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การสร้ างสรรค์ การแสดง ชุ ด พระลอลงสรง
THE NEW PERFORMANCE OF PRALAW ROYAL BATHING
นฤมล ขันสัมฤทธิ$
ครู ชาํ นาญการพิเศษ ภาควิชานาฏศิลป์ ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาประวัติความเป็ นมาของลงสรงและการรําลงสรง องค์ประกอบ วิธีการแสดง
และกระบวนท่ารําของการรําลงสรงทีปรากฏในการแสดงละครใน ละครนอกและละครพันทาง เพือนํามาวิเคราะห์หลัก
และแนวทางในการประดิษฐ์ท่ารําลงสรงในการสร้างสรรค์การแสดง ชุ ด พระลอลงสรง โดยศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ตํารา เอกสารทางวิชาการ การสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี ยวชาญ และผูท้ รงคุ ณวุฒิด้านนาฏศิลป์ -ดนตรี และคีตศิลป์ ไทย ตลอดทัง
บุคคลทีเกียวข้อง การสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากผลการวิจยั พบว่า การสร้างสรรค์การแสดง ชุ ด พระลอลงสรง เป็ น
การรําลงสรงของพระลอซึ งเป็ นกษัตริ ยเ์ มืองแมนสรวง พระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิ ปประพันธ์พงศ์
ในบทละครเรื องพระลอ ฉาก 6 ตอนพระลอคลังจนจากเมืองแมนสรวง ดัดแปลงมาจากลิลิตพระลอ เพือแสดงความหมาย
การอาบนําของพระมหากษัตริ ยท์ ีได้รับอิทธิ พลความเชื อมาจากศาสนาฮินดู ซึ งยังไม่เคยปรากฎในการแสดงของวิทยาลัย
นาฏศิลปมาก่อน จุดประสงค์ในการรําลงสรงครังนี เพือจัดทัพออกเดินทางไปเมืองสรอง โดยผูว้ ิจยั มีการสร้างสรรค์งาน
ตามองค์ประกอบการแสดง ได้แก่ 1. เพลงดนตรี จาํ นวน 4 เพลง 2. เครื องแต่งกายยืนเครื องพระกึงละครพันทางทีแตกต่าง
ไปจากเครื องพระลอแบบกรมศิ ลปากร 3. อุ ปกรณ์ ประกอบการแสดงและฉาก 4. ฉาก 5. สถานที 6.โอกาสที ใช้
และสร้ างสรรค์กระบวนท่ารําที มี ลกั ษะเด่ นสื อถึ งละครพันทาง ซึ งแป็ นท่ารําประกอบทํานองเพลงหน้าพาทย์สือถึ ง
การเดิ นทาง มี การตี บทใช้บทประกอบบทร้ องสื อถึ งการอาบนํา การประพรมเครื องหอม การแต่ งกาย การสวมใส่
เครื องประดับ และการใช้อาวุธ โดยโครงสร้ างท่ารําในช่ วงการรําลงสรง แบ่งออกเป็ น 5 ลักษณะ ใช้ผูแ้ สดง 3 คน
ประกอบด้วย พระลอ 1 คน นางกํานัล 2 คน
คําสํ าคัญ : รําลงสรง, พระลอลงสรง
Abstract : This research aims to study the history and background of the royal
bathing ceremony (Pee Tee Loung Song). The royal bathing dance is specific concerning
composition, acting, patterns of the royal bathing dance and dance patterns. This is based on
Thai theatrical dance culture including the royal bathing dance of other characters in Thai
literature and Thai performing arts. It also aims to create the pattern of solo dance displaying
the great talent of the royal Pralaw character. The study includes data collected from
textbooks, documents, interviewing experts, Thai performing arts specialists, musicians,
vocalists, and focus groups. The research found that this new performance of the Pralaw
royal bathing, defines specific rituals and their meaning as influenced by Hinduism. This
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new interpretation has never before been performed by the College of Dramatic Arts. The
dance addresses the process of King Pralaw preparing himself to lead his troops while
wearing the elaborate dress required at it completion. It demonstrates the formal step by step
process of his dressing and arming. The creation of his new costume, hair garment and
ornamentation are based on a poem written by H.R.H. Krom Pra Narathip Prapanpong and
displays the changes made to the traditional costume of King Pralaw, as performed in the
past by the Department of Fine Arts. The new performance is presented by three characters
portraying King Pralaw and two ladies-in-waiting.
Keywords royal bath (Loung Song), Pralaw royal Bathing
บทนํา
การลงสรง เป็ นการอาบนําของพระมหากษัตริ ย ์ หรื อ พระบรมวงศานุ วงศ์ทีใช้ในพระราชพิธีทีรับอิทธิ พลมาจาก
ศาสนาฮินดู ดังจะเห็นได้จากบทความทีว่า “ศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามาประมาณพุทธศตวรรษที 9–10 ส่ วนความสัมพันธ์
ระหว่างพราหมณ์ กบั ราชสํานักไทยนันหลักฐานจากหลักศิลาจารึ กหลายหลักทีพบในจังหวัดนครศรี ธรรมราชให้ขอ้ มูล
ค่อนข้างชัดเจนว่ามีมาก่อนในสมัยสุ โขทัย” (กรมศิลปากร, 2539 : 237) และการอาบนําในแม่นาคงคายั
ํ
งปรากฏในพระราช
พิธีทีเกี ยวกับการอาบนําของพระมหากษัตริ ยอ์ ินเดี ย ซึ งต้องถื อปฏิบตั ิ ดังบทความทีว่า “เดื อน 10 พิธีชือพัทธวิทานา
วันขึน 15 คํา ถวายนําผึงแก่ญาติทุกวังทุกบ้าน พระมหากษัตริ ยก์ ็กระทําด้วย แล้วพราหมณ์ราชครู เอาด้ายดิบผูกคอหม้อ
ใหม่ให้เจ้าของผูท้ าํ หม้อใหม่ไปลอยนําในแม่นาคงคา
ํ
แล้วลงอาบในแม่นาคงคาชํ
ํ
าระกายให้บริ สุทธิ$ แล้วแต่งตัวมาไหว้
บิดามารดา” (สมพงษ์ เกรี ยงไกรเพชร, 2506 : 440) จากการลงสรงของพระมหากษัตริ ย ์ พระบรมวงศานุ วงศ์ได้ถูกถ่ายทอด
เผยแพร่ ผา่ นการประพันธ์ บทพระราชนิ พนธ์ บทพระนิ พนธ์ ทังบทโขนละครต่างๆ ทีมีการบรรยายถึงการอาบนําแต่งตัว
ของตัวละคร หรื อที เรี ยกว่า รํ าลงสรง ซึ งเป็ นการแสดงท่ ารํ าของการอาบนํา ประพรมเครื องหอม และแต่ งตัว ที เป็ น
การเลียนแบบใกล้เคียงความเป็ นจริ งกับเครื องทรงพระมหากษัตริ ยส์ ู่ สามัญชนให้ได้รับรู ้ เข้าใจ ผ่านการรําลงสรงของตัว
ละครทีปรากฏในการแสดงนาฏศิลป์ ไทย จึงนับว่า การรําลงสรงนันถื อเป็ นส่ วนหนึ งของการสื บทอดเผยแพร่ การลงสรง
ซึ งการรําลงสรง ถื อเป็ นศิลปะชันสู งของไทย เป็ นการแสดงทีต้องใช้ทกั ษะความชํานาญในการแสดงลีลาท่ารําทีอ่อนช้อย
งดงาม อีกทังยังเป็ นการรําอวดฝี มือของผูแ้ สดงอีกด้วย
จากการศึกษาพบว่า เมือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิ ปประพันธ์พงศ์ ทรงนําเค้าโครง เนือเรื องเดิมจากลิลิต
