ยอ่มเกิดความเสียหายต่อการแสดงเพราะทั้งนกัแสดงและนกัดนตรียอ่มรู้สึกเสียหนา้ อยา่งท่ีเรียก

กนัวา่ “ไม่มีภูมิ-ความรู้” หรือ “จนเพลง” คือ รําไม่ไดห้รือบรรเลงไม่ได ้ดงันั้นเพลงหนา้พาทยช์ั้นสูงจึงมีบทบาท

สาํคญั ทั้งในเน้ือเร่ืองท่ีแสดงและความสาํคญัต่อความเจริญรุ่งเรืองในวิชาชีพของนาฏดุริยางคศิลปินดว้ย 

 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่เพลงหนา้พาทยช์ั้นสูง ไม่ใช่การแสดงเล่นๆ หรือการบรรเลงเพื่อความบนัเทิง

ใจท่ีนึกจะทาํเม่ือไหร่กไ็ด ้ไม่ใช่การทาํเพือ่ความสนุกสนานโดยไม่มีความหมายตามโอกาสของการใชเ้พลงนั้นๆ 

แต่จะตอ้งรําและบรรเลงดว้ยความเคารพ ความตั้งใจและใชส้มาธิอยา่งสูง ตอ้งรําอยา่งสุดฝีมือทุกคร้ัง อาจกล่าว

ไดว้า่ การรําเพลงหนา้พาทยช์ั้นสูงมีปรัชญาท่ีแฝงอยูใ่นการรําทุกเพลงท่ีตอ้งระลึกไวน้ัน่คือ 

ไม่ว่าทาํนองเพลงและหน้าทบักลอง 

จะราบเรียบ เกร้ียวกราด เคร่งขรึม ยํา้เน้น นุ่มนวล อกึทกึ สะบัดเสียง 

ดังหรือค่อยเพยีงใดกต็าม ในขณะทีรํ่าจิตของผู้รําต้องสงบน่ิงเสมอ 

 จิต คือ ธรรมชาติท่ีรู้อารมณ์ หรือธรรมชาติท่ีทาํหนา้ท่ี เห็น ไดย้นิ รู้กล่ิน รู้รส รู้สึกต่อการสมัผสัถูกตอ้ง

ทางกายและรู้สึกนึกคิดทางใจ การรําเพลงหนา้พาทยช์ั้นสูงทุกเพลงมีเหตุและผลในตนเองสามารถตอบไดว้า่ 

ทาํไมตอ้งรําเพลงนั้นๆ เป้าหมายคืออะไร ดงันั้นจากปรัชญาของการรําหนา้พาทยช์ั้นสูงดงักล่าว ทาํใหผู้รํ้าตอ้ง

สาํรวมในขณะท่ีรําเปรียบไดก้บัภิกษุท่ีตอ้งสาํรวมกายและใจเพง่กสินเพื่อบริกรรมคาถามุ่งมัน่ใหบ้รรลุผลอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึง การรําเพลงหนา้พาทยช์ั้นสูงกเ็ช่นเดียวกนั ผูรํ้ากต็อ้งสาํรวมกายใจใหมี้สมาธิตลอดเพลงท่ีรํา อยา่ง

นอ้ยเร่ิมตั้งแต่ภายในเส้ียววนิาทีก่อนจงัหวะแรกของเพลงหนา้พาทยน์ั้นๆ จะดงัข้ึนเสมือนการเพง่กสินและเพง่

อารมณ์เพื่อใหจิ้ตจบัอยูท่ี่จุดมุ่งหมายของการรําใหบ้รรลุตามเป้าหมาย การรวบรวมสมาธิพลงัจิตเพง่ไปท่ี

เป้าหมายท่ีตอ้งการทาํใหส้าํเร็จคือ การรําอยา่งมีสติทุกรายละเอียดของการเคล่ือนไหวท่ารําในขณะท่ีจิตเพง่กสิน
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นั้นสมองตอ้งประมวลภาพกระบวนท่ารําตามลาํดบั สอดรับกบัทาํนองเพลงวรรคเพลงและจงัหวะหนา้ทบั ใช้

พลงักายภายในกรอบของท่ารําแต่ละท่าอยา่งเตม็ท่ี โดยควบคุมกลา้มเน้ือใหอ้ยูใ่นกรอบแบบแผนของท่รําท่ี

สมบูรณ์ท่ีสุด พร้อมกบักาํหนดการหายใจเขา้และการหายใจออกอยา่งชา้ ๆ และสมํ่าเสมอ ตามวรรคเพลงและ

กระบวนท่ารําโดยอตัโนมติั 

ท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีเป็นความรู้และความจริงของการรําหนา้พาทยข์ั้นสูง ซ่ึงผูเ้ขียนพยายามท่ีจะจดัเรียบ

เรียงไวต้ามลาํดบัขั้นตอน ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกต่อการนาํไปพิจารณาและศึกษาเพิ่มเติมตลอดจนถึงเพื่อการสืบ

ทอดต่อไปในอนาคต อยา่งไรกต็ามการท่ีจะบรรลุถึงวตัถุประสงคข์องการศึกษารําหนา้พาทยช์ั้นสูงไดน้ั้น 

จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูศึ้กษาจะตอ้งมีครูเป็นผูต่้อท่ารําและตอ้งมีความกตญั�ูกตเวที รําลึกถึงพระคุณครูผูถ่้ายทอดวิชา

ความรู้เป็นสาํคญัส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะช่วยทาํใหผู้ศึ้กษาประสบทั้งความสุขและความเจริญรุ่งเรืองยิง่ ๆ 

ข้ึนต่อไปในอนาคต 

ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัหน้าพาทย์ 

การรําหนา้พาทย ์เป็นการรําตามเพลงบรรเลงท่ีเรียกวา่ เพลงหนา้พาทย ์เน่ืองจากเพลงหนา้พาทยไ์ม่มี

บทร้องใหรํ้าทาํบท การรําหนา้พาทยจึ์งจาํเป็นจะตอ้งคาํนึงถึงจงัหวะทาํนองและหนา้ทบัเป็นสาํคญั  การรําหนา้

พาทยไ์ม่สามารถรําโดยปราศจากการบรรเลงดนตรีไดแ้ต่ดนตรีสามารถบรรเลงเพลงหนา้พาทยไ์ดโ้ดยไม่ตอ้งมี

การรําหนา้พาทย ์ดงันั้นเม่ือกล่าวถึงรําหนา้พาทยย์อ่มหมายรวมถึงเพลงหนา้พาทยท่ี์ใชป้ระกอบการรําดว้ย 

ความเป็นมาของ "เพลงหน้าพาทย์" 

หนงัใหญ่ หุ่น โขนและละคร  เป็นการแสดงของไทยท่ีเก่าแก่ เล่นเป็นเร่ืองราวและมีหลกัฐานปรากฏ

ชดัเจนมาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา ขนบร่วมกนัของการแสดงมหรสพเหล่าน้ีท่ีเด่นชดักคื็อ ก่อนการแสดงจะตอ้ง

มีการบรรเลงเพลงโหมโรงซ่ึงเป็นเพลงหนา้พาทย ์หนงัใหญ่เป็นมหรสพท่ีเก่าแก่ท่ีสุด มีลกัษณะการแสดงท่ี

จาํเป็นตอ้งใชด้นตรี ส่ือความหมายประกอบอากปักิริยาของตวัละครมากท่ีสุด จึงสนันิษฐานไดว้า่เพลงหนา้

พาทย ์น่าจะมีมาพร้อมกบัการแสดงหนงัใหญ่เพราะเป็นการแสดงท่ีไม่มีการขบัร้อง แต่จะมีการพากยเ์ป็นหลกั

เพื่อส่ือสารเร่ืองราวท่ีแสดงใหผู้ช้มรู้ถึงเน้ือเร่ืองและเหตุการณ์ในเร่ือง เม่ือพากยจ์บแต่ละบทจะตอ้งตามดว้ยการ

บรรเลงเพลงประกอบอากปักิริยาของตวัละครตามเน้ือเร่ืองเสมอ (ในท่ีน้ีตวัละครคือ ตวัหนงั) ซ่ึงเพลงบรรเลงดงั

ไดก้ล่าวมานั้นคือเพลงท่ีเรียกกนัวา่ "เพลงหนา้พาทย"์  
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หนงัใหญ่เป็นมหรสพโบราณท่ีมีพิธีกรรมหลายอยา่งใกลเ้คียงกบัโขน การเล่นหนงัใหญ่ในงานสมโภช

ต่าง ๆ มีมาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยาตอนตน้ ในกฎมณเฑียรบาลซ่ึงตราข้ึนในรัชกาลสมเดจ็พระบรมไตรโลกนา 

กล่าวถึงมหรสพต่างๆ ในพระราชพิธีจองเปรียงวา่ 

“....ลูกขนุเฝ้าหนา้เรือเบญจา เรือตะเขแ้นมทงัสองขา้ง ซา้ยดนตรีขวามโหรี ตั้งเรือเอน 

เปนตั้งแพนโคมทุกลาํ ถา้เสดจล์งเป่าแตรโห่ 3 ลา เล่นหนงัระบาํ เล้ียงลูกขนุแลฝ่ายใน 

คร้ันเล้ียงแลว้ตดัดมอแกเ้อนให่ 3 ลา เรือเอนตั้งแพนแห่ ตดัถมอลอยเรือพระธินัง่ล่องลง 

ไปส่งนํ้า คร้ันถึงพทุไทสวรรค จุดดอกไมเ้ล่นหนงั...” 

เม่ือคร้ังท่ีสมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจา้อู่ทอง) ปฐมกษตัริยข์องกรุงศรีอยธุยาและทรงสถาปนา

อยธุยาเป็นราชธานีนั้น ไดท้รงแผข่ยายพระราชอาณาเขต โดยทรงโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเดจ็พระราเมศวร พระราช

โอรสและขนุหลวงพะงัว่ (พระเชษฐาของพระมเหสีของพระองค)์ ยกทพัไปตีนครธมราชธานีของขอมไดส้าํเร็จ

ในปี พ.ศ.1895ถึงกระนั้นกต็ามกมัพชูากมี็ท่าทีไม่เป็นไมตรีกบัทางกรุงศรีอยธุยาอยูเ่นือง ๆ คร้ันมาถึงสมยั

สมเดจ็พระบรมราชาธิราชท่ี 2 (เจา้สามพระยา) ซ่ึงเป็นพระโอรสสมเดจ็พระนครินทราธิราช (พระนครอินทร์) 

พระราชนดัดาในสมเดจ็พระบรมราชาธิราชท่ี 1 (ขนุหลวงพะงัว่) กไ็ดท้รงยกกองทพัไปลอ้มพระนครหลวง 

(นครธม ของกมัพชูาอยูถึ่งเจด็เดือนจึงสามารถยดืครองไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม จนกระทัง่มาถึงรัชสมยัของสมเดจ็

พระบรมไตรโลกนาถ ซ่ึงเป็นพระราชโอรสในสมเดจ็พระบรมราชาธิราชท่ี 2 ปรากฎหลกัฐานทางวรรณคดีท่ี

สาํคญัในรัชสมยัของพระองคคื์อการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระชุมนกัปราชญร์าชบณัฑิตแต่งหนงัสือมหาชาติคาํหลวง 

เป็นวรรณกรรมทางพระพทุธศาสนาเร่ืองแรกของกรุงศรีอยธุยาและยงัมีลิลิตพระลอ ซ่ึงเป็นยอดวรรณคดี

ประเภทลิลิตของไทย อีกทั้งมีการกล่าวถึงหนงัใหญ่ไวใ้นพระราชพิธีจองเปรียงอีกดว้ย 

จากความปราชยัของนครธมราชธานีของขอมมาสู่หนงัใหญ่ในพระราชพิธีจองเปรียง ซ่ึงเป็นเหตุการณ์

ร่วมสมยัของสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ (พระราชโอรสสมเดจ็พระบรมราชาธิราชท่ี 2 ผูย้ดึครองนครธมได้

อยา่งมัน่คง นาํมาซ่ึงขอ้สนันิษฐานถึงท่ีมาของเพลงหนา้พาทยคื์อ เป็นธรรมดาของประเทศท่ีขนะสงครามมกัจะ

นาํเอาทรัพยศ์ฤงคาร ตลอดจนศิลปวฒันธรรมของผูป้ราชยัไปดว้ยเสมอดงัเช่นสงครามระหวา่งกรีกและโรมนั

หรือระหวา่งพม่าและกรุงศรีอยธุยา ชยัชนะของกรุงศรีอยธุยาคร้ังกระนั้นจึงไม่เพียงแต่เป็นการแผพ่ระราชอาณา

เขตเท่านั้น แต่น่าจะไดค้รอบครองศิลปกรรมของขอมอยา่งบริบูรณ์ดว้ยกเ็ป็นได ้ซ่ึงผูเ้ขียนจะนาํไปแสดงทศันะ

ประกอบขอ้มูลอ่ืนๆ ในลาํดบัต่อไปต่อมาในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ปรากฏหลกัฐานการเล่นหนงัใน
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สมุทรโฆษคาํฉนัทเ์ม่ือสมเดจ็พระเจา้อยูห่วับรมโกศ โปรดเกลา้ฯ ใหส้มโภชพระพทุธบาท พบหลกัฐานในบุณ

โณวาทคาํฉนัทข์องพระมหานาควดัท่าทราย กล่าวถึงมหรสพในตอนกลางคืนวา่ 

บดัหนงัตั้งให่กาํธร  สองพระทรงศร 

ฉลกัเฉลิมเจอมจอง 

เทียนติดปลายศรศรสอง  พากยเ์พย้เสียงกลอง 

กทุ่็มตะโพนทา้ทาย 

สามตระอภิวนัทบ์รรยาย  ชูเชิดพระนารายณ์ 

นรินทรเร่ิมอนุวนั 

บดัพาลาสองสองขยนั  ปล่อยวานรพนั- 

ธนากเ็ตา้เตียวจร 

ถวายใคบุตลบมีใหม้รณ์  ปละปล่อยวานร 

นิวาสสถานเทาคง 

เร่ิมเร่ืองไมยราพฤทธิรงค ์ สะกดอุม้องค ์

นเรศดลบาดาล 

และกล่าวถึงการแสดงโขนวา่ 

บดัการมหรสพ   พกใ็ห่ข้ึนประนงั 

กต็ั้งตระดาํเนินครู  กลองโขนตะโพนดงั   

กรบิลพาลสองสู   ฤษีเสมอลา 

เสวตตรานิลาดู   สปัระยทุธพนัธนา 

จิตรสูรอสูรา   ตระบดักเ็บิกไพ 

ถวายดวงธิดาพะงา  อมเรศเฉลิมงาน 
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 จากหลกัฐานในบุณโณวาทคาํฉนัทท่ี์กล่าวถึงการเล่นหนงัใหญ่เร่ืองรามเกียรต์ิเช่นเดียวกบัโขนมีการ

พากยส์ามตระ เบิกหนา้พระและปล่อยลิงหวัคํ่า แลว้จึงเร่ิมเร่ืองรามเกียรต์ิตอนศึกไมยราพและอีกตอนหน่ึงของ

บุณโณวาทคาํฉนัท ์เป็นหลกัฐานการแสดงโขนซ่ึงในสมยักรุงศรีอยธุยาจะแสดงตอนกลางวนั หลงัจากนกัดนตรี

บรรเลงปีพาทยเ์พลงตระเชิญครูแลว้ มีการปล่อยลิงหวัคํ่าออกมาสูก้นัจึงน่าจะสนันิษฐานไดว้า่โขนเล่นตาม

ขนบหนงัใหญ่ ซ่ึงมีมาแลว้ตั้งแต่สมยัตนักรุงศรีอยธุยา ประกอบกบัการสนันิษฐานท่ีมาของคาํวา่ “เพลงหนา้

พาทย”์ ซ่ึงอาจารยม์นตรี ตราโมท (2507) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ “ศพัทส์งัคีต” วา่ 

 การเรียกเพลงประเภทน้ีวา่หนา้พาทยน่์าจะมาจากศิลปีนฝ่ายโขนละคอนเป็นผูเ้รียกก่อนเพราะการ ร่าย

รําเขา้กบัเพลงประเภทน้ีผูรํ้าจะตอ้งยดึถือจงัหวะทาํนองเพลงหนา้ทบั และไมก้ลองของเพลงเป็นส่ิงสาํคญั ตอ้ง

รําใหมี้ทีท่าเขา้กนัสนิทกบัทาํนองและจงัหวะ ตอ้งมีความสั้นยาวพอดีกบัเพลง ตอ้งถือวา่เพลงท่ีบรรเลงเป็นหลกั 

เป็นหวัหนา้ เป็นส่ิงท่ีจะตอ้งรําตาม จึงเรียกเพลงประเภทน้ีวา่ หนา้พาทย ์และเรียกการรํานั้นวา่ “รําหนา้พาทย”์ 

จริงอยู ่มีเพลงหนา้พาทยบ์างเพลงอาจกาํหนดความสั้นยาวไม่แน่นอน เช่น เพลงชา้ เพลงเร็ว และเชิด เป็นตน้ แต่

ถึงกระนั้นเม่ือผูรํ้าตอ้งการจะหยดุหรือจะเปล่ียนเพลง กจ็ะตอ้งใหพ้อเหมาะกบัประโยคหรือหนา้ทบัหรือไม้

กลองของเพลง จะรําป้องหนา้หรือเปล่ียนไปตามความพอใจหาไดไ้ม่ 

 คร้ันถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ เม่ือคร้ังพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกลา้ฯใหป้ระชุม

นกัปราชญร์าชบณัฑิตและทรงพระราชนิพนธ์บทละครเร่ืองรามเกียรต์ิข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2340 มีความยาวถึง 50,286 

คาํกลอนนั้น จารีตร่วมท่ีเด่นชดัของหนงัใหญ่ โขนและละครคือวงปีพาทยท่ี์ใชป้ระกอบการแสดง เก่ียวโยงถึง

เพลงหนา้พาทยท่ี์ใชป้ระกอบกิริยาอาการของตวัละครในเร่ือง ลว้นเป็นแบบแผนเดียวกนัท่ีสืบเน่ืองต่อกนัมา

ยาวนานตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยาตอนตนั อยา่งนอ้ยในรัชกาลสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถหรืออาจจะก่อนหนา้

นั้น สนันิษฐานวา่น่าจะรับมาจากขอมผูป้ราชยัในสงครามคร้ังกระนั้นกเ็ป็นได ้

 เม่ือเพลงหนา้พาทยไ์ดถู้กนาํมาใชใ้นการแสดงละคร โดยเฉพาะตวัละครไม่ใช่ตวัหนงัหรือหุ่นเชิดแต่

เป็นละครผูห้ญิงซ่ึงยดึขนบอยา่งราชสาํนกั จึงเกิดมีท่ารําเฉพาะข้ึนสาํหรับเพลงหนา้พาทย ์เป็นท่ารําท่ีมีระเบียบ

แบบแผนในการรํา เช่นเดียวกบัการมีระเบียบแบบแผนในการบรรเลงเพลงหนา้พาทยข์องดนตรี จึงเป็นท่ีมาของ

การรําท่ีเรียกวา่ “รําหนา้พาทย”์ ดงันั้นเพลงหนา้พาทยต์อ้งเกิดข้ึนก่อนแลว้ท่ารําเพลงหนา้พาทยจึ์งเกิดข้ึนตามมา 

ความหมายของเพลงหน้าพาทย์ 

 ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยทุกประเภทจาํเป็นตอ้งมีเพลงดนตรีประกอบการแสดง เร่ิมตั้งแต่การ

บรรเลงใหมโรงก่อนการแสดง จนกระทัง่วินาทีสุดทา้ยท่ีการแสดงส้ินสุดลงและผูแ้สดงหยดุรําในบางกรณีแมว้า่
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การรําของนกัแสดงจะจบลงแลว้ แต่หางเสียงของเพลงบรรเลงยงัตอ้งลากยาวออกไปอีกจนกวา่ผูแ้สดงจะลบัตา

จากผูช้ม บทเพลงท่ีนกัดนตรีบรรเลงเป็นเพลงโหมโรงก่อนการแสดงกดี็ หรือเพลงท่ีนกัดนตรีบรรเลงประกอบ

กิริยาอารมณ์ของตวัละครในขณะท่ีแสดงอยูก่ดี็ ลว้นจดัอยูใ่นเพลงประเภทเพลงหนา้พาทยท์ั้งส้ิน 

 คาํวา่ “เพลงหนา้พาทย”์ ไดมี้ผูใ้หค้าํนิยามไวเ้ป็นจาํนวนมาก อาทิ หนา้พาทย ์น. เรียกเพลงประเภทท่ีใช้

บรรเลงในการแสดงกีริยาอาการเคล่ือนไหวของตวัโขนละคร เป็นตน้ หรือสาํหรับอญัเชิญเทพเจา้ ฤษี หรือ

บูรพาจารย ์ใหม้าร่วมชุมนุมในพิธีใหวค้รูหรือพิธีมงคลต่าง 1 (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

 เพลงท่ีบรรเลงประกอบกิริยา ไม่วา่จะเป็นกิริยาของมนุษย ์สตัว ์ธรรมชาติหรือวตัถุ ทั้งกิริยาท่ีมีตวัตน

หรือกิริยาสมมุติ และตลอดทั้งกิริยาท่ีเป็นปัจจุบนัหรืออดีต เพลงท่ีบรรเลงประกอบกิริยาทั้งหลายเหล่าน้ี ถือวา่

เป็นเพลงหนา้พาทยท์ั้งส้ิน (มนตรี ตราโมท, 2507) 

 เพลงท่ีใชบ้รรเลงดว้ยวงป่ีพาทย ์และเป็นเพลงท่ีบรรเลงตามท่วงทาํนองและจงัหวะของดนตรีเท่านั้น

ท่วงทาํนองเพลงอาจมีทั้ง อ่อนหวาน เศร้าโศก ต่ืนเตน้ แต่เดิมไม่มีเน้ือร้อง เพลงหนา้พาทยมี์ช่ือเรียกอีกชนิด

หน่ึงวา่ "เพลงครู" (จรูญศรี วีระวานิช, 2526) 

 เพลงท่ีใชบ้รรเลงประกอบอากปักิริยา อารมณ์และการเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ของตวัละครเพลงหนา้พาทยน้ี์

มีการกาํหนดจงัหวะและทาํนองไวอ้ยา่งมีแบบแผน รวมทั้งโอกาสท่ีจะนาํมาใชก้มี็การกาํหนดไวด้ว้ย ตลอดจนท่

รํากมี็การกาํหนดท่รําไวเ้ป็นมาตรฐานเช่นกนั เพลงหนา้พาทยท่ี์ใชป้ระกอบการรําแต่ละเพลง ในเพลงเดียวกนัท่

รําอาจจะไม่เหมือนกนั เช่น ในเพลงตระนิมิต ผูแ้สดงเป็นตวัยกัษ ์ตวัลิง ตวัพระ ตวันางกจ็ะรําตามกระบวนท่ารํา

ของตนท่ีแตกต่างกนั แต่จะรําในเพลงเดียวกนัและจงัหวะเดียวกนัและกจ็ะจบพร้อมกนั (สุขสนัติ แวงวรรณ. 

