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บทคัดยอ 

 งานวิจัยครั้งน้ี มวีัตถุประสงคการวิจัย 1) ศึกษาประวัติความเปนมาและองคประกอบการรําตรวจพล2) เพ่ือศึกษาองคประกอบ 

วิธีการแสดงการรําตรวจพลในการแสดงโขน 3) เพ่ือสรางสรรคการแสดงโขน ชุด ทัพอโยธยาจากบทละครในเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน ปลอยมา

อุปการ พระราชนิพนธใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาลงโลกมหาราช ยึดหลักตามรูปแบบการรําตรวจพลในการแสดงโขน โดย

เก็บรวบรวมขอมูลจากตาํรา เอกสาร การสัมภาษณ การสังเกตการณ เพ่ือเปนขอมูลในการสรางสรรคผลงานการแสดงและจัดสัมมนากลุม

ยอย เพื่อตรวจสอบความถูกตองและคุณภาพของผลงานเพ่ือใหเกิดประโยชนมากย่ิงขึ้น จากการวิจัยพบวา การราํตรวจพลเปนการรําเพ่ือ

ตรวจความเรียบรอยของกองทัพกอนนําทัพไปทําศึกสงครามท่ีมีมาแตโบราณดังปรากฏอยูในวรรณกรรมของไทย ซึ่งผูประพันธไดยึด

หลักการตามบริบทของสังคมในขณะน้ัน สวนทารําบรมครูทางดานนาฏศิลปไทยไดคิดประดิษฐข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับวรรณกรรม แมวาใน

บทวรรณกรรมจะไมมีการบรรยายถึงลักษณะรูปแบบกระบวนทารํา การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ไดปรากฎกระบวนทารําในการรําตรวจ

พลของทัพยักษและทัพลิงท่ีบรมครูดานนาฏศิลปไทยคิดประดิษฐกระบวนทารํากราวในและกราวนอกขึ้นซึ่งไมปรากฏกระบวนทารํากราว

ใน ในการตรวจพลของ พระราม พระพรต พระลักษมณและพระสัตรุด ตอน ปลอยมาอุปการ ผูวิจัยจึงเกิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรค

การแสดงชุดทัพอโยธยา โดยสรางสรรคกระบวนทารําของคนธง เขนไทย เสนาไทย สุมันตัน พระราม พระพรต พระลักษมณ และพระสัต

รุดขึ้นโดยยึดตามจารีตของการรําตรวจพลและสรางสรรคทารําตามจารีตนาฏศิลปโขน โดยใชเวลาแสดงประมาณ 13 นาที ในการ

สรางสรรคยึดจารีตการรําตรวจพลจากขนบเดิมคือผูแสดงน้ันออกมาแสดงตามฐานันดรศักด์ิ เร่ิมจากคนธง เขนไทย เสนาไทย สุมันตัน หนุ

มาน พระราม พระพรต พระลักษมณและพระสัตรุด องคประกอบของการแสดงประกอบดวย 1) เพลงดนตรีโดยใชวงปพาทยบรรเลง

ประกอบการแสดงซึ่งในแตละชวงของการแสดงบรรเลงเพลงกราวกลางท่ีมีความแตกตางกันโดยใชจังหวะท่ีกระชับเพ่ือใหเกิดความฮึกเหิม 

และเพลงจีนไสฮูก 2) การสรางสรรคกระบวนทารําของคนธง เขนไทย เสนาไทย สุมันตัน พระราม พระพรต พระลักษมณและพระสัตรุด 

ซ่ึงกระบวนทารําท้ังส่ีกษัตริยไดนํากระบวนการรําโคม 3 ใบและการแปรแถวของคนกางกลดเขามาในการแสดง 3) เคร่ืองแตงกาย คนธง 

แตงกายยืนเคร่ืองสวมหูกระตายขี้รักใสขอเทาผา ขอมือผา เขนไทยสวมเส้ือเขมขาบ นุงสนับเพลา นุงผาเก้ียว สวมหูกระตายสีแดง เสนา

ไทย แตงกายยืนเคร่ือง สวมหูกระตายข้ีรัก ใสขอเทาผา ขอมือผา สุมันตัน แตงกายยืนเคร่ือง สวมขอเทาหัวบัว ขอมือแผง สวมปนจุเหร็จ 

หนุมานแตงกายยืนเครื่อง พระราม พระพรต พระลักษมณ และพระสัตรุด แตงกายยืนเคร่ืองและเพิ่มเกราะสวมใสในการรบ 4) ผูแสดง

ประกอบดวย คนธง เขนไทย เสนาไทย สุมันตนั หนุมาน พระราม พระพรต พระลักษมณ และพระสัตรุด โดยการแสดงเริ่มตามจารีตในการ

รําตรวจพลโขนดังน้ี คนธง เขนไทย เสนาไทย สุมันตัน หนุมาน พระราม พระพรต พระลักษมณและพระสัตรุด 5) อุปกรณประกอบการ

