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บทคัดย่อ
การวิจัย	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 (1)	 ดนตรีและเพลงท่ีปรากฏในบทอาศิรวาทและ 
บทร�าอ�านวยพร	(2)	สัมพันธศิลป์ที่ปรากฏในบทอาศิรวาทและบทร�าอ�านวยพร	งานวิจัย
นี้มีค�าถามว่า	 “บทอาศิรวาทและบทร�าอ�านวยพรมีสัมพันธศิลป์ต่อดนตรีและเพลงไทย
อย่างไร”	ใช้ระเบียบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพศึกษาข้อมูลทีมี่การแสดงจรงิจากหลักฐานทีป่รากฏ
ในเอกสารสจูบัิตร	การร่วมรับชมศิลปะการแสดงร�าถวายพระพร	ร�าอ�านวยพร		ตามสถาน
ทีซ่ึง่มีการจดัแสดง	ด�าเนนิการวจิยัระหว่างเดือนมีนาคม	2558	ถงึเดอืนมีนาคม	2559	ผล
การวิจัยมีดังนี้	 ดนตรีและเพลงที่ปรากฏในบทอาศิรวาทและบทอ�านวยพร	 ใช้วงปี่พาทย์
ไม้แขง็	วงป่ีพาทย์เสภา	วงป่ีพาทย์ไม้นวม	วงดนตรีพืน้บ้าน	ใช้บทร้อยกรองประเภทกลอน
สภุาพและมีการใช้โคลง	กาพย์	ฉนัท์		ด้วยมีบทอาศริวาท		บทร�าอ�านวยพรทีศ่กึษาจ�านวน	
339	 บท	 มีรายชื่อเพลง	 235	 เพลง	 จัดกลุ่มตามบุคคลโดยจ�าแนกได้	 4	 ประเภท	 คือ												
(1)	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชวงศ์	 พระราชอาคันตุกะ	 (2)	 พระบูรพมหา
กษตัริย์ราชวงศ์จกัร	ี(3)	พระบูรพมหากษตัริย์ในอดีต	(4)	อาคันตกุะของรัฐบาลและบุคคล
ทั่วไป	มีนักประพันธ์บทร้อยกรอง	ศิลปินผู้บรรจุท�านองเพลงบทอาศิรวาทและร�าอ�านวย
พรมีโครงสร้าง	4	ขั้นตอน	คือ	ขั้นที่	1	ดนตรีบรรเลงท�านองเพลงน�า		ขั้นที่	2	เพลงขับร้อง
บทพรรณนาความ	ขัน้ท่ี	3	เพลงขบัร้องบทอ�านวยพร	ขัน้ท่ี	4	ดนตรีบรรเลงและเพลงออก
ในด้านสัมพันธศิลป์ที่ปรากฏในบทอาศิรวาทและบทร�าอ�านวยพร	มี	5	ลักษณะ	คือ	ความ
มุ่งหมายและโอกาสของการแสดง	 บทอาศิรวาทและบทร�าอ�านวยพร	 ดนตรีมีวงดนตรีท่ี
บรรเลง-ขับร้อง	 การแสดงร�าของนักนาฏศิลป์	 และเพลงที่น�ามาบรรจุในบทร้อง	 
ด้านศลิปะความสมัพนัธ์ในการร�าถวายพร	 ร�าอ�านวยพร	ประกอบด้วยความสมัพนัธ์ของ
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ศลิปะ	5	อย่าง	คอืวรรณศิลป์ในรูปของบทร้อยกรอง	นาฏศลิป์ในรูปของนาฏยลีลา	ทศันศลิป์
ในรปูของเคร่ืองแต่งกาย	นกัแสดงคีตศิลป์ในรูปของการขับร้อง	และดุริยางคศลิป์ในรปูของ
การบรรเลงดนตรีและเพลง	โดยศลิปะดังกล่าวมีการผสานกันในรูปแบบท่ีสมัพนัธ์กัน

ค�าส�าคัญ:	สัมพันธศิลป์			เพลงไทย		บทอาศิรวาท		ร�าอ�านวยพร	

Abstract
Two	objectives	 in	the	research	are	to	study	the	music	and	songs	of	Asirawaat	
poem	(praising)	and	Ram	Amnuayporn	poem	(blessing),	together	with	total	artwork	
integration	 in	 performing	 Asirawaat	 poem	 and	 Ram	 Amnuayporn	 poem.	 The																
research	question	is	raised	on	how	the	concept	of	total	artwork	in	Asirawaat	poem	
and	Ram	Amnuayporn	poem	 is	applied	with	Thai	music	and	songs.	Research		
methodology	is	based	on	the	qualitative	writing	from	fieldwork	study	in	the	actual	
performance	venues,	and	document	study.	The	overall	research	procedures	span	
from	March	2015	to	March	2016.	Result	of	the	research	is	displayed	as	following.
Both	 the	music	and	song	 in	Asirawaat	poem	and	Ram	Amnuayporn	poem	are	
performed	with	both	hard	and	soft	mallet	of	Pii-phaat	ensemble,	Pii-phaat	Se-paa	
ensemble,	and	folk	ensembles.	Lyrics	are	set	using	several	poetic	forms	including	
Kloon	 Suphap,	 Kloong,	 Kaap,	 and	 Chan.	 In	 this	 research,	 the	 study	 of	 339																			
praising	and	blessing	poems	with	235	songs	can	be	classified	into	4	categories:	
(1)	 King,	 royal	 family,	 and	 royal	 guest,	 (2)	 Chakri	monarch,	 (3)	 Former	 Thai													
monarch	 and	 (4)	 visiting	 dignitaries	 and	 common	 people.	 The	 performance	 of	
Asirawaat	poem	and	Ram	Amnuayporn	poem	consists	of	4	procedures.	The	first	
begins	 with	 the	 introductory	 instrumental	 music,	 the	 second	 is	 vocal	 music																					
describing	the	theme	of	the	poem,	the	third	is	a	lyrical	singing	of	the	blessing	poem,	
and	lastly	the	final	instrumental	piece	and	an	exit	song.	The	concept	of	total	artwork	
integrated	in	the	Asirawaat	poem	and	Ram	Amnuayporn	poem	encompasses	5	
significant	factors,	which	include	of	performance	goal	and	opportunity,	the	praising	
and	blessing	poems,	ensembles,	 theatrical	art	dance,	and	song-setting	 for	 the	
poem.	The	art	 in	blessing	dance	 is	 comprised	of	5	 related	elements	 including	
poetic	 writing,	 choreography,	 visual	 arts	 in	 the	 dancers’	 costumes,	 the	 art	 of															
singing	and	instrumental	performing.	
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บทน�า
	 ดนตรีไทย	เป็นงานศิลปะที่ศิลปินไทยสร้างสรรค์ขึ้น	เนื้อหาสาระของดนตรีไทย
บอกถึงคุณลักษณะด้านวัฒนธรรมไทยท่ีหลากหลาย	 เช่น	 เครื่องดนตรี	 รูปแบบ 
การประสมวงดนตรี	ท�านองเพลง	บทร้อง	ศลิปินผูท้�าหน้าท่ีบรรเลงและศลิปินนกัร้องทีข่บั
ร ้องบทเพลงให ้สอดคล ้องไปกับแนวท�านองเพลงที่ เ กิดจากการประพันธ ์ของ 
นักประพันธ์ท�านองเพลง	 ทุกหน่วยเสียงที่เรียบเรียงจนเป็นวลีท�านอง	 ประโยคท�านอง		
ท่อนเพลง	 เป็นการก่อรูปท่ีเป็นศาสตร์	 มีระเบียบวิธีท่ีสร้างสรรค์ตามแบบแผนท่ีผ่าน 
การฝึกฝนเรียนรู้	 หล่อหลอมจนเป็นลักษณะเฉพาะท่ีชี้บ่งความเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ดนตรีได้อย่างชัดเจน	 ผ่านกระบวนการและน�ามารับใช้สังคมวัฒนธรรมท้ังงานพระราช
ประเพณ	ีงานประเพณขีองราษฎร	ไปจนถงึการน�าไปใช้เพือ่ความร่ืนเรงิบันเทงิใจ		สามารถ
ประกอบเป็นธรุกจิและอาชพีของศลิปิน	สาระของดนตรีมีการปรุงแต่งพฒันา		และสบืทอด
ต่อกนัมา	และด�าเนนิเช่นนีต่้อเนือ่งกันไปตามความเปล่ียนแปลงทีมี่การปรบัปรนของสงัคม
และวัฒนธรรม		
	 โครงสร้างของสังคมและวัฒนธรรมไทยประกอบด้วยสถาบันชาติ	 ศาสนา	 
พระมหากษัตริย์	 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์มีความส�าคัญต่อประชาชน 
ชาวไทยมายาวนาน	ประชาราษฎร์ต่างถวายความเคารพรัก	ความศรัทธา	และการเทดิทนู
ตามวถิทีางดังกล่าวนีน้บัว่าเป็นความโดดเด่นอย่างมาก	ดังปรากฏว่าเม่ือถงึวนัส�าคัญของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 สมเด็จพระบรมราชินีนาถ	พระบรมวงศานุวงศ์	 เช่น	 วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา	 วันพระราชสมภพ	 วันคล้ายวันประสูติ	 ชาวไทยทุกหมู่เหล่า 
