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บทคัคย่อ
บทความเรือ่ ง ประวัตศิ าสตร์ตวั นางผูช้ ายในการแสดงนาฏยศิลป์ไทย เป็นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทยคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เรื่อง “สัญวิทยาแห่งตัวละครหญิงในการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยของ  นราพงษ์ จรัสศรี”  มีวัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาประวัตศิ าสตร์ของตัวนางทีแ่ สดงโดยผูช้ ายและวิเคราะห์ถงึ บริบทและปัจจัยต่าง ๆ ทีท่ �ำ ให้เกิด
การแสดงบทตัวนางในนักแสดงชาย ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และจากวีดิทัศน์บันทึกการแสดง
ผลการวิจยั พบว่าตัวนางทีแ่ สดงโดยผูช้ ายมีมาตัง้ แต่สมัยอยุธยา โดยมีการใช้นกั แสดงชายแสดง
บทตัวนางในการแสดงนาฏยศิลป์ไทยประเภทโขน ละครชาตรี และละครนอก ซึ่งเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ
ได้แก่ 1) ความสะดวกในการฝึกหัด 2) ลักษณะของการบริหารจัดการคณะละคร 3) ค่านิยมเกี่ยวกับ
ผู้หญิง 4) ข้อห้ามหรือกฎมณเทียรบาล และ 5) การตีบทแตก ซึ่งแม้ปัจจุบันจะมีการใช้นักแสดงแบบ
ชายจริงหญิงแท้ แต่การแสดงบางประเภท เช่น ละครชาตรีของกรมศิลปากร และละครนอกที่ใช้ผู้ชาย
สวมบทเป็นตัวนางก็ยังคงได้รับความนิยม เนื่องจากสามารถสร้างความสนุกสนานและเพิ่มอรรถรสให้
กับผู้ชมได้เป็นอย่างดี
คำ�สำ�คัญ

ประวัติศาสตร์ตัวนางผู้ชาย  โขน  ตัวนางผู้ชาย
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Abstract
This article, “History of female characters represented by men in Thai dance
performances” is a part of the thesis for the Doctor of Philosophy Program in Thai
Theatre and Dance, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University, entitled
“The Semiology of Female Characters in Naraphongcharassri’s Contemporary Dance”. It
is aimed at studying the history of the female characters played by men and analyzing
the context and various factors that led to the actors acting in the female characters.
Qualitative research methodology was employed with data being collected from related
documents and research studies, interviews with relevant experts, and recorded video
of the performance.
The results of the research shows that the female characters represented by
men have been around since the Ayutthaya period. By using male actors to portray her
character in Thai dance performances such as Khon, Lakhon Chatri and Lakhon Nok
which are caused by various factors such as 1) convenience in training 2) the nature of
the management of the theater company 3) values about women, 4) the prohibition or
the rule of monarchy, and 5) the cracking, which despite the use of male actors in real
women. But some types of performances, such as the drama of the Fine Arts Department
and dramas outside of which men are portrayed as female characters are still popular.
Because it can create fun in the show and increase the enjoyment of the audience as well.
Keywords
History of female characters represented by men, Khon, Female characters
represented by men

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

Vol. 12 No. 2 July - December 2020

57

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2563

ที่มาและความสำ�คัญของปัญหา
นาฏยศิลป์ไทยมีความเกี่ยวพันกับราชสำ�นัก และมีถูกนำ�ไปใช้ในบริบทที่หลากหลาย ตามที่
ปรากฏในหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ทั้งโขน ละคร ระบำ�และมหรสพอื่นๆ ซึ่งพบว่า “ผู้ชาย” มีบทบาทใน
การแสดงมากกว่าผู้หญิง ต่อมามีการสืบทอด อนุรักษ์ สืบสาน  และทำ�ให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงและ
สร้างสรรค์รูปแบบการแสดงใหม่ ๆ ขึ้นในแต่ละยุคสมัยตามบริบททางสังคมและความนิยมในขณะนั้น
จึงมีการแบ่งประเภทของละครรำ�  ที่มีการวางวิธีการแสดงและลักษณะของผู้แสดงให้แตกต่างกัน เช่น
ละครรำ�ที่แสดงเพื่อความสนุกสนาน สำ�หรับสามัญชนทั่วไป เรียกว่าละครนอก ใช้นักแสดงเป็นผู้ชาย
ล้วน ส่วนละครรำ�ในราชสำ�นัก เรียกว่าละครใน ใช้นักแสดงหญิงล้วน เป็นต้น
เมือ่ รูปแบบการแสดงมีการแบ่งกันอย่างชัดเจน ผูว้ จิ ยั พบว่าในการแสดงโขน และละครรำ�บาง
ประเภทมีการใช้ผู้ชายแสดงบทตัวนาง ซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งส่งผลต่อ
การแสดงทัง้ ในด้านของกระบวนท่ารำ�ทีต่ อ้ งออกแบบให้เหมาะสมกับสรีระ หรือองค์ประกอบการแสดง
ในด้านอืน่ ๆ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัตศิ าสตร์ของตัวนางทีแ่ สดงโดย
ผูช้ ายในการแสดงประเภทต่างๆเพือ่ วิเคราะห์ถงึ บริบทและปัจจัยทีส่ �ำ คัญในการใช้ผชู้ ายแสดงบทตัวนาง
ในประวัติศาสตร์ อันจะส่งผลต่อกระบวนท่ารำ�และองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อเสริมความเป็นตัวนางและ
การสร้างอัตลักษณ์ในการแสดงต่อการแสดงบทตัวนางของนักแสดงชายต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของตัวนางที่แสดงโดยผู้ชายและวิเคราะห์ถึงบริบทและปัจจัยต่าง ๆ
ที่ทำ�ให้เกิดการแสดงบทตัวนางในนักแสดงชาย

