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บทคัดย่อ

 โครงการยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะไทย	 สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย	 เป็นโครงการ	

ที่สนับสนุนให้นิสิตทุนความเป็นไทย	 ในโครงการได้เรียนรู้วิชานาฏยศิลป์ไทยชั้นสูง	 จากศิลปินต้นแบบเพื่อ

เป็นการอนุรักษ์และสืบทอด	ศิลปะนาฏยศิลป์ไทยให้คงอยู่ต่อไป

	 การเรียนรู้เน้ือหาเรื่อง	 ร�าลงสรงโทนอิเหนา	 ซึ่งผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดกระบวนท่าร�าจาก

อาจารย์วรรณพินี	สุขสม	นาฏศิลปินทักษะพิเศษ	สังกัดส�านักการสังคีต	กรมศิลปากร	กระทรวงวัฒนธรรม	

พบว่าการร�าลงสรงเป็นการร�าเด่ียว	 แสดงความสามารถของผู้แสดง	 มีความหมายเก่ียวกับการอาบน�้า	

แต่งตัว	ซึ่งใช้บทพระราชนิพนธ์	เรื่องอิเหนา	ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	กล่าวถึง	อิเหนา	

อาบน�้า	แต่งตัว	ก่อนออกเดินทาง	 เพื่อไปท�าสงครามกับท้าวกะหมังกุหนิงที่เมืองดาหา	กระบวนการร�า	 ได้

รับถ่ายทอดมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา	 ปรากฏหลักฐานท่าร�าครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลัย	 โดยเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษมนตรี	 โดยท่าร�าหม่อมครูแย้มหม่อมละครในสมเด็จเจ้าพระยาบรม

มหาศร	ีสรุยิวงศ์	(ช่วงบนุนาค)	ได้มาเป็นอาจารย์สอนพเิศษทีว่งัสวนกุหลาบและได้ถ่ายทอดท่าร�าลงสรงโทน

ให้แก่คุณครูลมุลยมะคุปต์	เป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาท่าร�าให้แก่ครูที่ท�าการสอนในหลักสูตรการเรียน	นาฏยศิลป์	

ในวิทยาลัยนาฏศิลป	และสถาบันการศึกษานาฏยศิลป์	สืบต่อมา

	 เน้ือหาของการร�าลงสรงเป็นการร�าแต่งกาย	 กล่าวถึง	 เคร่ืองแต่งกาย	 ที่ตัวละครสวมใส่	 ตั้งแต่	

ผ้านุ่ง	 เสื้อ	 เครื่องประดับ	 อันเป็นจารีต	 ในการแสดงร�าลงสรง	 ของตัวละครที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมา

จนปัจจุบัน

ค�ำส�ำคัญ : ร�ำลงสรง, ลงสรงโทนอิเหนำ
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Abstract

 The Strategic Project for Excellence in Thai Arts, Department of Thai Dramatic 

Arts is a project aiming to provide graduate students who have been granted the Thainess 

Scholarship an opportunity to study advanced Thai dramatic arts taught by masters in the 

field to preserve and pass on this dramatic arts.

 The study of the contents of Long Song Tone of Inao were taught by Ms. Wanpini 

Suksom, Head of Thai Dramatic Arts, Office of Performing Arts, under the supervision 

of The Fine Arts Department, Ministry of Culture. Long Song dance is a solo performance 

revealing the performer’s dancing talent. The dance patterns are choreographed to present 

the performer’s postures and graces while taking a bath and getting dressed as described 

in Inao, a literary work of King Rama II. The work narrating the episode when Inao 

took a bath and got ready to battle with Kamuangkuning in Daha Kingdom. The dance 

patterns are based on those choreographed during the Ayutthaya Period and were

officially documented during the reign of King Rama II. Prince Pitakmontri along with 

Master Rung, Master Thongyu, Jao Jom Wad and Mon Yarn choreographed some dance 

patterns and later on some more patterns were added by Master Lamun Yamakup and 

Thanpuying Paew Sanitwongseni. All of these dance patterns have been transcribed into 

texts to be taught in the College of Dramatic Arts and other educational institutions offering 

a course in Thai dramatic arts.

