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      โขน การแสดงนาฏกรรมที่เป็นแหล่งรวมศิลปะหลายแขนง โดยมีเคร่ืองแต่งกายเป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้การแสดงมีความวิจิตรอลังการ ก่อให้เกิดความตื่นตา
ประทับใจ อีกทั้งยังเป็นเคร่ืองแสดงฐานะ แสดงลักษณะ สามารถบ่งบอกให้รู้ถึงชาติก าเนิด และ
ฐานันดรศักดิข์องตัวโขน ท าให้ผู้ชมเห็นคุณลักษณะของตัวละครในการแสดงโขน เร่ืองรามเกียรติ์
ได้เด่นชัดขึ้น  
 เคร่ืองแต่งกายโขนเห็นได้ชัดเจนว่า เป็นเคร่ืองแต่งกายที่เลียนแบบมาจากเคร่ืองต้น หรือ
เคร่ืองทรงของพระมหากษัตริย์ กล่าวคือ มีชื่อเรียกชิ้นส่วนของเคร่ืองแต่งกายที่ตรงกัน มีรูปร่าง
ลักษณะที่ใกล้เคียงกัน มีการน าไปใช้ในแบบอย่างเดียวกัน จึงนับได้ว่าเคร่ืองแต่งกายโขนเป็นศิลปะ
สร้างสรรค์ประเภทหนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วย  ความประณีต วิจิตร งดงาม  
 ตามความเชื่อในทางศาสนาพราหมณ์ หรือฮินดูที่ได้เข้ามาเผยแพร่สู่ประเทศไทยแต่คร้ัง
อดีตส่งผลให้ประชาชนชาวไทยแต่โบราณมีความเชื่อว่า พระมหากษัตริย์ คือ ผู้สืบเชื้อสายมาจาก
เทพเจ้า เพื่อที่จะมาปกครองบ้านเมืองให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข ดังนั้น พระมหากษัตริย์จึงได้รับ
การยกย่องให้เป็นสมมติเทพ  
 จินตนาการในเร่ืองที่เกี่ยวกับเทพต่างๆ เกิดไปตามศรัทธาของแต่ละชุมชน และเพื่อยก
ย่องให้เทพเหล่านั้นมีฐานะที่อยู่สูงกว่าปวงชนทั่วไป จึงเกิดการสมมติคุณลักษณะของปวงเทพใน
ทุกๆ  ด้านที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่ง คือ เคร่ืองแต่งกาย องค์ประกอบต่างๆของเคร่ืองแต่งกายเทพเจ้า 
จะถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความวิจิตรพิสดาร สุดแท้แต่ละชุมชนที่จะสามารถจินตนาการแล้วคิด
ประดิษฐก์ันขึ้น เห็นได้จากงานปฏิมากรรม และงานจิตรกรรมต่างๆ 
 เมื่อความเชื่อในเร่ืองของพระมหากษัตริย์เป็นองค์สมมติเทพ มีความแพร่หลาย และ
เด่นชัดมากขึ้น ก็เกิดการก าหนดรูปร่างลักษณะเคร่ืองแต่งกายที่สามารถใช้ได้จริงกับบุคคลที่ยกย่อง
ให้อยู่สูงกว่าปุถุชนสามัญ จินตนาการในเร่ืองของเทพที่มาสอดคล้องกับองค์พระมหากษัตริย์ จึงเกิด
การถ่ายเทแนวความคิดผนวกกับจินตนาการของช่าง  น ามาสร้างเป็นเคร่ืองต้นเคร่ืองทรง โดยให้มี
ความพิเศษสมกับฐานะของบุคคลที่ถูกยกย่องให้เป็นพระมหากษัตริย์  
 ในต านาน นิทาน นิยาย หรือละครพื้นบ้าน ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับจักรๆ วงศ์ๆ 
กษัตริย์มักถูกยกย่องว่าสืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้า ถึงแม้ต่อมาภายหลังได้ปรับแต่งวรรณกรรมเร่ือง
เด่นๆ ให้เป็นวรรณคดี เน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ก็ยังนิยมยกย่องให้สืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้า
เช่นเดิม ดังเช่นวรรณคดี เร่ืองรามเกียรติ์ พระราม คือ อวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์ ถึงแม้ว่า
พระรามจะเป็นมนุษย์เดินดิน แต่ก็มีฐานะเป็นพระมหากษัตริย์ และที่ส าคัญ คือมีเชื้อสายมาจากเทพ
เจ้า ดังนั้นการก าหนดเคร่ืองแต่งกาย ต้องคิดสรรค์ให้สมฐานันดรศักดิ์แห่งความเป็นเทพเจ้า จึงมี
การก าหนด สีเสื้อผ้า เคร่ืองแต่งกาย ดังตัวอย่างที่ปรากฏอยู่ในบทละคร เร่ืองรามเกียรติ์ พระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ตอนพระรามพระลักษมณ์
แต่งองค์ทรงเคร่ือง จะข้ามสมุทรไปเมืองลงกา ดังนี้ 
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    “พระหริวงศ์ทรงทิพย์ภูษา เครือหงส์กาบผกาช่อห้อย 