แสดง คนธงถือธง เขนไทยถือหอก เสนาไทยถือดาบ สมุันตันถือดาบ สี่กษัตริย ถือศร 

 
คําสําคญั: การแสดงสรางสรรค, ทารําตามจารีตนาฏศิลปโขน, ทัพอโยธยา 
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Abstract 

The objectives of this research are: 1) to study the history and the composition of the troop reviewing dance; 2) to study 

the composition and the performance of the troop reviewing dance in a Khon performance; 3) to create a Khon performance of 

the Ayodhya Army from the episode of Kusha and Lava in the Ramakien composed by His Majesty the King Rama I. This creative 

dance performance is based on the pattern of the traditional troop reviewing dance in a Khon performance. To gain the data for 

the creation of the performance, literature review, interviews, and observations are used as research methods and subgroup 

seminars are used to verify the accuracy and quality of the work. The researcher finds that the troop reviewing dance is an ancient 

form of dance existing in Thai literary work, arranged for commanders in chief to observe the readiness of the troop before going 

to a battle. Authors rely on the context of the society at that time in writing about troop reviewing incidents and Thai dance 

teachers choreograph the dance in accordance with the literature. Although there is no detailed description of the dance in the 

literature, the troop reviewing dance of the giant army and the monkey army does exist in the Ramakien Khon performance, 

where the Thai dance teachers choreograph the dance moves of the giants and the monkeys. However, in the episode of Kusha 

and Lava, the troop reviewing dance does not appear in the troop reviewing of Rama, Bharata, Lukshmana, and Shatrughna. This, 

therefore, inspires the researcher to create the creative dance of the Ayodhaya Army. Dances are choreographed for a flag holder, 

soldiers, senior officers, a commander, Rama, Bharata, Lakshmana, and Shatrughna, based on the traditions of the troop reviewing 

dance and the ideas of Thai dance conservation. The dance, which lasts about 13 minutes, follows the traditional troop reviewing 

dance, where each performer appears on stage in order of his rank. It begins with a flag holder, soldiers, senior officers, a 

commander, Hanuman, Rama, Bharata, Lakshmana, and Shatrughna. The performing composition consists of: 1) the music played 

by a Piphat ensemble with the “Ground Nok” rhythm being differently applied in each song to rouse the feeling 2) the dance 

choreography of a flag holder, soldiers, senior officers, a commander, Rama, Bharata, Lakshmana, and Shatrughna 3) the costumes 

of a flag holder who is dressed in Khon costumes and wears a gold headdress; soldiers who are dressed in a Kimkhab shirt, calf-

length pants, short chang kben and wear a red hat; senior officers who are dressed in Khon costumes and wear fabric anklets and 

fabric bracelets; a commander who is dressed in khon costumes and wears lotus anklets, bracelets, and a coronet; Hanuman who 

are dressed in Khon costumes; Rama, Bharata, Lukshmana, and Shatrughna who are dressed in Khon costumes with a red armor 

for the battle. 4) the performers, including a flag holder, soldiers, senior officers, a commander, Hanuman, Rama, Bharata, 

Lakshmana, and Shatrughna 5) Performing props which are a flag of the flag holder, spears of the soldiers, swords of the senior 

officers, a sword of the commander, arrows of the four kings. 

 

Keywords : Creative Dance, Custom Of Mask Play, Ayothaya Army 
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บทนาํ 

 โขนเปนมหรสพหลวงมีปรากฎหลักฐานมาตั้งแตคร้ังกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงกรุงรัตนโกสินทร ในสมัยโบราณถือเปนเครื่อง

ประกอบพระราชอิสริยายศอยางหน่ึงของพระมหากษัตริย การแสดงโขนถือเปนนาฏกรรมการแสดงท่ีสําคัญย่ิงของชาติไทยที่แสดงใหเห็นถึง

ความเจริญทางวัฒนธรรมท่ีมีการสืบทอดมายาวนาน ศิลปะการแสดงโขนมีความวิจิตรงดงามในทุกดาน ไมวาจะเปนบทประพันธประกอบการ

แสดง ความงดงามทางดานวรรณศิลป ดานเครื่องแตงกาย ดานการแสดงท่ีไดนําเอาศิลปะหลายแขนงเขามารวมกัน เชน กระบ่ีกระบอง หนัง

ใหญและชักนาคดึกดําบรรพ โขนนิยมแสดงเรื่องรามเกียรต์ิ ซึ่งเน้ือเรื่องสวนใหญเปนการทําศึกสงครามระหวางฝายธรรมะคือพระรามและฝาย

อธรรมคือทศกัณฐ ในการแสดงน้ัน มีกระบวนการสูรบท่ีงดงามเปนท่ีประจักษ ซึ่งนอกจากกระบวนการรบท่ีงดงามแลวกระบวนการจัดทัพ