ต่างน้อมเกล้าฯ	ด้วยบทอาศิรวาทราชสดุดี	และบางสถาบันทีมี่บทบาทเก่ียวข้องกับดนตรี
และนาฏศิลป์	ต่างก็มีการประพันธ์บทกลอนพร้อมทั้งน�ามาบรรจุเพลงต่าง	ๆ	เพื่อบูรณา
การท่วงท่าลีลาร�าให้เป็นชุดแสดงที่เรียกว่า	“ร�าถวายพระพร”	
	 บทอาศิรวาทราชสดุดี	 มิได้จ�ากัดไว้เฉพาะพระมหากษัตริย์และพระบรม 
วงศานุวงศ์ในปัจจุบัน	 แต่การถวายความจงรักภักดียังรวมถึงบูรพกษัตริย์ทั้งในราชวงศ์
จักรีและพระมหากษัตริย์ในอดีตด้วย	 เม่ือถึงวันส�าคัญของพระองค์ท่าน	 หรือการจัด 
กิจกรรมอื่นๆ	 เพื่อน้อมถวายพระองค์ท่านก็ยังมีการจัดชุดแสดงที่มีบทอาศิรวาท	 
บทสดุดี	มีวงดนตรีและบทร้องบรรเลงขับร้องถวายพระพรน้อมร�าลึกพระคุณอเนกอนันต์
ของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย	 ดังพบเห็นได้จากการจัดงานน้อมร�าลึกถึงสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช	 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช			
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว		เป็นต้น	
	 เม่ือมีพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 หรืออาคันตุกะของ

สัมพันธศิลป์ของเพลงไทยที่ปรากฏในบทอาศิรวาทและร�าอ�านวยพร
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รัฐบาลที่เสด็จมาเยือนหรือเดินทางมาเยือนเชื่อมสัมพันธไมตรีมีการจัดงานเลี้ยงถวาย 
การต้อนรับหรือต้อนรับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่างได้รับมอบหมายให้ประพันธ์บทร้อง
เนื่องด้วยกิจกรรมซึ่งประกอบขึ้น	 จัดชุดร�าอ�านวยพรแก่แขกท่ีมาเยือนนั้น	 เช่นเดียวกับ
แนวในวิถีของประชาชนท่ัวไปเม่ือวันส�าคัญ	 เช่น	 วันเกิดของบุคคลต่าง	 ๆ	 วันคล้ายวัน
สถาปนาหน่วยงาน	วนัทีบุ่คคลประสบความส�าเร็จในการรับราชการ	วนัครบรอบวนัทีเ่ร่ิม
กิจการค้าของบุคคล	 บริษัทห้างร้าน	 วันครบวันเกษียณอายุราชการของข้าราชการ	 
วันส�าคัญ	ๆ	ที่เกิดขึ้นดังกล่าว	 เมื่อมีการประกอบกิจกรรมเฉลิมฉลอง	นิยมก�าหนดให้มี
การบรรเลงดนตรี	 มีการขับร้องบทร้องบทร้องมีสาระถ้อยความพรรณนาเร่ืองราวตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น	ทั้งบางงานยังมีชุดจัดร�าอ�านวยพร	เพื่อสร้างความชื่นชมก่อให้เกิด
ความสุขแก่หน่วยงานหรือบุคคลให้ได้รับค�าพรและสิ่งดีงาม	
	 โครงสร้างของบทอาศริวาทและบทอ�านวยพรทีป่รากฏ	ทัง้ทีบ่รรเลงขบัร้องอย่าง
เอกเทศแล้ว	 ยังมีการน�าบทร้อยกรองดังกล่าวมาสานสัมพันธ์กับชุดแสดงของ 
นักนาฏศิลป์ไทย	ปรากฏอยู่ในประเพณีและวัฒนธรรมไทย	ความส�าคัญและความเป็นมา
ดังทีไ่ด้น�าเสนอได้สะท้อนคณุค่าของงานศลิปะดนตรี	ซึง่การผสมผสานศลิปะดนตรีกับงาน
ศิลปะด้านภาษาและการแสดงนาฏศิลป์	เป็นมุมทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องการค�าตอบเพื่อ
อธิบายถึงสัมพันธศิลป์ท่ีเกิดขึ้น	 จึงท�าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาองค์ความรู้ที่ประกอบขึ้นเป็น
ชดุศลิปะต่าง	ๆ 	เหล่านัน้	โดยเฉพาะในแง่มุมของค�าตอบทีมุ่่งศกึษาด้านการบรรจเุพลงซึง่
มีทั้งความหลากหลายของแนวท�านองเพลง	จังหวะ	 โครงสร้างเพลง	การสร้างศิลปะการ
แสดงที่ผ่านบทร้อยกรองต่อการเชื่อมต่อปรากฏการณ์ที่ก�าหนดขึ้น	จึงก�าหนดหัวข้อวิจัย
ครั้งนี้ว่า	“สัมพันธศิลป์ของเพลงไทยที่ปรากฏในบทอาศิรวาทและร�าอ�านวยพร”	การวิจัย
นี้จะก่อประโยชน์ต่องานสร้างสรรค์ด้านศิลปะดนตรี	 คีตศิลป์	 นาฏศิลป์	 และวรรณศิลป์	
เป็นการแสวงหาองค์ความรู้จากสัมพันธศิลป์ของเพลงซึ่งเป็นส่วนของภูมิปัญญศิลป์ทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

ระเบียบวิธีวิจัย
	 ในการวิจัยก�าหนดมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสัมพันธศิลป์ของดนตรีและเพลงท่ี
ปรากฏในบทอาศิรวาทและบทร�าอ�านวยพรใน	2	ประเด็น	คือ	เพื่อศึกษาดนตรีและเพลง
ท่ีปรากฏในบทอาศิรวาทและบทร�าอ�านวยพร	 และเพื่อศึกษาสัมพันธศิลป์ท่ีปรากฏใน 
บทอาศิรวาทและบทร�าอ�านวยพร	 มีค�าถามวิจัยว่า	 “บทอาศิรวาทและบทร�าอ�านวยพร 
มีสัมพนัธศลิป์ต่อดนตรีและเพลงไทยอย่างไร”	ในด้านระเบียบวธิวีจิยัใช้ระเบียบวธิวีจิยัเชงิ
คณุภาพ	มีแนวทางด�าเนนิการคือ	ศกึษาเอกสารท่ีเกีย่วข้องน�าสาระท่ีได้จากการศกึษามา
วิเคราะห์	การศึกษาข้อมูลมีจุดเน้นด้านการบรรจุเพลง	ลักษณะการใช้เพลงก�ากับบทร้อง	
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ความสมัพันธข์องเพลงบทร้องกบัลกัษณะการใชเ้พลง	โดยบทร้องจ�าแนก		2	ประเภท	คอื		
ประเภทแรกศึกษาบทร้อยกรองในรูปแบบการประพันธ์ท่ีแสดงอาศิรวาทเพื่อน้อมถวาย
พระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 สมเด็จพระบรมราชินีนาถ	พระราชวงศ์	 และ 
บูรพกษัตริยาธิราช	ในรูปแบบการขับร้องประกอบการบรรเลงดนตรี		รูปแบบประกอบร�า
ถวายพระพรที่ก�ากับบทร้องไว้	ประเภทที่สองศึกษาบทร้อยกรองในรูปแบบการประพันธ์
ทีแ่สดงการอ�านวยพรแก่บุคคลต่าง	ๆ 	ในรปูแบบการขบัร้องประกอบการบรรเลงดนตรี	รูป
แบบประกอบร�าอ�านวยพรที่ก�ากับบทร้องไว้	(กรมส่งเสริมวัฒนธรรม,	2557:	3)
	 การคัดเลอืกข้อมูลท่ีน�ามาท�าการศกึษา	เป็นบททีมี่ความสมบูรณ์	มีการใช้แสดง
จริงจากงานเฉลมิฉลองจากงานแสดงในโอกาสต่าง	ๆ 	การแสดงจริงบนเวทกีารแสดง		เช่น		
โรงละครแห่งชาต	ิ	สงัคตีศาลา		เวทีการแสดงโขน	-	ละคร		รายการแสดงทางสถานโีทรทศัน์	
งานที่จัดกิจกรรมและมีการแสดง	 ทุกข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมเป็นเอกสารท่ีบ่งบอกชุดงาน
ศิลปะที่มีบทร้อง	 การบรรจุเพลงที่ก�ากับไว้ในแต่ละบทร้อยกรอง	 ข้อมูลดังกล่าวนี้	 มีการ
สืบค้นจากสูจิบัตรการแสดง	สคริปบท	เอกสารส่วนตัวของศิลปินนักดนตรี	ศิลปินนักร้อง	
ศลิปินนกัแสดง	บุคคลต่าง	ๆ 	ทีป่ฏิบัตงิานเกีย่วกับหวัข้อทีศึ่กษา	แหล่งทีศ่กึษาได้จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูล	 เช่น	 สูจิบัตรการแสดงต่าง	ๆ	การเข้าถึงข้อมูลจริงจากประสบการณ์
การเข้าชมการแสดงร�าถวายพระพร	 ร�าอ�านวยพรตามสถานท่ีซึ่งมีการจัดแสดงท้ังก่อน
การวิจัยและระหว่างด�าเนินการวิจัย	 นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและ 
การสัมภาษณ์ศิลปินนักดนตรี	 นักคีตศิลป์	 นักแสดงในชุดร�าถวายพระพร	 ร�าอ�านวยพร	
บุคคลข้อมูลทีเ่ก่ียวข้อง	การเก็บรวบรวมข้อมูลเม่ือครบถ้วนแล้วจงึน�ามาจ�าแนกวเิคราะห์
และสงัเคราะห์	โดยก�าหนดประเด็นศกึษาตามวตัถปุระสงค์		และค�าถามวจิยัน�าไปสูส่งัคม
แห่ง	สันติสุขแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนและชาติพันธุ์นั้น	ๆ
	 ในบทความวิจัยนี้มีศัพท์เฉพาะที่สัมพันธ์กับสาระของการเสนอ		คือ	 	
 บทร�าอ�านวยพร	หมายถึง		บทร้อยกรองที่ประพันธ์ตามฉันทลักษณ์		ประกอบ