พระลอมาพระนิพนธ์เป็ นบทร้อยกรองเพีอใช้ในการแสดงละครพันทางเรี องพระลอ ซึ งได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก โดยมี
เจ้าจอมมารดาเขียนในรัชกาลที 4 เป็ นผูป้ ระดิษฐ์ท่ารํา จนกระทังต่อมา “เมือวังสวนกุหลาบจัดการแสดงเรื องพระลอ เจ้าจอม
มารดาเขี ยนได้รับเชิ ญไปสอนในวังสวนกุหลาบ คุ ณครู ลมุ ล ยมะคุ ปต์ได้มีโอกาสรั บการถ่ ายทอดท่ารําและแสดงเป็ น
พระลอในบทต่ างๆ รวมถึ งบทลงสรงของพระลอ โดยยังคงใช้บทพระนิ พนธ์ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิ ป
ประพันธ์พงศ์ ต่อมามีการจัดตังโรงเรี ยนนาฏดุ ริยางคศิ ลป์ (วิทยาลัยนาฏศิ ลปในปั จจุบนั ) ขึนแล้ว คุ ณครู ท่านก็มิได้
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มีการถ่ายทอดท่ารําชุ ดนี ให้แก่ครู หรื อนักเรี ยนคนใดในวิทยาลัยนาฏศิลป ซึ งเป็ นเรื องทีน่ าเสี ยดาย เนื องจากในปั จจุบนั
นิยมตัดตอนการแสดงให้กระชับเหมาะสมกับเวลา ทําให้การแสดงช่วงพระลอลงสรงนี หายไป” (อุดม อังศุธร, สัมภาษณ์ 20
กรกฎาคม 2556)
ดังนันผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าบทละครเรื องพระลอ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิ ปประพันธ์
พงศ์ พบว่าบทละครเรื องพระลอ มี บทลงสรงปรากฎอยู่ทงหมด
ั
3 ครัง โดยผูว้ ิจยั ได้นาํ บทลงสรง ครังที 2 มาสร้ างสรรค์
ผลงาน ด้ วยต้ องการทําให้ การแสดงพระลอนั นมี ความสมบู รณ์ ยิ งขึ น เพราะเป็ นบทลงสรงที สมบู รณ์ ที สุ ด
ซึ งบทพระนิ พนธ์ มีความไพเราะ งดงาม สละสลวย ทางด้านการใช้ภาษาและลักษณะการประพันธ์ อีกทังมี การนําเสนอ
การลงสรงตามรู ปแบบราชประเพณี ทีบรรยายถึ งลักษณะขันตอนการลงสรงทีครบถ้วนทัง 3 ขันตอน คือมีการพรรณนาถึ ง
การอาบนํา การประพรมเครื องหอม การแต่งตัวทีสมบูรณ์ ครบถ้วนมากกว่า การลงสรง ในตอนอืนๆ ด้วยเหตุผลทีกล่าวมา
ข้างต้นส่ งผลให้ผวู ้ ิจยั เห็นความสําคัญ จึงมีความสนใจและมีแนวคิดทีจะสร้างสรรค์การแสดง ชุ ด พระลอลงสรง ผูว้ ิจยั ได้
ทําการวิ เคราะห์ ข ้ อมู ลเกี ยวกั บประวัติ ความป็ นมา องค์ ประกอบการแสดง โครงสร้ างท่ ารํ า กระบวนท่ ารํ า
เป็ นการสร้ างสรรค์การรําเดียวเพืออวดฝี มือของตัวละครพระลอ ตลอดจนเป็ นแนวทางการรําลงสรง แบบละครพันทางตาม
รู ปแบบนาฏศิลป์ ไทย และเป็ นหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ ไทย หรื อผูท้ ีสนใจสื บไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาประวัติความเป็ นมา องค์ประกอบ วิธีการแสดงและกระบวนท่ารําลงสรงทีปรากฏในการแสดงละคร
ใน ละครนอกและละครพันทาง
2. วิเคราะห์หลักและแนวทางในการประดิษฐ์ท่ารําลงสรง
3. เพือสร้างสรรค์การแสดง ชุด พระลอลงสรง
ขอบเขตการวิจัย
1. ศึกษาเฉพาะบทละครพระลอของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิ ปประพันธ์พงศ์ และนําบทลงสรงในฉาก
6 ตอนพระลอคลังจนจาก เมืองแมนสรวง มาใช้ในการสร้างสรรค์ท่ารํา
2. ศึกษาเฉพาะการแสดงละครพันทาง เรื องพระลอ ของวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การทบทวนวรรณกรรม
ในการศึ กษาครั งนี ผูว้ ิจ ัยต้องอาศัยความรู ้ ความเข้าใจจากเอกสารแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจ ัย ที เกี ยวข้อง
เพือนําไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆและการสร้างสรรค์การแสดง มีดงั นี 1. การลงสรง 2. การรําลงสรง 3. ละครพันทาง
4. การแสดงละครพันทางเรื องพระลอ 5.การสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์ ไทย
งานวิจัยทีเH กียH วข้ อง
จากการศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้องกับการสร้างสรรค์การแสดง ชุด พระลอลงสรง พบงานวิจยั ทีเกียวข้องดังนี
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สมาพร ด้วงไกลถิ น (2550) วิจยั เรื อง “ระเบียบวิธีการขับร้ องและบรรเลงเพลงลงสรง” ได้ทาํ การศึกษาบริ บทที
เกี ยวข้องกับเพลงลงสรง การสื บค้นทํานองเพลงหลักและหน้าทับเพลงลงสรง ตลอดจนวิเคราะห์ เพลงร้ องซึ งมี ความ
สอดคล้องในเรื องของ การศึกษาพิธีลงสรงท่า พิธีลงสรงมูรธาภิเษก
วรรณพิ นี สุ ขสม (2545) วิ จ ัยเรื อง เรื อง “ลงสรงโทน กระบวนท่ ารํ าในการแสดงละครในเรื องอิ เหนา”
โดยมีลกั ษณะเด่น คือ การวิเคราะห์กระบวนท่ารําและกลวิธีในการรําลงสรงโทนของตัวละครพระในการแสดงละครใน
เรื องอิ เหนา ซึ งการรํ าลงสรงโทน ได้รับอิ ทธิ พลความเชื อมาจากศาสนาฮิ นดู ในเรื องความสําคัญของการสรงนําของ
พระมหากษัตริ ย ์ จนกลายเป็ นพระราชพิธีในราชสํานักสื บมาแต่โบราณ ความสําคัญของการอาบนํา ดังกล่ าวได้นาํ มา
สอดแทรกไว้ในวรรณศิลป์ และถ่ายทอดออกมาเป็ นการแสดงในรู ปแบบของการรําลงสรง มีการศึกษาการรําลงสรงโทน
3 ชุ ดการแสดง หากแต่ยงั คงมีขอ้ จํากัดคือ เป็ นการศึกษาในลักษณะการสื บทอดท่ารําลงสรงเฉพาะลงสรงโทนของละครใน
เรื องอิเหนาเพียงเรื องเดียวเท่านัน และไม่พบการเปรี ยบเทียบกระบวนท่ารํากับการรําลงสรงประเภทอืนๆ
ขณะเดี ยวกัน สมศักดิ$ ทัดติ (2553) วิจยั เรื อง ทรงเครื องทศกัณฐ์ (เพลงชมตลาด) และชุ ดลงสรงโทนซึ งเป็ นงาน
ทีศึกษาการรําลงสรงโทนอิเหนา เปรี ยบเทียบท่ารําลงสรงของพญายักษ์เจ้ากรุ งพาณในเรื อง อุณรุ ท พบว่า มีการนําท่ารํา
ทีเป็ นจารี ตมาใช้ในท่ารําหลัก และมีความละม้ายคล้ายคลึงกัน ต่างกันบางท่ารํา ซึ งเป็ นส่ วนน้อย ส่ วนสร้ อยท่า ท่าเชื อม
ก็มีวธิ ี การของแต่ละฝ่ าย เช่น ท่ารําลงสรงโทนของพระจะใช้จงั หวะการเล่นเท้าอย่างคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง ส่ วนการใช้
เท้าของยักษ์ใหญ่จะเนิบช้ากว่า
และบัณฑิต เข็มทอง (2555) วิจยั เรื อง “บทบาทหนุ มานลงสรงในการแสดงโขน” เป็ นการศึกษานํา กับความเชื อทาง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมทางสังคมไทย ไม่วา่ จะเป็ นเรื องความสําคัญของนํา เพือศึกษาองค์ประกอบ
หลักการและแนวทางในการประดิษฐ์ท่ารําและบทบาทของหนุมานลงสรง แต่มีขอ้ จํากัดทีไม่ได้เปรี ยบเทียบทีมาของท่ารํา
