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บทคัดย่อ
	 ย่าหรันตามนกยูง	 เป็นการแสดงชุดหน่ึงอยู่ในการแสดงละครในเรื่อง	 อิเหนา	 บทพระราชนิพนธ	์														

ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 (รัชกาลที่	 2)	 เป็นการร�าคู่ที่ผู้แสดงจ�าเป็นจะต้องมีทักษะขั้นสูง						

ในการปฏิบัติท่าร�า	 รายงานการวิจัย	 เรื่อง	 เทคนิคกระบวนการร�าคู่	 :	 ย่าหรันตามนกยูงนี้	 มีวัตถุประสงค	์													

เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการร�าคู่	 ชุดย่าหรันตามนกยูง	 รวมถึงการสืบทอดกระบวนท่าร�าจากอดีต									

ถึงปัจจุบันตลอดจนศึกษาเทคนิคกระบวนการร�าคู ่ชุดย่าหรันตามนกยูง	 ตามรูปแบบกระบวนท่าร�าของ																		

ครูรติวรรณ	 กัลยาณมิตร	 วิธีด�าเนินการวิจัยประกอบด้วย	 การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเอกสาร	 ต�ารา	 งานวิจัย									

การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย	 การจัดกิจกรรมจัดเก็บองค์ความรู้จากครูรติวรรณ	 กัลยาณมิตร																

การสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการแสดง	และการฝึกปฏบิตักิารแสดงละครในเรือ่งอเิหนา	ตอนย่าหรนัตามนกยงู	

น�าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบ	 วิเคราะห์ข้อมูล	 เรียบเรียงน�าเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการพรรณา

วิเคราะห์	

	 ผลการวิจัยพบว่า	การร�าคู่ชุดย่าหรันตามนกยูง	เป็นการแสดงชุดหนึ่งประกอบอยู่ในการแสดงละครใน

เรื่องอิเหนา	 โดยมีผู้สืบทอดกระบวนท่าร�าจากอดีตมาสู่การจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยนาฏศิลป	 จ�านวน		

3	 ท่าน	 ได้แก่	 เจ้าจอมมารดาแย้ม	 หม่อมครูแย้ม	 และคุณครูลมุล	 ยมะคุปต์	 (ผู้เช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย)										

ได้เข้ามาเป็นครูสอนในวิทยาลัยนาฏศิลปจึงได้มีการน�ารูปแบบการร�าคู่	 ชุดย่าหรันตามนกยูงมาเป็นบทเรียน

บรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยนาฏศิลปตั้งแต่ก่อตั้ง	 โรงเรียนนาฏดุริยางค์	 และยังคงใช	้					

เป็นบทเรียนสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน	การร�าคู่ชุดย่าหรันตามนกยูงเป็นการแสดงอยู่ในตอน	โสกันต์สียะตรา								

เป็นตอนที่สียะตราโตเป็นหนุ่มออกตามหาอิเหนาและบุษบา	 สียะตราปลอมตัวเป็นโจรป่าใช้ชื่อว่า	 ย่าหรัน									

เพื่อติดตามหาอิเหนาและบุษบา	 องค์ปะตาระกาหลาจึงแปลงตนเป็นนกยูง	 มาหลอกล่อให้ย่าหรัน	 (สียะตรา)	

ติดตามจนกระทั่งไปถึงเมืองดาหลัง	 รูปแบบกระบวนท่าร�าเป็นการร�าคู่	 ที่มีลักษณะการแสดงถึงการไล่ติดตาม

ระหว่างคนกับสัตว์	

	 กระบวนการร�าคู ่ชุดนี้มีลักษณะท่าร�าคือ	 ผู ้แสดงตัวย่าหรันต้องร่ายร�าด้วยท่าทางอันสง่างาม																				

ตามแบบฉบับของตัวพระในการแสดงละครใน	 ประกอบกับการแสดงท่าทางที่คล่องแคล่ว	 ในการไล่ติดตาม								

จับนกส่วนผู ้แสดงเป็นนกยูงจะต้องเลียนแบบกิริยาท่าทางของนกยูงที่มีความคล่องแคล่วและสง่างาม																		

เทคนิคกระบวนการร�าคู่ : ย่าหรันตามนกยูง
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และการร�าท่าทางหลอกล่อของนกยูงในท่วงท่าต่าง	 ๆ	 ให้มีความสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืน	 เทคนิค																								

ของกระบวนการร�าคูช่ดุนี	้อยูท่ีก่ารปฏบิตัท่ิาร�ารกุไล่กนั	โดยอาศยัทกัษะของผูป้ฏบิตัท่ิาร�าทีม่คีวามคล่องแคล่ว

ผสานกับความสง่างามสื่ออารมณ์ของตัวละครในการไล่จับติดตามกัน	 ทั้งยังต้องปฏิบัติท่าร�าให้สอดประสาน

สมัพนัธ์กนักบัค�าร้องท�านองเพลง	ซึง่ผู้แสดงจะต้องแสดงฝีมอืในการร่ายร�าขัน้สงูเนือ่งจากเป็นการแสดงประเภท

ละครใน	ที่มุ่งเน้นความประณีตงดงาม	

ค�าส�าคัญ :	ย่าหรันตามนกยูง,	กระบวนการร�าคู่,	ละครใน,	อิเหนา	

ABSTRACT 
	 Ya	Lhan	follow	the	peacock	is	a	performance	in	I-Nhoa,	Literary	work	by	the	King	Rama	

II.	 It	 is	a	dancing	with	advanced	skill	 in	acting,	a	 research	of	couple	dancing	 technique	of												

Ya	 Lhan	 follow	 the	peacock	was	purposed	 to	 study	of	background	of	 couple	dancing	of													

Ya	Lhan	tracking	the	peacock	included	carried	on	the	tradition	of	dancing	from	the	past	to	

the	present	and	study	of	dancing	 technique	of	Ya	Lhan	 tracking	 the	peacock	accordance	

technique	of	Khru	Ratiwan	Kallayanamitr.	For	research	methodology	including	collected	the	

data	 by	 documentaries,	 textbooks,	 research	works,	 interviewing	 of	 the	 expertise	 of	 Thai									

Dancing,	preparation	the	activities	for	knowledge’s	Khru	Ratiwan	Kallayanamitr,		interviewing	

the	related	persons	of	performance	and	trainer	of	I-Nhoa:	Ya	Khan	tracking	the	peacock	after	

that	examined,	analyzed	the	data,	arranged	descriptively	for	presentation.	

	 Dancing	technique	 is	the	actor	as	Ya	Lhan	 is	a	main	actor	of	this	performance	with	

liquid	posture	of	the	actor	in	play	performed	by	all	female	and	included	actively	acting	in	

tracking	the	peacock.	For	 the	actor	as	 the	peacock	shall	act	actively	and	liquidly	 like	the	

peacock,	 any	 acting	of	 the	peacock	 is	 applied	 from	nature	 to	 art	 and	matched	 lyric	 and									

melody,	made	correlated,	imparted	emotional	of	performance	is	clearly	for	impression	for	

the	audiences.	For	couple	dancing;	the	actors	shall	perform	with	their	advanced	dancing	skill	

because	this	performance	is	emphasized	dancing	art	style.	

Keywords :	Ya	Lhan	follow	the	peacock,	Couple	dancing,	Play	performed	by	all	female,	I-Nhao	

บทน�า 
	 นาฏศิลป์ไทย	 เป็นศิลปะการฟ้อนร�าหรือความรู้แบบแผนของการฟ้อนร�า	 เป็นส่ิงที่มนุษย์ประดิษฐ	์									

ขึน้ด้วยความประณตีงดงามมแีบบแผน	ให้ความบนัเทงิอนัโน้มน้าวอารมณ์และความรูส้กึของผูช้มให้คล้อยตาม	

ศิลปะประเภทนี้ต้องอาศัยการบรรเลงดนตรี	 และการขับร้องเข้าร่วมด้วย	 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดคุณค่ายิ่งขึ้น														

แต่ความหมายที่เข้าใจกันทั่วไป	คือ	ศิลปะของร้องร�าท�าเพลง	ซึ่งเป็นศิลปะการร้องร�าท�าเพลงที่มนุษย์สร้างขึ้น

เป็นผู้สร้างสรรค์โดยประดิษฐ์ข้ึนอย่างประณีตและมีแบบแผน	 ให้ความรู้	 ความบันเทิง	 ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส�าคัญ										

ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม	ความรุ่งเรืองของชาติเป็นอย่างดี	(สุมิตร	เทพวงษ์,	2548,	น.	2)	
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	 การแสดงนาฏศิลป์ไทยมีด้วยกันหลายประเภททั้งในแบบเป็นเรื่องราวอย่างละคร	 และแบบที่ไม่มี												

เร่ืองราวที่เรียกโดยรวม	 ๆ	 ว่า	 ร�า	 หรือระบ�า	 ทั้งที่เป็นแบบหลวงและแบบราษฎร์	 โดยเฉพาะแบบหลวง																					

