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แผนบริหารการสอนประจําวชิา 
รหัสวิชา  GE 20002 

ช่ือวิชา   สุนทรียภาพเพื่อชีวิต (นาฏศิลป)    

   (Aesthetics Thai Dance) 
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คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาความงาม เพื่อวิเคราะหอภิปรายคุณคาสุนทรียภาพในศาสตรนาฏศิลป เพื่อใหเกิดจิตใจท่ีดีงาม 

จากการสัมผัส การรับรู ซึ่งนํามาดวยความช่ืนชมคุณคาสุนทรียภาพ 

 

วัตถุประสงคประจํารายวิชา 

 1. เพื่อใหผูเรียนเขาใจสุนทรียภาพและแสดงทัศนคติท่ีดี เพื่อผอนคลายอารมณสภาพจิตใจ 
 2. เพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะห แสดงทัศนะของตนเองในศาสตรนาฏศิลปได 
 3. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําเสนอแนวความคิดสุนทรียภาพ และมีสวนรวมในหมูคณะจาก
ประสบการณตรงได 
 4. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูเกี่ยวกับสุนทรียภาพไปใชในชีวิตประจําวัน เพื่อขัดเกลาจิตใจ
ใหเปนคนดีในสังคมได 
 

เนื้อหา 
บทท่ี 1 สุนทรียะทางนาฏศิลปไทย     6  ช่ัวโมง 
 1. ความหมายของสุนทรียศาสตร 
 2. ความหมายของสุนทรียภาพ 

 3. แหลงท่ีมาของประสบการณทางสุนทรียภาพ 

 4. ประวัติความเปนมาของนาฏศิลปไทย 

 5. ท่ีมาของนาฏศิลปไทย 

 6. ตํานานการฟอนรํา 
 7. ระบํา รํา ฟอน 

          8. การแสดงพื้นเมือง 
 9. รําวงมาตรฐาน 

 10. วิพิธทัศนา 
 11. การละเลนของหลวง 
 12. มหรสพ 



ฏ 

 

 แบบฝกหัดทายบทบทท่ี 1 

 เอกสารอางอิง 
  

บทท่ี 2 นาฏยศัพท         3  ช่ัวโมง 
 1. ความหมายของนาฏยศัพทและภาษาทาทางนาฏศิลปไทย 

 2. ประเภทของนาฏยศัพท 
 3. ตัวอยางนาฏยศัพทและภาษาทาทางนาฏศิลป 
 แบบฝกหัดทายบทบทท่ี 2 

 เอกสารอางอิง 
  

บทท่ี 3 การแสดงโขน       3 ช่ัวโมง 
 1. ประวัติความเปนมาของการแสดงโขน 

 2. ความหมายของการแสดงโขน 

 3. กําเนิดการแสดงโขน 

 4. วิวัฒนาการของการแสดงโขน 

 5. วงดนตรีประกอบการแสดงโขน 

 6. ตัวละครในการแสดงโขน 

 7. เรื่องสําหรับแสดงโขน 

 8. โอกาสท่ีใชในการแสดงโขน 

 9. เครื่องแตงกายของการแสดงโขน 

 แบบฝกหัดทายบทบทท่ี 3 

 เอกสารอางอิง 
 

 

บทท่ี 4 ละครไทย       3 ช่ัวโมง 
 1. ประวัติความเปนมาของละครไทย 

 2. ความหมายของละครไทย 

 3. ประเภทของละครไทย ไดแก ละครชาตรี ละครนอก ละครใน ละครดึกดําบรรพ ละครพนัทาง 
     ละครเสภา ละครรองและละครพูด 

      แบบฝกหัดทายบทบทท่ี 4 

 เอกสารอางอิง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
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      การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชานี้ เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยใหผูเรียนไดมี
โอกาสศึกษาคนควาทํางานเปนกลุม สงเสริมกระบวนการคิด สงเสริมการสรางงาน และการนําเสนอ
ผลงาน โดยผูสอนเปนผูนําสรุปเพิ่มเติมความรูใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตองตามเนื้อหา และ
หลักทฤษฎี โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 
 1. ผูสอนนําเขาสูบทเรียนโดยการบรรยาย ประกอบส่ือทางคอมพิวเตอรMicrosoft Power 
Point รวมท้ังส่ือรูปภาพ วีดีทัศนท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาในแตละบทเรียน 

 2. ผูสอนอธิบายเนื้อหาสาระของแตละบทเรียน 

 3. ผูเรียนแบงกลุมรวมกันวิเคราะหและอภิปรายการแสดงท่ีผูสอนใหดู แลวนําเสนอหนาช้ันเรียน 

 4. ผูสอนสรุป อธิบายความรูเพิ่มเติม ประกอบกับการซักถาม รวมอภิปราย และสรุปประเด็นท่ี
สําคัญรวมกับผูเรียน 

 5. ผูเรียนทบทวนความรูโดยตอบคําถามทายบทเรียน และเสนอแนะแนวความคิด 

 6. ผูสอนเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับผูเรียนกอนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 ส่ือการเรียนการสอนประกอบดวย 

 1. เอกสารประกอบการสอนราบวิชาสุนทรียภาพเพื่อชีวิต (นาฏศิลป) 
       2. ไฟล Power Point 
       3. วีดีทัศน 
       4. แบบฝกหัดทายบท 

การวัดและการประเมินผล 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน โดย 

 1. สังเกตการตอบคําถามและต้ังคําถาม 

 2. สังเกตจากการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นและการนําเสนองาน 

 3. การตรวจผลงาน 

 4. การทดสอบ 

 

การใหคะแนน 

 1. คะแนนระหวางภาคเรียน      60% 

 1.1 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต (ศิลปะ)     20% 

 1.2 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต (ดนตรี)     20% 

 1.3 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต (นาฏศิลป)     20% 

   สุนทรียภาพเพื่อชีวิต (นาฏศิลป) มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.3.1 การเขาเรียน ความสนใจในการเรียน การรวมกิจกรรม 5% 
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    การมีสวนรวมอภิปรายเสนอความคิดเห็นในช้ันเรียน  

 1.3.2 งานท่ีไดรับมอบหมาย     15% 

 2. คะแนนสอบปลายภาค       40% 

                       รวม    100  คะแนน 

 

เกณฑการประเมินผลใหระดับผลการเรียน 

 การประเมินผลแบบอิงเกณฑ ระบบคาระดับคะแนนแบงเปน 8 ระดับ 

                   คะแนนระหวาง  80 – 100  ไดผลการเรียนระดับ  A 

                   คะแนนระหวาง  75 – 79  ไดผลการเรียนระดับ  B+ 

                   คะแนนระหวาง  70 – 74  ไดผลการเรียนระดับ  B 

                   คะแนนระหวาง  65 – 69  ไดผลการเรียนระดับ  C+ 

                   คะแนนระหวาง  60 – 64  ไดผลการเรียนระดับ  C 

                   คะแนนระหวาง  55 – 59  ไดผลการเรียนระดับ  D+ 

                   คะแนนระหวาง  50 – 54  ไดผลการเรียนระดับ  D 

                   คะแนนระหวาง   0 – 49  ไดผลการเรียนระดับ  F 



คํานํา 

 

 เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพื่อประกอบการสอนรายวิชา สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
(นาฏศิลป ) (Aesthetics Thai Dance) รหัสวิชา GE20002 ผู เรียบเรียงไดรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ
สุนทรียภาพเพื่อชีวิต ท่ีครอบคลุมคําอธิบายรายวิชา ประกอบดวย เนื้อหาสาระสุนทรียศาสตร สุนทรียภาพ 
สุนทรียะทางนาฏศิลป นาฏยศัพท การแสดงโขนและละครไทย จุดมุงหมายเพื่อตองการใหนักศึกษามีความรู
ความเขาใจและเกิดความรูสึกซาบซึ้งในคุณคาของนาฏศิลปไทย 

 ในการรวบรวมเอกสารประกอบการสอนในครั้งนี้ ผูเรียบเรียงขอขอบพระคุณเจาของเอกสาร 
ตํารา และงานวิจัยทุกทานท่ีถูกอางอิงในเอกสารประกอบการสอนเลมนี้ ท้ังนี้ผูเรียบเรียงไมไดต้ังใจท่ีจะ
ละเมิดลิขสิทธิ์ของผูใด หากมีเนื้อหาสาระ ขอความหรือรูปภาพบางสวน ท่ีผูเรียบเรียงไมไดอางอิงถึง ผูเรียบ
เรียงขออนุญาตมา ณ ท่ีนี้ หวังวาเอกสารประกอบการสอนเลมนี้จะเปนประโยชนแกผูเรียนและผูสนใจ และ
ขอขอบพระคุณบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของท่ีใหความชวยเหลือ เปน ท่ีปรึกษา ในการจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอนฉบับนี้จนกระท่ังสําเร็จ และหากทานท่ีนําเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ไปใชแลวมี
ขอเสนอแนะแกผูเรียบเรียง ขอนอมรับและนํามาปรับปรุงแกไข ใหเอกสารประกอบการสอนมีความ
ถูกตอง สมบูรณมากยิ่งข้ึนตอไปและทายนี้หวังเปนอยางย่ิงวาเอกสารประกอบการสอนเลมนี้จะมี
ประโยชนสําหรับนักศึกษาครู และผูท่ีมีความสนใจ 

   

 

 

          กนกอร   สุขุมาลพงษ 
              มิถุนายน  2559 
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เอกสารประกอบการสอน 

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต (นาฏศิลป) รหัสวิชา GE20002  3(3-0) 
หนวยท่ี 1  เร่ืองสุนทรียะทางนาฏศิลปไทย                         จํานวน  6  คาบ 

     

แผนบริหารการสอนประจําหนวยท่ี 1 

สุนทรียะทางนาฏศิลปไทย 

สาระสําคัญ 

ศิลปะมีหลายแขนงหลากรสผูท่ีจะรับรูในสุนทรียะได ตองมีพื้นฐานในการสัมผัสอาจเปนดวย
ตาหรือดวยหู พื้นฐานนั้นเนื่องมาจากองคประกอบหลายสวน เชน ความรู ประสบการณ ทุนธรรมชาติ
หรือท่ีเรียกกันวาพรสวรรค  และพรอมท่ีจะรับการสัมผัสท่ีวาทุนธรรมชาตินั้นก็คือความพอใจอันเกิดข้ึน
แตกําเนิดและติดตัวมาเปนความรูท่ีเรืองแสงอยูในตัวมนุษยเอง เพื่อรอการนํามาใช เชน บางคนชอบรอง
เพลง  ฟงเพลง บางคนชอบฟอนรํา ดนตรี  จิตรกรรม สถาปตยกรรมและงานฝมืออีกหลายอยาง จากทุน
ธรรมชาติบวกกับความรู ประสบการณและความพรอม ทําใหเกิดความประณีตในศิลปะสรางความพอใจ 
ดึงดูดความสนใจ เกิดอาการซาบซึ้งด่ืมดํ่าในผลงานนั่นยอมหมายความวา สุนทรียะคือความงามท่ีมีคายิ่ง
ไดเกิดข้ึนแลว 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 หลังจากไดศึกษาบทเรียนแลว นักศึกษาสามารถ 
 1. บอกความหมายของสุนทรียศาสตร สุนทรียภาพ และสุนทรียะทางนาฏศิลปไทยไดถูกตอง 
 2. อธิบายแหลงท่ีมาของสุนทรียภาพไดถูกตอง 
 3. อธิบายความแตกตางระหวางความงามท่ีเกิดจากธรรมชาติ และจากท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึนไดถูกตอง 
 4. แยกประเภทของนาฏศิลปไดถูกตอง 
 5. อธิบายความงามของนาฏศิลปแตละประเภทไดถูกตอง 
 6. ตระหนักถึงความสําคัญของนาฏศิลปไทย 
 7. มีเจตคติท่ีดีตอนาฏศิลปไทย 
เนื้อหาสาระ 
 เนื้อหาสาระในบทนี้ ประกอบดวย 
 1. ความหมายของสุนทรียศาสตร 
 2. ความหมายของสุนทรียภาพ 
 3. แหลงท่ีมาของประสบการณทางสุนทรียภาพ 
 4. ประวัติความเปนมาของนาฏศิลปไทย 
 5. ท่ีมาของนาฏศิลปไทย 
 6. ตํานานการฟอนรํา 
 7. ระบํา รํา ฟอน 
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 8. การแสดงพื้นเมือง 
 9. รําวงมาตรฐาน 
 10. วิพิธทัศนา 
 11. การละเลนของหลวง 
 12. มหรสพ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง สุนทรียะทางนาฏศิลปไทย มีดังนี้ 
 สัปดาหท่ี 1 (3 ช่ัวโมง) 
 1. ผูสอนช้ีแจงคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน และ
เกณฑการใหคะแนนรายวิชา 
 2. ผูสอนบรรยายเนื้อหา ความหมายของสุนทรียศาสตร ความหมายของสุนทรียภาพ แหลงท่ีมา
ของประสบการณทางสุนทรียภาพ ความหมายของนาฏศิลปไทย ท่ีมาของนาฏศิลปไทย และตํานานการ
ฟอนรํา พรอมท้ังยกตัวอยางประกอบ 
 3. ผูเรียนรับฟงบรรยาย สรุปเนื้อหาสาระ รวมกับศึกษาเนื้อหา จากเอกสารประกอบการเรียน
การสอน พรอมท้ังซักถามขอสงสัย 
 4. ผูเรียนดูวีดีทัศนตัวอยางประสบการณสุนทรียภาพ 
 5. ผูสอนใหผูเรียนเขียนประสบการณทางสุนทรียภาพของตอน เสร็จแลวใหนําเสนอหนาช้ันเรียน 
 6. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปเนื้อหาและแนวทางในการนําไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 7. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามขอสงสัย 
 8. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบท และกําหนดวันสง 
 9. ผูสอนช้ีแจงหัวขอท่ีจะเรียนในครั้งตอไป 
 10. ผูสอนเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับผูเรียนกอนเลิกเรียน 
  

สัปดาหท่ี 2 (3 ช่ัวโมง) 
 1. ผูสอนช้ีแจงเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนฟง 
 2. ผูสอนบรรยายเนื้อหาสาระ ระบํา รํา ฟอน การแสดงพื้นเมือง รําวงมาตรฐาน การละเลนของ
หลวง วิพิธทัศนา และมหรสพ พรอมท้ังยกตัวอยางประกอบ 
 3. ผูเรียนรับฟงบรรยาย สรุปเนื้อหาสาระ รวมกับศึกษาเนื้อหา จากเอกสารประกอบการเรียน
การสอน พรอมท้ังซักถามขอสงสัย 
 4. ผูเรียนดูวีดีทัศนตัวอยางการแสดงนาฏศิลป 
 5. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุมทํางานตามหัวขอท่ีกําหนด เสร็จแลวใหนําเสนอหนาช้ันเรียน 
 6. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปเนื้อหาและแนวทางในการนําไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน 
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 7. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามขอสงสัย 
 8. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบท และกําหนดวันสง 
 9. ผูสอนช้ีแจงหัวขอท่ีจะเรียนในครั้งตอไป 
 10. ผูสอนเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับผูเรียนกอนเลิกเรียน 
สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนราบวิชาสุนทรียภาพเพื่อชีวิต (นาฏศิลป) 
 2. ไฟล Power Point 
 3. วีดีทัศน 
 4. แบบฝกหัดทายบท 
การวัดผลและประเมินผล 

 1. สังเกตจากนักศึกษาตอบคําถาม และอภิปรายไดถูกตอง 
 2. นกศึกษามีความสนใจ กระตือรือรน และใหความรวมมือในการรวมกิจกรรมการเรียนการสอน
อยูในระดับดี 
 3. นักศึกษามีความพรอม ความต้ังใจ และกลาแสดงออกในการนําเสนอประสบการณทาง
สุนทรียภาพของตนเองหนาช้ันเรียนอยูในระดับดี 
 4. นักศึกษาตอบแบบฝกหัดทายบทไดรอยละ 80 
 5. สังเกตจากการสํารวจรายช่ือการเขาช้ันเรียน 
 

เนื้อหา 
 
ความหมายของสุนทรียศาสตร 
 สุนทรียศาสตรเปนสาขาหนึ่งของปรัชญา ท่ีวาดวยเรื่องของความงาม เพื่อลดภาวะความตึง
เครียดกับสภาวะความเปนอยูในยุคปจจุบัน ท่ีตองเผชิญกับความวุนวาย การด้ินรนเพื่อความอยูรอด การ
แขงขันกันในสังคม และเพื่อใหเกิดความสมดุลมิใหโนมเอียงดานใดดานหนึ่งมากจนเกินไปในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับความงามนี้นับเปนแนวคิดท่ีสืบตอกันมาชานานนับพันป อันมีผูใหคํา
นิยามเกี่ยวกับสุนทรียศาสตรไวหลายประการ ดังนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน 2532 ไดใหความหมายวา สุนทรียศาสตรเปนปรัชญาสาขา
หนึ่ง ท่ีวาดวยความงามและส่ิงท่ีงามท้ังในงานศิลปะท้ังในธรรมชาติโดยศึกษาประสบการณ คุณคาความ
งามและมาตรฐานในการวินิจฉัยวา อะไรงาม อะไรไมงาม 
 กีรติ บุญลือ (2522:268) ใหความหมายไววา สุนทรียศาสตรเปนวิชาท่ีวาดวยส่ิงท่ีสวยงามหรือ
ไพเราะเพราะพริ้ง 
 สุชาติ สุทธิ (2542:8) ไดใหความหมายวา สุนทรียศาสตรมาจากความหมายด้ังเดิมสมัยกรีก
โบราณคือ Aisthenathai ซึ่งหมายถึงการรับรูอยางหนึ่งและส่ิงท่ีรับรูอีกอยางหนึ่ง ท้ังสองอยางรวมกัน
เปนคําเดียวคือ Aithetiko หมายถึง ส่ิงท่ีเกี่ยวกับความรูสึกรับรู 
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 พนิดา เทวกุล ไดใหความหมายของ สุนทรียศาสตรไววา สุนทรียศาสตรหมายถึง ทฤษฎีเกี่ยวกับ
การรับรูดวยสัมผัสหรือทฤษฎีเกี่ยวกับความรูสึกในเรื่องความงาม (อางถึงใน จตุรัตน กีรติวุฒิพงศ
,2544:49) 
 อเล็กซานเดอร กตตเลียบ โปมการเตน (Alexander Gottlieb Baumgarten) บัญญัติคําวา 
สุนทรียศาสตรข้ึนมาเพื่อตองการเสนอความคิดท่ีวา ควรจะเนนถึงประสบการณเกี่ยวกับศิลปะ ในฐานะท่ี
เปนวิธีการเกี่ยวกับความรู การอธิบายถึงลักษณะของรสนิยม ทฤษฎีวิจิตรศิลป (The theory of the 
fine Arts) ศาสตรแหงความงาม (The Sience of the Besutiful) เขาเห็นวา สุนทรียศาสตร ไมใช
สาขาวิชาท่ีเปนระบบระเบียบทางสติปญญาเทาใดนัก แตเปนการรวบรวมส่ิงตางๆ ท่ีมีปญหาท่ียังหา
ขอสรุปไมไดท่ีเกี่ยวของกับผลงานศิลปะต้ังแตเริ่มตนจนเปนผลงานออกสูสังคมรวมเขาไวดวยกัน (อางถึง
ใน สมาน สรรพศรี,2545:34)  
 โรเบิรต ชูมัน (Robert Schumann) มีความเห็นวา ความสวยงามนั้นจัดจัดไดเปนสองประเภท
คือ ความงามโดยธรรมชาติ และความงามท่ีเกิดโดยมนุษย คือส่ิงท่ีมนุษยสรางสรรค และเขาไปเกี่ยวของ
ในธรรมชาติ ยังบอกอีกวา ในศิลปะมีความงามท้ังสองชนิดปรากฏอยู เพียงแตความงามโดยธรรมชาติคือ 
สุนทรียทางอารมณ  และความงาม ท่ี เกิ ดโดยมนุษย  คือความ เข าใจในผลงาน ศิลปะ ช้ินนั้ น 
(WWW.wikipedia.org/wiki) 

ดังนั้น สุนทรียศาสตรจึงหมายถึง ศาสตรท่ีวาดวยเรื่องของความงาม ท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึน สามารถรับรูดวยประสาทสัมผัสแลวกอใหเกิดความอิ่มเอิบใจ 
พอใจ สบายใจ ซึ่งตองอาศัยการมองเห็น การฟง และความรูสึกตอส่ิงนั้นๆ รวมถึงสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 
ความหมายของสุนทรียภาพ 
 สุนทรียภาพตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 845) หมายถึงความ
งามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ ท่ีแตละบุคคลสามารถเขาใจและรูสึกได หรือความเขาใจและรูสึกของแต
ละบุคคลท่ีมีตอความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะซึ่งในท่ีนั้นหมายถึงความงามในงานศิลปะทางดาน
การแสดงนาฏศิลป  มีผูใหคํานิยามความหมายของสุนทรียภาพไวหลายประการ ดังนี้ 
 จตุรัตน กีรติวุฒิพงศ (2544:51) ไดกลาวไววา โดยปกติท่ัวไปแลว มนุษยทุกคนลวนมีความ
เกี่ยวของสัมพันธตอกันและมีความสํานึกทางสุนทรียภาพในแงของความงามอยูแลว ไมวาบุคคลผูนั้นจะมี
ระดับสติปญญาตํ่ามากนอยเพียงใดก็ตาม ความนิยมชมชอบในความสวยงามก็ยังคงอยู จะสังเกตไดวา 
แมแตเด็กหรือผูท่ีมีสติปญญาตํ่าหรือมักเรียกกันวาปญญาออนนั้น ก็ยังมีความปรารถนามีความรัก 
ความชอบในความสวยความงาม ความนารักของเครื่องเลนตางๆ เชน ตุกตา ตลอดจนเส้ือผา เปนตน ซึ่ง
ความรูสึกช่ืนชมหรือชอบในส่ิงดังกลาวนี้ ผูมีสติปญญาปานกลางท่ัวๆไป หรือผูมีสติปญญาสูงรวมท้ัง
บุคคลระดับท่ีเรียกวา “อัจฉริยะ” ก็ยังมีความตองการเชนเดียวกัน จะตางกันก็ตรงท่ีเปนการรับรูท่ีมีความ
สลับซับซอน ความมีระบบและความสามารถท่ีจะจําแนกแยกแยะถึงโครงสรางตลอดจนรายละเอียดของ
ส่ิงท่ีถูกรับรูไดตางกันเทานั้น ความงามอันเปนคุณคาสุนทรีย จึงเปนคุณลักษณะหนึ่งหรือธรรมชาติอัน
งดงามหนึ่งของความเปนมนุษยท่ีจะขาดเสียมิได 
 ศิลป พีระศรี (อางถึงในจตุรัตน กีรติวุฒิพงศ 2554:49) กลาววา สุนทรียภาพ (Aesthetic) 
หมายถึง ความรูสึกโดยธรรมดาของคนเราทุกคนซึ่งรูจักคาของวัตถุท่ีงาม ความเปนระเบียบเรียบรอยของ
เสียงและถอยคําท่ีไพเราะ ความรูสึกนี้ยอมเปนไปตามอุปนิสัย การอบรม การศึกษา ซึ่งรวมเรียกวารส 
(Taste) ฉะนั้นความรูสึกนี้จึงอาจแตกตางกันไป ความงามท่ีเปนสุนทรีภาพไดแก ความรูสึกของบุคคล ซึ่ง
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อาจเจริญงอกงามไดดวยการอาศัยการฝกฝนปรนปรือในการอาน การฟง และพินิจดูส่ิงท่ีงดงามเจริญใจไม
วาส่ิงนั้นจะเปนธรรมชาติหรือศิลปะ 
 สมาน สรรพศรี (2545:40) ใหความหมายวา สุนทรียภาพหมายถึง รูปลักษณแหงความงาม ท่ี
แสดงคุณคาความเดนชัดเปนภาวะการณภวังค ท่ีมนุษยสามารถสัมผัสและรับรูไดเปนความรูสึก และ
อารมณรวมแหงความงามเกิดจินตนาการ มโนทัศน ความสุข ความปติ หรือความสะเทือนใจ ซึ่งเกิดข้ึน
เปนอารมณความรูสึกของมนุษย  
 ดังนั้น สุนทรียภาพ หมายถึง ประสบการณทางความงาม เกิดข้ึนจากการไดสัมผัสกับส่ิงท่ีมีความ
งาม ความไพเราะ และทําใหเกิดอารมณสุนทรีย เกิดความเพลิดเพลิน ประสบการณทางความงามมีท้ัง
ประสบการณตรง ซึ่งมีผลตอการรับรูคุณคาสุนทรียไดมากท่ีสุด และประสบการณรอง สวนใหญเปน
ผลงานของมนุษยสรางสรรคข้ึน และมีโอกาสชมของจริง เปนความซาบซึ้งท่ีมีคุณคาภายในจิตใจของ
มนุษย เพราะทุกคนปรารถนาส่ิงท่ีทําใหเจริญหูเจริญตา ซึ่งถือเปนอาหารใจท่ีไดรับจากทางหูและทางตา 
ตามท่ีพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525:845) ไดใหความหมายสุนทรียภาพไววา ความงามใน
ธรรมชาติ หรืองานศิลปะ ท่ีแตละคนสามารถเขาใจและรูสึกได ความเขาใจและรูสึกของแตละบุคคลท่ีมี
ตอความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 จะเห็นไดวาความหมายของสุนทรีศาสตรดังท่ีไดกลาวมาท้ังหมดนั้น ลวนเกี่ยวกับคุณคาทางการ
รับรูเรื่องของความงามและความไพเราะ คําวาสุนทรีศาสตร (Aesthetics) เปนคํานาม หมายถึง วิชาวา
ดวยความงาม เมื่อรับรู สัมผัสจากประสาทสัมผัสแลวสามารถอธิบาย แยกแยะส่ิงตางๆ ได เชน สามารถ
บอกสี รูปราง และเกิดความซาบซึ้งในความงามนั้นๆ ถาตองการใชเปนคําคุณศัพท จะเขียนวา 
สุนทรียภาพ (Aesthetic) หมายถึง ความรูสึกถึงคุณคาของส่ิงท่ีงาม รวมถึงความไพเราะของเสียง และ
ความงดงามของทาทางการเคล่ือนไหว ดังนั้น คําวา สุนทรียศาสตรและสุนทรียภาพจึงถือเปนคําเดียวกัน 
 
ประสบการณทางสุนทรียภาพ 
 คําวา “ประสบการณ” คือการรับรูท่ีเกิดข้ึนของแตละบุคคล เมื่อเราสัมผัสกับโลกภายนอก โดย
จะไดรับการส่ังสมไวตามประสิทธิภาพของอวัยวะรับสัมผัสของแตละบุคคล โดยส่ิงเหลานี้เรียกวาส่ิงเรา 
และจะมีความสัมพันธกับความต้ังใจของเรา หรือความสนใจของเราดวย หลังจากท่ีไดรับรู ก็จะสามารถ
จํา และแยกแยะส่ิงนั้นได เก็บสะสมไวในสมองเปนความรูซึ่งจะชวยใหเกิดการรูตัวหรือเรียกวามีสติอยูทุก
ขณะนั่นเอง ดังนั้น ส่ิงเหลานี้ลวนแลวแตทําใหเราสามารถแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนไดเปนอยางดีและมีสติ
ดังท่ีมีผูใหคํานิยามไวดังนี้ 
 กีรติ บุญเจือ (2522:152) ประสบการณของมนุษยเกิดจากการสัมผัสระหวางโลกภายนอกกับ
ประสาทสัมผัส ไดแก อวัยวะรับสัมผัสท้ัง 5 ของเราไดปะทะเขาโลกภายนอก เชน ตาสัมผัสหรือปะทะเขา
กับรูป เราก็เรียกวาจักษุสัมผัสเปนประสบการณทางตา จึงสรุปไดวา ประสบการณหมายถึง ส่ิงท่ีรูโดย
อายตนะ ไมวาจะเปนภายในหรือภายนอก แตเมื่อพูดลอยๆ มักหมายถึงส่ิงท่ีรูโดยอายตนะภายนอก หรือ
ผัสสะเทานั้น 
 เมินรัตน นวะบุศย (2536:40) การมีประสบการณมากคือ การรับรูโลกภายนอก โดยอาศัยการ
ช้ีนํากําหนดจากสุนทรียเจตคติ 
 จตุรัตน กีรติวุฒิพงศ (2544:51) กลาวไววา ประสบการณเชิงสุนทรียภาพ เปนประสบการณตรง
ของมนุษย ท่ีไดศึกษาสัมผัสรับรูในคุณคาอันนาพึงปรารถนาจากโลกภายนอก ไมวาจะเปนส่ิงธรรมชาติท่ีมี
ชีวิตมีความเคล่ือนไหวอยางเปนรูปธรรม ท่ีมนุษยสามารถรับรูในคุณคาของมันได เชนมนุษยดวยกัน 
สรรพสัตวท้ังหลาย ตลอดจนพืชพรรณตางๆ เปนตน หรือส่ิงธรรมชาติท่ีปราศจากชีวิต เชน กรวด หิน ดิน 
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ทราย แมน้ําลําธาร ตลอดจนประสบการณตรง อันเกิดจากการสัมผัสรับรูในส่ิงท่ีมนุษยดวยกันไดคิดคน
ข้ึน ดังเชน ผลิตภัณฑ งานศิลปกรรม เปนตน ซึ่งสามารถทําใหมนุษยเกิดความเพลิดเพลิน อิ่มเอิบ 
ซาบซาน ในใจเกิดแงคิด เกิดการประจักษในหลายแงหลายทิศทางดวยกันท้ังส้ิน อันถือเปนประสบการณ
ท่ีมนุษยในฐานะผูสัมผัสรับรูไมตองการผลตอบแทนใดๆ เพราะเปนส่ิงท่ีมนุษยมีอิสระท่ีจะเลือกรับหรือ
ปฏิเสธไดตามใจปรารถนาตองการของตัวเองเปนสําคัญอยูแลว 
 สมบัติ มหารศ (2553:62) กลาววา ประสบการณทางสุนทรียศาสตร คือ ประสบการณพิเศษ 
เชนเรามองเห็นตนไมตนพืช ท่ีมีสีสันสวยงามอยางใดอยางหนึ่ง แลวเราสามารถสรุปความรูสึกของเรา
ออกมาเองไดวามันมีสีอยางไร มีกล่ิน มีกิ่ง มีกาน มีราก มีเปลือกอยางไร โดยการพรรณนาออกมาให
บุคคลอื่นฟงอยางละเอียด หรือถาหากจะจับใจความยอของคําวา ประสบการณทางสุนทรียศาสตรแลว 
เราอาจจะมองในแงตางๆ ใน 3 ประการดวยกันคือ 

1.  ภาพประทับใจท้ังหมด ซึ่งไดแกการมองเห็น แลวเกิดความซาบซึ้งในสี ความรมรื่น หรือกล่ิน
ท่ีอบอวน และความเพลิดเพลินท่ีเกิดข้ึนกับผูพบเห็น 

2.  ความรูสึกท่ีเกิดข้ึน วัตถุส่ิงของดังกลาวใหความรูสึกตอเราอยางไรบาง ความพึงพอใจท่ีเรา
เห็น เราอยากได อยากจะชมเชย และตองการมีไวครอบครองในบาน ในงานท่ีทํา หรือใหเปนสมบัติ
สวนตัว เชน มีบอปลาท่ีสะอาดแวดลอมไปดวยไมดอกไมประดับท่ีสวยงาม 

3. รูปพรรณสัณฐาน ของวัตถุท่ีเราเห็นวาเปนอยางไรบาง สูงตํ่า พอเหมาะ จะสามารถบอก
รายละเอียดในส่ิงท่ีเห็นได 

Kreilter and Kreitler (1972) กลาววา ประสบการณทางสุนทรียศาสตร คือการตัดสินรสนิยม ซึ่ง
สะทอนออกมาในรูปความชอบ และระดับความชอบขององคประกอบในงามศิลปะช้ินหนึ่งๆ ซึ่งความชอบ
ของแตละคนจะแตกตางกันออกไป ประสบการณทางสุนทรียะนี้จะมีความสนุกสนานเพลิดเพลินเปน
สวนประกอบเสมอ 
 ดังนั้น ประสบการณทางสุนทรียภาพ เปนการรับรูความงามท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และ 
ส่ิงท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึนหรือผลงานทางศิลปะ เมื่อรับรู สัมผัสแลวทําใหเกิดความพึงพอใจ อิ่มเอิบใจ 
สบายใจ เพลิดเพลินใจ 
 
แหลงท่ีมาของประสบการณทางสุนทรียภาพ 

แหลง่ท่ีปรากฏคุณค่าของความงาม ท่ีมนุษย์สามารถสัมผัสดวยประสาทสัมผัส แลวเกิดความ
ซาบซึ้งในคุณคาดังกลาวส่ิงนี้เรียกวา แหลงท่ีมาของประสบการณทางสุนทรียภาพ ซึ่งแบงออกเปน 2 
ประเภท ไดแก  

1.ธรรมชาติ 
  ขอบขายของการศึกษาเกี่ยวกับสุนทรียภาพ จะเกี่ยวของกับปญหาเรื่องของความงาม เชน

ความงามคืออะไร อยูท่ีใด มีจริงหรือไม ธรรมชาติคืออะไร เพราะเหตุใดธรรมชาติจึงงาม งามอยางไร 
ดังนั้น ธรรมชาติจึงเปนส่ิงท่ีเกี่ยวของกับปญหาเรื่องของความงาม ความงามของธรรมชาติเปนความงามท่ี
เกิดข้ึนเอง โดยไมมีการปรุงแตง เปนสมบัติของธรรมชาติเอง ไมวาจะเปน รูปลักษณ กิริยาอาการ รวมถึง
การเคล่ือนไหวของธรรมชาติ เสียง กล่ิน ส่ิงเหลานี้รวมตัวกันเปนเอกภาพของธรรมชาติ ซึ่งเราอาจเกิด
ความประทับใจ พอใจ กับธรรมชาติท่ีเราสัมผัสไดบางบางขณะและเมื่อเวลาผานไป ความประทับใจใน
คุณสมบัตินั้นอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา  
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ภาพท่ี 1 เขาหัวกะโหลก 
 

เราสามารถสัมผัสความงามของธรรมชาติไดดวยประสาทสัมผัสท้ัง 5 คือ หู ตา จมูก ล้ิน กาย 
ดังนั้นธรรมชาติจึงมีบทบาทตอมนุษยเรา โดยข้ึนอยูกับศักยภาพของส่ิงนั้นเราจึงตองสังเกต และทําความ
เขาใจในธรรมชาติอันเปนแหลงท่ีมาของความงาม ดังท่ีมีนักวิชาการกลาวไวดังนี้ 

จตุรัตน กีรติวุฒิพงศ (2544:52) กลาวไววา แหลงสุนทรียภาพจากธรรมชาตินับเปนแหลง
ประสบการณท่ีมีขอบเขตอันกวางไกลสําหรับมวลมนุษยชาติท่ีสามารถใชเปนแหลงสรรพความรู เพื่อศึกษา
เรียนรู สัมผัสซึมซับเอาความเปนคุณคาสุนทรียะไดอยางมิส้ินสุด ปรากฏการณทางธรรมชาติทําใหมนุษยเกิด
อารมณความรูสึกไดหลากหลายลักษณะ ดังเชน ความเพลิดเพลิน ความพึงพอใจ ความประทับใจ ความหดหู
ใจ และความวาเหว เปนตน ความรูสึกทางอารมณดังกลาวไดกอใหเกิดแรงบันดาลใจ เกิดแนวคิดจินตนาการ 
และเกิดพลังความคิดสรางสรรคผลงานศิลปกรรมแกมนุษยชาติตลอดทุกยุคทุกสมัย 

ธรรมชาติจึงถือไดวาเปนแหลงท่ีมาของประสบการณทางสุนทรียภาพท่ีมนุษยสามารถศึกษา 
เรียนรู และสัมผัสซึมซับในคุณคาสุนทรียะไดอยางไมส้ินสุด จึงตองตระหนักในคุณคาและประโยชนของ
ธรรมชาติ ซึ่งคุณสมบัติของธรรมชาติ อันเปนแหลงท่ีมาของความงาม สามารถแบงออกได 3 ประเภทดังนี ้

 1.1 การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ (Natural Movement) หมายถึง การเคล่ือนไหวหรือ
เปล่ียนแปลงส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือสองส่ิง เชน การเคล่ือนไหวดวยกิริยาทางกายภาพ ไดแกการเดิน การวิ่ง 
การเอียงตัว ฝนตก การเคล่ือนไหวบอกทิศทาง หรือทวงทาของการเคล่ือนไหว เชน นกบิน ลมพัดกอน
เมฆ การไหลของน้ํา และ การเคล่ือนไหวของส่ิงท่ีมีน้ําหนัก ตกจากท่ีสูงลงสูท่ีตํ่า ซึ่งตองมีความเขาใจ
เกี่ยวกับลีลาทาทางหรือทวงทาของการเคล่ือนไหว เพื่อกอใหเกิดความรูสึกเพลิดเพลิน สนุกสนาน  
 
 
ภาพการเคลื่อนไหวดวยกายภาพ 
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                  ภาพท่ี 2 นกนอย 

                   ท่ีมา:http://wallpaper.thaiware.com/album/7492/15 มิ.ย. 2559  
 
 
ภาพการเคลื่อนไหวตามแสงสวางและความมืด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

                ภาพท่ี 3 แสงสวางในความมืด 
                 ท่ีมา:http://pjanderson.blogspot.com/2012/06/blog-post_21.html/15มิ.ย. 2559 
 
 
 
ภาพการเคลื่อนไหวเนื่องจากตําแหนองเลื่อนไหล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



9 

 

                ภาพท่ี 4 น้ําตกเอราวัณ 
            ท่ีมา : http://teaw-ing.com/blog 15 มิ.ย. 2559 
 
ภาพการเคลื่อนไหวบอกทิศทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

                ภาพท่ี 5 เสนทางบินสูอิสรภาพ 
      ท่ีมา :https://ilnostroposto.wordpress.com/2011/01/27/original-article/15 มิ.ย. 2559 
 
 
 
ภาพการเคลื่อนไหวของสิ่งของท่ีมีน้ําหนักตอจากท่ีสูงลงสูท่ีตํ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
                ภาพท่ี 6 ใบไมหลนจากตน 

                       ท่ีมา :http://www.oknation.net/blog/patnapa 15 มิ.ย. 2559 
 
 1.2 ภาพลักษณตามธรรมชาติ (NaturalImagery) หมายถึง พฤติกรรมหรือลักษณะทาที
ท่ีทําใหปรากฏแกสาธารณะชน ซึ่งสามารถสัมผัสไดดวยประสาทตา อันไดแก รูปรางหรือรูปทรง เชน 
รูปทรงดอกไม รูปทรงกอนหิน เปนตน เสน ไดแก ส่ิงท่ีทําใหสายตาเคล่ือนไหวในทิศทางตางๆ อาจมี
ลักษณะเวา โคง ตรง หยัก เปนตน สี ไดแก สีสันของส่ิงตางๆ ท่ีเราสามารถแยกแยะเปนสีสันตางๆ เชน 
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มวง น้ําเงิน คราม เขียว แดง เปนตน พื้นผิว คือ ลักษณะผิวหนาของวัตถุส่ิงของท่ีใหความรูสึก หยาบ 
เรียบ มัน ออน แข็ง เกา สวาง มืด หนักเบา เปนตน พื้นท่ีวาง คือ พื้นท่ีท่ีเปนรูปวัตถุ และพื้นท่ีท่ีเปนท่ี
โลง อันไดแก ภูเขา พื้นดิน สนามหญา ทองฟา ทะเล ซึ่งพื้นท่ีท่ีเปนท่ีโลงนี้จะทําใหรูสึกสบาย ปลอดโปรง 
กอใหเกิดความงาม ลวดลาย เปนส่ิงท่ีมีลักษณะแปลกตา กอใหเกิดความสวยงาม นาท่ึง ประทับใจ อัน
เกิดจากการรวมตัวกันของ เสนหลายเสน จุดหลายจุด สี พื้นผิว ซึ่งกอใหเกิดจินตนาการสรางสรรคส่ิง
ตางๆ ท่ีสวยงาม เชน ลายหินออน ลายไม เปนตน มวล เปนการรวมตัวของส่ิงใดส่ิงหนึ่งจํานวนมาก เชน 
คนจํานวนมาก ตนไมจํานวนมาก เมื่อมองไปแลวเกิดความรูสึกสวยงาม และปริมาตร ไดแก บริเวณท่ีวาง
ของวัตถุ กําหนดใหเปนรูปทรง มีความกวาง ความยาว ความหนา เปนตน ภาพลักษณตามธรรมชาติ
ดังกลาว กอใหเกิดความสบายใจ เพลิดเพลินใจ จนนําไปสูรสนิยมทางการรับรูความงามทางดานทัศนศิลป 
และนาฏศิลปตอไป 
 
 
 
 
ภาพรูปรางหรือรูปทรง 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ภาพท่ี 7 ดอกลิลล่ี 
        ท่ีมา : พุทธญา สุขุมาลพงษ วันท่ี 28 ธันวาคม 2558. 
 
ภาพเสน 
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                ภาพท่ี 8 ตนปาลม 

                 ท่ีมา :http://www.eco-agrotech.com15 มิ.ย. 2559. 
 
 
ภาพสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 ภาพท่ี 9 สี 

                      ท่ีมา : พุทธญา สุขุมาลพงษ วันท่ี 28 ธันวาคม 2558. 
 
ภาพพื้นผิว 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ภาพท่ี 10 เปลือกไม 
           ท่ีมา : http://candle3d.com 15 มิ.ย. 2559. 
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ภาพพื้นท่ีวาง  
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ภาพท่ี 11 ภูเขาฟูจิ 
        ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki 15 มิ.ย. 2559. 
 
 
ภาพลวดลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ภาพท่ี 12 สวน 
                           ท่ีมา : http://bangkok-today.com 15 มิ.ย. 2559. 
 
