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ครูสุกญัญา  ผวิข  า  
โรงเรียนสตรีภูเก็ต



การแสดงประเภทหนึ่งพฒันามาจากการเล่า
นิทาน มีลกัษณะของการแสดงเป็นเร่ืองราว 
มีการด าเนินเร่ืองด้วยตัวละคร ถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกผ่านลลีาท่าร า  ท่าทางการเคล่ือนไหว  
เน้ือเพลง และเสียงดนตรี 

ละคร



ประเภทละครไทย

ละครร า ละครร้อง ละครพูด ละครอ่ืน ๆ

แบบดั้งเดิม
 ละครชาตรี
 ละครนอก
 ละครใน

ปรับปรุงขึน้ใหม่
 ละครดึกด าบรรพ์
 ละครเสภา
 ละครพนัทาง

 ละครร้อง
สลบัพูด

 ละครร้อง
ลว้น ๆ

 ละครพูด
ลว้น ๆ

 ละครพูด
ร้อยกรอง

 ละครพูด
สลบัล า

 ละครสงัคีต
 ละครเวที
 ละครโทรทศัน์



ละครชาตรี
ละครร าทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด มมีาต้ังแต่สมยั กรุงศรีอยุธยา  

ลักษณะเป็นละครเร่คล้ายของอินเดียทีเ่รียกว่า "ยาตรี" 
หรือ "ยาตรา”  ซ่ึงแปลว่าเดินทางท่องเทีย่ว 

การแสดงละครชาตรี เร่ิมดว้ยการบูชา
ครู นายโรงออกมาร าซดั ตวัละครร้องเอง
ไม่ตอ้งมีตน้เสียง มีลูกคู่รับ และเมื่อเลิก
การแสดงจะร าซดัอีกคร้ังหน่ึง 

ผู้แสดง
สมยัโบราณจะใชผู้ช้ายแสดงลว้น มีตวัละครเพยีง ๓ ตวั 

คือ ตัวนายโรง   ตัวนาง  และตัวตลก

การแต่งกาย
โบราณไม่สวมเส้ือ  จะนุ่งสนบัเพลา นุ่งผา้คาด

เจียระบาดมีหอ้ยหนา้ หอ้ยขา้ง สวมสังวาล ทบัทรวง กรองคอ
กบัตวัเปล่า บนศีรษะสวมเทริดเท่านั้น 

เร่ืองท่ีนิยมแสดง
มโนห์รา และ รถเสน (นางสิบสอง) 



ละครนอก
มีมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา เป็นละครที่แสดงกัน

นอกราชธานี แต่เดิมคงมาจากการละเล่นพืน้เมือง
ต่อมาได้รับแบบอย่างจากละครชาตรีเข้ามาด้วย

ผู้แสดง
โบราณจะใชผู้ช้ายแสดงลว้น  ตอ้งมีความคล่องแคล่ว

ในการร า และร้อง สามารถหาค าพดูมาใชใ้นการแสดงได้
อยา่งทนัท่วงที  เพราะขณะแสดงตอ้งเจรจาเอง

การแต่งกาย
โบราณตวัละครแต่งตวัอยา่งคนธรรมดาสามญั จะมี

สัญลกัษณ์เพือ่ใหผู้ช้มละครทราบบทบาทเท่านัน่ ต่อมามีการ
แต่งกายใหดู้งดงามมากข้ึน  เรียกว่า  "ยนืเคร่ือง"

เร่ืองท่ีนิยมแสดง
แสดงไดทุ้กเร่ืองยกเวน้ ๓ เร่ือง คือ อิเหนา อุณรุฑ

และรามเกียรต์ิ 

การด าเนินเร่ืองรวดเร็ว ตลกขบขนั                    
ไม่ยดึถือในเร่ืองของขนบธรรมเนียม
ประเพณี   มกัใชถ้อ้ยค า "ตลาด" เป็น
ละครท่ีชาวบา้นเรียกกนัเป็นภาษา
ธรรมดาว่า "ละครตลาด" ทั้งน้ีเพ่ือใหท้นั
อกทนัใจผูช้มละคร