ขอบเขต
ศึกษาข้อมูลเชิงประวัตศิ าสตร์ของการแสดงโขนและละครรำ�ของไทยทีม่ กี ารใช้ผชู้ ายแสดงเป็น
ตัวนางหรือตัวละครผู้หญิงตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน

วิธีดำ�เนินการวิจัย
ประวัตศิ าสตร์ตวั นางผูช้ ายในการแสดงนาฏยศิลป์ไทยเป็นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์หลักสูตร
ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย  เรือ่ ง “สัญวิทยาแห่งตัวละครหญิงในงานนาฏยศิลป์
ร่วมสมัยของนราพงษ์ จรัสศรี”ซึง่ เป็นงานวิจยั ประเภทงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยมีวธิ กี ารดำ�เนินการวิจยั ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเชิงเอกสารและสือ่ โสตทัศนูปกรณ์ จากพงศาวดาร บันทึกประวัตศิ าสตร์
วรรณกรรม บทพระราชนิพนธ์ ตำ�รา หนังสือ ภาพถ่าย และสือ่ อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแสดงบทตัวนางผูช้ าย
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2. ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒทิ เี่ กีย่ วข้องกับการแสดงบทตัวนางในนักแสดงชาย
ได้แก่กลุ่มนาฏศิลปิน สำ�นักการสังคีต กรมศิลปากร
3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของตัวนางผู้ชายและเรียบเรียงเป็นข้อมูลวิทยานิพนธ์
และบทความวิจัย
4. เผยแพร่บทความวิจัยลงในวารสารวิชาการ

ผลการศึกษา
รูปแบบการแสดงนาฏยศิลป์ไทย ที่มีหลักฐานปรากฏว่าใช้นักแสดงผู้ชายในการสวมบทเป็น
ตัวละครหญิง หรือ ตัวนาง ได้แก่ การแสดงโขน การแสดงละครชาตรี การแสดงละครนอกซึ่งมีราย
ละเอียด ดังนี้
1. โขน เป็นการแสดงนาฏกรรมชั้นสูงของไทยนิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์เพื่อเทิดพระเกียรติ
และพระบารมีของพระมหากษัตริย์ ตามคติความเชื่อว่ากษัตริย์คือองค์สมมุติเทพ มีประวัติความเป็น
มาคู่กับราชสำ�นัก โดยปรากฏหลักฐานตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยคาดว่าน่าจะมีมูลเหตุการเกิด
มาจากการเล่นดึกดำ�บรรพ์ในพระราชพิธีอินทราภิเษกต่อมาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 (สมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช) ชื่อของการแสดง “โขน” มีการกล่าวถึงอย่างชัดเจนจากจดหมายเหตุของลาลูแบร์
ราชทูตฝรั่งเศสที่เข้ามาประเทศไทยในสมัยนั้นได้บันทึกไว้ เนื่องจากโขนเป็นการแสดงในราชสำ�นัก
ดังนั้น โขนหลวงจึงฝึกหัดจากมหาดเล็กหลวง ซึ่งน่าจะเป็นประเพณีสืบจากกรุงศรีอยุธยามาจนถึง
กรุงรัตนโกสินทร์   โดยโขนหลวงมักเป็นผู้ดีที่ข้าราชการส่งบุตรหลานเข้าไปฝึกหัด ดังที่เล่ากันมาว่า
“พระเจ้าเชียงใหม่กาวิโลรสสุรยิ วงศ์ได้เคยเป็นตัวอินทรชิต เมือ่ เป็นมหาดเล็กอยูใ่ นรัชกาลที่ 1”(สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ, 2507, น. 14) จึงกล่าวได้ว่าโขน เป็นการแสดงของ
ข้าราชการชายล้วน โขนในช่วงแรกนิยมแสดงเป็นการเล่นตอนยกทัพจับศึก มีการใช้อาวุธต่อสู้ ทีเ่ หมาะ
กับการฝึกหัดของมหาดเล็กที่ให้มีท่วงท่าแคล่วคล่องว่องไว ใช้จำ�นวนคนเยอะ และแสดงบนสนาม
กว้างกลางแจ้ง เรียกว่า โขนกลางแปลง  แต่ภายหลังก็ปรากฏว่ามีการแสดงในตอนอื่นๆ ด้วย โดยใช้
ผู้แสดงชายสวมบทบาทเป็นตัวนางโขน ซึ่งมีหลักฐานปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีการฟื้นฟูโขนหลวงที่ซบเซาไปในรัชกาลที่ 3  โดยมีการบรรจุศิลปินกรมโขน
และได้ เจ้าพระยาเทเวศวร์วงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว.หลาน กุญชร) มาควบคุมดูแล อีกทั้งรัชสมัยนี้ยังมี
“โขนสมัครเล่น”เกิดขึน้ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ทรง
โปรดให้มีการฝึกหัดขึ้น ซึ่งเล่ากันว่าเกิดจากการที่ ม.ล. ฟื้น ได้พาบรรดามหาดเล็กเด็กชาย เที่ยวงาน
ประจำ�ปีภเู ขาทอง พบร้านขายหัวโขนและเครือ่ งเล่นละครจึงซือ้ มาเล่น แต่เพราะสวมหัวโขนจึงไม่ได้ยนิ
เสียงแตรรถพระที่นั่ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมารจึงได้ทอด
พระเนตรเห็น (ชานนท์ ยอดหงส์, 2560, น. 99) จากนั้นพระองค์จึงทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
มีการฝึกหัดเล่นโขนตามแบบแผนที่ถูกต้อง โดยมีบุตรเจ้านายและมหาดเล็กที่สมัครใจมาร่วมฝึกหัด
ในครั้งนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ครูละครเข้ามาฝึกหัดให้ที่วังสราญรมย์ โดยได้ครูโขนมาจาก
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บ้านเจ้าพระยาเทเวศวร์วงศ์วิวัฒน์ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือครูผู้ชายที่มาฝึกหัดบทตัวนางโขน ได้แก่ ขุนนัฏกา
นุรักษ์ (ทองดี สุวรรณภารต)นอกจากนี้ยังปรากฏว่าเมื่อครั้งที่โขนสมัครเล่นแสดงเปิดโรงเรียนนายร้อย
ในปี 2452 ได้จัดแสดงตอน รามสูรชิงแก้ว ซึ่งนักแสดงที่รับบทเป็นนางเมขลา คือ นายประเสริฐ ที่เป็น
นักแสดงชายอีกด้วย
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงตัง้ คณะโขนบรรดาศักดิ์
ขึน้ ซึง่ เป็นการพัฒนามาจากโขนสมัครเล่นเมือ่ ครัง้ ยังทรงเป็นพระยุพราช พระองค์ทรงทุม่ เทและพิถพี ถิ นั
ในการควบคุมการฝึกซ้อม การคัดเลือกนักแสดงและกำ�กับการแต่งหน้านักแสดงด้วยพระองค์เอง  และ
มีการนำ�โขนหลวงออกแสดงเนือ่ งในโอกาสต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะในงานพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
ในรัชกาลของพระองค์ ซึง่ จัดแสดงขึน้ ณ โรงโขนหลวงสวนดุสติ เมือ่ วันที่ 5 ธันวาคม รัตนโกสินทรศก 130

