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อาจารย์วฒุิชยั  ค้าทวี 

อาจารย์ประจําสาขาวิชาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย) คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

เอกสารประกอบการสอน 
 รหสัวิชา PER 2103รายวิชารําเดี6ยว รําคู ่(ตวัพระ) 

 
รหสัวชิา   PER 2103 
ชื*อรายวชิาภาษาไทย  รําเดี6ยว รําคู(่ตวัพระ) 
ชื*อรายวชิาภาษาอังกฤษ Thai  Classical  Solo  and  Duo  Dance  (Male Character) 
อาจารย์ประจาํรายวชิา  อาจารย์วฒิุชยั  ค้าทวี 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาที6มา  องค์ประกอบการแสดง  ปฏิบัติรําเดี6ยวชุด  ลงสรงโทน(อิเหนา)  สุหรานากงรํากริช
ฉุยฉายพราหมณ์  พลายชุมพลแต่งตัว และปฏิบัติการรําคู่ชุด  รําเบิกโรงกิ6งไม้เงินทอง  รํารจนาเสี6ยง
พวงมาลยั  พระไวยเกี hยวนางวนัทอง  ศภุลกัษณ์อุ้มสม  ย่าหรันตามนกยงู  พลายบวัเกี hยวนางตานี  ฯลฯ 
(เลือกตามความเหมาะสมในบทบาทตวัพระ) 
 เพื6อให้นกัศึกษามีความรู้  มีความสามารถในการปฏิบติัตามโครงสร้างท่ารําของนาฏศิลปิน เพื6อ
เป็นพื hนฐานในการวิเคราะห์ท่ารําในการเรียนและการทํางานด้านนาฏศิลป์ไทยในอนาคต  จึงควรศึกษา
ความเป็นมาตรฐานของนาฏศิลป์ไทยก่อนนําไปประยกุต์ใช้ในการทํางานในอนาคต 
 ในปีการศึกษา 2560  ได้ปรับปรุงเนื hอหาการสอนภาคปฏิบติัที6ต้องใช้เวลาฝึกฝนให้เหมาะสมกบั
ช่วงเวลาในการสอน คือ 

รําเดี6ยว - ลงสรงโทน (อิเหนา) 
 - สหุรานากงรํากริช 
รําคู ่ - ศภุลกัษณ์อุ้มสม 
 - รําเบิกโรงกิ6งไม้เงินทอง 
 - สงัคามาระตารบวิหยาสะกํา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การแสดงชุด ลงสรงโทน (อเิหนา) 
 ลงสรงโทนอิเหนา เป็นชดุการแสดงที6ตดัตอนมาจากละครใน  เรื6องอิเหนา  ตอนจากเมืองหมนัยา  
ยกทพัไปช่วยกรุงดาหา  ซึ6งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั  รัชกาลที6 2  
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นการแสดงประเภทรําเดี6ยว  ที6อวดลีลาท่ารําที6งดงามตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทย
ของตวัละครที6มีท่วงท่าลีลาที6สง่างาม  ลกัษณะการรําจะเน้นการตีบทตามบทร้อง  การเล่นเท้าที6ชํานาญ
ของผู้แสดง  ใช้ภาษานาฏศิลป์ตีบทตามจารีตของการแสดงนาฏศิลป์ไทยในเรื6องของการแต่งกายที6วิจิตร
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งดงาม  คือการแต่งกายยืนเครื6องพระตามลําดบัขั hนตอน  ซึ6งส่วนใหญ่จะเป็นลีลาท่ารําของตวัละครที6เป็น
ตัวเอกของเรื6องที6จะสรงนํ hา  แต่งกายให้งดงามสมเกียรติยศเพื6อไปประกอบภารกิจอย่างใดอย่างหนึ6ง  
เช่นเดียวกบัการแสดงในชดุนี hคืออิเหนาอาบนํ hาแล้วแตง่กายเพื6อเดินทางไปช่วยท้าวดาหาหลงัจากได้รับพระ
ราชสาสน์จากท้าวกุเรปันพระบิดา  ให้ไปรบกับท้าวกะหมงักุหนิงที6ยกทพัมาหมายจะตีเมืองดาหา  ท้าว
กเุรปันเกรงวา่หากเมืองดาหาพา่ยแพ้  ก็จะทําให้เสียวงศ์เทวญั  จงึกําชบัให้อิเหนายกทพัไปช่วยเมืองดาหา  
อิเหนาจึงอาบนํ hาแต่งตวัแล้วลานางจินตะหรา  นางมาหยารัศมีและนางสะการะวาตี  ภรรยาทั hง 3  เพื6อไป
เมืองดาหา 
 
