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ค ำน ำ 
 

เอกสารหลักสูตรอบรมแบบ e-Training สาระการเรียนรู้ ศิลปะ: นาฏศิลป์เป็นหลักสูตร
ฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจ
และพ้ืนที่เป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online โดยความร่วมมือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร โดยพัฒนา องค์ความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพ โดยใช้หลักสูตรและวิทยากรที่มีคุณภาพ เน้นการพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในทุกที่ทุกเวลา  

 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training สาระการเรียนรู้ ศิลปะ: นาฏศิลป์ จะสามารถน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ ทั้งนี้เพื่อยังประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยต่อไป 
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หลักสูตร 

สำระกำรเรียนรู้ ศลิปะ: นำฏศิลป์ 
 

รหัส TEPE-00215 
ชื่อหลักสูตรรำยวิชำ  สาระการเรียนรู้ ศิลปะ: นาฏศิลป์ 
 
ปรับปรุงเนื้อหำโดย 
 คณาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหำ 
  1.นางจิตรา สริิภูบาล 

 2. นายพิชัย วงศ์กลม 

 3.ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  หิรญัรักษ์ 

 4.รศ.ดร.ปุณณรตัน์ พิชญไพบูลย ์

 5.รศ.ดร.ณรุทธ์  สุทธจิตต ์

 6.ผศ.สุกญัญา ทรัพยป์ระเสริฐ 
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รำยละเอียดหลักสูตร 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ความส าคัญ ขอนาฏศิลป์ไทยซึ่งเป็นศิลปะการแสดงประจ าชาติ เป็นสมบัติของชาติที่มีคุณค่า
สูง โดย โดยนาฎศิลป์ไทย ได้แก่ ระบ าร าฟ้อน โขน ละคร พ้ืนฐานที่ส าคัญของการแสดงอยู่ที่การ
เรียนรู้ลีลาท่าร าตามแบบแผน ในวงการนาฏศิลป์ไทยเรียกว่า “นาฏยศัพท”์  
 
วัตถุประสงค์ 

1. สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ได้ 
2. สามารถบอกประวัติของนาฏศิลป์ได้  
3. สามารถแยกแยะประเภทของนาฏศิลป์ได้ 
4. สามารถแยกแยะนาฏศิลป์ของภูมิภาคต่างๆได้ 
5. สามารถบอกองค์ประกอบของนาฏศิลป์ได้ 
6. สามารถบอกความหมายของท่าทางร่ายร าได้ 
7. สามารถน านาฏยศิลป์ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ 
 

สำระกำรอบรม 
ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ 

 ตอนที่ 2 ประเภทของนาฏศิลป์ไทย 
ตอนที่ 3 องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย 
ตอนที่ 4 นาฏยศัพท์ 

 
กิจกรรมกำรอบรม 

1. ท าแบบทดสอบก่อนการอบรม 
2. ศึกษาเนื้อหาสาระการอบรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากใบความรู้ 
4. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ 
5. ท าใบงาน/กิจกรรมที่ก าหนด 
6. แสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีสนใจ 
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากรประจ าหลักสูตร 
8. ท าแบบทดสอบหลังการอบรม  

 
สื่อประกอบกำรอบรม  

1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ใบความรู้ 
3. วีดิทัศน์ 
4. แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
5. กระดานสนทนา (Web board) 
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6. ใบงาน 
7. แบบทดสอบ 

 
กำรวัดผลและประเมินผลกำรอบรม 

วิธีการวัดผล 
1. การทดสอบก่อนและหลังอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้คะแนนการทดสอบ

หลังเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
2. การเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ส่งงานตามใบงานที่ก าหนด เข้าร่วมกิจกรรมบนกระดาน

สนทนา 
 
รำยกำรอ้ำงอิง 
เรณ ูโกศินานนท์. นำฏศิลป์ไทย. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2553. 
 . นำฏศิลป์ไทย. กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช, 2528. 
อมรา กล่ าเจริญ. สุนทรีย์นำฏศิลป์ไทย. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2528. 
 . สุนทรียะนาฏศิลป์ไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2526. 
อาภรณ์ มนตรีศาสตร์ จาตุรงค ์มนตรีศาสตร์. นำฏศิลป์ศึกษำ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา,  

2551



T E P E - 00215 สาระการเรียนรู้ศิลปะ : นาฎศิลป ์

6 | ห น้ า  

ชื่อหลักสูตร สำระกำรเรียนรู้ศิลปะ: นำฏศิลป ์
 

เค้ำโครงเนื้อหำ 
ตอนที่ 1 ประวัติควำมเป็นมำของนำฏศิลป์ 

เรื่องที่ 1.1 ประวัติที่มาของนาฏศิลป์ไทย 
 แนวคิด 

1. นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการแสดงประจ าชาติ  เป็นสมบัติของชาติที่มีคุณค่าสูง เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้และได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง  ทั้ง
ยังเป็นแบบแผนที่ยึดถือปฏิบัติแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ สืบทอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

วัตถุประสงค์ 
1. อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ได้ 
2. สามารถบอกประวัติของนาฏศิลป์ได้  

 
ตอนที่ 2 ประเภทของนำฏศิลป์ไทย 

  เรื่องท่ี 2.1 ประเภทของนาฏศิลป์ไทย 
 แนวคิด 

1. นาฏศิลป์ไทย เป็นศิลปะการแสดงที่มีลักษณะวิจิตรงดงาม ซึ่งหล่อหลอมมาจากพ้ืนฐาน
ทางวัฒนธรรม ถึงแม้ว่าบางอย่างเราได้น าแบบอย่างมาจากของต่างชาติบ้าง แต่เราก็ได้ปรุงแต่ง
ผสมผสานกลมกลืนจนเป็นรูปแบบใหม่ที่มีลักษณะโดดเด่นเข้ากับรสนิยมของคนไทย และยึดถือปฏิบัติ
สืบต่อกันมาจนกลายเป็นศิลปะประจ าชาติ  

วัตถุประสงค์ 
1.สามารถแยกแยะประเภทของนาฏศิลป์ได้ 
2. สามารถแยกแยะนาฏศิลป์ของภูมิภาคต่างๆได้ 

 
ตอนที่ 3 องค์ประกอบนำฏศิลป์ไทย 

เรื่องท่ี 3.1 องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย 
 แนวคิด 

2. นาฏศิลป์ไทยมีองค์ประกอบที่ส าคัญหลายประการ ถ้าขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง 
จะท าให้ความงดงามและคุณค่าของนาฏศิลป์ไม่สมบูรณ์  ฉะนั้นนาฏศิลป์จะงดงามมีคุณค่า
วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ 
1. สามารถบอกองค์ประกอบของนาฏศิลป์ได้ 
 
ตอนที่ 4 นำฏยศัพท์ 

เรื่องท่ี 4.1 นาฏยศัพท์ 
 แนวคิด 
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1. การแสดงระบ าร าฟ้อน โขน ละคร พ้ืนฐานที่ส าคัญของการแสดงอยู่ที่การเรียนรู้ลีลาท่าร า
ตามแบบแผน ในวงการนาฏศิลป์ไทยเรียกว่า “นาฏยศัพท์” ที่ต้องเรียนรู้การฝึกหัดเคลื่อนไหว ส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งเป็นท่าที่สง่างามแสดงออกมีความหมายเฉพาะ มีหลักและลักษณะส าคัญหลาย
แบบเข้ามาประกอบ ท าให้เกิดเป็นการแสดงนาฏศิลป์ 

วัตถุประสงค์ 
1. สามารถบอกความหมายของท่าทางร่ายร าได้ 
2. สามารถน านาฏยศิลป์ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้
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ตอนที่ 1 ประวัติควำมเป็นมำของนำฏศิลป ์
เรื่องที ่1.1 ประวัติที่มำของนำฏศิลป์ไทย 
 
นำฏศิลป์ไทย 

นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการแสดงประจ าชาติ เป็นสมบัติของชาติที่มีคุณค่าสูง เป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้และได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็น
แบบแผนที่ยึดถือปฏิบัติแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  สืบทอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การ
แสดงนาฏศิลป์เป็นการแสดงที่ใช้ท่าร าประกอบ เพ่ือสื่อให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวของการแสดง ให้ได้รับ
ความเพลิดเพลินมีความสุขที่ได้ชมได้ฟัง เป็นการแสดงที่มีความวิจิตรงดงามมีลีลาอ่อนช้อยตาม
แบบอย่างไทย ท าให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม ความประณีตงดงามในศิลปวัฒนธรรมแขนงนี้ คนไทยทุก
คนควรจะตระหนัก  เห็นคุณค่า ร่วมกันอนุรักษ์  สืบทอดสืบสานและร่วมส่งเสริม  เพ่ือให้
ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

 
ควำมหมำยของ “นำฏศิลป์ไทย” 
 

ค าว่า “นาฏศิลป์” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 มีความหมายว่า 
ศิลปะแห่งการละคร หรือการฟ้อนร า 

 

ประทิน พวงส าลี (2541, 1) กล่าวไว้ว่า นาฏศิลป์ หมายถึง การร้องร าท าเพลง การให้ความ
บันเทิงใจอันร่วมด้วยความโน้มเอียงของอารมณ์และความรู้สึก ส่วนส าคัญส่วนใหญ่ ของนาฏศิลป์ อยู่
ที่การละครเป็นเอก หากแต่ศิลปะประเภทนี้จ าต้องอาศัยดนตรี และขับร้อง เข้าร่วมด้วยเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดคุณค่าในศิลปะยิ่งขึ้นตามสภาพหรือตามอารมณ์ต่างๆ กัน สุดแต่จะมุ่งหมาย นอกจากนี้
ยังต้องถือเอาความหมาย การร้องการบรรเลงเข้าร่วมด้วย 

ธนิต อยู่โพธิ์ (2516, 1) ได้กล่าวว่า นาฏศิลป์ หมายถึง การฟ้อนร า 
 

จาตุรงต์ มนตรีศาสตร์ (2517, 1) กล่าวไว้ว่า ค าว่า “นาฏศิลป์” เป็นค าสมาส แยกได้เป็น 2 
ค า คือ นาฏ และศิลป์ 

 

นำฏ หมายถึง การฟ้อนร า 
ศิลป ์ได้แก ่สิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนมา ในเมื่อธรรมชาติไม่สามารถอ านวยให้แต่ต้องสร้าง ให้ประณีต ดีงาม 
และส าเร็จสมบูรณ์ ศิลปะเกิดขึ้นด้วยทักษะ คือ ความช านาญในการปฏิบัติซึ่งพอจะประมวลความได้
ว่า นาฏศิลป์ หมายถึงการฟ้อนร าที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น ในเมื่อธรรมชาติไม่อ านวยให้ แต่ต้องประณีต
ลึกซึ้งตรึงตาตรึงใจ ทั้งเพียบพร้อมไปด้วย ความวิจิตรบรรจงอันละเอียดอ่อนและปฏิบัติให้สมบูรณ์ได้
โดยเกิดจากความช านาญถือเอาความหมายของ การร้องและการบรรเลงเข้าร่วมด้วย 

พาณี สีสวย (2523, 6-7) ได้กล่าวถึงค าว่า นาฏศิลป์ หมายถึง ศิลปะในการฟ้อนร า หรือ 
ความรู้แบบแผนของการฟ้อนร า เป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นด้วยความประณีตงดงาม มีแบบแผน ให้
ความบันเทิงอันโน้มน้าวอารมณ์ และความรู้สึกของผู้ชมให้คล้อยตาม ศิลปะประเภทนี้ต้องอาศัย การ
บรรเลงดนตรีและการขับร้องเข้าร่วมด้วย 
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อมรา กล่ าเจริญ (2542, 3) ได้กล่าวถึง ค าว่า นาฏศิลป์ หมายถึง การฟ้อนร าที่มนุษย์ 
ประดิษฐ์ขึ้นจากธรรมชาติด้วยความประณีตอันลึกซึ้ง เพียบพร้อมไปด้วยความวิจิตรบรรจง  อัน
ละเอียดอ่อน นอกจากหมายถึงการฟ้อนร าระบ าร าเต้นแล้วยังหมายถึงการร้องและการบรรเลง 

 

 รานี ชัยสงคราม (2544, 39) กล่าวไว้ว่า นาฏศิลป์ หมายถึง การร้องร าท าเพลง การให้ความ
บันเทิงใจด้วยความโน้มเอียงของอารมณ์และความรู้สึก ส่วนส าคัญส่วนใหญ่ของนาฏศิลป์อยู่ที่การ
ละครเป็นเอก หากแต่นาฏศิลป์นั้นจะต้องอาศัยดนตรีและการขับร้องเข้าร่วมด้วย 

 

  เรณู โกศินานนท์ (2544, 51) ได้กล่าวถึง ค าว่า นาฏศิลป์ หมายถึง ศิลป์แห่ง การฟ้อนร าอัน
เป็นพ้ืนฐานที่แสดงถึงอารยธรรมความรุ่งเรืองของชาติที่รุ่งเรืองหรืออารยธรรมที่เก่าแก่  ย่อมมี
วัฒนธรรมทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ของตนเอง 
 

ที่มำของนำฏศิลป์ไทย 
 

 การแสดงละคร ฟ้อน ร าระบ า เต้น เป็นศิลปะที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาตั้งแต่มนุษย์ เริ่มอยู่
ร่วมกันเป็นชุมชนมีวิวัฒนาการและการพัฒนาการเป็นล าดับอย่างต่อเนื่องที่ไปสู่การละเล่นร้องร าท า
เพลงแล้วมาเป็นการแสดงที่เล่นเป็นเรื่องเป็นราว ที่มาของการแสดงเหล่านี้ได้มี ผู้สันนิษฐานถึงมูลเหตุ
ของที่มาไว้หลายประการ ซึ่งอาจประมวลได้ดังนี้ 
 

1. เกิดจำกกำรเลียนแบบธรรมชำติ โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวอิริยาบถตามธรรมชาติของ
มนุษย์ เช่น แขน ขา หน้าตา หรือการแสดงความรู้สึก อารมณ์ต่างๆ ของมนุษย์ที่แสดงออกมาในกิริยา
อาการต่างๆ เช่น ความโกรธ ความรัก โศกเศร้า เสียใจ มนุษย์ได้ใช้ลักษณะท่าทางต่างๆ เหล่านี้ในการ
สื่อความหมายและน ามาดัดแปลงให้นุ่มนวลน่าดูชัดเจนไปกว่าธรรมชาติ จนเกิดเป็นศิลปะ การฟ้อน
ร าขึ้นและใช้เป็นการแสดงโดยมีวิวัฒนาการมาเป็นล าดับ จนกระทั่งเกิดเป็น  ท่าทางการร่ายร าที่
งดงามที่เป็นพ้ืนฐานของการฟ้อนร าทางนาฏศิลป์ เรียกว่า ภาษาท่าร าทางนาฏศิลป์ เช่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ท่ารัก     ท่าดีใจ ท่าโศกเศร้า 
 

 
2. เกิดจำกกำรมนุษย์คิดประดิษฐ์เครื่องบันเทิงใจ เมื่อหยุดพักจากภารกิจประจ าวัน เป็น

การผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยโดยเริ่มจากการเล่าเรื่องต่างๆ สู่กันฟัง เช่น นิทาน นิยาย ต่อมาได้มี
วิวัฒนาการโดยน าเอาดนตรีมาประกอบการเล่าเรื่องเหล่านั้นเรียกว่า  การขับเสภา ภายหลังมีการ
ประดิษฐ์ท่าทางต่างๆ และมีการพัฒนารูปแบบไปเป็นการร่ายร าจนถึงข้ันการแสดงเป็นเรื่องราว 
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3. เกิดจำกกำรละเล่นเลียนแบบของมนุษย์ ที่มักหาความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการ
เลียนแบบแม้เรื่องราวของตนเอง เช่น เลียนแบบท่าทางของพ่อ แม่ ครู ผู้ใหญ่ หรือเลียนแบบ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การเล่นงูกินหาง การเล่นขายของ การเล่นมอญซ่อนผ้า ความสนุก
ของการเล่นเลียนแบบอยู่ที่การได้เล่นเป็นคนอ่ืน ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของ การแสดงขั้นต้นของ
มนุษย ์ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ 

 

4. เกิดจำกกำรเซ่นบวงสรวงบูชำเทพเจ้ำ ในสมัยก่อนมนุษย์มีความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าพระ
ผู้เป็นเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และจะเคารพบูชาในสิ่งที่ตนนับถือ เมื่อมนุษย์เกิดความหวั่นกลัว จะมีการ
เคารพสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เริ่มจากการอธิษฐานบวงสรวงบูชาด้วยอาหาร ต่อมามีการบวงสรวง
บูชาด้วยการร่ายร า มีการเล่นเครื่องดนตรีดีดสีตีเป่าและมีการร้องประกอบ เพ่ือให้เทพเจ้าพอใจมี
ความกรุณาผ่อนผันหนักเป็นเบาหรือประทานให้ประสบความส าเร็จ ในสิ่งที่ปรารถนา 

 

จากความเชื่อเหล่านี้ จึงได้เกิดลิทธิทางศาสนาและต านานเกี่ยวกับเทพเจ้า ในสมัยสุโขทัย มี
หลักฐานส าคัญ คือ หลักศิลาจารึกที่ปรากฏค าว่า “ระบ าร าเต้นเล่นทุกวัน” ท าให้เข้าใจได้ว่า สมัย
สุโขทัยนี้มีระบ าเกิดขึ้น แต่ค าว่าละครยังไม่ปรากฏและในสมัยนี้  มีวัฒนธรรมของอินเดีย แพร่หลาย
เข้ามามากมายโดยเฉพาะศิลปะการฟ้อนร าอินเดียเป็นชาติที่มีความเจริญก่อนวัฒนธรรมจึงแพร่หลาย
เข้าไปในชมพูทวีป การฟ้อนร าของอินเดียมีต าราแต่โบราณ เรียกว่า “นาฏยศาสตร์” ประเทศไทย ก็
ได้รับอิทธิพลทางอารยธรรมนี้ในด้านการฟ้อนร า โดยได้น ามาดัดแปลงแต่งเติมให้เหมาะสมตรงกับ
ความนิยมของคนไทย ดังนั้นการศึกษาเรื่องราวของนาฏศิลป์ไทยจึงจ าเป็นที่ผู้เรียนต้องเข้าใจเรื่องราว
ที่มาของการฟอ้นร าของอินเดียควบคู่ไปด้วย 
 
