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บทคัดย่อ

	 “กระอ้ัวแทงควาย	 กับ	 กระตั้วแทงเสือ	 ประวัติและพัฒนาการของการ

ละเล่นโบราณ”	 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างการละเล่น

ของหลวงที่เรียกว่า	 “กระอั้วแทงควาย”	 กับการละเล่นของราษฎร์ที่เรียกว่า	 “กระตั้ว

แทงเสือ”	 หรือบางครั้งเรียกว่า	 “บ้องตันแทงเสือ”	 โดยกระอ้ัวแทงควายมีรากฐาน

มาจากการประกอบพิธีกรรมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับควายในสังคม

เกษตรกรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์	 ซึ่ง

ปรากฏหลักฐานตามร่องรอยภาพฝาผนังภายในถ�า้	โดยข้อมลูทางประวัตศิาสตร์ระบวุ่า

กระอ้ัวแทงควายเป็นการแสดงที่มาจากเมืองทวายอันเป็นเมืองประเทศราช	 ซ่ึงน�ามา

แสดงถวายในงานพระราชพิธีโสกันต์	 และงานมหรสพสมโภชในการพระเมรุ จึงท�าให้

ถูกหมายรวมเข้าเป็นส่วนหน่ึงในการละเล่นของหลวง	 ซ่ึงปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัย

กรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์	 ส่วนการละเล่น	 “กระตั้วแทงเสือ”	

เป็นการละเล่นที่ดัดแปลงมาจาก	 “กระอ้ัวแทงควาย”	 ซ่ึงเปล่ียนแปลงเน้ือเรื่องและ

ตัวละครใหม่	 แต่มีเค้าโครงเรื่องที่คล้ายคลึงกัน	 การละเล่นกระตั้วแทงเสือน้ันยังคง

สามารถพบเห็นได้ในงานบุญงานประเพณีในปัจจุบัน	 แต่กระอ้ัวแทงควายเป็น

การละเล่นที่หาชมได้ยาก	 จึงควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์สืบสานการละเล่น

โบราณดังกล่าวไว้	

ค�าส�าคัญ:	กระอั้วแทงควาย,	กระตั้วแทงเสือ,	การละเล่นของหลวง
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Kraoua Tang Kwai and Kratua

Tang Seua: History and Development of 

Ancient Amusement Play

Kriangkrai Honghengseng
๑

Abstract

 Kraoua Tang Kwai and Kratua Tang Seua : History and Development 

of Ancient Amusement Play was to study the relation between the Kraoua 

Tang	Kwai	(Buffalo	Stabbing	Play),	the	Royal	Amusement	Play	and	Kratua	

Tang	Seua	or	Bongtan	Tang	Seua	(Tiger	Stabbing	Play),	the	Public	Amusement	

Play. The Kraoua Tang Kwai has its roots from ancient ceremony that showed 

the relation between people and buffalo in agricultural society of Southeast 

Asian region and was appeared on the cave wall. And historical evidence 

showed that Thailand was derived Kraoua Tang Kwai from Dawei which was 

performed in the top knot cutting ceremony and which was performed royal 

cremation	ceremony,	and	it	later	became	part	of	the	royal	amusement	play	

since Ayutthaya until Rattanakosin Era. While, Kratua Tang Seua was applied 

from Kraoua Tang Kwai by making changes in the cast of the play with similar 

story	line.	Nowadays,	Kratua	Tang	Seua	still	is	available	in	any	traditional	

ceremony.	While,	Kraoua	Tang	Kwai	is	hardly	found	and	thus	deserved.

Keywords:	Kraoua	Tang	Kwai	or	Buffalo	Stabbing	Play,	Kratua	Tang	Seua	or	

	 Tiger	Stabbing	Play,	Royal	Amusement	Play
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บทน�า

	 “กระอ้ัวแทงควาย”	เป็นหน่ึงในการละเล่นของหลวงที่มีรากฐานมาจาก

สังคมเกษตรกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคก่อนประวัติศาสตร์	 ซ่ึงคน

และควายต่างมีความสัมพันธ์กันในลักษณะการประกอบกสิกรรม	 ควายจึงถูกน�ามาใช้

เป็นสื่อกลางในการประกอบพิธีกรรมขอฝนและก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ	์ กระทั่ง

เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการละเล่นและมหรสพเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีต่าง	ๆ 	ภายใน

ราชส�านัก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระราชพิธีโสกันต์	 และงานมหรสพสมโภชในการ

พระเมร	ุโดยไทยได้รบัอิทธพิลการละเล่นกระอ้ัวแทงควายมาจากทวาย	ซ่ึงในอดตีเคยเป็น

ประเทศราชที่สยามและพม่าสลับผลัดเปล่ียนกันครอบครอง	 ต่อมาได้พัฒนาเป็น

การแสดงเบิกโรงของมหรสพแขนงต่างๆ	 ทั้งหนังใหญ่	 โนรา	 และหนังตะลุงทาง

ภาคใต้	 ที่ใช้การละเล่นดังกล่าวในการเบิกโรงเหมือนกัน	 ท�าให้มีการเพิ่มค�าร้องและ

ท�านองกับเครื่องดนตรีประเภทต่างๆสอดแทรกเข้าไปเพื่อความสนุกสนาน	 จนถือว่า

เป็นการแสดงจ�าอวดอย่างหน่ึง	 ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาด�ารง-

ราชานุภาพ	 กล่าวว่า	 “ดูเป็นเล่นจ�าอวดอย่างต�่า” (สถานอารยธรรมศึกษาโขง-

สาละวิน,	๒๕๕๘,	น.๑)	 และดัดแปลงเนื้อหาของตัวละครโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก

เรื่อง	 “พระสุธนมโนราห์”	 จนปรับเปล่ียนชื่อเป็น	 “กระตั้วแทงเสือ”	 หรือ	 “บ้องตัน

แทงเสือ”	ซึ่งเป็นการประยุกต์มาแสดงในงานมงคลและงานบุญต่าง	ๆ	จนถึงปัจจุบัน	

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 ๑.	 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการละเล่นกระอ้ัวแทงควายและ

กระตั้วแทงเสือ

	 ๒.	เพื่อศึกษาพัฒนาการจากการละเล่นกระอ้ัวแทงควายมาเป็นกระตั้ว

แทงเสือ

วิธีด�าเนินการศึกษา

	 เป็นการศกึษาเชิงคณุภาพโดยสืบค้นข้อมลูผ่านเอกสาร	หนังสือ	งานวิจัย	และ

บทความวิชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 รวมทั้งสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจงจากผู้มี
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ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานวัฒนธรรม	 เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาประมวล

ให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของการละเล่นกระอ้ัวแทงควายและ

กระตั้วแทงเสือ	

ประวัติความเป็นมาของการละเล่นกระอั้วแทงควาย

 “กระอัว้แทงควาย”	เกดิขึน้ในสมยัใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดั	แต่ในบทความ	

“แทงควาย	 กลายเป็นแทงเสือ”	 และ	 “กระอ้ัวแทงควาย	 การละเล่นขอฝนเดือนหก”	

ของสุจิตต์	 วงษ์เทศ	 ได้อธิบายว่า	 มีร่องรอยสืบเน่ืองตั้งแต่สมัยอยุธยา	 ธนบุรี	 และ

รัตนโกสินทร์	ในพระราชพิธีสมโภชต่างๆ	ซึ่งปรากฏหลักฐานบนภาพจิตรกรรมฝาผนัง

อยู่ในอุโบสถวัดพระแก้ววังหน้า	 หรือวัดบวรสุทธาวาส	 กรุงเทพมหานคร	 ที่สร้างใน

สมยัรชักาลที	่๓	ทัง้ยงัเป็นการละเล่นขอฝนของทกุชาตพินัธุใ์นอุษาคเนย์ยคุดกึด�าบรรพ์

หลายพันปีมาแล้ว	 ไม่เป็นของชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หน่ึงเท่าน้ัน	 โดยเฉพาะบริเวณ

สวุรรณภูมิ,	ลุ่มน�า้โขง,	ลุ่มน�า้สาละวนิ	และลุ่มน�า้เจ้าพระยา	คนสองฝ่ังโขงเชือ่ว่าควาย

ให้ก�าเนิดคน	 โดยคนออกมาจากน�้าเต้าปุงซ่ึงงอกจากซากจมูกควายที่ตายแล้ว

หลังจากพญาแถนส่งควายลงมาบนโลก	(สุจิตต์	วงษ์เทศ,	๒๕๕๙,	น.๑-๒)	ดังต�านาน

เรื่องการก�าเนิดมนุษย์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่ว่า

	 ในสมัยที่ฟ้ากับดินยังติดต่อกันได้	ผีและคนต่างไปมาหาสู่กัน	

บนฟ้ามแีถนเป็นใหญ่	บนดนิมขีนุคานปลูกบ้านสร้างเมอืงในเมอืงลุ่ม	

แถนได้บอกกับขุนคานให้บอกกล่าวแก่ผู้คนทั้งหลายว่า	 หากจะท�า

อะไรต่อดนิฟ้าหรอืธรรมชาต	ิต้องบอกกล่าวแถน	และให้ส่งข้าวปลา

ไปยงัเมอืงแถนบนฟ้าด้วย	กระทัง่สมยัหน่ึงผู้คนกลับไม่เชือ่ฟังแถน

และไม่ยอมปฏิบัติตาม	แถนจึงดลบันดาลให้เกิดน�้าท่วมเมือง	ผู้คน

พากันล้มตายเป็นจ�านวนมาก	 ขุนคานและผู้เป็นใหญ่รวม	 ๓	 คน	

รู ้ว ่าแถนโกรธจึงพากันต่อแพให้ลอยข้ึนไปบนฟ้าเพื่อบอกเล่า

เหตุการณ์ต่างๆให้แถนฟัง	 กระทั่งน�้าลด	 ขุนคานและพวกจึง

ขอลาแถนกลับลงมายังเมืองลุ่ม	 แถนให้ควายลงมาด้วย	 	 ๓	 ตัว

ขนุทัง้	๓	ท�านาได้	๓	ปีควายกต็าย	แล้วเกดิเครอืหมากน�า้เต้าออกมาจาก

รูจมูกควายถึง	๓	ลูก	มีผู้คนมากมายเกิดออกมาจากผลน�้าเต้านั้น	

(บาราย,	๒๕๕๕,	น.	๓๔)
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	 นอกจากน้ี	ยงัมนิีทานทีเ่ล่ากนัในลุ่มน�า้เจ้าพระยาว่า	ควายสอนคนให้ปลูกข้าว	