 บทร้องประกอบการแสดง 

-ปี6พาทย์ทําเพลงต้นเข้ามา่น- 
-ร้องเพลงลงสรงโทน- 

   ทรงภษูาแยง่ยกกระหนกกระหนาบ ฉลององค์เข้มขาบคดกริช 
  ห้อยหน้าปักทองกรองดอกชิด   สงัวาลวรรณวิจิตรจํารัสเรือง 
  ทบัทรวงพวงเพชรเม็ดแตง   ทองกรแก้วแดงประดบัเนื6อง 
  ธํามรงค์รจนาคา่เมือง    อร่ามเรืองเพชรรัตน์ตรัสไตร 
  ทรงมงกฎุกรรเจียกจรสวุรรณ   วาวแววแก้วกดุั6นดอกไม้ไหว 
  ห้อยอบุะบหุงามาลยั    เหน็บกริชฤทธิไกรแล้วไคลคลา 

-ปี6พาทย์ทําเพลงเสมอ- 
 

 วงดนตรีประกอบการแสดง 
             ในปัจจุบันวงดนตรีที6ใช้บรรเลงประกอบการแสดงชุดลงสรงโทนอิเหนาคือวงปี6 พาทย์ไม้นวม
ประกอบด้วยขลุย่  ระนาดเอก  ฆ้องวงใหญ่  กลองทดั  ตะโพนและฉิ6ง 
 

 
 
 

 ลักษณะเครื*องแต่งกาย 
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ภาพเครื6องแตง่กายการแสดงชดุลงสรงโทนอิเหนา 
 

  
 
 โอกาสที*ใช้แสดง 
 1. เป็นชดุประกอบการแสดงละครใน  เรื6องอิเหนา  ตอนจากเมืองหมนัหยา  ยกทพัไปกรุงดาหา 
 2. เป็นการรําเดี6ยวในชดุมาตรฐาน  ซึ6งใช้แสดงในงานทั6วไป 
 
 
 
 
 

2. การแสดงชุด สุหรานากงรํากริช 
 กริช เป็นอาวธุสําคญัของชาวชวา และมาลาย ูนิยมว่าเป็นเครื6องประดบัอนัสง่าและทรงเกียรติ จึง
มีวิธีและท่าทางการใช้กริชอย่างมากมาย จนกลายเป็นศิลปะอย่างหนึ6ง มีทั hงการรําเดี6ยวและการรําคู่ รํา
กริชสหุรานากง เป็นชื6อที6เรียกตามตวัละคร "ระเด่นสหุรานากง" จากละครใน เรื6องอิเหนา ซึ6งเป็นโอรสของ
ท้าวสิงหดัส่าหรีกษัตริย์องค์หนึ6งในวงศ์เทวญั การรํากริชนี h อยู่ในตอนที6ตามเสด็จขบวนท้าวดาหา เพื6อไป
บวงสรวงองค์ปะตาระกาหลา 
 การรํากริชชุดนี hเป็นการรําแบบละครรํา ซึ6งได้ดัดแปลงบทบาทท่าที ลีลาให้งดงามตามแบบ
นาฏศิลป์ไทย ถือกันว่าเป็นท่ารําที6สวยงาม และมีจังหวะเร่งเร้าใจของผู้ ดูเป็นอย่างยิ6ง จนกลายเป็น
ศิลปะการแสดงอยา่งหนึ6งของไทย 

