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54208312 : สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ  
คําสําคัญ : เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 / การวิเคราะห 
เนื้อหาและวรรณศิลป 

   อุทัย ขันลุน : เพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551. 
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ : รศ.จุไรรัตน ลักษณะศิริ. 294 หนา.   

   การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเนื้อหาและศึกษาวรรณศิลปของเพลงไทยใน
หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 จํานวน 233 เพลง ผลการศึกษาพบวา 
เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551  มีที่มา 3 ประเภท คือ นํามา
จากวรรณคดีหรือบทละคร มีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตงและเพลงท่ีแตงขึ้นใหม เพลงไทยในหลักสูตร
พ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551  นํามาจากวรรณคดีหรือบทละครมากที่สุด สวน
เนื้อหาของเพลงสามารถจําแนกได 7 ประเภท คือ เนื้อหาเก่ียวอารมณ เนื้อหาเก่ียวกับความงาม เนื้อหา
เกี่ยวกับความเกงกลาสามารถของตัวละคร เนื้อหาเก่ียวกับความเชื่อ เนื้อหาเก่ียวกับผูหญิง เนื้อหาเน้ือหา
เกี่ยวกับสัตวและเน้ือหาเกี่ยวกับการใหขอคิด เพลงไทยทั้ง 2 ระดับชั้น มีเนื้อหาคลายคลึงกัน คือ มุงให
ผูเรียนหรือคนฟงไดรับอรรถรสซ่ึงเกิดจากรสในวรรณคดีไทยท้ัง 4 รส คือ เสาวรสจนี เปนรสไพเราะที่เกิด
จากการไดชื่นชมความงดงาม อาจเปนความงดงามของตัวละคร สถานที่หรือธรรมชาติ นารีปราโมทย 
เปนรสที่แสดงความรักใครหรือพูดจาโอโลมใหอีกฝายเกิดปฏิพัทธ พิโรธวาทัง เปนบทแสดงความโกรธ 
ตัดพอ เหน็บแนม เสียดสีหรือแสดงความเคียดแคนและสัลลาปงคพิสัย เปนรสที่แสดงการคร่ําครวญ 
โศกเศราเสียใจ นอกจากน้ันเพลงไทยทั้งสองระดับชั้น ยังมีเนื้อหาเก่ียวกับความเชื่อ ปลูกฝงความสามัคคี
และความรักชาติเหมือนกัน แตเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 
2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีแตงขึ้นใหมนั้น มีเนื้อหาเพ่ือปลูกฝงความรักชาติและอบรมสั่งสอน
มากกวาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายซึ่งเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช  2551 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายจะมุงเนนใหอารมณความรูสึกที่ เกิดจากรสของวรรณคดีเปนสําคัญ  ดาน        
ฉันทลักษณของเพลง เพลงไทยทั้ง 2 ระดับชั้นแตงดวยคําประพันธ 2 ประเภท คือ แตงดวยรอยกรอง
แบบฉบับและแตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษ สวนดานวรรณศิลป มีการใชถอยคําภาษาและการใช
ภาพพจนอยางแพรวพราว  มีความประณีตวิจิตรบรรจงในการเลือกสรรถอยคํานํามากลาวเปรียบเทียบ
เพ่ือใหเกิดภาพที่แจมชัดขึ้น  

เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช  2551 สามารถทําให
นักเรียนเขาใจความสัมพันธระหวางการขับรองเพลงไทย ดนตรีไทย ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมรวมทั้ง
เห็นคุณคาเพลงรอง ดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมภู มิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย เพ่ือเปน
พ้ืนฐานสําคัญในการดําเนินชีวิตของนักเรียนไดเปนอยางดี  
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54208312 : Thai for Career Development   

Keyword:   Thai Songs in Basic Vocational Course of the College of Dramatic Arts, 2008 / Content and Literary Art 

Analysis 

   Uthai Kunloon:  Thai Songs in Basic Vocational Course of the College of Dramatic Arts, 2008, Advisory 

Professor of the Independent Study:  Associate Professor Churairat Laksanasiri, 293 pages. 

   The purposes of this research were to study the contents and literary arts of 223 Thai songs in Basic 

Vocational Course of the College of Dramatic Arts, 2008.  The results indicated that the Thai Songs in Basic 

Vocational Course of the College of Dramatic Arts, 2008, originated from 3 types of sources. These are: 1) literature 

or a script of a play, 2) pre-existing songs with unknown author’s name, and 3) newly-composed songs. The Thai 

songs in Basic Vocational Course of the College of Dramatic Arts, 2008, were taken mostly from Thai literatures or 

Thai scripts. The contents of the songs could be sorted into 6 categories, namely, emotion, beauty, characters’ 

capability and bravery, beliefs, women and animals. Thai songs taught at 2 educational levels – junior and senior high 

school - shared similar contents aiming at enabling learners to appreciate four tones in Thai literatures. These are: 1) 

Saowaroschani, which is aesthetic appreciation of the character, place, or nature; 2) Naree Pramot,  which is 

amorousness - showing affection or  enticing the other party; 3)  Pirot Watang, which involves showing  anger, 

complaint, insinuation, sarcasm  or vengefulness;  and 4)  Sallapanga Pisai,  which involves mournful cry, sadness and 

sorrow.    Furthermore, Thai songs taught at both educational levels contain contents related to beliefs, harmony and 

patriotism but the Thai songs taught at junior high school level in Basic Vocational Course of the College of Dramatic 

Arts, 2008, which were newly composed, were more focused on inculcating patriotism and more didactic than the 

Thai songs taught at senior high school level in Basic Vocational Course of the College of Dramatic Arts, 2008.  The 

Thai songs taught at senior high school level in Basic Vocational Course of the College of Dramatic Arts, 2008, 

primarily emphasized emotional involvement with literatures resulting from the tones.   In terms of versification, the 

songs were composed according to 2 types of versification, namely, typical and special kinds of versification.   In 

respect of literary arts there were sophisticated use of words, phrases, and figures of speech and meticulous selection 

of wording when making comparison to convey vivid images.    

The Thai songs in Basic Vocational Course of the College of Dramatic Arts, 2008, are able to make the 

students understand the relations between singing Thai Songs, Thai music, history and cultures as well as   

appreciating the value of Thai songs and music which are cultural heritage, folk wisdom and Thai wisdom. These can 

provide students with important basis for living their life well.  
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กิตติกรรมประกาศ 

 การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี เพราะไดรับความกรุณาจากรองศาสตราจารย      
จุไรรัตน ลักษณะศิริ ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ที่เสียสละเวลา กรุณาใหความชวยเหลือ
และใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอผูศึกษา ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยบาหยัน  
อ่ิมสําราญ ประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระที่กรุณาตรวจสอบใหคําแนะนําที่เปนประโยชน      
ขอกราบขอบพระคุณอาจารยสิปปวิชญ กิ่งแกว อาจารยประจําภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กรุณาใหขอมูลเกี่ยวกับเพลงไทย อีกทั้งยังใหขอคิดเห็น ใหคําแนะนําและให
คําปรึกษา ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.บารมี เขียววิชัย อาจารยประจําภาควิชาภาษาอังกฤษ  
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีกรุณาตรวจสอบบทคัดยอภาษาอังกฤษอันสงผลใหการคนควา
อิสระเลมนี้ถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณนางนพวรรณ รุจิภักด์ิ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป นางสาวสุกัญญา พยัคฆเกษม รองผูอํานวยการฝายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ที่เมตตาตอผูศึกษาเปนอยางยิ่ง โดยอนุญาตใหไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับเพลงไทยทั้ง
เอกสารที่เปนประโยชนตอการศึกษา รวมทั้งอนุญาตใหฝกปฏิบัติขับรองเพลงไทย ที่กลุมสาระการเรียนรู
ดุริยางคไทย สาระการเรียนรูคีตศิลปไทย  
 ขอกราบขอบพระคุณนางกมลพร ขาวนวล หัวหนาสาระการเรียนรูคีตศิลปไทย วิทยาลัย    
นาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ที่ใหความรูเกี่ยวกับการขับรองเพลงไทยและกรุณาใหหลักสูตร
พ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ของวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
กระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งเอกสารอ่ืน ๆ ที่เปนประโยชนตอการศึกษาในครั้งนี้   

ขอกราบขอบพระคุณนางสาวพิชญญา สินธุแกว คุณครูอาวุโส สาระการเรียนรูคีตศิลปไทย 
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม ที่เมตตาผูศึกษาตั้งแตแรกเริ่มเม่ือเขา
ไปเก็บขอมูลและฝกปฏิบัติขับรองเพลงไทย โดยใหคําปรึกษา แนะนําเทคนิควิธีการขับรองเพลงไทยที่
ถูกตองและคอยใหกําลังใจขณะฝกปฏิบัติขับรอง จนกระทั่งผูศึกษาสามารถขับรองเพลงไทยไดถูกตอง 
อีกทั้งวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม ยังเปดโอกาสใหผูศึกษาไดแสดง
ความสามรถตอสาธารณะรวมกับนักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวง
วัฒนธรรมจนสําเร็จดวยดี ศิษยขอนอมกราบและบูชาทานดวยความเคารพอยางสูง  

ที่สําคัญยิ่งผูศึกษาขอกราบคารวะดวงวิญญาณของบรมครูเพลงไทยทุกทาน ที่ไดสรางสรรค
สมบัติของชาตินี้ไวเพ่ือใหอนุชนไดนํามาศึกษา   

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากการศึกษาคนควาอิสระเลมนี้ ผูศึกษาขอนอมบูชาแดพระคุณ
บิดา มารดา ครูอาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนําใหการสนับสนุนและใหกําลังใจดวยดียิ่งเสมอมา  
   
 
 
 
 
 
 

ฉ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

สารบัญ 
 

หนา 
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  บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

วิทยาลัยนาฏศิลป เดิมชื่อวา โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร  เปดสอนครั้งแรกเม่ือวันที่ 17 
พฤษภาคม พ.ศ.2477 นับเปนสถาบันของชาติแหงแรกที่ใหการศึกษาท้ังวิชาสามัญและวิชาศิลป ขึ้นอยู
กับกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ผูกอตั้งโรงเรียน คือ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ตอมา พ.ศ.2478 
กรมศิลปากรไดแกไขปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตรใหกวางขวางยิ่งขึ้นในวันที่ 2 
พฤษภาคม พ.ศ.2478 โดยมีคําสั่งตั้งโรงเรียนศิลปากร เรียกชื่อเฉพาะแผนกนี้วา โรงเรียนศิลปากร
แผนกนาฏดุริยางค ใหการศึกษาวิชาศิลปทางดนตรี ปพาทยและละคร  ตอมาวันที่ 24 สิงหาคม       
พ.ศ.2485 ไดยุบกองโรงเรียนและใหแผนกชางของโรงเรียนศิลปากรไปข้ึนอยูกับมหาวิทยาลัยศิลปากร
และโอนโรงเรียนศิลปากรไปสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ตั้งแตวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2485           
กรมศิลปากรปรับปรุงกองดุริยางคศิลป เปล่ียนชื่อใหมเปนกองการสังคีตและโอนแผนกนาฏดุริยางคจาก
โรงเรียนศิลปากรขึ้นกับกองการสังคีตไปเปนโรงเรียนสังคีตศิลป ขึ้นอยูกับแผนกนาฏศิลป พ.ศ.2488 
ตอมาไดแกไขปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียนสังคีตศิลปใหมและเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนนาฏศิลป โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนสถานศึกษานาฏศิลปและดุริยางคศิลปของทางราชการ เพ่ือบํารุงรักษาเผยแพร
นาฏศิลป ดุริยางคศิลปประจําชาติไทยและเพ่ือใหศิลปะทางดนตรี โขน ละครภายในประเทศมีฐานะเปน
ที่ยกยอง ในปเดียวกันโรงเรียนนาฏศิลปไดเปดรับสมัครนักเรียนชายเขาฝกหัดโขน  จํานวน 60 คน    
นับแตนั้นมาโรงเรียนนาฏศิลปก็ขยายการศึกษาทั้งนาฏดุริยางคศิลปไทยและสากล กองการสังคีตมา
ขึ้นกับกองศิลปศึกษาและไดรับการยกฐานะใหเปนวิทยาลัยนาฏศิลป เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2515     

วิทยาลัยนาฏศิลป เปนสถาบันการศึกษาท่ีมุงผลิตบุคลากรสายอาชีพในดานนาฏศิลป ดนตรี     
มีการจัดการเรียนการสอนประกอบดวยการศึกษาวิชาสามัญและศิลปะตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
ในปการศึกษา 2519 ไดขยายการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีและในปการศึกษา 2541 กรมศิลปากร
ไดจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปขึ้น โดยจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีดานชางศิลป  นาฏศิลป        
ดุริยางคศิลปทั้งไทยและสากล (วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป, 2555)  

ผูศึกษาเห็นวาการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 ของวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรมนาสนใจ 
เนื่องจากแตเดิมนั้น การขับรองเพลงไทยยังเปนการถายทอดเรียนรูจากปากตอปาก ผานการฟง ฝกฝน
และทองจําเปนสําคัญ อีกท้ังยังไมมีการจัดกลุมและเลือกเพลงท่ีนํามาใชในการเรียนการสอนอยางเปน
ระบบ ตอมาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจึงไดกําหนดใหมีการพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลปขึ้น คือ 
หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช  2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและ
หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือเปน
วิชาชีพดานนาฏศิลปและดุริยางคศิลป โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพ กลุมวิชาดุริยางคไทย  
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สาขาวิชาคีตศิลปไทยน้ัน เปนกลุมสาระที่มุงพัฒนาใหนักเรียนมีความรูความสามารถทางดานดนตรีและ
เพลงไทย ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยมีการคัดเลือกเพลงที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือใหวิชาขับรองเพลงไทยหรือคีตศิลปไทยเปนระบบ สะดวกและเปนประโยชนตอการศึกษาของ
นักเรียนสาขาวิชาคีตศิลปไทย อีกท้ังเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 
2551 ยังมีความงดงามทางเน้ือหา กลาวคือมีเนื้อหาเก่ียวกับอารมณ ไดแก อารมณยินดี อารมณรัก 
อารมณโศกเศราเสียใจ อารมณโกรธ เนื้อหาเกี่ยวกับความงาม ไดแก ความงามของธรรมชาติ ความงาม
ของสถานที่ ความงามของตัวละคร เนื้อหาเกี่ยวกับความเกงกลาสามารถ เนื้อหาเก่ียวกับศิลปะ ไดแก 
ศิลปกรรม ศิลปะการแสดงที่งดงามซึ่งเปนเอกลักษณของชาติไทยและศิลปวิทยาการที่สงเสริมการศึกษา
หาความรู   

ความหลากหลายทางเนื้อของบทขับรองเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 สามารถใหความเพลิดเพลินเจริญใจ แฝงดวยคุณธรรมจริยธรรมที่เปนแบบอยางใน
การดําเนินชีวิต อีกท้ังเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ยังมี
ความงดงามทางวรรณศิลป กลาวคือมีการใชคําภาษากวีหรือการใชคําศัพทสูง การเลนคําสัมผัสคลอง
จอง การซ้ําคํา การใชคําซอน การใชคําที่มีความหมายเหมือนกันหรือการหลากคํา การใชคําเลียนเสียง
ธรรมชาติเพ่ือใหคนฟงเห็นภาพและสามารถเขาถึงอารมณของเพลงไดมากยิ่งขึ้น มีการใชภาพพจนเพ่ือ
ทําใหคนฟงเกิดภาพข้ึนในจิตใจ จนกระท่ังสามารถรับอรรถรสที่เกิดจากเพลงไดอยางลึกซึ้ง ไดแก การ
ใชภาพพจนประเภทอุปมา เพ่ือกลาวเปรียบเทียบส่ิงที่เหมือนกันโดยใชคํามาเชื่อมโยง การใช
ภาพพจนประเภทอุปลักษณ เปนการนําลักษณะเดนของสิ่งหนึ่งมากลาวเปรียบเทียบกับอีกส่ิงหนึ่ง 
การใชภาพพจนประเภทอติพจนหรือโวหารเกินจริง  เพ่ือเนนความรูสึกของผูประพันธหรือคนฟง    
การใชภาพพจนประเภทบุคคลวัตหรือบุคลาธิษฐาน เปนการเปรียบเทียบโดยนําสิ่งที่ไมมีชีวิตหรือ     
มีชีวิตแตไมใชคนมากลาวถึง เพ่ือใหมีกิริยาอาการความรูสึกนึกคิดเหมือนกับคน  

เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนและเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายยังมีขนบในการประพันธที่ดีซึ่งแตงดวยรอยกรอง 2 ลักษณะ คือ แตงดวยฉันทลักษณรอยกรอง
แบบฉบับและแตงดวยคําประพันธแบบพิเศษ นอกจากน้ีเพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายยังใหคุณคาทั้งทางดานความสําเริง
อารมณ อันเปนอารมณพ้ืนฐานสําคัญที่มนุษยทุกคนพึงมี อีกทั้งเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและเพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐาน
วิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายยังมีบทบาทในการพัฒนา
สรางสรรคสังคมใหมีความเขมแข็งบนพื้นฐานของศิลปวัฒนธรรมอันเปนมรดกที่ล้ําคาซ่ึงไดรับการสืบ
ทอดมาจากบรรพชน    

จากที่กลาวมาทั้งหมดนี้ แสดงใหเห็นวาเพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 ของวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบันฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม โดยกลุมสาระ
การเรียนรูวิชาชีพดุริยางคไทย สาระการเรียนรูคีตศิลปไทย ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่นํามาใชจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนน้ัน เปนเพลงรองที่มีคุณคา
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ทั้งทางดานเนื้อหา การใชถอยคําภาษาและลักษณะทางวรรณศิลปเปนอยางยิ่ง ผูศึกษาสนใจท่ีจะศึกษา
เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
และเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายของวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรมอยางลึกซึ้ง เพ่ือวิเคราะห
ใหเห็นวาหลักสูตรดังกลาวมีคุณคาเหมาะสมท่ีจะนํามาใชจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนท้ังใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมวิชาดุริยางคไทย สาขาวิชาคีต
ศิลปไทย นอกจากนี้ผูศึกษายังรับผิดชอบจัดความรูเกี่ยวกับดนตรีไทยและการขับรองเพลงไทยใหแก
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมาโดยตลอด จึงนับวาเปนโอกาสอันดีที่
จะไดศึกษาเพลงไทยของสถาบันการศึกษาซึ่งเปนตนแบบในการจัดการเรียนการสอนทางดานเพลงไทย
อยางแทจริง อันจะทําใหผูศึกษาไดรับความรูเพ่ือนําไปพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาหนวยงานใหบังเกิดผลแก
นักเรียนซ่ึงจะเปนพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศชาติตอไป 

 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 จากการสํารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถจําแนกออกเปน 2 กลุม คือ วิทยานิพนธ
ที่ศึกษาบทเพลงและวิทยานิพนธที่ศึกษาบทรอยกรอง ดังนี้ 

กลุมท่ี 1. วิทยานิพนธที่ศึกษาบทเพลง  
  วัชราภรณ อาจหาญ (2534) ไดศึกษาบทเพลงไทยสากลของสุนทราภรณ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาวิเคราะห บทเพลงไทยสากลของสุนทราภรณ จากผลงานเพลงที่ตีพิมพรวมเลม
ระหวาง พ.ศ. 2507-2514 จํานวน 568 เพลง เพ่ือศึกษาลักษณะ เนื้อหา รูปแบบ การใชภาษา ทัศนคติ
ของผูแตงและคุณคาดานตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในบทเพลง 

   ผลการศึกษาสรุปไดวา เนื้อหาสวนใหญของบทเพลงไทยสากลของสุนทราภรณเปน
เพลงรักระหวางชายและหญิง นอกจากนี้ยังมีบทเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติ เพลงท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับ
วรรณคดี เพลงปลุกใจและสดุดีเพลงสถาบันการศึกษาและเพลงประจําจังหวัด เพลงท่ีเกี่ยวกับเทศกาล
ประเพณี เพลงท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเยาวชน และเพลงเบ็ดเตล็ด บทเพลงยึดรูปแบบการใชบทกวีนิพนธ
ขนาดสั้นมีทั้งการใชฉันทลักษณตามแบบรอยกรองแบบฉบับและท่ีใชฉันทลักษณแบบพิเศษที่มีลักษณะ
สอดคลองกับทํานองเพลงหน่ึง ๆ การใชถอยคําในบทเพลงไทยสากลของสุนทราภรณ มีลักษณะประณีต
ในการเลือกสรรถอยคําในทํานองเดียวกับการใชถอยคําในบทกวี   

นรัมภา โรจนตระกูล (2538) ไดศึกษาวรรณกรรมเพลงไทยประเภทเพลงเถาโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหวรรณกรรมเพลงไทยประเภท เพลงเถาในดานที่มาและทวงทํานองการแตงและ
การวิเคราะห วรรณกรรมเพลงไทยประเภทเพลงเถาในดานวิถีชีวิตไทย โดยศึกษาจากหนังสือประวัติและ
บทขับรองเพลงไทยบางบท เลม 1 ของกรมศิลปากร จํานวน 115 เพลง  

ผลการวิเคราะห 1. ดานที่มาและทวงทํานองการแตง พบวามีที่มาจากวรรณคดีไทย 18 
เรื่อง รวม 84 เพลง มาจากจินตนาการของคีตกวี 15 ทาน รวม 21 เพลงและไมปรากฏนามผูประพันธ 
10 เพลง ดานทวงทํานองการแตงแบงเปนการใชถอยคําและการใช โวหารเชิงภาพพจน พบวาการใช
ถอยคํา มีการใชคํางายที่สุด รองลงไปไดแก การใชศัพทสูง การซํ้าคํา การเลนคํา การใชคําอุทาน การปรุง
ศัพท การใชคําในภาษาพูด การใช คําภาษาตางประเทศ และการใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ การใช โวหาร
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เชิงภาพพจน พบวามีการใชอุปมามากที่สุด รองลงไป คือ การใชอุปลักษณ การใชอติพจน การใช
บุคลาธิษฐานและการ ใชสัญลักษณ 2. ดานวิถีชีวิตไทย พบวาสะทอนภูมิปญญาชาวบานมากที่สุดโดยมี 
37 เพลง ความเชื่อ 33 เพลง สวนโบราณอุบายไมปรากฏในวรรณกรรมเพลงไทยประเภทเพลงเถา 

สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูณ  (2540) ไดศึกษาเพลงไทยสากลตามนโยบายของ            
จอมพลป.พิบูลสงคราม พ.ศ.2481-2487 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุของการเกิดเพลงไทย
สากล พ.ศ.2481-2487 ประเภทเนื้อหา รูปแบบ คุณคาดานวรรณศิลป คุณคาดานอารมณและคุณคา
ดานสังคมที่ปรากฏอยูในเพลง  
                      ผลการศึกษา เพลงไทยสากล พ.ศ.2481-2487 เกิดจากนโยบายการสรางชาติ เพ่ือ
เผยแพรลัทธิชาตินิยมและการปฏิวัติวัฒนธรรม การวิเคราะหเนื้อหาสวนใหญเปนเพลงเกี่ยวกับการสราง
ชาติ  แบงเปนเพลงท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับการเผยแพรลัทธิชาตินิยมและเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
นอกจากนี้ยังมีเพลงเกี่ยวกับสังคมและเพลงที่มีเนื้อหาเบ็ดเตล็ดและจินตนาการของนักแตงเพลง การ
วิเคราะหทางดานฉันทลักษของเพลงเปนแบบรอยกรองแบบฉบับ แตที่นิยมใชมากที่สุดเปนกลอนสุภาพ 
และการใชฉันทลักษณพิเศษที่มีการสัมผัสไมตรงตามแบบแผน คุณคาดานวรรณศิลป เพลงไทยสากลตาม
นโยบายของจอมพลป.พิบูลสงคราม พ.ศ.2481-2487 แบงเปนการใชถอยคํากับสํานวนโวหาร การใช
ถอยคํามักใชคําภาษากวี มีการเลนคําทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษรแพรวพราว การใชคําซ้ํา การใชคํา
ซอน การใชคําที่มีความหมายเหมือนกัน การใชคําที่มีจังหวะลีลา การใชคํางาย และการใชคําเลียนเสียง
ธรรมชาติ สวนการใชสํานวนโวหารตาง ๆ ชวยใหผูฟงเกิดจินตภาพตามเพลง คุณคาดานอารมณ เพลง
ไทยสากลตามนโยบายของจอมพลป.พิบูลสงคราม พ.ศ.2481-2487 ไดใหความบันเทิงแกประชาชน
เปนหลักและแฝงดวยความรูสึกรักชาติและสามัคคี สวนคุณคาดานสังคมไดปลูกฝงทัศนคติตาง ๆ ตาม
นโยบายของชาติและปลูกฝงใหประชาชนยึดตัวผูนําประเทศเปนหลัก 
 

กลุมท่ี 2. วิทยานิพนธที่ศึกษาบทรอยกรอง  
  ยุวดี ดํารงพันธุ (2536) ไดศึกษาโวหารภาพพจนในนิราศสุนทรภู โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาวิเคราะหกลวิธีการใช โวหารภาพพจนที่ปรากฏในนิราศของสุนทรภูทั้ง 9 เรื่องที่มีอิทธิพลตอ
ความรูสึกของผูอาน โดยใชวิธีสํารวจและนํามาวิเคราะหตามทฤษฎีการใชโวหารภาพพจนจากตํารา
หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

ผลการวิเคราะหพบวา สุนทรภูใชโวหารภาพพจน 11 ลักษณะ ปรากฏท่ีใชมากนอย
ตางกัน โวหารภาพพจนเปนองคประกอบท่ีสําคัญของงานนิราศของสุนทรภู สุนทรภูใชกลวิธีนี้เปนสื่อ
ถายทอดความรูสึกสูผูอาน กอใหเกิดความ ดื่มด่ํา ซาบซึ้ง ประทับใจ ทั้งยังสะทอนความคิด ปรัชญาชีวิต 
ขอคิดเตือนใจและความรูอีกหลากหลายของทาน เปนผลใหงานนิราศของทานไดรับการยกยองวามีคุณคา  
เปนที่ยอมรับ รูจักกันแพรหลายมาจนถึงปจจุบันนี้  

สมหญิง เมืองแมน (2536) ไดศึกษาคุณคาทางวรรณศิลปในบทเพลงของ พงษเทพ 
กระโดนชํานาญ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณคาทางวรรณศิลป ในบทเพลงของพงษเทพ กระโดน
ชํานาญ ในดานรูปแบบ เนื้อหา จินตนาการ เอกภาพและความสัมพันธระหวางการประพันธกับ 
ประสบการณชีวิต  
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ผลการศึกษาปรากฏวา บทเพลงของพงษเทพ กระโดนชํานาญ มีรูปแบบรอยกรองท้ังที่

เปนฉันลักษณตามรูปแบบโบราณและตามรูปแบบเพลงพ้ืนบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งรูปแบบเพลงโคราช
เนื้อหาของบทเพลงสะทอนชีวิตคนระดับลางอยางลุมลึก ทั้งดานที่เปนขอดอยและนาชื่นชมโดยอาศัย
จินตนาการ ประเภทลึกซึ้งกวางขวาง อันเกิดจากแรงกระทบอารมณอันหลากหลายท่ีมีความขัดแยงกัน
ดวยสัดสวนที่พอเหมาะ  

  ปรมาภรณ ลิมปเลิศเสถียร (2538) ไดศึกษาบทรอยกรองของเนาวรัตน พงษไพบูลย: 
วัจนลีลากับความคิดของกวีโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลีลาการใชภาษาที่เปนลักษณะเดนในรอยกรอง
ของเนาวรัตน พงษไพบูลย เพ่ือชี้ใหเห็นวาวัจนลีลาของกวีมีความสัมพันธกับความคิดของกวีและส่ือ
ความคิดไดสัมฤทธิ์ผล  

 ผลการศึกษาสรุปวา งานรอยกรองของเนาวรัตน พงษไพบูลย มีแนวคิดที่สําคัญ ๆ 
ปรากฏอยูหลายดาน อาทิ ความรัก ธรรมชาติ ศาสนาและสังคมเนาวรัตนมักเลือกสรรถอยคําที่มีลีลา
ออนหวานนุมนวล สื่อสารความคิดเชนเดียวกับการใชความเปรียบสื่อจินตภาพไดอยางสวยงาม 
นอกจากนี้เนาวรัตนยังสามารถนําขนบการแตงวรรณคดีและเพลงพ้ืนบานมาปรับประยุกตสรางสรรค 
เพ่ือสื่อสาระรวมสมัย ลีลาการใชภาษาที่ออนหวานอันเปนลักษณะเดนเฉพาะของกวีชี้ใหเห็นวาเนาวรัตน
มีทัศนคติตอโลกและชีวิตอยางเอ้ืออาทร ออนโยน ปรารถนาที่จะสรางสรรคคุณคา ความดีงามใหเกิดขึ้น 
การใชภาษาที่งดงามดังกลาว สามารถสื่อใหผูอานเกิดอารมณสะเทือนใจ ซาบซ้ึง คลอยตามทัศนกวีได  
  เพ็ญพักตร สูงสุมาลย (2543) ไดศึกษาบทรอยกรองของไพวรินทร ขาวงาม โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหบทรอยกรองของไพวรินทร ขาวงาม ในดานรูปแบบทวงทํานองการเขียน 
กลวิธีในการนําเสนอและทัศนะที่ปรากฏในวรรณกรรม   
  ผลการศึกษาวิเคราะห ปรากฏวา ไพวรินทร ขาวงาม ในรูปแบบฉันทลักษณมาตรฐาน
เปนสวนใหญ มีลักษณะการแตงที่เครงครัด ฉันทลักษณ อีกท้ังไดมีการใชรูปแบบ ฉันทลักษณพ้ืนบาน 
กวีนิพนธอิสระและรูปแบบฉันทลักษณประยุกตจากฉันทลักษณเดิม ในดานทวงทํานองการเขียน ไดแก 
การใชคําและโวหาร ไพวรินทร ขาวงาม เลือกใชคําและโวหารที่เหมาะสมกับเนื้อหา เดนทั้งทางดานเสียง
และความหมาย ดานกลวิธีการนําเสนอ สวนมากเปนการนําเสนอแนวคิดโดยกลาวหรือเลาเรื่องใหผูอาน
ไดรับทราบและใชตัวละคร สนทนากันเพื่อแสดงทัศนะ ซึ่งทัศนะที่ปรากฏในวรรณกรรมของไพวรินทร 
ขาวงาม เปนทัศนะ เกี่ยวกับสังคมและชีวิตเปนสวนใหญ  

เบญจพร เนียรนาทสกุล (2544) ไดศึกษาจินตภาพที่เกี่ยวกับธรรมชาติในกวีนิพนธ
ของอุชเชนี เนาวรัตน พงษไพบูลยและไพวรินทร ขาวงาม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาเน้ือหาและกลวิธี
การสรางจินตภาพท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติในกวีนิพนธของอุชเชนี เนาวรัตน พงษไพบูลยและไพวรินทร   
ขาวงาม รวมถึงการส่ือความหมายของจินตภาพที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ที่ชวยใหเขาใจสารสําคัญของงาน  

ผลการศึกษาพบวาจินตภาพที่เกี่ยวกับธรรมชาติที่ปรากฏในกวีนิพนธของกวีทั้งสามเปน
จินตภาพที่เกิดจากการใชพรรณนาโวหารการใชภาพพจนและสัญลักษณ เพ่ือสื่อภาพที่ชัดเจน เพ่ือ
ถายทอดอารมณความรูสึก เพ่ือสื่อสารสําคัญและเพ่ือสรางความหมายที่ลึกซึ้ง กวีเลือกใชกลวิธีตาง ๆ ทั้ง
การใชคํานามและนามวลีที่กลาวถึงธรรมชาติโดยตรงการใชคํากริยาแสดงอาการ การใชคํากริยาแสดง
สภาพ การใชคําขยายบอกแสง สี เสียง กลิ่นและสัมผัส การใชคําเลียนเสียงธรรมชาติและการใช
ภาพพจนและสัญลักษณ 
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กีรติ ธนะไชย (2547) ไดศึกษาฉันทลักษณในกวีนิพนธไทยสมัยใหม: การสืบทอด การ

สรางสรรคและความสัมพันธกับสุนทรียภาพทางวรรณศิลป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาฉันทลักษณในกวี
นิพนธไทยสมัยใหมเพ่ือชี้ใหเห็นการสืบทอดขนบ การสรางสรรคและความสัมพันธของฉันทลักษณกับการ
สรางความงามทางวรรณศิลป โดยเลือกศึกษากวีนิพนธของอังคาร กัลยาณพงศ เนาวรัตน พงษไพบูลย   คม
ทวนคันธนู ศิวกานท ปทุมสูติ แรคํา ประโดยคํา ไพวรินทร ขาวงาม กานติ ณ ศรัทธา โกศล กลมกลอม
และศักดิ์สิริ มีสมสืบ   

ผลการวิจัยพบวาฉันทลักษณในกวีนิพนธสมัยใหมสืบทอดจากวรรณคดีลายลักษณทั้ง
ราย โคลง ฉันท กาพย กลอนและกลบท แสดงใหเห็นวากวีรวมสมัยไดศึกษาฉันทลักษณทั้งจากตํารา
ประพันธศาสตรและวรรณคดีโดยเฉพาะวรรณคดีแบบฉบับมาแลวเปนอยางดี นอกจากนี้กวียังใชฉันท
ลักษณที่มาจากเพลงพ้ืนบานและวรรณคดีทองถิ่นดวย ทําใหฉันทลักษณในกวีนิพนธสมัยใหมมีความ
หลากหลายและตอเน่ืองกับวรรณคดีในอดีตอยางชัดเจน 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาเน้ือหาและฉันทลักษณของเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551  

2. เพ่ือศึกษาภาษาและวรรณศิลปของเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551  

 
สมมติฐานของการศึกษา 
 เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 มีความประณีต 
งดงาม ทางดานเนื้อหาและภาษา สอดคลองกับสาระการเรียนรูวิชาชีพ กลุมวิชาดุริยางคไทย สาขาวิชา
คีตศิลปไทย ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 ตัวสะกดการันตตรงตามเอกสารตนฉบับ  
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ศึกษาเพลงไทยจากหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพ กลุมวิชาดุริยางค
ไทย สาขาวิชาคีตศิลปไทย ของวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม ตําบล
ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   

2. การศึกษาในคร้ังนี้ผูศึกษาเลือกศึกษาเฉพาะเพลงไทยท่ีปรากฏในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 เทานั้น ทั้งนี้ไมนําบทพากย เจรจา บทเสภาและเพลงพ้ืนบานมา
ศึกษาดวย  
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3. ผูศึกษาคัดลอกเน้ือเพลงตรงตามตนฉบับเดิมของกลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพ กลุมวิชา

ดุริยางคไทย สาขาวิชาคีตศิลปไทย ของวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   
 4. การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึกษาเลือกศึกษาเฉพาะเน้ือหาของเพลงเทานั้น โดยไมไดนําทํานอง
ของเพลงมาศึกษาดวย    
 
วิธีดําเนินการศึกษา 

1. ขั้นเตรียมการรวบรวมขอมูล 
1.1 สํารวจเพลงไทยที่จะนํามาเปนขอมูลในการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในขอบเขต

ของการวิจัย 
1.2 สํารวจวรรณกรรมที่เก่ียวของ  

2. ขั้นวิเคราะหขอมูล 
2.1 วิเคราะหเนื้อหาของเพลง  

  2.2 วิเคราะหวรรณศิลปของเพลง 
3. ขั้นนําเสนอผลการวิเคราะหแบบพรรณนาวิเคราะห 
4. สรุปและอภิปรายผลการวิเคราะหพรอมทั้งเสนอแนะ 
 

แหลงขอมูล 
1. วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม ตําบลศาลายา อําเภอ

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
2. สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ กรุงเทพมหานคร 
3. สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร อําเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหเขาใจเนื้อหา ฉันทลักษณและซาบซึ้งในคุณคาของเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐาน
วิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551  
 2. ทําใหเขาใจลักษณะการใชถอยคําภาษา ลักษณะวรรณศิลปของเพลงไทยในหลักสูตร
พ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551  
 3. เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 ของวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 
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บทที่ 2 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการขับรองเพลงไทย  

 
 การขับรองเพลงไทยหรือคีตศิลป เปนศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณประจําชาติไทยมาแต
โบราณ การขับรองเพลงไทยนั้นเกิดขึ้นเมื่อคนไทยรูจักการเปลงเสียงเลียนแบบเสียงธรรมชาติเพ่ือขับ
กลอมและพัฒนามาเปนการขับรองที่มีทวงทํานองลํานําคํารอง ลีลาจังหวะที่วิจิตรพิสดาร อีกทั้งการขับ
รองมีความแตกตางกันออกไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละชาติ โดยมีแบบอยางตาม
คุณลักษณะของการขับรองซ่ึงเปนที่นิยมในชาตินั้น การขับรองเพลงไทยเปนสิ่งที่คนไทยสรางสรรคขึ้น
ดวยอารมณสุนทรียะผสมผสานกับจินตนาการ เพ่ือสนองความตองการดานจิตใจ เปนส่ิงที่ใหความ
บันเทิงใจแกคนในสังคม ใหความสุขสดช่ืนหรรษาและส่ิงสําคัญของการขับรองเพลงไทย เปนการ
แสดงออกทางสังคมที่รับใชปจเจกบุคคลและผูคนในสังคมไทย  

บทบาทของการขับรองเพลงไทยมีความสัมพันธกับศาสนา ความเชื่อ เศรษฐกิจ ระเบียบแบบ
แผนและการศึกษาอบรมในสังคม การกอเกิดภาษาของการขับรองเพลงไทยจึงเปนภาษาอันยิ่งใหญที่
ปรากฏเปนเครื่องสะทอนวิถีชีวิตของสังคมไทยไดอีกทางหน่ึง การขับรองมีความสัมพันธเกี่ยวของกับวิถี
ชีวิตของคนไทยมายาวนาน วัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกันมามีเรื่องราวของการขับรองมา
เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนไทยต้ังแตเกิดจนตาย เริ่มต้ังแตการรอนกระดงเด็กแรกเกิด การกลอมลูก   
บทเพลงเด็กเลน บทเพลงดังกลาวแสดงถึงความรัก ความอบอุนของผูใหญที่มีตอเด็ก ความรักของพอแม
ทีม่ีตอลูก เนื้อรองเพลงเหลาน้ันนอกจากมีทํานองสูง ๆ ต่ํา ๆ สนุกสนานใหเด็กเกิดการเลียนแบบ หัดพูด 
หัดเรียงประโยคถอยคําแลว ยังใหความรูทางประวัติศาสตรโดยเฉพาะบทเพลงเด็กเลนนั้น แฝงดานการ
อนุรักษวัฒนธรรมในการละเลนของเด็กไทยและการละเลนนี้ ยังชวยใหเด็กรูจักแพ รูจักชนะ รูจักการให
อภัยและเกิดความสนิทสนมกลมเกลียวสามัคคีกันไดอีกดวย เม่ือเขาสูวัยผูใหญมีการรองรําทําเพลง 
หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานหรือการรองรําทําเพลงในชวงเทศกาล โอกาสสําคัญตาง ๆ ทั้งงาน
มงคลหรืองานอวมงคลและนอกจากน้ันดานศาสนายังพบวามีการขับรองทํานองตาง ๆ ปรากฏอยูในคํา
สวดประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหลายพิธีกรรม ทั้งนี้เพ่ือมิใหเกิดความเบ่ือหนายและเพ่ือเปนสิ่งโนมนาว
ใจชักนําคนเขาสูศาสนา (เจตชรินทร จิรสันติธรรม, 2553: 1-3)  

 
2.1 ประวัติความเปนมาของการขับรองเพลงไทย   

2.1.1 เพลงไทยสมัยกรุงสุโขทัย  
  สมัยกรุงสุโขทัยไมมีใครทราบแนนอนวาเพลงสมัยนี้เปนอยางไร เนื่องจากยังไมมีการ
บันทึกตัวโนตไวเปนหลักฐาน มีเพลงท่ีสงสัยวาเปนเพลงสมัยสุโขทัยซึ่งเปนเพลงพ้ืนเมืองที่เรียกวา     
เทพทอง เทพทองเปนการแสดงพ้ืนเมืองเชนเดียวกับเพลงฉอยแตถอยคําจะหยาบโลนกวาการแสดงอ่ืน ๆ 
เพลงเทพทองเมื่อไดเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการมาเปนเพลงละคร มีปพาทยรับขึ้น เรียกอีกอยางหนึ่งวา
เพลงสุโขทัย นอกจากเพลงสุโขทัยหรือเพลงเทพทองแลว ยังมีเพลงที่เขาใจวามีมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย 
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เชน เพลงนางนาค เพลงขับไมบัณเฑาะว (ทานผูหญิงชิ้น ศิลปะบรรเลงและลิขิต จินดาวัฒน, 2521: 
56-58) 

2.1.2 เพลงไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา  
 สมัยกรุงศรีอยุธยาศิลปวัฒนธรรมของไทยมีความเจริญรุงเรืองสูง โดยเฉพาะการดนตรี

นั้นมีความเจริญมาก เนื่องจากไดรับอิทธิพลทางดานศิลปวัฒนธรรมจากอาณาจักรตาง ๆ โดยเฉพาะ
อาณาจักรขอม นอกจากนี้ยังเกิดการแสดงหลายอยาง เชน โขน ละคร หนังใหญ รวมทั้งการเลน
ดอกสรอยสักวา ซึ่งการแสดงดังกลาวตองมีเพลงรองประกอบทั้งส้ิน ดังนั้นการขับรองในสมัยกรุงศรี
อยุธยาจึงมีบทบาทมากยิ่งขึ้น นอกจากการขับรองจะเขามามีบทบาทในการบรรเลงดนตรีแลว ยังพบวา
วงดนตรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดรับการพัฒนามากขึ้น ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพลงไทยและดนตรีไทยมี
บทบาทเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนไทยและยาวนานมากท่ีสุด มีการพัฒนาวงมโหรีโบราณซ่ึงมีเครื่อง
ดนตรี ไดแก กรับ/คนขับรอง ซอสามสาย กระจับป ขลุย ทับและรํามะนา เรียกวงประเภทนี้วา วงมโหรี
เครื่อง 6 นอกจากวงมโหรีไดวิวัฒนาการเพิ่มเครื่องดนตรีเขาไปแลว สมัยกรุงศรีอยุธยายังมีเพลงอัตรา 2 
ชั้นอีกมากมายท่ีเปนแมแบบของเพลงไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร เพลงขับรองในสมัยกรุงศรีอยุธยาแบง
ออกเปน 2 ประเภทใหญ คือ การขับและเพลงรอง ดังนี้ 

2.1.2.1 การขับ แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก การขับลํานําทํานองในวง
ขับไม ประกอบดวย ซอสามสาย บัณเฑาะวและคนขับลํานํา รูปแบบที่สอง ไดแก การขับเสภาซึ่งผูขับ
เสภาจะตองขยับกรับเอง   

2.1.2.2 เพลงรอง บทรองในสมัยกรุงศรีอยุธยาสวนใหญจะเปนบทรองอัตรา 2 ชั้น 
เพลงอัตรา 2 ชั้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนเพลงท่ีรองคลายกับการอานหนังสือ ไมมีเอ้ือน รองรูปแบบ
เดียวกับเพลงไทยเนื้อเต็มในปจจุบัน บทรองดังกลาวมีลักษณะใกลเคียงกับเพลงกลอมเด็กมากและใช
เพลงกลอนงาย ๆ  

2.1.3 เพลงไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร   
สมัยกรุงรัตนโกสินทรการดนตรีมีวิวัฒนาการมากที่สุด ไมเพียงแตเครื่องดนตรีและวง

ดนตรีเทาน้ัน การขับรองและเพลงดนตรีก็พัฒนาขึ้นมากเชนเดียวกัน มีวงปพาทยเสภาเกิดขึ้นในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย โดยใชวงปพาทยไมแข็งเครื่องหาบรรเลงรวมกับการขับเสภา 
การขับรองเพลงไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน นักรองสวนมากเปนสตรี เชน หมอมศิลา หมอมคลาม 
หมอมสมจีน หมอมเจริญและเจาจอม ม.ร.ว.สดับในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สวน
นักรองชายหายากและมักจะเปนนักเทศนหรือนักสวดคฤหัสถ ดังรายละเอียดตอไปนี้     

2.1.3.1 สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เกิดวงปพาทยชนิด
ใหมข้ึน คือ วงปพาทยดึกดําบรรพ ซึ่งต้ังชื่อตามชื่อโรงละครดึกดําบรรพของเจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน 
การขับรองจึงเกิดเปนทางรองดึกดําบรรพขึ้นดวย มีการคนควานําเพลงเกามาขับรองบรรเลง
ประกอบการแสดงโขนละครและบรรจุเพลงตับกันมากข้ึน สมัยนี้มีนักดนตรีไทยเปนจํานวนมาก อาทิ 
สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิต พระยาประสานดุริยศัพท พระยาเสนาะ
ดุริยางค (แชม สุนทรวาทิน) หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) จางวางท่ัว พาทยโกศล ฯลฯ 
บุคคลเหลานี้ไดประดิษฐเพลงอัตรา 3 ชั้นและเพลงเถาขึ้นจากเพลงอัตรา 2 ชั้นของเกาจํานวนหลาย
เพลง เพ่ือประกวดประชันกันหรือแตงขึ้นทูลเกลาฯ ถวายบาง จึงทําใหมีพัฒนาการทางดนตรีไทยยิ่งขึ้น  
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2.1.3.2 สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีเพลงเถาเกิดขึ้น
มากมาย เพราะมีผูนิยมฟงเพลงเถากันมากข้ึน ผูที่ประพันธเพลงเถาไวมากที่สุด คือ หลวงประดิษฐ
ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และเปนผูประพันธเพลงทางกรอเปนคนแรก การขับรองก็มีการพัฒนาควบคู
มาพรอมกับการดนตรี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีนักรองชายเกิดขึ้นหลายคน 
นับเปนการเปดทางใหผูชายไดเปนนักรองมากกวาในอดีต  

2.1.3.3 สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว การดนตรีเริ่มซบเซา
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก ซึ่งเปนผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 1 แตพระองคก็มิไดทรง
ละทิ้งการดนตรีไทย เพราะทรงหัดดนตรีไทยและยังทรงพระราชนิพนธเพลงไทยซ่ึงเปนที่รูจักกันอยาง
แพรหลาย ไดแก เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝงอัตรา 3 ชั้น เพลงราตรีประดับดาวเถาและเพลงเขมรลออ
องคเถา  

2.1.3.4 รัชกาลปจจุบัน ดนตรีไทยและเพลงไทยอยูในชวงหัวเลี้ยวหัวตอ เปนชวงที่
เรียกวายุคอารยธรรมใหมที่มีความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและอิทธิพลของวัฒนธรรม
ตางชาติเขามามีบทบาทกําหนดความเปนไปในสังคมไทยมากท่ีสุด เพลงไทย ดนตรีไทยและการขับรอง
เพลงไทยจึงตกอยูในสภาวะซบเซา  

 
2.2 ประเภทของเพลงไทย   

เพลงไทยแบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ เพลงบรรเลงลวนและเพลงบรรเลงประกอบการขับรอง 
ดังนี้    
 2.2.1 เพลงบรรเลงลวน ไดแก เพลงโหมโรง เพลงหนาพาทย เพลงเรื่อง เพลงบรรเลงประเภท
เพลงเกร็ดหรือเพลงตับที่ไมมีการรองและเพลงทายเครื่องหรือเพลงหางเคร่ือง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  2.2.1.1 เพลงโหมโรง คือ เพลงท่ีใชบรรเลงกอนที่จะกระทํากิจกรรมอยางใดอยาง
หนึ่ง โดยอาศัยเสียงดนตรี เปนเครื่องชี้บอกใหรูลวงหนา เพลงโหมโรงอัตรา 3 ชั้น บางทีมีการบรรเลง
สองเพลงติดตอกันไป เรียกวา “ออกเพลง” 

 2.2.1.2 เพลงหนาพาทย คือ เพลงพิเศษที่โบราณจารยแตงขึ้นและยกยองไวเปน
กลุมพิเศษสําหรับบรรเลงประกอบพิธีกรรมตาง ๆ เชน พิธีกรรมไหวครู การอัญเชิญเทวดาครูบาอาจารย
ที่ลวงลับไปแลวมาชุมนุมในพิธีการ เพลงที่ใชในการแสดงโขน ละคร เชน เพลงเหาะ เพลงเสมอ เพลงเชิด 
เพลงแสดงกิริยาการไปมา เชน เพลงแผละสําหรับครุฑบิน ฯลฯ  

 2.2.1.3 เพลงเร่ือง คือ เพลงที่ทานครูโบราณประดิษฐขึ้น โดยนําเพลงหลาย ๆ เพลง
มาผูกตอกันไวเปนแถวยาวหรือรวมไวเปนเรื่อง ๆ แลวต้ังชื่อกํากับไว เชน เพลงเรื่องฉิ่งพระฉัน เพลงเรื่อง
เตากินผักบุง เพลงเรื่องมอญแปลง แตละเรื่องมีจํานวนเพลงมากนอยไมเทากัน แลวยังมีระดับความยาก
งายในเทคนิคการบรรเลงแตกตางกัน เพลงเหลานี้ ใชบรรเลงเวลาที่กําหนดตายตัวลงไปเลยก็มี เชน เพลง
ฉิ่งพระฉัน บรรเลงเวลาพระฉันอาหาร บางทีก็บรรเลงรอเวลาการแสดงหรือรอเวลาเริ่มพิธีการแลวแต
กรณี  

 2.2.1.4 เพลงบรรเลงประเภทเพลงเกร็ดหรือเพลงตับที่ไมมีการรอง เพลงประเภทนี้ 
สมัยกอนไมไดแยกประเภทไว เวลาวาง ๆ มักจะนําเพลงตาง ๆ มาบรรเลงโดยไมขับรอง เชน ในขณะที่มี
งานรื่นเริงอาจจะบรรเลงเพลงลาวดวงเดือน แลวก็เปล่ียนเปนเพลงโสมสองแสง ฯลฯ ตามใจคนเลน   
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โดยไมมีขอกําหนดตายตัว ซึ่งมักนําเพลงมาเลนลอย ๆ ไมเขาชุดและไมจัดระเบียบใหเปนตับหรือเปนชุด
เรียกวา “เพลงเกร็ด”  
  2.2.1.5 เพลงทายเครื่องหรือเพลงหางเคร่ือง คือ เพลงที่ใชบรรเลงตอทายการ
บรรเลงเพลงหนึ่งเพลงใดท่ีจบลงไปแลว แตยังมีเวลาเหลือพอที่จะเลนตอไปอีก เพลงทายเครื่องสวนมาก
มักจะเปนเพลงอัตรา 2 ชั้นหรืออัตราชั้นเดียว บางครั้งใชเปนการแสดงฝมือ แสดงทางเพลงแปลก ๆ      
ที่คิดคนขึ้นใหมก็ได เพลงทายเครื่องมักจะเรงจังหวะสนุกสนาน ดําเนินทํานองกระชับ รวดเร็ว มีความ
คึกคัก นิยมเลนกันมากเพราะสนุกทั้งคนฟงและคนเลน 
 2.2.2 เพลงบรรเลงประกอบการขับรอง เพลงประกอบการขับรองสวนมากใชบรรเลงตอทาย
การขับรองเรียก “รองสง-รับ” ซึ่งอาจจะเปนเพลงในอัตรา 3 ชั้น 2 ชั้นหรือชั้นเดียวก็ได บางครั้งอาจจะ
บรรเลงไปพรอมกับการขับรอง เรียกวา การบรรเลงและขับรองอยาง “ลําลอง” เพลงขับรองแบงได     
3 ประเภท คือ เพลงตับ เพลงเถาและเพลงเกร็ด ดังรายละเอียดตอไปนี้  
  2.2.2.1 เพลงตับ คือ เพลงหลาย ๆ เพลงที่มีจังหวะเหมือนกัน (อัตรา 3 ชั้นทุกเพลง
หรืออัตรา 2 ชั้นทุกเพลง) โดยนําเพลงเหลานี้มาบรรเลงขับรองตอกันจนเปนเรื่องราวขึ้นหรือกลายเปน
เพลงชุด เชน เพลงชุดพระลอลงสวน เรียกวา ตับพระลอลงสวน ซึ่งเปนเพลงอัตรา 2 ชั้นลวน ๆ เพลงตับ
อัตรา 2 ชั้นมีทั้งขนาดสั้นและยาว บางตับใชเวลาบรรเลงหลายชั่วโมงก็มี เพลงตับอัตรา 2 ชั้นยาว ๆ 
ไดแก ตับพรหมมาศ ตับนาลอยในเรื่องรามเกียรติ์ ตับนางกากี เปนตน เพลงตับอัตรา 2 ชั้นสั้น ๆ ไดแก 
ตับสมิงทอง ตับวิวาหพระสมุทร ซึ่งมีเพลงเพียง 3 เพลงนํามาตอกัน ถานําเพลงในอัตรา 3 ชั้นหลาย ๆ 
เพลงมาตอกันก็เรียกวา “ตับเพลงอัตรา 3 ชั้น” เชน ตับลมพัดชายเขาอัตรา 3 ชั้น ตับตนเพลงฉิ่งอัตรา 
3 ชั้น เปนตน ซึ่งไมคอยนิยมบรรเลงเพราะยืดยาว  

2.2.2.2 เพลงเถา เปนเพลงขนาดยาว ซึ่งมีแบบแผนกําหนดตายตัวไววา จะตองขับ
รองดวยการเปล่ียนจังหวะใหครบทั้ง 3 ประเภท โดยเริ่มตนที่จังหวะชาอัตรา 3 ชั้นกอน เมื่อจบอัตรา  
3 ชั้นแลว จึงตอดวยอัตรา 2 ชั้นและชั้นเดียวจนจบ เพลงเถาสวนมากมีกําเนิดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร 
ซึ่งอาจจะแตงขึ้นเปนเพลงในอัตรา 3 ชั้นกอน แลวตัดลงมาเปนอัตรา 2 ชั้นกับชั้นเดียวตามลําดับหรือ
อีกวิธีหนึ่งอาจจะยืดเพลงในอัตรา 2 ชั้นของเดิมข้ึนเปนอัตรา 3 ชั้นแลวตัดเพลงในอัตรา 2 ชั้นลงเปน
ชั้นเดียวจนครบเปนเถาก็ได    
  2.2.2.3 เพลงเกร็ด คือ เพลงในอัตรา 3 ชั้นหรืออัตรา 2 ชั้นก็ได อันเปนเพลงที่อยู
โดดเดี่ยวไมรวมกันไวเปนตับ โดยนํามาบรรเลงหรือขับรองเปนเพลง ๆ ไปโดยไมเปนเรื่องตอเนื่องกัน 
 

 นอกจากนั้นสังคีตาจารยยังมีหลักในการเลือกบรรจุเพลงเพ่ือใหสอดคลองกับอารมณของเพลง
โดยมหีลักเกณฑดังน้ี  
   1) อารมณรัก  ไดแก จีนขวัญออน (ปรารภรําพึงถึงความมั่นหมายในใจ) จีน
รําพัด (เกี้ยว) สิงโตตัด (เยาหยอก) สีนวล (กระบิดกระบวนขวยเขิน) พราหมณดีดน้ําเตา (ชักชวนเยา
หยอก) ปนตลิ่งนอก (แสนงอน คํานึงถึงคนรัก) ขางประสานงา (เยาหยอก เกี้ยว ทําเลศนัยเชิงเจาชู) มลุง 
(สมใจในความคิดหวัง) ลาวปนตลิ่ง (ยินดี)  แขกตอยหมอ (สมใจ) แขกมอญ (ปลอบใจ) โลม (พูดเกี้ยว) 
โอโลม (พูดเกี้ยวและเลาโลมดวยอาการ) หรุม (สมใจ กระหยิ่มใจ) หกบท (แสดงความปรารถนา) ตน
เพลงฉิ่ง (ฟงคําแลวเกิดอารมณพิสวาส) ตนตะนาว (ตัดพอ) สรอยเพลง (สมรัก) จีนตอยมะพราว (เกี้ยว) 
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สามเสา (เกีย้ว ลองเชิง) ลาวคําหอม (สุขใจ เพลินใจกับคนรัก) เขมรโพธิสัตว (ดีใจ ปลื้มใจ) เขมรเอวบาง 
(แสดงความปรารถนาในใจ) ลมพัดชายเขา (ตัดพอ) ฯลฯ 
   2) อารมณโศก ไดแก บังใบ (ครวญโศก) ทยอยใน (เดินครุนคิดไปดวยความ
เศรา) ทะแยหงสา (คํานึงถึงดวยความขมข่ืนใจหรือนึกถึงความไมสมหวัง) นางครวญ (คร่ําครวญดวย
ความเศรา) โอไห (คํานึงถึงดวยความเศรา) แขกโอด (คร่ําครวญดวยความเศรา) โอลาว (คร่ําครวญดวย
ความเศรา) ชาหวน (ครุนคิดคํานึงถึงอยางเศรา ๆ) ธรณีรองไห (โศกเศราอยางยิ่ง) ปราสาททอง (คร่ํา
ครวญดวยความคิดวิตก) ตนาว (คร่ําครวญหาหรหรือปลอบใจจากความหวั่นใจ) โอราย (คร่ําครวญดวย
ความวิตกหวงใย) ทะแยง (ออนใจ) จระเขหางยาว (ระทดระทวยใจ) ทยอย (เดินคร่ําครวญไปดวยความ
โศก) ดอกไมไทร (คํานึงถึงดวยความเศรา) โอบูชากูณฑ (คร่ําครวญดวยความโศก) ลาวเฉียง (ครวญคํานึง
ดวยความเศรา) เขมรเปาใบไม (คลั่งในดวยความโศก) กบเตน (กังวลหา) พมาเห (ครุนคิดคํานึงถึง) ทะเล
บา (คํานึงถึงดวยความหวาดวิตก) แขกลพบุรี (ครวญคะนึงถึง)   
   3) อารมณโกรธ ไดแก รายรุด (โกรธดาวา) เทพทอง (โกรธดาวา) ญวนขึ้น
เขา (คิดราย) เขมรกําปอ (คิดราย) เพลงยาวแหบ (แคนดาวา) เขมรพระประทุม (โกรธ แคน) สามไม 
(ครุนคิดดวยความแคน) เขนง (เยย ยั่วเยา) กราวรํา (เยาะเยย) จีนแส (เยาะเยย) ฯลฯ  
   4) ความกลัว ไดแก ชาทรง (ตกใจ) คล่ืนกระทบฝง (หวั่นใจ) กะเรียนทอง 
(ประหมาใจ) เชิดนอก (ขับไลกัน หนีไปดวยความกลัว) รื้อ (แกตัว) ลาวเล็กตัดสรอย (ตกใจ ทุกขใจ) ตน
เพลงฉิ่ง (กลัว) แขกสุหรัด (ตกใจกลัว) ฯลฯ  
   5) การชื่นชม ไดแก ชมดง (ชมปา) ลาวตอนก (เดินปา พรรณนาชม
ธรรมชาติ) ชมตลาด (ชมโฉม ชมเครื่องแตงตัว ชมรูปรางที่แปลงตัวมาแลว) สรอยเพลง (ชมโฉม) ชมโฉม 
(ชมความงาม) แขกยามดึก (ชมความดี) ตะเขิ่ง (ชมความสงา) ลีลากระทุม (ชมโฉม ชื่นชมดวยใจรัก) 
สมิงทองมอญ (พรรณนาอาการและลักษณะอันงาม) ตวงพระธาตุ (พรรณนาธรรมชาติอันงาม) สมิงทอง 
(ชื่นชมธรรมชาติ) แขกมอญบางชาง (รื่นเริงใจกับธรรมชาติงาม) โทน (ชมรถ ชมกองทัพ ชมเคร่ือง
แตงตัว) แขกสาหราย (พรรณนาชมธรรมชาติงาม) ลาวเจาชู (ชมโฉม) ลาวพุงดํา (ชมความสงา) 
จําปาทองเทศ (ชมธรรมชาติและสัตวที่งาม) หอมหวน (ชมธรรมชาติ) ฯลฯ 
   6) การอวยพร ไดแก มอญแปลง (อวยพรแสดงความรื่นเริง) ทองยอน (อวย
พรสั่งสอน) แขกพราหมณ (อวยพรส่ังสอน) ลองเรือพระนคร (อวยพร สงางาม) สดายงแปลง (อวยพร) 
น้ําคาง     (อธิษฐานของพร) นางนาค (อวยพรและรองตอนเบิกบายศรีในการทําขวัญนาคเสมอ) ยานี 
(ประกอบพิธี) เวสสุกรรม (อวยพร) นกจาก (อวยพร ความชื่นใจ) เชื้อ (เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอวยพร) สระบุ
หรงใน (เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์) มอญลองเรือ (อธิษฐาน) เขมรอกโครง (แสดงปาฏิหาริ ย) เขมรอมตุก 
(แสดงทฤธิ์) ญวนเคลา (บวงสรวง) ฯลฯ 
 
2.3 จังหวะและหนาทับของเพลงไทย  

ผูที่จะฟงเพลงไทยไดรูเรื่องและชื่นชมเพลงไทยจะตองรูและเขาใจลักษณะของเพลงไทย ซึ่งเพลง
ไทยแบงออกเปน 3 ลักษณะดังตอไปนี้   
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2.3.1 ลักษณะการดําเนินจังหวะของเพลงไทย เพลงไทยแบงจังหวะออกเปน 3 แบบ คือ 
จังหวะชา เรียกวาเพลงอัตรา 3 ชั้น จังหวะปานกลางเรียกวาเพลงอัตรา 2 ชั้น จังหวะเร็วเรียกวาเพลง 
อัตราชั้นเดียว ดังรายละเอียดตอไปนี้   
  2.3.1.1 จังหวะชาเรียกวาเพลงอัตรา 3 ชั้น เพลงอัตรา 3 ชั้นใชเวลาในการรองและ
บรรเลงนานมาก ลีลาการเอ้ือนเสียงจะเปนไปอยางเชื่องชา แตมีความวิจิตรพิสดารมาก ดนตรีก็รับยาว
มากดวย ระยะเวลาที่ฉิ่งตี ฉิ่ง-ฉับ นั้นชามาก รองและบรรเลงยาก ฟงยาก แตเปนระดับยอดสุดของเพลง
ไทยซ่ึงผูรองหรือผูบรรเลงจะตองฝกฝนเปนเวลานาน ดังตารางเพลงอัตรา 3 ชั้นตอไปนี้ 
 
 
                          ฉิ่ง                            ฉับ                            ฉิ่ง                           ฉับ        
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
  2.3.1.2 จังหวะปานกลางเรียกวาเพลงอัตรา 2 ชั้น เพลงอัตรา 2 ชั้น เปนเพลงที่ฟง
งาย ไมยืดยาวจนนาเบื่อ ขับรองไดงายกวาเพลงอัตรา 3 ชั้นและมีความกระฉับกระเฉงมากกวา สวนมาก
ใชเปนเพลงขับรองสําหรับการแสดงนาฏศิลป เชน ละครและโขน ดังตัวอยางตารางเพลงอัตรา 2 ชั้น
ตอไปนี้ 

 
 
          ฉิ่ง             ฉับ            ฉิ่ง           ฉับ             ฉิ่ง           ฉับ             ฉิ่ง           ฉับ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
  2.3.1.3 จังหวะเร็วเรียกวาเพลงอัตราช้ันเดียว เพลงจังหวะเร็วหรืออัตราชั้นเดียวมี
ทวงทํานองเร็ว คึกคัก มีอารมณครึกครื้น เรงเรา สนุกสนาน ขาดความสงา อาจจะใชเพลงบรรเลงเพ่ือ
แสดงอารมณที่ตองการความรวดเร็ว เชน ความโกรธ ความรีบรอน เปนตน ดังตัวอยางตารางเพลงอัตรา
ชั้นเดียวตอไปน้ี  

 
 
   – ฉิ่ง–ฉับ     –ฉิ่ง–ฉับ    –ฉิ่ง–ฉับ      –ฉิ่ง–ฉับ    –ฉิ่ง–ฉับ     –ฉิ่ง–ฉับ     –ฉิ่ง–ฉับ    –ฉิ่ง–ฉับ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 2.3.2 ลักษณะการดําเนินทํานองเพลงหรือทางบรรเลงเพลงไทย   

ทานผูหญิงชิ้น ศิลปบรรเลงและลิขิต จินดาวัฒน (2521: 149-156) อธิบายการ
ดําเนินทํานองเพลงหรือทางบรรเลงเพลงไทยวา เพลงไทยแตละเพลงดําเนินทํานองไดหลายอยาง ขึ้นอยู
กับลักษณะของลูกฆองเปนสําคัญ เพราะเพลงไทยมีลูกฆองเปนแมบท ผูบรรเลงจะแปลเปนทํานองเต็ม
ใหเขากับเครื่องดนตรีของตน การแปลทุกคนมีอิสระที่จะทําเอาตามท่ีตนเห็นวาไพเราะท่ีสุด ฉะนั้นลูก
ฆองลูกเดียวกันผูแปลจึงอาจแปลใหเปนทางหวานซาบซึ้งหรือแปลเปนทางเก็บขยี้ทางรัวก็ได แตขึ้นอยู
กับความเหมาะสมเปนสําคัญ การดําเนินทํานองของเพลงไทยมีอยูหลายวิธี ดังนี้ 
  2.3.2.1 ทางหวานหรือทางโอด คําวา ทาง หมายถึง วิธีดําเนินทํานองเพลง คําวา 
ทางหวาน หรือ ทางโอด หมายความวา การแปลลูกฆองออกมาเปนทางชา ๆ หวานซาบซึ้งคลายกับทาง
รอง เชน เพลงพญาโศก หากแปลลูกฆองออกมาเปนทางหวานหรือทางโอดแลว จะทําใหเพลงเศราสลด
เปนที่สุด  
  2.3.2.2 ทางรัว เปนวิธีบรรเลงดนตรีดวยพยางคที่ถี่ยิบที่สุด ถาเปนระนาดสองมือก็
จะตีซอยแบบถ่ียิบ ถาเปนซอก็จะรัวคันคักโดยสีคันชักสั้น ๆ สลับเขาออกใหรวดเร็วที่สุด ถาเปนจะเข
หรือกระจับปก็ใชไมดีดขยับเขาออกโดยเร็ว เปนตน 
  2.3.2.3 ทางเดี่ยว เปนการดําเนินทํานองอยางพิเศษของเครื่องดนตรีแตละชนิด 
เครื่องดนตรีที่จะนํามาเด่ียว ตองเปนเครื่องดนตรีที่ทําทํานอง สวนเครื่องประกอบจังหวะ เชน ฉิ่ง กลอง 
จะไมนิยมนํามาเดี่ยว แตในตอนหลังปรากฏวาถาเปนการเด่ียวเพลงชั้นเดียวทายเคร่ืองและเดี่ยวกัน  
รอบวง (ใหเครื่องดนตรีแตละชนิดผลัดกันเดี่ยวจนครบ) และในตอนสุดทายมักจะใหกลอง ฉิ่ง ฉาบ โหมง
และเครื่องประกอบจังหวะที่ใชในเพลงน้ัน ตีเดี่ยวพรอมกันไป เปนการลอเลียนทางเดี่ยวของเครื่องดนตรี
อ่ืน ๆ แตก็นับวาเปนขอยกเวน เพราะเปนการทําเพ่ือความสนุกสนานมากกวา ตามประเพณีดั้งเดิมจะไม
นิยมนํากลองมาเดี่ยว การเดี่ยวทั่วไปนั้น ใชเคร่ืองทําทํานองตาง ๆ มาเด่ียว เชน ในวงปพาทย ไดแก     
ปชนิดตาง ๆ ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงใหญ ฆองวงเล็ก สวนระนาดทองและระนาดทุมเหล็ก แมจะ
เปนเครื่องทําทํานองก็ไมนิยมนํามาใชเดี่ยว ในวงเคร่ืองสาย เครื่องดนตรีที่นํามาใชเดี่ยว ไดแก ขลุยชนิด
ตาง ๆ ซอสามสาย ซออู ซอดวง จะเขและกระจับป ปจจุบันมักเขาใจผิดวาถานําซอดวงมาสีคนเดียวก็ถือ
วาเปนการเด่ียวแลว การสีซอดวงหรือการบรรเลงเครื่องดนตรีอยางอ่ืนแตเพียงอยางเดียว เปนการเดี่ยวก็
ตอเมื่อเขาอยูในลักษณะตาง ๆ คือ เปนการอวดทางหรือวิธีดําเนินทํานองแบบพิเศษของเคร่ืองดนตรี
ชนิดนั้น ๆ เปนการอวดฝมือในการบรรเลงและเปนการอวดความแมนยํา สําหรับเพลงที่เดี่ยวนั้น ครูที่
ชํานาญการแลว การเด่ียวจะหนักกวานักดนตรีธรรมดา คือ จะไมใชทางตอ (ไมบรรเลงทางพิเศษที่ไดรับ
การถายทอดมาจากครูกอน ๆ ) แตจะคิดทางพิเศษสวนตัว ในขณะที่บรรเลงนั้นจะตองจําเนื้อเพลงใหได
อยางแมนยํา แลวใชความรูความชํานาญตลอดจนประสบการณที่ไดบรรเลงมานาน คิดประดิษฐทาง
พิเศษขึ้นดวยปฏิภาณ การเลือกเพลงที่จะนํามาใชเด่ียวตองเลือกเพลงที่มีลักษณะเหมาะสมจริง  ๆ 
กลาวคือ ถาเปนเพลงธรรมดา ตองเปนเพลงที่มี 7 เสียงครบถวน เชน เพลงนกขมิ้น เพลงพญาโศก เพลง
สารถี เปนตน นอกจากน้ัน ทํานองของเพลงตองซาบซึ้งกินใจ นอกจากเพลงธรรมดาที่ดําเนินทํานองไป
เรื่อย ๆ แลว เพลงประเภทมีลูกเลนคลาย ๆ กันไปทุก ๆ ทอน ก็ยังนิยมนํามาเดี่ยวดวยเชนกัน เชน เพลง
แขกมอญ เปนตน  
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2.4 ประเภทของการขับรองเพลงไทย   

การขับรองเพลงไทยแบงออกเปน 3 ประเภท คือ การขับรองอิสระ การขับรองประกอบดนตรี
และการขับรองประกอบการแสดง ดังนี้     

2.4.1 การขับรองอิสระ การขับรองอิสระ คือ การขับรองทั่วไปตามลําพังโดยไมมีเครื่องดนตรี
บรรเลงรับหรือบรรเลงประกอบ ผูขับรองสามารถรองไดตามใจชอบ เครื่องดนตรีอาจมีเพียงเครื่องกํากับ
จังหวะ คือ ฉิ่ง กรับและไมเคาะจังหวะเทานั้น การขับรองประเภทน้ีอาจจะยึดเสียงมาตรฐานของเคร่ือง
ดนตรีหรือไมก็ได ไมบังคับเรื่องเสียงเพราะไมมีเครื่องดนตรีมากําหนดระดับเสียง แตตองฝกรองเพลงให
เสียงคงท่ี ไมเพ้ียน นอกจากนั้นการขับรองอิสระยังหมายถึง การขับรองคนเดียว ซึ่งเรียกวา การขับรอง
เดี่ยว การรองประเภทนี้แสดงความสามารถของนักรองอยางเดนชัด เพราะไมมีเครื่องดนตรี ไมตองอาศัย
เครื่องเสียง ถือไดวาเปนการแสดงความสามารถเฉพาะตัว สามารถใสกลเม็ดลงในการขับรองใหเกิดความ
ไพเราะมากข้ึน อีกทั้งยังตั้งระดับเสียงใหรองไดอยางสบายโดยไมตองคํานึงวาจะตองตรงกับเสียงของ
ทํานองเพลงจริง ๆ และการขับรองอิสระยังหมายความรวมถึงการขับรองรวมกันหลายคน ซึ่งเรียกวาการ
ขับรองหมู แตการขับรองหมูจะตองตั้งระดับเสียงที่ทุกคนสามารถขับรองไดอยางสบาย ไมสูงหรือต่ํา
จนเกินไป การรองประเภทนี้มีสิ่งพึงระวัง คือ จังหวะ ทํานอง ระดับเสียง ความถูกตองชัดเจนในการออก
เสียงคํา การแบงพยางคในประโยคของบทรองใหถูกตองซึ่งการขับรองอิสระถือวาเปนการขับรองที่งาย
ที่สุด   

2.4.2 การขับรองประกอบดนตรี การขับรองประกอบดนตรีหรือการขับรองรวมกับดนตรี คือ 
การขับรองที่มีวงดนตรีเขามารวมบรรเลง จะเปนวงเครื่องสาย วงปพาทย วงมโหรีหรือวงดนตรีไทยใด ๆ 
ก็ได การขับรองประเภทน้ีตองคํานึงถึงระดับเสียงดนตรีเปนสําคัญ เสียงขับรองตองกลมกลืนเขากันกับ
ระดับเสียงดนตรี โดยตั้งระดับเสียงรองข้ึนเองตามใจชอบเหมือนการรองอิสระไมได เพราะจะทําใหเสียง
รองและเสียงดนตรีที่บรรเลงสวมรับมีระดับเสียงเพ้ียนแปรงไมตรงกันหรือที่เรียกวา“เสียงเพ้ียน” 
นอกจากน้ันการขับรองประกอบดนตรีสามารถแบงได 3 ชนิด คือ รองสงและรองรับ รองสอดดนตรี รอง
พรอมดนตรี ดงันี้ 

 1) การรองสงและการรองรับ การรองสงและการรองรับเปนการขับรองที่มีดนตรี
บรรเลงรับเปนทอน ๆ ดังนี้ 

  ก. การรองสง การรองสงผูขับรองจะรองวรรคสุดทายใหดนตรีรับหรือเรียกวา 
สวม กลาวคือ ผูขับรองเพลงขึ้นกอน เมื่อจบทอนแลว ดนตรีก็จะรับดวยทํานองเดียวกัน คือ สวมวรรค
สุดทายของทอน การที่จะตองสวมเพราะจะไดมีดนตรีเชื่อมระหวางการขับรองซึ่งคอนขางชากวาการ
บรรเลงและเพ่ือใหเกิดความกลมกลืนระหวางการขับรองกับการบรรเลง  

  ข. การรองรับ การรองรับใชกับวงดนตรีไทยทุกประเภท สวนมากเปนเพลง
ประเภทเพลงเถา เพลงอัตรา 3 ชั้นและเพลงอัตรา 2 ชั้นทั่วไป การขับรองลักษณะนี้เปนการขับรองที่
สลับกับการบรรเลงดนตรี เนื่องจากนักรองและนักดนตรีตางทําหนาที่รับและสง กลาวคือ ผูขับรองจะขับ
รองไปจนเกือบจะจบทอนเพลง ดนตรีก็จะบรรเลงไปจนจบทอนเพลงน้ัน จากนั้นดนตรีก็จะบรรเลงสง
ทอนเพลงตอไป เพ่ือเปนแนวทางใหคนรองในทอนตอไปเชนกันและเม่ือรองจนกวาจะจบทอนเพลง 
ดนตรีก็จะบรรเลงสวมรับอีก เปนเชนนี้สลับกันไปจนตอนทายของเพลง  
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  2) การรองสอดดนตรี การรองสอดดนตรีเปนการรองที่มีดนตรีเขาบรรเลงสอดแทรก
ในวรรคใดวรรคหน่ึงหรือในตอนใดตอนหน่ึงที่ยังรองไมจบทอน 
  3) การรองพรอมดนตรี การรองพรอมดนตรีเปนการรองไปพรอม ๆ กับการบรรเลง
ดนตรี จําแนกได 4 ลักษณะ คือ การรองคลอ การรองเคลา การรองลําลองและการรองประสาน ดังนี้  
   ก. การรองคลอ การรองคลอเปนการรองที่คนรองรองไปพรอม ๆ กับการ
บรรเลงดนตรี โดยผูบรรเลงจะตองบรรเลงใหเขากับทางรอง ผูขับรองและผูบรรเลงจะตองดําเนินทํานอง
อยางเดียวกัน 
   ข. การรองเคลา การรองเคลาเปนการรองไปพรอมกับการบรรเลงดนตรีใน
เพลงเดียวกัน แตทางรองและทางบรรเลงดนตรีจะดําเนินไปคนละทาง เม่ือเสียงรองกับเสียงดนตรี
ประสานกันแลวจะทําใหเพลงมีความไพเราะเปนอยางยิ่ง  
   ค. การรองลําลอง การรองลําลองเปนการขับรองพรอมกับการบรรเลงดนตรี
เชนเดียวกับการรองคลอและรองเคลา แตวิธีการขับรองและการบรรเลงดนตรีตางก็มีอิสระดวยกันทั้ง
สองฝาย การดําเนินทํานองท้ังทางรองและทางดนตรีแมเปนไปพรอม ๆ กัน แตตางก็ดําเนินทํานองไป
ตามทางของตนไมจําเปนตองเปนเพลงเดียวกัน เสียงที่ตกจังหวะก็ไมตองเปนเสียงเดียวกัน บางครั้งไม
ยึดถือจังหวะของกันและกันก็ได  สิ่งที่ตองยึดถือในการรองแบบลําลอง คือ เสียงที่บรรเลงกับเสียงที่ขับ
รอง ตองอยูในบันไดเสียงเดียวกันและทํานองของเพลงทางรองและทางดนตรีตองสัมพันธกลมกลืนกัน 
สวนเสียงที่ลงจังหวะตกจะตกเสียงเดียวกันหรือไมมิไดคํานึงถึง  
   ง. การรองประสาน การรองประสานหรือการรองประสานเสียงเปนการรอง
และบรรเลงเพลงเดียวกัน พรอม ๆ กัน แตการดําเนินทํานองและระดับเสียงไปคนละอยาง อาจเปนการ
ประสานกันระหวางดนตรีกับคนรองก็ได  
 2.4.3 การขับรองประกอบการแสดง การขับรองประกอบการแสดงเปนการขับรองรวมกับการ
บรรเลงดนตรีและการแสดงหรือการรองประกอบการรํา จะเปนการแสดงละครหรือรีวิวที่เปนชุดเปนตอน
ก็ได การรองเปนสิ่งสําคัญสําหรับการแสดง เพราะการดําเนินเรื่องของการแสดงจะทําใหผูชมรูและเขาใจ
เร่ืองราว โดยมีเนื้อรองเปนตัวกําหนดเนื้อหาและอารมณตาง ๆ ดังนั้นการขับรองเพลงประเภทนี้จึง
คอนขางยาก คือ ผูรองตองรองใหเหมาะสมกับเร่ืองราวและผูแสดง กลาวคือจะตองกําหนดการเปลง
เสียงคํารองใหเปนไปตามทํานองและอารมณ เพลงขับรองอาจเปนการขับรองของตัวละครเอก          
ตัวประกอบ ตัวตลก ฯลฯ นักรองจะตองมีปฏิภาณไหวพริบ มีความรูความแมนยําในทํานองเพลงและ
ตองมีความชํานาญในการขับรองประกอบการแสดงเปนอยางดี อีกทั้งยังสามารถใสอารมณเขาไปใน   
บทเพลง เพื่อใหเขาถึงรสของการแสดงนั้น ๆ สําหรับการใสอารมณตามบทรองนั้น จะตองพิจารณาบท
ประพันธที่จะใชเปนบทรองกอนวา คําประพันธนั้น ๆ ใหอารมณความรูสึกอยางไร เชน อารมณรัก 
อารมณเศรา อารมณสนุกสนานราเริง เปนตน เจตชรินทร จิรสันติธรรม (2553) ไดจําแนกการใส
อารมณเพลงไว 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  1) บทท่ีเปนการบรรยาย ในการบรรยายธรรมชาติ บรรยายสถานท่ี บรรยากาศ 
กิจกรรมสําคัญหรือการขับรองบทเพลงท่ีเปนธรรมชาติ ไมตองสอดแทรกอารมณเขาไปในบทรองแต
อยางใด เพียงแตรองใหถูกทํานอง จังหวะและบทประพันธเทานั้น  
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  2) บทที่เปนการเลาเรื่อง ผูขับรองควรใสอารมณเขาไปพอสมควร เพ่ือใหผูชมเกิด
อารมณคลอยตามหรือเกิดภาพพจนตามไปดวย เชน บทรัก บทโศกเศราและบทสนุกสนานราเริง 
  3) บทที่เปนคําพูดของตัวละครหรือบรรยายความรูสึกตาง ๆ การใสอารมณในเพลง
ลักษณะนี้ จะตองใสอารมณเขาไปในถอยคําและความหมายของเนื้อรองใหมากที่สุด เพราะเปนการแสดง
ความรูสึกของตัวละครอยางเต็มที่ 
 
2.5 หลักการขับรองเพลงไทย   

หลักการขับรองเพลงไทยแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะของผูฝกหัดขับรองเพลงไทยและ
การฝกหัดขับรองเพลงไทย ดังนี้  

2.5.1 ลักษณะของผูฝกหัดขับรองเพลงไทย การขับรองเพลงไทยตองมีหลักและองคประกอบ
ในการขับรอง โดยสามารถศึกษาและฝกหัดรองเพลงใหถูกวิธีจนเกิดความชํานาญ ควบคูกับเรื่องของการ
เปลงเสียงใหไพเราะ ผูที่จะสามารถขับรองเพลงใหไพเราะไดนั้น นอกจากจะมีน้ําเสียงดีแลว ตองรูจัก
วิธีการในการฝกหัด รูจักแบงวรรคตอนของบทเพลง การเปลงเสียงถอยคํา การเอ้ือนทํานอง ตลอดจน
การใสอารมณและตองมีคุณลักษณะเฉพาะตัว ผูที่มีความสามารถในการฝกหัดขับรองเพลงไทยควรมี
ลักษณะดังนี้  

 1) มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณดี คือ ไมเปนโรคภัยไขเจ็บ โดยเฉพาะโรคท่ีเปน
อุปสรรคตอการเปลงเสียงหรือเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ มีสุขภาพดี คือ มีรูปรางสมสวน หนาตาอยู
ในขั้นดีและไมมีความพิการทางรางกาย 

 2) มีเสียงกังวานแจมใส ไมแตกพรา มีความกังวานสามารถใหเสียงสูงและต่ําไดอยางมี
คุณภาพ ออกเสียงคําไดถูกตองตามหลักภาษา สามารถออกเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกตไดชัดเจน
ถูกตองตามอักขรวิธี 

 3) เปนผูรูจังหวะ คือ นักรองสามารถรองไดถูกจังหวะ ตามทํานองเพลง ผูขับรองจะ
รองไดดีตองมีจังหวะที่มัน่คง ดังนั้นจังหวะจึงเปนหัวใจสําคัญของการขับรองและบรรเลงดนตรี 

 4) เปนผูมีความมั่นใจในตนเองและกลาแสดงออก คือ สามารถแสดงออกในท่ี
สาธารณะไดอยางไมประหมาและมีสมาธิในการขับรองเพลง 

 5) เปนผูมีความจําดี คือ ผูขับรองควรจําบทรองและทํานองไดอยางแมนยํา 
 6) เปนผูมีสมองปราดเปร่ือง มีปฏิภาณไหวพริบดี คือ สามารถจําเพลงที่ครูถายทอดให

ไดอยางรวดเร็ว 
 7) มีระเบียบวินัยและขยัน คือ มีความขยันในการฝกซอมทักษะการรองเพลงควบคูกับ

การมีระเบียบวินัยในการฝกฝน  
2.5.2 การฝกหัดขับรองเพลงไทย การฝกหัดขับรองเพลงไทยใหไดดีควรประกอบดวยขั้นตอน

ดังนี้   
 1) ศึกษาเนื้อเพลง การฝกหัดขับรองเพลงที่ดีนั้นผูฝกขับรองตองศึกษาเนื้อเพลงหรือ

บทประพันธ ซึ่งบทประพันธหรือบทรองเพลงไทยที่นิยมนํามาใชในการขับรองสามารถจําแนกไดดังนี้ 
  ก. บทรองที่คัดเลือกและตัดตอนมาจากบทละครหรือวรรณคดี นํามาเปนบท

ขับรองมากกวาบทประพันธประเภทอ่ืน ๆ นักแตงเพลงไดเลือกบทรองและนําบทกลอนเหลานั้นมาใช
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เปนบทเพลงไดอยางเหมาะสม บทละครและวรรณคดีที่นิยมนํามาเปนบทรอง ไดแก เรื่อง อิเหนา ขุนชาง
ขุนแผน สามกก ราชาธิราชและรามเกียรต์ิ เปนตน ดังนั้นผูฝกหัดขับรองเพลงไทยจึงควรศึกษาบท
ประพันธดวยวิธีการศึกษาวรรณคดีทั้งเรื่อง ศึกษาเฉพาะตอนที่มีในบทรองหรือศึกษาคําประพันธ     
เปนตน 

  ข. บทรองที่เปนของเกาและไมทราบนามผูแตง 
  ค. บทรองที่มีการประพันธขึ้นใหม เพื่อใหเนื้อหาเปนไปตามเจตนารมณของ

ผูประพันธ 
 2) ศึกษาทํานองเพลง ทํานองเพลง หมายถึง เสียงสูง ๆ ต่ํา ๆ สลับกันไป นักรองที่ดี

ควรรูจักตบแตงทํานองเพลงใหไพเราะสละสลวย ไมวาจะเปนตอนที่มีถอยคําหรือตอนเอ้ือนทํานอง 
จะตองรักษาทํานองของเพลงแตละเพลงไวใหถูกตองครบถวน การศึกษาทํานองเพลงทําใหผูขับรองเกิด
ความแมนยําในทํานองเพลง รูเทคนิค ลีลาการสอดแทรกทํานองเพลง ความชาเร็วของจังหวะและจังหวะ
เนน ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในการศึกษาทั้งทางรองและทางรับ  

 3) ศึกษาเสียง เสียงเปนสิ่งที่ละเอียดออนมองไมเห็นดวยตา ปราศจากรูปรางตัวตน 
แตรูสึกไดทางโสตประสาท การขับรองเพลงไทยท่ีดีนั้นจะตองรักษาระดับเสียงไมใหเพ้ียน  

 4) ศึกษาถอยคํา ผูขับรองจะตองรองชัดถอยชัดคําและจัดเจนตามบทประพันธที่
นํามาเปนบทรอง โดยรูจักแบงถอยคํา วรรคตอนคํากลอนไดถูกตองสละสลวย เหมาะสมกับวิธีการอาน 
โคลง ฉันท กาพย กลอน เพ่ือบรรจุการเอ้ือนแทรกคํากลอนไดถูกตองตามความหมายของคําประพันธ 
นอกจากน้ันตองคํานึงถึงการออกเสียงอักษรใหถูกตองตามอักขรวิธี ถอยคําที่เปลงออกมาน้ันนอกจาก
จะตองรองใหชัดถอยชัดคําแลวจะตองเนนเสียงหนักเบาตรงท่ีควรเนน   

