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ค ำน ำ 
 

 

 เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการสอนรายวิชา  นาฏศิลป์พื้นเมือง
(Folk Dance)  รหัสวิชา  TD01202  ผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมืองของไทยท้ัง      
4  ภาค  ท่ีครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา  ประกอบด้วยเนื้อหาสาระความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมือง 
ด้านแนวคิด  การแต่งกาย  ลีลาท่าร า  บทขับร้อง  เพลง  ดนตรี  ลักษณะเฉพาะของนาฏศิลป์ภาคกลาง   
ภาคเหนือ  ภาคอีสาน  ภาคใต้  พร้อมวิธีฝึกปฏิบัติชุดการแสดงท่ีน ามาเป็นบทเรียน  นอกจากเนื้อหาดังกล่าว
แล้ว  นักศึกษายังได้รับประสบการณ์เรียนรู้ด้วยการลงมือกระท าผ่านกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียน      
เป็นส าคัญในทุกเนื้อหา  ไม่เพียงแต่นักศึกษาจะได้รับความรู้เท่านั้น  แต่ละเนื้อหาได้ออกแบบกิจกรรมให้ร่วม
อภิปรายอย่างเสรี  ได้มีการแสดงความคิดสร้างสรรค์ท่าร าใหม่ไปพร้อม  ๆ กับการฝึกปฏิบัติจนน าไปสู่การเกิด
การเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 ในการรวบรวมเอกสารประกอบการสอนในครั้งนี้  ผู้เขียนขอขอบคุณผู้เขียนเอกสาร  ต ารา  
และงานวิจัยท่ีได้น ามาใช้ในการอ้างอิงและเรียบเรียง  และขอขอบพระคุณบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท่ีให้
ความช่วยเหลือ  เป็นท่ีปรึกษาในการจัดท าเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้จนกระท่ังส าเร็จ  และหาก
ท่านท่ีน าเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ไปใช้แล้วมีข้อเสนอแนะแก่ผู้เขียน  ผู้เขียนน้อมรับและน ามา
ปรับปรุง  แก้ไข  ให้เอกสารประกอบการสอนมีความถูกต้อง  สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป 

 ท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอนนี้จะมีประโยชน์ส าหรับนักศึกษาครู  
และผู้ท่ีมีความสนใจ 
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วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
 
 

หมวดท่ี  1  ข้อมูลโดยทั่วไป 
 
 1. รหัสและช่ือรายวิชา 
  TD01202  นาฏศิลป์พื้นเมือง 
  Folk Dance 
 
 2. จ านวนหน่วยกิต 
  3 (2-2-5) 
 
 3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  ครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกบังคับ 
 
 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  อาจารย์ปิ่นเกศ  วัชรปาณ 
 
 5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน 
  ภาคการศึกษา  1  ช้ันปีท่ี  2 
 
 6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 
 7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 
 8. สถานที่เรียน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
 
 9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
  1  มิถุนายน  2559 
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หมวดท่ี  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 
 1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  1.1 เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง
ของไทยท้ัง  4  ภาค 
  1.2 เพื่อสามารถวิเคราะห์แนวคิด  การแต่งกาย  ลีลาท่าร า  บทขับร้อง  เพลง  ดนตรี 
ของการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองของไทยท้ัง  4  ภาค  อย่างเป็นระบบ 
  1.3 เพื่อปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมือง  4  ภาค  เบ้ืองต้นได้ 
  1.4 เพื่อสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนรวมกับผู้เรียนมาวิเคราะห์ 
สร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นเมืองได้ 
 
 2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในนาฏศิลป์พื้นเมืองเบ้ืองต้น  เข้าใจในวิถีชีวิต  สังคม
วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย  อันเป็นรากฐานของการแสดงพื้นเมือง  เพื่อน ามาประยุกต์  สร้างสรรค์
นาฏศิลป์พื้นเมืองเบ้ืองต้นได้ 
 
 

หมวดท่ี  3  ลักษณะและการด าเนินการ 
 
 1. ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์พื้นเมืองด้านแนวคิด  การแต่งกาย  ลีลาท่าร า 
บทขับร้อง  เพลง  ดนตรีลักษณะเฉพาะของนาฏศิลป์ภาคกลาง ภาคเหนือ  ภาคอีสาน  ภาคใต้  
พร้อมท้ังฝึกร านาฏศิลป์พื้นเมืองตามความเหมาะสม 
 
 2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  30  ช่ัวโมง/
ภาคการศึกษา 

ไม่มี ฝึกปฏิบัติ  30 ช่ัวโมง/
ภาคการศึกษา 

ศึกษาด้วยตนเอง  75
ช่ัวโมง  ต่อภาคเรียน 

 
 3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล 
  3.1 3  ช่ัวโมง  คาบโฮมรูมทุกวันพุธภาคบ่าย 
  3.2 ทุกคาบว่างท่ีผู้สอนไม่มีคาบสอนตามตารางเข้าพบอาจารย์ 
  3.3 การให้ค าปรึกษาผ่าน  Face book  สาขาวิชา 
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หมวดท่ี  4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
 1. คุณธรรม  จริยธรรม 
  1.1 คุณธรรม  จริยธรรม 
   ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1.2 มีความรัก  ความศรัทธา  และความภูมิใจในอาชีพครูสอนนาฏศิลป์ 
   1.1.4 มีวินัย  ใฝ่รู้  ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบท้ังในส่วนตนและส่วนรวม 
ตลอดจนในการประกอบวิชาชีพเป็นครูนาฏศิลป์ ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 
  1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.2.1 อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางการมีคุณธรรม 
จริยธรรมในวัฒนธรรมการแสดงของไทย 
   1.2.2 กระบวนการวิเคราะห์  น าเสนอ  อภิปราย  น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
   1.2.3 กระบวนการกิจกรรมกลุ่ม 
   1.2.4 กระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอนผ่านโครงงานการน านักศึกษาเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  ลงพื้นท่ีในงานประเพณีของท้องถิ่น เช่น จิตอาสาในการร าใน
ประเพณี การศึกษานาฏศิลป์พื้นบ้านของตนเอง 
  1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมผู้เรียน  ในการตระหนักในคุณธรรม  จริยธรรม  
ในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
   1.3.2 ประเมินการวิเคราะห์ 
   1.3.3 ประเมินโครงงาน  การมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 2. ความรู้ 
  2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   2.1.1 มีความรู้ความสามารถ  ด้านประวัติศาสตร์นาฏศิลป์  จารีต  ขนบนิยม  
วรรณคดี รูปแบบ องค์ประกอบในการจัดการแสดงและทักษะปฏิบัติ รวมทั้งมีเทคนิคในการถ่ายทอด
ความรู้ทางนาฏศิลป์แก่นักเรียนอย่างแม่นย า 
   2.1.4 สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการบริหารจัดการแสดง  โดยน าองค์ความรู้  
ทางทฤษฎี  ทักษะปฏิบัติและประสบการณ์ทางศาสตร์นาฏศิลป์ไปปรับใช้แก้ไขปัญหาในกระบวนการ
การเรียนการสอนในวิชาชีพครูสอนนาฏศิลป์ 
   2.1.5 มีความรู้ในวิชาชีพครู  น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู
สอนนาฏศิลป์ 
  2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   2.2.1 กระบวนการสืบสอบความรู้ 
   2.2.2 กระบวนการสร้างองค์ความรู้ 
   2.2.3 กระบวนการน าเสนอและอภิปรายโดยกระบวนการกลุ่ม 
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   2.2.4 มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและท ารายงานท้ังเด่ียวและกลุ่ม 
   2.2.5 การศึกษานอกสถานท่ีและท ารายงาน 
  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   2.3.1 การสรุปเนื้อหาท่ีน ามารายงานและข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
   2.3.2 สังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม/ความสนใจ/ความร่วมมือ/
ความกระตือรือร้น 
   2.3.3 ประเมินผลจากการน าเสนอหน้าช้ันด้านทักษะการปฏิบัติและการสร้างสรรค์ 
นาฏศิลป ์
   2.3.4 ประเมินผลจากการลงศึกษานอกพื้นท่ีและน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ 
   2.3.5 ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการใช้แบบทดสอบและการปฏิบัติ
จริง 
 
 3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1.2 สามารถสืบค้น  ทฤษฎี  วิเคราะห์ข้อมูลท้ังทฤษฎีและปฏิบัติน ามาวิจัย
รูปแบบการแสดงทางนาฏศิลป์  เพื่อบันทึกไว้เป็นต้นแบบในเชิงวิชาการให้ได้ศึกษากันอย่างกว้างขวาง 
   3.1.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะน าไปสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์
ชุดใหม่ได้ 
   3.1.4 สามารถรวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์  และสังเคราะห์วิธีการสอนตาม
ขั้นตอนของศาสตร์นาฏศิลป์ ปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะหน้าในการ
จัดการเรียนรู้ ในช้ันเรียน 
  3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.2.1 อภิปรายกลุ่ม 
   3.2.2 กระบวนการสร้างความรู้จากโครงงานลงพื้นท่ีสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ  ใน
ท้องถิ่นเพื่อได้ข้อมูลทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
   3.2.3 กระบวนการวิเคราะห์ความรู้ในการน าเสนอโครงงานนาฏศิลป์ท้องถิ่น 
  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.3.1 ประเมินกระบวนการกลุ่ม จากการสืบสอบความรู้และอภิปราย 
   3.3.2 ประเมินผล  รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  การแก้ไขปัญหา    
การท างานร่วมกัน 
   3.3.3 ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติ  การแก้ปัญหา  จุดบกพร่องของตนเองและ
ปรับปรุงแก้ไข 
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 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1.1 มีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม  ส่ือสารกับผู้คนหลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4.1.2 ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
สามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม 
   4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์นาฏศิลป์มาช้ีน าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม
กับความสามารถเฉพาะบุคคลของผู้เรียน 
   4.1.4 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์  พร้อมท้ังแสดง
จุดยืนอย่างเหมาะสมท้ังของตนเองและส่วนรวม 
  4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   4.2.1 กระบวนการกลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็น  อภิปรายกลุ่ม 
   4.2.2 การะบวนการน าเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาการท างาน  การหาแหล่ง
เรียนรู้เพิ่มเติม 
   4.2.3 การสะท้อนผลการท างานกลุ่มในรูปของการน าเสนอปากเปล่า  หลังจบ
การรายงานทุกครั้ง 
  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
   4.3.1 ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม 
   4.3.2 ประเมินผลการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาจากการท างานรายงานเป็นกลุ่ม
การประเมินพฤติกรรมของตนเองและเพื่อนจากการท ากิจกรรมหรือรายงาน 
 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
   5.1.1 มีทักษะการควบคุมช้ันเรียน  รวมท้ังการเลือกใช้ส่ือการเรียนรู้และแหล่ง
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ท้ังด้านการสอนและการแสดง 
   5.1.3 สามารถเลือกใช้รูปแบบของส่ือการสอนและน าเสนอการแสดงในช้ันเรียน
ได้อย่างเหมาะสม 
   5.1.4 สามารถส่ือสารและถ่ายทอดเนื้อหาสาระด้วยภาษาท่ีเหมาะสมก่อให้เกิด
การจัดการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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  5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข   
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.2.1 อภิปรายกลุ่ม 
   5.2.2 อภิปรายพร้อมยกตัวอย่างการท ารายงาน  กระบวนการสืบสอบความรู้
ด้วยตนเอง  การน าเสนอรายงานหน้าช้ันด้วยการใช้เทคนิคการน าเสนอด้วย  Application  การใช้
คอมพิวเตอร์เป็นส่ือประกอบการรายงานหรืออื่นๆ  ตลอดจนการสะท้อนผลการท างาน 
  5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.3.1 ประเมินผลงานรายงานและการน าเสนอด้วยปากเปล่า และ Presentation 
   5.3.2 ประเมินทักษะการวิเคราะห์ 
   5.3.3 ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

 
 6. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  6.1 ผลการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ 
   6.1.2 มีความรู้  ความสามารถ  ปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมือง 
   6.1.3 มีความรู้   ความสามารถ  ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานทาง
นาฏศิลป์และการแสดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   6.1.4 มีความรู้ความสามารถ  ท้ังด้านทฤษฎีและปฏิบัติจากอาจารย์ผู้สอนใน    
ช้ันเรียน  สามารถน าความรู้ในช้ันเรียนไปปรับใช้ในการเก็บข้อมูลภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถศึกษาและสืบค้นข้อมูลทางการแสดงทุกแขนงได้อย่างอิสระ 
  6.2 กลยุทธ์การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ 
   6.2.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
   6.2.2 กระบวนการแลกเปล่ียนการถ่ายทอดท่าร า 
  6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ 
   6.3.1 ประเมินผลจากรายงานการสังเกตช้ันเรียน 
   6.3.2 ประเมินผลการน าเสนอรายงาน  การอภิปรายและการแสดงความคิดเห็น 
   6.3.3 ประเมินผลการทดลองฝึกปฏิบัติทดลองจัดการสอนในช้ันเรียน 
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หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
 1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน  
สื่อที่ใช้  (ถ้ามี) 

ชิ้นงาน 

1 บทน า 
1.  ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับนาฏศิลป์
พื้นเมือง 
2.  ความหมายของ
นาฏศิลป์พื้นเมือง 
3. พัฒนาการของ
นาฏศิลป์พื้นเมือง 
4.  ลักษณะของ
นาฏศิลป์พื้นเมือง 
5.  ประเภทของ
นาฏศิลป์พื้นเมือง 
6.  คุณค่าของ
นาฏศิลป์พื้นเมือง 
7.  แนวคิดการ
สร้างสรรค์นาฏศิลป์
พื้นเมือง 

4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1.  ผู้สอนปฐมนิเทศการสอน
รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง 
ช้ีแจงแผนบริหารการสอนโดย
ภาพรวม เกี่ยวกับเนื้อหา  
รูปแบบการสอน กิจกรรมใน
ห้องเรียน  เกณฑ์การให้
คะแนน  สร้างข้อตกลง
ร่วมกันในช้ันเรียน 
ขั้นสอน 
2.  ทบทวนความรู้เดิมของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับความรู้เบ้ืองต้น
นาฏศิลป์พื้นเมือง 
3.  อธิบายเนื้อหา และสรุป
เนื้อหาสาระส าคัญ
ประกอบการน าเสนอด้วย 
Microsoft PowerPoint ใน
หัวข้อความหมาย พัฒนาการ 
ลักษณะและประเภทของ
นาฏศิลป์พื้นเมือง จุดมุ่งหมาย
และคุณค่าของนาฏศิลป์
พื้นเมือง ประกอบการชมคลิป
การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
และนาฏศิลป์พื้นเมือง 
3.  ให้นักศึกษาอภิปราย
แบ่งกลุ่มๆ  ละ  5  คน  ใน
หัวข้อลักษณะและประเภท
ของนาฏศิลป์พื้นเมือง 

-  แบบวัดความรู้
ก่อนเรียน 
-  แบบประเมิน
การน าเสนอ 
หน้าช้ัน 
-  แบบประเมิน
ความคิด
สร้างสรรค์ 
-  การประเมิน
กิจกรรมกลุ่ม 
-  ใบกิจกรรม 
-  แบบฝึกหัด  
บทท่ี  1 
**ส่ังรายงานให้
ศึกษาการฟ้อน
ท้องถิ่นใน
ภูมิล าเนาของ
ตนเอง และน า
ความรู้ท่ีได้น ามา
จัดท ารายงาน
เรื่อง นาฏศิลป์
ท้องถิ่น 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน  
สื่อที่ใช้  (ถ้ามี) 

ชิ้นงาน 

   ขั้นสรุป 
1.  ผู้สอนและผู้เรียนสรุป
บทเรียนร่วมกัน 
2.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามในหัวข้อ/ประเด็นท่ียัง
ไม่เข้าใจ 
3.  ผู้สอนมอบหมายงานให้
ผู้เรียนสืบค้นเกี่ยวกับ 
นาฏศิลป์พื้นเมืองท่ีประทับใจ 
1 ชุด และให้ท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทเรียน โดยผู้สอนแจ้ง
รายละเอียดเกณฑ์การให้
คะแนนของภาระงานดังกล่าว
และให้ผู้เรียนน าเสนอผลจาก
การสืบค้นข้อมูล ในคาบเรียน
ต่อไป  พร้อมกับศึกษา
เอกสารประกอบการสอนบท
ท่ี  2 
สื่อการเรียนการสอน 
1.  การน าเสนอด้วย 
Microsoft PowerPoint  
เรื่องความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
นาฏศิลป์พื้นเมือง 
2.  การชมคลิปการแสดง
นาฏศิลป์พื้นบ้าน และ
นาฏศิลป์พื้นเมือง 
3.  เอกสารประกอบการเรียน
การสอน “ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมือง” 
แหล่งการเรียนรู้ 
1.  ส านักวิทยบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และท่ีอื่นๆ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน  
สื่อที่ใช้  (ถ้ามี) 

ชิ้นงาน 

   2.  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
ส านักวิทยบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และท่ีอื่นๆ เว็บไซด์ 
http://library.udru.ac.th/ 

 

2-3 สัปดาห์ที่  2 
นาฏศิลป์พืน้เมือง
ภาคกลาง 
1.  ความรู้เบ้ืองต้น
ของนาฏศิลป์
พื้นเมืองภาคกลาง 
2.  นาฏศิลป์
พื้นเมืองภาคกลาง
กับบริบททางสังคม 

2.1  ลักษณะ
ภูมิศาสตร์ภาคกลาง 

2.2  ลักษณะ
ท่ัวไปทางสังคม 

2.3  ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.4  ประชากร 
ชนเผ่า 

8 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1.  ผู้สอนทบทวนเนื้อหาท่ีเรียน
ในสัปดาห์ท่ีผ่านมา และให้แต่
ละกลุ่มน าเสนองานท่ีได้รับ
มอบหมาย จากการสืบค้น
นาฏศิลป์พื้นเมืองท่ีประทับใจ 1 
ชุด สรุปและวิเคราะห์ถึงภูมิหลัง
ของการแสดงและนาฏยลักษณ์
ท่ีปรากฏในการแสดง  กลุ่มละ
10  นาที 
2.  ผู้สอนเกริ่นน าหัวข้อท่ีจะ
เรียนและบรรยายประกอบ 
Power point เกี่ยวกับ ความรู้
เบ้ืองต้นนาฏศิลป์พื้นเมืองภาค
กลาง 
ขั้นสอน 
3.  แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อท า
กิจกรรมกลุ่ม  โดยทุกกลุ่ม
จะต้องอภิปรายเนื้อหาในหัวข้อ
เดียวกันดังนี ้
กิจกรรมที่  1  ความรู้เบื้องต้น
ของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง 
     3.1  มหรสพ 
     3.2  การแสดงพื้นเมือง 
     3.3  การละเล่นพื้นเมือง 
     3.4  ลักษณะการแสดง
พื้นเมือง 
     3.5  องค์ประกอบการแสดง 

-  แบบประเมิน
การแสวงหา
ความรู้ 
-  แบบประเมิน
กิจกรรมกลุ่ม 
-  ใบกิจกรรม 
-  แบบฝึกหัด
บทท่ี  2 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน 
สื่อที่ใช้  (ถ้ามี) 

ชิ้นงาน 

   4.  ผู้เรียนร่วมท าความเข้าใจ
เนื้อหาสาระนั้นอย่างละเอียด 
และร่วมอภิปรายในประเด็น
หัวข้อต่างๆ  และสลับกันให้
ข้อมูลจากความเข้าใจ 
ก าหนดเวลา 30 นาที 
ขั้นสรุป 

5.  ตัวแทนกลุ่มน าเสนอองค์
ความรู้หน้าช้ันเรียน กลุ่มละ
ไม่เกิน 10 นาที 
6.  จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่ง
สรุปองค์ความรู้ในหัวข้อท่ีได้
น าเสนอด้วย Mind mapping 
และผู้สอนให้คะแนนกลุ่ม 
กลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดจะ
ได้รับรางวัลเป็นการเสริมแรง 
กิจกรรมที่  2  นาฏศิลป์
พื้นเมืองภาคกลางกับบริบท
ทางสังคม 
7.  นาฏศิลป์พื้นเมืองภาค
กลางกับบริบททางสังคม 
     7.1  ลักษณะภูมิศาสตร์
ภาคกลาง 
     7.2  ลักษณะท่ัวไปทาง
สังคม 
     7.3  ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
     7.4  ประชากร ชนเผ่า 
8.  จากนั้นนักศึกษาท า
แบบทดสอบท่ีครูก าหนดขึ้น  
ผู้ได้คะแนนมากท่ีสุดได้รับ
รางวัลเป็นการเสริมแรง 

 

 

 



(23) 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน 
สื่อที่ใช้  (ถ้ามี) 

ชิ้นงาน 

 สัปดาห์ที่  3 
การแสดงนาฏศิลป์
พื้นเมืองภาคกลาง
ชุดร าวงพื้นบ้าน  
(ร าโทน)  และร าวง
มาตรฐาน 
1.  ประวัติความ
เป็นมาร าวงพื้นบ้าน
(ร าโทน) 
2.  องค์ประกอบการ
แสดงร าวงพื้นบ้าน
(ร าโทน) 
3.  ประวัติความ
เป็นมาร าวง
มาตรฐาน 
4. องค์ประกอบการ
แสดงร าวงมาตรฐาน 

 9.  ผู้สอนและผู้เรียนสรุป
บทเรียนร่วมกัน 
10.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ/
ประเด็นท่ียังไม่เข้าใจ 
11.  ผู้สอนมอบหมายงานให้
ผู้เรียนสืบค้นเกี่ยวกับ การ
แสดงพื้นเมืองภาคกลาง เช่น 
ร าเหย่อย  เพลงเกี่ยวข้าว เต้น
ก าร าเคียว พร้อมท้ังศึกษา
วิธีการร้องและแสดงในส่ือ
ออนไลน์ โดยแบ่งกลุ่มและ
ฝึกซ้อมการแสดงพื้นเมืองภาค
กลาง กลุ่มละ 1 ชุดการแสดง  
และน าเสนอการแสดงในคาบ
เรียนต่อไป และท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทเรียน  พร้อมกับศึกษา
เอกสารประกอบการสอน  
บทท่ี 3 การเสริมแรง 
สื่อการเรียนการสอน 
1.  การน าเสนอด้วย 
Microsoft PowerPoint  
เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นนาฏศิลป์
พื้นเมืองภาคกลาง 
2.  การชมคลิปการแสดง
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง 
3.  เอกสารประกอบการเรียน
การสอน “ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคกลาง” 
แหล่งการเรียนรู้ 
1.  ส านักวิทยบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และท่ีอื่นๆ 

 



(24) 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน 
สื่อที่ใช้  (ถ้ามี) 

ชิ้นงาน 

   2.  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
ส านักวิทยบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และท่ีอื่นๆเว็บไซด์ 
http://library.udru.ac.th/ 

 

4-6 สัปดาห์ที่  4 
การฝึกปฏิบัติ
นาฏศิลป์พืน้เมือง
ภาคกลาง 
1.  วิธีการ  ขั้นตอน
ฝึกปฏิบัติร าวง
พื้นบ้าน 
ขั้นตอนฝึกปฏิบัติร า
วงพื้นบ้าน 
-  รูปแบบการใช้มือ 

-  รูปแบบการย่ าเท้า 
ก้าวเท้า 
-  รูปแบบการใช้
ล าตัว 
-  ท่าร าประกอบ 
เนื้อเพลง 

12 สัปดาห์ที่  4 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-  เปิดเพลงร าวงพื้นบ้านให้
ผู้เรียนฟัง และให้ผู้เรียน    
ท าความเข้าใจกับความหมาย
ของเนื้อเพลง 
ขั้นสอน 
1.  ผู้สอนสอนร้องเพลง
ประกอบร าวงพืน้บ้าน       
(ร าโทน) 
2.  ผู้เรียนฝึกปฏิบัติร้องเพลง
โดนจับคู่ฝึกซ้อม 

3.  ผู้สอนอธิบายเทคนิคการ
ฝึกทักษะการใช้ร่างกายแต่ละ
ส่วนของร าวงพืน้บ้าน       
(ร าโทน) 
4.  ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม
ต้นแบบ และทบทวนเป็นคู่ 
5. จับกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน 
แบ่งเป็นชาย 3 คน หญิง 3 
คน และฝึกปฏิบัติพร้อมร้อง
เพลงตามเนื้อร้องด้วยตนเอง 
ขั้นสรุป 
6.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามข้อสงสัยในการฝึก
ปฏิบัติ 
 

-  แบบประเมิน
กระบวนการ
เรียนรู ้
-  แบบทดสอบ
ปฏิบัติ 
-  ใบกิจกรรม 
-  แบบฝึกหัด 
บทท่ี 3 

 
 



(25) 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน 
สื่อที่ใช้  (ถ้ามี) 

ชิ้นงาน 

 สัปดาห์ที่  5 

2.  วิธีการ ข้ันตอน
ฝึกปฏิบัติร าวง
มาตรฐาน 
ขั้นตอนฝึกปฏิบัติร า
วงมาตรฐาน 
เพลงท่ี  1-5 

- รูปแบบการใช้มือ 
- รูปแบบการย่ าเท้า 
ก้าวเท้า 
- รูปแบบการใช้ล าตัว 
- ท่าร าประกอบ  
เนื้อเพลง 
สัปดาห์ที่  6 
3.  ขั้นตอนฝึกปฏิบัติ
ร าวงมาตรฐาน 
เพลงท่ี 6-10 

- รูปแบบการใช้มือ 
- รูปแบบการย่ าเท้า 
ก้าวเท้า 
- รูปแบบการใช้ล าตัว 
- ท่าร าประกอบ  
เนื้อเพลง 
ทดสอบปฏิบัติท่าร า 
คร้ังที ่ 1 

 สัปดาห์ที่  5 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

-  เปิดเพลงร าวงมาตรฐาน
เพลงท่ี 1-5 ให้ผู้เรียนฟัง และ
ให้ผู้เรียนท าความเข้าใจกับ
ความหมายของเนื้อเพลง 
ขั้นสอน 
1.  ผู้สอนสอนร้องเพลง
ประกอบร าวงมาตรฐาน 
จ านวน  5  เพลง  คือ  เพลง
งามแสงเดือน  เพลงชาวไทย 
เพลงร าซิมาร า  เพลงคืนเดือน
หงาย  เพลงดอกไม้ของชาติ 

2.  ผู้เรียนฝึกปฏิบัติร้องเพลง
โดนจับคู่ฝึกซ้อม 
3.  ผู้สอนอธิบายเทคนิคการ
ฝึกทักษะการใช้ร่างกายแต่ละ
ส่วน ของร าวงมาตรฐาน 
4.  ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม
ต้นแบบ และทบทวนเป็นคู่ 
5.  จับคู่  กลุ่มละ 6 คน 
แบ่งเป็นชาย 3 คน หญิง 3 
คน และฝึกปฏิบัติพร้อมร้อง
เพลงตามเนื้อร้องด้วยตนเอง 
ขั้นสรุป 
6.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามข้อสงสัยในการฝึก
ปฏิบัติ 
สัปดาห์ที่  6 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-  เปิดเพลงร าวงมาตรฐาน
เพลงท่ี 6-10 ให้ผู้เรียนฟัง 
และให้ผู้เรียนท าความเข้าใจ
กับความหมายของเนื้อเพลง 

 



(26) 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน 
สื่อที่ใช้  (ถ้ามี) 

ชิ้นงาน 

   ขั้นสอน 
1.  ผู้สอนสอนร้องเพลง
ประกอบร าวงมาตรฐาน 
จ านวน  5  เพลง  คือ    
เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ   
เพลงหญิงไทยใจงาม      
เพลงยอดชายใจหาญ     
เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า   
เพลงบูชานักรบ 
2.  ผู้เรียนฝึกปฏิบัติร้องเพลง
โดนจับคู่ฝึกซ้อม 
3.  ผู้สอนอธิบายเทคนิคการ
ฝึกทักษะการใช้ร่างกายแต่ละ
ส่วน ของร าวงมาตรฐาน 
4.  ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม
ต้นแบบ และทบทวนเป็นคู่ 
5.  จับคู่  กลุ่มละ 6 คน 
แบ่งเป็นชาย 3 คน หญิง 3 
คน และฝึกปฏิบัติพร้อมร้อง
เพลงตามเนื้อร้องด้วยตนเอง 
ขั้นสรุป 
6.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามข้อสงสัยในการฝึก
ปฏิบัติ 
สื่อการเรียนการสอน 
1.  การใช้แผ่นซีดีเพลง
ประกอบร าวงมาตรฐาน 
2.  เอกสารประกอบการเรียน
การสอน  “การฝึกปฏิบัติ
ปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมือง  
ภาคกลาง” 

 

 
 
 



(27) 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน 
สื่อที่ใช้  (ถ้ามี) 

ชิ้นงาน 

   แหล่งการเรียนรู้ 
1.  อมรา  กล่ าเจริญ  . 

)2531( . สุนทรียนาฏศิลป์
ไทย .  กรุงเทพฯ: โอ .เอส .
พริ้นต้ิง เฮ้าส์.  
2.  ร าโทน ลพบุรี ) .2548  .(
http://ich.culture.go.th/ 
index.php/th 
3.  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
ส านักวิทยบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และท่ีอื่นๆ  เว็บไซด์ 
http://library.udru.ac.th/ 

 

7 นาฏศิลป์พืน้เมือง
ภาคเหนือ 
1.  ความรู้เบ้ืองต้น
ของนาฏศิลป์
พื้นเมืองภาคเหนือ 
2.  นาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคเหนือกับบริบท
ทางสังคม 
    2.1 ลักษณะ
ภูมิศาสตร์ภาคเหนือ 
    2.2 ลักษณะท่ัวไป
ทางสังคม 
    2.3  ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
    2.4  ประชากร 
ชนเผ่า 
3.  การแสดง
นาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคเหนือชุดฟ้อน
เล็บ 

8 สัปดาห์ที่  7 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1.  ผู้สอนทบทวนเนื้อหาท่ี
เรียนในสัปดาห์ท่ีผ่านมา โดย
ให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติการร า
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง 
โดยมีการสร้างสรรค์รูปแบบ
แถวขึ้นใหม่  แบ่งกลุ่มย่อยให้
ระดมความคิด ให้เวลา 20 
นาที  จากนั้นน าเสนอหน้า 
ช้ันเรียน ผู้เรียนสรุปแนว
ทางการสร้างสรรค์ 
2.  แจกแบบทดสอบก่อน
เรียน  เพื่อวัดความรู้เบ้ืองต้น
เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคเหนือ 
 

-  แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

-  แบบประเมิน
การแลกเปล่ียน
เรียนรู ้
-  แบบประเมิน
ความคิด
สร้างสรรค์ 
-  ใบกิจกรรม 
-  แบบฝึกหัด 
บทท่ี  4 

 

http://ich.culture.go.th/
http://library.udru.ac.th/


(28) 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน 
สื่อที่ใช้  (ถ้ามี) 

ชิ้นงาน 

     3.1  ประวัติความ
เป็นมาฟ้อนเล็บ 
    3.2 องค์ประกอบ 
การแสดงฟ้อนเล็บ 

 ขั้นสอน 
3.  ผู้สอนเกริ่นน าหัวข้อท่ีจะ
เรียนและบรรยายประกอบ 
Power point เกี่ยวกับ 
ความรู้เบ้ืองต้นนาฏศิลป์
พื้นเมืองภาคเหนือ 
4.  แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อท า
กิจกรรมกลุ่ม  โดยทุกกลุ่ม
จะต้องอภิปรายเนื้อหาใน
หัวข้อเดียวกันดังนี้  
     4.1  ความรู้เบื้องต้นของ
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ 
     4.2  นาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคเหนือกับบริบททางสังคม 
     4.3  ประวัติความเป็นมา
และองค์ประกอบการแสดง 
ชุดฟ้อนเล็บ 
5.  ผู้เรียนร่วมท าความเข้าใจ
เนื้อหาสาระนั้นอย่างละเอียด 
และร่วมอภิปรายในประเด็น
หัวข้อต่างๆ  และสลับกันให้
ข้อมูลจากความเข้าใจ 
ก าหนดเวลา 30 นาที 
6.  ตัวแทนกลุ่มน าเสนอองค์
ความรู้หน้าช้ันเรียน กลุ่มละ
ไม่เกิน 10 นาที 
7.  จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่ง
สรุปองค์ความรู้ในหัวข้อท่ีได้
น าเสนออย่างสร้างสรรค์ โดย
ก าหนดวิธีการน าเสนอด้วย
ตนเอง จากนั้นให้ผู้เรียนในทุก
กลุ่มลงคะแนนได้คนละ 1 
ครั้ง  เพื่อหากลุ่มท่ีมีวิธีการ
น าเสนอท่ีโดดเด่น 

 



(29) 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน 
สื่อที่ใช้  (ถ้ามี) 

ชิ้นงาน 

   8.  จากนั้นนักศึกษาท า
แบบทดสอบท่ีครูก าหนดขึ้น  
ผู้ได้คะแนนมากท่ีสุดได้รับ
รางวัลเป็นการเสริมแรง 
ขั้นสรุป 
9.  ผู้สอนและผู้เรียนสรุป
กิจกรรมร่วมกัน โดยใช้การ
อภิปราย วิเคราะห์ 
10.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ/
ประเด็นท่ียังไม่เข้าใจ 
11.  ผู้สอนมอบหมายงานให้
ผู้เรียนสืบค้นเกี่ยวกับการ
แสดงพื้นเมืองภาคเหนือ เช่น 
ฟ้อนเก็บใบชา  ฟ้อนม่านมุ้ย 
เชียงตา ฟ้อนแพน พร้อมท้ัง
ศึกษาวิธีการแสดงในส่ือ
ออนไลน์ โดยแบ่งกลุ่มเพื่อ
วิเคราะห์ อภิปราย รูปแบบ
และกระบวนท่าร า กลุ่มละ 1 
ชุดการแสดง  และน าเสนอ
หน้าช้ันเรียนคาบเรียนต่อไป 
และท าแบบฝึกหัดท้าย
บทเรียน  พร้อมกับศึกษา
เอกสารประกอบการสอน  
บทท่ี  4 
สื่อการเรียนการสอน 
1.  การน าเสนอด้วย 
Microsoft PowerPoint  
เรื่อง  ความรู้เบ้ืองต้น
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน 
สื่อที่ใช้  (ถ้ามี) 

ชิ้นงาน 

   2.  การชมคลิปการแสดง
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ 
3.  เอกสารประกอบการเรียน
การสอน “ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคเหนือ” 
แหล่งการเรียนรู้ 
1.  ดุจฤดี คงสุวรรณ์ .

)2543  .( พัฒนาการ
สังคมไทย. 
https://www.baanjomyut. 
com. 
2.  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
ส านักวิทยบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และท่ีอื่นๆ  เว็บไซด์ 
http://library.udru.ac.th/ 
 

 

8-9 การฝึกปฏิบัติ
นาฏศิลป์พืน้เมือง
ภาคเหนือ 
1.  วิธีการ ข้ันตอน
ฝึกปฏิบัติฟ้อนเล็บ 
ขั้นตอนฝึกปฏิบัติ
ฟ้อนเล็บ 
-  รูปแบบการใช้มือ 
-  รูปแบบการย่ าเท้า 
ก้าวเท้า 
-  รูปแบบการใช้ 
ล าตัว 
-  ท่าร าประกอบ 
เนื้อเพลง 
ทดสอบปฏิบัติท่าร า 
คร้ังที ่ 2 

8 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-  เปิดเพลงฟ้อนเล็บให้ผู้เรียน
ฟัง  และให้ผู้เรียนท าความ
เข้าใจกับความหมายของ  
เนื้อเพลง 
ขั้นสอน 
1.  ผู้สอนสอนร้องเพลง
ประกอบฟ้อนเล็บ 

2.  ผู้เรียนฝึกปฏิบัติร้องเพลง
โดยจับคู่ฝึกซ้อม 

3.  ผู้สอนอธิบายเทคนิคการ
ฝึกทักษะการใช้ร่างกายแต่ละ
ส่วน 
4.  ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม
ต้นแบบ และทบทวนเป็นคู่ 
 

-  แบบประเมิน
การปฏิบัติท่าร า 
-  แบบประเมิน
การน าเสนอ 

-  ใบกิจกรรม 
-  แบบฝึกหัด 
บทท่ี  5 

https://www.baanjomyut/
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน  การสอน 

สื่อที่ใช้  (ถ้ามี) 
ชิ้นงาน 

   5. จับกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน 
แบ่งเป็นชาย 3 คน หญิง 3 
คน และฝึกปฏิบัติพร้อมร้อง
เพลงตามเนื้อร้องด้วยตนเอง 
ขั้นสรุป 
6.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามข้อสงสัยในการฝึก
ปฏิบัติ 
สัปดาห์ที่  9  (4  ช่ัวโมง) 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-  ผู้เรียนการน าเสนอการฝึก
ปฏิบัติเป็นกลุ่ม จากนั้นผู้สอน
วิจารณ์การร าฟ้อนเล็บ 
ขั้นสอน 

1.  ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม
ต้นแบบ และทบทวนเป็นคู่ 
2.  จับกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน 
แบ่งเป็นชาย 3 คน หญิง 3 
คน  และฝึกปฏิบัติพร้อมร้อง
เพลงตามเนื้อร้องด้วยตนเอง 
3.  น าเสนอการสร้างสรรค์
การแปรแถวทีละกลุ่ม 
4.  เพื่อนร่วมชั้นให้คะแนน 
แต่ละกลุ่ม 

ขั้นสรุป 
5.  ผู้สอนวิจารณ์งานท่ี
น าเสนอ พร้อมให้ค าแนะน า
การปรับปรุง 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน 
สื่อที่ใช้  (ถ้ามี) 

ชิ้นงาน 

   สื่อการเรียนการสอน 
1.  การใช้แผ่นซีดีเพลง
ประกอบฟ้อนเล็บ ในการฝึก
ร้องเพลงตามต้นแบบ 
2.  เอกสารประกอบการเรียน
การสอน “การฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคเหนือ” 
แหล่งการเรียนรู้ 
1.  ส านักวิทยบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และท่ีอื่นๆ 
2.  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
ส านักวิทยบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และท่ีอื่นๆ  เว็บไซด์ 
http://library.udru.ac.th/ 

 

10 นาฏศิลป์พืน้เมือง
ภาคอีสาน 

1.  ความรู้เบ้ืองต้น
ของนาฏศิลป์
พื้นเมืองภาคอีสาน 

2.  นาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคกลางกับบริบท
ทางสังคม 
    2.1  ลักษณะ
ภูมิศาสตร์ภาคอีสาน 
    2.2  ลักษณะ
ท่ัวไปทางสังคม 
    2.3  ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
    2.4  ประชากร 
ชนเผ่า 
 

4 สัปดาห์ที่  7 
ขั้นเตรียมเข้าสู่บทเรียน 
1.  ผู้สอนทบทวนเนื้อหาท่ี
เรียนในสัปดาห์ท่ีผ่านมา โดย
วิธีแบ่งกลุ่มย่อยให้แต่ละกลุ่ม
ต้ังค าถาม และถ้ากลุ่มใดได้
คะแนนมากท่ีสุดจะได้รับ
รางวัลเป็นการเสริมแรง 
2.  แจกแบบทดสอบก่อน
เรียน เพื่อวัดความรู้เบ้ืองต้น 
เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง    
ภาคอีสาน 

-  แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

-  แบบประเมิน
การแลกเปล่ียน
เรียนรู ้
-  แบบประเมิน
ความคิด
สร้างสรรค์ 
-  ใบกิจกรรม 
-  แบบฝึกหัด   
บทท่ี  6 



(33) 

 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน  การสอน 

สื่อที่ใช้  (ถ้ามี) 
ชิ้นงาน 

 การแสดงนาฏศิลป์
พื้นเมืองภาคอีสาน
ชุดเซิ้งตังหวาย 

1.  ประวัติความ
เป็นมาเซิ้งตังหวาย 
2.  องค์ประกอบการ
แสดงเซิ้งตังหวาย 

 ขั้นสอน 
3.  ผู้สอนเกริ่นน าหัวข้อท่ี   
จะเรียน  และให้ผู้เรียน
แบ่งกลุ่มหาความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคอีสานจาก Internet ใช้
เวลา  20  นาที 
4.  จากนั้นให้ทุกกลุ่มน าเสนอ
เนื้อหาในหัวข้อเดียวกันดังนี้ 
    4.1  ความรู้เบ้ืองต้นของ
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสาน 
    4.2  นาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคอีสานกับบริบททางสังคม 
    4.3  ประวัติความเป็นมา
และองค์ประกอบการแสดงชุด
เซิ้งตังหวาย 
5.  ผู้เรียนร่วมท าความเข้าใจ
เนื้อหาสาระนั้นอย่าง
ละเอียด  และร่วมอภิปรายใน
ประเด็นหัวข้อต่างๆ  และ
สลับกันให้ข้อมูลจากความ
เข้าใจ  ก าหนดเวลา  30  
นาที 
6.  ตัวแทนกลุ่มน าเสนอองค์
ความรู้หน้าช้ันเรียน  กลุ่มละ
ไม่เกิน   10  นาที 
7.  จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่ง
สรุปองค์ความรู้ในหัวข้อท่ีได้
น าเสนออย่างสร้างสรรค์  โดย
ก าหนดวิธีการน าเสนอด้วย
ตนเอง  จากนั้นให้ผู้เรียนใน
ทุกกลุ่มลงคะแนนได้คนละ   
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน 
สื่อที่ใช้  (ถ้ามี) 

ชิ้นงาน 

   1  ครั้ง  เพื่อหากลุ่มท่ีมีวิธีการ
น าเสนอท่ีโดดเด่น 
8.  จากนั้นนักศึกษาท า
แบบทดสอบท่ีครูก าหนดขึ้น  
ผู้ได้คะแนนมากท่ีสุดได้รับ
รางวัลเป็นการเสริมแรง 
ขั้นสรุป 
9.  ผู้สอนและผู้เรียนสรุป
กิจกรรมร่วมกัน  โดยใช้การ
อภิปราย  วิเคราะห์ 
10.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ/
ประเด็นท่ียังไม่เข้าใจ 
สื่อการเรียนการสอน 
1.  การน าเสนอด้วย  
Microsoft PowerPoint  
เรื่อง  ความรู้เบ้ืองต้น
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสาน 
2.  การชมคลิปการแสดง
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสาน 
3.  เอกสารประกอบการเรียน 
การสอน  ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคอีสาน 

แหล่งการเรียนรู้ 
1.  ส านักวิทยบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และท่ีอื่นๆ 
2.  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
ส านักวิทยบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และท่ีอื่นๆ  เว็บไซด์ 
http://library.udru.ac.th/ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน 
สื่อที่ใช้  (ถ้ามี) 

ชิ้นงาน 

11-12 การฝึกปฏิบัติ
นาฏศิลป์พืน้เมือง
ภาคอีสาน 
วิธีการ  ขั้นตอนฝึก
ปฏิบัติเซิ้งตังหวาย 
-  ขั้นตอนฝึกปฏิบัติ
เซิ้งตังหวาย 
-  รูปแบบการใช้มือ 
-  รูปแบบการย่ าเท้า 
ก้าวเท้า 
-  รูปแบบการใช้
ล าตัว 
-  ท่าร าประกอบ 
เนื้อเพลง 
ทดสอบปฏิบัติท่าร า 
คร้ังที่  3 

8 สัปดาห์ที่  11 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-  เปิดเพลงเซิ้งตังหวายให้
ผู้เรียนฟัง และให้ผู้เรียนท า
ความเข้าใจกับความหมาย
ของเนื้อเพลง 
ขั้นสอน 
1.  ผู้สอนสอนร้องเพลง
ประกอบเซิ้งตังหวาย 
2.  ผู้เรียนฝึกปฏิบัติร้องเพลง
โดยจับคู่ฝึกซ้อม 
3.  ผู้สอนอธิบายเทคนิคการ
ฝึกทักษะการใช้ร่างกายแต่ละ
ส่วน 
4.  ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม
ต้นแบบ และทบทวนเป็นคู่ 
5.  จับกลุ่ม  กลุ่มละ  6  คน  
และฝึกปฏิบัติพร้อมร้องเพลง
ตามเนื้อร้องด้วยตนเอง 
ขั้นสรุป 
6.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามข้อสงสัยในการฝึก
ปฏิบัติ 
สัปดาห์ที่  12 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-  ผู้เรียนการน าเสนอการฝึก
ปฏิบัติเป็นกลุ่ม จากนั้นผู้สอน
วิจารณ์การร าเซิ้งตังหวาย 
ขั้นสอน 
1.  ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม
ต้นแบบ และทบทวนเป็นคู่ 
2.  จับกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน 
และฝึกปฏิบัติพร้อมร้องเพลง
ตามเนื้อร้องด้วยตนเอง 

-  แบบประเมิน
การปฏิบัติท่าร า 
-  แบบประเมิน
การน าเสนอ 

-  ใบกิจกรรม 
-  แบบฝึกหัด    
บทท่ี  7 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน 
สื่อที่ใช้  (ถ้ามี) 

ชิ้นงาน 

   3.  น าเสนอการสร้างสรรค์
การแปรแถวทีละกลุ่ม 
4.  เพื่อนร่วมชั้นให้คะแนน 
แต่ละกลุ่ม 
ขั้นสรุป 
5.  ผู้สอนวิจารณ์งานท่ี
น าเสนอ พร้อมให้ค าแนะน า
การปรับปรุง 
สื่อการเรียนการสอน 
1.  การใช้แผ่นซีดีเพลง
ประกอบเซิ้งตังหวาย ในการ
ฝึกร้องเพลงตามต้นแบบ 
2.  เอกสารประกอบการเรียน
การสอน “การฝึกปฏิบัติ
นาฏศิลป์ภาคอีสาน” 
แหล่งการเรียนรู้ 
1.  ส านักวิทยบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และท่ีอื่นๆ 
2.  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
ส านักวิทยบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และท่ีอื่นๆ  เว็บไซด์ 
http://library.udru.ac.th/ 

 

13 นาฏศิลป์พืน้เมือง
ภาคใต้ 
1.  ความรู้เบ้ืองต้น
ของนาฏศิลป์
พื้นเมืองภาคใต้ 

2.  นาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคใต้กับบริบททาง
สังคม 
    2.1  ลักษณะ
ภูมิศาสตร์ภาคใต้ 

4 สัปดาห์ที่  13 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1.  ผู้สอนทบทวนเนื้อหาท่ี
เรียนในบทเรียนท่ี 6 คือ 
ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์
พื้นเมืองภาคใต้ โดยวิธี
แบ่งกลุ่มย่อยให้แต่ละกลุ่มต้ัง
ค าถาม และถ้ากลุ่มใดได้
คะแนนมากท่ีสุดจะได้รับ
รางวัลเป็นการเสริมแรง 

-  แบบประเมิน
การแลกเปล่ียน
เรียนรู ้
-  ใบกิจกรรม 
-  แบบฝึกหัด 
บทท่ี  8 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน 
สื่อที่ใช้  (ถ้ามี) 

ชิ้นงาน 

     2.2  ลักษณะ
ท่ัวไปทางสังคม 
    2.3  ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
    2.4  ประชากร 
ชนเผ่า 

การแสดงนาฏศิลป์
พื้นเมืองภาคใต้ชุด
รองเง็ง 
1.  ประวัติความ
เป็นมาชุดรองเง็ง 
2.  องค์ประกอบการ
แสดงชุดรองเง็ง 

 2.  แจกแบบทดสอบก่อน
เรียน เพื่อวัดความรู้เบ้ืองต้น
เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ 
ขั้นสอน 
3.  ผู้สอนเกริ่นน าหัวข้อท่ีจะ
เรียน และให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม
หาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้จาก 
Internet ใช้เวลา 20 นาที  
4.  จากนั้นให้ทุกกลุ่มน าเสนอ
เนื้อหาในหัวข้อเดียวกันดังนี้ 
    4.1  ความรู้เบ้ืองต้นของ
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ 
    4.2  นาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคใต้กับบริบททางสังคม 
    4.3  ประวัติความเป็นมา
และองค์ประกอบการแสดง 
ชุดรองเง็ง 
5.  ผู้เรียนร่วมท าความเข้าใจ
เนื้อหาสาระนั้นอย่างละเอียด 
และร่วมอภิปรายในประเด็น
หัวข้อต่างๆ  และสลับกันให้
ข้อมูลจากความเข้าใจ 
ก าหนดเวลา 30 นาที 
6.  ตัวแทนกลุ่มน าเสนอองค์
ความรู้หน้าช้ันเรียน กลุ่มละ
ไม่เกิน 10 นาที 
7.  จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่ง
สรุปองค์ความรู้ในหัวข้อท่ีได้
น าเสนออย่างสร้างสรรค์  โดย
ก าหนดวิธีการน าเสนอด้วย
ตนเอง  จากนั้นให้ผู้เรียนใน 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน 
สื่อที่ใช้  (ถ้ามี) 

ชิ้นงาน 

   ทุกกลุ่มลงคะแนนได้คนละ   1 
ครั้ง  เพื่อหากลุ่มท่ีมีวิธีการ
น าเสนอท่ีโดดเด่น 
8.  จากนั้นนักศึกษาท า
แบบทดสอบท่ีครูก าหนดขึ้น  
ผู้ได้คะแนนมากท่ีสุดได้รับ
รางวัลเป็นการเสริมแรง 
ขั้นสรุป 
9.  ผู้สอนและผู้เรียนสรุป
กิจกรรมร่วมกัน  โดยใช้การ
อภิปราย วิเคราะห์ 
10.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ/
ประเด็นท่ียังไม่เข้าใจ 
สื่อการเรียนการสอน 
1.  การน าเสนอด้วย 
Microsoft PowerPoint  
เรื่อง  ความรู้เบ้ืองต้น
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ 
2.  การชมคลิปการแสดง
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ 
3.  เอกสารประกอบการเรียน
การสอน “ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคใต้” 
แหล่งการเรียนรู้ 
1.  ส านักวิทยบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และท่ีอื่นๆ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน 
สื่อที่ใช้  (ถ้ามี) 

ชิ้นงาน 

   2.  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
ส านักวิทยบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และท่ีอื่นๆ  เว็บไซด์ 
http://library.udru.ac.th/ 

 

14-15 การฝึกปฏิบัติ
นาฏศิลป์พืน้เมือง
ภาคใต้ 
วิธีการ ข้ันตอนฝึก
ปฏิบัติชุดรองเง็ง 
1.  ขั้นตอนฝึกปฏิบัติ
ชุดรองเง็ง 
2.  รูปแบบการใช้มือ 
3.  รูปแบบการย่ า
เท้า  ก้าวเท้า 
4.  รูปแบบการใช้
ล าตัว 
5.  ท่าร า 

8 สัปดาห์ที่ 14  
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-  เปิดเพลงรองเง็งให้ผู้เรียน
ฟัง  และให้ผู้เรียนท าความ
เข้าใจกับการนับจังหวะของ
เพลง 
ขั้นสอน 
1.  ผู้สอนเปิดเพลงรองเง็งให้
ฟัง พร้อมอธิบายการจังหวะ
ในเพลง 
2.  ผู้สอนอธิบายเทคนิคการ
ฝึกทักษะการใช้ร่างกายแต่ละ
ส่วน 
3.  ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม
ต้นแบบ และทบทวนเป็นคู่ 
4.  จับกลุ่ม  กลุ่มละ   6  คน  
และฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม 
ขั้นสรุป 
5.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามข้อสงสัยในการฝึก
ปฏิบัติ 
สัปดาห์ที่ 15  
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-  ผู้เรียนการน าเสนอการฝึก
ปฏิบัติเป็นกลุ่ม จากนั้นผู้สอน
วิจารณ์การร ารองเง็ง 

-  แบบประเมิน
การปฏิบัติท่าร า 
-  แบบประเมิน
การน าเสนอ 

-  ใบกิจกรรม 
-  แบบฝึกหัด   
บทท่ี  9 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน 
สื่อที่ใช้  (ถ้ามี) 

ชิ้นงาน 

 ทดสอบปฏิบัติท่าร า 
คร้ังท่ี  4 

 ขั้นสอน 
1.  ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม
ต้นแบบ และทบทวนเป็นคู่ 
2.  จับกลุ่ม  กลุ่มละ   6  คน  
และฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม 
3.  น าเสนอการสร้างสรรค์
การแปรแถวทีละกลุ่ม 
4.  เพื่อนร่วมชั้นให้คะแนน 
แต่ละกลุ่ม 
ขั้นสรุป 

5.  ผู้สอนวิจารณ์งานท่ี
น าเสนอ พร้อมให้ค าแนะน า
การปรับปรุง 
สื่อการเรียนการสอน 
1.  การใช้แผ่นซีดีเพลงชุด
รองเง็ง  ฝึกนับจังหวะตาม
เพลง 
2.  เอกสารประกอบการเรียน
การสอน “การฝึกปฏิบัติ
นาฏศิลป์ภาคใต้” 

แหล่งการเรียนรู้ 
1.  ส านักวิทยบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และท่ีอื่นๆ 
2.  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
ส านักวิทยบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และท่ีอื่นๆ  เว็บไซด์ 
http://library.udru.ac.th/ 

 

16 ทดสอบปลายภาค 
การสอบทฤษฎี 
การสอบปฏิบัติ 

4  -  แบบทดสอบ
วัดความรู้ 
-  แบบทดสอบ
การปฏิบัติ 

 

http://library.udru.ac.th/
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 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
1 1.2,1.4,2.1, 

3.3,5.3,6.2 

ทดสอบย่อยครั้งท่ี 1 
ทดสอบย่อยครั้งท่ี 2 
ทดสอบย่อยครั้งท่ี 3 
ทดสอบย่อยครั้งท่ี 4 

6 
9 
12 
15 

15 % 
15 % 
15 % 
15 % 

2 1.2,1.4,2.1,2.4, 
3.2,3.4,4.1,4.3, 
5.1,6.3 

-  วิเคราะห์  ค้นคว้า 
การน าเสนอ  รายงาน 
-  การท างานกลุ่มและผลงาน
โครงงาน 
-  การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

3 1.4,2.5,3.3,4.2, 
4.4,5.3,5.4,6.4 

-  การเข้าช้ันเรียน 
-  การมีส่วนร่วม  อภิปราย 
เสนอความคิดเห็นในช้ันเรียน 
-  การเสนอความคิดสร้างสรรค์ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 ระดับคะแนน A =  80 – 100% ดีเย่ียม  4.00 
 ระดับคะแนน B+ =  75 – 79% ดีมาก  3.50 
 ระดับคะแนน B =  70 – 74% ดี  3.00 
 ระดับคะแนน C+ =  65 – 69% ดีพอใช้  2.50 
 ระดับคะแนน C =  60 – 64% พอใช้  2.00 
 ระดับคะแนน D+ =  55 – 59% อ่อน  1.50 
 ระดับคะแนน D =  50 – 54% อ่อนมาก 1.00 
 ระดับคะแนน F =  0 – 49% ตก  0.00 
 

หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
 1. เอกสารและต าราหลัก 
  กรมศิลปากร.  (2514).  ร าวง.  โรงพิมพ์การศาสนา. 
  เครือจิต  ศรีบุนนาค.  .)2554  ( นาฏกรรมพื้นบ้านอีสาน.  โครงการจัดท าต าราและ 
       งานวิจัยเฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
       มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 
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  ปิ่นเกศ  วัชรปาณ.  (2559).  นาฏศิลป์พื้นเมือง.  อุดรธานี: คณะครุศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 
  พีรพงศ์  เสนไสย.  (2547).  สายธารแหงฟ้อนอีสาน.  ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา. 
  มนตรี  ตราโมท.  (2497).  การละเล่นของไทย.  พระนคร: กรมศิลปากร. 
  มาลินี  ดิลกวณิช.  (2543).  ระบ าและละครในเอเชีย.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
       ธรรมศาสตร์. 
  เรณู  โกศินานนท์.  (2539).  การแสดงพื้นบ้านในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: 
       ไทยวัฒนาพานิช. 
  สุมนมาลย์  นิ่มเนติพันธ์.  (2539).  การละครไทย.  กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช. 
  อมรา  กล่ าเจริญ.  (2531).  สุนทรียนาฏศิลป์ไทย.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ 
       โอเดียนสโตร์. 
 
 2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
  -ไม่มี- 
 
 3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
  ดูการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง  การละเล่นพื้นเมือง  เทศกาลงานประเพณีของท้องถิ่น 
 

หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
 1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  ท่ีจัดท าโดยนักศึกษา  ได้จัดกิจกรรมในการน า
แนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา  ได้ดังนี้ 
  1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
  1.2 การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
  1.3 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
  1.4 ข้อเสนอแนะผ่านระบบเฟสบุ๊คของสาขาวิชา  ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทาง 
การส่ือสารกับนักศึกษา 
 
 2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  2.1 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
  2.2 การตรวจผลงานนักศึกษาจากโครงงาน 
  2.3 การสอบย่อย  จ านวน  4  ครั้ง  และการสอบปลายภาค 
  2.4 การทดสอบแบบอัตนัย 
  2.5 การทดสอบด้านการปฏิบัติท่าร า 
  2.6 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
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 3. การปรับปรุงการสอน 
  3.1 การประชุมหารือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 
  3.2 การส ารวจความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิต 
  3.3 การประชุมหารือกับผู้เรียน 
 
 4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
  4.1 การทวนสอบผลการเรียนจากสมุดบันทึกผลการเรียนของรายวิชา  (ในสมุด  รบ.) 
และใบแสดงผลการเรียนท่ีส่งคณะและมหาวิทยาลัย 
  4.2 การสอบถามนักศึกษา  หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา  รวมถึงพิจารณา
จากการทดสอบย่อย 
  4.3 การทวนสอบผลการเรียนท่ีปรากฏในฐานข้อมูลของฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
  4.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรช่วยกันประเมินและวิเคราะห์ผลการเรียนในแต่ละ
ภาคเรียน 
  4.5 อาจารย์ผู้สอนเปรียบเทียบผลการเรียนในรายวิชากับรุ่นท่ีผ่านมา 
 
 5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  5.1 ปรับปรุงแผนบริการการสอนทุกปีการศึกษา 
  5.2 ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ  4 
  5.3 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาตามเทคโนโลยีและสถานการณ์ปัจจุบัน 
  5.4 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาตามผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิตและการแสดงความคิดเห็น 
จากเว็บไซต์และแหล่งประกอบการท่ีรับฝึกสอนทุกปี 
 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมือง 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากได้ศึกษาบทเรียนแล้ว  นักศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความหมาย  พัฒนาการ  ลักษณะและประเภทของนาฏศิลป์พื้นเมือง 
 2. สามารถระบุลักษณะขององค์ประกอบนาฏศิลป์พื้นเมือง 
 3. สามารถวิเคราะห์ประเภทของนาฏศิลป์พื้นเมืองได้ 
 4. มีความตระหนักถึงคุณค่าของนาฏศิลป์พื้นเมือง 
 5. มีความสามารถในการส่ือสาร  การท างาน  และการน าเสนอผลงาน 
 6. มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูล 
 7. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและการท างานร่วมกบัผู้อื่น 
 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 1. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมือง 
 2. ความหมายของนาฏศิลป์พื้นเมือง 
 3. พัฒนาการของนาฏศิลป์พื้นเมือง 
 4. ลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมือง 
 5. ประเภทของนาฏศิลป์พื้นเมือง 
 6. คุณค่าของนาฏศิลป์พื้นเมือง 
 7. แนวคิดการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นเมือง 
 บทสรุป 
 ใบกิจกรรม 

 แบบฝึกหัดบทท่ี  1 
 เอกสารอ้างอิง 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

 สัปดาห์ท่ี  1  (4  ช่ัวโมง) 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

 1. ปฐมนิเทศนักศึกษา  ดังนี้ 
  1.1 ผู้สอนปฐมนิเทศการสอนรายวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง  ช้ีแจงแผนบริหารการสอน
โดยภาพรวมเกี่ยวกับเนื้อหา  รูปแบบการสอน  กิจกรรมในห้องเรียน  เกณฑ์การให้คะแนน 
  1.2 สร้างข้อตกลงร่วมกันในการศึกษาในรายวิชานี้ 
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 ขั้นสอน 

 2. ทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนเกี่ยวกับความรู้เบ้ืองต้นนาฏศิลป์พื้นเมือง 
 3. อธิบายเนื้อหาและสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย  Microsoft 
PowerPoint  ในหัวข้อความหมาย  พัฒนาการ  ลักษณะและประเภทของนาฏศิลป์พื้น เมือง 
จุดมุ่งหมายและคุณค่าของนาฏศิลป์พื้นเมือง  ประกอบการชมคลิปการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน  และ
นาฏศิลป์พื้นเมือง 
 4. ให้นักศึกษาอภิปรายแบ่งกลุ่มๆ  ละ  5  คน  ในหัวข้อลักษณะและประเภทของ
นาฏศิลป์พื้นเมือง 
 5. ผู้สอนและผู้เรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน 
 6. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ/ประเด็นท่ียังไม่เข้าใจ 
 7. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นเกี่ยวกับ นาฏศิลป์พื้นเมืองท่ีประทับใจ  1  ชุด  
และให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  โดยผู้สอนแจ้งรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนของภาระงาน
ดังกล่าวและให้ผู้เรียนน าเสนอผลจากการสืบค้นข้อมูลในคาบเรียนต่อไป  พร้อมกับศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนบทท่ี  2 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. การน าเสนอด้วย  Microsoft PowerPoint  เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์
พื้นเมือง 
 2. การชมคลิปการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านและนาฏศิลป์พื้นเมือง 
 3. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  “ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมือง” 
 

แหล่งการเรียนรู ้
 1. ส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและท่ีอื่นๆ 
 2. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและท่ี
อื่นๆ  เว็บไซด์  http://library.udru.ac.th/ 
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การวัดและประเมินผลประจ าบทเรยีน 

 
จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. อธิบายความหมาย  
พัฒนาการ  ลักษณะและ
ประเภทของนาฏศิลป์
พื้นเมือง 

2. สามารถระบลัุกษณะของ
องค์ประกอบนาฏศิลป์
พื้นเมือง บอกคุณค่าของ
นาฏศิลป์พื้นเมืองได้ 

3. สามารถวิเคราะห์ประเภท
ของนาฏศิลป์พื้นเมืองได้ 

4. มีความตระหนักถึงคุณค่า
ของนาฏศิลป์พื้นเมือง 

5. มีความสามารถในการ
ส่ือสาร  การท างาน  และ
การน าเสนอผลงาน 

6. มีทักษะในการค้นคว้าหา
ข้อมูล 

7. มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

1. ซักถาม แลกเปล่ียน พูดคุย 
2. สังเกตพฤติกรรมการร่วม

กิจกรรม 
3. สังเกตการน าเสนอ    

หน้าช้ันเรียน 
4. ใบกิจกรรม 
5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. นักศึกษาตอบค าถาม
ถูกต้องได้ร้อยละ 80 

2. สังเกตพฤติกรรมในการ 
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม/
ความสนใจ/ความร่วมมือ/
ความกระตือรือร้นอยู่ใน
ระดับดี 

3. การน าเสนอหน้าช้ันอยู่ใน
ระดับดี 

4. นักศึกษาบอกถึงคุณค่าของ
นาฏศิลป์พื้นเมืองได้ 

5. นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ถูกต้องร้อยละ 80 
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บทที่  1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมือง 
 

บทน า 

 นาฏศิลป์ไทย  เป็นศาสตร์หนึ่งในแขนงวิชาวิจิตรศิลป์  ท่ีจัดเป็นศิลปะแห่งความงดงามท่ี
มุ่งหมายให้เกิดความบันเทิงให้แก่จิตใจ  สะท้อนวัฒนธรรมประเพณี  วิถีชีวิต  สังคม  ความเป็นอยู่
ของมนุษย์ในสมัยต่างๆ  โดยมีนาฏศิลป์พื้นเมืองแต่ละท้องถิ่นของไทยเป็นรากเหง้าแห่งประวัติศาสตร์
ของมนุษยชาติ  บ่งบอกถึงความเป็นอารยธรรมของชนเผ่าได้อย่างชัดเจน  นาฏศิลป์พื้นเมืองจึงเป็น
ศิลปะเฉพาะตนท่ีแสดงถึงเรื่องราวของชาติพันธุ์ได้เป็นอย่างดี 
 การศึกษาเรื่องนาฏศิลป์พื้นเมือง  จึงมีความส าคัญต่อการเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของ
ชาติไทยผ่านการแสดงของชนเผ่าท้ัง  4  ภาคของไทย  ท่ีมีเอกลักษณ์แตกต่างกันตามวิถีประเพณี 
สังคม  และวัฒนธรรม  อันจะน าไปสู่ความเข้าใจในศิลปะการแสดงท่ีเป็นองค์ความรู้ส าคัญต่อการ
น าไปใช้ประโยชน์ในวิชาชีพนาฏศิลป์ต่อไป 

 

ความหมายของนาฏศิลป์พ้ืนเมือง 
 นาฏศิลป์ของไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนส าคัญตามการร่ายร าตามแบบมาตรฐาน
และแบบท้องถิ่น  โดยการร่ายร าแบบละครในวังจัดให้เป็นการร าแบบมาตรฐาน (Classical Dance) 
ส่วนการร่ายร าตามท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆของไทย จัดให้เป็นการร าแบบพื้นเมือง (Folk Dance) ซึ่ง
นาฏศิลป์พื้นเมืองยังแบ่งออกเป็น 4 ภาค ตามการแบ่งเขตพื้นท่ีของประเทศ และพบว่ามีลักษณะ 
องค์ประกอบของนาฏศิลป์แตกต่างกันไปตามสังคมและวัฒนธรรมของชนในท้องถิ่น 

 นาฏศิลป์พื้นเมือง  หมายถึง  การร่ายร าท่ีเกิดจากวัฒนธรรม  ประเพณีตามแบบของ
ท้องถิ่นของตน  ตามคนพื้นเมืองหรือชนเผ่า  นาฏศิลป์พื้นเมืองถูกจัดเป็นประเภทหนึ่งของนาฏศิลป์
ไทยโดยประกอบไปด้วย  การแสดงพื้นเมืองและเพลงพื้นเมือง  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
2538) 
 ค าจ ากัดความของนาฏศิลป์พื้นเมืองนั้น  แต่เดิมเรามักใช้ค าว่า  “พื้นบ้าน”  กับ 
“พื้นเมือง”  สับสนปนเปกันโดยไม่มีการแบ่งแยก  ซึ่งความแตกต่างของพื้นบ้านและพื้นเมืองนั้น 
ผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาศิลปะพื้นบ้านและศิลปะพื้นเมือง  ได้สรุปไว้ดังนี้  (ปรานี  วงษ์เทศ, 2525: 
319) 
 ศิลปะพื้นบ้าน  หมายถึง  ศิลปกรรมท่ีมีรูปแบบเฉพาะของชุมชนหมู่บ้าน  ท่ีอาจจะเป็น
ชุมชนเดียวหรือหลายๆ  ชุมชนท่ีมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องความเป็นมาของเผ่าพันธุ์  การท ามา   
หากินและการแยกอยู่อย่างโดดๆ  ห่างไกลจากการติดต่อกับชุมชนเมือง  เช่น  ผ้าซิ่นตีนจกของ
ชาวบ้านลาวพวน  ท่ีต าบลหาดเส้ียว  อ าเภอศรีสัชชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
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 ศิลปะพื้นเมือง  หมายถึง  ศิลปะท่ีมีรูปแบบแพร่หลายอย่างกว้างๆ  จนเป็นลักษณะท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของหลายๆ  ท้องถิ่น  อาจพบท้ังท่ีหมู่บ้านและในเมือง  เช่น  ผ้ามัดหมี่ท่ีพบแพร่หลาย
ท่ัวไปเกือบตลอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การเล่นมโนราห์  ซึ่งเป็นของชาวบ้านชาวเมืองในท้องถิ่น
ทางภาคใต้ของประเทศไทย  การฟ้อนเล็บและการร าดาบ  ซึ่งพบมากในภาคเหนือและการเล่นเพลง
พิษฐานและเพลงเรือของคนในภาคกลางแต่ก่อนๆ 
 นอกจากนี้มีค าจ ากัดความถึงเพลงพื้นบ้านพื้นเมือง  ซึ่งเพลงมีความส าคัญต่อการละเล่น 
และเป็นท่ีมาของนาฏศิลป์พื้นเมือง  โดยแยกค าว่าเพลงพื้นบ้านและเพลงพื้นเมืองไว้ดังนี้   (ปรานี  
วงษ์เทศ, 2525: 105) 
 เพลงพื้นบ้าน  หมายถึง  เพลงของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง  เป็นท่ีรับรู้เฉพาะท้องถิ่นนั้นๆ
เท่านั้น  เช่น  เพลงเหย่อยเป็นเพลงพื้นบ้านของละแวกบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรี  เพลงอีแซวเป็นเพลง
พื้นบ้านของกลุ่มจังหวัดสุพรรณบุรี  เพลงเต้นก าร าเคียว  เป็นเพลงพื้นบ้านของบางท้องถิ่นในจังหวัด
นครสวรรค์  เป็นต้น 
 เพลงพื้นเมือง  หมายถึง  เพลงท่ีเป็นท่ีนิยมและรับรู้ท่ัวไปท้ังภาค  เช่น  เพลงฉ่อย  เพลง
ล าตัดเป็นต้น  ซึ่งเป็นเพลงท่ีทุกถิ่นต้องมีและร้องเล่นกันได้ 

 ส่วนค าว่า  นาฏศิลป์พื้นบ้านของไทย  (Folk Dance)  ตามค านิยามดังกล่าวเรื่องศิลปะ
พื้นบ้านและศิลปะพื้นเมือง  พอจะสรุปได้ว่า  เป็นการฟ้อนร าแบบด้ังเดิมของมนุษย์   มีท่ีมาจาก
ประเพณี  วัฒนธรรม  การฟ้อนร าของชาวบ้านตามชนบท  ท่ีมีการร้องร า  ประกอบเพลงพื้นบ้านมี
ลักษณะท่ีเรียบง่ายแต่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตนในด้านการเคล่ือนไหว  และรู้จักกันเฉพาะท้องถิ่น 
และค าว่า  นาฏศิลป์พื้นเมือง  เป็นการน าเอานาฏศิลป์ประจ าท้องถิ่นมาปรับปรุงให้เป็นที่รู้จักกันในวง
กว้างเพื่อการเผยแพร่และถูกยกระดับเข้าสู่สังคมเมือง  และเข้าสู่วัฒนธรรมหลวงโดยกรมศิลปากร  
ในฐานะหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ได้น าท่าทางพื้นฐานของชาวบ้านมาปรับเปล่ียนให้
สวยงามตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทย  จึงมีการเพิ่มเติมท่าร าให้เป็นแบบฉบับข้ึน  เพื่อง่ายแก่การจดจ า
และถ่ายทอด  ดังนั้น  ต่อมาจึงมักใช้ค าว่า  นาฏศิลป์พื้นเมือง  ซึ่งการเปล่ียนแปลงของศิลปะพื้นบ้าน
ในท้องถิ่นต่างๆ  เป็นการเปล่ียนแปลงจากระดับพื้นบ้านมาเป็นพื้นเมือง  และเข้าสู่รูปแบบใหม่ท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกันท่ัวไปท้ังประเทศ  อันเนื่องมาจากความเจริญทางคมนาคมการแพร่หลายของ
ส่ือมวลชนและความนิยมทางวัฒนธรรมสมัยใหม ่ (ปรานี  วงษ์เทศ, 2525: 330) 
 เมื่อมีการน าเอานาฏศิลป์พื้นบ้านเข้าสู่นาฏศิลป์พื้นเมือง  และเผยแพร่ให้เป็นท่ียอมรับใน
สังคมท่ัวประเทศ  ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยกรมศิลปากรเป็นผู้ก าหนดท่าร าอย่างมีระเบียบแบบ
แผน  จึงนิยมใช้ค าว่า  นาฏศิลป์พื้นเมือง  โดยท่ัวกัน 

 สรุปได้ว่า นาฏศิลป์พื้นเมือง เป็นการฟ้อนร า  เต้นร า  ท าท่าอาศัยร่างกายในการแสดงออก
ให้เกิดความสวยงามในท่วงท่าในลักษณะท่ีแตกต่างกันตามถิ่นก าเนิด  วัฒนธรรม  ศาสนา  และ
นาฏศิลป์พื้นเมืองเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพื้นเมืองอย่างขาดมิได้ 
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พัฒนาการของนาฏศิลป์พ้ืนเมือง 
 ก่อนจะศึกษาเรื่องราวของนาฏศิลป์พื้นเมืองของไทยนั้น  เราควรเข้าใจประเภทของ
นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้นเพื่อให้มองภาพรวมของนาฏศิลป์ไทยชัดเจนมากขึ้น  มนตรี   ตราโมท  ได้
กล่าวถึง  ประเพณีหลวง  และประเพณีราษฎร์  ในหนังสือการละเล่นของไทย  (มนตรี  ตราโมท, 
2540)  โดยสรุปว่า  พัฒนาการของการละเล่นของชาวสยาม  จ าเป็นต้องพิจารณาประเพณี  2  ระดับ
พร้อมๆ  กัน  ท้ังประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์  เพราะต่างก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและกัน
อยู่ตลอดเวลา  เพราะประเพณีราษฎร์มีพื้นฐานด้ังเดิมแต่ครั้งดึกด าบรรพ์รองรับมาก่อนแล้ว  รวมทั้ง
เป็นปัจจัยหลักของประเพณีหลวง  ส่วนประเพณีหลวงได้รับพื้นฐานประเพณีราษฎร์เป็นหลักส าคัญ
ท่ีสุด  แล้วจากชนช้ันสูงเป็นผู้ขัดเกลาประเพณีราษฎร์ให้ละเอียดอ่อนมีความประณีตวิจิตรและ
ซับซ้อนมากขึ้น  การละเล่นของชาวสยามท่ีเคยมีอยู่และเห็นอยู่ทุกวันนี้จึงล้วนมีพัฒนาการมาจาก
แบบแผนด้ังเดิมของท้องถิ่นหรือภูมิภาคอุษาคเนย์มาต้ังแต่ยุคดึกด าบรรพ์มาแล้ว  ต่อมาเมื่อมี
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศก็ยอมรับแบบแผนประเพณีของต่างประเทศมาประสมประสานเพื่อให้มี
ความทันสมัยและให้มีความเคล่ือนไหวเจริญก้าวหน้าขึ้น 
 อาจกล่าวได้ว่านาฎศิลป์ไทยแบ่งการแสดงออกเป็น  2  ลักษณะ  นั่นคือ  นาฏศิลป์แบบ
หลวงและนาฏศิลป์แบบท้องถิ่น  โดยนาฎศิลป์แบบหลวง  คือ  นาฏศิลป์ท่ีสืบทอดมาจากราชส านัก 
เช่น  โขน  ละคร  การละเล่นของหลวง  นอกจากนั้นกรมศิลปากรยังได้น าเอาการแสดงและนาฏศิลป์
ท้องถิ่นมาปรับปรุงขึ้นใหม่และเรียกว่าการแสดงและนาฏศิลป์พื้นเมืองแบบกรมศิลปากร  การแสดง
พื้นเมืองของกรมศิลปากร  ปัจจุบันการแสดงพื้นเมืองมีอยู่มากมายตามภูมิภาคต่างๆ  มีท้ังท่ีเป็นแบบ
แผนด้ังเดิมและแบบท่ีคิดขึ้นใหม่  เพราะสาเหตุแห่งความนิยมทางวัฒนธรรมพื้นเมือง  ด้วย          
การแลกเปล่ียนในรูปแบบของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   และการแสดงวัฒนธรรมส่ีภาค  รวมท้ัง
การศึกษาในเชิงเปรียบเทียบหรือแม้กระท้ังการแสดงเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด  มาให้การแสดง
พื้นเมืองเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลาย  กอปรกับผู้เช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์ของกรมศิลปากรได้รับความรู้
ด้านการแสดงพื้นเมืองน ามาถ่ายทอดและฝึกหัดเพื่อใช้ส าหรับการแสดงในงานต่างๆ   ท าให้ชุด       
การแสดงพื้นเมืองเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย  ซึ่งเมื่อกรมศิลปากรน ามาจัดแสดงจะมีท้ังท่ีเป็นแบบแผน
ด้ังเดิม  และแบบท่ีปรับปรุงขึ้นใหม่  (การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง, 2557: 1) 
 

