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ระบ าระบ า  
•หมายถงึ   

   ศิลปะการร่ายร าที่แสดงพร้อมกนัเป็น
หมู่เป็นชุด ไม่มีการด าเนินเร่ืองราว 
มุ่งถงึความพร้อมเพรียงความ
สวยงามในการใช้ลลีาท่าร าและความ
สวยงามของเคร่ืองแต่งกาย 



ระบ ำ แบ่งเป็น ระบ ำ แบ่งเป็น 22  ประเภทประเภท  

•ระบ าแบบมาตรฐาน 

•ระบ าแบบปรับปรุง 

 



ลกัษณะของระบ ำแบบมำตรฐำนลกัษณะของระบ ำแบบมำตรฐำน  

• - เป็นระบ าทีป่รมาจารย์ทางนาฏศิลป์ได้
คดิประดษิฐ์ท่าร าขึน้มา 

– - แต่งกายแบบยนืเคร่ืองพระนาง 

 

ตวัอย่างช่ือชุดระบ ามาตรฐาน 
-ระบ ำดำวดึงส์  ระบ ำส่ีบท 
-ระบ ำกฤดำภินิหำร  
-ระบ ำเทพบนัเทิง  ระบ ำยอ่งหงิด 



ตวัอยำ่งชุดกำรแสดงระบ ำมำตรฐำนตวัอยำ่งชุดกำรแสดงระบ ำมำตรฐำน  

ชุดระบ าเทพบันเทงิ 



ระบ าแบบปรับปรุงระบ าแบบปรับปรุง  

•คือ   ระบ ำท่ีมีกำรปรับปรุงข้ึนใหม่ มี
ลกัษณะท่ำร ำไม่ตำยตวัสำมำรถ
เปล่ียนแปลงท่ำร ำไดต้ำมควำมสำมำรถ
ของผูแ้สดง และโอกำสท่ีน ำกำรแสดง
ไปใช ้



ระบ ำแบบปรับปรุงแบ่งเป็น ระบ ำแบบปรับปรุงแบ่งเป็น 55    ประเภทประเภท  

•ระบ ำท่ีปรับปรุงจำกระบ ำมำตรฐำน 
•ระบ ำท่ีปรับปรุงจำกท่ำทำงของสตัว ์
•ระบ ำท่ีปรับปรุงตำมเหตุกำรณ์ 
•ระบ ำท่ีปรับปรุงจำกโบรำณสถำนและ
พ้ืนบำ้น 
•ระบ ำท่ีปรับปรุงเพื่อน ำมำใชเ้ป็นส่ือ
กำรเรียนกำรสอน 



ลกัษณะของระบ ำปรับปรุงจำกระบ ำลกัษณะของระบ ำปรับปรุงจำกระบ ำ
มำตรฐำนมำตรฐำน  

• คือกำรน ำระบ ำแบบมำตรฐำนมำปรับปรุงเพ่ือ
ควำมเหมำะสมหรือแกบ้ำงส่ิงบำงอยำ่งใหดู้ดู
สวยงำมมำกข้ึนเช่น  กำรแปรแถว 

ลกัษณะของระบ ำท่ีปรับปรุงจำก 
ท่ำทำงของสตัว ์

เป็นระบ ำท่ีประดิษฐข้ึ์นตำมลีลำท่ำทำง
ของสตัว ์เช่น ระบ ำมยรุำภิรมย ์(นกยงู) 
ระบ ำมฤคเริง (กวำง) ระบ ำอศัวลีลำ(มำ้) 



ลกัษณะระบ ำท่ีปรับปรุงตำมเหตุกำรณ์ลกัษณะระบ ำท่ีปรับปรุงตำมเหตุกำรณ์  

• คือ ระบ ำท่ีประดิษฐข้ึ์นใชต้ำมโอกำสท่ี
เหมำะสม  เช่น    ระบ ำนพรัตน์    ระบ ำจีนไทย
ไมตรี   ระบ ำดอกบวั       ระบ ำชุมนุมเผำ่ไทย    
ระบ ำไทยเกำหลี  เป็นตน้ 

ระบ าจีนไทยไมตรี 



ระบ ำท่ีปรับปรุงข้ึนจำกโบรำณสถำนระบ ำท่ีปรับปรุงข้ึนจำกโบรำณสถำน  

ระบ าศรีวชัิย 

ระบ าสุโขทยั 



• คือระบ ำท่ีคิดประดิษฐจ์ำกแนวทำงควำมเป็นอยูข่อง
คนพื้นบำ้น กำรท ำมำหำกิน  อุตสำหกรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละทอ้งถ่ินมำแสดง
เป็นระบ ำท่ีเป็นเอกลกัษณ์ประจ ำทอ้งถ่ิน เช่น ระบ ำ
ร่อนแร่  ระบ ำเกบ็ใบชำ  ระบ ำชำวนำ 

ระบ ำท่ีปรับปรุงมำจำกพ้ืนบำ้นระบ ำท่ีปรับปรุงมำจำกพ้ืนบำ้น  



ระบ ำท่ีปรับปรุงเพื่อใชเ้ป็นส่ือกำรสอนระบ ำท่ีปรับปรุงเพื่อใชเ้ป็นส่ือกำรสอน  

 
     คือ ระบ ำท่ีประดิษฐข้ึ์นเพ่ือเร้ำควำมสนใจ

ประกอบบทเรียนต่ำงๆ  เหมำะส ำหรับเดก็ๆ 
เช่น     ระบ ำสูตรคูณ        ระบ ำวรรณยกุต ์    
ระบ ำเลขไทย เป็นตน้  



โขนโขน  

คือ กำรแสดงท่ำร ำ เตน้ ออกท่ำทำงใหเ้ขำ้
กบัดนตรี ประกอบดว้ยตวัละครท่ีเป็น  
ยกัษ ์  ลิง  มนุษยแ์ละเทวดำ  ผูแ้สดง
สวมหวัโขน  ไม่ตอ้งร้องและเจรจำเอง  
แต่ปัจจุบนัผูแ้สดงท่ีเป็นมนุษยแ์ละ
เทวดำไม่ตอ้งสวมหวัโขน 



ที่มาของโขนที่มาของโขน  

 

 

• โขนได้รับอทิธิพลด้านศิลปะการแสดง
มาจากการแสดงหนังใหญ่ ในด้าน การ
เต้นของคนเชิดหนังและการพากย์และ
เจรจา 

 
 