2540) 

 เพลงท่ีใชบ้รรเลงประกอบกิริยาอาการของตวัละครทั้งท่ีเป็นตวัตน  และไม่เป็นตวัตนหรือกิริยาสมมุติ 

ทั้งท่ีเป็นอดีตและปัจจุบนั โดยกาํหนดท่วงทาํนองและจงัหวะไวอ้ยา่งมีแบบแผน ไม่มีบทร้อง ดงันั้นท่รําจึงไม่มี

ความหมายเก่ียวกบัการตีบทหรือแสดงอารมณ์อยา่งตรงไปตรงมา หากแต่การแสดงบางคร้ังครูกจ็ะใหรํ้าทาํบท

ในเพลงหนา้พาทยด์ว้ย เช่น เพลงตระนิมิต ท่ีทางฝ่ายนาฎศิลป์เรียกกนัวา่ ตระแปลง นั้น ใชรํ้าตอนท่ีตวัละครจะ

แปลงกาย ช่วงแรกก่อนเขา้กระบวนท่ารําตามขนบจะมีการรําทาํบทเพื่อบอกวา่ เราจะแปลงกายเป็นเทวดา หรือ

เป็นกวาง หรือเป็นผูห้ญิง ท่ีเห็นซดัเจนคือ ตอนมารีศแปลงเป็นกวางทอง (ศุภชยั จนัทร์สุวรรณ์, 2553) 
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 พวกโขนละคร คงจะนาํเพลงท่ีเรียกวา่หนา้พาทยน้ี์ ไปใชส้าํหรับประกอบการแสดงอาการของตวัละคร

ขณะนั้น กาํลงัแสดงอาการอะไร ทั้งน้ีเพราะวา่การแสดงละครดั้งเดิมของไทยรวมทั้งโขนตวัละครไม่พดู ตอ้งใช้

คนพากย ์การแสดงอาการหรืออารมณ์ต่างๆ ของตวัละครแสดงออกมาในรูปของท่ารํา จึงตอ้งมีเพลงประกอบ

กิริยาหรืออารมณ์นั้น ๆ เอาไว ้(สงดั ภูเขาทอง, 2532) 

 หนา้พาทยส่์วนใหญ่ตอ้งบรรเลงลว้น ๆ ใชป้ระกอบกิริยาของตวัละคร จนถึงประกอบท่อนไมล้อยนํ้า 

(เพลงโล)้ ถา้มีทั้งตะโพนและกลองทดัตีกาํกบัดว้ย จะถือเป็นเพลงหนา้พาทย ์100% ภายหลงัเม่ือสมเดจ็พระเจา้

บรมวงศเ์ธอเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัวงศม์าทาํตบัคอนเสิร์ตไดเ้อามาใส่เน้ือร้อง เพลงเช่นน้ีไม่ถือวา่เป็น

เพลงหนา้พาทยโ์ดยหลกัการทางทฤษฎีดนตรีไทยและนาฎศิลป์ไทยเพราะมีการรําทาํบท แต่โดยหลกัปฏิบติัแลว้

คนดนตรีจะถือเป็นเพลงหนา้พาทยเ์พราะยงัใชไ้มก้ลองแบบเดิม และทาํนองกแ็บบเดิมดว้ย (อนนัต ์สบฤกษ,์ 

2553) 

 สรุปไดว้า่ “เพลงหนา้พาทย”์ หมายถึง เพลงท่ีใชป้ระกอบกิริยาอาการของตวัละคร่ในการแสดง

นาฎศิลป์ไทยหรือการแสดงออกของส่ิงใดๆ ไม่วา่ส่ิงนั้นจะมีชีวิตหรือไม่กต็าม หรือแมแ้ต่จะมีตวัตนหรือไม่มี

ตวัตน รวมถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในจินตนาการ โดยทัว่ไปเพลงหนา้พาทยไ์ม่มีบทร้อง ในภายหลงัมีการบรรจุบทร้อง

เขา้ไปดว้ยส่ิงท่ีน่าสงัเกตกคื็อเพลงหนา้พาทยท่ี์มีการบรรจุเน้ือร้องพรรณนาความเพื่อส่ือสารใหผู้ช้ม ผูฟั้งและให้

ผูแ้สดงไดรํ้านั้น แมว้า่จะเป็นเพลงทาํนองเดียวกนั ใชห้นา้ทบัและไมก้ลองเหมือนกนั จะไม่ถือวา่เพลงหนา้

พาทยท่ี์บรรจุเน้ือร้องนั้นเป็นเพลงหนา้พาทย ์ทั้งน้ีเพราะเพลงหนา้พาทยจ์ะตอ้งเป็นเพลงบรรเลงลว้น ๆ ไม่มีการ

ขบัร้องอยูด่ว้ย 

ความหมายและประเภทของรําหน้าพาทย์ 

 ความรู้เก่ียวกบัรําหนา้พาทยไ์ดมี้ผูรู้้กล่าวไวจ้าํนวนมาก ซ่ึงแต่ละท่านไดใ้หค้วามหมายท่ีคลา้ยคลึงกนั 

ส่วนประเภทของรําหนา้พาทยย์งัเป็นประเดน็ท่ีมีผูรู้้กล่าวไวแ้ตกต่างกนั สรุปไดด้งัน้ี 

 1. ความหมายของรําหนา้พาทย ์จากความหมายของเพลงหนา้พาทยท่ี์ไดก้ล่าวมา พอจะอนุมานไปถึง

ความหมายของ “รําหนา้พาทย”์ ไดว้า่ 

 รําหนา้พาทย ์หมายถึง  การแสดงการเคล่ือนไหวร่างกายเป็นท่ารําตามนาฎยลกัษณ์ของตวัละครให้

สอดคลอ้งถูกตอ้งตามทาํนองเพลงหนา้พาทย ์หนา้ทบัและไมก้ลองของดนตรี ท่ีบรรเลงดว้ยวงป่ีพาทย ์เหมาะสม

กบับทบาทของตวัละครและเหตุการณ์ในเร่ือง ท่รําหนา้พาทยม์าจากการคดัสรรใหเ้หมาะสมกบัสถานภาพ 
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บุคลิกลกัษณะและอารมณ์ของตวัละครนั้นๆ ซ่ึงครูอาจารยท์างนาฎศิลป์และศิลปีนไดป้ระดิษฐข้ึ์นและถ่ายทอด

สืบต่อกนัมาอยา่งเป็นแบบแผน ท่ีสาํคญัท่ีสุดคือเม่ือรําหนา้พาทยเ์พลงใดกต็าม จะตอ้งถูกตอ้งตามความหมาย

ของเพลงท่ีนาํมาใช ้และตอ้งสอดคลอ้งกบักาละและเทศะของการรําเพลงหนา้พาทยน์ั้ๆ เสมอ เพลงหนา้พาทย์

แต่ละเพลงมีความหมายเฉพาะเพลง ซ่ึงข้ึนอยูก่บัโอกาสท่ีใชเ้พลงหนา้พาทยน์ั้นๆ เช่น ใชใ้นการโหมโรงก่อนท่ี

มหรสพจะลงโรงใชใ้นการโหมโรงก่อนเทศน์มหาชาติและประจาํกณัฑเ์ทศมหาชาติ ใชบ้รรเลงประกอบพระ

ราชพิธีใชบ้รรเลงประกอบพธีิไหวค้รูและครอบดนตรี นาฎศิลป์และการช่าง และใชป้ระกอบกิริยาอาการของตวั

ละคร เป็นตน้ 

 จากแบบแผนของการรําหนา้พาทยซ่ึ์งตอ้งรําใหถู้กตอ้งตามทาํนองและจงัหวะ จึงสรุปไดว้า่เพลงหนา้

พาทยแ์ละรําหนา้พาทยจ์ะตอ้งเป็นเพลงเดียวกนั เช่น รําหนา้พาทยเ์พลงสาธุการ เพลงท่ีบรรเลงประกอบการรํา

หนา้พาทยน์ั้นตอ้งเป็นเพลงสาธุการเช่นกนั (ยกเวน้รําหนา้พาทยต์ระนารายณ์ท่ีใชท้าํนองเพลงตระนิมิต เป็นการ

บญัญติัเรียกภายหลงัของฝ่ายนาฎศิลป์) ความหมายของเพลงท่ีเลงประกอบการําจึงเป็นไปตามนยัของการรํา

นั้นๆ ดว้ย ทั้งๆ ท่ีท่ารําเพลงหนา้พาทยน์ั้น ไม่ไดส่ื้อความหมายในลกัษณะท่ีเป็นภาษาท่าทางแต่ประการใด 

 2. ประเภทของรําหนา้พาทย ์จากขอ้สนันิษฐานท่ีสรุปวา่ คาํวา่ “หนา้พาทย”์ เกิดจากการบญัญติัคาํของ

นาฎศิลปินโขนละคร ซ่ึงต่อมาเป็นท่ีรับรู้เขา้ใจร่วมกนัอยา่งแพร่หลายกย็อมรับและนาํไปใชอ้ยา่งกวา้งขวาง จะ

เห็นไดจ้ากมีการเขียนตาํรา รวมทั้งมีทั้งในระดบับณัฑิตศึกษาหลายเล่ม จึงดูเสมือนวา่ความเขา้ใจเร่ืองเพลงหนา้

พาทยแ์ละรําหนา้พาทยจ์ะมีเอกภาพเดียวกนั ในทางตรงกนัขา้มเม่ือพดูถึง "เพลงหนา้พาทยช์ั้นสูงหรือรําหนา้

พาทยช์ั้นสูงครูดนตรีและนกัคนตรี กบัครูโขนละครและนาฎศิลปิน หรือแมแ้ต่คนในวงการดนตรีหรือนาฎศิลป์

ดว้ยกนั ยงัมีความเห็นท่ีไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั สมควรอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการสมัมนาหรือการวิจยัเพื่อขจดั

ขอ้สงสยัและใหเ้ขา้ใจตรงกนั ทั้งน้ีเพื่อความกา้วหนา้ในวงการวชิาการ อยา่งไรกต็ามผูเ้ขียนจะไดก้ล่าวถึงเพลง

รําหนา้พาทยซ่ึ์งมีจาํนวนหลายเพลงและมีการนาํไปใชใ้นหลากหลายโอกาสทั้งน้ีเพื่อจะไดน้าํไปสู่การสรุป

ประเดน็สาํคญัของเร่ืองท่ีเก่ียวช่องกบัรําหนา้พาทยช์ั้นสูงต่อไปสารานุกรมศพัทด์นตรีไทยภาคคีต-ดุริยางค ์ฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน (2540) ไดจ้าํแนกเพลงหนา้พาทยอ์อกเป็น 

 1) เพลงหนา้พาทยธ์รรมดา ใชก้บัตวัละครชั้นสามญัทัว่ไปท่ีไม่มีความสาํคญัมากนกัเช่น เพลงเสมอ 

 2) เพลงหนา้พาทยช์ั้นกลาง ใชก้บัตวัละครท่ีมีความสาํคญัมากข้ึน เช่น เพลงเสมอขา้มสมุทร เพลงเสมอ

เถร เพลงเสมอมาร 

 3) เพลงหนา้พาทยช์ั้นสูงใชก้บัตวัละครสูงศกัด์ิ เช่น เพลงบาทสกณีุ (เสมอตีนนก) เพลงดาํเนินพราหมณ์ 
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 มนตรี ตราโมท กล่าวไวใ้นหนงัสือดุริยางคศาสตร์ไทย ภาควิซาการ โดยไดแ้บ่งประเภทของเพลงหนา้

พาทยอ์อกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1) ประเภทเพลงไหวค้รู ไดแ้ก่ เพลงหนา้พาทยต่์าง ๆ ท่ีมีระบุช่ือไวใ้นตาํราซ่ึงวา่ดว้ยการไหวค้รู เช่น 

ตระพระปรคนธรรพ โปรยขา้วตอก เป็นตน้ 

 2) ประเภทเพลงหนา้พาทยพ์ิเศษ ไดแ้ก่ เพลงหนา้พาทยต่์าง ๆ ซ่ึงอยูน่อกตาํราไหวค้รูสาํหรับ

ประกอบการแสดงโขน ละครและอ่ืน ๆ เช่น เพลงพญาเดิน ดาํเนินพราหม เป็นตน้ 

 สมาน นอ้ยนิตย ์จาํแนกเพลงหนา้พาทยอ์อกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1) เพลงหนา้พาทยท่ี์ไม่มีตวัตน เป็นนามสมมติในปัจจุบนั แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

      (1) กลุ่มเพลงท่ีใชบ้รรเลงประกอบในพิธีไหวค้รูดนตรีไทยและไหวคัรูโขนละคร เช่น องคพ์ระพิ

ราพ ตระเชิญ ตระนารายณ์บรรทมสินธ์ ตระพระปรคนธรรพ ตระพระพิฆเนศ ตระเทวาประสิทธ์ิ ตระประทาน

พร บาทสกณีุ ดาํเนินพราหมณ์ พราหมณ์เขา้ พราหมณ์ออก เสมอเถร เสมอมาร เสมอสามลา โคมเวียน กราว

นอก กราวใน สาธุการกลอง นัง่กิน เช่นเหลา้ ฯลฯ  

    (2) กลุ่มเพลงหนา้พาทยท่ี์บรรเลงแสดงความคารวะและอญัเชิญส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น เทวดา คนธรรพ ์

ยกัษ ์ใหเ้สดจ็ลงมา ณ สถานท่ีท่ีจะกระทาํพิธีอนัเป็นมงคล ไดแ้ก่ 

   โหมโรงเชา้ ประกอบดว้ยเพลงสาธุการ เหาะ รัวลาเดียว กลมและชาํนาญ 

            โหมโรงกลางวนั ประกอบดว้ย เพลงกราวใน 3 ท่อน-เชิด กระบองกนั (โปรยขา้วตอกประสิทธิ ยอ้น

เส้ียนยอ้นหนาม รัว) ชุบ-ลา เสมอขา้มสมุทร-รัว เชิดฉาน-รัว ปลูกตนัไม-้รัว ชายเรือหรือใชเ้รือ-รัว รุกรัน แผละ 

เหาะ โคมเวียน โลแ้ละวา 

 โหมโรงเยน็ ประกอบดว้ย เพลงสาธุการ ตระสนันิบาต รัวสามลา ตน้ซุบหรือตนัเขา้ม่าน เขา้ม่าน ทา้ย

ปฐม ลา เสมอติดรัว เชิด 2 ชั้น เชิดชั้นเดียว กลม ชาํนาญ กราวใน ตนัซุบ (บางแห่งเรียกวา่ปลายเขา้ม่าน) ซ่ึงการ

บรรเลงเพลงน้ีซํ้ าอีกเป็นการแสดงวา่ จบคาํอญัเชิญเทพเจา้และเทพเจา้เสดจ็มาพร้อมแลว้ 

 โหมโรงเทศน์ ประกอบดว้ย เพลงสาธุการ กราวใน-รัว เชิดกลอง ชุบลงลา บรรเลงก่อนงานการเทศน์

มหาชาติชาดก 
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       (3) เพลงหนา้พาทยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีจดัเป็นนามสมมุติในอดีต เป็นเพลงท่ีใชบ้รรเลงประกอบการเทศน์

มหาชาติชาดกทั้ง 13 กณัฑ ์ไดแ้ก่ สาธุการ ตวงพระธาตุ พญาโศก พญาเดิน เช่นเหลา้ รัวสามลา เชิดกลอง เชิดฉ่ิง

สลบัโอด (3 คร้ัง) ทยอยสลบัโอด (3 คร้ัง) เหาะ กราวนอกตระนอน และกลองโยน-เชิด 

 2) เพลงหนา้พาทยท่ี์มีตวัตน เป็นเพลงใชบ้รรเลงประกอบการแสดงโขนละคร โดยมีผูแ้สดงรําไปดว้ย 

ทางดนตรีจดัแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ตามความสาํคญัของเพลง คือ 

      (1) เพลงหนา้พาทยข์ั้นตน้ หมายถึง เพลงหนา้พาทยท่ี์ประกอบกิริยาไปมาหรือกิริยาต่าง ๆ อนัเป็น

สามญัทัว่ไป เช่น เชิดกลอง เป็นตนั 

      (2) เพลงหนา้พาทยช์ั้นกลาง หมายถึง เพลงหนา้พาทยท่ี์ประกอบกิริยาไปมาหรือการแสดงอิทธิฤทธ์ิ

ของผูมี้ยศศกัด์ิ เช่น เสมอมาร เสมอเถร เสมอขา้มสมุทร เสมอตีนนก (บาทสกณีุ) โคมเวียน พราหมณ์เชา้ 

พราหมณ์ออก เชิดฉาน ศรทนง ตระนิมิต กระบองกนั ตระสนันิบาต ตระเชิญ ตระบรรทมไพร ตระนารายณ์

บรรทมสินธ์ุ โลม-ตระนอน คุกพาทย ์รัวสามลา 

      (3) เพลงหนา้พาทยช์ั้นสูง หมายถึง เพลงหนา้พาทยท่ี์ประกอบกิริยาอญัเชิญหรือการบูชาเทพเจา้และ

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ไดแ้ก่ องคพ์ระพิราพ ตระพระปรคนธรรพ ตระพระวิศณุกรรม ตระพระปัญจสีชร ตระพระพิฆเนศ 

ตระพระพรหม ตระษีกไลยโกฏ ซ่ึงเพลงกลุ่มน้ีจะบรรเลงเม่ือมีการตั้งเคร่ืองสงัเวยและมีประธานผูอ่้านโองการ

เท่านั้น นอกจากน้ียงัหมายรวมถึง เพลงสาธุการกลอง ตระเทวาประสิทธ์ิ ตระประทานพร ประสิทธิ ซ่ึงจดัอยูใ่น

เพลงหนา้พาทยช์ั้นสูงเพราะใชบ้รรเลงในพิธีไหวค้รู แต่ไม่จดัอยูใ่นกฎเกณฑเ์ทียบเท่ากบัเพลงองคพ์ระพิราพ 

 อนนัต ์สบฤกษ ์จาํแนกเพลงหนา้พาทยอ์อกเป็น 2 กลุ่มคือ 

 1) แบ่งตามคุณลกัษณะของเพลง จาํแนกเป็น 2 ประเภท คือ 

      (1) เพลงหนา้พาทยต์ายตวั เช่น เสมอ ตระนอน ซ่ึงเป็นเพลงประเภทมีหนา้ทบัและไมก้ลองประจาํ

เพลงกาํหนดตายตวั 

      (2) เพลงหนา้พาทยย์ดืหยุน่ เช่น เชิด กลม สาธุการ เช่นเหลา้ ลงสรง เป็นตน้ เพราะจะลงจบตรงไหน

กไ็ด ้นอกจากน้ีแลว้ยงัใหค้วามเห็นเพิ่มเติมอีกวา่ ตระนอนและตระนิมิต กจ็ดัเป็นเพลงหนา้พาทยย์ดืหยุน่ดว้ย

เพราะจะบรรเลงเท่ียวเดียวหรือ 2 เท่ียวกไ็ด ้

 2) แบ่งตามโอกาสท่ีนาํไปใช ้จาํแนกเป็น 3 ประเภท คือ 
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      (1) เพลงหนา้พาทยช์ั้นสูง หมายถึง เพลงท่ีใชใ้นพิธีไหวค้รู ไดแ้ก่ องคพ์ระพิราพดาํเนินพราหมณ์ 

ตระพระปรคนธรรพ พราหมณ์ขา้ บาทสกณีุ ตระเชิญและพราหมณ์ออก เป็นตน้ นอกจากน้ียงัรวมถึงเพลงท่ีแต่ง

ข้ึนใหม่ในภายหลงั เช่น ตระนาฎราช ซ่ึงแต่งโดย ครูบุญยง เกตุคง ประพนัธ์ข้ึนจากทาํนองเพลงดบัเทียน ของ

โบราณ โดยครูอาคม สายาคม เป็นผูป้ระดิษฐท่์ารําเพลงหนา้พาทยบ์างเพลงไดน้าํเอาเพลงท่ีมีอยูแ่ลว้มาปรับปรุง

ใหมโดยใชห้นา้ทบัตะโพนกลองทดักาํกบัเพื่อใหเ้หมาะสมกลายเป็นเพลงหนา้พาทยช์ั้นสูงเช่น ระบาํคชสีห์ใช้

ทาํนองเพลงสิงโตเล่นหางซ่ึงเดิมเป็นหนา้ทบัปรบไก่ ประพนัธ์โดยครูศิลปี ตราโมท เป็นตน้ 

      (2) เพลงหนา้พาทยช์ั้นกลาง ใชส้าํหรับตวัละครท่ีสูงศกัด์ิ หรือตวัละครท่ีมีอิทธิฤทธ์ิ ไดแ้ก่ ตระนิมิต 

กระบองกนั บาทสกณีุ เป็นตน้ 

      (3) เพลงหนา้พาทยธ์รรมดาหรือหนา้พาทยป์กติ ใชส้าํหรับประกอบกิริยาอาการของตวัละครทัว่ ๆ 

ไป ไดแ้ก่ เชิด เสมอ โอด รัว ลา เป็นตน้  

 ปราณี สาํราญวงศแ์ละไพฑูรย ์เขม้แขง็ กล่าวถึงการแบ่งประเภทของเพลงหนา้พาทยซ่ึ์ง สอดคลอ้งกบั 

วรวิทย ์เดชอนนัตแ์ละสญัชยั สุขสาํเนียง โดยไดจ้าํแนกเพลงหนา้พาทยอ์อกเป็น 3 ประเภท คือ 

      1) เพลงหนา้พาทยธ์รรมดาหรือหนา้พาทยป์กติ ไดแ้ก่ เพลงหนา้พาทยท่ี์ใชบ้รรเลงประกอบในพิธี

ไหวค้รู เพลงโหมโรงต่าง ๆ และเพลงประกอบการแสดงทัว่ไป เช่น เชิด เสมอ รัว ลา โอด กราว ปฐม โล ้เหาะ 

ทยอย ชุบ เป็นตนั 

      2) เพลงหนา้พาทยช์ั้นกลาง ใชส้าํหรับผูแ้สดงโขนละครท่ีเป็นตวัเอกท่ีมียศสูงศกัด์ิ เพื่อแสดง

อิทธิฤทธ์ิการแปลงกาย เช่น ตระนิมิต สาธุการ กระบองกนั ชาํนาญ เป็นตนั 

      3) เพลงหนา้พาทยข์ั้นสูงหรือหนา้พาทยพ์ิเศษ ใชใ้นโอกาสพิเศษสาํหรับตวัเอกโขนละครโดยเฉพาะ 

เพื่อประกอบการแสดงอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ์การแปลงกาย การร่ายเวทมนตร์คาถาชุบชีวิตผูท่ี้ตายใหพ้ื้นข้ึน เช่น 

พราหมณ์เขา้ พราหมณ์ออก คุกพาทย ์เสมอสามลา รัวสามลา บาทสกณีุ ดาํเนินพราหมณ์ เสมอเถร เสมอมาร 

เสมอผ ีฯลฯ ตลอดจนใชป้ระกอบพิธีไหวคัรู เช่น ตระเชิญ ตระพระปรคนธรรพ ตระนารายณ์บรรทมสินธ์ุ ตระ

สนันิบาต และโปรยขา้วตอก เป็นตนั 

 จตุพร รัตนวราหะ ไดแ้บ่งประเภทของเพลงหนา้พาทยอ์อกเป็น 3 ประเภท ตามลกัษณะของโอกาสท่ีใช้

ดงัน้ี 
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     1) ประเภทเพลงครู ไดแ้ก่ เพลงหนา้พาทยท่ี์ไดมี้การระบุไวใ้นตาํราวา่ดว้ยการไหวค้รูของนายธนิต 

อยูโ่พธ์ิ 

     2) เพลงหนา้พาทยพ์ิเศษ ไดแ้ก่ เพลงท่ีอยูน่อกตาํราไหวคัรู ใชป้ระกอบการแสดงโขนละครและอ่ืน ๆ 

เช่น เพลงพญาเดิน เพลงดาํเนินพราหมณ์ เป็นตน้ 

     3) เพลงใหมโรง ไดแ้ก่ โหมโรงเชา้ โหมโรงกลางวนั และโหมโรงเยน็ 

 จรูญศรี วีระวานิช ไดจ้าํแนกเพลงหนา้พาทยส์าํหรับประกอบอากปักิริยาของตวัละครออกเป็น 2 

ประเภท คือ เพลงหนา้พาทยช์ั้นสูงและเพลงหนา้พาทยธ์รรมดา แต่ไม่ไดร้ะบุตวัอยา่งของเพลงไว ้เพียงแต่ให้

ขอ้มูลวา่ผูจ้ะไดรั้บการถ่ายทอดเพลงหนา้พาทยข์ั้นสูง ตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากครูและตอ้งปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดเท่านั้น จาตุรงค ์มนตรีศาสตร์  กล่าวถึงประเภทของเพลงหนา้พาทยว์า่มี 2 ประเภทคือ 

  1) เพลงหนา้พาทยธ์รรมดา หมายถึง เพลงหนา้พาทยท่ี์ใชรํ้าประกอบกิริยาปกติ เช่น เพลงขา้ เพลงเร็ว 

เพลงเสมอ ฯลฯ 

 2) เพลงหนา้พาทยช์ั้นสูง หรือเรียกวา่ "เพลงครู" ถือวา่เป็นเพลงท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิอยูใ่นตวั เช่น ตระ

นิมิต กระบองกนั ชาํนาญ สาธุการ เป็นตน้ บรรดาศิลปินท่ีไดย้นิเพลงเหล่าน้ีจะยกมือไหวเ้พื่อเป็นการแสดง