 
 
 
 
ภาพมวล 
 
 



13 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
                ภาพท่ี 13 มวลของดอกไม 
 

 1.3 เสียงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ (Natural Sound) หมายถึง การส่ันสะเทือนของวัตถุ
ผานตัวกลางไปยังหู การรับรูเสียงจากธรรมชาติ เชน ไดยินเสียงนกรอง เสียงน้ําตก เสียงคล่ืนกระทบฝง 
รวมถึงเสียงของมนุษยท่ีเปลงออกมา อาการรองของสัตวตางๆ หรือเสียงท่ีเกิดจากการกระทบกันของวัตถุ
ตางๆ ระดับเสียงไดแก เสียงสูง เสียงตํ่า เปนตน ความเขมของเสียงไดแก ความดัง ความเบา ความกวาง
ของเสียง สีสันของเสียง ไดแก ความแตกตางของระดับเสียง ความเขมของเสียง และ จังหวะ ไดแก เสียง
ท่ีเกิดข้ึนเปนทวงทํานอง ซึ่งเสียงท่ีมีความยาวเปนการแบงจังหวะของเสียง เสียงสามารถทําใหผูอื่นไดยิน
ไดฟง  เกิดความรูสึกดี ซาบซึ้งใจ ท่ีเรียกวาสุนทรียะทางดนตรี 
 ความงามของธรรมชาติถือเปนแหลงสุนทรียภาพเบ้ืองตน ท่ีทําใหมนุษยเราเกิดความพึงพอใจ 
ประทับใจ และซาบซึ้งใจในคุณคาความงาม แมจะมีการโรยราไปตามกาลเวลา มีการเห่ียวเฉา เห่ียวแหง 
ความประทับใจก็อาจเปล่ียนแปลงไป แตธรรมชาติก็ยังมีคุณคาในตัว ซึ่งเปนแหลงท่ีมาทางสุนทรียภาพท่ี
สําคัญทําใหมนุษยเกิดจินตนาการและแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานทางดานศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป ใหเกิดข้ึนอยางมีคุณคาได 
 
 
 
 2. สิ่งท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึน 

แหลงท่ีมาของสุนทรียภาพนอกจากจะเกิดจากธรรมชาติแลว ส่ิงท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึนกถื็อวามี
ความสําคัญไมนอย ซึ่งถือเปนอารยะธรรมอันยิ่งใหญท่ีมีมาต้ังแตอดีตจนปจจุบัน อันเปนแหลงท่ีมีคุณคา
และเปนแหลงท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการใชเปนแหลงท่ีมาของสุนทรียภาพอันทรงคุณคา ดังท่ีมีผู
กลาวไวดังนี้ 

จตุรัตน กีรติวุฒิพงศ (2544:54) กลาวไววา ผลิตกรรมส่ิงประดิษฐคิดคนตางๆ ของมนุษยนั้น ไดถูก
สรางข้ึนมาโดยเงื่อนไขใหญๆ สามประการดวยกัน คือ ประการแรกเพื่อประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวัน 
ประการท่ีสองเพื่อประโยชนในการใชสอยสนองความตองการของจิตใจในดานความงาม และความเช่ือเปนตน 
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และประการท่ีสาม คือเพื่อแสดงออกถึงคุณคาแหงสุนทรียภาพท้ังในดานความงาม ความดี ความจริง และ
พุทธิปญญา 

ส่ิงท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึน เปนผลงานเชิงศิลปะอันไดแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม
ท่ีอยูรอบตัวเราเรียกวา “งานศิลปะ” การสรางสรรคผลงานทางศิลปะแขนงตางๆ ถึงแมวาจะมีอิสระใน
การคิดคน แตการประดิษฐคิดคนส่ิงตางๆ นั้น ตองคํานึงถึง ผลกระทบและคุณประโยชนตอผูรับรสตางๆ 
ดวย ดังนั้นแหลงท่ีมาของความงามอันกอใหเกิดคุณคาทางดานรางกายและจิตใจ เกิดจากการสัมผัส
ธรรมชาติ นํามาสูกระบวนการคิดสรางสรรคออกมาเปนผลงาน ซึ่งเกิดจากความรูสึก และจิตสํานึกของ
ศิลปนท่ีถายทอดออกมาเปนผลงาน โดยสัมพันธกับรสนิยมของผูรับรสเปนสําคัญ ซึ่งมีเกณฑพิจารณาดังนี้  

1. ตองใหคุณคาความเพลิดเพลิน 
2. สามารถคนหาคุณคาความงามตามระบบเหตุผลเชิงกฎเกณฑได 
3. ตองรูจักมอง 
4. คุณคาทางเทคนิค 
5. คุณคาขององคประกอบ 
6. ความละเอียด 

 
ประวัติความเปนมาของนาฏศิลปไทย 

ความหมายของนาฏศิลปไทย 
สุนทรียะ หมายถึง  ความนิยมความงาม  ซึ่งรวมไปถึงความดีและคุณคาดวย 
นาฏ หมายถึง การละครหรือการฟอนรํา 
ศิลปะ หมายถึง การแสดงออกซึ่งอารมณสะเทือนใจใหประจักษเห็น 
นาฏศิลป  หมายถึง  การแสดงละครหรือการฟอนรํา  หรือเรียกวาการรองรําทําเพลง  ซึ่ง

กอใหเกิดอารมณสะเทือนใจ 
ดังนั้นสุนทรียะทางนาฏศิลปไทย  จึงหมายถึง  การประจักษเห็นในคุณคาความงามของการแสดง

ละคร  ฟอน  รํา  นอกจากจะหมายถึงระบํา  รํา  เตนแลวยังหมายถึงการขับรอง  และการบรรเลงดวย 
 

ท่ีมาของนาฏศิลปไทย 
1. ธรรมชาติ  การฟอนรําเปนศิลปะสาขาหนึ่งเรียกวานาฏศิลป โดยดัดแปลงปรับปรุงมาจาก

ธรรมชาติเชนเดียวกับศิลปะสาขาอื่นๆ  การฟอนรําเปนการเคล่ือนไหวอวัยวะตางๆ  ต้ังแตศีรษะลงมาถึง
เทา มนุษยเราทุกคนตองมีอารมณรัก  โกรธ  โศกเศรา   บางขณะก็มีอารมณรื่นเริงบันเทิงใจ  และมักจะ
แสดงกิริยาทาทางเหลานั้นออกมาใหผูอื่นเขาใจความหมาย  กิริยาตางๆ  เหลานั้นไดนํามาปรับปรุงให
เหมาะสมไดสัดสวน  จนกลายเปนทาฟอนรํา 

2. การบวงสรวงบูชาเทพเจา   มนุษยตองอาศัยศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจดวยการนับถือ
ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ จึงมีการบูชา มีการออนวอนขอพรใหส่ิงศักด์ิสิทธิ์ชวยบันดาลใหไดส่ิงท่ีตนปรารถนาโดยทําพิธี
ตางๆ เชน  ทําพิธีบวงสรวงถวายอาหาร  สวดสรรเสริญออนวอนขอพร  และทายท่ีสุดมีการฟอนรําถวาย  
เพื่อใหเปนท่ีพอใจแกส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลายท่ีตนนับถือ การฟอนรําตางๆ  นั้นไดดัดแปลงมาจากกริยา
ทาทางจากธรรมชาติใหเปนรูปแบบกระบวนการรําท่ีเปนแบบแผน  และไดแนวคิดมาจากตํานานการฟอน
รําของอินเดีย 
 
ตํานานการฟอนรํา 
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ตํานานการฟอนรําของไทย 
เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปแลววาประเทศตางๆ  ในภาคพื้นเอเชียอาคเนยหลายประเทศรวมท้ัง

ประเทศไทย  ไดรับอารยะธรรมมาจากอินเดียเปนสวนใหญ  เมื่อไทยไดรับอารยะธรรมของอินเดีย  เปน
ตนวา  ลัทธิ  ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี  และศิลปะแขนงตางๆ  โดยมีการพิจารณาอยางถ่ีถวน
แลววาเปนอารยะธรรมท่ีมีระเบียบแบบแผนท่ีดี  จึงไดนํามาดัดแปลงและยึดถือเปนแบบฉบับ  ตามความ
เห็นชอบของไทย  การฟอนรํา  หรือวิธีการแสดงทางดานนาฏศิลปก็เปนอารยะธรรมของอินเดียแขนง
หนึ่งท่ีไทยไดแบบแผน  และแนวความคิดมาจากอินเดีย  บรรดานักปราชญราชบัณฑติของไทยท้ังหลายมี
ความเห็นวา  ในการศึกษาเรื่องราวและประวัติความเปนมาของนาฏศิลปไทยนั้นควรจะศึกษาเรื่องตํานาน
การฟอนรําของอินเดียดวย 

 
ตํานานการฟอนรําของอินเดีย 
ตามท่ีปรากฏใน “โกยัลปุราณะ”  หรือ  “โกยัลปารณะ”  คือตํานานเกี่ยวกับความเปนมาของ

เทวาลัยตางๆ  ในศาสนาฮินดู  ฉบับอินเดียไดกลาวไววา  ในกาลครั้งหนึ่งมีฤาษีพวกหนึ่งต้ังอาศรมบําเพ็ญ
พรตอยูกับภรรยาในปา “ตาระคา”  ตอมาฤาษีพวกนี้ประพฤติอนาจารฝาฝนเทวบัญญัติรอนถึงพระศิวะ
ตองชวนพระนารายณลงมาปราบ  พระศิวะ ทรงแปลงพระองคเปนโยคีหนุมรูปงามพระนารายณทรง
แปลงองคเปนภรรยาสาวสวย  เพื่อลอใหพวกฤาษีและภรรยาเกิดความหลงใหลในความงามเพราะอํานาจ
ราคะจริตจนเกิดวิวาทแยงชิงกันในบรรดาฤาษีดวยกันเอง  แตพระเปนเจาท้ังสองไมปลงใจดวย  เมื่อฤาษี
และภรรยาไมประสบความสําเร็จแตอยางใด จึงทําใหฤาษีเหลานั้นเกิดโทสะพากันสาปแชงพระผูเปนเจา
ท้ังสอง พระศิวะและพระนารายณไมไดรับอันตรายแตอยางใด พวกฤาษีจึงเนรมิตเสือข้ึนตัวหนึ่งเพื่อฆา
โยฆีปลอมและภรรยาใหตาย พระศิวะจึงตองฆาเสือแลวทรงถลกหนังเสือมาทําเครื่องแตงองค พวกฤาษี
พากันใชอํานาจเวทมนตเนรมิตพญานาคข้ึนตัวหนึ่งตองการใหพนพิษใหพระผูเปนเจาท้ังสองถึงแกความ
ตาย  พระศิวะจึงจับพญานาคตัวนั้นมาพันพระวรกายทําเปนสังวาลประดับองค  ตอจากนั้นก็ทรงกระทํา
ปฏิหาริยดวยการรายทําทาไปมาแตพวกฤษียังไมส้ินฤทธิ์จึงเนรมิตยักษหลังคอมมีสีกายดําสนิทข้ึนตนหนึ่ง
มีช่ือวา “มุยะละคะ” พระศิวะเห็นดังนั้น จึงใชพระบาทขวาเหยียบยักษ  “มุยะละคะ” บนหลังคอม  แลว
ทรงฟอนรําอยูบนหลังยักษตนนั้นจนหมดกระบวนทารํา  เมื่อฤาษีเห็นดังนั้นก็ส้ินทิฐิยอมรับผิดแลวขอขมา
ลาโทษ  และใหสัญญาวาจะปฏิบัติตนอยูในเทวบัญญัติอยางเครงครัดตอไป 

ตอมาพญาอนันตนาคราชซึ่งเปนบัลลังคนาคของพระนารายณ  ไดฟงพระนารายณทรงเลาถึง
การการฟอนรําของพระศิวะท่ีปา “ตาระคา” มีความประสงคท่ีจะไดดูการฟอนรําของพระศิวะบาง พญา
อนันตนาคราช  จึงทูลพระนารายณใหชวยทูลพระศิวะ ใหทรงฟอนรําใหดู พระนารายณ จึงทรงแนะนําให
พญาอนันตนาคราชบําเพ็ญพรตบูชาพระศิวะ  เพื่อขอพรแลวจะไดทุกๆ อยางท่ีตองการ พญาอนันต
นาคราชก็กระทําตามเมื่อครบกําหนดเวลาท่ีบําเพ็ญพรตก็ทูลขอดูการฟอนรํา พระศิวะก็ทรงรับคําวาจะลง
มาฟอนรําใหดูในมนุษยโลก ณ ตําบลท่ีมีช่ือวา “จิทัมพรัม” ซึ่งถือวาเปนศูนยกลางของโลกใหพญาอนันต
นาคราชมาคอยดู ครั้นถึงวันกําหนดพระศิวะก็เสด็จลงมายัง”ติลไล” หรือตําบล “จิทัมพรัม” ทรงเนรมิต 
“นฤตสภา” ข้ึนแลวทรงฟอนรําตามท่ีเคยทรงประทานสัญญาแกพญาอนันตนาคราชอีกครั้งหนึ่ง 

ในกาลสมัยอื่นอีก พระศิวะมีพระประสงคท่ีจะแสดงการฟอนรําใหปรากฏเปนแบบฉบับตามคํา
ทูลของพระพรตฤาษี  ซึ่งเปนผูท่ีไดรับพระบัญชามาจากพระพรหมใหเปนผูรวบรวมตําราการฟอนรํา ใน
ครั้งพระศิวะไดเชิญพระอุมาเปนประธานเสด็จประทับเหนือสุวรรณบัลลังกให พระสรัสวดี ดีดวีณา (พิณ) 
ใหพระอินเปาขลุย  ใหพระพรหมตีฉ่ิง  ใหพระลักษมีขับรอง  และพระนารายณตีโทน แลวพระศิวะทรง
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ฟอนรํา พระพรตฤาษีบันทึกทาฟอนรํา พระพรตฤาษีบันทึกทาฟอนรําของพระศิวะไวทุกกระบวนทา  เพื่อ
เปนตําราสําหรับสอนการฟอนรําใหมนุษยโลกตอไป ในการรําครั้งนั้น บางตํารากลาววาพระพรหมมุนี
ไมใชพระพรตฤาษีเปนผูบันทึกทาฟอนรําของพระศิวะ 
 
ระบํา 

ระบํา หมายถึง การแสดงท่ีใชผูแสดงต้ังแต 2 คนข้ึนไป ซึ่งการแสดงนั้นๆ จะใชเพลงบรรเลง
โดยมีเนื้อรองหรือไมมีเนื้อรองก็ได ระบํานั้นเปนศิลปะของการรายรําท่ีเปนชุดไมดําเนินเรื่องเปนเรื่องราว 
ผูแสดงแตงกายงดงาม จุดมุงหมายเพื่อแสดงความงดงามของศิลปะการรําไมมีการดําเนินเรื่องราว ขณะท่ี
แสดงก็จะมีการจัดแถว-แปรแถว เปนลักษณะตางๆ เชน แถวเฉียง แถวตอนลึกจัดเปนวงกลม เพื่อใหเกิด
ความเคล่ือนไหวไปอยางสวยงามทําใหผูชมไมเบ่ือ ไดรับความบันเทิงใจในศิลปะ ลีลาทารําท่ีออนชอย
งดงาม (รุจี ศรีสมบัติ 2551 : 42) 

 
 
ประเภทของระบํา จําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ 

 1. ระบํามาตรฐาน  เปนระบําแบบด้ังเดิมท่ีมีมาแตโบราณกาล ไมสามารถนํามา
เปล่ียนแปลงทารําไดเพราะถือวาเปนการรายรําท่ีเปนแบบฉบับ บรมครูทางนาฏศิลปไดคิดประดิษฐไว 
และนิยมนํามาเปนแบบแผนในการรําท่ีเครงครัด การแตงกายของระบําประเภทนี้ มักแตงกายลักษณะท่ี
เรียกวา “ยืนเครื่อง” 
 2. ระบําท่ีปรับปรุงข้ึนมาใหม เปนลักษณะระบําท่ีปรับปรุงหรือประดิษฐข้ึนมาใหมโดย
คํานึงถึงความเหมาะสมของผูแสดง และการนําไปใชในโอกาสตางๆ จําแนกออกเปน 
 2.1 ปรับปรุงมาจากแบบมาตรฐาน หมายถึง การท่ีคิดประดิษฐชุดรําข้ึนมาใหมแลว
อาจจะนําเอาทารําหรือการจัดรูปแถวจากระบําแบบมาตรฐานมาใชในชุดรําท่ีประดิษฐข้ึนมาใหม 
  2.2 ปรับปรุงมาจากพื้นบาน หมายถึง ระบําท่ีคิดประดิษฐสรางสรรค ข้ึนมาจาก
แนวทางความเปนอยูของคนพื้นบาน การทํามาหากิน อุตสาหกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในแตละ
ทองถ่ินออกมาในรูประบํา เพื่อเปนเอกลักษณประจําถ่ินของตน เชน เซิ้งบ้ังไฟ เตนกํารําเคียว ระบํางอบ 
ระบํากะลา 
  2.3 ปรับปรุงมาจากทาทางของสัตว หมายถึง ระบําท่ีคิดประดิษฐข้ึนใหมตามลักษณะ
ลีลาทาทางของสัตวตางๆ บางครั้งอาจนํามาประกอบการแสดงโขน-ละคร บางครั้งก็นํามาใชเปนการ
แสดงเบ็ดเตล็ด เชน ระบํานกยูง ระบํานกเขา ระบํามา ระบําไก เปนตน 
  2.4 ปรับปรุงมาจากตามเหตุการณ หมายถึง ระบําท่ีคิดประดิษฐข้ึนใชตามโอกาสท่ี
เหมาะสม  เชน ระบําพระประทีป ระบําโคม ประดิษฐข้ึนรําในงานนักขัตฤกษ ลอยกระทงในเดือนสิบสอง 
ระบําท่ีเกี่ยวกับอวยพรตางๆ สําหรับเปนการตอนรับ และแสดงความยินดี 

 2.5 ปรับปรุงข้ึนใชเปนสื่อการเรียนการสอน หมายถึง ระบําประเภทนี้เปนระบําท่ี
ประดิษฐและสรางข้ึนเพื่อเปนส่ือในการนําเขาสูบทเรียน เหมาะสําหรับเด็ก เปนระบํางายๆ เพื่อเราความ
สนใจประกอบบทเรียนตางๆ เชน ระบําสูตรคูณ ระบําวรรณยุกต ระบําเลขไทย 

 
รํา 
 
 



17 

 

 
 
 
 
 
 
                            ภาพท่ี 14 รําฉุยฉายพราหม 
 รํา หมายถึง การแสดงท่ีมุงความในการเคล่ือนไหวรางกาย ใชมือและแขนเปนหลักอวัยวะ
สวนอื่นๆ ก็ตองประกอบไปดวย เชน ใบหนา ลําตัว ขา เอว ลําคอ ฯลฯ เพื่อใหเกิดลีลาทาทางท่ีงดงาม
ออนชอย (รุจี ศรีสมบัติ 2551 : 65)  โดยมีลีลา แบบทาของการเคล่ือนไหว และมีจังหวะลีลาเขากับเสียง
ท่ีทําจังหวะเพลงรองหรือเพลงดนตรี 
 ประเภทของการรํา จําแนกเปน 3 ประเภทคือ 

 1. รําเด่ียว คือ การรําท่ีใชผูแสดงเพียงคนเดียว จุดมุงหมายในการรําเด่ียว คือ 
 1. ตองการอวดฝมือในการรํา 
  2. ตองการแสดงศิลปะการรายรํา 
  3. ตองการสลับฉากเพื่อรอการจัดฉาก หรือตัวละครแตงกายยังไมเสร็จเรียบรอย 
  4. ตองการมีชุดเบิกโรง เชน การรําฉุยฉายตางๆ รํามโนราหบูชายัญ รําพลายชุมพล 

เปนตน 
 2. การรําคู มักจะรําเบิกโรง เปนการแสดงส้ันๆ กอนการแสดงเรื่องใหญ การแสดงชนิด

นี้ไมมีความสัมพันธกับเรื่องท่ีจะแสดงออกตอไป แบงเปน 2 ประเภท คือ 
  2.1. รําคูในเชิงศิลปะการตอสู ไมมีบทรอง การตอสูมีท้ังเชิงรับ และเชิงรุก ฉะนั้นใน

ดานศิลปะผูฝกจะตองฝกท้ัง 2 อยาง ในเวลาเดียวกัน เชน ถาในเพลงนั้น จะรับในทาใด คูรําจะตองมีทา
รุกท่ีสัมพันธกันอยางดี จึงจะเกิดความสวยงาม 
   การรําคูในเชิงศิลปะการตอสูไดแก กระบ่ี กระบอง ดาบสองมือ โล ดาบ แขน ค้ัง 
ทวน รํากริช เปนตน 

  2.2  รําคูในสวยงามจากวรรณคดีการรําคูชนิดนี้มักจะไดรับความนิยมจากคนดู
มากกวาชุดอื่นๆ  ท้ังนี้เพราะทารําในการรําจะตองประดิษฐใหสวยงาม  ท้ังทารําท่ีมีคํารองตลอดชุดหรือมี
บางชวงเพื่ออวดลีลาทารํา  เชน 

- หนุมานจับสุพรรณมัจฉา 
- หนุมานจับนางเบญกาย 
- พระรามตามกวาง 
- พระลอตามไก 
- รามสูร  เมขลา 
- รจนาเส่ียงพวงมาลัย 
- ทุษยันตตามกวาง 
- รําแมบท 
- รําประเลง 
- รําดอกไมเงินทอง 
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 3.รําหมู หมายถึง การแสดงท่ีใชผูแสดงต้ังแต 2 คนข้ึนไป มุงความงามของทารํา และ
ความพรอมเพรียงของผูแสดง เชนรําสีนวล รําพัด รําสวัสดีรักษา รําชัดชาตรี รําถวายพระพร ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                                ภาพท่ี 15 รําสีนวล 
            ท่ีมา :http://www.oknation.net15 มิ.ย. 2559. 
 

ขอสังเกตในการเรียกการแสดงชุดหนึ่งชุดใดวา “รํา” นั้นสังเกตได ดังนี้ 
1. ถาเปนการแสดงเด่ียว (รําคนเด่ียว)  เรียกวา “รํา” 
2. หากเปนการแสดงคู พิจารณาดูท่ี “บท” วารําใชบทเดียวกันหรือเปลา ถาบทเดียวกันจะ

ออกไปในรูป “ระบํา” ถาใชคนละบท มักจะเรียกวารํา การรําใชบท หรือทําบทนั้น หมายถึง การใชทา
รําตามบทท่ีวางไว ทารํามีความหมายตามบท เชน รําชุดเงาะรจนาเส่ียงพวงมาลัย ออกมารํา 2 คน แตก็
รําคนละบท  ลีลาของตัวละครตางกัน หรือ รําอาวุธเราก็เรียกวา “รํา”  เพราะตัวละครท้ัง 2 ฝาย ตอสู
กันดวยลีลาคนละแบบเปนตน 

3. บางทีการแสดงชุดนั้นออกมาเปนหมู เชน รําสีนวล รําแมบท แตยังเรียกวา “รํา” ไม
เรียกวา  “ระบํา” ในกรณีนี้เราจะตองพิจารณาออกไปอีกวา การแสดงชุดนั้นตัดตอนมาจาก “ละคร” 
หรือเปลา ถามาจากละครการรํานั้นเปนการรําของตัวละครตัวเดียวมากอนถึงแมจะตัดตอนออกมาแลว
แสดงเปนหมู ก็ยังคงเรียกวา “รํา” ตามความหมายเดิมของการแสดงชุดนั้นไว เชน รําสีนวล เปนการรํา
ของนางวิสาร (นางแมว)  ตัวละครในเรื่องไชยเชษฐ รําแมบทมาจากเรื่องรามเกียรต์ิ ตอนนารายณปราบ
บนทุก เปนบทรําของนางนารายณแปลงรําลอนนทกใหรําตาม   

 
 
 
 
ฟอน 
  คําวา “ฟอน”  มีความหมายใกลเคียงกับคําวา เตน ระบํา รํา เซิ้ง ซึ่งเปนทวงทาลีลาแหง
นาฏศิลป ความหมายโดยสวนรวมหมายถึง “ศิลปะการแสดงหรือการประดิดประดอยกิริยาทาทางตางๆ  
Acting Action เชน อาจเปนการเคล่ือนไหว กาย แขน ขา มือ เทาใหงดงาม มีลีลาพรอมดวยรูสึกเปน
อารมณสะเทือนใจ ตามทวงทํานองดนตรี หรือบทขับรอง เราอาจเทียบเคียงคําวา เตน ระบํา รํา เซิ้ง 



19 

 

เหลานี้ไดกับคําวา Dance ในภาษาอังกฤษมักจะมีขอบเขตของการใชเรียกศิลปะการแสดงลีลาทาทาง
เฉพาะของทองถ่ินลานนา 
  ฟอน หมายถึง การแสดงกิริยาเดียวกับระบําหรือการรํา เพียงแตเรียกใหแตกตางกันไปตาม
ทองถ่ิน จัดเปนการแสดงพื้นเมืองของภาคนั้นๆ แตในรูปของการแสดงแลวก็คือ ลักษณะการรายรํานั่นเอง
ท่ีผูแสดงตองแสดงใหประณีตงดงาม ดังท่ี (รุจี ศรีสมบัติ 2547 : 74) ไดใหความหมายวา การฟอน 
หมายถึงการแสดงนาฏศิลปไทยแบบพื้น เมืองฝายเหนือเปนการแสดงออกถึงวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีลักษณะเฉพาะท้ังลีลาทารํา ดนตรีประกอบ และการแตงกาย 
 ประเภทของการฟอน 
  ศิลปะการแสดง “ฟอน” ในลานนานั้น มีลักษณะเปนศิลปะท่ีผสมกันโดยสืบทอดมาจาก
ศิลปะของชนชาติตางๆ ท่ีมีการกอต้ังชุมชนอาศัยอยูในอาณาเขตลานนานี้มาชานาน นอกจากนี้ยังมี
ลักษณะของการรับอิทธิพลจากศิลปะของชนชาติท่ีอยูใกลเคียงกันดวย จากการพิจารณาศิลปะการฟอน
รําท่ีปรากฏในลานนายุคปจจุบัน ทานอาจารย ทรงศักด์ิ ปรางวัฒนากุล อาจารยประจําภาควิชาภาษไทย 
คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยใหม ไดแบงการฟอนออกเปน 5 ประเภทดังนี ้
 1. ฟอนท่ีสืบเนื่องมาจากการนับถือผี เปนการฟอนท่ีเกี่ยวเนื่องกับความเช่ือ และพิธีกรรม 
ไดแก ฟอนผีมดผีเม็ง ฟอนผีบานผีเมือง เปนตน 

 2. ฟอนแบบเมือง หมายถึง ศิลปะการฟอน ท่ีมีลีลาแสดงลักษณะเปนแบบฉบับของ “คน
เมือง” หรือ  “ชาวไทยยวน” ซึ่งเปนชนกลุมใหญท่ีอาศัยอยูเปนปกแผนในแวนแควน “ลานนา” นี้การ
ฟอนประเภทนี้ ไดแก ฟอนเล็บ ฟอนสาวไหม ฟอนเจิง ฟอนดาบ เปนตน 
 3. ฟอนแบบมาน คําวา “มาน” ในภาษาลานนา หมายถึง “พมา” การฟอนประเภทนี้เปน
การผสมผสานกันระหวางศิลปะการฟอนของพมากับของไทยลานนา ไดแก ฟอนมานมุยเชียงตา 

 4. ฟอนแบบเง้ียวหรือไทยใหญ หมายถึง การฟอนท่ีไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะการแสดง
ของชาวไทยใหญ ไดแก การฟอนไต ฟอนเงี้ยว กิ่งกะหรา เปนตน 
 5. ฟอนรําท่ีปรากฏในการแสดงละคร การฟอนประเภทนี้เปนการฟอนท่ีมีผูคิดสรางสรรคข้ึน
ในการแสดงละครพันทาง  ซึ่งนิยมกันในราวสมัยรัชกาลท่ี 5 ไดแก ฟอนลาวแพน ฟอนมานมงคล เปนตน 
 
การแตงกาย   
  ผูแสดงแตงกายตามแบบกุลสตรีชาวเหนือ นุงซิ่นปายลายขวาง สวมเส้ือแขนกระบอก หม
สไบ มุนผมประดับดอกไม ถาเปนแบบแผนของคุมเจาหลวงผูแสดงตองสวมกําไรเทา 
ลักษณะทารํา   
  เปนการราํตามทํานองเพลง  มีจุดประสงคเพื่อเปนการฟอนบวงสรวงหรือฟอนตอนรับตาม
ประเพณีของชาวเหนือ 
 
การแสดงพื้นเมือง 
  การแสดงพื้นเมือง เปนการแสดงท่ีแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต ความเปนอยูของแตละชุมชนได
เปนอยางดี ซึ่งมีผูใหความหมายของคําวา การแสดงพื้นเมืองไวดังนี้ 
  ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 794) นาฏศิลปหมายถึงศิลปะแหงการรองรําทําเพลง สวนคําวา 
พื้นเมือง นั้นเปนคําวิเศษราชบัณฑิตยสถานใหความหมายวา พื้นเมืองหมายถึงเฉพาะเมือง เฉพาะทองท่ี 
เชน ของพื้นเมือง คนพื้นเมือง มักใชคูกับพื้นบาน  
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  พงษลัดดา เถินมงคล (2539 : 17) กลาวไววา นาฏศิลปพื้นเมืองเปนการฟอนรํามีกําเนิดมา
จากการเลียนแบบธรรมชาติและการแสดงออกถึงอารมณของมนุษยเชน การดีใจในชัยชนะของตนจะ
กระโดดโลดเตน ครั้นตอมาไดมีการพัฒนาดัดแปลง ใหเกิดความสวยงามยิ่งข้ึนและในขณะเดียวกันก็ยังใช
การฟอนรําเปนส่ิงบันเทิงสําหรับดูเลน ในยุคแรกนั้นจะฟอนรํารวมกันเปนกลุม เชน การฟอนในพิธีกรรม 
การรักษาผูปวย การฟอนเพื่อความอุดมสมบูรณของชุมชน เปนตน 
  ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย (2558 : 4) กลาวไววา นาฏศิลปพื้นเมือง หมายถึง ศิลปะแหงการแสดง 
การฟอนรํา การรอง การบรรเลง ส่ือถึงวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมของคนท่ีอยูในวัฒนธรรมนั้นๆ เฉพาะ
เมือง เฉพาะทองท่ี ท่ีมีแบบแผนมาจากชาวบานท่ีสะทอนถึงวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมท่ีเปน
เอกลักษณเฉพาะทองถ่ิน 
  ดังนั้นการแสดงพื้นเมืองจึงหมายถึงการแสดงท่ีส่ือใหเห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมความเปนอยู
ของแตละชุมชน ซึ่งประเทศไทยไดแบงกลุมชนออกเปนภาคตางๆ ได 4 ภาคดังนี้ 
 
การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ 
  สภาพความเปนอยูของชาวไทยภาคเหนือ ประกอบไปดวยปาและภูเขาท่ีอุดมสมบูรณ อากาศ
เย็นสบาย ชาวไทยภาคเหนือมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบสานตอเนื่องกันมานานแสดงถึงเอกลักษณความ
งดงาม ตามแบบฉบับของชาวลานนา นาฏศิลปพื้นเมืองท่ีมีลีลาออนชอยไมวาจะเปนทวงทารํา คํารองหรือ
ทํานองของดนตรีพื้นเมือง ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตอันสุข สงบ และจิตใจท่ีเปยมไปดวยมิตรไมตรีของชาว
ไทยภาคเหนือ เจาแหงมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณคา(สิริกานฎา โพธิ์นิ่มแดง 2551 : 8) 
  เนื่องจากภาคเหนือมีภูมิประเทศท่ีสวยงามมีทิวทัศนเปนปาเขา น้ําตกและภูมิอากาศเย็น
สบายกวาภาคอื่นๆ อาชีพท่ีนํารายไดมาสูภูมิภาคนี้ท่ีสําคัญคือ อาชีพดานการเกษตร ไดแก การเพาะปลูก 
ทําไรทํานา ทําสวนทําฟารม ปลูกผักผลไมเมืองหนาว นอกจากนี้ทางภาคเหนือยังมีความอุดมสมบูรณไป
ดวยปาไมนานาชนิด มีท้ังไมสักและไมมีคาอีกมากมาย ประชากรจึงมีอาชีพการทําปาไม สงจําหนายท้ัง
ภายในและตางประเทศ อาชีพการเล้ียงสัตว ในภูมิภาคนี้สวนมากเปนสัตวเล้ียงเพื่อการใชงาน ไดแก โค 
ชาง ลา ลอ โดยเฉพาะอาชีพการเล้ียงชางนอกจากจะใชเพื่ออุตสาหกรรมปาไมแลว ชางยังเล้ียงไวเพื่อ
ประโยชนทางการทองเท่ียวอีกดวย อาชีพการทําเหมืองแร ภาคเหนืออุดมไปดวยแรโลหะ เชน แรดีบุก 
วุลแฟรม เงิน แรอโลหะ ไดแกพวกแรฟลูออไรต แรเช้ือเพลิงพวกลิกไนต เปนตน การประกอบอาชีพการ
ทําอุตสาหกรรมพื้นเมือง ไดแก งานหัตถกรรมตางๆ เชน ทําเครื่องเขิน เครื่องเงิน งานแกะสลัก ผาไหม ทอ
ผาฝาย เครื่องปนดินเผา ทํารมกระดาษ นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมสมัยใหมท่ีเปนโรงงานผลิตวัตถุสําเร็จรูป 
ผลิตผลเกษตรกรรมพื้นเมือง เชน โรงบมยา โรงผลิตอาหารสําเร็จรูป และอุตสาหกรรมการทองเท่ียว การ
โรงแรม การขนสง (อมรา กลํ่าเจริญ 2553 : 21-22) จากการประกอบอาชีพมีสวนทําใหการแสดงพื้นเมือง
ภาคเหนือมีผูคิดประดิษฐสรางสรรคการแสดงภาคเหนือเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหลายชุดดังเชน ฟอนสาว
ไหม ฟอนที ฟอนเก็บใบชา เปนตน 
ตัวอยางการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ 
ฟอนเล็บ 
 การฟอนเล็บเปนการฟอนรําท่ีสวยงามของไทยภาคเหนือ ซึ่งเรียกช่ือตางๆ กันออกไป เชน 
ฟอนเล็บ ฟอนครัวทาน ฟอนเมือง การฟอนท้ัง 3 ชนิดนี้ เปนการฟอนชนิดเดียวกัน เปนการฟอนท่ี
เกี่ยวของกับประเพณีการทําบุญ เชน ฉลองโบสถวิหารก็ตองมีการฟอนเล็บเสมอ โดยถือวาการฟอนเปน
การทําบุญไปดวย เมื่อพนฤดูกาลทํานาแลว ชาวบานตางก็มุงหนาทําบุญ มีการบูรณะวัด เปนตน ถา
หมูบานใดบูรณะวัดเรียบรอยแลว ก็นิยมบอกบุญไปยังหมูบานอื่นใหมาชวยกันทําบุญฉลองการทําบุญนี้
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เรียกวา “ปอย” มีการตกแตง เครื่องไทยทาน เรียกวา “ครัวทาน” ซึ่งประกอบไปดวยเครื่องอัฐบริขาร 
แหครัวทานไปถวายวัด มีขบวนฟอนนําหนา ประมาณ 8-10 คน ฟอนเปนคูๆ และหยุดฟอนเปนระยะๆ 
ไป เชนบริเวณส่ีแยกหรือ ท่ีมีผูคนหนาแนน เมื่อถึงวัดจะมีชางฟอนรอรับอยูอีกชุด 1 แลวท้ังสองกลุมจึง
ฟอนนําขบวนเขาวัดตอมาจึงฟอนรอบบริเวณโบสถเสร็จแลวจึงถวายเครื่องไทยทาน 
  การฟ อน เล็บนี้ นิ ยมสืบต อกันมาเปนประเพณี  และเป น ท่ี รู จักกันแพรหลายใน
กรุงเทพมหานครในงานสมโภชพระเศวตคชเดชน ดิลกชางเผือกในรัชกาลท่ี 7 เมื่อ พ.ศ. 2470 ท่ี
กรุงเทพมหานคร ตอมาคุณครูลมุล ยมคุปต ซึ่งเคยสอนนาฏศิลปในคุมเจาแกวนวรัฐ ไดจดจําทารํานํามา
ปรับปรุงและสอนแกนักเรียนในโรงเรียนนาฏดุริยางค (วิทยาลัยนาฏศิลปในปจจุบัน) เมื่อทานเขามาเปน
ครู ท่ีกรุงเทพมหานคร (อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ 2549 : 77) 
 เคร่ืองแตงกาย  
  ผูแสดงจะแตงกายแบบชาวเหนือ คือ นุงผาถุงลายขวาง มีเชิงผาปกสวยงามยาวกรอมเทา 
สวมเส้ือคอต้ังเขารูปแขนยาว หมสไบ เครื่องประดับ ไดแก สรอยคอ สรอยขอมือ ตางหู สรอยตัว ผม
ดานหนาเกลาสูงเล็กนอยคลายกระบัง ดานหลังเกลาเปนมวยสูง ติดดอกไมดานซายหอยอุบะยาวลงมา
ระดับไหล สวมเล็บทองเหลือง 8 นิ้วยกเวนนิ้วหัวแมมือ 
 เคร่ืองดนตรี  
  ดนตรีประกอบการแสดงฟอนเล็บใชวงต่ึงโหนง จะใชเครื่องดนตรีประเภทเครื่องประกอบ
จังหวะ ประกอบดวย กลองแอว กลองตะโลดโปด ฉาบใหญ ฆองอุย/ฆองโหยง แนหนอย แนหลวง 
เพลงประกอบการแสดงฟอนเล็บ 
  เพลงท่ีใชประกอบการแสดง ไดแก เพลงฟอนเล็บและเพลงผีแมมด  
       -ปพาทยทําเพลงฟอนเล็บ- 
 
   ต้ีปาโมปา......ฮา   ซางไซยา โอมองโละ 
  เลเปยว มะสันโซ มะโหรา   ลํามาแจต้ีปาตะแน 
  ปานปานโตเว......เห   แต เตโลทา (ฮัม) เตโลทา 
  คิดแตโซ โลล่ัน เปยว   เนโส เนตาง โมวา 
 
         -ปพาทยเพลงผีมด- 
      (พรเทพ บุญจันทรเพขร 2547 : 117) 
 
การแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน 

 ชาวอีสานมีเครื่องดนตรีเปนของตนเองมาแตโบราณ  และถือวาดนตรีเปนสวนหนึ่งของชีวิต  
ไดถายทอดสืบตอกันมาช่ัวลูกหลาน  นับไดวาชาวอีสานมีความสามารถในดานศิลปะ การดนตรี  และ
ฟอนรํา  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณประจําถ่ินอยางไมซ้ําแบบใคร  ภาคอีสานแบงกลุม
วัฒนธรรมออกเปน  2  กลุม   คือกลุมอีสานเหนือซึ่งเปนกลุมหมอลําแคน  เปนชนกลุมใหญของอีสาน
เหนือ  อาศัยอยูในจังหวัดเลย   หนองคาย  อุดรธานี    สกลนคร  นครพนม  ชัยภูมิ  ขอนแกน   
มหาสารคาม  กาฬสินธุ  มุกดาหาร  รอยเอ็ด   ยโสธร  และอุบลราชธาน ี

 อีกกลุมหนึ่ง  คือ  ดนตรีของกลุมเจรียง  กันตรึม  ซึ่งเปนของชาวอีสานใต  คือกลุมชนท่ี
อาศัยอยูในจังหวัดนครราชสีมา   บุรีรัมย  สุรินทร  ศรีสะเกษ   
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  อมรา กลํ่าเจริญ (2526 : 88) ไดกลาวถึงการแสดงพื้นเมืองภาคอีสานไววามีจํานวนมาก แต
ละจังหวัดก็จะมีเอกลักษณการแสดงเฉพาะตัว จึงกลาวถึงการแสดงเพียงบางจุดและในบางจังหวัดเทานั้น 
ไดแก ฟอนภูไท เซิ้งกระต๊ิบขาว เซิ้งกระหยัง แสกเตนสาก เรือมอันเร ลิเกกลองยาว (ลิเกลาว) การแสดง
แตละชุดไดกลาวถึงประวัติความเปนมา การแตงกาย ดนตรี โอกาสท่ีใชแสดง เนื้อรอง ตลอดจนลักษณะ
การละเลนหรือการแสดงทุกชุด 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางการแสดงพื้นเมืองของภาคอีสาน 
เซ้ิงสวิง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
            

ท่ีมา : https://5f6aee83-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com 16 มิ.ย. 2559. 
 

 เซิ้งสวิงเปนการละเลนพื้นบานของภาคอีสาน  ซึ่งเปนการละเลนเพื่อการสงเสริมทางดานจิตใจ
ของประชาชนในทองถ่ินอําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ  เซิ้งสวิงเปนชุดการแสดงท่ีมีความสนุกสนาน  
โดยดัดแปลงทาฟอนมาจากชาวบานท่ีออกหาปลา  โดยมีสวิงและของซึ่งเปนภาชนะท่ีใสปลาท่ีจับได  เซิ้ง
สวิงมีการประยุกตกันมาเรื่อยๆ  และในป  พ.ศ. 2515  ทางกรมศิลปากร   จึงไดนําทาเซิ้งของทองถ่ินมา
ปรับปรุงใหมีทวงทากระฉับกระเฉงข้ึน  ทาเซิ้งจะแสดงใหเห็นถึงการออกไปหาปลา  การชอนปลา  จับ
ปลา  และการรื่นเริงใจ  เมื่อหาปลาไดมากๆ  ผูแสดงฝายหญิงจะเปนผูถือสวิงไปชอนปลา  สวนฝายชาย
จะนําของไปคอยใสปลาท่ีฝายหญิงจับได 
 
เคร่ืองแตงกาย   
 ฝายหญิงสวมเส้ือแขนกระบอกคอกลม  นุงซิ่นมัดหมี่  เกลาผมมวย  ทัดดอกไม  ฝายชายสวม
เส้ือมอฮอม  นุงกางเกงขากวย  เอาผาขาวมาคาดพุง 
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เคร่ืองดนตรี   
 ใชดนตรีพื้นเมืองอีสานในจังหวะเซิ้ง 

 
 
 

ฟอนภูไท 
 

 
 
    ภาพท่ี 17 ฟอนภูไท 
           ท่ีมา :http://www.oknation.net16 มิ.ย. 2559. 

 
ภูไท  หรือ  ผูไทย  คือ  คนไทยท่ีมีถ่ินเดิมอยูฝงซายแมน้ําโขงในดินแดนท่ีเรียกวา   ”สิบสองจุ

ไทย”  มีหลายสาขา  โดยเรียกช่ือตามเส้ือผาท่ีใชแตงกาย  เชน  ภูไทขาว ภูไทดํา  ภูไทแดง  
และภูไทลาย  ชาวภูไท ไดอพยพเขามาอยูในประเทศไทยสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร  ปจจุบันกระจัดกระจาย
อยูท่ัวไปในจังหวัดสกลนคร  นครพนม  มุกดาหาร  และจังหวัดกาฬสินธุ 

ชาวภูไทเปนผูมีศิลปวัฒนธรรมประจําถ่ินของตนเอง  ไมวาจะเปนภาษา  การแตงกาย  และการ
ฟอนรํา  การฟอนของชาวภูไทสมัยกอนจะฟอนเฉพาะงานไหวพระธาตุเชิงชุมเทานั้น  ตอมาไดนํามาใชใน
งานรื่นเริงตางๆ  ฟอนภูไทท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด  ไดแก  ภูไทเรณูนคร  เพราะฟอนท้ังชายและหญิง  มีลีลา
ออนซอยสวยงาม  ตางกับการรําพื้นบานของอีสานท่ัวไป   ลักษณะการรําจะฟอนออกมาเปนแถวหญิงชาย
แลวต้ังเปนวงใหญ  มีการแสดงทารําตางๆ  ผูชายคนใดมีความประสงคจะนําผูหญิงท่ีถูกใจไปแยกรํากลาง
วง  ก็แสดงทา   “จระเขฟาดหาง”  ตอหนาผูหญิงคนนั้นเปนการเชิญชวน   มีการรายรําหยอกเยา  เกี้ยว
พาราสี   แตจะไมมีการแตะเนื้อตองตัวกัน 

วงดนตรีท่ีใชฟอนภูไทประกอบดวย  แคน  กลอง  ฉ่ิง  ฉาบ  ฆองและกั๊บแกบ  มีรองเปนบางชวง
เพื่อความครึกครื้น 

การฟอนภูไทแตละสาขาจะมีธรรมเนียมการฟอนและลีลาทารําตลอดจนการแตงกาย  แตกตาง
กัน  เชน   การฟอนภูไทของจังหวัดสกลนคร  การแตงกาย  ใชเส้ือแขนกระบอกขลิบดวย  ผาแดง  เส้ือสี
ดํา  บริเวณคอเส้ือ  ปลายแขน  หนาอก  และชายเส้ือขลิบดวยผาสีแดง  ผาถุงดํา  ชายผาถุงมีลวดลายหรือ
ขลิบดวยผาดง  เครื่องประดับ  พวงมาลัยดอกไมแหง  ตุมหูเงินสรอยคอเงินกําไลเงิน  ผาขลิบเบ่ียงจากซาย
ไปขวา  เกลาผมเปนมวยสูงผูกดวยผาแดง  สวมเล็บท้ัง  10  นิ้ว  ผูฟอนเปนหญิงลวน  เพลงท่ีใช   จะใช
เพลงท่ีมีคํารอง ดังนี้ 
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   เพลงภูไท  คํารอง-ทํานอง  บุญปน วงศเทพ 
 

  ไปเยอเฮาไป   ไปโฮเอาชัยเอาสอง (ซ้ํา) 
  ไปโฮมพี่โฮมนอง    เฮาเปนพวกพองของไทย 
            เทิงเขาแสนจน   หนทางก็ลําบาก (ซ้ํา) 
  ขอยสูทนยาก    มาฟอนร่ําใหเพิ่นชม 

   ขอยอยูเทิงเขา   ขอยยังเอาใจมาชวย (ซ้ํา) 
  พวกขอยขออํานวย   อวยชัยใหละนอ 

  ขออํานาจไตรรัตน  จงปกปองฮักษา (ซ้ํา) 
  แตไทยท่ัวหนา    ใหวัฒนาสืบไป 

  เวลาก็จวน   ขอยสิดวนไป(ซ้ํา) 
  ขอความมีชัยทุกๆ  ทานเทอญ  ขอยสิลาละเนอ ขอยลาละเนอ 
  
การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง 

ภาคกลางมีภูมิประเทศเปนท่ีราบลุม  มีแมน้ําหลายสายเหมาะแกการกสิกรรม  ทํานาทําสวน  
ประชาชนอยูอยางอุดมสมบูรณ   จึงมีการเลนรื่นเริงในโอกาสตางๆ  มากมายท้ังตามฤดูกาลตามเทศกาล
และตามโอกาสท่ีมีงานรื่นเริง 

ภาคกลางเปนท่ีรวมศิลปวัฒนธรรม  การแสดงจึงมีการถายทอดสืบตอกัน  และพัฒนาดัดแปลง
ข้ึนเรื่อยๆ  ไดแก  รําวง  รําเหยย  เตนกํารําเคียว  ฯลฯ 

การแสดงพื้นเมืองภาคกลางถือวาเปนศิลปะการรายรําของชาวไทยอีกภาคหนึ่ง ชาวภาคกลางมี
อาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําสวน ศิลปะการแสดงจึงมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตแสดงออกเพื่อความ
บันเทิง สนุกสนาน เปนการพักผอนหยอนใจ จากการทํางาน หรือเมื่อเสร็จจากฤดูเก็บเกี่ยว การแสดง
นาฏศิลปพื้นเมืองภาคกลางนั้นมีอยูไมมากนัก อาจเปนเพราะมีการรําละครเปนศิลปะยอดเยี่ยมอยูแลวก็
ได(ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา 2539 : 7) ภายหลังจึงไดมีการแตงกายตามวัฒนธรรมของทองถ่ินและใช
เครื่องดนตรีพื้นบานบรรเลงประกอบการแสดง 

ดนตรีท่ีใชประกอบการแสดงไดแก  วงปพาทย 
 

ตัวอยางการแสดงพื้นเมืองภาคกลาง 
เตนกํารําเคียว 

เตนกํารําเคียวเปนเพลงพื้นเมืองของชาวบานจังหวัดนครสวรรค  นิยมเลนตามทองนาในฤดูลง
แขกเกี่ยวขาว  รองเลนเพื่อความรื่นเริงสนุกสนานผอนคลายความเหน็ดเหนื่อย 

เมื่อ  พ.ศ. 2504  ศิลปนของกรมศิลปกรไดไปฝกหัดการเลนเตนกํารําเคียวจากชาวบานตําบล
ยานมัทรี  อําเภอพยุหคีรี  จังหวัดนครสวรรค  ตอมากรมศิลปากร ไดปรับปรุงการเลนเพื่อใหเหมาะกับ
การนําออกแสดงในงานบันเทิงโดยให  นายมนตรี ตราโมท  ผูเช่ียวชาญนาฏดุริยางคไทยกรมศิลปากร
และศิลปนแหงชาติ  แตงทํานองเพลงประกอบการแสดงตอนเริ่มตนกอนรองบทไดตอบและตอนจบบท
รอง 

ผูแสดงท้ังชายและหญิงมือขวาถือเคียว  มือซายถือกํารวงขาว  ทําทาตามกระบวนเพลงรองเยา
หยอกเกี้ยวพาราสีกัน  บทรองมีอยู  11  บท   คือ  บทมา  ไป เดิน  รํา  รอน  บิน  ยัก  ยอง  ยาง  แถ  
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ถอง  และเพลงในกระบวนนี้ผูเลนอาจเลนกลอนพลิกแพลงบทรองสลับรับกันดวยความสนุกสนาน  
บางครั้งในการแสดงอาจตัดบทรองบางบทเพื่อความกระชับ  ใชวงปพาทยบรรเลงเพลงนาํและตอนจบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
          ภาพท่ี 18 เตนกํารําเคียว 
ท่ีมา :https://sites.google.com/site/naiyarinnoey/ten-ka-ra-kheiyw/16 มิ.ย. 2559. 