ทัง้น้ี	ได้มหีลักฐานปรากฏให้ทราบว่า	คนเมือ่ราว	๓,๐๐๐	ปีก่อน	ยงัฝังโครงกระดกูควาย

หรือควายดินเผาร่วมกับศพ	เช่น	ที่บ้านเชียง	และบ้านนาดี	จังหวัดอุดรธานีอันแสดง

ถึงความสัมพันธ์ของควายต่อพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์	 ปัจจุบันชาวจ้วงทางตอนใต้ของจีน

ยังมีประเพณียกย่องควายที่ท�าให้การเพาะปลูกเจริญงอกงาม	 นอกจากน้ัน	 ยังมี

หลักฐานปรากฏในภาพเขียนสีคนกับควายเมื่อ	 ๒,๕๐๐	 ปีมาแล้ว	 ที่ภูปลาร้า	 จังหวัด

อุทัยธานี	 ซ่ึงเช่ือกันว่าเป็นพิธีกรรมแทงควาย	 หรือเซ่นไหว้ผีบรรพชนด้วยควาย

ปัจจุบันยังมีเล่นสืบเน่ืองในชุมชนภาคอีสาน	 เรียกว่า	 “บวชควาย”	 คล้ายคลึงกับ

ประเพณแีทงควาย	หรอื	ประเพณีแปงฮีตกนิควาย	ทีส่าธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน

ลาว	 ประเพณีน้ีเกิดจากความเช่ือเรื่องการบูชาผี	 ปฏิบัติสืบต่อกันมานับพันปี	 ที่ยัง

หลงเหลือท�ากันจนถึงปัจจุบันคือ	ชนเผ่าเตลียง	เผ่าลาวลุ่ม	และในหลายพื้นที่ห่างไกล

ความเจริญ	 เช่น	 ที่แขวงเซกอง	 มีงานฆ่าควายกินบุญ	 เช่ือกันว่าท�าแล้วจะน�าพา

ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร	(สุจิตต์	วงษ์เทศ,	๒๕๕๙,	น.	๓)

	 ส่วนบทความในรามัญคดี	(๒๕๕๗,	น.	๑-๒)	ระบุว่า	

	 ในพิธีขอฝนของคนมอญและพม่านิยมใช้หุ่นรูปควาย	 ใช้ผ้า

สีด�าคลุมแบบเดียวกับกระอ้ัวแทงควายในเมืองไทยแห่ไปรอบ

หมูบ้่าน	โดยมขีบวนกลองยาวน�า	คนในขบวนกร้็องร�าไปตามจังหวะ

อย่างสนุกสนาน	 ชาวบ้านสองข้างทางจะออกมาร่วมพิธีด้วย

การน�าใบหว้าจุ่มน�้าประพรมไปบนหัวควายเพื่อความเป็นสิริมงคล	

หรืออาจร่วมบริจาคส่ิงของเงินทองสนับสนุนการประกอบพิธี

ด้วย	การแห่ควายน้ีเป็นพธิทีีจ่ะจัดข้ึนเมือ่ประสบภยัแล้ง	เช่นเดยีวกบั

พิธีขอฝนด้วยการแห่นางแมว

 จะเห็นได้ว่า	 พิธีกรรม	 ความเชื่อ	 และวิถีชีวิตของคนในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้มีความผูกพันกับควายมาช้านาน	จนก่อเกิดเป็นการละเล่นที่สะท้อน

รากเหง้าและภูมิปัญญาของคนในอุษาคเนย์ได้เป็นอย่างดี

	 จากหลักฐานที่ปรากฏข้างต้นท�าให้เห็นได้ว่า	การเข้ามาของกระอั้วแทงควาย

ในประเทศไทยมทีีม่าจากเมอืงทวาย	หรอืทแว	อันเป็นจังหวัดทางตอนใต้ของสาธารณรฐั
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แห่งสหภาพพม่าในปัจจุบัน	 เพราะภาษาที่ใช้เรียกช่ือตัวแสดงหลักในการละเล่นชนิดน้ี

คือ	“นางกระอั้ว”	และสามีของนางชื่อ	“นายกระแอ”	ล้วนเป็นนามซึ่งมีที่มาจากภาษา

ทวายทั้งส้ิน	 ซ่ึงสอดคล้องกับค�าปรารภของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรม

พระยานริศรานุวัติวงศ์	 ที่ทรงสันนิษฐานว่า	 “การเล่นกระอั้วแทงควายเป็นการละเล่น

ที่ประเทศราชจัดมาช่วยในงานพระราชพิธีโสกันต์	 เพราะช่ือกระอ้ัวไม่ใช่ภาษาไทย”	

(บาราย,	๒๕๕๔,	น.	๔๐)		จึงเป็นไปตามประวัติศาสตร์ของเมืองทวายที่ว่า	เมืองทวาย

ได้ข้ึนแก่อาณาจักรสุโขทยั	ครัน้พ่อขนุรามค�าแหงมหาราชเสดจ็สวรรคตในปีพทุธศกัราช	

๑๘๖๐	พระเจ้าแสนเมอืงราชบุตรเขยของพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช	ซ่ึงเป็นกษัตรย์ิมอญ

ที่ตั้งราชธานีอยู่ที่เมืองเมาะตะมะได้ลงมาตีเอาเมืองทวายไปจากพระมหาธรรมราชา

ที	่๑	ต่อมาในสมยักรงุศรอียธุยาเมือ่ปีพทุธศกัราช	๒๑๖๕	รชัสมยัของพระเจ้าทรงธรรม	

พม่าได้ยกกองทัพมาตีเมืองทวายได้	 กระทั่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จึงตีกลับคืนมา	 จนเมืองทวายต้องส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองและเครื่องบรรณาการ

มาให้กรุงศรีอยุธยาอยู่หลายสมัย	 จึงเป็นไปได้ว่า	 การละเล่นกระอ้ัวแทงควายน่าจะ

ได้รับการเผยแพร่เข้ามาผ่านชาวทวายเพื่อช่วยในงานพระราชพิธีของเจ้านายใน

อดีต	 อย่างไรก็ตาม	 มีหลักฐานปรากฏว่าชาวทวายได้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย

เป็นเวลายาวนานแล้ว	 เช่น	 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น	 บริเวณเขตยานนาวา	

กรุงเทพมหานคร	ดังความปรากฏในประวัติวัดยานนาวาที่ว่า

	 วัดยานนาวาตั้งอยู ่ริมแม่น�้า	 เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่

ครั้งกรุงศรีอยุธยา	 เดิมช่ือวัดคอกควาย	 เน่ืองจากมีชาวทวายมา

ลงหลักปักฐานอาศัยอยู ่เป็นจ�านวนมาก	 และชาวทวายจะน�า

กระบือที่เล้ียงไว้มาท�าการซ้ือขายแลกเปล่ียนกัน	 หมู่บ้านบริเวณ

น้ันจึงได้ช่ือเรียกกันต่อมาว่า	 บ้านคอกควาย	 ในสมัยกรุงธนบุรี

ได้รับการยกฐานะวัดคอกควายขึ้นเป็นพระอารามหลวง	 เรียกช่ือ

ใหม่ว่า	วัดคอกกระบือ

	 (ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,	 ๒๕๕๙,	 น.	 ๒๐)
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เนื้อเรื่องย่อของการละเล่นกระอั้วแทงควาย

	 กระอ้ัวแทงควายมีตัวละครหลักอยู ่	 ๓	 ตัว	 ประกอบด้วย	 นางกระอ้ัว

นายกระแอ	และควายป่า	อย่างไรกต็าม	การตัง้ช่ือตวัละครมคีวามแตกต่างกนัออกไป	บ้าง

กล่าวว่า	นางกระอั้วมีสามีชื่อ	“ตาโส”	บ้างสลับชื่อกันเป็นภรรยาชื่อ	“นางกระแอ”	ส่วน

สามีชื่อ	 “นายกระอั้ว”	 โดยมีเรื่องย่อว่า	คืนหนึ่งนางกระอั้วฝันว่าได้กินแกงตับควายมี

รสชาติอร่อยมาก	นางจึงรบเร้าให้สามีออกไปแทงควายเอาตับมาแกงให้กิน	สามีก็ถือ

หอกเข้าไปในป่าโดยมีนางกระอั้วตามไปด้วย	พอพบควายฝ่ายสามีได้ตรงเข้าไปไล่แทง	

แต่เพล่ียงพล�า้จนจะถกูควายขวิด	นางกระอ้ัวจึงคว้าหอกของสามมีาจ้วงแทงควายตาย	

สันนิษฐานว่าควายที่ชาวบ้านรับประทานกันในสมัยน้ันน่าจะเป็นควายป่า	 ทั้งน้ี	

นักสัตวศาสตร์แยกควายออกเป็นควายบ้านและควายป่า	 แต่ยังมีควายอีกชนิดหน่ึง

ซ่ึงหลงเข้าใจว่าเป็นควายป่าคือ	 ควายปละหรือควายเพริด	 ควายชนิดน้ีคือควายบ้าน

น่ันเอง	 แต่ที่ดุและดื้อก็ปละหรือเพริดจากบ้านเข้าไปอยู่ป่า	 คนที่ไม่รู้จักควายป่าจึง

เข้าใจว่าควายเพริดเป็นควายป่าได้	 ควายป่าผิดกับควายเพริดหรือควายบ้านในขนาด

ส่วนสัดของล�าตัวและเขาอย่างมาก	 สมัยก่อนควายป่ามีชุกชุมเหมือนสัตว์ป่าอ่ืนๆ

จนคนไทยนิยมล่าควายป่ากัน	 ดังความปรากฏในหนังสือเสภาเรื่อง	 “ขุนช้างขุนแผน”

ซึ่งกล่าวถึงการล่าควายป่าไว้ตอนหนึ่ง	 คือตอนที่สมเด็จพระพันวษา	 เสด็จล่าควายป่า

เมืองสุพรรณบุรี	 ขุนไกรบิดาของขุนแผนมีหน้าที่ไล่ควายป่าให้เข้าคอก	 ความว่า

	 	 ครานั้นขุนไกรพลพ่าย	 ครั้นรุ่งเช้าเรียกทนายอยู่สับสน	

	 แล้วพาพวกอาสาห้าร้อยคน	 เที่ยวไล่ค้นกระบืออื้ออึงไป	

	 (วิชาภรณ์	แสงมณี,	๒๕๕๗,	น.	๑๒)