 Long Song dance patterns describe the positions and the characteristics of the 

performer’s costume and accessories which is the tradition in the Long Song performance 

of the character. This has been passed on up to the present.

Keywords : Long Song dance, Long Song Tone of Inao
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บทน�ำ

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะไทย	โดย

การด�าเนินการจัดต้ังโครงการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ให้เป็นผู้มี

ความเป็นเลิศด้านความเป็นไทย	ซึ่งภาควิชานาฏยศิลป์	คณะศิลปกรรมศาสตร์	เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง

ในการผลักดันยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์	เนื่องด้วยนาฏยศิลป์ไทย	แสดงถึงความเป็น

เอกลักษณ์ของชาติ	 เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส�าคัญตามวิถีชีวิตของคนไทย	 การแสดงความบันเทิง

สะท้อนถึงลักษณะของสังคมไทยที่แตกต่างจากชนชาติอื่น	ๆ	สามารถบ่งบอกได้ถึงความเป็นชาติไทย

ทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืงทางด้านศิลปวฒันธรรมสบืเนือ่งมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานควรค่าแก่การอนรุกัษ์

สืบทอดให้คงอยู่

	 โครงการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	 ประกอบกับหน้าที่และการตระหนักถึงคุณค่า	 ในการ

รักษาศิลปวัฒนธรรมไทย	คณะศิลปกรรมศาสตร์	จึงได้จัดท�า	โครงการยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้าน

ศิลปะไทย	 สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทยขึ้น	 เพื่อสืบทอดนาฏยศิลป์ไทย	 จากศิลปินแห่งชาติหรือศิลปิน

ต้นแบบสูน่สิติ	ผู้ได้รบัทนุในโครงการยุทธศาสตร์และนสิติในสาขาวชิานาฏยศิลป์ไทย	ได้มกีารบนัทกึท่า

ร�าแบบมาตรฐานในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์	วีดีทัศน์เพื่อการอนุรักษ์	ส่งเสริม	และเผยแพร่ท่าร�า	

	 ทัง้นี	้โครงการยุทธศาสตร์สูค่วามเป็นเลศิด้านศิลปะไทย	สนบัสนนุนสิติผู้ได้รบัทนุให้มโีอกาส

ในการพฒันาทกัษะให้เกิดความเป็นเลศิด้านนาฏยศิลป์ไทย	โดยมุง่หวงัทีจ่ะเป็นส่วนหนึง่ในการสบืสาน

ให้ศิลปะการแสดงนาฏยศิลป์ไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์	 และศิลปวัฒนธรรมอันสูงค่าคู่ชาติไทยสืบไป	

ซ่ึงถือเป็นการผลักดันให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้มีความเป็นเลิศทางด้านนาฏยศิลป์ไทยตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 ในการนี้	คณะศิลปกรรมศาสตร์	ได้รับความอนุเคราะห์จากนาฏศิลปินอาวุโส	ส�านักการสังคีต	

กรมศิลปากร	กระทรวงวัฒนธรรม	อาจารย์วรรณพินี	สุขสม	ถ่ายทอดร�าเดี่ยว	ชุดลงสรงโทนอิเหนา,	

พระลอ	ลงสรง	(ลงสรงลาว)	ให้แก่นิสิตโครงการยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะไทย	สาขาวิชา

นาฏยศิลป์ไทย

วัตถุประสงค์

	 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตสาขาวิชานาฏยศิลป์ไทยผู้ได้รับทุนตามโครงการ

ยุทธศาสตร์ให้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะจนเกิดความเป็นเลิศด้านนาฏยศิลป์ไทย	 นอกเหนือจาก

การเรยีนตามปกติในสาขาวชิา	โดยการได้รบัถ่ายทอดท่าร�าจากศิลปินแห่งชาติหรอืผู้เช่ียวชาญต้นแบบ

โดยตรง	 และเปิดโอกาสให้นิสิตสาขาวิชานาฏยศิลป์ไทยที่สนใจได้พัฒนาทักษะด้านนาฏยศิลป์ไทย

ให้เกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้นในทักษะวิชาชีพ
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ขอบเขตของกำรวิจัย