      หนังใหญ่ 
      กระบี่กระบอง 
      ชักนาคดกึด าบรรพ์ 



          โขนโขน  ไดรั้บแบบอยำ่งกำรต่อสู้ไดรั้บแบบอยำ่งกำรต่อสู้
มำจำกกำรเล่นกระบ่ีกระบองมำจำกกำรเล่นกระบ่ีกระบอง  

  โขน  น ำศิลปะกำรแสดงจำกกำรแบ่ง
ฝ่ำยกำรเล่นและศิลปะกำรแต่งกำย
มำจำกกำรเล่นชกันำคดึกด ำบรรพ ์



การแต่งกายของตัวละครการแต่งกายของตัวละคร
ในการแสดงโขนในการแสดงโขน  

 แบ่งออกเป็น 3 ฝ่ำย  ไดแ้ก่  
           ฝ่ำยยกัษ ์     
           ฝ่ำยลิง 
          ฝ่ำยมนุษยแ์ละเทวดำ   
   ซ่ึงแต่ละฝ่ำยจะแต่งกำยแบบท่ีเรียกวำ่                     
ยนืเคร่ือง  ทุกตวั 



เคร่ืองแต่งกายตวัยกัษ์ 



เคร่ืองแต่งกายตัวลงิ 



เคร่ืองแต่งกายตวัมนุษย์และเทวดา 
ตัวนาง 



เคร่ืองแต่งกายตวัมนุษย์และเทวดา 
ตัวพระ 



ววิฒันาการของโขนววิฒันาการของโขน  

   โขน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท  คือ 
  1. โขนกลำงแปลง  คือ กำรแสดงบนพื้นดิน 

กลำงสนำมกวำ้งๆ ไม่มีเวที ใชธ้รรมชำติเป็น
ฉำก นิยมแสดงกำรยกทพัและกำรรบเป็นส่วน
ใหญ่  ด ำเนินเร่ืองดว้ยกำรพำกยแ์ละเจรจำไม่มี
กำรขบัร้อง ใชว้งป่ีพำทยเ์คร่ืองหำ้ 2 วง 



 2. โขนโรงนอก หรือโขนน่ังราว 

  ท่ีเรียกวำ่โขนนัง่รำว เพรำะใชร้ำวไมพ้ำดแทน
เตียง  ด ำเนินเร่ืองดว้ยกำรแสดงท่ำทำง
ประกอบค ำพำกยแ์ละเจรจำไม่มีบทขบัร้อง 
ใชว้งป่ีพำทยเ์คร่ืองหำ้ 2 วงตั้งหวัโรง 1 วง 
ตั้งทำ้ยโรง 1 วง 



     3. โขนหน้าจอ 
  วิวฒันำกำรมำจำกกำรเล่นหนงัใหญ่  ต่อมำใชต้วั

โขนมำแสดงสลบักบักำรเชิดหนงั ด ำเนินเร่ือง
ดว้ยกำรแสดงท่ำทำงดว้ยบทพำกยแ์ละเจรจำ 
ไม่มีบทร้อง  ใชว้งป่ีพำทยเ์คร่ืองหำ้ เคร่ืองคู่
หรือเคร่ืองใหญ่วงเดียว แสดงบนเวทีดำ้นหลงั
เป็นจอหนงัใหญ่เจำะเป็นช่องประตูเขำ้ออก
ดำ้นขำ้ง 



     4. โขนโรงใน 
  วิวฒันำกำรมำจำกกำรแสดงละครในน ำเขำ้มำ

ผสมผสำนกบักำรแสดงโขน  มีกำรปรับปรุง
ศิลปะกำรร่ำยร ำมำผสมกบัท่ำเตน้ของโขน  
ด ำเนินเร่ืองดว้ยกำรแสดงท่ำทำงประกอบค ำ
พำกยแ์ละเจรจำ และร่ำยร ำประกอบเน้ือร้อง
ตำมเน้ือเร่ือง  มีบทขบัร้องเหมือนละครใน   
ใชว้งป่ีพำทยเ์คร่ืองหำ้  เคร่ืองคู่  เคร่ืองใหญ่  
วงเดียว  แสดงบนเวที ใชฉ้ำกตกแต่งเหมือน
ละครใน มีเตียงเป็นท่ีนัง่ของตวัแสดง 



      5. โขนฉาก 
   คือกำรแสดงโขนท่ีมีกำรสร้ำงฉำกประกอบ 

เกิดข้ึนในสมยัรัชกำลท่ี 5  วิธีกำรแสดงเป็น
ผสมผสำนโขนโรงในกบัละครใน มีบทพำกย์
เจรจำและขบัร้องประกอบกำรเตน้และร่ำยร ำ  มี
กำรเปล่ียนฉำกตำมทอ้งเร่ือง  โขนฉำกน้ีเป็น
โขนท่ีนิยมแสดงในปัจจุบนั  ใชว้งป่ีพำทยเ์คร่ือง
หำ้  เคร่ืองคู่หรือเคร่ืองใหญ่วงเดียว 



โขนนิยมแสดงเร่ือง  รำมเกียรต์ิโขนนิยมแสดงเร่ือง  รำมเกียรต์ิ  

ตัวละครฝ่ายพลบัพลาในเร่ือง รามเกยีรติ์ 

พระราม 
พระรามคอืพระนารายณ์อวตาร(แบ่งภาค)ลงมา

เกดิเป็นโอรสของท้าวทศรถ กบันางเกาสุริยา 
มีกายสีเขียว  อาวุธประจ าพระองค์ คอื ศร มี
พระอนุชาต่างมารดา 3 พระองค์ คอื พระ
ลกัษณ์ พระพรตและพระสัตรุต   



พระลกัษมณ์ 
   พระลกัษมณ์ คอื พระอนันตนาคราชซ่ึงเป็นที่

ประทบัของพระนารายณ์มาเกดิ เป็นโอรสของ
ท้าวทศรถ กบันางสมุทรเทว ี มีกายสีทอง 

นางสีดา 
  นางสีดา คือพระลกัษมี มเหสีของพระ
นารายณ์อวตารมาเกดิเป็นคู่ของพระราม เป็น
ธิดาของทศกณัฐ์กบันางมณโฑ แต่เม่ือประสูติ
แล้ว พเิภกได้ท านายว่างเป็นกาลกณิแีก่บิดา
และบ้านเมือง ทศกณัฐ์จึงส่ังให้น านางใส่ผอบ
ลอยน า้ จนพระฤษีชนกมาพบจึงเกบ็ไปเลีย้ง
เป็นลูก ตั้งชือว่า สีดา แปลว่า รอยไถ 



