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  สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา  ภาควิชานาฏศิลปศึกษา 
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ปจจุบันสังคมโลกเจริญกาวหนาและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจากสังคมเกษตรกรรม
สูสังคม อุตสาหกรรมและกาวสูสังคมเทคโนโลยี       การศึกษาในโลกยุคใหมจึงเต็มไปดวยการ
แขงขันทางดานการเรียนรู      สถานศึกษาซึ่งเปนองคกรสําคัญในการจัดการเรียนรู    จึงตองมีการ
ปรับตัวใหเขากับกระแสความเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อความอยูรอดและใหเกิดการพัฒนาทัดเทียมนานา
ประเทศ   ดังนั้น   สถานศึกษาจึงตองคิดหาวิธีการที่จะชวยพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและ องคกร
อยางยั่งยืน        ซ่ึงวิธีการหนึ่งที่นิยมนํามาใชในการบริหารจัดการศึกษาคือ     การจัดการ
ความรู    หรือที่เรียกภาษาอังกฤษวา      Knowledge Management : KM  

การจัดการความรู    คือการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสวนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู
ในตัว บุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ   เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและ
พัฒนาตนเองใหเปนผูรู   รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   อันจะสงผลใหองคกรมี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด 

การจัดการความรู เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมดานดนตรีนาฏศิลป   ปจจุบันยังมีนอย
มาก   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปซ่ึงเปนหนวยงานหนึ่งของกระทรวงวัฒนธรรมมีหนาที่รับ ผิดชอบ
จัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะดานนาฏศิลป  

ดุริยางคศิลปและชางศิลป   เปนแหลงเรียนรูในศาสตรและศิลปของชาติ   มีองคความรู
หลากหลายสาขาที่มากดวยคุณคา   ความรูหลายเร่ืองยังคงอยูในตัวบุคคลมิไดถายทอดใหกับ
ผูใด    การจัดการความรูจึงเปนหนทางหนึ่งที่จะเก็บรวบรวมความรูจากทานผูเชี่ยว ชาญและศิลปน
แหงชาติของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   เพื่อเปนแนวทางใหคณาจารยและนักศึกษาใชประโยชนใน
การเรียนการสอนและการ แสดง   ทั้งฝกปฏิบัติไดถูกตองและงดงามตามแบบแผนที่ปรมาจารยแต
โบราณไดสราง สรรคไว    อันเปนการพัฒนาตนเองและองคกรใหมีความเปนเลิศทางดานนี้อยาง
ยั่งยืน       ลีลาทารําออกภาษามอญ   พมาและจีนในละครพันทางเรื่องราชาธิราช   เปนเรื่องหนึ่งที่



นาสนใจในการจัดการความรู   เนื่องจาก ลีลาทารําออกภาษานั้นยังไมมีผูใดศึกษาคนควาเรียบเรียง
เปนเอกสารหลักฐาน ทางวิชาการ   และผูเรียนยังขาดความเขาใจในการจําแนกความแตกตางของ
แตละชนชาติไดอยาง ชัดเจน โดยเฉพาะทารําออกภาษามอญ   พมามีความคลายคลึงกันเนื่องจาก
สวนใหญใชหลักของนาฏศิลปไทยมาเปนพื้น ฐานในการรํา     จะแตกตางเฉพาะรายละเอียดบาง
ประการเพื่อแสดงเอกลักษณของแตละชนชาติ    ถาเปนลีลาทารําจีนจะมีลักษณะเฉพาะที่เห็นไดงาย
เพราะไดแบบแผนจากการแสดง งิ้ว     หากไดทําการศึกษาอยางลุมลึกจะชวยใหเขาใจและแยกแยะ
ความแตกตางไดชัดเจน   และนําไปใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม      

ลีลาทารําออกภาษา   หมายถึง   ลีลาทารําของแตละชนชาติในการแสดงละครพันทาง ที่
ปรมาจารยทางนาฏศิลปไทยไดสรางสรรคขึ้นจากจินตนาการ   โดยนําลีลาทารําของแตละชนชาติ
มาเปนตนแบบและผสมผสานกับลีลาทารํานาฏศิลป ไทยใหมีความกลมกลืนและสวยงาม     ทั้ง
สอดคลองกับทํานองเพลงเพื่อแสดงเอกลักษณของแตละชนชาติ  