ละครใน
มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นละครที่เกิดขึน้                    

ในเขตพระราชฐาน  มีหลายช่ือ เช่น ละครใน                  
ละครข้างใน ละครนางใน และละครในพระราชฐาน 

ผู้แสดง
แต่เดิมเป็นผูห้ญิงฝ่ายในเท่านั้น   ต่อมารัชกาลท่ี ๔ 

ทรงอนุญาตใหผู้ช้ายแสดงไดด้ว้ย 

การแต่งกาย
แต่งพถิีพถินัตาม

แบบแผนกษตัริยจ์ริงๆ 
เรียกว่า "ยนืเคร่ือง"
ทั้งตวัพระ และตวันาง

เร่ืองท่ีนิยมแสดง
นิยมแสดงเพยีง 

๓ เร่ือง คือ 
รามเกียรต์ิ  อิเหนา 
และอุณรุฑ

มีระเบียบแบบแผน สุภาพ  มีความมุ่งหมาย
ส าคญัอยู่ ๓ ประการ คือ  รักษาศิลปะของการ
ร าอนัสวยงาม   รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
เคร่งครัด รักษาความสุภาพทั้งบทร้องและ
เจรจา 



ละครดึกด าบรรพ์
เกดิขึน้ในสมยัรัชกาลที ่๕ โดยเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์ววิฒัน์
ได้ทรงน าแบบอย่างมาจากการแสดง  “โอเปร่า”

ผู้แสดง
ใชผู้ห้ญิงลว้น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีเสียงดี ขบัร้องเพลงไทย               

ไดไ้พเราะ รูปร่างงาม ร าสวย

การแต่งกาย
แต่ง"ยนืเคร่ือง"  แต่บางเร่ืองท่ีดดัแปลงเพือ่ความ

เหมาะสม และใหต้รงกบัความเป็นจริง

เร่ืองท่ีนิยมแสดง
ใชว้รรณคดีไทย นิทานพื้นบา้น แสดงไดทุ้กเร่ือง

ผูแ้สดงตอ้งร้องเองร าเอง ไม่มีบรรยาย
กิริยาของตวัละคร มีการตกแต่งฉาก                         
และสถานท่ี ใชแ้สง สี เสียง ประกอบฉาก
ตามเน้ือเร่ือง นบัเป็นตน้แบบในการจดัฉาก
ประกอบการแสดงของโขน 



ละครพนัทาง
เป็นละครแบบผสม ผู้ให้ก าเนิดละครพันทางคือ 

เจ้าพระยามหินทร์ศักดิ์ธ ารง   (เพ็ง เพ็ญกุล)

ผู้แสดง
นิยมใชผู้แ้สดงชาย และหญิงแสดงตามบทบาทตวัละครท่ี

ปรากฏในเน้ือเร่ืองท่ีแสดง

การแต่งกาย
แต่งกายตามลกัษณะเช้ือชาติ

เร่ืองท่ีนิยมแสดง
พระอภยัมณี  สามก๊ก  
ราชาธิราช  พระลอ เป็นตน้

ตั้งช่ือโรงละครแบบฝร่ังเป็นคร้ังแรก 
เรียกว่า "ปรินซเ์ทียเตอร์“และมีการเก็บเงิน 
(ตีตัว๋) ค่าเขา้ชมละคร  เพลงท่ีใช้
ประกอบการแสดงเรียกว่า “เพลงภาษา” 



ละครเสภา ก าเนิดมาจากการเล่านิทาน มีเคร่ืองประกอบ
จังหวะ คือ "กรับ" จนกลายเป็นขบัเสภาขึน้

