บทสารคดีองคความรู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
หมวด : นาฏศิลป ตอนที่........
ชื่อตอน : ฉุยฉายนาง : ฉุยฉายศูรปนขา
ผูรับผิดชอบ : ผศ. วรินทรพร ทับเกตุ
วิทยากร : อาจารยนพรัตน หวังในธรรม
สถานที่ : หองนาฏศิลป คณะศิลปนาฏดุริยางค , ภายในพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส
วันบันทึกภาพ : 23 มีนาคม 2555
การแตงกาย
วิทยากร : นุงโจงกระเบนสีนา้ํ เงิน ใสเสื้อสีขาว
นักแสดง : นุงโจงกระเบนสีแดง ใสเสื้อสีขาว
เพลงประกอบ : เพลงฉุยฉายศูรปนขา
ภาพประกอบ : ภาพนางศูรปนขาทีเ่ ปนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพนางศูรปนขาที่เปนการแสดง
ภาพนางแปลง
ผูประสานงานวันบันทึกภาพ / เบอรตดิ ตอ : ผศ. วรินทรพร ทับเกตุ 080-5533460

ภาพ

เสียง

ไตเติ้ลรายการ (45 วินาที)
โลโกสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
Super : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
สารคดีองคความรู
หมวดนาฏศิลป ตอนที่........
ฉุยฉายศูรปนขา

ชวงที่ 1
เสียงบรรยายประกอบภาพ

ฉุยฉายศูรปนขา เปนการรําเดี่ยวอวดฝมือของตัวนางชุดหนึ่งซึ่ง
แตกตางจากการรําฉุยฉายของตัวนางทัว่ ไปที่เปนลีลาการรําเฉพาะของตัวนาง
มนุษยที่เรียบรอย แตฉุยฉายศูรปนขาเปนการรําที่มลี ีลาผสมผสานระหวางนาง
ยักษกับนางมนุษย เนื่องจากนางศูรปนขาเปนนางยักษทแี่ ปลงเปนหญิงงามเขา
ไปยัว่ ยวนพระรามเพราะอยากไดเปนคูครอง

ชื่อตัวละคร ตัวละครตัวนี้เรียกไดหลายอยาง ถาในการแสดง
ละครดึกดําบรรพ เรื่องรามเกียรติ์ จะใชชื่อวา “ นางศูรปนขา ” ในการแสดง
โขน เรื่องรามเกียรติ์ จะใชชื่อวา “ นางสํามนักขา ” ตามประวัติกลาวถึงรูป
กายวาเปนยักษ กายสีเขียว ดังโคลงบทหนึ่งกลาวไวดังนี้
“ สํามนักขา
นาฏขนิษฐาทศกรรฐ
ฉวีกายสกลวรรณ
เปนเอกชาเยศรได

ชื่ออาง อสุรพันธุ
แกนไท
เขียวสด สอาดนอ
อยูดวยชิวหา ”