  การรําออกภาษาในละคร พันทางเรื่อง ราชาธิราช ประกอบดวยลักษณะการรําของตัวละคร
ชนชาติมอญ   พมา   และจีนที่นําเรื่องราวมาจากพงศาวดารมอญ      โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช   มีพระบรมราชโองการใหเจาพระยาพระคลัง (หน)    แปลเปนภาษาไทย
ดวยคําประพันธประเภทรอยแกว     เนื้อหาเปนเรื่องราวการทําสงครามระหวางชนชาติมอญกับ
พมา         ตอมาปลายสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวนั้น      เจาพระยามหินทร
ศักดิ์ธํารง   (เพ็ง    เพ็ญกุล)         ไดคิดริเร่ิมนําเรื่องนี้มาจัดแสดงละคร      ดวยเห็นวามีตัวละคร
หลายชนชาติ     เร่ืองราวสนุกสนานเราใจ      สามารถแสดงลีลาทารําไดหลายภาษาจึงใหหลวงพัฒ
นพงศภักดี (ทิม   สุขยางค)   นํามาแตงเปนบทละครจัดแสดงในลักษณะออกภาษา       ภายหลัง
เรียกวา “ ละครพันทาง “ นับเปนละครรํารูปแบบใหมที่มีลีลาทารํา   ทํานองเพลง   เครื่อง
ดนตรี   สําเนียงพูด   ตลอดจนเครื่องแตงกายและอุปกรณการแสดงตามชนชาติที่ปรากฏใน
เร่ือง     สําหรับลีลาการรําของตัวละครในละครพันทางเรื่องราชาธิราช   มีที่มาและลักษณะเฉพาะ
ของการรําแตกตางกันไปตามเชื้อชาติ  

ท่ีมาของลีลาทารําออกภาษา         การรําออกภาษามอญ  พมา และจีน   ในละครพันทาง
เร่ืองราชาธิราชนั้น      นาจะไดแบบอยางมาจากชนชาติมอญ    พมาและจีน ที่เขามาตั้งถ่ินฐานใน
ประเทศไทย     และไดนําศิลปะการแสดงของตนเขามาเผยแพรในงานพระราชพิธีหลวง   พิธี
ราษฎร    งานประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา   ตลอดจนงานรื่นเริงตางๆตามแหลง
ชุมชน   เจาพระยามหินทรศักดิ์ธํารง (เพ็ง เพ็ญกุล) จึงคิดริเร่ิมนําแบบอยางลีลาทารําตางชาติมา
ผสมผสานกับลีลาทารําของนาฏศิลป ไทย     อีกทั้งสําเนียงพูด   ทํานองเพลงและการแตงกายก็
เลียนแบบชนชาตินั้นๆ จัดแสดงราวปลายสมัยรัชกาลที่ 4    ทําใหเกิดละครรํารูปแบบใหมขึ้นใน



สมัยนั้นและเปนตนแบบของการรําออกภาษาให แกวงการนาฏศิลปไทยในระยะตอมา โดยมีหมอม
ครูเครือและคุณครูหงิมตัวละครพันทางเรื่องราชาธิราชในคณะละครของ ทานนํามาถายทอดใหแก
ศิษยคณะละครเจาคุณพระประยูรวงศ    ( เจาคุณจอมมารดาแพ พระสนมเอกในรัชกาลที่5 ) และ
ศิษยคณะละครวังสวนกุหลาบในสมเด็จเจาฟาอัษฎางคเดชาวุธ   กรมหลวงนครราชสีมา   (พระ
อนุชาธิราชในรัชกาลที่ 6 )     คร้ันตอมาศิษยในคณะละครทั้งสองแหง ไดแก   คุณครูลมุล   ยมะ
คุปต    คุณครูผัน   โมรากุล   คุณครูสอาด   แสงสวาง    และคุณครูเจริญจิต   ภัทรเสวีไดเขารับ
ราชการครูในโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร (วิทยาลัยนาฏศิลป   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปใน
ปจจุบัน)    จึงนําลีลาทารําออกภาษามาถายทอดในการเรียนการสอนและการแสดงใหแกนักเรียน 
และคณาจารยวิทยาลัยนาฏศิลป    จากประสบการณเหลานี้และจากการที่ทานมีโอกาสไดชมการ
แสดงจริงจากแหลง ชุมชนของชนชาติตางๆ   ทั้งไดไปเผยแพรการแสดงตามภูมิภาคและประเทศ
เพื่อนบาน    ภายหลังทานจึงไดพัฒนาลีลาทารําออกภาษาใหมีความแปลกใหมและงดงาม
ยิ่งขึ้น   โดย ปรากฏชัดเจนในการรําเดี่ยวของตัวเอก    การรําคูและการแสดงระบํา      เปนการสราง
ความแตกตางและเอกลักษณเฉพาะของแตละชนชาติใหเดนชัด 