หนุมาน 
   หนุมาน เป็นลงิเผอืก  กายสีขาว  ใช้ตรีเพชร

(สามง่าม) เป็นอาวุธประจ าตัว  สามารถแปลง
กายหายตัวได้ แม้ถูกอาวุธของศัตรูจนตายเมื่อ
มีลมพดักจ็ะฟ้ืนขึน้มาอกี  เป็นลูกของพระ
พายกบันางสวาหะ เป็นทหารเอกของพระราม 

พเิภก 
  พิเภก คือ เทพบุตรเวสสุญำณ จุติลงมำเกิด
เพื่อช่วยพระรำมปรำบทศกณัฐ ์ มีกำยสี
เขียว  เป็นนอ้งของทศกณัฐ ์มีควำมรู้ทำง
โหรำศำสตร์ สำมำรถท ำนำยเหตุกำรณ์
ล่วงหนำ้ไดอ้ยำ่งแม่นย  ำ  เหตุท่ีตอ้งมำอยู่
ฝ่ำยพลบัพลำเพรำะไดเ้ตือนใหน้ ำนำงสีดำท่ี
ทศกณัฐล์กัพำตวัมำไปคืนพระรำม ทศกณัฐ์
จึงโกรธและขบัไล่ออกจำกกรุงลงกำ 



องคต 

  เป็นลิงมีกำยสีเขียว เป็นบุตรของพำลี(ลิง) กบันำง
มณโฑ เม่ือพำลีแยง่นำงมณโฑมำจำกทศกณัฐ ์นำง
ไดต้ั้งทอ้ง แต่ทศกณัฐไ์ปฟ้องฤษีองัคตัอำจำรยข์อง
พำลี พำลีจึงยอมคืนนำงมณโฑใหท้ศกณัฐ ์แตให่ขอ
ลูกไว ้ ฤำจึงผำ่เอำลูกอกจำกทอ้งของนำงมณโฑไป
ใส่ในทอ้งแพะ เม่ือครบก ำหนดฤษีจึงท ำพิธีใหอ้อก
จำกทอ้งแพะ และตั้งช่ือวำ่  องคต 

สุครีพ 

   เป็นลิง มีกำยสีแดง เป็นลูกของพระอำทิตยก์บันำง
กำลอจันำ สุครีพมีศกัด์ิเป็นนำ้ของหนุมำน  ต่อมำ
ไดเ้ป็นทหำรเอกของพระรำมมีหนำ้ท่ีเป็นผูจ้ดั
กองทพัออกสูร้บกบักองทพัลงกำ 



ตวัละครฝ่ายกรุงลงกตวัละครฝ่ายกรุงลงกำำ  

ทศกณัฐ์ 
   ทศกณัฐ ์เป็นกษตัริยก์รุงลงกำ มีกำยสีเขียว มี

10 พกัตร์ 20 กร มีมเหสีช่ือ นำงมณโฑ 
เดิมเป็นยกัษน์นทุกกลบัชำติมำเกิด เพื่อรบกบั
พระนำรำยณ์ท่ีอวตำรมำเกิดเป็นพระรำม  และ
ไม่มีใครสำมำรถฆ่ำใหต้ำยไดเ้น่ืองจำกทศกณัฐ์
ไดถ้อดดวงใจใส่กล่องฝำกไวก้บัพระฤษีโค
บุตร  มีนิสัยเจำ้ชู ้มีชำยำและสนมมำกมำย  เม่ือ
รู้ข่ำววำ่นำงสีดำเป็นหญิงท่ีมีควำมงดงำมมำก 
จึงมำลกัพำตวัไป จึงเป็นสำเหตุใหต้อ้งท ำศึกกบั
พระรำม  



ตวัละครส ำคญัฝ่ำยลงกำตวัละครส ำคญัฝ่ำยลงกำ  

สุพรรณมัจฉา 

     เป็นลูกของทศกณัฐก์บันำงปลำ รูปร่ำงท่ำน
บนเป็นมนุษยท่์อนล่ำงเป็นปลำ  ต่อมำนำง
ไดเ้ป็นภรรยำของหนุมำน มีบุตรชำยช่ือ
มจัฉำนุ 

อนิทรชิต 

          เป็นโอรสของทศกณัฐก์บันำมณโฑ               
มีกำยสีเขียว  

กมุภกรรณ 

    เป็นนอ้งของทศกณัฐ ์มีกำยสีเขียว มีหอก
โมกขศกัด์ิเป็นอำวธุ  

 



ละครละคร  
  ละครไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
     1. ละครร ำ 
   2.  ละครท่ีไม่ใช่ละครร ำ 

ละครร า 
        แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
    1. ละครร ำแบบดั้งเดิม 
    2. ละครร ำท่ีปรับปรุงข้ึนใหม่ 



ละครร าแบบดั้งเดิม 

   คือ ละครท่ีใชศิ้ลปะกำรร่ำยร ำในกำรด ำเนินเร่ือง
ไดแ้ก่   

  1. ละครชาตรี  เป็นละครท่ีเก่ำแก่และเป็นตน้ฉบบั
ของละครชนิดอ่ืน เดิมใชผู้แ้สดงแค่ 3 คน คือตวั
นำยโรง  ตวันำง  และตวัตลก  ใชผู้ช้ำยแสดงลว้น 
นิยมแสดงเร่ือง พระสุธน-มโนห์รำ ใชว้งป่ีพำทย์
บรรเลงประกอบกำรแสดง ปัจจุบนัแสดงไดท้ั้ง
ชำยและหญิง 

 



 2. ละครนอก   มีกำรด ำเนินเร่ืองรวดเร็วตลก
ขบขนั ไม่ยดึถือระเบียบประเพณี ใชถ้อ้ยค ำ
ตลำดในกำรด ำเนินเร่ือง สมยัโบรำณใชผู้ช้ำย
แสดงลว้น ปัจจุบนัแสดงไดท้ั้งชำยและหญิง  
ใชว้งป่ีพำทยเ์คร่ืองหำ้บรรเลงประกอบกำร
แสดง  กำรแต่งกำยในสมยัโบรำณแต่งแบบ
ธรรมดำสำมญั ปัจจุบนัแต่งกำยแบบละครในท่ี
เรียนวำ่ “ยนืเคร่ือง ”  เร่ืองท่ีใชแ้สดงแสดงได้
ทุกเร่ือง ยกเวน้ 3 เร่ือง คือ รำมเกียรต์ิ  อุณรุท
และอิเหนำ 