   พระลักษมณ์ทรงผ้าก้านกระหนกลอย ชายไหวช่อช้อยชายแครง 
   สอดใส่ฉลององค์ทรงประพาส พื้นตาดฉลุเครือแย่ง 

   ทับทรวงประดับเพชรแดง ตาบทิศลายแทงสังวาลวัลย์ 
   พาหุรัดทองกรมังกรพด สลับด้วยมรกตมุกดาคั่น 

   ธ ามรงค์เพชรรายเรือนสุบรรณ มงกุฎแก้วเทวัญสว่างวาม”  
  จากหนังสือเร่ือง “การศึกษาและการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการแต่งกายยืนเคร่ือง” 
ของกรมศิลปากร แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเคร่ืองแต่งกายโขน  มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี ้
      1. ศิราภรณ์ หมายถึง เคร่ืองประดับศีรษะของตัวโขน ได้แก่ 
             - ตัวพระ  ได้แก่  ชฎา   
            - ตัวนาง  ได้แก่  มงกุฎกษัตรีย์ 
            - ตัวยักษ์  ได้แก่ ศีรษะยักษ์ 
            - ตัวลิง  ได้แก่  ศีรษะลิง 
      2. ถนิมพิมพาภรณ์ หมายถึง เคร่ืองประดับกาย ได้แก่ 
             - ก าไลเท้า หรือ ข้อเท้า 
             - เข็มขัด หรือปั้นเหน่ง           
             - สังวาล (รวม ตาบทิศ และตาบหลัง) 
             - ทับทรวง 
             - ก าไลแผง หรือทองกร 
             - ธ ามรงค์ หรือแหวน 
             - แหวนรอบ 
             - ปะวะหล่ า 
      3. พัสตราภรณ์ หมายถึง เคร่ืองนุ่งห่มที่เป็นผ้า ได้แก่ 
             - สนับเพลา หรือกางเกง 
            - ผ้านุ่ง หรือภูษา หรือพระภูษา 
            - ห้อยข้าง หรือเจียระบาด หรือชายแครง 
            - ห้อยหน้า หรือชายไหว (รวมสุวรรณกระถอบ ซึ่งปักลายเป็นชิ้นเดียวกัน) 
            - เสื้อ หรือฉลององค์ 
  - รัดสะเอว หรือรัดองค์ 
   - กรองคอ หรือนวมคอ หรือกรองศอ 
 

