
นาฏศิลป์ไทย

แบ่งออกเป็น 5 ประเภท

1.ระบาํ

2. รํา

3.การแสดงพืน้เมือง

4.โขน

5.ละคร



ระบํา

• หมายถึง  

ศิลปะการร่ายรําทีแ่สดงพร้อมกนัเป็นหมู่

เป็นชุด ไม่มกีารดาํเนินเร่ืองราว มุ่งถึง

ความพร้อมเพรียงความสวยงามในการใช้

ลลีาท่ารํา และความสวยงามของเคร่ือง

แต่งกาย



ระบํา 
แบ่งเป็น 2 ประเภท

•ระบาํแบบมาตรฐาน

•ระบาํแบบปรับปรุง



ลกัษณะของระบาํแบบมาตรฐาน

• - เป็นระบาํทีป่รมาจารย์ทางนาฏศิลป์ได้

คดิประดษิฐ์ท่ารําขึน้มา

– แต่งกายแบบยืนเคร่ืองพระนาง

ตวัอย่างช่ือชุดระบาํมาตรฐาน

-ระบาํดาวดึงส์  ระบาํส่ีบท

-ระบาํกฤดาภินิหาร 

-ระบาํเทพบนัเทิง  ระบาํยอ่งหงิด



ตวัอยา่งชุดการแสดงระบาํมาตรฐาน

ชุดระบําเทพบันเทงิ



ระบําแบบปรับปรุง

•คือ   ระบาํท่ีมีการปรับปรุงข้ึนใหม่ มี

ลกัษณะท่ารําไม่ตายตวัสามารถ

เปล่ียนแปลงท่ารําไดต้ามความสามารถ

ของผูแ้สดง และโอกาสท่ีนาํการแสดง

ไปใช้



ระบาํแบบปรับปรุงแบ่งเป็น 5 ประเภท

•ระบาํท่ีปรับปรุงจากระบาํมาตรฐาน

•ระบาํท่ีปรับปรุงจากท่าทางของสัตว์

•ระบาํท่ีปรับปรุงตามเหตุการณ์

•ระบาํท่ีปรับปรุงจากโบราณสถานและ

พ้ืนบา้น

•ระบาํท่ีปรับปรุงเพื่อนาํมาใชเ้ป็นส่ือ

การเรียนการสอน



ลกัษณะของระบาํปรับปรุงจากระบาํ
มาตรฐาน

• คือการนาํระบาํแบบมาตรฐานมาปรับปรุงเพื่อ

ความเหมาะสมหรือแกบ้างส่ิงบางอยา่งใหดู้ดู

สวยงามมากข้ึนเช่น  การแปรแถว

ลกัษณะของระบาํท่ีปรับปรุงจาก

ท่าทางของสัตว์

เป็นระบาํท่ีประดิษฐข้ึ์นตามลีลาท่าทาง

ของสตัว ์เช่น ระบาํมยรุาภิรมย ์(นกยงู)

ระบาํมฤคเริง (กวาง) ระบาํอศัวลีลา(มา้)



ลกัษณะระบาํท่ีปรับปรุงตามเหตุการณ์

• คือ ระบาํท่ีประดิษฐข้ึ์นใชต้ามโอกาสท่ี

เหมาะสม  เช่น    ระบาํนพรัตน์    ระบาํจีนไทย

ไมตรี   ระบาํดอกบวั       ระบาํชุมนุมเผา่ไทย    

ระบาํไทยเกาหลี  เป็นตน้

ระบาํจีนไทยไมตรี



ระบาํท่ีปรับปรุงข้ึนจากโบราณสถาน

ระบําศรีวิชัย

ระบําสุโขทัย



• คือระบาํท่ีคิดประดิษฐจ์ากแนวทางความเป็นอยูข่อง

คนพ้ืนบา้น การทาํมาหากิน  อุตสาหกรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละทอ้งถ่ินมาแสดง