 3. ละครใน  เป็นละครมุ่งเนน้ควำมงำมของ
ศิลปะกำรร่ำยร ำ กำรขบัร้องท่ีไพเรำะ กำร
ด ำเนินเร่ืองท่ียดึแบบแผนและจำรีต
ประเพณี  เดิมผูแ้สดงเป็นหญิงลว้น ต่อมำ
แสดงไดท้ั้งชำยและหญิง  ใชว้งป่ีพำทย์
เคร่ืองหำ้บรรเลงประกอบกำรแสดง แต่ง
กำยแบบยนืเคร่ือง  เร่ืองท่ีแสดงแสดงได ้
3 เร่ือง คือ รำมเกียรต์ิ  อณรุท  อิเหนำ 



ละครร าทีป่รับปรุงขึน้ใหม่ 
 

  คือ ละครท่ีใชศิ้ลปะกำรร่ำยร ำในกำรด ำเนิน
เร่ือง โดยมีกำรปรับปรุงวิธีกำรแสดงข้ึนใหม่ 

           ประกอบดว้ย 

               1.  ละครพนัทำง 
               2. ละครดึกด ำบรรพ ์
               3.ละครเสภำ 

 



ละครพนัทาง 
    เป็นละครผสมท่ีเจำ้พระยำมหินทรศกัด์ิธ ำรงน ำ

พงศำวดำรมำแสดงละคร โดยใชท่้ำร ำท่ี
ดดัแปลงมำจำกชำติอ่ืนๆมำผสมกบัท่ำร ำไทย
และท่ำท่ีเป็นธรรมชำติของสำมญัชนเขำ้มำ
ผสมดว้ย  ใชผู้ช้ำยแลดงผูห้ญิงแสดงตำม
บทบำทตวัละคร  ใชว้งป่ีพำทยไ์มน้วมบรรเลง
ประกอบกำรแสดง   แต่งกำยตำมลกัษณะเช้ือ
ชำติ  เช่นถำ้แสดงเก่ียวกบัเร่ืองมอญกจ็ะแต่ง
แบบมอญ เร่ืองท่ีแสดง ดดัแปลงมำจำกบท
ละครนอกไดแ้ก่  พระอภยัมณี หรือเร่ืองท่ีแต่ง
ข้ึนจำกพงศำวดำรไทยและชำติต่ำงๆ   เช่น  
สำมก๊ก   รำชำธิรำช   พระลอ ป็นตน้ แสดงบน
เวทีมีกำรจดัฉำกไปตำมทอ้งเร่ือง 



ละครพนัทาง เร่ืองราชาธิราช 



ละครดึกด าบรรพ์ 
   เกิดข้ึนในสมยัรัชกำลท่ี 5 โดยเจำ้พระยำเทเวศร์   

วงคว์ิวฒัน์ ไดน้ ำรูปแบบละครโอเปร่ำของยโุรปมำ
ท ำแบบละครโอเปร่ำแบบไทย และตั้งช่ือวำ่ละคร
ดึกด ำบรรพต์ำมช่ือของโรงละคร  ลกัษณะกำร
แสดง ใชผู้ห้ญิงแสดงลว้น และจะตอ้งเป็นผูท่ี้มี
เสียงดี  ร้องเพลงเพรำะ รูปร่ำงสวยและร ำสวย 
เพรำะผูแ้สดงจะตอ้งร้องเองและร ำเอง เป็นละคร
ชนิดแรกท่ีมีกำรจดัฉำกและเสียงสีเสียง
ประกอบกำรแสดง  ใชว้งป่ีพำทยดึ์กด ำบรรพ์
บรรเลงประกอบกำรแสดง โดยตดัเคร่ืองดนตรีท่ีมี
เสียงแหลมออก ใหมี้แต่เคร่ืองดนตรีท่ีมีเสียงทุม้  
กำรแต่งกำยแต่งแบบยนืเคร่ืองพระ-นาง 



ละครเสภา 
   มีลกัษณะกำรแสดงคลำ้ยละครนอก แต่ตอ้งมีกำร

ขบัเสภำแทรกอยูด่ว้ย  ก่อนจะเกิดมีละครเสภำมี
กำรขบัเสภำท่ีเป็นเร่ืองรำวหรือนิทำนมำก่อน ผู ้
แสดงแสดงไดท้ั้งหญิงและชำย  ใชว้งป่ีพำทย์
เคร่ืองหำ้ บรรเลงประกอบกำรแสดง มีกรับขยบั
ประกอบกำรขบัเสภำ    แต่งกำยตำมทอ้งเร่ือง
คลำ้ยละครพนัทำง  เร่ืองท่ีนิยมแสดงมกัน ำมำ
จำกนิทำนพื้นบำ้น เช่น  พระอภยัมณี   ขนุชำ้ง
ขนุแผน   ไกรทอง เป็นตน้ 



ละครเสภาเร่ืองพระอภัยมณีละครเสภาเร่ืองพระอภัยมณี  



ละครที่ไม่ใช่ละครร าละครที่ไม่ใช่ละครร า  

 เกิดข้ึนในสมยัพระบำทสมเดจ็พระจุลจอมเกลำ้
เจำ้อยูห่วัรัชกำลท่ี 5 ไดน้ ำแบบแผนแนว
ละครตะวนัตกมำสร้ำงสรรคใ์หม่ มีลกัษณะ
วิธีกำรแสดงแต่งต่ำงไปจำกละครร ำ   
ประกอบดว้ย  

        1. ละครร้อง 
        2.  ละครพดู 
        3. ละครสงัคีต 



ละครร้อง 
     เป็นละครท่ีใชก้ำรร้องเป็นหลกัในกำรด ำเนินเร่ือง

ไม่มีกำรร ำ แต่ใชท่้ำทำงหรือกิริยำอำกำรแบบ
สำมญัชนทัว่ไป   เดิมใชผู้ห้ญิงแสดงลว้น ต่อมำ
แสดงไดท้ั้งหญิงและชำย  มีกำรเปล่ียนฉำกตำม
ทอ้งเร่ือง เร่ืองท่ีนิยมแสดงไดแ้ก่ เร่ืองสำวเครือฟ้ำ 
เร่ืองตุก๊ตำยอดรัก ใชว้งป่ีพำทยไ์มน้วมบรรเลง
ประกอบกำรแสดง 

     