กอนท่ีจะออกไปทําการรบก็มีความสําคัญและงดงามไมแพกัน 

 กระบวนการจัดทัพน้ันในบทวรรณกรรมเปนการนํารูปแบบของการจัดทัพจากตําราพิชัยสงครามซ่ึงการจัดกระบวนทัพน้ีจัดเม่ือไป

ถึงยังท่ีหมาย สวนในบทวรรณกรรมน้ันไดนํามาปรับใชในบท เชน บทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา จุฬาโลกมหาราช เร่ือง

รามเกียรติ์ ท่ีไดทรงกลาวถึงกระบวนการจัดกองทัพเปนรูป “มังกร”ตามแบบตําราพิชัยสงคราม จากบทพระราชนิพนธทรงกลาวถึงการ

จัดรูปแบบของกองทัพแบบมังกรขามสมุทรและมอบหมายหนาท่ีของทหารวาอยูในตําแหนงใดแตไมไดกลาวถึงกระบวนทารําของผูแสดงวาเปน

อยางไร การตรวจพลนั้นมีมายาวนานตั้งแตสมัยโบราณโดยสวนใหญผูประพันธบทละครหรือวรรณกรรมยอมเสริมสรางและสอดแทรก

สภาพแวดลอม บริบทในสังคมของยุคสมัยที่ตนไดอาศัยอยูมาเพ่ิมเติมในสิ่งท่ีตนกําลังเขียนเพ่ือใหผูอานจินตนาการภาพออกมาไดอยางสมบูรณ 

ถึงแมวารายละเอียดของรูปแบบการรําตรวจพลไมประจักษในวรรณกรรมและบทละครของไทย แตสําหรับการแสดงดานนาฏศิลปโขน ละครได

มีรูปแบบและวิธีการแสดงการรําตรวจพลไวอยางชัดเจน ซึ่งไมสามารถกําหนดวันเวลาท่ีแสดงคร้ังแรกไดอยางแนชัด เน่ืองจากเปนรูปแบบและ

วิธีการท่ีสืบทอดจากครูสูศิษยสืบทอดกันตอมาเรื่อย ๆ โดยมิไดมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 

การตรวจพลมีปรากฏหลักฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร   โดยจัดการ

ระบบทหารใหมีความทันสมัยเปนแบบแผนอยางสากล และหลังจากน้ันไดมีการตรวจพลสวนสนามข้ึนคร้ังแรก ณ ทองสนามหลวง เม่ือ พ.ศ. 

2451 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเสด็จพระราชดําเนินตรวจพลดวยพระองคเอง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัวเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ทรงสงกองทหารอาสาเขารวมกับพันธมิตร หลังจากท่ีเสร็จส้ินสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ไดปรากฎการสวนสนาม

โดยนําธงชัยเฉลิมพลเขารวมพิธีตรวจพลสวนสนามเพ่ือฉลองชัยชนะของกองทหารอาสาไทยเปนจํานวน 3 คร้ัง รัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัวไมปรากฏหลักฐานการตรวจพลสวนสนาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ปรากฏหลักฐานการ

ตรวจพลสวนสนาม 2 คร้ังคือ ครั้งท่ี 1 เสด็จตรวจพลสวนสนามกองทัพพันธมิตรกับลอรด หลุยสเมานด แบตเตน ผูบัญชาการทหารฝาย

สัมพันธมิตรในเอเซีย ครั้งท่ี 2 ขณะรอรับการถวายความเคารพจากกองทัพพันธมิตร จนกระท่ังรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดมีการตรวจพลสวนสนามทุกปเริ่มต้ังแตป 2496 และไดจัดพิธีน้ีอยางตอเนื่องตั้งแตป 2504 เน่ืองในวโรกาส วัน

เฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จนถึงป 2558  

 ในการแสดงโขนเร่ืองรามเกียรต์ิท้ังฝายยักษและฝายลิงมีกระบวนทารําออกกราวที่ครูอาจารยดานนาฏศิลปไทยไดคิดประดิษฐขึ้น

และมีการรําสืบทอดมาถึงปจจุบัน การทําศึกสงครามกับฝายอธรรมปรากฎวามีพญาวานรและทหารวานรเปนผูชวยรบอยูตลอดท้ังในศึกสงคราม

ภาคตนท่ีมีพระรามรบกับทศกัณฐและศึกสงครามในภาคปลายท่ีมีพระพรต และพระสัตรุดเปนแมทัพ เมื่อมีศึกท่ีพระรามตองออกรบในการ

แสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ปลอยมาอุปการ พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ซึ่งปรากฏพญาวานรตน

เดียวท่ีรวมรบในคร้ังน้ันคือหนุมาน สืบเน่ืองจากพระมงกุฎ พระลบไดประลองศรท่ีไดรับจากฤษีวัชมฤคจึงเกิดเสียงสั่นสะเทือนไปถึงกรุงอโยธยา 