ด้วยถ้อยค�าที่อ�านวยพรดีงามแด่บุคคล	และน�าไปแสดงลีลาท่าร่ายร�าตามค�าร้อง	ท�านอง
ดนตรี	ในรูปแบบร�าหรือระบ�าของนาฏศิลป์ไทย	บทร�าอ�านวยพรในงานวิจัยนี้จ�าแนกเป็น
บทร�าถวายพระพร	 ส�าหรับพระมหากษัตริย์	 พระราชวงศ์	 สมเด็จพระบูรพมหา 
กษัตริยธิราช	และบทร�าอ�านวยพรส�าหรับบุคคลทั่วไป
	 บทอาศิรวาท	 หมายถึง	 ค�าอ�านวยพรด้วยส่ิงดีงามเพื่อน้อมเกล้าฯ	 ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดุลยเดช	สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ	์พระบรมราชนินีาถ	
สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช	สยามกุฎราชกุมาร	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		สยามบรม
ราชกุมารี	พระราชวงศ์พระองค์ต่างๆ	สมเด็จพระบูรพมหากษตัริยาธริาช		โดยนกัประพนัธ์
ร้อยกรองตามฉนัทลกัษณ์	และน�าไปบรรเลงรบัร้องถวายพระพร	หรือแสดงร�าถวายพระพร	
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ด้วยลีลาท่าร่ายร�าตามค�าร้อง	ท�านองดนตร	ีตามแบบแผนของดนตรีไทยและนาฏศลิป์ไทย
 เพลงและดนตรีไทย	หมายถึง	 เพลงไทยที่บรรจุในบทอาศิรวาท	 บทร�าถวาย
พระพร	 บทร�าอ�านวยพรมีวงดนตรีไทยที่ใช้บรรเลงประกอบการขับร้องและประกอบร�า
อ�านวยพร		ซึ่งระบุไว้ในหลักฐานข้อมูลประกอบบทที่จัดท�าไว้เพื่อน�าแสดงสู่สาธารณชน
	 สัมพันธศิลป์	หมายถึง	ความเกี่ยวข้องสอดคล้องที่ผูกไว้ระหว่างวรรณศิลป์ใน
รูปของบทร้อง	ดุรยิางคศิลป์ในรูปของเพลง	คตีศลิป์ในรปูทีต้่องขบัร้องตามเพลงทีเ่กิดจาก
การบรรเลงของวงดนตรี	 นาฏศิลป์	 และทัศนศิลป์	 โดยน�าศิลปะดังกล่าวมาศึกษาความ
สัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงกัน

สาระทางวิชาการที่เป็นสังเขปจากการทบทวนวรรณกรรม
	 แนวคิดในด้านสุนทรียศาสตร์	 เป็นศาสตร์ที่อธิบายความงาม	 ความไพเราะ	 
ก่อให้เกิดผลงานการสร้างสรรค์	 มีความส�าคัญต่อการงานทางด้านศิลปะแขนงต่างๆ	 
ทัง้ด้านดุรยิางคศลิป์ทีค่รอบคลุมดนตร	ีเพลงบรรเลง	เพลงขบัร้อง	สามารถรับรูแ้ละสมัผสั
ความไพเราะของลีลาท�านองเพลงได้ด้วยการฟัง	ทัศนศิลป์สามารถรับรู้และสัมผัสได้ด้วย
การมองด้วยตา	และนาฏศิลป์ซึ่งเป็นศิลปะการแสดง	มีทั้งความงามจากการสวมอาภรณ์	
ลีลาท่าทางการเคลื่อนร�า	ระบ�า	ฟ้อน	ผสานกับจังหวะและท�านองเพลง		นาฏศิลป์จึงรวม
การรับรู้ความงาม	 ความไพเราะไว้	 ทั้งการมองด้วยตา	 และการฟัง	 เป็นสุนทรียศิลป์ที	่									
บ่งบอกสภาวะของคุณค่าท่ีความรู้สึก	 ความรู้	 ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลรับรู้และเข้า
ถึงภาวะนั้นแตกต่างกัน
	 คุณค่าของสุนทรียศิลป์	ก่อให้มนุษย์เกิดความภาคภูมิใจ	รสศิลป์คือความพึงใจ
ต่อความงาม	 ความไพเราะ	 การสร้างสรรค์ของศิลปินและผู้รู้จึงปรากฏที่ผลงาน	 ในงาน
วจิยันีมี้ความงามของรสศิลป์ทีเ่ชือ่มสมัพนัธ์ระหว่างดนตรี		คอืเพลงบรรเลง		เพลงขบัร้อง
ท่ีมีบทร้องรองรับ	 นาฏศิลป์	 คือลีลาท่าร�าท่ีเคล่ือนไปตามท�านองและจังหวะดนตรี	 
ทศันศิลป์คือการเลือกคดัชดุเคร่ืองแต่งกายของนกัแสดง	ตลอดจนการออกแบบเคร่ืองแต่ง
กายที่เหมาะสมกับชุดแสดง	รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบท่าร�าด้วย	ความงามของศิลป์ใน
เชงิสนุทรียศาสตร์	ก่อเกิดความรูส้กึและสมัผสัเพือ่เข้าถงึ	3	ลักษณะ	คือ	สาระความงดงาม	
สาระความไพเราะ	 สาระท่ีปรากฏออกมามีความแปลกสะดุดตา	 โดยมีแตกต่างไปจากท่ี
เคยมีมาก่อน	และสาระในความน่าสนใจ	น่าอัศจรรย์ใจ
	 การแสดง	 “ร�า”	 และ	 “ระบ�า”	 ท้ังสองค�า	 ค�า	 “ร�า”	 ในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน	 พ.ศ.	 2554	 (2556:	 	 1001)	 ให้ความหมายว่า	 “การแสดงที่มี 
การเคลื่อนไหวร่างกาย	 เช่น	แขน	ขา	ล�าตัว	นิ้วมือ	และเท้าไปตามลีลาดนตรีใช้ผู้แสดง
ตั้งแต่	 1	 คน	 ขึ้นไป	 มีลีลาและแบบท่าร�าสวยงาม	 เช่น	 ร�าแม่บท	 ร�าฉุยฉายพราหมณ์,	 



7สัมพันธศิลป์ของเพลงไทยที่ปรากฏในบทอาศิรวาทและร�าอ�านวยพร

ถ้าเป็นการถืออาวุธประกอบเรียกว่าร�าอาวุธ	 เช่น	 ร�าดาบ	 ร�าทวน	 ร�ากริช,	 บางครั้งมี 
การร�าเป็นหมู่ก็เรียกว่า	ร�า	เช่น	ร�าโคม	ร�าวง		...”		ส่วนค�าว่า	“ระบ�า”		(2556:		980)	ให้
นิยามไว้ว่า	“การแสดงที่มุ่งความสวยงามหรือความบันเทิง	ใช้ผู้แสดงเป็นหมู่	เช่น	ระบ�า
สี่บท	 	 ระบ�านพรัตน์	 ร�าเทพบันเทิง”	 เมื่อพิจารณาความหมายของค�า	 “ร�า”	 และ	 “ระบ�า”	
แล้ว	ร�าเป็นการแสดงที่ใช้ผู้แสดงต้ังแต่	1	คน	ขึ้นไป	โดยสาระคือมีความหมายครอบคลุม 
ค�าว่า	 “ระบ�า”	 ด้วย	 ในการวิจัยมีความเก่ียวข้องกับร�าถวายพระพรและร�าอ�านวยพร	 
ตรงกับค�าอธิบายว่า	 “ร�า”	 ทั้งยังเป็นค�าที่นิยมเรียกกันทั่วไป	 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความนิยมดังกล่าว	ในงานวิจัยนี้จึงใช้ว่า	“ร�า”	ในความหมายเช่นเดียวกับ	“ระบ�า”
	 เคร่ืองแต่งกายนกัแสดงนาฏศลิป์ไทยมีลกัษณะเฉพาะชดุท่ีนยิมคือการแต่งกาย
ยืนเครื่องพระ	ยืนเครื่องนาง	ชุดเครื่องแต่งกายนี้ปรากฏในการแต่งกายของนักแสดงโขน	
ละครนอก	ละครใน	ซึง่เป็นละครร�า	รากฐานของการแต่งกายนี	้อรุารมณ์		จนัทมาลา	(2537:	
1)	 ได้อธิบายไว้ใน	 “แต่งองค์ทรงเครื่องละครไทย”	มีสาระว่า	 เครื่องแต่งกายละครร�าเดิม
แต่งกายอย่างคนสามัญ	 ตัวละครตัวเอกใช้ผ้าห่มสไบเฉียงและเพิ่มเครื่องประดับ	
ตัวประกอบ	 เช่น	 ตัวยักษ์มีการเขียนหน้าหรือสวมหน้ากาก	 การแต่งกายยืนเคร่ืองมี
พฒันาการมาจากละครโนราห์ชาตร	ีและพฒันามาสูก่ารแต่งกายยนืเครือ่งพระ	ส�าหรับตวั
ละครที่เป็นท้าวพญา	 และยืนเครื่องนางส�าหรับตัวนางเอก	 จนมีแบบแผนอย่างท่ีปรากฏ
ในปัจจุบัน		
	 ท่าร�ามาตรฐานนาฏศิลป์ไทยที่มีรูปแบบของหลวง	 สุภาวดี	 โพธิเวชกุล	 (2552:	
62	-	68)	ได้เสนอแนวคิดในการการแก้ไขท่าทางในการปฏิบัตท่ิาร�าให้ได้มาตรฐานนาฏศลิป์
ไทยแบบหลวง	 ไว้ว่านาฏศิลปินที่ต้องปฏิบัติท่าร�านาฏศิลป์ไทยแบบหลวงให้มีระดับ
มาตรฐาน	ท่าร�าทีน่าฏศลิปินปฏิบัตต้ิองผ่านการฝึกฝนและฝึกหดัอย่างเป็นข้ันตอน	ฝึกหดั
อย่างต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนาน	 เพื่อสร้างสมประสบการณ์ในการปฏิบัติตาม
บทบาทที่ตนได้รับ	เมื่อปฏิบัติในการแสดงหลาย	ๆ 	ครั้ง	ย่อมก่อให้เกิดคุณภาพที่ต้องการ	
การปฏิบัตท่ิาร�าจนน�าไปสูม่าตรฐานได้เช่นทีก่ล่าวนาฏศิลปินต้องศกึษาและท�าความเข้าใจ
วธิกีารใช้ร่างกายแต่ละส่วนในการปฏิบัตท่ิาร�านาฏศิลป์ไทยแบบหลวง	โดยให้ความส�าคญั
ของความถูกต้องความสมบูรณ์ของท่าร�า	การใช้สรีระหรืออวัยวะต่าง	ๆ	เช่น	การใช้ส่วน
ของศีรษะ	คอ	ใบหน้า	ไหล่	แขน	มือ	ล�าตัว	เอว	เท้า	ทุกสัดส่วนที่เคลื่อนให้ด�าเนินไปอย่าง
ลงตามสัดส่วนท่ีเป็นรูปแบบท่าร�านาฏศิลป์ไทย	 ส่ิงหนึ่งคือต้องมีความแม่นย�าในท่า 