 1. แบบด้ังเดิม 

  เป็นการแสดงพื้นเมืองท่ีเกิดขึ้นในชนบทของทุกภาคของประเทศไทย  สะท้อนให้เห็น
วัฒนธรรมและสภาพของสังคม  รวมท้ังการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละท้องถิ่นท่ีมีความแตกต่าง
กันตามลักษณะภูมิอากาศ ออกมาเป็นการแสดงในรูปแบบของการละเล่นกันในกลุ่มชนเพื่อพิธีการ 
เพื่อความสนุกสนานหรือเพื่อเทศกาลท่ีส าคัญๆ เช่น กลองสะบัดชัย  ฟ้อนเล็บ  ฟ้อนเทียน  ฟ้อนเงี้ยว 
ฟ้อนเจิง  ฟ้อนดาบ  ร าโนรา  ร าสิละ  แสกเต้นสาก  ฟ้อนภูไท  เซิ้งกระต๊ิบข้าว  ร าโทน  ร าแม่ศรี  
เรือมจับกรับ  เซิ้งกะโป๋  เซิ้งบั้งไฟ  เซิ้งตังหวาย 
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 2. แบบที่กรมศิลปากรประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 

  เป็นการแสดงพื้นเมืองท่ีกรมศิลปากรน ามาปรับปรุงและประดิษฐ์ขึ้นใหม่  เพื่อให้เกิด  
ความเหมาะสมท้ังในด้านความสวยงาม  และระยะเวลาในการแสดงให้มีความกระชับและรวดเร็ว   
ซึ่งเป็นชุดการแสดงท่ีได้รับความนิยมแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน  เช่น  ฟ้อนแพน  ฟ้อนสาวไหมฟ้อน
ดวงเดือน  ฟ้อนจันทราพาฝัน  ระบ าตารีกีปัส  ระบ าร่อนแร่  ร าซัดชาตรี  ระบ าศิลปากร  ระบ าเก็บ
ใบชา  ระบ าชาวนา 
  พัฒนาการการเกิดนาฏศิลป์พื้นเมืองของไทย  จึงกล่าวได้ว่าเกิดจากการละเล่นพื้นบ้าน
ของไทย  เข้าไปสู่การพัฒนานาฏศิลป์ในราชส านักโดยมีการปรับปรุงการแสดงพื้นบ้านให้มีระเบียบ
แบบแผนท่ีชัดเจน  เพื่อเหตุผลการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติและเผยแพร่กลับเข้าไปสู่ท้องถิ่น
ต่างๆ  เพื่อให้เกิดความก้าวหน้า  เฟื่องฟู  เป็นเอกลักษณ์ของชาติในยุคต่อๆ  ไป 
 

ลักษณะของนาฏศิลป์พ้ืนเมือง 
 ลักษณะนาฏศิลปพ์ื้นเมืองของไทยปรากฏอยู่ในการละเล่นท่ีมีการแสดงการร่ายร า  มีเพลง
ดนตรีประกอบท่ีได้วางเป็นแบบแผน  และนิยมเล่นหรือถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนแพร่หลายโดยมี
มูลเหตุอยู่หลายประการ  อาจเกิดจากการบูชาบวงสรวงส่ิงศักด์ิสิทธิ์  เช่น  ขอให้ส่ิงท่ีตนนับถือ
ประทานส่ิงท่ีตนปรารถนาหรือขจัดปัดเป่าส่ิงท่ีไม่ปรารถนา   นอกจากนี้  ก็เป็นการแสดงเพื่อ      
ความบันเทิงรื่นเริง  มีลักษณะการใช้เพลงพื้นเมืองประกอบกับการขับร้องเพลงเป็นเรื่องเป็นราว  มี
การแสดงเป็นละคร  การใช้ลูกคู่ร้องรับ  เช่น  ละครซอของทางภาคเหนือ  ล าตัด  ลิเก  ของภาคกลาง  
หมอล าของภาคอีสาน  และลิเกฮูลู ของภาคใต้  (การแสดงพื้นเมือง, 2551: 1)  สามารถอธิบาย
ลักษณะส าคัญของนาฏศิลป์พื้นเมือง  ได้ดังนี้ 
 1. นาฏศิลป์พื้นเมือง  สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่  ประเพณี  วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นนั้นๆ  นอกจากนี้  ยังช่วยให้เข้าใจในวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชนชาติอื่น   เพราะ
นาฏศิลป์พื้นเมืองเป็นเครื่องคุณค่าแห่งวัฒนธรรมและเป็นวิถีแห่งการสร้างมนุษยสัมพันธ์  (สุมนมาลย์ 
นิ่มเนติพันธ์  และสุมนรตี  นิ่มเนติพันธ์, 2547: 100) 
 2. นาฏศิลป์พื้นเมือง  มักมีความเรียบง่ายและมีอิสระในการแสดงออก  ผู้ฟ้อนร าสามารถ
ท่ีจะสร้างสรรค์พลิกแพลงท่วงท่าลีลาการเคล่ือนไหวออกไปได้หลายทาง   มิได้มีท่าแม่บทเป็นหลัก
แบบนาฏศิลป์ท่ีเป็นแบบแผนอย่างของราชส านักหรือของกรมศิลปากร  แต่มีลีลาท่ีงดงาม  สอดคล้อง
กับท่วงท านองเพลงพื้นบ้านและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆ  ท่ีท าให้สามารถ
บอกได้ว่าเป็นนาฏศิลป์หรือการฟ้อนร าของท้องถิ่นใด  (การแสดงพื้นเมือง, 2557: 1) 
 3. นาฏกรรมพื้นบ้านจะเน้นให้เห็นลักษณะของท้องถิ่นท้ังเพลง  ดนตรี  รูปแบบการ   
แต่งกาย  ท่าร า  ท่าเต้นท่ีสะท้อนถึงวิถีชีวิต  ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น 
(เครือจิต  ศรีบุญนาค, 2554: 1) 
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 4. นาฏศิลป์พื้นเมืองจะเน้นลักษณะและลีลาการร ามากขึ้นกว่าการเล่นเพลง  ความหมาย
ของการใช้ท่าทางจะมีมากกว่า  การแต่งกายของผู้แสดงจะดูพิถีพิถันต้องการความสวยงาม  เพื่อให้
การฟ้อนร านั้นดูงดงามและเป็นเอกลักษณ์  (อมรา  กล่ าเจริญ, 2531: 64) 
 

ประเภทของนาฏศิลป์พ้ืนเมือง 
 การจ าแนกประเภทของนาฏศิลป์พื้นเมืองนั้น  สามารถแบ่งได้ตามลักษณะท่ีแตกต่างกันไป
ตามสภาพภูมิประเทศ  สังคม  วัฒนธรรม  แต่ละท้องถิ่น  ดังนั้นการแบ่งประเภทของการแสดง
พื้นเมืองของไทย  โดยท่ัวไปจะแบ่งตามส่วนภูมิภาค  ดังนี้ 
 1. การแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือ 
 2. การแสดงพื้นเมืองของภาคกลาง 
 3. การแสดงพื้นเมืองของอีสาน 
 4. การแสดงพื้นเมืองของใต้ 
 นอกจากการแบ่งประเภทของนาฏศิลป์พื้นเมืองตามภูมิภาคต่างๆ  ของประเทศไทยแล้ว 
ยังสามารถแบ่งประเภทของนาฏศิลป์พื้นเมืองตามจุดมุ่งหมายและบริบทของการฟ้อนร า  โดยสามารถ
แบ่งได้เป็น  4  ประเภทใหญ่ๆ  ดังนี้ 
 1. นาฏศิลป์พื้นเมืองในพิธีกรรม  ความเช่ือ 
 2. นาฏศิลป์พื้นเมืองในวิถีชีวิต  การท ามาหากิน 
 3. นาฏศิลป์พื้นเมืองในการแสดงท่ีเป็นเรื่องเป็นราว 
 4. นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ในการศึกษาค้นคว้า 
 

 1. นาฏศิลป์พืน้เมืองในพิธีกรรม  ความเชื่อ 

  พิธีกรรม  ความเช่ือ  นับเป็นจุดเริ่มแรกของการเกิดนาฏศิลป์พื้นเมือง  ท่ีจัดได้ว่าเป็น
ต้นก าเนิดของนาฏศิลป์ด้ังเดิมของชนเผ่าต่างๆ  เกิดจากการนับถือธรรมชาติ  ผีสาง  เทวดา  ท่ีมนุษย์
คิดว่ามีอ านาจบันดาลส่ิงท่ีต้องการในชีวิตให้ได้  และเกิดการบนบานศาลกล่าวส่ิงศัก ด์ิสิทธิ์ด้วย     
การเซ่นไหว้ข้าวปลาอาหารท่ีตนถือว่าดีท่ีสุดเพื่อตอบสนองความต้องการให้สัมฤทธิ์ผล  นาฏศิลป์
พื้นเมืองเป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรม  ความเช่ือ  ท่ีอยู่ในประเพณีท้องถิ่นอย่างแยกกันไม่ได้  เช่น  พิธี   
ขอฝน  พิธีกรรมรักษาผู้ป่วย 
 
 2. นาฏศิลป์พืน้เมืองในวิถีชีวิต การท ามาหากิน 

  วิถีชีวิตของคนในชนบท  มีการท ามาหากินแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศ        
ภูมิประเทศ  เริ่มจากการร้องร าท าเพลงในระหว่างการท างานและพัฒนามาเป็นการแสดงในท้องถิ่น 
ซึ่งการท ามาหากินของชาวไทยในท้องถิ่นซึ่งมีอาชีพหลักคือเกษตรกรรม  ปลูกข้าว  ท าไร่  ท าสวน  
เล้ียงไหม  ทอเส่ือ  ทอผ้า  จักรสาน  ล้วนแล้วแต่มีข้ันตอนการท า  การผลิตท่ีจัดว่าเป็นภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านในท้องถิ่น  และผนวกกับความนิยมในการผลิตระบ าเป็นชุดส้ันๆ  เกิดขึ้นในรัชกาลท่ี  9  นี้  
จึงมีการสร้างสรรค์ชุดระบ ากันอย่างแพร่หลาย  โดยชาวบ้านในท้องถิ่นนิยมน าเอาศิลปหัตถกรรมท่ี  
ตนมี  น ามาประดิษฐ์เป็นชุดการแสดงสร้างสรรค์ท่ีบอกเล่าเรื่องราวของอาชีพของตน  ขั้นตอน
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กระบวนการผลิต  ถูกน ามาปรับปรุงเป็นท่าร าท่ีคิดขึ้นใหม่โดยมีนาฏศิลป์พื้นเมืองตามแบบแผนของ
กลุ่มชนเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ 
 

 3. นาฏศิลป์พืน้เมืองในการแสดงที่เปน็เร่ืองเปน็ราว 

  การแสดงพื้นเมืองและนาฏศิลป์พื้นเมือง  จัดว่าเป็นส่ิงท่ีแยกจากกันโดยเด็ดขาดไม่ได้  
ค าว่าการแสดงพื้นเมือง  เป็นการแสดงท่ีเป็นเรื่องเป็นราว  มีการน าเอานิทานพื้นบ้าน  วรรณกรรม
พื้นบ้านมาจัดแสดงในรูปแบบของการแสดงท้องถิ่น  เช่น  หมอล า  ลิเก ฯลฯ  ท้ังนี้มีรูปแบบการแสดง
แตกต่างกันไปตามภาษา  วัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ  ส่วนนาฏศิลป์พื้นเมืองท่ีสอดแทรกอยู่ใน     
การแสดงพื้นเมืองนั้น  มีท้ังอยู่รูปแบบของการแสดงค่ันเวลา  สลับฉาก  และยังเป็นการร่ายร าของ  
ตัวละครประกอบบทร้อง  บทพูด  ซึ่งถือว่ามีความส าคัญต่อการแสดงเป็นอย่างมาก  ซึ่งนาฏศิลป์ท่ีอยู่
ในการแสดงนั้นมักเน้นให้เห็นถึงความสามารถของตัวละครท่ีเป็นตัวเอกของเรื่อง  ในการใช้ศิลปะ  
การร่ายร าท่ีเฉพาะตัว  อวดฝีมือของตนเพื่อความนิยมชมชอบของผู้ชม  และถ้าเป็นนาฏศิลป์สลับฉาก 
ก็มุ่งเน้นความต่ืนตาต่ืนใจในการใช้ผู้แสดงจ านวนมาก  ประกอบกับเครื่องแต่งกายท่ีฟู่ฟ่า   เช่น  ใน
การแสดงหมอล าซิ่งของภาคอีสาน  เพื่อเพิ่มคะแนนความนิยมให้กับคณะของตน  ดังนั้นนาฏศิลป์
พื้นเมืองในการแสดงท่ีเป็นเรื่องเป็นราว  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การแสดงมีความสมบูรณ์มากขึ้น  และ
ยังเป็นการพัฒนานาฏศิลป์ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการแข่งขันกันในทางธุรกิจอีกด้วย 
 

 4. นาฏศิลป์พืน้เมืองสร้างสรรค์ในการศึกษาค้นคว้า 

  องค์การนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงในปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างมากมายท้ังท่ีเป็นองค์กร
ภาคเอกชน  และหน่วยงานการศึกษา  เมื่อเกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านนาฏศิลป์   มี
การศึกษาในระดับปริญญา  ต้ังแต่ปี  พ.ศ. 2489มี  หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์  คือ  
โรงเรียนนาฏศิลป  กรมศิลปากร  และยกได้รับการยกฐานะเป็น  วิทยาลัยนาฏศิลป  กรุงเทพฯ  ขยาย
ไปในภูมิภาคอีก  10  แห่ง  ปี  พ.ศ. 2519 – 2541  ได้ขยายการศึกษาระดับปริญญาตรีในลักษณะ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  และปี  2542  จึงเปิดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ข้ึนแทน  นอกจากนี้ยังมี
สถาบันราชภัฏ  ท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรีหรือวิชาโทในสถาบันราชภัฏท้ัง   36  แห่ง  ส่วน
มหาวิทยาลัยก็เปิดสอนวิชาศิลปะการละครและนาฏยศิลป์  ตลอดจนมีหน่วยงานสนับสนุนด้าน    
การวิจัยทางนาฏศิลป์  เช่น  ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  รวมถึงมูลนิธิต่างๆ  ท่ีให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน  นักศึกษาด้านนาฏยศิลป์  การศึกษา
ด้านนาฏยศิลป์ในมหาวิทยาลัย  ได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้สูงขึ้นเป็นล าดับท้ังในศิลปะศาสตร -
มหาบัณฑิต  และศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (สุรพล  วิรุฬห์รักษ์, 2549: 88-89)  ซึ่งการศึกษาด้าน
นาฏศิลป์ท่ีเกิดขึ้นนี้เอง  ท าให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาเพื่อค้นคว้า  และสร้างสรรค์
ผลงานการแสดง  การประดิษฐ์ระบ า  ร า  ฟ้อน  อย่างอิสระ  และพบว่าการสร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้
มีผลท าให้เกิดการน าเอานาฏศิลป์พื้นเมืองตามท้องถิ่น  ชาติพันธุ์  น ามาเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ 
วิจัย ให้เกิดนาฏศิลป์ชุดใหม่ๆ  ขึ้นอย่างมากมาย  โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการฟื้นฟูและพัฒนา 
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คุณค่าของนาฏศิลป์พ้ืนเมือง 
 การแสดงพื้นเมือง เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่าท่ีบรรพบุรุษไทยได้ส่ังสม สร้างสรรค์ 
และสืบทอดไว้เป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ  เพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เรียนรู้และรักในคุณค่าในศิลปะ
ไทยในแขนงนี้  เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและพร้อมท่ีจะช่วยสืบทอด  จรรโลง  และธ ารงไว้
เป็นสมบัติของชาติสืบไป  กล่าวได้ว่าการแสดงพื้นเมืองในแต่ละภาคจะมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันใน
เรื่องของมูลเหตุแห่งการแสดง  ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้ 
 1. แสดงเพื่อเซ่นสรวงหรือบูชาเทพเจ้า  เป็นการแสดงเพื่อแสดงความเคารพต่อส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์  หรือเซ่นบวงสรวงดวงวิญญาณท่ีล่วงลับ 
 2. แสดงเพื่อความสนุกสนานในเทศกาลต่างๆ  เป็นการร าเพื่อการรื่นเริง  ของกลุ่มชน
ตามหมู่บ้าน  ในโอกาสต่างๆ  หรือเพื่อเกี้ยวพาราสีกันระหว่าง  ชาย – หญิง 
 3. แสดงเพื่อความเป็นสิริมงคล  เป็นการร าเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ  หรือใช้ใน
โอกาสต้อนรับแขกผู้มาเยือน 
 4. แสดงเพื่อส่ือถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอันเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  และวัฒนธรรม
ประเพณีเพื่อสร้างช่ือเสียงให้เป็นที่รู้จัก 
 การแสดงพื้นเมืองของไทย  เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความมีอารยธรรมและความเจริญงอกงาม
ของคนในชาติ  ซึ่งสามารถจ าแนกคุณค่าของการแสดงพื้นเมืองเป็นด้านต่างๆ  ดังนี้ 
 1. คุณค่าด้านความบันเทิง  ความเจริญเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญของการแสดงทุกประเภท  
เพราะการแสดงพื้นเมืองท าให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ท้ังจากลีลาท่าทางของผู้แสดง     
ความวิจิตรงดงามของเครื่องแต่งกาย  ความงามสวยงามของฉาก 
 2. คุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม  การแสดงพื้นเมืองเป็นศูนย์รวมของงามศิลป์หลากหลาย
สาขา  เช่น  ดุริยางคศิลป์  นาฏศิลป์  วรรณศิลป์  มัณฑนศิลป์  วิจิตรศิลป์  และขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันงดงามของท้องถิ่น 
 3. คุณค่าด้านจริยธรรม  เนื้อเรื่องของการแสดงส่วนใหญ่จะสะท้อน  คติธรรมค่านิยม 
ทางพุทธศาสนา  การท าดีได้ดี  ท าช่ัวได้ช่ัว  เสริมสร้างคุณธรรม  และจริยธรรม 
 4. คุณค่าด้านความคิด  การแสดง  และการละเล่นพื้นเมืองหลายประเภท  เป็นการแสดง
ความสามารถด้านคิดสร้างสรรค์  สร้างจินตนาการ  สอดแทรกคติสอนใจและแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ 
 5. คุณค่าด้านการศึกษา  การแสดงพื้นเมืองของภาคต่างๆ  ก่อให้ประโยชน์ต่อการศึกษา
ค้นคว้า  ท้ังในด้านประวัติศาสตร์  วิถีชีวิตความเป็นอยู่  สังคม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีวัฒนธรรม 
และความเช่ือของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น 
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แนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พ้ืนเมือง 
 นาฏศิลป์พื้นเมือง  มีองค์ประกอบเรื่องแนวคิดในการน าเรื่องราวท่ีเป็นลักษณะความเป็น
ท้องถิ่น  น ามาสร้างเรื่องราวประกอบการแสดงได้อย่างหลากหลาย  มีความจ าเป็นต่อการพัฒนา
นาฏศิลป์พื้นเมืองในท้องถิ่น  ท่ีจ าเป็นต้องมีความเข้าใจ  ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์อย่างถูกต้อง  
ซึ่งสามารถสรุปวิธีการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นเมืองในการใช้เป็นแนวทางการสร้างสรรค์  โดยมีรูปแบบ
กระบวนการคิดสามารถสรุปวิธีการสร้างสรรค์ได้ดังนี้ 
 1. การก าหนดเนื้อหา 
 2. การก าหนดรูปแบบท่าฟ้อน 
 3. การก าหนดแนวเพลง 
 4. การก าหนดองค์ประกอบทางนาฏศิลป์ 
 
 1. การก าหนดเนื้อหา 

  การก าหนดเนื้อหา  เป็นการก าหนดเรื่องราวการสร้างสรรค์ของร าชุดหนึ่งๆ เพื่อ
แสดงออกถึงแนวคิดหลักของผู้สร้างสรรค์  การวางเนื้อหาของเรื่องราวจึงนิยมเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ
ท้องถิ่น  ชุมชน  ท่ีมีความเกี่ยวพันกับคนในท้องถิ่นเป็นส าคัญ  ดังนี้ 
  1.1 เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น  เช่น  ความเช่ือ  ขนบธรรมเนียม 
พิธีกรรม  จารีตประเพณีของชาวอีสาน  นิทานพื้นบ้าน  วรรณกรรมท้องถิ่น  เทศกาลงานประจ าปี 
การละเล่นท้องถิ่น  การท ามาหากิน  ชาติพันธุ์ 
  1.2 สะท้อนสังคม  ความทุกข์ยากของคนในชุมชน  เช่น  ความแห้งแล้ง ความยากจน 
ความเหล่ือมล้ าทางฐานะความเป็นอยู่  ความเหนื่อยยากในการท างาน 
  1.3 คติธรรมทางศาสนา ปรัชญาในการด ารงชีพ เช่น ความเช่ือ การบูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 
  1.4 ความกตัญญูต่อบิดามารดา  การทดแทนบุญคุณ 
 
 2. การก าหนดรูปแบบท่าฟ้อน 

  จากการก าหนดเนื้อหาของงาน  ผู้สร้างสรรค์จะก าหนดรูปแบบการฟ้อนเพื่อใช้ส่ือสาร
ความหมาย  โดยใช้รูปแบบทางนาฏศิลป์ท่ีเลือกให้เหมาะสมกับเรื่องราวของเนื้อหา  การก าหนด
รูปแบบการฟ้อนร าอาศัยความรู้พื้นฐานของผู้สร้างสรรค์งาน  กับความริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีต้องการให้
เกิดความแปลกใหม่ในงาน  โดยมีลักษณะดังนี้ 
  2.1 ก าหนดจากการน าท่าร านาฏยศิลป์ไทยเป็นแม่แบบในการบรรจุท่าร าตามค าร้อง 
  2.2 ก าหนดจากลักษณะส าคัญจากเอกลักษณ์เด่นของโครงสร้างท่ีน ามาเป็นต้นแบบ 
เช่น  นก  ดอกไม้  ลม 
  2.3 ก าหนดจากนาฏลักษณ์ท่าฟ้อนด้ังเดิมและน ามาสร้างสรรค์ท่าร าเพิ่มขึ้นโดยใช้
การปรับปรุงท่าให้มีความหลากหลายข้ึน 
  2.4 ก าหนดจากจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ผสมผสานกับนาฏยศิลป์สกุลอื่นๆ เช่น 
ท่าบัลเล่ต์  ท่าประกอบจังหวะสากล 
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  2.5 ก าหนดจากการน าเอาท่าทาง  อากัปกิริยาการท ามาหากิน  น ามาสร้างสรรค์เป็น
รูปแบบการฟ้อน 
  2.6 ก าหนดจากความสามารถของผู้แสดง  ซึ่งมีความสามารถต่างกันในเรื่องของ  ช่วง
อายุ  ความเข้าใจในเนื้อหาของงาน  ความสามารถทางกายภาพ  เช่น  ระดับช้ันประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา  มีผลต่อการสร้างสรรค์ท่านาฏศิลป์ท่ีมีความยากง่ายต่างกัน 
 
 3. การก าหนดแนวเพลง 
  3.1 ก าหนดจากเพลงพื้นบ้านด้ังเดิม  เช่น  กลอนหมอล า  ท านองกาพย์เซิ้ง  น ามา
แต่งบทร้อง 
  3.2 ก าหนดจากการเลียนแบบเสียงธรรมชาติ เช่น เสียงใบไม้ เสียงลม เสียงสัตว์ร้อง 
  3.3 ก าหนดจากการน าเพลงสมัยใหม่มาผสมผสานกับจังหวะเพลงพื้นบ้าน 
 
 4. การก าหนดองค์ประกอบทางนาฏศิลป์ 
  การก าหนดองค์ประกอบทางนาฏศิลป์  หมายถึง  การก าหนดด้านเครื่องแต่งกาย  
ด้านอุปกรณ์การแสดง  ด้านฉาก  เวที  แสง  ด้านการใช้พื้นท่ีเวที  ให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของ
การสร้างสรรค์  โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
  4.1 ด้านเครื่องแต่งกาย 
   4.1.1 ก าหนดการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยใช้  การแต่งกายของคนพื้นถิ่น
เป็นโครงสร้างหลัก  เช่น  นิยมใช้ผ้าพื้นเมืองตามท้องถิ่นอีสาน  การนุ่งผ้าซิ่นส้ันและยาว  การใส่เส้ือ
แขนกระบอก  น ารูปแบบการแต่งกายมาประยุกต์ให้มีความแปลกใหม่ตามเนื้อหาของเรื่องราว 
   4.1.2 ก าหนดจากการเลียนแบบธรรมชาติ  เช่น  ใช้ผ้าเบาบางเหมือนลอยลม  
มีลักษณะเหมือนใบไม้ 
   4.1.3 ก าหนดจากความนิยมตามสมัยปัจจุบัน  เช่น  มีการใช้เครื่องแต่งกายไทย
ร่วมสมัย  ตัดลดส่ิงท่ีเป็นรายละเอียดออก  คงเหลือแต่โครงสร้างหลักให้เห็นถึงรูปแบบเฉพาะ 
  4.2 ด้านอุปกรณ์การแสดง 
   อุปกรณ์การแสดง  เป็นการเพิ่มความดึงดูดใจ  มีสีสัน  โดยก าหนดจากวัสดุ
อุปกรณ์ในท้องถิ่นทั้งท่ีเป็นแบบธรรมชาติและแบบท่ีท าขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องราวของ
ท้องถิ่น  เช่น  การสร้างสรรค์ไม้พายเรือท่ีมีขนาดใหญ่กว่าของจริง  เพื่อจุดประสงค์เพิ่มเอกลักษณ์
ความโดดเด่นของชุดท่ีแสดง 
  4.3 ด้านการก าหนดการใช้พื้นท่ีเวที 
   4.3.1 ก าหนดจากรูปแบบแถวในนาฏศิลป์ไทยเป็นหลัก 
   4.3.2 ก าหนดจากการใช้เวทีลักษณะทรงส่ีเหล่ียม  หันหน้าไปยังผู้ชม  ใช้เวที
สามด้าน 
   4.3.3 ก าหนดจากการเคล่ือนท่ีท่ีมีจุดประสงค์ในการเคล่ือนไหวแบบกลุ่มเป็น
ส าคัญ 
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  4.4 ด้านการก าหนดแนวเพลง 
   4.4.1 ก าหนดจากเพลงพื้นบ้านด้ังเดิม  เช่น  กลอนหมอล า  ท านองกาพย์เซิ้ง 
น ามาแต่งบทร้อง 
   4.4.2 ก าหนดจากการเลียนแบบเสียงธรรมชาติ  เช่น  เสียงใบไม้  เสียงลม  
เสียงสัตว์ร้อง 
   4.4.3 ก าหนดจากการน าเพลงสมัยใหม่มาผสมผสานกับจังหวะเพลงพื้นบ้าน 
 

บทสรุป 

 นาฏศิลป์พื้นบ้านหรือถูกยกระดับให้เป็นนาฏศิลป์พื้นเมือง  เป็นรากเหง้าแห่งอารยธรรม
ของมนุษย์  เป็นเครื่องบ่งบอกความเป็นมา  อารยธรรม  วิถีชีวิต  ชนเผ่า  นาฏศิลป์พื้นเมืองของไทยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นส่ือกลางในการประกอบพิธีกรรมและความสนุกสนานรื่นเริง  ในงานประเพณี
ต่างๆ  นาฏศิลป์พื้นเมืองมีลักษณะนาฏศิลป์ท่ีรวมกลุ่มกันเต้น  ไม่จ ากัดจ านวน  เพศ  และอายุ  เป็น
การฟ้อนร าท่ีพัฒนามาจากการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและความเช่ือ  ยังไม่มีรูปแบบหรือ      
ท่าฟ้อนท่ีเป็นกิจจะลักษณะ  ตอบสนองสังคมท้องถิ่นในรูปแบบของพิธีกรรมและความบันเทิง  โดย
ท่าฟ้อนแตกต่างกันไปตามสภาพสังคม  ภูมิศาสตร์  วิถีชีวิต  การกินอยู่  ประเพณี  วัฒนธรรม    
รูปแบบนาฏศิลป์พบว่ามีการใช้การย่ าเท้าตามจังหวะดนตรีท่ีสนุกสนานเป็นหลักมากกว่าการใช้มือ    
มีการใช้อุปกรณ์ตามความเช่ือในการปัดเป่าส่ิงช่ัวร้าย  นอกจากนี้นาฏศิลป์พื้นเมืองในยุคต่อมายังถูก
น าไปปรับปรุงในลักษณะนาฏศิลป์ประจ าชาติ  นาฏศิลป์พื้นเมืองยังสามารถแบ่งได้ตามลักษณะ     
ภูมิประเทศได้เป็น  4  ภาค  คือ  ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือ  และภาคใต้          
ซึ่งนาฏศิลป์พื้นเมืองยังสามารถแบ่งได้ตามลักษณะของจุดมุ่งหมายในการฟ้อนร า   คือนาฏศิลป์
พื้นเมืองในพิธีกรรม  ความเช่ือ  นาฏศิลป์พื้นเมืองในวิถีชีวิต  การท ามาหากิน  การสร้างสรรค์
นาฏศิลป์พื้นเมืองเป็นส่ิงหนึ่งท่ีช่วยให้เกิดการสืบสานการฟ้อนแบบท้องถิ่นให้ยั่งยืน  จึงควรต้องมี
การศึกษาท าความเข้าใจเรื่องรูปแบบ องค์ประกอบส าคัญต่างๆ  ในการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ 
 ดังนั้นนาฏศิลป์พื้นเมือง  เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมชนเผ่าของไทยในแต่ละ
ภูมิภาคท่ีแฝงไว้ด้วยคุณค่าในปรัชญา  สังคม  วิถีถิ่นของชุมชนท่ีส่ังสมเป็นวัฒนธรรมอย่างยาวนาน 
ประกอบด้วยความงามของการฟ้อนร าท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์และแตกต่างกันท้ัง  4  ภาคของ
ประเทศไทย  ดังจะได้กล่าวถึงในบทต่อไป 
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ใบกิจกรรม 
 

 ค าช้ีแจง  ให้นักศึกษาดูคลิปการแสดง  การร าในพิธีกรรมร าผีฟ้า  นางเทียนและการแสดง
ประกอบร าผีฟ้าแล้วตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
 
 1. ผู้ร าในพิธีกรรมร าผีฟ้า  นางเทียน  กับการแสดงประกอบร าผีฟ้า  มีลักษณะและ
รูปแบบแตกต่างกันอย่างไร 

 2. การแสดงในพิธีกรรมผีฟ้า  นางเทียน  มีลักษณะการพัฒนาด้านรูปแบบการแสดง สู่ 
การแสดงประกอบร าผีฟ้าในด้านใดบ้าง 
 3. อธิบายองค์ประกอบ การร าในพิธีกรรมผีฟ้า นางเทียน และ การแสดงประกอบร าผีฟ้า 
 4. อธิบายแนวคิดการสร้างสรรค์ท่าร าพื้นบ้านสู่ นาฏศิลป์พื้นเมือง 
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แบบฝึกหัดบทที่  1 
 
 1. จงอธิบายความหมายของนาฏศิลป์พื้นเมือง 
 2. จงอธิบายลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมือง 
 3. จงอธิบายประเภทของนาฏศิลป์พื้นเมือง 
 4. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างนาฏศิลป์แบบหลวงและนาฏศิลป์พื้นเมือง 
 5. จงอธิบายคุณค่าของนาฏศิลป์พื้นเมือง 
 6. จงอธิบายแนวคิดการสร้างสรรค์ท่านาฏศิลป์พื้นเมือง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  2 

นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากได้ศึกษาบทเรียนแล้ว  นักศึกษาสามารถ 
 1. นักศึกษาสามารถเข้าใจและอธิบายความหมายของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง 
 2. สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง 
 3. สามารถระบุองค์ประกอบส าคัญ  ลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลางในชุดร าโทน  
และร าวงมาตรฐาน 
 4. ตระหนักถึงคุณค่าและอนุรักษ์นาฏศิลป์พื้นเมือง 
 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 1. ความรู้เบ้ืองต้นของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง 
 2. นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลางกับบริบททางสังคม 
  2.1 ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคกลาง 
  2.2 ลักษณะท่ัวไปทางสังคม 
  2.3 ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  2.4 ประชากร ชนเผ่า 

 3. การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลางชุดร าวงพื้นบ้าน(ร าโทน)  และร าวงมาตรฐาน 

  3.1 ประวัติความเป็นมาร าวงพื้นบ้าน  (ร าโทน) 
  3.2 องค์ประกอบการแสดงร าวงพื้นบ้าน  (ร าโทน) 
  3.3 ประวัติความเป็นมาร าวงมาตรฐาน 
  3.4 องค์ประกอบการแสดงร าวงมาตรฐาน 
 บทสรุป 
 ใบกิจกรรม 

 แบบฝึกหัดบทท่ี  2 
 เอกสารอ้างอิง 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

 สัปดาห์ที่  2  (4  ชั่วโมง) 
 1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนในสัปดาห์ท่ีผ่านมา  และให้แต่ละกลุ่มน าเสนองานท่ีได้รับ
มอบหมายจากการสืบค้นนาฏศิลป์พื้นเมืองท่ีประทับใจ  1  ชุด  สรุปและวิเคราะห์ถึงภูมิหลังของ  
การแสดงและนาฏยลักษณ์ท่ีปรากฏในการแสดง  กลุ่มละ  10  นาที 
 2. ผู้สอนเกริ่นน าหัวข้อท่ีจะเรียนและบรรยายประกอบ  Power point  เกี่ยวกับความรู้
เบ้ืองต้นนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง 
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 3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อท ากิจกรรมกลุ่ม  โดยทุกกลุ่มจะต้องอภิปรายเนื้อหาในหัวข้อ
เดียวกันดังนี้ 
  กิจกรรมท่ี  1  ความรู้เบ้ืองต้นของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง 
  3.1 มหรสพ 
  3.2 การแสดงพื้นเมือง 
  3.3 การละเล่นพื้นเมือง 
  3.4 ลักษณะการแสดงพื้นเมือง 
  3.5 องค์ประกอบการแสดง 
 4. ผู้เรียนร่วมท าความเข้าใจเนื้อหาสาระนั้นอย่างละเอียด  และร่วมอภิปรายในประเด็น
หัวข้อต่างๆ  และสลับกันให้ข้อมูลจากความเข้าใจ  ก าหนดเวลา  30  นาที 

 5. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอองค์ความรู้หน้าช้ันเรียน  กลุ่มละไม่เกิน  10  นาที 

 6. จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งสรุปองค์ความรู้ในหัวข้อท่ีได้น าเสนอด้วย  Mind mapping 
และผู้สอนให้คะแนนกลุ่ม  กลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลเป็นการเสริมแรง 
 7. แบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ  2  คน  เพื่อแลกเปล่ียนองค์ความรู้จากเรื่องท่ีศึกษา 
  กิจกรรมท่ี  2  นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลางกับบริบททางสังคม 
  7.1 ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคกลาง 
  7.2 ลักษณะท่ัวไปทางสังคม 
  7.3 ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  7.4 ประชากร  ชนเผ่า 
  โดยก าหนดเวลาไม่เกิน  30  นาที  พร้อมแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกนั 

 8. จากนั้นนักศึกษาท าแบบทดสอบท่ีครูก าหนดขึ้น  ผู้ได้คะแนนมากท่ีสุดได้รับรางวัลเป็น
การเสริมแรง 
 9. ผู้สอนและผู้เรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน 
 10. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ/ประเด็นท่ียังไม่เข้าใจ 
 11. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นเกี่ยวกับการแสดงพื้นเมืองภาคกลาง  เช่น        
ร าเหย่อย  เพลงเกี่ยวข้าว  เต้นก าร าเคียว  พร้อมท้ังศึกษาวิธีการร้องและแสดงในส่ือออนไลน์       
โดยแบ่งกลุ่มและฝึกซ้อมการแสดงพื้นเมืองภาคกลาง  กลุ่มละ 1 ชุดการแสดง และน าเสนอการแสดง
ในคาบเรียนต่อไป  และท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนพร้อมกับศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทท่ี  3 
 

 สัปดาห์ที่  3  (4  ชั่วโมง) 
 1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง 
 2. ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอการแสดงพื้นเมืองภาคกลางท่ีได้ไปศึกษามา  โดยแสดงพร้อมกับ
สรุปองค์ประกอบท่ีส าคัญในการแสดง  กลุ่มละไม่เกิน  15  นาที 

 3. จากนั้นผู้สอนประเมินการแสดงและร่วมอภิปรายถึงลักษณะส าคัญขององค์ประกอบ
การแสดงในชุดนั้นๆ  พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมประเมินผลงานและลงคะแนนให้แต่ละกลุ่ม 
โดยกลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดจะได้รางวัลเป็นการเสริมแรง 
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 4. ผู้สอนน าเสนอ  “การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลางชุดร าวงพื้นบ้าน  (ร าโทน)  
และร าวงมาตรฐาน”  โดยบรรยายประกอบ  Power point 
 5. ผู้เรียนสรุปองค์ประกอบท่ีส าคัญของร าวงพื้นบ้าน  (ร าโทน)  และร าวงมาตรฐาน  โดย
ใช้เกมส์แข่งกันถามตอบ  ให้แต่ละกลุ่มต้ังค าถามและกลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล 
 6. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ/ประเด็นท่ียังไม่เข้าใจ  และท าแบบฝึกหัด
ท้ายบท 

 7. มอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเพลงร าวงพื้นบ้าน  (ร าโทน)  โดยแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ  
6  คน  พร้อมท้ังคิดท่าร าประกอบ น ามาเสนอในคาบเรียนต่อไป 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. การน าเสนอด้วย  Microsoft PowerPoint  เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นนาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคกลาง 
 2. การชมคลิปการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง 
 3. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมืองภาค
กลาง” 
 

แหล่งการเรียนรู ้
 1. ส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและท่ีอื่นๆ 
 2. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  และท่ี
อื่นๆ  เว็บไซด์  http://library.udru.ac.th/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.udru.ac.th/


22 

การวัดและประเมินผลประจ าบทเรยีน 

 

จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. นักศึกษาสามารถเข้าใจและ
อธิบายความหมายของ
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง 

2. สามารถอธิบายประวัติ
ความเป็นมาของนาฏศิลป์
พื้นเมืองภาคกลาง 

3. สามารถระบอุงค์ประกอบ
ส าคัญ  ลักษณะของ
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง
ในชุดร าโทน  และร าวง
มาตรฐาน 

4. ตระหนักถึงคุณค่าและ
อนุรักษ์นาฏศิลป์พื้นเมือง 

1. ซักถาม  แลกเปล่ียน 
พูดคุย 

2. สังเกตพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรม 

3. สังเกตการน าเสนอ    
หน้าช้ันเรียน 

4. ใบกิจกรรม 
5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. นักศึกษาตอบค าถาม
ถูกต้องได้ร้อยละ 80 

2. สังเกตพฤติกรรมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/ความ
สนใจ/ความร่วมมือ/ความ
กระตือรือร้นอยู่ในระดับดี 

3. การน าเสนอหน้าช้ันอยู่ใน
ระดับดี 

4. นักศึกษาบอกถึงคุณค่าของ
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาค
กลางได้ 

5. นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ถูกต้องร้อยละ 80 
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บทที่  2 

นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง 
 
 ภาคกลางจัดว่าเป็นเมืองหลวงและมีศิลปะการแสดงของหลวง  อันได้แก่  โขน  ละคร  ร า 
ระบ า  มาจากในราชส านักแต่โบราณกาลและยังคงสืบทอดอนุรักษ์โดยกรมศิลปากรอย่างต่อเนื่อง   
หลังการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี  พ.ศ. 1932  กรมศิลปากรซึ่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลายเป็นหน่วยงานรัฐบาลท่ีรับผิดชอบการฝึกอบรมและสร้างศิลปินท้ังด้านนาฏศิลป์   โขน  ละคร
และดนตรี  โดยสืบทอดนาฏศิลป์หลวงซึ่งเป็นแนวนาฏศิลป์ท่ีพัฒนาขึ้นในราชส านัก  และยังคงเป็น
ศูนย์กลางท่ีมีบทบาทส าคัญในการวางรากฐานของนาฏลีลาอันเป็นแบบแผนมาตรฐานท่ัวประเทศ   
มาจนปัจจุบัน  นอกจากการแสดงแบบหลวงแล้ว  ยังมีนาฏศิลป์พื้นเมืองในบริเวณภาคกลางท่ีเป็น
นาฏศิลป์ของชาวบ้าน  ท่ีมีการพัฒนาควบคู่กันไปกับนาฏศิลป์ของหลวง 
 

ความรู้เบื้องต้นของนาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคกลาง 
 การแสดงพื้นเมืองสามารถแบ่งแยกประเภทออกไป  ดังมีผู้เช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์ได้กล่าว
ไว้  ดังนี้ 
 การแบ่งประเภทของการแสดงภาคกลางไว้  ท่ีมิได้จ ากัดอยู่ในพวกโขน  ร า  ระบ า  และ
ละคร  แต่เป็นการแสดงท่ีได้ลอกเลียนกันมาและปรับปรุงดัดแปลงไปจนมีวิธีการแสดงและความหมาย
เฉพาะตัว  การแสดงดังกล่าวนี้  แยกออกได้เป็น  2  ชนิด  (อมรา    กล่ าเจริญ, 2531: 61)  คือ 
 1. มหรสพ  หมายถึง  การเล่นรื่นเริง  มีโขน  ละคร  หรือส่ิงคล้ายคลึงกัน  ซึ่งการเล่น  
รื่นเริงเหล่านี้มีอยู่มากมาย  ได้แก่  หนังใหญ่  หนังตะลุง  หนังสด  บันตน  ลิเก  ลิเกลูกบท  ลิเก
ทรงเครื่อง  จ าอวด 
 2. การละเล่นพื้นเมือง  หมายถึง  การแสดงเล่นกันในระหว่างประชาชนในแต่ละท้องถิ่น  
เล่นเพื่อความรื่นเริงในฤดูเทศกาลต่างๆ  ซึ่งแต่เดิมมิได้ยึดถือเป็นอาชีพหรือเล่นเพื่อหารายได้แต่อย่าง
ใด  เช่น  ร าวงพื้นบ้าน  การเล่นเทิงบ้องกลองยาว  ร าเหย่อย  เต้นก าร าเคียว 
 นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง  มักปรากฏอยู่ในการละเล่นและการแสดงพื้นเมือง  ในยุค
เริ่มแรกรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ท่ีปรากฏนั้น  พบว่ามีลักษณะการร้องร าในรูปแบบอิสระไม่มี
ระเบียบแบบแผน  เช่น  เป็นการร่ายร าประกอบบทร้อง  ท านอง  มีลักษณะกรีดกราย  โยกย้ายไป
ตามจังหวะดนตรี  ต่อมาเมื่อกรมศิลปากรต้องการให้มีรูปแบบท่ีชัดเจนขึ้นจึงปรับปรุงให้มีระเบียบ
แบบแผนมากขึ้น  และบรรจุชุดการแสดงในหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้เกิดมาตรฐาน  มีการสืบทอดต่อเนื่องเป็นสมบัติของชาติ  ดังจะได้กล่าวถึงการแสดงพื้นเมือง
และนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง  ดังนี้ 
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 1. การแสดงพื้นเมืองของภาคกลาง 
  ภาคกลางเป็นภาคท่ีมีความอุดมสมบูรณ์  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้าน     
กสิกรรมและเกษตรกรรม  ท าให้เป็นภาคท่ีมีความสมบูรณ์  ประชาชนมีความเป็นอยู่สุขสบาย      
การแสดงหรือการละเล่นท่ีเกิดขึ้นจึงเป็นไปในลักษณะท่ีสนุกสนาน  หรือเป็นการร้องเกี้ยวพาราสีกัน 
เช่น  เพลงเรือ  เพลงเกี่ยวข้าว  หรือเป็นการแสดงพื้นเมืองท่ีส่ือให้เห็นการประกอบอาชีพ 
  การแสดงพื้นเมือง  จะมีลักษณะต่างกับเพลงพื้นเมืองตรงท่ีเน้นลักษณะและลีลาการร า
มากขึ้นกว่าการเล่นเพลง  ความหมายของการใช้ท่าทางจะมีมากกว่า  การแต่งกายของผู้แสดงจะดู
พิถีพิถันต้องการความสวยงามเพื่อให้การฟ้อนร านั้นดูงดงามและเป็นเอกลักษณ์ในการแสดงแต่ละชุด
การแสดงพื้นเมืองภาคกลางท้ังท่ีเล่นมาแต่โบราณ  (อมรา  กล่ าเจริญ, 2531: 64) 
  การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง  ได้แก่ 
  1.1 ร าโทน  เป็นการร าและการร้องของชาวบ้าน  โดยมีโทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบ
จังหวะ  เป็นการร้องและการร าไปตามความถนัด  ไม่มีแบบแผนหรือท่าร าท่ีก าหนดแน่นอน 

  1.2 ร ากลองยาว  เป็นการแสดงเพื่อความรื่นเริงในขบวนแห่ต่างๆ  ของไทยมีผู้แสดง
ท้ังชายและหญิง  ออกมร าเป็นคู่ๆ  โดยมีผู้ตีกลองประกอบจังหวะพร้อม  ฉิ่ง  ฉาบ  กรับ  และโหม่ง 
  1.3 ระบ าชาวนา  เป็นวิถีชีวิตความเป็นมาท่ีพากันออกมาไถนาหว่านและเก็บเกี่ยว
เมื่อข้าวเจริญงอกงาม  หลังจากนั้นพากันร้องร าเพลงด้วยความสนุกสนาน 
  1.4 เต้นก าร าเคียว  เป็นการแสดงพื้นเมืองของจังหวัดนครสวรรค์  นิยมเล่นกันตาม
ท้องนา  ผู้แสดงท้ังชายและหญิงถือเคียวมือหนึ่งถือถือรวงข้าว  ร้องเกี้ยวพาราสีกันอย่างสนุกสนาน 
  1.5 ร าเหย่อยหรือร าพาดผ้า  เป็นการละเล่นท่ีแสดงวิธีชีวิตอันสนุกของชาวบ้าน
หมู่บ้านเก่า  ต าบลจระเข้เผือก  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นการร้องร าเกี้ยวพาราสีระหว่าง
ชาย – หญิง  เริ่มการแสดงด้วยการประโคมกลองยาว  จบแล้วผู้แสดงชาย – หญิง  ออกร าทีละคู่ 
  การแสดงพื้นเมืองท่ีเป็นท่ีรู้จักและนิยมเล่นสืบกันมานั้น   มีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกัน 
กล่าวคือ  มีการแบ่งฝ่ายผู้เล่นออกเป็น  2  ฝ่าย  คือ  ชาย  หญิง  ร้องเพลงพื้นบ้านโต้ตอบกันไปมา 
ในลักษณะเกี้ยวพาราสี  มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท ามาหากิน มีกลุ่มลูกคู่คอยร้องรับ  ใช้ท่าร าง่ายๆ  แบบ
อิสระประกอบการแสดง  ดนตรีท่ีใช้หาจากวัสดุหาง่ายในท้องถิ่น  ดังจะยกตัวอย่างรูปแบบการแสดง
พื้นเมืองภาคกลางประกอบโดยสังเขป  ดังนี้ 
  การแสดงเต้นก าร าเคียว  เป็นการละเล่นพื้นเมืองท่ีเก่าแก่แบบหนึ่งของชาวชนบทใน
ภาคกลางของไทย  แถบจังหวัดนครสวรรค์  ท่ีอ าเภอพยุหะคีรี  ซึ่งแต่เดิมประชาชนส่วนมากยึดอาชีพ
การท านาเป็นหลักและด้วยนิสัยรักสนุก  ประกอบกับการเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนของไทยด้วย  จึงได้
เกิดการเต้นก าร าเคียวขึ้น  ซึ่งในเนื้อเพลงแต่ละตอนจะสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
อย่างชัดเจน  ลักษณะการร าไม่อ่อนช้อยเช่นการร าไทยท่ัวๆ  ไป  จะถือเอาความสนุกเป็นใหญ่  จะมี
ท้ัง  “เต้น”  และ  “ร า”  ควบคู่กันไป  ส่วนมือท้ังสองของผู้ร าข้างหนึ่งจะถือเคียว อีกข้างหนึ่งถือต้น
ข้าวที่เกี่ยวแล้ว  จึงได้ช่ือว่า  “เต้นก าร าเคียว” 
  ลักษณะการแสดงจะแบ่งผู้เล่นเป็น  2  ฝ่ายคือ  ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง  ส าหรับฝ่าย
ชายเรียกว่า  “พ่อเพลง”  ฝ่ายหญิงจะเรียกว่า  “แม่เพลง”  เริ่มด้วยพ่อเพลงร้องชักชวนแม่เพลงให้
ออกมาเต้นก าร าเคียวโดยร้องเพลงและเต้นออกไปร าล่อฝ่ายหญิง  และแม่เพลงก็ร้องและร าแก้กันไป 



25 

ซึ่งพ่อเพลงนี้อาจเปล่ียนไปหลายๆ  คน  ช่วยกันร้องจนกว่าจะจบเพลง  ส่วนผู้ท่ีไม่ได้เป็นพ่อเพลงแม่
ก็ต้องเป็น  “ลูกคู่”  ปรบมือและร้องเฮ้เฮ้วให้จังหวะ 

  โอกาสที่แสดง  การเต้นก าร าเคียวจะเล่นกันในฤดูเกี่ยวข้าว  ซึ่งเมื่อถึงฤดูเกี่ยวข้าว
ชาวนามักมีการเอาแรงกันโดยต่างฝ่ายต่างไปช่วยกันเกี่ยวข้าวจะไม่มีการว่าจ้างกัน  ขณะท่ีมีการเกี่ยว
ข้าวนั้น  เขามักจะมีการร้องเพลงเกี่ยวข้าวกันไปด้วย  โดยร้องแก้กันระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิง 
และเมื่อหยุดพักการเกี่ยวข้าว  ประมาณตะวันบ่ายคล้อยแล้วการเต้นก าร าเคียวจึงเริ่มเล่น  (การแสดง
พื้นบ้านภาคกลางตอนเต้นก าร าเคียว, 2552) 
 

ภาพท่ี  2.1  การแสดงเต้นก าร าเคียว 
ท่ีมา : http://ballboo3.blogspot.com/2013/03/ 

 

  ร าเหย่อยหรือเพลงเหย่อย  เป็นการละเล่นพื้นเมืองอย่างหนึ่งของไทยท่ีนิยมเล่นกันใน
ฤดูกาลต่างๆ  ในท้องท่ีจังหวัดกาญจนบุรี  แต่ก็เล่นกันเฉพาะในบางหมู่บ้านหรือบางท้องถิ่นนอกตัว
จังหวัดและไม่ใคร่เล่นกันแพร่หลายเหมือนอย่างการเล่นพื้นเมืองประเภทอื่น  ด้วยเหตุนี้  การเล่น    
ร าเหย่อยจึงดูซบเซาไปแทบจะสูญหาย  ฉะนั้นส่วนราชการซึ่งมีหน้าท่ีรักษาศิลปะด้ังเดิมของชาติคือ
กรมศิลปากร  จึงได้พิจารณาเห็นว่า  การเล่นร าเหย่อยมีแบบแผนการเล่นท่ีน่าดูน่าชมควรเผยแพร่ให้
ประชาชนท่ัวไปได้ชมและช่วยกันสนับสนุนให้ด ารงอยู่สืบไป  จึงได้ส่งคณะนาฏศิลป์ของกรมศิลปากร
ไปรับการฝึกหัดและถ่ายทอดการเล่นประเภทนี้ไว้โดยตรงจากชาวบ้านท่ีหมู่บ้านเก่า  ต าบล       
จระเข้เผือก  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2506  แล้วน าออกแสดงเป็น
ครั้งแรกในการจัดการจัดการแสดงถวายแด่สมเด็จพระราชาธิบดี  และสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย  
ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เมื่อวันท่ี  25  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2507 
  ลักษณะการเล่นร าเหย่อย  เริ่มต้นด้วยการประโคมกลองยาวอย่างกึกก้อง  นับเป็น  
การเรียกร้องความสนใจให้ผู้เล่นร าเหย่อยรู้สึกสนุกสนาน  และเท่ากับเป็นการปลุกประสาทให้ผู้แสดง
คุ้นกับจังหวะท่ีจะร้องและร าเต้นร่วมสนุกกันต่อไปอีกอย่างหนึ่งด้วย  ครั้นจบกระบวนการตีประโคม
โหมโรงกันอย่างอึกทึกครึกโครมแล้ว  พวกนักดนตรีก็จะเปล่ียนมาเล่นจังหวะท่ีช้าๆ  เพื่อจะได้
ประกอบท่าร าและค าร้องให้ถูกต้อง  ได้ยินเสียงร้องท่ีชัดเจนด้วย 
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  ท่าร าเหย่อย  เป็นท่าร าง่ายๆ  อย่างพื้นบ้าน  ลักษณะการก้าวเท้าเป็นการเดินซ้ าเท้า  
มือท่ีร าก็เป็นท่านิ่ง  ไม่เคล่ือนไหวย้ายไปมาบ่อยนัก  ผู้ท่ีไม่เคยร าถ้าได้ดูคนอื่นร าเพียงครู่เดียวก็
สามารถเลียนแบบได้โดยง่าย 
  การร้องและการร าจะเริ่มเมื่อพวกตีกลองยาวเปล่ียนจากการตีจังหวะเร็วๆ  ให้ช้าลง
แล้วพ่อเพลงฝ่ายชายก็จะเริ่มร้องก่อนเป็นการชักชวนให้ร่วมกันเล่น  ต่อจากนั้นก็ออกร าน าผ้า    
คล้องไหล่ของตนไปคล้องคอฝ่ายหญิงซึ่งยืนเรียงรายกันอยู่อีกด้านหนึ่ง  ฝ่ายหญิงเมื่อถูกคล้องผ้าก็จะ
ออกมาร าและร้องแก้ค าเกี้ยวของฝ่ายชาย  แล้วน าผ้าไปคล้องคอชายคนอื่นต่อไป  การเล่นเหย่อยจะ
ด าเนินไปอย่างนี้  เมื่อสมควรแก่เวลาผู้แสดงท้ังหมดก็จะออกร าพร้อมกันหมดทุกคน 
  ค าร้องเพลงเป็นค าร้องท่ีแต่งขึ้นตามแบบแผนของการเล่นเหย่อย  ใช้ถ้อยค าพื้นๆ  ร้อง
โต้ตอบกันด้วยการด้นกลอนสด  ถ้าผู้เล่นมีปฏิภาณและไหวพริบดีอาจพลิกเพลงค าร้องให้สนุกสนาน
มากยิ่งขึ้น  ลักษณะค าร้องเป็นการเกี้ยวพาราสีกนระหว่างชายหญิง  มุ่งเอาความสนุกสนานครึกครื้น
เป็นส าคัญชนิด  (อมรา  กล่ าเจริญ, 2531: 61) 
                       

 
ภาพท่ี  2.2  ร าเหย่อย 

ท่ีมา : https://qqqchaam38.wordpress.com 

 

 2. เพลงพื้นเมือง 
  ค าว่า  “เพลง”  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  อธิบายไว้ดังนี้ 
  “ล าน า  ท านอง  ค าขับร้อง  ท านองดนตรี  กระบวนพิธีร าดาบร าทวน  เป็นต้น        
ช่ือการร้องแก้กันมีช่ือต่างๆ  กัน  เช่น  เพลงปรบไก่  เพลงฉ่อย  เป็นต้น”  (พจนานุกรมฉบับ        
ราชบัณฑิตยสถาน, 2538) 
  ผู้เช่ียวชาญได้อธิบายความหมายของเพลงพื้นเมืองไว้ว่า 
  “เพลงพื้นเมือง  หมายถึง  เพลงเพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ  ซึ่งแต่ละท้องถิ่น
ประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม  และส าเนียงภาษาพูดท่ีเพี้ยนแปร่งแตกต่าง
กัน  เพลงแบบนี้มักจะนิยมร้องกันในเวลาเทศกาล  หรืองานท่ีมีการชุมนุมคนในหมู่บ้าน  มาร่วม    รื่น
เริงกันช่ัวครั้งช่ัวคราว  เช่น  งานตรุษสงกรานต์  ขึ้นปีใหม่  ทอดกฐิน  ผ้าป่า  และในการลงแขกเอา
แรงกันในกิจอันเป็นอาชีพ  เช่น  เกี่ยวข้าว  นวดข้าว  เป็นต้น  การประดิษฐ์เพลงและถ้อยค าและ
ส าเนียงพูดนี้  แต่ละเมืองแต่ละต าบล  ก็ย่อมผิดแผกแปลกกันไปตามพื้นเมืองและต าบลนั้นๆ  เพลง
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เหล่านี้ได้ฝังตัวติดอยู่ในความทรงจ าของชาวพื้นเมืองต่อกันลงมาเป็นช้ันๆ  อย่างแน่นแฟ้นตามถิ่นท่ี
อยู่นั้นๆ  จึงเรียกกันว่า  “เพลงพื้นเมือง”  (มนตรี  ตราโมท, 2540) 
  ลักษณะของเพลงพื้นเมือง  เป็นเพลงท่ีมีท านองง่ายๆ  ถ้อยค าภาษาท่ีใช้ก็เป็นค าไทย
แท้เรียบๆ  ง่ายๆ  แต่ฟังแล้วกินใจเข้าใจได้ลึกซึ้งทันที  เพราะชาวบ้านไม่นิยมใช้ศัพท์และภาษาบาลี
สันสกฤตอันยุ่งยากนัก  ค าพูดโต้ตอบกันระหว่างชายหญิง  อาจมีถ้อยค าหยาบคายบ้าง  แต่ก็ถือเป็น
โวหารของศิลปิน  ส่วนลักษณะค าประพันธ์มีสัมผัสทุกวรรคตอน  จ านวนค าท่ีใช้ในแต่ละวรรคก็ไม่
ก าหนดตายตัว  เมื่อไม่มีข้อบังคับมากนักชาวบ้านจึงร้องเพลงกันได้โดยมาก  เครื่องประกอบจังหวะ
นั้นในขั้นแรกก็เป็นแต่เพียงการตบมือ  ต่อมาจึงมีการน าเครื่องดนตรีบางอย่างเข้าประกอบด้วย 
  เพลงพื้นเมืองนั้นมีลักษณะและวิธีการเล่นแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น   สามารถ
ค้นหาเนื้อเพลงได้มากพอสมควรเฉพาะบริเวณภาคกลางนับได้ว่าเป็นแหล่งวัฒนธรรมแห่งหนึ่งท่ี
ชาวบ้านได้สร้างสรรค์เพลงพื้นเมืองเอาไว้หลายสิบชนิด 
  เนื้อหาของเพลงพื้นเมืองจะออกมาในรูปแบบท่ีเกี้ยวพาราสีกัน  ส่ิงส าคัญในการร้องท่ี
ส าคัญอยู่ท่ีผู้ร้องเพลงต้องคล่องในการด้นกลอนสด  ร้องแก้กัน  มีปฏิภาณ  ท าให้เกิดความสนุกขึ้นท้ัง
สองฝ่าย  มาในตอนหลังๆ  จึงคิดหาหนทางแยกแยะการร้องเพลงไปต่างๆ  นานา  เช่น  ลักหาพาหนี  
ชิงชู้  ตีหมากผัว  ในท่ีสุดก็ร้องเป็นเรื่องเป็นราวแบบละคร 
  เพลงพื้นเมืองภาคกลางท่ีพบและยังมีแสดงอยู่  เช่น  เพลงเทพทอง  อีแซว  เพลงฉ่อย 
เพลงเรือ  เพลงเกี่ยวข้าว  เพลงพาดควาย  เพลงสงฟาง  เพลงพิษฐาน  เพลงพวงมาลัย  เพลงระบ า
บ้านไร่  เพลงปรบไก่  เพลงช้านางหงส์  เพลงโคราช  เพลงทรงเครื่อง  (อมรา  กล่ าเจริญ, 2531: 64) 
  ประเภทเพลงพื้นเมืองภาคกลางแบ่งออกเป็น  3  ประเภท  คือ 
  1. เพลงท่ีเล่นตามเทศกาล  ได้แก่  เพลงระบ าบ้านไร่  เพลงพวงมาลัย  เพลงพิษฐาน 
เพลงเหย่อย  เพลงแม่ศรี  ซึ่งเป็นเพลงท่ีเล่นในวันสงกรานต์ท้ังส้ิน  ในเทศกาลเข้าพรรษา ออกพรรษา  
หรือกฐิน  ผ้าป่า  มีเพลงเรือ  เพลงหน้าใย  เพลงดอกสร้อย  สักวา 
  2. เพลงท่ีเล่นตามฤดูกาล เช่น ฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีเพลงเกี่ยวข้าว เพลงเต้นก าร าเคียว 
เพลงสงฟาง  เพลงชักกระดาน  ในฤดูน้ าหลากมีเพลงเรือ 
  เพลงท้ัง  2  ประเภทนี้  เล่นเพื่อพักผ่อนหย่อนใจในเวลาว่าง  หรือผ่อนคลายความ
เคร่งเครียดจากการประกอบอาชีพอันหนัก  คือการท านา  ท าสวน  ท าไร่  เป็นต้น 
  3. เพลงท่ัวไป  เล่นไม่จ ากัดฤดูกาล  ได้แก่  เพลงกล่อมเด็ก  เพลงอีแซว  เพลงระบ า
บ้านนา  เพลงแอ่วเคล้าซอ  เพลงล าตัด  เพลงโคราช  เพลงฉ่อย  เพลงปรบไก่  เพลงพาดควาย  เพลง
เทพทอง 
  เพลงพื้นเมืองแต่ละชนิดไม่ได้มีอยู่ในท่ีใดท่ีหนึ่งเพียงแห่งเดียว แต่ได้แพร่หลายกระจาย
ออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆ  ตามเส้นทางล าน้ าซึ่งในอดีตนับเป็นหัวใจของการคมนาคมและเป็นหัวใจของ
ชุมชนด้วย  โดยเหตุนี้ส าเนียงและวิธีการเล่นจึงผิดแผกแตกต่างกันออกไปตามลักษณะนิยมของ
ท้องถิ่นที่รับถ่ายทอดไป  ท าให้กลายเป็นหลายท่วงท านอง  (ประพีร์  เทพธรานนท์, 2552: 181) 
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  เพลงพื้นเมืองท่ีนิยมน ามาร้องเล่นและเกิดเป็นการแสดงพื้นเมืองท่ีเป็นท่ีรู้จักกันอย่าง
แพร่หลายมีอยู่หลายเพลง  ดังจะขอยกตัวอย่างเพลงพื้นเมืองประกอบการแสดงท่ีกรมศิลปากรได้
น ามาปรับปรุงและบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนนาฏศิลป์  ซึ่งมีความชัดเจนด้านภาษา และ
บรรจุท่าร าท่ีง่ายต่อการอนุรักษ์และสืบทอดดังนี้ 
  เพลงเหย่อย  เป็นเพลงท่ีมีแบบแผนท้ังท านอง  เนื้อร้อง  และแนวการแสดง  ซึ่งมี
แสดงอยู่เฉพาะท้องถิ่นบางแห่งเท่านั้น  เช่น  ท่ีจังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  โดยเฉพาะท่ี
ต าบลจระเข้เผือก  อ าเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี  ชาวบ้านยังแสดงกันอยู่และแสดงกันได้หลาย
ครอบครัว  เพราะมีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาโดยตรง และดูเหมือนจะเป็นแห่งเดียวท่ียังมีผู้สามารถ
แสดงได้เกือบท้ังหมู่บ้าน  จนกรมศิลปากรส่งศิลปินมาถ่ายทอดแบบแผนท้ังหมดเอาไว้  แบบแผน
อย่างหนึ่งคือ  พ่อเพลงร้องแล้วน าเอาผ้าไปคล้องคอแม่เพลง  แล้วแม่เพลงก็จะน าเอาไปคล้อง        
พ่อเพลงคนอื่นต่อไป  ดังนั้น  การแสดงเพลงเหย่อยจึงมักแสดงเป็นหมู่ชายหญิง  ข้างละ  ๕  หรือ  ๘  
คน  บางครั้งถึงเกือบ  ๒๐  คน  ตัวอย่างเพลง  มีดังนี้ 
 
  ชาย  มาเถิดหนาแม่มา มาเล่นพาดผ้ากันเอย 
    พี่ต้ังวงไว้ท่า  อย่าเพิ่งรอช้าเลยเอย 
    พี่ต้ังวงไว้คอย  อย่าให้วงกร่อยเลยเอย 
  หญิง  มาเถิดพวกเรา  ไปร ากับเขาหน่อยเอย 
    ร าร่ายกรายวง  สวยดังหงส์ทองเอย 
    ร าเอยร าคู่  น่าเอ็นดูเสียจริงเอย 
  ชาย  แม่คุณอย่าช้า  รีบร าออกมาเถิดเอย 
  หญิง  ร าเอยร าร่อน  สวยดังกินนรร าเอย 
  ชาย  เจ้าเคียวใบข้าว  พี่รักเจ้าสาวเสียจริงเอย 
  หญิง  รักน้องจริงจริง  รักแล้วอย่าท้ิงไปเอย 
  ชาย  พี่แบกรักมาเต็มอก รักจะตกเสียแล้วเอย 
  หญิง  ผู้ชายหลายใจ  เช่ือไม่ไต้เลยเอย 
  ชาย  พี่แบกรักมาเต็มลา ช่างไม่เมตตาเสียเลยเอย 

ฯลฯ 
 
  เพลงเก่ียวข้าว  เนื่องจากการท างานในนาต้องมีผู้คนมาก  จึงมีประเพณีลงแขกด้วย
การช่วยกันเกี่ยวข้าวเมื่อข้าวเหลืองอร่ามแล้ว  การท่ีผู้คนมากๆ  มาร่วมกันท างาน  จะมีการเล้ียงดู
และการเล่นเพลงประคารมกันตามธรรมเนียม  การร้องเล่นเพลงเกี่ยวข้าวเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ
และสนุกสนานไปพร้อมกัน  ได้ประโยชน์ในทางปลูกฝัง  ความสามัคคี  มีการพบปะกันระหว่างหญิง  
ชาย  การเล่นเพลงเกี่ยวข้าวนี้  หากจัดขึ้นเป็นการแสดงมิได้ร้องเล่นกันในท้องนา  ก็จะจัดฝ่ายหญิง
ฝ่ายชาย  มีพ่อเพลง  แม่เพลงเป็นหัวหน้า  ถือเคียวมือหนึ่ง  ถือด้นข้าวมือหนึ่ง  ร้องร าไปตามจังหวะ
ของค าร้องท่ีมีใจความได้ถามทุกข์สุขกันบ้าง  เกี้ยวพาราสีกันบ้าง  ตามธรรมเนียมของการเล่นเพลง  
ภายหลังกรมศิลปากรมาปรับปรุงใหม่จนมีสร้อยท่ีจ ากันได้อยู่บทหนึ่ง  คือ 
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  “เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว  อย่ามัวชะแง้แลเหลียว  เด๋ียวเคียวจะเกี่ยวกอยเอย”  แล้ว
เพลงไทยสากลก็เอาไปใช้เป็นเนื้อร้องของเพลงร าวง  (กรมประชาสัมพันธ์)  แสดงว่ามีพื้นฐานท่ีดี    
จึงสามารถประยุกต์ออกเป็นในทางสากลได้  ความจริงแล้วเป็นเนื้อร้องอย่างส้ันๆ  ในขณะเกี่ยวข้าว 
และยังมีเนื้อร้องอื่นๆ  อีก  เช่น 
  “คว้าเถิดหนาแม่คว้า  รีบตะบึงไปถึงคันนา  จะได้พูดจากันเอย...” 
  “เกี่ยวข้าวแม่ยาย  ผักบุ้งหญ้าหวาย  พันท่ีปลายก าเอย” 
  “คว้าเถิดหนาแม่คว้า  ผักบุ้งสันตะวา  คว้าให้เต็มก าเอย” 
 
  พอตกเย็นเลิกงานเกี่ยวข้าวแล้ว  อาบน้ าอาบท่า  กินข้าวปลาเรียบร้อย  ก็เล่นเพลงกัน
อีกพักหนึ่ง  เรียกว่า  “ร าก าร าเคียว”  โดยถือเคียวมือหนึ่ง  และก าด้นข้าวมือหนึ่ง  เอ่ยเสียงร้อง
โต้ตอบกัน  ดังเนื้อร้องต่อไปนี้ 
 
  ชาย  พี่จะขอพังส าเนียง  แม่เอยจงร้องร ่าว่า 
    พี่เข้ามาปลอบแม่ทรามสงวน ท้ังกาลก็จวนเวลา 
    ขอเชิญแม่เยื้อนเอื้อนโอษฐ เถิดแม่พวงมะโหดสุมนทา 
    แม่งามประกอบจงตอบวาจา เถิดแม่ดอกจ าปาทอง เอย 
  หญิง  แด่พอพี่เอ่ยทรามเชยก็ร้อง  ตอบสนองสนทนา 
    ฉันเสียแค่นของพี่ไม่ได้  ซังกะตายจ าจะว่า 
    ไหนๆ  ก็ได้เข้ามาปลอบ  แล้วจ าจะตอบวาจา 
    มิให้พี่ชายอายหน้า  ท่ีเพื่อนเขามาดอก เอย 
  ชาย  แม่สร้อยระย้าพี่มาพบเจ้า ในวันเกี่ยวข้าวในนา 
    พี่หวังฝากกายด้วยหมายจะชิด แม่ยอดชีวิตแม่ช่ืนชีวา 
    แม่อย่าอายเอียงอย่าเล่ียงอย่าหลบ  พี่หวังจะคบกับแม่แก้วตา 
    ขอเชิญปราศรัยด้วยไมตรีจิต จะได้ร่วมคิดท านา เอย 
  หญิง  ได้ฟังค าชายมาชวนสนิท ตัวน้องให้คิดเอียงอาย 
    ผู้ชายหลายล้ินมักปล้ินมักปล้อน ไม่แน่ไม่นอนมักกลับมักกลาย 
    ถึงคราวจะคุยประจบประแจง น้องให้ระแวงไม่วาย 
    ค าหวานเป็นลมค าขมเป็นยา ไม่เช่ือวาจาผู้ชาย  เอย 
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  เพลงเต้นก าร าเคียว  (กรมศิลปากร) 
 

ตัวอย่างเนื้อเพลงเต้นก าร าเคียว 
 
  เพลงมา 

  ชาย  : มากันเถิดนางเอย  เอ๋ยรา  แม่มามารึมา  แม่มา  (ซ้ า)  มาเถิดแม่นุชน้องพี่จะ
เป็นฆ้องให้น้องเป็นปี่  ต้อยตะริดต๊ิดตอด  น้ าแห้งน้ าหยอดท่ีตรงล้ินปี่  มาเถินะแม่มา  มารึมาแม่มา 
มาเต้นก าย่ าหญ้ากันในนานี้เอย 

  หญิง  : มากันเถิดนายเอย  เอ๋ยรา  พ่อมามารึมา  พ่อมา  ฝนกระจายปลายนา  แล้ว
น้องจะมาอย่างไรเอย 

 

  เพลงไป 

  ชาย  : ไปกันเถิดนางเอย  เอ๋ยรา  แม่ไปไปรึไป  แม่ไป  ไปชมนกกันท่ีในป่า  ไปชม
พฤกษากันในไพร  ไปชมชะนีผีไพรกันเล่นท่ีในดงเอย 
  หญิง  : ไปกันเถิดนายเอย  เอ๋ยรา  พ่อไปไปรึไป  พ่อไป  น้องเดินขยิกจิกไหล่  ตาม
ก้นพี่ชายไปเอย 
 
  เพลงเดิน 

  ชาย  : เดินกันเถิดนางเอย  เอ๋ยรา  แม่เดินเดินรึเดิน  แม่เดิน  ย่างเท้าขึ้นโคก  เสียง
โพระดกมันเกริ่น  (ซ้ า)  จะชวนหมู่น้องไปท้องพะเนิน  ชมเล่นให้เพลินใจเอย 
  หญิง  : เดินกันเถิดนายเอย  เอ๋ยรา  พ่อเดินเดินรึเดิน  พ่อเดิน  หนทางก็รก
ระหกระเหินแล้วน้องจะเดินอย่างไรเอย 
 
  เพลงร า 

  ชาย  : ร ากันเถิดนางเอย  เอ๋ยรา  แม่ร าร ารึร า  แม่ร า  ใส่เส้ือดี  แม่ห่มแต่สีดอกข า 
น้อยหรือแน่แม่ช่างร า  แม่เช้ือระบ าเก่าเอย 
  หญิง  : ร ากันเถิดนายเอย  เอ๋ยรา  พ่อร าร ารึร า  พ่อร า  มหาหงส์ลงต่ า  ต่างคนต่าง
ร าไปเอย 
 
  เพลงร่อน 

  ชาย  : ร่อนกันเถิดนางเอย  เอ๋ยรา  แม่ร่อนร่อนรึร่อน  แม่ร่อน  (ซ้ า)  รูปร่างเหมือน
นางระบ า  แม่เอ๋ยช่างร า  แม่คุณช่างร่อน  (ซ้ า)  อ้อนแอ้นแขนอ่อน  รูปร่างเหมือนมอญร าเอย 
  หญิง  : ร่อนกันเถิดนายเอย  เอ๋ยรา  พ่อร่อนร่อนรึร่อน  พ่อร่อน  สีนวลอ่อนๆ  ร่อน
แต่ลมบนลมเอย 
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  เพลงบิน 

  ชาย  : บินกันเถิดนางเอย  เอ๋ยรา  แม่บินบินรึบิน  สองตีนกระทืบดิน  ใครเลยจะบิน
ไปได้อย่างเจ้า  (ซ้ า)  ใส่งอบขาวๆ  ร าก าข้าวงามเอย 
  หญิง  : บินกันเถิดนายเอย  เอ๋ยรา  พ่อบิน  บินรึบิน  พ่อบิน  มหาหงส์ทรงศีล  บิน
ไปตามลมเอย 
 
  เพลงยัก 

  ชาย  : ยักกันเถิดนางเอย  เอ๋ยรา  แม่ยักยักรึยัก  แม่ยัก  ยักตื้น  กระไรติดกึก ยักลึก 
กระไรติดกัก  (ซ้ า)  แม่หงส์ทองน้องรัก  ยักให้หมดวงเอย 
  หญิง  : ยักกันเถิดนายเอย  เอ๋ยรา  พ่อยักยักรึยัก  พ่อยัก  (ซ้ า)  อย่าเข้ามาใกล้น้อง
นัก  จะโดนเคียวควักตาเอย 
 
  เพลงย่อง 
  ชาย  : ย่องกันเถิดนางเอย  เอ๋ยรา  แม่ย่องย่องรึย่อง  แม่ย่อง  บุกพงอะไรแกรกๆ 
สองมือก็แวกนัยน์ตาก็มอง  (ซ้ า)  พบฝูงละมั่ง  กวางทอง  พวกเราก็จ้องยิงเอย 
  หญิง  : ย่องกันเถิดนายเอย  เอ๋ยรา  พ่อย่องย่องรึย่อง  พ่อย่อง  ฝูงละมั่งกวางทอง  
ย่องมากินถั่วเอย 
 
  เพลงย่าง 
  ชาย  : ย่างกันเถิดนางเอย  เอ๋ยรา  แม่ย่างย่างรึย่าง  แม่ย่าง  ย่างเถิดย่างเถิดแม่ย่าง 
ย่างรึย่างแม่ย่าง  เจอะเสือพี่ก็จะยิง  เจอะกระทิงพี่ก็จะย่าง  (ซ้ า)  ไม่ว่าเนื้อเสือเนื้อช้าง  จะย่างไป
ฝากเมียเอย 
  หญิง  : ย่างกันเถิดนายเอย  เอ๋ยรา  พ่อย่าง  ย่างรึย่างพ่อย่าง  เนื้อเสือเนื้อช้าง  ย่าง
ไปฝากเมียเอย 
 