พระรามไดสั่งใหปลอยมาอุปการ หากใครขี่ผูน้ันคือขบถ การไปในครั้งน้ันมีหนุมาน ติดตามมาอุปการ พระพรต พระสัตรุดยกกองทัพติดตามไป

ดวย เมื่อหนุมานไดเขาพบสองกุมารขี่มาอุปการเกิดการตอสู หนุมานไดถูกมัดและสักหนา จึงไปแจงพระพรต พระสัตรุดและกลับเขากรุงอโยธ

ยา พระรามรับสั่งใหพระพรต พระสัตรุด และหนุมานออกไปตามจับอีกคร้ังและสามารถจับพระมงกุฎสวนพระลบหนีไปได เม่ือถึงกรุงอโยธยา

พระรามสั่งใหนําไปประจานและเตรียมประหาร พระอิศวรทราบจึงสั่งใหนางรําพาสาวสวรรคลงมาชวยหนีออกมาได เปนเหตุใหพระรามทรงกริ้ว

มากจึงมีพระราชบัญชาใหพระพรต พระลักษมณและพระสัตรุดออกรบรวมกันซึ่งเปนการออกรบเพียงคร้ังเดียวพรอมกันท้ังสี่กษัตริย 4 ท่ี

ปรากฎในบทพระราชนิพนธ  
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 การแสดงโขน ตอน ปลอยมาอุปการ ไมปรากฏหลักฐานการรําตรวจพลของไพรพลทหาร พระราม พระพรต พระลักษมณและพระ

สัตรุด ตามจารีตของการรําตรวจพลกอนการแสดงโขน ในสวนของการแสดงเปนเพียงการรําเชิด และปะทะเทาน้ัน ซ่ึงไดปรากฎหลักฐานการ

แสดงโขนเร่ืองรามเกียรติ์ ชุดพระรามครองเมือง ตอน ปลอยมาอุปการ ไดทําการแสดงเม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501 – วันท่ี 22 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2502 รวมท้ังหมด 91 รอบ (กรมศิลปากร, 2507, หนา 231) ถึงแมจะปรากฏในบทแตไมปรากฏการรําตรวจพล ซ่ึงประสาท 

ทองอราม ไดกลาวถึงการทําบทในการแสดงไววา “ในเวลาทําบทการแสดงจะทําเต็มรูปแบบสวนจะแสดงหรือไมน้ันดูตามความเหมาะสม” 

(ประสาท ทองอราม, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2559) ในสวนของการแสดงโขนในคร้ังน้ัน อุดม  กุลเมธพนธ ซ่ึงรับบทพระลักษมณ ผูแสดงในชุดท่ี 

1 ไดกลาวถึงการแสดงในคร้ังน้ันวา “การรําคร้ังน้ันแสดงหลายรอบมากจําไดแมนวาไมมีการรําออกกราวของทหาร พระราม พระพรต พระ

ลักษมณและพระสัตรุดเปนเพียงการรําเชิดแลวปะทะเทาน้ัน” (อุดม  กุลเมธพนธ, สัมภาษณ 25 สิงหาคม 2559) จตุพร  รัตนวราหะ ผูแสดง

รับบทมาอุปการไดกลาวถึงการแสดงในคร้ังน้ันวา “ไดน่ังดูการแสดงตอนฉากรบกันระหวางส่ีกษัตริยกับพระมงกุฎ พระลบมีเพียงการเชิด

แลวปะทะ ไมมีการรําออกกราวใด ๆ ท้ังส้ิน” (จตุพร  รัตนวราหะ, สัมภาษณ 29  สิงหาคม  2559) จะเด็จ นวลวิมล เปนอีกทานท่ีไดรวม

แสดงรับบทเขนไทยกลาวถึงการแสดงในครั้งน้ันวา “การแสดงในครั้งน้ันเลนหลายรอบมากใน ตอน ปลอยมาอุปการไมมีการออกกราวเพียงเชิด

แลวปะทะ” (จะเด็จ นวลวิมล, สัมภาษณ  28 ตุลาคม 2559) นอกจากน้ี จุมพล  โชติทัตต ผูแสดงในชุดท่ี 1 แสดงเปนเสนาไทยไดกลาวถึงการ

แสดงคร้ังน้ันวา “ในการแสดงตอนปลอยมาอุปการไมมีการออกกราวเปนการราํเชิดแลวปะทะ”(จุมพล  โชติทัตต, สมัภาษณ 21 ตุลาคม 2559) 

เวณิกา  บุณนาค ผูท่ีเคยรับบทพระลักษมณ ผูแสดงชุดท่ี 2 ยังไดกลาวถึงการแสดงในครั้งน้ันวา “การแสดงในครั้งน้ันเปนการเลนตอเน่ืองหลาย