 
การแสดงพื้นเมืองภาคใต 

ภาคใตเปนดินแดนท่ีติดทะเลท้ังฝงตะวันตกและตะวันออก  ทางดานใตดินกับมลายูทําใหรับ
วัฒนธรรมของมลายูมาบาง  และมีขนมประเพณีวัฒนธรรมและบุคลิกบางอยางคลายคลึงกัน   คือ  พูด
เร็ว  อุปนิสัยวองไว  ตัดสินใจรวดเร็วเด็ดขาด  การแตงกาย  เพลง  และดนตรีคลายคลึงกันมาก 

 
การแสดงพื้นเมืองภาคใต  แบงเปน  2  ประเภท   คือ 
 1. มหรสพ  คือ  การแสดงเปนเรื่อง  เชน  หนังตะลุง  มีตัวหนังมีคนเชิด  มีการรองและเจรจา  
นอกจากนั้นมี  ลิเกปา  หรือลิเกรํามะนา  หรือลิเกแขกแดง  หรือลีเกแขกเทศ  หรือลิเกบกซึ่งผูแสดง
โตตอบกันเปนเรื่องราว  อีกการแสดงคือ  โนรา ถาเลนเปนเรื่องกถื็อเปนมหรสพ  แตถารายรําเปนชุดก็ถือ
วาเปนการแสดงเบ็ดเตล็ด 
 2. การแสดงเบ็ดเตล็ด  คือ  รายรําเปนชุด   เชน  โนรา  ร็องเง็ง  ซัมเปง  ตารีกีปส  ระบํา  รอน
แร  กรีดยาง  ดนตรีของภาคใตไดแก  กลองแขก  รํามะนา  ป  ทับ  โหมง  ฉ่ิง  ซอ 
ตัวอยางการแสดงพื้นเมืองภาคใต 
หนังตะลุง 

หนังตะลุงเปนการแสดงพื้นบานของภาคใต  ท่ีมีมานานยังหาตนตอด้ังเดิมไมไดวาเริ่มมาต้ังแตยุคใด  
สมัยใด  คงมีการบันทึกไว ในระยะหลังท่ีเปนหลักฐาน  แตก็ไมไดเปนเครื่องยืนยันวาเริ่มมีมาเมื่อใด  เทาท่ี
มีการจดบันทึกไดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีการนําหนังตะลุงจากภาคใตมาแสดง
ถวายทอดพระเนตรท่ีพระราชวังบางประอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมือง 2419 

การแสดงหนังตะลุง  แตเดิมจะเลนแตเรื่องรามเกียรต์ิเทานั้น  ตอมาการติดตอส่ือสารกาวหนาข้ึน  
เริ่มนําเรื่องในวรรณคดีตางๆ  มาแสดง  ปจจุบันหนังตะลุงนํานวนิยายรักโศกเหตุการณบานเมืองปจจุบันมา
แสดง  บางคณะก็แตงบทเองแบบนวนิยาย  มีพระเอก  นางเอก   ตัวโกง  ตัวอิจฉา  การเลนหรือเชิดหนัง
ตะลุงจะเลนในหัวคํ่า  ในสมัยกอนจะเริ่มจากการออกลิงขาว  ลิงดําหรือท่ีเรียกวาจับลิงหัวคํ่าซึ่งปจจุบันนี้ก็
ไมมีแลว 
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คณะหนังตะลุงประกอบดวย  นายหนัง  1  คน  ซึ่งเปนเจาของคณะเปนผูเชิดตัวหนังพากย  และ
เจรจา  รองรับและเลนดนตรีดวย  ช่ือคณะมักจะใชช่ือของนายหนังเปนช่ือคณะ 

ตัวหนังทําจากหนังวัวแกะและฉลุ  ขนาดจะตางกันไปตามบทบาทของหนัง  เชน รูปเจาเมือง  
รูปยักษ  รูปฤาษีจะมีขนาดใหญกวารูปอื่นๆ  คณะหนึ่งๆ  จะมีตัวหนังราว 150-200  ตัว  เวลาเก็บหนัง
จะแยกกันเก็บ  เชน  ยักษ  พระ  นาง  จะแยกกัน  รูปฤาษี  เทวดา  ตัวตลกจะเก็บไวบนสุด  เก็บเปน
แผงซอนๆกัน 

ดนตรีประกอบการแสดง   
 ประกอบดวยโหมง  2 ใบ  ทับโนรา  2  ใบ  กลองโนรา  2  ใบ   ป  1  เลา 

ความยาวของการแสดงชุดนี้ใชเวลา  2-6  ช่ัวโมง 
 
ระบําตารีกีปส  

เรณู โกศินานนท (2548 : 132) กลาวไววา ระบําตารีกีปส เปนการแสดงนาฏศิลปพื้นเมืองของ
ชาวไทยมุสลิมทางภาคใตของประเทศไทย คําเรียกระบําชุดนี้เปนภาษามลายูทองถ่ิน พจนานุกรมฉบับ
ไทย-มลายู อธิบายวา “ตารี” หรือ ตาเรียน หมายถึง การฟอนรํา สวนคําวา “กีปส” หรือ ฆีปสออกเสียง
ตามประชาชนทองถ่ินปตตานี หมายถึง พัด รวมความแลวตารีกีปส หมายถึง การฟอนรําท่ีใชพัด
ประกอบการแสดง การแสดงชุดนี้ไดรับการฟนฟูโดยคณะครูโรงเรียนยะหริ่ง อําเภอยะหริ่ง จังหวัด
ปตตานี ควบคุมการฝกซอม โดย อาจารยสุนทร ปยะวสันต ซึ่งไดมีโอกาสเดินทางไปประเทศมาเลเซีย 
เมื่อป พ.ศ. 2518 ก็ไดชมการแสดงของรัฐตางๆ หลายชุด เมื่อเดินทางกลับมาประเทศไทยก็ไดเลาถึงการ
แสดงดนตรีและนาฏศิลปของมาเลเซียท่ีไดไปชมใหผูเฒาผูแกฟงและไดทราบวาเมืองยะหริ่งเดิมก็เคยมี
การแสดงคลายคลึงกันกับของมาเลเซียหลายชุด ดังนั้นจึงไดคิดฟนฟูการแสดงพื้นเมืองชุดตางๆ ข้ึน 
โดยเฉพาะชุดตารีกีปสไดนําออกแสดงครั้งแรกเนื่องในงานเล้ียงเกษียณอายุขาราชการครูโรงเรียนยะหริ่ง 
ตอมาไดมีการถายทอดการแสดงชุดระบําตารีกีปสไปสูประชาชนครั้งแรกโดยเปดสอนใหกับคณะลูกเสือ
ของจังหวัดปตตานีเพื่อนําไปแสดงในงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ณ จังหวัดชลบุรี เมื่อป พ.ศ. 2522 และ
ไดทําช่ือเสียงใหกับจังหวัดปตตานีเมื่อไดรับคัดเลือกเปนระบําชุดเปดสนามงานกีฬาเขตแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี 14 ของจังหวัดปตตานี เมื่อป พ.ศ. 2524 นับวาการแสดงชุดระบําตารีกีปส ไดเผยแพรไปท่ัว
ประเทศไทย และยังเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไปอยางกวางขวาง การแสดงชุดระบําตารีกีปสมีรูปแบบการ
แสดงเปนหมูระบํา ซึ่งรูปแบบการแสดงมี 2 ลักษณะ คือการแสดงเปนคูระหวางชายและหญิง และการ
แสดงเปนหมูระบําโดยใชผูแสดงเปนหญิงลวน 

 
รําวงมาตรฐาน 

รําวง เปนศิลปะท่ีสืบเนื่องมาจากรําโทน  เปนการเลนพื้นเมือง  ท่ีนิยมเลนในฤดูกาลเฉพาะทองถ่ิน
บางจังหวัด  เครื่องดนตรีท่ีใชมี  ฉ่ิง  กรับ  และโทน  สําหรับตีเปนจังหวะประกอบการรําใชจังหวะตีตามหนา
ทับซึ่งประดิษฐข้ึนโดยเฉพาะเปนหลักสําคัญจึงเรียกการรําแบบนี้วา “รําโทน” 

ตอมาในราว พ.ศ. 2483  มีผูนําแบบอยางรําโทนไปเลนในทองถ่ินอื่นๆ  และเลนในโอกาสตางๆ  ไม
เฉพาะในฤดูกาล  จึงมีผูนิยมนําไปเลนแพรหลายตามจังหวัดตางๆ    ไดมีผูคิดแตงบทรองเพิ่มเติมข้ึนหลาย
บท  บทรองเหลานั้น  โดยปกติเปนบทเชิญชวน  บทสัพยอก  หยอกเยา  บทชมโฉมและบทรําพันรักระหวาง
หนุมสาว  ตลอดจนพร่ําพรอดร่ําลาจากกันเมื่อจะเลิกเลนบทรองเหลานั้นไมพิถีพิถันถอยคําและสัมผัสนัก 

ในระยะท่ีนิยมเลนรําโทนอยางแพรหลายนั้น  มักไดยินบทรองใหมๆ  ทํานองแปลกๆ เกิดข้ึน
เสมอ  ไมทราบวาผูใดแตงบทรองและประดิษฐทํานองเพลง  เมื่อมีบทเกิดใหมบทเกาก็เส่ือมไป  บางบท
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ก็เลือนหายไปจากความทรงจํา  บทเพลงท่ีมีความไพเราะและกินใจก็จดจําและนํามารองสืบตอกันมา  
เชน  เพลงชอมาลี  เธอรําชางนาดู  ยวนยาเหล  ตามองตา  หลอจริงนะดารา  ดอกฟาจะรวง  ใกลเขา
ไปอีกนิด และเพลงลา 

ระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2  ประชาชนในจังหวัดพระนคร และธนบุรี   นิยมเลนรําโทนในสถานท่ี
ท่ัวไป เพื่อเชิดชูศิลปะ  การเลนพื้นเมืองชนิดนี้ใหมีระเบียบแบบแผนอันดีงามตามแบบนาฏศิลปไทย  รัฐบาล
จึงไดมอบใหกรมศิลปากร  พิจารณาการเลนรําโทนเสียใหม  เมื่อ  พ.ศ.  2487  กรมศิลปกรจึงแตงบทรองข้ึน
ใหม  4  บท  คือ  เพลงงามแสงเดือน  ชาวไทย   มาซิมารํา  และคืนเดือนหงาย  โดยปรับปรุงทํานองเพลง  
และเครื่องดนตรีท่ีใชประกอบการเลน   พรอมท้ังจัดทารําใหงดงามถูกตองตามแบบฉบับของนาฏศิลปไทย  
เชน  นําทารําท่ีมีช่ือวา  “สอดสรอยมาลา”  “ชักแปงผัดหนา”  “รําสาย”  และ   “สอดสรอยมาลาแปลง”  
มาใชทารําเหลานี้เปนเพียงกําหนดไวเปนแบบมาตรฐานเทานั้น สวนผูท่ีมีความสนใจและอยากจะรวมเลนรํา
วงดวยแตไมถนัดทางนาฏศิลปก็อาจเขารวมเลนไดเพื่อความบันเทิง  เพียงแตรักษาจังหวะเทา  และการ
เคล่ือนไหวรางกายใหเขากับจังหวะเพลงดนตรี และบทรองตามจังหวะ  และทํานองเพลงของแตละบท 

ในการปรับปรุงครั้งนั้น กรมศิลปากรไดเปล่ียนช่ือการเลนเสียใหมจากคําวา”รําโทน”มาเปน “รําวง”  
เพราะเห็นวาผูเลนรวมวงกันรําเคล่ือนท่ีเวียนไปเปนวง  ในระยะตอมาทานผูหญิงละเอียด  พิบูลสงคราม  ได
แตงบทขับรองใหใหมอีก  6  บท  คือ  บูชานักรบ   ดอกไมของชาติหญิงไทยใจงาม  ดวงจันทรวันเพ็ญ  ดวง
จันทรขวัญฟา  และยอดชายใจหาญซึ่งนับวาเปนเกียรติแกศิลปะแหงการรําวงเปนอยางยิ่ง 

เมื่อส้ินสงครามโลกครั้งท่ี 2  แลว  ศิลปะการรําวงก็ยังไดรับความนิยมตอมา  มีผูนํารําวงไปเลนสลับ
กับการเตนรําในงานลีลาศ   ชาวตางประเทศก็นิยมเลนรําวงกันแพรหลาย  เปนศิลปะท่ีนิยมเลนกันในนานา
ประเทศ  มีนักประพันธชาวอเมริกันคนหนึ่งไดมาเห็นการเลนรําวงของไทยและนําไปเขียนไวในหนังสือ  
THEATRE IN THE EAST   ซึ่งเขาแตงเองแตเรียก  “รําวง”  (Ramwong)  เพี้ยนเปน (Rambong) 

กรมศิลปากรประสงคจะรักษาศิลปะการรําวง  ตามแบบท่ีไดปรับปรุงข้ึนใหม  ใหเปนแบบฉบับท่ีมี
มาตรฐาน  และสะดวกแกการเผยแพรศิลปะดานนี้ของไทยสืบไปจึงไดรวบรวมภาพทารําและโนตเพลง  
พรอมท้ังบทขับรอง  พิมพอักษรไทยและอังกฤษเพื่อหวังท่ีจะใหผูรักษาศิลปะดานนี้ไดชวยกันเผยแพรให
แพรหลายยิ่งข้ึน 

รําวงมาตรฐาน  ใชทารําท่ีกรมศิลปากรไดประดิษฐข้ึนไวเปนแบบฉบับ  มี  10  เพลง  ทารํา  14  ทา  
แตละเพลงมีช่ือทารํา  สวนมากมาจากทารําในแมบทใหญ  ลีลาทารําไมยากนัก  ผูรําไมตองระวังทีทาใหออน
ชอยมากเกินไป  เพียงแตกาวเทาใหถูกจังหวะยอตัวและเอียงไหลเล็กนอย ส่ิงท่ีตองระวังคือการต้ังวงและการ
ใชมือใหถูกตองไดสวนสัดของการรําไทย  ขณะรําชายและหญิงท่ีรําคูกันจะตองระวังระยะของตนไมใหหางกัน
มากเกินไป  และสบตากันอยูเสมอการแตงกายประกอบดวย 3 แบบไดแก แบบพื้นบาน แบบไทยพระราชนิยม 
และแบบสากลนิยม 

เนื้อรองเพลงรําวง 
งามแสงเดือน ทารํา  สอดสรอยมาลา 
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                   ภาพท่ี 19 ทารําเพลงงามแสงเดือน 
                 ท่ีมา :fajun28.blogspot.com16 มิ.ย. 2559. 
 
   งามแสงเดือนมาเยือนสองหลา  งามใบหนามาอยูวงรํา (2 เท่ียว) 
   เราเลนกันเพื่อสนุก   เปล้ืองทุกขวายระกํา 
   ขอใหเลนฟอนรํา    เพื่อสามัคคีเอย 
 
 
ชาวไทย ทารํา  ชักแปงผัดหนา 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       ภาพท่ี 20 ทารําเพลงชาวไทย 

                    ท่ีมา : www.thaigoodview.com/15 มิ.ย. 2559 
 
 
   ชาวไทยเจาเอย    ขออยาละเลยในการทําหนาท่ี 
    การท่ีเราไดเลนสนุก   เปล้ืองทุกขสบายอยางนี้ 
    เพราะชาติเราไดเสร ี   มีเอกราชสมบูรณ 
    เราจึงควรชวยชูชาติ   ใหเกงกาจเจิดจํารูญ 
    เพื่อความสุขเพิ่มพูน                        ของชาวไทยเราเอย 
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รํามาซิมารํา ทารํา  รําสาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
        ภาพท่ี 21 ทารําเพลงรํามาซิมารํา 

                       ท่ีมา :www.youtube.com15 มิ.ย. 2559 
 
 
   รํามาซิมารํา    เริงระบํากันใหสนุก 
   ยามงานเราทํางานจริงๆ    ไมละไมท้ิงจะเกิดเข็ญขุก 
   ถึงยามวางเราจึงรําเลน   ตามเชิงเชนเพื่อใหสรางทุกข 
   ตามเยี่ยงอยางตามยุค   เลนสนุกอยางวัฒนธรรม 
   เลนอะไรใหมีระเบียบ   ใหงามใหเรียบจึงจะคมขํา 
   มาซิมาเจาเอยมาฟอนรํา   มาเลนระบําของไทยเราเอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คืนเดือนหงาย ทารํา  สอดสรอยมาลาแปลง 
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       ภาพท่ี 22 ทารําเพลงคืนเดือนหงาย 
         ท่ีมา :www.rumwongmadtatan.blogspot.com15 มิ.ย. 2559 
   
 
   ยามกลางคืนเดือนหงาย    เย็นพระพายโบกพล้ิวปลิวมา 
   เย็นอะไรก็ไมเย็นจิต   เทาเย็นผูกมิตรไมเบ่ือละอา 
   เย็นรมธงไทยปกไทยท่ัวหลา  เย็นยิ่งน้ําฟามาประพรมเอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดวงจันทรวันเพ็ญ ทารํา   แขกเตาเขารัง  ผาลาเพยีงไหล 
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             ภาพท่ี 23 ทารําเพลงดวงจันทรวันเพ็ญ 
                 ท่ีมา :www.ongkharakschool.ac.th15 มิ.ย. 2559 
   
 
   ดวงจันทรวันเพ็ญ  ลอยเดนอยูในนภา 
   ทรงกลดสดสี   รัศมีทองแสงงามตา 
   แสงจันทรอราม   ฉายงามสองฟา 
   ไมงามเทาหนา   นวลนองยองใย 
   งามเอยแสนงาม   งามจริงยอดหญิงชาติไทย 
   งามวงพักตรยิ่งดวงจันทรา   จริตกิริยานิ่มนวลละไม 
   วาจากังวาล   ออนหวานจับใจ 
   รูปทรงสมสวน   ยั่วยวนหทัย 
   สมเปนดอกไม   ขวัญใจชาติเอย 
 
 
 
 
 
 

ดอกไมของชาติ ทารํา  รํายั่ว 
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    ภาพท่ี 24 ทารําเพลงดอกไมของชาติ 

                                     ท่ีมา :www.youtube.com15 มิ.ย. 2559 
 
 

   ขวัญใจดอกไมของชาติ  งามวิลาศนวยนาฏรายรํา (ซ้ํา) 
   เอวองคออนงาม   ตามแบบนาฏศิลป 
   ช้ีชาติไทยเนาถ่ิน   เจริญวัฒนธรรม 
   ขวัญใจดอกไมของชาติ  งามวิลาศนวยนาฏรายรํา (ซ้ํา) 
   งามทุกส่ิงสามารถ  สรางชาติชวยชาย 
   ดําเนินตามนโยบาย  สูทนเหนื่อยยากตรากตรํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
หญิงไทยใจงาม  ทารํา  พรหมสี่หนา  ยูงฟอนหาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ภาพท่ี 25 ทารําเพลงดอกไมของชาติ 
               ท่ีมา :www.classicthaisong.com15 มิ.ย. 2559. 
 
 
   เดือนพราวดาวแวววาวระยับ แสงดาวประดับสองใหเดือนงามเดน 
   ดวงหนาโสภาเพียงเดือนเพ็ญ คุณความดีท่ีเห็นเสริมใหเดนเลิศงาม 
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   ขวัญใจหญิงไทยสงศรีชาติ  รูปงามพิลาศใจกลากาจเรืองนาม 
   เกียรติยศกองปรากฏท่ัวคาม หญิงไทยใจงามยิ่งเดือนดาวพราวแพรว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดวงจันทรขวัญฟา ทารํา  ชางประสานงา   จันทรทรงกลดแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ภาพท่ี 26 ทารําเพลงดวงจันทรขวัญฟา 
                         ท่ีมา :www.rumwongmadtatan.blogspot.com15 มิ.ย. 2559. 
 
 
   ดวงจันทรขวัญฟา  ช่ืนชีวาขวัญพี่ 
   จันทรประจําราตร ี  แตขวัญพี่ประจําใจ 
   ท่ีเทิดทูนคือชาติ   เอกราชอธิปไตย 
   ถนอมแนบสนทิใน  คือขวัญใจพี่เอย 
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ยอดชายใจหาญ  ทารํา  (หญิง)ชะนีรายไม  (ชาย)จอเพลิงกาฬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  ภาพท่ี 27 ทารําเพลงยอดชายใจหาญ 
                      ท่ีมา:www.youtube.com.15 มิ.ย. 2559. 
 
 
   โอยอดชายใจหาญ  ขอสมานไมตรี 
   นองขอรวมชีวี   กอบกรณียกิจชาติ 
   แมสุดยากลําเค็ญ   ไมขอเวนเดินตาม 
   นองขอสูพยายาม   ทําเต็มความสามารถ 
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บูชานักรบ ทารํา ก. (หญิง) ขัดจางนาง   (ชาย) จันทรทรงกลด 
   ข. (หญิง) ลอแกว        (ชาย) ขอแกว 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพท่ี 28 ทารําเพลงบูชานักรบ 

                               ท่ีมา 
:www.rumwongmadtatan.com15 มิ.ย. 2559. 

 
 
  นองรักรักบูชาพี่   ท่ีมั่นคงท่ีมั่นคงกลาหาญ 
  เปนนักสูเช่ียวชาญ  สมศักด์ิชาตินักรบ 
  นองรักรักบูชาพี่   ท่ีมานะท่ีมานะอดทน 
  หนักแสนหนักพี่ผจญ  เกียรติพี่ขจรจบ 
  นองรักรักบูชาพี่   ท่ีขยันท่ีขยันกิจการ 
  บากบ่ันสรางหลักฐาน  ทําทุกดานทําทุกดานครันครบ 
  นองรักรักบูชาพี่   ท่ีรักชาติท่ีรักชาติยิ่งชีวิต 
  เลือดเนื้อพี่พลีอุทิศ  ชาติยงอยูชาติยงอยูคูภิภพ 
 
 
 
 
 

วิพิธทัศนา 
ความหมายของวิพิธทัศนา 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  อธิบายคําวา  วิพิธทัศนา  ไดดังนี ้
วิพิธ  หมายถึง  ตางๆ  กัน 
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ทัศน  หมายถึง  ส่ิงท่ีเห็นการแสดง 
 วิพิธทัศนา  หมายถึง  การดูการแสดงท่ีตางกันไป  เชน  ระบํารําฟอนโขนละคร  ท่ีไดมีการ
คัดเลือกตัดตอนมาแสดงเปนชุดส้ันๆ  เพื่อใหเหมาะสมกับเวลา  โอกาสและสถานท่ี  ความมุงหมายของ
การแสดงอยูท่ีตองการใหผูดูไดดูศิลปะหลายอยางตางรสกัน 
 หลักการจัดการแสดงวิพิธทัศนา 

1. เลือกชุดการแสดงท่ีแปลกและสวยงาม 
2. เครื่องแตงกายงดงาม  แปลกตา  แตละชุดไมควรซ้ํากัน 
3. ลีลาการแสดงมีท้ังออนชอยสวยงาม  และสนุกสนาน 
4. จัดการแสดงท้ังรําเด่ียว และรําเปนหมู 
5. เพื่อใชประกอบบทเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของหลักสูตรใหม 
6. ใชเวลาในการแสดงท่ีเหมาะสมไมใชเวลานานหรือส้ันจนเกินไปประมาณ  5-7 นาที  ชุด

  สุดทายควรเปนชุดท่ีใหความสนุกสนานและจัดเปนชุดใหญ  โดยตัดตอนมาจากละคร
  หรือโขน  ฉากใดฉากหนึ่งก็ได หรือเปนการแสดงละครท่ีคิดริเริ่มสรางสรรคข้ึนมาใหม 
 
การละเลนของหลวง 
 การละเลนของหลวง  เปนการเลนซึ่งทางราชการจัดใหเลนเฉพาะในงานหลวงท่ีสําคัญๆ  เทานั้น  
งานพระราชพิธีโสกันต  งานสมโภชชางเผือก  ปจจุบันมิไดนําออกมาเลนหลายสิบปแลว  คนไทยรุนหลัง
แทบไมรูจักวาการละเลนของหลวงมีอะไรบาง  มีความสําคัญอยางไรในประวัติการแสดงของไทย การละเลน
ของหลวงท่ีมีมาแตโบราณ  มี  5  อยาง  ไดแก 

1. ระเบง 
2. โมงครุม 
3. กุลาตีไม 
4. กระอั้วแทงควาย 
5. แทงวิสัย 

 
 
 
 
ระเบง 
 เปนการเลนของหลวงอยางหนึ่งซึ่งมีมาแตโบราณ  และเลนกันในงานท่ีสําคัญเทานั้น  การแตง
กาย  นุงผาลายโจงกระเบนทับสนับเพลาใสเส้ือมัสรูเขารูปแขนยาว  คาดเอวดวยผาลายริ้ว  ศรีษะสวม
เทริดทําเปนรูปพญานาคลงรักปดทองงดงาม  ผูเลนมือซายถือคันศร  มือขวาถือลูกศร  เหมือนเตรียมจะ
ออกศึก  และมีคนฆองเคาะฆองราย  โมง  โหมง  โมงแฮ  ขณะท่ียกเทายางกาวไปพรอมกัน  ปากก็รอง   
“โอละพอ”   ไปดวยตลอดเวลาเมื่อพากันเดินมาพบ “พระกาฬ” ขวางหนาอยูก็ยกเทาหนา  นาวศรจะยิง  
พระกาฬก็กวัดแกวงพระขรรค  พวกระเบง  (สมมุติเปนกษัตริยรอยเอ็ดพระนคร)  ก็ลมสลบลงนอนเรียง
กันเปนแถว  ปจจุบันการเลนชนิดนี้ไมคอยมีใหดูบอยนัก  นอกจากจะจัดแสดงพิเศษเพื่อการศึกษาหรือจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับขนบประเพณีเกาๆ นานๆ  จะมีใหชมสักครั้ง 
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 สมเด็จเจากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ  ผูเปนองคเอกอัครศิลปนของไทยไดทรงบรรจุการเลน
ระเบง  และกุลาตีไมไวในละครดึงดําบรรพเรื่องกรุงพานชมทวีปถามีผูนําละครเรื่องนี้ออกแสดงโดยไมได
ตัดทอนบทละครผูชมจะไดดูการละระเบงและกุลาตีไม 
 เครื่องดนตรีท่ีใชประกอบการแสดง  คือ  ฆองสามใบมีสามเสียง  เรียกวาฆองระเบงเวลาตีจะมี
เสียงดัง  โหมง – โมง  - โมง – โมง – โมง –โหมง   ตีสลับคํารองแตละวรรค บทระเบงนี้ นายธนิต  อยู
โพธิ์  อดีตอธิการบดีกรมศิลปากร  ไดจัดทําบทข้ึนใหมแบงเปน  5 ตอน คือ 
  1. รําถวาย 
  2. เดินดง 
  3. ปะทะ 
  4. พระขันธกุมารสาป 
  5. คืนเมือง 
 การเลนระเบงเรียกอกีอยางหนึ่งวา “โอละพอ”  ตามคําข้ึนของบทดังนี ้
รําถวาย 
บทกษัตริย โอละพอถวายบังคม    โอละพอประนมกรท้ังปวง 

 โอละพอบัวตูมท้ังปวง  โอละพอบัวบานท้ังปวง 
 โอละพอกลับซายไปขวา  โอละพอกลับขวามาซาย 
 โอละพอกลับหนาเปนหลัง  โอละพอกลับหลังเปนหนา 

เดินดง 
 โอละพอเทวามาบอก  โอละพอยกออกจากเมือง 
 โอละพอจะไปไกรลาศ  รักแกวขาเอยจะไปไกรลาศ 
 รักพี่ขาเอยจะไปไกรลาศ  รักนองขาเอยจะไปไกรลาศ 
 รักแกวขาเอยจะไปชมนก  รักแกวขาเอยจะไปชมนก 
 รักพี่ขาเอยจะไปชมไม  รักนองขาเอยจะไปชมไม 
 

ปะทะ 
บทพระกาฬ โอละพอพระกาฬมาแลว 
บทกษัติรย  โอละพอขวางหนาอยูใย  โอละพอหลีกไปใหพน 
   โอละพอพรอมกันท้ังปวง  โอละพอต้ังตะบะท้ังปวง 
 
พระขันธกุมาสาป 
บทพระกาฬ โอละพอสลบท้ังปวง  โอละพอฟนข้ึนท้ังปวง 
 
คืนเมือง 
บทกษัติรย โอละพอยกกลับเขาเมือง  โอละพอเรามาถึงเมือง 
 

 วิธีแสดงปพาทยบรรเลงเพลงแทงวิไสย ผูแสดงเขาแถวเรียงเปนคู มือขวาถือลูกศรมือซายคือ
คันศร เดินย่ําเทาเตนตามจังหวะเพลง ออกมานั่งคุกเขาต้ังแถววางคันศรและลูกศร ปพาทยหยุดบรรเลง ผู
แสดงตนเสียงรองข้ึนตนบทวา “โอละพอถวายบังคม” พรอมกับทําทาถวายบังคมพวกโอละพอรองรับ
ทวนซ้ําเปนลูกคู  และทําทาถวายบังคมพรอมกับตนเสียง เมื่อจบคํารองแตละวรรค ผูบรรเลงจะตีฆองสามใบ
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ไลจากเสียงตํ่าไปหาสูงและจากเสียงสูงลงมาตํ่าหนึ่งชุดทุกวรรคตอจากนั้นผูแสดงจะรองบทตอไป และลุกข้ึน
ยืนยกเทายางกาวเขาจังหวะสับเปล่ียน แปรแถวตามคํารองพรอมกับดีดลูกศรลงบนคันศรตามจังหวะยกเทา
ขวา และเงื้อลูกศร เมื่อยกเทาซายปฏิบัติตอเนื่องกันไปเมื่อถึงบทพระกาฬสาปใหสลบ ปพาทยจะบรรเลง
เพลงรัวและเพลงพญาเดิน เมื่อถอนคําสาปใหฟนก็บรรเลงเพลงรัวอีกครั้งหนึ่ง บรรดากษัตริยฟนขามมา
เจรจากับพระกาฬ ในตอนทายปพาทยบรรเลงเพลงเชิดตอจากคืนเมือง พระกาฬลาพวกกษัตริยจากไปแลว 
กษัตริยเดินทางกลับเขาเมือง 
 
โมงครุม 
 โมงครุม เปนการละเลนในงานสมโภชนของหลวงตามประเพณี ต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึง
กรุงรัตนโกสินทรเชนเดียวกับระเบง แสดงกลางสนามในเวลาบายหรือเย็น โมงครุม มีผูใหความเห็นวา คง
เรียกตามเสียง ฆองโหมง และเสียงกลองท่ีผูแสดงตีในขณะแสดงผูแสดงโมงครุมแบงออกเปนกลุม กลุมละ 
4 คน จะมีกี่กลุมก็ไดแลวแตความเหมาะสมตามแบบแผนการแสดงโมงครุม ผูแสดงจะทําทารองหรือตี
กลองตามคําส่ังของคนตีฆองใหม และกลองทัด (หนากลองกวางประมาณ 55 ช.ม. ต้ังอยูบนเทากลอง) 
การแสดงโมงครุมนี้ ผูชมจะไดยืนคําส่ังและคํารอง “อิรัดถัดทา” เหมือนเปนสัญญาณเตรียมตัวแสดงหรือ
เตรียมทาตอไป ตอจากนั้นจะบอกวา “เทพพนม” “พรมส่ีหนา”ลมพัดฯลฯ ในขณะท่ีแสดงผูแสดงจะตอง
รองวา ถัด ถัด ถัด ทาถัด ทาถัด ทาถัด สลับกับการแสดงทาและการตีกลอง ผูท่ีแสดงตี “กําพล” เปน
จังหวะพรอมๆ กัน เกิดเสียงดัง โมง โมงครุม ชาวบานเรียกการแสดงนี้วา “อิรัด  ถัดทา” ตามเสียงผู
แสดงขณะทําทา 
 เครื่องแตงกาย ผูแสดงโมงครุม แตงกายเหมือนกับผูท่ีเลนระเบงและกุลาตีไม แตกตางกันท่ีผูเลน
โมงครุมถือไมตะบองส้ันสองมือ การแสดงโมงครุมในสมัยกรุงศรีอยุธยา ท่ีปรากฏอยูในหนังสือปุณโณวาทคํา
ฉันทของพระมหานาควัดทาทราย ในเวลาตอมาผูแสดงถือแสท้ังสองมือตามวรรคท่ีวา “กุมแสทวารํา” มิได
ถือกําพลเหมือนสมัยกอน ดังท่ีเลนกันตามหลักฐานท่ีปรากฎในโคลงของกรมหมื่นศรีสุเรนทร ท่ีไดทรง
พรรณนาถึงการเลน เนื่องในงานสมโภชนพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก เมื่อปมะโรง พ.ศ. 2339 
ในรัชกาลท่ี 1  วา 

 
 “โมงครุมใสเทิรดคลํ้า  ดุจหมี 
 กําพตตีกลองดี   ปุมฆอง 
 ระเบ็งยิงมยุรี   ผูกราง 
 โอละพอสําพองรอง  รางริ่วตลบคืน” 
 
ทารําของโมงครุมมีไมกี่ทา เทาท่ีปรากฏ มีไมเกิน 20 ทา เชน ทาเทพพนม บัวตูมบัวบาน พรหม

ส่ีหนา เมขลาลอแกว รามสูรขวางขวาน พระจันทรทรงกลด ไมยราพณแผลงฤทธิ์ อินทรชิตแปลงกาย 
พระลักษณชูศร หนุมานถวายแหวน นกยูงรําแพน พระอินทรเปาสังข และเทวดารัง้พระสุเมรุ การแสดง
โมงครุมนี้ปจจุบันหาดูไดยาก 
 
กุลาตีไม 
 กุลาตีไมเปนการเลนของไทยในสมัยโบราณอยางหนึ่ง นับเปนการเลนของหลวงท่ีแสดงในงาน
สมโภชนสําหรับงานพระราชพิธีเทานั้น การเลนกุลาตีไมเปนการเลนของชาวอินเดียใตท่ีเรียกวาพวกทมิฬ  
ตอมาไทยเราไดดัดแปลงเลนกันสืบเนื่องมา โดยใชผูแสดงท่ีเคยฝกหัดโขนเปนผูแสดง 
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 การแตงกาย นุงสนับเพลาดวยผาโจงกระเบนหยักรั้ง  สวมเส้ือแขนกระบอกผาอกคาดประคดทับ
เส้ือตรงบ้ันเอว ศีรษะสามเทริดอยางเทวดา มือท้ังสองถือคฑารูปคลายตะบองท่ียักษถือเปนอาวุธแตไม
ขวั้นเกลียวรูปขนาดเทาไมตีกลองทัด 
 การเลนกุลาตีไม ผูเลนตองมีอารมณสนุกสนาน ตองรายรําออกทาทางชวนใหคนดูมีความสนุก 
อาจเลนลอยหนาลอยตาไดพองาม แตตองระวังเรื่องจังหวะเคาะไมใหถูกตองดวย ผูเลนยืนเรียงเปน
วงกลมหันหนาเขาหากัน วงหนึ่งใชผูเลน 6 คน หรือ 8 คน จะมีเพียงวงเดียวหรือหลายวงก็ได 
 เครื่องดนตรี มีเพียงฆองโหมงอยางเดียวตีใหสัญญาณเวลาถวายบังคม เพื่อควบคุมจังหวะการเลน
ใหถูกตอง ผูเลนรองเองและใชไมคฑาท่ีถือนั้นตีเปนจังหวะอยางกรับ ในข้ันแรกจะมีการตบมือกอน แลว
จึงถือ คฑาข้ึนตีกระทบกัน การรองไมมีทํานองอยางไร เพียงแตรองและตีไมใหถูกจังหวะ ซึ่งถาตีและรอง
ใหถูกจังหวะผูเลนจะตีได 16 ครั้ง ตอบทรอง 1 จบ บทรองมีเพียงบทเดียว เมื่อรองจบแลวก็ทวนใหม 
พรอมกับเปล่ียนลีลาการเตนและการเคาะไมหลายๆ แบบ 
 
บทรองกุลาตีไม 
  ศักดานุภาพ   เลิศลํ้าแดนไตร 
           สิทธิครูมอบให               จึงแจงฤทธา 
           เช่ียวชาญชัย                  เหตุใดนาพอ 
           เดชพระคุณปกเกลา         ไพรฟาอยูเย็น 
 
วิธีแสดง 

ในข้ันแรกผูเลนนั่งคุกเขาต้ังแถวถวายบังคม แลวจึงเปล่ียนเปนนั่งคุกเขาหันหนาเขาหากันเปน
วงกลม  วางไมตะบองพาดทับไขวไวตรงดานหนาหัวเขาของแตละคน ฆองโหมงใหสัญญาณเริ่มการแสดง 
ผูเลนท้ังหมดรองบทรองท่ีกลาวขางตนพรอมกับทําทาประกอบตามจังหวะฆองโหมง รองบททวนซ้ําส่ี
เท่ียวจึงจะเปล่ียนทาใหมและทารําในการเลนกุลาตีไมมีหลายทา ดังตอไปนี้ 

1. นั่งคุกเขาลอมเปนวงกลมหันหนาเขาในวง วางไมไขวไวตรงดานหนาหัวเขาตบมือเขาจังหวะ
รองกับฆองโหมงกับลอยหนาเขามาหากันเปนคูทางซายและทางขวาสลับกันไป เมื่อจบบทรองเท่ียวหนึ่ง
แลวหยิบไมเคาะเปนจังหวะ 

2. การยืนเปนวงกลม หันหนาเขาในวงตางคนเอาไมในมือเคาะเปนจังหวะ พรอมกับกาวเทาเดิน
ยอเขาเอี้ยวตัวเวียนไปทางขวาหมุนเปนวง เดินเขาจังหวะฆองโหมงและจังหวะตีไมทุกจังหวะ แลวเดินเวียน
กลับท่ีเดิม 

3. เดินยอเขาเอี้ยวตัวเวียนไปทางขวา แลวยอนกลับมาทางซาย ตางคนตางตีไมในมือของ
ตนเองแตพลิกกลับมือตีรับ สลับซายขวา 

4. เอี้ยวตัวกาวเดินเวียนไปทางขวา เหยียดแขนท้ังสองขาง ตีไมกับอีกคนหนึ่งท่ีอยูขางๆ ตอๆ 
ไป  แลวเดินเวียนกลับมาทางซาย 

5. หันหนาเขาหากันเปนคู ยืนเปนวงแลวตีไมสูงเสมอศรีษะดวยมือขวาตอขวา และซายตอซาย
สลับกันไปกับคูของตนโดยเดินหนาคนหนึ่งถอยหลังคนหนึ่งเขากับจังหวะตีไมเคล่ือนไหวเปนวง เวียนขวา
แลวกลับเวียนซาย 

6. เดินหันหนาเขาคูเปนวง เชนเดียวกับทาท่ี 5 แตเปล่ียนการตีไมเปนตีสูงขวาซายสองครั้ง
สลับกันตีตํ่าสองครั้ง ตอเนื่องกันไปพรอมกับเดินเขาจังหวะเวียนเปนวงกลมจนบทรองแลวนั่งลงถวาย
บังคม 
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7. อาจารยมนตรี  ตราโมท ไดอธิบายวาการเลนกุลาตีไมเหมือนกับการแสดง “ทัณฑรส” ของ
ชาวอินเดียใตในรัฐมัทราส จาตุรงค มนตรีศาสตร ไดคนควาและศึกษามาใหความเห็นวากุลาตีไมของไทย
นาจะมาจากการแสดงท่ีเรียกวา “โกลกฬิ”  ของชาวเกรฬาในอินเดียใต  เพราะมีการเลนเหมือนกันหลาย
ประการเชน  จํานวนผูแสดง อุปกรณการแสดง และวิธีการแสดง ส่ิงท่ีแตกตางกันไดแก การใหจังหวะ
ดวยฉ่ิง คนตีกลองเปนผูกํากับการเลน คอยใหสัญญาณเปล่ียนแถวและทําตีไม  ซึ่งมีมากมายและสับสนแต
สนุกสนานมาก เพราะมีการเปล่ียนจังหวะของเพลงชาเร็วสลับกัน 
แทงวิสัย 
 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงกลาววา การเลนของหลวงตางๆ ของไทยสมัยโบราณจัด
มาถวายในพิธีสําคัญ ของเจานายไทย และคนไทยไดเลียนแบบฝกหัดไวเลนกันตอมาการเลนแทงวิสัยพวก
มาลายูจัดมาเลนถวายสมเด็จเจาฟา กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงมีความเห็นวาการเลนแทงวิสัยคือ
การเลนอยางเดียวกับของมลายูท่ีมีช่ือวา “แทงปไส” “ปไส” ภาษามาลายูแปลวา “โล” เปนการแสดง
การตอสูดวยอาวุธยาว เชน งาวหรือหอก อาวุธส้ันไดแกดาบกับโลซึ่งทําดวยหวาย ในสมัยโบราณใชผู
แสดงชายลวน เลนเพียง 2 คนเทานั้น  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯใหผูหญิง
เลนเปนครั้งแรกในงานโสกันตสมเด็จกรมพระยาเทศวงศฯ ในปมะเมีย พ.ศ. 2431 ตอมาใชผูชายเลน
ตามเดิม 
 การแตงกาย ศรีษะสวมเทริด ผัดหนาใสหนวดเครา เส้ือผาสีขาวรุมรามมีลวดลายเปนสีมีทอง
ขลิบ ถืออาวุธยาว  มีลักษณะคลายตัวเข้ียวกาง 
 วิธีเลน เอาปลายอาวุธแตะกายกันขางบนบางขางลางบาง แลวเตนวนเวียนไปทางซายและยายมา
ทางขวา เหมือนงิ้วรบกัน แตงิ้วรบเร็วกวา การเตนเหยาะแหยะไปชาๆ การเลนเลนเพียงครูเดียว ดนตรีใช
วงปพาทยประกอบการแสดง 
 พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่องโกสันตทรงกลาวถึงการเลน
แทงวิสัยไว วา 
  แทงวิสัยใสเส้ือเชน ชวยกาง 
  สรวมเทริดผมโยเซ หนวดเล้ือย 
  ถือดาบโลทาทาง ซองแชง 
  หนึ่งเทริดทวนฟอนฟาย ฟาดฟาย 
  ตางแทงตางปองปด กันสอง 
  ยางเหยาเยื้องซุยซาย เหยาะเตน 
  พิณพาทยผูกทํานอง เตงเตง เตงแฮ 
  หมายมาดมุงเขมนเขน แกกันฯ 
 