ภาพที่ 1 สูจิบัตรในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 6
ที่มา : โขน, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 2562, น. 104

ภาพที่ 2 สูจิบัตรในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 6
ที่มา : โขน, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 2562, น. 106
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จากภาพ จะพบว่า โขนหลวง ใช้นักแสดงที่เป็นมหาดเล็ก ซึ่งเป็นข้าหลวงในกรมโขนหและ
ใช้ผู้ชายแสดงในตอนที่มีบทของตัวนาง
ต่อมาในปี พ.ศ.2454 กรมโขนและปี่พาทย์ได้โอนย้ายมาอยู่ในกรมมหรสพ ซึ่งเดิมในกรม
มหรสพมีหน้าที่ในการดูแลและจัดการแสดงการละเล่นของหลวง อันได้แก่ ระเบง โมงคลุ่ม กุลาตีไม้
แทงวิสัยและกระอั้วแทงควาย และทรงพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้แก่ศิลปินทางด้านโขนละครและปี่
พาทย์ ซึ่งปรากฏชื่อนักแสดงชายที่รับบทตัวนางในการแสดงโขน(พัชรินทร์  สินติอัชวรรณ, 2558,
น.98) ได้แก่
1. ขุนวิไลยวงวาด (ฉุน กานตะนัฏ)
2. ขุนเจนภรตกิจ (แปลก มงคลนัฏ)
3. ขุนจิตรภรตการ (แถมวิบุลยนัฏ)
4. ขุนวาดพิศวง (แถม ศิลปะชีวิน)
ด้วยความที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชหฤทัยที่จะ
ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมให้มีความเจริญรุ่งเรือง   และมีพระราชประสงค์ให้กุลบุตรที่เข้ามาถวายตัว
ในการฝึกหัดโขนที่กรมมหรสพมีความรู้ทางด้านวิชาสามัญควบคู่ไปกับวิชาดนตรีและนาฏยศิลป์ จึง
ทรงโปรดเกล้าฯให้มีการจัดตั้งโรงเรียนทหารกระบี่หลวง ตามชื่อกองเสือป่าพิเศษ ที่เรียกว่า ทหาร
กระบี่ ต่อมาโปรดให้ยุบกองทหารกระบี่มารวมกับกรมเสือป่าพรานหลวง จึงทรงเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
เป็น โรงเรียนพรานหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึง่ เป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนนาฏดุรยิ างค์ศลิ ป์ในเวลาต่อมา
การแสดงโขนยังคงได้รบั การสืบทอดต่อมา ในสมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า
อยูห่ วั แม้จะมีการยุบกรมมหรสพด้วยภาวะทางเศรษฐกิจทีต่ อ้ งลดทอนค่าใช้จา่ ย  แต่เพียงระยะเวลาไม่
นานก็ทรงโปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์ ตัง้ กองมหรสพขึน้ ใหม่ และโปรดให้ปรับกระบวนการ
จัดการให้น้อยลง คือไม่มีการสอนวิชาสามัญ แต่เป็นการเข้ามาฝึกหัดโขน ละครและดนตรีโดยเฉพาะ
ซึง่ นักเรียนโขนละครจะถูกส่งไปฝึกตามวังและสถานทีต่ า่ งๆ  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  ในปี 2578 มีการก่อตั้งโรงเรียนโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ และต่อมา
ปรับชื่อเป็นโรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากร เป็นการให้การศึกษาในด้านดนตรีและนาฏยศิลป์  มีการ
รวบรวมศิลปินและครูจากกรมมหรสพและวังต่างๆ เพื่อมาฝึกหัดนักเรียนที่มีใจรักในการสืบสานศิลป
วัฒนธรรมของชาติ  
การฝึกหัดโขนในโรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากร มีศลิ ปินโขนผูช้ ายคนสำ�คัญ เข้ามาถ่ายทอด
บทตัวนางในการแสดงโขน ได้แก่ ขุนวาดพิศวง (แถม ศิลปะชีวิน) ซึ่งมีหน้าที่ในการฝึกหัดบทตัวนาง
ในการแสดงโขนให้นักเรียนชาย
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ต่อมาแม้กรมศิลปากรจะปรับให้การแสดงโขน ใช้นักแสดงแบบชายจริงหญิงแท้ แต่ก็ยังมีบาง
ตอนที่ใช้ผู้ชายแสดงเป็นตัวนาง เช่น โขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนลงอุโมงค์ เป็นเนื้อเรื่องในตอนที่ทศกัณฐ์
ต้องการชุบกายให้เป็นเพชร ซึง่ ในการทำ�พิธนี ที้ ศกัณฐ์ตอ้ งห้ามโกรธมิฉะนัน้ จะเสียพิธี หนุมานและพวก
พยายามแหย่ให้ทศกัณฐ์โกรธ ทั้งทุบตี พูดจาเย้ยหยัน ด่าทอ ทศกัณฐ์ก็ไม่โกรธ หนุมานคิดแผนได้จึงไป
พานางมณโฑมาลวนลามต่อหน้าทศกัณฐ์ จึงทำ�ให้ทศกัณฐ์ตบะแตกและพิธจี งึ ถูกทำ�ลายในทีส่ ดุ เนือ่ งจาก
การแสดงโขนในตอนนีม้ บี ทเกีย้ วพาราสีทถี่ งึ เนือ้ ถึงตัว ระหว่างตัวหนุมานทีแ่ กล้งลวนลามนางมณโฑ จึง
ไม่เหมาะสมที่จะใช้ผู้หญิงในการแสดงนั้นเอง