http://www.cp.eng.chula.ac.th/cg/khon_web/khon_archive/costume.php#สนับเพลา
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การแต่งกายยืนเคร่ืองโขน 
 การแต่งกายยืนเคร่ืองโขน ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ และตัวลิง ที่กรมศิลปากรใช้ปฏิบัตินั้น 
มีการสืบทอดวิธีการแต่งมาจากโบราณ ทั้งกรมมหรสพ วังสวนกุหลาบ และวังเจ้าคุณพระประยูรวงศ์  
เป็นต้น เห็นได้จากบรรดาครูบาอาจารย์ ที่เข้ามาท างานในกองการสังคีต กรมศิลปากร ในยุคแรกๆ 
นั้น มาจากส านักโขน ละคร ที่มีชื่อเสียงและที่มีคุณภาพในด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทยอย่างดีเลิศ         
อีกทั้งยังมีรายการเคร่ืองแต่งกายโขน ละคร ที่ได้รับโอนมาจากกรมมหรสพ อันมีความประณีตใน 
การจัดสร้างชั้นยอด ท าให้มองเห็นได้ว่า ผู้แต่งตัวผู้แสดงโขนจะต้องมีความรูค้วามช านาญในเร่ือง
เคร่ืองแต่งกาย และกลวิธีในการแต่งกายยืนเคร่ืองโขนเป็นอย่างดี  
 การแต่งตัวผู้แสดงนั้น ผู้แต่งตัวต้องสามารถท าให้เคร่ืองทรงอันวิจิตรที่ผู้แสดงสวมใส่  
มีความโดดเด่นเป็นสง่าสมภูมิของตัวละคร ผิดไปจากรูปลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติเดิมของศิลปิน อีก
ทั้งการแต่งตัวผู้แสดงอย่างมีคุณภาพที่ดีนั้น เป็นการส่งเสริมให้ศิลปินสามารถแสดงท่าทางร่ายร าได้
อย่างคล่องตัวสวยงาม ทั้งนีท้ี่ส าคัญ ผู้แต่งตัว และศิลปินผู้แสดงจึงต้องมีความเข้าใจ และทราบ
กลวิธีในการแต่งกายอย่างชัดเจน และถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 จึงพอกล่าวได้ว่าขนบธรรมเนียมการแต่งกายยืนเคร่ืองโขน ของกรมศิลปากร มีการ            
สืบทอดอย่างเป็นระบบจากรุ่นสู่รุ่น และด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับจากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็น
การสืบทอดกันทางปฏิบัติ เมื่อน ามาบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ส าหรับเป็นหลักฐานข้อมูลทาง
วิชาการ สามารถเรียบเรียงได้ดังนี้ 
ขั้นตอนการแต่งกาย  
 ขั้นตอนการแต่งกายยืนเคร่ืองผู้แสดงโขน ไม่ว่าจะเป็นตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ และตัวลิง 
สามารถแบ่งขั้นตอนการแต่งกายได้เป็น 2 ขั้นตอน คือ 
 1. การเตรียมความพร้อม 
  1.1 การเตรียมความพร้อมของผู้แต่ง 
  1.2 การเตรียมความพร้อมของผู้แสดง 
 2. การแต่งกาย 
 1. การเตรียมความพร้อม 
     1.1 การเตรียมความพร้อมของผู้แต่ง  
 ผู้แต่งตัวผู้แสดงจะต้องเตรียมอุปกรณ์การแต่งกายยืนเคร่ืองโขนให้พร้อม และครบทุก
ชิ้นส่วนตามรูปแบบที่ก าหนด พร้อมตรวจดูความเรียบร้อยของเคร่ืองแต่งกายให้ถูกต้อง ด้วยการ
ตรวจดูสภาพความสมบูรณ์ของเคร่ืองแต่งกาย 
 อุปกรณ์การแต่งกายยืนเคร่ืองโขน ประกอบด้วย 
  1. ด้ายเย็บผ้าเบอร์ 8 
  2. เข็มเย็บผ้าก้นทองขนาด 2     “No. B  7   040/ 
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3. มีด และกรรไกร 
  4. ผ้ารัดเอว ท าด้วยผ้าดิบ ขนาดกว้าง 5 นิ้ว  ยาว 1.50 เมตร  
  1.2 การเตรียมความพร้อมส าหรับผู้แสดง 
 ก่อนการแต่งกายผู้แสดงต้องท าธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย เพราะเมื่อแต่งเคร่ืองโขนแล้วจะ
ไม่สะดวกในการเข้าห้องน้ า สิ่งที่ผู้แสดงจะต้องเตรียมพร้อมมาก่อน คือ ต้องสวมเสื้อตัวใน และ
กางเกงขาสั้น ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการระคายเคืองผิวที่ต้องสัมผัสกับเคร่ืองแต่งกายโขน  
 2. การแต่งกาย 
 ตัวละครทั้งหมดที่แต่งกายยืนเคร่ืองของการแสดงโขน เร่ืองรามเกียรติ์ จัดแยกตาม
ลักษณะแบ่งเป็นประเภทหลักส าคัญๆได้ 4 ประเภท คือ พระ นาง ยักษ์ และลิง ซึ่งทั้งสีป่ระเภทนี้   
มีองค์ประกอบการแต่งกายที่เหมือนกันและแตกต่างกันตามลักษณะของตัวละครแต่ละตัวที่ถูก
ก าหนด ไว้ (ตามสมญาภิธานรามเกียรติ์)    
  การแต่งกายตัวโขนแต่ละตัวจึงยึดแบบวิธีการแต่งตามหลักของตัวละครทั้งสี่ประเภท
ดังกล่าวด้วย ในครั้งนี้ก าหนดการแต่งกายตัวโขนให้เห็นเด่นชัดคือ ตัวพระ (พระราม )   ตัวนาง  
(นางสีดา)  ตัวยักษ์ ( ทศกัณฐ์) และ ตัวลิง ( หนุมาน) ซึ่งมีกลวิธีในการแต่งกายยืนเคร่ืองโขนแต่ละ
แบบ ดังนี ้ 