การแต่งกายของผู้เล่นกระอั้วแทงควาย

	 ด้านการแต่งกายของผู้เล่นกระอ้ัวแทงควาย	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	

กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ทรงอธิบายว่า	“กระอั้วสวมเสื้อกระเหรี่ยงยาว	ชายเสื้อ

ถึงน่อง	 เกล้าผมสูง	 ถือหอกใบกว้างท�าด้วยกระดาษ	 นางกระแอนุ่งผ้าถุง	 สวมเส้ือ

แขนกระบอก	 ห่มผ้าแถบสีแดงห้อยบ่า	 ผัดหน้าขาว	 แต้มไฝเม็ดใหญ่	 สวมผมปีก

หรือเกล้าผมสูง	กระเดียดกระทาย	ถือร่ม”	(สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน	เล่มที่	๑๓

เรื่องที่	๗	“การละเล่นของหลวง”)
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	 ส่วนในพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย	ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พุทธศักราช	

๒๕๕๒	ได้อธบิายเกีย่วกบัรปูแบบเครือ่งแต่งกายของการละเล่นกระอ้ัวแทงควายไว้ว่า	

 ..ผู้เล่นเป็นฝ่ายชายคนหน่ึง	ฝ่ายหญงิคนหน่ึง	ฝ่ายชายสมมติ

เป็นตัวสามี	 สวมเส้ือกระเหรี่ยงชายกรอมถึงน่อง	 ถือหอกใหญ่

ด้ามยาวท�าด้วยกระดาษ	 ฝ่ายหญิงปะแป้งเต็มหน้า	 มีไฝเม็ดใหญ	่

อมหมาก	 สวมเส้ือและมีผ้าแถบสีแดงห่มทับกระเดียดกระทาย

มือหน่ึง	 อีกมือหน่ึงถือร่มเพื่อใช้ค�้าควายป้องกันตัว	 มีผู้แสดง

สองคนเล่นเป็นควาย	โดยเข้าไปอยู่ในรูปจ�าลองควาย	ด้านหัวและ

ขาหน้าคนหนึ่ง	ด้านหางและขาหลังคนหนึ่ง 

	 (นิตยสารวัฒนธรรม	ฉบับที่	๔,	๒๕๕๗,	น.	๒๖)

	 จากข้อมูลดังปรากฏในเอกสารข้างต้น	ท�าให้เข้าใจได้ว่ารูปแบบการแต่งกาย

ของผู้เล่นกระอั้วแทงควายจ�าแนกออกเป็น	 ๓	 ตัวละครหลัก	 ส�าหรับตัวละครที่รับบท

เป็นสามีจะสวมเส้ือกะเหรี่ยงชายกรอมยาวถึงน่อง	 ในมือถือหอกที่ท�าด้วยกระดาษ	

ส่วนตัวละครที่รับบทเป็นภรรยาสวมเส้ือแขนกระบอกกับผ้านุ่ง	 ผัดใบหน้าให้ขาวด้วย

แป้งแล้วแต้มจุดไฝบริเวณริมฝีปาก	มือข้างหนึ่งถือภาชนะจักสานที่เรียกว่า	“กระทาย”	

ส่วนอีกข้างหน่ึงถือร่ม	 ขณะที่ควายใช้ผู้แสดงสองคนเข้าไปอยู่ในรูปจ�าลองควายที่ท�า

จากกระดาษและผ้าสีด�า	คนหนึ่งบังคับส่วนขาหน้าและหัวของควาย	อีกคนหนึ่งบังคับ

ส่วนขาหลังและด้านหางของควาย	

วิธีการเล่นกระอั้วแทงควาย

	 วิธีการเล่นกระอ้ัวแทงควาย	 ฝ่ายชายสมมติเป็นตัวสามีจะเดินถือหอกใหญ	่

โดยมีนางกระอ้ัวเดินตามด้วยท่าทางแช่มช้อย	 เมื่อพบควายก็จะแสดงกิริยาอาการ

ตื่นกลัวพร้อมตะโกนเรียกหาสามี	 ควายก็ท�าท่าไล่ขวิด	 สามีจึงเงื้อหอกจะแทงควาย

ผลัดกันหนีผลัดกันไล่ไปเรื่อยๆด้วยท่าทางที่ชวนให้ผู้ชมเกิดความตลกขบขัน	 (ส�านัก

ศิลปะและวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,	 ๒๕๔๘,	 น.	 ๘๓)	

อย่างไรก็ตาม	 วรรณกรรมไทยทั้งในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการ

สอดแทรกเน้ือหาเกี่ยวกับการละเล่นกระอ้ัวแทงควายไว้หลายเรื่อง	 ส�าหรับสมัย
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กรุงศรีอยุธยาปรากฏในเอกสารเก่าจากหอหลวงที่เรียกกันว่า	 “ค�าให้การขุนหลวง

วัดประดู่ทรงธรรม”	 ซ่ึงเป็นเอกสารยุคปลายกรุงศรีอยุธยา	 สันนิษฐานว่าเขียนขึ้น

ราวรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่	 ๓	 หรือที่คุ ้นกันมากกว่าในพระนามของ

พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ	ครองราชย์ระหว่าง	พุทธศักราช	๒๒๗๕-๒๓๐๑	มีข้อความระบุ

ถึง	 “กระอ้ัวแทงควาย”	 ส่วนหน่ึงในงานพระบรมศพ	 ความว่า	 “..หน้าเสาไม้สามต่อมี

ไม้ลอยลวด	 เลอลวดลังกา	 มีคมดาบค้อนนอนหอกดาบ	 ลอดบ่วงเพลิง	 กระอ้ัว

แทงควาย	 กุลาตีไม้	 โมงครุ่มมาเล่นอีกหลายอย่างต่างๆ	 แลมี	 โขน	 หุ่น	 งิ้ว	 ละคร

ส่ิงละสองโรง	ละครชาตร	ีเทพทอง	มอญร�า	เพลงปรบไก่	เสภา	เล่านิยายอย่างละโรง..”

(ศิริพจน์	เหล่ามานะเจริญ,	๒๕๕๙,	น.	๒)	

	 ส่วนในโคลงสี่สุภาพสมัยกรุงศรีอยุธยา	 ได้จารึกข้อมูลการละเล่นกระอ้ัว

แทงควายไว้ว่า

  ๏	 จรีกางห่มหอกเลื่อง	 แทงเขน			 	

	 สองประยุทธยืนยัน	 ย่องย้อง		 	

	 นางกระอั้วเพ่งผัวเอน	 ควายเสี่ยว

	 สองประจันมือจ้อง	 จ่อแทง	

(ชัชรินทร์	ไชยวัฒน์,	๒๕๕๙,	น.๑๔)

	 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 ได้แก่เรื่อง	 พระอภัยมณี	 ของสุนทรภู่	 ตอน

พระบาทหลวงพาพระมังคลาหนีทัพไปเมืองก�าพลเพชร	 อันเป็นบทอัศจรรย์ระหว่าง

พระมังคลากับนางยาใจ	ที่เปรียบเทียบการร่วมรักเหมือนการละเล่นกระอั้วแทงควาย	

ความว่า

ถนอมนวลชวนชิดจุมพิตพักตร์	 ร่วมภิรมย์สมรักสมัครสมาน

อัศจรรย์นั้นก็ไม่ใคร่ได้การ	 เหมือนต�านานนางกระตั้วไม่กลัวตาย

จะแทงกระบือถือหอกท�ากลอกกลับ	 เขย่งขยับขยั้นเขยื้อนไม่เหมือนหมาย

ได้ทีแทงแกล้งกระทุ้งถูกพุงควาย	 ทะลักทลายเลือดนองในท้องนาฯ

(พระอภัยมณีค�ากลอน	ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ,	๒๔๖๗)
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	 นอกจากน้ี	 “กระแอ”	 ถือเป็นตัวละครหน่ึงที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมเรื่อง	

ระเด่นลันได	ซึ่งแต่งโดยพระมหามนตรี	 (ทรัพย์)	 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู ่หัว	 ในเน้ือเรื่องอธิบายว่านางกระแอเป็นชาวทวายที่ประกอบอาชีพขาย

ข้าวเหนียวเหลือง	ดังความปรากฏในบทกลอนว่า	

 มาจะกล่าวบทไป	 ถึงนางกระแอทวายขายขนม

	 เจ้าเงินโปรดปรานพานอุดม	 นุ่งห่มผืนผ้าค่าบาทเฟื้อง

	 ผูกดอกออกจากฟากเรือนนาย	 ลดเลียวเที่ยวขายข้าวเหนียวเหลือง

	 ตามตลาดเสาชิงช้ามาเนืองเนือง	 ปลดเปลื้องเฟื้องไพรได้ทุกวัน

(หอสมุดพระวชิรญาณ,	๒๔๖๓)

	 จากใจความในบทประพันธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า	 ชาวทวายเข้ามาอาศัย

อยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลานานแล้ว	ซ่ึงตวัละครหลักส่วนใหญ่ในเรือ่งไม่ว่าจะเป็นลันได

นางประแดะ	 และท้าวประดู่	 ต่างเป็นแขก	 แต่มีนางกระแอคนเดียวที่เป็นชาวทวาย

จึงอาจเป็นไปได้ว่าเหตุผลที่พระมหามนตรี	 (ทรัพย์)	 ก�าหนดบุคลิกภาพของตัวละคร

ช่ือกระแอขึ้นมา	 เพราะได้รับแรงบันดาลใจมาจากการละเล่นกระอ้ัวแทงควายซ่ึงมี

ตัวละครชื่อกระแอ	ที่มีบุคลิกตลกขบขัน	 ซึ่งตรงกับลักษณะเด่นของวรรณกรรมเรื่อง

ระเด่นลันไดที่สร้างความบันเทิงอารมณ์ให้แก่ผู้อ่าน	ดังนั้น	อาจกล่าวได้ว่า	การละเล่น

กระอ้ัวแทงควายอาจมอิีทธพิลต่องานวรรณกรรมเรือ่งระเด่นลนัไดของพระมหามนตรี

ก็เป็นได้	 อย่างไรก็ตาม	 หลังจากการละเล่นกระอ้ัวแทงควายได้รับการพัฒนามาเป็น

กระตัว้แทงเสือ	ได้มหีวัหน้าคณะกระตัว้แทงเสือหลายแหล่งระบวุ่า	ภรรยาของกระตัว้

ชื่อว่า	“นางประแดะ”	ซึ่งเป็นตัวละครหลักในเรื่อง	ระเด่นลันได	เช่นกัน	ดังจะเห็นได้

จากศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม	ของกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