ภาพที่ 3 การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนลงอุโมงค์
ที่มา:  โขน, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 2562, น. 102
จากภาพเป็นการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ลงอุโมงค์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยใช้ผู้ชาย
แสดงเป็นนางมณโฑ   นอกจากนี้ก็มีโขนตอนอื่น ๆ ที่นิยมนำ�ผู้ชายมาแสดง เช่น ตอน สำ�มนักขาก่อศึก
ที่มีเนื้อเรื่องเล่าถึงนางสำ�มนักขา หรือ นางศูรปนักขา นางยักษ์ผู้มีศักดิ์เป็นน้องสาวของทศกัณฐ์ ที่มี
ความโศกเศร้าจากการตายของชิวหา ผูเ้ ป็นสามี จึงออกท่องเทีย่ วในป่าและพบกับพระราม พระลักษณ์
กำ�ลังสรงนาํ้ นางจึงหลงรักและอยากได้มาเป็นคูค่ รอง นางจึงแปลงกายให้เป็นสาวงามแล้วเข้าไปยัว่ ยวน
พระราม การแสดงโขนในตอนนี้ มักใช้ผแู้ สดงชายแสดงทัง้ บทนางสำ�มนักขาแปลง และสำ�มนักขาทีเ่ ป็น
ตัวนางยักษ์อีกด้วย
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ภาพที่ 4 โขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน สำ�มะนักขาก่อศึก ในการแสดงชุด รามาวตาร
แสดงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
นายคมสันฐ หัวเมืองลาด รับบทเป็นนางสำ�มะนักขา
ที่มา: ผู้วิจัย
จากข้อมูลข้างต้น พบว่า โขนเป็นการแสดงทีม่ กี ารใช้ผชู้ ายแสดงบทตัวนางมาตัง้ แต่อดีต จึงทำ�ให้
เห็นว่าผูช้ ายสามารถทีจ่ ะแสดงบทผูห้ ญิงหรือเลียนแบบกิรยิ าอาการของผูห้ ญิงเพือ่ ใช้ในการแสดงมาอย่าง
ยาวนาน และแม้ในปัจจุบันที่มีการใช้ชายจริง หญิงแท้ ก็ยังมีการใช้ผู้ชายแสดงบทตัวนางในบางตอนเพื่อ
ความเหมาะสมและสมบูรณ์ในการแสดง
2. ละครชาตรี หรือ ละครโนราห์ชาตรี เป็นละครที่เกิดขึ้นทางภาคใต้ของประเทศไทย คำ�ว่า
“โนราห์” สันนิฐานว่าละครนี้ แต่เดิมเมืองนครศรีธรรมราชนิยมเล่นเรือ่ ง มโนราห์ แต่ตามวิสัยของชาวใต้
จึงตัดเสียงหน้าออกเหลือเพียงคำ�ว่า “โนราห์”ส่วนคำ�ว่า “ชาตรี” มีขอ้ สันนิษฐานหลายประเด็น  ซึง่ มีการ
ให้ที่มาของชื่อตามความหมายต่าง ๆ กันดังนี้
1) ชาตรี ที่มาจากคำ�ว่า ฉัตริย  โดยเชื่อกันว่าเป็นละครที่ได้รับอิทธิพลมาจากละครอินเดีย  
สันนิษฐานว่าคำ�ว่า ชาตรี คงจะเลือนมาจากคำ�ว่า “กษัตริย์”ออกเสียงตามภาษาเดิมว่า “ฉัตริย” คนไทย
มาดัดแปลงให้ออกเสียงง่ายขึ้น ดังนั้นจึงปรากฏเป็นคำ�ใหม่ว่า “ชาตรี” (นิยะดา เหล่าสุนทร, 2543, น. 95)
2) ชาตรีที่หมายถึง ชายชาตรี ข้อสันนิษฐานนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รง
ราชานุภาพ มีพระวินจิ ฉัยไว้ในลายพระหัตถ์ฉบับลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484 ว่า “แต่ชอื่ เรียกว่าละคร
ชาตรีนนั้ ไม่ปรากฏทางพัทลุงและนครศรีธรรมราชคงเป็นชือ่ เรียกกันในกรุงเทพฯเพราะเหตุใดจึงเรียกเช่น
นั้นได้แต่สันนิษฐานประกอบกับศัพท์ “ชาตรี” เช่นว่าเป็นชายชาตรี (ตามศัพท์ดูเหมือนจะแปลว่าผู้เกิดใน
ตระกูลดี) ซึง่ เข้าใจกันเป็นสามัญว่าเป็นพวกทีร่ เู้ ลห์กลต่างๆตามได้ยนิ กล่าวกันมาว่าพวกละครชาตรีเป็น
เช่นนั้น” (กรมศิลปากร, 2555: สังคีตในสาสน์สมเด็จ เล่ม 2)
3) ชาตรี ทีห่ มายถึง คงกระพันชาตรีขอ้ สันนิษฐานนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ์ มีพระวินิจฉัยไว้ในลายพระหัตถ์ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484 ว่า