ผู้แสดง
ใชผู้แ้สดงชาย และหญิง 

ตามบทเสภาของเร่ือง

การแต่งกาย
แต่งกายตามทอ้งเร่ือง

คลา้ยกบัละครพนัทาง

เร่ืองท่ีนิยมแสดง
มกัจะน ามาจากนิทานพื้นบา้น เช่น เร่ืองขนุชา้ง

ขนุแผน ไกรทอง หรือจากบทพระราชนิพนธ์ใน
รัชกาลท่ี ๖ เช่น พญาราชวงัสัน สามคัคีเสวก



ละครร้อง
มต้ีนก าเนิดมาจากการแสดงของชาวมลายู 

เรียกว่า "บังสาวนั" (Malay Opera)ม ี๒ 
ประเภท คือ ร้องสลบัพูด และร้องล้วนๆ

ผู้แสดง
๑. ละครร้องสลบัพดู ใชผู้ช้ายแสดง
๒. ละครร้องลว้นๆ ใชผู้ช้าย และผูห้ญิง

การแต่งกาย
แต่งตามยคุสมยัของ
บทละคร และฐานะ
ของตวัละคร

เร่ืองท่ีนิยมแสดง
๑.ละครร้องสลบัพดู  ไดแ้ก่ ตุ๊กตา
ยอดรัก ขวดแกว้เจียระไน                      
เครือณรงค ์กากี ภารตะ พระยาสี
หราชเดโช โคตรบอง สาวเครือฟ้า
๒. ละครร้องลว้นๆ  เร่ืองสาวิตรี

ละครร้องสลบัพูด มีทั้งบทร้อง และบท
พูด ยดึถือการร้องเป็นส่วนส าคญั บทพูด
เจรจาสอดแทรก

ละครร้องล้วนๆ ตวัละครขบัร้อง
โตต้อบกนั และเล่าเร่ืองเป็นท านองแทน
การพูด ด าเนินเร่ืองดว้ยการร้องเพลงลว้นๆ



ละครพูด
เกิดขึน้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  มี ๓ 
ประเภท คือ พูดล้วนๆ  พูดลสับล า และพูดร้อยกรอง

ผู้แสดง
ใชผู้แ้สดงทั้งชายและหญิง

การแต่งกาย
แต่งกายตามสมยันิยม ตามเน้ือเร่ืองโดยค านึงถึงสภาพ

ความเป็นจริง  บุคลิกของตวัละคร และยคุสมยัท่ีบ่งบอกไวใ้น
บทละคร

เร่ืองท่ีนิยมแสดง
ละครพดูลว้นๆ ไดแ้ก่  เร่ืองโพงพาง และเร่ืองเจา้ขา้สารวดั
ละครพดูร้อยกรอง  ไดแ้ก่ เวนิสวาณิช พระร่วง  มทันะพาธา
ละครพดูสลบัล า ไดแ้ก่ เร่ืองชิงนาง และปล่อยแก่

ละครพูดล้วน ด าเนินเร่ืองดว้ยการพูด
เจรจาปกติทั้งตลอดทั้งเร่ือง

ละครพูดสลบัล า ยดึบทพูดเป็นส าคญั
ในการด าเนินเร่ือง มีบทร้องแทรกบางตอน

ละครพูดร้อยกรอง ด าเนินเร่ืองดว้ย
การเจรจาเป็นบทกลอนประเภทต่างๆ 



ละครสังคตี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
ริเร่ิมขึน้ โดยมีววิฒันาการมาจากละครพูดสลับล า

ผู้แสดง
ใชผู้ช้าย และผูห้ญิงแสดงจริงตามทอ้งเร่ือง

การแต่งกาย
แต่งแบบสมยันิยม   ฐานะตวัละครตามทอ้งเร่ือง              

และความงดงามของเคร่ืองแต่งกาย

เร่ืองท่ีนิยมแสดง
หนามยอกเอาหนามบ่ง  วิวาหพระสมุทร  มิกาโด 

และวัง่ต่ี 

มีบทส าหรับพูด และบทส าหรับ
ตวัละครร้องในการด าเนินเร่ือง
เท่าๆกนั ในการแสดงแต่ละเร่ือง
จะตอ้งมีบทของตวัตลกประกอบ
เสมอ และมุ่งไปในทางสนุกสนาน