 5) ศึกษาจังหวะ จังหวะเปนหลักสําคัญอยางยิ่งของการบรรเลงและขับรอง ผูที่จะขับ
รองเพลงไทยไดดีนั้น จะตองมีจังหวะดี การขับรองเพลงไทยนิยมใชฉิ่งตีกํากับจังหวะ แตถาเปนผูแมน
จังหวะแลว อาจมีวิธีลักจังหวะ ซึ่งเปนเทคนิคการรองที่ทําใหเสียงหลักของแนวรองลงไมพอดีกับจังหวะ 
คือ ลงกอนจังหวะและการยอยจังหวะ ซึ่งเปนเทคนิคการรองที่ทําใหเสียงหลักของแนวรองไมลงพอดีกับ
จังหวะ คือ ลงหลังจังหวะ เพ่ือความเหมาะสมและเกิดรสในการฟง  

 6) ศึกษาทางรอง การศึกษาทางรอง สิ่งสําคัญ คือ การเลือกหาครู เนื่องจากครูแตละ
ทาน แตละสํานัก แตละสถาบัน ยอมมีกลวิธีที่แตกตางกัน ครูที่สอนรองตองมีความสามารถสูง สามารถ
ถายทอดวิชาความรูไดแมนยําและแนะนําใหความรูโดยเฉพาะทางรองที่ถูกตอง รวมทั้งปรับเทคนิคลีลา 
แนะนําขอปลีกยอยตาง ๆ ใหเหมาะสมกับผูรองแตละคน  

 7) ศึกษาวิธีการปฏิบัติการขับรองเพลงไทย การฝกหัดขับรองเพลงไทยท่ีดีควร
ประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปน้ี 

  ก. เมื่อเริ่มหัด ไมควรฝกรองเกินกวาวันละ 2-3 ครั้ง ครั้งหนึ่งไมควรนานเกิน 
60 นาที เมื่อฝกหัดจนระดับเสียงคงที่แลว จึงคอย ๆ เพ่ิมเวลาหัดขึ้นไปตามลําดับ 

  ข. เริ่มหัดเพลงท่ีงาย เชน เพลงขับรองที่มีเนื้อเต็ม เมื่อขับรองไดแลวจึงคอย
พัฒนาขับรองเพลงที่มีอัตรา 2 ชั้นและเพลงท่ีมีอัตรา 3 ชั้นตามลําดับ 

  ค. หัดรองเพลงใหตรงกับระดับเสียง คือ ควบคุมระดับเสียงใหสอดคลองกับ
เสียงของดนตรีและควรรักษาระดับเสียงใหคงที่ 
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  ง. การเปลงเสียง ใหกระแสเสียงดําเนินไปอยางสม่ําเสมอ ควรเปลงเสียงขับ
รองใหถูกตองตามทํานองการเอ้ือนและถูกหลักของการขับรองเพลงไทย ควรควบคุมและระมัดระวังไม
ทําใหอรรถรสของเพลงเสียไป 

  จ. ตองรูตําแหนงหายใจในบทเพลง กลาวคือตองฝกระบบหายใจและผอนลม
หายใจใหถูกตองและตองรูจักใชเสียงตามอารมณของเพลง 

  ฉ. จังหวะในการขับรอง ผูขับรองจะตองถือเรื่องจังหวะใหเครงครัด ขอสําคัญ
ตองรองใหครบตามทํานองของเพลง 

  ช. ตองรองถอยคําใหชัดเจน ออกเสียงถูกตอง จะตองแบงถอยคําภาษา วรรค
ตอนใหชัดเจน แยกพยางคครุ ลหุใหถูกตองตามอักขรวิธี หากแบงแยกถอยคําไมถูกตองอาจทําให
ความหมายของเพลงคลาดเคลื่อนไป 

 
2.6 เทคนิคการขับรองเพลงไทย   

ผูที่จะสามารถขับรองเพลงไทยไดดีนั้น จําเปนจะตองมีเทคนิควิธีในการขับรอง เพ่ือชวยใหขับ
รองเพลงไดอยางไพเราะ นาฟง เทคนิคการขับรองเพลงไทยแบงออกเปน 3 ประการ คือ เทคนิคการใช
เสียง เทคนิคการใชคาํรองและเทคนิคการเอ้ือน ดังนี้   
 2.6.1 เทคนิคการใชเสียง 
  1) คุณภาพของเสียง เสียงที่ชัดเจนแจมใสไพเราะ เกิดจากการรองเต็มเสียง แตมิใช
การตะเบ็ง โดยปกติทั่วไปทุกคนมีกระแสเสียงไมเหมือนกัน เชน บางคนมีระดับเสียงทุมต่ํา บางคนมี
ระดับเสียงแหลมสูง บางคนมีระดับเสียงปานกลาง ฉะนั้นรสของการรองและคุณภาพเสียงยอมแตกตาง
กันออกไป สิ่งที่ผูขับรองตองคํานึง คือ เวลาขึ้นเสียงสูงจะตองไมมีเสียงแหบแหง เวลาลงเสียงต่ําจะตอง
ไมมีเสียงออแอหรือสั่นและเวลาสวมกับดนตรีระดับเสียงตองดําเนินไปอยางสม่ําเสมอตรงกับเสียงเครื่อง
ดนตรีไมเพ้ียนแปรงและถอยคําจัดเจน 
  2) กําลังเสียง การรองจะตองรองใหเต็มที่ เสียงขับรองตองมีกําลังมากพอ ลมหายใจ
ของผูที่รองจะตองยาว อวัยวะท่ีเกี่ยวของกับการหายใจและการเปลงเสียงจะตองแข็งแรง รวมทั้งผูขับรอง
จะตองไดรับการฝกหัดกําลังเสียงจากครูมาเปนอยางดี 
  3) หลักและวิธีการเปลงเสียง การขับรองจะตองเปลงเสียงโดยใชกําลังเต็มที่ มีการ
ควบคุมใหเกิดเสียงหนักเบา มีการปนเสียงใหกลมกลอมและตองทราบวาการขับรองในวรรคตอนใดจะใช
เสียงแทหรือวรรคใดควรใชเสียงอาศัยหรือการรองที่ไมใชเสียงจริง 
  4) การบังคับกลามเนื้อ ถานักรองจําเปนจะตองรองเพลงซ่ึงมีเสียงสูง ผูรองควรจะ
เกร็งกลามเนื้อหนาทองบางสวน โดยการแขมวกลามเน้ือหนาทอง แลวผลักลมขึ้นสูลําคอจะทําใหเสียงที่
ออกมากลมกลอม นอกจากนักรองจะไมตองแผดเสียงแลว ยังชวยใหชวงในการออกเสียงมีความยาวขึ้น
ไปจนถึงจุดทีห่ยุดหายใจและยังชวยใหเกิดความไพเราะอีกดวย  
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2.6.2 เทคนิคการใชคํารอง    
  ๑) รวบเสียง หมายถึง วิธีการรองและการเอ้ือน ตั้งแต ๒ เสียงข้ึนไปใหกระชับ เนน
และตรงจังหวะเพ่ือแสดงอารมณเพลง สวนมากใชในบทเพลงท่ีมีจังหวะเร็ว เพลงไทยท่ีแสดงออกถึง
อารมณเพลง เชน เพลงลิงโลด, ลิงลาน เปนการรวบเสียงและรวบคําใหกระชับขึ้น  
   ๒) สะบัดเสียง หมายถึง การทําเสียงต้ังแต ๓ เสียงข้ึนไปในตอนทายบางชวงของการ
เอ้ือนใหตอเนื่องกันอยางรวดเร็ว 
  3) ลักจังหวะ หมายถึง การรองซึ่งดําเนินไปโดยไมตรงกับจังหวะ เสียงท่ีหนักหรือ
นาจะลงตรงจังหวะ ก็ทําใหตกลงในที่อ่ืนซึ่งไมตรงจังหวะ แตการกระทํานี้ เปนการกระทําโดยเจตนา
เพ่ือใหเกิดความไพเราะหรือเราอารมณ  
  4) ยอยจังหวะ หมายถึง วิธีการรองที่เจตนาออกเสียงคํารองหรือเอ้ือนหลังจังหวะตก
เพ่ือใหเกิดความไพเราะ สวนมากจะใชในคํารองหรือเอ้ือนทายวรรคเพลง 
  5) ลวงหนา หมายถึง การรองซึ่งประดิษฐทํานองใหเสียงท่ีควรจะตกลงตรงจังหวะไป
ตกกอนจังหวะ 
  6) ครอมจังหวะ หมายถึง วิธีการขับรองที่เจตนารองใหไมตรงกับจังหวะ เพ่ือความ
ไพเราะและแสดงออกถึงอารมณในเฉพาะบางเพลง 
  7) มวนเสียงและมวนคํา หมายถึง การขับรองที่ใชความหนักเบาของระดับเสียง 
แสดงความเดนชัดของคํารองและการเอ้ือน เชนเดียวกับการชอนเสียง โดยเพ่ิมความละเอียดของ
ทวงทํานอง ลักษณะนี้ใชในตอนจบทอนของเพลง 
  8) หางเสียง หมายถึง การลากเสียงใหสูงขึ้นจากเสียงเดิมเพียงเล็กนอยในตอนทาย
ของคํารองหรือการเอ้ือน เพ่ือใหคําชัดเจนและไพเราะย่ิงขึ้น 
  ๙) ครั่น หมายถึง การทําเสียงรองใหสะดุด สะเทือน เพ่ือใหเกิดความไพเราะเสียงนี้จะ
ออกมาแคอกคลายการกระแอม แตกระแอมจะลึกกวา ครั่นจะมีทั้งยาวและสั้น แบงออกเปน ๒ แบบ คือ 
ครั่นที่ทํานองและคร่ันที่คํารอง  
  ๑๐) กระทบ หมายถึง การลากเสียงยาวมาสัมผัสเสียงสั้น และกลับมาเสียงเดิม เชน 
เออ-เฮอะ-เออ เสียงกระทบน้ีอาจทําไดหลายครั้งตอเนื่องกัน ขึ้นอยูกับความสามารถของผูขับรอง 
  ๑๑) เสียงสะดุด หมายถึง การทําเสียงใหกระทบกันเพียงเบา ๆ ในระหวางที่เสียงวาง
เล็ก ๆ นอย ๆ สําหรับใชสอดแทรกหรือปรับปรุงแตงใหมีอรรถรสยิ่งขึ้น เสียงสะดุดคลายกระทบแตเบา
กวา 
  ๑๒) ปริบ หมายถึง การลากเสียงอือ หรือเสียงอ่ืน โดยสะเทือนเสียงท่ีเพดานข้ึนนาสิก
แลวสะดุดเสียง มีลักษณะเดียวกับครั่นแตเสียงสั้นกวา เสียงปริบจะเบากวาเสียงสะดุด ความแตกตาง
ของเสียงสะดุดกับเสียงปริบอยูที่ เสียงสะดุดจะขาดออกจากกัน แตเสียงปริบจะไมขาด เสียงปริบจึงเบา
ที่สุดในกระบวนการของเสียงสะดุดและเสียงกระทบ คนท่ีเสียงเล็กและเบาจะทําเสียงปริบนี้ไดดี 
  ๑๓) โปรย หมายถึง ลีลาของการรองที่เนนถอยคํา โดยการโรยเสียงจากสูงลงมาหาต่ํา 
  ๑๔) เนนเสียงและเนนคํา หมายถึง การใหความสําคัญกับเสียงเอ้ือนหรือคํารอง โดย
เพ่ิมน้ําหนักเสียงหรือเนนคําใหชัดเจนเปนพิเศษ จะเห็นไดชัดเจนในเรื่องการรองเพลงละครตองเนนเสียง
เนนคํา ใชเสียงหนัก เสียงเบาใหเกิดความไพเราะไดอารมณยิ่งขึ้น 
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  ๑๕) ปนเสียง หมายถึง การบังคับเสียงรองออกจากลําคอใหกลมกลอมชัดเจน เพ่ือใส
อารมณในน้ําเสียงใหเกิดความไพเราะไดอารมณยิ่งขึ้น 
  ๑๖) ประคบเสียง หมายถึง การเปลงเสียงรองทั้งอักขระและทํานองใหนุมนวล ไพเราะ
ตรงกับความหมายของคํา และอักขรวิธี โดยเสียงที่ออกมาน้ันจะตองมีความพอดีไมมากไมนอยเกินไป
และสื่อความหมายไดอารมณดี 
  ๑๗) ปนคํา หมายถึง การบังคับเสียงตกแตงคํารอง อักขระ ใหกลมกลอมชัดเจน
ลักษณะคลายการเนนเสียงแตไปเนนที่คํามากกวา 
  ๑๘) ประคบคํา หมายถึง การทําเสียงและคํารองใหชัดเจน ตรงตามความประสงคของ
ทํานองโดยไมดังหรือเบาจนเกินไป 
  ๑๙) ประดิษฐคํา หมายถึง วิธีการออกเสียงคํารองโดยวิธีการตกแตงถอยคําใหไพเราะ
คลายการปนคํา 
  ๒๐) กลอมเสียง หมายถึง การทําเสียงใหนวลเนียนราบร่ืน มีลักษณะคลายกับประคบ
เสียง แตขึ้นอยูกับเทคนิคและลีลาของผูรอง 
  ๒๑) กลิ้งเสียง หมายถึง การทําเสียงในลักษณะที่คลายกับการครั่นแตจะนุมนวลกวามี
การโหนเสียงเขามาผสมเล็กนอย จะใชเสียงตอเนื่องกัน มีการตอเนื่องของเสียงมากกวา 2 เสียงขึ้นไป 
  ๒๒) กลึงเสียง หมายถึง การกลอมทํานองรองมาผสมกับคํารอง 
  ๒๓) กลืนเสียง หมายถึง การรองโดยเผยอปากเล็กนอยทําเสียงใหผานลงลําคอแลว
เปลงเสียงกลับออกมาใหมคลายการกลึงเสียง เสียงรองจะหมดท่ีทายคําในสวนที่เปนทํานอง เสียงจะอยู
ในลําคอเปนเสียงที่คอนขางต่ํา ตองใชเสียงอือ จึงจะกลืนมักพบในเพลงสําเนียงมอญ 
  ๒๔) อมเสียง หมายถึง การออกเสียงเปนเสียงอือ หรือเสียงฮือ ในชวงที่รองลูกเทา
ลักษณะคํารองของคําบางคําที่ตองใชวิธีหุบปาก เก็บเสียงแลวระบายเสียงออกจากจมูกเปนบางสวน เพ่ือ
ไมใหเสียงขาดและทําใหเกิดอารมณ 
  ๒๕) ชอนเสียง หมายถึง การขับรองที่ทําใหเกิดเสียงออนลงมา แลวยอนเสียงขึ้นไป
เพ่ือใหคําชัดเจนและนุมนวล  
  ๒๖) ครวญ หมายถึง ลักษณะทวงทํานองเพลงขับรองที่แสดงถึงอารมณโศกเศราโดย
ผอนเสียงใหเบาลงแลวประดิษฐทํานองใหเปนอารมณโศก นิยมใชในการแสดงโขนละครและเพลง
ประเภททยอย 
  ๒๗) โหนเสียง หมายถึง การทําเสียงเอ้ือนใหเลื่อนไหลจากระดับเสียงเดิมใหสูงขึ้นไป
อีก พรอมกับทําใหเกิดอารมณเศราตองใชกําลังมาก และอาจจะตอเนื่องกับการเลื่อนไหลดวย เชน การ
เอ้ือนตอนทายเพลงมอญรองไหที่รองเขากับป 
  ๒๘) เสียงพลิ้ว หมายถึง วิธีการขับรองที่ทําใหหางเสียงเกิดความส่ันไหว และแผวลง
เล็กนอยเปนเทคนิคการทําเสียงเพ่ือใหถอยคําชัดเจนไพเราะข้ึนคลายสะบัดแตเบาและนุมนวลกวา 
  ๒๙) กนกคอ หมายถึง วิธีการขับรองที่ใชการเอ้ือนลูกคอใหมีความไพเราะ เหมือนเปน
กลเม็ดอยางหน่ึง 
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  ๓๐) โยกเสียง หมายถึง การทําเสียงสูง ๆ ต่ํา ๆ ในระดับเสียงเดิม กลับไปกลับมา
หลาย ๆ ครั้ง จนกวาจะหมดทํานอง เชนการขับรองที่ใชเสียงเอ้ือนตั้งแต ๒ เสียงข้ึนไปเอ้ือนไปมาจากชา
ไปหาเร็ว เชนทํานองทายเพลงเชิดนอก ทํานองเอ้ือนตอนตนของเพลงเชิดฉิ่ง 
  ๓๑) โยนเสียง หมายถึง การทําเสียงใหแกวงไกวไปมาจากเสียงหนึ่งไปยังอีกเสียงหน่ึง
และกลับมาเสียงเดิมใหลงตามจังหวะ เชน เพลงโอป เพลงทยอย เพลงประเภทหนาทับสองไม โยนเสียง
นี้มีไวเพ่ือเปนที่พักของเพลงบางตอน และเปดโอกาสใหผูรองหรือผูแตงเพลงไดประดิษฐทํานองดัดแปลง
ออกไปไดตามความพอใจจะส้ันยาวเทาใดก็ได เพียงแตเมื่อถึงที่สุดของการพลิกแพลงแลว ใหเสียงตกอยู
ที่เสียงเดิมเทาน้ัน 
  ๓๒) ขยักขยอน หมายถึง การเปลงเสียงเอ้ือน ที่ยืนเสียงอยูเสียงเดียว โดยการปรุง
แตงเสียงใหสละสลวยตรงตามทํานองหลัก 
  ๓๓) ผอนเสียง หมายถึง วิธีการออกเสียงโดยการลากเสียงใหยาวแลวคอย ๆ เบาลง
เพ่ือใหเกิดความนุมนวล มีวิธีการคือ กอนจะรองตองสูดลมหายใจเขาใหเต็มที่แลวคอย ๆ ผอนเสียง ผอน
ลมออกทีละนอยอยางสม่ําเสมอ แมจะตองทําเสียงที่มีชวงยาวตามกําหนดจังหวะหนึ่งฉิ่งหนึ่งฉับก็ตาม 
ทําไดทั้งคํารองและการเอ้ือนวิธีนี้จะชะลอกําลังไวใหมีมากพอและผอนใชไดอยางไพเราะพอเหมาะพอดี 
  ๓๔) ผานเสียง หมายถึง การขับรองที่ใชเสียงเอ้ือนจากเสียงหนึ่งอยางตอเนื่องไปยัง
อีกเสียงหนึ่ง การเลื่อนไหลและผานเสียงมีความสัมพันธกัน มีหนวยเสียงที่เรียงลําดับกัน การผานเสียง
จะอาศัยการเลื่อนไหล โดยใหเลื่อนไหลบนเสียงตาง ๆ ซึ่งเสียงจะตอเนื่องกันไมขาดเสียง 
  ๓๕) เหินเสียง หมายถึง การทําเสียงใหเลื่อนไหลจากต่ําไปหาสูงมีลักษณะคลายคลึง
กับการชอนเสียง แตใชกําลังมากกวาโดยการเพ่ิมแรงดันของลมหายใจใหมากข้ึนและยาวข้ึน แตยังคง
ความสมํ่าเสมออยางตอเน่ือง 
  ๓๖) เลื่อนไหล หมายถึง การเอ้ือนเสียงเปลาไปตามทํานองเพลง เปนวิธีการรองหรือ
เอ้ือนที่เจตนาลากเสียงจากระดับเสียงต่ําไปหาเสียงสูง หรือจากระดับเสียงสูงไปหาเสียงตํ่าอยาง
สม่ําเสมอและตอเน่ืองกัน สวนมากใชในเพลงสําเนียงมอญ 
  ๓๗) ควงเสียง หมายถึง การขับรองที่ทําเสียงสูงควงลงมาหาเสียงตํ่า หรือเสียงตํ่าขึ้น
ไปหาเสียงสูงในเสียงเดียวกัน แบงเปนควงเสียงสูงและควงเสียงตํ่า  
  ๓๘) ผันเสียง หมายถึง การประดิษฐหางเสียงที่ถอยคําเปนการใสหางเสียงที่ถอยคํา
นั้น ๆ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นในเสียงอักขระ 
  ๓๙) รอนใบไมรวง มีความหมายเปน ๒ อยาง คือ เสียงที่คอย ๆ เลื่อนไหลจากเสียง
สูงลงมาหาเสียงต่ํา ไปสูเสียงทํานองหลัก และการขับรองที่ใชวิธีการสะบัดเสียงเปนชวง ๆ โดยเริ่มจาก
เสียงสูงไปหาเสียงตํ่าหรือจากเสียงตํ่าไปหาเสียงสูง โดยลากเสียงตัวสุดทายของแตละชวงใหยาว 

๔๐) เสียงลอย (เสียงลอยจังหวะ) หมายถึง การรองที่มีการลากเสียงยาวหรือโหน
เสียงขึ้นไปแลวหยุดรอจังหวะหนาทับ จึงรองตอไปใหเขาจังหวะเดิม เปนความสามารถสูงสุดของนักรอง
นิยมใชกับเพลงหนาทับทยอย 

๔๑) เสียงอาศัย (เสียงผี) หมายถึง ความพยายามในการใชเสียงของผูขับรอง ที่จะใช
เสียงสูงกวาระดับเสียงจริงของแตละคน โดยเปลงเสียงออกทางปากและจมูก ทําใหเสียงท่ีออกมาน้ันเบา
กวาปกติแลวข้ึนไปสัมผัสเพดานออนดานลึก จะใชตอเม่ือมีความจําเปนเทานั้น (Falsetto) 
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๔๒) เสียงลงทรวง หมายถึง วิธีการขับรองที่เกิดจากการออกเสียงจากลําคอลงทรวงอก
แลวเปลงออกมา เพ่ือใหเกิดอารมณตาง ๆ นิยมใชในเพลงสําเนียงมอญและทํานองแหล 
  ๔๓) ทิ้งเสียง หมายถึง วิธีการขับรองที่เนนคํารองเปนคํา ๆ แตใหมีความไพเราะจบคํา
รองโดยไมมีเสียงเอ้ือนตอทาย  

๔๔) บีบเสียง หมายถึง วิธีการขับรองที่เกิดจากการเกร็งที่กรามหรือชวงทองเพ่ือ
แกปญหาการขับรองใหเสียงสูงตรงกับที่ตองการ จะคลายเสียงอาศัยหรือเสียงผี 

๔๕) รอนผิวลม หมายถึง เสียงที่ใชสอดแทรกในระหวางเสียงเปนเสียงเบากวาครั่น
แทรกอยูในเสียงปริบ เพียงเล็กนอยหรืออยางแผวเบา  
  2.6.3 เทคนิคการเอ้ือน เจตชรินทร จิรสันติธรรม (2553: 109) อธิบายลักษณะการเอ้ือน คือ 
การเปลงเสียงออกมาเปนทํานองแตไมมีคํารอง เปนเสียงที่ผานมาจากลําคอโดยตรง ซึ่งมีอยูมากมายหลาย
เสียง เชน เออ เอย เอย ฮือ หือเอิงเงอ เอิง เงย เปนตน เสียงท่ีสําคัญและใชมากในการขับรองเพลงไทย
เกือบทุกเพลง ไดแก เสียง เออ และเสียง เอย ซึ่งเปนเอกลักษณของเพลงไทย การทําเสียงเอ้ือนลักษณะ
ตาง ๆ มีวิธีดังน้ี  
  1) วิธีทําเสียง เออ เสียง เออ เปนเสียงสําคัญมาก เปนเสียงนําในการขับรองเพลงไทย 
วิธีการทําใหเกิดเสียง เออ นั้น ใหใชน้ําหนักเสียงลึก ๆ ที่โคนลิ้น บังคับคอใหแข็ง เผยอริมฝปากเล็กนอย 
แลวเปลงเสียงออกจากคอโดยตรง การใชกําลังเสียงควรเปนระดับเดียวกันโดยไมขยับคางและไมหุบปาก 
การดําเนินทํานองเอ้ือนจะตองใชเสียง เออ เปนหลักและไมควรออกเสียง โอ โอย ออ หรือ อา เพราะจะทํา
ใหการเอ้ือนนั้นฟงไมไพเราะ  

2) วิธีทําเสียง เอย เสียง เอย มีวิธีการเชนเดียวกับเสียง เออ เม่ือจะออกเสียงเอยให
ขยับโคนลิ้นกระดกขึ้นหาเพดานปากเล็กนอย ใหขอบล้ินทั้งสองขางกระทบเพดานปาก แลวแยกมุมปาก
ออกเล็กนอยใหเกิดเสียง อี ที่ไมชัดเจนนัก เมื่อสุดทางเสียงควบกล้ําตามเสียง เออ ออกมารวมดวยนิยมใช
ลิ้นเม่ือสิ้นสุดคําเอ้ือนกอนคํารอง เสียงเอยใชในตอนทายวรรคหรือหมดเสียงเอ้ือนจะข้ึนบทรองใหม 
  3) เทคนิคการทําเสียง อือ การทําเสียง อือ ใหเผยริมฝปากอาจากกันเล็กนอย เปลง
เสียงออกจากลําคอโดยตรง บังคับคางนิ่ง แลวยกโคนลิ้นขึ้นเล็กนอย เพ่ือเปล่ียนทางลมใหมากระทบ
เพดานปากและเปลงเสียงออกมาทางจมูก ใชเมื่อลงทายคําที่ไมสามารถทําใหเสียงของคําสุดทายตรงกับ
ทํานองเพลงได  
  4) วิธีทําเสียง อึ การทําเสียง อึ มีหลักการเหมือนการเปลงเสียง อือ แตทําใหเสียง
สะดุดสั้นลง มักใชในการควบกล้ํากับคําเสียงอ่ืนโดยไมเปลงออกมาใหชัดเจน 
  5) วิธีทําเสียง เอย การทําเสียง เอย เหมือนกับการทําเสียง เออ แตผันเสียงใหสูงขึ้น
โดยไมหุบปาก เปลี่ยนน้ําหนักในชวงหางเสียงใหไปอยูที่จมูก  
  6) วิธีทําเสียง เออะ การทําเสียง เออะ ใหเปลงเสียง เออ แตสะดุดใหสั้นลง  

7) วิธีทําเสียง เฮอ การทําเสียง เฮอ ตองเปลงเสียงออกจากคอ บังคับใหน้ําหนักเสียง
มาอยูที่เพดานและขึ้นนาสิก เปลี่ยนเสียงใหกระทบท้ังสองทาง แตผานทางปากมากกวาทางจมูก 

8) วิธีทําเสียง ฮือ การทําเสียง ฮือ เหมือนกับการเปลงเสียง เฮอ แตตองออกเสียงใหมี
น้ําหนักเสียงขึ้นนาสิกแรงกวาปกติ โดยยกล้ินกระดกข้ึนเพดานปากแตไมชิด ตามดวยเสียง เออ มักจะมี
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เสียง ง ติดตามออกมาดวย อันเปนลักษณะการเอ้ือนอยางหน่ึงของไทย แตถาใชเสียง เออ คูกับเสียง อือ 
จะใชเสียง ง ติดมา  

9) วิธีทําเสียง ฮึ ใชหลักเหมือนกับการเปลงเสียง ฮือ แตทําใหเสียงสะดุดสิ้นลง   
10) วิธีทําเสียง หือ การทําเสียง หือ ใหเผยอริมฝปากเล็กนอย เปลงเสียง ฮือ ผาน

ออกมาชาๆ พรอมกับผันเสียงสูงขึ้น ใหออกเสียงจมูก การเปลงเสียงจะออกคําไมชัดเจน เมื่อจวนจะ
สุดเสียงตองคอย ๆ ลดกําลังเสียงลงทีละนอยจนสุดหางเสียง ใชปนในบางชวงของการเอ้ือน 

11) การทําเสียง เอิงเงอ การทําเสียง เอิงเงอ เริ่มตนดวยการเปลงเสียง เออ แลว
กระดกโคนลิ้นสัมผัสชิดเพดานปาก เสียงจะออกทางจมูกและเกิดเสียง เอิง แลวเปลงเสียงตอเหมือน เอย 
โดยติดเสียง ง มาดวย 

12) วิธีทําเสียง เอิงเงย การทําเสียง เอิงเงย เริ่มตนดวยการเปลงเสียง เออ แลวกระดก
โคนลิ้นสัมผัสชิดเพดานปาก เสียงจะออกมาทางจมูกและเกิดเสียง เอิง แลวปลอยเสียงตอเหมือน เอย โดย
ติดเสียง ง มาดวย 

13) การครั่นเสียง การทําเสียงรองใหสะดุด สะเทือน เพ่ือใหเกิดความไพเราะ เสียงนี้
จะออกมาแคอกคลายการกระแอม แตกระแอมจะลึกกวา ครั่นจะมีทั้งยาวและสั้น การครั่นเสียงแบง
ออกเปน ๒ แบบ คือ ครั่นที่ทํานองและคร่ันที่คํารอง    
 
 อาจกลาวไดวาการขับรองเพลงไทยเกิดขึ้นเม่ือคนไทยรูจักการเปลงเสียงเลียนแบบธรรมชาติและ
ไดวิวัฒนามาเร่ือย ๆ ตามยุคสมัยตาง ๆ ไดแก สมัยกรุงสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุง
รัตนโกสินทร ซึ่งแตละยุคสมัยการขับรองเพลงไทยไดพัฒนาขึ้นตามลําดับ เพลงไทยแบงออกเปนเพลง
บรรเลงลวน เพลงบรรเลงประกอบการขับรอง สวนจังหวะหนาทับของเพลงไทย มี 3 ลักษณะ คือ จังหวะ
ชา เรียกวาเพลงอัตรา 3 ชั้น จังหวะปานกลาง เรียกวาเพลงอัตรา 2 ชั้นและจังหวะเร็ว เรียกวา เพลง
อัตราชั้นเดียว นอกจากน้ันการขับรองเพลงไทยยังแบงออกเปน 3 ประเภท คือ การขับรองอิสระ การขับ
รองประกอบดนตรีและการขับรองประกอบการแสดง การขับรองเพลงไทยใหไพเราะนั้น นอกจากผูขับรอง
จะตองมีเสียงที่ไพเราะแลว ผูขับรองจําเปนตองศึกษาเนื้อหาของเพลง ทวงทํานอง ลีลาจังหวะในการขับ
รอง (ดูตัวอยางโนตทางรองเพลงไทยในภาคผนวก ค) อีกทั้งจะตองรูจักหลักการขับรองและเทคนิคในการ
ขับรองเพลงไทยท่ีถูกตอง ไดแก เทคนิคการใชเสียง เทคนิคการใชคํารองและเทคนิคการเอ้ือน ซึ่งเทคนิค
การขับรองตาง ๆ เหลานี้ ผูฝกหัดขับรองเพลงไทยจะตองมีความขยันหมั่นเพียร มีความอดทนอดกลั้น 
ตั้งใจฝกหัดจากครูผูสอนทางดานคีตศิลป อีกทั้งผูฝกหัดขับรองเพลงไทยจําเปนจะตองศึกษาเน้ือหาของ
เพลงใหลึกซ้ึงเพ่ือจะไดเขาใจและสามารถถายทอดบทเพลงไดไพเราะจับใจ   
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บทที่ 3 
วิเคราะหเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 

พุทธศักราช 2551 
 

การวิเคราะหเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป  พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูศึกษาไดแบงประเด็นการศึกษา
ออกเปน 2 ลักษณะ คือ ศึกษาเน้ือหาของเพลงและศึกษาฉันทลักษณของเพลง ดังจะไดอธิบายตามลําดับ
ตอไปนี้  

 
3.1 เนื้อหาของเพลง 
 เมื่อนําเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิล ป พุทธศักราช  2551                 
จํานวน 233 เพลง มาวิเคราะหแลวพบวา เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช  2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีที่มา 3 
ลักษณะ คือ เพลงที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร เพลงท่ีมีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตงและเพลง
ทีแ่ตงข้ึนใหม ซึ่งเพลงสวนใหญนํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร รองลงมาคือเพลงท่ีแตงขึ้นใหม สวน
เพลงท่ีไมปรากฏนามผูแตงนั้นพบเปนสวนนอย ดังรายละเอียดตอไปนี้   

3.1.1 เพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป  พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน      

เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน จํานวน 112 เพลง แบงออกเปน 3 ประเภท คือ เพลงที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร เพลง
ที่มีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตงและเพลงท่ีแตงขึ้นใหม ดังรายละเอียดตอไปนี้   

3.1.1.1 เพลงที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร  
เพลงที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละครนับวาเปนเพลงที่มีถอยคําไพเราะ 

งดงามสามารถสรางความสําเริงอารมณและอารมณสะเทือนใจใหแกคนฟงไดเปนอยางดี ไพศาล        
อินทรวงศ (2545: คํานํา) กลาววาในวงการดนตรีไทยน้ัน เมื่อครูเพลงไดประพันธเพลงเสร็จแลวก็มักจะ
นําเอาบทกวีที่มีความไพเราะ กินใจและมีเนื้อหาใกลเคียงกับทํานองเพลงนั้นมาเปนบทรองสง เชน จาก
เสภาเร่ืองขุนชางขุนแผนหรือบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย รัชกาลที่ 2 เปนตน   
 จากการศึกษาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบเพลงที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร จํานวนทั้งสิ้น 85 เพลง     รวม 
21 เรื่อง ดังนี้  

1. วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นางลอย พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย  

2. บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย   
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3. บทละครเร่ืองคาวี พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  
4. เสภาเร่ืองขุนชางขุนแผน พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวและบทประพันธของสุนทรภู  
5. ลิลิตนิทราชาคริต พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
6. บทละครเร่ืองเงาะปา พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว   
7. เสภาพญาราชวังสัน พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
8. บทเสภาสามัคคีเสวก พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
9. บทละครเร่ืองขอมดําดินหรือบทละครเร่ืองพระรวง พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว  
10. บทละครเร่ืองศกุนตลา พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
11. บทละครเร่ืองวิวาหพระสมุทร พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
12. บทละครเร่ืองสังขทอง พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรา      

นุวัดติวงศ 
13. บทละครเร่ืองพระลอ พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ  
14. บทละครรําเรื่องสาวเครือฟา พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ 
15. เสภาอาบูหะซัน พระนิพนธสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมหลวงนครสวรรควรพินิต  
16. วรรณคดีเรื่องกากีคํากลอน ของเจาพระยาพระคลัง (หน) 
17. บทละครเร่ืองราชาธิราช ของหลวงพัฒนพงศภักดี (ทิม)  
18. บทละครเร่ืองเกียรติศักดิ์ไทย ของธนิต อยูโพธิ์  
19. บทละครเร่ืองรถเสน กรมศิลปากรปรับปรุงมาจากรถเสนชาดก 
20. บทละครเรื่องสุวรรณหงส ของกรมศิลปากร 
21. บทละครเร่ืองนางมโนหรา วรรณกรรมสมัยอยุธยาไมปรากฏนามผูแตง  

 
 เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป  พุทธศักราช  2551 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตนท่ีนํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร สามารถจําแนกตามชื่อเรื่อง ชื่อเพลงและเนื้อหา
ของเพลงไดดังตารางตอไปนี้  
 
ตารางที่ 1 เพลงที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละครระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 

ลําดับ เรื่อง เพลง เน้ือหา 
 

1 
วรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ 

ตอน นางลอย พระราชนิพนธ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิ

หลานภาลัย 

สมิงทองมอญ อารมณยินดี 
กลอมนารี อารมณยินดี 

คลื่นกระทบฝง อารมณรัก 
ลีลากระทุม อารมณรัก 
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ตารางที่ 1 เพลงที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละครระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ตอ) 
 

ลําดับ เรื่อง เพลง เน้ือหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ 
ตอน นางลอย พระราชนิพนธ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิ

หลานภาลัย 

โอราตรี อารมณรัก 
โอโลม อารมณรัก 

สรอยเพลง อารมณทุกขรอนใจ 
ทองยอย อารมณทุกขรอนใจ 

เขมรปากทอ อารมณทุกขรอนใจ 
ลมพัดชายเขา อารมณทุกขรอนใจ 
แขกลพบุรี อารมณโศกเศราเสียใจ 
ตะลุมโปง อารมณโศกเศราเสียใจ 
โอป อารมณโศกเศราเสียใจ 

พราหมณดีดน้ําเตา อารมณโกรธ 
ปนตลิ่งนอก อารมณโกรธ 

พอ อารมณโกรธ 
เชิดนอก อารมณโกรธ 
ขวัญออน อารมณโกรธ 
กลอมพญา อารมณโกรธ 

พราหมณเก็บหัว
แหวน 

อารมณโกรธ 

จีนขิมเล็ก อารมณยินดี 
แขกบรเทศ อารมณทุกขรอนใจ 

ชาป ความงามของธรรมชาติ 
หรุม ความงามของธรรมชาติ 
รื้อราย ความงามของธรรมชาติ 
เตาเห ความงามของธรรมชาติ  
ทะแยง  ความงามของสถานท่ี 
กบเตน ความงามตัวของละคร 
โล ความงามตัวของละคร 

จําปาทองเทศ ความงามตัวของละคร 
ฉุยฉายเบญยกาย ความงามตัวของละคร 

เชิดฉิ่ง ความเกงกลาสามารถของตัวละคร 
แขกตอยหมอ ความเกงกลาสามารถของตัวละคร 

 
วรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ 
ตอน นารายณปราบนนทุก 

 พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย 

 

 
 

เพลงชมตลาด 
 

 
 

ศิลปะการแสดง 
 

รวม 34 4 
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ตารางที่ 1 เพลงที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละครระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ตอ) 
 
ลําดับ เรื่อง เพลง เน้ือหา 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 

 บทละครเร่ืองพระลอ  
พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระนราธิปประพันธพงศ 

เกริ่นตับลาว 
เจริญศรี (ก) 

 
ความงามของตัวละคร 

ลาวเล็กตัดสรอย ความงามของตัวละคร 
ลาวเลนน้ํา ความงามของตัวละคร 
ลากระตุกกี ่ ความงามของตัวละคร 
ลาวจอย ความงามของธรรมชาติ 
ลาวกระแต อารมณรัก 

เกริ่นตับลาวเจริญ
ศรี (ข) 

อารมณรัก 
 

ลาวดําเนินทราย 
 2 ช้ัน 

อารมณรัก 

ลาวเดินดง อารมณรัก 
ดอกไมเหนือ อารมณทุกขรอนใจ 
ลาวเฉียง อารมณทุกขรอนใจ 

เกริ่นลาวครวญ อารมณทุกขรอนใจ 
ลาวกระแซ อารมณทุกขรอนใจ 

รวม 13 2 
 
 
 
 
3 

 
 

เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน  
พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัวและบทประพันธของ

สุนทรภู 
 

แขกบรเทศ เถา อารมณรัก 
ทองยอน เถา อารมณรัก 

เพลงสุดสงวน เถา อารมณรัก 
พญาสี่เสา 2 ช้ัน อารมณรัก 
จระเขหางยาว เถา 

(ทางสักวา) 
ความเช่ือเร่ืองตํานานสถานที่ 

 
สรอยมยุรา เถา 

 
ศิลปกรรม 

 
รวม 6 3 

 
 
 

4 

 
ลิลิตนิทราชาคริต  

พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

 

เพลงแขกกลอมเจา อารมณยินดี 
แขกหนัง อารมณยินดี 

แขกถอนสายบัว ความเช่ือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
แขกตอยหมอ การใหขอคิดเกี่ยวกับการครองเรือน 
แขกเจาเซ็น ศิลปะการแสดง 

พราหมณดีดน้ําเตา ศิลปะการแสดง 
รวม 6 3 

 
 
 



29 
 

ตารางที่ 1 เพลงที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละครระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ตอ) 
 
ลําดับ เรื่อง เพลง เน้ือหา 

 
5 

 
บทละครเร่ืองอิเหนา  

พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย   

กลอมนารี เถา ความงามของตัวละคร 
แขกอะหวัง เถา ความงามของสถานท่ี 
นางครวญ เถา อารมณโศกเศราเสียใจ 
ชมแสงจันทร อารมณโศกเศราเสียใจ 

รวม 4 2 
 
 

6 

 
วรรณคดีเรื่องกากีคํากลอน 
ของเจาพระยาพระคลัง (หน) 

 

เพลงตนเพลงฉิ่ง อารมณโกรธ 
จระเขหางยาว อารมณโกรธ 
ตวงพระธาตุ อารมณรัก 

รวม 3 1 
 
 

7 

 
บทละครเร่ืองวิวาหพระสมุทร 
พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

 

 
คลื่นกระทบฝง 

 
อารมณรัก 

เพลงบัง อารมณรัก 
แขกสาหราย อารมณรัก 

รวม 3 1 
 
 

8 

 
บทละครเร่ืองเงาะปา  

พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

 

 
ระบําจีนรําพัด 

 
อารมณรัก 

 
หงสทอง เถา 

 
อารมณรัก 

 

 
รวม 2 1 

 
 

9 

 
บทละครเร่ืองขอมดําดินหรือ
บทละครเร่ืองพระรวง พระราช
นิพนธพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

 

 
เขมรปากทอ เถา 

 
ความเกงกลาสามารถของตัวละคร 

 
 

ขอมเงิน เถา 
 

ความเกงกลาสามารถของตัวละคร 

รวม 2 1 
 
 

10 

 
บทละครเร่ืองสังขทอง  

พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย 

 

 
 

กระบอกเงิน 

 
 

อารมณยินดี 

รวม 1 1 
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ตารางที่ 1 เพลงที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละครระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ตอ) 
 
ลําดับ ชื่อเรื่อง เพลง เน้ือหา 

 
 

11 

 
บทละครเร่ืองคาวี 

พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย 

 

 
  

เทวาประสิทธิ์  
2 ช้ัน 

 
 

ความเช่ือเก่ียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

รวม 1 1 
 
 

12 

 
เสภาพญาราชวังสัน  

พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

 

 
 

แปะ 3 ช้ัน 

 
 

อารมณรัก 
 

รวม 1 1 
 

13 
 

บทเสภาสามัคคีเสวก  
พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

 

 
 

เวสสุกรรม 

 
 

ศิลปกรรม 

รวม 1 1 
 

14 
 

บทละครเร่ืองศกุนตลา 
พระราชนิพนธ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว 

 
 

 
 

กาเรียนทอง เถา 

 
 

ความงามของธรรมชาติ 

รวม 1 1 
 

15 
 

บทละครรําเรื่องสาวเครือฟา 
พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระนราธิปประพันธพงศ 

  

 
 

ลาวตอนก 

 
 

ความงามของธรรมชาติ 

รวม 1 1 
 
 

16 

 
เสภาอาบูหะซัน 

พระนิพนธสมเด็จพระเจานอง
ยาเธอ เจาฟากรมหลวง
นครสวรรควรพินิต 

 

 
 

แขกตอยหมอ เถา 

 
 

ความงามของสถานท่ี 

รวม 1 1 
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ตารางที่ 1 เพลงที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละครระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ตอ)  
  
ลําดับ ชื่อเรื่อง เพลง เน้ือหา 

 
17 

 
บทละครเร่ืองราชาธิราช  

ของหลวงพัฒนพงศภักดี (ทิม) 
 

 
มอญรําดาบ เถา 

 
อารมณรัก 

รวม 1 1 
 

18 
 

บทละครเร่ืองเกียรติศักดิ์ไทย 
ของธนิต อยูโพธิ์ 

 

 
ครวญหา 

 
ความเช่ือเก่ียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

รวม 1 1 
 

19 
 

บทละครเร่ืองรถเสน  
ของกรมศิลปากร 

 

 
ระบําดอกบัว 

 
ศิลปะการแสดง 

รวม 1 1 
 
 

20 

 
บทละครเร่ืองนางมโนหรา 
วรรณกรรมสมัยอยุธยา 
ไมปรากฏนามผูแตง 

 

 
 

ระบํา 
ไกรลาสสําเริง 

 
 

ศิลปะการแสดง 

รวม 1 1 
 

21 
 

บทละครเร่ืองสุวรรณหงส  
ของกรมศิลปากร 

 

 
ระบํานพรัตน 

 
ความงามของธรรมชาติ 

รวม 1 1 
 
 

เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร แบงเนื้อหาได 6 ประเภท คือ เนื้อหาเกี่ยวกับ
อารมณ เน้ือหาเก่ียวความงาม เน้ือหาเกี่ยวกับความเกงกลาสามารถ เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะ เนื้อหา
เกี่ยวกับความเชื่อและเน้ือหาเก่ียวกับการใหขอคิด ดังจะไดอธิบายพรอมยกตัวอยางตามลําดับตอไปนี้    

3.1.1.1.1 เนื้อหาเก่ียวกับอารมณ เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีนํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร 
สามารถใหอารมณตาง ๆ แกคนฟงเปนจํานวนมาก จากการศึกษาพบเพลงที่มีเนื้อหาเก่ียวกับอารมณ
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จํานวน 49 เพลง สามารถจําแนกได 5 ประเภท คือ อารมณรักใคร อารมณยินดี อารมณทุกขรอนใจ 
อารมณโศกเศราเสียใจและอารมณโกรธ ดังนี้   

1) อารมณความรัก เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร ซึ่งเปน
เพลงที่ใหอารมณรัก จํานวน 20 เพลง สามารถจําแนกได 2 ลักษณะ คือ ความรักที่สมหวังและความรัก
ที่ไมสมหวัง ดังนี้  

ก. ความรักที่สมหวัง ความรักที่สมหวังของตัวละครชาย
กับตัวละครหญิงสามารถสรางความสําเริงอารมณใหแกคนฟงมีความสุขไปกับตัวละครในเรื่องไดเปน
อยางดี จากการศึกษาพบจํานวน 6 เพลง ดังตัวอยางเพลงเนื้อเพลงสุดสงวน เถา ตอไปน้ี 
 
 เพลงสุดสงวน เถา 

3 ชั้น 
  นองเอยเพราะนอยหรือถอยคํา  หวานฉ่ําจริงแลวเจาแกวเอย 

เจาเนื้อหอมพรอมช่ืนดังอบเชย   เงยหนามาจะวาไมอําพราง 
ไดชมชิดเขาสนิทอยางนี้แลว   ขอเชิญแกวกิริยาเมตตาบาง 
พ่ีจะมอบเสนหไวที่ในนาง    อยาระคางของแคนระคายเคือง 
 
2 ชั้น 

  ถาพ่ีลวงนองใหหมองสัตย   จงวิบัติเกิดเข็ญใหเปนเนื่อง 
สารพัดวิชาสงาเปลือง    เจาเนื้อเหลืองดังทองมาทาบทับ 

 
ชั้นเดียว 

  วาพลางทางเปล้ืองเคร่ืองคาด  แขวนพาดฉากลงประจงจับ 
อุมนางวางตักสะพักรับ    ก็ทอดทับระทวยลงดังทอนทอง 
 

(เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนชางไดนางแกวกิริยา) 
 
 เพลงสุดสงวน อัตรา 3 ชั้น ของเกาประเภทหนาทับปรบไกมีทอนเดียว 6 จังหวะ เปนเพลง
สําเนยีงมอญไมทราบนามผูแตง อัตรา 2 ชั้น มนตรี ตราโมท นํามาจากครูกลอย ณ บางชางและตัดลง
เปนชั้นเดียวครบเปนเพลงเถา อัตรา 2 ชั้นของเพลงสุดสงวน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟา
บริพัตรสุขุมพันธุ กรมพระนครสวรรควรพินิตทรงนิพนธขึ้นอีกทางหนึ่ง ตอมาปลายรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)  ไดตัดอัตรา 2 ชั้น
ของครูกลอย ณ บางชางเปนอัตราชั้นเดียวเพ่ือใหครบเปนเพลงเถาอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นทานยังได
แตงเพลงสุดสงวนอัตรา 3 ชั้น 2 ชั้นและชั้นเดียวใหมีสําเนียงมอญมากขึ้นสําหรับปพาทยมอญ
บรรเลงโดยเฉพาะ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549: 346)  
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 เพลงสุดสงวน เถา นําบทรองมาจากเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน ขุนแผนข้ึนเรือนขุนชางได
นางแกวกิริยา เพลงนี้มีเนื้อหาพรรณนาความรักท่ีสมหวังระหวางขุนแผนกับนางแกวกิริยา เปนตอนท่ี
ขุนแผนข้ึนเรือนขุนชางเพ่ือไปลักพานางวันทองหนีเขาปา หวังจะแกแคนขุนชางที่ชิงนางวันทองไปจาก
ตน เมื่อขุนแผนข้ึนเรือนขุนชางก็เปาคาถาสะเดาะกลอนเพ่ือเขาหานางวันทอง แตเขาหองผิดโดยหลงเขา
หองนางแกวกิริยาและไดนางแกวกิริยาในคืนนั้น แตกอนที่ขุนแผนจะไดนางแกวกิริยานั้น ก็ไดพูดจาออน
วอนขอความเห็นใจจากนาง ในที่สุดก็ลงเอยดวยความรักที่สมหวังของทั้งสองฝาย  

ข. ความรักที่ไมสมหวัง ความรักท่ีไมสมหวังของตัวละคร
ชายกับตัวละครหญิง กลาวคือเมื่อความรักมีอุปสรรคทําใหไมสมหวังดังที่ตั้งใจไว จึงทําใหฝายใดฝาย
หนึ่งเกิดความทุกขทรมาน เกิดความรูสึกโดดเดี่ยวอางวางหรือเกิดความหวงหาอาลัยกับรักท่ีไมสมหวัง
นั้น เนื้อหาของเพลงดังกลาวทําใหคนฟงเกิดความสะเทือนใจ เกิดอารมณรวมตามไปกับเพลงนั้น ๆ ได
เปนอยางดี จากการศึกษาพบจํานวน 17 เพลง ดังตัวอยางเพลงโอโลมในตับเรื่องรามเกียรติ์ตอไปนี้ 

เพลงโอโลม  
  โฉมเฉลา    ยุพเยาวยอดฟามารศรี 

จะอายเหนียมเรียมไยนะเทวี   จะเสกเจาเปนศรีพระนคร 
อันพระรามฤษีสามีนอง    ไมควรครองคูเคียงเรียงหมอน 
พ่ีจะยกไปสังหารราญรอน    ใหมวยมรณสิ้นเสี้ยนศัตรูเรา 
วาพลางทางขยับจับตอง    เรียมรองเลาโลมโฉมเฉลา 
ฉวยชายสไบทรงของนงเยาว   นิจจาเจาอยาสลัดตัดเยื่อใย 
 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจาก

วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นางลอย พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย)  
 

 ตับเร่ืองรามเกียรติ์ ตอน นางลอย เปนเพลงตับที่แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตับใหญและตับเล็ก 
เปนเพลงที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงพระนิพนธขึ้นเปนบท
คอนเสิรต เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระราชดํารัสใหเจาพระยาเทเวศรวงศ
วิวัฒน (หมอมราชวงศหลาน กุญชร) ซึ่งขณะนั้นวาการกรมมหรสพจัดคอนเสิรตบรรเลงเพลงไทยตอนรับ
เคานตออฟตรินแหงอิตาลีที่เขามาเฝา ณ กรุงเทพมหานคร เจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน จึงทูลขอให
สมเด็จเจาฟา กรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงพระนิพนธบทเพลงตับนางลอยข้ึนและฝกซอมนักรองนัก
ดนตรีของกรมมหรสพและของเจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒนแลวจัดแสดง ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2441 นับเปนครั้งแรกที่มีการบรรเลงเพลงไทยเปนเรื่องเดียวติดตอกันโดย
ตลอด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550 : 100)  
 เพลงโอโลมเปนเพลงที่พรรณนาความรักของทศกัณฐที่มีตอนางสีดา ซึ่งเปนความรักที่ไม
สมหวังของทศกัณฑ เนื่องจากหลงรักนางสีดาแตเพียงฝายเดียว เพลงโอโลมเปนฉากท่ีทศกัณฐพูดจา
เกี้ยวพาราสีนางเบญกายที่แปลงเปนนางสีดามา เพ่ือทําตายลอยนํ้าหวังลวงพระรามใหเลิกทัพกลับไป
ตามคําสั่งของทศกัณฐ พอนางไดแปลงกายเปนนางสีดาไปเขาเฝาทศกัณฐและเมื่อทศกันฐเห็นนาง
เบญกายแปลงมาคิดวาเปนนางสีดาตัวจริง  ก็ตื่นเตนยินดีจึงพูดจาเกี้ยวพาราสีและแสดงกิริยา
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เลาโลมจนทําใหนางเกิดความรําคราญใจ นางเบญกายจึงบอกกับทศกัณฐวาตนไดแปลงกายเปน
นางสีดามาแตทศกัณฐไมเชื่อ จนกระทั่งนางไดกลับคืนรางเดิมทําใหทศกัณฐตองเขินอายและ
ผิดหวังไปในท่ีสุด 

2) อารมณยินดี เนื้อหาที่ใหอารมณความรูสึกยินดีสามารถพบใน
วรรณคดีหรือบทละครไดเชนเดียวกัน อาทิ ความยินดีที่เกิดจากการไดสิ่งที่ตนปรารถนา ความยินดีที่เกิด
จากการไดชื่นชมสิ่งตาง ๆ จนทําใหเกิดความพึงพอใจ ฯลฯ จากการศึกษาพบจํานวน 6 เพลง ดังตัวอยาง
เนื้อเพลงตอไปนี้ 
 

เพลงสมิงทองมอญ 
เมื่อน้ัน     พระยายักษยินดีจะมีไหน 

จึงเรียกวอชอฟามาทันใด    ใหทรงไปสวนขวัญมิทันชา 
 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจาก

วรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน นางลอย พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย)  
 

 เพลงสมิงทองมอญ เปนเพลงในตับเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน นางลอย ซึ่งสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงพระนิพนธขึ้นเปนบทคอนเสิรต เปนตอนท่ีหลังจากทศกัณฐไดใช
ใหนางเบญกายแปลงกายเปนนางสีดาและนางเบญกายไดรับปากทศกัณฐวาจะทําตามความประสงคโดยไม
ขัดพระบัญชา จึงทําใหทศกัณฐเกิดความพึงพอใจ ยินดีกับการตัดสินใจของนางเบญกายในครั้งนี้       
เพลงสมิงทองมอญแสดงใหเห็นถึงความรูสึกยินดีปรีดาของทศกัณฐที่ทําตามความประสงคได  
 

เพลงแขกกลอมเจา 
  บนานจึงอีแมน    ผูแทนศาสดาจารย 

อ้ืนอานสารสัญญา    ใหผูมานั่ง 
ชุมนุมกัน     ฟงเปนพยาน 

  ขอคําขานเชิดชู    วาอาบูหะซัน 
อันเปนขาภูธร     นอซาตอลอัวดัด 
ขาพระรัตนนารี     มีจิตจงสัญญา 

  เผือนราธิเบศร    ผูปกเกศชาวประชา 
ทรงพระกรุณาพระราชทาน   ใหสมานสมรไมตรี 
เปนสวามีภริยา     เขาทาสาท้ังสอง 

  ปองจิตยอมยินดี    ตามประเพณีโกหราน 
ทานผูสรางโลกา     เล็งนัยนาเปนหลัก 
 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจาก

ลิลิตนิทราชาคริต พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว)   
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เพลงแขกกลอมเจา บทรองเปนตอนวิวาหอาบูหะซันกับนางนอซาตอลอัวดัด สมเด็จพระเจา

พระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงดัดแปลงจากลิลิตนิทราชาคริต พระราช
นิพนธพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550: 53) 

เพลงแขกกลอมเจาตอนนี้กลาวถึงการเขาพิธีแตงงานระหวางนางนอซาตอลอัวดัดกับอาบูหะซัน
ในพิธีจะมีการอานสารสัญญา เพ่ือใหผูเขารวมพิธีเปนสักขีพยานรับรูวานางนอซาตอลอัวดัดกับอาบู
หะซันยินดีที่จะใชชีวิตอยูรวมกันตามวิถีประเพณีของอาหรับ เนื้อหาของเพลงแสดงใหเห็นถึงความยินดี
ปรีดาที่นางนอซาตอลอัวดัดกับอาบูหะซันไดเขาพิธีแตงงานกัน นอกจากตัวละครจะมีความยินดีปรีดา
ระหวางตัวละครดวยกันแลว ยังทําใหคนฟงเกิดความยินดีปรีดาไปกับตัวละครในเร่ืองไดอีกดวย 

3) อารมณทุกขรอนใจ เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ปรากฏเพลงท่ีมีเนื้อหาพรรณนาความทุกข
รอนใจของตัวละคร จํานวน 9 ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้ 
 
 เพลงเขมรปากทอ จากตับนางลอย 
  เมื่อน้ัน     เบญกายรอนใจดังไฟผลาญ 

จําเปนทูลตอบใหชอบการ    ตัวหลานไมขัดพระบัญชา 
 

ซึ่งจะใหจําแลงแปลงอินทรีย   ขานี้นึกภวังคกังขา 
ดวยองคภควดีสีดา    ไมรูวารูปรางเปนอยางไร  

 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจาก

วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นางลอย พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย)  
 

 เพลงเขมรปากทอ อัตรา 2 ชั้น ทํานองเกาสําเนียงเขมร นักดนตรีไมทราบนาม แตงขึ้นและตั้ง
ชื่อเพลงเพ่ือเปนอนุสรณแกชาวเขมร ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในตําบลปากทอ จังหวัดราชบุรี สันนิษฐานจาก
สํานวนทํานองวา เปนเพลงที่แตงในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร เพลงน้ีนอกจากจะนิยมบรรเลงขับรอง
โดยทั่วไปแลวยังนิยมนําไปบรรเลงขับรองประกอบการแสดงโขน ละคร ดวย (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 
28-29) 
 เพลงเขมรปากทอ เนื้อหาเปนตอนที่ทศกัณฐใชใหนางเบญกายแปลงเปนนางสีดาทําตายลอยนํ้า
เพ่ือลวงพระรามดวยหวังใหเลิกทัพกลับไป นางเบญกายเกิดความรูสึกทุกขรอนใจเน่ืองจากไมอยากทํา
ตามคําสั่งของทศกัณฐ แตในที่สุดนางตองยอมทําตามพระบัญชา ผูประพันธไดพรรณนาถึงความทุกรอน
ใจของนางเบญกาย สามารถทําใหคนฟงเห็นภาพและมีอารมณรวมคลอยตามไปกับตัวละครได  

4) อารมณโศกเศราเสียใจ เนื้อหาพรรณนาความโศกเศราเสียใจใน
วรรณคดีสามารถพบไดบอยครั้ง อารมณโศกเศราเสียใจของตัวละครในเรื่องนั้นอาจกลาวไดวามีสวน
สําคัญทําใหวรรณคดีมีความสมบูรณทางดานเนื้อหา เนื่องจากคนฟงตองการท่ีจะรับรูอารมณความรูสึก
ของตัวละครในเร่ืองไมใชแตเพียงอารมณดีใจ มีความสุขความสมหวังแตเพียงเทานั้น การทําใหคนฟง
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สัมผัสความโศกเศราเสียใจจนถึงขีดสุด จะทําใหวรรณคดีนาสนใจ กลาวคือวรรณคดีเรื่องใดปราศจาก
ความหลากหลายทางอารมณมักจะทําใหเรื่องราวน้ันๆ จืดชืดและนาเบื่อหนาย การพรรณนาความ
โศกเศราเสียใจในวรรณคดี จากการศึกษาพบจํานวน 5 เพลง ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้ 
 
 เพลงแขกลพบุรี 
  ครั้นถึงสวนศรีที่หยุดยั้ง   จึงไปยังชนนีเสนหา 

บังคมกมกราบกับบาทา    ฟูมฟายชลนาโศกาลัย 
  เมื่อน้ัน     ตรีชฎาหลากจิตคิดสงสัย 

จึงปลอมถามลูกนอยกลอยใจ   ทุกขรอนสิ่งใดจึงโศกี 
  เมื่อน้ัน     เบญกายเลาความเปนถวนถี่ 

เมื่อตรัสใชครั้นจะบิดคิดหลบลี้   เกรงจะมีโทษาใหฆาฟน 
ถึงลูกจะบรรลัยก็ไมวา    เกรงจะพามารดาอาสัญ 
จึงมาเฝานางสีดาวิลาวัลย    จําสําคัญจําแลงแปลงกายไป 

  เมื่อน้ัน     เมื่อนั้นตรีชฎาทุกขหนักเพียงตักษัย 
ลูกเอยอันพระรามเรืองชัย    พอเจาเขาก็ไดไปพึ่งพา 
ฉวยกระไรไมพนซึ่งโทษทัณฑ   จะพากันสิ้นชีวังสังขาร 
ยากเย็นเปนมิรูที่พูดจา    กัลยาร่ําพลางทางโศกี...  
 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจาก

วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นางลอย พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย)   
 

ตับเพลงเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นางลอย เปนเพลงที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรม       
พระยานริศรานุวัดติวงศทรงพระนิพนธขึ้นเปนบทคอนเสิรตบรรเลงตอนรับเคานตออฟตรินแหงอิตาลีซึ่งมา
เขาเฝาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ กรุงเทพมหานคร (ราชบัณฑิตยสถาน,2550: 100) 

เพลงแขกลพบุรี เนื้อหาของเพลงไดกลาวถึงฉากที่นางเบญกายโศกเศราเสียใจ  เพราะทศกัณฐใช
ใหแปลงเปนนางสีดาทําตายลอยน้ําไปเพ่ือลวงพระรามดวยหวังใหเลิกทัพ แตนางเบญกายไมอยากทําจึง
ไดแตรองไหคร่ําครวญ รําพึงรําพันกับนางตรีชฎาผูเปนมารดา กวีไดพรรณนาถึงความโศกเศราเสียใจของ
นางเบญกายโดยใชภาษาที่มีความไพเราะ เมื่อนําบทรองนี้มาประกอบกับทวงทํานอง มีลีลาจังหวะในการ
ขับรอง ยอมสามารถทําใหวรรณคดีเรื่องนี้มีความครบถวนสมบูรณและสามารถทําใหคนฟงเขาถึงอารมณ
ความโศกเศราเสียใจของนางเบญกายไดเปนอยางดี นอกจากน้ันยังมีเพลงโอป จากตับเรื่องรามเกียรติ์ 
ตอน นางลอย เปนฉากที่แสดงความโศกเศราเสียใจของพระรามถึงขีดสุด  เม่ือเห็นนางสีดาแปลงตายลอย
ตามน้ํามา จึงเพอพร่ําพรรณนากับรางที่ไรวิญญาณของนางไปตางๆ นานา จนทําใหคนฟงเกิดอารมณ
สะเทือนใจไปกับตัวละครไดเปนอยางดี ดังตัวอยางเนื้อเพลงโอป ดังนี้ 
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เพลงโอป 
  โอโออนิจจาสีดาเอย   ไฉนเลยมามวยสังขาร 

เสียแรงที่พยายามตามมา    จนถึงฝงมหาสาคร 
หมายจะฆาโครตวงศพงศยักษ   เพราะความรักความเสียดายสายสมร 
ยังมิทันจะทําการราญรอน    มามวยมรณมรณานาปรานี 
เจาพี่เอยอุตสาหพาซากศพ   มาใหพบผัวรักเมื่อเปนผี 
ร่ําพลางทางทรงโศกี    ดังชีวีพระนารายณจะวายปราณ 
 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจาก

วรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน นางลอย พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย)  
    

5) อารมณโกรธ เนื้อหาพรรณนาความโกรธซ่ึงเกิดจากความขัดแยง
กันระหวางตัวละคร สามารถพบไดในวรรณคดีบอยครั้ง จากการศึกษาพบจํานวน 9 เพลง ดังตัวอยาง
เนื้อเพลงพรรณนาความโกรธตอไปน้ี 
 
 เพลงตนเพลงฉิ่ง 

กากีปองปดสลัดกร   ชายเนตรคมคอนใหปกษา 
เหตุไฉนไยจึงอาจอหังการ    มาเอ้ือนอรรถวัจนาทุกส่ิงอัน 
 

 เพลงจระเขหางยาว 
 ไมเกรงองคนรินทรปนนเรศวร  อันเรืองเดชเกรียงไกรมไหศวรรย 
มานพจบเจนสกาพนัน    ใครหมายม่ันมุงมาดใหมามี 
เธอก็เปนพญาครุฑอุดมเดช   วิสัยเพศพงศราชปกษี 
เนาวสถานพิมานฉิมพลี    เพราะบารมีอบรมสรางสมมา 
  

    (เจาพระยาพระคลัง [หน] วรรณคดีเรื่องกากี) 
 

 ตับตนเพลงฉิ่ง เปนตับเพลงอัตรา 3 ชั้นของเกา มีทั้งหมด 4 เพลง ไดแก เพลงตนเพลงฉิ่ง 
เพลงจระเขหางยาว เพลงตวงพระธาตุและเพลงนกขมิ้น นําบทรองมาจากวรรณคดีเรื่องกากีของ
เจาพระยาพระคลัง (หน) เนื้อหาเปนฉากที่นางกากีตัดพอตอวาเวนไตยหรือพญาครุฑที่ลักพาตัวนางมา
จากทาวพรหมทัต กษัตริยแหงนครพาราณสีเพ่ือมาสมสู ณ วิมานฉิมพลี ซึ่งเป นที่อยูของพญาครุฑ  
หลังจากพานางมาถึงวิมานฉิมพลี พญาครุฑไดพูดจาโอโลมลวนลามนางกากีจนทําใหนางโกรธเคือง    
นางจึงพูดจาตัดพอตอวาพญาครุฑ ดังตัวอยางเพลงตนเพลงฉิ่งและเพลงจระเขหางยาวขางตน 
 

 เพลงเชิดนอก 
  บดันั้น     ลูกลมมองเขมนเห็นยักษี 

กริ้วโกรธโดดตามขามอัคคี    ขุนกระบ่ีเหาะไลไขวควา 
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สกัดกั้นทันนางกลางโพยม    เขาจูโจมจับเปนไมเขนฆา 
แลวเหาะตรงลงยังพระสุธา   พามาเฝาพระหริรักษ 
 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจาก

วรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน นางลอย พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย)  
 
เพลงเชิดนอก จากตับเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นางลอยที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรม

พระยานริศรานุวัดติวงศทรงพระนิพนธขึ้นเปนบทคอนเสิรตนั้น มีเนื้อหาแสดงใหเห็นถึงความโกรธของ
หนุมานหลังจากรูวานางเบญกายแปลงเปนนางสีดาทําตายลอยนํ้ามาเพ่ือลวงพระรามใหหลงเชื่อ จึงเหาะ
ตามไปและจับนางเบญกายมาถวายพระราม  

  3.1.1.1.2 เนื้อหาเกี่ยวกับความงาม เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีนํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร 
มีเนื้อหาเก่ียวกับความงาม จํานวน 20 เพลง จําแนกได 3 ประเภท คือ ความงามของธรรมชาติ ความ
งามของสถานท่ีและความงามของตัวละคร ดังนี้  

           1) ความงามของธรรมชาติ เพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีนํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร 
มีเนื้อหาเก่ียวกับความงามของธรรมชาติเปนจํานวนมาก เพลงดังกลาวไดพรรณนาถึงธรรมชาติ พรรณไม 
ปาเขาลําเนาไพรหรือฝูงสัตวนอยใหญตามท่ีตัวละครในเร่ืองไดพบเห็นและเม่ือกวีไดนํามาใสทวงทํานอง
เปนเพลงรองทําใหเพลงมีลีลาจังหวะ เกิดความไพเราะและชวนใหคนฟงมีอารมณรวม คลอยตามไปกับ
เพลงนั้น ๆ ไดดียิ่งขึ้นราวกับวาคนฟงอยูในสถานการณนั้นจริง ๆ จากการศึกษาพบจํานวน 8 เพลง    
ดังตัวอยางเนื้อเพลงพรรณนาความงดงามของธรรมชาติตอไปนี้  

 
 เพลงชาป 
  เมื่อน้ัน     พระตรีภพลบโลกนาถา 

บรรทมตื่นจากที่ศรีไสยา    พอเพลาลวงสามยามปลาย 
เสนาะเสียงสําเนียงนกการะเวก   ออกจากเมฆแซซรองรองถวาย 
ไกขันแจวเจื้อยเฉื่อยชาย    มยุเรศรอยรายบนปลายไม 
 

เพลงหรุม 
  เผยพระแกลแลดูดาวเดือน  เห็นคลอยเคล่ือนเลื่อนลับเหลี่ยมไศล 

แสงทองสองฟานภาลัย    จวนจะใกลไขสีรวีวรรณ 
 

เพลงเตาเห 
  งามเอยงามสรรพ    งามกระบวนค่ังคับแถววิถี 

สองกษัตริยเสด็จจรลี    ไปสรงวารีเลนเย็นเย็น 
ลิงหลามตามเสด็จเห็น    เปนหมวดเปนหมูดูนาชม 
บางหาเหาบางเกาหู    บางจับเล็นดูแลวเด็ดดม 
บางเลนไลขึ้นไมหม    บางโลดบางลมละเลิงใจ 
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นายหมวดคนหนึ่งจึงรองหาม   วาอยาซุมซามซุกซนไป 
วาแลวพากันคลาไคล    ตามเสด็จไปยังฝงนที 

 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจาก

วรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน นางลอย พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย)  
 

เพลงชาป เพลงหรุมและเพลงเตาเหมาจากตับเรื่องรามเกียรติ์ตอน นางลอย บั้นปลายหรือตับ
เล็ก เปนเพลงที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงพระนิพนธขึ้นเปนบท
คอนเสิรต บรรเลงเพลงไทยข้ึนตอนรับเคานตออฟตรินแหงอิตาลี ที่มาเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ กรุงเทพมหานคร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550: 100) 

เพลงชาป เพลงหรุมและเพลงเตาเห กลาวถึงตอนพระลักษณและพระรามตื่นจากที่
บรรทมกลางปาในชวงเวลาเชามืด ไดยินเสียงของเหลานก ไกปา สงเสียงรองและขันเจื้อยแจวดัง
มา พระองคจึงทรงเปดหนาตางดูดาวและพระจันทร ที่กําลังจะเลื่อนลับจากทองฟาเพราะเปน
เวลาใกลสวาง เพลงเตาเหกลาวถึงตอนที่ทั้งสองพระองคเสด็จไปสรงน้ําในลําธาร ผูประพันธได
พรรณนาถึงความซุกซนของฝูงลิงที่อาศัยอยูทามกลางธรรมชาติ  เมื่อฟงแลวทําใหเกิดมโนภาพ
ตามไปกับเพลงไดเปนอยางดี 
 
 เพลงกาเรียนทอง เถา 

3 ชั้น 
  เหลือบเห็นกวางขําดําขลับ  งามสรรพสะพรั่งดังเลขา 

งามเขาเปนก่ิงกาญจนา    งามตานิลรัตนรูจี 
 

2 ชั้น 
  คอโกงเปนวงราววาด   รูปสะอาดราวนางสําอางศรี 

เหลียวหนามาดูภูมี    งามดังนารีชําเลืองอาย 
 
ชั้นเดียว 

  ยามวิ่งวิ่งเร็วดังลมสง   ตัดตรงทุงพลันผันผาย 
ปนกษัตริยเรงรัถพรรณราย   กระทั่งถึงชายไพรวัน  
 

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว บทละครเร่ืองศกุนตลา) 
 

 เพลงกาเรียนทอง อัตรา 2 ชั้น ของเกาประเภทหนาทับปรบไก มีทอนเดียว 4 จังหวะ เปน
เพลงท่ีนิยมรองและบรรเลงกันแพรหลายและใชในการแสดงโขนละคร มนตรี ตราโมท ไดนํามาแตง
ขยายขึ้นเปนอัตรา 3 ชั้นและตัดลงเปนชั้นเดียวทั้งทางรองและทางดนตรีครบเปนเพลงเถา พ.ศ.2469 
นอกจากนี้ยังมีผูคิดแตงขึ้นอีกหลายทาง ที่สําคัญมากอีกทางหนึ่ง คือ ทางของหลวงประดิษฐไพเราะ 
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(ศร ศิลปบรรเลง) แตงไวเมื่อ พ.ศ.2470 นับวาไดรับความนิยมมากเชนกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2549: 17) 
 เพลงกาเรียนทอง เถา บทรองนํามาจากบทละครเรื่องศกุนตลา พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เนื้อหาของเพลงเปนตอนแรกของเร่ือง กลาวถึงทาวทุษยันตไดนําเหลาทหาร
นอยใหญไปลาสัตวในปา หลังจากที่ลาสัตวมาตลอดท้ังวันจึงเกิดความเมื่อยลา พระองคพรอมเหลาไพร
พลไดพักแรมกลางปา พอใกลสวางจึงต่ืนขึ้นมาแตงองคทรงเครื่องถือธนูขึ้นรถทรงออกลาสัตวตอ 
ขณะน้ันพระองคไดเห็นสัตวปาวิ่งผานไปมา ทาวทุษยันตไดยิงตายไปบาง หนีรอดไปบาง จนกระท่ังมี
กวางตัวหน่ึงรูปรางสวยงามว่ิงออกมา ทําใหเปนที่พอพระทัยเปนอยางยิ่ง เพลงนี้เปนการพรรณนาชื่น
ชมความงดงามของกวางวาสวยสดงดงามดังภาพวาด การพรรณนาความสวยงามเร่ิมต้ังแตสี ลักษณะ
ของเขา ลักษณะของคอและรูปราง กวีใชภาษาท่ีมีสัมผัสคลองจองทําใหคนฟงเห็นภาพความสวยงาม
ของกวางไดอยางชัดเจน 
                                         2) ความงามของสถานที่ เนื้อหาพรรณนาความงดงามของสถานท่ี 
ในวรรณคดีสามารถพบไดบอยคร้ัง สวนใหญเปนการพรรณนาถึงความงดงามของบานเรือน ปราสาท
พระราชวัง ซึ่งกวีไดพรรณนาดวยภาษาที่ไพเราะ สามารถทําใหคนฟงเกิดความเพลิดเพลินราวกับวาไดไป
อยูในสถานที่แหงน้ันจริง ๆ จากการศึกษาพบจํานวน 3 เพลง ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้ 
 
 เพลงแขกตอยหมอ เถา 

3 ชั้น  
 ดําเนินพลางทางมองทุกชองฉาก  ลวนแลหลากลวดลายระบายเขียน 
กนกแนมแกมมาศดาษเดียร   ผนังเนียนทาสีมีลายทอง 

 
2 ชั้น 
 ติดกระจกเงางามอยูตามท่ี   มีมูลี่บังไวมิใหหมอง 
ไขวิสูตรสองบานพุดตานกรอง   มีพูทองหอยประจําลวนคําพราย 

 
ชั้นเดียว 
 เพดานมาศประหลาดแพรว  ระยาแกวแพรวเฉิดฉาย 
ฉลุลวดประกวดลาย    โคมแขวนรายอยูพรายตา 
 
(มนตรี ตราโมท ปรับปรุงเนื้อรองมาจากเสภาเรื่องอาบูหะซัน ตอน 2 พระยามหาอํามาตย 

ประพันธในกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว) 
 

ราชบัณฑิตยสถาน (2549: 75) อธิบายท่ีมาของเพลงแขกตอยหมอ เถา วา เพลงแขกตอยหมอ 
อัตราชั้นเดียวและอัตรา 2 ชั้น เปนเพลงเกามี 2 ทอน อัตรา  2 ชั้น บรรเลงเปนเพลงสองไมและอัตราชั้น
เดียวบรรเลงเปนเพลงเร็ว รวมอยูในเพลงเรื่องขอมแปลง ดําเนินทํานองเปนพ้ืน ๆ ตอมามีผูนําเอาทํานอง
เพลงแขกตอยหมออัตรา 2 ชั้นไปใชรองในการแสดงโขน ละคร ในตอนท่ีตัวละครเร่ิมจะเปล่ียนอิริยาบถ
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อยางใดอยางหน่ึง เชน จะไป จะมาหรือจะแปลงตัว เมื่อ พ.ศ.2472 มนตรี ตราโมท ไดนําทํานองเพลง
แขกตอยหมอมาแตงทางรองและทางดนตรีขึ้นเปนอัตรา 3 ชั้น ทางดนตรีแตงใหมีสําเนียงแขกรวมกับ
อัตรา 2 ชั้นและชั้นเดียวของเดิม ครบเปนเพลงเถา แตเมื่อไดทดลองรองและบรรเลงดูแลวเห็นวาอัตรา 2 
ชั้นกับชั้นเดียวของเดิมซึ่งเปนสําเนียงพ้ืนเขากันไมสนิท จึงไดแกไขดัดแปลงแตงอัตรา 2 ชั้นและชั้นเดียว
ขึ้นใหม ใหเปนสําเนียงแขกเชนเดียวกัน สวนบทรองนั้น มนตรี ตราโมท ไดนํามาจากเสภาเรื่องอาบูหะซัน
และการใชกลอนเสภามารอง มนตรี ตราโมท เห็นวาจะรองไดโดยสะดวกและสนิทก็เฉพาะในอัตรา 3 ชั้น
และ 2 ชั้นเพียงเทาน้ัน สวนอัตราชั้นเดียวหากรองดวยกลอนจะไมกะทัดรัดซึ่งไมเหมาะสมกับทวงทํานอง
จึงดัดแปลงบทเสภาตอนที่จะรองชั้นเดียวจากกลอนของเดิมเปนกาพยยานี 11 ดังนี้  
 
 บทรองของเดิม 
  เพดานพราวมาศประหลาดแพรว        ระยาแกวเรือนสุวรรณอันเฉิดฉาย 

      ฉลุสลักทรงทรวดเปนลวดลาย         ทั้งเจ็ดโคมแขวนรายอยูพรายตา 
 

 บทรองแกใหม 
  เพดานมาศประหลาดแพรว        ระยาแกวแพรวเฉิดฉาย 

      ฉลุลวดประกวดลาย          โคมแขวนรายอยูพรายตา 
 
เน้ือเพลงแขกตอยหมอ เถา บทรองนํามาจากเสภาเรื่องอาบูหะซันตอน 2 พระยามหาอํามาตย

ประพันธในกระแสรับส่ังของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตอมามนตรี ตราโมท แกบทรอง
ชั้นเดียว เนื้อหาของเพลงเปนตอนที่อาบูหะซันชมความงดงามของปราสาทพระราชวัง กวีเลือกใชถอยคํา
ที่สามารถเขาใจไดงาย ทําใหคนฟงสัมผัสความงดงามของสถานท่ีแหงนั้นได เมื่อนําบทรองดังกลาวมาใส
ทวงทํานอง มีลีลาจังหวะในการขับรอง ทําใหคนฟงเกิดความเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาและสามารถทําให
วรรณคดีเรื่องนี้นาสนใจ อีกทั้งยังสามารถชวยใหคนฟงไดรับสุนทรียรสจากวรรณคดีตอนนี้  
 
 เพลงแขกอะหวัง เถา 

3 ชั้น  
  ถึงกุฎีที่นางสํานักอยู   เห็นบานแกลแลประตูหับมั่น 

พระเท่ียวดูไปรอบขอบคัน    ที่นั่นสะอานสําราญรมย 
 
2 ชั้น 

  รุกขชาติดาษดาคาคอม   เปนเหลาลอมศาลาอาศรม 
ดอกดวงรวงลงที่จงกรม    กลิ่นกลบตลบลมพัดมา 
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ชั้นเดียว 
  ทาทางชอบกลพนสิงหสัตว  สงบเงียบสงัดทั้งภูผา 

ชมพลางทางเท่ียวเลี้ยวมา    ใหวิเวกวิญญาเย็นใจ 
 

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บทละครเร่ืองอิเหนา) 
 

 เพลงแขกอะหวัง อัตราชั้นเดียว ประเภทหนาทับปรบไก มี 2 ทอน ทอนละ 4 จังหวะ เปนเพลง
ที่แปลงมาจากเพลงชวาแตโบราณ มักใชรองในการแสดงละครและตับตางๆ หลวงประดิษฐไพเราะ     
(ศร ศิลปบรรเลง) ไดปรับปรุงทํานองไวทางหนึ่ง เมื่อ พ.ศ.2474  มนตรี ตราโมท แตงขยายขึ้นเปน
อัตรา 2 ชั้นและ 3 ชั้นครบเปนเพลงเถา 2 ทาง คือ ทางมโหรีและทางปพาทยไทย อีกทางหนึ่งสําหรับ
บรรเลงดวยปพาทยชวา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549: 96) 
 เพลงแขกอะหวัง เถา ขางตนนํามาจากบทละครเร่ืองอิเหนา พระราชนิพนธพระราชนิพนธ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เปนเพลงที่มีเนื้อหาชมความงามของสถานท่ี กลาวคือเพลงนี้
เปนตอนที่ปนหยีปลอมเปนเทวดาลวงนางแอหนังวาจะไปสงสวรรค ระหวางที่ปนหยีเดินทางมาถึงกุฎีที่
นางแอหนังอาศัยอยูนั้น กวีไดพรรณนาชมความงดงามของสถานท่ีที่นางพํานักอยูและชื่นชมความงดงาม
ของธรรมชาติรอบบริเวณกุฎีของนางแอหนัง ทําใหคนฟงเกิดความชื่นชมในความงดงามของสถานท่ีและ
ธรรมชาตินั้นเปนอยางยิ่ง 
                                        3) ความงามของตัวละคร เนื้อหาพรรณนาความงามของตัวละคร   
ในวรรณคดีหรือบทละครสามารถพบไดบอยครั้ง กวีไดพยายามเลือกใชถอยคําที่นํามาเปรียบใหเห็นความ
งดงามของนางในวรรณคดีจนทําใหคนฟงเกิดความชื่นชมในความงดงามของนางนั้น ๆ ไดเปนอยางดี   
จากการศึกษาพบจํานวน 9 เพลง ดังตัวอยางเนื้อเพลงซ่ึงกวีไดพรรณนาความงามของนางไวดังนี้ 
 

รองเกร่ินตับลาวเจริญศรี 
 บัดนี้มีสองกัลยา    ลักษณาเลิศล้ําในต่ําใต 
ทรงโฉมประโลมละลานใจ    บุตรีไทองคพระพิษณุกร 

 
 เพลงลาวเล็กตัดสรอย  
  อายุเยาวเรศรุนเจริญศรี   พระเพ่ือนพ่ีแพงนองสองสมร 

งามทรงงามองคออนซอน    ดังอัปสรหยาดฟาลงมาเอย 
  
เพลงลาวเลนน้ํา  

  แมคุณเอยเราบเคยพบเจา   สองนางลําเภาสูเจางามตา 
สาวใดบเหมือนสองเพ่ือนแพงนา   แตขอยดูมาลักษณาบปาน 
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เพลงลาวกระตุกกี่  
  จะหางามสามโลกก็เหลือหา  สมเปนนางพญาอันสูงสุด 

ไมควรคูผูใดในมนุษย    ควรสมมุติแตกษัตริยขัตติยา 
เจาพิภพองคใดไมสวยสม    จะรวมเรียงเคียงภิรมยเสนหา 
เวนไวแตละอองพระบาทา    นอกจากน้ันจะหาไมมีเลย 
  

(เจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน [ม.ร.ว.หลาน กุญชร] บทละครเร่ืองพระลอ) 
 

 เพลงรองเกริ่น เพลงลาวเล็กตัดสรอย เพลงลาวเลนน้ําและเพลงลาวกระตุกก่ีจากตับลาวเจริญ
ศรี เน้ือรองนํามาจากบทละครเรื่องพระลอ ของเจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน(ม.ร.ว.หลาน กุญชร)  
สาเหตุที่เรียกตับลาวเจริญศรี เน่ืองจากบทรองในเพลงลาวเล็กตัดสรอยมีบทวา เจริญศรี ทํานองตกเสียง
สูงเดนกวาคําอ่ืนจึงเรียกเปนชื่อตับชุดนี้และเรียกอีกชื่อหนึ่งวาตับพระลอ เพลงในตับนี้มีตามลําดับ ดังน้ี 
เกริ่น ลาวเล็กตัดสรอย ลาวเลนน้ํา ลาวกระตุกกี่ กระแตเล็ก (ลาวกระแซ) ดอกไมเหนือ ลาวเฉียง เกริ่น
ลาวครวญและลาวกระแซ (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 250) 
 เนื้อหาของทั้ง 4 เพลง ซึ่งอยูในตับลาวเจริญศรีดังที่ไดยกตัวอยางขางตนนั้น เปนตอนท่ีพระลอ
ไดฟงชางซอขับพรรณนาถึงความงดงามของพระเพ่ือนพระแพงวามีความออนชอย งดงามราวกับนางฟา
ลงมาจากสวรรค งดงามยิ่งกวานางใดในทั่วทุกสารทิศและนางทั้งสองก็ไมคูควรกับสามัญชนธรรมดาแต
ควรคูกับกษัตริยที่สูงสงเทานั้น กวีไดเลือกใชภาษาพรรณนาความงดงามของทั้งสองนางไดอยางไพเราะ
ทําใหคนฟงเกิดมโนภาพในใจ มีอารมณรวมตามเรื่องราวดังกลาวไดเปนอยางดี 
 

 เพลงฉุยฉายเบญกาย 
  ฉุยฉายเอย    จะข้ึนไปเฝาเจาก็กรีดกราย 

เยื้องยางเจาชางแปลงกาย    ใหละเมียดละมายสีดานงคลักษณ 
ถึงพระรามเห็นทรามวัย    จะฉงนพระทัยใหอะเหลื่ออะหลัก 

  งามนักเอย    ใครเห็นพิมพักตร ก็จะรักจะใคร 
หลับก็จะฝนครั้นตื่นก็จะคิด   อยากเห็นอีกสักนิดใหชื่นใจ 
งามคมดุจคมศรชัย    ถูกนอกทะลุในใหเจ็บอุรา 
 

เพลงรองแมศรี 
  แมศรีเอย    แมศรีรากษสศรี 

แมแปลงอินทรีย     เปนแมศรีสีดา 
ทศพักตรมาลักเห็น    จะตื่นเตนในวิญญา 
เหมือนลอเลนใหเปนบา    ระอาเจาแมศรีเอย 
อรชรเอย อรชรออนแอน    เอวขาแขนแมนแมนเหมือนกินรี 
ระทวยนวยนาดวิลาศจรลี    ขึ้นปราสาทมณี เฝาพระบุติลาเอย 
 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจาก

วรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นางลอย พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย)  
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 ฉุยฉาย เพลงอัตรา 2 ชั้น ทํานองเกาสมัยอยุธยา เดิมเปนเพลงรองในตับมโหรี เชน ตับกากี 
ตอมาประมาณสมัยรัชกาลที่ 2 มีผูนําไปเสริมตอทํานองใหมีความวิจิตรพิสดาร ตอนตนเมื่อนักรอง   
รองจบจะใหปในเปารับ จากนั้นวงปพาทยจะรับพรอมกันในชวงทาย การเปาปรับคํารองเปนการอวด
ฝมือของนักดนตรี เพราะผูเปาจะตองเลียนทํานองและคํารองใหเหมือนกับเสียงของนักรองมากที่สุด  
เมื่อจบบทรองเพลงฉุยฉายแลว จะตอดวยเพลงรองแมศรี ออกเพลงเร็ว ลา หรืออาจจะดัดแปลงไปบาง 
การแสดงชุดฉุยฉายไมจํากัดวาตองเปนเรื่องใด ตัวละครทุกประเภทสามารถรําฉุยฉายไดทั้งสิ้น โดยทั่วไป
ตัวละครมักจะแสดงอากัปกิริยาเพ่ืออวดเคร่ืองแตงกายที่สวยงามหรือบรรยายความงดงามของตนท่ี
สามารถเนรมิตหรือแปลงกายไดอยางแนบเนียน (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 66)   
 เพลงฉุยฉายเบญกายและเพลงรองแมศรี เนื้อหาพรรณนาความงามของตัวละคร กลาวคือ
เนื้อหาของเพลงกลาวถึงนางเบญกาย หลังจากที่นางเบญกายไดแปลงตนเปนนางสีดา เพ่ือทําตายลอยนํ้า
ไปลวงพระราม โดยหวังวาจะใหพระรามปกใจเชื่อวานางสีดาตายแลว จะไดยกทัพกลับ ผูประพันธได
พรรณนาถึงอากัปกิริยาของนางเบญกายวามีกิริยาอรชรออนแอน รูปรางสวยงามเหมือนนางสีดา ทําให
คนฟงเห็นภาพและประทับใจตัวละครเปนอยางยิ่ง 
   3.1.1.1.3 เนื้อหาเกี่ยวกับความเกงกลาสามารถ เพลงไทยในหลักสูตร
พ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีนํามาจากวรรณคดี
หรือบทละคร มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเกงกลาสามารถ คือ ความเกงกลาสามารถของตัวละคร จากการศึกษา
พบจํานวน 4 เพลง ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้ 
 
 เพลงเขมรปากทอ เถา  

3 ชั้น 
  บดันั้น     นักคุมบังคมกมเกศา 

ความเกรงพระราชอาชญา    เจรจาเสียงสั่นดวยพรั่นใจ 
 

2 ชั้น  
  ซึ่งโปรดใหเปนขาหลวง   ไปทวงสวยละโวกรุงใหญ 

ขากลับเสียทีพอเมืองไทย    ชะลอมตักน้ําไดดวยงายดาย 
 
ชั้นเดียว 

  ขานําชะลอมของประหลาด  มายังฝาพระบาทเพ่ือถวาย 
คนไทยจะดีเพราะมีนาย    เปนยอดชายชาญฉลาดสามารถจริง 

 
(บทละครเร่ืองขอมดําดินหรือบทละครเรื่องพระรวง พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว)  
 

เพลงเขมรปากทอ อัตรา 2 ชั้น ของเกา ประเภทหนาทับปรบไก มีทอนเดียว 4 หวะ แตงขึ้น
เพ่ือเปนอนุสรณแกชาวเขมรที่เขามาต้ังถิ่นฐานอยูที่อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี จึงตั้งชื่อวา เพลงเขมร
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ปากทอ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดมีครูดนตรีนําเพลงเขมรปากทอ 2 ชั้น มา
แตงขยายเปนอัตรา 3 ชั้น และตัดลงเปนชั้นเดียวครบเปนเพลงเถาหลายทางดวยกัน ทางของพระยา
ประสานดุริยศัพท (แปลกประสานศัพท) ทางของจางวางท่ัว พาทยโกศลและทางของหลวงประดิษฐ
ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549: 51)  

เพลงเขมรปากทอ เถา มีเนื้อหากลาวถึงตอนท่ีนักคุม มากราบทูลทาวพันธุมสุริยวงศกษัตริย
ขอมถึงความเกงกลาสามารถของพระรวงเมืองแหงละโว ที่สามารถสานชะลอมบรรจุน้ําสงสวยไดครบ
ตามที่กําหนด บทละครเรื่องขอมดําดินหรือบทละครเร่ืองพระรวง นอกจากจะมีความงดงามดาน
วรรณศิลปแลว ยังมีคุณคาในดานสังคม คือ ทําใหไดทราบสภาพชีวิตความเปนอยู ความรูสึกนึกคิดของ
ผูคนและบานเมืองในสมัยนั้น  

3.1.1.1.4 เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะ เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีนํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร 
มีเนื้อหาเก่ียวกับศิลปะ จํานวน 7 เพลง จําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ ศิลปะการแสดงและศิลปกรรม 
ดังนี้ 

1) ศิลปะการแสดง เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร มีเนื้อหา
เกี่ยวกับศิลปะการแสดง ซึ่งศิลปะการแสดงสามารถพบไดในวรรณคดีหรือบทละครบางตอน กวีได
สอดแทรกไวในบทประพันธเพ่ือใหรูวาเปนศิลปะการแสดงที่ทรงคุณคาของชาติ อาทิ ศิลปะการดนตรี   
จากการศึกษาพบจํานวน 5 เพลง ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้   
 

 เพลงแขกเจาเซ็น 
  มัวเมาสนุกแท    สนทนา กันเฮย 

แตสิ่งซึ่งหรรษา     สบสิ้น 
ประดิษฐคิดสักวา     คําขับ รองแฮ 
รองร่ําสําราญลิ้น     เลนทั้งดนตรี 
 

เพลงพราหมณดีดนํ้าเตา 
  เครื่องตีเครื่องดีดทั้ง   เปาขับ 

ทราบเสร็จถูกสํารับ    เลนได 
มือดีดปากรองศัพท    เสนาะกลอม กลมแฮ 
ทุกสิ่งสองคนใช     คลองดวยชํานาญ 
  
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงปรับปรุงเน้ือรองมาจาก

ลิลิตนิทราชาคริต พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว)  
 

เพลงแขกเจาเซ็นและเพลงพราหมณดีดน้ําเตา สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ ทรงดัดแปลงบทรองจากลิลิตนิทราชาคริต พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตอน วิวาหอาบูหะซันกับนางนอซาตอลอัวดัด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550: 53-
54) 
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เพลงแขกเจาเซ็นและเพลงพราหมณดีดน้ําเตา มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะโดยปรากฏศิลปะทาง
วรรณศิลป คือ การประดิษฐคิดกลอนสักวาและการแสดงดนตรีไทย เชน เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี 
เครื่องเปา สิ่งเหลาน้ีนับวาเปนศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณคาของไทยอยางแทจริง  

2) ศิลปกรรม เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีนํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร มีเนื้อหา
เพ่ือกระตุนใหคนฟงตระหนักถึงคุณคาของงานศิลปะท่ีสามารถชวยบรรเทาทุกภายในจิตใจของคนเราได 
จากการศึกษาพบจํานวน 2 เพลง ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้  

 
เพลงเวสสุกรรม 

  ศิลปกรรมนําใจใหสรางโศก  ชวยบรรเทาทุกขในโลกใหเหือดหาย 
จําเริญตาพาใจใหสบาย    อีกรางกายก็จะพลอยสุขสราญ 
แมผูใดไมนิยมชมสิ่งงาม    เมื่อถึงยามเศราอุรานาสงสาร 
เพราะขาดเคร่ืองระงับดับรําคาญ   โอสถใดจะสมานซ่ึงดวงใจ 
 

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เสภาสามัคคีเสวก) 
 

เพลงเวสสุกรรม นําบทรองมาจากเสภาเรื่องสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา พระราชนิพนธ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พ.ศ. 2457 เสภาเรื่องสามัคคีเสวก แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
ตอนวิศวกรรมา เปนกลอนทั้งหมด 13 บท และตอนสามัคคีเสวก เปนกลอนทั้งหมด 9 บท เพลง
เวสสุกรรมมีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในเชิงใหขอคิดเรื่องคุณคาของงานศิลปะ หากใครมีศิลปะใน
จิตใจ  ศิลปะนั้นยอมใหคุณประโยชนนานัปการ กลาวคือศิลปะสามารถชวยบรรเทาความทุกขโศกใหหมด
สิ้นไป ศิลปะนอกจากจะทําใหจิตใจของคนเรามีความสุข สดชื่น ผอนคลายจากความตึงเครียดแลว        
ยังสงผลใหสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ พรอมที่จะเผชิญกับปญหา ฝาฟนอุปสรรคตางๆ ใหผานพนไป
ไดเปนอยางดี แตหากใครไมเห็นคุณคาในความงดงามของงานศิลปะน้ัน เมื่อถึงเวลาตองเผชิญกับความ
ทุกขยากลําบาก ผูนั้นก็จะขาดโอสถขนานดีที่จะมาบําบัดรักษาจิตใจใหหายจากความทุกขโศกได ดังนั้น
เพลงเวสสุกรรมนับวาเปนเพลงท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณคาของศิลปะอยางแทจริง 

3.1.1.1.5 เนื้อหาเกี่ยวกับความเช่ือ เพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ปรากฏเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความเชื่อ จํานวน 4 เพลง สามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ ความเชื่อเกี่ยวกับตํานานสถานท่ีและ
ความเชื่อเก่ียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้ 

 1) ความเช่ือเกี่ยวกับตํานานสถานที่ เพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐาน
วิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่นํามาจากวรรณคดี ปรากฏ
เพลงที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องตํานานสถานที ่จํานวน 1 เพลง ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้ 
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เพลงจระเขหางยาว เถา ทางสักวา 
3 ชั้น 

  โผลงตรงเหนือเมืองอางทอง  พอเย้ืองคลองบางแมวเปนแนวปา 
แรงหายกลายรูปเปนหลวงตา   ลงนั่งนิ่งภาวนารอยแปดที 
เสกไมเทาตอทางที่กลางตัว   แลวเอาบาตรสวมหัวเขาเร็วรี่  
 
2 ชั้น 

  เผนโผนโจนผางกลางนที   ก็กลายเปนกุมภีรมหิมา 
เขี้ยวขาวยาวออกนอกปากโงง   ฟาดโผงรองเพียงเสียงฟาผา 
โตใหญตัวยาวสักเกาวา    ขึ้นวาราหลังน้ําดวยลําพอง 
 
ชั้นเดียว 

  ทานผูฟงถวนหนาอยาสงสัย  เดิมจะไดตั้งยานเปนบานชอง 
เพราะเถรขวาดแปลงกายรอยคะนอง  จึงเรียกบานจระเขรองแตนั้นมา 

 
(เสภาขุนชางขุนแผน ตอน จระเขเถรขวาด) 

 
 เพลงจระเขหางยาว ทางสักวา มนตรี ตราโมท เคยไดยินผูสูงอายุที่จังหวัดสมุทรสงครามรอง    
สําเนียงและทางรองของผูสูงอายุนั้นทําใหติดใจเปนอยางยิ่งแตไมสามารถจําบทรองนั้นได  ในป        
พ.ศ.2474 ไดแตงทางดนตรีใหเปนทางรองแบบสักวา พรอมทั้งไดแตงบทรองข้ึนใหม เมื่อ พ.ศ.2478 
ตอใหนางเจริญใจ สุนทรวาทิน ขับรองสงวิทยุกระจายเสียง ณ สถานีวิทยุวังพญาไทเปนครั้งแรก บรรเลง
โดยวงมโหรีกรมศิลปากร ตอมาในป พ.ศ.2518 เฉลิม บัวทั่ง ไดนําเพลงจระเขหางยาว ทางสักวาของ
มนตรี ตราโมท มาตัดลงเปนอัตรา 2 ชั้นและชั้นเดียวใหมีสําเนียงเปนแบบสักวาตามแบบอัตรา 3 ชั้น
ของเดิม ครบเปนเพลงเถาทั้งทางรองและทางดนตรี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549: 111-112) 
 เพลงจระเขหางยาว เถา ทางสักวา เนื้อหาของเพลงมีอยูวา เถรขวาดซึ่งเปนภิกษุที่มีคาถาอาคม
ขลัง ผูกใจเจ็บพลายชุมพลหลังจากโดนพลายชุมพลสับหนาผากดวยกระบี่จนเปนแผล จึงเดินทางหวังไป
ฆาเพ่ือลางแคน เนื้อหาของเพลงพรรณนาถึงเถรขวาดแปลงกายเปนนกแรง เมื่อถึงอยุธยาจึงแปลงกาย
เปนจระเขใหญอาละวาดกัดผูคนในกรุงศรีอยุธยาตายมากมาย ดังนั้นจึงเปนตํานานการต้ังชื่อหมูบานแหง
นั้นต้ังแตนั้นมา   

2) เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์  เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีนํามาจากวรรณคดี ปรากฏเพลงที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อ คือ เชื่อเรื่องพระผูเปนเจาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคนสวนใหญเคารพนับถือโดย
มุงหวังเพ่ือใหตนเองหรือคนใกลชิดมีความสุขสวัสดี มีความเจริญรุงเรืองในชีวิต จากการศึกษาพบจํานวน 
3 เพลง ดังตัวอยางเนื้อเพลงดังตอไปนี้ 
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 เพลงแขกถอนสายบัว 
  ประจักษพระหฤทัย   ชวยคุมภัยเภทพอง 

อยาตกตองสองรา    หนึ่งผูมาเปนพยาน 
  ลงลักษณสาสนเสนหมึก   จารึกชื่อเปนพยาน 

ไปตราบกาลชีพมวย    โดยสุขสวัสดิ์ดวย 
พระเจาปกครอง     สองเทอญ 
 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจาก

ลิลิตนิทราชาคริต พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว)   
 
เพลงแขกถอนสายบัว ตอน วิวาหอาบูหะซันกับนางนอซาตอลอัวดัด สมเด็จพระเด็จพระเจา

บรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงดัดแปลงจากลิลิตนิทราชาคริต พระราชนิพนธ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550: 53) 

เพลงแขกถอนสายบัว ตอนนี้ไดกลาวถึงการอวยพรใหแกคูบาวสาวระหวางอาบูหะซันกับนาง 
นอซาตอลอัวดัดโดยขอใหพระผูเปนเจาคุมครองและขอใหทั้งสองมีความสุขตลอดไป  

3.1.1.1.6 เนื้อหาเกี่ยวกับการใหขอคิด เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐาน
วิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ปรากฏเพลงที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการใหขอคิดเกี่ยวกับการครองเรือน จากการศึกษาพบจํานวน 1 เพลง ดังตัวอยางเนื้อเพลง
ตอไปน้ี 
 
 เพลงแขกตอยหมอ จากตับนิทราชาคริต 
  เพ่ิมพูนผาสุกเพ้ียง   ผัวเมีย 

เชาค่ําร่ําคลอเคลีย    ชะออน 
บานเบิกดุจดวงพเยีย    หิมหยาด เย็นแฮ 
แซงเสียดเบียดสีซอน    สบน้ําใจถวิล 

  นอซาตอลแตตั้ง    ปฏิบัติ 
ตามหะซันบมิขัด     เคียดของ 
สองรักภิรมยสวัสดิ์    วายโศก 
เพราะนิสัยใจตอง    ตอนํ้าใจกัน 

 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจาก

ลิลิตนิทราชาคริต พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว)   
 

 เพลงแขกตอยหมอ อัตรา 2 ชั้น ทํานองเกาสมัยอยุธยา เปนเพลงประเภทสองไม นิยมนําเพลงน้ี
ไปบรรเลงขับรองประกอบการแสดงโขน ละคร (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 35)    
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เพลงแขกตอยหมอเปนเพลงซึ่งอยูในตับนิทราชาคริต สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระ
ยานริศรานุวัดติวงศ ทรงปรับปรุงมาจากบทพระราชนิพนธ เร่ือง ลิลิตนิทราชาคริต ตอน วิวาหอาบูหะซัน
กับนางนอซาตอลอัวดัด เพลงนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใหขอคิดเร่ืองการครองเรือน กลาวคือถาหากสามี
ภรรยาจะใชชีวิตคูอยูรวมกันไดอยางมีความสุขนั้นจะตองรักและมีน้ําใจใหแกกัน  

 
3.1.1.2 เพลงที่มีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตง  

เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่มีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแต จากการศึกษาพบจํานวน 6 เพลง คือ เพลง
นกขมิ้น เพลงสีนวล เพลงฟอนเง้ียว เพลงมหาฤกษ เพลงมหาชัยและเพลงลาวเส่ียงเทียน สามารถจําแนก
ได 3 ประเภท คือ เนื้อหาเก่ียวกับสัตว เนื้อหาเก่ียวกับผูหญิงและเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อดังตาราง
ตอไปน้ี 
ตารางที่ 2 เพลงทีม่ีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  
 

ลําดับ เพลง เน้ือหา จํานวน 
1 นกขม้ิน สัตว 1 
2 สีนวล ผูหญิง 1 
3 ฟอนเง้ียว ความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 
4 มหาฤกษ ความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 
5 มหาชัย ความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 
6 ลาวเสี่ยงเทียน ความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 

รวม 3 6 
 
 

เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนที่มีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตงและมีเนื้อหาตามที่ไดกลาวขางตนนั้น ซึ่งจะไดอธิบายพรอม
ยกตัวอยางตามลําดับตอไปนี้  

1) เนื้อหาเก่ียวกับสัตว  เพลงท่ีมีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตง  เนื้อหา
เกี่ยวกับสัตว จากการศึกษาพบเพียง 1 เพลง คือ เพลงนกขมิ้น ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้ 
 

เพลงนกขม้ิน 
 เจานกขม้ินเหลืองออน   ค่ําลงแลวเจาจะนอนท่ีรังไหน 
นอนไหนก็นอนได    สุมทุมพุมไมที่เคยนอน 
ลมพัดมาออนออน    เจาก็รอนไปตามลม 
 ดอกเอย     ดอกขจร 
นกขม้ินเหลืองออน    ค่ําแลวจะนอนไหนเอย 
 

(เนื้อรองเกาไมปรากฏนามผูแตง) 
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เพลงนกขม้ิน ครูเพ็ง ไดนําเพลงนกขม้ินอัตรา 2 ชั้นทํานองเกาสมัยอยุธยามาแตงขยายเปน
อัตรา 3 ชั้นสําหรับบรรเลงรองสงเปนเพลง 3 ทอน เฉพาะในทอนที่ 3 ครูเพ็งไดแตง “วาดอก” เพ่ือเปด
โอกาสใหอวดความสามารถในการขับรองและบรรเลงเดี่ยวของเครื่องดนตรี เพลงอัตรา 3 ชั้นไดรวมเขา
ชุดและเปนเพลงสุดทายในตับตนเพลงฉิ่ง (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 133-134) 

เพลงนกขมิ้น มีเนื้อหากลาวถึงนกขมิ้นซึ่งไมมีที่นอนเปนหลักแหลง ค่ําที่ไหนก็นอนท่ีนั่น     
อาจเปรียบนกขมิ้นเหมือนกับคนท่ีโดดเดี่ยวอางวาง เดินทางไรจุดหมายตองระเหเรรอนตลอดเวลา หาที่
อยูเปนหลักแหลงไมได เพลงนี้สามารถทําใหคนฟงเกิดความรูสึกเห็นอกเห็นใจ มีอารมณรวมคลอยตาม
ไปกับเนื้อหาของเพลงไดเปนอยางดี 

   2) เนื้อหาเก่ียวกับผูหญิง เพลงที่มีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตง
เนื้อหาเกี่ยวกับผูหญิง จากการศึกษาพบเพียง 1 เพลง คือ เพลงสีนวลอัตรา 2 ชั้น ดังตัวอยางเนื้อ
เพลงตอไปน้ี 

 
เพลงสีนวล  

  สีนวลชวนชื่นเมื่อยามเชา   รักเจาสาวสีนวลหวนคิดถึง 
แมนไมแลเห็นเจาเฝาคะนึง   อยากใหถึงวันที่รําสีนวล  
 

(ไมปรากฏนามผูแตง) 
 

 เพลงสีนวลอัตรา 2 ชั้น ทํานองเกาสมัยอยุธยา เปนเพลงหนาทับสองไม มี 2 สํานวน คือ สีนวล
ในและสีนวลนอก เพลงสีนวลในเปนทํานองที่รูจักกันกวางขวาง บทรองข้ึนตนวา “สีนวลชวนชื่นเมื่อยาม
เชา”  เฉลิม บัวทั่งไดนํามาแตงขยายเปนอัตรา 3 ชั้นและตัดแตงเปนชั้นเดียว ครบเปนเพลงเถา สําเร็จ
เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2518 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550: 124) 
 เพลงสีนวล เปนชื่อของเพลงหนาพาทยซึ่งใชประกอบการแสดงละครประกอบกิริยาไปมาของ
สตรีที่มีความออนชอย เพลงสีนวลอัตรา 2 ชั้น เปนเพลงเกี่ยวกับผูหญิงที่มีกิริยามารยาทออนชอย 
งดงาม ทําใหผูพบเห็นเกิดความประทับใจและคิดถึง เพลงน้ีสามารถทําใหคนฟงเคลิบเคลิ้มไปกับตัวละคร
ในเร่ืองและนอกจากนั้นเน้ือหาของเพลงยังสามารถทําใหคนฟงเกิดจินตนาการเห็นภาพนางซ่ึงมี
กิริยามารยาทออนชอย งดงามชวนใหรักและหลงใหลไดอีกดวย  

3) เนื้อหาเก่ียวกับความเช่ือ เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีเนื้อหาเน้ือหาเกี่ยวกับความเชื่อ 
ลวนเปนความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งส้ิน จากการศึกษาพบจํานวน 4 เพลง ไดแก เพลงฟอนเงี้ยว เพลง
มหาฤกษ เพลงมหาชัยและเพลงลาวเสี่ยงเทียน ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้    
 

เพลงฟอนเง้ียว อัตรา 2 ชั้น   

  ขออวยชัยพุทธิไกรชวยคํ้า   ทรงคุณเลิศล้ําไปทุกท่ัวตัวตน 
จงไดรับสรรพมิ่งมงคล    ขอเทวาชวยรักษาเถิด 
ขอใหอยูสุขาโดยธรรมมานุภาพเจา   เทพดาชวยเราถือเปนมิ่งมงคล 
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สังฆานุภาพเจา ชวยแนะนําผล   สรรพม่ิงทั่วไปเทอญ 
มงคลเทพดาทุกแหงหน    ขอจงบันดลชวยค้ําจุณ 
 

(ไมปรากฏนามผูแตง) 
 

 ฟอนเง้ียวเปนการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผาหนึ่งซึ่งเรียกวา “เงี้ยว” มีภูมิลําเนาอยูทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย ลมุล ยมะคุปต ผู เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลป            
กรมศิลปากร ไดมีโอกาสไปสอนละครที่คุมเจาหลวง เจาแกวนวรัตนผูครองนครเชียงใหมและไดเห็นการ
รําฟอนเงี้ยว เรียกตามภาษาพ้ืนเมืองวา “เงี้ยวปนเมือง” ของคุมเจาหลวง ซึ่งมี หลง บุญจูหลง เปนผู
ฝกสอนในความควบคุมของพระราชชายา เจาดารารัศมี ในรัชกาลท่ี 5 ตอมาลมุล ยมะคุปต ไดรับ
ราชการเปนครูสอนวิชานาฏศิลปที่วิทยาลัยนาฏศิลปและไดนําลีลาฟอนเง้ียวมาปรับปรุงใหมใหงดงาม
ตามแบบฉบับนาฏศิลปไทยบรรจุไวในหลักสูตรวิชานาฏศิลป เมื่อ พ.ศ. 2478 บทรองของฟอนเงี้ยวมี
ลักษณะเปนบทอวยพร คือ อารธนา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เพทยดา สิ่งศักด์ิสิทธิทั้งหลายมา
คุมครอง อวยชัยใหพรเปนสวัสดิมงคลสืบไป สวนทํานองเพลงเรียกเพลง “ฟอนเงี้ยว” อัตรา 2 ชั้น 
ตอมา บุญยงค เกตุคง นําไปแตงเปนเพลงเถาเรียกชื่อใหมวา “เงี้ยวรําลึก” (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 
191)  
 เพลงฟอนเง้ียวเปนเพลงที่ใชประกอบการฟอนรํา เนื้อหากลาวถึงการอวยพรเพ่ือความเปนสิริ
มงคล โดยนําความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนสวนใหญนับถือมาชวยเสริมใหเนื้อหาของเพลงหรือใหการ
อวยพรมีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น  
 

  3.1.1.3 เพลงทีแ่ตงขึ้นใหม  
เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีแตงขึ้นใหม มีจํานวน 21 เพลง สามารถจําแนกได 8 ประเภท คือ เนื้อหา
เกี่ยวกับอารมณ เนื้อหาเกี่ยวกับความงาม เนื้อหาเก่ียวกับศิลปะ เนื้อหาเก่ียวกับสัตว เนื้อหาเกี่ยวกับ
ความเกงกลาสามารถ เนื้อหาเกี่ยวกับผูหญิง เนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อและเนื้อหาเกี่ยวกับการใหขอคิด 
ดังตารางตอไปน้ี     

 
ตารางที่ 3 เพลงทีม่ีแตงขึ้นใหมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน    

 
ลําดับ เพลง ผูแตง เน้ือหา 

1 เพลงสะสม ทัด เปรียญ การใหขอคิดเรื่องการพูดจา 
2 เพลงขอมสุวรรณ  มนตรี ตราโมท ความเช่ือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
3 เพลงนานเจา มนตรี ตราโมท ความเช่ือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
4 เพลงลาวดวงเดือน พระเจาวรวงศเธอ กรมหม่ืนพิชัยมหินทโรดม อารมณรัก 
5 เพลงลาวคําหอม  

2 ช้ัน 
จาโคม เผนผยองย่ิง อารมณรัก 
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ตารางที่ 3 เพลงทีม่ีแตงขึ้นใหมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ตอ) 
 

ลําดับ เพลง ผูแตง เน้ือหา 
6 เพลงนกจาก หมอมเจาหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล การใหขอคิดเกี่ยวกับ

การศึกษาหาความรู 
7 เพลงรําซิมารํา จมื่นมานิตยนเรศ (เฉลิม เศวตนันท) ศิลปะการแสดง 
8 เพลงนกเขาขะแมร 

เถา 
มนตรี ตราโมท สัตว 

9 เพลงนกเขามะราป มนตรี ตราโมท สัตว 
10 เพลงดวงจันทร 

วันเพ็ญ 
ทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม ผูหญิง 

11 เพลงหญิงไทยใจงาม ทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม ผูหญิง 
12 เพลงดอกไมของชาติ ทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม ผูหญิง 
13 เพลงแขกกุลิต เถา มนตรี ตราโมท ความงามของธรรมชาติ 
14 เพลงเขมรไทรโยค 3 

ช้ัน 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา

นริศรานุวัดติวงศ 
ความงามของธรรมชาติ 

15 เพลงคืนเดือนหงาย จมื่นมานิตยนเรศ (เฉลิม เศวตนันท) การใหขอคิดเกี่ยวกับ 
ความสามัคคี 

16 เพลงงามแสงเดือน จมื่นมานิตยนเรศ (เฉลิม เศวตนันท) การใหขอคิดเกี่ยวกับ 
ความสามัคคี 

17 เพลงตวงพระธาตุ
อัตรา 2 ช้ัน 

ยง อิงเวทย อารมณรักชาติ 

18 เพลงชาวไทย  จมื่นมานิตยนเรศ (เฉลิม เศวตนันท) อารมณรักชาติ 
19 เพลงดวงจันทร 

ขวัญฟา      
ทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม อารมณรักชาติ 

20 เพลงยอดชายใจหาญ ทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม ความเกงกลาสามารถ 
21 เพลงบูชานักรบ ทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม ความเกงกลาสามารถ 

รวม 7 
 
 

เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนที่แตงขึ้นใหมและมีเนื้อหาตามท่ีไดกลาวขางตนนั้น ซึ่งจะไดอธิบายพรอมยกตัวอยางตามลําดับ
ตอไปน้ี  

1) เนื้อหาเกี่ยวกับอารมณ เพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีแตงขึ้นใหม พบวามีเนื้อหาเก่ียวกับอารมณ 
จํานวน 5 เพลง ดังตอไปน้ี 

ก. อารมณรัก เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่แตงขึ้นใหม พบวามีเพลงเก่ียวกับอารมณรัก จํานวน 
2 เพลง คือ เพลงลาวดวงเดือนและเพลงลาวคําหอม 2 ชั้น ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้ 
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เพลงลาวดวงเดือน  
โอละหนอดวงเดือนเอย   พ่ีมาเวารักเจาสาวคําดวง 

โอวาดึกแลวหนอพ่ีขอลาลวง   อกพ่ีเปนหวงรักเจาดวงเดือนเอย 
ขอลาแลวเจาแกวโกสุม    พ่ีนี้รักเจาหนอขวัญตาเรียม 
จะหาไหนมาเทียมโอเจาดวงเดือนเอย  จะหาไหนมาเทียมโอเจาดวงเดือนเอย 
หอมกล่ินเกสร  เกสรดอกไม   หอมกล่ินคลายคลายเจาสูเรียมเอย 
หอมกล่ินกรุนครันหอมนั้นยังบเลย   เนื้อหอมทรามเชย เอยเราละเหนอ  

 
(พระนิพนธพระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม) 

 
 เพลงลาวดวงเดือน อัตรา 2 ชั้น สําเนียงลาว พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม 
(พระองคเจาเพ็ญพัฒนพงศ  พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว) ทรงพระนิพนธขึ้น
เมื่อประมาณ พ.ศ. 2466 โดยไดรับแรงบันดาลใจจากการเสด็จตรวจราชการ หัวเมืองฝายเหนือโดย
หนทางเกวียน เน่ืองจากพระองคโปรดเพลงลาวดําเนินทรายของพระยาประสานดุริยศัพท  (แปลก 
ประสานศัพท) และเพ่ือรําลึกถึงเจาหญิงชมชื่น พระธิดาของเจาราชสัมพันธวงศกับเจาหญิงคํายน 
เจานายฝายเหนือที่พระองคตองผิดหวังเน่ืองจากไมไดรับพระบรมราชานุญาตใหอภิเษกสมรส เพลงที่
พระองคทรงพระนิพนธนี้มีบทรองที่ขึ้นตนดวยคําวา “ดวงเดือน” นักดนตรีและคนท่ัวไปจึงเรียกวาเพลง
ลาวดวงเดือนไมเรียกชื่อลาวดําเนินเกวียนตามที่ไดประทานไว (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 251) 

เพลงลาวดําเนินเกวียนหรือลาวดวงเดือน มีเนื้อเกี่ยวกับอารมณ คือ อารมณความรักใคร เพลงนี้
โดยมีเคาเรื่องซ่ึงมาจากเรื่องจริง โดยพรรณนาความรักที่ไมสมหวังของพระองคเจาเพ็ญพัฒนพงศที่มีตอ
เจาหญิงชมชื่น เพลงลาวดวงเดือนไดรับความนิยมอยางแพรหลายทั้งในอดีตและในปจจุบัน  

ข. อารมณรักชาติ เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่แตงขึ้นใหม พบวามีเพลงเกี่ยวกับอารมณ
รักชาติ จํานวน 3 เพลง คือ เพลงตวงพระธาตุอัตรา 2 ชั้น เพลงชาวไทย เพลงดวงจันทรขวัญฟา        
ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้   
 
 เพลงตวงพระธาตุ 2 ชั้น 
  เราชวยกันซื้อผามาทําธง   เรียกไตรรงคสวยงามดวยสามสี 

น้ําเงินใหญอยูในสดใสดี    สองขางมีขาวพาดสะอาดตา 
สองแถบแดงแบงวางขางขวาซาย   สามสีหมายกษัตริยชาติศาสนา 
ทําเสร็จเชิญขึ้นเสาแลวเราพา   กันหันหนายืนตรงใหธงไทย  
 

(ยง อิงเวทย ประพันธเนื้อรอง) 
 

เพลงตวงพระธาตุ อัตรา 2 ชั้น ทํานองเกา ชื่อและอารมณของเพลง หมายถึง ความศักดิ์สิทธิ์
หรือสิริมงคลใชประกอบการแสดงละครและใชเปนเพลงประจํากัณฑหิมพานตในเทศมหาชาติ          



54 
 

พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) แตงขยายเปนอัตรา 3 ชั้น เพลงน้ีไดนํามาบรรจุในเพลงตับมโหรี 
เรียกตับตนเพลงฉิ่งหรือตับกากี ตอมานักดนตรีไดนําเพลงตวงพระธาตุอัตรา 3 ชั้นของพระประดิษฐ
ไพเราะ เพลงตวงพระธาตุอัตรา 2 ชั้นและเพลงอัตราชั้นเดียวมาบรรเลงติดตอกันเปนเพลงเถา (ณรงคชัย 
ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 102) 

เพลงตวงพระธาตุอัตรา 2 ชั้น ยง อิงเวทย  เปนผูประพันธเนื้อรอง มีเนื้อหาเก่ียวกับอารมณ คือ 
อารมณรักชาติ เนื้อหาของเพลงเปนการเชิญชวนใหคนในชาติธํารงรักษาประเทศชาติไว โดยรวมแรงรวม
ใจกันสรางธงชาติไทย ซึ่งหมายถึงความรักความสามัคคีของคนในชาติ นอกจากนั้นผูประพันธยังอธิบายสี
ของธงชาติไทยท้ัง 3 สี ไดแก สีน้ําเงิน สีขาวและสีแดงซึ่งหมายถึง ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย  
เมื่อทําเสร็จเรียบรอยแลว จึงเชิญชวนใหทุกคนรวมกันยืนตรงเคารพธงชาติไทย เนื้อหาของเพลงดังกลาว
สามารถสรางแรงจูงใจ เชิญชวนใหคนไทยรูสํานึกของความเปนคนไทยและรักชาติใหมากยิ่งขึ้น 

 
 เพลงชาวไทย 
  ชาวไทยเจาเอย    ขออยาละเลยในการทําหนาที่ 

การที่เราไดเลนสนุก    เปลื้องทุกขสบายอยางนี้ 
เพราะชาติเราไดเสรี    มีเอกราชสมบูรณ  
เราจึงควรชวยชูชาติ     ใหเกงกาจเจิดจํารูญ 
เพ่ือความสุขเพ่ิมพูน    ของชาวไทยเราเอย 

 
(จมื่นมานิตยนเรศ [เฉลิม เศวตนันท] ประพันธเนื้อรอง) 

 
 เพลงชาวไทย เปนเพลงในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรีและเปนหนึ่งใน 10 
เพลงของชุดรําวงมาตรฐาน จมื่นมานิตยนเรศ (เฉลิม เศวตนันท) เปนผูประพันธเนื้อรองใหแก          
กรมศิลปากร (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 239-240)  

เพลงชาวไทยเปนเพลงที่แตงขึ้นหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 สงบลง จอมพลป.พิบูลสงครามตองการ
ใหคนไทยมีความรักชาติ มีความสามัคคี  จึงมีนโยบายเก่ียวกับการสรางชาติ โดยแตงเพลงที่มีเนื้อหาปลุก
ใจใหคนไทยมีความรักชาติรักแผนดิน กลาวคือเนื้อหาของเพลงไดสรางจิตสํานึกใหแกคนไทยทุกคนวา 
ประเทศไทยของเราอยูสุขสบายไดจนถึงทุกวันนี้เพราะเราไดเสรีภาพ มีเอกราชที่สมบูรณ ไมเปนเมืองขึ้น
ของประเทศใด ดังนั้นเราจึงควรรวมมือชวยกันเชิดชูชาติไทยของเราเพ่ือใหทุกคนอยูดีกินดี มีความรมเย็น
เปนสุข    

2) เนื้อหาเกี่ยวกับความงาม เพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีแตงขึ้นใหม พบวามีเพลงเกี่ยวกับความงาม 
คือ ความงามของธรรมชาติ จํานวน 2 เพลง ไดแก เพลงแขกกุลิต เถาและเพลงเขมรไทรโยค 3 ชั้น      
ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้  

 

เพลงเขมรไทรโยค 
บรรยายความตามไทเสด็จยาตร  ยังไทรโยคประพาสพนาสณฑ 

นองเอยเจาไมเคยเห็น  
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ไมไลหลายพันธุคละขึ้นปะปน   ที่ชายชลเขาชะโงกเปนโกรกธาร 
น้ําพุพุงซา     ไหลมาฉาฉาน 
เห็นตระการ     มันไหลจอกโครมโครม 
มันดังจอกจอก     จอกจอกโครมโครม 
น้ําใสไหลจนดูหมูมัสยา    กี่เหลาหลายวายมาก็เห็นโลม 
นองเอยเจาไมเคยเห็น 
ยินปกษาซรองเสียงมาเพียงประโคม  เมื่อยามเย็นพยับโพยมรองเรียกรัง 
เสียงนกยูงทอง     มันรองโดงดัง 
หูเราฟง      มันดังกระโตงฮง 
มันดังกอกกอก     กอกกอกตระโตงฮง 
 

(พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ)  
 

เพลงเขมรไทรโยค อัตรา  3 ชั้น สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรา              
นุวัดติวงศ ทรงพระนิพนธขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2431 โดยนําเพลงเขมรกลอมลูกอัตรา 2 ชั้นทํานองเกามาแตง
ขยายแทรกสําเนียงและเพ่ิมลีลาใหบรรยายความตามทัศนียภาพที่ไดพบขณะที่ทรงตามเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ไปอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ พ.ศ. 
2420 เพลงเขมรไทรโยคอัตรา 3 ชั้นทรงพระนิพนธเมื่อครั้งดํารงตําแหนงผูบัญชาการกรมยุทธนาธิการ
และไดจัดบรรเลงถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ในงานพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2431 ณ ศาลายุทธนาธิการ ประทานชื่อเพลงวา “เขมร
กลอมลูก” แตเนื่องจากนักรอง นักดนตรี ตลอดจนผูฟงทั่วไปในสมัยนั้นไมทราบวาชื่อเพลงอะไรและ
เพลงนี้ขึ้นตนบทรองวา “บรรยายความตามไทเสด็จยาตร ยังไทรโยคประพาสพนาสณฑ” จึงเรียกชื่อ
เพลงนี้วา เขมรไทรโยค จนเปนชื่อที่แพรหลายไปในที่สุด (ณรงคชัย ปฎกรัชต,ม.ป.ป: 28)   

เพลงเขมรไทรโยค อัตรา 3 ชั้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับความงาม คือ ความงามของธรรมชาติ 
กลาวคือผูประพันธไดพรรณนาความงดงามของธรรมชาติบริเวณน้ําตกไทรโยค อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งมีความงดงามเปนอยางยิ่ง น้ําตกไทรโยคมีความอุดมสมบูรณทั้งพืชพรรณธรรมชาตินานา
ชนิด มีน้ําใสและเย็นจนสามารถมองเห็นฝูงปลาซ่ึงกําลังแหวกวายน้ําไปมาได พรอมกันนั้นยังมีเสียงนก
รองกึกกองในปาเขาลําเนาไพร ทําใหคนฟงเกิดความเพลิดเพลินเจริญใจกับธรรมชาติที่สวยงามแหงนั้น
เปนอยางยิ่ง 

3) เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะ เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีแตงขึ้นใหม พบวามีเพลงเกี่ยวกับศิลปะ คือ 
ศิลปะการแสดง จํานวน 1 เพลง ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้  
 

เพลงมาซิมารํา  
  รํามาซิมารํา    เริงระบํากันใหสนุก 

ยามงานเราทํางานจริงจริง    ไมละไมทิ้งจะเกิดเข็ญขุก 
ถึงยามวางเราจึงรําเลน    ตามเชิงเชนเพื่อใหสรางทุกข 
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ตามเยี่ยงอยางตามยุค    เลนสนุกอยางวัฒนธรรม 
เลนอะไรใหมีระเบียบ    ใหงามใหเรียบจึงจะคมขํา 
มาซิมาเจาเอยมาฟอนรํา    มาเลนระบําของไทยเราเอย 
 

(จมืน่มานิตยนเรศ [เฉลิม เศวตนันท] ประพันธเนื้อรอง) 
 

 เพลงมาซิมารํา เปนเพลงหนึ่งใน 10 เพลงของชุดรําวงมาตรฐาน จมื่นมานิตยนเรศ (เฉลิม 
เศวตนันท) ประพันธบทรองใหแกกรมศิลปากร (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 239-240) 

เพลงรําซิมารํา เปนเพลงท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับศิลปะ คือ ศิลปะการแสดง เนื้อหาของเพลงเปนการ
เชิญชวนใหคนในชาติหันมาฟอนรํา นอกจากน้ีผูประพันธยังตองการใหคนในชาติตระหนักถึงคุณคาและ
ชวยกันอนุรักษศิลปะการรายรํา ซึ่งเปนศิลปะการแสดงที่มีลีลาออนชอย เปนเอกลักษณของชาติไทยเพ่ือ
สืบทอดใหดํารงอยูคูกับคนในชาติและสังคมไทยตอไป    

4) เนื้อหาเกี่ยวกับสัตว เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่แตงขึ้นใหม พบวามีเพลงเกี่ยวกับสัตว 
จํานวน 2 เพลง คือ เพลงนกเขาขะแมร เถาและเพลงนกเขามะราป ดังตอไปน้ี 
 

เพลงนกเขาขะแมร เถา  
3 ชั้น 

  พิศดูหมูวิหคผกโผผิน   โบกบินรอนรองกองขรม 
นกแกวสาลิกานาชม    เสียงระงมพลอดเพรียกเรียกกัน 
นกเขาเคลาคูชูคอ    จับตอตนตาลขานขัน 
เรียกคูกูรองกองอรัญ    ผลัดกันไซขนตนคอ 
 
2 ชั้น 

  บนกิ่งกะทกรกนกเอ้ียง   สงเสียงเฉาะฉอดจอดจอ 
จับคูผูเมียเคลียคลอ    แลวปรอบินปรูสูพนานต 
สาลิกาจับกาหลงรอง    เพราะพรองจําเรียงเสียงหวาน 
สําเนยีงนาฟงกังวาน    ฟงซานซาบใจใฝจินต 

 
ชั้นเดียว 

  กะลุมพูจับพุมกะลุมพู   แลวพาคูเคียงโผผกผิน 
กะลิงจับกิ่งจันทนกิน    แลวบินโบยสูอัมพร 
 

(มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง)   
 
 เพลงนกเขาขะแมร อัตรา 2 ชั้น ของเกาเปนเพลงเขมรแท ๆ หลวงประดิษฐไพเราะ              
(ศร ศิลปบรรเลง) ไดตอเพลงน้ีมาจากขุนสําเนียงไพเราะ เจากรมปพาทยหลวงในราชสํานักพระเจามณี
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วงศ ประเทศกัมพูชา เมื่อครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เสด็จประพาสเขมร พ.ศ.
2473 ตอมาเมื่อ พ.ศ.2476 หลวงประดิษฐไพเราะ ขณะเปนหัวหนาแผนกดุริยางคไทยของกรม
ศิลปากร ไดนําเพลงน้ีมาปรับปรุงทางใหม ใหครบเปนเพลงเถา ตอใหนางเจริญใจ สุนทรวาทิน รองสง
กระจายเสียงครั้งแรกที่สถานีวิทยุวังพญาไท (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549: 190) 

 เพลงนกเขาขะแมร เถา เปนเพลงท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว คือ นกชนิดตาง ๆ ไดแก 
นกเขา นกแกว นกเอ้ียงและนกลุมพูซึ่งอาศัยอยูในปา กําลังสงเสียงรองเรียกหาคู ซึ่งเปนการแสดงความ
รักระหวางสัตวกับสัตวดวยกันที่เต็มไปดวยความรักอันบริสุทธิ์และสมหวัง หากเปรียบเทียบกับความรัก
ของคนเราก็อาจกลาวไดวาเปนความรักระหวางชายกับหญิงที่มีแตความสุขและความสมหวัง 

5) เนื้อหาเก่ียวกับความเกงกลาสามารถ เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐาน
วิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่แตงขึ้นใหม พบวามีเพลง
เกี่ยวกับความเกงกลาสามารถ คือ ความเกงกลาสามารถของวีรบุรุษ จํานวน 2 เพลง คือ เพลงยอดชายใจ
หาญและเพลงบูชานักรบ ดังตอไปน้ี  

 
เพลงยอดชายใจหาญ  

  โอยอดชายใจหาญ   ขอสมานไมตรี 
นองขอรวมชีวี     กอบกรณียกิจชาติ 
แมสุดยากลําเค็ญ     ไมขอเวนเดินตาม 
นองจะสูพยายาม     ทําเต็มความสามารถ  

 
(ทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม ประพันธเนื้อรอง) 

 
 เพลงยอดชายใจหาญ เปนเพลงหนึ่งใน 10 เพลงของชุดรําวงมาตรฐาน ทานผูหญิงละเอียด 
พิบูลสงคราม ประพันธเน้ือรองใหแกกรมศิลปากรในสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม ซึ่งดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 240)   

เพลงยอดชายใจหาญมีเน้ือหาเก่ียวกับความเกงกลาสามารถ คือ ความเกงกลาสามารถของ    
วีรบุรุษไทย โดยกลาวยกยองสรรเสริญวีรบุรุษผูซึ่งทําคุณประโยชนใหแกประเทศชาติ เพลงนี้ยังมีเนื้อหา
เพ่ือปลุกใจใหคนไทยยกยองสรรเสริญผูที่ซึ่งทําคุณประโยชนใหแกประเทศดานตาง ๆ อีกดวย  
 
 เพลงบูชานักรบ 
  นองรักรักบูชาพี่    ที่มั่นคงท่ีมั่นคงกลาหาญ 

เปนนักสูเชี่ยวชาญ    สมศักด์ิชาตินักรบ 
นองรักรักบูชาพี่     ที่มานะท่ีมานะอดทน 
หนักแสนหนักก็ผจญ    เกียรติพ่ีขจรจบ 
นองรักรักบูชาพี่     ที่ขยันที่ขยันกิจการ 
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บากบั่นสรางหลักฐาน    ทําทุกดานทําทุกดานครันครบ 
นองรักรักบูชาพี่     ที่รักชาติที่รักชาติยิ่งชีวิต 
เลือดเนื้อพ่ีพลีอุทิศ    ชาติยงอยูยงอยูคูพิภพ  
 

(ทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม ประพันธประพันธเนื้อรอง) 
 

 เพลงบูชานักรบ เปนเพลงหนึ่งใน 10 เพลงของชุดรําวงมาตรฐาน ทานผูหญิงละเอียด        
พิบูลสงคราม ประพันธเน้ือรองใหแกกรมศิลปากรในสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม ซึ่งดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น (ณรงคชัย ปฎกรัชต,ม.ป.ป: 240)    

เพลงบูชานักรบมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเกงกลาสามารถ คือ ความเกงกลาสามารถของวีรบุรุษ
ไทยซึ่งเปนนักรบ มีหนาที่ปกปองประเทศใหพนภัย บุคคลคนเหลานี้มีความเสียสละพรอมพลีชีพเพ่ือ
บานเมือง สมควรไดรับการยกยองสรรเสริญ อีกทั้งเพลงนี้ยังปลุกใจใหคนในสังคมหันมาเห็นความสําคัญ
และเปนกําลังใจใหแกวีรบุรุษผูที่พรอมเสียสละพลีชีพเพ่ือชาติบานเมือง 

6) เนื้อหาเก่ียวกับผูหญิง เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่แตงขึ้นใหม พบวามีเพลงเกี่ยวกับผูหญิง คือ
ยกยองผูหญิง จํานวน 3 เพลง คือ เพลงดวงจันทรวันเพ็ญ เพลงหญิงไทยใจงาม เพลงดอกไมของชาติ   
ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้  

 
เพลงดวงจันทรวันเพ็ญ  

  ดวงจันทรวันเพ็ญ    ลอยเดนอยูในนภา 
ทรงกลดสดสี     รัศมีทอแสงงามตา 
แสงจันทรอราม     ฉายงามสองฟา 
ไมงามเทาหนา     นวลนองยองใย 
งามเอยแสนงาม     งามจริงยอดหญิงชาติไทย 
งามวงพักตรยิ่งดวงจันทรา    จริตกิริยานิ่มนวลละไม 
วาจากังวาน     ออนหวานจับใจ 
รูปทรงสมสวน     ยั่วยวนหทัย 
สมเปนดอกไม     ขวัญใจชาติเอย   

 
(ทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม ประพันธเนื้อรอง) 

 
 เพลงดวงจันทรวันเพ็ญ เปนเพลงหน่ึงใน 10 เพลงของชุดรําวงมาตรฐาน ซึ่งทานผูหญิงละเอียด 
พิบูลสงคราม เปนผูประพันธเนื้อรองใหแกกรมศิลปากร (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 239-240)   

เพลงดวงจันทรวันเพ็ญเปนเพลงที่มีเนื้อหาเก่ียวกับผูหญิง คือ ยกยองผูหญิงไทย กลาวคือเพลงนี้
ผูประพันธไดพรรณนาความงดงามของผูหญิงไทยวามีจริต กิริยามารยาทที่นุมนวล ออนหวาน มีรูปรางสม
สวน สวยงาม สมเปนกุลสตรีของไทยซึ่งนายกยองอยางยิ่ง  
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   7) เนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อ เพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีแตงขึ้นใหม พบวามีเนื้อหาเก่ียวกับความ
เชื่อ คือ ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จํานวน 2 เพลง ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้  
   
 เพลงขอมสุวรรณ  
  ขาวอนขอเดชะพระธรรมจักร  ชวยปกปกใหประเทศไทยของขา 

อยูรมเย็นเปนสุขทุกทิวา    ปวงประชาเบิกบานสําราญใจ 
เรื่องท่ีรายหายสูญพูนสวัสดิ์   เพ่ิมพิพัฒนพนทุกขสุขสดใส 
ใหปวงชนทั้งผองพ่ีนองไทย   สมัครใจสมานจิตเปนมิตรกัน 
 

(มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง) 
 

 เพลงขอมสุวรรณ มนตรี ตราโมท แตงประกอบรายการ “เพลงดนตรีประวัติศาสตร” เพ่ือให
นักเรียนแผนกนาฏดุริยางค (วิทยาลัยนาฏศิลป) บรรเลงขับรองออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง      
เมื่อ พ.ศ. 2482 (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 21) 
 เพลงขอมสุวรรณ เปนเพลงที่มีเนื้อหาเก่ียวกับความเชื่อ คือ เชื่อเรื่องสิ่งศักด์ิสิทธิ์ กลาวคือ
เนื้อหาของเพลงไดบรรยายถึงการอวยพรเพ่ือใหชาติไทยมีความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนใหคนในชาติมี
ความรักสามัคคีเปนมิตรกันซ่ึงผูประพันธไดอัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจา สิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่คนสวนใหญ
เคารพนับถือใหมาประทานพรใหเพ่ือความเปนสิริมงคล 

8) เนื้อหาเก่ียวกับการใหขอคิด เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่แตงขึ้นใหม พบวามีเพลงท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การใหขอคิด คือ การใหขอคิดเกี่ยวกับการพูดจา การใหขอคิดเกี่ยวกับการศึกษาหาความรู การใหขอคิด
เกี่ยวกับความสามัคคี จากการศึกษาพบจํานวน 4 เพลง ดังนี้ 
    ก. การใหขอคิดเกี่ยวกับการพูดจา เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐาน
วิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่แตงขึ้นใหม พบวามีเพลง
การใหขอคิดเกี่ยวกับการพูดจา จํานวน 1 เพลง ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้  
 

เพลงสะสม  
  ตุกเอยตุกแก    ตับแกแซซรองกึกกองบาน 

เหมือนเตือนหูใหงูรูอาการ    นารําคาญเสียแทแทแสจริงจริง 
อันความลับเหมือนกับตับที่ลับแน   อยาตีแผใหกระจายท้ังชายหญิง 
ที่ควรปดปดไวอยาไหวติง    ควรจะนิ่งนิ่งไวในใจเอย 

 
(ทัด เปรียญ ประพันธเนื้อรอง) 
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 เพลงสะสม ประเภทหนาทับสองไม มีทอนเดียว ปรากฏในเพลงตับเร่ืองเกสรมาลา ปจจุบันใช
บรรเลงอยางแพรหลาย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550: 120-121) 
 เพลงสะสม มีเนื้อหาเก่ียวกับการใหขอคิด คือ การใหขอคิดเรื่องการพูดจา กลาวคือถาหาก
คนเราพูดจาดีก็จะมีความปลอดภัยตอตนเอง แตถาหากพูดจากไมคิดก็มักจะนําความเดือดรอนเขาหา
ตนเองได เพลงนี้ผูประพันธตองการกระตุนเพ่ือใหคนฟงตระหนักถึงคุณและโทษของการพูด หากพูดจา
ไมเหมาะสม โดยเปดเผยความลับซึ่งไมสมควรจะพูดใหคนอ่ืนไดรับรูนั้น ยอมสงผลใหเกิดความเดือดรอน
ตามมาได 

ข. การใหขอคิดเก่ียวกับการศึกษาหาความรู เพลงไทยในหลักสูตร
พ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีแตงขึ้นใหม      
พบเพลงที่ใหขอคิดเก่ียวกับการศึกษาหาความรู จํานวน 1 เพลง คือ เพลงนกจาก ดังตัวอยางเนื้อเพลง
ตอไปน้ี  
 
 เพลงนกจาก 
  อันอาภรณแพรผาสารพัด   เปนสมบัติภายนอกหลอกใหหลง 

ถึงแตงงามตามสมัยก็ไมคง    อยูยืนยงเหมือนวิชาเปนอาภรณ 
อันวิชาพาตนใหคนชอบ    ใครจะลอบคราฉุดไมหลุดถอน 
ติดตัวทรงคงสวยไมมวยมรณ   เปนอาภรณล้ําเลิศประเสริฐเอย 
 

(หมอมเจาหญิงพิจิตรจิราภา  เทวกุล ประพันธเนื้อรอง) 
 

 เพลงนกจาก อัตรา 2 ชั้น ประเภทหนาทับปรบไก มีทอนเดียว 4 จังหวะ ปรากฏอยูตอนปลาย
ของเพลงชาเรื่องเพลงยาว นิยมใชรองและบรรเลงในการแสดง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550: 67)  
 เพลงนกจาก อัตรา 2 ชั้น หมอมเจาหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล เปนผูประพันธเนื้อรอง เพลงนี้มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการใหขอคิด คือ ใหขอคิดเกี่ยวกับการศึกษาหาความรู กลาวคือวิชาความรูเปนสมบัติที่
สามารถอยูติดตัวของคนเราไปไดตลอดชีวิต ซึ่งผูประพันธไดกลาวเปรียบเทียบวิชาความรูกับเส้ือผา
อาภรณที่คนเราสวมใสวาเปนเพียงสมบัติภายนอกที่หลอกใหคนลุมหลงเพียงเทานั้น มิอาจอยูคูกับ
รางกายของเราไดอยางยั่งยืน ซึ่งตางกับวิชาความรูที่สามารถอยูติดตัวของเราไปตลอดชีวิตยากท่ีจะมี
ผูคนมาลักขโมยไปได เพลงนี้ผูประพันธตองการใหคนฟงตระหนักถึงความสําคัญของการการศึกษาหา
ความรูเพ่ือจะไดนําวิชาความรูไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินชีวิต   
    ค. การใหขอคิดเก่ียวกับความสามัคคี เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐาน
วิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่แตงขึ้นใหม พบวามีเพลง
เกี่ยวกับการใหขอคิด คือ การใหขอคิดเกี่ยวกับความสามัคคี จํานวน 2 เพลง คือ เพลงงามแสงเดือนและ
เพลงคืนเดือนหงาย ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้  
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 เพลงงามแสงเดือน 
  งามแสงเดือนมาเยือนสองหลา  งามใบหนาเมื่ออยูวงรํา  

เราเลนเพื่อสนุก     เปลื้องทุกขวายระกํา 
ขอใหเลนฟอนรํา     เพ่ือสามัคคีเอย 

 
(จมื่นมานิตยนเรศ [เฉลิม เศวตนันท] ประพันธเนื้อรอง)  

 
 เพลงงามแสงเดือน เปนเพลงหนึ่งใน 10 เพลงของชุดรําวงมาตรฐาน จม่ืนมานิตยนเรศ (เฉลิม 
เศวตนันท) ประพันธบทรองใหแกกรมศิลปากร (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 239-240)   

 เพลงงามแสงเดือนเปนเพลงท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใหขอคิด คือ การใหขอคิดเกี่ยวกับความ
สามัคคี กลาวคือการฟอนรํานอกจากจะทําใหคนเรามีความสุข สนุกนานแลว ยังเปนการกระชับ
ความสัมพันธของคนในสังคมใหมีความรักสามัคคีตอกันได  
           
 เพลงคืนเดือนหงาย 
  ยามกลางคืนเดือนหงาย   เย็นพระพายโบกพลิ้วปลิวมา 

เย็นอะไรก็ไมเย็นจิต    เทาเย็นผูกมิตรไมเบื่อระอา 
เย็นรมธงไทยปกไทยท่ัวหลา   เย็นยิ่งน้ําฟามาประพรมเอย 
 

(จมื่นมานิตยนเรศ [เฉลิม เศวตนันท]ประพันธเนื้อรอง) 
 

เพลงคืนเดือนหงาย เปนเพลงหน่ึงใน 10 เพลงของชุดรําวงมาตรฐาน เพลงนี้จม่ืนมานิตยนเรศ 
(เฉลิม เศวตนันท) เปนผูประพันธเนื้อรองใหแกกรมศิลปากร (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 240)  

เพลงคืนเดือนหงาย เปนเพลงที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการใหขอคิด คือ การใหขอคิดเกี่ยวกับความ
สามัคคีของคนในสังคม กลาวคือหากทุกคนในสังคมมีความรักใครสามัคคีเปนมิตรกัน ก็จะทําให
บานเมืองและคนในชาติอยูรมเย็นเปนสุข เพลงน้ีนอกจากจะมีความงดงามทางดานเนื้อหาเพ่ือสรางสังคม
ใหมีความม่ันคงแลว ยังแสดงใหเห็นถึงความสามารถดานวรรณศิลปของผูประพันธที่เลือกใชถอยคํามา
กลาวเปรียบเทียบเพ่ือใหคนฟงเห็นภาพและเขาใจเนื้อหาของเพลงมากยิ่งขึ้น  

 
จากการศึกษาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 112 เพลง มีที่มา 3 ประเภท คือ เพลงที่นํามาจากวรรณคดีหรือ
บทละคร เพลงที่มีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตงและเพลงท่ีแตงขึ้นใหม ผลการวิเคราะหเนื้อหาของเพลง
อาจกลาวโดยสรุปไดดังนี้  

1. เพลงท่ีนํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร  
เพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตนท่ีนํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร มีจํานวนทั้งสิ้น 84 เพลง ซึ่งนํามาจากวรรณคดี
หรือบทละครจํานวนทั้งสิ้น 21 เร่ือง ดังตารางตอไปน้ี   
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ตารางที่ 4 เพลงที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  
  

ลําดับ ชื่อเรื่อง จํานวนเพลง 
1 วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ 34 
2 บทละครเร่ืองพระลอ 13 
3 เสภาขุนชางขุนแผน 6 
4 ลิลิตนิทราชาคริต 6 
5 บทละครเร่ืองอิเหนา 4 
6 วรรณคดีเรื่องกากีคํากลอน 3 
7 วรรณคดีเรื่องวิวาหพระสมุทร 3 
8 บทละครเร่ืองเงาะปา 2 
9 บทละครเร่ืองขอมดําดินหรือพระรวง 2 
10 บทละครเร่ืองสังขทอง 1 
11 บทละครเร่ืองคาวี 1 
12 เสภาพญาราชวังสัน 1 
13 เสภาสามัคคีเสวก 1 
14 วรรณคดีเรื่องศกุนตลา 1 
15 บทละครเร่ืองสาวเครือฟา 1 
16 เสภาอาบูหะซัน 1 
17 บทละครเร่ืองราชาธิราช 1 
18 บทละครเร่ืองเกียรติศักดิ์ไทย 1 
19 บทละครเร่ืองรถเสน 1 
20 บทละครเร่ืองนางมโนหรา 1 
21 บทละครเร่ืองสุวรรณหงส 1 

รวม 85 
 
 

 จากตารางสรุปไดวาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร จํานวนทั้งสิ้น 85 เพลงนั้น วรรณคดี
เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย นํามาใชเปนบทขับรองมากที่สุด 
จํานวน 34 เพลง รองลงมาคือ บทละครเรื่องพระลอ จํานวน 13 เพลง เสภาขุนชางขุนแผน ลิลิตนิทรา
ชาคริต เรื่องละ 6 เพลง บทละครเรื่องอิเหนา จํานวน 4 เพลง วรรณคดีเรื่องกากีคํากลอนและวรรณคดี
เรื่องวิวาหพระสมุทร เรื่องละ 3 เพลง บทละครเรื่องเงาะปาและบทละครเรื่องขอมดําดินหรือพระรวง 
เรื่องละ 2 เพลง บทละครเร่ืองสังขทอง บทละครเร่ืองคาวี เสภาพญาราชวังสัน เสภาสามัคคีเสวก 
วรรณคดีเรื่องศกุนตลา บทละครเร่ืองสาวเครือฟา เสภาอาบูหะซัน บทละครเร่ืองราชาธิราช บทละคร
เร่ืองเกียรติศักดิ์ไทย บทละครเร่ืองรถเสน บทละครเรื่องนางมโนหราและบทละครเร่ืองสุวรรณหงส    
พบเร่ืองละ 1 เพลง   
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 เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร จําแนกได 6 ประเภท คือ เนื้อหาเก่ียวกับอารมณ 
เนื้อหาเกี่ยวความงาม เน้ือหาเก่ียวกับความเกงกลาสามารถ เนื้อหาเก่ียวกับศิลปะ เนื้อหาเกี่ยวกับความ
เชื่อและเน้ือหาเกี่ยวกับการใหขอคิด ดังตารางตอไปน้ี 
 
 

ตารางที่ 3 เนื้อหาที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน    
 

เน้ือหาหลัก เน้ือหายอย จํานวน รวม 
 

1 
เนื้อหาเกี่ยวกับอารมณ 

1. อารมณยินดี 6  
 

49 
2. อารมณรัก 20 
3. อารมณทุกขรอนใจ 9 
4. อารมณโศกเศราเสียใจ 5 
5. อารมณโกรธ 9 

2 
เนื้อหาเกี่ยวกับความงาม 

1. ความงามของธรรมชาติ 8  
20 2. ความงามของสถานท่ี 3 

3. ความงามของตัวละคร 9 
3 

เนื้อหาเกี่ยวกับความเกงกลา
สามารถ 

 

 
1. ความเกงกลาสามารถของตัวละคร 

 
4 

 
4 

4 
เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะ 

1. ศิลปะการแสดง 5  

7 
2. ศิลปกรรม 2 

 
5 

เนื้อหาเกี่ยวกับความเช่ือ 

 
1. ความเชื่อเก่ียวกับตํานานสถานท่ี 

1  
4 

2. ความเชื่อเก่ียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 

6 
เน้ือหาเกี่ยวกับการใหขอคิด 

1. การใหขอคิดเก่ียวกับการครอบเรือน 1  

รวม 85 
 

 

จากตารางสรุปไดวาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร เนื้อหาเกี่ยวกับอารมณพบมากที่สุด 
จํานวน 49 เพลง ไดแก อารมณยินดี อารมณรัก อารมณทุกขรอนใจ อารมณโศกเศราเสียใจและอารมณ
โกรธ เพลงรองลงมา คือ เน้ือหาเก่ียวกับความงาม พบจํานวน 20 เพลง ไดแก ความงามของธรรมชาติ 
ความงามของสถานที่ ความงามของตัวละคร เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะ พบจํานวน 7 เพลง ไดแก 
ศิลปะการแสดงและศิลปกรรม เนื้อหาเกี่ยวกับความเกงกลาสามารถ พบจํานวน 4 เพลง คือ ความเกงกลา
สามารถของตัวละคร เนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อ พบจํานวน 4 เพลง ไดแก ความเชื่อเกี่ยวกับตํานานสถานท่ี
และความเชื่อเก่ียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื้อหาเก่ียวกับการใหขอคิด จํานวน 1 เพลง คือ ใหขอคิดเกี่ยวกับการ
ครองเรือน    
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2. เพลงที่มีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตง   
ในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน ที่มีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตง มีจํานวน 6 เพลง จําแนกเนื้อหาออกเปน          
3 ประเภท คือ เนื้อหาเก่ียวกับสัตว เนื้อหาเก่ียวกับผูหญิงและเนื้อหาเก่ียวความเชื่อ ดังตารางตอไปนี้  

 

 

ตารางที่ 3 เพลงที่มีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 

เน้ือหาหลัก เน้ือหายอย จํานวน 
1 

เนื้อหาเกี่ยวกับสตัว 
- 1 

2 
เนื้อหาเกี่ยวกับผูหญิง 

- 1 

3 
เนื้อหาเกี่ยวกับความเช่ือ 

ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิส์ิทธ์ิ 4 

รวม 6 
 
 

จากตารางสรุปไดวาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่มีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตง เนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อพบมากท่ีสุด 
จํานวน 4 เพลง รองลงมาคือเพลงที่มีเนื้อหาเก่ียวกับสัตวและเนื้อหาเก่ียวกับผูหญิง พบจํานวนอยางละ 
1 เพลง        

 

 3. เพลงที่แตงขึ้นใหม  
  เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนที่แตงขึ้นใหม มีจํานวน 21 เพลง จําแนกเนื้อหาออกเปน 8 ประเภท คือ เนื้อหา
เกี่ยวกับอารมณ เน้ือหาเก่ียวกับความงาม เกี่ยวหาเกี่ยวกับศิลปะ เนื้อหาเกี่ยวกับสัตว เนื้อหาเก่ียวกับ
ความเกงกลาสามารถ เนื้อหาเกี่ยวกับผูหญิง เนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อและเนื้อหาเกี่ยวกับการใหขอคิด 
ดังตารางตอไปน้ี  
 
ตารางที่ 4 เพลงที่แตงขึ้นใหม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 

 
เน้ือหาหลัก เน้ือหายอย จํานวน รวม 

 
1 

เนื้อหาเกี่ยวกับอารมณ 

1. อารมณรัก 2  
5 

2. รักชาติ 3 

2 
เนื้อหาเกี่ยวกับความงาม 

 

1.ความงามของธรรมชาติ 2 2 
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ตารางที่ 4 เพลงที่แตงขึ้นใหม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ตอ) 
 

เน้ือหาหลัก เน้ือหายอย จํานวน รวม 
3 

เนื้อหาเกี่ยวกับศลิปะ 
1.ศิลปะการแสดง 1 1 

4 
เนื้อหาเกี่ยวกับสตัว 

 

- 2 2 

5 
เนื้อหาเกี่ยวกับความเกงกลา

สามารถ 

 
 

1.ความเกงกลาสามารถของวีรบรุษุ 
 

2 
 

2 

6 
เนื้อหาเกี่ยวกับผูหญิง 

 

- 
3 3 

7 
เนื้อหาเกี่ยวกับความเช่ือ 

 
 

1. เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
2 2 

 
 

เนื้อหาเกี่ยวกับการใหขอคดิ 

1. การใหขอคิดเก่ียวกับการพูดจา 
 

1  
 

4 2. การใหขอคิดเก่ียวกับความสามคัคี 2 

3. การใหขอคิดเก่ียวกับการศึกษาหา
ความรู 

1 

 

รวม 
 

 

21 

 
 

จากตารางสรุปไดวา เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 
2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีแตงขึ้นใหม เพลงที่เนื้อหาเก่ียวกับอารมณ พบมากที่สุด จํานวน 
5 เพลง ไดแก อารมณรักและอารมณรักชาติ รองลงมา คือ เนื้อหาเกี่ยวกับการใหขอคิด พบจํานวน 4 
เพลง ไดแก การใหขอคิดเกี่ยวกับการพูดจา การใหขอคิดเกี่ยวกับการศึกษาหาความรูและการใหขอคิด
เกี่ยวกับความสามัคคี เนื้อหาเกี่ยวกับผูหญิง พบจํานวน 3 เพลง เนื้อหาเกี่ยวกับความงาม เนื้อหา
เกี่ยวกับสัตว เนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อและเน้ือหาเกี่ยวกับความเกงกลาสามารถ พบอยางละ 2 เพลง 
เนื้อหาเก่ียวกับศิลปะ พบจํานวน 1 เพลง คือ ศิลปะการแสดง  

 
อาจกลาวโดยสรุปไดวาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 

2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน นํามาจากวรรณคดีมากที่สุด จํานวน 85 เพลง วรรณคดีที่
นํามาใชเปนบทขับรองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมากท่ีสุด คือ วรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ จํานวน 34 
เพลง สวนเนื้อหาของเพลงพบวาเพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 
2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมีเนื้อหาเกี่ยวกับอารมณ มากที่สุด จํานวน 54 เพลง รองลงมา
คือ เนื้อหาเก่ียวกับความงาม จํานวน 22 เพลง เนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อ จํานวน 10 เพลง เนื้อหา
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เกี่ยวกับศิลปะ จํานวน 8 เพลง เนื้อหาเก่ียวกับความเกงกลาสามารถ จํานวน 6 เพลง เนื้อหาเกี่ยวกับ
การใหขอคิดเห็น จํานวน 5 เพลง เนื้อหาเกี่ยวกับผูหญิง พบจํานวน 4 เพลงและเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว 
จํานวน 3 เพลงตามลําดับ  
 

3.1.2 เนื้อหาของเพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 
2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 123 เพลง มีที่มา 3 ประเภท คือ เพลงที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร เพลงที่มี
มาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตงและเพลงท่ีแตงขึ้นใหม ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

3.1.2.1 เพลงที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร   
เพลงทีน่ํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร สามารถชวยสรางความสําเริงอารมณ

ใหแกคนฟงไดเปนอยางดี เน่ืองจากวรรณคดีหรือบทละครท่ีนํามาใชเปนเพลงในการขับรองนั้น กวีไดคัด
สรรตอนท่ีดีที่สุดของบทละครหรือวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ มาใหคนฟงไดชื่นชม โดยใสทวงทํานอง ลีลา
จังหวะใหสอดคลองกับเนื้อหาของเพลง ดังนั้นเพลงไทยจึงสามารถชวยใหคนฟงไดดื่มดํ่าความงดงามทาง
อารมณนั้นๆ เปนอยางดี 

 เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย นํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร จํานวน 98 เพลง วรรณคดีหรือบทละครที่
นํามาใชเปนบทขับรองเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมี 16 เรื่อง ดังนี้  

1. วรรณคดีเรื่องอุณรุท พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก   
2. วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
3. บทละครเร่ืองอิเหนา พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย   
4. บทละครดึกดําบรรพเรื่องสังขทอง พระนิพนธสมเด็จเจาพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระ

ยานริศรานุวัดติวงศ 
5. เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวและบทประพันธของสุนทรภู 
6. บทละครรําเรื่องพระรวง พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
7. เสภาพญาราชวังสัน พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว    
8. นิทานฝรั่งเรื่องซินเดอเรลลา พระนิพนธสมเด็จเจาพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา

นริศรานุวัดติวงศ 
9. บทละครเรื่องพระลอ พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ 
10. บทละครเรื่องพระลอนรลักษณ พระนิพนธพระบวรราชเจา กรมพระราชวังบวร               

มหาศักดิพลเสพย 
11. วรรณคดีเรื่องกากี ของเจาพระยาพระคลัง (หน) 
12. บทละครเรื่องราชาธิราช ของหลวงพัฒนพงศภักดี (ทิม) 
13. บทละครเรื่องอานุภาพแหงความเสียสละ ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ 
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14. บทละครเรื่องสุริยคุปต ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ  
15. บทละครพันทางเร่ืองพญาผานอง ของกรมศิลปากร 
16. บทละครเรื่องสุวรรณหงส ของกรมศิลปากร  
 

เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีนํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร สามารถจําแนกตามชื่อเรื่อง ชื่อเพลงและ
เนื้อหาของเพลงไดดังตารางตอไปนี้  

 
ตารางที่ 5 เพลงที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละครระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 
ลําดับ ชื่อเรื่อง เพลง เน้ือหา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 
วรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ  
ตอน พระรามตามกวาง 

พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย 

แขกไทร ความงามของธรรมชาติ 
แปะ ความงามของธรรมชาติ 

สรอยเพลง อารมณยินดี 
เพลงทะเลบา สัตว 

 

สามเสา 
 

 

ความเกงกลาสามารถ 
 

วรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ  
ตอน นารายณปราบนนทุก 

พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย 

 
กราวใน 

 
ความเกงกลาสามารถของตัวละคร 

 
 
 
 
 
 

วรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ  
ตอน ศึกพรหมาสตร 

พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย 

 
 
 
 
 

ชางประสานงา ความเกงกลาสามารถของตัวละคร 
ฝรั่งควง ความเกงกลาสามารถของตัวละคร 
ตระนิมิต ความเกงกลาสามารถของตัวละคร 
ชมตลาด ความเกงกลาสามารถของตัวละคร 
กราวนอก ความเกงกลาสามารถของตัวละคร 

กระบอกทอง ความเกงกลาสามารถของตัวละคร 
แขกอะหวัง ความเกงกลาสามารถของตัวละคร 
กลอมชาง ความเกงกลาสามารถของตัวละคร 
มอญรําดาบ อารมณโกรธ 
รื้อราย อารมณโกรธ 
ลิงโลด อารมณโกรธ 

ทะแยกลองโยน ความงามของตัวละคร 
สรอยสน ศิลปะการแสดง 
กลอมชาง ศิลปะการแสดง 
ชมตลาด ศิลปะการแสดง 
เชิดฉิ่ง ความเกงกลาสามารถของตัวละคร 
รายเร็ว ความเกงกลาสามารถของตัวละคร 
ลิงลาน ความเกงกลาสามารถของตัวละคร 
กราวรํา อารมณยินดี 
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ตารางที่ 5 เพลงที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละครระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตอ) 
 
ลําดับ ชื่อเรื่อง เพลง เน้ือหา 

 
 
 
 
 
1 

วรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ  
ตอน พระคเณศรเสียงา 

พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย 

 

 
ฉุยฉายพราหมณ 

 
ความงามของตัวละคร 

วรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ  
พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย 

 
ฉุยฉายทศกัณฐ 

ลงสวน 
 

 
 

ความงามของตัวละคร 

วรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ 
ตอน สูรปนขาตีนางสีดา 

พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย 

 

 
ฉุยฉายสูรปนขา

แปลง 
 

 
 

ความงามของตัวละคร 

รวม 28 5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทละครเร่ืองอิเหนา 
พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย 

 
 
 
 
 

สี่บท เถา ความงามของธรรมชาติ 
บุหลัน เถา ความงามของธรรมชาติ 
ชมดงใน ความงามของธรรมชาติ 

แมศรีทรงเครื่อง ความงามของธรรมชาติ 
แขกกลอมเจา อารมณยินดี 
แขกถอนสายบัว อารมณยินดี 
แขกลันดาดง อารมณยินดี 
แขกเร็ว อารมณโดดเดี่ยวอางวาง 
หกบท เถา อารมณโศกเศราเสียใจ 

ทยอยเขมร เถา อารมณโศกเศราเสียใจ 
เทพรัญจวน เถา อารมณโศกเศราเสียใจ 
ฝรั่งรําเทา ความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ฝรั่งเดิน ความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ฝรั่งจรกา ความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
แขกเชิญเจา ความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ถอนสมอ เถา ความงามของธรรมชาติ  
แปดบท เถา ความงามของธรรมชาติ  

บัหลันลอยเลื่อน  
2 ช้ัน 

 

ความงามของธรรมชาติ 

แขกขาว อารมณรัก 
รวม 19 3 
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ตารางที่ 5 เพลงที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละครระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อเรื่อง เพลง เน้ือหา 
 
 
 
 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

 
บทละครเร่ืองราชาธิราช  

ของหลวงพัฒนพงศภักดี (ทิม) 

ระบําพมา-มอญ อารมณยินดี 
พมาเห เถา อารมณโกรธ 

กลางพมาใหญ อารมณยินดี 
พมาโลม อารมณยินดี 

แขกมอญบางขุน
พรหม  

 

อารมณยินดี 

แขกมอญบางขุน
พรหม ช้ันเดียว 

 

อารมณยินดี 

ปรมัย อารมณยินดี 
พมาเกษม อารมณยินดี 
รองราย อารมณยินดี 

ตะละแมศร ี อารมณรัก 
มอญออยอิ่ง อารมณรัก 
มะตะแบ อารมณรัก 

 

พมาเริง ศิลปะการแสดง 
รองราย ความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
มานมงคล ความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
โลมมอญ อารมณรัก 

  16 3 
 
 
 
 
 

 
4 

 

 
 
 
 
 

เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน 
พระราชนิพนธ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย พระบาทสมเด็จ
พระน่ังเกลาเจาอยูหัวและบท

ประพันธของสุนทรภู 
 

สารถี เถา อารมณรัก 
เขมรพวง เถา อารมณรัก 

สุรินทราหู 3 ช้ัน อารมณรัก 
ไสพระจันทร เถา อารมณรัก 
แขกมอญบางขุน
พรหม เถา 

อารมณหวงหาอาลัย 

เขมรโพธ์ิสัตว เถา อารมณรัก 
แขกมอญบางขุน

พรม เถา 
อารมณรัก 

โอด 3 ช้ัน อารมณโศกเศราเสียใจ 
พมาหาทอน  

3 ช้ัน 

 

ความงามของสถานท่ี 

แขกลพบุรี 3 ช้ัน ความงามของธรรมชาติ 
ฉุยฉายวันทอง

แปลง 

 

ความงามของตัวละคร 

รวม 11 2 
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ตารางที่ 5 เพลงที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละครระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตอ) 
 
ลําดับ ชื่อเรื่อง เพลง เน้ือหา 

 
 
 

5 

 
บทละครเรื่องซินเดอเรลลา 
พระนิพนธสมเด็จเจาพระเจา
บรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา

นริศรานุวัดติวงศ 
 

วิลันดาโอด อารมณโศกเศราเสียใจ 
เวสสุกรรม อารมณโศกเศราเสียใจ 
หงสทอง อารมณโศกเศราเสียใจ 
ฝรั่งจรกา อารมณยินดี 

ครอบจักรวาล อารมณยินดี 
ฝรั่งรําเทา อารมณรัก 
จีนขิมเล็ก ความงามของสถานท่ี 

รวม 7 2 
 

6 
 
 

 
บทละครเร่ืองสุวรรณหงส ของ

กรมศิลปากร 

 
ระบํานพรัตน 

 

ความงามของธรรมชาติ 
 

ระบําเงือก 
 

ความงามของตัวละคร 
 

รวม 2 1 
 
 

7 

 
บทละครรําเรื่องพระรวง พระ
ราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
 

 
เขมรลออองค เถา 

 
ความเกงกลาสามารถของตัวละคร 

 
 

ขอมทรงเครื่อง 
 

ความเกงกลาสามารถของตัวละคร 
 

รวม 2 1 
 

8 
 

วรรณคดีเรื่องกากี 
ของเจาพระยาพระคลัง (หน) 

 

 
เหราเลนน้ํา 

 
ความงามธรรมชาติ 

 
ฉุยฉายมานพ 
(ครุฑแปลง) 

 
ความงามตัวละคร 

 
รวม 2 1 

 
 

9 

 
บทละครดึกดําบรรพเรื่องสังข
ทอง พระนิพนธสมเด็จเจาพระ
เจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระ

ยานริศรานุวัดติวงศ 

 
ระบําดาวดึงส 

 
ความงามสถานที่ 

 
 

ระบําปลา 
 

สัตว 

รวม 2 1 
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ตารางที่ 5 เพลงที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละครระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตอ) 
 
ลําดับ ชื่อเรื่อง เพลง เน้ือหา 

 
 

10 

 
วรรณคดีเรื่องอุณรุท 

 พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 

    

 
แขกสาย เถา 

 
ความงามของธรรมชาติ 

 
 

ตุงต้ิง  
(ระบําครุฑ) 

 
ความเกงกลาสามารถของตัวละคร 

 
รวม 2 2 

 
 

11 

 

บทละครเร่ืองพระลอ พระ
นิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศ
เธอ กรมพระนราธิปประพันธ

พงศ 
 

 
ลาวชมดง 

 
ความงามของธรรมชาติ 

 
 

เทพนิมิต 3 ช้ัน 
 

อารมณรัก 
 

รวม 2 2 
 

12 
บทละครเร่ืองพระลอนรลักษณ 
พระนิพนธพระบวรราชเจา 
กรมพระราชวังบวรมหาศักดิ

พลเสพย 

 
ลาวเสี่ยงเทียน เถา 

 
ความงามของตัว 

รวม 1 1 
 
 

13 

 
เสภาพญาราชวังสัน พระราช
นิพนธพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว    

 

 
 

พระอาทิตยชิงดวง 
 

 
 

อารมณรัก 

รวม 1 1 
 

14 
 

บทละครเร่ืองสุริยคุปต  
ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ 

 

 
กลอมพระบรรทม 

3 ช้ัน 

 
อารมณรัก 

รวม 1 1 
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ตารางที่ 5 เพลงที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละครระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตอ)  
 
ลําดับ ชื่อเรื่อง เพลง เน้ือหา 

 
15 

 

บทละครพันทางเร่ืองพญาผา
นอง ของกรมศิลปากร 

 

ฟอมมาลัย 
 

ผูหญิง 

รวม 1 1 
 
 

16 

 

บทละครเร่ืองอานุภาพแหง
ความเสียสละ ของพลตรีหลวง

วิจิตรวาทการ 
 

 
 

ชุมนุมเผาไทย 

 
 

การใหขอคิดเกี่ยวกับความสามัคคี 

รวม 1 1 
 

เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร แบงเนื้อหาออกเปน 6 ประเภท คือ เนื้อหา
เกี่ยวกับอารมณ เน้ือหาเกี่ยวความงาม เนื้อหาเกี่ยวกับผูหญิง เนื้อหาเก่ียวกับสัตว เนื้อหาเกี่ยวกับความ
เกงกลาสามารถและเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะ ดังจะไดอธิบายพรอมยกตัวอยางตามลําดับตอไปนี้   

  3.1.2.1.1 เนื้อหาเกี่ยวกับอารมณ เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่นํามาจากวรรณคดีหรหรือบท
ละคร มีเนื้อหาเกี่ยวกับอารมณ จํานวน 43 เพลง จําแนกได 6 ประเภท คือ อารมณรัก อารมณโกรธ 
อารมณยินดี อารมณโศกเศราเสียใจ อารมณหวงหาอาลัย อารมณโดดเด่ียวอางวาง ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี  

   1) อารมณรัก เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีนํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร         
มีเนื้อหาเก่ียวกับความรัก จากการศึกษาพบจํานวน 15 เพลง สามารถจําแนกได 2 ลักษณะ คือ ความ
รักที่สมหวังและความรักที่ไมสมหวัง ดังนี้ 
     ก. ความรักที่สมหวัง เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีนํามาจากวรรณคดีหรือบท
ละครมีเน้ือหาเก่ียวกับความรักท่ีสมหวังของตัวละครชายกับตัวละครหญิงสามารถทําใหคนฟงมีความสุข
ไปกับตัวละครในเร่ืองไดเปนอยางดี ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้  
 

เพลงฝร่ังรําเทา ตับเรื่องซิลเดอเรลลา 
  ทันใดเม่ือหนุมเชื้อ   เชิญนาง 

แนบเกาะคูกันพลาง    แสะเตน 
ผูดีเศรษฐีตาง     จับคู เตนนา 
เตนสนุกนอยขณะเวน    สนุกนั้นฤาทราม 
 

(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงปรับปรุงเน้ือรองมาจาก
นิทานฝร่ังเรื่องซิลเดอเรลลา) 
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เพลงฝรั่งรําเทา อัตรา 2 ชั้น ของเกานําไปใชประกอบการแสดง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550 
:79) ตับเรื่องซิลเดอเรลลา นํามาจากเคาเรื่องของฝร่ังเร่ืองซิลเดอเรลลา สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ   
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงพระนิพนธบทรองและบรรจุเพลงเพ่ือใชรอง ประกอบดวยเพลง
วิลันดาโอด ฝรั่งจรกา ครอบจักรวาล ฝรั่งรําเทาและเวสสุกรรม (ณรงคชัย ปฏกรัชต, ม.ป.ป: 84)  

เพลงฝร่ังรําเทา เน้ือเพลงนําเคาเรื่องมาจากฝรั่ง เรื่องซิลเดอเรลลา เปนตอนที่นางซินเดอเรลลา
ไปงานเตนรํา เมื่อเจาชายเห็นนางก็หลงรักและเลือกนางเปนคูตนรําในคืนนั้น เพลงน้ีมีเนื้อหาพรรณนา
ความรักซ่ึงเปนความรักที่สมหวังของนางซิลเดอเรลลากับเจาชายผูสูงศักดิ์ เนื้อหาของเพลงทําใหคนฟง
เกิดอารมณรวม มีความสุขไปกับความรักที่สมหวังของตัวละครท้ังสองไดเปนอยางดี 

    ข. ความรักที่ไมสมหวัง เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐาน
วิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่นํามาจากวรรณคดีหรือ
บทละคร มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่สมหวัง กลาวคือเมื่อความรักของตัวละครหญิงกับตัวละครชายมี
อุปสรรคจนทําใหฝายใดฝายหน่ึงเกิดความทุกขทรมานในจิตใจ อาจเนื่องจากหลงรักเพียงฝายเดียวหรือมี
ความความแตกตางระหวางชนชั้นจนยากท่ีจะทําใหสมหวังในความรักได เนื้อหาดังกลาวสามารถทําให
คนฟงเกิดอารมณสะเทือนใจไปกับตัวละครไดเปนอยางดี ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้ 

 
 

เพลงเขมรโพธิสัตว เถา 
3 ชั้น 

  โอพอพลายสายสวาทของนองเอย  ไมเคยเลยจะหางเหเสนหา 
มานอนหอดวยนองสองเวลา   พอเคยพาพิมพูดพิไรวอน 
นั่นนี่ซี้ซิกสัพยอก     เยาหยอกมิใหไกลไปจากหมอน 
แขนซายเคยใหเมียหนุนนอน   เห็นเมียรอนพอก็พัดกระพือลม 
2 ชั้น 

  พรํ่าพลอดกอดจูบมิใครนอน  ชอนคางเมียเชยแลวเสยผม 
จนรุงรางสางสายไมวายชม   แสนภิรมยรักนองไมนอนไกล 
ไมพลิกกายบายหนาออกไปจาก   จะออกปากวาเหนื่อยนิดหามีไม 
แนบนางขางเดียวดวยเจือใจ   พอไปใครจะกอดใหพิมนอน 
 
ชั้นเดียว 

  จะกินขาวน่ังเคลาอยูคอยทา  ใหพิมมานั่งกินดวยกันกอน 
ครั้นเมียไมกินพรอมพอยอมวอน   ปนปอนปลอบปลื้มประโลมใจ 
เห็นเขาเปนผัวเมียกันมานัก   จะรักเหมือนพอรักพิมหามีไม 
พอมาตองเด็ดรักหักไป    ทําไมจะไดของรักไปเชยชม  