	 ศึกษาการแสดง	ร�าลงสรงโทนอิเหนา	จากอาจารย์วรรณพินี	สุขสม

ระเบียบวิธีวิจัย

	 1.	ศึกษาจากเอกสารข้อมูลดังต่อไปนี้

	 	 ศึกษาในเรือ่งของประวติัการแสดงทางนาฏยศิลป์	สาขาวชิานาฏยศิลป์ไทย	คณะศิลปกรรม

ศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปีการศึกษา	2559	

	 	 -	 ชุดร�าลงสรงโทนอิเหนา	 จาก	 อาจารย์วรรณพินี	 สุขสม หัวหน้ากลุ่มนาฏศิลป์	 ส�านัก

	 	 	 การสังคีต	กรมศิลปากร	กระทรวงวัฒนธรรม

	 2.	สัมภาษณ์อาจารย์ทรงคุณวุฒิ	 	

	 	 -	 อาจารย์วรรณพินี	 สุขสม หัวหน้ากลุ ่มนาฏศิลป์	 ส�านักการสังคีต	 กรมศิลปากร	

	 	 	 กระทรวงวัฒนธรรม

	 3.	ฝึกปฏิบัติการแสดง	ร�าลงสรงโทนอิเหนา	ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์	–	สิงหาคม	2562

	 4.	จดัการแสดงเพือ่น�าเสนอผลงานการแสดง	ร�าลงสรงโทนอิเหนา	ในวนัที	่21	สงิหาคม	2562	

ณ	อาคารศิลปกรรมศาสตร์	3	คณะศิลปกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 ผลการวิจัยพบว่า	ค�าว่า	 “ลงสรง”	 (เป็นค�าราชาศัพท์)	 ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน	

หมายถึง	การอาบน�้า	(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2525,	2538,	น.	718)

	 ค�าว่า	 “ลงสรง”	 ในสารานุกรมเพลงไทย	 หมายถึง	 เพลงหน้าพาทย์ใช้บรรเลงประกอบ

เกี่ยวกับการท�าความสะอาดด้วยน�้า	 เช่น	 การสรงน�้าพระพุทธรูป	 สรงน�้าเทวรูป	 การอาบน�้าเจ้านาค

ภายหลังการปลงผมแล้ว	 ในการแสดงโขน	 ละคร	 ใช้บรรเลงตอนตัวละครอาบน�้า	 (สารานุกรมเพลง

ไทย,	2528,	น.	243)

	 ดังนั้น	การร�าลงสรง	จึงเป็นการร�าในเรื่อง	การอาบน�้าและแต่งตัวของตัวละคร	ซึ่งเป็นการร�า

อวดฝีมอืและความความงดงามของเครือ่งแต่งกาย	โดยผู้ทีจ่ะร�าลงสรงมกัเป็นพระเอกหรอืตัวเอกของ

เรื่อง	ที่มียศศักดิ์เป็นกษัตริย์	ซึ่งจะต้องท�าการลงสรงทุกครั้งก่อนออกเดินทาง	ก่อนออกรบ	ก่อนเข้า

เฝ้า	ก่อนปลอมตัวและก่อนเข้าพิธีส�าคัญ	เป็นการร�าประกอบการบรรเลงดนตรีโดยไม่มีบทร้อง	ต่อมา

มีการน�าบทร้องที่บรรยายถึงลักษณะการอาบน�้าและการแต่งตัวเข้ามาใช้ประกอบการร�า	 ท�าให้มีการ
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เรียกการร�าลงสรงนี้ว่า	 “ลงสรงทรงเครื่อง”	 โดยมีการแบ่งการร�าลงสรงในการแสดงนาฏยศิลป์ไทย

ออกเป็นตามลักษณะการแสดงหรือตามช่ือเพลงที่ใช้ประกอบการร�าลงสรงที่ปรากฏอยู่ในการแสดง

นาฏยศิลป์ไทย	(โขนละคร)	แบ่งได้	7	ประเภทตามที่	อาจารย์	วรรณพินี	สุขสม	กล่าวไว้ดังนี้

	 “1.	ร�าลงสรงปี่พาทย์เป็นการร�าที่แสดงท่าทางการอาบน�้าของตัวละครโดยไม่มีบทร้องมี

แต่	ท�านองเพียงอย่างเดียว	ใช้ในการแสดงโขน	ละคร	เช่น	ร�าลงสรงปี่พาทย์ของพระลอในการแสดง	