ต ำนำนกำรฟ้อนร ำของอินเดีย 
 

 ในกาลครั้งหนึ่งที่ป่าตาระกะเป็นสถานที่อุดมด้วยพืชผลนานาชนิด มีความสงบร่มรื่นสวยงาม 
บรรดาฤๅษีทั้งชายและหญิงต่างพากันไปตั้งอาศรมบ าเพ็ญพรตอยู่กันเป็นจ านวนมาก ต่อมาบรรดาฤๅษี
เหล่านั้นได้ประพฤติผิดเทวบัญญัติมักมากไปด้วยกามราคะ ร้อนถึงพระอิศวร เมื่อทรงทราบเหตุดังนี้
จึงชวนพระนารายณ์ลงไปปราบพญาอนันตนาคราช ซึ่งเป็นบัลลังก์ของพระนารายณ์ก็ขอตามเสด็จไป
ด้วย พระอิศวรทรงแปลงร่างเป็นดาบสหนุ่มรูปงาม ส่วนพระนารายณ์ทรงแปลงร่างเป็นดาบสสินีสาวก
สาว ทั้งสองพระองค์ก็เสด็จมายังบริเวณป่าตาระกะและบริเวณอาศรมของฤๅษี บรรดาฤๅษีหญิงทั้งปวง
แลเห็นดาบสหนุ่มรูปงามเดินเข้ามาต่างก็เกิดอารมณ์รัก พากันเข้ารุมล้อมพูดจายั่วยวนต่างๆ ส่วนพวก
ฤๅษีชายแลเห็นดาบสสินีสาวสวยต่างเข้ารุมล้อมเกี้ยวพาราสีจึงท าให้เกิดความหึงหวงกันทั้งสองฝ่าย 
ประหัตประหารกันเองจนได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส พระอิศวรและพระนารายณ์ต่างกลาย
ร่างกลับคืนตามเดิมพร้อมทั้งกล่าวสั่งสอน ให้รู้ส านึกผิดชอบชั่วดี 
 

ได้มียักษ์ค่อมตนหนึ่งชื่อ มุยะละคะ (หรืออสูรมูลาคนี) เข้ามาขัดขวางพยายาม จะช่วยเหลือ
เหล่าบรรดาฤๅษีพวกนั้น พระอิศวรจึงลงโทษโดยเอาพระบาทเหยียบยักษ์ตนนั้นไว้ แล้วแสดงท่าทาง
การร่ายร าด้วยความงดงามอย่างที่ไม่เคยมีปรากฏมาในโลก 
 พญาอนันตนาคราชที่ได้ตามเสด็จมาในคราวนั้น ได้เห็นการร่ายร าของพระอิศวรเกิดความ
ประทับใจชื่นชมใคร่อยากจะเห็นพระอิศวรทรงฟ้อนร าอีก จึงได้กราบทูลปรึกษาพระนารายณ์ และ
พระนารายณ์ได้ทรงแนะน าให้พญาอนันตนาคราชไปบ าเพ็ญตบะ พญาอนันตนาคราช จึงไปนั่งบ าเพ็ญ
ตบะที่เขาไกรลาศซึ่งเป็นสถานที่ที่พระอิศวรประทับอยู่และเพ่งกระแสจิตอย่างแนวแน่ จนในที่สุดพระ
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อิศวรก็ได้เสด็จลงมา พญาอนันตนาคราชจึงกราบทูลความประสงค์แก่พระอิศวร พระองค์จึงได้
ประทานพรให้แสดงท่าทางการร่ายร าต่างๆ เหมือนครั้งก่อนตามที่  พญาอนันตนาคราชทูลขอ (ซึ่ง
ต่อมาราว พ.ศ. 1800 ชาวอินเดียได้สร้างเทวสถานและได้สลักรูปท่าร าต่างๆ ของพระอิศวรครบ 1๐8 
ท่า เรียกว่า “เทวรูปปางนาฏราช”) 
 ต่อมาพระอิศวรทรงมีประสงค์ที่จะให้เหล่าบรรดาเทวดานางฟ้าทั้งหลายได้เห็นการร่ายร า
ของพระองค์ จึงประกาศให้ประชุมเทวสภา พระอิศวรก็แสดงการร่ายร าท่ามกลางที่ประชุม เทวสภา
ด้วยท่าทาง อันสง่า สวยงาม เป็นที่นิยมยินดีโดยทั่วกัน พระนารทฤๅษีซึ่งอยู่ในที่นั้น ได้จดบันทึกสร้าง
เป็นต าราการฟ้อนร าขึ้น พระภรตฤๅษีเป็นผู้บัญญัติวิธีการแสดงละครโดยแต่งเป็นโศลกบรรยายท่าร า
ต่างๆ ของพระอิศวรทั้ง 108 ท่า ให้ร าเบิกโรงด้วยลีลาร าตามโศลกที่ขับเป็นท านองตั้งแต่ต้นจนจบ 
แล้วจับเรื่องให้แสดงเรื่องกวนน้ าอมฤต ซึ่งต านานการแสดงละครของพระภรตฤๅษีนี้มีชื่อว่า นาฏย
ศาสตร์ บางที่ก็เรียกว่า ภรตศาสตร์ ตามชื่อของท่านผู้แต่ง (พระภรตฤๅษีผู้รจนานาฏยศาสตร์ คนไทย
นับถือเป็นปรมาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พระภรตฤๅษีปฐมาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ 

ที่มาของภาพ : สุนทรียศิลป์ 5, องค์การค้าคุรุสภา 
 

ต ำรำของร ำไทย 
 

 ต ารานาฏยศาสตร์ที่พวกพราหมณ์ชาวอินเดียน าเข้ามาในประเทศไทย รูปแบบเป็นอย่างไร 
ไม่มีหลักฐานแน่ชัด แต่มีเค้าพอสันนิษฐานได้ว่าต ารานาฏศาสตร์ที่พวกพราหมณ์ชาวอินเดีย น าเข้ามา
นั้นคงจะได้แปลเป็นภาษาไทยเฉพาะบางส่วนน่าจะเป็นหลักฐานได้ว่าต าราร าของไทย แต่เดิมน่าจะ
แปลมาแต่ต ารานาฏยศาสตร์ของอินเดีย แต่จะแปลไว้อย่างไรข้อนี้ไม่ทราบเพราะต าราของไทยได้สูญ
หายไปเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า ต าราร าที่ได้รวบรวมไว้มีเก่าที่สุด ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 
1 เป็นต าราท่าร าต่างๆ เขียนเป็นรูประบายสีปิดทอง 1 เล่ม มีลักษณะช ารุด ขาดหาย อีกเล่มหนึ่งเป็น
ต าราท่าร าต่างๆ มีลักษณะเป็นระเบียบเดียวกัน แสดงว่าต าราร า ที่ได้มาจาก พระราชวังบวรฯ น่าจะ
เป็นการคัดลอกมาจากต าราร าเล่มในรัชกาลที่ 1 และเป็นหลักฐานให้รู้ได้อีกว่าท่าร าต่างๆ ที่ขาดไป
จากเล่มรัชกาลที่ 1 นั้นเป็นท่าใดบ้าง โดยอาศัยหลักฐานที่ได้จากต าราร าทั้งสองเล่มนี้เข้าใจว่าต าราร า
แบบนี้ น่าจะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ครั้นถึง สมัยรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
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จุฬาโลก โปรดให้ครูละคร ท าต าราท่าร าขึ้นใหม่ไว้เป็นแบบแผน ครั้นต่อมาจึงโปรดให้เจ้านายในวัง
คัดลอกต ารานั้นไว้เป็นแบบฉบับ ส าหรับละคร 
 
ควำมส ำคัญของนำฏศิลป์ไทย 
 

 นาฏศิลป์นอกจากจะเป็นเครื่องมือบันเทิงใจส าหรับมนุษย์แล้ว นาฏศิลป์ยังเป็น การ
แสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมที่ดีของชาติ และมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ในพิธีกรรมต่างๆ 
ตลอดทั้งยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของสังคม ซึ่งส่งผลให้นาฏศิลป์ มีความส าคัญดังนี้ 
 

1. นำฏศิลป์แสดงถึงควำมเป็นเอกลักษณ์ประจ ำชำติ ที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะ ที่
สะท้อนถึงระดับจิตใจ สภาพความเป็นอยู่ ความรู้ความสามารถ ความเป็นไทย ความเจริญรุ่งเรือง 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ซึ่งอารยธรรมเหล่านี้มีก าเนิดจากศิลปะที่มีคุณค่า ท าให้เกิดความคิดที่จะ
ช่วยกันสร้างสรรค์ ความเจริญก้าวหน้าให้แก่บ้านเมือง และตระหนักถึงความส าคัญที่จะต้องรักษา
นาฏศิลป์ไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ ดังที่เรณู โกศินานนท์ (2535, 6) กล่าวถึงนาฏศิลป์ไทย
ที่แสดงถึงความเป็นไทยไว้ดังนี้ 

 

1.1) ท่าร าอ่อนช้อยงดงามและแสดงอารมณ์ตามลักษณะที่แท้จริงของคนไทย  
มีความหมายกว้างขวาง 
 

1.2) จะต้องมีดนตรีประกอบดนตรีนี้จะแทรกอารมณ์หรือร ากับเพลงที่มีแต่ท านองก็
ได ้หรือมีเนื้อร้องและให้ท่าไปตามเนื้อร้องนั้นๆ  
 
 

1.3) ค าร้อง หรือเนื้อร้องจะต้องเป็นค าประพันธ์ ส่วนมากจะเป็นกลอนแปด ซึ่งจะ
น าไปร้องกับเพลงชั้นเดียวหรือเพลงสองชั้นได้ทุกเพลง ค าร้องนี้ท าให้ผู้สอน หรือผู้ร าก าหนดท่าร าไป
ตามเนื้อร้อง 
 

1.4) เครื่องแต่งกายละครไทย ซึ่งผิดแผกกับเครื่องแต่งกายละครของชาติอ่ืน มี
แบบอย่างของตนโดยเฉพาะขนาดยืดหยุ่นได้ตามสมควร เพราะการสวมจะใช้กลึงด้วยด้ายแทนที่จะ
เย็บส าเร็จรูป การแต่งกายของละครไทยอาจจะคล้ายของเขมรก็เพราะได้แบบอย่างจากไทยไป 
 

2. นำฏศิลป์เป็นแหล่งรวมของศิลปะแขนงต่ำงๆ นาฏศิลป์ไม่ได้จ ากัดเฉพาะเรื่องของ การ
ร้องร าท าเพลงเท่านั้น แต่นาฏศิลป์ยังได้รวมเอาศิลปะประเภทอ่ืนๆ มาใช้ร่วมในการแสดงด้วย เช่น 
ศิลปะในการประพันธ์หรือวรรณคดี ศิลปะการออกแบบเครื่องแต่งกาย ตลอดจนไฟฟ้าแสงเสียงก็
รวมอยู่ด้วย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่านาฏศิลป์มีความส าคัญคือ เป็นแหล่งรวมของศิลปะสาขาต่างๆ เข้า
ด้วยกัน ด้วยความประณีตละเอียดอ่อนและรอบคอบสุขุม ถึงจะสามารถท าให้การแสดงนาฏศิลป์
สมบูรณ์แบบสวยงาม 

 

 จากความส าคัญของนาฏศิลป์ที่กล่าวมาในข้างต้น จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนนาฏศิลป์
เพ่ือสร้างความตระหนัก และส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีแก่นักเรียน ดังนี้ 
 

ควำมมุ่งหมำยของกำรเรียนนำฏศิลป์โดยทั่วไปก็เพื่อ 
- ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในศิลปะมากยิ่งขึ้น 
- เพ่ือเป็นการด ารงไว้ซึ่งสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของในสมบัติอันมีค่า และเพ่ือให้มนุษย์รู้ซึ้งถึง

คุณค่าของศิลปะของตนเอง 
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
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- ฝึกปฏิบัติเพื่อเกิดความรู้ความช านาญ ส่งเสริมการแสดงออกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
- เพ่ือฝึกหัดอบรมให้เกิดความรู้ ความช านาญ มีความแตกฉานสามารถปรับปรุงส่งเสริมให้

ได้รับการยกย่อง ชมเชย 
- เพ่ือท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่และเจริญก้าวหน้า 
- เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยมทางศิลปะ เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่ เป็นมรดกทาง

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
  
ประโยชน์ของกำรเรียนนำฏศิลป์ไทย 

1. มีโอกาสได้แสดงออกและมีความเพลิดเพลิน 
2. ปลูกฝังให้มีนิสัยรักในศิลปะแขนงนี้ 
3. เป็นการสืบสานและร่วมกันรักษานาฏศิลป์ของไทยให้เป็นสมบัติอันมีค่าประจ าชาติสืบไป 
4. เป็นการสันทนาการที่ดีทางหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แสดงเองก็ตามเพราะขณะที่ไปชมการ

แสดงก็จะมีความเข้าใจ เกิดความสนุก สามารถวิจารณ์ได้ถูกต้อง 
5. ช่วยส่งเสริมความถนัด หากมีความสนใจ มีความถนัด และมีใจรักอาจเป็นแนวทาง

ประกอบอาชีพได้ 
6. ร่วมแสดงและท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
7. ช่วยในการสร้างบุคลิกภาพ ให้มีการเคลื่อนไหวไม่ขัดตา ท่าทางสง่างาม น่าดูไม่เก้อเขิน

และเหนียมอาย เมื่ออยู่ต่อหน้าคนจ านวนมาก 
8. เป็นการออกก าลังกายที่ได้บริหารทุกส่วนของร่างกาย ท าให้กล้ามเนื้อแข็งแรงด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องท่ี 1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 1.1 

สรุป 
 นาฏศิลป์ เป็นศิลปะแห่งการละครหรือฟ้อนร า เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนด้วยความประณีตงดงาม มีแบบ
แผน ให้ความบันเทิง และยังแสดงให้เห็นถึงอารยธรรมของชาติที่เจริญรุ่งเรือง มีวัฒนธรรมทางด้านดนตรี – 
นาฏศิลป์ สืบต่อกันมา 
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ตอนที่ 2 ประเภทของนำฏศิลป์ไทย 
เรื่องที่ 2.1 ประเภทของนำฏศิลป์ไทย 
 

นำฏศิลป์ไทย เป็นศิลปะการแสดงที่มีลักษณะวิจิตรงดงาม ซึ่งหล่อหลอมมาจากพ้ืนฐานทาง
วัฒนธรรม ถึงแม้ว่าบางอย่างเราได้น าแบบอย่างมาจากของต่างชาติบ้าง แต่เราก็ได้ปรุงแต่งผสมผสาน
กลมกลืนจนเป็นรูปแบบใหม่ที่มีลักษณะโดดเด่นเข้ากับรสนิยมของคนไทย และยึดถือปฏิบัติสืบต่อกัน
มาจนกลายเป็นศิลปะประจ าชาติ ที่มีรูปแบบของนาฏศิลป์ไทยปรากฏ หลายประเภท คือการแสดง
โขน การแสดงละคร การแสดงระบ า ร ามาตรฐาน และนาฏศิลป์พ้ืนเมือง 
 

1. กำรแสดงโขน 
 โขน เป็นนาฏศิลป์ที่ประกอบไปด้วยศิลปะอันประณีต และงดงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่มี
ปรากฏแสดงในงานส าคัญๆ ของบ้านเมือง ผู้แสดงต้องมีทักษะในการใช้เท้าเต้นออกท่าทางประกอบ
เพลงร้อง บทพากย ์ บทเจรจา ตลอดจนเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ประกอบการแสดง ตัวแสดง ในเรื่องมี 
พระ นาง ยักษ ์ลิง มีการสวมหัวปิดหน้าที่เรียกว่า หัวโขน เรื่องท่ีแสดง คือเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งเนื้อเรื่อง
ส่วนใหญ่เป็นการท าสงครามระหว่างพระราม กษัตริย์แห่งนครอโยธยา กับทศกัณฐ์ พญายักษ์ แห่ง
กรุงลงกา และเนื่องจากเนื้อเรื่องของรามเกียรติ์ยาวมาก จึงได้มีการแบ่งเรื่องราวออกเป็นตอนๆเพ่ือ
สะดวกในการน ามาแสดง 
 

1.1 ควำมหมำยของค ำว่ำ “โขน” 
สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์ (2532, 131) กล่าวว่า โขน คือ การแสดงท่าร าเต้น ออกท่าทางเข้า

กับดนตรี ประกอบด้วยตัวละครที่เป็นยักษ์ ลิง มนุษย์ และเทวดา ผู้แสดงสวมหัวโขน ไม่ร้องและ
เจรจาเองทั้งหมด แต่ปัจจุบันผู้แสดงเป็นมนุษย์และเทวดาไม่ต้องสวมหัวโขน และเพ่ิมการขับร้องอย่าง
การแสดงละครใน 
 