Vol. 12 No. 2 July - December 2020

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

63

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2563

“ชือ่ ทีเ่ รียกว่าละครชาตรีเห็นจะตัง้ กันขึน้ ทีก่ รุงเทพฯ เป็นแน่พวกโนรานอกจากเล่นเรือ่ งแล้วก็มกั เล่นแสดง
วิชาควบเข้าด้วยมีการลุยไฟเป็นต้นเราจึงตื่นกันเรียกชื่อละครพวกนั้นว่าละครชาตรีหมายความว่าละครมี
เวทย์มนต์อย่างเดียวกับคำ�คงกระพันชาตรีอนั คำ�ชาตรีนนั้ องค์ธานีเอาหนังสือซึง่ สมาคมคนวิชาประเทศไทย
สยามสมาคมเก่าเขาวินิจฉัยไว้” (กรมศิลปากร, 2555: สังคีตในสาสน์สมเด็จ เล่ม 2)
4) ชาตรี มาจากคำ�ว่ายาตรา  โดยคำ�ว่า“ยาตรา”เป็นชือ่ ละครพืน้ เมืองของอินเดียเล่นอยูใ่ นแคว้น
เบงกอลคำ�ว่า “ยาตรา” นี้ ชาวเบงกอลออกเสียงเป็น “ชาตระ” ซึ่งคงจะกลายมาเป็นคำ�ว่า “ชาตรี”
(นิยะดา เหล่าสุนทร, 2543, น. 97 ข้อสันนิษฐานนี้ หากพิจารณาจากวิธีการเล่นก็มีความคล้ายคลึงกับการ
แสดงของละครยาตรา ดังข้อสันนิษฐานของนายธนิต อยูโ่ พธิว์ า่   “..แต่วธิ บี างอย่างของละครชาตรีทมี่ ผี เู้ ล่น
เป็นตัวหลักอยู่  3 คน คือ ทำ�ตัวทำ�บทเป็นผู้ชาย คือนายโรงหรือยืนเครื่อง 1 ตัว ทำ�บทเป็นผู้หญิงหรือนาง
1 และตัวตลกหรือตัวทำ�บทเบ็ดเตล็ด 1 ทัง้ ละคอนประเภทนีเ้ ทีย่ วร่อนเร่ไปตามชาวบ้านหัวเมืองต่าง ๆ เป็น
อย่างละครเร่เหมือนกับละครของอินเดียทีเ่ รียกว่า “ยาตรา”ตามความหมายของคำ�ก็วา่ เดินหรือเคลือ่ นย้าย
ถ้ากระนั้นละคอนโนห์ราชาตรีอาจปรับปรุงมาตามแบบละครอย่างตราของอินเดียก็ได้” (นิยะดา
หล่าสุนทร, 2543, น. 93)
การแสดงละครชาตรีประกอบไปด้วยตัวละคร 3 ตัว ได้แก่ ตัวนายโรง ตัวนาง และตัวจำ�อวด ทัง้ นี้
ผู้แสดงที่รับบทบาทตัวละครทั้ง 3 ตัว ล้วนแต่เป็นผู้ชายแม้กระทั่งบทตัวนาง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ทรงอธิบายไว้ว่า
“ลักษณะการเล่นละครชาตรีนั้น ละครโรงหนึ่งมี 14 คนเป็นอย่างน้อย คือ ตัวครู (เป็นผู้คุมละคร
ไม่ต้องเล่นเอง) คน 1  ตัวนายโรง (คือยืนเครื่อง บางทีก็เป็นครู) คน 1 ตัวนาง (คือเด็กผู้ชายหัวจุกทำ�บทนาง)
คน 1 จำ�อวด (เรียกว่าพรานตามเรื่องมโนราห์) คน 1 รวมตัวละคร 3 คน...”(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ,  2507, น. 61)
ละครชาตรีเมื่อจะเล่น ก็จะปลูกโรงเสียก่อนโดยเป็นที่มีหลังคาง่าย ๆ ปักเสาไว้สี่มุม ตรงกลาง
มีเตียงและมีเสาสำ�คัญสำ�หรับเสียบซองใส่อาวุธ เรียกว่า ซองคลี เสากลางนี้ถือว่าเป็นที่ประทับของพระ
วิสสุกรรมทีเ่ ชือ่ ว่าจะคุม้ ครองคณะแสดง ก่อนเริม่ ทำ�การแสดงก็จะเริม่ ด้วยพิธบี ชู าครูเบิกโรง แล้วจึงจะไหว้
ครู หรือทีเ่ รียกว่า กาศครู จากนัน้ ตัวละครคนหนึง่ จะออกมารำ�ซัดเวียนซ้ายหน้าบทตามเพลง ซึง่ ในระหว่าง
รำ�ก็จะมีการท่องอาคมกันคุณไสยและเสนียดจัญไรต่าง ๆ เสร็จแล้วจึงเริม่ จับเรือ่ งเล่น ครัน้ เมือ่ จบการแสดง
ก็จะมีรำ�ซัดอีกครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้เป็นรำ�เวียนขวา เพื่อถอนอาธรรพ์ทั้งปวง เรียกว่า คลายยันต์
ปัจจุบันละครชาตรีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดยคณะละครเอกชนมักรับงานแสดงแก้บน ตาม
สถานที่สำ�คัญต่าง ๆ และในขณะเดียวกันกรมศิลปากรก็มีการอนุรักษ์ สืบสาน และจัดแสดงละครขาตรีให้
แก่ผู้สนใจเข้าชม โดย การปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้มีความวิจิตรมากขึ้น จากเดิมที่มีเพียงนายโรงแต่ง
กายยืนเครื่อง และการใช้วิธีห่มผ้าสไบแทนการสื่อถึงตัวนาง มาเป็นการแต่งกายยืนเครื่องพระนาง หากแต่
ยังคงใช้ศิราภรณ์ เป็น “เทริด” เพื่อเป็นเอกลักษณ์ในการแสดง
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ภาพที่ 5 การแสดงละครชาตรีเรื่อง พระสุธน มโนราห์ ตอน พระสุธนเลือกคู่
รายการดนตรีสำ�หรับประชาชน จัดแสดงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
ณ เวทีสังคีตศาลาโดยสำ�นักการสังคีต กรมศิลปากร
ที่มา: เอื้อเฟื้อภาพโดยนายสุทธิ สุทธิรักษ์
3. ละครนอก เป็นละครพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นละครที่ใช้ผู้ชายแสดง
ล้วน และเหตุที่เรียกว่า “ละครนอก” นี้ น่าจะเป็นชื่อเรียกภายหลัง แต่เดิมคงเรียกแต่ละครแต่เมื่อมี
ละครในหรือละครนางในเกิดขึน้ ในราชสำ�นัก ละครชาวบ้านทีเ่ ล่นกันทัว่ ไปจึงเป็นชือ่ ละครนอก ซึง่ น่า
จะหมายถึงละครที่เล่นนอกเขตพระราชฐานนั้นเอง  
ละครนอกมีหลักฐานปรากฏในจดหมายเหตุลาลูแบร์ และปรากฏในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเจ้า
เอกทัศน์ จากเหตุคดีเก็บภาษีผกั บุง้ ซึง่ ครัง้ นัน้ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศทรงบรรทมไม่หลับมาหลายวันจึง
มีรับสั่งให้หาละครเข้าไปเล่น จะทอดพระเนตรแก้รำ�คาญพระราชหฤทัย  ละครที่หาไปมีนายแทนกับ
นายมีเล่นทำ�บทเป็นผู้ชาย 1 คน ผู้หญิง 1 คน นายแทนเร่งจะเอาเงินค่าผูกคอ นายมีที่เป็นตัวผู้หญิง
