


ประวตัคิวามเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย 

 

 
 

นาฏศิลป์ไทย เป็นศิลปะแห่งการฟ้อนร า ที่มีสมมติฐานมาจากธรรมชาติ แต่ไดรั้บการตกแต่งและ
ปรับปรุงใหง้ดงามยิง่ขึ้น จนก่อใหเ้กิดอารมณ์สะเทือนใจแก่ผูดู้ผูช้ม โดยแทจ้ริงแลว้การฟ้อนร าก็คือ 
ศิลปะของการเคล่ือนไหวอวยัวะต่าง ๆ ของมนุษย ์เช่น แขน ขา เอว ไหล่ หนา้ตา ฯลฯ ดว้ยเหตุน้ี
ธรรมชาติที่เป็นพื้นฐานเบื้องตน้ของการฟ้อนร าจึงมาจากอิริยาบท ต่าง ๆ ของมนุษย ์ไดแ้ก่ ยนื เดิน 
นัง่ นอน ฯลฯ ตามปกติการเดินของคนเราจะกา้วเทา้พร้อมทั้งแกวง่แขนสลบักนัไปเช่นเม่ือกา้ว เทา้
ซา้ยก็จะแกวง่แขนขวาออก และเม่ือกา้วเทา้ขวากจ็ะแกวง่แขนซา้ยออกสลบักนัเพือ่เป็นหลกัในการ
ทรงตวั คร้ันเม่ือน ามาตกแต่งเป็นท่าร าขึ้น ก็กลายเป็นท่าเดินที่มีลีลาการกา้วเทา้และแกวง่แขน ให้
ไดส้ดัส่วนงดงามถูกตอ้งตามแบบแผนที่ก  าหนด ตลอดจนท่วงท านองและจงัหวะเพลง  

นาฏศิลป์ไทย เกิดมาจากอากปักิริยาของสามญัชนเป็นพื้นฐาน ซ่ึงโดยทัว่ไปมนุษยท์ุกคนยอ่มมี
อารมณ์ต่าง ๆ ไดแ้ก่ รัก โกรธ โศกเศร้า เสียใจ ดีใจ ร้องไห ้ฯลฯ แต่ที่น่าสงัเกตก็คือ เม่ือมนุษยมี์
อารมณ์อยา่งหน่ึงอยา่งใดเกิดขึ้น นอกจากจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นในจิตใจแลว้ยงัแสดงปฏิกิริยาตอบ
โตอ้อกมาทางกาย ในลกัษณะต่าง ๆ กนั เช่น 
รัก - หนา้ตากิริยาที่แสดงออก อ่อนโยน รู้จกัเลา้โลม เจา้ชู ้
โกรธ - หนา้ตาบึ้งตึง กระทืบเทา้ ช้ีหนา้ด่าวา่ต่าง ๆ 
โศกเศร้า,เสียใจ - หนา้ตากิริยาละหอ้ยละเห่ีย ตดัพอ้ต่อวา่ ร้องไห ้ 

สรุปไดว้า่ นาฏศิลป์ไทย เกิดมาจากกิริยาท่าทางซ่ึงแสดงออกในทางอารมณ์ของมนุษยป์ุถุชน 
อากปักิริยาต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นมูลเหตุใหป้รมาจารยท์างศิลปะน ามาปรับปรุงบญัญติัสดัส่วนและ 



ก าหนดวธีิการขึ้น จนกลายเป็นท่าฟ้อนร า โดยวางแบบแผนลีลาท่าร าของมือ เทา้ ใหง้ดงาม รู้จกัวิธี
เยือ้ง ยกั และกล่อมตวั ใหส้อดคลอ้งสมัพนัธก์นัจนเกิดเป็นท่าร าขึ้น และมีววิฒันาการปรับปรุงมา
ตามล าดบั จนดูประณีตงดงาม อ่อนชอ้ยวจิิตรพสิดาร จนถึงขั้นเป็นศิลปะได ้ 

นอกจากน้ี นาฏศิลป์ไทย ยงัไดรั้บอิทธิพลแบบแผนตามแนวคิดจากต่างชาติเขา้มาผสมผสานดว้ย 
เช่น วฒันธรรมอินเดียเก่ียวกบัวฒันธรรมที่เป็นเร่ืองของเทพเจา้ และต านานการฟ้อนร า โดยผา่นเขา้
สู่ประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางออ้ม คอื ผา่นชนชาติชวาและเขมร ก่อนที่จะน ามาปรับปรุงให้
เป็นรูปแบบตามเอกลกัษณ์ของไทย เช่น ตวัอยา่งของเทวรูปศิวะปางนาฏราช ที่สร้างเป็นท่าการร่าย
ร าของ พระอิศวร ซ่ึงมีทั้งหมด 108 ท่า หรือ 108 กรณะ โดยทรงฟ้อนร าคร้ังแรกในโลก ณ ต าบล
จิทรัมพรัม เมืองมทัราส อินเดียใต ้ 