1.2 ก ำเนิดของโขน 
 ศิลปะการเล่นโขนเชื่อว่ามีมาแต่โบราณ และถือว่าเป็นแม่บทของนาฏกรรมไทยที่มีระเบียบ
แบบแผนของการแสดงที่ได้รักษากันไว้สืบมา ก าเนิดของโขนมีผู้รู้สันนิษฐานว่า 
  1.2.1 โขนมำจำกกำรแสดง “หนังใหญ่” ที่เป็นมหรสพของไทยโบราณ มีลักษณะ
การแสดงประกอบไปด้วย การเชิดตัวหนังที่ท ามาจากหนังวัวแกะสลัก เป็นภาพ ในเรื่องรามเกียรติ์ผู้
แสดงจะต้องแสดงลีลาการเชิดตัวหนังไปพร้อมกับการเต้นตามจังหวะของดนตรีปี่พาทย์ที่หน้าจอ โดย
ใช้แสงไฟจากด้านหลังจอ ท าให้ภาพเงาตัวหนังไปปรากฏบนหน้าจอหนัง และยังต้องมีคนพากย์เจรจา
ด้วย ซึ่งการแสดงโขนนั้นก็มี การพากย์เจรจา การขับร้อง การเต้น และร า ท าท่าตามบทพากย์และ
ตามเพลงหน้าพาทย์ จึงเห็นได้ว่าการแสดงโขนได้รับอิทธิพลด้านศิลปะการแสดงจากการแสดงหนัง
ใหญ ่

  1.2.2 โขนมำจำกกำรเล่น “กระบี่กระบอง” ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ของคนไทย 

โบราณที่จะต้องฝึกหัดให้มีความเชี่ยวชาญกับการใช้อาวุธของไทยหลายชนิดในกระบวนท่าต่างๆ ไว้
ส าหรับป้องกันตนเองและประเทศชาติ อีกทั้งเป็นการประชันกันในเชิงฝีมือไหวพริบในการต่อสู้  การ
หลอกล่อหลบหลีก ยั่วยุคู่ต่อสู้ จากลีลาท่าทางเหล่านี้  การแสดงโขนในสมัยโบราณน่าจะรับเอา
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แบบอย่างที่ใช้ในศิลปะการต่อสู้  มาปรับปรุงประดิษฐ์เป็นท่าทางการเต้น การเยื้องกราย และเป็น
ท่าทางร่ายร าของการต่อสู้ในการแสดงโขน 
  1.2.3 โขนมำจำกกำรเล่น “ชักนำคดึกด ำบรรพ์” อันเป็นการท าพิธีกรรม ใน
ต านานเรื่องพระนารายณ์ตอนกวนน้ าอมฤตที่ประกอบไปด้วยฝ่ายอสูรและฝ่ายเทวดา  วานร มีการ
แต่งกายเป็นพวกอสูร เทวดา วานร เข้าขบวนแห่ พร้อมด้วยเครื่องพิธีต่างๆ ด้วยเหตุนี้โขนจึงได้น าเอา
ศิลปะการแสดงจากแบ่งฝ่ายการเล่นและศิลปะการแต่งกายมาจากการเล่นชักนาคดึกด าบรรพ์ 

ซึ่งลักษณะการแต่งกายในการแสดงโขนนั้น ตัวละครแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ  
ฝ่ายยักษ์ ฝ่ายลิง ฝ่ายมนุษย์ และเทวดา ซึ่งแต่ละฝ่ายจะแต่งกายตามแบบที่เรียกว่า “ยืนเครื่อง” ทุก
ตัว แต่จะลดหลั่นความงดงามไปตามฐานะของตัวละครในเรื่อง ตัวส าคัญแต่งกายคล้ายคลึงกัน จะ
ต่างกันที่สีของเครื่องแต่งกาย และลักษณะของหัวโขน เครื่องแต่งกายฝ่ายมนุษย์ และเทวดา จะเป็น
การแต่งกายแบบยืนเครื่อง ตัวละครที่ส าคัญมากจะระบุสีเสื้ออย่างชัดเจน 
 

1.3 วิวัฒนำกำรของโขน 
 โขนได้วิวัฒนาการดัดแปลง โดยการน าเอาศิลปะของการละเล่นหลากอย่างมาผสมกันด้วยวิธี
ต่างๆ ท าให้การแสดงโขนมีลักษณะลีลาการแสดงที่แตกต่างกันออกไป แบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ 
โขนกลางแปลง โขนนั่งราว โขนหน้าจอ โขนโรงใน โขนฉาก 
 

1.3.1 โขนกลำงแปลง คือ การแสดงโขนบนพ้ืนดินกลางสนามกว้างๆ ไม่มีเวที  
ใช้ธรรมชาติเป็นฉากประกอบการแสดง นิยมแสดงการยกทัพและการรบกันเป็นส่วนใหญ่  จึงใช้ ผู้
แสดงจ านวนมาก ไม่มีการขับร้อง มีแต่ดนตรีบรรเลงหน้าพาทย์ประกอบการยกทัพ ด าเนินเรื่องด้วย
ค าพากย์และเจรจา 

 
1.3.2 โขนโรงนอก หรือโขนนั่งรำว คือ การแสดงโขนที่จัดแสดงบนโรงมี 

หลังคาตรงหน้าฉากมีช่องส าหรับให้ตัวแสดงออก ไม่มีเตียงส าหรับผู้แสดงนั่ง มีแต่ราวพาดไว้ตามส่วน
ยาวของโรง ผู้แสดงเดินได้รอบราว เมื่อตัวโขนแสดงบทของตัวเสร็จก็จะกลับมานั่งอยู่บนราวตามเดิม 
โขนชนิดนี้มีแต่ดนตรี การพากย์ และเจรจา ไม่มีการขับร้องเช่นเดียวกับโขนกลางแปลง 

1.3.3 โขนหน้ำจอ คือ การแสดงโขนบนเวทีกลางแจ้งหน้าจอหนังใหญ่  ซึ่งฉาก
ด้านหลังปรับปรุงมาจากจอหนังจะเขียนเป็นรูปปราสาทราชวังสมมติว่าเป็นกรุงลงกา  อีกข้างหนึ่ง
เขียนรูปพลับพลาพระราม 
  1.3.4 โขนโรงใน คือ การแสดงโขนที่ปรับปรุงผสมผสาน โดยน าเอาการแสดงโขน
และละครในมาผสมกัน การแสดงจึงมีทั้งการออกท่าร าและท่าเต้น มีการพากย์เจรจาตามแบบโขน
รวมทั้งมีเพลงร้องและประกอบกิริยาต่างๆ แบบละครในและมีระบ าร าฟ้อนผสมเข้าด้วยกัน 

1.3.5 โขนฉำก คือ การแสดงโขนที่มีการสร้างฉากประกอบ เกิดในสมัยรัชกาลที่ 5 
วิธีการแสดงผสมผสานระหว่างโขนโรงในและละครใน มีบทพากย์เจรจาขับร้องประกอบการเต้นและ
ร่ายร า โดยใช้เพลงหน้าพาทย์แบบละครในและโขนโรงใน ฉากจะเปลี่ยนไปตามท้องเรื่อง โขนฉากนี้
เป็นโขนที่นิยมแสดงในปัจจุบัน 
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2. ละคร 
ละคร เป็นศิลปะการแสดงที่มีคู่มากับมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา ซึ่งชอบหาความสนุกสนานและ

ความเพลิดเพลิน จากการได้เลียนแบบเป็นผู้อ่ืน จะแตกต่างกันก็แต่รูปแบบทางศิลปะ ความประณีต 
ความนิยม และสิ่ งแวดล้อมในสังคมนั้น  ละครสะท้อนให้ เห็นถึงขนบธรรมเนียม  ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ค่านิยม สภาพชีวิตความเป็นอยู่  นอกจากนี้มนุษย์ยังใช้ละครเป็นเครื่อง
บันเทิงใจ ช่วยท าให้มนุษย์ได้เข้าใจชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 2.1 ความหมายของค าว่า “ละคร” 
 พาณี สีสวย (2524, 28) กล่าวว่า ละคร หมายถึง การแสดงที่ผูกเป็นเรื่อง มี

เนื้อความและเหตุการณ์เก่ียวโยงเป็นตอนๆ ตามล าดับ 
อมรา กล่ าเจริญ (2531, 6) กล่าวว่า ละคร หมายถึง การแสดงที่ด าเนินเป็นเรื่องราว 
รานี ชัยสงคราม (2544, 54) กล่าวว่า ละคร หมายถึง การแสดงประเภทหนึ่ง ซึ่ง

แสดงเรื่องราวความเป็นไปของชีวิตที่ปรากฏในวรรณกรรม มีศิลปะการแสดงและดนตรีเป็นสื่อส าคัญ 
สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์ (2532, 6) กล่าวถึงความหมายของการละครไทย หมายถึง 

กิจการงานที่เกี่ยวกับการแสดงละครทั้งหมดนับแต่อุปกรณ์  เวที ฉาก แสง สี เสียง ดนตรี บท ฯลฯ 
และเมื่อมีค าว่า “ไทย” มาต่อท้ายเป็นการละครไทย จึงท าให้มีความหมายแคบเข้า ให้อยู่แต่เฉพาะใน
วงการแสดงที่เป็นของไทยเท่านั้น 

2.2 ก าเนิดของละครไทย 
ละครไทย เป็นศิลปวัฒนธรรมไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ได้รับ

อิทธิพลทางวัฒนธรรมและแบบอย่างจากชนชาติอ่ืนๆ ในการศึกษาเรื่องการละครและนาฏศิลป์ไทย 
ท าให้ทราบว่านาฏศิลป์ไทยมีมาตั้งแต่สมัยน่านเจ้าในลักษณะของระบ าและการละเล่นแบบต่างๆ 
ต่อมาในสมัยกรุงสุโขทัย ไทยได้รับวัฒนธรรมทางด้านการแสดงมาจากอินเดียและเขมร แต่ได้น ามา
ผสมผสานปรับปรุงดัดแปลงให้เหมาะสมกับลักษณะของคนไทย ท าให้มีวิธีการแสดงและท่าร า ที่
คล้ายคลึงกัน ซึ่งการแสดงละครของไทยในสมัยโบราณนั้น ยังไม่ได้จัดระเบียบแบบแผนให้เรียบร้อย 
จึงไม่สามารถแยกประเภทของการละครแต่ละชนิดได้ ครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการจัดระเบียบ
แบบแผนและมีการตั้งชื่อละครที่แสดงโดยแยกสิ่งที่เหมือนกัน  และสิ่งที่แตกต่างกันตลอดทั้งได้
จัดรูปแบบของการแสดงละครไทย ในสมัยนี้ไทยตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า ท าให้ศิลปินกระจัดกระจาย
ล้มตายไปส่วนบทละครต่างๆ ถูกท าลายเพราะผลจากสงคราม เมื่อเข้าสู่สมัย กรุงธนบุรีได้มีการ
รวบรวมบทละครเก่าๆ และท าการฟ้ืนฟูการละคร รวบรวมศิลปินให้เข้ามาอยู่รวมกันจัดตั้งเป็นคณะ
ละครหลวงและเอกชนขึ้นหลายโรง การละครต่างๆ ได้พัฒนาก้าวหน้า เป็นล าดับ จนเข้าสู่สมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ ซึ่งพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์หลาย พระองค์ที่ทรงสนพระทัยให้การ
สนับสนุนเกี่ยวกับการละคร ดังเช่น ในสมัยรัชกาลที่ 1 ทรงได้ฟ้ืนฟูรวบรวมละครที่ได้กระจัดกระจาย
เสียหาย ให้สู่สภาพที่สมบูรณ์ และได้มีการรวบรวมจัดท าต าราการฟ้อนร าขึ้นสมัยรัชกาลที่ 2 เป็นยุค
ทองแห่งศิลปะการละคร มีบทละครในและบทละครนอกเกิดขึ้นหลายเรื่องในรัชกาลที่ 4 ได้มีการ
ฟ้ืนฟูละครหลวง ส่งผลให้การละครไทยมี การพัฒนาขยายตัวอย่างกว้างขวาง สมัยรัชกาลที่ 5 การ
ละครตะวันตกเริ่มหลั่งไหลเข้าสู่วงการนาฏศิลป์ของไทย ท าให้เกิดละครที่ปรับปรุงขึ้นใหม่อย่าง
มากมาย การละครในสมัยนี้เฟ่ืองฟูมากถึงขั้นสามารถยึดเป็นอาชีพได้ สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นยุคทองของ
ศิลปะการละครในยุคที่ 2 เป็นผลให้วิชาการนาฏศิลป์และการดนตรีเจริญก้าวหน้าเป็นล าดับจนถึง
ปัจจุบัน 
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2.3 ประเภทของละครไทย 
การจ าแนกประเภทละครไทย ยึดถือวิธีการแสดงเป็นส าคัญ แบ่งออกได้เป็น 2 

ประเภท 
2.3.1 ละครร า 

 1. ละครร าแบบดั้งเดิม คือละครที่ใช้ศิลปะการร่ายร าในการด าเนินเรื่อง 
ได้แก่   - ละครชาตรี 

 - ละครนอก 
 - ละครใน 
 2. ละครร าที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ คือละครที่ใช้ศิลปะการร่ายร าในการด าเนิน

เรื่องโดยมีการปรับปรุงวิธีการแสดงขึ้นใหม่ ได้แก่ 
 - ละครพันทาง 
 - ละครดึกด าบรรพ ์
 - ละครเสภา 
 2.3.2 ละครที่ไม่ใช่ละครร า 
 1. ละครร้อง คือ ละครที่ใช้ศิลปะการร้องด าเนินเรื่องเป็นละครแบบใหม่ที่

ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก 
 2. ละครพูด คือ ละครที่ใช้ศิลปะการพูดด าเนินเรื่องเป็นละครแบบใหม่ที่

ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก 
 3. ละครสังคีต เป็นละครที่ใช้ศิลปะการพูดและการร้องด าเนินเรื่องเท่าๆ 

กัน จะตัดส่วนใดออกเสียมิได้เพราะมีถ้อยค าท่ีเป็นเนื้อเรื่องบรรจุอยู่ 
ละครชำตรี 
ละครชาตรีเป็นละครที่มีอายุเก่าแก่ เป็นต้นแบบของละครชนิดอ่ืนๆ มีลักษณะเป็นละครเร่มัก

นิยมแสดงเรื่องพระสุธน-มโนห์รา ละครชนิดนี้เป็นที่นิยมของคนภาคใต้เรียกว่า “โนราห์” ส่วนความ
นิยมทางภาคกลางเรียกว่า “ชาตรี” ที่หาดูได้ในงานแก้บน ในบางครั้งอาจเรียกรวมกัน ว่า “โนราห์
ชาตรี” ละครชนิดนี้ได้แพร่หลายเข้ามายังกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 3 

ละครนอก 
ละครนอกมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เดิมคงมาจากการละเล่นละครพ้ืนเมืองและร้องแก้

กัน แล้วต่อมาภายหลังจับเป็นเรื่องเป็นตอนขึ้นเป็นละครที่ดัดแปลงวิวัฒนาการมาจากละครโนห์รา 
หรือชาตรี โดยปรับปรุงวิธีแสดงต่างๆ ตลอดจนเพลงร้องและดนตรีประกอบให้แปลกออกไป 

ละครใน 
ละครในมีหลายชื่อ เช่น ละครใน ละครข้างใน ละครนางใน และละครในพระราชฐาน 

สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แสดงมาจนถึงสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ เป็นละครที่
ได้รับอิทธิพลรูปแบบวิธีการแสดงจากการแสดงละครนอก บรรดานางร าในเขตพระราชฐานได้รับการ
ฝึกหัดถ่ายทอดจากครูที่แสดงละครนอกเขตพระราชฐานแล้วน าไปแสดงถวายหน้าพระที่นั่ง 
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ควำมแตกต่ำงระหว่ำงละครนอกกับละครใน 
ละครนอก ละครใน 
1. เกิดจากละครพ้ืนเมือง 
2. ใช้ผู้ชายแสดงล้วน 
3. ด าเนินเรื่องรวดเร็ว ไม่ค านึงถึง  
 ขนบธรรมเนียมประเพณีมากนัก 
4. ถือเอาความตลกขบขันเป็นส าคัญ 
5. ใช้ถ้อยค าธรรมดาสามัญ 
6. ใช้เพลงร้องที่มีจังหวะเร็ว เช่น โอ้ปี่นอก 
7. แสดงในที่ทั่วไปส าหรับประชาชน 
8. แสดงได้ทุกเรื่อง ยกเว้นอิเหนา อุณรุท  
 และรามเกียรติ์ 

1. เกิดข้ึนในพระราชฐาน 
2. ใช้ผู้หญิงแสดงล้วน 
3. ด าเนินเรื่องอย่างประณีตเคร่งครัดในเรื่อง 
 ขนบธรรมเนียมประเพณี 
4. ยึดศิลปะการร่ายร าเป็นหลัก 
5. ใช้ถ้อยค าที่กลั่นกรองแล้วเป็นอย่างดี 
6. ใช้เพลงร้องท่ีมีท านองช้า เช่น โอ้ปี่ใน 
7. แสดงในพระราชฐานส าหรับพระเจ้า  
 แผ่นดินทอดพระเนตร 
8. แสดงเพียง 3 เรื่อง คือ อิเหนา อุณรุท และ
รามเกียรติ์ 

 
 
ละครพันทำง  

ละครพันทางเป็นละครแบบผสมที่เกิดจากแนวคิดของเจ้าพระยามหินทร์ศักดิ์ธ ารงที่น า
พงศาวดารมาแสดงละคร โดยใช้ท่าร าที่ดัดแปลงมาจากชาติอ่ืนๆ มาผสมกับท่าร าไทยและท่าที่เป็น
ธรรมชาติของสามัญชนเข้ามาผสมด้วย ให้มีแนวแปลกออกไป 
ละครดึกด ำบรรพ์ 

ละครดึกด าบรรพ์เป็นละครที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ 5 เกิดจากการที่เจ้าพระยาเทเวศร์ วงศ์
วิวัฒน์เดินทางไปยุโรปและได้มีโอกาสชมละครโอเปร่าเมื่อกลับมาท่านจึงคิดท าละครโอเปร่าแบบไทย
ออกแสดง ณ โรงละครของท่านชื่อว่า “โรงละครดึกด าบรรพ์” จึงเรียกชื่อละครรูปแบบใหม่นี้ตามชื่อ
โรงละคร 
ละครเสภำ 

