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คาํอธิบายรายวชิา 
 ประเภทและการใช้เพลงหน้าพาทย์ซึWงเป็นเพลงปฏิบติัขั \นสงูทางนาฏศิลป์ไทย ปฏิบติัการรําหน้า
พาทย์ ชดุ สาธกุาร ตระนิมิต ชํานาญ ตระบองกนั บาทสกณีุ ตระเชิญ ตระนารายณ์ ตระสนันิบาต คกุพาทย์ 
รัวสามลา ศรทะนง เชิดฉาน ฯลฯ เป็นต้น  (เลือกตามความเหมาะสม) ในบทบาทตวัพระ 
 เพืWอให้นกัศึกษามีความรู้  มีความสามารถในการปฏิบติัตามโครงสร้างท่ารําของนาฏศิลปิน เพืWอ
เป็นพื \นฐานในการวิเคราะห์ท่ารําในการเรียนและการทํางานด้านนาฏศิลป์ไทยในอนาคต  จึงควรศึกษา
หลกัการรําหน้าพาทย์ทีWมีความมุ่งหมาย และการนําไปใช้เฉพาะกรณีประกอบการแสดงตามเนื \อเรืWองใน
ละคร ก่อนนําไปประยกุต์ใช้ในการทํางานในอนาคต 
 ในปีการศึกษา 2560  ได้ปรับปรุงเนื \อหาการสอนภาคปฏิบติัทีWต้องใช้เวลาฝึกฝนให้เหมาะสมกบั
ช่วงเวลาในการสอน คือ 

- รําหน้าพาทย์ประเภทหน้าทบัเสมอ คือ เสมอไทย เสมอออกภาษาได้แก่  ลาว พมา่ มอญ 
แขกและชวา 

- รําหน้าพาทย์ประเภทหน้าทบัตระ  ได้แก่ ตระเชิญ ตระนิมิต ตระสนันิบาต ตระนารายณ์ 
- รําหน้าพาทย์ประเภทหน้าทบัไม้ปฎล ได้แก่ ชํานาญ กระบองกนัโปรยข้าวตอก 
- รําหน้าพาทย์ประเภทหน้าทบัพิเศษ  ได้แก่ สาธกุาร บาทสกณีุ คกุพาทย์ รัวสามลา 
- รําหน้าพาทย์ประเภทเพลงเชิดฉิWง ได้แก่  เชิดฉิWงศรทนงเชิดฉิWงศภุลกัษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าพาทย์ 