 
 บทร้องประกอบการแสดง 
 

-ปี6พาทย์ทําเพลงฝรั6งรําเท้า- 
-ร้องเพลงฝรั6งรําเท้า- 

   ยอกรประนมเหนือเกศ  ไหว้ไทเทเวศร์รังสรรค์   
  ศกัดิ~สทิธิ~ฤทธิไกรใครจะทนั  ซึ6งรับพลีกรรม์บําบวง   
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  องค์อสญัแดหวาวราฤทธิ~   สงิสถิตอยูใ่นไศลหลวง   
  เชิญดขูบัรําทั hงปวง   ซึ6งได้บวงสรวงไว้เอย 

-กลองแขกทําเพลงสะหมา่- 
 
 

 วงดนตรีประกอบการแสดง 
             ในปัจจุบันวงดนตรีที6ใช้บรรเลงประกอบการแสดงชุดลงสรงโทนอิเหนาคือวงปี6 พาทย์ไม้นวม
ประกอบด้วยขลุ่ย  ระนาดเอก  ฆ้องวงใหญ่  กลองทดั  ตะโพนและฉิ6งในเพลงฝรั6งรําเท้า จากนั hนสลบัมา
เลน่ปี6ชวา กลองแขก  
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะเครื*องแต่งกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเครื6องแตง่กายการแสดงชดุรํากริชสหุรานางกง 
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โอกาสที*ใช้แสดง 
 1. เป็นชดุประกอบการแสดงละครใน  เรื6องอิเหนา  ตอนใช้บน 
 2. เป็นการรําเดี6ยวที6แสดงให้เห็นถงึสามารถของผู้ รําเป็นอยา่งยิ6งเหมาะแก่การใช้อวดฝีมือและยงั
สามารถใช้แสดงในงานทั6วไป 
 
 
 

3. การแสดงชุด ศุภลักษณ์อุ้มสม 
 ศุภลักษณ์อุ้ มสมเป็นการแสดงชุดหนึ6งอยู่ในละครในเรื6องอุณรุท ซึ6งเป็นพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โดยบทละครในเรื6องอุณรุทนี h กรมศิลปากรได้ให้เจ้าหน้าที6
ตรวจสอบชําระและได้จดัพิมพ์เป็นครั hงแรกในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรีหม่อมเจ้าฉตัรมงคล โสณกลุ 
เมื6อ พ.ศ.2508 
 การแสดงชดุศภุลกัษณ์อุ้มสมเป็นการรําคู่ ประกอบด้วยผู้แสดง 2 คน คือ ตวัพระ อณุรุท และนาง
ศภุลกัษณ์ ต้องคดัเลือกผู้แสดงจากผู้ ที6มีฝีมือในการรําดี มีรูปร่างใกล้เคียงกนั และยงัต้องเป็นผู้ ที6มีฝีมือใน
การรําอยู่ในระดบัเดียวกนัทั hงตวัพระและตวันาง เนื6องจากการแสดงชดุนี hผู้แสดงจะต้องรําตอ่ตวัในลกัษณะ
เป็นคนๆเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการยกเท้า ยืดยุบจังหวะ ใบหน้า และมือ ต้องสัมพันธ์สอดคล้องในท่า
เดียวกนั เพื6อให้เกิดความพร้อมเพรียง กลมกลืนเป็นอนัหนึ6งอนัเดียวกนั 
 
 บทร้องประกอบการแสดง 
 

-ปี6พาทย์ทําเพลงเชิดฉิ6ง-เชิดกลอง- 
-ร้องเพลงบะหลิ6ม- 

 
   เลื6อนลอยมากลางนภากาศ  โอภาสงามแขง่แขไข  
  แสงจนัทร์จบัองค์ภวูไนย    วิไลลํ hากวา่นวลจนัทรา  
  สีดาวจบัเครื6องพระโฉมฉาย   อร่ามพรายกวา่ดาวในเวหา  
  นวลพระองค์จบัทรงกลัยา   รจนางามเนื hอนวลผจง 

