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กระบวนท่ ากระบีรํา หรือ ไม้ ครู ของคณะนายสอน เนียมแก้ ว เพชรบุรี
Wai kroo Krabi Krabong dance by Kru Sorn Neamkeaw Petchaburi
ผูว้ จิ ยั ชือ ขันติมา นามสกุล แฉ่งฉายา
อาจารย์ทีปรึ กษาภาคนิพนธ์ รองศาสตราจาย์ สุ ภาวดี โพธิ เวชกุล
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ ไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
บทคัดย่ อ
ภาคนิ พนธ์ฉบับนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษาประวัติความเป็ นมา องค์ประกอบ เน้นศึกษากระบวน
ท่า กระบีรํา หรื อ ไม้ครู ของกระบีกระบองคณะนายสอน เนียมแก้ว จังหวัดเพชรบุรี ซึ งในปั จจุบนั กระบี
กระบองคณะนายสอน เนียมแก้ว เป็ นกระบี กระบองเพชรบุ รี คณะเดี ย วที ยัง คงอยู่ โดยมี วิ ธี ดาํ เนิ น
การวิ จ ัย คื อ การศึ ก ษาจากเอกสาร การสั ม ภาษณ์ การสั ง เกตการณ์ การฝึ กปฎิ บ ัติ การศึ ก ษาจาก
วิ ดิ ท ัศ น์ ซึ งเครื องมื อ ที ใช้ ใ นการวิ จ ัย ได้ แ ก่ (1)แบบสั ม ภาษณ์ (2)แบบสั ง เกตการณ์ โดยมี
ประเด็ น คํา ถาม ที สอดคล้ อ งกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จ ัย
ผลการวิจยั พบว่ากระบวนท่ากระบี รํา หรื อ ไม้ค รู ของคณะนายสอน เนี ยมแก้ว จังหวัด
เพชรบุ รี มี ทงหมด
ั
กระบวน 11 ท่า ประกอบด้ว ย ( 1 ) ท่ า เตรี ย ม ( 2 ) ท่ า เปิ ดไม้รํา ควงลง ( 3 ) ท่ า ไหว้ค รู
( 4 ) ท่ า ขึ นข่ ม (5)ท่าเปิ ดมือรํา (6)ท่าไม้ขา้ มหัว (7)ท่าไม้แหวก (8)ท่าไม้เข้าเอว (9)ท่าไม้อุม้ เทียน(10)ท่า
ไม้กลับหรื อหนุ มาน
ถวายแหวน( 11 ) ท่ า ควงลงนังไหว้ โดยมี ห ลัก ในการรํา คื อ (1) การนับจังหวะในการรําเป็ น 3จังหวะ มี
เพียง บางท่าที นับ 4จังหวะคื อท่าที 2 ของไม้แหวก และท่าที 3ของท่าไม้อุม้ เทียน (2)ท่า เชื อมในการ
เปลี ยนท่าทุ กครั งคื อมื อซ้ายจี บ หงายที หน้า อกและวางส้ นเท้า แตะพืน 1ครั ง(3 ) ในการเดิ นจะเดิ นงอ
เข่า และ ชัก ส้ น เท้า สู ง นอกจากนี เวลาร่ า ยรํา ผู ้รํา จะมองกระบี ของตนเองเคลื อนไหว ในท่ า ทาง
ต่ า งๆ เพราะถือเป็ นไม้ครู เวลารําเปรี ยบเสมือน ครู มารําด้วย ทําให้การรํายิงสวยงามและผูร้ ่ ายรํามีความมันใจ ใน
การรํา มากยิ งขึ น
กระบวนท่ากระบีรํา หรื อ ไม้ครู ของคณะนายสอน เนียมแก้วจังหวัดเพชรบุรีนี เป็ นกระบวนท่ารํา ทีมี
ความ สวยงาม ความสนุกสนาน สมควรอย่างยิงในการถ่ายทอด ให้คนรุ่ นหลังได้รู้และได้ปฏิบตั ิเป็ น เพราะ กระบี
กระบองของ จังหวัดเพชรบุรีนี ถือเป็ นอีกหนึงการละเล่นพืนบ้านทีทรงคุณค่ายิงคู่ควรกับการสื บทอด และอนุ
รักษณ์สืบไป
คํา สํา คัญ : กระบวนท่ า กระบี รํา หรื อไม้ค รู , คณะนายสอน เนี ย มแก้ ว เพชรบุ รี
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Abstract
This term paper proposes to study the history and compositions of Wai Kroo Krabi Krabong
Dance (Thai martial art swordplay) emphasized on the swordplay act of Kru Sorn Neamkaew, the only
martial art performer team left in Petchaburi Province called Petchaburi Krabi Krabong. The research
made by study from the papers, interview, observations, practices, and videos. The researching tools are
questionnaires and observation lists with the topics and questions conform to the objectives of this
research.
The research shows that the Krabi Krabong Dance of Kru Sorn Neamkaew performer team of
Petburi province composts with 11 acts are 1. Ready act, 2.Open arm and swing down act, 3. Wai Kroo
act, 4. Standup act, 5.Open arms dance act, 6. Sword-Across-Head act, 7.Mai Wak act, 8. Sword to waist
act, 9. Mai Oom Tein act, 10. Mai Klub act or Hanumarn Tawai Wan act, and 11. Twist down to sit act.