กล่าวว่า “จะเอาเงินมาแต่ไหน จนจะตาย เก็บผักบุ้งขายยังมีภาษี”สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ได้ทรงฟัง
จึงโปรดให้ไต่สวน จนทราบความจริงว่านายสังข์ มหาดเล็กชาวบ้านคูจามแอบอ้างเก็บภาษีก็ทรง
พระพิโรธ ซึง่ จากเหตุคดีนที้ �ำ ให้สนั นิษฐานได้วา่ ในขณะนัน้ ละครผูห้ ญิงอาจเฟือ่ งฟูอยูแ่ ค่ในสมัยสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ครั้นสมเด็จพระเจ้าเอกทัศมีพระประสงค์จะชมละคร จึงต้องไปหาละครผู้ชาย
จากข้างนอก
สมัยรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีคณะละครนอกชือ่ ดัง คือ
ละครนายบุญยัง โดยเล่ากันว่าคณะนายบุญยังเล่นละครจนสร้างวัดได้ 1 วัด เรียกชือ่ ว่า วัดละครทำ� อยู่
ข้างหลังบ้านขมิ้น ธนบุรี คณะละครนอกของนายบุญยัง มีนายบุญยังเป็นนายโรงและมีนายบุญมีเป็น
ตัวนาง ซึ่งภายหลังได้เป็นครูละครนอกคู่กัน และฝึกหัดละครให้แก่เจ้ากรับ ซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่
3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้ากรับเป็นเจ้าของคณะละครนอกที่มีชื่อเสียงมากกว่าโรงอื่น
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โดยเมื่อครูบุญยังสิ้นชีวิต เจ้ากรับจึงขึ้นเป็นหัวหน้าคณะละครรวบรวมคนและฝึกหัดเพิ่ม
จนกลายเป็นคณะใหญ่  แต่ยงั คงรักษาแบบแผนการเล่นละครนอกแบบครูบญ
ุ ยังไว้ ต่อมาในสมัยรัชกาล
ที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะละครนอกของเจ้ากรับได้เล่นถวายให้ทอดพระเนตร
และ “เมื่อปีขาล พ.ศ.2397 งานฉลองคลองผดุงกรุงเกษม เจ้ากรับรับอาสาเล่นละครนอกถึง 7 โรงล้วน
แต่เป็นละครผู้ชายทั้งนั้น” (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ,  2507, น. 164)
เนื่องจากในรัชกาลที่ 3 ไม่มีละครหลวง ดังนั้น ตัวละครสมัยนี้จึงเป็นผู้ชายเสียส่วนใหญ่ และมีการ
ปรับปรุงรูปแบบการแสดงจนมีความแตกต่างจากละครนอกแบบชาวบ้าน เนือ่ งจากเจ้านายและขุนนาง
ได้น�ำ บทละครเรือ่ งอิเหนา ทีเ่ ดิมเป็นเรือ่ งทีเ่ ล่นเฉพาะละครใน มาหัดให้ผชู้ ายเล่น และจึงทำ�ให้ในยุคต่อ
มาจึงเป็นครูละครที่มีชื่อเสียงปรากฏหลายคนดังนี้ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชา
นุภาพ,  2507, น. 165)
1. นายเมือง เป็นตัวนางบุษบา ละครกรมหลวงรักษรณเรศร์ ได้เป็นครูละครกรมหมื่นมเหศวร
ศิววิลาศ
2. นายเพ็ง เป็นตัวนางวิยะดา ละครกรมหลวงรักษรณเรศร์ ได้เป็นครูละครกรมหมื่นมเหศวร
ศิววิลาศ แล้วไปเป็นครูละครของสมเด็จพระนโรดมที่กรุงกัมพูชา
3. นายมัง่ เป็นตัวนางบุษบา ละครกรมพระพิพธิ โภคภูเบนทร์ ได้เป็นครูละครสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์
4. นายผึ้ง เป็นนางวิยะดา ละครกรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ ได้เป็นครูละครสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์
5. นายเกลือ่ น เป็นตัวนางเอก ละครกรมพระพิทกั ษ์เทเวศร์ ได้เป็นครูละครพระองค์เจ้าสิงหนาท
ราชดุรงค์ฤทธิ์ และละครเจ้าพระยานรรัตน์ราชมานิต
6. นายอาํ่ เป็นตัวนาง ละครกรมพระพิทกั ษ์เทเวศร์ ได้เป็นครูละครหม่อมเจ้า(เต่า)ลมุน ในกรม
พระเทเวศร์วัชรินทร์
7. นายฟ้อน เป็นตัวนางเอก ละครกรมหลวงภูวเนตรนริทรฤทธิ์ ได้เป็นครูละครเจ้าพระยา
มหินทรศักดิธำ�รง แล้วขึ้นไปเป็นครูละครของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ที่เมืองเชียงใหม่
ละครนอกมีวธิ กี ารเล่นทีเ่ น้นไปทางตลกขบขัน ด้วยผูช้ มเป็นชาวบ้านและนักแสดงก็เป็นชายล้วน  
มีการดำ�เนินเรือ่ งทีร่ วดเร็วเพือ่ ให้ทนั ใจชาวบ้าน ลีลาการร่ายรำ�มีความรวดเร็วกระฉับกระเฉง ประกอบ
ดนตรีปี่พาทย์และเพลงร้องที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับการรำ� คือ มีทำ�นองจังหวะค่อนข้างเร็ว ใช้
อัตราจังหวะชั้นเดียวหรือสองชั้น เรื่องที่ใช้แสดงส่วนใหญ่เป็นนิทานพื้นบ้านที่เรียกว่าละครแบบจักร ๆ
วงศ์ ๆ คือมีการกล่าวถึงของวิเศษ อมนุษย์หรือสัตว์พดู ได้ ซึง่ มีการพัฒนาจากเดิมทีผ่ กู เรือ่ งตามลักษณะ
ของการร้องเพลงพื้นเมือง เช่น ตอนชิงชู้ ลักหาพาหนี และตีหมากผัว เป็นต้น สำ�หรับเครื่องแต่งกาย
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แต่เดิมก็มีความเรียบง่าย ตัวนางก็เพียงหาผ้าขาวม้ามาห่มทำ�เป็นสไบให้รู้ว่าเป็นตัวผู้หญิง ต่อมาก็เริ่ม
พัฒนาให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งเป็นเครื่องแต่งกายแบบยืนเครื่องในยุคต่อมา
ปัจจุบัน แม้ละครนอกจะมีการใช้นักแสดงทั้งแบบชายจริงหญิงแท้เล่นประสมกัน แต่การ
แสดงที่ใช้ผู้ชายล้วนก็ยังได้รับความนิยม ซึ่งมีการสืบทอดต่อกันมาทั้งในสถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น สำ�นักการสังคีต กรมศิลปากร ที่ยังคงจัดการแสดงละครนอกแบบชายล้วนอยู่เช่นเดิม
โดยได้รับความนิยมจากผู้ชมเป็นจำ�นวนมาก จึงมีการจัดแสดงทั้งในโรงละครแห่งชาติ และงานที่จัด
ตามหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วไป