นางศูรปนขา หรือนางสํามนักขาที่เปนภาพจิตรกรรม

นางศูรปนขา หรือนางสํามนักขาที่เปนการแสดง

วิทยากร : ผศ.วรินทรพร ทับเกตุ
สถานที่ : ลานพระอุโบสถฯ

ประวัตนิ างศูรปนขา
นางศูรปนขาหรือสํามนักขา เปนนองคนสุดทองของทศกัณฐ สามีชื่อ
ชิวหา ตอมาถึงแกความตาย เนื่องจากทศกัณฐฝากใหดูแลเมือง แตชิวหาเกิดงวง
นอนจึงแลบลิน้ ยาวปกคลุมเมืองไว ทําใหทศกัณฐเขาใจผิดคิดวาเปนเวทมนตรของ
ศัตรูจึงขวางจักรตัดลิ้นขาด ทําใหนางสํามนักขาเปนหมาย นางเกิดความวาเหว
ไดออกเที่ยวไปจนพบพระราม เมื่อเห็นพระรามรูปงามก็นึกรักอยากไดเปนคูครอง
จึงแปลงกายเปนหญิงงามยัว่ ยวน และตบตีนางสีดาดวยความหึงหวง จึงถูกพระ
ลักษณตัดหู จมูก มือและเทาแลวไลไป นางสํามนักขากลับไปฟองพี่ชาย คือ ทูษณ
ขร และตรีเศียร แตยักษทั้ง 3 ตน ก็ถูกพระรามสังหาร นางสํามนักขาจึงไปหา
ทศกัณฐ ชมโฉมนางสีดาใหฟง จนทศกัณฐนึกอยากไดเปนชายา กระทั่งไปลักพา
นางสีดา ทําใหเกิดศึกระหวางพระรามกับทศกัณฐยดื เยื้อมายาวนาน
ความเปนมาของรําฉุยฉายศูรปนขา
รําฉุยฉายศูรปนขา เปนการรําเดี่ยวอวดฝมอื ชุดหนึ่งที่มมี าตั้งแตสมัย
กรุงรัตนโกสินทร มีหลักฐานวาจัดแสดงประกอบอยูในการแสดงละครดึกดําบรรพ
เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศูรปนขาหึง บทรองพระนิพนธขึ้นใหมโดยสมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ (พระเจานองยาเธอใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร)
ปพาทยทาํ เพลงรัว
รองฉุยฉาย
ฉุยฉายเอย
เสร็จจําแลงแปลงกายจะตามชายไปใหทัน
นักพรตชางงามวิไล
แตงตัวเราไซรไปใหงามขํา
ผานุงใหมสไบหอมใหพรอมทุกสิง่ อัน
อีกเพชรพรายพรรณเห็นกระนั้นคงติดใจ
เสียดายเอย
อยากจะสองพระฉายหัดแยมพรายใหยวั่ ยวน
กระจกในไพรหาที่ไหนมา
ชางเถอะเจรจาและแยมสรวล
ดวยเสียงออนหวานกระบิดกระบวน
คงตามลามลวนมาชวนเรา
รองแมศรี
แมศรีเอย
แมศรีโฉมเฉลา
แตงจริตใหพริ้งเพรา
เจาหนุมจะไดหลง

ตองทําแสนงอน
ควักคอนใหงวยงง
แมนมาตององค
จะสลัดปดกรเอย
แมเลนตัวเอย
แมจะแกลงเลนตัว
แมมากอดพัวพัน
เราจะหยิกจะตี
อยากมาหลงทําไม
จะยั่วใหสิ้นดี
ที่ในกุฎีเจียวเอย
แทบเปนบาครานี้
ปพาทยทาํ เพลงเร็ว – ลา

ตอมาในยุคกรมศิลปากรไดนําการรําชุดนีม้ าแสดงประกอบอยูในการ
แสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนสํามนักขาหึง และเมื่อไดรับความนิยมมาก
ภายหลังจึงนํามาจัดแสดงเปนชุดเอกเทศในงานตางๆ ปจจุบันการแสดงชุดนี้ไดมี
การสืบทอดเรื่อยมาจนถึงทุกวันนีท้ ั้งในรูปแบบของการแสดง และการเรียนการ
สอน
รูปแบบการแสดง
รูปแบบการแสดงเหมือนกับการรําฉุยฉายทั่วไปคือ เริ่มจากรําออกดวยเพลง
รัว ตามดวยรําฉุยฉายทีม่ ีจังหวะคอนขางชา ตอดวยเพลงแมศรีที่มีจังหวะเร็วขึน้
และจบดวยเพลงเร็วลา ถาเปนการรําในละครดึกดําบรรพ ผูแสดงจะรองและรําเอง
ศีรษะสวมรัดเกลาเปลว แตถาแสดงโขน ผูแสดงจะรําโดยมีนักรองเปนผูรองให
นักแสดง ศีรษะสวมกระบังหนา รัดทายชอง
การแตงกาย
แตงกายยืนเครื่องนาง นุงผาสีเขียว หมสไบปกสีแดงขลิบเขียวสองชาย
แบบนางยักษ สวมกรองคอ และเครื่องประดับ สวนเครื่องประดับศีรษะใชได 2
แบบ คือ รัดเกลาเปลว หรือสวมกระบังหนาก็ได ถาเปนการรําฉุยฉายศูรปนขา
ฉบับคุณครูศุภลักษณ ภัทรนาวิกหรือหมอมครูตวนจากละครวังเจาพระยาเทเวศร
วงศวิวฒ
ั น (วังบานหมอ) จะใชแบบรัดเกลาเปลว

คุณครูศุภลักษณ ภัทรนาวิก (หมอมครูตวน)

แบบรัดเกลาเปลว

หากเปนการรําฉุยฉายศูรปนขาฉบับคุณครูเฉลย ศุขะวณิชจากละคร
วังสวนกุหลาบของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาอัษฎางคเดชาวุธ กรมหลวง
นครราชสีมา (พระเจานองยาเธอในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหวั
รัชกาลที่ 6 แหงกรุงรัตนโกสินทร) จะใชแบบสวมกระบังหนา รัดทายชองดานหลัง