 
(เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน พลายแกวถูกเกณฑทัพ) 
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เพลงเขมรโพธิสัตว อัตรา 2 ชั้น ของเกาประเภทหนาทับปรบไก นักดนตรีทานหน่ึงไมทราบนาม
แตงไวเพ่ือนึกถึงชาวเขมรที่อพยพจากเมืองโพธิสัตวในประเทศกัมพูชา (ในประเทศกัมพูชาเรียกเมืองนี้วา 
โพสัด) เขามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารอยูที่จังหวัดราชบุรี จึงตั้งชื่อเพลงนี้วา“เขมรโพธิสัตว” ตอมาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ชอย สุนทรวาทิน ไดนําเพลงเขมรโพธิสัตวอัตรา 2 ชั้น      
มาแตงขยายเปนอัตรา 3 ชั้นและตัดลงเปนชั้นเดียวครบเปนเพลงเถาโดยใชบทรองจากเสภาเรื่องขุนชาง
ขุนแผน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549: 58) 

เพลงเขมรโพธิสัตว เถา นําบทรองมาจากเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน พลายแกวถูกเกณฑทัพ  
ผูประพันธไดพรรณนาความรักที่ไมสมหวังของนางพิมกับพลายแกว ขณะที่ทั้งสองแตงงานใชชีวิตรวมกัน
อยางมีความสุขนั้น ขุนชางไดออกอุบายใหสมเด็จพระพันวษาเรียกตัวพลายแกวไปออกศึกเมืองเชียงทอง 
เมื่อนางพิมรูขาวจึงรําพึงรําพัน โศกเศราเสียใจท่ีจะไดพลัดพรากจากพลายแกวในครั้งนี้  เนื้อหาของเพลง
สามารถทําใหคนฟงมีอารมณรวม เกิดความรูสึกหดหูใจ สะเทือนอารมณไปกับตัวละครในเรื่องไดเปน
อยางดี 

   2) อารมณโกรธ เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีนํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร         
มีเนื้อหาเก่ียวกับอารมณโกรธของตัวละคร จากการศึกษาพบจํานวน 4 เพลง ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้  

 
เพลงรื้อราย 

  เมื่อน้ัน     อินทรชิตสิทธิศักดิ์ยักษา 
ไดยินบอกออกความอัปรา    โกรธาลืมเนตรเห็นเสนี 
ลุกขึ้นกระทืบบาทหวาดไหว   เหมไอการสูรยักษี 
มาพูดใหเปนลางกลางพิธี    ชีวิตมึงถึงที่จะบรรลัย 
นี่หากคิดนิดเดียววารับสั่ง    จึงหยุดยั้งยกโทษโปรดให 
วาพลางทางทรงศรชัย    คลาไคลออกจากโรงพิธี 

 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจาก

วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกพรหมาสตร พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย)  
 
 เพลงรื้อรายเปนเพลงรองประกอบการแสดงละครในและละครนอก การรองรื้อรายนิยมใชรอง
ประกอบบทบาทของตัวละครที่เริ่มเปลี่ยนอิริยาบถสําคัญๆ ไมใชรองพร่ําเพรื่อทั่วไป (ณรงคชัย       
ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 240) 
 เพลงรื้อรายจากตับเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน ศึกพรหมาสตร เปนเพลงตับที่สมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงพระนิพนธขึ้น บทรองเปนตอนที่กาลสูรรับบัญชาจาก
ทศกัณฐ ใหนําขาวการตายของมังกรกัณฐกับแสงอาทิตยไปแจงใหอินทรชิตทราบและขอใหอินทรชิต
รีบทําพิธีชุบศรพรหมาสตรแลวกลับไปชวยรบ อินทรชิตกําลังทําพิธีชุบศรเม่ือไดยินเรื่องอัปมงคลก็
รูสึกโกรธแคนทันที แตเปนเพราะบัญชาของทศกัณฐ อินทรชิตจึงออกจากโรงพิธีไปทันที 
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3) อารมณยินดี เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีนํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร         
มีเนื้อหาเกี่ยวกับอารมณยินดีของตัวละคร จากการศึกษาพบจํานวน 15 เพลง ดังตัวอยางเนื้อเพลง
ตอไปน้ี  
 

เพลงพมาเกษม 
  สั่งเสร็จเสด็จหลั่งน้ําปราสาท  แดอุปราชและธิดามารศรี 

ฝายวาองคพระเสาวนีย    ทรงยินดีตรัสอวยอํานวยชัยฯ 
  ใหนั่งเหนือกองสุวรรณหิรัญเรียง  ตามอยางเยี่ยงประเพณีพิธีไสย 

พรอมพระราชวงศาเสนาใน   สั่งโหรจุดเทียนชัยติดแวนเวียน 
 

(หลวงพัฒนพงศภักดี [ทิม] บทละครพันทางเรื่องราชาธิราช) 
 

เพลงพมาเกษมอัตรา 2 ชั้น สําเนียงมอญใชบรรเลงและขับรองในการแสดง (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2550: 83) 
 เพลงพมาเกษม บทรองนํามาจากละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอน แตงงานสมิงพระราม 
เนื้อหาเปนเพลงท่ีใหอารมณความรูสึกยินดี กลาวคือเปนตอนที่สมิงพระรามเขาพิธีแตงงานกับพระธิดา
ของพระเจาอังวะซ่ึงพระเจาอังวะและพระมเหสีไดยกพระธิดาใหแกสมิงพระรามเนื่องจากทําสงครามจน
ไดรับชัยชนะ เน้ือหาของเพลงแสดงใหเห็นถึงอารมณความรูสึกของพระเจาอังวะและพระมเหสีที่มีความ
ยินดีปรีดาหลังจากยกพระธิดาใหแกสมิงพระรามในครั้งนี้ 
 
 

เพลงกราวรําพมา 
  ดีใจไพรีพินาศสิ้น    อสุรินทรสรวลสันตหรรษา 

โยธีสมคะเนเฮฮา     คืนเขาลงกาธานี 
 

(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงดัดแปลงเน้ือรองมาจาก
วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกพรหมาสตร พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย)  
 

 เพลงกราวรําพมา เปนเพลงหนาพาทยใชประกอบการแสดงละครในบทบาทที่ตองการแสดง
ความยินดีหรือดีใจในชัยชนะของตัวละคร ใชกับละครท่ีมีเนื้อเรื่องและตัวละครเปนพมาเชน เรื่อง
ราชาธิราช เปนตน (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 7) 

เพลงกราวรําพมา เนื้อรองนํามาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน ศึกพรหมาสตร เพลงน้ีมี
เนื้อหาใหอารมณความรูสึกยินดี กลาวคือ เปนตอนที่อินทรชิตแผลงศรพรหมาสตรลงมาถูกพระลักษมณ
และไพรพลวานรจนสลบไป เหลือเพียงหนุมานที่ไมถูกศร จึงเหาะข้ึนไปหักคอชางเอราวัณซึ่งแปลงมา 
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หลังจากน้ันอินทรชิตไดตีหนุมานดวยคันศรตกลงไปสลบท่ีพ้ืน เหลายักษเมื่อเห็นวาตนมีชัยชนะจึงโหรอง
ดวยความยินดีและยกทัพกลับคืนกรุงลงกา 

   4) อารมณโศกเศราเสียใจ เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีนํามาจากวรรณคดีหรือบท
ละครมีเน้ือหาเก่ียวกับอารมณโศกเศราเสียใจของตัวละคร จากการศึกษาพบจํานวน 7 เพลง ดังตัวอยาง
เนื้อเพลงตอไปนี้ 
 

เพลงเหราเลนน้ํา เถา 
3 ชั้น 

  เวลาค่ําน้ําคางลงพรางพรอย  แพนอยลอยซัดมาเทงเตง 
ลมกระพือพาคลื่นเสียงครื้นเครง   ใหวังเวงเปลี่ยวเปลาเศราอุรา 

 

2 ชั้น 
  เหลียวหลังฝาฝงก็หางหาย   เห็นแตฝูงปลาวายทั้งซายขวา 

ฉนากฉลามกะโหโลมา    เหราปลาวาฬขึ้นพนน้ํา 
 

ชั้นเดียว 
  กระเบนบินอินทรีสีกุน   ปลาพะยูนเงือกงูดูคลาคล่ํา 

สิ้นกุศลผลบุญหนุนนํา    วิบากกรรมพาไปในนที 
 

(เจาพระยาพระคลัง [หน] วรรณคดีเรื่องกากี) 
 

เพลงเหราอัตรา 2 ชั้นของเกา ประเภทหนาทับปรบไก มีทอนเดียว 4 จังหวะใชบรรเลงขับรอง
มโหรีมาแตสมัยอยุธยา ตอมาราวปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว มีผูนําเพลงเหรามา
ขยายขึ้นเปนอัตรา 3 ชั้น ใชรองสงเสภา เรียกชื่อวา “เพลงเหราเลนน้ํา” เมื่อ พ.ศ.2475 หลวงประดิษฐ
ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ไดแตงทํานองอัตรา 3 ชั้นขึ้นอีกทางหนึ่งและตัดลงเปนชั้นเดียวครบเปนเพลง
เถา บรรเลงถวายสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมหลวงลพบุรีราเมศวร  ณ พระตําหนักบาง       
คอแหลมเปนครั้งแรก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549: 346) 

เพลงเหราเลนนํ้า เถา นําบทรองมาจากวรรณคดีเรื่องกากีคํากลอน ของเจาพระยาพระคลัง  
(หน ) เนื้อหาของเพลงจัดเปนเพลงที่มีเนื้อหาหลายประเด็นในหนึ่งเพลง กลาวคือเนื้อหาท่ีพรรณนาชื่น
ชมความงดงามของธรรมชาติ กับเนื้อหาท่ีพรรณนาถึงความโศกเศราเสียใจ เนื้อหาของเรื่องกลาวถึงนาง
กากีซึ่งเปนมเหสีของทาวพรหมทัตถูกเวนไตยซ่ึงเปนพญาครุฑลักพาตัวนางไปสมสูที่วิมานฉิมพลี       
นาฏกุเวรผูเปนคนธรรพรูปงามมีหนาที่บรรเลงดนตรี แตงกลอน ขับกลอมใหแกทาวพรหมทัตในยามที่
พระองคเลนสกา ซึ่งเปนกีฬาที่พระองคโปรดปราน นาฏกุเวรอาสาพานางกลับคืนมาใหแกทาวพรหมทัต
เพราะรูระแคะระคายวาเวนไตยลักพาตัวนางไปและหลังจากที่นาฏกุเวรแปลงรางเปนไรจับปกพญาครุฑ
หรือเวนไตยมาที่วิมานฉิมพลี เมื่อเวนไตยออกไปปฏิบัติภารกิจขางนอก นาฏกุเวรจึงกลับคืนรางเดิมเพ่ือ
พูดจากับนางกากี ดวยความเสนหาที่มีตอนาง นาฏกุเวรจึงขอรวมอภิรมยสมสูกับนางกากี โดยพูดจาขมขู
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นาง ถาหากนางยอมสมสูกับตนก็สัญญาวาจะไมแพรงพรายความลับระหวางเวนไตยกับนางใหทาว
พรหมทัตทราบ และดวยคําสารภาพของนาฏกุเวรวามีใจรักใหกับนางกากีอยูแลวนั้น นางจึงยอมสมสูกับ
นาฏกุเวร และพอนาฏกุเวรกลับคืนสูเมืองพาราณสี จึงไดแตงเพลงเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางนางกากี
กับตนเพื่อย่ัวยุใหเวนไตยโกรธ  เมื่อเวนไตยโกรธหลังจากทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด จึงสงนางกากี
กลับเมือง พาราณสีและทาวพรหมทัตไดตัดเยื่อใยนางกากี โดยสั่งใหมหาดเล็กนํานางไปลอยแพใน
มหาสมุทร นางกากีโศกเศราเสียใจที่ตองเผชิญเคราะหกรรมอยางแสนสาหัส เพลงนี้จึงนับวาเปนเพลงที่มี
เนื้อหาหลายประเด็นในหนึ่งเพลง กลาวคือเนื้อหาพรรณนาชื่นชมความงดงามของธรรมชาติ คือ ความ
งดงามของฝูงปลาตางๆ ที่แหวกวายน้ําไปมาในมหาสมุทรกับเนื้อหาพรรณนาถึงความโศกเศราเสียใจของ
นางกากีเมื่อตองเผชิญกับชะตากรรมที่แสนลําบาก 

 
เพลงหกบท เถา 
3 ชั้น 

  โออกเอยนานอยใจนัก   ชางชั่วชาอัปลักษณบัดสี 
ชางกระไรไมมีความดี    เสียทีที่กําเนิดเกิดมา 
ทําใหเคืองเบ้ืองบาทบิตุรงค   เหมือนมิใชวงศอสัญหยา 
แมนมวยมุดสุดสิ้นชีวา    จะดีกวาไดรับอัประมาณ 
 
2 ชั้น 

  ทั้งเจ็บทั้งอายทั้งขายหนา   จะอยูชั่วชากัลปาวสาสาน 
อันชาติกะละหนาสาธารณ   ผิดพงศวงศวานทั้งปวงไป 

 
ชั้นเดียว 

  เขาจะคอนนินทาทุกแหงหน  จะอยูดูหนาคนกระไรได 
วาพลางนางชักชายสไบ    ปดพักตรร่ําไรโศกา 
 

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  บทละครเร่ืองอิเหนา) 
 

 เพลงหกบทอัตรา 2 ชั้น เปนทํานองเกาสมัยอยุธยาเดิมเรียกวา ยิกินหกบทหรือลิกินหกบท            
พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) แตงขยายเปนอัตรา 3 ชั้น ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 6 นักดนตรีไม
ทราบนามแตงตัดเปนอัตราชั้นเดียวครบเปนเพลงเถา เพลงน้ีมีความหมายเปนเชิงรําพึงรําพันดวยความ
โศกเศรา นอกจากน้ีจางวางทั่ว พาทยโกศล ยังไดแตงเปนเพลงเถาขึ้นอีกทางหน่ึง พรอมทั้งแตงทางให
เปนทางเดี่ยวสําหรับบรรเลงดวยเครื่องดนตรีในวงปพาทยทุกชิ้น (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 295) 

เพลงน้ีมาจากบทละครเรื่องอิเหนา ตอน อิเหนาโลมนางบุษบา เมื่ออิเหนาไดวางแผนใหเหลา
ทหารปลอมตัวเปนขาศึกจากเมืองกะมังกุหนิงจะมาชิงชัยเพ่ือลางแคนแทนระตูที่สิ้นชีพไป สวนอิเหนาได
ปลอมตัวเปนจรการูปรางใหญกํายําเขามาอุมนางบุษบาถึงที่บรรทม แลวอุมนางขึ้นประทับบนรถทรง 
โดยพ่ีเลี้ยงทั้งสองของนางก็นั่งมาในรถดวย ครั้นเมื่อรถพระที่นั่งออกมาพนกําแพงเมืองไดไกลแลว 
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อิเหนาจึงเปดเผยความจริงวาตนไมใชจรกาอยางที่นางเขาใจ แทที่จริงแลวตนคืออิเหนาซึ่งปลอมตัวมา
เพ่ือชิงตัวนางมิใหเขาอภิเษกสมรสกับจรกา  อิเหนาไดพานางบุษบาพรอมพ่ีเลี้ยงท้ังสองมาอยูในถ้ําทองที่
สรางไว นางบุษบาไดแตคร่ําครวญโศกเศราเสียใจเพราะเกรงวาตนจะตองตกเปนของจรกาจริง ๆ เมื่อ
นางรูวาอิเหนาพาตนมาอาศัยในถํ้าทองจึงโลงใจ ดวยนางเปนถึงพระราชธิดาของกษัตริยจึงพูดจาตัดพอ
ตอวาอิเหนาทํานองนอยใจและแสดงมารยาหญิงออกมาดวยการหยิกขวนอิเหนาจนเลือดไหล เนื้อหาของ
เพลงแสดงใหเห็นถึงอาการโศกเศราเสียใจของนางบุษบา สามารถทําใหคนฟงมีอารมณรวม เห็นใจนางที่
จะตกเปนของจรกาซ่ึงมีฐานะต่ําศักดิ์กวา อีกทั้งยังมีรูปรางหนาตาอัปลักษณ การใชวาจาของนางบุษบา
ดวยทํานองนอยใจดังกลาวน้ัน ทําใหคนฟงคลอยตามไปกับตัวละครในเร่ืองไดเปนอยางดี 

   5) อารมณหวงหาอาลัย เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีนํามาจากวรรณคดีหรือบท
ละครมีเนื้อหาเก่ียวกับความหวงหาอาลัยของตัวละคร จากการศึกษาพบจํานวน 1 เพลง ดังตัวอยางเนื้อ
เพลงตอไปน้ี 

 
เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา 
3 ชั้น 

  พลายงามความอาลัยใจละเหี่ย  ฟงเมียไมกลั้นน้ําตาได 
พ่ีนี้แสนที่จะหวงใย    พ่ีจะไปบอกพอใหขอนอง 
ถึงกระไรไดขอพอไดหมั้น    ปองกันมิใหใครมาเกี่ยวของ 
ถาหากวาบิดาไมปรองดอง   ถึงจะตองฟนคอไมขอไป 

 
2 ชั้น 

  อยาวิตกหมกไหมเลยนองแกว  ไปแลวพ่ีหาลืมปลื้มจิตไม 
จงจําคําสัตยของพ่ีไว    เสร็จศึกเมื่อไรจะกลับมา 
อยารองไหไปนักเลยนองพ่ี    พรุงนี้ใครเห็นจะผิดหนา 
วาพลางทางชวยเช็ดน้ําตา    แลวจูบซายยายขวาจะลาจร 
 

(เสภาเรื่องขุนขางขุนแผน ตอน พลายงามไดนางศรีมาลา) 
 

ชั้นเดียว 
  ขับลําบรรเลงเปนเพลงเถา               เพลงมอญเกาแสนเสนาะเพราะหนักหนา 

ชื่อแขกมอญบางขุนพรหมนามสมญา                 ฉันไดมาแตวังบางขุนพรหม 
 

(พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิต) 
 
 เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรมพระ
นครสวรรควรพินิต ทรงพระนิพนธขึ้นจากเพลงมอญเกาอัตรา 2 ชั้น ชื่อเพลงมอญตัดแตง เพลงน้ีทรงพระ
นิพนธ เมื่อป พ.ศ.2453 ที่พระราชวังบานปน จังหวัดเพชรบุรี นับวาเปนเพลงไทยโดยทรงพระนิพนธให
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วงโยธวาทิตบรรเลงเปนครั้งแรก ทางรองทรงใหเจริญ พาทยโกศลปรับและใหจางวางทั่ว พาทยโกศลปรับ
ทํานองเปนทางสําหรับปพาทยบรรเลง สาเหตุที่ประทานชื่อเพลงแขกมอญบางขุนพรหมก็เพ่ือเปนอนุสรณ
ตามชื่อตําบลและวังที่ประทับของพระองค (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 38) 

เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา อัตรา 3 ชั้นและ 2 ชั้น นําบทรองมาจากเสภาเร่ือง ขุนชาง
ขุนแผน ตอน พลายงามไดนางศรีมาลา มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหวงหาอาลัย กลาวคือเพลงน้ีกลาวถึง
ความรักระหวางพลายงามกับนางศรีมาลา หลังจากพลายงามไดเสียกับนางศรีมาลาและบอกนางวาจะให
พอของตนคือขุนแผนมาสูขอและหมั้นหมายนางไวกอน ถาหากพอของนางไมยอมยกใหก็จะขอตายและ
จะไมยอมไปจากนาง  สวนนางศรีมาลาไดแตรองไหเสียใจ พลายงามจึงพูดจาปลอบประโลมดวยความ
หวงหาอาลัย พรอมทั้งใหจําคํามั่นสัญญาของตนไวแลวปลอบประโลมนางมิใหรองไห  สวนเนื้อรองอัตรา
ชั้นเดียว สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิตทรงพระนิพนธเพ่ิมโดยมีเนื้อหา
เพ่ือบอกประวัติความเปนมาของเพลงเพ่ือเปนอนุสรณตามชื่อตําบลและวังที่ประทับของพระองค 
    6) อารมณโดดเด่ียวอางวาง เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีนํามาจากวรรณคดีหรือบท
ละครมีเนื้อหาเกี่ยวกับความความโดดเด่ียวอางวาง จากการศึกษาพบจํานวน 1 เพลง ดังตัวอยางเนื้อ
ตอไปน้ี 
 
 เพลงแขกเร็ว จากตับแมศรีทรงเครื่อง 
  โอโออนิจจาตัวกู    มาเท่ียวหลงอยูในปากวาง 

กลับไปก็ไมรูแหงทาง    เย็นค่ําก็จะคางอยูปานี้ 
สิงสัตวในไพรมิใชเลน    มันเห็นมันจะขบหัวบี้ 
จะผินหนาพ่ึงใครก็ไมมี    ครั้งนี้เห็นจะตายวายชีวา 
 

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บทละครเร่ืองอิเหนา) 
 

เพลงแขกเร็วเปนเพลงอัตราชั้นเดียว ใชประกอบการแสดงละคร ซึ่งสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงบรรจุเพลงนี้ไวในละครดึกดําบรรพเรื่องอิเหนา ตอน ตัดดอกไม
ฉายกริช (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 40) 

เพลงแขกเร็ว จากตับแมศรีทรงเครื่อง เปนเพลงที่ใหอารมณโดดเดี่ยวอางวาง กลาวคือเพลงนี้
เปนตอนที่นางคอมยุบลซ่ึงเปนนางกํานัลของนางบุษบามาเก็บดอกปะหนันในปาและหลงทาง กวีได
พรรณนาถึงความรูสึกของนางเม่ืออยูคนเดียวในปากวาง เปนความรูสึกโดดเด่ียวอางวางและกลัววา
ตนจะไมมีชีวิตรอดจากสัตวราย  

   3.1.2.1.2 เนื้อหาเกี่ยวกับความงาม เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีนํามาจากวรรณคดีหรือบท
ละคร มีเน้ือหาเกี่ยวกับความงาม จํานวน 25 เพลง สามารถจําแนกได 3 ประเภท คือ ความงามของ
ธรรมชาติ ความงามของสถานที่และความงามของตัวละคร ดังรายละเอียดตอไปนี้  



80 
 

   1) ความงามของธรรมชาติ เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่นํามาจากวรรณคดีหรหรือบท
ละคร มีเนื้อหาเกี่ยวกับความงาม คือ ความงดงามของธรรมชาติ ซึ่งปรากฏในวรรณคดีเปนจํานวนมาก 
กลาวคือในวรรณคดีหรือบทละครไดพรรณนาความงดงามของธรรมชาติ พรรณนาถึงสัตว ปาเขาลําเนา
ไพร สามารถใหความเพลิดเพลินเจริญใจเปนอยางยิ่ง จากการศึกษาพบจํานวน 14 เพลง ดังตัวอยางเนื้อ
เพลงตอไปน้ี  

 

เพลงชมดงใน จากตับแมศรีทรงเครื่อง 
  นาชมทีทาพนาเวศ   ที่ประเทศแทบเชิงสิงขร 

พฤกษารมแสงทินกร    ลมพัดเกสรขจรมา 
ลําดวนหวนหอมพะยอมแยม   พิกุลแกมแกวเกดกฤษณา 
ไมผลผลหอยยอยระยา    หลนกลาดดาษดาพนาลัย 
 

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บทละครเร่ืองอิเหนา) 
 

เพลงชมดงใน เปนเพลงที่ใชขับรองบรรเลงในการแสดงละครในและโขน นอกจากนั้นยังมี
เพลงชมดงนอก ใชบรรเลงในการแสดงละครนอก เพลงชมดงกลาง นิยมบรรเลงในการแสดงลิเกและ
ละคร เพลงชมดงตัด เปนเพลงชมดงท่ีสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
ทรงตัดลงเพ่ือใชบรรเลงประกอบละครดึกดําบรรพ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน  ศูรปนักขาตีสีดา 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2550: 46-47) 
 เพลงชมดงใน เนื้อรองนํามาจากบทละครเรื่องอิเหนา ตอนตัดดอกไมฉายกริช ซึ่งเปนบทพระ
ราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เนื้อหากลาวถึงนางบุษบา พ่ีเล้ียงและนางกํานัล
ชวยกันเก็บดอกไมตาง ๆ มาทําเปนบุหงานําไปถวายเทพารักษ เนื้อหาเปนการพรรณนาชมความงดงาม
ของพฤกษานานาชนิด  
 

เพลงลาวชมดง 
   การะเกดเหมือนเกดแกวเกศา  มลุลีเหมือนบุปผาแมเกลี้ยวเกลา 

(สรอย)  คูออนทาวเขืออะคราวงามเอย  เพ่ือนแพงทองเผือพ่ีปองสมเอย 
           นางแยมเหมือนแกมแมแยมเยา  ใบโบกเหมือนเจาจะกวักกร 
(สรอย) 

  คณานกแมกไมอยูเรียงรัน   รองเร่ือยรับขวัญเหมือนเสียงสมร 
(สรอย) 

  เห็นโนรีสาลิกาใครวาวอน   ฝากอักษรถวายนองสองพธู 
(สรอย) 

  ถึงสระบัวยั่วยอพระลอรัก   ใครเก็บฝกหักดอกออกอดสู 
(สรอย) 

  ผองภมรวอนเฝาเคลาเรณู   เหมือนเยยภูธรเหอยูเอองค 
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(สรอย) 
  คะนึงนางพลางเสด็จลีลา   แอบรมพฤกษาสูงระหง 

(สรอย) 
  สุคนธรสหอมหวนลําดวนดง  เหมือนจะสงกล่ินถวายราชา 

 
(พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ บทละครเรื่อง พระลอ) 

 
เพลงลาวชมดงเปนเพลงอัตรา 2 ชั้น สําเนียงลาวใชประกอบการแสดงละครในบทชมความ

งามของธรรมชาติปาเขาลําเนาไพร เพลงน้ี ม.ล.ตวนศรี วรวรรณ เปนผูแตงทํานองเพ่ือใหละครหลวง
นฤมิตรแสดง (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 250) 

เพลงลาวชมดง เนื้อรองนํามาจากบทละครเร่ืองพระลอ ตอน พระลอเขาสวนเมืองสรอง       
เพลงนี้มีเน้ือหาพรรณนาความงดงามของธรรมชาติ กลาวคือหลังจากที่พระลอไดติดตามไกของปูเจาสมิง
พรายจนกระท่ังปลอมตัวเปนพราหมณเขามาในสวนเมืองสรองและไดพบกับตายายผูซึ่งคอยดูแลรักษา
สวนดอกไมของ พระเพ่ือนพระแพง มัคคุเทศกหนึ่งในผูติดตามพระลอไดเขาไปแจงความประสงคการมา
ในครั้งน้ี ใหสองตายายทราบและเมื่อสองตายายทราบวาพระลอจากเมืองสรวงเสด็จมาจึงไดเชิญให
พระลอพักในสวนเมืองสรองและใหชมสวนดอกไมไดตามความประสงค เมื่อพระลอไดชมธรรมชาติอัน
สวยสดงดงามในสวนดอกไมก็ทําใหหวนคิดถึงพระเพ่ือนพระแพงมากยิ่งขึ้น 

   2) ความงามของสถานท่ี เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีนํามาจากวรรณคดีหรือบท
ละคร มีเน้ือหาเก่ียวกับความงาม คือ ความงดงามของสถานที่ เพ่ือบอกเลาความงามของสถานท่ีแหงนั้น
ใหคนฟงมีความสนุกสนานเพลิน จากการศึกษาพบจํานวน 3 เพลง ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้  

 
เพลงรองตะเขิ่ง จากระบําดาวดึงส 

  ดาวดึงสเทวโลกมโหฬาร   เปนที่อยูสําราญฤทัยหรรษ 
สารพัดงามจริงทุกสิ่งอัน    สารพันอุดมสมใจปอง 
เทพบุตรผุดพรรณโฉมยง    งามทรงอาภรณไมมีหมอง 
นางอัปสรงอนสงวนนวลละออง   งามทรงเคร่ืองทองแลเพชรนิล 

 
เพลงรองเจาเซ็น 

  สมเด็จพระอมรินทรปนมงกุฎ  ทรงวชิราวุธธนูศิลป 
รักษาเทวสีมาเปนอาจิณ    อสุรินทรอรีไมบีฑา 
อันอินทรปราสาทท้ังสาม    ทรงงามสูงเงื้อมกลางเวหา 
สี่มุขหุมมาศสะอาดตา    ใบระกาแกมแกวประกอบกัน 
ชอฟาชอยเฟอยเฉ่ือยชด    บราลีที่ลดมุขกระสัน 
มุขเด็จทองดาดกนกพัน    บุษบกสุวรรณชามพูนท 
ราชยานเวชยันตรรถแกว    เพริศแพรวกํากงอลงกต 
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แอกงอนออนสลวยชวยชด   เครือขดชอตั้งบัลลังกลอย 
รายรูปสิงหอัดหยัดยัน    สุบรรณจับนาคหิ้วเศียรหอย 
ดุมพราววาววับประดับพลอย   แปรกแกวกาบชอยสะบัดบัง 
เทียมดวนสินธพเทพบุตร    ทั้งสี่บริสุทธิ์ดังสีสังข 
มาตลีอาจข่ีขับประดัง    ใหรีบรุดสุดกําลังดังลมพา 
 
(พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระนริศรานุวัดติวงศ เพลงระบําในบทละคร

ดึกดําบรรพเรื่องสังขทอง ตอน ตีคลี ฉากดาวดึงส)  
 
เพลงรองเจาเซ็น เปนเพลงประกอบระบําและใชประกอบการแสดงละคร เปนทํานองเกา     

มีสําเนียงแขก เชน รําตะเขิ่งออกเจาเซ็นในระบําดาวดึงส เปนเพลงสองไมและเพลงเร็วในเพลงเร่ือง
ระบําสี่บทหรือเรียกอีกอยางวาพระทอง (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 63) 

เพลงรองตะเข่ิงและเพลงรองเจาเซ็นเปนเพลงซึ่งอยูในระบําดาวดึงส บทรองนี้สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ เจาฟากรมพระนริศรานุวัดติวงศ ทรงพระนิพนธไวในละครดึกดําบรรพเรื่องสังขทอง เนื้อหา
พรรณนาชื่นชมความงดงามของสถานที่ คือ สวรรคชั้นดาวดึงส โดยผูประพันธไดกลาวถึงเหลาเทพบุตร
นางฟาซึ่งแตงกายสวยงามมารายรําดวยความรื่นเริงบันเทิงใจ ชมความงดงามราชรถของพระอินทร   
  3) ความงามของตัวละคร เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีนํามาจากวรรณคดีหรือบท
ละคร มีเน้ือหาเก่ียวกับความงาม คือ ความงดงามของตัวละครในเรื่อง จากการศึกษาพบจํานวน 8 เพลง 
ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้ 
 

เพลงลาวเสี่ยงเทียน เถา 
3 ชั้น 

  ขาขอบังคมองคทรงภพ             เลิศลบแหลงหลาสุธาไหว 
ทรงโฉมประโลมลักษณวิไล             ดังไทเทวราชปราสาททอง 
จะเทียมทัดแตกษัตริยนครหนึ่ง             ใครไมถึงเทียมเธอเสมอสอง 
มีธิดานารีพ่ีนอง               ชื่อพระเพ่ือนแพงทองสองอนงค 
ไมสูงต่ําดําขาวพีผอม              พริ้งพรอมสรรพางคดังนางหงส 
อรชรออนแอนเอวองค     ดวงพักตรโฉมยงดังวงเดือน 
พิศพ่ีก็ไมมีเสมอสอง                                        พิศนองก็ไมมีเสมอเหมือน 
ขนงเนตรเกศแกมแยมเยื้อน                               เหมือนจะเตือนใหตองตาชาย 

 
2 ชั้น 
 พระกรรณเปรียบกลีบบุษบง   นาสิกทรงวงขอวิเชียรฉาย 
ดําเนินเดินทอดระทวยกาย    กรกรายคลายวงเอราวัณ 
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โอษฐนางอยางสีลิ้นจี่จิ้ม               งามพริ้มเพราสมคมสัน 
เกศาดําระยับขลับเปนมัน               ทนตนั้นเทียมสีมณีนิล 

 
ชั้นเดียว 
 สองถันสันทัดสัตตบุษย              พ่ึงผุดพนทาชลาสินธุ 
ขึ้นบังใบใสสดหมดมลทิน         ภุมรินยังมิไดใกลเคียง 
 

(พระนิพนธพระบวรราชเจา กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย บทละครเร่ืองพระลอนรลักษณ)  
 

 เพลงลาวเส่ียงเทียน อัตรา 2 ชั้น ทํานองเกาสําเนียงลาว นักดนตรีไมทราบนามแตงทํานองเพลง
ไวมิไดตั้งชื่อเพลง ตอมาวงการละครนําทํานองไปบรรเลงขับรองประกอบการแสดงละครเฉพาะทอนแรก
โดยบรรจุบทรองวา “เจาสาวโคมเวียนเสี่ยงเทียนถวาย ขอนอมกายกมเกลาเขาหา” คนทั่วไปไดยินจึง
เรียกชื่อตามเน้ือรองวา ลาวเสี่ยงเทียน จนเปนที่ รูจักกันโดยทั่วไป ตอมาหลวงประดิษฐไพเราะ          
(ศร ศิลปบรรเลง) ไดแตงขยายและแตงตัดครบเปนเพลงเถา เมื่อ พ.ศ. 2474 โดยแตงทํานองใหเปน
สําเนียงภาคเหนือ แตงทํานองทางเปลี่ยนทั้งสองทอนของทุกอัตราจังหวะสวนบทรองมาจากบทละคร
เร่ือง พระลอนรลักษณ พระนิพนธกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 
255-256) 

 เพลงลาวเสี่ยงเทียน เถา มีเนื้อหาพรรณนาความงดงามของนาง กลาวคือเปนตอนท่ี
พระลอฟงชางซอขับชมโฉมความงดงามของพระเพ่ือนพระแพง  

 
เพลงรองแมศรี จากฉุยฉายวันทองแปลง 

  แมศรีเอย    แมศรีสาวหงส 
เยื้องยางมากลางดง    เหมือนหนึ่งหงสเหมราช 
ผิวเจางามเมื่อยาวพิศ    งามจริตเมื่อยามผาด 
ออนระทวยนวยนาด    สีลาศมาเอย 

 
(บทละครนอกเร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน พระไวยแตกทัพ) 

 
 ฉุยฉายวันทอง เปนเพลงประกอบทารํา เพ่ืออวดโฉมของนางวันทอง เพลงนี้อยูในละครเร่ือง  
ขุนชางขุนแผน เฉพาะบทรองเปนบทประพันธของหลวงพัฒนพงศภักดี  (ทิม สุขยางค) (ณรงคชัย     
ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 67) 

เพลงรองแมศรี จากฉุยฉายวันทองแปลง เปนเพลงท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับความงาม คือ ความงาม
และอากัปกิริยาของตัวละคร ซึ่งเพลงนี้กลาวถึงตอนท่ีพระพันวษามีรับสั่งให จม่ืนไวยวรนาถ เปนแมทัพ
ยกทัพไปรบกับมอญใหมฝายของพลายชุมพลท่ีจับตัวขุนแผนไปได การทําศึกในครั้งนี้เปนอุบายของ
ขุนแผนผูเปนพอกับพลายชุมพลนองชาย ซึ่งมีความโกรธแคนจมื่นไวยวรนาถท่ีหลงเสนหนางสรอยฟา 
นางวันทองผูเปนมารดาของพระไวยซ่ึงตายไปเปนเปรตเปนหวงจมื่นไวยวรนาถ จึงแปลงกายเปนสาวงาม
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ไปคอยดักพบเพื่อบอกกลอุบายใหแกลูกชายทราบ เพลงน้ีผูประพันธไดพรรณนาอากัปกิริยาชมดชมอย
ของนางวันทองแปลงอีกทั้งยังพรรณนาถึงโฉมงามของนาง สามารถทําใหคนฟงมีอารมณรวมคลอยตาม
เกิดความประทับใจตัวละครในเร่ืองไดเปนอยางดี  

  3.1.2.1.3 เนื้อหาเก่ียวกับผูหญิง เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีนํามาจากวรรณคดีหรือบท
ละคร มีเนื้อหาเก่ียวกับผูหญิง จากการศึกษาพบจํานวน 1 เพลง ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้ 
 

เพลงฟอนมาลัย 
  ชมดอกไมเบงบานสลอน   ฝูงภมรวะวอนใฝหา 

ดอกพิกุลยี่สุนจําปา    ลมพัดพารําเพยขจร 
เกดกระถินสงกล่ินหอมฟุง    กําจายจรุงระรื่นเกสร 
จันทนกะพอชางลอภมร    ใหหลงเริงรอนบินวอนตอม 
โอดอกไมก็ไดใชกลิ่น    อวดประทินที่แสนสุดหอม 
เราฤทัยเราใหใฝดอม    ชางนาถนอมจริงเนอ 
พวงดอกไมก็ไมงามเทา    พักตรแมเจาแมทาวคําปน 
สํารวยเลิศชางเฉิดโฉมฉิน    บมีมลทินทั่วสรรพางค 
กลิ่นดอกไมก็ไมระรื่น    หอมชุมชื่นเทาคุณพระนาง 
ขาเจาภักดีบมีจืดจาง    จนชีวิตวางวายเนอ 
 

(เพลงประกอบละครพันทางเรื่องพญาผานอง มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง) 
 

เพลงฟอนมาลัยหรือฟอนดวงดอกไมเปนการฟอนประกอบละครพันทางเร่ืองพญาผานอง    
กรมศิลปากรปรับปรุงขึ้นแสดง ณ โรงละครแหงชาติเมื่อ พ.ศ.2501 มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง
และทํานอง คุณหญิงแผว สนิทวงศเสนี เปนผูประดิษฐทารํา (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 191)  

เพลงฟอนมาลัยจัดเปนเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูหญิง คือเปนการกลาวยกยองนางพญาคําปน 
พระชายาของพญาเกาเกื่อนแหงเมืองวรนคร ซึ่งผูประพันธไดนําความงามและคุณความดีของนางมา
กลาวเปรียบเทียบกับความสวยสดงดงามของเหลาดอกไมนานาชนิด   

  3.1.2.1.4 เนื้อหาเกี่ยวกับสัตว เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีนํามาจากวรรณคดีหรือบท
ละคร มีเนื้อหาเก่ียวกับสัตว จากการศึกษาพบจํานวน 2 เพลง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  
เพลงระบําปลา 

  ตะเพียนทองลองลอยมาคลาคลํ่า  กระโหดําวายแหวกชลาไหล 
ปลาเทโพปลาสวายเรียงรายไป   เนื้อออนไหวโลดเลนวารี 
ปลาสรอยลอยลองมาเปนเหลา   พอปลาเคาฮุบกัดก็ลัดหนี 
ปลาหมอเทศเคียงคูอยูมากมี   นวลจันทรสีเปนนวลชวนดู 
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ปลากาปลาบูปลาปกเปา    ปลาแรดมีเขาเหลาปลาหมู 
ปลาเสือพนน้ําเปนฟองฟู    ปลากรายวายวูเวียนมา 
ดวยเวทพระสังขจังงังจิต    ไมเบี่ยงบิดวายรี่เขามาหา 
เปนหมูหมูอเนกนันตเหลาพันธุปลา   วนอยูหนาที่นั่งพระสังขทอง  

 
(มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง) 

 
 เพลงระบําปลา เปนเพลงประกอบการแสดงละครนอกเร่ือง สังขทอง ตอน เลือกคูหาปลา  
มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง เปนเพลงที่มีเนื้อหาเก่ียวกับสัตว คือ ผูประพันธไดกลาวถึงปลาชนิด
ตาง ๆ ไดแก ปลาตะเพียน ปลากะโห ปลาเทโพ ปลาสวาย ปลาสรอย ปลาเคา ปลาหมอเทศ ปลา
นวลจันทร ปลากา ปลาบู ปลาปกเปา ปลาแรด ปลาหมู ปลาเสือพนน้ําและปลากราย นอกจากเพลงนี้มี
ความงดงามทางวรรณศิลปแลว คนฟงยังไดรับความรูเกี่ยวกับชนิดของปลาอีกดวย  
   3.1.2.1.5 เนื้อหาเก่ียวกับความเกงกลาสามารถ เพลงไทยในหลักสูตร
พ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่นํามาจาก
วรรณคดีหรือบทละคร มีเน้ือหาเก่ียวความเกงกลาสามารถ คือ ความเกงกลาสามารถของตัวละคร     
จากการศึกษาพบจํานวน 16 เพลง ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้ 
 
 เพลงตระนิมิต จากตับพรหมาสตร  
  เมื่อน้ัน     อินทรชิตชื่นชมสมประสงค 

จึงขึ้นบนแทนสุวรรณบรรจง   จําแลงแปลงองคอสุรา  
 
 

 เพลงชมตลาด จากตับพรหมาสตร 
  เปนโกสียทรงเครื่องเรืองอราม  ลวนแกวเกาวาววามเวหา 

จับพระแสงพรหมาสตรยาตรา   เสด็จมาเกยสุวรรณทันใด 
 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจาก

วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกพรหมาสตร พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย)   

 
 ตับเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกพรหมาสตร เปนเพลงตับที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงพระนิพนธขึ้นเพ่ือใชขับรองและบรรเลงในงานตอนรับนายดูแมร ผูสําเร็จ
ราชการอินโดจีนเปนครั้งแรก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เม่ือวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2443 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2550: 115) 

เพลงตระนิมิตและเพลงชมตลาด มีเนื้อหาพรรณนาความเกงกลาสามารถของอินทรชิตซึ่ง
สามารถแปลงกายเปนพระอินทรขึ้นทรงชางเอราวัณ เพ่ือยกทัพไปรบกับกองทัพของพระลักษมณ 
เนื่องจากกอนหนานี้กาลสูรไดรับบัญชาจากทศกัณฐใหนําขาวการตายของมังกรกัณฐกับแสงอาทิตยไป
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แจงใหอินทรชิตทราบและขอใหอินทรชิตทําพิธีชุบศรพรหมาสตรแลวกลับไปชวยรบ อินทรชิตกําลังทํา
พิธีชุบศรเมื่อไดยินเรื่องอัปมงคลในพิธีก็โกรธทันที แตเนื่องจากเปนพระบัญชาของทศกัณฐจึงรีบออก
จากโรงพิธีแลวส่ังใหรุทการเกณฑพลแปลงเปนเทวดา นางฟา โดยใหการุณราชแปลงเปนชางเอราวัณ 
สวนอินทรชิตแปลงเปนพระอินทรขึ้นทรงชางเอราวัณ การพรรณนาความเกงกลาสามารถของตัว
ละครสามารถสรางความตื่นเตน สนุกสนานเราใจใหกับวรรณคดีไดเปนอยางดี อีกทั้งเม่ือนําบท
วรรณคดีมาใชเปนบทขับรองโดยใสทวงทํานองลีลาจังหวะย่ิงสามารถสรางความเพลิดเพลินและสราง
ความประทับใหแกคนฟงไดมากย่ิงขึ้น 
   3.1.2.1.6 เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะ เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีนํามาจากวรรณคดีหรือบท
ละคร มีเน้ือหาเกี่ยว คือ ศิลปะการแสดงนาฏศิลปซึ่งเปนศิลปะที่มีลีลาออนชอยสวย จากการศึกษาพบ
จํานวน 4 เพลง ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้  

  
เพลงชมตลาด 

  เทพนมปฐมพรหมสี่หนา   สอดสรอยมาลาเฉิดฉิน 
ทั้งกวางเดินดงหงสบิน    กินรินเลียบถ้ําอําไพ 
อีกชางนางนอนภมรเคลา    แขกเตาผาลาเพียงไหล 
เมขลาโยนแกวแววไว    มยุเรศฟอนในนภาพร 
ยอดตองตองลมพรหมนิมิต   อีกท้ังพิสมัยเรียงหมอน 
ยายทามัจฉาชมสาคร    พระส่ีกรขวางจักรฤทธิรงค 

 

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  เรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ
ปราบนนทุก)  
 

 เพลงชมตลาด เปนเพลงอัตรา 2 ชั้น ใชขับรองประกอบการแสดงละครในบทชมบานเมืองหรือ
ชมการแตงตัวของละครในและละครนอกมาแตโบราณ ตอมาไดนํามาประกอบการรองแสดงทารําใน   
บทรอง “แมบท” ทั้งแมบทใหญและแมบทเล็ก ซึ่งเปนแบบฉบับทารําทางนาฏศิลปไทย บางทีก็เรียกวา 
“เพลงแมบท” (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 71-72)  
 เพลงชมตลาด เนื้อรองนํามาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทุก เพลงนี้มี
เนื้อหาเก่ียวกับศิลปะ คือ ศิลปะการฟอนรําซึ่งเปนศิลปะการแสดงอันงดงามของชาติ  กวีไดกลาวถึงการ
ฟอนรําที่ออนชอย สวยสดงดงามของพระนารายณที่แปลงกายเปนนางเทพอัปสร มารายรําใหนนทุกหลง
รักหวังจะปราบนนทุกใหสิ้นไป เพราะนนทุกเปนตนเหตุใหเหลานางฟาและเทวดาลมตาย เรื่องเดิมมี
วานนทุกเปนผูมีหนาที่ตักน้ําลางเทาใหกับเหลาเทวดาและนางฟาตรงทางข้ึนบันไดเชิงเขาไกรลาส แต
เนื่องจากถูกเหลาเทวดาและนางฟากลั่นแกลงโดยตบหัวและถอนผมของตนเมื่อเวลาตักน้ําลางเทาจนทํา
ใหศีรษะโลน นนทุกจึงใชนิ้วเพชรท่ีไดรับพรจากพระอิศวรชี้เหลาเทวดาและนางฟาจนลมตาย เมื่อพระ
อินทรทรงทราบจึงมีรับสั่งใหพระนารายณมาปราบนนทุก พระนารายณจึงแปลงกายเปนนางอัปสร  
เมื่อนนทุกเห็นจึงหลงรักเขาเกี้ยวพาราสีขอใหนางอัปสรที่แปลงกายมารับรักตน  พระนารายณออกอุบาย
วา หากสามารถรําตามไดงดงามถูกใจก็จะรับรัก นนทุกจึงหลงกลรายรําตาม เมื่อถึงทานาคามวนหางซึ่ง
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เปนทาที่ตองใชนิ้วเพชรชี้ลงที่ขา ทําใหขาของนนทุกหัก หลังจากนั้นพระนารายณจึงคืนรางและสังหาร
นนทุกสิ้นชีวิต 

3.1.2.1.7 เนื้อหาเก่ียวกับความเชื่อ เนื่องจากสังคมไทยเปนสังคมท่ีมี
ศิลปวัฒนธรรมสืบทอดกันมายาวนาน ผูคนสวนใหญนับถือพุทธศาสนา ดังนั้นคนในสังคมจึงมีความเชื่อ
เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิที่จะคอยปกปกรักษาคุมครองใหพนจากความช่ัวรายไปได อีกท้ังความเชื่อดังกลาวยัง
สามารถเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจของคนในสังคมไดอีกดวย ความเชื่อเหลานี้ปรากฏใหเห็นไดจาก
วรรณคดีบางเรื่องบางตอน ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจเปนกระจกเงาท่ีสามารถสะทอนวิถีชีวิต ความรูสึกนึกคิดของ
คนในสังคมไดเปนอยางดี ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้  

 
เพลงฝร่ังรําเทา จากตับนาคบาศ 

  ยอกรข้ึนประนมเหนือเกศ   ไหวไทเทเวศรรังสรรค 
ศักดิ์สิทธิ์ฤทธิไกรใครจะทัน   ซึ่งรับพลีกรรมบําบวง 
องคอสัญแดหวาวราฤทธิ์    สิงสถิตอยูในไศลหลวง 
เชิญดูขับรําทั้งปวง    ซึ่งไดบวงสรวงไวเอย 
 

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บทละครเร่ืองอิเหนา) 
 
เพลงฝรั่งรําเทาจากตับนาคบาศ ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน เปนเพลงในบทละครเร่ืองอิเหนา 

ตอน บวงสรวง เพลงนี้มีเนื้อหาเก่ียวกับความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปนตอนที่ทาวดาหา นางมะเดหวี นาง
บุษบา สียะตรา อิเหนา สุหรานากง กะหรัดตะปาตี ลาสํา จรกาและเหลาเสนามาพรอมกันที่ศาล
เทพารักษเพ่ือทําพิธีบวงสรวงแกบนเพ่ือความเปนสิริมงคล อาจกลาวไดวาสังคมไทยเปนสังคมที่มีความ
เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแตครั้งโบราณกาล โดยปรากฏใหเห็นไดจากบทละครเรื่องอิเหนาซึ่งนับวาเปน
บทละครหรือวรรณคดีชิ้นเอกของไทยและความเช่ือเรื่องส่ิงศักดิ์สิทธิ์เหลานี้ก็ยังคงอยูคูกับสังคมไทยมา
จนเทาทุกวันน้ี 

 
 เพลงระบําอูทอง 
  มนุษยโลกเอย    สุดสิ้นโศกเศราระทม 

สบศานตสราญรมณ    ดวยมารรายมลายไป 
จอมราพรอสุรา     สิ้นชีวาปราชัย 
ดวยฤทธิไกร     รามาวตาร 

  ณ บัดนี้ สมเด็จพระจักรรัตน  เสด็จนิวัตนโกศลสถาน 
ผองขาเจาเหลาเทพนิกร    อัปสรสะคราญ 
เกษมศานต     สําราญฤดี 
รวมจิตอํานวยพระพรชัย    แดไทรามจักรี 
ทั้งองคอัครเทวี     มเหสีสีดา 
ขอสองพระองค     สถิตธํารงอโยธยา 
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ดั่งเพรงกาล     เปนประธานของปวงประชา 
ทั้งราตรี      บารมีกระเดื้องหลา 
เสพยศานตสราญอุรา    ตลอดกาลนิรันดรเทอญ 

 
(เพลงประกอบการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามพานางสีดากลับเขากรุงอโยธยา 

มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง)  
 
 อูทองเปนเพลงประกอบระบําของเทพบุตรนางฟา ประกอบอยูในการแสดงโขน ตอน พระราม
คืนนคร (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 312) 

เพลงระบําอูทอง เปนเพลงที่มีเนื้อหาเก่ียวกับอารมณ คือ อารมณความเชื่อเกี่ยวกับการอวยพร 
กลาวคือเน้ือหาของเพลงกลาวถึงตอนที่พระรามพานางสีดากลับเขากรุงอโยธยาโดยมีเหลาขาราชการ 
และประชาชนมาคอยตอนรับดวยความยินดี  มีการกลาวคําอวยพรเทิดพระเกียรติใหทั้งสองพระองคอยู
คูเมืองอโยธยาอยางมีความสุขและเปนที่พ่ึงของประชาชนตลอดไป  

3.1.2.1.8 เนื้อหาเก่ียวกับการใหขอคิด เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐาน
วิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่นํามาจากวรรณคดีหรือ
บทละครมีเนื้อหาเก่ียวกับการใหขอคิด คือ การใหขอคิดเกี่ยวกับความสามัคคี เพ่ือใหคนในสังคมอยู
รวมกันไดอยางมีความสุข จากการศึกษาพบจํานวน 1 เพลง ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้  
 

เพลงชุมนุมเผาไทย 
  นี่พี่นองของเราไทยลานนา  อยูดวยกันนานมาแตกอนเกา 

ไดรวมแรงรวมใจสรางไทยเรา   เปนพงศเผาญาติสนิทและมิตรแท 
นี่ไทยใหญอยูใกล ๆ ทางทิศเหนือ   เปนชาติเชื้อพ่ีชายของไทยแน 
ยังรักษาความเปนไทยไมผันแปร   ขยายแผสาขาตระกูลไทย 
นี่คือไทยลานชางอยูขางเคียง   เคยรวมเรียงอยูเปนสุขทุกสมัย 
แมน้ําโขงก้ันเขตประเทศไว   แตไมกั้นดวงใจที่รักกัน 
นี่พี่นองชาวสิบสองจุไทย    เปนพี่ใหญแนแทไมแปรผัน 
ตนเชื้อสายไทยนอยแหลงสําคัญ   ครัง้สมัยดึกดําบรรพขุนบรม 
พ่ีนองพวกสุดทายที่เขามา    ก็เปนไทยช่ือวาไทยอาหม 
ลวนเลือดเน้ือเชื้อไทยใฝนิยม   ใหอาณาประชาคมไทยสมบูรณ 

 
(พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ บทละครเร่ืองอานุภาพแหงความเสียสละ)  

 
 ระบําชุมนุมเผาไทย มนตรี ตราโมท เปนผูบรรจุทํานองเพลงตามบทรองของพลตรีหลวงวิจิตร
วาทการ เพ่ือประกอบการแสดงละครเรื่องอานุภาพแหงความเสียสละ เปนการแสดงชนชาติไทยเผาตางๆ 
คือ ไทยกลาง ไทยลานนา ไทยใหญ ไทยลานชาง ไทยสิบสองจุไทยและไทยอาหม (ณรงคชัย ปฎกรัชต, 
ม.ป.ป: 78)  
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เพลงชุมนุมเผาไทยจัดเปนเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใหขอคิดเกี่ยวกับความสามัคคี เพลงนี้
กลาวถึงการรวมชาวไทยในดินแดนสุวรรณภูมิใหมีความรักสามัคคี  อยูรวมกันแบบพ่ีนองเสมือน
ครอบครัวเดียวกัน เมื่อชาวไทยเผาตาง ๆ มีความรักสามัคคีกันแลว ความรักชาติก็จะเกิดขึ้นเพราะชาว
ไทยทุกเผาไดอาศัยอยูบนผืนแผนดินเดียวกัน คือ ประเทศไทย 
 

3.1.2.2 เพลงที่มีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตง   
เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตง มีจํานวน 2 เพลง คือ เพลงจีนเก็บ  
บุปผา อัตรา 2 ชั้นและเพลงสาลิกาชมเดือน อัตรา 3 ชั้น เมื่อวิเคราะหเนื้อหาของเพลงสามารถจําแนก
ได 2 ประเภท คือ เน้ือหาเก่ียวกับศิลปะและเน้ือหาเก่ียวกับสัตว ดังตารางตอไปน้ี 

 
 

ตารางที่ 6 เพลงทีม่ีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 

ลําดับ เพลง เน้ือหา จํานวน 
1 จีนเก็บบุปผา 2 ช้ัน ศิลปะการแสดง 1 
2 เพลงสาลิกาชมเดือน อัตรา 3 ช้ัน สัตว 1 

รวม 2 2 
 
 
เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายท่ีมีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตงและมีเนื้อหาตามที่ไดกลาวขางตนนั้น ซึ่งจะไดอธิบายพรอม
ยกตัวอยางตามลําดับตอไปนี้   

1) เนื้อหาเก่ียวกับศิลปะ เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตงมีเนื้อหา
เกี่ยวกับศิลปะ คือ ศิลปะการแสดง จํานวน 1 เพลง ดังตัวอยางเน้ือเพลงตอไปนี้ 

 
เพลงจีนเก็บบุปผา 2 ชั้น 

สักวาหวานคําหวานน้ําเสียง  ไดระเบียบเรียบเรียงสําเนียงสนอง 
ลวนกวีปรีชาปญญากรอง    เชิงพระทองปทุมมาลยชํานาญจริง 
เสียดายเอย     เสียดายน้ําเสียง 
สําเนียงรองรับ     กรรมเอยจะกลับไปเสียแลวหนา 
นกเอย      จะจากไปก็ไมวายอาลัยเอย 
จะอําลาอาลัยใจวับหวาม    ดวยสุนทรกลอนความงามทุกส่ิง 
จะลีลาคลาคลาดหวาดประวิง   ขอใหยิ่งเจริญสุขทุกคนเอย 
เสียดายเอย     เสียดายพระทอง 
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จะตองคลาคลาด     ใจเอยจะขาดไปเสียแลวหนา 
อกเอย      จะจากไปก็ไมวายคลายโศกเอย 
 

(ไมปรากฏนามผูแตง) 
 

เพลงจีนเก็บบุปผาอัตรา 2 ชั้นทํานองเกานักดนตรีไมทราบนาม สวนอัตรา 3 ชั้นเดิมนักรอง
สักวาไมทราบนามไดแตงขึ้นสําหรับใชรองเปนเพลงอําลาในการเลนสักวาจนไดรับความนิยมอยาง
แพรหลาย  นักดนตรีจึงนําทํานองทางรองไปแตงเปนทํานองทางดนตรี ในการแตงทํานองรองของนักรอง
สักวานั้นไดแตงโดยนําเพลงจีนขิมเล็กอัตรา 2 ชั้น ซึ่งหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เปนผูแตง
นํามาแตงซอนเง่ือนงําโดยเฉพาะทํานองเพลงทอน 2 ซึ่งเพลงจีนขิมเล็กทอน 2 สั้นมาก นักรองตองรอง 
2 เที่ยว นักรองสักวาดังที่กลาวขางตนจึงแตงทํานองยักเยื้องไมใหทํานองเพลงซํ้ากัน เมื่อนักดนตรีนํามา
แตง ก็ถือแนววาทํานองรอง 2 เที่ยวนั้น เปนหนึ่งเที่ยวที่ดนตรีจะตองรับและจึงแตงขยายเพ่ิมอีก         
1 เที่ยว จึงเทากับวาบรรเลงซอนถึง 4 เที่ยว นับวาเพลงจีนเก็บบุปผามีความไพเราะและไดรับความนิยม
แพรหลายมากเพลงหนึ่ง (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 57)  

เพลงจีนเก็บบุปผา 2 ชั้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะ คือ ศิลปะการแสดง กลาวคือกวีไดกลาวถึง
การเลนกลอนสักวา ซึ่งเปนศิลปะทางภาษาของไทยท่ีไดรับความนิยมเมื่อครั้งอดีตกาลและการเลนกลอน
สักวานี้ยังแสดงใหเห็นถึงความสามารถดานวรรณศิลปของกวีไทยไดเปนอยางดี  
    2) เนื้อหาเกี่ยวกับสัตว  เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตง
มีเนื้อหาเก่ียวกับสัตว มีจํานวน 1 เพลง คือ เพลงสาลิกาชมเดือน 3 ชั้น ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้ 
 

เพลงสาลิกาชมเดือน 3 ชั้น 
  แลเห็นนกสาลิกาบินมาเดี่ยว  ไยมาเปล่ียวท้ิงคูไวอยูไหน 

หรือเหมือนพ่ีจําพรากจากดวงใจ   จะหนีไยเชิญไปเปนเพื่อนทาง  
เสียงนกเขาขันเราเรียกหาคู   เหมือนเสียงชูเรียกหาในปากวาง 
ตองมาเดียวเปลี่ยวใจใหอางวาง   แสนหมองหมางเศราจิตคิดถึงเอย 

 
 (ไมปรากฏนามผูแตง) 

 
 เพลงสาลิกาชมเดือนเปนเพลงอัตรา 3 ชั้น มีลีลาทํานองไพเราะ มีสํานวนเพลงคูกับเพลงวิเวก
เวหา  เพลงนี้ไมทราบวาแตงขยายมาจากเพลงใด เพราะยังตรวจไมพบ ทํานองเพลงสาลิกาชมเดือนอัตรา  
2 ชั้น มนตรี ตราโมท สันนิษฐานวาในสมัยรัชกาลท่ี 3 มีเพลงวิเวกเวหาอยูแลว ครั้นประมาณตนสมัย
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จึงมีนักดนตรีแตงเพลงสาลิกาชมเดือนอัตรา 3 ชั้นขึ้น 
(ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 282)   
 เพลงสาลิกาชมเดือน เปนเพลงท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับสัตว กลาวคือผูประพันธไดพรรณนาถึงนก
สาลิกาและนกเขา ซึ่งสงเสียงรองเรียกหาคูในปากวาง ผูประพันธไดนํามากลาวเปรียบเทียบกับคนท่ีตอง
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อยูโดดเดี่ยวอางวางไรคู เมื่อน้ําบทรองนี้มาใสทวงทํานอง ใหมีลีลาจังหวะในการขับรองของเพลงอัตรา 3 
ชั้น ยิ่งทําสามารถทําใหบทเพลงมีความไพเราะกระทบอารมณคนฟงเปนอยาง  
   

3.1.2.3 เพลงทีแ่ตงขึ้นใหม  
เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีแตงขึ้นใหม มีจํานวน 21 เพลง สามารถจําแนกได 5 ประเภท คือ 
เนื้อหาเก่ียวกับอารมณ เนื้อหาเก่ียวกับความงาม เนื้อหาเก่ียวกับความเชื่อ เนื้อหาเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม 
และเน้ือหาเกี่ยวกับศิลปะ ดังตารางตอไปนี้  
 

ตารางที่ 7 เพลงทีม่ีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 

ลําดับ เพลง ผูแตง เน้ือหา 
1 ทองยอน สลวย โรจนสโรช   ความเช่ือเรื่องการแตงกาย 
2 สีนวลใน สลวย โรจนสโรช   ความเช่ือเรื่องการแตงกาย 
3 สีนวลนอก สลวย โรจนสโรช   ความเช่ือเรื่องการแตงกาย 
4 สะสม สลวย โรจนสโรช ความเช่ือเรื่องการแตงกาย 
5 พระยาสี่เสา สลวย โรจนสโรช   ความเช่ือเรื่องการแตงกาย 
6 ตุกตา สลวย โรจนสโรช   ความเช่ือเรื่องการแตงกาย 
7 แขกตอยหมอ สลวย โรจนสโรช   ความเช่ือเรื่องการแตงกาย 
8 เวสสุกรรม สลวย โรจนสโรช   ความเช่ือเรื่องการแตงกาย 
9 แขกบรเทศ สลวย โรจนสโรช   ความเช่ือเรื่องการแตงกาย 
10 นางนาค สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  

เจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ 
อารมณรัก 

11 ฟอนลาวดวงเดือน พระเจาวรวงศเธอ กรมหม่ืนพิชัยมหินทโรดม อารมณรัก 
12 พัดชา สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  

เจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ 
อารมณรัก 

13 โล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  
เจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ 

อารมณรัก 

14 โสมสองแสง เถา มนตรี ตราโมท อารมณรัก 
15 ราตรีประดับดาว เถา พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว อารมณรัก 
16 อาหนู เถา สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  

เจาฟากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ 
ศิลปวัฒนธรรม  

17 ฟอนเทียน มนตรี ตราโมท ศิลปวัฒนธรรม 
18 จีนขิมเล็ก มนตรี ตราโมท ความงดงามของสถานที่ 
19 ลีลากระทุม สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟามหามาลา 

กรมพระยาบําราบปรปกษ 
ศิลปะการแสดง 

20 กราวรํามอญ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟามหามาลา 
กรมพระยาบําราบปรปกษ 

ศิลปะการแสดง 
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ตารางที่ 7 เพลงทีม่ีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตอ) 
 

ลําดับ เพลง ผูแตง เน้ือหา 
21 อกทะเล เถา สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา

นริศรานุวัดติวงศ 
มนตรี ตราโมท  

 
ศิลปะการแสดง  

รวม 5 
 

 
เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายที่แตงขึ้นใหมและมีเน้ือหาตามที่ไดกลาวขางตนนั้น ซึ่งจะไดอธิบายพรอมยกตัวอยางตามลําดับ
ตอไปน้ี  

1) เนื้อหาเก่ียวกับอารมณ เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่แตงขึ้นใหมมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความรัก จํานวน 6 เพลง ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้ 
 

เพลงนางนาค จากตับนางนาค 
  สดับคําลํารองทํานองมาก   ชื่อนางนาคเสนาะจริงทุกสิ่งสม 

โอยามค่ํานํ้าคางลงพรางพรม   เวลาลมลองร้ิวฉิวฉิวมา 
แหงนชะแงแลชมพระจันทรแจม   เหมือนพวงแกมแกวเนตรขนิษฐา 
ดูดาวหอมลอมดวงพระจันทรา   เหมือนคณานางลอมอยูพรอมเอย  
 

(พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ) 
 

 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ โปรดสีซอสามสายมาก
และสอนประทานแกผูที่มาฝกหัดดวย ทรงมีวงปพาทยและวงมโหรีของพระองคเองและพระองคไดทรง
พระนิพนธบทรองมโหรีตับนางนาค ซึ่งประกอบดวยเพลงนางนาค เพลงพัดชา เพลงลีลากระทุม เพลง
กราวรํามอญและเพลงโลเพ่ือใชขับรองในวงดนตรีของพระองค (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549: 88-89)  

เพลงนางนาค จากตับนางนาคอัตรา 2 ชั้นมีเนื้อหาพรรณนาความรักระหวางชายกับหญิง            
โดยผูประพันธไดพรรณนาความรักของฝายชายซ่ึงรําพึงรําพันถึงนางผูเปนที่รัก โดยเปรียบเทียบความ
งดงามของพระจันทรหรือหมูดาวบนทองฟาเหมือนกับนางผูเปนยอดดวงใจ เพลงนี้สามารถทําใหคนฟงมี
อารมณรวมคลอยไปกับเน้ือหาของเพลงไดเปนอยางดี 

 
เพลงราตรีประดับดาว เถา 
3 ชั้น 

  วันนี้     แสนสุดยินดีพระจันทรวันเพ็ญ 
ขอเชิญสายใจเจาไปน่ังเลน   ลมพัดเย็นเย็นหอมกลิ่นมาลี 
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หอมดอกราตรี     แมไมสดสีหอมดีนาดม 
เหมือนงามนํ้าใจแมไมขําคม   กิริยานาชมสมใจจริงเอย 
ชมแตดวงเดือน     ที่ไหนจะเหมือนไดชมหนานอง 
พ่ีอยูแดเดียวเปลี่ยวใจหมนหมอง   เจาอยาขุนของจงไดเมตตาเอย 
หอมดอกชัมนาด     กลิ่นไมฉูดฉาดแตหอมยวนใจ 
เหมือนน้ําใจดีปรานีปราศรัย   ผูกจิตสนิทไดใหรักจริงเอย 

 
2 ชั้น 

  ขอเชิญเจาฟงเพลงวังเวงใจ  เพลงของทานแตงใหมในวังหลวง 
หอมดอกแกวยามเย็น    ไมเห็นใจพ่ีเสียเลยเอย 
ดวงจันทรหลั่นลดเกือบหมดดวง   โอหนาวทรวงยอดชีวาไมปรานี 
หอมมะลิกลีบซอน    ออนวอนเจาไมฟงเอย 

 
ชั้นเดียว 

  จวนจะรุงแลวนะเจา พี่ขอลา  แสงทองสองฟาสงาศรี 
หอมดอกกระดังงา     ชิชะชางนาเจ็บใจจริงเอย 
หมูภมรวอนหาชอมาลี    แตตัวพี่จําจากพรากไปไกล 
หอมดอกจําป     นี่แนะพรุงนี้จะกลับมา 

 

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว) 
 

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงฟงเพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา อันเปนพระ
นิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรมพระนครสวรรควรพินิต ซึ่งเปนเพลงท่ีมี
สําเนียงมอญ บทรองตอนหนึ่งมีวา “แขกมอญบางขุนพรหมมีสมญา ฉันไดมาแตวังบางขุนพรหม” จึงมี
พระราชประสงคจะทรงแตงเพลงในสําเนียงมอญบาง ก็ทรงเลือกไดเพลงมอญดูดาวอัตรา 2 ชั้นของเกา 
แตเพลงมอญดูดาวอัตรา 2 ชั้นเดิมใชหนาทับมอญ มี 11 จังหวะ ถาจะนํามาใชในหนาทับปรบไกก็จะมี 
5 จังหวะครึ่ง จึงทรงเพ่ิมเติมทํานองเพลงใหครบเปน 6 จังหวะ (หนาทับปรบไก) แลวทรงแตงขยายเปน
อัตรา 3 ชั้นกับทรงตัดลงเปนชั้นเดียวเพ่ือใหบรรเลงไดครบเปนเถา พรอมทั้งพระนิพนธบทรองขึ้น
ประกอบบทรองตอนหน่ึงมีวา “ขอเชิญเจาฟงเพลงวังเวงใจ เพลงของทานแตงใหมในวังหลวง”          
นัยเดียวกับเพลงแขกมอญบางขุนพรหม เพื่อเปนสัญลักษณวาเปนเพลงที่พระมหากษัตริยทรงพระราช
นิพนธ เพลงราตรีประดับดาวนับเปนเพลงพระราชนิพนธเพลงแรกของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว เมื่อทรงพระราชนิพนธแลวยังมิไดทรงตั้งชื่อ มีเจานายหลายพระองคเสนอชื่อเพลงตางๆ ถวาย  
ซึ่งถือชื่อเพลงมอญดูดาวของเดิมเปนหลัก เชน ดาวประดับฟา ดารารามัญ แตก็ยังมิไดเลือกเอาชื่อใด 
ตอมาวงมโหรีหลวงไดนําเพลงนี้ไปรองและบรรเลงสงกระจายเสียง ณ สถานีวิทยุ 1.1 พี.เจ. ณ ศาลาแดง 
ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงแรกของประเทศไทย ประกาศชื่อวา “เพลงราตรีประดับดาว”          
ทวม ประสิทธิกุล เปนผูขับรองคนแรก อันเปนชื่อที่พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงคิดตั้งขึ้น
จึงไดใชชื่อน้ีตลอดมา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549: 279) 
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เพลงราตรีประดับดาว เถา เปนเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอารมณ คือ เชิญชวนใหมาฟงเพลง 
กลาวคือเพลงนี้อาจสันนิษฐานวา นาจะทรงพระราชนิพนธในชวงเวลากลาง คืน เนื่องจากเนื้อหาของ
เพลงไดพรรณนาถึงความงดงามของพระจันทร มีสายลมพัดเอากล่ินหอมของดอกไมลอยมาและได
พรรณนาชื่นชมความหอมของดอกราตรี นอกจากนั้นยังไดกลาวเปรียบเทียบถึงความรักของชายหนุมที่
รําพึงรําพันถึงนางผูเปนที่รักวาไดชมแตพระจันทรที่สวยงามบนทองฟาแตพระจันทรนั้ นก็สวยไมเทา
ใบหนาของนางผูเปนที่รักในสวนทวงทํานองอัตรา 2 ชั้นไดบอกถึงที่มาของเพลงวาแตงในวังหลวง ซึ่ง
เปนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวและเพลงอัตราชั้นเดียวนั้นไดพรรณนาถึง
ชวงเวลาใกลสวาง เนื้อหาของเพลงกลาวถึงการพลัดพรากจากกันโดยไดกลาวคําอําลาและสัญญาวาจะ
กลับมาในวันรุงขึ้น 

2) เนื้อหาเก่ียวกับความงาม เพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีแตงขึ้นใหม มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
ความงามจํานวน 1 เพลง คือ ความงามของสถานท่ี ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้   
   

เพลงจีนขิมเล็ก เถา 
3 ชั้น 

  ขึ้นบนเหลาแลอรามตามอัคคี  รัศมีสวางกระจางสอง 
ภาพที่ฉากปกไวดวยไหมทอง   โตคะนองหงสฟอนมังกรทะยาน 
นางบําเรอเสนอรองทํานองหวาน   ขับครวญขิมคลอซอประสาน 
พวกขันทีคอยขยับรับใชงาน   นาสราญรมยรื่นชื่นวิญญาณ 
 
2 ชั้น 

  ที่ระเบียงเรียงแขวนดวยโคมราย  แสงฉายเฉิดแอรมแจมจา 
ตูกระจกโหลเรียงเลี้ยงปลา   กอภูผานอยนอยนาพึงชม 
 
ชั้นเดียว 

  พระพายโบยโชยกลิ่นผกากรุน  หอมละมนุละไมฟุงจรุงฉม 
เสาวพรรณโสภานานิยม    ชวนอารมณสําเริงรื่นสราญเอย 

  
(มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง) 

 
 เพลงจีนขิมเล็ก อัตรา 2 ชั้น ประเภทหนาทับสองไม เปนเพลงสําเนียงจีนสําหรับบรรเลงมโหรี
มาแตสมัยอยุธยาตอนปลาย ในยุคนั้นนิยมบรรเลงเพลงท่ีมีสําเนียงเปนตางภาษา บางเพลงนําเอาเพลง
ของชาติอ่ืนมาใช บางเพลงก็แตงขึ้นเองใชสําเนียงทํานองของชาติอ่ืนมาเปนแนวทาง ทุกๆ เพลงมักจะมี
ชื่อภาษาบอกสําเนียง เพลงเหลานี้เปนอัตรา 2 ชั้นและชั้นเดียวเทานั้น สมัยรัตนโกสินทรตอนตนการ
บรรเลงมโหรีนิยมเพลงสั้นๆ ตอทายเรียกวา “ออกลูกบท” เม่ือรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลา
เจาอยูหัว พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูรหรือครูมีแขก) ไดยินการบรรเลงดนตรีของชาวจีนผูหนึ่ง
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เขาใจวาจะบรรเลงดวยขิม เมื่อกลับถึงที่พักก็ไดแตงเพลงอัตรา 2 ชั้น สําเนียงจีนขึ้นตามทํานองที่ไดยิน
มาจากชาวจีนผูนั้นแลวตั้งชื่อวา “เพลงจีนขิม” เหมือนกับชื่อเพลงหนึ่งในสมัยอยุธยา จึงเรียกเพลงจีน
สมัยอยุธยาวา “เพลงจีนขิมใหญ” และเรียกเพลงจีนขิมที่แตงขึ้นภายหลังวา “เพลงจีนขิมเล็ก” ราวตน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระประดิษฐไพเราะจึงไดนําเพลงขิมเล็กอัตรา 2 ชั้น
ประเภทหนาทับสองไม มี 3 ทอนที่ทานแตงไวมาขยายขึ้นเปนอัตรา 3 ชั้น เมื่อปลาย พ.ศ. 2474  
มนตรี ตราโมท ไดแตงบทรองและทางรองเพลงจีนขิมเล็กอัตรา 3 ชั้นขึ้น เพ่ือใชในการทําแผนเสียงของ
ราชบัณฑิตยสภาและเม่ือประมาณ พ.ศ. 2476 ไดตัดทางดนตรีและทางรองเพลงจีนขิมเล็กลงเปนอัตรา
ชั้นเดียวเพ่ือรองและบรรเลงใหครบเปนเพลงเถา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549: 119) 
 เน้ือหาของเพลงผูประพันธตองการพรรณนาชื่นชมความงดงามของสถานที่ คือ ปราสาท
พระราชวัง นอกจากน้ันยังไดพรรณนาความรื่นเริงบันเทิงใจในสถานท่ีแหงนั้น โดยปรากฏศิลปะการฟอน
รําซึ่งเปนศิลปะการแสดงท่ีมีความออนชอยสวยงาม นอกจากน้ันยังปรากฏวามีการบรรเลงดนตรีและการ
ขับรอง ตอนทายผูประพันธไดพรรณนาชื่นชมความงดงามของธรรมชาติไวในเพลงอัตราชั้นเดียว โดยได
พรรณนาถึงสถานที่แหงนั้นวามีบรรยากาศนาอภิรมย กลาวคือมีสายลมพัดเอาความหอมของดอกไมมา 
ผูประพันธใชภาษาที่สามารถเขาใจไดงายทําใหเห็นภาพไดชัดเจนอีกทั้งสามารถทําใหคนฟงมีอารมณรวม
คลอยตามไปกับเพลงไดเปนอยางดี 

   3) เนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อ สังคมไทยเปนสังคมที่มีความเชื่อ
มาชานาน เนื่องจากคนในสมัยโบราณอาศัยอยูกับธรรมชาติและพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเปนสําคัญ 
ผูคนนับถือและเชื่อเรื่องภูตผี ปศาจ เม่ือคนในสังคมนับถือศาสนายอมเชื่อวาสิ่งศักด์ิสิทธิที่ตนนับถือ
จะดลบันดาลใหพนจากเพศภัยตาง ๆ และชวยคุมครองใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุข 
นอกจากน้ันคนในสังคมบางกลุมยังมีความเชื่อเรื่องการแตงกายเพ่ือความเปนสิริมงคลและชวยเสริมบารมี
ใหกับตนได จากการศึกษาพบจํานวน 9 เพลง ดังเนื้อเพลงจากระบําสวัสดิรักษาตอไปนี้  

 
 

เพลงทองยอน  
  วันอาทิตยสิทธิเจิมเฉลิมโชค  สไบโศกทรงแดงอาสถาผล 

จะยิ่งยศปรากฏสิริดล    โชคอานนทหลั่งไหลไมรูวาย 
 
 

เพลงสีนวลใน 
  วันจันทรนั้นควรเครื่องสีเหลืองออน งามบังอรล้ําเลิศยิ่งเฉิดฉาย 

น้ําเงินหมเสริมสรรพพรรณราย   ยามเยื้องกรายทีทาสงาครัน 
 

เพลงสีนวลนอก 
  วันอังคารหมชมพูชูราศี   พาใหมีสิริเพ่ิมเฉลิมขวัญ 

นุงสีโศกชูชื่นทุกคืนวัน    อายุมั่นขวัญอยูไมรูวาย 
 

เพลงสะสม 
  วันพุธสุดดีสีเหล็กสม   จําปาหมเรืองอํานาจวาสนา 

ใชคูกันประเทืองเรืองเดชา    งามโออานงคราญสําราญใจ 
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เพลงพระยาสี่เสา 
  พฤหัสฯ จัดใหงามตามราศี  ทรงขจีสีพฤกษาพาสดใส 

สอดแดงชัดตัดสีเดนเปนสไบ   งามวิไลใครเห็นไมเวนชม 
 

เพลงตุกตา 
  วันศุกรทรงน้ําเงินงามตามตํารับ  หมเหลืองรับเรืองเดชาวิเศษสม 

เฉลิมศรีฉวีผองตองอารมณ   คนนิยมชมนุชวาสุดงาม 
 

เพลงแขกตอยหมอ 
  เสารทรงมวงชวงรับกับสไบ  โศกเสริมใหงามย่ิงหญิงสยาม 

เทิดศักดิ์ศรีสูงสงใหนงราม    ทุกเขตคามคนสมัครรักบูชา 
 

เพลงเวสสุกรรม 
  ทั้งตางวันตางสีมีโฉลก   อํานวยโชคสวัสดิรักษา 

โบราณทานสอนสั่งดังกลาวมา   สมัยใหมใครจะวาก็ตามที 
 

(สลวย โรจนสโรช ประพันธเนื้อรอง) 
 

ตับเพลงสวัสดิรักษา สลวย โรจนสโรช เปนผูประพันธเนื้อรองตามคําขอของคุณหญิงทองกอน 
จันทรวิมล โดยใชแบบแผนและสีประจําวันตามแบบของกุลสตรีชาววัง เม่ือถึงสมัยเปล่ียนเเปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 จึงเลิกไป มนตรี ตราโมท ไดบรรจุทํานองเพลงตับนี้ไว เมื่อประมาณ พ.ศ.2508 – 
2509 โรงเรียนนาฏศิลปราชทัต วังราชทัต ในความควบคุมของ ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง (สกุลเดิม      
สุขสวัสดิ์) ไดนําเพลงนี้มาใสทารําและออกแบบเครื่องแตงกายเปนระบําสวัสดิรักษา (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2550: 17-18)   

เนื้อหาของเพลงขางตน จัดเปนเพลงเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการแตงกายของคนในสมัยน้ัน    
โดยเชื่อวาหากแตงกายดีก็จะทําใหผูสวมใสมีบุคลิกภาพดี มีสงาราศี มีโชคลาภ มีอายุยืนและมีคนนิยม
ชมชอบ ซึ่งสมัยนั้นกุลสตรีชาววังนิยมแตงกายโดยสวมใสเส้ือผาตามวันตามสีเปนสําคัญ  

 
เพลงแขกบรเทศ จากระบําสวัสดิรักษา 

  ปวงขาเจาตั้งจิตอธิษฐาน   ขอใหทานเจริญยศเจริญศรี 
เจริญโชคตองโฉลกสวัสดี    เจริญเกียรติบารมียิ่งอนันต 
เจริญทรัพยศฤงคารไพศาลยิ่ง   เจริญมิ่งสรรเสริญเจริญขวัญ 
เจริญสุขสดชื่นทุกคืนวัน    สารพันสมหวังดั่งใจเทอญ 

 
 (สลวย โรจนสโรช ประพันธเนื้อรอง) 

 



97 
 

เพลงแขกบรเทศอัตรา 2 ชั้นนิยมนําไปประกอบการแสดงโขน ละครหรือประกอบระบําที่มุงการ
อวยพรบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) แตงขยายขึ้นเปนอัตรา 3 ชั้น นํามาเรียบ
เรียงและบรรเลงขับรองเปนเพลงเถา (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 36-37) 

เพลงแขกบรเทศ จากระบําสวัสดิรักษา มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอวยพรเพื่อความเปนสิริมงคล 
เพ่ือใหคนฟงมีความสุข มีความเจริญรุงเรืองในชีวิต มีโชคลาภ มีทรัพยสินเงินทองใชดังใจปรารถนา 

   4) เนื้อหาเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐาน
วิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเนื้อหาเก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรม จากการศึกษาพบจํานวน 2 เพลง ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้ 
 

เพลงอาหนู เถา 
3 ชั้น  

  อาหนูนอยนอย    คอยบรรเลงทํานองเลน 
ไมกระจางทางสุนทรที่ซอนเรน   ฟงก็เปนเพลงไดแตไมดี 
ฉันยังเล็กเด็กอยูที่ครูสอน    ปญญาก็ออนลืมเลือนเชือนวิถี 
ทั้งรองรับขับลํานําเพลงดนตรี   จะหาที่เพราะยากลําบากใจ 
ขออภัยในกลอนอักษรประเทียบ   ยังไมเรียบรอยแนเชิญแกไข 

       เอ็นดูดวยชวยเปนครูอาหนูเอย 
 
 

        (บทรองของเกา) 
 

2 ชั้น 
  เจาสาวสาว สาวสะเทิ้น   เจาคอยเดินคอยเดินเดินตามทาง 

ฝูงอนงคทรงสําอาง    นางสาวศรี หมสี  
  ใสกําไล แลวิไล    ทองใบอยางดี ทองก็ดี 

ประดับสี เพชรพลอย    พลอยงาม ดูงาม  
 

(พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ) 
 

ชั้นเดียว 
  ใสตางหู สองหู สี่หูทัดดอกไม  นารีใด ชนใดในสยาม 

จะหางาม งามกวางาม    มาเคียงไมเคียง  
ชวนกินเดิน พากันเดินเดินรอเรียง   เจาเดินเคียงเรียงคู คูงามดูงาม  

  อาหนูมาดูนี่    มาฟงดนตรีตางตาง 
เคยฟงรองแคลวคลองวองไว   ครูที่ไหน ดีแทแท  

 
(พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ) 
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เพลงอาหนู อัตรา 2 ชั้น ดัดแปลงมาจากเพลงจีนแทๆ ของเกา ปุย บาปุยะวาทแตงขยายเปน
อัตรา 3 ชั้นทางหนึ่งและจางวางท่ัว พาทยโกศล แตงขยายและแตงตัดครบเปนเพลงเถา บรรเลงในวง
มหาดุริยางคไทยซ่ึงจัดที่โรงละครแหงชาติ เนื่องในโอกาสสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม
มกุฎราชกุมาร ระหวางวันที่ 28-30 ธันวาคม พ.ศ. 2515 (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 310) 

เพลงนี้มีเน้ือหาเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม คือ ศิลปะการบรรเลงดนตรีไทย ศิลปะการขับรองเพลง
ไทยซ่ึงเปนศิลปะการแสดงของไทยท่ีนายกยองและควรอนุรักษไว เพลงน้ีกวีไดพรรณนาถึงภาพหมูหญิง
สาวท่ีแตงกายดวยเสื้อผาสีสันสวยสดงดงามเดินชมการแสดงตางๆ ดวยความรื่นเริงบันเทิงใจ  

 
เพลงฟอนเทียน 

  ปวงขาเจา ยินดีที่เนา    ในถิ่นไทยสถาน 
ระเริงระร่ืน  ชุมชื่นใจบาน    ทุกส่ิงเทิดศาน    ติสุขนานา 

  เบิ่งดอกไม ก็งามวิไล    ลออพอตา 
หลายสีเลอสรรพ  หลากพันธุผกา    กลิ่นรื่นนาสา     พาใจใฝชม 

  ปวงประชา ยลพักตรลักขณา    ทรงงามขําคม 
หนาตาชื่นบาน  สําราญอารมณ    จิตนอมนิยม      โอบออมอารี 

  มั่นรักษา พุทธศาสนา    แนบดวงฤด ี
สงเสริมศิลปะ  บละประเพณี    ผูกมิตรไมตรี    ตรึงชาติชนปวง 

 
(มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง) 

 
 เพลงฟอนเทียนเปนเพลงประกอบการฟอน ใชเครื่องดนตรีพ้ืนเมืองของลานนา ทํานองเพลง
มีลักษณะคลายกับฟอนเล็บ ผูแสดงใชเทียนเปนอุปกรณในการฟอน นิยมฟอนเวลากลางคืน ฟอน
เทียนเปนที่รูจักแพรหลาย เมื่อคณะครูอาจารยจากวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร ไปฝกหัดการฟอน
มาจากนักฟอนของพระราชชายา เจาดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 
5 เจาดารารัศมีไดฝกหัดนักฟอนไวแสดงถวายรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจ าอยูหัวซึ่งเสด็จ
ประพาสมณฑลฝายเหนือเม่ือ พ.ศ. 2469 (ณรงคชัย ปฎกรัชต, ม.ป.ป: 192) 
 เพลงฟอนเทียน เปนเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม กลาวคือกวีไดพรรณนาถึงความรูสึก
ยินดีปรีดาของชาวไทยลานนาทุกคนวามีความสุขเม่ือไดอยูบนผืนแผนดินของไทย กวีไดพรรณนาถึงความ
สวยสดงดงาม  ความหลากหลายของพันธุไม ดอกไม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสุขของผูคนและความอุดม
สมบูรณของแหลงที่อยูอาศัย  สวนเนื้อหาที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมนั้น กลาวถึงชาวไทยลานนาทุกคนวามี
ความโอบออมอารีอยูดวยกันอยางมีความสุขโดยยึดมั่น ธํารงมั่นในพระพุทธศาสนา มีการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ผูกมิตรไมตรีใหคนในสังคมมีความรักสามัคคี สิ่งเหลานี้ลวนนับไดวา
เปนศิลปวัฒนธรรมที่ล้ําคาซ่ึงอยูคูกับสังคมไทยลานนามาชานาน  
    5) เนื้อหาเก่ียวกับศิลปะ เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีแตงขึ้นใหม มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ศิลปะ คือ ศิลปะการแสดง จากการศึกษาพบจํานวน 3 เพลง ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้  
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 เพลงกราวรํามอญ จากตับนางนาค 
  มโหรีรี่เรื่อยมาเจ้ือยแจว   ใหแววแวววาบวับเพียงหลับใหล 