 “ไม่ว่าทํานองเพลงและหน้าทบักลองจะราบเรียบ เกรี \ยวกราด เคร่งขรึม ยํ \าเน้น นุ่นนวล อึกทึก 
สะบดัเสียง ดงัหรือค่อยเพียงใดก็ตาม ในขณะทีWรํา จิตของผู้ รําต้องสงบนิWงเสมอ” เป็นปรัชญาของการรํา
เพลงหน้าพาย์ชั \นสงู กลา่วโดย ศ.ดร.ชมนาด กิจขนัธ์ 
 w.ความหมายของเพลงหน้าพาทย์ 
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 ศิลปะการแสดงของไทยทุกประเภทจําเป็นต้องมีเพลงดนตรีประกอบการแสดงเริWมตั \งแต่การ
บรรเลงเพลงโหมโรงก่อนการแสดงจนกระทัWงวินาทีสดุท้ายทีWการแสดงสิ \นสดุลงและผู้แสดงหยดุรําในบาง
กรณีแม้วา่การรําของนกัแสดงจะจบลงแล้วแตห่างเสียงของเพลงบรรเลงยงัต้องลากยาวออกไปอีกจนกวา่ผู้
แสดงจะลบัตาผู้ ชมบทเพลงทีWนักดนตรีบรรเลงเป็นเพลงโหมโรงก่อนการแสดงก็ดีหรือเพลงทีWนักดนตรี
บรรเลงประกอบกิริยาอารมณ์ของตวัละครในขณะทีWแสดงอยูก็่ดีล้วนจดัอยูใ่นเพลงประเภทเพลงหน้าพาทย์
ทั \งสิ \น 
 “เพลงหน้าพาทย์” ได้มีผู้ ให้คํานิยามไว้เป็นจํานวนมากซึWงบางทา่นก็ได้ให้ความหมายทีWแตกตา่งกนั
ออกไปเลก็น้อยจนถงึแตกตา่งกนัมากดงันี \ 
 “หน้าพาทย์ น. เรียกเพลงประเภททีWใช้บรรเลงในการแสดงกิริยาอาการเคลืWอนไหว ของตวัโขนละคร
เป็นต้น หรือสําหรับอญัเชิญเทพเจ้า ฤๅษีหรือบรูพาจารย์ ให้มาร่วมชมุนมุในพิธี ไหว้ครูหรือพิธีมงคลตา่ง ๆ 
เช่น เชิด ใช้ในการเดินทางไกล เสมอ ใช้ในการเดินทางระยะใกล้ เสมอ มาร สําหรับยกัษ์เดิน เสมอเถร 
สําหรับฤๅษีเดิน สาธกุาร ใช้ในการเริWมพิธีตา่ง ๆ ตระเชิญ ใช้ อญัเชิญเทพเจ้าและสิWงศกัดิ{สทิธิ{” (พจนานกุรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. }~�}, 2546: 800) 
 เพลงทีWบรรเลงประกอบกิริยาไม่ว่าจะเป็นเพลงกริยาของมนษุย์สตัว์ธรรมชาติหรือวตัถทุั \งกิริยาทีWมี
ตวัตนหรือกริริยาสมมติและตลอดทั \งกริยาทีWเป็นปัจจบุนัหรืออดีต  เพลงทีWบรรเลงประกอบกริยาทั \งหลาย
เหลา่นี \ถือวา่เป็นเพลงหน้าพาทย์ทั \งสิ \น (มนตรีตราโมท, }~��) 
 เพลงทีWใช้บรรเลงด้วยวงปีWพาทย์และเป็นเพลงทีWบรรเลงตามท่วงทํานองและจังหวะของดนตรี
เท่านั \นท่วงทํานองเพลงอาจมีทั \งอ่อนหวานโศกเศร้าตืWนเต้นแต่เดิมไม่มีเนื \อร้องเพลงหน้าพาทย์ทีWมีชืWอเรียก
อีกอยา่งหนึWงวา่ “เพลงครู” (จรูญศรีวีระวานิช 2526 หน้า 22) 
 “เพลงครูทีWวงการศิลปินด้านนาฏศิลป์ ดนตรีเคารพนบัถือ ใช้กบัการแสดงโขน ละคร หนงัใหญ่ หุ่น
กระบอก และการแสดงอืWน ๆ อีกหลายอยา่ง รวมทั \งการแสดงลิเก และใช้ในพิธีกรรมตา่ง ๆ ทั \งพิธีหลวง พิธี
ราษฎร์ รวมทั \งพิธีสงฆ์อีกด้วย” (สริิชยัชาญ ฟักจํารูญ. }~�� หน้าw�)  
 “เพลงทีWใช้บรรเลงประกอบอากปักิริยาอารมณ์ และการเปลีWยนแปลงอืWน ๆ ของตวั ละคร เพลงหน้า
พาทย์นี \มีการกําหนดจงัหวะและทํานองไว้อย่างมีแบบแผน รวมทั \งโอกาสทีWจะนํา มาใช้ก็มีการกําหนดไว้
ด้วย ตลอดจนทา่รําก็มีการกําหนดทา่รําไว้เป็นมาตรฐานเช่นกนั เพลงหน้า พาทย์ทีWใช้ประกอบการรําแตล่ะ
เพลง ในเพลงเดียวกนัท่ารําอาจจะไม่เหมือนกนั เช่น ในเพลงตระ นิมิต ผู้แสดงเป็นตวัยกัษ์ ตวัลิง ตวัพระ 
ตวันาง ก็จะรําตามกระบวนท่ารําของตนทีWแตกตา่งกนั แตจ่ะรําในเพลงเดียวกนั และจงัหวะเดียวกนั และก็
จะจบพร้อมกนั” (สขุสนัติ แวงวรรณ, }~�� หน้า �~) 
 “เพลงหน้าพาทย์” หมายถงึ เพลงทีWใช้ประกอบกิริยาอาการของตวั ละครในการแสดงนาฏศิลป์ ไทย 
หรือการแสดงออกของสิWงใด ๆ แม้แตจ่ะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตน รวมถึงสิWงทีWเกิดขึ \นในจินตนาการ โดยทัWวไป
เพลงหน้าพาทย์จะไม่มีบทร้อง ในภายหลงัมีการบรรจุบทร้องเข้าไปด้วย สิWงทีWน่าสงัเกตก็คือ เพลงหน้า
พาทย์ทีWมีการ บรรจเุนื \อร้องพรรณนาความเพืWอสืWอสารให้ผู้ชม ผู้ ฟังและผู้แสดงได้รํานั \น ทั \ง ๆ ทีWเพลงนัWน ๆ 
เป็น เพลงทีWมีทํานองเดียวกนั ใช้หน้าทบัและไม้กลองเหมือนกนั จะไม่ถือว่าเป็นเพลงหน้าพาทย์ เพราะ มี
การขบัร้องและรําทําบทอยูด้่วย (ชมนาด กิจขนัธ์, }~~� หน้า ��) 
 พอสรุปได้วา่ “เพลงหน้าพาทย์” หรือ “เพลงครู” หมายถงึเพลงทีWบรรเลงด้วยวงปีWพาทย์เพืWอประกอบ
อากปักิริยาอาการตา่งของตวัละครในการแสดงนาฏศิลป์ไทยตา่ง ๆ รวมถึงพิธีกรรมอนัศกัดิ{สิทธิ{ตา่ง เดิมทีW
เพลงหน้าพาทย์จะไมมี่บทร้อง ตอ่มามีการบรรจทุางร้องลงในเพลงหน้าพาทย์ เพราะมีการขบัร้องและรําทํา
บทจงึไมถื่อเป็นเพลงหน้าพาทย์ทีWจําเป็นต้องมีกระบวนรําตามหน้าทบัหรือไม้กลอง ถงึแม้ในทางดนตรีเพลง
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หน้าพาทย์นั \นจะมีท่วงทํานองและหน้าทับทีWตายตัวแต่งในทางนาฏศิลป์ไทยอาจมีกระบวนท่าร่ายรําทีW
แตกตา่งกนัได้ขึ \นอยูก่บัตวัละครและการเลือกใช้งานในครั \งนั \นๆ 
 