พื้นฐาน	 ปรับแก้ไขท่าร�าให้สวยงาม	 เลือกใช้วิธีการร�าท่ีเหมาะสมกับการแสดง	 การใช้
สายตาให้สัมพันธ์กับการใช้มือหรืออวัยวะต่าง	ๆ	 ในการปฏิบัติท่าร�า	 รู้จักการใช้น�้าหนัก
ให้สมัพนัธ์กับก�าลังในร่างกายและให้เกดิการเคลือ่นท่ีทีส่มัพนัธ์กับท�านองเพลงและจงัหวะ
ของเพลงที่ใช้ประกอบการร�า	 เมื่อเกิดความช�านาญแล้วย่อมส่งผลต่อการพัฒนา	ท่าร�าที่
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น�าไปสู่การสร้างสรรค์และต่อยอดเป็นขั้นตอนต่อไป				
	 การวจิยัเร่ือง	“สมัพนัธศิลป์ของดนตรีและเพลงทีป่รากฏในบทอาศริวาทและบท
ร�าอ�านวยพร”	 มีงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	 ท้ังในด้านพัฒนาการของร�าไทยนาฏยลักษณ์ของ 
ตัวละคร	 นาฏยประดิษฐ	์ องค์ประกอบ	 รูปแบบและกลวิธีการร�า	 ซึ่งงานวิจัยลักษณะนี้มี
ความเชือ่มโยงกับเร่ืองทีท่�าการวจิยั	ผูว้จิยัใช้แนวทางดังกล่าวส�าหรบัน�าพาไปสูก่ารศึกษา														
นาฏยลีลาที่ใช้ในบทร้อยกรอง	ท�านองเพลง	และการขับร้อง	ประกอบการร�าถวายพระพร	
และร�าอ�านวยพร	สังเขปของงานวิจัยน�าเสนอไปได้ดังนี้
	 การวิจัยเรื่อง	 “ร�าไทยในศตวรรษท่ี	 2	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์”	 ของ	 อรวรรณ	 
ขมวัฒนา	(2530)	ผู้วิจัยได้ศึกษาร�าไทยที่ปรากฏในวงการร�าไทยกรุงรัตนโกสินทร์	มีตอน
หนึ่งที่เก่ียวข้องกับวิจัยเร่ืองนี้	 ว่า	 ท่าร�าไทย	 มีหมายถึงลักษณะลีลาการเคล่ือนไหว 
ส่วนต่างๆ	ของร่างกายตั้งแต่ศีรษะ	ไหล่	แขน	ล�าตัว	มือ	ขา	จนกระทั่งถึงเท้าให้เหมาะสม
กับลกัษณะการแสดงของนกัละครตวัพระ	นาง	ยกัษ์	ลิง	ลักษณะของตวัละครต้องแสดงออก
มาให้ชดัด้วยลีลาท่าทางของการร่ายร�า	สามารถสร้างความอ่อนหวาน	นุม่นวล	ความแกร่ง
กล้าตามเนื้อเรื่องได้อย่างงดงามน่าดูสมจริงแสดงอารมณ์ต่าง	ๆ	ออกมาแทนสีหน้าได้	มี
หลักส�าคัญของท่าร�าไทยคือ	การทรงตัวซึ่งนักละครต้องตั้งตัวให้ตรง	ตึงเอว		ตึงไหล่	การ
ใช้ข้อต่อของร่างกายเพือ่แสดงจงัหวะ	การฝึกก�าลงัขา	เพือ่การยนืรับน�า้หนกัทีม่ั่นคง	การ
ใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง	ๆ	การร่ายร�าเกิดความงดงาม	การใช้ข้อเท้าต้องหักข้อเท้าขึ้นให้ส้น
เท้าขนานกับพื้น	 การใช้ข้อมือต้องหักข้อมือเข้า	 การจีบมือและหักข้อมือออกต้องท�าเม่ือ
แบมือ	ส่วนของตะโพกต้องไม่บิดไปมา		หน้าอกต้องไม่แอ่น
														งานวิจัยเรื่อง	“นาฏยลักษณ์ตัวพระ	ละครแบบหลวง”	ของ	ชมนาด	กิจขันธ์		
(2547)	ผู้วิจัยศึกษาองค์ประกอบโครงสร้างและไวยากรณ์ของนาฏยลักษณ์ตัวพระ		ละคร
แบบหลวง	 โดยใช้วิธีวิทยาแบบสหสาขาวิชาจากภรตนาฏยศาสตร์	 ภาษาศาสตร์	 และ
ทฤษฎีวิเคราะห์การเคล่ือนไหวร่างกายของลาบาน	 ข้อพบจากการวิจัยเร่ืองนี้พบว่า		 
องค์ประกอบที่ส�าคัญของนาฏยลักษณ์คือ	 คุณลักษณะของอวัยวะเชิงกายภาพในด้าน
ลักษณะรูปร่างหน้าตา	การจัดการกับอวัยวะของร่างกาย	ให้แขนมีลักษณะอ่อน	นิ้วอ่อน			
ทิศทางที่ใช้ในการร�ามี	16	ทิศทาง	แบ่ง	3	ระดับ	คือ	ระดับสูงคือศีรษะ	ระดับกลางคือไหล่	
ระดับต�า่คอืหน้าท้อง	ต�าแหน่งของแขนทีอ่ยู่ด้านหลังมีระดับเดียวคอืระดับต�า่		นาฏยลักษณ์
อยูท่ี่การจดัวางเท้าเฉยีงออกด้านข้าง	ก่อให้เกดิเป็นเหลีย่มมุม	เม่ือผูแ้สดงย่อเข่าลงอกีทัง้
จะต้องหมุนแขนส่วนล่างเข้าหาตวัและออกจากตวัให้มากท่ีสดุ	การปฏิบัตเิช่นนีเ้พือ่ให้เหน็
ความโค้งของแขนเป็นรปูร่างและรูปทรงของท่าร�าทีก่่อให้เกิดความภมิูฐาน	สง่างาม	กล้าม
เนือ้ส�าคญัทีใ่ช้คือกล้ามเนือ้เกลยีวข้างและเกลียวหลงั		ในด้านโครงสร้างของนาฏยลกัษณ์	
ลักษณะนี้การวิจัยพบว่า	การใช้มือมี	3	แบบ	คือ	มือแบ	มือจีบ	และมือล่อแก้ว	ท�าท่าร�าที่
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เรียกว่าแม่ท่ามี	88	ท่า	และท่าร�าชุดมี	7	ท่า		หลักของการเคลื่อนไหวอวัยวะประกอบด้วย
การรับน�้าหนักตัว	 หลักการหมุนร่างกาย	 	 ท่าทางของศีรษะและล�าตัวส่วนบนกับท่าทาง
ของขาและเท้าไม่เก่ียวข้องกับท่าทางของแขนและมือ	 แต่ลักษณะเช่นนี้ช่วยสร้างความ
สมดุลของร่างกายในการร�า	 และเป็นส่วนประกอบในการจัดการวางต�าแหน่งท่าทาง 
เชงิทศันศลิป์	ในด้านไวยากรณ์ของนาฏยลกัษณ์พบว่า	ท่าร�าประกอบด้วยท่าต้น	49	หน่วย	
หน่วยท่าต่อ	5	หน่วย	และหน่วยท่าตกแต่ง	21	หน่วย	การประสมท่าร�าเกิดจากการประสม
กันของหน่วยท่าทางท้ังสาม	เรียกว่า	ท่าต้น	ท่าต่อ	และท่าตาม	ท่าตามทีก่ล่าวท�าหน้าทีเ่ป็น
ท่าต้นให้แก่ท่าร�าทัว่ไป	ลักษณะของการประสมท่าร�าจงึต้องมีความสอดคล้องเก่ียวพนักนั		
	 งานวจิยัเร่ือง	“ประวตัแิละผลงานนาฏยประดิษฐ์ของครลูมุล	มยะคุปต์”	งานวจิยั
น้ีผูว้จิยัคอื	วชัน	ีเมษะมาน		(2543)	เป็นปริญญานพินธ์ศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	สาขา
วิชานาฏยศิลป์ไทย	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ผู้วิจัยศึกษาวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 
นาฏยประดิษฐ์ของครูลมุล	มยะคุปต์	ใช้วิธีศึกษาจากเอกสาร	การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	
และจากประสบการณ์ของผูวิ้จยัเองทีไ่ด้รับการถ่ายทอดศลิปะการแสดงรปูแบบต่าง	ๆ 	จาก
ครูลมุล	ยมะคุปต์	ผลการศกึษาในส่วนท่ีเกีย่วข้องกับการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ชดุระบ�า
ของท่านมีผลงานระหว่าง	พ.ศ.	2477	-	2525		มากกว่า	50	ชุด	จ�าแนกได้	6	ประเภท	คือ	
ระบ�าที่ยึดแบบแผนนาฏศิลป์ไทย	 ระบ�าที่ผสมผสานทั้งอาศัยและไม่ได้อาศัยแบบแผน
นาฏศลิป์ไทย	ระบ�าจากภาพแกะสลกัโบราณคดี	ระบ�าประกอบเคร่ืองดนตรี	ระบ�าก�า	-	แบ	
และระบ�าเลียนแบบท่าทางของสัตว์	
	 งานวิจัยเร่ือง	 “หลักนาฏยประดิษฐ์ของท่านผู้หญิงแผ้ว	 สนิทวงศ์เสนี”	 ของ		 
สวภา	เวชสุรักษ์	(2547)	เป็นงานวิจัยเรื่องหนึ่งที่ศึกษาด้านการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์		
ผู้วิจัยด�าเนินการวิจัยด้านชีวิตและผลงานของท่านผู้หญิงแผ้ว	 สนิทวงศ์เสนี	 มีประเด็น 
การศึกษาข้อมูลต่างๆ	รวมการวเิคราะห์ผลงานทีเ่ก่ียวข้องกับนาฏศลิป์	หลักนาฏยศิลป์ที่
ท่านผู้หญิงแผ้ว	 สนิทวงศ์เสนี	 	 ได้ประดิษฐ์ไว้ระหว่างการรับราชการในกรมศิลปากร	 
ช่วง	พ.ศ.	2491	-	2535	ท่านผูห้ญงิแผ้ว	สนทิวงศ์เสน	ีได้สร้างสรรค์งานด้านนาฏยประดิษฐ์
ไว้จ�านวนมาก	ทัง้ด้านการประพนัธ์	การอ�านวยการฝึกซ้อม	มีงานนาฏยประดิษฐ์ท่ีคดิด้วย
ตัวท่านเอง	 จ�านวน	 44	 ชิ้นงาน	 แบ่งออก	 2	 ลักษณะ	 คือ	 งานที่สร้างสรรค์ตามแนว 
นาฏยจารีต	และงานสร้างสรรค์ที่ใช้แนวการผสมผสาน	ผู้วิจัยได้วิเคราะห์งานส�าคัญของ
ท่านผู้หญิงแผ้ว	สนิทวงศ์เสนี	เพื่อศึกษาหลักนาฏยประดิษฐ์	ของท่านพบ	5	ประเด็น	คือ		
การศกึษาแนวคิดในการออกแบบแต่ละชดุอย่างละเอยีดก่อน	การใช้ข้อมูลจากนาฏยจารตี