ลักษณะเฉพาะของลีลาทารําออกภาษามอญ พมา และจีนในละครพันทางเรื่องราชาธิราช        

ประกอบดวย    การรําหนาพาทยและการรําตีบท  (ตีทารําตามความหมายของคํารอง)   โดย
ปรมาจารยทางนาฏศิลปไทยนําหลักการรําของนาฏศิลปไทย ซ่ึงทานมีความเชี่ยวชาญดานนี้
โดยเฉพาะ มาปรับใชในการรําออกภาษา โดยเฉพาะการรําออกภาษามอญและพมา  

                 วิธีการนํานาฏศิลปไทยมาปรับใชในการรําออกภาษา “ เปนแบบนํามาใชโดยตรง และ
แบบนํามาประยุกตใหม ”  

แบบการนํามาใชโดยตรง ไดแก นําพื้นฐานการใชมือ เทา ลําตัว และศีรษะทางนาฏศิลปไทยมา
ใช   ซ่ึงจะปรากฏทั้งใน       การรําหนาพาทยและการรําตีบท 

แบบนํามาประยุกตใหม  โดยนําหลักการรําทางนาฏศิลปไทยมาประยุกตใหมและนําลีลาการ
เคลื่อนไหวของแต ละชนชาติมาผสมผสาน เชน นําหลักการรําตีไหลทางนาฏศิลปไทยมา
ประยุกตใชในการรําออกภาษามอญ พมา โดยปรมาจารยทางนาฏศิลปไทยคิดขึ้นจากจินตนาการ 
ปรับการเคลื่อนไหวในการตีไหลใหสอดคลองกับอุปนิสัย ของแตละชนชาติ    

 ชนชาติมอญ อุปนิสัยเรียบรอย นุมนวล การตีไหลใชการเบี่ยงไหลไปดานหลังซาย – ขวา สลับกับ
การหยุดนิ่งเล็กนอย กระทบจังหวะเบาและนุมนวล สอดคลองกับจังหวะหนาทับมอญ ที่มีลีลาของ
เพลงจะชา จังหวะเสียงยาว บรรเลงนุมนวล ใหอารมณเศรา เยือกเย็น การตีไหลทั้งสองขางจึงมี



ความตอเนื่อง ตางจากชนชาติพมาที่ มีอุปนิสัยรักสนุกและราเริง ลักษณะทํานองเพลงจะสั้นกระชับ 
รวดเร็ว แมการตีไหลจะใชหลักการเดียวกับมอญ แตกระทบจังหวะหนักและแรงกวามอญ อีกทั้ง
จังหวะการหยุดนิ่งของการตีไหลแตละขางจะนานกวา จึงทําใหเห็นการตีไหลแตละขางชัดเจน ไม
ตอเนื่องอยางการตีไหลของมอญ    