-ร้องเพลงเบ้าหลดุ- 
   งามนางเป็นพาหนะรอง   ทํานองดั6งนางราชหงส์ 
  งามภวูนาทนั6งดํารงทรง    ดงัองค์พรหมเมศฤทธี  
  ดั hนหมอกออกเมฆมาไวไว   เทเวศอวยชยัองึมี6  
  รีบเร่งเร็วมาในราตรี     หมายมุง่บรีุรัตนา  

-ปี6พาทย์ทําเพลงเชิด- 
 
 วงดนตรีประกอบการแสดง 
             ในปัจจบุนัวงดนตรีที6ใช้บรรเลงประกอบการแสดงชดุลงสรงโทนอิเหนาคือวงปี6พาทย์ไม้นวม
ประกอบด้วยขลุย่  ระนาดเอก  ฆ้องวงใหญ่  กลองทดั  ตะโพนและฉิ6ง 
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 ลักษณะเครื*องแต่งกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเครื6องแตง่กายการแสดงชดุศภุลกัษณ์อุ้มสม 
 
 
 โอกาสที*ใช้แสดง 
 1. เป็นชดุประกอบการแสดงละครใน  เรื6องอณุรุฑ  
 2. เป็นการรําคูที่6อวดฝีมือ  ซึ6งสามารถใช้แสดงในงานทั6วไป 
 
 
 

4. การแสดงชุด ฉุยฉายกิEงไม้เงนิทอง 
 ฉุยฉายกิ6งไม้เงินทองเป็นการรําเบิกโรงของตวันาง ที6จะแสดงต่อจากการรําเบิกโรงกิ6งไม้เงินทอง
ของตวัพระ เพื6อแสดงความงามของท่ารําแบบละครในทั hงตวัพระและตวันาง โดยดดัแปลงมาจากการรํา
เบิกโรงประเลงแต่โบราณที6ผู้ แสดงถือหางนกยูงออกมาร่ายรําฉุยฉายกิ6งไม้เงินทอง (ฉบับเต็ม) เป็นการ
แสดงประเภทเบิกโรง    ด้วยการรําก่อนการแสดงละครใน โดยผู้แสดงตวันาง 2 คน ถือกิ6งไม้เงินทองออกมา
ร่ายรําตามบทร้องที6มีความหมายถึง   การเชิดชพูระเกียรติพระมหากษัตริย์และเพื6อความเป็นสวสัดิมงคล



7 
 

อาจารย์วฒุิชยั  ค้าทวี 

อาจารย์ประจําสาขาวิชาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย) คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

เอกสารประกอบการสอน 
 รหสัวิชา PER 2103รายวิชารําเดี6ยว รําคู ่(ตวัพระ) 

ต่อการแสดง ตามหลกัฐานมีมาตั hงแต่สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั โดยทรงพระราชนิพนธ์
บทร้องที6มีความยาวถึง 7 บท มีพระราชประสงค์ให้นํากิ6งไม้เงินทองที6ประเทศราชถวายเป็นเครื6องราช
บรรณาการมาใช้ประกอบการร่ายรําตามบทร้องที6ทรงพระราชนิพนธ์ แต่ปัจจบุนัไม่ปรากฏท่ารําฉยุฉายกิ6ง
ไม้เงินทอง (ฉบบัเตม็) คงพบเห็นแตท่า่รําฉยุฉายกิ6งไม้เงินทอง (ฉบบัตดั) ที6ตดัทอนบทให้สั hนลงเหลือ 3 บท  
 การแสดงชดุนี h ใช้เพลงฉยุฉายประกอบทา่รํา ตวัละครฝ่ายนางถือกิ6งไม้เงินทองในบท "สองนางเนื hอ
เหลือง" ฉบบัเจ้าจอมละม้าย อาจารย์เฉลย ศขุะวณิช เป็นผู้ ถ่ายทอดฉยุฉายชดุนี hจนเป็นที6นิยมแพร่หลาย 
ใช้เป็นฉยุฉายเบิกโรงชุดหนึ6ง สําหรับบทร้องการรําฉยุฉายชดุนี h เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
บทร้องประกอบการแสดง 