กระตั้วแทงเสือของต�าบลปากจ่ัน	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า	 “กระตั้วมีภรรยาช่ือ

นางประแดะ	 และมีลูกสองคนช่ือว่าโก๊ะกับแกละ”	 (ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม,	

๒๕๕๕)

	 วรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่งคือ	สี่แผ่นดิน	ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์	ปราโมทย์	

ที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของแม่พลอยซ่ึงได้รับชมการแสดงกระอ้ัวแทงควายในงาน

พระราชพิธีโสกันต์	ความว่า	
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	 ..พลอยและช้อยไม่สนใจกระบวนแห่ตอนท้ายเท่าไรนัก	

เพราะพอได้ฤกษ์เคล่ือนกระบวน	การมหรสพทั้งหลายทั้งปวง

ที่มีอยู ่ในสนามข้างหน้า	ก็เริ่มลงโรงพร้อมกัน	พอได้โอกาส

ทั้งพลอยและช้อย	ก็จูงมือกันเตร่ไปทางด้านโรงมหรสพ	ที่ตรง

สนามหลังวัดพระแก้ว	มีการละเล่นที่น่าดูหลายอย่าง	 มีไม้ลอย	

ซึ่งคนปีนไม้สูงขึ้นไปยืนอยู่บนยอด	มีไต่ลวดและการแสดงโลดโผน

อื่นๆ	ที่พลอยชอบมากที่สุด	ก็เห็นจะได้แก่	กระอั้วแทงควาย	มีคน

สองคนเข้าไปอยู ่ในผ้าคลุม	 ถือหัวควายแสดงกิริยาเหมือน

ควายจริงๆ	มีชายคนหน่ึง	 เล่นเป็นผัวนางกระอ้ัว	 ถือหอกไล่

แทงควาย	และมีคนแต่งเป็นนางกระอ้ัว	 อย่างตลกน่าหัวเราะ	

ถือร่มขาดและกระเดียดกระจาดคอยว่ิงตามหลัง	ส่วนควายน้ัน

ก็ว่ิงไล่ขวิดคนทั้งสอง	ซ่ึงหนีบ้างสู้บ้าง	 ด้วยท่าทาง	 ที่ท�าให้คนดู

ต้องหัวเราะ	ท้องคัดท้องแข็ง..

 (ศันสนีย์	วีระศิลป์ชัย,	๒๕๕๔,	น.	๒๔)

	 จากเน้ือหาดังปรากฏในเรื่อง	 สี่แผ่นดิน	 ข้างต้น	 ท�าให้ทราบว่าการละเล่น

กระอ้ัวแทงควายได้เริ่มการแสดงไปพร้อมกับมหรสพแขนงอ่ืน	 ๆ	 เมื่อกระบวนใน

พระราชพิธี โสกันต ์ได ้ เคล่ือนที่ 	 โดยแสดงกันอยู ่บริ เวณด้านหลังสนามของ

วัดพระศรรีตันศาสดารามหรอืวัดพระแก้ว	เพือ่เป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสมงคลและ

สร้างความสนุกสนานให้แก่บรรดาประชาชนที่พากันมาเข้าร่วมพระราชพิธีโสกันต์	

ดังความปรากฏในงานวิจัยเรื่อง	 “โสกันต์	 :	 พระราชพิธีแห่งความทรงจ�า”	 ของ

ประภาษ	เพ็งพุ่ม	ที่ว่า	ต่อจากกระบวนการแต่งกายเป็นชนต่างภาษาแล้ว	ถึงกระบวน

แต่งเป็นต�ารวจ	กระบวนเครื่องประโคม	พระราชยานเสลี่ยงกงและคู่เคียง	ตามด้วย

นางเชิญเครื่อง	 คุณเถ้าแก่	 ตามด้วยกระบวนการละเล่นของหลวง	 ได้แก่	 โมงครุ่ม	

กระอั้วแทงควาย	แทงวิไส”	(ประภาษ	เพ็งพุ่ม,	๒๕๕๘,	น.	๖)

	 นอกจากน้ี	 กระอ้ัวแทงควายยังนิยมแสดงในงานมหรสพสมโภชในการ

พระเมรุสมัยก่อนอีกด้วย	 ดังที่	 ประเมษฐ์	 บุญยะชัย	 ครูเช่ียวชาญวิทยาลัยนาฏศิลป	์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 กระทรวงวัฒนธรรม	 ได้กล่าวไว้ในบทความเรื่อง	 “มหรสพ
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สมโภชในการพระเมรุ”	ความว่า	

	 นอกจากสาระส�าคัญของการแสดงในงานมหรสพสมโภช

ในการพระเมรุที่ต้องมีหนังใหญ่	โขน	ละคร	หุ่น	แล้วนั้น	ก็จะมีการ

ละเล่นต่างๆที่ยึดตามแบบแผนที่มีมาตั้งแต่โบราณ	 เฉพาะที่ยัง

ศึกษาหาข้อมูลได้	เช่น	โมงครุ่ม	กุลาตีไม้	ระเบง	แทงวิไสย	กระอั้ว

แทงควาย	ร�าโคมญวน	ร�าโคมบัว	 เป็นต้น	 (ประเมษฐ์	 บุญยะชัย,	

๒๕๕๑,	น.	๔)	

	 ส่วนในหนังสือโคลงด้ันเรื่องโสกันต์	 บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๕	ได้ทรงกล่าวถึงการละเล่นดังกล่าวไว้ว่า

  ๏	 นางกระอั้วกั้นร่มเว้า	 เผอเรอ

	 แป้งเปรอะห่มแดงนม	 พลัดกลิ้ง

	 เคี้ยวหมากผย�่าเผยอ	 ยาจุก	ตุ่ยนา

	 ท�ากระดุกกระดิกตุ้งติ้ง	 ติดผัว

	 	 ๏	 พบควายร้องหวีดว้าย	 ตะกุย	ตาแฮ

	 ควายไล่กระชั้นตัว	 หอกจ้อง

	 กระทายหกกระจุยกระจาย	 ของหมด

	 ต่างวิ่งวุ่นว้าร้อง	 ช่วยที

	 	 ๏	 ผลุดผลัดลัดหลีกไหล้	 อลเวง

	 ตาทิ่มตาแทงตี	 ปัดป้อง

	 ยายฟัดฟักโตงเตง	 ฮาล่น

	 ควายแหกคนร้องซ้อง	 ซ่าเฮฯ

(ส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ,	๒๕๓๘)

	 จากบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่	 ๕	 ในข้างต้น	 สังเกตได้ว่านางกระอ้ัว

มีพฤติกรรมชอบเคี้ยวหมาก	 จึงเข้ากับข้อสันนิษฐานที่ว่า	 กระอั้วแทงควายน่าจะได้รับ

วัฒนธรรมมาจากชาวเมืองทวาย	 ซ่ึงเป็นจังหวัดทางตอนใต้ของสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพพม่าในปัจจุบัน	 เพราะวัฒนธรรมการเคี้ยวหมากของชาวพม่าที่เรียกว่า
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“กวินหย่า”	 มีมาตั้งแต่โบราณกาล	 ถือได้ว่าชาวพม่าเป็นชนชาติที่มีการเคี้ยวหมาก

มากที่สุดก็ว่าได้	 เพราะชาวพม่าส่วนใหญ่มีความสามารถในการเคี้ยวหมากได้เกือบ

ตลอดทั้งวัน	จนแทบกลายเป็นส่วนหนึ่งของการด�ารงชีวิตไปแล้ว	อนึ่ง	อุปกรณ์ประจ�า

กายของนางกระอ้ัวคือร่ม	 ซ่ึงร่มถือเป็นส่ิงส�าคัญส�าหรับชาวพม่ามากในอดีตเพราะ

ใช้ประกอบในประเพณีบวชนาค	 อันเป็นประเพณีที่มีความศักดิ์ สิทธิ์อย่างยิ่ง

เน่ืองจากชาวพม่าส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา	 ร่มจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของ

การอยู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ดังน้ัน	 ร่มจึงเป็นส่ิงที่

ขาดแทบไม่ได้ส�าหรับสตรีชาวพม่าในอดีต	 ท�าให้นางกระอั้วซึ่งเป็นชาวเมืองทวายต้อง

ถือร่มไปด้วยแม้กระทั่งยามเข้าป่าไปล่าควาย	

	 เมื่อนางกระอ้ัวฝันว่าตนเองได้กินตับควายแล้ว	 ทันทีที่ตื่นก็ชวนสามีออกไป

ล่าควายในป่าทันที	เพราะชาวพม่ามีความเชื่อถือเรื่องความฝัน	นิมิต	และลางบอกเหตุ

เป็นอย่างมาก	 นัยว่าความฝันดังกล่าวของนางกระอ้ัวอาจตีความได้ว่าเป็นฝันร้าย

นางจึงต้องการแก้เคล็ดด้วยการเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อล่าเอาตับควายมากิน

ซึ่งความฝันในภาษาพม่าเรียกว่า	 “เอ๊ะแมะ”	 หากเป็นฝันดีก็ให้ไปขอดูค�าท�านายได้จาก

หมอดูพม่า	 แต่ถ้าเป็นฝันร้ายให้ไปจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปหรือองค์เจดีย์	 จากน้ัน

ให้สะเดาะเคราะห์ด้วยการสระผมหรือเอาข้าวสุกกับน�้าไปวางไว้บนตอไม้	 แล้วหาของ

อร่อยสักหน่ึงอย่างกินแก้เคล็ด	 จึงเป็นไปได้ว่าของอร่อยที่นางกระอ้ัวเลือกกินเพื่อ

แก้เคล็ดในความฝันคือ	 “แกงตับควาย”	 โดยตับควายในยุคสมัยน้ันถือเป็นอาหาร

ที่หารับประทานได้ยาก	 เพราะควายป่าย่อมมีความดุร้าย	 จึงต้องยอมเส่ียงอันตราย

เพื่อให้ได้ตับควายมา	เพราะถ้าหากควายป่าในสมัยนั้นไม่มีความดุร้ายแล้ว	นางกระอั้ว

คงไม่มีความจ�าเป็นต้องชักชวนสามีซ่ึงเป็นผู้ชายไปล่าควายด้วย	 อีกทั้งความดุร้าย

ของควายก็เกือบท�าให้สามีของนางกระอ้ัวพลาดท่าถูกควายขวิดตายมาแล้ว	 ดังน้ัน

การได้กินแกงตับควายจึงถือเป็นความโชคดีของนางกระอ้ัวที่นานทีปีครั้งถึงจะได้มี

โอกาสกินอาหารที่หาได้ยากเช่นนี้	(วิรัช	นิยมธรรม,	๒๕๕๔)		