กระอั้วแทงควาย 
 กระอั้วแทงควายเปนการเลนอยางหนึ่ง ในงานพระราชพิธีท่ีสําคัญปรากฏวาเคยมีการเลนในพระ
ราชพิธีโสกันต 
 การเลนกระอั้วแทงควาย มีกําเนิดมาจากตํานานท่ีเลากันวา นางกระอั้วฝนวาไดกินแกงตับควาย
อรอยมากจึงรบเราใหผัวช่ือตาโส ไปหาควายมาแกง ตาโสจึงฉวยหอกไปแทงควายในปาโดยมีนางกระอั้ว
ติดตามไปดวย การลาควายเปนอยางนาต่ืนเตน ในทีสุดตาโสก็ลาควายไดสําเร็จ และแหวะเอาตับควายมา
แกงใหนางกระอั้ว การเลนกระอั้วแทงควายนี้เปนการแสดงท่ีตอสูระหวางตาโสกับควาย มีการหลบหลีก



41 

 

หลอกลอ  ต่ืนเตนและสนุกสนานในสมัยโบราณ มีโครงสมัยกรุงศรีอยุธยา กลาวถึง การเลนกระอั้วแทง
ควายไว วา  
  จริกางหมหอกเล่ือง   แทงแขน 
  สองประยุทธยืนยัน   ยองยอง 
  นางกระอั้วเพงผัวเอน   ควายเส่ียว 
  สองประจันมือจอง   จอแทง 
 
 พระยาอนุมานราชธนใหความเห็นวา ถาวากันตามช่ือเลน ผูท่ีแทงควายควรช่ือกระอั้วแตในคํา
โคลงกระอั้วเปนผูหญิง ละผัวตองเปนผูแทงควายมากกวา ตามตํานานเดิมนั้นฝายตาโสพลาดพล้ังลงขณะ
ลาควาย แลวนางกระอั้วเปนผูควาหอกมาแทงควายตายจากหนังสือสาสนสมเด็จ กระอั้วแทงควายเปนการ
เลนของทวาย หรือของพมามอญ “กระอั้ว” เปนภาษาทวาย  เปนช่ือสามีของนาง “กระแอ” ผูเลนชุดนี้มี 
4 คน คือ ตากระอั้วนางกระแอและควาย ซึ่งใชผูเลน 2 คน อยูในชุดควาย คือ เปนตอนหัวควาย 1 คน 
และตอนทายอีก 1 คน 
 การแตงกาย ผูเลนกระอั้วใสเส้ือกระเหรี่ยงยาวชายเส้ือคลุมถึงนอง หัวใสลองเกลาผมสูง ถึงหอก
ใหญใบกวางทําดวยกระดาษ  ผูเลนเปนกระแอแตงกายแบบชาวบาน นุงผาถุง ใสเส้ือ หมผาแถบสีแดง
หอยบา ผัดหนาขาว แตมใฝเม็ดใหญ  หัวสวมชองผมปก กินหมากปากเปรอะ มือหนึ่งถือรมกระเดียด 
กระทายใสของ เดินกระดุงกระด้ิงติดตามสามี   ในขณะท่ีเลนใชรมคอยคํ้าควายปองกันตัว 
 การเลนกระอั้วแทงควาย เปนการแสดงท่ีใหความสนุกขบขันตางๆ เชน การหลอกลอ หลบหนี  
ไลติดตาม ระหวางควายกับกระอั้ว ประกอบกับทาทางตกอกตกใจของนางกระแอจนผาหมหลุดลุย และ
ทาทางดีใจของผัวเมีย เมื่อฆาควายใหสําเร็จ  
 
มหรสพ 
 คําวา “มหรสพ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายวา“การเลนรื่นเริงมีโขน
ละคร หรือส่ิงคลายคลึงกัน” ดังนั้นมหรสพ จึงหมายถึง การเลนท่ีใหความรื่นเริงบันเทิงใจ เชน โขน ละคร  
และยังมีการแสดงอื่นๆ อีกหลายชนิด ท่ีมีลักษณะการแสดงท่ีคลายกัน เปนส่ิงท่ีแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรม
ประจําชาติ เปนการเลนท่ีมีแบบแผนสืบเนื่องกันมาบางชนิดก็ดัดแปลงวิธีการแสดงใหมีความหมาย
เฉพาะตัวเชน 

1. หนังใหญ 
2. หนังตะลุง 
3. หนังสด  หรือโขนสด 
4. ลิเก 
5. หุน 
6. จําอวด 

หนังใหญ 
 หนังใหญเปนมหรสพเกาแกชนิดหนึ่งของไทยไดรับการยกยองวา เปนการละเลนของชนช้ันสูงท่ี
กลาวไวในกฎมณเทียรบาล งานท่ีมีหนังใหญแสดงจะตองเปนงานใหญ และงานหลวงท่ีสําคัญจริงๆ 
ลักษณะตัวหนังเปนแผนหนังท่ีฉลุสลักดวยลวดลายวิจิตรอยางภาพเขียนลายไทยตามเนื้อเรื่องท่ีจะแสดง
แผนหนังท่ีสลักเปนภาพตางๆ ตองระบบสีใหถูกตองตามลักษณะของตัวหนังท่ีแสดงในเรื่องสวนมากจะ
เลนเรื่อง รามเกียรต์ิ มีการพากยเจรจาเหมือนโขนแตไมมีเพลงรองเครื่องดนตรีใชวงปพาทย หนังใหญ 
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สันนิษฐานวามีการเลนต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ใหแตงเรื่องสําหรับ
แสดงหนังใหญข้ึนใหมเรื่องหนึ่ง นัยวาเพื่อเลนในงานฉลองพระชนมายุครบเบญจเพส ซึ่งโปรดเกลาฯ ให
จัดเปนงานใหญมีมหรสพฉลองอยางครึกครื้นพระมหาราชครู จึงเอานิทานเรื่องสมุทรโฆษมาแตงเปนบท
พากยหนังใหญ เขาใจวาการเลนหนังใหญมีมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาแลว และเช่ือวาตองมีกอนสมัย
สมเด็จพระนารายณมหาราช เรื่องท่ีแสดงมีหลายเรื่องไมจํากัดเฉพาะเรื่องรามเกียรต์ิเทานั้น 
 
หนังตะลุง 
 หนังตะลุง พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานไดใหความหมายวา การมหรสพอยางหนึ่งท่ีใชหนัง
สลักเปนรูปภาพเล็กๆ หนังตะลุงเปนมหรสพท่ีนิมมากทางภาคใตสําหรับเชิดดูเงาในจอ สันนิษฐานวา
เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 เจาพระยาสุริยวงศวัยวัฒน (วร  บุญนาค) ไดออกไปตรวจราชการทางภาคใต 
ไดพบการเลนของชาวบาน “ควนพราว” จังหวัดพัทลุงเลนเลียนแบบหนังชาวเรียกวาหนังควน เจาพระยา
สุริยวงศวัยวัฒนนําหนังควนจากพัทลุงเขามาเลนในกรุงเทพฯ และไดเลนถวายพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทอดพระเนตรเปนครั้งแรกท่ีพระราชวังบางประอินในงานฉลองพระท่ีนั่งพิมาน  
ชาวภาคกลางจึงเรียกหนังท่ีมาจากพัทลุงวาหนังตะลุง ลักษณะหนังตะลุง หนังตะลุงเปนหนังขนาดเล็ก
สามารถขยับบางสวนได เชน มือ และแขน หนังตะลุงของไทยไดแบบแผน และวิธีการเลนมาจากวายัง
ของชวา แลวนํามาดัดแปลงปรับปรุงเปล่ียนแนวการแสดง เรื่องท่ีแสดงเพื่อใหเหมาะกับสภาพสังคม และ
ความนิยมของทองถ่ิน หนังตะลุงมีลักษณะเฉพาะคือลักษณะเปนศิลปะการเขียนภาพไทย 
 
หนังสดหรือโขนสด 
          หนังสดหรือโขนสด เปนการแสดงท่ีปรับปรุงมาจากการแสดงโขนใหเรียบงายข้ึน เปนแบบ
ชาวบาน ลดแบบแผนการแสดงท้ังทารํา ทาเตน การแตงกาย การขับรอง การพากย และเจรจา หนังสด
หรือโขนสด มีลักษณะการแสดงท่ีเกิดจากการประสมการแสดงท้ัง 3 ชนิด เชน โขน หนังตะลุง และลิเก 
ดนตรีใชวงปพาทย แสดงเรื่องรามเกียรต์ิ และเรื่องท่ีนําเคาเรื่องมาจากชาดกนิยมแสดงในงานศพ 
 
 
 
 
ลิเก 
 คําวา “ลิเก” ในพจนานุกรม ภาษามลายู ภาษาอังกฤษมีคําท่ีละมายคลายกับคําวาลิเกท้ัง
สําเนียง และความหมาย คือ คําวา “ดิเกล” ซึ่งมาจากภาษาอาหรับวา เบอดิเกล อีกตอหนึ่ง แปลวา รอง 
ลํานํา และคําวา เบดเกล ซึ่งแปลวา หญิงสาวเตนรํา ตามราชสํานัก หรือหญิงเตนรํา และรองสง 
เคล่ือนไหวไปมาพรอมกับจังหวะรํามะนา คําวา “ดิเกล”นี้ กลายมาเปน “ดิเก” แลวเพี้ยนมาเปนลิเก 
และยี่เก ตามถนัด คําวา    “ดิเก” เปนภาษามลายู แปลวา ขับรอง เดิมทีเดียวนั้นเปนการสวดบูชาพระ
ในทางศาสนา ของพวกแขกอิสลามสําหรับคณะหนึ่งจะมีนักสวดรํามะนาประมาณ 10 คน จะสวดเพลง
แขกเขากับจังหวะ รํามะนาสวดถวายตัวเปนครั้งแรกในสมัยรัชกาลท่ี 5 ในการบําเพ็ญพระราชกุศล เมื่อมี
มะโรง พ.ศ. 2423 ตอมาชาวอิสลามท่ีอยูในกรุงเทพฯ ก็คิดสวดลิเกประกอบดนตรี เพื่อความเปนศิริมงคล 
ตอมาลิเกแยกตัวออกไปเปน ละกูเยาหรือลําตัดสายหนึ่ง และมาเปนฮันดาเลาะ  หรือละครชุดส้ันๆ  อีก
สายหนึ่ง  ฮันดาเลานี้ตอมาเปนลิเกบันตน  แลวจากนั้นก็คอยๆ กลายมาเปนลิเกลูกบทโดยอิทธิพลของวง
ปพาทย ตอมาก็รับเอาแบบแผน และวิธีเลนเหมือนการแสดงละครนอกจึงเกิดเปนลิเกทรงเครื่อง ลิเก
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เปล่ียนแปลงรูปลักษณะของการแสดงท่ีกําลังนิยมในยุคนั้นมาดัดแปลงใหเขากับการแสดงเพื่อยังชีวิตให
อยูรอด บางครั้งลิเกไดนําเพลงลูกทุงท่ีกําลังนิยมอยูในปจจุบัน ไปใชในการแสดงของตนบาง นอกจากนี้
เมื่อลิเกไปแสดงในถ่ินใดก็นําเอาศิลปะการแสดงท่ีนิยมในทองถ่ินนั้นมาประสมทําใหลิเกกลายรูปไป เชน 
เปนหมอลําหมู เปนลิเกลาวในภาคอีสาน หรือเปนลิเกเขมรในภาคใต ลิเกเรียกอีกอยางหนึ่งวา “นาฏ
ดนตรี”  คําวานาฏดนตรีในพระราชกฤษฎีกากําหนดวัฒนธรรมทางศิลปกรรมเกี่ยวกับการแสดงละคร
พุทธศักราช 2485 กลาวไววาละครประเภทนาฏดนตรีคิดเฉล่ีย ความสําคัญในดนตรี การขับรอง คําพูด 
และบทบาทเทาๆ กัน ซึ่งแบงเปนสุขนาฏดนตรี ทัศนากร วิจิตรทัศนา และวิพิธทัศนา การแสดงลิเกก็นับ
เขาประเภทนาฏดนตรีดวย 
 การแสดงลิเกมุงดําเนินเรื่องและตลกเปนสวนใหญ ทารํานั้นไมพิถีพิถันเทาไหรนักลิเกแบง
ออกเปน ลิเกบันตน ลิเกลูกบท และลิเกทรงเครื่อง 
 
ลิเกบันตน 
 ลิเกบันตนแตเดิมเปนการเลนท่ีมีเพลงรองประกอบการตีรํามะนา แสดงชุดเบ็ดเตล็ด และออก
ภาษาชุดส้ันๆ เชน ชุดมอญมักจะเลนเรื่องราชาริราช ตอนพระยานอยชมตลาด ชุดลาวนิยมแสดงเรื่องขุน
ชางขุนแผน ตอนปกปอพบพลายบัวกับนางแวนแกว เปนชุดท่ีแสดงตลกมีแอวลาวปาวแคลน แลวไปแอบ
ดูแวนพับพลายบัวกําลังพลอดรักกัน และยังมีชุดแขกรดน้ําชุดภาษาตางๆ อีกหลายภาษา คําวา บันเตน 
เพื้ยนมาจาก “บันตน”ซึ่งเปนฉันทลักษณชนิดหนึ่งในภาษาอาหรับ  ท่ีลิเกสวดทํานองแขกใชเปนหลักใน
การรอง (สุรพล  วิรุฬรักษ, 2538 : 15) เมื่อเริ่มการแสดงก็มีแขกแตงตัวดวยเส้ือผาสีขาวปกด้ิน และเล่ือม
แวววาว มือถือเทียนออกมารองเบิกโรงใหศีลใหพรแกเจาภาพ และผูชม ตอจากนั้นก็มีตัวตลกออกมา
ซักถามเปนการเลนตลก จึงเรียกลิเกท่ีแสดงออกเขาวาการเลนตลก การรอง และการพูดจะตัดเสียงให
แปรงเปนแขกท้ังหมด 
 
ลิเกลูกบท 
 ลิเกลูกบทดัดแปลงมาจากลิเกบันตน ท่ีเรียกวาลูกบท เพราะไมไดเลนโดยเอกเทศ โดยมากจะเลน
ตอจากการบรรเลงปพาทย เมื่อปพาทยบรรเลงจบแลวก็หาเพลงส้ันๆ มาตอทายเรียกวาลูกบท มักเปนเพลง
ภาษาแลวจึงออกลูกหมดเปนอันวาจบกระบวนเพลงในตอนหนึ่ง ระหวางปพาทยบรรเลงเพลงลูกบทก็เริ่ม
ปลอยตัวแสดง การแสดงเริ่มดวยการออกแขก แลวดําเนินเรื่องตามแบบลิเกบันตน ถาเลนหลังจากวงป
พาทยบรรเลงจบแลวจะแสดงเรื่องอะไรก็ได ตามความถนัด เชน เรื่องขุนชางขุนแผน โดยมากจะเลนเรื่อง
เกี่ยวกับนิยายเกาๆ และเลนไปในแนวตลกขบขัน ทารําลัดๆ ไมวงกาน การแตงกายแตงเหมือนลิเกท่ัวๆ ไป 
คือ แตงกายอยางธรรมดาใสเส้ือคอกลม นุงโจงกระเบนมีผาคาด ถาแสดงเปนโจรก็คาด หรือเคียนหัว ถาเปน
เจาก็สวมสังเวียนปกขนนก 
 
ลิเกทรงเคร่ือง 
 ลิเกทรงเครื่องวิวัฒนธรรมจากลิเกบันตน และลิเกลูกบท ในสมัยตอมามีผูนําการแสดงลิเกท้ังสอง
ชนิดมาประสมกัน ดวยการขายวิธีการแสดงออกไปใหมีแบบแผนคลายละครรําลิเกมีหลายคณะลิเกของ
พระยาเพชรปราณีแสดงประจําทาวิก วิกของพระยาเพชรปราณีต้ังอยูท่ีริมคลองโองอาง ตรงวัดเทพธิดา
ขางกําแพงเมือง ทานเปนผูคิดเครื่องตางกายแบบใหมใหสวยงาม หรูหราเปนท่ีตองตาตองใจผูชมโดยนํา
เครื่องแบบการแตงกายขาราชการในสมัยรัชกาลท่ี 5 มาดัดแปลงใหม การแสดงลิเกทรงเครื่องผูแสดงท่ี
เปนตัวเจาตองสวมชฎาท่ีเรียกวาปนจุเหร็จยอดสวมเส้ือเยียรบับ นุงผายกประดับนพรัตน ราชวราภรณ
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กํามะลอสวมถุงเทาสีขาว  ลิเกทรงเครื่องไดพัฒนาการแสดงใหมีแบบแผน เลียนแบบการแสดงละครรําให
มีความประณีตมากข้ึนไดนําเคาโครงเรื่องจากละครนอกมาแสดง เชน เรื่องไชยเชษฐ ลักษณะวงษ แกว
หนามา เกษสุริยง มณีพิชัย ฯลฯ หรือ แมแตเรื่องอิเหนา ซึ่งเปนเรื่องท่ีใชสําหรับการแสดงละครในก็ได
นํามาเลนลิเกดวยแตการแสดงลิเกไมไดนําเอาบทละครของเดิมมารองท้ังหมด เพียงแตจําวิธีการดําเนิน
เรื่อง และบทกลอนท่ีไพเราะบางตอนมาใชสําหรับลิเกเรื่องอิเหนานั้นไมใชเพลงหงสทองซึ่งเปนเพลงตน
ของลิเก จะใชเพลงรายในการดําเนินเรื่องเหมือนอยางละครรํา  ลีลาทารําเลียนแบบละครรําแต
คลองแคลววองไวกวาละครรํา 
 
หุน 
 คือการแสดงมหรสพอยางหนึ่งท่ีใชรูปจําลองเหมือนคนจริงหรือตุกตาแทนคนแสดง การแสดงหุน
นี้จะแสดงเกือบทุกชาติ การเลนหุนของไทยนั้นเทาท่ีพบหลักฐานพอจะทราบไดในสมัยพระเจาบรมโกศ
แหงกรุงศรีอยุธยามีหุนเกิดข้ึนแลวเพราะมีกลาวไวในหนังสือปุณโณวาท คําฉันท ซึ่งนักปราชญทาง
วรรณคดี กลาววาแตงในรัชสมัยสมเด็จพระเจาบรมโกศ กลาวถึง การเลนหุนหลวงวา 
  ฝายหุนก็ต้ังโห                          ศัพทสาวกระโหมโครม 
  ชูเชิดพระโคดม                         ทวิชพราหมณรณรงค ฯลฯ 
ชนิดของหุน 
 หุนหลวง เปนมหรสพท่ีมีมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร   
การแสดงเลียนแบบละครรํา ตัวหุนสรางเปนรูปคนเต็มตัวสูงประมาณ 1 เมตร แตงตัวเหมือนละครทุก
สวนแมแตหนาโขนท่ีสวมก็ถอดไดเหมือนของจริง ตรงกันใชแกนเสียบยาวลงมาสําหรับจับ และมีสายใย
รอยเขาไปในตัวลามไปตามสวนอวัยวะสําหรับชักใหรายรําไดตามความประสงค เรื่องท่ีแสดงเรื่องอยาง
ละครนอกและละครใน เชน เรื่อง ไชยเซษฐสังขศิลปชัย รามเกียรต์ิ อุณรุท ฯลฯ มีการรําหนาพาทย ตาม
บทบาทของตัวแสดงในเรื่อง ดําเนินเรื่องแบบละครนอกและละครใน หุนแบบนี้เรียกกันในสมัยหลังวา 
“หุนหลวง” หรือ “หุนใหญ”   แสดงสืบตอกันมาต้ังแตสมัยรัตนโกสินทร และยังมีตัวหุนในสมัยรัชกาลท่ี 
2 ปรากฏอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หุนกรมพระราชวังบวรวิเศษไชยชาญ กรมพระราชวังบวรวิเศษ
ไชยชาญ กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลท่ี 5 โปรดใหสรางหุนข้ึน 2 ชนิด คือ หุนจีน และหุน
ไทย หุนท้ังสองชนิดนี้เปนหุนท่ีมีขนาดเล็กสูงประมาณ 1 ฟุต หุนจีน สรางข้ึนในลักษณะเปนหุนมือตระกูล
ฮกเกี้ยน มีลําคอใหญเพื่อใชสอดนิ้วสําหรับเชิด  เครื่องแตงตัวเลียนแบบเครื่องแตงกายของงิ้ว  แตเปนถุง
ผาสําหรับคลุมมือ มีขา และเทา หุน ซึ่งใชนิ้วคนเชิดบังคับใหเคล่ือนไหวได ศรีษะหุนมีท้ังชนิดเขียนเปน
หนาสีขาว สีเนื้อ ธรรมดา และเขียนเปนลวดลายสลับสีอยางหนางิ้ว บางตัวยังทําเปนหนาปศาจ และสัตว
ตางๆ หุนจีนเหลานี้ใชแสดงเรื่องจีนไดหลายเรื่อง เทาท่ีปรากฏอยางแพรหลายก็คือเรื่องซวยงัก  และ
หลวงจีนเจาชู  ซึ่งกรมพระราชวังบวรวิเศษไชยชาญทรงพระราชนิพนธบทเปนภาษาไทยไว  
 หุนไทย มีลักษณะผสมระหวางหุนจีน และหุนหลวง คือ มีขนาดความเล็กเทาหุนจีนเครื่องแตง
กาย และเครื่องประดับตลอดจนเครื่องกลไกเปนสายใยชักเชิดเชนเดียวกับหุนหลวงสายเหลานั้นจะรอยไป
ตามอวัยวะแขนขาของหุน ท้ังสายใย และกานไมบังคับคอหุนใหหันไปมาได กานไมสําหรับเชิดหุนจะโผล
ออกมาจากกนหุน โดยมีผาดําเย็นเปนถุงยาวคลุมกานไม และสายใยไวตัวหุนเหลานั้นคงจะเลนเรื่อง
รามเกียรต์ิ เพราะตัวละครท่ีปรากฏเปนพระนางยักษ ลิง ในเรื่อง รามเกียรต์ิเปนสวนมาก หุนกระบอก  
เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 ม.ร.ว.เถาะพยัคเสนา ไดคิดสรางหุนข้ึนอีกชนิดหนึ่งไดแบบอยางมาจากหุนท่ี
จังหวัดสุโขทัยในระยะแรกเรียกกันวา “หุนคุณเถาะ” เปนหุนท่ีมีแตหัว และแขน ตัวหุนใชกระบอกไมไผ
สวมลงมาเอาผาคลุมต้ังแตคอกวางออกไปเทาท่ีมือจะเหยียดไดตอมือตรงมุมผาผืนเดียวกัน เพื่อบังคับมือ
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คนท่ีจับกระบอก  และแกนไมซึ่งเสียบกับหุนสําหรับเชิด  ทําใหเชิดไดกระฉับกระเฉงวองไวเรียกวาหุน
กระบอก นิยมแสดงเรื่องท่ีใชแสดงละครนอก และละครใน ไดแกเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู และเรื่อง
รามเกียรต์ิ ตอมาแสดงเรื่องอื่นๆ ตามความเหมาะสม  การดําเนินเรื่องใชเพลงรายนอกหรือรายในตลอด  
 หุนคณะนายเปยก  นายเปยก  ประเสริฐกุล  เปนบุคคลสําคัญในวงการหุนผูหนึ่งท่ีไดดํารง
รักษาการเลนกระบอกสืบตอมา  ถึงแมวาในปจจุบันนายเปยกจะหามีชีวิตไมแลว  แตทายาทของนาย
เปยกก็ไดพยายามผดุงจรรโลงศิลปะการแสดงหุน  ไวดวยความวิริยะอดทน  และความภาคภูมิใจทายาท
ของนายเปยก  คือ  นางชูศรี  สกุลแกว  ไดดําเนินกิจกรรมแสดงหุนกระบอกเรื่อยมา  แตเนื่องจากภาวะ
ทางสังคม  และเศรฐกิจไดเปล่ียนแปลงไป  การมหรสพชนิดนี้ไมไดรับความนิยม  จากประชาชนเหมือน
แตกอน  ประกอบกับมีผูสนใจใครจะดํารงรักษาหุนกระบอกอันเปนสมบัติเกาแกของชาติไว ทายาทของ
นายเปยก จึงไดตัดใจขายหุนกระบอกจํานวนหนึ่งใหแก นายจักรพันธ โปษยกฤต (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2525 : 13) นับไดวา นายจักรพันธ โปษยกฤต เปนผูมีความสนใจในเรื่องนี้มาก และไดปรับปรุงข้ึนใหมจน
วิจิตรงดงามตระการตาข้ึนกวาเดิม  เนื่องจากทาเปนผูท่ีมีฝมือในดานจิตรกรรม ซึ่งเทากับเปนการชุบชีวิต
หุนใหกลับฟนมีชีวิตชีวาข้ึนอีกครั้งหนึ่ง  และไดจัดการแสดงหุนเพื่อการกุศลหลายครั้ง  ทุกครั้งจะไดรับ
ความสนใจเปนท่ีช่ืนชมยินดีจากผูชมอยางยิ่ง 
 ในปจจุบันสถานศึกษาหลายแหงมีความสนใจในการแสดงหุนมาก ไดนําหุนไปประยุกตเพื่อใชใน
การศึกษาระดับตางๆ และไดมีการเผยแพรแกประชาชนท่ัวไป เพื่อดํารงรักษาเอกลักษณ และวัฒนธรรมไทย 
 
จําอวด 
 จําอวดเปนการแสดงเรื่องส้ันๆ มุงตลกขบขันเปนพื้นคลายๆ ละครยอยหัสนาฎกรรม เนื้อเรื่องบางที
ก็เปรียบเทียบชีวิตจริง บางทีก็ไมมีสาระนอกจากตลก ผูแสดงมีท้ังชายหญิงแตงกายตามปกติเหมือนชีวิตจริง
ในแบบละครพูด การแสดงงายๆ ใชคําพูด โตตอบเปนหลักสําคัญดนตรีไมจํากัดแบบ ปจจุบันการแสดง
เปล่ียนไปเปนการเลนตลก มีหลายคณะแสดงตามสถานท่ีตางๆ เชน หองอาหาร สถานีโทรทัศน และสถานท่ี
บันเทิงท่ัวไป 
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แบบฝกหัดทายบท 
 

ตอนท่ี 1  ใหนักศึกษาบรรยายประสบการณทางสุนทรียภาพท่ีประทับใจ 1 เหตุการณ 
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............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
ตอนท่ี 2  จงตอบคําถามตอไปนี ้

1. สุนทรียศาสตร  หมายถึงอะไร 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. สุนทรียศาสตร เปนปรัชญาสาขาหนึ่งท่ีวาดวยเรื่องของอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. แหลงท่ีมาของประสบการณทางสุนทรียภาพประกอบดวยอะไรบางจงอธบิาย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ท่ีมาของนาฏศิลปไทยจําแนกไดกี่ประเภท  อะไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. วิพิธทัศนา  หมายถึงอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. การจัดการแสดงวิพิธทัศนาจะตองประกอบไปดวยอะไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
7. การละเลนของหลวงหมายถึงอะไร  ประกอบดวยอะไรบาง 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. มหรสพ  หมายถึง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ตอนท่ี 3  จงเติมเครื่องหมาย  ถูก  ลงหนาขอท่ีคิดวาถูก  เครื่องหมาย  ผิด  หนาขอท่ีคิดวาผิด 

........... 1. นาฏศิลปหมายถึง  การแสดงละครหรือฟอนรําท่ีเรียกวารองทําเพลง 

............ 2. นาฏศิลปมิไดเกิดจากธรรมชาติแตเกิดจากมนุษยสรางข้ึน 

............ 3. ตํานานการฟอนรําของไทยไดรับอารยะธรรมมาจากอินเดียเปนสวนใหญ 

............ 4. พระศิวะทรงแปลงพระองคเปนหนุมรูปงามลงมาปราบเหลาฤาษีท่ีประพฤติ
อนาจารผิดเทวบัญญัติ 

............ 5. พระศิวะรับคําวาจะลงมาฟอนรําใหพญาอนันตนาคราชดูในมนุษยโลก  ณ  
ตําบลจิทัมพรัม 

............ 6. ระบําแบงเปน  3  ประเภท  คือ  ระบําเด่ียว  ระบําคู  และระบําหมู 

............ 7. รําสีนวลจัดวาเปนรําหมู 

............ 8. ฟอนภูไทเปนการแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน 

............ 9. คําวาฟอนมีความหมายใกลเคียงกับคําวาวาระบํา  รํา  เซิ้ง 

............. 10. เตนกํารําเคียวเปนการแสดงพื้นเมืองของภาคอีสาน 

............. 11. ฟอนรักเปนการแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือ 

............ 12. รําวงเปนศิลปะท่ีสืบเนื่องจากทําโทน 

............ 13. ทานผูหญิงละเอียด  พิบูลสงคราม  เปนผูแตงบทรองรําวงใหใหมอีก 4 บท 

............ 14. การละเลนของหลวงเปนการแสดง ซึ่งทางราชการจัดใหเลนในงานหลวงท่ี 
สําคัญเทานั้น 

............ 15. การละเลนของหลวงแบงไดเปน  5  อยาง 
 
ตอนท่ี 4  ยกตัวอยางรําวงมาตรฐานอยางนอย 1 เพลง พรอมบอกเหตุผลความประทับใจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี 5  ใหนักศึกษาติดภาพใหตรงกับหัวขอท่ีกําหนดพรอมอธิบาย 
การเคล่ือนไหวทางกายภาพ 

 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………….. 

 
การเคล่ือนไหวจากตําแหนงเล่ือนไหล 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
 

รูปรางหรือรูปทรง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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หนวยท่ี 2   นาฏยศัพท                                จํานวน  3  คาบ 
 

แผนบริหารการสอนประจําหนวยท่ี 2  
นาฏยศัพท 

 
สาระสําคัญ 
 การศึกษาทางดานนาฏศิลปไทย  ไมวาจะเปนการแสดงโขน  ละคร  หรือระบําเบ็ดเตล็ดตางๆ  
ทาทางท่ีผูแสดงแสดงออกมานั้นยอมมีความหมายเฉพาะ  ยิ่งหากไดศึกษาอยางดี  แลวอาจทําใหเขาใจใน
เรื่องการแสดงออกมากข้ึนท้ังในตัวผูแสดงผูชมการแสดง  ส่ิงท่ีเขามาประกอบทาทางเรียกวา  นาฏยศัพท
และภาษาทา นั่นเอง 
 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 หลังจากไดศึกษาบทเรียนแลว นักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายของนาฏยศัพท และภาษาทาทางนาฏศิลปไดถูกตอง 
 2. แยกประเภทของนาฏยศัพทไดถูกตอง 
 3. บอกประโยชน และความสําคัญของนาฏยศัพท และภาษาทาทางนาฏศิลปไดถูกตอง 
 4. ตระหนักถึงความสําคัญของนาฏศิลปไทย 
 
เนื้อหาสาระ 
 เนื้อหาสาระในบทนี้ ประกอบดวย 
 1. ความหมายของนาฏยศัพทและภาษาทาทางนาฏศิลปไทย 
 2. ประเภทของนาฏยศัพท 
 3. ตัวอยางนาฏยศัพทและภาษาทาทางนาฏศิลป 
  
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง สุนทรียะทางนาฏศิลปไทย มีดังนี้ 
 สัปดาหท่ี 3 (3 ช่ัวโมง) 
 1. ผูสอนช้ีแจงวัตถุประสงค เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอนแกผูเรียน 
 2. ผูสอนใหผูเรียนดูตัวอยางการแสดงนาฏศิลปไทย 1 ชุดการแสดง 

 3. ผูสอนบรรยายเนื้อหา ความหมายของนาฏยศัพท ประเภทของนาฏยศัพท ความหมายของ
ภาษาทาทางนาฏศิลป 
 4. ผูสอนใหผูเรียนดูวีดีทัศนตัวอยางนาฏยศัพทและภาษาทาทางนาฏศิลป 
 5. ผูสอนสาธิตพรอมอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมใหแกผูเรียน 
 6. ผูสอนใหผูเรียนรวมกันวิเคราะห อภิปราย สรุปเนื้อหา และเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามขอสงสัย 
 7. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบท และกําหนดวันสง 
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 8. ผูสอนช้ีแจงหัวขอท่ีจะเรียนในครั้งตอไป 
 9. ผูสอนเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับผูเรียนกอนเลิกเรียน 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนราบวิชาสุนทรียภาพเพื่อชีวิต (นาฏศิลป) 
 2. ไฟล Power Point 
 3. วีดีทัศน 
 4. แบบฝกหัดทายบท 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 1. สังเกตจากนักศึกษาตอบคําถาม และอภิปรายไดถูกตอง 
 2. นักศึกษามีความสนใจ กระตือรือรน และใหความรวมมือในการรวมกิจกรรมการเรียนการสอน
อยูในระดับดี 
 3. นักศึกษามีความพรอม ความต้ังใจ และกลาแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นและตอบ
คําถามอยูในระดับดี 
 4. นักศึกษาตอบแบบฝกหัดทายบทไดรอยละ 80 
 5. สังเกตจากการสํารวจรายช่ือการเขาช้ันเรียน 
 
เนื้อหา 
 นาฏศิลปไทยหรือละครรําของไทยนั้นมีมานานแลว ต้ังแตสมัยโบราณ และไดพัฒนาข้ึนเปนลําดับ 
มีความประณีตบรรจงสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน ทารําในนาฏศิลปไทยถือเปนแบบฉบับท่ีฝกสอนสืบเนื่อง
กันมา มีการเปล่ียนแปลงนอยมาก เพราะนาฏศิลปนสวนใหญจะเคารพนับถือครูบาอาจารยมากเกนกวาท่ี
จะคิดดัดแปลงแกไขส่ิงท่ีครูถายทอดมาให หากจะมีการคิดประดิษฐหรือปรับปรุงทารําข้ึนมาใหมก็มักจะ
คงรักษาลักษณะอันเปนหลักของนาฏศิลปแบบฉบับไว (โกสุม สายใจ และคณะ 2542 : 116)  
 ลักษณะทารําในนาฏศิลปไทยมักจะแสดงขอตอของอวัยวะแทบทุกสวนท่ีใชในการรายรําใหเปนมุม
ตางๆ เชนขอตอท่ีหัวไหล ขอตอท่ีขอศอก ขอตอท่ีขอมือ ขอตอท่ีตนขา ขอตอท่ีหัวเขา และขอตอท่ีนิ้วเทา 
การใชมือ นิ้ว แขน ขา และเทา จะแสดงใหเห็นวาขอตอเหลานี้ออกมาเปนเหล่ียม และวงแบบตางๆ ซึ่งมี
ลักษณะทํานองเดียวกับนาฏศิลปของชวา พมา เขมร และอินเดีย ไทยเราไดนํามาดัดแปลงเสียใหมใหเขากับ
รสนิยม และแบบการดําเนินชีวิตของไทย จนกระท่ังเปนแบบแผนของไทยอยางสมบูรณ (สุมนมาลย นิ่มเนติ
พันธ 2539 : 204) 
 
ความหมายนาฏยศัพท 
 นาฏยศัพท หมายถึง ศัพทใชเกี่ยวกับทารํา และเปนคําท่ีใชเฉพาะในวงการนาฏศิลปไทยมีท้ังท่ีใช
กับการแสดงโชน ละคร ระบํา ฟอน รํา และการตอสูดวยอาวุธตางๆ ดังท่ี รุจี ศรีสมบัติ (2551 : 7) ไดให
ความหมายของนาฏยศัพทไววา ศัพทท่ีใชในการแสดงทาทางทางนาฏศิลปไทย อันประกอบดวยการฟอน
รํา การละคร และโขน เปนศัพทเฉพาะซึ่งใชเกี่ยวกับทารํา 
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ประเภทของนาฏยศัพท 
 นาฏยศัพทแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
 1. นามศัพท หมายถึง ศัพทท่ีใชเรียกช่ือทารํา หรือช่ือทาท่ีบอกอาการกระทําของผูนั้น เชน  วง 
จีบ สลัดมือ มวนมือ คลายมือ กรายมือ กระทบ กระดก ยกเทา ประเทา ซอยเทา โยกตัว ยักตัว เปนตน 
 2. กิริยาศัพท หมายถึง ศัพทท่ีใชเรียกในการปฏิบัติบอกอาการกิริยา ซึ่งแบงออกเปน 

 2.1 ศัพทเสริม หมายถึง ศัพทท่ีใชเรียกเพื่อปรับทําใหถูกตองสวยงาม เชน กันวง  ลดวง 
สงมือ ตึงมือ หักขอ หลบศอก เปดคาง กดคาง ทรงตัว ตึงไหล ถีบเขา ชักส้ัน เปนตน 

 2.2 ศัพทเส่ือม หมายถึง ศัพทท่ีใชเรียกช่ือทารําหรือทวงทีของผูรําท่ีไมถูกตองตาม
มาตรฐาน เพื่อใหผูรํารูตัวและแกไขทาทีของตนใหดีข้ึน เชน วงลา วงคว่ํา คางไก ทรุดตัว รําแอ รําลํ้า
จังหวะหนวงจังหวะ เปนตน 
 3. นาฏยศัพทเบ็ดเตล็ด หมายถึง ศัพทท่ีใชเรียกในภาษานาฏศิลปนอกเหนือไปจากนามศัพท และ
กิริยาศัพท เชน จีบยาว จีบส้ัน คืนตัว เหล่ียมลาง แมทา ทาที นายโรง พระใหญ นางกษัตริย ยืนเครื่อง เปนตน 

 
 

ลักษณะของนาฏยศัพทประเภทตางๆ 
 1. นามศัพท ไดแก 
  1.1 วง คือ สวนโคงของลําแขน แบงออกเปน5 ประเภท ดังนี ้
  1.1.1  วงบน   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                 ภาพท่ี 29 การต้ังวงบน 
                                 ท่ีมา : www.thaigoodview.com 20 มิ.ย. 2559. 
 
 ตัวพระและตัวนางจะแตกตางกันตรงท่ี ตัวพระวงบนจะอยูระดับแงศรีษะ สวนโคงของลําแขนจะ
กวาง สวนตัวนางวงบนจะอยูระดับหางค้ิวสวนโคงของลําแขนจะแคบกวาตัวพระ 
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  1.1.2  วงกลาง   
 

       
 
                    ภาพท่ี 30 การต้ังวงกลาง 

                     ท่ีมา : www.thaigoodview.com 
                                         20 มิ.ย. 2559. 

 
 
 
  คือ  สวนโคงของลําแขนจะอยูระดับหัวไหล 
 
  1.1.3  วงลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
              ภาพท่ี 31 การต้ังวงลาง 
     ท่ีมา : www.thaigoodview.com 20 มิ.ย. 2559. 
 
 คือ  สวนโคงของลําแขนท่ีทอดโคงเบ้ืองลาง  ปลายมืออยูระดับชายพก  หรือ  หัวเข็มขัด 
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  1.1.4  วงหนา     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ภาพท่ี 32 การต้ังวงหนา 
     ท่ีมา : www.thaigoodview.com 20 มิ.ย. 2559. 
 
 คือ  สวนโคงของลําแขนท่ีทอดโคงอยูดานหนาตัวพระปลายนิ้วจะอยูขางแกม  ตัวนางอยูระดับปาก 
 
  1.1.5  วงพิเศษ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ภาพท่ี 33 การต้ังวงพิเศษ 
       ท่ีมา : www.thaigoodview.com 20 มิ.ย. 2559 

 
 คือ  วงท่ีอยูระหวางวงบนกับวงหนา  มักใชกับตัวพระ 

 
  1.2 จีบ  การใชนิ้วหัวแมมือกับนิ้วช้ีจรดกัน  นิ้วหัวแมมือจรดขอแรกของนิ้วช้ีโดยนับ
จากปลายมือลงมา  นิ้วท่ีเหลือท้ัง 3 เหยียดตึง  แลวกรีดออกไปใหสวยงาม  แบงออกเปน 5 ประเภทดังนี ้
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  1.2.1  จีบหงาย   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ภาพท่ี 34 การจีบหงาย 
        ท่ีมา : www.sites.google.com  20 มิ.ย. 2559 

 
 คือ  การหงายขอมือข้ึน  แลวหักขอมือเขาหาลําแขนแลวทําทาจีบใหปลายนิ้วท่ีจีบช้ีข้ึนบน 
   
1.2.2  จีบคว่ํา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ภาพท่ี 35 การจีบคว่ํา 
                       ท่ีมา : www.bangonart.blogspot.com.  20 มิ.ย. 2559 

 
 คือ  การคว่ําลําแขนหักขอมือลงแลวทําทาจีบใหปลายนิ้วท่ีจีบช้ีลงลาง 
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  1.2.3  จีบสงหลัง   
 
 
 
 
 
 
 
 

           ภาพท่ี 36 การจีบสงหลัง 
           ท่ีมา : www.bangonart.blogspot.com.  20 มิ.ย. 2559. 
 

