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นาฏศิลป์ หมายถึง ศิลปะแห่งการฟ้อนร า ที่เน้นการเคลื่อนไหวของร่างกายด้วย

กระบวนท่าที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นอย่างประณีตงดงาม เพื่อให้ความบันเทิง อันโน้มน้าว

อารมณ์และความรู้สึกของผู้ชมให้คล้อยตาม

ศิลปะประเภทนี้ต้องอาศัยการบรรเลงดนตรี และการขับร้องเข้าร่วมด้วย เพ่ือ

ส่งเสริมให้เกิดความงามยิ่งขึน้ 



ทีม่าของนาฏศิลป์ไทย

การเลียนแบบธรรมชาติ

ความเช่ือ , ส่ิงศักดิสิ์ทธิ์

วัฒนธรรมต่างชาติ



➢ ข้ันที่ 2  เมื่อมนุษย์รู้ความหมายของกิริยาท่าทางมากข้ึน ก็ใช้

กิริยาเหล่านั้นเป็นภาษาส่ือความหมาย ให้ผู้อ่ืนรู้ความรู้สึกและ

ความประสงค์ เช่น ต้องการแสดงความเสน่หาก็ยิ้มแย้ม กรุ้มกริ่ม

ชม้อยชม้ายชายตา หรือโกรธเคืองก็ท าหน้าตาถมึงทึง กระทืบเท้า

ทีม่าของนาฏศิลป์ไทย

➢ ข้ันที่ 1 เกิดแต่วิสัยมนุษย์ เมื่อเกิดความรู้สึก และอารมณ์

ต่างๆ จนไม่สามารถกลั้นไว้ได้ ก็จะแสดงออกมาให้เห็น

ปรากฏ เช่น เด็กทารกเมื่อพอใจ ก็หัวเราะตบมือ กระโดด

โลดเต้น เมื่อไม่พอใจก็ร้องไห้ ดิ้นรน

1. การเลียนแบบธรรมชาติ

➢ ข้ันที่ 3  การเลือกเอากิริยาท่าทาง ซึ่งแสดงอารมณ์ต่างๆ นั้นมา

ประดิษฐ์เป็นท่าร าที่สวยงาม จนเป็นที่ต้องตาติดใจคน



ทีม่าของนาฏศิลป์ไทย

มนุษย์แต่โบราณมีความเช่ือถือในสิ่งศักดิส์ิทธิ ์จึงมีการบูชาเพื่อขอให้

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้ตนสมปรารถนา หรือขอให้ขจัดปัดเป่าสิ่งท่ีตนไม่

ปรารถนาใหส้ิ้นไป การบูชาเซน่ไหว้ มักถวายสิ่งท่ีตนเหน็ว่าดีหรือท่ีตนพอใจ เช่น 

ข้าวปลาอาหาร ขนมหวาน ผลไม้ ดอกไม้ รวมถึง “การขับร้อง ฟ้อนร า” เพื่อให้

สิ่งท่ีตนเคารพบูชานั้นพอใจ

ในปัจจุบันการฟ้อนร าท่ีเ ก่ียวข้องกับการบวงสรวง เซ่นไหว ้สิ่ ง

ศักดิส์ิทธิต่์าง ๆ ได้มีการพัฒนาให้มีความสวยงามมากยิ่งข้ึน

2.ความเช่ือและการบูชาส่ิงศักดิสิ์ทธิ์



ทีม่าของนาฏศิลป์ไทย

เมื่อไทยมาอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิใหม่ๆ นั้น มีชนชาติ

มอญ   และชาติขอมเจริญรุ่งเรืองอยู่ก่อนแล้ว ชาติทั้งสองนั้น

ได้รับอารยธรรมของอินเดียไว้มากมายเป็นเวลานาน เมื่อไทย

มาอยู่ในระหว่างชนชาติทั้งสองนี้ ก็มีการติดต่อกันอย่าง

ใกล้ชิด ไทยจึงพลอยได้รับอารยธรรมอินเดียไว้หลายด้าน 

เช่น ภาษา ประเพณี ตลอดจนศิลปะการละคร ได้แก่ ระบ า 

ละครและโขน

3. การรับอารยธรรมของต่างชาติ



องค์ประกอบหลักของนาฏศิลป์ไทย

การฟ้อนร า/ลีลาท่าร า

การดนตรี

การขับร้อง



องค์ประกอบอืน่ๆของนาฏศิลป์ไทย

เครื่องแต่งกาย

การแต่งหน้า ฉาก

อุปกรณ์ประกอบ



ประเภทของนาฏศิลป์ไทย
โขน

ละคร

ระบ า

ร า

นาฏศิลปพ้ื์นเมือง



โขน
โขนเป็นนาฏศิลปช้ั์นสงูของ

ไทย มีมานานต้ังแต่สมัยสุโขทัย และ
ตามหลักฐานจากจดหมายเหตุสมัย
กรุงศรีอยุธยาของลาลูแบร์ ราชทูต
ฝร่ังเศสสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช  ได้กล่าวถึงการเล่นโขนว่า 
เป็นการเต้นออกท่าทางเขา้กับเสยีงซอ
และเคร่ืองดนตรีอื่นๆ                           
ผู้เต้นสวมหนา้กากและถืออาวุธ