ตัวพระ (พระราม) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
ภาพการแต่งกายยืนเครื่องโขนตัวพระ (พระราม) ด้านหน้า และด้านหลัง 
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 เคร่ืองแต่งกายโขนตัวพระ (พระราม) ประกอบด้วยเคร่ืองพัสตราภรณ์ ถนิมพิมภาภรณ์ 
และศิราภรณ์  ดังนี้ 

1. ก าไลข้อเท้า (หัวบัว) 

 

2. สนับเพลา หรือกางเกง 

 

3. ผ้านุ่ง หรือภูษา หรือพระภูษา 

 
  

4. ห้อยข้าง หรือเจียระบาด หรือชายแครง 
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5. เสื้อ หรือฉลององค์ 

 

6. รัดสะเอว หรือรัดองค์ หรือรัดพัสตร์ 

 
 

7. ห้อยหน้า หรือชายไหว 
    พร้อมสุวรรณกระถอบ 
 

 
 

8. กรองคอ หรือนวมคอ หรือกรองศอ 
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9. เข็มขัด หรือปั้นเหน่ง 

 

10. ทับทรวง 

 
 

11. อินทรธนู 

 
 

12. สังวาล พร้อมตาบทิศ และตาบหลัง 
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13. แหวนรอบ (แหวนรองก าไลเท้า) 

 
 

 
 
 
14. แหวนรอบ (แหวนรองก าไลแผง) 
 
 
 
  

 

15. ปะวะหล่ า 

 
  

16. ก าไลแผงหรือทองกร 
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17. ชฎา  
(ชฎาพระ ติดอุบะและดอกไม้ทัดด้านขวา) 
 

  
 