ละครพูด 
    ด ำเนินเร่ืองดว้ยกำรพดู ใชท่้ำทำงธรรมชำติ  ไม่มี

ดนตรีประกอบ  เดิมใชผู้ห้ญิงแสดงลว้น ต่อมำ
แสดงไดท้ั้งชำยและหญิง  มีกำรเปล่ียนฉำกตำม
ทอ้งเร่ือง แบ่งออกเป็น 

    ละครพดูร้อยแกว้ ไดแ้ก่ เร่ือง หวัใจนกัรบ 
    ละครพดูค ำกลอน  ไดแ้ก่ เร่ืองเวนิสวำนิช 
    ละครพดูค ำฉนัท ์ ไดแ้ก่เร่ือง มทันพำธำ 



ละครสังคตี 
    เป็นละครท่ีด ำเนินเร่ืองดว้ยบทพดูและบทร้อง จะ

ตดัส่วนหน่ึงส่วนใดออกไม่ได ้เดิมใชผู้ช้ำยแสดง
ลว้นต่อมำแสดงไดท้ั้งผูช้ำยและผูห้ญิง แต่งกำย
ตำมสมยันิยม  ใชว้งป่ีพำทยห์รือวงดนตรีสำกลก็
ไดต้ำมแต่เน้ือเร่ือง           เร่ืองท่ีแสดง   คือ  
วิวำห์พระสมุทร   หนำมยอกเอำหนำมบ่ง    ว ัง่ต่ี 



นาฏศิลป์พืน้เมืองนาฏศิลป์พืน้เมือง  

นำฏศิลป์พื้นเมือง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
• นำฏศิลป์พื้นเมืองภำคกลำง 
• นำฏศิลป์พื้นเมืองภำคเหนือ 
• นำฏศิลป์พื้นเมืองภำคอีสำน 
• นำฏศิลป์พื้นเมืองภำคใต ้



    นาฏศิลป์พืน้เมืองภาคกลางนาฏศิลป์พืน้เมืองภาคกลาง  

         ภำคกลำง  มีประชำกรอำศยัอยูจ่  ำนวนมำก มี
วฒันธรรมท่ีหลำกหลำย และส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม  เพรำะมีภูมิประเทศเป็นท่ีรำบลุ่ม มีแม่น ้ำ
หลำยสำยไหลผำ่นจึงเหมำะแก่กำรท ำเกษตรกรรม และ
ไดช่ื้อวำ่ เป็นอู่ข้าวอู่น า้ของไทย 

 



• ลกัษณะของกำรแสดงนำฏศิลป์พื้นเมืองภำคกลำงจะ
มีควำมเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของคนในภำค  สะทอ้น
ถึงกำรประกอบอำชีพ  มีควำมเรียบง่ำยเนน้ควำม
สนุกสนำน บนัเทิง เพื่อผอ่นคลำยหลงัจำกกำรท ำงำน
เสร็จ  เช่น ร าเถิดเทงิ  ระบ าชาวนา  บำงกำรแสดง
เป็นกำรขบัร้อง หรือเรียกวำ่  ด้นสด  โดยใช้
ปฏิภำณไหวพริบในกำรขบัร้องระหวำ่งฝ่ำยชำยกบั
ฝ่ำยหญิงเช่น  ล าตัด   เพลงฉ่อย  เพลงอแีซว    
เคร่ืองดนตรีทีใ่ช้  เช่น  กลองยำว  โทน  ฉ่ิง  ฉำบ  
กรับ  โหม่ง เป็นตน้   นอกจำกกำรแสดงท่ีเป็น
ลกัษณะของพื้นบำ้นแลว้  ภำคกลำงยงัมีกำรแสดงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมหลวงท่ีเป็นมำตรฐำนดว้ย 
เช่น  ร าวงมาตรฐาน  ระบ าต้นวรเชษฐ ์ เป็นตน้ และ
ใชว้งป่ีพาทย์บรรเลงประกอบการแสดง 
 



ระบ ำชำวนำระบ ำชำวนำ  



ร ำเถิดเทิง ร ำเถิดเทิง ((กลองยำวกลองยำว))  

การแต่งกาย  ในอดีตคนภำคกลำงผูห้ญิงจะนุ่งโจงกระเบน  
สวมเส้ือแขนกระบอก ต่อมำเปล่ียนเป็นนุ่งผำ้ซ่ิน สวมเส้ือ
แขนกระบอก  ผูช้ำยนุ่งกำงเกงขำสำมส่วน  สวมเส้ือคอ
กลมแขนตั้งเนน้ควำมเรียบง่ำย  สวมสบำย เป็นกำรแต่ง
กำยแบบชำวบำ้น  แต่ถำ้เป็นกำรแต่งกำยในวฒันธรรม
หลวงจะเป็นเคร่ืองชุดไทยต่ำงๆ เช่น  ชุดไทยพระรำชนิยม  
ชุดไทยจกัรี  ซ่ึงใชใ้นงำนต่ำงๆ 



นำฏศิลป์พ้ืนเมืองภำคเหนือนำฏศิลป์พ้ืนเมืองภำคเหนือ  
• กำรแสดงนำฏศิลป์พื้นเมืองภำคเหนือไดรั้บอิทธิพล

จำกวฒันธรรมท่ีส่งผลใหล้กัษณะกำรแสดงนำฏศิลป์
มีควำมอ่อนหวำนนุ่มนวล  เช่น  ฟ้อนเทียน  ฟ้อนเลบ็  
ฟ้อนดำบ  ฟ้อนชมเดือน  นอกจำกน้ียงัมีกำรแสดงท่ี
มีควำมฮึกเหิม  สนุกสนำนต่ืนเตน้ เช่น กำรตีกลอง
สะบดัชยั  อีกทั้งกำรแสดงนำฏศิลป์พื้นเมือง
ภำคเหนือบำงกำรแสดงยงัไดรั้บอิทธิพลจำกประเทศ
เพื่อนบำ้นและกลุ่มวฒันธรรมของชนกลุ่มนอ้ย  เช่น 
ฟ้อนม่ำนมงคล   มีอิทธิพลมำจำกวฒันธรรมของ
ประเทศพม่ำ  ฟ้อนกิงกะหร่ำ มีอิทธิพลมำจำก
วฒันธรรมของชำวไทยใหญ่  ระบ ำเกบ็ใบชำ มี
อิทธิพลมำจำกวฒันธรรมของชำวไทยภูเขำ  เป็นตน้ 
 