  เพลงแถ 

  ชาย  : แถกันเถิดนางเอย  เอ๋ยรา  แม่แถแถรึแถ  แม่แถ  (ซ้ า)  จะลงหนองไหน  พี่
จะไปหนองนั้นแน่  (ซ้ า)  นกกระสาปลากระแห  แถให้ติดดินเอย 
  หญิง  : แถกันเถิดนายเอย  เอ๋ยรา  พ่อแถแถรึแถ  พ่อแถ  (ซ้ า)  นกกระสาปลา
กระแห  แถมาลงหนองเอย 
 
  เพลงถอง 
  ชาย  : ถองกันเถิดนางเอย  เอ๋ยรา  แม่ถองถองรึถอง  แม่ถอง  (ซ้ า)  ถองรึถองแม่
ถอง  ถองซิถองแม่ถอง  คอยขยับจับจ้อง  ถองให้ถูกนางเอย 
  หญิง  : ถองกันเถิดนายเอย  เอ๋ยรา  พ่อถองถองรึถอง  (ซ้ า)  กล้าดีก็เข้ามาลอง  
จะโดนกระบองตีเอย  (การแสดงพื้นบ้านภาคกลางตอนเต้นก าร าเคียว, 2552) 
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 สรุปได้ว่า  ศิลปะการแสดงของภาคกลางแบ่งออกได้เป็น  2  กลุ่มใหญ่ๆ  คือ  การแสดง
ของหลวงและการแสดงพื้นเมือง  ในส่วนการแสดงของหลวงนั้นนอกจากจะมีการแสดงโขน  ละคร 
ระบ า  ท่ีเป็นการแสดงท่ีมีระเบียบแบบแผนตามอย่างโบราณราชส านักแล้ว  ยังมีการละเล่นท่ีเรียกว่า
มหรสพ  ซึ่งเป็นการแสดงของชาวบ้าน  ซึ่งประกอบไปด้วยการแสดงพื้นเมืองและเพลงพื้นเมือง    
การแสดงพื้นเมืองภาคกลางมาจากประเพณีการละเล่นของชาวบ้านในประเพณีต่างๆ  และยังพบว่ามี
เพลงพื้นเมืองมีส่วนส าคัญในการประกอบการแสดง  ลักษณะการแสดงมีรูปแบบเป็นการร้องเพลง
โต้ตอบกันระหว่างชายหญิง  มีพ่อเพลงแม่เพลงและลูกคู่ร้องรับ  การแสดงพื้นเมืองบางชุดท่ีได้รับ
ความนิยม  ถูกน าไปปรับปรุงและท าให้มีระเบียบแบบแผน  เพื่อบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน
นาฏศิลป์โดยกรมศิลปากร  ซึ่งมีผลให้เกิดการอนุรักษ์และสืบทอดเป็นศิลปะการแสดงของชาติ  
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางสภาพสังคม  ส่ิงแวดล้อม  ท่ีมีผลให้เกิดรูปแบบนาฏศิลป์และการแสดง
พื้นเมืองภาคกลาง  ดังจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในล าดับต่อไป 

 

นาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคกลางกับบริบททางสังคม 

 1. ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคกลาง 
  ภาคกลางเป็นพื้นท่ีราบกว้างใหญ่ตอนใจกลางของประเทศ  มีลักษณะเป็นท่ีราบลุ่ม  
ลักษณะคล้ายรางน้ าขนาดใหญ่ประกอบด้วยทิวเขาทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตก   ซึ่งทอดตัว
ยาวขนานกันจากทิศเหนือลงไปทางทิศใต้เป็นขอบของราง  ต้นรางอยู่บริเวณท่ีราบสูงทางเหนือ  พื้นท่ี
ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม  แบ่งตามรูปลักษณะออกได้เป็นสองตอนคือ  ตอนตะวันออกมีพื้นท่ีเป็นรูป
สามเหล่ียม  ตอนตะวันตกหรือภาคกลางแท้ๆ  มีพื้นท่ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าต้ังอยู่บนก้นอ่าวไทย 

  ภาคกลางประกอบด้วย  22  จังหวัด 

 
ภาพท่ี  2.3  แผนท่ีภาคกลาง 

ท่ีมา : https://autoelotic.wordpress.com 
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  1.1 ท่ีต้ังและขอบเขตภาคกลาง 
   ทิศเหนือ  ดินแดนท่ีอยู่เหนือสุดของภาคคือ  จังหวัดสุโขทัย 
   ทิศตะวันออก  ดินแดนท่ีอยู่ตะวันออกสุดของภาคคือ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   ทิศตะวันตก  ดินแดนท่ีอยู่ตะวันตกสุดของภาคคือ  จังหวัดก าแพงเพชร 
   ทิศใต้  ดินแดนท่ีอยู่ใต้สุดของภาคคือ  จังหวัดสมุทรสงคราม 
  1.2 ท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ 
   ทิศเหนือ  อยู่ท่ีละติจูด  17  องศาเหนือ  45  ลิปดาเหนือ 
   ทิศใต้  อยู่ท่ีละติจูด  13  องศาเหนือ  15  ลิปดาเหนือ 
   ทิศตะวันออก  อยู่ท่ีลองติจูด  101  องศา  35  ลิปดาตะวันออก 
   ทิศตะวันตก  อยู่ท่ีลองติิจูด  98  องศา  55  ลิปดาตะวันออก 
  1.3 ขนาด 
   ภาคกลางมีเนื้อท่ีท้ังหมด  92,306  ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วย  พื้นท่ี  22 
จังหวัด  ได้แก่   ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  ราชบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว 
สระบุรี  ลพบุรี   สุพรรณบุรี  ชัยนาท  สิงห์บุรี  อ่างทอง  อยุธยา  นครนายก  ปทุมธานี  นนทบุรี  
นครปฐม สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สมุทรปราการ  และกรุงเทพมหานคร  เป็นภาคท่ีมีขนาดใหญ่
เป็นอันดับ 3  ของประเทศ 
  1.4 ลักษณะภูมิประเทศ 
   ลักษณะภูมิประเทศท่ัวไป  เป็นท่ีราบดินตะกอนท่ีล าน้ าพัดมาทับถม  ในบริเวณท่ี
ราบนี้มีภูเขาโดดๆ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูนกระจายอยู่ท่ัวไป  ภูมิประเทศตอนบนของภาคกลาง
เป็นท่ีราบลูกฟูก  คือเป็นท่ีสูงๆ  ต่ าๆ  และมีภูเขาท่ีมีแนวต่อเนื่องจากภาคเหนือเข้ามาถึงพื้นท่ี
บางส่วนของจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์  ส่วนพื้นท่ีตอนล่างของภาคกลางนั้นเป็นดินดอน
สามเหล่ียมปากแม่น้ าเจ้าพระยา  ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ าปิง  วัง  ยม  น่าน  นอกจากแม่น้ า
เจ้าพระยาแล้ว  ตอนล่างของภาคกลางยังมีแม่น้ าไหลผ่านอีกหลายสาย  ได้แก่  แม่น้ าแม่กลอง      
แม่น้ าท่าจีน  แม่น้ าป่าสัก  และแม่น้ านครนายก  เขตนี้เป็นท่ีราบกว้างขวางซึ่งเกิดจากดินตะกอน 
หรือดินเหนียวท่ีแม่น้ าพัดพามาทับถมเป็นเวลานาน  จึงเป็นพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
เพาะปลูกมาก  และเป็นเขตท่ีมีประชากรเยอะท่ีสุดในประเทศไทย  ฉะนั้นภาคกลางจึงได้ช่ือว่าเป็น  
อู่ข้าวอู่น้ าของไทย  (ท่ีต้ังภาคกลาง, สืบค้นเมื่อ 26 มิถุนายน 2557) 
  1.5 แม่น้ าสายส าคัญของภาคกลาง 
   1.5.1 แม่น้ าเจ้าพระยา  เริ่มจากจังหวัดนครสวรรค์  ไหลลงสู่ทะเลท่ีจังหวัด
สมุทรปราการ  และมีแม่น้ าสายเล็กท่ีเป็นสาขาคือ  แม่น้ ามะขามเฒ่า  (แม่น้ าลพบุรี)  แม่น้ าน้อย
(สุพรรณบุรี)  และแม่น้ านครชัยศรี  (ท่าจีน) 
   1.5.2 แม่น้ าป่าสัก  เริ่มจากจังหวัดเลย  ไหลมาบรรจบกับแม่น้ าเจ้าพระยาท่ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   1.5.3 แม่น้ าสะแกกรัง  เริ่มต้นจากนครสวรรค์และก าแพงเพชร  ไหลมารวมกับ
แม่น้ าเจ้าพระยาท่ีจังหวัดอุทัยธานี 
 



34 

 2. ลักษณะทั่วไปทางสังคม 

  ลักษณะของภูมิประเทศในภาคกลาง  ได้กล่าวแล้วว่าส่วนมากจะเป็นที่ราบ  ซึ่งเหมาะ
กับการเกษตรกรรม  อีกประการหนึ่งคือมีแม่น้ าท่ีเป็นดุจเส้นโลหิตส าคัญไหลผ่านหลายสาย  ด้วยเป็น
แหล่งซึ่งอยู่ใกล้ปากอ่าวอ้นเป็นท่ี  แม่น้ าหลายสายไหลลงสู่ทะเล  นอกจากนั้น  ก็ยังถือว่าภาคกลางมี
กรุงเทพฯ  เป็นศูนย์กลางแห่งอ านาจการปกครองมาต้ังแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์  หัวเมืองอื่นๆ 
ท่ีอยู่นอกออกไปก็มีข้าราชบริพารออกไปก ากับดูแลต่างพระเนตรพระกรรณ  มาในปัจจุบันก็ยังมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นข้าราชการท่ีไต้รับแต่งต้ังออกไปประจ าการควบคุม  ดูแลทุกข์สุขของประชาชน  
ย้อนขึ้นไปในสมัยโบราณต้ังแต่ระยะต้นของสมัยอยุธยาก็ปรากฏว่ากรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางแห่ง
การค้าขาย  การปกครอง  การศาสนา  และอื่นๆ  อีกมาก  สงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกรุง   
หงสาวดี  แม้ว่าจะยืดเยื้อหลายครั้งหลายคราและกระทบไปท่ัวผืนแผ่นดินไทย  แต่ภาคกลางก็รับศึก
หนักกว่าทุกภาค  เพราะข้าคึกส่วนมากจะมุ่งเข้าตีเมืองหลวง  คือ  กรุงศรีอยุธยา  ดังนั้นชาวไทย  
ภาคกลางจึงออกจะกร าศึกสงคราม  จนกลายเป็นความรู้สึกหรือจิตใต้ส านึกอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้อง
เตรียมพร้อมในการอพยพครอบครัวหนีเข้าป่าเข้ารก  สมัยโบราณนั้นถ้าเด็กๆ  ร้องไห้กันงอแงผู้ใหญ่
จะขู่ว่า  “ร้องไปเถอะ  เด๋ียวพม่ามาละก็โดนจับตัวแน่...”  เด็กสมัยโบราณก็เงียบทันที  เพราะเป็น   
ไม้เบื่อไม้เมากันมาข้านาน  หัวเมืองท่ีออกจะมีช่ือเสียงในการรบทัพจับศึกแบบชาวบ้านๆ  ก็ได้แก่  
กลุ่มชาวบ้านบางระจัน  เป็นต้น  ต้ังค่ายสู้รบจนตายกันท้ังค่ายก็เพราะจะรักษาอธิปไตยของชาติ 

  ภาคกลางมักเป็นท่ีปรารถนาของคนในชนบท  ท่ีจะได้เข้ามาเย่ียมชมหรือเข้ามาสัมผัส
ไม่ว่าจะด้านใด  เช่น  พระสงฆ์ท่ีสนใจเล่าเรียนพระธรรมวินัยใครสอบเอาเปรียญ  ก็มักเข้ามาศึกษาใน
กรงเทพฯ  จนมีค าพูดกันว่า  “คนในเมืองหลวงใกล้ปืนเท่ียง”  คือจะมีการยิงปืนกันในตอนเท่ียงตรง
หากไกลออกไปจนถึงชนบทก็ไม่มีโอกาสได้ยินเสียงปืน  จนพูดกันว่า   “...ข้ามันอยู่ไกลปืนเท่ียง”   
การจัดช้ันของผู้คนก็มีมากกว่าในชนบทเพราะความใกล้ชิดกับขุนนาง  ข้าราชการหรือผู้มีบรรดาศักด์ิ
ตลอดจนราชส านัก  จนมีค าพูดว่า  “ชาววัง”  ซึ่งก็ได้แก่ผู้คนหรือสตรีท่ีได้มีโอกาส ข้าไปอยู่ใน
พระบรมมหาราชวังเป็นข้าหลวง  เป็นเจ้าพนักงานฝ่ายใน  ซึ่งจะได้รับการฝึกหัดท้ังการเขียน การอ่าน  
กิริยามารยาท  การเมืองต่างๆ  เป็นอย่างดี  สามารถยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นได้  โดยเป็นท่ีปรารถนา
ของชนช้ันสูงใคร่จะได้ไว้เป็นแม่ศรีเรือน 
  คนในภาคกลางนอกเมืองหลวงออกไปก็ดูจะคล้ายๆ  กับชนบทท้องถิ่นอื่นๆ  แต่
แนวโน้มในเรื่องความนิยม  ชมช่ืนอาจแตกต่างกันไปบ้าง  ส่ิงท่ีนิยมกันในเมืองหลวงมักแพร่ขยาย
ออกมาสู่ชนบทภาคกลางมากกว่าภาคอื่นๆ  เพราะอยู่ในระยะท่ีจะติดต่อคมนาคมถึงกันได้ง่าย     การ
รวมกลุ่มผู้คนเพื่อร่วมท าการอย่างใดอย่างหนึ่งของคนไทยภาคกลาง  ก็เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิด
การคิดประดิษฐ์การละเล่นท่ีสนุกสนาน  เช่น  การเล่นเพลงพื้นเมืองต่างๆ  ตลอดจนการร าวงท่ีนิยม
แพร่หลายออกไปท่ัวประเทศ  ก็มีท่ีมาจากภาคกลางเป็นส่วนมาก  เพราะเมื่อรวมกลุ่มกันแล้ว ย่อมจะ
มีการพูดจาสังสรรค์หยอกล้อกัน  ดังนั้น  การละเล่นแบบโต้คารมเป็นค ากลอนท่ีคล้องจองกัน พร้อม
กับการขยับแขนขา  ขยับมือกรีดกรายร่ายร าก็เกิดขึ้นด้วย 
  ออกไปจากเมืองหลวง  คือ  กรุงเทพฯ  ก็จะเป็นชนบทชานเมืองจนถึงเขตจังหวัดใน
ภาคกลางซึ่งประกอบด้วย  แม่นาล าคลองหลายสาย  ทุ่งนาเขียวขจีสมกับเป็นภาคพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์
แห่งหนึ่ง  ความเป็นอยู่ของคนในชนบทเป็นไปอย่างพื้นเพเดิมอยู่เป็นอันมาก  การเกษตรกรรมและ
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เล้ียงสัตว์มีอยู่ท่ัวไปในรูปของต่างคนต่างท า  ผลผลิตท่ีแต่ละครอบครัวได้รับจึงไม่มากพอท่ีจะสร้าง
ฐานะความเป็นอยู่ให้เปล่ียนแปลงดีขึ้นกว่าเดิม  อาจจะขยายกิจการกว้างขวางขึ้น  ท่ีดินมากขึ้นแต่
ผลผลิตท่ีมากขึ้นกับกลายเป็นการกดราคาตัวเองไมให้สูงตามไปด้วย  เพราะปริมาณเกินความต้องการ 
แต่ส่ิงเหล่านี้ก็หาได้ท าลายเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไปเสียหมดทุกอย่าง  เพราะเหตุการณ์ต่างๆ  จะผัน
แปรไปเองตามกาลเวลา  คนไทยภาคกลางจึงมีจิตใจท่ีมั่นคงในความเปล่ียนแปลงไปด้วย  และทุกคน
ก็จะพูดว่า  “...ยังไงๆ  ก็ไม่ถึงกับอดตาย...” 
  ในสมัยก่อนคนไทยในภาคกลางจะมีอยู่เฉพาะในภาคกลางเท่านั้น  แต่ในปัจจุบันมีคน
ภาคอื่นๆ  เข้ามาแทรกตัวอยู่ร่วมสังคม  จนกระท่ังกรุงเทพฯในปัจจุบันนี้  หาคนไทยภาคกลางแท้ๆ 
ได้ยาก  เพราะเท่าท่ีมีอยู่เดิมก็โยกย้ายกันออกไปอยู่ตามหัวเมืองต่างๆ  เสียมากแล้ว  เหลือคน     
ภาคกลางแท้ๆ  ในกรุงเทพฯ จ านวนไม่มากนัก  ดังนั้น  เอกลักษณ์ของคนภาคกลางในกรุงเทพฯ    จึง
กลายเป็นงานธุรกิจชนิดทุกลมหายใจเข้าออกก็ว่าได้ 
  คนไทยภาคกลางในชนบทรอบนอกๆ  ออกไปจากกรุงเทพฯ  ก็รับกระแสงานธุรกิจ
จากกรุงเทพฯ  ไปบ้างมากน้อยตามแต่ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง  จึงท าให้การแสดงพื้นบ้านไม่ค่อยมี  
การสืบทอดกันมากนัก  โดยสมัยก่อนเป็นรุ่นพ่อกับรุ่นลูกแต่ปัจจุบันกลายเป็นรุ่นปู่กับรุ่นหลาน  ซึ่งจะ
ค่อยๆ  ห่างไกลกันออกไปตามกาลเวลา  ภาคกลางจึงเป็นภาคท่ีน่าเป็นห่วงในเรื่องนี้อยู่มากกว่า   
ภาคอื่นๆ  อีกประการหนึ่งก็คือ  แสงสีแห่งอารยธรรมยุคใหม่ของภาคกลางยั่วเย้าท้าทายให้คนไทย
คล่ังไคล้ไหลหลงได้มากกว่าการแสดงพื้นบ้านอันบริสุทธิ์  ซึ่งมีมาแต่ด้ังเดิมจึงเป็นท่ีหวั่นวิตกไปว่า
ความดีงามของการแสดงพื้นเมืองของไทยจะสูญหายจากความทรงจ าไป  ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับค่านิยมใน 
สังคมนั้นเอง 
 
 3. ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

  ภาคกลางถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศ  และเป็นศูนย์กลางของการติดต่อ
ค้าขาย  ตลอดจนเป็นแหล่งท่ีวัฒนธรรมจากท่ีต่างๆ  หล่ังไหลเข้ามา  ก่อนจะแพร่กระจายไปสู่     
ภาคอื่นๆ  ของประเทศ  ภูมิประเทศของภาคกลางเป็นท่ีราบลุ่มท่ีมีความอุดมสมบูรณ์  วัฒนธรรม
ส่วนใหญ่จึงเกี่ยวข้องกับการท าเกษตรกรรม  เช่น  วัฒนธรรมเกี่ยวกับการท านา  จะมีการบูชาพระแม่
โพสพ  การลงแขกเกี่ยวข้าว  มีการละเล่นระหว่างท านา  เช่น  เต้นก าร าเคียว  ร้องเพลงล าตัด   
 
 4. ประชากร  ชนเผ่า 
  ประชากรส่วนใหญ่มีเช้ือชาติไทย  ภาษาท่ีใช้เป็นภาษาส าเนียงท่ีใช้ทางราชการ  
ภูมิภาคนี้มีชาวต่างชาติท่ีเข้ามาค้าขาย  มักอาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ  เช่น  ชาวจีน  อินเดีย  มอญ  
ยุโรป  อเมริกัน  พบว่าการต้ังถิ่นฐานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตเทศบาลเมืองของจังหวัด
ต่างๆ  ในด้านการกระจายของประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมือง  พบว่า  ภาคกลางมีประชากรอาศัยใน
เขตเมืองมากกว่าในภาคอื่นๆ  และคิดเป็นประชากรอยู่ในเขตเมืองมากกว่าชนบท  นับต้ังแต่ปี  พ.ศ. 
2490 
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  ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติกับประชากร  เนื่องจากลักษณะ      
ภูมิประเทศของภาคกลางมีลีลักษณะเป็นท่ีราบมีดินตะกอนท่ีแม่น้ ามาทับถมประจ าทุกปีท าให้มีดิน
อุดมสมบูรณ์และช้ันของดินหนาเหมาะแก่การเพาะปลูก  เป็นเหตุให้ภาคกลางมีเนื้อท่ีถือครอง       
ท าการเกษตรมาก  และมีแหล่งของการท ามาหากินหนาแน่น  โดยเฉพาะท่ีราบลุ่มแม่น้ าตอนล่างของ
แม่น้ าเจ้าพระยารวมกับท่ีราบลุ่มแม่น้ าแม่กลองและท่าจีน 
  ในบริเวณท่ีราบชายฝ่ังของอ่าวไทยมีการท าป่าโกงกาง  สวนมะพร้าว  สวนผลไม้  
ตลอดจนปลูกพืชผักซึ่งสามารถส่งให้ตลาดในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีประชากรอยู่หนาแน่น 
  จากลักษณะภูมิประเทศท่ีเหมาะแก่การท าเกษตร  ปลูกข้าวท่ีมีมาแต่อดีตกาล  ท าให้
การละเล่นเกี่ยวกับวิถีชีวิตการท างานมีรูปแบบเกี่ยวข้องสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตเป็นกลุ่ม  เช่น  
เต้นก าร าเคียว  ร าวง  เพลงเรือ  ล าตัด  ล้วนแล้วแต่ร้องร าเพื่อให้เกิดความสนุกสนานระหว่าง      
การท างาน  เกิดความสามัคคี  จึงสรุปได้ว่าบริบททางด้านสังคม  ประเพณีวัฒนธรรม  หลอมรวมให้
เกิดนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลางมีรูปแบบ  เนื้อหาท่ีแสดงถึงความรักความสามัคคี  ร่วมแรงร่วมใจใน
การท างานเป็นหมู่คณะ  นอกจากนั้นการแสดงและนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลางยังเป็นศูนย์กลางของ
วิถีแห่งความเจริญทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในรูปแบบของการสร้างสรรค์บทกลอน  บทร้อง  ท่ีมี
ลักษณะโดดเด่นด้านภาษา  ค าประพันธ์  ซึ่งมีสอดแทรกอยู่ในการแสดงดังจะปรากฏจากตัวอย่าง  
การแสดงท่ีน ามาใช้ในบทเรียน  ชุด  ร าโทน  และร าวงมาตรฐาน 

 

การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคกลางชุดร าวงพ้ืนบ้าน  (ร าโทน)  และร าวงมาตรฐาน 

 1. ประวัติความเป็นมา  ชุดร าวงพื้นบ้าน  (ร าโทน) 
  ร าวงพื้นบ้านเป็นการร าลักษณะหนึ่งท่ีเรียกได้ว่า  มีรูปแบบด้ังเดิมของการฟ้อนร าใน
อดีตท่ีมีความเก่าแก่  เนื่องจากมีการฟ้อนท่ีเป็นการรวมกลุ่มเป็นการเต้นร าในพิธีกรรมของมนุษย์    
ยุคโบราณท่ีออกล่าสัตว์  หาอาหาร  และกลับมาท ากิจกรรมกันรอบกองไฟ  จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ร ากันเป็นวง 
  การรวมกลุ่มของสังคมในการจัดพิธีกรรม  เพื่อบวงสรวงส่ิงศักด์ิสิทธิ์ให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์ของชุมชน  ส่วนใหญ่มีรูปแบบการจัดรวมกันเป็นกลุ่มก้อนผู้ฟ้อนมักเป็นชาวบ้านในชุมชนเผ่า
เดียวกัน  และมีวิถีชีวิตร่วมกัน  (สุจิตต์  วงษ์เทศ, 2532: 215) 
  รูปแบบของการเต้นร าในพิธีกรรมดังกล่าวข้างต้นล้วนเป็นการแสดงออกด้วยความรู้สึก
พึงพอใจของผู้เต้นมากกว่าผู้ชม  ดังท่ีพระยาอนุมานราชธน  ได้อธิบายรูปแบบการเต้นดึกด าบรรพ์ไว้
ว่า  “มีลักษณะการเต้นเป็นกลุ่ม  เป็นจังหวะ  เวียนรอบแท่นท่ีบูชาหรือรอบส่ิงท่ีถือว่าศักด์ิสิทธิ์”
(เสถียรโกเศศ, 2531: 144) 
  จึงกล่าวได้ว่า  ลักษณะการร าเป็นวงมีต้ังแต่โบราณกาลแล้ว  ซึ่งลักษณะดังกล่าว
เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อประกอบพิธีกรรมและพบปะกัน  ส่วนใหญ่ผู้เต้นจะเป็นบุคคล
ในชุมชนไม่จ ากัดเพศวัย  การเต้นจึงมิใช่เกิดขึ้นเพื่อการแสดง  ดังนั้นรูปแบบการเต้นจะเป็นวงกลม  
เต้นไปรอบๆ  ตามแต่ความพอใจของผู้เต้นและการเต้นน าเพื่อการเลือกคู่ครองของมนุษย์  ก็มีความ
เก่าแก่และคงมีลักษณะการร าเป็นวงเช่นกัน  โดยรูปแบบการเต้นร าจับคู่ชายหญิงในอดีตยังสืบทอดมา
ให้เห็นในชุมชนของไทยปัจจุบัน  อย่างเช่นร าโทน 
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  จากหนังสือและต าราวิชาการหลายเล่มระบุถึงการแสดงของชาวบ้านท่ีร าเป็นวงไว้ว่า 
“ร าโทน  เป็นนาฏยศิลป์พื้นบ้านท่ีเกิดขึ้นมานานแล้ว  ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถวจังหวัด
นครราชสีมา  แต่ไม่สามารถทราบว่าเกิดขึ้นเมื่อใด”  นอกจากนั้น  จากหนังสือร าโทนของส านักงาน
วัฒนธรรมแห่งชาติ  กล่าวไว้ว่า  “พบว่ามีการเล่นร าโทนก่อนสมัยสงครามโลกครั้งท่ี  2  คือแถวบ้าน
แพะ  จังหวัดสระบุรี  โดยชาวบ้านเป็นผู้เล่น”  (ส านักพิมพ์คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ม.ป.ป.)  
และยังสันนิษฐานว่าน่าจะมีการเล่นร าโทน  มาต้ังแต่สมัยอยุธยาหรือก่อนหน้านั้นทุกหนแห่ง  จากข้อ
สันนิษฐานดังกล่าวผู้เขียนได้มีหลักฐานมาสนับสนุนเพื่อหาข้อเท็จจริงข้างต้นได้ว่า 
  ร าวงพื้นบ้านของไทยเท่าท่ีพบหลักฐานจะปรากฏค าว่า  “ร าโทน”  ท่ีมีรูปแบบการร้อง
ร าเป็นวงก่อนการแสดงประเภทอื่น  ซึ่งพบว่า  “โทน”  (ธนิต  อยู่โพธิ์, 2523: 33-34)  เป็นช่ือของ
เครื่องหนังในวงดนตรีไทยมีลักษณะเป็นเครื่องตีขึงหนังหน้าเดียว มีสายโยงเร่งเสียงจากขอบหนังถึงคอ  
มีหางยื่นออกไป  ตอนปลายบานเป็นดอกล าโพง  บางทีจะเรียกช่ือควบกันไปว่า  “โทนทับ”  เพื่อมิให้
เข้าใจว่าเป็นโทนตะโพน  คงจะใช้มานานแล้ว  มีกล่าวถึงไว้ในกฎมณเฑียรบาลสมัยพระบรม         
ไตรโลกนาถ  (พ.ศ. 1991 – 2031)  ประชาชนนิยมเล่นมากเกินขอบเขต  จึงก าหนดไว้ว่า 
  “....ห้ามร้องเพลงเรือ  เป่าขลุ่ย  เป่าปี่  สีซอ  ดีดกระจับป่ี  ดีดจะเข้  ตีโทนทับ  ในเขต
พระราชฐาน....” 
  แสดงให้เห็นว่า  ชาวพระนครศรีอยุธยาสมัยนั้นนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายจึงเกิด
กฎมณเทียรบาลขึ้น  เพื่อยับยั้งไม่ให้เล่นในเขตหวงห้าม  และโทนก็เป็นเครื่องดนตรีท่ีมีมาต้ังแต่สมัย
อยุธยาแล้ว 
  ผู้เขียนขอหยิบยกสรุปรายงานการวิจัยซึ่งผู้เขียนได้ท าวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เรื่อง  ร าวง  กรณีศึกษาร าวงอาชีพ  ต าบลห้วยใหญ่  อ าเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี  เพื่อสรุปพัฒนาการของร าวงพื้นบ้านสู่ร าวงมาตรฐาน  ดังมีใจความส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง
ดังนี้ 
  ร าโทน  เป็นการร้องร าท่ีมีรูปแบบการร าเป็นวงท่ีใช้การร้องร าอย่างง่ายในขั้นแรก     
ท่ีสืบทอดมาจากการร้องร าในยุคโบราณท่ีมีพัฒนาการจากการใช้มือ  หรือส่ิงท่ีหาได้ง่ายตามท้องถิ่น
มาประกอบจังหวะร้องร าอย่างไม่มีแบบแผนตายตัว  และใช้เครื่องดนตรีประกอบคือ  ใช้โทน  ฉิ่ง   
กรับ 
  พัฒนาการของร าโทนอีกขั้นหนึ่ง  คือ  การน าเอาเพลงมาร้องประกอบการร า  เพลงท่ี
พบส่วนใหญ่เป็นค ากลอนส้ันๆ  ร้องซ้ า  สอง  สามเท่ียว  เพื่อให้จ าง่าย  เป็นเพลงพื้นบ้านประเภท
เพลงยั่วต่างๆ  ให้เล่นและร าอยู่แล้ว  เช่น  เพลงส้ันจ าพวกช้าเจ้าโลม  เพลงสงกรานต์  ซึ่งเป็นเพลง
พื้นบ้านด้ังเดิมของไทยท่ีพบต้ังแต่สมัยอยุธยา 
  ความเก่าแก่ของร าโทน  ไม่สามารถช้ีได้ชัดว่าเกิดขึ้นในสมัยใด  แต่เมื่อพิจารณาถึง
เพลงท่ีใช้ประกอบร าโทนจากเอกสารหลายเล่ม  ได้กล่าวไว้ว่า  เพลงร าโทนท่ีน ามาร้องนั้นใช้วิธีจด   
สืบทอดกันมา  ไม่นิยมดัดแปลงท้ังเนื้อร้องและท่าร า  คือ  จ ามาอย่างไรก็ร้องและร าอย่างนั้น  เป็น
เพลงท่ีมีเนื้อร้องง่ายๆ  ส้ันๆ  ส่งสัมผัสไม่แน่นอนตายตัว  ให้ลงจังหวะหน้าทับโทนเป็นใช้ได้  เนื้อร้อง
มักมีวลีซ้ าๆ  เนื้อเพลงวนหลายๆเท่ียว  ชาวบ้านจึงมักจดจ าเพลงร าโทนได้รวดเร็ว  จากหนังสือรวม
วรรณกรรมพื้นบ้านกับศิลปะ  การเล่นและการแสดงพื้นบ้านของไทยกล่าวไว้ว่า  เพลงพื้นบ้านท่ี
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ส ารวจพบบริเวณภาคกลางมากกว่า  40  ชนิด  กว่าท านองเรียกได้ว่ามีหลากหลายกว่าภาคใดๆ  และ
บางเพลงยังแพร่หลายไปแทบทุกจังหวัด  นอกกจากนี้ยังพบว่าเพลงปรบไก่  เป็นเพลงร้องโต้ตอบ
โบราณท่ีมีอายุเก่าแก่ปรากฏช่ืออยู่ในหนังสือเก่าเมื่อ  200  กว่าปีก่อน  เช่น  ในปุณโณวาทค าฉันท์  
สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  (พ.ศ. 2270 – 2301)  เวลาร้องร าจะเดินบ้างเต้นบ้างเป็นวงกลม  มี    
การปรบมือเป็นจังหวะมีร้องส่งพิณพาทย์และเล่นเข้าเรื่องต่างๆ  เช่น  ไกรทอง  ขุนแผน  สุวิญชา  
เป็นต้น  ซึ่งเป็นลักษณะท่ีเหมือนกับการเล่นร าโทนในสมัยต่อมา  ท่ีน าเอาวรรณคดีไทยเรื่องต่างๆ  มา
เป็นบทร้องประกอบการเล่นเช่นกัน  ท้ังนี้จากการสัมภาษณ์อาจารย์อมรา  กล่ าเจริญ  ได้กล่าวว่า 
“การร าใช้บทหรือตีบทของร าโทนมีมานานแล้วไม่ใช่เป็นการร าไปเรื่อยๆ  อย่างเดียว”  และลักษณะ
การเล่นร าโทน  น่าจะมีความเก่าแก่ใกล้เคียงกันกับการเล่นเพลงพื้นบ้านภาคกลางชนิดอื่นๆ  หรือ
สันนิษฐานได้ว่ามีรากฐานการเล่นมาจากท่ีเดียวกันแล้วมาแตกรายละเอียดการร้อง  การ าให้มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมีกลักการเล่นท่ีคล้ายคลึงกัน  คือ  แบ่งข้างชาย – หญิง  มีการปรบมือเป็น
จังหวะ  ร้องโต้ตอบแบบส้ันๆ  โดยเนื้อหามักเป็นเรื่องของการเกี้ยวพาราสีกัน  ต้ังวงร้องและร าซึ่งมี
การร าใช้บท  มีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะน้อยช้ินแบบง่ายๆ  หรือตามแต่หาได้  ผู้เล่นเป็นคนใน
ชุมนุมนั้นๆ  ไม่จ ากัดจ านวน  เพศ  วัย  การศึกษา  นิยมเล่นในโอกาสรื่นเริงหรือเสร็จจากการท างาน 
(ป่ินเกศ  วัชรปาณ, 2543: 17-18) 
  สรุปได้ว่า ร าโทน เป็นศิลปะพื้นบ้านของไทยท่ีมีความเก่าแก่มาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
หรือก่อนหน้านั้น  ซึ่งต้นก าเนิดน่าจะเริ่มจากภาคกลางก่อนท่ีอื่น  เพราะเป็นศูนย์กลางชุมชนเมือง  
และกระจายตัวออกไปตามท้องถิ่นอื่นๆ  ตามเส้นทางการค้า  การคมนาคม  รูปแบบการเล่นร าโทน
เป็นการรวมกลุ่มกันเล่นอย่างอิสระตามลานบ้าน  ลานวัดไม่จ ากัดเทศกาล  เพศ  อายุ  วัย   และ
จ านวน  เดินร าเป็นวงกลม  เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างกัน  ท่าร าไม่ก าหนดรูปแบบ  เพลงท่ีใช้
เป็นกลอนส้ันๆ  ร้องไปมาหลายเท่ียว  บางครั้งแต่งขึ้นใหม่ตามแต่ผู้ร้องเล่นในขณะนั้น  เพียงแต่ให้ลง
ตรงจังหวะโทน  กรับ  ฉิ่ง  หรือเครื่องประกอบจังหวะอื่นๆ  ท่ีหาได้ง่ายตามท้องถิ่น 
 

 2. องค์ประกอบการแสดงร าวงพื้นบ้าน  (ร าโทน) 
  องค์ประกอการแสดงร าวงพื้นบ้าน  (ร าโทน)  ประกอบไปด้วย  เพลง  ดนตรี  และ
เครื่องแต่งกาย  ดังต่อไปนี้ 
  2.1 เพลง 
   ในสมัยจอมพล ป.  พิบูลสงคราม  รัฐบาลต้องการเชิดชูร าโทนให้เป็นศิลปะ
ประจ าชาติ  ได้มีการปรับปรุงแก้ไขร าโทนให้เป็นร าวง  และพัฒนามาตามล าดับ  จนเป็นร าวง
มาตรฐานเช่นในปัจจุบัน  นอกจากนี้มีการแต่งเพลงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเพลงประเภทปลุกใจ  ถูกแต่ง
ขึ้นเป็นจ านวนมาก  และเพลงประเภทชักชวนให้เช่ือผู้น า  เช่น  เพลงแปดนาฬิกา  ไตรรงค์ธงชาติ 
เพลงประเภทสะท้อนภาพบ้านเมือง  เช่น  ลพบุรีต่ืนเถิดลุกเถิด  หวอมาจะว่าอย่างไร  เพลงท่ีเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการแต่งกาย  เช่น  สาวน้อยเอวกลม  นอกจากนี้ยังมีเพลงท่ีแสดงออกถึงความรักการเกี้ยว
พาราสีระหว่างหนุ่มสาวอีกเป็นจ านวนมาก  เพลงร าโทนช่วงก่อนสงครามโลกครั้งท่ี  2  จะเป็นเพลง
จากวรรณกรรม  นิทาน  และเพลงเกี้ยวพาราสีกันระหว่างหนุ่มสาว  ช่ืนชมธรรมชาติในยามค่ าคืน 
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   เพลงร าโทนช่วงก่อนสงครามโลกครั้งท่ี  2  จะเป็นเพลงจากวรรณกรรม  นิทาน
และเพลงเกี้ยวพาราสีกันระหว่างหนุ่มสาว  ช่ืนชมธรรมชาติในยามค่ าคืน  ดังเช่นตัวอย่างเพลงดังนี้ 
 

เพลง  ลักษณวงศ์แก้วตา 

    ลักษณวงศ์แก้วตา  หนีมารดา  มาอยู่กลางไพร 
    เล่าเรียนวิชา  อยู่กับพระเจ้าตาท่ีศาลาใหญ่ 
    โอ่เฮ้  โอละเห่  (ซ้ า)  เอาน้องนอนเปล  พี่จะเป็นคนไกว 
    ลักษณวงศ์รูปงาม  มาลงเล่นน้ ากับพราหมณ์เกสร 
    แอบซิตัวพี่จะแอบก่อน  (ซ้ า)  ให้พราหมณ์เกสรเท่ียวได้เดินค้นหา 
    กู่น้องเสียงน้องไม่กูร่ับ  (ซ้ า)  พราหมณ์เกสรงามนัก  เธอไม่กลับคืนมา 
 

เพลง  รุ้งงามกินน้ าอยู่เป็นวง 
    รุ้งงามกินน้ าอยู่เป็นวง  อยู่เป็นวงตรงท้องนภา 
    พระอาทิตย์ฉายแสงลงมา  (ซ้ า)  สว่างจ้าจากฟ้างามจริง 
    โน่นแนะ่ดาวลอยเคล้าอยู่กับเดือน  โน่นแน่ะเดือนลอยเกล่ือนนภา 
    ลมโชย  โบยพัดสะบัดมา  (ซ้ า)  หนาวอุราไม่รู้วาย 
    เออ เฮ้อ เอย ยามเมื่อเรารักกัน โย้น โย้น ทิง โย้น ทิง โย้น ทิง (ซ้ า) 
 

   เพลงร าโทนช่วงสงครามโลกครั้งท่ี  2  จะเป็นเพลงปลุกใจให้รักชาติ  เชิญชวนให้
ประชาชนปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล  เช่ือมั่นในตัวผู้น า  คือ  จอมพล ป.  พิบูลสงคราม  และใน
สมัยนั้นท่านให้มีการวางผังเมืองใหม่และต้ังหน่วยทหารขึ้นมาในเมืองลพบุรี  และบ้านเมืองอยู่ในภาวะ
สงคราม  และเพลงท่ีบ่งบอกถึงวัฒนธรรมการแต่งกายในสมัยจอมพล ป.  พิบูลสงคราม  แต่งตาม   
รัฐนิยมของรัฐบาล  คือสตรีจะนุ่งผ้าถุงหรือกระโปรงไว้ผมยาวและดัดยาว  สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือ  
รัดส้น  สวมหมวกทุกครั้งท่ีออกจากบ้าน  การสวมหมวกของสตรีนั้น  เป็นเรื่องท่ีรัฐให้ความส าคัญมาก 
เน้นว่าเป็นการน าชาติไปสู่อารยะธรรมถึงกับมีค าว่า  “มาลาน าชาติไทย”  ดังเช่น 
 

เพลง  แปดนาฬิกา 
     แปดนาฬิกา  ได้เวลาชักธง 
     เราจะต้องยืนตรง  เคารพธงของชาติไทย  (ซ้ า) 
     เราสนับสนุน  ป.  พิบูลสงคราม 
     เราจะต้องท าตาม  ตามผู้น าของชาติไทย  (ซ้ า) 
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เพลง  ชาติศาสนา 
    ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  รัฐธรรมนูญ  เทิดทูนเป็นท่ีบูชา 
    เทียมดวงใจไม่เสียดายชีวิต  ชีวา  ชาติ  ศาสนา  รักยิ่งชีวา  ไว้เทิดทูน 
 

เพลง  ผู้น าของชาติ 

    เช่ือผู้น าของชาติ  ประกาศท้ังชายและหญิง 
    สตรีเอาไว้ผมยาว  (ซ้ า)  ใส่หมวกรองเท้าให้ทันสมัย 
    นุ่งถุงกระตุ้งกระต้ิง  (ซ้ า)  มันน่ารักจริงยอดหญิงชาวไทย  (ซ้ า) 
 

เพลง  สาวน้อยเอวกลม 

    สาวน้อยเอวกลม  ไว้ผมดัดลอนดัดคล่ืน 
    ใส่น้ ามันหอมรื่น  สวมแต่หมวกใบลาน 
    แต่งตัวทันสมัย  สาวไทยแบบหลวงพิบูล 
    หิ้วกระเป๋าจันทบูรณ์  (ช)  แม่คุณจะไปไหนกัน 
    (ญ)  ฉันจะไปดูโขน  (ช)  ฉันจะไปดูหนัง  (ซ้ า) 
    (ช)  มาขึ้นรถราง  (พร้อม)  มาไปด้วยกัน 
 

เพลง  เดือนจ๋าเดือน 

    เดือนจ๋าเดือน  สาวน้อยลอยเล่ือนเหมือนเดือนจากฟ้า 
    ยามเย็นไม่เห็นเธอมา  ในอุราให้สะท้อน 
    ท่ีจริงเราต้องหยุดพัก  มานั่งฝากรักกันเสียก่อน 
    สาวงามแม่อย่าอาวรณ์  (ซ้ า)  จะพาน้องจรเมื่อเท่ียงคืน 
 

เพลง  ลพบุรี 
    ลพบุรีเราเอ๋ย  ไม่นึกเลย  ว่าจะถูกโจมตี 
    ส่ีเครื่องยนต์  เขามาบินล้อม  (ซ้ า)  ท้ิงลูกบอมลงหน้าสถานี 
    ก๊อกน้ ายังถูกท าลาย  หัวรถไฟยังถูกปืนกล 
    ส่ีเครื่องยนต์  เขามายิงกราด  (ซ้ า)  ยิงถูกตลาดหน้าห้องแถวลพบุรี 
    (ช)  สาวน้อยอย่าเพิ่งหนี  (ญ)  หนุ่มน้อยอย่าเพิ่งหนี 
 

ลพบุรียังไม่เป็นไร 
    เขามาข้างบนเขามาเรือบิน  เราอยู่พื้นดิน  เอา  ป.ต.อ.  เข้ามาต้ัง 
    ต่อสู้กันดูสักครั้ง  (ซ้ า)  ป.ต.อ.  เข้ามาต้ังหมายจะยิงเรือบิน 
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เพลง  ดึกเสียแล้วละหนา 
    ดึกเสียแล้วละหนา  ฉันขอลาไปก่อน 
    จ าใจจะต้องจ าจร  อย่าอาวรณ์เร่าร้อนฤทัย 
    หากแม้นว่ามีความดี  โอกาสมีมาสนุกกันใหม่ 
    ขอวอน  “องค์พระนารายณ์”  จงให้มีความสุขเอย 

 
   ผู้เขียนขอยกตัวอย่างการแสดงร าโทนท่ียังคงพบได้ในปัจจุบัน  ซึ่งมีการปรับปรุง
การแสดงและเครื่องดนตรีบางชนิดเพื่อความสะดวกและเหมาะสมกับยุคสมัย  ดังนี้ 
   การแสดงร าโทนของชาวบ้านบ้านแหลมฟ้าผ่า  ต าบลบางพึ่ง  อ าเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรี  เดิมจะแสดงในงานรื่นเริง  เช่น  งานตรุษสงกรานต์  งานบวชนาค  งานแต่งงาน  แสดง
กันในบริเวณลานวัด  บริเวณลานบ้าน  บริเวณโรงเรียน  และเป็นการพบปะกัน  การเกี้ยวพาราสีกัน 
ระหว่างหนุ่มสาวหนุ่มสาวในหมู่บ้านและต่างถิ่น  จะเริ่มแสดงในช่วงหัวค่ าจนถึงเช้าของวันรุ่งขึ้น  และ
แสดงภายใต้แสงเทียน  เพราะยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในสมัยก่อน  ก่อนการแสดงจะมีการน าครกไม้มาต้ังไว้
ตรงกลาง  เพื่อให้ผู้เล่นดนตรีได้นั่งแทนเก้าอี้  ผู้ร าจะร าไปรอบๆ  ฝ่ายชายจะเป็นผู้โค้งฝ่ายหญิงร าเป็น
คู่ๆ  หลังจากการแสดงจบลงจะมีการร้องเพื่อลากลับทุกครั้ง 
   เพลงท่ีน ามาร้องส าหรับร าโทนนั้น  จะมีเนื้อร้องท่ีค่อนข้างส้ัน  จึงต้องร้องซ้ า  3  
รอบ  ใช้เวลาประมาณ  3  นาที  เนื้อหาในเนื้อเพลงส่วนใหญ่บรรยายเกี่ยวกับตัวละครในวรรณคดี 
สมัยก่อนมีประมาณ  80  เพลง  แต่ปัจจุบันเหลือประมาณ  10 – 12  เพลง  ถ้าเพลงใดท่ีผู้เล่นไม่
ชอบก็มักจะไม่น ามาร้อง  เพลงนั้นก็จะสูญหายไป  คงอยู่แต่เพลงท่ีสนุกสนาน  ไพเราะ  และมีท่าร าท่ี
ผู้แสดงพอใจเท่านั้น  เพลงท่ีน ามาร้องใช้จ าสืบทอดกันมา  ไม่นิยมดัดแปลงจ ามาอย่างไรก็ร้องกันต่อๆ 
ไปอย่างนั้น  (ร าโทนโพหัก  อนุรักษ์วิถีไทยพื้นถิ่นโพหัก  อ.บางแพ  จ.ราชบุรี, 2552) 
  2.2 ดนตรี 
   เครื่องดนตรีท่ีใช้ประกอบการแสดงร าโทนของบ้านแหลมฟ้าผ่า  พบว่า  มีเครื่อง
ดนตรี  ดังนี้ 

 
ภาพท่ี  2.4  ถังน้ ามัน 

ท่ีมา : ร าโทนโพหัก อนุรักษ์วิถีไทยพื้นถิ่นโพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี, 2552 
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   ถังน้ ามันรถจ๊ิบ  ท าหน้าท่ีเป็นเครื่องประกอบจังหวะหน้าทับ  (มีผู้คิดน าถังน้ ามัน
ท่ีติดท้ายรถจ๊ิบ  มาใช้ตีประกอบการแสดงแทนโทน  เนื่องจากโทนดินเผาเกิดการแตกช ารุดเสียหายได้
ง่าย  จึงใช้ถังน้ ามันจ๊ิบมาจนถึงปัจจุบัน) 

 
ภาพท่ี  2.5  ร ามะนา 

ท่ีมา : ร าโทนโพหัก อนุรักษ์วิถีไทยพื้นถิ่นโพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี, 2552 
 
   ร ามะนา  ซึ่งมีรูปร่างคล้ายร ามะนาล าตัดหรือร ามะนาอีสาน  น ามาใช้ตีแทนโทน
เนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีท่ีหาได้ง่ายในท้องถิ่นซึ่งชาวบ้านแหลมฟ้าผ่า   เรียก  “ร ามะนา”  ว่า  
“โทน”  เนื่องจากน ามาใช้ตีประกอบการแสดงร าโทน  จึงถือว่าเครื่องดนตรีดังกล่าว  เป็นเครื่องดนตรี
ประจ าท้องถิ่นของชาวบ้านแหลมฟ้าผ่า  ต าบลบางพึ่ง  อ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี 
 

 
ภาพท่ี  2.6  ฉิ่ง 

ท่ีมา : ร าโทนโพหัก อนุรักษ์วิถีไทยพื้นถิ่นโพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี, 2552 
 
   ฉิ่งตีประกอบจังหวะย่อย – ใหญ่ จังหวะเบา – หนัก ฉิ่งรูปร่างลักษณะเหมือนกับ
ฉิ่งท่ีใช้ในวงดนตรีไทยอยู่ท่ัวไป 
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ภาพท่ี  2.7  กรับ 

ท่ีมา : ร าโทนโพหัก อนุรักษ์วิถีไทยพื้นถิ่นโพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี, 2552 
 
   กรับ  ตีประกอบจังหวะใหญ่  (จังหวะหนัก)  กรับคู่  ท าจากไม้เนื้อแข็ง  เช่น  ไม้
ชิงชัน  ไม้มะหาด 

   ถังน้ ามันรถจ๊ิบ  จากการศึกษาบทสัมภาษณ์ของ กฤษณา สิทธิราช  สัมภาษณ์
นายเสงี่ยม  เสือเพชร  นักดนตรี  (2551, กันยายน  13)  ท าให้ทราบว่าแต่เดิมใช้โทนซึ่งท าด้วยดิน
เหนียวปั้นเป็นรูปโทน  แล้วตากแดดให้แห้งแล้วเผาใช้ผ้าใบ  หรือหนังสัตว์ขึ้นเป็นหน้ากลอง  
นอกจากนี้  หากไม่มีอะไรเลย  ก็จะใช้กระป๋องหรือตีปิ๊ปให้เกิดจังหวะ  ภายหลังจึงมีการน าถังน้ ามัน
แบบท่ีติดท้ายรถจ๊ิบตีแทนโทน  ให้เสียงดังและไพเราะกว่า  รวมท้ังมีความทนทานในการน ามาตี
ประกอบการเล่นร าโทน  ซึ่งโทนดินเผานั้นไม่คงทนเกิดการช ารุดเสียหายได้ง่าย  ฉะนั้น  การใช้โทนตี
ประกอบการแสดงร าโทนจึงหมดความนิยมลง 
   ร ามะนา  จากการศึกษาบทสัมภาษณ์ของ กฤษณา สิทธิราช  สัมภาษณ์  นาย 
สมจิตร  เทียนศรี  นักดนตรีและนักร้อง  ท าให้ทราบว่าต่อมาภายหลังมีการน าร ามะนามาตีแทนโทน  
แต่ก็ยังคงได้รับความนิยมน้อยกว่าถังน้ ามัน เนื่องมาจากไม่คงทนและดูแลรักษายาก  รวมทั้งคุณภาพ
เสียงของร ามะนามีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพอากาศ  เช่น  อากาศช้ืนท าให้หนังหน้าร ามะนา
หย่อน  เสียงท่ีออกมาไม่เป็นไปตามต้องการ    ผู้บรรเลงต้องคอยปรับแต่งเสียงอยู่ตลอด  ซึ่งแตกต่าง
จากถังน้ ามันท่ีให้คุณภาพเสียงดังกังวาน  และสภาพดินฟ้าอากาศไม่ได้มีผลกระทบต่อคุณภาพเสียง
ของถังน้ ามันแต่อย่างใด 
   ฉิ่ง  ใช้เป็นเครื่องตีประกอบจังหวะซึ่งการแสดงร าโทนพบว่าการตีฉิ่งนั้น  ใช้เพียง
อัตราจังหวะเดียวเท่านั้น  คือ  จังหวะช้ันเดียว  ฉะนั้นการแสดงร าโทนเป็นศิลปะการแสดงท่ีอยู่ใน
ภาคกลาง  ซึ่งฉิ่งได้ใช้เป็นเครื่องประกอบจังหวะดนตรีไทยอยู่โดยท่ัวไปมาช้านานแล้ว 
   กรับคู่  ใช้เป็นเครื่องตีประกอบจังหวะเช่นเดียวกับฉิ่ง   โดยตีเป็นจังหวะหนัก 
(กฤษณา  สิทธิราช, 2551: 1-6) 
  2.3 การแต่งกาย 
   การแต่งกายของนักแสดงแต่งกายตามวิถีชีวิตของตนเอง  ส่วนใหญ่แต่งกายแบบ
ไทยๆ  ผู้หญิงนุ่งผ้าถุง  นุ่งโจงกระเบน  ใส่เส้ือแบบไทย  เส้ือลายดอก  เส้ือประจ าชาติพันธ์  ผู้ชายนุ่ง
กางเกงขายาว  ใส่เส้ือคอกลมลาดดอก  ไม่มีเอกลักษณ์ท่ีแน่นอน 
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   การแต่งกายของผู้แสดงร าโทนของชาวบ้านต าบลบางพึ่ง  อ าเภอบ้านหมี่  จังหวัด
ลพบุรี  จากการสังเกตมีการแต่งกายแยกออกเป็นดังนี้  (ร าโทนโพหัก  อนุรักษ์วิถีไทยพื้นถิ่นโพหัก   
อ.บางแพ จ.ราชบุรี, 2552)  [Online]. 
   2.3.1 ชาย  สวมเส้ือผ้าลายดอกหรือผ้าพื้นกางเกงขายาว  ผ้าขาวม้าคาดเอว 
   2.3.2 หญิง  สวมเส้ือผ้าไทยแขนส้ัน  นุ่งผ้าถุงผ้าไทยพื้นบ้านพร้อมสไบเฉียง  มี
เครื่องประดับต่างหู  สร้อยคอทองค าห้อยพระ  ข้อมือ  แหวนทองหรือเพชรท่ีใช่เป็นของประจ าตัวอยู่
แล้ว 

 
 

ภาพท่ี  2.8 : การแต่งกายของนักแสดงร าโทน 
ท่ีมา : ร าโทนโพหัก อนุรักษ์วิถีไทยพื้นถิ่นโพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี, 2552 

 
  ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น  ร าโทน  เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านท่ีรัฐบาลของ  จอมพล  ป.  
พิบูลสงคราม  น ามาเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศด้านวัฒนธรรมไทย  ซึ่งเห็นได้จากบทเพลง    
ร าโทนท่ีแสดงถึงเรื่องราวการปฏิรูปประเทศ  นอกจากการเล่นร าโทนท่ีพัฒนามาจากร าวงพื้นบ้านของ
ไทยแล้ว  ยังน าเอารูปแบบการเล่นร าวงมาพัฒนาต่อให้เป็นศิลปะประจ าชาติท่ีมีความทันสมัย  โดยให้
กรมศิลปากร  เป็นหน่วยงานในการรับผิดชอบพัฒนาร าโทนสู่ร าวงมาตรฐาน 
 
 3. ประวัติความเป็นมาร าวงมาตรฐาน 

  ร าวงมาตรฐาน  คือ  การร าท่ีมีท่าร าเป็นแบบแผนแน่นอน  ร าวงมาตรฐานวิวัฒนาการ
มาจากการร าโทน  เป็นการละเล่นพื้นเมืองของไทยโดยผู้เล่นเดินเป็นวง  อาจยืนอยู่กับท่ีหรือเดินร า
เรียงกันเป็นวง  เป็นการร าคู่ระหว่างชายกับหญิง  มีดนตรีหรือร้องเพลงประกอบการร า  ดนตรีท่ีใช้
ประกอบการร้องคือฉิ่งกรับโทนเสียงโทนจะดังเร้าใจสนุกสนาน 
  ระหว่างสมัยสงครามโลกครั้งท่ี  2  (พ.ศ. 2484 – 2488) ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
(พระนครและธนบุรี)  พากันนิยมเล่นร าโทนอยู่ท่ัวไป  และเพื่อเชิดชูศิลปะการเล่นพื้นเมืองแบบนี้ให้มี
ระเบียบเรียบร้อยเป็นแบบฉบับอันดีงามตามแบบนาฏศิลป์ของไทย   รัฐบาล  (สมัยจอมพล  ป.    
พิบูลสงคราม)  เกรงว่าชาวต่างชาติท่ีได้พบเห็นจะเข้าใจว่าศิลปะการฟ้อนร าของไทยมิได้ประณีต
งดงาม  ท่านจึงได้ให้มีการพัฒนาการร าโทนขึ้นอย่างมีแบบแผน  ประณีตงดงาม  โดยจมื่นมานิตย์
นเรศ  (เฉลิม  เศวตนันท์)  เป็นผู้ประพันธ์ค าร้องขึ้นใหม่อีก  4  บท  คือ  งามแสงเดือน  ชาวไทย    
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ร าซิมาร า  คืนเดือนหงาย  พร้อมท้ังจัดท่าร าให้งดงาม  ถูกต้องตามแบบฉบับของนาฏศิลป์ไทย  ใน
การปรับปรุงครั้งนั้น  กรมศิลปากรได้เปล่ียนช่ือเสียใหม่จากท่ีเรียกว่า  “ร าโทน”  มาเป็น  “ร าวง”   
โดยท่ีเห็นว่าผู้เล่นย่อมร่วมวงกันเล่นหรือเล่นเคล่ือนย้ายเวียนไปเป็นวง 
  ซึ่งในระยะต่อมา  ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม  ได้แต่งเนื้อร้องและมอบให้   
กรมศิลปากรบรรจุท่าร าไว้เป็นมาตรฐานอีก  6  เพลง  ได้แก่  ดวงจันทร์วันเพ็ญ  ดอกไม้ของชาติ 
หญิงไทยใจงาม  ยอดชายใจหาญ  ดวงจันทร์ขวัญฟ้า  และบูชานักรบ  เป็นเพลงท่ีมีเนื้อร้องสุภาพ   
ใช้ค าง่าย  ท านองเพลงง่าย  มุ่งให้เห็นวัฒนธรรมของชาติเป็นส่วนใหญ่  ประดิษฐ์ท านองโดย        
กรมประชาสัมพันธ์และกรมศิลปากร  โดยมี  นางศุภลักษณ์  ภัทรนาวิก  (หม่อมต่วน)  นางมัลลี     
คงประภัศร์  และ  นางละมุล  ยมะคุปต์  ได้ร่วมกันประดิษฐ์ท่าร าตามแนวทางแบบนาฏศิลป์ข้ึน  โดย
ใช้ท่าร าจากการร า  “แม่บท”  และเรียกกันว่า  “ร าวงมาตรฐาน”  มีท้ังหมด  10  เพลง  (กรม
ศิลปากร, 2514: 7-8) 
  แม้ส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ี  2  แล้ว  ศิลปะแห่งร าวง  ยังได้รับความนิยมต่อมาจน
บัดนี้  ท้ังมีผู้เอาไปเล่นสลับเต้นร าในงานลีลาศ  งานต้อนรับแขกบ้าน  แขกเมืองและงานแสดง
ศิลปวัฒนธรรม  แม้ชาวต่างประเทศก็นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย 
 
 4. องค์ประกอบการแสดงร าวงมาตรฐาน 

  4.1 เพลงดนตรี 
   เพลงร าวงมาตรฐานมีท้ังหมด  10  เพลง  โดยกรมศิลปากรแต่งเนื้อร้อง  จ านวน  
4  เพลง  ดังต่อไปนี้  (กรมศิลปากร, 2514: 22) 
   4.1.1 เพลงงามแสงเดือน 
    ค าร้อง  :  จมื่นมานิตย์นเรศ  (นายเฉลิม  เศวตนันท์)  หัวหน้ากองการ
สังคีต  กรมศิลปากร  (ประพันธ์ในนามกรมศิลปากร) 
    ท านอง  :  อาจารย์มนตรี  ตราโมท 
    ความหมายเพลง  :  ยามท่ีแสงจันทร์ส่องมายังโลกท าให้โลกนี้ ดูสวยงาม 
ผู้คนท่ีมาเล่นร าวงยามท่ีแสงจันทร์ส่องก็มีความงดงาม  ด้วยการร าวงนี้เพื่อให้มีความสนุกสนาน       
มีความสามัคคีกันและละท้ิงความทุกข์ให้หมดส้ินไป 
    เนื้อเพลง  : 
    งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า งามใบหน้าเมื่ออยู่วงร า  (ซ้ า) 
    เราเล่นกันเพื่อสนุก  เปล้ืองทุกข์วายระก า 
    ขอให้เล่นฟ้อนร า  เพื่อสามัคคีเอย 
 
   4.1.2 เพลงชาวไทย 
    ค าร้อง  :  จมื่นมานิตย์นเรศ  (นายเฉลิม  เศวตนันท์)  หัวหน้ากองการ
สังคีต  กรมศิลปากร  (ประพันธ์ในนามกรมศิลปากร) 
    ท านอง  :  อาจารย์มนตรี  ตราโมท 
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    ความหมายเพลง  :  หน้าท่ีท่ีชาวไทยพึงมีต่อประเทศชาตินั้น  เป็นส่ิงท่ี
ทุกคนควรกระท า  อย่าได้ละเลยไปเสีย  ในการท่ีเราได้มาเล่นร าวงกันอย่างสนุกสนาน  ปราศจาก
ทุกข์โศกท้ังปวงนี้  ก็เพราะว่าประเทศไทยเรามีเอกราช  ประชาชนมีเสรีในการคิดจะท าส่ิงใดๆ ดังนั้น
เราจึงควรช่วยกันเชิดชูชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป  เพื่อความสุขย่ิงๆ  ขึ้นของไทยเราตลอดไป 
    เนื้อเพลง  : 
    ชาวไทยเจ้าเอ๋ย  ขออย่าละเลยในการท าหน้าท่ี 
    การท่ีเราได้เล่นสนุก เปล้ืองทุกข์สบายอย่างนี้ 
    เพราะชาติเราได้เสรี มีเอกราชสมบูรณ์ 
    เราจึงควรช่วยชูชาติ ให้เก่งกาจเจิดจ ารูญ 
    เพื่อความสุขเพิ่มพูน ของชาวไทยเราเอย 
 
   4.1.3 เพลงร าซิมาร า 
    ค าร้อง  :  จมื่นมานิตย์นเรศ  (นายเฉลิม  เศวตนันท์)  หัวหน้ากองการ
สังคีต  กรมศิลปากร  (ประพันธ์ในนามกรมศิลปากร) 
    ท านอง  :  อาจารย์มนตรี  ตราโมท 
    ความหมายเพลง  :  ขอพวกเรามาเล่นร าวงกันให้สนุกสนานเถิดในยาม
ว่างเช่นนี้จะได้คลายทุกข์  ถึงเวลางานเราก็จะท างานกันจริงๆ  เพื่อจะได้ไม่ล าบาก  และการร าก็จะร า
อย่างมีระเบียบแบบแผน  ตามวัฒนธรรมไทยของเราแล้วจะดูงดงามยิ่ง 
    เนื้อเพลง  : 
    ร ามาซิมาร า   เริงระบ ากันให้สนุก 
    ยามงานเราท างานกันจริงๆ ไม่ละไม่ท้ิงจะเกิดเข็ญขุก 
    ถึงยามว่างเราจึงร าเล่น  ตามเชิงเช่นเพื่อให้สร่างทุกข์ 
    ตามเยี่ยงอย่างตามยุค  เล่นสนุกอย่างวัฒนธรรม 
    เล่นอะไรให้มีระเบียบ  ให้งามให้เรียบจึงจะคมข า 
    มาซิมาเจ้าเอ๋ยมาฟ้อนร า มาเล่นระบ าของไทยเราเอย 
 
   4.1.4 เพลงคืนเดือนหงาย 
    ค าร้อง  :  จมื่นมานิตย์นเรศ  (นายเฉลิม  เศวตนันท์)  หัวหน้ากองการ
สังคีต  กรมศิลปากร  (ประพันธ์ในนามกรมศิลปากร) 
    ท านอง  :  อาจารย์มนตรี  ตราโมท 
    ความหมายเพลง  :  เวลากลางคืน เป็นคืนเดือนหงาย  มีลมพัดมาเย็น
สบายใจ  แต่ก็ยังไม่สบายใจเท่ากับการท่ีได้ผูกมิตรกับผู้อื่นและท่ีร่มเย็นไปท่ัว  ทุกแห่งยิ่งกว่าน้ าฝนท่ี
โปรยลงมา  ก็คือการท่ีประเทศไทยเป็นประเทศท่ีเป็นเอกราช มีธงชาติไทยเป็นเอกลักษณ์  ท าให้
ร่มเย็นท่ัวไป 
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    เนื้อเพลง  : 
    ยามกลางคืนเดือนหงาย  เย็นพระพายโบกพล้ิวปลิวมา 
    เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิต  เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบ่ือระอา 
    เย็นร่มธงไทยปกไปท่ัวหล้า เย็นยิ่งน้ าฟ้ามาประพรมเอย 
 
   ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลย์สงคราม  แต่งเนื้อร้องเพิ่มอีก  6  เพลง  ดังนี้ 
 
   4.1.5 เพลงดอกไม้ของชาติ 
    ค าร้อง  :  ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม 
    ท านอง  :  อาจารย์มนตรี  ตราโมท 
    ความหมายเพลง  :  หญิงไทยเปรียบเสมือนดอกไม้อันเป็นเอกลักษณ์
ของประเทศไทย  การร่ายร าด้วยการแสดงออกอย่างอ่อนช้อย  งดงามตามรูปแบบความเป็นไทย  
แสดงให้เห็นถึงความเจริญทางด้านวัฒนธรรมของคนไทย  นอกจากผู้หญิงจะดีเด่นทางด้านความงาม
แล้ว  ยังมีความอดทน  สามารถท างานบ้าน  ช่วยเหลืองานผู้ชายหรือแม้งานส าคัญๆ  ระดับประเทศ 
ก็สามารถช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีไม่แพ้ผู้ชาย 
    เนื้อเพลง  : 
    (สร้อย)  ขวัญใจดอกไม้ของชาติ งามวิลาศนวยนาดร่ายร า  (ซ้ า) 
     เอวองค์อ่อนงาม  ตามแบบนาฏศิลป์ 
     ช้ีชาติไทยเนาว์ถิ่น เจริญวัฒนธรรม  (สร้อย) 
     งามทุกส่ิงสามารถ สร้างชาติช่วยชาย 
     ด าเนินตามนโยบาย สู้ทนเหนื่อยยากตรากตร า  (สร้อย) 
 
   4.1.6 เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ 
    ค าร้อง  :  ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม 
    ท านอง  :  อาจารย์มนตรี  ตราโมท 
    ความหมายเพลง  :  พระจันทร์เต็มดวงท่ีลอยอยู่บนท้องฟ้านั้นช่างดู
สวยงาม  เพราะเป็นพระจันทร์ทรงกลด  คือมีแสงเล่ือมกระจายออกรอบดวงจันทร์ท้ังดวง  แต่ถึงจะ
งามอย่างไรก็ยังไม่เท่าความงามของดวงหน้าหญิงสาว  ท่ีดูผุดผ่องมีน้ ามีนวล  อีกท้ังรูปร่างก็ดูสมส่วน 
กิริยาวาจาก็อ่อนหวานไพเราะ  สมแล้วกับท่ีเปรียบว่าหญิงไทยนี้คือดอกไม้ 
    เนื้อเพลง  : 
     ดวงจันทร์วันเพ็ญ  ลอยเด่นอยู่ในนภา 
    ทรงกลดสดสี   รัศมีทอแสงงามตา 
    แสงจันทร์อร่าม  ฉายงามส่องฟ้า 
    ไม่งามเท่าหน้า   นวลน้องยองใย 
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     งามเอยแสงงาม  งามจริงยอดหญิงชาติไทย 
    งามวงพักตร์ยิง่ดวงจันทรา จริตกิริยานิ่มนวลละไม 
    วาจากังวาน   อ่อนหวานจับใจ 
    รูปทรงสมส่วน   ยั่วยวนหทัย 
    สมเป็นดอกไม้   ขวัญใจชาติเอย 
 
   4.1.7 เพลงหญิงไทยใจงาม 
    ค าร้อง  :  ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม 
    ท านอง  :  ครูเอื้อ  สุนทรสนาน 
    ความหมายเพลง  :  ดวงจันทร์ท่ีส่องแสงอยู่บนท้องฟ้ามีความงดงาม
มาก  และยิ่งได้แสงอันระยิบระยับของดวงดาวด้วยแล้ว  ยิ่งท าให้ดวงจันทร์นั้นงามเด่นยิ่งขึ้น  เปรียบ
เหมือนกับดวงหน้าของหญิงสาวท่ีมีความงดงามอยู่แล้ว  ถ้ามีคุณความดีด้วยก็จะท าให้หญิงนั้นงาม
เป็นเลิศ  ผู้หญิงไทยนี้เป็นขวัญใจของชาติ  เป็นท่ีเชิดหน้าชูตาของชาติ  รูปร่างก็งดงาม  จิตใจก็    
กล้าหาญ  ดังท่ีมีช่ือเสียงปรากฏอยู่ท่ัวไป 
    เนื้อเพลง  : 
     เดือนพราว ดาวแวววาวระยับ 
    แสงดาวประดับ ส่งให้เดือนงามเด่น 
    ดวงหน้า  โสภาเพียงเดือนเพ็ญ 
    คุณความดีท่ีเห็น เสริมให้เด่นเลิศงาม 
    ขวัญใจ  หญิงไทยส่งศรีชาติ 
    รูปงามพิลาศ  ใจกล้ากาจเรืองนาม 
    เกียรติยศ  ก้องปรากฏท่ัวคาม 
    หญิงไทยใจงาม  ยิ่งเดือนดาวพราวแพรว 
 
   4.1.8 เพลงยอดชายใจหาญ 
    ค าร้อง  :  ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม 
    ท านอง  :  ครูเอื้อ  สุนทรสนาน 
    ความหมายเพลง  :  ขอผูกมิตรไมตรีกับชายผู้กล้าหาญ  และจะขอมี
ส่วนในการท าประโยชน์ท าหน้าท่ีของชาวไทย  แม้จะล าบากยากแค้น  ก็จะขอช่วยเหลือจนเต็ม
ความสามารถ 
    เนื้อเพลง  : 
     โอ้ยอดชายใจหาญ ขอสมานไมตรี 
    น้องขอร่วมชีวี   กอรปกรณีกิจชาติ 
    แม้สุดยากล าเค็ญ  ไม่ขอเว้นเดินตาม 
    น้องจักสู้พยายาม  ท าเต็มความสามารถ 
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   4.1.9 เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า 
    ค าร้อง  :  ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม 
    ท านอง  :  ครูเอื้อ  สุนทรสนาน 
    ความหมายเพลง  :  ในเวลาค่ าคืนท้องฟ้ามีดวงจันทร์ประจ าอยู่  ในใจ
ของชายก็มีหญิงอันเป็นสุดท่ีรักประจ าอยู่เช่นกัน  ส่ิงท่ีเทิดทูนยกย่องไว้ก็คือ  ชาติไทยท่ีเป็นเอกราช  
มีอิสระแก่ตนไม่ข้ึนกับใคร  และส่ิงท่ีแนบสนิทอยู่ในใจของชายก็คือหญิงอันเป็นสุดท่ีรัก 
    เนื้อเพลง  : 
     ดวงจันทร์ขวัญฟ้า ช่ืนชีวาขวัญพี่ 
    จันทร์ประจ าราตรี  แต่ขวัญพี่ประจ าใจ 
    ท่ีเทิดทูนคือชาติ  เอกราชอธิปไตย 
    ถนอมแนบสนิทใน  คือขวัญใจพี่เอย 
 
   4.1.10 เพลงบูชานักรบ 
    ค าร้อง  :  ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม 
    ท านอง  :  ครูเอื้อ  สุนทรสนาน 
    ความหมายเพลง  :  น้องรักและบูชาพี่ เพราะมีความกล้าหาญ เป็นนักสู้
ท่ีเก่งกล้าสามารถสมกับเป็นชายชาตินักรบท่ีมีความมานะอดทน  แม้ว่าจะยากเย็นแสนเข็ญ  พี่ก็ต่อสู้
จนช่ือเสียงเล่ืองลือไปท่ัว  นอกจากนี้  ยังขยันขันแข็งในงานทุกอย่าง  อุตส่าห์สร้างหลักฐานให้มั่นคง 
และพี่ยังมีความรักในชาติบ้านเมืองยิ่งกว่าชีวิต  ยอมสละได้แม้ชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อให้ชาติไทยคงอยู่
คู่โลกต่อไป 
    เนื้อเพลง  : 
     น้องรักรักบูชาพี่  ท่ีมั่นคงท่ีมั่นคงกล้าหาญ 
    เป็นนักสู้เช่ียวชาญ  สมศักดิ์ชาตินักรบ 
    น้องรักรักบูชาพี่  ท่ีมานะท่ีมานะอดทน 
    หนักแสนหนักพี่ผจญ  เกียรติพี่ขจรจบ 
    น้องรักรักบูชาพี่  ท่ีขยันท่ีขยันกิจการ 
    บากบั่นสร้างหลักฐาน  ท าทุกด้านท าทุกด้านครันครบ 
    น้องรักรักบูชาพี่  ท่ีรักชาติท่ีรักชาติยิ่งชีวิต 
    เลือดเนื้อพี่พลีอุทิศ  ชาติยงอยู่ยงอยู่คู่พิภพ 
 
  4.2 การแต่งกาย 
   มีการก าหนดการแต่งกายของผู้แสดง  ให้มีระเบียบด้วยการใช้ชุดไทย  และชุด
สากลนิยม  โดยแต่งเป็นคู่ๆ  รับกันท้ังชายและหญิงซึ่งสามารถแต่งได้  4  แบบ  คือ 
   4.2.1 แบบท่ี  1  แบบชาวบ้าน 
    ชาย  :  นุ่งผ้าโจงกระเบน  สวมเส้ือคอพวงมาลัย  เอวคาดผ้าห้อยชาย
ด้านหน้า 
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    หญิง  :  นุ่งโจงกระเบน  ห่มผ้าสไบอัดจีบ  ปล่อยผม  ประดับดอกไม้ท่ี
ผมด้านซ้าย  คาดเข็มขัดใส่เครื่องประดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  2.9  การแต่งกายร าวงแบบชาวบ้าน  ภาพท่ี  2.10  การแต่งกายร าวงแบบชาวบ้าน 
   (ด้านหน้า)            (ด้านหลัง) 
          ท่ีมา : https://sweetieshops               ท่ีมา : http://sweetieshops 
 
   4.2.2 แบบท่ี  2  แบบรัชกาลท่ี  5 
    ชาย  :  นุ่งผ้าโจงกระเบน  สวมเส้ือราชปะแตน  ใส่ถุงเท้ารองเท้า 
    หญิง  :  นุ่งผ้าโจงกระเบน  สวมเส้ือลูกไม้  สไบพาดบ่าผูกเป็นโบว์ 
ท้ิงชายไว้ข้างล าตัวด้านซ้าย  ใส่เครื่องประดับมุก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี  2.11  การแต่งกายร าวงแบบรัชกาลท่ี  5 ภาพท่ี  2.12  การแต่งกายร าวงแบบรัชกาลท่ี  5 
     (ด้านหน้า)            (ด้านหลัง) 
            ท่ีมา : https://sweetieshops           ท่ีมา : http:// https://sweetieshops 

https://sweetieshops/
https://sweetieshops/
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   4.2.3 แบบท่ี  3  แบบสากลนิยม 
    ชาย  :  นุ่งกางเกงสวมสูทผูกเนคไท 
    หญิง  :  นุ่งกระโปรงป้ายข้าง ยาวกรอมเท้า ใส่เส้ือคอกลมแขนกระบอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  2.13  การแต่งกายร าวงแบบสากลนิยม ภาพท่ี  2.14  การแต่งกายร าวงแบบสากลนิยม 
     (ด้านหน้า)            (ด้านหลัง) 
 ท่ีมา : https://sweetieshops               ท่ีมา : http://sweetieshops 
 
   4.2.4 แบบท่ี  4  แบบราตรีสโมสร 
    ชาย  :  นุ่งกางเกง สวมเส้ือคอพระราชทาน ผ้าคาดเอวห้อยชายด้านหน้า 
    หญิง  :  นุ่งโปรงยาวจีบหน้านาง  ใส่เส้ือจับเดฟ  ชายผ้าห้อยจากบ่าลง
ไปทางด้านล่าง  เปิดไหล่ขวา  ศีรษะท าผมเกล้าเป็นมวยสูงใส่เกี้ยวและเครื่องประดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  2.15  การแต่งกายร าวงแบบราตรีสโมสร ภาพท่ี  2.16  การแต่งกายร าวงแบบราตรีสโมสร 
     (ด้านหน้า)            (ด้านหลัง) 
            ท่ีมา : https://sweetieshops        ท่ีมา : http://sweetieshops 

https://sweetieshops/
https://sweetieshops/
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บทสรุป 

 นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  มหรสพและการละเล่น
พื้นเมือง  โดยแบ่งตามลักษณะการแสดงท่ีเล่นเป็นเรื่องเป็นราว  และการแสดงท่ีมาจากการเล่นของ
คนในท้องถิ่น  ซึ่งในการละเล่นพื้นเมืองนี้ยังพบว่า  มีนาฏศิลป์พื้นเมืองและเพลงพื้นเมืองเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการแสดง  ลักษณะการแสดงมีรูปแบบเป็นการร้องเพลงโต้ตอบกันระหว่างชาย
หญิง  มีพ่อเพลงแม่เพลงและลูกคู่ร้องรับ  การแสดงพื้นเมืองบางชุดท่ีได้รับความนิยม  ถูกน าไป
ปรับปรุงและท าให้มีระเบียบแบบแผน  เพื่อบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนนาฏศิลป์  โดย   
กรมศิลปากร  ซึ่งมีผลให้เกิดการอนุรักษ์และสืบทอดเป็นศิลปะการแสดงของชาติ  นอกจากนี้ยังมี
ปัจจัยทางสภาพสังคม  ส่ิงแวดล้อม  ภูมิศาสตร์ของประเทศ  ท่ีเป็นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การท า
เกษตรกรรม  และมีแม่น้ าสายส าคัญอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารและการท ามาหากิน  มีผลให้เกิด
รูปแบบนาฏศิลป์และการแสดงพื้นเมืองภาคกลางท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต  ความเป็นอยู่  รวมไปถึง   
การเกิดการแสดงพื้นเมืองท่ีเกี่ยวกับประเพณี  วัฒนธรรม  ท่ีมีจ านวนมาก 
 ร าวงพื้นบ้านหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  ร าโทน  สันนิษฐานว่าความเป็นมาของร าวงนั้นเริ่ม
มาจากชุมชน  เป็นการละเล่นท่ีรวมกลุ่มกันของสังคม  จุดประสงค์ของการเล่นสมัยโบราณเพื่อ
บวงสรวงส่ิงศักด์ิสิทธิ์  ความอุดมสมบูรณ์  การเลือกคู่ครอง  การร าวงถือว่าเป็นการละเล่นของชน
พื้นเมืองด้ังเดิมท่ียังคงสืบทอดมาให้เห็นในปัจจุบัน  มีลักษณะท่ีคึกครื้น  เล่นง่าย  สามารถเล่นได้ไม่
จ ากัด  เพศ  วัย  อายุ  เป็นการรวมกลุ่มกันร้องร า  เพื่อเช่ือมสัมพันธภาพของกลุ่มคนได้ดีกระจายตัว
ได้รวดเร็ว  จึงท าให้ร าโทนได้ถูกน ามาปรับปรุงเป็นศิลปะของชาติในยุคจอมพล ป.   พิบูลสงคราม  
โดยยึดหลักการร าเป็นวงกลม  น ามาก าหนดรูปแบบให้เป็นแบบแผนขึ้นโดยกรมศิลปากรและเรียกช่ือ
ใหม่ว่า  “ร าวงมาตรฐาน” 
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ใบกิจกรรม 
 
 ค าช้ีแจง   ให้นักศึกษาดูคลิปการแสดงร าวงพื้นบ้าน  (ร าโทน)  และร าวงมาตรฐาน  แล้ว
ตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
 
 1. ลักษณะและรูปแบบของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลางในชุดร าวงพื้นบ้าน  (ร าโทน)  และ
ร าวงมาตรฐาน  ต่างกันอย่างไร 
 2. องค์ประกอบส าคัญในชุดร าวงพื้นบ้าน  (ร าโทน)  และร าวงมาตรฐาน  มีอะไรบ้าง 
 3. นักศึกษามีวิธีการรักษาศิลปวัฒนธรรมด้านการฟ้อนร าอย่างไร 
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แบบฝึกหัดบทที่  2 
 
 1. จงอธิบายความหมายของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง 
 2. จงอธิบายความเป็นมาของร าวงพื้นบ้าน  (ร าโทน) 
 3. จงอธิบายความเป็นมาของร าวงมาตรฐาน 
 4. จงอธิบายความแตกต่างด้านท่าร าของร าวงพื้นบ้าน  (ร าโทน)  กับร าวงมาตรฐาน 
 5. จงอธิบายองค์ประกอบท่ีส าคัญของร าวงพื้นบ้าน  (ร าโทน)  และร าวงมาตรฐาน 
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แผนการสอนประจ าบทที่  3 

การฝึกปฏิบตัินาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากได้ศึกษาบทเรียนแล้ว  นักศึกษาสามารถ 

 1. สามารถฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลางชุดร าวงพื้นบ้าน  (ร าโทน)  และร าวง
มาตรฐานได้อย่างถูกต้อง 
 2. สามารถระบุองค์ประกอบ  ลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลางในชุดร าโทน  และ
ร าวงมาตรฐาน 
 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง 
 1. วิธีการ  ขั้นตอนฝึกปฏิบัติร าวงพื้นบ้าน 
  1.1 ขั้นตอนฝึกปฏิบัติร าวงพื้นบ้าน 
  1.2 รูปแบบการใช้มือ 
  1.3 รูปแบบการย  าเท้า  ก้าวเท้า 
  1.4 รูปแบบการใช้ล าตัว 
  1.5 ท่าร าประกอบเนื้อเพลง 
 2. วิธีการ  ขั้นตอนฝึกปฏิบัติร าวงมาตรฐาน 
  2.1 ขั้นตอนฝึกปฏิบัติร าวงมาตรฐาน 
  2.2 รูปแบบการใช้มือ 
  2.3 รูปแบบการย  าเท้า  ก้าวเท้า 
  2.4 รูปแบบการใช้ล าตัว 
  2.5 ท่าร าประกอบเนื้อเพลง 
 3. สามารถระบุองค์ประกอบ  ลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลางในชุดร าโทน  และ
ร าวงมาตรฐาน 
 4. สามารถปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลางชุดที ก าหนดได้อย่างถูกต้อง 
 5. ตระหนักถึงคุณค่า และอนุรักษ์นาฏศิลป์พื้นเมือง 
 บทสรุป 
 ใบกิจกรรม 

 แบบฝึกหัดบทที   3 
 เอกสารอ้างอิง 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน 

 สัปดาห์ที่  4  (4  ชั่วโมง) 
 1. ผู้สอนสอนร้องเพลงประกอบร าวงพืน้บ้าน (ร าโทน) 
 2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติร้องเพลงโดนจับคู่ฝึกซ้อม 

 3. ผู้สอนอธิบายเทคนิคการฝึกทักษะการใช้ร่างกายแต่ละส่วนของร าวงพื้นบ้าน (ร าโทน) 
 4. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามต้นแบบ  และทบทวนเป็นคู่ 
 5. จับกลุ่ม  กลุ่มละ  6  คน  แบ่งเป็นชาย  3  คน  หญิง  3  คน  และฝึกปฏิบัติพร้อม
ร้องเพลงตามเนื้อร้องด้วยตนเอง 
 6. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยในการฝึกปฏิบัติ 
 
 สัปดาห์ที่  5  (4  ชั่วโมง) 
 1. ผู้สอนสอนร้องเพลงประกอบร าวงมาตรฐาน  จ านวน  5  เพลง  ประกอบด้วย  เพลง
งามแสงเดือน  เพลงชาวไทย  เพลงร าซิมาร า  เพลงคืนเดือนหงาย  เพลงดอกไม้ของชาติ 
 2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติร้องเพลงโดนจับคู่ฝึกซ้อม 
 3. ผู้สอนอธิบายเทคนิคการฝึกทักษะการใช้ร่างกายแต่ละส่วนของร าวงมาตรฐาน 
 4. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามต้นแบบและทบทวนเป็นคู่ 
 5. จับคู่  กลุ่มละ  6  คน  แบ่งเป็นชาย  3  คน  หญิง  3  คน  และฝึกปฏิบัติพร้อม    ร้อง
เพลงตามเนื้อร้องด้วยตนเอง 
 6. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยในการฝึกปฏิบัติ 
 
 สัปดาห์ที่  6  (4  ชั่วโมง) 
 1. ผู้สอนสอนร้องเพลงประกอบร าวงมาตรฐาน  จ านวน  5  เพลง  ประกอบด้วย  เพลง
ดวงจันทร์วันเพ็ญ  เพลงหญิงไทยใจงาม  เพลงยอดชายใจหาญ  เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า  เพลงบูชา
นักรบ 
 2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติร้องเพลงโดนจับคู่ฝึกซ้อม 
 3. ผู้สอนอธิบายเทคนิคการฝึกทักษะการใช้ร่างกายแต่ละส่วนของร าวงมาตรฐาน 
 4. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามต้นแบบและทบทวนเป็นคู่ 
 5. จับคู่  กลุ่มละ  6  คน  แบ่งเป็นชาย  3  คน  หญิง  3  คน  และฝึกปฏิบัติพร้อม    ร้อง
เพลงตามเนื้อร้องด้วยตนเอง 
 6. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยในการฝึกปฏิบัติ 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. การใช้แผ่นซีดีเพลงประกอบร าวงพื้นบ้าน  (ร าโทน)  ในการฝึกร้องเพลงตามต้นแบบ 
 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  “การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ภาคกลาง” 
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แหล่งการเรียนรู ้
 1. อมรา  กล  าเจริญ.  (2531).  สุนทรียนาฏศิลป์ไทย.  กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริ้นต้ิง เฮ้าส์.  
 2. ร าโทน ลพบุรี. (2548).  สืบค้นเมื อวันที  9 มิถุนายน 2558. 
http://ich.culture.go.th/index.php/th 
 3. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและ      
ที อื นๆ  เว็บไซด์  http://library.udru.ac.th/ 
 

การวัดและประเมินผลประจ าบทเรยีน 

 
จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. สามารถฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์
พื้นเมืองภาคกลางชุดร าวง
พื้นบ้าน  (ร าโทน)  และร าวง
มาตรฐานได้อย่างถูกต้อง 

2. สามารถระบุองค์ประกอบ  
ลักษณะของนาฏศิลป์
พื้นเมืองภาคกลางในชุดร า
โทน  และร าวงมาตรฐาน 

1. ซักถาม  แลกเปลี ยน 
พูดคุย 

2. สังเกตการปฏิบัติตาม
ต้นแบบ 

3. สังเกตการปฏิบัติแบบมี
ส่วนร่วม 

4. การน าเสนอการ
สร้างสรรค์ท่าร าหน้าช้ัน 

5. ใบกิจกรรม 
6. แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. นักศึกษาตอบค าถาม
ถูกต้องได้ร้อยละ 80 

2. สังเกตพฤติกรรมการฝึก
ปฏิบัติอยู่ในระดับดี 

3. สังเกตพฤติกรรมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/ความ
สนใจ/ความร่วมมือ/ความ
กระตือรือร้นอยู่ในระดับดี 

4. การน าเสนอหน้าช้ันอยู่ใน
ระดับดี 

5. นักศึกษาสามารถ
สร้างสรรค์ท่าร าได้ในระดับ
ดี 

6. นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ถูกต้องร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://library.udru.ac.th/
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บทที่  3 

การฝึกปฏิบตัินาฏศิลป์พื้นบ้านภาคกลาง 
 
 ในการเรียนการสอนเรื องนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคกลางในรายวิชานี้  ได้น าเอาบทเพลงร าโทน 
สมัยจอมพล ป.  พิบูลสงคราม  ที นิยมอย่างแพร่หลายในสมัยนั้นมาท าการสอน  เพื อให้เห็นลักษณะ
การประดิษฐ์ท่าร าที มีลักษณะแตกต่างกับร าวงมาตรฐาน  โดยน ามาจ านวน  7  เพลง  คือ  เพลง  
แปดนาฬิกา  ชาติศาสนา  ผู้น าของชาติ  สาวน้อยเอวกลม  เดือนจ๋าเดือน  ลพบุรี  ดึกเสียงแล้วละ
หนา  ดังมีเนื้อเพลงที น ามาประกอบในหัวข้อเพลง  ดนตรี  ข้างต้นเพื อให้เข้าใจถึงนาฏยลักษณ์        
ที ปรากฏในร าโทน 
 

วิธีการ  ข้ันตอนฝึกปฏิบัติร าวงพ้ืนบ้าน  (ร าโทน) 
 1. ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ 

  1.1 จับคู่ชาย – หญิง  ฝ่ายชายอยู่ด้านหลังฝ่ายหญิง  เดินร าเป็นวงกลม  ลักษณะเดิน
ทวนเข็มนาฬิกา 
  1.2 เมื อเริ มต้นเพลงไหว้ท าความเคารพซึ งกันและกัน  ตามมารยาทไทย  และเมื อจบ
การแสดงควรปฏิบัติเช่นกัน 

  1.3 เดินย  าตามจังหวะเพลงทุกจังหวะ  เปลี ยนท่าร าตามบทร้องประกอบ 
  1.4 ผู้แสดงสามารถร้องตามบทเพลง  สนุกสนาน  ร่าเริง  เมื อถึงท่าร าที ต้องมองหน้า
อีกฝ่าย  ควรหันมองกันอย่างไม่ขัดเขิน 
 

 2. รูปแบบการใช้มือ 

  การใช้มือเป็นการใช้ท่าทางประกอบบทร้อง  มีการตีความหมายของท่าร าประกอบการ
ใช้หลักการสร้างท่าร าตามแบบของท่าร าไทยมาตรฐานหรือเรียกว่าการตีบทตามค าร้อง  เช่น   
ความหมายเกี ยวกับความดีงาม  ใช้ท่าแบมือไปด้านหน้า  ความหมายเกี ยวกับความยิ งใหญ่  ใช้ท่า
พรหมสี หน้า  ในแม่บทใหญ่  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังพบว่า  ยังมีการใช้ท่าเลียนแบบธรรมชาติ  เช่น  
การเดินแกว่งแขน  ท่าหลบหลีก  ใช้การก้มตัวลงต  า  การใช้มือช้ี  และพบว่าในบทร้อง  1  ค ากลอน
จะใช้ท่าเพียง  1 – 2  ท่า  เท่านั้น 
 
 3. รูปแบบการย่ าเท้า  ก้าวเท้า 
  การย  าเท้ามีลักษณะการเดินย  าจังหวะเกือบทุกจังหวะเพลง  เป็นการเดินย  าเท้า     
ก้าวไปด้านหน้าตามวงกลมทวนเข็มนาฬิกา  ซึ งเป็นลักษณะของการร าเป็นวงแบบด้ังเดิม  และยังพบ
การย  าเท้าในลักษณะถัดเท้า  เดินถอยหลังตามแบบการเต้นร าตะวันตก  สันนิษฐานว่าเป็นพัฒนาการ
หนึ งของการใช้เท้าแบบการเต้นลีลาศในสมัยนั้นที ก าลังได้รับความนิยม 
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 4. รูปแบบการใช้ล าตัว 

  มีการใช้การโยกตัวไปมา  กล่อมตัวในบางเพลง  ส่วนใหญ่การใช้ล าตัวของร าโทน
เป็นไปแบบอิสระ  เรียบง่ายไม่เน้นระเบียบแบบแผน  เพื อให้ง่ายต่อการฝึกปฏิบัติที มุ่งเน้นให้ง่ายต่อ
การจดจ าและสืบทอด 
 
 5. ท่าร าประกอบเนือ้เพลง 
  5.1 เพลงแปดนาฬิกา 
   เนื้อร้อง  : 
    แปดนาฬิกา ได้เวลาชักธง 
   เราจะต้องยืนตรง เคารพธงของชาติไทย  (ซ้ า) 
   เราสนับสนุน  ป.  พิบูลสงคราม 
   เราจะต้องท าตาม ตามผู้น าของชาติไทย  (ซ้ า) 
       (ร าโทน  ลพบุรี2559) 
 

         
 

      ภาพที   3.1  ท่าไว้มือด้านข้าง         ภาพที   3.2  ท่าชักธง 
    ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559  ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
 อธิบายแม่ท่าเพลงแปดนาฬิกา 
  ศีรษะ  : เอียงซ้ายมองมือ  ศีรษะ  :    ตรง 
  ล าตัว  : หันหน้าตรง   ล าตัว  :    หันหน้าตรง 
  แขน-มือ  : มือขวาต้ังมือไปด้านหน้า แขน-มือ  : มือขวาต่อศอก 
    มือซ้ายแนบล าตัว      มือซ้ายก ามือต้ังศอก 
  เท้า-ขา  : ยืนตรง   เท้า-ขา  :  ยืนตรง 
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ภาพที   3.3  ท่าพรหมสี หน้า 

ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
 
  ศีรษะ  : ตรง 
  ล าตัว  : หันหน้าตรง 
  แขน-มือ  : มือท้ังสองต้ังวงแบบออก 
    ท่าพรหมสี หน้า 
  เท้า-ขา  : ยืนตรง 
 หมายเหตุ  ชายและหญิงท าท่าเหมือนกัน 
 
ตารางที่  3.1  อธิบายกระบวนท่าร าเพลงแปดนาฬิกา 
 
ล าดับ

ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

1 แปดนาฬิกา  
 
 
 

 

 

  หมายถึง  ผู้ชาย 

  หมายถึง  ผู้หญิง 
เดินเป็นวงทวนเข็มนาฬิกา  
ย  าเท้าทุกจังหวะ หญิงอยู่
ด้านหน้า ท าท่าไว้มือขวา 
 

2 ได้เวลาชักธง  
 
 
 
 

 

 
 

มือซ้ายต้ังศอก  ท าท่าดึงธง
ชาติ ย  าทุกจังหวะเคลื อนวง 
 
 
 

3 เราจะต้องยืน
ตรง 
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ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

 
 

ท้ังชายและหญิงหยุดยืนตรง 
 

4 เคารพธงของ
ชาติไทย 

 
 
 
 

 

 

ชายยืนตรง หญิงท าท่าถอน
สายบัว หยุดอยู่กับที  
 
 
 

5 เราสนับสนุน   
 
 

 

 

ชายและหญิงท าท่าพรหมสี 
หน้า เดินย  าทุกจังหวะเคลื อน
ตามวง 
 
 
 

6 ป. พิบูล
สงคราม 

 
 
 
 

 

 

ชายและหญิงท าท่าไว้มือ
ด้านขวา 
 
 
 

7 เราจะต้องท า
ตาม  

 
 
 
 

 

 

ชายและหญิงท าท่าพรหมสี 
หน้า เดินย  าทุกจังหวะเคลื อน
ตามวง 
 
 

8 ตามผู้น าของ
ชาติไทย (ซ้ า) 

 
 
 

 

 

ชายและหญิงท าท่าไว้มือ
ด้านขวา 
 
 
 

 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
  5.2 เพลงชาติศาสนา 
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   เนื้อร้อง  : 
    ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  รัฐธรรมนูญ  เทิดทูนเป็นที บูชา 
    เทียมดวงใจไม่เสียดายชีวิต  ชีวา  ชาติ  ศาสนา  รักยิ งชีวา  ไว้เทิดทูน 
         (ร าโทน ลพบุรี,  2559) 
 

              
 

         ภาพที   3.4  ท่าไหว้         ภาพที   3.5  ท่าตัวเรา 

  ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559   ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
 
 อธิบายแม่ท่าเพลงชาติศาสนา 
  ศีรษะ  : เอียงซ้าย   ศีรษะ  :    ตรง 
  ล าตัว  : หันหน้าตรง   ล าตัว  :    หันหน้าตรง 
  แขน-มือ  : พนมมือไหวไ้ปด้านซ้าย  แขน-มือ  : มือขวาซ้ายจีบเข้าตัว 
    มือซ้ายแนบล าตัว       มือขวาเท้าสะเอว 
  เท้า-ขา  : ยืนตรง   เท้า-ขา  :   ยืนตรง 
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ภาพที   3.6  ท่าพรหมสี หน้า 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
  ศีรษะ  : ตรง 
  ล าตัว  : หันหน้าตรง 
  แขน-มือ  : มือท้ังสองข้างต้ังวงแบหันมือออก 
  เท้า-ขา  : ยืนตรง 
 
ตารางที่  3.2  อธิบายกระบวนท่าร าเพลงชาติศาสนา 
 
ล าดับ

ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

1 ชาติ  ศาสนา  
 
 
 

 

 

  หมายถึง  ผู้ชาย 

  หมายถึง  ผู้หญิง 
ชายและหญิงท าท่าไว้มือ
ด้านขวา เดินย  าทุกจังหวะ
เคลื อนวงทวนเข็มนาฬิกา 

2 พระมหากษัตริย ์  
 
 
 

 

 
 

ชายและหญิงท าท่าไหว้
ด้านซ้าย 
 
 
 

3 รัฐธรรมนูญ 
 

 
 
 
 

 

 
 

ชายและหญิงท าท่าไว้มือ
ด้านขวา 
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ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

4 เทิดทูนเป็นที 
บูชา 

 

 
 
 
 
 

 

 

ชายและหญิงท าท่าพรหม    
สี หน้า 

 
 
 
 

5 เทียมดวงใจไม่
เสียดายชีวิต  
ชีวา 
 

 
 
 
 
 

 

 

ชายแหละหญิงจีบมือซ้าย
เข้าอก 
 
 
 
 

6 ชาติ  ศาสนา  
 
 
 

 

 

ชายและหญิงท าท่าไว้มือ
ด้านขวา 
 
 
 

7 รักยิ งชีวา  ไว้
เทิดทูน 

 
 
 
 
 

 

 

ชายและหญิงท าท่าพรหมสี 
หน้า 
 
 

 

 
 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 

  5.3 เพลงผู้น าของชาติ 
   เนื้อร้อง  : เชื อผู้น าของชาติ  ประกาศท้ังชายและหญิง 
     สตรีเอาไว้ผมยาว  (ซ้ า) ใส่หมวกรองเท้าให้ทันสมัย 
     นุ่งถุงกระตุ้งกระต้ิง  (ซ้ า) มันน่ารักจริงยอดหญงิชาวไทย  (ซ้ า) 
         (ร าโทน  ลพบุรี, 2559) 
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 ภาพที   3.7  ท่าไว้มือด้านขวา        ภาพที   3.8  ท่าต้ังวงกลาง 
            ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559     ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
 
 อธิบายแม่ท่าเพลงผู้น าของชาติ 

  ศีรษะ  : เอียงขวา   ศีรษะ  :    เอียงซ้าย 
  ล าตัว  : หันหน้าตรง   ล าตัว  :    หันหน้าตรง 
  แขน-มือ  : ต้ังมือไปด้านหน้า  แขน-มือ  : มือขวาและมือซ้าย 

    มือซ้ายแนบล าตัว       ต้ังวงกลาง 
  เท้า-ขา  : ยืนตรง   เท้า-ขา  :   ยืนก้าวเท้าตามจังหวะ 

 
 หมายเหตุ  ชายและหญิงท าท่าเหมือนกัน 
 

         
 

          ภาพที   3.9  ท่าจีบปรกข้างเท้าสะเอว        ภาพที   3.10  ท่าจับผ้านุ่ง 
             ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559     ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
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 (ชาย)      (ชาย) 
 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย   ศีรษะ  :    เอียงขวา 
 ล าตัว  :  หันหน้าเข้าหาฝ่ายหญิง  ล าตัว  :    หันหน้าเข้าหาฝ่ายหญิง 
 แขน-มือ  : มือขวาและซ้ายก ามือข้างล าตัว แขน-มือ  : มือขวาและมือซ้าย 

             ก ามือข้างล าตัว 
 เท้า-ขา  :  ก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้าง  เท้า-ขา  :  ก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้าง 
 
 (หญิง)      (หญิง) 
 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย   ศีรษะ  :    เอียงขวา 
 ล าตัว  :  หันหน้าเข้าหาฝ่ายชาย  ล าตัว  :    หันหน้าเข้าหาฝ่ายชาย 
 แขน-มือ  : มือขวาจีบปรกข้างมือซ้าย แขน-มือ  : มือขวาและมือซ้าย 
            เท้าสะเอวจีบที สะโพก 

  เท้า-ขา  : ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้า  เท้า-ขา  :  ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้า 

 

 
 

ภาพที   3.11  ท่าแตะแก้ม 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
  ศีรษะ  : เอียงซ้าย 
  ล าตัว  : หันหน้าตรง 
  แขน-มือ  : มือซ้ายแตะแก้ม มือขวาเท้าสะเอว 
  เท้า-ขา  : ยืนตรง 
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ตารางที่  3.3  อธิบายกระบวนท่าร าเพลงผู้น าของชาติ 
 

ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

1 เชื อผู้น าของ
ชาติ 

 
 
 

 

 

  หมายถึง  ผู้ชาย 

  หมายถึง  ผู้หญิง 
ชายและหญิงท าท่าไว้มือ
ด้านขวา เดินย  าทุกจังหวะตาม
วง 
 

2 ประกาศท้ัง
ชายและหญิง 

 
 
 
 
 
 

 

 

ชายและหญิงท าท่าช้านางนอน  
 
 

3 สตรีเอาไว้ผม
ยาว  (ซ้ า) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ชายท าท่าจันทร์ทรงกลด   
หญิงท่าภมรเคล้า 

4 ใส่หมวก
รองเท้าให้
ทันสมัย 

 
 
 
 
 
 

 

 

ชายก้าวข้างซ้าย เอียงมองหญิง 
หญิงจีบที แง่ศีรษะ 

 
 

5 นุ่งถุง
กระตุ้งกระต้ิง  
(ซ้ า)  

 
 
 
 
 
 

 

 

ชายก้าวข้างซ้าย เอียงมองหญงิ 
หญิงจับที ผ้าถุง 
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ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

6 มันน่ารักจริง
ยอดหญิงชาว
ไทย  (ซ้ า) 

 
 
 
 
 
 

 

 

ชายและหญิงแตะมือซ้ายที แก้ม 
 

 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
 
  5.4 เพลงสาวน้อยเอวกลม 
   เนื้อร้อง  : สาวน้อยเอวกลม  ไว้ผมดัดลอนดัดคลื น 
     ใส่น้ ามันหอมรื น  สวมแต่หมวกใบลาน 
     แต่งตัวทันสมัย  สาวไทยแบบหลวงพิบูล 
     หิ้วกระเป๋าจันทบูรณ์ (ช)  แม่คุณจะไปไหนกัน 
     (ญ)  ฉันจะไปดูโขน (ช)  ฉันจะไปดูหนัง  (ซ้ า) 
     (ช)  มาขึ้นรถราง  (พร้อม)  มาไปด้วยกัน 

         (ร าโทน  ลพบุรี, 2559) 
 

                   
 

    ภาพที   3.12  ท่าจีบเข้าหาตัว             ภาพที   3.13  ท่าช้ีนิ้ว 
 ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559      ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
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 อธิบายแม่ท่าเพลงสาวน้อยเอวกลม 

  ศีรษะ  : เอียงซ้าย   ศีรษะ   :   เอียงมองมือ 
  ล าตัว  : ตรง    ล าตัว   :   ตรง 
  แขน-มือ  : มือขวาและซ้าย  แขน-มือ :  ชายช้ีมือซ้าย หญิงช้ีมือขวา 
    จีบเข้าหาตัวระดับแง่ศีรษะ      มืออีกข้างท้าวสะเอว 
  เท้า-ขา  : ก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้าง  เท้า-ขา  :   ก้าวเท้าออกด้านข้าง 
 
 

 

ภาพที   3.14  ท่าขับรถ 

ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
 

  ศีรษะ  : เอียงซ้าย 
  ล าตัว  : หันตามวง 
  แขน-มือ  : ชายเกาะเอวหญิง หญิงก ามือท้ังสองด้านหน้า 
  เท้า-ขา  : วิ งย่อตามวง 
 หมายเหตุ  ชายและหญิงท าท่าเดียวกัน 

 
ตารางที่  3.4  อธิบายกระบวนท่าร าเพลงสาวน้อยเอวกลม 
 

ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

1 สาวน้อยเอว
กลม 

 
 
 
 

 

 

  หมายถึง  ผู้ชาย 

  หมายถึง  ผู้หญิง 
ชายและหญิงเท้าสะเอว ย  าเท้า
ทุกจังหวะตามวงทวนเข็ม
นาฬิกา 



73 

ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

2 ไว้ผมดัดลอน
ดัดคลื น 

 
 
 
 

 

 

ชายและหญิงจีบที แง่ศีรษะท้ัง
สองมือ 

3 ใส่น้ ามันหอม
รื น 

 
 
 
 

 

 
 

ชายต้ังมือท่าพรหมสี หน้า หญิง
ท าท่าจันทร์ทรงกลด 
 

4 สวมแต่หมวก
ใบลาน 

 
 
 
 

 

 

ชายช้อนมือท้ังสองด้านหน้า 
หญิงจีบวงกลาง 

5 แต่งตัว
ทันสมัย 

  

 
 

ชายและหญิงก ามือไปด้านข้าง
ล าตัว 

6 สาวไทยแบบ
หลวงพิบูล 

  

 
 

ชายยืนตรง มือขวาจับมือฝ่าย
หญิง  หญิงหันเข้าหาคู่ท าท่าย่อ
เคารพกัน 

7 หิ้วกระเป๋า
จันทบูรณ์ 
(ช)  แม่คุณจะ
ไปไหนกัน 

  

 

ชายก้าวข้างซ้ายมองหญิง 
หญิงท าท่าสะพายกระเป๋ามือ
ขวา 
 
 

8 (ญ)  ฉันจะไป
ดูโขน 

  

 
 

ชายช้ีมือซ้ายเข้าในวง 
หญิงช้ีมือขวาออกนอกวง 
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ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

9 (ช)  ฉันจะไป
ดูหนัง  (ซ้ า) 

   

 
 

ชายช้ีมือซ้ายออกนอกวง 
หญิงช้ีมือขวาเข้าในวง 

10 (ช)  มาขึ้น
รถราง 
(พร้อม) มาไป
ด้วยกัน 

  

 
 

ชายและหญิงเกาะเอวกันวิ งย่อ
ตามวง 

 

ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
 

  5.5 เพลงเดือนจ๋าเดือน 
   เนื้อร้อง  : เดือนจ๋าเดือน  สาวน้อยลอยเลื อนเหมือนเดือนจากฟ้า 
     ยามเย็นไม่เห็นเธอมา  ในอุราให้สะท้อน 
     ที จริงเราต้องหยุดพัก  มานั งฝากรักกันเสียก่อน 
     สาวงามแม่อย่าอาวรณ์  (ซ้ า)  จะพาน้องจรเมื อเที ยงคืน 
         (ร าโทน ลพบุรี,  2559) 
 

เนื้อร้อง  เดือนจ๋าเดือน  สาวน้อยลอยเลื อนเหมือนเดือนจากฟ้า 
ยามเย็นไม่เห็นเธอมา ในอุราให้สะท้อนเที ยงคืน 

 

  
 

ภาพที   3.15  ท่าร าส่าย 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
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 อธิบายแม่ท่าเพลงเดือนจ๋าเดือน 
  ศีรษะ  : เอียงซ้าย 
  ล าตัว  : หันเข้าและออกตามวง 
  แขน-มือ  : ชายและหญิงท าท่าร าส่าย 
  เท้า-ขา  : ย  าทุกจังหวะ 
 หมายเหตุ  ชายและหญิงท าท่าเดียวกัน 

 
ตารางที่  3.5  อธิบายกระบวนท่าร าเพลงเดือนจ๋าเดือน 
 
ล าดับ

ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

1 เดือนจ๋าเดือน  
สาวน้อยลอย
เลื อนเหมือน
เดือนจากฟ้า
ยามเย็นไม่
เห็นเธอมา ใน
อุราให้สะท้อน
เที ยงคืน 

 
 
 
 
 
 
 

 

  หมายถึง  ผู้ชาย 

  หมายถึง  ผู้หญิง 
ชายและหญิงท าท่าร าส่าย โดย
หันหน้าเข้าวง เดินย  าทุกจังหวะ
ทวนเข็มนาฬิกา 

2 ที จริงเราต้อง
หยุดพัก  มา
นั งฝากรักกัน
เสียก่อน 
สาวงามแม่
อย่าอาวรณ์  
(ซ้ า)  จะพา
น้องจรเมื อ
เที ยงคืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ชายและหญิงท าท่าร าส่าย โดย
หันหน้าออกจากวง เดินย  าทุก
จังหวะทวนเข็มนาฬิกา 

 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
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  5.6 เพลงลพบุรี 
   เนื้อร้อง  : ลพบุรีเราเอ๋ย ไม่นึกเลย ว่าจะถูกโจมตี 
     สี เครื องยนต์ เขามาบินล้อม (ซ้ า) ท้ิงลูกบอมลงหน้าสถานี 
     ก๊อกน้ ายังถูกท าลาย หัวรถไฟยังถูกปืนกล 
     สี เครื องยนต์ เขามายิงกราด (ซ้ า) ยิงถูกตลาดหน้าห้องแถวลพบุรี 
     (ช) สาวน้อยอย่าเพิ งหนี (ญ) หนุ่มน้อยอย่าเพิ งหนี 
         (ร าโทน  ลพบุรี,  2559) 
   ลพบุรียังไม่เป็นไร 
     เขามาข้างบนเขามาเรือบิน เราอยู่พื้นดิน เอา ป.ต.อ.เข้ามาต้ัง 
     ต่อสู้กันดูสักครั้ง (ซ้ า) ป.ต.อ.เข้ามาต้ังหมายจะยิงเรือบิน 
 

       
 

      ภาพที   3.16  ท่าไว้มือ        ภาพที   3.17  ท่าวงหน้า 
 ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559   ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
 
 อธิบายแม่ท่าเพลงลพบุรี 
  ศีรษะ  : เอียงขวา   ศีรษะ   :  ก้มศีรษะ 
  ล าตัว  : ตรง    ล าตัว  :  ตรง 
  แขน-มือ  : มือขวาต้ังวงแบมือไปด้านหน้า แขน-มือ :  ต้ังวงกลางไปด้านหน้า 
    มือซ้ายแนบล าตัว 
  เท้า-ขา  : ยืนตรง   เท้า-ขา  :  ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้า 
 
 หมายเหตุ  ชายและหญิงท าท่าเหมือนกัน 
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     ภาพที   3.18  ท่าช้ีนิ้วสูง       ภาพที   3.19  ท่าช้ีนิ้วต  า 
 ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559   ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
  ศีรษะ  : เอียงซ้าย   ศีรษะ   :  เอียงซ้าย 
  ล าตัว  : ตรง    ล าตัว  :  ตรง 
  แขน-มือ  : มือขวาช้ีนิ้วไปด้านข้าง  แขน-มือ :  มือซ้ายช้ีนิ้วลงต  า 
    มือซ้ายเท้าสะเอว      มือขวาเท้าสะเอว 
  เท้า-ขา  : ยืนตรง   เท้า-ขา  :  ยืนตรง 
 
 หมายเหตุ  ชายและหญิงท าท่าเหมือนกัน 
 

     
 

   ภาพที   3.20  ท่าเท้าสะเอว    ภาพที   3.21  ท่าเหยียดแขน 
 ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559   ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
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  ศีรษะ  : เอียงซ้าย   ศีรษะ   :  เอียงซ้าย 
  ล าตัว  : ตรง    ล าตัว  :  ตรง 
  แขน-มือ  : ชายมือท้ังสองเกาะแขนหญิง แขน-มือ :  มือท้ังสองก ามือเหยียดตึง 
            ไปด้านหน้า 
  เท้า-ขา  : ก้าวไปด้านข้าง   เท้า-ขา  :  ยืนตรง 
 

 
 

ภาพที   3.22  ท่าบิน 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
  ศีรษะ  : ตรง 
  ล าตัว  : ตรง 
  แขน-มือ  : ชายและหญิงท าท่านกบิน 
  เท้า-ขา  : ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้า 
 หมายเหตุ  ชายและหญิงท าท่าเหมือนกัน 
 
ตารางที่  3.6  อธิบายกระบวนท่าร าเพลงลพบุรี 
 

 

ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

1 ลพบุรีเราเอ๋ย   

 

  หมายถึง  ผู้ชาย 

  หมายถึง  ผู้หญิง 
ชายและหญิงท าท่าไว้มือ
ด้านขวา เดินย  าทุกจังหวะ 
ทวนเข็มนาฬิกา 
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ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

2 ไม่นึกเลย ว่า
จะถูกโจมตี 

  

 

ชายและหญิงท าท่ามือไขว้กัน
ด้านหน้า 
 
 
 

3 สี เครื องยนต์ 
เขามาบินล้อม 
(ซ้ า) 

  

 

ชายและหญิงต้ังวงด้านหน้า ก้ม
ศีรษะไปด้านหน้า ก้าวเท้าซ้าย 

 
 
 

4 ท้ิงลูกบอมลง
หน้าสถานี 

  

 

ชายและหญิงหันหน้าเข้าวง 
รวมกลุ่ม รวมมือไว้ด้านหน้า 
 
 
 

5 ก๊อกน้ ายังถูก
ท าลาย 

  

 
 

ชายและหญิงท าท่าช้ีนิ้วสูง
ด้านซ้าย 

6 หัวรถไฟยังถูก
ปืนกล 

  

 
 

ชายและหญิงท าท่าช้ีนิ้วต  า
ด้านขวา 

7 สี เครื องยนต์ 
เขามายิงกราด 
(ซ้ า) 

  

 
 

ชายและหญิงท าท่ากวาดมือ
จากขวาไปทางซ้าย 
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ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

8 ยิงถูกตลาด   

 
 

ชายและหญิงท าท่าช้ีนิ้วต  า
ด้านซ้าย 

9 หน้าห้องแถว
ลพบุรี 

  

 
 

ชายและหญิงท าท่าช้ีนิ้วต  า
ด้านหน้า 

10 (ช) สาวน้อย
อย่าเพิ งหนี 

  

 
 

ชายเกาะแขนหญิง ก้าวเท้าซ้าย
เข้าวง 

11 (ญ) หนุ่มน้อย
อย่าเพิ งหนี 

  

 
 

หญิงเกาะแขนชาย ก้าวเท้าขวา
ออกจากวง 

 ลพบุรียังไม่
เป็นไร 

  

 
 

ชายและหญิงท ามือท่าปฏิเสธ
ไปด้านหน้า 

12 เขามาข้างบน   

 
 
 
 

ชายและหญิงช้ีนิ้วสูงมือซ้ายเข้า
วง 
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ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

13 เขามาเรือบิน   

 
 

ชายและหญิงท าท่าบิน หันหน้า
ตามวง 

14 เราอยู่พื้นดิน   

 

 
ชายและหญิงช้ีนิ้วต  าด้านขวา 
 
 
 

15 เอา ป.ต.อ. 
เข้ามาต้ัง 
 

  

 

 
ชายและหญิงท าท่าต่อแขน
ด้านหน้า 
 
 

16 ต่อสู้กันดูสัก
ครั้ง (ซ้ า) 

  

 

 
ชายและหญิงท าท่าต่อแขน
ด้านหน้า 
 
 

17 ป.ต.อ.เข้ามา
ต้ัง 

  

 

ชายและหญิงท าท่าเหยียดแขน
ตึงไปด้านหน้า 
 
 
 

18 หมายจะยิง
เรือบิน 

  

 

ชายและหญิงท าท่าบิน 
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  5.7 เพลงดึกเสียแล้วละหนา 
   เนื้อร้อง  : ดึกเสียแล้วละหนา  ฉันขอลาไปก่อน 
     จ าใจจะต้องจ าจร  อย่าอาวรณ์เร่าร้อนฤทัย 
     หากแม้นว่ามีความดี  โอกาสมีมาสนุกกันใหม่ 
     ขอวอน  “องค์พระนารายณ์”  จงให้มีความสุขเอย 
         (ร าโทน ลพบุรี,  2559) 
 

     
 

     ภาพที   3.23  ท่าช้ีนิ้วสูง        ภาพที   3.24  ท่าจาก 
 ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559   ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
 
 อธิบายแม่ท่าเพลงดึกเสียแล้วละหนา 

  ศีรษะ : เอียงซ้าย   ศีรษะ   :  เอียงซ้าย 
  ล าตัว  : ตรง    ล าตัว  :  ตรง 
  แขน-มือ  : มือท้ังสองช้ีด้านขวา  แขน-มือ :  มือท้ังสองต้ังวงด้านข้าง  
  เท้า-ขา  : ยืนตรง   เท้า-ขา  :  ยืนตรง 
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    ภาพที   3.25  ท่าวงกลาง      ภาพที   3.26  ท่าปฏิเสธ 

 ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559   ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
 

  ศีรษะ  : เอียงซ้าย   ศีรษะ   :  ตรง 
  ล าตัว  : ตรง    ล าตัว  :  ตรง 
  แขน-มือ  : มือท้ังสองต้ังวงกลาง  แขน-มือ :  มือท้ังสองต้ังวงด้านหน้า 
  เท้า-ขา  : ก้าวเท้าซ้ายด้านหน้า  เท้า-ขา  :   ยืนตรง 
 

        
 

 ภาพที   3.27  ท่าไว้มือด้านขวา      ภาพที   3.28  ท่าพรหมสี หน้า 

 ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559     ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
 

  ศีรษะ  : เอียงซ้าย   ศีรษะ   :  ตรง 
  ล าตัว  : ตรง    ล าตัว  :  ตรง 
  แขน-มือ  : มือท้ังสองต้ังวงแบไปด้านหน้า แขน-มือ :  มือท้ังสองท าท่าพรหมสี หน้า 
  เท้า-ขา  : ยืนตรง   เท้า-ขา  :   ยืนตรง 
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ภาพที   3.29  ท่าไหว้ 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
  ศีรษะ  : ตรง 
  ล าตัว  : ตรง 
  แขน-มือ  : ชายและหญิงท าท่าไหว้ด้านซ้าย 
  เท้า-ขา  : ยืนตรง 
 
 หมายเหตุ  ชายและหญิงท าท่าเดียวกัน 
 
ตารางที ่ 3.7  อธิบายกระบวนท่าร าเพลงดึกเสียแล้วละหนา 
 

ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

1 ดึกเสียแล้วละ
หนา   

  

 
 

  หมายถึง  ผู้ชาย 

  หมายถึง  ผู้หญิง 
ชายและหญิงท าท่าต้ังวงแบ
ออกด้านซ้าย เดินย  าทุกจังหวะ
ทวนเข็มนาฬิกา 

2 ฉันขอลาไป
ก่อน 
 

  

 
 

ชายและหญิงช้ีนิ้วไปด้านขวา 
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ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

3 จ าใจจะต้อง
จ าจร   

  

 
 

ชายและหญิงท าท่าต้ังวง
ระดับกลาง 

4 อย่าอาวรณ์
เร่าร้อนฤทัย 

  

 
 

ชายและหญิงท าท่าต้ังวงแบ
ออกด้านขวา 

5 หากแม้นว่ามี
ความดี   

  

 
 

ชายและหญิงท าท่าปฏิเสธ 
ส่ายมือไปด้านหน้า 

6 โอกาสมีมา
สนุกกันใหม่ 

  

 
 

ชายและหญิงท าท่าพรหมสี 
หน้า 

7 ขอวอน  
“องค์พระ
นารายณ์”   

  

 
 

ชายและหญิงท าท่าไหว้ไป
ด้านซ้าย 

8 จงให้มี
ความสุขเอย 

  

 
 

ชายและหญิงท าท่าพรหมสี 
หน้า 

 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
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วิธีการ  ข้ันตอนฝึกปฏิบัติร าวงมาตรฐาน 

 ร าวงมาตรฐาน  ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติตามแบบแผนที กรมศิลปากรได้บรรจุท่าร าไว้เพื อให้
เป็นไปตามนโยบายการพัฒนานาฏศิลป์ของชาติให้มีรูปแบบการย  าเท้าแบบสากลและยังคงมีลักษณะ
การร่ายร าตามนาฏยศิลป์ไทย  ท่าร าประดิษฐ์ขึ้นจากท่าร ามาตรฐานในเพลงแม่บท  ความสวยงาม
ของการร าอยู่ที กระบวนท่าร าที มีลักษณะเฉพาะในแต่ละเพลง  รวมท้ังรูปแบบการแสดงในลักษณะ
การแปรแถวเป็นวงกลม  ดังจะอธิบายข้ันตอนการฝึกปฏิบัติดังนี้ 
 
 1. ขั้นตอนฝึกปฏิบัติร าวงมาตรฐาน 
  1.1 ผู้แสดงชายและหญิงหันหน้าเข้าหากัน  ต่างฝ่ายท าความเคารพด้วยการไหว้ 
  1.2 ร าแปรแถวเป็นวงกลมตามท านองเพลงและร าตามบทร้อง  รวม  10  เพลง     
โดยเปลี ยนท่าร าไปตามเพลงต่างๆ  เริ มต้ังแต่เพลงงามแสงเดือน  เพลงชาวไทย  เพลงร าซิมาร า  เพลง
คืนเดือนหงาย  เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ  เพลงดอกไม้ของชาติ  เพลงหญิงไทยใจงาม  เพลงดวงจันทร์
ขวัญฟ้า  เพลงยอดชายใจหาญ  และเพลงบูชานักรบ 
  1.3 เมื อร าจบบทเพลง ท าความเคารพกัน  
 2. รูปแบบการใช้มือ 
  การใช้มือเป็นการใช้ท่าทางประกอบบทร้อง  เป็นท่าร าที มาจากท่าแม่บทใหญ่  ซึ งเป็น
ท่าร ามาตรฐานของนาฏศิลป์ไทย  เช่น  ท่าสอดสร้อยมาลา  จันทร์ทรงกลด  เป็นต้น  รูปแบบการใช้
มือพบว่าใน  1  เพลง  มีการใช้ท่าร า  1 – 2  ท่า  ร าประกอบเนื้อเพลงในทุก  1  ค ากลอน  ท าซ้ าจน
จบเพลง 
 3. รูปแบบการย  าเท้า ก้าวเท้า 
  การย  าเท้ามีลักษณะการเดินย  าจังหวะตามรูปแบบที ก าหนดไว้ตายตัว  ลักษณะการย  า
มีรูปแบบการย  าตามแบบตะวันตก  คือ  มีการเดินก้าวหน้าและวางหลัง  จรดเท้าบางจังหวะเพื อหยุด  
และยังคงพบรูปแบบการเดินเท้าแบบนาฏศิลป์ไทยในบางเพลง  เช่น  การถัดเท้า  การกระทุ้งเท้า  
อาจกล่าวได้ว่า  ร าวงมาตรฐานเป็นการประยุกต์ศิลปะการแสดงตะวันตกผสมผสานกับนาฏศิลป์ไทย  
โดยใช้มือเป็นท่าร าไทยและใช้การย  าเท้าแบบตะวันตกที มีลักษณะลงตัว  เป็นเอกลักษณ์ที โดดเด่นใน
การพัฒนานาฏศิลป์ไทยให้มีความก้าวหน้าในยุคนั้น  
 4. รูปแบบการใช้ล าตัว 
  มีการใช้ล าตัวตามการก าหนดท่าร าที ตายตัวในลักษณะของนาฏศิลป์ไทย  เช่น  การกด
ไหล่  กดตัว  กดเอว  ซึ งส่วนใหญ่ล าตัวไม่มีการกดต  าหรือยกสูง  มีลักษณะการใช้ตัวแบบธรรมดา
ระดับกลาง 
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 5. ท่าร าประกอบเนื้อเพลง 
  5.1 เพลงงามแสงเดือน 
   เนื้อร้อง  : 
    งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า งามใบหน้าเมื ออยู่วงร า  (ซ้ า) 
    เราเล่นกันเพื อสนุก  เปล้ืองทุกข์วายระก า 
    ขอให้เล่นฟ้อนร า  เพื อสามัคคีเอย 
             (อมรา  กล  าเจริญ, 2531:112)  
 

ท่าร าเพลงงามแสงเดือน  ท่าสอดสร้อยมาลา 
 

 
 

ภาพที   3.30  ท่าร าสอดสร้อยมาลา 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
 อธิบายแม่ท่าเพลงร าวงมาตรฐาน เพลงงามแสงเดือน  
 (ชาย) 
  ศีรษะ  : เอียงตามมือจีบ 
  ล าตัว  : หันเข้าวงวง และสลับหันออกจากวง โดยอยู่ในลักษณะเฉียงไปด้านหลัง 
    ฝ่ายหญิง 
  แขน-มือ  : มือขวาต้ังวงบน  มือซ้ายจีบที ชายพก  
  ขา-เท้า  : ย  าเท้าทุกจังหวะ เคลื อนไปตามวงกลม 
 (หญิง) 
  ศีรษะ  : เอียงตามมือจีบ 
  ล าตัว  : หันเข้าวง และสลับหันออกจากวง โดยหันล าตัวเข้าหาฝ่ายชายเล็กน้อย 

  แขน-มือ  : มือขวาต้ังวงบน  มือซ้ายจีบที ชายพก  
  ขา-เท้า  : ย  าเท้าทุกจังหวะ เคลื อนไปตามวงกลม 
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ตารางที่  3.8  อธิบายกระบวนท่าร าเพลงงามแสงเดือน 
 

ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

1 งามแสงเดือนมา
เยือนส่องหล้า 

 

 

  หมายถึง  ผู้ชาย 

  หมายถึง  ผู้หญิง 
เดินเป็นวงในลักษณะ
ทวนเข็มนาฬิกา ฝ่าย
หญิงอยู่หน้า ฝ่ายชายอยู่
หลัง โดยหันล าตัวเฉียง
เข้าวง ใช้ท่าสอดสร้อย
มาลาต้ังวงมือขวา จีบมือ
ซ้ายที ชายพก 

2 งามใบหน้าเมื อ
อยู่วงร า 

 
 
 
 

 

 
 

สลับหันล าตัวออกจากวง 
ใช้ท่าสอดสร้อยมาลาต้ัง
วงมือซ้าย จีบมือขวาที 
ชายพก 

3 เราเล่นกันเพื อ
สนุก 
เปล้ืองทุกข์วาย
ระก า 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

เปลี ยนทิศเดินสลับที กัน
โดยฝ่ายหญิงหันหลัง 
และเดินไปด้านในวงกลม 
ฝ่ายชายเดินไปแทนที 
ฝ่ายหญิง  
ท่าสอดสร้อยมาลาเริ ม
จากตั้งวงมือขวาและ
เปลี ยนเป็นมือซ้าย 

4 ขอให้เล่นฟ้อน
ร า 
เพื อสามัคคีเอย 

  

 

เปลี ยนทิศเดินสลับที กัน
โดยฝ่ายชายหันหลัง และ
เดินไปด้านในวงกลม 
ฝ่ายหญิงเดินไปแทนที 
ฝ่ายชาย 
ท่าสอดสร้อยมาลาเริ ม
จากตั้งวงมือซ้ายและ
เปลี ยนเป็นมือขวา 

 

ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
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  5.2 เพลงชาวไทย 
   เนื้อร้อง  : 
     ชาวไทยเจ้าเอ๋ย  ขออย่าละเลยในการท าหน้าที  
    การที เราได้เล่นสนุก  เปล้ืองทุกข์สบายอย่างนี้ 
    เพราะชาติเราได้เสรี  มีเอกราชสมบูรณ์ 
    เราจึงควรช่วยชูชาติ  ให้เก่งกาจเจิดจ ารูญ 
    เพื อความสุขเพิ มพูน  ของชาวไทยเราเอย 
         (อมรา  กล  าเจริญ, 2531:113) 
 

ท่าร าเพลงชาวไทย  ท่าชักแป้งผัดหน้า 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที   3.31  ท่าร าชักแป้งผัดหน้า 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 

 อธิบายแม่ท่าชุดร าวงมาตรฐาน เพลงชาวไทย 
 (ชาย) 
  ศีรษะ  : เอียงตามมือจีบ 
   ล าตัว  : หันออกจากวง และสลับหันเข้าวง โดยอยู่ในลักษณะเฉียงไปด้านหลัง 
    ฝ่ายหญิง 
  แขน-มือ  : มือขวาจีบเข้าระดับแง่ศีรษะ  มือซ้ายต้ังวงระดับปาก  
  ขา-เท้า  : ย  าเท้าทุกจังหวะ เคลื อนไปตามวงกลม 
 (หญิง) 
  ศีรษะ  : เอียงตามมือจีบ 
  ล าตัว  : หันออกจากวง และสลับหันเข้าวง โดยหันล าตัวเข้าหาฝ่ายชายเล็กน้อย 

  แขน-มือ  : มือขวาจีบเข้าระดับแง่ศีรษะ  มือซ้ายต้ังวงระดับปาก  
   ขา-เท้า  : ย  าเท้าทุกจังหวะ เคลื อนไปตามวงกลม 
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ตารางท่ี  3.9  อธิบายกระบวนท่าร าเพลงชาวไทย 
 

ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

1 ชาวไทยเจ้า
เอ๋ย  

  

 

  หมายถึง  ผู้ชาย 

  หมายถึง  ผู้หญิง 
เดินเป็นวงในลักษณะทวนเข็ม
นาฬิกา ฝ่ายหญิงอยู่หน้า ฝ่าย
ชายอยู่หลัง โดยหันล าตัวเฉียง
ออกจากวง ใช้ท่าชักแป้งผัด
หน้า โดยเริ มจากจีบขวาระดับ
แง่ศีรษะและมือซ้ายต้ังวง
ระดับปาก 

2 ขออย่าละเลย
ในการท า
หน้าที  

  

 
 

เปลี ยนมือสลับด้านกันโดยเริ ม
จากจีบมือซ้ายระดับแง่ศีรษะ
และมือขวาระดับปาก และ
ล าตัวหันเข้าในวง 

3 การที เราได้
เล่นสนุก  
เปล้ืองทุกข์
สบายอย่างนี้ 

  

 
 

ปฏิบัติเหมือนท่าที  1 

4 เพราะชาติเรา
ได้เสรี 
มีเอกราช
สมบูรณ์ 

  

 

ปฏิบัติเหมือนท่าที  2 
 
 
 
 

5 เราจึงควรช่วย
ชูชาติ 
ให้เก่งกาจเจิด
จ ารูญ 

  

 
 

ปฏิบัติเหมือนท่าที  1 

 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
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  5.3 เพลงร าซิมาร า 
   เนื้อร้อง  : 
     ร ามาซิมาร า  เริงระบ ากันให้สนุก 
    ยามงานเราท างานกันจริงๆ ไม่ละไม่ท้ิงจะเกิดเข็ญขุก 
    ถึงยามว่างเราจึงร าเล่น  ตามเชิงเช่นเพื อให้สร่างทุกข์ 
    ตามเยี ยงอย่างตามยุค  เล่นสนุกอย่างวัฒนธรรม 
    เล่นอะไรให้มีระเบียบ  ให้งามให้เรียบจึงจะคมข า 
    มาซิมาเจ้าเอ๋ยมาฟ้อนร า มาเล่นระบ าของไทยเราเอย 
 

(อมรา  กล  าเจริญ, 2531: 114) 
 

ท่าร าเพลงมาซิมาร า  ท่าร าส่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที   3.32  ท่าร าส่าย 

ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
 
 อธิบายแม่ท่าชุดร าวงมาตรฐาน เพลงชาวไทย 
 (ชาย) 
  ศีรษะ  : เอียงมองฝ่ายหญิง 
  ล าตัว  : หันออกจากวง และสลับหันเข้าวง โดยอยู่ในลักษณะเฉียงไปด้านหลัง 
    ฝ่ายหญิง 
  แขน-มือ  : มือขวาต้ังวงลักษณะแทงมือแขนตึงระดับไหล่ มือซ้าย ต้ังวงกลางแขนตึง 
  ขา-เท้า  : ย  าเท้าทุกจังหวะ เคลื อนไปตามวงกลม 
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 (หญิง) 
  ศีรษะ  : เอียงมองฝ่ายชาย 
  ล าตัว  : หันออกจากวง และสลับหันเข้าวง โดยหันล าตัวเข้าหาฝ่ายชายเล็กน้อย 

  แขน-มือ : มือขวาต้ังวงลักษณะแทงมือแขนตึงระดับไหล่ มือซ้าย ต้ังวงกลางแขนตึง 
  ขา-เท้า  : ย  าเท้าทุกจังหวะ เคลื อนไปตามวงกลม 
 

ตารางที่  3.10  อธิบายกระบวนท่าร าเพลงร าซิมาร า 
 

ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

1 ร ามาซิมาร า 
เริงระบ ากัน
ให้สนุก 

  

 

  หมายถึง  ผู้ชาย 

  หมายถึง  ผู้หญิง 
เดินเป็นวงในลักษณะทวนเข็ม
นาฬิกา ฝ่ายหญิงอยู่หน้า ฝ่าย
ชายอยู่หลัง โดยหันล าตัวเฉียง
ออกจากวง ใช้ท่าร าส่าย โดย
หันออกจากวง และสลับหัน
เข้าหาวง เปลี ยนท่าตามค าร้อง
ใน 1 ท่อนเพลง 

2 ยามงานเรา
ท างานกัน
จริงๆ ไม่ละไม่
ท้ิงจะเกิดเข็ญ
ขุก 

  

 

หันออกจากวง และสลับหัน
เข้าหาวง เปลี ยนท่าตามค าร้อง
ใน 1 ท่อนเพลง 

3 ถึงยามว่างเรา
จึงร าเล่นตาม
เชิงเช่นเพื อให้
สร่างทุกข์ 

  

 
 

หันออกจากวง และสลับหัน
เข้าหาวง เปลี ยนท่าตามค าร้อง
ใน 1 ท่อนเพลง 

4 ตามเยี ยงอย่าง
ตามยุคเล่น
สนุกอย่าง
วัฒนธรรม 

  

 

หันออกจากวง และสลับหัน
เข้าหาวง เปลี ยนท่าตามค าร้อง
ใน 1 ท่อนเพลง 

5 เล่นอะไรให้มี
ระเบียบ 
ให้งามให้เรียบ
จึงจะคมข า 

 
 
 
 

 

 

เปลี ยนทิศเดินสลับที กันโดย
ฝ่ายหญิงหันหลัง และเดินไป
ด้านในวงกลม ฝ่ายชายเดินไป
แทนที ฝ่ายหญิง  
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ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

 
 

 

 
 

ท่าสอดสร้อยมาลาเริ มจากตั้ง
วงมือขวาและเปลี ยนเป็นมือ
ซ้าย 

6 มาซิมาเจ้าเอ๋ย
มาฟ้อนร า 
มาเล่นระบ า
ของไทยเรา
เอย 

  

 

เปลี ยนทิศเดินสลับที กันโดย
ฝ่ายชายหันหลัง และเดินไป
ด้านในวงกลม ฝ่ายหญิงเดินไป
แทนที ฝ่ายชาย  ท่าสอดสร้อย
มาลาเริ มจากตั้งวงมือซ้ายและ
เปลี ยนเป็นมือขวา 

 

ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
 

  5.4 เพลงคืนเดือนหงาย 
   เนื้อร้อง  : 
     ยามกลางคืนเดือนหงาย เย็นพระพายโบกพล้ิวปลิวมา 
    เย็นอะไรกไ็ม่เย็นจิต  เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื อระอา 
    เย็นร่มธงไทยปกไปทั วหล้า เย็นยิ งน้ าฟ้ามาประพรมเอย 
             (อมรา  กล  าเจริญ, 2531: 115) 
 

ท่าร าเพลงคืนเดือนหงาย  :  ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง 
 

 
 

ภาพที   3.33  ท่าร าสอดสร้อยมาลาแปลง 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
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 อธิบายแม่ท่าชุดร าวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย 
 (ชาย) 
  ศีรษะ  : เอียงมองฝ่ายหญิง 
  ล าตัว  : หันออกจากวง และสลับหันเข้าวง โดยอยู่ในลักษณะเฉียงไปด้านหลัง 
    ฝ่ายหญิง 
  แขน-มือ  : มือขวาต้ังวงบน มือซ้ายจีบที ชายพก 

  ขา-เท้า  : ย  าเท้าวางหลัง 1 ครั้ง และก้าวไปด้านหน้าสลับกัน 2 ครั้ง เพื อสลับเท้า 
    หน้า-หลัง เคลื อนไปตามวงกลม 
 (หญิง) 
  ศีรษะ  : เอียงมองฝ่ายชาย 
  ล าตัว  : หันออกจากวง และสลับหันเข้าวง โดยหันล าตัวเข้าหาฝ่ายชายเล็กน้อย 

  แขน-มือ  : มือขวาต้ังวงบน มือซ้ายจีบที ชายพก 

  ขา-เท้า  : ย  าเท้าวางหลัง 1 ครั้ง และก้าวไปด้านหน้าสลับกัน 2 ครั้ง เพื อสลับเท้า 
    หน้า-หลัง เคลื อนไปตามวงกลม 
 
ตารางที่  3.11  อธิบายกระบวนท่าร าเพลงคืนเดือนหงาย 
 

ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

1 ยามกลางคืน
เดือนหงาย
เย็นพระพาย
โบกพล้ิวปลิว
มา 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

  หมายถึง  ผู้ชาย 

  หมายถึง  ผู้หญิง 
เดินเป็นวงในลักษณะทวนเข็ม
นาฬิกา ฝ่ายหญิงอยู่หน้า ฝ่าย
ชายอยู่หลัง โดยหันล าตัวเฉียง
ออกจากวง ใช้ท่าร าสอดสร้อย
มาลาแปลง โดยหันออกจากวง 
และสลับหันเข้าหาวง เปลี ยน
ท่าตามค าร้องใน 1 ท่อนเพลง 
 

2 เย็นอะไรกไ็ม่
เย็นจิต 
เท่าเย็นผูก
มิตรไม่เบื อ
ระอา 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ปฏิบัติเหมือนท่าที  1 
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ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

3 เย็นร่มธงไทย
ปกไปทั วหล้า
เย็นยิ งน้ าฟ้า
มาประพรม
เอย 

  

 
 

 
 

ปฏิบัติเหมือนท่าที  1 

 

ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
 

  5.5 เพลงดอกไม้ของชาติ 
   เนื้อร้อง  : 
    (สร้อย)  ขวัญใจดอกไม้ของชาติ งามวิลาศนวยนาดร่ายร า  (ซ้ า) 
   เอวองค์อ่อนงาม   ตามแบบนาฏศิลป์ 
   ช้ีชาติไทยเนาว์ถิ น   เจริญวัฒนธรรม  (สร้อย) 
   งามทุกสิ งสามารถ   สร้างชาติช่วยชาย 
   ด าเนินตามนโยบาย   สู้ทนเหนื อยยากตรากตร า  (สร้อย) 
             (อมรา  กล  าเจริญ, 2531: 116) 
 

ท่าร าเพลงดอกไม้ของชาติ  :  ท่าร ายั่ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที   3.34  ท่าร ายั ว 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
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 อธิบายแม่ท่าชุดร าวงมาตรฐาน เพลงดอกไม้ของชาติ 
 (ชาย) 
  ศีรษะ  : เอียงมองฝ่ายหญิง 
  ล าตัว  : หันออกจากวง และสลับหันเข้าวง โดยอยู่ในลักษณะเฉียงไปด้านหลัง 
    ฝ่ายหญิง 
  แขน-มือ  : มือขวาต้ังวงบน มือซ้ายจีบที ชายพก 

  ขา-เท้า  : ย  าเท้าลักษณะก้าวเรียงไปด้านข้าง และถัดเท้าวางส้นเท้า 
 (หญิง) 
  ศีรษะ  : เอียงมองฝ่ายชาย 
  ล าตัว  : หันออกจากวง และสลับหันเข้าวง โดยหันล าตัวเข้าหาฝ่ายชายเล็กน้อย 

  แขน-มือ  : มือขวาต้ังวงบน มือซ้ายจีบที ชายพก 

  ขา-เท้า  : ย  าเท้าลักษณะก้าวเรียงไปด้านข้าง และถัดเท้าวางส้นเท้า 
 
ตารางที่  3.12  อธิบายกระบวนท่าร าเพลงดอกไม้ของชาติ 
 

ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

1 ขวัญใจดอกไม้
ของชาติ 
งามวิลาศนวย
นาดร่ายร า   

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

  หมายถึง  ผู้ชาย 

  หมายถึง  ผู้หญิง 
เดินเป็นวงในลักษณะทวนเข็ม
นาฬิกา ฝ่ายหญิงหันหน้าเข้า
หาฝ่ายชาย ใช้ท่าร ายั ว โดย
ฝ่ายหญิงเดินถอยหลังตามวง 
ฝ่ายชายเดินไปหน้า พร้อมถัด
เท้าวางส้นเท้า ไปด้านซ้ายและ
ขวาสลับกันเปลี ยนท่าตามค า
ร้องใน 1 ท่อนเพลง 

2 เอวองค์อ่อน
งาม 
ตามแบบ
นาฏศิลป์ 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

ปฏิบัติเหมือนท่าที  1  



97 

ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

3 ช้ีชาติไทย
เนาว์ถิ น 
เจริญ
วัฒนธรรม   

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

ปฏิบัติเหมือนท่าที  1  
 
 
 
 
 
 
 

4 งามทุกสิ ง
สามารถ 
สร้างชาติช่วย
ชาย 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

ปฏิบัติเหมือนท่าที  1  

5 ด าเนินตาม
นโยบาย 
สู้ทนเหนื อย
ยากตรากตร า   

  

 
 

 
 

ปฏิบัติเหมือนท่าที  1  

 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
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  5.6 เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ 
   เนื้อร้อง  : 
    ดวงจันทร์วันเพ็ญ ลอยเด่นอยู่ในนภา 
   ทรงกลดสดสี   รัศมีทอแสงงามตา 
   แสงจันทร์อร่าม  ฉายงามส่องฟ้า 
   ไม่งามเท่าหน้า  นวลน้องยองใย 
    งามเอยแสงงาม งามจริงยอดหญิงชาติไทย 
   งามวงพักตร์ยิ งดวงจันทรา จริตกิริยานิ มนวลละไม 
   วาจากังวาน   อ่อนหวานจับใจ 
   รูปทรงสมส่วน  ยั วยวนหทัย 
   สมเป็นดอกไม้   ขวัญใจชาติเอย 
            (อมรา  กล  าเจริญ, 2531: 117) 
 

ท่าร าเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ  :  ท่าร าแขกเต้าเข้ารังและผาลาเพียงไหล่ 
 

        
 

 ภาพที   3.35  ท่าร าแขกเต้าเข้ารัง  ภาพที   3.36  ท่าร าผาลาเพียงไหล่ 
 ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559    ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
 
 อธิบายแม่ท่าชุดร าวงมาตรฐาน ท่าร าแขกเต้าเข้ารัง 
 (ชาย) 
  ศีรษะ  : เอียงมองมือจีบสูง 
  ล าตัว  : หันหน้าตรงตามวง 
  แขน-มือ  : มือขวาจีบระดับแง่ศีรษะ มือซ้ายจีบต่อศอก 

  ขา-เท้า  : ย  าเท้าลักษณะก้าวข้างและน าเท้าอีกข้างมาแตะ ท าสลับกันขวา-ซ้าย 
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 (หญิง) 
  ศีรษะ  : เอียงมองมือจีบสูง 
  ล าตัว  : หันหน้าตรงตามวง 
  แขน-มือ  : มือขวาจีบระดับแง่ศีรษะ มือซ้ายจีบต่อศอก 

  ขา-เท้า  : ย  าเท้าลักษณะก้าวข้างและน าเท้าอีกข้างมาแตะ ท าสลับกันขวา-ซ้าย 
 
 อธิบายแม่ท่าชุดร าวงมาตรฐาน ท่าร าผาลาเพียงไหล่ 
 (ชาย) 
  ศีรษะ  : เอียงด้านต้ังวงบน 
  ล าตัว  : หันหน้าตรงตามวง 
  แขน-มือ  : มือขวาต้ังวงบน มือซ้ายท่านางนอน 

  ขา-เท้า  : หมุนตัวแล้ว ก้าวข้างและน าเท้าอีกข้างมาแตะ ท าสลับกันขวา-ซ้าย 
 (หญิง) 
  ศีรษะ  : เอียงด้านต้ังวงบน 
  ล าตัว  : หันหน้าตรงตามวง 
  แขน-มือ  : มือขวาต้ังวงบน มือซ้ายท่านางนอน 

  ขา-เท้า  : หมุนตัวแล้ว ก้าวข้างและน าเท้าอีกข้างมาแตะ ท าสลับกันขวา-ซ้าย 
 
ตารางที่  3.13  อธิบายกระบวนท่าร าเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ 
 

ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

1 ดวงจันทร์วัน
เพ็ญ  
ลอยเด่นอยู่ใน
นภา 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

  หมายถึง  ผู้ชาย 

  หมายถึง  ผู้หญิง 
เดินเป็นวงในลักษณะทวนเข็ม
นาฬิกา ฝ่ายหญิงอยู่หน้า ฝ่าย
ชายอยู่หลัง โดยหันล าตัวตรง
ไปด้านหน้าตามวง ใช้ท่าร า
แขกเต้าเข้ารัง สลับกับผาลา
เพียงไหล่ โดยท าท่าแขกเต้า
เข้ารัง 2 ครั้งเริ มต้นท่าด้วย
ปฏิบัติด้านขวาก่อนแล้วหมุน
ตัวเปลี ยนเป็นท่าผาลาเพียง
ไหล่ เปลี ยนท่าตามค าร้องใน 1 
ท่อนเพลง 
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ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

 

 
 

2 ทรงกลดสดสี 
รัศมีทอแสง
งามตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ปฏิบัติเหมือนท่าที  1 เริ มต้น
ท่าด้วยปฏิบัติด้านซ้ายก่อน 

3 แสงจันทร์
อร่าม 
ฉายงามส่อง
ฟ้า 

  

 
 

 
 
 
 

ปฏิบัติเหมือนท่าที  1 เริ มต้น
ท่าด้วยปฏิบัติด้านขวาก่อน 
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ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

 

 
 

 
 

4 ไม่งามเท่า
หน้านวลน้อง
ยองใย 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

ปฏิบัติเหมือนท่าที  1 เริ มต้น
ท่าด้วยปฏิบัติด้านซ้ายก่อน 

5 งามเอยแสง
งาม  
งามจริงยอด
หญิงชาติไทย 

  

 
 

 
 

ปฏิบัติเหมือนท่าที  1 เริ มต้น
ท่าด้วยปฏิบัติด้านขวาก่อน 
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ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

 

 
 

 
 

6 วาจากังวาน 
อ่อนหวานจับ
ใจ 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

ปฏิบัติเหมือนท่าที  1 เริ มต้น
ท่าด้วยปฏิบัติด้านซ้ายก่อน 

7 รูปทรงสม
ส่วน  
ยั วยวนหทัย 

  

 
 
 
 

ปฏิบัติเหมือนท่าที  1 เริ มต้น
ท่าด้วยปฏิบัติด้านขวาก่อน 
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ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

 

 
 

 
 

 
 

8 สมเป็นดอกไม้ 
ขวัญใจชาติ
เอย 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ปฏิบัติเหมือนท่าที  1 เริ มต้น
ท่าด้วยปฏิบัติด้านซ้ายก่อน 

ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
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  5.7 เพลงหญิงไทยใจงาม 
   เนื้อร้อง  : 
    เดือนพราว  ดาวแวววาวระยับ 
   แสงดาวประดับ  ส่งให้เดือนงามเด่น 
   ดวงหน้า   โสภาเพียงเดือนเพ็ญ 
   คุณความดีที เห็น  เสริมให้เด่นเลิศงาม 
   ขวัญใจ    หญิงไทยส่งศรีชาติ 
   รูปงามพิลาศ   ใจกล้ากาจเรืองนาม 
   เกียรติยศ   ก้องปรากฏทั วคาม 
   หญิงไทยใจงาม  ยิ งเดือนดาวพราวแพรว 
            (อมรา  กล  าเจริญ, 2531: 118) 
 

ท่าร าเพลงหญิงไทยใจงาม  :  ท่าพรหมสี่หน้าและยูงฟ้อนหาง 
 

 
 

 ภาพที   3.37  ท่าร าพรหมสี หน้า   ภาพที   3.38  ท่าร ายูงฟ้อนหาง 
 ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559   ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
 
 อธิบายแม่ท่าชุดร าวงมาตรฐาน ท่าร าพรหมสี หน้า 

 (ชาย) 
  ศีรษะ  : เอียงตรงกับเท้าที อยู่ด้านหน้า 
  ล าตัว  : หันออกจากวง และสลับหันเข้าวง โดยอยู่ในลักษณะเฉียงไปด้านหลัง 
    ฝ่ายหญิง 
  แขน-มือ  : มือขวาและมือซ้ายท าท่าพรหมสี หน้า มือท้ังสองหงายวงไปด้านข้าง 
  ขา-เท้า  : ย  าเท้าวางหลัง 1 ครั้ง และก้าวไปด้านหน้าสลับกัน 2 ครั้ง เพื อสลับเท้า 
    หน้า-หลัง เคลื อนไปตามวงกลม 
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 (หญิง) 
  ศีรษะ  : เอียงตรงกับเท้าที อยู่ด้านหน้า 
  ล าตัว  : หันออกจากวง และสลับหันเข้าวง โดยอยู่ในลักษณะเฉียงไปเข้าหา 
    ฝ่ายชาย 

  แขน-มือ  : มือขวาและมือซ้ายท าท่าพรหมสี หน้า มือท้ังสองหงายวงไปด้านข้าง 
  ขา-เท้า  : ย  าเท้าวางหลัง 1 ครั้ง และก้าวไปด้านหน้าสลับกัน 2 ครั้ง เพื อสลับเท้า 
    หน้า-หลัง เคลื อนไปตามวงกลม 
 

 อธิบายแม่ท่าชุดร าวงมาตรฐาน ท่าร ายูงฟ้อนหาง 
 (ชาย) 
  ศีรษะ  : เอียงตรงกับเท้าที อยู่ด้านหน้า 
  ล าตัว  : หันออกจากวง และสลับหันเข้าวง โดยอยู่ในลักษณะเฉียงไปด้านหลัง 
    ฝ่ายหญิง 
  แขน-มือ  : มือขวาและมือซ้ายท าท่ายูงฟ้อนหาง มือท้ังสองแทงวงไปด้านหลัง 
  ขา-เท้า  : ย  าเท้าวางหลัง 1 ครั้ง และก้าวไปด้านหน้าสลับกัน 2 ครั้ง เพื อสลับเท้า 
    หน้า-หลัง เคลื อนไปตามวงกลม 
 (หญิง) 
  ศีรษะ  : เอียงตรงกับเท้าที อยู่ด้านหน้า 
  ล าตัว  : หันออกจากวง และสลับหันเข้าวง โดยอยู่ในลักษณะเฉียงไปเข้าหา 
    ฝ่ายชาย 

  แขน-มือ  : มือขวาและมือซ้ายท าท่ายูงฟ้อนหาง มือท้ังสองแทงวงไปด้านหลัง 
  ขา-เท้า  : ย  าเท้าวางหลัง 1 ครั้ง และก้าวไปด้านหน้าสลับกัน 2 ครั้ง เพื อสลับเท้า 
    หน้า-หลัง เคลื อนไปตามวงกลม 
 

ตารางที่  3.14  อธิบายกระบวนท่าร าเพลงหญิงไทยใจงาม 
 

ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

1 เดือนพราว 
ดาวแวววาว
ระยับ 
 

  

 
 

 
 

  หมายถึง  ผู้ชาย 

  หมายถึง  ผู้หญิง 
เดินเป็นวงในลักษณะทวนเข็ม
นาฬิกา ฝ่ายหญิงอยู่หน้า ฝ่าย
ชายอยู่หลัง โดยหันล าตัวตรง
ไปด้านหน้าตามวง ใช้ท่าร า
พรหมสี หน้า สลับกับยูงฟ้อน
หาง เปลี ยนท่าตามค าร้องใน 1 
ท่อนเพลง 
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ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

2 แสงดาว
ประดับ 
ส่งให้เดือน
งามเด่น 

  

 
 

 
 

ท าเหมือนท่าที  1 

3 ดวงหน้า 
โสภาเพียง
เดือนเพ็ญ 
 

  

 
 

 
 

ท าเหมือนท่าที  1 

4 คุณความดีที 
เห็น 
เสริมให้เด่น
เลิศงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

ท าเหมือนท่าที  1 

5 ขวัญใจ
หญิงไทยส่งศรี
ชาติ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ท าเหมือนท่าที  1 
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ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

 
 

 

 
 

6 รูปงามพิลาศ 
ใจกล้ากาจ
เรืองนาม 

  

 
 

 
 

ท าเหมือนท่าที  1 

7 เกียรติยศก้อง
ปรากฏทั ว
คาม 

  

 
 

 
 

ท าเหมือนท่าที  1 

8 หญิงไทยใจ
งาม 
ยิ งเดือนดาว
พราวแพรว 

 
 

 

 
 

 
 

ท าเหมือนท่าที  1 

 

ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
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  5.8 เพลงยอดชายใจหาญ 
   เนื้อร้อง  : 
    โอ้ยอดชายใจหาญ ขอสมานไมตรี 
   น้องขอร่วมชีว ี  กอร์ปกรณีกิจชาติ 
   แม้สุดยากล าเค็ญ  ไม่ขอเว้นเดินตาม 
   น้องจักสู้พยายาม  ท าเต็มความสามารถ 
            (อมรา  กล  าเจริญ, 2531:119) 
 

ท่าร าเพลงยอดชายใจหาญ 
โอ้ยอดชายใจหาญ ขอสมานไมตรี : ท่าหญิง  “ชะนีร่ายไม”้  ท่าชาย “จ่อเพลิงกาฬ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที   3.39  ท่าร าชะนีร่ายไม้  และจ่อเพลิงกาฬ 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
 อธิบายแม่ท่าชุดร าวงมาตรฐาน เพลงยอดชายใจหาญ  
 (ชาย) 
  ศีรษะ  : เอยีงด้านมือจีบ 
  ล าตัว  : หันออกจากวง และสลับหันเข้าวง โดยอยู่ในลักษณะเฉียงไปด้านหลัง 
    ฝ่ายหญิง 
  แขน-มือ  : มือขวาจีบหงายระดับกลาง มือซ้ายต้ังวงบน 

  ขา-เท้า  : เดินย  าทุกจังหวะ 
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 (หญิง) 
  ศีรษะ  : เอียงด้านมือร าส่าย 
  ล าตัว  : หันออกจากวง และสลับหันเข้าวง โดยอยู่ในลักษณะเฉียงไปด้านหลัง 
    หันหน้าตรงตามวง 
  แขน-มือ  : มือขวาร าส่าย มือซ้ายต้ังวงบน 

  ขา-เท้า  : เดินย  าทุกจังหวะ 
 

ตารางที่  3.15  อธิบายกระบวนท่าร าเพลงยอดชายใจหาญ 
 

ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

1 โอ้ยอดชายใจ
หาญ 
ขอสมานไมตรี 

  

 

  หมายถึง  ผู้ชาย 

  หมายถึง  ผู้หญิง 
เดินเป็นวงในลักษณะทวนเข็ม
นาฬิกา ฝ่ายหญิงอยู่หน้า ฝ่าย
ชายอยู่หลัง โดยหันล าตัวตรง
ไปด้านหน้าตามวง ชายใช้ท่า
ร าจ่อเพลิงกาฬ หญิงใช้ท่าชะนี
ร่ายไม้ ท าสลับกันโดยหันหน้า
เข้าวงและออกจากวงเปลี ยน
ท่าตามค าร้องใน 1 ท่อนเพลง 

2 น้องขอร่วมชีวี 
กอร์ปกรณีกิจ
ชาติ 

 
 

 

 
 

ปฏิบัติเหมือนท่าที  1 
และหันออกจากวง 

3 แม้สุดยาก
ล าเค็ญ 
ไม่ขอเว้นเดิน
ตาม 

  

 
 

ปฏิบัติเหมือนท่าที  1 
และหันหน้าเข้าวง 

4 น้องจักสู้
พยายาม 
ท าเต็ม
ความสามารถ 

 
 

 

 
 

ปฏิบัติเหมือนท่าที  1 
และหันออกจากวง 

 

ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
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  5.9 เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า 
   เนื้อร้อง  : 
    ดวงจันทร์ขวัญฟ้า ชื นชีวาขวัญพี  
   จันทร์ประจ าราตรี  แต่ขวัญพี ประจ าใจ 
   ที เทิดทูนคือชาติ  เอกราชอธิปไตย 
   ถนอมแนบสนิทใน  คือขวัญใจพี เอย 
            (อมรา  กล  าเจริญ, 2531: 120) 
 

ท่าร าเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า  :  ท่าช้างประสานงา 

 

ภาพที   3.40  ท่าร าช้างประสานงา 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
 อธิบายแม่ท่าชุดร าวงมาตรฐาน เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า ท่าช้างประสานงา 
 (ชาย) 
  ศีรษะ  : เอียงตรงกับเท้าที อยู่ด้านหน้า 
  ล าตัว  : หันออกจากวง และสลับหันเข้าวง โดยอยู่ในลักษณะเฉียงไปด้านหลัง 
    ฝ่ายหญิง 
  แขน-มือ  : มือขวาและมือซ้ายท าท่าช้างประสานงา มือท้ังสองจีบหงายตึงไป 
    ด้านหน้า 
  ขา-เท้า  : ย  าเท้าวางหลัง 1 ครั้ง และก้าวไปด้านหน้าสลับกัน 2 ครั้ง เพื อสลับเท้า 
    หน้า-หลัง เคลื อนไปตามวงกลม 
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 (หญิง) 
  ศีรษะ  : เอียงตรงกับเท้าที อยู่ด้านหน้า 
  ล าตัว  : หันออกจากวง และสลับหันเข้าวง โดยอยู่ในลักษณะเฉียงไปเข้าหา 
    ฝ่ายชาย 

  แขน-มือ  : มือขวาและมือซ้ายท าท่าช้างประสานงา มือท้ังสองจีบหงายตึงไป 
    ด้านหน้า 
  ขา-เท้า  : ย  าเท้าวางหลัง 1 ครั้ง และก้าวไปด้านหน้าสลับกัน 2 ครั้ง เพื อสลับเท้า 
    หน้า-หลัง เคลื อนไปตามวงกลม 
 

ท่าร าเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า  :  จันทร์ทรงกลดแปลง 
 

 

ภาพที   3.41  ท่าร าจันทร์ทรงกลดแปลง 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
 อธิบายแม่ท่าชุดร าวงมาตรฐาน ท่าร าจันทร์ทรงกลดแปลง 
 (ชาย) 
  ศีรษะ  : เอียงตรงกับเท้าที อยู่ด้านหน้า 
  ล าตัว  : หันออกจากวง และสลับหันเข้าวง โดยอยู่ในลักษณะเฉียงไปด้านหลัง 
    ฝ่ายหญิง 
  แขน-มือ  : มือขวาและมือซ้ายท าท่าจันทร์ทรงกลดแปลง มือท้ังสองต้ังวงไปด้านหน้า 
  ขา-เท้า  : ย  าเท้าวางหลัง 1 ครั้ง และก้าวไปด้านหน้าสลับกัน 2 ครั้ง เพื อสลับเท้า 
    หน้า-หลัง เคลื อนไปตามวงกลม  
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 (หญิง) 
  ศีรษะ  : เอียงตรงกับเท้าที อยู่ด้านหน้า 
  ล าตัว  : หันออกจากวง และสลับหันเข้าวง โดยอยู่ในลักษณะเฉียงไปเข้าหา 
    ฝ่ายชาย 

  แขน-มือ  : มือขวาและมือซ้ายท าท่าจันทร์ทรงกลดแปลง มือท้ังสองต้ังวงไปด้านหน้า 
  ขา-เท้า  : ย  าเท้าวางหลัง 1 ครั้ง และก้าวไปด้านหน้าสลับกัน 2 ครั้ง เพื อสลับเท้า 
    หน้า-หลัง เคลื อนไปตามวงกลม 
 
ตารางที่  3.16  อธิบายกระบวนท่าร าเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า 
 

ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

1 ดวงจันทร์
ขวัญฟ้า  
ชื นชีวาขวัญพี  
 
 
  
 
 

  

 
 

 
 

  หมายถึง  ผู้ชาย 

  หมายถึง  ผู้หญิง 
เดินเป็นวงในลักษณะทวนเข็ม
นาฬิกา ฝ่ายหญิงอยู่หน้า ฝ่าย
ชายอยู่หลัง โดยหันล าตัวออก
นอกวง 
ใช้ท่าร าช้างประสานงา เปลี ยน
ท่าตามค าร้องใน 1 ท่อนเพลง 

2 จันทร์ประจ า
ราตรี 
แต่ขวัญพี 
ประจ าใจ 
 
 
  

  

 
 

 
 

ปฏิบัติเหมือนท่าที  1 โดยหัน
ล าตัวเข้าวง 

3 ที เทิดทูนคือ
ชาติ 
เอกราช
อธิปไตย 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

ปฏิบัติเหมือนท่าที  1 โดยหัน
ล าตัวออกจากวง 
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ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

 
 

 

 
 

4 ถนอมแนบ
สนิทใน 
คือขวัญใจพี 
เอย 

  

 
 

 
 

ปฏิบัติเหมือนท่าที  1 โดยหัน
ล าตัวเข้าวง 

 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
 
  5.10 เพลงบูชานักรบ 
   เนื้อร้อง  : 
    น้องรักรักบูชาพี  ที มั นคงที มั นคงกล้าหาญ 

   เป็นนักสู้เชี ยวชาญ  สมศักดิ์ชาตินักรบ 

   น้องรักรักบูชาพี   ที มานะที มานะอดทน 

   หนักแสนหนักพี ผจญ  เกียรติพี ขจรจบ 

   น้องรักรักบูชาพี   ที ขยันที ขยันกิจการ 

   บากบั นสร้างหลักฐาน  ท าทุกด้านท าทุกด้านครันครบ 
   น้องรักรักบูชาพี   ที รักชาติที รักชาติยิ งชีวิต 
   เลือดเนื้อพี พลีอุทิศ  ชาติยงอยู่ยงอยู่คู่พิภพ 

            (อมรา  กล  าเจริญ, 2531: 121) 
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ท่าร าเพลงบูชานักรบ 
ท่าหญิง  :  ขัดจางนาง  ท่าชาย  :  จันทร์ทรงกลด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที   3.42  ท่าร าขัดจางนางและจันทร์ทรงกลด 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
 อธิบายแม่ท่าชุดร าวงมาตรฐาน เพลงบูชานักรบ ท่าที  1 
 (ชาย) 
  ศีรษะ  : เอียงตรงกับเท้าที อยู่ด้านหน้า 
  ล าตัว  : หันออกจากวง และสลับหันเข้าวง โดยอยู่ในลักษณะเฉียงไปด้านหลัง 
    ฝ่ายหญิง 
  แขน-มือ  : มือขวาและมือซ้ายท าท่าจันทร์ทรงกลด มือท้ังสองจีบต้ังวงกลาง 
  ขา-เท้า  : ย  าเท้าวางหลัง 1 ครั้ง และก้าวไปด้านหน้าสลับกัน 2 ครั้ง เพื อสลับเท้า 
    หน้า-หลัง เคลื อนไปตามวงกลม 
 (หญิง) 
  ศีรษะ  : เอียงตรงกับเท้าที อยู่ด้านหน้า 
  ล าตัว  : หันออกจากวง และสลับหันเข้าวง โดยอยู่ในลักษณะเฉียงไปเข้าหา 
    ฝ่ายชาย 

  แขน-มือ  : มือขวาและมือซ้ายท าท่าขัดจางนาง มือท้ังสองต้ังวงไขว้กนัระดับอก 

  ขา-เท้า  : ย  าเท้าวางหลัง 1 ครั้ง และก้าวไปด้านหน้าสลับกัน 2 ครั้ง เพื อสลับเท้า 
    หน้า-หลัง เคลื อนไปตามวงกลม 
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ท่าร าเพลงบูชานักรบ 
หญิง  :  ท่าล่อแก้ว  ชาย  :  ท่าขอแก้ว 

 

 
 

ภาพที   3.43  ท่าร าล่อแก้วและขอแก้ว 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
 อธิบายแม่ท่าชุดร าวงมาตรฐาน  เพลงบูชานักรบ  ท่าที   2 
 (ชาย) 
  ศีรษะ  : เอียงตรงกับเท้าที อยู่ด้านหน้า 
  ล าตัว  : หันหน้าเข้าหาฝ่ายหญิง ลักษณะประกบกัน 
  แขน-มือ  : มือขวาท่าขอแก้วแขนตึง แบมือรับแก้วจากฝ่ายหญิง มือซ้ายต้ังวง 
    ระดับแง่ศีรษะ 

  ขา-เท้า  : ย  าเท้าวางหลัง 1 ครั้ง และก้าวไปด้านหน้าสลับกัน 2 ครั้ง เพื อสลับเท้า 
    หน้า-หลัง เคลื อนไปตามวงกลม 
 (หญิง) 
  ศีรษะ  : เอียงตรงกับเท้าที อยู่ด้านหน้า 
  ล าตัว  : หันหน้าเข้าหาฝ่ายหญิง ลักษณะประกบกัน 

  แขน-มือ  : มือขวาท่าจีบล่อแก้วแขนตึง มือซ้ายต้ังวงระดับแง่ศีรษะ 

  ขา-เท้า  : ย  าเท้าวางหลัง 1 ครั้ง และก้าวไปด้านหน้าสลับกัน 2 ครั้ง เพื อสลับเท้า 
    หน้า-หลัง เคลื อนไปตามวงกลม 
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ตารางที่  3.17  อธิบายกระบวนท่าร าเพลงบูชานักรบ 
 

ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

1 น้องรักรักบูชา
พี  
ที มั นคงที 
มั นคงกล้า
หาญ 

 
 
 
 

  

 
 

 

  หมายถึง  ผู้ชาย 

  หมายถึง  ผู้หญิง 
เดินเป็นวงในลักษณะทวนเข็ม
นาฬิกา ฝ่ายหญิงอยู่หน้า ฝ่าย
ชายอยู่หลัง โดยหันล าตัวออก
นอกวง 
ชายใช้ท่าร าจันทร์ทรงกลด 
หญิงใช้ท่าร าขัดจางนาง 
เปลี ยนท่าตามค าร้องใน 1 
ท่อนเพลง 

2 เป็นนักสู้
เชี ยวชาญ 
สมศักดิ์ชาติ
นักรบ 

 

 
 

 

 
 

 
 

ปฏิบัติตามท่าที  1 โดยหัน
ล าตัวออกนอกวง 

3 น้องรักรักบูชา
พี  
ที มานะที 
มานะอดทน 

 

  

 
 

 
 

ปฏิบัติตามท่าที  1 โดยหัน
ล าตัวเข้าวง 

4 หนักแสนหนัก
พี ผจญ 
เกียรติพี 
ขจรจบ 

  

 
 

ปฏิบัติตามท่าที  1 โดยหัน
ล าตัวออกนอกวง 
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ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

  

 
 

5 น้องรักรักบูชา
พี  
ที ขยันที ขยัน
กิจการ 
 

  

 
 

 
 

ปฏิบัติตามท่าที  1 โดยหัน
ล าตัวเข้าวง 

6 บากบั นสร้าง
หลักฐาน 
ท าทุกด้านท า
ทุกด้านครัน
ครบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ปฏิบัติตามท่าที  1 โดยหัน
ล าตัวออกนอกวง 

7 น้องรักรักบูชา
พี  
รักชาติที รัก
ชาติยิ งชีวิต 
 

  

 
 

 
 

ปฏิบัติตามท่าที  1 โดยหัน
ล าตัวเข้าวง 
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ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

8 เลือดเนื้อพี พลี
อุทิศ 
ชาติยงอยู่ยง
อยู่คู่พิภพ 
 

  

 
 

 
 

ปฏิบัติตามท่าที  1 โดยหัน
ล าตัวออกนอกวง 

9 ดนตรี   

 
 

 
 

 

 

ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
 

บทสรุป 

 การฝึกปฏิบัติร าวงพื้นบ้าน  (ร าโทน)  มีรูปแบบการร้องร าที จดจ าสืบต่อกันมา  วิธีแสดงร า
จับคู่ชาย  หญิง  เดินร้องร าเป็นวงกลมตามบทเพลงกลอนส้ันๆ  ง่ายๆ  ไม่ก าหนดท่าร าตายตัว การใช้
ท่าร าเป็นเพียงการร าแบบตีบท  คือ  การตีความจากเนื้อร้องแล้วใช้ท่าร าง่ายๆ  สื อความหมาย  ส่วน
ร าวงมาตรฐาน  เป็นการน าเอาร าโทนมาปรับปรุงขึ้นใหม่โดยกรมศิลปากร  มีการบรรจุเพลงท้ังหมด 
10  เพลง  12  ท่าร า  ไว้เป็นมาตรฐาน  ร าวงมาตรฐานมีท่าร าตายตัว  โดยมีลักษณะการผสมผสาน
ท่าร าไทยง่ายๆ  กับการย  าเท้าแบบตะวันตก  ที จัดว่าเป็นการพัฒนาร าไทยให้มีความทันสมัยทัดเทียม
ชาติตะวันตกตามนโยบายการพัฒนาชาติในสมัยจอมพล  ป.  พิบูลสงคราม 
 นาฏศิลป์ภาคกลางของไทยมีความหลากหลายในแง่ของการแสดงแบบราชส านัก  และยังมี
ความโดดเด่นด้านนาฏศิลป์พื้นเมือง  การละเล่นพื้นบ้าน  ที คงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้ได้
อย่างครบถ้วน  นาฏศิลป์พื้นเมืองของไทย  มีความเป็นเอกลักษณ์ตามภูมิภาค  ดังจะได้ศึกษาใน
ภูมิภาคอื นในบทต่อไป 
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ใบกิจกรรม 
 

 ค าช้ีแจง   ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ  4  คน  น าเพลงร าวงพื้นบ้าน  1  เพลง          
มาสร้างสรรค์ท่าร าประกอบ  โดยใช้ลักษณะการสร้างสรรค์ท่าที ได้จากการวิเคราะห์รูปแบบร าวง
พื้นบ้านมาเป็นแนวทาง 
 
 1. ผู้เรียนน าเสนอแนวการคิดสร้างสรรค์ท่าร าทีละกลุ่ม 
 2. เพื อนร่วมชั้นให้คะแนนกลุ่มที มีแนวคิดที ดี  พร้อมท้ังให้เหตุผล 
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แบบฝึกหัดบทที่  3 
 
 1. จงอธิบายลักษณะการฝึกปฏิบัติร าวงพื้นบ้าน  (ร าโทน)  และร าวงมาตรฐาน 
 2. จงอธิบายความแตกต่างและคล้ายคลึงด้านลักษณะการฝึกปฏิบัติระหว่างร าวงพื้นบ้าน
(ร าโทน)  และร าวงมาตรฐาน 
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เอกสารอ้างอิง 
 

ร าโทน  ลพบุรี.  (2548).  สืบค้นเมื อวันที   9  มิถุนายน 2559.  
 http://ich.culture.go.th/index.php/th. 
อมรา  กล  าเจริญ.  (2531).  สุนทรียนาฏศิลป์ไทย.  กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริ้นต้ิง เฮ้าส์.  
 
 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  4 

นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากได้ศึกษาบทเรียนแล้ว  นักศึกษาสามารถ 
 1. สามารถเข้าใจและอธิบายความหมายของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ 

 2. สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ 
 3. สามารถระบุองค์ประกอบส าคัญ  ลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือในชุดฟ้อน
เล็บ 
 4. ตระหนักถึงคุณค่าและอนุรักษ์นาฏศิลป์พื้นเมือง 
 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 1. ความรู้เบ้ืองต้นของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ 

 2. นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือกับบริบททางสังคม 
  2.1 ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคเหนือ 
  2.2 ลักษณะท่ัวไปทางสังคม 
  2.3 ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  2.4 ประชากร  ชนเผ่า 

 3. การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือชุดฟ้อนเล็บ 
  3.1 ประวัติความเป็นมาฟ้อนเล็บ 
  3.2 องค์ประกอบการแสดงฟ้อนเล็บ 
 บทสรุป 

 ใบกิจกรรม 

 แบบฝึกหัดบทท่ี  4 

 เอกสารอ้างอิง 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

 สัปดาห์ที่  7  (4  ชั่วโมง) 
 1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนในสัปดาห์ท่ีผ่านมา  โดยให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติการร า
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง  โดยมีการสร้างสรรค์รูปแบบแถวขึ้นใหม่  แบ่งกลุ่มย่อยให้ระดมความคิด 
ให้เวลา  20  นาที  จากนั้นน าเสนอหน้าช้ันเรียน  ผู้เรียนสรุปแนวทางการสร้างสรรค์ 
 2. แจกแบบทดสอบก่อนเรียน  เพื่อวัดความรู้เบ้ืองต้น  เรื่อง  นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ 
 3. ผู้สอนเกริ่นน าหัวข้อท่ีจะเรียนและบรรยายประกอบ  Power point  เกี่ยวกับความรู้
เบ้ืองต้นนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ 
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 4. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อท ากิจกรรมกลุ่ม  โดยทุกกลุ่มจะต้องอภิปรายเนื้อหาในหัวข้อ
เดียวกันดังนี้ 
  4.1 ความรู้เบ้ืองต้นของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ 
  4.2 นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือกับบริบททางสังคม 
  4.3 ประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบการแสดงชุดฟ้อนเล็บ 
 5. ผู้เรียนร่วมท าความเข้าใจเนื้อหาสาระนั้นอย่างละเอียด  และร่วมอภิปรายในประเด็น
หัวข้อต่างๆ  และสลับกันให้ข้อมูลจากความเข้าใจ  ก าหนดเวลา  30  นาที 

 6. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอองค์ความรู้หน้าช้ันเรียน  กลุ่มละไม่เกิน  10  นาที 

 7. จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งสรุปองค์ความรู้ในหัวข้อท่ีได้น าเสนออย่างสร้างสรรค์  โดย
ก าหนดวิธีการน าเสนอด้วยตนเอง  จากนั้นให้ผู้เรียนในทุกกลุ่มลงคะแนนได้คนละ  1  ครั้ง  เพื่อหา
กลุ่มท่ีมีวิธีการน าเสนอท่ีโดดเด่น 

 8. จากนั้นนักศึกษาท าแบบทดสอบท่ีครูก าหนดขึ้น  ผู้ได้คะแนนมากท่ีสุดได้รับรางวัลเป็น
การเสริมแรง 
 9. ผู้สอนและผู้เรียนสรุปกิจกรรมร่วมกัน  โดยใช้การอภิปราย  วิเคราะห์ 
 10. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ/ประเด็นท่ียังไม่เข้าใจ 
 11. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นเกี่ยวกับการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ  เช่น  ฟ้อน
เก็บใบชา  ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา  ฟ้อนแพน  พร้อมท้ังศึกษาวิธีการแสดงในส่ือออนไลน์  โดยแบ่งกลุ่ม
เพื่อวิเคราะห์  อภิปราย  รูปแบบและกระบวนท่าร า  กลุ่มละ  1  ชุดการแสดง  และน าเสนอหน้าช้ัน
เรียนคาบเรียนต่อไป  และท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  พร้อมกับศึกษาเอกสารประกอบการสอน    
บทท่ี  4 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. การน าเสนอด้วย  Microsoft PowerPoint  เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นนาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคเหนือ 
 2. การชมคลิปการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ 

 3. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคเหนือ” 
 

แหล่งการเรียนรู ้
 1. ดุจฤดี คงสุวรรณ์. (2543).  พัฒนาการสังคมไทย.  สืบค้นเมื่อวันอังคารท่ี  20  
สิงหาคม  2556   แหล่งท่ีมา จาก : https://www.baanjomyut.com. 
 2. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  และท่ี
อื่นๆ  เว็บไซด์  http://library.udru.ac.th/ 
 
 
 

http://library.udru.ac.th/
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การวัดและประเมินผลประจ าบทเรยีน 

 
จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. สามารถเข้าใจและอธิบาย
ความหมายของนาฏศิลป์
พื้นเมืองภาคเหนือ 

2. สามารถอธิบายประวัติความ
เป็นมาของนาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคเหนือ 

3. สามารถระบุองค์ประกอบส าคัญ  
ลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคเหนือในชุดฟ้อนเล็บ 

4. ตระหนักถึงคุณค่าและอนุรักษ์
นาฏศิลป์พื้นเมือง 

 

1. ซักถาม  แลกเปล่ียน
พูดคุย 

2. สังเกตพฤติกรรมการ
ร่วมกิจกรรม 

3. สังเกตการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

4. สังเกตความคิด
สร้างสรรค์ 

5. ใบกิจกรรม 
6. แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. นักศึกษาตอบค าถาม
ถูกต้องได้ร้อยละ  80 

2. สังเกตพฤติกรรมในการ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม/
ความสนใจ/ความ
ร่วมมือ/ความ
กระตือรือร้นอยู่ใน
ระดับดี 

3. การน าเสนอหน้าช้ันอยู่
ในระดับดี 

4. การน าเสนอด้าน
ความคิดสร้างสรรค์
ระดับดี 

5. นักศึกษาบอกถึงคุณค่า
ของนาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคเหนือได้ 

6. นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ถูกต้องร้อยละ 80 
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บทที่  4 

นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคเหนือ 

 ภาคเหนือมีวัฒนธรรมประเพณีท่ียึดมั่นในขนบธรรมเนียม  และมีวัฒนธรรมชนเผ่าของ
แคว้นต่างๆ  เข้ามาผสมผสานอยู่มากมาย  ศิลปะการฟ้อนร าของไทยภาคเหนือ  มีแบบอย่างด้ังเดิมท่ี
รักษากันไว้แบบหนึ่งกับแบบอย่างท่ีปรับปรุงขึ้นใหม่  ตลอดจนแบบอย่างสร้างขึ้นแต่มีพื้นฐานด้ังเดิม
อยู่ในตัวและมีเอกลักษณ์ด้านการฟ้อนร าท่ียังคงมีรูปแบบจากการฟ้อนด้ังเดิมในอดีต 

 การฟ้อนร าแบบด้ังเดิม  แบ่งออกได้เป็น  3  ประเภทคือ  ฟ้อนเมือง  ฟ้อนม่าน  และ  
ฟ้อนเงี้ยว  สามารถแยกแยะได้ดังนี้ 
 1. ฟ้อนเมือง  หมายถึง  การฟ้อนร าแบบเมือง  เป็นการฟ้อนร าท่ีมีแบบอย่างถ่ายทอด 
สืบต่อกันมานาน  อันประกอบด้วยการฟ้อนร า  ดนตรี  และการขับร้อง  ซึ่งฟ้อนบางอย่างก็มีแต่ดนตรี
กับฟ้อนแต่ไม่มีการขับร้องอาจจ าแนกออกได้หลายชนิด 
 2. ฟ้อนม่าน  หมายถึง  การฟ้อนร าตามแบบอย่างของพม่า มอญ  คงจะเป็นด้วยเมื่อครั้ง
เชียงใหม่เป็นเมืองขึ้นของพม่า  จึงมีการถ่ายทอดแบบอย่างการฟ้อนร า  ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ 
 3. ฟ้อนเงี้ยว  เป็นการฟ้อนตามแบบของชาวไตหรือไทยใหญ่  การฟ้อนของชาวไตมีหลาย
แบบ  ส่วนใหญ่แล้วมักใช้กลองก้นยาว  ฉาบ  และฆ้องเท่านั้น  มีอยู่บ้างท่ีใช้ดนตรีอื่นคือ  ฟ้อนไต 

 

นาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคเหนือกับบริบททางสังคม 

 1. ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคเหนือ 

  ภาคเหนือมีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน  อันเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าล าคลอง
หลายสายส าคัญๆ  ในภาคกลาง  แควใหญ่น้อยในภาคเหนือท าให้เกิดท่ีราบลุ่มแม่น้ า  ซึ่งอยู่ระหว่าง
หุบเขาอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  ราษฎรส่วนใหญ่จึงรวมตัวกันอยู่ในเขตนี้  โดยการ
ประกอบอาชีพเพาะปลูก  เล้ียงสัตว์  และท าเหมืองแร่  นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติ  ยังเอื้ออ านวย
ให้เกิดอุตสาหกรรมในครัวเรือนท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักกันมาช้านาน  ภาคเหนือมีพื้นท่ี  153,000  
ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วยพื้นท่ี  17  จังหวัด  ได้แก่  เชียงราย  เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  ล าปาง  
ล าพูน  แพร่  อุตรดิตถ์  น่าน  พะเยา  ตาก  พิษณุโลก  สุโขทัย  พิจิตร  ก าแพงเพชร  และเพชรบูรณ์ 
อุทัยธานี และนครสวรรค์ 
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ภาพท่ี  4.1  แผนท่ีภาคเหนือ 
ท่ีมา : แผนท่ีภาคเหนือ, 2557: 1 

 

  1.1 ท่ีต้ังและขอบเขตภาคเหนือ 
   ทิศเหนือ  ติดต่อกับพม่าและลาว 
   ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก 
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับลาว  โดยมีเทือกเขาหลวงพระบาง  และเพชรบูรณ์
บางส่วนเป็นแนวพรมแดน 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับพม่า  โดยมีแม่น้ าเมยและส่วนหนึ่งของแม่น้ าสาละวิน
(แม่น้ าคงคา)  เป็นแนวแบ่งพรมแดน 

  1.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
   ภาคเหนือ  จะอยู่ในเขตร้อนท่ีมีลักษณะภูมิอากาศคล้ายคลึงกับภูมิอากาศทาง
ตอนใต้ของเขตอบอุ่นของประเทศท่ีมี   4  ฤดู  อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ  26.5  องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด  28.8  องศาเซลเซียส 
  1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
   ภาคเหนือเป็นภาคท่ีได้ช่ือว่ามีภูมิประเทศเป็นภูเขาและภูเขาของภาคนี้ส่วนใหญ่
จะทอดตัวเป็นแนวเหนือ  ใต้  โดยมีท่ีราบหุบเขาแคบๆ  ขนานกันไป  ลักษณะภูมิประเทศของ
ภาคเหนือ  แบ่งออกได้  2  เขต  ดังนี้ 
   1.3.1 เขตภูเขา  ลักษณะภูมิประเทศท่ีเป็นเขตภูเขา  ได้แก่  บริเวณท่ีครอบคลุม
พื้นท่ีเกือบท้ังหมดของภาคเหนือ 
   1.3.2 เขตแอ่งท่ีราบ  นอกจากภาคเหนือจะประกอบด้วยภูเขา  ท่ีราบหุบเขา
แล้ว  ยังมีท่ีราบระหว่างภูเขา  แอ่งหรือท่ีราบต่ ากว้างขวาง  ล้อมรอบด้วยภูเขา  ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ
ดินตะกอนท่ีสมบูรณ์และส่วนมากเป็นแอ่งท่ีราบระหว่างเทือกเขาผีปันน้ า 
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  1.4 แม่น้ าสายส าคัญ 
   แม่น้ าสายส าคัญในภาคเหนือ  แบ่งออกเป็น  3  พวก  ได้แก่ 
   1.4.1 พวกท่ีไหลลงจากเหนือลงใต้  ได้แก่  แม่น้ าปิง  แม่น้ าแจ่ม  แม่น้ าต่ืน  
แม่น้ างัด  แม่น้ ากวง  แม่น้ าทา  แม่น้ าวัง  แม่น้ าจาง  แม่น้ ายม  แม่น้ าน่าน  และแม่น้ าปาด 
   1.4.2 พวกท่ีไหลลงจากใต้ขึ้นเหนือ  ได้แก่  แม่น้ าอิง  แม่น้ าลาว  แม่น้ ากก  
แม่น้ าจัน  และแม่น้ าล้ี 
   1.4.3 พวกท่ีไหลไปลงทางด้านพม่า  ได้แก่  แม่น้ าเมย  แม่น้ ายวม  และแม่น้ า
ปาย  ซึ่งไหลบรรจบกับแม่น้ าสาละวิน 
  ลักษณะของชาวเหนือสังเกตได้จากภาษาพูด  ซึ่งเป็นภาษาไทยท้องถิ่นที่มี          ความ
ไพเราะอ่อนหวาน  แสดงถึงความสุภาพอ่อนโยนในจิตใจ  ความโอบอ้อมอารี  และความเป็นมิตร  
(สภาพภูมิศาสตร์ภาคเหนือ, 2557: 1) 
 
 2. ลักษณะทั่วไปทางสังคม 

  ในด้านการจัดแบ่งเขตการปกครองถือว่าภาคเหนือรวมถึงจังหวัดนครสวรรค์  พิจิตร 
ก าแพงเพชร  สุโขทัย  และตาก  โดยนับต้ังแต่เหนือนครสวรรค์ขึ้นไป  แต่กลุ่มท่ีเป็นภาคเหนือ
ตอนล่างนี้  จะมีลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีแตกต่างจากภาคเหนือตอนบน  ลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีเกิด
จากสภาพภูมิศาสตร์  อาจแบ่งได้เป็น  2  กลุ่ม  คือ  กลุ่มคนท่ีอยู่ตามหุบเขา ในท่ีราบต่ า  ต้องมาร่วม
มือกันในการจัดการกับแหล่งน้ าท่ีต้องอาศัยในการเพาะปลูกร่วมกัน  ระบบปันน้ า  ระบบการร่วมแรง
ร่วมใจกันท าเหมืองฝายจึงเกิดขึ้นเพื่อให้แจกจ่ายน้ าท่ัวถึงกัน  การท าเหมืองฝาย  หมายถึง  ทุกคน
ต้องให้ความร่วมมือท างานก่อสร้างเหมืองฝาย  หากไม่ร่วมมือก็จะไม่ได้การปันน้ าหรือหากมีการขโมย
น้ าจะถูกลงโทษปรับไหม  ส่วนระบบปันน้ าท าให้เกิดการมอบหมายให้ผู้ดูการแจกจ่ายน้ าเป็น       
“แก่น้ า”  ซึ่งได้รับการยอมรับนับถือว่ามีความยุติธรรม  นอกจากนี้ยังมีประเพณีสืบชะตาบ้านเมือง 
การบวชให้ต้นน้ าล าธาร  ป่าไม้เพื่อให้มีอายุยืนยาว 
 
 3. ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

  ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยภาคเหนือ  ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี  ภาคเหนือ
มีประเพณีท้องถิ่นหลากหลาย  แต่บางประเพณีเป็นประเพณีท่ีมีเฉพาะภาค  มีลักษณะเด่น  และ
กระท าแตกต่างไปจากภาคอื่นๆ 

  3.1 ประเพณียี่เป็ง 

   ประเพณี  “ยี่เป็ง”  เป็นประเพณีลอยกระทงตามประเพณีล้านนาท่ีจัดท าขึ้นใน
วันเพ็ญเดือน  2  ของชาวล้านนา  เป็นภาษาค าเมืองในภาคเหนือ  ค าว่า  “ยี่”  แปลว่า  สอง  และ
ค าว่า  “เป็ง”  ตรงกับค าว่า  “เพ็ญ”  หรือพระจันทร์เต็มดวง  ซึ่งชาวไทยในภาคเหนือจะนับเดือน
ทางจันทรคติเร็วกว่าไทยภาคกลาง  2  เดือน  ท าให้เดือนสิบสองของไทยภาคกลาง  ตรงกับเดือนยี่ 
เดือน  2  ของไทยล้านนา  ประเพณียี่เป็งจะเริ่มต้ังแต่วันขึ้น  13  ค่ า  ซึ่งถือว่าเป็น  “วันดา”  หรือ
วันจ่ายของเตรียมไปท าบุญเล้ียงพระท่ีวัด  ครั้นถึงวันขึ้น  14  ค่ า  พ่ออุ้ยแม่อุ้ยและผู้มีศรัทธาก็จะพา
กันไปถือศีล  ฟังธรรม  และท าบุญเล้ียงพระท่ีวัด  มีการท ากระทงขนาดใหญ่ต้ังไว้ที่ลานวัด  ในกระทง
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นั้นจะใส่ของกินของใช้  ใครจะเอาของมาร่วมสมทบด้วยก็ได้เพื่อเป็นทานแก่คนยากจน  ครั้นถึงวันขึ้น 
15  ค่ า  จึงน ากระทงใหญ่ท่ีวัดและกระทงเล็กๆ  ของส่วนตัวไปลอยในล าน้ า  ในงานบุญยี่เป็งนอกจาก
จะมีการปฏิบัติธรรม  ฟังเทศน์มหาชาติตามวัดวาอารามต่างๆ แล้ว  ยังมีการประดับตกแต่งวัด 
บ้านเรือน  และถนนหนทางด้วยต้นกล้วย  ต้นอ้อยทางมะพร้าว  ดอกไม้  ตุง  ช่อประทีป  และชักโคม
ยี่เป็งแบบต่างๆ  ขึ้นเป็นพุทธบูชา  พอตกกลางคืนก็จะมีมหรสพและการละเล่นมากมาย  มีการแห่
โคมทอง  พร้อมกับมีการจุดถ้วยประทีป  (การจุดผาง  ปะติ๊ด)  เพื่อบูชาพระรัตนตรัย  การจุดบอกไฟ 
การจุดโคมไฟประดับตกแต่งตามวัดวาอาราม  และการจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเกตุ
แก้วจุฬามณีบนสรวง สวรรค์ช้ันดาวดึงส์ 
  3.2 ประเพณีลอยโคม 
   งานประเพณีพื้นบ้านในวันเพ็ญเดือน  12  ของชาวล้านนาจังหวัดเชียงใหม่  ท่ีมี
ความเช่ือในการปล่อยโคมลอยซึ่งท าด้วยกระดาษสาติดบนโครงไม้ไผ่แล้วจุดตะเกียงไฟตรงกลาง
เพื่อให้ไอความร้อนพาโคมลอยข้ึนไปในอากาศเป็นการปล่อยเคราะห์ปล่อยโศกและเรื่องร้ายๆ  ต่างๆ  
ให้ไปพ้นจากตัว 
  3.3 ประเพณีแห่สลุงหลวง 
   ประเพณีท่ีงดงามของชาวล้านนาจังหวัดล าปางท่ีจัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ของทุกปี  ในงานจะมีการแห่สลุงหลวงหรือขันน้ าตามประเพณีโบราณไปรอบเมือง  เพื่อรับน้ าขมิ้น
ส้มป่อยจากประชาชนไปสรงแด่พระแก้วดอนเต้า  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 
  3.4 ประเพณีแข่งเรือล้านนา 
   ประเพณีแข่งเรือล้านนาจะถูกจัดขึ้น  ณ  ล าน้ าน่านทุกปี  ในระยะหลังเทศกาล
ออกพรรษา  ประมาณปลายเดือนตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกายน  นอกจากเพื่อความสนุกสนาน  
รื่นเริงและเพื่อเช่ือมความสามัคคีแล้วยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี  การแข่งเรือแบบ
ล้านนาในงานจะมีการแข่งขันเรือหลายประเภท  คือ  เรือใหญ่  เรือกลาง  และเรือสวยงาม  โดยเรือท่ี
เข้าแข่งขันทุกล าต้องแต่งหัวเรือเป็นรูปพญานาค  เพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของเรือแข่งจังหวัดน่าน 
นอกจากนั้นจะมีการตีฆ้อง  ล่องน่าน – ตีตานแข่งเรือ  ซึ่งเป็นประเพณีด้ังเดิมของจังหวัด 
  3.5 ประเพณีสรงน้ าพระบรมธาตุหริภุญชัย 
   ประเพณีสรงน้ าพระบรมธาตุหริภุญชัย  จัดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น  15  ค่ า  เดือน  8 
(เหนือ)  ซึ่งจะตรงกับวันเพ็ญขึ้น  15  ค่ า  เดือน  6  ทางภาคกลางชาวบ้านจะพากันเดินทางมาสรง
น้ าเพื่อสักการะพระธาตุหริภุญชัย  ซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
โดยน้ าท่ีน ามาสรงองค์พระธาตุนั้น  ชาวล าพูนมักขึ้นไปตักจากบ่อน้ าทิพย์บนยอดดอยขะม้อ  ซึ่งชาว
ล าพูนเช่ือกันว่าเป็นบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ 
  3.6 ประเพณีบูชาอินทขีล 

   ประเพณีประจ าปีของชาวเชียงใหม่ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้าน
ผสมผสาน  ความเช่ือถือผีด้ังเดิมและพุทธศาสนาท่ีเข้ามาภายหลังเพื่อเป็นการสรงน้ าเสา  หลักเมือง
และสรงน้ าถวายพระเจ้าฝนแสนห่าองค์ประธานในพิธีและเพื่อเป็นการ สร้างขวัญก าลังใจของผู้ท่ี
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาแต่เดิมในยามบ่ายจะพากันเตรียมดอกไม้เครื่องบูชามาจัดเรียงใส่ใน
ตะกร้าเพื่อท าการใส่ขันดอกหรือการถวายดอกไม้บูชาอินทขีลท่ีบริเวณหน้าวิหารของวัดเจดีย์หลวง   



131 

ซึ่งจะประดิษฐานพระเจ้าฝนแสนห่า  ไว้ให้ประชาชนบูชาเป็นการช่ัวคราว  หลังจากการแห่ไปตาม
ถนนในเมืองเชียงใหม่ก่อนกลับวัดเจดีย์หลวงเพื่อประกอบพิธีสรงน้ าใส่ขันดอก  เมื่อเสร็จพิธีก็จะมี
มหรสพสมโภชเช่นเดียวกับงานบุญอื่นๆ 
  3.7 ประเพณีเล้ียงผี 
   ประเพณีด้ังเดิมของชาวเมืองล าปาง  โดยจะจัดให้มีขึ้นระหว่างเดือน  6  เหนือ 
จนถึงเดือน  8  ของทุกๆ  ปี  เพื่อท าพิธีเซ่นสรวงวิญญาณบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้ว  เมื่อถึงวันท าพิธี 
ผู้ท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัวและญาติมิตรก็จะน าเครื่องอุปโภคบริโภคไปถวายผีบรรพบุรุษของตน  โดย
จะท าพิธีแยกออกเป็น  2  แบบ  คือการเล้ียงผีผู้ท่ีตายไปแล้ว  โดยการฟ้อนร าอีกอย่างหนึ่ง  ซึ่ง
เรียกว่า  “ผีมด”  และ  “ผีเม้ง” 
  3.8 วัฒนธรรมประเพณีพม่าในล้านนาไทย 

   ตลอดระยะเวลาท่ีพม่าปกครองล้านนาไทยเป็นเวลาต้ังแต่  พ.ศ. 2101  ถึง  พ.ศ. 
2317  นั้น  พม่าได้น าเอาวัฒนธรรมประเพณีของตนเข้ามาเผยแพร่ในล้านนาไทยหลายด้าน  ท้ังด้าน
ศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม  ความเช่ือ  การแต่งกาย  อาหาร  ฯลฯ  ทางด้านศิลปกรรม  โดยเฉพาะ
ศิลปกรรมท่ีเกี่ยวกับศาสนา  เช่น  เจดีย์ในเชียงใหม่หลายวัดสร้างตามแบบเจดีย์พม่า  ประเพณี    
การสร้างรูปสิงห์ตามวัดต่างๆ  นิยมสร้างตามประเพณีพม่า  ด้านปติมากรรมพบพระพุทธรูปแบบพม่า
ในวัดต่างๆ  ในล้านนาไทยท่ัวไป  การท่ีคนล้านนาไทยนิยมบวชเณรมากกว่าบวชพระภิกษุนั้น  เป็น
ประเพณีนิยมของพม่าอย่างหนึ่ง  เช่น  การนิยมสักตามร่างกายเป็นประเพณีของพม่า  ซึ่งคนพม่า  
ถือว่าเด็กผู้ชายของพม่าจะถือว่าเป็นหนุ่มต่อเมื่อได้สักตามร่างกายแล้ว  โดยสักเป็นรูปสัตว์ต่างๆ  และ
เช่ือว่าท าให้คง  1  กระพัน  ประเพณีการสักนี้  พม่าน าเข้ามาใช้ในล้านนาไทยด้านศาสนา  พม่าได้
เอา  4  พุทธศาสนาหีนยานแบบพม่า  เรียกว่า  นิกายม่าน  เข้ามาเผยแพร่ในล้านนาไทย  แต่  4  
สันนิษฐานว่าไม่ได้รับความนิยมเท่าท่ีควร  แม้ว่าพม่าจะน าเอาพระสงฆ์เข้ามาและสร้างวัดพม่าก็ตาม 
ส่วนความนิยมและส่ิงท่ีพม่าน าไปจากเชียงใหม่หรือล้านนาไทยนั้น  สันนิษฐานว่าพม่าคงน าไป     
น้อยมาก  เพราะคนพม่าท่ีเข้ามาปกครองล้านนาไทยนั้นมีจ านวนน้อยและอยู่ในฐานะผู้ปกครอง
ล้านนา  จึงไม่เล่ือมใสยกย่องวัฒนธรรมของคนท่ีตนปกครองอยู่ 
 
 4. ประชากร  ชนเผ่า 

  วิถีชีวิตของชุมชนในภาคเหนือ  กล่าวโดยสรุปได้ว่าวิถีชีวิตของสังคมไทยในภาคเหนือ
ในด้านต่างๆ  ให้เป็นภาครวมท้ังภูมิภาคดังนี้  จ านวนประชากรใน  8  จังหวัดของภาคเหนือในปี  
พ.ศ. 2536  มีรวมทั้งส้ินประมาณ  6  ล้านคน  ประกอบด้วยกลุ่มชนหลายกลุ่มด้วยกัน  แต่กลุ่มใหญ่
ท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด  ได้แก่  ประชากรท่ีอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ า คือ 

  กลุ่มที่หนึ่ง  กลุ่มไทยวนหรือโยนก  กลุ่มนี้อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ล าพูน 
ล าปาง  เชียงราย  แพร่  และน่าน  พูดภาษาคล้ายคลึงกันและใช้อักษรล้านนาไทย 
  กลุ่มที่สอง  ได้แก่  ไทเขิน  อาศัยอยู่ทางเชียงใหม่และเชียงราย 
  กลุ่มที่สาม  ได้แก่  ไทยใหญ่หรือไทเหนือ  อยู่ทางลุ่มแม่น้ าสาละวิน  ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนและลุ่มน้ าโขงทางเชียงราย 
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  กลุ่มที่สี่  ได้แก่  ชาวไทยล้ือซึ่งอพยพมาจากสิบสองปันนา  มณฑลยูนนาน ประเทศจีน 
และเมืองยองในรัฐฉาน  ประเทศพม่า  กลุ่มไทล้ือส่วนใหญ่จะต้ังถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดน่าน  เชียงราย 
พะเยา  เชียงใหม่  และล าพูนในพื้นท่ีระดับสูงขึ้นไปจะพบชนกลุ่มน้อย  ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน    
ถิ่นเดิม  ได้แก่  กะเหรี่ยง  ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณพรมแดนไทย – พม่า  บางกลุ่มอพยพเข้ามาทาง
ตอนกลางของภาคในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ล าพูน  นอกจากนี้พวกละว้าหรือลวะ  ฉิ่น  และขมุ  หาก
พิจารณาในด้านชาติพันธุ์  ชนกลุ่มนี้เป็นพวกตระกูลออสโตรนีเซียเช่นเดียวกับชนชาติมอญและเขมร
(ดุจฤดี  คงสุวรรณ์, 2543) 
  อีกกลุ่มหนึ่ง  คือ  ชาวม้ง  ซึ่งอพยพมาจากประเทศจีนในพื้นท่ีภูเขาสูงปานกลาง     
จะเป็นท่ีอยู่อาศัยของชาวมูเซอและลีซอ  ซึ่งมีเช้ือสายทิเบต – พม่า  และนิยมต้ังบ้านเรือนอยู่ใกล้
แม่น้ า  ส่วนบนพื้นท่ีภูเขาระดับสูงกว่า  1,000  เมตรขึ้นไป  จะเป็นท่ีต้ังของชาวอีก้อ  ชาวเขาเหล่านี้
อาศัยกระจัดกระจายอยู่บนพื้นท่ีสูงเกือบทุกจังหวัดในภาคเหนือ  ส าหรับชนกลุ่มน้อยท่ีอาศัยอยู่ใน
เขตท่ีราบของภาคเหนือ  ประกอบด้วยชาวจีน  ชาวอินเดียว  และชาวยุโรป  กลุ่มชนชาวจีนเอง
ปัจจุบันมาถึงรุ่นลูกหลายได้โอนสัญชาติมาเป็นคนไทยเกือบหมดแล้ว  ชนกลุ่มน้อยท้ังสามเช้ือชาตินี้
ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางด้านธุรกิจการค้าและบริการหรืองานด้านอุตสาหกรรม  ชาวไทยใน
ภาคเหนือส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในกรอบของวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีปัจจุบันเรียกว่า 
วัฒนธรรม  “คนเมือง”  หรือ  “คนล้านนา”  ตามช่ือของอาณาจักรท่ีมีการปกครองแบบนครรัฐท่ี
ต้ังขึ้นในพุทธศตวรรษท่ี  18  โดยพญาเม็งราย  และมีศูนย์กลางอยู่ท่ีเมือง  “นพบุรีศรีนครพิงค์
เชียงใหม่”  ถึงแม้ว่าอาณาจักรนี้ยังประกอบด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีแยกย่อยออกไป  องค์ประกอบ  
ท่ีส าคัญก็ยังมีความคล้ายคลึงกันอยู่มาก  โดยเฉพาะเรื่องการด ารงชีวิตแบบเกษตรกร  การนับถือ     
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณของบรรพบุรุษท่ีเรียกว่า  “ผี”  ความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท 
และการแสดงออกของความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์  โดยผ่านภาษาวรรณกรรม  ดนตรี  และงานฝีมือ 
(ชนเผ่าต่างๆ  ในภาคเหนือ, 2556) 
 การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ  ศิลปะการแสดงทางภาคเหนือ  เป็นลักษณะศิลปะท่ีมี     
การผสมผสานกันระหว่างชนพื้นเมืองชาติต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นไทยลานนา  ไทยใหญ่  เงี้ยว  รวมถึง
พวกพม่าท่ีเคยเข้ามาปกครองล้านนาไทย  ท าให้นาฏศิลป์หรือการแสดงท่ีเกิดขึ้นในภาคเหนือมี   
ความหลากหลาย  แต่ยังคงมีเอกลักษณ์เฉพาะท่ีแสดงถึงความนุ่มนวลของท่วงท่าและท านองเพลง
ประกอบกับความไพเราะของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด  สี  ตี  เป่า  ท่ีมีความเด่นชัด  ไม่ว่าจะ
เป็น  เป้ยะ  สล้อ  ซอ  ซึง  และกลอง  ท่ีปรากฏอยู่ในการฟ้อนประเภทต่างๆ  รวมท้ังการแสดงท่ีมี
ความเข้มแข็ง  หนักแน่นในแบบฉบับของการตีกลองสะบัดชัยและการตบมะผาบ  การแสดงพื้นเมือง
ภาคเหนือนอกจะมีลักษณะเป็นแบบพื้นเมืองเดิม  ไทยลานนา  ไทยใหญ่  เงี้ยวรวมถึงพม่า  ผสมกัน
อยู่แล้ว  ยังมีลักษณะการแสดงของภาคกลางรวมอยู่ด้วย  ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากการท่ีพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชายา  พระนามว่าเจ้าดารารัศมี  พระราชธิดาของพระเจ้า      
อินทวิชยานนท์และเจ้าแม่ทิพเกสร  เจ้าเมืองเชียงใหม่  ท าให้อิทธิพลการแสดงของภาคเหนือในสมัย
พระราชชายาเจ้าดารารัศมีมีลักษณะของภาคกลางปะปนอยู่บ้างท าให้สามารถแบ่งลักษณะการแสดง
พื้นเมืองภาคเหนือได้เป็น  3  ลักษณะ  คือ 
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 1. ลักษณะการฟ้อนแบบพื้นเมืองเดิม  เป็นการแสดงท่ีมีอยู่ตามท้องถิ่นท่ัวไป  เช่น  ฟ้อน
ครัวทาน  ฟ้อนเล็บ  ฟ้อนเทียน  เป็นต้น 
 2. ลักษณะการฟ้อนท่ีได้รับอิทธิพลจากชาติอื่น  อาทิ  พม่า  ไทยใหญ่  เงี้ยว เช่น ฟ้อนไต 
ฟ้อนโต  ฟ้อนเงี้ยว  เป็นต้น 
 3. ลักษณะการฟ้อนแบบคุ้มหลวง  เป็นการฟ้อนท่ีเกิดขึ้นในคุ้มของพระราชชายา       
เจ้าดารารัศมี  ซึ่งมีลักษณะการฟ้อนของภาคกลางผสมอยู่  เช่น  ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา  ฟ้อนน้อยใจยา 
เป็นต้น 
 ปัจจุบันการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ  วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่  สร้างสรรค์จากท่าและ
ท านองเพลงพื้นเมืองล้านนา  ใช้หัตกรรมพื้นบ้านเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง  เช่น  ฟ้อนผาง  
ฟ้อนที  เป็นต้น  
 การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ  ได้แก่ 
 1. ฟ้อนผีมด  ฟ้อนผีเม็ง  เป็นการบูชาผีบรรพบุรุษ 
 2. ฟ้อนกิงกะหลา  เป็นการฟ้อนเรียนแบบนก  มีลักษณะเป็นการร าคู่  เกี้ยวพาราสีหรือ
หยอกล้อเล่นหัวกัน 
 3. ฟ้อนผีนางดัง  เป็นการฟ้อนของชาวล้านนา  นิยมเล่นในเทศกาลตรุษสงกรานต์ 
 4. ฟ้อนเจิง  เป็นการฟ้อนท่ีแสดง ถึงศิลปะการป้องกันตัวด้วยมือเปล่า 
 5. ฟ้อนดาบ  เป็นการแสดงถึงศิลปะการป้องกันตัวด้วยมีดดาบ 
 5. ฟ้อนจ๊าด  เป็นการฟ้อนท่ีเล่นเป็นเรื่องราวแบบโบราณ  นิยมแสดงในงานศพ  และงาน
เทศกาลต่างๆ 
 6. ตบมะผาบ  เป็นการฟ้อนด้วยมือเปล่า  โดยใช้มือตบไปตามร่างกายด้วยความรวดเร็ว 
เพื่อให้เกิดเสียงดัง 
 7. ฟ้อนเล็บ  เป็นการฟ้อนแบบด้ังเดิมท่ีมีความสวยงาม  โดยผู้ฟ้อนสวมเล็บสีทอง 
 8. ฟ้อนเทียน  เป็นการฟ้อนแบบด้ังเดิมเช่นเดียวกับฟ้อนเล็บ  แต่จะฟ้อนเวลากลางคืน 
โดยผู้ฟ้อนจะถือเทียน 
 9. ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา  เป็นการฟ้อนท่ีพระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงประดิษฐ์ร่วมกับ
ครูช่างฟ้อนของพม่า  โดยใช้ท่าร าของราชส านักพม่าผสมท่าฟ้อน  โดยใช้ท่าร าของส านักพม่าผสม  
ท่าฟ้อนของไทย 
 10. ฟ้อนล่องน่านหรือฟ้อนน้อยใจยา  เป็นการฟ้อนเพื่อใช้ประกอบการแสดงละคร  เรื่อง
น้อยใจยา  มีลักษณะการร าคู่ระหว่างชายกับหญิง 
 11. ฟ้อนสาวไหม  เป็นการฟ้อนท่ีแสดงถึงกรรมวิธีการทอผ้าไหม  ซึ่งเป็นอาชีพของชาว
ไทยภาคเหนือ 
 12. ฟ้อนเก็บใบชา  เป็นการฟ้อนท่ีแสดงถึงกรรมวิธีการเก็บใบชา  ซึ่งเป็นอาชีพของชาว
ไทยภาคเหนือ 
 13. ฟ้อนปั่นฝ้าย  เป็นการฟ้อนท่ีนิยมแสดงเพื่อค่ันการขับซอ  ผู้ฟ้อนจะแสดงกิริยา
เลียนแบบการปั่นฝ้าย 
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 14. ฟ้อนหางนกยูง  เป็นการฟ้อนท่ีใช้หางนกยูงเป็นอุปกรณ์ประกอบ  เป็นการฟ้อนเพื่อ
แสดงเอกลักษณ์ของชาวล้านนา  มีหางนกยูงเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง 
 15. ฟ้อนที  เป็นการฟ้อนโดยใช้ผู้แสดงหญิงล้วน  แต่งกายพื้นเมือง  ใช้ท านองเพลง    
เหมยมุงเมือง 
 16. ฟ้อนผาง  เป็นการฟ้อนโดยใช้ผู้แสดงหญิงล้วน  แต่งกายพื้นเมือง อุปกรณ์ประกอบ 
การแสดง  คือ  ตะคันดินเผาจุดเทียน 
 

การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคเหนือชุดฟ้อนเล็บ 

 1. ประวัติความเป็นมาฟ้อนเล็บ 

  ภาคเหนือของประเทศไทยมีสภาพดินฟ้าอากาศค่อนข้างหนาวอากาศสดช่ืนไม่แห้งแล้ง 
ฉะนั้นคนในภาคเหนือจึงมีนิสัยเยือกเย็น  ศิลปะที่แสดงออกมาจึงมีลีลาค่อนข้างช้าอ่อนช้อยงดงามอยู่
ในตัวเอง  ประณีตในท่าร าอันได้แก่ประเภทฟ้อนต่างๆ  ตลอดถึงการแต่งกายอันเป็นสัญลักษณ์ของ
หญิงชาวเหนือ  เมื่อพูดถึงฟ้อนคนไทยทุกคนจะต้องรู้จักและนึกภาพได้ทันที  นับว่าฟ้อนเป็นตัวแทน
ของศิลปะภาคเหนือได้ดียิ่ง 
  ฟ้อนเล็บหรือเรียกกันว่าฟ้อนครัวทาน  ฟ้อนเมืองบ้าง  ฟ้อนเล็บบ้าง  ท้ัง  3  ช่ือนี้เป็น
การฟ้อนชนิดเดียวกัน  แต่เรียกไปตามสถานการณ์ของการฟ้อน  เช่น  การฟ้อนครัวทาน  คือ        
การฟ้อนน าขบวนแห่ของชาวบ้านท่ีจัดขึ้นเรียกว่า  “ครัวทาน”  ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอัฐบริขาร 
(ต้ังแต่ไม้กวาด  หม้อน้ ายา  และเงินทอง)  เพราะประเพณีทางเหนือนั้นเมื่อพ้นการท านาแล้วชาวบ้าน
ก็จะมุ่งท าบุญมีการบูรณะวัด  เป็นต้น  ถ้าหมู่บ้านใดบูรณะวัดเรียบร้อยแล้วก็นิยมบอกบุญไปยัง
หมู่บ้านอื่นๆ  ก็ให้มาช่วยท าบุญฉลอง  เช่น  ฉลองโบสถ์  วิหาร  เป็นต้น  จึงเรียกว่าฟ้อนครัวทาน 
หรือฟ้อนเมือง  สมัยโบราณจะหาดูได้ยาก  ถ้าจะดูการฟ้อนท่ีสวยงามและมีลีลาอันอ่อนช้อยต้องเป็น
ฟ้อนของคุ้มเจ้าหลวง  เพราะผู้ฟ้อนส่วนมากล้วนแต่ฝึกหัดมาอย่างดี  ใช้แสดงประกอบพิธีเฉพาะ    
ในงานส าคัญในพระราชฐานเท่านั้นผู้ฟ้อนโดยมากล้วนแต่เป็นเจ้านายเช้ือพระวงศ์ฝ่ายในท้ังส้ิน 
 

 
 

ภาพท่ี  4.2  การแสดงฟ้อนเล็บ 
ท่ีมา :  ฟ้อนเล็บ, 2557: 1 
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  การฟ้อนครั้งส าคัญก็เมื่อคราวพระราชชายาเจ้าดารารัศมี  ได้ทรงฝึกหัดเจ้านายและ
หญิงสาวฝ่ายในฟ้อนถวายรับเสด็จฯ  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี  7  คราวเสด็จ
ประภาสภาคเหนือ  เมื่อ  พ.ศ. 2469  โดยครูนาฏศิลป์ของกรมศิลปากรได้ฝึกหัดจ าไว้  ภายหลังจึงได้
น าสอนและมีการฝึกหัดสืบต่อมา  เช่น  เป็นการฟ้อนร าชนิดหนึ่งของไทยชาวเหนือตามลักษณะของ  
ผู้ฟ้อน  ซึ่งแต่งตัวแบบไทยชาวเหนือ  แล้วสวมเล็บยาวทุกคน  โดยผู้ฟ้อนสวมเล็บยาวทุกนิ้ว  ยกเว้น
นิ้วหัวแม่มือ  แบบฉบับการฟ้อนท่ีดีได้รักษากันไว้เป็นแบบแผนกันในคุ้มเจ้าหลวง  จึงเป็นศิลปะที่ไม่สู้
จะได้ชมกันบ่อยนัก  การฟ้อนชนิดนี้ได้มาเป็น  ท่ีรู้จักแพร่หลายในกรุงเทพฯ  คราวงานสมโภช      
พระเศวตคชเดชน์ดิลกฯ  ช้างเผือกในรัชกาลท่ี  7  เมื่อ  พ.ศ. 2470 
  ต่อมาการฟ้อนแบบนี้ก็ซบเซาไปพักหนึ่ง  ไม่ค่อยจะได้ดูกันบ่อยนัก  มีอยู่บ้างท่ีหัดฟ้อน
กันขึ้นเป็นครั้งคราว  แต่การฟ้อนและลีลาต่างๆ  ไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรท่ีแน่นอน  ท้ังนี้แล้วแต่ครู    
ผู้ฝึกจะด าเนินการสอนแบบไหน  ท้ังท่าทางและจังหวะการฟ้อน  ฉะนั้นการฟ้อนในระยะนี้จึงแตกต่าง
กันอออกไป  ในปี  พ.ศ. 2474  เจ้าหญิงบัวทิพย์  ณ  เชียงใหม่  ธิดาของเจ้าแก้วนวรัฐ  เจ้าผู้ครอง
นครเชียงใหม่  ท่านเป็นผู้รักศิลปะทางนี้มาก  จึงได้รวบรวมเด็กหญิงในคุ้มให้ครูหลวงเป็นผู้ฝึกหัดใน
แบบต่างๆ  ท้ังนี้  เจ้าแก้วนวรัฐ  ก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี  จึงประทานให้หม่อมแส  ซึ่งเป็นหม่อม
ของท่านและมีความรู้เช่ียวชาญในศิลปะการฟ้อนเป็นผู้ควบคุมการฝึกหัด  ในระยะนี้ต้องใช้เวลาท้ัง
ปรับปรุงท่าทาง  เครื่องแต่งกาย  และดนตรี  เพื่อความเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแบบอย่าง
ท่ีเช่ือถือได้  ในระหว่างการฝึกอบรมนี้  ก็ได้มีการจัดการแสดงต้อนรับแขกเมือง  และให้ประชาชนชม
อยู่เสมอ  เมื่อเจ้าแก้วนวรัฐได้พิราลัย  (ตาย)  ไปแล้ว  การฟ้อนร าเหล่านี้จึงชะงักไป  แต่ก็มีอยู่บ้าง
ตามโรงเรียนต่างๆ  และวัดแทบทุกวัด 
  ต่อมาประมาณปี  พ.ศ. 2503  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จ
ประภาสจังหวัดเชียงใหม่  บรรดา  ครู  นักศึกษา  ตลอดจนวัดต่างๆ  ได้พากันฟื้นฟูการฟ้อนขึ้นอีก
เพื่อเป็นการรับเสด็จฯ  และต้อนรับพระราชอาคันตุกะท่ีมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่   ซึ่งได้รับความ    
สนพระทัยและสนใจจากพระราชอาคันตุกะเป็นอันมาก  ปัจจุบันการฟ้อนชนิดนี้มีอยู่ตามวัดต่างๆ 
และในหมู่นักเรียน  นักศึกษา  เพราะถือว่าเป็นวัฒนธรรม  ผู้แสดงแต่ละชุดของแต่ละหมู่บ้าน  จะใช้
จ านวนคนแตกต่างกันไปบ้าง  แต่ท่ีนิยมกันมากคือ  จ านวน  4  คู่  หรือ  8  คน  และจะไม่เกิน  16  
คน  แต่ก็ไม่ได้ห้ามว่าเกิน  16  คน  ไม่ได้  ข้อส าคัญต้องเป็นจ านวนคู่ 
  การแต่งกาย  จะแต่งกายแบบไทยชาวภาคเหนือสมัยโบราณ  นุ่งผ้าซิ่นมีเชิงลายขวาง 
เส้ือคอกลมแขนยาว  และห่มผ้าสไบเฉียงทับ  เกล้าผมมวยสูงทัดดอกไม้และห้อยอุบะ  และสวมเล็บ
ยาวท้ัง  8  นิ้ว  เว้นแต่นิ้วหัวแม่มือ  การแต่งกายสมัยก่อน  ถ้าเป็นฟ้อนธรรมดาของแต่ละหมู่บ้าน 
การแต่งกายจะเป็น  2  ลักษณะคือ 
  1. ใส่เส้ือคอกลมแขนกระบอก  เอวรูด  ไม่ห่มผ้า  ผ้าซิ่นจะเป็นแบบลายขวาง  ต่อเอว
ด าตีนด า  (ตีน  คือเชิงผ้าของผ้าซิ่น) 
  2. ใส่เส้ือคอกลมแขนกระบอก  เอวปล่อย  ห่มผ้า  ใส่สร้อย  ผ้าซิ่นให้ใช้ผ้าตีนจก  
หรือผ้าทอ  (การแต่งกายในข้อนี้จะใช้แต่งในงานใหญ่และในคุ้มเจ้านาย)  การแต่งกายจะเหมือนกัน
ท้ังหมดหรือเหมือนกันเฉพาะคู่ก็ได้ 
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  ฟ้อนเล็บแต่เดิมเรียก  “ฟ้อนเล็บ”  ด้วยเห็นว่าเป็นการฟ้อนท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ  
“คนเมือง”  ซึ่งหมายถึงคนในถิ่นล้านนาท่ีมีเช้ือสายไทยวน  และเนื่องจากการเป็นการแสดงท่ีมัก
ปรากฏในขบวนแห่ครัวทานของวัดจึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า  “ฟ้อนแห่ครัวทาน”  ต่อมามีการสวม
เล็บท่ีท าด้วยทองเหลืองท้ัง  8  นิ้ว  (ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือ)  จึงได้ช่ือว่า  “ฟ้อนเล็บ”(ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11, 2559) 
 
 2. องค์ประกอบการแสดงฟ้อนเลบ็ 

  2.1 ท่าฟ้อน 
   การฟ้อนชนิดนี้มีมาแต่ด้ังเดิม  คณะศรัทธาของแต่ละวัดมักมีครูฝึกสืบทอด     
ต่อกันมา  เมื่อถึงฤดูกาลท่ีจะมีงานปอยหลวง  ซึ่งเป็นงานฉลองศาสนสถาน  มักมีการฝึกซ้อม เด็กสาว
ในหมู่บ้านเพื่อแสดงในงานดังกล่าวเสมอ  โดยท่ีรูปแบบกระบวนและลีลาท่าฟ้อนไม่ได้ก าหนดตายตัว 
แต่ละครูหรือแต่ละวัดอาจแตกต่างกันไป  ในสมัยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี  ได้มีการปรับปรุงและ
ประดิษฐ์ท่าฟ้อนให้ดูอ่อนช้อยงดงามยิ่งขึ้น  และบุคคลผู้หนึ่งซึ่งเคยได้รับการถ่ายทอดจากคุ้ม       เจ้า
หลวง  ได้แก่  ครูสัมพันธ์  โชตนา  ในโอกาสท่ีครูสัมพันธ์ได้เข้าไปถ่ายทอดศิลปะการฟ้อนชนิดนี้แก่
วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่  ท่านได้ก าหนดท่าฟ้อนไว้  17  ท่าดังนี้ 
   2.1.1 จีบส่งหลัง 
   2.1.2 กลางอัมพร 
   2.1.3 บิดบัวบาน 
   2.1.4 จีบสูงส่งหลัง 
   2.1.5 บัวชูฝัก 
   2.1.6 สะบัดจีบ 
   2.1.7 กราย 
   2.1.8 ผาลาเพียงไหล่ 
   2.1.9 สอดสร้อย 
   2.1.10 ยอดตอง 
   2.1.11 กินนรร า 
   2.1.12 พรหมส่ีหน้า 
   2.1.13 กระต่ายต้องแร้ว 
   2.1.14 หย่อนมือ 
   2.1.15 จีบคู่งอแขน 
   2.1.16 ตากปีก 
   2.1.17 วันทาบัวบาน 
   ท่าร าต่างๆ  ดังกล่าว  อาจมีการเพิ่มท่า  ตัดตอน  หรือล าดับท่าก่อนหลังตามท่ี
ครูจะก าหนด 
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  2.2 เครื่องดนตรี 
   เครื่องดนตรีท่ีใช้บรรเลงประกอบจังหวะในการฟ้อน  จะใช้วงกลอง  “ต่ึงโนง”  
ซึ่งประกอบด้วย 
   2.2.1 กลองแอว 
   2.2.2 กลองตะหลดปด 
   2.2.3 ฆ้องอุ้ย  (ขนาดใหญ่) 
   2.2.4 ฆ้องโหย้ง  (ขนาดกลาง) 
   2.2.5 ฉาบใหญ่ 
   2.2.6 แนหน้อย 
   2.2.7 แนหลวง 
  2.3 เพลงท่ีใช้บรรเลง 
   ส าหรับเพลงท่ีใช้บรรเลง  ก็แล้วแต่ผู้เป่าแนจะก าหนดอาจใช้เพลงแหย่ง  เพลง
เชียงแสน  เพลงหริภุญชัยหรือลาวเส่ียงเทียน  แต่ส่วนใหญ่จะใช้เพลงแหย่งเพราะช่างฟ้อนคุ้นกับเพลง
นี้มากกว่าเพลงอื่น  
 

เพลงร้อง 
     ต้ีปาโม่ปา  ฮ้าซั่งโชยา  โอมองโละ 
     เลเป้ียง  มะลันโซ  มโหรา 
     ก้มแจ้  ปีปา ตระแน 
     ป๊านปาน  โต้เว  เห 
     เต๊  เต  โล่ทา  อ่าเต  เตโล่ทา 
     คิดแต่โซว  โลวล่ันเปียว 
     เอโส  เอ  ต่ัง  โม่ลา 
 

 
 

ภาพท่ี  4.3  การแต่งกายฟ้อนเล็บ 
ท่ีมา : ฟ้อนเล็บ, 2557: 1 
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  2.4 โอกาสท่ีแสดง 
   เดิมจะฟ้อนในงานฉลองสมโภช  เพื่อน าขบวนทานหรือเป็นมหรสพในงาน  
ปัจจุบันมีการแสดงให้นักท่องเท่ียวได้ชม  จึงมีปรากฏให้เห็นตามโรงแรม  ห้องอาหารโดยท่ัวไป  อนึ่ง
การฟ้อนในลักษณะเดียวกันนี้  ถ้าถอดเล็บออกและขณะท่ีฟ้อนก็ถือเทียนไปด้วย  เรียกว่า  “ฟ้อน
เทียน”  การฟ้อนโดยลักษณะการนี้มีความเป็นมาว่าในสมัยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี   มีการแสดง
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก  พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี  7  ซึ่งเสด็จ
พระราชด าเนินฯ  เชียงใหม่  เมื่อปี  พ.ศ. 2469  ในงานถวายพระกระยาหารค่ า  ณ  พลับพลา        
ท่ีประทับ  งานนี้พระราชชายาฯ  ทรงให้ช่างฟ้อนเล็บถอดเล็บทองเหลืองออก  แล้วให้ถือเทียนท้ัง 
สองมือ  เวลาออกไปฟ้อนก็จุดเทียนให้สว่าง  การฟ้อนครั้งนั้นสวยงามเป็นท่ีประทับใจ  จึงเป็นต้นเหตุ
ว่าหากมีการฟ้อนชนิดนี้ถ้าเป็นเวลากลางวันให้สวมเล็บแต่ถ้าเป็นกลางคืนให้ถือเทียน   และการท่ี 
ฟ้อนเทียนนี่เองเป็นเหตุให้ใช้เพลง  “ลาวเส่ียงเทียน” 
 

บทสรุป 

 นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ  ภาคเหนือเป็นท่ีรวมของมีวัฒนธรรมชนเผ่าของแคว้นต่างๆ 
เข้ามาผสมผสานอยู่โดยมีการผสมผสานวัฒนธรรมอย่างกลมกลืนกับนาฏศิลป์ไทย   สามารถแบ่ง
ประเภทการฟ้อนร าแบบด้ังเดิม  แบ่งออกได้เป็น  3  ประเภทคือ  ฟ้อนเมือง ฟ้อนม่าน และฟ้อนเงี้ยว 
ลักษณะของชาวเหนือสังเกตได้จากภาษาพูด  ซึ่งเป็นภาษาไทยท้องถิ่นท่ีมีความไพเราะอ่อนหวาน  
แสดงถึงความสุภาพอ่อนโยนในจิตใจ  ความโอบอ้อมอารี  และความเป็นมิตร  และสภาพภูมิศาสตร์ท่ี
หนาวเย็น  จึงเป็นท่ีมาของลักษณะและรูปแบบการฟ้อนท่ีนุ่มนวลและมีความเข้มแข็งอยู่ในตัว 

 ฟ้อนเล็บแต่เดิมเรียก  “ฟ้อนเล็บ”  ด้วยเห็นว่าเป็นการฟ้อนท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ        
“คนเมือง”  ซึ่งหมายถึงคนในถิ่นล้านนาท่ีมีเช้ือสายไทยวน  และเนื่องจากการเป็นการแสดงท่ีมัก
ปรากฏในขบวนแห่ครัวทานของวัดจึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า  “ฟ้อนแห่ครัวทาน”  ต่อมามีการสวม
เล็บท่ีท าด้วยทองเหลืองท้ัง  8  นิ้ว  (ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือ)  จึงได้ช่ือว่า  “ฟ้อนเล็บ”  ฟ้อนเล็บของ   
คุ้มเจ้าหลวง  เป็นการฟ้อนท่ีเป็นต้นแบบของความอ่อนช้อยสวยงาม  เพราะผู้ฟ้อนส่วนมากล้วนแต่
ฝึกหัดมาอย่างดี  ใช้แสดงประกอบพิธีเฉพาะในงานส าคัญในพระราชฐานเท่านั้น  ผู้ฟ้อนโดยมากล้วน
แต่เป็นเจ้านายเช้ือพระวงศ์ฝ่ายใน  สมัยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี  ได้มีการปรับปรุงและประดิษฐ์
ท่าฟ้อนให้ดูอ่อนช้อยงดงามยิ่งขึ้นและได้ก าหนดท่าฟ้อนไว้  17  ท่า 
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ใบกิจกรรม 
 
ค าช้ีแจง ให้นักศึกษาดูคลิปการแสดงฟ้อนเงี้ยว  แล้วตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
 
 1. ลักษณะและรูปแบบของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือในชุดฟ้อนเงี้ยว  เป็นอย่างไร 
 2. องค์ประกอบส าคัญในชุดฟ้อนเงี้ยว  มีอะไรบ้าง 
 3. นักศึกษามีวิธีการน าการฟ้อนเงี้ยวร าไปใช้ในโอกาสใดได้บ้าง 
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แบบฝึกหัดบทที่  4 
 
 1. จงอธิบายความหมายของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ 
 2. จงอธิบายความเป็นมาของฟ้อนเล็บ 
 3. จงอธิบายรูปแบบและองค์ประกอบของฟ้อนเล็บ 
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เอกสารอ้างอิง 
 

ชนเผ่าต่างๆ  ในภาคเหนือ  ปีท่ีค้น  2556.  สืบค้นเมื่อวันอังคารท่ี  20  สิงหาคม  2556.  แหล่งท่ีมา  
 จาก : http://muslimchiangmai.net/index.php?topic=260.0 
ดุจฤดี  คงสุวรรณ์.  (2543).  พัฒนาการสังคมไทย.  สืบค้นเมื่อวันอังคารท่ี  20  สิงหาคม  2556.   
 แหล่งท่ีมา จาก : https://www.baanjomyut.com. 
แผนท่ีภาคเหนือ.  สืบค้นเมื่อ  26  มิถุนายน  2557.  แหล่งท่ีมา :  
 http://eservice.labour.go.th/dlpwMapWeb/map/north.jsp 
ฟ้อนเล็บ.  (2557).  สืบค้นเมื่อวันอังคารท่ี  13  ธันวาคม  2559.  
 แหล่งท่ีมา : https://i.ytimg.com/vi/qjfbzbdWPYc/maxresdefault.jpg. 
สภาพภูมิศาสตร์ภาคเหนือ.  สืบค้นเมื่อ  26  มิถุนายน  2557 
 แหล่งท่ีมาจาก : http://www.thairoomrate.com/north.htm 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11.  ฟ้อนเลบ็.  สืบค้นเมื่อวันอังคารท่ี  13  ธันวาคม  
 2559.  แหล่งท่ีมาจาก : https://sites.google.com. 
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แผนการสอนประจ าบทที่  5 

การฝึกปฏิบตัินาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากได้ศึกษาบทเรียนแล้ว  นักศึกษาสามารถ 

 1. สามารถฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือชุดฟ้อนเล็บได้อย่างถูกต้อง 
 2. สามารถระบุองค์ประกอบ  ลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือชุดฟ้อนเล็บ 
 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ 

1. วิธีการ  ขั้นตอนฝึกปฏิบัติฟ้อนเล็บ 
1.1 ขั้นตอนฝึกปฏิบัติฟ้อนเล็บ 

  1.2 รูปแบบการใช้มือ 
  1.3 รูปแบบการย ่าเท้า  ก้าวเท้า 
  1.4 รูปแบบการใช้ล่าตัว 
  1.5 ท่าร่าประกอบเนื้อเพลง 
 2. สามารถระบุองค์ประกอบ  ลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือชุดฟ้อนเล็บ 
 3. สามารถปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือชุดที ก่าหนดได้อย่างถูกต้อง 
 4. ตระหนักถึงคุณค่าและอนุรักษ์นาฏศิลป์พื้นเมือง 
 บทสรุป 
 ใบกิจกรรม 

 แบบฝึกหัดบทที   5 

 เอกสารอ้างอิง 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

 สัปดาห์ที่  8  (4  ชั่วโมง) 
 1. ผู้สอนสอนร้องเพลงประกอบฟ้อนเล็บ 

 2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติร้องเพลงโดยจับคู่ฝึกซ้อม 

 3. ผู้สอนอธิบายเทคนิคการฝึกทักษะการใช้ร่างกายแต่ละส่วน  
 4. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามต้นแบบ และทบทวนเป็นคู่ 
 5. จับกลุ่ม  กลุ่มละ  6  คน  แบ่งเป็นชาย  3  คน  หญิง  3  คน  และฝึกปฏิบัติพร้อม
ร้องเพลงตามเนื้อร้องด้วยตนเอง 
 6. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยในการฝึกปฏิบัติ 
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 สัปดาห์ที่  9  (4  ชั่วโมง) 
 1. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามต้นแบบ และทบทวนเป็นคู่ 
 2. จับกลุ่ม  กลุ่มละ  6  คน  แบ่งเป็นชาย  3  คน  หญิง  3  คน  และฝึกปฏิบัติพร้อม
ร้องเพลงตามเนื้อร้องด้วยตนเอง 
 3. น่าเสนอการสร้างสรรค์การแปรแถวทีละกลุ่ม  
 4. เพื อนร่วมชั้นให้คะแนนแต่ละกลุ่ม 
 5. ผู้สอนวิจารณ์งานที น่าเสนอ  พร้อมให้ค่าแนะน่าการปรับปรุง 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. การใช้แผ่นซีดีเพลงประกอบฟ้อนเล็บในการฝึกร้องเพลงตามต้นแบบ 
 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  “การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ภาคเหนือ” 
 

แหล่งการเรียนรู ้
 1. ส่านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและที อื นๆ 
 2. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส่านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  และ    
ที อื นๆ  เว็บไซด์  http://library.udru.ac.th/ 
 

การวัดและประเมินผลประจ าบทเรยีน 

 
จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. สามารถฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์
พื้นเมืองภาคเหนือชุดฟ้อน
เล็บได้อย่างถูกต้อง 

2. สามารถระบุองค์ประกอบ  
ลักษณะของนาฏศิลป์
พื้นเมืองภาคเหนือชุดฟ้อน
เล็บ 

1. ซักถาม  แลกเปลี ยน 
พูดคุย 

2. สังเกตการปฏิบัติตาม
ต้นแบบ 

3. สังเกตการปฏิบัติแบบ  
มีส่วนร่วม 

4. การน่าเสนอการ
สร้างสรรค์ท่าร่าหน้าช้ัน 

5. ใบกิจกรรม 
6. แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. นักศึกษาตอบค่าถาม
ถูกต้องได้ร้อยละ  80 

2. สังเกตพฤติกรรมการฝึก
ปฏิบัติอยู่ในระดับดี 

3. สังเกตพฤติกรรมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/ความ
สนใจ/ความร่วมมือ/ความ
กระตือรือร้นอยู่ในระดับดี 

4. การน่าเสนอหน้าช้ันอยู่ใน
ระดับดี 

5. นักศึกษาสามารถสร้าง 
สรรค์ท่าร่าได้ในระดับดี 

6. นักศึกษาท่าแบบฝึกหัด
ถูกต้องร้อยละ  80 
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บทที่  5 

การฝึกปฏิบตัินาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ 
 
 ในการเรียนการสอนเรื องนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือในรายวิชานี้  ได้น่าเอาชุดการแสดง
ฟ้อนเล็บแบบกรมศิลปากร  ที มีการก่าหนดท่าฟ้อนจากฟ้อนของคุ้มเจ้าดารารัศมี  น่ามาปรับปรุง 
เรียบเรียงท่าฟ้อนขึ้นใหม่  ให้มีลักษณะง่ายต่อการฝึกฝนอย่างเป็นแบบแผน  และมีลักษณะการวาดวง
แขนที มีรูปแบบเฉพาะ (วัฒนธรรมประเพณีของภาคเหนือ, 2556)   
 

วิธีการ  ข้ันตอนการฝึกปฏิบัติฟ้อนเล็บ 

 1. ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ 

  1.1 จับกลุ่ม  กลุ่มละ  4 – 6  คน 
  1.2 ฝึกร้องเพลงตามบทร้อง  และพยายามร้องประกอบในขณะฝึกเพื อให้จ่าได้ 
  1.3 ฝึกปฏิบัติการฟ้อนเล็บตามผู้สอนทีละวรรคเพลง 
  1.4 ฝึกนับจังหวะการก้าวประกอบการใช้มือวาดวงแขน 
  1.5 ฝึกซ้อมในกลุ่มและสามารถเปลี ยนต่าแหน่งได้ 
  1.6 ฝึกคิดสร้างสรรค์ท่าร่าและแปรแถว 

 

 2. รูปแบบการใช้มือ 

  การฟ้อนเล็บมีลักษณะการใช้มือที เป็นเอกลักษณ์ในท่าการม้วนมือ  บิดมือ  กรายมือ 
จีบส่งหลัง  ท้ังที เป็นท่าเลียนแบบธรรมชาติและท่าที ประดิษฐ์ขึ้นในท่าแม่บทร่าไทยมาตรฐาน  การใช้
รูปแบบมือของฟ้อนเล็บมีเอกลักษณ์ที โดดเด่นในด้านการวาดวงแขนในหลายระดับ  มีการน่าเอาท่า
แม่บทมาผสมกับการแวดแขนอย่างกลมกลืน  โดยเฉพาะการสวมใส่เล็บทองเหลืองที กรีดกราย  เป็น
จุดเด่นของชุดการแสดงที ท่าให้น่าสนใจ 
 
 3. รูปแบบการย่ าเท้า  ก้าวเท้า 
  การย ่าเท้าในชุดฟ้อนเล็บมีลักษณะการก้าวยืดจนสุดและย่อใหม่ในทุกๆ  การก้าว    
ท่าให้การฟ้อนมีความสง่างามของท่วงท่าการเคลื อนไหว  การก้าวจะเกิดทุกจังหวะของการตีกลอง    
ที เชื องช้า  การก้าวยืด – ย่อในลักษณะนี้  เป็นการเคลื อนไหวที อาศัยความพร้อมเพรียงของผู้ฟ้อน 
 
 4. รูปแบบการใช้ล าตัว 

  มีการใช้การโยนตัวไปด้านหน้า ในลักษณะผู้แสดงหันข้างเพื อการก้าวโย้ตัว  หรือเรียก
ได้ว่าเหวี ยงตัวเพื อเปลี ยนจากท่าหนึ งไปสู่อีกท่าหนึ ง  ซึ งส่วนใหญ่แล้วในท่าฟ้อนมักจะมีการใช้ล่าตัว 
ที ยืดตรง  เพื อให้เกิดความสง่าของผู้แสดง 
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 5. ท่าร าประกอบเนื้อเพลง 
 

 
 

ภาพที   5.1  ท่าบิดบัวบาน 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
 อธิบายแม่ท่าชุดฟ้อนเล็บ  
  ศีรษะ  : ตรง 
  ล่าตัว  : หันตรงไปทิศที  1 

  แขน-มือ  : มือขวาและมือซ้ายจีบส่งหลัง  
  ขา-เท้า  : วิ งลักษณะย่อ 
 

 
ภาพที   5.2  ท่ากังหันร่อน 

ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
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  ศีรษะ  : ตรง 
  ล่าตัว  : หันหน้าตรง 
  แขน-มือ  : มือขวาจีบหงายแขนตึง มือซ้ายต้ังวงแขนตึงระดับไหล่  
  ขา-เท้า  : ก้าวตามจังหวะไปยังทิศที  2 และ 4 

 

 
 

ภาพที   5.3  ท่าพิสมัยเรียงหมอน 

ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
 

  ศีรษะ  : เอียงขวา 
  ล่าตัว  : หันไปทิศที  2 

  แขน-มือ  : มือขวาต้ังวงตึงระดับไหล่ มือซ้ายต้ังวงหน้า 
  ขา-เท้า  : ก้าวตามจังหวะไปยังทิศที  2 และ 4 
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ภาพที   5.4  ท่าสะบัดจีบ 

ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
  ศีรษะ  : เอียงขวา 
  ล่าตัว  : หันไปทิศที  2 

  แขน-มือ  : มือขวาจีบคว ่าระดับชายพก มือซ้ายจีบคว ่าระดับเอว 

  ขา-เท้า  : ก้าวตามจังหวะไปยังทิศที  2 และ 4 

 
 

 
 

ภาพที   5.5  ท่าจีบหงาย 

ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
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  ศีรษะ  : เอียงออกจากคู่ 
  ล่าตัว  : หันไปทิศที  2 

  แขน-มือ  : มือขวาต้ังวงตึงระดับไหล่ มือซ้ายต้ังวงหน้า 
  ขา-เท้า  : ก้าวตามจังหวะไปยังทิศที  2 และ 4 

 

 

 
 

ภาพที   5.6  ท่าต้ังวงหน้า 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 

  ศีรษะ  : เอียงซ้าย 
  ล่าตัว  : หันหน้าตรง 
  แขน-มือ  : มือขวาต้ังวงระดับแง่ศีรษะ มือซ้ายต้ังวงหน้า 
  ขา-เท้า  : เดินสลับต่าแหน่งซ้าย-ขวา 

 
ตารางที่  5.1  อธิบายกระบวนท่าร่าฟ้อนเล็บ 
 

ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

1 ดนตรี  
 
 
 
 
 

 

 

  หมายถึง  ผู้หญิง 
วิ งซอยเท้าออกมา เรียงแถวคู่
จีบส่งหลัง 
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ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

2 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 
 

หันทางทิศที  2 ยกเท้าซ้าย 

3 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

ก้าวเท้าซ้ายลง ท่าท่าบิดบัว
บาน เดินย ่าเท้าตามจังหวะไป
ยังทิศที  4 จ่านวน 8 จังหวะ 

4 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

เดินกลับมายังทิศที  2 ด้วยท่า
บิดบัวบาน 

5 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 
 
 

ก้าวเท้าขวา มือขวาจีบที อกมือ
ซ้ายต้ังวงไขว้กับมือจีบ 

6 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

กางมือออกด้วย จีบขวาเข้าหา
ตัวระดับศีรษะ มือซ้ายต้ังวง
กลาง 

7 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

เดินย ่าเท้ามายังทิศที  1 หัน
หน้าตรง กางแขนตึง 
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ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

8 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

เดินย ่าเท้ามายังทิศที  4 ก้าว
เท้าซ้าย มือขวาต้ังวงไขว้กับมือ
จีบ  มือซ้ายจีบเข้าตัวระดับอก 

9 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

กางมือออกด้วย จีบซ้ายเข้าหา
ตัวระดับศีรษะ มือขวาต้ังวง
กลาง 

10 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

เดินย ่าเท้ามายังทิศที  1 หัน
หน้าตรง กางแขนตึง 

11 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

ก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้าง มือท้ัง
สองคว ่าวงระดับเอว งอแขน 

12 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

ก้าวเท้าขวาไปด้านหน้า มือ
ท่าท่าพิสมัยเรียงหมอน เดิน
เรียงเท้า 8 จังหวะ 

13 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

ก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้าง จีบคว ่า
ท้ัง 2 มือระดับเอว 

14 ดนตรี  
 
 
 

 

 
 

หงายจีบระดับเอว ก้าวเท้าขวา 
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ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

15 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

เดินย ่าเท้า หมุนตัวไปยังทิศที  
3  

16 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

เดินย ่าเท้า หมุนตัวไปยังทิศที  
4 

17 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

ก้าวเท้าขวาไปด้านข้าง มือท้ัง
สองต้ังวงคว ่าระดับเอว 

18 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้ามือ
ท่าท่าพิสมัยเรียงหมอน เดิน
เรียงเท้า 8 จังหวะ 

19 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

ก้าวเท้าขวาไปด้านข้าง จีบคว ่า
ท้ัง 2 มือระดับเอว 

20 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

หงายจีบระดับเอว ก้าวเท้าซ้าย 

21 ดนตรี  
 
 
 

 

 
 

เดินย ่าเท้า หมุนตัวไปยังทิศที  
3  
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ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

22 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

หันตัวกลับมายังหน้าตรงท่าท่า
สอดสร้อยมาลาเข้าหากัน 

23 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

คู่ที  1 เดินกลับหลังหัน และให้
คู่ที  2 และ 3 เดินขึ้นมาแทนที  

24 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

จากนั้นเดินเรียงแถวตามคู่ที  1 
ไปยังทิศที  3 

25 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

คู่ที  1 หันหน้ากลับมายังทิศที  
1 และท่าท่าจีบหงาย 
ระดับกลาง 

26 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

คู่ที  2 และ 3 เดินตามคู่ที  1
และท่าท่าเช่นเดียวกัน 

27 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

กลับแถวมาเป็นแถวตอนเรียง 
1 

28 ดนตรี  
 
 
 

 

 
 

คู่ที  1 และ คู่ที  3 เดินถอยหลัง
ลงไป 6 จังหวะ และคู่ที  2 เดิน
ขึ้นมาข้างหน้าแทนที กัน ด้วย
ท่าต้ังวงกลางด้านหน้า 
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ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

29 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

และเดินกลับไปยังต่าแหน่งเดิม
ของตัวเอง 

30 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

หันไปยังทิศที  2 ท่าท่าพรหมสี 
หน้า และเดินย ่าเท้าทุกจังหวะ
ไปยังทิศที  4 

31 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

แทงมือลงเป็นท่ายูงฟ้อนหาง 
และเดินไปยังทิศที  2 

32 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

ท่าท่าบิดบัวบาน และหัน
กลับมายังทิศที  1 

33 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

ยืนตรงท่าเตรียมพร้อม 

34 ต้ีปาโม่ปา  ฮ้า 
ซั งโชยา  โอ
มองโละ  เล
เป้ียง  มะลัน
โซ  มโหรา 

 
 
 
 
 

 

 
 

ท่าท่าสอดสร้อยมาลาเข้าหา
กัน แถวเป็นจุด 3 จุด 

35 ก้มแจ้  ปีปา 
ตระแน 

 
 
 
 

 

 
 

ท่าท่าสอดสร้อยมาลาหันออก
จากกัน 
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ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

36 ป๊านปาน  โต้
เว  เห 

 
 
 
 

 

 
 

ท่าเตรียมยืนตรง 

37 เต๊  เต  โล่ทา  
อ่าเต  เตโล่
ทา 

 
 
 
 

 

 
 

ต้ังวงระดับเอว ก้าวไปด้านข้าง 

38 คิดแต่โซว  
โลวลั นเปียว 
 

 
 
 
 

 

 
 

มือไหว้ข้างเอวด้านซ้าย ก้าว
เท้าซ้ายไปหน้า 

39 เอโส  เอ  ตั ง  
โม่ลา 
 

 
 
 
 

 

 
 

ต้ังวงระดับเอว ก้าวไปด้านข้าง 

40 ดนตรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

1.ท่าสอดสร้อยมาลา หันไป
ทางทิศที  2 กระดกขาซ้าย 
2.ท่าสอดสร้อยมาลา หันไป
ทางทิศที  4 กระดกขาขวา 
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ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

41 ดนตรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

1.จีบส่งหลังท้ัง 2 มือ ก้าวเท้า
ขวาไปด้านข้าง 
2.สะบัดจีบออกเป็นตั้งวง
ด้านหน้า  เดินย ่าเท้าหันไปยัง
ทิศที  4 
3.จีบส่งหลังท้ัง 2 มือ ก้าวเท้า
ซ้ายไปด้านข้าง 
 

42 ดนตรี  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1.จีบระดับเอว และจีบหลัง 
เข้าหาคู่ 
2.สะบัดจีบเป็นตั้งวง
ระดับกลาง เดินสลับที กัน 
 
 
 
 

43 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

ท่าจบ มือขวาต้ังวงแบบออก 
มือซ้ายจีบต่อศอกขวา เอียง
ขวา ใช้การก้าวเท้าแบบขโยก 
เอียงขวา 

44 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 
 
 

ท่าท่าสลับกันกับท่าที  44 โดย
แยกเป็นสองแถวในการเดิน
กลับหลังหัน 
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ล าดับ
ท่ี 

ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

47 ดนตรี  
 
 
 
 

 

 

ท่าท่าต่อเนื องเดินเข้าด้านหลัง
เวที 

 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
 

บทสรุป 

 การฝึกปฏิบัติฟ้อนเล็บ  มีรูปแบบการร้องร่าที จดจ่าสืบต่อกันมาโดยกรมศิลปากรน่ามา
ปรับปรุงท่าร่าขึ้นใหม่  วิธีแสดงการฟ้อน รูปแบบกระบวนและลีลาท่าฟ้อนไม่ได้ก่าหนดตายตัว  แต่ละ
ครูหรือแต่ละวัดอาจแตกต่างกันไป  ในสมัยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้มีการปรับปรุงและประดิษฐ์
ท่าฟ้อนให้ดูอ่อนช้อยงดงามยิ งขึ้น  และบุคคลผู้หนึ งซึ งเคยได้รับการถ่ายทอดจากคุ้มเจ้าหลวง  ได้แก่  
ครูสัมพันธ์  โชตนา  ในโอกาสที ครูสัมพันธ์ได้เข้าไปถ่ายทอดศิลปะการฟ้อนชนิดนี้แก่  วิทยาลัย  
นาฏศิลปเชียงใหม่  ท่านได้ก่าหนดท่าฟ้อนไว้  17  ท่า  ซึ งท่าร่าอาจมีการเพิ มท่า  ตัดตอน  หรือล่าดับ
ท่าก่อนหลังตามที ครูจะก่าหนด 
 วิธีการฝึกปฏิบัติ  ควรยืดตัวตรง  การก้าวเท้ามีลักษณะก้าวแล้วยืดให้สุดขา  ย่อยืดแบบช้า
เนิบนาบ  การวาดวงแขนมีลักษณะการใช้ท่าแบบร่าแม่บท  เน้นท่าที มีวงกว้างเป็นส่วนใหญ่  มีการ
โยกตัวในบางจังหวะ 
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ใบกิจกรรม 
 
ค าช้ีแจง ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ  6  คน  คิดสร้างสรรค์การจัดรูปแบบแถวในฟ้อนเล็บ 
 
 1. ผู้เรียนน่าเสนอแนวการคิดสร้างสรรค์ท่าร่าทีละกลุ่ม 
 2. เพื อนร่วมชั้นให้คะแนนกลุ่มที มีแนวคิดที ดี  พร้อมท้ังให้เหตุผล 
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แบบฝึกหัดบทที่  5 
 
 1. จงอธิบายลักษณะการฝึกปฏิบัติฟ้อนเล็บ 
 2. จงอธิบายองค์ประกอบของท่าฟ้อนเล็บ 
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เอกสารอ้างอิง 
 
วัฒนธรรมประเพณีของภาคเหนือ. (2556).   สืบค้นเมื อวันอังคารที   20  สิงหาคม  2556. 
 แหล่งที มาจาก:  http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=07626a4084fe9386 
 

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=07626a4084fe9386


แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  6 

นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสาน 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากได้ศึกษาบทเรียนแล้ว  นักศึกษาสามารถ 
 1. สามารถเข้าใจและอธิบายความหมายของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสาน 

 2. สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสาน 
 3. สามารถระบุองค์ประกอบส าคัญ  ลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสานในชุดร า  
ตังหวาย 

 4. ตระหนักถึงคุณค่าและอนุรักษ์นาฏศิลป์พื้นเมือง 
 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 1. ความรู้เบ้ืองต้นของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสาน 

 2. นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสานกับบริบททางสังคม 
  2.1 ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคอีสาน 
  2.2 ลักษณะท่ัวไปทางสังคม 
  2.3 ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  2.4 ประชากร  ชนเผ่า 

 3. การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสานชุดเซิ้งตังหวาย 

  3.1 ประวัติความเป็นมาเซิ้งตังหวาย 

  3.2 องค์ประกอบการแสดงเซิ้งตังหวาย 
 บทสรุป 
 ใบกิจกรรม 

 แบบฝึกหัดบทท่ี  6 
 เอกสารอ้างอิง 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

 สัปดาห์ที่  10  (4  ชั่วโมง) 
 1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนในบทเรียนท่ี  2  และ  4  คือ  ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์
พื้นเมืองภาคกลางและความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ  โดยวิธีแบ่งกลุ่มย่อยให้แต่ละกลุ่ม
ต้ังค าถาม  และถ้ากลุ่มใดได้คะแนนมากท่ีสุดจะได้รับรางวัลเป็นการเสริมแรง 
 2. แจกแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรู้เบ้ืองต้น  เรื่อง  นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสาน 
 3. ผู้สอนเกริ่นน าหัวข้อท่ีจะเรียนและให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสานจาก  Internet  ใช้เวลา  20  นาที 
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 4. จากนั้นให้ทุกกลุ่มน าเสนอเนื้อหาในหัวข้อเดียวกันดังนี้ 
  4.1 ความรู้เบ้ืองต้นของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสาน 
  4.2 นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสานกับบริบททางสังคม 
  4.3 ประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบการแสดงชุดเซิ้งตังหวาย 
 5. ผู้เรียนร่วมท าความเข้าใจเนื้อหาสาระนั้นอย่างละเอียด  และร่วมอภิปรายในประเด็น
หัวข้อต่างๆ  และสลับกันให้ข้อมูลจากความเข้าใจ  ก าหนดเวลา  30  นาที 

 6. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอองค์ความรู้หน้าช้ันเรียน  กลุ่มละไม่เกิน  10  นาที 

 7. จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งสรุปองค์ความรู้ในหัวข้อท่ีได้น าเสนออย่างสร้างสรรค์   โดย
ก าหนดวิธีการน าเสนอด้วยตนเอง  จากนั้นให้ผู้เรียนในทุกกลุ่มลงคะแนนได้คนละ  1  ครั้ง  เพื่อหา
กลุ่มท่ีมีวิธีการน าเสนอท่ีโดดเด่น 

 8. จากนั้นนักศึกษาท าแบบทดสอบท่ีครูก าหนดขึ้น  ผู้ได้คะแนนมากท่ีสุดได้รับรางวัลเป็น
การเสริมแรง 
 9. ผู้สอนและผู้เรียนสรุปกิจกรรมร่วมกัน  โดยใช้การอภิปราย  วิเคราะห์ 
 10. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ/ประเด็นท่ียังไม่เข้าใจ 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. การน าเสนอด้วย  Microsoft PowerPoint  เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นนาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคอีสาน 
 2. การชมคลิปการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสาน 

 3. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมืองภาค
อีสาน” 
 

แหล่งการเรียนรู ้
 1. ส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและท่ีอื่นๆ 
 2. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   และ    
ท่ีอื่นๆ  เว็บไซด์  http://library.udru.ac.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://library.udru.ac.th/
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การวัดและประเมินผลประจ าบทเรยีน 

 
จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. สามารถเข้าใจและอธิบาย
ความหมายของนาฏศิลป์
พื้นเมืองภาคอีสาน 

2. สามารถอธิบายประวัติความ
เป็นมาของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาค
อีสาน 

3. สามารถระบุองค์ประกอบส าคัญ  
ลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคอีสานในชุดร า  ตังหวาย 

4. ตระหนักถึงคุณค่าและอนุรักษ์
นาฏศิลป์พื้นเมือง 

 

 

1. ซักถาม  แลกเปล่ียน 
พูดคุย 

2. สังเกตพฤติกรรม 
การร่วมกิจกรรม 

3. สังเกตการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

4. สังเกตความคิด
สร้างสรรค์ 

5. ใบกิจกรรม 
6. แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. นักศึกษาตอบค าถาม
ถูกต้องได้ร้อยละ  80 

2. สังเกตพฤติกรรมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/ความ
สนใจ/ความร่วมมือ/ความ
กระตือรือร้นอยู่ในระดับดี 

3. การน าเสนอหน้าช้ันอยู่ใน
ระดับดี 

4. การน าเสนอด้านความคิด
สร้างสรรค์ระดับดี 

5. นักศึกษาบอกถึงคุณค่าของ
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาค
อีสานได้ 

6. นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ถูกต้องร้อยละ  80 
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บทที่  6 

นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสาน 
 
 นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสาน  มีการฟ้อนร าท่ีหลากหลายทางวัฒนธรรมชนเผ่าท่ีหลากหลาย 
ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงค่อนข้างแห้งแล้ง  ส่งผลให้นาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน  เป็น
การฟ้อนท่ีมุ่งฟ้อนร าเพื่อการเซ่นสรวงบูชาส่ิงศักด์ิสิทธิ์  สังเวยวิญญาณผู้ตาย และยังเป็นการฟ้อนร า
เพื่อความเป็นสิริมงคล  และสร้างความสนุกสนานในเทศกาลต่างๆ 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคอีสาน 

 ผู้เช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์  มีการให้ค านิยามถึงการฟ้อนอีสาน  ดังนี ้
 ฟ้อนอีสาน  หมายถึง  ฟ้อนพื้นเมืองของชุมชนชาวอีสานท่ีก าลังพัฒนาให้มีมาตรฐานหรือ
สร้างระบบแม่ท่าต่างๆ  ขึ้น  ตามอย่างแม่ท่าร าไทยของหลวง  ความพยายามดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในกลุ่ม
ศิลปิน  และนักวิชาการนาฏยศิลป์หลายกลุ่มด้วยกัน  เพื่อให้รูปแบบเอกลักษณ์ของนาฏยศิลป์อีสาน
ชัดเจนยิ่งขึ้น  และสะดวกในการถ่ายทอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท าเป็นหลักสูตรปฏิบัติในช้ันเรียนของ
สถาบันทางนาฏยศิลป์หรือในโรงเรียน  ก็ต้องมีการพัฒนาฟ้อนอีสานแบบมาตรฐานไว้เพื่อเป็นเกณฑ์
ในการวัดผลการศึกษา  ความตายตัวของท่าฟ้อนอีสานจึงได้รับการพัฒนาขึ้น  (สุรพล  วิรุฬห์รักษ์,  
2549: 201-202)   
 การแสดงพื้นเมืองภาคอีสานมีหลายชนิดแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยหลัก
ใหญ่จ าแนกออกได้สองกลุ่มคือ  กลุ่มอีสานเหนือ  ได้แก่  จังหวัดต่างๆ  ในภาคอีสานยกเว้นสาม
จังหวัดในกลุ่มอีสานใต้  คือ  จังหวัดสุรินทร์  บุรีรัมย์  และศรีสะเกษ  กลุ่มอีสานเหนือมีการแสดง
พื้นเมือง  เช่น  เซิ้งบั้งไฟ  หมอล า  เป็นต้น  กลุ่มอีสานใต้มีการแสดงพื้นเมืองคือ  เรือมอันเร  กันตรึม  
กระโน้บติงตอง  เป็นต้น  (สุมนมาลย์  นิ่มเนติพันธ์  และ  สุมนรตี  นิ่มเนติพันธ์, 2547: 53)   
 นาฏกรรมกลุ่มวัฒนธรรมล่ าน้ าโขงมีความเป็นอิสระสูง  ไม่มีข้อจ ากัดตายตัวท้ังมือและเท้า  
ส่วนใหญ่ท่าฟ้อนได้มาจากท่าทางหรืออิริยาบถธรรมชาติและมีท่าพื้นฐานท่ีแตกต่างกันไปเฉพาะถิ่น  
นาฏกรรมพื้นบ้านในกลุ่มนี้เรียกว่า  “เซิ้ง  ฟ้อน  และหมอล า” (เครือจิต  ศรีบุญนาค,  2554: 72)   
 นาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน  จึงมีลักษณะการฟ้อนร าท่ีมาจากประเพณี  วัฒนธรรมประจ า   
ชนเผ่า  ซึ่งมีท่าฟ้อนท่ีเรียบง่าย  ไม่มีข้อก าหนดตายตัวแต่ยังคงมีลีลาท่าฟ้อนท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของ
กลุ่มชนได้อย่างชัดเจน  จากการศึกษาค้นคว้าจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีสาน  พอจะอนุมานได้
ว่านาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสานเป็นเครื่องบ่งบอกวิถีชีวิต  การท ามาหากิน การรวมกลุ่มของสังคม  
แหล่งศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี 
 การศึกษาเรื่องนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสานนั้น  ได้จัดกลุ่มวัฒนธรรมออกเป็น  2  ส่วน  คือ  
กลุ่มวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขงและ กลุ่มวัฒนธรรมเขมร – ส่วย  (พบมากในเขตจังหวัดสุรินทร์             ศรี
สะเกษ  และบุรีรัมย์)  ตามชาติพันธุ์ของกลุ่มชนพื้นเมือง  มีนักวิชาการได้ท าการศึกษาค้นคว้าและ จัด
กลุ่มการฟ้อนร า  โดยผู้เขียนสามารถแบ่งลักษณะการฟ้อนร าตามวัตถุประสงค์ได้  3  ลักษณะดังนี้ 
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 1. การฟ้อนร าในพิธีกรรม 

 2. การฟ้อนร าท่ีอยู่ในการแสดงเป็นเรื่องเป็นราว 
 3. การฟ้อนร าในงานประเพณี  วัฒนธรรม 
 ผู้เขียนจึงขอกล่าวถึงการฟ้อนร าท้ัง  2  กลุ่มวัฒนธรรม  เพื่อให้เห็นถึงนาฏศิลป์พื้นบ้าน
ของอีสานอย่างชัดเจนมากขึ้น  ดังนี้ 
 
 1. การฟ้อนร าในพิธีกรรม 

  การฟ้อนร าในพิธีกรรม  ความเช่ือของมนุษย์เป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะการแสดง       
ทุกประเภท  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนับถือผีของชาวอีสาน มีความส าคัญยิ่งในวิถีชีวิต  และการฟ้อน 
ผีฟ้า  นางเทียม  เป็นพิธีกรรมโบราณท่ียังคงยึดถืออยู่อย่างเหนียวแน่น  โดยมีผู้ศึกษาค้นคว้ากล่าวถึง 
การฟ้อนผีฟ้า  นางเทียม  ท่ีปรากฏอยู่ท่ัวไปในกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขงหรือกลุ่มไทย – ลาว  เป็น 
การฟ้อนร าท่ีเก่าแก่และเป็นรากเหง้าของนาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน  ซึ่งมีผู้เช่ียวชาญได้สรุปไว้ ดังนี้ 
  ภาพการฟ้อน  เต้น  ภาพเขียนสีบนผนังถ้ าเป็นเรื่องของการละเล่นในพิธีกรรม        
อันศักดิ์สิทธิ์  เพราะเป็นภาพท่ีแสดงกิริยาท่าทางคล้ายก าลังเต้นหรือฟ้อนอยู่ด้วยกัน  ภาพเขียนสีบน
ผนังถ้ าคงมีความเกี่ยวข้องกับระบบความเช่ือในพิธีกรรมของชนเผ่าด้ังเดิม  ท่ีได้จัดพิธีกรรมบูชาผี  
และสถานท่ีดังกล่าวย่อมเป็นสถานท่ีท่ีมีความศักดิ์สิทธิ์  (เครือจิต  ศรีบุนนาค, 2554: 63) 
  ผีแถน  ผีไท้  ผีนางเทียมหรือผีฟ้า  ล้วนเป็นอ านาจลึกลับท่ียังปรากฏอยู่คู่กับคนอีสาน
ในปัจจุบัน  แต่อาจจะเรียกต่างกันออกไปท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความเช่ือในเรื่องของผีของแต่ละท้องถิ่น  แต่ก็
น่าจะหมายรวมถึงพิธีกรรมการฟ้อนร าเพื่อรักษาโรคด้วยกันท้ังหมด  ฟ้อนอีสานโบราณอาจเป็นการ
ฟ้อนท่ีปรากฏจากคนอีสานหรือกลุ่มคนอีสานท่ีต้องการแสดงกิริยาอาการแสดงความรู้สึกภายใน
ออกมาเป็นท่าทางด้วยการเคล่ือนไหว  ขยับแขนมือ  และเท้าไปตามอิสระตามความรู้สึกในขณะนั้น  
ท้ังนี้อาจเพื่อความบันเทิง  รักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือเพื่อกิจเฉพาะของแต่ละกลุ่ม  (พีรพงศ์  เสนไสย,  
2547: 14)   
  ประเพณีซึ่งเป็นวัฒนธรรมท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อสังคม ชาวไทยเลยเช่ือเรื่องผีบรรพบุรุษ 
เมื่อตายไปจะยังคุ้มครองดูแลลูกหลานจัดท่ีอยู่ให้เรียกว่า  ดอนปู่ย่า  ยิ่งเป็นผู้น าทางสังคมวัฒนธรรมท่ี
มีบทบาทอันส าคัญต่อชุมชน  ชาวบ้านจะกล่าวขนานนามสืบต่อความดีงามด้วยการจัดเล้ียงผีประจ าปี
ผ่านร่างทรงหรือนางเทียม  เป็นตัวกลางส่ือระหว่างคนกับผี  และความเช่ือเรื่องวิญญาณด้วยการเซ่น
ไหว้และเฉลิมฉลองด้วยการฟ้อนร า  (สุริยา  บรรพลา, 2555: 41) 
  ระบ าเนื่องมาจากประเพณี  พิธีกรรม  และการละเล่น  ประดิษฐ์ขึ้นจากรูปแบบ  และ
วิธีการท่ีมีอยู่ในกิจกรรมทางประเพณี  พิธีกรรม  หรือการละเล่นด้ังเดิมของท้องถิ่น  แล้วน ามาปรับ
เป็นกระบวนการแสดงนาฏยศิลป์ในรูปแบบของระบ า  เช่น  ระบ ากระทบสาก  (เรือมอันเร)  อนุรักษ์
การละเล่นพื้นบ้านของชาวจังหวัดสุรินทร์  ฟ้อนตังหวาย  ฟ้อนบูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์  ขอขมา ระบ าดึงครก
ดึงสาก  อนุรักษ์ประเพณีขอฝน  ระบ ามวยโบราณ  เผยแพร่ศิลปะการร ามวยโบราณของชาวบ้าน
จังหวัดสกลนคร  (สุรพล  วิรุฬห์รักษ์, 2549: 395-405) 
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  การฟ้อนร าในพิธีกรรมแกลมอเป็นพิธีกรรมรักษาโรค  โดยมีความเช่ือว่าโรคท่ีไม่ทราบ
สาเหตุเป็นโรคท่ีเกิดจากการกระท าของภูตผีหรือวิญญาณมีครูมอเป็นผู้คอยติดต่อกับผีหรือเทพ  โดย
จะเชิญผีหรือเทพมาประทับทรง  มีการประกอบพิธีกรรมและจัดเครื่องสังเวยถวายตลอดจนบริกรรม
คาถา  เมื่อผีหรือเทพมาประทับทรงท่ีร่างครูมอจะมีอาการส่ันเท้ิมและมีการฟ้อนร าในท่าต่างๆ    
(เครือจิต  ศรีบุนนาค, 2554: 165) 
  การฟ้อนร าในพิธีกรรม  เป็นจุดเริ่มต้นของนาฏศิลป์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก  หรืออาจ
กล่าวได้ว่า  ต้นก าเนิดของนาฏศิลป์ประจ าชาตินั้นๆ  เริ่มต้นจากพิธีกรรมโบราณแทบท้ังส้ิน  ส่ิงท่ี
ค้นพบจากการหารูปแบบการฟ้อนร าท่ีเก่าแก่นอกจากเราจะได้ทราบถึง  ความเป็นมาของชนชาติแล้ว 
เรายังพบว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ยุคอดีตให้ความส าคัญกับส่ิงเร้นลับ  พลังอ านาจ  ความเช่ือถือใน
บุคคลท่ีท าหน้าท่ีส่งผ่านการคารวะอันยิ่งใหญ่  จากกลุ่มคนในสังคมท่ีได้เลือกเฟ้นผู้ท าหน้าท่ีเป็น
ตัวแทนของตนสู่ผู้ศักด์ิสิทธิ์ทางจิตวิญญาณ  ท่ีคนในสังคมหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเป็นเสมือน
เทพเจ้าท่ีอยู่เหนือมนุษย์  ดังจะได้เห็นดังต่อไปนี้  คือ  พิธีกรรมในกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขงนั่นคือ  พิธี
กรรมการฟ้อนผีฟ้า  นางเทียม  และพิธีแกลมอ  ในกลุ่มวัฒนธรรมเขมร – ส่วย  ซึ่งยังคงสืบทอดจนถึง
ปัจจุบัน 

  1.1 พิธีกรรมการฟ้อนผีฟ้า  นางเทียม  ในกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง  แบ่งได้เป็น  2  
ลักษณะคือ  1)  การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  2)  การฟ้อนเพื่อบูชาผีฟ้าประจ าปี  (พีรพงศ์  เสนไสย, 
2547: 13-14) 
   1.1.1 การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  เมื่อมีผู้ป่วยเกิดขึ้น   
การเจ็บป่วยหาสาเหตุไม่ได้หรือรักษาอย่างไรด้วยวิธีใดก็ไม่หาย  ญาติของผู้ป่วยก็จะท าการรักษาด้วย
การล าผีฟ้า  โดยจะไปเชิญบอกกล่าวนางเทียมให้มาช่วย  นางเทียมก็จะนัดวัน  เวลา  ให้เตรียม
อุปกรณ์เครื่องบูชาในพิธีไว้ให้พร้อม  นางเทียมจะไปกล่าวเชิญหมอม้า  (หมอแคน)  ด้วยขันดอกไม้ 
(จานใส่ดอกไม้)  5  คู่  ก าหนดวันเวลาเดินทางเมื่อวันท่ีท าการรักษา  นางเทียมและผู้ช่วยประมาณ   
2 – 3  คู่  ก็จะไปบ้านผู้ป่วยท าพิธีรักษา  โดยการขับล าเชิญผีฟ้าเทวดามาจากเมืองสิมมา  ให้ลง
มาร่วมกันดูอาการของคนป่วย  นางเทียมจะใช้การขับล าพูดคุย  พูดจา  ตอบโต้กับญาติ  พ่อแม่  และ
ผู้ป่วยเพื่อหาสาเหตุของโรคท่ีเกิดขึ้น  และจะบอกวิธีแก้ไขสาเหตุของโรค  แนะน าส่ังสอนญาติพี่น้อง
และคนป่วยให้ปรองดองให้ความรัก  ความอบอุ่นกันในครอบครัว  (การป่วยส่วนใหญ่มักเกิดจากเรื่อง
จิตใจ  ความขัดแย้ง  แตกแยกในครอบครัว)  เมื่อพูดคุยหาสาเหตุ  แนะน าผู้ป่วย  พ่อแม่  ญาติพี่น้อง
เสร็จส้ินแล้ว  นางเทียมก็จะเชิญเอาผู้ป่วยมาฟ้อนร าให้เบิกบานใจ  ก่อนท่ีจะเชิญผีฟ้ากลับเมืองสิมมา
ตามเดิม  เป็นอันเสร็จส้ินการรักษา  ถ้าผู้ป่วยไม่หายก็จะท าการรักษาใหม่ท่ีเรียกว่า  “ล าซ่อม”  ให้
อีกไม่เกิน  3  ครั้ง  ถ้าไม่หายถือว่าถึงกรรมแล้วไม่สามารถรักษาได้ 
    ในการรักษาโรคนี้ส่วนส าคัญ  คือ  การขับล าและพูดคุยเพื่อหาสาเหตุของ
โรค และนางเทียมจะเป็นผู้ช้ีแนะข้อปฏิบัติ  เป็นตัวประสานความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นภายในครอบครัว  
นับเป็นการรักษาทางจิตเวชพื้นบ้านท่ีได้ผลยิ่ง 
   1.1.2 การฟ้อนเพื่อบูชาผีฟ้าประจ าปี  เมื่อถึงฤดูแล้ว  วันสงกรานต์อันเป็นวันท่ี
ถือว่าเข้าสู่ปีใหม่  ผู้ท่ีมีความเช่ือเรื่องผีฟ้าจะท าพิธีลงข่วงเพื่อฟ้อนร ากัน  โดยมีการปลูก  “ผาม”  
หรือ  “ปาง”  เป็นท่ีใช้ท าการฟ้อนร า  ในวันท่ี  13 – 15  เมษายนของทุกปี  ก่อนจะมีการลงข่วง
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ฟ้อนร าเหล่าศิษย์ผีฟ้าจะน าดอกไม้ (ดอกล่ันทมหรือดอกจ าปา) เหล้า ด้ายผูกข้อมือ ไปบ้านนางเทียม
ไปรับดอกไม้  เหล้า  แล้วน าด้ายผูกข้อมือกลับมาบ้านเพื่อผูกแก่สมาชิกในครอบครัว  ในตอนเช้า   
ทุกคนจะมาพร้อมกันท่ี  “ข่วง”  เพื่อเชิญผีฟ้าลงมาฟ้อนร า  นางเทียมจะขับล าเชิญผีฟ้าลงมา  เมื่อ
เชิญเสร็จก็จะลุกเดินขับล าชักชวนให้ทุกคนขึ้นมาเล่นฟ้อนร า  ผู้เข้าร่วมพิธีจะลุ กขึ้นฟ้อนร า
ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันไป  ในขณะฟ้อนร าในการลงข่วงผู้เข้าฟ้อนร าจะท าอากัปกิริยาออกท่าทาง
อย่างไรก็ได้  เช่น  ร้องไห้  กระโดด  วิ่ง  นอนกล้ิงเกลือกไปกับพื้น  โดยจะมีนางเทียมเข้าไปปลอบ
ประโลมด้วยค าพูดและการขับล า  การฟ้อนผีฟ้าจะด าเนินไปตลอดวัน  ต้ังแต่  7  นาฬิกา  จนถึง
ประมาณ  23  นาฬิกา  จึงมีการขับล าส่งผีฟ้ากัน  เมื่อวันใหม่จึงจะเริ่มอีกครั้งจนครบ  3  วัน  และ
อีก  7  วันก็จะนัดแนะกันมาเล้ียงผีฟ้าอีกครั้ง  โดยมีอาหาร  คือ  นม  มะพร้าวอ่อน  เหล้ามาท าพิธี
เล้ียงผีฟ้า  และเชิญผีฟ้าลงมาฟ้อนร าอีกวันหนึ่ง 
   ส่ิงส าคัญในพิธีลงข่วง  คือ  การฟ้อนร าประกอบด้วยแคน  และการแสดง
อากัปกิริยาของผู้เข้าร่วมพิธีท่ีได้มาระบายความกดดัน  ความคับข้องใจ  ความเครียดตลอดปีในพิธี   
ลงข่วง 
   ลักษณะการท าพิธีกรรมก่อนจะรักษาโรคน่าจะเปล่ียนแปลงไปตามความเจริญ
ของเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยี  ไม่ว่าจะเป็นด้านสถานท่ี  จากอดีตท่ีเคยจุดก่อกองไฟ      
กลางลานบ้านของบ้านผู้ป่วย  ก็อาจจะพัฒนามาเป็นลานท่ีมีปะล าพิธี  มีไฟฟ้า  ดอกไม้ขันธ์ห้า    
ขันธ์แปดก็เพิ่มเติมให้สมกับสถานะภาพเดิมของผู้ป่วย  เช่น  เครื่องเซ่นสังเวย  ข้าวปลา  อาหาร   
เป็นต้น  แต่ถึงอย่างไรก็ยังคงมี  “แคน”  เป็นเครื่องดนตรีหลักในการประกอบพิธี 
   ท่าฟ้อนอีสานด้ังเดิมตามแบบของนางเทียมนั้นมีเอกลักษณ์คือ  เป็นการแสดง
ท่าทางฟ้อนร าตามชอบใจ  ไม่มีกฎเกณฑ์ในการเคล่ือนไหวที่ตายตัว  ผู้ฟ้อนได้แสดงท้ังท่านั่ง  ท่ายืน  
ท่ายืนขาเดียวหรือกระดกหลัง  เอนล าตัวไปข้างหลัง  โน้มตัวมาข้างหน้า  ยกขาหน้า  ตลอดจนเตะ
เท้าไปข้างหน้ากิริยาท่ีกล่าวมาล้วนไม่สามารถอธิบายเป็นท่าทางได้  เว้นเสียแต่ท่าท่ีมีช่ือบอก
ความหมายอย่างชัดเจน  เช่น  ท่าเสืออกเหล่า  ท่ามาตุ้มมาโฮม 

   ฟ้อนอีสานโบราณอาจเป็นการฟ้อนท่ีปรากฏจากคนอีสานหรือกลุ่มคนอีสานท่ี
ต้องการแสดงกิริยาอาการแสดงความรู้สึกภายในออกมาเป็นท่าทางด้วยการเคล่ือนไหว  ขยับแขนมือ
และเท้าไปตามอิสระ  ตามความรู้สึกในขณะนั้น  ท้ังนี้อาจเพื่อความบันเทิง  รักษาโรคภัยไข้เจ็บ  หรือ
เพื่อกิจเฉพาะของแต่ละกลุ่ม 

  1.2 พิธีกรรมแกลมอ   
   ร าแกลมอ เป็นพิธีกรรมความเช่ือ  ความศรัทธาของชาวกูยในเขตอีสานใต้ท่ี
พบว่ายังรักษาพิธีกรรมนี้ไว้  ลักษณะพิธีกรรมสะท้อนให้เห็นการผสมผสานเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษา
สุขภาพ  โดยพึ่งพิงความเช่ือเกี่ยวกับผีฟ้าหรือท่ีกลุ่มชาวไทยอีสาน  (ลาว)  เรียกว่า  “พระยาแถน”  
ท่ีชาวบ้านเช่ือว่าพระยาแถนเป็นผู้ก าหนด  การฟ้อนในพิธีกรรมโดยผ่านผู้เข้าทรงท่ีชาวบ้านถือเป็น
ของสูงอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์  ทุกวันนี้ยังมีปรากฏการณ์การฟ้อนแกลมอของชาวกูยบ้านแตล  อ าเภอ
ศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  พบรูปแบบพิธีกรรมในระบบสัญลักษณ์ของความเช่ือท่ีสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของ
ชาวกูย  ท้ังด้านความหลากหลายทางธรรมชาติ  ความผูกพันของกลุ่มสังคมท่ีอาศัยสภาพแวดล้อม
ใกล้ตัว  เช่น  การปลูกพืช  เล่ียงสัตว์  การต้ังถิ่นฐาน  และการขัดเกลาคุณลักษณะชีวิตเข้ากับกลุ่ม
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ชาติพันธุ์อื่นกลายเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นท่ีชัดเจนเมื่อมีการพัฒนาตามแบบแผนของรัฐไทยท่ี
ก าหนดให้  แต่พิธีกรรมความเช่ือก็ยังด ารงอยู่ได้ในท่ามกลางความเจริญท่ีทันสมัย   (เครือจิต          
ศรีบุนนาค, 2554: 167-179) 
   พิธีกรรมแกลมอของชนเผ่ากูย  บ้านแตล  อ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  เป็น
พิธีกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการนับถือผี  แบ่งเป็น  2  ประเภทคือ  พิธีกรรมแกลมออจีง  (มอช้าง)  และ
พิธีกรรมแกลมอออ  (มอดอกไม้)  พิธีกรรมดังกล่าวมีวิธีเล่นแตกต่างกัน  ถ้าเป็นมอออจีง  จะเล่น
เกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์  การต่อสู้  การชมป่า  ต่อรองกับโจรผู้ร้าย  การใช้เครื่องมือหน้าไม้พิษร้าย
จากสัตว์  เช่น  งูหรือสัตว์มีพิษอื่นมาทากับหน้าไม้เพื่อใช้ต่อสู้กับศัตรู  เครื่องพิธีกรรมท่ีวางไว้ในขันจะ
มีมากกว่ามอออ  ส่วนแกลมอออจะเน้นเรื่องขันดอกไม้  การชมสวน  ในกลุ่มกูยเล้ียงช้างอ าเภอท่าตูม
จะเรียกแกลมอจีงว่า  “มม็วต”  เพราะอยู่ใกล้กับวัฒนธรรมเขมร 
   ลักษณะของนาฏกรรมในพิธีกรรมแกลมอท่ีปรากฏ  เน้นการแสดงความเคารพ
ต่อผีบรรพบุรุษ  และการอยู่รวมกันในสังคมอย่างสงบสุข  ลักษณะการฟ้อน เต้นถือเป็นศิลปะท่ี
เช่ือมโยงกับความเช่ือ  เป็นส่ิงกระตุ้นจิตส านึกและให้ความหมายแก่แบบแผนวัฒนธรรมในรูปของ
สัญลักษณ์  การฟ้อน  เต้นในยุคด้ังเดิมเป็นการฟ้อน เต้นเพื่อให้คนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติมากกว่า
การชม  ท่าฟ้อน  เต้นในพิธีกรรมมีลักษณะท่าร าต้ังแต่หัวไหล่ไปถึงเอวจะต้ังตรง  แขน  เคล่ือนไหวไป
ตามลีลาของเพลง ดนตรี ขา ยืดยุบตามจังหวะ และใช้ขาแต่ละข้างสลับกันรับน้ าหนัก มีเอกลักษณ์
เฉพาะของแต่ละคน 

  รูปแบบการฟ้อนในพิธีกรรมจะร าแปรแถวเป็นวงกลม  ส่ือให้เห็นถึงความสมดุล  หรือ
การหมุนวนแบบเต๋า  หรือการเวียนว่ายตายเกิดแบบพุทธ  การส่ือความหมายทางนาฏกรรมส่ือด้วย
ภาษาท่าทางโดยอาศัยร่างกาย  จังหวะ  ท านอง  จากพิธีกรรมแกลมอ ส่ือให้เห็นวัฒนธรรมท่ีแฝงอยู่
ส่ือความหมายแก่ผีหรือเทพ  ส่ือความหมายในเชิงสังคมแก่ผู้ร่วมแสดงนาฏกรรมด้วยกันเท่านั้น  และ
ให้ความสนใจแก่ผู้ชมน้อย  ไม่มีแบบแผนในกระบวนท่าฟ้อนให้เห็นชัดเจนจะฟ้อน  เต้นตามอารมณ์
ความรู้สึกของตนเอง 
  ดังจะเห็นได้ว่าการฟ้อนร าในพิธีกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขงและกลุ่มวัฒนธรรม
เขมร – ส่วย  ของคนอีสานนั้น  มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องความเช่ือถือผีบรรพบุรุษ  การให้
ความส าคัญกับการจัดพิธีบูชา  และการเข้าทรง โดยมีผู้ทรงท าหน้าท่ีรักษาอาการเจ็บป่วยทางจิตใจ  
พร้อมกับฟ้อนร าบวงสรวงเทพเจ้าท่ีเป็นท่ีนับถือของคนในชุมชน  ท่าฟ้อนร าไม่มีรูปแบบตายตัว   
อาศัยความพอใจของคนทรงในการร่ายร าเพื่อให้เทพเจ้าท่ีนับถือพอใจ  ลักษณะการเคล่ือนท่ีของ      
ผู้ทรงเวียนรอบผู้ป่วย  มีการยืดยุบตัวตามจังหวะของดนตรี  จึงอาจกล่าวได้ว่าการฟ้อนร าเป็น
องค์ประกอบส าคัญในพิธีกรรมการรักษา  เมื่อมีการฟ้อนร ากระบวนการรักษาจึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์  
จากพิธีกรรมดังกล่าวได้ถูกน ามาพัฒนาให้เกิดเป็นการแสดงเป็นชุดท่ีน ามาจากพิธีกรรมการรักษา  
เพื่ออนุรักษ์ให้พิธีกรรมด้ังเดิมนี้ยังคงอยู่ในรูปแบบของการแสดงท่ีสามารถถ่ายทอดได้  และยังมีให้
เห็นอยู่ในปัจจุบัน 
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 2. การฟ้อนร าที่อยูใ่นการแสดงเป็นเร่ืองเป็นราว 

  การฟ้อนร าท่ีอยู่ในการแสดงของภาคอีสานนั้น   มีลักษณะของการเล่าเรื่องราว 
ประกอบการแสดงและบทร้องต่างๆ  พบว่ามีการแสดง  3  ประเภทคือ 
  2.1 หมอล า 

   หมอล าเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของอีสานซึ่งเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
และยังคงเป็นท่ีนิยมจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบ  วิธีการแสดงให้ยังคงทันสมัย  เป็น
ท่ีช่ืนชอบของคนในท้องถิ่นเสมอมา  ดังมีค าจ ากัดความหมอล าจากผู้เช่ียวชาญด้านศิลปะการแสดง
ดังนี้ 
   หมอล าเป็นการแสดงพื้นบ้านอีสาน  เป็นการขับล าน าด้วยท านองเพลงต่างๆ  ท่ี
เรียกว่า  ลาย  ประกอบกับการเป่าแคน  โดยหมอแคน  หมอล ามีบทบาทท้ังในพิธีกรรมและในการ
บันเทิง  หมอล าในพิธีกรรมมี  หมอล าผีฟ้า  เพื่อรักษาไข้  และหมอล าส่อง เพื่อพยากรณ์โชคชะตา  
หมอล าเช่นนี้ยังคงมีอยู่ในชนบทอีสาน  โดยผู้แสดงทุกคนจะฟ้อนระหว่างวาดล าและร้องเพลงด้วยท่า
ร าแบบอีสาน  (สุรพล  วิรุฬห์รักษ์, 2549: 187-189) 
   ค าว่า  “หมอ”  หมายถึง  ผู้ท่ีมีความรู้พิเศษ  เช่น  หมอผี  หมอขวัญ  หมอต าแย  
หมอดู ส่วนหมอในปัจจุบันยังใช้เรียกว่า แพทย์ เพราะเป็นผู้มีความรู้พิเศษในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
ของคนไข้คนป่วย  หมอแคนเป็นผู้ช านาญในการเป่าแคน  โดยเฉพาะหมอล าเป็นผู้ส่ังสมประสบการณ์
เป็นพิเศษกับการขับล าหรือเป็นผู้ช านาญในทางขับล าหรือขับร้อง  (สุจิตต์  วงษ์เทศ, 2532: 22) 
   หมอล า หมายถึง ศิลปะการแสดงเป็นเรื่องราวของชาวอีสานโดยอาศัยการขับล า  
ศิลปะการขับร้องถ่ายทอดเป็นภาษาอีสานผสานกับการฟ้อน  ดนตรีอีสาน  เปล่ียนฉากตาม
สถานการณ์ของเรื่องแต่งกายตามแบบอย่างของลิเก  และมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน  ค าว่า  
“หมอ”  มาจากค า  2  ค ารวมกัน  ได้แก่  “หมอ”  หมายถึง  ผู้มีความช านาญ  และ  “ล า”  หมายถึง  
การบรรยายเรื่องราวต่างๆ  ด้วยท านองอันไพเราะ  ดังนั้น  หมอล า  จึงหมายถึง  ผู้ท่ีมีความช านาญ
ในการบรรยายเรื่องราวต่างๆ  ด้วยท านองเพลง  สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายอย่าง  ตามลักษณะ
ท านองของการล า  เช่น  ล าเต้ย  ล าล่อง  ล ากลอน  ล าเรื่อง  ล าเรื่องต่อกลอน  ล ากกขาขาว  และ
ปัจจุบันพัฒนาสู่ล าซิ่ง  (พีรพงศ์  เสนไสย, 2552: 99) 
   อาจกล่าวได้ว่า  การฟ้อนร าของอีสานส่วนหนึ่งน ามาจากการแสดงหมอล า  ซึ่ง
การร้องหมอล าจะมีท่าฟ้อนซึ่งส่วนใหญ่น ามาจากกลอนล า  ซึ่งเรียกว่า  “กลอนฟ้อน”  เป็นกลอนยาว  
ใช้กลอนเจ็ด  กลอนแปด  หรือกลอนเก้า  แล้วแต่ผู้แต่งถนัดแบบใด  การฟ้อนเป็นศิลปะที่คู่กับการล า  
หมอล าจะแต่งกลอนฟ้อนแบบต่างๆ  ในขณะท่ีหมอล าจะฟ้อนแสดงท่าทางตามกลอนท่ีแต่งเพื่อให้    
ดูสนุกสนาน  ซึ่งเป็นท่ีมาของท่าแม่บทอีสานท่ีน ามาจากการร้องหมอล า 
   ท่าฟ้อนพื้นบ้านอีสาน  ท่ีพัฒนาจากท่าฟ้อนของหมอล าท่ีช านาญและเป็นท่ี
ยอมรับของประชาชน  จนได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ  และได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินผู้มีผลงาน
ดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอล าหลายท่าน  เช่น  หมอล าทองมาก  จันทลือ  
หมอล าฉวีวรรณ  ด าเนิน  (ศิลปินแห่งชาติ)  หมอล าบุญเพ็ง  ไฝผิวชัย  หมอล าเคน  ดาเหลา  บานเย็น 
รากแก่น  เป็นต้น  (เครือจิต  ศรีบุนนาค, 2554: 77-78) 
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   การแสดงหมอล าในปัจจุบัน  มีพัฒนาการด้านการแสดงท่ีเปล่ียนไปตามสภาพ
สังคม  เศรษฐกิจ  มีการน าเอาเครื่องดนตรีสากลเข้ามาผสมผสาน  เพิ่มผู้แสดง  ร้องร าสลับกับ     
การร้องเพลงลูกทุ่ง  ประกอบกับมีนักเต้นแบบหางเครื่อง  เราเรียกว่า  ล าซิ่ง  ซึ่งยังมีปรากฏการร้อง  
หมอล าอยู่บ้าง  แต่มุ่งเน้นความตระการตาเรื่องเครื่องแต่งกายและจ านวนคน  เป็นมหกรรมคอนเสิร์ต
ขนาดใหญ่ท่ีได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน  ซึ่งจัดได้ว่าเป็นพัฒนาการในการด ารงอยู่ของหมอล า
เช่นเดียวกับการแสดงลิเก 
  2.2 หนังประโมทัย 
   หนังปะโมทัยหรือหนังตะลุงอีสานนั้น  คล้ายกับการเล่นหนังตะลุงของภาคใต้    
ค าว่าหนังประโมทัยนี้มีช่ือเรียกแตกต่างกันหลายช่ือ  เช่น  หนังประโมทัย  หนังบักต้ือ  หนังปลัดด้ือ  
หนังบักป่องบักแก้ว  แต่ท้ังนี้ส่วนใหญ่มักจะเรียกว่า  “หนังประโมทัย”  สันนิษฐานว่าน่าจะมาจาก   
ค าว่า  ปราโมทย์  ท่ีหมายถึงความบันเทิงใจ  ความปล้ืมใจ 
   หนังประโมทัยมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  คือ  การน าเอาหมอล ากับหนังตะลุงมา
ผนวกเข้าด้วยกันโดยท่ีตัวเอก  ตัวพระ  ตัวนาง  หรือตัวท่ีแสดงเป็นเจ้าพูดภาษากลาง  ส่วนตัวตลก  
เหล่าเสนาอ ามาตย์  พูดภาษาถิ่นอีสาน  เรื่องท่ีน ามาแสดง  น าวรรณกรรมพื้นบ้านมาแสดงเช่น  สังข์
ศิลป์ชัย  จ าปาส่ีต้น  การะเกด  ผาแดงนางไอ่  ท้าวก่ ากาด า  รวมท้ังรามเกียรต์ิ  หนังประโมทัยมี
ศูนย์กลางอยู่ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  คณะหนังประโมทัยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดคือ  “คณะฟ้าบ้านทุ่ง”  หนัง
คณะนี้ต้ังขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2476 
   หนังประโมทัยคณะหนึ่งมีสมาชิกประมาณ  5 – 10  คน  เป็นคนเชิด  2 – 3 คน  
ท าหน้าท่ีพากย์และเจรจาด้วย  แต่บางคณะท าหน้าท่ีเชิดอย่างเดียว  โดยมีคนเจรจาแยกเป็นชายจริง
หญิงแท้ต่างหาก  มีนักดนตรีประมาณ  3 – 5  คน  เครื่องดนตรีประกอบด้วย  ระนาดเอก  1  ราง 
ตะโพน  1  ใบ  ฉิ่ง  1  คู่  ต่อมามีการน าเอาพิณ  แคน  กลอง  ฉิ่ง  ฉาบ  เข้ามาเสริมเพื่อให้เกิด 
ความไพเราะเร้าใจขึ้น 
   การแสดงหนังประโมทัยเริ่มเวลา  2 – 3  ทุ่ม  จบประมาณ  6  ทุ่ม  ถึงตี  1  
หรือตี  2  ก่อนเริ่มการแสดงหัวหน้าคณะท าพิธีไหว้ครูเพื่อคารวะครูบาอาจารย์  และขอให้การแสดง
ในครั้งนี้ราบรื่น  เป็นไปด้วยดี  และให้เป็นท่ีนิยมของผู้ชม  หัวหน้าคณะประนมมือยกขึ้นเหนือศีรษะ
สวดบริกรรมคาถา  “ยกอ้อ  ยอครู” 
   การเชิดตัวหนัง  ก่อนการแสดงมีการเตรียมตัวหนังการแสดงโดยปักตัวละครไว้ท่ี
ต้นกล้วยท่ีมัดไว้ห้อยหัวท้ิงลงข้างล่าง  ดนตรีเริ่มบรรเลง  นักแสดงเริ่มจัดฉากละครตัวหนังท่ีตน
รับผิดชอบและตัวเองของเรื่องเรียงไปจนเต็มฉาก  ก่อนการโหมโรงก็มีนักเรียนมาเต้นประกอบดนตรี  
อยู่ด้านข้างซ้าย – ขวาของเวที  1  เพลง  แล้วเริ่มการโหมโรงต่อ การออกโรงหรือการโหมโรงโดน 
การตีระนาดบรรเลงเพลงและร้องเออ..  พร้อมกับการตีระนาดสลับกันไปมา  ในเนื้อหามีค าขอขมา  
ครูบาอาจารย์  เมื่อจบการขอขมาครูอาจารย์และออกแขกแล้ว  นักแสดงแต่ละคนก็จะเชิดตัวหนัง    
ทีละตัวตามเนื้อเรื่องท่ีใช้แสดง  ต้ังแต่ตัวพระตัวนางไปเรื่อยๆ  จนหมด  สลับกับการเล่นดนตรี       
ตัวหนังท่ีแสดงชูโรงซึ่งเป็นตัวเอกตลอดกาลของหนังประโมทัยคือ  ตัวหนัง  “ปลัดต้ือ”  นั่นเอง 
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   ผู้เชิดและผู้พากย์จะแต่งกายให้เข้ากับโอกาสและสถานท่ีท่ีใช้ในการแสดง  โดย
ส่วนมากจะแต่งกายตามสบายแล้วแต่สะดวก  และเหมาะสมกับโอกาสการแต่งกายผู้หญิงส่วนใหญ่จะ
แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองเป็นชุดผ้าซิ่นพื้นบ้าน  ออกแบบเรียบง่าย  ส่วนผู้ชายก็จะแต่งกายด้วยกางเกง  
เส้ือยืดธรรมดาเพื่อความสะดวก  (มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง : หนังประโมทัย, 
2557: 1) 
   การแสดงหนังประโมทัยนี้แม้จะเป็นการเชิดของตัวหนัง  มีผู้เชิด  ผู้พากย์  และ 
ผู้ขับร้อง  โดยท่ีไม่อาศัยการฟ้อนร าจากนักแสดงก็ตาม  แต่ยังคงมีบทร้องหมอล า  ซึ่งเป็นการน าเอา
ศิลปะการแสดงท่ีเป็นท่ีนิยมในท้องถิ่นมาผสมผสานกับดนตรีพื้นบ้านและดนตรีไทย  เป็นการอนุรักษ์
ภาษาถิ่นและเพลงพื้นเมืองทางหนึ่ง 
  2.3 ลิเกเขมร 
   ลิเกเขมรปรากฏในแถบอีสานใต้ในจังหวัดบุรีรัมย์  สุรินทร์   ศรีสะเกษ  ได้รับ
อิทธิพลมาจากเขมร  เดิมชาวไทยและกัมพูชามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมีการไปมาหาสู่ต่อกัน  มี
ชายไทยคนหนึ่งช่ือ  “ตาเปาะ”  ได้ไปเท่ียวประเทศกัมพูชาและได้ภรรยาเป็นชาวเขมร  ได้อาศัยอยู่ท่ี
นั่นหลายปีจนมีความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  และการละเล่นต่างๆ   ในประเทศ
กัมพูชาเป็นอย่างดี  ต่อมาได้กลับมาประเทศไทยได้รวบรวมสมัครพรรคพวกท่ีชอบร้องและร าต้ังเป็น
คณะลิเกขึ้น  ลักษณะลิเกเขมรคล้ายลิเกไทย  โดยใช้บทร้องและเจรจาเป็นภาษาเขมร  ไม่มีการร า
อย่างละครแต่ร าประกอบพองาม  หรืออาจจะมีระบ าสลับฉากหรือสอดแทรกในเรื่อง  เช่น  ร าอาไย
หรือกระโนบติงตอง  เป็นต้น  เรื่องท่ีน ามาแสดงเอามาจากนิทานพื้นบ้าน  เช่น  เจ็ดยอดกุมาร  กุดาม
ซอ  (ปู่ขาว)  ก่อนการแสดงจะมีการไหว้ครู  แล้วแนะน าตัวละครจึงเข้าสู่เรื่องราว  เครื่องดนตรี
ประกอบด้วย  ซอตครัวเอก  กลองร ามะนา  2  ลูก  กรับ  ฉิ่ง  และฉาบ  ผู้แสดงส่วนใหญ่ใช้ผู้หญิง
แสดงเป็นตัวผู้หญิงและชาย  ส่วนผู้ชายจะแสดงเป็นตัวตลกเท่านั้น  การแต่งกายเป็นแบบพื้นบ้านแต่
มีมงกุฎสวมทั้งตัวพระตัวนาง  ในราวปี  พ.ศ. 2503  นายเปรม  รัตนดี  ได้จัดต้ังคณะลิเกข้ึนท่ีบ้าน ดง
เค็ง  ต าบลเมืองลิง  อ าเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  ช่ือว่า  “คณะเปรมปรีด์ิสามัคคีศิลป์”  ซึ่งมีอยู่
เพียงคณะเดียวและมีผู้ว่าจ้างไปแสดงน้อยเต็มที   
  การฟ้อนร าท่ีพบอยู่ในการแสดงท่ีเป็นเรื่องเป็นราวดังกล่าวข้างต้น  พบว่ามีท่าฟ้อน
อีสานปรากฏอยู่ในการแสดงเบื้องต้นนั้นเป็นการร่ายร าประกอบการร้อง  โดยแสดงท่าร าประกอบ
อย่างอิสระ  ไม่ตายตัว  ต่อมามีผู้เช่ียวชาญการฟ้อนร าได้พยายามน าท่าฟ้อนเหล่านั้นมาก าหนดแม่ท่า
ฟ้อนอีสานขึ้น  ซึ่งมีอยู่มากกว่า  48  ท่า 
 

 3. การฟ้อนร าในงานประเพณี  วัฒนธรรม 

  งานประเพณี  วัฒนธรรมของอีสานนั้นจัดว่า  มีเทศกาลงานบุญตลอดท้ังปีซึ่งจะเห็นได้
จากประเพณีสิบสองเดือน  ด้วยเหตุนี้การเกิดการฟ้อนร าในงานประเพณี  วัฒนธรรมจึงเป็นส่ิงควบคู่
กัน  เพื่อแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน  นอกจากการฟ้อนร าจะเป็นส่วนหนึ่งในงาน
ประเพณีท่ีจัดขึ้นแล้ว การฟ้อนร าในแต่ละหมู่บ้านยังคงแสดงถึงการฟ้อนของชนเผ่าต่างๆ ท่ีมีเช้ือสาย
แตกต่างกันถึง  8  เผ่า  เช่น  ชาวไทยอีสาน  ชาวภูไท  ชาวข่า  ไทยกะโซ่  ไทยกะเลิง  ไทยแสก 
ไทยย้อ  ไทยกุลา  (ชนเผ่าต่างๆ  ในภาคอีสาน, 2553: 1)  การฟ้อนร าในกลุ่มชนเผ่ายังคงรักษา
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เอกลักษณ์  รูปแบบการฟ้อนด้ังเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น  และยังคงมีให้เห็นในงานเทศกาลประจ า
ท้องถิ่น 

  ระบ าแสดงเอกลักษณ์ท้องถิ่น  คือ  ระบ าท่ีประดิษฐ์ขึ้น  เพื่อแสดงจุดเด่นบางอย่างท่ีมี
ช่ือเสียง  หรือเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  หรือสถานท่ีต่างๆ  เพื่อให้เกิดความภูมิใจของคนในชุมชน  
หรือเพื่อเชิดชูความงามหรือเกียรติยศของสถานท่ีนั้นๆ  เช่น  ฟ้อนภูไท  3  เผ่า  เป็นการรวมศิลปะ
การฟ้อนพื้นเมืองของจังหวัดกาฬสินธุ์  นครพนม  สกลนคร  เป็นชุดการฟ้อนเดียวกัน  ฟ้อนคอน
สวรรค์  เป็นการฟ้อนเพื่อประกอบล าคอนสะหวัน  จึงเป็นการล าของหมอแคนในแคว้นสะหวันเขต  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ฟ้อนศรีโครตบูรณ์  แสดงการฟ้อนเพื่อบูชา  เฉลิมฉลอง  
พระบรมสารีริกธาตุ  ร าบายศรีสู่ขวัญ  เพื่อเรียกขวัญก าลังใจของบรรดาแขกผู้มาเยือน  ระบ าท้าว  
ศรีธนเลือกคู่  เพื่อเล่านิทานพื้นบ้านในรูปของการแสดง  (สุรพล  วิรุฬห์รักษ์, 2549: 475-521) 
  ท่าฟ้อนร าของชาวผู้ไทยจังหวัดนครพนม  ท่าฟ้อนร าส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
ของชาวบ้าน  มีท่าฟ้อน  16  ท่า  แบ่งท่าฟ้อนเป็น  3  ลักษณะคือ  ท่าท่ีพัฒนามาจากวิถีชีวิตของ
ชาวผู้ไทย  ท่าฟ้อนท่ีเลียนแบบกิริยาอาการของสัตว์  และท่าฟ้อนท่ีเลียนแบบจากต้นไม้ใบหญ้า    (นง
เยาว์  อ ารุงพงษ์วัฒนา, 2541: หน้าบทคัดย่อ) 
  การท ามาหากินมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์การแสดงพื้นบ้าน  สะท้อนวิถีชีวิตชาวบ้าน 
เช่น  เซิ้งร่อนทอง  เซิ้งท านา  เซิ้งทอผ้า  เซิ้งสาวเลยลงท่า (อาบน้ า)  โดยการคิดค้นท่าฟ้อนร า  แต่ละ
ท่าแล้วเรียงล าดับความส าคัญตามล าดับ  ขั้นตอนจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวันแล้ว
ดัดแปลงผสมผสานกับลีลาท่าร านาฏศิลป์ไทยและท่าร าฟ้อนท้องถิ่น  ท่าฟ้อนร า 

  การฟ้อนร าในขบวนแห่บั้งไฟ  ออกพรรษา  เข้าพรรษา  งานประเพณีประจ าจังหวัด
รวมถึงการจัดการประกวดการฟ้อนร าเป็นขบวน  เป็นกลุ่ม  ดังท่ี  สุรพล  วิรุฬห์รักษ์  ได้กล่าวถึง
ระบ าต่างๆ  ในนาฏยศิลป์รัชกาลท่ี  9  ดังนี้  (สุรพล  วิรุฬห์รักษ์, 2549: 286-395) 
  นาฏศิลป์สร้างสรรค์ท่ีเกิดขึ้นในรัชกาลท่ี  9  มีการสร้างสรรค์ระบ าใหม่ๆ  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการในลักษณะต่างๆ เป็นจ านวนมากจากการส ารวจ พบว่าต้ังแต่พ.ศ. 2489  เป็น
ต้นมา  มีการสร้างสรรค์ระบ าสอดแทรกลงไปโขนละครบ้างและค่ันเวลาเปล่ียนฉากบ้าง  ความนิยมใน
การแทรกระบ าลงในละครเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มสีสันและตระการตาให้แก่การแสดง  ครั้นมาถึง  พ.ศ.
2510  มีการคิดระบ าโบราณคดี  โดยด าริของนายธนิต  อยู่โพธิ์  อธิบดีกรมศิลปากร  ระบ าโบราณคดี
เป็นระบ าท่ีน าข้อมูลทางโบราณคดีจากแต่ละยุคในอดีตมาท าเป็นระบ าขึ้น  5  ชุด  ระบ าชุดนี้ท าให้
บทบาทของตนเปล่ียนจากการเป็นเพียงส่วนประกอบรอง  หรือส่วนเสริมของการแสดงโขนละคร  
เป็นการแสดงเอกเทศท่ีมีความส าคัญและมีความโดดเด่นในตัวเอง  และมีผลสืบเนื่องให้เกิดการ
สร้างสรรค์ระบ าเอกเทศเช่นนี้อีกเป็นจ านวนหลายร้อยชุด  ต้ังแต่  พ.ศ. 2542  ระบ าท่ีปรากฏอยู่ใน
งานวิจัยนี้มีจ านวน  261  ชุด  อันเป็นชุดท่ีจัดแสดงต่อสาธารณชนหลายครั้ง 
  ระบ าศิลปาชีพ  คือ  ระบ าท่ีประดิษฐ์ขึ้นโดยอาศัยท่าทาง  และกระบวนการในการ
ประกอบอาชีพต่างๆ  ทางหัตถกรรม  และเกษตรกรรมในท้องถิ่น  แล้วน ามาปรับปรุงท่าด้วยวิธีการ
ทางนาฏยศิลป์ให้เกิดเป็นระบ าท่ีสะท้อนวิถีชีวิต  และการท างานของท้องถิ่นนั้นๆ   และระบ า
เนื่องมาจากประเพณี  พิธีกรรม  และการละเล่น  ประดิษฐ์ขึ้นจากรูปแบบและวิธีการท่ีมีอยู่ ใน
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กิจกรรมทางประเพณี  พิธีกรรม  หรือการละเล่นด้ังเดิมของท้องถิ่น  แล้วน ามาปรับเป็นกระบวนการ
แสดงนาฏยศิลป์ในรูปแบบของระบ า 
 จึงอาจกล่าวได้ว่า  การฟ้อนร าในประเพณี  วัฒนธรรมของชาวอีสานมีผลต่อการสร้างสรรค์
นาฏศิลป์พื้นบ้านอยู่ตลอดเวลา  และมีการตื่นตัวในการประดิษฐ์ระบ าศิลปาชีพ  ระบ าท่ีสร้างสรรค์มา
จากพิธีกรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต  ท าให้เกิดการพัฒนางานด้านนาฏศิลป์พื้นบ้านในยุคของรัชกาลท่ี  9  
อย่างมากมาย 

 

นาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคอีสานกับบริบททางสังคม 
1. ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคอีสาน 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีประมาณ  168,854  ตารางกิโลเมตร  เป็นภาคท่ีมี
พื้นท่ีกว้างมากประกอบด้วย  20  จังหวัด  ได้แก ่ เลย  หนองคาย  นครพนม  อุดรธานี  หนองบัวล าภู  
สกลนคร  ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มุกดาหาร  ชัยภูมิ  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  ยโสธร  อ านาจเจริญ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บึงกาฬ (ภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 
2557: 1) 
 

 
 

ภาพท่ี  6.1  แผนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ท่ีมา : แผนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2550: 1 