การแสดงร�า	 ระบ�า	จะมีวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานหลายองค์ประกอบเพื่อให้การแสดงร�า	 ระบ�า	มีคุณภาพและ										

มีเอกลักษณ์เฉพาะ	 (สุวรรณี	 อุดมผล,	 2528,	 น.18)	 ตามประวัติของการแสดงนาฏศิลป์ไทยนั้น	 ค�าว่า	 ระบ�า										

ร�าฟ้อน	 เป็นค�าคล้องจองท่ีแสดงถึงประเภทของการแสดงได้อย่างชัดเจน	 ค�าว่า	 ระบ�าและฟ้อน	 เป็นค�า																						

ที่หมายถึงลักษณะของการแสดงท่ีมุ่งเน้นศิลปะการร่ายร�าที่ต้องใช้ผู้แสดงจ�านวนมากแสดงท่าทางร่ายร�า																

ในท่าทางต่าง	ๆ	แต่ไม่ได้มุ่งเน้นการด�าเนินเรื่องราว	ส่วนค�าว่า	ร�า	มีความหมายถึง	ศิลปะการร่ายร�าที่มุ่งหมาย							

แสดงท่าทางประกอบค�าร้อง	 หรือการท�าท่าทางต่าง	 ๆ	 ให้มีความงดงามมีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน

สืบทอดกันมา	แต่ไม่ได้มุ่งเน้นการด�าเนินเรื่องราวอย่างการแสดงละคร	อาทิเช่น	การร�าใช้อาวุธ	 ร�าตีบทใช้บท	

ร�าเดี่ยวและร�าคู่	

	 การร�าคู่	เป็นลักษณะของการแสดง	หมายถึง	การร�าตามบทร้อง	และท�านองเพลง	โดยมีผู้แสดง	2	คน	

เป็นการแสดงในลักษณะที่ผู้แสดงจะต้องร�าคู่กัน	 หากแต่มีข้อพิจารณาในรายละเอียดของการแสดงประเภท									

“	ร�าคู่”	ที่มีความแตกต่างไปจากการแสดงประเภท	ระบ�า	กล่าวคือ	การแสดงประเภท	ระบ�า	ใช้ผู้แสดงจ�านวน	

2	 คนขึ้นไป	 และร่ายร�าในท่วงท่าตามบทร้องตามท�านองในท่วงท่าต่าง	 ๆ	 ที่เหมือนกัน	 ถึงแม้จะมีผู้แสดง														

เพียงแค่	2	คน	ก็ปฏิบัติท่าร�าตามบทร้อง	ตามท�านองในท่วงท่าเดียวกัน	ส่วนการแสดง	ประเภทร�าคู่	ใช้ผู้แสดง

เพียงแค่	 2	 คน	 ร่ายร�าในท่วงท่า	 ตามท�านองค�าร้องในแต่ละบทบาทลีลาของผู้แสดงที่มีบทบาทต่างกัน	 แต่มี

ลักษณะการร่ายร�าที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน	 บางครั้งเป็นการแสดงที่ใช้เบิกโรงก่อนการแสดง	 เช่น	 ร�าเบิกโรง											

กิ่งไม้เงินทอง		ร�าประเลง	ร�าเมขลารามสูร	แต่ส่วนใหญ่มักเป็นการแสดงของตัวละครที่ตัดตอนมาจากการแสดง

ต่าง	 ๆ	 ทั้งการแสดงโขนและละคร	 เช่น	 หนุมานจับนางเบญจกาย	 หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา	 พระราม													

ตามกวาง	จากการแสดงโขน	การแสดงชุดพระลอตามไก่	ทุษยันต์ตามกวาง	รจนาเสี่ยงพวงมาลัย	รถเสนจับม้า	

และย่าหรันตามนกยูง	จากการแสดงละคร	เป็นต้น	

	 การแสดงชุดย่าหรันตามนกยูง	 เป็นการแสดงร�าคู่ชุดหนึ่งที่อยู่ในละครเรื่องอิเหนา	 บทพระราชนิพนธ์

ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 (รัชกาลที่	 2)	 ซึ่งผู้แสดงจะต้องแสดงฝีมือในการร่ายร�าอย่างสูง	

เนื่องจากเป็นการแสดงประเภทละครใน	ที่มุ่งเน้นความประณีตงดงามของศิลปะการร่ายร�า	 และยังเป็นตอน									

ทีเ่น้นให้เหน็ลลีาความสามารถของผูร้�า	อนัแสดงถงึการไล่ตามระหว่างคนและนกยงูโดยผูแ้สดงเป็นนกยงูจะต้อง

เลียนแบบกิริยาท่าทางของนกยูงท่ีมีความคล่องแคล่วและสง่างาม	 เช่น	 ท่าโผผินของนกยูง	 ท่าเยื้องย่าง																

และท่ายูงร�าแพน	 เป็นต้น	 ส่วนตัวย่าหรันซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเอกของการแสดงตอนนี้	 ก็ต้องร่ายร�าด้วยท่าทาง						

อันงดงาม	 เช่น	 ท่าควบขับอาชาของย่าหรัน	 ลักษณะการย�่าเท้าของม้า	 เป็นการน�าเอาธรรมชาติมาประดิษฐ	์										

ให้เกิดเป็นศิลปะที่ประณีตงดงามตามแบบแผนของละครในเช่นกัน	 ผู้ฝึกหัดจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ									

เฉพาะตวั	จงึสามารถแสดงลลีาทีง่ดงาม	โดยจ�าลองท่าทางของตวัละครท้ังสองตวัออกมาอย่างสมจรงิและสวยงาม

ตามแบบแผน	 เนื่องจากการแสดงชุดน้ี	 เป็นการแสดงอวดฝีมือและผู้แสดงจะต้องมีความช�านาญในการปฏิบัติ

ท่าร�า	 ดังที่	 สุภาวดี	 โพธิเวชกุล	 (2558,	 น.	 6)	 ได้กล่าวถึงลักษณะการแสดงของการแสดงประเภทร�าไว้ว่า														

“การร�าคนเดียว	 หรือร�า	 2	 คน	 น้ัน	 ผู้แสดงจะต้องสามารถตรึงสายตาของผู้ชมให้อยู่กับการแสดงของตนได้						

ตลอดเวลา	 ดังนั้นผู้ที่จะได้รับเลือกให้แสดงร�าเดี่ยวหรือร�าคู่น้ัน	 จะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการปฏิบัต	ิ												

ท่าร�าได้ถูกต้องในระดับ	“ฝีมือ”	หรืออย่างที่เรียกกันว่า	“ร�างาม”	นั่นเอง”	
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	 การร�าคู ่ชุดย่าหรันตามนกยูงเป็นชุดการแสดงที่มีกระบวนท่าร�างดงามแสดงชั้นเชิง	 ท่วงที	 ลีลา																	

ของผูแ้สดงในการไล่จบัตดิตามกนัทีม่ลีกัษณะตามรูปแบบการแสดงอย่างละครใน	และเป็นชุดการแสดงทีไ่ด้รบั

การสบืทอดกระบวนท่าร�านีม้าแต่โบราณ	ซึง่ได้รบัการบรรจชุดุการแสดงนีไ้ว้ในหลกัสตูรการเรยีนการสอนระดบั

มัธยมศึกษาปีที่	6	ของวิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศ	ซึ่งเป็นชุดการแสดงที่บรรจุอยู่ในการเรียนการสอนนับแต่

เปิดท�าการสอนเป็นโรงเรียนนาฏดุริยางคศิลป์	 ต่อเน่ืองมาตลอดจนถึงปัจจุบัน	 ซึ่งกระบวนท่าร�าชุดย่าหรัน											

ตามนกยูงนี้	 เป็นชุดการแสดงที่มีกระบวนท่าร�าที่งดงามเหมาะแก่การสืบทอดอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่	 ผู้วิจัยได้					

ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าความส�าคัญ	ความงามทางนาฏศิลป์ไทยของกระบวนการร�าคู่	ชุดย่าหรันตามนกยูง	

จึงสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าและจัดท�ารายงานการวิจัยเพื่อสืบสานอนุรักษ์และสืบทอดกระบวนการร�าคู่																			

ชุดย่าหรันตามนกยูงให้คงอยู่สืบต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการร�าคู่ชุดย่าหรันตามนกยูง	 และการสืบทอดกระบวนท่าร�า										

จากอดีตถึงปัจจุบัน	

	 2.	 เพือ่ศกึษาเทคนคิ	กระบวนการร�าคูช่ดุย่าหรนัตามนกยงู	ตามรปูแบบกระบวนท่าร�าของครรูตวิรรณ	

กัลยาณมิตร	

ประโยชน์ของการวิจัย
	 1.	 ได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการร�าคู่ชุดย่าหรันตามนกยูง	 และการสืบทอดท่าร�า									

จากอดีตถึงปัจจุบัน

	 2.	 เป็นการสืบทอดท่าร�า	 การร�าคู่ชุดย่าหรันตามนกยูง	 ตามรูปแบบกระบวนท่าร�าของคุณครูรติวรรณ		