The dance principals consist of 1. Three-Step tempo count on every acts except for Four-Step tempo count
in some acts which are the second step of Mai Wak act and the third step of Mai Oom Tein act, 2. The
conjunction between acts. Every change of acts consist with the left hand up side Jeeb at the chest and put
the heel to the ground one time, and 3. The walk step by bend the knee and lift up the heel. Moreover,
while dancing, the dancer shall looks to the sword while it moves in every act because the swords are the
represent of their teacher dancing with them. This shall make the dance beautiful and the dancers are more
confident to dance.
The Krabi Krabong dance of Kru Sorn Neamkaew and team of Petchaburi Province is
the beautiful and joyful martial Thai folk dance. Appropriately to pass these knowledge
to the people of next generation for their acknowledgement and practice. Because of the
Krabi Krabong of Petchaburi province is one of value traditional activities and appropriate to
preserve and inherit continuously.
Keywords:
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ความเป็ นมาและความสํ า คั ญ ของปั ญ หา
กระบีกระบองเป็ นการละเล่นพืนบ้าน ทีสื บทอดกันมา แต่โบราณของชาวบ้านดอนข่อย ตําบลลาดโพธิu
อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็ นการละเล่นทีแสดงถึงกลยุทธ์ในการต่อสู ้เพือ เอาชนะซึ งกันและกัน ประกอบ
ด้วยอาวุธต่างๆ ได้แก่ กระบี กระบอง ดาบ ทวน หอก ง้าว ขวาน ไม้พลอง และเครื องป้ องกันตัว ได้แก่ โล่ห์
เขน ดัง เป็ นต้น อีกทังเป็ นการละเล่นเพืออวดฝี มือเชิงการต่อสู ้ทีมี ลีลาการเคลือนไหว ทีสง่างาม โดยวิธีการ เล่น
กระบีกระบองนัน จะต้องเล่นตามลําดับอาวุธ และจะเน้นท่าทางการร่ ายรํา มากกว่าการต่อสู ้ทีสมจริ ง การร่ ายรํา
คิดค้นขึน เป็ นแบบฉบับ เฉพาะของชาวตําบลลาดโพธิu
ในอดีตการละเล่นกระบีกระบองของชาว ตําบลลาดโพธิu นัน เริ มต้นจากบ้านดอนข่อย และขยายมาที
บ้านวังบัวด้วย

การละเล่นนีมีชือเสี ยงโด่งดัง

ไม่เพียงเฉพาะ ในจังหวัดเพชรบุรีเท่านันแต่รวมไปถึง จังหวัด

ใกล้เคียงด้วย หากจะหาการแสดงกระบีกระบองทีรําได้สนุกสนาน สวยงาม ห้าวหาญ จะต้องเป็ นกระบีกระบอง
ของเพชรบุรี เท่านัน ไม่สามารถมีทีใดเทียบได้ การแสดงกระบีกระบอง ในจังหวัดเพชรบุรีปรากฏว่ายังมีอยูท่ ี
บ้านดอนข่อย

และวังบัว ตําบลลาดโพธิu อําเภอบ้านลาดเท่านัน ครังอดีต คณะกระบี กระบอง คณะหนึ งจะมี

สมาชิ ก ผูร้ ่ า ยรํา ประมาณ 20 คน หากมีงานรื นเริ งเมือใด ก็ตอ้ งหากระบี - กระบองไปแสดง แต่ในปั จจุบนั น่า
เสี ยดายเป็ นอย่างยิง เพราะการละเล่นกระบีกระบองนัน เหลือเพียงคณะเดียว จากทีเคยมีสมาชิกในคณะ 20 คน ปัจจุบนั
เหลือเพียง คณะเดียว และเหลื อผูท้ ี เป็ นนัก แสดง ตังแต่ค รั งอดี ต และเป็ นครู ผูถ้ ่ายทอดได้เพียง 2 ท่าน นอกนันก็
ล้มหายตายจากกันไป ไม่มีผทู ้ ีจะสื บทอดได้ เพราะกระบีกระบองมีกระบวนท่ามากมาย หลายกระบวนท่า และแต่ละ
กระบวนท่ามีความยากในการฝึ กหัด ไม่ว่า จะเป็ น ไม้ค รู (การรําไหว้ค รู ) ไม้ตี ไม้รํา การรํา ของ แต่ละอาวุธ ทําให้
คนรุ่ นหลังไม่สนใจ ทีจะศึกษาและสื บทอด โดยคณะทียังคงหลงเหลืออยูน่ นคื
ั อคณะของ ลุงสอน เนี ยมแก้ว หรื อที
รู ้จกั กันในนาม กระบีกระบองลุงสอน นันเอง
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาประวัติความเป็ นมาของกระบีกระบอง คณะนายสอน เนียมแก้ว จังหวัดเพชรบุรี