ละครเสภามีลักษณะของการแสดงคล้ายละครนอก แต่ต้องมีขับเสภาแทรกอยู่ด้วย จึงจะเป็น
ละครเสภา ก่อนที่จะเกิดมีละครเสภาขึ้น เข้าใจว่าจะมีการขับเสภาเป็นเรื่องเป็นราวมาก่อน เรื่องที่
น ามาขับเสภาและนิยมกันอย่างแพร่หลายคือเรื่องขุนช้างขุนแผนการขับเสภาตั้งแต่ สมัยโบราณนั้นไม่
มีเครื่องดนตรีชนิดใดประกอบนอกจากกรับครั้นต่อมาจัดวงปี่พาทย์เข้าประกอบเป็นอุปกรณ์การขับ
เสภา โดยให้แทรกเพลงร้องส่งให้ปี่พาทย์รับและบรรเลงเพลงหน้าพาทย์เหมือนอย่างการแสดงละคร
นอก ตอนใดด าเนินเรื่องก็ขับเสภา ตอนใดเป็นถ้อยค าร าพันหรือข้อความอ่ืนที่ควรแก่การร้องส่งก็ร้อง 
ตอนใดเป็นบทไปมาหรือรบกัน ปี่พาทย์ก็บรรเลงเพลงเชิดประกอบ ต่อมาวิวัฒนาการให้มีผู้แสดง
ออกมาแสดงตามบทเสภาและบทร้อง 
ละครที่ไม่ใช่ละครร ำ 
 ละครที่ไม่ใช่ละครร า จะมีลักษณะและวิธีการแสดงที่แตกต่างไปจากละครร า มีก าเนิดมา
ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้น าแบบแผนการแสดงละครจาก
ตะวันตกสร้างสรรค์เป็นละครแนวใหม่ที่มีลักษณะและวิธีการแสดงแตกต่างไปจากละครร า  ท าให้
ละครที่ปรับปรุงขึ้นใหม่นี้ได้รับความนิยม 
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ละครร้อง 
ละครร้องเป็นละครที่ใช้การร้องเป็นหลักในการด าเนินเรื่อง ทั้งบอกกิริยาอาการ บทคนึงที่ใช้

ลูกคู่ร้องอยู่ในโรงและบทค าพูดที่ตัวละครจะต้องร้องเอง ไม่มีการร าแต่ใช้ท่าทางหรือกิริยาอาการ
อย่างสามัญชนทั่วไป เดิมทีใช้ผู้หญิงแสดงล้วนต่อมาใช้ผู้แสดงทั้งหญิงและชาย มีการเปลี่ยนฉากไป
ตามท้องเรื่องและนิยมน านวนิยายเรื่องต่างๆ มาประพันธ์เป็นบทละครใช้เป็น  การแสดงละครใน
ประเภทนี้ 
ละครพูด 

ละครพูดเป็นละครสมัยใหม่ที่ได้รูปแบบมาจากการแสดงละครตะวันตกใช้การพูดด าเนินเรื่อง 
แสดงท่าทางประกอบค าพูดอย่างสามัญชน เดิมทีใช้ผู้หญิงแสดงล้วนต่อมาใช้ผู้แสดงทั้งหญิงและชาย 
มีการเปลี่ยนฉากไปตามท้องเรื่อง บทละครพูดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราช
นิพนธ์บทละครไว้หลายลักษณะดังนี้ ละครพูดปลุกใจ ละครพูดชวนหัว ละครพูด กินใจ 
ละครสังคีต 

ละครสังคีตเป็นละครที่ด าเนินเรื่องด้วยบทพูดและบทร้องจะตัดส่วนใดส่วนหนึ่งออก ก็จะท า
ให้ไม่สามารถด าเนินเรื่องได้ เพลงไพเราะ เดิมทีใช้ผู้ชายแสดงล้วนต่อมาใช้ผู้แสดงทั้งชายและหญิงมี
การเปลี่ยนฉากไปตามท้องเรื่อง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ บทละคร
สังคีตไว้หลายเรื่องด้วยกัน ได้แก่ เรื่องวิวาห์พระสมุทร วั่งตี่ เป็นต้น   
 
3. กำรแสดง ระบ ำ ร ำ ฟ้อน 
 การแสดงนาฏศิลป์ไทยนอกจากการแสดงที่เล่นเป็นเรื่องเป็นราวดังเช่นโขน ละครแล้ว การ
แสดงประเภทระบ า ร า ฟ้อน ก็เป็นที่นิยมของคนไทยมากเช่นกัน เพราะสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าการ
ดูโขน ละคร ที่ต้องรู้เรื่องราวมาก่อนหรือต้องติดตามชมตลอดทั้งเรื่อง ซึ่งการแสดงระบ า ร า ฟ้อน 
มักจะแสดงเป็นชุดสั้นๆ ท าให้ได้ชมลีลาการร าที่แตกต่างกันออกไป การร่ายร าในระบ า ร าฟ้อนของ
ไทย มีวิวัฒนาการมาจากกิริยาท่าทางที่แสดงออกด้วยความรื่นเริงบันเทิงใจตามธรรมชาติ การ
เคลื่อนไหวตามอิริยาบถต่างๆ เช่น ใบหน้า ล าตัว มือ แขน และขา และน ามาปรับปรุงให้อ่อนช้อย
งดงาม จัดระเบียบท่าทางการร่ายร าให้ประณีต ซึ่งถือว่าได้ว่าการร าเป็นพ้ืนฐานของการแสดงโขน 
ละคร ที่ต้องใช้ผู้แสดงที่มีประสบการณ์และฝีมือในการร า 

ระบ า ร า มีความหมายและรูปแบบการแสดงที่มีลักษณะการร่ายร าอย่างอ่อนช้อยสวยงาม
เช่นเดียวกับ “ฟ้อน” และ “เซิ้ง” ซึ่งเป็นระบ าพ้ืนเมือง เพียงแต่เรียกให้แตกต่างกันออกไป ตาม
ท้องถิ่น โดยใช้เครื่องดนตรี ท านองเพลง และบทร้อง ตามภาษาท้องถิ่นประกอบใน การแสดง 

3.1 ระบ ำ 
 ระบ า หมายถึง ศิลปะการร่ายร าที่แสดงพร้อมกันเป็นหมู่เป็นชุด ไม่มีการด าเนินเรื่องราว ท่า
ร าอาจมีความหมายเข้ากับเนื้อเรื่องหรือไม่มีความหมาย เป็นศิลปะที่มุ่งถึงความพร้อมเพรียงความ
สวยงามในการใช้ลีลาท่าร า ความสวยงามของการแต่งกาย และการรื่นเริงบันเทิงใจ 
 ประเภทของระบ ำ จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ ระบ ามาตรฐาน ระบ าปรับปรุง 
  3.1.1 ระบ ำมำตรฐำน คือ ระบ าที่ปรมาจารย์ทางนาฏศิลป์ได้คิดประดิษฐ์ท่าร าขึ้น
ไว้อย่างสวยงาม สอดคล้องกับบทร้อง และการบรรเลงเหมาะสมเป็นแบบฉบับ เมื่อน าไปแสดงจะต้อง
รักษาไว้ซึ่งท่าร าที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ไม่ควรน าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพ่ิมเติม การแต่งกายนิยม



T E P E - 00215 สาระการเรียนรู้ศิลปะ : นาฎศิลป ์

 

20 | ห น้ า  
 

แต่งแบบ “ยืนเครื่อง” พระนาง การแสดงระบ ามาตรฐานมีด้วยกันหลายชุด เช่น ระบ าสี่บท ระบ า
กฤดาภินิหาร ระบ าดาวดึงส์ ระบ าเทพบันเทิง ระบ าย่องหงิด เป็นต้น 

 
 

ระบ ำดำวดึงส์ 
ประวัติทีม่ำ 

ระบ าดาวดึงส์ เป็นการแสดงมาตรฐานที่เป็นแบบฉบับของไทยอีกชุดหนึ่ง ซึ่งสมเด็จ เจ้าฟ้า
กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ได้ทรงนิพนธ์บทร้องขึ้นประกอบการแสดงในบทละคร ดึกด าบรรพ์ เรื่อง
สังข์ทอง ตอนที่ 2 ตอนตีคลี 

การแสดงเรื่องนี้จัดแสดงที่โรงละครดึกด าบรรพ์ เนื้อร้องของระบ าพรรณนาถึงความงดงาม 
ความโอฬารของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หม่อมเข้ม กุญชร ณ อยุธยา (หม่อมในเจ้าพระยาเทเวศร์ วงศ์
วิวัฒน์) เป็นผู้ควบคุมฝึกหัดคิดท่าร า 

ต่อมาการแสดงชุดนี้ได้น ามาจัดท าเป็นชุดเอกเทศ จึงน าออกด้วยเพลงเหาะ แล้วร าตามเนื้อ
ร้องในเพลงตะเขิ่ง, เจ้าเซ็น แล้วจบท้ายด้วยเพลงรัว นับเป็นระบ าชุดหนึ่งที่ได้ปรับปรุง ทางดนตรีและ
ทางร าให้ได้กะทัดรัด จนเป็นนาฏศิลป์ไทยชุดหนึ่งที่ได้ยึดถือรูปแบบระบ าแสดงความรื่นเริงบันเทิงใจ 
ซึ่งศิลปินได้อนุรักษ์ไว้เป็นแบบแผนสืบต่อมาจนทุกวันนี้ 
ดนตรีและเพลงที่ใช้ประกอบกำรแสดง 

ใช้วงปี่พาทย์ไม้นวม 
เพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดง ได้แก่ เพลงเหาะ เพลงรัว เพลงตะเขิ่ง เพลงแขกเจ้าเซ็น 

และเพลงรัว 
เครื่องแต่งกำย 

ผู้แสดงแต่งกายยืนเครื่อง พระสวมเสื้อแขนสั้น ศิราภรณ์ชฎายอดชัย นาง ศิราภรณ์ มงกุฎ
กษัตรีย์ 
โอกำสที่ใช้แสดง 

เริ่มต้นใช้แสดงประกอบละครดึกด าบรรพ์ เรื่องสังข์ทอง ตอนตีคลี ต่อมาได้จัดเป็นชุดระบ า
เอกเทศ จึงสามารถใช้แสดงในงานต่างๆ ได้ทั่วไป 
  3.1.2 ระบ ำปรับปรุง คือ ระบ าที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ ตามประสงค์ท่ีมีลักษณะ ท่าร าไม่
ตายตัวเปลี่ยนแปลงท่าร าได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ร า และค านึงถึงการน าไปใช้ 
   1. ปรับปรุงจำกแบบมำตรฐำน คือ การน าระบ ามาตรฐานมาปรับปรุงเพ่ือ
ความเหมาะสม หรือแก้ไขบางสิ่งบางอย่างให้ดูสวยงามมากขึ้น เช่น การแปรรูปแถว เป็นต้น ส่วน
ท่าทางลีลาการร่ายร าที่ส าคัญ ตลอดจนความสวยงามในรูปแบบของระบ ายังคงไว้ 
   2. ปรับปรุงมำจำกท่ำทำงของสัตว์ คือ ระบ าที่คิดประดิษฐ์ขึ้นใหม่ตาม
ลักษณะลีลาท่าทางของสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น ระบ านกยูง ระบ านกเขา ระบ ามฤคร าเริง ระบ าตั๊กแตน 
ระบ าเหมราช ระบ าช้าง ระบ าเป็ด และระบ าไก ่ระบ าม้า ฯลฯ 
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ระบ ำม้ำ 
ประวัติที่มำ 

ระบ าม้าประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2492 เพ่ือประกอบการแสดงละครนอกเรื่อง
ไชยเชษฐ์ ตอนพระนารายณ์ธิเบศร์เที่ยวป่า เนื่องในการแสดงผลงานของนักเรียน โรงเรียนนาฏศิลป์ 
ในช่วงปิดภาคเรียนภาคต้นโดยนางลมุล ยมะคุปต์ นางมัลลี คงประภัศร์ และนางผัน โมรากุล 
ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยของกรมศิลปากร ร่วมกันประดิษฐ์ท่าร าและฝึกซ้อมให้กับนักเรียน ต่อมาในปี
พุทธศักราช 25๐๐ กรมศิลปากรได้จัดการแสดงละครเรื่องรถเสนเผยแพร่ให้ประชาชน ณ โรงละคร
แห่งชาติ จึงได้น าระบ าม้ามาปรับปรุงกระบวนท่าร า ท านองเพลง และจังหวะใหม่ โดยมอบให้ นาย
มนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญดุริยางค์ไทย กรมศิลปากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรี
ไทย) เป็นผู้ปรับปรุงท านองเพลง และมอบให้ ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย 
กรมศิลปากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) เป็นผู้ควบคุมและฝึกหัดให้กับนาฏ
ศิลปิน โดยมีครูมัลลีล คงประภัศร์ ครูลมุล ยมะคุปต ์ครูผัน โมรากุล ครูจ าเรียง พุธประดับ ครูสุวรรณี 
ชลานุเคราะห์ ครูสุนันทา บุณยเกตุ ครูกรองกาญจน์ โรหิตเสถียร และ ครูอร่าม อินทรนัฏ ร่วมฝึกหัด
ด้วย 
ดนตรีและเพลงที่ใช้ประกอบกำรแสดง 
 ใช้วงปี่พาทย์ไม้นวม 
 เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงได้แก่ เพลงม้าโขยก และเพลงม้าวิ่ง 
เครื่องแต่งกำย 
 ผู้แสดงสวมเสื้อแขนยาวมีระบายปลายแขนติดกระพรวน กางเกงขายาวมีระบายปลายขาติด
กระพรวนเช่นเดียวกับเสื้อ กรองคอ ผ้าคาดเอวผืนใหญ่ถึงต้นขา สวมหางม้า รองเท้า เครื่องแต่งกาย 
มี 3 สี คือ ขาว เขียว ฟ้า หรือด า เทา และน้ าตาล 
โอกำสที่ใช้แสดง 

แสดงครั้งแรกเนื่องในการแสดงผลงานของนักเรียนโรงเรียนนาฏศิลป์ และเผยแพร่ ให้
ประชาชนชม 
3. ปรับปรุงมำจำกตำมเหตุกำรณ์ คือ ระบ าที่ประดิษฐ์ขึ้นใช้ตามโอกาสที่เหมาะสม เช่น ระบ า
นพรัตน์ ระบ าดอกบัว ระบ าชุมนุมเผ่าไทย ระบ าโบราณคดี ระบ าจีน- ไทยไมตรี ระบ ามาเลเซีย-ไทย
ไมตร ีระบ ามิตรไมตรีญี่ปุ่นไทย ระบ ามิตรสัมพันธ์มั่นใจ-ไทยเกาหลี ระบ าลาว-ไทย ปณิธาน ระบ าท่ี
เกี่ยวกับการอวยพรต่างๆ เป็นต้น 

 
ระบ ำจีน - ไทยไมตรี 

ประวัติที่มำ 
ระบ าจีน-ไทยไมตรี เป็นระบ าที่เกิดข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2519 โดยรัฐบาลไทยได้มอบหมายให้ นาย

รังสฤษด์ เชาวนศิริ อธิบดีกรมศิลปากร น าคณะนาฏศิลป์ไทยไปแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนายมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญดุริยางค์ไทย กรมศิลปากร ศิลปิน
แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประพันธ์บทร้องภาษาไทย และท านองเพลง ท่านผู้หญิง
แผ้ว สนิทวงศ์เสนี ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย กรมศิลปากร ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง 
(นาฏศิลป์ไทย) เป็นผู้ประดิษฐ์ท่าร า โดยมีลักษณะท่าร าเป็นท่าร าที่มีลีลาผสมผสานกันระหว่าง
นาฏศิลป์ไทยกับนาฏศิลป์จีน ซึ่งต่อมาได้น าบทเพลงไปแปลเป็นภาษาจีน และเมื่อเดินทางไปแสดง ณ 
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กรุงปักก่ิง ในครั้งแรกนั้นได้มีศิลปินจีนช่วยแนะน าตกแต่งลีลาท่าร า และเครื่องแต่งกายให้เป็นแบบจีน
มากขึ้น 
เพลงที่ใช้ประกอบกำรแสดง  

ได้แก่ เพลงระบ าจีน-ไทยไมตร ีและเพลงจีนรัว 
ดนตรีประกอบกำรแสดง   

ใช้วงปี่พาทย์ไม้นวม 
เครื่องแต่งกำย 

จีน ใส่เสื้อแขนยาว คอจีน นุ่งกางเกงขายาว มีผ้าห้อยปิดกางเกงทางด้านหน้า ศีรษะ ท าผม
แสกกลาง รวบเป็นเปียไว้ทั้งสองข้าง ติดผมด้วยไหมพรมสีแดง ใส่ต่างหู สองข้าง มือถือช่อดอกไม้ 

ไทย นุ่งผ้ายก จีบหน้านาง ห่มสไบอัดจีบ ทับด้วยสไบกรองสีทอง ศีรษะท าผมเกล้า เป็นมวย
สูง ใส่เกี้ยวและเครื่องประดับ 

โอกำสที่ใช้แสดง เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ให้ประชาชนชม 
 

4. ปรับปรุงมำจำกพื้นบ้ำน คือ ระบ าที่คิดประดิษฐ์จากแนวทางความเป็นอยู่ของคนพ้ืนบ้าน การท า
มาหากิน อุตสาหกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ในแต่ละท้องถิ่นมาแสดงเป็นระบ าเอกลักษณ์ประจ า
ท้องถิ่น เช่น ระบ าร่อนแร่ ระบ าเก็บใบชา ระบ าชาวนา 
 

ระบ ำชำวนำ 
ประวัติที่มำ 

ระบ าชาวนา เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสที่รัฐบาลไทยน าคณะนาฏศิลป์กรมศิลปากร ไปแสดง เพ่ือ
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2522 โดยมี
ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี  ผู้ เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย กรมศิลปากร ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง ( นาฏศิลป์ไทย ) เป็นผู้ประดิษฐ์ท่าร า และมีนางสถาพร สนทอง เป็นผู้ช่วยฝึกซ้อม 
โดยมีนายมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญดุริยางค์ไทย กรมศิลปากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 
( ดนตรีไทย ) เป็นผู้แต่งท านองเพลง การแสดงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2522 
ดนตรีและเพลงท่ีใช้ประกอบกำรแสดง 
 ใช้วงปี่พาทย์ไม้นวม 
 เพลงที่ใช้ประกอบการแสดง ได้แก่ เพลงระบ าชาวนา ออกเพลงเกี่ยวข้าว และเพลง เต้นก า
ร าเคียว 
กำรแต่งกำย 
 แต่งกายแบบชาวนาไทย 