ปัจจุบนัอยูใ่นรัฐทมิฬนาดู นบัเป็นคมัภีร์ส าหรับการฟ้อนร า แต่งโดยพระภรตมุนี เรียกวา่ คมัภีร์
ภรตนาฏยศาสตร์ ถือเป็นอิทธิพลส าคญัต่อแบบแผนการสืบสาน และการถ่ายทอดนาฏศิลป์ของ
ไทยจนเกิดขึ้นเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองที่มีรูปแบบ แบบแผนการเรียน การฝึกหดั จารีต 
ขนบธรรมเนียม มาจนถึงปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม บรรดาผูเ้ช่ียวชาญที่ศึกษาทางดา้นนาฏศิลป์ไทยได้
สนันิษฐานวา่ อารยธรรมทางศิลปะดา้นนาฎศิลป์ของอินเดียน้ีไดเ้ผยแพร่เขา้มาสู่ประเทศไทย ตั้งแต่
สมยักรุงศรีอยธุยาตามประวติัการสร้างเทวาลยัศิวะนาฎราชที่สร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 1800 ซ่ึงเป็น
ระยะที่ไทยเร่ิมก่อตั้งกรุงสุโขทยั ดงันั้นท่าร าไทยที่ดดัแปลงมาจากอินเดียในคร้ังแรกจึงเป็น
ความคิดของนกั ปราชญใ์นสมยักรุงศรีอยธุยา และมีการแกไ้ข ปรับปรุงหรือประดิษฐข์ึ้นใหม่ใน
สมยักรุงรัตนโกสินทร์ จนน ามาสู่การประดิษฐข์ึ้นใหม่ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์จนน ามาสู่การ
ประดิษฐ ์ท่าทางการร่ายร าและละครไทยมาจนถึงปัจจุบนั ( thaigoodview.ประวตัิความเป็นมา 

 

 

ความส าคญัและคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย 
ความส าคญัของนาฏศิลป์ไทย 

 นาฏศิลป์นอกจากจะเป็นเคร่ืองมือบนัเทิงใจส าหรับมนุษยแ์ลว้ นาฏศิลป์ยงัเป็น 

การแสดงออกทางศิลปวฒันธรรมที่ดีของชาติ    และมีความส าคญัต่อวถีิชีวติ 

ของมนุษยใ์นพธีิกรรมต่างๆ   ตลอดทั้งยงัสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความแตกต่าง 



ของสงัคม ซ่ึงส่งผลใหน้าฏศิลป์มีความส าคญัดงัน้ี 

1  นาฏศิลป์แสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ประจ าชาติ  ที่แสดงใหเ้ห็นถึงระดบั 

จิตใจสภาพความเป็นอยูค่วามรู้ความสามารถ  ความเป็นไทย  ความเจริญรุ่งเรือง  

วฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ ดงัที่ เรณู โกศินานนท ์(2535, 6)   กล่าวถึงนาฏศิลป์ไทย 

ที่แสดงถึงความเป็นไทยไวด้งัน้ี 

1.1    ท่าร าอ่อนชอ้ยงดงาม    และแสดงอารมณ์ตามลกัษณะที่แทจ้ริงของคนไทย     

1.2    มีดนตรีประกอบ  

1.3 ค  าร้อง หรือเน้ือร้องจะตอ้งเป็นค าประพนัธ ์ค  าร้องน้ีท าใหผู้ส้อนหรือผูร้ า 

 ก าหนดท่าร าไปตามเน้ือร้อง 

1.4 เคร่ืองแต่งกายซ่ึงต่างกบัของชาติอ่ืนมีแบบอยา่งของตนโดยเฉพาะ 

 2   นาฏศิลป์เป็นแหล่งรวมของศิลปะแขนงต่างๆ  เช่น  ศิลปะในการประพนัธ ์

หรือวรรณคดี   ศิลปะในการเขียนภาพ   ศิลปะในการป้ัน  หล่อ   แกะสลกั     

ศิลปะในการออกแบบก่อสร้างอาคารสถานที่  ศิลปะในการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย   

ตลอดจนไฟฟ้า  แสง  เสียง  ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่  นาฏศิลป์คือเป็นแหล่งรวมของศิลปะสาขาต่างๆ  
เขา้ดว้ยกนั  จากความส าคญัของนาฏศิลป์ทีก่ล่าวมาในขา้งตน้  จึงไดจ้ดัใหมี้การเรียนการสอน 

นาฏศิลป์และส่งเสริมลกัษณะนิสยัที่ดีแก่นกัเรียน  ดงัน้ี 

1.    ส่งเสริมการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย   

2.    ใหมี้ความรู้   ความเขา้ใจ   และมีความสามารถเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมไทย 

3.    ปลูกฝังลกัษณะนิสยัทางศิลปะ   

4.     ฝึกปฏิบติัเพือ่เกิดความรู้ความช านาญ    สามารถปรับปรุงและส่งเสริมการแสดงออก  



 

คุณค่าที่ไดรั้บจากนาฏศิลป์ไทย 

   นาฏศิลป์ถือเป็นสมบตัิทางวฒันธรรมอนัล ้าค่าของมนุษยชาติ ควรที่มนุษยค์วรรู้จกั เขา้ใจศึกษา 
และน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง แก่ผูอ่ื้น และแก่สงัคมโดยส่วนรวม โดยพจิารณาวา่ 
นาฏศิลป์มีส่วนใดบา้งในการด าเนินชีวติของมนุษย ์ทั้งที่เป็นกิจกรรมส่วนตวัและส่วนรวมตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั มนุษยไ์ดใ้ชน้าฏศิลป์เป็นกิจกรรมส่วนส าคญัส่วนหน่ึงของการด ารงชีวติในเวลา
ปกติ และในโอกาสพเิศษอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงอาจสรุปไดว้า่ มนุษยเ์ราไดรั้บคุณค่าจากนาฏศิลป์ไทย 
ดงัน้ี 