 D. ความหมายของการรําหน้าพาทย์ 
 จากความหมายของเพลงหน้าพาทย์ทีWได้กลา่วมาพอจะสรุปได้วา่การปรับหน้าพาทย์ได้ดงันี \รําหน้า
พาทย์หมายถึงการแสดงการเคลืWอนไหวของร่างกายเป็นท่ารําตามนาฏยลกัษณ์ของตวัละครให้สอดคล้อง
ถูกต้องตามทํานองเพลงหน้าพาทย์หน้าทบัและไม้กลองของดนตรีทีWบรรเลงด้วยวงปีWพาทย์เหมาะสมกับ
บทบาทของตัวละครและเหตุการณ์ในเรืWองการรําเพลงหน้าพาทย์มาจากการคัดสรรให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์บุคลิกลักษณะและอารมณ์ของตัวละครนั \นๆ  ซึWงครูอาจารย์ทางนาฏศิลป์และศิลปินได้
ประดิษฐ์ขึ \นและถ่ายทอดสืบต่อกันมาอย่างเป็นแบบแผนทีWสําคัญทีWสุดคือเมืWอรําหน้าพาทย์ยังไงก็ตาม
จะต้องถูกต้องตามความหมายของเพลงทีWนํามาใช้และสอดคล้องกับการละเทศะของการรําเพลงหน้า
พาทย์นั \นๆ เสมอเพลงหน้าพาทย์แต่ละเพลงมีความหมายเฉพาะเพลงซึWงขึ \นอยู่กับโอกาสทีWใช้เพลงหน้า
พาทย์นั \น ๆ เช่นใช้ในการโหมโรงก่อนทีWจะมีมหรสพลงโรงใช้ในการโหมโรงก่อนการเทศนามหาชาติใช้
บรรเลงประกอบการเทศน์มหาชาติใช้บรรเลงประกอบพระราชพิธีใช้บรรเลงประกอบพิธีไหว้ครูและครอบครู
ดนตรีนาฏศิลป์และการชา่ง  และใช้ประกอบกิริยาอาการของตวัละครเป็นต้น 
 