ผู้ชำย ใส่ชุดม่อฮ่อม สวมหมวก และคาดผ้าขาวม้า 
ผู้หญิง  ใส่เสื้อคอกลมแขนกระบอก นุ่งโจงกระเบนสีด า สวมงอบ ทัดดอกไม้ด้านซ้าย  
  โดยมีกระบุง เคียว และรวงข้าว เป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง 

โอกำสที่ใช้แสดง 
เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ให้ประชาชนชมและใช้ในงานรื่นเริง 
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5. ปรับปรุงขึ้นใช้เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอน คือ ระบ าที่ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์ข้ึนเพ่ือเป็นแนวทาง
น าเข้าสู่บทเรียน เหมาะสมส าหรับเด็กๆ เป็นระบ าง่ายๆ เพ่ือเร้าความสนใจประกอบบทเรียนต่างๆ 
เช่น ระบ าสูตรคูณ ระบ าวรรณยุกต์ ระบ าเลขไทย ฯลฯ 
 3.2 ร ำ  
 ร ำ หมายถึง การแสดงที่มุ่งความงามของการร่ายร า จะมีบทร้องหรือไม่มีก็ได้ จุดมุ่งหมายเป็น
การแสดงความสามารถในการร่ายร า จ าแนกตามลักษณะได้ 2 ประเภท 
 3.2.1 กำรร ำเดี่ยว ใช้ผู้แสดงเพียงคนเดียว แสดงถึงความสามารถของผู้ร า ศิลปะและลีลา
ของการร่ายร าตามแบบนาฏศิลป์ไทย เครื่องแต่งกายที่งดงามโดดเด่น การร าเดี่ยวมักนิยมใช้เป็นชุด
เบิกโรง ใช้แสดงสลับฉากหรือใช้แสดงในโอกาสต่างๆ เช่น ร าฉุยฉายพราหมณ์ ร าฉุยฉายทศกัณฐ์ลง
สวน ร าฉุยฉายวันทอง ร าพลายชุมพล ร ากริชสุหรานากง ร ามโนห์ราบูชายัญ เป็นต้น 

 
ร ำมโนห์รำบูชำยัญ 

 
ประวัติที่มำ 
 ร ามโนห์ราบูชายัญ เป็นการแสดงท่าร าของนางมโนห์รา ก่อนที่จะถูกบูชายัญ อันเป็น การร า
ที่แทรกอยู่ในละครเรื่องมโนห์รา ฉากที่ 3 ฉากหน้าพระลาน นครปัญจาล ละครเรื่องนี้ กรมศิลปากร
ได้ปรับปรุงขึ้นใหม่ แล้วจัดแสดงเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 ณ โรงละคร
ศิลปากร ในความอ านวยการของ พันเอก หลวงรณสิทธิพิชัย (ผู้อ านวยการองค์การ ดุริยางคนาฏศิลป์
ในสมัยนั้น) บทละครเรื่องนี้ด าเนินเรื่องตามสุธนชาดก ในคัมภีร์ปัญญาสชาดก โดยเลือกตอนที่ส าคัญ
และสามารถจัดแสดงบนเวที 

กระบวนท่าร ามโนห์ราบูชายัญ ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย กรม
ศิลปากร เป็นผู้ออกแบบท่าร า ผู้แสดงเป็นคนแรกคือ นางบุนนาค ทรรทรานนท์ (เศวตนัย)  ท่าร านี้
ปรับปรุงมาจากท่าร าดรสาแบหลา นายมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญดุริยางค์ไทย กรมศิลปากร เป็นผู้
เรียบเรียงขึ้น โดยน าเพลงที่หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้แต่งไว้เพ่ือ บรรเลงเพลงเรื่อง
แขกไทร 
เครื่องแต่งกำย 
  เครื่องแต่งกายของนางมโนห์รา ออกแบบโดยนายโหมด ว่องสวัสดิ์ (อดีตข้าราชการ กองการ

สังคีต กรมศิลปากร) มีลักษณะใกล้เคียงกับการแต่งกายยืนเครื่องนาง แต่มีรายละเอียด ที่บ่งบอก
ลักษณะของความเป็นนางกินรี ดังนี้ 

1. เทริดนางกินรี (ในทางช่าง เรียกเทริดที่นางกินรีสวมใส่ว่ามงกุฎกษัตรีย์) รูปทรง มี  
 ขนาดเล็กกะทัดรัดกว่ามงกุฎนางทั่วไป โดยลักษณะของยอดสั้นกว่า สาแหรก จะยาวกว่า 

2. เสื้อในนางสีเหลืองทอง ด้วยเป็นลักษณะกึ่งเปลือยอก จึงใช้เลื่อมปักประดับ เพ่ิมความ
แวววาว 

3. ผ้ายก ใช้สีเขียว (เดิมสีแดง) นุ่งผ้าจีบหน้านาง มีลักษณะการนุ่งผ้าที่แตกต่างจากเดิม คือ 
นุ่งจีบชายพกแผ่ออกท้ังด้านซ้าย และด้านขวา 

4. กรองคอ และรัดสะเอวสีแดง ทั้งสองชิ้นนี้จะเป็นชุดส ารับเดียวกัน กรองคอมีงอนคล้าย
อินทรธนู ชายรัดสะเอวด้านหน้าจะเรียวแหลมไปตามจีบหน้านางของผ้านุ่ง 

5. เครื่องประดับ ได้แก่ จี้นาง เข็มขัด ต้นแขน ข้อมือ ข้อเท้าติดกระพรวน 
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6. ปีกและหาง 
7. เล็บสีทอง 8 เล็บ 

ดนตรีและเพลงที่ใช้ประกอบกำรแสดง 
 ใช้วงปี่พาทย์ไม้นวม ผสมด้วยโทนชาตรี และกลองชาตรี 
 เพลงที่ใช้ประกอบการแสดง ได้แก่ เพลงรัวร าดาบ และเพลงแขกบูชายัญ 
โอกำสที่ใช้แสดง 

เผยแพร่ให้ประชาชนชมและในงานรื่นเริง งานเลี้ยงรับรอง แสดงในงานสันทนาการทั่วไป 
 3.2.2 กำรร ำคู่ คือ การร าที่ใช้ผู้แสดง 2 คน ลักษณะการร าคู่มี 2 ประเภท คือ การร าคู่เชิง
ศิลปะการต่อสู ้และการร าคู่ชุดสวยงาม 

1. กำรร ำคู่เชิงศิลปะกำรต่อสู้ เป็นการร าที่ไม่มีบทร้อง ผู้ร าทั้งคู่ต้องมี ท่าร าที่สัมพันธ์กัน
อย่างดีในเชิงศิลปะการต่อสู้ที่หวาดเสียวกับความสวยงามในทางนาฏศิลป์ เป็นการอวดลีลา ท่าร า 
เพราะการต่อสู้มีทั้งรุกและรับผู้แสดงทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันด้วยลีลา คนละแบบ ดังนั้น ผู้แสดงจึงต้องฝึก
ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน มักนิยมใช้แสดงสลับฉาก หรือในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม ได้แก่ 
ร ากระบี่กระบอง ร าดาบสองมือ ร าทวน ร าโล่ ร าดาบ ร ากริช เป็นต้น 

การต่อสู้ด้วยดาบเดี่ยว ดาบเป็นอาวุธที่ใช้ส าหรับป้องกันตัวของนักรบไทยมาแต่โบราณ ใน
การต่อสู่ระยะประชิดตัว ผู้ใช้อาวุธนี้ต้องได้รับการฝึกฝนจนมีความช านาญ สิ่งส าคัญคือ มีก าลังกาย 
ก าลังใจ และมีฝีมือจึงจะสามารถต่อสู้หลบหลีกอาวุธของคู่ต่อสู้ได้  ดาบส าหรับการต่อสู้มีความแหลม
คม มีประสิทธิภาพในการฟันและแทงได้อย่างหนักหน่วง ใบดาบท าด้วยเหล็กกล้า  ยาวประมาณ 6๐ 
ซ.ม. ด้ามดาบยาวประมาณ 3๐ ซ.ม. 

 2. กำรร ำคู่ชุดสวยงำม เป็นที่นิยมของผู้ดู เพราะเป็นการร่ายร าตามบทร้องที่เรียกว่า การร าใช้บท
หรือการร าท าบท หมายถึง การใช้ลีลาท่าร าตามบทที่วางไว้ท าให้ท่าร า มีความหมาย ในการแสดงร าคู่นี้
ผู้แสดงจะร าคนละบท ลีลาท่าร าจึงแตกต่างกัน มุ่งเน้นลีลาท่าร า ตลอดชุดการแสดง เช่น รจนาเสี่ยง
พวงมาลัย ร าหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ร าพระลอตามไก่ พระรามตามกวาง หนุมานจับนางสุพรรณ
มัจฉา หนุมานจับนางเบญจกาย รามสูรเมขลา ทุษยันต์ ตามกวาง รถเสนจับม้า ร าประเลง ร าดอกไม้
เงินทอง เป็นต้น 
 

ร ำรจนำเสี่ยงพวงมำลัย 
ประวัติควำมเป็นมำ 

การแสดงชุดนี้  ปรากฏในการแสดงละครนอก ซึ่งเป็นละครที่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา 
สันนิษฐานว่าเป็นละครที่ได้พ้ืนฐานมาจากละครชาตรี ลักษณะการแสดงใช้ผู้ชายแสดงล้วน มุ่งด าเนิน
เรื่องรวดเร็ว กระบวนท่าร าไม่ประณีตพิถีพิถัน ทั้งยังไม่เคร่งครัดจารีตประเพณี  ต่อมาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงริเริ่มให้ นางละคร
ของหลวงแสดงละครนอกตามแบบอย่างละครชาวบ้าน โดยทรงเลือกบทละครนอก ครั้งกรุงเก่าเฉพาะ
ตอนที่ทรงเห็นว่าน่าเล่นละครมาทรงแก้ไขปรับปรุงส านวนกลอนให้กระชับ และเหมาะแก่การแสดง 
แต่ยังคงความหมายเดิมอย่างครบถ้วน จึงเกิดเป็น “ละครนอกแบบหลวง” ขึ้น 

ตามประวัติการแสดงของกรมศิลปากร พบว่า การแสดงครั้งแรกเป็นการแสดงเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศฮ่องกง โดยนางส่องชาติ ชื่นศิริ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 
(ละครร า) พ.ศ. 2535 แสดงเป็นนางรจนา นางสยม ฤทธิ์จรุง แสดงเป็น เจ้าเงาะ ต่อมาได้จัด การ
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แสดงเผยแพร่ ณ โรงละคอนศิลปากร โดยนางสุวรรณี  ชลานุเคราะห์  ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-ละครร า) พ.ศ. 2533 แสดงเป็น เจ้าเงาะ นางสุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธุ์ 
แสดงเป็นนางรจนา การแสดงทั้งสองครั้งถ่ายทอดกระบวนท่าร าโดยนางศุภลักษณ์ ภัทรนาวิก (หม่อม
ครูต่วน) และนางลมุล ยมะคุปต ์ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร 
ดนตรีและเพลงที่ใช้ประกอบกำรแสดง 
 ใช้วงปี่พาทย์ไม้นวม 
 เพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดง เพลงลีลากระทุ่ม เพลงลมพัดชายเขา เพลงเชิดฉิ่ง และ
เพลงเร็ว-ลา 
เครื่องแต่งกำย 
 ผู้แสดงแต่งกายยืนเครื่อง เจ้าเงาะสวมศีรษะเงาะ นางรจนา ศิราภรณ์รัดเกล้ายอดชัย 
โอกำสที่ใช้ในกำรแสดง 
 เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่ให้ประชาชนชม 
 3. กำรร ำหมู่ คือ การแสดงที่ใช้ผู้แสดงมากกว่า 2 คน ขึ้นไป มุ่งความงามของท่าร าและความพร้อม
เพรียงของผู้แสดง เช่น ร าพัด ร าซัดชาตรี เป็นต้น ในกรณีที่น าการแสดงที่ตัดตอนมาจากการแสดง
ละคร และการร านั้นเป็นการร าของตัวละครตัวเดียวมาก่อน เมื่อน ามาร าเป็นหมู่ก็ยังคงเรียกว่าร า
ตามเดิม เช่น ร าสีนวล ร าแม่บท นอกจากนี้การแสดงพื้นเมืองของชาวบ้านก็ถือเป็นร าหมู่เช่นกัน 

 
ร ำซัดชำตรี 

ประวัติที่มำ 
ร าซัดชาตรีกรมศิลปากรได้จัดท าขึ้นใหม่ โดยปรับปรุงจากท่าร าซัดไหว้ครู ละครชาตรีของ

ครูมัลลี คงประภัศร์ (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านละครชาตรีและละครนอก) และคุณครูลมุล ยมะคุปต์ 
(ผู้เชี่ยวชาญทางด้านละครฉบับหลวง) ได้ออกแบบการแสดงไว้ โดยอาศัยเค้าแบบอย่างการแสดงซัด
ไหว้ครูละครชาตรี ใช้ผู้หญิงล้วนมีต้นเสียงร้องบทสรรเสริญครูเมื่อจบแล้วทั้งหมดจึงออกร าซัดอย่าง
ละครชาตรี (พ.ศ.2493) 

ในปี พ.ศ. 2498 กรมศิลปากรได้จัดแสดงละครเรื่องมโนห์ราก็มีการร าซัดชาตรีอยู่ในละครนี้
ด้วย แต่เป็นระบ านางล้วน 

ต่อมาในปลายปี พ.ศ.25๐5 กรมศิลปากรได้จัดการแสดงนาฏศิลป์ต้อนรับประธานาธิบดี
สหพันธรัฐเยอรมนี ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการน าร าซัดชาตรีมาปรับปรุงใหม่ โดย
ใช้ผู้แสดงเป็นชายจริงหญิงแท้ เป็นที่นิยมกันมาจนถึงทุกวันนี้ 
ดนตรีและเพลงที่ใช้ประกอบกำรแสดง 

ใช้วงปี่พาทย์ไม้นวม เพลงที่ใช้ประกอบการแสดง เพลงสะระตะ เป็นเพลงทั่วไป ที่ผู้บรรเลง
เลือกมาใช้ตามความเหมาะสม แต่ยึดหน้าทับ เป็นหลัก 
เครื่องแต่งกำย 
 เครื่องแต่งกายร าซัดชาตรี ตัวนางมีลักษณะใกล้เคียงกับเครื่องนางกินรี ในเรื่องมโนราห์  ผิด
กันที่ร าซัดชาตรีไม่ใส่ปีกใส่หาง ส่วนตัวพระแต่งยืนเครื่องพระ แต่เป็นเสื้อแขนกุด สวมเทริด  ใส่
อินทรธนู 
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โอกำสที่ใช้ในกำรแสดง 
 เผยแพร่ให้ประชาชนชมในงานรื่นเริง งานเลี้ยงรับรอง แสดงในงานสันทนาการทั่วไป 
3.3 ฟ้อน คือ ศิลปะการร าที่ประกอบด้วยผู้แสดงตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป จัดอยู่ในการแสดงประเภท ระบ า 
หรือร า แต่ค าว่า “ฟ้อน” ใช้กับการแสดงภาคเหนือเป็นหลัก เป็นการแสดงที่มีความสวยงามลีลาท่าร า
อันอ่อนช้อยสวยงาม เพลงร้องและท านองดนตรีมีความไพเราะ ฟ้อนเป็นการแสดงพ้ืนเมืองที่มี
ลักษณะการแต่งกายเพลงร้อง เพลงดนตรีตามภาษาท้องถิ่นหรือตามเชื้อชาติที่ปรากฏอยู่ทาง
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบ่งฟ้อนออกเป็น 5 ประเภท  
 3.3.1 ฟ้อนที่สืบเนื่องมำจำกกำรนับถือผี เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อและพิธีกรรม เป็นการฟ้อนเก่าแก่ที่
มีมาช้านาน ได้แก่ ฟ้อนผีมด ผีเม็ง ฟ้อนผีบ้านผีเมือง ฟ้อนผีนางด้ง 

3.3.2 ฟ้อนแบบเมือง หมายถึง ศิลปะการฟ้อนที่มีลีลาแสดงลักษณะเป็นแบบฉบับ 
ของ “คนเมือง” หรือ “ชาวไทยยวน” ได้แก่ ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้องเจิง ตบมะผาบ ฟ้อนดาว ตี
กลองสะบัดไชย ฟ้อนสาวไหม 

3.3.3 ฟ้อนแบบม่ำน เป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะการฟ้อนของพม่ากับของ
ไทยลานนา ได้แก่ ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา 

3.3.4 ฟ้อนแบบเงี้ยวหรือแบบไทยใหญ่ หมายถึง การฟ้อนตลอดจนการแสดงที่รับ
อิทธิพล หรือมีต้นเค้ามาจาศิลปะการแสดงของชาวไทยใหญ่ ได้แก่ เล่นโต กิ่งกะหร่า (กินนรา) หรือ
ฟ้อนนางนก ก าเบ้อคง มองเซิง ฟ้อนไต (ไทยใหญ)่ ฟ้อนเงี้ยว 

3.3.5 ฟ้อนที่ปรำกฏในบทละคร เป็นการฟ้อนที่มีผู้คิดสร้างสรรค์ขึ้นในการแสดง
ละครพันทาง ซึ่งนิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้แก่ ฟ้อนน้อยใจยา ฟ้อนลาวแพน ฟ้อนม่านมงคล 

 
ฟ้อนเล็บ 

ประวัติที่มำ 
ฟ้อนเล็บ เป็นศิลปการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ทางภาคเหนือโดยเฉพาะ รูปแบบการฟ้อน มีอยู่ 