คุณครูเฉลย ศุขะวณิช

แบบสวมกระบังหนา รัดทายชองดานหลัง

การที่คุณครูทั้งสองทานสวมศีรษะตางกัน คงเปนเพราะมีแนวคิดคนละ
อยาง คุณครูเฉลย ศุขะวณิช ใชกระบังหนา รัดทายชองดานหลัง เพราะทานไดรับ
ถายทอดทารํามาจากหมอมครูนุม ครูละครคณะละครวังสวนกุหลาบ ทานเลา
วานางศูรปนขาแปลงเปนนางมนุษยแลว สวนหมอมครูตวน ใชรัดเกลาเปลว
เพราะมีแนวคิดวานางศูรปนขาตัวตนที่แทจริงก็คือนางยักษ ตามหลักของนาง
ยักษทั่วไปทีแ่ ปลงกายเปนหญิงงามก็จะใชรัดเกลาเปลว

การคัดเลือกผูแสดง
ชวงที่ 2
ถาม การคัดเลือกผูแสดงมีความสําคัญหรือไมคะ
วิทยากร : ผศ.วรินทรพร ทับเกตุ
ตอบ การคัดเลือกผูแสดงที่เหมาะสมจะชวยใหการแสดงประสบความสําเร็จ
สัมภาษณ อ.นพรัตน หวังในธรรม
ถาม การคัดเลือกผูที่แสดงฉุยฉายศูรปนขา ใชพื้นฐานการคัดเลือกตัวนาง
สถานที่ : ภายในพระอุโบสถ
ใชหรือไมคะและแตกตางจากการคัดเลือกผูที่จะแสดงฉุยฉายทั่วไป
อยางไรคะ
ตอบ ใชคะ ใชหลักการคัดเลือกตัวนางคือ ใบหนาคอนขางกลมหรือยาวก็ได
รูปรางสันทัด ไมสูงหรือเตี้ยเกินไป แตการคัดเลือกนางศูรปนขาจะ
แตกตางจากตัวนางทัว่ ไปในบางสวนคือตามบทบาทนางศูรปนขา
เปนนางยักษทแี่ ปลงกายมา จึงตองคัดเลือกผูที่มีบุคลิกคลองแคลวฉับ
ไว ดูแข็งแรง ลักษณะลีลาการรําจึงตองกระฉับกระเฉง ทั้งกลา
แสดงออกเพราะตองยั่วยวนพระราม ไมกระดายอายเหมือนผูหญิง
ทั่วไปเมื่ออยูกับชายหนุมจะเขินอายไมกลาแสดงออก แตใน
ขณะเดียวกันก็ตองเลือกผูที่มใี บหนาสวยงาม รูปรางสมสวน ผิวพรรณ
คอนขางขาว หรือขาวเพราะแปลงมาเปนหญิงงาม
ถาม การคัดเลือกผูแสดงรําฉุยฉายศูรปนขาที่อยูในละครดึกดําบรรพ กับ
การแสดงโขนตางกันหรือไมอยางไร
ตอบ ตางกันคือ..................................................
ถาม ความสามารถในการรําของผูแ สดงมีความสําคัญอยางไรตอการรําชุด
นี้
ตอบ มีพื้นฐานการรําที่สวยงามและกระฉับกระเฉง เพราะลีลาการรองที่ใช

กับนางยักษแปลงจะกระชับรวดเร็วกวาลีลาการรองของฉุยฉายนาง
ทั่วไป ผูแสดงตองรายรําใหรวดเร็วพอดีกับจังหวะเพลง จึงจะ
เหมาะสมกับบทบาทของนางยักษทแี่ ปลงมาเปนหญิงงาม
การคัดเลือกผูแสดงที่เหมาะสมจะชวยใหการแสดงประสบความสําเร็จ
ได ในการคัดเลือกผูที่จะรําฉุยฉายศุรปนขานัน้ ตองคัดเลือกจากผูที่มีบุคลิก
คลองแคลวฉับไว กลาแสดงออก ทั้งมีลักษณะการรําที่กระฉับกระเฉงรวดเร็วเปน
สําคัญ เนื่องจากเปนนางยักษ นอกจากนี้ พิจารณารูปรางใหสมสวน หนาตา
งดงาม มีพื้นฐานการรําตัวนางเปนอยางดี เหมาะสมกับบทบาทของหญิงงามที่
แปลงมา
สาธิตทารํา
อ.นพรัตน หวังในธรรม
นุงผาสีน้ําเงิน เสื้อสีขาว