เป็นระบาํท่ีเป็นเอกลกัษณ์ประจาํทอ้งถ่ิน เช่น ระบาํ

ร่อนแร่  ระบาํเกบ็ใบชา  ระบาํชาวนา

ระบาํท่ีปรับปรุงมาจากพื้นบา้น



ระบาํท่ีปรับปรุงเพื่อใชเ้ป็นส่ือการสอน

คือ ระบาํท่ีประดิษฐข้ึ์นเพื่อเร้าความสนใจ

ประกอบบทเรียนต่างๆ  เหมาะสาํหรับเดก็ๆ 

เช่น     ระบาํสูตรคูณ        ระบาํวรรณยกุต์

ระบาํเลขไทย เป็นตน้ 



โขน

คือ การแสดงท่าราํ เตน้ ออกท่าทางใหเ้ขา้

กบัดนตรี ประกอบดว้ยตวัละครท่ีเป็น  

ยกัษ ์  ลิง  มนุษยแ์ละเทวดา  ผูแ้สดง

สวมหวัโขน  ไม่ตอ้งร้องและเจรจาเอง  

แต่ปัจจุบนัผูแ้สดงท่ีเป็นมนุษยแ์ละ

เทวดาไม่ตอ้งสวมหวัโขน



ทีม่าของโขน

• โขนได้รับอทิธิพลด้านศิลปะการแสดง

มาจากการแสดงหนังใหญ่ ในด้าน การ

เต้นของคนเชิดหนังและการพากย์และ

เจรจา

หนังใหญ่

กระบีก่ระบอง

ชักนาคดกึดาํบรรพ์



โขน ไดรั้บแบบอยา่งการต่อสู้
มาจากการเล่นกระบ่ีกระบอง

โขน นาํศิลปะการแสดงจากการแบ่ง

ฝ่ายการเล่นและศิลปะการแต่งกาย

มาจากการเล่นชกันาคดึกดาํบรรพ์



การแต่งกายของตวัละคร
ในการแสดงโขน

แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย  ไดแ้ก่ 

ฝ่ายยกัษ ์    

ฝ่ายลิง

ฝ่ายมนุษยแ์ละเทวดา  

ซ่ึงแต่ละฝ่ายจะแต่งกายแบบท่ีเรียกวา่                     

ยืนเคร่ือง  ทุกตวั



เคร่ืองแต่งกายตวัยกัษ์



เคร่ืองแต่งกายตวัลงิ



เคร่ืองแต่งกายตัวมนุษย์และเทวดา

ตัวนาง



เคร่ืองแต่งกายตัวมนุษย์และเทวดา

ตัวพระ



ววิฒันาการของโขน

โขน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท  คือ

1. โขนกลางแปลง  คือ การแสดงบนพ้ืนดิน 

กลางสนามกวา้งๆ ไม่มีเวที ใชธ้รรมชาติเป็น

ฉาก นิยมแสดงการยกทพัและการรบเป็นส่วน

ใหญ่  ดาํเนินเร่ืองดว้ยการพากยแ์ละเจรจาไม่มี

การขบัร้อง ใชว้งป่ีพาทยเ์คร่ืองหา้ 2 วง



2. โขนโรงนอก หรือโขนน่ังราว

ท่ีเรียกวา่โขนนัง่ราว เพราะใชร้าวไมพ้าดแทน

เตียง  ดาํเนินเร่ืองดว้ยการแสดงท่าทาง

ประกอบคาํพากยแ์ละเจรจาไม่มีบทขบัร้อง 

ใชว้งป่ีพาทยเ์คร่ืองหา้ 2 วงตั้งหวัโรง 1 วง 

ตั้งทา้ยโรง 1 วง



3. โขนหน้าจอ

วิวฒันาการมาจากการเล่นหนงัใหญ่  ต่อมาใชต้วั

โขนมาแสดงสลบักบัการเชิดหนงั ดาํเนินเร่ือง

ดว้ยการแสดงท่าทางดว้ยบทพากยแ์ละเจรจา 

ไม่มีบทร้อง  ใชว้งป่ีพาทยเ์คร่ืองหา้ เคร่ืองคู่

หรือเคร่ืองใหญ่วงเดียว แสดงบนเวทีดา้นหลงั

เป็นจอหนงัใหญ่เจาะเป็นช่องประตูเขา้ออก

ดา้นขา้ง



4. โขนโรงใน

วิวฒันาการมาจากการแสดงละครในนาํเขา้มา

ผสมผสานกบัการแสดงโขน  มีการปรับปรุง

ศิลปะการร่ายรํามาผสมกบัท่าเตน้ของโขน

ดาํเนินเร่ืองดว้ยการแสดงท่าทางประกอบคาํ

พากยแ์ละเจรจา และร่ายรําประกอบเน้ือร้อง

ตามเน้ือเร่ือง  มีบทขบัร้องเหมือนละครใน   

ใชว้งป่ีพาทยเ์คร่ืองหา้  เคร่ืองคู่  เคร่ืองใหญ่  

วงเดียว  แสดงบนเวที ใชฉ้ากตกแต่งเหมือน

ละครใน มีเตียงเป็นท่ีนัง่ของตวัแสดง



5. โขนฉาก

คือการแสดงโขนท่ีมีการสร้างฉากประกอบ 

เกิดข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 5  วิธีการแสดงเป็น

ผสมผสานโขนโรงในกบัละครใน มีบทพากย์

เจรจาและขบัร้องประกอบการเตน้และร่ายรํา  มี

การเปล่ียนฉากตามทอ้งเร่ือง  โขนฉากน้ีเป็น

โขนท่ีนิยมแสดงในปัจจุบนั  ใชว้งป่ีพาทยเ์คร่ือง

หา้  เคร่ืองคู่หรือเคร่ืองใหญ่วงเดียว



โขนนิยมแสดงเร่ือง  รามเกียรต์ิ

ตัวละครฝ่ายพลบัพลาในเร่ือง รามเกยีรติ์

พระราม

พระรามคือพระนารายณ์อวตาร(แบ่งภาค)ลงมา

เกดิเป็นโอรสของท้าวทศรถ กบันางเกาสุริยา 

มีกายสีเขยีว  อาวุธประจําพระองค์ คือ ศร มี

พระอนุชาต่างมารดา 3 พระองค์ คือ พระ

ลกัษณ์ พระพรตและพระสัตรุต  



พระลกัษมณ์

พระลกัษมณ์ คือ พระอนันตนาคราชซ่ึงเป็นที่

ประทับของพระนารายณ์มาเกดิ เป็นโอรสของ

ท้าวทศรถ กบันางสมุทรเทวี  มีกายสีทอง

นางสีดา
นางสีดา คือพระลกัษมี มเหสีของพระ

นารายณ์อวตารมาเกดิเป็นคู่ของพระราม เป็น

ธิดาของทศกณัฐ์กบันางมณโฑ แต่เม่ือประสูติ

แล้ว พเิภกได้ทํานายว่างเป็นกาลกณิีแก่บิดา

และบ้านเมือง ทศกณัฐ์จึงส่ังให้นํานางใส่ผอบ

ลอยนํ้า จนพระฤษีชนกมาพบจึงเกบ็ไปเลีย้ง

เป็นลูก ตั้งชือว่า สีดา แปลว่า รอยไถ



หนุมาน

หนุมาน เป็นลงิเผือก  กายสีขาว  ใช้ตรีเพชร

(สามง่าม) เป็นอาวุธประจําตัว  สามารถแปลง

กายหายตัวได้ แม้ถูกอาวุธของศัตรูจนตายเม่ือ

มีลมพดักจ็ะฟ้ืนขึน้มาอกี  เป็นลูกของพระ

พายกบันางสวาหะ เป็นทหารเอกของพระราม

พเิภก
พิเภก คือ เทพบุตรเวสสุญาณ จุติลงมาเกิด

เพ่ือช่วยพระรามปราบทศกณัฐ ์ มีกายสี

เขียว  เป็นนอ้งของทศกณัฐ ์มีความรู้ทาง

โหราศาสตร์ สามารถทาํนายเหตุการณ์

ล่วงหนา้ไดอ้ยา่งแม่นยาํ  เหตุท่ีตอ้งมาอยู่

ฝ่ายพลบัพลาเพราะไดเ้ตือนใหน้าํนางสีดาท่ี

ทศกณัฐล์กัพาตวัมาไปคืนพระราม ทศกณัฐ์

จึงโกรธและขบัไล่ออกจากกรุงลงกา



องคต

เป็นลิงมีกายสีเขียว เป็นบุตรของพาลี(ลิง) กบันาง

มณโฑ เม่ือพาลีแยง่นางมณโฑมาจากทศกณัฐ ์นาง

ไดต้ั้งทอ้ง แต่ทศกณัฐไ์ปฟ้องฤษีองัคตัอาจารยข์อง

พาลี พาลีจึงยอมคืนนางมณโฑใหท้ศกณัฐ ์แตให่ขอ

ลูกไว ้ ฤาจึงผา่เอาลูกอกจากทอ้งของนางมณโฑไป

ใส่ในทอ้งแพะ เม่ือครบกาํหนดฤษีจึงทาํพิธีใหอ้อก

จากทอ้งแพะ และตั้งช่ือวา่  องคต

สุครีพ

เป็นลิง มีกายสีแดง เป็นลูกของพระอาทิตยก์บันาง

กาลอจันา สุครีพมีศกัด์ิเป็นนา้ของหนุมาน  ต่อมา

ไดเ้ป็นทหารเอกของพระรามมีหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดั

กองทพัออกสูร้บกบักองทพัลงกา



ตวัละครฝ่ายกรุงลงกา

ทศกณัฐ์

ทศกณัฐ ์เป็นกษตัริยก์รุงลงกา มีกายสีเขียว มี

10 พกัตร์ 20 กร มีมเหสีช่ือ นางมณโฑ

เดิมเป็นยกัษน์นทุกกลบัชาติมาเกิด เพ่ือรบกบั

พระนารายณ์ท่ีอวตารมาเกิดเป็นพระราม  และ

ไม่มีใครสามารถฆ่าใหต้ายไดเ้น่ืองจากทศกณัฐ์

ไดถ้อดดวงใจใส่กล่องฝากไวก้บัพระฤษีโค

บุตร  มีนิสยัเจา้ชู ้มีชายาและสนมมากมาย  เม่ือ

รู้ข่าววา่นางสีดาเป็นหญิงท่ีมีความงดงามมาก 

จึงมาลกัพาตวัไป จึงเป็นสาเหตุใหต้อ้งทาํศึกกบั

พระราม 



ตวัละครสาํคญัฝ่ายลงกา

สุพรรณมัจฉา

เป็นลูกของทศกณัฐก์บันางปลา รูปร่างท่าน

บนเป็นมนุษยท่์อนล่างเป็นปลา  ต่อมานาง

ไดเ้ป็นภรรยาของหนุมาน มีบุตรชายช่ือ

มจัฉานุ

อนิทรชิต

เป็นโอรสของทศกณัฐก์บันามณโฑ               

มีกายสีเขียว 

กมุภกรรณ

เป็นนอ้งของทศกณัฐ ์มีกายสีเขียว มีหอก

โมกขศกัด์ิเป็นอาวธุ 



ละคร
ละครไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. ละครรํา

2.  ละครท่ีไม่ใช่ละครรํา

ละครรํา
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี

1. ละครรําแบบดั้งเดิม

2. ละครรําท่ีปรับปรุงข้ึนใหม่





ละครรําแบบดั้งเดิม

คือ ละครท่ีใชศิ้ลปะการร่ายรําในการดาํเนินเร่ือง

ไดแ้ก่  

1. ละครชาตรี  เป็นละครท่ีเก่าแก่และเป็นตน้ฉบบั

ของละครชนิดอ่ืน เดิมใชผู้แ้สดงแค่ 3 คน คือตวั

นายโรง  ตวันาง  และตวัตลก  ใชผู้ช้ายแสดงลว้น 

นิยมแสดงเร่ือง พระสุธน-มโนห์รา ใชว้งป่ีพาทย์

บรรเลงประกอบการแสดง ปัจจุบนัแสดงไดท้ั้ง

ชายและหญิง



2. ละครนอก มีการดาํเนินเร่ืองรวดเร็วตลก

ขบขนั ไม่ยดึถือระเบียบประเพณี ใชถ้อ้ยคาํ

ตลาดในการดาํเนินเร่ือง สมยัโบราณใชผู้ช้าย

แสดงลว้น ปัจจุบนัแสดงไดท้ั้งชายและหญิง  

ใชว้งป่ีพาทยเ์คร่ืองหา้บรรเลงประกอบการ

แสดง  การแต่งกายในสมยัโบราณแต่งแบบ

ธรรมดาสามญั ปัจจุบนัแต่งกายแบบละครในท่ี

เรียนวา่ “ยนืเคร่ือง ”  เร่ืองท่ีใชแ้สดงแสดงได้

ทุกเร่ือง ยกเวน้ 3 เร่ือง คือ รามเกียรต์ิ  อุณรุท

และอิเหนา



3. ละครใน  เป็นละครมุ่งเนน้ความงามของ

ศิลปะการร่ายรํา การขบัร้องท่ีไพเราะ การ

ดาํเนินเร่ืองท่ียดึแบบแผนและจารีต

ประเพณี  เดิมผูแ้สดงเป็นหญิงลว้น ต่อมา

แสดงไดท้ั้งชายและหญิง  ใชว้งป่ีพาทย์

เคร่ืองหา้บรรเลงประกอบการแสดง แต่ง

กายแบบยนืเคร่ือง  เร่ืองท่ีแสดงแสดงได ้

3 เร่ือง คือ รามเกียรต์ิ  อณรุท  อิเหนา



ละครรําทีป่รับปรุงขึน้ใหม่

คือ ละครท่ีใชศิ้ลปะการร่ายรําในการดาํเนิน

เร่ือง โดยมีการปรับปรุงวิธีการแสดงข้ึนใหม่

ประกอบดว้ย

1.  ละครพนัทาง

2. ละครดึกดาํบรรพ์

3.ละครเสภา



ละครพนัทาง

เป็นละครผสมท่ีเจา้พระยามหินทรศกัด์ิธาํรงนาํ

พงศาวดารมาแสดงละคร โดยใชท่้ารําท่ี

ดดัแปลงมาจากชาติอ่ืนๆมาผสมกบัท่ารําไทย

และท่าท่ีเป็นธรรมชาติของสามญัชนเขา้มา

ผสมดว้ย  ใชผู้ช้ายแลดงผูห้ญิงแสดงตาม

บทบาทตวัละคร  ใชว้งป่ีพาทยไ์มน้วมบรรเลง

ประกอบการแสดง   แต่งกายตามลกัษณะเช้ือ

ชาติ  เช่นถา้แสดงเก่ียวกบัเร่ืองมอญกจ็ะแต่ง

แบบมอญ เร่ืองท่ีแสดง ดดัแปลงมาจากบท

ละครนอกไดแ้ก่  พระอภยัมณี หรือเร่ืองท่ีแต่ง

ข้ึนจากพงศาวดารไทยและชาติต่างๆ   เช่น  

สามก๊ก   ราชาธิราช   พระลอ ป็นตน้ แสดงบน

เวทีมีการจดัฉากไปตามทอ้งเร่ือง



ละครพนัทาง เร่ืองราชาธิราช