ละครพันทาง	เรื่องพระลอ

	 2.	ร�าลงสรงสหุร่าย	เป็นการร�าทีแ่สดงท่าทางการอาบน�า้ของตัวละครโดยมบีทร้อง	บรรยาย

ถึงลักษณะการอาบน�้าและเครื่องแต่งกายของตัว	ละคร	ใช้ในการแสดงละครในและใช้กับ	ตัว	ละคร

ที่เป็นพระเอกของเรื่อง	เช่น	การร�าลงสรงสุหร่ายของพระอุณรุทจากการแสดงละครใน	เรื่องอุณรุท

	 3.	ร�าลงสรงโทน	เป็นการร�าทีแ่สดงท่าทางการอาบน�า้และแต่งตัวของตัวละคร	โดยมบีทร้อง

บรรยายถึงลักษณะการอาบน�้าและเครื่องแต่งกายของตัวละคร	 ใช้ในการแสดงโขนและละครในกับ

ตัวละครฝ่ายพระหรือตัวเอกของเรื่องเช่นร�าลงสรงโทนของอิเหนาจากการแสดงละคร	ในเรื่องอิเหนา

	 4.	ร�าลงสรงมอญ	เป็นการร�าทีแ่สดงท่าทางการอาบน�า้และแต่งตัวของตัวละครโดยมบีทร้อง

บรรยายถึงลักษณะการอาบน�้าและเครื่องแต่งกายของตัวละคร	หรือใช้บรรยายลักษณะ	ความงดงาม

ของธรรมชาติในระหว่างการอาบน�้า	 ซ่ึงโดยทั่วไปไปใช้ได้ทั้งในการแสดงโขนและละคร	 ทุกประเภท

เช่นร�าลงสรงมอญของพระสังข์จากการแสดงละครนอกเรื่องสังข์ทองร�าลงสรงมอญ	 ของนางกินรีทั้ง

เจ็ดจากการแสดงละครชาตรีเรื่องมโนห์รา	 ซึ่งบรรยายถึงการอาบน�้ารวมกัน	 หลายคนโดยไม่ได้กล่าว

ถึงเครื่องแต่งกาย

	 5.	ร�าลงสรงลาว	 เป็นการร�าที่แสดงท่าทางการอาบน�้าของตัวละครโดยมีบทร้องบรรยาย

ถึงลักษณะการอาบน�้าและเครื่องแต่งกายของตัวละคร	 ใช้ในการแสดงละครพันทางหรือละครที	่

ต้องการบอกเช้ือชาติของตัวละครทั้งฝ่ายพระและนางเช่นร�าลงสรงลาวของพระลอจากการแสดง

ละครพันทางเรื่องพระลอหรือร�าลงสรงลาวของสาวเครือฟ้าในการแสดงละครร้องเรื่องสาวเครือฟ้า	

เป็นต้น

	 6.	ร�าลงสรงแขก	 เป็นการร�าที่แสดงท่าทางการอาบน�้าของตัวละครโดยมีบทร้องบรรยาย	

ถึงลักษณะการอาบน�้าและเครื่องแต่งกายของตัวละคร	 ใช้ในการแสดงละครพันทางหรือละครที	่

ต้องการบอกเช้ือชาติของตัวละคร	 เช่น	 ร�าลงสรงแขกของพระยาแกรกจากการแสดงละครพันทาง	

เรื่องพระยาแกรกหรือร�าลงสรงแขกของอิเหนาในการแต่งกายอย่างชวา

	 7.	ร�าชมตลาดเป็นการร�าที่แสดงท่าทางการอาบน�้าของตัวละครโดยมีบทร้องบรรยายถึง	

ลักษณะการอาบน�้าและเครื่องแต่งกายของตัวละคร	 ใช้ในการแสดงโขนและละคร	แต่จะนิยม	น�ามา
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ใช้แสดงส�าหรับการอาบน�้าแต่งตัวของตัวนางเป็นส่วนใหญ่	 เช่น	 ร�าชมตลาดของนางวันทอง	 ในการ