ไทย	 ต่างชาติ	 และธรรมชาติ	 การออกแบบเค้าโครง	 ขั้นตอน	 องค์ประกอบหลัก	 
องค์ประกอบรอง	จากวถินีาฏศลิป์ไทย	แล้วแต่งเตมิรายละเอยีดของท่าร�าให้มีการยกัเย้ือง
ส่วนต่าง	ๆ 		ของร่างกายให้อ่อนไหวมากกว่ามาตรฐานเดิม	การเลือกน�านาฏยจารีตอื่น	ๆ 	
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ที่มิใช่ของไทยมาผสมผสานกับนาฏศิลป์ไทยในบางกระบวนท่าที่สามารถเชื่อมต่อกันได้
ท�าให้ดูแปลกตา	 การออกแบบท่าร�า	 ด้วยวิธีที่ท่านร�าน�าให้ผู้แสดงร�าตามหลาย	 ๆ	 แนว	
แล้วเลือกแนวที่ท่านพิจารณาเห็นว่าผู้รับถ่ายทอดนั้นปฏิบัติได้งามที่สุดเป็นที่ยุติ		
	 จากงานวิจัยบางส่วนท่ีเก่ียวข้องได้ยกน�ากล่าวข้างต้นอย่างสังเขป	 มีประเด็น
ของการศึกษาประวัติพัฒนาการของร�าไทย	นาฏยลักษณ์	 นาฏยประดิษฐ์	 รูปแบบ	 และ
กลวิธีการร�า	 สาระวิชาการของงานวิจัยสามารถเชื่อมโยงกับการวิจัยเรื่อง	 “สัมพันธศิลป์
ของดนตรีและเพลงที่ปรากฏในบทอาศิรวาทและบทร�าอ�านวยพร”	 ได้ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยและค�าถามวิจัยที่ก�าหนดไว้

สรุปผลการวิจัย
	 การวิจัยมีผลปรากฏ		ดังนี้
	 1.	ดนตรแีละเพลงทีป่รากฏในบทอาศิรวาทและบทอ�านวยพร	จ�าแนกได้คือ
		 ดนตรีท่ีปรากฏการน�ามาร่วมประกอบการขับบทอาศิรวาท	 การแสดงร�าของ 
นกันาฏศลิป์	มีวงดนตรีทีใ่ช้บรรเลง	ขบัร้อง	วงป่ีพาทย์เสภา	วงป่ีพาทย์ไม้แขง็	วงป่ีพาทย์
ไม้นวม	วงดนตรีประกอบการแสดงที่มีเครื่องภาษาประกอบ	วงดนตรีพื้นบ้าน	วงปี่พาทย์
มอญ	นอกจากนี้มีการขับเสภาพรรณนาความอาศิรวาท	ขับร้องร่าย	การพากย์พรรณนา
ความอาศิรวาท	 การอ่านค�าประพันธ์ประเภทโคลง	 ฉันท์สัททุล	 วิกกีฬิต	 ท�านองเสนาะ
กลอนสุภาพ		ก่อนการบรรเลงน�าชุดการแสดง	
	 เพลงที่ปรากฏในบทอาศิรวาท	 การแสดงร�าของนักนาฏศิลป์	 มีข้อมูลจ�านวน			
339	บท	มีข้อมูลเพลงจ�านวน	235	เพลง	จ�าแนกออก	4	ประเภท	คือ
	 ประเภทที่	 1	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชวงศ์	 พระราชอาคันตุกะ	
จ�านวน	175	บท	แบ่งเป็น	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	89	บท		สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ	 35	 บท	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ	 10	 บท		
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 27	บท	พระราชวงศ์พระองค์ต่าง	ๆ		
๗	บท	พระราชอาคันตุกะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จ�านวน	7	บท
	 ประเภทท่ี	2	พระบูรพมหากษตัรย์ิราชวงศ์จกัร	ีจ�านวน	25	บท	แบ่งเป็น		พระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 6	 บท	พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว	 4	 บท	
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	10		บท		พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า
อยู่หัว	5	บท
	 ประเภทท่ี	 3	 พระบูรพมหากษัตริย์ในอดีต	 ประกอบด้วย	 พ่อขุนรามค�าแหง
มหาราช	สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	สมเด็จพระนารายณ์มหาราช	มีจ�านวน	16	บท		
	 ประเภทที่	4	อาคันตุกะของรัฐบาล	และบุคคลทั่วไป		จ�านวน	123	บท	แบ่งเป็น	
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อาคันตุกะของรัฐบาล	9	บท	บุคคลทั่วไป	114	บท
	 บทอาศิรวาทและร�าอ�านวยพร	มีโครงสร้าง	4	ขั้นตอน	คือ	ขั้นตอนที่	1	ดนตรี
บรรเลงท�านองเพลงน�า	ขั้นตอนที่	2	เพลงขับร้อง	บทพรรณนาความ	ขั้นตอนที่	3		เพลง
ขับร้อง	บทอ�านวยพร	และขั้นตอนที่	4	ดนตรีบรรเลงและเพลงออก
	 นักประพันธ์บทร้อยกรอง	 มีจ�านวน	 33	 ราย	 เช่น	 สมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ม.จ.ดวงจิตร	 จิตรพงศ์	 ม.ร.ว.อรฉัตร	 ซองทอง	 นายมนตรี											
ตราโมท	ท่านผู้หญิงสมโรจน์	สวัสดิกุล	ณ	อยุธยา	นางสาวปราณี	ส�าราญวงศ์	นายปัญญา	
นติยสวุรรณ	นายเนาวรตัน์	พงษ์ไพบูลย์	นายเสรี	หวงัในธรรม	นายสมบัติ	แก้วสุจริต		ฯลฯ
	 ศิลปินผู ้บรรจุท�านองเพลง	 มีจ�านวน	 32	 ราย	 เช่น	 นายมนตรี	 ตราโมท																								
นางสาวปราณี	ส�าราญวงศ์		นายปัญญา	นิตยสุวรรณ		นายเสรี	หวังในธรรม		นายสังเวียร	
ทองค�า	 ดร.สิริชัยชาญ	 ฟักจ�ารูญ	 นางสาวทัศนีย์	 ขุนทอง	 นางวัฒนา	 โกศินานนท์	 
นายไชยยะ	ทางมีศรี	นายสมชาย	ทับพร		ฯลฯ
	 2.	 	 สัมพันธศิลป์ที่ปรากฏในบทอาศิรวาทและบทร�าอ�านวยพร	พบว่า		 
ส่วนทีเ่ป็นองค์ประกอบของความสมัพนัธ์มี	5	อย่าง	คอื	(1)	ความมุ่งหมายและโอกาสของ
การแสดง	 (2)	 บทอาศิรวาท	 บทอ�านวยพร	 (3)	 ดนตรี	 คือวงดนตรีที่บรรเลง	 
(4)	ชดุการแสดงร�าอ�านวยพรของนกันาฏศลิป์	และ	(5)	เพลงท่ีน�ามาบรรจใุนบทร้อยกรอง		 
ความสัมพันธ์ของศิลปะประกอบด้วย	ความมุ่งหมายและโอกาสของการแสดง	มีระดับ	2	
ระดับ	คือ	ระดับองค์ของพระมหากษตัริย์และพระราชวงศ์	เป็นส่วนท่ีเรยีกว่าบทอาศิรวาท	
บทลักษณะนี้น�าไปสู่การสร้างสรรค์ร�าที่เรียกว่า	 “ร�าถวายพระพร”	และระดับบุคคลทั่วไป
เป็นระดับบทอ�านวยพร	บทลักษณะนีน้�าไปสร้างสรรค์	ร�าทีเ่รยีกว่า	“ร�าอ�านวยพร”	รือบาง
โอกาสใช้ว่า	 “ร�าอวยพร”	 ก็มี	 การร�าถวายพระพรและร�าอ�านวยพร	 เป็นการพรรณนา 
คุณความดีของบุคคล	 การขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อ�านวยพรที่ตนนับถือ	 ส่วนโอกาสที่
เกิดขึ้นปรากฏในวันส�าคัญต่าง	 ๆ	 ที่ก�าหนดจัดข้ึน	 เช่น	 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ 
พระมหากษัตริย์	 พระราชวงศ์	 วันคล้ายวันประสูติ	 วันคล้ายวันสวรรคตของบูรพมหา
กษตัรย์ิ	วนัทีท่างการก�าหนดน้อมร�าลกึคุณงามความดีของบูรพมหากษตัรย์ิ	เช่นวนัสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช	 วันศิลปินแห่งชาติ	 ในระดับประชาชนท่ัวไปมีวันคล้ายวันเกิด	 
วันแต่งงาน	วันขึ้นปีใหม่	วันสงกรานต์	งานเฉลิมฉลองโอกาสต่าง	ๆ	วันของการประกอบ
กิจกรรมเม่ือเกิดความพึงพอใจในปรากฏการณ์ต่าง	ๆ	 หรือโอกาสที่ต้องการให้พรดี	 ๆ	 
เกิดขึน้	การจดัการแสดงโขนละครของกรมศลิปากร		หน่วยงานหรือองค์กรทีมี่การจดัการ
แสดง	เช่น	การแสดงรายการศรสีขุนาฏกรรม	การแสดงโขนพระราชทานในสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	เป็นต้น
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	 ศลิปะของความสมัพนัธ์ในการร�าถวายพร	ร�าอ�านวยพร	ประกอบศิลปะ	5	อย่าง	คอื
	 1.	วรรณศิลป์
	 วรรณศลิป์ทีเ่กิดขึน้จากผลการร้อยกรองของนกัประพนัธ์บทร้อง	รูปแบบของบท
ร้อยกรอง	 แบ่งเป็น	 	 2	 ส่วนคือ	 ส่วนแรกของการพรรณนาความเพื่อมุ่งหมายส่ือความ
ส�าคัญของบุคคล	ด้วยการเทิดทูนคุณานุประโยชน์ที่งดงามของท่านผู้นั้นที่ได้ประกอบไว้		
ค�าประพนัธ์ท่ีใช้ส�าหรับบทอาศริวาท	บทอ�านวยพร	มีจดุมุ่งหมายคือการน�าไปขับร้องและ