2. ศึกษาองค์ประกอบของกระบีกระบอง คณะ นายสอน เนียมแก้ว จังหวัดเพชรบุรี
3. ศึกษากระบวนท่ากระบีรํา หรื อ ไม้ครู ของ กระบีกระบองคณะนายสอน เนียมแก้ว จังหวัดเพชรบุรี
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครังนีผูว้ ิจยั จะทําการศึกษากระบีกระบอง คณะนายสอน เนียมแก้ว จังหวัดเพชรบุรี โดย
ศึกษาในหัวข้อ ประวัติความเป็ นมา ขันตอนการแสดง อุปกรณ์ทีใช้ในการแสดง เครื อ)งกระบีกระบอง เครื องแต่งกาย (
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ดนตรี ทีใช้ประกอบการแสดง โดยมุ่งเน้นในการศึกษา กระบวนท่ารํา เฉพาะ กระบีรํา หรื อ ไม้ครู ทีใช้ในการแสดง กระบี
กระบองคณะลุงสอน เนียมแก้ว จังหวัดเพชรบุรี
ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
การวิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ทฤษฎีศิลปะท่าทาง และ การเคลือนไหว มาใช้ในการ วิเคราะห์และ การ
ตีความหมาย ของการเคลือนไหวร่ างกายในกระบวนท่ารําต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น ทฤษฎีของ ฌาค เลอคอค
(Jacques Lecoq)ทีกล่าวว่าท่าทางและการเคลือนไหว ให้ความหมาย และสัญลักษณ์ได้หลายระดับ ทังการบอก
ทิศทาง ขนาด นําหนัก ลักษณะ ท่าทางเหล่านีพัฒนา มาจากท่าตามธรรมชาตินนเอง
ั
ทฤษฎีการ เคลือนไหวร่ างกาย
แบบมิติสูงตํา มิติซา้ ยขวา มิติหน้าหลังของ รู ดอล์ฟ ลาบาน ( Rudolf Laban)กล่าวว่า มิติสูงตําเป็ นความจริ งของ
ชีวติ คือเวลาทีเรารู ้สึกไม่มนคงหรื
ั
อจะล้ม เราจะค่อยๆย่อตัวลงเล็กน้อยสมดุลของเรา จะดีขึน มิติซา้ ย-ขวา คือการ
เคลือนไหวเข้าหรื อออกทีแสดงออกถึงการรับและการปฏิเสธ มิติหน้า-หลังเช่น เราจะ ถอยหลังเมือเรารู ้สึกตกใจ
หรื อรู ้สึกถึงอันตราย และเมืออันตรายผ่านไปแล้วเราจะโน้มตัว ดูขา้ งหน้า และค่อยๆเดิน อย่างระมัดระวัง รวมไป
ถึงหลักการเคลือนไหวของ วิลเลียม คอร์ บีน เรื องความสัมพันธ์ของการใช้อวัยวะ ส่ วนต่างๆ ได้อย่างสัมพันธ์กนั มี
การส่ งความหนักเสมอกัน ทังสองข้าง เมือมองโดยภาพรวมแล้วเป็ นรู ปทรง ทีมีความพอดีลงตัว นักแสดงแต่ละคน
จะสามารถ แสดงได้ละมุนละไม อ่อนหวานหรื อแข็งแรงเพียงใด ขึนอยูก่ บั อัตลักษณ์ในการยึดหยุน่ ข้อต่อ เอ็น
กล้ามเนือของแต่ละบุคคล
อีกทฤษฎีหนึงทีผูว้ จิ ยั นํามาใช้คือ นาฏยศัพท์ โดยนํามาใช้ในการบันทึกและอธิ บายท่ารํา เพือให้ผอู ้ ่าน
สามารถเข้าใจได้มากขึน
2. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
ผูว้ จิ ยั ได้มีการรวบรวบงานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือนํามาประกอบการวิเคราะห์ กระบวนท่ากระบีรํา หรื อไม้ครู
คณะนายสอน เนียมแก้วเพชรบุรี โดยมีงานวิจยั ทีเกียวข้องดังนี
.2.1ศึกษาเปรี ยบเทียบกระบีกระบองบ้านดอนข่อย กับ กระบีกระบอง กรมศิลปากร ของ กรองแก้ว สมบูรณ์
ศรี และ อุดม ชุ่มสด
2.2. ฟ้ อนเชิงดาบอักขระล้านนา : กรณี ศึกษา พ่อครู อาทิตย์ วงศ์สว่าง ของ สุ นนั ทา เกตุเล็ก
.2.3ยกรบ พระลักษณ์รบกุมภกรรณ กระบีกระบองท่ารํากระบี กระบีกระบองท่ารํา ดาบสองมือ
ของ อัศจรรย์ อานามวงษ์
วิธีดําเนินการวิจัย
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การศึกษากระบวนท่ารํา กระบีรํา หรื อ ไม้ครู ของคณะนายสอน เนียมแก้วจังหวัดเพชรบุรี ผูว้ ิจยั ใช้วธิ ี วจิ ยั
เชิงคุณภาพเพือเน้นให้เห็นกระบวนท่ารําและหลักการในการรํา โดยมีวธิ ี รวบรวมข้อมูล ได้แก่ (1)การศึกษาจาก
เอกสาร (2)การสัมภาษณ์บุคคล 2 กลุ่มคือบุคคลทีชาวบ้านใน ตําบลลาดโพธิu อําเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรีรู้จกั