แต่งตัวจากการแสดงละครนอกเรื่องขุนช้างขุนแผน	 ร�าชมตลาดของนางวิยะดาในการแต่งตัวจากการ

แสดงละครในเรื่องอิเหนา	เป็นต้น”	(วรรณพินี	สุขสม,	2547,	น.	98)

	 โดยรูปแบบการร�าลงสรง	มีขั้นตอนที่สามารถแยกได้เป็น	3	ขั้นตอน	คือ

	 ขั้นตอนที่	1	การลงสรง	(การอาบน�้า)

	 ขั้นตอนที่	2	การทรงสุคนธ์	(การประพรมเครื่องหอม)

	 ขั้นตอนที่	3	การทรงเครื่อง	(การแต่งกาย)

	 ในการร�าลงสรงแต่ละครั้งไม่จ�าเป็นต้องมีครบทั้ง	 3	 ขั้นตอน	 อาจจะมีเพียงขั้นตอนเดียวคือ

ขั้นตอนที่	3	ในส่วนของวิธีการร�าเป็นตามรูปแบบของแต่ละขั้นตอน	ซึ่งแต่ละขั้นตอนของการอาบน�้า

จะร�าได้ทั้งแบบนั่งร�าและแบบยืนร�า	ขึ้นอยู่กับบทว่ากล่าวถึงการอาบน�้าในลักษณะใด	

	 โดยกระบวนท่าร�าลงสรงโทนนัน้	มมีาต้ังแต่สมยักรงุศรอียธุยาและสบืทอดต่อกนัมาจนในสมยั

รัชกาลที่	 2	 ได้มีการน�าท่าร�าที่เป็นแบบแผนเดิมมาใช้ในการแสดงและใช้เป็นแนวทางการประดิษฐ์

ท่าร�าข้ึนตามบทร้อง	โดยมเีจ้าฟ้ากรมหลวงพทิกัษ์มนตรเีป็นผู้ประดิษฐ์ท่าร�าร่วมกบัครรูุง่และครทูองอยู่	

โดยมีเจ้าจอมมารดาแย้มเป็นผู้ร�าและต่อมาได้ถ่ายทอดให้กับเจ้าจอมมารดาวาดและหม่อมแย้ม

จนมาถึงครูลมุล	 ยมะคุปต์	 และท่านผู้หญิงแผ้ว	 สนิทวงศ์เสนี	 เมื่อท่านทั้งสองเข้ารับราชการในกรม

ศิลปากร	ได้ถ่ายทอดกระบวนท่าร�าให้กับศิลปินกรมศิลปากร	และอาจารย์ของวิทยาลัยนาฏศิลป	

	 ในการนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีโครงการยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะไทย

สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทยขึ้น	เพื่อสืบทอดนาฏยศิลป์ไทย	จากศิลปินแห่งชาติหรือศิลปินต้นแบบสู่นิสิต

ผู้ได้รับทุนในโครงการยุทธศาสตร์และนิสิตในสาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย	 และมีการบันทึกท่าร�าแบบ

มาตรฐานในรปูแบบของสือ่อิเลก็ทรอนกิส์และวดีีทศัน์เพือ่การอนุรกัษ์	ส่งเสรมิ	และเผยแพร่ท่าร�า	โดย

ได้รบัความอนุเคราะห์ถ่ายทอดท่าร�าจากศิลปินแห่งชาติหรอืผู้เช่ียวชาญต้นแบบจากนาฏศิลปิน	อาจารย์

วรรณพินี	สุขสม	หัวหน้ากลุ่มนาฏศิลป์	ส�านักการสังคีต	กรมศิลปากร	กระทรวงวัฒนธรรม	อาจารย์

วรรณพินี	สุขสม	ได้รับถ่ายทอดจากอาจารย์เวณิกา	บุนนาค	อาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลป	ซึ่งอาจารย์

เวณิกา	บุนนาค	ได้รับการสืบทอดท่าร�าจากคุณครูลมุล	ยมะคุปต์	นอกจากนี้การแสดงชุดนี้ยังถูกบรรจุ

ไว้ในหลกัสตูรการเรยีนนาฏยศิลป์ไทยอีกหลายแห่งกระบวนท่าร�าลงสรงโทน	มลีกัษณะเป็นท่าร�าตีบท