 F. ประเภทของเพลงหน้าพาทย์ 
 จากข้อสนันิษฐานสรุปได้วา่เพลงหน้าพาทย์เกิดจากบญัญติัคําจากศิลปินโขนละครซึWงตอ่มาเป็นทีW
รับรู้เข้าใจร่วมกนัอย่างแพร่หลายตลอดจนนกัตรีก็ยอมรับระดบัไปใช้อย่างกว้างขวางจะเห็นได้จากมีการ
เขียนตํารารวมทั \งมีการวิจยัทั \งในระดบับณัฑิตศึกษาหลายเล่มจึงดเูสมือนว่าเข้าใจเรืWองเพลงหน้าพาทย์
และการรําหน้าพาทย์จนมีเอกภาพเดียวกนัในทางตรงกนัข้ามเมืWอพดูถงึ  “เพลงหน้าพาทย์ชั \นสงูหรือรําหน้า
พาทย์ชั \นสงู”  ครูดนตรีและนกัดนตรีกับครูโขนละครและนาฏศิลปินหรือแม้แต่กระทัWงคนในวงการดนตรี
และนาฏศิลป์ด้วยกนัอยา่งมีความเห็นทีWแตกตา่งกนัและไมเ่ป็นทิศทางเดียวกนั 
 สารานกุรมศพัท์ดนตรีไทยภาคคีตะ-ดริุยางค์ฉบบัราชบญัฑิตยสถาน (2540 หน้า114) ได้จําแนก
ประเภทเพลงหน้าพาทย์ออกเป็น 
  1. ในราภาพธรรมดาใช้กบัตวัละครฉนัสามารถโทรไปทีWไมมี่ความสําคญัมากเช่นเพลงเสมอ 
 2. เพลงหน้าพาทย์ชั \นกลางใช้กับตวัละครทีWมีความสําคญัมากขึ \นเช่นเพลงเสมอครับสมดุเพลง
เสมอเถรเพลงเสมอมาร 
 3. เพลงหน้าพาทย์ชั \นสงูใช้กบัตวัละครศพัท์สงูเช่นเพลงบาทสกณีุเพลงดําเนินพราหมณ์ 
 
 มนตรีตราโมท(2540 หน้า 36) กล่าวไว้ในหนังสือดุริยางคศาสตร์ไทยภาควิชาการโดยได้แบ่ง
ประเภทของเพลงหน้าพาทย์ออกเป็นสองประเภทคือ  
 1. ประเภทเพลงไหว้ครูได้แก่เพลงหน้าพาทย์ต่างๆทีWมีระบุชืWอไว้ในตําราซึWงว่าด้วยการไหว้ครูเช่น
ตระพระปรคนธรรพโปรยข้าวตอกเป็นต้น 
 2. ประเภทเพลงหน้าพาทย์พิเศษได้แก่เพลงหน้าพาทย์ต่างๆซึWงอยู่นอกตําราไว้ครูสําหรับ
ประกอบการแสดงโขนละครและอืWนๆเช่นเพลงพญาเดินดําเนินพราหมณ์เป็นต้น 
 