กัลยาณมิตร	ไว้มิให้สูญหาย

	 3.	 ได้เทคนิคกระบวนการปฏิบัติท่าร�ากระบวนการร�าคู ่ชุดย่าหรันตามนกยูง	 ส�าหรับผู ้ที่ศึกษา																				

ทางด้านนาฏศิลป์ไทย	 น�าไปใช้เพื่อฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีทักษะความช�านาญในการปฏิบัติท่าร�า										

ยิ่งขึ้น

	 4.	 เอกสารรายงานการวิจัยฉบับน้ีเป็นเอกสารทางวิชาการ	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจสืบค้น										

ข้อมูลในวงวิชาการด้านนาฏศิลป์ไทยต่อไป

วิธีด�าเนินการวิจัย 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 	 1.1	 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการทั้งที่เป็นต�ารา	 เอกสาร	 หนังสือ	 รายงานการศึกษา

ค้นคว้า	วิทยานิพนธ์	ศิลปนิพนธ์	บทความ	จากห้องสมุดต่าง	ๆ	เช่น	หอสมุดแห่งชาติ	ศูนย์รักษ์ศิลป์	สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์	ฯลฯ	

	 	 1.2	 การจัดท�าโครงการจัดเก็บองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย	เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น

โดยเชิญครูรติวรรณ	กัลยาณมิตร	ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยเป็นวิทยากรในการให้ความรู้	ทั้งเชิงทฤษฎีและ

ปฏบิตั	ิเกีย่วกบัการร�าคูช่ดุย่าหรันตามนกยงู		โดยจดักจิกรรมในลกัษณะการสบืทอดความรูด้้วยวธิอีาศรมศกึษา	

โดยผู้วิจัยเป็นผู้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติท่าร�าและรับการถ่ายทอดเทคนิคกระบวนท่าร�า	
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 	 1.3	 การสัมภาษณ์	 (Interview	 guide)	 เป็นการสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาค�าตอบ											
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 	 1.4	 การสังเกต	(Observation)	ประกอบด้วย	การสังเกตแบบมีส่วนร่วม	และแบบไม่มีส่วนร่วม	
(Participant	and	non	participant	observation)	
	 	 	 1.4.1	 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 	 (Participant	 observation)	 ผู้วิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วม							
ในกิจกรรมพร้อมกับสังเกต	 ซักถามข้อมูลท่ียังสงสัยและจดบันทึกอย่างเป็นระบบ	 โดยผู้วิจัยได้รับมอบหมาย								
ให้เป็นผู้ด�าเนินกิจกรรมตามโครงการจัดเก็บองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย	 ผู้วิจัยจึงมีส่วนร่วม		
ในการด�าเนินกิจกรรมตั้งแต่การเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้	 ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ	 การถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของการร�าคู่ชุดย่าหรันตามนกยูง	 การสืบทอดกระบวนท่าร�า	 เทคนิควิธีการปฏิบัติ
ท่าร�าและเป็นผู้ร่วมปฏิบัติท่าร�าตัวนกยูงในการถ่ายทอดท่าร�าชุดนี้ให้กับกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6													
ที่เข้าร่วมกิจกรรม	
	 	 	 1.4.2	 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	 (Non-participant	observation)	ผู้วิจัยท�าการสังเกต
การปฏิบัติท่าร�าจากภาพวิดิทัศน์ที่บันทึก	 และเผยแพร่	 โดยภาควิชานาฏศิลป์ไทยของวิทยาลัยนาฏศิลป	 และ
สงัเกตการปฏบิตัท่ิาร�าจากวดิทิศัน์ทีบั่นทกึไว้จากการจดักจิกรรมตามโครงการจดัเกบ็องค์ความรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านนาฏศิลป์ไทย	
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
	 	 ในการศึกษาวิจัย	เรื่อง	เทคนิคกระบวนการร�าคู่	ชุดย่าหรันตามนกยูง	ผู้วิจัยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยในการศึกษา	และเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย	
	 	 2.1	 แบบสัมภาษณ์	 ใช้สัมภาษณ์ผู ้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย	 ผู ้รับการถ่ายทอดท่าร�า																						
และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	เก่ียวกบัความเป็นมา	การสบืทอดกระบวนท่าร�าชดุย่าหรันตามนกยงู	เทคนคิและกระบวน							
ท่าร�า	 ประกอบด้วย	 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 (Structured	 Interviews)	 	 และแบบสัมภาษณ์แบบ												
ไม่มีโครงสร้าง	(Non	structured	interview)		
	 	 2.2	 แบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	และแบบบันทึกการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	เป็นแบบ
บันทึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการจดบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้ารับการถ่ายทอดกระบวนท่าร�าชุดย่าหรัน											
ตามนกยูง	
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
	 	 3.1	 วิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยด�าเนินการ	ดังนี้	
	 	 	 3.1.1	 จัดกลุ่มเอกสารที่จะวิเคราะห์	 สังเคราะห์ออกเป็นกลุ่มข้อมูลต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ประเภท	
ของการแสดงนาฏศิลป์ไทย	 ความเป็นมาของการแสดงละครใน	 เรื่องอิเหนา	 ความเป็นมาของการร�าคู	่																			
ชุดย่าหรันตามนกยูง	 การสืบทอดกระบวนท่าร�าชุด	 ย่าหรันตามนกยูง	 องค์ประกอบของการแสดงชุดย่าหรัน													
ตามนกยูง	วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	
	 	 	 3.1.2	 น�าข้อมูลจากกลุม่เอกสารมาท�าการวเิคราะห์เนือ้หา	สรปุประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัประเภท
ของการแสดงนาฏศิลป์ไทย	 ความเป็นมาของการแสดงละครใน	 เรื่องอิเหนา	 ความเป็นมาของการร�าคู	่																				
ชดุย่าหรนัตามนกยงู	การสบืทอดกระบวนท่าร�าชดุย่าหรนัตามนกยงู	และองค์ประกอบของการแสดงชดุย่าหรนั
ตามนกยูง	
	 	 3.2	 วิเคราะห์ข้อมูลจาก	แบบสังเกต	แบบสัมภาษณ์	 โดยจะประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้	
น�ามาวิเคราะห์ในลักษณะเชิงบรรยาย	วิเคราะห์เนื้อหาโดยการสร้างข้อสรุป	
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	 	 3.3	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 จากการจัดกิจกรรมโครงการจัดเก็บองค์ความรู ้จากผู้เช่ียวชาญ																		

ด้านนาฏศิลป์ไทย	ครูรติวรรณ	กัลยาณมิตร	โดยจัดกิจกรรมในลักษณะการสืบทอดความรู้ด้วยวิธีอาศรมศึกษา														

เพื่อศึกษาและจัดเก็บความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ	 เกี่ยวกับการร�าคู่ชุดย่าหรันตามนกยูง	 และน�าข้อมูลที่ได้	

มาวิเคราะห์สรุปประเด็นที่เก่ียวข้องกับการสืบทอดกระบวนท่าร�า	 ลักษณะกระบวนท่าร�า	 และเทคนิควิธี													

การปฏิบัติท่าร�า	โดยด�าเนินการดังนี้	

	 	 	 3.3.1	 แยกประเภทข้อมูล	

	 	 	 3.3.2	 ลดทอนข้อมลูโดยการเลอืกสาระส�าคญัปรบัให้เข้าใจง่าย	และบนัทกึข้อมลูในลกัษณะ

การเขียนเป็นประเด็นที่ชัดเจนเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย	

	 	 	 3.3.3	 การจัดระเบียบข้อมูลโดยการจัดข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว	 ลดทอนแล้วให้เป็นกลุ่ม												

หมวดหมู่	มีความต่อเนื่องตามล�าดับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง	

	 	 	 3.3.4	 การสรุปความคิดเห็นและหาผลข้อเท็จจริงต่าง	ๆ	ของข้อมูลนั้น	

	 	 3.4	 น�าเสนอข้อมลูทีไ่ด้จากการวเิคราะห์	สงัเคราะห์ข้อมลู	สรปุอภปิรายผล	เชงิพรรณนาวเิคราะห์	

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 โดยใช้วัตถุประสงค์ของการวิจัย	 ขอบเขตของการศึกษาวิจัยเป็นกรอบแนวคิด									

ในการวิเคราะห์	สังเคราะห์และน�าเสนอข้อมูล	

ผลการวิจัย 
	 การวิจัยเรื่องเทคนิคกระบวนการร�าคู่	 ชุดย่าหรันตามนกยูง	 ผู้วิจัยศึกษาวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย												

เชิงคุณภาพ	(Qualitative	research)	โดยออกแบบกระบวนการวิจัยให้มีความหลากหลาย	บูรณาการเชื่อมโยง							

รูปแบบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับเรื่องที่ศึกษา	 อาทิเช่น	 ใช้รูปแบบการวิจัยเอกสารเป็นการรวบรวมข้อมูล																					