ความกตญั�ูกตเวที ความเคารพท่ีมีต่อคุณครูบาอาจารยเ์สมอ 

 ณรงคช์ยั ปีฎกรัช ไดแ้บ่งเพลงหนา้พาทยต์ามลกัษณะไว ้2 ประเภทคือ 

 1) เพลงหนา้พาทยช์ั้นสูง ถือวา่เป็น "เพลงครู"ใชบ้รรเลงในโอกาสเฉพาะ ซ่ึงมีความขลงัความศกัด์ิสิทธ์ิ

แฝงอยูใ่นทาํนองเพลง เช่น องคพ์ระพิราพ ตระพระปรคนธรพ ตระนิมิต ตระเชิญ กระบองกนั ชาํนาญ สาธุการ 

บาทสกณีุ พราหมณ์เขา้ พราหมณ์ออก คุกพาทย ์รัวสามลา เสมอเถร เสมอมาร ฯลฯ 

 2) เพลงหนา้พาทยป์กติ ไดแ้ก่ เพลงหนา้พาทยท่ี์ใชบ้รรเลงประกอบในพิธีและการแสดงทัว่ไป เช่น 

เพลงชา้ เพลงเร็ว เชิด เสมอ รัว ลา โอด ปฐม โล ้ชุบ เหาะ ทยอย ฯลฯ 

 ศุภชยั จนัทร์สุวรรณ กล่าวถึงเพลงหนา้พาทยว์า่ “หนา้พาทยท์างดา้นนาฎศิลป์แบ่งออกไดเ้ป็น 2 

ประเภท คือ หนา้พาทยธ์รรมดาและหนา้พาทยช์ั้นสูง เท่านั้น” 
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 จากขอ้มูลท่ีรวบรวมมาทั้งหมดจะเห็นไดว้า่ การจดัประเภทของเพลงหนา้พาทยท์างดา้นดนตรีและ

ทางดา้นนาฎศิลป์แตกต่างกนั หรือแมแ้ต่ดนตรีหรือนาฎศิลป์ดว้ยกนัเองกมี็ความเห็นไม่ตรงกนันกัความคิดเห็น

ของครูทางดา้นดนตรีมีความเห็นวา่ 

   1) ตอ้งดูจาํนวนไมก้ลอง สงัเกตไดว้า่หนา้พาทยใ์หญ่ ๆ จะมีไมก้ลองหลายไม ้

   2) พิจารณาวา่เพลงหนา้พาทยน์ั้นใชก้บัใคร ตวัละครเป็นใคร เทพเจา้องคใ์ด 

   3) ดูจากกิริยาทัว่ไป เช่น ศรทนง เชิดฉาน ไม่ถือเป็นหนา้พาทยช์ั้นสูงหรือเพลงครูแต่ถือวา่เป็นหนา้

พาทยธ์รรมดา เพราะเชิดฉานใชใ้นการตามสตัว ์อาทิ ในพระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัตอนท่ีเรียกวา่ 

“ไถดะ” กใ็ชเ้พลงเชิดฉาน เพราะคนเดินตามโค 

   4) พิจารณาความถ่ีของการใชเ้พลงหนา้พาทย ์สงัเกตไดว้า่ในการแสดงตอนหน่ึงๆ แมจ้ะเป็นตวัละคร

สูงศกัด์ิจะใชเ้พลงเดียวกนัซํ้าๆ หลายคร้ังกไ็ม่ได ้เช่น ถา้ตวัละครในเร่ืองมีการแปลงตวั 3 คร้ังติดๆ กนั การ

บรรเลงเพลงตระนิมิต 3 คร้ังติดต่อกนัไม่ได ้จาํเป็นตอ้งยกัเยื้องเปล่ียนเล่นเพลงอ่ืนแทนเพลงตระนิมิต เป็นตน้ 

 อาจกล่าวไดว้า่เกณฑก์ารพิจารณาเพลงหนา้พาทยข์ั้นสูงของนกัดนตรี มุ่งยดึกระบวนการบรรเลงเพลง

เป็นหลกัและใหค้วามสาํคญักบัเพลงนั้น ๆ เป็นอยา่งมาก ดงัตวัอยา่ง เพลงรัวสามลาและเพลงคุกพาทย ์จะถือวา่

เพลงรัวสามลาเป็นเพลงหนา้พาทยช์ั้นสูงเพราะบรรเลงยากกวา่เพลงคุกพาทยถึ์งแมว้า่จะมีไมก้ลองคลา้ย ๆ กนั 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเพลงคุกพาทยไ์ม่มีปรากฏอยูใ่นเพลงบรรเลงชุดใหมโรงกเ็ป็นได ้ซ่ึงต่างจากดา้นนาฏศิลป์ ท่ี

ถือวา่ทั้งเพลงรัวสามลาและเพลงคุกพาทย ์จดัเป็นเพลงหนา้พาทยช์ั้นสูง เพราะใชส้าํหรับตวัละครท่ีมีอิทธิฤทธ์ิ 

แมก้ารต่อท่ารําเพลงหนา้พาทยท์ั้งสองเพลงกจ็ะใหเ้รียนทา้ย ๆ ของหลกัสูตรระดบัปริญญา 

 มีประเดน็ท่ีน่าสงัเกตอีกประการหน่ึงคือ ไดเ้กิดมีเพลงหนา้พาทยช์ั้นสูงท่ีนกัคนตรีบางสาํนกัไม่คุน้เคย 

ทั้งท่ีทราบและไม่ทราบนามผูแ้ต่ง โดยเฉพาะเพลงท่ีมาจากแหล่งท่ีเรียกวา่ “สายฝ่ังอน” ของจางวางทัว่ พาทยใ์ก

คล แห่งสาํนกัวดักณัยาณมิตร เช่น ตระกร่ิง ตระพระสุรัสวดี ตระมงคลจกัรวาล ตระพระอิศวร เป็นดนั เม่ือ

ผูเ้ขียนไดต้รวจสอบเพลงตระท่ีใชใ้นพิธีใหวค้รูดนตรีพบวา่ การเรียกเพลงไหวคัรูดนตรีไทยของประธานผู ้

ประกอบพิธีจาํนวน 7 คน คือ ครูมนตรี ตราโมท ครูเตือน พาทยกลุ ครูเช้ือ ตนตรีรส ครูจาํเนียร ศรีไทยพนัธ์ ครู

ประสิทธ์ิ ถาวร ครูสาํราญ เกิดผลและครูจิรัส อาจณรงค ์เรียกเพลงหนา้พาทยแ์ตกต่างกนัหลายเพลง เช่น ตระ

เชิญใหญ่ ตระประทานพร ตระเทพดาํเนิน ตระพระวิสสุกรรม ตระเษีกไลใกฏ เป็นตนั เพลงเหล่าน้ีลว้นเป็นเพลง

หนา้พาทยช์ั้นสูงทั้งส้ิน การท่ีผูเ้ขียนไดน้าํขอ้มูลเก่ียวกบัการแบ่งประเภทของเพลงหนา้พาทยท์างคนตรี มา
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ประกอบ การพิจารณา กเ็พือ่จะใหเ้กิดความเขา้ใจวา่เพลงหนา้พาทยก์บัรําหนา้พาทยน์ั้น มีความสมัพนัธ์กนัอยา่ง

แยกออกจากกนัไม่ได ้แต่สาเหตุของความไม่เป็นเอกภาพในการจาํแนกประเภทของเพลงหนา้พาทยน่์าจะสืบ

เน่ืองมาจากครูทางดา้นดนตรีและนาฎศิลป์ยงัไม่มีใอกาสไดป้ระชุมตกลงกนั ยกตวัอยา่ง เพลงชา้ เพลงเร็วและ

เพลงนวล เป็นเพลงท่ีจดัอยูใ่นประเภทเพลงเร่ืองของทางดนตรี แต่ทางนาฎศิลป็จดัเป็นเพลงหนา้พาทย ์เช่น ใช้

คาํวา่ หนา้พาทยสี์นวล หรือทางนาฎศิลป์บญัญติัเรียกช่ือ เพลงตระนารายณ์ โดยทางดนตรีไม่รู้เร่ืองดว้ยและอาจ

คิดไปวา่คือเพลงตระนารายณ์บรรทมสินธ์หรือตระนารายณ์บรรทมไพร ประเตน็ท่ีน่าพิจารณาคือ หากบรรเลง

เพลงตามความเขา้ใจส่วนตนแต่ไม่ตรงกบัความหมายตามความเขา้ใจท่ีต่างกนัเช่นน้ี ใครจะเป็นผูช้ี้ขาดความ

ถูกตอ้งได ้

 เน่ืองจากการกาํหนดเพลงหนา้พาทยท่ี์มีเหตุผลทั้งดนตรีและนาฎศิลป์ ดงัไดก้ล่าวมาขา้งตน้การจาํแนก

ประเภทของรําหนา้พาทยต์อ้งพิจารณาจากฐานนัตรศกัด์ิและอิทธิฤทธ์ิของตวัละครเป็นสาํคญั ซ่ึงสามารถแบ่ง

ประเภทของรําหนา้พาทยอ์อกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ รําหนา้พาทยแ์ละรําหนา้พาทยช์ั้นสูง ความแตกต่างของการ

รําหนา้พาทยท์ั้งสองประเภทน้ีพิจารณาไดจ้ากความหมายและบริบทท่ีประกอบการรําดงัต่อไปน้ี 

 1. รําหนา้พาทยธ์รรมดา หมายถึง ท่ารําหนา้พาทยท่ี์ใชป้ระกอบกิริยาอารมณ์ของตวัละครท่ีเป็นสามญั

ชนทัว่ไป เช่น เพลงเร็ว เชิด เสมอ รัว ลา โอด ปฐม โล ้ชุบ เหาะ ทยอย เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามตวัละครผูสู้งศกัด์ิ มี

ฤทธ์ิเดซหรือเป็นเทพเจา้ กส็ามารถใชเ้พลงหนา้พาทยธ์รรมดาได ้หากเป็นไปตามบทโขนหรือบทละครกาํหนด 

หรือจาํเป็นตอ้งยกัเยื้องเปล่ียนเพลงหนา้พาทยเ์พื่อไม่ใหใ้ชเ้พลงเดียวกนัซํ้าหลาย ๆ คร้ังในเวลาใกลกันั เช่น การ

แปลงกายหลายคร้ัง อาจจะใชเ้พลงรัว แทนเพลงตระนิมิต สาํหรับตวัละครสูงศกัด์ิหรือผูมี้อิทธิฤทธ์ิ จึงเป็น

ขอ้ยกเวน้ได ้

 2. รําหนา้พาทยช์ั้นสูง เรียกกนัอีกอยา่งหน่ึงวา่ "รําเพลงครู" หมายถึง การรําตามทาํนองและจงัหวะหนา้

ทบัของเพลงหนา้พาทย ์ท่ีบรรเลงประกอบกิริยาอารมณ์หรือแสดงอิทธิฤทธ์ิ เฉพาะตวัละครผูสู้งศกัด์ิหรือเทพเจา้ 

ซ่ึงรําหนา้พาทยช์ั้นสูงน้ีมีลกัษณะสาํคญัท่ีแตกต่างกนั คือ 

      1) รําหนา้พาทยอ์งคพ์ระพิราพเตม็องค ์ถือเป็นรําหนา้พาทยช์ั้นสูงท่ีสุดและศกัด์ิสิทธ์ิเพลงองคพ์ระพิ

ราพเตม็องค ์ใชบ้รรเลงในพธีิไหวค้รูดนตรี พิธีไหวค้รูนาฎศิลป์และพธีิไหวคัรูช่างเป็นท่ีเคารพยาํเกรงของนาฎดุ

ริยศิลปินทุกคน ถา้ใชใ้นการแสดงโขนเร่ืองรามเกียรต์ิจะเป็นเพลงสาํหรับบทบาทพระพิราพเท่านั้น ในการต่อ

ท่ารําเพลงหนา้พาทยอ์งคพ์ระพิราพเตม็องคน์ั้น พีธีมอบใหแ้ก่ศิลปีนท่ีไดรั้บการเลือกสรรแลว้เท่านั้น คือตอ้ง
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เป็นศิลปินอาวโุสท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับในวงการนาฎศิลปีนและก่อนการแสดงจะตอ้งกระทาํพิธี

บวงสรวงทุกคร้ังดว้ย 

      2) รําหนา้พาทยช์ั้นสูงท่ีใชใ้นการแสดงโขนละคร หมายถึง การรําในบทบาทของตวัละครสูงศกัด์ิ

หรือผูมี้ฤทธ์ิเดช ท่ีกาํลงัแสดงอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ์เช่น การแปลงกาย การร่ายเวทมนตร์คาถาชุบชีวิตผูท่ี้ตายให้

ฟ้ืนข้ึน ผูท่ี้จะไดรั้บการถ่ายทอดทาํรําเพลงหนา้พาทยช์ั้นสูงจะตอ้งมีทกัษะการรําขั้นพื้นฐานเป็นอยา่งดี โดยเขา้

รับการครอบในพิธีไหวค้รูโขนละครก่อนท่ีจะต่อท่รําหนา้พาทยช์ั้นสูงนอกจากน้ียงัใชก้บัหนงัใหญ่ หุ่น การรํา

ถวายพระพรและร่ําอวยพรดว้ย 

      3) รําหนา้พาทยช์ั้นสูงตามจุดประสงคเ์ฉพาะ หมายถึง รําหนา้พาทยช์ั้นสูงท่ีนาฎศิลปินไดคิ้ด

สร้างสรรคข้ึ์นใหม่เพื่อใชใ้นจุดประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการแสดงท่ีเป็นเร่ืองราว เช่น 

เม่ือปี พ.ศ. 2515 ครูบุญยง เกตุคง ไดน้าํทาํนองเพลง “ดบัเทียน” มาแต่งใหมใหช่ื้อวา่ “เพลงตระนาฎราช” โดย

บรรจุหนา้ทบัและไมก้ลองตามแบบแผนของ “เพลงตระ” คือ มี 12 ไมล้าและต่อดว้ยเพลงรัว ทั้งน้ีครูอาคม สายา

คม เป็นผูคิ้ดประดิษฐท่์รําตระนาฎราช ตามพระบญัชาของพนัเอกพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้เฉลิมพล

ทิฆมัพร เพื่อใหเ้ป็นเพลงหนา้พาทยป์ระจาํนะนาฎราชของพระองค ์อีกตวัอยา่งหน่ึงคือ เม่ือปี พ.ศ. 2543 ครู

ธงไชย โพธยารมย ์ไดป้ระดิษฐท่์ารําสาํหรับเพลงตระพระปรคนธรรพ ซ่ึงเป็นเพลงหนา้พาทยช์ั้นสูงท่ีมีมาแต่

โบราณ ตามคาํขอร้องของนายญาณี ตราโมท บุตรของครูมนตรี ตราโมท ท่ีประสงคจ์ะเทิดเกียรติบิดา ในฐานะท่ี

เป็นคีตกวีเอกของไทยและเป็นศิลปินแห่งชาติ นาํออกแสดงในงาน “100 ปีของครูมนตรี ตราโมท” ณ บา้นโสม

ส่องแสง เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2543 แต่เน่ืองจากในเวลานั้นครูธงไชย โพธยารมย ์สุขภาพไม่ดีจึงใหน้าย

เผดจ็ พลบักระสงค ์ลูกศิษฐข์องท่านรับถ่ายทอดท่ารําเพือ่แสดงแทน ตั้งแต่นั้นเป็นตนัมาท่ารําเพลงตระพระ

ปรคนธรรพกย็งัไม่มีการถ่ายทอดต่อท่ารําใหก้บัผูอ่ื้น 

 ท่ีน่าสงัเกตคือ โดยทัว่ไปแลว้รมศิลปากรจะเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัการแสดงโขนละครดงันั้นถา้

หากไม่มีการแสดงท่ีมีการใชเ้พลงหนา้พาทยน์ั้นๆ กจ็ะไม่มีการคิดท่รําข้ึนใหม่ ตวัอยา่งตระฤษีกไลโกฐ ตระพระ

พิฆเนศ ซ่ึงเป็นเพลงบรรเลงในพิธีไหวค้รูดนตรี คุณหญิงนฎักานุรักษไ์ดคิ้ด ท่ารําเพลงตระพระพมิเนศไวแ้ละได้

ถ่ายทอดใหก้บัลูกศิษยท่ี์รับบทบาทการแสดงตวันั้นๆ ต่อมาเม่ือไม่มีการแสดงโขนละครตอนน้ีทั้งภายนอกและ

ภายในกรมศิลปากร ท่าร้ดงักล่าวจึงไม่มีผูน้าํมาแสดงหรือถ่ายทอดใหก้บัผูอ่ื้นต่อไป ซ่ึงนานวนัเขา้กท็าํใหลื้ม

เลือนและสูญหายไปในท่ีสุด แต่ทั้งน้ีการบรรเลงเพลงตระพระพิฆเนศยงัมีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั 
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ความสัมพนัธ์ของเพลงหน้าพาทย์กบับทบาทและอารมณ์ของตวัละคร 

 เพลงหนา้พาทยเ์ป็นเพลงท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิอยูใ่นตวั การนาํเพลงหนา้พาทยไ์ปใชใ้นการแสดงตอ้ง

พิจารณาความถูกตอ้งกบัขนบของเพลง สอดคลอ้งกบับุคลิกลกัษณะ อารมณ์และคุณลกัษณะของตวัละครท่ี

แสดงท่ารําตามกิริยาและอารมณ์ในบทเป็นสาํคญั 

 

ความสัมพนัธ์ของเพลงหน้าพาทย์กบับทบาทของตัวละคร 

 

กระบองกนั 

 

เป็นเพลงท่ีบรรเลงประกอบการเนรมิตร่างใหม่เช่นเดียวกบัเพลงตระนิมิต 

แต่นิยมใชก้บัตวัละครฝ่ายยกัษ ์เช่น ตอนทศกณัฐแ์ปลงเป็นนกัพรตเพือ่ 

วางแผนลกันางสีดา และยงันิยมใชบ้รรเลงประกอบรําและระบาํท่ีมี

ลกัษณะ 

สาํคญัเป็นงานชั้นสูง เช่น เร่ืองนาฎราช ตอนป่าตาระกะ ซ่ึงเป็นตาํนาน

ฟ้อนรํา แสดงท่ารําของพระอิศวรโดยพระบาทซา้ยเหยยีบยกัษ ์ในขณะท่ี

ทาํท่ารําเร่ืองมหาเวสสนัดร กณัฑท์ศพร เร่ืองอุณรุฑ ตอนอุณรุทรบกบัทศ

มุข และใชใ้นระบาํดอกไมเ้งินทองถวายพระพร เป็นตน้ 

 

 

กราวกลาง 

 

ใชส้าํหรับการตรวจพลยกทพัของมนุษย ์เช่น ตอนท่ีพระสุธนเตรียมยก

ทพั 

ไปปราบปัจจามิตรท่ียกมาประซิดติดชายแดน จึงจาํตอ้งจากนางมโนห์รา 

ไปตามแผนการของปุโรหิต ซ่ึงดนตรีจะบรรเลงเพลงกราวกลางก่อน

ทหาร 

รําตามคาํร้อง เป็นตน้ 
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กราวนอก 

 

ใชส้าํหรับการตรวจพลยกทพัของมนุษยแ์ละวานร เช่น ตอนยกทพัของ

ฝ่ายพระรามและพลวานร ในเร่ืองรามเกียรต์ิ 

 

กราวใน 

 

ใชส้าํหรับการตรวจพลยกทพัของฝ่ายยกัษแ์ละยงัใชป้ระกอบกิริยาของ

อสูรท่ีไปมาเพียงตนเดียว เช่น ตอนยกทพัของทศกกณัฐ ์

 

กราวรํา 

 

ใชส้าํหรับการแสดงการเยาะเยย้ถากถางของพระ นาง ยกัษ ์และลิง เพื่อให้

ตวัละครฝ่ายตรงขา้มตอ้งอบัอายขายหนา้ เช่น การสูร้บระหวา่งพระราม

กบัทศกณัฐ ์เม่ือพระรามแผลงศรทนงตดัเศียร ตดักรทศกณัฐข์าดกระเดน็

แลว้ทศกณัฐใ์ดส้าํรวมใจร่ายคาถา เศียรและกรกก็ลบัติดสนิทดงัเดิม 

ทศกณัฐจึ์งแสดงท่าทางเยาะเยย้พระราม นอกจากน้ีเพลงกราวรํายงัให้

อารมณ์สนุกสนาน ดีใจ  มีความหมายถึงความสมหวงัหลงัจากประกอบ

กิจต่างๆ สาํเร็จ และเป็นสญัลกัษณ์ของการลาโรงเม่ือส้ินสุดการแสดง

ต่างๆ 

 

กลม 

 

ใชส้าํหรับการเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงดว้ยตวัคนเดียว จะเหาะ

หรือ 

เดินไปกไ็ดแ้ต่ตอ้งเป็นตวัละครท่ีมีศกัด์ิสูง เช่น พระอิศวร พระนารายณ์ 

พระพรหม พระอินทร์ เป็นตน้ ในการแสดงละครนอกเร่ืองสงัขท์องใชก้บั

บทเจา้เงาะ เพราะเหะเหินเดินอากาศไดอ้ยา่งเทวดา หรือเร่ืองสงัขศิ์ลป์ชยั

ใชก้บับทของสิงหรา เพลงกลมน้ีใชเ้รียกหนา้พาทยแ์ผลงวา่ “ลูกกระสุน” 
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กลองโยน 

 

ใชใ้นกระบวนแห่ การเดินขบวนทพั จดัเป็นขบวนเกียรติยศทางบกของ 

พระมหากษตัริยท่ี์เคล่ือนยา้ยไปอยา่งชา้ๆ เช่น การแสดงละครนอก เร่ือง 

สงัขท์อง ตอนพระสงัขเ์ลียบเมือง หลงัจากพระสงัขข้ึ์นครองราชยแ์ลว้ แต่

รู้สึกไม่สบายใจ จึงเสดจ็เลียบเมือง เป็นเหตุใหไ้ดพ้บกบัทา้วยศวิมลกบั

นางจนัทร์เทวี (พระบิดาและพระมารดา) แต่ยงัจาํไม่ไดจึ้งยกโยธากลบัเขา้

วงั 

 

 

กล่อม 

 

 

ใชส้าํหรับตวัละครทัว่ไปเม่ือเกิดความสบายอารมณ์ก่อนท่ีจะหลบั 

 

เขา้ม่าน 

 

ใชป้ระกอบการเขา้หรือออกสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง อาทิ เขา้ในหอ้ง เขา้ใน 

ปราสาทของตวัละครตวัเอก เช่น ละครนอก เร่ืองพระอภยัมณี ซ่ึงใช้

ประกอบการเสดจ็ออกจากหอ้งของพระอภยัมณีและศรีสุวรรณ เป็นตน้ 

 

คุกพาทย ์

 

ใชป้ระกอบการแสดงของตวัละครสาํคญัทั้งฝ่ายพระ ยกัษ ์ลิง ท่ีบงัเกิด

โทสะ 

อยา่งแรงกลา้ การแผลงอิทธิฤทธ์ิของผูมี้ฤทธ์ิ เช่น พระรามพิโรธหนุมาน

เม่ือ 

เห็นศพนางสีดา (ร่างเบญกายแปลง) หรือประกอบการแผลงฤทธ์ิเป็นส่ีกร

ของพระราม การหาวเป็นดาวเป็นเดือนของหนุมาน เป็นตน้ 

 

โคมเวียน 

 

ใชป้ระกอบกิริยาไปมาของเทวดาท่ีจดัเป็นขบวนโดยการเหาะและการมา 

ของตวัละครท่ีสูงศกัด์ิเช่นเดียวกบัเพลงกลม ต่างกนัท่ีตวัละครจะตอ้งมีศกัด์ิ 

นอ้ยกวา่และเป็นการเสดจ็มาของเหล่าเทพยดาเป็นขบวน 
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ฉ่ิง 

 

 

ใชป้ระกอบกิริยาการคน้หา การเดินทางท่ีไม่รีบเร่งหรือประกอบการคนัหา 

บุคคลใดบุคคลหน่ึงอยา่งใจจดใจจ่อสาํหรับตวัละครทัว่ไป เช่น ละครใน 

เร่ือง 

อิเหนา ตอนนางยบุลค่อมเท่ียวเสาะหาดอกลาํเจียกมาใหน้างบุษบา แลว้

หลง 

พลดัจากหมู่เพือ่นนางกาํนลัในป่าแต่ผูเ้ดียว 

 

 