2 แบบ คือแบบพ้ืนเมืองหรือฟ้อนเมือง และแบบคุ้มเจ้าหลวง กระบวนท่าร าเป็นลีลาท่าฟ้อนที่มีความ
งดงานเช่นเดียวกับฟ้อนเทียนเพียงแต่ไม่ถือเทียน นิยมฟ้อนในเวลากลางวัน ส าหรับ ชื่อชุด การแสดง
จะมีความหมายตามลักษณะของผู้แสดงที่จะสวมเล็บยาวสีทองทุกนิ้ว ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือ 

ฟ้อนเล็บของกรมศิลปากร ได้รับรูปแบบการฟ้อนจากคุ้มเจ้าหลวง เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ 
พระราชชายาดารารัศมีเป็นผู้ปรับปรุง ซึ่งได้น ามาเผยแพร่ที่กรุงเทพมหานคร ในคราวสมโภชพระ
เศวตคชเดชน์ดิลก ช้างเผือกในรัชกาลที่ 7 เมื่อ พ.ศ. 247๐ แล้วนางลมุล ยมะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญการ
สอนนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร ได้น ามาฝึกให้คณะละครหลวงในรัชกาลที่ 7 และ
ถ่ายทอดให้เป็นชุดการแสดงของกรมศิลปากร โดยมีเนื้อร้องประกอบการแสดงเพ่ือให้เกิดความ
ประทับใจ นอกจากนี้ในการฟ้อนจะมีการแปรแถวในลักษณะต่างๆ 
ดนตรีและเพลงที่ใช้ประกอบกำรแสดง 

ใช้วงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ 
เพลงที่ใช้ประกอบการแสดง ได้แก่ เพลงในจังหวะฟ้อน เพลงต้นผีมด และเพลงผีมด 

 
 
 



T E P E - 00215 สาระการเรียนรู้ศิลปะ : นาฎศิลป ์

 

27 | ห น้ า  
 

เครื่องแต่งกำย 
ผ้านุ่งซิ่นป้ายยาวกรอมเท้า สวมเสื้อแขนกระบอกปล่อยชายอยู่ด้านนอก ห่มสไบกรอง สีทอง 

เครื่องประดับ สร้อยคอ ต่างหู ผมเกล้ามวยติดดอกไม้ และห้อยอุบะ 
โอกำสที่ใช้แสดง 

แสดงครั้งแรกในคราวสมโภชพระเศวตคชเดชน์ดิลก ช้างเผือกในรัชกาลที่ 7 และเผยแพร่ ให้
ประชาชนชม แสดงในงานรื่นเริง งานเลี้ยงรับรอง และแสดงในงานสันทนาการทั่วไป 

 
4. กำรแสดงพื้นเมือง 

ประเทศไทยมีดินแดนที่กว้างใหญ่  และมีศิลปวัฒนธรรมการแสดงที่หลากหลายเป็น
เอกลักษณ์ประจ าถิ่น ภาษาทางนาฏศิลป์เรียกว่าการแสดงพ้ืนเมืองหรือนาฏศิลป์พ้ืนเมืองเป็นการ
แสดงที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคในลักษณะการร้อง ร า ท าเพลง และระบ า ร า 
ฟ้อน มีนักวิชาการได้แบ่งประเภทการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองตามการก าเนิดพอสรุปได้ดังนี้ 

1. นาฏศิลป์พื้นเมืองที่มาจากพิธีกรรมและความเชื่อ เช่น การร าแม่ศรี การฟ้อนผี 
ปู่ย่า เป็นต้น 

2. นาฏศิลป์พื้นเมืองที่มาจากการต่อสู้ เช่น กระบี่กระบอง การฟ้อนดาบ เป็นต้น 
3. นาฏศิลป์พื้นเมืองที่มาจากการเลียนแบบธรรมชาติ เช่น กิง่กะหร่า เป็นต้น 
4. นาฏศิลป์พื้นเมืองที่มาจากวรรณกรรม เช่น การแสดงหมอล าเรื่องสังข์ศิลป์ชัย  

ฟ้อนม่านมงคล ฟ้อนมโนห์รา เล่นน้ า ฟ้อนลาวแพน เป็นต้น 
5. นาฏศิลป์พื้นเมืองที่มาจากการแสดงของเผ่าต่างๆ เช่น ฟ้อนภูไท ฟ้อนเงี้ยว  

กิ่งกะหร่า มองเซิง เป็นต้น 
6. นาฏศิลป์พ้ืนเมืองที่มาจากโบราณคดี เช่น ระบ าสุโขทัย ระบ าเชียงแสน  

ระบ าลพบุร ีระบ าทวาราวดี ระบ าศรีวิชัย เป็นต้น 
7. นาฏศิลป์พื้นเมืองที่มาจากการประกอบอาชีพ เช่น ฟ้อนสาวไหม ระบ าร่อนแร่  

ระบ าเก็บใบชา เต้นก าร าเคียว เซิ้งกระติบ เซิ้งแหย่ไข่มดแดง เป็นต้น 
8. นาฏศิลป์พื้นเมืองที่ประดิษฐ์ขึ้นตามเหตุการณ์ เช่น ฟ้อนเทียน ร าโคม  

ฟ้อนเมืองนาฏศิลป์พ้ืนเมืองที่มาจากประเพณีการละเล่นท้องถิ่น เช่น ฟ้อนผีฟ้า เซิ้งบั้งไฟ เซิ้งนางด้ง 
ร าดึงครกดึงสาก การเล่นแม่ศรี เป็นต้น 
ประเภทของนำฏศิลป์พื้นเมือง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1. นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง 
2. นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ 
3. นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสาน 
4. นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ 

 
4.1 นำฏศิลป์พื้นเมืองภำคกลำง 

 ภาคกลาง หมายถึง พ้ืนแผ่นดินส่วนกลางของประเทศไทยตามแผนที่ทางภูมิศาสตร์
ประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ เช่น กรุงเทพฯ นนทบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี อยุธยา ชัยนาท 
ลพบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม กาญจนบุรี เป็นต้น สภาพทางภูมิศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์
ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร ดินด าน้ าชุ่ม ประชาชนอาศัยอยู่ตามริมลุ่มน้ าส าคัญหลากสาย เป็นท้องถิ่นที่
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ในน้ ามีปลาในนามีข้าว มีผลถึงความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย สงบสุข รักเพ่ือนพ่ีน้อง การมีอัธยาศัยไมตรีอัน
ดีต่อกันของคนในชุมชน การท ามาหากินด้วยการท านา ท าสวน หาปลา เมื่อได้ผลผลิตมาก็มีการ
แบ่งปันกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว การท าบุญในวันส าคัญทางศาสนา การให้
ทานในโอกาสต่างๆ เมื่อเสร็จจากการท างานก็มีการร้อง ร า ท าเพลงกันเป็นเครื่องบันเทิงใจ การ
แสดงออกทางศิลปะด้วยภูมิปัญญาของชุมชนที่รวมตัวกัน เช่น การเล่นเพลงเรือ การเล่นเพลงเกี่ยว
ข้าว การเล่นเพลงอีแซว เพลงเหย่อย การร าแม่ศรี การเล่นเพลงพวงมาลัย การร าโคม การร าเถิดเทิง
กลองยาว การเต้นก าร าเคียว ซึ่งผู้เล่นเพลงที่เป็นชาวบ้าน เป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนน ามาร้องโต้ตอบ
กันเป็นท านองบทเพลงต่าง ๆ และท าท่าทางประกอบด้วยความสนุกสนาน 
 
ตัวอย่ำงกำรแสดงนำฏศิลป์พื้นเมืองภำคกลำง 

เถิดเทิง 
ประวัติควำมเป็นมำ 

เถิดเทิง มีชื่อเรียกต่างจากนี้อีกว่า “เล่นเทิ่งบอง” หรือ “เทิ้งบ้องกลองยาว” ฯลฯ เป็นการใช้
ลีลาท่าทางประกอบการละเล่นของวงกลองยาว ซึ่งมีกลองยาวเป็นหลัก มีผู้สันนิษฐานว่าแต่เดิมเป็น
การเล่นของทหารพม่าในช่วงที่เข้ามาตั้งค่ายท าศึกสู้รบกับคนไทย ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ต้นกรุง
ธนบุรี คนไทยเห็นว่าเป็นการเล่นที่สนุกสนานมีจังหวะที่ครึกครื้นปลุกเร้าใจ เล่นง่าย เครื่องดนตรีก็
คล้ายกับที่ไทยมีอยู่จึงน ามาปรับปรุงเป็นการเล่นพื้นบ้านของไทยภาคกลาง 

ในปัจจุบันกลองยาวสามารถใช้แสดงได้หลายลักษณะ แต่พอจะแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
การแสดงกลองยาวอย่างชาวบ้าน และการแสดงกลองยาวเป็นชุดการแสดงปรับปรุงโดยกรมศิลปากร 

การแสดงกลองยาวอย่างชาวบ้าน หมายถึง การเล่นกลองยาวอย่างธรรมดาไม่มีการน า ท่าร า
เข้ามาประกอบอย่างเป็นมาตรฐาน วงหนึ่งๆ จะใช้กลองยาวจ านวนกี่ใบก็ได้สุดแต่ ความต้องการของ
กลุ่มนั้นๆ จะคิดประดิษฐ์ท านอง จังหวะ หรือมือกลองยาวให้ธรรมดา หรือพิสดารอย่างไรก็ได้  ทั้งนี้ 
อยู่ที่การนัดหมายและการน าเปลี่ยนจังหวะของการน าในวงตน และจะร้องด้วยถ้อยค าที่สุภาพหรือ
หยาบคายสองแง่สองง่ามอย่างไรก็ได้ มุ่งเอาความสนุกสนาน ครึกครื้นเป็นส าคัญ ผู้ตีกลองยาว และ
เครื่องประกอบจังหวะจะออกมาร ายั่วเย้ากระเซ้าแหย่ซึ่งกันและกันอย่างไรก็ได้ไม่ถือเป็นผิด  จะเดิน
แห่ตีเป็นขบวนหรือนั่งล้อมเป็นวงตีก็ได้ และจะใช้เวลาแสดงยาวนานเท่าไรสุดแต่ความยาวนานของ
กลุ่มตน การตีกลองยาวที่ใช้ในการเคลื่อนขบวน และมีผู้ร าทั้งชายและหญิงร่วมร าด้วยลีลาที่ไม่ก าหนด
รูปแบบเพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานให้กับ วงกลองยาว การเริ่มต้นของขบวนกลองยาวเริ่มด้วยการโห่สาม
ลา ลูกคู่ร้องรับว่า “ฮ้ิว...” กลองยาว ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง จะรัวรับสามครั้ง จึงเริ่มตีเป็นจังหวะและ
เคลื่อนขบวนในขบวนกลองยาวบางครั้งจะพบว่ามีการน าการแสดงอย่างอ่ืนเข้ามาประกอบ เช่น หัวโต 
หัวจุก หัวแกละ ท าโครงด้วยไม้ไผ่สานมีขนาดใหญ่ ปะด้วยกระดาษวาดเป็นหน้าตา ระบายสี ผู้เล่น 
จะสวมครอบศีรษะ ร า เต้นตามจังหวะกลองยาว หยอกล้อผู้ดูตามเส้นทางที่ขบวนผ่าน บางครั้ง จะ
สร้างความหวาดกลัวให้กับเด็กๆ เนื่องจากความใหญ่โตของหัว ส าหรับหัวจุกและหัวแกละนั้นบาง
คณะจะมีขนาดปกติร าร่วมขบวนไป 

กำรแสดงกลองยำวที่ปรับปรุงโดยกรมศิลปำกร กรมศิลปากรได้ปรับปรุงการเล่นกลองยาว
อย่างชาวบ้านให้มีระเบียบเป็นแบบแผนทั้งวิธีการแสดงและการแต่งกาย แต่ก็ยังคงรูปแบบเดิมของ
การเล่นกลองยาวไว้ โดยเริ่มต้นร ากลองยาวด้วยการโห่สามลา วงกลองยาวประโคมรับ ผู้เล่น เครื่อง
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ประกอบจังหวะออกมาเล่นล้อ ท าท่าตลกคะนองระหว่างท านองจังหวะ ก่อนการร าของ คู่ชาย-หญิง 
ด้วยลีลาตามที่กรมศิลปากรก าหนดขึ้น 

ส าหรับความเป็นมาของการร ากลองยาวนั้น อาจารย์บ ารุง พาทยกุล กล่าวไว้ในหนังสือ
มหกรรมดนตรีไทยมัธยมว่า เมื่อปี พ.ศ. 255๐ กรมศิลปากร ได้รับเชิญจากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้
จัดคณะนาฏศิลป์ไทยไปเผยแพร่วัฒนธรรม กรมศิลปากรจึงได้ปรับปรุง การแสดงชุดต่างๆ ที่จะน าไป
ในครั้งนั้นคือ ร ากลองยาว (เถิดเทิง) ซัดชาตรี ไตรภาคี ตรีลีลา โขนชุด หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา 
และการต่อสู้ด้วยอาวุธต่างๆ 

คุณครูยอแสง ภักดีเทวา ศิลปินโขน กองการสังคีต กรมศิลปากร ซึ่งเป็นท่านหนึ่งในคณะที่
ร่วมเดินทางไปในครั้งนั้นได้ไปขอค าแนะน าเรื่องท่าร าจากคุณครูลมุล  ยมะคุปต์ และเรื่องท านอง
จังหวะกลองยาวจากคุณครูโชติ ดุริยะประณีต หัวหน้าแผนกดุริยางค์ไทย กองการสังคีต กรมศิลปากร 
ซึ่งมีความรอบรู้ในเรื่องของจังหวะกลองหรือจังหวะหน้าทับเป็นอย่างดี  ต่อจากนั้นคุณครูลมุล ยมะ
คุปต์ และคุณครูผัน โมรากุล ซึ่งเป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ไทยของโรงเรียน นาฏศิลป กรมศิลปากร ได้
ช่วยกันประดิษฐ์ท่าร าเถิดเทิงขึ้น และได้ถ่ายทอดให้กับคุณครูยอแสง ภักดีเทวา และคุณครูสุวรรณี 
ชลานุเคราะห์ เป็นศิษย์รุ่นแรก 

เมื่อร ากลองยาวได้รับการปรับปรุงโดยกรมศิลปากร จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีวิธีการแสดง
แตกต่างจากการเล่นอย่างชาวบ้านแบบดั้งเดิม ร ากลองยาวนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงด้วยเป็นการ
แสดงที่มีลีลาอ่อนช้อย สง่างาม ผสมผสานกับความครึกครื้น สนุกสนานของวงกลองยาวและการ
บรรเลงประกอบจากวงปี่พาทย์ด้วยท านองเร้าใจ การร ากลองยาวนี้ได้แพร่ขยายสู่สถาบันการศึกษา
หลายระดับตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา ในปัจจุบันรูปแบบการร า กลองยาวได้พัฒนาให้
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อาทิ โรงเรียนปทุมธานี “ราชนันทมุนี” จังหวัด
ปทุมธานี ที่ได้รับการตัดสินความเป็นเลิศจาก การประกวดกลองยาว ระดับมัธยมศึกษา ได้รับเกียรติ
และสนับสนุนโดยส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (ส.ว.ช.)  เชิญให้น าไปเผยแพร่ยัง
ต่างประเทศ ด้วยการแสดงความสามารถ ตีกลองยาวผสมลีลาร่ายร า การแปรแถว ต่อตัว ฯลฯ ซึ่ง
นับเป็นความสามารถของครูและนักเรียน ผู้ทุ่มเทก าลังกายใจและเวลาในการฝึกฝนด้วยความอดทน 
เสียสละจนเกิดเป็นผลงานทางวัฒนธรรมของชาติที่น่าชื่นชมยินดียิ่ง 
 
กำรแต่งกำย 

ชำย เสื้อคอกลม กางเกงขายาวครึ่งน่อง เนื้อผ้ามีความมันระยับในตัว ขอบปลายขา
กางเกงทาบเป็นเชิงยกดิ้น ใช้ผ้าต่างสีคาดเอว และโพกศีรษะ 

หญิง เสื้อแขนยาวคอตั้ ง ห่มสไบต่างสีทับเสื้อ  นุ่ งผ้าถุงส าเร็จหรือผ้าจีบหน้านาง 
เครื่องประดับได้แก่ ดอกไม้ทัด ต่างหู สร้อยคอ สร้อยตัว เข็มขัด ฯลฯ 
โอกำสในกำรแสดง 

กลองยาวแบบพื้นบ้านดั้งเดิมนิยมแสดงในงานรื่นเริง ขบวนแห่นาค ขบวนแห่ผ้าป่า ขบวนแห่
กฐิน งานฉลอง ขบวนขันหมาก หรือในโอกาสสันทนาการ เป็นต้น 