ละครดกึดาํบรรพ์

เกิดข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 5 โดยเจา้พระยาเทเวศร์   

วงคว์ิวฒัน์ ไดน้าํรูปแบบละครโอเปร่าของยโุรปมา

ทาํแบบละครโอเปร่าแบบไทย และตั้งช่ือวา่ละคร

ดึกดาํบรรพต์ามช่ือของโรงละคร  ลกัษณะการ

แสดง ใชผู้ห้ญิงแสดงลว้น และจะตอ้งเป็นผูท่ี้มี

เสียงดี  ร้องเพลงเพราะ รูปร่างสวยและรําสวย 

เพราะผูแ้สดงจะตอ้งร้องเองและรําเอง เป็นละคร

ชนิดแรกท่ีมีการจดัฉากและเสียงสีเสียง

ประกอบการแสดง  ใชว้งป่ีพาทยดึ์กดาํบรรพ์

บรรเลงประกอบการแสดง โดยตดัเคร่ืองดนตรีท่ีมี

เสียงแหลมออก ใหมี้แต่เคร่ืองดนตรีท่ีมีเสียงทุม้  

การแต่งกายแต่งแบบยืนเคร่ืองพระ-นาง



ละครเสภา

มีลกัษณะการแสดงคลา้ยละครนอก แต่ตอ้งมีการ

ขบัเสภาแทรกอยูด่ว้ย  ก่อนจะเกิดมีละครเสภามี

การขบัเสภาท่ีเป็นเร่ืองราวหรือนิทานมาก่อน ผู ้

แสดงแสดงไดท้ั้งหญิงและชาย  ใชว้งป่ีพาทย์

เคร่ืองหา้ บรรเลงประกอบการแสดง มีกรับขยบั

ประกอบการขบัเสภา    แต่งกายตามทอ้งเร่ือง

คลา้ยละครพนัทาง  เร่ืองท่ีนิยมแสดงมกันาํมา

จากนิทานพ้ืนบา้น เช่น  พระอภยัมณี   ขนุชา้ง

ขนุแผน   ไกรทอง เป็นตน้



ละครเสภาเร่ืองพระอภัยมณี



ละครทีไ่ม่ใช่ละครรํา

เกิดข้ึนในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 5 ไดน้าํแบบแผนแนว

ละครตะวนัตกมาสร้างสรรคใ์หม่ มีลกัษณะ

วิธีการแสดงแต่งต่างไปจากละครรํา   

ประกอบดว้ย 

1. ละครร้อง

2.  ละครพดู

3. ละครสงัคีต



ละครร้อง

เป็นละครท่ีใชก้ารร้องเป็นหลกัในการดาํเนินเร่ือง

ไม่มีการรํา แต่ใชท่้าทางหรือกิริยาอาการแบบ

สามญัชนทัว่ไป   เดิมใชผู้ห้ญิงแสดงลว้น ต่อมา

แสดงไดท้ั้งหญิงและชาย  มีการเปล่ียนฉากตาม

ทอ้งเร่ือง เร่ืองท่ีนิยมแสดงไดแ้ก่ เร่ืองสาวเครือฟ้า 

เร่ืองตุ๊กตายอดรัก ใชว้งป่ีพาทยไ์มน้วมบรรเลง

ประกอบการแสดง



ละครพูด

ดาํเนินเร่ืองดว้ยการพดู ใชท่้าทางธรรมชาติ  ไม่มี

ดนตรีประกอบ  เดิมใชผู้ห้ญิงแสดงลว้น ต่อมา

แสดงไดท้ั้งชายและหญิง  มีการเปล่ียนฉากตาม

ทอ้งเร่ือง แบ่งออกเป็น

ละครพดูร้อยแกว้ ไดแ้ก่ เร่ือง หวัใจนกัรบ

ละครพดูคาํกลอน  ไดแ้ก่ เร่ืองเวนิสวานิช

ละครพดูคาํฉนัท ์ ไดแ้ก่เร่ือง มทันพาธา



ละครสังคตี

เป็นละครท่ีดาํเนินเร่ืองดว้ยบทพดูและบทร้อง จะ

ตดัส่วนหน่ึงส่วนใดออกไม่ได ้เดิมใชผู้ช้ายแสดง

ลว้นต่อมาแสดงไดท้ั้งผูช้ายและผูห้ญิง แต่งกาย

ตามสมยันิยม  ใชว้งป่ีพาทยห์รือวงดนตรีสากลก็

ไดต้ามแต่เน้ือเร่ือง           เร่ืองท่ีแสดง คือ  

วิวาห์พระสมุทร   หนามยอกเอาหนามบ่ง    ว ัง่ต่ี



นาฏศิลป์พื้นเมือง

นาฏศิลป์พ้ืนเมือง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

• นาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคกลาง

• นาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคเหนือ

• นาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคอีสาน

• นาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคใต้



นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง

ภาคกลาง  มีประชากรอาศยัอยูจ่าํนวนมาก มี

วฒันธรรมท่ีหลากหลาย และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม  เพราะมีภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม มีแม่นํ้า