การแต่งกายยืนเคร่ืองโขนตัวพระ (พระราม) 
 การแต่งกายยืนเคร่ืองโขนตัวพระ จะเร่ิมจากช่วงล่าง ล าดับแรก คือ การสวมก าไลข้อเท้า
(หัวบัว) และแหวนรอบ (แหวนรองก าไลข้อเท้า) อันเป็นเสมือนเคร่ืองประดับเท้า เพื่อมิให้ขาช่วง
ล่างโล่งเรียบเกินไป จากนั้นจึงจัดแต่งเคร่ืองแต่งกายตามล าดับของอุปกรณ์ที่ใช้ ดังนี้ 
 -  ใส่สนับเพลา เสมือนเป็นกางเกงชั้นใน 
 -  นุ่งผ้านุ่ง (ใช้ผ้ายกนุ่งแบบจีบโจงหางหงส์) นุ่งทับสนับเพลา เป็นเสมือนการตกแต่งผ้า
ที่นุ่งไม่ให้ราบเรียบเกินไป ให้มีความวิจิตรประณีต และเป็นการยกย่องฐานันดรให้เห็นยศศักดิ์ที่
เหมาะสมของตัวละคร 
 -  ใส่ห้อยข้างปิดทับผ้านุ่ง แยกซ้ายขวาให้ชายห้อยข้างชี้ออก เสมือนเป็นเคร่ืองตกแต่ง
ให้ผ้านุ่งดูวิจิตรขึ้น 
 -  ใส่เสื้อแล้วเย็บกลึงให้แนบตัวผู้แสดง สีเขียวแทนสีกายพระราม ลวดลายเป็นเสมือน 
ตัวเสื้อทีพ่ระรามสวมใส่ 
 -  ใส่รัดสะเอวทับชายเสื้อ เสมือนเป็นผ้าคาดเอว ปกปิดซ่อนชายเสื้อที่เกินออกมา และ
เป็นการเพิ่มความกระชับให้กับเสื้อ และผ้านุ่ง 
 -  ใส่ห้อยหน้า ตรงกลางระหว่างห้อยข้าง ปิดทับปมผ้าที่ผูกไว้ เสมือนเป็นเคร่ืองตกแต่ง
ผ้านุ่งอีกชั้นหนึ่งอยู่ด้านนอกสุด 
 -  ใส่อินทรธนูที่บ่า เสมือนเป็นเคร่ืองประดับอย่างหนึ่ง ช่วยให้ช่วงไหล่ดูผึ่งผายงดงามขึ้น 
 -  ใส่กรองคอทับคอเสื้อปกปิดความไม่เรียบร้อย เพิ่มความงดงามไม่ให้ช่วงคอโล่งเรียบ
เกินไป 
 -  ใส่ทับทรวง เป็นเคร่ืองประดับเสมือนสวมสายสร้อยพร้อมมีจี้ห้อยคอ 
 -  ใส่สังวาล เป็นเคร่ืองประดับชั้นนอก ให้ส่วนไขว้อยู่ช่วงบนของทับทรวง 
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 -  ใส่เข็มขัด เป็นเคร่ืองประดับเอว อันเป็นความนิยมทั่วไป ที่นุ่งกางเกงหรือนุ่งผ้านุ่ง
ต้องมีสายเข็มขัดคาด ป้องกันการเลื่อนหลุด และเพื่อความงดงาม   
 -  ใส่ก าไลแผง เป็นเคร่ืองประดับข้อมือ   
 -  ใส่แหวนรอบ (รองก าไลแผง) และปะวะหล่ า เป็นเคร่ืองประดับข้อมือเช่นกัน  เพื่อ
เพิ่มความแวววาวในขณะแสดง ท าให้ปลายแขนดูไม่แข็งกระด้างเกินไป 
 เมื่อตกแต่งเคร่ืองแต่งกายตามล าดับขั้นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายก่อนออก
แสดงผู้แสดงจึงสวมศิราภรณ์ประดับศีรษะ คือ ชฎา (ชฎาพระยอดชัย)  
 ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงการแต่งกายยืนเคร่ืองโขนตัวพระ(พระราม) แสดงให้เห็นเป็น
แนวทางพอสังเขป ในการแต่งกายยืนเคร่ืองโขนตัวพระราม ถ้าต้องการให้เกิดความวิจิตรงดงามสม
ภูมิของตัวละคร ควรต้องแต่งกายอย่างพิถีพิถัน ประณีตละเอียดลออ ซึ่งในการตกแต่งแต่ละชิ้นส่วน
ของเคร่ืองแต่งกาย จะมีขั้นตอน และกระบวนการ ที่มีรูปแบบเฉพาะ อันเป็นกลวิธีที่แยบยลของ 
ช่างผู้แต่ง 
 การแต่งกายยืนเคร่ืองโขนตัวพระ(พระราม) ผู้แต่งตัว  นางฉวีวรรณ ชื่นส าราญ  อดีต
ข้าราชการฝ่ายพัสตราภรณ์และเครื่องโรง ส านักการสังคีต ผู้ได้รับการยกย่องจากบรรดาศิลปินว่า
เป็นผู้แต่งที่มีฝีมือชั้นเยี่ยม มีความประณีตในการแต่งกายได้อย่างวิจิตร และผู้แสดงแบบ  นายสม
เจตน์  ภู่นา นาฏศิลปินช านาญการ กลุ่มนาฏศิลป์ ส านักการสังคีต  
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   ภาพการแต่งกายยืนเครื่องโขน ตัวพระ (พระราม) 
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เทคนิคการนุ่งผ้าจีบโจงหางหงส์ของนางฉวีวรรณ ชื่นส าราญ 

 

เทคนิคการนุ่งผ้าจีบโจงหางหงส์ 

 เทคนิคการนุง่ผ้าที่เรียกว่า การนุ่งผ้าแบบ “จีบโจงหางหงส์” หรือ “ตีปีกจีบโจงหางหงส์” วิธกีารนุ่ง

ผ้าแบบนี้ใช้กับตัวละครที่เป็นตัวพระ มีฐานันดรศักดิ์สงู ผ้านุ่งที่ใช้ในการนุง่ เรียกว่า ผ้ายก ซึง่มีวิธีการ ดังนี้ 
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การจีบผ้ายก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการจีบผ้าหางหงส ์

 