จากงานวิจยั ข้างต้น จะเห็นได้วา่ การศึกษากระบวนการลงสรงนัน มีความจําเป็ นในการสื บค้นถึงหลักฐานทีมาของ
การลงสรงและบริ บทต่างๆ เพือใช้เป็ นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ หรื อประดิษฐ์สร้างสรรค์กระบวนท่ารําของการรําลงสรง
ดังนันหากต้องการสร้างสรรค์การแสดงลงสรง ในเรื องของกระบวนท่ารําควรมีการเปรี ยบเทียบท่ารํา ซึ งบางท่ารําในเพลงลง
สรงเป็ นท่ารําทีแสดงลักษณะเด่นสื อถึงโขน ละครประเภทนันๆ เช่น ละครใน ละครนอก ละครพันทาง เป็ นต้น เพือให้เกิ ด
การสร้ างสรรค์ท่ารํ าขึ นอย่างแท้จริ ง ภายใต้รูปแบบนาฏศิ ลป์ ไทย สําหรั บผูท้ ี ต้องการสร้ างสรรค์การแสดงควรศึ กษา
เพิมเติมในเรื องของการเปรี ยบเทียบท่ารําลงสรงประเภทต่างๆ เครื องแต่งกาย ฉาก สถานที และโอกาสทีใช้ เพือช่วยส่ งเสริ ม
การแสดงให้มีความสมบูรณ์ยงขึ
ิ น
วิธีดําเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัย
งานวิจยั ครั งนี เป็ นงานวิจยั เชิ งคุ ณภาพ เป็ นการศึกษาเจาะจงข้อมูลเฉพาะในเรื องของกระบวนท่ารํา ตามรู ปแบบ
นาฏศิลป์ ไทยในเรื องของการรําลงสรง รวมทังศึกษาถึงกระบวนท่ารํา กลวิธีการรํา เพือสร้างสรรค์ท่ารํา และเกิดองค์ความรู ้
ทีสวยงาม ถูกต้อง และเหมาะสม
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ขัJนตอนการวิจัย
1. รวบรวมข้อมูล เอกสาร ตํารา หนังสื อ บทความต่างๆ การสัมภาษณ์ท่านผูเ้ ชี ยวชาญ การศึกษาวีดิทศั น์การรําลง
สรงต่างๆ 2. วิเคราะห์ขอ้ มูล 3. รวบรวมข้อมูลในการปฎิบตั ิท่ารําลงสรง สังเกตการณ์ ทดลองฝึ กรํา บันทึกภาพ สัมภาษณ์
และการสนทนา 4. ออกแบบกระบวนท่ารํา และเครื องแต่งกาย 5. ปรึ กษาผูเ้ ชี ยวชาญ ปรับปรุ งแก้ไขผลงาน 6. วิเคราะห์ผล
และอภิปรายผลการศึกษา 7. จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) 8. ปรับปรุ งแก้ไขผลงาน 9. สรุ ปผลงานวิจยั และข้อเสนอแนะ
10. เผยแพร่ ผลงานการแสดงสร้างสรรค์ ชุด พระลอลงสรง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากตํารา เอกสารทางวิชาการ ทังที เป็ นหนังสื อ บทความ หรื อเอกสารงานวิจยั ที เกี ยวข้อง
ทังหมดจากห้องสมุดต่างๆ 2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์บุคลากรผูเ้ ชียวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิดา้ น
นาฏศิ ลป์ ไทย ดนตรี ไทย คี ตศิ ลป์ ไทย และบุ คคลที เกี ยวข้อง จํานวน 13 คน 3. รวบรวมข้อมูลการปฎิ บตั ิ ท่ารําลงสรง
โดยการสังเกตการณ์ ทดลองฝึ กรํา บันทึกภาพ สัมภาษณ์ และการสนทนา 4. เก็บรวบรวมข้อมูลเพือใช้ในการศึกษาเชิ งลึ ก
ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จํานวน 15 คน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ ขอ้ มูลรวบรวมข้อมูลตํารา เอกสารทางวิชาการ ใช้การวิเคราะห์ แบบพรรณนา (Descriptive Analysis)
พร้ อมภาพ แผนผังและตารางประกอบ 2. วิเคราะห์ ขอ้ มู ลจากการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์ แบบพรรณนา (Descriptive
Analysis) มีแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพือสัมภาษณ์ขอ้ มูลจากผูเ้ ชี ยวชาญ และผูท้ รงคุณวุฒิดา้ น
นาฏศิลป์ - ดนตรี และ คีตศิลป์ ไทย ตลอดทังบุคคลทีเกียวข้อง ข้อคําถามทีตรงกับจุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์เป็ นคําถาม
ปลายเปิ ด (Open Ended Question) 3. วิเคราะห์ขอ้ มูลการปฎิบตั ิท่ารําลงสรง โดยใช้การวิเคราะห์แบบพรรณนา (Descriptive
Analysis) พร้ อมภาพ แผนผังและตารางประกอบ 4. วิเคราะห์ ขอ้ มูลการศึ กษาเชิ งลึ กด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) ข้อมูลที ได้มีลกั ษณะเป็ นความคิดเห็ น และข้อเสนอแนะในลักษณะข้อมูลเชิ งคุ ณภาพ โดยการวิเคราะห์แบบ
พรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบเอกสารนําเสนองาน ภาพ แผนผัง ตารางและวีดิทศั น์การแสดง
ผลการวิจัย
จากการศึ กษาเอกสารทางวิ ชาการ ทังที เป็ นหนังสื อ บทความ หรื อเอกสารงานวิจ ัย การสั มภาษณ์ ข ้อมู ลจาก
ผูเ้ ชี ยวชาญ และผูท้ รงคุ ณวุฒิดา้ นนาฏศิลป์ ไทย ดนตรี ไทย คีตศิลป์ ไทย ตลอดทังศึกษาท่ารําลงสรงของตัวละครพระลอ
เปรี ยบท่ารําลงสรงของตัวละครพระอุณรุ ท พระสังข์ และพระยาแกรก เพือให้เกิดแนวทางในการสร้ างสรรค์การแสดงลง
สรงให้สมบูรณ์ยงขึ
ิ น โดยมีผลการวิจยั ดังนี คือ
1. การสร้ างสรรค์ องค์ ประกอบการแสดง ประกอบด้วย
1.1 เพลง ดนตรี ใช้วงปี พาทย์เครื องคู่ ไม้นวม บรรเลงประกอบการแสดงและการขับร้ อง เพลง ดนตรี ได้แก่
เพลงต้นเข้าม่าน เพลงเกริ น เพลงลงสรงลาว และเพลงเสมอลาว
1.2 เครื องแต่งกาย ประกอบด้วย เครื องแต่งกายพระลอ และนางกํานัล
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เครื องแต่งกายพระลอ มีลกั ษณะยืนเครื องพระกึงพันทางสี แดง คือส่ วนล่าง มีการนุ่งแบบยืนเครื องพระ แต่ส่วนบน
สวมเสื อแขนปล้องทําด้วยผ้าต่วนและผ้าตาด ไม่ใช่เป็ นเสื อปั กแบบยืนเครื องทัวไปและเสื อสนอบสวมทับ ลักษณะการแต่ง
กายสามารถบ่งบอกเชื อชาติ ยศถาบรรดาศักดิ$ ได้แก่ การนุ่ งผ้าเป็ นการนุ่ งผ้าแบบพันทางเชื อชาติ ลาว คือ มีทงหางหงส์
ั
และหางปรกอยูด่ ว้ ยกัน ศีรษะสวมมงกุฎยอดลาว ส่ วนสี เครื องแต่งกายพระลอ คือ สี แดง เป็ นการแสดงสถานะของตัวละคร
ว่าเป็ นตัวเอก และยังสื อถึ งลักษณะเด่นของพระลอในเรื องความรั ก ความกล้าหาญ ความเด็ดเดี ยว การสู ้ รบ นอกจากนัน
การแต่งกายของพระลอ มีลกั ษณะพิเศษตามบทพระนิ พนธ์ ได้แก่ การสวมเสื อสนอบเป็ นเสื อทีใส่ ในพระราชพิธีสําคัญ
มีอินทร์ ธนู พาหุ รัด สังวาล เข็มขัด และหัวเข็มขัดทีประดับด้วยทับทิม ส่ วนมงกุฎทัดด้วยดอกกระเจียง คือ ดอกกล้วยไม้
ชนิดหนึงทีมีกลินหอมเป็ นสัญลักษณ์ของทางเหนือ มิใช่ดอกไม้แบบตัวละครอืนๆ
เครื องแต่งกายนางกํานัล มีลกั ษณะแต่งกายแบบละครพันทาง ทีสวมเสื อผ้าแบบหญิงสาวชาวเหนื อ คือ สวมเสื อผ้า
ฝ้ ายหรื อผ้าลู กไม้แขนยาวผ่าหน้า นุ่ งผ้าซิ นยาวกรอมเท้า มี ผา้ ห้อยคอ สวมเครื องประดับพองาม ได้แก่ ต่างหู สร้ อยคอ
เข็มขัด เกล้าผมมวยติดดอกไม้ดา้ นซ้าย เสื อผ้าของนางกํานัลไม่จาํ กัดสี จะเป็ นสี อะไรก็ได้ แต่นิยมใช้สีตดั กับตัวเอก