และยอมรับว่าเป็ นผู ้ มีความรู ้เกียวกับกระบี กระบอง กลุ่มที 2 คือกลุ่ม นักการเมืองท้องถิน ทีเป็ นคนพืนที โดย
กําเนิด (3)การสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่ วม และแบบทัวไป (4)การฝึ กปฏิบตั ิท่ากระบีรํา หรื อ ไม้ครู กับลุงเผิน
เนียมแก้ว ซึ งเป็ นผูถ้ ่ายทอดท่ารํา ในปั จจุบนั (5)การศึกษาจากวิดิทศั น์ มีเครื องมือทีใช้ ในการวิจยั คือ แบบ
สัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์ ทัง 2 ประเภท ประกอบด้วยคําถามทีสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ ของการวิจยั และ
นําข้อมูล ทังหมดมาเขียนรายงานนําเสนอ ผลการวิจยั โดยวิธีพรรณนาให้ผเู ้ ชียวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิร่วมการ
ตรวจสอบและ เสนอแนะ ปรับปรุ งจนเป็ นทีเห็นชอบร่ วมกัน
ผลการวิ จั ย
กระบีกระบองของตําบลลาดโพธิu อําเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีนีมีมาตังแต่ พ.ศ.ทีเท่าไร ไม่สามารถระบุได้
แต่มีมานานมากก่อนทีลุงสอนจะเกิดเสี ยอีก โดยครู ทีฝึ ก ให้ชาวบ้านคนแรกชื อ ครู เผือน เป็ นชาวตําบลบ้านหม้อ
อ◌ําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยครู เผือน ได้ฝึก กระบีกระบอง ให้กบั ครู มูล ครู อาํ ครู ร่วม และครู เงิ น ครู ทงั 4
ท่าน ได้นาํ วิชาความรู ้กระบีกระบองทีได้จากครู เผือน มาถ่ายทอด ให้กบั เด็กชาวดอนข่อย วังบัว และหมู่บา้ นใกล้เคียง
ทีสนใจ ในวิชานีต่อ หนึงในนันคือนายสอน เนียมแก้ว พร้อมด้วย น้องชาย คือ นายเผิน เนียมแก้ว และนายอัน| นวล
ละออ ทังครู มูล ครู อาํ ครู ร่วม ครู เงิน นายสอน นายเผิน นายอัน| และเพื อนรวมทังหมด 30 กว่า คน ได้ร่ วมกัน
แสดง กระบี กระบองไปยังที ต่างๆมากมายหลายที ไม่ว่าจะ ไปแสดงทีไหนคนดูก็จะชอบและติดใจจนมีการ
แสดงที ไหนก็ตอ้ งตามไปดู และเมือครู มูล ครู อาํ ครู ร่วม ครู เงิน เสี ยชีวติ ก็ได้มอบคณะกระบีกระบองรวมถึง
เครื องกระบี- กระบอง เครื องดนตรี ให้กบั ลุงสอน เนียมแก้ว และปั จจุบนั คณะลุงสอน ก็ยงั รับงานแสดงกระบีกระบอง
ไปเล่นตามทีต่างๆ และได้ฝึ กวิช ากระบี กระบองให้ช นรุ่ นหลัง สื บ ต่ อมา จนถึงทุกวันนี
องค์ประกอบของการแล่นกระบีกระบอง คณะนายสอน เนียมแก้ว
1. สถานทีเล่นกระบีกระบองจะเล่นได้ทงั กลางแจ้งและบนเวที โดยทัวไปนิยมเล่นกลางแจ้ง
2. ผูแ้ สดงและการแต่งกาย ผูแ้ สดงจะเป็ น หญิงหรื อชายก็ได้ แต่ส่วนใหญ่กระบีรําจะใช้ผหู ้ ญิง ในการแสดง
การแต่งกายสวมเสื อคอกลมแขนสัน ผ้านุ่งใช้ผา้ โจงกระเบน ทับชาย ผ้านุ่งใช้ผา้ พืนโจงกระเบนทับชายเสื อ คาด
ผ้าขาวม้า ทีศรี ษะคาดมงคล มงคลทําด้วย สายสิ ญจน์ ขดให้เป็ นวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง เซนติเมตร 7 ใช้ผา้ สี
แดงเย็บทับด้าย สายสิ ญจน์อีกชันหนึง ด้านหลังมีพหู่ อ้ ยติดทีปลายขด เพือให้มีความสวยงาม สายมงคล ยาวประมาณ
เซนติเมตร 60
.3 เครื องกระบีกระบอง มีอยูท่ งหมด
ั
อาวุธ ประกอบด้วย 8
3.1กระบี แบ่งเป็ น .1กระบีรําหรื อไม้ครู .2 กระบีตีหรื อไม้ตี เป็ นเครื องกระบีกระบองชนิดเดียวทีแยก ไม้รํากับไม้ตี
กระบอง หรื อ พลอง 3.2
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ดาบ 3.3
ง้าว 3.4
หอก 3.5
ขวาน 3.6
กระบองสัน หรื อ ไม้สัน 3.7
สี โละ หรื อ เขน 3.8
.4เครื องดนตรี ทีใช้ประกอบการเล่นกระบีกระบอง
เครื องดนตรี ทีใช้ประกอบการเล่นกระบีกระบองของคณะนายสอน เนียมแก้ว ได้แก่
1.
ปี ชวา
2.
กลองแขกตัวผู ้
3.
กลองแขกตัวเมีย
4.
ฉิ ง
5.
โหม่ง
6.
ฉาบ
7.