ตอนในสวนของ ตอน ปลอยมาอุปการ ตนจําไมไดวากระบวนทารําเปนอยางไรเน่ืองจากยังเด็กมาก ใหลองถามอาจารยอุดมทานนาจะจําได” 

(เวณิกา  บุณนาค, สัมภาษณ 28 สิงหาคม 2559 ) นอกจากน้ี เทียมแข  กุญชร ณ อยุธยา รับบทพระรามในการแสดงชุดที่ 2 ไดกลาวถึงการ

แสดงในครั้งน้ันวา “ในตอนท่ีเลนยังเด็กมากจําไมไดวามีการรําตรวจพลหรือไม ใหไปถามคุณครูอุดม อังศุธร (กุลเมธพนธ) ทานจําไดอยาง

แนนอน” (เทียมแข กุญชร ณ อยุธยา, สัมภาษณ 30 สิงหาคม 2559) จากการสัมภาษณผูท่ีเคยรวมแสดงโขนเร่ืองรามเกียรติ์ ชุด พระรามครอง

เมือง ตอน ปลอยมาอุปการ สามารถเปนหลักฐานยืนยันไดวาไมเคยปรากฏกระบวนทารําของผูแสดงคนธง เขนไทย เสนาไทย สุมันตัน และท้ังสี่

กษัตริยออกกราวถึงแมวาจะปรากฏบทในการแสดงก็ตาม ผูวิจัยจึงเกิดแรงบันดาลใจในการท่ีจะศึกษาองคความรูและสรางสรรคกระบวนทารํา

ออกกราวของตัวพระในการแสดงโขนใหปรากฎเพื่อความสมบูรณในการแสดงดังกลาว 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. ศึกษาประวัติความเปนมาและองคประกอบการรําตรวจพล  

 2. เพ่ือศกึษาองคประกอบ วิธีการแสดงการรําตรวจพลในการแสดงโขน  

 3. เพื่อสรางสรรคการแสดงโขน ชุด ทัพอโยธยาจากบทละครในเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน ปลอยมาอุปการ พระราชนิพนธใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาลงโลกมหาราช ตามรูปแบบการราํตรวจพลในการแสดงโขน 
 

ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตดานเนื้อหา 

  ผูวิจัยไดยึดบทละครในเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน ปลอยมาอุปการ พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราช และการรําตรวจพลในการแสดงโขน 

 ขอบเขตดานเวลา 

  ระยะเวลาและแผนการดําเนินการวิจัยกําหนดเปนเวลา 2 ป 5 เดือน เริ่มต้ังแต เดือน ธันวาคม 2558 - เดือนเมษายน 

2561 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

  ข้ันตอนการวิจัย 

1. รวบรวมขอมูล เอกสาร ตํารา หนังสือ บทความตาง ๆ การสัมภาษณทานผูเชี่ยวชาญ  

  2. วิเคราะหขอมูล 
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  3. บรรจุเพลงดนตรี ปรึกษาผูเช่ียวชาญดานดนตรี ปรับปรุงแกไข และจัดทําเพลง ดนตรี 

  4. รวบรวมขอมูลในการปฏิบัติทารําทางดานนาฏศิลปไทยจากการสัมภาษณและการสนทนากับผู เชี่ยวชาญ 

ผูทรงคุณวุฒดิานนาฏศิลปไทย 

  5. ออกแบบกระบวนทารําและเคร่ืองแตงกาย 

  6. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ปรับปรุงแกไขผลงาน 

  7. วิเคราะหผลและอภิปรายผลการศึกษา 

  8. นําเสนอผลงาน ครั้งท่ี 1  

  9. จัดสนทนากลุมและปรบัปรุงแกไขผลงาน 

  10. สรุปผลงานวิจัยและขอเสนอแนะ 

  11. เผยแพรผลงาน  

 

การทบทวนวรรณกรรม  

ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยตองอาศัยความรูความเขาใจจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปใชใน

การวิเคราะหขอมูลตาง ๆ และการสรางสรรคการแสดง มีดังน้ี 

1. พื้นฐานความคิดและอิทธิพลพื้นฐานในการสรางสรรค  

1.1 การตรวจพลในบริบทของสังคมไทย 

1.2 การตรวจพลท่ีปรากฎอยูในวรรณกรรม 

1.3 การตรวจพลในการแสดงโขน 

1.4 การตรวจพลในการแสดงละคร 

a.  การแตงกายในการแสดงโขน 

2. การสรางสรรคการแสดงนาฏศิลป  

 2.1 การสรางสรรคศลิปะการแสดงภายใตกรอบการแสดงโขน 

  2.2 หลักในการจัดการแสดง 

  2.3 องคประกอบการแสดง 

 2.4 แนวคิดการประดษิฐทาราํ 

 2.5 ขั้นตอนการออกแบบการแสดง 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหขอมูลรวบรวมขอมูลจากตํารา เอกสารทางวิชาการ โดยใชการวิเคราะหแบบพรรณนา (Descriptive Analysis) 