วิธีจับจีบผ้ายกให้เป็นหางหงส ์

 - ทบผ้าแบ่งครึ่งตามความยาว จับชายผ้ายกทั้งด้านยาว และด้านขวางให้เสมอกัน  

 - พับเก็บริมผ้า(ด้านขวาง) เข้า 1 ทบ แล้วจับจีบทบซ้อนสลับกัน ให้จีบกวา้งประมาณ  1 นิ้วครึ่ง 

  - จับจีบทบสลับ 6 จีบ กรีดรีดรอยจีบให้เสมอกัน เย็บตรึงปลายจีบด้านล่าง โดยวัดจากด้านล่างปลาย

จีบขึ้นมาประมาณ 2 คืบ หรอื 15 นิ้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวช่วงขาของผู้แสดง เย็บตรึงหางหงส์ซอ่นเงื่อนไว้

ด้านใน แล้วจัดแต่งให้เรียบร้อยก่อนม้วนเก็บส าหรับการนุ่งผ้าต่อไป  

เทคนิคในขั้นตอนจีบผ้าขณะที่ทบผ้าจีบต้องรีดผ้าด้วยการสอดนิ้วรีดจีบผ้าท่ีละจีบให้เสมอกัน

ตลอดหน้าผ้า 
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การนุ่งผ้าจีบโจงหางหงส์ 

 

   

 

ภาพการจับผ้า ทบซ้อนเข้าหาตัวผู้แสดง 

 

วิธีนุ่งผ้าจีบโจงหางหงส์ใหส้วยงาม ทั้งผู้แต่ง และผู้แสดงต้องร่วมมือกัน โดยผู้แต่งจะให้ผู้แสดงนุ่ง ผ้ายก      

ที่เตรียมจับจีบหางหงส์ไว้ และจับผ้าด้านที่จีบไว้ด้านบน แล้วผู้แต่งจับจีบผ้าทบซ้อนสลับกันเข้าหาตัวผู้แสดง ต่อ

จาก ที่จีบผ้าเตรียมไว้ ทบไปใหสุ้ดผ้าจนแนบตัวผู้แสดง และผู้แสดงจะต้องช่วยจับผ้าที่จีบพับเข้ามาให้แน่น อยู่

ระดับแนวช่วงหนา้ท้องใต้สะดอื  

 

เทคนิคขั้นตอนของการนุ่งผ้าต้องดึงชายผ้าท่ีโอบตัวผู้แสดงให้เรียบตึงจากเอวจนถึงปลายขา

จับชายผ้าด้านบนให้เสมอกันแล้วจึงจับผ้าจีบทบในส่วนที่เหลือ 
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การจับจีบหลัง 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

ภาพการจับจีบหลัง 

 

 

 

 

การจับจีบหลัง ผู้แสดงยืนหันหลังเพื่อให้ผู้แต่งจับจีบด้านหลัง โดยยืนกางขาตึงเข่า ผู้แต่งจับจีบแรกจาก

ชายผ้ายกด้านล่าง  ให้มีความกว้างวัดจากชายผ้าขึ้นมาประมาณคืบกว่า  ถ้าผู้แสดงรูปร่างสูงต้องจับจีบเพิ่มความ

กว้างขึ้นอีกเล็กน้อย ซึ่งผู้แต่งต้องมีความช านาญในการค านวณในการจับจีบให้ขนาดพอดีทัง้ 3 จีบ และจับซ้อน

ไล่เรียงระดับกันให้งดงาม แล้วเย็บตรึงไว้กึ่งกลางก้นแนวสะโพกล่าง 
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เทคนิคการจับจีบหลังขณะทบจีบให้ใช้ฝ่ามือและนิ้ววัดระยะความหนาของทบผ้าแต่ละจีบและ

รูดจีบให้เรียบท้ังสามทบจับจีบให้เลื่อมกันเป็นล าดับแต่ละจีบ 

การจับจีบตีปีกจีบโจง 

 

 

 

 

วิธีการจับจีบตีปีกจีบโจง เป็นการจับจีบผ้าตามแนวจบีด้านหลังให้มาสัมพันธก์ับการจับจบีผ้าด้านหน้า 

เพื่อให้เกิดรอยจีบผ้าเรียงระดับกันตามแนวสะโพก อันมีผ้าพอกด้านในช่วยเสริมให้รอยจีบยกขึ้นอย่างเด่นชัด 

