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บทคัดยอ 

 บทบาทตัวละครพระเอกของการแสดงละครรํา จะมีลักษณะทาทางท่ีสงางาม ภาคภูมิ มีรูปรางสันทัด เหมาะสมท่ีจะเปนตัวเอก

ของการแสดง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเปนมา องคประกอบ รูปแบบการสวมบทบาทพระเอกในละครรําเพื่อนําไปสู

การศึกษาการสวมบทบาทของพระเอกในการแสดงละครนอก โดยการศึกษาจากเอกสารเก่ียวกับท่ีมาและองคประกอบการแสดงละครนอก 

การสัมภาษณ การสังเกตการณจากผูทรงคุณวุฒิทางดานนาฏศิลปไทยและการฝกปฏิบัติทารําบทบาทพระเอกในการแสดงละครนอก 

ผลการวิจัยพบวา บทบาทพระเอกในการแสดงละครนอก  ตัวละครพระเอกในแตละเร่ือง มักจะมีชาติกําเนิดท่ีแตกตางกันออกไป กลาวคือ 

ตัวละครพระสังข สุวรรณหงส ไชยเชษฐ และพระรถเสน เปนตัวละครพระเอกที่มีชาติกําเนิดเปนองคกษัตริย จะมีบุคลิกลักษณะท่ีมีความ

ภูมิฐาน มีความสงางาม และตัวละครไกรทอง ซึ่งเปนตัวละครพระเอกท่ีมีชาติกําเนิดเปนชาวบานหรือสามัญชน จะมีบุคลิกลักษณะท่ี

คอนขางวองไว กระฉับกระเฉง มทีาทขีองความเจาชู มีลีลาของการเย้ืองกรายท่ีคลองแคลว สงางาม ดังน้ันการสวมบทบาทพระเอกในการ

แสดงละครนอก จะมีองคประกอบท้ังหมด 2 องคประกอบ คือ 1) วิธีการสวมบทบาทไดแก วิธีการรําตีบทตามคํารอง และการรําหนาพาทย 

2) วิธีการแสดงอารมณท่ีสอดคลองกับทฤษฎีนาฏยศาสตร ของภรตมุนี ใน 2 ลักษณะคือ การแสดงศฤงคาระรสในอารมณรัก และการ

แสดงวีระรสในอารมณกลาหาญ จากการสวมบทบาทพระเอกในการแสดงนอกดังกลาว สามารถสรุปได 2 ประการ คือ วิธีการสวมบทบาท

จะมีวิธีการรําที่ประกอบไปดวยทารํานาฏศิลปไทยกับทารําธรรมชาติ และวิธีการแสดงอารมณของบทบาทพระเอกในละครนอก ซึ่งงานวิจัย

น้ีมุงศึกษาการสวมบทบาทพระเอกในการแสดงละครนอก เพ่ือเปนแนวทางในการแสดงบทบาทพระเอกในละครรํา รวมถึงบทบาทตัวละคร

อ่ืนท่ีมีความสอดคลองกับวิธีการรําในละครนอก ตลอดจนเปนการอนุรักษ และสืบทอดงานนาฏศิลปไทยสืบตอไป 

 

คําสําคญั : การสวมบทบาทพระเอกละครนอก, พระเอก 
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Abstract 

 Character role hero of dance theater. It looks like a statue of grandeur. Fit to be the protagonist of the show. 

The purpose of this research was to study the composition of the hero role in the dance drama leading to the study 

of the role of the hero in the drama. The study was based on the literature on the source and composition of theatrical 

performances, interviews with observers from Thai dance talents and dance performances. The research found that 

Hero role in outside theater Hero character in each story. There are a lot of different origins, namely, the characters 

of Phra Sang Suwan, Swan Chet Chet, and the car are the protagonists of the kingship. It has a personality that is 

dignified. Be elegant Hero characters are born as villagers or ordinary people. The personality is relatively active, active, 

the attitude of flirting. There is a style of playfulness that is so graceful, so heroic role in the drama outside. There are 

two components to this. How to dance the choreography by the petition 2) The way of expressing emotions in 

accordance with the theory of the dance of the Pond Muni in two styles is to show the sarcasm in love. And the spirits 

in bravery. The role of the hero in the show outside. There are two ways to play the role of the dance is a dance with 

Thai dance and natural dance. And the role of the hero in the drama. This research aims to study the role of hero in 

the drama. It is a way to show the hero in dance. Other character roles are consistent with how the dance in the 

drama. As well as conservation and succession of Thai dance continue. 

