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เจานายฝายเหนือ ณ มณฑลพายัพ พ.ศ.2469 ซ่ึงปรากฏหลักฐานวา พระราชชายาเจาดารารัศมีโปรดใหเจานายฝายเหนือทั้งชายหญิงรวม
ฟอนรําตอนรับพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ตามโบราณราชประเพณี สถาบันพระปกเกลา
มอบหมายใหสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําลองเหตุการณภาพ
เหตุการณท่ีเกิดขึ้นในรัชสมัย เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและเฉลิมฉลองเน่ืองในวาระครบรอบ 120 ป แหงวันพระราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก และบุคคลสําคัญสําคัญแหงยูเนสโก ประจําป 2556 โดยมุงศึกษารูปแบบเครื่องแตงกาย 
สําหรับออกแบบ และสรางเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง ชุด ฟอนรับเสด็จ ซ่ึงศกึษาจากเอกสารทางประวัตศิาสตร ภาพถาย ภาพยนตรสวน
พระองค การสัมภาษณ และการทดลอง                        ผลการศึกษา พบวา รูปแบบเครื่องแตงกาย แบงออกเปน 2 แบบ คือ เจานาย
ฝายชาย และเจานายฝายหญิง หลักฐานท่ีสําคัญตอการออกแบบและสรางเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง คือ ภาพถาย และภาพยนตรสวน
พระองค ซึ่งเปนขอมูลปฐมภูมิ รูปแบบเคร่ืองแตงกายจําลองตามภาพ ภาพยนตร และพระราชนิยมในชวงเวลาน้ัน  กําหนดสีตามหลัก
เคร่ืองแตงกายละครไทย ลวดลายประยุกตตามวัตถุดิบจากขอมูลวัฒนธรรมท่ีมีในปจจุบัน การศึกษาคร้ังน้ีเปนแนวทางของการสืบคนขอมูล 
การออกแบบ การสรางเคร่ืองแตงกายเพ่ือการแสดงยอนยุค และเผยแพรคุณูปการดานนาฏยศิลปของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัวใหเปนท่ีแพรหลายสืบไป 
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Abstract 
 This article is a part of the research on Dance Reproduction from historical source: the case study of Fon 
Rub Sadead of North Royal in 1926, in the northern of Thailand. The source was indicated that Princess Dararassami 
ordered both of the Royal Highness men and women to dance for welcoming King Prajadhipok and Queen 
Rumbhibunnee. King's Prajadhipok Institute assigned the Performing Arts (Thai Dance) Department , Fine and Applied 
Arts Faculty, Suan Sunandha Rajabhat University to reproduce the events on event's picture which were taken place 
in the reign of King Prajadhipok with the objective of promulgating his prestige and celebrating the 120th Anniversary 
of his birthday and personages of UNESCO , 2013. This article is aimed to explore the costume patterns in order to 
design and create the costumes of Fon Rub Sadead Performance which was based on historical document, photos, 
films, interviews and experiments. The study's result was shown that dancing costume divided 2 kinds: Royal Highness 
men and women. King Prajadhipok's photographs and film were the the significant evidence on designing and creating 
the costume for this performance which is the primary data. The costume modelled on film and royal images at that 
time. The colors of costumes were determines on the basis of Thai Drama's costume. Textures were applied on the 
basis of the raw materials from the current cultural data. The study at this time is the guideline to search information 
and design the costume for reproductive performance, disseminate and continually remains the useful of Thai Dance 
of King Prajadipok. 
 