ภาพทีH 1 ภาพการแสดงลักษณะเครืHองแต่ งกายพระลอและนางกํานัล
ทีมา : ผูว้ จิ ยั
1.3 อุปกรณ์ ประกอบการแสดง ในการแสดงสร้ างสรรค์ ชุ ด พระลอลงสรง มีอุปกรณ์ ทงหมด
ั
6 ชนิ ด คือ 1. เตียง
ละคร 2. โต๊ะหัวเตียง 3. ผ้าซับพระองค์ 4. พานรองพร้อมพาคลุม 2 ชุ ด 5. เครื องพระสําอาง 6. พระขรรค์ สามารถจําแนกออก
ตามขันตอนการอาบนําแต่งตัวของตัวละครได้ดงั ตาราง
1.4 ฉาก สามารถจัดได้ทงั 2 รู ปแบบ คือ 1. ฉากสมมุติ มีเพียงเตียงละครและอุปกรณ์ ทีใช้ในการลงสรงทีสําคัญ
เท่านัน 2. การจัดฉากตามจินตนาการ ซึ งนอกจากมีเตียงละครและอุปกรณ์ดงั ได้กล่าวมาแล้วนัน อาจจะเพิมเติมให้สวยงาม
สมบู รณ์ ยิงขึ น เช่ น จัดฉากเล็กกันระหว่างห้องลงสรงกับห้องทรงเครื อง ฉากม่ านด้านหลังเป็ นภาพภายในตําหนักที
ประทับ เป็ นต้น
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1.5 สถานที สามารถนําไปจัดการแสดงได้ทงในที
ั กลางแจ้ง หรื อสถานทีร่ มตัวอาคารปิ ดได้เช่นการแสดงทัวๆไป
1.6 โอกาสทีใช้ สามารถจัดการแสดงเพือเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมทัวไป
2. การสร้ างสรรค์ ท่ารํา ประกอบไปด้วย
2.1 ขันตอนการแสดง สามารถแบ่งออกเป็ น 5 ช่วง ได้แก่
2.1.1 การเดิ นทางมา เป็ นการแสดงท่ ารํ าเพื อเดิ นทางมายังสถานที ที จะทําการลงสรงประกอบเพลง
หน้าพาทย์ตน้ เข้าม่าน
2.1.2 การลงสรง (อาบนํา) เป็ นการแสดงท่ารําทีสื อถึ งการอาบนํา อันมีเนื อหาบรรยายถึ ง การอาบนําใน
ลักษณะยืนอาบนําจากฝักบัว และมีนางกํานัลคอยถวายการปรนนิบตั ิ การแสดงลําดับนีใช้เพลงเกริ น
2.1.3 การทรงสุ คนธ์ (ประพรมเครื องหอม) เป็ นการแสดงท่ารําบรรยายถึงการใช้การแป้ งรํานําอบนําปรุ ง
ประพรมร่ างกายหลังจากอาบนําเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว การแสดงลําดับนียังคงใช้เพลงเกริ น
2.1.4 การทรงเครื อง (แต่งตัว) เป็ นการแสดงท่ารําบรรยายถึงความงดงามของเครื องแต่งกาย เครื องประดับ
ลักษณะการแต่งกาย และอาวุธประจํากายของตัวละคร การแสดงลําดับนีใช้เพลงลงสรงลาว
2.1.5 การออกเดิ นทางไป เป็ นขันตอนการเดิ นทางหลังเสร็ จสิ นการลงสรงเป็ นการบรรยายอิริยาบถการ
เดินทางของตัวละครหลังจากแต่งตัวเป็ นทีเรี ยบร้อยเพือไปยังสถานทีต่างๆ การแสดงในลําดับนีใช้เพลงหน้าพาทย์เสมอลาว
ซึ งเป็ นเพลงออกสําเนียงภาษา แต่งขึนโดย อาจารย์มนตรี ตราโมท
2.2 อารมณ์ของผูแ้ สดง
2.2.1 พระลอ มี ความโดดเด่ นในการตี บทใช้บทที สื ออารมณ์ ความรู ้ สึ กตามบทร้ อง ทํานองเพลง
ประกอบการแสดง แบ่งตามลําดับของการแสดงได้ดงั นี 1. การเดินทางมา, การลงสรง (อาบนํา) และการทรงสุ คนธ์ (ประพรม
เครื องหอม) แสดงสี หน้าอารมณ์ หม่นหมอง วิตกกังวล และกระวนกระวายใจ เมือถึ งบทร้ องทีว่า “ค่อยแช่ มชื นฟื นกมล
ทุรนทุราย” แสดงอารมณ์เบิกบาน สี หน้ายิมแย้มแจ่มใส คลายความกระวนกระวายใจ 2.การทรงเครื อง (แต่งตัว) ผูแ้ สดงแสดง
อารมณ์เบิกบานใจ สี หน้าสดชืน ยิมแย้ม เมือถึงช่วงการแต่งกายนันสี หน้าท่าทางจะต้องแสดงออกถึง ความภาคภูมิ สง่างาม
3. การเดินทางไป แสดงสี หน้าสงบ มุ่งมันตังใจการเดินทางประกอบกิริยาทีสง่างาม องอาจ ภูมิฐานแบบกษัตริ ย ์
2.2.2 ตัวละครนางกํานัล (ฝั งซ้าย-ขวา) นางกํานัลทังสองออกมานังรอถวาย การปรนนิ บตั ิ ดว้ ยอารมณ์
ยินดี เบิกบานใจ แล้วกลับเข้าเวทีดว้ ยสี หน้าเช่นเดิม
2.3 ความสั มพันธ์ ระหว่างตัวละคร การแสดงพระลอลงสรง มี ตวั ละครประกอบด้วย พระลอ และนางกํานัล
ซึ งสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวละคร ดังนี
2.3.1 พระลอกับนางกํานัลฝั งซ้ายและฝังขวา เริ มจากพระลอเดินออกจากประตูดา้ นขวาของเวทีในเพลง
ต้นเข้าม่าน ซึ งมีนางกํานัลฝังซ้ายทําท่าไขท่อนําฝักบัว จากนันพระลอทําท่าอาบนําแล้วจึงรับผ้าซับพระองค์จากนางกํานัล
ฝังขวามาใช้ จากนันพระลอส่ งผ้าวางลงบนพาน นางกํานัลฝังซ้ายทําท่าสอดสร้อย นางกํานัลฝังขวายกพานขึนระดับศีรษะ
นางกํานัลทังสองวิงซอยเท้าเข้าเวทีทางขวา
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2.4 การใช้พืนที ทิศทางและการเคลือนที
เริ มทําการแสดงเมือผูแ้ สดงพระลอรําออกมาทางประตูดา้ นขวาของเวที ปี พาทย์บรรเลงเพลงต้นเข้าม่าน ผูแ้ สดงจะ
หยุดยืนอยู่มุมขวาของเวทีใกล้ประตูทางออกเป็ นจุ ดที 1 สมมุ ติเป็ นห้องสรง (อาบนํา) ของตัวละคร จากนันผูแ้ สดงรํา
ประกอบเพลงเกริ น กระบวนท่ารําเป็ นไปในลักษณะการยืนอาบนําฝักบัว โดยมีนางกํานัลทังสองฝั งคอยถวายงานอยู่ เมือ
เสร็ จสิ นการสรงนําแล้วนางกํานัลเข้าทางขวาของเวที เมือผูแ้ สดงเคลือนทีมายังจุดที 2 คือกลางเวทีดา้ นหลัง สมมุติเป็ นห้อง
ทรงสุ คนธ์ เครื องหอม เมือผูแ้ สดงรํา ณ จุดที 2 เสร็ จ ก็เคลื อนทีมารําจุดที 3 ในเพลงลงสรงลาว บริ เวณหน้าเตียงใหญ่ตรง
กลางด้านหน้าของเวที สมมุติเป็ นห้องทรงเครื อง ผูแ้ สดงจะทําท่ารําแต่งองค์ทรงเครื องตามบทร้อง และรําเพลงสุ ดท้าย คือ
เพลงเสมอลาวในตอนท้ายของการรํานัน ผูแ้ สดงจะรําท่าชักแป้ งผัดหน้าเข้าทางประตูดา้ นซ้ายของเวทีบริ เวณพืนทีส่ วนที 3
ถื อเป็ นการสิ นสุ ดกระบวนการรําพระลอลงสรง โดยใช้การใช้พืนที และการเคลื อนทีของตัวละครพระลอและนางกํานัล
สามารถอธิ บายเป็ นแผนผังได้ดงั นี
แผนผังทีH 1 แผนผังทิศทางการใช้ พนืJ ทีบH นเวที