ข้อเท็จจรงิจากเอกสาร	หนงัสอื	ต�ารา	รายงานการศึกษาค้นคว้าในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกับประเภทของนาฏศลิป์ไทย												

และความเป็นมาของการแสดงชุดย่าหรันตามนกยูง	 การวิจัยจากการสังเกต	 โดยใช้รูปแบบการสังเกต																		

แบบมส่ีวนร่วม	และไม่มส่ีวนร่วมในการศกึษาข้อมลูเกีย่วกบัรปูแบบ	เทคนคิกระบวนท่าร�าชดุย่าหรนัตามนกยงู												

การวิจัยศึกษาเฉพาะกรณี	 โดยมุ่งเน้นศึกษากระบวนท่าร�าและเทคนิคการปฏิบัติท่าร�าชุดย่าหรันตามนกยูง									

ของ	 ครูรติวรรณ	 กัลยาณมิตร	 ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย	 และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม	 โดยผู้วิจัยได้จัดท�า

โครงการจัดเก็บองค์ความรู้	 และเชิญครูรติวรรณ	 กัลยาณมิตร	 มาเป็นผู้ถ่ายทอดท่าร�าให้กับนักเรียน																							

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	โดยมีผู้วิจัยเป็นผู้ร่วมถ่ายทอดท่าร�า	และรับการถ่ายทอดท่าร�า	ผลจากการศึกษาค้นคว้า	

และวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ	ผลสรุปได้ดังนี้	

	 การร�าคู่ชุดย่าหรันตามนกยูง	 เป็นการแสดงที่อยู่ในการแสดงละครใน	 เรื่อง	 อิเหนา	 ตอนโสกันต	์																			

สียะตรา	 บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 กล่าวถึงสียะตรา	 น้องชายของนาง						

บุษบาออกติดตามหานางบุษบา	 โดยปลอมกายเป็นโจรป่าช่ือว่า	 ย่าหรัน	 ฝ่ายองค์ประตาระกาหลา																							

แปลงองค์เป็นนกยูง	 มาหลอกล่อชักจูงให้ย่าหรันติดตามจนกระทั่งเดินทางไปถึงเมืองกาหลังจนได้พบกับ									

กษัตริย์ทั้ง	3	พระองค์	ได้แก่	บุษบา	อิเหนา	และ	วิยะดา
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ภาพที่ 1	การร�าคู่ชุดย่าหรันตามนกยูง

ที่มา	:	สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์	(2542,	น.	94).

		 ด้านการสืบทอดท่าร�าชุดย่าหรันตามนกยูง	 มีกระบวนร�าตามแบบแผนและลีลาในเชิงการแสดงมีการ

สืบทอดต่อเนื่องมาจากละครหลวงในรัชกาลที่	2	โดยมีผู้สืบทอดเป็นศิลปิน	และครูละครในสมัยต่าง	ๆ 	ที่ส�าคัญ	

3	ท่าน	คือ	เจ้าจอมมารดาแย้ม		ตัวละครส�าคัญในรัชกาลที่	2	หม่อมครูแย้ม	ฝึกหัดละครกับเจ้าจอมมารดาแย้ม

ในสมัยรัชกาลที่	 4	 ครูสอนละครในวังสวนกุหลาบ	 และคุณครูลมุล	 ยมะคุปต์	 ศิษย์ของหม่อมครูหลายท่าน											

รวมทั้งหม่อมครูแย้มของคณะละครวังสวนกุหลาบ	 ภายหลังได้เข้ารับราชการเป็นผู้สอนนาฏศิลป์ไทยให้กับ

โรงเรียนนาฏดุริยางคศิลป	 (วิทยาลัยนาฏศิลปในปัจจุบัน)	 ได้รับต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย									

เป็นผู้วางรากฐานการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย	และได้ถ่ายทอดการแสดงชุดย่าหรันตามนกยูงโดยก�าหนดให้เป็น

บทเรยีนหนึง่ในการฝึกหดันาฏศลิป์ไทยของนกัเรยีนในวทิยาลยันาฏศลิป	โดยปัจจบุนับรรจเุป็นเพลงในหลกัสตูร

การเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่	6	ของวิทยาลัยนาฏศิลปทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	รวมถึงในการ

จดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาหลกัสตูรสาขานาฏศลิป์ไทย	ในบางมหาวทิยาลัยได้บรรจกุระบวนท่าร�าชุดย่าหรนั												

ตามนกยูงนี้ไว้ในหลักสูตร	 เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติท่าร�า	 เป็นการสืบทอดกระบวนท่าร�า																				

สืบต่อมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ภาพที่ 2	ครูลมุล	ยมะคุปต์

ที่มา	:		คุณานุสรณ์ในการเสด็จพระราชด�าเนินพระราชทานเพลิงศพนางลมุล	ยมะคุปต์	(2526,	หน้าปก).	
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	 ลักษณะกระบวนการร�าคู่ชุดย่าหรันตามนกยูง	ตามรูปแบบกระบวนท่าร�าของครูรติวรรณ	กัลยาณมิตร	

จากการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการปฏิบัติท่าร�าชุดย่าหรันตามนกยูง	 สามารถสรุปได้ว่า	 ลักษณะกระบวนท่าร�า									

มีลักษณะท่าร�าตามท�านองเพลง	4	เพลงคือ	ท่าร�าในเพลงเชิด	ท่าร�าในเพลงเชิดฉิ่ง	ท่าร�าในเพลงเชิดจีนตัวสาม

และท่าร�าในเพลงเชิด	ซึ่งเป็นท�านองในตอนท้ายให้ผู้แสดงเข้า	ส�าหรับลักษณะกระบวนท่าร�าย่าหรันตามนกยูง

เป็นกระบวนท่าร�าที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ	 มีแบบแผนท่าร�าที่เป็นมาตรฐาน	 อีกทั้งกระบวนท่าร�า																			

มีลักษณะเฉพาะทางการแสดง	 คือ	 ท่าร�าของมนุษย์	 (ย่าหรัน)	 และท่าทางการร�าเลียนแบบสัตว์	 (นกยูง)																				

ที่มีกระบวนท่าร�าสอดคล้องสัมพันธ์กันในการแสดง	 หรือการไล่จับติดตามกัน	 ประกอบการร�าตีบทใช้บท														

ตามบทร้อง	 ลักษณะพิเศษของกระบวนท่าร�าชุดย่าหรันตามนกยูงนี้	 เป็นลักษณะของกระบวนท่าร�าที่มีความ								

แตกต่างจากการร�าคู่ในชุดอื่น	 ๆ	 กล่าวคือ	 เป็นการแสดงท่วงท่าร่ายร�าในการไล่จับติดตามระหว่างมนุษย์															

(ย่าหรัน)	 และ	 สัตว์	 (นกยูง)	 แต่ลักษณะของกระบวนท่าร�ายังคงความงดงามตามรูปแบบกระบวนท่าร�า																														

ของการแสดงละครใน	 ผู้แสดงฝ่ายย่าหรันนอกจากต้องปฏิบัติท่าร�าให้มีลักษณะตามแบบแผนของละครใน												

ที่เรียกว่า	 ร�างาม	 แล้ว	 ในบางท่าทางก็ต้องแสดงท่าทางอย่างคล่องแคล่ว	 มีช้ันเชิงในลักษณะการรุกไล่	 เช่น										

การควบม้า	 เร่งม้า	 ส่วนผู้แสดงฝ่ายนกยูงนอกจากจะต้องปฏิบัติท่าร�าให้มีความงดงาม	 ตามแบบแผนแล้ว														

ยังต้องปฏิบัติท่าร�าลักษณะเลียนแบบกริยาสัตว์ปีก	ในท่าทางที่ต้องท�าให้ผู้ชมรู้สึกคล้อยตามว่าเป็นนกยูงจริง	ๆ 	

มาร่ายร�าท�าท่าหลอกล่อ	 ให้รุกไล่	 ติดตามกันไป	 ซึ่งลักษณะท่วงท่าในการรุกไล่กันน้ี	 จะยังคงแบบแผน																

ความงดงามตามรูปแบบของการแสดงละครใน	

ภาพที่ 3	ครูรติวรรณ	กัลยาณมิตร	ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย

ที่มา	:	 ถ่ายภาพเมื่อวันที่	17	กันยายน	2558	โดย	หฤทัย	นัยข์โมก	ณ	วิทยาลัยนาฏศิลป	ถนนราชินี																														

	 แขวงพระบรมมหาราชวัง	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร.