ภาพที่ 6 การแสดงละครนอกเรื่อง สังข์ทอง ตอน มณฑาลงกระท่อม
รายการดนตรีสำ�หรับประชาชน จัดแสดงวันที่ 20 มกราคม 2561
ณ เวทีสังคีตศาลา โดยสำ�นักการสังคีต กรมศิลปากร
ที่มา: เอื้อเฟื้อภาพโดยนายสุทธิ สุทธิรักษ์

สรุปผลการวิจัย
ตัวนางผู้ชายปรากฏในการแสดงนาฏยศิลป์ไทยในตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา และมีการ
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบมาจวบจนสมัยรัตนโกสินทร์ โดยพบว่าอยู่ในการแสดงประเภท การแสดงโขน
ละครชาตรี ละครนอก ซึ่งในแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
1. ตัวนางผู้ชายในการแสดงโขน ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดให้ทหารมหาดเล็กส่วนพระองค์
มีการฝึกหัดขึ้นโขนสมัครเล่นขึ้น และได้นำ�ออกแสดงในงานต่างๆเช่น พิธีเปิดโรงเรียนนายร้อย ต่อมา
เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงตั้งคณะโขนบรรดาศักดิ์ จากการถวายตัวมาฝึกหัดโขนของกุลบุตรใน
ข้าราชบริพารปัจจุบันการแสดงโขนมีการปรับรูปแบบการแสดงเป็นการใช้ชายจริงหญิงแท้ แต่ก็ยัง
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คงมีบางตอนที่นิยมใช้ผู้ชายแสดง โดยเฉพาะตอนที่ใช้กิริยาท่าทางเกินจริตของผู้หญิง หรือตอนที่เข้า
พระนางแบบถึงเนื้อถึงตัว
2. ตัวนางผูช้ ายในละครชาตรี เป็นตัวละครสำ�คัญอันเป็นเอกลักษณ์ของรูปแบบละคร เนือ่ งจาก
ละครชาตรีมีลักษณะการแสดงที่ใช้ผู้แสดงชายเพียง 3 คน ได้แก่ ตัวนายโรง ตัวนาง และตัวจำ�อวด
ตัวนายโรงจะแต่งกายทรงเครือ่ ง ตัวนางจะใช้เด็กผูช้ ายแสดง โดยการห่มสไบเพือ่ บ่งบอกถึงความเป็น
ผู้หญิงและตัวจำ�อวดที่เล่นบทต่าง ๆ เช่น สัตว์ ทหารเสนา เป็นต้น แม้ภายหลังจะมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงการแสดงให้มีตัวละครมากขึ้นแต่กรมศิลปากรก็ยังคงมีการอนุรักษ์รูปแบบการแสดงละคร
ชาตรีที่ใช้ผู้ชายแสดงล้วนและจัดแสดงในงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
3. ตัวนางผูช้ ายในละครนอกปรากฏหลักฐานในสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์
จากเหตุคดีเก็บภาษีผักบุ้ง จวบจนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์ก็ปรากฏการแสดงละครนอกอย่าง
แพร่หลาย มีคณะละครนอกที่มีชื่อเสียงเกิดขึ้นมากมาย ทั้งคณะนายบุญยังที่เล่นละครนอกจนสร้าง
วัดได้ 1 วัดและคณะละครเจ้ากรับมีคณะละครนอกที่สามารถแสดงได้ถึง 7 โรง ต่อมาในรัชกาลที่ 3
ทรงไม่โปรดละครใน จึงทำ�ให้เจ้านายและขุนนางที่ไม่สามารถหัดละครใน ได้นำ�เรื่องอิเหนามาฝึกหัด
ละครนอกและปรับกระบวนท่าให้มีความงดงามมากขึ้น ซึ่งตัวนางผู้ชายในละครนอกสมัยนี้ ต่อมาได้
กลายเป็นครูละครที่มีชื่อเสียงในการฝึกหัดละครผู้หญิงในเวลาต่อมา