โอพระพายชายพาสุมาลัย    มาซาบในนาสาใหอาวรณ 
ชื่นอะไรไมเหมือนคูท่ีชูชื่น    โลมอื่นไมเหมือนโลมโฉมสมร 
ฟงรองรับขับลํานํากราวรํามอญ   คอยเคลื่อนคลายวายรอนฤทัยเอย 

 
(พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ) 

 
 พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) หรือครูมีแขกไดแตงเพลงกราวรํา อัตรา 2 ชั้นขึ้นและได
ปรับปรุงโดยแปลงเสียงตอนทายทอนที่ 2 ตอนจบใหต่ําลงเปนคู 4 แลวเรียกวา “เพลงกราวรํามอญ     
2 ชั้น” ใชบรรเลงรองสงมโหรีตับนางนาค (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550: 4)  
 เพลงกราวรํามอญ จากตับนางนาคอัตรา 2 ชั้น เปนเพลงที่มีเนื้อหาหลายประเด็นในหน่ึงเพลง 
คือ เปนเพลงพรรณนาความรักระหวางชายกับหญิง ซึ่งเปนตอนที่ฝายชายรําพึงรําพันถึงนางผูเปนดวงใจ
และเปนเพลงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม คือ ผูประพันธไดกลาวถึงการขับรองเพลงกราวรํามอญในวงมโหรี 
ซึ่งการขับรองนั้นนับไดวาเปนศิลปะที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการใชภาษาของผูแสดง อีกท้ังผู
แสดงยังสามารถถายทอดถอยคําภาษาเปนเรื่องราวตาง ๆ เพ่ือใหเกิดสุนทรียรสแกคนฟงไดเปนอยางดี 

    
จากการศึกษาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 121 เพลง มีที่มา 3 ประเภท คือ เพลงท่ีนํามาจากวรรณคดี 
หรือบทละคร เพลงที่มีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตงและเพลงท่ีแตงขึ้นใหม ผลการวิเคราะหเนื้อหาของ
เพลงมีสรุปไดดังนี้  

1. เพลงท่ีนํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร  
เพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีนํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร มีจํานวนทั้งส้ิน 98 เพลง ซึ่งนํามาจาก
วรรณคดีหรือบทละครจํานวนทั้งสิ้น 16 เร่ือง ดังตารางตอไปน้ี   

 
ตารางที่ 6 เพลงที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  

ลําดับ ชื่อเรื่อง จํานวนเพลง 
1 วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ 28 
2 บทละครเร่ืองอิเหนา 19 
3 บทละครเร่ืองราชาธิราช 16 
4 เสภาขุนชางขุนแผน 11 
5 บทละครเร่ืองฝร่ังเร่ืองซิลเดอเรลลา 7 
6 วรรณคดีเรื่องกากีคํากลอน 2 
7 บทละครเร่ืองสังขทอง 2 
8 วรรณคดีเรื่องอุณรุท 2 
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ตารางที่ 6 เพลงที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อเรื่อง จํานวนเพลง 
9 บทละครเร่ืองพระรวง 2 
10 บทละครเร่ืองสุวรรณหงส 2 
11 บทละครเร่ืองพระลอ 2 
12 บทละครเร่ืองพระลอนรลักษณ 1 
13 เสภาพญาราชวังสัน 1 
14 บทละครเร่ืองอานุภาพแหงความเสียสละ 1 
15 บทละเร่ืองพญาผานอง 1 
16 บทละครเร่ืองสุริยคุปต 1 

รวม 98 
 

จากตารางสรุปไดวา เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีนํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร วรรณคดีที่นํามาใชเปนบทขับรอง
เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายมากที่สุด คือ วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  
ซึ่งนํามาใชเปนบทขับรองจํานวน 28 เพลง รองลงมาคือ บทละครเรื่องอิเหนา จํานวน 19 เพลง       
บทละครเรื่องราชาธิราช จํานวน 16 เพลง เสภาขุนชางขุนแผน จํานวน 10 เพลง บทละครฝรั่งเรื่อง  
ซิลเดอเรลลา จํานวน 7 เพลง วรรณคดีเรื่องกากีคํากลอน บทละครเร่ืองสังขทอง วรรณคดีเรื่องอุณรุท        
บทละครเร่ืองพระรวง บทละครเร่ืองสุวรรณหงสและบทละครเรื่องพระลอ เรื่องละ 2 เพลง บทละครเร่ือง
พระลอนรลักษณ เสภาพญาราชวังสัน บทละครเรื่องอานุภาพแหงความเสียสละ บทละเรื่องพญาผานอง
และบทละครเรื่องสุริยคุปต เรื่องละ 1 เพลง  

เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร จําแนกได 7 ประเภท คือ เนื้อหาเก่ียวอารมณ เนื้อหา
เกี่ยวกับความงาม เน้ือหาเกี่ยวกับผูหญิง เนื้อหาเกี่ยวกับสัตว เนื้อหาเกี่ยวความเกงกลาสามารถเนื้อหา
เกี่ยวกับศิลปะและเนื้อหาเก่ียวกับความเชื่อ ดังตารางตอไปนี้   

 
ตารางที่ 7 เนื้อเพลงที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละครระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 

เน้ือหาหลัก เน้ือหายอย จํานวน รวม 
 
 

1 
เนื้อหาเกี่ยวกับอารมณ 

 

1. อารมณรัก 15  
 
 

43 

2. อารมณยินดี 15 
3. อารมณโศกเศราเสียใจ 7 
4. อารมณโกรธ 4 
5. อารมณหวงหาอาลัย 1 
 

6.อารมณโดดเด่ียวอางวา 
 

1 
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ตารางที่ 7 เนื้อเพลงที่นํามาจากวรรณคดีหรือบทละครระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตอ) 
 

เน้ือหาหลัก เน้ือหายอย จํานวน รวม 
 

2 
เนื้อหาเกี่ยวกับความงาม 

1. ความงามของธรรมชาติ 14  
25 2. ความงามของสถานท่ี 3 

3. ความงามของตัวละคร 8 
3 

เนื้อหาเกี่ยวกับผูหญิง 

 

- 
 

1 
 

1 

4 
เนื้อหาเกี่ยวกับสตัว 

 

- 
 

2 
 

2 

5 
เนื้อหาเกี่ยวกับความเกงกลา

สามารถ 

 
- 

 
16 

 
16 

6 
เนื้อหาเกี่ยวกับศลิปะ 

 

ศิลปะการแสดง 
 

4 
 

4 

7 
เนื้อหาเกี่ยวกับความเช่ือ 

 

สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
 

6 
 

6 

8 
เนื้อหาเกี่ยวกับการใหขอคดิ 

 

1.การใหขอคิดเก่ียวกับความสามัคคี 
 

1 
 
 

1 

 

รวม 
 

 

98 

 
 

 2. เพลงทีมี่มาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตง   
เพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตนท่ีที่มีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตง มีเนื้อหาดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 8 เพลงที่มีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

เน้ือหาหลัก เน้ือหายอย จํานวน 
1 

เนื้อหาเกี่ยวกับศลิปะ 

 

ศิลปะการแสดง 1 

2 
เนื้อหาเกี่ยวกับสตัว 

 

- 1 

รวม 2 
 

 
 จากตารางสรุปไดวาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีที่มีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตง มีจํานวน 2 เพลง จําแนกเนื้อหา
ออกเปน 2 ประเภท คือ เนื้อหาเก่ียวกับศิลปะและเนื้อหาเกี่ยวสัตวซึ่งพบจํานวนอยางละ 1 เพลงเทากัน   
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2. เพลงท่ีแตงขึ้นใหม   
เพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตนที่แตงขึ้นใหม มีจํานวน 21 เพลง จําแนกเนื้อหาออกเปน 5 ประเภท คือ เนื้อหา
เกี่ยวความเชื่อ เนื้อหาเก่ียวกับอารมณ เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เนื้อหาเก่ียวกับความงามและ
เนื้อหาเก่ียวกับศิลปะ ดังตารางตอไปน้ี  

 
ตารางที่ 9 เพลงที่แตงขึ้นใหม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

เน้ือหาหลัก เน้ือหายอย รวม 
1 

เนื้อหาเกี่ยวกับความเช่ือ 
 

เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
 

9 

2 
เนื้อหาเกี่ยวกับอารมณ 

อารมณรัก 6 

3 
เนื้อหาเกี่ยวกับศลิปะ 

ศิลปะการแสดง 3 

4 
เนื้อหาเกี่ยวกับศลิปวัฒนธรรม 

- 2 

5 
เนื้อหาเกี่ยวกับความงาม 

ความงามของสถานท่ี 1 

รวม 21 
  
  

จากตารางสรุปไดวา เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่แตงขึ้นใหมนั้น เนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อพบมากท่ีสุด คือ ความเชื่อ
เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีจํานวน 9 เพลง รองลงมา คือ เนื้อหาเกี่ยวกับอารมณ คือ อารมณรัก มีจํานวน 
6 เพลง เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะ คือ ศิลปะการแสดง มีจํานวน 3 เพลง เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม    
มีจํานวน 2 เพลงและเน้ือหาเกี่ยวกับความงาม คือ ความงามของสถานที่ มีจํานวน 1 เพลง  

 
 จากการวิเคราะหเน้ือหาของเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 
2551 อาจกลาวโดยสรุปไดวา เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 
2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น 233 เพลง นําเนื้อรองมาจากวรรณคดี
หรือบทละครมากที่สุด จํานวน 183 เพลง รองลงมา คือ เพลงที่แตงขึ้นใหม จํานวน 42 เพลงและเพลง
ที่มีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตง จํานวนทั้งสิ้น 8 ตามลําดับ 

วรรณคดีที่นํามาใชเปนบทขับรองมากที่สุด คือ วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ อาจเนื่องจากวรรณคดี
เรื่องรามเกียรติ์เปนวรรณคดีที่ไดรับการยกยองและมีความหลากหลายทางเนื้อหาซ่ึงมีความงดงามเปน
อยางยิ่ง กลาวคือมีเนื้อหาเกี่ยวกับอารมณ ไดแก อารมณยินดี อารมณรัก อารมณโศกเศราเสียใจ 
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อารมณโกรธ เนื้อหาเก่ียวกับความงาม ไดแก ความงามของธรรมชาติ ความงามของสถานท่ี ความงาม
ของตัวละคร เน้ือหาเก่ียวกับความเกงกลาสามารถ คือ ความเกงกลาสามารถของตัวละคร เนื้อหา
เกี่ยวกับศิลปะ เพลงที่นํามาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์มีเนื้อหาเก่ียวกับศิลปะการแสดงท่ีงดงามและ
เปนเอกลักษณของชาติไทย ความหลากหลายของเนื้อในบทขับรองซึ่งนํามาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์
นั้น สามารถใหความเพลิดเพลินเจริญใจแกคนฟง อีกทั้งตัวละครในเรื่องยังไดแสดงถึงคุณธรรมที่เปน
แบบอยางในการดําเนินชีวิต มีการสอดแทรกคติธรรมคําสอน เรื่องการทําดีไดดี ทําชั่วยอมไดรับ
บทลงโทษตามมา เนื้อหาของวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์ ยังทําใหเขาใจธรรมชาติของมนุษย ตัวละครใน
เรื่องสามารถเปนตัวแทนของมนุษยโลกทั่วไปไดเปนอยางดี คือ มีอารมณรัก โลภ โกรธ หลง ดีใจ เสียใจ 
ดังนั้นอาจกลาวไดวาวรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ จึงเปนวรรณคดีที่ไดรับคัดเลือกใหนํามาเปนบทขับรอง
และใชจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สาระการเรียนรูคีตศิลปไทย ตามหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
มากกวาวรรณคดีหรือบทละครเรื่องอ่ืน    
 
3.2 รูปแบบการประพันธ 
 เมื่อพิจารณารูปแบบการประพันธผูศึกษาไดแบงการศึกษาออกเปน ศึกษารูปแบบการประพันธ
เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
และศึกษารูปแบบการประพันธเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 
2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังจะไดอธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบในแตละประเด็น
ตอไปน้ี 
 3.2.1 รูปแบบการประพันธเพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  
 จากการศึกษารูปแบบการประพันธเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบวาเพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนแตงดวยคําประพันธประเภทรอยกรอง        
2 ลักษณะ คือ แตงดวยคําประพันธรอยกรองแบบฉบับจํานวน 88 เพลงและแตงดวยคําประพันธรูปแบบ
พิเศษจํานวน 24 เพลง ดังรายละเอียดตอไปนี้   3.2.1.1 คําประพันธที่แตงดวยรอยกรองแบบฉบับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(2526: 8103) อธิบายคําวารอยกรองแบบฉบับหรือฉันทลักษณ หมายถึง คําประพันธดั้งเดิมที่มีแบบ
แผนตายตัว อันไดแก โคลง ฉันท กาพย กลอน ราย ลิลิตและกลบท  

เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนแตงดวยคําประพันธรอยกรองแบบฉบับ 3 ชนิด คือ คําประพันธประเภทกลอนจํานวน 81 เพลง 
คําประพันธประเภทโคลงจํานวน 4 เพลงและคําประพันธประเภทราย จํานวน 3 เพลง ดังรายละเอียด
ตอไปนี้  

1) คําประพันธประเภทกลอน จากการศึกษาเพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐาน
วิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน แตงดวยคําประพันธ
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ประเภทกลอนมี 4 ชนิด คือ กลอนสุภาพจํานวน 19 เพลง กลอนเสภาจํานวน 9 เพลง กลอนบทละคร
จํานวน 52 เพลงและกลอนดอกสรอยจํานวน 1 เพลง ดังรายละเอียดตอไปนี้  

            ก . การแตงคําประพันธประเภทกลอนแปด  กลอนแปดมี
จํานวน 8-9 คํา คําสุดทายของวรรคหนาในบาทเอก สัมผัสกับคําที่ 3 ของวรรคหลังหรือสัมผัสกับคําที่ 
1 ที่ 2 หรือสัมผัสกับคําที่ 4 ที่ 5 ก็ได คําสุดทายของวรรคหลังในบาทเอกจะสงสัมผัสไปยังคําสุดทาย
ของวรรคหนาในบาทโทและตองสัมผัสกับคําที่ 3 ของวรรคหลังในบาทโทดวยหรืออาจสัมผัสกับคําที่ 1 
ที่ 2 หรือสัมผัสกับคําที่ 4 หรือ 5 ในวรรคหลังก็ได คําสุดทายของวรรคหลังในบาทโทจะสงสัมผัสไปยัง
คําสุดทายของวรรคหลังในบาทเอกของบทตอไป ดังแผนผังบังคับของกลอนสุภาพหรือกลอนแปดตอไปนี้ 
 

 
      วรรคสดับ                           วรรครับ 
              ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐        ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐     บาทเอก 

           วรรครอง                           วรรคสง 
  ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐        ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐     บาทโท 
  
  ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐        ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐      
   
  ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐        ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
 
 
จากการศึกษาพบวาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีเพลงท่ีประพันธดวยกลอนสุภาพหรือกลอนแปด ดังตัวอยาง เนื้อเพลง
ตอไปน้ี 

 
 เพลงจระเขหางยาว 
 

 ไมเกรงองคนรินทรปนนเรศวร  อันเรืองเดชเกรียงไกรมไหศวรรย 
 
มานพจบเจนสกาพนัน    ใครหมายมั่นมุงมาดใหมามี 
 
เธอก็เปนพญาครุฑอุดมเดช   วิสัยเพศพงศราชปกษี 
 
เนาวสถานพิมานฉิมพลี    เพราะบารมีอบรมสรางสมมา 

  
   (พระนิพนธเจาพระยาพระคลัง [หน] เรื่อง กากีคํากลอน) 
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เพลงจระเขหางยาว แตงดวยฉันทลักษณแบบกลอนแปดมีทั้งหมด 2 บท เพลงนี้มีจํานวนคําใน
แตละวรรคระหวาง 8-9 คํา มีการรับสงสัมผัสถูกตองตามแบบแผนของการแตงคําประพันธประเภท
กลอนสุภาพ  เชน กลอนบทแรก คําวา นเรศวร คําสุดทายของวรรคสดับ บาทเอก สงสัมผัสไปยังคําวา 
เดช คําท่ี 3 ของวรรครับ บาทเอก คําวา มไหศวรรย  คําสุดทายของวรรครับ บาทเอก สงสัมผัสไปยังคํา
วา พนัน คําสุดทายของวรรครอง บาทโท คําวา พนัน คําสุดทายของวรรครอง บาทโท สงสัมผัสไปยัง คํา
วา มั่น คําที่ 3 ของวรรคสง บาทโท มีสัมผัสระหวางบท คือ คําวา มี คําสุดทายของวรรคสง บาทโท สง
สัมผัสไปยังคําวา ปกษี  คําสุดทายของวรรครับ บาทเอกของกลอนบท 2 และกลอนบท 2 มีการรับสง
สัมผัสถูกตองตามแบบแผนการแตงคําประพันธประเภทกลอนสุภาพหรือกลอนแปดทุกประการ  

  ข) การแตงคําประพันธประเภทกลอนเสภา ราชบัณฑิตยสถาน 
(2550: 107) อธิบายความหมายของกลอนเสภาวาหมายถึง กลอนชนิดหนึ่งที่แตงขึ้นสําหรับขับเปน
ทํานองเพ่ือเลาเรื่องโดยใชกรับขยับเปนจังหวะ มีแบบแผนขอบังคับทั่วไปคลายกับกลอนสุภาพหรือ
กลอนแปด วิเชียร เกษประทุม (2550: 53-54) อธิบายลักษณะของกลอนเสภาวา กลอนเสภาใชคํา
วรรรคละ 7-10 คํา เพราะกลอนเสภาเปนกลอนเลาเรื่องอยางเลานิทานจึงใชคํามากเพ่ือบรรจุ
ขอความใหชัดเจนแกผูฟงและมุงการขับใหเกิดความไพเราะเปนสําคัญ เพราะฉะนั้นคําที่ใชในแตละ
วรรคอาจไมเทากัน ลักษณะการสัมผัสของกลอนเสภาจะสัมผัสเหมือนกลอนบทละคร  คือ คําสุดทาย
ของวรรคตนสงสัมผัสไปยังคําใดคําหนึ่งใน 5 คําแรกของวรรคหลังและไมมีบังคับหามเสียงสูงต่ํา
นอกจากน้ันขอบังคับอ่ืนเหมือนกับกลอนสุภาพ ดังแผนบังคับของกลอนเสภาตอไปน้ี 
 
 
 
                               วรรคสดับ         วรรครับ 

  ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐          ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐  
      วรรครอง         วรรคสง     

      ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐                    ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐       
       
      ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐                    ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐      
 
       ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐                    ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐        

 
 
 

จากการศึกษาพบวาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีเพลงที่ประพันธดวยกลอนเสภา ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้ 
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เพลงจระเขหางยาว 
3 ชั้น 

  โผตรงลงเหนือเมืองอางทอง  พอเย้ืองคลองบางแมวเปนแนวปา 
 

แลวหายกลายรูปเปนหลวงตา   ลงนั่งนิ่งภาวนารอยแปดที 
 
เสกไมเทาตอทางที่กลางตัว   แลวเอาบาตรสวมหัวเขาเร็วรี่ 

 

2 ชั้น 
  เผนโผนโจนผางกลางนที   ก็กลายเปนกุมภีรมหิมา 
 

เขี้ยวขาวยาวออกนอกปากโงง   ฟาดโผงรองเพียงเสียงฟาผา 
 

โตใหญตัวยาวสักเกาวา    ขึ้นวาราหลังน้ําดวยลําพอง… 
  

(เสภาขุนชางขุนแผน ตอน จระเขเถรขวาด) 
 

เพลงจระเขหางยาว  แตงดวยฉันทลักษณแบบกลอนเสภา คือ คณะและการรับสงสัมผัสถูกตอง
ตามแบบแผนการแตงคําประพันธประเภทกลอนเสภา เชน กลอนบท 1 คําวา ทอง คําสุดทายของวรรค
สดับ  สงสัมผัสไปยังคําวา คลอง คําท่ี 3 ของวรรครับ คําวา ปา คําสุดทายของวรรครับ สงสัมผัสไปยังคํา
วา ตา คําสุดทายของวรรครอง คําวา ตา คําสุดทายของวรรครอง สงสัมผัสไปยังคําวา ภาวนา คําที่ 4 
ของวรรคสง มีสัมผัสระหวางบท คือ คําวา ที คําสุดทายของวรรคสง บาทโท สงสัมผัสไปยังคําวา เร็วรี่ 
คําสุดทายของวรรครับ บาทเอกของกลอนบท 2 สวนกลอนบท 2 และบท 3 มีการรับสงสัมผัส มีสัมผัส
ระหวางบทถูกตองตามแบบแผนการแตงคําประพันธประเภทกลอนเสภาทุกประการ  
                                            ค )  การแต งคํ าประพั นธ ประ เภทกลอนบทละคร 
ราชบัณฑิตยสถาน (2550: 83) อธิบายความหมายของกลอนบทละครวาหมายถึง กลอนที่ใชเปนบท
รองในละครรําตามแบบแผนโบราณของไทย วิเชียร เกษประทุม (2550: 41-42) อธิบายถึงลักษณะ
ของกลอนบทละครวา กลอนบทละครใชคําในวรรคหน่ึงไดตั้งแต 6-9 คํา แตที่นิยมกันมักเปน 6 หรือ 7 
คํา การสัมผัสใหถือหลักเกณฑของกลอนสุภาพเปนหลัก วรรคแรกหรือวรรคสดับของกลอนบทละครนิยม
ใชคํานําหรือคําข้ึนตนเพ่ือขึ้นความใหมหรือเปล่ียนทํานองรองใหม คํานําบางทีใช 2 พยางค 3 พยางค 
หรือ 4 พยางค แตตองนับเปนหนึ่งวรรคเต็มเพราะเวลารองตองเอ้ือนเสียงใหยาวมีจังหวะเทากับวรรค
ธรรมดา ไดแกคําวา “เมื่อนั้น” ใชขึ้นตนเมื่อกลาวถึงตัวสําคัญของเร่ืองหรือของตอน “บัดนั้น” ใชขึ้นตน
เมื่อกลาวถึงตัวไมสําคัญ “มาจะกลาวบทไป” ใชสําหรับขึ้นตอนใหม “เมื่อนั้น”  “บัดนั้น” “มาจะกลาว
บทไป” ไมตองใหพยางคสุดทายสงสัมผัสกับวรรคตอไป ดังแผนบังคับของกลอนบทละครตอไปนี้  
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                           วรรคสดับ                                  วรรครับ 
 
 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ (๐ ๐)    ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐    

       วรรครอง                   วรรคสง 

      ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐     ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐         
 
 
 จากการศึกษาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีเพลงที่ประพันธดวยกลอนบทละครเปนจํานวนมาก ดังตัวอยางเนื้อเพลง
ตอไปน้ี 
 

เพลงสรอยเพลง จากตับนางลอย   
  เมื่อน้ัน     องคทาวทศพักตรยักษา  
 

ทุกขรอนถอนฤทัยไปมา    ตรึกตราถึงสงครามรามลักษณ 
 
ครั้งนี้ทีศึกเห็นใหญหลวง    จะลุลวงลงกาอาณาจักร 
 
จําจะคิดตัดศึกที่ฮึกฮัก    ใหเลิกไปไมพักตองตอดี  
 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงดัดแปลงเนื้อรองมาจาก

วรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน นางลอย พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย)  
 
 เพลงสรอยเพลง นําเนื้อรองมาจากวรรณคดีเรื่อง รามเกียรต์ิ ตอน นางลอย ประพันธโดยใช
ฉันทลักษณแบบกลอนบทละคร สิ่งที่แสดงใหทราบวาเปนการแตงดวยฉันทลักษณแบบกลอนบทละคร 
คือ ใชคําข้ึนตนวา “เมื่อนั้น” ซึ่งกลาวถึงตัวละครสําคัญของเร่ืองคือ ทศกัณฐอีกทั้งยังมีการรับสงสัมผัส
ถูกตองตามขอบังคับของการแตงคําประพันธประเภทกลอนบทละครเชน กลอนบท 1 คําวา ยักษา     
คําสุดทายของวรรครับ สงสัมผัสไปยังคําวา มา คําสุดทายของวรรครอง คําวา มา คําสุดทายของวรรค
รอง สงสัมผัสไปยังคําวา ตรา คําที่ 2 ของวรรคสง มีสัมผัสระหวางบท คือ คําวา ลักษณ คําสุดทายของ
วรรคสง สงสัมผัสไปยังคําวา จักร คําสุดทายของวรรครับ ของกลอนบท 2 การรับสงสัมผัสของกลอนบท 
2 มีลักษณะการรับสงสัมผัสถูกตองตามหลักการแตงคําประพันธประเภทกลอนบทละครทุกประการ ดัง
ตัวอยางเนื้อเพลงขางตน  
            ง) การแตงคําประพันธประเภทกลอนดอกสรอย ราชบัณฑิตยสถาน 
(2550: 76-81) อธิบายความหมายของกลอนดอกสรอยวาหมายถึง การเลนอยางหนึ่ง ผูเลนตองแตง
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บทลํานําสําหรับขับรอง มีเครื่องดนตรีโทน ทับ กรับ ฉิ่ง มีตนบท นักรอง ลูกคู เชนเดียวกับการเลนสักวา 
วิเชียร เกษประทุม (2550: 43-44) อธิบายถึงลักษณะของกลอนดอกสรอยวา กลอนดอกสรอยบทหน่ึง
มี 4 คํากลอน หรือ 8 วรรค วรรคหน่ึงใชคํา 6 ถึง 8 คํา วรรคแรกที่ขึ้นตน โดยมากมี 4 คํา หรืออาจมี 
5 คํา ก็ได คําที่ 1 กับคําที่ 3 ตองซํ้าคําเดียวกัน คําที่ 2 เปนคําวา “เอย” สวนคําที่ 4 เปนคําอ่ืนที่รับ
กัน กลอนดอกสรอยจะตองลงทายดวยคําวา “เอย” เสมอ แตถาเปนกลอนดอกสรอยในบทละครจะไมลง
ทายดวยคําวา “เอย” สวนสัมผัสจะเหมือนกลอนสุภาพ ดังแผนบังคับกลอนดอกสรอยตอไปนี้ 
 
 

   ๐ เอย ๐ ๐                  ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐    
   

      ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐        ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐    
    
      ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐         ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐      
 
      ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐         ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ เอย 

 
จากการศึกษาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบวามีเพลงที่ประพันธดวยกลอนดอกสรอย ดังตัวอยางเน้ือเพลง
ตอไปน้ี 

  
เพลงสะสม 
 

  ตุกเอยตุกแก    ตับแกแซซรองกึกกองบาน 
 

เหมือนเตือนหูใหงูรูอาการ   นารําคาญเสียแทแทแสจริงจริง 
 
อันความลับเหมือนกับตับที่ลับแน   อยาตีแผใหกระจายท้ังชายหญิง 
 
ที่ควรปดปดไวอยาไหวติง   ควรจะนิ่งนิ่งไวในใจเอย 
 

(ทัด เปรียญ ประพันธเนื้อรอง) 
 
 เพลงสะสม แตงดวยฉันทลักษณแบบกลอนดอกสรอย คือ ขึ้นตนบทดวยอักษร 4 คํา “ตุกเอย
ตุกแก” คําที่ 2 ของวรรคแรกปรากฏคําวา “เอย” บางบทใชคําวา “เอย”  คําสุดทายของบทลงทายดวย
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คําวา “เอย” มีการรับสงสัมผัสถูกตองตามขอบังคับคือ กลอนบท 1 คําวา แก คําสุดทายของวรรคสดับ 
สงสัมผัสไปยังคําวา แก กับ แซ คําที่ 2 และ 3 ของวรรครับ คําวา บาน คําสุดทายของวรรครับ สง
สัมผัสไปยังคําวา การ คําสุดทายของวรรครอง คําวา การ คําสุดทายของวรรครอง สงสัมผัสไปยังคําวา 
รําคาญ คําที่ 3 ของวรรคสง คําวา แน คําสุดทายของวรรคสดับ สงสัมผัสไปยังคําวา แผ คําที่ 3 ของ
วรรครับ คําวา หญิง คําสุดทายของวรรครับ สงสัมผัสไปยังคําวา ติง คําสุดทายของวรรครอง คําวาติง คํา
สุดทายของวรรครอง สงสัมผัสไปยังคําวา นิ่ง คําที่ 3 และ 4 ของวรรคสง สวนสัมผัสระหวางบทคือคําวา 
จริง คําสุดทายของวรรคสง สงสัมผัสไปยังคําวา หญิง คําสุดทายของวรรครับ ดังตัวอยางเนื้อเพลงขางตน  
   2) คําประพันธประเภทโคลง ราชบัณฑิตยสถาน (2550: 209) อธิบาย
ความหมายของโคลงวาหมายถึง รูปแบบรอยกรองชนิดหนึ่ง มีบังคับพยางคสัมผัสและมีบังคับรูป
วรรณยุกตเอกโทหรือในกรณีที่จําเปนใชเสียงวรรณยุกตเอกโทแทนได โคลงท่ีแตงกันมาแตเดิมโดย
ลักษณะรูปมี 2 ประเภทใหญ ๆ คือ โคลงด้ันและโคลงสุภาพ  

จากการศึกษาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบเพลงท่ีแตงดวยคําประพันธประเภทโคลงเพียงชนิดเดียวคือ โคลงส่ี
สุภาพ ดังรายละเอียดตอไปนี้  
             ก) การแตงคําประพันธประเภทโคลงสี่สุภาพ ราชบัณฑิตยสถาน 
(2550: 252) อธิบายความหมายของโคลงส่ีสุภาพวา โคลงแบบหนึ่งมีกําหนดบังคับพ้ืนฐาน คือ คณะ 
สัมผัส คําเอก คําโทและคําสรอย วิเชียร เกษประทุม (2550: 75-76) อธิบายถึงลักษณะของโคลง       
สี่สุภาพวา โคลงบทหน่ึงมี 4 บาท บาทหนึ่งมี 2 วรรค คือ วรรคหนากับวรรคหลัง วรรคหนาของทุกบาท
มีวรรคละ 5 คํา วรรคหลังของบาทที่ 1, 2 และ 3 มีวรรคละ 2 คํา สวนของบาท 4 มี 4 คํา รวมโคลง 
สี่สุภาพบทหน่ึงมี 30 คํา ลักษณะสัมผัสของโคลงสี่สุภาพ คําที่ 7 ของบาทท่ี 1 สัมผัสกับคําที่ 5 ของ
บาทที่ 2 และ 3 คําท่ี 7 ของบาทที่ 2 สัมผัสกับคําที่ 5 ของบาทที่ 4 การบังคับเอกโท โคลงส่ีสุภาพตอง
มีคําเอก 7 แหงและคําโท 4 แหง ตําแหนงคําเอกและโทอาจสลับกันได คําที่ 7 ของบาทท่ี 1 และคําที่ 
5 ของบาทที่ 2 และ 3 หามใชคําที่มีรูปวรรณยุกต หามใชคําตายที่ผันวรรณยุกตโทในตําแหนงโท      
คําสุดทายของบท หามใชคําตาย และคําที่มีรูปวรรณยุกต คําที่เปนเอกโทษและโทโทษไมควรใชอยางยิ่ง 
คําตายใชแทนคําเอกได ถาเน้ือความยังไมสิ้นกระแส สามารถเติมคําสรอยลงในทายบาทที่ 1 และบาทที่ 
3 ไดอีก 2 คํา ดังผังบังคับของโคลงส่ีสุภาพตอไปนี้  

                                                 สรอย 
                                            (     )      
 

                                               
                                                            สรอย 
                                                 (      ) 
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จากการศึกษาพบวาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 
2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีเพลงท่ีประพันธดวยโคลงสี่สุภาพดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้   

 
เพลงแขกเจาเซ็น จากตับนิทราชาคริต 

 เมามัวสนุกแท   สนทนา กันเฮย   
แตสิ่งซึ่งหรรษา       สบสิ้น 
ประดิษฐคิดสักวา                 คําขับ รองแฮ   
รองร่ําสําราญลิ้น        เลนทั้งดนตรี 
  

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ลิลิตนิทราชาคริต) 
 

เพลงแขกเจาเซ็น จากตับนิทราชาคริต พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว เรื่อง ลิลิตนิทราชาคริต แตงดวยฉันทลักษณแบบโคลงส่ีสุภาพ คือ เพลงนี้มีทั้งหมด 4 บาท 
บาทหน่ึงมี 2 วรรค (วรรคหนากับวรรคหลัง) วรรคหนาของทุกบาทในเพลงนี้มีวรรคละ 5 คํา วรรคหลัง
ของบาทท่ี 1, 2 และ 3 มีวรรคละ 2 คํา บาทที่ 1 วรรคหลังมีสรอย 2 คํา คือคําวา กันเฮย บาทที่ 3 
วรรคหลังมีสรอย 2 คํา คือ คําวา รองแฮ บาทที่ 4 มี 4 คํา คือ คําวา เลนทั้ง ดนตรี สวนการรับสง
สัมผัส คําวา สนทนา คําที่ 7 ของบาทท่ี 1 สงสัมผัสไปยังคําวา หรรษา คําที่ 5 ของบาทท่ี 2 และคําวา 
สักวา คําที่ 5 ของบาทท่ี 3 คําวา สิ้น คําที่ 7 ของบาทท่ี 2 สงสัมผัสไปยังคําวา ลิ้น คําที่ 5 ของบาทท่ี 
4 ลักษณะเอกโทของเพลงนี้ถูกตองตามกฎขอบังคับของโคลงสี่สุภาพ คือ การบังคับเอก มี 7 คํา ไดแก 
คําวา สนุก คําที่ 4 วรรคหนาของบาทที่ 1 คําวา สิ่ง คําที่ 2 วรรคหนาของบาทที่ 2 คําวา สบ คําท่ี 6 
วรรคหลังของบาทท่ี 2 คําวา คิด คําท่ี 3 วรรคหนาของบาทที่ 3 คําวา ขับ คําที่ 7 วรรคหลังของบาทที่ 
3 คําวา ร่ํา คําที่ 2 วรรคหนาของบาทที่ 4 และคําวา เลน คําที่ 6 วรรคหลังของบาทที่ 4 สวนการ
บังคับโท มี 4 คํา ไดแก คําวา แท คําที่ 5 วรรคหนาของบาทที่ 1 คําวา สิ้น คําที่ 7 วรรคหลังของบาท
ที่ 2 คําวา ลิ้น  คําท่ี 5 วรรคหนาของบาทท่ี 4 และคําวา ทั้ง คําที่ 7 วรรคหลังของบาทที่ 4  
   3) คําประพันธประเภทราย ราชบัณฑิตยสถาน (2550:390) อธิบาย
ความหมายของรายวาหมายถึง คําประพันธรอยกรองประเภทหน่ึง ไมกําหนดจํานวนวรรค ปรกติมักแตง
ไมนอยกวา 5 วรรค มีสัมผัสระหวางวรรคตอเนื่องกันไปจนจบ มีขอกําหนดวา ถาสงสัมผัสดวยคําที่มีรูป
วรรณยุกตใด ก็รับสัมผัสโดยคําที่มีรูปวรรณยุกตนั้นและอาจมีคําสรอยเสริมทายบทหรือแทรกระหวาง
วรรค รายแบงออกเปน 5 ชนิด ไดแก รายโบราณ รายสุภาพ รายดั้น รายกาพยและรายยาว ซึ่งแตละ
ชนิดมีฉันทลักษณและรายละเอียดตางกัน 

เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน มีเพลงที่ประพันธดวยราย 2 ชนิด คือ รายสุภาพและรายยาว ดังรายละเอียดตอไปนี้     
                                                    ก) การแตงคําประพันธประเภทรายสุภาพ ราชบัณฑิตยสถาน 
(2550: 395) อธิบายลักษณะของรายสุภาพวา รายสุภาพบทหนึ่งประกอบดวยคํา 5 วรรคขึ้นไป      
ไมจํากัดจํานวน แตละวรรคปรกติจะมี 5 คํา หรือจะเกิน 5 คําบางก็ไดและจบลงใน 3 วรรคทายโดย



111 
 

เลียนแบบโคลงสองสุภาพ คําสรอยในรายสุภาพจะเสริมทายบทหรือเสริมลงระหวางวรรคก็ได จังหวะ
ของรายสุภาพแตละวรรคแบงเปน 2 จังหวะ คือ 2-3 หรือ 3-2 ขึ้นอยูกับความในวรรคหรือสัมผัส
ระหวางวรรค สัมผัสบังคับเปนสัมผัสสระ คือ คําสุดทายของวรรคหนา สงสัมผัสไปยังคําที่ 1, 2 หรือ 3 
ของวรรคตอไป แต 3 วรรคทายสัมผัสเชนเดียวกับโคลงสองสุภาพ ดังผังบังคับคณะและสัมผัสของราย
สุภาพตอไปน้ี  
 

 
 
 
 
 
 
 

เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป  พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนที่ประพันธดวยรายสุภาพ ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้  
 
 เพลงแขกกลอมเจา 
 
  บนานจึงอีแมน     ผูแทนศาสดาจารย        อ้ืนอานสารสัญญา 
 
 ใหผูมานั่งชุม  นุมกันฟงเปนพยาน    ขอคําขานเชิดชู     วาอาบูหะซัน 
 

อันเปนขาภูธร    นอซาตอลอัวดัด      ขาพระรัตนนารี      มีจิตจงสัญญา 
 

 เผือนราธิเบศ       ผูปกเกศชาวประชา     ทรงพระกรุณาพระราชทาน  
   

ใหสมานสมรไมตรี    เปนสวามีภริยา   เขาทาสาทั้งสอง   ปองจิตยอมยินดี  
 
ตามประเพณีโกหราน   ทานผูสรางโลกา   เล็งนัยนาเปนหลัก  

 
 

 
 
 

                                             

                  
                                                                              

               ฯลฯ                      '               '                       '               (          )              
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เพลงแขกถอนสายบัว  
 

  ประจักษพระหฤทัย ชวยคุมภัยเภทพอง       อยาตกตองสองรา  
 
 หนึ่งผูมาเปนพยาน       ลงลักษณสาสนเสนหมึก    จารึกชื่อเปนพยาน 
 

ไปตราบกาลชีพมวย โดยสุขสวัสดิ์ดวย       พระเจาปกครอง สองเทอญ 
  

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ลิลิตนิทราชาคริต) 
 

เพลงแขกกลอมเจาและเพลงแขกถอนสายบัว จากตับนิทราชาคริต แตงดวยฉันทลักษณแบบ
รายสุภาพ สิ่งที่แสดงใหทราบวาเปนการแตงดวยรายสุภาพคือ มีคณะและการรับสงสัมผัสถูกตองตาม
ลักษณะบังคับของการแตงคําประพันธประเภทรายสุภาพ กลาวคือ คําสุดทายของแตละวรรค สงสัมผัส
ไปยังคําที่ 1, 2 หรือ 3 ของวรรคตอไป เชน คําวา แมน คําสุดทายของวรรคที่ 1 สงสัมผัสไปยังคําวา 
แทน คําที่ 2 ของวรรคที่ 2 คําวา ศาสดาจารย คําสุดทายของวรรคที่ 2 สงสัมผัสไปยังคําวา อาน กับ 
สาร คําที่ 2 และ 3 ของวรรคที่ 3 วรรคอ่ืนๆ มีการรับสงสัมผัสเชนนี้ไปเร่ือย ๆ จนกระท่ังถึง 3 วรรค
สุดทายในเพลงแขกถอนสายบัวการรับสงสัมผัสบังคับเปนเชนเดียวกับโคลงสองสุภาพ  

   ข) การแตงคําประพันธประเภทรายยาว  ราชบัณฑิตยสถาน 
(2550: 394) อธิบายลักษณะของรายยาววา คณะของรายยาวไมกําหนดแนนอน บทหน่ึงไมกําหนด
จํานวนวรรค แตละวรรคไมกําหนดจํานวนคํา เมื่อจบความอาจมีคําสรอยเสริมทายบทได สัมผัสบังคับ
เปนสัมผัสสระ มีตําแหนงไมคงที่ คือ คําสุดทายของวรรคหนาสงสัมผัสไปยังคําใดคําหนึ่งยกเวนคํา
สุดทายในวรรคตอไป ดําเนินไปเชนน้ีจนกระท่ังจบบท ดังแผนผังบังคับของรายยาวตอไปน้ี 

 
 

 
         ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐    ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐   ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ... 
 
      ...  ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐    ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐   ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐  ๐๐  

 
 
 

เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนที่ประพันธดวยรายยาว ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้ 
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เพลงลาวตอนก 
 

 สาวชื่นชวนสรวลระริกระรี ่ เก็บจําปจําปา   โนนมะลิลาและมะลิซอน    
 

หยุดซุมขจรเชิงพุทธชาด   กอกุหลาบดาษดื่นตน รานรสสุคนธปนชํามะนาด  
 

มะลิวัลยพาดเครือลดา   เก็บกระดังงามณฑาย่ีโถ   ชมชงโคพะยอมยี่สุน   
 

การะเกดพิกุลยี่หุบหอม   สาวหยุดคอมนอมกิ่งดม    ชื่นดอกสมชมกลวยไม 
 
เจอะกระเจ้ียงไพรพราวพรูคบ   เครือฟารบคําเจิดสอย  สองสาวนอยหนานวลแฉลม  
 
ยืนกรุมกริ่มยิ้มแยมยั่วกันสองรา แมเอย   

 
(พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ บทละครรอง เรื่อง สาวเครือฟา) 

 
เพลงลาวตอนก แตงดวยฉันทลักษณแบบรายยาว คือ เพลงนี้ไมไดกําหนดคณะไวแนนอน แต

ละวรรคมีจํานวนคําไมคงที่คือ 5-9 คํา เมื่อจบความมีคําสรอยเสริมทายบท 2 คํา คือคําวา แมเอย สวน
สัมผัสบังคับเปนสัมผัสสระ มีตําแหนงไมคงที่ กลาวคือคําสุดทายของวรรคตนสงสัมผัสไปยังคําใดคําหนึ่ง
ของวรรคตอไป ยกเวนคําแรกและคําสุดทายซึ่งไมนิยมรับสัมผัส เชน คําวา  รี่ คําสุดทายของวรรคท่ี 1 
สงสัมผัสไปยังคําวา ป คําที่ 3 ของวรรคที่ 2 คําวา ปา คําสุดทายของวรรคที่ 2 สงสัมผัสไปยังคําวา ลา 
คําที่ 4 ของวรรคที่ 3 คําวา ซอน คําสุดทายของวรรคที่ 3 สงสัมผัสไปยังคําวา จร คําที่ 4 ของวรรคที่ 4 
โดยมีการรับสงสัมผัสเชนน้ีจนจบบท ดังตัวอยางเนื้อเพลงขางตน  
        3.2.1.2 คําประพันธรูปแบบพิเศษ สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ (2540: 114) อธิบาย
ความหมายของคําประพันธรูปแบบพิเศษวาหมายถึง การใชคําประพันธที่ไมมีรูปแบบตายตัว อาจมีความ
คลายคลึงกับประเภทกลอนแตจํานวนของคําในแตละวรรคไมแนนอนและมีสัมผัสไมตรงตามแบบแผน  
 จากการศึกษาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบการแตงคําประพันธรูปแบบพิเศษ จํานวน 24 เพลง ซึ่งเปนการแตงคํา
รูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธ 2 ประเภท คือ การแตงคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตง
คําประพันธประเภทกลอน พบจํานวน 23 เพลงและการแตงคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคํา
ประพันธประเภทราย พบจํานวน 1 เพลง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
   1) การแตงคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภท
กลอน เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน พบการแตงคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทกลอน 4 ชนิด คือ แตง
คําประพันธรูปแบบพิเศษคลายกลอนแปด จํานวน 20 เพลง แตงคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายกลอน
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ดอกสรอย จํานวน 1 เพลง แตงคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายกลอนสี่ จํานวน 1 เพลงและแตงคํา
ประพันธรูปแบบพิเศษคลายกลอนหก จํานวน 1 เพลง ดังรายละเอียดตอไปนี้   

ก. แตงคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธ
ประเภทกลอนแปด ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปน้ี  
 

เพลงฟอนเง้ียว 
 

  ขออวยชัยพุทธิไกรชวยค้ํา  ทรงคุณเลิศล้ําไปทุกท่ัวตัวตน 
 

จงไดรับสรรพมิ่งมงคล   ขอเทวาชวยรักษาเถิด 
 
ขอใหอยูสุขาโดยธรรมมานุภาพเจา  เทพดาชวยเราถือเปนมิ่งมงคล 
 
สังฆานุภาพเจา ชวยแนะนําผล  สรรพม่ิงทั่วไปเทอญ 
 
มงคลเทพดาทุกแหงหน   ขอจงบันดลชวยค้ําจุณ 
 

(ไมปรากฏนามผูแตง) 
 

เพลงฟอนเงี้ยว เปนเพลงที่แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษซ่ึงมีลักษณะคลายการแตงคํา
ประพันธประเภทกลอนแปด เนื่องจากเพลงนี้มีการรับสงสัมผัสถูกตองตามแบบแผนบังคับของการแตง
คําประพันธประเภทกลอนแปด เชน กลอนบท 1 คําวา ค้ํา คําสุดทายของวรรคสดับ บาทเอก สงสัมผัส
ไปยังคําวา ล้ํา คําที่ 4 ของวรรครับ บาทเอก คําวา ตน คําสุดทายของวรรครับ บาทเอก สงสัมผัสไปยัง
คําวา คล คําสุดทายของวรรครอง บาทโท เพลงน้ีมีจํานวนคําในแตละวรรค 6-11 คํา คําสุดทายของ
วรรครอง กลอนบท 1 ไมมีการสงสัมผัสไปยังวรรคสงกลอนบท 1 อีกทั้งบทสุดทายแตงไมครบบท        
มีเพียง 2 วรรค หรือ 1 คํากลอนเทานั้น นอกจากน้ันเพลงนี้ยังขาดสัมผัสระหวางบทซึ่งเปนสัมผัสบังคับ
ในการแตงคําประพันธประเภทกลอน  

ข. แตงคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธ
ประเภทกลอนดอกสรอย ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้  
 
 เพลงนกขม้ิน จากตับตนเพลงฉ่ิง  

 ...ดอกเอย    ดอกขจร 
 
นกขม้ินเหลืองออน    ค่ําแลวจะนอนไหนเอย 
 

  
 (ไมปรากฏนามผูแตง) 



115 
 

เพลงนกขม้ิน จากตับตนเพลงฉ่ิง เปนเพลงที่แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษมีลักษณะคลาย
การแตงคําประพันธประเภทกลอนดอกสรอยอยูทายบทของเพลง กลาวคือ คําที่ 2 ของวรรคสดับ 
ปรากฏคําวา เอย แตไมมีคําอ่ืนมารับและลงทายบทดวยคําวา เอย ซึ่งทั้งสองคํานี้เปนคําที่ใชบังคับใน
การแตงคําประพันธประเภทกลอนดอกสรอย เพลงนี้มีจํานวนคําในแตละวรรคไมสอดคลองกับการแตง
คําประพันธประเภทกลอนดอกสรอย เพราะนอกจากวรรคแรกปรากฏคําวา เอย แตไมมีคําอ่ืนมารับ แลว
เพลงนี้ยังแตงไมครบบทอีกดวย  

ค. แตงคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธ
ประเภทกลอนส่ี ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้  
 

เพลงดวงจันทรวันเพ็ญ จากรําวงมาตรฐาน 
 

ดวงจันทรวันเพ็ญ   ลอยเดนอยูในนภา 
 

ทรงกลดสดสี     รัศมทีอแสงงามตา 
 
แสงจันทรอราม     ฉายงามสองฟา 
 
ไมงามเทาหนา     นวลนองยองใย 
 
งามเอยแสนงาม     งามจริงยอดหญิงชาติไทย 
 
งามวงพักตรยิ่งดวงจันทรา   จริตกิริยานิ่มนวลละไม 

 
วาจากังวาน     ออนหวานจับใจ 
 
รูปทรงสมสวน     ยั่วยวนหทัย 
 
สมเปนดอกไม     ขวัญใจชาติเอย 
 

(ทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม ประพันธเนื้อรอง) 
 

เพลงดวงจันทรวันเพ็ญ เปนเพลงที่แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษ มีลักษณะคลายการ
แตงคําประพันธประเภทกลอนสี่ เน่ืองจากจํานวนคําในแตละวรรคของเพลงนี้สวนใหญมี 4 คํา มีสัมผัส
ระหวางบทซึ่งเปนสัมผัสบังคับของการแตงคําประพันธประเภทกลอน มีการรับสงสัมผัสเชนเดียวกับการ
แตงคําประพันธประเภทกลอน เชน กลอนบท 1 คําวา เพ็ญ คําสุดทายของวรรคสดับ สงสัมผัสไปยังคํา
วา เดน คําที่ 2 ของวรรครับ คําวา สี สงสัมผัสไปยังคําวา รัศมี คําที่ 2 ของวรรคสง กลอนบทอ่ืนก็มีการ
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รับสงสัมผัสคลายกับการแตงคําประพันธประเภทกลอน นอกจากน้ันยังมีสัมผัสระหวางบทซึ่งเปนสัมผัส
บังคับของการแตงคําประพันธประเภทกลอนดวย คือ กลอนบท 1 คําวา ตา คําสุดทายของวรรคสง สง
สัมผัสไปยังคําวา ฟา คําสุดทายของวรรครับของกลอนบท 2 เพลงนี้บทประพันธตอนสุดทายแตงไมครบ
บท   มีเพียง 2 วรรคหรือ 1 คํากลอนเทานั้น นอกจากนี้บางวรรคมีมากกวา 4 คํา เชน วรรครับของ
กลอนบท 1 มี 6 คํา วรรคสงของกลอนบท 1 มี 7 คํา อีกทั้งบางวรรคไมมีการรับสงสัมผัส ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากผูประพันธตองการเนนอารมณและความหมายของเพลงเปนสําคัญ  

               ง. แตงคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธ
ประเภทกลอนหก ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปน้ี 

 
เพลง ระบําดอกบัว 
 

  เหลาขาคณาระบํา   รองรํากันดวยเริงรา 
 

ฟอนสายใหพิศโสภา    เปนทีทาเยื้องยาตรนาดกราย 
 
ดวยจิตจงรักภักดี     มิมีจะเหนื่อยแหนงหนาย 
 
ขอมอบชีวิตและกาย    ไวใตเบื้องพระบาทยุคล 

 
เพ่ือทรงเกษมสราญ    และชื่นบานพระกมล 
 
ถวายฝายฟอนอุบล    ลวนวิจิตรพิศอําไพ 
 
อันปทุมยอดผกา     ทัศนาก็วิไล 
 
งามตระการดาลหทัย    หอมจรุงฟุงขจร 

 
คลายจะยวนเยาภมร    บินวะวอนฟอนสุคันธ 

 
(มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง)   

 
 เพลงระบําดอกบัว เปนเพลงที่แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษ มีลักษณะคลายการแตงคํา
ประพันธประเภทกลอนหก เนื่องจากในแตละวรรคของเพลงนี้สวนใหญมีจํานวน 6 คํา มีการรับสงสัมผัส
และมีสัมผัสระหวางบทคลายการแตงคําประพันธประเภทกลอน เชน กลอนบท 1 คําวา ระบํา คํา
สุดทายของวรรคสดับ บาทเอก สงสัมผัสไปยังคําวา รํา คําที่ 2 ของวรรครับ บาทเอก คําวา เริงรา คํา
สุดทายของวรรครับ บาท สงสัมผัสไปยังคําวา โสภา คําสุดทายของวรรครอง บาทโท คําวา โสภา คํา
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สุดทายของวรรครอง บาทโท สงสัมผัสไปยังคําวา ทีทา คําที่ 3 ของวรรคสง บาทโท มีสัมผัสระหวางบท  
เชน คําวา กราย คําสุดทายของวรรคสง บาทโทของกลอนบท 1 สงสัมผัสไปยังคําวา หนาย คําสุดทาย
ของวรรครับ บาทเอกของกลอนบท 2 เพลงน้ีมีจํานวนคําในแตละวรรคไมแนนอน แตงคําประพันธไม
ครบบทและกลอนบท 4 เมื่อตองขึ้นบท 5 ไมมีสัมผัสระหวางบทซึ่งเปนสัมผัสบังคับของการแตงคํา
ประพันธประเภทกลอน 
   2) แตงคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทราย 
เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
พบการแตงคําประพันธดวยรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทรายจํานวน 1 ชนิด คือ ราย
สุภาพ ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้ 
 
 เพลงลาวจอย จากระบําไก 
 
  สรอยแสงแดงพระพราย   ขนเขียวลายระยับ     ปกสลับเบญจรงค  
  

เลื่อมลายยงหงสบาท     ขอบตาชาดพะพริ้ง     สิงคลิ้งหงอนพรายพรรณ  
 
ขานขันเสียงเอาใจ     เดือยหงอนใสสีลํายอง    สองเทาเทียมนพมาศ   

  
ปานฉลุชาดทารง     ปูก็ใชใหผีลง     ผีก็ลงแกไก     ไกแกวไซรบมกิลัว  

  
ขุกผกหัวองอาจ     ผาดผันตีปกปอง  รองเร่ือยเฉื่อยฉาดฉาน 
 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจากบท

ละครเร่ืองพระลอ พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ) 
 

 เพลงลาวจอย จากระบําไก  เปนเพลงที่แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษ มีลักษณะการ
ประพันธคลายรายสุภาพ คือ รายสุภาพบทหนึ่ง มี 5 วรรคขึ้นไป เพลงนี้มีทั้งหมด 16 วรรค รายสุภาพ
ในแตละวรรคกําหนดใหมี 5 คําหรือเกินบางก็ได ซึ่งในแตละวรรคของเพลงนี้มี 5-6 คํา รายสุภาพตอน
จบจะตองเปนโคลง 2 สุภาพเสมอ เพลงบทนี้ไมไดนําตอนจบของรายสุภาพในบทละครเรื่องพระลอ  
พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศมาทั้งบท จึงขาด 3 วรรคสุดทายซึ่งเปน
โคลง 2 สุภาพไปและในการรับสงสัมผัสของรายสุภาพน้ัน คําสุดทายของวรรคหนา ตองสัมผัสกับคําที่ 
1, 2 หรือ 3 ของวรรคถัดไปทุกวรรค บทประพันธนี้เมื่อนํามาใชเปนบทขับรอง ผูประพันธจึงปรับปรุง
บางคําเพ่ือใหสามารถขับรองไดลงตามจังหวะหนาทับ เมื่อไดปรับปรุงคําประพันธตนฉบับแลว จึงทําให
รูปแบบฉันทลักษณของบทประพันธตนฉบับเปลี่ยนไป จากฉันทลักษณแบบรายสุภาพกลายเปนคํา
ประพันธรูปแบบพิเศษ คือ เน้ือรองตนฉบับ “...เพียงฉลุชาดทรารง ปูก็ใชผีลงแกไก ไกแกวไซรบมิกลัว
...” ปรับปรุงเปน   “...ปานฉลุชาดทารง ปูก็ใชใหผีลง ผีก็ลงแกไก ไกแกวไซรบมิกลัว...” คําวา รง       
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คําสุดทายของวรรคท่ี 10 สงสัมผัสไปยังคําวา ลง คําสุดทายของวรรคท่ี 11 ซึ่งผิดหลักของการรับสง
สัมผัสแบบรายสุภาพ การแตงคําประพันธดวยฉันทลักษณแบบพิเศษ นอกจากผูประพันธตองการจะเนน
อารมณ ความรูสึกของเพลงแลว การแตงคําประพันธลักษณะดังกลาวยังแสดงใหเห็นถึ งความเปน
อัจฉริยะภาพเชิงสรางสรรคดานวรรณศิลปของกวีอีกดวย  
 

 จากการศึกษาฉันทลักษณของเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนพบวา เพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน แตงดวยคําประพันธ 2 ประเภท คือ แตง
ดวยฉันทลักษณรอยกรองแบบฉบับและแตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษ ดังนี้ 

1. เพลงที่แตงดวยฉันทลักษณรอยกรองแบบฉบับ  
เพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน แตงดวยรอยกรองแบบฉบับ จํานวน 88 เพลง จําแนกไดเช 3 ชนิด คือ คําประพันธ
ประเภทกลอน คําประพันธประเภทโคลงและคําประพันธประเภทราย ดังนี้  

1.1 คําประพันธประเภทกลอน พบ 4 ชนิด ไดแก เพลงที่ประพันธดวยกลอนแปด 
จํานวน 19 เพลง ประพันธดวยกลอนเสภา จํานวน 9 เพลง ประพันธดวยกลอนบทละคร จํานวน 52 
เพลง ประพันธดวยกลอนดอกสรอย จํานวน 1 เพลง  

1.2 คําประพันธประเภทโคลง พบเพียงชนิดเดียว คือ โคลงส่ีสุภาพ จากการศึกษาพบ
จํานวน 4 เพลง  

 1.3 คําประพันธประเภทราย พบ 2 ชนิด คือ รายสุภาพ จํานวน 2 เพลงและรายยาว 
จํานวน 1 เพลง  

 
2. เพลงที่แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษ  

เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษ พบจํานวน 24 เพลง ไดแก  

  2.1 แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายคําประพันธประเภทกลอนแปด           
จากการศึกษาพบจํานวน 20 เพลง  

2.2 แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายคําประพันธประเภทกลอนดอกสรอย        
จากการศึกษาพบจํานวน 1 เพลง 

2.3 แต งดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคล ายคําประพันธประเภทกลอนส่ี                   
จากการศึกษาพบจํานวน 1 เพลง  

2.4 แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายคําประพันธประเภทกลอนหก                
จากการศึกษาพบจํานวน 1 เพลง  

2.5 แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายคําประพันธประเภทรายสุภาพ               
จากการศึกษาพบจํานวน 1 เพลง  

 
 



119 
 

อาจกลาวไดวาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนแตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษจํานวนนอยกวาเพลงที่แตงดวย       
ฉันทลักษณรอยกรองแบบฉบับ อาจเนื่องจากเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนสวนใหญนํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร ซึ่งวรรณคดี
หรือบทละครน้ันประพันธดวยรอยกรองแบบฉบับเปนสวนใหญ   

 
 3.2.2 รูปแบบการประพันธเพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   

จากการศึกษารูปแบบการประพันธเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแตงดวยคําประพันธประเภทรอยกรอง   
2 ลักษณะ คือ แตงดวยฉันทลักษณรอยกรองแบบฉบับ จํานวน 99 เพลงและแตงดวยคําประพันธ
รูปแบบพิเศษจํานวน 22 เพลง ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 3.2.2.1 รูปแบบคําประพันธที่แตงดวยฉันทลักษณรอยกรองแบบฉบับ เพลงไทยใน
หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แตงดวย
ฉันทลักษณรอยกรองแบบฉบับ จํานวน 99 เพลง จําแนกได 3 ชนิด คือ คําประพันธประเภทกลอน 
จํานวน 97 เพลง คําประพันธประเภทโคลง จํานวน 1 เพลงและคําประพันธประเภทกาพย จํานวน 1 
เพลง ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 1) คําประพันธประเภทกลอน จากการศึกษาเพลงในหลักสูตรวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แตงดวยคําประพันธประเภท
กลอน มี 3 ชนิด คือ กลอนแปด จํานวน 31 เพลง กลอนเสภา จํานวน 10 เพลงและกลอนบทละคร 
จํานวน 56 เพลง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

   ก. การแตงคําประพันธประเภทกลอนกลอนแปด ดังตัวอยางเนื้อ
เพลงตอไปน้ี  
 

เพลงสาลิกาชมเดือน 3 ชั้น 
 

  แลเห็นนกสาลิกาบินมาเดี่ยว  ไยมาเปลี่ยวทิ้งคูไวอยูไหน 
 

หรือเหมือนพ่ีจําพรากจากดวงใจ   จะหนีใยเชิญไปเปนเพ่ือนทาง 
 
เสียงนกเขาขันเราเรียกหาคู   เหมือนเสียงชูเรียกหาในปากวาง 
 
ตองมาเดียวเปลี่ยวใจใหอางวาง   แสนหมองหมางเศราจิตคิดถึงเอย 
 

(ไมปรากฏนามผูแตง) 
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เพลงสาลิกาชมเดือน 3 ชั้น เปนเพลงท่ีแตงดวยคําประพันธประเภทกลอนแปด กลาวคือเพลงนี้
มีจํานวนคําในแตละวรรค 8-9 คํา  มีการรับสงสัมผัสตรงตามแบบแผนของการแตงคําประพันธประเภท
กลอนสุภาพหรือกลอนแปด เชน กลอนบท 1 คําวา เดี่ยว คําสุดทายของวรรคสดับ บาทเอก สงสัมผัสไป
ยังคําวา เปลี่ยว คําที่ 3 ของวรรครับ บาทเอก คําวา ไหน คําสุดทายของวรรครับ บาทเอก สงสัมผัสไป
ยังคําวา ใจ คําสุดทายของวรรครอง บาทโท คําวา ใจ คําสุดทายของวรรครอง บาทโท สงสัมผัสไปยังคํา
วา ใย คําที่ 3 ของวรรคสง บาทโท สวนกลอนบท 2 มีการรับสงสัมผัสถูกตองตามหลักการแตงคํา
ประพันธประเภทกลอนสุภาพทุกประการ นอกจากนั้นยังมีสัมผัสระหวางบทซึ่งเปนสัมผัสบังคับของการ
แตงคําประพันธประเภทกลอน คือ คําวา ทาง คําสุดทายของวรรคสง บาทโทของกลอนบท 1 สงสัมผัส
ไปยังคําวา กวาง คําสุดทายของวรรครับ บาทเอกของกลอนบท 2  

ข. การแตงคําประพันธประเภทกลอนเสภา ดังตัวอยางเนื้อเพลง
ตอไปน้ี 
 

เพลงแขกมอญบางขุนพรหม 
3 ชั้น 

  พลายงามความอาลัยใจละเหี่ย  ฟงเมียไมกลั้นน้ําตาได 
 

พ่ีนี้แสนที่จะหวงใย    พ่ีจะไปบอกพอใหขอนอง 
 
ถึงกระไรไดขอพอไดหมั้น   ปองกันมิใหใครมาเกี่ยวของ 
 
ถาหากวาบิดาไมปรองดอง   ถึงจะตองฟนคอไมขอไป... 

 
(เสภาขุนขางขุนแผน ตอน พลายงามไดนางศรีมาลา) 

 
 เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา เปนเพลงที่แตงดวยคําประพันธประเภทกลอนเสภา เพลงน้ี   
มีจํานวนคําในวรรคตรงตามแบบแผนในการแตงคําประพันธประเภทกลอนเสภา คือ จํานวนคําในวรรค
ของเพลงน้ีมีระหวาง 7-10 คํา มีการรับสงสัมผัสตรงตามแบบแผนของการแตงคําประพันธประเภท
กลอนเสภา เชน กลอนบท 1 คําวา ละเหี่ย คําสุดทายของวรรคสดับ บาทเอก สงสัมผัสไปยังคําวา เมีย 
คําที่ 2 ของวรรครับ บาทเอก คําวา ได คําสุดทายของวรรครับ บาทเอก สงสัมผัสไปยังคําว า ใย         
คําสุดทายของวรรครอง บาทโท  คําวา ใย คําสุดทายของวรรครอง บาทโท สงสัมผัสไปยังคําวา ไป คําที่ 
3 ของวรรคสง บาทโท การรับสงสัมผัสของกลอนบท 2 มีลักษณะตรงตามแบบแผนการแตงคําประพันธ
ประเภทกลอนเสภาทุกประการ นอกจากนั้นเพลงนี้ยังมีสัมผัสระหวางบทซึ่งเปนสัมผัสบังคับของการแตง
คําประพันธประเภทกลอน คือ คําวา นอง คําสุดทายของวรรคสง บาทโท ของกลอนบท 1 สงสัมผัสไป
ยังคําวา ของ คําสุดทายของวรรครับ บาทเอกของกลอนบท 2  
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    ค. การแตงคําประพันธประเภทกลอนบทละคร ดังตัวอยางเน้ือ
เพลงตอไปน้ี  
  

เพลงเขมรลออองค 
3 ชั้น 

  เมื่อนั้น     ทาวพันธุมทรงฟงแลวนั่งนิ่ง 
 

ไทยคนน้ีมีปญญากลาจริงจริง   จะละทิ้งชาไวไมเปนการ 
 
จึงมีพระราชบัญชา    แดพระยาเดโชยอดทหาร 
 
ตัวเรานี้มีบุญญาธิการ    ไมมีใครเปรียบปรานแตเดิมมา... 

 
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว บทละครรําเรื่องพระรวง) 

 
เพลงเขมรลออองค เถา ประพันธโดยใชฉันทลักษณแบบกลอนบทละคร กลาวคือเพลงน้ีใชคํา

ขึ้นตนวา “เมื่อนั้น” ซึ่งคําน้ีใชขึ้นตนเม่ือกลาวถึงตัวละครสําคัญของเร่ือง คือ ทาวพันธุมสุริยวงศกษัตริย
เมืองขอม เพลงน้ีใชคําในแตละวรรคจํานวน 6-9 คําและยังมีการรับสงสัมผัสถูกตองตามแบบแผนการ
แตงคําประพันธประเภทกลอนบทละคร เชน กลอนบท 1 คําวา นิ่ง คําสุดทายของวรรครับ บาทเอก สง
สัมผัสไปยังคําวา จริง คําสุดทายของวรรครอง บาทโท คําวา จริง คําสุดทายของวรรครอง บาทโท สง
สัมผัสไปยังคําวา ทิ้ง คําท่ี 3 ของวรรคสง บาทโท  มีสัมผัสระหวางบทซึ่งเปนสัมผัสบังคับของการแตงคํา
ประพันธประเภทกลอน คือ คําวา การ คําสุดทายของวรรคสง บาทโทของกลอนบท 1 สงสัมผัสไปยังคํา
วา ทหาร คําสุดทายของวรรครับ บาทเอกของกลอนบท 2  

  2) คําประพันธประเภทโคลง จากการศึกษาเพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐาน
วิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบเพลงที่แตงดวยคํา
ประพันธประเภทโคลงเพียงชนิดเดียว คือ โคลงส่ีสุภาพ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

   ก. โคลงสี่สุภาพ เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเพลงท่ีแตงดวยโคลงส่ีสุภาพ         
จํานวน 1 เพลง ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้   
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เพลงฝรั่งรําเทา จากตับซินเดอเรลลา 
 

ทันใดเม่ือหนุมเชื้อ   เชิญนาง 
 

แนบเกาะคูกันพลาง    แสะเตน 
 
ผูดีเศรษฐีตาง     จับคู เตนนา 
 
เตนสนุกนอยขณะเวน    สนุกนั้นฤาทราม 
 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจาก

นิทานฝรั่งเรื่องซินเดอเรลลา) 
 

 เพลงฝรั่งรําเทา จากตับซินเดอเรลลา แตงดวยฉันทลักษณแบบโคลงสี่สุภาพ กลาวคือเพลงนี้มี
คณะและสัมผัสตรงตามแบบแผนการแตงคําประพันธประเภทโคลงสี่สุภาพ คือ เพลงบทนี้มี 4 บาท  
บาทละ 2 วรรค วรรคหนาของทุกบาท มีวรรคละ 5 คํา วรรคหลังของบาทที่ 1, 2 และ 3 มีวรรคละ 2 
คํา บาทที่ 3 มีสรอย 2 คํา คือคําวา เตนนา และบาทที่ 4 มี 4 คํา สวนการรับสงสัมผัสมีดังนี้ คําวา 
นาง คําสุดทายของวรรคหลัง  (บาทที่ 1) สงสัมผัสไปยังคําวา พลาง คําสุดทายของวรรคหนา (บาทที่ 2) 
และสัมผัสกับคําวา ตาง คําสุดทายของวรรคหนา (บาทที่ 4) คําวา เตน คําสุดทายของวรรคหลัง (บาทที่ 
2) สงสัมผัสไปยังคําวา เวน คําสุดทายของวรรคหนา (บาทที่ 4)  

3) การแตงคําประพันธประเภทกาพย จากการศึกษาเพลงไทยในหลักสูตร
พ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบเพลงที่แตง
ดวยคําประพันธประเภทกาพยเพียงชนิดเดียว คือ กาพยสุรางคนางค 28 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ก. กาพยสุรางคนางค 28  วิเชียร เกษประทุม (2550: 105-
107) อธิบายลักษณะของกาพยสุรางคนางค 28 วา กาพยสุรางคนางค 28 บทหนึ่งมี 7 วรรค วรรค
หนึ่งมี 4 คํา รวม 28 คํา คําสุดทายของวรรคท่ี 1 สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคท่ี 2 คําสุดทายของ
วรรคที่ 3 สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่ 5 คําสุดทายของวรรคที่ 5 สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่ 6 
ถาจะแตงบทตอไปตองใหคําสุดทายของวรรคที่ 7 ของบทตนสัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่ 3 ของ
บทตอไปเสมอ ดังแผนผังตอไปน้ี 

 
 

                1                   2                3 
๐ ๐ ๐ ๐  ๐ ๐ ๐ ๐  ๐ ๐ ๐ ๐ 

                           4                   5                  6                     7 
๐ ๐ ๐ ๐  ๐ ๐ ๐ ๐  ๐ ๐ ๐ ๐  ๐ ๐ ๐ ๐  
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 เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย แตงดวยคําประพันธประเภทกาพยสุรางคนางค 28 จํานวน 1 เพลง ดังตัวอยาง
เนื้อเพลงตอไปนี้ 
 
 เพลงฟอนเทียน 
 
  ปวงขาเจา ยินดีที่เนา ในถิ่นไทยสถาน 
 

ระเริงระร่ืน ชุมชื่นใจบาน ทุกส่ิงเทิดศาน ติสุขนานา 
 
เบิ่งดอกไม ก็งามวิไล ลออพอตา 
 

หลายสีเลอสรรพ        หลากพันธุผกา กลิ่นรื่นนาสา พาใจใฝชม 
 
ปวงประชา ยลพักตรลักขณา     ทรงงามขําคม  
 

หนาตาชื่นบาน  สําราญอารมณ   จิตนอมนิยม โอบออมอารี 
 
มั่นรักษา พุทธศาสนา แนบดวงฤดี 
 

สงเสริมศิลปะ บละประเพณี ผูกมิตรไมตรี ตรึงชาติชนปวง 
        

(มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง) 
 

 เพลงฟอนเทียน เปนเพลงที่แตงดวยคําประพันธประเภทกาพยสุรางคนางค 28 กลาวคือเพลงนี้
มีทั้งหมด 4 บท บทละ 7 วรรค มีจํานวนคําในแตละวรรคตามแบบแผนการแตงคําประพันธประเภท
กาพยสุรางคนางค 28 คือ จํานวนคําในแตละวรรคมี 4 คํา มีสัมผัสถูกตองตามแบบแผนการรับสงสัมผัส
ของกาพยสุรางคนางค 28 เชน คําวา เจา คําสุดทายของวรรคที่ 1 สั่งสัมผัสไปยังคําวา เนา คําสุดทาย
ของวรรคที่ 2 คําวา สถาน คําสุดทายของวรรคที่ 3 สงสัมผัสไปยังคําวา บาน คําสุดทายของวรรคท่ี 5 
คําวา บาน คําสุดทายของวรรคที่ 5 สงสัมผัสไปยังคําวา ศาน คําสุดทายของวรรคที่ 6 ของกลอนบท 1 
สวนกลอนบทตอไปก็มีการรับสงสัมผัสลักษณะเชนเดียวกัน นอกจากน้ันเพลงนี้ยังมีสัมผัสระหวางบทซึ่ง
เปนสัมผัสบังคับของการแตงคําประพันธอีกดวย  

 3.2.2.2 แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษ การแตงคําประพันธประเภทน้ีแตงโดย
ไมมีรูปแบบตายตัว อาจมีความคลายคลึงกับคําประพันธประเภทกลอน รายหรือกาพยก็ไดแตคํา
ประพันธรูปแบบพิเศษจะมีจํานวนคําในแตละวรรคไมแนนอนและมีสัมผัสไมตรงตามแบบแผน         
อาจเนื่องจากผูประพันธตองการเนนความหมาย อารมณและทวงทํานองของเพลงเปนสําคัญ เพ่ือตองการ
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ใหคนฟงเกิดอารมณรวม สามารถดื่มด่ําความไพเราะของบทเพลงและรับอรรถรสซ่ึงเกิดจากบทเพลง  
นั้น ๆ ไดโดยไมตองคํานึงถึงความถูกตองของฉันทลักษณ 

จากการศึกษาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบเพลงที่แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษ จํานวน 22 เพลง คือ 
เพลงท่ีแตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทกลอน จํานวน 15 เพลง 
ไดแก เพลงที่แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทกลอนแปด จํานวน 
13 เพลง เพลงท่ีแตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทกลอนสักวา 
จํานวน 1 เพลง เพลงที่แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทกลอนบท
ละคร จํานวน 1 เพลง เพลงที่แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษประเภทเพลงสําเนียงภาษา พบจํานวน 
7  เพลง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1) แตงคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภท
กลอน คือ มีจํานวนคําในแตละวรรค มีสัมผัสนอก สัมผัสในและสัมผัสระหวางบทไมเครงครัดเหมือน
คําประพันธรอยกรองแบบฉบับ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
    ก. แตงคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธ
ประเภทกลอนแปด ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปน้ี 
 

เพลงอาหนู 
ชั้นเดียว 

  ...ใสตางหู สองหู สี่หูทัดดอกไม  นารีใด ชนใดในสยาม 
 

จะหางามงามกวางาม    มาเคียงไมเคียง  
 
ชวนกินเดิน พากันเดินเดินรอเรียง   เจาเดินเคียงเรียงคู คูงามดูงาม  
 

  อาหนูมาดูนี่    มาฟงดนตรีตางตาง 
 

เคยฟงรองแคลวคลองวองไว   ครูทีไ่หน ดีแทแท  
 

(พระนิพนธ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ) 
 

เพลงอาหนู เถา แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทกลอนแปด 
เนื่องจากมีการรับสงสัมผัสคลายการแตงคําประพันธประเภทกลอนสุภาพหรือกลอนแปด เชน กลอนบท 
1 คําวา ดอกไม คําสุดทายของวรรคสดับ บาทเอก สงสัมผัสไปยังคําวา ใด คําที่ 3 กับ  คําที่ 5 และคํา
วา ใน ของวรรครับ บาทเอก คําวา สยาม คําสุดทายของวรรครับ บาทเอก สงสัมผัสไปยังคําวา งาม คํา
สุดทายของวรรครอง บาทโท สวนกลอนบทอ่ืนๆ มีการรับสงสัมผัสคลายการรับสงสัมผัสของกลอนสุภาพ
หรือกลอนแปดเชนเดียวกัน เพลงนี้มีจํานวนคําในแตละวรรคไมแนนอน คําประพันธตอนสุดทายแตงไม
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ครบบท มีเพียง 2 วรรคหรือ 1 คํากลอนเทานั้น อีกทั้งเพลงนี้ยังขาดสัมผัสระหวางบทซึ่งเปนสัมผัส
บังคับของการแตงคําประพันธประเภทกลอนอีกดวย  
    ข. แตงคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธ
ประเภทกลอนบทละคร ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปน้ี 
 

เพลงราตรีประดับดาว  
3 ชั้น 

  วันนี้     แสนสุดยินดีพระจันทรวันเพ็ญ 
 

ขอเชิญสายใจเจาไปน่ังเลน   ลมพัดเย็นเย็นหอมกลิ่นมาลี 
 
หอมดอกราตรี     แมไมสดสีหอมดีนาดม 
 
เหมือนงามนํ้าใจแมไมขําคม   กิริยานาชมสมใจจริงเอย 
 
ชมแตดวงเดือน     ที่ไหนจะเหมือนไดชมหนานอง 
 
พ่ีอยูแดเดียวเปลี่ยวใจหมนหมอง   เจาอยาขุนของจงไดเมตตาเอย 
 
หอมดอกชัมนาด     กลิ่นไมฉูดฉาดแตหอมยวนใจ 
 
เหมือนน้ําใจดีปราณีปราศรัย   ผูกจิตสนิทไดใหรักจริงเอย... 

 
(พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ) 

 
 เพลงราตรีประดับดาว เถา เปนเพลงท่ีแตงดวยคําประพันธแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธ
ประเภทกลอนบทละคร คือ กลอนบทละครวรรคสดับมักขึ้นตนดวย 2 คํา คือ “เมื่อนั้น” “บัดนั้น” หรือ 
5 คํา คือ “มาจะกลาวบทไป” จากตัวอยางเนื้อเพลงขางตนวรรคสดับ บาทเอก ของกลอนบท 1 ขึ้นตน
ดวย 2 คําเหมือนการขึ้นตนวรรคของกลอนบทละคร แตเพลงน้ีใชคําขึ้นตนวา “วันนี้” ซึ่งไมตรงตาม
แบบแผนบังคับการใชคําขึ้นตนกลอนบทละคร การรับสงสัมผัสของเพลงน้ีมีลักษณะคลายการรับสง
สัมผัสของกลอนบทละคร เชน กลอนบท 1 คําวา วันนี้ คําสุดทายของวรรคสดับ บาทเอก สงสัมผัสไปยัง
คําวา ยินดี คําที่ 4 ของวรรครับบาทเอก คําวา เพ็ญ คําสุดทายของวรรครับ   บาทเอก สงสัมผัสไปยังคํา
วา เลน คําสุดทายของวรรครอง บาทโท คําวา เลน คําสุดทายของวรรครองบาทโท สงสัมผัสไปยังคําวา 
เย็น คําที่ 3 กับ 4 ของวรรคสง บาทโท สวนการรับสงสัมผัสของกลอนบทอ่ืน ๆ มีลักษณะคลายการ
รับสงสัมผัสของกลอนบทละครเชนเดียวกัน นอกจากนั้นเพลงนี้ไมมีสัมผัสระหวางบทซึ่งเปนสัมผัสบังคับ
ของการแตงคําประพันธประเภทกลอนอีกดวย  
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ค. แตงคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธ
ประเภทกลอนสักวา ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้ 
 
 เพลงจีนเก็บบุปผา  
 

สักวาหวานคําหวานน้ําเสียง  ไดระเบียบเรียบเรียงสําเนียงสนอง 
 

ลวนกวีปรีชาปญญากรอง    เชิงพระทองปทุมมาลยชํานาญจริง 
 
เสียดายเอย     เสียดายน้ําเสียง 
 
สําเนียงรองรับ     กรรมเอยจะกลับไปเสียแลวหนา 
 
นกเอย      จะจากไปก็ไมวายอาลัยเอย 
 
จะอําลาอาลัยใจวับหวาม    ดวยสุนทรกลอนความงามทุกสิ่ง 
 
จะลีลาคลาคลาดหวาดประวิง   ขอใหยิ่งเจริญสุขทุกคนเอย 
 
เสียดายเอย     เสียดายพระทอง 
 
จะตองคลาคลาด     ใจเอยจะขาดไปเสียแลวหนา 
 
อกเอย      จะจากไปก็ไมวายคลายโศกเอย 
 

(ไมปรากฏนามผูแตง) 
 
 เพลงจีนเก็บบุปผา 2 ชั้น เปนเพลงที่แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคํา
ประพันธประเภทกลอนสักวา คือ เพลงนี้ขึ้นตนดวยคําวา “สักวา” และลงทายดวยคําวา “เอย” ซึ่งเปน
คําที่ใชบังคับในการแตงคําประพันธประเภทกลอนสักวา เมื่อพิจารณาโครงสรางฉันทลักษณของเพลงน้ี 
มีความแตกตางกับโครงสรางของคําประพันธประเภทกลอนสักวา กลาวคือ กลอนสักวาบทหนึ่งมี 8 
วรรคหรือ 2 คํากลอน จากตัวอยางเพลงขางตนมีทั้งหมด 20 วรรค คือ มี 2 บท กับอีก 4 วรรคหรือ 1 
คํากลอน ซึ่งไมตรงตามแบบแผนของการแตงคําประพันธประเภทกลอนสักวา อีกทั้งเพลงนี้ยังมีการรับสง
สัมผัสคลายการรับสงสัมผัสของคําประพันธประเภทกลอน เชน กลอนบท 1 คําวา เสียง คําสุดทายของ
วรรคสดับ สงสัมผัสไปยังคําวา เนียง คําที่ 7 ของวรรครับ  คําวา สนอง คําสุดทายของวรรครับ สงสัมผัส
ไปยังคําวา กรอง คําสุดทายของวรรครอง คําวา กรอง คําสุดทายของวรรครอง สั่งสัมผัสไปยังคําวา ทอง 
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คําที่ 3 ของวรรคสง สวนวรรคอ่ืน ๆ มีการรับสงสัมผัสคลายกับการรับสงสัมผัสคลายการรับสงสัมผัส
ของคําประพันธประเภทกลอน อีกท้ังเพลงนี้ไมมีสัมผัสระหวางบทซ่ึงเปนสัมผัสบังคับของการแตงคํา
ประพันธประเภทกลอนอีกดวย  

2) แตงคําประพันธรูปแบบพิเศษประเภทเพลงสําเนียงภาษา พงษศิลป 
อรุณรัตน (2554: 147-148) อธิบายลักษณะของเพลงสําเนียงภาษา คือ การแตงเพลงใหมีทํานอง
สําเนียงภาษาใกลเคียงกับทํานองเพลงของชาติตาง ๆ เพลงสําเนียงภาษามีขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร 
เพราะมีการแสดงละครท่ีนําเคาเรื่องมาจากตางชาติ เชน อิเหนา ราชาธิราช พระลอ พระรวง เปนตน 
จากการศึกษาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบเพลงที่แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษประเภทเพลงสําเนียงภาษาซึ่งนํา
บทรองมาจากบทละครเร่ืองอิเหนา ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปน้ี 
 

เพลงแขกลันดาดง 
วิริดัดฮะบี  อาดัดตาฮูหุ  ไอยานัดตาฮู  มุดตะวากาลิดน 

 
  วันนอรอมิน  ไอยานัดตาเฮเหะ  ไอยานัดตาเฮ  มุดตะวากาลิดน 
 
  เปลามูเตะ  เปลามูเตะ  เง็นมาลางี  ปาตอปากูอะนิสะลา  กาวิโละ 
 
  อัยริดปาเตะกูอีนี่  สดับมาเนะ  เจะปนนังมูกา  
 

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บทละครเรื่องอิเหนา) 
 
 จากการศึกษาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพบวา เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 
2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แตงดวยคําประพันธ 2 ประเภท คือ แตงดวยฉันทลักษณ       
รอยกรองแบบฉบับและแตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษ ดังนี้ 

 1. เพลงท่ีแตงดวยฉันทลักษณรอยกรองแบบฉบับ เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐาน
วิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แตงดวยรอยกรองแบบ
ฉบับ จํานวน 99 เพลง จําแนกได 3 ชนิด คือ คําประพันธประเภทกลอน คําประพันธประเภทโคลง    
คําประพันธประเภทกาพย ดังนี้ 

         1.1 คําประพันธประเภทกลอน พบ 3 ชนิด คือ เพลงที่แตงดวยกลอนแปด 
พบจํานวน 31 เพลง เพลงที่แตงดวยกลอนเสภา พบจํานวน 10 เพลงและเพลงที่แตงดวยกลอนบทละคร 
พบจํานวน 56 เพลง  

1.2 คําประพันธประเภทโคลง จากการศึกษาพบจํานวน 1 เพลง คือ        
โคลงส่ีสุภาพ  

1.3 คําประพันธประเภทกาพย จากการศึกษาพบจํานวน 1 เพลง คือ    
กาพยสุรางคนางค 28   



128 
 

  2. เพลงท่ีแตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษ เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แตงดวยคําประพันธรูปแบบ
พิเศษ 2 ประเภท คือ แตงดวยฉันทลักษณแบบพิเศษคลายคําประพันธประเภทกลอนและแตงดวย   
ฉันทลักษณแบบพิเศษประเภทเพลงภาษา รวมทั้งหมด 22 เพลง ดังนี้ 
   2.1 แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายคําประพันธประเภทกลอน พบ
จํานวน 15 เพลง ไดแก เพลงที่แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายคําประพันธประเภทกลอนแปด    
พบจํานวน 13 เพลง เพลงท่ีแตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายคําประพันธประเภทกลอนสักวา      
พบจํานวน 1 เพลง เพลงที่แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายคําประพันธประเภทกลอนบทละคร    
พบจํานวน 1 เพลง 
   2.2 แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษประเภทเพลงสําเนียงภาษา จาก
การศึกษาพบจํานวน 7 เพลง   
 

จากการศึกษารูปแบบฉัทลักษณของเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและรูปแบบฉัทลักษณของเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐาน
วิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวาเพลงไทยใน
หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและเพลง
ไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แตงดวยคําประพันธประเภทรอยกรอง 2 ลักษณะ คือ แตงดวยฉันทลักษณรอยกรองแบบฉบับและแตง
ดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษ ดังตารางสรุปรูปแบบการประพันธเพลงไทยที่แตงดวยฉันทลักษณรอย
กรองแบบฉบับและรูปแบบการประพันธเพลงไทยที่แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษ ดังตอไปน้ี    
 
ตารางที่ 10 รูปแบบการประพันธเพลงไทยที่แตงดวยคําประพันธรอยกรองแบบฉบับ 
 

 
ลักษณะคําประพันธ 

 
ระดับชั้น 

มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. คําประพันธประเภทกลอน 81 97 
   1.1 กลอนแปด 19 31 
   1.2 กลอนเสภา 9 10 
   1.3 กลอนบทละคร 52 56 
   1.4 กลอนดอกสรอย 1 - 
2. คําประพันธประเภทโคลง 4 1 
   2.1 โคลงส่ีสุภาพ 4 1 
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ตารางที่ 10 รูปแบบการประพันธเพลงไทยที่แตงดวยฉันทลักษณรอยกรองแบบฉบับ (ตอ) 
 

 
ลักษณะคําประพันธ 

 
ระดับชั้น 

มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. คําประพันธประเภทราย 3  - 
   3.1 รายสุภาพ 2 - 
   3.2 รายยาว 1 - 
4. คําประพันธประเภทกาพย - 1 
   4.1 กาพยสุรางคนางค 28 - 1 

รวม 88 99 
    
 
 จากตารางสรุปไดวาเพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แตงดวยฉันทลักษณรอยกรองแบบฉบับ 
4 ชนิด คือ คําประพันธประเภทกลอน มี 4 ประเภท ไดแก กลอนแปด กลอนเสภา กลอนบทละครและ
กลอนดอกสรอย คําประพันธประเภทโคลง มีเพียงชนิดเดียว คือ โคลงสี่สุภาพ คําประพันธประเภทราย  
มี 2 ชนิด คือ รายยาวและรายสุภาพ คําประพันธประเภทกาพย มีเพียงชนิดเดียว คือ กาพยสุรางคนางค 
28  
 

 เมื่อเปรียบเทียบเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนกับเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 
2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แตงดวยคําประพันธประเภทกลอนมากที่สุด จํานวน 
97 เพลง ไดแก กลอนแปด 31 เพลง กลอนเสภา 10 เพลง กลอนบทละคร 56 เพลง สวนเพลงไทยใน
หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนนั้น แตงดวย
คําประพันธประเภทกลอนเพียง 81 เพลง ไดแก กลอนแปด 19 เพลง กลอนเสภา 9 เพลง กลอนบท
ละคร 52 เพลงและกลอนดอกสรอย 1 เพลง   
 เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน แตงคําประพันธซึ่งมีความหลากหลายทางฉันทลักษณมากกวาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐาน
วิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ มีจํานวนทั้งสิ้น 4 
ชนิด ไดแก กลอนแปด กลอนเสภา กลอนบทละครและกลอนดอกสรอย สวนเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐาน
วิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายน้ัน มีเพียง 3 ชนิด คือ 
กลอนแปด กลอนเสภาและกลอนบทละคร คําประพันธประเภทโคลงพบมากที่สุดในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน คือ จํานวน 4 เพลง สวนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพบเพียง 1 เพลง คําประพันธประเภท
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รายพบในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเทานั้น คือ จํานวน 3 เพลง สวนคําประพันธประเภทกาพยพบใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเทานั้น คือ จํานวน 1 เพลง   
 เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนและเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย แตงดวยฉันทลักษณรอยกรองแบบฉบับตางกัน กลาวคือเพลงไทยในหลักสูตร
พ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แตงดวย       
ฉันทลักษณรอยกรองแบบฉบับมากกวาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน คือ จํานวน 99 เพลง สวนใหญเปนเพลงที่แตงดวย
กลอน รองลงมาคือเพลงที่แตงดวยโคลงและกาพย สวนเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนนั้น มีเพลงที่แตงดวยรอยกรองแบบฉบับเพียง 
88 เพลง สวนใหญเปนเพลงที่แตงดวยกลอน รองลงมาคือเพลงที่แตงดวยโคลงและราย  
 อาจกลาวไดวาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน แตงเพลงซึ่งมีความหลากหลายทางดานฉันทลักษณมากกวาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย อาจเน่ืองจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจําเปนตองรูจักคําประพันธ
ประเภทรอยกรองแบบฉบับ โดยเรียนรูผานบทขับรองเพลงไทยซึ่งจะทําใหนักเรียนเกิดความซาบซึ้งและ
จดจําไดงายยิ่งขึ้น อีกท้ังลักษณะคําประพันธของเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ไดแก คําประพันธประเภทกลอน คําประพันธประเภท
โคลงและคําประพันธประเภทราย มีโครงสรางฉันทลักษณไมซับซอนจนเกินไป ซึ่งงายตอการเรียนรูและ
จดจํา สวนเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีคําประพันธประเภทกาพยรวมอยูดวยนั้น อาจเปนเพราะคําประพันธประเภท
กาพยมีวิธีการแตงที่ซับซอนกวาคําประพันธประเภทกลอน คําประพันธประเภทโคลงหรือคําประพันธ
ประเภทราย    
 
ตารางที่ 11 รูปแบบการประพันธเพลงไทยทีแ่ตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษ 
 

 
ลักษณะคําประพันธ 

 
ระดับชั้น 

มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. คลายการแตงคําประพันธ
ประเภทกลอน 

23 15 

   1.1 คลายกลอนแปด 20 13 
   1.2 คลายกลอนดอกสรอย 1 - 
   1.3 คลายกลอนสี่ 1 - 
   1.4 คลายกลอนหก 1 - 
   1.5 คลายกลอนสักวา - 1 
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ตารางที่ 11 รูปแบบการประพันธเพลงไทยที่แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษ (ตอ) 
 

 
ลักษณะคําประพันธ 

 
ระดับชั้น 

มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
   1.6 คลายกลอนบทละคร - 1 
2. คลายการแตงคําประพันธ
ประเภทราย 

1 - 

   2.1 คลายรายสุภาพ 1 - 
3. ประเภทเพลงสําเนียงภาษา -  7 

รวม 24 22 
 
 
 จากตารางสรุปไดวาเพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 
2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แตงดวยฉันทลักษณแบบพิเศษ 3 ประเภท คือ คําประพันธ
รูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทกลอนมี 6 ชนิด คือ คําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการ
แตงคําประพันธประเภทกลอนแปด คําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทกลอน
ดอกสรอย คําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทกลอนสี่ คําประพันธรูปแบบพิเศษ
คลายการแตงคําประพันธประเภทกลอนหก คําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภท
กลอนสักวาและฉันทลักษณแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทกลอนบทละคร คําประพันธ
รูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทราย มี 1 ชนิด คือ คําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการ
แตงคําประพันธประเภทรายสุภาพและคําประพันธรูปแบบพิเศษประเภทเพลงสําเนียงภาษา 
 
 เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษมากกวาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  24 เพลง คือ เพลงที่แตงดวยคําประพันธ
รูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทกลอน 23 เพลง ไดแก แตงดวยคําประพันธรูปแบบ
พิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทกลอนแปด 20 เพลง แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลาย
การแตงคําประพันธประเภทกลอนดอกสรอย 1 เพลง แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคํา
ประพันธประเภทกลอนสี่ 1 เพลง แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภท
กลอนหก 1 เพลง แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทราย 1 เพลง ซึ่ง
เพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายแตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษ จํานวน 22 เพลง คือ แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลาย
การแตงคําประพันธประเภทกลอน 15 เพลง ไดแก แตงดวยคําประพันธแบบพิเศษคลายการแตงคํา
ประพันธประเภทกลอนสุภาพหรือกลอนแปด 13 เพลง แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตง
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คําประพันธประเภทกลอนสักวา 1 เพลง แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธ
ประเภทกลอนบทละคร 1 เพลง แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษประเภทเพลงภาษา 7 เพลง  
 เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน แตงดวยคําประพันธแบบพิเศษซ่ึงมีความหลากหลายมากกวาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐาน
วิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ มีจํานวนทั้งสิ้น 5 
ชนิด ไดแก แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทกลอนแปด แตงดวยคํา
ประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทกลอนดอกสรอย แตงดวยคําประพันธรูปแบบ
พิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทกลอนส่ี แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคํา
ประพันธประเภทกลอนหกและแตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทราย
สุภาพ สวนเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษที่มีความหลากหลายนอยกวา คือ 4 ชนิด ไดแก 
แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทกลอนแปด แตงดวยคําประพันธ
รูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทกลอนสักวา แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการ
แตงคําประพันธประเภทกลอนบทละครและแตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษประเภทเพลงสําเสียงภาษา   
 เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนและเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษ จํานวนท้ังสิ้น 46 เพลง ซึ่งมีจํานวนนอยกวา
การแตงคําประพันธประเภทรอยกรองแบบฉบับ  
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บทที่ 4 
วิเคราะหวรรณศิลปของเพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 

พุทธศักราช 2551   
 
 เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ลวนมีความงดงาม
ทางวรรณศิลปเปนอยางย่ิง นอกจากเพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 
2551 จะมีความงดงามทางวรรณศิลปแลว ยังสามารถใหคุณคาแกคนฟงหรือคนอานทั้งในแงของ       
สุนทรียรสและคติธรรมคําสอนอีกดวย ธเนศ เวศรภาดา (2549: 12) กลาวไววา “ในโลกของวรรณศิลป 
กวีและนักเขียนยอมเช้ือเชิญผูอานมาดื่มด่ําซึ่งความงามของเสียงและประจักษในความงามของอารมณ
และคติธรรมเปนลําดับตอมา” กลาวคือความงดงามของคําประพันธนั้น ยอมขึ้นอยูกับความพยายามคัด
สรรคถอยคํา เพ่ือนํามาเรียงรอยถอยคําใหเปนภาษาที่สละสลวยสวยงาม สรางความอลังการใหแก     
บทประพันธจนทําใหผูอานหรือผูฟงเกิดความประทับใจ อีกทั้งเนื้อหาของเพลงยังใหคุณคาตอคนฟงใน
แงตาง ๆ ซึ่งจะอธิบายในบทตอไป   

เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ทั้งระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนและเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความงดงามทางวรรณศิลป ทั้งการใชถอยคําภาษาและการใชภาพพจน    
ดังรายละเอียดตอไปนี้     
4.1 การใชถอยคําภาษา  

เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ใชถอยคําภาษาที่มี
ความไพเราะ งดงาม ทําใหคนฟงเกิดความซาบซ้ึงตรึงใจสามารถเขาถึงอารมณของเพลงไดมากยิ่งขึ้น 
ไดแก การใชคําภาษากวีหรือการใชคําศัพทสูง การเลนคําสัมผัสคลองจอง การซํ้าคํา การใชคําซอน การ
ใชคําที่มคีวามหมายเหมือนกันหรือการหลากคํา การใชคําเลียนเสียงธรรมชาติเพ่ือใหคนฟงเห็นภาพและ
สามารถเขาถึงอารมณของเพลงไดมากยิ่งขึ้น  

4.1.1 การใชคําภาษากวี  
ประสิทธิ์ กาพยกลอน (2523: 3-4) อธิบายความหมายของภาษากวีวา เปนภาษาที่มี

ความไพเราะออนหวาน สละสลวย ชวนฟง เปนภาษาแตงสรางพราวไปดวยคําสูงๆ อันเปนเครื่องประดับ
ของภาษา โดยมากเปนคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาเขมรและภาษาชวาท้ังยังมีการแผลงคําให
ไพเราะดวย    

เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนและเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช  2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีการใชคําภาษากวีเพ่ือตกแตงบทเพลงใหมีความสวยงาม สรางความ
อลังการใหแกบทเพลงไดเปนอยางดี ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้  
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เพลงแขกกุลิต 3 ชั้น 
  สายัณหตะวันชายฉายสอง ดังแสงทองสองทอทิวกุหนุง 

บุปผาหวนอวลอบตลบฟุง   กลิ่นจรุงเจริญใจใสสราญ... 
 