 
  1.1 ท่ีต้ังและขอบเขตของภาค 
   1.1.1 ทิศเหนือ  ติดกับประเทศลาว  ดินแดนท่ีอยู่เหนือสุดคือ  อ าเภอบึงกาฬ  
จังหวัดหนองคาย  มีแม่น้ าโขงเป็นพรมแดนธรรมชาติ 

   1.1.2 ทิศตะวันออก  ติดต่อภาคกลาง  ดินแดนท่ีอยู่ตะวันออกสุดคือ  อ าเภอ
โขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  มีแม่น้ าโขงเป็นพรมแดนธรรมชาติ 
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   1.1.3 ทิศตะวันตก ติดต่อภาคกลาง ดินแดนท่ีอยู่ตะวันตกสุดคือ  อ าเภอนาแห้ว  
จังหวัดเลย  มีเทือกเขาเพชรบูรณ์และดงพญาเย็นเป็นพรมแดนกั้นเขตแดน 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นท่ีราบสูงเกิดจากการยกตัว
ของแผ่นดิน  2  ด้าน  คือ  ด้านตะวันตกและด้านใต้ของภาค  ท าให้มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก 
มีลักษณะคล้ายกระทะ  แบ่งเป็น  2  เขตใหญ่  ได้แก่ 
   1.2.1 บริเวณแอ่งท่ีราบ 

    1.2.1.1 แอ่งท่ีราบโคราชเกิดขึ้นบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ ามูลและชี ลักษณะ
เป็นท่ีราบสูงสลับกับเนินเขา 
    1.2.1.2 แอ่งสกลนคร  อยู่ทางตอนเหนือของภาคต้ังแต่แนวเขาภูพาน 
ไปจนถึงแม่น้ าโขง  มีแม่น้ าสงครามและห้วยน้ าก่ าไหลผ่าน 
   1.2.2 บริเวณเขตภูเขา 
    1.2.2.1 ภูเขาทางด้านตะวันตกของภาค  วางตัวแนวเหนือ – ใต้  ได้แก่  
ภูเขาเพชรบูรณ์  และภูเขาดงพญาเย็น 
    1.2.2.2 ภูเขาท่ีแบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร  ได้แก่  ทิวเขา
ภูพาน 

   1.2.3 แม่น้ าท่ีส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    1.2.3.1 แม่น้ ามูล มีความยาวประมาณ 641 กิโลเมตร เป็นแม่น้ าสาย
ส าคัญของอีสานตอนล่าง  ต้นน้ าอยู่ท่ีทิวเขาสันก าแพง  แล้วไหลลงสู่แม่น้ าโขงท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 
    1.2.3.2 แม่น้ าชี  มีความยาวประมาณ  765  กิโลเมตร  เป็นแม่น้ าสาย
ส าคัญท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย  มีต้นก าเนิดท่ีทิวเขาเพชรบูรณ์และไหลไปรวมกับแม่น้ ามูลท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ลักษณะภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะแบบทุ่งหญ้าสะวันนา  
(AW)  คือ  มีอากาศร้อนช้ืนสลับกับฤดูแล้ง  มีฝนตกปานกลาง 
   ฤดูหนาว ช่วงเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็นเนื่องจากได้รับอิทธิพล
จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดท่ีมีอุณหภูมิต่ าสุด  ได้แก่  จังหวัดเลย 

   ฤดูร้อน  ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม  อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก 
เพราะอยู่ไกลจากทะเล  จังหวัดท่ีมีอุณหภูมิสูงสุด  คือ  อุดรธานี 
   ฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชัน  
จังหวัดท่ีมีปริมาณน้ าฝนมากท่ีสุด  คือ  นครพนม  และจังหวัดท่ีมีฝนตกน้อยท่ีสุด  คือ  นครราชสีมา 
  1.4 ทรัพยากรธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   1.4.1 ทรัพยากรดิน  ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินทราย  และขาด
ธาตุอาหาร  ใต้ดินมีเกลือหินท าให้ดินเค็มและแห้งไม่เหมาะในการเพาะปลูกพืชและท านา 
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   1.4.2 ทรัพยากรน้ า  เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินปนทราย  ไม่
สามารถอุ้มน้ าได้  จึงท าให้ขาดแคลนน้ าเป็นส าคัญ  จึงต้องอาศัยการชลประทานเข้ามาช่วยมีการสร้าง
เข่ือนหรืออ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่เพื่อเก็บกักน้ า 
  1.5 เข่ือนส าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก ่
   1.5.1 เข่ือนสิรินธร  อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี 
   1.5.2 เข่ือนจุฬาภรณ์  อยู่ในจังหวัดชัยภูมิ 
   1.5.3 เข่ือนอุบลรัตน์  อยู่ในจังหวัดขอนแก่น 
   1.5.4 เข่ือนล าปาว  อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   1.5.5 เข่ือนล าตะคอง  อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา 
   15.6 เข่ือนล าพระเพลิง  อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา 
  จากสภาพทางภูมิศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แบ่งกลุ่มเป็นอีสานตอนบน
และอีสานตอนล่าง  ตามสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศโดยแบ่งตามท่ีต้ัง  ภาคอีสานตอนบนต้ังอยู่
บนแอ่งสกลนคร  ส่วนภาคอีสานตอนล่างต้ังอยู่บนแอ่งโคราช  โดยอีสานตอนบนมีด้วยกัน  11  
จังหวัด คือ กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  นครพนม  มหาสารคาม  มุกดาหาร  ร้อยเอ็ด  สกลนคร  หนองคาย  
หนองบัวล าภู  อุดรธานี  เลย  และอีสานตอนล่างมีด้วยกัน  8  จังหวัด  คือ  ชัยภูมิ  นครราชสีมา  
บุรีรัมย์  ยโสธร  ศรีสะเกษ  สุรินทร์  อ านาจเจริญ  อุบลราชธานี   
 

 2. ลักษณะทั่วไปทางสังคม 

  ดินแดนภาคอีสานของไทยหรือท่ีเรียกกันว่า  “ท่ีราบสูง”  จัดเป็นอู่อารยธรรมต้ังแต่
โบราณกาล  หลักฐานท่ีพบในดินแดนอีสานหลายอย่างแสดงว่าเป็นต้นก าเนิดท้ังแบบอย่างศิลปะ    
การใช้เทคโนโลยีรุ่นเก่าแก่ท่ีสุดเท่าท่ีพบมาทุกแห่งในประเทศไทย  จึงนับได้ว่าเป็นดินแดนแห่งพื้นฐาน
อารยธรรมท่ีแผ่ขยายและคล่ีคลายเปล่ียนแปลงออกไปตามสภาพส่ิงแวดล้อม  และในท่ีสุดดินแดน
ภาคอีสานก็มีเอกลักษณ์ท่ีแสดงความเป็นตัวของตัวเองอย่างเด่นชัด 
  สภาพแห่งการด าเนินชีวิตท่ัวไปของชาวไทยในภาคอีสาน  ขึ้นอยู่กับความเช่ือและ
ระเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีอันมีมาแต่โบราณ  แม้ว่ากาลเวลาจะผ่านพ้นมาเนิ่นนาน
แล้วก็ตาม  เนื่องจากมาตรการท่ีช่วยควบคุมการประพฤติปฏิบัติของประชาชนยังได้รับการยึดถืออย่าง
เคร่งครัด  และรู้สึกว่ามีความมั่นคงมากกว่าทุกภาคด้วยซ้ า  เช่น   การมีจารีตหรือ  “ฮีต”  ดังท่ี
เรียกว่า  “ฮีตสิบสอง  คองสิบส่ี”  เป็นเชิงบังคับให้ประชาชนเคร่งครัดในกรอบประเพณีท่ีถือปฏิบัติ
เป็นเรื่องๆ  คราวๆ  งานฮีตจึงเป็นการท างานร่วมกันท้ังแรงกายแรงใจเพื่อสังคมส่วนรวม  โดยมุ่งไป
ทางบุญทางกุศลเสียเป็นส่วนใหญ่ 
  มาตรการอย่างหนึ่งเรียกว่า  “ขะล า”  ซึ่งปัจจุบันออกจะไม่ค่อยเคยชินกันนั้น  มีผลท่ี
ให้ประชาชนยึดถือเป็นคติเตือนใจให้ส ารวมในการกระท าทุกกรณี  ซึ่งมีอยู่หลายร้อยพันอย่างและ
แยกออกเป็นเรื่องๆ  ด้วย  เพื่อเหมาะแก่การศาสนามีการหยุดการละเว้นงานบางอย่าง  ขะล าท่ีว่า
ด้วยประเพณีชายหนุ่มหญิงสาว  ซึ่งยอมให้พบปะพูดคุยกันได้แต่ห้ามถูกเนื้อต้องตัวกัน  ชายหนุ่มนั้น
ห้ามมิให้ล่วงล้ าย่างกรายไปบนเรือนโดยไม่มีผู้คน  หญิงสาวไปไหนมาไหนคนเดียวกลางคืน  หรือไป
กับชายหนุ่มสองต่อสองแม้กลางวัน  ก็เป็นส่ิงต้องห้ามด้วย  จึงจดจ าไว้สอนลูกสอนหลานตลอดมา 
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  ลักษณะของหมู่บ้านซึ่งผู้คนอาศัยจนเป็นแหล่งชุมชน  ก็อาศัยท่ีราบริมน้ าหรือริมหนอง
ริมบึง  ถ้าส่วนใดมีน้ าท่วมอยู่เสมอและน้ าเจ่ิงนองอยู่นาน  ก็จะขยับขยายขึ้นไปอยู่บนโคกบนดอย  
ส่วนท่ีอยู่ห่างออกไปจากท่ีลุ่มแถบแม่น้ าล าคูคลองหนองบึง  ก็จะแสวงหาท่ีซึ่งมีต้นไม้ชนิดเนื้ออ่อน
ด้วยทราบดีว่าภายใต้แผ่นดินส่วนนั้นจะมีน้ า  การอยู่รวมกันใกล้ชิดกันมากๆ  จนดูรวมกันเป็นกระจุก
นี้มีผลให้เกิดความสมานสามัคคี  ช่วยเหลือเผ่ือแผ่กัน  ท าส่ิงใดก็ท าด้วยกัน   การออกเรือนหรือ  
“ออกเฮือน”  ของหนุ่มสาวท่ีปลงใจแต่งงานกันนั้น  ก็มักจะอยู่กับพ่อตาแม่ยายสักพักหนึ่ง  แล้วจึง
ค่อยขยับขยายออกไปอยู่เป็นที่ทางของตน  ซึ่งอาจได้รับแบ่งท่ีดินจากผู้ใหญ่ก็ได้  มาในปัจจุบันปัญหา
เรื่องท่ีดินออกจะท าความล าบากให้มากขึ้น  จึงมักเปล่ียนจากออกเรือนไกลๆ  เป็นปลูกเรือนอยู่ใกล้
บ้านพ่อแม่ แล้วใช้เวลาว่างจากการท านาไปรับจ้างยังจังหวัดอื่น ซึ่งก็สร้างปัญหาอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน  
อย่างไรก็ตาม  ชาวไทยในภาคอีสานก็ยังอุดมไปด้วยมรดกสมบัติทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ  อีกมาก  
โดยเฉพาะทางด้านการแสดงพื้นบ้าน  ท่ีเป็นเสมือนส่ือแสดงให้เห็นความรู้ความสามารถในการ
สร้างสรรค์  (เรณู  โกศินานนท์, 2539: 36-37) 
 
 3. ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีประเพณีท้องถิ่น  เป็นลักษณะพิธีกรรมตาม
ปฏิทิน  คือ  ในแต่ละเดือนจะมีประเพณีหรือพิธีกรรม ประเพณีเรียงล าดับติดต่อกันไปทุกเดือนครบ
ท้ังสิบสอง  เรียกว่า  ฮีตสิบสอง  หมายถึง  จารีตประเพณีท่ีประชาชนในภาคอีสานปฏิบัติกันในโอกาส
ต่างๆ  ท้ังสิบสองเดือนของแต่ละปี  (บุปผาชาติ  อุปถัมภ์นรากร, 2542: 59) 
  ฮีต  เป็นภาษาลาว  ซึ่งลาวเอามาจากค าศัพท์ของภาษาบาลีหรือปาลีใช้ว่า  “จาริตต”  
อ่านว่า  จา – ริด – ตะ  แล้วชนชาวลาวและไทอีสานก็น ามาใช้ในภาษาของตนว่า  “จาฮีต”  ต่อมา
กร่อนค า  โดยตัดค าหน้าคือค า  “จา”  ออกเหลือ  “ฮีต”  ค าเดียวโดดๆ  ซึ่งพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525  ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้  “จารีต”  เป็นค านาม  แปลว่า  ประเพณีท่ี
ถือสืบต่อกันมานาน  ส่วน  “จารีตประเพณี”  มีความหมายว่า  “ระเบียบประเพณีท่ีนิยม  และ
ประพฤติกันสืบมา  ถ้าฝ่าฝืนถือว่าเป็นความผิดเป็นช่ัว”  (บุญเกิด  พิพพ์วรเมธากุล, 2544: 1) 
  ประเพณีสิบสองเดือนท่ีชาวอีสานถือปฏิบัติและสืบทอดมาถึงปัจจุบัน  ประกอบด้วย 
  เดือนท่ี  1  (เดือนอ้าย)  บุญข้าวกรรม  เป็นพิธีส าหรับภิกษุสงฆ์  เพื่อการปฏิบัติตนให้
พ้นจากอาบัติกิเลสต่างๆ  มีการให้ทานรักษาศีลภาวนาและแผ่เมตตา 
  เดือนท่ี  2  (เดือนยี่)  บุญคูนลาน  เมื่อนวดข้าวในลานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะท าบุญ
ให้ทานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง  ครอบครัว  และหมู่บ้านก่อนน าข้าวเปลือกมาเก็บไว้ในยุ้งฉาง 
  เดือนท่ี  3  บุญข้าวจ่ี  ก าหนดพิธีกันในกลางเดือน  “อัง”  หรือ  “จ่ีไฟ”  ให้สุก  
ชาวบ้านจะรวมตัวกันท าท่ีหมู่บ้านหรือตามบ้าน  หรือไปรวมกันท าท่ีวัดเสร็จแล้วน าถวายให้พระภิกษุ
หรือสามเณรได้ฉันพร้อมกับอาหารคาวหวานอื่นๆ 
  เดือนท่ี  4  บุญผะเหวดหรือบุญมหาชาติ  มีการฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดรชาดก    
ถือว่าเป็นการท าบุญมหากุศลท่ียิ่งใหญ่  พุทธศาสนิกชนไปร่วมท าบุญกันท่ีวัดกันอย่างมากมาย 
  เดือนท่ี  5  บุญสรงน้ า  โดยตักน้ าท่ีสะอาดเจือด้วยน้ าหอมแล้วน าไปสรงพระพุทธรูป 
พระภิกษุสงฆ์  สามเณรและผู้หลักผู้ใหญ่ท่ีเคารพนับถือ  เริ่มต้ังแต่ขึ้น  15  ค่ า  เดือน 5  ไปถึง 15 ค่ า  
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เดือน  6  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง  การกุศลอื่นๆ  เนื่องในบุญสรงน้ านี้มีการก่อเจดีย์ทราย  
การปล่อยนกปล่อยปลาหรือสัตว์ที่มีชีวิต  มีพิธีท าบุญเล้ียงพระเพล  เสร็จแล้วมีการเล่นฟ้อนร าขับร้อง
และสาดน้ ากันเป็นท่ีสนุกสนาน 
  เดือนท่ี  6  บุญบั้งไฟ  จะท าบุญกุศลท่ีวัดเสร็จแล้วตอนบ่ายจะมีพิธีจุดบั้งไฟเพื่อเป็น
การบวงสรวงพระยาแถนเทวดาบนท้องฟ้าบันดาลให้ฝนตก  เพื่อชาวนาจะได้ท านาในฤดูต่อไป 
  เดือนท่ี  7  บุญซ าฮะ  ค าว่า “ซ าฮะ” ก็คือ “ช าระ” หมายถึง การช าระส่ิงท่ีรกรุงรังให้
หมดมลทินเครื่องเศร้าหมองต่างๆ  โดยเฉพาะผ้านุ่ง  ผ้าห่ม  เครื่องใช้ท่ีสกปรกต้องซักฟอกช าระให้
สะอาดด้วยการท าบุญท าทาน  เป็นต้น  ร่างกายและจิตใจจะได้ผ่องใสอยู่เย็นเป็นสุข 
  เดือนท่ี  8  บุญเข้าพรรษา  พุทธศาสนิกชนจะไปร่วมท าบุญท่ีวัด  มีเครื่องถวาย
สักการะท่ีส าคัญคือ  การหล่อเทียนพรรษา  โดยการแกะสลักเทียนเป็นลวดลายตกแต่งประดับประดา
อย่างสวยงามเพื่อประกวดประชันกัน  แต่ละพื้นท่ีจะจัดขบวนแห่ไปยังวัดก าหนดตรงกับวันเพ็ญเดือน  
4 
  เดือนท่ี  9  บุญข้าวประดับดิน  ก าหนดพิธีในวันแรม  14  ค่ าเดือน  9  ท่ีเรียกกันว่า 
“ข้าวประดับดิน”  โดยการน าข้าวห่อ  ขนมหวาน  หมากพลู  บุหรี่  น าไปวางไว้บนพื้นดินตามท่ีต่างๆ
เป็นการท าบุญอุทิศให้แก่ญาติพี่น้องท่ีตายไปแล้ว  เมื่อท าบุญดังกล่าวก็มีการเล้ียงอาหารกันใน
ระหว่างครอบครัวและแจกจ่ายไปตามญาติมิตรท่ีเคารพนับถือ  ในวันนี้ชาวบ้านจะพากันเข้าวัดรักษา
ศีลฟังธรรมเทศนา 
  เดือนท่ี  10  บุญข้าวสาก  ค าว่า  “ข้าวสาก”  ก็คือ “ข้าวสลาก” พิธีนี้ท ากันในวันขึ้น 
15  ค่ า  เดือน  10  ชาวบ้านจะน าข้าวต้ม  ขนม  เล้ียงดูแลแจกจ่ายกันในตอนเพลง  (กลางวัน)  ของ
วันนี้  ชาวบ้านจะน าส ารับกับข้าวและเครื่องไทยทานไปถวายพระภิกษุในวัด  เขียนสลากบอกช่ือ
เจ้าของส ารับกับข้าวแล้วใส่ในบาตร  พร้อมกับนิมนต์ให้พระภิกษุตลอดจนสามเณรเป็นผู้จับสลาก  
พระภิกษุองค์ใดถูกสลากของใครก็จะได้รับกับข้าวและเครื่องไทยทานของผู้นั้น 
  เดือนท่ี  11  บุญออกพรรษา  เป็นโอกาสของชาวพุทธศาสนิกชนจะได้แสดงความ
เล่ือมใสในพระพุทธศาสนาครั้งใหญ่  ชาวบ้าน  พระสงฆ์  และสามเณรจะช่วยกันจัดท าไต้ประทีปขึ้น
ในวัดตรงหน้าพระอุโบสถ  แล้วน าประทีปธูปเทียนมาจุดบูชาพระรัตนตรัย  ซึ่งตรงกับ  15  ค่ า  เดือน  
11  เป็นเวลา  3  วัน  3  คืน 
  เดือนท่ี  12  บุญกฐิน  ชาวบ้านจะพากันท าบุญกฐินหลังออกจากพรรษา  ซึ่งถือตาม
คตินิยมในทางพุทธศาสนา  นอกจากบุญกฐินแล้วก็ยังมีบุญทอดผ้าป่า  โดยเฉพาะบุญทอดผ้าป่านี้
ไม่ได้ก าหนดตามกาลและเวลา คือ เจ้าของหรือเจ้าภาพก าหนดท าพิธีเมื่อไรก็ได้ (เครือจิต  ศรีบุนนาค, 
2554: 66-67) 
 
 4. ประชากร  ชนเผ่า 

  ประชากร  ชนเผ่า  ของภาคอีสานจะประกอบด้วยกลุ่มชนหลายเผ่า  เช่น  ชาวไทย
อีสาน  ลาว  เวียดนาม  (ญวน)  เขมร  ส่วย  (กุย)  แสก  ย้อ  ผู้ไทย  กะโส้  (โซ่)  รวมทั้งไทยโคราช  
ซึ่งแต่ละเผ่ามีความแตกต่างกันท้ังทางด้านภาษา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ียึด
มั่นในจารีตประเพณี  ท่ีเรียกว่า  “ฮีตบ้านครองเมือง”  และ  ฮีตสิบสอง  คองสิบส่ี”  สอนให้เกิด  
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การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ร่วมกิจกรรมสังคมและงานบุญกุศลเป็นประจ า  ท าให้การใช้ชีวิต
อยู่รวมกันของกลุ่มชนต่างๆ  เหล่านี้มีความสุขตลอดมาตราบถึงปัจจุบัน 

  ด้วยอุปนิสัยขยันขันแข็งและสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์  จิตใจผ่องใสอ่อนโยน  และ
เวลาท่ีว่างจากการท านา จึงคิดค้นสร้างสรรค์งานศิลป์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ้าไหมลาย ผ้าฝ้ายทอมือ 
ข้าวของเครื่องใช้  เครื่องจักรสาน  และเครื่องปั้นดินเผา  เพื่อใช้เองในครัวเรือนและแลกเปล่ียน
ระหว่างกันในชุมชน  ต่อมาผลิตได้เป็นจ านวนมากจึงออกจ าหน่ายสร้างรายได้แก่ครอบครัวอีกทาง
หนึ่ง  ความอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติท่ีสวยงามบนยอดเขาสูงหลายแห่ง  แหล่งรวมอารยธรรม
โบราณนับพันปีท่ีทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์  ตลอดจนวัฒนธรรมพื้นบ้าน  วิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย  และ
ความมีน้ าใจของชาวอีสาน  ยังคงเป็นเสน่ห์ท่ีมัดใจให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาเยือนภาคอีสานอย่าง
ต่อเนื่อง   
 จากสภาพภูมิประเทศและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีมีวัฒนธรรมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพนี้
เองท าให้ลักษณะการฟ้อนร าของชาวอีสาน  มีลักษณะสนุกสนาน  ประกอบกับจังหวะเพลงท่ีเร้าใจ 
เพื่อให้เกิดการต่ืนตัวในการท างานและเร่งรัดให้ภารกิจการท างานเสร็จแข่งกับอากาศท่ีร้อน  รีบเร่ง  
และยังแสดงให้เห็นถึงความสามัคคี  ร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานบุญประเพณีท่ีมีมาอย่างต่อเนื่อง 
 

การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคอีสานชุดเซิ้งตังหวาย 

 1. ประวัติความเป็นมาเซ้ิงตังหวาย 

  เป็นการร าเพื่อบูชาส่ิงศักด์ิสิทธิ์หรือเพื่อขอขมา  นายประดิษฐ์  แก้วจิณ  ครูใหญ่
โรงเรียนบ้านเจียด  อ าเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้น ามาแสดงครั้งแรกท่ีทุ่งศรีเมือง  ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมาก  ต่อมา อาจารย์ศิริเพ็ญ  อัตตไพบูลย์  อาจารย์หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์  
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี  เห็นสมควรจะส่งเสริม  จึงได้เอาแบบไปดัดแปลงให้เหมาะสมกับกาลสมัย 
และเป็นท่ีนิยมแสดงกันอยู่ทุกวันนี้ 
  เครื่องดนตรีเดิมมีไม่กี่ช้ิน  คือ  แคน  พิณ  ซอ  ไม้กรับ  และต่อมา  วิทยาลัยนาฏศิลป์
ร้อยเอ็ดได้น าเครื่องดนตรี  คือ  โปงลาง  มาเพิ่มขึ้นอีก  เพื่อความไพเราะสนุกสนานยิ่งขึ้น  เวลาแสดง
พวกหนึ่งดนตรีอีกพวกหนึ่ง  ร าตามท านอง  ส่วนอีกพวกหนึ่งร าตามบทร้อง  ให้เข้าจังหวะสอดคล้อง
กัน  ผู้ชมบางครั้งจะตบมือตามจังหวะและใส่สร้อยให้เป็นจังหวะด้วยค าว่า  “เยือกเยือก”  ซึ่งแปลว่า
เป็นระเบียบพร้อมเพรียง  (สุมิตร  เทพวงษ์, ม.ป.ป.: 72) 
  การฟ้อนตังหวาย  มีอยู่  2  ลักษณะ  ได้แก่ 
  1. ฟ้อนตังหวายเป็นฟ้อนเพื่อบวงสรวงบูชา  โดยเฉพาะชนชาติท่ีอาศัยอยู่ตามแถบ  
ลุ่มน้ าโขงมีความเช่ือและยึดมั่นในการนับถือเทวดาฟ้าดิน  ภูตผีวิญาณ  ต้นไม้ใหญ่  จอมปลวก  งูใหญ่ 
หนองน้ าใหญ่  เป็นต้น  และเข้าใจว่าส่ิงท่ีตนนับถือนั้นสามารถจะบันดาลให้เกิดผลส าเร็จหรือเมื่อเกิด
อะไรท่ีผิดจากธรรมดาก็เข้าใจว่าส่ิงท่ีตนให้ความนับถือโกรธจึงบันดาลให้เป็นไปอย่างนั้น  จึงจัดให้มี
การบวงสรงงบูชาหรือจัดให้มีพิธีขอขมาขึ้นเพื่อขอให้มีโชคลาภ  โดยมีหัวหน้าเป็นผู้บอกกล่าวกับ    
ส่ิงนั้น  โดยผ่านล่ามเป็นผู้ขอขมา  มีการฆ่าสัตว์  ไก่  หมู  วัว  ควาย  และส่ิงอื่นๆ  ตามก าหนด  เพื่อ
น ามาบูชาเทพเจ้าหรือเจ้าท่ีเจ้าทางท่ีตนเองนับถือ  เท่านั้นยังไม่พอได้มีการต้ังถวายฟ้อนร าเป็นการ
เซ่นสังเวย  พอถึงฤดูกาลชาวบ้านต่างจะน าเอาอาหารมาถวายเจ้าท่ีเจ้าทางหรือส่ิงศักด์ิสิทธิ์โดยถือว่า
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ปีใด  “ขนไก่  ไม่ตก  ขนนก  ไม่หล่น”  ก็ถือว่าปีนั้นดีเทวดาจะให้ความคุ้มครอง  จะต้องมีการจัด
ฉลองใหญ่โดยมีการ  “ต้ังถวาย  ฟ้อนร าถวาย”  แต่ต่อมาค าว่า  “ต้ังถวายฟ้อนถวาย”  ค านี้ได้สึก
กร่อนไปตามความนิยมเหลือเพียงค าส้ันๆ  ว่า  “ต้ังหวาย”  หรือ  “ตังหวาย” 
  2. ฟ้อนตังหวายกับร าตังหวาย  ร าตังหวายเป็นท านองล าของหมอล าในแคว้น      
สวันนะเขต  ค าว่า  ตังหวาย  น่าจะมาจากค าว่า  “ต่ังหวาย”  ซึ่งในสูจิบัตรการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ของศิลปินและกายกรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ก็ใช้ค าว่า  “ขับล าต่ังหวาย”  
ค าว่า  “ต่ังหวาย”   ถ้าพิจารณาตามความหมายของค าแล้ว  ค าว่า  “ต่ัง”  หมายถึงท่ีส าหรับนั่งไม่มี
พนัก  อาจมีขาหรือไม่ก็ได้  ดังนั้น  “ต่ังหวาย”  น่าจะหมายถึง  ท่ีนั่งท่ีท ามาจากหวาย 

  จึงสันนิษฐานว่า  การล าต่ังหวายเป็นท านองล าท่ีนิยมล าของหมอล าในหมู่บ้านท่ีมี
อาชีพผลิตต่ังหวายออกจ าหน่าย  แต่เมื่อท านองล านี้เผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยจึงกลายเป็น  “ล า
ตังหวาย”  ล าตังหวายเป็นท านองล าท่ีมีความเร้าใจ  สนุกสนานและมีความไพเราะเป็นอย่างยิ่ง  
โดยเฉพาะลักษณะของกลอนล าจะมีการยกย่องท้ังฝ่ายชายและหญิง  กลอนล ามีลักษณะโต้ตอบกันจะ
มีค าสร้อยลงท้าย  เช่นค าว่า  หนาคิงกลม  คนงามเอย  ซ าบายดี  และค าขึ้นต้นว่า  ชายเอย  นางเอย 
 
 2. องค์ประกอบการแสดงเซ้ิงตังหวาย 

  2.1 การแต่งกาย 

   เครื่องแต่งกาย  ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน  เครื่องแต่งกายนิยมใช้อยู่  2  แบบ  คือ 
 

 
 

ภาพท่ี  6.2  การแต่งกายด้วยเส้ือแขนกระบอก 
ท่ีมา : www.isangate.com/entertain/dance 
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ภาพท่ี  6.3  การแต่งกายด้วยผ้าแพรวารัดอก 
ท่ีมา : www.isangate.com/entertain/dance 

 
   2.1.1 สวมเส้ือแขนกระบอก  นุ่งผ้าถุงมัดหมี่คาดเข็มขัดเงินทับ  ผมเกล้ามวย  
ใช้ฝ้ายสีขาวมัดผมคล้ายอุบะ 
   2.1.2 ใช้ผ้าแพรวารัดอกท้ิงชายท้ังสองข้าง นุ่งผ้าถุงมัดหมี่ยาวครึ่งแข้ง เกล้าผม
มวยใช้ผ้ามัดหรือใช้ดอกไม้ประดับรอบมวยผม 
  2.2 ดนตรีและเพลงประกอบจังหวะ 

   ใช้ดนตรีพื้นเมืองอีสานในการบรรเลง  เช่น  โปงลาง  แคน  พิณ  ซอ  กั๊บแก๊บ  
ฉิ่ง  และฉาบ  ใช้ท านองล าตังหวาย 
 

                
 

                           
 
 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-QhJSAUlR3qY/T_z4TwJAADI/AAAAAAAAADw/VDbFHXhGIUk/s1600/shop216.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saw_u.jpg
http://vi555.files.wordpress.com/2011/09/e0b889e0b8b2e0b89a.jpg
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ภาพท่ี  6.4  เครื่องดนตรีวงโปงลาง 
ท่ีมา : www.isangate.com/entertain/dance 

 

บทสรุป 

 นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสาน  มีลักษณะการร่ายร าแบ่งตามลักษณะภูมิประเทศ  โดย
แบ่งเป็นอีสานเหนือและอีสานใต้ มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมชนเผ่า  รูปแบบการฟ้อนร า  รวมถึง
องค์ประกอบต่างๆ  จึงมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด  การฟ้อนร าพื้นเมืองในภาคอีสาน  เป็น
เครื่องแสดงถึงวิถีชีวิต  การท ามาหากิน  โดยมีวัตถุประสงค์หลักอยู่   3  ประการ  คือ  การฟ้อนร า  
ในพิธีกรรม  การฟ้อนร าเพื่อความบันเทิงหรือการแสดงท่ีเป็นเรื่องเป็นราว  และการฟ้อนในงาน
ประเพณี  วัฒนธรรม  ตามขนบธรรมเนียม  ประเพณีฮีตสิบสองท่ีชาวอีสานยึดถือปฏิบัติเป็น
วัฒนธรรมกันอย่างเคร่งครัดตลอดท้ัง 12 เดือน ซึ่งการฟ้อนอีสานเป็นส่วนหนึ่งในประเพณีท่ีขาดมิได้ 
 เซิ้งตังหวาย  เป็นการร าเพื่อบูชาส่ิงศักด์ิสิทธิ์  เพื่อบวงสรวงเทพเจ้าท่ีตนนับถือและยังเป็น
การน าเอาการร้องเป็นท านอง  ล า  ของหมอล า  น ามาฟ้อนเพื่อความบันเทิงอีกด้วย  การเซิ้งตังหวาย
เป็นการน าท่าด้ังเดิมของฟ้อนอีสานมาปรับปรุงให้เกิดท่าร าท่ีชัดเจนตามแบบนาฏยศิลป์ของหลวง  
นาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสานมีจุดเด่นท่ีการย่ าเท้าเร็ว  เน้นจังหวะการตบเท้า  การสะบัดข้อมือ  
การส่ายสะโพก  และท่วงท่าการร าท่ีสนุกสนานเร้าใจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/_ORafRUGaQks/SOsaYBqyVpI/AAAAAAAAAWQ/Op3CglHWsC8/s1600-h/lopburi_6.jpg
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ใบกิจกรรม 
 
ค าช้ีแจง ให้นักศึกษา  ดูคลิปการแสดงเซิ้งกระต๊ิบ  แล้วตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
 
 1. ลักษณะและรูปแบบของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสานในชุดเซิ้งกระต๊ิบ  เป็นอย่างไร 
 2. องค์ประกอบส าคัญในชุดเซิ้งกระต๊ิบ  มีอะไรบ้าง 
 3. นักศึกษามีวิธีการน าเซิ้งกระต๊ิบไปใช้ในโอกาสใดได้บ้าง 
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แบบฝึกหัดบทที่  6 
 
 1. จงอธิบายความหมายของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสาน 
 2. จงอธิบายความเป็นมาของเซิ้งตังหวาย 
 3. จงอธิบายรูปแบบและองค์ประกอบของเซิ้งตังหวาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 

เอกสารอ้างอิง 
 
เครือจิต  ศรีบุนนาค.  (2554).  นาฏกรรมพื้นบ้านอีสาน.  โครงการจัดท าต าราและงานวิจัย 
 เฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 
ชนเผ่าต่างๆ  ในภาคอีสาน. (2553).  (สืบค้นเมื่อ  18  มิถุนายน  2557)   
 http://koyzaa-za.blogspot.com/2010/01/blog-post_6795.html. 
นงเยาว์  อ ารุงพงษ์วฒันา.  (2541).  รายงานวิจัยเร่ืองการฟ้อนผู้ไทยจังหวัดนครพนม.  กรุงเทพฯ: 
 สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา. 
บุญเกิด  พิพพ์วรเมธากุล.  (2544).  ประเพณีอีสานและเกร็ดโบราณคดีไทอีสาน.  ขอนแก่น:  
 คลังนานาธรรม. 
บุปผาชาติ  อุปถัมภ์นรากร.  (2542).  นาฏศิลป์พื้นเมือง.  กรุงเทพฯ: โครงการต าราวิชาการราชภัฎ 
 เฉลิมพระเกียรติ. 
แผนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2550). (สืบค้นเมื่อ  28  เมษายน  2557) 
 http://eservice.labour.go.th/dlpwMapWeb/map/images/map_northeast.png 
พีรพงศ์  เสนไสย.  (2547).  สายธารแห่งฟ้อนอีสาน.  ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา. 
________.  (2552).  ศิลปะการแสดงปริทัศน์.  มหาสารคาม: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
ภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2557)  (สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2557) 
             http://sites.google.com/site/geographyfunny/2 
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  ศิลปะการแสดง  หนังประโมทัย  (สืบค้นเมื่อ  4  มิถุนายน  2557) 
 http://www.isangate.com/entertain/dance_04.html 
เรณู  โกศินานนท์.  (2539).  การแสดงพื้นบ้านในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. 
สุจิตต์  วงษ์เทศ.  (2532).  ร้องร าท าเพลง : ดนตรีและนาฏศิลป์ของชาวสยาม.  “ศิลปวัฒนธรรม 

 ฉบับพิเศษ.”  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พฆิเณศ. 
สุมนมาลย์  นิ่มเนติพันธ์  และ  สุมนรตี  นิ่มเนติพันธ์.  (2547).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้ 
 ขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ นาฏศิลป์ ม.4-ม.6.  กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์. 
สุมิตร  เทพวงษ์.  (ม.ป.ป.)  สารานุกรม  ระบ า  ร า  ฟ้อน.  กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นต้ิง เฮ้าส์. 
สุรพล  วิรุฬห์รักษ์.  (2549).  นาฏยศิลป์รัชกาลที่  9.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย. 
สุริยา  บรรพลา.  (2555).  แนวคิดทฤษฎี : การพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้านจังหวัดเลย. 
 โปรแกรมวิชานาฏศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 
 

http://www.isangate.com/entertain/dance_04.html


แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  7 

การฝึกปฏิบตัินาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสาน 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากได้ศึกษาบทเรียนแล้ว  นักศึกษาสามารถ 

 1. สามารถฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสานชุดเซิ้งตังหวายได้อย่างถูกต้อง 
 2. สามารถระบุองค์ประกอบ  ลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสานชุดเซิ้งตังหวาย 
 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสาน 
 1. วิธีการ  ขั้นตอนฝึกปฏิบัติเซิ้งตังหวาย 
  1.1 ขั้นตอนฝึกปฏิบัติเซิ้งตังหวาย 
  1.2 รูปแบบการใช้มือ 
  1.3 รูปแบบการย ่าเท้า ก้าวเท้า 
  1.4 รูปแบบการใช้ล่าตัว 
  1.5 ท่าร่าประกอบเนื้อเพลง 
 2. สามารถระบุองค์ประกอบ  ลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสานชุดเซิ้งตังหวาย 
 3. สามารถปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสานชุดที ก่าหนดได้อย่างถูกต้อง 
 4. ตระหนักถึงคุณค่า และอนุรักษ์นาฏศิลป์พื้นเมือง 
 บทสรุป 
 ใบกิจกรรม 

 แบบฝึกหัดบทที   7 
 เอกสารอ้างอิง 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

 สัปดาห์ที่  11  (4  ชั่วโมง) 
 1. ผู้สอนสอนร้องเพลงประกอบเซิ้งตังหวาย 

 2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติร้องเพลงโดยจับคู่ฝึกซ้อม 

 3. ผู้สอนอธิบายเทคนิคการฝึกทักษะการใช้ร่างกายแต่ละส่วน  
 4. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามต้นแบบและทบทวนเป็นคู่ 
 5. จับกลุ่ม  กลุ่มละ  6  คน  และฝึกปฏิบัติพร้อมร้องเพลงตามเนื้อร้องด้วยตนเอง 
 6. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยในการฝึกปฏิบัติ 
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 สัปดาห์ที่  12  (4  ชั่วโมง) 
 1. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามต้นแบบและทบทวนเป็นคู่ 
 2. จับกลุ่ม  กลุ่มละ  6  คน  และฝึกปฏิบัติพร้อมร้องเพลงตามเนื้อร้องด้วยตนเอง 
 3. น่าเสนอการสร้างสรรค์การแปรแถวทีละกลุ่ม 
 4. เพื อนร่วมชั้นให้คะแนนแต่ละกลุ่ม 
 5. ผู้สอนวิจารณ์งานที น่าเสนอ  พร้อมให้ค่าแนะน่าการปรับปรุง 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. การใช้แผ่นซีดีเพลงประกอบเซิ้งตังหวายในการฝึกร้องเพลงตามต้นแบบ 
 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  “การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ภาคอีสาน” 
 

แหล่งการเรียนรู ้
 1. ส่านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและที อื นๆ 
 2. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส่านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   และ    
ที อื นๆ  เว็บไซด์  http://library.udru.ac.th/ 
 

การวัดและประเมินผลประจ าบทเรยีน 
 

จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. สามารถฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์
พื้นเมืองภาคอีสานชุดเซิ้งตัง
หวายได้อย่างถูกต้อง 

2. สามารถระบุองค์ประกอบ  
ลักษณะของนาฏศิลป์
พื้นเมืองภาคอีสานชุดเซิ้งตัง
หวาย 

1. ซักถาม  แลกเปลี ยน 
พูดคุย 

2. สังเกตการปฏิบัติตาม
ต้นแบบ 

3. สังเกตการปฏิบัติแบบ
มีส่วนร่วม 

4. การน่าเสนอการ
สร้างสรรค์ท่าร่า   
หน้าช้ัน 

5. ใบกิจกรรม 
6. แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. นักศึกษาตอบค่าถามถูกต้อง
ได้ร้อยละ  80 

2. สังเกตพฤติกรรมการฝึก
ปฏิบัติอยู่ในระดับดี 

3. สังเกตพฤติกรรมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/ความ
สนใจ/ความร่วมมือ/ความ
กระตือรือร้นอยู่ในระดับดี 

4. การน่าเสนอหน้าช้ันอยู่ใน
ระดับดี 

5. นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์
ท่าร่าได้ในระดับดี 

6. นักศึกษาท่าแบบฝึกหัด
ถูกต้องร้อยละ  80 

 
 
 

http://library.udru.ac.th/
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บทที่  7 

การฝึกปฏิบตัินาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสาน 
 
 ในการเรียนการสอนเรื องนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสานในรายวิชานี้  ได้น่าเพลงตังหวาย  
ฉบับของวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์  มาท่าการสอนเพื อให้เห็นลักษณะการประดิษฐ์ท่าร่า  เพื อให้
เข้าใจถึงนาฏยลักษณ์ที ปรากฏในการแสดงเซิ้งตังหวาย  และสามารถฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
ผู้เขียนได้อธิบายถึงการฝึกปฏิบัติดังนี้ 
 

วิธีการ  ข้ันตอนการฝึกปฏิบัติเซิ้งตังหวาย 

 1. ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ 

  1.1 จับกลุ่ม  กลุ่มละ  4 – 6  คน 
  1.2 ฝึกร้องเพลงตามบทร้อง  และพยายามร้องประกอบในขณะฝึกเพื อให้จ่าได้ 
  1.3 ฝึกการปฏิบัติการเซิ้งตังหวายตามผู้สอนทีละวรรคเพลง 
  1.4 ฝึกซ้อมในกลุ่มและสามารถเปลี ยนต่าแหน่งได้ 
 

 2. รูปแบบการใช้มือ 

  ลักษณะของการใช้มือในท่าร่าพื้นเมืองอีสานนั้น  เป็นลักษณะการร่าที น่าท่าแม่บทใน
นาฏศิลป์ไทยมาเป็นแบบให้เกิดลักษณะท่าที ชัดเจนขึ้น  เช่น  ท่าสอดสร้อยมาลา  ยูงฟ้อนหาง       
ขัดจางนาง  ในการเซิ้งตังหวายนี้พบว่า  ลักษณะการใช้มือเป็นท่าร่าที ไม่ตีความหมายตามบทเพลง  
แต่น่าท่าร่าอีสานพื้นบ้านมาบรรจุไว้  โดยมีชื อท่าเรียกตามแม่บทอีสาน  เช่น  กาตากปีก  แร้งตากขา   
จุดเด่นของการร่าชุดนี้  มีการใช้การกระดกข้อมือเพื อเน้นจังหวะและลักษณะของท่าร่ามีการใช้ท่าเป็น
ส่ารับ  คือท่าซ้่าท่าเดิม  2 – 3  ครั้ง  และเปลี ยนด้านท่าซ้่า  เป็นเช่นนี้ตลอดท้ังเพลง 
 

 3. รูปแบบการย่ าเท้า  ก้าวเท้า 
  ลักษณะการย ่าเท้าในจังหวะเซิ้ง  จะย ่าเท้าอยู่ตลอดตามจังหวะเพลง  มีการใช้จังหวะ
การตบเท้า  ถัดเท้าไปข้าง  ดีดเท้าไปข้างหลัง  การย ่าเท้าเป็นการเน้นจังหวะท่านองเพลง  มีการยก
เท้าไปด้านหน้า  ด้านข้างและด้านหลัง  น้่าหนักของการย ่าเท้าเบาๆ  สม ่าเสมอ  มีการก้าวเท้ายาวใน
บางช่วง  การย ่าจังหวะเท้าของการร่าพื้นบ้านอีสานนั้น  จัดว่าเป็นนาฏยลักษณ์ที โดดเด่นเป็นแบบ
แผนในการร่าที เหมือนกันเกือบทุกเพลง 
 
 4. รูปแบบการใช้ล าตัว 

  ลักษณะการใช้ล่าตัว  ผู้ร่าควรจะปล่อยตัวสบายๆ  ไม่เกร็งจนเกินไป  การร่าใช้น้่าหนัก
ไปอยู่ที เท้ามีการเอนตัวไปด้านหน้าและด้านหลังมากกว่าปกติ  ใช้การขยับสะโพกขึ้น – ลง 
 
 5. ท่าร าประกอบเนื้อเพลง 
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เนื้อร้องเซิ้งตังหวาย 

 อ้างอิงตามแบบของวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ 
 บัดนี้ ข้าขอยอนอละแม่นมือน้อม  ชุลีกรนอแม่นก้มกราบ  ชูสลอนนอนอบนิ้วถวายไท้ ดอก
ผู้อยู่เทิง  คนงามของน้องนี นา  คนงามเอย  (ยวกๆๆๆ) 
 ชายเอย  จุดประสงค์นอแม่นหมายแม้น  เพื อเผยศิลป์นอพื้นบ้านเก่า  ของไทยเฮานอตั้งแต่
ครั้งโบราณพู้นให้เฟื่องให้ฟู  คนงามของน้องนี นา  คนงามเอย  (ยวกๆๆๆ) 
 ชายเอย  หาเอาตังนอแม่นหวายเซิ้ง  ล่าแต่เทิงนอบ้านเจียดก่อ  สืบแต่กอ  นอซุมผู้เฒ่า 
โบราณพู้นดอกพื้นกะหาย  ดอกพื้นกะหาย  ดอกพื้นกะหาย  คนงามของน้องนี นา  คนงามเอย  
(ยวกๆๆๆ) 
 ชายเอย  ปูเป็นทางนอเพื อเลือกแต้ม  คองอีสานนอบ่ให้หลุดหล่น  นาฏศิลป์นอแม่นคิดค้น 
น่ามาฮ้อง  ออกโฆษณา  อ้ายพี คนงามน้องนา  คนงามเอย  (ยวกๆๆๆ) 
 ชายเอย  คิดหนคราวนอแม่นเฮาเว้า  ในเถียงนานั้นบ่มีฟ้า  แม่สิฟาดนอแม่นไม้ค้อน  แม่สิ
ย้อนนอแม่นไม้แส้  ตีน้องนั นแต่ผู้เดียว  นั นแต่ผู้เดียว  นั นแต่ผู้เดียว  คนงามของน้องนี นา  คนงาม
เอย  (ยวกๆๆๆ) 
 ชายเอย  คนจบๆ  นอแม่นจั งอ้าย  งามๆ  กะลิแม่นจั งเจ้า  ซางบ่ไปนอแม่นกินข้าว  หัว
มองหนอเจ้าน่าไก่  คนขี้ฮ้ายคือว่าจั งน้อง  กินข้าวแม่นบ่ายปลา  อ้ายพี คนงามน้องนา  คนงามเอย  
(ยวกๆๆๆ) 
 ชายเอย  ไปบ่เมือนอแม่นน่าน้อง  เมือน่านอแม่นน้องบ่  ค่ารถน้องบ่ให้เสีย  ค่าเฮือน้องบ่
ให้จ้าง  น้องสิตายนอแม่นเป็นซ้าง  เอราวัณนอให้อ้ายขี   ตายเป็นรถกะลิแม่นแท็กซี   วันอ้ายดอกแม่น
ขี เมือ  อ้ายพี คนงามน้องนา  คนงามเอย  (ยวกๆๆๆ) 
 ชายเอย  ย้านบ่จริงนอแม่นจั งเว้า  สีชมพูนอเจ้าจั งว่า  ย้านคือตอกนอแม่นมัดกล้า  ด่านา
แล้วดอกเหยียบใส่ตม  ดอกเหยียบใส่ตม  ดอกเหยียบใส่ตม  คนงามของน้องนี นา  คนงามเอย  
(ยวกๆๆๆ) 
 บัดนี้  ขอสมพรนอแม่นไปให้  ผองชาวไทยนอทุกๆ  ท่าน  สุขสราญนอทุกถ้วนหน้า  หลับ
สดชื นทุกคืนทุกวัน  ทุกคืนทุกวัน  ทุกคืนทุกวัน  คนงามของน้องนี นา น้องขอลาแล้ว….  
(ยวนณภา  พุ่มจันทร์, 2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



191 

 
 

ภาพที   7.1  ท่าจีบเข้าอก 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
 อธิบายแม่ท่าเซิ้งตังหวาย 
  ศีรษะ  : ตรง 
  ล่าตัว  : ตรง 
  แขน-มือ  : มือขวาต้ังวงกลาง มือซ้ายจีบเข้าอก 
  ขา-เท้า  : ย ่าดีดขาไปด้านหลังทุกจังหวะ 

 
 

 
 

ภาพที   7.2  ท่าไหว้ 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
  ศีรษะ  : ตรง 
  ล่าตัว  : ตรง 
  แขน-มือ  : ท่าไหว้ด้านขวา 
  ขา-เท้า  : ย ่าดีดขาไปด้านหลังทุกจังหวะ 
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ภาพที   7.3  ท่าตากปีก 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
  ศีรษะ  : เอียงซ้าย 
  ล่าตัว  : ตรง 
  แขน-มือ  : กางวงระดับกลางตึงแขน 
  ขา-เท้า  : ย ่าก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้า 

 
 

 
 

ภาพที   7.4  ท่าสะบัดจีบ 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
  ศีรษะ  : เอียงขวา 
  ล่าตัว  : หมุนตัวตามวง ทวนเข็มนาฬิกา 
  แขน-มือ  : จีบท้ังสองมือที สะโพก 
  ขา-เท้า  : เท้าซ้ายแตะจรด 
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ภาพที   7.5  ท่าสอดสร้อยมาลา 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
  ศีรษะ  : เอียงขวา 
  ล่าตัว  : ตรง 
  แขน-มือ  : มือขวาต้ังวงกลาง มือซ้ายจีบที ชายพก 
  ขา-เท้า  : เท้าขวาแตะจรด 
 
 

 
 

ภาพที   7.6  ท่าซ้อนมือ 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
  ศีรษะ  : ตรง 
  ล่าตัว  : ตรง 
  แขน-มือ  : มือขวาซ้อนมือซ้าย ปัดมือเข้าหากัน 
  ขา-เท้า  : เท้าขวาแตะจรด 
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ภาพที   7.7  ท่าสลับจีบ 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
  ศีรษะ  : ตรง 
  ล่าตัว  : ตรง 
  แขน-มือ  : มือขวาซ้อนมือซ้าย ปัดมือเข้าหากัน 
  ขา-เท้า  : เท้าขวาแตะจรด 
 
 

 
 

ภาพที   7.8  ท่าวงแบ 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
  ศีรษะ  : เอียงขวา 
  ล่าตัว  : ตรง 
  แขน-มือ  : มือขวาระดับกลางและซ้ายระดับศีรษะต้ังวงแบออก 
  ขา-เท้า  : เท้าซ้ายแตะจรด 
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ตารางท่ี  7.1  อธิบายกระบวนท่าร่าเซิ้งตังหวาย 
 

ล าดับที่ ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 
1 ดนตรี  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

  หมายถึง  ผู้หญิง 
 
1.ตั้งมือจีบสลับกับต้ังวง ต้ัง
วงขวา ย ่าเท้าซ้าย 
2.เปลี ยนมือสลับด้านกัน 
ซ้ายขวา ย ่าเท้าทุกจังหวะ 
แถวตอนเรียง 1 คู่กัน 

2 บัดนี้ ข้าขอ
ยอนอละแม่น
มือน้อม   

 
 
 

 

 
 

พนมมือด้านขวา 2 ครั้ง  

3 ชุลีกรนอแม่น
ก้มกราบ   

 
 
 
 

 

 

พนมมือด้านซ้าย 2 ครั้ง 

4 ชูสลอนนอน
อบนิ้วถวายไท้ 
ดอก 

 
 
 
 

 

 
 

ก้มศีรษะมือท้ังสอง ท่าท่ายูง
ฟ้อนหาง แตะเท้าขวาทุก
จังหวะ 

5 ผู้อยู่เทิง  คน
งามของน้องนี 
นา  คนงาม
เอย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

1.ก้มศีรษะ มือท้ังสองจีบ
ปรกข้างระดับศีรษะ แตะเท้า
ซ้าย 
2.เปลี ยนมือเป็นต้ังวงระดับ
ศีรษะ 
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ล าดับที่ ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 
6 (ยวกๆๆๆ)  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

1.จีบเข้าหาตัว เอียงขวา 
แตะเท้าขวา 
2.ท่าท่ากาตากปีก เอียงขวา 
โย้ตัวไปด้านหน้า ก้าวเท้า
ขวา 

7 ชายเอย  
จุดประสงค์
นอแม่นหมาย
แม้น  เพื อเผย
ศิลป์นอ
พื้นบ้านเก่า  
ของไทยเฮา
นอตั้งแต่ครั้ง
โบราณพู้นให้
เฟื่องให้ฟู   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1.ท่าท่าสอดสร้อยมาลา ตบ
เท้าขวาไปด้านข้าง 
2.เปลี ยนมือสลับข้าง ปฏิบัติ
ท่าเดียวกัน 
3. หมุนไปทิศที  2 ปฏิบัติท่า
เดียวกัน 
4.หมุนไปทิศที  3 ปฏิบัติท่า
เดียวกัน 
5.หมุนไปทิศที  4 ปฏิบัติท่า
เดียวกัน 
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ล าดับที่ ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 
8 คนงามของ

น้องนี นา    
คนงามเอย  
(ยวกๆๆๆ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

1.ท่าท่ากาตากปีก ก้าวเท้า
ขวาโย้ตัวไปหน้า แถวคู่เรียง
เดี ยว 
2.ตั้งวงกลางแบออก ตบเท้า
ขวา 

9 ชายเอย  หา
เอาตังนอแม่น
หวายเซิ้ง  ล่า
แต่เทิงนอ
บ้านเจียดก่อ  
สืบแต่กอ  นอ
ซุมผู้เฒ่า 
โบราณพู้น
ดอกพื้นกะ
หาย  ดอกพื้น
กะหาย  ดอก
พื้นกะหาย  
คนงามของ
น้องนี นา  คน
งามเอย  
(ยวกๆๆๆ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

1.เดินเข้าวง จีบท้ังสองมือที 
สะโพกแตะเท้าซ้าย 
2.เดินเคลื อนวง ด้วยท่า
เดียวกันสลับซ้าย-ขวา 

10 ชายเอย  ปู
เป็นทางนอ
เพื อเลือกแต้ม  
คองอีสานนอ
บ่ให้หลุดหล่น  
นาฏศิลป์นอ
แม่นคิดค้น 
น่ามาฮ้อง  
ออกโฆษณา  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

1.เดินเข้าวง จีบไขว้ที อก ยก
เท้าขวา ก้มศีรษะ 
2.เดินออกจากวง  มือตั้งวง
กลาง เดาะมือ 
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ล าดับที่ ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 
อ้ายพี คนงาม
น้องนา  คน
งามเอย  
(ยวกๆๆๆ) 
 

11 ชายเอย  คิด
หนคราวนอ
แม่นเฮาเว้า  
ในเถียงนานั้น
บ่มีฟ้า  แม่สิ
ฟาดนอแม่น
ไม้ค้อน  แม่สิ
ย้อนนอแม่น
ไม้แส้  ตีน้อง
นั นแต่ผู้เดียว  
นั นแต่ผู้เดียว  
นั นแต่ผู้เดียว  
คนงามของ
น้องนี นา  คน
งามเอย  
(ยวกๆๆๆ) 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

ท่าท่าวงกลาง เดาะมือ ยก
เท้าขวาด้านหน้า ต้ังแถว
เฉียง 

12 ชายเอย  คน
จบๆ  นอแม่น
จั งอ้าย  งามๆ  
กะลิแม่นจั ง
เจ้า  ซางบ่ไป
นอแม่นกิน
ข้าว  หัวมอง
หนอเจ้าน่าไก่  
คนขี้ฮ้ายคือ
ว่าจั งน้อง  กิน
ข้าวแม่นบ่าย
ปลา  อ้ายพี 
คนงามน้อง

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

1.ท่าท่าสะบัดจีบจีบมือขวา 
แถวหน้าเดินลงด้านหลัง 
2.เปลี ยนสลับแถวข้ึน-ลง ใน
ท่าเดียวกัน 
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ล าดับที่ ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 
นา  คนงาม
เอย  
(ยวกๆๆๆ) 
 

13 ชายเอย  ไปบ่
เมือนอแม่น
น่าน้อง  เมือ
น่านอแม่น
น้องบ่  ค่ารถ
น้องบ่ให้เสีย  
ค่าเฮือน้องบ่
ให้จ้าง  น้องสิ
ตายนอแม่น
เป็นซ้าง  
เอราวัณนอให้
อ้ายขี   ตาย
เป็นรถกะลิ
แม่นแท็กซี   
วันอ้ายดอก
แม่นขี เมือ  
อ้ายพี คนงาม
น้องนา  คน
งามเอย  
(ยวกๆๆๆ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

1.ตั้งวงกลางเอียงขวา ตบ
เท้าซ้าย เรียงแถวเฉียง 
2.ท่าท่ากาตากปีก เอียงซ้าย 
โย้ตังไปด้านหน้ส 
3.ท่าท่ามือปัดสลับกัน ตบ
เท้าขวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 ชายเอย  ย้าน
บ่จริงนอแม่น
จั งเว้า  สีชมพู
นอเจ้าจั งว่า  
ย้านคือตอก
นอแม่นมัด
กล้า  ด่านา
แล้วดอก
เหยียบใส่ตม  
ดอกเหยียบใส่
ตม  ดอก

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

1.ท่าท่านางนอน จีบคว ่า ตบ
เท้าขวา 
2.เปลี ยนสลับมือในท่า
เดียวกัน 
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ล าดับที่ ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 
เหยียบใส่ตม  
คนงามของ
น้องนี นา  คน
งามเอย  
(ยวกๆๆๆ) 
 

15 บัดนี้  ขอสม
พรนอแม่นไป
ให้  ผองชาว
ไทยนอทุกๆ  
ท่าน  สุข
สราญนอทุก
ถ้วนหน้า  
หลับสดชื นทุก
คืนทุกวัน  ทุก
คืนทุกวัน  ทุก
คืนทุกวัน  คน
งามของน้องนี 
นา น้องขอลา
แล้ว….  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

1.ท่าท่ากางตากปีก ก้าวเท้า
ซ้าย โย้ตัวไปด้านหน้า 
2.ท่าท่าวงแบออก ตบเท้า
ซ้าย 

16 ดนตรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

จีบสะบัดมือ ต้ังแถวตอน
เรียงเดี ยวและเดินหมุนตัว
กลับเข้าหลังเวที 

 

ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 
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บทสรุป 

 เซิ้งตังหวาย  เป็นการร่าเพื อบูชาสิ งศักด์ิสิทธิ์หรือเพื อขอขมา  นายประดิษฐ์  แก้วจิณ  
ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเจียด  อ่าเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้น่ามาแสดงครั้งแรกที ทุ่งศรีเมือง  
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากต่อมา  อาจารย์ศิริเพ็ญ  อัตตไพบูลย์  อาจารย์หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์  
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี  เห็นสมควรจะส่งเสริม  จึงได้เอาแบบไปดัดแปลงให้เหมาะสมกับกาลสมัย 
นอกจากนี้  การล่าตั งหวายเป็นท่านองล่าที นิยมล่าของหมอล่าในหมู่บ้านที มีอาชีพผลิตตั งหวาย
ออกจ่าหน่าย  แต่เมื อท่านองล่านี้เผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยจึงกลายเป็น  “ล่าตังหวาย”           
ล่าตังหวายเป็นท่านองล่าที มีความเร้าใจ  สนุกสนานและมีความไพเราะเป็นอย่างยิ ง 
 การฝึกปฏิบัติเซิ้งตังหวาย  มีลักษณะการใช้มือเป็นท่าร่าที ไม่ตีความหมายตามบทเพลง  
แต่น่าท่าร่าอีสานพื้นบ้านมาบรรจุไว้  โดยมีชื อท่าเรียกตามแม่บทอีสาน  เช่น  กาตากปีก  แร้งตากขา 
จุดเด่นของการร่าชุดนี้  มีการใช้การกระดกข้อมือเพื อเน้นจังหวะและลักษณะของท่าร่ามีการใช้ท่าเป็น
ส่ารับ  คือท่าซ้่าท่าเดิม  2 – 3  ครั้ง  และเปลี ยนด้านท่าซ้่า  เป็นเช่นนี้ตลอดท้ังเพลง 
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ใบกิจกรรม 
 
ค าช้ีแจง ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ  6  คน  คิดสร้างสรรค์การจัดรูปแบบแถวในเซิ้งตังหวาย 
 
 1. ผู้เรียนน่าเสนอแนวการคิดสร้างสรรค์ท่าร่าทีละกลุ่ม 
 2. เพื อนร่วมชั้นให้คะแนนกลุ่มที มีแนวคิดที ดี  พร้อมท้ังให้เหตุผล 
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แบบฝึกหัดบทที่  7 
 
 1. จงอธิบายลักษณะการฝึกปฏิบัติเซิ้งตังหวาย 
 2. จงอธิบายองค์ประกอบของท่าเซิ้งตังหวาย 
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เอกสารอ้างอิง 
 
ยวนณภา  พุ่มจันทร์.  ร าตังหวาย.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก :  
 http://www.learners.in.th/blogs/posts/325483 (สืบค้นเมื อ 22 กันยายน 2556). 
 

http://www.learners.in.th/blogs/posts/325483


แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  8 

นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต ้
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากได้ศึกษาบทเรียนแล้ว  นักศึกษาสามารถ 
 1. สามารถเข้าใจและอธิบายความหมายของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ 

 2. สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ 
 3. สามารถระบุองค์ประกอบส าคัญ  ลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ในชุดรองเง็ง 
 4. ตระหนักถึงคุณค่าและอนุรักษ์นาฏศิลป์พื้นเมือง 
 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 1. ความรู้เบ้ืองต้นของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ 

 2. นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้กับบริบททางสังคม 
  2.1 ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคใต้ 
  2.2 ลักษณะท่ัวไปทางสังคม 
  2.3 ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  2.4 ประชากร  ชนเผ่า 

 3. การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ชุดรองเง็ง 
  3.1 ประวัติความเป็นมาชุดรองเง็ง 
  3.2 องค์ประกอบการแสดงชุดรองเง็ง 
 บทสรุป 
 ใบกิจกรรม 

 แบบฝึกหัดบทท่ี  8 
 เอกสารอ้างอิง 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 
 สัปดาห์ที่  13  (4  ชั่วโมง) 
 1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนในบทเรียนท่ี  6  คือ  ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคใต้  โดยวิธีแบ่งกลุ่มย่อยให้แต่ละกลุ่มต้ังค าถาม  และถ้ากลุ่มใดได้คะแนนมากท่ีสุดจะได้รับรางวัล
เป็นการเสริมแรง 
 2. แจกแบบทดสอบก่อนเรียน  เพื่อวัดความรู้เบ้ืองต้น  เรื่อง  นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ 
 3. ผู้สอนเกริ่นน าหัวข้อท่ีจะเรียนและให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้จาก  Internet  ใช้เวลา  20  นาที 
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 4. จากนั้นให้ทุกกลุ่มน าเสนอเนื้อหาในหัวข้อเดียวกันดังนี้ 
  4.1 ความรู้เบ้ืองต้นของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ 
  4.2 นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้กับบริบททางสังคม 
  4.3 ประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบการแสดงชุดรองเง็ง 
 5. ผู้เรียนร่วมท าความเข้าใจเนื้อหาสาระนั้นอย่างละเอียด  และร่วมอภิปรายในประเด็น
หัวข้อต่างๆ  และสลับกันให้ข้อมูลจากความเข้าใจ  ก าหนดเวลา  30  นาที 
 6. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอองค์ความรู้หน้าช้ันเรียน  กลุ่มละไม่เกิน  10  นาที 
 7. จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งสรุปองค์ความรู้ในหัวข้อท่ีได้น าเสนออย่างสร้างสรรค์  โดย
ก าหนดวิธีการน าเสนอด้วยตนเอง  จากนั้นให้ผู้เรียนในทุกกลุ่มลงคะแนนได้คนละ  1  ครั้ง  เพื่อหา
กลุ่มท่ีมีวิธีการน าเสนอท่ีโดดเด่น 
 8. จากนั้นนักศึกษาท าแบบทดสอบท่ีครูก าหนดขึ้น  ผู้ได้คะแนนมากท่ีสุดได้รับรางวัลเป็น
การเสริมแรง 
 9. ผู้สอนและผู้เรียนสรุปกิจกรรมร่วมกัน  โดยใช้การอภิปราย  วิเคราะห์ 
 10. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ/ประเด็นท่ียังไม่เข้าใจ 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. การน าเสนอด้วย  Microsoft PowerPoint  เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นนาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคใต้ 
 2. การชมคลิปการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ 

 3. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคใต้” 
 

แหล่งการเรียนรู ้
 1. ส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและท่ีอื่นๆ 
 2. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   และ    
ท่ีอื่นๆ  เว็บไซด์  http://library.udru.ac.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://library.udru.ac.th/
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การวัดและประเมินผลประจ าบทเรยีน 

 
จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. สามารถเข้าใจและอธิบาย
ความหมายของนาฏศิลป์
พื้นเมืองภาคใต้ 

2. สามารถอธิบายประวัติความ
เป็นมาของนาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคใต้ 

3. สามารถระบุองค์ประกอบ
ส าคัญ  ลักษณะของนาฏศิลป์
พื้นเมืองภาคใต้ในชุดรองเง็ง 

4. ตระหนักถึงคุณค่าและอนุรักษ์
นาฏศิลป์พื้นเมือง 

 
 

1. ซักถาม  แลกเปล่ียน 
พูดคุย 

2. สังเกตพฤติกรรม   
การร่วมกิจกรรม 

3. สังเกตการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

4. สังเกตความคิด
สร้างสรรค์ 

5. ใบกิจกรรม 
6. แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. นักศึกษาตอบค าถาม
ถูกต้องได้ร้อยละ  80 

2. สังเกตพฤติกรรมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/ความ
สนใจ/ความร่วมมือ/ความ
กระตือรือร้นอยู่ในระดับดี 

3. การน าเสนอหน้าช้ันอยู่ใน
ระดับดี 

4. การน าเสนอด้านความคิด
สร้างสรรค์ระดับดี 

5. นักศึกษาบอกถึงคุณค่าของ
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ได้ 

6. นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ถูกต้องร้อยละ  80 
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บทที่  8 

นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต ้
 
 การแสดงพื้นเมืองภาคใต้  ด้วยเหตุท่ีภาคใต้เป็นภาคท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ    
มาลาเชีย  และเป็นดินแดนท่ีติดทะเล  ท าให้เกิดการผสมผสานท้ังทางศาสนา  วัฒนธรรม  และ  
อารยธรรมจากกลุ่มชนหลายเช้ือชาติ  เกี่ยวโยงถึงศาสนาและพิธีกรรม  จนท าให้นาฏศิลป์และดนตรี
ในภาคใต้มีลักษณะท่ีเป็นเครื่องบันเทิงท้ังในพิธีกรรม  และพิธีชาวบ้าน  รวมท้ังงานรื่นเริงโดยมี
ลักษณะการแสดงท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  คือมีจังหวะท่ีเร่งเร้า  กระฉับกระเฉง  ผิดจากภาคอื่นๆ 
และเน้นจังหวะมากกว่าท่วงท านอง  โดยมีลักษณะท่ีเด่นชัดของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีให้จังหวะ
เป็นส าคัญ  ส่วนลีลาท่าร าจะมีความคล่องแคล่วว่องไว  สนุกสนาน  การแสดงพื้นเมืองภาคใต้มีท้ัง
แบบพื้นเมืองเดิมและแบบประยุกต์ท่ีได้แนวความคิดมาแล้วพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบใหม่   หรือรับมา
บางส่วนแล้วแต่งเติมเข้าไป 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคใต้ 

 การแสดงพื้นเมืองภาคใต้  สามารถแบ่งการแสดงได้เป็น  2  ลักษณะ  คือ 
 1. การแสดงพื้นเมือง 
  เป็นศิลปะการร าและการละเล่นของชาวพื้นบ้านภาคใต้  อาจแบ่งตามกลุ่มวัฒนธรรม
ได้  2  กลุ่มคือ  วัฒนธรรมไทยพุทธ  ได้แก่  การแสดงโนรา  หนังตะลุง  เพลงบอก   เพลงนา  และ
วัฒนธรรมไทยมุสลิม  ได้แก่  รองเง็ง  ซ าแปง  มะโย่ง  (การแสดงละคร)  ลิเกฮูลู  (คล้ายลิเกภาค
กลาง)  และซิละ  มีเครื่องดนตรีประกอบท่ีส าคัญ  เช่น  กลองโนรา กลองโพน  กลองปืด  โทน  ทับ  
กรับพวง  โหม่ง  ปี่กาหลอ  ปี่ไหน  ร ามะนา  ไวโอลิน  อัคคอร์เดียน  ภายหลังได้มีระบ าท่ีปรับปรุง
จากกิจกรรมในวิถีชีวิต  ศิลปาต่างๆ  เช่น  ระบ าร่อนแต่  การีดยาง  ปาเต๊ะ 

  1.1 หนังตะลุง  เรียกว่า  “หนัง”  หรือ  “หนังควน”  ในสมัยโบราณนิยมแสดงในงาน
นักขัตฤกษ์และงานฉลองต่างๆ 

  1.2 ลิเกป่า  เป็นการแสดงพื้นเมืองภาคใต้อีกอย่างหนึ่ง  นิยมแสดงในงานท่ัวไปหรือ
ใช้ในงานแก้บน 
  1.3 โนรา  เป็นการแสดงแบบโบราณท่ีมีมาช้านาน  นิยมแสดงเพื่อความเป็นสิริมงคล 
  1.4 โต๊ะครึม  เป็นการแสดงประกอบการเข้าทรง  เพื่อบูชาส่ิงศักสิทธิ์  หรือบูชา
วิญญาณบรรพบุรุษ 
  1.5 สิละ  เป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่า 
  1.6 รองเง็ง  เป็นการแสดงของชาวไทยมุสลิมท่ีได้รับความนิยมมาก  เป็นการเต้นร า
ระหว่างหญิง – ชายในงานมงคล 
  1.7 ซัมเป็ง  เป็นการร าตามจังหวะเพลง  แสดงในงานรื่นเริงต่างๆหรืองานต้อนรับ
แขกเมือง 
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  1.8 มะโยง  เป็นศิลปะการแสดงละครของชาวไทยมุสลิมจากวังรายา  เมืองปัตตานี
ในอดีต  ใช้ผู้แสดงส่วนใหญ่เป็น  ยกเว้นตัวตลก  พระเอกเรียกว่าเปาะโย่ง  นางเอกเรียกว่ามะโยง 
  1.9 ตารีกีปัส  เป็นการร าพัด  ซึ่งเกิดจากการผสมผสานกับการแสดงของมาเลเซียใน
เพลงช่ือบัวกาน่า  วงดนตรีพื้นบ้านผสมสากล  แสดงได้สองแบบคือชาย – หญิง  และหญิงล้วน 
  1.10 ร่อนแร่  เป็นการแสดงท่ีน ากรรมวิธีร่อนแร่มาสร้างสรรค์ลีลาท่าร า 
  1.11ปาแต๊ะ  เป็นการแสดงระบ าพื้นเมือง  ลีลาท่าร าน ามาจากกรรมวิธีการย้อมท า
ลวดลายโสร่งปาเต๊ะของไทยมุสลิม  ใช้ผู้หญิงแสดงล้วน 
 
 2. เพลงพื้นเมือง 
  เพลงบอกเพลงเป็นเพลงพื้นบ้านภาคใต้ท่ีนิยมแพร่หลายต้ังแต่จังหวัดชุมพร  ลงไป
จนถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้  เช่น  รัฐไทรบุรีกลันตัน  และรัฐเปอร์ลิศ  เป็นต้น  จังหวัดท่ีได้กล่าวว่า
เป็นดินแดนท่ีมีเพลงบอกและนิยมมากท่ีสุด  คือจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา  เพลงบอก
มีความหมายถึงเพลงท่ีใช้บอกกล่าวส่ือสาร  เหตุการณ์ประชาสัมพันธ์  เชิญชวน  หรือแจ้งให้
ประชาชนทราบโดยมีแม่เพลง  1  คน  และลูกคู่  3 – 5  คน  มีเครื่องดนตรีให้จังหวะคือ  ฉิ่ง  1  คู่ 
กลับ  1  คู่  ลูกคู่อาจปรบมือพร้อมกันกับขับรับร้องท านองและบทกลอนของแม่เพลง  เพลงบอกแบ่ง 
ออกเป็นเป็นประเภทได้ดังนี้  เพลงบอกสงกรานต์  เพลงบอกแบบนี้เล่นกันในเดือน  4  เดือน  5  ไทย
เป็นระยะท่ีชาวนาเก็บเกี่ยวขึ้นยุ้งฉางแล้ว  ท้ังยังในช่วงฤดูร้อนและอยู่ในเทศกาลส้ินสุดแห่งปีคือ  
ตรุษสงกรานต์  การเล่นลักษณะนี้ศิลปินเพลงบอกคณะหนึ่งมีประมาณ  4 – 5  คน  ก็จะออกตระเวน
ไปตามชุมชนและบ้านเรือนของราษฎร  นิยมเล่นกันในเวลากลางคืน  การเล่นเพลงบอกประกอบด้วย
องค์ประกอบ  3  ส่วน  คือ  กลอนเพลงบอก  มีท้ังกลอนผูกและกลอนด้น  ท านองท่ีศิลปินน าขับร้อง
ดนตรี  มีฉิ่ง  1  คู่  ก็ได้  ส่วนลูกคู่ท่ีไม่มีดนตรีก็ปรบมือในช่วงเวลาขับร้องก็ปรบมือให้จังหวะตาม  
เมื่อคณะเพลงบอกเดินทางถึงเรือนของเจ้าของบ้านคนใดก็ตาม  คนตีฉิ่งจะรัวฉิ่งเป็นสัญญาณ 
สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้  (2523 – 2543)  กล่าวเพลงบอกจะร้องบอกสงกรานต์ในปีนั้นว่าเป็นปี
อะไร  นางสงกรานต์ช่ืออะไร  ทรงอะไรเป็นพาหนะ  ทรงอะไรเป็นอาวุธ  เสวยอะไรเป็นภักษาหาร 
นาคให้น้ ากี่ตัว  ฝนตกกี่ห่า  ในมหาสมุทรมีเท่าไร  บนพื้นโลกมีเท่าไร  พืชพันธ์ธัญญาหาร  เป็น
อย่างไรบ้าง  เป็นต้น  เจ้าบ้านสงสัยอยากรู้หรืออยากลองภูมิปัญญาของเพลงบอกในเรื่องใดๆ  ก็จะต้ัง
ปัญหาขึ้นถ้าเพลงบอกตอบได้จะตกรางวัลให้   แต่ถ้าไม่พอใจเจ้าบ้านจะท าเฉยเสีย  เพลงบอก        
ท าพิธีกรรมบวงสรวง  เช่น  ในพิธีกรรมท าขวัญวัวควายท าขวัญข้าว  เป็นต้น  เพลงบอกประชันเป็น
การประคารมชิงไหวพริบปฏิภาณดี  สามารถขับกลอนเพลงบอกได้หรือว่าชมส่ิงศักด์ิสิทธ์  ชมผู้คน
ต่างๆ  ท่ีเห็นอาทิเช่น  เห็นคนเดินผ่านใส่เส้ืออะไร  จึงกล่าวกลอนชมทุกคนท่ีเดินผ่าน  สมมุติว่าท่ี
ผู้คนท่ีน าเงินมาท าบุญคนนั้น  ซื้ออะไรท าบุญเท่าไร  ก็ว่ากลอนปฏิภาณตามรูปแบบของเพลงบอกจะ
ว่ากลอนได้ต้ังแต่เช้าจนถึงเย็นก็ไม่หมด  หรือจนรุ่งสว่างก็ยังไม่จบ  มุกโต้สดใช้ได้มาก  คนท่ีว่า    
เพลงบอกได้ก็เป็นคนท่ีร้องบทมาแล้วก็หลายปีผ่าน 
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นาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคใต้กับบริบททางสังคม 

 1. ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคใต้ 

  ภาคใต้มีพื้นท่ีประมาณ  70,715  ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วย  14  จังหวัด  แบ่ง
ออกเป็น 
  ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก  ได้แก่  ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  สงขลา  พัทลุง 
ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส 
  ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก  ได้แก่  ระนอง  พังงา  ภูเก็ต  กระบี ่ ตรัง  สตูล 
 

 
 