กลวิธีเฉพาะในการแสดง
ถาม กลวิธีการรําฉุยฉายศูรปนขามีลักษณะเฉพาะอยางไรคะ
ตอบ เนนการรําที่กระฉับกระเฉงรวดเร็ว ใชพลังในการรําแรงมากกวาตัวนาง
ทั่วไป โดยการใชจังหวะแรง ทั้งจังหวะเขา เทา มือ แขน ลําตัว
ใบหนา เพื่อใหผูชมรูวาตัวละครนี้มิใชหญิงงามที่เปนมนุษยแตเปนนาง
ยักษแปลง จึงตองใชพลังในการรําเพื่อแสดงความแข็งแรงอยูในทีทา
และลีลาการรํา อีกทั้งเสริมทาทีจริตมารยาภาคภูมิใจเมื่อตนเองแปลง
เปนผูหญิงที่สวยงาม คิดจินตนาการวาพระรามตองหลงใหลความงาม
ของตน จึงทําทาทีสะบัดสะบิ้งเมื่อคิดวาพระรามจะเขามาเกี้ยว และ
แสดงอารมณทางใบหนาบงบอกถึงความสุขความดีใจ
สาธิตทารํา
การใชแขนและมือ ไดแก การเดาะแขน สะบัดมือ ปาดแขนขึ้น
.................
การใชหนา ไดแก การลอยหนา การคอน การลักคอ พยักหนา ........
การใชขาและเทา ไดแก การเดิน กระทบจังหวะเขา ยืด-ยุบเขา กระแทก
เทา ...........................................
การใชลําตัว ไดแก สายไหลไปมา ..........................................

การถายทอดทารํา
ชวงที่ 3
อาจารยนพรัตน หวังในธรรมรับการถายทอดทารําฉุยฉายศูรปนขาจาก
วิทยากร : อ.นพรัตน หวังในธรรม
อ.นันทนา สาธิตสมมนต คุณครู 2 ทาน
สถานที่ : ภายในพระอุโบสถ
ครูทานแรก คือ คุณครูศุภลักษณ ภัทรนาวิก (หมอมครูตวน หรือ
หมอมครู) ทานไดรับการฝกหัดมาจากวังของเจาพระยาเทเวศรวงศวิวฒ
ั น หรือ
วังบานหมอ

คุณครูศุภลักษณ ภัทรนาวิก (หมอมครูตวน)
ครูทานที่สอง คือ คุณครูเฉลย ศุขะวณิช ทานไดรับการฝกหัดมาจาก
ละครวังสวนกุหลาบ

คุณครูเฉลย ศุขะวณิช

ขั้นตอนการไดรับการถายทอด
1. ศึกษาบทใหเขาใจเรื่องราวและบทบาทของนางศูรปนขา
2. ฝกรองเพลงใหเขาใจทํานองและจังหวะและจดจําบทรองไดแมนยํา
3. ฝกรําทีละคําตามบทรองโดยรองเอง
4. ฝกรําทั้งเพลงโดยรองเองและรําเขาเพลง
5. ฝกหัดจนแมนยําแลวจึงเสริมลีลาอารมณและทาทีจรตมารยาให
สอดคลองกับบทบาทของตัวละคร
การถายทอดทารําฉุยฉายศูรปนขา
อาจารยนพรัตน หวังในธรรม ถายทอดทารําใหนกั ศึกษา
แสดงแบบทารํา
อาจารยนันทนา สาธิตสมมนต แตงเครื่องแสดงแบบทารําฉุยฉาย
ศูรปนขา
ปดทายรายการผูผลิตและขอบคุณ

ขอขอบคุณ
นายกมล สุวุฒโฑ อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
นายสิรชิ ัยชาญ ฟกจํารูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
นางพิมณภัทร ถมังรักษสัตว คณบดีคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป
อาจารยนพรัตน หวังในธรรม ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย วิทยาลัยนาฏ
ศิลป
อาจารยประเมษฐ บุณยะชัย ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 และผูทรงคุณวุฒิ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ผูชวยศาสตราจารยวรินทรพร ทับเกตุ รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการ
นักศึกษา คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
อาจารยนนั ทนา สาธิตสมมนต อาจารยภาควิชานาฏศิลปศึกษา คณะ
ศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปผแู สดงแบบทารําฉุยฉายศูรปนขา
อาจารยพัชรินทร จันทรัดทัต และอาจารยอรอุมา สุขิตโภคากุล อาจารย

ภาควิชานาฏศิลปศึกษา คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รับการ
ถายทอดทารําฉุยฉายศูรปนขา จากอาจารยนพรัตน หวังในธรรม พรอมกับ
นักศึกษาชัน้ ปที่ 3 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