ตามบทร้อง	 กล่าวคือ	 เป็นการร�าที่ท�าท่าทางตามความหมายของบทร้อง	 โดยมักจะต้องมีการแปล

ความหมายของบทร้องก่อน	เพือ่น�ามาเลอืกสรรในการประดิษฐ์ท่าร�าให้ตรงตามความหมายของบทร้อง	

โดยน�าท่าร�าเดิมที่มีอยู่แล้วในเพลงช้า	เพลงเร็ว	เพลงแม่บท	และระบ�าสี่บท	
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	 ท่าร�าในการร�าลงสรงนั้น	 อาจารย์วรรณพินี	 สุขสม	 ได้กล่าวไว้ว่า	 “ท่าร�าที่ใช้แทนเครื่อง

แต่งกาย	 เรียกว่าท่าหลัก	 ส่วนท่าร�าที่ใช้ขยายคุณลักษณะของเรื่องแต่งกายเรียกว่าท่าร�าขยาย	 และ

ท่าร�าทีใ่ช้เช่ือมระหว่างท่าร�าหลกัและท่าร�าขยายเรยีกว่าท่าเช่ือม	และท่าร�าทีใ่ช้ประกอบท�านองเพลงใน

บทร้องซ�้า	 เรียกว่าท่ารับ”	 (วรรณพินี	สุขสม,	2547,	น.	133)	จากกระบวนท่าร�าลงสรงโทนอิเหนา	

พบว่ามีท่าร�าหลักรวม	 10	 ท่า	 ท่าร�าขยายรวม	 22	 ท่า	 ซ่ึงเป็นรูปแบบการร�าลงสรงในขั้นตอนที่	 3	

การทรงเครื่อง	 (แต่งตัว)	 โดยท่าร�ามีความหมายถึงเครื่องแต่งกายของอิเหนาที่ใช้เพื่อแสดงยศศักด์ิ	

เป็นการแต่งกายยนืเครือ่งพระแขนยาวทีเ่ลยีนแบบมาจากเครือ่งทรงของกษตัรย์ิก่อนทีจ่ะออกเดินทาง	

โดยกล่าวถึง	 ผ้านุ่ง	 เสื้อ	 ห้อยหน้า	 สังวาล	 ทับทรวง	 ทองกร	 ธ�ามรงค์	 มงกุฎ	 กรรเจียกจร	 อุบะ	

ตลอดจนกริชที่เป็นอาวุธประจ�าตัว

	 การร�าลงสรงโทนอิเหนา	 จึงเป็นการร�าเฉพาะการทรงเครื่องของอิเหนาที่ระบุไว้ในบทบท

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 ว่าเป็นเครื่องทรงส�าหรับวันอาทิตย์โดย

การสวมเสื้อสีแดง	 ดังปรากฏในบทร�าลงสรงที่จะกล่าวต่อไปเพื่อออกเดินทาง	 และ	 ยกทัพไปรบกับ

ท้าวกะหมังกุหนิงที่เมืองดาหา	 โดยมีขั้นตอนในการร�าลงสรงเริ่มด้วยการสวมเครื่องแต่งกายและ

เครื่องประดบัพรอ้มเหน็บกรชิคูก่าย	ดงัความในบทพระราชนพินธร์ะบชุือ่เพลงและอธบิายการแต่งตวั

	 กระบวนท่าร�ามกีารน�าการใช้อวัยวะต่าง	ๆ 	ของร่างกาย	พบว่ามกีารใช้ศีรษะ	ล�าตัวและกดไหล่

ทางด้านข้างมากท่ีสดุ	โดยการใช้ศีรษะในลกัษณะการลกัคอหลายครัง้	ส่วนมอืและแขนจะพบว่ามกีารใช้

มอืจบีและมอืต้ังวง	ในระดับเดียวกนัและระดับทีแ่ตกต่าง	มกีารใช้มอืล่อแก้ว	และมลีกัษณะการเล่นเท้า

ทีม่จัีงหวะช้าและเรว็ผสมกนั	เช่นในบทร้อง	“ห้อยหน้าปักทองกรองดอกชิด”	ดังปรากฏตามภาพ	ดังน้ี