ชา้ 

 

 

ใชป้ระกอบกิริยาไปหรือมาอยา่งแช่มชํ้า สง่าผา่เผย โดยเฉพาะตวันางเอก 

เพลงชา้น้ีจะตอ้งตามดว้ยเพลงเร็วและต่อดว้ยเพลงลา 

 

ชายเรือ หรือ ใชเ้รือ 

 

เป็นเพลงหน่ึงในชุดโหมโรงกลางวนั มีความหมายถึงการไปมาทางนํ้าหรือ

กระทาํ 

การท่ีเก่ียวกบันํ้า เช่น วา่ยนํ้า พายเรือ ตวัอยา่งละครรํา เร่ืองพระเวสสนัดร 

ตอนชูซกทวงทองและไดน้างอมิตตดา และตอนพระเวสสนัดรหลัง่นํ้ า เป็น

ตน้ 

 

ชาํนาญ 

 

 

ใชส้าํหรับนิรมิตประสิทธ์ิประสาทพรหรือการร่ายเวทมนตร์อนัเป็นมงคล

ของ 

ตวัละครยกัษ ์พระและนางผูสู้งศกัด์ิ เช่น โขนเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนตดัหาง 

มจัฉานุ ขณะท่ีทา้วมหาชมพยูกกองทหารจะไปเฝ้าพระรามนั้น ไวยวิกอสุรา 

(มีศกัด์ิเป็นนา้ของหนุมาน) กบัมจัฉานุเขา้ใจผดิคิดวา่จะมารบกบัพระราม 

ทั้งสองฝ่ายจึงสูร้บกนั จนกระทัง่หนุมานมาพบเม่ือปรับความเขา้ใจกนัแลว้ 

หนุมานจึงขอใหพ้ระรามตดัหางมจัฉานู นอกจากน้ียงัปรากฎในละครนอก 

เร่ืองคาวี ตอนดอกบวัเส่ียงทาย พระฤษีร่ายเวทมนตร์ภาวนาถอดดวงใจ 

ของคาวีและหลวิชยัใสในพระขรรค ์หลวิชยัและคาวีเกบ็ดอกบวัไวค้นละ 1 

ดอกโดยเส่ียงทายและอธิษฐานวา่หากใครคนใดคนหน่ึงเห็นดอกบวัเส่ียง

ทาย 

เห่ียวเฉาแสดงวา่อีกคนหน่ึงกาํลงัมีภยัใหรี้บมาช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
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เชิด 

 

 

 

ใชใ้นการเดินทางท่ีรีบร้อนหรือระยะทางไกล การเดินทพัของตวัละคร

ทัว่ไป 

 

เชิดกลอง 

 

ใชป้ระกอบกิริยาไปมาในหนทางไกลหรือรีบเร่งของเทวดา มนุษย ์สตัว ์อีก

ทั้ง 

การต่อสูต่้าง ๆ โดยไม่เนน้อาวธุ เพลงเชิดกลองน้ีถา้ไม่ใชก้ลองทดัจะ

เรียกวา่ 

เชิดฉ่ิง ใชป้ระกอบกิริยาแผลงศรหรือการรําในอากาศ เช่น โขนเร่ือง

รามเกียรต์ิ ตอนมยัราพณ์สะกดทพั มยัราพณ์แบกพระรามข้ึนบ่าลกัพาไป

บาดาล และอีกตอนหน่ึงซ่ึงเป็นฉากสระโบกขรณี หนุมานไดต่้อสูก้บัฝงูยงุ

ตวัใหญ่เท่าแม่ไก่และไดฆ่้ายงุตาย เป็นตน้ 

 

 

 

เชิดฉาน 

 

 

 

ใชป้ระกอบกิริยาการไล่ตามของคนกบัสตัวห์รือการจบัสตัวข์องผูมี้ฤทธ์ิ 

เช่น โขนเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนพระรามตามกวาง และละครเร่ืองศกนุตลา 

ตอนทา้วทุษยนัตต์ามกวาง เป็นตน้ 

 

เชิดฉ่ิง 

 

ใชใ้นการคน้หา การลอบเขา้ออกในสถานท่ีใดท่ีหน่ึง การเหาะลอยไปใน

อากาศ การไล่หนีจบักนั การใชอ้าวธุแผลงศรและการขวา้งจกัรของตวั

ละครผูสู้งศกัด์ิหรือตวัละครสาํคญั  เช่น ตอนอินทรชิตจะแผลงศร รจนาจะ

เส่ียงพวงมาลยั หรือนางสีดาจะผกูคอตาย เป็นตน้ 
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เชิดนอก 

 

ใชป้ระกอบกิริยาตวัละครท่ีไม่ใช่นุษยต์ามจบักนั เช่น หนุมานจบันาง

เบญกาย 

หนุมานจบันางสุพรรณมจัฉา ฯลฯ 

 

เซ่นเหลา้ 

 

 

ใชส้าํหรับประกอบการกินอาหารของยกัษ ์ซ่ึงมีสุรา ไข่ เช่น โขนเร่ือง

รามเกียรต์ิตอนทศกณัฐจ์ดัอาหารเล้ียงมูลพลมั เม่ือกินเหลา้แลว้กจ็ะเอะอะ

เสียงดงัเจรจาสนุกสนาน 

 

 

ตระเชิญ 

 

ใชป้ระกอบการอญัเชิญครู เทพยดา ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายของ 

ตวัละครท่ีมียศศกัด์ิ ทั้งฝ่ายพระ นาง ยกัษแ์ละลิง เช่น โขนเร่ืองรามเกียรต์ิ 

ตอนพระฤษีโคดมทาํพิธีชุบนางกาลอจันา ทา้วโรมพดัทาํพิธีบูชาอญัเชิญ 

เทพยดาเพื่อขอประทานฝน ไมยราพยท์าํพธีิหุงสรรพยาและละครพนัทาง 

เร่ืองพระลอ ตอนแกม้นตพ์ระลอ เป็นตน้ 

 

 

ตระนอน 

 

 

ใชป้ระกอบการรําของตวัละครทั้งพระ นาง ยกัษ ์และลิง ท่ีส่ือความหมายวา่ 

กาํลงัจะนอน เช่น ละครนอก เร่ืองสุวรรณหงส์ ตอนท่ีพระสุวรรณหงส์หลง

รัก 

เจา้ของดอกไมท่ี้เกบ็ไดจ้ากแม่นํ้า จึงใชว้า่วเส่ียงทายไต่ตามสายป่านไปหา 

นางเกศสุริยงถึงเมืองมตัตงัและไดร่้วมหลบันอนกนั และโขนเร่ือง

รามเกียรต์ิ 

ตอนทาํลายพธีิหุงนํ้าทิพยห์ลงัจากนางมณฑทาํพิธีหุงนํ้าทิพยเ์สร็จแลว้ 

หนุมานไดแ้ปลงกายเป็นทศกณัฐ ์นางมณฑสาํคญัผดิคิดวา่เป็นทศกณัฐต์วั

จริง 

จึงยอมใหห้นุมานพาเขา้หอ้งบรรทมของทศกณัฐ ์ใหเ้ลา้โลมและหลบันอน

ดว้ย 
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ตระนิมิต 

 

ใชป้ระกอบกิริยาร่ายคาถาอาคมของตวัละครผูสู้งศกัด์ิทัว่ไป เพื่อนิมิตหรือ 

การแปลงกาย หรือการบนัดาลส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามท่ีตอ้งการ อาทิ การซุบคน

ตายใหฟั้น บนัดาลใหเ้กิดศรหรือพระขรรคอ์นัศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น การซุบศร

นาคบาศอินทรซิตแปลงเป็นพระอินทร์ และโขนเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนศึก

พรหมาสตร์ นอกจากน้ียงัใชก้บัการทาํส่ิงท่ีมีอยูใ่หห้ายไป การบรรเลงเพลง

ตระนิมิตตอ้งตามดว้ยเพลงรัว ซ่ึงหมายถึงการสาํเร็จดว้ยคาถาอาคมท่ี

บนัดาล 

 

 

ตระนารายณ์บรรทมสินธ์ุ 

 

เป็นเพลงประจาํองคพ์ระนารายณ์ใชใ้นโอกาสเช่นเดียวกบัเพลงตระนอน

คือ 

ใชต้อนพระนารายณ์บรรทมบนหลงัของอนนัตนาคราชกลางเกษียรสมุทร 

 

 

ตระนาฏราช 

 

 

ใชป้ระกอบการรําปางนาฎราชซ่ึงเป็นปางหน่ึงของพระอิศวร ยงัไม่มีการนาํ 

เพลงน้ีมาใชใ้นการแสดงโขนละคร 

 

 

ตระบรรทมไพร 

 

ใชส้าํหรับประกอบการนอนในป่าดงพงไพรของตวัละครสูงศกัด์ิ ไดแ้ก่ 

พระราม พระลกัษมณ์ นางสีดาและพญายกัษ ์และใชใ้นการแปลงกาย การ

ทาํพิธีกรรม เช่น โขนเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนมยัราพณ์สะกดทพั ซ่ึงเป็นตอนท่ี

มยัราพณ์รับบญัชาจากทศกณัฐใ์หท้าํพิธีปรุงยาเพื่อลกัพาเอาตวัพระรามไป

ยงับาดาล 
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ตระสนันิบาต 

 

ใชบ้รรเลงแทนการกล่าวคาํสกัเคกาเม...อนัเป็นการอญัเชิญครู เหล่าเทพยดา 

ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิมาประชุมยงัมณฑลพิธีของตวัละครผูสู้งศกัด์ิเพื่อ

ชุมนุม 

เทวดาและเป็นการอญัเชิญ เช่น โขนเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนมยัราพณ์กาํลงัทาํ 

พิธีปรุงยาเพื่อสะกดทพัพาพระรามไปเมืองลงกา เป็นตนั 

 

 

ทยอย 

 

 

ใชส้าํหรับตวัละครทัว่ไป แสดงความเศร้าโศกเสียใจ ดว้ยการร้องไหส้ะอึก 

สะอ้ืน เช่น โขนเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนพาลีสอนนอ้ง สุครีพเสียใจมากท่ีพาลี 

เขา้ใจผดิคิดวา่ตนสัง่พลลิงขนหินปิดประตูถํ้าเพื่อฆ่าพาลี จึงร้องไหส้ะอีก

สะอ้ืนท่ีถูกพาลีขบัไล่ออกจากเมือง ส้ินทุกส่ิงแมแ้ต่พงศพ์านรินทร์ 

 

 

ทยอย-โอด 

 

ใชป้ระกอบความเศร้าโศกเสียใจโดยร้องไหข้ณะเดินทางไปดว้ยของตวั

ละคร 

ทัว่ไป เช่น ละครเสภาเร่ืองขนุชา้งขนุแผน พลายงามตอ้งจากนางวนัทอง 

ผูเ้ป็นแม่ เดินไปร้องไหไ้ปแต่ลาํพงัตลอดทาง เพื่อไปหายา่คือนางทองประ

ศรี 

เพราะตอ้งหนีขนุขา้งพอ่เล้ียงท่ีคอยรอบทาํร้ายใหถึ้งชีวิต 

 

 

ทะแย 

 

ใชบ้รรเลงประกอบการเดินทางทางสถลมารคหรือประกอบขบวนเกียรติยศ 

ของตวัละครผูสู้งศกัด์ิ หากบรรเลงติดต่อกนักบัเพลงกลองโยน จะเรียกวา่ 

เพลงทะแยกลองโยน 

 

 

แทงวิสยั 

 

ใชส้าํหรับตวัละครทัว่ไปเม่ือร่วมกนัทาํงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงอยา่งวุน่วาย 

ใกลาหล เช่น ตอนนางสีดาลุยไฟ 
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ปฐม 

 

 

ใชส้าํหรับการจดักองทพัเพื่อเตรียมออกรบของแม่ทพันายกองในการแสดง

โขนตวัละครท่ีรําเพลงน้ี ไดแ้ก่ สุครีพ มโหทร และมาตุลี เป็นตน้ 

 

 

 

ประพาสเภตรา 

 

 

ใชบ้รรเลงประกอบการแสดงของตวัละครผูสู้งศกัด์ิ ท่ีเดินทางไปและมา

ทางนํ้าเช่นเดียวกบัเพลงพายเรือหรือใชเ้รือ 

 

โปรยขา้วตอก 

 

 

ใชป้ระกอบการโปรยปรายขา้วตอกดอกไมเ้คร่ืองหอม เพือ่ความเป็นสิริ

มงคล 

ในพิธีใหวค้รู และชป้ระกอบการเฉลิมฉลองความสาํเร็จของตวัละครผูสู้ง

ศกัด์ิ 

เร่ืองอุณรุท  เม่ือพระอุณรุทปราบทา้วกรุงพาณไดแ้ลว้อภิเษกทศมุข 

ข้ึนครองเมืองแทนพระอุณรุทกบันางอุษากลบัไปครองเมืองณรงกา ทาํให ้

นางศรีสุดาหึงหวง แต่สามารถประนีประนอมได ้และตอนพระอุณรุทกลบั 

ไปคลอ้งชา้งไดน้างกินรีหา้นาง คร้ันไดช้า้งเผอืกแลว้กก็ลบัมาครองเมือง 

เพื่อเฉลิมฉลองดว้ยความสุข 

 

 

แผละ 

 

 

 

 

ใชส้าํหรับการบินไปมาหรือบินวนเวยีนของสตัวปี์ก เช่น ครุฑ ยงุ กา เป็น

ตน้ 

ตวัอยา่ง โขนเร่ืองรามเกียรต์ิ ชุดนาคบาศ บรรเลงประกอบการรําของพญา

ครุฑตอนท่ีหนุมานผา่นด่านเมืองบาดาลเพื่อไปช่วยพระรามกลบัคืนจาก

บาดาลไดต่้อสูก้บัยงุยกัษต์วัเท่าแม่ไก่ และตอนปราบกากนาสูร นางกากนา

สูรรับคาํสัง่จากทศกณัฐใ์หแ้ปลงกายเป็นกาพร้อมบริวาร บินทะยานข้ึนฟ้า

เพื่อไปรังควานพระฤษีดว้ยความริษยาและเกรงวา่ต่อไปจะเป็นศตัรูของตน 
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พญาเดิน 

 

 

ใชส้าํหรับการไปหรือมาของตวัแสดงผูสู้งศกัด์ิหรือกษตัริยโ์ดยผูเ้ดียวหรือ 

มีบริวารตามกไ็ดแ้ต่ตอ้งเป็นทางบกเท่านั้น เช่น โขนเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน

พาลีสอนนอ้ง ตอนท่ีทศกณัฐจ์ะไปเขาไกรลาสเพื่อยกภูเขาซ่ึงทรุดเอนเอียง

ใหต้ั้งตรงคร้ันกระทาํสาํเร็จแลว้กรี็บไปเขา้เฝ้าพระอิศวรเพื่อขอประทาน

รางวลั 

 

 

พราหมณ์เขา้ 

 

 

ใชป้ระกอบกิริยาการเขา้ไปในมณฑลพิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิ สาํหรับตวัละคร

ประเภทยกัษแ์ละพระ เช่น ตอนกมุากรรณทาํพิธีลบัหอกโมกขศกัด์ิ และ

ตอนมยัราพณ์สะกดทพัก่อนเขา้ทาํพิธี 

 

 

พราหมณ์ออก 

 

 

ใชป้ระกอบกิริยาของตวัละครพราหมณ์หรือผูสู้งศกัด์ิจะกา้วออกจากโรงพิธี 

อนัศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น ละครใน เร่ืองอิเหนา ตอนอภิเษกสงัคามารตากบัระเด่น 

กสุุมา เม่ือพราหมณ์ผูท้าํพิธีประคองทั้งสององคอ์อกจากมณฑลพิธีเพือ่มา 

เขา้เฝ้าทา้วปันจะรากนั ใชห้นา้พาทยเ์พลงพราหมณ์ออก 

 

 

มหาฤกษ ์

 

 

ใชป้ระกอบกิริยาอาํนวยพรหรือประกอบการวางศิลาฤกษ ์หรือการ

ประกอบ 

พิธีส่ิงใดส่ิงหน่ึงดว้ยฤกษย์ามสาํหรับตวัละครสาํคญั เพลงมหาฤกษเ์ป็น

เพลง 

คู่กนักบัเพลงมหาชยัมาตั้งแต่โบราณ จนเรียกติดปากกนัวา่ หาฤกษม์หาชยั 

ในการแสดงโขนละครใชป้ระกอบตอนท่ีแสดงฤกษง์ามยามดีและความ

สวสัดี 
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มีโชคชยั เช่น ละครเร่ืองเงาะป่า ตอนอวยพรในพิธีแต่งงานของ ฮเนากบัลาํ

หบั เป็นตน้ 

 

 

รัว 

 

 

 

ใชป้ระกอบกิริยาของตวัละครทัว่ไปท่ีกระทาํการสาํเร็จดว้ยคาถาท่ีร่ายมนต ์

มาแลว้ และใชเ้ป็นหนา้พาทยป์ระกอบกิริยานิมิตส่ิงต่างๆ ใหเ้กิดข้ึน หรือ

ใช ้

ประกอบปรากฏการณ์ของสรรพส่ิงทั้งหลายโดยฉบัพลนั 

 

 

รัวฝร่ัง 

 

 

ใชป้ระกอบกิริยาของตวัละครท่ีเป็นชาวตะวนัตก เช่น การเปิดม่านใหเ้ห็น 

นางละเวงนัง่อยูบ่นบลัลงัก ์ในเร่ืองพระอภยัมณี ตอนพระอภยัมณีพบนาง

ละเวง 

 

 

รัวสามลา 

 

 

ใชป้ระกอบกิริยาการแสดงอิทธิฤทธ์ิ และการแผลงศรท่ีเป็นอาวธุสาํคญัของ 

ตวัละครผูมี้ฤทธ์ิ เช่น โขนเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนพาลีสอนนอ้ง ละครพนัทาง 

เร่ืองพญาผานอง ตอนพระรุณยกุราชประสารทฝน ละครเร่ืองนารายณ์สิบ

ปางตอนปางวราหวตารหรือหิรันตยกัษม์ว้นแผน่ดิน รําเบิกโรงเร่ืองกาํเนิด

ยกัษลิ์งและไมไ้ผสี่สุก เป็นตนั 

 

รุกร้น 

 

 

การไปเป็นหมวดหมู่อยา่งมีระเบียบส่วนใหญ่ใชก้บัฝ่ายพระราม 

 

เร็ว 

 

 

เป็นเพลงท่ีประกอบกิริยาแห่งความสุข ความเบิกบานใจและการเดินทางไป

มาอยา่งรีบเร่ง นิยมใชบ้รรเลงคู่กบัเพลงชุบ สาํหรับตวัพระและตวันาง 

 

 

ลงสรง 
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 ใชป้ระกอบการอาบนํ้าหรือลงสรงของตวัละครสูงศกัด์ิ เช่น ละครใน เร่ือง

อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง ทา้วกะหมงักหุนิงอาบนํ้าแต่งตวัก่อนออกไป

รบกบัอิเหนา 

 

 

ลา  

 

 

เป็นเพลงท่ีใชบ้รรเลงต่อทา้ยจากเพลงเร็ว ซ่ึงประกอบกิริยาของตวัละคร

พระ 

นางและยกัษ ์เม่ือถึงท่ีหมายหรือหยดุพกั 

 

 

โล ้

 

 

ใชส้าํหรับการเดินทางทางนํ้าของตวัละครทัว่ไป เช่น โขนเร่ืองรามเกียรต์ิ 

ตอนศึกวิรุญจาํบงั วิรุญจาํบงัถูกทศกณัฐใ์ชใ้หม้ารบกบัพระราม แต่สูไ้ม่ได ้

จึงหลบหนีไปอยูใ่นถํ้าท่ีนางวานรินทร์อยูเ่ม่ือถึงนทีสีทนัดร เหลือบเห็น

ฟองนํ้าลอยเล่ือน กร่็ายคาถาใหก้ายเลก็เท่าปรมาณูแลว้ซุ่มซ่อนอยูใ่น

ฟองนํ้านั้นและตอนนางลอย ซ่ึงนางเบญกายแปลงเป็นนางสีดา ทาํเป็นตาย

ลอยนํ้ามาใกลท่ี้ประทบัของพระราม 

 

 

โลม 

 

 

ใชส้าํหรับบทเก้ียวพาราสี เลา้โลมดว้ยความรักทั้งพระ นาง ยกัษ ์และลิง 

เช่น โขนเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนพาลีสอนนอ้ง พาลีเปิดผอบใส่นางเทพดารา 

ซ่ึงพระอิศวรฝากนาํมาใหสุ้ครีพ และไดเ้ก้ียวพาราสีนางจนไดน้างเป็นเมีย 

 

 

ศรทนง 

 

ใชป้ระกอบการแผลงศรท่ีมีฤทธ์ิ เช่น โขนเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนพระรามเดิน

ดงอินทรซิตรบแพพ้ระลกัษมณ์ ทพัพระรามและทพัทศกณัฐร์บกนั พระราม 

ไดแ้ผลงศรถูกทศกณัฐเ์ศียรและกรขาด ชุดพรหมาสตร์ ตอนศึกมงักรกณัฐ ์

พระรามไดแ้ผลงศรไปเสียบอกมงักรกณัฐต์กจากฟ้า เป็นตน้ 
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สาธุการ 

 

 

ใชบ้รรเลงประกอบการแสดงความเคารพต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ ทั้งพระรัตนตรัย 

เทพเจา้ผูสู้งศกัด์ิหรือบูรพคณาจารย ์สาํหรับตวัละครผูสู้งศกัด์ิทั้งพระ นาง 

ยกัษ ์เทวดา ฤษีและผูท้รงศีล เช่น เร่ืองรามกียรต์ิ ตอนอภิเษกทา้วทศรถ 

บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 1 โดยพระฤษีไดส้วดทาํพิธีตามคมัภีร์อภิเษก 

เม่ือเวยีนเทียนครบ 7 รอบแลว้ดบัเทียน ปุโรหิตไดโ้บกควนัเทียนพร้อมทั้ง 

เจิมหนา้ผากใหก้ษตัริยท์ั้ง 4 และตอนนางมณฑเสวยขา้วทิพย ์ตอนทศกณัฐ ์

ถอดจิต ตอนกขุนัถวายความสวามิภกัด์ิ ตอนพระรามแผลงศรฆ่าพาลี เป็น

ตน้ 

 

 

สีนวล 

 

 

ใชส้าํหรับตวัละครตวันาง ท่ีแสดงท่วงทีเยื้องกรายของหญิงสาวดว้ยการร่าย

รําแสดงความดีใจ 

 

 

เสมอ  

 

 

ใชป้ระกอบกิริยาไปหรือมาในระยะใกล ้ เพลงเสมอนั้นตอ้งต่อดว้ยเพลงรัว 

ทุกคร้ัง ใชก้บัตวัละครประเภทพระ นาง ยกัษแ์ละลิง 

 

 

เสมอขา้มสมุทร 

 

 

ใชส้าํหรับพระรามยกกองทพัขา้มมหาสมุทร เช่น โขนเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน 

จองถนน เม่ือพระรามระดมพลถมถนนเสร็จแลว้ กย็กทพัไปยงักรุงลงกา 

 

 

เสมอเขา้ท่ี 

 

 

ใชส้าํหรับเชิญ ฤษี ครูอาจารยใ์นพิธีไหวค้รู ยงัไม่มีการนาํมาใชใ้นการ

แสดง 

โขนละคร 

 

เสมอแขก 

 

 

ใชป้ระกอบกิริยาไปหรือมาในระยะใกล ้ๆ ของตวัละครท่ีมีสญัชาติแขก 

เช่น 
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พระเจา้กาหลิบ อาบูหะซนั เป็นตน้ 

 

 

เสมอชวา 

 

 

ใชป้ระกอบกิริยาไปหรือมาในระยะใกล ้ๆ ของตวัละครท่ีมีสญัชาติชวา 

เช่น 

อิเหนาในกรณีแต่งเคร่ืองละครชวา 

 

 

เสมอตีนนก หรือ บาทสกณีุ 

 

 

ใชส้าํหรับตวัละครท่ีเป็นทา้วพระยามหากษตัริย ์แสดงถึงการไปหรือมา 

ดว้ย 

กิริยาสง่างาม อาทิ พระราม พระลกัษมณ์ อิเหนา พระเกียรติรถ เช่น ละคร

ในเร่ืองอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตหราวาตี ตอนทา้วดาหาใหบุ้ษบา