   ๑.เพือ่การส่ือสาร นาฏศิลป์เป็นกระบวนการหน่ึงที่มนุษยใ์ชใ้นการส่ือสาร ธรรมชาติเอ้ือใหม้นุษย์
ใชร่้างกายประกอบการเล่าเร่ืองเพือ่ใหก้ารเล่าเร่ืองต่ืนเตน้สนุกสนาน นาฏศิลป์ไดพ้ฒันาต่อมาโดยที่
มนุษยเ์ลือกสรรและสร้างสรรคท์่าทางต่างๆ ใหมี้ความหมายเฉพาะที่เขา้ใจและส่ือสารกนัไดใ้น
กลุ่มชนนั้นๆ หรืออาจกล่าวไดว้า่นาฏศิลป์ไดพ้ฒันาจากรูปลกัษณ์ที่ง่าย และเป็นส่วนประกอบของ
ค าพดูหรือวรรณศิลป์ ไปสู่การสร้างภาษาของตนเองขึ้นที่เรียกวา่“ภาษาท่าร า”โดยก าหนดกนัใน
กลุ่มชนที่ใชน้าฏศิลป์นั้นๆวา่ท่าใดมีความหมายอยา่งไร 

 

   ๒. เพือ่งานพธีิกรรมต่างๆ นาฏศิลป์ใชเ้ป็นเคร่ืองดนตรีที่พลงัพเิศษ หรือเป็นอ านาจเหนือ
ธรรมชาติในตวัเองของผูท้  าหนา้ที่เป็นพอ่มดหรือหมอผ ีหรืออีกนยัหน่ึงคนเหล่าน้ีใชน้าฏศิลป์
ส่ือสารกบัพลงัเหนือธรรมชาติใหเ้ขา้มาสิงสถิตในตนเองหรือผา่นตนไปยงัส่ิงที่ตอ้งการรับอิทธิพล
เหล่านั้นการฟ้อนร าในลกัษณะน้ีมกัเป็นการแสดงเด่ียว แต่ในบางคร้ังบางแห่งก็มีการแสดงเป็นกลุ่ม 
การฟ้อนร าในพธีิผฟ้ีาในภาคเหนือ เพือ่รักษาโรคหรือสะเดาะเคราะห์ จะเร่ิมดว้ยพธีิกรหญิงฟ้อนน า
ในลกัษณะเขา้ทรง แลว้ผูท้ี่เคยรักษาหายมาก่อนซ่ึงมกัมาร่วมงานเพือ่ร่วมใหพ้ลงัใจก็จะลุกขึ้นร า
ตาม ฟ้อนผมีดผเีม็งในภาคเหนือจะมีบรรดาสมาชิกหญิงมาเขา้ทรงเป็นหมู่และฟ้อนร าร่วมกนั เพือ่
สะเดาะเคราะห์หรือรักษาโรค และพธีิกรรมอีกลกัษณะหน่ึง คือ การฟ้อนร าเพือ่บูชาหรือบวงสรวง
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิโดยมิไดเ้ขา้ทรง แต่เป็นการแสดงที่เนน้ความงดงาม เช่น การร าแกบ้นที่ศาลพระพรหม
แยกราชราชประสงค ์การแสดงเหล่าน้ีเป็นการแสดงแกบ้นซ่ึงอาจเป็นรูปของการแสดงแกบ้น ลิเก
แกบ้น และการฟ้อนร า อีกลกัษณะหน่ึงเป็นการฟ้อนร าบูชาแต่ไม่ไดแ้กบ้นใดๆ แต่เป็นการฟ้อน
บูชาครู หรือเป็นพทุธบูชา เช่นการร าถวายมือในพธีิไหวค้รูนาฏศิลป์ไทย หรือการร าไหวค้รูมวย
ก่อนการชกเป็นตน้ 



   ๓. เพือ่งานพธีิการต่างๆ ในสงัคมหน่ึงยอ่มมีพธีิการต่างๆ ของมนุษย ์แต่ละพธีิการมีความสมัพนัธ์
แตกต่างกนัออกไป เช่น พธีิการตอ้นรับแขกเมืองส าคญั พธีิแห่เทวรูปที่เคารพประจ าปีเพือ่เป็นสิริ
มงคล พธีิฉลองงานส าคญัเช่นงานวนัเกิดงานวนัครบรอบเป็นตน้ พธีิที่กล่าวมาน้ีนิยมจดัใหมี้การ
ฟ้อนร าขึ้น ๒ ลกัษณะใหญ่ๆ คือ การฟ้อนร าเป็นขบวนแห่ไปตามทางและการฟ้อนร าบนเวที 
ขบวนฟ้อนร าจะปรากฏในพธีิการ เช่น การฟ้อนบายศรีสู่ขวญัโดยเจา้นายฝ่ายเหนือทั้งชายและหญิง
เพือ่รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั พธีิฟ้อนร าแสดงชุดพระถงัซมัจัง๋ไปอญัเชิญพระไตรปิฏ
กจากอินเดียในงานตรุษจีนที่นครสวรรค ์การฟ้อนร าในพธีิเซ้ิงบั้งไฟขอฝนทางภาคอีสาน การฟ้อน
ร าหนา้ขบวนแห่นาค ประหน่ึงจ าลองมารผจญพระพทุธเจา้ก่อนจะเขา้พระอุโบสถ การฟ้อนร า
ขนัโตกเพือ่น าอาหารมาในพธีิขนัโตกรับแขกส าคญัส าคญัของเมืองเหนือ ส่วนการฟ้อนร าบนเวที 
เช่น การร าอวยพรวนัเกิด การร าเบิกโรงก่อนแสดงละคร และการฟ้อนร าในพธีิเปิดเทศกาลกีฬา
ต่างๆ 