 สมาน น้อยนิตย์ ได้เขียนเรืWองลกัษณะเพลงไทย จําแนกเพลงหน้าพาทย์ออกเป็น 3 ประเภท  
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  1) เพลงหน้าพาทย์ทีWไมมี่ตวัตน เป็นนามสมมติในปัจจบุนั แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ 
   (1) กลุม่เพลงทีÉใช้บรรเลงประกอบในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและโขนละคร ได้แก่ เพลงตระ
เชิญ ตระนารายณ์บรรทมสินธุ์ ตระพระปรคนธรรพ ตระพระพิฆเนศ ตระองค์พระพิราพ บาทสกนีุ ตระเชิญ 
ดําเนินพราหมณ์ พราหมณ์เข้า พราหมณ์ออก เสมอเถร เสมอมาร เสมอสามลา โคมเวียน กราวนอก                  
กราวใน สาธกุารกลอง ตระเทวาประสทิธิ{ ตระประทานพร นัWงกิน เซน่เหล้า ฯลฯ 
   (2) กลุ่มเพลงหน้าพาทย์ทีWบรรเลงแสดงความคารวะ และอัญเชิญสิWงศักดิ{สิทธิ{ เทวดา 
คนธรรพ์ ยกัษ์ ให้เสดจ็ลงมา ณ สถานทีWทีWจะกระทําพิธีอนัเป็นมงคล ได้แก่ 
    - โหมโรงเย็น ประกอบด้วย เพลงสาธุการ ตระสนันิบาต รัวสามลา ต้นชบุหรือต้น
เข้าม่าน เข้าม่าน ท้ายปฐม ลา เสมอติดรัว เชิด 2 ชั \น เชิดชั \นเดียว กลม ชํานาญ กราวใน ต้นชบุ(บางแห่ง
เรียกว่าปลายเข้าม่าน) การบรรเลงเพลงนีWซํ \าอีก เป็นการแสดงว่าจบคําอญัเชิญเทพเจ้า และเทพเจ้าเสด็จ
มาพร้อมแล้ว 
    - โหมโรงเช้า ประกอบด้วยเพลง สาธกุาร เหาะ รัวลาเดียว กลมและชํานาญ 
    - โหมโรงกลางวนั เพลงโหมโรงกลางวนันีWวงดนตรีแต่ละสํานกัจะบรรเลงเพลงไม่
เหมือนกนัในด้านปริมาณและประเภทของเพลง ตลอดจนแตกต่างในเรืWองการเรียงลําดบั เพลงทีWแตกต่าง
กนัอีกด้วย เช่นตวัอย่างเพลงโหมโรงกลางวนัของอาจารย์มนตรี ตราโมท ดงันีWเพลงกราวใน ๓ ท่อน-เชิด 
เพลงตระบองกนั (โปรยข้าวตอก, ประสิทธิ, ย้อนเซีWยน, ย้อนหนาม,รัว) เพลงชบุ-ลา เพลงเสมอข้ามสมทุร-
รัว เพลงเชิดฉาน-รัว เพลงปลกูต้นไม้-รัวปลกูต้นไม้ เพลงชายเรือ หรือใช้เรือ-รัวปลกูต้นไม้ เพลงรุกร้น เพลง
แผละ เพลงเหาะ โคมเวียน เพลงโล้ และเพลงวา 
    - โหมโรงเทศน์ หมายถึง เพลงโหมโรงก่อนงานการเทศน์มหาชาติชาดก ได้แก่ 
สาธกุาร เพลงกราวใน-รัว เพลงเชิดกลอง เพลงชบุลงลา 
   (3) เพลงหน้าพาทย์ทีWไม่มีตวัตนทีWจดัเป็นนามสมมติุในอดีต ใช้ บรรเลงประกอบการเทศน์
มหาชาติชาดกทั \ง ๑๓ กัณฑ์ ได้แก่ เพลงสาธุการ เพลงตวงพระธาตุ เพลงพญาโศก เพลงพญาเดิน                               
เพลงเซน่เหล้า เพลงรัวสามลา เพลงเชิดกลองเพลงเชิดฉิWง สลบัเพลงโอด (3ครั \ง) เพลงทยอย สลบัเพลงโอด 
(3 ครั \ง) เพลงเหาะ เพลงกราวนอก เพลงตระนอน และเพลงกลองโยน-เชิด 
 2) เพลงหน้าพาทย์ทีWมีตวัตน เป็นเพลงใช้บรรเลงประกอบการแสดงโขนละคร ซึWงเมืWอบรรเลงจะมีผู้
แสดงรําไปด้วย ทางดริุยางคศาสตร์จดัแบง่ออกเป็น ๓ ระดบั ตามความสําคญัของเพลง คือ 
   (1) เพลงหน้าพาทย์ชั \นต้นหมายถึง เพลงหน้าพาทย์ทีWประกอบกิริยาไปมา หรือกิริยาตา่งๆ 
อนัเป็นสามญัทัWวไป เชน่เพลงเชิดกลอง เป็นต้น 
   (2) เพลงหน้าพาทย์ชั \นกลางหมายถงึ เพลงหน้าพาทย์ทีWประกอบกิริยาไปมาหรือการแสดง
อิทธิฤทธิ{ของผู้ มียศศักดิ{ เช่น เพลงเสมอมาร เพลงเสมอเถร เพลงเสมอข้ามสมุทร เพลงเสมอตีนนก
(บาทสกุณี) เพลงโคมเวียน เพลงพราหมณ์เข้า เพลงพราหมณ์ออก เพลงเชิดฉาน เพลงศรทนง (๓ ตวั) 
เพลงตระนิมิต เพลงตระบองกนั เพลงตระสนันิบาต เพลงตระเชิญ เพลงตระบรรทมไพร เพลงตระนารายณ์
บรรทมสนิธุ์ เพลงโลม-ตระนอน เพลงคกุพาทย์ เพลงรัวสามลา 
   (3) เพลงหน้าพาทย์ชั \นสงู หมายถึง เพลงหน้าพาทย์ทีWประกอบกิริยาอญัเชิญหรือการบชูา
คารวะครู เทพเจ้าและสิWงศกัดิ{สิทธิ{ตา่งๆ เพลงกลุม่นี \หากจะบรรเลงได้นั \น  จําเป็นต้องมีการตั \งเครืWองสงัเวย 
มีประธานผู้ อ่านโองการ ได้แก่ เพลงองค์พระพิราพ เพลงตระพระปรคนธรรพ เพลงตระพระวิศณุกรรม                                                     
เพลงตระพระปัญจะสีขร เพลงตระพระพิฆเนศ เพลงตระพระพรหม เพลงตระฤาษีกไลยโกษฐ์ และยัง
หมายถึงเพลงสาธุการกลองเพลงตระเทวาประสิทธิ{ เพลงตระประทานพร เพลงตระประสิทธิ ซึWงเพลงทั \ง 4 
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เพลงนีWจดัอยู่ในหน้าพาทย์ชั \นสงูเพราะใช้บรรเลงในพิธีไหว้ครูเท่านั \น แตไ่ม่อยู่ในกฎเกณฑ์เพลงหน้าพาทย์
ชั \นสงูเทียบเทา่กบัเพลงองค์พระพิราพ 
 