แตระ 

อุบะประทานอิเหนา ตอนอิเหนาไปช่วยงานศพอยัยกิาท่ีเมืองหมนัหยา 

ตอนเตรียมกระบวนทา้วดาหาไปใชบ้นท่ีเขาวิลิศมาหรา ละครรําเร่ืองขขุนั 

ตอนยดุาหวนัและนางกญัจหนาประพาสป่า ละครรําเร่ืองอุณรุท ตอนทา้ว 

กรุงพาณปลอมชมนางสุจริต และตอนพระอุณรุทเสดจ็ประพาสป่า แลว้ 

พระมาตุลีแปลงเป็นกวางทองมาล่อพระอุณรุทเสดจ็ไปลอ้มชา้ง ละครเร่ือง 

รามเกียรต์ิ ตอนสหบดีพรหมสร้างลงกา ตอนสหมลิวนัเยีย่มจตุรพกัตร์ ตอน 

พระอินทร์จบัทพัไปรบตรีบูรัม ตอนรณพกัตร์ยกทพั ตอนพญาตรีเศียรยก

ทพั 

 

 

เสมอเถร 

 

 

ใชป้ระกอบกิริยาการไปมาของผูท้รงศีล อาทิ พระฤษีกไลยโกฎ และ

พราหมณ์ เช่น โขนเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนสีดาหาย ทศกณัฐแ์ปลงเป็นฤษี ช่ือ

สุธรรมฤษี เขา้ไปขอความช่วยเหลือนางสีดา หรือตอนพิธีอุโมงค ์และตอน

ถวายลิง ซ่ึงพระโคบุตรฤษีเขา้เฝ้าทศกณัฐ ์เป็นตนั 

 

เสมอผ ี

ใชป้ระกอบกิริยาไปหรือมาในระยะใกล ้ๆ ของพญายม ภูตผปีีศาจ ตวัละคร 

สูงศกัด์ิท่ีเป็นภูตผปีีศาจ เช่น ในการแสดงโขนตอนทศกณัฐท์าํพิธีเรียกและ 
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 ชุบปีศาจยกัษท่ี์ลม้ตายในสนามรบ มีปีศาจของอินทรชิต กมุภกรรณ สหสั

เดชะ 

 

 

เสมอพม่า 

 

ใชป้ระกอบกิริยาไปหรือมาในระยะใกล ้ๆ ของตวัละครท่ีมีสญัชาติพม่า 

เช่น 

พระเจา้มณเฑียรทอง บุเรงนอง เป็นตน้ 

 

 

เสมอมอญ 

 

 

ใชป้ระกอบกิริยาไปหรือมาในระยะใกล ้ๆ ของตวัละครท่ีมีสญัชาติมอญ 

เช่น 

พญานอ้ย พอ่ลาวแก่นทา้ว เป็นตนั 

 

 

เสมอมาร 

 

 

ใชป้ระกอบกิริยาไปหรือมาในระยะใกล ้ๆ ของพญายกัษห์รืออสูรผูมี้ฤทธ์ิ 

อาทิ ทศกณัฐ ์พิเภก กมุภกรรณ 

 

 

เสมอลาว 

 

 

ใชป้ระกอบกิริยาไปหรือมาในระยะใกล ้ๆ ของตวัละครท่ีมีสญัชาติลาว เช่น 

พระลอ พระเพื่อนพระแพง เป็นตน้ 

 

 

เสมอสามลา 

 

 

ใชส้าํหรับพญายกัษใ์หญ่แสดงถึงการไปหรือมาดว้ยความใอ่อ่า สง่างามและ 

ความภาคภูมิ เช่น การแสดงโขน ตอนสามทพั ซ่ึงมีตวัละคร คือ ทศกณัฐ ์

สหสัเดชะ มูลพลมั เป็นตนั และใชส้าํหรับตวัละครท่ีมีสถานภาพเป็นเทวดา 

ผูมี้ฤทธ์ิอาํนาจ เช่น ทา้วมาลีวราช ปู่เจา้สมิงพราย เป็นตน้ 
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เหาะ 

 

 

ใชส้าํหรับตวัละครเทวดานางฟ้า  ไปหรือมาทางอากาศเป็นหมู่หรือเด่ียวก็

ได ้

เช่น ละครนอก เร่ืองสงัขท์อง ตอนตีคลี ท่ีกล่าวถึงความสวยงามของ

เทพบุตร 

เทพธิดา ในทิพยวิมานอนัมใหฬารของพระอินทริในชั้นดาวดึงส์ การแสดง

ชุดน้ีแยกออกมาแสดงเด่ียว เร่ิมดว้ยเพลงเหาะ 

 

 

องคพ์ระพิราบ 

 

 

ใชใ้นการแสดงโขนซ่ึงเป็นบทของยกัษ ์โดยเฉพาะบทบาทพระพิราพ

เท่านั้น 

เช่น โขนเร่ืองรามเกียรต์ิ ชุดพระพิราพ เม่ือพระพิราพรับเทพบรรหารของ 

พระอิศวรใหไ้ปครองแควน้อศักรรณ ก่อนท่ีพระพิราพจะจุติมาอยูอ่ศักรรณ 

จะรําเพลงองคพ์ระพิราพก่อน 

 

 

โอด 

 

มีทั้งโอดชั้นเดียวและโอดสองชั้น เพลงโอดชั้นเดียวใชส้าํหรับตวัละคร

ทัว่ไป 

ร้องไหเ้สียใจ เพลงโอดสองชั้นใชส้าํหรับตวัละครผูสู้งศกัด์ิ เช่น พระราม 

ร้องไหเ้ม่ือเห็นนางสีดา (เบญกายแปลง) ตายลอยนํ้ามา 

 

 

โอดเอม 

 

 

ใชป้ระกอบอาการดีใจอยา่งท่ีสุดจนนํ้าตาไหลของตวัละครทัว่ไป เช่น 

ละครนอก เร่ืองสงัขท์อง เม่ือพระสงัขไ์ดพ้บกบัทา้วยศวมิลกบันางจนัทร์

เทวี พระบิดาและพระมารดาโดยเฉพาะพระมารดาซ่ึงตกระกาํลาํบากพลดั

พรากจากกนัมานานกเ็กิดความดีใจอยา่งสุดซ้ึงจนนํ้าตาไหล 

 

ดนตรีประกอบการรําหน้าพาทย์ 
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ดนตรีเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัประการหน่ึงในการแสดงนาฎศิลป์ไทย ดงันั้นในการศึกษาเร่ืองรําหนา้พาทย์

ชั้นสูงหรือแมแ้ต่การศึกษานาฎศิลป์ประเภทระบาํ รํา ฟ้อน จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้ง มีความรู้ความเขา้ใจดนตรี

และเพลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรํานั้นๆ ดงัจะไดก้ล่าวถึงพอสงัเขป ดงัน้ี 

 1. นกัดนตรี ผูท่ี้จะสามารถบรรเลงเพลงหนา้พาทยข์ั้นสูงไดจ้ะตอ้งไดรั้บการถ่ายทอดตามลาํดบัขั้นตอน

เหมือนการเรียนวิชาสามญั มธัยมและอุดมศึกษาคือ 

    1.1 การครอบขั้นแรกเป็นการครอบอยา่งยอ่ ผูเ้รียนนาํดอกไมธู้ปเทียนและเงินกาํนลมามอบใหแ้ก่ครู

ดว้ยความคารวะ แลว้ครูจบัมือตีฆอ้งวงใหญ่ข้ึนตนัเพลงสาธุการ 3 คร้ัง ถือวา่ศิษยผ์ูน้ั้นเร่ิมเรียนป่ีพาทยต่์อไปได ้

สามารถต่อเพลงสาธุการจากครูท่านใดกไ็ดจ้นจบ จากนั้นจึงต่อเพลงในชุดโหมโรงเยน็ ยกเวน้เพลงตระไวเ้พลง

หน่ึง และเร่ิมเรียนเพลงอ่ืน ๆ ต่อไปตามแต่ครูจะเห็นสมควร 

    1.2 การครอบขั้นท่ีสอง หลงัจากท่ีศิษยไ์ดเ้รียนโหมโรงเยน็ครบถว้นแลว้ ครูจะจบัมือตีฆอ้งวงใหญ่ข้ึน

ตนัเพลงตระ 3 คร้ัง 

    1.3 การครอบชั้นท่ีสาม ครูจะจบัมือตีฆอ้งวงใหญ่ข้ึนตน้เพลงกระบองกนั 3 คร้ัง และเรียนใหมโรง

กลางวนัจนจบ ในชุดโหมโรงกลางวนั ถือวา่เพลงกระบองกนัเป็นเพลงสาํคญั 

    1.4 การครอบขั้นท่ีส่ี ครูจะจบัมือตีฆอ้งวงใหญ่ข้ึนตน้เพลงบาทสกณีุ 3 คร้ัง เพราะถือวา่เพลง

บาทสกณีุเป็นเพลงสาํคญัในประเภทเพลงหนา้พาทยช์ั้นสูง 

    1.5 การครอบขั้นท่ีหา้ เรียนเพลงองคพ์ระพิราพเตม็องค ์ซ่ึงถือวา่เป็นเพลงหนา้พาทยช์ั้นสูงสุด ครูจะ

จบัมือใหตี้ฆอ้งวงใหญ่ตอนข้ึนตน้เพลงองคพ์ระพิราพเตม็องค ์3 คร้ัง 

 2. ประเภทของวงป่ีพาทย ์ดนตรีท่ีใชใ้นการบรรเลงประกอบการรําหนา้พาทยเ์ป็นวงดนตรีประเภท

เดียวกบัท่ีใชป้ระกอบการแสดงโขนละครคือ ใชว้งปีพาทยไ์มแ้ขง็ การท่ีเรียกวา่ ปีพาทยไ์มแ้ขง็เพราะส่วนของ

ไมท่ี้ชตี้ระนาดเอกนั้น พนัดว้ยเชือกแลว้ซุบรัก เม่ือรักแหง้กจ็ะพนัเชือกแลว้ซุบรักอีก (“รัก” เป็นช่ือยางไมช้นิด

หน่ึงไดจ้าก “ตน้รัก”) ทาํเช่นน้ีหลาย ๆ คร้ัง เวลาตีลงบนผนืระนาดแลว้เสียงจะดงัแกร่งกร้าว อีกทั้งส่วนของไม้

ท่ีตีลูกฆอ้งวงใหญ่และฆอ้งวงเลก็ ตลอดจนเคร่ืองดนตรีอ่ืนในวง ยกเวน้ตะโพน กลองทดัและฉ่ิง จะใชห้นงัชา้ง

ซ่ึงมีความหนา แขง็และเหนียว ใหเ้สียงดงักวา่วงป่ีพาทยไ์มน้วม ซ่ึงใชไ้มตี้ท่ีพนัดว้ยผา้และเชือก เคร่ืองดนตรีท่ี

ผสมอยูใ่นวงป่ีพาทยไ์มแ้ขง็ท่ีใชป้ระกอบการแสดงประกอบดว้ย 
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 ป่ีใน เป้าโดยดาํเนินทาํนองถ่ี ๆ บา้ง โหยหวนเป็นเสียงยาวบา้ง มีหนา้ท่ีดาํเนินทาํนองและเป็นประธาน

ของวง 

 ป่ีนอก เป่าโดยดาํเนินทาํนองถ่ี ๆ บา้ง โหยหวนเป็นเสียงยาวบา้ง มีหนา้ท่ีดาํเนินทาํนองแทรกแซงไป

ในทางเสียงสูง 

 ระนาดเอก โดยปกติตีพร้อมกนัทั้งสองมือเป็นคู่ 8 ดาํเนินทาํนองเกบ็ถ่ี ๆ บางโอกาสอาจจะตีกรอหรือรัว

บา้งกไ็ด ้มีหนา้ท่ีเป็นผูน้าํวง 

 ระนาดทุม้ ตีพร้อมกนัทั้งสองมือบา้ง ตีมือละลูกบา้ง มีหนา้ท่ีสอดแทรกหลอกลอ้ ย ัว่เยา้ไปกบัทาํนองให้

สนุกสนาน 

 ระนาดเอกเหลก็ ตีพร้อมกนัทั้งสองมือเป็นคู่ 8 ดาํเนินทาํนองถ่ีๆ บา้ง ตีกรอบา้งและรัวบา้ง เช่นเดียวกบั

ระนาดเอก แต่มีหนา้ท่ีช่วยใหเ้สียงกระห่ึมข้ึน ไม่มีหนา้ท่ีเป็นผูน้าํวง 

 ระนาดทุม้เหลก็ ตีพร้อมกนัทั้งสองมือบา้ง ตีมือละลูกบา้ง ดาํเนินทาํนองห่างๆ มีหนา้ท่ีย ัว่เยา้ทาํนอง

เพลงในระยะห่างๆ 

 ฆอ้งวงใหญ่ ตีพร้อมกนัทั้งสองมือบา้ง ตีมือละลูกบา้ง มีหนา้ท่ีดาํเนินทาํนอง ซ่ึงเป็นเน้ือเพลงเป็นหลกั

ของวง 

 ฆอ้งวงเลก็ ตีเกบ็ถ่ี ๆ มีหนา้ท่ีสอดแทรกแซงทาํนองในทางเสียงสูงตะโพน ตีมือละหนา้ โดยปกติใชมื้อ

ขวาตีหนา้ใหญ่ซ่ึงเรียกวา่ “หนา้เท่ง” มือซา้ยตีหนา้เลก็ 

ซ่ึงเรียกวา่ “หนา้มดั” ใหเ้สียงสอดสลบั กบัมีหนา้ท่ีกาํกบัจงัหวะหนา้ทบัใหรู้้วรรคตอนและประโยคของเพลง

และเป็นผูน้าํกลองทดัดว้ย 

 กลองทดั ตีห่างบา้ง ถ่ีบา้ง ตามแบบแผนของเพลงแต่ละเพลง 

 ฉ่ิง โดยปกติจะตีสลบักนั ใหด้งัจ่ิงทีหน่ึง ดงัฉบัทีหน่ึงโดยสมํ่าเสมอ มีหนา้ท่ีกาํกบัจงัหวะยอ่ยใหรู้้

จงัหวะเบาและจงัหวะหนกั 

 นอกจากน้ีแลว้ วงป่ีพาทยไ์มแ้ขง็อาจจะมี ฉาบเลก็ ฉาบใหญ่ กรับและใหม่ง ทั้ง 4 ชนิดน้ีเพิ่มเติมไดเ้ม่ือ

เห็นวา่มีความเหมาะสมกบัเพลง แต่ไม่ใชใ้นการบรเลงเพลงหนา้พาทยช์ั้นสูง ดงันั้น เม่ือนาํเคร่ืองดนตรีท่ีกล่าว

มาขา้งตน้มาประสมวงจะจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 ขนาดคือ 
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    2.1 วงป่ีพาทยเ์คร่ืองหา้ ประกอบดว้ย 

   1) ป่ีใน    2) ระนาดเอก 

   3) ฆอ้งวงใหญ่   4) ตะโพน 

   5) กลองทดั   6)ฉ่ิง 

 2.2 วงป่ีพาทยเ์คร่ืองคู่ ประกอบดว้ย 

   1) ปีใน    2) ปีนอก (ปัจจุบนัไม่ค่อยไดใ้ช)้ 

   3) ระนาดเอก   4) ระนาดทุม้ 

   5) ฆอ้งวงใหญ่   6) ฆอ้งวงเลก็ 

   7) ตะโพน   8) กลองทดั 

      9) ฉ่ิง (ฉาบเลก็ ฉาบใหญ่ กรับ โหม่ง) 

 2.3 วงป่ีพาทยเ์คร่ืองใหญ่ ประกอบดว้ย 

   1) ปีใน    2) ป่ีนอก (ปัจจุบนัไม่ค่อยไดใ้ช)้ 

   3) ระนาดเอก   4) ระนาดทุม้ 

   5) ระนาดเอกเหลก็  6) ระนาดทุม้เหลก็ 

   7) ฆอ้งวงใหญ่   8) ฆอ้งวงเลก็ 

   9) ตะโพน   10) ฉ่ิง (ฉาบเลก็ ฉาบใหญ่ กรับ โหม่ง) 

   11) กลองทดั 

 3. หนา้ทบัและไมก้ลอง การตีตะโพนและกลองทดัเพื่อกาํกบัเพลงหนา้พาทย ์มีแบบแผนท่ีบญัญติัไว้

โดยเฉพาะ การฟังจงัหวะของกลองและตะโพน ซ่ึงเป็นเคร่ืองดนตรีกาํกบัจงัหวะในขณะรําหนา้พาทยข์ั้นสูง มี

ความสาํคญัยิง่ประการหน่ึง เพราะเปรียบเสมือนเป็นการตรวจสอบการรําอีกชั้นหน่ึงวา่ การร่ํานั้นถูกตอ้งตรง

ตามจงัหวะหนา้ทบัประจาํเพลงหนา้พาทยน์ั้น ๆ หรือไม่ ซ่ึงคาํท่ีใชเ้รียกช่ือการตีตะโพนและกลองทดัมีแตกต่าง

กนัไปตามลกัษณะเพลง ดงัน้ี 
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    3.1 ไม ้หมายถึง การกาํหนดนบัจาํนวนการตีกลองทดัท่ีเรียกวา่ “ไมเ้ดิน” การตีไมเ้ดินท่ีหน่ึงจะเรียกวา่ 

1 ไม ้ถา้ตี 2 ที จะเรียกวา่ 2 ไม ้

    3.2 ไมก้ลอง หมายถึง การตีกลองทดัตามแบบแผนท่ีบญัญติัไวเ้ป็นประจาํกบัทาํนองเพลงโดยเฉพาะ 

กลองทดัจะมีหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัเคร่ืองท่ีซ่ึงไวด้ว้ยหนงัท่ีเลียนเสียงทบั แต่วิธีการตีกลองทดัจะเรียกวา่ “ไมก้ลอง” 

ไม่เรียกวา่ “หนา้ทบั” 

    3.3 ไมเ้ดิน หมายถึง ไมท่ี้ตีลงท่ีหนา้กลองทดัตวัเมีย (เสียงตํ่า) ดว้ยจงัหวะท่ีสมํ่าเสมอจะถ่ีหรือห่าง

เท่าใดข้ึนอยูก่บัลกัษณะของทาํนองเพลง 

    3.4 ไมล้า หมายถึง ไมท่ี้ตึลงท่ีหนา้กลองทดัตวัผู ้(สียงสูง ต่อจากไมเ้ดิน สลบักบัตีท่ีหนาักลองทดัตวั

เมีย (เสียงตํ่า) ดว้ยจงัหวะการตีท่ีไม่เท่ากนั จะชํ้าหรือเร็วกวา่จงัหวะบา้ง จะสั้นหรือยาวข้ึนอยูก่บัทาํนองเพลง ไม้

ลาเป็นไมท่ี้แสดงการจบของเพลงนั้น ๆ ตามแบบแผนท่ีบญัญติัไว ้

    3.5 บากไมเ้ดิน หมายถึง สญัญาณท่ีบอกการหมดท่อนเพลงหรือประโยคเพลง โดยดีดาํเนินเป็นไมเ้ดิน

สมํ่าเสมอถ่ีเป็น 1 เท่าตวัของไมเ้ดินปกติท่ีกลองทดัเสียงสูง 2 ไม ้จากนั้นจึงเปล่ียนมาตีกลองทดัเสียงตํ่าอีก 2 ไม ้

ในระยะจงัหวะเท่ากนั เช่น บากไมเ้ดินในเพลงเชิดฉาน เป็นตน้ 

    3.6 ไมป้ฏิล หมายถึง ช่ือเรียกลกัษณะการตีตะโพนและกลองทดัของหนา้ทบักระบองกนัอาทิ เพลง

กระบองกนั เพลงชาํนาญและเพลงโปรยขา้วตอก ซ่ึงหนา้ทบักระบองกนัน้ี จะเรียกการตีกลองทดัวา่ “ไมป้ฏิล” 

ไม่เรียกวา่ “ไมก้ลอง” 

    3.7 เล่นไม ้หมายถึง ลกัษณะการตีกลองทดัพลิกแพลงสอดแทรก ใหผ้ดิไปจากแบบแผนไมก้ลองเดิม 

แต่ยดึถือไมก้ลองอนัเป็นเน้ือแทข้องเดิมไวเ้ป็นหลกั เพือ่แกเ้บ่ือและเพื่อใหเ้หมาะสมกบัทาํรําของตวัโขนละครท่ี

บรรเลงประกอบ เช่น การเล่นไมใ้นเพลงกลม เป็นตนั 

 4. ลกัษณะเพลงหนา้พาทยก์บัการใชห้นา้ทบั แบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 

      4.1 กลุ่มใชต้ะโพนอยา่งเดียว ไดแ้ก่ เพลงสารุการ เพลงชา้ เพลงเร็ว เพลงเช้ือ เพลงนัง่กินเพลงเช่น

เหลา้ เป็นดนั 

    4.2 กลุ่มใชก้ลองทดัอยา่งเดียว ไดแ้ก่ เพลงกราวใน เพลงกราวนอก เพลงชายเรือเพลงโล ้เพลงปลูกตนั

ไม ้เป็นตนั 
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    4.3 กลุ่มใชต้ะโพนและกลองทดั ซ่ึงจะมีทั้ง “ไมเ้ดิน” และ “ไมล้า” ผสมกนั เพลงท่ีประกอบตวัยไม้

เดินและไมล้าน้ี ถา้เป็นประเภทเพลงเสมอธรรมดา จะมีไมเ้ดิน 5 ไม ้แลว้ลงลาซ่ึงครูทางนาฏฎศิลปีเรียกวา่ 4 ไม ้

เม่ืรวมจงัหวะการรําของไมล้าดว้ยแลว้ เสมอจะมี 9 ไมห้รือ 9จงัหวะ เรียกกนัวข้ึ่นหา้ลงส่ื คือ ทาํรําท่ีกว้เทา้ไป

ขา้งหนา้สลบัซา้ยขวา 5 กว้และวางเทา้ถอยลงขา้งหลงั 4 กา้ว ฉะนั้นการรําเพลงประเภทเสมอจะกาํหนดนบัจาก

ไมก้ลอง โดยใชจ้งัหวะในการรําใหล้งพร้อมกบัไมก้ลองเฉพาะจงัหวะของไมเ้ดินเท่านั้น 

 “ลา” ในท่ีน้ีมีความหมายวา่ ถึงท่ีแลว้ ทาํนองของ “ลา” เป็นอตัราจงัหวะ 2 ชั้น เทียบไดก้บัจงัหวะหนา้

ทบัปรบไก่ ซ่ึงเพลงเสมอแต่ละเพลงอาจแตกต่างกนัไป อาทิ เสมอธรรมดา เสมอภาษาแขก ลาว มอญ พม่า ชวา) 

และเสมอมาร มี 5 ไมล้า เสมอเถรมี 9 ไมล้า บาทสกณีุมี 14 ไมล้า เป็นตน้ ท่ีเรียกวา่ 4 ไมล้า 5 ไมล้า 9 ไมล้า หรือ 

14 ไมล้า นั้น หมายความวา่ ในการบรรเลงดนตรีจะมี 4ไมเ้ดินแลว้ลงลา หรือ มี 5 ไมเ้ดินแลว้ลงลา หรือมี 14 ไม้

เดินแลว้ลงลา ซ่ึงเป็นการเรียกสั้นๆ เป็นท่ีเขา้ใจกนัของนกัดนตรี ดงัแผนผงัแสดงจาํนวนไมเ้ดินและไมล้าของ

เพลงตระนิมิต ตระเชิญ ตระสนันิบาต ตระบรรทมไพร ตระนารายณ์บรรทมสินธ์ุ ซ่ึงมี 4 ไมล้า เป็นตน้ 

 

ไม้เดิน ไม้ลา 

1 2 3 4     

 

 มีขอ้สงัเกตวา่ ส่วนท่ีเรียกวา่ “ลา” นั้น มีจงัหวะการตีกลองทดัลงท่ีหนา้กลองทดัตวัผู ้(เสียงสูง) สลบักบั

ตีท่ีหนา้กลองทดัตวัเมีย (เสียงตํ่า) ตียกัเยื้องถึง 12 คร้ังหรือท่ีเรียกวา่ ตีสบัในจงัหวะการตีท่ีชา้-เร็ว ไม่สมํ่าเสมอ