รูปที่ 1	“ห้อยหน้า”
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ทิศ		 หันหน้า

เท้ำ		 ก้าวหน้าด้วยเท้าซ้าย	ยกเท้าขวา

มือ		 มือซ้ายต้ังวงล่าง	 มือขวาวางมืองอแขน	 (ตะแคงมือ)	 ออกไปด้านข้างปลายมือตรงกับเข่า

	 ทางขวา

ศีรษะ	 เอียงไปทางซ้ายเล็กน้อย	

รูปที่ 2	“ปักทอง”

ทิศ	 หันขวา	

เท้ำ	 เท้าขวาก้าวหน้า	ยกเท้าซ้าย

มือ	 มือขวาจีบคว�่า	เหนือหน้าขาซ้ายเหนือเข่า	มือซ้ายจีบส่งหลัง

ศีรษะ	 เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย
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ทิศ	 หันขวา

เท้ำ	 ก้าวเท้าซ้ายจรดเท้าขวา	แล้วก้าวขวายกเท้าซ้าย

มือ	 มือขวาจีบคว�่าสูง	ระดับศีรษะ	(ท่าร้อยดอกไม้)	แล้วหมุนตัวลงกลับมา	1	รอบ	แล้วหันตัวมา

	 ตามเดิม	เปลีย่นเป็นมอืขวาจีบคว�า่แล้วหงายขึน้บนหน้าขาซ้าย	งอแขนขวา	มอืซ้ายจีบส่งหลงั

ศีรษะ	 เอียงทางซ้าย

หมำยเหตุ	ช่วงการเอื้อนก่อนร้อง	ผู้แสดงหันหน้าและปฏิบัติ	“การเล่นเท้าในจังหวะช้า”	ดังนี้

	 1.	แตะเท้าซ้าย	มือซ้ายคงเดิม	คลายมือขวาออกแบ	หงาย	ระดับวงล่าง	เอียงศีรษะและ

	 	 กดไหล่ขวา

	 2.	เท้าซ้ายไปวางหลัง	 แตะเท้าขวา	 มือซ้ายคงเดิม	 หมุนมือขวาขึ้นตั้งวงล่าง	 เอียงศีรษะ

	 	 และกดไหล่ซ้าย	

	 3.	แตะเท้าขวาซ�้า	 1	 ครั้ง	 มือซ้ายคงเดิม	 มือขวา	 จีบคว�่าระดับวงล่าง	 เอียงศีรษะและ

	 	 กดไหล่ซ้าย	ช่วงการเอื้อนหลังร้อง	ปฏิบัติ	“การเล่นเท้าในจังหวะเร็ว”ดังนี้

	 4.	หันหน้า	 น�าเท้าขวาไปวางหลัง	 แตะเท้าซ้าย	 มือทั้งสองคงเดิม	 เอียงศีรษะและกด

	 	 ไหล่ขวา

รูปที่ 3 “กรองดอกชิด”
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	 1.	หนัซ้ายโดย	ก้าวหน้าด้วยเท้าซ้าย	มอืซ้ายจีบหงายด้านหลงัแขนตึงคงเดิม	มอืขวาคลาย

	 	 จีบออกเป็นตั้งวง	มือขวาล่อแก้วหงายระดับวงล่างเอียงขวา

รูปที่ 4	“ดอกชิด”

ทิศ	 หันเฉียงซ้าย

เท้ำ	 ก้าวหน้าด้วยเท้าขวายกเท้าซ้าย	

มือ	 มือซ้ายจีบส่งหลัง	มือขวาจีบหงายเหนือเข่าซ้าย	

ศีรษะ	 เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย

เพลงร้องและท�ำนองเพลง

	 ในการร�าลงสรงโทนอิเหนา	 ใช้เพลงร้องและท�านองเพลงประกอบการร�าจ�านวน	 3	 เพลง

ดังมีเนื้อร้องประกอบท�านองเพลงดังนี้

ปี่พาทย์บรรเลงเพลงต้นเข้าม่าน

ร้องเพลงโทน	(ลงสรง)

*บทละคร	เรื่อง	อิเหนา	บทพระราชนิพนธ์ใน	พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