-ปี6พาทย์ทําเพลงฉยุฉาย- 
-ร้องเพลงฉยุฉาย- 

    ฉยุฉายเอย  สองนางเนื hอเหลืองยา่งเยื hองกรีดกราย 
   หม่ผ้าหน้าปักชาย  ผนัผายมาเบิกโรง 
   มือถือกิ6งไม้เงินทอง  เป็นของสงา่อา่โถง 
   ได้ฤกษ์งามยามโมง  จะชกัโยงคนมาด ู
   การฟอ้นละครใน  มิให้ผู้ใดมาเลน่สู้  
   ล้วนอร่ามงามตรู   เชิดชพูระเกียรติเอย 

-ปี6พาทย์รับ- 
-ร้องเพลงแมศ่รี- 

    สองแมเ่อย  แมง่ามหนกัหนา 
   เหมือนหนึ6งเทพธิดา  ลงมากรายถวายกร 
   รําเต้นเลน่ดดีู   ยิ6งกวา่มีมาแตก่่อน 
   เว้นแตท้่ายไมง่อน  ไมเ่หมือนละครนอกเอย 

-ปี6พาทย์รับ- 
  
 วงดนตรีประกอบการแสดง 
             ในปัจจบุนัวงดนตรีที6ใช้บรรเลงประกอบการแสดงชดุลงสรงโทนอิเหนาคือวงปี6พาทย์ไม้นวม
ประกอบด้วยขลุย่  ระนาดเอก  ฆ้องวงใหญ่  กลองทดั  ตะโพนและฉิ6ง 
 
 
 ลักษณะเครื*องแต่งกาย 
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ภาพเครื6องแตง่กายการแสดงชดุศภุลกัษณ์อุ้มสม 
 
 
 โอกาสที*ใช้แสดง 
 1. ใช้ในการแสดงเบิกโรงในงานแสดงตา่งๆ 
 2. เป็นการรําคูที่6อวดฝีมือ  ซึ6งสามารถใช้แสดงในทั6วไป 
 
 
 
 
 
 