พรอมภาพ และตารางประกอบ 

2. วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ โดยใชการวิเคราะหแบบพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยมีแบบสัมภาษณ

แบบมีโครงสราง (Structured Interview) เพ่ือสัมภาษณขอมูลจากผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิดานการรําตรวจพลในการแสดงโขน ดนตรี

ไทย และบุคคลท่ีเก่ียวของกับการแสดงสรางสรรค ขอคําถามท่ีตรงกับจุดมุงหมายของการสัมภาษณเปนคําถามปลายเปด (Open Ended 

Question)  

3.  วิเคราะหขอมูลการปฏิบัติทารํา โดยใชการวิเคราะหแบบพรรณนา (Descriptive Analysis) พรอมภาพประกอบ 

4. วิเคราะหขอมูลการศึกษาเชิงลึกดวยการสนทนากลุม ขอมูลท่ีไดมีลักษณะเปนความคิดเห็นและขอเสนอแนะใน

ลักษณะขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหแบบพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบเอกสารนําเสนองาน ภาพ และวีดิทัศนการ

แสดง  
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ผลการวิจัย 

 1. แรงบันดาลใจ เมื่อผูวิจัยอยูในวัยเดก็ท่ีไดฝกซอมการแสดงและแสดงโขนในตอนท่ีมีการยกทัพ ฝายยักษมีกระบวนทาราํกราวในและ

ฝายลิงมีกระบวนทารํากราวนอกซ่ึงมีความสวยงามยิ่งนัก และเม่ือผูวิจัยไดมีโอกาสแสดงโขน ตอน ปลอยมาอุปการ ซ่ึงไมปรากฏกระบวนทารําของ

ฝายกองทัพมนุษยซ่ึงประกอบไปดวย คนธง เขนไทย เสนาไทย สุมันตัน พรอมท้ังพระราม พระพรต พระลักษมณและพระสัตรุด กอนท่ีจะออก

เดนิทางมาทําศึกสงคราม การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ไมเคยปรากฎการรําตรวจพลของกองทัพมนุษยมากอนทําใหจารีตในการตรวจพลในโขนตอนน้ี

ไดหายไป ผูวิจัยจึงเกิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรคกระบวนทารําออกกราวของตัวพระในการแสดงโขนใหปรากฎเพื่อความสมบูรณใน

การแสดง ในการสรางสรรคชุด ทัพอโยธยา ซึ่งเปนการสรางสรรคในแบบจารีตนาฏศิลปไทย 

2. ข้ันตอนการแสดง การแสดงแสดงยึดจารีตในการตรวจพลในการแสดงโขนโดยเร่ิมจากคนธง จากน้ันผูแสดงออกมาตาม

ฐานันดรศักดิ์ ซึ่งประกอบดวยเขนไทย เสนาไทย สุมันตัน หนุมาน เม่ือพระรามออกมาปฏิบัติทารําทาเทาฉาก ทหารท้ังหมดถวายความ

เคารพพระราม จากน้ันพระพรต พระลักษมณและพระสัตรุด ออกมาในกระบวนทารํา เมื่อจบกระบวนทาราํจึงไปประทับท่ีราชรถ ซ่ึงในบท

พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธยอกฟาจุฬาโลกมหาราชน้ันท้ังสี่กษัตริยประทับราชรถคนละคัน แตในรูปแบบการแสดงผูวิจัยใช

ราชรถเพียง 2 คัน เน่ืองจากขนาดของเวทีและเพ่ือความสวยงาม พระรามประทับกับพระลักษมณ พระพรตประทับกับพระสัตรุด 

3. ดนตรี ใชวงปพาทยเคร่ืองหา เครื่องคูหรือเครื่องใหญบรรเลงประกอบการแสดงตามหลักการแสดงโขน เพิ่มโกรงเขามาทํา

หนาที่ตีใหจังหวะประกอบการแสดง เสียงโกรงทําใหเกิดความหนักแนนมีความรูสึกเรงเราทําใหผูแสดงเกิดความฮึกเหิมเกิดเสียงอึกทึก

ครึกโครมและเพ่ิมอรรถรสในการแสดง สําหรับการตีโกรงน้ันสามารถใชผูตีไดมากกวา 1 คน  

4. การประดิษฐกระบวนทารํา เปนการสรางสรรคการแสดงโขนบนพื้นฐานจารีตการรําตรวจพล คอื เปนการประดิษฐทารําตาม

ฐานันดรศักด์ิของผูแสดง และทารําสามารถแสดงใหเห็นถึงยศฐาบันดาศักดิ์ของผูแสดงได กระบวนทารําสามารถแบงออกไดดังน้ี กระบวน