   ๔. เพือ่ความบนัเทิงและการสงัสรรค ์ มนุษยม์กัมีการพบปะสงัสรรคก์นัในโอกาสต่างๆ อยูเ่สมอ 
เช่น การจดังานร่ืนเริงตามฤดูกาล เพือ่เฉลิมฉลองเม่ือส้ินฤดูกาลเก็บเก่ียวอนัเหน็ดเหน่ือย และเก็บ
เก่ียวไดผ้ลดี หรือการฉลองเร่ิมฤดูฝนอนัเป็นนิมิตรแห่งการเร่ิมตน้ฤดูเพาะปลูก ในรอบปีหน่ึง มี
เทศกาลส าคญัหลยคร้ัง อาทิ งานร าลึกถึงบรรพบุรุษ หรือเหตุการณ์ส าคญัในอดีต งานร่ืนเริงหรือ
งานร าลึกเหล่าน้ีมกัจะมีการเฉลิมฉลองต่างๆ นาฏศิลป์ใหค้วามบนัเทิงแก่ผูม้าร่วมงานต่างๆ เช่น 
การร าอวยพรในวนัเกิด ในงานร่ืนเริงต่างๆ 

   ๕. เพือ่การออกก าลงักายและพฒันาบุคลิกภาพ การฝึกหดัร าไทยตอ้งอาศยัก าลงัในการฝึกซอ้ม
และ ในการแสดงอยา่งมาก เหมือนกบัไดอ้อกก าลงักายอยูต่ลอดเวลา เป็นการกระตุน้หรือบ าบดั
ส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย ท าใหก้ระฉบักระเฉง ไม่เครียด เป็นการสร้างเสริมบุคคลิกภาพและมี
การทรงตวัที่สง่างามดว้ย 

   ๖. เพือ่การอนุรักษแ์ละเผยแพร่ นาฏศิลป์เป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของชุมชน ในชุมชนหน่ึงๆ มกั
มีการสืบทอด และอนุรักษว์ฒันธรรมทางนาฎศิลป์ของตนเอาไวมิ้ใหสู้ญหาย มีการสอนมีการแสดง
และเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยใหท้อ้งถ่ินอ่ืน หรือน าไปเผยแพร่ในต่างแดน 

 

 

 



ประเภทของนาฎศิลป์ไทย 

นาฎศิลป์  คือ  การร่ายร าที่มนุษยไ์ดป้รุงแต่งจากลีลาตามธรรมชาติใหส้วยสดงดงาม  โดยมี
ดนตรีเป็นองคป์ระกอบในการร่ายร า 
                นาฎศิลป์ของไทย  แบ่งออกตามลกัษณะของรูปแบบการแสดงเป็นประเภทใหญ่ 
ๆ   4  ประเภท  คือ 
 
        1.  โขน  เป็น การแสดงนาฎศิลป์ชั้นสูงของไทยที่มี เอกลกัษณ์  คือ  ผูแ้สดงจะตอ้งสวมหวัที่
เรียกวา่  หวัโขน และใชลี้ลาท่าทางการแสดงดว้ยการเตน้ไปตามบทพากย ์ การเจรจาของผูพ้ากย์
และตามท านองเพลงหนา้พาทยท์ี่บรรเลงดว้ยวงป่ีพาทย ์ เร่ืองที่นิยมน ามาแสดง คือ พระราชนิพนธ์
บทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ  แต่งการเลียนแบบเคร่ืองทรงของพระมหากษตัริยท์ี่เป็นเคร่ืองตน้ เรียกว่า
การแต่งกายแบบ “ยืน่เคร่ือง” มีจารีตขั้นตอนการแสดงที่เป็นแบบแผน นิยมจดัแสดงเฉพาะพธีิ
ส าคญัไดแ้ก่ งานพระราชพธีิต่าง  ๆ 
 
        2.  ละคร  เป็น ศิลปะการร่ายร าที่เล่นเป็นเร่ือง ราว  มีพฒันาการมาจากการเล่านิทาน  ละครมี
เอกลกัษณ์ในการแสดงและการด าเนินเร่ืองดว้ยกระบวนลีลาท่าร า  เขา้บทร้อง  ท านองเพลงและ
เพลงหนา้พาทยท์ี่บรรเลงดว้ยวงป่ีพาทยมี์แบบแผนการเล่นที่เป็น ทั้งของชาวบา้นและของหลวงที่
เรียกวา่  ละครโนราชาตรี  ละครนอก  ละครใน  เร่ืองที่นิยมน ามาแสดงคือ  พระสุธน  สงัขท์อง 
คาว ี อิเหนา  อุณรุท  นอกจากน้ียงัมีละครที่ปรับปรุงขึ้นใหม่อีกหลายชนิด  การแต่งกายของละคร
จะเลียนแบบเคร่ืองทรงของพระมหากษตัริย ์ เรียกวา่  การแต่งการแบยนืเคร่ือง  นิยมเล่นในงานพธีิ
ส าคญัและงานพระราชพธีิของพระมหากษตัริย ์
 