	 ส่วนเทคนิคการปฏิบัติท่าร�าในการร�าคู่ชุดย่าหรันตามนกยูง	 สามารถสรุปเทคนิคกระบวนท่าร�าชุด													

ย่าหรันตามนกยูงเป็นค�าส�าคัญได้ดังนี้คือ	มีทีท่า,	แม่นจังหวะ,	เข้าถึงบท,	ร�าสัมพันธ์กันดุจหนึ่งเดียว	ดังที่ผู้วิจัย									

ขอขยายค�าส�าคัญดังกล่าวคือ	 “มีทักษะเชิงช้ันการร่ายร�า	 แสนแม่นย�าย�้าจังหวะให้ฉะฉาน	 ทุกท่วงทีหนีไล	่												

ให้เชี่ยวชาญ	 ผสมผสานยั้งหยุดดุจหนึ่งเดียว”	 ซึ่งเทคนิคการปฏิบัติท่าร�าข้างต้นน้ี	 ผู้วิจัยสรุปวิเคราะห์มาจาก

การฝึกปฏิบัติท่าร�าและการสัมภาษณ์ครูรติวรรณ	 กัลยาณมิตร	 และน�าค�าส�าคัญที่ได้ยินตลอดระยะเวลาที่ฝึก

ปฏิบัติท่าร�าในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมที่ครูรติวรรณ	กัลยาณมิตร	ย�้าเสมอ	ๆ 	ในการปฏิบัติท่าร�าชุดนี้	ซึ่งค�าส�าคัญ												

ดงักล่าวนี	้แสดงให้เห็นถงึเทคนคิของการปฏิบตัท่ิาร�าทีม่าจากกระบวนท่าร�าของย่าหรนัและนกยงูทีเ่ป็นลกัษณะ

กระบวนท่าร�าที่มีความแตกต่างไปจากการแสดงร�าคู่ในชุดอื่น	ๆ	
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อภิปรายผล 
	 จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่อง	 เทคนิคกระบวนการร�าคู่	 :	 ย่าหรันตามนกยูงท่ีผู้วิจัยสรุปผลข้างต้นนั้น

สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้	

	 1.	 ประวัติความเป็นมาของการแสดงชุดย่าหรันตามนกยูง	 เป็นกระบวนการร�าคู่	 ดังที่	 กรมศิลปากร	

(2550,	น.	189)	ได้ด�าเนินการศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลเป็นทะเบียนข้อมูล	:	ชุดระบ�าร�าฟ้อน	และระบุว่า

เป็นการร�าคู่ที่เป็นชุดเป็นตอน	 ส�าหรับประวัติความเป็นมาของการแสดงชุดนี้เป็นการแสดงที่อยู่ในการแสดง

ละครใน	 เรื่อง	 อิเหนา	 ดังที่	 นัยน์ปพร	 ชุติภาดา	 และ	 ส�าองค์	 รัตนรักษ์	 (2550,	 น.	 14)	 ได้ศึกษาข้อมูลไว	้														

และอธิบายเนื้อเรื่องในตอนโสกันต์สียะตราไว้ว่า	 เมื่อสียะตราอายุครบ	 15	 ปี	 ท้าวดาหาจึงจัดพิธีโสกันต์																		

และแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นวังหน้า	เมื่อเสร็จสิ้นพิธีโสกันต์แล้ว	สียะตราระลึกถึงอิเหนา	บุษบา	และวิยะดา	

ที่พลัดพรากจากกันไปเป็นเวลานานจนเกิดความทุกข์ใจเพราะความปราถนาที่จะได้รู้ข่าวของทั้งสามพระองค์	

พระพี่เล้ียง	 จึงแนะน�าให้สียะตาออกเดินทางตามหาอิเหนา	 บุษบา	 และวิยะดา	 โดยให้สียะตราเสแสร้ง												

กราบทูลลาพระชนกชนนีออกประพาสป่า	 สียะตราคล้อยตามจึงด�าเนินการตามที่วางแผนไว้	 เม่ือสียะตรา													

ยกทัพออกเดินทางจนพ้นเขตเมืองดาหาจึงปลอมตัวเป็นชาวป่าและเปลี่ยนชื่อเป็น	 “ย่าหรัน”เพื่อออกเดินทาง

ติดตามหาอิเหนา	 บุษบา	 และวิยะดา	 ย่าหรันไม่รู ้จะติดตามไปในหนทางใดจึงตั้งจิตอธิษฐานถึงองค์																								

ประตาระกาหลา	 ผู้เป็นอัยกา	 องค์ประตาระกาหลา	 แจ้งในทุกข์ร้อนของพระนัดดาจึงแปลงร่างเป็นนกยูง														

มาหลอกล่อให้ย่าหรันออกติดตาม	ย่าหรันไม่รู้ว่าความจริงแท้ว่านกยูงนั้นคือองค์ประตาระกาหลา	คิดหลงใหล

อยากได้นกยูงมาครอบครองจึงควบม้าออกติดตาม	โดยที่พระพี่เลี้ยงและเหล่าเสนาติดตามไม่ทัน	ด้วยอิทธิฤทธิ์

ของนกยูงแปลงได้น�าทางย่าหรันเดินทางมาจนถึงเขตแดนของเมืองกาหลังซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของอิเหนา	 บุษบา										

และวิยะดา	 ส�าหรับการแสดงชุดย่าหรันตามนกยูงน้ี	 มีองค์ประกอบการแสดงท่ีจะช่วยให้การแสดงชุดน้ี																				

มีความสมบูรณ์มากขึ้น	ได้แก่	ดนตรีประกอบการแสดงใช้วงปี่พาทย์	อุปกรณ์การแสดงในชุดย่าหรันตามนกยูง	

จะมีอยู่	 2	 อย่างด้วยกัน	 คือ	 แส้กับม้าแผง	 และผู้แสดงเป็นย่าหรันจะเหน็บกริช	 ซึ่งเป็นอาวุธประจ�าตัวไว้																	

ที่ข้างเอวด้านซ้ายอยู่เสมอ	ส�าหรับการแต่งกายนั้น	ย่าหรันแต่งกายยืนเครื่องพระสีเหลือง	สวมปันจุเหร็จเพชร	

ส่วนตัวนกยูงจะแต่งกายยืนเครื่อง	 สวมศีรษะหัวนกยูง	 ใส่เล็บ	 สวมปีกและหางนกยูง	 และองค์ประกอบ																	

ของการแสดงที่ส�าคัญส�าหรับการแสดงชุดน้ี	 ได้แก่	 ผู้แสดง	 ซึ่งสุภาวดี	 โพธิเวชกุล	 (2558,	 น.	 127)	 และ																				

รติวรรณ	 กัลยาณมิตร	 (ม.ป.ป.,	 น.	 37)	 ได้ให้ความเห็นไว้ว่า	 ผู้แสดงเป็นย่าหรัน	 ซึ่งเป็นผู้แสดงตัวเอก																						

ของการแสดงนี้	 จะต้องมีลักษณะคือ	 รูปร่างสูงโปร่ง,	 ใบหน้ารูปไข่สวย,	 ร�าสวยมีทีท่า	 มีลีลาแบบละครใน															

และท่าทางคล่องแคล่วมีภูมิในตัว	 ส่วนผู้แสดงเป็นนกยูง	 ควรมีลักษณะคือ	 เป็นตัวพระรูปร่างโปร่ง	 ตัวเล็ก,		

ใบหน้าสวย	 ผิวขาว,	 ร�าสวย	 มีลีลาแบบละครใน	 ลักษณะคล่องแคล่วว่องไว	 ซึ่งลักษณะของผู้แสดงดังกล่าว																								

ที่ระบุข้างต้นนี้	 มีลักษณะส�าคัญที่ส่งผลต่อการแสดง	 ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะของผู้แสดงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี											

ความส�าคญัต่อผลส�าเรจ็หรอืคณุภาพของการแสดงทีจ่ะสามารถโน้มน้าวให้ผู้ทีไ่ด้รบัชมเกดิความรูสึ้กคล้อยตาม

ที่เรียกกันว่ามีอารมณ์ร่วมไปกับการแสดง	

	 	 ด้านการสบืทอดกระบวนท่าร�าชดุย่าหรนัตามนกยงูสามารถกล่าวได้ว่า	เป็นกระบวนท่าร�าทีสื่บทอด

มาจากละครหลวงในรัชกาลที่	 2	 ดังที่	 รติวรรณ	 กัลยาณมิตร	 (ม.ป.ป.,	 น.	 69)	 ได้เรียบเรียงข้อมูลไว้เกี่ยวกับ								

การสืบทอดท่าร�าของการแสดงชุดนี้ว่ามีผู้สืบทอดท่าร�าที่ส�าคัญ	3	ท่าน	ได้แก่	
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	 	 1.1	 เจ้าจอมมารดาแย้ม	เกดิประมาณ	พ.ศ.	2341	บตุรพีระไกรเพช็รรตันสงครามภกัด	ีพริยิพาหะ	

(ทองดี)	 ได้เข้าถวายตัวเป็นละครมาตั้งแต่รัชกาลที่	1	และเป็นตัวละครส�าคัญในรัชกาลที่	2	จนได้เป็นเจ้าจอม

มารดาในรัชกาลนี้	ต่อมาในรัชกาลที่	3-4	ได้เป็นครูละครที่มีชื่อเสียง	มีลูกศิษย์	มากมาย	ที่ส�าคัญในการสืบทอด