	 จึงกล่าวได้ว่า	 “กระอ้ัวแทงควาย”	 เป็นการเล่นของหลวงอย่างหน่ึง	 เพราะ

เท่าที่ปรากฏอยู ่ในเอกสารทางประวัติศาสตร์และในภาพจิตรกรรมฝาผนังของ

พระอารามได้ปรากฏการละเล่นของหลวงอยู่	๕	แขนงด้วยกัน	ประกอบด้วย	ระเบ็ง,	

โมงครุ่ม,	กุลาตีไม้,	แทงวิสัย	และกระอั้วแทงควาย	(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,	
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๒๕๕๓)	 โดยในสมัยรัชกาลที่	 ๑	 กระอ้ัวแทงควายอยู่ในความดูแลของกรมมหรสพ

ในการก�ากับของกรมมหาดเล็ก	 เน่ืองจากมหาดเล็กสมัยน้ันต้องฝึกซ้อมการแสดง	

การละเล่น	และการดนตรี	 เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆ	 โดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

พระองค์เจ้ากุญชร	 กรมพระพิทักษ์เทเวศร	์ ทรงก�ากับดูแลกรมโขน	 กรมหุ่น	 กรมหก

คะเมนร�าโคม	กรมป่ีพาทย์	และกรมมหรสพ	เมือ่ส้ินพระชนม์ได้ตกทอดมาสูพ่ระองค์เจ้า

สีหนาทดรุงฤทธิ	์ผู้เป็นพระโอรส	และเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์	หรอืหม่อมราชวงศ์

หลาน	กุญชร	ดูแลก�ากับต่อมาตามล�าดับ	ต่อมาในสมัยรัชกาลที่	๕	กรมโขน	กรมหุ่น	

กรมหกคะเมนร�าโคม	กรมปี่พาทย์	 และกรมมหรสพ	 ได้ย้ายมาสังกัดกระทรวงวังและ

กรมช่างสิบหมู่	อยู่ภายในกระทรวงโยธาธิการ	 โดยกรมต่างๆจะมีเลกหรือคนในความ

ควบคมุของกรม	ปฏบิตัหิน้าทีต่่างๆในแต่ละกรมเป็นการเฉพาะ	เมือ่เวลาปกตพิวกเลกจะ

แยกย้ายกันไปท�ามาหากิน	เว้นเสียแต่เมื่อมีราชการจึงเข้าร่วมกันฝึกซ้อมและจัดแสดง	

ดังที่	 ประเมษฐ์	 บุญยะชัย ได้กล่าวไว้ในบทความเรื่อง	 “มหรสพสมโภชในการ

พระเมรุ”	ความว่า	

	 นอกจากสาระส�าคัญของการแสดงในงานมหรสพสมโภช

ในการพระเมรทุีต้่องมหีนังใหญ่,	โขน,	ละคร,	หุน่	แล้วน้ัน	กจ็ะมกีาร

ละเล่นต่างๆที่ยึดตามแบบแผนที่มีมาตั้งแต่โบราณ	 เฉพาะที่ยัง

ศึกษาหาข้อมูลได้	 เช่น	 โมงครุ่ม,	 กุลาตีไม้,	 ระเบง,	 แทงวิไสย,

กระอั้วแทงควาย,	ร�าโคมญวน,	ร�าโคมบัว	เป็นต้น	ซึ่งพระราชนิยม

แต่ละสมัยจะไม่เหมือนกัน	(ประเมษฐ์	บุญยะชัย,	๒๕๕๑,	๑-๒)

	 ครั้นสมัยรัชกาลที่	 ๖	 โปรดเกล้าฯให้กรมมหรสพดูแล	 ๔	 หน่วยงานคือ	

กรมโขนหลวง,	 กรมปี่พาทย์หลวง,	 กรมช่างมหาดเล็ก	 และกองเครื่องสายฝรั่งหลวง	

ภายใต้การดูแลของหลวงสิทธินายเวร	(น้อย	ศิลปี)	หรือพระยาวิศุกรรมศิลป์ประสิทธิ์

ในเวลาต่อมา	โดยพระราชทานทินนามให้แก่ข้าราชการในด้านจ�าอวดว่า	“ราชนนทิการ	

ส�าราญมติรมขุ	สนุกชวนเรงิ	บันเทงิชวนหวั”	จากน้ันในวันที	่๒๐	กมุภาพนัธ์	พทุธศกัราช	

๒๔๕๖	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้โอนกรมช่างมหาดเล็กมาขึ้นกับกรมมหรสพ	และ

ให้พระยาประสิทธิ์ศุภการ	 (เจ้าพระยารามราฆพ)	 เป็นผู้บัญชาการกรมมหรสพ	 และ

ในวันที่	๕	เมษายน	พุทธศักราช	๒๔๖๗	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้พระยาอนิรุทธิ์

เทวา	 หรือหม่อมหลวงฟื้น	 พึ่งบุญ	 เป็นผู้บัญชาการต่อมาจนส้ินรัชกาล	 จะเห็นได้ว่า	
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ผู ้ที่มีความสามารถด้านการแสดงและได้เข้ารับราชการในกรมมหรสพมักเป็นที่

โปรดปรานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	จึงได้รบัการเล่ือนต�าแหน่งเรว็กว่าบุคคล

อ่ืน	 ประกอบกับการใช้จ่ายเงินจ�านวนมากเพื่อจัดการแสดงโขนละคร	 จึงท�าให้บุคคล

กลุ่มหนึ่งเกิดความไม่พอใจ	 อันเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดการเคลื่อนไหวเรียกร้องทางการ

เมืองในที่สุด	(วีณา	เอี่ยมประไพ,	๒๕๕๔,	น.	๑)	ส่งผลให้กรมมหรสพถูกยุบยกเลิกไป

เมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๖๙	

ความเป็นมาของการละเล่นกระตั้วแทงเสือหรือบ้องตันแทงเสือ

	 ทั้งน้ี	 หลายคนอาจเคยได้ยินช่ือของการละเล่น	 “บ้องตันแทงเสือ”	 หรือ	

“กระตั้วแทงเสือ”	 ซ่ึงมีลักษณะการเรียกช่ือและวิธีการเล่นที่คล้ายคลึงกับ	 “กระอ้ัว

แทงควาย”	 จึงท�าให้เกิดประเด็นค�าถามว่าการละเล่นทั้งสองอย่างน้ันเป็นพัฒนาการ

กันมาตามล�าดับ	หรือเป็นการละเล่นคนละชนิดกันแน่	โดยจากการทบทวนวรรณกรรม

ท�าให้ทราบว่า	 “บ้องตันแทงเสือ”	 เป็นการเบิกโรงอย่างหน่ึง	 ซ่ึงในหนังสือสมุทรโฆษ

ค�าฉันท์สมยักรงุศรอียธุยา	ระบุว่ามกีารเบิกโรงดัง้เดมิเพยีง	๗	ชุดเท่าน้ัน	ประกอบด้วย	

หัวล้านชนกัน,	 ลาวไทยฟันดาบ,	 ชวาแทงหอก,	 ชนแรด,	 แข่งวัวเกวียน,	 จระเข้กัดกัน

และแข่งเรือพระที่น่ังเส่ียงทาย	 ต่อมาได้เพิ่มเติมชุดจับลิงหัวค�่าและบ้องตันแทงเสือ

เข้ามา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเบิกโรงของหนังใหญ่ที่นิยมใช้เรื่องจับลิงหัวค�า่และ

บ้องตันแทงเสือ	 แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้เพิ่มการเบิกโรงชุดบ้องตันแทงเสือเข้ามา

เมื่อใด	 สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากการละเล่นกระอ้ัวแทงควาย	 เพราะมี

การเรียกช่ืออีกแบบหน่ึงว่า	 “กระตั้วแทงเสือ”	 (ผะอบ	 โปษะกฤษณะ,	 ๒๕๒๐)	

ดังความปรากฏใน	“หนังที่เล่นในการมโหระสพ”	ความว่า

	 หนังบางโรงเมื่อเบิกหน้าพระแล้ว	 ก็เชิดบ้องตันแทงเสือ

ออกแทนลิงหัวค�่าก็มี	 แต่น้อยนักนาน	 ๆ	 จ่ึงจะได้เห็นครั้งหน่ึง	

เมื่อปล่อยลิงหัวค�่าหรือบ้องตันแทงเสือแล้ว	 จ่ึงจับเรื่องใน

รามเกียรติ์ต่อไป	ตามแต่จะเล่นเมื่อตอนไหนไม่ก�าหนด	สุดแล้วแต่

จะเตี๊ยมตกลงกัน”	 (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,	 ๒๕๕๘,	 น.	 ๔๐๑)

	 ค�าว่า	 “กระตั้ว”	 อาจแผลงมาจากค�าว่า	 “กระอ้ัว”	 ทว่า	 กระอ้ัวเป็นภาษา

ทวาย	 แต่	 “กระตั้ว”	 เป็นภาษาชวามลายู	 ซ่ึงมีความหมายดั้งเดิมว่า	 “ปากคีมหนีบ”
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จึงเป็นที่มาของการใช้เรียกชื่อนกแก้วจ�าพวกหนึ่ง	ขนาดโตกว่านกแก้วธรรมดามีสีขาว

หรือสีแดงเหลือง	เรียกว่า	“นกกระตั้ว”	นอกจากนี้	ค�าว่า	“กระตั้ว”	ในภาษาชวามลายู

ยังมีความหมายว่า	 “พ่อเฒ่า”	 อีกด้วย	 จึงเป็นไปได้ว่าสาเหตุที่เรียกตัวแสดงหลัก

ว่ากระตั้ว	 อาจเกิดจากบุคลิกภาพของตัวสามีนางกระอ้ัวที่เป็นผู้สูงอายุ	 ส่วนค�าว่า

“กระตั้วแทงเสือ”	 มีความหมายว่า	 การละเล่นของภาคกลางที่ดัดแปลงมาจากการ

ละเล่น	 “กระอ้ัวแทงควาย”	 ซ่ึงเป็นการละเล่นหลวงอันตกทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยา	