วิธีการโดย   จับจีบแรกจากแนวจีบด้านใน อันเป็นแนวเดียวกับจีบที่ตรึงไว้ด้านหลัง จับยกปลายจีบไล่จับตามแนว

มาจนถึงจีบพับหางหงส์ด้านหน้า ปล่อยให้แนวจีบผ้าตกเป็นร่องข้างสะโพก แล้วหยิบยกจีบขึ้นอีกทีละจีบจนครบ 

3 จีบ ทั้งสองข้าง 

ต่อไปผู้แสดงหันหน้าเข้าหาผู้แต่ง ผู้แต่งจัดแต่งจีบตีปีกจีบโจงด้านหน้าใหเ้รียบร้อย แล้วซ่อนเก็บปลาย

จีบผ้าตีปีกส่วนเกิน มารวบไวท้ีช่ายพกทั้ง 2 ข้าง ผู้แสดงต้องรวบจับปลายจีบผ้าตีปีกจีบโจง ทับผ้าส่วนเกินไว้

ด้วยกัน  

เทคนิคการจับจีบผ้านุ่ง จีบแรกจะต้องจับผ้าให้ลึกโดยดึงผ้าส่วนที่จีบทบหน้านางด้านในสุด

ออกมาจับจีบให้ได้ความกว้างในการตีปีกผ้านุ่งโดยค านึงถึงรูปร่างของผู้แสดง 

ภาพการจับจีบตีปีกผ้านุ่ง 

 



18 
 

 

 

  วิธีการจับจีบโจงไปด้านหลัง 

 

   

ภาพการจับผ้า จีบโจงตลบไปดา้นหลัง ผูกรัด  

และจัดแต่งจีบตปีีกจีบโจง 

 

 

 

 

การจับผ้า จีบโจงตลบ

ไปด้านหลัง ผู้แต่งจับจีบผ้าทบ

ซ้อนด้านหน้าไล่ตามรอยพับให้

เรียบร้อย แล้วน าปลายผ้าที่ห้อยตลบจีบโจงไปด้านหลัง คาดทับด้วยผ้า

รัดเอวกันเลื่อนหลุดอ้อมมาด้านหน้า ทับผ้าที่จีบผ้าทบซ้อนด้านหน้าและ

ปลายจีบผ้าตีปีกตรงชายพก ผู้แสดงจับกดผ้ารัดเอวไว้ให้แน่น ผู้แต่งจะ

มัดคาดผ้าแล้วจัดแต่งแนวตีปีกเรียงระดับตามท่ีจับไว้ตรงสะโพกทั้ง 2 ข้าง  โดยใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง

สอดไว้ตามร่องจีบ เป็นการจัดแต่งจีบให้ระยะห่างระหว่างจีบทั้ง 3 จีบเท่ากัน และเด่นชัดสวยงาม จึงเรียก

วิธีการนุ่งผ้าแบบนี้ว่า “นุ่งผ้าตีปีกจีบโจง”  

วิธีการปล่อยหางหงส์ ให้ผู้แสดงย่อเข่าตั้งเหลี่ยม ดันหลังให้ตรง ผู้แต่งจัดแต่งจีบผ้าทบซ้อนที่จีบโจง

ตลบมา ให้แนบกับเนินด้านหลังใต้เอวเล็กน้อย โดยจะดูแนวเย็บตรึงจีบหางหงส์ให้อยู่ระดับแนวสะโพกล่าง 

(บริเวณก้นกบ แนวหางที่ปล่อยจะได้สวยงาม ไม่ถูกรั้งเข้าใต้ก้นที่เรียกว่า “จุกก้น”) ปล่อยชายผ้าจีบหางหงส์

ด้านหน้า ทิ้งชายห้อยตกลงมาเป็น “หางหงส์” ม้วนขอบริมผ้าเข้าด้านในใต้หว่างขา  
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วิธีการม้วนขอบริมผ้า ต้องม้วนรูดผ้าขึ้นให้แน่น และเก็บให้เรียบร้อย รวบปลายด้านบนไว้รวมกับผ้าที่

รวบไว้เดิม แล้วผูกมัดให้แน่น 

เทคนิคการโจงผ้าต้องดึงชายผา้ล่างด้านหลังไปถึงเป้าแล้วจึงดึงจีบผ้าโจงขึ้นจากนั้นปล่อยหาง