5. การแสดงชุด สังคามาระตารบวหิยาสะกาํ 
 การแสดงชดุ สงัคามาระตารบวิหยาสะกํา เป็นการแสดงที6ตดัตอนออกมาจากการแสดงละครใน  
เรื6องอิเหนา  ตอนศกึกะหมงักหุนิง  กล่าวถึงกษัติร์ย์อีกวงศ์หนึ6งคือ ท้าวกะหมงักหุนิง มีพระโอรสคือวิหยา
สะกํา ครองเมืองปาหยงั  และโอรสอีกพระองค์ครองเมืองปะหมนัสลดั วนัหนึ6งวิหยาสะกําได้เสด็จประพาส
ป่า ได้เจอรูปนางบษุบาที6หายไป จึงคลั6งไคล้นางบษุบาเป็นอย่างมาก ท้าวกะหมงักหุนิงจึงสืบเรื6องและให้
ทตูไปสูข่อ แต่ท้าวดาหาได้ยกนางบษุบาให้จรกาไปแล้ว ท้าวกะหมงักหุนิง จงึตั hงใจจะยกทพัมาแย่งชิงนาง
บุษบาไป โดยให้ระตปูาหยงัและระตปูะหมนั พระอนชุายกทพัมาช่วย โดยมีวิหยาสะกําเป็นทพัหน้า และ
พระอนชุาทั hงสองคนเป็นทพัหลงั  เมื6อท้าวดาหาทราบความ จงึได้ขอความชว่ยเหลือจากท้าวกเุรปัน ท้าวกา
หลงั และท้าวสิงหดัสา่หรี ท้าวกเุรปันจงึได้สง่พระราชสาสน์มายงัอิเหนาให้ยกทพัมาช่วย อีกฉบบัสง่ให้ระตู
หมันหยา พร้อมตําหนิที6นางจินตะหราวาตี ลูกสาวของระตูหมันหยา เป็นต้นเหตุของการเกิดศึกนี h ระตู
หมนัหยารู้สึกผิดจึงส่งทพัไปช่วยอิเหนา ด้านท้าวกาหลงัก็ให้ ตํามะหงงกบัดะหมงัมาช่วย และท้าวสิงหดั
สา่หรีก็สง่สหุรานากงมาชว่ยเชน่กนั  
 ฝ่ายทพัของท้าวดาหาและท้าวกะหมงักหุนิงเผชิญหน้ากนั  สงัคามาระตาก็ตอ่สู้กบัวิหยาสะกําซึ6งวิ
หยาสะกําเป็นฝ่ายเพลี6ยงพลํ hาถกูสงัคามาระตาสงัหาร เมื6อท้าวกะหมงักหุนิงเห็นลกูตายก็โกรธ จึงควบม้า
ไลต่ามสงัคามาระตา อิเหนาจงึเข้าสกดัเอาไว้และทั hงสองจงึต่อสู้กนั แต่อิเหนามองวา่ท้าวกะหมงักหุนิงเก่ง
เพลงดาบจึงขอให้ใช้กริชสู้  สดุท้ายอิเหนาใช้กริชสงัหารท้าวกะหมงักหุนิง ระตปูะหมนัและระตปูาหยงั คิด
วา่ทพัของอิเหนานั hนยิ6งใหญ่เกินจะต้านทาน ไพร่พลจงึกระจดักระจายไปคนละทิศละทาง ระตทูั hงสองจงึขอ
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ยอมแพ้อิเหนาพร้อมทั hงเข้าเฝา้ และครํ6าครวญว่ากะหมงักหุนิงไม่เคยรบแพ้ใคร แต่เพราะรักลกูมากเกินไป
จงึติดประมาท วิหยาสะกําเองก็ตายตั hงแตอ่ายยุงัน้อย แม้จะมีความกล้าหาญมากก็ตาม 
 
 บทร้องประกอบการแสดง 

-ปี6พาทย์ทําเพลงเชิด- 
-ร้องเพลงต้นเพลงฉิ6งชั hนเดียว- 

   เมื6อนั hน     ระเดน่  มนตรี  ใจหาญ 
 จงึตรัสสั6ง  อนชุา  ชยัชาญ   เจ้าจะต้าน  ตอ่ฤทธิ~  ก็ตามใจ 
 แตอ่ยา่  อยา่ลงจาก  พาชี   เพลงกระบี6  ยงัหา  ชํานาญไม ่
 เพลงทวน  สนัทดั  จดัเจนใจ   เห็นจะ  มีชยั  แก่ไพรี 

-ร้องร่าย- 
  เมื6อนั hน     สงัคา  มาระตา  เรืองศรี 
 น้อมองค์  ลงถวาย  อญัชลี   กะระตะ  พาชี  ขึ hนไปพลนั 
 

 
-ร้องเพลงขอมกลอ่มลกูชั hนเดียว- 

  ยืนม้า  อยูต่รง  วิหยาสะกํา  แสร้งทํา  เป็นที  เย้ยหยนั 
 แล้ววา่  ใครไมคิ่ด  แก่ชีวนั   จะชิง  ตนุาหงนั  พระธิดา 
 จงมา  เลน่ทวน  ด้วยกนัก่อน   ให้เห็น  ฤทธิรอน  แกล้วกล้า 
 แม้นควรคู ่ กบัวงศ์  เทวา    จงึจะยก  กลัยา  ให้ไป 