Keywords:  Design, the historical costume used typically for performance, the historical source, the historical 
performance 
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บทนาํ 
ตามโบราณราชประเพณีของเจานายฝายเหนือ เจานายฟอนรําตอนรับแขกคนสําคัญของบานเมือง ซึ่งปรากฏหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร คือ การฟอนบนเรือแขงของเจาพรหมธาดา เม่ือ พ.ศ.2460 เพ่ือรับเสด็จกรมพระนครสวรรควรพินิจท่ีมาตรวจราชการเมือง
นาน (สักกสีห  พลสันติกุล, 2556) ตอมาเม่ือพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี เสด็จประพาสหัว
เมืองฝายเหนือ เมื่อ พ.ศ.2469 พระราชชายาเจาดารารัศมี โปรดฯใหเจานายฝายเหนือท้ังชายหญิงฟอนรําตอนรับในพระราชพิธีทูลพระ
ขวัญ ซึ่งมีการบันทึกในพระราชกรณียกิจรายวัน (บรรเจิด  อินทุจันทรยง, 2557) บันทึกเหตุการณของผูอยูในเหตุการณ (หมอมเจาพูน
พิสมัย  ดิศกุล, 2557) ภาพถาย และภาพยนตรสวนพระองค รวมท้ังการสืบทอดแกพระญาติดังท่ีปรากฏการฟอนรับเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิตต พระบรมราชนีินาถ  

เม่ือพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงไดรับการยกยองใหเปนบุคคลสําคัญของยูเนสโก ประจําป พ.ศ.2556 สถาบัน
พระปกเกลาจัดงานเฉลิมฉลองในวโรกาสดังกลาว และมอบหมายใหสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําลองเหตุการณภาพเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในรัชสมัย เพ่ือเผยแพรพระราชกรณียกิจ คุณูปการของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวในเห็นอยางเปนรูปธรรมผานนาฏยศิลปในรัชกาล  

การศึกษารูปแบบเครื่องแตงกาย เพื่อการออกแบบ และสรางเคร่ืองแตงกายตามขอมูลประวัติศาสตรเพื่อการแสดง ชุด ฟอนรับ
เสด็จ ปรากฏหลักฐานจากหลายแหลง แตกลับพบวาขอมูลมีความขัดแยง ประกอบกับ ทุนทรัพย และระยะเวลาท่ีจํากัด ซึ่งสงผลตอการ
จัดสรางเครื่องแตงกายยอนยุคเพ่ือการแสดง ดวยเหตุดังกลาวทําใหคณะผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบเครื่องแตงกาย การออกแบบ และ
การสรางเคร่ืองแตงกายเพื่อการแสดง ชุด ฟอนรับเสด็จ เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษา การออกแบบ และการสรางแตงกายการแสดงยอน
ยุค และเผยแพรคุณูปการทางดานนาฏยศลิปในพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบเครื่องแตงกายการแสดงฟอนรับเสด็จของเจานายฝายเหนือ ณ มณฑลพายัพ พ.ศ.2469  
2. เพื่อออกแบบ และสรางเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดง ชุด ฟอนรับเสด็จ            

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยฉบับน้ีเปนการวิจัยแบบทดลอง โดยมุงศึกษารูปแบบเครื่องแตงกายการแสดงฟอนรับเสด็จของเจานายฝายเหนือ ณ มณฑล
พายัพ พ.ศ.2469 รวมท้ังออกแบบ และสรางเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง ชดุ ฟอนรับเสด็จ สําหรับจัดแสดงเน่ืองในวาระครบรอบ 120 ป 
แหงวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก และบุคคลสําคัญของยูเนสโก (UNESCO) ประจําป 2556 ซ่ึงใชวิธีการ
วิจัยดังน้ี  

1. การเก็บรวบรวมขอมูล  
คณะผูวิจัยศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสารทางประวัติศาสตร การวิจัย หนังสือ ตํารา ภาพถาย และภาพยนตรสวน