หลายสายไหลผา่นจึงเหมาะแก่การทาํเกษตรกรรม และ

ไดช่ื้อวา่ เป็นอู่ข้าวอู่นํ้าของไทย



• ลกัษณะของการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคกลางจะ

มีความเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของคนในภาค  สะทอ้น

ถึงการประกอบอาชีพ  มีความเรียบง่ายเนน้ความ

สนุกสนาน บนัเทิง เพ่ือผอ่นคลายหลงัจากการทาํงาน

เสร็จ  เช่น รําเถิดเทิง  ระบําชาวนา  บางการแสดง

เป็นการขบัร้อง หรือเรียกวา่  ด้นสด โดยใช้

ปฏิภาณไหวพริบในการขบัร้องระหวา่งฝ่ายชายกบั

ฝ่ายหญิงเช่น  ลาํตดั   เพลงฉ่อย เพลงอแีซว    

เคร่ืองดนตรีที่ใช้ เช่น  กลองยาว  โทน  ฉ่ิง  ฉาบ  

กรับ  โหม่ง เป็นตน้ นอกจากการแสดงท่ีเป็น

ลกัษณะของพ้ืนบา้นแลว้  ภาคกลางยงัมีการแสดงท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมหลวงท่ีเป็นมาตรฐานดว้ย 

เช่น  รําวงมาตรฐาน  ระบําต้นวรเชษฐ ์ เป็นตน้ และ

ใชว้งป่ีพาทย์บรรเลงประกอบการแสดง



ระบาํชาวนา



รําเถิดเทิง (กลองยาว)

การแต่งกาย  ในอดีตคนภาคกลางผูห้ญิงจะนุ่งโจงกระเบน  

สวมเส้ือแขนกระบอก ต่อมาเปล่ียนเป็นนุ่งผา้ซ่ิน สวมเส้ือ

แขนกระบอก  ผูช้ายนุ่งกางเกงขาสามส่วน  สวมเส้ือคอ

กลมแขนตั้งเนน้ความเรียบง่าย  สวมสบาย เป็นการแต่ง

กายแบบชาวบา้น  แต่ถา้เป็นการแต่งกายในวฒันธรรม

หลวงจะเป็นเคร่ืองชุดไทยต่างๆ เช่น  ชุดไทยพระราชนิยม  

ชุดไทยจกัรี  ซ่ึงใชใ้นงานต่างๆ



นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ

• การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคเหนือไดรั้บอิทธิพล

จากวฒันธรรมท่ีส่งผลใหล้กัษณะการแสดงนาฏศิลป์

มีความอ่อนหวานนุ่มนวล  เช่น  ฟ้อนเทียน  ฟ้อนเลบ็  

ฟ้อนดาบ  ฟ้อนชมเดือน  นอกจากน้ียงัมีการแสดงท่ี

มีความฮึกเหิม  สนุกสนานต่ืนเตน้ เช่น การตีกลอง

สะบดัชยั  อีกทั้งการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมือง

ภาคเหนือบางการแสดงยงัไดรั้บอิทธิพลจากประเทศ

เพ่ือนบา้นและกลุ่มวฒันธรรมของชนกลุ่มนอ้ย  เช่น 

ฟ้อนม่านมงคล   มีอิทธิพลมาจากวฒันธรรมของ

ประเทศพม่า  ฟ้อนกิงกะหร่า มีอิทธิพลมาจาก

วฒันธรรมของชาวไทยใหญ่  ระบาํเกบ็ใบชา มี

อิทธิพลมาจากวฒันธรรมของชาวไทยภูเขา  เป็นตน้



ระบาํเกบ็ใบชา

ฟ้อนเทยีน



• ลกัษณะการแต่งกายของภาคเหนือ

ลกัษณะการแต่งกายของชาวเหนือจะแตกต่างกนัไป

ตามเช้ือชาติแต่ละกลุ่มชน  ผูห้ญิงนุ่งผา้ซ่ินยาวเกือบถึง

ตาตุ่มสวมเส้ือคอกลมหรือคอจีนแขนยาว    ส่วนผูช้าย

สวมเส้ือคอกลมหรือคอจีน  สวมกางเกงป้ายหนา้    หรือ

สวมเส้ือม่อฮ่อม  สวมกางเกงสามส่วน  มีผา้คาดเอว 

• ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง

จะใชว้งดนตรีพ้ืนบา้น เช่น วงกลองแอว และ

วงสะลอ้ ซอ  ซึงเป็นตน้



ภาพวงกลองแอว



วงสะลอ้ ซอ ซึง



การแสดงพ้ืนเมืองภาคอีสาน

• การแสดงนาฏศิลป์ในภาคอีสาน เป็นการแสดงท่ีมี

ความเรียบง่าย มีจงัหวะและทาํนองท่ีสนุกสนาน  

ถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ินในดา้นความเช่ือ  

อาชีพ และความบนัเทิงต่างๆ เช่น เซ้ิงสวิง  ถ่ายทอด

วิถีชีวิตการหาปลา    เซ้ิงบั้งไฟ ถ่ายทอดวถีิชีวิตความ

เช่ือ เป็นตน้

• ลกัษณะการแสดงนาฏศิลป์ของภาคอีสาน  

จะแบ่งออกเป็นกลุ่มวฒันธรรม คือ  กลุ่มอีสานเหนือ  

กลุ่มอีสานใต ้และกลุ่มอีสานเฉพาะเมืองโคราช  ซ่ึงมี

ลกัษณะแตกต่างกนั ดงัน้ี        



นาฏศิลป์กลุ่มอีสานเหนือ

• กลุ่มอสีานเหนือ  จะไดรั้บอิทธิพลทางวฒันธรรม

มาจากประเทศลาว  ซ่ึงไดแ้ก่  เซ้ิง ฟ้อนและลาํ เช่น  

เซ้ิงกระติบขา้ว   เซ้ิงโปงลาง     เซ้ิงแหยไ่ข่มดแดง  

ฟ้อนภูไท  เซ้ิงสวิง 

• เคร่ืองดนตรีท่ีใชป้ระกอบการแสดง เช่น  แคน พิณ  

โปงลาง  โหวด  ฉ่ิง  กรับ  ฉาบ เป็นตน้



การแสดงเซ้ิงกระติบขา้ว

การแสดงหมอลาํเพลนิ



การแสดงชุดฟ้อนภูไท



นาฏศิลป์กลุ่มอีสานใต้

กลุ่มอสีานใต้  ไดรั้บอิทธิพลทางวฒันธรรม

มาจากประเทศกมัพชูา ซ่ึงไดแ้ก่  เรือม (หมายถึง

การรํา)       เช่น เรือมลูดอนัเร    (รํากระทบสาก)  