ภาพท่ี  8.1  แผนท่ีภาคใต้ 

ที่มา : http://www.dmr.go.th/ThailandGeopark/images/S.png 
 
  1.1 ขอบเขตและท่ีต้ัง 
   ทิศเหนือ  มีพื้นท่ีติดต่อกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ดินแดนท่ีอยู่เหนือสุดของ
ภาคคือ  อ าเภอประทิว  จังหวัดชุมพร 
   ทิศตะวันออก  มีพื้นท่ีติดต่อกับอ่าวไทย  ดินแดนท่ีอยู่ตะวันออกสุดของภาคคือ  
อ าเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 
   ทิศตะวันตก  มีพื้นท่ีติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย  ดินแดนท่ีอยู่ตะวันตกสุดของ
ภาคคือ  อ าเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา 
   ทิศใต้  มีพื้นท่ีติดกับประเทศมาเลเซียท่ีอ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา 
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้ 
   ภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรท่ีมีทะเลขนาบอยู่   2  ด้าน  คือ  
ตะวันออกด้านอ่าวไทยและตะวันตกด้านทะเลอันดามัน  จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดท่ีไม่มีพื้นท่ีติดต่อกับ
ทะเล  ลักษณะภูมิประเทศแบ่งได้  2  เขต  คือ 
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   1.2.1 เขตเทือกเขา  มีลักษณะการวางตัวในแนวเหนือ – ใต้  เช่น 
    1.2.1.1 เทือกเขาตะนาวศรี  เป็นพรมแดนกั้นเขตแดนไทยกับพม่า 
    1.2.1.2 เทือกเขาสันกาลาคีรี  เป็นพรมแดนกั้นเขตแดนไทยกับมาเลเซีย 
    1.2.1.3 เทือกเขาภูเก็ต  อยู่ทางตะวันตกของภาค 
    1.2.1.4 เทือกเขานครศรีธรรมราช  เป็นแกนกลางของภาค 
   1.2.2. เขตท่ีราบ  ในภาคใต้มีลักษณะยาวขนานระหว่างภูเขาและชายฝ่ังทะเล
แคบๆ  ซึ่งทางตะวันออกเป็นชายฝ่ังแบบยกตัว  ส่วนชายฝ่ังตะวันตกเป็นแบบยุบตัว 
  1.3 แม่น้ าท่ีส าคัญของภาค 
   แม่น้ าของภาคใต้เป็นสายส้ันๆ  เนื่องจากมีพื้นท่ีน้อยและไหลลงสู่อ่าวไทย  เช่น  
แม่น้ าชุมพร  แม่น้ าปัตตานี  แม่น้ าตาปี  แม่น้ าสายบุรี  ส่วนแม่น้ าโกลก  เป็นพรมแดนธรรมชาติท่ีกั้น
เขตแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย  ส่วนแม่น้ าปากจ่ัน  กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับ
พม่า  และแม่น้ าตรังไหลลงสู่ทะเลอันดามัน 
  1.4 ลักษณะของชายฝ่ังทะเลภาคใต้ 
   ภาคใต้มีชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ  1,825  กิโลเมตร  แบ่งเป็นชายฝ่ังทะเลด้าน
ตะวันออกต้ังแต่ชุมพรถึงนราธิวาส  ยาว  960  กิโลเมตร  และชายฝ่ังทะเลด้านตะวันตกยาว  865  
กิโลเมตร  ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 
   1.4.1 ชายฝ่ังด้านตะวันออก  (ฝ่ังอ่าวไทย)  เป็นหาดทรายกว้าง  เป็นฝ่ังทะเลท่ี
มีการยกตัวของพื้นท่ี  มีสันทรายจงอย  มีลากูนท่ีเกิดจากสันดอนท่ีปิดกั้นทะเลสาบสงขลาจากทะเล
ภายนอก  มีอ่าวขนาดใหญ่  เช่น  อ่าวบ้านดอน  อ่าวชุมพร  อ่าวสวี  เป็นต้น 
   1.4.2 ชายฝ่ังด้านตะวันตก  (ฝ่ังทะเลอันดามัน)  เป็นฝ่ังทะเลจมตัว  มีชายหาด
เว้าแหว่งและเป็นหาดน้ าลึกมีป่าชายเลนขึ้นตามชายฝ่ัง  และมีชวากทะเล  คือ  การยุบจมบริเวณ 
ปากแม่น้ าขนาดกว้าง  อ่าวท่ีส าคัญของฝ่ังทะเลตะวันตก  ได้แก่  อ่าวระนอง  อ่าวพังงา  อ่าวกระบี่  
อ่าวกันตัง  เป็นต้น 
  1.5 ลักษณะภูมิอากาศของภาคใต้ 
   ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนช้ืนแถบมรสุม  (Am)  คือ  มีฝนตกชุกสลับกับฤดู
แล้งส้ันๆ  ภาคใต้ไม่มีฤดูหนาวเนื่องจากอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรและได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออก
เฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท าให้ฝนตกชุกตลอดท้ังปี  จังหวัดท่ีมีฝนตกชุกท่ีสุดคือ 
ระนอง  และจังหวัดท่ีมีฝนตกน้อยคือ  สุราษฎร์ธานี 
  1.6 ทรัพยากรธรรมชาติของภาคใต้ 
   1.6.1 ทรัพยากรดิน 
    ภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย  มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  ไม่เหมาะ
ส าหรับการเพาะปลูก  ส่วนบริเวณท่ีราบลุ่มต่ า  (พรุ)  มีน้ าท่วมขังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  ส่วนท่ี
ราบลุ่มแม่น้ าใช้ปลูกข้าวและสวนผลไม้  ส่วนดินบริเวณท่ีสูงเป็นดินเหนียวหรือดินลูกรัง  เหมาะใน  
การปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามัน 
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   1.6.2 ทรัพยากรน้ า 
    ภาคใต้มีฝนตกชุกตลอดท้ังปี  แต่มีปัญหาในการขาดแคลนน้ าเนื่องจากมี
แม่น้ าสายส้ันๆ  ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้  ส่วนใหญ่จะใช้น้ าจากการขุดเจาะบ่อบาดาลและได้จากเขื่อน
ต่างๆ  ได้แก่  เขื่อนคลองหลา  จังหวัดสงขลา  เขื่อนปัตตานี  จังหวัดปัตตานี  เขื่อนรัชประภา  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   1.6.3 ทรัพยากรป่าไม้ 
    พื้นท่ีป่าไม้ส่วนใหญ่ในภาคใต้เป็นป่าดิบช้ืนตามเทือกเขาและป่าชายเลน  
จังหวัดท่ีป่าไม้มากสุด  คือ  สุราษฎร์ธานี  ซึ่งเป็นป่าแพะ  ป่าโคกขึ้นปะปนกับทุ่งหญ้าสะวันนา  ไม้ท่ี
ส าคัญของภาคใต้  คือ  ไม้เบญจพรรณและไม้จากป่าชายเลน 
   1.6.4 ทรัพยากรแร่ธาตุ 
    ภาคใต้มีแร่ธาตุหลายชนิด  ดังนี้ 
    1.6.4.1 แร่ดีบุก  พบมากท่ีสุดในภาคใต้และของประเทศไทย  ซึ่งถือว่า
เป็นแร่ท่ีท ารายได้ให้กับประเทศมากท่ีสุด 
    1.6.4.2 แร่พลวง  พบท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช 
    1.6.4.3 แร่ทังสเตน  พบท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    1.6.4.4 ทองค า  พบท่ีอ าเภอโม๊ะโต๊ะ  จังหวัดนราธิวาสและท่ีชุมพร 
    1.6.4.5 แร่ฟลูออไรด์  ยิปซัม  ดินขาว  พบท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
    1.6.4.6 ถ่านหิน  พบท่ีกระบี่และสุราษฎร์ธานี 
    1.6.4.7 น้ ามันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ  พบท่ีอ่าวไทย 
 
 2. ลักษณะทั่วไปทางสังคม 

  ลักษณะประชากรทางด้านวัฒนธรรมและสังคมประชากรส่วนใหญ่ของภาคใต้มี
ลักษณะทางวัฒนธรรมและสังคมเช่นเดียวกับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย  แต่บริเวณภาคใต้
ตอนล่างมีประชากรท่ีมีเช้ือชาติ  ศาสนาและภาษาแตกต่างไปบ้าง 
  2.1 เช้ือชาติ 
   ในดินแดนภาคใต้ของไทยนี้เป็นท่ีอยู่อาศัยของชาวไทย  ซึ่งจ าแนกตามลักษณะ
เด่นได้ดังนี้ 
   2.1.1 ชาวไทยพุทธ คนไทยในภาคใต้ตอนบนเป็นคนไทยพุทธ ซึ่งมีขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ  ประเพณีท่ีมีช่ือเสียง  ได้แก่  
ประเพณีชิงเปรตและประเพณีชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นต้น  ส่วนคนไทยเช้ือสายจีนมี
ประเพณีบางอย่างท่ีแตกต่างออกไป  เช่น  มีเทศกาลถือศีลกินเจท่ีจังหวัดภูเก็ต  เป็นต้น 
   2.1.2 ชาวไทยมุสลิมในประเทศไทยมีจ านวนประมาณแสนคน  ในจ านวนนี้ 
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้  ชาวไทยมุสลิมใช้ภาษาพื้นเมืองเรียกว่าภาษายาวี  
แต่สามารถพูดไทยได้  เพราะปัจจุบันมีโรงเรียนของเอกชนและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเปิดสอน
วิชาสามัญและวิชาศาสนา  ซึ่งแต่เดิมผู้ปกครองนักเรียนไทยมุสลิมต้องส่งเด็กไปเรียนหาความรู้ทาง
ศาสนากับโต๊ะครูในปอเนาะ  ปัจจุบันชาวไทยมุสลิมได้ด ารงต าแหน่งทางราชการท่ีส าคัญหลาย
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ต าแหน่ง  เช่น  พัฒนากร  นายอ าเภอ  ครูใหญ่  เป็นต้น  โดยท่ัวไปชาวไทยมุสลิมมีนิสัยรักสงบ 
เคารพผู้ปกครองบ้านเมือง  รักประเทศชาติและมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่เหมือนกับคนไทยท่ัวไป 
   2.1.3 ไทยใหม่หรือชาวเล  บริเวณชายฝ่ังและเกาะบางเกาะของภาคใต้ทางด้าน
ทะเลอันดามันมีชาวพื้นเมืองท่ีเรียกว่า  ชาวเลหรือชาวน้ า  จ านวนเป็นหมื่นคน  กลุ่มชาวเลมีสังคม
ภาษาพูดและขนบธรรมเนียมท่ีเป็นลักษณะของกลุ่มโดยเฉพาะ  สันนิษฐานว่าชาวเลเหล่านี้เป็น
เผ่าพันธุ์เมลาเซียนท่ีเร่ร่อนทางทะเลมาจากหมู่เกาะเมลาเซียน  ซึ่งความจริงแล้วชาวเลน่าจะอาศัยอยู่
ทางฝ่ังตะวันออกของภาคใต้เพราะอยู่ใกล้หมู่เกาะเมลาเซียนมากกว่า  แต่ชาวเลกลับไปอาศัยอยู่มาก
ทางชายฝ่ังด้านตะวันตก  ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุท่ีชัดเจนของการเลือกถิ่นฐานดังกล่าว  ชุมชนชาวเลท่ี
ใหญ่ท่ีสุดอยู่ท่ีเกาะหลีเป๊ะ  ในหมู่เกาะอาดัง  หาดราไวย์  จังหวัดภูเก็ต  เกาะสุรินทร์  จังหวัดพังงา  
ปัจจุบันชาวเลท่ีต้ังถิ่นฐานอยู่อย่างถาวรมีหลายแห่ง  จึงต้องมีการท าส ามะโนครัวและมีการต้ัง
นามสกุลให้  เช่น  ทะเลลึก  ช้างน้ า  หาญทะเล  เป็นต้น  และได้เปล่ียนช่ือเรียกชาวเลเสียใหม่ว่า ชาว
ไทยใหม ่
   2.1.4 เงาะหรือชนเผ่าซาไก  ชนเผ่านี้เป็นชนกลุ่มน้อย  มีรูปร่างเต้ียแคระ     
ผมหยิกหยอง  ยังมีอยู่บ้างในอ าเภอบันนังสตา  อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา  และในป่า  จังหวัดตรัง 
ยึดถือประเพณีของชาวป่า  เช่น  เมื่อมคีนตายจะย้ายท่ีละท้ิงหมู่บ้านไปอยู่ท่ีใหม่ท้ังหมด  เป็นต้น 
  2.2 ศาสนา 
   ประชากรในภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยนับถือพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียม 
ประเพณีเหมือนคนไทยโดยท่ัวไป  นอกจากนี้มีพิธีการปลีกย่อยบางอย่างท่ีแตกต่างกันบ้าง  นอกจาก
ไทยพุทธแล้ว  บริเวณทางตอนใต้ของภาค  โดยเฉพาะในเขตจังหวัดชายแดน  ประชาชนในจังหวัด
เหล่านี้เกือบร้อยละ  60  นับถือศาสนาอิสลาม  เมื่อมีประชากรนับถือศาสนาอิสลามเป็นจ านวนมาก 
รองไปจากพระพุทธศาสนา  ทางราชการจึงออกกฎหมายรับรอง  และได้วางระเบียบต่างๆ  เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่ผู้นับถือศาสนาอิสลามด้วย  เช่น  มีกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนมัสยิด  และได้มี  
การต้ังคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  และคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดท่ีมีผู้  
นับถือศาสนาอิสลามจ านวนมาก  เพื่อให้ค าปรึกษาแก่ทางราชการเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ  ของศาสนา
อิสลาม  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศาสนูปถัมภกของศาสนาอิสลามด้วย  นอกจากนี้
รัฐบาลได้เห็นความส าคัญของการประกอบพิธีการทางศาสนาของชาวไทยมุสลิมอย่างมาก  จึงได้สร้าง
มัสยิดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยให้แก่ชาวไทยมุสลิมต้ังอยู่ท่ีจังหวัดปัตตานี 
  2.3 ภาษา 
   ชาวไทยในภาคใต้ได้อพยพย้ายถิ่นมาต้ังถิ่นฐานอย่างถาวรอยู่ตามจังหวัดต่างๆ 
เป็นเวลานาน  รวมท้ังได้ผสมกับชนพื้นเมือง  จึงท าให้มีผิวพรรณต่างไปจากคนภาคอื่นบ้าง  รวมท้ัง
ภาษาพูด  และมีทะเลท่ีต้ังห่างไกลจากเมืองหลวง  การคมนาคมไม่สะดวก  แยกกันมาหลายร้อยปี 
ภาษาจึงเปล่ียนแปลงไปจากภาษาเดิม  ซึ่งความจริงเพี้ยนไปตามท้องถิ่นแต่ยังเป็นภาษาไทยอยู่       มี
ส าเนียงเสียงห้วน  และพูดเร็วกว่าภาษาทางภาคเหนือ  แต่จังหวัดท่ีมีประชากรพูดต่างกันไปคนละ
ภาษาเลยก็คือในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมนิยมใช้ภาษามลายู 
เมื่อพูดกันนานเข้าก็ไม่สารมารถพูดและฟังภาษาไทยให้เข้าใจได้  โดยเฉพาะผู้ท่ีอยู่ในชนบทห่างไกล
และไม่ได้เข้าโรงเรียนสอนภาษาไทย  ในการติดต่อกับทางราชการจึงต้องใช้ล่ามแปล 
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 3. ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

  ประชากรทางใต้ประกอบด้วยชุมชนชาวไทย – พุทธ  และชุมชนชาวไทย – มุสลิม  
โดยพื้นท่ีตอนบนนับจากชุมพรไปถึงพัทลุง  ส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยนับถือพุทธศาสนา  ส่วนทางพื้นท่ี
ตอนล่างส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเช้ือสายมลายู  (ไทย – มุสลิม)  ซึ่งมีประเพณีท่ีส าคัญดังนี้ 
  3.1 ประเพณีชักพระ 
   ประเพณีชักพระเป็นประเพณีท้องถิ่นในภาคใต้ตอนกลาง  เป็นประเพณีท่ี
เกี่ยวข้องกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตชาวใต้ท่ีมีความผูกพันกับน้ า  ประเพณีชักพระ
หรือลากพระจัดขึ้นในช่วงออกพรรษาโดยเฉพาะในวันแรม  1  ค่ า  เดือน  11  ด้วยความเช่ือว่าเป็น
วันท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ลงมายังโลกมนุษย์   จึงมีการจัดงานเพื่อแสดง  
ความยินดี  ประชาชนจึงอัญเชิญพระพุทธองค์ขึ้นประทับบนบุษบกท่ีจัดเตรียมไว้  แล้วแห่แหนไปยังท่ี
ประทับ  ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดขบวนทางเรือ  แต่บริเวณใดท่ีห่างไกลแม่น้ าก็จะจัดพิธีทางบก 
 

 
 

ภาพท่ี  8.2  ประเพณีชักพระ 
ท่ีมา : http://culture-spu.blogspot.com 

 
   ประเพณีชักพระ  ประกอบด้วยขบวนเรือท่ีตกแต่งอย่างงดงาม  บนเรือท่ีมี
พระพุทธรูปประทับอยู่บนบุษบกเรียกว่า  “เรือประทานหรือเรือพนมพระ”  ท่ีหัวเรือมีสายเชือกยาว
ผูกส าหรับลาก  เรือพนมพระนิยมท าเป็นตัวนาค  และบนเรือยังมีพระสงฆ์นั่งมาด้วยพิธีจะเริ่มต้ังแต่
เช้ามืด  โดยมีการจัดท าสลากและนิมนต์พระวัดต่างๆ  มาชักผ้าป่าท่ีหน้าบ้านท่ีสลากระบุ  หลังจาก
ถวายพุ่มผ้าป่าแล้ว  พระผู้ใหญ่ท่ีได้รับการเคารพนับถือจะท าพิธีชักพระ  ด้วยการจับปลายเชือกท่ีอยู่
หัวเรือ  จากนั้นก็จะปล่อยให้เรือของชาวบ้านเข้าลากจูง  ด้วยเช่ือว่าจะได้บุญมาก  เรือจะถูกชักลาก
ไปช้าๆ  ตลอดเส้นทาง  พร้อมกับการตีกลองประโคม  เพื่อให้ชาวบ้านรู้ว่าเรือพนมพระก าลังผ่านมา 
ชาวบ้านสองฝ่ังแม่น้ า  จะออกมาตักบาตรเรียกว่า  “ตักบาตรเทโว”  เมื่อเรือจอดยังท่ีท่ีก าหนดไว้แล้ว 
จะอัญเชิญพระพุทธรูปข้ึนประดิษฐานบนโรงพิธีสงฆ์  เพื่อท าการสมโภชในวันรุ่งขึ้น  วันสุดท้ายจะท า
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พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นเรือกลับสู่วัด  หลังเสร็จพิธีทางศาสนาแล้วก็มีงานรื่นเริงของชาวบ้าน  คือ  
“การแข่งเรือยาว”  ประเพณีชักพระท่ีมีช่ือเสียง  คือ  ท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ท่ีมีแม่น้ าตาปีให้ความ
ชุ่มฉ่ าแก่ชาวบ้านมาต้ังแต่อดีต 
   เมื่อถึงเช้าตรู่ของวันแรม  1  ค่ า  เดือน  11  จะอาราธนาพระพุทธรูปขึ้น
ประดิษฐานบนบุษบกเหนือเรือพระ  นิมนต์พระภิกษุในวัดนั้นท้ังหมดขึ้นนั่งประจ าเรือ  พร้อมท้ัง
อุบาสกและศิษย์วัดท่ีจะติดตามและประจ าเครื่องประโคมอันมี  โพน  (กลองเพล)  ฆ้อง  โหม่ง ฉิ่งฉาบ 
แล้วชาวบ้านก็จะช่วยกันลากเรือพระออกจากวัด  (ภิกษุท่ีจะร่วมไปด้วย  ต้องรับฉันภัตตาหารเช้าให้
เรียบร้อยเสียก่อน)  ถ้าเป็นลากพระทางน้ า  ก็จะใช้เรือพายลาก ถ้าเป็นการลากพระทางบก  ก็จะใช้
คนเดินลากแล้วแต่กรณี  ขณะท่ีลากเรือพระไป  ใครจะมาร่วมแขวนต้มบูชาพระหรือร่วมลากตอนไหน
ก็ได้  เกือบทุกท้องถิ่นก าหนดให้มีจุดนัดหมาย  เพื่อให้บรรดาเรือพระท้ังหมดในละแวกใกล้เคียง     
ไปชุมนุมในท่ีเดียวกันในเวลาก่อนพระฉันเพลให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาส  “แขวนต้ม”  และถวาย
ภัตตาหารแก่พระภิกษุสามเณรได้ท่ัวทุกวัด  หรือมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้  โอกาสนี้จึงก่อให้เกิด      
การประกวดประชันกันขึ้นโดยปริยาย  เช่น  การประกวดเรือพระ  การแข่งขันเรือพาย  การเล่นเรือ
โต้แก้จ ากัด  การประกวดเรือเพรียวประเภทต่างๆ  เช่น  มีฝีพายมากท่ีสุด  แต่งตัวสวยงามท่ีสุด  หรือ
ตลกขบขัน  หรือมีความคิดริเริ่มดี  มีการแข่งขันตีโพนประเภทตีดัง  ตีทน  ตีท่าพลิกแพลง  ลีลาการตี
สวยงาม  เป็นต้น  และบางทีก็มีกิจกรรมแปลกๆ  เช่น  กีฬาซัดต้ม  การประกวดเรือพระ  สมัยก่อน
มักให้รางวัลเป็นของท่ีจ าเป็นส าหรับวัด  เช่น  น้ ามันก๊าด  กา  น้ า  ถ้วยชาม  สบง  จีวร  เสนาสนะ
สงฆ์  แต่ปัจจุบันรางวัลมักจะให้เป็นเงินสด 
   ส าหรับในท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี  การชักพระทางบกตามท่ีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่า  
วัดสุวรรณากร  (วัดบ่อทอง)  วัดโมลีนิมิตร  (วัดหรั่ง)  วัดหน้าเกตุ  วัดมะกรูด  วัดปุราณประดิษฐ์ 
(วัดบู)  วัดมะเด่ืองทอง  (กา  โผะ)  วัดสมุทรวารี  (ป่าโทะ)  วัดโรงวาส  และวัดใกล้เคียงในอ าเภอ 
หนองจิก  อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  และอ าเภอเทพา  อ าเภอจะนะ  อ าเภอนาทวี  จังหวัด
สงขลา  ได้ชักลากพระวันแรม  1  ค่ า  เดือน  11  ไปตามเส้นทางสู่หน้าท่ีว่าการอ าเภอโคกโพธิ์  เป็น
จุดหมายปลายทาง  และมีการเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนาน มีมหรสพให้ชม  ตลอดท้ังคืนมีการ
ประกวดเรือพระ  รุ่งเช้าจะมีการท าบุญเล้ียงพระ  ตกช่วงบ่ายชักชวนกันลากพระกลับวัด  ปัจจุบัน
ประเพณีชักพระอ าเภอโคกโพธิ์  มีการสมโภชและการเฉลิมฉลองกันเป็นเวลา  7  วัน  7  คืน  ซึ่งเป็น
ประเพณีท่ีภาคภูมิใจของชาวไทยพุทธ  ส่วนการชักพระทางน้ า  ทุกวัดต้องมีการสร้างพระเรือครัว 
   เรือพายหญิง  เรือพายชายตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามและจะมีการลาก
พระล่วงไปตามล าน้ ายามูสู่บ้านท่าทราย  ใต้ต้นไทรใหญ่  กิ่งไพศาล  ริมน้ ายามู  รวมหมู่เทียบเรือ 
พระสมโภชตักบาตร  เล้ียงพระเสร็จแล้วมีการแข่งขันเรือพายหญิง  เรือพายชาย  ไล่สาดน้ ากัน   
เกี้ยวพาราสี  ร้องเพลงขับกล่อมตามประเพณีนิยมท้องถิ่นจนพลบค่ า  ประเพณีลากพระได้ปรับเปล่ียน
เติมแต่งต่างออกไปจากเดิมหลายอย่าง  เช่น  นิยมใช้เรือหางยาวแทนเรือเพรียว  เพราะจากเรือขนาด
ใหญ่ท าเรือพระได้ยากขึ้น  มีการใช้รถยนต์มาดัดแปลงแทนล้อเล่ือน  มีการตกแต่งบุษบกหรือ      
“นมพระ”  ด้วยวัสดุสมัยใหม ่ เช่น  โฟม  กระดาษ  พลาสติก  หลังคาซ้อนกันเป็น  จตุรมุขก็มี  บาง
วัดมีการน าเอากลองยาวมาประกอบขบวนแห่  มีการตั้งหีบรับเงินอนุโมทนา 
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  3.2 ประเพณีแข่งเรือหน้าพระท่ีนั่งและงานของดีเมืองนรา  จังหวัดนราธิวาส 
 

 
 

ภาพท่ี  8.3  ประเพณีแข่งเรือหน้าพระท่ีนั่งและงานของดีเมืองนรา 
ท่ีมา : http://culture-spu.blogspot.com 

 
   “สีสันเรือกอและอันคงเอกลักษณ์จากวิถีชีวิตชาวประมงน าสู่ประเพณีท้องถิ่น  
เหล่าฝีพายนับสิบประจ าในล าเรือ  จากนั้นจึงจ้ าพายสู่หลักชัย  ใครเร็วกว่าคือผู้ชนะ  เสียงปรบมือ  
โห่ร้องส่งก าลังใจจากกองเชียร์ดังรอบ  ภาพบรรยากาศประเพณีแข่งเรือหน้าพระท่ีนั่ง  และงานของดี
เมอืงนรา  จึงเต็มไปด้วยสีสันเช่นความงามของล าเรือ” 
   เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมวงศานุวงศ์  เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรม  ณ  พระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์  ทรง
เสด็จออกเยี่ยมราษฎรเพื่อรับฟังปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชน   เป็นท่ีมาของโครงการต่างๆ  
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  ช่วยให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ  
ชาวนราธิวาสจึงได้น าเอาการแข่งขันเรือกอและประเพณีไทยอันเก่าแก่ถวายทอดพระเนตรเพื่อ
เทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น  น าไปสู่การปฏิบัติตามประเพณี ซึ่งเริ่มจางหายไปให้
กลับมาด ารงอยู่อีกครั้ง 
   ในฤดูน้ าหลาก  วิถีชีวิตของชาวประมงยังคงด าเนิน  ขณะท่ีอีกด้านถือเป็นโอกาส
ประชันความแข็งแกร่งของเหล่าฝีพายจากท่ัวหมู่บ้าน  ต าบล  เรือกอและหลากสีสันลอยล าเป็น
ระนาบเดียวกันบนผืนน้ า  แล้วจึงกระโจนออกไปด้วยแรงสามัคคีจากเหล่าฝีพาย  มุ่งตรงไปยังหลักชัย
ด้วยจังหวะอันพร้อมเพรียง  ผืนน้ ากระเซ็นเป็นละออง  เพียงแค่อึดใจเดียวผู้เร็วกว่าจึงได้คว้าเอาธง 
ซึ่งถือเป็นหลักชัยมาครองและนับเป็นชัยชนะในเท่ียวนั้น 
   การแข่งขันจะแบ่งออกเป็นส่ีรอบ เหล่าฝีพายแต่ละล าเรือไม่เกินยี่สิบสามคน  
รวมท้ังนายท้าย  มีฝีพายส ารองไม่เกินล าละห้าคน  การเข้าเส้นชัยจะนับส่วนหัวเรือสุดของเรือท่ีเข้า
เส้นชัยก่อนล าอื่นเป็นผู้ชนะในรอบนั้น  ทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเริ่มการแข่งขัน  เสียงเชียร์จะ
ดังกึกก้องท้องน้ า  เรือกอและยังคงเอกลักษณ์ด้วยสีสัน  เล้ียงชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านมาช้านาน  
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ในวันนี้ได้สร้างความรื่นเริง  สนุกสนาน  ลดความเหนื่อยล้าจากการงาน  สร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้าน
ได้อย่างน่าชม 
   วันเวลาการจัดงาน : ปลายเดือนกันยายนของทุกปี 
   สถานที่จัดงาน : บริเวณหน้าพลับพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติ  ครบรอบ 
50  ปี  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 
  3.3 ประเพณีแข่งขันตีโพน  จังหวัดพัทลุง 
 

 
 

ภาพท่ี  8.4  ประเพณีแข่งขันตีโพน 

ท่ีมา : http://culture-spu.blogspot.com 
 
   “หลังประดิดประดอยโพนพร้อมส าหรับการประชันแล้ว เสียงโพนจึงดังกึกก้อง  
สร้างความครึกครื้น  รื่นเริง  ในงานประเพณีแข่งขันตีโพน  เครื่องดนตรีพื้นบ้านซึ่งอยู่คู่กับวิถีชีวิตของ
คนเมืองลุง  ด้วยเสียงอันทุ้มแหลมกังวาน  เกิดเป็นค ากล่าวท่ีว่า  จะร้อยพันแม้นหมื่นเสียงตะโกน   
ฤาจะสู้เสียงแข่งโพนท่ีเมืองลุง” 
   โพน  ช่ือเรียกเครื่องดนตรีพื้นบ้านของชาวปักษ์ใต้  เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคน 
ในอดีต  ใช้บอกเหตุร้ายเวลากลางคืน  บ้างใช้ส าหรับเรียกประชุมหมู่บ้าน  เป็นสัญญาณเมื่อถึงเวลา
ฉันอาหาร  รวมท้ังใช้เป็นจังหวะในงานประเพณีลากพระ  พัฒนาสู่ประเพณีการแข่งขันตีโพยด้วยใน
วันงานลากพระ  วัดในละแวกเดียวกันต่างจัดงานกันยิ่งใหญ่  เสียงโพนจึงดังกึกก้องจนไม่สามารถแยก
ได้ว่าเสียงนั้นดังมาจากวัดไหน  น าสู่การแข่งขันประชันเสียงโพน  โดยเฉพาะในจังหวัดพัทลุงจะมี  
การจัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆ  ปี 
   ประเพณีแข่งขันตีโพนจะเริ่มต้ังแต่ช่วงปลายเดือนสิบจนถึงวันแรมหนึ่งค่ าเดือน
สิบเอ็ด  จัดควบคู่ไปกับประเพณีลากพระในวันออกพรรษา  ก่อนถึงวันแข่งขันเหล่านักตีโพนต่าง
ขะมักเขม้นกับการประดิษฐ์เพื่อให้ได้โพนท่ีเสียงดีท่ีสุด  เลือกเอาไม้เนื้อแข็ง  ตาลโตนด  จ าปาป่า  
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ขนุนป่า  แกะเป็นรูกลมกลวงคล้ายอกไก่  ใช้หนังควายแก่ซึ้งเป็นท่ีนิยมด้วยความเหนียวทนทานเป็น
หนังหุ้ม  โพนของพัทลุงจึงมีช่ือเสียงโด่งดัง  ด้วยความพิถีพิถันในการประดิษฐ์ 
   ตีโพนแบ่งการแข่งขันออกเป็นสองลักษณะคือ  การแข่งขันมือ  (ตีทน)  ใครตีทน  
ตีนานกว่าเป็นผู้ชนะ  อีกประเภทคือการแข่งขัน  “จันเสียง”  ซึ่งจะได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน  
บรรยากาศวันงานแข่งโพนในจังหวัดพัทลุงจะเต็มไปด้วยความครึกครื้น   สนุกสนาน  เหล่านักตีโพน
ต่างแสดงพละก าลัง  ลูกเล่น  ไหวพริบต่างๆ  ส่งเสียงทุ้มแหลมของโพนดังกังวานท่ัวบริเวณ  และแม้
จะเป็นการแข่งขันแต่ผู้ลงชิงชัยต่างมีแต่รอยยิ้ม  ความสุขจากการได้ร่วมงานประเพณีท่ีเป็นเสมือน
ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเอง  สะท้อนภูมิปัญญาการอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง  เกิด
ความรัก  ความสามัคคี  ด้วยวิถีอันเรียบง่ายท่ีคงเสน่ห์ยาวนานถึงวันออกพรรษา  ท าบุญตักบาตร
เสร็จแล้วอย่าลืมแวะมาฟังเสียงโพนเมืองลุง  “จะแลแข่งโพนให้หรอยและหนุกต้องแข่งโพนเมืองลุง”  
โพนดี  โพนดัง  ต้องโพนเมืองลุง 
   วันเวลาการจัดงาน : ปลายเดือน  10  จนถึงวันแรม  1  ค่ า  เดือน  11  
ประมาณช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม  นิยมแข่งขันกันในช่วงกลางคืนต้ังแต่เวลา  21.00  น.  
เป็นต้นไป 
   สถานที่จัดงาน : บริเวณเทศบาลเมืองพัทลุง 
  3.4 ประเพณีแข่งว่าว  จังหวัดสตูล 

 
ภาพท่ี  8.5  ประเพณีการแข่งขันว่าว 

ท่ีมา : http://culture-spu.blogspot.com 
 
   การแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล  เริ่มมีวันท่ี  19  กุมภาพันธ์  2519  โดย
คณะครู – อาจารย์โรงเรียนสตูลวิทยา  และชาวบ้านต าบลคลองขุด  อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล  ริเริ่ม
จัดการแข่งขัน  เนื่องจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมว่าวก าลังพัด 
ย่านท้องท่ีสนามบินและในจังหวัดภาคใต้  เหมาะแก่การเล่นว่าว  ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นเมืองท่ีลงทุน
น้อย  เล่นง่าย  เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีประดิษฐ์ว่าวประเภทต่างๆ  ขึ้นมา  ประกอบคนชาวไทยเป็น
นักประดิษฐ์  ช่างคิด  ช่างท า  เห็นควายอยู่ในนาท่ีก าลังเก็บเกี่ยวจึงได้จ าลองหน้าตาของควายลงใน
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ตัวว่าว  ขณะท่ีว่าวลอยกลางอากาศส่วนหางจะอยู่บนส่วนหัว  เขา  จมูก  หู อยู่ส่วนล่าง ว่าวมีเสียงดัง  
อยู่ไม่นิ่ง  ส่ายไปมาเหมือนนิสัยบ้าบิ่นของควาย  ชาวบ้านจึงเรียกว่าวควาย  เป็นสัญลักษณ์ของ    
การเล่นว่าวในจังหวัดสตูล  เป็นท่ีนิยมของประชาชนในจังหวัดใกล้เคียง  เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
   อดีตว่าวเป็นเครื่องมือวัดลม  เป็นอุปกรณ์เส่ียงทายถึงความเจริญก้าวหน้าของ
ท้องถิ่นนิทานหรือต านานของไทย  เช่น  เรื่องแก้วหน้าม้า  ว่าวสมัยก่อน  พระมหากษัตริย์ให้ความ
สนใจมาก  หากว่าวตกลงบ้านใคร  เจ้าของบ้านจะได้รับรางวัลเป็นส่ิงตอบแทน  ชาวจีนใช้ว่าวท า
สงคราม  ชาวฝรั่ง  เช่น  เบ็ญจามิน  แพรงกิน  ใช้ว่าวทดลองทางวิทยาศาสตร์ว่าวจุฬา – ปักเป้า  
เป็นว่าวท่ีพระราชาทรงโปรด  จัดให้มีการแข่งขันท้องสนามหลวง  ว่าวจุฬาแต่ละตัวท่ีจัดท าขึ้นต้องมี
พิธีกรรมหลายอย่าง  เช่น  การค้นหาไม้ไผ่ท่ีแก่จัด  อยู่กลางกอไผ่  มีอายุท่ีก าหนดไว้  เมื่อตัดไม้ไผ่
แล้วต้องไปแช่น้ าระยะหนึ่ง  จึงจะมาตกแต่ง  มีการรมควันเพื่อให้ไม้ไผ่ทนทาน  ไม่มีมอด  แมลงมา
ชอนไช  การตกแต่งโครงว่าว  การผูกเชือก  การติดกระดาษ  ล้วนแต่ใช้ภูมิปัญญาไทย  บางครั้งต้องมี
การเซ่นไหว้  เพื่อให้มีชัยชนะ  ซึ่งมีสาระดังนี้ 
   1. เป็นการตอบแทนบุญคุณของควายท่ีช่วยเหลือชาวนา  ท านา  จึงเทิดทูนผู้มี
พระคุณ 
   2. เป็นการอนุรักษ์ช่างฝีมือในการท าว่าว  ซึ่งนับวันจะหายากยิ่งขึ้น 
   3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ไมตรีท่ีดีต่อกันระหว่างรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย
ท่ีมีชายแดนติดต่อกับจังหวัดสตูล 
   4. เป็นศูนย์รวมของว่าวภาคใต้ 
   5. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ปลูกฝังให้เยาวชนให้ตระหนักถึงภูมิปัญญา
ไทย  มรดกอันล้ าค่าทางวัฒนธรรม 
 

 4. ประชากร  ชนเผ่า 
  ลักษณะท่ัวไปของประชากรในภาคใต้ 
  4.1 จ านวนประชากร 
   ประชากรในภาคใต้มีประมาณ  8  ล้านคน  ต้ังถิ่นฐานอยู่หนาแน่นในบริเวณท่ี
ราบชายฝ่ังตะวันออกของคาบสมุทรภาคใต้  จังหวัดท่ีมีจ านวนประชากรมากเกินล้าน  ได้แก่  จังหวัด
นครศรีธรรมราชและสงขลา  ส่วนจังหวัดท่ีมีประชากรน้อยท่ีสุดของภาคใต้  ได้แก่  จังหวัดระนอง  ซึ่ง
เป็นจังหวัดท่ีมีประชากรน้อยท่ีสุดในประเทศไทยด้วย 
  4.2 ความหนาแน่นของประชากร 
   จังหวัดท่ีมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเกิน  100  คน  ต่อตารางกิโลเมตร  
ส่วนมากจะอยู่บริเวณท่ีราบชายฝ่ังตะวันออก เช่น ปัตตานี สงขลา นราธิวาส พัทลุง นครศรีธรรมราช 
ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต  ท่ีอยู่ชายฝ่ังตะวันตก  ซึ่งมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดของภาคนี้ 
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  4.3 ลักษณะประชากรทางด้านวัฒนธรรมและสังคม 
   ประชากรส่วนใหญ่ของภาคใต้มีลักษณะทางวัฒนธรรมและสังคมเช่นเดียวกับ
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย  แต่บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีประชากรท่ีมีเช้ือชาติ  ศาสนา  และ
ภาษาแตกต่างไปบ้าง 
   4.3.1 เช้ือชาติ 
    ในดินแดนภาคใต้ของไทยนี้เป็นท่ีอยู่อาศัยของชาวไทย  ซึ่งจ าแนกตาม
ลักษณะเด่นได้ดังนี้ 
    ชาวไทยพุทธ คนไทยในภาคใต้ตอนบนเป็นคนไทยพุทธ ซึ่งมีขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ  ประเพณีท่ีมีช่ือเสียง  ได้แก่  
ประเพณีชิงเปรตและประเพณีชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นต้น 
    ส่วนคนไทยเช้ือสายจีน  มีประเพณีบางอย่างท่ีแตกต่างออกไป  เช่น  มี
เทศกาลถือศีลกินเจท่ีจังหวัดภูเก็ต  เป็นต้น 
    ชาวไทยมุสลิมในประเทศไทยมีจ านวนประมาณแสนคน  ในจ านวนนี้ 
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้  ชาวไทยมุสลิมใช้ภาษาพื้นเมืองเรียกว่าภาษายาวี  
แต่สามารถพูดไทยได้  เพราะปัจจุบันมีโรงเรียนของเอกชนและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเปิดสอน
วิชาสามัญและวิชาศาสนา  ซึ่งแต่เดิมผู้ปกครองนักเรียนไทยมุสลิมต้องส่งเด็กไปเรียนหาความรู้     
ทางศาสนากับโต๊ะครูในปอเนาะ  ปัจจุบันชาวไทยมุสลิมได้ด ารงต าแหน่งทางราชการท่ีส าคัญ     
หลายต าแหน่ง  เช่น  พัฒนากร  นายอ าเภอ  ครูใหญ่  เป็นต้น  โดยท่ัวไปชาวไทยมุสลิมมีนิสัยรักสงบ 
เคารพผู้ปกครองบ้านเมือง  รักประเทศชาติและมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่เหมือนกับคนไทยท่ัวไป 
    ไทยใหม่หรือชาวเลบริเวณชายฝ่ังและเกาะบางเกาะของภาคใต้ทางด้าน
ทะเลอันดามันมีชาวพื้นเมืองท่ีเรียกว่า  ชาวเลหรือชาวน้ า  จ านวนเป็นหมื่นคน  กลุ่มชาวเลมีสังคม
ภาษาพูดและขนบธรรมเนียมท่ีเป็นลักษณะของกลุ่มโดยเฉพาะ  สันนิษฐานว่าชาวเลเหล่านี้เป็น
เผ่าพันธุ์เมลาเซียนท่ีเร่ร่อนทางทะเลมาจากหมู่เกาะเมลาเซียน  ซึ่งความจริงแล้วชาวเลน่าจะอาศัยอยู่
ทางฝ่ังตะวันออกของภาคใต้เพราะอยู่ใกล้หมู่เกาะเมลาเซียนมากกว่า  แต่ชาวเลกลับไปอาศัยอยู่มาก
ทางชายฝ่ังด้านตะวันตก  ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุท่ีชัดเจนของการเลือกถิ่นฐานดังกล่าว  ชุมชนชาวเลท่ี
ใหญ่ท่ีสุดอยู่ท่ีเกาะหลีเป๊ะในหมู่เกาะอาดัง  หาดราไวย์  จังหวัดภูเก็ต  เกาะสุรินทร์  จังหวัดพังงา 
ปัจจุบันชาวเลท่ีต้ังถิ่นฐานอยู่อย่างถาวรมีหลายแห่ง  จึงต้องมีการท าส ามะโนครัวและมีการต้ัง
นามสกุลให้  เช่น  ทะเลลึก  ช้างน้ า  หาญทะเล  เป็นต้น  และได้เปล่ียนช่ือเรียกชาวเลเสียใหม่ว่า ชาว
ไทยใหม่ 
    เงาะหรือชนเผ่าซาไก  ชนเผ่านี้เป็นชนกลุ่มน้อย  มีรูปร่างเต้ียแคระ     
ผมหยิกหยอง  ยังมีอยู่บ้างในอ าเภอบันนังสตา  อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา  และในป่าจังหวัดตรัง  
ยึดถือประเพณีของชาวป่า  เช่น  เมื่อมีคนตายจะย้ายท่ีละท้ิงหมู่บ้านไปอยู่ท่ีใหม่ท้ังหมด  เป็นต้น 
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การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคใต้ชุดรองเง็ง 
 1. ประวัติความเป็นมาชุดรองเง็ง 
  รองเง็ง  เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้          
มีวิวัฒนาการมาจากการเต้นร าพื้นเมืองของชาวสเปน  โปรตุเกส  ซึ่งน ามาแสดงในแหลมมลายู  เมื่อ
คราวได้เข้ามาติดต่อท าการค้าจากนั้นชาวมลายูได้น ามาดัดแปลงและเรียกการเต้นร าแบบนี้ว่า
“รองเง็ง” (รองเง็ง,  2558) 
  มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า  มีการเต้นรองเง็งมานานแล้ว
สมัยก่อนการยกเลิกการปกครอง  7  หัวเมืองภาคใต้  โดยนิยมเต้นกันเฉพาะในวังของเจ้าเมือง     
แขกผู้ชายท่ีได้รับเชิญมารื่นเริงในวัง  จะได้จับคู่เต้นกับฝ่ายผู้หญิง  ซึ่งเป็นบริวารในวังและมีหน้าท่ีเต้น
รองเง็ง  ต่อมารองเง็งได้แพร่หลายไปสู่ชาวบ้าน  โดยใช้เป็นการสลับฉากของมะโย่ง  ผู้แสดงมะโย่งท่ี
เป็นผู้หญิงจะร้องเพลงเชิญชวนให้ผู้ชมขึ้นไปร่วมเต้นรองเง็งด้วย  การเต้นรองเง็งจึงเป็นกิจกรรมท่ี
สนุกถูกใจชาวบ้าน  จึงมีผู้ต้ังคณะรองเง็งขึ้นมาในลักษณะการร าวงเปิดโอกาสให้ผู้ชมขึ้นไปเต้นคู่กับ
หญิงรองเง็ง  แล้วเก็บเงินค่าเต้น  เพื่อหารายได้เป็นส าคัญ  โดยไม่รักษาแบบฉบับท่ีสุภาพสวยงาม  
ท าให้การเต้นรองเง็งเส่ือมความนิยมไประยะหนึ่ง 
 

 
 

ภาพท่ี  8.6  การแสดงชุดรองเง็ง 
ท่ีมา : http://culture-spu.blogspot.com 

 
  ใน  พ.ศ. 2496  ขุนจารุวิเศษศึกษาการ  ศึกษาธิการอ าเภอเมืองปัตตานี  ได้รื้อฟื้น
รองเง็งขึ้นมาใหม่ในรูปของการแสดงบนเวที  ปรากฏว่ารองเง็งเป็นท่ีสนใจของบุคคลท่ัวไป  ท าให้
รองเง็งได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาขึ้นมีบทเพลงในการเต้นเพิ่มมากขึ้นถึง  14  เพลง  แต่ปัจจุบันมีเห็น
กันอยู่  8  เพลง (รองเง็งศิลปะการเต้นร าประกอบดนตรีพื้นเมืองใต้, 2558) 
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  การแสดงรองเง็งเป็นการแสดงหมู่  ประกอบด้วยผู้เต้นชาย – หญิง  เต้นคู่กันไปไม่น้อย
กว่า  5  คู่  เข้าแถวแยกกันเป็นแถวตอน  เมื่อคนตรีขึ้นเพลงแต่ละเพลงคู่เต้นจะสลามซึ่งกันและกัน 
และเมื่อจบเพลงจะสลามอีกครั้ง  ท่าเต้นของรองเง็งแต่ละเพลงจะมีลีลาไม่เหมือนกัน  ผู้แสดงจะต้อง
จ าเพลงและลีลาการเต้นประจ าเพลงให้ได้ จุดเด่นของการเต้นคือ  การเปล่ียนจังหวะช้า – เร็ว  ของ
เพลงประกอบการเต้นซึ่งลีลาการเต้นจะเปล่ียนไปด้วย เนื่องจากรองเง็งใช้เท้ามากกว่ามือจึงไม่เรียกว่า
ร า แต่เรียกว่า เจ้นรองเง็ง  โดยใช้เท้าเต้นให้เข้ากับจังหวะกลอง  ขณะเต้นร า หญิงและชายจะเต้น
หลบหลีกหลอกล่อกัน  มีการหมุนตัว การก้าวเท้าไปข้างหน้า  ก้าวถอยหลัง  ท้ังชายและหญิง และมี
การเล่นหูเล่นตา  เกี้ยวพาราสีกันตอลดเพลง  ดังนั้นความโดดเด่นของการเต้นรองเง็ง  จึงอยู่ท่ีความ
พร้อมเพรียงของผู้แสดง (วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,  2551 : 74) 
  หลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง  โดยเฉพาะบริเวณส่ีจังหวัดภาคใต้  ชาวบ้านขายยางพารา
ร่ ารวย  เพราะสมัยนั้นราคายางสูงมาก  ตกกลางคืนชาวบ้านมักสนุกสนานกันด้วยการเต้นรองเง็ง 
ปรากฏว่ารองเง็งเกิดขึ้นหลายคณะ  ท านองเดียวกับจังหวัดอื่นๆ  ในภาคใต้  มีคณะร าวงกันคับค่ัง 
ปัจจุบันการเต้นรองเง็งเป็นท่ีนิยมของไทยมุสลิม  มักมีการแสดงในงานรื่นเริง  เช่น  งานประจ าปี   
แต่ประเภทศิลปะชั้นสูงหรือท่ีมีศิลปะยอดเย่ียมนับวันจะหาดูได้ยากยิ่งขึ้น 
 
 2. องค์ประกอบการแสดงชุดรองเง็ง 
  2.1 นักแสดงรองเง็งเป็นศิลปะการแสดงหมู่  ประกอบด้วยผู้เต้นท้ังชายและหญิง  
หรือผู้หญิงล้วนก็ได้ ผู้ เต้นต้องเป็นผู้ท่ีรู้จังหวะเพลง  และลีลาในการเต้น การยืนของผู้เต้นห่างกัน
พอสมควร 
  2.2 ท่าเต้น เมื่อดนตรีบรรเลงเพลง ผู้เต้นจะเต้นตามจังหวะ ลีลาท่าเต้นจะเคล่ือนไหว
ท้ังมือ  เท้าและล าตัวอย่างนิ่มนวล  เพลงรองเง็งท้ังหมดในแต่ละเพลงไม่ปะปนกัน  ผู้แสดงต้องจ า
ท่าทาง  ลีลาการเต้น  และเพลงท่ีเต้น  ว่าเพลงไหนใช้ท่าอย่างไร  จุดเด่นของการเต้น  เมื่อมี        
การเปล่ียนท่าเต้น  ลีลาท่าเต้นก็จะเปล่ียนไปตามจังหวะของเพลง 
  2.3 การแต่งกาย  ผู้เต้นจะแต่งกายแบบพื้นเมืองของพงังา 
  2.4 การแสดง  ส าหรับการแสดงนั้น  นิยมเล่นในโอกาสรื่นเริงต่างๆ  เช่น  งานเล้ียง
ฉลอง  งานพิธีเปิดต่างๆ  แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาส าหรับการแสดง  ถ้าใช้เวลายาวนานเกินไป
ผู้ชมจะเกิดความเบื่อหน่ายมากกว่าความสุข  ดังนั้นการแสดงรองเง็งเจ้าภาพท่ีจัดงานมักจะ
ก าหนดเวลาให้ส าหรับผู้แสดง 
  2.5 เครื่องดนตรีท่ีใช้ประกอบการเต้น  การแสดงรองเง็ง  ได้แก่  ไวโอลิน  กลอง
ร ามะนาและฆ้อง 
  การแต่งกาย  ผู้เต้นรองเง็งส่วนใหญ่แต่งกายแบบพื้นเมือง  โดย 

  ผู้ชาย  สวมหมวกหนีบไม่มีปีกหรือท่ีเรียกหมวกแขกสีด าหรือท่ีศีรษะอาจจะสวม 
“ชะตางัน”  หรือโพกผ้าแบบเจ้าบ่าวมุสลิมก็ได้  นุ่งกางเกงขากว้างคล้ายกางเกงขาก๊วยของคนจีน   
ใส่เส้ือคอกลมแขนยาวผ่าครึ่งอกสีเดียวกับกางเกง  ใช้โสร่งแคบๆ  ยาวเหนือเข่าสวมทับกางเกง   
เรียก  “ผ้าสิลินัง”  หรือ  “ผ้าซาเลนดัง”  มักท าด้วยผ้าซอแก๊ะ  ถ้าเป็นเจ้านายหรือผู้ดีมีเงินมักเป็น
ผ้าไหมยกดอกดิ้นทองด้ินเงิน  ฐานะรองลงมาใช้ผ้าไหมเนื้อดีตาโตๆ  ถัดมาเป็นผ้าธรรมดา 
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  ผู้หญิง  ใส่เส้ือเข้ารูปแขนกระบอกเรียกเส้ือ  “บันดง”  ลักษณะเส้ือแบบเข้ารูป       
ปิดสะโพก  ผ่าอกตลอด  ติดกระดุมทองเป็นระยะ  สีเส้ือสดสวยและเป็นสีเดียวกับ “ผ้าปาเต๊ะยาวอ” 
หรือ  “ผ้าซอแก๊ะ”  ซึ่งนุ่งกรอมเท้า  นอกจากนั้นยังมีผ้าคลุมไหล่บางๆ  สีตัดกับเส้ือท่ีสวม  (ดนตรี
พื้นบ้านกับการแสดงภาคใต้,  2553) 
  เครื่องดนตรีท่ีใช้ประกอบการแสดง  ดนตรีท่ีใช้บรรเลงมีร ามะนา  ฆ้อง  และไวโอลิน 
ปัจจุบันยังเพิ่มกีตาร์  โดยให้เหตุผลว่า  เพื่อต้องการให้จังหวะชัดเจนและไพเราะขึ้นกว่าเดิม  ดนตรี
รองเง็งถ้าประกอบเป็นวงใหญ่จะมีความไพเราะและชวนฟังมาก 
 

 
 

ภาพท่ี  8.7  กีตาร์ 
ท่ีมา : http://culture-spu.blogspot.com 

 

 
 

ภาพท่ี  8.8  ร ามะนา 
ท่ีมา : http://culture-spu.blogspot.com 

 

 
 

ภาพท่ี  8.9  ไวโอลิน 
ท่ีมา : http://culture-spu.blogspot.com 

http://culture-spu.blogspot.com/
http://culture-spu.blogspot.com/
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  ส าหรับวิธีบรรเลงนั้นเป็นเพลงจังหวะรองเง็ง  ซึงมีผู้รู้จักและนิยมเต้นส่วนใหญ่  มี
จ านวน 7 เพลง  คือ  เพลงลาฆูดูวอ  เพลงลานัง  เพลงปูโจ๊ะบีซัง  เพลงซินตาซายัง  เพลงอาเนาะดีดิ  
เพลงมะอีนังชวา  และเพลงมะอีนังลามา  เพลงท่ียืนโรงและรู้จักกันดีมีสองเพลง  คือ  เพลงลาฆูดูวอ
และเพลงมะอีนังลามา  เป็นเพลงท่ีเต้นกันมาต้ังแต่โบราณ  ส่วนเพลงเพลงมะอีนังชวา  ปูโจ้ะบีซัง  
ลานัง และจินตาซายัง  เหมาะแสดงหมู ่ ส่วนเพลงลาฆูดูวอและมะอีนังลามา  เหมาะส าหรับผู้ช านาญ
และแสดงลวดลาย 
  การเต้นรองเง็งส่วนใหญ่มีชายและหญิงฝ่ายละ  5  คน  โดยเข้าแถวแยกเป็นชาย   
แถวหนึ่งและหญิงแถวหนึ่ง  ยืนห่างกันพอสมควร  ดังท่ีกล่าวมาแล้วว่าการเต้นแบบนี้ต้องใช้ลีลามือ 
เท้า  และส่วนล าตัวเคล่ือนไหวไปข้างหน้าข้างหลังให้เข้ากับดนตรี  อีกประการหนึ่งมีผู้ให้ความเห็นว่า 
ความสวยงามและความน่าดูของศิลปะรองเง็งอยู่ท่ีการใช้เท้าเต้นให้เข้ากับจังหวะ  ส่วนการร่ายร าเป็น
เพียงองค์ประกอบ   
  การแบ่งระดับของรองเง๊ง  รองเง๊งแบ่งระดับหรือประเภทของรองเง็ง  สามารถแบ่งได้
ดังนี้ 
  1. ประเภทท่ี  1  แบบผู้ดีตระกูลสูง  จะเน้นความสุภาพ  ความอ่อนช้อย 
  2. ประเภทท่ี  2  แบบชนช้ันกลาง  เต้นไม่หยาบโลนหรือไม่สุภาพจนเกินไป แต่รักษา
ศิลปะไว้เต็มท่ี 
  3. ประเภทท่ี  3  แบบชนช้ันต่ า  ออกหยาบโลน  มิได้เน้นศิลปะ  เหมือนรองเง็งเมือง
มารุตในบทพระราชนิพนธ์ 
  เพลงและท านองเป็นเรื่องท่ีส าคัญท่ีสุดของศิลปะการแสดงรองเง็งหรือตันหยง  และ
สาเหตุหนึ่งท่ีเรียกการละเล่นนี้ว่า  “เพลงตันหยง”  หรือ  “ตันหยง”  ในจังหวัดกระบี่  และจังหวัด
ภูเก็ต  คงเพราะเนื้อเพลงท่ีนิยมร้องโต้ตอบกันมักจะขึ้นต้นด้วยค าว่า “ตันหยง  ตันหยง...” เนื้อเพลง
ตันหยงสามารถก าหนดลักษณะฉันทลักษณ์โดยท่ัวไปของเพลงได้  ดังนี้ 
  บทหนึ่งมี  4  วรรค  แต่ละวรรคมี  4 – 8  ค า  วรรคต้นมี  8  ค า  มักจะขึ้นต้นด้วย
ด้วยค าว่า  “ตันหยงตันหยง......”  ซึ่งหมายถึงดอกไม้อันเป็นภาพตัวแทนของผู้หญิง 
  วรรคท่ี  2  มี  7 – 8  ค า  ขึ้นด้วย  “หยงไหรละน้อง......ยังดอก....”  แล้วใส่ช่ือดอกไม้
หรือต้นไม้ตามท่ีคิดไว้เข้าไปเป็นค าต่อไปจนครบ  8  ค า 
  วรรคท่ี  3  และวรรคท่ี  4  มี  7 – 8  ค า 
  วรรคท่ี  5  มี  4  ค าเหมือนวรรคแรก 
  วรรคท่ี  6  ม ี 7 – 8  ค า  มักใช้ซ้ ากับวรรคท่ี  4 
  วรรคท่ี  8  ม ี 7 – 8  ค าเช่นกัน 
 
  ตัวอย่างเช่น 

   ตันหยงตันหยง  ก าปงแลน้องยังดอกกาบลาว 
   ยกขึ้นแต่งตัวแต่หัวเช้า  นกบินหลายเล่าข่าวน่าสงสาร 
   ใครไปบางกอกมั่ง  บอกให้ร้อยช่างน้อยอย่าอยู่นาน 
   นกบินหลาเล่าข่าวน่าสงสาร ท าให้บังนี้ร าคาญใจ 
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   ยามค่ าแลยามค่ า  เสียงหริ่งไรมันร่ าอยู่หริ่งหริ่ง 
   ข้องใจถึงน้องของบังจริง บังเอาหลังไปพิงท่ีปากตู 
   กระบี่ต้องเป็นสอง  ถ้าไม่ได้น้องบังก็ไม่อยู่ 
   บังเอาหลังไปพิงท่ีปากตู น้องสาวไม่รู้หัวใจบัง 
   บูงาตันโย้ง   ก าปงแลน้องโย้งต้นผักกาด 
   บังไปไม่รอดเสียแล้วเด้  ถูกเหนน้ าตาปลาดุหยง 
   ตันหยงตันหยง  ก าปงแลน้องโย้งต้นผักกาด 
   บังนี้เดินเล่นอยู่ริมหาด  เห็นน้องค้ิววาดนั่งต่อยหอย 
   ต่อยอยู่ปกปก   ได้หอยกี่พรกละน้องสาวน้อย (ซ้ า) 
   เห็นน้องค้ิววาดนั่งต่อยหอย น้องเอ่อน้ าย้อยสองแคมหีน 
  ปัจจุบันศิลปะการแสดงรองเง็ง  นอกจากมีการพัฒนาเนื้อร้องท่ีเป็นภาษาไทยแทนแล้ว 
ยังได้คิดท่าร าเพิ่มขึ้นอีกมากมาย เช่น ปารีหาดยาว ซินาโด้ง ปารีใหม่ ยางโค้ง เป็นต้น ศิลปะการแสดง
รองเง็งในปัจจุบันก าลังหาดูได้ยากขึ้นทุกที  คนรุ่นใหม่หรือคนหนุ่มสาวขาดความสนใจท่ีจะสืบทอด
อย่างจริงจัง  ประกอบกับส่ิงอ านวยความสะดวกและส่ิงบันเทิงใหม่ๆ  เข้ามาอย่างรวดเร็ว  กลุ่มศิลปิน
ท่ีเหลือล้วนมีอายุแล้วท้ังส้ิน  จึงควรท่ีจะสืบสาน  สืบทอด  และเผยแพร่ศิลปะการแสดงรองเง็งให้คง
อยู่คู่กับท้องถิ่นต่อไป 
 

บทสรุป 

 การแสดงพื้นเมืองภาคใต้  มีลักษณะผสมผสานท้ังทางศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรม
จากกลุ่มชนหลายเช้ือชาติ  เกี่ยวโยงถึงศาสนาและพิธีกรรม  ท าให้นาฏศิลป์และดนตรีท่ีใช้มีลักษณะ
ผสมผสานระหว่างประเทศมาเลเซียและท้องถิ่นของชาวพื้นเมือง  มีลักษณะท่ีเด่นชัดของเครื่องดนตรี
ประเภทเครื่องตีให้จังหวะเป็นส าคัญ ส่วนลีลาท่าร าจะมีความคล่องแคล่วว่องไว สนุกสนาน การแสดง
พื้นเมืองภาคใต้มีท้ังแบบพื้นเมืองเดิมและแบบประยุกต์ท่ีได้แนวความคิดมาแล้วพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบ
ใหม่  หรือรับมาบางส่วนแล้วแต่งเติมเข้าไป  การแสดงพื้นเมืองภาคใต้  ประกอบด้วย  การแสดง
พื้นเมืองและเพลงพื้นเมือง  ท่ีมีลักษณะการแสดงมีเอกลักษณ์ในด้านวัฒนธรรม  ศาสนา  และชนเผ่า  
การแสดงพื้นเมืองและเพลงพื้นเมืองเป็นส่ิงท่ีใช้ประกอบกัน 
 การแสดงรองเง็ง  เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ไทย  เนื่องจากผู้แสดง  ส่วนมากจะ
นับถือศาสนาอิสลาม  หลายแหล่งข้อมูลจึงให้ค านิยามว่า  การแสดงรองเง็ง  เป็นการแสดงของชาว
ไทยมุสลิมภาคใต้  (ชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลาม)  ท้ังท่ีการแสดงประเภทนี้  เป็นการแสดงท่ีนิยม
ของชาวไทยในพื้นท่ีภาคใต้บริเวณนั้นๆ  ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยมุสลิม  ชาวไทยพุทธ  และชาวไทยท่ีมี
เช้ือสายจีน  ล้วนนิยมการแสดงประเภทรองเง็งท้ังนั้น 
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ใบกิจกรรม 
 
ค าช้ีแจง ให้นักศึกษา  ดูคลิปการแสดงระบ าร่อนแร่  แล้วตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
 
 1. ลักษณะและรูปแบบของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ชุด  ระบ าร่อนแร่  เป็นอย่างไร 
 2. องค์ประกอบส าคัญในชุดระบ าร่อนแร่  มีอะไรบ้าง 
 3. นักศึกษามีวิธีการน าชุดระบ าร่อนแร่ไปใช้ในโอกาสใดได้บ้าง 
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แบบฝึกหัดบทที่  8 
 
 1. จงอธิบายความหมายของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ 
 2. จงอธิบายความเป็นมาของชุดรองเง็ง 
 3. จงอธิบายรูปแบบและองค์ประกอบของชุดรองเง็ง 
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https://sites.google.com/site/looknampattalung/phumipayya-ni-dan-silpkar-


แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  9 

การฝึกปฏิบตัินาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากได้ศึกษาบทเรียนแล้ว  นักศึกษาสามารถ 

 1. สามารถฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ชุดรองเง็งได้อย่างถูกต้อง 
 2. สามารถระบุองค์ประกอบ  ลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ชุดรองเง็ง 
 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ 
 1. วิธีการ  ขั้นตอนฝึกปฏิบัติชุดรองเง็ง 
  1.1 ขั้นตอนฝึกปฏิบัติชุดรองเง็ง 
  1.2 รูปแบบการใช้มือ 
  1.3 รูปแบบการย ่าเท้า  ก้าวเท้า 
  1.4 รูปแบบการใช้ล่าตัว 
  1.5 ท่าร่า 

 2. สามารถระบุองค์ประกอบ  ลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ชุดรองเง็ง 
 3. สามารถปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ชุดที ก่าหนดได้อย่างถูกต้อง 
 4. ตระหนักถึงคุณค่า  และอนุรักษ์นาฏศิลป์พื้นเมือง 
 บทสรุป 
 ใบกิจกรรม 

 แบบฝึกหัดบทที   9 
 เอกสารอ้างอิง 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

 สัปดาห์ที่  14  (4  ชั่วโมง) 
 1. ผู้สอนเปิดเพลงรองเง็งให้ฟัง  พร้อมอธิบายการจังหวะในเพลง 
 2. ผู้สอนอธิบายเทคนิคการฝึกทักษะการใช้ร่างกายแต่ละส่วน 

 3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามต้นแบบและทบทวนเป็นคู่ 
 4. จับกลุ่ม  กลุ่มละ  6  คน  และฝึกปฏิบัติตามแบบแผน 
 5. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยในการฝึกปฏิบัติ 
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 สัปดาห์ที่  15  (4  ชั่วโมง) 
 1. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามต้นแบบและทบทวนเป็นคู่ 
 2. จับกลุ่ม  กลุ่มละ  6  คน  และฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม 
 3. น่าเสนอการสร้างสรรค์การแปรแถวทีละกลุ่ม 
 4. เพื อนร่วมชั้นให้คะแนนแต่ละกลุ่ม 
 5. ผู้สอนวิจารณ์งานที น่าเสนอ  พร้อมให้ค่าแนะน่าการปรับปรุง 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. การใช้แผ่นซีดีเพลงชุดรองเง็ง  ฝึกนับจังหวะตามเพลง 
 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  “การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ภาคใต้” 
 

แหล่งการเรียนรู ้
 1. ส่านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและที อื นๆ 
 2. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส่านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  และที 
อื นๆ  เว็บไซด์  http://library.udru.ac.th/ 
 

การวัดและประเมินผลประจ าบทเรยีน 

 
จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. สามารถฝึกปฏิบัติ
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้
ชุดรองเง็งได้อย่างถูกต้อง 

2. สามารถระบุองค์ประกอบ  
ลักษณะของนาฏศิลป์
พื้นเมืองภาคใต้ชุดรองเง็ง 

 

1. ซักถาม  แลกเปลี ยน 
พูดคุย 

2. สังเกตการปฏิบัติ
ตามต้นแบบ 

3. สังเกตการปฏิบัติ
แบบมีส่วนร่วม 

4. การน่าเสนอการ
สร้างสรรค์ท่าร่า   
หน้าช้ัน 

5. ใบกิจกรรม 
6. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

1. นักศึกษาตอบค่าถามถูกต้องได้
ร้อยละ  80 

2. สังเกตพฤติกรรมการฝึกปฏิบัติอยู่
ในระดับดี 

3. สังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม/ความสนใจ/ความ
ร่วมมือ/ความกระตือรือรน้อยู่ใน
ระดับดี 

4. การน่าเสนอหน้าช้ันอยู่ในระดับดี 
5. นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ท่าร่า

ได้ในระดับดี 
6. นักศึกษาท่าแบบฝึกหัดถูกต้อง

ร้อยละ 80 
 
 
 

http://library.udru.ac.th/
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บทที่  9 

การฝึกปฏิบตัินาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ 
 
 ในการเรียนการสอนเรื องนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ น่าการร่ารองเง็งตามแบบฉบับกรมศิลปากร
มาเป็นแม่แบบในการฝึกปฏิบัติ  เพราะมีการร่าที ได้มาตรฐาน  ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ง่าย  โดยมี
ลักษณะการย ่าเท้าตามแบบแผนที ก่าหนดไว้ในหลายจังหวะ  ซึ งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของการร่า
รองเง็ง 
 

วิธีการ  ข้ันตอนการฝึกปฏิบัติร ารองเง็ง 
 1. ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ 

  1.1 จับกลุ่ม  กลุ่มละ  4 – 6  คน 
  1.2 ฝึกการย ่าเท้าตามแบบฉบับที ก่าหนดไว้  จ่านวน  2 – 5  จังหวะ 
  1.3 จับคู่ฝึกการย ่าเท้า  เข้าคู่กัน 
  1.4 ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มจนเกิดความช่านาญ 
  1.5 ฝึกคิดสร้างสรรค์การย ่าเท้าประกอบจังหวะในหลายๆ  แบบ 
 
 2. รูปแบบการใช้มือ 

  รองเง็ง  เน้นจังหวะในการย ่าเท้าเป็นส่วนใหญ่ตลอดท้ังเพลง  ในการใช้รูปแบบมือจึงมี
ลักษณะเคลื อนตามธรรมชาติของการก้าว  โดยอาศัยการก่ามือหลวมๆ  แกว่งไปมา  ในบางจังหวะใช้
การจับผ้าคล้องไหล่ส่ายข้างตัวในการเปลี ยนท่า จึงเห็นได้ว่าการใช้มือในรองเง็ง เป็นเพียงส่วนประกอบ
ในการเคลื อนไหวจากต่าแหน่งหนึ งไปสู่ท่าหนึ งเท้านั้น 
 
 3. รูปแบบการย่ าเท้า ก้าวเท้า 
  การย ่าเท้าในชุดรองเง็ง  มีลักษณะการย ่าทุกจังหวะ  โดยการย ่านั้นเป็นการก้าวแตะ
เท้าตลอดเวลาและมีการใช้แบบแผนการย ่ารูปแบบอื นอื นอีก เช่น การสะบัดปลายเท้า การขโยกเท้า 
และการก้าวสลับที ระหว่างชาย – หญิง  การย ่าเท้าในรองเง็ง  นับว่าเป็นจุดเด่นของนาฏยลักษณ์ใน
การแสดงที เน้นการเข้าคู่กัน  (รองเง็งศิลปะการเต้นร่าประกอบดนตรีพื้นเมืองใต้, 2558) 
 
 4. รูปแบบการใช้ล าตัว 

  การใช้ล่าตัวมีลักษณะตรงและงอตัวไปด้านหน้าเล็กน้อย 
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 5. ท่าร า 
 

 
 

ภาพที   9.1  ท่าเดินออก 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
 อธิบายแมท่่าร่ารองเง็ง 
  ศีรษะ  : ตรง 
  ล่าตัว  : ตรง 
  แขน-มือ  : มือท้ังสองจับผ้า ก่ามือหลวมด้านข้างตัว 
  ขา-เท้า  : ก้าวแตะเท้าสลับกัน 
 

 
 

ภาพที   9.2  ท่าเคารพผู้ชม 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
  ศีรษะ  : ก้มศีรษะ 
  ล่าตัว  : ตรง 
  แขน-มือ  : มือท้ังสองจับผ้า ก่ามือหลวมด้านข้างตัว 
  ขา-เท้า  : ยืนตรง 
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ภาพที   9.3  ท่าเคารพต่อกัน 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
  ศีรษะ  : ก้มศีรษะ 
  ล่าตัว  : หันหน้าเข้าหากัน 
  แขน-มือ  : มือท้ังสองจับผ้า ก่ามือหลวมด้านข้างตัว 
  ขา-เท้า  : ยืนตรง 
 
 

 
 

ภาพที   9.4  ท่าเดินแตะเท้า 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 

  ศีรษะ  : ก้มศีรษะ 
  ล่าตัว  : หันหน้าเข้าหากัน 
  แขน-มือ  : มือท้ังสองจับผ้า ก่ามือหลวมด้านข้างตัว 
  ขา-เท้า  : ขโยกเท้า 
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ภาพที   9.5  ท่าแตะเท้าสลับหน้า – หลัง 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
  ศีรษะ  : เอียงซ้าย 
  ล่าตัว  : หันหน้า-หลัง สลับกัน 
  แขน-มือ  : มือท้ังสองจับผ้า ก่ามือหลวมด้านข้างตัว 
  ขา-เท้า  : แตะเท้า 

 

 
 

ภาพที   9.6  ท่าการเดินซ้อนแถว 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 
  ศีรษะ  : เอียงซ้าย 
  ล่าตัว  : ตรง 
  แขน-มือ  : มือท้ังสองจับผ้า ก่ามือหลวมด้านข้างตัวและรวมมือ 

  ขา-เท้า  : แตะเท้า 
 หมายเหตุ  ชายและหญิงปฏิบัติท่าเดียวกัน 
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ตารางที่  9.1  อธิบายกระบวนท่าร่ารองเง็ง 
 
ล าดับ ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 

1 ดนตรี   

 
 

  หมายถึง  ผู้ชาย 
  หมายถึง  ผู้หญิง 

ชายและหญิงเดินคู่กัน
ออกมา เดินแตะเท้า
สลับกัน 

2 ดนตรี   

 
 

ชายและหญิงท่าท่า
เคารพผู้ชม หันไปทิศที  
1 

3 ดนตรี   

 
 

ชายและหญิงท่าท่า
เคารพต่อกัน หันเข้าหา
กัน 

4 ดนตรี   

 
 

ชายและหญิงท่าท่าแตะ
เท้า เดินเข้า และเดิน
ออกจากกัน 

5 ดนตรี   

 
 

เปลี ยนแถวเป็น 3 จุด  
ด้านหน้า 2 คู่ ด้านหลัง 
1 คู่ ท่าท่าแตะเท้า 

 

6 ดนตรี   

 
 

หญิงหันไปทิศที  3 ชาย
หันไปทิศที  1 เดินย ่า
แตะเท้า 

 

7 ดนตรี   

 
 

หญิงหันไปทิศที  4 ชาย
หันไปทิศที  2 เดินย ่า
แตะเท้า 
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ล าดับ ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 
8 ดนตรี   

 
 

ชายและหญิงหันหน้า
เข้าหากัน ท่าท่าแตะ
เท้าไปด้านข้าง 

9 ดนตรี   

 
 

ชายและหญิงเดินแตะ
เท้าออกจากกัน และ
เดินกลับมาหากัน 

10 ดนตรี   

 
 

ชายและหญิงท่าท่าแตะ
เท้าและจรดเท้า 

11 ดนตรี   

 
 

ชายและหญิงหันหน้า
เข้าหากัน จับผ้า 

12 ดนตรี   

 
 

ชายและหญิงจับผ้าแตะ
เท้าเดินเข้าหากันและ
เดินออกจากกัน 

13 ดนตรี   

 

 
หญิงหันไปทิศที 3 และ
ยืนซ้อนกับชาย 
 

14 ดนตรี   

 
 

 
ชายและหญิงเดินเข้าคู่
กัน 
 



239 

ล าดับ ดนตรีบทร้อง การแปรแถว รูปภาพ อธิบายกระบวนท่าร า 
15 ดนตรี   

 
 

หญิงรวมมือไว้ด้านข้าง
ระดับเอว 

16 ดนตรี   

 

ชายและหญิงเดินเข้า
เวที ลักษณะเดินเป็นคู่ 
 
 
 

 
ที มา : ปิ่นเกศ  วัชรปาณ, 2559 

 

บทสรุป 

 การแสดงรองเง็งเป็นการแสดงหมู่  ประกอบด้วยผู้เต้นชาย – หญิง  เต้นคู่กันไปไม่น้อยกวา่  
5  คู่  เข้าแถวแยกกันเป็นแถวตอน เมื อดนตรีขึ้นเพลงแต่ละเพลงคู่เต้นจะสลามซึ งกันและกัน  และ
เมื อจบเพลงจะสลามอีกครั้ง  ท่าเต้นของรองเง็งแต่ละเพลงจะมีลีลาไม่เหมือนกัน  ผู้แสดงจะต้องจ่า
เพลงและลีลาการเต้นประจ่าเพลงให้ได้  จุดเด่นของการเต้น  คือ  การเปลี ยนจังหวะช้า – เร็ว  ของ
เพลงประกอบการเต้นซึ งลีลาการเต้นจะเปลี ยนไปด้วย  และมีการใช้ท่าเดิม  สลับกับการเปลี ยน    
ทิศทางการเดินในหลายรูปแบบ 
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ใบกิจกรรม 
 
ค าช้ีแจง ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ  6  คน  คิดสร้างสรรค์การจัดรูปแบบแถวในชุดรองเง็ง 
 
 1. ผู้เรียนน่าเสนอแนวการคิดสร้างสรรค์ท่าร่าทีละกลุ่ม 
 2. เพื อนร่วมชั้นให้คะแนนกลุ่มที มีแนวคิดที ดี  พร้อมท้ังให้เหตุผล 
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แบบฝึกหัดบทที่  9 
 
 1. จงอธิบายลักษณะการฝึกปฏิบัติชุดรองเง็ง 
 2. จงอธิบายองค์ประกอบของท่าชุดรองเง็ง 
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เอกสารอ้างอิง 
 
รองเง็งศิลปะการเต้นร่าประกอบดนตรีพืน้เมืองใต้.  สืบค้นเมื อ 25 เมษายน 2558  แหล่งที มาจาก : 
 https://sites.google.com/site/looknampattalung/phumipayya-ni-dan-silpkar- 
 saedng/rxngngeng.   

https://sites.google.com/site/looknampattalung/phumipayya-ni-dan-silpkar-
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