ราษฎรจึงดัดแปลงให้ใกล้เคียงกับวิถีชีวิต	 (พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน,	๒๕๕๒)	บ้างก็ระบุว่า

	 จากแต่แรกเริม่เดมิทเีป็นกระอ้ัวแทงควาย	กค่็อยๆ	กลายมา

เป็นกระตั้วแทงเสือ	 ถ้าหากเปล่ียนควายมาเป็นเสือ	 ตัวละคร

เลยต้องเปล่ียนช่ือเสียงเรียงนาม	 จากนางกระอ้ัวกลายมาเป็น

นางกระตั้ว	 จากตาโสกลายมาเป็นนายพรานชื่อว่าบ้องตัน	 โดยมี

ลูกเล็กๆคือไอ้จุกกับไอ้แกละ	 คอยว่ิงไปว่ิงมาเพิ่มความชุลมุน

วุ่นวายและความสนุกสนาน	(ไทยโพสต์,	๒๕๕๙,	น.	๑๔)

	 ขณะที่ค�าว่า	 “บ้องตัน”	มีความหมายว่าเป็นเนื้อส่วนโคนหางของจระเข้	 แต่

น�ามาใช้เรียกชื่อตัวละครดังกล่าวได้อย่างไรนั้นไม่มีที่มาแน่ชัด	ทั้งนี้	ตัวละครประกอบ

ด้วยเสือ,	บ้องตัน	มีหอกเป็นอาวุธ,	เจ้าจุก	มีขวานเป็นอาวุธ,	เจ้าแกละ	มีมีดอีโต้เป็น

อาวุธ	และภรรยาของบ้องตัน	(ฐิติกร	สังข์แก้ว	และ	อรรถสิทธิ์	พานแก้ว,	๒๕๕๙)	

พัฒนาการจากกระอั้วแทงควายกลายเป็นกระตั้วแทงเสือ

	 อัควิทย์	 เรืองรอง	 ได้ให้ข้อมูลไว้ในวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม	 ว่า	 สาเหตุที่

เปล่ียนจากการเล่นแทงควายมาเป็นเล่นแทงเสือเพราะผู้รบับทเป็นควายจะต้องสวมหวั

ท�าให้ตีลังกาได้ล�าบาก	 แต่ถ้าหากเปล่ียนมาเป็นการเล่นแทงเสือแล้ว	 ผู้สวมใส่หัวเสือ

จ�าลองจะสามารถตีลังกาโลดโผนได้สะดวกกว่า	ทว่า	 ในบันทึกของเอกสารหลายฉบับ

ได้ประมวลว่า	ผู้ที่สวมบทเป็นควายจะต้องประกอบด้วยคนเล่นสองคน	คือ	เป็นศีรษะ

และเป็นเท้าหน้าของควายคนหนึ่ง	ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นส่วนหางและท้าวหลังของควาย	

ดังน้ัน	 การตีลังกาย่อมเป็นไปได้ยากอยู่แล้ว	 จึงท�าให้เกิดความสับสนและข้อถกเถียง

กันว่า	แท้ที่จริงแล้ว	“กระอั้วแทงควาย”	และ	“กระตั้วแทงเสือ”	มีที่มาเดียวกัน	หรือ
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มาจากคนละที่มา	แต่เผอิญว่ามีความคล้ายคลึงกัน	เหมือนกับการละเล่นหลวงที่ชื่อว่า	

“แทงวิสัย”	หรอื	“แทงปีไสย”	ทีร่บัวัฒนธรรมมาจากมลายซ่ึูงใช้ท่าทางการแทงประกอบ

การแสดงด้วยเหมือนกัน	(สิทธิชัย	นครวิลัย,	๒๕๕๗,	น.๓)

	 ขณะที่นิยายหรือต�านานต้นเรื่องของทั้งสองการละเล่นก็มีความแตกต่างกัน	

กล่าวคือ	 กระตั้วแทงเสืออ้างอิงต�านานบทละครพระสุธนมโนราห์	 ส่วนกระอ้ัวแทง

ควายอ้างอิงต�านานเรื่องนางกระอ้ัวกับสามี	 ทั้งน้ี	 มนตรี	 นาคอ่อน	 (๒๕๕๖,	 น.๓-๔)	

หัวหน้าคณะกระตั้วแทงเสือลูกบ้านขอม	 จังหวัดสมุทรสาคร	 ได้ให ้ข ้อมูลว ่า	

กระตั้วแทงเสือเริ่มมีการแสดงครั้งแรกที่จังหวัดสระบุรี	 และมีการแสดงที่แพร่

กระจายไปทั่วเขตภาคกลางมานานนับ	 ๕๐	 ปี	 เพลงที่ใช้ในการแสดงกระตั้วจะเน้น

ไปทางประกอบจังหวะการแสดงของตัวละคร	 เช่น	 จังหวะเพลงเดิน,	 จังหวะโทน,

สามป๊ะ,	จังหวะสอง,	สองโทน,	เพลงกลองโทน	เป็นต้น	หลังจากบูชาครูแล้วจะมีการ

โหมโรงด้วยเพลงโหมโรงสามลา,	 สองป๊ะ,	 สองโทน	 และเพลงกลองโทน	 เมื่อจบจาก

เพลงโทนตัวเสือจะเริ่มเดินวนตามจังหวะของเสียงดนตรีตามลีลาการเคล่ือนที่

ของเสือไปเรื่อยๆ	 และเดินตีวงให้กว้างเท่าที่จะท�าได้	 เพื่อก�าหนดพื้นที่ในการแสดง

เมื่อได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วจะมีการแสดงตีลังกา	 การต่อตัวและการต่อสู้ของตัวละคร

กับเสือ	 ผู้เล่นต้องท�าลีลาเหมือนเสือจริงๆ	 เช่น	 การคลาน	 การกระโดด	 การกลิ้งตัว

ไปมา	 บ้องตันพร้อมลูกชายและเมียเดินร่ายร�าออกมา	 เมื่อเจอเสือตัวละครจะมีการ

ต่อสู้กับเสือ	 จากน้ันเสือจะกระโดดหรือคลานออกไป	 ตามด้วยตัวละครที่ช่ือบ้องตัน	

ภรรยาและลูก	ดนตรบีรรเลงจบด้วยเพลงรวัสามลาอีกครัง้	ส�าหรบัการแทงเสือโบราณ

ได้ก�าหนดว่า	การแทงเสือในเนื้อเรื่องเสือจะต้องไม่ตาย	เพราะเชื่อว่าถ้ามีการแทงเสือ

ตายจะไม่เป็นสิริมงคลกับทางคณะ

	 ส�าหรับเน้ือเรื่องของการแสดงกระตั้วแทงเสือได้ดัดแปลงมาจากบทละคร

เรื่องมโนราห์	 ตอน	 พรานบุญจับนางมโนราห์ถวายแด่พระสุธน	 โดยมีต้นเรื่องมาจาก

นิยายของกลุ่มชาติพันธุ์ไตที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรน่านเจ้าเรื่อง	 “นางมโนราห์”	 ผ่าน

การปรับประยุกต์ให้พรานบุญกลายเป็นนายพรานช่ือว่า	 “บ้องตัน”	 มีภรรยาและบุตร

อีกสองคนช่ือว่า	“จุก”	และ	“แกละ”	ตามท้องเรือ่งทีว่่า	ในเมอืงแห่งหน่ึงได้เกดิเหตรุ้าย

ขึ้นเน่ืองจากมีเสือออกอาละวาดไล่กัดท�าร้ายชาวบ้านเสียชีวิตและบาดเจ็บกันเป็น

จ�านวนมาก	 จนเรื่องราวดังกล่าวได้รับทราบถึงเจ้าเมือง	 จึงได้ออกประกาศว่าหาก
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ผู้ใดทีส่ามารถฆ่าเสือได้จะมอบรางวัลให้เป็นการตอบแทน	ดงัน้ัน	บ้องตนัจึงได้ขันอาสา

ออกไปปราบเสือร้ายพร้อมกบัภรรยาและลูก	ครัน้เดนิทางไปถงึกลางป่ากไ็ด้พบกบัเสือ

และได้ต่อสู้กัน	 ในที่สุดบ้องตันสามารถฆ่าเสือตายจนน�าความสงบสุขกลับคืนมาสู่

บ้านเมืองอีกครั้ง	 ทั้งยังได้รับรางวัลอย่างมหาศาลเป็นการตอบแทนจากเจ้าเมือง

แล้วแต่งเป็นเรื่องราวที่มีดนตรีประกอบ	มีบทพากย์	บทเจรจา	และบทร้อง	รับส่งกัน

ได้อย่างสนุกสนาน	 ลีลาการร้องร�ามีลักษณะคล้ายโนราภาคใต้	 เครื่องดนตรีมีฆ้องคู่

และกลอง	ได้แก่	โทนชาตรี	๒	คู่	และกลองตุ๊กประมาณ	๕	ลูก	เดิมกลองตุ๊กมีคนตีคน

เดียว	๕	ลูก	แต่ต่อมาประยุกต์ใช้ตีคนละลูก	คณะหนึ่งใช้เครื่องดนตรีหลายชิ้นอาจมี

นักดนตรี	 ๑๐-๒๐	 คน	 เพื่อท�าให้บรรยากาศตื่นเต้นขณะเสือกระโดด	เท่ากับเป็นการ

จ�าลองเรือ่งราวชีวิตครอบครวัของพรานบญุหรอืบ้องตนัก่อนทีจ่ะออกไปจับนางมโนราห์

ให้แก่พระสุธน	(ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	และการท่องเที่ยว		กรุงเทพมหานคร,	๒๕๕๑,

น.๒-๓)

	 ปัจจุบันค�าว่า	“บ้องตัน”ได้ส่งอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยในหลากหลายมิติ	

อาทิ	 ถ้อยค�าเปรียบเทียบพฤติกรรมของคนที่มีความโง่เขลาว่า	 “ไอ้ตื้อบ้องตัน”	 หรือ

แม้แต่ในวงการเพลงไทยที่มีการประพันธ์บทเพลงช่ือว่า	 “บ้องตันเข้ากรุง”	 เพื่อ

เปรียบเทียบบ้องตันเป็นเสมือนคนชนบท	เพราะบ้องตันอาศัยอยู่ในป่า	จึงเปรียบเทียบ

คนที่ไม่มีความรู้แล้วเข้ามาแสวงหางานท�าในเมืองใหญ่ว่าเป็นบ้องต้น	 นอกจากน้ียังมี

เพลงไทยอีกบทเพลงหน่ึงช่ือ	 “ตะลุงบ้องตัน”	 หรือเพลง	 “กราวตลุง”	 หรือเพลง

“ซัดชาตร”ี	ยงัไม่มข้ีอมลูผู้แต่งแน่ชัด	ดดัแปลงท�านองและเน้ือร้องเพลงไทยเดมิมาจาก

เพลงตะลุงของภาคใต้	 เพลงน้ีอยู่ในอัลบั้มของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี	 สวัสดิวัฒน์	