การแสดงชุดย่าหรันตามนกยูงคือ	 เจ้าจอมมารดาวาด	 และหม่อมครูแย้ม	 เสียชีวิตในรัชกาลที่	 5	 ประมาณ										

พ.ศ.		2420	ณ	วังกรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา	รวมอายุได้	79	ปี	

	 	 1.2	 หม่อมครูแย้ม	 เริ่มปรากฏประวัติเมื่อเข้าฝึกหัดละครกับเจ้าจอมมารดาแย้มในสมัย	 รัชกาล							

ที่	 4	 โดยเจ้าจอมมารดาแย้มเป็นผู้ตั้งชื่อและประสิทธิ์ประสาทวิชาทางนาฏศิลป์ไทยให้กับ	 หม่อมครูแย้ม															

จนได้เข้ามาเป็นตัวละครส�าคัญในคณะละครสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	 (ช่วง	 บุนนาค)																											

จนท่านเจ้าพระยาและบุตรชายถึงแก่พิราลัย	 หม่อมครูแย้มจึงได้เข้ามาเป็นครูสอนละครในวังสวนกุหลาบ													

ของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ	เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ	กรมหลวงนครราชสีมา	

	 	 1.3	 คุณครูลมุล	 ยมะคุปต์	 เกิดวันที่	 2	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2448	 เข้าถวายตัวเป็นละครในวัง																				

สวนกุหลาบของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ	 เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ	 กรมหลวงนครราชสีมาตั้งแต่อายุได้	 6	 ปี								

เป็นศิษย์ของหม่อมครูหลายท่านรวมท้ังหม่อมครูแย้มและมักได้รับบทบาทให้เป็นตัวเอกเสมอ	 ภายหลังได้											

เข้ารับราชการเป็นผู ้สอนนาฏศิลป์ไทยให้กับโรงเรียนนาฏดุริยางคศิลป	 (วิทยาลัยนาฏศิลปในปัจจุบัน)																					

จนเกษียณอายุ	 วิทยาลัยนาฏศิลปจึงได้เชิญให้เป็นครูพิเศษสาขา	 นาฏศิลป์ไทย	 (ละคร)	 จนได้รับต�าแหน่ง																			

ผูเ้ชีย่วชาญการสอนนาฏศลิป์ไทย	คณุครลูมลุ	ยมะคปุต์	ได้วางรากฐานการเรยีนวชิานาฏศลิป์ไทย	และได้ถ่ายทอด

การแสดงชดุย่าหรนัตามนกยงูให้	เป็นบทเรยีนหนึง่ในการฝึกหดันาฏศลิป์	ไทยของนกัเรยีนในวทิยาลยันาฏศลิป

จนแพร่หลายในปัจจุบัน	ซึ่งจากการสืบทอดท่าร�าดังกล่าวสอดคล้องกับ	รจนา	สุนทรานนท์	(2549,	น.	441-69)		

ได้ศึกษานามานุกรมนาฏยศิลปิน	 :	 การศึกษาการสืบทอดนาฏยศิลป์สู่กรมศิลปากร	 พบว่า	 รูปแบบการเรียน						

การสอนในโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์	(วิทยาลัยนาฏศิลปในปัจจุบัน)	ได้รับการสืบทอดจากนาฏยศิลปินโขน

และละครหลวงมาต้ังแต่สมัยรัชกาลที่	 1	 ซึ่งรูปแบบกระบวนท่าร�าต่าง	 ๆ	 น้ี	 ได้รับสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น																

จนกระทั่งมีการบรรจุเป็นหลักสูตรและมีการเรียนการสอนเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบัน	

	 2.	 เทคนคิกระบวนการร�าคูช่ดุย่าหรนัตามนกยงูตามรปูแบบกระบวนท่าร�าของครรูตวิรรณ	กลัยาณมิตร	

จากการศกึษาเกีย่วกบัรปูแบบการปฏบิตัท่ิาร�าชดุย่าหรนัตามนกยงูพบว่ามกีารรวบรวมศกึษาเกีย่วกบักระบวน

ท่าร�าชุดย่าหรันตามนกยูงไว้บ้างแล้วแต่ผู ้วิจัยเลือกท่ีจะศึกษารูปแบบ	 เทคนิคกระบวนท่าร�าชุดย่าหรัน																	

ตามนกยูง	 โดยมุ่งเน้นศึกษากระบวนท่าร�าและเทคนิคการปฏิบัติท่าร�าชุดย่าหรันตามนกยูงของครูรติวรรณ	

กัลยาณมิตร	 ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย	 เน่ืองจากครูรติวรรณ	 กัลยาณมิตร	 เป็นศิษย์ท่านหนึ่งที่ได้รับการ

ถ่ายทอดกระบวนท่าร�าจากครูลมุล	 ยมะคุปต์	 ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ผู้ซ่ึงน�ากระบวนท่าร�านี้มาบรรจุไว้เป็น

หลกัสตูรการศกึษาของวทิยาลยันาฏศลิปตัง้แต่อดตีจวบจนปัจจบุนั	ครรูตวิรรณ	กลัยาณมติร	ได้คดัเลือกกระบวน

ท่าร�าชุดนี้จัดท�าเป็นเอกสารประกอบการสอนใช้เป็นผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินเพื่อเล่ือนระดับและผ่าน

การประเมินได้รับการเลื่อนระดับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของครูรติวรรณ	กัลยาณมิตร	อีกทั้งจากการ

จัดกิจกรรมโครงการจัดเก็บองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย	ครูรติวรรณ	กัลยาณมิตร	(สัมภาษณ์,	

17	 กันยายน	 2558)	 ท�าให้ทราบว่ารูปแบบกระบวนท่าร�าย่าหรันตามนกยูงมีทั้งรูปแบบส�าหรับการแสดง													

และการเรียนการสอน	 ซึ่งกระบวนท่าร�าที่ครูรติวรรณ	 กัลยาณมิตรได้รับการสืบทอดจากครูลมุล	 ยมะคุปต์												

นี้เป็นกระบวนท่าร�าที่ใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลปทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
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ซึง่จากการสงัเกตอย่างมส่ีวนร่วม	ด้วยการเป็นผูด้�าเนินกจิกรรมตามโครงการจดัเกบ็องค์ความรู้จากผู้เชีย่วชาญ

ด้านนาฏศิลป์ไทย	 โดยเชิญครูรติวรรณ	 กัลยาณมิตร	 เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดท่าร�าให้กับนักเรียนช้ันมัธยม										

ศึกษาปีที่	6	โดยผู้วิจัยเป็นผู้ร่วมปฏิบัติท่าร�าและถ่ายทอดท่าร�าให้กับนักเรียน	ชุดย่าหรันตามนกยูง	ในระหว่าง

วันที่	 17-18	 กันยายน	 2558	 สามารถสรุปลักษณะกระบวนท่าร�า	 เทคนิค	 และกลวิธีการปฏิบัติท่าร�า																									

ชุดย่าหรันตามนกยูง	ได้ดังนี้	

	 	 2.1	 ลักษณะกระบวนการร�าคู่ชุดย่าหรันตามนกยูง	 ตามรูปแบบกระบวนท่าร�าของครูรติวรรณ	

กัลยาณมิตร	กระบวนการร�าคู่ชุดย่าหรันตามนกยูงนี้	มีกระบวนท่าร�าดังที่	สุภาวดี	โพธิเวชกุล	(2558,	น.	127)	

และ	 รติวรรณ	 กัลยาณมิตร	 (ม.ป.ป.,	 น.	 124)	 ได้สรุปไว้คือ	 มีกระบวนท่าร�าตามท�านองเพลงเชิด	 ส�าหรับ														

การเริ่มต้นการแสดงเพื่อให้ผู้แสดงปรากฏตัวบนเวที	 มีจ�านวน	 2	 ท่า	 ท่าร�าในเพลงเชิดฉิ่ง	 ประกอบด้วย														

เน้ือร้อง	 2	 ท่อน	 และท่าร�าในเพลงเชิดจีนตัวสาม	 ส�าหรับแสดงถึงเหตุการณ์ที่ย่าหรันก�าลังตามไล่จับนกยูง										

ตามลักษณะการปฏิบัติท่าร�าท่ีเรียกเป็นค�าศัพท์ทางนาฏศิลป์ไทยว่า	 “โคมสามใบ”	 มีท่าร�าจ�านวน	 32	 ท่า											

ท่าร�าในเพลงเชิดส�าหรับให้ผู้แสดงกลับเข้าในฉากเมื่อจบการแสดง	 จ�านวน	 3	 ท่า	 ลักษณะกระบวนการท่าร�า							

ของการแสดงชุดนี้มีอยู่	2	แบบคือ	ท่าร�าของมนุษย์คือ	ย่าหรัน	กับท่าร�าที่ลอกเลียนแบบกิริยาท่าทางของสัตว์

คือ	ตัวนกยูง		ซึ่งจะมีลักษณะท่าร�าที่ต่างกันและมีบางท่าที่คล้ายกัน	โดยท่าร�าของย่าหรันเป็นลักษณะของการ