ระบ ำเกบ็ใบชำระบ ำเกบ็ใบชำ  

 ฟ้อนเทยีน 



•   ลกัษณะกำรแต่งกำยของภำคเหนือ 
     ลกัษณะกำรแต่งกำยของชำวเหนือจะแตกต่ำงกนัไป
ตำมเช้ือชำติแต่ละกลุ่มชน  ผูห้ญิงนุ่งผำ้ซ่ินยำวเกือบถึง
ตำตุ่มสวมเส้ือคอกลมหรือคอจีนแขนยำว    ส่วนผูช้ำย
สวมเส้ือคอกลมหรือคอจีน  สวมกำงเกงป้ำยหนำ้    หรือ
สวมเส้ือม่อฮ่อม  สวมกำงเกงสำมส่วน  มีผำ้คำดเอว  

 

•  ดนตรีทีใ่ช้ประกอบการแสดง 
         จะใชว้งดนตรีพื้นบำ้น เช่น วงกลองแอว และ 

    วงสะลอ้  ซอ  ซึงเป็นตน้ 

 

 



ภำพวงกลองแอวภำพวงกลองแอว  



วงสะลอ้ ซอ ซึงวงสะลอ้ ซอ ซึง  



กำรแสดงพ้ืนเมืองภำคอีสำนกำรแสดงพ้ืนเมืองภำคอีสำน  

• กำรแสดงนำฏศิลป์ในภำคอีสำน เป็นกำรแสดงท่ีมี
ควำมเรียบง่ำย มีจงัหวะและท ำนองท่ีสนุกสนำน  
ถ่ำยทอดวิถีชีวติของคนในทอ้งถ่ินในดำ้นควำมเช่ือ  
อำชีพ และควำมบนัเทิงต่ำงๆ เช่น เซ้ิงสวิง  ถ่ำยทอด
วิถีชีวิตกำรหำปลำ    เซ้ิงบั้งไฟ ถ่ำยทอดวิถีชีวิตควำม
เช่ือ เป็นตน้ 

•              ลกัษณะกำรแสดงนำฏศิลป์ของภำคอีสำน  
จะแบ่งออกเป็นกลุ่มวฒันธรรม คือ  กลุ่มอีสำนเหนือ  
กลุ่มอีสำนใต ้และกลุ่มอีสำนเฉพำะเมืองโครำช  ซ่ึงมี
ลกัษณะแตกต่ำงกนั ดงัน้ี         
 



นำฏศิลป์กลุ่มอีสำนเหนือนำฏศิลป์กลุ่มอีสำนเหนือ  
•    กลุ่มอสีานเหนือ  จะไดรั้บอิทธิพลทำงวฒันธรรม

มำจำกประเทศลำว  ซ่ึงไดแ้ก่  เซ้ิง ฟ้อนและล ำ  เช่น  
เซ้ิงกระติบขำ้ว   เซ้ิงโปงลำง     เซ้ิงแหยไ่ข่มดแดง  
ฟ้อนภูไท  เซ้ิงสวิง  

•  เคร่ืองดนตรีท่ีใชป้ระกอบกำรแสดง เช่น  แคน  พิณ  
โปงลำง  โหวด  ฉ่ิง  กรับ  ฉำบ เป็นตน้ 



กำรแสดงเซ้ิงกระติบขำ้วกำรแสดงเซ้ิงกระติบขำ้ว  

การแสดงหมอล าเพลนิ 



กำรแสดงชุดฟ้อนภูไทกำรแสดงชุดฟ้อนภูไท  



นำฏศิลป์กลุ่มอีสำนใต้นำฏศิลป์กลุ่มอีสำนใต ้ 

         กลุ่มอสีานใต้  ไดรั้บอิทธิพลทำงวฒันธรรม
มำจำกประเทศกมัพชูำ ซ่ึงไดแ้ก่  เรือม (หมำยถึง
กำรร ำ)       เช่น เรือมลูดอนัเร    (ร ำกระทบสำก)  
ร ำกระโน็บติงตอ๊ง (ร ำตัก๊แตนต ำขำ้ว)   
        เคร่ืองดนตรีทีใ่ช้ประกอบการแสดง  เช่น          
กลองกนัตรึม  ป่ีสไล  ร ำมะนำ  พิณ  เป็นตน้ 

กลองกนัตรึม 



      การแสดงการแสดงเรือมอนัเรเรือมอนัเร  



นำฏศิลป์กลุ่มอีสำนเฉพำะเมืองโครำชนำฏศิลป์กลุ่มอีสำนเฉพำะเมืองโครำช  

      กลุ่มอสีานเฉพาะเมืองโคราช  เป็นกลุ่มวฒันธรรม
เฉพำะในเขตจงัหวดันครรำชสีมำมีลกัษณะกำรแสดงท่ี
โดดเด่น คือ การเล่นเพลงโคราช  ซ่ึงมีลกัษณะคลำ้ยกบั
กำรละเล่นประเภทเพลงฉ่อย และล ำตดัของภำคกลำง มี
ควำมสนุกสนำนและเป็นกำรใชป้ฏิภำณไหวพริบของผู ้
ขบัร้อง 

 

 

เพลงโคราช 



นำฏศิลป์พ้ืนเมืองภำคใต้นำฏศิลป์พ้ืนเมืองภำคใต ้ 
       กำรแสดงนำฏศิลป์พื้นเมืองภำคใต ้ จะแสดงถึงวิถี
ชีวิตควำมเป็นอยู ่กำรประกอบอำชีพของชำวใต ้เช่น 
ระบ ำร่อนแร่  ระบ ำกรีดยำง  เป็นตน้  ลกัษณะกำรแสดง
จะมีจงัหวะท ำนองท่ีคึกคกัสนุกสนำน  กำรแสดง
บำงอยำ่งอำจผสมผสำนกบัวฒันธรรมพื้นบำ้น คือ
ประเทศมำเลเซียดว้ย 
 กำรแสดงนำฏศิลป์พื้นเมืองภำคใตแ้บ่งออกตำม
ลกัษณะพื้นท่ี  ดงัน้ี 
•  ภำคใตต้อนบน  เช่น  โนรำ  เพลงบอก  เป็นตน้ 
•  ภำคใตบ้ริเวณลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ  เช่น  หนงัตลุง 

โนรำ  กำหลอ เป็นตน้ 



          กำรแสดงนำฏศิลป์พ้ืนเมืองภำคใต้กำรแสดงนำฏศิลป์พ้ืนเมืองภำคใต ้ 
แบ่งออกตำมลกัษณะพ้ืนท่ี  ดงัน้ีแบ่งออกตำมลกัษณะพ้ืนท่ี  ดงัน้ี  