กรับ
วิธีการเล่น
เนืองจากกระบีกระบองนี เป็ นการแสดงและเป็ น การละเล่นพืนบ้าน ในการแสดงแต่ละครังจึงมีเรื องของ ความ
เชือ ในสังคมเข้ามาเกียวข้อง ไม่วา่ จะเป็ นความเชื อเรื องของ ครู บาอาจารย์ เรื องของบรรพบุรุษ เป็ นต้น สิ งนี จึงทํา
ให้เกิด วิธีการก่อนทีจะทําการแสดงต่างๆ ดังนี
พิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครู ของกระบีกระบอง มีดว้ ยกัน ประเภทคือ 2
.1พิธีไหว้ครู ใหญ่ ซึ งจะจัดขึนปี ละครัง ทีบ้านของเจ้า ของคณะกระบี กระบอง จะมี การ จัด
ข้าวของ เครื องไหว้มากมาย และมีการนิมนต์พระมาทีบ้านด้วย
.2พิธีไหว้ครู ยอ่ ย จะกระทําทุกครัง เมือมีการเล่นกระบีกระบอง ทังนี เพือรําลึกถึง ครู บาอาจารย์ ทีได้
ฝึ กสอนกระบีกระบอง ทังทีมีชีวติ อยู่ และล่วงลับไปแล้ว โดยหัวหน้าคณะ จะนําพานดอกไม้ ธูป เทียน ขัน
นํามนต์ เหล้า เงิ น กํา นล บาท ซึ งจะใส่ ไ ปในขัน นํามนต์ 17 ไปตังไว้ห น้ า เครื องกระบี กระบอง และเครื อง
ดนตรี จุดธูปเทียน แล้วทําพิธีมอบไม้ครู คือไม้กระบีและมงคล แก่ผทู ้ ีจะทําการแสดงกระบีกระบอง ในพิธีนีมีหรื อไม่
มี ดนตรี บรรเลงก็ได้
การจัดคู่ในการต่อสู ้
1933
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การฝึ กกระบีกระบองของคณะนายสอน เนียมแก้ว ตังแต่อดี ตมาจนถึ งปั จจุ บนั นัน ลูกศิษย์ทีมาฝึ กรวมถึ ง
คนในคณะ มักจะฝึ กอาวุธเพียงอย่างเดียว กล่าวคือเริ มต้นฝึ ก อยากจะฝึ กอาวุธชนิ ดใด ก็จะฝึ กและเล่นแต่อาวุธนัน
เพียงอย่างเดียว น้อยคนนักทีสามารถเล่นได้มากกว่า ชนิด 1
ด้วยเหตุนี การจัดคู่ต่อสู ้จึงได้จดั แบบตายตัวคือ ฝึ กอาวุธเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทีจะเปลียนคู่ต่อสู ้ได้
และการจัดคู่ในการต่อสู ้ส่วนใหญ่จะเป็ นอาวุธชนิ ดเดียวกัน เพือมิให้มีความได้เปรี ยบหรื อเสี ยเปรี ยบกัน เพราะฉะนัน หาก
ขาด คนใดคนหนึ ง อาวุธ นันๆก็จะแสดงไม่ได้
ลําดับในการแสดง
ลําดับการแสดงทางคณะถือเป็ นระเบียบตายตัว
ถ้าผูเ้ ล่นไม่สามารถเล่นได้หรื อผูเ้ ล่นมีไม่ครบ ก็จะตัด
อาวุธ ประเภทนันออกไป ยกเว้นกระบีรํา หรื อ ไม้ครู จะต้องมีทุกครัง ทีแสดง ลําดับในการแสดงมีดงั นี
กระบีรํา หรื อ ไม้ครู .1
กระบีกับกระบี .2
พลองกับพลอง .3
ดาบสองมือกับดาบสองมือ .4
ดาบสี โละกับดาบสี โละ .5
ง้าวกับง้าว .6
หอกกับหอก .7
ขวานกับขวาน .8
.9กระบองสัน กับพลอง (ไม้สัน)
.10ไม้หมู่ โดยจะใช้อาวุธดังนีคือ ดาบสองมือ ,พลองหรื อแล้วแต่ทางเจ้าภาพทีจ้าง )ดาบกับสี โละ,ขวาน,
(ว่าอยากดูอะไรเป็ นพิเศษ คณะ ไปแสดง
ระเบียบการเล่น
1. การแสดงจะต้องเริ มต้นด้วยพิธีไหว้ครู แล้ว ก็เริ มโหมโรงขึนอีกเพลงหนึง
2. เมือไหว้ครู เสร็ จและจบเพลงโหมโรงเรี ยบร้อย ก็จะเป็ น กระบีรํา หรื อ ไม้ครู
3. เมือจบการรําของ กระบีรํา หรื อ ไม้ครู แล้ว เสี ยงปี กลองจะหยุดชัวครู่ คู่ต่อไปก็จะเดินออกมา
นังคุกเข่า อยูค่ นละข้างของสนามพร้อมด้วยอาวุธของแต่ละคน และจะเริ มด้วย การถวายบังคมต่อด้วยไม้รํา เมือจบ การรํา
แล้ว ทังคู่ก็จะลงนัง คุกเข่าดังเดิมอีก ขณะนีปี กลองก็จะเปลียนเพลงในจังหวะที เร็ วขึน อาวุธบางประเภท จะแยก
ไม้รํากับไม้ตี เพราะไม้รํา อาจมี ก ารตกแต่ ง ที สวยงามกว่ า และจะไม่ ใ ช้ ใ นการตี เพือเป็ นการ ป้ องกันอาวุธ
เสี ยหาย ดังนันไม้รําก็จะถูกเก็บไป และแล้วนําไม้ตีมาวางไว้แทนที แล้วทังสองฝ่ ายก็จะเร่ งรี บ ถวายบังคมและ