นั่งอยู่บนหลังม้า	 ฉะน้ันในการไล่ติดตาม	 ตัวละครจะเคลื่อนที่โดยการโขยกเท้าเสมือนการควบม้า	 ส่วนแส้ม้า								

ที่ถือไว้นั้นก็มีไว้เพื่อใช้บังคับม้า	 ท่าทางการร�าแสดงลักษณะการเคลื่อนไหวของนกยูงก็คือ	 การใช้มือทั้งสอง														

ตั้งวงกลาง	 สั่นข้อมือไปมาเสมือนว่านกก�าลังกางปีก	 โบยบิน	 หรือร�าแพนหาง	 จากการจัดกิจกรรมจัดเก็บ															

องค์ความรู้ในลักษณะของอาศรมศึกษาจากครูรติวรรณ	กัลยาณมิตร	ได้อธิบายลักษณะกระบวนท่าร�าของการ

ร�าคู่	 ชุดย่าหรันตามนกยูง	 ไว้ว่า	 ลักษณะท่าร�าของตัวนกยูงเป็นท่าที่ผสมลักษณะการร�าแบบกึ่งพระ	 กึ่งนาง												

ที่เรียกว่า	“ร�าแบบผู้เมีย”	ผสมผสานกับท่าทางแบบสัตว์ปีก	ที่ปรมาจารย์ด้านนาฏศิลป์ไทยได้ประดิษฐ์ท่าทาง

เลียนแบบกริยาสัตว์เหล่านี้ไว้	 เช่น	 ท่าโผผิน	 ท่าบินโฉบเฉี่ยว	 ท่าบินหลอกล่อ	 ซึ่งนอกจากกระบวนท่าร�า																				

ดังกล่าวแล้ว	ยังมีท่าทางการร�าในลักษณะการร�าแบบตีบทใช้บท	ประกอบบทร้อง	และการร�าในลักษณะท่าร�า

ที่เป็นท่าร�าพื้นฐานของนาฏศิลป์ไทย	

	 	 2.2	 เทคนิคการปฏิบัติท่าร�าชุดย่าหรันตามนกยูง	 จากการฝึกปฏิบัติท่าร�าและการสัมภาษณ์														

ครูรติวรรณ	 กัลยาณมิตร	 พบว่า	 ผู้วิจัยจะได้ยินค�าส�าคัญที่ได้ยินตลอดระยะเวลาที่ฝึกปฏิบัติท่าร�าในช่วงเวลา								

ที่จัดกิจกรรมที่ครูรติวรรณ	กัลยาณมิตร	ย�้าเสมอ	ๆ	ในการปฏิบัติท่าร�าชุดนี้	ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า	เป็นเทคนิค									

ที่ส�าคัญของการปฏิบัติท่าร�าในการแสดงชุดนี้คือ	 มีทีท่า	 แม่นจังหวะ	 เข้าถึงบท	 ร�าสัมพันธ์กันดุจหน่ึงเดียว														

ดังที่ผู้วิจัยขอขยายค�าส�าคัญดังกล่าวและสรุปเป็นเทคนิคส�าคัญของการปฏิบัติท่าร�าชุดนี้คือ	 “มีทักษะเชิงช้ัน	

การร่ายร�า	 แสนแม่นย�า	 ย�้าจังหวะให้ฉะฉาน	 ทุกท่วงทีหนีไล่ให้เช่ียวชาญ	 ผสมผสานยั้งหยุดดุจหนึ่งเดียว”															

ซึง่เทคนคิส�าคญัดงักล่าวนี	้สอดคล้องกับลกัษณะส�าคญัของการแสดงละครใน	ทีมุ่ง่เน้นความงาม	ความประณตี

ขององค์ประกอบการแสดง	5	ด้านคือ	ตัวละครงาม	ร�างาม	เพลงไพเราะ	บทกลอนเสนาะ	และปี่พาทย์ไพเราะ	

	 	 2.3	 กลวิธีในการปฏิบัติท่าร�าชุดย่าหรันตามนกยูง	 คือ	 การร�าเข้าคู่กัน	 ในการปฏิบัติท่าร�า																			

ในแต่ละท่า	 ทั้งท่าทางการตีบทใช้บทตามบทร้อง	 ทั้งท่วงทีที่แสดงออกในการไล่ติดตามกัน	 การหลอกล่อ												

หยุดยั้ง	 ให้มีความสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืน	 สื่ออารมณ์ของการแสดงตามบทละครใน	 การแสดงบทบาท													

เป็นตัวละครตามเรื่องราวได้อย่างชัดเจน	 กล่าวคือ	 ผู้แสดงเป็นย่าหรันต้องแสดงอารมณ์ของตัวละครในการ

พยายามไล่จับติดตาม	 และสื่อความหมายถึงผู้ชมในลักษณะของการอยากได้นกยูงนี้มาช่ืนชมจึงไล่จับติดตาม	
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ส่วนตัวนกยูงต้องแสดงลักษณะท่าทางอารมณ์ให้ผู ้ชมเกิดความรู ้สึกคล้อยตาม	 เปรียบประหนึ่งผู ้แสดง																	

เป็นนกยูงจริง	 ๆ	 มาร่ายร�า	 แสดงท่าทางชั้นเชิงให้ย่าหรันติดตามจับ	 ซึ่งการโผผิน	 บินหนีของนกยูง	 จะแสดง								

ในชั้นเชิงของการหลอกล่อมากกว่าหวาดกลัว	 ดังน้ันผู้แสดงจึงต้องแสดงอารมณ์ตามบทบาทของตัวละคร														

ทั้งสองตัวได้เป็นอย่างดี	 จึงจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม	 ส่วนการใช้พื้นที่ในการเคล่ือนไหวของผู้แสดง	

เนื่องจากเป็นการไล่ติดตามโดยย่าหรันข่ีม้าไล่ติดตาม	 นกยูงบินหลอกล่อ	 หลบหลีก	 มีรูปแบบการเคลื่อนไหว			

เป็นวงกลม	การไล่ติดตาม	การเคลื่อนไหวในทิศทางที่สวนทางกันไปทางซ้ายหรือทางขวาพร้อมกัน	 ซึ่งผู้แสดง

ทั้ง	 2	 คน	 จะต้องมีการเคล่ือนไหวและใช้พื้นที่ในการแสดงให้มีความเหมาะสมในลักษณะของการร�าแบบ													

เข้าคู่กัน	

	 ส�าหรับแนวทางในการฝึกปฏิบัติให้เกิดเทคนิคการปฏิบัติท่าร�าตามเทคนิคและกลวิธีการปฏิบัติท่าร�า								

ชุดย่าหรันตามนกยูง	ผู้วิจัยสรุปได้ว่า	ผู้ฝึกหัดจะต้องมีวิธีการในการฝึกฝนดังต่อไปนี้คือ	

	 1.	 อ่านและท�าความเข้าใจกับบทละครให้รู้จักบุคลิกลักษณะของตัวละครส�าคัญในตอนนี้คือ	 ย่าหรัน	

และนกยูง	

	 2.	 ฝึกฝนการร้องเพลงตามท่วงท�านองและจังหวะเพลงเชิดฉิ่ง	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติท่าร�าสามารถจับจังหวะ

ในบทร้องและท�านองเพลงได้อย่างแม่นย�า	

	 3.	 ฝึกฝนพื้นฐานการปฏิบัติท่าร�าในท่วงท่าต่าง	ๆ	ให้มีความงดงาม	ที่เรียกกันว่า	“มีที”	

	 4.	 ฝึกฝนปฏิบัติท่าร�าให้มีท่วงท่าต่าง	 ๆ	 อย่างคล่องแคล่วในลักษณะท่าทางตามกระบวนท่าร�า	 เช่น										

ผู้แสดงย่าหรันต้องมีท่าทางในการใช้แส้	 จับม้าแผงและใช้อุปกรณ์คือ	 แส้ประกอบกับม้าแผงในลักษณะต่าง	 ๆ		

ทั้งการขี่ม้า	 จับแส้ในขณะตีบท	 จับแส้ในการเร่งม้าให้คล่องแคล่วและสง่างาม	 ส่วนผู้แสดงนกยูงก็จะต้อง																

ใส่หางนกยูงและฝึกการปฏิบัติท่าทางในการร�าแพนหาง	 การบิน	 การโฉบ	 การโผผิน	 ยักเยื้องให้คล่องแคล่ว																		

สวยงามเช่นเดียวกัน	

	 5.	 การฝึกปฏิบัติท่าร�าเข้าคู่กันให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันในท่วงท่าต่าง	 ๆ	 ทั้งการตีบท	 ใช้บท										

การปฏิบัติท่าร�าตามบทบาทของตัวละคร	 ฝ่ายย่าหรันต้องท�าท่าทางในการบังคับม้า	 ฝ่ายนกยูงต้องท�าท่าทาง	

ในการหลอกล่อ	รุกไล่	อย่างมีชั้นเชิง	

	 6.	 ฝึกฝนการเคลื่อนไหวของตัวละครท้ัง	 2	 ตัว	 ได้แก่	 ย่าหรัน	 และนกยูง	 ให้เคลื่อนไหวโดยใช้พ้ืนที	่										