  
•  ภำคใตต้อนบน  เช่น  โนรำ  เพลงบอก  เป็นตน้ 
•  ภำคใตบ้ริเวณลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ  เช่น  หนงัตลุง 

โนรำ  กำหลอ เป็นตน้ 
• ภำคใตบ้ริเวณชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั เช่น ลิเกป่ำ  

รองเงง็ เป็นตน้ 
•  ภำคใตต้อนล่ำง  เช่น  ลิเกฮูล ู กรือโต๊ะ  สิละ   
 
หมายเหตุ กำรแสดง โนรำ  หนงัตลุง  ลิเกป่ำ จดัอยูใ่น
กำรแสดงพื้นเมืองภำคใต ้ประเภท มหรสพ  คือกำร
แสดงท่ีเป็นเร่ืองรำว 



กำรแสดงโนรำกำรแสดงโนรำ  

การแสดงหนังตะลุง 



เคร่ืองดนตรีพ้ืนเมืองภำคใต้เคร่ืองดนตรีพ้ืนเมืองภำคใต ้ 
• มีเคร่ืองดนตรีท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ กลองโนรำ กลองชำตรี

หรือกลองตุ๊ก กลองโพน กลองปืด โทน กลองทบั 
ร ำมะนำ โหม่ง ฆอ้งคู่ ป่ีกำหลอ ป่ีไหน กรับพวง
ภำคใต ้แกระ และน ำเคร่ืองดนตรีสำกลเขำ้มำผสม 
ไดแ้ก่ ไวโอลิน กีตำ้ร์ เบนโจ อคัคอร์เดียน ลูกแซ็ก 
ส่วนกำรประสมวงนั้น เป็นกำรประสมวงตำม
ประเภทของกำรแสดงแต่ละชนิด 



ร าร า  

 ร ำ  หมำยถึง  กำรแสดงท่ีมุ่งควำมงำมของกำรร่ำยร ำ จะ
มีบทร้องหรือไม่มีกไ็ด ้ จุดมุ่งหมำย เป็นกำรแสดง
ควำมสำมำรถในกำรร่ำยร ำ   แบ่งออกเป็น  3 ประเภท
ดงัน้ี 

    1. ร ำเด่ียว 
  2. ร ำคู่  
    3. ร ำหมู่ 



11..ร าเดี่ยวร าเดี่ยว  

 ร ำเด่ียว   ใชผู้แ้สดงคนเดียว แสดงถึงควำมสำมำรถของ
ผูร้ ำ  เคร่ืองแต่งกำยท่ีงดงำม  ร ำเด่ียวมกันิยมใชเ้ป็นชุด
เบิกโรง ใชแ้สดงสลบัฉำก หรือใชแ้สดงในโอกำสต่ำงๆ 
เช่น ร ำฉุยฉำยพรำหมณ์    ร ำฉุยฉำยทศกณัฐล์งสวน     
ร ำฉุยฉำยวนัทอง    ร ำพลำยชุมพล  ร ำมโนห์รำบูชำยญั  
เป็นตน้ 



22..ร าคู่ร าคู่  

  กำรร ำคู่     คือกำรร ำท่ีใชผู้แ้สดง 2 คน  ลกัษณะกำร
ร ำคู่  มี 2 ประเภท  คือ 
    1. กำรร ำคู่เชิงศิลปะกำรต่อสู ้
    2. กำรร ำคู่ชุดสวยงำม 



กำรร ำคู่เชิกำรร ำคู่เชิงงศิลปะกำรต่อสู้ศิลปะกำรต่อสู ้ 

   เป็นกำรร ำท่ีไม่มีบทร้อง  ผูร้ ำทั้งคู่ตอ้งมีท่ำร ำท่ี
สมัพนัธ์กนัอยำ่งดีในเชิงศิลปะกำรต่อสูท่ี้หวำดเสียว
สวยงำมในทำงนำฏศิลป์  มกันิยมใชแ้สดงสลบัฉำก 
หรือแสดงในโอกำสต่ำงๆตำมควำมเหมำะสม  ไดแ้ก่   
ร ำกระบ่ีกระบอง     ร ำดำบสองมือ      ร ำทวน    ร ำโล่   
ร ำดำบ   ร ำกริช  เป็นตน้ 



กำรร ำคู่ชุดสวยงำมกำรร ำคู่ชุดสวยงำม  

   เป็นกำรร่ำยร ำตำมบทร้อง  มุ่งเนน้ลีลำท่ำร ำตลอดชุด
กำรแสดง เช่น   รจนำเส่ียงพวงมำลยั    หนุมำนจบันำง
สุพรรณมจัฉำ   หนุมำนจบันำงเบญจกำย  รำมสูรเมขลำ 
ตำมกวำง   รถเสนจบัมำ้   ร ำประเลง  ร ำดอกไมเ้งินทอง  
เป็นตน้ 



33. . ร าหมู่ร าหมู่  

  ร ำหมู่  คือ  กำรแสดงท่ีใชผู้แ้สดงมำกกวำ่  2  คน 
ข้ึนไป มุ่งควำมงำมของท่ำร ำและควำมพร้อมเพรียงของ
ผูแ้สดง เช่น  ร ำพดั   ร ำซดัชำตรี เป็นตน้ 
    แต่ในกรณีท่ีน ำเอำกำรแสดงท่ีตดัตอนมำจำกกำร
แสดงละครและกำรร ำนั้นเป็นกำรร ำของตวัละครตวั
เดียวมำก่อน เม่ือน ำมำร ำเป็นหมู่ กใ็หจ้ดัอยูใ่นประเภท  
ร ำหมู่ เช่น   ร ำสีนวล   ร ำแม่บท   นอกจำกน้ีกำรแสดง
ชุดร ำวงมำตรฐำนกจ็ดัอยูใ่นกำรแสดงประเภทร ำหมู่
เช่นกนั 



ตวัอยำ่งกำรแสดงประเภท ตวัอยำ่งกำรแสดงประเภท ร าร า                        
ท่ีมำจำกกำรแสดงละครท่ีมำจำกกำรแสดงละคร  