กลองยาวที่ได้รับการปรับปรุงจากกรมศิลปากร ใช้ในโอกาสสันทนาการและน าไปเผยแพร่ยัง
ต่างประเทศ 
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4.2 นำฏศิลป์พื้นเมืองภำคเหนือ 
 เมืองเหนือเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนาน นาฏศิลป์ ที่เป็น
สัญลักษณ์ของเมืองเหนือโดยแท้ จะมีลีลาท่าทางอันอ่อนช้อย ละมุนละไมพร้อมเพรียงและงดงามยิ่ง 
แสดงให้เห็นถึงระเบียบประเพณี วัฒนธรรมประจ าถิ่นที่ดีงาม ความมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ ชีวิตความเป็นอยู่
ที่สุขสมบูรณ์ของเผ่าชนชาวเหนือและวิถีชีวิตที่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งจะเห็นได้จากการ
สืบสานประเพณีพิธีกรรมสืบต่อกันมา เช่น การสืบสานประเพณีแห่ครัวทาน ประเพณีปอยหลวง 
ประเพณีทานตุง ประเพณีเรียกขวัญ ประเพณีสืบชะตา ประเพณีส่งเคราะห์ ฯลฯ ประเพณีพิธีกรรมซึ่ง
เกิดจากลัทธิคติความเชื่อและอิทธิพลทางศาสนาดังกล่าว จะเกี่ยวข้องผูกพัน ต่อแบบแผนในการ
ด ารงชีวิตของชาวเหนืออย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้  และ ในการประกอบพิธีกรรม ได้น า
ศิลปะการแสดงลักษณะต่างๆ รวมไว้ โดยมีจุดหมายเพ่ือเป็น พุทธบูชา เช่น น าฟ้อนเมืองเข้าร่วมใน
ขบวน ประเพณีแห่ครัวทาน งานสมโภชทางด้านพุทธศาสนา น าการฟ้อนโตและฟ้อนกิ่งกะหร่า มาใช้
ในประเพณีท าบุญออกพรรษา นอกจากนี้ยังมีการแสดงเนื่องจากวัฒนธรรมทางด้านอาชีพ เช่น ฟ้อน
ปั่นฝ้าย ฟ้อนสาวไหม ฯลฯ ที่สะท้อนให้เห็นว่า การประกอบกิจไม่ว่าด้านใดในพ้ืนบ้านของชาวเหนือ
นั้นเป็นการกระท าด้วยความสุข ความชื่นชมจากพ้ืนฐานของจิตใจ และนอกเหนือจากการแสดงใน
ลักษณะของความรื่นรมย์ ความอ่อนช้อยงดงามแล้วการแสดงออกในเรื่องของความแกร่งกร้าวก็เป็น
อีกบทบาทหนึ่งที่ปรากฏเป็นภาพ ของการต่อสู้ป้องกันตัวให้ปลอดพ้นจากภัยที่อาจเกิดขึ้น นั่นคือการ
น ากระบวนการชั้นเชิง ในการต่อสู้ป้องกันตัวมาจัดรูปแบบลีลาเป็นการแสดง เช่น ฟ้อนตบมะผาบ 
ฟ้อนเจิง เป็นต้น 
  
ตัวอย่ำงกำรแสดงนำฏศิลป์พื้นเมืองภำคเหนือ 

ฟ้อนสำวไหม 
ประวัติที่มำ 

ฟ้อนสาวไหม เป็นศิลปะการฟ้อนของทางภาคเหนือ เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย โดยพ่อกุย 
สุภาวสิทธิ์ ได้แนวความคิดจากวิธีการปลูกต้นหม่อน เก็บฝ้ายสาวไหม และทอผ้าของชาวบ้าน ในเวลา
นั้น ท่าร าใช้ท่าฟ้อนดาบและฟ้อนเจิงมาปรับปรุง และประดิษฐ์ท่าฟ้อนขึ้นใหม่ เรียกว่า ฟ้อนสาวไหม 
ใช้ฆ้อง กลองและฉาบ เป็นเครื่องประกอบจังหวะ ต่อมาพ่อกุยได้ถ่ายทอดท่าฟ้อนสาวไหมให้แก่
บุตรสาว คือนางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ (สุภาวสิทธิ์) ครูฟ้อนประจ าวัดศรีทรายมูล จังหวัดเชียงราย 
นางพลอยศรี สรรพศรี ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ช่างฟ้อนเก่า ในคุ้มเจ้าแก้วนวรัฐ เห็น
การแสดงฟ้อนสาวไหมก็เกิดความสนใจ เมื่อมีโอกาสมาพบกันก็ได้ปรับท่าฟ้อนกับนางบัวเรียว โดยได้
แทรกลีลาท่าร านาฏศิลป์ไทยเข้าไป 

ปี พ.ศ. 2514 กรมศิลปากรได้เปิดโรงเรียนนาฏศิลปส่วนภูมิภาคแห่งแรกขึ้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ (ปัจจุบันคือ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่) มีนโยบายที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือ ธ ารงรักษาศิลปะ
พ้ืนเมือง และเสาะแสวงหา รวบรวมศิลปะพ้ืนเมืองที่ก าลังจะสูญหายไป ฟ้อนสาวไหมจึงเป็นเป้าหมาย
ส าคัญอย่างหนึ่งที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่พยายามสืบเสาะหาเพ่ือน ามาผดุงรักษาไว้ ในปี พ.ศ. 
2518 ก็ได้เชิญนางพลอยศรี สรรพศรี มาถ่ายทอดท่าฟ้อนสาวไหมให้แก่ครูนาฏศิลป์ละคร 3 คน คือ 
นางฉวีวรรณ สบฤกษ์ (นุชนวล) นางสาวอัจฉรา สุภาไชยกิจ และ นางสามปอยดง เครือนันตา 
ปัจจุบันเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ใช้ผู้หญิงแสดงล้วน 
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ดนตรีและเพลงที่ใช้ประกอบกำรแสดง 
ใช้วงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ วงสะล้อ ซอ ซึง 
เพลงที่ใช้ประกอบการแสดง ได้แก่ เพลงสาวไหม และเพลงล่องแม่ปิง 

เครื่องแต่งกำย 
ผ้านุ่ งซิ่นป้ ายยาวกรอมเท้า  สวมเสื้อแขนกระบอกปล่อยชายอยู่ด้ านนอก  ห่มสไบ 

เครื่องประดับ สร้อยคอ สร้อยตัว ต่างหู ผมเกล้ามวยติดดอกไม้ 
โอกำสที่ใช้แสดง 

จัดแสดงครั้งแรกที่สถานีไทยโทรทัศน์ ช่อง 9 กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2519 และเผยแพร่
ให้ประชาชนชม แสดงในงานรื่นเริง งานเลี้ยงรับรอง และแสดงในงานสันทนาการทั่วไป 

 
4.3 นำฏศิลป์พื้นเมืองภำคอีสำน 

ดินแดนที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหรือภาคอีสาน มีความ
เจริญรุ่งเรืองด้านอารยะธรรมมาแต่อดีตกาล จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ขุดค้นพบ เช่น การขุด
พบแหล่งอารยธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี  การขุดซากไดโนเสาร์ที่หนองเรือ อ าเภอขอนแก่น 
จังหวัดกาฬสินธุ์ แสดงให้เห็นว่าภาคอีสานเป็นแหล่งอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์และเป็นแหล่ง
โบราณคดีที่ส าคัญของประเทศไทย เป็นดินแดนส่วนหนึ่งของประเทศที่มีอาณาเขต กว้างใหญ่กว่า
ภูมิภาคอ่ืน มีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอย่างหลากหลายตามแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเป็นแหล่งรวม
ชุมชนต่างๆ มากมาย ซึ่งมีวิถีการด ารงชีวิตเป็นของตนเอง เป็นสังคมเกษตรกรรม ท านา ท าไร่ ปลูก
ผัก จิตใจอ่อนโยน ยึดมั่นในหลักศาสนา และบรรพบุรุษ จะเห็นได้จาก การแสดงออกทางศิลปะ ที่
ยึดถือตามแนวปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนทั้งด้านงานจิตรกรรม ปฏิมากรรมด้านดนตรี การ
แต่งกาย และการแสดงพ้ืนเมืองต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงหมอล า การฟ้อนแบบอีสาน และการ
แสดงเซิ้งต่างๆ  

การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคอีสาน ที่เด่นชัดและเป็นที่นิยมคือลักษณะการเซิ้ง หมายถึง 
การใช้ท่าทางประกอบการร า ที่เป็นค าประพันธ์ชนิดหนึ่งของวรรณกวีชาวอีสาน พื้นฐานของการเซิ้ง
คือ การโยกตัวล าแขนวาดผ่านหน้าไปมาขย่มตัวตามจังหวะ การก้าวเท้ายกส้นสูง กระดกส้นตาม
จังหวะหลักของการเซิ้งคือการร าทั้งตัว อันได้แก่ หน้า ล าตัว แขน ขา เคลื่อนไหวไปมา ตามจังหวะ
และท านองเพลงที่คึกคัก รื่นเริง สนุกสนาน มีจังหวะปานกลาง ถึงเร็ว และเร็วมาก เครื่องดนตรีอีสาน 
จะประกอบด้วย แคน พิณ ซอ โปงลาง โหวด กลองยาวอีสาน ฉิ่ง ฉาบ กรับ และฆ้อง เป็นต้น 
 
ตัวอย่ำงกำรแสดงนำฏศิลป์พื้นเมืองภำคอีสำน 

ร ำลำวกระทบไม้ 
ประวัติควำมเป็นมำ 

ร ากระทบไม้ เป็นการละเล่นพ้ืนเมืองของชาวจังหวัดสุรินทร์  เดิมเรียกว่า “เต้นสาก” 
ประเทศไทยมีอาชีพทางกสิกรรมมาช้านาน การท านาผลิตข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยและท า
รายได้เป็นสินค้าออกให้แก่ประเทศมาก ชีวิตประจ าวันของคนไทยส่วนใหญ่จึงคลุกคลีอยู่กับการ ท า
นา เริ่มตั้งแต่หว่าน ไถ และเก็บเกี่ยว เป็นต้น ด้วยนิสัยที่รักสนุกหลังจากเลิกงานแล้ว 
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ดนตรีและเพลงที่ใช้ประกอบกำรแสดง 
ดนตรีที่ใช้ประกอบการร้องร า นอกจากใช้ไม้เคาะจังหวะประกอบการร่ายร าแล้ว ปัจจุบันนี้

กรมศิลปากรได้น าวงปี่พาทย์เครื่องห้า เครื่องคู ่บรรเลงล าน าท านองเพลงให้ไพเราะด้วย 
เครื่องแต่งกำย 

การแต่งกายส่วนมากนิยมแต่งแบบพ้ืนเมืองของแต่ละท้องถิ่น  หรือผู้แสดงชายนุ่งกางเกง
หลากสีขาสามส่วน สวมเสื้อคอกลม มีผ้าคาดเอว ผู้แสดงหญิงนุ่งซิ่นยาวกรอมเท้า สวมเสื้อ แขน
กระบอก ห่มสไบ 
โอกำสที่ใช้แสดง 

แสดงในงานรื่นเริง เลี้ยงรับรอง แสดงในงานสันทนาการทั่วไป 
4.4 นำฏศิลป์พื้นเมืองภำคใต้ 

ภาคใต้ของไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย เป็นส่วนที่พ้ืนดินยื่นลงไปในทะเล
สภาพทางภูมิศาสตร์มีฝนตกตลอดทั้งปี มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝนกับฤดูร้อน เป็นดินแดนที่มีความชุ่มชื่นและ
ความอุดมสมบูรณ์ ชนพ้ืนเมืองของภาคใต้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและ ศาสนาพุทธ ได้รับ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมอิสลามจากมาเลเซีย ซึ่งแสดงออกโดยภาษาและวัฒนธรรมอ่ืนๆ จากหลักฐาน
ทางโบราณคดีท าให้ทราบว่ามีชุมชนที่หนาแน่นอยู่แต่เดิมที่อาณาจักรตามพรลิงค์หรือศรีธรรมาโศก
ราช ปัจจุบันประกอบด้วย 14 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ 
พังงา ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ศิลปะการฟ้อนร ามีเอกลักษณะ
ของตนเอง ต่างจากภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทย อย่างชัดเจน สภาพการด าเนินชีวิตต้องต่อสู้กับภัยทาง
ธรรมชาติ ดังนั้นจึงมีท่วงทีที่แข็งกร้าว จริงจัง แต่คงผสมผสานด้วยความอ่อนช้อย ท านองการขับร้อง
เป็นส าเนียงท้องถิน่ภาคใต้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
 นาฏศิลป์หรือการแสดงพ้ืนเมืองภาคใต้ แม้จะได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากมาเลเซีย ยุโรป 
จีน และอินเดีย ฯลฯ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลมาแต่อดีต แต่ชนชาวใต้มีบุคลิกพิเศษ
คือการปรับตัวให้เข้ากับชุมชนอ่ืนได้ แต่จะให้รับวัฒนธรรมของชน กลุ่มอ่ืนไว้อย่างถาวรเป็นไปได้ยาก 
นาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคใต้จึงมีลักษณะที่แสดงเอกลักษณ์ ของไทยโดยแท้ เป็นภาพสะท้อนปรากฏ
รูปแบบที่มีลักษณะเร่งร้อนและบึกบึนอยู่ในลีลาการเต้นล้วนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงอุปนิสัยร่าเริง 
กระฉับกระเฉง แฝงไว้ด้วยความเด็ดขาดเข้มแข็ง 
 ถึงแม้ในบางส่วนจะได้อิทธิพลการแสดงมาจากทางชวา มลายู แต่ก็เป็นเพียงการท าแนวคิด 
มาพัฒนาสร้างสรรค์การแสดงที่เป็นแบบอย่างของไทยด้วยความรู้ความสามารถของบรรพบุรุษไทยจน
เกิดเป็นการแสดงนาฏศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยปรากฏให้เห็นจนทุกวันนี้  เช่น โนรา มะโย่ง ลิเก
ป่า เป็นต้น  
 
ตัวอย่ำงกำรแสดงนำฏศิลป์พื้นเมืองภำคใต้ 

รองเง็ง 
ประวัติควำมเป็นมำ 

รองเง็ง แต่เดิมเป็นการละเล่นของชาวมาเลเซีย ที่ได้รับอิทธิพลจากชาวตะวันตก โดยเฉพาะ
สเปนและโปรตุเกส ที่ติดต่อค้าขายกับชาวมาลายู โดยเข้ามาทางจังหวัดชายแดนทางภาคใต้ รองเง็ง
เป็นการแสดงพ้ืนเมืองของไทยชุดหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศมาเลเซีย  เป็นการแสดง ชาย - 
หญิง 
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ดนตรีประกอบ 
 วงปี่พาทย์ชาตรี 
 1. ปี่นอก  2. ฆ้องคู ่
 3. โทนชาตรี  4. กลองชาตรี 
 5. ฉิ่ง   6. กรับ 
 
โอกำสที่แสดง 

เผยแพร่ประชาชนทั่วไป แสดงในงานรื่นเริง งานเลี้ยงรับรอง และแสดงในงานสันทนาการ
ทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 2.1

สรุป 
โขน เป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงที่มีปรากฏในงานส าคัญๆ ของบ้านเมือง โขนเป็นการแสดงท่าร าเต้น

ออกท่าทางเข้าดนตรีประกอบด้วยตัวละครที่เป็นยักษ์ ลิง มนุษย์ และเทวดา ผู้แสดงสวมหัวโขนไม่ร้อง
และเจรจาเอง มีคนพากย์และคนเจรจา 

ละคร หมายถึง มหรสพอย่างหนึ่ง เล่นเป็นเรื่องราวต่าง ๆ การแสดงนั้นต้องแสดงโดยที่มีเนื้อ
เรื่องติดต่อกันตั้งแต่ต้นจนจบ แม้ว่าจะใช้ท่าร าก็ต้องร าไปตามเนื้อเรื่อง 
 ระบ ำ หมายถึง การร าที่แสดงเป็นหมู่เป็นชุด ไม่ด าเนินเรื่องราว ท่าร าอาจมีความหมายหรือไม่มี
ความหมาย มุ่งความพร้อมเพรียง ความงามในลีลาท่าร าและความสวยงามในการแต่งกาย 
 ร ำ หมายถึง การแสดงที่มุ่งความงามของการร่ายร า 
 ฟ้อน มีความหมายและรูปแบบนของการแสดงที่มีลักษณะเป็นการร่ายร าอย่างอ่อนช้อยสวยงาม 
เช่นเดียวกับระบ า ร า เพียงแต่เรียกให้แตกต่างกันออกไปตามท้องถิ่น 
 การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมือง คือการแสดง หรือการละเล่นที่เกิดขึ้น ในท้องถิ่นต่างๆ ของประเทศ
ไทย มีลักษณะเฉพาะท้องถิ่นนั้นๆ แสดงถึงสภาพความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม ประจ าถิ่น 
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ตอนที่ 3 องค์ประกอบนำฏศิลป์ไทย 
เรื่องที ่3.1 องค์ประกอบนำฏศิลป์ไทย 
 
 องค์ประกอบของนำฏศิลป์ไทย 
 นาฏศิลป์ไทยมีองค์ประกอบที่ส าคัญหลายประการ ถ้าขาดองค์ประกอบอย่างใด
อย่างหนึ่ง จะท าให้ความงดงามและคุณค่าของนาฏศิลป์ไม่สมบูรณ์ ฉะนั้นนาฏศิลป์จะงดงามมีคุณค่า
ต้องประกอบด้วย 
 1. การฟ้อนร าหรือลีลาท่าร า คือ ท่าทางการเยื้องกายฟ้อนร าที่สวยงาม โดยมีมนุษย์
เป็นผู้ประดิท่าร าให้ถูกต้องตามแบบแผน รวมทั้งบทบาทและลักษณะของตัวละคร ประเภทของการ
แสดง และการสื่อความหมายที่ชัดเจน เช่น การฟ้อนทางภาคเหนือ การแสดงพ้ืนเมืองทางภาคกลาง 
การแสดงละครรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น (ศึกษาจากหน่วยที่ 1) 
 2. จังหวะ การฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยจ าเป็นต้องใช้จังหวะเป็นพ้ืนฐานในการฝึกหัด 
ผู้เรียนที่มีทักษะทางการฟังจังหวะ จะสามารถร าได้สวยงาม และถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจจังหวะก็จะร าไม่
ถูกต้องสวยงาม และเรียกว่า “บอดจังหวะ” ครูผู้สอนควรฝึกหัดให้นักเรียนฟังจังหวะให้เป็น 
 3. เนื้อร้องและท านองเพลง การแสดงลีลาท่าร าแต่ละครั้งจะต้องสอดคล้องตาม
เนื้อหาและท านองเพลง เพื่อบอกความหมายของท่าร า ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในการแสดงไปตาม
เนื้อเรื่อง สามารถสื่อความหมายให้กับผู้เข้าชมเข้าใจตรงกันว่า ผู้แสดงมีอารมณ์รัก อารมณ์โกรธ หรือ
อารมณ์เศร้า 
 4. การแต่งกาย การแต่งกายในการแสดงนาฏศิลป์  บ่งบอกถึงยศฐานะ และ
บรรดาศักดิ์ของผู้แสดงตัวละครนั้น ๆ โดยเฉพาะการแสดงโขนการแต่งตามสีตัวของตัวละคร เช่น 
พระรามผู้แสดงต้องแต่งกายด้วยเสื้อสีเขียว พระลักษณ์ต้องแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง เป็นต้น 
 5. การแต่งหน้า เป็นองค์ประกอบที่ท าให้ผู้แสดงสวยงาม ลบเลือนความบกพร่องบน
ใบหน้าของผู้แสดงได้ และการแต่งหน้ายังมีวัตถุประสงค์เพ่ือบกวัย และลักษณะเฉพาะของผู้เรียน เช่น 
คนแก่ คนไม่สบาย ตัวตลก ตัวโกง เป็นต้น 
 6. เครื่องดนตรีที่ประกอบการแสดง ดนตรีเป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญในการช่วย
เสริมให้การแสดงสมบูรณ์ และสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนมากขึ้น เสริมสร้างบรรยากาศให้การ
แสดงสมจริง เช่น เพลงกราวใช้ในการยกทัพ เพลงตระนิมิตใช้ในการแปลงร่างของผู้แสดง 
 7. อุปกรณ์ประกอบการแสดง เพ่ือความสวยงามเหมาะสมกับท่าร าการแสดง
นาฏศิลป์บางชุด จึงมีอุปกรณ์ประกอบการแสดง เช่น ร าพัด ฟ้อนเทียน ฟ้อนร า ฟ้อนร่ม  เป็นต้น 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องประดิษฐ์ให้ประณีตสวยงาม จะร่วมส่งให้การแสดงมีคุณค่ามากข้ึน 
 