บ้างก็ว่าผู้ขับร้องคือครูจ�าเนียร	 ศรีไทยพันธ์	 ศิลปินแห่งชาติ	 สาขาศิลปะการแสดง	

(ดนตรีไทย)	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๓๖	มีเนื้อหาว่า	

	 “ถึงขุนมารชาญศักดา		 ท้าวให้โกรธโกรธาดังไฟกัลป์	

	 ผีพลอยได้ฟังทั้งผีป่า		 วิ่งวุ่นไปมาโดนกันดัง		

	 แฉะว่าเหวยบ้องตันมันช่างโอหัง	 ค้างส่วยหลายครั้งแล้วท�าหน้าว่าเหวย	

	 พวกเราได้ฟังท้าวสั่ง		 รีบมาพร้อมพรั่งเดินก้าวเหยาะแหยะ	

	 ตรัสเรียกผีพลายอย่าถ่ายเท		 ไปทองส่วยว้าเว้ที่อ้ายบ้องตัน	

	 ฝ่ายว่าผีพลายผีโขมด		 จะกระโดดลอดเตาะละเมาะป่าแหะ	



“กระอั้วแทงควาย” กับ “กระตั้วแทงเสือ” ประวัติและพัฒนาการของการละเล่นโบราณ 19

	 จ�ากูจะไปให้มันถึงเรือน		 จะไปเตือนบ้องตัน	ที่มันท�าเฉยแฮะ	

	 ฝ่ายว่าบ้องตันมันฝันแลเห็น	 จะกระโดดโลดเต้นเอามือตีแปะ

	 สิบสองบ้องตันมันฝันตื่นนอน	 พาเมียรีบจรเข้าดงพงป่า	

	 ถือหอกก�าย�าด้ามยาวสามวา	 เข้าดงพงป่าเที่ยวหาเนื้อทราย	

	 เสียงนกร้องบอกหัวถลอกเสือขบ	บ้องตันแลพบร้องเรียกอียาย

	 เสียงนกบอกเหตุสังเกตมาหลาย	 คงจะปะเสือร้ายเจ้าเร่งระวังตัว

	 ถ้ามันโฮกเข้ามามึงอย่าช้าอยู่ใย	 จะยึดบั้นท้ายมึงไว้อย่ากลัว	

	 กูจะแทงด้วยหอกให้มันกลอกหัว	 จะได้เอาตัวไปถวายเจ้านาย”	

	 (เสมา	ศิริอ�าพันธ์,	๒๕๕๓)

	 อย่างไรก็ตาม	 ไพศาล	 สุวรรณชัย	 หัวหน้าคณะกระตั้วแทงเสือศิษย์วัดสิงห์	

ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า	“กระอั้วแทงควายชื่อในอดีตที่ระบุอยู่ในจดหมายเหตุกรุงศรี	ได้

ประยุกต์แปลงมาเป็นกระตั้วแทงเสือ	อันเป็นการแสดงของคนไทยในภาคกลางที่มีมา

แต่โบราณ	 เป็นศิลปะของชาวฝั่งธนบุรีที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น	 ศิลปะดังกล่าว

เป็นการประยุกต์ระหว่างโขน	ลิเก	เเละมโนราห์	เข้าด้วยกัน	เป็นการเเสดงที่ให้ข้อคิด

เรื่องความดีความชั่ว	 ในบทมีครบหมดทั้งผู้ร้าย	 พระเอก	 นางเอก	 พระรอง	 เเละ

สุดท้ายผู้ร้ายอย่างเสือก็ต้องตายในที่สุด	 การเเสดงจะมีการละเล่นหยอกล้อ	 มีท่า

ล้อเลียนตีลังกาเพื่อความบันเทิงด้วย	 โดยส่วนใหญ่จะเล่นในเทศกาลเเห่งความสุข

ทั่วไป	เช่น	งานบวช	งานเเห่นาค	งานประจ�าปี	เป็นต้น	ส�าหรับเพลงที่ใช้เล่นเป็นเพลง

จังหวะตะลุง	เครื่องดนตรี	ได้แก่	กลองโทน,	กลองตุ๊ก,	ฉิ่งฉาบ,	กรับโหม่ง	การเเสดง

กระตั้วแทงเสือในสมัยก่อนไม่ค่อยสนุกตื่นเต้น	 ด�าเนินเรื่องด้วยท�านองเเละบทร้อง

ค่อนข้างช้า	ท�าให้คนไม่ค่อยนิยม	จึงเริม่มกีารแก้ไขดดัแปลงให้สนุกสนานน่าตืน่ตาตืน่ใจ

เเต่ปัจจุบันหลายคณะได้น�าเอาการต่อตัวตีลังกาเข้ามาผสมผสาน	 มีการเพิ่มตัวละคร

เข้าไปจากเดิม	๓-๔	เท่าตัวโดยไม่ต�่ากว่า	๒๐	คน	(วรรณโชค	ไชยสะอาด,	๒๕๕๗,	น.๑)	

	 สมชาย	 ข�าประณตหัวหน ้าคณะกระต้ัวแทงเสือศิษย ์ ปู ่ทอด	 ได ้ให ้

ข้อมูลว่า	 กระตั้วแทงเสือเป็นการเเสดงที่นิยมเล่นกันในภาคกลาง	 โดยปัจจุบันมี

การดัดแปลงการเเสดงเเตกต่างจากในอดีตไปมาก	 เพื่อให้ดึงดูดความสนใจของผู้ชม

ในยุคสมัยใหม่	 เมื่อก่อนจะมีเสือเเค่ตัวเดียวหรือสองตัว	 เเต่สมัยน้ีไม่ต�่ากว่า	 ๙	 ตัว	
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ใช้เวลา	 เเสดงประมาณ	 ๒	 ช่ัวโมง	 มีการน�าเอาเครื่องเสียงเเละร้องเพลงมา

ประกอบร่วมอย่างสนุกสนาน	 เเล้วเเต่คณะเเละงานที่เล่นว่าจะใช้เพลงประกอบอะไร

โดยผู้เเสดงจะมอีายทุีห่ลากหลายปะปนกนัไป	ตัง้เเต่เดก็ถงึวัยท�างาน	การเเสดงกระตัว้

แทงเสือส่วนใหญ่ท้ายเรื่องจะมีการฆ่าเสือ	 เเต่ทางคณะศิษย์ปู่ทอดน้ันจะไม่ฆ่า	 เเละ

ดัดแปลงเรื่องให้คนดูรู้สึกถึงการส่งต่อวัฒนธรรมอย่างการมีลูกเสือ	 เพื่อสืบทอด

หลักวิชาต่อไป

	 ดังน้ันกระตั้วแทงเสือจึงเป็นการแสดงจ�าอวดอย่างหน่ึงที่มีความส�าคัญ

รองลงมาจากการแสดงมหรสพหลวงเพราะใช้ระยะเวลาในการแสดงที่ค่อนข้างส้ัน

มีตัวแสดงน้อย	 ประกอบกับไม่ต้องใช้ความประณีตในเรื่องของบทร้องหรือเครื่อง

แต่งกายที่ละเอียดลออมากนัก	ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี	หลังจากได้เสียกรุงศรีอยุธยา

ให้แก่พม่า	 เหล่าศิลปินที่ท�าการแสดงกระต้ัวแทงเสือได้กระจัดพรัดพรายกันไปเพราะ

ภัยสงคราม	 บ้างก็ถูกกวาดต้อนเข้าไปเป็นเชลยสงครามในพม่า	 จนกระทั่งพระเจ้า

กรุงธนบุรีได้ทรงรื้อฟื้นศิลปะการแสดงมหรสพของไทยประเภทต่าง	 ๆ	 ให้กลับมา

เจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง	ในช่วงเวลาดังกล่าวถือเป็นย่างก้าวส�าคัญของการพัฒนากระตั้ว

แทงเสือให้ก้าวข้ามค่านิยมเดิมที่เคยให้เป็นเพียงการแสดงเบิกโรงเพื่อเรียกร้องความ

สนใจแก่ผู้ชม	 มาเป็นการแสดงเพื่อประกอบขบวนแห่ในพิธีการและวาระส�าคัญต่างๆ	

เพื่อช่วยสร้างสีสันและความสนุกสนานมากยิ่งข้ึน	 อาจกล่าวได้ว่า	 ต้นก�าเนิดของ

ขบวนแห่กระตั้วแทงเสือที่พบเห็นในปัจจุบันได้มีจุดก�าเนิดมาจากสมัยกรุงธนบุรีเป็น

ราชธานี	 จึงไม่น่าแปลกใจว่าเหตุใดในปัจจุบันคณะแสดงกระตั้วแทงเสือส่วนใหญ่จึง

กระจุกตัวอยู่บริเวณพื้นที่เขตธนบุรีเป็นส�าคัญ	 โดยธีรนันท์	 ช่วงพิชิต	 ปราชญ์ท้องถิ่น

ฝั่งธนบุรี	กล่าวถึงกระตั้วแทงเสือว่า

	 เดิมเป็นการละเล่นที่ใช้เล่นในพิธีขบวนต่างๆ	 ซ่ึงในพื้นที่

ฝ่ังธนบรุมีคีณะกระตัว้แทงเสือกว่า	๓๐	คณะ	เช่น	คณะศษิย์วัดสิงห์	

คณะศิษย์หลวงพ่อขาว	 คณะศิษย์วัดสังข์กระจาย	 คณะวัดใหญ่

ศรีสุพรรณ	คณะวัดกัลยาณมิตร	 เป็นต้น	 ในอดีตศิลปะการแสดง

กระตั้วแทงเสือมีการแสดงแพร่หลายทั้งในฝั ่งพระนครและ

ฝั่งธนบุรี	 แต่ปัจจุบันยังคงเหลืออยู่ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี	 เน่ืองจาก

ฝ่ังธนบรุเีป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลายของชาตพินัธุ	์ส่งผลให้กระแส
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วัฒนธรรมหลักของสังคม	 หรือกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา

กลืนได้น้อยกว่าพืน้ทีอ่ื่น	(ส�านักศลิปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,	๒๕๕๓,	น.๒๔)	

	 ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์อันเป็นยุคทองของวัฒนธรรมไทยที่ได้มีการ

ฟื้นฟูมหรสพแขนงต่างๆข้ึนมามากมาย	 ซ่ึงในยุคสมัยน้ีความส�าคัญของการแสดง

เบิกโรงได้เริม่ลดบทบาทลง	ส่งผลให้กระตัว้แทงเสือกลายเป็นการแสดงประเภทจ�าอวด

ที่ไม่ค่อยมีความส�าคัญมากเท่าใดนัก	 แต่ก็ยังปรากฏอยู ่บ ้างในงานบุญจ�าพวก

งานบวชนาค	 ทอดกฐินและผ้าป่า	 ดังความปรากฏในหนังสือ เม่ือคุณตาคุณยาย

ยังเด็ก	 เล่ม	๒	ตอน	 “ดูแห่”	ของทิพย์วาณี	สนิทวงศ์	ณ	อยุธยา	 ได้ระบุว่า	 “ขบวน

แห่นาคเป็นขบวนยาวเดินมาตามถนน	 มีกระตั้วแทงเสือ	 แตรวง	 เถิดเทิงกลองยาว

ผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างผัดหน้าขาวๆ	 สวมหัวล้าน	 หัวแกละ	 แต่งตัวสีฉูดฉาดร�าเฉิบๆ

หน้าขบวน” (ไพบูลย์	อมรประภา,	๒๕๕๑,	น.	๒๕)	ยิ่งในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่	๒	

การละเล่นกระตั้วแทงเสือยิ่งแทบจะสาบสูญไปจากความทรงจ�าของคนในสังคมไทย

เพราะบ้านเมอืงอยูใ่นภาวะคบัขัน	สภาพเศรษฐกจิตกต�า่จนท�าให้มหรสพและดนตรไีทย

ขาดการทะนุบ�ารุงเป็นอย่างมาก	 ผู้รู้และผู้สืบทอดก็แทบไม่มีหลงเหลือ	 เพราะถูก

ก�ากับควบคุมจากภาครัฐบาลในยุคสมัยเปล่ียนแปลงการเมืองการปกครองจาก

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข	ได้มีการปรับปรุงหน่วยงานราชการให้มีประสิทธิภาพและประหยัดงบ

ประมาณ	จึงเป็นเหตุให้มหรสพทุกชนิดของทางราชการตกต�่าลง	มหรสพและการ

ละเล่นหลายประเภทขาดผู้สืบทอด	ส่งผลให้มหรสพและการละเล่นบางอย่างเส่ือม

หายไปจากสังคมไทย	 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้มีกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่มองการณ์ไกล

พยายามส่งเสรมิสนับสนุนให้เกดิการสืบทอดศลิปะการแสดงมหรสพของไทย	ซ่ึงบคุคล

ที่ควรค่าแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง	คือ	พระยาอนุมานราชธน,	หม่อมราชวงศ์ศึกฤทธิ์	

ปราโมช,	นายธนิต	อยูโ่พธิ	์อดตีอธบิดกีรมศลิปากร	และอาจารย์มนตร	ีตราโมท	ปัจจุบัน

เป็นที่น่ายินดีว่าได้มีสถานศึกษาในเขตธนบุรีให้การสนับสนุนเด็กและเยาวชนได้ศึกษา

เรยีนรูวั้ฒนธรรมการละเล่นกระตัว้แทงเสือได้แก่	โรงเรยีนวัดโตนด	แขวงบางแวก	เขต

ภาษีเจรญิ	กรงุเทพมหานคร	โดยเริม่ก่อตัง้คณะการแสดงมาตัง้แต่ปีพทุธศกัราช	๒๕๔๗	

ซ่ึงรับจ้างท�าการแสดงตามงานบุญและกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนเพื่อให้นักเรียนได้
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ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการมาฝึกซ้อมแสดงกระตั้วแทงเสือ	 ทั้งยังเป็นการ

สร้างรายได้เสริมเพื่อน�าเงินดังกล่าวไปเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนอีกด้วย	 ซ่ึง

ในปัจจุบันคณะแสดงกระต้ัวแทงเสือของโรงเรียนวัดโตนดมีจ�านวนสมาชิกมากกว่า	

๓๐	 คน	 แต่ละคนมีอายุตั้งแต่	 ๘-๑๓	 ปี	 จึงถือเป็นเครื่องการันตีได้ว่าในอนาคต

การละเล่นที่ทรงคุณค่าของไทยจะยังคงอยู่เพราะมีเยาวชนคนรุ่นหลังเห็นคุณค่าและ

ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานไว้

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

	 จากเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของ

การละเล่นสองชนิด	คือ	“กระอั้วแทงควาย”	กับ	“กระตั้วแทงเสือ”	หรือ	“บ้องตันแทง

เสือ”	ท�าให้เข้าใจได้ว่า	กระอ้ัวแทงควายเป็นการละเล่นทีพ่ฒันาการมาจากรากฐานความ

สัมพนัธ์ระหว่างคนกบัควายตามรปูแบบการด�ารงชีวิตในสังคมเกษตรกรรมของภมูภิาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ด้วยวัตถุประสงค์ในการขอฝนหรือเพื่อความอุดมสมบูรณ	์

ซ่ึงปรากฏร่องรอยตามภาพฝาผนังภายในถ�า้และจิตรกรรมฝาผนังในวัดเก่าแก่	รวมทัง้

พิธีกรรมความเชื่อหลายอย่างเกี่ยวกับคนและควายที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน	โดยไทย

ได้รับอิทธิพลจากการละเล่นกระอั้วแทงควายมาจากทวาย	เมืองในสาธารณรัฐสหภาพ

เมยีนม่าทีม่คีวามสัมพนัธ์เชิงการเมอืงการปกครองระหว่างไทยกบัพม่ามาช้านาน	ในฐานะ

ผู้ครอบครองเมืองทวายสลับปรับเปลี่ยนกันไปมา	โดยข้อมูลทางประวัติศาสตร์ระบุว่า

กระอั้วแทงควายเป็นการแสดงของเมืองทวาย	อันเป็นเมืองประเทศราชที่น�ามาแสดง

ถวายในพระราชพิธีโสกันต์และงานมหรสพสมโภชในการพระเมรุ	 จึงท�าให้ถูกหมาย

รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการละเล่นของหลวงจากทั้งหมด	๕	ชนิด	ประกอบด้วย	ระเบง,	

โมงครุ่ม,	กุลาตีไม้,	แทงวิสัย	และกระอั้วแทงควาย	ซึ่งการละเล่นของหลวงที่เกิดขึ้น

ในช่วงแรกมีเพียง	๓	ชนิด	คือ	ระเบง	 โมงครุ่ม	และกุลาตีไม้	ส่วนที่เกิดขึ้นภายหลัง

คือ	แทงวิสัย	และ	กระอั้วแทงควาย	ปรากฏหลักฐานผ่านงานวรรณกรรมตั้งแต่สมัย

กรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์	 (วีณา	 เอ่ียมประไพ.	 ๒๕๕๔)	 ต่อมา

ได้มกีารดดัแปลงกระอ้ัวแทงควายกลายเป็นกระตัว้แทงเสือ	ด้วยเหตผุลทีต้่องใช้ผู้แสดง

จ�านวนมากกว่าในการสวมศีรษะและล�าตัวของควายถึงสองคน	มาเป็นเสือที่ใช้ผู้แสดง

น้อยกว่าเพราะสวมศีรษะเสือแค่เพียงคนเดียว	 เพื่อให้ง่ายต่อการเคล่ือนที่และเพิ่ม
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ความสนุกสนาน	 เท่ากับเป็นการดัดแปลงการละเล่นของหลวงมาเป็นการละเล่นของ

ราษฎร์เพือ่ใช้ในงานพธิต่ีางๆ	บ้างกเ็รยีกว่า	“บ้องตนัแทงเสือ”	ซ่ึงนิยมใช้ในการเบกิโรง

ส�าหรบัการแสดงหนังใหญ่	ดงัทีส่มเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	

ได้ทรงอธิบายไว้ในค�าน�าหนังสือประชุมพากย์รามเกียรติ์	 ฉบับพิมพ์ครั้งแรกว่า

	 ยังได้ความในหนังสือสมุทรโฆษค�าฉันท์ต่อออกไปในเรื่อง

เล่นหนังอีก	 ๒	 ข้อ	 คือ	 หนังแต่โบราณน้ันเล่นเรื่องต่างๆ	 มิได้

เฉพาะแต่เล่นรามเกียรติ์เรื่องเดียวเหมือนอย่างโขนอีกข้อหน่ึง

ที่เล่นเบิกโรงช้ันหลังน้ี	 เห็นเล่นแต่เรื่องจับลิงหัวค�่า	 กับเรื่อง

บ้องตันแทงเสือ	 แต่ในหนังสือสมุทรโฆษ	 ระบุออกเรื่องต่างๆ

ส�าหรับเล ่นเบิกโรงไว ้ อีกหลายเรื่อง	 (ฉันทนา	 เอ่ียมสกุล,	

๒๕๕๐,	น.	๗๑)

	 ปัจจุบันการละเล่นกระอ้ัวแทงควายแทบจะไม่ปรากฏให้เหน็แล้ว	คงเหน็เพยีง

แค่กระตั้วแทงเสือที่นิยมเล่นในงานบุญงานประเพณีทั่วไปเท่าน้ัน	 จึงถือเป็นความ

เกี่ยวข้องเช่ือมโยงระหว่างการละเล่นกับวิถีชีวิตของผู้คนและราชส�านักที่อยู่คู ่กับ

สังคมไทยมาช้านาน	 โดยส่ิงที่น่าศึกษาต่อไปหลังจากเข้าใจประวัติความเป็นมาและ

พฒันาการของการละเล่นทัง้สองชนิดแล้ว	คอื	การศกึษาความเปล่ียนแปลงด้านรปูแบบ

การละเล่นกระตั้วแทงเสือหรือบ้องตันแทงเสือในปัจจุบันว่ามีความแตกต่างไป

จากอดีตอย่างไร	 ไม่ว่าจะเป็นจ�านวนผู้แสดง	 เครื่องแต่งกาย	 เครื่องดนตรีประกอบ

การแสดง	และเนื้อหาสาระที่มักปรับประยุกต์ให้เกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น	
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