 คือ  การสงลําแขนไปดานหลัง  คว่ําทองแขนลงแลวพลิกขอมือใหปลายนิ้วช้ีข้ึนขางบน 
 
  1.2.4  จีบปรกหนา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ภาพท่ี 37 การจีบปรกหนา 
      ท่ีมา : www.bangonart.blogspot.com.  20 มิ.ย. 2559 
 

 คือ การจีบเขาลําตัวโดยลําแขนหงายข้ึน แลวหักมุมขอศอกเขาลําตัวในบริเวณดานหนาจีบอยูใน
ระดับสายตา 
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  1.2.5  จีบปรกขาง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ภาพท่ี 38 การจีบปรกขาง 
      ท่ีมา :www.aofap-dance.blogspot.com  20 มิ.ย. 2559 
 

 คือ การจีบคลายจีบปรกหนาแตลําแขนอยูดานขางระดับหางค้ิว 
  1.3 สลัดมือ คือ กิริยาของมือจากจีบหงายหรือจีบปรกขาง วิธีสลัดใหคลายจีบออก 
คลายฝามือลงแลวพลิกขอมือข้ึนต้ัง แลวจีบคว่ํา และพลิกข้ึนเปนจีบหงาย 
  1.4 มวนมือ คือ กิริยามือจากจีบหงายคอยๆ มวนจีบหงายลงดานลางดวยการมวน
ขอมือ  แลวปลอยต้ังมือข้ึนหงายฝามือลงมวนข้ึน 
  1.5 คลายมือ คือ กิริยามือจากจีบคว่ําคอยๆ หักขอมือใหหงายข้ึนคลายจีบออกชาๆ จน
มือแบแลวจึงกลับต้ังฝามือข้ึน 
  1.6 กรายมือ คือ ลักษณะคลายๆ มวนมือ แตลําแขนเหยียดตึงแลวจึงงอแขนต้ังวง 
  1.7 ฉายมือ คือ กิริยาแบมือท่ีตะแคงอยูในระดับตํ่าเสมออกหรืออยูในระดับตํ่ากวานั้น
แขนงออยูกอน วิธีฉายมือ เอียงศรีษะตรงขามกับมือท่ีจะฉายคอยๆ แทงปลายนิ้วมือออกไปขางหนา ฝา
มือยังตะแคงอยู แลววนปลายนิ้วมือมาดานขาง แขนเหยียดตึงใหสุด ใหลําแขนลาดลงลาง 
  1.8 ปาดมือ คือ กิริยาการใชมือเขาหาลําตัว และออกจากลําตัว แบงออกเปน 

 1.8.1 ปาดแขนตึง มีในทากวักมือเรียก ใชมือปาดเขาหาตัว 
  1.8.2 ปาดแขนงอ คลายปาดแขนตึง แตใชสวนขอมือกับปลายนิ้วใหลําแขนเคล่ือน

เขาออกและงออยูตลอดเวลา มีท้ังบนและลาง เชน ทามันขลับในฉุยฉายพราหมณ 
  1.9 กระทบ คือ อาการของการใชตัวประกอบจังหวะอยางหนึ่ง แบงออกเปน 

 1.9.1 นั่งกระทบ คือ อาการกระแทกตัวเปนจังหวะประกอบทารําดวยการแข็งหนา
ขา ยกกนข้ึนเล็กนอย ทําจังหวะ เหมือนการสะดุง แลวกระแทกตัวลงอยางเดิม 

 1.9.2  ยืนกระทบ แบงออกเปน 
   - กระทบเขา คือ กิริยาหมเขาในจังหวะหนักส้ันๆ ทีละหนึ่งกาวลง 
   - กระทบสน มักใชในทายักษและทาลิง ขณะท่ีเทาขางหนึ่งยกไว 

ใชเทาอีกขางหนึ่งซึ่งยืนอยูเปนฝายกระทบ วิธีการกระทบยึดเขาข้ึนเผยอสนเทารอจังหวะและกระแทกลง
พรอมกับวางเทาท่ียกลงใหไดเหล่ียมตามตองการ 
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  1.10 กระดก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
      ภาพท่ี 39 การกระดกเทา 

               ท่ีมา : www.sites.google.com20 มิ.ย. 2559 
 
 คือ  อาการของการใชเทายกข้ึน  โดยใหปลายเทาช้ีลง  ซึ่งแบงออกเปน 
  1.10.1 กระดกหลัง  คือ  การยกเทาไปขางหลังพยายามใหสนเทาติดกันถีบขาท่ีกระดก
ไปขางหลังมากๆ  
  1.10.2 กระดกเส้ียว  คลายกระดกหลังแตยกเทากระดกเฉียงไปดานขางถามองดานหนา
จะมองเห็นเทาชัดเจน 
 
  1.11 ยกเทา  คือ  ลักษณะของการใชเทายกข้ึนโดยแบงออกเปน 
  1.11.1 ยกหนา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ภาพท่ี 40 การยกเทา 
         ท่ีมา :www.thaigoodview.com.20 มิ.ย. 2559. 

 คือ การยกเทาข้ึนมาขางหนาใหระดับฝาเทาอยูตรงขาขางท่ียืนจะตํ่ากวาบางก็เพียงเล็กนอยสงลํา
ขาสวนลางยืนไปขางหนา และเฉียงมาทางเทาท่ียืนรับน้ําหนักอยูหันสวนขางของฝาเทาดานหัวแมเทา
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ออกไปทางดานหนา ชักสนเทาเชิดปลายเทาใหตึง หักขอเทาเขาหาลําตัวใชไดท้ังตัวพระและตัวนาง ตัว
พระเหล่ียมขากวาง ตัวนางเหล่ียมจะแคบลงมา 

1.11.2 ยกขาง คือ ลักษณะอาการของการยกเทาคลายยกหนาแตกันเขาออกไปดานขาง
มากๆ ใชสําหรับตัวพระ ถาเปนตัวนางจะใชวิธีท่ีเรียกวา เด่ียว แทนคือใชสนเทาจรดเขาอีกขางหนึ่ง ไม
ควรใหสูง แบบเขาเหมือนตัวพระ 

 
  1.12 กาวเทา คือ การกาวเทาขางใดขางหนึ่งลงโดยน้ําหนักตัวจะตองโนมไปขางหนา 
เทาหลังยอเขาพองามจะแตกตางกันระหวางพระกับนาง พระเหล่ียมจะกวางถานางเหล่ียมจะแคบ แบง
ออกเปน 
  1.12.1  กาวหนา คือ การวางเทาลงบนพื้นดานหนา ใหสนเทาท่ีวางลงนั้นอยูตรงกับเขา
ของเทาหลัง 
 1.12.2  กาวขาง คือ ลักษณะคลายกาวหนา แตจะเฉียงออกดานขางมาก 
 1.12.3  กาวไขว คลายกาวหนาแตกาวไขวตองเปดสนเทาหลัง 
 
  1.13 ประเทา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ภาพท่ี 41 การประเทา 
              ท่ีมา :www.thaigoodview.com.20 มิ.ย. 2559. 
 

คือ  กิริยาของการใชเทาวางเหล่ือมกัน  ดวยการเผยอจมูกเทาขางใดขางหนึ่งเพียงนิดเดียว  
โดยท่ีเสนเทายังติดพื้นอยู เชิดปลายเทาข้ึนทุกนิ้วใชจมูกเทากระทบ 
   
  1.14 ตบเทา  คือ  กิริยาคลายประเทาแตไมตองยกเทาข้ึน  หมเขาตามจังหวะท่ีตบเทา
อยูตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 



73 

 

  1.15 กระทุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ภาพท่ี 42 การกระทุงเทา 
              ท่ีมา :www.thaigoodview.com.20 มิ.ย. 2559. 

 คือ  การกระแทกจมูกเทาท่ีอยูขางหลังครั้งหนึ่งกอน แลวกระดกเทา โดยยกเทาท่ีกระแทกไป
ขางหนา ใชสนเทาติดกับกน บางครั้งการกระทุงเทาไมตองกระดกก็มีโดยกระทุงแลวกาวไปตามปกติ 
 
  1.16 กระเทาะ คือ อาการของการใชเทาคลายกระทุง แตไมตองกระดกเทา ใชจมูก เทา
กระทุงเปนจังหวะหลายๆ ครั้ง 
  1.17 จรดเทา คือ การแตะพื้นดวยจมูกเทาสวนอื่นของเทาไมถึงพื้นพรอมกับยุบตัว 

 1.18 แตะเทา คือ การใชสวนของจมูกเทาแตะพื้นแลวกาวเทา 
 1.19 ซอยเทา คือ กิริยาท่ีใชจมูกเทาวางกับพื้น ยกสนเทาเล็กนอยท้ังสองเทา แลวย่ํา

ซายขวาถ่ีๆ จะอยูกับท่ีหรือเคล่ือนท่ีก็ได 
 1.20 ขยั่นเทา เหมือนซอยเทา ผิดกันท่ีเทาขยั่นตองไขวเทาหลังจึงทํากิริยาเหมือนซอย

เทาถาขยั่นเคล่ือนท่ีไปทางขวาก็ใหเทาซายอยูหนา 
 1.21 ฉายเทา คือ กิริยาท่ีกาวเทาแลวตองการลากเทาท่ีกาวมาพักไวดานขาง ใหใชจมูก

เทาจรดพื้นไว เผยอสนเทาเล็กนอย แลวลากมาพักไวในลักษณะเหล่ือมเทา โดยหันปลายเทาท่ีฉายมาให
อยูดานขางกอน แลวจึงจะไปทาอื่นเสมอ 

 1.22 สะดุดเทา คือ กิริยาท่ีใชสนเทาวางจรดพื้นโดยไมมีน้ําหนัก ยอเขาท้ังสองขางถา
จะสะดุดเทาก็ใชจมูกเทาจรดพื้นลากเขามาใหไกลเทาท่ียืนเปนหลัก แลวจรดสนเทาลงเผยอจมูกเทาข้ึน 
ดันสนเทาใหหางตัวออกไป 

 1.23 รวมเทา คือ กิริยาท่ีใชสนเทาท้ัง 2 ขางวางชิดกัน ปลายเทาบานออกตามลักษณะ
ตัวพระและตัวนาง ถาตัวพระกวางพอประมาณ 

 1.24 โยตัว คือ การคอยๆ เอียงตัวไปทางซายและทางขวาพรอมกับสะดุงตัวตามจังหวะ
คอยๆ  เอียงไปมาชาๆ  

 1.25 ยักตัว คือ การยักตรงท่ีสวนบนนับจากสวนเอวข้ึนไป กดไหลขางเดียวกับการ
หยอนสะเอว พรอมกับยุบจังหวะดวยเมื่อกดไหล 

 1.26 ตีไหล คือ การเอียงไหลขวาไปขางหลัง แลวตีกลับมาขางหนาใหแรงเล็กนอย
พรอมกับเบ่ียงตัวไปทางไหลขางท่ีตี 
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 1.27 กลอมไหล คือ การเอียงไหลขวาไปขางหนา หนาตรงกลอมเพียงเล็กนอย เอียงตัว
ไปขางหนาท่ีกลอมลักคอเล็กนอย ทําสลับกับไหลซาย 

 
 2. กิริยาศัพท แบงออกเปน 
  2.1 ศัพทเสริม ไดแก 

2.1.1 กันวง คือ การบอกลักษณะกิริยาของการใชวงท่ีแคบกวาปกติ ดังนั้น จึงใชวงกวาง
กวาเดิม 

2.1.2 ลดวง คือ การบอกลักษณะกิริยาของการต้ังวงสูงกวาปกติ ควรลดลงมาใหได
ระดับ 

2.1.3 สงมือ คือ กิริยาของการใชปลายนิ้วใกลลําตัวมากเกินไปจนแลดูชิด ดังนั้น จึงตอง
ดึงปลายนิ้วมือใหออกไปตามรูปแบบท่ีสวยงาม 

2.1.4 ตึงมือ คือ การบอกลักษณะของกิริยาของการใชมือท่ีหยอนแลวไมสวยงาม ดังนั้น  
จึงตองใชศัพทนี้สําหรับทําใหกิริยาของการใชมือดีข้ึนท่ีเรียกวา “รําไมเต็มมือ”  

2.1.5 หักขอ คือ การบอกกิริยาของการใชท้ังเทาและมือเวลายกเทาหรือต้ังวงตองหักขอ
มือและขอเทาทุกครั้ง 

2.1.6 หลบศอก คือ การบอกกิริยาเมื่อผูรําต้ังวงโดยการโคงขอศอกข้ึนมากเกินไป 
2.1.7 เปดคาง คือ การบอกกิริยาเมื่อผูรํากมหนามากเกินไป 
2.1.8 กดคาง คือ การบอกกิริยาเมื่อผูรําเงยหนามากเกินไป 
2.1.9 ทรงตัว คือ การบอกกิริยาของผูรําท่ีมีการยืนแลวไมอยูนิ่ง  การทรงตัวเปนเรื่อง

ของการใชลําตัวต้ังแตศีรษะตลอดถึงปลายเทาในทาท่ีสวยงามไมเอนไปทางใดทางหนึ่งขณะยืน 
2.1.10 เผนตัว คือ การบอกกิริยาการทรงตัวชนิดหนึ่งมาจากทากาวเทาแลวสงตัวข้ึน 

โดยการยกเขาตึงเทาหนึ่งรับน้ําหนักอีกเทาหนึ่งทอดอยูขางๆ   
2.1.11 ตึงไหล คือ การบอกกิริยาของผูรําท่ีปลอยไหลคอมจนทําใหรําไมสวยใหหลังตึง 
2.1.12 กดไหล คือ การบอกกิริยาเพื่อใหผูรําเอียงไหลโนมตัวไปขางใดขางหนึ่ง 
2.1.13 ตึงเอว คือ การบอกกิริยาเพื่อใหผูรําระวังสวนเอวดานหลังใหต้ังข้ึนตรงเสมอ  ไม

หยอนตัว 
2.1.14 กดเกลียวขาง คือ การบอกกิริยาลักษณะคลองกับกดไหล เกลียวจะอยูขางลําตัว

เหนือเอวข้ึนมา มักใชกับตัวนางเพื่อใหแลดูออนชอยสวยงาม 
2.1.15 ทับตัว คือ การบอกกิริยาเมือ่ผูรํายอหรือนั่งรํา ปลอยตัวหงายไปขางหลังมาก

เกินไป  ควรจะโนมตัวมาขางหนาเล็กนอย 
2.1.16 หลบเขา คือ การบอกกิริยาลักษณะการกาวเทาของตัวนางและตัวลิง เมื่อกาว

เทาใดเทาหนึ่งไปขางลําตัวอีกขางหนึ่ง ตองทอดหันไปตาม 
2.1.17 สืบเขาหรือสงเขา คือ การบอกลักษณะของการท่ีจะกระดกเทาไปขางหลัง หรือ

กระดกเส้ียว ใหแลดูสวยงามไมหยอนลา 
2.1.18 แข็งเขา คือ การบอกลักษณะของผูรําหยอนจังหวะทอนลาง คือ บริเวณทอนเขา  

โดยเฉพาะตรงเขาจะเปนขณะยกเทาหรือยืนรับน้ําหนักท้ังสองขาก็ตาม ดังนั้นผูรําจะตองระมัดระวงั 
2.1.19 กันเขา คือ การบอกลักษณะผูรําท่ีวางเทา แลวเขาชิดเขามามากเกินไป จน

ตองกันเขาออกไปดานขางใหไดรูปท่ีสวยงาม 
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2.1.20 เปดสน คือ การบอกกิริยาของเทาหลัง ซึ่งวางจมูกเทาลงบนพื้นสวนสนเทาจะ
ยกสูงข้ึน 

2.1.21 ชักสน คือ การบอกลักษณะอาการของเทาท่ีประแลวยกข้ึนดานหนาหรอื
ดานขาง  ซึ่งผูรําอาจปลอยใหฝาเทาหอยอยางหนึ่ง ถาปลอยใหทอนขาสวนลางกางออกไปไกลตัวอยาง
หนึ่งใชศัพทชักสนเทานี้หรือเวลายกเทาผูรําจะไดเกร็งเทาตลอดครึ่งนองตึงและปลายนิ้วเทาใหงอข้ึน 

 
  2.2 ศัพทเสื่อม  ไดแก 

2.2.1 วงลา คือ การบอกลักษณะของผูรํา รําวงไมไดสัดสวนตํ่ากวาปกติ 
2.2.2 วงคว่ํา คือ การบอกลักษณะของผูรํา ราํวงซึ่งมีสัดสวนของลําแขน และปลายนิ้ว

มือคว่ํามาขางหนา 
2.2.3 วงเหยียด คือ การบอกลักษณะของผูรํา ท่ีตึงแขนมากเกินไปไมไดสวนโคง 
2.2.4 วงหัก คือ การบอกลักษณะของผูรํา ท่ีต้ังวงงอขอศอกมากเกินไปจนเปนมุมไมได

สวนโคง 
2.2.5 วงลน คือ การบอกลักษณะของผูรําท่ีต้ังวงสูงมากเกินไป 
2.2.6 คอด่ืม คือ การบอกลักษณะของผูรํา ยื่นคอออกมาขางหนามากเกินไป 
2.2.7 คางไก คือ การบอกลักษณะของผูรํา ในเวลารําคอจะคอยส่ันไปมาอยูตลอดเวลา 
2.2.8 เกร็งคอ คือ การบอกลักษณะของผูรํา ท่ีเกร็งคอมากเกินไปจนแลเห็นเสนลําคอข้ึน

เดนชัด 
2.2.9 หอบไหล คือ การบอกลักษณะของผูรําท่ียักไหลยกข้ึนมากเกินไป 
2.2.10 ทรุดตัว คือ การบอกลักษณะของผูรําท่ียอมากเกินไป หรือนั่งปลอยตัวตามสบาย

ไป  ไมระวงัการทรงตัว 
2.2.11  ขยมตัว คือ การบอกลักษณะของผูรํา ท่ีใชจังหวะเขามากเกินไป จนแลดูลําตัว

เขยงข้ึนลงตลอดเวลา 
2.2.12 เหล่ียมลา คือ การบอกลักษณะของผูรําท่ียกขาข้ึนแลวลดจากระดับท่ีเดิมดูไม

สวยงาม 
2.2.13 รําแอ คือ การบอกลักษณะของผูรํา ท่ีโนนตัวมาขางหนามากเกินไปสวนวงนัน้

หงายไปทางขางหลัง  มักนิยมใชในรํามโนราห 
2.2.14 รําลน คือ การบอกลักษณะของผูรําท่ีรําทาทางไว และดูจนคลองแตไมตรงกับทา

ท่ีกําหนด 
2.2.15 รําเล้ือย คือ การบอกลักษณะของผูรําท่ีรําชาจากทาหนึ่งไปทาหนึ่งไม

กระฉับกระเฉงดูแลวไมสวยงาม 
2.2.16 รําลํ้าจังหวะ คือ การบอกลักษณะของผูรําท่ีรําเร็วกวาจังหวะท่ีกําหนด 
2.2.17 รําหนวงจังหวะ คือ การบอกลักษณะของผูรําท่ีรําชากวาจังหวะ 

   
 3. นาฏยศัพทเบ็ดเตล็ด  ไดแก 

 3.1 จีบยาว คือ การจีบท่ีแขนเหยียดตึง 
 3.2 จีบสั้น คือ การจีบท่ีมือจีบแขนจะงอเขามา 
 3.3 ลักคอ คือ การเอียงลําตัวใหตรงกันขามกับไหลท่ีเอียง 
 3.4 เดินมือ คือ ลักษณะทาเช่ือมจากทาหนึ่งไปอีกทาหนึ่ง 
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 3.5 เอียงทางวง หรือ  เอียงทางจีบ คือ กิริยาการเอียงไปทางซายหรือทางขวาท่ีมือนั้น
จีบหรือต้ังวงอยูขางใดขางหนึ่ง แตเอียงใหมากยิ่งข้ึน 

 3.6 คืนตัว คือ ลักษณะการกลับมาเอียงขางเดิม 
 3.7 ออน  คือ ลักษณะอาการของการเอียงซายหรือเอียงขวา 
 3.8 เหลี่ยม คือ ลักษณะเขาท้ังสองขางท่ีแยกออกจากกัน  ขากวางหรือแคบข้ึนอยูกับ

ลักษณะของผูแสดงวาเปนตัวพระ  ตัวนาง  ตัวยักษ  หรือตัวลิง 
 3.9 เหลี่ยมลาง คือ เหล่ียมของเขาท่ีอยูทอนลาง  มักใชเรียกผูท่ีมีเหล่ียมในทอนลางวา

ดีหรือไมดี  โดยนิยมเรียกวา  “เหล่ียมลาง” 
 3.10 แมทา คือ ลักษณะของทารําตามแบบมาตรฐาน  เชน  ทารําแมบทเล็กแมบทใหญ

เพลงชาเพลงเร็ว 
 3.11 ทา-ที คือ ลักษณะลีลาการตีบทหรือการเคล่ือนไหวของผูแสดงซึ่งแตละคนอาจมี

ไมเหมือนกัน 
 3.12 ข้ึนทา คือ ลักษณะการประดิษฐทาท่ีสวยงามใชเพื่อตีความหมายไปในทางท่ีดี  

เชน  ทาเฉิดฉิน  ทาพรหมส่ีหนา  ทานภาพร  เปนตน 
 3.13  ยืนเขา คือ ลักษณะของการคุกเขาลงขางหนึ่ง  อีกขางหนึ่งต้ังข้ึนโดยใหฝาเทา

วางลงกับพื้น 
 3.14 พลายทา คือ ลักษณะของผูรําท่ีรําไมจบเพลง  ท้ิงทาหรือเลิกรําขณะครูสอนหรือ

ดนตรีบรรเลงอยู 
 3.15 นายโรง คือ ตัวพระเอกใชเรียกเฉพาะละครรํา 
 3.16 พระใหญ-พระนอย คือ ลักษณะของบุคลิกทาทีของผูแสดงตลอดท้ังบทบาทตางๆ  

ท่ีประกอบกัน 
 3.17 นางกษัตริย คือ ลักษณะทาทีของตัวนางท่ีดูเรียบรอยนิ่มนวล 
 3.18 นางตลาด คือ ลักษณะทาทีของตัวนางท่ีดูกระฉับกระเฉงวองไว  และมีจริตจะกาน 
 3.19 ผูเมีย คือ ลักษณะของผูรําท่ีมีวงและเหล่ียมเปนลักษณะตัวพระและตัวนางผสม

กันไมเปนอยางใดอยางหนึ่ง 
 3.20 ยืนเคร่ือง คือ ลักษณะการเรียกการแตงกายของผูแสดงละครรํา 
 3.21 ศัพทแทน คือ ลักษณะการเรียกช่ือแทนนาฎยศัพท เชน มือจีบคว่ํา ใชคําวา “จ้ิมลง” 
 

ภาษาทาทางนาฏศิลป  
 ภาษา หมายถึง เสียงหรือกิริยาอาการท่ีทําความเขาใจกันได 
 นาฏศิลป หมายถึง ศิลปะแหงการละครฟอนรํา 
 ภาษานาฏศิลป หมายถึง การส่ือความหมายโดยใชทารํา โดยเฉพาะมือ เปนการบอกความหมาย
ไดเชนเดียวกับภาษาพูด เพราะในการดูโขน ละคร หรือการแสกงนาฏศิลป ถามีความเขาใจเกี่ยวกับภาษา
นาฏศิลป ก็ยอมจะเขาใจความหมายและดูสนุก กริยาทาทางจึงนับเปนภาษาสวนหนึ่งเชนเดียวกับถอยคํา
ท่ีเปลงเสียงเปนคําพูดออกมาทางปาก (โกสุม สายใจ และคณะ 2542 : 119) 
 ดังนั้น ภาษาทาทางนาฏศิลป หมายถึง ภาษาของศิลปะแหงการละคร หรือการฟอนรํา ใชกิริยา
ทาทางส่ือสารความหมายใหผูอื่นเขาใจ รูถึงความหมายนั้นๆ ดวยการแสดงทาทางท่ีประดิษฐดัดแปลงมา
จากทาทางธรรมชาติใหมีความสวยงามมากข้ึน เชน ทายืน ทาเดิน ทานั่ง ทาเรียก ทาไป ทารัก เปนตน 
ลวนตองอาศัยศีรษะ ลําคอ ใบหนา ไหล ลําตัว มือ แขน ขา เปนอุปกรณในการแสดงกิริยาทาทางออกมา
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เปน “ภาษาทา” จึงจะส่ือสารใหผูอื่นเขาใจความหมายได ผู เช่ียวชาญทางดานนาฏศิลปไทยจึงได
บัญญัติศัพทข้ึน เรียกลักษณะหรือการเคล่ือนไหวรางกายสวนตางๆ และเรียกศัพทเหลานั้นวา “นาฏย
ศัพท” ดังนั้น ภาษาทาทางนาฏศิลปจึงประกอบดวย ภาษาทา และนาฏยศัพท 
 
ตัวอยางภาษาทาทางนาฏศิลป 
   
  ทายิ้ม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           ภาพท่ี  43 ทายิ้ม 
               ท่ีมา : www.thaigoodview.com.  20 มิ.ย. 2559. 
 
 
  ทาอาย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

              
         ภาพท่ี 44 ทาอาย 
     ท่ีมา : www.thaigoodview.com.  20 มิ.ย. 2559. 
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  ทาช้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ภาพท่ี 45 ทาช้ี 
                      ท่ีมา : www.sahavicha.com 20 มิ.ย. 2559. 
 
  ทาแนะนําตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ภาพท่ี 46 ทาแนะนําตัว 
           ท่ีมา : www.yupantepsriha.wordpress.com 20 มิ.ย. 2559. 
 
 นาฏยศัพทและภาษาทา ยังมีอีกมากมายมิอาจกลาวไดหมดส้ิน เชนเดียวกับภาษาพูดท่ีมักมี
คําศัพทใหมเกิดข้ึนตามยุคตามสมัย ซึ่งทาทางการแสดงทางนาฏศิลปลวนแลวแตดัดแปลงมาจาก
ธรรมชาติท้ังส้ิน นํามาประดิษฐเปนทาทางการแสดงท่ีออนชอยสวยงาม เมื่อมีความรูความเขาใจในนาฏย
ศัพทและภาษาทาทางนาฏศิลป ก็จะสามารถชมศิลปะการแสดงไดอยางมีความสุข สนุกสนานมากยิ่งข้ึน 
ท่ีไดกลาวมาท้ังหมดนี้เพื่อใหผูศึกษาไดดูเปนและรับรูสุนทรียภาพจากการแสดงนาฏศิลป 
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แบบฝกหัด 
 

ตอนท่ี 1  จงอธิบายความหมายของคําวา  นาฏยศัพท 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
ตอนท่ี 2  จับคูตอไปนี้ใหถูกตอง 
 
  วงบน    สายตา 
 
  วงกลาง    หัวไหล 
 
  วงหนา    หางค้ิว 
 
  วงลาง    ชายพก 
 
  วงพิเศษ    แงศรีษะ 
 
  จีบปรกหนา   ปาก 
 
  จีบปกขาง   แกม 
 
ตอนท่ี 3  จงอธิบายวิธีการปฏิบัตินาฏยศัพทตอไปนี้มาพอสังเขป 
 

1. จรดเทา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ประเทา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ยกเทา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. กระทุงเทา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. กระดกเทา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. กาวขาง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
7. วงบน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8. วงกลาง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
9. วงหนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10. วงพิเศษ 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
11. จีบปรกหนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. จีบปรกขาง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
 
13. นาฏศัพทและภาษาทามีความแตกตางกันหรือไมอยางไรจงอธิบาย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
14. นักศึกษามีความรูสึกอยางไรตอการปฏิบัตินาฏยศัพทจงอธิบาย 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

15. นาฏยศัพทสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร จงอธิบาย 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตอนท่ี 4 จงอธิบายความสําคัญของนาฏยศัพทและภาษาทา ตอวงการนาฏศิลปไทย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...……... 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……... 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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หนวยท่ี 3·  เร่ืองโขน                                          จํานวน 3 คาบ 

 
แผนบริหารการสอนประจําหนวยท่ี 3 

การแสดงโขน 
สาระสําคัญ 
 โขนเปนมหรสพช้ันสูง ท่ีปรากฏในการแสดงในงานสําคัญๆ มาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา เชนเดียวกัน
กับหนังใหญ โดยลักษณะแลวโขนเปนละครชนิดหนึ่งซึ่งแตเดิมใชผูชายแสดงลวนมีการสวมหนากากท่ี
เรียกวาหัวโขนมีการเตนประกอบจังหวะดนตรี และคําพากยเจรจา ตลอดจนการรําหนาพาทยและรํา
ประกอบบทรอง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 หลังจากไดศึกษาบทเรียนแลว นักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายของการแสดงโขนไดถูกตอง 
 2. อธิบายการกําเนิดการแสดงโขนไดถูกตอง 
 3. แยกประเภทของการแสดงโขนไดถูกตอง 
 4. บอกถึงการแตงกาย เรื่องท่ีใชแสดง วงดนตรีท่ีใชประกอบแสดงและโอกาสท่ีใชสําหรับแสดง
โขนไดถูกตอง 
 5. ตระหนักถึงความสําคัญ และหวนแหนการแสดงโขน อันบงถึงความเปนไทยไดอยางชัดเจน
และทรงคุณคา 
เนื้อหาสาระ 
 เนื้อหาสาระในบทนี้ ประกอบดวย 
 1. ประวัติความเปนมาของการแสดงโขน 
 2. ความหมายของการแสดงโขน 
 3. กําเนิดการแสดงโขน 
 4. วิวัฒนาการของการแสดงโขน 
 5. วงดนตรีประกอบการแสดงโขน 
 6. ตัวละครในการแสดงโขน 
 7. เรื่องสําหรับแสดงโขน 
 8. โอกาสท่ีใชในการแสดงโขน 
 9. เครื่องแตงกายของการแสดงโขน 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการแสดงโขน มีดังนี้ 
 สัปดาหท่ี 4 (3 ช่ัวโมง) 
 1. ผูสอนช้ีแจงเนื้อหาสาระ วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียนการสอนของบทเรียนใหแกผูเรียนฟง 
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 2. ผูสอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงโขนในหัวขอ ประวัติความเปนมา ความหมาย กําเนิดโขน 
วิวัฒนาการ วงดนตรีท่ีใชประกอบการแสดง ตัวละคร เรื่องสําหรับแสดง โอกาสท่ีใชในการแสดง และเครื่อง
แตงกายสําหรับการแสดงโขน 
 3. ผูสอนใหผูเรียนดูวีดีทัศน ตัวอยางการแสดงโขน พรอมบรรยายเพิ่มเติม 
 4. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุมรวมกันวิเคราะหการแสดงโขนท่ีผูสอนใหดู แลวนําเสนอหนาช้ันเรียน 
 5. ผูสอนและผูเรียนรวมกัน วิเคราะห สรุปเนื้อหา และรวมกันหาแนวทางในการอนุรักษการ
แสดงโขนใหคงอยูตอไป 
 6. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามขอสงสัยในเนื้อหาสาระ 
 7. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัสทายบทและกําหนดสง 
 8. ผูสอนเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรียน 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนราบวิชาสุนทรียภาพเพื่อชีวิต (นาฏศิลป) 
 2. ไฟล Power Point 
 3. วีดีทัศน 
 4. แบบฝกหัดทายบท 
การวัดผลและประเมินผล 

 1. สังเกตจากนักศึกษาตอบคําถาม และอภิปรายไดถูกตอง 
 2. นักศึกษามีความสนใจ กระตือรือรน และใหความรวมมือในการรวมกิจกรรมการเรียนการสอน
อยูในระดับดี 
 3. นักศึกษามีความพรอม ความต้ังใจ และกลาแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นและตอบ
คําถามอยูในระดับดี 
 4. นักศึกษาตอบแบบฝกหัดทายบทไดรอยละ 80 
 5. สังเกตจากการสํารวจรายช่ือการเขาช้ันเรียน 
 

เนื้อหา 
ความเปนมาของโขน 
 ธนิต อยูโพธิ์ (2511 : 1) ไดกลาวไววา “คนไทยเรามีศิลปะแหงการเลนหลายอยางสืบมาแต
โบราณและการเลนท่ีมาปรากฏเปนมหรสพสําคัญในภายหลังนี้ ก็นาจะไดแกการเลนท่ีเรียกกันเปนรวมๆ 
วา ระบํา รํา เตน” จาก 3 คํานี้ อาจแยกการเลนออกไดตามประเภทเชนท่ีปรากฏตอมาเปน 3 อยางคือ 

 1. ระบํา ไดแก ศิลปะแหงการรําท่ีผูแสดงรําพรอมกันเปนหมวดหมู เชนระบําเทพบุตรนางฟา ระบํา
เบิกโรงชุดเมขลารามสูร หรือถาจะเทียบกับระบําท่ีรูจักกันตอมาภายหลัง เชน ระบําดาวดึงห หรือระบําท่ีมี
ศิลปะแบบไทยเหนือก็เรียกวาฟอน เชน ฟอนเงี้ยว ฟอนเมือง เปนตน จึงเรียกรวมกันวา ฟอนรํา หรอืระบํา
รําฟอน 
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 2. รํา ไดแก ศิลปะแหงการรําเด่ียว รําคู ราํประกอบเพลง รําอาวุธ หรือรําใชบท เชน รําเขนง รํา
พัดชา หรือบางครั้งหนักไปทางเตนก็ไดแก รําโคม แตท่ีหมายตอมาในภายหลังก็คือรําละครนั้นเอง 
 3. เตน ไดแกศิลปะแหงการยกขาข้ึนลงใหเปนจังหวะ เชนเตนเขน เตนโขน เปนตน การเลนท้ัง 3 

อยางนี้ไดปรากฏหลักฐานท่ีกลาวไวในจารึกสมัยสุโขทัยหลักท่ี 8 วา  
  “ยอมเรียงขันหมากขันพลูบูชาพิลม ระบําเตนเลนทุกฉัน” 

  ในหนังสือไตรภูมิพระรวงกลาววา 
  “บางเตน บางรํา บางฟอนระบํา บันลือเพลงดุริยะดนตร”ี 

  สวนในกฎมณเฑียรบาลกลาววา 
  “ใหมีระบํารําเตน พิณพาทย ฆองกลองประโคมท้ัง 4 ประตู” 

 จากหลักฐานดังกลาวแสดงใหเห็นวาเรานั้นมีศิลปะแหงการเลนท่ีเปนแบบแผนมานานแลวตอเม่ือ
ศิลปะการเลนท้ัง 3 อยางวิวัฒนาการข้ึน เราจึงไดกําหนดแบบแผนของศิลปะแหงการเลนท้ัง 3 วา “โขน 

ละคร ฟอนรํา หรือระบํา รํา เตน” ซึ่งมีความหมายตอมาวาโขน คือศิลปะแหงการเตน ละคร คือศิลปะ
แหงการรําเลนเปนเรื่อง และระบําหรือฟอนรํา คือศิลปะแหงการรําสวยๆงามๆ ไมเลนเปนเรื่อง(ธีรภัทร 
ทองนิ่ม 2558:3) 

 ความหมาย 
 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 208) ไดใหความหมายของคําวาโขน ไวดังนี้  
 - การเลนอยางหนึ่งคลายละคร แตสวมหัวจําลองตางๆ ท่ีเรียกวา หัวโขน อยางหนึ่ง 
 - เรียกไมท่ีตอเสริมหัวเรือใหงอนเชิดข้ึนไป เรียกวา โขนเรือ อยางหนึ่ง 
 - เรือชนิดหนึ่งท่ีมีโขนวา เรือโขน อยางหนึ่ง 
 - สวนสุดทายของรางระนาดหรือฆองวงท่ีงอนข้ึน อยางหนึ่ง 
 โขน คือ นาฏกรรมช้ันสูงอยางหนึ่งของไทย ท่ีมีมาต้ังแตสมัยโบราณ และไดวิวัฒนาการมาจนถึง
ปจจุบัน (ธีรภัทร ทองนิ่ม 2555 : 1) 

 ดังนั้นโขน หมายถึง การแสดงช้ันสูงอยางหนึ่ง ท่ีมีลักษณะคลายละครแตศรีษะสวมหัวจําลอง
หรือท่ีเรียกวาหัวโขน เปนการแสดงท่ีประกอบดวยศิลปะแหงการเตนเขากับจังหวะดนตรี มีการพากย
เจรจาและขับรองประกอบ 

กําเนิดโขน 
 โขนเปนการแสดงประเภทนาฏกรรมอยางหนึ่งของไทย ท่ีเช่ือวามีมาต้ังแตโบราณประมาณกันวา
ไทยมีการแสดงโขนมากอนพุทธศตวรรษท่ี 16 โดยการสันนิษฐานจากลายสลักเรื่อง ”รามายณะ” ไว
หลายท่ี เชน ประตูปราสาทหินพิมาย จ.นครราชสีมา 
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          ภาพท่ี 47 รําแกบนศาลเทพารักษ 
 

 สําหรับกําเนิดของโขนมีการสันนิษฐานวา เกิดจากการแสดงท่ีพัฒนาการมาจากการแสดง
ประเภทอื่นๆ 3 ประเภทดวยกัน คือ 

 1. การแสดงชักนาคดึกดําบรรพ 
 การเลนชนิดท่ีเรียกวา “ชักนาคดึกดําบรรพ” มีพรรณนาไวในกฎมณเฑียรบาลสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนกลางถึงพระราชพิธีอินทราภิเษกวาในพระราชพิธีอินทราภิเษกปลูกเขาพระสุเมรุ สูงเสนหนึ่งกับ 5 
วา ท่ีกลางสนาม ต้ังภูเขาอิสินธร ยุคุนธร สูงเสนหนึ่ง และภูเขากรวิกสูง 5 วา ท่ีเชิงเขาทําเปนรูป
พญานาคเจ็ดเศียรเกี้ยวพระสุเมรุ แลวตรวจแตงเปนรูปอสูร 100มหาดเล็กแตงเปนเทพยดา 100 และ
แตงเปนพาลี สุครีพมหาชมพู และบริวารวานรอยูปลายทางครั้นถึงวันท่ี 5 ของพระราชพิธีเปนวัน
กําหนดชักนาคดึกดําบรรพ และวันท่ี 6 เปนวันชุบน้ําสุรามฤต 3 ตุม ต้ังชาง 3 ศีรษะ มาเผือก อุศุภราช 
ครุทธราช นางดาราหนาฉานต้ังเครื่องสรรพยุทธ เครื่องชาง และเชือกบาศ หอกไชย ต้ังโตมร ชุบน้ําสุรา
มฤต เทพยดา ผูเลนดึกดําบรรพ พรอมดวยรูปพระอิศวร พระนารายณ พระอินทร พระวิศวกรรม ถือ
เครื่องสํารับตามธรรมเนียม เขามาถวายพระพร การเลนชักนาคดึกดําบรรพนี้  สันนิษฐานวา
พระมหากษัตริยไทยในสมัยโบราณอาจไดแบบแผนมาจากขอม เพราะมีหลักฐานทางโบราณวัตถุอยู
หลายแหง ในอารยธรรมขอมท่ีมีการกลาวถึงการเลนชักนาคดึกดําบรรพ เชน ท่ีพนักสะพานหินขามคู 
เขาสูนครธมท้ังสองขางทําเปนรูปพญานาค 7 เศียร ขางละตัวมีรูปเทวดา และรูปอสูรอยูคนละฟากคอย
ชักนาคดึกดําบรรพและท่ีนครวัดก็ปรากฏมีจําหลักเรื่อง “ชักนาคทําน้ําอมฤต” ไวท่ีผนังระเบียงดาน
ตะวันออกเฉียงใต รูปเทวดา อสูรชักนาคดึกดําบรรพท่ีนครธม และภาพจําหลักเรื่องชักนาคทําน้ําอมฤต
ท่ีผนังระเบียงในนครวัด คงไดเรื่องราวมาจากเรื่อง “กวนน้ําอมฤต” ของอินเดียสมัยโบราณ ซึ่ง
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธเลาเรื่องกวนน้ําอมฤตไวในหนังสือ “บอเกิด
แหงรามเกียรต์ิ” วา “เทวดา และอสูรอยากจะใครอยูคงพนจากความตาย จึงชวนกันกวนเกษียรสมุทร
ทําน้ําอัมฤต เอาเขามนทรคีรีเปนไมกวน เอาพญาวาสุกรีเปนเชือก พญาวาสุกีพนพิษเปนไฟพากันไดรับ
ความเดือดรอน พระอิศวรก็เสวยพิษเขาไป พระศอจึงเปนสีนิลเพราะพิษไหมเทวดา และอสูรชักเขา
มนทรคีรีหมุนกวนไปอีก จนเขาทะลุลงไปใตโลก พระนารายณจึงอวตารเปนเตาไปรองรับเขามนทรคีรีไว
มิใหทะลุเลยไปไดอีก การกวนจึงกระทําตอไปไดสะดวก เทวดากับอสูรทําสงครามกันชิงน้ําอมฤต พระ
นารายณฉวยน้ําอมฤตไปเสีย พนจากฝงเกษียรสมุทรแลว พวกอสูรมิไดมีโอกาสกินน้ําอมฤตก็ตายในท่ี
รบเปนอันมากเทวดาจึงไดเปนใหญในสวรรค” 

 ตอมามีผูนําเอาเรื่องกวนน้ําอมฤตนี้มาแตงเปนละครสันสกฤต เรยีกช่ือวา“อมฤตมถนะ” แปลวา 
“เรื่องกวนน้ําอมฤต” หรือ “สมุทรมันถนะ” แปลวา “เรื่องกวนน้ําทะเล”(ใหเปนน้ําทิพย) จัดเปนละคร
ประเภทหนึ่ง เรียกช่ือตามแบบละครสันสกฤตวา “สมวการ”เปนละคร 3 องคจบ ใชสําหรับเลนเปนบท
เบิกโรงละครกอนแสดงเรื่องใหญมีผูสันนิษฐานวา การท่ีพระมหากษัตริยของไทยโปรดใหสรางเขาพระ
สุเมรุเขาอิสินะ เขายุคุนธร และเขากรวิก ข้ึนในการทําพระราชพิธีอินทราภิเษก และมีการเลนชักนาค
ดึกดําบรรพในพระราชพิธีนั้น ก็นาจะเลียนแบบมาจากการแสดงละครสันสกฤต สมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ ประทานอธิบายไววา ลักษณะการท่ีทําใหในพระราชพิธีอิทราภิเษกนี้ก็คือ การเลน
แสดงตํานานในไสยศาสตรแสดงสวัสดิมงคล ซึ่งมีสาเหตุแบบเดียวกับการเลนโขนเรื่องรามเกียรต์ิ 

สําหรับการเลนชักนาคดึกดําบรรพเมื่อ พ.ศ.2039 ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิปบดีท่ี 2 นาจะมาจาก
การเลนชักนาคดึกดําบรรพในพระราชพิธีอินทราภิเษก ซึ่งคงเลนกันกลางสนามในท่ีกลางแจง และการ
เลนชักนาคดึกดําบรรพในพระราชพิธีอินทราภิเษกก็นาจะมาแตการเลนละครสันสกฤตเรื่องกวนน้ํา
อมฤต สืบเนื่องกันมาเปนช้ันๆ แตผูเลนชักนาคดึกดําบรรพ และการเลนดึกดําบรรพท่ีวาแตงตัวเปนอสูร 
เทวดา พาลีสุครีพ พระอิศวร พระนารายณ พระอินทร ฯลฯ จะแตกตางกันอยางไร หรือมีการประดิษฐ
หัวและชฎาใสเหมือนอยางหัวโขน หรือไมนั้น มิไดพบหลักฐานปรากฏไว 
 รุจี ศรีสมบัติ (2551 : 117) กลาวไววาการแสดงชักนาคดึกดําบรรพ เปนตํานานมาแตโบราณในเรื่อง
ของการกวนน้ําอมฤต (กวนน้ําทะเลใหเปนน้ําทิพย) โดยแบงผูแสดงออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายเทวดา วานร 
และฝายอสูรมาชวยกันกวนน้ําอมฤต เพื่อใชด่ืมเพราะเช่ือกันวา เมื่อด่ืมน้ําอมฤตแลวจะอยูยงคงกระพัน แต
แลวก็เกิดทําสงครามแยงชิงน้ําอมฤตนั้นในท่ีสุด ฝายเทวดาเปนฝายชนะจึงไดเปนใหญในสวรรค  
 สําหรับโขนท่ีมาจากการแสดงชักนาคดึกดําบรรพในพิธีอินทราภิเษก ไดแก การนําเครื่องแตงกาย
มาใชสําหรับการแสดงโขน 

 

