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บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ือง  กลวิธกีารรําออกภาษาในละครพันทางเรื่องราชาธิราช  มีวัตถุประสงค 
เพ่ือศึกษาวิถชีีวิตและประเพณีของกลุมชนมอญ  พมา  จีนในประเทศไทย  ความเปนมา องคประกอบและ
กลวิธกีารรําออกภาษาในละครพันทางเรื่องราชาธิราช  โดยเลือกตอนสมิงพระรามอาสา  มาเปนกรณีศึกษา  

วิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวยการศึกษาและวิเคราะหจากหนังสือ  เอกสารทางประวัติศาสตร รวมทั้งการ

สัมภาษณและสังเกตผลงานการแสดงของกรมศิลปากร  การแสดงของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ตลอดจน
การแสดงจากแหลงชุมชนมอญและจนีในประเทศไทย 
  ผลจากการวิจัยพบวา  ศิลปวฒันธรรมของกลุมชนมอญ  พมาและจนีไดแพรกระจายสู

สังคมไทย  เนื่องจากการอพยพเขามาในประเทศไทยของกลุมชนเหลานี้ต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา และมีบทบาท

ตอศิลปวัฒนธรรมของไทยหลายดาน ไดแก ดานพิธีกรรม  ประเพณีรวมถึงดานดนตรีและนาฏศิลป  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการแสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราช  ซ่ึงเปนละครรําของไทยแตเนื้อหาเปนเรื่องราวพงศาวดารมอญ

ที่มีตัวละคร 3 ชนชาติ ไดแก  มอญ  พมา  จีน  ทําใหเกิดการผสมผสานของนาฏยจารีตหลายสกลุ กลาวคือ ใช

ทารําของนาฏศิลปไทยเปนหลัก  ผสมผสานกบันาฏศิลปของชนชาติอ่ืน   เคยจัดแสดงมาตั้งแตครั้งรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจวบจนถึงปจจุบัน     รูปแบบการแสดงมี  4  แบบ ไดแก  1.รําตีบท  

2.รําหนาพาทย   3.รําประกอบการใชอาวธุ  และ4.รําประกอบทาํนองเพลง    

  การศึกษาวิเคราะหกลวิธกีารรําออกภาษาพบวา มี 2 ลักษณะคือ    ลักษณะที่ 1  ใชหลัก

นาฏศิลปไทยมาเปนพื้นฐานในการรําและแทรกอัตลักษณของแตละชนชาติดวยการเคลื่อนไหว  โดยมากพบอยู

ในการรําตีบท เนื่องจากมีบทรองกํากับจึงตองใชลีลาการเคลื่อนไหวบงบอกเชื้อชาติ กลาวคือ  การใชหลัก

นาฏศิลปไทยในการรําออกภาษามอญกบัพมาจะคลายกัน ดานโครงสรางรางกาย ไดแก การใชมือ  ใชเทา  

การนั่ง  ใชลําตัว  ศีรษะแบบไทย และใชทารําไทย อาทิ ทาเฉิดฉิน  ผาลา  ทาเศรา  ทาเกี้ยวและกระบวนทารบ

(ผาหมาก  หงสสองคอ  นาคเกี้ยว) มีการแทรกอัตลกัษณของแตละชนชาติดวยการเคลื่อนไหวอยูในทารํา 

ไดแก การตีไหล  กระทายไหล   การตีไหลของมอญจะนุมนวล กระทบจังหวะเบา ตีไหลอยางตอเนื่อง

สอดคลองกับจังหวะดนตรขีองมอญที่เสียงยาวทุมนุมนวล ลีลาชาเนบินาบ    สวนการตีไหลของพมาจะกระทบ



     

  

จังหวะขึ้นชัดเจน   มีจังหวะหยุดนิ่งหรือเวนจังหวะ สอดคลองกับจังหวะเพลงที่ส้ัน  เสียงดังกระชับหนกัแนนเรา