พระองคขณะเสด็จประพาสมณฑลพายัพในพระราชพิธีทูลพระขวัญ เพ่ือนํามาวิเคราะหรูปแบบของเครื่องแตงกาย สี ลวดลาย 
เคร่ืองประดับยศ รวมท้ังวัสดุในการจัดสรางเคร่ืองแตงกาย นอกจากน้ีผูวิจัยยังใชวิธีการสัมภาษณเพ่ือสอบทานขอมูลกอนทดลองจัดสราง
เคร่ืองแตงกายเพื่อการแสดง เม่ือสรางเคร่ืองแตงกายแลวมีการนํามาจัดแสดง ประเมินผลจากการสัมภาษณ พรอมท้ังนําขอคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงโดยสอบทานจากขอมูลเทาท่ีหลักฐานปรากฏ และผูเชี่ยวชาญ 

2. การวิเคราะหขอมูล 
คณะผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเพ่ือนํามาออกแบบ และสรางเครื่องแตงกายการแสดง ชุด ฟอนรับเสด็จ โดยแบงประเด็น

ของการวิเคราะหออกเปน 5 ประเด็น ดังน้ี  คือ รูปแบบ สี ลวดลาย เครื่องประดับยศ และวัสดุ เพื่อนํามาออกแบบ และสรางเคร่ืองแตง
กายสําหรับใชเพื่อจัดแสดง ท้ังน้ีการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 2 ระยะ คือ การศึกษาขอมลูเบ้ืองตนเพ่ือการทดลองออกแบบ และสราง
เคร่ืองแตงกายเพ่ือการแสดง และการปรับแกไข 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษารูปแบบเครื่องแตงกายการแสดงฟอนรับเสด็จของเจานายฝายเหนือ ณ มณฑลพายัพ พ.ศ.2469 พบวา รูปแบบการแตง
กาย แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ การแตงกายของเจานายฝายชาย และ การแตงกายของเจานายฝายหญิง เครื่องแตงกายในการฟอน
ตอนรับของเจานายฝายเหนือเพื่อตอนรับพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ในพระราชพิธีทูลพระ
ขวัญ (พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว, 2469) เจานายฝายชายแตงกายเต็มยศ ประกอบดวย เสื้อเยียรบับ ผาโจงนุงยก คาดผาสํารด 
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เคร่ืองราชอิสริยภรณตามยศ ถุงเทา รองเทา  สําหรับเจานายฝายหญิง ประกอบดวย เสื้อแขนกระบอก นุงผาซิ่น (มีเชิง และไมมีเชิง) หม
สไบโปรงสีทอง ผมเกลามวยติดดอกไมทอง สวมเล็บทอง ถุงเทา รองเทา ซ่ึงเปนไปตามภาพถาย  และภาพยนตรสวนพระองคใน
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว สําหรับสี ลวดลาย เครื่องประดับ และวัสดุท่ีใช ไมสามารถบอกรายละเอียดไดชัดเจน เนื่องจาก 
ภาพถาย เปนภาพขาวดํา สวนมากถายในระยะไกล และไมสามารถขยายไดมากนัก สวนภาพยนตรสวนพระองคเปนสีขาวดํา ไมมีเสียง 
ความยาวของภาพยนตรราว 3-5 นาที สวนขอมูลจากเอกสารพบวามีความขัดแยงกับภาพถาย และภาพยนตรสวนพระองค จึงนํามาใชเพ่ือ
ประกอบการวิเคราะหสําหรับจัดออกแบบ และจัดสรางเครื่องแตงกายเพียงบางชิ้นเทาน้ัน เชน ผาสํารด ดอกไมติดผม  