 2. การแสดงกระบี่กระบอง 
  ในสมัยโบราณคนไทยจําเปนตองฝกหัดวิชาการตอสูไวเพื่อสูรบกับเขาศึกศัตรูและเพื่อ
ปองกันตัว อาวุธท่ีใชเปนคูมือในการตอสูก็มีท้ังอาวุธส้ัน และอาวุธยาว เชน กระบอง ไมพลองดาบ 
กระบ่ี ทวน หอก ฯลฯ รวมท้ังเครื่องปองกันตัว เชน โล เขน ด้ัง ฯลฯ ศิลปะการใชอาวุธคูมือและเครื่อง
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ปองกันตัวนี้เรียกรวมกันวา “วิชากระบ่ีกระบอง” วิชากระบ่ีกระบองเปนวิชาท่ีตองฝกหัดเพื่อใหใชได
คลองแคลวชํานิชํานาญจนเกิดเปนศิลปะ โดยเฉพาะนักรบตองฝกหัดใหชํานาญในการใชท้ังบนพื้นดิน 
และบนพาหนะ จึงปรากฏวาวีรบุรุษของไทยท่ีมีช่ือเสียงในประวัติศาสตร ลวนแลวแตเปนผูชํานาญใน
วิชากระบ่ีกระบองเปนอยางดีภายหลังไดเกิดมีแบบแผนในการใชอาวุธแตละชนิดข้ึน เรียกกันวา 
“เพลง” เชนเพลงกระบ่ี เพลงทวน ฯลฯ และมีการกําหนดเปนแบบฉบับไวเปนตอนๆ เชน ตอนแสดงขู
ขวัญศัตรู ตอนตอสูทํารายศัตรู ตอนสังหารศัตรู ฯลฯ เพลงอาวุธท่ีกําหนดไวแตกอนจึงระบุไวเปนเพลง
รํา เพลงรบ เพลงกราย เพลงสกัด เปนตน และกําหนดใหมีปกลองเปา และเขาตีประกอบใหเปนจังหวะ
ในการฝกหัดดวยสําหรับผูควบคุมฝกการใชอาวุธของทางราชการในครั้งโบราณคงเปนเจากรมกรองท่ีมี
นามบรรดาศักด์ิวา “ราชมนู” ตามท่ีปรากฏในกฎหมายศักดินา ซึ่งบุคคลผูดํารงตําแหนงนี้ทางราชการอาจ
เลือกเอาผูท่ีรอบรู และมีฝมือใหเปนผูดํารงตําแหนงนอกจากวิชากระบ่ีกระบองจะเปนศิลปะปองกันตัวแลว
ในสมัยโบราณยังปรากฏวา มีการนิยมเลนกระบ่ีกระบองเปนการแสดงประกวดอวดฝมือกันอยูเนืองๆ จนถึง
กับนําไปแสดงเปนการมหรสพ เพื่อความบันเทิงในงานเทศกาลตางๆ ท้ังงานหลวง และงานราษฎร  
 เนื่องจากการแสดงโขนเนนศิลปะการตอสู ฉะนั้นลีลาการตอสูของคนสมัยกอนในเชิงกระบ่ี 
กระบอง  และอื่นๆ จึงไดรับการปรับปรุง และนํามารวมไวในการแสดงโขนหลายตอน เชน ตอนตรวจ
พลยกทัพ ตอนแสดงการรบ เปนตน 

 

 3. การแสดงหนังใหญ 
  มหรสพท่ีข้ึนหนาข้ึนตาของคนไทยในสมัยโบราณอยางหนึ่งก็คือ “หนัง” หรือ“หนัง
ใหญ”ตัวหนังจะใชแผนหนังวัวฉลุเปนรูปตัวละครในเรื่อง ”รามเกียรต์ิ” มีไมผูกทาบตัวหนังไวท้ังสองขาง 
เพื่อใหตัวหนังเสือต้ังตรงไมคดหรืองอ และไมท่ีผูกทายนั้นทําใหมีท่ีค้ันยาวพนลงมาใตตัวหนังสือเปนท้ัง
สองขางสําหรับใชมือท้ังสองจับถือ และยกไดถนัดสวนสถานท่ีเลนจะปลูกโรงขึงจอ โดยใชไมไผปกเปนเสา 
4 ตน และใชผาขาวคาดเปนจอยาวประมาณ 9 วา สูงประมาณ 3 วา สวนดานหลังของจอจะจุดใต และ
กอไฟไว เพื่อใหเห็นเงาตัวหนังซึ่งมีลวดลายวิจิตรมาติดอยูท่ีจอผาขาวเวลาเลนจะมีคนเชิดเปนคนคอยจับ
ไมทาบตัวหนังนั้นๆ ชูตัวหนังข้ึนพนศีรษะแลวเตนออกไปตามเพลงดนตรี และบทพากยบทเจรจาตามท่ี
กําหนดไวตามทองเรื่อง  โดยตองเชิดใหเงาของตัวหนังไปติดอยูท่ีจอผาขาว เพื่อใหคนดูไดเห็นรูป และ
ลวดลายอันงดงามของตัวหนังไดเดนชัดโดยมีคนพากคอยเปนคนพูดพากยบทเจรจาแทนการเลนหนังจะดู
เปนมหรสพท่ีเชิดหนาชูตาอยางหนึ่งในสมัยตนกรุงศรีอยุธยาเพราะกลาวไวในหนังสือเกา เชน ในกฎ
มณเฑียรบาลแตพอมาในปจจุบันคงเหลืออยูแตเพียงหนังสือคําพากยเจรจาและตัวหนังสวนศิลปะการเลนหนัง
หลายอยางในช้ันหลังไดตกมาเปนสมบัติของการเลนโขน 

 สําหรับโขนท่ีมาจากการแสดงหนังใหญมีขอควรพิจารณาอยู 2 ประเภทคือ ประการแรก
เรื่องท่ีนํามาแสดงหนังใหญแสดงแตเฉพาะเรื่อง “รามเกียรต์ิ” ซึ่งมีตัวละครคือ พระ นางยักษลิง ประการท่ี 2 

ลีลาทาเตนของคนเตน หรือคนเชิดหนังใหญ ซึ่งไดรับการยอมรับใหเปนทาแสดงโขนในเวลาตอมา โดยเฉพาะ
บทยักษ และการเตน “โขน” 
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  นอกจากนี้  ยังมีคําวา “โขล”  ในภาษาเขมร  หมายถึง  ละครชายเลนเรื่องรามเกียรต์ิ  
แตก็ไมอาจสรุปไดวาไทยไดรับศิลปะการแสดง  และคําวา “โขน”  มาจากเขมร  เพราะเขมรก็ไดรับ
อิทธิพลดานนาฏศิลปจากไทยไปในยุคหลัง  และอาจยืมคําจากไทยไปใชก็ได 
 สรุปไดวาศิลปะการเลนโขนนั้นรวมเอาวิธีเลน และแตงกายบางอยางมาจากชักนาคดึกดําบรรพ 
และไดทาตอสู ทารํา ทาเตน มาจากกระบ่ีกระบอง และไดศิลปะอยางอื่นของการเลนหนังมาใช เชน คํา
พากย คําเจรจา และหนาพากยเพลงดนตรี ตลอดจนทาเตนของผูเชิดหนังอีกดวย 

 จากการแสดงท้ัง 3 ชนิด ท่ีกลาวมา ไดกอใหเกิดการแสดงท่ีเปนลักษณของไทย เรียกวาการ
แสดงโขน ซึ่งมีวิวัฒนาการมาตามยุคตามสมัยตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                     

                    ภาพท่ี 48 โขน 

                ท่ีมา : www.thapom78.wordpress.com 16 มิ.ย. 2559 
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วิวัฒนาการของโขน 
 โขน  ไดแบบอยางมาจากการแสดงตางๆ  แลวนํามาปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน  เชน  การรํา  การเตน  
และการแตงกาย  ใหงดงามยิ่งกวาเกา  ในข้ันแรกนั้นคงจะเลนในสนาม  เชน  เดียวกับการเลนชักนาคดึก
ดําบรรพในพระราชพิธีอินทราภิเษก  ท่ีเรียกกันวา  “โขนกลางแปลง”  เมื่อการแสดงพัฒนาข้ึน  จึงไดคิด
สรางโรงสําหรับแสดงโขน  ตอมาโขนไดวิวัฒนาการโดยการดัดแปลงการแสดงดวยวิธีตางๆ  จึงเกิดมีคํา
เรียกประเภทของโขนตามลักษณะการแสดงโขนดังนี้ 
 1. โขนกลางแปลง 
 2. โขนโรงนอก  หรือโขนนั่งราว 

 3. โขนหนาจอ 

 4. โขนโรงใน 

 5. โขนฉาก 

 

 โขนกลางแปลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ภาพท่ี 49 โขนกลางแปลง 
  ท่ีมา : www.thapom78.wordpress.com 16 มิ.ย. 2559 

 

 คือ การแสดงโขนบนพื้นดินกลางสนามไมตองสรางโรงใหเลน การแสดงโขนแบบนี้มีแตการยกทัพ 
และการรบกันเปนสวนใหญดนตรีท่ีบรรเลงประกอบจะบรรเลงเฉพาะเพลงหนาพาทย ประกอบการยกทัพ  
และรบกันเทานั้นบทท่ีใชแสดงก็มีแตบทพากยเจรจาเทานั้นไมมีบทขับรอง การแสดงโขนกลางแปลงนี้เคย
แสดงครั้งใหญเมื่อ พ.ศ. 2339 ในงานฉลองอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมชนกาธิราช เลนตอนศึกทศกัณฐ และ
สิบขุนสิบรถโดยโขนวังหลวงเปนกองทัพพระราม โขนวังหนาเปนกองทัพทศกัณฐไมยอมแพ จึงเกิดรบกัน
ข้ึนจริงๆ  เสร็จจากการสมโภชพระอัฐิแลว  ความบาดหมางระหวางวังหลวงกับวังหนาก็เกิดข้ึน จนถึงกับ



95 

 

 

เตรียมสงครามกัน  สมเด็จพระพี่นางเธอท้ังสองพระองคคือ  สมเด็จเจาฟากรมพระยาเทพสุดาวดีและ
สมเด็จเจาฟากรมพระศรีสุดารักษ  ตองทรงเปนผูไกลเกล่ียจึงคืนดีกันเหมือนเดิม 

 
 โขนโรงนอกหรือโขนนั่งราว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ภาพท่ี 50 โขนโรงนอก 

           ท่ีมา : www.mcpswis.mcp.ac.th 16 มิ.ย. 2559 

 

 โขนโรงนอกนี้จัดแสดงบนโรง  ไมมีเตียงนั่งแตมีราวไมกระบอกพาดตามสวนยาวของโรงตรงหนา
ฉากออกมามีชองทางใหผูแสดงเดินไดรอบราวตัวโรงมักมีหลังคา ตัวโขนท่ีเปนตัวเอกออกมาแสดงจะนั่ง
บนราวไมกระบอกแทนเตียงสมมติวาเปนเตียง หรือท่ีนั่งประจําตําแหนง มีแตบทพากยกับบทเจรจา ไมมี
การขับรอง ปพาทยบรรเลงเพลงหนาพาทย เชน กราวใน กราวนอก คุกพาทย ตระนิมิต ฯลฯ โขนชนิดนี้ 
จะตองบรรเลงเพลงหนาพาทย มาก จึงตองมีดนตรีบรรเลง 2 วง วงท่ี 1 ต้ังหัวโรง อีกวงหนึ่งต้ังทายโรง ป
พาทย 2 วง นี้เรียกวา วงหัว วงทาย หรือวงซาย วงขวา การแสดงโขนนั่งราวนี้ยังมีวิธีการแสดงเพิ่มเติม
ออกไปอีก เรียกวา “โขนนอนโรง ” คือในเวลาบายกอนถึงวันแสดงวันหนึ่งปพาทยบรรเลงเพลงโหมโรง 
และขณะโหมโรงนั้นพวกตัวโขนจะออกมากระทุงเทาตามจังหวะเพลงท่ีกลางโรง จบโหมโรงแลวก็แสดง
ตอนพระพิราพออกเท่ียวปาจับสัตวกินเปนอาหาร  พระรามหลงเขาไปในสวนพวาทองของพระพิราพ จบ
การแสดงตอนนี้แลวก็หยุดพักนอนคางคืนเฝาโรงอยูคืนหนึ่ง วันรุงข้ึนจึงแสดงตามเรื่องท่ีกําหนดไว ตอนนี้
แหละท่ีเรียกกันวา “โขนนอนโรง” 
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 โขนโรงใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ภาพท่ี 51 โขนโรงใน 

         ท่ีมา : www.swu-farang.exteen.com16 มิ.ย. 2559 

 

 ไดแกโขนท่ีปรับปรุงข้ึนใหม โดยนําเอาการแสดงโขน และละครในประสมกัน การแสดงท่ีมีท้ังทา
รําเตน และการฟอนรําตามแบบละครใน การดําเนินเรื่องมีพากยเจรจาตามแบบโขน และนําเพลงรอง
เพลงระบําตามแบบละครในผสมผสานเขาดวยกัน ตามปกติละครในแสดงเรื่องรามเกียรต์ิอยูแลว ผูแสดง
โขนท่ีแสดงเปนเทพบุตรเทพธิดา และมนุษยชายหญิง ท่ีเคยสวมหัวโขนปดหนาหมด ก็เปล่ียนมาเปน
เครื่องประดับศีรษะ เชน ชฎา มงกุฎ รัดเกลา ฯลฯ อยางละครใน และไดปรับปรุง บทพากย บทเจรจา 
และบทรองไห ใหไพเราะสละสลวย เพื่อใหการแสดงโขน งดงามยิ่งข้ึนและเหมาะกับการแสดงท่ีประณีต
บรรจง ภายหลังนํามาแสดงในโรงอยางโรงละครใน จึงเรียกวาโขนในโรง ในการเลนโขนท้ังส่ีอยางท่ีกลาว
มาแลวนั้น ไมแบงเปนตอน และไมแบงฉาก เพราะยังไมมีการสรางฉากประกอบตามเนื้อเรื่อง การแสดง
จึงดําเนินเรื่องติดตอกันไปโดยผูดูนึกภาพเปนฉากเอาเอง 
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 โขนหนาจอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ภาพท่ี 52 โขนหนาจอ 

         ท่ีมา : www.swu-farang.exteen.com16 มิ.ย. 2559 

 

 ไดแกการเลนโขนหนาจอหนังใหญ ตามปกติเมื่อเลนหนังใหญจะปกเสาขึงจอผาขาวท่ีปลายเสา
ท้ังส่ีตน ใชปกกํามัดหางนกยูง ยอดกําหางนกยูงปกธงแดง หรือธงชางติดระบายหนาจอเพื่อใหสวยงาม 
ครั้นตอมาจึงใชผาดิบท้ังสองขาง ทําเปนชอประตูเขาออกแลวทําเปนรูปซุมประตู เชนประตูเมืองดานหนึ่ง
ของหนาจอ เขียนเปนรูปปราสาทราชวังสมมติวาเปนกรุงลงกา อีกดานหนึ่งของจอเขียนเปนรูปคาย
พลับพลาของพระราม ครั้นตอมาภายหลังไดสรางเวทีข้ึนท่ีหนาจอหนังใหญ และใชเวทีนั้นเลนโขน
กลางแจงดวย แมจะไมเลนหนัง เลนแตโขนก็คงใชเวที และฉากอยางนั้นจึงเรียกโขนท่ีเลนหนาจอวา โขน
หนาจอ ตอมามีวิธีเลนแสดงเหมือนกับโขนโรงในหากแตเลนบนเวทีหนาจอ ซึ่งกรมศิลปกรไดใชเปน
แบบอยางในการเลนโขนกลางแจงในงานตางๆ เชน แสดงท่ีทองสนามหลวง หรือตามงานวัดท่ัวๆไป 
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 โขนฉาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพท่ี 53 โขนฉาก 

                ท่ีมา :www.youtube.com 16 มิ.ย. 2559 

 

 โขนฉากนี้เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยมีผูคิดสรางฉากประกอบการแสดงโขนบนเวทีข้ึน คลาย
กับบทละครดึกดําบรรพ ผูริเริ่มออกแบบฉากนั้นเขาใจวาเปนสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
วิธีแสดงใชศิลปะการแสดงแบบโขนโรงใน มีบทพากยเจรจา และขับรอง แตปรับปรุงบทใหกระชับ มีการ
ประดิษฐสรางฉากข้ึนประกอบ เพื่อใหเขากับเหตุการณตามทองเรื่อง จึงเรียกโขนชนิดนี้วา “โขนฉาก” 

เชน โขนชุดตางๆ ท่ีกรมศิลปกรปรับปรุงใหม แลวนําออกแสดงใหประชาชนชม ณ โรงละครของกรม
ศิลปกร เปนประจําต้ังแต พ.ศ. 2489 เปนตนมา เชนโขนชุดปราบกากนาสูร โขนชุดหนุมานอาสา โขนชุด
มารช่ือ พิเภก โขนชุดหนุมานชาญสมร โขนชุดศึกสัทธาสูร – วิรุณจําบัง ฯลฯ เปนโขนฉากท้ังส้ิน อนึ่ง 
โขนท่ีแสดงทางโทรทัศนก็เปนโขนฉากดวย เพราะมีฉากประกอบตามเนื้อเรื่อง 
 โขนแสดงในงานตางๆท่ัวไป เชน งานฉลองวัดวาอาราม งานตรุษสงกรานต งานวันข้ึนปใหม ฯลฯ 
ในปจจุบันเอกชนนิยมแสดงในงานศพ เรียกวาโขนหนาไฟ 

 

วงดนตรีประกอบการแสดงโขน 
 วงดนตรีประกอบการแสดงโขนนั้น ไดแก “วงปพาทย” บางสมัยเรียก “พิณพาทย” คือ วงดนตรี
ประกอบดวย ประนาด ฆอง กลอง ตะโพน ฉ่ิง สวนขนาดของวงแบงออกเปน วงปพาทยเครื่องหา วงป
พาทยเครื่องคู และวงปพาทยเครื่องใหญ 
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ตัวละครในการแสดงโขน 
 การแสดงโขนนั้นเปนแบบแผนท่ีปฏิบัติสืบทอดโดยผูแสดงสวมหัวโขนท้ังท่ีเปนชฎา ซึ่งเปดหนา 
และหัวโขนปดหนา ยกเวนตัวตลกท่ีตองพูด และเจรจา เพื่อนําเขาสูเรื่องของแตละตอนปกติการแสดงโขน
ข้ันประกอบดวยลักษณะ 4 จําพวก คือ พระ นาง ยักษ และลิง ซึ่งแตละจําพวกมีลีลาการแสดงและการ
แตงกายท่ีแตกตางกันโดยส้ินเชิงดังนี้ 
 

 ตัวพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ภาพท่ี 54 ตัวพระ 

   ท่ีมา :www.jamesdiffe.wordpress.com  16 มิ.ย. 2559 

 
 แมการแสดงโขนจะตรงกับภาษาอังกฤษวา “มาสค เพลย” คือการแสดงท่ีสวมหนากาก แตมี
ขอยกเวนสําหรับตัวพระ นาง ในโขน ซึ่งปจจุบันผูแสดงท่ีเปนมนุษยท้ังผูหญิง ผูชาย และเทวดา ซึ่งไดแก 
พระราม พระลักษณ พระอิศวร พระนารายณ  พระพรหม และพงษเผาของพระราม ซึ่งมีพระพรต และ
พระสัตรุต ไมตองสวมหนากาก สวนหัวโขนนิยมใชชฎาแทน 
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 ตัวนาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ภาพท่ี 55 ตัวนาง 
        ท่ีมา :www.sites.google.com  16 มิ.ย. 2559 

 

 ตัวละครท่ีเปนตัวนางในโขนเรื่องรามเกียรต์ินั้น มีท้ังมนุษยยักษ ปลา นาค แตละตัวบอกชาติ
กําเนิด โดยสวมศีรษะ และหางสัญลักษณ สําหรับตัวละครท่ีเปนนางในการแสดงโขน ไดแก นางสีดา นาง
มณโฑ นางเบญจกาย นางสุพรรณมัจฉา นางสวาหะ นางกากนาสูร นางสํามนักขาสําหรับบุคลิกของตัว
นางในโขน และละครรํานั้น สามารถแยกเปน 2 ประเภท คือ นางกษัตริย และนางตลาด นางกษัตริย คือ
ตัวนางเอก ซึ่งมีลีลาเยื้องยางอิริยาบถ แตละครั้งแสดงใหเห็นถึงความเปนผูดี และนุมนวล ไมวาจะเปน
โอกาสใดก็ตาม เชนเศราโศก ก็กระทําแตพองาม ดีใจก็เพียงยิ้มโดยกรีดนิ้วมาท่ีริมฝปาก เวลาโกรธก็
เพียงแตแสดงกิริยาขัดใจ ไมใชมือ หรือเทาฟุมเฟอยโดยไมจําเปน 

 นางตลาด หมายถึง ทาทางท่ีตัวนางรําเนนบุคลิกเฉพาะบทบาทนั้นๆ มีทาทางกระฉับกระเฉง 
วองไว สะบัดสะบ้ิง เชน ทานางเบญจกายแมตอนท่ีแปลงกายเปนนางสีดาแลว ก็ยังมีทาทีท่ีดูแลวขัดกับ
บุคลิกของนางสีดา ทาทางนางวาลี ในเรื่องพระอภัยมณี นางคอมในเรื่องอเิหนา นางรื่น นางโรย ในเรื่อง
พระลอ และนางโนรี ในเรื่องศรีธรรมโศกราช เปนตน ตัวแสดงท่ีไดรับการฝกในบทนางตลาดนั้น ตองมี
ความเช่ียวชาญในเชิงนาฏศิลปมากกวาตัวนางกษัตริย 
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 ตัวยักษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ภาพท่ี 56 ตัวยักษ 
      ท่ีมา :www.drartchula.blogspot.com16 มิ.ย. 2559 

 

 ตัวยักษในบทเรื่องรามเกียรต์ินั้นมีมากมาย ไดแก ทศกัณฐ กุมภรรณ อินทรชิต รามสูร 
ไมยราพณ  วิรุณจําบัง ฯลฯ ตัวยักษจะตองมีลักษณะสูง วงเหล่ียมตลอดจนการทรงตัวดูแข็งแรง บึกบึน 
ลีลาสงาซึ่งตองไดรับการฝกมาอยางดี ในท่ีนี้ขอยกตัวอยางพญายักษ คือ ทศกัณฐ ซึ่งเปนตัวสําคัญของ
เรื่องรามเกียรต์ิทศกัณฐเปนยักษ ฝายอะธรรม ลีลาการแสดงประกอบไปดวยลวดลายมากมาย ไมวาจะ
เปนกิริยาโกรธ ก็กระทืบเทาตึงตังโครมคราม หันหนาหันหลัง เวลาดีใจหรือสบายใจก็นั่งกระดิกแขนขา 
 เวลากรุมกริ่มเกอเขินก็แสดงทาอายในแบบของยักษ เชน ตอนทศกัณฐเกี้ยวนางเบญจกาย  ซึ่ง
เปนหลานของตัวเอง โดยสําคัญผิดวาเปนนางสีดา การแสดงลีลาของทศกัณฐในตอนนี้ประกอบไปดวย
การสายไหล ปดพระภูษา และชายไหวชายแครง เกอเขิน ไมรูวาจะวางมือตรงไหน เด่ียวประกบฝามือท่ี
อก ถูไปมาแลวเอามือปดหนากิริยาตอนนี้ของทศกัณฑจะใชอิริยาบถทุกสวนของรางกาย นับต้ังแตศรีษะ 
มือ เทา ไหล ลําตัว ฯลฯ เปนภาพท่ีนิยมช่ืนชอบมากของผูดูโขน เพราะขัดกับบุคลิก และทารําท่ีสงาของ
ลีลา การรําแบบยักษของทศกัณฐ ซึ่งปกติตัวยักษจะหัดไดยากกวาตัวอื่นๆ 
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 ตัวลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ภาพท่ี 57 ตัวลิง 
    ท่ีมา :www.jamesdiffe.wordpress.com16 มิ.ย. 2559. 

 
 ทหารฝายพระรามลวนเปนลิงท้ังส้ิน ยกเวนพิเภกซึ่งเปนนองทศกัณฐ มีชาติกําเนิดเปนยักษ แต
เขามาสวาวิภักด์ิกับพระราม ลีลาการเตนของลิงมีท้ังกระโดโลดเตน ตีลังกา ลุกล้ีลุกลนตามลักษณะ
ธรรมชาติของลิง การเตนจะเขากับจังหวะดนตรี 
 ตัวลิงเปนตัวแสดงท่ีไดรับการฝกมาอยางดี โดยเฉพาะตัวหนุมานทหารเอก ซึ่งมีนอยคนท่ีสามารถ
ฝกตัวลิงดีจนไดรับความชํานาญอยางจริงจังได 
 

เร่ืองสําหรับเลนโขน 
 เรื่องท่ีนํามาใชเลนโขนแตเดิมจะเคยนําเรื่องอื่นมาเลนบางหรือไม ไมมีหลักฐานปรากฏ แตเรื่องท่ี
ใชสําหรับเลนโขนตามท่ีรูจักกันแพรหลายมาจนบัดนี้คือ เรื่อง รามเกียรต์ิ 

 เรื่องรามเกียรต์ิมีหลายสํานวนดวยกัน ท้ังไทย ชวา อินเดีย โดยเฉพาะชาวอินเดียมีคติในเรื่อง
ความเคารพนับถือมาแตสมัยโบราณหลายพันปโดยเช่ือวาหากใครอาน หรือไดฟงเรื่องรามายณะ หรือ
รามเกียรต์ิ ก็สามารถลางบาปไดประสงคส่ิงใดก็จะไดดังปรารถนามีอายุยืน และหากตายลงก็ไปอยูใน
พรหมโลก 

 รามายณะหรือรามเกียรต์ิเปนเรื่องของพระราม  ซึ่งเปนปางหนึ่งของพระนารายณ อวตารลงมา
เพื่อปราบอสูรท่ีคอยเบียดเบียนเทวดา และมนุษยใหไดรับความเดือดรอนเสมอ ชาวอินเดียไมเพียงแต
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เคารพนับถือพระรามในฐานะพระนารายณอวตารเทานั้น ยังยกยองพระรามในฐานะเปนวีรบุรุษ และเปน
กษัตริยผูทรงคุณธรรมเปนเลิศ  มีความซื่อสัตยในคุณบิดามารดา มีเมตตาปราณีตอญาติพี่นอง และเปน
สามีท่ีซื่อตรงรักใครตอชายา คือ นางสีดาอยางแทจริง รวมท้ังสามารถปกครองแวนแควนใหเกิดสันติสุข 
แกทวยเทพ และมนุษยได นับเปนกษัตริยท่ีทรงทศพิศราชธรรมท่ีควรยึดเปนแบบแผน 

 เรื่องราวของรามเกียรต์ิเปนท่ีช่ืนชอบแกชาวอินเดียมากข้ึนจึงไดแพรหลายออกเปนภาษา
สันสกฤต  และฮินดู  ตอมาอารยธรรมอินเดียไดแพรหลายมายังประเทศใกลเคียงทางตะวันออกเฉียงใต 
อันไดแก อินโดนีเซีย ฟลิปนส และไทย ดังนั้น วัฒนธรรม และคติความเช่ือในดานวรรณกรรม และการ
แสดงเรื่องราวรามเกียรต์ิ จึงหล่ังไหลเขามายังประเทศไทยดวย 

 เนื้อเรื่องท่ัวไปของรามเกียรต์ิเปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับสงครามระหวาง “พระราม” กษัตริยแหงกรุงอ
โยธยา ซึ่งมีพระอนุชา คือ พระลักษณ มีบริวารคือ พญาวานร กับ “ทศกัณฐ” ซึ่งเปนราชาแหงยักษเจา
กรุงลงกาพญาฝายอสูรสาเหตุแหงสงครามเกิดจากทศกัณฐไปลักพานางสีดา มเหสีของพระรามไวในสวน
ขวัญ ณ กรุงลงกา เพื่อนํามาเปนชายาของตน พระราม และพระลักษณไดติดตามมา และไดสองพญา
วานร คือ พญาสุครีพราชาแหงกรุงขีดขิน และทาวมหาชมพูราชาแหงกรุงชมพูมาเปนบริวาร 

 สาเหตุแหงสงครามเกิดจากทศกัณฐไปลักพานางสีดา มเหสีของพระรามไวในสวนขวัญ ณ กรุง
ลงกา  เพื่อนํามาเปนชายาของตนพระรามและพระลักษณ จึงจัดพรากสองนครเคล่ือนทัพเพื่อจองถนน
ขามทะเลไปต้ังพลับพลา  สรางคายประชิดกรุงลงกา กระทําสงครามกับทศกัณฐหลายหน ผลัดกันรุกผลัด
กันรับ และผลสุดทายฝายอธรรมก็พายแพแกฝายธรรมในท่ีสุด นับเปนวรรณคดีท่ีสอนใหเห็นถึงบาปบุญคุณ
โทษ ไดเปนอยางดี 

 สําหรับรามเกียรต์ิฉบับของไทยท่ีกวีไดแตงข้ึนเปนบทนาฏกรรมดวยสํานวนคําประพันธตางๆเปน
บางตอนหรือท้ังเรื่อง เพื่อประโยชนในการเลนหนัง โขน ละครนั้น มีหลักฐานปรากฏวาไดแตงข้ึนในยุค
สมัยทีแตกตางกัน 

โอกาสในการแสดงโขน 
 แตเดิมพระมหากษัตริยไทยทรงถือวาโขนเปนราชูปโภคสวนพระองคอยางหนึ่ง จึงปรากฏวาใน
สมัยโบราณ โขนจัดเปนการเลนท่ีตองหามมิใหเอกชนมีไวนอกจากโขนของหลวง ซึ่งมีประจําอยูในราช
สํานัก 

 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ตรัสเลาไววา แตกอนมาพระเจาแผนดินโปรดเกลาฯให
ฝกหัดพวกมหาดเล็กหลวงไว เพื่อใหแสดงโขนในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และงานหลวงอื่นๆ แตใน
ช้ันหลังปรากฏวาการฝกหัดโขนทําใหชายผูรับฝกหัดคลองแคลววองไวในกระบวนรบพุง ซึ่งเปนประโยชน
ในการตอสูขาศึก จึงพระราชทานอนุญาตใหเจานาย ขุนนางผูใหญตลอดจนผูวาราชการเมืองหัดโขนได ไม
หามปรามเหมือนแตแรก 

 ฉะนั้นเจานาย และขาราชการผูใหญแตกอนใครมีบาวไพรมากจึงมักหัดโขนข้ึนสําหรับประดับเกียรติ  
เมื่อโขนมีแพรหลาย การเลนโขนจึงมีในการมหรสพสําคัญๆ เชน ในการฉลองพระอารามงานศพผูมีบรรดาศักด์ิ
สูง ฯลฯ 
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 ในหนังสือเรื่อง “สัมพันธภาพทางประวัติศาสตรของสยามครั้งใหม” ของลาลูแบร ซึ่งเขียนไวเมื่อ
คราวเปนราชทูตฝรั่งเศสเจามาเจริญไมตรีในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ก็พูดถึงโขนวา “โขน
และระบําตามปกติเขาแสดงในงานศพ บางคราวก็แสดงในโอกาสอื่นๆ”   

 ดังนั้นโขนในอดีต จึงใชเลนท้ังในงานศพ และในงานฉลอง สําหรับโขนท่ีเลนในงานศพมักเปน
ชนิดท่ีเรียกกวา “โขนหนาจอ” และโขนนั่งราว” แตไมนิยมนํา “โขนกลางแปลง” และ “โขนโรงใน” มา
เลน แตก็ไมไดยึดถือเปนกฎตายตัว เพราะเมื่อคราวถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมชน
กาธิราชเมื่อปมะโรง ในรัชกาลท่ี 1 ก็ปรากฏวาเลนโขนกลางแปลงผสมโรง ระหวางพวกศิลปนวังหนากับ
พวกศิลปนวังหลวง 
 การท่ีนําโขนไปเลนในงานศพนั้น มิไดหมายความวาการเลนโขนเปนอวมงคล แตเปนการเลนเพื่อ
บูชาศพ หรือฉลองอัฐิ ซึ่งโดยปกติจะเปนศพ หรืออัฐิของผูหลักผูใหญ หรือเจานายขุนนางผูสูงศักด์ิ ดวย
เปนท่ีเคารพนับถือของหมูชนสวนมากในบานเมืองนั้นๆ  
 สําหรับการเลนโขนในงานสมโภช อาจอางหลักฐานจากพระราชพงศาวดาร เชน ในรัชกาลสมเด็จ
พระเจาบรมโกศครองกรุงศรีอยุธยา ก็ปรากฏวาไดใหโขนข้ึนไปเลนมหรสพสมโภชพระพุทธบาทท่ีสระบุรี 
 ครั้นในสมัยรัชกาลท่ี 6 เมื่อครั้งดํารงพระราชอิสริยยศ เปนสมเด็จพระบรมโอรสราชสยาม
มกุฎราชกุมาร ไดโปรดเกลาฯ ใหฝกหัดโขนสมัครเลนข้ึน ในตอนปลายรัชกาลท่ี 5 เคยโปรดใหพวกโขน
สมัครเลนของพระองคไปเลนชวยงานเปดโรงเรียนนายรอย ช้ันมัธยม และในงานพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกสมโภชเฉลิมพระเกียรติท่ีโรงโขนหลวง สวนมิสกวัน 

 ในรัชกาลท่ี 6 นี้โปรดใหเลนโขนในงานมงคลอื่นๆอีก เชน งานสมโภชชางเผือกงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา และโปรดเกลาฯ ใหเลนโขนในงานฉลองวันประสูติเจานายสูงศักด์ิอีกหลายครั้ง นาจะเปน
เพราะทรงถือวาการเลนโขนเปนมงคลสมโภช จึงโปรดใหเลนในโอกาส ดังกลาว จนอาจกลาวไดวา ทุก
โอกาสท่ีมีงานมหกรรมใหญ และถือเปนงานสําคัญ จะตองมีโขนเลนสมโภชดวยเสมอ จนถือเปนธรรม
เนียมกันวา ถางานใดไมมีโขน งานนั้นก็ไมใหญจริง 
 นอกจากจะมีการเลนโขนในงานฉลอง และงานสมโภช เขาใจวาการเลนโขนของหลวง ก็เพื่อเปน
การทํานุบํารุงศิลปะ และเพื่อทรงสําราญพระราชหฤทัยของพระมหากษัตริย ซึ่งโปรดใหมีเปนประจํา เชน 
ในรัชกาลท่ี 1 ปรากฏวาโปรดใหสรางโรงโขนหลวงข้ึนไวในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งใหเลนชักรอก และเปน
โรงเลนละครไดดวย เพราะเปนโรงขนาดใหญ 
 และยังมีโรงโขนหลวงสวนมิสกวันอีกแหงหนึ่ง ซึ่งยังปรากฏรูปรางอยูในปจจุบัน ก็ใชท้ังเลนโขน   
และเลนละคร แตเรียกวา “โรงโขนหลวง” กับในสถานท่ีหลังพระท่ีนั่งบรมพิมานใน พระบรมมหาราชวัง 
ก็โปรดใหสรางโรงไวอีกแหงหนึ่งใชเลนท้ังโขน และละคร แตเรียกวาโรงละครสวนศิวาลัย” รวมท้ังโปรด
เกลาฯ ใหต้ังกรมโขนหลวงข้ึนแตโบราณ 

 ครั้งถึงสมัยรัชกาลท่ี 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงฝกใฝในการทํานุบํารุงศิลปะ
ดานนี้เปนอยางยิ่ง ไดโปรดใหรวมกรมโขนหลวงเขาในกรมมหรสพ และทรงทํานุบํารุงครูบาอาจารยให
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ฝกหัดศิลปนข้ึนไวสืบตอไป นอกจากนี้ยังทรงพระอุตสาหะแตงบทและทรงซอมศิลปนทางโขน และละคร
แลว ยังทรงแสดงดวยพระองคเองอีกดวย 

เคร่ืองแตงกาย 
 เครื่องแตงกายนับเปนองคประกอบอยางหนึ่งในการแสดงนาฏศิลป ไมวาจะเปนนาฏศิลปองชาติ
ใด ท้ังของชาวตะวันตกและชาวตะวันออก การแสดงโขนเรื่องรามเกียรต์ิของไทยก็เชนเดียวกัน จําเปน
จะตองมีเครื่องแตงกายสําหรับใหตัวแสดงสวมใส ท้ังนี้เปนเพราะวา ตัวแสดงโขนนั้นแบงประเภทออกเปน
พระ นาง ยัก  และลิงตามท่ีกลาวไวแลว ดังนั้นในการแสดงจึงจําเปนตองมีเครื่องทรงสําหรับแสดงแตละ
ประเภทแตกตางกันไป (ธีรภัทร ทองนิ่ม 2555 : 73) หากกลาวถึงการแสดงโขนจะพบวา เครื่องแตงกาย
ของการแสดงโขนก็ไดแบบอยางมาจากกษัตริยนั้นเอง ท้ังรูปลักษณะและความคิดท่ีจะใชความแพรวพราว
เปนเครื่องทําใหเกิดความสวยงาม (คมกฤช เครือสุวรรณ 2534 : 142)   

 
 ตัวพระ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองแตงกายและเคร่ืองประดับตัวพระ 
(แขนขวา  แสดงเส้ือแขนส้ันไมมีอินทรธนู  แขนซาย  แสดงเส้ือแขนยาวมีอินทรธนู) 

1. กําไลเทา 
2. สนับเพลา 
3. ผานุงในวรรณคดีเรียกวา ภูษา หรือพระภูษา 
4. หอยขางหรือเจียระบาด หรือชายแครง 
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5. เส้ือ  ในวรรณคดีเรียกวา ฉลององค 
6. รัดสะเอว  หรือรัดองค 
7. หอยหนาหรือชายไหว 

8. สุวรรณกระถอบ 

9. เข็มขัด หรือปนเหนง 
10. กรองคอ 

11. ตาบหนา  หรือตาบทับในวรรณคดีเรียกทับทรวง 
12. อินทรธนู 
13. พาหุรัด 

14. สังวาล 

15. ตาบทิศ 

16. ชฎา 
17. ดอกไมเพชร 

18. จอนหู 

19. ดอกไมทัด 

20. อุบะ หรือพวงดอกไม 
21.  ธํามรงค 
22. แหวนรอบ 

23. ปะวะหลํ่า 
24. กําไลแผงในวรรณคดีเรียกวาทองกร 
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 ตัวนาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองแตงกาย 
1. กําไร 

2. เส้ือในนาง 
3. ผานุงในวรรณคดีเรียกวาภูษา 
4. เข็มขัด 

5. สะอิ้ง 
6. ผาหมนาง 
7. นวมนาง 
8. จ้ีนาง 
9. พาหุรัด 

10. แหวนรอบ 

11. ปะวะหลํ่า 
12. กําไลตะขาบ 

13. กําไลสวม 

14. ธํามรงค 
15. มงกุฎ 

16. จรหู  หรือ  กรรเจียกจร 

17. ดอกไมทัด 

18. อุบะหรือพวงดอกไม 
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 ตัวยักษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองแตงกายและเคร่ืองประดับตัวยักษ 
1. กําไลเทา 
2. สนับเพลา 
3. ผานุง ในวรรณคดีเรียกวาภูษา 
4. หอยขาง 
5. ผาปดกนหรือหอยกน 

6. เส้ือ  หรือฉลององค 
7. รัดสะเอว  หรือรัดองค  หรือรัดพัสตร 
8. หอยหนา  หรือชายไหว 

9. เข็มขัด  หรือปนเหนง 
10. รัดอก  หรือรัดองค 
11. ตาบหนา 
12. กรองคอ  หรือนวมคอ 

13. ทับทรวง 
14. สังวาล 

15. ตาบทิศ 

16. แหวนรอบ 

17. ปะวะหลํ่า 
18. กําไลแผง 
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19. พวงประคําคอ 

20. หัวโขน 

21. คันศร 

 บรรดาพญายักษตัวอื่นๆ ในการแสดงโขนก็แตงกายคลายกันนี้ตางกันท่ีสีและลักษณะของหัวโขน 

 

 
 ตัวลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

เคร่ืองแตงกายและเคร่ืองประดับตัวลิง 
1. กําไลเทา 
2. สนับเพลา 
3. ผานุง หรือภูษา 
4. หอยขาง 
5. หางลิง 
6. ผาปดกน 

7. เส้ือ 

8. รัดสะเอว 

9. หอยหนา หรือชายไหว 

10. เข็มขัด  หรือปนเหนง 
11. กรองคอ 

12. ทับทรวง 
13. สังวาล 



110 

 

14. ตาบทิศ 

15. พาหุรัด 

16. แหวนรอบ 

17. ปะวะหลํ่า 
18. กําไลแผงหรือทองกร 

19. หัวโขน 

20. ตร ี

 จะเห็นไดวาเครื่องแตงกายสําหรับการแสดงโขนนั้น เปนการแตงกายเลียนแบบมาจากเครื่องทรง
ของพระมหากษัตริยท่ีสวยงามประดับประดาดวยความวิจิตรงดงาม ซึ่งทางนาฏศิลปเรียกวาเปนการแตง
กายแบบ “ยืนเครื่อง” นั้นเอง 
 สามารถสรุปไดวา โขนถือเปนนาฏกรรมช้ันสูงอยางหนึ่งของไทย ท่ีมีมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา 
ถือเปนมหรสพท่ีสําคัญ โขนเปนการแสดงท่ีผูแสดงตองสวมหนากากหรือหัวโขน ดําเนินเรื่องดวยการ
พากยการเจรจา วงดนตรีใชวงปพาทยประกอบการแสดง ตัวละครสําหรับการแสดงโขนแบงออกเปนส่ี
ฝาย ซึ่งมีความโดดเดนเปนเอกลักษณ การแสดงเปนไปดวยการรายรําท่ีประณีตบรรจง ออนชอยสวยงาม
ตามแบบฉบับของนาฏศิลปไทย  
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แบบฝกหัดทายบท 
ตอนท่ี 1 จงตอบคําถามตอไปนี ้

1. โขน  หมายถึง....................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

2. โขนมีกําเนิดมาจากการแสดงกี่อยาง  อะไรบาง 
.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

3. วิวัฒนาการของโขนแบงเปนกี่ประเภท อะไรบาง 
.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

4. จงอธิบายลักษณะการแสดงโขนกลางแปลงมาพอสังเขป 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

5. ตัวแสดงโขนแบงออกเปนกี่ฝาย  อะไรบาง 
.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

6. วงดนตรีท่ีใชในการแสดงโขนคือ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

7. การแสดงโขนแตงกายแบบใด 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

8. โอกาสท่ีใชในการโขนคือ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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9. เรื่องท่ีนิยมแสดงโขนคือ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

10. การแสดงโขนรับอิทธิพลจากการแสดงหนังใหญ  กระบ่ีกระบอง  และชักนาคดึงดําบรรพในสวน
ของอะไรบาง 
............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

 
 
ตอนท่ี 2 จงบอกเคร่ืองประดับการแตงกาย ใหถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเลข 1 ……………………………………………………. 

.หมายเลข 2……………………………………………………. 

 หมายเลข 20…………………………………………………. 

หมายเลข 19…………………………………………………. 

หมายเลข 21…………………………………………………. 

หมายเลข  9…………………………………………………. 

หมายเลข 14…………………………………………………. 

 หมายเลข 12…………………………………………………. 

หมายเลข 16…………………………………………………. 