ออกเดินแปลง
1934
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. 4 การเดิ น แปลงจะสํา เร็ จ เสร็ จสิ นลงก็ ต่ อเมื อ ต่างฝ่ ายกลับมาทีเดิมของตน โดยเรี ยบร้อยแล้ว ลําดับ
ต่อไป ก็เป็ นการต่อสู ้กนั ปี กลองบรรเลงเรื อยไปจนกว่าทังสองฝ่ าย จะยุติการต่อสู ้ การยุติการต่อสู ้ของ แต่ละคู่นนั
จะต้องมีฝ่าย แพ้ชนะเสมอ ถึงเป็ นการจบการต่อสู ้ของอาวุธแต่ละประเภท
กระบวนท่ ากระบีรําหรือไม้ ครู
เนืองจากกระบวนท่ากระบีรํา หรื อ ไม้ครู ของคณะ นายสอน เนียมแก้ว จังหวัดเพชรบุรีนี เป็ นการละเล่น
พืนบ้าน ทีชาวบ้านคิดท่ารําขึนมา จากท่าการต่อสู ้จริ งบ้าง ท่าจากกิริยาต่างๆ รวมถึงการคิดท่าให้สอดคล้องกับ จุดประสงค์
ของการรําอาวุธแต่ละชนิด โดยมีการนําเอานาฏยศัพท์ของนาฏศิลป์ ไทย บางอย่าง มาประยุกต์ใช้ ดังนันกระบวน
ท่าในการร่ ายรํา จะไม่สลับซับซ้อน ไม่อ่อนช้อย แต่จะสวยงาม และมีความ เป็ นพืนบ้าน อยูใ่ นกระบวนท่ารําด้วย
1. วิธีการเคลือนไหวร่ างกาย
จากทีกล่าวข้างต้นว่ากระบวนท่ากระบีรํานี เป็ นการละเล่นพืนบ้านทีนํานาฏยศัพท์บางท่ามาประยุกต์ใช้
ผูว้ จิ ยั จึงจําแนกการใช้อวัยวะส่ วนต่างๆในรู ปแบบของกระบีกระบอง คณะนายสอน เนี ยมแก้ว โดยแบ่งเป็ น
1.1 การใช้ศรี ษะ
- การเอียงซ้าย ารเอียงขวาก ,
การใช้มือและแขน 1.2
- จีบหงาย
วงบน วงหน้า วงเหนือศรี ษะ การใช้ขาและเท้า 1.3
การก้าวเท้า กระดกเท้า ยกเท้า กราวเท้า การแตะเท้า ลักษณะการเดิน 1.4
การเดินของคู่ต่อสู ้ในกระบวนท่ารํา กระบีรําหรื อไม้ครู มีการเดินรําลักษณะเดียวคือ การเดินแบบสรรเสริ ญครู
เป็ นลักษณะท่าที แสดงของทังสองฝ่ าย เดินเป็ นวงกลมตามจังหวะ ของเพลง 1 รอบ แล้วกลับมาทีเดิม
2. กระบวนท่า กระบีรํา หรื อ ไม้ครู
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กระบวนท่ากระบีรํา หรื อ ไม้ครู ของคณะ นายสอน เนี ยมแก้ว จังหวัดเพชรบุรี มีทงหมด
ั
ท่า 10
โดยแต่ละท่าจะมีกระบวนท่าต่างๆ ดังนี
2.1 ท่าเริ มต้น มี 1กระบวนท่า
2.2 ท่าเปิ ดไม้รําควงลง มี กระบวนท่า 4
2.3 ท่าไหว้ครู มี กระบวนท่า 1
2.4 ท่าขึนข่ม มี กระบวนท่า 3
2.5 ท่าเปิ ดมือรํา มี กระบวนท่า 2
2.6 ท่าไม้ขา้ มหัว มี กระบวนท่า 2
2.7 ท่าไม้แหวก มี กระบวนท่า 2
2.8 ท่าไม้เข้าเอว มี กระบวนท่า 2
2.9 ท่าไม้อุม้ เทียน มี กระบวนท่า 3
2.10 ท่าไม้กลับ หรื อ หนุมานถวายแหวน มี กระบวนท่า 5
2.11 ท่าควงลงนังไหว้ มี กระบวนท่า 1

กระบวนท่ารํามีหลักในการรําดังนี
1. การนับจังหวะในการร่ ายรํา จะนับเป็ น 2 จังหวะ คือ ท่าที 3 จังหวะ จะมีแค่บางท่าทีมีมากกว่า 3
จัง หวะ ซึ งในการนับ จัง หวะจะนับ สอดคล้อ งกับ 4 ของท่าไม้อุม้ เทียน คือมี 3 ของท่าไม้แหวก และ ท่าที
จังหวะในการก้าวเท้า
2. ก่อนการก้าวเท้าในจังหวะที ทุกครัง 1และทุกกระบวนท่า จะต้องวางเท้าทียกลงแตะพืน ครัง 1
ด้วยส้นเท้าเสี ยก่อน จึงจะเดินก้าวเท้าได้
3. ท่าเชือมในการเปลียนท่าในทุกจังหวะคือ มือซ้ายจีบหงายทีหน้าอกทุกครัง
4. การเดินก้าวเท้าจะต้องงอเข่าตลอดการ เดิน แต่จะยืนตรงไม่งอขาในจังหวะทียกเท้าเท่านัน
5. การก้าวเท้าทุกครังจะเดินชักส้นเท้าไป ข้างหลังและสู งเกือบระดับเข่า
6. การถือกระบีในแต่ละกระบวนท่าจะต้องระวัง ให้โกร่ งกระบีหันให้ถูกทิศทาง
นอกจากนี การร่ ายรํากระบวนท่ากระบีรําหรื อ ไม้ค รู นี ขณะร่ า ยรํา สายตาของผู ้รํา มัก จะมองที