รํากระโน็บติงต๊อง (รําตัก๊แตนตาํขา้ว)  

เคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง  เช่น

กลองกนัตรึม  ป่ีสไล  รํามะนา  พิณ  เป็นตน้

กลองกันตรึม



การแสดงเรือมอนัเร



นาฏศิลป์กลุ่มอีสานเฉพาะเมืองโคราช

กลุ่มอสีานเฉพาะเมืองโคราช  เป็นกลุ่มวฒันธรรม

เฉพาะในเขตจงัหวดันครราชสีมามีลกัษณะการแสดงท่ี

โดดเด่น คือ การเล่นเพลงโคราช  ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบั

การละเล่นประเภทเพลงฉ่อย และลาํตดัของภาคกลาง มี

ความสนุกสนานและเป็นการใชป้ฏิภาณไหวพริบของผู ้

ขบัร้อง

เพลงโคราช



นาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคใต้

การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคใต ้ จะแสดงถึงวิถี

ชีวิตความเป็นอยู ่การประกอบอาชีพของชาวใต ้เช่น 

ระบาํร่อนแร่  ระบาํกรีดยาง  เป็นตน้  ลกัษณะการแสดง

จะมีจงัหวะทาํนองท่ีคึกคกัสนุกสนาน  การแสดง

บางอยา่งอาจผสมผสานกบัวฒันธรรมพ้ืนบา้น คือ

ประเทศมาเลเซียดว้ย

การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคใตแ้บ่งออกตาม

ลกัษณะพ้ืนท่ี  ดงัน้ี

• ภาคใตต้อนบน  เช่น  โนรา  เพลงบอก  เป็นตน้

• ภาคใตบ้ริเวณลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา  เช่น  หนงั

ตะลุง โนรา  กาหลอ เป็นตน้



การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้

แบ่งออกตามลกัษณะพื้นท่ี  ดงัน้ี

• ภาคใตต้อนบน  เช่น  โนรา  เพลงบอก  เป็นตน้

• ภาคใตบ้ริเวณลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา  เช่นหนงัตะลุง 

โนรา  กาหลอ เป็นตน้

• ภาคใตบ้ริเวณชายฝ่ังทะเลอนัดามนั เช่น ลิเกป่า  

รองเงง็ เป็นตน้

• ภาคใตต้อนล่าง  เช่น  ลิเกฮูลู กรือโต๊ะ  สิละ  

หมายเหตุ การแสดง โนรา  หนงัตลุง  ลิเกป่า จดัอยูใ่น

การแสดงพ้ืนเมืองภาคใต ้ประเภท มหรสพ คือการ

แสดงท่ีเป็นเร่ืองราว



การแสดงโนรา

การแสดงหนังตะลุง



เคร่ืองดนตรีพ้ืนเมืองภาคใต้

• มีเคร่ืองดนตรีท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ กลองโนรา กลองชาตรี