หมายเลข 11………………………………………………… 
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ตอนท่ี 3 การแสดงโขนมีความสําคัญอยางไร จงอธิบาย 
 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 
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หนวยท่ี 4 เร่ืองละครไทย                                        จํานวน 3 คาบ 

 
แผนบริหารการสอนประจําหนวยท่ี 4  

ละครไทย 
 
สาระสําคัญ 
 ละครเปนส่ิงจําเปนตอชีวิตมนุษย ชาติท่ีมีวัฒนธรรมเกาแกจะมีตํานานแสดงถึงกําเนิดแหงการ
ละครประจําชาติของตนไวตางๆ กัน  และทุกชาติทุกภาษาจัดการแสดงละครข้ึนเพื่อเปนการสรรเสริญ
พระผูเปนเจา หรือ ยอพระมหากษัตริย 
 ละครไทยถือเปนศิลปะประจําชาติไทยอยางหนึ่งท่ีมีมาแตโบราณกาลเปนศิลปวัฒนธรรมไทยอัน
เปนมรดกทางดานวัฒนธรรมแสดงถึงความเปนเอกลักษณของไทยท่ีมีความประณีตงดงามมีความสําคัญ
และจําเปนตอชีวิตมนุษยพอสมควร  ดวยใจรักและมีศรัทธาอยางแรงกลาท่ีจะทํานุบํารุงตลอดจนการ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรม 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 หลังจากไดศึกษาบทเรียนแลว นักศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายประวัติความเปนมาของละครไทยไดถูกตอง 
 2 อธิบายความหมายของละครไทยแตละประเภทไดถูกตอง 
 3. แยกประเภทของละครไทยไดถูกตอง 
 4. บอกถึงขอแตกตางของละครแตละประเภทไดถูกตอง 
 5. ตระหนักถึงความสําคัญของละครไทย อันบงถึงความเปนไทยไดอยางชัดเจนและ
ทรงคุณคา 

 

เนื้อหาสาระ 
 เนื้อหาสาระในบทนี้ ประกอบดวย 

 1. ประวัติความเปนมาของละครไทย 

 2. ความหมายของละครไทย 

 3. ประเภทของละครไทย ไดแก ละครชาตรี ละครนอก ละครใน ละครดึกดําบรรพ ละคร
พันทาง ละครเสภา ละครรองและละครพูด 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องละครไทย มีดังนี ้
 สัปดาหท่ี 5 (3 ช่ัวโมง) 
 1. ผูสอนช้ีแจงเนื้อหาสาระ วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียนการสอนของบทเรียนใหแก
ผูเรียนฟง 
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 2. ผูสอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับละครไทยในหัวขอ ประวัติความเปนมา ความหมายของ
ละครไทย และประเภทของละครไทย 

 3. ผูสอนใหผูเรียนดูวีดีทัศน ตัวอยางการแสดงละครไทยแตละประเภท พรอมบรรยาย
เพิ่มเติม 

 4. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุมรวมกันวิเคราะหการแสดงละครไทยท่ีผูสอนใหดู แลวนําเสนอ
หนาช้ันเรียน 

 5. ผูสอนและผูเรียนรวมกัน วิเคราะห สรุปเนื้อหา และรวมกันหาแนวทางในการอนุรักษ
การแสดงละครไทยใหคงอยูตอไป 

 6. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามขอสงสัยในเนื้อหาสาระ 

 7. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัสทายบทและกําหนดสง 
 8. ผูสอนเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนราบวิชาสุนทรียภาพเพื่อชีวิต (นาฏศิลป) 
 2. ไฟล Power Point 

 3. วีดีทัศน 
 4. แบบฝกหัดทายบท 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. สังเกตจากนักศึกษาตอบคําถาม และอภิปรายไดถูกตอง 
 2. นักศึกษามีความสนใจ กระตือรือรน และใหความรวมมือในการรวมกิจกรรมการเรียน
การสอนอยูในระดับดี 

 3. นักศึกษามีความพรอม ความต้ังใจ และกลาแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นและตอบ
คําถามอยูในระดับดี 

 4. นักศึกษาตอบแบบฝกหัดทายบทไดรอยละ 80 

 5. สังเกตจากการสํารวจรายช่ือการเขาช้ันเรียน 

เนื้อหา 
 
ความหมายของละคร 
 การละครถือเปนศิลปะแขนงหนึ่งท่ีมีมาแตโบราณอยูดวยกันทุกชาติทุกภาษาแตกตางกันตาม
วิถีทางวัฒนธรรมของแตละชนชาติแตละทองถ่ิน ละครจะเปนการแสดงท่ีสะทอนถึงวิถีความเปนอยู 
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของแตละชนชาติไดเปนอยางดี 
 นิตยา จามรมาน และคณะ (2524 : 1) กลาววา ละคร คือ มหรสพอยางหนึ่งท่ีเลนเปนเรื่องตางๆ 
มุงหมายท่ีจะกอใหเกิดความบันเทิงใจ สนุกสนานเพลิดเพลินหรือเราความรูสึกของผูดู ขณะเดียวกันผูดูก็
จะไดแนวความคิดคติธรรมและปรัชญาจากละครนั้น 
 เบญจมาศ พลอินทรและเศรษฐ พลอินทร (2524 : 14) กลาววา ละคร คือ วรรณกรรมรูปหนึ่ง
เพื่อแสดงออกซึ่งอารมณของมนุษย โดยสรางตัวละครข้ึน สรางสถานการณข้ึน เพื่อใหตัวละครตองแสดง
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อารมณออกมาตามสถานการณ กอใหเกิดเหตุการณสอดคลองสืบเนื่องเปนเรื่องใหญ หากเรื่องเล็กๆ ท่ีตัด
ออกเปนตอนๆ นั้น ตอเนื่องกันไดโดยสนิท เปนท่ีพอใจคนดูก็นับวาละครเรื่องนั้นเปนละครท่ีดี  
 ดังนั้น ละคร คือมหรสพอยางหนึ่งซึ่งหมายถึงการกระทํา  หรือการแสดงมักเลนเปนเรื่องราว
ตางๆ  เปนละครท่ีใชทารําประกอบซึ่งกอใหเกิดความสนุกสนาน  ความบันเทิงใจ  เพลิดเพลิน ดัง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 703) ไดใหความหมายวา ละคร คือ การเลนจําพวกหนึ่ง 
ปกติตัวแสดงแตงเครื่อง มีบอกบทลํานําดังๆ มีทารําและมีทําเพลงมักแสดงเปนเรื่องราว 
ประวัติละครไทย 
 ละครไทยเปนการแสดงท่ีสะทอนถึงศิลปะและวัฒนธรรมไทยอันเปนสัญลักษณของความเปนไทย 
ธนิต อยูโพธิ์ (อางถึงใน สุมิตร เทพวงษ,2541 : 49) กลาวไววา การละครไทยมีมาต้ังแตสมัยโบราณ เปน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เปนสัญลักษณอันแลเห็นไดวาเปนไทย แมวาการแสดงนั้น จะไดรับแบบแผน
หรืออิทธิพลในทางวัฒนธรรมมาจากชาติอื่นก็ตาม แตไดดัดแปลงปรับปรุงจนเปนรูปลักษณของไทยแลวก็
ถือวาเปนไทย ถึงแมวาอดีตอาณาจักรไทยจะยังไมอยูอยางปจจุบันก็ตามแตหลักฐานบางอยางท่ีไดอางถึง
ความเปนเอกลักษณของไทย จากหลักฐานของอาจารยจีน แหงโรงเรียนสตรีชุงต้ัก ท่ีเซี่ยงไฮ กลาววา 
ตามหลักฐานท่ีคนพบนั้นปรากฏวาถ่ินฐานบานเดิมของชนชาติไทยนั้นคือ อาณาจักรท่ีจีนเรียกวาฉองวู
ฉองหวู ซึ่งต้ังอยูในมณฑลยูนาน มณฑลกวางตุง และ มณฑลกวางสี รวมเปนเวลา 5,000 ปมาแลว  ใน
สมัยพระเจาซุน กษัตริยของจีนไดเสด็จเยือนอาณาจักรฉองหวูของไทย ประชาชนพลเมืองแหงอาณาจักร
ใตนี้เปนผูมีความสามารถในทางศิลปะดนตรีเปนอยางดี แสดงใหเห็นวาบรรพบุรุษของชาติไทยนั้นมี
อุปนิสัยรักการดนตรีและละครฟอนรํามาแตโบราณ 
การละครไทยแบงออกเปน 5 สมัยดังนี้ 
 1. สมัยนานเจา 
 2. สมัยสุโขทัย 
 3. สมัยอยุธยา 
 4. สมัยกรุงธนบุรี 
 5. สมัยกรุงรัตนโกสินทร 
 รุจี ศรีสมบัติ (2547 : 79-83) ไดสรุปประวัติความเปนมาของละครไทยไวดังนี้ 
  
 สมัยนานเจา ชนชาติไทยสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษต้ังแตด้ังเดิมเรียกวาพวก “ไต” ซึ่งมี
อาณาจักรอยูทางตอนใตของจีน ในสมัยนานเจานี้พวกไตหรือคนไทยในตอนนั้น ก็มีการละเลนตาง ๆ อยู
แลว เชนระบํานกยูง ระบําหมวก และมีนิยายเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องนามโนราห ซึ่งตําราของชาวจีนได
บรรยายถึงวัฒนธรรมการเลนตางๆ ของจีนตอนใตไว และกลาวถึงนิยายเรื่องนามโนราหนี้วาเปนพวกไต 
ซึ่งชาวจีนถือวาเปนชนกลุมนอยของจีนคําวานามโนราห นาจะเพี้ยนไปเปนนางมโนราห เรารูจักกันดี
นั่นเอง นับวาไทยเรานี้เปนชาติท่ีมีศิลปะมาแลวแตด้ังเดิม 
 สมัยสุโขทัย ในสมัยนี้ สันนิษฐานไดจากศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงหลักท่ี 1 จากศิลาจารึก
พอขุนรามคําแหง มีศิลปะการบรรเลงดนตรีและรองรํา ทองเพลง กันมาแตโบราณแลว เรื่องละครก็มี
แสดงกันดวย เรื่องท่ีแสดงกันแนนอนก็คือ เรื่องมโนราห สวนเรื่องอื่นๆ นั้น มิไดมีการแสดงแพรหลาย
เทาใด นิยมการละเลนพื้นเมืองประเภท ระบํา รํา ฟอน ท่ีมีในภาคตางๆ มากกวา  
 สําหรับละครแกบนกับละครยกนี้ มีสืบเนื่องมาต้ังแตสมัยสุโขทัยแลวสมเด็จบรมวงศเธอกรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพ ทรงอธิบายไวในสาสนสมเด็จวา ในสมัยท่ีทานยังเปนเด็กอยูนั้นไดเคยเห็นละครชาตรี
เลนแกบนท่ีหนาวัดอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และท่ีวัดบวรนิเวศวิหารก็มีละครแกบนพระพุทธชิน
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สีหดวย แตมาในสมัยรัชกาลท่ี 5 ประเพณีไทยเลนละครแกบนก็ไดหยุดชะงักลง จึงมีผูคิดทําตุกตา 
เรียกวา “ละครยก” สําหรับคนจนแกบน ถาจะนับเวลาท่ีมีละครแกบนมาก็เห็นจะเปนพันปมาแลว 
 จากหลักฐานตางๆ ทําใหเราไดทราบวา สมั้ยสุโขทัยมีการละครแสดงเปนเรื่องเปนราวแลว และมี
การละเลนพื้นเมืองระบํา รํา ฟอนตางๆ นับวาไทยเรานั้นมีการสืบทอดศิลปะในแขนงนี้มาเปนเวลาไมนอย
เลยทีเดียว 
 สมัยกรุงศรีอยุธยา ไดมีการจัดระเบียบใหละครไทยมีระเบียบแบบแผนข้ึน คือมีการต้ังช่ือละครท่ี
เกิดในสมัยอยุธยานี้ ละครอยางหนึ่งท่ีมีลักษณะเปนละครเร มีตัวละครนอย ลักษณะคลายละครเรของ
อินเดีย งวึ่งเรียกวา “ละครยาตรา” หรือ “ยาตระ” หมายถึงละครท่ีเลนไดงาย เลนท่ีใดก็ได ไมตองอาศัย
โรง ละครอยางนี้มักมีพระเอกเปนกษัตริย ไทยเราไดรับแบบละครนี้มาจากอินเดียตอนใต เราออกเสียง 
ฉัตรียะ ไมถนัดจึงออกเสียงตามสะดวกปากของเราวา “ชาตร”ี เราจึงเรยีกละครแบบนี้วาละครชาตรี  
 ตอมาไดเกิดละครท่ีประณีตกวาละครชาตรีข้ึนอีก 2 แบบ คือละครนอกและละครใน โดย
ดัดแปลงแตงเติมจากละครชาตรี เชน แตงตัวงดงามข้ึนมีโรงแสดง มีดนตรีท่ีประณีตข้ึน นับวาเปน
วิวัฒนาการท่ีนาช่ืนชม สําหรับละครนอกและละครในนั้นก็มีความแตกตางกัน คือละครในเปนละครท่ี
แสดงในพระราชวังของพระมหากษัตริย ใชผูหญิงแสดงลวน มีการรําการรองอันประณีตดําเนินเรื่องชา มี
การฝกหัดอยางพิถีพิถัน ใชถอยคําสุภาพ เนนถึงศิลปะของกระบวนการรํา และกระบวนการรองเพลงเปน
หลัก ละครในรุงเรืองในสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ และแสดงอยู 3 เรื่อง คือ รามเกียรต์ิ อิเหนา และอุณ
รุท สวนละครนอกเปนละครท่ีเลนนอกพระราชฐาน ใชผูชายแสดงลวน เปนการแสดงท่ีไมคํานึงถึงความ
ประณีตของทารํา แตเนนท่ีเนื้อเรื่องเปนหลัก มีตลกโปกฮา บางทีก็หยาบ พูดจาแบบชาวบานธรรมดา 
 สมัยกรุงธนบุรี ในสมัยนี้การละครไมสูจะรุงเรืองนัก เพราะบานเมืองอยูในชวงหลังจากเสียกรุง
ศรีอยุธยาใหมๆ แตกระนั้น สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีก็ทรงฟนฟูการละครข้ึนใหม พระองคไดทรงรวบรวม
ตัวละครเทาท่ีจะรวบรวมได มาต้ังเปนคณะละครหลวงข้ึน ตามแบบอยางสมัยกรุงศรีอยุธยา และพระองค
ยังไดทรงพระราชนิพนธบทละครเรื่องรามเกียรต์ิข้ึน 5 ตอน คือ ตอนพระมงกุฎ ตอนหนุมานเกี้ยวนาง
วานรินทร ตอนทาวมาลีวราชพิพากษาคดี ตอนทศกัณฐต้ังพิธีทรายกรด และตอนปลอยมาอุปราการ 
 สมัยกรุงรัตนโกสินทร (สุรพล วิรฬุรัษ 2547 : 375) กลาววา นาฏยศิลปไทยมีบทบาทสําคัญใน
ประเพณีพิธีกรรมและความบันเทิง จึงไดรับการอุปถัมภอยางดีจากสังคมไทยทุกระดับ การอุปถัมภนี้เอง
ทําใหเกิดการสงเสริมและสนับสนุนใหมีส่ิงใหมๆ เกิดข้ึนในวงการนาฏศิลปไทยท้ังในดานเนื้อหา และ
รูปแบบอยูเสมอ ความเจริญของนาฏศิลปไทยเปนการเติบโตแบบแตกสาขาจากรากและแกนทาง
ศิลปวัฒนธรรมเดียวกัน จึงมีสวนประกอบสําคัญทางการแสดงท่ีคลายคลึงกันคราใดท่ีมีนาฏศิลปชนิดใหม
เกิดข้ึนและถูกอัธยาศัยของคนทําและคนดูยุคนั้น ก็ถือเปนแบบแผนมีขนบธรรมเนียมสืบทอดกันมาไม
เปล่ียนแปลง เมื่อสังคมเปล่ียนไป มีความตองการนาฏศิลปใหมเกิดข้ึน ก็นํานาฏศิลปชนิดเดิมมาเปนหลัก
ในการปรับเปล่ียนสวนประกอบบางอยางใหสอดคลองกับรสนิยมของสังคมในยุคนั้น แลวกําหนดเปนแบบ
แผนทางนาฏศิลปข้ึนอีกชนิดหนึ่ง สืบทอดตอไปเชนกัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาใหถองแทจะพบวา นาฏศิลป
ใหมท่ีเกิดข้ึนยังมีสวนประกอบคลายของเดิม ท่ีนํามาเปนหลักในการปรับปรุงอยูมากสวนประกอบท่ีนํามา
สรางความแปลกใหมมักเปนศิลปะของตางชาติตางภาษาท่ีผานมากล่ันกรองโดยสังคมไทยมาระยะหนึ่งจน
มีความเปนไทย จะเหลือไวเพียงเคาของภาษานั้น จึงทําใหสวนท่ีนํามาประกอบนั้นๆเขากันกับ
สวนประกอบเดิมของนาฏศิลปไทยไดอยางกลมกลืน ตลอดรัชกาลท่ี 1 ถึง รัชกาลท่ี 7 มีนาฏศิลปไทย
ประเภทท่ีสืบทอดมาจากอดีตโดยคงรูปแบบเดิมไวสวนหนึ่ง และมีนาฏศิลปไทยประเภทท่ีแตกตัวเปน
ชนิดใหมๆ สวนหนึ่ง ในประเภทหลังนี้ท่ีมีรูปแบบใหมๆ เกิดข้ึนมากท่ีสุดคือละคร 
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 ประเภทของละคร 
1. ละครชาตร ี
2. ละครนอก 
3. ละครใน 
4. ละครดึกดําบรรพ 
5. ละครพันทาง 
6. ละครเสภา 
7. ละครรอง 
8. ละครพูด 

 

ละครชาตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 58 ละครใน 

       ท่ีมา :www.ganyarad28399.wordpress.com10 มิ.ย. 2559. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพท่ี 59 ละครชาตรีเรื่องมโนราห 
            ท่ีมา :www.teacher.ssru.ac.th10 มิ.ย. 2559. 

 
ประวัติความเปนมา 
 ละครชาตรีนับเปนละครท่ีมีมาแตโบราณ และมีอายุเกาแกกวาละครชนิดอื่นๆ มีลักษณะเปน
ละครเรคลายของอินเดียท่ีเรียกวา “ยาตรี” หรือ “ยาตรา” ซึ่งแปลวา เดินทองเท่ียว ละครยาตรานี้คือ
ละครพื้นเมืองของชาวเบงคลีในประเทศอินเดีย ซึ่งเปนละครเร นิยมเลนเรื่อง “คีตโควินท” เปนเรื่อง
อวตารของพระวิษณุตัวละครมีเพียง 3 ตัว คือ พระกฤษณะ นางราธะ และนางโคป ละครยาตรานี้เกิดข้ึน
ในอินเดียมานานแลวสวนละครรําของไทยเพิ่งจะเริ่มเลน ในตอนตนสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงอาจเปนไปไดท่ี
ละครไทยอาจไดแบบอยางจากละครอินเดีย เนื่องจากศิลปวัฒนธรรมของอินเดียแพรหลายมายังประเทศ
ตางๆ ในแหลมอินโดจีน เชน พมา มาเลเซีย เขมร และไทย จึงทําใหประเทศเหลานี้มีบางส่ิงบางอยาง
คลายกันอยูมาก(สุมนมาลย นิ่มเนติพันธ,2532 : 114) 
 สมัยโบราณนิยมเลนภาคใต เรื่องท่ีนิยมเลน คือพระสุธน นางมโนราห จึงเรียกวาโนราหชาตรี 
ตอมาไดเขามาแสดงในเมืองหลวงสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี เมื่อ พ.ศ. 2312 ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2323 
คณะเจานครฯ ไดเขามาแสดงในงานฉลองพระแกวมรกตประชันกับละครหญิงดวย 
 พ.ศ. 2375 รัชกาลท่ี 3 สมเด็จพระยาบรมมหาประยูรวงศ สมัยเปนเจาพระยาพระคลังไปปราบ
เหตุการณรายทางภาคใต ชาวใตจึงอพยพตามมา ในนั้นแสดงละครไปดวยจึงไดรวบรวมจัดต้ังเปนคณะละครข้ึน 
 สมัยราชกาลท่ี 6 เกิด “ละครชาตรีเขาเครื่อง”หรือ “ละครชาตรีเครื่องใหญ” ข้ึนซึ่งไดเอาละคร
ชาตรีผสมกับละครนอก บางครั้งมีฉากแบบละครนอก ใชเครื่องดนตรีของละครชาตรีผสมกับวงปพาทย
ของละครนอก เริ่มดวยรําซัดชาตรี แลวลาโรง จับเรื่องดวยเพลง “วา” แบบละครนอก สวนเพลงและ
วิธีการแสดงใชละครชาตรีปนกับละครนอก 
 นอกจากนี้ยังสันนิษฐานวา ตนกําเนิดละครชาตรีมาจากกรุงศรีอยุธยากอน เดิมนั้นพระเทพสิงหร
บุตรของนางศรีคงคา ไดหัดละครท่ีกรุงศรีอยุธยา ขุนสัทธาเปนตัวละครของพระเทพสิงหร ไดนําแบบแผน
ละครลงไปหัดข้ึนในเมืองนครศรีธรรมราชเปนปฐมจึงไดเลนละครสืบตอกันมา (สมเด็จพระเจาบรมวงศ
เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,2464 : 3) 
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ลักษณะของโรงละครชาตรี 
 แตเดิมเลนกลางแจง ตอมามีโรงละครสําหรับการเลน แตไมมีฝา ไมมีฉาก มีแตหลังคา โบราณใชเสา 4 
เสา 4 มุม เปนส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีเตียง 1 เตียงสําหรับนั่งแสดง ดานขางเวที เปนท่ีสําหรับดนตรีลูกคู และคนบอก
บท ท้ังเปนท่ีพักตัวแสดง สวนท่ีสําคัญ คือ เสากลาง (เสามหาชัย)มีความหมายวา องคพระวิษณุกรรม จะเสด็จ
มาประทับ เปนประธานตลอดการแสดง ตอมาไดใชเปนท่ีผูกซองคลี เพื่อความสะดวกในการแสดงของตัวละคร 
 
การแสดง 
 เปนการดําเนินเรื่องแบบรวบรัด ไมพิถีพิถันในการแสดงมากนักมุงเนนศิลปะงามวิจิตรพิศดารใน
ทารํากอนเริ่มการแสดงละครชาตรีจะตองมีการโหมโรงกอนเพื่อเรียกผูชม ปพาทยบรรเลงเพลงหลาย
เพลง ใชกลองตุกเปนสัญญาณวาท่ีนี่มีการแสดงเริ่มตนจะตองทําพิธีบูชาครูเบิกโรง จากนั้นปพาทยจะโหม
โรงชาตรี แตงตัวยืนเครื่องออกมารําซัดหนาบทตามเพลง ในการรําซัดไหวครู ผูแสดงรองเอง รองนํา 1 
วรรค ลูกคูรับ วรรคท่ี 2 สามครั้ง จากนั้นตัวละครจึงรองวรรคท่ีสามตอไป จนครบตอน ขณะรองมักรับให
จังหวะ หลังจากไหวครูเสร็จก็ดําเนินเรื่องตัวแสดงท่ีจะออกมาแสดง ตองสวมเครื่องสวมศีรษะตามบทแลว
ข้ึนนั่งเตียงในตอนดําเนินเรื่องมีผูบอกบทผูแสดง ผูแสดงรองเอง 1 วรรค แลวมีลูกคูรับ การบอกบทมี
ประโยชนมากเพราะเปนการบอกใหผูแสดง และวงปพาทยเตรียมตัวเมื่อผูแสดงรอง และรําจบตอนแลว
จะหยุดใหเจรจา ในครั้งแรกมีการแนะนําตัววาเปนใคร ช่ืออะไร ไปพบใครท่ีไหน เมื่อเรื่องดําเนินไปแลวก็
จะพบกับตัวละครอื่น ตอนนี้จะมีการโตตอบกัน เมื่อตัวละครแสดงบทบาทของตนจบ ก็จะนั่งลงขางเตียง 
และถอดเครื่องสวมศีรษะออกแสดงวา พัก  การจูงใจผูชมอยูท่ีการสลับตัวละคร ไมปลอยใหฉากวาง สวน
การเจรจาบทรอง และบทรํา เมื่อถึงตอนท่ีจะตองหยดุตองถอดเสียง แลวหยุดใหแทรกบทเจรจา ตัวละคร
ตองพูดใหกินใจทําใหผูชมเกิดความคลอยตาม ตอนสําคัญผูแสดงจะเคาะรางวัลจากเจาภาพ ในการแสดง
จะนําละครเรื่องอื่นมาแทรกเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
 
การดําเนินเร่ือง มี 2 วิธ ี
 1. แบบละครซอนละคร คือ รําซัดไหวครู แลวเริ่มดวยพระสังขชนะคลี ทาวสามลใหสมโภช พระ
สังขเรียบเมือง แลวมีมหรสพฉลอง มหรสพอยางหนึ่ง คือ ละครชาตรี ซึ่งจะดําเนินเรื่องตอไปเปนเรื่อง
อะไรก็ได 
 2. จะดําเนินเรื่องโดยตรง คือ รําซัดไหวครู แลวดําเนินเรื่องเลย เบิกโรงดวยตัวพระเอกของเรื่อง 
แนะนําตัวเองเมื่อจบบทรองตอนแรกแลวกลาวเทาความเนื้อเรื่องอยางยอ 
 มีผูแสดงหลักอยู 3 คน คือ ผูแสดงชายเปนนายโรง หรือตัวยืนเครื่อง 1 คน ตัวนาง 1 คน ตัวตลก 
หรือตัวเบ็ดเตล็ด 1 คน 
 
เร่ืองท่ีแสดง 
 นิยมแสดงเรื่องจักรๆ วงศๆ เปนเรื่องท่ีใชแสดงละครนอกเปนสวนมาก เลือกเฉพาะตอนท่ีสนุก 
และสามารถแทรกบทเจรจาทําใหเกิดรสชาติ โดยเฉพาะเรื่อง พระสุธนนางมโนราหกับรถเสน นางสิบสอง 
 
บทละครท่ีนํามาแสดง ไดแก 
 บทพระราชนพินธละคร 

- ไชยเชษฐ ตอน ขับสุวิญชา ตอน นางแมวเยยซุม 
- สังขทอง ตอนเส่ียงพวงมาลัย ตอน นางมณฑลลงกะทอม 
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- สังขศิลปชัย ตอน ตกเหว ตอน เสนากุฎเขาเมือง 
 
 บทละครชาตรีซ่ึงนํามาจากบทละครนอก  ไดแก 

- แกวหนามา 
- ตะเพียนทอง 
- สังขทอง ตอนกําเนิดสังขทอง 
- โมงปา 
- สุวรรณหงส ตอน กุมพลถวายมา ฯลฯ 

 
การแตงกายของละครชาตรี 
 แตโบราณไมสวมเส้ือ เพราะผูแสดงเปนชายลวน จะแตงยืนเครื่องเฉพาะนายโรง คือ นุงสนับ
เพลาคาดผาเจียรบาด มีหอยหนา  หอยขางสังวาลทับทรวง  กรองคอ  ศีรษะสวมเทริดการแตงกายแบบนี้
จะเปนเครื่องตนของเจาพระยาแตกอน  ตอมามีผูหญิงรวมแสดงดวยการแตงกายจึงมักใชแบบสวมเส้ือ
อยางละครนอก  สวนตัวตลกแตงแบบใดก็ได แลวแตศักด์ิ และฐานะนอกนั้นก็อาจแตงเปนสัตว เปนยักษ 
ตามเนื้อเรื่องปจจุบันแตงเหมือนเครื่องละครนอก คือตัวพระเอก ผานุงเปนนุงหางหงส มีเจียระบาดคาด
ทับ  สวมทับสนับเพลา  เส้ือปกด้ินแขนยาว    มีตาบทิศทับทรวง  สังวาล  ปลายแขนมีทองกรทับท่ีไหลมี
อินทรธนู  สวมชฎา  และผานุงมีสีตัดกันตัวนาง  เครื่องนางกษัตริยเหมือนละครนอก  ตางกันท่ีผานุง  
เปนผาจีบหนา  สวมเส้ือช้ันในแนบตัวสีแดง  มีสไบนางปกดวยด้ิน  ชายสไบปกเปนสายเวลาหมท้ิงชาย  มี
ตาบทิศ ทับทรวง  สวมชองนาง  มีรัดเกลายอดแหลม  สวมทองกรท่ีขอมือ  สวมกําไลท่ีขอเทา 
 
ดนตรีประกอบการแสดง  
 ละครชาตรีเปนละครเร ดังนั้นเครื่องดนตรีจะมีนอยช้ิน ซึ่งเครื่องดนตรีประกอบการแสดงมี 2 
ลักษณะคือ เครื่องดนตรีท่ีใชทําจังหวะ และเครื่องดนตรีท่ีใชทําทํานองเพลง ประกอบดวย ฆองคู ทับ 
กลองตุก โทน กรับ ฉ่ิง 
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ละครนอก 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพท่ี 60 ละครนอกเรื่องมณีพิชัย 

                ท่ีมา : www.youtube.com 10 มิ.ย. 2559. 

ประวัติความเปนมา 
 ละครนอก มีกําเนิดมากอนละครในเมื่อประมาณสมัยตนๆกรุงศรีอยุธยา(รุจี ศรีสมบัติ,2547 : 93)
ดัดแปลงมาจากละครชาตรีเลนกันนอกพระราชฐาน  คือ  เลนกันในพื้นเมืองโดยใชผูแสดงชายลวนเปนการ
แสดงสําหรับประชาชนท่ัวไป   
 ละครนอกนี้แตเดิมจะเรียกวา  “ละคร”  เฉยๆ เพราะยังไมมีคูท่ีจะแบงแยกอยางใด  ตอมาเกิด
ละครนางในข้ึนในสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ  จึงไดบัญญัติช่ือใหเห็นความแตกตาง  โดยเรียกละคร
พื้นเมืองท่ีมีผูชายแสดงอยูท่ัวไปวา ละครนอก และเรียกท่ีอยูในวังและแสดงโดยนางในวา “ละครใน” 
 
การแสดง 
 การแสดงของละครนอกนั้นมุงหมายท่ีจะดําเนินเรื่องอยางรวดเร็วมุงตลกคบขันจนบางครั้งหยาบ
โลน  ถาตอนใดมีชองทางใหเลนตลกไดก็จะเลนตรงนั้นนานๆ เพื่อใหถูกใจคนดูโดยไมคํานึงถึงการ
เดินเรื่อง  การรายรําก็กระฉับกระเฉงอยางวองไวไมคํานึงถึงศิลปะเทาใดนัก เนนความรูสึกใหเดนชัดเปน
จริงเปนจัง  สําหรับการรองเพลง  และบรรเลงก็จะมีจังหวะท่ีคอนขางเร็ว  เพื่อใหสอดคลองกับบทบาท
ของการรายรํา (รุจี ศรีสมบัติ,2547 : 94)ตัวละครท่ีเปนกษัตริยนางกษัตริย หรือทาวพระยาตางๆ ก็
อาจจะเลนตลกคลุกคลีกับพวกทหารเสนาขาราชบริพารได ไมเครงครัดตอระเบียบแบบแผนจารีต
ประเพณี ผูแสดงละครนอกจะใชผูชายแสดงลวน ผูแสดงตองมีความสามารถในการรําและการรอง มีไหว
พริบมีความคลองแคลวในการเจรจาโตตอบขณะแสดงใหทันทวงทีกับเหตุการณ เพราะขณะแสดงตอง
เจรจาเองบางบทตองรองเองดวย เพื่อใหไดอารมณในการแสดงขณะนั้น แตปกติจะมีตนเสียงขับรองแทน 
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ลักษณะของโรงละคร 
 แตเดิมเปนรูปส่ีเหล่ียม  ดูไดสามดาน  มีผากั้นผืนเดียวไมมีฉากกั้น  มีทางเขาออกสองทาง  ตรง
กลางมีเตียงสําหรับตัวละครนั่งดานหลังมีผากั้น  เปนท่ีพักของตัวละครตอมาละครนอกมีวิวัฒนาการคือ
การเปล่ียนฉากตามทองเรื่องและปรับปรุงบทละครใหดีข้ึน 
 
ดนตรี และเพลงรอง 
 ใชวงปพาทยเพลงรองใหทํานอง  และจังหวะคอนขางเร็ว  ไมเอื่อยมากนัก  ถาตองการดําเนิน
เรื่องใหรวดเร็วจะใชเพลงรายนอก  แตเดิมมีคนบอกบทกํากับการแสดงอยูตรงหนา  ตนเสียงมีคนหนึ่ง มี
ลูกคูรองรับทวน โอโลมนอกรายนอก โอชาตรีนอก ฯลฯ 
 
เคร่ืองแตงกาย 
 แตเดิมไมพิถีพิถันเทาใดนัก  เพราะรับเอาละครชาตรีมา ตอมามีวิวัฒนาการมีผูหญิงรวมแสดง
ดวยจึงตองแตงการอยางพิถีพิถันข้ึน  กลาวคือ  แตงกายยืนเครื่องท้ังพระและนาง  ศีรษะสวมชฎา มงกุฎ 
รัดเกลายอด รัดเกลาเปลว และกระบังหนาตามฐานะของตัวละคร 
 
เร่ืองท่ีแสดง 
 แสดงไดทุกเรื่อง  ยกเวน  3  เรื่อง  คืออิเหนา  อุณรุท  และรามเกียรต์ิ  บทละครในสมัยกรุงศรี
อยุธยาท่ีมีตนฉบับอยูท่ีหอสมุดแหงชาติ  มีดังนี้ 

1. การระเกด    2.   โคบุตร 
3.   สุวรรณศิลป    4.   โมงปา 
5.   พิกุลทอง    6.   ศิลปะสุริยวงค 
7.   พิมพสุริยวงค   8.   โสวัต 
9.   สุวรรณหงส    10.  พิมพสวรรค 
11.  มโนราห    12.  ไชยทัต     
13.  พระรถ  
       

 นอกจากนี้บทละครนอกท่ีรัชกาลท่ี 2 แหงกรึงรัตนโกสินทรทรงพระราชนิพนธข้ึนใหมอีก 5 เรื่อง  
โดยคัดเอาจากชาดกตางๆ นิทานพื้นบานบาง มาปรับปรุงเปนละครนอก เพื่อใหเหมาะแกการละคร โดย
ทรงใชสํานวนภาษาท่ีชาวบานเขาใจงาย ครั้นเมื่อพระราชนิพนธแลวก็ไดรับความนิยมจากราษฎร และหมู
คนช้ันสูงมาก อันไดแกเรื่อง ไชยเชษฐ มณีพิชัย คาวี สังขทอง ไกรทอง สังขศิลปชัย 
 
 
วิธีการแสดง 
 ในสมัยกอนจะรองเปนกลอนตนประดิษฐเองแตตอมามีกวีชวยกันคิดแตงกลอนให เรียบรอย
เพราะพริ้งยิ่งข้ึนบทละครครั้งกรุงเกาสังเกตไดวาเปนกลอนละครชาตรี ตอบทรุนหลังโดยเฉพาะในสมัย
สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศจึงกลายเปนกลอนแปด และมีการเปล่ียนแปลงมาโดยลําดับจนถึงสมัยกรุง
รัตนโกสินทร  จึงเปนละครท่ีเลนกันในช้ันหลังนั้น คือ ปพาทยจะบรรเลงเพลงโหมโรงเย็นเปนการเรียกคน
ดู เมื่อถึงเพลงวา  ซึ่งเปนเพลงสุดทายผูแสดงท่ีเปนตัวนายโรง หรือตัวท่ีสูงศักด์ิจะออกมานั่งเตียงพรอม
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ดวยเสนาอํามาตย ตนเสียงจะรองเพลงรําปนอก ปพาทยรับทุกคําตอจากนั้นจะรองเพลงท่ีเหมาะกับบท 
ถาตองการดําเนินเรื่องใหรวดเร็วใชเพลงรายสลับกันไป 
 
โอกาสแสดง 
 ตามจดหมายเหตุของลาลูแบร  กลาววา  ละครนอกใชแสดงในงานพิธีตางๆ  ท่ีไมใชงานพระราช
พิธีของกษัตริย  เชน  แสดงในงานมงคล  งานมหกรรมรื่นเริงตางๆ  เชน  ฉลองโบสถ 
 

ละครใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพท่ี 61 ละครในเรื่องอิเหนา 
                ท่ีมา : www.xoomclips.com 10 มิ.ย. 2559. 

 ละครใน คือ ละครท่ีแสดงในพระราชฐาน และมีไดแตองคพระมหากษัตริยเปนผูอุปถัมภเทานั้น  
ละครในมีต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ และแสดงมา
จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร ในสมัยรัชกาลท่ี 4 จึงพระราชทานอนุญาตใหเอกชนมีละครในได ประชาชน
ท่ัวไปสามารถแสดงละครในได ซึ่งแตเดิมนั้น ผูแสดงละครในจะตองเปนนางในวังเทานั้นละครในไดรับ
อิทธิพลรูปแบบวิธีการแสดงมาจากการแสดงละครนอกเนื่องจากการแสดงภายในเขตพระราชฐานแตเดิม
นั้นมีแตการแสดงท่ีเปนระบํา รํา ฟอน ซึ่งใชผูหญิงในวังแสดง ทารํางามๆเทานั้น มิไดแสดงเปนเรื่องเปน
ราวแตอยางใดบรรดานางรําท้ังหลายไดรับการฝกหัดถายทอดวิธีการแสดงละครไปจากบรรดาครูท้ังหลาย
ท่ีแสดงละครกันอยูนอกเขตพระราชฐาน แลวนางเหลานั้นไดนําไปแสดงถวายหนาพระท่ีนั่ง เมื่อทรง
ทอดพระเนตรก็ทรงพอพระทัยและใหมีการแสดงละครผูหญิงในเขตพระราชฐานอยางเปนเรื่องเปนราวข้ึน 
และเรียกวาละครนางใน หรือละครขางใน ตอมาก็เรียกเหลือเพียง ละครใน (รุจี ศรีสมบัติ,2547 : 96)   
 วิเคราะหบท และความหมายของคําวา “ละครใน” สมเด็จพระยาดํารงราชานุภาพดําริวา มา
จากละครนางใน หรือ ละครขางใน แตทานผูรูไมเห็นดวยซึ่งคนจะกรอนมาจาก “ละครนางใน” ผูแสดง
ลวนเปนผูหญิงปรับปรุงจากทาธรรมชาติ การแสดงของทองถ่ิน และเอามาจากโขนดวยเหตุผลตอไปนี ้
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1. เรื่องท่ีแสดงหรือบทท่ีไดมาจากบทโขน 
2. กระบวนการรายรําประณีตกวาละครนอก 
3. วิธีรองและรําเอามาจากระบํา 
4. มุงเอามาตรฐานการแสดงเปนสําคัญ 

 
ประวัติความเปนมา 
 สมัยอยุธยา ในสมัยพระนารายณ (พ.ศ. 2199 - 2231) ยังไมปรากฏจากจดหมายเหตุของ เมอซิ
เออร เดอ ลาลูแบร ไดเขียนบันทึกเปนจดหมายเหตุกลาววาไทยเรามีละครเลนเปนเรื่องเปนราว และมี
ระบํากันเปนหมูซึ่งใชผูหญิงแสดงทารําจนสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศไดแตงปุณโณวาทคําฉันทข้ึนกลาวถึง
การแสดงละครในเรื่องอิเหนา (พ.ศ.2275 - 2301) เปนครั้งแรก  ดังนั้น  ละครในจึงนาจะเกดิข้ึนในสมัยนี้ 
 สมัยธนบุรี  บทละครไดสูญหายไปเนื่องจากการเสียกรุงแตก็ไดรวบรวมข้ึนมาอีกโดยอาศัยผูมี
ความรูในเชิงละครในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 สมัยกรุงรัตนโกสินทร สมัยรัชกาลท่ี 1 ทรงใหกวีแตงบทละครท่ีขาดหายไป และทรงตรวจแกไข
ใหเปนฉบับพระนคร 
 สมัยรัชกาลท่ี 2 ทรงโปรดละครมากอีกท้ังมีกวีอีกหลายทานเกิดข้ึนในสมัยนี้ พระองคทรงนิพนธ
เรื่องอิเหนาจนไดรับการยกยองจากสโมสรวาเปนละครรํา และทรงพระราชนิพนธเรื่องรามเกียรต์ิบางตอน  
และบทละครนอกอีก 6 เรื่อง 
 สมัยรัชกาลท่ี 3 ไมคอยใหความสนใจนัก ดังนั้นละครในจะเริ่มหายไป แตกลับไปปรากฏตามบาน
เจานาย และพวกขุนนาง 
 สมัยรัชกาลท่ี 4 ทรงฟนฟูละครข้ึนใหม คือ ทรงพระราชนิพนธเรื่องรามเกียรต์ิตอนพระรามเดิน
ดง และบทบางเรื่อง ทรงมีพระบรมราชานุญาตใหมีละครผูหญิงไดประกาศเมื่อ พ.ศ. 2398 ทรง
เปล่ียนแปลงการรํากระถางของญวนมาเปนรําโคมของไทยเรา และทรงเปล่ียนแปลงการรําประเลงท่ีใช
สําหรับเบิกโรงสมัยโบราณมาเปนการรําเบิกโรง ดอกไมเงิน – ทอง โดยผูแสดงแตงยืนเครื่องสวมชฎา
อยางตัวนายโรงแทน 
 สมัยรัชกาลท่ี 5 เริ่มมีละครทางตะวันตกเขามาพรอมท้ังสมัยนี้อํานาจ และหนาท่ีของผูมี
บรรดาศักด์ิเริ่มนอยลง ผูท่ีมีละครจึงพากันเลิกเสีย ซึ่งตอมาการแสดงลิเก และละครรองก็มีมากข้ึนละคร
รําจึงเส่ือมความนิยมลงเปนลําดับ 
 
ลักษณะของละครใน 
 การรายรํางดงาม แชมชอยสมกับเปนสตรีในราชสํานัก และถือขนบธรรมเนียมประเพณีเครงครัด 
บทรองก็ประพันธอยางประณีต ไพเราะ การแสดงมีแบบแผนไมนิยมนอกบทตลก วิธีการแสดงเหมือน
ละครนอก หากแตชอยแชมชากวา 
 
วิธีการแสดง 
 กอนจะถึงข้ันออกแสดงไดนั้นผูไดรับการฝกฝนทารําจะตองผานกระบวนการในทารําตอเนื่อง  
เชน  เพลงชา  เพลงเร็ว  ฝกถองสะเอว  ตะลึกตึก  ดังนั้นละครในจึงมิไดดูท่ีผูแสดงหรือบุคคลแตดูตรง
ท่ีวาผูรําไดรําตามบท  และเขาถึงบทไดดีหรือไม  กอนออกแสดงตองมีการบูชา  และระลึกถึงพระคุณ
เหมือนเชนการแสดงละครประเภทอื่นของไทยนอกจากนั้นแลวยังมีการรวบรวมสมาธิ  และกําลังใจของผู
รํากอนท่ีจะออกแสดง 
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การเบกิโรง 
 มีการเบิกโรงเปนชุดส้ันๆ เชน ชุดระบํา ชุดจับลิง หรือรํา เหตุผล เพราะเพื่อคารวะครูเพื่อถวาย
พระพรพระเจาแผนดินเพื่อเปนการสรางบรรยากาศใหแกผูชม  และการเตรียมตัวแตละฝายใหพรอม 
 ทารํา และรายละเอียดของทารํา 

1. มีมาต้ังแตกรุงสุโขทัยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร 
2. ทารําแตละทาจะออกจากขอตอของอวัยวะแทบทุกสวนของรางกายใหเปนมุมตางๆ 
3. บุคคลมีความสําคัญเกี่ยวกับการวางแนวปรับปรุงละครหลายทาน  เชน  พระพิทักษมนตรี  

ไดเช่ือวาเปนปรมาจารยของการละคร  และไดจัดทารําใหมๆ มากมาย 
การขับรองและการบรรเลง 
 ใชทางในซึ่งมีระดับเสียงท่ีเหมาะกับผูหญิง  และมักเปนเพลงท่ีมีลีลาทวงทํานองคอนขางชา 
วิจิตรพิสดาร เหมาะกับลีลาทารํา  คือ  ไดอวดท้ังกระบวนทารํา  กระบวนทารอง  และการบรรเลง  เชน  
ชาปใน  โอปใน  รายใน  เปนตน 
 เรื่องท่ีแสดง  แสดงเฉพาะเรื่อง  คือ  รามเกียรต์ิ อุทรุณ  และอิเหนา 
 ผูแสดง  เดิมเปนหญิงลวน  ต้ังแตสมัยอยุธยามีพระราชกําหนดหามมิใหผูอื่นหัดละครผูหญิง
เพราะเปนเครื่องราชูปโภคสําหรับพระมหากษัตริย  และแสดงในพระราชสํานักเทานั้น  ตอมาในสมัย
รัชกาลท่ี  1 มีละครในผูชายแสดง เชน นายทองอยูเปนอิเหนาเปนละครของเจาฟากรมหลวงเทพหริรักษ  
เปนตน 
การแตงกาย 
 เครื่องแตงกายประณีตงดงามตามแบบกษัตริย  เชน  มีมงกุฎ  สังวาล  ทับทรวงเจียระนาด  
หอยหนา  สนับเพลา  พระภูษา  ฉลองพระองค  ฯลฯ  แตไมครบเครื่องตน  ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี  4  
จึงทรงผอนผันใหเวนเครื่องวิจิตรพิศดารได 
 โอกาสท่ีแสดง  ไมรับงานอยางละครนอก  และแสดงเฉพาะงานพระราชพิธี  หรือทรงพระราช
กระแสรับส่ังเทานั้น 
 สมัยรัชการท่ี  3  ไมมีละครหลวง  เจานายท้ังหลายจึงมีละครประทับเกียรต์ิกันไดท่ัวไป  แตเปน
การแสดงดู เชน ในวัง หรือในบานของตนเอง มิไดแสดงเปนอาชีพอยางละครนอก 
 สมัยรัชการท่ี  4  ทรงอนุญาตใหมีกันไดท่ัวไป  คนก็นิยมดูละครมาก  จนละครนอกหันมาหัดให
ผูหญิงแสดง  หรือแสดงประสมกันท้ังหญิง และชายจนในท่ีสุด ละครนอกท่ีเปนชายท้ังหมดหายไป เพราะ
ผูหญิงหัดละครงาย และรําไดงดงามกวา 
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ละครดึกดําบรรพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
              ภาพท่ี 62 ละครดึกดําบรรพเรื่องคาว ี
          ท่ีมา : www.youtube.com10 มิ.ย. 2559. 
ความหมาย 
 คําวา  “ละครดึกดําบรรพ”  ธนิต  อยูโพธิ์ ไดใหขอสันนิฐานวา  “ดึกดํา”  นั้น  ถาจะพิจารณา
ตามทฤษฎีแหงการกลายเสียงก็นาจะเปนความหมายเดียวกับคําวา  “ลึกลํ้า”  เพราะสําเนียงอักษร ด-ล  
และ  น  3  ตัวนี้ยอมเพี้ยนกันได  เชน 
  ดงดึก  เปน  ดงลึก 
  ดึกดํ่า  เปน  ลึกลํ้า 
  เดือนดับ  เปน  เดือนลับ 
 สวนคําวา  “บรรพ”  นาจะมาจากรูปศัพทคําบาลีสันสกฤต  ซึ่งแปลวา  ระยะหรือกาลเวลาท่ี
กําหนด  แปลวา  กาลกอน  เบ้ืองตน  ทีแรก  เมื่อรวมคําเขาดวยกัน  เปน  “ดึกดําบรรพ”  ก็นาจะแปล
ไดวา  เรื่องเกาแกมีมาแตการกอนลึกลับ  หรือบางทีกลาวไวในเบ้ืองตน  การนํามาเรียกการละเลนนั้น ช้ัน
เดิมก็เห็นความหมายวาเลนเรื่องเกาแก  ปรากฏในหนังสือท่ีพบอยูสองแหง คือ  ในกฎมณเฑียรบาลของ
เกา   ตอนกลาวถึงพระราชพิธีอินทราภิเษกวา  มี  “ชักนาคดึกดําบรรพ”  และพงศาวดารฉบับหลวงแระ
เสริฐฯ  มีวา  สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี  2  กรุงศรีอยุธยาทรง ประพฤติการเบญจเพสพระองค และใหเลน
การดึกดําบรรพ  ซึ่งสันนษิฐานกันวาเปนตนเหตุของนาฏศิลปแบบฉบับไทยชนิดหนึ่ง คือ โขน ในปจจุบัน
นี้ และดูเหมือนในช้ันแรกๆ  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาอยูหัวทรงเรียกโขนวา  ละครดึกดําบรรพ  มา
ต้ังแตทรงต้ังโขนสมัครเลนข้ึน  เมื่อครั้งเสด็จดํารงพระราชอิสริยยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เรียก
กันวา “โขนสมเด็จพระบรม” 
 