บนเวทีให้เหมาะสม	 ทั้งการเดินเป็นวงกลม	 การรุกไล่ไปทางซ้ายและขวาของเวที	 การเดินตามจังหวะเพลง										

เชิดจีนตัวสามในลักษณะโคมสามใบ	

	 7.	 ฝึกฝนการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของตัวละคร	 ทั้งสองตัว	 ย่าหรันแม้จะปลอมแปลงตนมา

แต่ก็เป็นการแปลงตนโดยความประสงค์ของตนเองแต่ก็มีจุดมุ่งหมายในการเดินทางออกตามหา	 และมีความ

อยากได้อยากครอบครองนกยูง	จึงถ่ายทอดลักษณะท่วงท่า	อารมณ์ของตัวละครออกมา	ให้ผู้ชมรู้สึกคล้อยตาม	

ส่วนนกยูงผู้แสดงต้องถ่ายทอดท่าร�าในลักษณะเป็นสัตว์ปีก	 และถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้ผู้ชมเชื่อให้ได้ว่า

ผู้แสดงนั้นเป็นนกยูง	การแสดงท่วงท่าในการหลบหลีก	หลอกล่อ	ก็ต้องถ่ายทอดและแสดงให้ผู้ชมรู้สึกว่าก�าลัง

หลอกล่อให้ย่าหรันติดตามมา	

	 แนวทางในการฝึกฝนการปฏิบัติท่าร�าดังกล่าวข้างต้นนี้	 เป็นกลวิธีที่จะท�าให้ผู้ที่ฝึกฝนตามขั้นตอน													

ต่าง	ๆ	เหล่านี้จนเชี่ยวชาญ	จะสามารถปฏิบัติท่าร�าได้งดงามและสามารถปฏิบัติท่าร�าตามเทคนิคกระบวนการ	

ร�าคู่	 ซึ่งเป็นกระบวนการร�าที่มีลักษณะพิเศษของการร�า	 กล่าวคือ	 เป็นการร�าตีบทตามบทร้อง	 และร่ายร�า															

ในการไล่จับติดตามระหว่างย่าหรันและนกยูง	 ลักษณะของท่าร�ามีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน																													
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รูปแบบของการใช้พื้นที่ในการแสดงเป็นการร�ารอบเวที	 เคลื่อนไหวในลักษณะวงกลม	มีการตีบทแสดงอารมณ์	

ถึงความรัก	 และเสน่หาอยากได้นกยูงตามบทร้องของเพลง	 ผู้แสดงตัวย่าหรัน	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเอกของการ

แสดงตอนนี้		ต้องร่ายร�าด้วยท่าทางอันสง่างามตามแบบฉบับของตัวพระในการแสดงละครใน	ประกอบกับการ

แสดงท่าทาง	 ที่คล่องแคล่ว	 ในการไล่ติดตามจับนกยูง	 ส่วนผู้แสดงเป็นนกยูง	 จะต้องเลียนแบบกิริยาท่าทาง									

ของนกยูงที่มีความคล่องแคล่วและสง่างาม	 และการร�าท่าทางหลอกล่อของนกยูงในท่วงท่าต่าง	 ๆ	 ซึ่งเป็นการ

น�าเอาท่าทางจากธรรมชาติมาประดิษฐ์ให้เกิดเป็นศิลปะที่ประณีตงดงาม	 เป็นลักษณะของการร�าเข้าคู่กัน															

ซึง่ผูแ้สดงจะต้องแสดงฝีมอืในการร่ายร�าอย่างสงู	เนือ่งจากเป็นการแสดงประเภทละครใน	ทีมุ่ง่เน้นความประณตี

งดงามของศิลปะการร่ายร�า	

ข้อเสนอแนะ 
	 1.	 จากการศกึษาละครใน	เรือ่ง	อเิหนา	ตอนย่าหรนัตามนกยงู	พบว่า	ยงัมกีารแสดงชดุอืน่	ๆ 	ทีน่่าสนใจ	

ควรศึกษาและสืบทอดไว้ในรูปแบบของงานวิจัย	 เช่น	 การแสดงละครใน	 เรื่อง	 อิเหนา	 ตอนอิเหนาร�าพึง																		

ถึงสามนาง,	 การแสดงชุดอิเหนาตรวจพล	 เน่ืองจากเป็นชุดการแสดงที่ยังคงไว้เป็นบทเรียนส�าหรับนักเรียน									

นักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	

	 2	 การศกึษาวจิยัเพือ่รวบรวมองค์ความรูเ้ก่ียวกับกระบวนการร�าหรอืเทคนคิการแสดงนี	้ยงัมไีม่มากนกั	

ซึ่งควรส่งเสริม	 สนับสนุนให้เกิดการสืบทอดองค์ความรู้เหล่านี้ไว้ในรูปแบบของการศึกษาวิจัย	 เพื่อประโยชน	์						

ในการศึกษาค้นคว้าในวงวิชาการด้านนาฏศิลป์ไทยสืบไป	

กิตติกรรมประกาศ 
	 รายงานการวิจัย	 เรื่อง	 เทคนิคกระบวนการร�าคู่	 ชุดย่าหรันตามนกยูง	 เป็นรายงานการศึกษาวิจัยที่ได	้							

มาจากการด�าเนินการจัดท�าโครงการจัดเก็บองค์ความรู้จากผู้เช่ียวชาญนาฏศิลป์ไทย	 ซ่ึงเป็นโครงการที่ได้รับ

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2558	 ของวิทยาลัย																		

นาฏศิลปนครราชสีมา	 รายงานการวิจัยฉบับนี้ส�าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่ง

จากผู ้อ�านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา	 ในการให้ความอนุเคราะห์การด�าเนินโครงการด้วยดี																

รองผูอ้�านวยการฝ่ายศลิปวฒันธรรม	นายนพดล	โคตรมติร	ทีก่รณุาสนบัสนนุและเหน็ชอบในการใช้งบประมาณ

ในการด�าเนินงาน	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา	 นายธนพจน์	 โพสมัคร	 ที่ช่วยสนับสนุน															

และจดุประกายความคดิ	ความเชือ่มัน่ให้กบัผูว้จิยัในการด�าเนินงาน	รองผู้อ�านวยการฝ่ายวชิาการ	นายอทิธพิทัธ์	

ขรมึสนัเทยีะ	ครทูีส่นบัสนนุส่งเสรมิผูว้จิยัในการด�าเนนิงานด้านวชิาการมาโดยตลอด	รองผูอ้�านวยการฝ่ายแผน

และพัฒนา	นายพงศกร	ทิพยะสุขศรี	ที่อนุมัติให้ด�าเนินงาน	และรองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร	นางสาวกนกทิพย์	

ประเสริฐ	ผู้ให้การสนับสนุน	ส่งเสริมผู้วิจัยในการด�าเนินงานด้านต่าง	ๆ	ด้วยดีเสมอมา	

	 ขอขอบพระคณุ	ครรูตวิรรณ	กลัยาณมติร	ผูเ้ชีย่วชาญนาฏศลิป์ไทย	สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์	นางนนัทา	

น้อยนิตย์	ครู	คศ.	3		วิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ	จากวิทยาลัยนาฏศิลป	นางนฤมล		ขันสัมฤทธิ์	ครู	คศ.	3	

วิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ	 จากวิทยาลัยนาฏศิลป	ที่กรุณาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการด�าเนินการ

จัดเก็บองค์ความรู้และการศึกษาด�าเนินการวิจัย	ขอขอบคุณนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่	4	ปีการศึกษา	2558	

สาขาวชิานาฏศลิป์ไทย		ทีเ่ป็นผูช่้วยวจัิย	ผูช่้วยในการด�าเนนิงานจดัเกบ็องค์ความรูจ้ากผู้เชีย่วชาญนาฏศิลป์ไทย	

นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีท่ี	 1	 ปีการศึกษา	 2558	 สาขานาฏศิลป์ไทย	 ที่เป็นผู้รับการสืบทอดท่าร�า																							
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ตามโครงการจดัเกบ็องค์ความรู	้รวมถงึนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที	่6	สาขานาฏศิลป์ไทย	ทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่าง
ในการรบัการถ่ายทอดท่าร�าชดุย่าหรนัตามนกยงู	ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามส�าคัญและเป็นประโยชน์ยิง่ต่อการศึกษาวจิยั	
ประโยชน์อันใดก็ตามซึ่งเกิดแก่การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี	 ผู้วิจัยขอใช้เป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดา	 มารดา	 คร	ู
อาจารย์	 รวมถึงผู ้มีพระคุณทุกท่านท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้วิจัยได้รับโอกาสอันดีงามตลอดมา	 ผู ้วิจัย																						
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิจัยฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการด้านนาฏศิลป์ไทยในด้านการ
สืบสาน	สืบทอดองค์ความรู้ทางนาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่สืบต่อไป	
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