หงส ์ขณะม้วนจะต้องม้วนไปรูดผ้าไปโดยจับชายจีบหางหงส์ไม่ให้แตกและรูดผ้าที่ม้วนให้แน่นติดเป้า

สนับเพลา 

วิธีการผูกมัดด้วยผ้ารัดเอว ต้องคลี่ผ้ารัดเอวแล้ววางแนบผ้านุ่งจากเอวด้านหลัง อ้อมมาผูกมดัด้านหน้าใต้

ผ้า ที่รวบไว้แต่แรก กดชายพกลงมาผูกมัดซ้ าอีกครั้ง ด้วยผ้าเส้นเดียวกัน (ถ้าไม่คลีผ้ารัดเอวออกจะท าให้ผู้แสดง

เจ็บสะเอวเพราะผ้ารัดเอวจะรวมกันเป็นเส้นไม่แบนราบแนบผ้านุ่ง 

การปล่อยจีบหางหงส์ 

 

 

วิธีการจัดแต่งหางหงส์ด้านหลัง ต้องไล่จีบด้านหลังขึ้นให้เรียบร้อย การจัดแต่งที่ดีจะต้องไม่ให้จีบที่ทับ

ซ้อน ด้านในแตกล้นออกมาจากแนวพับจีบแรก ส่วนปลายของหางหงส์ควรอยู่ในแนวเดียวกับครึ่งของลายเชิง

สนับเพลาที่ส าคัญต้องดูแนวเย็บตรึงจีบหางหงส์ที่ปล่อยด้านหลังไม่ให้ถูกรั้งเข้าใต้ก้น หรือจุกก้น 

 

 เทคนิคการจับจีบหางหงส์ให้เนียนเรียบเสมอสวยงามขึ้นอยู่กับการรูดจีบแต่ละจีบตรงรอยเย็บ

เพราะผ้าตรงนี้มักจะเป็นขยุ่มเทคนิคคือการไล่รีดจีบผ้าทีละจีบเก็บส่วนเกินของผ้าซ่อนไว้ในจีบแล้ว

ค่อยๆไล่จีบรีดเรียบขึ้นไปด้านบนจนถึงขอบเอวโดยมือหนึ่งรวบจับจีบให้มั่นดึงปลายหางผ้ายกด้านบน

ภาพการปล่อยจีบจัดแต่งหางหงส์

เรียบร้อย  
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เหนือผ้าคาดให้กระชับจัดริมชายผ้านุ่งขนานกับจีบกลางเท่าๆกันท้ังด้านซ้ายและด้านขวาแต่งจีบให้

เท่ากันขณะม้วนเก็บผ้าด้านหน้าม้วนให้แน่นจนหมดผ้าดึงรูดม้วนผ้าขึ้นด้านบนชายพกผูกผ้าคาดเอว

ให้แน่นแต่งหางที่ปล่อยให้มีจีบเหลือตรงปลายหาง 

 สรุปเทคนิคการนุ่งผ้าหางหงส์ของนางฉวีวรรณ ชื่นส าราญ 

 นางฉวีวรรณ ชื่นส าราญเป็นผู้ไฝ่รู้และเอาใจใส่ต่อผู้แสดงทุกคนจึงศึกษาหาวิธีแก้ไขข้อเสีย

เรื่องรูปร่างของผู้แสดงทุกคนให้แต่งกายยืนเครื่องโขนได้สวยงามเช่น ท านวมอกให้ใส่เพ่ือให้ดูมี

กล้ามเนื้อหรือท าเสื้อเกาะเสริมให้ดูตัวใหญ่ขึ้น การเย็บเสื้อก่อนนุ่งผ้าส าหรับคนท่ีช่วงตัวบนสั้น เป็น

ต้น ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการแก้ไขสรีระของแต่ละคนท่ีนางฉวีวรรณ ชื่นส าราญ ลองผิดลอง

ถูก จนเกิดความช านาญเป็นที่ติดใจและเป็นที่ยอมรับในฝีมือของผู้แสดงตัวพระหลายคนทั้งยังป็นผู้

ถ่ายทอดวิชาการแต่งกายยืนเครื่องพระแบบของกรมศิลปากรให้กับรุ่นน้องในงานพัสตราภรณ์และ

เครื่องโรง ส านักการสังคีต กรมศิลปากร 

---------------------------------------------------------------------- 
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