       3.   ระ  และ ระบ า  เป็นศิลปะแห่งการร่ายร าประกอบเพลงดนตรีและบทขบัร้อง โดยไม่เล่น
เป็นเร่ืองราว  ในที่น้ีหมายถึงร าและระบ าที่มีลกัษณะเป็นการแสดงแบบมาตรฐาน  ซ่ึงมีความหมาย
ที่จะอธิบายไดพ้อสงัเขป  ดงัน้ี   
               3.1  ร า  หมายถึง  ศิลปะแห่งการรายร าที่มีผูแ้สดง  ตั้งแต่  1-2  คน  เช่น  การร าเด่ียว  การ
ร าคู ่ การร าอาวธุ  เป็นตน้ มีลกัษณะการแต่งการตามรูปแบบของการแสดง  ไม่เล่นเป็นเร่ืองราวอาจ
มีบทขบัร้องประกอบการร าเขา้กบัท านองเพลงดนตรี  มีกระบวนท่าร า  โดยเฉพาะการร าคู่จะต่าง
กบัระบ า  เน่ืองจากท่าร าจะมีความเช่ือมโยงสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนั  และเป็นบทเฉพาะส าหรับผู ้
แสดงนั้น ๆ  เช่น ร าเพลงชา้เพลงเร็ว  ร าแม่บท  ร าเมขลา –รามสูร  เป็นตน้ 
               3.2 ระบ า  หมายถึง  ศิลปะแห่งการร่ายร าที่มีผูเ้ล่นตงัแต่  2 คนขึ้นไป  มีลกัษณะการแต่ง
การคลา้ยคลึงกนั  กระบวนท่ารายร าคลา้คลึงกนั  ไม่เล่นเป็นเร่ืองราว  อาจมีบทขบัร้องประกอบการ



ร าเขา้ท  านองเพลงดนตรี  ซ่ึงระบ าแบบมาตรฐานมกับรรเลงดว้ยวงป่ีพาทย ์ การแต่งการนิยมแต่ง
กายยนืเคร่ืองพระนาง-หรือแต่งแบบนางในราชส านกั  เช่น  ระบ าส่ีบท  ระบ ากฤดาภินิหาร  ระบ า
ฉ่ิงเป็นตน้ 
 
     4.  การแสดงพื้นเมือง   เป็น ศิลปะแห่งการร่ายร าที่ มีทั้งร า  ระบ า  หรือการละเล่นที่เป็น
เอกลกัษณ์ของกลุ่มชนตามวฒันธรรมในแต่ละภูมิภาค  ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นภูมิภาคได ้
4  ภาค  ดงัน้ี 
               4.1  การแสดงพี้นเมืองภาคเหนือ  เป็นศิลปะการร า  และการละเล่น  หรือที่นิยมเรียกกนั
ทัว่ไปวา่  “ฟ้อน”  การฟ้อนเป็นวฒันธรรมของชาวลา้นนา  และกลุ่มชนเผา่ต่าง ๆ  เช่น  ชาวไต  ชาว
ล้ือ  ชาวยอง  ชาวเขิน  เป็นตน้  ลกัษณะของการฟ้อน  แบ่งเป็น  2  แบบ  คือ  แบบดั้งเดิม  และแบบ
ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่  แต่ยงัคงมีการรักษาเอกลกัษณ์ทางการแสดงไวค้ือ มีลีลาท่าร าที่แช่มชา้  อ่อน
ชอ้ยมีการแต่งกายตามวฒันธรรมทอ้งถ่ินที่สวยงามประกอบกบัการบรรเลงและขบั ร้องดว้ยวง
ดนตรีพื้นบา้น เช่น วงสะลอ้ ซอ ซึง วงปูเจ่ วงกลองแอว เป็นตน้ โอกาสที่แสดงมกัเล่นกนัในงาน
ประเพณีหรือตน้รับแขกบา้นแขกเมือง ไดแ้ก่ ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้อนครัวทาน ฟ้อนสาวไหมและ
ฟ้อนเจิง 
               4.2  การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง  เป็นศิลปะการร่ายร าและการละเล่นของชนชาวพื้นบา้น
ภาคกลาง  ซ่ึงส่วนใหญ่มีอาชีพเก่ียวกบัเกษตรกรรม  ศิลปะการแสดงจึงมีความสอดคลอ้งกบัวถีิ
ชีวติและพือ่ความบนัเทิงสนุกสนาน  เป็นการพกัผอ่นหยอ่นใจจากการท างาน  หรือเม่ือเสร็จจาก
เทศการฤดูเก็บเก็บเก่ียว  เช่น  การเล่นเพลงเก่ียวขา้ว  เตน้ก าร าเคียว  ร าโทนหรือร าวง  ร าเถิดเท
อง  ร ากลองยาว  เป็นตน้  มีการแต่งกายตามวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน  และใชเ้คร่ืองดนตรี
พื้นบา้น  เช่น  กลองยาว กลองโทน  ฉ่ิง  ฉาบ  กรับ  และโหม่ง 
               4.3  การแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน  เป็นศิลปะการร าและการเล่นของชาวพื้นบา้นภาค
อีสาน  หรือ ภาคตะวนออกเฉียงเหนือของไทย  แบ่งไดเ้ป็น  2  กลุ่มวฒันธรรมใหญ่ ๆ คือ  กลุ่ม
อีสานเหนือ  มีวฒันธรรมไทยลาวซ่ึงมกัเรียกการละเล่นวา่  “เซ้ิง   ฟ้อน  และหมอล า”  เช่น  เซ้ิงบงั
ไฟ  เซ้ิงสวิง  ฟ้อนภูไท  ล ากลอนเก้ียว  ล าเตย้  ซ่ึงใชเ้คร่ืองดนตรีพื้นบา้น
ประกอบ  ไดแ้ก่  แคน  พณิ  ซอ  กลองยาว  อีสาน  ฉ่ิง  ฉาบ  ฆอ้ง  และกรับ  ภายหลงัเพิม่เติม
โปงลางและโหวดเขา้มาดว้ย  ส่วนกลุ่มอีสานใตไ้ดรั้บอิทธิพลไทยเขมร   มีการละเล่นที่
เรียกวา่  เรือม  หรือ เร็อม  เช่น  เรือมลูดอนัเร  หรือร ากระทบสาก  ร ากระเน็บติงตอ็ง  หรือระบ า
ตัก๊แตน ต าขา้ว  ร าอาไย  หรือร าตดั  หรือเพลงอีแซวแบบภาคกลางวงดนตรี  ที่ใชบ้รรเลง คือ  วง
มโหรีอีสานใต ้มีเคร่ืองดนตรี  คือ  ซอดว้ง  ซอดว้ง  ซอครัวเอก  กลองกนัตรึม  พณิ  ระนาด  เอก
ไม ้ ป่ีสไล  กลองร ามะนาและเคร่ืองประกอบจงัหวะ การแต่งกายประกอบการแสดงเป็นไปตาม
วฒันธรรมของพื้นบา้น ลกัษณะทา่ร าและท่วงท านองดนตรีในการแสดงค่อนขา้งกระชบั รวดเร็ว 