ทีมา : ผูว้ จิ ยั
2.3 โครงสร้างกระบวนท่ารํา
ประกอบด้วย การรําประกอบบทร้อง ทํานองเพลง และการรําตีบทใช้บท สามารถแบ่งโครงสร้างท่ารําออกเป็ น 2
ลักษณะ ดังนี 1. กระบวนท่ารําตีบททีดัดแปลงมาจากท่าทางตามธรรมชาติ ได้แก่ 1.1 ท่ารําทีใช้แทนคําพูด 1.2 ท่ารําทีใช้
แสดงถึงกิริยาและอิริยาบถ 1.3 ท่ารําทีใช้แสดงอารมณ์ 2. กระบวนท่ารําตีบททีสื อความหมายตามแบบแผนทางนาฏศิลป์
ได้แก่ 2.1 ท่ารําทีปรากฏในการรําแม่บท เพลงช้า เพลงเร็ ว 2.2ท่ารําทีประดิ ษฐ์ขึนเพือใช้สือความหมายเฉพาะ 2.3 ท่ารําที
ปรากฏในเพลงออกสําเนี ยงภาษา ผลการศึกษา วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบกระบวนท่ารําลงสรงลาวของพระลอ ละครพันทางกับ
พระอุณรุ ท ละครใน พระสังข์ ละครนอก และพระยาแกรกละครพันทาง ซึ งในช่วงที 4 ขันตอนการทรงเครื อง (แต่งตัว) เป็ น
ช่วงสําคัญในการแสดง ท่ารําทีเลียนแบบการลงสรงของพระมหากษัตริ ย ์ สามารถจําแนกออกเป็ น 5 ประเภท คือ 1.ท่ารําหลัก
คือ ท่ารําทีสื อถึ งพัสตราภรณ์ (เครื องแต่งกาย) ถนิ มพิมพาภรณ์ (เครื องประดับตกแต่งร่ างกาย) ศิ ราภรณ์ (เครื องประดับ
ศีรษะ) และอาวุธประจํากายของตัวละคร 2. สร้อยท่า (ท่ารําขยาย) คือ ท่ารําทีขยายคุณลักษณะ วิธีการแต่งกาย 3. ท่าเชื อม คือ
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การเชื อมท่ารําให้มีความเรี ยงร้อยสอดประสานท่ารําอย่างกลมกลืนและสวยงาม 4. ท่ารับ คือ ท่ารําประกอบทํานองเพลงที
อยูใ่ นท้ายวรรค 5. ท่าโบก คือ ท่ารําทีใช้ต่อจากท่ารับสื อถึงการจบ 1 วรรค หรื อสํารับ
ท่ ารําหลัก ผูว้ จิ ยั แบ่งโครงสร้างของท่ารําหลักออกเป็ น 4 ลักษณะ สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี 1. ท่ารําเดียว
2.ท่ารําคู่ 3. ท่ารําเฉพาะ 4. ท่ารําทีไม่เฉพาะเจาะจง จากบทพระนิ พนธ์ดงั กล่าวผูว้ ิจยั มีการประดิษฐ์กระบวนท่ารําลงสรงลาว
ให้สอดคล้องกับบท มีท่ารําหลักทังหมด จํานวน 20 ท่า ดังตารางต่อไปนี
ตารางทีH 2 ท่ ารําหลักทีปH ระดิษฐ์ ขึนJ ในการสร้ างสรรค์ การแสดง ชุ ด พระลอลงสรง
ลําดับ
ท่ ารํา/บทร้ อง
ลําดับ
ท่ ารํา/บทร้ อง
ลําดับ
ท่ ารํา/บทร้ อง