 
 
 จาตรุงค์ มนตรีศาสตร์ (2523.หน้า 130-131) สรุปประเภทของเพลงหน้าพาทย์ได้ดงันีW 
 1) หน้าพาทย์ธรรมดา หมายถึง เพลงหน้าพาทย์ทีWใช้รําประกอบกิริยาปกติ เช่น เพลงช้า เพลงเร็ว 
เสมอ ฯลฯ 
 2) เพลงหน้าพาทย์ชั \นสงู เรียกกนัอีกอย่างหนึWงว่า “เพลงครู” ถือว่าเป็นเพลงทีWมีความศกัดิ{สิทธิ{อยู่
ในตวั บรรดาศิลปินทีWได้ยินเพลงเหลา่นีWก็จะยกมือไหว้เพืWอเป็นการแสดงความกตญั�กูตเวที ความเคารพทีW
มีตอ่คณุครูบาอาจารย์ เพลงเหลา่นีWคือ เพลงตระนิมิต ตระบองกนั 
ชํานาญ สาธกุาร เป็นต้น 
 
 ศภุชยั จนัทร์สวุรรณ กลา่วถงึเพลงหน้าพาทย์วา่ “ทางด้านดนตรีจะแบง่เพลงหน้าพาทย์ออกเป็น 3 
ประเภท คือหน้าพาทย์ชั \นสงู หน้าพาทย์ชั \นกลางและหน้าพาทย์ธรรมดา แตโ่ดยสว่นตวัแล้ว มีความเห็นวา่ 
หน้าพาทย์ทางด้านนาฏศิลป์ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ หน้าพาทย์ธรรมดาและหน้าพาทย์ชั \นสูง 
เทา่นั \น 
 
 ความสัมพันธ์ของเพลงหน้าพาทย์กับบทบาทและอารมณ์ของตัวละคร 
  เพลงหน้าพาทย์เป็นเพลงทีWในความศกัดิ{สิทธิ{อยู่ในตวั  ผู้ รําจะต้องยึดทํานองเพลงและหน้าทบัไม้
กลองของเพลงหน้าพาทย์เป็นหลกั และต้องสามารถรําให้แมท่า่แตล่ะทา่รํานั \นตรงกบัประโยคหรือวรรคของ
เพลงพอดีการนําเพลงหน้าพาทย์ไปใช้ในการแสดงนั \นจะต้องพิจารณาด้วยว่านํามาใช้สอดคล้องกับ
บคุลิกลกัษณะอารมณ์และคณุลกัษณะของตวัละครทีWแสดงท่ารําตามกิริยาและอารมณ์ในบทหรือไม่เป็นทีW
น่าสงัเกตว่าเมืWอนกัดนตรีหรือนาฏศิลปินได้ยินเพลงหน้าพาทย์ชั \นสงูจะยกมือไหว้เพืWอเป็นการแสดงความ
เคารพอนัเป็นการแสดงออกถงึความกตญั�กูตเวทีทีWมีตอ่คณุครูบาอาจารย์เพลงหน้าพาทย์แบง่ตามหน้าทีW
การนําไปใช้ประกอบการแสดงของตวัละคร แบง่ได้ 7 ลกัษณะ คือ 
  1. เพลงหน้าพาทย์ประกอบกิริยาไปมา ได้แก่ 

- เพลงเสมอ ใช้ประกอบกิริยาการเดินทางระยะใกล้ ไปช้าๆ ไมรี่บร้อน 
- เพลงเชิด ใช้ประกอบกิริยาการเดินทางระยะไกลไปมาอยา่งรีบร้อน 
- เพลงโคมเวียน ใช้ประกอบกิริยาการเดินทางในอากาศของเทวดาและนางฟา้ 
- เพลงแผละ ใช้ประกอบกิริยาการไปมาของสตัว์มีปีก เช่น นก ครุฑ 
- เพลงชบุ ใช้ประกอบกิริยาไปมาของตวัละครศกัดิ{ตํWา เช่น นางกํานลั 