ประกอบท่านาฏยลีลาของนักนาฏศิลป์	 ค�าประพันธ์จึงสามารถเลือกสรรอย่าง 
เหมาะสม	ทั้งโคลง	ฉันท์	กาพย์	กลอน	ส่วนที่สองเป็นการถวายพระพร	อ�านวยพร	ส่วนนี้
เป็นบทร้อยกรองท่ีนักประพันธ์ใช้ต่อเน่ืองจากบทพรรณนาความ	 เพื่อส่ือความถวาย
พระพร	 อ�านวยพรให้บุคคลได้รับสิ่งดีงามในบทลักษณะนี้บางท่านอาจควบผสมไปกับ 
การพรรณนาความก็มี	แต่ส่วนมากนิยมแยกให้เด่นชัด		
	 2.	นาฏศิลป์
	 ศิลปะด้านนี้เป็นของนักนาฏศิลป์ที่ใช้นาฏยลีลา	ท่าทางการตีความของค�าร้อย
กรอง	 ซึ่งเป็นภาษาท่า	 ภาษานาฏศิลป์	 ด�าเนินตามค�าที่นักประพันธ์ร้อยกรอง	 และ
จินตนาการท่าร�าให้สอดคล้องกับค�าที่นักคีตศิลป์ขับร้อง	 ให้เป็นไปตามท�านองเพลงและ
จังหวะที่ก�าหนด	โดยเยื้องกรายท่าร่ายร�าอย่างเหมาะสมกับความหมายของชุดการแสดง
	 3.	ทัศนศิลป์		
	 ศิลปะด้านนี้ปรากฏท่ีชุดแต่งกายของนักนาฏศิลป์ที่แต่งตัวยืนเครื่องพระยืน
เคร่ืองนาง	 แต่งกายชุดนางในหรือชุดต่าง	 ๆ	 ที่ก�าหนดไว้ในบทท่ีมีการก�ากับไว้	 รวมท้ัง
อุปกรณ์ประกอบการแสดง	เช่น	กิ่งไม้เงินทอง	เป็นต้น
 4.	คีตศิลป์
	 ศิลปะด้านนี้คือการขับร้องของนักคีตศิลป์ท่ีขับร้องตามเพลงท่ีมีการบรรจุไว้ใน
บทร้อง	โดยทักษะปฏิบัตขิองนกัคีตศลิป์จงึพบว่าเป็นการผสมผสานกบันกัดนตรทีีบ่รรเลง
ท�านองเพลงและจงัหวะท่ีมีข้อก�าหนดไว้	เช่น	เพลงหน้าพาทย์	เพลงทีด่�าเนนิตามอารมณ์
ของเพลง
	 5.	ดุริยางคศิลป์
	 ศลิปะด้านนีป้รากฏ	2	ลักษณะคือ	ลักษณะแรกคอืวงดนตรีทีใ่ช้บรรเลง		ประกอบ
ด้วยวงป่ีพาทย์ไม้แข็ง	วงดนตรปีระเภทนีเ้ป็นวงดนตรีพธิกีรรม	ใช้ประกอบการแสดงโขน
ละครและมหรสพต่าง	 ๆ	 วงอื่น	 ๆ	 ที่พบมี	 วงปี ่พาทย์เสภา	 วงปี ่พาทย์ไม้นวม	 
วงป่ีพาทย์มอญ	วงดนตรพีืน้บ้านเหนอื	วงดนตรีพืน้บ้านอสีานและมีการน�าแคนเข้าบรรเลง
ร่วมกับวงดนตรีด้วย	ลักษณะที่สองคือท�านองเพลงที่ก�ากับในบทร้อง	ประกอบ	4	ท�านอง
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ตามขั้นตอนของโครงสร้างร�าถวายพระพร	หรือร�าอ�านวยพร	คือ
	 (1)	ท�านองเพลงน�า	เพื่อให้นักนาฏศิลป์ร่ายร�าตามนาฏยลีลาออกสู่เวทีแสดง
	 (2)	ท�านองเพลงเพื่อขับร้องพรรณนาความ		
	 (3)	ท�านองเพลงเพื่อขับร้องถวายพระพร	หรืออ�านวยพร
	 (4)	 ท�านองเพลงเพื่อบรรเลงเป็นเพลงออกให้นักนาฏศิลป์ร่ายร�าตามนาฏยลีลา
เข้าเวทีแสดง
	 สัมพันธ์ศิลป์		5		อย่าง		ดังกล่าวปรากฏผลสรุปตามแผนภูมิดังนี้
	 ส�าหรับเพลงท่ีมีการน�ามาบรรจุและปรากฏในบทอาศิรวาทและบทอ�านวยพร		
เพื่อความมุ่งหมายเพื่อแสดงร�าถวายพระพร	ร�าอ�านวยพร	พบว่ามีรายชื่อเพลงที่น�ามาใช้
บรรจุจากบทร้อยกรอง	339	บท	ก�ากับตามความมุ่งหมายแต่ละส่วนตามการใช้		จ�านวน	
1,060	ครั้ง	มีเพลงที่ใช้ตามข้อมูลศึกษา	235	เพลง	ส�าหรับประเภทของเพลงตามข้อมูล
วิจัย	 มีการน�าเพลงหน้าพาทย์ไปใช้ท้ังบรรเลงและขับร้อง	 มีเพลงตระนิมิต	 108	 คร้ัง	
ตระบองกัน	84	ครั้ง	โคมเวียน	เทวาประสิทธิ์	มหาชัย	เพลงละ	63	ครั้ง	รัวดึกด�าบรรพ์	50	
ครั้ง	เพลงรัว	(รัวลาเดียว)	41	ครั้ง	มหาฤกษ์	33	ครั้ง	โปรยข้าวตอก		25	ครั้ง	ส่วนเพลง
ทั่วไปที่มีความหมายเหมาะส�าหรับน�ามาบรรจุ	มีเพลงสะสม	58	ครั้ง	พญาสี่เสา	53	ครั้ง	
นกกระจอกทอง	42	ครั้ง	เวสสุกรรม	40	ครั้ง	ครอบจักรวาล	28	ครั้ง	และบรเทศ	27	ครั้ง

การอภิปรายผลวิจัย
	 จากผลการวิจัย		มีประเด็นเพื่อการอภิปราย		ดังนี้
 1.		ดนตรีและเพลงที่ปรากฏในบทอาศิรวาทและบทอ�านวยพร
	 บทอาศิรวาท	 เป็นผลงานวรรณศิลป์ที่นักประพันธ์ร้อยกรองขึ้น	 สาระเพื่อเทิด
พระเกียรติพระมหากษัตริย์	 	 พระราชวงศ์ท่ีทรงไว้ซึ่งคุณความดีต่ออาณาประชาราษฎร	์	
และเม่ือบทร้อยกรองนีผ่้านคณุค่าของการน�ามาขบัร้อง	บรรเลงเพลงท่ีบรรจจุากครูดนตรี
ผูท้รงคณุวฒุหิรอืนกัดนตรีทีมี่ความช�านาญ	ผสานกับการแสดงนาฏยลลีาของนกันาฏศลิป์
ให้สอดประสานกัน	ยิ่งเพิ่มคุณค่าต่อความรู้สึกของผู้ชม	ผู้ฟัง	บทร้อยกรองหากเป็นงาน
ของบุคคลท่ีประชาชนเทิดทูน	 ดังบทร้อยกรองของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยาม
บรมราชกุมารี	(2550)	ในสูจิบัตร	ปี่พาทย์เสภาที่วังหน้า	ครั้งที่	6	ณ	สังคีตศาลา	บริเวณ
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต	ิพระนคร	วนัอาทติย์ท่ี	7	มกราคม	2550	เป็นบทอาศิรวาททีท่รง
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เริ่มด้วยการบรรเลงเพลงขับไม้บัณเฑาะว์		ใช้ซอ
สามสายจ�านวน	9	คนั	จ�านวนเลข	9		มีนยัของรัชกาลที	่9		แห่งราชวงศ์จกัรี	เพลงทีบ่รรเลง
คือเพลงเพลงสรภัญญะ	ซึ่งณรงค์ชัย	 ปิฎกรัชต์	 (2557:	 677)	 อธิบายว่าเพลงสรภัญญะ	
เป็นท�านองขับร้องและท�านองส�าหรับสวด	โดยใช้ค�าประพนัธ์ประเภทฉนัท์	เม่ือคร้ังท่ีสมเด็จ

สัมพันธศิลป์ของเพลงไทยที่ปรากฏในบทอาศิรวาทและร�าอ�านวยพร
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์	ทรงพระนพินธ์และปรับปรุงละคร
ดึกด�าบรรพ์เร่ืองคาว	ีจงึได้ทรงปรับท�านองสรภญัญะให้เป็นจงัหวะ	3/4		ส�าหรับละครตวัคาวี
และนางจนัท์สดุาร้อง	ส่วนท�านองดนตรบีรรเลงรบัด้วยป่ีพาทย์ดึกด�าบรรพ์		
	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงน�าหลักทศพิธราชธรรม
น�ามาพรรณนา		ดังบทร้อยกรองที่พระราชนิพนธ์ว่า		
	 “ทาน�	สีล�	ปริจฺจาค�			 	 อาชฺช�	มทฺชว�	ตปํ		
	 อกฺโกธ�	อวิหิงฺสญฺจ			 	 ขนฺติญฺจ	อวิโรธน�
	 ทศพิธ		ราชธรรม			 	 เป็นแนวน�า		ธ�ารงไทย
	 เป็นหลักประชา		ธิปไตย		 	 ความมั่นคง		และพัฒนา
	 ทุกธานี		ทุกชนบท			 	 ล้วนปรากฏ		พระเมตตา
	 ส่งเสริมเกษตร		และอุตสา		 	 หกรรมกิจ		ประกอบการ
	 สุขภาพ		ประชาราษฎร์			 	 ศึกษาชาติ		ทรงบันดาล
	 เกิดทุกข์		ภัยร้าวฉาน		 	 ธ	ปัดเป่า		น�าสุขสันต์”
	 ส่วนพรรณนาเทิดพระเกียรติแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการของการถวายพระพร		
เพลงที่บรรจุคือเพลงเทวาประสิทธิ์	 เป็นเพลงบรรเลงและขับร้องประกอบการแสดงละคร		
ใช้ประกอบการร�าอ�านวยพรตามโอกาสต่าง	 ๆ	 เช่น	 ร�าถวายพระพรเพื่อเฉลิม
พระชนมพรรษา	 ร�าอ�านวยพรคู่-บ่าว	 จึงสอดคล้องกับพระราชนิพนธ์บทร้อง	 โดยลงจบ
ด้วยวงปี่พาทย์บรรเลงเพลงโปรยข้าวตอก	บทพระราชนิพนธ์ถวายพระพร	มีว่า		
	 “ขอพระองค์	ทรงเกษม	พระหฤทัย			 ประสงค์ใด	จงสฤษดิ์	สัมฤทธิ์ผล
	 พระชนมายุ		ยั่งยืน	ชื่นกมล			 เพิ่มพูนพล		อนามัย	ถวายชัยมงคล”
	 ความนิยมใช้วงปี่พาทย์ไม้แข็งในการบรรเลงประกอบการร�าถวายพระพร	 
ร�าอ�านวยพร	โดยในงานวจิยัพบว่าบทร้องทีมี่การบรรจเุพลงได้ระบุ	“ป่ีพาทย์”	จ�านวนมาก
ที่สุด	 ความนิยมเช่นนี้เพราะวงปี่พาทย์เป็นวงดนตรีพิธีกรรม	 เป็นวงดนตรีประกอบ 
การแสดง	 ทั้งการแสดงโขน	 ละคร	 ลิเก	 หนังใหญ่	 เป็นต้น	 ซึ่งกระบวนท่าร�า	 ร�า	 ระบ�า	 
ต่างกเ็ป็นส่วนหนึง่ของศิลปะการแสดงของนาฏศลิป์ไทย	ทัง้ท่วงท�านองเพลง	จงัหวะรวม