1.

2.
สนับเพลา

3.
ทรงภูษา

รัตตะพัสตร์

ตารางทีH 2 ท่ ารําหลักทีปH ระดิษฐ์ ขึนJ ในการสร้ างสรรค์ การแสดง ชุ ด พระลอลงสรง (ต่ อ)
ลําดับ
ท่ ารํา/บทร้ อง
ลําดับ
ท่ ารํา/บทร้ อง
ลําดับ

4.

5.

7.

8.
สนอบกรู

10.

6.
(พิศชาย)ไหวยะยาบ

รัดพระองค์

ท่ ารํา/บทร้ อง

ทาบชายแครง

9.
กรองศอ

11.

อินทร์ธนู

12.
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13.

ตาบประดับ

14.

16.

ทับทรวงแผลง

15.
ทองกรแก้วก่อง

พาหุรัด

17.

ธํามรงค์

18.

มกุฏแก้ว

(จุฑา)มณี รัต

ตารางทีH 2 ท่ ารําหลักทีปH ระดิษฐ์ ขึนJ ในการสร้ างสรรค์ การแสดง ชุ ด พระลอลงสรง (ต่ อ)
ลําดับ
ท่ ารํา/บทร้ อง
ลําดับ
ท่ ารํา/บทร้ อง
ลําดับ

19.
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ทัดกระเจียง

ท่ ารํา/บทร้ อง

20.