2. เพลงหน้าพาทย์ประกอบการยกทพั ได้แก่ 
 - เพลงกราวนอก สําหรับการยกทพัของมนษุย์ ลงิ 
 - เพลงกราวกลาง สําหรับการยกทพัของมนษุย์ 
 - เพลงกราวใน  สําหรับการยกทพัของยกัษ์ 
3. เพลงหน้าพาทย์ประกอบความสนกุสนานร่าเริง ได้แก่ 
 - เพลงกราวรํา  สําหรับกิริยาเยาะเย้ย 
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 - เพลงสีนวล  สําหรับแสดงความรืWนเริงชืWนชม 
 - เพลงช้า เพลงเร็ว  สําหรับแสดงความรืWนเริง 
 - เพลงฉยุฉาย  สําหรับแสดงความภมิูใจในความงาม 
 - เพลงแมศ่รี สําหรับแสดงความภมิูใจในความงามมกัจะใช้ตอ่จากเพลงฉยุฉาย 
4. เพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงอิทธิฤทธิ{ปาฎิหารย์ ได้แก่ 
 - เพลงตระนิมิต สําหรับการแปลงกาย ชบุคนตายให้ฟื\น 
 - เพลงคกุพาทย์  สําหรับการแสดงอิทธิฤทธิ{ หรือเหตกุารณ์อนัน่าสะพรึงกลวั 
 - เพลงรัว ใช้ทัWวไปในการสําแดงเดช หรือแสดงปรากฎการณ์โดยฉบัพลนั 
5. เพลงหน้าพาทย์ประกอบการตอ่สู้และและติดตาม ได้แก่ 
 - เพลงเชิดนอก สําหรับการตอ่สู้หรือการไลติ่ดตามของตวัละครทีWไม่ใช่มนษุย์ เช่นหนมุาน

ไลจ่บันางสพุรรณมจัฉา หนมุานไลจ่บันางเบญกาย 
 - เพลงเชิดฉาน  สําหรับตวัละครทีWเป็นมนษุย์ไลต่ามสตัว์ เชน่ พระรามตามกวาง 
 - เพลงเชิดกลอง  สําหรับการตอ่สู้  การรุกไลฆ่า่ฟันกนัโดยทัWวไป 
 - เพลงเชิดฉิWง ใช้ประกอบการรําก่อนทีWจะใช้อาวธุสําคญัหรือก่อนกระทํากิจสําคญั 
6. เพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงอารมณ์ทัWวไป ได้แก่ 
 - เพลงกลอ่ม  สําหรับการขบักลอ่มเพืWอการนอนหลบั 
 - เพลงโลม สําหรับการเข้าพระเข้านาง การเล้าโลมด้วยความรัก  
 - เพลงโอด  สําหรับการร้องไห้ 
 - เพลงทยอย  สําหรับอารมณ์เสียใจเศร้าใจขณะทีWเคลืWอนทีWไปด้วย เช่น เดินพลางร้องไห้

พลาง 
7. เพลงหน้าพาทย์เบด็เตลด็ ได้แก่ 
 - เพลงตระนอน  แสดงการนอน 
 - เพลงลงสรง  สําหรับการอาบนํ \า 
 - เพลงเซน่เหล้า  สําหรับการกิน การดืWมสรุา 
 
คาํศัพท์ที*มักจะเจอในการรําพาทย์ 

 หน้าทบั หมายถึง วิธีตีตะโพนตามแบบแผนทีWบญัญัติไว้สําหรับตีกํากับจงัหวะประจํากับทํานอง
เพลงโดยเฉพาะ 
 ไม้ หมายถึง การกําหนดนบัจํานวนการตีกลองทดัทีWเรียกว่า“ไม้เดิน” การตีไม้เดินทีหนึWงจะเรียกว่า 
1 ไม้ 2 ที จะเรียกวา่ 2 ไม้ 
 ไม้กลอง หมายถงึ การตีกลองทดัตามแบบแผนทีÉบญัญติัไว้เป็นประจํากบัทํานองเพลงโดยเฉพาะ 
กลองทดัจะมีหน้าทีWดีให้ถูกต้องตามแบบแผนทีWบญัญัติไว้เป็นประจํากับทํานองเพลงต่างๆ เช่นเดียวกับ
เครืWองทีWขงึไว้ด้วยหนงัทีWเลียนเสียงทบั เพราะฉะนั \นวิธีการตีกลองทดัจงึเรียกวา่ “ไม้กลอง” ไม่เรียกวา่ “หน้า
ทบั” 
 ไม้เดิน หมายถึง ไม้ทีWตีลงทีWหน้ากลองทดัตวัเมีย(เสียงตํWา) ด้วยจงัหวะทีWสมํWาเสมอ จะถีWหรือห่าง
เทา่ใดขึ \นอยูก่บัลกัษณะของทํานองเพลง 