 

       (มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง) 
 
เพลงแขกกุลิต เถา เปนเพลงในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ผูประพันธไดพรรณนาถึงความงดงามของธรรมชาติในชวงเวลาภพคํ่า 
โดยเลือกใชคําภาษากวี  เพ่ือบรรยายเน้ือหาของเพลงใหมีความละเอียดออน ไพเราะ กินใจ อาทิ    
ใชคําวา สายัญ แทนคําวา เวลาเย็น ใชคําวา ตะวันชายฉายสอง แทนคําวา พระอาทิตยสอง ใชคําวา 
กุหนุง แทนคําวา เขาสูง ใชคําวา บุปผา แทนคําวา ดอกไม ใชคําวา จรุง แทนคําวา ยั่วยวน ใชคําวา 
สราญ แทนคําวา สําราญ การใชคําในลักษณะน้ีอาจกลาวไดวาผูประพันธนอกจากจะมีความสามารถ
ในการเลือกสรรคําแลว ยังมีความละเอียดออน มีศิลปะในการถายทอดอารมณ ความรูสึกนึกคิดซึ่งอยู
ภายใจจิตใจของผูประพันธออกมาใหคนฟงไดรับรู เกิดความซาบซึ้งตรึงใจไปกับเนื้อหาของเพลง
นอกจากน้ันเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายยังพบวามีการใชคําภาษากวีเปนจํานวนมากเชนเดียวกัน ดังตัวอยางเนื้อเพลง
ตอไปน้ี  

 
 เพลงบุหลัน 
 3 ชั้น 
  ครั้นค่ําสนธยาราตรีกาล   จึงเผยมานออกชมแสงบุหลัน 

ทรงกลดหมดเมฆพรายพรรณ   แสงจันทรจับแสงรถทรง 
แสงโคมประทีปทองสองสวาง   กระจางจับพุมไมไพรระหง 
พวงพะยอมหอมหวนลําดวนดง   สายหยุดประยงคโยธกา... 

 
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เรื่อง อิเหนา) 

 
เพลงบุหลัน เถา เนื้อหาพรรณนาถึงความงดงามของธรรมชาติในบทละครเร่ืองอิเหนา เพลงน้ี

ใชคําภาษากวีเพ่ือถายทอดเร่ืองราวอยางละเมียดละมัย เพ่ือใหคนฟงเกิดความซาบซึ้งตรึงใจไปกับ
เนื้อหาของวรรณคดี อาทิ ใชคําวา สนธยา แทนคําวา เวลาโพลเพลพลบค่ํา ใชคําวา ราตรีกาล แทน
คําวา เวลากลางคืน ใชคําวา แสงบุหลัน แทนคําวา แสงพระจันทร ใชคําวา พรายพรรณ แทนคําวา 
แวววาว ใชคําวา โคมประทีป แทนคําว า โคมไฟ ใชคําวา ไพรระหง แทนคําวา ปาที่สูงโปรง         
การเลือกสรรคําอยางสละสลวยนี้นอกจากจะทําใหคนฟงไดดื่มด่ําอรรถรสซ่ึงเกิดจากเนื้อหาของ
วรรณคดีแลว เมื่อนํามาเปนบทขับรองประกอบดนตรี ถอยคําที่สละสลวยเหลานี้ยังมีสวนชวยใหบท
เพลงมีความออนหวาน ไพเราะนาฟงมากยิ่งขึ้น  
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4.1.2 การเลนเสียงสัมผัส  
การเลนเสียงสัมผัสหรือใชคําที่มีเสียงคลองจองกันมีความสําคัญตอการแตงคํา

ประพันธเปนอยางยิ่ง เน่ืองจากเสียงสัมผัสหรือคําที่มีเสียงคลองจองกันนั้น สามารถทําใหบทประพันธมี
ความไพเราะ ฟงรื่นหูอีกทั้งยังทําใหคนฟงสามารถจดจําคําประพันธไดงายยิ่งขึ้น การเลนเสียงสัมผัสของ
เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
และเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย แบงออกเปน 2 ประเภท คือ การเลนเสียงสัมผัสพยัญชนะและการเลนเสียงสัมผัสสระ      
ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 4.1.2.1 การเลนเสียงสัมผัสพยัญชนะ  
ราชบัณฑิตยสถาน (2550: 451) อธิบายลักษณะการเลนเสียงสัมผัส

พยัญชนะหรือสัมผัสอักษรวา เสียงสัมผัสระหวางคําที่มีพยัญชนะตนเสียงเดียวกันประสมสระตางกัน   
ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้ 
 
 เพลงตนเพลงฉิ่ง 

กากีปองปดสลัดกร   ชายเนตรคมคอนใหปกษา 
เหตุไฉนไยจึงอาจอหังการ    มาเอ้ือนอรรถวัจนาทุกสิ่งอัน  
 

(เจาพระยาพระคลัง [หน] วรรณคดีเรื่องกากี) 
 

เพลงตนเพลงฉ่ิง จากตับตนเพลงฉ่ิง บทรองนํามาจากวรรณคดี เรื่อง กากี ผูประพันธ คือ 
เจาพระยาพระคลัง (หน) เปนเพลงในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เน้ือหาของเพลงกลาวถึงนางกากีมเหสีของทาวพรหมทัตกษัตริยแหงนคร
พาราณศรีถูกเวนไตยสหายสนิทซึ่งเปนพญาครุฑแปลงกายลงมาเลนสกากับพระองคแลวไดลักพาตัวนาง
ขึ้นไปสมสูที่วิมานฉิมพลี เพลงนี้กลาวถึงกิริยาทาทางคมคอนของนางกากีซึ่งกําลังถูกเวนไตยพยายาม
แตะเนื้อตองตัวและพูดจาประโลมนาง ผูประพันธไดเลนเสียงสัมผัสพยัญชนะอยางแพรวพราว ทําใหเกิด
เสียงสัมผัสกันอยางไพเราะ เชน คําวา “ปองปด”  “คมคอน” และ “เอ้ือนอรรถ” คําดังกลาวนอกจาก
จะเกิดความไพเราะซึ่งมีการสัมผัสของเสียงพยัญชนะ /ป/ พยัญชนะ /ค/ และพยัญชนะ /อ/ แลว คําที่
ผูประพันธนํามาใชสื่อความหมายน้ันยังทําใหคนฟงสัมผัสถึงอารมณ ความรูสึกนึกคิดของตัวละครในเรื่อง
ไดเปนอยางดี นอกจากนั้นเพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายยังพบวามีการเลนเสียงสัมผัสพยัญชนะเชนเดียวกัน ดังตัวอยางเนื้อเพลง
ตอไปน้ี   

  
 เพลงตุงติ้ง จากระบําครุฑ 
  ครุฑเอยครุฑทรง    ควรอาสนคูองคพระทรงศิลป 

เผนผงาดผาดผยองเผยอบิน   สะทานดินสะเท้ือนดงพงไพร... 
 

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เรื่องอุณรุท) 
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 เพลงตุงติ้ง เปนบทชมครุฑในวรรณคดีเรื่อง อุณรุท ใชรองประกอบการแสดงเพ่ือเลียนแบบ
กิริยาทาทางของพญาครุฑซึ่งเปนพาหนะของพระนารายณ  มีการเลนเสียงสัมผัสพยัญชนะแพรวพราว 
ทําใหเกิดเสียงสัมผัสกันอยางไพเราะ เชน คําวา “ควรอาสนคูองค” สัมผัสอักษรเสียงพยัญชนะ /ค/    
คําวา “ทรงศิลป” สัมผัสอักษรเสียงพยัญชนะ /ซ/  คําวา “เผนผงาดผาดผยองเผยอบิน” สัมผัสอักษร
เสียงพยัญชนะ /ผ/ ชิดกัน 5 คํา ซึ่งคําดังกลาวนอกจากจะกอใหเกิดความไพเราะจากการสัมผัสกันของ
เสียงพยัญชนะแลว ยังสื่อความรูสึกใหคนฟงเห็นภาพของพญาครุฑวามีความเกงกลาสามารถ มีอานุภาพ
พละกําลังมหาศาล แข็งแรง บินไดรวดเร็วและมีสติปญญาเฉียบแหลมมากย่ิงขึ้น     
  4.1.2.2 การเลนเสียงสัมผัสสระ  

ราชบัณฑิตยสถาน (2550: 451) อธิบายลักษณะการเลนเสียงสัมผัสสระวา 
เสียงสัมผัสสระระหวางคําที่มีพยัญชนะตนตางกันประสมสระเดียวกัน ถามีตัวสะกดตองเปนตัวสะกดคือ
มาตราเดียวกัน ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้  
 

เพลงลาวดวงเดือน 
 โอละหนอดวงเดือนเอย   พ่ีมาเวารักเจาสาวคําดวง  
โอวาดึกแลวหนอพ่ีขอลาลวง   อกพ่ีเปนหวงรักเจาดวงเดือนเอย  
ขอลาแลวเจาแกวโกสุม    พ่ีนี้รักเจาหนอขวัญตาเรียม  
จะหาไหนมาเทียมโอเจาดวงเดือนเอย  จะหาไหนมาเทียมโอเจาดวงเดือนเอย 
หอมกล่ินเกสร  เกสรดอกไม   หอมกล่ินคลาย ๆ เจาสูเรียมเอย 
หอมกล่ินกรุนครันหอมนั้นยังบเลย   เนื้อหอมทรามเชยเอยเราละเหนอ  
 

(พระนิพนธพระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม) 
 

เพลงลาวดวงเดือน เปนเพลงในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนซึ่งพระเจาวรวงศเธอ กรมหม่ืนพิไชยมหินทโรดมทรงพระนิพนธขึ้นเพ่ือ
ระลึกถึงเจาหญิงชมชื่น พระธิดาองคโตของเจาราชสัมพันธวงศและเจาหญิงคํายน ณ ลําพูน หลังจาก
ที่พระองคถูกทัดทานเรื่องการสูขอเจาหญิงชมชื่น จึงทรงพระนิพนธเพลงนี้ขึ้นมา  โดยมีเนื้อหารําพึง
รําพันถึงนางผูเปนที่รัก  เพลงน้ีมีการเลนเสียงสัมผัสสระทําใหบทประพันธมีความไพเราะ ประทับใจคน
ฟง เชน เวา - เจา, หนอ - ขอ, หวง - ดวง, แลว - แกว, ครัน - นั้น, เชย - เอย การเลนเสียงสัมผัสสระ
ของเพลงน้ีสังเกตไดวามีเพียงบางวรรคเทานั้น การเลนเสียงสัมผัสสระในลักษณะน้ี เปนการเลนเสียง
สัมผัสในเพื่อทําใหบทประพันธมีความไพเราะเสนาะหู อนึ่งยังถือไดวาเปนการสรางความอลังการทาง
ภาษาในบทประพันธของไทยอีกดวย นอกจากนั้นเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายยังพบวามีการเลนเสียงสัมผัสสระเพ่ือให
บทประพันธมีความไพเราะนาฟงเชนเดียวกัน ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้    
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เพลงราตรีประดับดาว  
3 ชั้น 

  วันนี้     แสนสุดยินดีพระจันทรวันเพ็ญ 
ขอเชิญสายใจเจาไปนั่งเลน   ลมพัดเย็นเย็นหอมกล่ินมาลี 
หอมดอกราตรี     แมไมสดสีหอมดีนาดม 
เหมือนงามนํ้าใจแมไมขําคม   กิรยิานาชมสมใจจริงเอย 
ชมแตดวงเดือน     ที่ไหนจะเหมือนไดชมหนานอง 
พ่ีอยูแดเดียวเปลี่ยวใจหมนหมอง   เจาอยาขุนของจงไดเมตตาเอย 
หอมดอกชัมนาด     กลิ่นไมฉูดฉาดแตหอมยวนใจ 
เหมือนน้ําใจดีปราณีปราศรัย   ผูกจิตสนิทได ใหรักจริงเอย... 

 
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว) 

 
 เพลงราตรีประดับดาว เถา มีเนื้อหารําพึงรําพันถึงนางผูเปนที่รัก โดยใชคํามากลาวเปรียบ
เพ่ือใหบทเพลงมีความโดดเดน นาสนใจ โดยเฉพาะมีการเลนเสียงสัมผัสสระเพ่ือสรางความไพเราะ
เสนาะหูใหกับบทเพลงไดเปนอยางดี เชน  วัน - จันทร, ใจ - ไป, สี - ดี, ใจ - ไม, ยา - นา, ชม - สม, เดียว 
- เปลี่ยว, ดี - ณี, จิต - สนิท, ได - ให อนึ่งการเลนเสียงสัมผัสสระนั้นยังทําใหคนฟงสามารถจดจําเนื้อ
เพลงไดงายยิ่งข้ึนอีกดวย  

4.1.3 การซํ้าคํา  
ธเนศ เวศรภาดา (2549: 38) อธิบายการซ้ําคําวา คือ การใชคําเดียวกันกลาวซ้ํา

หลายแหงในบทประพันธหนึ่งบทเพ่ือย้ําความใหหนักแนนขึ้น เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 พบการซํ้าคําเปนจํานวนมาก ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้ 
  
 เพลงแปะ 3 ชั้น 
  เจาอยูเดียวเปล่ียวอกฟกอนาถ  คฤหาสนหองชานแลลานสวน 

จะเงียบเหงาเปลาจิตคิดรัญจวน   ใครจะชวนใหเจาชมภิรมยา 
  หอมอะไรที่ในสวน   หอมเย็นยั่วยวนเกินผกา 
  หอมซาบสิ้นหอมกลิ่นวนิดา  หอมทุกเวลาไมวายเอย 
  แสนเสียดายหมายกอดเจายอดรัก  หมายพิศพักตรจุมพิตขนิษฐา 

หมายภิรมยชมเลนเปนขวัญตา   ตองจําพรากจากมาเหลืออาลัย 
  หอมอะไรไมหอมหวาน   หอมไหนจะปาน อรไท 
  หอมชื่นจิตหอมติดดวงใจ   หอมสิ่งใดใดไมเทียมเอย  
 

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เสภาเรื่องพญาราชวังสัน) 
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 เพลงแปะ 3 ชั้น เปนเพลงในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยนําบทรองมาจากเสภาเรื่องพญาราชวังสัน ตอน พญาราชวังสันออกศึก 
คิดถึงนางบัวผันผูเปนที่รัก เพลงน้ีซ้ําคําวา “หอม” คือ “หอมอะไรท่ีในสวน, หอมเย็นยั่วยวนเกินผกา, 
หอมซาบสิ้นหอมกลิ่นวนิดา, หอมทุกเวลาไมวายเอย, หอมอะไรไมหอมหวาน,หอมไหนจะปานอรไท, 
หอมชื่นจิตหอมติดดวงใจ, หอมสิ่งใดใดไมเทียมเอย” การซ้ําคําในลักษณะน้ีเปนการย้ําใหเห็นวาพญา
ราชวังสันคิดถึงนางที่จากมาเปนอยางยิ่ง การซ้ําคํายังทําใหคนฟงสามารถเขาถึงอารมณของตัวละครใน
วรรณคดีไดเปนอยางดี นอกจากนั้นเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 
2551ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังพบวามีการซํ้าคําเปนจํานวนมาก ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้ 
  

เพลงอาหนู ชั้นเดียว 
  ...ใสตางหู สองหู สี่หูทัดดอกไม  นารีใด ชนใดในสยาม 

จะหางาม งามกวางาม    มาเคียง ไมเคียง  
ชวนกินเดิน พากันเดินเดินรอเรียง   เจาเดินเคียงเรียงคู คูงามดูงาม ... 

    
(พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ) 

 
เพลงอาหนู เถา ชั้นเดียว พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟ ากรมพระยานริศรา         

นุวัดติวงศ มีการซ้ําคําวา “หู” คือ “ใสตางหู สองหู สี่หูทัดดอกไม”  ซ้ําคําวา “ใด” คือ “นารีใดชนใดใน
สยาม” ซ้ําคําวา “งาม” คือ “จะหางาม งามกวางาม, คูงามดูงาม ” และซ้ําคําวา “เดิน” คือ “ชวนกินเดิน 
พากันเดิน เดินรอเรียง”การซํ้าคําลักษณะขางตนนั้นเปนการเนนความหมายของคําใหชัดเจนขึ้น  คือ 
ความงดงามในแตงกายหรือการเดินเปนคู ๆ ของสตรีไทย นอกจากการซ้ําคําเพ่ือเนนความหมายของคํา
ใหชัดเจนขึ้นแลว การซํ้าคําดังกลาวยังทําใหบทเพลงมีความแปลกใหม นาสนใจ อีกท้ังยังทําใหคนฟง
สามารถจดจําเนื้อรองไดเปนอยางดี   

4.1.4 การใชคําซอน  
พวงรัตน อบเชย (2539: 176) อธิบายลักษณะของคําซอนวา คือ การใชคําตางรูป

กันแตมีความหมายเหมือนกันหรือใกลเคียงกันมาวางชิดกัน เปนการย้ําขอความใหเดนชัดขึ้น เพลงไทย
ในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 พบการใชคําซอนเปนจํานวนมาก    
ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้   
 

เพลงดอกไมเหนือ จากตับลาวเจริญศร ี
...สะทอนถอนฤทัยพลางทางจรลี  พระเสด็จสูที่สรงชล 

สรงเสร็จพระเสด็จยาตรา    เขามหาปราสาททองย่ิงหมองหมน...  
 

(พระนิพนธกรมพระนราธิปประพันธพงศ บทละครเร่ืองพระลอ)  
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 เพลงดอกไมเหนือ จากตับลาวเจริญศรี เปนเพลงในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยนําบทรองมาจากบทละครเรื่องพระลอ           
พระนิพนธกรมพระนราธิปประพันธพงศ เนื้อหาของเพลงกลาวถึงพระลอหลังจากไดฟงชางขับซอ
พรรณนาถึงความงดงามของพระเพ่ือนพระแพลงแลว จึงเกิดความทุกขรอนใจอยากพบหนาทั้งสองนาง
ดวยความเสนหา เพลงน้ีใชคําซอน คือ “หมองหมน” เพ่ือเนนความทุกรอนใจของพระลอใหเดนชัดมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากน้ันเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายยังพบวามีการใชคําซอนเปนจํานวนมากเชนเดียวกัน ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้ 
 

เพลงเขมรพวง  
ชั้นเดียว 

  ...รอยเล็บพี่ยังเจ็บดวยจับตอง  ขัดของเพราะเจาปดสลัดพ่ี 
คอนควักผลักพลิกแลวหยิกตี   ถอยทีถูกขวนแตลวนเล็บ  
 

(เสภาขุนชางขุนแผน ตอน พลายแกวเปนชูกับนางพิม) 
 
 เพลงเขมรพวง เถา นําบทรองมาจากเสภาเร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวเปนชูกับนางพิม 
เนื้อหาของเพลงกลาวถึงพลายแกวลักลอบเขาหองนางพิมและไดพูดจาปลอบประโลมนางดวยความ
เสนหา สวนนางพิมไดแตพูดจาตัดพอตอวาและไลพลายแกวกลับ พลายแกวถือโอกาสกลาวขอโทษที่ตน
ไดลวนลามนางที่ไรฝายและพูดจาออนวอนขอความเห็นใจจากนางในคืนนั้น เพลงน้ีใชคําซอน คือ    
“จับตอง ” เนนการกระทําของพลายแกวที่พยายามจับเนื้อตองตัวนางพิม “ขัดของ” “ปดสลัด” “คอน
ควัก” “ผลักพลิก” และ “หยิกตี” เพ่ือเนนใหเห็นถึงกิริยาอาการของนางพิมเพ่ือมิใหพลายแกวแตะเนื้อ
ตองตัวซึ่งแสดงใหเห็นถึงการรักนวลสงวนตัวของสตรีไทย อนึ่งการใชคําซอนนอกจากจะทําใหขอความ
นั้นเดนชัดขึ้นแลว ยังทําใหบทประพันธมีความไพเราะกินใจเปนอยางยิ่ง   

4.1.5 การใชคําซ้ํา  
สุพิชฌาย นพวงศ ณ อยุธยา (2546: 97) อธิบายลักษณะของการใชคําซ้ําวา คือ 

การนําคําหรือวลี ที่มีพยัญชนะตน สระ ตัวสะกดและวรรณยุกตที่เหมือนกันทุกประการมาเรียงไวชิดกัน 
เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 พบการใชคําซ้ํา ดังตัวอยาง
เนื้อเพลงตอไปนี้    
 

 เพลงรําซิมารํา 
รํามาซิมารํา    เริงระบํากันใหสนุก 

ยามงานเราทํางานจริงจริง    ไมละไมทิ้งจะเกิดเข็ญขุก 
ถึงยามวางเราจึงรําเลน    ตามเชิงเชนเพื่อใหสรางทุกข 
ตามเยี่ยงอยางตามยุค    เลนสนุกอยางวัฒนธรรม 
เลนอะไรใหมีระเบียบ    ใหงามใหเรียบจึงจะคมขํา 
มาซิมาเจาเอยมาฟอนรํา    มาเลนระบําของไทยเราเอย  
 

(จหมื่นมานิตยนเรศ [เฉลิมเศวตนันท] ประพันธเนื้อรอง) 
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 เพลงรําซิมารํา เปนเพลงหน่ึงในสิบเพลงชุดรําวงมาตรฐานและเปนเพลงในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชา
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีเนื้อหาเพ่ือเชิญชวนใหมารวม
ฟอนรําเพ่ือความรื่นเริง บันเทิงใจในยามวางหรือหลังจากที่เหน็ดเหน่ือยจากการทํางานมาแลว เพลงนี้ใช
คําซ้ํา คือคําวา “จริงจริง” การใชคําซ้ําดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการทํางานดวยความต้ังใจ นอกจากน้ัน
เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ยังพบวามีการใชคําซ้ําเชนเดียวกัน ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้ 
 

เพลงนางนาค 
  สดับคําลํารองทํานองมาก   ชื่อนางนาคเสนาะจริงทุกสิ่งสม 

โอยามค่ํานํ้าคางลงพรางพรม   เวลาลมลองร้ิวฉิวฉิวมา 
แหงนชะแงแลชมพระจันทรแจม   เหมือนพวงแกมแกวเนตรขนิษฐา 
ดูดาวหอมลอมดวงพระจันทรา   เหมือนคณานางลอมอยูพรอมเอย  
 

(พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟามหามาลากรมพระยาบําราบปรปกษ) 
 
เพลงนางนาค จากตับนางนาคอัตรา 2 ชั้น เนื้อหาของเพลงเปนการรําพึงรําพันถึงนางผูเปน

ที่รัก โดยพรรณนาถึงบรรยากาศยามค่ําเม่ือตองมองพระจันทรบนทองฟายิ่งชวนใหคิดถึงนางผูเปนที่
รัก เพลงน้ีใชคําซํ้าคือคําวา “ฉิวฉิว” เพ่ือเนนย้ําความรูสึกของสายลมท่ีกําลังพัดมาอยางแผวเบาใน
เวลาค่ํา การใชคําซํ้าลักษณะดังกลาวนอกจากจะเนนย้ําอารมณความรูสึกของคํานั้นๆ ใหเดนชัดขึ้น
แลว   ยังสามารถทําใหบทเพลงมีความไพเราะเสนาะหู จับใจคนฟงไดเปนอยางดี  

4.1.6 การหลากคํา  
สุพิชฌาย นพวงศ ณ อยุธยา (2546: 98) อธิบายลักษณะการหลากคําวา คือ การใช

คําหรือกลุมคําที่มีรูปและเสียงตางกันแตมีความหมายเหมือนกันหรือใกลเคียงกันปรากฏอยูในบทรอย
กรองสํานวนเดียวกัน การหลากคําทําใหภาษาสละสลวยข้ึนและไมซ้ําซากนาเบื่อ เพลงไทยในหลักสูตร
พ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 พบการหลากคํา ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้     

 
 เพลงแขกตอยหมอ 

2 ชั้น 
  ...ติดกระจกเงางามอยูตามที่  มีมูลี่บังไวมิใหหมอง 

ไขวิสูตรสองบานพุดตานกรอง   มีพูทองหอยประจําลวนคําพราย 
 

ชั้นเดียว 
  เพดานมาศประหลาดแพรว  ระยาแกวแพรวเฉิดฉาย 

ฉลุลวดประกวดลาย    โคมแขวนรายอยูพรายตา  
 
(มนตรี ตราโมท ปรับปรุงเนื้อรองมาจากเสภาอาบูหะซันตอน 2 พระยามหาอํามาตย ประพันธใน

กระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว) 
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 เพลงแขกตอยหมอ เถา เปนเพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 
2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เนื้อหาของเพลงเปนตอนท่ีอาบูหะซันเดินชมปราสาทพระราชวัง 
เพลงนี้มีการหลากคําแทนคําวา “สวย” ซึ่งเปนความสวยงามของปราสาทพระราชวัง โดยใชคําวา 
“งาม” “พราย” “แพรว” “แพรว” “เฉิดฉาย” และ “พรายตา” การหลากคําดังกลาวนี้ นอกจากจะทํา
ใหภาษาในบทประพันธมีความงดงาม สละสลวย ไมซ้ําซากและไมนาเบื่อแลว ยังทําใหบทประพันธมี
ความไพเราะเสนาะหู จับใจคนฟงไดมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังพบวามีการหลากคําเปน
จํานวนมาก ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้  
 
 เพลงชมดงใน จากตับแมศรีทรงเครื่อง 
  นาชมทีทาพนาเวศ   ที่ประเทศแทบเชิงสิงขร 

พฤกษารมแสงทินกร    ลมพัดเกสรขจรมา 
ลําดวนหวนหอมพะยอมแยม   พิกุลแกมแกวเกดกฤษณา 
ไมผลผลหอยยอยระยา    หลนกลาดดาษดาพนาลัย  
 

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเร่ืองอิเหนา)  
 

เพลงชมดงใน จากตับแมศรีทรงเครื่อง มีเนื้อหาพรรณนาชมความงดงามของปาเขาลําเนาไพร 
เพลงนี้มีการหลากคําแทนคําวา “ปา” โดยใชคําวา “พนาเวศ” และ “พนาลัย” การหลากคําดังกลาวนี้ 
นอกจากจะทําใหบทประพันธมีความอลังการทางภาษาแลว ยังสามารถทําใหนักเรียนไดเรียนรูคําศัพท
ตาง ๆ ซึ่งมีความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกันไดดีอีกดวย 

4.1.7 การเลนคําเลียนเสียงธรรมชาติ  
สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ  (2540: 151) อธิบายลักษณะการเลนคําเลียนเสียง

ธรรมชาติวา เปนการถายทอดเสียงซึ่งเกิดขึ้นจริงในธรรมชาติออกมาในรูปภาษามนุษย เชน เสียง
อุทาน เสียงสัตวรอง เสียงน้ําไหล ฯลฯ คําเลียนเสียงธรรมชาติมีสวนเพ่ิมความไพเราะใหแกเพลงคือ 
ทําใหเพลงมีชีวิตชีวาและสมจริงยิ่งขึ้น  เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป
พุทธศักราช 2551 ปรากฏการเลนคําเลียนเสียงธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมความงดงามและสรางความไพเราะ
ใหกับเพลงไดเปนอยางดี ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปน้ี      
 
 เพลงเขมรไทรโยค  

บรรยายความตามไทเสด็จยาตร  ยังไทรโยคประพาสพนาสณฑ 
นองเอยเจาไมเคยเห็น 
ไมไลหลายพันธุคละขึ้นปะปน   ที่ชายชลเขาชะโงกเปนโกรกธาร 
น้ําพุพุงซา     ไหลมาฉาฉาน 
เห็นตระการ     มันไหลจอกโครมโครม 
มันดังจอกจอก     จอกจอกโครมโครม 
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น้ําใสไหลจนดูหมูมัสยา    กี่เหลาหลายวายมาก็เห็นโลม 
นองเอยเจาไมเคยเห็น 
ยินปกษาซรองเสียงมาเพียงประโคม  เมื่อยามเย็นพยับโพยมรองเรียกรัง 
เสียงนกยูงทอง     มันรองโดงดัง 
หูเราฟง      มันดังกระโตงฮง 
มันดังกอกกอก     กอกกอกตระโตงฮง  
 

(พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ) 
 

เพลงเขมรไทรโยค สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา นริศรานุวัดติวงศทรงพระ
นิพนธขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินประพาสนํ้าตกไทรโยค 
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ พ.ศ.2431 (วรวุธ สุวรรณฤทธิ์, 2556: 105) เปนเพลงไทยใน
หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เนื้อหาของ
เพลงพรรณนาถึงความงดงามของน้ําตกไทรโยค ปรากฏการเลนคําเลียนเสียงธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมความ
ไพเราะเสนาะหู สรางความอลังการใหกับบทประพันธไดเปนอยางดีคือ คําวา “ซา” “ฉาฉาน” “จอก
โครมโครม” “จอกจอก” “จอกจอกโครมโครม” เปนการเลียนเสียงของนํ้าตก คําวา “กระโตงฮง” 
“มันดังกอกกอก” “กอกกอกตระโตงฮง” เปนการเลียนเสียงของนกยูง ซึ่งการเลียนเสียงธรรมชาติใน
เพลงเขมรไทรโยคนี้ นอกจากจะสรางความไพเราะเสนาะหูแลว ยังสามารถสร างจินตนาการ ให
อารมณความรูสึกผอนคลาย เกิดความสําราญเบิกบานใจแกคนฟงไดเปนอยางดี นอกจากนั้นเพลงไทย
ในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย      
ยังพบวามีการเลนคําเลียนเสียงธรรมชาติเชนเดียวกัน ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้   
 

เพลงแมศรีทรงเครื่อง จากตับแมศรีทรงเครื่อง 
  ....เสียงดกโพระดก มันรองโฮกโปก  โฮกโปกอยูหนไหน 
 พระพุทธเจาขา   จับกิ่งเพคานั่นเปนไร 
 ตัวเขียวเขียว   อาวเลี้ยวไป  เขาโพรงไมทางนี้เอย 
  เสียงนกกางเขน  ออ จับตอไมเอน  เจรจาอยูจูจี๋ 
 พระพุทธเจาขา   นาเอ็นดูเสียเต็มที 
 แตเลี้ยงไมรอดมันยอดดี  ดิ้นจนหัวฉีกปกหักเอย 
  นั่นไกหรืออะไร  อุยจริงจริงนั่นแหละไก พอทักไปก็ขันจา 
 ขันคึกอยูคนละถิ่น  ตัวไหนบินเขามาหา 
 พระพุทธเจาขา   ตีกันสิ้นทาทางเอย… 

 
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เรื่อง อิเหนา)  
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เพลงแมศรีทรงเครื่อง เปนเพลงในบทละครเร่ืองอิเหนา พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัย เพลงน้ีมีเน้ือหาพรรณนาชมนก ชมไม โดยใชคําเลียนเสียงธรรมชาติเพ่ือสราง
ความไพเราะเสนาะหูใหแกคนฟง คือ คําวา “โฮกโปก” เปนการเลียนเสียงของนกโพระดกทําให
เสมือนไดยินเสียงนกจริง ๆ คําวา “อาว” “อุย” “จูจี๋” เปนการเลียนเสียงคําอุทานของมนุษย การใช
คําเลียนเสียงธรรมชาติดังกลาวนั้น นอกจากจะสรางความไพเราะเสนาะหูใหแกคนฟงแลว ยังสามารถ
สรางจินตนาการ ความรูสึกนึกคิดหรือทําใหบทเพลงมีบรรยากาศสมจริง คนฟงเกิดความเพลิดเพลิน
เจริญใจ รูสึกผอนคลายอารมณไดเปนอยางดี  
 

จากการศึกษาการใชถอยคําภาษาของเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและการใชถอยคําภาษาของเพลงไทยในหลักสูตร
พ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจกลาวโดย
สรุปไดวา เพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 มีความประณีต 
งดงาม เนื่องจากผูประพันธเลือกสรรถอยคํามาใชอยางสละสลวย เพราะพร้ิงกินใจ มีการใชคําภาษา
กวีหรือคําศัพทสูง เปนภาษาที่มีความไพเราะ มีความลึกซึ้งแตกตางกับภาษาที่ใชกันทั่วไป เพ่ือใหคน
ฟงไดรับอรรถรสจากเพลงอยางเต็มที่ มีการเลนเสียงสัมผัสคลองจองเพ่ือใหบทประพันธมีความ
ไพเราะ ฟงรื่นหู อีกทั้งยังทําใหคนฟงสามารถจดจําเนื้อรองไดงายยิ่งขึ้น มีการซ้ําคําเพ่ือเนนย้ํา
ความหมายของเพลงใหเดนชัดยิ่งขึ้น มีการใชคําซอนทําใหคํามีความหมายชัดเจนนาสนใจและให
นักเรียนไดเรียนรูรูปคําศัพทซึ่งมีความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน มีการใชคําซ้ําเพ่ือย้ํา
ความหมายและอารมณของเพลง มีการหลากคําเพ่ือมิใหคนฟงไมเกิดความเบื่อหนาย อีกทั้งยังมีการ
ใชคําเลียนเสียงธรรมชาติเพ่ือสรางความเพลิดเพลินเจริญใจ สรางสุนทรียรสใหแกคนฟงมีความสุข    
มีอารมณสงบ ผอนคลายจากความตึงเครียดไดเปนอยางดี  

อาจกลาวไดวาศิลปะการใชถอยคําภาษาสามารถบงบอกถึ งความเจริญงอกงามทางดาน
สติปญญา ตลอดจนความคิดสรางสรรคของผูประพันธหรือกวีผูซึ่งเนรมิตผลงานอันทรงคุณคา อีกทั้ง
ยังทําใหวรรณกรรมเพลงไทยมีความสงางาม ไพเราะติดหูคนฟง จนกลายเปนมรดกอันลํ้าคาของคน
ไทยตราบเทาทุกวันนี้   

 
4.2 การใชภาพพจน  

ชุมสาย สุวรรณชมภู (2555: 70) อธิบายลักษณะของภาพพจนไว วาเปนถอยคําที่ทําใหเกิด
ภาพในใจโดยใชกลวิธีหรือชั้นเชิงในการเรียบเรียงถอยคําใหมีพลังที่จะสัมผัสอารมณของผูอานจนเกิด
ความประทับใจ เกิดความเขาใจลึกซึ้งและเกิดอารมณสะเทือนใจมากกว าถอยคําที่กลาวอยาง
ตรงไปตรงมา เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 มีการใช
ภาพพจนดังตอไปน้ี    
 4.2.1 การใชภาพพจนประเภทอุปมา  

ชุมสาย สุวรรณชมภู (2555: 70) อธิบายลักษณะการใชภาพพจนประเภทอุปมาวา 
คือ การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งโดยธรรมชาติแลวมีสภาพท่ีแตกตางกัน แตมีลักษณะเดน
รวมกันและใชคําที่มีความหมายวา เหมือนหรือคลายเปนคําแสดงการเปรียบเทียบ เพ่ือเนนใหเห็นจริง
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วาเหมือนอยางไรในลักษณะใด การใชภาพพจนประเภทอุปมาของเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐาน
วิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 สามารถใชไดอยางคมคาย ไพเราะ ดังตัวอยางเนื้อเพลง
ตอไปน้ี  
  
 เพลงหญิงไทยใจงาม 
  เดือนพราวดาวแวววาวระยับ            แสงดาวประดับสงใหเดือนงามเดน 

ดวงหนาโสภาเพียงเดือนเพ็ญ   คุณความดีที่เห็นเสริมใหเดนเลิศงาม... 
 

(ทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม ประพันธเนื้อรอง) 
 

 เพลงหญิงไทยใจงาม เปนเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 
2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เนื้อหาของเพลงพรรณนาความงดงามของนาง  โดยใชคําวา 
“เพียง” กลาวเปรียบเทียบใบหนาของนางวามีความนวลผอง สวยงามเหมือนพระจันทร นอกจากน้ัน
เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ยังพบมีการใชภาพพจนประเภทอุปมาเพ่ือกลาวเปรียบเทียบใหคนฟงเห็นภาพและเขาใจเนื้อหา
ของเพลงไดลึกซึ้งเชนเดียวกัน ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้   
 

เพลงแขกไทร 
  รูปทรงกุมภัณฑก็พลันหาย  กลายเปนกวางทองผองศรี 

เรืองรองผองสิ้นอินทรีย    ทั้งมีดางขาวราวหิรัญ... 
 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงดัดแปลงเน้ือรองมาจาก

วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามตามกวาง พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย) 

 
เพลงแขกไทร บทโขนเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน พระรามตามกวาง เนื้อหาพรรณนาถึงความ

งดงามของกวาง ซึ่งหลังจากท่ีทศกัณฐไดสั่งใหมารีศแปลงกายเปนกวางทองไปลอพระรามท่ีอาศรม
ใกลแมน้ําโคทาวารี เมื่อนางสีดาเห็นกวางทองสวยงามก็อยากไดจึงใหพระรามไปตามจับมาเล้ียงไวที่
อาศรม เพลงน้ีใชคําวา “ราว” มากลาวเปรียบเทียบความงดงามของกวางวามีลวดลายสีขาวเหมือนกับ
เงินหรือคลายสีของเงิน การใชภาพพจนประเภทอุปมานอกจากจะทําใหเห็นภาพไดชัดเจนย่ิงขึ้นแลว 
ยังทําใหบทเพลงหรือวรรณคดีมีความไพเราะเสนาะหู ดึงดูดใจคนฟงไดเปนอยางดี  
 4.2.2 การใชภาพพจนประเภทอุปลักษณ  

ชุมสาย สุวรรณชมภู (2555: 71) อธิบายลักษณะการใชภาพพจนประเภทอุป
ลักษณวา คือ การเปรียบเทียบดวยการกลาววาสิ่งหนึ่งเปนอีกส่ิงหนึ่งโดยใชคําแสดงการเปรียบเทียบ
วา “เปน” หรือ “คือ” นอกจากน้ันยังมีอุปลักษณโดยนัย คือ เปนการเปรียบเทียบคลายอุปลักษณแต
ไมมีคําวา “เปน” หรือ “คือ” ปรากฏอยูในขอความยกมา แตสิ่งที่เปรียบใหผูอานตีความเอง การใช
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ภาพพจนประเภทอุปลักษณของเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 
2551 มีความคมคาย ลึกซึ้ง ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปน้ี    
 
 เพลงนกจาก 
  อันอาภรณแพรผาสารพัด   เปนสมบัติภายนอกหลอกใหหลง 

ถึงแตงงามตามสมัยก็ไมคง    อยูยืนยงเหมือนวิชาเปนอาภรณ... 
 

(หมอมเจาหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล ประพันธเนื้อรอง) 
 
 เพลงนกจาก อัตรา 2 ชั้น เปนเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพลงน้ีมีเนื้อหาเพ่ืออบรมส่ังสอนใหเห็นความสําคัญ
ของการศึกษาหาความรู โดยใชภาพพจนประเภทอุปลักษณนํามากลาวเปรียบเทียบใหเห็นภาพไดอยาง
ชัดเจนคือ คําวา “เปน” เพ่ือกลาวเปรียบเทียบวิชาความรูเปนเสื้อผาอาภรณที่สวมใสซึ่งสามารถอยูติด
ตัวเราไดอยางยั่งยืน นอกจากน้ันยังมีการใชภาพพจนประเภทอุปลักษณโดยนัย ซึ่งไมมีคําวา “เปน” 
หรือ “คือ” ปรากฏอยูในขอความ ยกมาแตสิ่งที่เปรียบใหผูอานตีความเอง ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้  
 

เพลงคล่ืนกระทบฝง จากตับวิวาหพระสมุทร 
...อาดวงสุริยศรีของพ่ีเอย    ขอเชิญเผยหนาตางนางอีกหน 
ของเชิญจันทรสองสวางกลางสากล   เยี่ยมมาใหพ่ียลเยือกอุราฯ 

 
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เรื่อง วิวาหพระสมุทร) 

 
 เพลงคล่ืนกระทบฝง เพลงน้ีนําบทรองมาจากบทละครเร่ือง วิวาหพระสมุทร พระราชนิพนธ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เปนเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เนื้อหาของเพลงกลาวถึงตอนท่ีอันเดรขอให          
อันโดรเมดาเห็นใจในความรักของตน เพลงนี้ใชภาพพจนประเภทอุปลักษณโดยนัยกลาวเปรียบเทียบคือ 
เผยหนาตาง หมายถึง เปดหัวใจ โดยอันเดรตองการใหอันโดรเมดาเปดใจรับรักตน คําวา จันทร หมายถึง 
สิ่งที่อยูสูงสงซึ่งเปรียบไดกับอันโดรเมดานอกจากนางมีความสวยสดงดงามแลวยังเปนเจาหญิงผูสูงศักดิ์
อีกดวย  นอกจากนั้นเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายยังพบการใชภาพพจนประเภทอุปลักษณเชนเดียวกัน ดังตัวอยางเนื้อ
เพลงตอไปน้ี 
 
 เพลงฟอนลาวดวงเดือน 
             (ชาย)  โอละหนอ     ดวงเดือนเอย 
 ขอยนี้เวา (พ่ีมาเวา)    รักเจาสาวคําดวง 
 โอดึกแลวหนอ     ขอยขอลาลวง (พ่ีขอลาลวง) 
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 อกพ่ีเปนหวง     รักเจาดวงเดือนเอย 
            ขอลาแลว    เจาแกวโกสุม 
 พ่ีนี้รักเจาหนอ     ขวัญตาเรียม 

จะหาไหนมาเทียม    เจาดวงเดือนเอย... 
  

(พระนิพนธพระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม) 
 
 เพลงฟอนลาวดวงเดือน พระนิพนธพระเจาวรวงศเธอ กรมหม่ืนพิไชยมหินทโรดม เนื้อหาเปน
การพรรณนาความหวงหาอาลัยนางผูเปนที่รักยิ่ง เพลงนี้ใชภาพพจนประเภทอุปลักษณโดยนัย ซึ่งไมมีคํา
วา “เปน” หรือ “คือ” ปรากฏอยูในขอความ จะยกมาแตสิ่งที่เปรียบใหผูอานหรือคนฟงตีความเอง คือ 
คําวา “ดวงเดือน” “เจาแกวโกสุม” “ขวัญตาเรียม” และ “เจาดวงเดือน” หมายถึง นางผูเปนที่รักยิ่ง  
ซ่ึงมีความงดงามมาก โดยนํามาเปรียบกับดวงจันทร การใชภาพพจนประเภทอุปลักษณนอกจากเปนการ
เปรียบเทียบเพ่ือใหเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นแลว ยังแสดงใหเห็นถึงความสามารถของกวีที่ใชคําท่ีมี
ความหมายแทนหญิงสาวไดอยางลึกซึ้ง อีกทั้งยังทําใหบทประพันธมีความลุมลึก ออนหวาน ไพเราะ   
จับใจคนฟงเปนอยางยิ่ง   
 4.2.3 การใชภาพพจนประเภทอติพจน  

ชุมสาย สุวรรณชมภู (2555: 73) อธิบายลักษณะการใชภาพพจนประเภทอติพจน
คือ การกลาวเกินจริง ซึ่งเปนความรูสึกหรือความคิดของผูกลาวที่ตองการย้ําความหมายใหผูฟงรูสึกวา
หนักแนนจริงจัง ทั้งผูกลาวและผูฟงก็เขาใจวามิใชเปนการกลาวเท็จ การใชภาพพจนประเภทอติพจน
ของเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 มีการใชไดอยางอยาง
แยบยล สรางความอลังการใหกับบทประพันธไดเปนอยางดี ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปน้ี   
 
 เพลงลาวกระตุกก่ี จากตับลาวเจริญศรี 
  จะหางามสามโลกก็เหลือหา  สมเปนนางพญาอันสูงสุด 

ไมควรคูผูใดในมนุษย    ควรสมมุติแตกษัตริยขัตติยา 
เจาพิภพองคใดไมสวยสม    จะรวมเรียงเคียงภิรมยเสนหา 
เวนไวแตละอองพระบาทา    นอกนั้นแลวอยางหาไมมีเลย  
 

(พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ บทละครเรื่องพระลอ) 
 

เพลงลาวกระตุกกี่ เปนเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพลงนี้นําบทรองมาจากบทละครเรื่องพระลอ พระนิพนธกรมพระ
นราธิปประพันธพงศ เนื้อหาของเพลงเปนตอนที่พระลอ กษัตริยแหงเมืองสรวงไดฟงการขับซอ     
ยอโฉมพระเพ่ือนพระแพงธิดาแหงเมืองสรองวา ทั้งสองนางมีสิริโฉมงดงามยากจะหาหญิงใดมาเปรียบ
ได บทประพันธนี้ใชภาพพจนประเภทอติพจนกลาวเกินจริงเกี่ยวกับความงดงามของพระเพ่ือนพระ
แพง คือ จะหางามสามโลก ทั้งสวรรค มนุษยและบาดาลก็หาไมได ความสวยสดงดงามของพระเพ่ือน
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พระแพงนอกจากพระลอลอกษัตริยผูยิ่งใหญแหงเมืองสรวงและละออบางทาของพระองคแลว ก็ไมมี
ผูใดเหมาะสมคูควรกับนางทั้งสอง นอกจากน้ันเพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังพบการใชภาพพจนประเภทอติพจนกลาวเกิน
จริงเชนเดียวกัน ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้ 
 
 เพลงเหราเลนน้ํา  
 3 ชั้น 
  เวลาค่ําน้ําคางลงพรางพรอย  แพนอยลอยซัดมาเทงเตง 

ลมกระพือพาคลื่นเสียงครื้นเครง   ใหวังเวงเปลี่ยวเปลาเศราอุรา... 
 

(เจาพระยาพระคลัง [หน] วรรณคดีเรื่องกากี) 
 

เพลงเหราเลนน้ํา เถา เนื้อหาของเพลงกลาวถึงตอนท่ีนางกากีถูกเวนไตยหรือพญาครุฑสงตัว
นางกลับคืนสูเมืองพาราณสี ทาวพรหมทัตท้ังรักท้ังแคนและทั้งอับอาย จึงตัดเยื่อใยและส่ังใหมหาดเล็ก
นํานางไปลอยแพในมหาสมุทร นางกากีตองเผชิญเคราะหกรรมอยางแสนสาหัส เนื้อหาของเพลง
ตอนนี้ผูประพันธไดพรรณนาความเปลาเปลี่ยววังเวงใจของนางกากีเมื่อตองอยูบนแพทามกลาง
อันตรายในมหาสมุทรอันกวางใหญ เพลงน้ีใชภาพพจนประเภทอติพจนหรือการกลาวเกินจริง  คือ 
“ลมกระพือพาคลื่นเสียงคร้ืนเครง” ผูประพันธกลาวเกินจริงโดยทําใหคลื่นทะเลสามารถสงเสียง
ครื้นเครงได การใชภาพพจนประเภทอติพจนหรือการกลาวเกินจริงนี้ สามารถทําใหคนฟงสราง
จินตนาการเห็นภาพคล่ืนทะเลไดชัดเจน อีกทั้งยังเนนย้ําเนื้อหาของเพลงเพ่ือใหคนฟงสามารถเขาถึง
หวงอารมณความรูสึกของตัวละครไดเปนอยางดี   
 4.2.4 การใชภาพพจนประเภทบุคคลวัตหรือบุคลาธิษฐาน  

ชุมสาย สุวรรณชมภู (2555: 73) อธิบายลักษณะการใชภาพพจนประเภทบุคคล
วัตหรือบุคลาธิษฐาน คือ การสมมุติใหสิ่งที่ไมมีชีวิต ไมมีความคิด สิ่งที่เปนนามธรรมหรือสัตวใหมี
สติปญญา อารมณหรือกิริยาอาการเหมือนมนุษย การใชภาพพจนประเภทบุคคลวัตหรือบุคลาธิษฐาน
ของเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 มีการใชไดอยางอยาง
แยบยล สรางความอลังการใหกับบทประพันธไดเปนอยางดี ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปน้ี   
 
 เพลงแปะ 3 ชั้น 
  เจาอยูเดียวเปล่ียวอกฟกอนาถ  คฤหาสนหองชานแลลานสวน 

จะเงียบเหงาเปลาจิตคิดรัญจวน   ใครจะชวนใหเจาชมภิรมยา... 
   

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เสภาเรื่องพญาราชวังสัน) 
 

เพลงแปะ 3 ชั้น เปนเพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยนําบทรองมาจากเสภาเรื่องพญาราชวังสัน ตอน พญาราชวังสันออกรบ
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คิดถึงนางบัวผัน เพลงน้ีใชภาพพจนประเภทบุคคลวัตหรือบุคลาธิษฐานคือ “คฤหาสนหองชานแลลาน
สวน จะเงียบเหงาเปลาจิตคิดรัญจวน” เพลงน้ีกลาววา คฤหาสน หองชานและลานสวนนั้น มีอาการ
เงียบเหงา เศราใจ หรือหมองใจเหมือนคน ทําใหคนฟงเห็นภาพตัวละครมีอาการเปลาเปล่ียวใจ
เพียงใด นอกจากนั้นเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายยังพบการใชภาพพจนประเภทบุคคลวัตหรือบุคลาธิษฐานเชนเดียวกัน 
ดังตัวอยางเนื้อเพลงตอไปนี้ 
 
 เพลงแมศรีทรงเครื่อง จากตับแมศรีทรงเครื่อง 
  ...เสียงนกกางเขน   ออ จับตอไมเอน เจรจาอยูจูจี๋ 
 พระพุทธเจาขา     นาเอ็นดูเสียเต็มที 
 แตเลี้ยงไมรอดมันยอดดี    ดิ้นจนหัวฉีกปกหักเอย... 
 

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เรื่องอิเหนา) 
 

เพลงแมศรีทรงเครื่อง เน้ือหาของเพลงเปนการพรรณนาชมความงดงามของธรรมชาติ อาทิ 
กลาวชมนก ชมไม เพลงน้ีใชภาพพจนประเภทบุคคลวัตหรือบุคลาธิษฐานคือ  “เสียงนกกางเขน ออ 
จับตอไมเอน เจรจาอยูจูจี๋” ผูประพันธกลาวถึงนกกางเขนโดยสมมติใหจิตใจและสามารถพูดเจรจา 
จับคูจูจี๋ไดเหมือนกับคน การใชภาพพจนประเภทบุคคลวัตหรือบุคลาธิษฐานนอกจากจะชวยสราง
ความอลังการใหกับบทประพันธแลว ยังสามารถสรางความไพเราะเสนาะหูทําใหคนฟงเกิดความ
ประทับใจไดเปนอยางดี  
 

จากการศึกษาการใชภาพพจนของเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 อาจกลาวไดวาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปพุทธศักราช 
2551 มีความประณีตวิจิตรบรรจงในการเลือกใชถอยคําที่นํามากลาวเปรียบเทียบใหเกิดภาพท่ีแจม
ชัดขึ้น ทําใหคนฟงเกิดภาพขึ้นในจิตใจ จนกระท่ังสามารถรับอรรถรสท่ีเกิดจากเพลงไดอยางลึกซึ้ง 
การใชภาพพจนของเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 พบวา
มีการใชภาพพจนประเภทอุปมา เปนการกลาวเปรียบเทียบส่ิงที่เหมือนกันโดยใชคํามาเชื่อมโยง การ
ใชภาพพจนประเภทอุปลักษณ เปนการนําลักษณะเดนของส่ิงหนึ่งมากลาวเปรียบเทียบกับอีกส่ิงหน่ึง 
การใชภาพพจนประเภทอติพจนหรือโวหารเกินจริงเพ่ือเนนความรูสึกของผูประพันธหรือคนฟง การใช
ภาพพจนประเภทบุคคลวัตหรือบุคลาธิษฐาน เปนการเปรียบเทียบโดยนําสิ่งที่ไมมีชีวิตหรือมีชีวิตแต
ไมใชคนมากลาวถึง เพ่ือใหมีกิริยาอาการความรูสึกนึกคิดเหมือนกับคน การใชภาพพจนของเพลงไทย
ในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ทําใหคนฟงสามารถตีความหมาย
ของเพลง ตลอดจนสามารถเขาถึงความรูสึกนึกคิดของผูประพันธที่พยายามส่ือออกมาใหคนฟงไดมาก
ยิ่งขึ้น การใชภาพพจนนอกจากสามารมารถทําใหคนฟงเขาถึงอารมณของเพลงไดดียิ่งขึ้นแลว        
ยังสามารถสรางความความไพเราะเสนาะหู สรางความอลังการใหกับบทเพลงจนทําใหคนฟงเกิดความ
ประทับใจตอบทเพลงหรือวรรณคดีซึ่งนํามาใชเปนบทขับรองไดดียิ่งขึ้นอีกดวย  
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 จากการศึกษาวิเคราะหวรรณศิลปของเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 ทําใหทราบวาเพลงไทยท่ีนํามาใชจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูวิชาชีพดุริยางคไทย รายวิชาคีตศิลปไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายนั้น มีความประณีตในการเลือกใชถอยคําภาษา อีกทั้งยังมีความงดงามทางดานวรรณศิลปเปน
อยางยิ่ง เมื่อเพลงไทยถูกบรรจุไวในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
นับวามีความเหมาะสมเปนอยางยิ่ง เพราะนอกจากนักเรียนจะไดเรียนรูหลักการ วิธีการในการขับรอง
เพลงไทยและไดฝกปฏิบัติขับรองแลว นักเรียนยังจะไดเรียนรู เกี่ยวกับประวัติ ศาสตร วัฒนธรรม 
ตลอดจนคุณคาของเพลงไทย ที่สําคัญนักเรียนยังจะไดเรียนรูเกี่ยวกับวรรณศิลปของเพลงไทยคือ การใช
ถอยคําภาษาและการใชภาพพจนเพ่ือใหนักเรียนสามารถนํากลับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
การดําเนินชีวิต อีกทั้งเพ่ือใหบรรลุตามสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ขอที่ 1 ความสามารถในการส่ือสาร 
โดยกําหนดไวในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 คือ ความสามารถในการ
สื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรู 
ความเขาใจ ความรูสึกและทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยง 
ตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตองตลอดจนการเลือกใชวิธีการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม  
  อาจกลาวไดวาศิลปะทางวรรณศิลปของเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป พุทธศักราช 2551 สามารถเปนพื้นฐานสําคัญในการดําเนินชีวิตของนักเรียนไดเปนอยางดี 
เพราะนอกจากเพลงไทยจะเปนเครื่องมือในการใชภาษาอยางสรางสรรคและทําใหผูเรียนสามารถ
สื่อสารไดสัมฤทธิ์ผลที่ดีแลว ความงดงามทางภาษาซึ่งผูประพันธไดพยายามประดิษฐคิดคนขึ้นมานั้น 
ยังสามารถชวยขัดเกลาจิตใจของผูเรียนใหมีความละเอียดออน สรางความสัมพันธที่ดี ตอคนรอบขาง
อีกท้ังยังสามารถนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิตใหถูกตองตามครรลองคลองธรรมได   
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บทที่ 5 
สรุปอภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ในครั้ง
นี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ วิเคราะหเนื้อหาของเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 และวิเคราะหวรรณศิลปของเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 จํานวนทั้งส้ิน 233 เพลง แบงออกเปนเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 112 เพลง เพลงและเพลงไทยใน
หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 
121 เพลง ผลการศึกษาวิเคราะหแบงออกเปนผลการศึกษาวิเคราะหดานที่มาของเพลง ดานเนื้อหาของ
เพลง ดานฉันทลักษณในการประพันธและดานวรรณศิลปของเพลง ดังนี้  
 ดานท่ีมาของเพลง   

เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนและเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีที่มา 3 ประเภท คือ เพลงท่ีนํามาจากวรรณคดีหรือบทละคร เพลงท่ีมีมาแตเดิม
ไมปรากฏนามผูแตงและเพลงที่แตงขึ้นใหม สามารถสรุปไดดังนี้ 

เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน นํามาจากวรรณคดีหรือบทละครท้ังหมด 21 เรื่อง รวม 85 เพลง เพลงที่มีมาแตเดิมไมปรากฏ
นามผูแตง มีจํานวน 6 เพลงและเพลงที่แตงขึ้นใหม มีจํานวน 21 เพลง สวนเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐาน
วิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นํามาจากวรรณคดีหรือบท
ละครท้ังหมด 16 เรื่อง รวม 98 เพลง เพลงท่ีมีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตงมีจํานวน 2 เพลงและเพลงที่
แตงขึ้นใหมมีจํานวน 21 เพลง  

จากการวิเคราะหเนื้อหาของเพลงพบวาเพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนําเนื้อรองมาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ
มากท่ีสุด อาจเนื่องจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เปนวรรณคดีที่ไดรับการยกยองและมีความหลากหลาย
ทางเน้ือหาซ่ึงมีความงดงามเปนอยางยิ่ง กลาวคือมีเนื้อหาเกี่ยวกับอารมณ ไดแก อารมณยินดี อารมณรัก 
อารมณโศกเศราเสียใจ อารมณโกรธ เนื้อหาเกี่ยวกับความงาม ไดแก ความงามของธรรมชาติ ความงาม
ของสถานท่ี ความงามของตัวละคร เนื้อหาเกี่ยวกับความเกงกลาสามารถ คือ ความเกงกลาสามารถของ
ตัวละคร เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะ เพลงท่ีนํามาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์มี เนื้อหาเกี่ยวกับ
ศิลปะการแสดงท่ีงดงามและเปนเอกลักษณของชาติไทย ความหลากหลายของเนื้อในบทขับรองซึ่งนํามา
จากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์นั้น สามารถใหความเพลิดเพลินเจริญใจแกคนฟง อีกทั้งตัวละครในเร่ืองยัง
ไดแสดงถึงคุณธรรมที่เปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต มีการสอดแทรกคติธรรมคําสอน เรื่องการทําดีได
ดี ทําชั่วยอมไดรับบทลงโทษตามมา เน้ือหาของวรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ ยังทําใหเขาใจธรรมชาติของ
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มนุษย ตัวละครในเร่ืองสามารถเปนตัวแทนของมนุษยโลกท่ัวไปไดเปนอยางดี คือ มีอารมณรัก 
โลภ โกรธ หลง ดีใจ เสียใจ  

ดังนั้นอาจกลาวไดวาวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ จึงเปนวรรณคดีที่ไดรับคัดเลือกใหนํามาเปนบท
ขับรองและใชจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สาระการเรียนรูคีตศิลปไทย ตามหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 
2551 มากกวาวรรณคดีหรือบทละครเรื่องอ่ืน    
ดานเนื้อหาของเพลง  

เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนและเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย สวนใหญมีเนื้อหาเก่ียวอารมณ ไดแก อารมณรัก อารมณยินดี อารมณทุกขรอนใจ 
อารมณโศกเศราเสียใจ อารมณโกรธ อารมณหวงหาอาลัย อารมณโดดเด่ียวอางวางและอารมณรักชาติ 
รองลงมา คือ เนื้อหาเก่ียวกับความงาม ไดแก ความงามของธรรมชาติ ความงามของสถานท่ี ความงามของ
ตัวตัวละคร เนื้อหาเกี่ยวกับความเกงกลาสามารถของตัวละคร เนื้อหาเก่ียวกับศิลปะ ไดแก ศิลปกรรมและ
ศิลปะการแสดง เนื้อหาเกี่ยวกับความเช่ือ ไดแก เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อเก่ียวกับการบอกตํานาน
สถานที่ เน้ือหาเกี่ยวกับผูหญิง เนื้อหาเนื้อหาเกี่ยวกับสัตวและเนื้อหาเก่ียวกับการใหขอคิดเห็น 
 เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนและเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีเนื้อหาท่ีคลายคลึงกัน คือ เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มุงใหผูเรียนหรือคนฟงไดรับอรรถรสซึ่งเกิดจากรสใน
วรรณคดีไทย ทั้ง 4 รส คือ เสาวรสจนี เปนรสไพเราะท่ีเกิดจากการไดชื่นชมความงดงาม อาจเปนความ
งดงามของตัวละคร สถานที่หรือธรรมชาติ นารีปราโมทย เปนรสที่แสดงความรักใครหรือพูดจาโอโลมให
อีกฝายเกิดปฏิพัทธ พิโรธวาทัง เปนบทแสดงความโกรธ ตัดพอ เหน็บแนม เสียดสีหรือแสดงความเคียด
แคนและสัลลาปงคพิสัย เปนรสที่แสดงการครํ่าครวญ โศกเศราเสียใจ นอกจากนั้นเพลงท้ังสองระดับชั้น
ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อ ปลูกฝงความสามัคคีและความรักชาติเหมือนกัน แตเพลงไทยในหลักสูตร
พ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่ไมไดนํามาจาก
วรรณคดีหรือหรือบทละครนั้น มีเนื้อหาเพ่ือปลูกฝงความรักชาติและอบรมสั่งสอนมากกวาเพลงไทยใน
หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเพลง
ไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะ
มุงเนนใหอารมณความรูสึกท่ีสอดคลองกับรสในวรรณคดีไทยเปนสําคัญ   
 ความหลากหลายของเนื้อหาและอารมณ ซึ่งแฝงไวในเนื้อหาของเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐาน
วิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 นี้ จะชวยขัดเกลาจิตใจของนักเรียนหรือคนฟงใหเขา
ใจความเปนมนุษย รูจักเห็นอกเห็นใจผู อ่ืน ใหนักเรียนหรือคนฟงไดเรียนรูความเปนจริงของชีวิต         
ซ่ึงความรูสึกตางๆ เหลาน้ีจะคอยๆ ซึมซับเขาไปในจิตใจของนักเรียนหรือคนฟง จนทําใหเกิดความซาบซึ้ง
ตรึงใจ รูจักเห็นอกเห็นใจผูอื่น กระทั่งสามารถปรับตนและดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข  
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  ดานฉันทลักษณ เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 
2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แตงโดยใชคําประพันธ 2 ประเภท คือ เพลงท่ีแตงดวยฉันทลักษณ
รอยกรองแบบฉบับและเพลงท่ีแตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษ ดังนี้  
  เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน แตงดวยคําประพันธรอยกรอง 2 ประเภท คือ แตงดวยฉันทลักษณรอยกรองแบบฉบับ จํานวน 
88 เพลง มี 3 ชนิด คือ คําประพันธประเภทกลอน จํานวน 81 เพลง ไดแก กลอนแปด จํานวน 19 เพลง 
กลอนเสภา จํานวน 9 เพลง กลอนบทละคร จํานวน 52 เพลงและกลอนดอกสรอย จํานวน 1 เพลง แตง
ดวยฉันทลักษณประเภทโคลง ซึ่งพบเพียงโคลงสี่สุภาพเทานั้น จํานวน 4 เพลงและแตงดวยฉันทลักษณ
ประเภทราย จํานวน 3 เพลง ไดแก รายสุภาพ จํานวน 2 เพลงและรายยาว จํานวน 1 เพลง  
 นอกจากนั้นเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนยังแตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษ 2 ประเภท คือ แตดวยคําประพันธ
รูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทกลอนและแตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการ
แตงคําประพันธประเภทราย รวม 24 เพลง คือ แตงดวยฉันทลักษณแบบพิเศษคลายการแตงคํา
ประพันธประเภทกลอน จํานวน 23 เพลง ไดแก แตงดวยฉันทลักษณแบบพิเศษคลายการแตงคํา
ประพันธประเภทกลอนกลอนกลอนแปด จํานวน 20 เพลง แตงดวยฉันทลักษณแบบพิเศษคลายการ
แตงคําประพันธประเภทกลอนดอกสรอย จํานวน 1 เพลง แตงดวยฉันทลักษณแบบพิเศษคลายการแตง
คําประพันธประเภทกลอนสี่ จํานวน 1 เพลง แตงดวยฉันทลักษณแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธ
ประเภทกลอนหก จํานวน 1 เพลงและแตงดวยฉันทลักษณแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภท
รายสุภาพ จํานวน 1 เพลง  
 เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย แตงดวยคําประพันธรอยกรอง  2 ประเภท คือ แตงดวยฉันทลักษณรอยกรองแบบฉบับ 
จํานวน 99 เพลง มี 3 ชนิด คือ คําประพันธประเภทกลอน จํานวน 97 เพลง ไดแก กลอนแปดจํานวน 
31 เพลง กลอนเสภา จํานวน 10 เพลงและกลอนบทละคร จํานวน 56 เพลง คําประพันธประเภทโคลง 
จํานวน 1 เพลง คือ โคลงส่ีสุภาพและคําประพันธประเภทกาพย จํานวน 1 เพลง คือ กาพยสุรางคนางค 
28  
 นอกจากน้ันเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายยังแตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษ 2 ประเภท คือ คําประพันธรูปแบบ
พิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทกลอนและคําประพันธรูปแบบพิเศษประเภทเพลงสําเนียงภาษา 
รวม 22 เพลง คือ แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทกลอน จํานวน 
15 เพลง ไดแก แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทกลอนแปด จํานวน 
13 เพลง แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทกลอนสักวา จํานวน 1 
เพลง แตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษคลายการแตงคําประพันธประเภทกลอนบทละคร จํานวน 1 
เพลงและแตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษประเภทเพลงสําเนียงภาษา จํานวน 7 เพลง  
 เพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 นอกจากนักเรียน
หรือครูผูสอนจะไดนําไปใชจัดการเรียนการสอนแลว เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัย
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นาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรู
เร่ืองฉันทลักษณในการประพันธเพลงอีกดวย อนึ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรไดเรียนรูฉันทลักษณประเภทรอยกรองแบบฉบับ เพ่ือเปนพื้นฐาน
สําคัญในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น สวนเพลงที่แตงดวยฉันทลักษณแบบพิเศษนั้น จะมุงเนนให
นักเรียนหรือคนฟงไดรับ สุนทรียรสจากเน้ือหา ลีลาจังหวะ ทวงทํานองและอารมณของเพลงเปนสําคัญ 
อีกทั้งนักเรียนยังจะไดแสดงถึงความกตัญูกตเวทิตาตอบูรพาจารย ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู 
สรางสรรคงานวรรณคดีและวรรณกรรมเพลงไทยข้ึนมา โดยเรียนรูประวัติความเปนมาของเพลง เสมือนได
รวมกันอนุรักษ พัฒนา เผยแพร สรางสรรคและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมดานวรรณกรรมเพลงไทย อันเปน
มรดกของชาติไทยใหธํารงสืบไป    
  ดานวรรณศิลป เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551    
มีความงดงามทางวรรณศิลปเปนอยางยิ่ง กลาวคือมีการใชถอยคําภาษาและการใชภาพพจนอยางแพรว
พราว มีความประณีตวิจิตรบรรจงในการเลือกสรรถอยคํา เพ่ือนํามากลาวเปรียบเทียบใหเกิดภาพท่ี   
แจมชัดขึ้น ทําใหคนฟงเกิดภาพขึ้นในจิตใจ จนกระท่ังสามารถรับอรรถรสที่เกิดจากเพลงไดอยางลึกซึ้ง  
 การใชภาพพจนของเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีลักษณะเหมือนกัน กลาวคือเพลง
ไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการใชภาพพจนประเภทอุปมา เพ่ือกลาวเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่ง
หนึ่งที่มีสภาพท่ีตางกันแตมีลักษณะเดนรวมกันมาเปรียบเทียบเพ่ือใหเห็นวาเหมือนกันอยางไร การใช
ภาพพจนประเภทอุปลักษณ เปนการนําลักษณะเดนของส่ิงหนึ่งมากลาวเปรียบเทียบกับอีกสิ่งหนึ่ง การใช
ภาพพจนประเภทอติพจนหรือโวหารเกินจริง เพ่ือเนนความรูสึกของผูประพันธหรือคนฟง การใช
ภาพพจนประเภทบุคคลวัตหรือบุคลาธิษฐาน เปนการเปรียบเทียบโดยนําส่ิงที่ไมมีชีวิตหรือมีชีวิตแตไมใช
คนมากลาวถึง เพ่ือใหมีกิริยาอาการ ความรูสึกนึกคิดเหมือนกับคน นอกจากน้ันการใชภาพพจนของเพลง
ไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังทําใหคนฟงสามารถตีความหมายของเพลง ตลอดจนสามารถ
เขาถึงความรูสึกนึกคิดของผูประพันธซึ่งแฝงไวในวรรณกรรมเพลงอีกดวย การใชภาพพจนนอกจาก
สามารถทําใหคนฟงเขาถึงอารมณของเพลงไดดียิ่งขึ้นแลว ยังสามารถสรางความความไพเราะเสนาะหู 
สรางความอลังการใหกับบทเพลง จนทําใหคนฟงเกิดความประทับใจในบทประพันธหรือวรรณคดีที่
นํามาใชเปนบทขับรองไดมากย่ิงขึ้นอีกดวย   

การศึกษาวิเคราะหวรรณศิลปของเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 
พุทธศักราช 2551 ทําใหทราบวาเพลงไทยท่ีนํามาใชจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูวิชาชีพดุริยางคไทย สาระการเรียนรูวิชาชีพคีตศิลปไทย ระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนตนและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความประณีตงดงามทางดานวรรณศิลป เมื่อเพลงเหลานี้ถูกบรรจุไวใน
หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 นับวามีความเหมาะสมเปนอยางยิ่ง 
เพราะนอกจากนักเรียนจะไดเรียนรูหลักการ วิธีการในการขับรองเพลงไทยและไดฝกปฏิบัติขับรองแลว 
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นักเรียนยังจะไดเรียนรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม ตลอดจนคุณคาของเพลงไทย ที่สําคัญนักเรียน
ยังจะไดเรียนรูเกี่ยวกับวรรณศิลปของเพลงไทยอีกดวย 
  อาจกลาวโดยสรุปไดวา เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 
2551 ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถทําใหนักเรียนเขาใจ
ความสัมพันธระหวางการขับรองเพลงไทย ดนตรีไทย ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคาเพลงรอง 
ดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมภูปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาไทย เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําคัญในการดําเนิน
ชีวิตของนักเรียนไดเปนอยางดี  

นอกจากเพลงไทยจะเปนเคร่ืองมือในการใชภาษาอยางสรางสรรคและทําใหผูเรียนสามารถ
สื่อสารไดสัมฤทธิ์ผลดีแลว ความงดงามทางภาษาซึ่งผูประพันธไดพยายามประดิษฐคิดคนขึ้นมานั้น      
ยังแสดงใหเห็นถึงความสามารถ ความเปนอัจฉริยภาพดานวรรณศิลปของผูประพันธเปนอยางดี หากนํา
เพลงเหลาน้ีไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหแกนักเรียน ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะนอกจาก
นักเรียนจะเกิดความซาบซึ้งตรึงใจในอรรถรสซึ่งเกิดจากเนื้อหาและวรรณศิลปของเพลงแลว สุนทรียรสท่ี
กอกําเนิดจากเสียงเพลงน้ัน ยังชวยขัดเกลาจิตใจของนักเรียนหรือคนฟงใหเปนผูที่มีความละเอียดและ
ออนโยนมากยิ่งขึ้น     
 
ขอเสนอแนะ   

1. จากการศึกษาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551       
ผูศึกษาพบวาบางเพลงยังไมอาจศึกษาเน้ือหาไดอยางละเอียด ดังนั้นหากศึกษาเนื้อหาของเพลงให
ละเอียดยิ่งขึ้น อยางเชนเพลงภาษา ก็จะทําใหเขาใจเนื้อหาและเปนประโยชนตอการศึกษาวรรณกรรม
เพลงดานวัฒนธรรมเชิงสังคมตอไป     

2. จากการศึกษาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551   
ผูศึกษาพบว า ทวงทํานองของเพลงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง หากศึกษาใหละเอียดก็จะเปนประโยชนตอ
การศึกษาวรรณกรรมเพลงในเชิงสรางสรรคตอไป    
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
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เพลงตับตนเพลงฉิ่ง 
เพลงตนเพลงฉิ่ง 

กากีปองปดสลัดกร   ชายเนตรคมคอนใหปกษา 
เหตุไฉนไยจึงอาจอหังการ    มาเอ้ือนอรรถวัจนาทุกส่ิงอัน 

 
เพลงจระเขหางยาว 

  ไมเกรงองคนรินทรปนนเรศวร  อันเรืองเดชเกรียงไกรมไหศวรรย 
มานพจบเจนสกาพนัน    ใครหมายม่ันมุงมาดใหมามี 
เธอก็เปนพญาครุฑอุดมเดช   วิสัยเพศพงศราชปกษี 
เนาวสถานพิมานฉิมพลี    เพราะบารมีอบรมสรางสมมา 

                     
เพลงตวงพระธาตุ 

  พญาครุฑฟงนุชสุดสวาท   ประคองนาฏรับขวัญขนิษฐา 
เจางามคมสมศรีสุนทรา    ทั้งวาจาจัดแจมเมื่อแยมพราย  

 

(เจาพระยาพระคลัง [หน] วรรณคดีเรื่องกากีกลอนสุภาพ ) 
 

เพลงนกขมิ้น 
 เจานกขม้ินเหลืองออน    ค่ําลงแลวเจาจะนอนท่ีรังไหน 
นอนไหนก็นอนได     สุมทุมพุมไมที่เคยนอน 
ลมพัดมาออนออน     เจาก็รอนไปตามลม 
 ดอกเอย      ดอกขจร 
นกขม้ินเหลืองออน     ค่ําแลวจะนอนไหนเอย 
 

(ไมปรากฏนามผูแตง) 
 

เพลงแปะ 3 ชั้น 
  เจาอยูเดียวเปล่ียวอกฟกอนาถ  คฤหาสนหองชานแลลานสวน 

จะเงียบเหงาเปลาจิตคิดรัญจวน   ใครจะชวนใหเจาชมภิรมยา 
   หอมอะไร ที่ในสวน  หอมเย็นยั่วยวน เกินผกา 
   หอมซาบส้ิน หอมกล่ินวนิดา หอมทุกเวลา ไมวายเอย 
  แสนเสียดายหมายกอดเจายอดรัก  หมายพิศพักตรจุมพิตขนิษฐา 

หมายภิรมยชมเลนเปนขวัญตา   ตองจําพรากจากมาเหลืออาลัย 
   หอมอะไรไมหอมหวาน  หอมไหนจะปาน อรไท 
   หอมชื่นจิต หอมติดดวงใจ  หอมส่ิงใด ๆ ไมเทียมเอย 
 

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เสภาเรื่องพญาราชวังสัน)  
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เพลงแขกตอยหมอ เถา 
3 ชั้น  

  ดําเนินพลางทางมองทุกชองฉาก  ลวนแลหลากลวดลายระบายเขียน 
กนกแนมแกมมาศดาษเดียร   ผนังเนียนทาสีมีลายทอง 

 
2 ชั้น 

  ติดกระจกเงางามอยูตามท่ี   มีมูลี่บังไวมิใหหมอง 
ไขวิสูตรสองบานพุดตานกรอง   มีพูทองหอยประจําลวนคําพราย 

 
ชั้นเดียว 

  เพดานมาศประหลาดแพรว  ระยาแกวแพรวเฉิดฉาย 
ฉลุลวดประกวดลาย    โคมแขวนรายอยูพรายตา 

 
(พระนิพนธสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมหลวงนครสวรรควรพินิต เสภาเรื่องอาบูหะซัน 

มนตรี ตราโมท ปรับปรุงเน้ือรองชั้นเดียว)  
 

เพลงนกจาก 2 ชั้น 
  อันอาภรณแพรผาสารพัด   เปนสมบัติภายนอกหลอกใหหลง 

ถึงแตงงามตามสมัยก็ไมคง    อยูยืนยงเหมือนวิชาเปนอาภรณ 
อันวิชาพาตนใหคนชอบ    ใครจะลอบคราฉุดไมหลุดถอน 
ติดตัวทรงคงสวยไมมวยมรณ   เปนอาภรณล้ําเลิศประเสริฐเอย 

 
(หมอมเจาหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล ประพันธเนื้อรอง) 

 
เพลง ระบําดอกบัว 

   เหลาขาคณาระบํา  รองรํากันดวยเริงรา 
ฟอนสายใหพิศโสภา   เปนทีทาเยื้องยาตรนาดกราย 
ดวยจิตจงรักภักดี    มิมีจะเหนื่อยแหนงหนาย 
ขอมอบชีวิตและกาย   ไวใตเบื้องพระบาทยุคล 
เพ่ือทรงเกษมสราญ   และชื่นบานพระกมล 
ถวายฝายฟอนอุบล   ลวนวิจิตรพิศอําไพ 
อันปทุมยอดผกา    ทัศนาก็วิไล 
งามตระการดาลหทัย   หอมจรุงฟุงขจร 
คลายจะยวนเยาภมร   บินวะวอนฟอนสุคันธ 
 

(มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง)   
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เพลงแขกบรเทศ เถา 
3 ชั้น 