และสนุกสนาน 
               4.4  การแสดงพื้นเมืองภาคใต ้ เป็นศิลปะการร าและการละเล่นของชาวพื้นบา้นภาคใตอ้าจ
แบ่งตามกลุ่มวฒันธรรมไ  2  กลุ่มคอื  วฒันธรรมไทยพทุธ  ไดแ้ก่  การแสดงโนรา  หนงั
ตะลุง  เพลงบอก  เพลงนา  และวฒันธรรมไทยมุสลิม  ไดแ้ก่  รองเงง็  ซ าแปง  มะโยง่  (การแสดง
ละคร)  ลิเกฮูลู  (คลา้ยลิเกภาคกลาง)  และซิละ  มีเคร่ืองดนตรีประกอบที่ส าคญั  เช่น  กลอง
โนรา  กลองโพน  กลองปืด   โทน  ทบั  กรับพวง  โหม่ง  ป่ีกาหลอ  ป่ีไหน  ร ามะนา  ไวโอลิน  อคั
คอร์เดียน  ภายหลงัไดมี้ระบ าที่ปรับปรุงจากกิจกรรมในวถีิชีวติ  ศิลปาต่างๆ เข่น ระบ าร่อนแต่  กา
รีดยาง  ปาเตตะ๊  เป็นตน้ กลบัดา้นบน ( ๏Nameless๏ .ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย. 

(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://board.postjung.com/642545.html ) 

 

องค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย 

  ดงัไดก้ล่าวมาแลว้วา่นาฏศิลป์จะหมายรวมไปถึงการร้องร าท าเพลงดงันั้นองคป์ระกอบของ
นาฏศิลป์ก็จะประกอบไปดว้ยการร้องการบรรเลง ดนตรีและการฟ้อนร า ทั้งน้ีเพราะการแสดงออก
ทางนาฏศิลป์ไทยจะตอ้งอาศยับทร้องท านองเพลงประกอบการแสดง เพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาเป็น
นาฏศิลป์ไทยไดจ้ะตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบส าคญัๆดงัต่อไปน้ี 

    1) การฟ้อนร าหรือลีลาทา่ร า 
        การฟ้อนร าหรือลีลาทา่ร า เป็นท่าทางของการเยือ้งกรายฟ้อนร าที่สวยงาม โดยมีมนุษยเ์ป็นผู ้
ประดิษฐท์่าร าเหล่านั้นไดถู้กตอ้งตามแบบแผนรวมทั้งบทบาท และลกัษณะของตวัละคร ประเภท
ของการแสดง และการส่ือความหมายที่ชดัเจน 