 
 
 
 

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องท่ี 3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 3.1

สรุป 
องค์ประกอบของนาฏศิลป์นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายองค์ประกอบ ซึ่งแต่ละส่วนจะมีความส าคัญแตกต่างกัน
ไป ทั้งนี้ทุกๆส่วนประกอบจะเป็นตัวที่ช่วยให้การแสดงนาฏศิลป์สมบรูณ์มากท่ีสุด 
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ตอนที่ 4 นำฏยศัพท์ 
เรื่องที ่4.1 นำฏยศัพท์ 
 
นำฏยศัพท ์

การแสดงระบ าร าฟ้อน โขน ละคร พ้ืนฐานที่ส าคัญของการแสดงอยู่ที่การเรียนรู้ลีลาท่าร า
ตามแบบแผน ในวงการนาฏศิลป์ไทยเรียกว่า “นาฏยศัพท์” ที่ต้องเรียนรู้การฝึกหัดเคลื่อนไหว ส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งเป็นท่าที่สง่างามแสดงออกมีความหมายเฉพาะ มีหลักและลักษณะส าคัญหลาย
แบบเข้ามาประกอบ ท าให้เกิดเป็นการแสดงนาฏศิลป์ที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ 
 
ควำมหมำยของค ำว่ำ “นำฏยศัพท ์
 ค าว่า “นาฏยศัพท์” มีผู้กล่าวถึงความหมายไว้ดังนี้ 

ประทิน พวงส าลี (2514, 163) กล่าวว่า “นาฏยศัพท”์ หมายถึง เกี่ยวกับการฟ้อนร าเกี่ยวกับ
การแสดงละคร  

อาภรณ์ มนตรีศาสตร์ และจาตุรงค์ มนตรีศาสตร์ (2514, 108) กล่าวว่า “นาฏยศัพท์” 
หมายถึง ค าท่ีใช้ในวงการนาฏศิลป์ไทย สามารถสื่อความหมายกันได้ทุกฝ่ายในการแสดงต่างๆ  
ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2533, 48) กล่าวว่า “นาฏยศัพท์” หมายถึง 
ศัพท์ที่ใช้เฉพาะในวงการนาฏศิลป์ไทย เป็นชื่อของลักษณะการร าไทย สามารถสื่อความหมายได้  

รานี ชัยสงคราม (2544, 69) กล่าวว่า “นาฏยศัพท์” หมายถึง ศัพท์ที่บัญญัติขึ้นไว้ในการ
ฟ้อนร า แสดงลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายที่สัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง 

เรณู โกศินานนท์ (2544, 1) กล่าวว่า “นาฏยศัพท์” หมายถึง ศัพท์เฉพาะในทางนาฏศิลป์ 
เป็นชื่อของลักษณะท่าร าของไทย 
ประเภทของนำฏยศัพท์ 

นาฏยศัพท์ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 
1. นำมศัพท์ เป็นศัพท์ที่เรียกท่าร า หรือชื่อท่าที่บอกการกระท าของผู้นั้น เช่น วงจีบ สลัดมือ 

คลายมือ กรายมือ ฉายมือ กระทบ กระดก ยกเท้า ก้าวเท้า ประเท้า ตบเท้า กระทุ้งเท้า จรดเท้า ซอย
เท้า ขยับเท้า สะดุดเท้า รวบเท้า ยักตัว ตีไหล่ กล่อมไหล่ เป็นต้น 

2. กิริยำศัพท์ หมายถึง ศัพท์ที่ใช้เรียกอาการปฏิบัติ ซึ่งแบ่งเป็น 
2.1 ศัพท์เสริม หมายถึง ศัพท์ที่เรียกปรับปรุงท่าทีให้ถูกต้องสวยงาม เช่น ลดวง  

กันวง ส่งมือ เปิดคาง กดคาง หักข้อ กดไหล่ ถีบเข่า เปิดส้น หลบเข่า หลบศอก ตึงศอก ตึงไหล่ ตึง
เอว กดเกลียวข้าง ทับตัว ชักส้น ทรงตัว เป็นต้น 

2.2 ศัพท์เสื่อม หมายถึง ศัพท์ที่เรียกท่วงทีของการร าของผู้ร าที่ไม่ถูกต้องตาม 
มาตรฐาน เช่น วงคว่ า วงล้า วงหัก วงเหยียด คางไก ่เกร็งคอ ฟาดคอ หอบไหล่ ทรุดตัว ขย่มตัว ร าแอ้ 
ร าล้น ร าเลื้อย ร าล้ าจังหวะ หน่วงจังหวะ เลื่อมล้า ขย่ม เป็นต้น 
  3. หมวดนำฏยศัพท์เบ็ดเตล็ด หมายถึงศัพท์ต่างๆ ที่ใช้เรียกภาษานาฏศิลป์นอกเหนือไปจาก
นามศัพท์และกิริยาศัพท์ เช่น แม่ท่า ขึ้นท่า ลักคอ เดินมือ อ่อนเหลี่ยม หลายท่า ยืนเครื่อง นายโรง
หรือพระเอก พระใหญ่ พระน้อย นางกษัตริย์ เป็นต้น 
นำฏยศัพท์เบื้องต้นเพื่อใช้ในกำรฝึกหัดท่ำร ำ 
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1. จีบ 
กำรจีบ หมายถึง อาการของมือที่ใช้นิ้วหัวแม่มือมาจรดกับข้อที่ 1 ของนิ้วชี้  นิ้วที่เหลือ กรีด

ออกให้ตึง หักข้อมือเข้าหาล าแขน นิ้วทั้งสามกรดออกมีลักษณะเหมือนรูปพัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจีบหงาย 
ที่มาของภาพ : นางสุขุมาลย์ มณฑปใหญ่ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 

1.1 จีบหงำย คือ การหงายฝ่ามือท่ีจีบขึ้นข้างบน ปลายนิ้วชี้ขึ้นข้างบน หักข้อมือ 
เข้าหา ล าแขน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1.2 จีบคว่ ำ คือ การจีบคว่ าท้องแขนหรือใช้ข้อมือให้ปลายนิ้วชี้ลงข้างล่าง 
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 1.3 จีบหลังหรือจีบส่งหลัง คือ การจีบโดยส่งล าแขนไปข้างหลัง มือที่จีบหงายขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4 จีบปรกหน้ำ คือ การตั้งล าแขนอยู่ด้านหน้าจีบเข้าหาล าตัว ให้ปลายนิ้ว 

อยู่ระดับหน้าผาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5 จีบปรกข้ำง คือ การตั้งล าแขนอยู่ข้างขนานกับล าตัว ปลายนิ้วจีบอยู่ระดับศีรษะ 
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1.5 ล่อแก้ว คือ อาการของนิ้วที่ใช้หัวแม่มือกดลงที่นิ้วกลาง นิ้วที่เหลือกรีดออกให้ตึง หัก
ข้อมือเข้าหาล าแขน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.6 กรำยมือ คือ อาการของมือที่อยู่ในลักษณะจีบหงายหมุนเป็นจีบคว่ า  
แล้วค่อยๆ ปล่อยเป็นวง 
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 2. ตั้งวง 
 ตั้งวง คือ การยกล าแขนให้มีส่วนโค้งคล้ายครึ่งวงกลม ตั้งข้อมือ ฝ่ามือเหยียดตรงทั้งสี่นิ้ว 
นิ้วหัวแม่มืองอเข้าหาฝ่ามือเล็กน้อย หักข้อมือเข้าหาล าแขน การตั้งวงแบ่งได้เป็น 5 ลักษณะดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 วงบน คือ การยกแขนข้างใดข้างหนึ่งขึ้นตั้งวง วงตัวนางให้ปลายนิ้วอยู่ระดับหางคิ้ว วงตัวพระให้

ปลายนิ้วอยู่ระดับแง่ศีรษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 วงกลำง คือ การยกมือขึ้นตั้งวงระดับไหล่ หรือต่ ากว่าเล็กน้อย 
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2.3 วงล่ำง คือ การยกมือขึ้นตั้งวง ปลายนิ้วอยู่ระดับเอวหรือชายพก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4 วงบัวบำน คือ ส่วนโค้งของล าแขนทั้งสองข้าง งอขึ้นตั้งฉากยกข้ึนระดับไหล่  
มือแบราบ ปลายนิ้วดันออกข้าง หักข้อมือลง 
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3. จรดเท้ำ  
จรด หมายถึง อาการของเท้าข้างใดข้างหนึ่งที่วางอยู่ข้างหน้าด้วยจมูกเท้า (บริเวณ เนื้อโคน

นิ้วเท้า) แตะเบาๆ ไว้ที่พ้ืน การจรดเท้าน้ าหนักจะอยู่ที่เท้าหลัง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ประเท้ำ 
 ประ หมายถึง อาการต่อเนื่องจากจรดเท้า โดยยกจมูกเท้าขึ้น ใช้ส้นเท้าวางกับพ้ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ยกเท้ำ 
 ยกเท้ำ หมายถึง กิริยาของเท้าที่ยกข้ึนไว้ข้างหน้า สืบเนื่องมาจากการประเท้า การยกเท้า
ต้องเชิดปลายนิ้วเท้าให้ตึง หักข้อเท้าเข้าหาล าขา ตัวพระต้องกันเข่าออกไปข้างๆ ชักส้นเท้าและ
กระดกปลายนิ้วเท้าข้ึน 
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6. กระทุ้งเท้ำ 
 กระทุ้ง หมายถึง อาการของเท้าท่ีวางไว้ข้างหลังด้วยจมูกเท้า ใช้ส่วนของจมูกเท้าที่วางอยู่กับ
พ้ืนกระแทกพ้ืนเบาๆ แล้วยกขึ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. กระดกเท้ำ 

 กระดกเท้ำ หมายถึง อาการเท้าท่ียกขึ้นข้างหลัง ต่อเนื่องจากการกระทุ้งเท้า การกระดกเท้า
ต้องยืนย่อเข่าข้างหนึ่ง แล้วถีบเข่าท่ีกระดกไปข้างหลังมากๆ กระดกล าขาส่วนล่างให้น่องชิดกับท้องขา
ส่วนบน หักข้อเท้าลงให้ปลายเท้าชี้ลง ตัวพระกันเข่าออกข้างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. ก้ำวข้ำง 
ก้ำวข้ำง หมายถึง กิริยาของเท้าข้างใดข้างหนึ่งที่ก้าวออกไปทางด้านข้าง ตัวนางหลบเข่าเปิด

ส้นเท้าหลัง เอียงตัวข้างเท้าท่ีอยู่หลัง ตัวพระกันเข่าออกพองาม เปิดส้นเท้าหลังเล็กน้อย น้ าหนักตัว
อยู่ที่เท้าหน้า 
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9. ซอยเท้ำ 
ซอยเท้า หมายถึง กิริยาของเท้าท้ังสองข้าง ปลายเท้าแยกออกเล็กน้อย เปิดส้นเท้าหลัง ย่ า

ปลายเท้าถี่ๆ พร้อมทั้งยืดยุบเข่าตามจังหวะเพลง 
 
ภำษำท่ำร ำทำงนำฏศิลป์ 

ภาษาท่าร าทางนาฏศิลป์ หมายถึง การร าตีบทและการร าบท ภาษาท่าหรือท่าเต้น ท่าร า ใน
ศิลปะการแสดงโขนหรือละคร เป็นภาษาพูดโดยไม่ต้องเปล่งเสียงออกมา แต่อาศัยอวัยวะ ส่วนอ่ืน
แสดงออกมาเป็นท่าทาง รวมทั้งการแสดงอารมณ์ด้วย ผู้ศึกษานาฏศิลป์ไทยต้องมีความเข้าใจในเรื่อง
ท่าทางต่างๆ ของภาษาท่าร าทางนาฏศิลป์จึงจะสามารถเข้าใจและชื่นชมในศิลปะทางนาฏศิลป์ได้ดี 
และสามารถร าตามบทร้องได้ คิดสร้างสรรค์ท่าร าตามบทร้องได้ 

ภาษาท่าร าทางนาฏศิลป์นี้  เป็นการเลียนแบบกิริยาท่าทางของคนเราที่ใช้อยู่ ในชีวิต 
ประจ าวัน เช่น กวักมือ สั่นศีรษะ พยักหน้า ภาษาที่ใช้ออกมาเป็นกิริยาท่าทางนั้น ภาษาท่าร า ทาง
นาฏศิลป์มีมากเท่ากับภาษาท่ีเปล่งออกมาเป็นค าพูด 
 อมรา กล่ าเจริญ (2535, 108) กล่าวว่า ภาษาท่า หมายถึง ภาษาทางนาฏศิลป์เสมือนเป็น
ภาษาพูดโดยไม่ต้องเปล่งเสียงออกมาแต่อาศัยส่วนประกอบอวัยวะของร่างกาย แสดงออกมาเป็น
ท่าทางเป็นสื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ 
 สุดใจ ทศพร โชดก เก่งเขตรกิจ (2533, 78) กล่าวว่า การร าท าบท หมายถึง การแสดง
ท่าทางแทนค าพูด 
กิริยาท่าทางต่างๆ ที่แสดงออกมาเป็นภาษาท่าร าทางนาฏศิลป์ อาจจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

1. ใช้แทนค าพูด เช่น เรียกมา ปฏิเสธ สั่ง รับ เป็นต้น 
2. กิริยาอาการ หรืออิริยาบถ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน เคารพ เป็นต้น 
3. กิริยาที่แสดงถึงอารมณ์ภายใน เช่น ดีใจ เสียใจ โศกเศร้า ร้องไห้ รัก โกรธ เป็นต้น 
4. เลียนแบบกิริยาของสัตว์ เช่น นก กวาง ม้า เป็นต้น  
5. ท่าร าที่ประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือแสดงความหมายโดยเฉพาะ เช่น ความสวยงาม ความยิ่งใหญ่ 

ความเจริญรุ่งเรือง เป็นต้น 
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หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องท่ี 4.1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 4.1สรุป 

 การแสดงระบ าร าฟ้อน โขน ละคร พ้ืนฐานที่ส าคัญของการแสดงอยู่ท่ีการเรียนรู้ลีลาท่าร าตาม
แบบแผน ในวงการนาฏศิลป์ไทยเรียกว่า “นาฏยศัพท์” ที่ต้องเรียนรู้การฝึกหัดเคลื่อนไหว ส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย ซึ่งเป็นท่าท่ีสง่างามแสดงออกมีความหมายเฉพาะ ที่แตกต่างกันไป 
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ใบงำนที่ 1.1 
 

ชื่อหลักสูตร สำระกำรเรียนรู้ศิลปะ: นำฏศิลป์ 
เรื่องท่ี 1.1 ประวัติที่มำของนำฏศิลป์ไทย 
 
ค ำสั่ง ให้ผู้เข้ำอบรมตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
 

1. จงบอกความหมายของนาฏศิลป์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. จงบอกประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย 
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ใบงำนที่ 2.1 
 

ชื่อหลักสูตร สำระกำรเรียนรู้ศิลปะ: นำฏศิลป์ 
เรื่องท่ี 2.1 ประเภทของนำฏศิลป์ไทย 
 
ค ำสั่ง ให้ผู้เข้ำอบรมตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
 

1. นาฏศิลป์ไทยสามารถแยกได้เป็นกี่ประเภท 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. จงยกตัวอย่างการแสดงนาฏศิลป์ของภาคใต้มา 1 ประเภท 
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ใบงำนที่ 3.1 
 

ชื่อหลักสูตร สำระกำรเรียนรู้ศิลปะ: นำฏศิลป์ 
เรื่องท่ี 3.1 องค์ประกอบนำฏศิลป์ไทย 
 
ค ำสั่ง ให้ผู้เข้ำอบรมตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
 

1. จงบอกองค์ประกอบของนาฏศิลป์ 
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ใบงำนที่ 4.1 
 

ชื่อหลักสูตร สำระกำรเรียนรู้ศิลปะ: นำฏศิลป์ 
เรื่องท่ี 4.1 นำฏยศัพท์ 
 
ค ำสั่ง ให้ผู้เข้ำอบรมตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
 

1. การแสดงออกในท่าทางการร่ายร า สามารถสื่อถึงอะไรได้บ้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. จงยกตัวอย่างนาฏยศัพท์มาอย่างน้อย 5 อย่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