  นี่อะไรตกใจไปเปลาเปลา   นิจจาเจาชางไมเชื่อน้ําใจผัว 
โดดขึ้นหลังมาเถิดอยากลัว   ประคองตัววันทองยองเหยียบโกลน 

 
2 ชั้น 

  นางหวั่นหวั่นครั่นครามไมข้ึนได  ขุนแผนกดสีหมอกไวมิใหโผน 
มาดีฝเทาไมกาวโจน    นางกลัวตัวโอนเขาแนบชิด 

 
ชั้นเดียว 

  สองมือกอดผัวใหตัวแนน   ขุนแผนยิ้มหยอกศอกสะกิด 
เบือนหนาวาเจาเขามาชดิ    ขอจูบนิดหนึ่งแลวจะรีบไป 

 
(เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน ขุนแผนพานางวันทองหนี) 

 
เพลงสรอยมยุรา เถา 

3 ชั้น  
  เจาปกเปนมยุราลงรํารอน   ฝายฟอนอยูบนยอดภูเขาหลวง 

แผหางกางปกเปนพุมพวง    ชะนีหนวงเหนี่ยวไมชะมอยตา 
 
2 ชั้น 

  ปกเปนหิมพานตตระหงานงาม  อรามรูปพระสุเมรุภูผา 
วินันตกอัสกัณเปนหลั่นมา    การวิกอิสินธรยุคุณธร 

 
ชั้นเดียว 

  อากาศคงคาชลาสินธุ   มุจลินหาแถวแนวสลอน 
ไกรลาสสะอาดเอ่ียมอรชร    ฝูงกินนรคนธรรพวิทยา 

 
(เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนชางไดนางแกวกิริยา) 

 
เพลงสีนวล 2 ชั้น 

  สีนวลชวนชื่นเมื่อยามเชา   รักเจาสาวสีนวลหวนคิดถึง 
แมนไมแลเห็นเจาเฝาคะนึง   อยากใหถึงวันที่รําสีนวล 

 
(ไมปรากฏนามผูแตง) 
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เพลงตวงพระธาตุ 2 ชั้น 
  เราชวยกันซื้อผามาทําธง   เรียกไตรรงคสวยงามดวยสามสี 

น้ําเงินใหญอยูในสดใสดี    สองขางมีขาวพาดสะอาดตา 
สองแถบแดงแบงวางขางขวาซาย   สามสีหมายกษัตริยชาติศาสนา 
ทําเสร็จเชิญขึ้นเสาแลวเราพา   กันหันหนายืนตรงใหธงไทย  

 
(ยง อิงเวทย ประพันธเนื้อรอง) 

 
เพลงฟอนเงี้ยว 

  ขออวยชัยพุทธิไกรชวยคํ้า   ทรงคุณเลิศล้ําไปทุกท่ัวตัวตน 
จงไดรับสรรพมิ่งมงคล    ขอเทวาชวยรักษาเถิด 
ขอใหอยูสุขา โดยธรรมมานุภาพเจา  เทพดาชวยเรา ถือเปนมิ่งมงคล 
สังฆานุภาพเจา ชวยแนะนําผล   สรรพม่ิงทั่วไปเทอญ 
มงคลเทพดาทุกแหงหน    ขอจงบันดลชวยค้ําจุณ 

 
(ไมปรากฏนามผูแตง) 

 
เพลงงามแสงเดือน 

  งามแสงเดือนมาเยือนสองหลา  งามใบหนาเมื่ออยูวงรํา (2 เที่ยว) 
เราเลนเพื่อสนุก     เปลื้องทุกขวายระกํา 
ขอใหเลนฟอนรํา     เพ่ือสามัคคีเอย 

 
(จมื่นมานิตยนเรศ [เฉลิม เศวตนันท] ประพันธเนื้อรอง) 

 
เพลงชาวไทย 

  ชาวไทยเจาเอย    ขออยาละเลยในการทําหนาที่ 
การที่เราไดเลนสนุก    เปลื้องทุกขสบายอยางนี้ 
เพราะชาติเราไดเสรี    มีเอกราชสมบูรณ  
เราจึงควรชวยชูชาติ     ใหเกงกาจเจิดจํารูญ 
เพ่ือความสุขเพ่ิมพูน    ของชาวไทยเราเอย 
 

(จมื่นมานิตยนเรศ [เฉลิม เศวตนันท] ประพันธเนื้อรอง) 
 

 
 
 
 



219 
 

เพลงมาซิมารํา 
  รํามาซิมารํา    เริงระบํากันใหสนุก 

ยามงานเราทํางานจริงจริง    ไมละไมทิ้งจะเกิดเข็ญขุก 
ถึงยามวางเราจึงรําเลน    ตามเชิงเชนเพื่อใหสรางทุกข 
ตามเยี่ยงอยางตามยุค    เลนสนุกอยางวัฒนธรรม 
เลนอะไรใหมีระเบียบ    ใหงามใหเรียบจึงจะคมขํา 
มาซิมาเจาเอยมาฟอนรํา    มาเลนระบําของไทยเราเอย 

 
(จมื่นมานิตยนเรศ [เฉลิม เศวตนันท] ประพันธเนื้อรอง) 

 
เพลงนกเขาขะแมร เถา  

3 ชั้น 
  พิศดหูมูวิหคผกโผผิน   โบกบินรอนรองกองขรม 

นกแกวสาลิกานาชม    เสียงระงมพลอดเพรียกเรียกกัน 
นกเขาเคลาคูชูคอ    จับตอตนตาลขานขัน 
เรียกคูกูรองกองอรัญ    ผลัดกันไซขนตนคอ 

 
2 ชั้น 

  บนกิ่งกะทกรกนกเอ้ียง   สงเสียงเฉาะฉอดจอดจอ 
จับคูผูเมียเคลียคลอ    แลวปรอบินปรูสูพนานต 
สาลิกาจับกาหลงรอง    เพราะพรองจําเรียงเสียงหวาน 
สําเนียงนาฟงกังวาน    ฟงซานซาบใจใฝจินต 

 
ชั้นเดียว 

  กะลุมพูจับพุมกะลุมพู   แลวพาคูเคียงโผผกผิน 
กะลิงจับกิ่งจันทนกิน    แลวบินโบยสูอัมพร 

 
(มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง)   

 
เพลงแขกกุลิต เถา 

3 ชั้น 
  สายัณหตะวันชายฉายสอง  ดังแสงทองสองทอทิวกุหนุง 

บุปผาหวนอวลอบตลบฟุง    กลิ่นจรุงเจริญใจใสสราญ 
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2 ชั้น 
  ดอกปะหนันพลันคลี่กลีบขยาย  กลิ่นขจายปนรสสุคนธหวาน 

ตันหยงรวงหลนพรูดูตระการ   กุหลาบบานชูชออรชร 
  

ชั้นเดียว 
  บุหรงรองกองกึกอธึกปา   บางเนานภาโผผินเที่ยวบินรอน 

โกกิลาพาคูสูรังนอน    หมูภมรวอนหาผกาเชย 
 
       (มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง) 
 

เพลงหงสทอง เถา 
3 ชั้น 

  หนารอน    เราเคยสุขสโมสรเกษมสันต  
ประหลาดแทแปรไปเปนเหมันต   ใหหนาวครั่นสั่นสะทกหัวอกเรา 

 
2 ชั้น 

  โอหงสทองลองลอยฟาเที่ยวหาคู  นาอดสูเสียวงศหลงกาเหวา 
 

ชั้นเดียว 
  พาโผผินบินพรากจากลําเนา  ไปจับเจาจิกขนอยูหนใด 
 

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง เงาะปา) 
 

ตับลาวเจริญศรี 
เกริ่น 

  บัดนี้มีสองกัลยา    ลักษณาเลิศล้ําในต่ําใต 
ทรงโฉมประโลมละลานใจ    บุตรีไทองคพระพิษณุกร 

 
เพลงลาวเล็กตัดสรอย 

 
  อายุเยาวเรศรุนเจริญศรี   พระเพ่ือนพ่ีแพงนองสองสมร 

งามทรงงามองคออนซอน    ดังอัปสรหยาดฟาลงมาเอย 
 

(พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ บทละครเรื่องพระลอ) 
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เพลงลาวเลนน้ํา 
  แมคุณเอยเราบเคยพบเจา   สองนางลําเภาสูเจางามตา 

สาวใดบเหมือนสองเพ่ือนแพงนา   แตขอยดูมาลักษณาบปาน 
 

เพลงลาวกระตุกกี่ 
  จะหางามสามโลกก็เหลือหา  สมเปนนางพญาอันสูงสุด 

ไมควรคูผูใดในมนุษย    ควรสมมุติแตกษัตริยขัตติยา 
เจาพิภพองคใดไมสวยสม    จะรวมเรียงเคียงภิรมยเสนหา 
เวนไวแตละอองพระบาทา    นอกจากน้ันจะหาไมมีเลย  

 
เพลงลาวกระแต 

  เมื่อน้ัน     พระลอเพราเพริศเฉิดฉิน 
ฟงกลาวโฉมสองสุดายุพาพิน   พระภูมินทรเสียวซาบวาบฤทัย 
ดวยบุบเพพาสนาพาสนอง    นางทั้งสองเคยรวมพิสมัย 
อกุศลดลจิตพระทรงชัย    พระเสด็จเขาขางในมิชาที 

 
เกริ่น 

  ครั้นถึงจึงเสด็จขึ้นเหนืออาสน  ตรัสประภาษเลาโลมนางโฉมศรี 
แลวจึงมีพจนาพาที    พรุงนี้พี่จะไปประพาสไพร 
ขอลาองคนงลักษณอัคเรศ    ขวัญเนตรเจาผูเพ่ือนพิสมัย 
เจาอยาอาวรณรอนฤทัย    พ่ีไปแลวจะกลับมาบุรี  

 
เพลงดอกไมเหนือ 

  ตรัสพลางทางลงจากแทนทอง  เหลียวมาดูนวลนองยิ่งหมองศรี 
(โอวาโอจอยคําเอย) 
สะทอนถอนฤทัยพลางทางจรลี   พระเสด็จสูที่สรงชล 
สรงเสร็จพระเสด็จยาตรา    เขามหาปราสาททองย่ิงหมองหมน 
(โอวาโอจอยคําเอย) 
หวนคะนึงถึงสองนฤมล    เฝารอนรนจนมิไดสูไสยา 

 
(พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ บทละครเรื่องพระลอ) 
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เพลงลาวเฉียง 
  พระลอเรารอนในฤทัย   จะเสด็จครรไลจากปรางคปรา 

ดวยความรักหนักอุรา    จะตองยกโยธาไปหานาง 
เมื่อถึงเวียงเขาแลวไซร    คงจะไดสายใจมาแนบขาง 
ถึงตัวจะตายวายวาง    จะตองไปหานางแกวกัลยา 
ตรัสสั่งพี่เลี้ยงใหเตรียมพล    เลือกลวนแตคนที่แกลวกลา 
จะไปหาเพ่ือนแพงนองสองกัลยา   จะตองยกโยธาทันใด 
วาแลวบชาที     ตบแตงกายีงามวิไล 
แตพอไดฤกษเบิกพลไกร    สั่งใหยกทัพใหญออกจากเวียง  

 
เกริ่นลาวครวญ 

 
  โอพระชนนีศรีแมนสรวง   จะโศกทรวงเสียวรูสึกรําลึกถึง 

ไหนทุกขถึงบิตุรงคทรงรําพึง   ไหนโศกซ้ึงถึงตูคูหทัย 
รอยชูฤาเทาเนื้อเมียตน    เมียรอยคนฤาเทาพระแมได 
พระแมอยูเยือกเย็นไมเห็นใคร   ฤากับไปสูนครกอนจะดี 
พ่ีเลี้ยงตรองพลางสนองพระดํารัส   เห็นชอบชัดเชิญคืนบุรีศรี 
เฉลิมกรุงบํารุงประชาชี    ใหเปนที่เกษมสุขสืบไป 
โอบพิตรยิ่งคิดยิ่งขัดขอน    ครั้นจะจรก็หวงนครใหญ 
ครั้นจะคืนก็เกรงคนใยไพ    วาทานไทครานขลาดประดาษชาย 
นายแกวนายขวัญซั้นเสนอ   ใครจะเพอครหาวาเสียหาย 
หรือไปหนอยจึงคอยเอ้ือนอุบาล   หมดฉินยินรายทุกทาง 
มากูจะเสี่ยงน้ําลองดู    ผิวะกูรอดฤทธิ์ผีสาง 
น้ําใสที่ไหลควะควั่งควาง    กูอัปปางน้ําเฉนียนจงเวียนวน 

 
เพลงลาวกระแซ 

  ฝนฤดีจรลีจากถ่ินทา   ผลัดภูษาเสด็จกลับพลับพลาหลวง 
เมี้ยนมิดปดยุบลคนทั้งปวง   มิใหลวงรูเรื่องเคืองวิญญาณ 
พระคิดปดโศกวิโยคไว    มิใหใครวุนหวังของกังขา 
แสรงสํารวลสรวลเลนเจรจา   กับพ่ีเลี้ยงเสนาไพรนาย 

 
 (พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ บทละครเรื่องพระลอ) 
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ตับนิทราชาคริต 
เพลงแขกกลอมเจา 

  บนานจึงอีแมน    ผูแทนศาสดาจารย 
อ้ืนอานสารสัญญา    ใหผูมานั่ง 
ชุมนุมกัน     ฟงเปนพยาน 

 ขอคําขานเชิดชู     วาอาบูหะซัน 
อันเปนขาภูธร     นอซาตอลอัวดัด 
ขาพระรัตนนารี     มีจิตจงสัญญา 

 เผือนราธิเบศร     ผูปกเกศชาวประชา 
ทรงพระกรุณาพระราชทาน   ใหสมานสมรไมตรี 
เปนสวามีภริยา     เขาทาสาท้ังสอง 

 ปองจิตยอมยินดี     ตามประเพณีโกหราน 
ทานผูสรางโลกา     เล็งนัยนาเปนหลัก  

 
เพลงแขกถอนสายบัว 

  ประจักษพระหฤทัย   ชวยคุมภัยเภทพอง 
อยาตกตองสองรา    หนึ่งผูมาเปนพยาน 

 ลงลักษณสาสนเสนหมึก    จารึกชื่อเปนพยาน 
ไปตราบกาลชีพมวย    โดยสุขสวัสดิ์ดวย 
พระเจาปกครอง     สองเทอญ 

  
เพลงแขกหนัง 

 
  โดยกาลกําหนดได   สิบวัน 

แสนสนุกหฤหรรษ    ทั่วหนา 
วิวาหกรรมพลัน     สําเร็จ ลงแฮ 
เพ่ือพระเดชเจาหลา    หากใหสมบูรณ 

 
 

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ลิลิตนิทราชาคริต) 
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เพลงแขกตอยหมอ 
  เพ่ิมพูนผาสุกเพ้ียง   ผัวเมีย 

เชาค่ําร่ําคลอเคลีย    ชะออน 
บานเบิกดุจดวงพเยีย    หิมหยาด เย็นแฮ 
แซงเสียดเบียดสีซอน    สบน้ําใจถวิล 

  นอซาตอลแตตั้ง    ปฏิบัติ 
ตามหะซันบมิขัด     เคียดของ 
สองรักภิรมยสวัสดิ์    วายโศก 
เพราะนิสัยใจตองตอ    น้ําใจกัน 

 
เพลงแขกเจาเซ็น 

  มัวเมาสนุกแท    สนทนา กันเฮย 
แตสิ่งซึ่งหรรษา     สบสิ้น 
ประดิษฐคิดสักวา     คําขับ รองแฮ 
รองร่ําสําราญลิ้น     เลนทั้งดนตรี 

 
เพลงพราหมณดีดน้ําเตา 

 
  เครื่องตีเครื่องดีดทั้ง   เปาขับ 

ทราบเสร็จถูกสํารับ    เลนได 
มือดีดปากรองศัพท    เสนาะกลอม กลมแฮ 
ทุกสิ่งสองคนใช     คลองดวยชํานาญ 

 
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ลิลิตนิทราชาคริต) 

 
เพลงสะสม 

  ตุกเอยตุกแก    ตับแกแซซรองกึกกองบาน 
เหมือนเตือนหูใหงูรูอาการ    นารําคาญเสียแทแทแสจริงจริง 
อันความลับเหมือนกับตับที่ลับแน   อยาตีแผใหกระจายท้ังชายหญิง 
ที่ควรปดปดไวอยาไหวติง    ควรจะนิ่งนิ่งไวในใจเอย 

 
(ทัด เปรียญ ประพันธเนื้อรอง) 
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เพลงเวสสุกรรม 
  ศิลปกรรมนําใจใหสรางโศก  ชวยบรรเทาทุกขในโลกใหเหือดหาย 

จําเริญตาพาใจใหสบาย    อีกรางกายก็จะพลอยสุขสราญ 
แมผูใดไมนิยมชมสิ่งงาม    เมื่อถึงยามเศราอุรานาสงสาร 
เพราะขาดเคร่ืองระงับดับรําคาญ   โอสถใดจะสมานซ่ึงดวงใจ  

 
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา) 

 
ระบํากฤดาภินิหาร 
เพลงครวญหา 

  ปราโมทยแสน    องคอัปสรอมรแมนแดนสวรรค 
ยินกฤดาภินิหารมหัศจรรย   เกียรติไทยล่ันลือเลื่องเรืองรูจี 
ตางเต็มตื้นชื่นชมโสมนัส    โอษฐเอื้อนอรรถอวยพรสุนทรศรี 
แจวจําเรียงเสียงเพลงสดุดี    ดนตรีรีเรื่อยประโคมประโลมลาน 
แลวลีลาศเริงรําระบําราย    กรกรีดกรายโปรยมาลีสีประสาน 
พรมนํ้าทิพยปรุงปนสุคนธาน   จักรวาลฉ่ําชื่นรื่นรมยครัน 

 
(สุดา บุษปฤกษ ประพันธเนื้อรอง) 

 
ระบําไก 

เพลงลาวจอย 
  สรอยแสงแดงพระพราย   ขนเขียวลายระยับ 

ปกสลับเบญจรงค    เลื่อมลายยงหงสบาท 
ขอบตาชาดพะพริ้ง    สิงคลิ้งหงอนพรายพรรณ 
ขานขันเสียงเอาใจ    เดือยหงอนใสสีลํายอง 
สองเทาเทียมนพมาศ    ปานฉลุชาดทารง 
ปูก็ใชใหผีลง     ผีก็ลงแกไก 
ไกแกวไซรบมิกลัว    ขุกผกหัวองอาจ 
ผาดผันตีปกปอง     รองเร่ือยเฉื่อยฉาดฉาน  

 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจาก

บทละครเร่ืองพระลอ พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ)  
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รําแมบทเล็ก 
เพลงชมตลาด 

  เทพนมปฐมพรหมสี่หนา   สอดสรอยมาลาเฉิดฉิน 
ทั้งกวางเดินดงหงสบิน    กินรินเลียบถ้ําอําไพ 
อีกชางนางนอนภมรเคลา    แขกเตาผาลาเพียงไหล 
เมขลาโยนแกวแววไว    มยุเรศฟอนในนภาพร 
ยอดตองตองลมพรหมนิมิต   อีกท้ังพิสมัยเรียงหมอน 
ยายทามัจฉาชมสาคร    พระส่ีกรขวางจักรฤทธิรงค 

 
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทุก) 

 
ระบํานพรัตน 

  รัตนคูหากายสิทธิ์    ลวนวิจิตรนวรัตนจรัสฉาย 
แสงมณีสีวามอรามพราย    เปนเลื่อมลายแลสลับระยับตา 

  อันเพชรดีสีขาวรุงพราวเพริศ  สุดประเสริฐแสงสีวิเลขา 
ใครประดับเพชรดีมีราคา    เรืองเดชานุภาพดวยดวงมณี 

  ทับทิมแทแลดูแดงอราม   แสงแวววามแจมจรัสรัศมี 
กําจัดปวงโรคาพยาธี    พูนทวีสินทรัพยนับอนันต 

  มรกตสดขจีสีเขียวขํา   แสงงามล้ําเลอเลิศประเสริฐสรรพ 
ประดับกันเขี้ยวงาสารพัน    คุมภยันตรายถวนมวลพาลา 

  อันมณีสีเหลืองเรืองวิรุจน   นี้คือบุษราคัมเลิศล้ําคา 
เปนอาภรณพูลสวัสดิ์วัฒนา   ชนมพรรษายืนดํารงคงนิรันดร 

  แกวโกเมนแดงก่ําน้ําใสสด   แสนงามงดรูจีแสงสีสรรพ 
ผูประดับรับเคารพอภิวันทน   ประชานันตนับถือเลื่องลือนาม 

  นิลกาลน้ําเงินก่ําล้ําหมอกเมฆ  รุจิเรขรุงโรจนโชติอราม 
อํานวยสรรพสุขารมณอภิราม   สิ่งดีงามหลามหลั่งสะพรั่งมา 

  สีขาวหมนหมอกมัวสลัวแสง  บอกแสดงมุกดาหารตระการสงา 
ดลขจัดสัตวรายพายเดชา    อสรพิษนานาลาหลีกไกล 

  แกวเพทายพรายแสงสีแดงเรื่อ  พรรณอะเคื้อลํายองผุดผองใส 
นําสิริมงคลดลโชคชัย    กําจัดภัยผองอุบาทวใหคลาดคลาย 

  แกวไพฑูรยขุนฉวีสีไมไผ   สังวาลไหมสาแหลกผานประสานสาย 
บันดาลชัยชนะหมูศัตรูราย   แผกําจายเสนหติดจับจิตเอย 

 
(มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง) 
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รําวงมาตรฐาน 
เพลงคืนเดือนหงาย 

  ยามกลางคืนเดือนหงาย   เย็นพระพายโบกพลิ้วปลิวมา 
เย็นอะไรก็ไมเย็นจิต    เทาเย็นผูกมิตรไมเบื่อระอา 
เย็นรมธงไทยปกไทยท่ัวหลา   เย็นยิ่งน้ําฟามาประพรมเอย 

 
(จมื่นมานิตยนเรศ [เฉลิม เศวตนันท] ประพันธเนื้อรอง) 

 
เพลงดวงจันทรวันเพ็ญ 

  ดวงจันทรวันเพ็ญ    ลอยเดนอยูในนภา 
ทรงกลดสดสี     รัศมีทอแสงงามตา 
แสงจันทรอราม     ฉายงามสองฟา 
ไมงามเทาหนา     นวลนองยองใย 
งามเอยแสนงาม     งามจริงยอดหญิงชาติไทย 
งามวงพักตรยิ่งดวงจันทรา    จริตกิริยานิ่มนวลละไม  
วาจากังวาน     ออนหวานจับใจ 
รูปทรงสมสวน     ยั่วยวนหทัย 
สมเปนดอกไม     ขวัญใจชาติเอย  

 
(ทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม ประพันธเนื้อรอง) 

 
เพลงหญิงไทยใจงาม 

  เดือนพราวดาวแวววาวระยับ            แสงดาวประดับสงใหเดือนงามเดน 
ดวงหนาโสภาเพียงเดือนเพ็ญ   คุณความดีที่เห็นเสริมใหเดนเลิศงาม 
ขวัญใจหญิงไทยสงศรีชาติ              รูปงามพิลาศใจกลากาจเรืองนาม 
เกียรติยศกองปรากฏท่ัวคาม   หญิงไทยใจงามย่ิงเดือนดาวพราวแพรว 

 
(ทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม ประพันธเนื้อรอง) 

 
เพลงดอกไมของชาติ 

  ขวัญใจดอกไมของชาติ   งามวิลาศนวยนาดรายรํา  
เอวองคออนงาม     ตามแบบนาฏศิลป 
ชี้ชาติไทยเนาถ่ิน     เจริญวัฒนธรรม 
งามทุกสิ่งสามารถ    สรางชาติชวยชาย 
ดําเนินตามนโยบาย    สูทนเหน่ือยยากตรากตรํา 

 
(ทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม ประพันธเนื้อรอง) 
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เพลงกลอมนารี เถา 
3 ชั้น 

  พระแยมยิ้มพริ้มเพราเยาหยอก  สัพยอกยียวนสรวลสม 
พักตรเจาเศราสลดอดบรรทม   พ่ีจะกลอมเอวกลมใหนิทรา 

 
2 ชั้น 

  สายสมรนอนเถิดพ่ีจะกลอม  เจางามจริงพริ้งพรอมดังเลขา 
นวลละอองผองพักตรโสภา   ดังจันทราทรงกลดหมดมลทิน 

 
ชั้นเดียว 

  งามเนตรดังเนตรมฤคมาศ   งามขนงวงวาดดังคันศิลป 
อรชรออนแอนดังกินริน    หวังถวิลไมเวนวายเอย  

 
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บทละครเร่ืองอิเหนา) 

 
เพลงทองยอน เถา 

3 ชั้น 
  พลายแกวเห็นทีสายทองโกรธ  ถูกนิดหนึ่งขอโทษเสียเถิดพ่ี 
 

2 ชั้น 
  สําคัญจิตคิดวาพิมนิ่มนิ่มดี   ขอจูบทีเถอะโอะฉันลืมไป 
 

ชั้นเดียว 
  อือเออเกอละเจาพลายนี่   เชื่อดีเคยไดเอาแตใจ 
 

 (เสภาขุนชางขุนแผน ตอน พลายแกวเขาหองนางสายทอง) 
 

เพลงแขกอะหวัง เถา 
3 ชั้น  

  ถึงกุฎีที่นางสํานักอยู   เห็นบานแกลแลประตูหับมั่น 
พระเท่ียวดูไปรอบขอบคัน    ที่นั่นสะอานสําราญรมย 

 
2 ชั้น 

  รุกขชาติดาษดาคาคอม   เปนเหลาลอมศาลาอาศรม 
ดอกดวงรวงลงที่จงกรม    กลิ่นกลบตลบลมพัดมา 
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ชั้นเดียว 
  ทาทางชอบกลพนสิงหสัตว  สงบเงียบสงัดทั้งภูผา 

ชมพลางทางเท่ียวเลี้ยวมา    ใหวิเวกวิญญาเย็นใจ 
 

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บทละครเร่ืองอิเหนา) 
 

ตับวิวาหพระสมุทร 
เพลงคลื่นกระทบฝง 

 
  อันโดรเมดาสุดาสวรรค   ยิ่งกวาชีวันเสนหา 

ขอเชิญสาวสวรรคขวัญฟา    เปดวิมานมองมาใหชื่นใจ 
ถึงกลางวันสุริยันแจมประจักษ   ไมเห็นหนานงลักษณยิ่งมืดใหญ 
ถึงราตรีมีจันทรอันอําไพ    ไมเห็นโฉมประโลมใจยิ่งมืดมน 
อาดวงสุริยศรีของพ่ีเอย    ขอเชิญเผยหนาตางนางอีกหน 
ขอเชิญจันทรสองสวางกลางสากล   เยี่ยมมาใหพ่ียลเยือกอุราฯ 

   
เพลงบังใบ 

  ไดยินคําสําเนียงเสียงเสนาะ  แสนไพรเราะรสรักเปนหนักหนา 
เหมือนยินเสียงหงสทองท่ีฟองฟา   กลอมสุนทรวอนวานายินดี 
ถึงแมวาจะสนิทนิทรา    ก็ผวาเมื่อสดับศัพทเสียงพ่ี 
ถึงดิฉันรอนรุมกลุมฤดี    เสียงเหมือนทิพยวารีมาประพรม 
แตโอวาอนิจจาไดกินหวาน   มิชานานก็ตองกลืนทั้งขื่นขม 
พอพ่ีไปใจนองตองระทม    ยิ่งมาชมก็ยิ่งช้ําระกําใจฯ  

 
เพลงแขกสาหราย 

  ถาแมพ่ีเลือกไดตามใจพ่ี   จะไปพนที่นี้นั้นหาไม 
จะยืนชมขวัญตาผูยาใจ    กวาจะไดสรวมกอดแมยอดรัก 
โอพอยอดยาจิตของมิตรเอย   เมื่อไรเลยจะไดเชยชิดชม 
กลิ่นหอมไดดอมดม หางรักหักอารมณ  โอแสนระทมระทวยเอยฯ 

 ถาแมไมเกรงใจบิดาเจา    จักลักองคนงเยาวจากตําหนัก 
นี่หากเกรงโฉมฉายจะขายพักตร   จึงจําหักใจคอยดูถอยที 
โอดันโดรเมดานิจจาเอย    กระไรเลยเจาบเคยช้ําใจ  
หมดหอมตองตรมใน แทบจะบรรลัย  หัวใจจะขาดเสียแลวเอยฯ  

 
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เรื่อง วิวาหพระสมุทร) 
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เพลงลาวตอนก 
สาวชื่นชวนสรวลระริกระร่ี เก็บจําปจําปา โนนมะลิลาและมะลิซอน หยุดซุมขจรเชิงพุทธชาด   

      กอกุหลาบดาษดื่นตน รานรสสุคนธปนชํามะนาด มะลิวัลยพาดเครือลดา เก็บกระดังงา มณฑา 
      ยีโ่ถ ชมชงโคพะยอมยี่สุน การะเกดพิกุล ยี่หุบหอม สาวหยุดคอมนอมกิ่งดม ชื่นดอกสมชม 
      กลวยไม เจอะกระเจี้ยง ไพรพราวพรูคบเครือฟารบคําเจิดสอย สองสาวนอยหนานวลแฉลม  
      ยืนกรุมกริ่ม ยิ้มแยมย่ัวกัน สองราแมเอย 
 

(พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ บทละครรําเรื่องสาวเครือฟา) 
 

เพลงลาวเดินดง 
  พระลอรัญจวนใจ    ดวยพระจะไปอรัญวา 

แดเดียวเปลี่ยววิญญา    เชิญชไมแมมาชวยชื่นชีวี 
บุญพ่ีบุญนอง (ซ้ํา)    เคยสรางปางสองสมปองปรีดี 
สองสาวแสนสวย     รื่นรวยนารี 
เรียมรักแสนทวี     จึงเตาตามมา 
โฉมนางแนงนอย     แชมชอยโสภา 
ประดุจดวงฟา     กัลยางามจริง 
หาไหนไมเทียม     เปรียบยอดเยาวหญิง 
พ่ีรักเจาจริง     สายจิตเรียมเอย 

  
(พระนิพนธของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ บทละครเร่ืองพระลอ)   

 
 

เพลงลาวดวงเดือน 
โอละหนอดวงเดือนเอย   พ่ีมาเวารักเจาสาวคําดวง 

โอวาดึกแลวหนอพ่ีขอลาลวง   อกพ่ีเปนหวงรักเจาดวงเดือนเอย 
ขอลาแลวเจาแกวโกสมุ    พ่ีนี้รักเจาหนอขวัญตาเรียม 
จะหาไหนมาเทียมโอเจาดวงเดือนเอย  จะหาไหนมาเทียมโอเจาดวงเดือนเอย 
หอมกล่ินเกสร  เกสรดอกไม   หอมกล่ินคลาย ๆ เจาสูเรียมเอย 
หอมกล่ินกรุนครันหอมนั้นยังบเลย   เนื้อหอมทรามเชย เอยเราละเหนอ  

 
(พระนิพนธพระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม)  
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เพลงลาวคําหอม 2 ชั้น 
  ยามเมื่อลมพัดหวน   ลมก็อวลแตกลิ่นมณฑาทอง 

ไมเอยไมสุดสูง     อยาสูปอง  
ไผเอยบไดตอง     แตยินเอย นามดวงเอย 

  โอเจาดวงดอกโกมล   กลิ่นหอมพ่ึงผุดพน 
พุมในสวนดุสิตา     แขงแขอยูแตนภา 
ฝูงภุมรา      สุดปญญาเรียมเอย 

  โออกคิดถึง    คะนึงนอนวัน 
นอนใหใฝฝน     เห็นจันทรแจมฟา 
ทรงกลดสวยสดโสภา    แสงทองสองหลา ขวัญตานองเอย 

  ไมอยูบนเขาสูง    ผูยูงมาฟอนแพนงาม 
นางเอยนางยูงฟอน    ไผมาตาม 
เบิ่งหนออยูในยาม    เย็นเสียงเย็นใจเอย 

  โอเจาดวง    ดอกสรอยฟา 
หนึ่งฝนเห็นน่ันมา    แนบหอนจิเห็นดวง 
กลิ่นหมายวาคลายจันทรจวง   เอะ ดวงดอกฟาสุมาลัยเอย 

  โอวานกนองเอย    นองเปนสตรี 
ตัวของนองนี้     อนึ่งหงสทองแท 
ถึงยูงงามอรามฟอแฟ    สาวบอยากแลจิขอเบ่ิงแตหงสทองเอย 

 
(จาโคม เผนผยองยิ่ง ประพันธเนื้อรอง) 

 
เพลงลาวดําเนินทราย 2 ชั้น 

  สองนางก็เลาโลมถามพ่ีเลี้ยงเฉลย          ชะคนเชยบายเบี่ยงเลี่ยงหลอกหลอน 
เผือจากเมืองบุรีรัมยะยะนคร          มโนหอนมโนหอนเท่ียวคามากับพราหมณ 

  โอวาปากเอยปาก          ปากเอยขอยอยากจะหยิก 
 คํากลับกลอกหลอกแพลงพลิก   หัวใจริกริกเคืองเอย 
  ชางใสสีทําคดอํีาพราง   สองนางเอย 
 ขารูถึงถึงหัวใจพ่ีเพลี่ยง (เอะ)   ถึงพ่ีจะเลี่ยงสุดที่จะเถียงแลวเอย 

สองพ่ีเลี้ยงร่ําเสียงเสนหาเจาสาวสมร  จะตัดรอนรางไลเห็นใชที่ 
สองรักสองพิสมัยอยูในที    สองระริกระนี้นอ 
สองระริกซิกซ้ีเอย    ซิกซี้ปรีดาเขาหากัน 
โอนายแกวเอยแกว    โอนายขวัญเอยขวัญ 
แกวขวัญจะทําฉันใด  
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ขอกอดโรยรื่นใหชื่นใจ    พ่ีปลอยบไดแลวเอย 
สองแอบแถบซุม     สุมทุมพุมพฤกษลวงตาเอย 
แสนสุดรักรักหนักบหนาย    (เอะ)รักไปจนตาย 
ความรักบหายเหือดเอย  

 
(พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ บทละครเร่ืองพระลอ) 

 
รําวงมาตรฐาน 

เพลงดวงจันทรขวัญฟา 
 
  ดวงจันทรขวัญฟา   ชื่นชีวาขวัญพี่ 

จันทรประจําราตรี    แตขวัญพ่ีประจําใจ 
ที่เทิดทูนคือชาติ     เอกราชอธิปไตย 
ถนอมแนบสนิทใน    คือขวัญใจพ่ีเอย   

 
เพลงยอดชายใจหาญ 

  โอยอดชายใจหาญ   ขอสมานไมตรี 
นองขอรวมชีวี     กอบกรณียกิจชาติ 
แมสุดยากลําเค็ญ     ไมขอเวนเดินตาม 
นองจะสูพยายาม     ทําเต็มความสามารถ   

 
เพลงบูชานักรบ 

  นองรักรักบูชาพี่    ที่มั่นคงท่ีมั่นคงกลาหาญ 
เปนนักสูเชี่ยวชาญ    สมศักด์ิชาตินักรบ 
นองรักรักบูชาพี่     ที่มานะท่ีมานะอดทน 
หนักแสนหนักก็ผจญ    เกียรติพ่ีขจรจบ 
นองรักรักบูชาพี่     ที่ขยันที่ขยันกิจการ 
บากบั่นสรางหลักฐาน    ทําทุกดานทําทุกดานครันครบ 
นองรักรักบูชาพี่     ที่รักชาติที่รักชาติยิ่งชีวิต 
เลือดเนื้อพ่ีพลีอุทิศ    ชาติยงอยูยงอยูคูพิภพ  

 
(ทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม ประพันธเนื้อรอง) 
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ตับนางลอย 
เพลงสรอยเพลง 

  เมื่อน้ัน     องคทาวทศพักตรยักษา 
ทุกขรอนถอนฤทัยไปมา    ตรึกตราถึงสงครามรามลักษณ 
ครั้งนี้ทีศึกเห็นใหญหลวง    จะลุลวงลงกาอาณาจักร 
จําจะคิดตัดศึกที่ฮึกฮัก    ใหเลิกไปไมพักตองตอดี 

 
เพลงทองยอน 

  จึงตรัสส่ังเบญกายกัลยา   จงแปลงเปนสีดามารศรี 
ทําตายลอยไปในวารี    จนถึงที่ฉนวนทาพลับพลาชัย 
เมื่อพระรามลงสรงคงคา    จะคิดวาเมียรักตักษัย 
เห็นจะลาเลิกทัพกลับไป    เราจะไดสิ้นทุกขสุขสําราญ 

 
เพลงเขมรปากทอ 

  เมื่อน้ัน     เบญกายรอนใจดังไฟผลาญ 
จําเปนทูลตอบใหชอบการ    ตัวหลานไมขัดพระบัญชา 
ซึ่งจะใหจําแลงแปลงอินทรีย   ขานี้นึกภวังคกังขา 
ดวยองคภควดีสีดา    ไมรูวารูปรางเปนอยางไร 

 
เพลงสมิงทองมอญ 

  เมื่อน้ัน     พระยายักษยินดีจะมีไหน 
จึงเรียกวอชอฟามาทันใด    ใหทรงไปสวนขวัญมิทันชา 

 
เพลงลมพัดชายเขา 

  เมื่อน้ัน     นวลนางเบญกายยักษา 
นบนิ้วประนมบังคมลา    ออกมาจากท่ีมณเทียรทอง 

 
เพลงทะแยง 

 
  ขึ้นทรงวอสุวรรณพรรณราย  วิสูตรสายมานมิดปดปอง 

โขลนจาเฒาแกแซซรอง    ออกทองฉนวนในไคลคลา 
 

(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจาก
วรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นางลอย พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย)   
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เพลงแขกลพบุรี 
  ครั้นถึงสวนศรีที่หยุดยั้ง   จึงไปยังชนนีเสนหา 

บังคมกมกราบกับบาทา    ฟูมฟายชลนาโศกาลัย 
  เมื่อน้ัน     ตรีชฎาหลากจิตคิดสงสัย 

จึงปลอมถามลูกนอยกลอยใจ   ทุกขรอนสิ่งใดจึงโศกี 
  เมื่อน้ัน     เบญกายเลาความเปนถวนถี่ 

เมือ่ตรัสใชครั้นจะบิดคิดหลบลี้   เกรงจะมีโทษาใหฆาฟน 
ถึงลูกจะบรรลัยก็ไมวา    เกรงจะพามารดาอาสัญ 
จึงมาเฝานางสีดาวิลาวัลย    จําสําคัญจําแลงแปลงกายไป 

  เมื่อน้ัน     เมื่อนั้นตรีชฎาทุกขหนักเพียงตักษัย 
ลูกเอยอันพระรามเรืองชัย    พอเจาเขาก็ไดไปพึ่งพา 
ฉวยกระไรไมพนซึ่งโทษทัณฑ   จะพากันสิ้นชีวังสังขาร 
ยากเย็นเปนมิรูที่พูดจา    กัลยาร่ําพลางทางโศกี   

  เมื่อน้ัน     เบญกายตรึกตรองหมองศรี 
นบนิ้วทูลพระชนนี    ทั้งนี้ก็ตามแตเวรา 
สารพัดขัดของทั้งสองขาง    ไปสูตายวายวางเอาขางหนา 
ทูลพลางทางถวายบังคมลา   ไปเฝานางสีดาพระยานาง  

 
เพลงกบเตน  

  ครั้นถึงจึงตรงเขาไปเฝา   กมเกลาเลาลวงไปตางตาง 
ทูลพลางทางชมายชายตาพลาง   ดูรูปรางนางสีดานารี  

 
เพลงกลอมนารี 

  ครั้นจําสําคัญไดมั่นคง   จึงลาองคอัคเรศโฉมศรี  
ออกจากสวนขวัญทันที    มาทรงวอจรลีเขาลงกา 

 
เพลงจําปาทองเทศ 

  ครั้นถึงท่ีประทับฉับพลัน   ลงจากวอสุวรรณอันเลขา 
จึงรายเวทยจําแลงแปลงกายา   เหมือนรูปทรงองคสีดานารัก 

 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจาก

วรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นางลอย พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย)   
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เพลงฉุยฉายเบญกาย 
  ฉุยฉายเอย    จะข้ึนไปเฝาเจาก็กรีดกราย 

เยื้องยางเจาชางแปลงกาย    ใหละเมียดละมายสีดานงคลักษณ 
ถึงพระรามเห็นทรามวัย    จะฉงนพระทัยใหอะเหลื่ออะหลัก 

  งามนักเอย    ใครเห็นพิมพักตร ก็จะรักจะใคร 
หลับก็จะฝนครั้นตื่นก็จะคิด   อยากเห็นอีกสักนิดใหชื่นใจ 
งามคมดุจคมศรชัย    ถูกนอกทะลุในใหเจ็บอุรา 

  แมศรีเอย    แมศรีรากษสศรี 
แมแปลงอินทรีย     เปนแมศรีสีดา 
ทศพักตรมาลักเห็น    จะตื่นเตนในวิญญา 
เหมือนลอเลนใหเปนบา    ระอาเจาแมศรีเอย 
อรชรเอย อรชรออนแอน    เอวขาแขนแมนแมนเหมือนกินรี 
ระทวยนวยนาดวิลาศจรลี    ขึ้นปราสาทมณี เฝาพระบุติลาเอย 

 
เพลงคลื่นกระทบฝง 

  เมื่อน้ัน     องคทาวทศพักตรยักษา 
ครั้นเห็นเบญกายจําแลงมา   สําคัญวาสีดานารี 
แยมยิ้มพยักหนางาพระหัตถ   พลางดํารัสตรัสเชิญนางโฉมศรี 
เห็นหยุดยั้งรั้งรอไมจรลี    อสุรีเขามารับฉับไว 

 
เพลงลีลากระทุม 

  เขาชิดพิศดูไมวางตา   นอยหรืองามหนักหนานารักใคร 
แสนคิดพิศวาทเพียงขาดใจ   จึงปราศรัยทอดสนิทติดพัน 

 
เพลงโอราตรี 

  ยอดม่ิง     เปนความในใจจริงทุกส่ิงสรรค 
หวังสวาทมาดหมายไมวายวัน   จะรับขวัญนัยนามาธานี 
พ่ีผูกใจจึงไปดลจิตเจา    ใหโฉมยงนงเยาวมาหาพ่ี 
จงผินพักตรามาขางนี้    พูดจาพาทีกับพ่ียา 
ควรหรือทําสเทิ้นเมินเฉย    ไมเห็นเลยวารักเจาหนักหนา 
มาหยุดอยูนี่ไยจงไคลคลา    ไปนั่งแทนแวนฟาเถิดเทวี 

 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจาก

วรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นางลอย พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย)   
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เพลงพราหมณดีดน้ําเตา 
  เมื่อน้ัน     นวลนางเบญกายโฉมศรี 

ทูลสนองบัญชาวาขานี้    มิใชภควดีสีดา 
ยังจะขืนลดเลี้ยวเกี้ยวพาล    วิบากกรรมรําคาญหนักหนา 
ดูเอาเถิดทรงฤทธิ์ปตุลา    ไยจึงมาหลงใหลไดเชนนี้ 

 
เพลงโอโลม 

  โฉมเฉลา    ยุพเยาวยอดฟามารศรี 
จะอายเหนียมเรียมไยนะเทวี   จะเสกเจาเปนศรีพระนคร 
อันพระรามฤษีสามีนอง    ไมควรครองคูเคียงเรียงหมอน 
พ่ีจะยกไปสังหารราญรอน    ใหมวยมรณสิ้นเสี้ยนศัตรูเรา 
วาพลางทางขยับจับตอง    เรียมรองเลาโลมโฉมเฉลา 
ฉวยชายสไบทรงของนงเยาว   นิจจาเจาอยาสลัดตัดเยื่อใย 

 
เพลงปนตลิ่งนอก 

  เมื่อน้ัน     เบญจกายกัลยาอัชฌาสัย 
อัปยศอดสูหมูนางใน    ก็กลายรูปแปลงไปมิไดชา 

 
เพลงจีนเข็มเล็ก 

  เมื่อน้ัน     ทศกัณฐตกตะลึงแลวจึงวา 
ไมทันคิดผิดจริงเจียวนัดดา   อยาถือโทษเลยหนาลุงตาลาย 
สูแข็งขืนยืนเกอแลวเพอตรัส   แมนหลานตัดศึกสมอารมณหมาย 
เมืองมารจะเปนสุขสนุกสบาย   เจาเรงผันผายไปใหทันการ 

 
เพลงเชิดฉิ่ง 

  เมื่อน้ัน     เบญจกายรับราชบรรหาร 
ออกจากพระโรงรัตนชัชวาล   เหาะขามชลธารผานมา  

 
เพลงแขกตอยหมอ 

  ครั้นถึงเหมติรันบรรพต   เลื่อนลดลงจากเวหา 
หยุดยืนอยูยังฝงคงคา    กัลยาจําแลงแปลงอินทรีย 

 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจาก

วรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นางลอย พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย)    
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เพลงโล 
  เหมือนรูปทรงองคสีดาวิลาวัลย  ผิวพรรณนวลละอองผองศรี 

ทําตายลอยไปในวารี    จนใกลที่พระรามสรงคงคา  
 

(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจาก
วรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นางลอย พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย)   
 

เพลงจระเขหางยาว เถา (ทางสักวา) 
3 ชั้น 

  โผลงตรงเหนือเมืองอางทอง  พอเย้ืองคลองบางแมวเปนแนวปา 
แรงหายกลายรูปเปนหลวงตา   ลงนั่งนิ่งภาวนารอยแปดที 
เสกไมเทาตอทางที่กลางตัว   แลวเอาบาตรสวมหัวเขาเร็วรี่ 

 
2 ชั้น 

  เผนโผนโจนผางกลางนที   ก็กลายเปนกุมภีรมหิมา 
เขี้ยวขาวยาวออกนอกปากโงง   ฟาดโผงรองเพียงเสียงฟาผา 
โตใหญตัวยาวสักเกาวา    ขึ้นวาราหลังน้ําดวยลําพอง 

 
ชั้นเดียว 

  ทานผูฟงถวนหนาอยาสงสัย  เดิมจะไดตั้งยานเปนบานชอง 
เพราะเถรขวาดแปลงกายรอยคะนอง  จึงเรียกบานจระเขรองแตนั้นมา 

  
(เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน จระเขเถรขวาด) 

  
เพลงสุดสงวน เถา 

3 ชั้น 
  นองเอยเพราะนอยหรือถอยคํา  หวานฉ่ําจริงแลวเจาแกวเอย 

เจาเนื้อหอมพรอมช่ืนดังอบเชย   เงยหนามาจะวาไมอําพราง 
ไดชมชิดเขาสนิทอยางนี้แลว   ขอเชิญแกวกิริยาเมตตาบาง 
พ่ีจะมอบเสนหไวที่ในนาง    อยาระคางของแคนระคายเคือง 

  
2 ชั้น 

  ถาพ่ีลวงนองใหหมองสัตย   จงวิบัติเกิดเข็ญใหเปนเนื่อง 
สารพัดวิชาสงาเปลือง    เจาเนื้อเหลืองดังทองมาทาบทับ 
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ชั้นเดียว 
  วาพลางทางเปล้ืองเคร่ืองคาด  แขวนพาดฉากลงประจงจับ 

อุมนางวางตักสะพักรับ    ก็ทอดทับระทวยลงดังทอนทอง 
 

(เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนชางไดนางแกวกิริยา) 
 

เพลงนางครวญ เถา 
3 ชั้น 

  โอวาปานฉะนี้พระพ่ีเจา   จะโศกเศรารัญจวนหวนหา 
ตั้งแตไปแกสงสัยมา    ไมเห็นขนิษฐาในถ้ําทอง 

 
2 ชั้น 

  พระจะแสนโศกสรอยละหอยไห  รอนราชหฤทัยหมนหมอง 
จะดั้นดนคนควาเที่ยวหานอง   ทุกประเทศเถื่อนทองพนาลี 

 
ชั้นเดียว 

  อกเอยทําไฉนจะไดรู   วานองอยูประมอตันกรุงศรี 
แมนใครทูลแถลงแจงคดี    เห็นทีจะรีบมาดวยอาลัย  

 
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บทละครเร่ืองอิเหนา) 

 
เพลงชมแสงจันทร เถา 

3 ชั้น 
  สวมสอดกอดประทับไวกับทรวง  โอเจาดวงยิหวาอยารองไห 

ครั้งนี้เปนกรรมจะจําไกล    ถึงพ่ีไปไมชานานนัก 
พระอุมนองประคองขึ้นบนเพลา   พ่ีแสนทุกขดวยเจาเพียงอกหัก 
แตอาวรณถอนจิตแลวพิศพักตร   เหมือนจะไกลนองรักสักรอยป 

 
2 ชั้น 

  มิไปเลาเขาจะเห็นแยบคาย  จะอุบายมิใหสงสัยพ่ี 
โฉมเฉลาเจาคอยอยูจงดี    อยาทวีเทวษโศกา 
จึงเรียกสองกัลยาเขามาสั่ง   พ่ีอยูหลังระวังขนิษฐา 
สั่งเสร็จเสด็จไคลคลา    แลวผันพักตรามาดูนอง  
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ชั้นเดียว 
  กลับมาสวมสอดกอดนางไว  โอกรรมจําใจจะไกลหอง 

พ่ีพาเจามาไวในถ้ําทอง    แลวสลัดซัดนองไวเดียวดาย  
 

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บทละครเร่ืองอิเหนา) 
 

เพลงพญาสี่เสา 2 ชั้น 
  นั่งแนบแอบนางท้ังยังหลับ  กอดประทับแสนเสียงเสนหา 

ประคองกายพลางรายพระมนตรา   แกสะกดกัลยาใหตื่นพลัน   
 

(เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนชางไดนางแกวกิริยา) 
  

เพลงกระบอกเงิน 2 ชั้น 
  เมื่อน้ัน     นางจันทรเทวีโฉมฉาย 

คิดจะใครไดพบพระลูกชาย   จึงนบนอบยอบกายฝากตน 
 

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เรื่อง สังขทอง) 
  

เพลงระบําไกรลาสสําเริง 
  พวกเราลวนชาวไกรลาสคีรี  รื่นเริงฤดีเกษมสุขศรีสโมสร 

ขอรํารายกรีดกรายฝายฟอน   ใหสุนทรทัศนาสุขารมย 
รวมเริงสําราญ     ระรื่นชื่นบานในงานฉลอง 
กลาวคําทํานอง     ใหสอดประสานเสียงประสม 
ตามประเพณี     แตกอนกาลบุราณนิยม 
ขอเชิญชม     ภิรมยรื่นสําเริงฤทัย 
ชาวไกรลาส     มาดหวังตั้งใจ 
อวยพรให     วิโรจนรุงวรานันท 

 แวดลอมพรอมหนา    เหลากินราและกินรี 
หมูพญาวาสุกรี     อีกครุฑาและคนธรรม 
เหลาเทพธิดา     โสภาลาวัลย 
เทพไททุกชั้น     อสุรกุมภัณฑวิทยาธร 

 ผูมีคุณธรรม     ประจําตนเปนคนดี 
ซื่อตรงคงที่     ไมผันแปรเที่ยงแทแนนอน 
บากบั่นมั่นจิต     มิคิดยอหยอน 
เทพชวยอวยพร     แซซรองสรรเสริญเจริญชัย 

 ใหสันตเกษมสุข     หางภัยไกลทุกขนิรันตราย 
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ผูผยองปองราย     จงแพพายมลายไป 
สิ่งที่ประสงค     ขอจงเสร็จได 
เกียรติระบือลือไกล    ทรัพยสินเงินทองเนืองนองเทอญ  

 
(มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง) 

 
เพลงระบําจีนรําพัด 

  ชื่นใจ     ที่เงาไมราบรมลมพัดฉิว 
หอมกระถินกลิ่นไกลใจริ้วร้ิว   เหมือนใครล่ิวลมแฉลบมาแอบมอง 

  ในโลกนี้มีอะไรท่ีไมคู   ไดเห็นอยูทั่วถวนลวนเปนสอง 
แตดวงจันทรนั้นยังมีอาทิตยปอง   เดินพบพองบางคราวเม่ือเชาเย็น 

 
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว บทละครเร่ืองเงาะปา) 

 
ตับนางลอย 
เพลงชาป 

  เมื่อน้ัน     พระตรีภพลบโลกนาถา 
บรรทมตื่นจากที่ศรีไสยา    พอเพลาลวงสามยามปลาย 
เสนาะเสียงสําเนียงนกการะเวก   ออกจากเมฆแซซรองรองถวาย 
ไกขันแจวเจื้อยเฉื่อยชาย    มยุเรศรอยรายบนปลายไม 

 
เพลงหรุม 

  เผยพระแกลแลดูดาวเดือน  เห็นคลอยเคล่ือนเลื่อนลับเหลี่ยมไศล 
แสงทองสองฟานภาลัย    จวนจะใกลไขสีรวีวรรณ  

 
เพลงรื้อราย 

  จึงดํารัสตรัสชวนอนุชา   ลงจากพลับพลาผายผัน 
พรอมพวกกระบี่นี่นัน    จรจรัลไปยังฝงนที  

 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจาก

วรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นางลอย พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย)  
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เพลงเตาเห 
  งามเอยงามสรรพ    งามกระบวนค่ังคับแถววิถี 

สองกษัตริยเสด็จจรลี    ไปสรงวารีเลนเย็นเย็น 
ลิงหลามตามเสด็จเห็น    เปนหมวดเปนหมูดูนาชม 
บางหาเหาบางเกาหู    บางจับเล็นดูแลวเด็ดดม 
บางเลนไลขึ้นไมหม    บางโลดบางลมละเลิงใจ 
นายหมวดคนหนึ่งจึงรองหาม   วาอยาซุมซามซุกซนไป 
วาแลวพากันคลาไคล    ตามเสด็จไปยังฝงนที 

 
เพลงตะลุมโปง 

  ครั้นถงึพระจึงเห็นรูปแปลง  ที่กลายแกลงเปนสีดามารศรี 
ตกพระทัยไมเปนสมประดี    เขาอุมองคเทวีร่ําโศกา 

 
เพลงโอป 

  โอโออนิจจาสีดาเอย   ไฉนเลยมามวยสังขาร 
เสียแรงที่พยายามตามมา    จนถึงฝงมหาสาคร 
หมายจะฆาโครตวงศพงศยักษ   เพราะความรักความเสียดายสายสมร 
ยังมิทันจะทําการราญรอน    มามวยมรณมรณานาปรานี 
เจาพี่เอยอุตสาหพาซากศพ   มาใหพบผัวรักเมื่อเปนผี 
ร่ําพลางทางทรงโศกี    ดังชีวีพระนารายณจะวายปราณ 

 
เพลงพอ 

  เหวยเหวยลูกพระพายไปเผาเมือง  ทศพักตรแคนเคืองจึงหักหาญ 
ฆานางท้ิงน้ําทําประจาน    โทษเจาจะประมาณสักเพียงไร 

 
เพลงขวัญออน 

  บดันั้น     วายุบุตรพิศแลวเฉลยไข 
ถานางมวยดวยฆาดีไซร    บาดแผลนอยใหญคงมีมา 
หนึ่งลงกาอยูใตที่ประทับ    ศพหรือจะทวนกลับขึ้นมาหา 
รูปนี้ดีรายจะแปลงมา    ขาขอชันสูตรเผาไฟลอง  

 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจาก

วรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นางลอย พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย)  
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เพลงกลอมพญา 
  เมื่อน้ัน     พระหริวงศทรงฟงเห็นถูกตอง 

จึงตรัสใหตัดไมมากายกอง    เชิงตะกอนทําสํารองเสร็จทันใด 
 

เพลงพราหมณเก็บหัวแหวน 
  ยกศพข้ึนวางบนเชิงตะกอน  เอาฟนตองกองซอนสุมใส 

ปุยน้าํมันยางคลุกซุกเขาไป   จุดไฟแลวก็ลอมอยูพรอมกัน 
 

เพลงแขกบรเทศ 
  เมื่อน้ัน     เบญจกายปมวาจะอาสัญ 

รอนแรงดวยแสงเพลิงนั้น    ก็เหาะตามเกลียวควันทันที 
 

เพลงเชิดนอก 
  บดันั้น     ลูกลมมองเขมนเห็นยักษี 

กริ้วโกรธโดดตามขามอัคคี    ขุนกระบ่ีเหาะไลไขวควา 
สกัดกั้นทันนางกลางโพยม    เขาจูโจมจับเปนไมเขนฆา 
แลวเหาะตรงลงยังพระสุธา   พามาเฝาพระหริรักษ 
 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจาก

วรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นางลอย พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย)  
 

เพลงเขมรไทรโยค 3 ชั้น 
บรรยายความตามไทเสด็จยาตร  ยังไทรโยคประพาสพนาสณฑ 

นองเอยเจาไมเคยเห็น 
ไมไลหลายพันธุคละขึ้นปะปน   ที่ชายชลเขาชะโงกเปนโกรกธาร 
น้ําพุพุงซา     ไหลมาฉาฉาน 
เห็นตระการ     มันไหลจอกโครมโครม 
มันดังจอกจอก     จอกจอกโครมโครม 
น้ําใสไหลจนดูหมูมัสยา    กีเ่หลาหลายวายมาก็เห็นโลม 
นองเอยเจาไมเคยเห็น 
ยินปกษาซรองเสียงมาเพียงประโคม  เมื่อยามเย็นพยับโพยมรองเรียกรัง 
เสียงนกยูงทอง     มันรองโดงดัง 
หูเราฟง      มันดังกระโตงฮง 
มันดังกอกกอก     กอกกอกตระโตงฮง 

 
(พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ)  
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เพลงมอญรําดาบ เถา 
3 ชั้น 

  เจาเอยเจาสมิงพระราม   ฟงรับสั่งมีความหมนไหม 
ไมยอมอยูอายหนาเสนาใน   จะหนีไปหงสาเหมือนวากัน 

 
2 ชั้น  

  ออกจากพระโรงรัตนชัชวาล  มาข้ึนอาชาชาญขมีขมัน 
ขับมามาตะบึงถึงบานพลัน   เขาในทองสุวรรณทันใด 

 
ชั้นเดียว 

  ขึน้บนเตียงเคียงขางเห็นนางหลับ  ใจจะปลิวหวิวดับเสียใหได 
สงสารนองจะตองพรากจากกันไป   เหมอืนแกลงทิ้งนองไวไมไยดี  

 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจากบท

ละครเร่ืองราชาธิราช ของหลวงพัฒนพงศภักดี[ทิม])    
 

เพลงเขมรปากทอ เถา 
3 ชั้น 

  บดันั้น     นักคุมบังคมกมเกศา 
ความเกรงพระราชอาชญา    เจรจาเสียงสั่นดวยพรั่นใจ 

 
2 ชั้น  

  ซึ่งโปรดใหเปนขาหลวง   ไปทวงสวยละโวกรุงใหญ 
ขากลับเสียทีพอเมืองไทย    ชะลอมตักน้ําไดดวยงายดาย 

 
ชั้นเดียว 

  ขานําชะลอมของประหลาด  มายังฝาพระบาทเพ่ือถวาย 
คนไทยจะดีเพราะมีนาย    เปนยอดชายชาญฉลาดสามารถจริง 

 
(บทละครเร่ืองขอมดําดินหรือบทละครเรื่องพระรวง พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว)  
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เพลงขอมเงิน เถา 
3 ชั้น 

  บดันั้น     ออกญาเดโชใจหาญ 
นอมเศียรประณตบทมาลย   ทูลพระผูผานแผนไผท 
ขาจะขอรับอาสา     จับพอเมืองมาใหจงได 

 
2 ชั้น  

  แตถาแมนมันกลาชิงชัย   ขาจะไมไวชีวัน 
แมวาพระรวงยังคงอยู    ขาไมขอคืนสูเขตขัณฑ 
จะตามปองจองผลาญสังหารมัน   ใหทรงธรรมสิ้นเสี้ยนพาลา 

 
ชั้นเดียว 

  ทูลเสร็จถวายอภิวาท   แทบพระบาทพันธุมนาถา 
ออกจากพระโรงรจนา    มาเกณฑทหารชาญฉกรรจ 

 
(บทละครเร่ืองขอมดําดินหรือบทละครเรื่องพระรวง พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว)   

เพลงกาเรียนทอง เถา 
3 ชั้น 

  เหลือบเห็นกวางขําดําขลับ  งามสรรพสะพรั่งดังเลขา 
งามเขาเปนกิ่งกาญจนา    งามตานิลรัตนรูจี 

 
2 ชั้น 

  คอโกงเปนวงราววาด   รูปสะอาดราวนางสําอางศรี 
เหลียวหนามาดูภูมี    งามดังนารีชําเลืองอาย 

 
ชั้นเดียว 

  ยามวิ่งวิ่งเร็วดังลมสง   ตัดตรงทุงพลันผันผาย 
ปนกษัตริยเรงรัถพรรณราย   กระทั่งถึงชายไพรวัน   

 
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เรื่อง ศกุนตลา) 
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เพลงเทวาประสิทธิ์ 2 ชั้น 
  พระดาบสย้ิมแยมแจมใส   จึงตั้งนามใหตามศักดิ์ศรี 

อันบุตรพยัคฆาแกกวาป    เปนผูพ่ีชื่อวาหลวิชัย 
อันบุตรโคผูนองรองชันษา    ชื่อวาคาวีศรีใส 
จงสิ้นทุกขสุขีอยามีภัย    ดุจพรตาใหทั้งสองรา  

 
 (พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บทละครนอกเร่ืองคาวี) 

 
เพลงมหาฤกษ 2 ชั้น 

  สรวมชีพบูชิตอิศเรศ   พระภูเบศรนวมินทรปนสยาม 
พระคุณครองปองประเทศทุกเขตคาม  พระเดชปรามปราบวิกฤตพิชิตภัย 
หกสิบปเถลิงถวัลยราชสมบัติ   ครองแผนดินปนกษัตริยนิรัติสัย 
ลุแปดสิบพระชนมพรรษาจอมราชัย  ไทยเปนไทใตรมพระบารมี 

 
(ไมปรากฏนามผูแตง) 

 
เพลงมหาชัย 2 ชั้น 

  อันเชิญคุณพระไตรรัตนเฉกฉัตรแกว อันพรายแพรวผองประภัศรจรัสศรี 
สิ่งศักด์ิสิทธิ์ดลพิพัฒนสวัสดี   เจาชีวีขอพระองคทรงพระเจริญ 

 
(ไมปรากฏนามผูแตง) 

 
เพลงระบํานกเขามะราป 

  แสงอรุณแอรมงามยามอุทัย  รังสีไขประไพผองสองเวหา 
ผึ้งภมรวอนเคลาผลึงผกา    หมูปกษาต่ืนออกจากรังเรียง 
ที่วุงเวิ้งเชิงผามะราป    สกุณีม่ีกองซองแซเสียง 
ฝูงนกเขาเคลาคูเรียกคูเคียง   สงสําเนียงเริงสนุกจูฮุกกรู 
บางขันคึกฮึกกลาเทาคารม   ทั้งเรียกคูขูขมคูตอสู 
ฝปากดีท่ีประชันตางขันคู    แลวจับคูผูเมียเขาเคลียคลอ  

 
(มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง) 
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ระบําธรรมจักร 
เพลงขอมสุวรรณ 

  ขาวอนขอเดชะพระธรรมจักร  ชวยปกปกใหประเทศไทยของขา 
อยูรมเย็นเปนสุขทุกทิวา    ปวงประชาเบิกบานสําราญใจ 
เรื่องท่ีรายหายสูญพูนสวัสดิ์   เพ่ิมพิพัฒนพนทุกขสุขสดใส 
ใหปวงชนทั้งผองพ่ีนองไทย   สมัครใจสมานจิตเปนมิตรกัน  

 
(มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง) 

 
เพลงนานเจา 

  ขอคุณพระไตรรัตนชวยปกปอง  คุมครองเสริมสุขเกษมสันต 
ใหนาไรไดผลสาระพัน    ทั่วเขตขัณฑเดนอุดมและสมบูรณ 
ใตแหลงหลาทรัพยากรของชาติ   จงปราสาทผลใหไมเสื่อมสูญ 
เศรษฐกิจสรางเสริมและเพ่ิมพูน   ไดมากมูลโภคทรัพยไมอับจน  

 
(มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง) 

  
เพลงลาวเสี่ยงเทียน 

  ขอถวายธูปเทียนและดอกไม  ดวยดวงใจมุงตั้งหวังกุศล 
เพ่ือพระรัตนตรัยในเบื้องบน   บัลดาลดลความรักสามัคคี 
เรื่องชิงชังจางหายกลายเปนมิตร   ไดรวมแรงรวมชีวิตเหมือนนองพ่ี 
ใหคนถือ ศีลสัตย ทั้งปถพี    และสรางทําความดีทั่วกันเทอญ  

 
(ไมปรากฏนามผูแตง) 
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เพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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เพลงพมาหาทอน  3 ชั้น 
  เดินทางมาในหวางกระถางไม  ดอกใบรุกชาติอยูดาษดื่น 

ลมหวนเกสรเมื่อคอนคืน    ชื่นชูกลิ่นถวิลใจ 
จําปาเทศเกดแกวพิกุลแกม   ยี่สุนแซมสายหยุดพุดไสว 
พะยอมยงดัดทรงสมละไม    ชั้นในไวกรงสาลิกา 
นกแกวจับคอนนอนเฉย    เจาแกวเอยสาวรักเจาหนักหนา 

 
(เสภาเรื่องขุนขางขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนชางไดนางแกวกิริยา) 

 
เพลงสี่บท เถา 

3 ชั้น 
  พระนึกคนึงนางพลางประพาส  รุกขชาติที่ในสตามัน 

พิกุลกรรณิการสารพัน    ดอกหลนปนกันท่ีกลางทราย 
สายหยุดโยธการะยายอย    อนุชาพลางคอยสอยถวาย 
พระทรงทัดตรัสชวนพระนองชาย   มาชมไมใหสบายดวยพี่ยา 

 
2 ชั้น 

  เหลือบเห็นดอกประหนันสําคัญคิด  เหมือนวันที่ลิขิตดวยนขา 
เห็นดอกไมไหลลอยในคงคา   เหมือนพ่ีลอยมาลาใหเทวี 
เล็บนางเหมือนอยางเล็บนอง   พ่ีประคองเนื้อนวลเจาขวนพี่ 
เห็นโศกสาขาริมวารี    เหมือนทรงโศกโศกีระกําใจ 

 
ชั้นเดียว 

  บรรดาคณาไมทั้งนั้น   หลายอยางตางพรรณลวนปลูกใหม 
ผลิตดอกออกผลทุกตนไป    ภูวไนยเท่ียวชมสําราญ 
แลวหยุดนั่งเชิงผาศิลาใหญ   ภายใตรมพะยอมหอมหวาน 
พระพายพัดพาสุมามาลย    กลิ่นฟุงจรุงราญหฤทัย 

 
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เรื่อง อิเหนา) 

 
เพลงบุหลัน เถา 

3 ชั้น 
  ครั้นค่ําสนธยาราตรีกาล   จึงเผยมานออกชมแสงบุหลัน 

ทรงกลดหมดเมฆพรายพรรณ   แสงจันทรจับแสงรถทรง  
 
 



249 
 

แสงโคมประทีปทองสองสวาง   กระจางจับพุมไมไพรระหง 
พวงพะยอมหอมหวนลําดวนดง   สายหยุดประยงคโยธกา 

 
2 ชั้น 

  หอมกล่ินกลวยไมที่ใกลทาง  ตรัสบอกมาหยันพลางทางแลหา 
ลมหวนอวนกล่ินสุมาลยมา   ระคนกล่ินบุหงาร่ําไป 
เรไรจักจั่นสนั่นเสียง    เพราะเพียงดนตรีปไฉน 
บุหรงรองพรองเพรียกพงไพร   ฟงเพลินเจริญใจไปมา 

 
ชั้นเดียว 

  เมื่อน้ัน     ระเดนมนตรีใจกลา 
เปนทัพรั้งพลโยธา    เพลาคํ่าคํานึงถึงเทวี 
จึงปลอมแปลงแตงองคเปนอํามาตย  ชวนพี่เลี้ยงราชท้ังสี่ 
ทรงสินธพชาติพาชี    ฝาพลมนตรีขึ้นมา   

 
( พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เรื่อง อิเหนา) 

 
เพลงราตรีประดับดาว เถา 

3 ชั้น 
  วันนี้     แสนสุดยินดีพระจันทรวันเพ็ญ 

ขอเชิญสายใจเจาไปน่ังเลน   ลมพัดเย็นเย็นหอมกลิ่นมาลี 
หอมดอกราตรี     แมไมสดสีหอมดีนาดม 
เหมือนงามนํ้าใจแมไมขําคม   กิริยานาชมสมใจจริงเอย 
ชมแตดวงเดือน     ที่ไหนจะเหมือนไดชมหนานอง 
พ่ีอยูแดเดียวเปลี่ยวใจหมนหมอง   เจาอยาขุนของจงไดเมตตาเอย 
หอมดอกชัมนาด     กลิ่นไมฉูดฉาดแตหอมยวนใจ 
เหมือนน้ําใจดีปราณีปราศรัย   ผูกจิตสนิทไดใหรักจริงเอย 

 
2 ชั้น 

  ขอเชิญเจาฟงเพลงวังเวงใจ  เพลงของทานแตงใหมในวังหลวง 
หอมดอกแกวยามเย็น    ไมเห็นใจพ่ีเสียเลยเอย 
ดวงจันทรหลั่นลดเกือบหมดดวง   โอหนาวทรวงยอดชีวาไมปราณี 
หอมมะลิกลีบซอน    ออนวอนเจาไมฟงเอย  
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ชั้นเดียว 
  จวนจะรุงแลวนะเจา พี่ขอลา  แสงทองสองฟาสงาศรี 

หอมดอกกระดังงา     ชิชะชางนาเจ็บใจจริงเอย 
หมูภมรวอนหาชอมาลี    แตตัวพี่จําจากพรากไปไกล 
หอมดอกจําป     นี่แนะพรุงนี้จะกลับมา 

 
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว) 

 
ตับแมศรี ทรงเคร่ือง 

เพลงชมดงใน 
 
  นาชมทีทาพนาเวศ   ที่ประเทศแทบเชิงสิงขร 

พฤกษารมแสงทินกร    ลมพัดเกสรขจรมา 
ลําดวนหวนหอมพะยอมแยม   พิกุลแกมแกวเกดกฤษณา 
ไมผลผลหอยยอยระยา    หลนกลาดดาษดาพนาลัย 

 
เพลงแมศรี ทรงเครื่อง 

  เสียงนกโพระดก  มันรองโฮกโปก  โฮกโปกอยูหนไหน 
 พระพุทธเจาขา   จับกิ่งเพคานั่นเปนไร 
 ตัวเขียวเขียว   อาวเลี้ยวไป  เขาโพรงไมทางนี้เอย 
  เสียงนกกางเขน  ออ จับตอไมเอน  เจรจาอยูจูจี๋ 
 พระพุทธเจาขา   นาเอ็นดูเสียเต็มที 
 แตเลี้ยงไมรอดมันยอดดี  ดิ้นจนหัวฉีกปกหักเอย 
  นกกาเหวาเสียงหวาน รองกองในดงดาน เสียงกังวานยิ่งนัก 
 โบราณทานวาไว    มันมันไขใหแมกาฟก  
 เท็จจริงไมประจักษ  พระพุทธเจาขาเอย 
  นั่นไกหรืออะไร  อุยจริงจริงนั่นแหละไก พอทักไปก็ขันจา 
 ขันคึกอยูคนละถิ่น  ตัวไหนบินเขามาหา 
 พระพุทธเจาขา   ตีกันสิ้นทาทางเอย 
  ดอกเอยเจาดอกมะซาง 
 รักกันจริงอยางทิ้งขวาง  อยากินหางกันเอย 
 อยาอึกทึกไป   เสียงอะไรน่ันเอย 
 

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เรื่อง อิเหนา) 
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เพลงแขกกลอมเจา 
  ปูเลาปนัง   มากันยารา มางะเล็ดมัน ยาคีลายา 

กาเหลาตักนัน ยามันบาลู ตวนโตะมาลา อาเยละมาตา  
เปลากะจิริ ปูและเตียงกาฮาฮะ ปูกันปนนา สะเตียงระมาตี  

 
เพลงแขกถอนสายบัว 

    อาเยระปาซัง ซิโอรังฮีเรีย (ซ้ํา) 
    ตันยง ตันยง ยะฮูรา ยะฮูยะฮารา (ซ้ํา) 
 

เพลงแขกลันดาดง 
วิริดัดฮะบี  อาดัดตาฮูหุ  ไอยานัดตาฮู  มุดตะวา  กาลิดน 

  วันนอรอมิน  ไอยานัดตาเฮเหะ  ไอยานัดตาเฮ  มุดตะวา  กาลิดน 
  เปลามูเตะ  เปลามูเตะ เง็นมาลางี  ปาตอปากูอะนิสะลา  กาวิโละ 
  อัยริดปาเตะกูอีนี่  สดับมาเนะ  เจะปนนังมูกา (ซํ้า) 
 

เพลงแขกเร็ว 
  โอโออนิจจาตัวกู    มาเท่ียวหลงอยูในปากวาง 

กลับไปก็ไมรูแหงทาง    เย็นค่ําก็จะคางอยูปานี้ 
สิงสัตวในไพรมิใชเลน    มันเห็นมันจะขบหัวบี้ 
จะผินหนาพ่ึงใครก็ไมมี    ครั้งนี้เห็นจะตายวายชีวา  

 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงปรับปรุงบทรองมาจาก 

วรรณคดีเรื่อง อิเหนา พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย)  
  

เพลงจีนเก็บบุปผา 2 ชั้น 
สักวาหวานคําหวานน้ําเสียง  ไดระเบียบเรียบเรียงสําเนียงสนอง 

ลวนกวีปรีชาปญญากรอง    เชิงพระทองปทุมมาลยชํานาญจริง 
เสียดายเอย     เสียดายน้ําเสียง 
สําเนียงรองรับ     กรรมเอยจะกลับไปเสียแลวหนา 
นกเอย      จะจากไปก็ไมวายอาลัยเอย 
จะอําลาอาลัยใจวับหวาม    ดวยสุนทรกลอนความงามทุกส่ิง 
จะลีลาคลาคลาดหวาดประวิง   ขอใหยิ่งเจริญสุขทุกคนเอย 
เสียดายเอย     เสียดายพระทอง 
จะตองคลาคลาด     ใจเอยจะขาดไปเสียแลวหนา 
อกเอย      จะจากไปก็ไมวายคลายโศกเอย  

 

(ไมปรากฏนามผูแตง) 
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บทโขนเรื่องรามเกียรติ์ 
ตอน  พระรามตามกวาง 

 
เพลงแขกไทร 

  รูปทรงกุมภัณฑก็พลันหาย  กลายเปนกวางทองผองศรี 
เรืองรองผองสิ้นอินทรีย    ทั้งมีดางขาวราวหิรัญ 
สองเขามุกดาดูวิเศษ    สองเนตรนิลรัตนจัดสรร 
ทําทีเยื้องกรายพรายพรรณ   เดินไปทางบรรณศาลา 

 
เพลงสรอยเพลง 

  วาเหวหฤทัยในไพรสานต   ไดเห็นหนาเยาวมาลยหมดจด 
กับพระอนุชาสงายศ    คอยคลายกําสลดโศกา 

 
เพลงแปะ 

  เมื่อน้ัน     นางสีดาเยาวยอดเสนหา 
นั่งเฝาปฏิบัติภัสดา    กัลยาเหลือบเห็นกวางทอง 

 
เพลงทะเลบา 

  ราเมศวรตามติดชิดกระชั้น  กวางผันลอเลนเผนผยอง 
ธ ยั้งกวางเยื้องชําเลืองมอง   โลดลําพองเหยาะยอลอรามินทร 
พระแลเล็งเพงพิศผิดสังเกต   ทรงเดชจับศรศาสตรพาดคันศิลป 
นาวเหนี่ยวดวยพลังทั้งกายิน   ถูกกวางด้ินวางวายกลายเปนมาร 

 
เพลงสามเสา 

 
  กลายเปนโยคีชีปา   ครองผาแพรวเพริศเฉิดฉาย 

ทรงธุหล่ําประคําพรรณราย   เยื้องกรายไปบรรณศาลา 
 
 

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พระรามตามกวาง) 
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รําแมบทเล็ก 
เพลงชมตลาด 

  เทพนมปฐมพรหมสี่หนา   สอดสรอยมาลาเฉิดฉิน 
ทั้งกวางเดินดงหงสบิน    กินรินเลียบถ้ําอําไพ 
อีกชางนางนอนภมรเคลา    แขกเตาผาลาเพียงไหล 
เมขลาโยนแกวแววไว    มยุเรศฟอนในนภาพร 
ยอดตองตองลมพรหมนิมิต   อีกท้ังพิสมัยเรียงหมอน 
ยายทามัจฉาชมสาคร    พระส่ีกรขวางจักรฤทธิรงค 

  
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายปราบนนทุก) 

 
ระบํานพรตัน 

  รัตนคูหากายสิทธิ์    ลวนวิจิตรนวรัตนจรัสฉาย 
แสงมณีสีวามอรามพราย    เปนเลื่อมลายแลสลับระยับตา 

  อันเพชรดีสีขาวรุงพราวเพริศ  สุดประเสริฐแสงสีวิเลขา 
ใครประดับเพชรดีมีราคา    เรืองเดชานุภาพดวยดวงมณี 

  ทับทิมแทแลดูแดงอราม   แสงแวววามแจมจรัสรัศมี 
กําจัดปวงโรคาพยาธี    พูนทวีสินทรัพยนับอนันต 

  มรกตสดขจีสีเขียวขํา   แสงงามล้ําเลอเลิศประเสริฐสรรพ 
ประดับกันเขี้ยวงาสารพัน    คุมภยันตรายถวนมวลพาลา 

  อันมณีสีเหลืองเรืองวิรุจน   นี้คือบุษราคัมเลิศล้ําคา 
เปนอาภรณพูลสวัสดิ์วัฒนา   ชนมพรรษายืนดํารงคงนิรันดร 

  แกวโกเมนแดงก่ําน้ําใสสด   แสนงามงดรูจีแสงสีสรรพ  
ผูประดับรับเคารพอภิวันทน   ประชานันตนับถือเลื่องลือนาม 

  นิลกาลน้ําเงินก่ําล้ําหมอกเมฆ  รุจิเรขรุงโรจนโชติอราม 
อํานวยสรรพสุขารมณอภิราม   สิ่งดีงามหลามหลั่งสะพร่ังมา 

  สีขาวหมนหมอกมัวสลัวแสง  บอกแสดงมุกดาหารตระการสงา 
ดลขจัดสัตวรายพายเดชา    อสรพิษนานาลาหลีกไกล 

  แกวเพทายพรายแสงสีแดงเรื่อ  พรรณอะเคื้อลํายองผุดผองใส 
นําสิริมงคลดลโชคชัย    กําจัดภัยผองอุบาทวใหคลาดคลาย 

  แกวไพฑูรยขุนฉวีสีไมไผ   สังวาลไหมสาแหลกผานประสานสาย 
บันดาลชัยชนะหมูศัตรูราย   แผกําจายเสนหติดจับจิตเอย  

 
(มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง) 
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ระบําพมา-มอญ (ยาดเล) 
ยาดเล  เกี๊ยด เตะ กะระเยียม กะโปนตะ กอดเตะ โดดอาวาว 
ชอตตอย  กะตอดโตะ กะเร็มคะหมูเกริง กะระเยียมปะ หะรา นิเปรียงจะเปรียง 
เลจุดพอ หยาดไกว ฮอบซันอาวาว อิริประคอง หะกาว จอดฮะกาว 
ปาระมัย ปาระมัย ตันตุเขว เอยโปรยมานี เตวดาวเกิ่งซัว เออรี้ปารา 
กามิ กามิ กระมงกรอบเตะ กามีกะเรียงเตะ เกาะกาว มิบจอด 

 
(พระนิพนธหลวงพัฒนพงศภักดี [ทิม] บทละครเรื่องราชาธิราช ตอน กระทําสัตย) 

 
เพลงสาลิกาชมเดือน 3 ชั้น 

  แลเห็นนกสาลิกาบินมาเดี่ยว  ไยมาเปล่ียวท้ิงคูไวอยูไหน 
หรือเหมือนพ่ีจําพรากจากดวงใจ   จะหนีใยเชิญไปเปนเพ่ือนทาง 
เสียงนกเขาขันเราเรียกหาคู   เหมือนเสียงชูเรียกหาในปากวาง 
ตองมาเดียวเปลี่ยวใจใหอางวาง   แสนหมองหมางเศราจิตคิดถึงเอย  

 
 (ไมปรากฏนามผูแตง) 

 
เพลงเขมรละออองค เถา 

3 ชั้น 
  เมื่อน้ัน     ทาวพันธุมทรงฟงแลวนั่งนิ่ง 

ไทยคนน้ีมีปญญากลาจริงจริง   จะละทิ้งชาไวไมเปนการ 
จึงมีพระราชบัญชา    แดพระยาเดโชยอดทหาร 
ตัวเรานี้มีบุญญาธิการ    ไมมีใครเปรียบปรานแตเดิมมา 

 
2 ชั้น 

  บัดนี้พระรวงเมืองละโว   มีปญญาอักโขทั้งใจกลา 
ไมเกรงซ่ึงราชอาชญา    ทิ้งไวชาจะทํารําคาญใจ 

 
ชั้นเดียว 

  จะตั้งตนข้ึนเปนผูวิเศษ   กอเหตุกําเริบเติบโต 
แนะพระยาเดโชชาญชัย    จงรีบไปกุมจับคนสําคัญ   

 
(พระราชนิพนธพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว บทละครรําเรื่อง พระรวง) 
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เพลงขอมทรงเคร่ือง เถา 
3 ชั้น 

  คิดแลวจึงสั่งนักคุม   เจาจงอยูควบคุมทัพใหญ 
ตัวกูจะปลอมแปลงไป    กระทั่งสุโขทัยธานิน 
จะแตงกายใหเหมือนคนไทย   เล็ดลอดดอดไปสมถวิล 
ลี้ลับเหมือนกับกูดําดิน    คงไดเสร็จสิ้นดังจินดา 

 
2 ชั้น 

  แลวจึงจัดแจงแตงกาย   ใหละมายแมนไทยเชนวา 
เลือกสรรอาวุธสาตรา    ซอนในกายาเรียบรอย 

 
ชั้นเดียว 

  มุนเกลาเมาลีวิธีใหม   เหมือนอยางแบบไทยใชสอย 
จึงรีบเลี้ยวลดสะกดรอย    ไตตอยติดตามพระรวงไป 

 
(พระราชนิพนธพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว บทละครรําเรื่อง พระรวง) 

 
 

เพลงอาหนู เถา 
3 ชั้น  

  อาหนูนอยนอย    คอยบรรเลงทํานองเลน 
ไมกระจางทางสุนทรที่ซอนเรน   ฟงก็เปนเพลงไดแตไมดี 
ฉันยังเล็กเด็กอยูที่ครูสอน    ปญญาก็ออนลืมเลือนเชือนวิถี 
ทั้งรองรับขับลํานําเพลงดนตรี   จะหาที่เพราะยากลําบากใจ 
ขออภัยในกลอนอักษรประเทียบ   ยังไมเรียบรอยแนเชิญแกไข 

       เอ็นดูดวยชวยเปนครูอาหนูเอย 
 

        (เนื้อรองของเกา) 
2 ชั้น 

  เจาสาวสาว สาวสะเทิ้น   เจาคอยเดินคอยเดินเดินตามทาง 
ฝูงอนงคทรงสําอาง    นางสาวศรี หมสี (ซ้ํา) 

  ใสกําไล แลวิไล    ทองใบอยางดี ทองก็ดี 
ประดับสี เพชรพลอย    พลอยงาม ดูงาม (ซ้ํา) 
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ชั้นเดียว 
  ใสตางหู สองหู สี่หูทัดดอกไม  นารีใด ชนใดในสยาม 

จะหางาม งามกวางาม    มาเคียงไมเคียง  
ชวนกินเดิน พากันเดินเดินรอเรียง   เจาเดินเคียงเรียงคู คูงามดูงาม 

  อาหนูมาดูนี่    มาฟงดนตรีตางตาง 
เคยฟงรองแคลวคลองวองไว   ครูที่ไหน ดีแทแท   

 
(พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดตวิงศ) 

 
เพลงจีนขิมเล็ก เถา 

3 ชั้น 
  ขึ้นบนเหลาแลอรามตามอัคคี  รัศมีสวางกระจางสอง 

ภาพที่ฉากปกไวดวยไหมทอง   โตคะนองหงสฟอนมังกรทะยาน 
นางบําเรอเสนอรองทํานองหวาน   ขับครวญขิมคลอซอประสาน 
พวกขันทีคอยขยับรับใชงาน   นาสราญรมยรื่นชื่นวิญญาณ 

 
2 ชั้น 

  ที่ระเบียงเรียงแขวนดวยโคมราย  แสงฉายเฉิดแอรมแจมจา 
ตูกระจกโหลเรียงเลี้ยงปลา   กอภูผานอยนอยนาพึงชม 

 
ชั้นเดียว 

  พระพายโบยโชยกลิ่นผกากรุน  หอมละมุนละไมฟุงจรุงฉม 
เสาวพรรณโสภานานิยม    ชวนอารมณสําเริงรื่นสราญเอย 

  
(มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง) 

 
ตับนางนาค 2 ชั้น 
เพลงนางนาค 

  สดับคําลํารองทํานองมาก   ชื่อนางนาคเสนาะจริงทุกสิ่งสม 
โอยามค่ํานํ้าคางลงพรางพรม   เวลาลมลองร้ิวฉิวฉิวมา 
แหงนชะแงแลชมพระจันทรแจม   เหมือนพวงแกมแกวเนตรขนิษฐา 
ดูดาวหอมลอมดวงพระจันทรา   เหมือนคณานางลอมอยูพรอมเอย  

 
(พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ) 
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เพลงพัดชา 
  เวลาค่ําคล้ําฟานิจจาเอย   คิดถึงเคยเคียงชมเมื่อลมหวน 

หอมประทินกลิ่นปรางคสําอางนวล                     เหมือนจะชวนชื่นใจใหไสยา 
หนาวนํ้าคางพรางพรมเม่ือลมตก   ไดอุนอกแนบชิดขนิษฐา 
เหมือนยาทิพยหยิบวางกลางอุรา   เพลงพัดชาชื่นฤดีเทานี้เอย  

 
เพลงลีลากระทุม 

  เพลงน้ีหรือชื่อวาลีลากระทุม  ฟงก็ชุมชื่นเพราะชางเหมาะเหม็ง 
นี่ใครหัดจัดสรรมาบรรเลง    ใหวังเวงหวานหูไมรูวาย 
ดังเสียงนองพรองเพราะเสนาะลํ้า   เหมอืนน้ําอมฤตสาดไมขาดสาย 
ทั้งลีลามารยาทแลนาฏกราย   สมเหมือนหมายชื่อเพลงวังเวงเอย 