กระบี เวลากระบีเคลือนไหวในท่าทางต่างๆ เพราะถือว่าเป็ นไม้ครู เวลารําก็เปรี ยบเสมือนมีครู มารําด้วย ทําให้ การ
รํายิงสวยงาม และผูร้ ่ ายรําก็จะมีความมันใจในการร่ ายรํามากยิงขึน
อภิปรายผล
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จากการศึ กษาเกี ยวกับ กระบวนท่ากระบี รํา หรื อ ไม้ ค รู คณะนายสอน เนี ย มแก้ ว จัง หวัด
เพชรบุ รี ผูว้ จิ ยั พบข้อสรุ ปทีสามารถนํามาอภิปรายผล ได้ดงั นี
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ทฏษฎีศิลปะท่าทางและการเคลือนไหว เพือการวิเคราะห์ดงั นี
สมพร ฟู ราจ ได้ก ล่ า วถึ ง ทฤษฎี ข อง ฌาค เลอคอค ) Jacques Lecoqในเ (รื อง ของความหมาย
ของ ท่าทางและการเคลือนไหว ให้ความหมายและสัญลักษณ์ได้หลายระดับ โดยกล่าวถึง
Indication การใช้ท่าทางเพือการบ่งชี อะไรบางอย่าง เช่น บอกทิศทาง บอกลักษณะ ขนาด
นําหนัก บอกว่าอะไรเป็ นอะไร บอกความเคลือนไหว ท่าทางเหล่านี พัฒ นามาจากท่ า ตามธรรมชาติ นันเอง
นัก แสดงจะต้อ ง ทํา แต่ ล ะท่ า ให้ชัด เจน มี จงั หวะในแต่ ล ะท่ า เพื อให้ค นดู มองได้ทนั อาจใช้การเน้นยํา ทําซํา
เพือให้คนดู เห็นภาพของสิ งที ไม่มีอยูจ่ ริ งบนเวที
ซึ งตรงกับการแสดงกระบวนท่าต่างๆในกระบวนท่ากระบีรํา หรื อ ไม้ครู คณะนายสอน เนียมแก้ว
จังหวัดเพชรบุรี คือ ท่าทางทีคิดประดิษฐ์กระบวนท่าต่างๆ ล้วนแล้วแต่คิดขึน จากท่าทางการต่อสู ้ตามธรรมชาติ
ของมนุษย์ การเดิน การชีกระบีไปในทิศทางต่างๆ บ่งบอกถึง ทิศทางทีข่มขวัญคู่ต่อสู ้ หรื อ บางท่า บ่อบอกถึง
สิ งของทีแทนครู บาอาจารย์ นันคือ กระบี จึงมีท่าทางทีแสดงถึงความเคารพ อย่างเช่นท่า ไม้อุม้ เทียน และท่าหนุมาน
ถวายแหวนเป็ นต้น รวมไปถึงการทําท่าแต่ละท่าซํากันหลายครัง เพือให้คนดูเห็นท่าทางและสิ งของ ได้ชดั เจน
ทฤษฎีการเคลือนไหวร่ างกายแบบ Dimensional Crossมิติสูงตํา มิติซา้ ยขวา มิติหน้าหลัง ของรู ดอล์ฟ ลา
บาน ( Rudolf Laban )โดยกล่าวว่า
มิติสูงตํานัน เป็ นความจริ งของชีวติ เวลาทีเรารู ้สึกว่าจะล้มหรื อไม่มนคง
ั เราจะค่อยๆย่อตัวลง สมดุลเราจะดีขึน
ตรงกับกระบวนท่ารําในหลายท่าทีจะต้องงอเข่าเล็กน้อยเพือความมันคง และตรงกับ การเดินเวลารํา เช่น
เวลาเดินผูแ้ สดงจะเดินย่อเข่าเล็กน้อยเสมอ เพือแสดงถึงความมันคง และพร้อมทีจะสู ้
มิติซา้ ย-ขวา เป็ นการแสดงออกถึงการรับและปฏิเสธ เราจะพาตัวเข้าใกล้สิงทีรัก และคุน้ เคย และจะ
เบียงตัวหรื อเอาตัวถอยออกเพือหนีสิงทีไม่ชอบ
สังเกตุจากกระบวนท่าหลายท่า ทีมีการหันหลังให้กบั คู่แสดงหรื อคู่ต่อสู ้ รวมถึงการเดินวน กันไป
รอบๆ แต่จะไม่มีท่าทีนักแสดงทังคู่ มาสัมผัสหรื อใกล้กนั
และผูว้ จิ ยั ได้ใช้ทฏษฎีนาฏยศัพท์มาใช้ในการบันทึกและวิเคราะห์ท่ารํา
เพราะในการวิเคราะห์และ
บันทึกท่ารํานัน จะต้องอาศัย นาฏยศัพ ท์ ในการเรี ย กศัพ ท์เฉพาะต่ า งๆ เพือให้ผอู ้ ่านสามารถเข้าใจได้มากขึน
ข้ อเสนอแนะ
1. ในการฝึ กท่ารํานัน ผูร้ ําหนึงคนควรฝึ กหัดอาวุธมากกว่าหนึงชนิด เพราะหากบางงาน ทีผูแ้ สดงบางคน
ไม่สามารถแสดงได้ ก็สามารถมีผแู ้ สดงแทนได้
2. ควรมีการศึกษา และรวบรวมจดบันทึกกระบวนท่ารําทังหมด ของกระบีกระบอง คณะนายสอน เนียม
แก้ว จังหวัดเพชรบุรี ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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.3