ประวัติความเปนมา 
 รุจี ศรีสมบัติ (2547 : 100) กลาววา ละครดึกดําบรรพ เปนละครท่ีเกิดข้ึนในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว(รัชกาลท่ี 5) แหงกรุงรัตนโกสินทร แมคําวา “ดึกดําบรรพ” จะ
มีความหมายวานานมาแตกาลกอน แตละครดึกดําบรรพก็มิไดเกิดข้ึนมากอนสมัยรัชกาลท่ี 5 เพียงแตคํา
วาดึกดําบรรพนั้น ไปพองกับคําวา “ชักนาคดึกดําบรรพ” อันเปนตํานานมาแตโบราณ โดยมีเทวดาวานร 
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และฝายอสูร มาชวยกันกวนน้ําอมฤต เพื่อจะใชด่ืมใหอยูยงคงกระพัน แตแลวก็เกิดทําสงครามแยงชิงน้ํา
อมฤต ฝายเทวดาเปนฝายชนะจึงไดเปนใหญืบนสวรรค 
 ละครดึกดําบรรพ ไดมีกําเนิดละครดึกดําบรรพข้ึน  ณ  บานเจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน อยู
ระหวางถนนอัษฎางคกับบานหมอ  แถวโรงภาพยนตร  บานหมอไดเริ่มแสดงละครดึกดําบรรพ  ณ โรง
ละครซึ่งทานเจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒนไดสรางข้ึนในบานของทานเรียกช่ือวา  “โรงละครดึกดําบรรพ”  
ท่ีเรียกช่ือดังนี้โดยมีความประสงคจะใชคําวา  “ดึกดําบรรพ”  ใหเปนช่ือละครของทาน  เพราะในสมัยนั้น
มีละครอยูหลายคณะ  ไดแก  คณะของพระเพชรปราณี  ต้ังอยูท่ีถนนพหุรัด  ใกลส่ีแยกบานหมอ  ตอมา
ยายไปต้ังอยูหนาวัดราชนัดดา  ระหวางกําแพงเมืองกับลําคลองโองอางคณะนี้แสดงเปนลิเก 
 ละครดึกดําบรรพ  เปนละครรําแบบใหมท่ีปรับปรุงข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี  5  โดยยึดแบบแผนละครใน  
โดยสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวท่ีพระราชดําริวา  มีเจานาย  และชาวตางประเทศผูสูงศักด์ิเขามาเยือน
เมืองไทยบอยๆ  ควรจะมีการแสดงตอนรับแขกเมือง  จึงดํารัสใหเจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน  ซึ่งเปนอธิบดี
กรรมหรสพ  และมีละครผูหญิงเปนของตนเองไดคิดปรับปรุงการแสดงข้ึนใหม  เจาพระยาเทเวศรฯ  จึงกราบ
ทูลขอใหสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงคิดแบบอยาง  และอํานวยการแสดงตามพระราช
ประสงค  และโดยท่ีในป พ.ศ. 2434  เจาพระยาเทเวศรฯ  ไดไปยุโรปเห็นการแสดงโอเปราทรงพอพระทัย
การแสดงนั้นมากเมื่อกลับมาเมืองไทยจึงทูลชวนสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ปรับปรุงละครรํา
ของไทยใหเปนละครแบบใหม  โดยทรงนําเอาละครแบบไทยผสมกับละครของยุโรป  ทรงปรับปรุงบทละคร  
และคิดกระบวนการลํานํา  เพลง  สําหรับขับรอง  การแตงกาย  และการรายรํา  ตามแบบละครรํา  
ตลอดจนจัดวิธีแสดงบนเวที มีฉากประกอบตามทองเรื่อง ตัวละครตองรองเองมีลูกคูรับ วงดนตรีท่ีบรรเลง
ประกอบการแสดงใชปพาทยดึกดําบรรพเลน เรื่องตามบทท่ีปรับปรุงข้ึนใหมแตเลนเปนชุดเปนตอน  
ผูรวมมือในการปรับปรุง  มีดวยกัน 5 ทาน 

1. เจาพระยาเทเวศรวงศววิัฒนเปนเจาของคณะละคร  และเปนอธิบดีกรมมหรสพ  ซึ่งเปน 
ผูรับผิดชอบโดยตรง 

2. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเปนผูมีความสามารถ 
ในการจัดการแสดงทุกดานรวมท้ังการกับกําการแสดงดวย 

3. พระประดิษฐไพเราะ  ผูประดิษฐทํานองเพลง 
4. หลวงเสนาะดุริยางค  ผูฝกหัดการขับรอง 
5. หมอมเข็ม อ กุญชร  ณ  อยุธยา ภรรยาของทานเจาพระยาเทเวศร  เปนผูประดิษฐทารายรํา 

และทําการฝกซอม 
 เมื่อรวมกันปรับปรุงข้ึนแลวก็นําออกแสดงครั้งแรกเมื่อ  พ.ศ. 2442  เพื่อตอนรับ เจาชายเฮนรี่
อนุชาของพระเจากรุงรัสเซีย  ซึ่งจากนั้นก็เปดการแสดงเรื่อยมาโดยเก็บคาผานประตู  แตเนื่องจาก ทาน-
เจาพระยาเทเวศร  ไมตองการใหคนท่ัวไปเรียกละครชนิดนี้วา  ละครเจาพระยาเทเวศร  จึงนําปายไปติด
ท่ีละคร  วา  “โรงละครดึกดําบรรพ”  ตอมาคนจึงเรียกละครชนิดนี้ตามช่ือโรงวา  “ละครดึกดําบรรพ” 
ลักษณะละครดึกดําบรรพ 

1. เปนละครแบบใหมท่ีมีการแบงฉาก  และแตงฉากสมจริงชวยเสริมความเขาใจแกคนชมและ 
ชวยในการดําเนินเรื่องดวย  โดยตอนท่ีปดมาน  และเปดมานนั้นเรียกวา  “ฉากหนึ่งๆ” 

2. เปนละครท่ีตัวละครรองเองรําเอง  และทารําสวนใหญจะเปนรําประกอบบทรองเทานั้น 
3. ไมมีการรองบรรยายเรื่องแบบละครไทย  ผูดูจะทราบเรื่องไดจากคํารองตัวละคร  และคําพูด 

ฉากท่ีแสดง 
4. ถือการรองและดนตรีเปนสําคัญ ถาตอนใดบรรเลงท่ีมีลีลาซับซอนก็จะรายรํานอยและจะรํา 
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ไมนานเกินไป 
5. จัดลีลาการรองอยางมีชีวิตชีวา  ชัดถอยชัดคําแสดงอารมณสะเทือนใจไดถึงแกน 
6. การแตงการชุดยืนเครื่องเชนเดียวกับละครนอก  และละครใน 
7. มีการนําทํานองเสนาะในการอาน โคลง ฉันท กาพย กลอน มาใช เชน ทํานองเทศน 

มหาชาติ  ทํานองสารภัญญะ 
8. มีการนําเพลงชาวบาน เชน เพลงฉอย เสภา มาใชเพื่อเปล่ียนรสในบางตอนและเพลงรองจะ 

เปนเพลงไทยท่ีมีลักษณะพิเศษ  ผิดกับเพลงท่ีใชในละครท่ัวไป 
9. เมื่อรองเพลงแลวสวนใหญปพาทยจะรับทุกคํา    เพราะตองการใหผูชมฟงเพลงรอง  และ 

ดนตรีดวย มีลักษณะคลายไปดูอุปรากรของฝรั่ง 
10. ความสําคัญของละครดึกดําบรรพอยูท่ีความนุมนวลและออนชอยแบบละครใน แตดําเนิน 

เรื่องอยางกระชับรัดกุม  และทันใจอยางละครนอก 
วิธีการแสดง 
 ละครชนิดนี้บงการรองเปนสําคัญเทากับการรํา  กอนเปดฉากดนตรีจะบรรเลงเพลงโหมโรงเย็น
กอน  เลนมักเปนการเลาเรื่องกอนจะถึงตอนท่ีนักแสดงละคร  ซึ่งเมื่อโหมโรงเสร็จก็จะแสดงตอไปเลยทํา
ใหคนดูเขาใจเรื่องตอกันโดยตลอด 
 
บทละครดึกดําบรรพ 
 เปนละครท่ีตัดตอนมาจากบทละครนอก  และบทละครใน 

1. สมเด็จกรมพระยานริศฯ  ทรงปรับปรุงบทละครดึกดําบรรพไวหลายเรื่อง 
1.1 อิเหนา ตอนตัดดอกไมฉายกริช  ไหวพระบวงสรวง 
1.2 คาวี  ตอนเผาพระขรรค  ตอนชุบตัว  ตอนหึง 
1.3 รามเกียรต์ิ  ตอนสูรปนขาหึง 
1.4 สังขทอง  ตอนท้ิงพวงมาลัย  ตีคลี  ถอดรูป 
1.5 สังขศิลปชัย  ตอนตกเหว  ตอนตามหา  เห็นนิมิต 

2. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาฯ   ทรงพระราชนิพนธ 
2.1 ศกุนตลา 
2.2 ทาวแสนปม 
2.3 พระเกียรติรถ 

3. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟาพรหมขุนเพชรบูรณ  อินทราชัยทรงพระนิพนธเรื่อง 
3.1 สองกรวรวิก 
3.2 จันทกินนรี 
3.3 พระยศเกตุ 
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ละครพันทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           ภาพท่ี 63 ละครพันทาง 
                 ท่ีมา : www.drama-cmru.blogspot.com. 10 มิ.ย. 2559. 

 
ประวัติความเปนมา 
 (รุจี ศรีสมบัติ,2547 : 103) ละครพันทาง เกิดข้ึนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) แหงกรุงรัตนโกสินทร เปนละครท่ีปรับปรุงมาจากละครนอก แตเปนแบบผสมกับ
การรายรํา ทําทาประยุกตจากตางชาติและการทําทาอยางสามัญชนท่ีใชในชีวิตประจําวนั โดยสมเด็จพระ
เจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศไดปรับปรุงจากละครของเจาพระยามหินทรศักด์ิธรรมรงซึ่ง
ทานเปนผูเริ่มนําเอาพงศาวดารตางชาติมาแสดงกอน แตแสดงเปนแบบละครนอก สมเด็จพระเจาบรมวงศ
เธอกรมพระนราธิปประพันธพงศไดปรับปรุงจนเปนแบบแผนของละครพันทางข้ึนและต้ังช่ือคณะละคร
พันทางในสมัยนั้นวา คณะหลวงนฤมิตร 
 
ความหมายของละครพันทาง 
 ละครพันทาง คือ ละครท่ีเกิดจากแนวผสมระหวางการแสดงละครนอกเปนหลักผสมกับกิริยา
สามัญชน เกิดในสมัยรัชกาลท่ี 3 ผูใหกําเนิดคือเจาพระยาหินทรศักด์ิธํารง(เพ็ง เพ็ญกุล) ละครพันทางนี้ 
เกิดจากการนําบทเกี่ยวกับพงศาวดารของตางชาติในเอเชีย เชน มอญ ลาว เขมร พมา มาผูกเปนละคร
สวนเรื่องท่ีจะแสดง ไดแกเรื่อง สามกก ราชาธิราช พระอภัยมณี พระลอ วีรสตรีถลาง คุณหญิงโม 
 
วิธีการแสดง 
 ละครพันทาง  เกิดในยุค ดึกดําบรรพ ลีลาการรายรําจึงเปนเคาในแบบละครนอก เมื่อสมเด็จกรม
พระยานราธิปประพันธพงศ  ไดนําการแสดงละครนอกมาปรับปรุง  และแสดงเรื่องพระลอ  ซึ่งเปน
วรรณกรรมด้ังเดิมของไทยสมัยอยุธยาจึงไดรูปแบบรําไทยผสมทาฟอนรําของลาว  มีฉากประกอบการ
แสดงตามทองเรื่อง  ตัวละครทําทาไปตามบท  บางครั้งผูแสดงก็รองเพลงตามบทแสดงนั้นๆ ดวย 
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ดนตรี 
 เครื่องดนตรีท่ีนํามาประกอบการแสดงนั้นดัดแปลงสําเนียงทางดนตรีของประเทศนั้นๆ ในการ
บรรเลงเพลงภาษา  และเพลงออกภาษา  เชน  จีน มอญ ลาว เขมร ญวน  การรองก็ไพเราะตามสําเนียง
ภาษานั้นๆ 
 สวนแบบแผนการบรรเลงดนตรี เพื่อประกอบการรําคือ วงปพาทยใชปพาทยไมนวม (ระนาดเอก
แตไมใชไมนวมตี) ใชขลุยแทนป มีซออูบรรเลงดวยก็ไดเริ่มดวยการบรรเลงชุดโหมโรงเย็น   
 เครื่องดนตรีชนิดเครื่องบอกภาษา เนื่องจากการแสดงเกี่ยวของกับลีลาการแสดงของตางชาติ 
ดังนั้นเครื่องดนตรีจึงตองเพิ่ม และลดสัญลักษณของภาษานั้นๆ เชน จีนใชกลองจีน  ฉาบ  และกลองตอก 
เขมรใชตะโพนเปนเครื่องดนตรีประเภทใหจังหวะ ปมอญ เปนเครื่องใหทํานองภาษา พมาใชกลองยาว 
และกลองเปงมางคอก 
 
การแตงกาย 
 ผูแสดงจะตองแตงตัวตามแบบเครื่องแตงกายของชาติท่ีปรากฏในเรื่องนั้นๆ  เชน  จีน  ก็แตงกาย
เปนจีน  พมา  มอญ  ก็แตงแบบพมา  มอญ  การแตงกายแบบพันทางนี้บางครั้งเรียกวา  การแตงกาย
แบบเครื่องนอย  หมายถึง  ไมแตงกายยืนเครื่องเต็มรูปแบบ  แตอาจจะนําเครื่องแตงกายของชาวตางชาติ
มาปรับปรุงทารําแบบละครนอกมาผสมกับทาทางของตางชาติ 
การแสดง 
 การแสดงละครพันทางผูแสดงแบงเปนฉากตามทองเรื่อง ดําเนินเรื่องดวยบทรอง และเจรจาของ
ตัวละคร หนาพาทยใชแบบละครนอก ดําเนินเรื่องรวดเร็วมีตลกขบขันแทรกไปดวย และแทรกลีลาทา
ตางๆ ของชาวตางชาติ แตไมท้ิงทารําของไทย 
 
ละครเสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ภาพท่ี 64 ละครเสภาเรื่องไกรทอง 
      ท่ีมา : www.youtube.com 10 มิ.ย. 2559. 
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ประวัติความเปนมา 
 ละครเสภา เกิดข้ึนในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) แหง
กรุงรัตนโกสินทร เปนละครท่ีสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศไดทรงปรับปรุงข้ึน 
โดยนําเอาละครพันทางมาผสมกับเสภารํา และยึดรูปแบบของการแสดงละครพันทางเปนหลัก แตใหมี
การขับเสภาประกอบเรื่องอยางเสภารํา (รุจี ศรีสมบัติ,2547 : 106) 
 
ความหมายของละครเสภา 
 เปนละครท่ีปรับปรุงข้ึนใหม วิวัฒนาการมาจากการขับเสภา มีลักษณะและวิธีการแสดงคลาย
ละครพันทาง กรมพระนราธิปประพันธพงศ ไดทรงปรับปรุงบทละครข้ึนใหมโดยการนําแสดงเสภารํา
ประสมกับละครพันทาง ใชวิธีการแสดงแบบละครพันทางเปนหลัก สวนการดําเนินเรื่องใชทํานองการขับ
เสภาประกอบกับการรําแบบเสภารํา ยึดแบบแผนละครทางคือ มีท้ังทารํา ตามแบบละครรํา และทารําท่ี
ปรับปรุงข้ึนตามเนื้อเรื่องท่ีจัดแสดง บทละครเสภาตองเขียนบทข้ึนใหม แบงออกเปนฉากหรือตอน จัด
แสดงบนเวที  เปล่ียนฉากตามทองเรื่องท่ีแสดง เชน เรื่องขุนชางขุนแผน ไกรทอง กากี พญาราชวังสัน
สามัคคีเสวก เรื่องท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดตลอดมาจนถึงปจจุบันนี้ คือเรื่อง ขุนชางขุนแผน 
 เสภาตํานาน เสภาของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงกลาววา ประเพณีการขับเสภานี้มีมา
ต้ังแตครั้งกรุงเกา จะมีการขับเสภากันเฉพาะในเวลากลางคืนเทานั้น แมในหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการขับเสภา
ของไทยในกฏมณเทียรบาล ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีกลาววา “หกทุมเบิกเสภาดนตรี” 
 การเลนเสภาแตเดิมมีเพียงคนขับเสภา และมีกรับเปนเครื่องดนตรีประกอบตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 2 
การขับเสภาไดมีปพาทยเปนเครื่องดนตรีประกอบ บางทีก็ใชมโหรีแทนตนบท และลูกคูรองรับเสภาไปกับการ
เจราและเลนจําอวดละครเสภาจําแนกได ดังนี้ 

1. เสภาทรงเครื่อง 
2. เสภารํา 
3. เสภาตลก 

 
เสภาทรงเคร่ือง 
 เสภาทรงเครื่อง คือ การขับเสภาแลวมีรองสงใหปพาทยรับ เมื่อปพาทยโหมโรง ซึ่งจะเริ่มดวย  
“เพลงรัวประลองเสภา” แลวจะจบลงดวยเพลงลาเมื่อปพาทยโหมโรงแลว คนขับเสภาไหวครูดําเนินเรื่อง 
ถัดจากนั้นรองสงเพลงพมาหาทอนแลวขับเสภาข้ัน รองสงเพลงส่ีบทแลวขับเสภาข้ันรองสงเพลงบุหลัน
แลวขับเสภาข้ัน ตอจากนี้ไปไมมีกําหนดเพลง แตคงมีสลับกันเชนนี้ตลอดไปจนหมดเวลาจึงสงเพลงทาย
อีกเพลงหนึ่ง เพลงสงทายนี้แตเดิมใชเพลงกราวรํา ตอมาจึงเปล่ียนไปเปนเพลงอกทะเล เตากินผักบุง หรือ
พระอาทิตยชิงดวง 
 

เสภารํา 

 เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 กระบวนการเลนมีคนขับเสภา และเครื่องปพาทย มีตัวละครออกมาทํา
บทตามคนขับเสภา และเจรจาอยางละครคลายๆ กับละครตลก นิยมเลนกันอยางแพรหลายเพราะเลน
งาย และไมตองลงทุนในเรื่องการแตงกาย 
 สาเหตุท่ีเกิดเสภารําข้ึน เนื่องมาจากนักขับเสภาเห็นวาการขับเสภาแลวรองสงเพลงเทานั้น มี
รสชาติแตการฟอนอยางเดียวใครจะใหผูชมไดมีรสชาติในการดูข้ึนอีกทางหนึ่ง จึงคิดเพิ่มเติมตัวละครมา
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แสดงบทบาทตามทองเรื่องท่ีขับ และรําตามจังหวะปพาทย วิธีขับเสภาประกอบดวยการรองสงท่ีมีป
พาทยบรรเลง  และมีตัวละครวาตามบท และเพลงนี้เรียกวา “เสภารํา” 
 
ตัวอยางการรองสงเสภา 
 เพลงพมาหาทอน 
  โจนลงกลางชานรานดอกไม  ของขุนชางปลูกไวอยูดาษด่ืน 

รวยรสเกสรเมื่อคอนคืน   ช่ืนช่ืนลมชายสบายใจ 
กระถางแถวแกวเกดพิกุลแกม  ยี่สุนแซมมะสังดัดดูไสว 
สมอรัดดัดทรงสมละไม   ตะขบขอยคัดไวจังหวะกัน 
ตะโกนาท้ิงกิ่งประดับยอด   แทงทอยทอดอินพรมนมสวรรค 
บางผลิดอกออกชอข้ึนชูชัน  แสงพระจันทรจับแจมกระจางตา 
 
 

เสภาตลก 
 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 มีการแตงบทประกอบการแสดงข้ึน ดําเนินเรื่องตามเคาเดิมแตมีบทตลกแทรก  
จึงเรียกเสภาชนิดนี้วา “เสภาตลก” 
 
ลักษณะของละครเสภา 

1. ปรับปรุงการแสดงเสภารํามาผสมกับละครพันทางโดยพระบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ 
2. การแสดงใชวิธีแสดงแบบละครพันทางเปนหลัก  ตัวละครรองบางตนเสียงลูกคูรองบาง 
3. การดําเนินเรื่องใชทํานองขับเสภาประกอบการรํา 
4. มีการเปล่ียนฉากตามทองเรื่อง 
5. ทาท่ีรายรําดําเนินแบบเดียวกับละครพันทาง คือท้ังทารําตามแบบรําไทย และทารําท่ีปรับปรุงข้ึนใหม 
6. การขับเสภามีหลายทํานอง  เชน 

6.1 เสภาแบบไทยครวญใชกับตัวละครท่ีเปนคนไทย 
6.2 เสภาลาว ใชกับตัวละครท่ีมีเช้ือชาติลาว 

6.3 เสภามอญ ใชกับตัวละครท่ีมีเช้ือชาติมอญ 

 
เร่ืองท่ีใชขับเสภามีดังนี้ 

1. เรื่องขุนชางขุนแผน 
2. เสภาพระราชพงศาวดาร (สุนทรภู  แตงในรัชกาลท่ี  4) 
3. เสภาเรื่องบูหะซัน (พระราชนิพนธของราชกาลท่ี  6) 
4. เสภาเรื่องสามัคคีเสวก (พระนราธิปพระพันธพงศ เจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปพระพันธพงศ) 
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ละครรอง 

 

 

 

 

 

 

 
                  ภาพท่ี 65 ละครรองเรื่องสาวเครือฟา 
         ท่ีมา : www.kanchanapisek.or.th 10 มิ.ย. 2559. 

 
ความหมายของละครรอง 
 ละครรอง  คือ  ละครท่ีใชการรองเปนหลักในการดําเนินเรื่อง  จะมีบทพูดหรือไมมีก็ได 
แบงเปน 2 ประเภทใหญ ดังนี ้
 1. ละครรองลวนๆ คือ ละครท่ีดําเนินเรื่องดวยการรองท้ังเรื่อง ไมมีการพูดแทรกอยูเลย กลาวกันวา
รัชกาลท่ี 6 ทรงดัดแปลงมาจาก Operstic Libretto ซึ่งเปนละครอุปรากร บางครั้งมีผูเรียกละครรอง
ประเภทนี้วาละครรองแบบมงกุฎฯ ตัวอยางของบทละครรองลวนๆ เชน สาวิตรี ขาวคอยฝน เด็ดดอกไมรวง 
 2. ละครรองสลับพูด คือ ละครท่ีมีท้ังรองและพูดแตถือการรองเปนส่ิงสําคัญถาตองการพูดออกก็
ยังไดใจความสําคัญครบถวน ละครรองท่ีเรียกกันท่ัวไปมักหมายถึงละครรองประเภทนี้ บางครั้งเรียกวา 
ละครปรีดาลัย อ ตามช่ือโรงละคร ของกรมพระนราธิปประพันธพงศ ซึ่งกลาวกันวา ทรงใหกําเนิดละคร
ประเภทนี้ และไดรับยกยองวาเปนบิดาแหงละครรอง 
 
ประวัติความเปนมา 
 ละครรองเกิดข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยท่ีพระเจาพระบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ
ไดนําแบบแผนละครตะวันตกมาดัดแปลงเปนละครไทยอีกแบบหนึ่ง ดําเนินเรื่องดวยการรองใชทารําและ
เพลงดนตรีอยางไทย มีเจาจอมมารดาเขียน  เปนผูฝกหัดดัดแปลงทารํา หมอมหลวงตวนศรี วรวรรณ  
เปนผูคิดเพลงรอง และดนตรี พระองคทานเปนผูประพันธบท และกํากับการแสดงเรียกคณะละครนี้วา
ละครหลวงนฤมิตร  มีโรงละครช่ือวา ปรีดาลัย เรื่องท่ีเลน เชน สาวเครือฟา เครืออนงค กากี ภารตะ 
ตอมาเกิดละครรองแบบปรีดาลัยข้ึนมากมายหลายคณะ  เชนปราโมทย ปราโมทยเมือง วิไลกรุง บันเทิง
ไทย ฯลฯ ละครนี้ไดรับความนิยมมาจนถึงรัชกาลท่ี 6 และรัชกาลท่ี 7 เรื่องท่ีเลน เชน สาวิตรี ซึ่งเปนพระ
ราชนิพนธของรัชกาลท่ี 6 เรื่องขาวคอยฝน และเด็ดดอกไมรวง  เปนตน 
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ผูแสดงและการแสดง 
 ละครปรีดาลัย เปนละครท่ีแสดงบนเวที มีการเปล่ียนฉากตามทองเรื่องใชตัวแสดงเปนหญิงลวน 
แตใชผูชายเปนตัวตลก ทําใหการแสดงครึกครื้น การแตงกาย แตงแบบของจริงในชีวิตจริง ผูแสดงให
ทาทางแบบบุคคลธรรมดา นิ้วมือเคล่ือนไหวแตกําแบๆ หรือช้ี จึงมีผูเรียกวา ละครกําแบ 
 ตัวละครเปนผูรองเอง  มีลูกคูคอยรับอยูในฉาก ยกเวนตอนเกริ่น หรือเดินเรื่อง ลูกคูจึงรอง
ท้ังหมด ในการพูดพูดแบบธรรมดาพูดกัน และมีการบอกบทดวย 
 

ดนตรีและเพลง 
 เพลงท่ีรองนิยมใชเพลงช้ันเดียว ขณะท่ีรองมีซออูคลอตามเบาๆ  มีทํานองเขารับการรองใชกรับ
พวง โทน รํามะนาตีใหจังหวะ บางกรณีใชวงมโหรีคลอตาม  ภายหลังนิยมใชปพาทยไมนวมเลนคลอการ
รองของตัวละคร 
 
สถานท่ีแสดง 
 โรงละครปรีดาลัย ต้ังอยูในวังของพระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศท่ีแพรงนรา  
การแสดงบนเวทีมีการเปล่ียนฉากตามทองเรื่องหนาเวทีปดไฟฟาดานหนาเปนท่ีต้ังวงดนตรีและอุโมงค
เล็กๆ  สําหรับคนเขาไปไดหนึ่งคนเวลาออกบท 
 สวนโรงอื่นๆ ยังคงมีสภาพคลายคลึงกัน แตสมัยหลังๆ ผูออกบทนิยมอยูขางเวทีเพราะผูแสดงได
ยินชัดเจนกวา 
 
วรรณกรรมประกอบการแสดงละครรอง 
 บทท่ีใชในการแสดงละครรอง เปนบทท่ีแตงข้ึงใหมสําหรับการแสดงละครประเภทนี้โดยเฉพาะ 
และมีผูแตงไวหลายคน เชน รัชกาลท่ี 6 ทรงพระราชนิพนธละครไว 9 เรื่องเชน ต้ังจิตรคิดคล่ัง ทาวแสนปม 
สาวิตรี พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ ทรงนิพนธบทละครไวไมนอยกวา 400 เรื่อง 
จันทิมา พรหมโชติกุล รวบรวมศึกษาได 48 เรื่อง และแบงบทรองของพระองคออกเปน 3 ประเภท  

1. ละครรองท่ีเคาโครงเรื่องข้ึนเอง เชน ข้ีหึงถึงดี คาราคาซัง หลงกล ฯลฯ 
2. บทละครรองท่ีไดเคาโครงมาจากชาติตางๆ  ไดแก  พมา  ญวน  เชน  มหาราชวงศพมา 

สาวเครือฟา ฮุยหุยฯลฯ 
3. บทละครรองท่ีทรงไดเคาโครงเรื่องมาจากวรรณคดี  เชน  ขุนชางขุนแผน  ตอนสรอยฟา 

ทําเสนหราชาธิราช  ตอนพิฆาฎวาวยุพราช ฯลฯ  นอกจากนั้นยังมีบทละครท่ีแสดงกันท่ัวไปอีกมากมาย 
 
ลักษณะละครรอง ซึ่ง จันทิมา พรหมโชติกุล วิเคราะหไว ดังนี้ 

1. บทละครรองแบงเปนตอนๆ แตสวนใหญแบงเปนชุด ช่ือคลองจองกัน เชน เรื่องชูโชค ม ี5 ชุด  
ชุดท่ี 1 หวยกิน  ชุดท่ี 2 ด้ินรน  ชุดท่ี 3 ชนรัง  ชุดท่ี 4 หวังลา  ชุดท่ี 5 ชะตาฟน 

2. มักเริ่มตนดวยการแนะนําตัวละครสําคัญ  เชน 
1. นายประหยัด  อายุ  28  ป  เปนคนฉลาด  และมีความรู  คลองแคลว 
2. นายเขงลาว  บาวขุนประหยัด  อายุ  38  ป  ทะล่ึง  เขลา  เซอซา 
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 เมื่อเริ่มเรื่องจะบอกช่ือชุด บรรยายฉาก กลาวถึงตัวละครจากนั้นก็เขาสูเรื่องตอนทายของชุดแตละ 

ชุดจะบอกวาปดมาน บางเรื่องมีลักษณะใหขอคิดหรือคติเตือนใจ ลักษณะคําประพันธสวนใหญจะเปน 
กลอนคํารองแบงขอความ 3 ชวง 
 นอกจากกลอนคํารองแลวบางตอนอาจจะแทรก กลอนขับเสภา กลอนราย สวนภาษาพูดใน
ละครรองมักเปนภาษาธรรมดา อานเขาใจงาย 
 
ความสําคัญของละครรอง 
 บทละครรองนอกจะใหความสนุกสนานแลวยังให  ประโยชนดานแงคิด  คารมคมคาย  สะทอน
ภาพสังคมไทยสมัยนี้ดวย 
 
ละครพูด 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพท่ี 66 ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท 
       ท่ีมา : www.youtube.com 10 มิ.ย. 2559. 
 

 ละครพูดเปนการแสดงท่ีไดรับแบบอยางมาจากละครตะวันตกคําวา “ละครพูด” หมายถึงการ
แสดงท่ีเรียกวา Play คือหลักสมจริง มีฉากตามทองเรื่อง ดําเนินเรื่องดวยการใชบทสนทนาโตตอบกัน
ระหวางตัวละคร การทําบทนี้เปล่ียนเปนการแสดงกิริยาทาทางตามธรรมชาติ ใชคําพูดธรรมดาแบงการ
แสดงออกเปนองค (ตอน) และเปนฉากๆ ไมมีเครื่องดนตรีประกอบ (ภายหลังมีเครื่องดนตรีประกอบ) 
 
กําเนิดละครพูด 
 ละครพูดมีมาต้ังแตปลายรัชกาลท่ี 5 สมัยนั้นมีการเลนละครพูดอยูสองแหง คือ สมัคยาจารย
สมาคมแหงหนึ่ง โดยมีเจาพระยาธรรมศักด์ิมนตรีเปนประธาน และท่ีสโมสรทวีปญญา ซึ่งเปนของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช(รัชกาลท่ี 6) ทานท้ังสองเคยทํางานรวมกันมาท้ังเมืองนอก และเมืองไทยพระยา
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สุนทรพิธ ซึ่งเคยเปนตัวละครของรัชกาลท่ี 6 ก็ไมแนใจวาละครพูดไดเลนแหงไหนเปนแหงแรก เขาจึง
ถวายพระนามวาทรงเปนผูใหกําเนิดละครพูดถือวาป พ.ศ. 2448 เปนปกําเนิดซึ่งยังอยูในสมัยรัชการท่ี 5   
 ละครพูดไดถือกําเนิดข้ึนในเมืองไทยท่ีสถาบันท้ังสองนั้น สมเด็จพระมหาธีรราชเจาทรงกอกําเนิด
ข้ึนเมื่อแสดงครั้งแรก เรียกวา ละครวีปญญา หมายความวา เปนละครของสโมสรทวีปญญา ตอมาจึงต้ัง
ช่ือเปนหลักฐานวาคณะ “ศรีอยุธยา” ตามพระนามแฝงของรัชกาลท่ี 6 ท่ีใชพระราชนิพนธบทละครพูด 
โรงละครท่ีใชแสดงครั้งแรกนั้น เปนเรือนไม ท่ีไมอยูติดกับกําแพงพระราชอุทยานสราญรมย ดาน
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวสโมสรทวีปญญาก็คือ เรือนกระจกท่ีเปนสมาคมชางตัดผมในปจจุบัน 
 
ประเภทของบทละครพูดท่ีนิยมแตงกันท่ัวไปมีดังนี้ 
 1. ละครพูดชวนหัวเราะ ตัวละครแสดงโดยใชคําพูดตลกขบขันเปนสําคัญ เชน เรื่องลมดี คดีสําคัญ   
หนามยอกเอาหนามบง หลวงจําเนียรเดินทาง ฯลฯ 

 2. ละครพูดชวนเศรา เนนโศกสลดมีการพลัดพราก เสียของรัก และทรมานใจ เชน เรื่องตอนรับลูก 
ฟอกไมขาว ฯลฯ 
 3. ละครพูดกินใจ มีเศราบาง ตลกบาง ดูแลวเกิดความพึงพอใจ ประทับใจผูชม เชน แกแคน 
กลแตก ผูรายแผลง หมายน้ําบอหนา หนังสือ ฯลฯ 
 4. ละครพูดปลุกใจ ไดแก เราใจใหรักชาติ เราใจใหนึกถึงอุดมคติ และศีลธรรมอันดี เชน 
หัวใจนักรบ เสียสละ เห็นแกลูก ทานรอง ฯลฯ 
 
ละครพูดแบงไดประเภทใหญๆ ไดดังนี้ 

1. ละครพูดลวนๆ 
2. ละครพูดสลับลํา 
3. ละครพูดคําฉันท 

 
ละครพูดลวนๆ 
การแสดง 
 การแสดงละครพูดในสมัยแรกๆ มีขอสังเกตอยูประการหนึ่งคือ. ผูแสดงเปนชายลวนจนกระท่ัง
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวโปรดใหมีการแสดงละครพูดจากบทพระราชนิพนธเรื่องกบ
แตก. จึงใชผูแสดงเปนชายจริงหญิงแท 
การแตงกาย 
 ตัวละครแตงกายอยางสามัญชนตามทองเรื่อง เหมือนละครพันทาง เรื่องท่ีแสดงเรื่องแรกคือ  
"โพงพาง" เม่ือ พ.ศ. 2463  เรื่องถัดมา คือ  "เจาขาสารวัด" ท้ังสองเรื่องเปนพระราชนิพนธของรัชกาลท่ี 6 
พระองคไดทรงพระราชนิพนธบทละครพูดข้ึนหลายเรื่อง  บางเรื่องแปลมาจากตางประเทศ 
 
ละครพูดสลับลํา 
ความหมาย 
 ละครพูดสลับลํา หรือละครพูดลํานํา ศัพทคําวา "ลํา" ฟงเฉพาะเสียงหลายทานคงเขาใจ วาละคร
ชนิดนี้คงพูดสลับกับลีลาการรายรํา แตความจริงคําวา "ลํา" ยอมาจาก "ลํานาํ" "ลํา" แปลวารอง ละครพูด
สลับลําเปนละครพูดท่ีมีท้ังการพูด และการรองเพลง แตถือหลักเอาการพูดเปนสําคัญสวนบทรองเปน
เพียงสวนประกอบ 
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การแสดง 
 ยึดถือบทพูดเปนสําคัญ บทรองเปนเพียงสอดแทรกเพื่อเสริมความย้ําความ การแทรกบทรองเปน
เพียงบางตอน  เชน การดําเนินเรื่องจากสถานการณหนึ่งไปยังอีกสถานการณหนึ่ง บทรําพันการคร่ํา
ครวญคิดถึง หรือบทรองในงานรื่นเริง ลักษณะการแสดงรองสลับลํานี้  ถาตัดบทรองออกจะไมเสียความ
แตอยางใด และจะมีลักษณะเหมือนตัวละครพูดลวนๆ ทุกประการ 
 เรื่องท่ีแสดง เชน เรื่องปลอยแก ของนายบัว ทองอิน พระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ทรงพระราชนิพนธบทรองแทรกโดยใชพระนามแฝงวา "ศรีอยุธยา" 

 
ละครพูดคําฉันท 
ความหมาย 
 คือ ละครท่ีเรียกช่ือการแสดงตามลักษณะของบทละครท่ีเปนคําประพันธ ซึ่งเปนบทรอยกรองใน
ลักษณะของคําฉันท  จากบทพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีเพียงเรื่อง
เดียว คือ เรื่อง มัทนะพาธา หรือตํานานดอกกุหลาบ 
ประวัติความเปนมา 
 การแสดง การแตงกาย เหมือนละครพูดดังกลาวมาแลว 
 ในระหวางสงครามโลกครั้งท่ีสอง ภาพยนตรไทยตลอดจนการแสดงประเภทตางๆ เชน ละคร
ชาตรี ละครนอก ละครใน โขน ละครดึกดําบรรพ ละครพันทาง ละครเสภา และละครรองหลังจาก
สงครามโลกสงบลงแลวมหรสพทุกชนิดก็เริ่มมีการฟนฟูข้ึน  ละครพูดก็นํามาแสดงเปนละครเวทีให
ประชาชนชม ท่ีเวทีเวิ้งนาครเขษมทุกสัปดาห เปนคณะของแมเล่ือนผูแสดงเปนหญิงลวน ตัวละครท่ีมี
ช่ือเสียง เชน แมเล่ือน  สีนวล แกวบัวสาย  นวลศรี แกวบัวสาย  มานัติ บุญเกียรติ  เปนตน และมีการ
แสดงละครพูดสมัยใหมท่ีเวทีเฉลิมไทยเปนโรงละครเฉลิมไทยเรื่องแรก แสดงเรื่องราชันผูพิชิต ดรรชนีนาง 
ดรรชนีนอย  พจมาน สวางวงศ เปนตน 
 
ลักษณะของละครพูด 

1. ดําเนินเรื่องดวยการพูด  ใชกิริยาทาทางธรรมชาติ 

2. แตงกายตามธรรมดาสามัญตามทองเรื่อง 
3. ไมมีดนตรีประกอบ แตปจจุบันนิยมใชดนตรีสากลเปน black ground เพื่อไมใหเงียบเกินไป 

หรือบางทีนําบทเพลงมาแทรกแตไมใชสวนสําคัญตัดออกได 
4. มีฉากประกอบ 

5. เดิมใชผูแสดงชายลวนตอมาใชชายจริงหญิงแท 
 
หลักการแสดงละครพูด 

1. เวทีตองกวาง  ควรยกพื้นใหอยูในระดับสายตาของผูชม 

2. ฉาก  สมจริงตามสภาพการณของทองเรื่องวาเปนเวลาใด  สมยัใด 

3. การแตงกาย  แตงตามสภาพการณเปนจริงสมฐานะของตัวละครแตละตัว 

4. จํานวนตัวละคร  ไมจํากัดแลวแตความเหมาะสมของทองเรื่อง 
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5. บทสนทนา เปนสิ่งสําคัญมาก ทุกคําจะตองใหเปนประโยชนแกเนื้อเรื่องไมมีการบรรยาย 
ใชบทสนทนาเช่ือมโยงเหตุการณตางๆ เขาดวยกัน 

6. เวลาท่ีใชแสดง ใชต้ังแตช่ัวโมงข้ึนไป จะแบงการแสดงออกเปนตอนๆอาจตอนเดียวจบ หรือ
หลายตอนจบก็ได 

7. ดนตรี เดิมไมมดีนตรีประกอบ ปจจุบันนิยมมีดนตรีสากลประกอบเพื่อเปนการเรงเราอารมณ
ของผูชมใหต่ืนเตนระทึกใจ เศราใจ หรือสนุกสนานไปตามเหตุการณและบทบาทของผูแสดง 

8. การพดู  ผูแสดงตองพูดชัดถอยชัดคํา สําเนียง จังหวะ ตองเปนไปตามบทบาทจังหวะสัมพันธ
ระหวางคูสนทนาตองกลมกลืนกัน 

9. สําเนียง หมายถึง การจัดใหละครแตละตัวละครมีเสียงพูดท่ีเหมาะสม เชน เปนเด็ก คนแก 
คนตางชาติ เสียงนั้นตองแสดงอารมณตางๆ เชน โกรธ ต่ืนเตน ดีใจ ตกใจ 

10. สีหนา ตองแสดงออกไปพรอมๆกัน กับคําพูดใหเหมาะสมตามเนือ้เรื่อง และอารมณของแตละ
ตัวละคร แตละตอนของบทบาท 

11. ทําทา หมายถึง ใชกิริยาอาการใหผูชมไดรูเขาใจถึงความรูสึกและนิสัยของตัวละคร เชน เปน
คนเรียบรอย ใจออน มุทะลุ ตึงตังหรือใจราย เปนตน 

12. บทแทรก  หมายถึง มุขตลก แทรกบางเพียงพอดีกับเรื่อง 
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แบบฝกหัด 
1. จงอธิบายประวัติความเปนมาของละครชาตรีมาพอสังเขป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 

2. ละครชาตรี  เปนการนําเอาการแสดงหลายๆอยางมาผสมผสานกัน  มีอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ลักษณะสําคัญของละครใน คือ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. เรื่องท่ีนิยมเลนละครใน คือ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ละครนอกมีลักษณะการแสดงอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………........................................................................................................................... 

6. ละครรองแบงออกเปนกี่ประเภท อะไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

7. ละครพูดแบงออกเปนกี่ประเภท 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

8. ใครคือผูใหกําเนิดละครพูด 
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………........................................................................................................ 
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9. ละครพูดมีการแตงกายอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ละครเสภามีวิวัฒนาการมาจากการแสดงอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 

11. ละครเสภาแบงไดกี่ประเภท อะไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. ละครเสภาเกิดข้ึนในสมัย 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. ละครดึกดําบรรพปรับปรุงข้ึนในสมัยใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………............................................................................. 

14. เพราะเหตุใดจึงเรียกวาละครดึกดําบรรพ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….................................................................................................. 

15. ลักษณะของการแสดงละครดึกดําบรรพเปนอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………........................................................................................................ 
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