กนั ส่วนการรําจะยดึจงัหวะสามญัหรือจงัหวะน่ิงอตัรา 2 ชั้นซ่ึงมีอยู ่4 จงัหวะ และมีอตัราความชา้-เร็วท่ี

สมํ่าเสมอกนัเป็นหลกั ดงันั้นท่ารําจะไม่ลงตรงกบัไมก้ลอง 12 ไมท่ี้ยกัเยื้องไม่สมํ่าเสมอนั้น 

 

 

นาฏยศัพท์ทีใ่ช้ในการรําหน้าพาทย์ช้ันสูง 

 เม่ือปี พ.ศ. 2541 ผูเ้ขียนไดร้วบรวมคาํนาฏยศพัทข์องตวัพระ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัเร่ือง นาฎย

จารึกนาฎยศพัทไ์ทยโดยใชร้ะบบของลาบาน โดยไดรั้บทุนสนบัสนุนการวิจยัจากสาํนกังานคณะกรรมการสภา

วิจยัแห่งชาติ ผูท้รงคุณวฒิุไดต้รวจเลือกคาํท่ีเป็นนาฎยศพัทต์วัพระมีจาํนวน 63 คาํ ปฏิบติัได ้83 ท่าทาง เพื่อเขียน
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เป็นในตั Labanotation จากจาํนวนทั้งหมด 355 คาํในการรําหนา้พาทยช์ั้นสูง ผูเ้รียนตอ้งมีทกัษะการรําพื้นฐาน

เช่น เพลงชา้ เพลงเร็ว เพลงแม่บทใหญ่ดงันั้นจะอธิบายเฉพาะนาฎยศพัทท่ี์ตอ้งมีความรู้และทกัษะปฏิบติันาฎย

ศพัทม์าแลว้เป็นอยา่งดีเก่ียวขอ้งกบัรําหนา้พาทยช์ั้นสูง ไดแ้ก่ คาํวา่ ข้ึน ยอ้นตวั เยื้องตวัหรือใชต้วั และเลาะ 

โดยเฉพาะจะอธิบายใหเ้ห็นความแตกต่างระหวา่ง “อนตวั” และ “ใชต้วั” ซ่ึงมีการใชม้ากในการรําหนา้พาทย์

ชั้นสูงส่วนนาฎยศพัทค์าํอ่ืน ๆ มีอยูใ่นการรําเพลงชา้ เพลงเร็วและแม่บทใหญ่แลว้ทั้งส้ิน 

ข้อตกลงในการอธิบายท่ารํา 

 จากงานวิจยัเร่ือง “นาฎยลกัษณ์ตวัพระละครแบบหลวง” ผูเ้ขียนไดว้ิเคราะห์ท่ารํา เพลงชา้และเพลงเร็ว 

ซ่ึงไดพ้บองคค์วามรู้ท่ีสาํคญัคือ การประสมท่ารําและการเคล่ือนไหวอวยัวะในการรําของนาฎศิลป์ไทย มีใครง

สร้างของท่ารําประกอบดว้ย ท่าตน้ ท่าต่อ ท่าตามและท่าตกแต่ง ประสมเป็นท่ารําท่ีสอดคลอ้งเก่ียวพนักนั

เสมือนลูกใช่ตั้งแต่ตนัจนจบเพลง ซ่ึงองคค์วามรู้น้ีสามารถนาํไปใชว้เิคราะห์เพลงรําอ่ืน ๆ ไดทุ้กเพลง ดงัเช่น 

เพลงหนา้พาทยใ์นตาํราเล่มน้ี 

 ท่าตน้ หมายถึง ท่ารําหลกัของนาฎศิลป์ไทย ซ่ึงจะตอ้งประกอบไปดว้ยหน่วยของท่ารํา (หน่วยของท่า

รําหมายถึง หน่วยยอ่ยท่ีเลก็ท่ีสุดของการประกอบกนัเป็นท่ารํา ซ่ึงทาํท่าทางโดยแขนและมือ) อยา่งนอ้ย 2 หน่วย 

หน่วยของท่ารําซ่ึงใชแ้ขนทั้งสองขา้งทาํท่าทาง จะตอ้งประกอบดว้ยทิศทาง ระดบั การโคง้ การหมุน การเหยยีด

หรือการงอ ปรากฎอยูใ่นแต่ละหน่วยท่ารํานั้นๆ 

 ท่าต่อ หมายถึง ท่าทางท่ีต่อเน่ืองมาจากท่าตน้ เป็นท่าทางการเคล่ือนไหวของอวยัวะจากหน่วยของท่ารํา

หน่ึงไปสู่หน่วยของท่รําอีกท่ารําหน่ึง หรือจากท่าตน้ไปสู่ท่าตาม หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ "ท่าเช่ือม" มีหนา้ท่ีใน

การเช่ือมท่ารํา เพื่อใหท่้ารํามีความสมัพนัธ์ต่อเน่ืองกนั (ในท่ีน้ีผูเ้ขียนตอ้งการคาํสมัผสัพยญัชนะ “ต” จึงใชค้าํวา่ 

“ท่าต่อ” 

 ท่าตาม หมายถึง ทาํรําท่ีเป็นการส้ินสุดของท่ต่อ ซ่ึงหยดุลงตรงกบัจงัหวะหนกั หรือส้ินสุดวรรคเพลง

พอดี ท่าตามจึงเป็นท่ารําท่ีเกิดข้ึนจากหน่วยของท่ารํา 2 หน่วยมาประกอบกนั ท่าตามน้ีจะเป็นท่าตน้ของท่ารํา

ต่อไปดว้ย 

 ท่าตกแต่ง หมายถึง ท่าทางการเคล่ือนไหวศีรษะ คอ ไหล่ ลาํตวั ขาและเทา้ ท่ีสร้างทั้งลวดลาย ความ

สมดุลของท่ารําและจดันํ้าหนกัการทรงตวั ตลอดจนช่วยเคล่ือนยา้ยการรับนํ้าหนกัตวัไปตามพื้นท่ีทิศทางต่างๆ 
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 ท่าตน้และท่าตามจะเป็นท่ารําท่ีเรียกวา่ "แม่ท่" ส่วนใหญ่จะเป็นท่ารําท่ีปรากฎอยูใ่นแม่บทใหญ่และ

แม่บทเลก็โดยมีช่ือเรียกประจาํเฉพาะท่ารํานั้น ๆ ใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั ส่วนท่าตกแต่งคือท่าทางท่ีเสริมแต่งแม่

ท่าหรือท่าตน้และท่าตามใหมี้ความสมดุล มีมิติและพื้นผวิในเชิงความงามทางศิลปะตามแบบแผนของนาฎย

ลกัษณ์ไทย เช่น เอียงศีรษะ ยอ้นตวั ประเทา้ กระดก กระทุง้เทา้ จรดเทา้ ฉายเทา้ แตะเทา้และตบเทา้เป็นตน้ 

อยา่งไรกต็ามท่าตามซ่ึงเป็นท่าตน้ของท่าจะเกิดข้ึนไม่ไดถ้า้ไม่มี "ท่าต่อ" หรือท่าทางท่ีเช่ือมต่อระหวา่งท่รําหน่ึง

ไปสู่อีกท่ารําหน่ึง ยกตวัอยา่งจากการรําท่าผาลาเพียงไหล่ (ท่าตน้) ตามดว้ยท่ากินนรรํา (ท่าตาม) จาํเป็นตอ้งมีท่า

รําท่ีเป็นท่าต่อหรือเช่ือมต่อท่ารําระหวา่งท่ารําทั้งสองท่านั้น 

จารีตของรําหน้าพาทย์ช้ันสูง 

กาญจนา นาคสกลุ (2545 ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ ขนบ ธรรมเนียม จารีต และประเพณีไวว้า่ “ขนบ” หมายถึง 

แบบแผนท่ีกระทาํสืบต่อกนัมา ปัจจุบนัคาํวา่ ขนบ มกัจะหมายถึงแบบแผนในการประพนัธ์ 

 “ธรรมเนียม” หมายถึง ส่ิงท่ีปฏิบติักนัเป็นปกติในกลุ่มชนหน่ึง ๆ ถา้ทาํผดิธรรมเนียมกจ็ะเป็นท่ีครหา 

เป็นท่ีดูถูกเหยยีดหยาม เป็นท่ีรังเกียจของเพื่อนบา้น แต่ไม่ถือวา่เป็นความผดิร้ายแรง  

 “จารีต” หมายถึง แบบแผนการปฏิบติัท่ีกระทาํสืบต่อกนัมาชา้นาน มกัถือเป็นกฎหรือระเบียบของสงัคม

ท่ีเก่ียวกบัศีลธรรม ใครไม่ทาํตามจารีตจะถือวา่เป็นคนชัว่ท่ีไม่อาจจะอยูร่่วมในสงัคมนั้นได ้

 “ประเพณี” หมายถึง วิถีทางการปฏิบติัของคนในสงัคมท่ีกระทาํสืบต่อกนัมาเป็นเวลานานเม่ือปฏิบติักนั

มานานประเพณีกจ็ะเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต และเป็นเคร่ืองหมายของชนในสงัคมนั้นดว้ย ประเพณีจะ

เก่ียวขอ้งกบัชีวิตความเป็นอยูข่องคนในสงัคม 

 นอกจากน้ี ยงัมีคาํวา่ “ปรัมปราประเพณี” ซ่ึงหมายถึง ประเพณีท่ีกระทาํมาตั้งแต่โบราณอาจจะ

เปล่ียนแปลงไปไดห้ากสภาพแวดลอ้ม ความเช่ือ สถานการณ์ ขอ้จาํกดัของสงัคมเปล่ียนไปผูเ้ขียนเลือกใชค้าํวา่ 

“จารีตของรําหนา้พาทยช์ั้นสูง” เพราะเป็นคาํท่ีหมายรวมถึง ขนบ ธรรมเนียมและประเพณีอยูด่ว้ยกนั ใน

ขณะเดียวกนัส่ิงท่ีเช่ือถือและยดืปฏิบติักนัมานั้น อาจจะมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่เปล่ียนแปลงไปตามความ

เหมาะสมของปัจจยัแวดลอ้มซ่ึงจารีตบางประการสอดคลอ้งกบัปรัมปราประเพณีดว้ย 

 จารีตของรําหนา้พาทยช์ั้นสูง หมายถึง ขนบ ธรรมเนียมและประเพณี ส่ิงท่ีเช่ือถือ และยดึปฏิบติักนัมา

ของการรําหนา้พาทยช์ั้นสูง เช่น กระบวนท่รําหนา้พาทยช์ั้นสูง พิธีไหวคัรูครอบโขนละคร การเรียนการสอน

หรือต่อท่ารําหนา้พาทยช์ั้นสูง การนาํรําหนา้พาทยช์ั้นสูงไปใชแ้ละการแสดงความเคารพเม่ือไดย้นิเสียงเพลง
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หนา้พาทยช์ั้นสูง ผูท่ี้เป็นนาฎศิลปีทั้งโดยอาชีพหรือสมคัรเล่นจะปฏิบติัตนตามประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรําหนา้

พาทยช์ั้นสูงมาชา้นาน เน่ืองจากเช่ือกนัวา่ การขาดการใส่ใจและละเลยท่ีจะปฏิบติัตามขนบและจารีต เป็นเร่ือง

ไม่สมควรเป็นอยา่งยิง่ แมว้า่จะไม่มีบทลงโทษใด ๆ ท่ีตราไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่กจ็ะถือกนัวา่เป็นเร่ืองท่ี

ก่อใหเ้กิดความอปัมงคลแก่ตวัเองเป็นความไม่ดีติดตวัได ้ดงันั้นจารีตของการรําหนา้พาทยช์ั้นสูงจึงมี

ความสาํคญัท่ีตอ้งศึกษาดว้ย 

 1. จารีตเก่ียวกบัหนา้พาทยอ์งคพ์ระพิราพ ศาสตราจารย ์ดร.มทันี รัตนิน ไดศึ้กษาความเป็นมาของพระพิ

ราพ และเขียนไวใ้นวารสารสยามรัฐสปัดาห์วิจารณ์ ฉบบัประจาํวนัอาทิตยท่ี์ 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2516 สรุปไดว้า่ 

จากบทพระราชนิพนธ์รัชกาลท่ี 1 เร่ืองราวของพระพิราพในการบรรเลงและร่ายรําเพลงหนา้พาทยอ์งคพ์ระพิ

ราพเตม็องคน์ั้น เป็นคนละตนกบัพระพิราพท่ีเป็นปางหน่ึงของพระศิวะหรือพระอิศวรท่ีชาวนาฎดุริยางคศิลปิน

นบัถือกนั หากจะพิจารณาทิศทางการแพร่กระจายอารยธรรมของอินเดียท่ีเขา้มายงัสุวรรณภูมิและสมัพนัธ์กบั

การร่ายรําของไทยนั้น พบไดจ้ากเคา้ของความเช่ือในลทัธิ "พระไภราวะ" หรือ "ไภรพ" หรือ "ไภราพ" ซ่ึงเป็น

ปางหน่ึงของพระศิวะผูใ้หก้าํเนิด “นาฎราช” และใหพ้ระภรตฤษีบนัทึกท่ารําและความรู้ทางดา้นศิลปะการละคร

เป็น “นาฎยศาสตร์” สอนใหแ้ก่มนุษย ์โดยถือปฏิบติักนัในหมู่นาภูศิลปีนตามลุ่มนํ้าคงคา โอริสสาและแม่นํ้า

ศกัด์ิสิทธ์ิอ่ืนๆแลว้ขา้มมหาสมุทรอินเดียมาสู่อาณาจกัรซวาและขอมแลว้ไทยเราน่าจะไดรั้บศิลปะน้ีมาจากขอม

อีกทอดหน่ึงอยา่งนอ้ยในสมยักรุงศรีอยธุยาตอนตนั 

 เม่ือปี พ.ศ. 2551 ผูเ้ขียนไดไ้ปศึกษาวิถีชีวติของชาวเนปาล ณ เมืองกาฐมณัฑุ เมืองปาทนัหรือลาลิตปูร์ 

บกัตาปูร์ นากาโก๊ด โภคครา ลุมพินีและจิตตวนั พบวา่ทุกหนแห่งจะมีเทวรูปพระไกราพ ตรงประตูทางเขา้

พระราชวงั วดัและบา้น และมีการสกัการบูชา เร่ิมตั้งแต่เขา้มืดจนถึงคํ่า เพราะเช่ือวา่โรคร้ายทั้งหลายจะหายไป

ได ้บงัเกิดความร่มเยน็เป็นสุข ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ ภยนัอนัตรายและอาถรรพณ์ร้ายทั้งปวง ช่วยใหมี้สุขภาพ

แขง็แรง ขจดัเสนียดและประทานพรใหด้ว้ย จึงเป็นเทพเจา้ท่ีเป็นท่ีนบัถือและเกรงกลวัมาก พระไกราพในเนปาล

นั้นมีรูปลกัษณะน่ากลวัต่าง ๆ กนั มีทั้งท่ีเป็นหินและสาํริด นอกจากเทวรูปเตม็องคแ์ลว้ยงัมีท่ีทาํเฉพาะเศียร

สาํริดแลบล้ินแยกเข้ียว ตาถลนน่ากลวัอีกดว้ย 

 นอกจากพระไภราพจะเป็นปางหน่ึงของพระศิวะหรือพระอิศวรผูส้ร้างท่รําใหแ้ก่มนุษยแ์ลว้ยงัใหก้าํเนิด

การฟ้อนรําแบบหน่ึงท่ีเรียกวา่ "วิจิตรตาณฑวะ" ซ่ึงเป็นท่ารําท่ีวิจิตรพสิดารท่หน่ึงของกรณะ 108 ท่า พระไภ

ราพน้ีเป็นท่ีเคารพบูชาและเกรงกลวัยิง่ในหมู่นาฎศิลปินอินเดีย แถบลุ่มนํ้าคงคา โอริสสา มหานทีและจนัทรภาค 

โดยเฉพาะท่ีเมืองพาราณสี ชาวเมืองน้ีจะมีรูปเคารพท่ีภาษาพื้นเมืองเรียกวา่ “กาศีลิงคพิราปปา” มีลกัษณะเป็น
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เสาหลกัมียอดเป็นหวัยกัษผ์ูค้นนิยม เช่น สงัเวยดว้ยเน้ือดิบและเหลา้ เช่ือกนัวา่เป็นตาํรวจแทนองคพ์ระอิศวรวิศว

นารถผูท้รงเป็นพระประธานในพาราณสี คอยฟาดฟันผูอ้าจหาญทาํความชัว่ คาํวา่ “พิราปป่า” ในภาษาพื้นเมือง

พาราณสีน่าจะเป็นท่ีมาของคาํวา่ “พิราพป่า” ในภาษาไทยและกน่็าจะป็นไปไดอี้กเช่นกนัวา่ “พระไภราพ” 

อาจจะเป็นท่ีมาของคาํวา่ พระพิราพ อนัเน่ืองดว้ยการแผลงอกัษรและสระ เป็นเทพเจา้ท่ีมีความสาํคญัทางของนา

ภูศิลปินไทย เห็นไดว้า่การแสดงโขนละครและมหรสพต่าง ๆ จะอญัเชิญศีรษะพระพิและพระภรตฤษี มตั้งเป็น

ประธานสาํหรับศิลปินใหไ้ดเ้คารพสกัการะตลอดการแสดงเสมอ 

 ในวรรณกรรมเร่ืองรามเกียรต์ิ พิราพเป็นเพยีงตวัละครตวัหน่ึงท่ีมีบทบาทนอ้ยมาก เร่ิมจากพระอิศวร

ทรงมีเทวราชบญัชาใหพ้ระพิราพจุติมาเกิดเป็นอสูรซ่ือ "พิราพ" ครองแควนัอศักรรณพิราพเป็นอสูรท่ีมีฤทธ์ิมาก 

เพราะไดก้าํลงัจากพระเพลิงและพระสมุทร มีสวนสาํหรับเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจและไดป้ลูกตนัชมพูพ่วาทองไว ้

โดยมีบริวารคือพวกรากษสท่ีเป็นยกัษดุ์ร้ายคอยดูแลรักษาบรรดาสิงสาราสตัวท่ี์พลดัหลงเขา้มาในบริเวณนั้น ถือ

เป็นกรรมสิทธ์ิท่ีพิราพสามารถจบักินไดค้ร้ังหน่ึงพิราพไดข้ึ้นไปเท่ียวเล่นบนสวรรค ์ไดก้าํชบับริวารใหดู้แลสวน

ไม่ใหใ้ครเขา้มาได ้เม่ือครบ 7 วนัจะกลบัมา คร้ันพระราม พระลกัษมณ์ และนางสีดา หลงเขา้มาในสวนเห็น

ความร่มน จึงเขา้พกัและเกบ็ผลไมเ้สวย พวกรากษสไดเ้ขา้ไปขบัไล่แต่ถูกพระลกัษมณ์ไล่ตีบาดเจบ็ลม้ตายลง 

ประจวบกบัครบกาํหนด 7 วนัพอดี พิราพกลบัมาพบวา่มีผูบุ้กรุกและบริวารตายจาํนวนมาก จึงเกิดบนัดาลโทสะ 

แต่คร้ันเห็นนางสีตากเ็กิดปฏิพทัธ์เขา้ชิงนางเพื่อเป็นของตน พระรามจึงแผลงศรทาํลายความมืด เห็นพิราพอุม้

นางสีดาอยูก่เ็ขา้ไปแยง่นางกลบัมาได ้แลว้แผลงศรพรหมาสตร์สงัหารพิราพส้ินชีวิตจะเห็นไดว้า่พริาพใน

รามเกียรต์ิเป็นยกัษพ์าล ไม่น่เล่ือมใสศรัทธาและไม่มีบทบาทสาํคญัในเชิงความศกัด์ิสิทธ์ิ หรือใหคุ้ณใหโ้ทษต่อ

ความเช่ือของนาฎยดุริยางคศิลปินแต่ประการใด จึงเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีการตีความบทโขนและบทละครของผูท่ี้

ทาํบทมีความเขา้ใจแตกต่างกนั ทาํใหเ้กิดความสบัสนในเร่ืองราวขององคพ์ระพิราพ โดยเฉพาะเร่ืองรําหนา้

พาทยอ์งคพ์ระพิราพท่ีใชแ้สดงในเร่ือง ประเดน็ท่ีน่าคิดต่อไปอีกกคื็อ ถา้หากพิราพในรามเกียรต์ิคือองคเ์ดียวกนั

กบัพระพิราพซ่ึงเป็นปางหน่ึงของพระอิศวร พระรามจะฆ่าพระพิราพตายไดอ้ยา่งไร ในเม่ือพระรามคือองคพ์ระ

นารายณ์อวตาร และพระพิราพคือพระอิศวรเทพเจา้ผูย้ิง่ใหญ่ท่ีสุดของขั้นเทพ  

 หากพิจารณาในอีกแง่มุมหน่ึงอาจเป็นไปไดว้า่ เพลงหนา้พาทยอ์งคพ์ระพิราพถือวา่เป็นการอญัเชิญเทพ

อสูรคือ พระพิราพ ซ่ึงเป็นปางดุร้ายของพระอิศวร แต่ดว้ยความชาญฉลาดของครูนาภูดุริยางคท่ี์ไดผ้นวกความ

เช่ือเร่ืองพระพริาพ ในรูป “เทพเจา้” และ “ตวัโขน” เขา้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั โดยนาํเพลงองคพ์ระพิราพใน

ฐานะเทพเจา้ ซ่ึงไม่มีโอกาสนาํไปใชก้บัการแสดงอ่ืนมาบรรจุเขา้ในการแสดงใขน ตอนพระรามเขา้สวนพิรา

พไดอ้ยา่งลงตวั (ประเมษฐ ์บุณยะชยั, 2540) 
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 แทท่ี้จริงแลว้เพลงหนา้พาทยอ์งคพ์ระพิราพกคื็อ เพลงท่ีขยายจากเพลงรัวสามลาอีกต่อหน่ึงท่ีเรียกวา่ 

เพลงรัวสามลาขยาย ก่อนท่ีจะแสดงโขนตอนพระรามเขา้สวนพิราพ ผูแ้สดงเป็นพิราพจะตอ้งออกมารําเบิกโรง

ดว้ยการรําหนา้พาทยอ์งคพ์ระพิราพก่อน  เพื่อเชิญองคพ์ระพิราพใหเ้ขา้มาประทบัในร่างของพิราพในเร่ือง และ

ร่างนั้นกจ็ะกลายสภาพไปเป็นองคพ์ระพิราพ มือซา้ยกาํกา้นมะยมมีใบติด 1 กาํ เพื่อปัดรังควาญและเสนียดจญัไร

และมือขวาถือหอกยาว จึงอาจจะเป็นไปไดว้า่การรําหนา้พาทยอ์งคพ์ระพิราพเป็นการร่ําบวงสรวงถวายแด่องค์

พระพิราพ เพือ่ขอเดซาบารมีใหม้าคุม้ครองรักษา พร้อมทั้งประสิทธิพรชยัมงคลใหแ้ก่บรรดาศิษยท่ี์ดาํเนินการ

แสดงตลอดจนผูช้มดว้ย 

 ดงันั้นการรําหนา้พาทยอ์งคพ์ระพิราพท่ีปรากฎจึงเป็นการรําหนา้พาทยท่ี์ใชใ้น 2 นยัคือ พระพิราพปาง

หน่ึงของพระอิศวร และพิราพตวัละครในเร่ืองรามเกียรต์ิ ดว้ยเหตุท่ีพระพิราพไม่ใช่ยกัษธ์รรมดา แต่เป็นพระไภ

ราพปางดุร้ายของพระอิศวร มหาเทพแห่งการทาํลาย ความตายและชีวติ อีกทั้งเป็นผูใ้หก้าํเนิดนาฎศิลปั ดงันั้นใน

การรําหนา้พาทยอ์งคพ์ระพริาพ ผูรํ้าจึงไม่รําในฐานะตวัยกัษธ์รรมดา แต่รําเป็นมหาเทพเช่นเดียวกบัการเป็นศิวะ

นาฎราช ซ่ึงเป็นทั้งการสร้างสรรคแ์ละการทาํลายอยูใ่นตวั ทรงเหยยีบอสูรไวด้ว้ยพระบาทขวา หมายถึง การ

ทาํลายความชัว่ร้าย พระบาทซา้ยยกข้ึนในท่ร้งดงาม แสดงออกถึงการสร้างสรรคค์วามงามและศิลปะ รัศมีรอบ 1 