การใช้เพลงหน้าพาทย์ท่ีมีหน้าทับ	 ไม้กลองก�ากับจังหวะเป็นกระบวนเพลงและท่าร�าท่ี
ประสานร่วมกัน	 สอดคล้องกับผลงานที่ในหนังสือ	 “เจ้าแห่งเพลงระบ�า”	 ซึ่งกษภรณ์	 
ตราโมท	 และไพโรจน์	 ทองค�าสุก	 (2557:	 9	 –	 34)	 กล่าวถึงเพลงระบ�าของนายมนตรี	 
ตราโมท	ศิลปินแห่งชาติ	ที่มีการก�าหนดให้บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์		และบรรจุเพลงต่าง	ๆ			
ในแต่ละชดุการแสดง	เช่น	ระบ�ากฤดาภนิหิาร	ระบ�านาค	ระบ�าเทพนพเคราะห์ระบ�านพรัตน์		
ระบ�าอู่ทอง	 	 ระบ�าเทพบันเทิง	 	 ระบ�านันทอุทยาน	ระบ�าไกรลาสส�าเริง	 ระบ�ามฤคระเริง	
ระบ�าบันเทิงกาสร	ระบ�ากุญชรเกษมระบ�าอัศวลีลา	ระบ�าครุฑ	ระบ�านางใน		



15สัมพันธศิลป์ของเพลงไทยที่ปรากฏในบทอาศิรวาทและร�าอ�านวยพร

	 ในด้านการเลือกสรรเพลงที่บรรจุในบทร้อง	 นักดนตรีที่บรรจุเพลงย่อมมีความ
รอบรู้ถึงคุณสมบัติของเพลง	ความหมายของเพลง	 อารมณ์ของเพลง	 จึงก�าหนดอย่างมี
เหตผุล	แม้การน�าเพลงไปเป็นสมุฏฐานในการแต่งท�านองใหม่	ก็ต้องเข้าใจและเข้าถงึคุณค่า
ของเพลงนัน้	ๆ 	ดังแนวทางของการเลือกเพลงเพือ่ใช้ส�าหรบัประพนัธ์เพลงพทุธชยนัตขีอง
วีระศักดิ์	กลั่นรอด	(2559)	ครูเชี่ยวชาญของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง	จังหวัดอ่างทองที่
เลือก	 4	 เพลง	 มาเป็นสมุฏฐานในการประพันธ์ท�านองเพลงคือเพลงสาธุการเที่ยวน้อย	
พจิารณาว่าเป็นเพลงทีมี่ชือ่มงคลว่า	“พระเจ้าเปิดโลก”	ท�านองมีลักษณะของการสรปุสาระ
ทั้งหมดของเพลงสาธุการ	ท�านองมีความเหมาะสมที่ใช้น�ามาแต่งขยายเพลงพระเจ้าลอย
ถาด	พิจารณาว่าชื่อของเพลงมีความสอดคล้องกับพุทธประวัติตอนที่พระพุทธองค์เสวย
ข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดา	 แล้วลอยถาดทองค�าเสี่ยงทายในแม่น�้าเนรัญชราก่อนที่
พระองค์ทรงตรัสรู้	 เพลงตวงพระธาตุ	 พิจารณาว่าชื่อของเพลงก่อให้น้อมร�าลึกถึงโทณ
พราหมณ์ที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าออกเป็น	8	ส่วน	มอบให้กษัตริย์ทั้ง	
7	และอีก	1	ส่วน	มอบให้กษัตริย์นครกุสินาราน�าไปบูชา	 เพลงกราวร�า	พิจารณาว่าเป็น
เพลงท่ีเป็นมงคลส�าหรับการอวยชยัให้พรจงึใช้เป็นท�านองเพลงในช่วงท้ายของเพลงท่ีแต่ง
	 2.		สัมพันธศิลป์ที่ปรากฏในบทอาศิรวาทและบทร�าอ�านวยพร
	 บทอาศิรวาทและบทร�าอ�านวยพร	 เป็นบูรณภาพของคุณค่าทางศิลปะท่ีผสาน
ผสมกันอย่างลงตัวด้วยเบญจศิลป์	คือ	วรรณศิลป์	นาฏศิลป์	ทัศนศิลป์	ดุริยางคศิลป์		และ
คตีศลิป์	องค์ประกอบท่ีเป็นกรอบสมัพนัธ์อยู่ทีค่วามมุ่งหมายและโอกาสของการแสดง	บท
อาศิรวาทพร้อมบทอ�านวยพร	 ชุดการแสดงร�าอ�านวยพรของนักนาฏศิลป์	 ดนตรีคือ 
วงดนตรีที่บรรเลง	และเพลงที่น�ามาบรรจุในบทร้อยกรอง		
	 การร�าถวายพระพรเป็นชดุกิจกรรมท่ีมีแบบแผนของเบญจศิลป์มีความเก่ียวข้อง
กับการสร้างสรรค์ทีต้่องใช้ความคิดและจนิตนาการของศลิปิน	เพือ่ให้สิง่ทีส่ร้างสรรค์บังเกิด
คุณค่าเกิดความสมบูรณ์	 ส่งผลในเชิงความศรัทธาต่อผู้ที่ตนเคารพ	หรือเพื่อมอบส่ิงดี 
สิ่งท่ีงดงามด้วยค�าร้อยกรอง	 ท่าร�า	 การแต่งกายงดงาม	 ส�าเนียงเสียงร้อง	 การบรรเลง
ท�านอง	และการเลือกใช้เพลงที่สอดคล้องต่อกัน	 เป็นงานศิลป์ใหม่สิ่งที่กล่าวนี้สอดคล้อง
กับข้อสรุปของอุษา	สบฤกษ์	(2545:		19)	ที่กล่าวไว้	ความคิดสร้างสรรค์	เป็นผลผลิตใหม่
ทีแ่ตกต่างไปจากเดิม	เป็นการปรับปรุงผลงานท่ีมีอยูแ่ต่เดิมให้เกิดขึน้ใหม่	มีการเชือ่มโยง
ความสัมพันธ์ของท่ีสร้างสรรค์ขึ้นกับส่ิงท่ีเป็นของเดิมให้เกิดเป็นชิ้นงานใหม่	 ส่วน
กระบวนการสร้างสรรค์นัน้	เป็นกระบวนการออกแบบใหม่เพือ่ให้เกิดสิง่ใหม่ทีไ่ม่เคยมีมาก่อน	
แนวทางทีก่ล่าวเป็นความคิดทีเ่ป็น	ไปในแนวเดียวกับอาร	ีสทุธพินัธุ	์(2532:	5)	ท่ีชีใ้ห้เหน็
ถงึทฤษฎีขององค์ประกอบทีก่่อให้เกดิการสร้างสรรค์	คอื	ประการแรก	“การรับรู”้	สิง่นีจ้ดัเป็น
ส่วนแรกของการเข้าถึง	 มองเห็น	พบเห็น	 จึงสามารถรับรู้สิ่งที่เห็นนั้นได้	 ประการที่สอง	
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“จนิตนาการ”	 สิง่น้ีเกิดขึน้จากการรับรู้ด้วยสมัผสัท่ีเก็บสัง่สมไว้แล้วจงึนกึภาพนัน้ได้ตามที่
ต้องการ	 	 และท�าให้แตกต่างไปจากท่ีเคยเหน็มาก่อน	ประการท่ีสาม	 “ประสบการณ์”	 เป็น 
การสมัผสักับสิง่แวดล้อมแล้วผลักดันให้เกดิการสร้างสรรค์ผลงานขึน้มาใหม่
	 ในด้านการสร้างนาฏยประดิษฐ์จากการทบทวนสาระในงานวิจัยของฤทธิเทพ		
เถาว์หิรัญ	 (2559)	 ได้ยกอ้างสาระเน้ือหาการสร้างสรรค์งานนาฏยประดิษฐ์ของอุษา	 
สบฤกษ์	(2545)	ทีไ่ด้กล่าวถงึความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทางนาฏศลิป์เกีย่วกับการออกแบบ
ท่าร�าหลายท่าน	 นับเป็นทิศทางของการสร้างนาฏยประดิษฐ์ของชุดร�าถวายพระพร	 
ร�าอ�านวยพร	ทีน่กันาฏศิลป์ใช้แนวนาฏยลลีา	ในการสร้างสรรค์ชดุร�าใหม่	ๆ 	นัน้แต่ละท่าน
ผู้เชี่ยวชาญมีเนื้อความที่เกี่ยวข้องและข้อสังเขป	มีสาระสรุปได้คือ		
	 แนวคิดการสร้างสรรค์ของครูเฉลย	ศขุะวณชิ	ศลิปินแห่งชาต	ิมีว่า	ต้องพจิารณา
เพลง	ดนตรี	จังหวะ	ที่ด�าเนินช้า	-	เร็วเพื่อออกแบบท่าร�าไปตามท�านอง	เช่น		เพลงลมพัด
ชายเขามีแนวท�านองอ่อนหวาน	ท่าร�าจึงต้องร่ายร�าอย่างนิม่นวล	ถ้าเป็นท�านองและจงัหวะ
ของเพลงส�าเนียงต่างชาต	ิต้องใส่ท่าร�าของชาตนิัน้	ๆ 	ผสานกับท่าร�าของไทย	ในด้านความ
หมายท่ีปรากฏในบทร้องต้องประดิษฐ์ท่าร�าให้สอดคล้องกลมกลืนกัน	 ลักษณะของเพศ
ต้องด�าเนินไปตามบุคลิกน้ัน	 เช่น	 ตัวพระให้ออกท่าเข้มแข็ง	 กระฉับกระเฉง	 ตัวนางให้
ออกท่าอ่อนโยนนุ่มนวล	การสร้างสรรค์ท่าร�าควรค�านึงถึงชุดที่สร้าง	เช่น	ระบ�าแบบแผน	
ฟ้อนพืน้บ้าน	ควรใช้ท่าร�าตามพืน้ฐานของประเภทการแสดงนัน้ให้ถกูต้อง	การเชือ่มท่าร�า
สามารถท�าได้หลายวิธี	 มีใช้ระหว่างการขับร้องเอื้อน	 เช่น	 การเล่นเท้า	 แปรแถว	 ต้ังซุ้ม	
เพื่อใช้เปลี่ยนจากท่าไปยังอีกท่าหนึ่ง
	 แนวคิดการสร้างสรรค์ของครูจ�าเรียง	 พุธประดับ	 ศิลปินแห่งชาติมีว ่า	 
การออกแบบชุดร�าใหม่	 ๆ	 ต้องดูวัตถุประสงค์ว่างานนั้นเป็นงานใด	 งานพระราชพิธี															
งานวันเกิด	แล้วสร้างสรรค์ให้ตรงกับงานนั้น	และหากเป็นงานที่จัดในภูมิภาคของภาคใด
ก็ควรความเป็นเอกลักษณ์ของภาคน้ัน	 การร�าในงานวันเกิดของของสามัญชน	 การแต่ง
กายควรเป็นชุดนางในห่มสไบ	 และถ้าให้สิ่งที่สร้างสรรค์นั้นเป็นชุดใหม่ควรสืบค้นข้อมูล
ก่อน		เพื่อจินตนาการให้สอดคล้องกัน	ทั้งรูปแบบ	เนื้อหา	จ�านวนผู้แสดง	นอกจากนี้ต้อง
ค�านึงถึงสถานท่ีแสดง	 เคร่ืองแต่งกาย	 เลือกเพลงให้สอดคล้องกับท่าร�า	 และเป็นไปตาม
ประเภทของการแสดง
	 แนวคดิการสร้างสรรค์ของครูสถาพร	สนทอง	ผูเ้ชีย่วชาญด้านนาฏศลิป์ไทยมีว่า	