หน่วยงานท้องถินและหน่วยงานทีเกียวข้อง ควรให้การฟื นฟู ประชาสัมพันธ์ และ สนับ สนุ น ให้ มี ก าร
เผยแพร่ ไปยัง ท้อ งที อื นๆในจัง หวัด เพชรบุ รี และจัง หวัด ใกล้เ คี ย งเพื อให้ คนรุ่ นหลัง ได้รู้จกั ได้เห็นคุณค่า
และกลับมาเป็ นทีนิยม
อ้ างอิง
กรองแก้ว สมบูรศรี และ อุดม ชุ่มสด) .2526 .(ศึกษาเปรี ยบเทียบกระบีกระบองหมู่บ้าน
ดอนข่ อย กับ กระบีกระบองกรมศิลปากร. เพชรบุรี: วิทยาลัยครู เพชรบุรี .
ข้ อมูลจังหวัดเพชรบุรีเข้าถึงได้จาก .(ป.ป.ม) .:
http://www.phetchaburi.go.th/data/about_phet5.htmlวันทีค้นข้อมูล): 25 สิ งหาคม 2556 .(
จินตนา อนุ วฒั น์ .(2551) ,รํ าเชิ ดฉิงเมขลา . วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขา ,
นาฏยศิลป์ ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทิพยา ปั ญญาวัฒชิโล) .2537 .(การละเล่ นพืนS บ้ านจังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรี : วิทยาลัยครู เพชรบุรี.
ธนิต อยูโ่ พธิu ) .2534) .โขนกรุ งเทพมหานคร .: โรงพิมพ์คุรุสภา .
นงค์นุช ไพรพิบูลย์กิจ) .2542 .(โขนกรุ งเทพมหานคร .: โรงพิมพ์คุรุสภา.
นาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา) .2513 .(วิชากระบีกระบอง. กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา.
นเรศ ขันธะรี ) .2554). ความหมายของกระบีกระบอง. เข้าถึงได้จาก :
http://www.learners.in.th/blogs/posts/468075. (วันทีค้นข้อมูล: 21 มีนาคม 2556.(
ฝ่ ายเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร) .2525 .(
รวมงานนิพนธ์ ของนายอาคมสายาคม ผู้เชี ยวชาญนาฏศิลป์ กรมศิลปากร พิมพ์ครังที .1 .
กรุ งเทพมหานคร: รุ่ งศิลป์ การพิมพ์.
พงษ์อินทร์ สุ ขขจร. (2518). ประวัติศาสตร์ ไทย. กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา.
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เรณู โกศินานนท์) .2540 .(การแสดงพืนS บ้ านในประเทศไทย พิมพ์ครังที .5กรุ งเทพฯ .: ไทยวัฒนาพานิช.
วิภา คงคากุล) .2529). ความสํ าคัญของดนตรีต่อสั งคม .วารสารถนนดนตรี ,34 .
วิมลศรี อุปรมัย) .2553 .(นาฏกรรมและการละคร. กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุ คนธ์ แสนหมืน) .2549 .(การศึกษาเพลงปรบไก่ ดอนข่ อย จังหวัดเพชรบุรี .กรุ งเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
สุ นนั ท์ อุดมเวช ผศ .(2537) .แนะนําศูนย์ ศิลปวัฒนธรรมและศู นย์ วฒ
ั นธรรมจังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรี :
โรงพิมพ์เพชรภูมิการพิมพ์
สนอง ประกอบชาติ .(2546) .เอกสารประกอบการเรียนรู้ รายวิชา ส 313020 เพชรบุรีของเรา .
ราชบุรี โรงพิมพ์ธรรมรักษ์ :
สมพร ฟูราจ.(2554).ศิลปะท่ าทางและการเคลือนไหว:กรุ งเทพมหานคร.สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สอน เนียมแก้ว สัมภาษณ์เมือ ,เจ้าของคณะกระบีกระบองลุงสอน ,21 กุมภาพันธ์ 2555
อัน| นวลละออ สัมภาษณ์เมือ ,อดีตเจ้าของคณะกระบีกระบองลุงอัน| ,21 กุมภาพันธ์ 2555
ผ่วน เอมดี, นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านหาดอําเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี,
สัมภาษณ์เมือ 21 กุมภาพันธ์ 2555
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