จากขอสังเกต พบวา การรําออกภาษามอญ และพมาจะใชการตีไหลพรอมกับการโยตัวเปนหลักใน
การรําตีบทเพื่อแสดงลักษณะ เฉพาะของชนชาติ   แตปรากฏวานาฏศิลปไทยไมนิยมนําการตีไหล
มาใชเปนหลักในการตีบทของละคร รําที่เปนตัวละครชนชาติไทยเทาใดนักหรือใชเพียงบางทารํา
โดยไมใชการโยตัว          สวนใหญจะพบในการรําพื้นฐานและรํามาตรฐาน  เพื่ออวด
ฝมือ     ไดแก     รําพื้นฐานเพลงชา – เพลงเร็ว     เชิดเสมอและแมบทใหญ      รํามาตรฐาน เชน รํา
ฉุยฉาย รําเชิดฉิ่ง และรําลงสรง  

         อยางไรก็ตาม การแสดงละครรําจะสมบูรณได จะตองมีฉากระบําประกอบละครเพื่อสราง
ความวิจิตรตระการตา และบรรยากาศสมจริงตามทองเรื่อง ละครพันทางเรื่องราชาธิราชจะมีการรํา
เดี่ยวอวดฝมือของตัวเอก เชน รําเสมอมอญ   รําเสมอพมา หรือระบํา เชน ระบําพมา – มอญ และ
ฟอนมานมงคล ซ่ึงปรากฏวาการรําเดี่ยว และการแสดงระบําจะแสดงลักษณะเฉพาะของการรําออก
ภาษาไดชัดเจนกวาการรําตีบท    อาจเปนเพราะผูสรางสรรคสามารถประยุกตทารําไดอยาง
อิสระ   โดยไมตองคํานึงถึงการตีทาตามความหมายของคํารอง  

สวนรําการออกภาษาของจีน    จะมีลักษณะเฉพาะที่ชัดเจนเนื่องจากไดแบบแผนมาจากงิ้วของ
จีน    บทบาทของจีนในละครพันทางเรื่องราชาธิราช ปรากฏเฉพาะตอนศึกกามนีเทานั้น มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการรบ    การรําออกภาษาจีนจึงมีลักษณะแสดงความเขมแข็ง   ดุดัน   ลักษณะทํานองเพลง
กระชับ รวดเร็ว จังหวะหนัก     ใชฉาบ และกลองจีนตีเพื่อสรางความฮึกเหิม เราใจ     การ
เคลื่อนไหวใชพลังมาก   เนนการโนมตัวไปดานหนา-หลังพรอมกับสายไหล   ใชนิ้วช้ีคูและการแบ
มือในการสื่อความหมาย และใชการเตะเทาไปดานหลังประกอบการเดิน   การยกเทาปลายเทาชี้ลง
พื้นแสดงลักษณะเฉพาะของชนชาติจีน     

นอกจากลักษณะเฉพาะดังกลาวแลว   สําเนียงพูด   เครื่องดนตรี   ทํานองเพลง   การแตงกายและ
อุปกรณการแสดงยังเปนองคประกอบสําคัญที่แสดงเอกลักษณเฉพาะ ของแตละชนชาติอีกดวย  

ประโยชนของการจัดการความรูเร่ืองนี้         ทําใหไดขอมูลที่เปนองคความรูเกี่ยวกับที่มา   และ
ลักษณะเฉพาะของลีลาการรําออกภาษามอญ    พมา  และจีนในละครพันทางเรื่อง



ราชาธิราช      สามารถนําความรูและแนวทางการรําออกภาษาไปใชประโยชนในการเรียนการสอน
และการ แสดง   ทั้งหาความเพลิดเพลินจากการชมการแสดงไดอีกดวย  

นอกจากลีลาทารําออก ภาษามอญ   พมา และจีน ที่ทําการศึกษาแลว      ยังมีลีลาทารําออกภาษา
ลาว     ฝร่ัง    เขมร    ญวน   แขกและชาติอ่ืนอีกที่ยังมิไดศึกษา    จึงควรจะไดทําการศึกษาใน
โอกาสตอไปเพื่อขยาย องคความรูทางดานนี้ใหครบถวนและสมบูรณ   เพื่อใหสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลปเปนองคกรสําคัญในการจัดการศึกษาที่เปนเลิศ ทางวิชาการและทางการแสดงดาน
ศิลปวัฒนธรรมอยางยั่งยืนและมั่นคงสืบไป  
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