กายเป็นวงเปลวเพลิง หมายถึง การหมุนเวียนของจกัรวาล ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช (2521) ไดก้ล่าววา่ การร่ายรํา

ของพระอิศวรเป็นการเคล่ือนไหวทั้งจงัหวะและลีลาของธรมชาติท่ีทาํใหม้นุษยมี์ชีวติอยูไ่ด ้ท่ีเรียกวา่เป็น 

COSMIC เม่ือใดท่ีพระอิศวรหยดุร่ายรํา เม่ือนั้นโลกกจ็ะดบัไปดว้ย หากจะวิเคราะห์ถึงท่าร่ายรําท่ีส่ือสารถึง

อาํนาจและความขลงัของพระพิราพจะพบวา่ลกัษณะท่รําของหนา้พาทยอ์งคพ์ระพิราพมีความใกลเ้คียงกบัทาํรํา

ของพระอิศวรในการแสดงกถกฬิของอินเดียตอนท่ีแปลงกายเป็นดาบสลงมาปราบฤษีทุศีล เพราะเป็นการร่ายรํา

ท่ีเตม็ไปดว้ยพลงัอาํนาจ ทั้งงดงามและดุดนัเช่นเดียวกบัการรําหนา้พาทยอ์งคพ์ระพิราพของนาฏศิลป์ไทย ดงันั้น

ดว้ยบริบทของพระพิราพ ดงัไดก้ล่าวมาการรําหนา้พาทยอ์งคพ์ระพิราพจึงมีจารีตท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 1.1 การเลือกผูรั้บการถ่ายทอดท่ารํา ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัพระยานฏักานุรักษ ์

(ทองดี สุวรรณภารต ไดป้ระดิษฐท่์ารําพระพิราพเตม็องคข้ึ์น และต่อท่าร่ําใหน้ายรงภกัดี (เจียร จารุจรณ) เป็นคน

แรกเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470 จนกระทัง่นายรงภกัดีไดเ้ขา้เฝ้าพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอ

ดุลยเดช ณ ศาลาผกาภิรมย ์เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคมพ.ศ. 2504 โปรดเกลา้ฯ ใหบ้รรยายถึงพิธีการถ่ายทอดวิชาชั้นสูง

สุดน้ี พอสรุปไดว้า่บุคลิกลกัษณะของผูท่ี้จะไดรั้บถ่ายทอดท่ารําหนา้พาทยอ์งคพ์ระพริาพตอ้งมีคุณสมบติั 5 

ประการคือ 
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 1) ตอ้งเป็นผูอุ้ปสมบทบวชเรียนแลว้ 

 2) ตอ้งเป็นผูมี้ฝีมือเป็นเลิศในหมู่นาฎศิลปิน จะเป็นยกัษ ์นุษยห์รือลิงกไ็ด ้ไม่เฉพาะแต่เป็นยกัษอ์ยา่ง

เดียว 

 3) ตอ้งเป็นผูมี้อธัยาศยัอ่อนนอ้มต่อครูบาอาจารยแ์ละต่อผูใ้หญ่ 

 4) ตอ้งเป็นผูส้งบเสง่ียมกิริยาวาจา ไม่เป็นผูพ้ดูพร่ําทาํเพลง ไม่โออ้วด 

 5) เป็นผูรู้้พระคุณครูบาอาจารย ์ไม่ลบหลู่ เป็นผูค้วรเวน้ในส่ิงท่ีควรเวน้ ประพฤติในส่ิงท่ีควรประพฤติ

ในฐานะท่ีกรมศิลปากรมีหนา้ท่ีในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ไดต้ั้งเกณฑพ์ิจารณาคุณสมบติัและการประพฤติ

ตนของผูรั้บมอบการถ่ายทอดท่ารําหนา้พาทย ์องคพ์ระพริาพ ในวนัท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ซ่ึงมีขอ้แตกต่างจาก

เดิมบางประการ ไดแ้ก่ 

 1) เป็นขา้ราชการ สงักดักรมศิลปากรฝ่ายยกัษท่ี์มีฝีมือ ความสามารถและความรู้เป็นท่ียอมรับนบัถือใน

หมู่คณะ 

 2) มีอายไุม่ตํ่ากวา่ 40 ปีและผา่นการอุปสมบทมาแลว้ หากยงัไม่เคยอุปสมบทตอ้งอุปสมบทภายใน 1 ปี 

หลงัจากท่ีไดรั้บการถ่ายทอด 

 3) เป็นผูมี้ความกตญั�ูรู้คุณต่อครูอาจารยแ์ละผูมี้พระคุณ ไม่ลบหลู่ศิลปินอาวโุสประพฤติตนอยูใ่น

ศีลธรรมอนัดีงาม อ่อนนอ้มถ่อมตน ไม่โออ้วดอุตริมีมนุษยธรรม 

 4) เป็นผูป้ฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบวนิยัของทางราชการ 

 การถ่ายทอดท่ารําหนา้พาทยอ์งคพ์ระพิราพไดน้ั้น มีความเช่ือท่ียดึถือสืบต่อกนัมาวา่ ผูท่ี้จะรําเพลงหนา้

พาทยอ์งคพ์ระพิราพได ้ตอ้งไดรั้บพระบรมราชโองการหรือพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วั หรือเป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากศิลปินท่ีเคยไดรั้บพระบรมราชโองการหรือพระบรมราชานุญาต

โดยตรง ส่ิงสาํคญัท่ีสุดคือ ผูน้ั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณธรรมอยา่งสูง เน่ืองจากการบวซเรียนแลว้กดี็ การเป็นผู ้

ปฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบวินยักดี็ แสดงถึงความพร้อมของผูท่ี้สมควรจะไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ ซ่ึงมีขอ้กาํหนด

เป็นกรอบในการปฏิบติั แต่คุณธรรมท่ีอยูใ่นเน้ือแทข้องแต่ละบุคคลโดยเฉพาะผูท่ี้เหมาะสมจะไดรั้บการ

ถ่ายทอดท่รําชั้นสูงสุด คือ ความกตญั�ู รู้หนา้ท่ีสามคัคีและใหอ้ภยั คุณธรรมทั้ง 4 ประการน้ี ถือวา่สาํคญัท่ีสุด 

เห็นไดจ้ากการตั้งเคร่ืองสงัเวยในพิธีไหวค้รู ลว้นเป็นการแสดงออกถึงความกตญัญกตเวที และการรําลึกถึง



48 
 

พระคุณของครูบาอาจารยน์อกจากน้ีในดา้นความประพฤติกมี็ความสาํคญัยิง่ เช่น ไม่พดูจาข่มกนัหรือโออ้วด

ความรู้ ทา้ทายประลองฝีมือกนั เป็นตนั 

 1.2 สถานท่ีท่ีใชใ้นการต่อท่ารําตอ้งสมเกียรติยศ จากความศรัทธาในเร่ืองราวพระพริาพและความเคารพ

ยกยอ่งอนัเก่ียวเน่ืองกบัองคพ์มหากษตัริย ์พิธีต่อท่ารําจึงควรจดัในวงั วดัหรือบา้นท่ีมีขนาดกวา้งขางของผูมี้

บารมีเน่ืองจากความเช่ือท่ีวา่พระพิราพเป็นมหาเทพแห่งการทาํลายลา้งความตาย ชีวติและขจดัความชัว่ร้าย 

ดงันั้นการต่อท่ารําจึงตอ้งจดัเป็นพิธีกรรมใหญ่ มีพื้นท่ีท่ีเหมาะสาํหรับตั้งวงป่ีพาทยแ์ละรับรองผูม้าร่วมงาน

จาํนวนมาก ไดแ้ก่ นาฎศิลปีน ลูกศิษย ์ญาติพี่นอ้งของผูไ้ดรั้บการถ่ายทอดท่ารําและผูส้นใจท่ีเคารพศรัทธาทั้ง

พระพิราพและครูโขนละคร การถ่ายทอดท่ารําท่ีผา่นมามีหลกัฐานปรากฎดงัน้ี 

 คร้ังท่ีหน่ึง พระยานฏักานุรักษ ์ไดต่้อท่ารําใหแ้ก่นายรงภกัดี ณ ระเบียงคตหนา้พระอุโบสถวดัพระศรี

รัตนศาสดาราม และออกท่ารําคร้ังแรกในงานสมโภชข้ึนระวางพระเศวตคชเดชดิลก เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2470 ณ โรงโขนท่ีสร้างข้ึนดา้นหนา้พระราชวงัดุสิต เป็นการแสดงหนา้พระท่ีนัง่ถวายพระบาทสมเดจ็

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี 

 คร้ังท่ีสอง ต่อท่ารําเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2506 ณ บริเวณโรงละครพระท่ีนัง่อมัพรสถานพระราชวงั

ดุสิต 

 คร้ังท่ีสาม ต่อท่ารําเม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ณ ศาลาดุสิดาลยั สวนจิตรลดา 

 คร้ังท่ีส่ี ต่อท่รําในพิธีไหวค้รูนาฎศิลป์-ดนตรี ณ โรงละครแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2545 

โดยจดัเสวนาสาธยายท่ารําหนา้พาทยแ์ละการทบทวนท่ารําหนา้พาทยอ์งคพ์ระพิราพ ณ อุโบสถบวรสถาน

สุทธาวาส ก่อนกระทาํพิธี 

 1.3 ตอ้งจดัตั้งเคร่ืองบูชาทุกคร้ังท่ีแสดง เคร่ืองบูชาประกอบดว้ย 

       1) โตะ๊ทองหมู่ ตั้งศีรษะพระอิศวร พระปรคนธรรพ พระกรตฤษี และพระพิราพอาจเพิ่มศีรษะพระ

นารายณ์ พระพรหม พระคเณศ พระปัญจสีขร พระวิษณุกรรมดว้ยได ้

       2) พานทอง ใส่ขา้วตอก ดอกไม ้

       3) เชิงเทียน กระถางธูป 

       4) ขนัทาํนํ้ามนต ์1 ใบ เทียนขาว 1 เล่ม 



49 
 

       5) ตัง่ คลุมดว้ยผา้สีแดงหรือสีขาว 

       6) ผา้ขาวใหญ่ 1 ผนืหรือพรมปูพื้นใชใ้นเวลารําหนา้พาทยอ์งคพ์ระพิราพ 

 การตั้งเคร่ืองบูชาตอ้งทาํใหค้รบเคร่ืองทุกคร้ัง ในพิธีใหวคัรูครอบโขนละครบางแห่งท่ีตั้งเคร่ืองบูชาไม่

ครบครูผูอ่้านโองการจะไม่เรียกใหด้นตรีบรรเลงเพลงหนพ้าทยอ์งคพ์ระพิราพ แต่จะใหบ้รรเลงเพลงคุกพาทย ์

ซ่ึงเป็นเพลงรัวสองลา แทนหนา้พาทยอ์งคพ์ระพิราพกมี็ อยา่งไรกต็ามไดมี้กฎเกณฑก์ารใชเ้พลงหนา้พาทย์

ชั้นสูง ในตาํราไหวค้รูบางตาํราท่ีแตกต่างกนั เช่น ใชเ้พลงรัวสามลา สาํหรับพระอิศวร ท่ีน่าสงัเกตคือ คาํกล่าว

โองการไหวค้รูนาฏศิลป์ เม่ือถึงบทกล่าวเชิญฤษี 7 ตน มาอวยพรมงคลนั้น น่าจะเรียกเพลงดาํเนินพราหมณ์ให้

ดนตรีบรรเลง แต่ท่ีพบโดยทัว่ไปมกัจะเรียก เพลงกราวนอก  กราวใน แทนเพลงดาํเนินพราหมณ์กมี็ จึงเป็น

ประเดน็ท่ีผูเ้ขียนเห็นวา่น่าจะไดมี้การศึกษาวิจยัเร่ืองราวความเป็นมาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้พลงหนา้พาทยใ์นพิธี

ไหวค้รูต่อไป 

 1.4 โอกาสท่ีแสดง การรําหนา้พาทยอ์งคพ์ระพิราพ จะแสดงเฉพาะงานสาํคญัๆ ของชาติ เช่น งานพระ

ราชพิธี รัฐพิธีหรืองานมหกรรม ไม่จดันาํออกแสดงพร่ําเพร่ือ เหมือนกบัการแสดงโขนในชุดอ่ืนเพราะถือเป็น

ของสูงและมีความศกัด์ิสิทธ์ิอยา่งยิง่ ดงัจะเห็นไดจ้ากการแสดงในโอกาสต่างๆ ดงัน้ี 

 คร้ังท่ี 1 แสดงในงานพระราชพิธีสมโภชข้ึนระวางโรงในพระเศวตคชเดชน์ดิลก พระคชาธารคู่บารมีใน

รัชกาลท่ี 7 เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470 ณ พระราชวงัดุสิต โดยแสดงโขนนอนโรงหนา้พระท่ีนัง่พระ

บาทสมดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั และ สมเดจ็พระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินี 

 คร้ังท่ี 2 แสดงในงานรัฐพิธีฉลองรัฐธรรมนูญเป็นปีแรก เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม พ.ศ.2475 ณ บริเวณทอ้ง

สนามหลวง เป็นการแสดงโขนนัง่ราวและโขนหนา้จอรวมกนั คือ มีทั้งนัง่ราวและนัง่เตียง มีบทร้อง บทพากย ์

บทเจรจา และมีวงป่ีพาทย ์2 วง คือ วงพระเพลงไพเราะ และวงหลวงประดิษฐไ์พเราะ ทั้งน้ีอยูใ่นความควบคุม

การแสดงของพระยานฏักานุรักษ ์(ทองดี สุวรรณภารต) และคุณหญิงนฏักานุรักษ ์(เทศ สุวรรณภารต) 

 คร้ังท่ี 3 แสดงในงานดนตรีมหกรรม ณ สงัคีตศาลา บริเวณพพิิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร เม่ือวนัท่ี 

5 มีนาคม พ.ศ. 2505 เป็นการแสดงโขนชุด พระรามเขา้สวนพิราพ ครูถนอม โหมดเทศน์ และครูประพนัธ์ สุ

คนธะชาติ ทาํบท 

 1.5 หา้มแตะตอ้งตวัและอาวธุของพระพิราพ เม่ือผูแ้สดงสวมศีรษะพระพิราพมือกาํใบมะยมและหอก

แลว้ หา้มผูใ้ดแตะตอ้งตวัและอาวธุเป็นอนัขาด ดว้ยเช่ือกนัวา่ในขณะนั้นผูแ้สดงไดก้ลายสภาพเป็นองคพ์ระพิรา
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พอสูรเทพแลว้ การท่ีสามญัชนจะไปสมัผสัถูกตอ้งตวัยอ่มเป็นการท่ีไม่บงัควรและยอ่มเกิดเสนียดแก่ตน ขณะ

ฝึกซอ้มท่ารํากห็า้มสมัผสัตวัและอาวธุ แมค้รูผูส้อนจะมาแตะเน้ือตอ้งตวักไ็ม่ได ้(ประเมษฐ ์บุณยะชยั, 2553) 

 1.6 ตอ้งรําใหจ้บเพลงและฟังเพลงดว้ยความเคารพ ผูรํ้าตอ้งพร้อมทั้งกาย สติ สมาธิและใจ การรํา

ผดิพลาดหรือรําไม่จบเพลง แสดงถึงความไม่พร้อม นอกจากน้ีจะพบอีกวา่ ขณะไดย้นิเสียงเพลงหนา้พาทยอ์งค์

พระพิราพ กใ็หป้ระนมมือ มีสมาธิตั้งใจฟัง คารวะจนกระทัง่จบเพลงและหา้มส่งเสียงอึกทึกหรือออกจากพิธี

กลางคนั 

 1.7 การต่อท่ารํานอกพิธีใหวค้รู ในการถ่ายทอดท่ารํานั้นจะมี 2 แบบ คือ 

       1) ต่อท่ารําโดยการรําตามครูผูร่ํ้านาํในพิธี 1 เท่ียว เพือ่เป็นการเอาฤกษเ์อาชยัหลงัจากนั้น อีก 2-3 วนั 

กไ็ปต่อทาํรําซํ้ าอีก เพื่อใหผู้รั้บสามารถจดจาํไดแ้ม่นย ํา่ยิง่ข้ึน โดยท่ีการต่อท่ารําภายหลงันั้น มกัไม่ตอ้งการใหผู้ท่ี้

ไม่เก่ียวขอ้งเห็น 

       2) มีการจดัสาธยายท่ารําทบทวนทั้งท่รําและการบรรเลงป่ีพาทย ์ก่อนท่ีจะเขา้พิธีดว้ยเกรงวา่จะเกิด

การรําหรือบรรเลงผดิพลาดระหวา่งพิธีกรรม ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดภยัพิบติัหรืออาจเป็นอนัตรายถึงชีวิตตามความเช่ือท่ี

บอกเล่าสืบต่อกนัมา 

 2. จารีตเก่ียวกบัการถ่ายทอดท่รําหนา้พาทยช์ั้นสูง หากจะเปรียบเทียบกบัขนบของดนตรีจะพบวา่มี

ขั้นตอนต่างๆ ท่ีตอ้งปฏิบติัตามจารีตท่ียดึถือสืบเน่ืองมาคลา้ยๆ กนั ประเดน็ท่ีสาํคญัท่ีสุดของการต่อท่ารําเพลง

หนา้พาทยช์ั้นสูงนั้น จะตอ้งกระทาํในพิธีไหวค้รูจึงจะถือวา่สมบูรณ์ ทั้งน้ีเพราะอิทธิพลของอารยธรมอินเดีย

โบราณ แมจ้ะมีผูส้นันิษฐานวา่คนไทยอพยพมาจากตอนใตข้องจีนหรือแหล่งอ่ืนใดในโลก หรือแมแ้ต่เช่ือวา่คน

ไทยไม่ไดอ้พยพมาจากท่ีใดเพราะเราอยูใ่นสุวรรณภูมิน้ีมาก่อนกต็าม หลกัฐานท่ีแสดงถึงความเช่ือ 

ขนบประเพณีของคนไทยท่ีชดัเจนคือ ความเช่ือเร่ืองเทพเจา้ของพราหมณ์ฮินดู ท่ารําของไทยจะไดรั้บอิทธิพลมา

จากอินเดียมากนอ้ยเพยีงใด ยงัมีขอ้สงสยัท่ีน่าศึกษาคน้ควา้ต่อไป แต่ไม่วา่ผลการศึกษาจะออกมาเป็นอยา่งไร ส่ิง

ท่ีแน่นอนท่ีสุดกคื็อ เราเช่ือตามชาวฮินดูวา่การละครฟ้อนรําเกิดข้ึนโดยพระอิศวรเจา้ จะเห็นไดจ้ากพิธีของ

พราหมณ์หลายพิธีมีการรําปรากฏอยูใ่นพิธีดว้ย อีกทั้งเพลงหนา้พาทยก์ย็งัปรากฎช่ือเพลงพราหมณ์เขา้ พราหมณ์

ออกดาํเนินพราหมณ์ ท่ีแสดงวา่มาจากพิธีหรือเป็นเพลงท่ีใชใ้นพิธีกรรมของพราหมณ์ เพื่อใหดู้ขลงัและ

ศกัด์ิสิทธ์ิ 
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 จากอิทธิพลของศาสนาฮินดูท่ีนาํเขา้มาโดยพราหมณ์ ผนวกกบัความเล่ือมใสศรัทธาในพระพทุธศาสนา 

อีกทั้งความเช่ือเร่ืองวิญญาณหรือการนบัถือผ ีเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดรูปแบบการไหวค้รูโขนละครท่ีมี

ลกัษณะผสมผสานกลมกลืนกนั แทท่ี้จริงแลว้คาํวา่ “ครู” ในท่ีน้ี หมายถึง ครูท่ีเป็นมนุษย ์ทั้งท่ียงัมีชีวิตอยูแ่ละทั้ง

ท่ีล่วงลบัไปแลว้ โดยกระทาํในวนัพฤหสับดี ดว้ยเช่ือวา่เป็นวนัครูมีการจดัทั้งพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา 

นิมนตพ์ระมาสวดพระพทุธมนตต์อนเยน็วนัพธุหรือตอนเชา้วนัพฤหสับดีและรับถวายภตัตาหาร จากนั้นเขา้สู่

พิธีกรรมของการไหวค้รู เร่ิมจากการบูชาพระรัตนตรัย เสกนํ้ามนต ์เชิญเทพเจา้ เทพยดามาชุมนุมในพิธี เชิญครู

ลงมาเขา้ตวั เชิญครุมนุษยท่ี์ล่วงลบัไปแลว้เชิญอสูรและผ ีจากนั้นจึงสรงนํ้าเทพเจา้ จุณเจิมแลว้ถวายพลีกรรมดว้ย

เคร่ืองสงัเวย ซ่ึงเป็นอาหารทั้งของดิบและสุก ประเกทเน้ือสตัว ์เหลา้ ขา้วและถวายกระยาบวช ไดแ้ก่ ผกั ผลไม ้

ท่ีไม่ไดป้รุงแต่งดว้ยของสด ของคาวและพิธีกรรมสุดทา้ยคือ พิธีครอบ 

 ผูเ้ขียนมีประสบการณ์เขา้ร่วมพิธีไหวคัรูครอบโขนละครเป็นเวลา 11 ปี ณ โรงเรียนนาฎศิลป์กรม

ศิลปากร (วิทยาลยันาฎศิลป ในปัจจุบนั) และประสบการณ์ในการเป็นกรรมการจดัพิธีใหวค้รูครอบโขนละคร

อยา่งต่อเน่ืองทุกปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2523 จนถึง พ.ศ. 2553 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา และไดเ้คยเป็น

ประธานในพธีิไหวค้รูครอบโขนละคร ไดรั้บครอบและรับมอบในพธีิไหวค้รูครอบโขนละครจาก ครูอาคม สา

ยาคม ม.ร.ว.จรูญสวสัด์ิ ศุขสวสัด์ิ ครูธีรยทุธ ยวงศรี ครูอุดม องัศุธร ครูสมบติั แกว้สุจริต ครูไพฑูรย ์เขม้แขง็ อีก

ทั้งเคยไดรั้บการครอบดนตรีไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 โดยครูมนตรี ตราโมท จบัมือตีฆอ้งวงใหญ่ต่อเพลงสาธุการ 

ไดรั้บการครอบจากคุณหญิงช้ินศิลปบรรเลง ครูประสิทธ์ิ ถาวร และดร.สิริชยัชาญ ฟักจาํรูญ ทาํใหท้ราบวา่จารีต

และขนบในการต่อเพลงหนา้พาทยข์องทางดนตรีและนาฎศิลป์ มีบางประการท่ีแตกต่างกนักล่าวคือ 

 ขั้นท่ี 1 ไหวค้รูเม่ือเร่ิมเรียน (คาํนบัครู ในขั้นตอนน้ีครูจะคดัเลือกลูกศิษยเ์พื่อใหไ้ดรั้บฝึกหดัเป็น พระ 

นาง ยกัษ ์ลิง โดยพิจารณาจากรูปร่างและลกัษณะของใบหนา้ของลูกศิษย ์แลว้จบัมือใหรํ้าเป็นปฐมฤกษ ์ท่าแรก

ท่ีหดัรําคือ ท่าถวายบงัคม 

 ขั้นท่ี 2 ไหวค้รูและครอบ (กา้วเขา้สู่ภาวการณ์เป็นศิลปีน) ครูผูป้ระกอบพิธีจะนาํศีรษะพระภรตฤษี 

พระพิราพและเทริด มาครอบศีรษะใหแ้ก่ศิษยที์ละคน การครอบในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีศิษยห์รือผูรั้บครอบ

มีทกัษะในการรําแลว้ เป็นการยอมรับผูรั้บครอบใหเ้ขา้มาเป็นเครือศิลปิน โดยเฉพาะเป็นการอนุญาตใหส้ามารถ

เรียนเพลงหนา้พาทยช์ั้นสูงต่อไปได ้แต่ไม่ไดก้าํหนดช่ือเพลงหนา้พาทยท่ี์ใชต่้อท่ารํา ไม่กาํหนดจาํนวนเพลง 

และไม่กาํหนดความรู้ท่ีไดรั้บก่อนการต่อเพลงหนา้พาทย ์ดงันั้นการต่อท่ารําเพลงหนา้พาทยจึ์งสามารถคดัเลือก

เพลงไดต้ามความเหมาะสม 
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 ขั้นท่ี 3 ไหวค้รูและครอบ (รับมอบ) เป็นการอนุญาตใหเ้ป็นครู 

 ขั้นท่ี 4 ไหวค้รูและครอบ (เพื่อต่อหนา้พาทยสู์งสุด “องคพ์ระพิราพ”) 

 ขั้นท่ี 5 ไหวคัรูและครอบ (เพื่อเป็นผูป้ระกอบพิธี) 

 

“พระไภราวะ” “ไภรพ” หรือ “ไภราพ” พระราชพิธีพระราชทานครอบประธานปางหน่ึง

ของพระศิวะ ประเทศเนปาล ประกอบพิธีไหวค้รูโขนละครและพิธีต่อท่ารํา

 เพลงหนา้พาทยอ์งคพ์ระพิราพ, ม.ป.ป. 