	 	 ทรงภูษาแย่งยกกระหนกกระหนาบ	 ฉลององค์เข้มขาบคดกริช

	 ห้อยหน้าปักทองกรองดอกชิด		 สังวาลวรรณวิจิตรจ�ารัสเรือง

	 ทับทรวงพวงเพชรเม็ดแตง		 ทองกรแก้วแดงประดับเนื่อง
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	 ธ�ามรงค์รจนาค่าเมือง		 อร่ามเรืองเพชรรัตน์ตรัสไตร

	 ทรงมงกุฎกรรเจียกจรสุวรรณ		 วาวแววแก้วกุดั่นดอกไม้ไหว

	 ห้อยอุบะบุหงามาลัย		 เหน็บกริชฤทธิไกรแล้วไคลคลาฯ

ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเสมอ

	 จากบทร้องในการร�าลงสรงได้ระบุเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับส�าหรับวันอาทิตย์

เรียงล�าดับก่อนหลังจากบทได้ดังนี้

	 1.	ภูษา

	 2.	ฉลององค์	(สีแดงเข้ม)

	 3.	ห้อยหน้าปักดอกเรียงชิดกันด้วยสีทอง

	 4.	สังวาลทอง

	 5.	ทับทรวงเพชร

	 6.	ทองกร

	 7.	ธ�ามรงค์

	 8.	มงกุฎทองประดับด้วยกรรเจียกจร	และดอกไม้ไหว

	 9.	อุบะและพวงดอกไม้

	 10.	กริช

เครื่องแต่งกำยและอุปกรณ์ประกอบกำรแสดง

	 การแสดงชุดลงสรงโทนอิเหนานี้	 ก�าหนดให้ผู้แสดงแต่งกายยืนเครื่องพระ	 โดยผู้แสดงเป็น

อิเหนาให้สวมเสื้อแขนยาวสีแดง	และเหน็บกริชเป็นอุปกรณ์การแสดงไว้ที่เอวด้านซ้าย	ลักษณะของ

เครื่องแต่งกาย	ประกอบด้วย

	 1.	ก�าไลเท้า

	 2.	สนับเพลา

	 3.	ผ้านุ่ง

	 4.	ห้อยข้าง

	 5.	เสื้อหรือฉลององค์

	 6.	เกราะหรือรัดออก

	 7.	รัดสะเอวหรือรัดองค์

	 8.	ห้อยหน้า	หรือชายไหว

	 9.	เข็มขัด
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	 10.	กรองคอ

	 11.	อินทร์ธนู

	 12.	ทับทรวง

	 13.	พาหุรัด

	 14.	สังวาล

	 15.	ตาบทิศ

	 16.	ชฎา

	 17.	จอนหูหรือกรรเจียกจร

	 18.	ดอกไม้ทัด

	 19.	อุบะ

	 20.	ธ�ามรงค์

	 21.	ทองกร	หรือ	ก�าไลแผง

	 22.	แหวนรอบ

	 23.	ปะวะหล�่า

ที่มา	:	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.	 (มปร).	 ลงสงโทนอิเหนา.	 สืบค้นเมื่อวันท่ี	 6	 กุมภาพันธ์	 2563,	

	 จากเว็บไซต์:	http://www.elfar.ssru.ac.th/supavadee_po
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โอกำสที่ใช้แสดง

 การแสดงชุดนี้น�ามาใช้ในการแสดงตามโอกาสต่าง	ๆ	ดังนี้

	 1.	เป็นการร�าเดี่ยวในการแสดงละครใน	เรื่องอิเหนา	ตอนเดินทางไปช่วยรบที่เมืองดาหา

	 2.	เป็นการร�าเดี่ยว	ในการแสดงสาธิตหรือในการแสดงวิพิธทัศนาต่าง	ๆ

	 3.	เป็นชุดการแสดงหนึ่งบรรจุไว้ในหลักสูตรนาฏยศิลป์ระดับอุดมศึกษา

ภาพนิสิตถ่ายรูปร่วมกับครูผู้ถ่ายทอดท่าร�าลงสรงโทนอิเหนา	อาจารย์วรรณพินี	สุขสม

หัวหน้ากลุ่มนาฏศิลป์	ส�านักการสังคีต	กรมศิลปากร	กระทรวงวัฒนธรรม
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