จับพระขรรค์

สวมมาลัย

จากตาราง ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปท่ารําหลักได้ดงั นี 1. พัสตราภรณ์ (เครื องแต่งกาย) จํานวน 7 ท่า ประกอบด้วย ท่า
สนับเพลา ภูษา รัตตะพัสตร์ ชายไหว ชายแครง สนอบกรู กรองศอ 2. ถนิ มพิมพาภรณ์ (เครื อง ประดับตกแต่งร่ างกาย) จํานวน
8 ท่า ประกอบด้วย รัดพระองค์ อินทร์ ธนู สังวาล ตาบทิศ ทับทรวง พาหุ รัด ทองกร ธํามรงค์ 3. ศิราภรณ์ (เครื องประดับ
ศีรษะ) จํานวน 3 ท่า ประกอบด้วย จุฑามณี มกุฏ ดอกกระเจียง 4. อาวุธ จํานวน 2 ท่า ได้แก่ พระขรรค์ มาลัย
นอกจากลักษณะท่ารําทีได้กล่าวมาข้างต้น ในการรําลงสรงของตัวละครพระลอ ยังมีท่ารําบางส่ วนแสดงความเป็ น
ละครพันทาง คือ การตีไหล่ กระทายไหล่ ใช้ตวั ใช้หน้า ลักคอ เมือเปรี ยบเทียบกับการรําลงสรงของอุณรุ ทนันมีลกั ษณะ
เด่นในการรําใช้เท้า และรําซําทวนบท พระสังข์ มีลกั ษณะท่ารําเด่นในเรื องการแสดงท่ารํานิ งๆ ตามทํานองเพลง การเล่นเท้า
ตีไหล่ ใช้ตวั มีน้อยมาก และพระยาแกรก มีลกั ษณะเด่นในการรําประกอบสร้ อยเพลง และมีท่ารําทีได้รับอิทธิ พลมาจาก
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ละครในละครนอก มีการใช้มือจีบ และใช้มือเลียนแบบท่าทางธรรมชาติ อีกทังทํานองเพลง ดนตรี บทร้อง ยังส่ งผลต่อการ
ประดิ ษฐ์ท่ารําในการรําลงสรงแต่ละประเภทให้มีความแตกต่างกันออกไป แต่ยงั พบลักษณะเด่นบางประการร่ วมกัน เช่ น
ลักษณะท่ ารํ าคู่ และท่ ารํ าเฉพาะบางท่ ามี ล ักษณะเหมื อนกันหรื อคล้ายคลึ งกัน ตลอดจนใช้มื อจี บ หรื อแตะบริ เวณ
เครื องแต่งกาย เพือสื อถึงเครื องแต่งกาย ซึ งเป็ นแบบแผนของการรําลงสรง
สร้ อยท่ า เป็ นท่ารําทีใช้ขยายความหมาย ขยายคุณลักษณะของท่ารําหลักเป็ นคําคุณศัพท์ คําวิเศษณ์ เช่น
เพริ ศแพร้ ว เม็ดใหญ่ งามแอร่ ม เป็ นต้น ซึ งสร้ อยท่าต้องมีความสัมพันธ์กบั ท่ารําหลัก อี กทังเป็ นท่ารําทีใช้อธิ บายวิธี
การแต่ งกายให้สวยงามเหมาะสมกับบทร้ อง สร้ อยท่าอาจรํ าซํากับท่ารําหลัก หรื อแตกต่ างกันก็ได้ สําหรั บการแสดง
สร้างสรรค์ ชุด พระลอลงสรง มีจาํ นวนทังหมด 29 ท่า
1. ท่าผจงจับ
2. ท่าเพราตา
3. ท่าสุ วรรณเลิศ 4. ท่าเฉิ ดฉาย
5. ท่าพรรณราย 6. ท่าพิศชาย
7. ท่าสะอางค์องค์ 8. ท่าสอดทรง 9. ท่าประเสริ ฐแสง 10. ท่าทับทิมแดง 11. ท่าจินดา 12. ท่าทองแกม
13. ท่างาม
14. ท่าแอร่ ม
15. ท่าหัตถา
16. ท่ากระหมวดมุ่น 17. ท่าเมาลี
18. ท่าศรี จุฬา
22. ท่าผัดพักตร์
23. ท่าเพริ ศ
24. ท่าแพร้ว
19. ท่าเสี ยบจุฑา 20. ท่า(ต)นามัย 21. ท่าทรงปรัด
25. ท่าก่องเพชร 26. ท่าเม็ดใหญ่ 27. ท่าเฉลิมรัช
28. ท่าจอมไม้
29. ท่าไคลคลา
ท่ าเชืH อม เป็ นท่ารํ าที ใช้ร้อยเรี ยงท่ารํากับท่ารําต่อกันไปอย่างลื นไหล กลมกลื น สวยงาม ท่าเชื อม
มี 2 ลักษณะ คือ 1. เชื อมระหว่างเพลง คือ ท่ารําทีใช้ร้อยเรี ยงระหว่างท้ายเพลงหนึ งไปหัวเพลงหนึ ง มี 1 ท่า คือ ผูแ้ สดง
ทําท่าเดินลงจากเตียงในทํานองลงสรงลาว เพือเชื อมระหว่างท้ายเพลงเกริ นกับหัวเพลงลงสรงลาว 2. เชื อมระหว่างคําร้อง คือ
ท่ารําทีใช้ร้อยเรี ยงระหว่างคําร้อง ตังแต่บทร้องเริ มกล่าวถึงการทรงเครื อง ซึ งปรากฏในท่ารําหลักกับท่ารําหลัก ท่ารําหลัก
กับสร้ อยท่า หรื อสร้ อยท่ากับสร้อยท่าให้สอดคล้องสัมพันธ์กนั ท่าเชื อมอยูใ่ นช่วงของทํานองเพลงหรื อการร้องเอือนแต่
ละคําในเพลงลงสรงลาว เช่ น มือทังสองข้างม้วนจีบออกระดับเอว เช่ น เชื อมระหว่างท่าสนับเพลากับท่าเพราตา ท่าเชื อม
ระหว่างคําร้องในเพลงลงสรงลาวมีทงหมด
ั 16 ท่า ได้แก่
1. เชือม สนับเพลา-เพราตา 2. เชือมสุ วรรณเลิศ-เฉิ ดฉาย 3. รัดพระองค์-พรรณราย
4 ไหวยะยาบ-ทาบชายแครง
5. สอดทรง-สนอบกรู
6. อินทร์ ธนู-ประเสริ ฐแสง 7. ตาบประดับ-ทับทิมแดง 8. พาหุ รัด-จินดา
9. แก้วก่อง-ทองแกม
10. งามแอร่ ม-หัตถา
11. เมาลี-ศรี จุฬา
12. มณี รัต-ตนามัย
13. ผัดพักตร์ -เพริ ศแพร้ว
14. ก่องเพชร-เม็ดใหญ่
15. ทัดกระเจียง-จอมไม้
16. สวมมาลัย-ไคลคลา
ท่ ารับ เป็ นท่ารําทีอยูใ่ นช่วงทํานองเพลง ต่อจากบทร้องในวรรคสุ ดท้ายของแต่ละบท ท่ารับในการรําลง
สรงลาว ประกอบด้วย ท่ารับ จํานวน 3 ครัง
ครังที 1 ท่ารับนางนอน ทํานองเพลงต่อจากบทร้องทีว่า “ทาบชายแครง”
ครังที 2 ท่ารับสอดสร้อยมาลาแปลง ทํานองเพลงต่อจากบทร้องทีว่า “จินดา”
ครังที 3 ท่ารับจีบหงายสลับท่าสอดสู ง ทํานองเพลงต่อจากบทร้องทีว่า “(ต)นามัย”