หรือกลองตุ๊ก กลองโพน  โทน กลองทบั รํามะนา 

โหม่ง ฆอ้งคู่ ป่ีกาหลอ ป่ีไหน กรับพวงภาคใต ้แกระ 

และนาํเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาผสม ไดแ้ก่ ไวโอลิน 

กีตา้ร์ เบนโจ อคัคอร์เดียน ลูกแซ็ก ส่วนการประสม

วงนั้น เป็นการประสมวงตามประเภทของการแสดง

แต่ละชนิด



รํา

รํา  หมายถึง  การแสดงท่ีมุ่งความงามของการร่ายรํา จะ

มีบทร้องหรือไม่มีกไ็ด ้ จุดมุ่งหมาย เป็นการแสดง

ความสามารถในการร่ายรํา   แบ่งออกเป็น  3 ประเภท

ดงัน้ี

1. รําเด่ียว

2. รําคู่ 

3. รําหมู่



1.รําเดีย่ว

รําเด่ียว   ใชผู้แ้สดงคนเดียว แสดงถึงความสามารถของ

ผูร้ํา  เคร่ืองแต่งกายท่ีงดงาม  รําเด่ียวมกันิยมใชเ้ป็นชุด

เบิกโรง ใชแ้สดงสลบัฉาก หรือใชแ้สดงในโอกาสต่างๆ 

เช่น รําฉุยฉายพราหมณ์    รําฉุยฉายทศกณัฐล์งสวน     

รําฉุยฉายวนัทอง    รําพลายชุมพล  รํามโนห์ราบูชายญั  

เป็นตน้



2.รําคู่

การรําคู่     คือการรําท่ีใชผู้แ้สดง 2 คน  ลกัษณะการ

รําคู่  มี 2 ประเภท  คือ

1. การรําคู่เชิงศิลปะการต่อสู้

2. การรําคู่ชุดสวยงาม



การรําคู่เชิงศิลปะการต่อสู้

เป็นการรําท่ีไม่มีบทร้อง  ผูร้ําทั้งคู่ตอ้งมีท่ารําท่ี

สมัพนัธ์กนัอยา่งดีในเชิงศิลปะการต่อสูท่ี้หวาดเสียว

สวยงามในทางนาฏศิลป์  มกันิยมใชแ้สดงสลบัฉาก 

หรือแสดงในโอกาสต่างๆตามความเหมาะสม  ไดแ้ก่   

รํากระบ่ีกระบอง     รําดาบสองมือ      รําทวน    รําโล่   

รําดาบ   รํากริช  เป็นตน้



การรําคู่ชุดสวยงาม

เป็นการร่ายรําตามบทร้อง  มุ่งเนน้ลีลาท่ารําตลอดชุด

การแสดง เช่น   รจนาเส่ียงพวงมาลยั    หนุมานจบันาง

สุพรรณมจัฉา   หนุมานจบันางเบญจกาย  รามสูรเมขลา

ตามกวาง   รถเสนจบัมา้   รําประเลง  รําดอกไมเ้งินทอง  

เป็นตน้



3. รําหมู่

รําหมู่  คือ  การแสดงท่ีใชผู้แ้สดงมากกวา่ 2 คน 

ข้ึนไป มุ่งความงามของท่ารําและความพร้อมเพรียงของ

ผูแ้สดง เช่น  รําพดั   รําซดัชาตรี เป็นตน้

แต่ในกรณีท่ีนาํเอาการแสดงท่ีตดัตอนมาจากการ

แสดงละครและการรํานั้นเป็นการรําของตวัละครตวั

เดียวมาก่อน เม่ือนาํมารําเป็นหมู่ กใ็หจ้ดัอยูใ่นประเภท  

รําหมู่ เช่น   รําสีนวล   รําแม่บท   นอกจากน้ีการแสดง

ชุดรําวงมาตรฐานกจ็ดัอยูใ่นการแสดงประเภทรําหมู่

เช่นกนั



ตวัอยา่งการแสดงประเภท รํา
ท่ีมาจากการแสดงละคร

รํามโนราห์บูชายญั แทรกอยูใ่นละครเร่ือง  มโนราห์

รํารจนาเส่ียงพวงมาลยั แทรกอยูใ่นละคร  สังข์ทอง

รําตามกวาง แทรกอยูใ่นการแสดงโขน     เร่ือง

รามเกยีรติ์ ตอนพระรามตามกวาง

รําพลายชุมพลแทรกอยูใ่นละครเร่ือง  ขุนช้างขุนแผน

รําฉุยฉายพรามณ์   แทรกอยูใ่นการแสดงเบิกโรง เร่ือง

รามเกยีรติ์ ตอนพระคเณศเสียงา



ระบําดาวดึงส์ แทรกอยูใ่นละครนอกเร่ือง                        

สังข์ทอง   ตอนตีคลี

ระบําม้า (ระบําอศัวลลีา)  แทรกอยูใ่นละครนอกเร่ือง           

ไชยเชษฐ์  ตอนพระนารายณ์ธิเบศเที่ยวป่า

ระบําไกรลาศสําเริง  แทรกอยูใ่นละครเร่ือง            

พระสุธน –มโนราห์

ฟ้อนมาลยั   แทรกอยูใ่นการแสดงละครพนัทาง        

เร่ือง พญาผานอง

ระบํากฤดาภินิหาร  แทรกอยูใ่นละครเร่ือง  เกยีรติศักดิ์

ทหารไทย

ตวัอยา่งการแสดงประเภท ระบาํ
ท่ีมาจากการแสดงละคร



ช่ือเพลงและท่าประกอบเพลง

รําวงมาตรฐาน

1.เพลงงามแสงเดือน

ท่ารํา ท่าสอดสร้อยมาลา



2. เพลงชาวไทย

ท่ารํา ท่าชกัแป้งผดัหนา้

3. เพลงรําซิมารํา

ท่ารํา  ท่ารําส่าย



4. เพลงคืนเดือนหงาย

ท่ารํา ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง

5. เพลงดวงจนัทร์วนัเพญ็

ท่ารํา ท่าแขกเตา้เขา้รัง ท่ารํา ท่าผาลาเพียงไหล่



6. เพลงดอกไมข้องชาติ

ท่ารํา ท่ารําย ัว่

7. เพลงหญิงไทยใจงาม

ท่ารํา ท่าพรมส่ีหนา้ ท่ารํา  ท่ายงูฟ้อนหาง



8. เพลงดวงจนัทร์ขวญัฟ้า

ท่าราํ ท่าชา้งประสานงา ท่าราํ ท่าจนัทร์ทรงกลดแปลง

9. เพลงยอดชายใจหาญ

หญิง ท่าชะนีร่ายไม ้ ชาย ท่าจ่อเพลิงกาฬ



10. เพลงบชานกัรบ

เท่ียวท่ี 1 หญิง ท่าขดัจางนาง ชาย ท่าจนัทร์ทรงกลด

เท่ียวท่ี 2 หญิง ท่าล่อแกว้ ชาย ท่าขอแกว้



วธีิการแสดงรําวงมาตรฐาน

1. แสดงแบบรําหมู่  เป็นคู่ชาย-หญิง จะใชก่ี้คู่กไ็ดข้ึ้นอยู่

กบัสถานท่ี

2. ก่อนเร่ิมรํา หญิงชายทาํความเคารพกนัดว้ยการไหว้

ซ่ึงกนัและกนั หรือหญิงพนมมือไหว ้ชายโคง้ใหห้ญิง

3. ก่อนรําแต่ละเพลงดนตรีจะบรรเลงนาํ 1 วรรค เพ่ือให้

ตั้งตน้จงัหวะการรําไดพ้ร้อมกนั

4. การรําจะเดินตามกนัเป็นวงกลมหมุนทวนเขม็นาฬิกา

5. มีความพร้อมเพรียงกนัในเวลาแสดง ระยะห่าง

ระหวา่งคู่ไม่ห่างหรือชิดเกินไป  ระวงัอยา่ใหว้งเบ้ียว

หรือวงขาด

6. ใชท่้ารําตามท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละเพลง

7. พนมมือไหวซ่ึ้งกนัและกนัเม่ือจบเพลงสุดทา้ยก่อนจะ

ออกจากวงรํา



เคร่ืองแต่งกายประกอบการแสดง
รําวงมาตรฐาน

1. แต่งกายแบบพืน้เมือง

วิธีการแต่งกาย

ผู้ชาย นุ่งโจงกระเบน  สวมเส้ือคอกลมแขนสั้น

ผู้หญิง นุ่งโจงกระเบน  ห่มสไบ  คาดเขม็ขดั 

ทั้งผูช้ายและผูห้ญิงไม่สวมรองเทา้



2. แต่งกายแบบสากลนิยม

วิธีการแต่งกาย

ผู้ชาย แต่งสูท สวมเส้ือเช้ิตแขนยาว ผกูเนคไท 

สวมรองเทา้ 

ผู้หญิง แต่งชุดไทย  สวมรองเทา้



3. แต่งแบบไทยพระราชนิยม

(แบบที่ 1)