ยูเนสโก ประกาศข้ึนบัญชี ‘Khon, masked dance drama in 
Thailand’ โขนไทย เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของ
มนุษยชาติ



โขน

มาจาก การละเล่นชักนาคดึกด าบรรพ์,หนังใหญ่,การต่อสู้ด้วยกระบี่กระบอง

ประเภท โขนกลางแปลง , โขนนั่งราว(โรงนอก) , โขนหน้าจอ , โขนโรงใน ,
โขนฉาก

เรื่อง รามเกียรติ์

ตัวละคร พระ , นาง , ยักษ์ , ลิง

การแต่งกาย ชุดยืนเครื่อง

วงดนตรี วงปี่ พาทย์

การแสดง บทร้อง , บทพากย์ , บทเจรจา



การแสดงประเภทหนึ่งพัฒนามาจาก             
การเล่านิทาน มีลักษณะของการแสดงเป็น
เรื่องราว มีการด าเนินเรือ่งด้วยตัวละคร 
ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกผ่านลีลาท่าร า  
ท่าทางการเคล่ือนไหว เนื้อเพลง และ
เสียงดนตรี 

ละคร



ประเภทละครไทย

ละครร า ละครรอ้ง ละครพดู ละครอื่น ๆ

แบบดั้งเดิม
❖ ละครชาตรี
❖ ละครนอก
❖ ละครใน

ปรับปรุงขึน้ใหม่
❖ ละครดึกด าบรรพ์
❖ ละครเสภา
❖ ละครพันทาง

❖ ละครร้อง
สลับพูด

❖ ละครร้องล้วน ๆ

❖ ละครพูดล้วน ๆ
❖ ละครพูดร้อย
กรอง

❖ ละครพูดสลับล า

❖ ละครสังคีต
❖ ละครเวที
❖ ละครโทรทัศน์



ระบ า ศิลปะของการร่ายร าท่ีแสดงพร้อมกันเป็นหมู่เป็นชุด ความงามของการแสดงระบ า อยู่
ที่ความสอดประสานกลมกลืนกัน ด้วยความพร้อมเพรียงกัน การแสดงมีท้ังเน้ือร้องและไม่มีเน้ือ
ร้อง ใช้เพียงดนตรีประกอบ ค าว่า "ระบ า" รวมเอา "ฟ้อน" และ "เซ้ิง" เข้าไว้ด้วยกัน เพราะวิธีการ
แสดงไปในรูปเดียวกัน แตกต่างกันท่ีวิธีร่ายร า และการแต่งกายตามระเบียบประเพณีตามท้องถ่ิน

ประเภท ระบ ามาตรฐาน
ระบ าเบ็ดเตล็ดหรือระบ าที่ปรับปรุง

ใหม่

ที่มา
ประดิษฐ์ข้ึนอย่างมีแบบแผนต้ังแต่
โบราณ

ประดิษฐ์ข้ึนตามสถานการณ์และ
โอกาสที่ใช้แสดง

ผู้แสดง คู่ พระ - นาง
หญิงล้วน หรือ ชายล้วน หรือ ชาย -
หญิง

การแต่งกาย ชุดยืนเครื่อง แต่งกายตามลักษณะการแสดง

ตัวอย่าง
ระบ าสี่บท , ระบ าพรหมาสตร์ , ระบ า
ดาวดึงส์ , ระบ าย่องหงิด , ระบ าเทพ
บันเทิง  เป็นต้น

ระบ านพรัตน์ , ระบ าดอกบัว , ระบ า
ไกรลาศส าเริง ระบ าเงือก เป็นต้น



ร า ศิลปะของการร่ายร าที่เน้นการอวดฝีมือของผู้แสดงเป็นหลัก 

ร าเดี่ยว ร าคู่ ร าหมู่

ร าเพียงคนเดียวเท่าน้ัน เช่น ร าฉุยฉาย
พราหมณ์  ร ามโนราห์บูชายัญ ร าพลาย
ชุมพล ร าฉุยฉายเบญกาย เป็นต้น

ร า 2 คนเท่าน้ัน  เช่น ร าหนุมานจับนาง
เบญกาย รจนาเสี่ยงพวงมาลัย พระราม
ตามกวาง สมิงพระรามรบกามณี  เป็น
ต้น

ร ามากกว่า 2 คนข้ึนไป เช่น ร าวง
มาตรฐาน ร าสีนวล ร าพัด เป็นต้น



นาฏศิลปพ์ื้นเมือง
การแสดงที่เกิดข้ึนตามท้องถ่ินและตามพื้นที่ต่างๆ ของแต่ละ

ภูมิภาค โดยอาจมีการพัฒนา ดัดแปลงมาจากการละเล่นพื้นเมือง 
ประเพณี ความเช่ือ และการประกอบอาชีพของท้องถ่ินนั้นๆ  เป็นส่ิงที่
บ่งบอกถึงเอกลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถ่ิน

นาฏศิลปพ้ื์นเมือง

ภาคเหนือ ภาคอีสาน

ภาคใต้ภาคกลาง