2076

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

ท่ าโบก เป็ นท่ารําทีใช้ประกอบทํานองเพลงทีไม่มีบทร้องจะอยูต่ ่อท้ายท่ารับ หรื อท่าเชื อมระหว่างเพลง
ก็ได้ เป็ นการสื อความหมายถึงจบท่ารําในหนึ งบท หรื อภาษานาฏศิลป์ เรี ยกว่า “จบสํารับ” (สัมภาษณ์ นายอุดม อังศุธร, 22
สิ งหาคม 2556.)
ครังที 1ต่อจากท่าเดินลงจากเตียง เริ มทํานองเพลงลงสรงลาว
ครังที 2 ต่อจากท่ารับนางนอน ทํานองเพลงหลังบทร้องทีว่า “ทาบชายแครง”
ครังที 3 ต่อจากท่ารับสอดสร้อยมาลาแปลง ทํานองเพลงหลังบทร้องทีว่า “จินดา”
ครังที 4 ต่อจากท่ารับจีบหงายกับท่าสอดสู ง ทํานองเพลงหลังบทร้องทีว่า“(ต)นามัย”
สรุ ปอภิปรายผลการวิจัย
การรําลงสรง เป็ นการรําทีสื อความหมายถึงการอาบนํา เป็ นส่ วนหนึ งในการสื บทอดและเผยแพร่ พระราชพิธีลง
สรงของพระมหากษัตริ ย ์ พระบรมวงศานุ วงศ์ ออกมาในรู ปแบบนาฏศิ ลป์ ผ่านตัวละครตัวเอก หรื อตัวสําคัญของเรื อง
ทีเป็ นชนชันสู ง พระมหากษัตริ ย ์ เชื อพระวงศ์ เจ้าขุนมูลนาย จะนําเสนอขันตอน เครื องแต่งกาย เครื องประดับ โดยท่ารํามี
ความพิถีพิถนั ละเมียดละไม ประณี ตบรรจง สื อถึ ง การอาบนํา แต่งตัว และการรําลงสรงของตัวละครพระลอ ในบทละคร
เรื องพระลอ ฉาก6 ตอนพระลอคลังจนจากเมืองแมนสรวงเป็ นการลงสรง ครังที 2 ทีพบว่าคุณครู ลมุล ยมะคุปต์ได้เคยแสดง
มาก่อน แต่ไม่ปรากฏการสื บทอดท่ารําพระลอลงสรง ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจทีจะสร้ างสรรค์ผลงานการแสดง โดยนําเสนอ
บทละครทีมาจากบทพระนิ พนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิ ปประพันธ์พงศ์ ทีมีความไพเราะ งดงาม สละสลวย
ทางด้านการใช้ภาษา และลักษณะการประพันธ์ อี กทังมี การนําเสนอการลงสรงตามรู ปแบบราชประเพณี ที บรรยายถึ ง
ลักษณะ ขันตอนการลงสรงที ครบถ้วนสมบู รณ์ ท งั 3 ขันตอน คื อ การอาบนํา การประพรมเครื องหอม และการแต่งตัว
จุดประสงค์ในการรําลงสรงครังนีเพือจัดทัพออกเดินทางไปเมืองสรอง
การสร้ างสรรค์การแสดง ด้านเพลงดนตรี ได้บรรจุเพลงสําหรับการแสดงจํานวน 4 เพลง ได้แก่ เพลงต้นเข้าม่าน
เพลงเกริ น เพลงลงสรงลาว และเพลงเสมอลาว โดยใช้วงดนตรี ปีพาทย์เครื องคู่ไม้นวม ผูแ้ สดงพระลอ แต่งกายยืนเครื องพระ
กึ งพันทาง สวมเสื อแขนยาวและเสื อสนอบสี แดง ผ้านุ่ งสี เขี ยว หางหงส์ หางปรก สวมชฎายอดลาว และสร้ างสรรค์
เครื องประดับตามบทพระนิ พนธ์ ได้แก่ อินทร์ ธนู พาหุ รัด สังวาลเข็มขัดและหัวเข็มทีประดับด้วยทับทิม ดอกกระเจียง
แทนดอกไม้ทดั ซึ งจะแตกต่างไปจากเครื องพระลอแบบกรมศิลปากร การสร้ างสรรค์กระบวนท่ารํา จากการศึกษาการรําลง
สรงของพระลอ เปรี ยบเทียบ พระอุณรุ ท พระสังข์ และพระยาแกรก แสดงให้เห็นความแตกต่างและลักษณะเด่นบางประการ
ในการรําลงสรงนอกจากนันยังมีท่ารําบางท่าแสดงความเป็ นละครแต่ละประเภท ซึ งการแสดงมีกระบวนท่ารําประกอบ
ทํานองเพลงหน้าพาทย์สือถึงการเดิ นทาง การรําตีบทใช้บทสื อถึงการอาบนํา การประพรมเครื องหอม การแต่งกาย การสวม
ใส่ เครื องประดับ และการจับอาวุธ ในช่ วงที 4 การทรงเครื อง (การแต่งตัว) เป็ นการรําทีสื อถึ งการแต่งกาย การสวมใส่
เครื องประดับและการจับอาวุธ สามารถจําแนกท่ารําออกเป็ น 5 ประเภท ประกอบด้วย ท่ารําหลัก สร้ อยท่า ท่าเชื อม ท่ารับ
และท่าโบก เหมือนกันทัง 4 ชุ ดการแสดง สําหรับการแสดงลงสรงของพระลอนัน แบ่งขันตอนการลงสรง แบ่งออกเป็ น 5
ขันตอน 1. การเดินทางมา 2. การลงสรง (อาบนํา) 3. การทรงสุ คนธ์ (ประพรมเครื องหอม) 4. การทรงเครื อง (แต่งตัว) 5. การออก
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เดิ นทางไป การแสดงชุ ดนี มีวตั ถุ ประสงค์ในการรําเพือออกเดิ นทาง จึงมีการใช้และแสดงท่ารําในการจับอาวุธปรากฏอยู่
การแสดงชุ ดนี ใช้ผูแ้ สดง จํานวน 3 คน ประกอบด้วย พระลอ 1 คน นางกํานัล 2 คน การสร้ างสรรค์ท่ารําพระลอลงสรง
นอกจากจะเน้นการใช้ลีลาท่ารําทีสวยงามและถูกต้องตามแบบแผนของการรําลงสรงในลักษณะต่างๆแล้ว ผูแ้ สดงจะต้อง
คํานึงถึงหลัก วิธีการเข้าออกบนเวที ใช้พนที
ื ทิศทาง การเคลือนที และการแสดงอารมณ์ความรู ้สึกของตัวละครตามบทบาท
ในขณะนันได้อย่างถูกต้องอีกด้วย
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจยั ไปใช้งาน
1.1 การสร้ างสรรค์การแสดง ชุ ด พระลอลงสรง อาจมี ผูแ้ สดงเป็ นนางกํานัลเพี ยง 1 คน, 2 คน หรื อ
มากกว่า 2 คนก็ได้ โดยเพิมให้มีหน้าทีถวายงานพัดขณะทีพระลอทรงสุ คนธ์และทรงเครื อง
1.2 สามารถนําไปจัดการแสดงแทรกในเนื อเรื องของการแสดงเป็ นชุ ดเป็ นตอนทีเล่นปกติ โดยนําไป
แทรกเหตุการณ์ก่อนหรื อหลังการรําลงสรง เช่น ก่อนการแสดงกระบวนการจัดทัพตรวจพล หรื อหลังการแสดงตอนพระลอ
คลังจนจากเมืองแมนสรวง ให้เป็ นเรื องเป็ นราวต่อเนืองกัน เพือให้การแสดงนันมีความสมบูรณ์ยงขึ
ิ น
2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ต่อไป
สําหรับผูท้ ีสนใจศึกษาการรําลงสรง ผูว้ ิจยั เห็ นว่า ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบตัวละครที รําลงสรงทังโขนละคร
หรื อศึ กษาปรี ยบเที ยบการลงสรงของตัวละครที มี ลกั ษณะหลากหลาย เพื อหาแนวทาง หรื อรู ปแบบของการรําลงสรง
ทีปรากฏในนาฏศิลป์ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป
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