สําหรับการออกแบบ และการจัดสรางเคร่ืองแตงกายตามขอมูลประวัติศาสตร เพื่อการแสดง ชุด ฟอนรับเสด็จ พบวา การออกแบบ 
และสรางเคร่ืองแตงกาย คณะผูวิจัยนํารูปแบบเครื่องแตงกายตามขอมูลประวัติศาสตรเทาท่ีปรากฏ โดยเนนขอมูลท่ีมาจากภาพถาย และ
ภาพยนตรสวนพระองค ซึ่งเปนขอมูลปฐมภูมิ สําหรับสีในการออกแบบเคร่ืองแตงกายเพ่ือการแสดง คณะผูวิจัยมีการเทียบสีจากภาพท่ี
ปรากฏแมจะมีสีขาวดํา แตยังคงทําใหเห็นนํ้าหนักของสีออนเขม รูปแบบของเครื่องแตงกายฝายชาย สวมเสื้อราชประแตนเยียรยับ นุงผา
โจงยกลําพูน คาดผาสํารด สวมถุงเทาขาว รองเทาดํา สวนฝายหญิง เส้ือแขนกระบอก นุงผาซิ่น (มีเชิง และไมมีเชิง) หมสไบโปรงสีทอง ผม
เกลามวยติดดอกไมทอง สวมเล็บทอง ถุงเทา (ถุงนอง)ขาว รองเทาดํา ในการกําหนดสีของเครื่องแตงกาย คณะผูวิจัยนําแนวคิดจากการใชสี
ในละครไทยท่ีใชสีตรงขาม สําหรับเส้ือผาฝายชาย คือ แดง กับ เขียว เพราะมักใชเปนสีของตัวละครเอก กษัตริย และพระราชวงศ สวนฝาย
หญิง ใชสีเขียว และเหลือง เพราะมักใชเปนสีของตวัละครเอก กษัตริย และพระราชวงศ สําหรับผาสํารด ใชผาผืนสีเหลืองทอง ประกอบกับ 
การใชลวดลายจากลูกไมแทนการปก เพ่ือยนระยะเวลา ทุนทรัพย ในการจัดสราง แตยังคงความสมจริงและสอดคลองกับขอมูลตามท่ี
กําหนด สไบ ใชผาลูกไมท่ีมีความโปรง บาง เบา ซ่ึงสังเกตจากภาพยนตรสวนพระองค เมื่อนักแสดงเคล่ือนไหวระหวางการฟอนราํในขบวน 
ถุงเทา และรองเทา เปนไปตามพระราชนิยมในสมัยน้ันท่ีเจานายจะสวมถุงเทา และรองเทา เคร่ืองประดับยศ มิไดจัดสรางในการแสดงครั้ง
น้ี เน่ืองจาก เจานายมีหลายชั้นยศ และถือเปนการเทียบพระบารมี (กรมศิลปากร, 2521) เคร่ืองประดับมีการจําลองตามรูปแบบท่ีปรากฏ
ในภาพยนตร ซ่ึงสามารถหาซื้อในปจจุบัน  

 

 
 

ภาพท่ี 1 ภาพเครื่องแตงกายฟอนรับเสด็จของเจานายฝายชาย ณ มณฑลพายัพ พ.ศ.2469 
ท่ีมา : ภาพยนตรสวนพระองค โดย พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พ.ศ. 2469 
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ภาพท่ี 2 ภาพเคร่ืองแตงกายฟอนรับเสด็จของเจานายฝายหญิง ณ มณฑลพายัพ พ.ศ.2469  
ท่ีมา : ภาพยนตรสวนพระองค โดย พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พ.ศ. 2469 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ภาพเครื่องแตงกายของเจานายฝายชาย หญิง สําหรับการแสดง ชุด ฟอนรับเสด็จ  
ท่ีมา : ภาพถาย โดย วุฒิชัย  คาทวี เม่ือวันท่ี 21 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