ใจ   การกระทายไหลนั้นจะพบนอยกวาและปรากฏอยูในการรําของพมามากกวามอญ   ลักษณะที่ 2   สรางอัต

ลักษณของชนชาติขึน้ใหมภายใตกรอบแนวคิดจากการรําตนแบบของแตละชนชาตผิสมผสานกับจินตนาการ

ของบรมครูทางนาฏศิลปไทย   โดยมากพบอยูในการรําหนาพาทย  รําประกอบการใชอาวุธและราํประกอบ

ทํานองเพลง  เนื่องจากสวนใหญมีแตทํานองเพลง  ไมมีบทรองกํากับ จึงมีอิสระในการใชทาราํ ดังนี้  โครงสราง

รางกายที่แสดงอัตลักษณของมอญ  เนนการขยับเลื่อนเทา  วาดมือลง  จีบตอท่ีขอมือ   ต้ังมือตอศอก  หันหนา

ตรง  ขอสังเกต ไมนิยมยกเทาและกระดกเทาหลัง    ลีลาการเคลื่อนไหวจะเชื่องชา เบาและนุมนวลสอดคลอง

กับหนาทับมอญที่มีจังหวะเสียงยาว ลีลาชาเนิบนาบ     สวนพมา   เนนการทรงตัวตรง   การโนมตัวไปขางหนา   

เอนหงายไปขางหลัง   วงกันศอก   มือจีบแบบพมา  แหงนหนามองสูง  เตะเทายกปดเทาขึ้นสูง  วางสนเทา

เหยียดตึงเขา   การกดไหล ลําตัว  กันเขาและยอเขามากกวาปกติจนเห็นไดชัดเจน  การกระโดดลอยตัวพรอม

กับเคลื่อนที่    ลีลาการเคลื่อนไหวคอนขางแรง  กระฉับกระเฉงสอดคลองกับทํานองเพลงที่มีจังหวะสั้น  กระชับ

รวดเร็ว    สวนลีลาทารําของจีนจะมีลกัษณะโดดเดนชัดเจนกวามอญกับพมาเนื่องจากไดแบบแผนมาจากการ

แสดงงิ้ว     ลักษณะเฉพาะของการใชโครงสรางรางกายของจีน   เนนการทรงตัวตรง   การโนมตัวไปขางหนา    

เอนหงายไปขางหลัง  สายไหล  กาวเทากวาง   ยืนแยกเขา  เตะปลายเทาไปขางหลงั  ยกเทากดปลายเทาลง

พื้น  เนนการราํยืดเขาหรือตึงเขา  การใชมือแบ   มือแบบจีน (ชูสองนิว้)  ลักษณะการรําคลองแคลว

กระฉับกระเฉงสอดคลองกับจังหวะเพลงที่เสียงดัง กังวานเราใจ 

  นอกจากการใชโครงสรางรางกาย และลีลาการเคลื่อนไหวที่แสดงอัตลักษณชนชาติแลว  ยังมี

การปรับแตงองคประกอบอื่นๆ ไดแก สําเนียงพูด  เครื่องแตงกาย  การแตงหนา  อุปกรณการแสดงเพื่อเสริมให

การแสดงเกิดความสมจริง  เปนการแสดงถึงอัจฉริยภาพของบรมครูแตโบราณที่สามารถสรางสรรคผลงานได

อยางมีเอกภาพและสมบูรณ 
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Abstract 
 The objective of this research is to study the lifestyle and the culture of Mon, Burmese and 

Chinese nationalities in Thailand including the historical background, composition and techniques 

of Rum Ok Pasa (International Classical Dance) in Lakon Panthang (Mixed Play) “Rajathiraj”. The 

episode “Saming Phraram Asa” was chosen to be a case study. The methods used include 

researching and analyzing from books and historical documents, interviewing and observing the 

performances of The Fine Arts Department and Bunditpatanasilpa Instutute as well as the 

performances of Mon and Chinese community in Thailand. 