ร ามโนราห์บูชายญั   แทรกอยูใ่นละครเร่ือง  มโนราห์ 

ร ารจนาเส่ียงพวงมาลยั แทรกอยูใ่นละคร  สังข์ทอง 

ร าตามกวาง แทรกอยูใ่นกำรแสดงโขน     เร่ือง
รามเกยีรติ์ ตอนพระรามตามกวาง 

ร าพลายชุมพลแทรกอยูใ่นละครเร่ือง  ขุนช้างขุนแผน 

ร าฉุยฉายพรามณ์   แทรกอยูใ่นกำรแสดงเบิกโรง เร่ือง
รามเกยีรติ์ ตอนพระคเณศเสียงา 

 



    ระบ าดาวดงึส์  แทรกอยูใ่นละครนอกเร่ือง                        
สังข์ทอง   ตอนตีคล ี

    ระบ าม้า (ระบ าอศัวลลีา)  แทรกอยูใ่นละครนอกเร่ือง            
 ไชยเชษฐ์  ตอนพระนารายณ์ธิเบศเทีย่วป่า 

   ระบ าไกรลาศส าเริง  แทรกอยูใ่นละครเร่ือง            
พระสุธน –มโนราห์ 
 ฟ้อนมาลยั   แทรกอยูใ่นกำรแสดงละครพนัทาง        
เร่ือง พญาผานอง 

ระบ ากฤดาภินิหาร  แทรกอยูใ่นละครเร่ือง  เกยีรติศักดิ์
ทหารไทย 

ตวัอยำ่งกำรแสดงประเภท ตวัอยำ่งกำรแสดงประเภท ระบ าระบ า                      
ท่ีมำจำกกำรแสดงละครท่ีมำจำกกำรแสดงละคร  



ช่ือเพลงและท่าประกอบเพลงช่ือเพลงและท่าประกอบเพลง  
ร าวงมาตรฐานร าวงมาตรฐาน  

1.เพลงงามแสงเดือน 

ท่าร า ท่าสอดสร้อยมาลำ 



2. เพลงชำวไทย 

ท่ำร ำ ท่ำชกัแป้งผดัหนำ้ 

3. เพลงร ำซิมำร ำ 

ท่ำร ำ  ท่ำร ำส่ำย 



4. เพลงคืนเดือนหงำย 

ท่ำร ำ ท่ำสอดสร้อยมำลำแปลง 

5. เพลงดวงจนัทร์วนัเพญ็ 

 ท่ำร ำ ท่ำแขกเตำ้เขำ้รัง ท่ำร ำ ท่ำผำลำเพียงไหล่ 



6. เพลงดอกไมข้องชำติ 

ท่ำร ำ ท่ำร ำย ัว่ 

7. เพลงหญิงไทยใจงำม 

ท่ำร ำ ท่ำพรมส่ีหนำ้ ท่ำร ำ  ท่ำยงูฟ้อนหำง 



8. เพลงดวงจนัทร์ขวญัฟ้ำ 

ท่ำร ำ ท่ำชำ้งประสำนงำ ท่ำร ำ ท่ำจนัทร์ทรงกลดแปลง 

9. เพลงยอดชำยใจหำญ 

หญิง ท่ำชะนีร่ำยไม ้ ชำย ท่ำจ่อเพลิงกำฬ 



10. เพลงบชำนกัรบ 

เท่ียวท่ี 1 หญิง ท่ำขดัจำงนำง ชำย ท่ำจนัทร์ทรงกลด 

เท่ียวท่ี 2 หญิง ท่ำล่อแกว้ ชำย ท่ำขอแกว้ 



 
วธีิการแสดงร าวงมาตรฐาน 

  
 1. แสดงแบบร ำหมู่  เป็นคู่ชำย-หญิง จะใชก่ี้คู่กไ็ดข้ึ้นอยู่
กบัสถำนท่ี 
 2. ก่อนเร่ิมร ำ หญิงชำยท ำควำมเคำรพกนัดว้ยกำรไหว้
ซ่ึงกนัและกนั หรือหญิงพนมมือไหว ้ชำยโคง้ใหห้ญิง 
 3. ก่อนร ำแต่ละเพลงดนตรีจะบรรเลงน ำ 1 วรรค เพื่อให้
ตั้งตน้จงัหวะกำรร ำไดพ้ร้อมกนั 
 4. กำรร ำจะเดินตำมกนัเป็นวงกลมหมุนทวนเขม็นำฬิกำ 
 5. มีควำมพร้อมเพรียงกนัในเวลำแสดง ระยะห่ำง
ระหวำ่งคู่ไม่ห่ำงหรือชิดเกินไป  ระวงัอยำ่ใหว้งเบ้ียว
หรือวงขำด 
6. ใชท่้ำร ำตำมท่ีก ำหนดไวใ้นแต่ละเพลง 
7. พนมมือไหวซ่ึ้งกนัและกนัเม่ือจบเพลงสุดทำ้ยก่อนจะ
ออกจำกวงร ำ 



เคร่ืองแต่งกำยประกอบกำรแสดงเคร่ืองแต่งกำยประกอบกำรแสดง  
ร ำวงมำตรฐำนร ำวงมำตรฐำน  

 1. แต่งกายแบบพืน้เมือง 

วธีิการแต่งกาย 
  ผู้ชาย  นุ่งโจงกระเบน  สวมเส้ือคอกลมแขนสั้น      
ผู้หญงิ นุ่งโจงกระเบน  ห่มสไบ  คำดเขม็ขดั  
ทั้งผูช้ำยและผูห้ญิงไม่สวมรองเทำ้ 



2. แต่งกายแบบสากลนิยม 

วธีิการแต่งกาย 
 ผู้ชาย  แต่งสูท สวมเส้ือเช้ิตแขนยำว ผกูเนคไท  

 สวมรองเทำ้  
 ผู้หญงิ แต่งชุดไทย  สวมรองเทำ้ 

 



3. แต่งแบบไทยพระรำชนิยม 
 
 
 
 
 

                             (แบบที่ 1) 
   วธีิการแต่งกาย   
  ผู้หญงิ  แต่งชุดไทยสมยัรัชกำลท่ี 5 สวมรองเทำ้ 
 ผู้ชาย   นุ่งโจงกระเบน ใส่เส้ือรำชปะแตน          
สวมรองเทำ้   สวมถุงเทำ้ยำว 



(แบบที่ 2)  

   วธีิการแต่งกาย 

         ผู้หญงิ  แต่งชุดไทยเรือนตน้  สวมรองเทำ้ 
        ผู้ชาย  สวมกำงเกงขำยำว ใส่เส้ือพระรำชทำน 
(แขนยำวหรือสั้นกไ็ด)้  สวมรองเทำ้ 
 