ทารําคนธง กระบวนทารําเขนไทย กระบวนทารําเสนาไทย กระบวนทารําสุมันตัน กระบวนทารํา พระราม พระพรต พระลักษมณ และพระ

สัตรุด ซึ่งผูวิจัยไดนํากระบวนการรําโคม 3 ใบมาบรรจุในการสรางสรรคครั้งน้ีดวย ซึ่งกระบวนทารําท่ีปรากฎน้ันสามารถแบงไดเปน 2 

ลักษณะ คือ 1. ลีลาทางนาฏศลิปไทย ไดแก ทาราํมาตรฐานท่ีปรากฎในการรํา เพลงชา เพลงเร็ว เพลงปฐม เพลงแมบท เพลงกลม เปนตน 

และทารําท่ีสื่อความหมายเฉพาะ 2. ทาทางท่ีเลียนแบบธรรมชาติ ไดแก ทาทางท่ีมาจากอิริยาบถของคน สัตว และทาทางท่ีสื่อถึงอารมณ

ภายใน 

5. การออกแบบการเคล่ือนไหวและการใชพ้ืนที่ในการแสดง เปนการจัดกองทัพแบบโขนหนาจอมีการแบงพ้ืนท่ีการแสดง

ออกเปน 9 สวนเทากันโดยผูแสดงคนธงจะใชพื้นท่ีสําหรับการแสดงในสวนท่ี 6 (ดานซายของเวที) เขนไทยเม่ืออกมาต้ังแถวเปน 2 แถว 

ตําแหนงอยูในสวนท่ี 1, 2, 3, 7, 8, และ 9 (สวนของเวทีหลังและสวนหนาของเวที) เสนาไทย เม่ือจบกระบวนทารําตั้งแถวเปน 2 แถว

ตําแหนงอยูดานในระหวางเขนไทยท้ัง 2 ขาง สุมันตัน เม่ือรําจบกระบวนทารํา ตําแหนงอยูเวทีสวนท่ี 3 ดานลางซาย หนุมานเมื่อจบ

กระบวนทารําตําแหนงอยูเวทีสวนท่ี 9 เย้ืองมาดานบนซาย (ตรงกับสุมันตัน) พระรามเม่ือปรากฏตัว อยูในพ้ืนท่ีของเวทีสวนท่ี 1 จากน้ัน

เคลื่อนตัว มาอยูในพื้นท่ีสวนท่ี 5 ของเวที โดยมีพระพรต พระลักษมณ พระ  สัตรุดตามมาเปนลําดับ คนกางกลดกางอยูดานหลังท้ังสี่

กษัตริยเสมอจนกระท่ังเม่ือประทับบนราชรถเหลือคนกางกลด 2 คน คือคนท่ีกางกลดใหพระรามและพระพรต สวนตําแหนงราชรถพระราม

และราชรถของพระพรตอยูก่ึงกลางระหวางเวทีโดยกองทัพพระราม พระลักษมณน้ันอยูเปนทัพหลวงสวนพระพรต พระสัตรุดอยูทัพหนา 
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ภาพแสดงตําแหนงของผูแสดง ในการแสดงสรางสรรคชุด ทัพอโยธยา 

ท่ีมา : สัจจะ ภูแพงสุทธ์ิ. 2559 
 

6. ผูแสดง ประกอบดวยผูแสดงเปน คนธง 1 คน เขนไทย 10 คน เสนาไทย 8 คนสุมันตัน 1 คน หนุมาน 1 คน พระราม 1 คน 

พระพรต 1 คน พระลกัษมณ 1 คน และพระสัตรุด 1 ผูแสดงมาลากรถ 4 คน กางกลด 4 คน ซึ่งไดคัดเลือกผูแสดงชายท่ีมีพื้นฐานการเรียน

ทางนาฏศิลปไทย (โขนพระ) เลือกตัวละครเหมาะสมกับบุคลิกลักษณะ  

7. การออกแบบเคร่ืองแตงกาย คนธง แตงกายยืนเครื่องสวมหูกระตายขี้รัก ใสขอมือผา ขอเทาผา เขนไทยสวมเส้ือเขมขาบ นุง

สนับเพลา ผูวิจัยไดสรางสรรคเพิ่มสนับเพลาและการนุงผาเก้ียว สวมหูกระตายสีแดง เสนาไทย แตงกายยืนเครื่อง สวมหูกระตายขี้รัก ใสขอ

เทาผา ขอมือผา สุมันตัน แตงกายยืนเคร่ือง สวมขอเทาหัวบัว ขอมือแผง สวมปนจุเหร็จ หนุมาน แตงกายยืนเครื่อง พระราม พระพรต 

พระลักษมณ และพระสัตรุด แตงกายยืนเครื่อง ผูวิจัยไดสรางสรรคเส้ือเกราะเพื่อสวมใสในการ ออกรบซ่ึงอางอิงจากบทพระราชนิพนธ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชไดทรงกลาวถึงเส้ือเกราะของพระรามตองศรของมังกรกัณฐขาด 
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         คนธง          เขนไทย                เสนาไทย                      สุมันตัน 
 