7 
 

อาจารย์วฒุิชยั  ค้าทวี 

อาจารย์ประจําสาขาวิชาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย) คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

เอกสารประกอบการสอน 
 รหสัวิชา PER 3101รายวิชารําหน้าพาทย์ (ตวัพระ) 

 ไม้ลา หมายถึง ไม้ทีWตีลงทีWหน้ากลองทดัตวัผู้ (เสียงสงู) สลบักบัตีทีWหน้ากลองทดัตวัเมีย(เสียงตํWา) 
ต่อจากไม้เดิน ด้วยจงัหวะการตีทีWไม่เท่ากนั จะช้าหรือเร็วกว่าจงัหวะบ้าง จะสั \นหรือยาวขึ \นอยู่กบัทํานอง
เพลงไม้ลาเป็นไม้ทีWแสดงการจบของเพลงนั \นๆ ตามแบบแผนทีWบญัญติัไว้ 
 บากไม้เดิน หมายถึง การบอกสญัญาณการหมดท่อนเพลงหรือประโยคเพลง โดยตีดําเนินเป็นไม้
เดินสมํWาเสมอถีWเป็น 1 เท่าตวัของไม้เดินปกติทีWกลองทดัเสียงสงู 2 ไม้ จากนั \นจึงเปลีWยนมาตีกลองทดัเสียง
ตํWาอีก 2 ไม้ ในระยะจงัหวะเทา่กนั เช่น บากไม้เดินในเพลงเชิดฉาน 
 ไม้ปฎล หมายถึง ชืWอเรียกการตีตะโพน-กลองทดัในเพลงกระบองกันของการแสดงโขนละครแต่
โบราณเพืWอให้ผู้ รําเพลงหน้าพาทย์ เข้าใจการนับจังหวะไม้กลองซึWงนายอุดม อังศุธร อดีตผู้ เชีWยวชาญ
วิทยาลยันาฏศิลป ได้รับการถ่ายทอดจากครูลมลุ ยมะคปุต์ว่าการรําหน้าพาทย์ เพลงกระบองกนัเรียกว่า 
“ไม้ปฎล” ไมเ่รียกวา่“ไม้กลอง ไม้เดิน ไม้ลา” 
 เลน่ไม้ หมายถึง การตีกลองทดัพลิกแพลงสอดแทรกให้ผิดไปจากแบบแผนไม้กลองเดิม แต่ยดึถือ
ไม้กลองอันเป็นเนื \อแท้ของเดิมไว้เป็นหลกั เพืWอแก้เบืWอและเพืWอให้เหมาะสมกับท่ารําของตวัโขนละครทีW
บรรเลงประกอบ เช่น การเลน่ไม้ในเพลงกลม เป็นต้น 

 
 รําหน้าพาทย์หมายถึง การแสดงการเคลืWอนไหวเป็นท่ารําตามนาฏยลักษณ์ของตัวละคร ให้
สอดคล้องถูกต้องตามทํานองเพลงหน้าพาทย์ หน้าทับและไม้กลองของดนตรีทีWบรรเลงด้วยวงปีWพาทย์ 
เหมาะสมกับบทบาทของตัวละครและเหตุการณ์ในเรืWองทีWแสดง ท่ารําหน้าพาทย์มาจากการคัดสรรให้
เหมาะสมกบัฐานะ บคุลิกลกัษณะและอารมณ์ของตวัละครนั \นๆ ซึWงครูอาจารย์ทางนาฏศิลป์ และศิลปินได้
ประดิษฐ์ขึ \นและถ่ายทอดสืบต่อกนัมาอย่างเป็นแบบแผน  เพลงหน้าพาทย์และรําหน้าพาทย์จะต้องเป็น
เพลงเดียวกนั เช่น รําหน้าพาทย์เพลงสาธุการ เพลงทีWบรรเลงประกอบการรําหน้าพาทย์นั \นต้องเป็นเพลง
สาธุการเช่นกนั ความหมายของเพลงทีWบรรเลงประกอบการรําจงึเป็นไปตามนยัของการรํานั \นๆ ด้วย ทั \งๆทีW
ทา่รําเพลงหน้าพาทย์นั \น ไมไ่ด้สืWอความหมายในลกัษณะทีWเป็นภาษาทา่ทางแตป่ระการใด 