-ร้องร่าย- 
  วา่พลาง  ทางกลาย  ปรายทวน  รําร่าย  เป็นกระบวน  ทวนหนั 
 ชกัอาชา  ประชิด  ติดพนั    เข้าพระจญั  จ้วงโจม  โถมแทง 

-ร้องร่าย- 
  เมื6อนั hน     วิหยา  สะกํา  เข้มแข็ง 
 ขบัม้า เลี hยวลอ่  ตอ่แย้ง    กรายพระแสง  ทวนรํา  เป็นทํานอง 
 กลอกกระหยบั  กลบัแทง  ซ้ายขวา  สงัคา มาระตา  ปัดปอ้ง 
 ถ้อยที  หนีไล ่ รับรอง    เปลี6ยนทา่  ทวนทอง  แทงกนั 

-ปี6พาทย์ทําเพลงพญาเดิน- 
-ร้องเพลงตะรุ่มโปงชั hนเดียว- 

  เมื6อนั hน     สงัคา  มาระตา  แข็งขนั 
 ขบัม้า  ไววอ่ง  ปอ้งประจญั   เป็นเชิงชั hน  ชิงชยั  ในทีทวน 
 ร่ายรับ  กลบัแทง  ไมแ่พลงพลํ hา   วิหยาสะกํา  ผดัผนั  หนัทวน 
 ตา่งเรียง  เคียงร่าย  ย้ายกระบวน   ปะทะทวน  รวนรุก  คลกุคลี 

-ร้องเพลงต้นวรเชษฐ์- 
  เมื6อนั hน     วิหยา  สะกํา  เรืองศรี 
 ชกัม้า  วงวิ6ง  ชิงที    โหมหกั  ไพรี  ด้วยแรงฤทธิ~ 
 โถมแทง  แล้วแปลง  เปลี6ยนกระบวน  ทบทวน  ม้าที6นั6ง  ไมพ่ลั hงผิด 
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 หมายเขม้น  เขน่ฆา่  ปัจจามิตร   ตามติด  ต้านทาน  ราญรอน 
-ร้องร่าย- 

  เมื6อนั hน     สงัคา  มาระตา  ชาญสมร 
 รบรับ  เคี6ยวขบั  อสัดร    ยอกย้อน  เปลี6ยนกล  รณรงค์ 
 กลบักลอก  รําร่าย  กรายพระแสง   ปะทะแทง  ลวงไป  ให้ไหลหลง 
 แล้วทํา  เสียเชิง  ชกัม้าทรง   ตลบวง  เวียนหนั  ไปทนัที 

ปี6พาทย์ทําเพลงเชิด- 
-ร้องร่าย- 

  นยัเนตร  มุง่หมาย  วิหยาสะกํา  เห็นถลํา เลี hยวไล ่ ได้ที6 
 พระแทงสอด  ลอดเกราะ ถกูไพรี   ตกจาก  พาชี  มรณา 

-ปี6พาทย์ทําเพลงโอด- 
 
 วงดนตรีประกอบการแสดง 
             ในปัจจบุนัวงดนตรีที6ใช้บรรเลงประกอบการแสดงชดุลงสรงโทนอิเหนาคือวงปี6พาทย์ไม้นวม
ประกอบด้วยขลุย่  ระนาดเอก  ฆ้องวงใหญ่  กลองทดั  ตะโพนและฉิ6ง 
 
 ลักษณะเครื*องแต่งกาย 
 การแต่งกายของการแสดงชุดสงัคามาระตารบวิหยาสะกํานั hน แต่งแบบชุดยืนเครื6องแขนสั hนโดย
สงัคามาระตาใส่สีเหลืองขลิบแดง วิหยาสะกําใส่สีชมพขูลิบนํ hาเงิน หรืออาจเป็นสีอื6นได้แต่ต้องคนละสีกบั
ตวัเอกอื6นๆ 
 
 โอกาสที*ใช้แสดง 
 1. เป็นชดุประกอบการแสดงละครใน  เรื6องอิเหนา  ตอนศกึกะหมงักหุนิง  
 