                                 
          พระราม       พระพรต            พระลักษณ          พระสตัรุด 

ภาพแสดงเคร่ืองแตงกาย อาวุธและอุปกรณการแสดง 
ท่ีมา : สัจจะ ภูแพงสุทธ์ิ. 2559 

 
8. อุปกรณการแสดง ไดแก ธง หอก ดาบ ตรี ศร ราชรถ และกลด  

9. ฉาก จัดการแสดงเปน 2 แบบ ไดแก 1) ฉากสมมุติ  2) ฉากแบบจินตนาการ มีการนําเสนอเปนฉากกําแพงเมืองมีพระราชวัง

อยูดานหลัง 
 

สรุปและอภปิรายผล 

จากการศึกษาการรําตรวจพลจัดกองทัพน้ันมีมาต้ังแตคร้ังโบราณกาลซ่ึงรูปแบบของกองทัพน้ันไดยึดตําราพิชัยสงครามในการจัด

กองทัพ การตรวจพลในบริบทของสังคมไทยที่ปรากฏหลักฐานน้ันมีปรากฎต้ังแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล และไดมีการตรวจพลเปนประจําทุกปในรัช

สมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เร่ิมต้ังแตป 2496 และไดจัดพิธีน้ีอยางตอเนื่องต้ังแตป 2504 เน่ือง

ในวโรกาส วันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จนถึงป 2558 ซ่ึงในการรําตรวจพล

ครูดานนาฏศิลปไทยไดคิดประดิษฐทารําข้ึนโดยศึกษาจากบริบททางสังคม ถึงแมวาในบทวรรณกรรมหรือบทโขนละครจะไมไดกลาวถึง

รายละเอียดในวิธีการตรวจพลแตบรมครูทางดานนาฏศิลปไทยไดสรางสรรคขึ้นอยางสวยงาม ซ่ึงในการออกกราวน้ันมีปรากฎเฉพาะฝาย

ยักษและลิง ทําใหผูวิจัยเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะสรางสรรคทารํากราวของฝายพระและการรําตรวจพลของพระราม พระพรต พระลักษมณ

และพระสัตรุดซ่ึงไมเคยมีปรากฏมากอน โดยการนํารูปแบบของการรําตรวจพลในการแสดงโขนเขามาผสมกับทารําของทหารไทย และทา

รําของพระราม พระพรต พระลักษมณ และพระสัตรุด ซ่ึงผูวจัิยไดนําการรําโคม 3 ใบเขามาเปนสวนประกอบในกระบวนทารําของพระราม 

พระพรต พระลักษมณและพระสัตรุด ซ่ึงนอกจากจะไดกระบวนทารําตรวจพลของท้ังส่ีกษัตริยแลวผูวิจัยยงัไดเล็งเห็นความสําคัญของผูกาง

กลดโดยการปรับแถวของผูกางกลดใหมีความสวยงามสอดคลองกับกระบวนทารําของท้ังส่ีกษัตริย ซึ่งจากนี้ยังไดรูปแบบของการจัด

กระบวนทัพ ดนตรีท่ีไดนําเพลงกราวกลางมาประกอบในการแสดงตรวจพล (คนธง เขนไทย เสนาไทย สุมันตัน) เคร่ืองแตงกาย โดยเฉพาะ

เคร่ืองแตงกายเขนไทยท่ีเพิ่มสนับเพลาเขามา และส่ีกษัตริยท่ีผูวิจัยไดเพิ่มเกราะเขามาโดยยึดตามบทวรรณกรรมที่มีการกลาวถึงเกราะของ

พระรามขาดเม่ือตองศรของมังกรกัณฐ เน่ืองจากในปจจุบันไมปรากฎการสวมเกราะเพื่อออกรบ  
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ขอเสนอแนะ 

 ผูวิจัยไดสรางสรรคกระบวนทารําออกกราวของคนธง เขนไทย เสนาไทย สุมันตัน และกระบวนทารําตรวจพลของพระราม พระ

พรต พระลักษมณและพระสัตรุด ซึ่งกอนท่ีจะรําตรวจพลเพ่ือยกกองทัพออกรบน้ันตามจารีตนาฏศิลปไทยตองมีการลงสรงเพ่ืออาบนํ้าชําระ

รางกายและแตงตัวกอนออกตรวจพล ดังน้ันหากมีการสรางสรรคงานวิจัย เร่ือง กระบวนทารําลงสรงส่ีกษัตริยเน่ืองจากวายังไมเคยปรากฎ

กระบวนทารําซ่ึงจะทําใหรูปแบบของการแสดงน้ันสมบูรณย่ิงขึ้น 
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