    2) จงัหวะ  

        จงัหวะ เป็นส่วนยอ่ยของบทเพลงที่ด าเนินไปเป็นระยะและสม ่าเสมอ การฝึกหดันาฏศิลป์ไทย 
จ าเป็นตอ้งใชจ้งัหวะเป็นพื้นฐานในการฝึกหดั  เพราะ จงัหวะ เป็นส่ิงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมี
อยูใ่นตวัมนุษยท์ุกคนหากผูเ้รียนมี ทกัษะทางการฟังจงัหวะแลว้ ก็สามารถร าไดส้วยงามแต่ถา้
ผูเ้รียนไม่เขา้ใจจงัหวะ ก็จะท าใหร้ าไม่ถูกจงัหวะหรือเรียกวา่ "บอดจงัหวะ" ท าใหก้ารร าก็จะไม่
สวยงามและถูกตอ้ง 
    3) เน้ือร้องและท านองเพลง  
        เน้ือร้องและท านองเพลง การแสดงลีลาท่าร าแต่ละคร้ังจะตอ้งสอดคลอ้งตามเน้ือร้อง และ
ท านองเพลง ทั้งน้ีเพือ่บอกความหมายของท่าร า ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในการแสดงไดต้ามเน้ือ
เร่ือง ตลอดจนสามารถส่ือความหมายใหก้บัผูช้มเขา้ใจตรงกนัได ้ เช่น การแสดงอารมณ์รัก ผูร้ าจะ
ประสานมือทาบไวท้ี่หนา้อก ใบหนา้ยิม้ละไม สายตามองไปยงัตวัละครที่ร าคู่กนั เป็นตน้  



     4) การแต่งกาย 

       การแต่งกาย ในการแสดงนาฏศิลป์ สามารถบ่งบอกถึงยศ ฐานะและบรรดาศกัด์ิ ของผูแ้สดง
ละครนั้นๆ โดยเฉพาะการแสดงโขน การแต่งกายจะเปรียบเสมือนแทนสีกายของตวัละคร เช่น เม่ือ
แสดงเป็นหนุมานจะตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสีขาว มีลายปักเป็นลายทกัษิณาวตัร สวมหวัขนลิงสีขาว
ปากอา้เป็นตน้  

การแสดงนาฏศิลป์ไทยทั้งโขนและละครนั้นไดจ้  าแนกผูแ้สดงออกเป็น 4 ประเภทตาม
ลกัษณะของบทบาทและการฝึกหดัคือ ตวัพระ ตวันาง ตวัยกัษแ์ละตวัลิง ซ่ึงในแต่ละตวัละครนั้น 
นอกจากบุคลิกลกัษณะทีถ่่ายทอดออกมาใหผู้ช้มทราบจากการแสดงแลว้ เคร่ืองแต่งการของผูแ้สดง
ก็ยงัเป็นสญัลกัษณ์ที่ส าคญัอยา่งหน่ึงที่บ่งบอกวา่ ผูน้ั้นรับบทบาทแสดงเป็นตวัใด 

เคร่ืองแต่งการนาฏศิลป์ไทยมีความงดงามและกรรมวธีิการประดิษฐท์ี่วิจิตรบรรจงเป็นอยา่งยิง่ ทั้งน้ี
เพราะที่มาของเคร่ืองแต่งกายนาฎศิลป์ไทยนั้น จ  าลองแบบมาจากเคร่ืองทรงของพระมหากษตัริย ์
(เคร่ืองตน้) แลว้น ามาพฒันาใหเ้หมาะสมต่อการแสดง ซ่ึงจ าแนกออกเป็น 4 ฝ่าย ดงัน้ี 

 

เคร่ืองแต่งตวัพระ คือ เคร่ืองแต่งกายของผูแ้สดงหรือผูร้ าที่แสดงเป็นผูช้าย 

 

เคร่ืองแต่งตวันาง  คือ เคร่ืองแต่งกายของผูแ้สดงหรือผูร้ าที่แสดงเป็นหญิง ส าหรับเคร่ืองแต่งตวั
พระและนางน้ี จะใชแ้ต่งกายส าหรับผูร้ะบ ามาตรฐาน เช่น ระบ าส่ีบท ระบ าพรหมาสตร์และระบ า
กฤดาภินิหาร เป็นตน้ และยงัใชแ้ต่งกายส าหรับตวัละครในการแสดงละครนอกและละครในดว้ย 
ส่วนในระบ าเบด็เตล็ด เช่น ระบ านพรัตน์ ระบ าตรีลีลา ระบ าไตรภาคี ระบ าไกรลาสส าเริง ระบ า
โบราณคดีชุดต่าง ๆ หรือระบ าสตัวต่์าง ๆ จะใชเ้คร่ืองแต่งกายตามความเหมาะสมกบัการแสดงนั้น 
ๆ เช่น นุ่งโจงกระเบน ห่มผา้สไบ และสวมชุดไทยต่าง ๆ เป็นตน้ ตลอดจนยงัมีการแสดงหรือการ
ฟ้อนร าแบบพื้นเมืองของทอ้งถ่ินต่าง ๆ ซ่ึงจะมีการแต่งกายที่แตกต่างกนัไปตามแต่ละทอ้งถ่ินดว้ย 

 

เคร่ืองแต่งตวัยกัษ ์(ทศกณัฐ)์  คือ เคร่ืองแต่งกายของผูแ้สดงเป็นตวัยกัษ ์เป็นเคร่ืองยกัษ ์

 

เคร่ืองแต่งตวัลิง (หนุมาน)   คือ เคร่ืองแต่งกายของผูแ้สดงเป็นตวัลิง 

 

 

   5) การแต่งหนา้  
        การแต่งหนา้ เป็นองคป์ระกอบหน่ึงที่ท  าใหผู้แ้สดงสวยงาม และอ าพรางขอ้บกพร่อง ของ
ใบหนา้ของผูแ้สดงได ้นอกจากน้ีก็ยงัสามารถใชว้ธีิการแต่งหนา้เพือ่บอกวยั บอกลกัษณะเฉพาะ
ของตวัละครได ้เช่น แต่งหนา้คนหนุ่มใหเ้ป็นคนแก่  