 

Keywords: role of hero in lakorn nok 
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บทนาํ 

 ละครรํา สามารถแบงตามลักษณะหรือวิธีการแสดงได คือ  ละครท่ีเปนแบบแผนด้ังเดิม ไดแก  ละครโนหรา  ละครนอก  ละคร

ใน  และละครท่ีปรับปรุงตามสมัยนิยม ไดแก ละครพันทาง  ละครดึกดําบรรพ  ละครเสภา เปนตน  ซึ่งในแตละประเภทละครรํา ตางก็มี

รูปแบบลักษณะ และองคประกอบการแสดงท่ีแตกตางกันอยางเห็นไดชัด ละครนอก คือละครชาวบานหรือละครของสามัญชน  จะมี

ลักษณะรูปแบบการแสดงท่ีเนนการดําเนินเร่ืองรวดเร็ว การรายรําเปนไปอยางวองไว กระฉับกระเฉง มุงเนนที่ความสนุกสนาน ตลกขบขัน 

ไมคํานึงถึงจารีตและประเพณีมากนัก ผูแสดงแตเดิมเปนชายลวน ตอมาจึงเร่ิมใชผูแสดงในลักษณะชายจริงหญิงแท  ตามบทบาทของตัว

ละครในเรื่อง ซึ่งเรื่องทีใชแสดง  คือ  เร่ือง การะเกด  คาวี  ไชยทัต  พิกุลทอง  พิมพสวรรค  พิณสุริยวงศ  มโนหรา  โมงปา  มณีพิชัย  สังข

ทอง  สังขศิลปไชย  สุวรรณศิลป  สุวรรณหงส  โสวัต  โคบุตร ไชยเชษฐ พระรถ  ศิลปสริุยวงศ และไกรทอง ซึ่งตวัละครพระเอกของแตละ

การแสดงถือเปนองคประกอบสําคัญท่ีสงผลใหการแสดงละครรํา มคีวามโดดเดนมากย่ิงขึ้น  จากการศึกษาบุคลิกลักษณะ การสวมบทบาท

พระเอกในการแสดงละครนอก จึงเปนแรงบันดาลใจใหผูวิจัยตองการศึกษาวิธีการสวมบทบาทพระเอก ในละครนอก ซึ่งผูวิจัยไดตระหนัก

และเล็งเห็นถึงความสําคัญ โดยจะศึกษาองคประกอบการแสดง กระบวนลีลาทารํา และการสวมบทบาทของการเปนพระเอกในละครรํา 

เพ่ือนําไปสูการวิเคราะหโดยใชทฤษฎีการเคล่ือนไหว และทฤษฎีนาฏยศาสตร ในเรื่องของการสวมบทบาทพระเอกในละครนอก ซึ่งจัดทํา

การรวบรวมขอมูล พรอมท้ังจดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร เพ่ือประโยชนตอวงการนาฏศิลปไทยสืบไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาการสวมบทบาทพระเอกในการแสดงละครนอก 

 

ระเบียบวิธีวิจยั 

 งานวิจัยเ ร่ือง การสวมบทบาทพระเอก ในการแสดงละครนอก เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach)  มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิธีการสวมบทบาทของตัวละครพระเอกในละครนอก  ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลโดยจัดเปนลําดับหัวขอดังน้ี 

1.ศึกษาจากหนังสือ ตํารา และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ   

2. เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและเปนผู ท่ีมีสวนเก่ียวของกับการแสดงในบทบาทตัวละคร

พระเอก ท้ังน้ีเพื่อนําไปสูการวิเคราะหขอมูล และผลการวิจัยท่ีมีความถูกตอง และบรรลุวัตถุประสงคของงานวิจัย งานวิจัยฉบับน้ี

ดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอน ไดแก ประชากรและกลุมตัวอยางแบงออกเปน 2 กลุม  ไดแก กลุมที่ 1 นักวิชาการดาน

นาฏศลิป  กลุมท่ี 2 ผูแสดงท่ีไดรับบทบาทพระเอกในการแสดงละครนอก  

3. ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเปนการหาขอมูลเบ้ืองตนเพื่อนํามาสรางเปนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบ

สัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการ แบบสังเกตการณท้ังมีสวนรวมและไมมีสวนรวม อุปกรณบันทึกเสียง และอุปกรณ

บันทึกภาพ  

4. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

4.1 ระยะท่ี 1 เปนการดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลท่ีเปนลายลักษณ 

อักษร ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ซึ่งผูวิจัยเขาไปรวบรวมขอมูลเบ้ืองตน เก่ียวกับความหมายและ

บุคลิกลักษณะของตัวละครพระเอก รวมถึงผูแสดงท่ีไดรับบทบาทเปนตัวละครพระเอก โดยไดรับความอนุเคราะหจากกลุมนักวิชาการ

นาฏศลิปไทยในเรื่องของการใหขอมูล  

4.2 ระยะท่ี 2 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม จากการสังเกตการณแบบมีสวนรวมและแบบไมมสีวนรวม คือ การ

ฝกปฏิบัตทิาราํและการสวมบทบาทพระเอก ในการแสดงละครนอก เรื่องมโนหรา ตอน พระสุธนเลือกคู เรื่องสุวรรณหงส ตอน สวุรรณหงส