อภิปรายผลการวิจัย
จากข้อมูลในข้างต้น พบว่าในการแสดงโขนและละครรำ�ที่ใช้ผู้ชายแสดง มีเหตุจากปัจจัยต่าง ๆ
ซึ่งผู้วิจัยสรุปเป็นประเด็นสำ�คัญ ๆ ดังต่อไปนี้
1. ความสะดวกในการฝึกหัด เช่น การแสดงโขนทีเ่ กีย่ วข้องกับงานพระราชพิธี ดังนัน้ เริม่ แรก
เป็นการใช้ทหารมหาดเล็กที่เป็นกลุ่มข้าราชบริพาร ความใกล้ชิด มีระเบียบและฝึกหัดได้ง่าย  
2. ลักษณะของการบริหารจัดการคณะละคร เช่น ละครชาตรีที่มีลักษณะเป็นละครเร่ มีการ
ย้ายที่อยู่ และที่แสดงไปตามแต่คนจะว่าจ้าง จึงไม่สะดวกที่จะใช้ผู้หญิงในการแสดง
3. ค่านิยมเกี่ยวกับผู้หญิง เนื่องจากผู้หญิงในสมัยก่อนต้องรักนวลสงวนตัว การที่ไปแสดง
ละคร อวดโฉมให้ผู้ชายหรือชาวบ้านให้ชม เป็นการกระทำ�ที่ไม่เหมาะสม ไม่สมกับการเป็นกุลสตรี
4. ข้อห้ามหรือกฎมณเฑียรบาล เนื่องจากมีข้อห้ามมิให้สามัญชนมีละครผู้หญิง ละครผู้หญิง
นัน้ ให้สงวนไว้ส�ำ หรับกษัตริย์ ดังนัน้ คณะละครจึงฝักหัดผูช้ ายเพือ่ ใช้ในการแสดง เช่น ละครนอก เป็นต้น    
5. การตีบทแตก เนื่องด้วยละครนอก มีเนื้อเรื่องที่เป็นการชิงรักหักสวาท มีบทบาทที่เน้น
ตลกขบขัน การเข้าพระเข้านางที่ถึงพริกถึงขิง การไม่สำ�รวมกิริยา ซึ่งหากใช้ผู้หญิงแสดงก็จะมีข้อห้าม
และขีดจำ�กัดมากมาย ดังนั้น การใช้ผู้ชายแสดงจึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
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ต่อมาภายหลัง แม้จะนิยมการแสดงที่ใช้ชายจริงหญิงแท้ และการเปิดโอกาสกว้างสำ�หรับ
นักแสดงทั้งชาย หญิง ก็ยังคงมีการอนุรักษ์สืบสาน วิธีการแสดงละครรำ�ที่ใช้ผู้ชายสวมบทเป็นตัวนาง
ทัง้ นีก้ ารใช้ศลิ ปินชายเพือ่ สวมบทบาทนีเ้ ป็นการท้าทายความสามารถของนักแสดง ทีต่ อ้ งมีการฝึกหัด
และไหวพริบ  นอกจากนีก้ ารแสดงบทตัวนางของศิลปินชายก็ยงั เป็นทีน่ ยิ มของผูช้ ม เพราะสามารถแสดง
ได้แบบไม่มีข้อจำ�กัด ตีบทได้หลากหลายมากกว่าทั้ง บทการทะเลาะตบตี หรือการเกี้ยวพาราสี
ระหว่างพระ นาง ทีศ่ ลิ ปินชายสามารถถ่ายทอดออกมาได้พร้อมกับความงดงามของท่ารำ�และการแต่ง
หน้าแต่งกาย จึงทำ�ให้ผู้ชมได้รับทั้งความงามและความสนุกสนานไปพร้อมกัน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
เป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงประวัตศิ าสตร์ของตัวนางทีใ่ ช้ผชู้ ายในการแสดงเพือ่ เป็นประโยชน์
ทางด้านการเรียนการสอนในศาสตร์ด้านสาขาวิชานาฏศิลป์
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาด้านเทคนิคในการแสดงหรือกลวิธใี นการแสดงบทตัวนางในนักแสดงชายเพือ่
สร้างแนวทางในการแสดงที่มีองค์ความรู้แบบสมบูรณ์ต่อไป
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