วิธีการแต่งกาย  

ผู้หญิง  แต่งชุดไทยสมยัรัชกาลท่ี 5 สวมรองเทา้

ผู้ชาย   นุ่งโจงกระเบน ใส่เส้ือราชปะแตน          

สวมรองเทา้   สวมถุงเทา้ยาว



(แบบที่ 2) 

วิธีการแต่งกาย

ผู้หญิง  แต่งชุดไทยเรือนตน้  สวมรองเทา้

ผู้ชาย  สวมกางเกงขายาว ใส่เส้ือพระราชทาน 

(แขนยาวหรือสั้นกไ็ด)้  สวมรองเทา้



เคร่ืองแต่งกายนาฏศิลป์

• เคร่ืองแต่งกาย    หมายถึง  ส่ิงท่ีผูแ้สดงสวมใส่ในการ

แสดงโขน  ละคร และการแสดงชุดต่างๆเพ่ือใหเ้กิด

ความสวยงาม  บ่งบอกถึงฐานะ  บทบาท ยศศกัด์ิของ

ตวัละคร

เคร่ืองแต่งกายนาฏศิลป์ไทย

เคร่ืองแต่งกายนาฏศิลป์ไทย มีเอกลกัษณ์ท่ี

แตกต่างจากเคร่ืองแต่งกายนาฏศิลป์ประเภท

อ่ืนๆ มีวิธีการแต่งกายท่ีเป็นแบบเฉพาะ ไม่ตดั

เยบ็ตายตวั เพ่ือสามารถปรับใหเ้ขา้กบัรูปร่างของ

ผูแ้สดงได ้โดยการเยบ็ใหเ้ขา้กบัรูปร่างและ

ขนาดของผูส้วมใส่ มีสีสนัสดใส ประดบัดว้ยด้ิน 

เล่ือม เพชร พลอยเทียม เสน้เงินเสน้ทอง เป็นตน้



ววิฒันาการเคร่ืองแต่งกายนาฏศิลป์ไทย

1.    เกดิจากการแต่งกายเลยีนแบบเคร่ืองทรง

พระมหากษัตริย์     เช่นการแต่งกายยืนเคร่ือง  แต่

ดัดแปลงให้เหมาะสมกบัการแสดง โดยใช้วัสดุทีท่ํา

เทียมขึน้เน้นด้านความเงางามแวววาวเม่ือสวมใส่



• เกดิจากการรับวฒันธรรมจากต่างชาติ เช่น การแต่ง

กายในละครพนัทาง  มักจะประดิษฐ์ตามเช้ือชาติของ

ตัวละคร เช่น แต่งกายแบบลาว  จีน  พม่า  มอญฯลฯ



• เกิดจากการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการแต่งกายท่ีปรากฏ

หลกัฐานทางประวติัศาสตร์

เช่น  ระบาํเชียงแสน   ระบาํศรีวิชยั   ระบาํสุโขทยั  

ระบาํทวาราวดี   ระบาํลพบุรี ฯลฯ 



การแต่งกายแบบยืนเคร่ือง

การแต่งกายแบบยนืเคร่ือง เกิดข้ึนในสมยักรุงศรีอยธุยา

คาํวา่  “ยนืเคร่ือง”    มาจากคาํเรียกเคร่ืองแต่งกาย   

ของตวัพระ  เลียนแบบเคร่ืองแต่งพระองคข์อง

พระมหากษตัริย ์ ต่อมาจึงมีการพฒันาตามบทบาท

ของตวัละคร  การแต่งกายแบบยนืเคร่ือง ตวัพระ ตวั

นาง  ตวัยกัษ ์ ตวัลิง แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ



1. ศิราภรณ์

ศิราภรณ์ คือ เคร่ืองประดบัศีรษะ  เช่น  ชฎา   มงกฎุ   

ปันจุเหร็จ   หรือหวัโขน กจ็ดัเป็นเคร่ืองศิราภรณ์



2. พสัตราภรณ์

พสัตราภรณ์ หรือ ภูษาภรณ์  คือ เคร่ืองนุ่งห่มท่ีเป็นผา้  

เช่น ฉลององค ์(เส้ือ) สนบัเพลา (กางเกง)  หอ้ยหนา้ 

(ชายไหว)  หอ้ยขา้ง (ชายแครง) พระภูษา (ผา้นุ่ง)

สไบ เป็นตน้  



3.ถนิมพมิภาภรณ์

ถนิมพิมพาภรณ์ คือ เคร่ืองประดบัต่างๆ เช่น  บั้นเหน่ง 

(เขม็ขดั) สงัวาล   ตาบทิศ   อินทรธนู  ธาํมรงค์

แหวนรอบ  ปะวะหลํ่า   ทองกร  กรองคอ  สะอ้ิง  

พาหุรัด  กาํไลเทา้ เป็นตน้



การแต่งกายยืนเคร่ือง  

จะแต่งในการแสดงโขน  ละครนอก  ละครใน  

รวมทั้งระบาํมาตรฐานบางชุดท่ีกาํหนดลกัษณะการ

แต่งกายยนืเคร่ือง พระ-นาง เช่น ระบาํส่ีบท  ระบาํ

ยอ่งหงิด   ระบาํดาวดึงส์  ระบาํกฤดาภินิหาร  ระบาํ

พรหมาสตร์  ระบาํเทพบนัเทิง  เป็นตน้
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