 
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษารูปแบบเครื่องแตงกายตามขอมูลประวัติศาสตร เพื่อการออกแบบ และจัดสรางเคร่ืองแตงกายยอนยุค คณะผูวิจัยศึกษา
ขอมูลปฐมภูมิจากเอกสารประวัติศาสตรท่ีมีการบันทึกโดยบุคคลที่อยูในเหตุการณ ภาพถาย ภาพยนตรสวนพระองคในพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว ประกอบกับเอกสารหลักฐานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณ และการวิพากษหลังจากทดลองสราง และจัดแสดง มี
ประเด็นสําคัญของการศึกษา เพื่อการออกแบบ และการจัดสราง คือ ขอมูลท่ีนํามาใชในการสรางสรรค และการประยุกตวัตถุดิบในการ
ออกแบบและจัดสรางเครื่องแตงกายตามหลักฐานทางประวัติศาสตรเพื่อการยอนยุค ขอมูลหลักท่ีใชในการรื้อฟน คือ ภาพถาย และ
ภาพยนตรสวนพระองค นํามาเช่ือมโยงกับบริบทตางๆ อันเปนบริบทสําคัญตอการอนุมานเพื่อการออกแบบ และการจัดสราง เชน พระราช
นิยม กฎหมาย หลักเกณฑการกําหนดรูปแบบ สี ลวดลาย และวัสดุตามหลักของนาฏยศิลปไทย ตลอดจนการประยุกตวัตถุดิบของการ
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จัดสรางเครื่องแตงกาย โดยคํานึงถึงแนวคิดของการแสดง ขอมูลทางประวัติศาสตร ความสมจริงตามยุคสมัย ทุนทรัพย และระยะเวลา 
สอดคลองกับแนวคิดการรื้อฟนตามหลักโบราณคดี (ผุสดี  หลิมสกุล, 2537) ซึ่งกลาวไวในวิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบําส่ีบท: แนวคิดการรื้อฟนระบําโบราณ พบวา หลักการร้ือฟนทางโบราณคดีเร่ิมจาก
การศึกษาโครงสราง พิจารณาสวนประกอบ เลือกวัสดุท่ีจะนํามาประกอบสราง หากไมพบรายละเอียดของสวนประกอบเดิมใหพิจารณา
จากขอมูลท่ีมีการสรางรวมสมัยน้ัน นอกจากน้ียังสอดคลองกับ รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เรื่อง กระบวนการสรางสรรคงานดาน
เคร่ืองแตงกายในละครโทรทัศน เรื่อง “พิศวาส” ของบริษัท แอ็กแซกท จํากัด ปพ.ศ.2558 (ปฏิพัฒน ชื่นใจ, 2558) ซึ่งพบวา เคร่ืองแตง
กายเพื่อการแสดงเปนเคร่ืองมือท่ีแสดงสถานภาพ รสนิยม สภาพความอยู และยุคสมัย ของตัวละคร อันเปนลักษณะเฉพาะของการแสดง
อีกดวย อยางไรก็ตามการออกแบบ และการจัดสรางเครื่องแตงกายตามขอมูลประวัติศาสตร เพ่ือการยอนยุค น้ัน เปนการสรางสรรคท่ี
เกิดข้ึนตามขอมูลท่ีสามารถหาพบในเวลานั้น ประกอบกับการอนุมานของผูสรางสรรค ดังน้ันการออกแบบ และสรางเครื่องแตงกายตาม
ขอมูลประวัติศาสตรสามารถพัฒนาตอไปตามหลักฐานท่ีมีการคนพบ 
 
ขอเสนอแนะ 

การแสดงจากขอมูลประวัติศาสตร หรือ อิงประวัติศาสตร เปนการแสดงยอนยุค ผูสรางสรรคควรคํานึงถึงองคประกอบของการ
แสดง เพื่อใหการแสดงท่ีเกิดขึ้นมีความชัดเจน สมจริง ตามหลักฐานประวัติศาสตร ซึ่งควรมีการศึกษาจากแหลงตางๆ รวมท้ังสอบทาน
ขอมูลกอนการออกแบบ และสรางเคร่ืองแตงกายเพื่อการแสดง โดยสามารถนําแนวทางของการศึกษา การออกแบบ การสรางเคร่ืองแตง
กายเพื่อการแสดงยอนยุคไปใชกับการแสดงประเภทอื่นๆ ท้ังของไทย และตางประเทศ รวมถึงการศึกษาสหสัมพันธของเคร่ืองแตงกายใน
แตละยุคสมัยกับศาสตรอื่น 
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