การออกแบบท่าร�า	ผู้คิดท่าร�าต้องมีความรู้ในวิชานาฏศิลป์อย่างลึกซ้ึง	เพื่อสามารถเลือก
ใช้ท่าร�าให้สอดคล้องกบัชดุทีป่ระดิษฐ์		ผูท้ีส่ร้างสรรค์ต้องเป็นผูท่ี้มีนสัิยสร้างสรรค์อยู่ตลอด
เวลา	 ชอบการออกแบบ	 คิดค้น	 พัฒนาการแสดงให้เกิดส่ิงใหม่ขึ้น	 ในด้านดนตรีผู้คิด
ออกแบบท่าร�าต้องมีความรู้ด้านดนตรีและท�านองเพลงต่างๆ	เพราะเม่ือออกแบบท่าร�าชดุ
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ใดต้องใช้ดนตรีและท�านองเพลงให้ตรงตามชดุทีส่ร้างสรรค์นัน้		ต้องรู้ถงึการใช้อารมณ์ของ
การแสดงต้องรู้วรรณคดี	 ประวัติศาสตร์	 ภูมิศาสตร์	 ในด้านความงามของชุดแต่งกาย	 
ต้องมีความคิดในการออกแบบเครื่องแต่งกายของนักแสดง	 ท้ังนี้เม่ือออกแบบงาน
สร้างสรรค์แล้ว	 ควรมีแนวคิดในการปรับปรุงแก้ไข	 ไม่ยึดถือตายตัว	 เพื่อเปิดใจไปสู ่
การสร้างสรรค์งานใหม่	ๆ	ต่อไป
	 จากแนวคิดของครูนาฏศิลป์ผู ้ทรงคุณวุฒิทางด้านนาฏศิลป์ไทย	 มีความ
สอดคล้องกับผลการวิจัยในประเด็น	 “สัมพันธศิลป์ท่ีปรากฏในบทอาศิรวาทและบทร�า
อ�านวยพร”	เพราะท่านได้กล่าวถงึวรรณศลิป์	คอืบทร้องทีน่กันาฏศลิป์ต้องค�านงึ	กล่าวถงึ
ทศันศลิป์ของเคร่ืองแต่งกายของนกัแสดง	กล่าวถงึดุรยิางค์ศลิป์คอืวงดนตรทีีบ่รรเลงเพลง
ต้องมีความรู้ความเข้าใจ	 เข้าใจท�านองเพลงที่ต้องใช้บรรเลง	 ขับร้องของนักคีตศิลป์	 ให้	
ท่าร�าท่ีคิดสร้างสรรค์เกิดความสอดคล้องกัน	 และท่ีส�าคัญต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของ
งานนั้นว่าเป็นงานลักษณะใด	เช่น	งานพระราชพิธี	งานวันเกิด	แล้วจึงสร้างสรรค์ให้ตรง
กับงานนั้น	 ดังท่ีครูจ�าเรียง	 พุธประดับอธิบายถึงการร�าในงานวันเกิดของของสามัญชน	
การแต่งกายควรเป็นชุดนางในห่มสไบ	 ซ่ึงเป็นความเหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะของ
โอกาสและสถานการณ์ที่ประกอบกิจกรรมนั้น				

ข้อเสนอแนะ
	 1.		ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
	 	 	 	 1.1	 	 ผลจากการวิจัยคร้ังนี้	 เป็นประโยชน์ต่อการแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์	 และการรักษาวัฒนธรรมไทย	 เป็นส่วนของการส่งเสริมค่านิยม	
12	ประการของรัฐบาล	คือ	“ความจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย์	และการส่งเสรมิวฒันธรรม
ไทย”	สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นบ่อเกิดของงานด้านศิลปวัฒนธรรม	ขนบประเพณีไทย	
หน่วยงานทางด้านวัฒนธรรม	 เช่น	 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 กรมศิลปากร	 กระทรวง
วัฒนธรรม	ส�านักศิลปวัฒนธรรมหรือศูนย์วัฒนธรรมของสถาบันการศึกษาต่างๆ	ควรจัด
กิจกรรมเทิดทูนในวโรกาสส�าคัญ	ๆ	 เช่น	 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั	สมเด็จพระนางเจ้าสริิกติิ	์พระบรมราชนินีาถ	พระราชวงศ์	รวมถงึวนัส�าคัญ
ทีเ่กีย่วกับพระบูรพมหากษตัริย์ให้สมาชกิทีเ่ก่ียวข้องได้ร่วมกิจกรรมในการจดัชดุร�าถวาย
พระพรตามกิจกรรม	ตามวาระ	และโอกาสนั้น		
	 1.2	 	 องค์ความรู้ด้านดนตรีและเพลงไทย	 ที่ได้รับจากการวิจัยนี้มีข้อสรุปจาก 
การสงัเคราะห์	มีข้อมูลเพลงจ�านวนมาก	นกัวจิยัทางด้านดนตร	ีนกัวฒันธรรม	สามารถน�า
ข้อมูลผลวิจัยนี้ไปปรับและพัฒนาสู่ทฤษฎีดนตรีไทย	 สร้างระเบียบวิธีการบรรจุเพลงไทย
เพือ่บรรเลงในวาระส�าคญัต่าง	ๆ 	รวมถงึการน�าเพลงไปเป็นแนวทางบรรจุชดุบรรเลงเพลง
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ตบั	เพลงเรือ่ง	น�าหลักการของเพลงไปบรรจลุะคร	ชดุการแสดงท่ีต้องการ	เพือ่ให้สามารถ
ด�าเนินไปตามหลักวิชาใช้เป็นต้นแบบของการบรรเลงเพลงไทย	 การขับร้องเพลงไทย	 
โดยหน่วยงานสถาบันการศึกษาท่ีสามารถน�าผลวิจัยดังกล่าวน�าไปใช้	 เช่น	 วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 สถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาวิชาดนตรี	 เช่น		
มหาวิทยาลัย	 วิทยาลัยนาฏศิลป	 โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สามารถน�าไป
ใช้ได้ทั้งในการด้านศึกษาค้นคว้าท�าความรู้ความเข้าใจ	และน�าไปสู่ภาคทักษะปฏิบัติการ
ของนักเรียน	นักศึกษา	และนักศิลปินต่าง	ๆ
	 1.3		องค์ความรู้ด้านเพลงและรปูแบบท่ีเรียบเรียงเป็นชดุของชดุร�าถวายพระพร	
ชดุร�าอ�านวยพร	มีความเหมาะสมต่อนกัเรียน	นกัศกึษา	ศลิปิน	ตลอดจนผูส้นใจในการน�า
ไปฝึกหัดทักษะการบรรเลงดนตรี	 ฝึกทักษะขับร้อง	 ฝึกหัดร�านาฏศิลป์ไทยชุดร�าถวาย
พระพร	ร�าอ�านวยพร		
	 1.4	 ประโยชน์ในส่วนของบทร้อยกรองตามฉันทลักษณ์	 เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาวรรณคดีไทย	 นักศึกษาที่ศึกษาวิชาการประพันธ์ใช้เป็นแนวทางการประพันธ์
ส�าหรับใช้ในโอกาสต่าง	ๆ	หลักสูตรวิชาภาษาไทย	วรรณคดีไทย	ควรน�าผลวิจัย	รวมทั้ง
ข้อมูลรายละเอียดของงานวิจัยนี้เป็นแนวในการศึกษา	 และน�าไปเป็นแนวทางในการ
สร้างสรรค์บทอาศริวาท	บทอ�านวยพร	เพือ่สร้างสรรค์เพิม่พนูวชิาการนีใ้ห้ก้าวหน้าสบืไป
	 1.5	บูรณาการของสมัพนัธศลิป์ของดนตรีและเพลงทีป่รากฏในบทอาศริวาทและ
บทร�าอ�านวยพร	 เป็นสาระความรู้ให้หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ทั้งภาครัฐภาคเอกชน	 สถาบัน 
การศึกษา	น�าไปสร้างสรรค์งานศลิป์ทีมี่ครบเบญจศลิป์ให้ชดุร�าถวายพระพร	ชดุร�าอ�านวย
พร	มีคณุค่าต่อสงัคมและวฒันธรรมของไทย	อย่างน้อยศลิปะด้านดุริยางคศลิป์ใช้เป็นหลัก
วิชาในการบรรจุเพลงอย่างถูกต้องตามหลักวิชา	 ศิลปะด้านนาฏศิลป์ใช้เป็นหนทางใน 
การสร้างสรรค์นาฏยลลีา	ด้านวรรณศลิป์ใช้ภาษาในการร้อยกรองบทอาศริวาท	บทอ�านวย
พรอย่างวิจิตร	ก่อให้เกิดสิ่งดีงามเพื่อเชิดชูเป็นผลงานในศิลปวัฒนธรรมของไทยต่อไป
	 2.		ข้อเสนอแนะทั่วไป
	 คณุค่าของดนตร	ีเพลงไทย	จ�านวนมากทีน่่าน�ามาพจิารณาศกึษาหลกัวชิาในแง่
มุมของการวิจัย	 เช่น	 แนวคิดในการบรรจุเพลงตับมโหรีแบบโบราณตั้งแต่สมัยกรุง
ศรอียุธยาจนมาถงึเพลงตบัมโหรีในปัจจบัุน	ครอูาจารย์ทางด้านดรุยิางค์ไทย	คตีศิลป์ไทย
ใช้หลักวิชาหลักทฤษฎีใดที่ปรุงชุดเพลงได้อย่างดีมีคุณภาพจนเป็นแนวทางในการศึกษา
เล่าเรียน	การบรรจุเพลงในบทโขน	บรรจุเพลงในบทละคร	บรรจุเพลงในบทหุ่นกระบอก
หรือบรรจุเพลงในชุดการแสดงต่างๆ	 ก็นับเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจในการน�ามาค้นคว้า
สังเคราะห์แสวงหาความรู้	เป็นหลักการและทฤษฎีดนตรีไทย	ประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะ
นี้เป็นโครงของความคิดใหญ่	นักวิจัยควรจ�าแนกสัดส่วนของประเด็นที่ตนเกิดความสนใจ
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ที่ประสงค์เข้าถึงหรือแสวงหาองค์ความรู้ดังข้อเสนอแนะนี้	 จากนั้นจึงก�าหนดวางกรอบ 
การศึกษา	ออกแบบส�าหรับการวิจัยต่อไป
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