ชมถ้ํา และเร่ืองไกรทอง ตอน ไกรทองอาสา รวมท้ังศึกษาวิดีโอบันทึกการแสดง เพ่ือใหไดขอมูลกลวิธีการราํและการสวมบทบาทพระเอกใน

ละครนอก นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณแบบเปนทางการ ตามประเด็นท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค ในขณะที่เขาไปลงภาคสนาม  มีการ

บันทึกภาคสนาม (Field  Note)  เปนประจําทุกคร้ัง โดยทําการวิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลและนําเสนอในรูปแบบงานวิจัย 
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ผลการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่อง การสวมบทบาทพระเอก ในการแสดงละครนอก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการสวมบทบาทของตัวละครพระเอก

ในละครนอก ผลการวิจัย พบวา พระเอกในละครรําจะตองมีลักษณะทาทางท่ีสงางาม ภาคภูมิ มีรูปรางสันทัด เหมาะสมท่ีจะเปนตัวเอก

ของการแสดง รวมถึงมีอัตลักษณหรือมีรูปแบบลักษณะที่แตกตางกันตามเน้ือเรื่องท่ีจัดการแสดง คือ พระเอกของการแสดงละครนอกในแต

ละเรื่อง มักจะมีชาติกําเนิดท่ีแตกตางกันออกไป กลาวคือ ตัวละครสุวรรณหงส และพระสุธน เปนตัวละครพระเอกท่ีมีชาติกําเนิดเปนองค

กษัตริย จะตองมีบุคลิกลักษณะที่มีภูมิฐาน มีความสงางาม ตัวละครไกรทอง พระเอกท่ีมีชาติกําเนิดเปนชาวบานหรือสามัญชน จะมี

บุคลิกลักษณะท่ีคอนขางวองไว กระฉับกระเฉง มีทาทีของความเจาชู มีลีลาของการเย้ืองกรายท่ีคลองแคลว สงางาม สําหรับการสวม

บทบาทพระเอกในการแสดงละครนอก จะมีองคประกอบท้ังหมด 2 องคประกอบ คือ  

 1) วิธีการสวมบทบาทไดแก วิธีการรําตีบทตามคํารอง และการรําหนาพาทย ของการแสดงละครนอก เรื่อง มโนหรา ตอน พระสุ

ธนเลือกคู เรื่องสุวรรณหงส ตอน สวุรรณหงสชมถ้ํา และเร่ือง ไกรทอง ตอนไกรทองอาสา 

 2) วิธีการแสดงอารมณของตัวละครพระเอก ในการแสดงละครนอก เร่ือง มโนหรา ตอน พระสุธนเลือกคู เร่ืองสุวรรณหงส ตอน 

สุวรรณหงสชมถ้ํา และเรื่อง ไกรทอง ตอนไกรทองอาสา ไดแก การแสดงอารมณรัก และแสดงอารมณใหเห็นถึงความกลาหาญ 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 การสวมบทบาทพระเอก ในการแสดงละครนอก ตัวละครพระเอกจะตองมีลักษณะทาทางท่ีสงางาม ภาคภูมิ มีรูปรางสันทัด 

เหมาะสมท่ีจะเปนตัวเอกของการแสดง โดยการสวมบทบาทพระเอก กลาวคอื ตัวละครสุวรรณหงส และพระสุธน เปนตัวละครพระเอกท่ีมี

ชาติกําเนิดเปนองคกษัตริย จะตองมีการสวมบทบาทบุคลิกลักษณะโดยแสดงใหเห็นถึงความมีภูมิฐาน และมีความสงางาม ตัวละครไกรทอง 

พระเอกท่ีมีชาติกําเนิดเปนชาวบานหรือสามัญชน การสวมบทบาทบุคลิกลักษณะ จะตองแสดงใหเห็นถึงความคลองแคลว วองไว 

กระฉับกระเฉง มีทาทีของความเจาชู มีลีลาของการเย้ืองกรายท่ีคลองแคลว สงางาม ดังน้ันการสวมบทบาทตัวละครพระเอกในการแสดง

ละครนอก ผูแสดงจะตองมีวิธีการราํท่ีมีท้ังทารําท่ีเปนไปตามแบบแผนนาฏศิลปไทย และทารําท่ีเปนทาธรรมชาติ และวิธีการแสดงอารมณ

ซ่ึงมีความสอดคลองกับทฤษฎีนาฏยศาสตร ของภรตมุนี ใน 2 ลักษณะคือ การแสดงศฤงคาระรสในอารมณรัก และการแสดงวีระรสใน

อารมณกลาหาญ เพ่ือใหนําไปสูความเปนอัตลักษณของการสวมบทบาทพระเอกในแสดงละครนอก  

 

ขอเสนอแนะ 

 ศึกษาวิธีการแสดงและการสวมบทบาทพระเอกในประเภทการแสดงละครรําคือ ละครในละครพันทาง และละครดึกดําบรรพ 

เพื่อประโยชนตอการศึกษาตัวละครพระเอกในการแสดงละครรําตอไป 
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