 
เพลงกราวรํามอญ 

 
  มโหรีรี่เรื่อยมาเจ้ือยแจว   ใหแววแวววาบวับเพียงหลับใหล 

โอพระพายชายพาสุมาลัย    มาซาบในนาสาใหอาวรณ 
ชื่นอะไรไมเหมือนคูท่ีชูชื่น    โลมอื่นไมเหมือนโลมโฉมสมร 
ฟงรองรับขับลํานํากราวรํามอญ   คอยเคลื่อนคลายวายรอนฤทัยเอย 

 
เพลงโล 

  พังลําโลโอลําชางฉ่ําเฉ่ือย   ระวีเรื่อยรับสงนาสงสาร 
คิดถึงแกวแววฟาสุดามาลย   เจาเคยอานอักษรใหนอนฟง 
เสนาะนํ้าสําเนียงเสียงละลัก   พิศพักตรผองเหลือทั้งเนื้อหนัง 
นวลระยับจับแสงประทีปทั้ง   ดูเปลงปลั่งปลื้มใจอาลัยเอย  
 

(พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ) 
 

ตับซิลเดอเรลลา 
เพลงวิลันดาโอด 

  โอสงสารนางซิลเดอเรลลา   เสียอารมณกมหนาน้ําตาไหล 
เจาเธอรับเศรษฐีผูดีไป    ประชุมในวังเลนเตนรํากัน 
รูปเจาพอไปไดไมอายเขา    แตผาเสื้อเหลือเกาสุดผายผัน 
นึกถึงเทพธิดาขึ้นมาพลัน    ถาโปรดดวยชวยเหมือนวันกอนจะดี 

 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงปรับปรุงเน้ือรองมาจาก

นิทานฝร่ังเรื่องซิลเดอเรลลา)  
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เพลงฝรั่งจรกา 
  แฟรีกอดมาเดอร    เธอทราบเสด็จมาหา 

ใหภูษารถรัตน     ตรัสสั่งวาถาไป 
จงกลับในสองยาม    ภูษางามงามยืน 
ฝนสั่งงามจะกลาย    เสร็จสั่งหายวับไป 

 
เพลงครอบจักรวาล 

  นางดีใจคมคัล    ทรงสุพรรณภูษิตแพรว 
ขึ้นรถไปวังแกว     สูหองประชุมพลัน 

 
เพลงฝรั่งรําเทา 

 
  ทันใดเม่ือหนุมเชื้อ   เชิญนาง 

แนบเกาะคูกันพลาง    แสะเตน 
ผูดีเศรษฐีตาง     จับคู เตนนา 
เตนสนุกนอยขณะเวน    สนุกนั้นฤาทราม 

 
เพลงเวสสุกรรม 

  นางซิลเดอเรลลา    เห็นนาฬิกาเกือบสองยาม 
ตกประหมาลาเจางาม    เจาไมตามใจใหไป 
จนใจยืนจังงัง     พอระฆังหงางเสียงใส 
วิ่งออกนอกหองใน    ลงบันไดเกือกแกวกระเด็น 

 
เพลงหงสทอง 

  เสื้องามกลับขาดเปอน   รีบไปเรือนกลัวคนเห็น 
เจาชายใหหาเปน     จาละหวั่นหายไดเกือกมา 

 
เพลงจีนขิมเล็ก 

  ที่ระเบียงเรียงแขวนดวยโคมลาย  แสงฉายเฉิดแอรมแจมจา 
ตูกระจกโหลเรียงเลี้ยงปลา   กอภูผานอยนอยนาพึงชม 

 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงปรับปรุงเน้ือรองมาจาก

นิทานฝร่ังเรื่องซิลเดอเรลลา)  
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เพลงในบทละครเรื่องพระลอ ตอน พระลอลงสวน 
เพลงลาวชมดง 

  การะเกดเหมือนเกดแกวเกศา มลุลีเหมือนบุปผาแมเกลี้ยวเกลา 
(สรอย)  คูออนทาวเขืออะคราวงามเอย เพ่ือนแพงทองเผือพ่ีปองสมเอย 

                    นางแยมเหมือนแกมแมแยมเยา ใบโบกเหมือนเจาจะกวักกร 
(สรอย) 

  คณานกแมกไมอยูเรียงรัน  รองเร่ือยรับขวัญเหมือนเสียงสมร 
(สรอย) 

  เห็นโนรีสาลิกาใครวาวอน  ฝากอักษรถวายนองสองพธู 
(สรอย) 

  ถึงสระบัวยั่วยอพระลอรัก  ใครเก็บผักหักดอกออกอดสู 
(สรอย) 

  ผองภมรวอนเฝาเคลาเรณู   เหมือนเยยภูธรเหอยูเอองค 
(สรอย) 

  คะนึงนางพลางเสด็จลีลา   แอบรมพฤกษาสูงระหงส 
(สรอย) 

  สุคนธรสหอมหวนลําดวนดง  เหมือนจะสงกล่ินถวายราชา 
(สรอย) 
 

(บทละครเรื่องพระลอ พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ) 
 

เพลงบุหลันลอยเล่ือน 2 ชั้น 
  กิดาหยันหมอบกรานอยูงานพัด  พระบรรทมโสมนัสอยูในที่ 

บุหลันเลื่อนลอยฟาไมราคี    รัศมีสองสวางดังกลางวัน 
พระน่ิงนึกตรึกไตรไปมา    ที่จะแตงคูหาสตาหมัน 
ปานนี้พระองคทรงธรรม    จะนับวันเคราคอยทุกเวลา 

 
 (พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บทละครเร่ืองอิเหนา) 

 
เพลงฟอนเล็บ 

   ตี๊ปา  โมปา... ...   ซางไซยา  โอมองโละ 
แลเปยวมะลันโซ  มะโหลา  ลํามะแจตี้ปาตะแน 

   ปานปานโตเว...เตเตโลทา  เว  เตโลทา  
คิดแตโซ  โอลันเตียว   เอโส  เอตา  โมลา 

 
(ไมปรากฏนามผูแตง) 
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เพลงฟอนเทียน 

     ปวงขาเจา   ยินดีที่เนา   ในถิ่นไทยสถาน 
ระเริงระร่ืน  ชุมชื่นใจบาน   ทุกส่ิงเทิดศาน   ติสุขนานา 

  เบิ่งดอกไม  ก็งามวิไล   ลออพอตา 
หลายสีเลอสรรพ  หลากพันธุผกา   กลิ่นรื่นนาสา   พาใจใฝชม 

  ปวงประชา  ยลพักตรลักขณา  ทรงงามขําคม 
หนาตาชื่นบาน  สําราญอารมณ   จิตนอมนิยม   โอบออมอารี 

  มั่นรักษา  พุทธศาสนา   แนบดวงฤด ี
สงเสริมศิลปะ บละประเพณี   ผูกมิตรไมตรี   ตรึงชาติชนปวง 

 
(มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง) 

 
ระบําเทพบันเทิง 
เพลงแขกเชิญเจา 

 
  เหลาขาพระบาท    ขอวโรกาสเทวฤทธิ์อดิศร 

ขอฟอนกราย     รํารายถวายกร 
บําเรอปนอมร     ปะตาระกาหลา 
ผูทรงพระคุณ     ยิ่งบุญบารมี 
เพ่ือเทวบดี     สุขสมรมยา 
เถลิงเทพสิมา     พิมานสําราญฤทัย 
สุรศักดิ์ประสิทธิ์     สุรฤทธิ์กําจาย 
ทรงสราญพระกาย    ทรงสบายพระทัย 

 ถวายอินทรีย     ตางมาลีบูชา 
ถวายดวงตา     ตางประทีปจํารัสไข 
ถอยคําอําไพ     ตางธูปหอมจุณจันทน 

 ถวายดวงจิต     อัญชลิตวรคุณ 
ที่ทรงการุณ     ของขามาแตบรรพ 
ถวายชีวัน     รองบาทจนบรรลัย 

 
(มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง) 
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เพลงยะวาเร็ว 
  รวมกันรองทํานองลํานํา    มาฟอนมารําใหรื่นเริงใจ  

ใหพรอมใหเพรียงเรียงระดับ   เปลี่ยนสับทวงทีหนีไล 
เวียนไป      ไดจังหวะกัน 
อัปสรฟอนสาย     กรีดกรายออกมา 
ฝายฝูงเทวา     ทําทากางก้ัน  
เขาทอดสนิท     ไมบิดไมผัน  
ผูกพัน (ผูกพัน) สุขเกษม    ปลื้มเปรม (ปลื้มเปรม) ปรีดา  

  
(มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง) 

 
เพลงแขกลพบุรี 3 ชั้น  

  ลําดวนเอยพ่ีจะดวนไปกอนแลว  ทั้งเกดแกวพิกุลยี่สุนศรี 
จะโรยรางหางสิ้นกลิ่นมาลี    จําปเอยสักกี่ปจะมาพบ 
ที่มีกลิ่นก็จะคลายหายหอม   จะพลอยตรอมสูญสิ้นกลิ่นตลบ 
ที่มีดอกก็จะวายระคายคบ    จะเงียบเหงาเซาซบสลบไป 

 
(เสภาขุนชางขุนแผน ตอน ขุนแผนพานางวันทองหนี) 

  
เพลงแขกมอญบางขุนพรม เถา 

3 ชั้น 
  พลายงามความอาลัยใจละเหี่ย  ฟงเมียไมกลั้นน้ําตาได 

พ่ีนี้แสนที่จะหวงใย    พ่ีจะไปบอกพอใหขอนอง 
ถึงกระไรไดขอพอไดหมั้น    ปองกันมิใหใครมาเกี่ยวของ 
ถาหากวาบิดาไมปรองดอง   ถึงจะตองฟนคอไมขอไป 

 
2 ชั้น 

  อยาวิตกหมกไหมเลยนองแกว  ไปแลวพ่ีหาลืมปลื้มจิตไม 
จงจําคําสัตยของพ่ีไว    เสร็จศึกเมื่อไรจะกลับมา 
อยารองไหไปนักเลยนองพ่ี    พรุงนี้ใครเห็นจะผิดหนา 
วาพลางทางชวยเช็ดน้ําตา    แลวจูบซายยายขวาจะลาจร 

 
(เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน พลายงามไดนางสีมาลา)  
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ชั้นเดียว 
  ขับลําบรรเลงเปนเพลงเถา         เพลงมอญเกาแสนเสนาะเพราะหนักหนา 

ชื่อแขกมอญบางขุนพรหมนามสมญา               ฉันไดมาแตวังบางขุนพรหม  
 

(สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมหลวงนครสวรรควรพินิต) 
 

เพลงเหราเลนน้ํา เถา 
3 ชั้น 

  เวลาค่ําน้ําคางลงพรางพรอย  แพนอยลอยซัดมาเทงเตง 
ลมกระพือพาคลื่นเสียงครื้นเครง   ใหวังเวงเปลี่ยวเปลาเศราอุรา 

 
2 ชั้น 

  เหลียวหลังฝาฝงก็หางหาย   เห็นแตฝูงปลาวายทั้งซายขวา 
ฉนากฉลามกะโหโลมา    เหราปลาวาฬขึ้นพนน้ํา 

 
ชั้นเดียว 

  กระเบนบินอินทรีสีกุน   ปลาพะยูนเงือกงูดูคลาดคล่ํา 
สิ้นกุศลผลบุญหนุนนํา    วิบากกรรมพาไปในนที 

 
(เจาพระยาพระคลัง [หน] วรรณคดีเรื่องกากี) 

 
เพลงสารถี เถา 

3 ชั้น 
  นอยหรือวาจาชางนารัก   เสนาะนักน้ําคําร่ําเสียดสี 

ปมจะกลืนชื่นใจในวาที    เสียดายแตยังไมมีคูภิรมย 
แมนชายใดไดอยูเปนคูครอง   จะแนบนองเชยชิดสนิทสนม 
พ่ีจะอยูสูรักไมแรมชม    มิใชลมลวงนองอยาหมองใจ 

 
2 ชั้น 

  อยาวาแตเจายากอยูสิบหา  ถึงหาชั่ง พ่ีก็หามาชวยได 
บุญหลังไดสรางมาปางใด    บังเอิญใหจําเพาะพบประสบนาง 
วาพลางอิงแอบแนบชิด    ปลื้มจิตอยาสะเทิ้นเมินหมาง 

 
(เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนชางไดนางแกวกิริยา) 
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ชั้นเดียว 
  แกหอเงินมอบแลวปลอบนาง  อยาระคายเคืองใจใหเอ็นดู 

ครานั้นนางแกวกิริยา    เมินหนาซอนซบหลบหลบอยู 
ปดปองมิใหตองเขาชมชู    รูแลววารักวาปรานี 

 
(เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนชางไดนางแกวกิริยา) 

  
เพลงพมาเห เถา 

3 ชั้น 
  จอมขัติยะ    ครองบุรีอังวะราชฐาน 

อุมนัดดาออกทองพระโรงธาร   ฟงบอกราชการแลวบัญชา 
 

2 ชั้น  
  ฝายพระราชนัดดาเปนทารก  เกาะอังสาควาพระสกเลนเกศา 

จอมกษัตริยตรัสดุกุมารา    เอะไอหนูเชลยกลาควาหัวกู 
 

ชั้นเดียว 
  ตรัสแลวระลึกคําสมิงพระราม  วาเชลยเขาหามไมยอมอยู 

จะแกไขฉันใดก็สุดรู    เสด็จคืนเขาสูมณเทียรชัย 
 

(สมเด็จเจาบรมวงศเธอ เจราฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจากบท
ละครเร่ืองราชาธิราช ของหลวงพัฒนพงศภักดี [ทิม])  
 

เพลงเขมรพวง เถา 
3 ชั้น  

  เจางามปลอดยอดรักของพลายแกว ไดมาแลวแมอยาขับใหกลับนี้ 
พ่ีสูไมเสียดายแกชีวี    แกวพ่ีอยาเพอพรํ่ารําพันความ 

 
2 ชั้น 

  พ่ีผิดพี่ก็มาลุแกโทษ   จงคลายโกรธแมอยาถือวาหยาบหยาม 
พ่ีชมโฉมโลมลูบดวยใจงาม   ทรามสวาทดิ้นไปไมไยดี 

 
(เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน พลายแกวเปนชูกับนางพิม) 
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ชั้นเดียว 
  รอยเล็บพี่ยังเจ็บดวยจับตอง  ขัดของเพราะเจาปดสลัดพ่ี 

คอนควักผลักพลิกแลวหยิกตี   ถอยทีถูกขวนแตลวนเล็บ 
 

(เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน พลายแกวเปนชูกับนางพิม) 
 

ตับพรหมาสตร 
เพลงกราวใน 

  บดันั้น     กาลสูรเสนีมีศักดิ์ 
รับสั่งบังคมทศพักตร    ขุนยักษรีบเหาะระเห็จไป  

 
เพลงมอญรําดาบ 

  ครั้นถึงโรงราชพิธี    การสูรเสนีบังคมไหว 
ทูลวาพระองคทรงชัย    ใหมาทูลขาวปจจามิตร 
แสงอาทิตยฤทธิรอนมังกรกัณฐ   ไปโรมรันเสียทัพดับจิต 
ขอใหพระองคทรงฤทธิ์    ไปเขนฆาปจจามิตรใหมรณา 

 
เพลงรื้อราย 

 
  เมื่อน้ัน     อินทรชิตสิทธิศักดิ์ยักษา 

ไดยินบอกออกความอัปรา    โกรธาลืมเนตรเห็นเสนี 
ลุกขึ้นกระทืบบาทหวาดไหว   เหมไอการสูรยักษี 
มาพูดใหเปนลางกลางพิธี    ชีวิตมึงถึงที่จะบรรลัย 
นี่หากคิดนิดเดียววารับสั่ง    จึงหยุดยั้งยกโทษโปรดให 
วาพลางทางทรงศรชัย    คลาไคลออกจากโรงพิธี 

 
เพลงชางประสานงา 

  จึงตรัสส่ังรุทการชาญกําแหง  จะเปลี่ยนแปลงกายกูเปนโกสีย 
จึงใหการุณราชอสุรีย    แปลงอินทรียเปนคชาเอราวัณ 
อันโยธาทั้งหลายใหกลายเพศ   เปนเทเวศสาวสุรางคนางสวรรค 
ใหสําหรับขับรําระบําบรรพ   เรงเตรียมไวใหทันฤกษดี  

 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจาก

วรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน ศึกพรหมาสตร พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย)  
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เพลงฝรั่งควง 
  บดันั้น     รุทการประณตบทศรี 

ออกมาเกณฑกันทันที    ตามเสด็จภูมีรณรงค 
 

เพลงตระนิมิต 
  เมื่อน้ัน     อินทรชิตชื่นชมสมประสงค 

จึงขึ้นบนแทนสุวรรณบรรจง   จําแลงแปลงองคอสุรา 
 

เพลงชมตลาด 
  เปนโกสียทรงเครื่องเรืองอราม  ลวนแกวเกาวาววามเวหา 

จับพระแสงพรหมาสตรยาตรา   เสด็จมาเกยสุวรรณทัพใด 
 

เพลงกราวนอก 
  ขึ้นทรงคอคชาเอราวัณ   ทหารแหโหสนั่นหวั่นไหว  

ขยายยกโยธาคลาไคล    ลอยควางมาในโพยมมาน 
 

เพลงทะแยกลองโยน 
  ชางเอยชางนิมิต    เหมือนไมผิดชางมัฆวาน 

เริงแรงกําแหงหาญ    ชาญศึกสูรูทวงที 
ผูกเครื่องเรืองทองทอ    กระวินทองหลอทอแสงสี 
หอยหูพูจามรี     ปกกระพองทองพรรณราย 
เครื่องสูงเรียงสามแถว    ลายกาบแกวแสงแพรวพราย 
อภิรุมสับชุมสาย     บังแทรกอยูเปนคูเคียง 
กลองชนะประโคมคึก    มโหระทึกกึกกองเสียง 
แตรสังขสงสําเนียง    นางจําเรียงเคียงชางทรง 
สาวสุรางคนางรําฟอน    ดังกินนรแนงนวลระหงส 
นักสิทธิ์ฤทธิ์รงค     ถือทวนธงลิ่วลอยมา  

 
เพลงกระบอกทอง 

  ครั้นถึงท่ีประจัญบานราญรอน  เห็นวานรนับแสนแนนหนา 
ทั้งองคพระลักษณทรงศักดา   ยืนรถรัตนาอยูกลางพล 
จึงใหหยุดชางทรงองอาจ    ลอยเลื่อนเกลื่อนกลาดกลางเวหน 
ใหกุมภัณฑบรรดาจําแลงตน   ใสกลขับระบําบรรพ 
 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจาก

วรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน ศึกพรหมาสตร พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย)   
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เพลงแขกอะหวัง 
 
  บดันั้น     รูปนิมิตฤทธิแรงแข็งขัน 

สาวสุรางคนางฟาเทวัญ    บังคมคัลคํานับรับบัญชา 
 

เพลงสรอยสน 
  ตางจับระบํารําฟอน   ทอดกรกรีดกรายซายขวา 

รายเรียงเคียงคมประสมตา   เลี้ยวไลไขวควาเปนทาทาง 
ซอนจังหวะประเทาเคลาคลอง   เลี้ยวลอดสอดคลองไปตามหวาง 
วงเวียนเหียนหันกั้นกาง    เปนคูคูอยูกลางอัมพร  

 
เพลงกลอมชาง 

  เมือ่น้ัน     พระลักษณผูทรงศักดิ์เธอทรงศร 
พรอมพวกพลากร    ดํารําฟอนบนเมฆา 
หมายวาสุรินทร     สุรอัปสรเธอหรรษา 
พิศเพลินเจริญตา     ทั้งพลสวาวานรไพร 

 
เพลงกระบอกทอง 

 
  เมื่อน้ัน     อินทรชิตยินดีจะมีไหน 

เห็นขาศึกเสียงเชิงระเริงใจ   จึงจับศรชัยขึ้นบูชา 
 

เพลงเชิดฉิ่ง 
 
  พาดสายหมายเขมนเขนเข้ียว  นาวเหนี่ยวดวยกําลังอังษา 

สังเกตลงตรงพระลักษณอนุชา   อสุราก็ลั่นไปทันใด  
 

เพลงรายเร็ว 
 
  ลูกศรกระจายดังสายฝน   ตกถูกลิงพลไมทนได 

ตองพระอนุชาเสนาใน    สลบไปไมเปนสมประดี 
 
 

(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจาก
วรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน ศึกพรหมาสตร พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย)   
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เพลงลิงโลด 
  เมื่อน้ัน     หนุมานไมตองศรศรี 

ยิ้นทยานดาลโกรธดังอัคคี    ชี้หนาวาเหวยสหัสนัย 
เหตุใดไปเขาพวกยักษ    มาแผลงผลาญพระลักษณใหตักษัย 
กูจะลางชีวันใหบรรลัย    ใหสาใจอินทราใจอาธรรม 
วาพลางเผนโผนโจนทยาน    ขึ้นตีควาญทายคชาอาสัญ 
งางหักคอคชาเอราวัณ    ขึ้นชิงคันศรศักดิ์มัฆวาฬ 

 
เพลงลิงลาน 

  เมื่อน้ัน     อินทรชิตฤทธิไกรใจหาญ 
ไมหลีกหลบขบฟนประจัญบาน   รอนราญผัดผันทันทวงที 
หันเหียนเปลี่ยนทางาศรจอง   ตีตองหนุมานชาญชัยศรี 
ตกกระเด็นไปกับเศียรกรี    สลบทับกับท่ียุทธนา 

 
เพลงกราวรํา 

  ดีใจไพรีพินาศสิ้น    อสุรินทรสรวลสันตหรรษา 
โยธีสมคะเนเฮฮา     คืนเขาลงกาธานี 

 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจาก

วรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน ศึกพรหมาสตร พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย)   
 

ฉุยฉายพราหมณ 
รองฉุยฉาย 

  ฉุยฉายเอย    ชางงามขําชางรําโยกยาย 
สะเอวแสนออนอรชรชวงกาย   วิจิตรยิ่งลายที่คนประดิษฐ 
สองเนตรคมขําแสงดํามันขลับ   ชมอยเนตรจับยิ่งสวยสุดพิศฯ 

  สุดสวยเอย    ยิ่งพิศยิ่งเพลินเชิญใหงงงวย 
งามหัตถงามกรชางออนระทวย   ชางนาดชางนวยสวยย่ัวนัยนา 
ทั้งหัตถก็ฟอนถูกแบบ    ดูยลดูแยบสวยยิ่งเทวา 

 
รองแมศรี 

  นาชมเอย    นาชมเจาพราหมณ 
ดูทั่วตัวงาม     ไมทรามเลยจนนิด 
ดูผุดดูผอง     เหมือนทองทางติด 
ยิ่งเพงยิ่งพิศ     ยิ่งคิดชมเอย 
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  นารักเอย    นารักดรุณ 
เหมือนแรกจะรุน     จะรูเดียงสา 
เจายิ้มเจาแยม     แกมเหมือนมาลา 
จอจิตติดตา     เสียจริงเจาเอยฯ 

 
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงปรับปรุงเนื้อรองมาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ 

ตอน พระคเณศรเสียงา)    
 

ฉุยฉายกิ่งไมเงินทอง 
รองฉุยฉาย 

  ฉุยฉายเอย    สองนางเนื้อเหลืองยางเยื้องกรีดกราย 
หมผาหนาปกชาย    ผันผายมาเบิกโรง 
มือถือกิ่งไมเงินทอง    เปนของสงาอาโถง 
ไดฤกษงามยามโมง    จะชักโยงคนมาดู 
การฟอนละครใน     มิใหผูใดมาเลนสู 
ลวนอรามงามตรู     เชิดชูพระเกียรติเอย 

 
รองแมศรี 

  สองแมเอย    แมงามหนักหนา 
เหมือนหนึ่งเทพธิดา    ลงมากรายถวายกร 
รําเตนเลนดูดี     ยิ่งกวามีมาแตกอน 
เวนแตทายไมงอน    ไมเหมือนละครนอกเอย 

  สองแมเอย    แมงาม แมงอน 
มิ่งแมนแขนออน     ออนแอนประหน่ึงวาด 
ไหลเหลี่ยมเสงี่ยมองค    คิ้วเปนวงผิวสะอาด 
ดังนางในไกรลาส     รอนลงมารําเอย   

 
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว) 

 
ฉุยฉายทศกัณฐลงสวน 

รองฉุยฉาย 
  ฉุยฉายเอย    จะไปไหนหนอยเจาก็ลอยชาย 

เยื้องยางเจาชางกราย    หลอนมิเคยพบชายนักเลงเจาชู 
จะเขาไปเกี้ยวแมทรามสงวน   เจาชางกระบวนหนักหนาอยู  
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  ฉุยฉายเอย    จะไปไหนนิด เจาก็กรีดกราย 
เยื้องยางเจาชางกราย    หลอนมิเคยพบชายนักเลงเกงแท 
จะเขาไปเกี้ยวแมทรามสงวน   เจาชางกระบวนเสียจริงเจียวแม 

 
รองแมศรี 

  ยักษีเอย     ยักษีโสภณ 
เจาชางแตงตน     เลิศลนหนักหนา 
หอยไหลแดงฉาด     งามบาดนัยนตา 
ชางงามสงา     จริงยักษีเอยฯ 

  ยักษีเอย     ยักษีทศศรีร 
วางทาจรลี     ทวงทีองอาจ 
มุงใจใฝหา     สีดานงนาฏ 
แลวรีบยุรยาตร     เขาอุทยานเอยฯ  

 
(มนตรี ตราโมท ประพันธบทรองแมศรี ปรับปรุงเนื้อรองมาจากวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์     

พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย)  
 

ระบําดาวดึงส 
รองตะเข่ิง 

  ดาวดึงสเทวโลกมโหฬาร   เปนที่อยูสําราญฤทัยหรรย 
สารพัดงามจริงทุกสิ่งอัน    สารพันอุดมสมใจปอง 
เทพบุตรผุดพรรณโฉมยง    งามทรงอาภรณไมมีหมอง 
นางอัปสรงอนสงวนนวลละออง   งามทรงเคร่ืองทองแลเพชรนิล  

 
รองเจาเซ็น 

  สมเด็จพระอมรินทรปนมงกุฎ  ทรงวชิราวุธธนูศิลป 
รักษาเทวสีมาเปนอาจิณ    อสุรินทรอรีไมบีฑา 
อันอินทรปราสาทท้ังสาม    ทรงงามสูงเงื้อมกลางเวหา 
สี่มุขหุมมาศสะอาดตา    ใบระกาแกมแกวประกอบกัน 
ชอฟาชอยเฟอยเฉ่ือยชด    บราลีที่ลดมุขกระสัน 
มุขเด็จทองดาดกนกพัน    บุษบกสุวรรณชามพูนท 
ราชยานเวชยันตรรถแกว    เพริศแพรวกํากงอลงกต 
แอกงอนออนสลวยชวยชด   เครือขดชอตั้งบัลลังกลอย 
รายรูปสิงหอัดหยัดยัน    สุบรรณจับนาคหิ้วเศียรหอย 
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ดุมพราววาววับประดับพลอย   แปรกแกวกาบชอยสะบัดบัง 
เทียมดวนสินธพเทพบุตร    ทั้งสี่บริสุทธิ์ดังสีสังข 
มาตลีอาจข่ีขับประดัง    ใหรีบรุดสุดกําลังดังลมพา 

  
(พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระนริศรานุวัดติวงศ)  

 
เพลงฟอนลาวดวงเดือน 

  (ชาย)โอละหนอ    ดวงเดือนเอย 
ขอยน้ีเวา (พ่ีมาเวา)    รักเจาสาวคําดวง 
โอดึกแลวหนอ     ขอยขอลาลวง (พ่ีขอลาลวง) 
อกพ่ีเปนหวง     รักเจาดวงเดือนเอย 

  ขอลาแลว    เจาแกวโกสุม 
พ่ีนี้รักเจาหนอ     ขวัญตาเรียม 
จะหาไหนมาเทียม    เจาดวงเดือนเอย 
(หญิง) หอมกล่ินเกสร    เกสรดอกไม 
(ชาย) หอมกล่ินคลาย    คลายเจาสูของเรียมเอย 
(หญิง) หอมกล่ินกรุนครัน   (ชาย)หอมน้ันยังบเลย 
เนื้อหอมทรามเชย    เราละหนอ 

  (ชาย)โอละหนอ    ดวงตาเอย 
พ่ีนี้รัก      แสนรักดั่งดวงใจ 
โอวาเปนกรรม     ตองจําจากไกล 
อกพ่ีอาลัย     เจาดวงเดือนเอย 

  (หญิง)เห็นเดือนแรม   เลิศรางเวหา 
ขอยเบิ่งดูฟา (ละหนอ)    เห็นมืดมน 

  (ชาย)พ่ีทนทุกขทุกขทน   เจาดวงเดือนเอย (แทบจะขาดใจเอย) 
  (หญิง)เสียงไกขันขาน   ชางหวานเจื้อยแจว 

หวานสุดแลว     หวานแจวเจ้ือยเอย 
  (ชาย)ถึงจะหวานเสนาะ   หวานเพราะกระไรเลย 

บเหมือนทรามเชย    เราละหนอ 
 

(พระนิพนธพระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม)  
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เพลงฟอนมาลัย 
  ชมดอกไมเบงบานสลอน   ฝูงภมรวะวอนใฝหา 

ดอกพิกุลยี่สุนจําปา    ลมพัดพารําเพยขจร 
เกดกระถินสงกล่ินหอมฟุง    กําจายจรุงระรื่นเกสร 
จันทนกะพอชางลอภมร    ใหหลงเริงรอนบินวอนตอม 
โอดอกไมก็ไดใชกลิ่น    อวดประทินที่แสนสุดหอม 
เราฤทัยเราใหใฝดอม    ชางนาถนอมจริงเนอ 
พวงดอกไมก็ไมงามเทา    พักตรแมเจาแมทาวคําปน 
สํารวยเลิศชางเฉิดโฉมฉิน    บมีมลทินทั่วสรรพางค 
กลิ่นดอกไมก็ไมระรื่น    หอมชุมชื่นเทาคุณพระนาง 
ขาเจาภักดีบมีจืดจาง    จนชีวิตวางวายเนอ 

 
(มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง) 

 
เพลงโอด 3 ชั้น 

  กลับเสียใจอาลัยขุนชางเลา  นิจจาเจาหลับกลิ้งอยูไกลหมอน 
จะเย็นฉ่ําน้ําคางขจายจร    ใครจะซอนผาหมใหผัวรัก 
เห็นมานขาดกลาดขวางอยูกลางหอง  น้ําตานองแสนวิตกเพียงอกหัก  

 
(เสภาขุนชางขุนแผน ตอน ขุนแผนพานางวันทองหนี) 

 
เพลงเขมรกลอมพระบรรทม 3 ชั้น 

  นอนเสียเถิดนองรักจะกลอมให  เจางามจริงหญิงใดหาไมสม 
จะถนอมมิใหนองตองแดดลม   จะชื่นชมรักนองไมจืดจาง 
โอละเหโอละชานองแกว    หลับแลวหรือพ่ีจะนอนบาง 
ลมพัดกล่ินบุปผามาตามทาง   ขอเชิญนางนองหลับสนิทเอย 
 

(พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ บทละครเร่ือง สุรยิคุปต) 
 

เพลงแขกสาย เถา  
3 ชั้น 

  สาลิกาแขกเตาดุเหวาแวว   สกุณแกวจับเรียงเคียงคู 
เบญจวรรณโนรีสีชมพู    พระช้ีใหโฉมตรูทัศนา 
ฝูงกินนรรอนพากันมาสรง    รูปรางเอวองคดังเลขา 
ชมพลางทางชวนวนิดา    ลงสรงคงคาชลาลัย 

                                      (ดวงเอยเจาดวงโกมุท หอมไมสิ้นสุด เจียวนะนองเอย) 
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2 ชั้น  
  แหวกวายอยูในสายกระแสสินธุ  วารินบริสุทธิ์เย็นใส 

ทรายทองกรวดแกวแววไว    บุษบงยังใบเบงบาน 
 

ชั้นเดียว 
  บางรวงเรณูนวลลออโอช   พระพายพาสาโรชหอมหวาน 

บางผุดแยมแซมสรอยสุมามาลย   ตูมแนมแซมกานบังใบ 
 

(สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมหลวงนครสวรรควรพินิต ทรงปรับปรุงเน้ือรองมาจาก
วรรณคดีเรื่องอุณรุท พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก)  
 

เพลงหกบท เถา 
3 ชั้น 

  โออกเอยนานอยใจนัก   ชางชั่วชาอัปลักษณบัดสี 
ชางกระไรไมมีความดี    เสียทีที่กําเนิดเกิดมา 
ทําใหเคืองเบ้ืองบาทปตุรงค   เหมือนมิใชวงศอสัญหยา 
แมมวยมุดสุดสิ้นชีวา    จะดีกวาไดรับอัประมาณ 

 
2 ชั้น 

  ทั้งเจ็บทั้งอายทั้งขายหนา   จะอยูชั่วชากัลปาวสาน 
อันชาติกาละหนาสาธารณ    ผิดพงศวงศวานทั้งปวงไป 

 
ชั้นเดียว 

  เขาจะคอนนินทาทุกแหงหน  จะอยูดูหนาคนกระไรได 
วาพลางทางชักชายสไบ    ปดพกัตรร่ําไรโศกา 

 
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เรื่อง อิเหนา) 

 
เพลงโสมสองแสง เถา 

3 ชั้น 
  โอวาแสงโสมสอง    ผองท่ัวนภากาศ 

แจมใสไพลาส     สุกสะอาดลออตา 
ผองแผวแพรวรัศมี    สาดรังสีสวางหลา 
ใสสดหมดเมฆา     อวดอาภาเม่ือคืนเพ็ญ 
ทรงกลดโรจนรุงพรอย    งามหยดยอยลอยดวงเดน 
ชางงามแทแข (เอย) ยามเพ็ญ   สองแสงเย็นยวนอารมณ  
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แสงเจิดเฉิดฉวี     สองแสงศรีสีชวนชม 
บมีแสงใดสวยสม     ใฝนิยมเยี่ยงรัชนี 
กระนี้หนอกระตายนอย    จึงเฝาชะมอยมุงศศรี 
กระตายชะแงแข (เอย) บมี   จิตไมตรีตอบเลยเอย  

 

2 ชั้น 
  โอโอจันทราเอย    เชิญเมตตากรุณากระตายนอย 

เสียแรงหวังเฝาตั้งตาคอย    มิเอ้ือมอาจสอยสอยมาชมเอย 
อกขอนสะทอนจิตหา    เฝาแตเบิ่งดูฟา (ละหนอ) เศราอารมณ 
ฟูฟกอกตรม     ระทมใจเอย 
หนาวจับจิตหนาว    ยิ่งหนาวราวไข 
หนาวท่ีไม     สมใจหมายเชย 
น้ําคางพรางพรม     ซ้ําลมรําเพย 
หนาวใจไรเชย     ชมละเหนอ 

 

ชั้นเดียว 
  โอแขของขอยเอย   อยาเพิ่งคลอยเคล่ือนคลา 

อยาดวนแฝงเมฆา    อยูใหขาชมเอย 
ถาแมนไมสมใจหวัง    ขอพอตั้งตาชม 
ไดชื่นอารมณ     หายตรมอุรา 
เบิ่งแลโฉมสอง     แสงผุดผองพอตา 
ชูชื่นชีวา      ของขาคงเอย (เราละหนอ) 

 

(มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง) 
 

ฉุยฉายวันทองแปลง 
รองฉุยฉาย 

  ฉุยฉายเอย           เสร็จจําแลงแปลงกาย เยื้องกรายมาในปา 
โอพระไวยสายใจ            อีกสักเม่ือไร จึงจะมา 
แลลอดสอดหา            เดินไปคอยทา ทางโนนเอย 

รองแมศรี 
 
  แมศรีเอย    แมศรีสาวหงส 

เยื้องยางมากลางดง    เหมือนหนึ่งหงสเหมราช 
ผิวเจางามเมื่อยาวพิศ    งามจริตเมื่อยามผาด 
ออนระทวยนวยนาด    สีลาศมาเอย 
 

(บทละครนอกเร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน พระไวยแตกทัพ) 
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ฉุยฉายสูรปนขาแปลง 
รองฉุยฉาย 

  ฉุยฉายเอย          เสร็จจําแลงแปลงกาย จะตามชายไปใหทัน 
นักพรตชางงามวิไล          แตงตัวเราไซร ไปใหคมสัน 
ผานุงใหมสไบหอม          ใหพร้ิงพรอมทุกสิ่งอัน 
อีกเพชรพรายพรรณ          เห็นกระนั้นคงติดใจ 
เสียดาย        อยากจะสองพระฉาย หัดแยมพรายใหยั่วยวน 
กระจกในไพรหาที่ไหนมา          ชางเถอะเจรจา และแยมสรวล 
ดวยเสียงออนหวาน          กระบิดกระบวน 
คงตามลามลวน           มาชวนเราเอย 

 
รองแมศรี 

แมศรีเอย    แมศรีโฉมเฉลา 
แตงจริตใหพริ้งเพรา    เจาหนุมจะไดหลง 
แสรงทําแสนงอน     ควักคอนใหงวยงง 
แมนมาตององค     จะสะบัดปดกรเอย 

 แมเลนตัวเอย     แมจะแกลงเลนตัว 
แมมากอดพัวพัน     เราจะหยิกจะตี 
อยากมาหลงทําไม    จะยั่วใหสิ้นดี 
แทบเปนบาครานี้     ที่ในกุฎีเจียวเอย 

 
 (ละครดึกดําบรรพ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศูรปนขาตีนางสีดา) 

 
ฉุยฉายมานพ (ครุฑแปลง) 

รองฉุยฉาย 
  ฉุยฉายเอย    จะไปไหนนิดก็กรีดกราย 

หนุมนทหารนารายณ    เจาชางแปลงกายเปนเทพบุตร 
รูปรางเจาชางเฉิดฉาย    งามเหมือนนารายณทรงครุฑ 

  ฉุยฉายเอย    จะไปไหนหนอยก็ลอยชาย 
เยื้องยางเจาชางกราย    เดินลอยชายไปหานงนุช 
กริยาเจาชางนาขัน    ยืนเลนแมลงวันอยูอุตลุด 

 
รองแมศรี 

  กระบ่ีศรีเอย    กระบี่ศรีจําแลง 
รูปรางกลองแกลง    ดูขําดูคม 
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ใครเห็นถูกจิต     ตองติดอารมณ  
งวยงงหลงลม     ชมกระบ่ีศรีเอย 

  กระบ่ีศรีเอย    กระบี่ศรีแสนคม 
ใครเห็นใครชม     ชอบอารมณท่ัวหนา 
แปลงเหมือนมนุษย    สวยสุดโสภา 
แลวรีบไคลคลา     เขาสูถ้ําเอย 
 

(เสรี หวังในธรรม ปรับปรุงเนื้อรองมาจากวรรณคดีเรื่อง กากี ของเจาพระยาพระคลัง [หน]) 
 

ระบําอูทอง 
  มนุษยโลกเอย    สุดสิ้นโศกเศราระทม 

สบศานตสราญรมณ    ดวยมารรายมลายไป 
จอมราพรอนรุา     สิ้นชีวาปราชัย 
ดวยฤทธิไกร     รามาวตาร 

  ณ บัดนี้ สมเด็จพระจักรรัตน  เสด็จนิวัฒนโกศลสถาน 
ผองขาเจาเหลาเทพนิกร    อัปสรสะคราญ 
เกษมศานต     สําราญฤดี 
รวมจิตอํานวยพระพรชัย    แดไทรามจักรี 
ทั้งองคอัครเทวี     มเหสีสีดา 
ขอสองพระองค     สถิตธํารงอโยธยา 
ดั่งเพรงกาล     เปนประธานของปวงประชา 
ทั้งราตรี      บารมีกระเดื้องหลา 
เสพยศานตสราญอุรา    ตลอดกาลนิรันดรเทอญ 
 

(มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง ) 
  

ระบําเงือก 
  พวกเราเหลาเงือกน้ํา   อยูประจําทองนที 

เนาในถ้ํามณี     อันโชติชวงชัชวาล 
เสพแตสันติสุข     นิรทุกขจากภัยพาล 
อายุยาวยืนนาน     โดยบําราศความชรา 
ทุกนางสําอางคพักตร    ศิริลักษณดั่งเลขา 
สวยสดสาวโสภา     อยูตลอดนิรันดรกาล 
เวลาคราอรุณ     แสงแดดอุนทั่วทองธาร 
บันเทิงเริงสําราญ     สํารวลรื่นชื่นฤทัย 
ตางผุดขึ้นผิวนํ้า     มาคลาคลํ่าดําโลดไล 
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แหวกวายสายน้ําใส    เลนควาไขวกันไปมา 
ลางนางขึ้นหาดทราย    สางสยายเกลาเกศา 
เพงมองสองฉายา     ตะลึงโลมโฉมของตน 
ลางนางตางรําราย    กรกรีดกรายสายวังวน 
อาบแสงสุริยนต     สุดเกษมเปรมฤดี 

 
(มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง) 

 
เพลงสุรินทราหู 3 ชั้น 

  นองเปนหญิงยากจริงจริงจะใหเห็น  พอก็เปนชายเลิศประเสริฐศรี 
ถาตัวของนองน้ีเปนผูชาย    ตัวของพอพลายถาพอเปนสตรี 
ค่ําคํ่าวันนี้     จะไปแนบใหหนําใจ 
 

(เสภาเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน พลายงามไดนางสีมาลา) 
 

เพลงถอนสมอ เถา 
3 ชั้น 

  ลมดีพระก็ใชใบไป   ภูวไนยอุมองคขนิษฐา 
ขึ้นนั่งยังทายเภตรา    ชมหมูมัจฉาในสาชล 

 
2 ชั้น 

  พิมทองลองลอยแลคล่ํา   วาฬผุดพนน้ําดังฝอยฝน 
ฉนากฉลามวายตามวน    โลมาหนาคนนนทรี 

 
ชั้นเดียว 

  ชี้ชมศิลาปะการัง    ที่เขียวดังมรกตสดสี 
ที่ลายคลายราชาวดี    แดงเหลืองเลื่อมสีเหมือนโมรา 

 
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เรื่อง อิเหนา) 

 
เพลงเขมรโพธิสัตว เถา 

3 ชั้น 
  โอพอพลายสายสวาทของนองเอย  ไมเคยเลยจะหางเหเสนหา 

มานอนหอดวยนองสองเวลา   พอเคยพาพิมพูดพิไรวอน 
นั่นนี่ซี้ซิกสัพยอก     เยาหยอกมิใหไกลไปจากหมอน 
แขนซายเคยใหเมียหนุนนอน   เห็นเมียรอนพอก็พัดกระพือลม 



277 
 

 
2 ชั้น 

  พรํ่าพลอดกอดจูบมิใครนอน  ชอนคางเมียเชยแลวเสยผม 
จนรุงรางสางสายไมวายชม   แสนภิรมยรักนองไมนอนไกล 
ไมพลิกกายบายหนาออกไปจาก   จะออกปากวาเหนื่อยนิดหามีไม 
แนบนางขางเดียวดวยเจือใจ   พอไปใครจะกอดใหพิมนอน 

 
ชั้นเดียว 

  จะกินขาวน่ังเคลาอยูคอยทา  ใหพิมมานั่งกินดวยกันกอน 
ครัน้เมียไมกินพรอมพอยอมวอน   ปนปอนปลอบปลื้มประโลมใจ 
เห็นเขาเปนผัวเมียกันมานัก   จะรักเหมือนพอรักพิมหามีไม 
พอมาตองเด็ดรักหักไป    ทําไมจะไดของรักไปเชยชม 

 
(เสภาขุนชางขุนแผน ตอน พลายแกวถูกเกณฑทัพ) 

 
เพลงทยอยเขมร เถา 

 
3 ชั้น 

  วาพลางทางพากันคลาไคล  ดําเนินในแนวปาพนาศรี 
บุหลันทรงกลดหมดราคี    เหมือนจะชวนใหพ่ีลีลาไป 

 
2 ชั้น 

  ลมหวนอวลกลิ่นบุหงา   หอมตลบอบมาในปาใหญ 
เหมือนเม่ืออยูในถ้ําอําไพ    รวยรื่นชื่นใจดวยมาลา 

 
ชั้นเดียว 

  คิดพลางทางทรงกันแสงร่ํา  ชะรอยกรรมทําไวเปนหนักหนา 
เดิมพลัดกําจัดจากพารา    มาอยูคูหาคอยคลายใจ 

 
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เรื่อง อิเหนา) 
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เพลงแขกมอญบางขุนพรม เถา 
3 ชั้น 

  พลายงามความอาลัยใจละเหี่ย  ฟงเมียไมกลั้นน้ําตาได 
พ่ีนี้แสนที่จะหวงใย    พ่ีจะไปบอกพอใหขอนอง 
ถึงกระไรไดขอพอไดหมั้น    ปองกันมิใหใครมาเกี่ยวของ 
ถาหากวาบิดาไมปรองดอง   ถึงจะตองฟนคอไมขอไป 

 
2 ชั้น 

  อยาวิตกหมกไหมเลยนองแกว  ไปแลวพ่ีหาลืมปลื้มจิตไม 
จงจําคําสัตยของพ่ีไว    เสร็จศึกเมื่อไรจะกลับมา 
อยารองไหไปนักเลยนองพ่ี    พรุงนี้ใครเห็นจะผิดหนา 
วาพลางทางชวยเช็ดน้ําตา    แลวจูบซายยายขวาจะลาจร 

 
(เสภาขุนขางขุนแผน ตอน พลายงามไดนางสีมาลา) 

 
ชั้นเดียว 

  ขับลําบรรเลงเปนเพลงเถา           เพลงมอญเกาแสนเสนาะเพราะหนักหนา 
ชื่อแขกมอญบางขุนพรหมนามสมญา          ฉันไดมาแตวังบางขุนพรหม 

 
(พระนิพนธสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมหลวงนครสวรรควรพินิต) 

 
เพลงแขกขาว เถา 

3 ชั้น 
  ทอดองคลงกับท่ีบรรจถรณ  จะเปลื้องเครื่องอาภรณก็หาไม 

ใหระทวยระทดสลดใจ    แตตริตรึกนึกในไปมา 
 

2 ชั้น 
  โอวาโฉมเฉลาเยาวลักษณ   เสียดายศักดิ์อสัญแดหวา 

จะระคนปนศักด์ิจรกา    อนิจจาพ่ีจะทําประการใด 
 

ชั้นเดียว 
  จะคิดไฉนดีนะอกเอย   จะไดเชยชมชิดพิสมัย 

พระเรงรอนรานทะยานใจ    ดังเพลิงกาฬผลาญไหมทั้งกายา  
 

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เรื่อง อิเหนา) 
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เพลงอกทะเล เถา 
3 ชั้น 
 เวลารองมาเพียงสักครู   พินิจดูแสงเดือนแสงเกล่ือนแสง 
แสงไฟพรายงามอรามแรง    จวนจะแจงแสงสวางนี่อยางไร 
 
2 ชั้น 
 ออลวงสองยามตามกําหนด  ตองจํางดแลวลาพิสมัย 
ขอเปนมิตรจิตติดกันไว    ทานทั้งหลายจงไดเปนสุขเอยฯ 
 

(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงปรับปรุงจากบทสักวาของเกา) 
 
ชั้นเดียว 
 จงเจตนาใด      สําเร็จไดดังประสงค 
สิ่งใดไมจํานง       จงหางไกลไปพนเทอญ 
 

(นายมนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง) 
 

ตับนาคบาศ 
เพลงในบทละครเรื่องอิเหนา  ตอน บวงสรวง 

 
เพลงฝรั่งรําเทา 

  ยอกรข้ึนประนมเหนือเกศ   ไหวไทเทเวศรรังสรรค 
ศักดิ์สิทธิ์ฤทธิไกรใครจะทัน   ซึ่งรับพลีกรรมบําบวง 
องคอสัญแดหวาวราฤทธิ์    สิงสถิตอยูในไศลหลวง 
เชิญดูขับรําทั้งปวง    ซึ่งไดบวงสรวงไวเอย 

 
เพลงฝรั่งเดิน 

  ยอกรก่ึงเกลากมบังคม   องคบรมอสัญแดหวา 
ผูใดบังอาจอหังการ    จงจิตริษยาสาธารณ 
อันดวงดอกฟาสุมาลัย    ของเราปลูกไวในสถาน 
มันไมเกรงพักตรจะหักราญ   จงสังหารอยาไวมันเอย 

 
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เรื่อง อิเหนา ตอน บวงสรวง) 
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เพลงฝรั่งจรกา 
  ยอกรข้ึนเพียงศิโรเพศ   ไหวไทเทเวศรนอยใหญ 

อันมีทิพเนตรสองไป    อยาไดเขาดวยคนราย 
จงสังหารผลาญหมูริษยา    ใหประจักษแกตาคนทั้งหลาย 
ขามิไดคิดคดหยาบคาย    ขอใหเสร็จสมหมายมาเอย  

 
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เรื่อง อิเหนา ตอน บวงสรวง) 

 
ระบําครุฑ 
เพลงตุงติ้ง 

 
  ครุฑเอยครุฑทรง    ควรอาสนคูองคพระทรงศิลป 

เผนผงาดผาดผยองเผยอบิน   สะทานดินสะเท้ือนดงพงไพร 
ลอยลิ่วปลิวโพยมพยับคลุม   เมฆเกล่ือนหมอกกลุมอุทัยไข 
ถีบราถารอนมาไวไว    ขามไพรเขตพฤกษคิรินธร 
พนแดนแผนดินถิ่นมนุษย    โบยรีบบินรุดไมหยุดหยอน 
ลุหวงลวงมหาสาคร    ขามเขตสิงขรหิมพานต 
นาทีหนึ่งเที่ยวทั่วรอบ    สุดขอบสิ้นเขตไพรสานต 
จนแควนแดนจังหวัดจักรวาล   แสวงมุงกรุงมารพาณา  

 
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เรื่อง อุณรุท) 

 
เพลงเทพนิมิต 3 ชั้น 

  พระทรงฟงวังเวงดวยเพลงขับ  ทั้งรองรับดีดดิ้นดวยพิณสี 
เสนาะคําล้ําทิพวารี    หวนประหวัดกษัตริยตรอมฤทัย 
บรรทมแนบแอบเขนยคะนึงนึก   หวนรําลึกถึงเจายอดพิสมัย 
ใหงวงเหงาเศราสรอยละหอยใจ   ยิ่งฟงไปก็ยิ่งเพราะเสนาะเอย 

 
(พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ บทละครเรื่องพระลอ) 

 
เพลงภิรมยสุรางค 3 ชั้น 

 สาวอัปสรออนเสียงสําเนียงสนอง  เสนาะรสพจนพรองรองโหยหวน 
แสนสุรางคนางบําเรอเสนอนวล   ตามกระบวนแบบชั้นสวรรยา 
 

(บทรองของเกา นัยวาครูทัต แตง) 
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เพลงเทพรัญจวน เถา 
3 ชั้น 

  พระวิโยคโศกเศราเปลาเปลี่ยว  ดังมาเดียวลิ่วโลดตะลึงหลง 
จนสายถือท่ีพระหัตถก็พลัดลง   จึงคืนคงไดสมประดีดาล 
กระจางแจงแสงเทียนโคมสอง   เหมือนเม่ือนองเส่ียงเทียนอธิษฐาน 
ลมพัดเพลิงดับอนธกาล    ประมาณเหมือนตอนคางคาวมาดับไฟ 

 
2 ชั้น 

  กลิ่นลําดวนหวนหอมเหมือนกลิ่นเจา ที่คลึงเคลาเชยชิดยังคิดได 
เดือนดับลับเมฆมืดไป    เหมือนมืดในวิหารคีรี 
แววเสียงสําเนียงบุหรงรอง   เหมือนเสียงนองรองทูลมะเดหวี 
วังเวงใจในเวลาราตรี    จวนจะแจงแสงสีสวางฟา 

 
ชั้นเดียว 

  ไกขันกระชั้นอยูฉ่ําเฉื่อย   บุหรงเรื่อยรองรับจับพฤกษา 
เห็นนางนวลนึกนวลวนิดา    เหมือนนวลพักตรนางนองละอองนวล 
เบญจวรรณเหมือนวันที่เขาเฝา   ไดเห็นเจานึกในฤทัยหวน 
นกกระแลแลลับที่ขับครวญ   พ่ีแลตามทรามสงวนจนลับตา 

 
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เรื่อง อิเหนา) 

 
เพลงแปดบท เถา 

3 ชั้น 
  ฝูงเนื้อลืมถิ่นกินระบัด   โคกระทิงวิ่งตัดมาหนาฉาน 

เหมือนจะทูลขาวทัดทาน    พระเห็นเหตุเภทพาลก็หลากใจ 
 

2 ชั้น 
  รอนระงมลมแลงไมพานพัด  เงียบสงัดใบไมไมไหว 

พวงอุบะตันหยงที่ทรงไป    ก็ขาดตกลงในกลางทาง 
 
 ชั้นเดียว  
  ไมใหญยางยูงสูงระหง   ไมตองลมพัดลงมาขัดขวาง 

อัศจรรยวันนี้ประหลาดลาง   เดินทางแตกอนหอนมี 
 

(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เรื่อง อิเหนา) 
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เพลงไสพระจันทร เถา 
3 ชั้น 

  เอนเอียงลงบนเตียงกอดหมอนขาง  เสนหนางครุนคิดคํานึงถึง 
รูจักบานก็จะดานไปโดยดึง   จะพากพึงพ่ึงใครผูใจดี 

 

2 ชั้น 
  ชวยพูดพาพิมมาใหพบ   ไมลืมลบคุณเลยจนเปนผี 

อยาเลยวันรุงขึ้นพรุงนี้    จะสืบบานพิมพ่ีใหแจงใจ 
 

ชั้นเดียว 
  จะบิณฑบาตกาญจนบุรีศรีสุพรรณ  ใหพบขวัญตาพ่ีจงได 

จะจําเขียนเพลงยาวติดเอาไป    สมคะเนก็จะใหเสียท่ีเดียว 
 

(เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน พลายแกวบวชเณร) 
 

เพลงลาวเสี่ยงเทียน เถา 
3 ชั้น 

  ขาขอบังคมองคทรงภพ             เลิศลบแหลงหลาสุธาไหว 
ทรงโฉมประโลมลักษณวิไล             ดังไทเทวราชปราสาททอง 
จะเทียมทัดแตกษัตริยนครหนึ่ง    ใครไมถึงเทียมเธอเสมอสอง 
มีธิดานารีพ่ีนอง      ชื่อพระเพ่ือนแพงทองสองอนงค 
ไมสูงต่ําดําขาวพีผอม     พริ้งพรอมสรรพางคดังนางหงส 
อรชรออนแอวเอวองค     ดวงพักตรโฉมยงดังวงเดือน 
พิศพ่ีก็ไมมีเสมอสอง                                        พิศนองก็ไมมีเสมอเหมือน 
ขนงเนตรเกศแกมแยมเย้ือน                               เหมือนจะเตือนใหตองตาชาย 

 

2 ชั้น 
  พระกรรณเปรียบกลีบบุษบง  นาสิกทรงวงขอวิเชียรฉาย 

ดําเนินเดินทอดระทวยกาย   กรกรายคลายวงเอราวัณ 
โอษฐนางอยางสีลิ้นจี่จิ้ม    งามพริ้มเพราสมคมสัน 
เกศาดําระยับขลับเปนมัน    ทนตนั้นเทียมสีมณีนิล 

 

ชั้นเดียว 
  สองถันสันทัดสัตตบุษย   พ่ึงผุดพนทาชลาสินธุ 

ขึ้นบังใบใสสดหมดมลทิน     ภุมรินยังมิไดใกลเคียง  
 
(พระนิพนธพระบวรราชเจา กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย  บทละครเร่ืองพระลอ       

นรลักษณ) 
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ตับนาคบาศ 
เพลงในบทละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอน แตงงานสมิงพระราม 

 
เพลงกลางพมาใหญ 

 
  เมื่อน้ัน     พระจอมเจาอังวะนาถา 

พรอมดวยมเหสีแสนปรีดา    เสด็จมาสถิตในพิธีฯ 
 

เพลงพมาโลม 
  จึงดํารัสกับสมิงพระราม   อันสงครามรบพุงกูกรุงศรี 

เจามีชัยชํานะกับไพรี    ไดแกวกูบุรีเอาหนาไว 
เราจะตั้งเปนที่อุปราช    มอบอํานาจราชกิจนอยใหญ 
เศกสมพระธิดายาใจ    ตามสัญญาวาไวแตเดิมที 

 
เพลงแขกมอญบางขุนพรหม 

  บดันั้น     ฝายสมิงพระรามงามศักด์ิศรี 
คิดอาลัยอยูในพระบุตรี    แตแสรงทูลภูมีบายเบี่ยงไปฯ 

 
แขกมอญบางขุนพรหม ชั้นเดียว 

  ขอเดชะพระอาญาไมพนเกลา  อันขาเจาต่ําศักดิ์ไมมักใหญ      
มิกลาเปนเชนเขยพระภูวไนย   ใหเจียมใจเจียมตัวกลัวบารมี   
แตสุดขัดทัดทานโองการตรัส   ดวยเห็นชัดวาพระโปรดเกลาเกศี   
จึงนอมรับพระบรรหารโองการนี้   ขอแตพระภูมีไดเมตตา   
โปรดประทานสัญญาแกขาบาท   มิใหใครบังอาจเรียกตัวขา 
วาเชลยเยยหยันหวั่นวิญญาณ   ไดโปรดหามชาวพาราทุกคนไป 
แมนใครขืนเรียกขาวาเชลย   เปรียบเปรยเยาะหยันขาวันไหน 
ขอกราบบังคมลาคลาไคล    กลับเวียงชัยหงสาธานี   
กับอนึ่งขอประทานขอสัญญา   แมนองคราชาธิราชเรืองศรี   
ยกกองทัพขึ้นมาราวี    ตอตีอังวะพระนคร 
 ขาไมขอตอรบท้ังสองฝาย    ดวยเจานายมีพระคุณมาแตกอน 
แมนศึกอ่ืนหมื่นมาไมอาวรณ   จะตอกรรบสูกูแผนดิน 
 

(หลวงพัฒนพงศภักดี [ทิม] บทละครเรื่องราชาธิราช) 
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เพลงปรมัย 
  เมื่อน้ัน     จอมอังวะชื่นชมสมถวิล 

โองการตรัสตอบวาอยาราคิน   เรามิใหไดยินคําหยาบคาย 
การเพียงนี้เรายินดีใหสัญญา   ตามวาจาเจาประสงคจํานงหมาย 
แมนใครเอยคําเชลยโทษถึงตาย   จะปาวรองหญิงชายทั่วบุรีฯ 

 
เพลงพมาเกษม 

  สั่งเสร็จเสด็จหลั่งน้ําปราสาท  แดอุปราชและธิดามารศรี 
ฝายวาองคพระเสาวนีย    ทรงยินดีตรัสอวยอํานวยชัยฯ 

  ใหนั่งเหนือกองสุวรรณหิรัญเรียง  ตามอยางเยี่ยงประเพณีพิธีไสย 
พรอมพระราชวงศาเสนาใน   สั่งโหรจุดเทียนชัยติดแวนเวียนฯ 

 
รองราย 

  บดันั้น                        พวกโหรพราหมณพรักพรอมนอมเศียร 
ไดฤกษเบิกบายศรีจุดเทียน             ติดแวนเวียนฆองกลองกองโกลาฯ 

 
เพลงพมาเริง 

  ครั้นคํารบครบเสร็จสําเร็จการ  ทรงประทานสุพรรณบัฏตัดหัตถา 
ทัง้เครื่องยศเครื่องทรงอลงการ   ใหมหาอุปราชและบุตรี 
ทรงมอบการนครสอนสั่ง    ตรัสฝากฝงพระธิดามารศรี 
จงอยูสืบสมบัติสวัสดี    ใหเจามีชันษาเกินกวาพัน 
แลวดํารัสตรัสสั่งพนักงาน    ใหเปดการมหรสพทุกส่ิงสรรพ 
โปรดใหจัดฟอนรําระบําบรรพ   เฉลิมขวัญอุปราชราชธิดา 

 
เพลงมานมงคล 

  ปวงขาเจาเหลาราชนาฏกร  ขอฝายฟอนระบําบรรพดวยหรรษา 
สมโภชองคอุปราชราชธิดา   ในมหาพิธีดิถีชัย 

  ดวยเดชะบารมีบดีศูรย   อันไพรบูลยพูนพิพัฒนนิรัติศัย 
จึงอุบัติอุปราชชาติชาญชัย   อรไทพระธิดาศรีธานี 

  ขอคุณพระพุทธเจา   จุงมาปกเกลาเกศี 
พระธรรมเลิศล้ําธาตรี    พระสงฆทรงศรีวิสุทธิญาณ 

  ขอโปรดประสาท    อุปราชธิบดี 
พระราชบุตรี     วรนาฏนงคราญ 

  ทรงสบสุขศรี    ฤดีสําราญ 
ระรื่นชื่นบาน     วรกายสกนธ 
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  พวกเหลาพาลา    ไมกลาประจญ 
ตางหวั่นพรั่นตน     เกรงพระบารมี 

  ประสงคสิ่งใด    เสร็จไดดังฤดี 
สถิตเดนเปนศรี     อังวะนคราฯ 

 
รองราย 

  เมื่อน้ัน     พระจอมมนเทียรทองนาถา 
เสด็จชวนมเหสีลีลา    ฝูงกํานัลเสนาก็ตามไปฯ 

 
เพลงตะละแมศรี 

  เมื่อน้ัน     องคพระบุตรีศรีใส 
ผันแปรแลหาไมเห็นใคร    สะเทิ้นเขินพระทัยนางเทวี 
ยังนั่งเตียงเคียงองคอุปราช   จึงขยับจากอาสนเลื่อนถอยหนี 
อุปราชแสนถวิลยินดี    เห็นไดทีฉวยกรวอนรําพันฯ 

 
เพลงมอญออยอ่ิง 

  แสนสวาท    ปตุราชโปรดประทานเปนมิ่งขวัญ 
ใหปกปองครองอยูเปนคูกัน   ไฉนน่ันเบือนบิดใหผิดทาง 
หรือทรงนอยพระทัยมิไดรัก   ไมสมศักดิ์นวลนองจึงหมองหมาง 
หรือเห็นพี่นี้คนคุกตะราง    จึงระคางของคิดจิตบังอร 
เสียแรงพ่ีหมายรักสมัครจิต   ฝากชีวิตมอบกายสายสมร 
พลางขยับจับตองประคองกร   จูงขึ้นแทนบรรจถรณพลางชิดชมฯ 

 
เพลงมะตะแบ 

 
  ทรงศักด์ิ     แมนหมายรักยาวยืนอยาขืนขม 

ทรงระงับยับยั้งตั้งอารมณ    จะบังคมทูลถามความของใจ 
ที่วารักนองหญิงจริงเหมือนตรัส   หรือวาขัดพระบิดาขามิได 
จึงแกลงโลมพอใหปลงหลงอาลัย   สมพระทัยทรงเดชเจตนา 
ก็จะคิดแหนงหนายวายสวาท   แรมนิราชกลับหลังยังหงสา 
ทอดท้ิงนองวาเหวอยูเอกา    จะกินแตน้ําตาไมเวนวันฯ 

 
(หลวงพัฒนพงศภักดี [ทิม] บทละครเรื่องราชาธิราช) 
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เพลงโลมมอญ 
  สุดที่รัก     ใชพี่จักโหยกเหยกแสรงเสกสรรค 

พ่ีรักเจาเทาเทียมดวงชีวัน    จึงทูลขันอาสาสูกูบุรี 
ไมเจียมตัวกลัวตายหมายเชยชิด   แนบสนิทพระธิดามารศรี 
จนปราบศึกมีชัยกับไพรี    แสนยินดีจะไดนองละอองนวล 
ตรัสพลางกางหัตถกระหวัดกอด   พร่ําพรอดแนบนองประคองสงวน 
ทั้งสองราพาทีชี้ชวน    เฝายียวนเชยโฉมประโลมลานฯ 

 
(หลวงพัฒนพงศภักดี [ทิม] บทละครเรื่องราชาธิราช) 

 
เพลงพระอาทิตยชิงดวง 

  เรื่อยเรื่อยภุมรินบินวอน   เกลือกเกสรบัวทองผองใส 
รื่นรสสุคนธปนไป    สองใจจอจิตสนิทนอน 
ดอกเอยเจาดอกบัวผัน    บุหงาสวรรคของเรียมนี่เอง 
เจาหนานวลเอย     หนานวลยวนใจใหพี่เชย 
ไมละไมเลยไมลืมชม    แมหางอินทรียอกพ่ีระบม 
อกตรอม อกตรม     เสียจริงเอย 
เจาภุมรินกลั้วกลิ่นบุปผา    เกสรผกาไมราโรย 
จะคลึงจะเคลาจะเฝาสงวน   จะยั่วจะยวนเมื่อลมโชย 
จะกอบจะโกย     กลิ่นไปเอย 
ดอกเอย เจาดอกโกมุท    เจาแสนสวยสุดของเรียมนี่เอย  

 
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เสภาเรื่องพญาราชวังสัน) 

 
เพลงระบําปลา 

  ตะเพียนทองลองลอยมาคลาคลํ่า  กระโหดําวายแหวกชลาไหล 
ปลาเทโพปลาสวายเรียงรายไป   เนื้อออนไหวโลดเลนวารี 
ปลาสรอยลอยลองมาเปนเหลา   พอปลาเคาฮุบกัดก็ลัดหนี 
ปลาหมอเทศเคียงคูอยูมากมี   นวลจันทรสีเปนนวลชวนดู 
ปลากาปลาบูปลาปกเปา    ปลาแรดมีเขาเหลาปลาหมู 
ปลาเสือพนน้ําเปนฟองฟู    ปลากรายวายวูเวียนมา 
ดวยเวทพระสังขจังงังจิต    ไมเบี่ยงบิดวายรี่เขามาหา 
เปนหมูหมูอเนกนันตเหลาพันธุปลา   วนอยูหนาที่นั่งพระสังขทอง  

 
(มนตรี ตราโมท ประพันธเนื้อรอง) 
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ระบําสวัสดิรักษา 
 

เพลงทองยอน 
  วันอาทิตยสิทธิเจิมเฉลิมโชค  สไบโศกทรงแดงอาสถาผล 

จะยิ่งยศปรากฏสิริดล    โชคอานนทหลั่งไหลไมรูวาย 
 

เพลงสีนวลใน 
  วันจันทรนั้นควรเครื่องสีเหลืองออน งามบังอรล้ําเลิศยิ่งเฉิดฉาย 

น้ําเงินหมเสริมสรรพพรรณราย   ยามเยื้องกรายทีทาสงาครัน 
 

เพลงสีนวลนอก 
  วันอังคารหมชมพูชูราศี   พาใหมีสิริเพ่ิมเฉลิมขวัญ 

นุงสีโศกชูชื่นทกุคืนวัน    อายุมั่นขวัญอยูไมรูวาย 
 

เพลงสะสม 
  วันพุธสุดดีสีเหล็กสม   จําปาหมเรืองอํานาจวาสนา 

ใชคูกันประเทืองเรืองเดชา    งามโออานงคราญสําราญใจ 
 

เพลงพระยาสี่เสา 
  พฤหัสฯ จัดใหงามตามราศี  ทรงขจีสีพฤกษาพาสดใส 

สอดแดงชัดตัดสีเดนเปนสไบ   งามวิไลใครเห็นไมเวนชม 
 

เพลงตุกตา 
  วันศุกรทรงน้ําเงินงามตามตํารับ  หมเหลืองรับเรืองเดชาวิเศษสม 

เฉลิมศรีฉวีผองตองอารมณ   คนนิยมชมนุชวาสุดงาม 
 

เพลงแขกตอยหมอ 
  เสารทรงมวงชวงรับกับสไบ  โศกเสริมใหงามย่ิงหญิงสยาม 

เทิดศักดิ์ศรีสูงสงใหนงราม    ทุกเขตคามคนสมัครรักบูชา 
 

เพลงเวสสุกรรม 
  ทั้งตางวันตางสีมีโฉลก   อํานวยโชคสวัสดิรักษา 

โบราณทานสอนสั่งดังกลาวมา   สมัยใหมใครจะวาก็ตามที 
 

(สลวย โรจนสโรช  ประพันธเนื้อรอง) 
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เพลงแขกบรเทศ 
  ปวงขาเจาตั้งจิตอธิษฐาน   ขอใหทานเจริญยศเจริญศรี 

เจริญโชคตองโฉลกสวัสดี    เจริญเกียรติบารมียิ่งอนันต 
เจริญทรัพยศฤงคารไพศาลยิ่ง   เจริญมิ่งสรรเสริญเจริญขวัญ 
เจริญสุขสดชื่นทุกคืนวัน    สารพันสมหวังดั่งใจเทอญ 
 

(สลวย โรจนสโรช ประพันธเนื้อรอง) 

เพลงชุมนุมเผาไทย 
  นี่พี่นองของเราไทยลานนา  อยูดวยกันนานมาแตกอนเกา 

ไดรวมแรงรวมใจสรางไทยเรา   เปนพงศเผาญาติสนิทและมิตรแท 
นี่ไทยใหญอยูใกล ๆ ทางทิศเหนือ   เปนชาติเชื้อพ่ีชายของไทยแน 
ยังรักษาความเปนไทยไมผันแปร   ขยายแผสาขาตระกูลไทย 
นี่คือไทยลานชางอยูขางเคียง   เคยรวมเรียงอยูเปนสุขทุกสมัย 
แมน้ําโขงก้ันเขตประเทศไว   แตไมกั้นดวงใจที่รักกัน 
นี่พี่นองชาวสิบสองจุไทย    เปนพี่ใหญแนแทไมแปรผัน 
ตนเชื้อสายไทยนอยแหลงสําคัญ   ครั้งสมัยดึกดําบรรพขุนบรม 
พ่ีนองพวกสุดทายที่เขามา    ก็เปนไทยช่ือวาไทยอาหม 
ลวนเลือดเน้ือเชื้อไทยใฝนิยม   ใหอาณาประชาคมไทยสมบูรณ  

 
(พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ประพันธเนื้อรอง) 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอยางโนตทางรองเพลงไทย 
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เพลงนกเขาขะแมร เถา 
3 ชั้น ทอน 1  

 
-  -  -  - 

 
-  -  -  - 

       พิศ 
-  -  -  ด 

         ดู 
ล – ล  ล 

 
-  -  -  - 

 
-  -  -  ล 

       หมู 
-  -  -  ซ 

     วิหค 
ล – ด ซ  

 
ล -  - ด 

 
ร  ด – ล 

 
-  - ด  ล  

 
ซลซ – ด 

 
-  -  -  - 

 
-  -  -  - 

ผกโผ 
-  ม - ซ 

ผิน 
- ด – ซ 

 
-  - ด  ซ  

 
ลซม - 

โบก 
-  -  -  ด 

บิน 
รมร – ม 

 
-  -  -  ซ 

รอน 
ล ซ – ร 

รอง 
ด - - -ร  

 
ม ร ด - 

 
-  -  -  - 

 
- ล ด ซ 

 
ลซม – ซ 

 
- ล  -  ด 

 
-  -  -  - 

 
-  -  -  - 

กอง 
-  -  -  ซ 

   ขรม 
ม – ซ ซ 

 
-  -  -  ล 

 
ซ ม – ม 

นก 
-  -  -  ซ 

แกว 
ม -  -  ม 

 
รดรม-ซม 

 
ร ด ร ม 

สา 
-  -  -  ล 

    ลิกา 
ด – ล ล  

 
-  -  -  - 

 
ด ล ซ ม 

 
ร ด ร ม 

 
- ซ ม ล  

 
-  -  -  - 

 
-  -  -  - 

นา 
-  -  -  ซ 

   ชม 
ม - - ซ 

 
-  -  ล ซ 

 
-  -  -  - 

เสียง 
-  -  -  ล 

ระงม 
ด – ซ ม 

 
-  -  -  - 

พรอด 
-  -  -  ซ 

เพรียก 
ม -  - ซ 

 
ม ซ ล -  

 
-  -  ด ล 

 
ซ ล ซ -ม 

 
ร ด ร ม 

 
- ซ ม ล 

 
-  -  -  - 

 
-  -  -  - 

เรียก 
-  -  -  ซ 

กัน 
-  ม -  ซ 

 
3 ชั้น ทอน 2 

 
-  -  -  - 

นก 
-  -  -  ด 

 
ล  - ด ล 

     เขา 
ซมซล-ด 

 
ร ด  -  - 

เคลา 
-  -  -  ด 

 
ล  -  ดล 

      คู 
ซลซ– ซ 

 
ม  -  -  - 

เคลา 
-  -  -  ด 

 
ล  - ด ล 

      คู 
ซมซล-ด 

 
ลรด- - - 

 
-  -  -  - 

ชู 
-  -  -  ม 

คอ 
-  -  -  ม 

 
-  -  -  - 

 
-  -  -  - 

จับ 
-  -  -  ด 

ตอ 
รมร  - ม 

 
-  -  -  ซ 

ตน 
ล ซ –  ร 

ตาล 
-  ด  - ร 

 
-  -  -  ม 

 
รด  -  - 

 
-  - ลดซ 

 
ลซม – ซ 

 
-  ล  - ด 

 
-  -  -  - 

 
-  -  -  - 

ขาน 
-  -  -  ซ 

ขัน 
-  ด  - ซ 

 
ด ซ  - ล 

 
ซ ม  -  - 

เรียก 
-  -  - ร 

      คู 
ด -  - ร 

 
ดม - ซม 

 
ร ด ร ม 

      คู 
-  -  - ซ 

พรอง 
มซล – ด 

 
ล  -  -  - 

 
ด ล ซ ม 

 
ร ด ร ม 

 
-  ซ ม ล 

 
-  -  -  - 

 
-  -  -  - 

กอง 
-  -  -  ซ 

อรัญ 
ม  - ซ ซ 

 
-  -  -  - 

 
-  -  -  - 

ผลัด 
-  -  - ซ 

กัน 
-  ล –  ล 

 
-  -  -  - 

ไซร 
-  -  -  ด 

ขน 
ล  -  - ล 

 
ล ด  -  - 

 
-  -  ด ล 

 
ซลซ - ม 

 
ร ด ร ม 

 
-  ซ ม ล 

 
-  -  -  - 

 
-  -  -  - 

ตน 
-  -  - ซ 

คอ 
-  ม -  ซ 

 
อาจารยสิปปวิชญ กิ่งแกว เรียบเรียง 
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2 ชั้น ทอน 1 
บน 

-  -  -  ล 
กิ่ง 

-  -  -  ซ 
กะทก 

-  -  ล ด 
รก 

-  ด  - ล 
 

-  ม  - ซ 
 

-  ล  - ด 
นก 

-  -  - ด 
เอ้ียง 

ซ  -  - ซ 
 

-  ม -  - 
สงเสียง 

- ด ร ม 
เฉาะ 

ซ -  - ล 
ฉอด 

ด ล  - ด 
 

- ล ด ซ 
 

- ล  - ด 
จอด 

-  -  - ม 
จอ 

- ซ  - ม 
 

-  -  -  - 
จับ คู 

- ม  - ซ 
ผู 

ม  -  - ซ 
เมีย 
ม ล -  - 

 
-  -  - ม 

 
- ซ ม ล 

เคลีย 
- ด  - ซ 

คลอ 
-  -  - ซ 

 
-  -  -  - 

แลวปรอ 
- ด ล ล 

บิน 
ด -  - ซ 

ปรู 
- ซ - ด 

 
-  -  - ม 

 
- ซ ม ล 

สู 
-  -  - ม 

พนานต 
-  - ซ ซ 

 
2 ชั้น ทอน 2 

 
-  -  -  - 

สาลิกา 
- ล ด ล 

จับ 
-  -  - ซ 

กา 
-  ล -  - 

 
- ม  - ซ 

 
- ล  - ด 

หลง 
-  -  - ซ 

รอง 
ด ซ  - ล 

 
ซ ม  -  - 

เพราะ
พรอง 
- ซ  - ซ 

จํา 
- ม  - ซ 

เรียง 
-  ร – ม 

 
รด-ลดซ 

 
ม ซ ล ด 

เสียง 
-  -  - ซ 

หวาน 
- ด  - ซ 

 
ล ซ ม - 

สําเนียง 
- ซ ด ซ 

นา 
-  -  - ซ 

ฟง 
ม ล  -  - 

 
-  -  - ม 

 
- ซ ม ล 

กัง 
-  -  - ซ 

กังวาน 
- ซ  -  - 

 
-  -  -  - 

ฟงซาน 
- ล  - ซ 

จับ 
- ม  - ซ 

ใจ 
- ล  -  - 

 
-  -  - ม 

 
- ซ ม ล 

ใฝ 
-  -  - ซ 

จินต 
- ลทลซ 

 
ชั้นเดียว ทอน 1 

 
-  -  -  - 

กะลุมพ ู
ล ล  - ล 

จับ 
-  -  - ม 

   พุม 
- ซ  - ม 

 
- ม ร ม 

 
ซ ม ร ด 

กะลุม 
-  - ซ ซ 

  พู 
- ซ  -  - 

 
-  -  -  - 

แลวพาคู 
- ด ล ซ 

เคียง 
ม -  - ซ 

   โผ 
- ซ  - ด 

 
-  -  - ม 

 
- ซ ม ล 

ผก 
ด -  - ซ 

ผิน 
- ลทลซ 

 
ชั้นเดียว ทอน 2 

 
-  -  -  - 

กะลิง 
- ล  - ล 

จับ 
-  -  - ม 

กิ่ง 
ซ ม  -  - 

 
- ม ร ม 

 
ซ ม ร ด 

จันทน 
-  -  - ซ 

  กิน 
-  ซ -  - 

 
-  -  -  - 

แลวบิน 
- ด ล ล 

โบย 
-  -  - ซ 

  สู 
- ม  -  - 

 
-  -  - ม 

 
- ซ ม ล 

อัม 
ด  -  - ซ 

พร 
-  -  - ซ 

 
อาจารยสิปปวิชญ กิ่งแกว เรียบเรียง 
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เพลงเขมรไทรโยค 3 ชั้น 
ทอน 1  

 
-  -  -  - 

เออ 
- ด  - ล 

 
-  - ด ล 

 
ซ ฟ  - ซ 

 
-  - ล ซ 

 
ฟ ร  - ฟ 

 
- ร  - ซ 

 
ฟซฟ–ฟ 

บรรยาย 
-  - ฟ ฟ 

ความ 
-  -  - ฟ 

ตาม 
-  -  - ซ 

ไท 
ฟซล – ด 

 
ล - - - ล 

 
ด ฟ -  ซ 

เสด็จ 
-  -  ฟ ร 

ยาตร 
- ฟ  - ฟ 

 
ร –  ฟซ 

 
ฟร  - ล 

 
-  - ด ซ 

 
ฟ ซ ล ด 

 
-  -  - ร 

 
ด ม ร ร 

 
-  -  -  - 

 
-  -  - ร 

ยังไทร 
- ล  - ล 

โยค 
-  -  - ด 

 
ซ ฟ  -  - 

ประพาส 
-  ซ  - ซ 

 
ฟซล - ด 

 
- ฟ  - ซ 

พนา 
ลซ - ฟฟ 

สณฑ 
-  -  - ฟ 

 
ซฟซฟร- 

 
-  -  -  ร 

 
-  -  -  - 

เออ 
-  -  -  ฟ 

 
-  -  -  - 

 
-  -  - ฟ 

นอง 
-  -  - ซ 

เอย 
ลซฟซล-ล 

 
-  -  -  - 

 
-  -  -  ล 

 
-  -  -  - 

 
-  -  - ล 

 
ด –  รด 

 
-  -  - ล 

 
-  - ดล 

 
ซ ฟ - ซ 

 
-  -  -  - 

 
-  -  -  - 

เจา 
-  -  - ฟ 

ไม 
ร  -  - ฟ 

 
ร  -  ซฟ 

 
-  -  - ฟ 

เคย 
-  -  - ซ 

เห็น 
-  -  - ล 

 
ด ซ  -  - 

 
-  -  ด ล 

 
-  - ด ล-   

 
ซฟ - ซ 

 
-  - ล ซ 

 
- ฟ  - ซ 

 
-  - ฟ ซ 

 
ฟ -  -  - 

 

ทอน 2  
ไม 

-  -  - ร 
ไล 

- ด  - ด 
หลาย 

ฟ  -  - ล 
พันธุคละ 
ด ล  - ด 

 
ล ด  - ร 

ขึ้น 
มรด - ด 

ปะ 
ฟ - - - ซ 

ปน 
- ล  - ล 

 
-  -  -  - 

 
-  - ล ด 

 
-  - ร ด 

 
-  -  - ล 

 
-  - ด ล 

 
ซ ฟ  - ซ 

 
-  -  -  - 

 
-  -  -  - 

 
- ซ  - ล 

 
- ด  - ร 

 
- ด – ม 

 
ร ม  - ร 

 
-  -  -  - 

 
-  -  -  - 

 
- ร  - ม 

 
รมร - ร 

ที่ชาย 
- ซฟล 

     ชล 
-  -  - ล 

    เขา 
-  - ล ด 

ชะโงก 
-  - ล ล 

 
ซฟล - ล 

เปน 
ด ฟ  - ซ 

    โตรก 
-  -  - ร 

ธาร 
- ฟ  - ฟ 

 
-  -  - ซ 

 
ฟ ร  -  - 

น้ําพุ 
- ล ด ซ 

พุงซา 
- ฟ ร ฟ 

 
ร  - ฟ ซ 

 
ฟ ร  -  - 

 
(- ล ด ซ 

 
- ฟ – ซ 

 
ฟร  -  - 

 
-  -  -  -) 

ไหลมา 
- ล ด ซ 

ฉาฉาน 
- ร  - ฟ 

 
-  - ท ฟ 

 
ซ ฟ ร  - 

 
(ด ล - ซ 

 
- ฟ - ซ 

 
ฟร  -  -) 

   เห็น 
-  - ล ด 

 
-  - ร ด 

ตระการ 
- ล ซ ฟ 

 
(-  -  -  - 

 
-  -  - ด 

 
-  -  -  - 

 
- ล ซ ฟ) 

มันไหล 
-  - ฟ ฟ 

จอกโครม 
ซ ร  - ฟ 

 
-  -  -  - 

  โครม 
-  -  - ฟ 

มันดัง 
-  - ฟ ฟ 

จอก จอก 
- ร  - ร 

จอก จอก 
- ร  - ร 

โครม 
โครม 
- ฟ  - ฟ 
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กลับทอน 1  
 

-  -  -  - 
 

- ด  - ล 
 

-  - ด ล 
 

ซ ฟ - ซ 
 

-  - ล ซ 
 

ฟ ร  - ฟ 
 

- ร  - ซ 
 

ฟซฟ- ฟ 
น้ํา 

-  -  - ซ 
ใส 

- ฟ  - ฟ 
ไหล 

ท -  - ล 
จน ดู 

ด ล - ล 
 

-  -  - ล 
หมู 

ด ฟ  - ฟ 
มัส 

ล ซ  - ซ 
สยา 

-  - ฟ ฟ 
 

-  - ท ฟ 
 

ซฟร  - ล 
 

-  - ด ซ 
 

ฟ ซ ล ด 
 

-  -  - ร 
 

ด ม ร ร 
 

-  -  -  - 
 

-  -  -  - 
กี่ เหลา 
- ฟ - ฟ 

หลาย 
ซ ล  - ล 

วาย 
ด -  -  ซ 

มา 
ฟซล - ล 

 
-  -  - ล 

      ก็ 
ดฟ  - ซ 

เห็น 
ฟลซ - ฟ 

โฉม 
- ท  - ท 

 
ทฟ  - ซ 

 
ฟร  -  - 

 
-  -  -  - 

เอย 
-  -  - ฟ 

 
-  -  -  - 

 
-  -  -  - 

นอง 
-  -  - ซ 

เอย 
ลซฟซ-ล 

 
-  -  -  - 

 
-  -  -  - 

 
-  -  -  - 

 
-  - ล ด 

 
-  - ร ด 

 
-  -  - ล 

 
-  - ด ล 

 
ชฟ – ซ 

 
-  -  -  - 

 
-  -  -  - 

เจา 
-  -  - ฟ 

ไม 
ร  -  - ฟ 

 
ร  - ซฟ 

 
-  -  -  - 

      เคย 
-  -  - ซ 

เห็น 
-  -  - ล 

 
ด ซ  -  - 

 
-  -  ด ล 

 
-  - ด ล 

 
ซ ฟ  - ซ 

 
-  -  -  - 

 
- ฟ  - ซ 

 
-  - ฟ ซ 

 
ซ ร  -  - 

 

กลับทอน 2    
ยิน 

-  -  - ล 
ปกษา 

-  - ซ ล 
ซรอง 

ด -  - ด 
เสียง 
ล ล  - ด 

 
-  ด  - ร 

เพียง 
มรด  - ล 

ประ 
-  -  - ซ 

โคม 
- ล  - ล 

 
-  -  -  - 

 
-  - ล ด 

 
-  -  -  - 

 
ร ด  - ล 

 
-  - ด ล 

 
ซ ฟ  - ซ 

 
-  -  -  - 

 
-  -  -  - 

 
- ซ  - ล 

 
-  ด  - ร 

 
- ด  - ม 

 
รมร - ร 

 
-  -  -  - 

 
-  -  -  - 

 
- ร  - ม 

 
รมร - ร 

เมื่อยาม 
- ซ ฟ ล 

เย็น 
-  -  - ล 

พยับ 
-  - ล ด 

โพยม 
-  - ล ล  

 
-  -  - ล 

รอง 
ด ฟ  - ซ 

เรียก 
ล ซ  - ฟ 

รัง 
- ร  - ฟ 

 
-  -  - ซ 

 
ฟ ร  -  - 

เสียงนก 
- ล ด ซ 

ยูงทอง 
- ฟ  - ฟ 

 
-  -  - ซ 

 
ฟ ร  -  - 

 
(- ล  - ซ 

 
- ฟ  - ซ 

 
-  - ฟ ร 

 
-  -  -  -) 

มันรอง 
-  ล  - ซ 

โดงดัง 
- ร ฟ ฟ 

 
ซ ฟ ร  - 

 
-  -  -  - 

 
(ด ล - ซ 

 
- ฟ  - ซ 

 
ฟร  -  -) 

      ห ู
-  -  ล ด 

 
-  - ร ด 

เราฟง 
- ล ซ ฟ 

 
(-  -  -  - 

 
-  - ล ด 

 
-  - ร ด 

 
- ล ซ ฟ) 

 
-  -  -  - 

มันดัง 
- ฟ  - ฟ 

กระโตง 
-  - ฟ ซ 

โฮง 
ฟ ร  - ฟ 

มันดัง 
-  - ฟ ฟ 

กอกกอก 
- ร  - ร 

กอกกอก 
- ร  - ร 

กระโตงหง 
ฟ ซ  - ฟ 
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