 The research found that Mon, Burmese and Chinese culture has spread into Thailand since 

their people emigrated to Thailand during the Ayutthaya period. Their culture influenced Thailand in 

many ways including the rituals, tradition as well as music and classical dance, particularly, Lakon 

Panthang “Rajathiraj” which is a Thai classical dance theatre taking a story from Mon Chronicle. 

The piece composes of 3 nationalities’ characters; Mon, Burmese and Chinese so it makes the 

integration of various classical dance customs. The performance mainly uses Thai classical dance 

patterns mixed with the other countries’ ones. It has been performed since the reign of King Rama 

IV until today. The performance has 4 styles including 1) Rum Tee Bot (the interpretation dance) 2) 

Rum Na Phat (the dance accompanied by Pee Phat song) 3) the weapon dance and 4) the dance 

accompanied by rhytym. 

 From researching, it was found that there are 2 types of classical dance techniques. First 

technique uses the Thai classical dance as a base and inserts the indentity of each nationnality’s 

movement. This kind of technique is mostly found in the interpretation dance as it’s accompanied 

by a repertoire. The movement specifying the nationality is then nescessary. In principle, Mon 



     

  

dance and Burmese dance are resemble in body structure including hands gesture, feet used, 

sitting posture, body used, Thai style head movement and Thai classical dance patterns used such 

as Cherd Chin, Pala, sad posture, flirt posture and battle posture (Pa Mak, Hong Song Ko, Nak 

Geao). The identities of national movements inserted in the dance pattern are twitching the 

shoulders and slanting the shoulders. Twitching the shoulders in Mon style is gentle, light, 

continuous and harmonic with the long, gentle and low tone rhythm in the tardily slow style. On the 

other hand, Burmese movement style is obvious and occasionally pauses along the short rhythm 

which is loud, tight and energetic. Slanting the shoulders is less seen than the previous one and 

appears in Burmese dance more than Mon dance. Second technique is to create the identity of 

nationality under the concept idea of the original dance of each nationality mixed with the 

imagination of the master of Thai classical dance. This technique is mostly found in Rum Na Phat, 

the weapon dance and the dance accompanied by rhytym. As the performance has mainly just the 

melody with no lyrics so the dancers can freely use the dance patterns. The body structure that 

presents Mon identity highlights the feet movement, slightly moving down the hand, Jeeb (stick a 

thumb and forefinger togerther and stretch every finger), forming the perpendicular hand under the 

other elbow, turning to straight face. One remark is that there’s no lifting up the foot and flaping the 

hind leg; the movement is slow, light and genttle in harmony with Mon drum instruments’ long 

rhythm sound with gently slow style. For Burmese identity, it highlights the straight body balance, 

bending down, leaning forward, forming a perpendicular arm forward, Burmese Jeeb, turning the 

face upwards, fliping a foot up, putting the heel down with straight knee, pushing the shoulders and 

body down and stretching out and lowering the knees until clearly be seen, jumping and moving in 

the same time. Burmese movement style is rather powerful, energetic in harmony with the short, 

brief and fast rhythm. For Chinese dance pattern, it’s more remarkable than Mon’s and Burmese’s 

as it came from Chinese opera dance pattern. It has a particular way to control the body structure 

highlighting body balance, bending down, leaning forward, swaying the shoulders, making a big 

step, standing with knees seperated, fliping the tiptoe backwards, tiptoeing, dancing with straight 

knees, openning the palm of the hand, using Chinese hand gesture (show two fingers). Chinese 

dance is active, lively in harmony with its sonorously loud and arousing melody. 



     

  

 Apart from the body structure and movement style that show the nationality’s identity, there 

are other adjusting elements such as words accent, costume, make-up, performance equipments 

for making the realistic performance. This shows the genius of the masters in the past who created 

the unique and perfect piece. 