แต่งหนา้ให้ผูแ้สดงเป็นตวัตลก เป็นตน้ 



    6) เคร่ืองดนตรีที่บรรเลงประกอบการแสดง  
        การแสดงนาฏศิลป์ จ าเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งใชเ้คร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการแสดง ดงันั้นผู ้
แสดงจะตอ้งร าให้สอดคลอ้งตามเน้ือร้อง และท านองเพลงในขณะเดียวกนั ดนตรีก็เป็น
องคป์ระกอบหลกัที่ส าคญัในการช่วยเสริมใหก้ารแสดงสมบูรณ์ และสามารถส่ือความหมายได้
ชดัเจนมากขึ้น อีกทั้งยงัช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการแสดงใหส้มจริงยิง่ขึ้นดว้ย 

เพลงไทยส าหรับประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย  เพลงไทยประกอบการแสดงโขน ละคร ร า และ
ระบ ามาตรฐาน  เพลงไทยที่ใชบ้รรเลงและขบัร้องประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย โขน ละคร ร า
และระบ ามาตรฐานนั้นแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

1. เพลงหนา้พาทย ์

ไดแ้ก่ เพลงที่ใชบ้รรเลงหรือขบัร้องประกอบอากปักิริยาของตวัโขน ละคร เช่น การเดินทาง ยกทพั 
สูร้บ แปลงกาย และน าเพลงหนา้พาทยท์ี่ใชใ้นการร าและระบ า เช่น รัว โคมเวียน ช านาญ ตระบอง
กนั เป็นตน้ 

 

2. เพลงขบัร้องรับส่ง 
 

คือเพลงไทยทีน ามาบรรจุไวใ้นบทโขน – ละคร อาจน ามาจากเพลงตบั เถา หรือเพลงเกร็ด เพือ่
บรรเลงขบัร้องประกอบการร าบทหรือใชบ้ทของตวัโขน ละครหรือเป็นบทขบัร้องในเพลงส าหรับ
การร าแลระบ า เช่น เพลงชา้ป่ี เพลงขึ้นพลบัพลา เพลงนกกระจอกทอง เพลงลมพดัชายเขา เพลง
เวสสุกรรม เพลงแขกตะเขิ่ง เพลงแขกเจา้เซ็น เป็นตน้ 

 

เพลงไทยประกอบการแสดงพื้นเมือง เพลงไทยที่ใชป้ระกอบการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองเป็นบท
เพลงพื้นบา้นที่ใชบ้รรเลงและขบัร้องประกอบการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง โดยแบ่งออกตามภูมิภาค
ดงัน้ี 

1. เพลงบรรเลงและขบัร้องประกอบนาฏศิลป์พืน้เมืองภาคเหนือ 

เพลงประกอบการฟ้อนเล็บไดแ้ก่ เพลงแหยง่หลวง ฟ้อนเทียน ไดแ้ก่ เพลงลาวเส่ียงเทียน ฟ้อนสาว
ไหม ไดแ้ก่ เพลงปราสาทไหวและสาวสมเด็จ ระบ าซอ ไดแ้ก่ ท  านองซอยิแ๊ละซอจอ๊ยเชียงแสน 
บรเลง เพลงลาวจอ้ย ตอ้ยตล่ิงและลาวกระแซ เป็นตน้ 

 

2. เพลงบรรเลงและขบัร้องประกอบนาฏศิลป์พืน้เมืองภาคกลาง 
เพลงประกอบการเตน้ร าก าเคียว ไดแ้ก่ เพลงระบ าชาวนา เป็นตน้ 

 

3. เพลงบรรเลงและขบัร้องประกอบนาฏศิลป์พืน้เมืองภาคอีสาน 



เพลงประกอบการแสดงเซ้ิงโปงลาง บรรเลงเพลงลายโปงลาง เซ้ิงภูไทย บรรเลงลายล าภูไทย เป็น
ตน้ 

 

4. เพลงบรรเลงและขบัร้องประกอบนาฏศิลป์พืน้เมืองภาคใต ้

เพลงประกอบการแสดงลิเกป่า นิยมใชเ้พลงตะลุ่มโปง เพลงสร้อยสน เพลงดอกดิน การแสดงชุด
รองเงง็บรรเลงเพลงลาฆูดูวอ เพลงมะอีนงัลามา เพลงลานงั เพลงปูโจะ๊ปิชงั เป็นตน้ 

การแต่งกายนาฏศิลป์ไทย 

    7) อุปกรณ์การแสดงละคร  

       การแสดงนาฏศิลป์ไทยบางชุด ตอ้งมีอุปกรณ์ประกอบการแสดงละครดว้ยเช่น ระบ าพดั ระบ า
นกเขา ฟ้อนเทียน ฟ้อนเล็บ ฟ้อนร่ม เป็นตน้ อุปกรณ์แต่ละชนิดที่ใชป้ระกอบการแสดงจะตอ้ง
สมบูรณ์ สวยงาม และสวมใส่ไดพ้อดี หากเป็นอุปกรณ์ที่ตอ้งใชป้ระกอบการแสดง เช่น ร่ม ผูแ้สดง
จะตอ้งมีทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว วางอยูใ่นระดบัที่ถูกตอ้งสวยงาม                       

 

 
 