                                                                                 ท่ีมา: http:/www.anurakthai.com/thaidances/rite/royal_ ite.asp 

 

 

  

 

ครูหยดั ชา้งทอง (ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2532)                                                  ครูราฆพ โพธิเวช (ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2547) 

แต่งกายชุดพิราพป่าและพิราพทรงเคร่ือง              ครูจตุพร รัตนวราหะ (ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2552) 

ท่ีมา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,2553: http://th.wikipedia.org/wiki             ต่อรําหนา้พาทยอ์งคพ์ระพิราพ 

       ท่ีมา: พระพิราพ บรมครูสูงสุดแห่งนาฎศิลป์,. 

                                                             2551: http://www.thaiacting.com  
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           วิธีการต่อท่ารําหนา้พาทยช์ั้นสูง สามารถต่อท่าร่ําไดท้ั้งในพิธีไหวค้รู หรือจะต่อท่าร่ําใหแ้ก่ศิษยก่์อนกไ็ด ้

ซ่ึงเป็นเพียงการต่อคร่าว ๆ ใหเ้ขา้ใจถึงท่ารําท่ีใช ้ จงัหวะเพลงและการเช่ือมต่อท่ารํารวมทั้งการเคล่ือนไหวใน

ทิศทางต่าง ๆ ซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถรําตามครูในพิธีไดอ้ยา่งราบร่ืนเรียบร้อยในการต่อท่ารําในพิธีไหวค้รู ศิษยจ์ะ

รําตามครูผูใ้หญ่หรือครูอาวโุสท่ีรํานาํอยูแ่ถวหนา้ตั้งแต่ตน้เพลงจนจบ เพลงละ 1 เท่ียว ซ่ึงนกัดนตรีท่ีบรรเลง

เพลงหนา้พาทย ์จะมีหนา้ท่ีบรรเลงตามความประสงคข์องครูผูต่้อท่ารํา โดยปกติจะเร่ิมจากเพลงท่ีใชห้นา้ทบัตระ 

เช่น ตระนิมิต เป็นอนัดบัแรก เพราะเป็นเพลงท่ีมีจงัหวะสมํ่าเสมอตลอดเพลง จากนั้นจึงต่อเพลงชาํนาญ 

กระบองกนั ซ่ึงเป็นหนา้ทบัไมป้ฎล แต่ไม่มีขอ้กาํหนดช่ือและจาํนวนเพลงตายตวั ส่วนมากจะต่อ 1-3 เพลง ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของครูผูต่้อท่ารํา ท่ีจะพิจารณาตามความสามารถและศกัยภาพ ของผูรั้บในแต่ละคร้ังเป็น

สาํคญั ดงัตวัอยา่งการต่อท่ารําเพลงหนา้พาทยใ์นพิธีไหวค้รูของสาขาวิชานาฎศิลป์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน

สุนนัทา มกัจะเร่ิมตว้ยเพลงตระเชิญ คุกพาทยห์รือรัวสามลา และเพลงบาทสกณีุ  

           ผูเ้ขียนพบวา่จารีตและขนบขั้นตอน  การต่อเพลงหนา้พาทยใ์นพิธีไหวค้รูดนตรี และพิธีไหวค้รูนาฏศิลป์

มีความแตกต่างกนั การครอบเพื่อต่อเพลงหนา้พาทยข์องดนตรีนั้นมีลาํดบัขั้นตอน ท่ีเป็นแบบแผนชดัเจน 5 

ขั้นตอน คือการครอบชั้นตน้ครูผูอ่้านโองการจะเป็นผูจ้บัมือต่อเพลงสาธุการ การครอบชั้นกลางครูจะต่อเพลง

ตระโหมโรง การครอบชั้นก่ึงสูง ครูจะต่อโหมโรงกลางวนั เชิดฉาน ศรทนง และการครอบชั้นสูงครูจะต่อเพลง

บาทสกณีุ พราหมณ์เขา้ พราหมณ์ออก ขั้นสุดทา้ยจึงเป็นการครอบชั้นสูงสุด ครูจะต่อเพลงองคพ์ระพิราพ ตระ

พระปรคนธรรพ ประเดน็ท่ีน่าสงัเกตประการหน่ึง คือ แต่เดิมนั้นครูดนตรีผูอ่้านโองการจะเป็นผูป้ระสิทธ์ิ

ประสาทความรู้ดว้ยการต่อเพลงใหด้ว้ยตนเองโดยการจบัมือศิษยตี์ฆอ้งวงใหญ่วรรคแรกของเพลงสารุการ 3 

คร้ัง (ภายหลงัเม่ือมีศิษยจ์าํนวนมากเขา้รับการครอบ จึงเปล่ียนมาใชอ่ิ้งครอบศีรษะใหศิ้ษยแ์ทน) เม่ือพิจารณา

จารีตและขนบการต่อท่ารําผูท้าํพิธีและอ่านโองการไม่ไดเ้ป็นผูป้ระสิทธ์ิประสาทต่อท่ารําหรือจบัท่ารําหนา้

พาทยช์ั้นสูงใหก้บัศิษยใ์นพธีิไหวค้รูเหมือนดนตรี เพราะไม่ไดเ้ป็นผูรํ้านาํเอง 

           การถ่ายทอดรําหนา้พาทยช์ั้นสูงในชั้นเรียน ครูผูส้อนหรือผูถ่้ายทอดจะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บการครอบและ

ไดรั้บมอบมาแลว้เท่านั้น จึงจะทาํการต่อท่รําหนา้พาทยข์ั้นสูงได ้“การมอบ” เป็นพิธีกรรมหน่ึงท่ีดาํเนินต่อจาก

พิธีครอบ ในขั้นตอนน้ีผูป้ระกอบพิธีเปรียบเสมือนเป็นพระภรดฤดาํเนินการมอบท่ีเรียกวา่ เคร่ืองโรง ไดแ้ก่ 

อาวธุต่างๆ ท่ีใชใ้นการแสดง อาทิ พระขรรค ์จกัร คฑา ตรี ดาบ พลอง ศร กระบองเงาะ ไมค้ลี มดัรวมเป็นกาํส่ง

มอบใหแ้ก่ผูเ้รียน พร้อมทั้งประสิทธ์ิ ประสาทพรเสมือนเป็นการประกาศอนุญาตใหผู้เ้รียนนั้น ไปเป็นครู

ถ่ายทอดวิชานาฏศิลป์ไทยแก่ผูอ่ื้นต่อไปได ้อาวธุต่างๆ ท่ีมอบใหมี้ความหมายวา่  เม่ือผูเ้รียนนาํอาวธุไปฝึกฝน

จนชาํนาญกจ็ะเป็นผูมี้ความสามารถสูง เพราะอาวธุแต่ละชนิดมีกลวิธีการใชแ้ตกต่างกนั จากการสงัเกตการณ์
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การเรียนการสอนรําหนํ้าพาทยช์ั้นสูงในสถาบนัอุดมศึกษา และจากประสบการณ์ของผูเ้ขียนพบวา่การสอนรํา

หนา้พาทยช์ั้นสูงนั้นมีลาํดบัขั้นตอนการสอนดงัน้ี 

           1) สอนประวติั ความหมาย ความสาํคญั ตลอดจนการนาํเพลงนั้น 1 ไปใชใ้หถู้กตอ้งตามหลกัปฏิบติั ทั้งน้ี

เพื่อใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าของเพลงหนา้พาทยช์ั้นสูงและนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

           2) ฟังทาํนองเพลงใหคุ้น้เค่ย เพลงหนา้พาทยช์ั้นสูงทุกเพลงจะมีการกาํกบัจงัหวะดว้ยจงัหวะจ่ิง แต่โดย

ส่วนใหญ่แลว้มีทั้งตะโพนและกลองทดัดว้ย การรําเพลงใดกต็ามจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูรํ้าจะตอ้งรู้ทาํนองเพลง 

ยกเวน้เพลงท่ีมีความยาวมาก ๆ เช่น เพลงสาธุการ เชิดฉาน เชิดฉ่ิงและเพลงกลม อีกทั้งหดัสงัเกตประโยคหรือ

วรรคของเพลง โดยไม่จาํเป็นตอ้งรู้ทาํนองเพลงทั้งหมดโดยทัว่ไปทาํนองเพลงหนา้พาทยช์ั้นสูงจะเป็นเพลงสั้น 1 

สามารถฟังซํ้าใหเ้กิดความคุน้เคย พยายามจาํเสียงลูกตกของวรรคเพลงใหไ้ด ้จะช่วยใหก้ารรํากระชบั งดงาม 

สามารถกาํหนดความชา้เร็วของการเช่ือมต่อท่ารําใหล้งตวัไดห้รือรําไดค้รบถว้นตรงกบัจงัหวะหนา้ทบัพอดี 

          3) ฟังจงัหวะหนา้ทบัและไมก้ลองใหคุ้น้เคย การฟังจงัหวะของตะโพนและกลองทดัซ่ึงเป็นเคร่ืองดนตรี

กาํกบัจงัหวะในขณะรําหนา้พาทยช์ั้นสูงมีความสาํคญัยิง่ เพราะเปรียบเสมือนเป็นการตรวจสอบการรําอีก

ชั้นหน่ึงวา่ การรํานั้นถูกตอ้งตรงตามจงัหวะหนา้ทบัหรือไมก้ลองประจาํเพลงหนา้พาทยน์ั้นๆ หรือไม่ 

           ในบางคร้ังการนบัจงัหวะหนา้ทบัและไมก้ลองดว้ยการท่องจาํเป็นสูตร อาจจะไม่ใช่วิธีท่ีช่วยใหรํ้าได้

ถูกตอ้งกบัเพลงเสมอไป เช่น เพลงชาํนาญ  มีสูตรท่องจาํหนา้ทบัและไมก้ลองคือ 2-8-4-4-12 หรือเพลง

กระบองกนั มีสูตรท่องจาํหนา้ทบัและไมก้ลองคือ 2-1-12-6-12 สูตรการนบัดงักล่าว ถา้หากผูรํ้าไม่คุน้เคยทาํนอง

เพลงและฟังไม่รู้วา่เพลงนั้นคือเพลงอะไร เน่ืองจากวรรคแรกหรือประโยคแรกของเพลงบางเพลงจะมีทาํนอง

เพลงและจงัหวะท่ีคลา้ยกนัมาก ดงันั้นถา้ใชก้ารนบัจงัหวะหนา้ทบัหรือไมก้ลองของเพลงหน่ึง แต่ทาํนองเพลง

เป็นอีกเพลงหน่ึงโดยท่ีผูรํ้าไม่รู้ การรํานั้นจะผดิพลาดและยากท่ีจะแกไ้ขปรับท่ารําใหส้วมตรงกบัทาํนองเพลง 

จงัหวะหนา้ทบัและไมก้ลองท่ีถูกตอ้งได ้เพราะทาํนองเพลงกบัท่ารําและจงัหวะเป็นคนละเพลงกนั ดงัตวัอยา่ง 

เพลงชาํนาญและเพลงกระบองกนั การเรียงลาํดบัท่รําของเพลงทั้งสองจะเหมือนกนัทุกท่รํา ความแตกต่างกนัจะ

อยูท่ี่ลกัษณะและจาํนวนจงัหวะของท่รําแต่ละท่เท่านั้น ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง ดงันั้นหากผูรํ้าไม่รู้

ทาํนองเพลงเลย โอกาสท่ีจะรําผดิพลาดจะมีสูงมาก แต่ถา้หากรู้ทั้งทาํนองเพลงและจงัหวะหนา้ทบัดว้ย กจ็ะช่วย

ใหก้ารรํานั้นงดงามถูกตอ้งสมบูรณ์ท่ีสุด 

           4) อธิบายและสาธิตท่ารําท่ีใชใ้นเพลง โดยครูเป็นผูรํ้านาํขา้งหนา้และใหผู้เ้รียนรําตามครูทีละท่าอยา่งชา้ๆ 

การต่อท่ารําเช่นน้ีเรียกวา่ ต่อท่าดิบ คือ การสอนท่รําโดยยงัไม่ตอ้งเขา้กบัทาํนองเพลง ดงันั้นในการรําจะยดึชา้
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อยา่งไรกไ็ด ้เพราะยงัไม่มีดนตรีมากาํกบัใหต้อ้งรําใหต้รงทาํนองเพลงและจงัหวะ การต่อท่าดิบช่วยใหผู้เ้รียน

เกิดความเขา้ใจและสามารถจาํท่ารําไดเ้ร็วข้ึนเป็นการสร้างมโนทศัน์อยา่งกวา้งๆ ทาํใหท้ราบวา่ท่ารําท่ีใชใ้น

เพลงนั้น ๆ มีท่าอะไรบา้ง มีการเช่ือมต่อท่ารําอยา่งไร แต่ละท่ารํามีการใชล้าํตวัยกัเยื้องอยา่งไร ก่ีจงัหวะ มีการ

หมุนไปในทิศทางใดบา้งและหมุนอยา่งไร เป็นตนั จากนั้นจึงใหรํ้าเขา้กบัทาํนองเพลง การกาํหนดท่ารําพร้อม

กบัการฟังจงัหวะจ่ิงและทาํนองเพลง จะทาํใหก้ารรําสอดคลอ้งสมัพนัธ์กบัดนตรีและจงัหวะ เพลงหนา้พาทยบ์าง

เพลงมีจงัหวะท่ีไม่สมํ่าเสมอ เช่น คุกพาทย ์รัวสามลา การรําเพลงลกัษณะน้ีใหล้งจงัหวะงดงามตอ้งเขา้ใจทาํนอง

เพลงและประโยคของเพลง การรําคล่อมวรรคเพลงหรือรําไม่คาํนึงถึงประโยคของเพลง เป็นการรําท่ีผดิ ดงันั้น

การสอนรําหนา้พาทยช์ั้นสูงจึงตอ้งใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจความหมายของเพลง ทาํนองเพลง จงัหวะจ่ิง จงัหวะ

หนา้ทบั ไมก้ลองและความสมัพนัธ์ระหวา่งทาํนองเพลงจงัหวะหนา้ทบั ไมก้ลองและท่ารําตามลาํดบั 

           5) การสอนเร่ืองจารีตและขนบปฏิบติัเก่ียวกบัการรําหนา้พาทยช์ั้นสูง ส่ิงสาํคญัท่ีผูศึ้กษาในชั้นเรียนจะ

ไดรั้บการสัง่สอนจากครูผูส้อน โดยส่วนใหญ่จะมี 2 ประเดน็ คือ 

               (1) หา้มรําแบบคร่ึง ๆ กลาง ๆ ตอ้งรําใหจ้บเพลง เม่ือไดย้นิเสียงเพลงหนา้พาทยช์ั้นสูงท่ีถือวา่เป็นเพลง

ครู จะโดยตั้งใจหรือโดยบงัเอิญ  หรือไดย้นิในขณะท่ีชมการแสดงโขนละครกต็าม จึงตอ้งสาํรวมและยกมือข้ึน

ไหวเ้สมอ 

                 (2) มีความกตญั�ูกตเวท่ีต่อครูอาจารยด์ว้ยความเตม็ใจ เป็นผูท่ี้มีคุณธรรมจริยธรรมและจะตอ้งมี

จรรยาบรรณของศิลปิน คือ ไม่ใชศิ้ลปะเป็นมรรคไปสู่ผูอ่ื้นใดท่ีมีใช่คุณค่าทางสุนทรียะเอ้ือความรู้ในวิชาชีพต่อ

เพื่อนร่วมงานและเพื่อนมนุษย ์ทะนุบาํรุงศิลปะใหว้ฒันาถาวรและบริสุทธ์ิชัว่นิรันดร์ วิพากษผ์ลงานศิลปะดว้ย

หลกัความคิดสร้างสรรค ์

           เม่ือไดศึ้กษามาถึงตรงน้ีจะเห็นสจัธรรมประการหน่ึงคือ ทุกส่ิงในโลกยอ่มเปล่ียนแปลงไดเ้ป็นธรรมดา 

จารีตการต่อท่ารําเพลงหนา้พาทยช์ั้นสูงกเ็ช่นเดียวกนั แต่เดิมนั้นครูจะต่อท่ารําใหเ้ฉพาะในโอกาสท่ีจาํเป็น

จะตอ้งใชรํ้าในบทบาทของเร่ืองท่ีแสดง พจิารณาความสามารถ ทกัษะการรํามิและวยัวฒิุปะกอบการถ่ายทอด

ความรู้จากครูสู่ศิษย ์ผูท่ี้ไดรั้บบทบาทสาํคญัและมีการรําหนา้พาทยช์ั้นสูงปรากฎอยูใ่นตอนนั้นๆ จึงจะไดมี้

โอกาสต่อเพลงหนา้พาทยช์ั้นสูง แต่ในปัจจุบนัการเรียนรําหนา้พาทยช์ั้นสูง ปรากฎอยูใ่นหลกัสูตรท่ีทุกคน

จะตอ้งเรียนพร้อมๆ กนั ใหค้รบถว้นเกณฑก์ารต่อท่รําเพลงหนํ้าพาทยช์ั้นสูง ถูกกาํหนดใหด้าํเนินการตามเน้ือหา

รายวิชาของหลกัสูตรซ่ึงใชร้ะยะเวลาของการศึกษาเป็นเกณฑ ์ดงันั้นจารีตการต่อเพลงหนา้พาทยช์ั้นสูงตามแบบ

ดั้งเดิมท่ีจะไม่สอนกนัซํ้าแลว้ซํ้ าอีก เพราะเป็นเพลงศกัด์ิสิทธ์ิ เปล่ียนมาเป็นการคน้หาวิธีการต่อท่ารําท่ีบูรณาการ
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การสอนตามจารีตเดิม ไปสู่การคนหาวิธีต่อท่ารําท่ีช่วยใหผู้เ้รียนตอ้งรําแลว้รําอีก จนกระทัง่สามารถจดจาํท่รําได้

อยา่งแม่นยาํ ถูกตอ้งท่ีสุด รวดเร็วท่ีสุด งดงามตามแบบแผนและดาํรงรักษาท่ารํานั้นไวใ้หน้านท่ีสุดเป็นสาํคญั 

           ถึงกระนั้นกต็ามองคค์วามรู้ทุกแขนงวิชาหากอาศยัแต่เพียงความจาํอยา่งเดียว ยอ่มมีโอกาสท่ีจะเกิดความ

ลืมเลือนไปได ้โดยเฉพาะถา้องคค์วามรู้นั้นขาดการฝึกฝน ทบทวนและพฒันาดว้ยแลว้แทนท่ีจะเป็นการอนุรักษ์

อาจจะกลบักลายเป็นการทาํลายหรือทาํใหสู้ญหายไปได ้เม่ือโลกไดเ้จริญกา้วหนา้ข้ึน จารีตในการต่อท่ารําเพลง

หนา้พาทยช์ั้นสูง จึงไดรั้บอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มและนวตักรรมใหม่ๆ ทาํใหมี้การปรับปรนใหพ้ฒันายิง่ๆ 

ข้ึน เช่น มีการใชเ้ทคโนโลยช่ีวยในการต่อท่ารําการคิดหาระบบการบนัทึกท่ารําใหม่ๆ การคิดสร้างโนต้นาฎศิลป์ 

การสร้างส่ือการเรียนการสอนเพลงหนา้พาทยช์ั้นสูงดงัท่ีปรากฎอยูข่ณะน้ี 

สรุป 

           จากหลกัฐานในบุณโณวาทคาํฉนัทท่ี์กล่าวถึงการเล่นหนงัใหญ่เร่ืองรามเกียรต์ิเช่นเดียวกบั โขน มีการ

พากยส์ามตระ เบิกหนา้พระและปล่อยลิงหวัคํ่า ซ่ึงมีมาตั้งแต่สมยัตนักรุงศรีอยธุยา จารีตร่วมของหนงัใหญ่กบั

ขนและละครประการหน่ึงคือ ใชว้งป่ีพาทยป์ระกอบการแสดง ซ่ึงเก่ียวโยงถึงเพลงหนา้พาทยท่ี์ใชป้ระกอบ

อากปักิริยาของตวัละครซ่ึงเป็นแบบแผนเดียวกนั เม่ือเพลงหนา้พาทยไ์ดถู้กนาํมาใชใ้นการแสดงละคร จึงเกิดมี

ท่ารําเฉพาะเพลงข้ึน ท่ารําดงักล่าวมีระเบียบแบบแผนในการรํา เช่นเดียวกบัการมีระเบียบแบบแผนในการ

บรรเลงเพลงหนา้พาทยข์องดนตรี จึงเป็นท่ีมาของการรําท่ีเรียกวา่ “รําหนา้พาทย”์ และ “รําหนา้พาทยช์ั้นสูง” 

ตามลาํดบั 

           การพิจารณาวา่เพลงใดเป็นเพลงรําหนา้พาทยช์ั้นสูง จะพิจารณาจากความหมายของเพลงท่ีแสดงอิทธิฤทธ์ิ

หรือเก่ียวกบัพธีิกรรมการอญัเชิญเทพยดา อีกทั้งบทบาทและฐานนัดรศกัด์ิของตวัละครเป็นสาํคญั โดยผูรํ้าตอ้ง

ไดรั้บการต่อเพลงจากครูผูผ้า่นการรับมอบในพิธีไหวคัรูโขนละครมาก่อนเท่านั้น 

           เพลงหนา้พาทยอ์งคพ์ระพิราพนั้น ถือวา่เป็นเพลงอญัเชิญเทพเจา้ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัตวัละคร ช่ือ พิราพ ใน

เร่ืองรามเกียรต์ิ ซ่ึงจารีตในการถ่ายทอดท่ารําหนา้พาทยอ์งคพ์ระพิราพ จะตอ้งไดรั้บพระบรมราชโองการหรือ

พระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั หรือตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูท่ี้เคยไดรั้บพระ

บรมราชโองการหรือพระบรมราชานุญาต ส่ิงสาํคญัท่ีสุดคือ ผูน้ั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณธรรมอยา่งสูง โดยเฉพาะ

คุณธรรมในดา้นความกตญั�ู รู้หนา้ท่ี ความสามคัคีและรู้จกัใหอ้ภยั 
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           การถ่ายทอดท่ารําหนา้พาทยช์ั้นสูง ตอ้งต่อท่ารําในพิธีไหวค้รูและครอบ แต่อาจจะต่อท่ารํามาก่อนคร่าวๆ 

ก่อนเขา้พิธีไดเ้พื่อความเรียบร้อย โดยใหศิ้ษยรํ์าตามครูผูใ้หญ่หรือครูอาวโุสท่ีรํานาํอยูแ่ถวหนา้ตั้งแต่ตน้เพลงจน

จบ การเลือกเพลงและจาํนวนของเพลงท่ีจะต่อท่ารํา ยงัไม่มีเกณฑท่ี์แน่นอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของครูผูต่้อ

ท่ารําท่ีจะพิจารณาตามความสามารถและศกัยภาพของศิษยเ์ป็นสาํคญั ส่ิงน้ีเป็นมูลเหตุหน่ึงท่ีทาํใหก้ารรําหนา้

พาทยช์ั้นสูงถูกลดความสาํคญัลง เพราะผูท่ี้มีทกัษะไม่เพียงพอกส็ามารถไดรั้บการต่อเพลงหนา้พาทยช์ั้นสูงได ้

เพราะยงัไม่มีหลกัเกณฑส์าํหรับพิจารณาคุณสมบติัของผูรั้บการถ่ายทอดท่รําหนา้พาทยช์ั้นสูง ปัจจุบนัมีการนาํ

วิทยาการสมยัใหม่เขา้มาบูรณาการใชใ้นการเรียนการสอนนาฎศิลป์ อนัจะเป็นแนวทางหน่ึงของการอนุรักษ ์

ถ่ายทอดและสืบเน่ืองรําหนา้พาทยช์ั้นสูงใหค้งอยูถ่าวร 
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