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หนวย
การเรียนรู้ที ่

¡ÒÃÊ×ºÊÒ¹¹Ò¯ÈÔÅ»Šä·Âñ

นาฏศิลปไทยมีสาระความรูวาดวยการฟอนรําและการละครที่มีทั้งการแสดงระบํา 

รํา ฟอน ละคร โขน มีรูปแบบและลักษณะเฉพาะของการแสดงแตละประเภท โดยเนนการ

เคลื่อนไหวของรางกาย  การใชภาษาทา  การตีบท  โดยใชสรีระตางๆ ของรางกายเคลื่อนไหว   

สื่อความแทนคําพูดในรูปแบบของการแสดงเปนชุดระบํา รํา ฟอน หรือการแสดงละคร 

ซึ่งการแสดงนาฏศิลปไทยในแตละประเภทนั้น จําเปนจะตองศึกษาใหถึงแกนของลักษณะ

วิชาที่มีปรมาจารย บุคคลผูทรงคุณวุฒิไดวางแนวทางไวอยางเปนระบบ สะทอนใหเห็น

เอกลักษณของนาฏศิลปไทยในแตละประเภท  ซึ่งเปนสิ่งที่ทุกคนตองรวมกันอนุรักษสืบสาน

และถายทอดความเปนเอกลักษณของนาฏศิลปไทยใหกับอนุชนรุนหลังสืบไป

ตัวชี้วัด 
ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๘

■  วิเคราะห์ท่าทางและการเคลื่อนไหวของผู้คน
ในชีวิตประจ�าวัน และน�ามาประยุกต์ใช้
ในการแสดง

ศ ๓.๒ ม.๔-๖/๑, ๔

■  เปรียบเทียบการน�าการแสดงไปใช้
ในโอกาสต่างๆ

■ น�าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
■   การสร้างสรรค์ผลงาน การจัดการแสดง

ในวันส�าคัญของโรงเรียน ชุดการแสดง
ประจ�าโรงเรียน

■  การแสดงนาฏศิลป์ในโอกาสต่างๆ
■  การอนุรักษ์นาฏศิลป์ ภูมิปญญาท้องถิ่น



การแสดงโขนเป็นนาฏศิลป์ช้ันสูงของไทยที่รวมศิลปะ
หลายแขนงไว้ด้วยกัน จึงมีความวิจิตรตระการตา
(ที่มาของภาพ : http://www.traval.upyim.com)

๑. คุณคาและประโยชนของนาฏศิลป
นาฏศิลป์ไทย สะท้อนให้เห็นสภาพบ้านเมืองท่ีมีความงดงาม ประณีต เพียบพร้อมไปด้วย

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนวัฒนธรรมที่ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่ละยุคสมัย นาฏศิลป์ไทย

ให้ทั้งความสนุกสนาน เบิกบานใจ ให้ความรู้ทั้งในมิติของประวัติศาสตร์และสุนทรียศาสตร์

นอกจากนี้ นาฏศิลป์ไทยยังเป็นศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของปรมาจารย์ทาง

ด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย นับว่าเป็นศิลปะคู่บ้านคู่เมือง เป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นชาติ

ที่มีมรดกทางวัฒนธรรม จารีตประเพณีสืบทอดต่อๆ กันมาจนถึงปัจจุบัน ให้เยาวชนรุ่นหลังได้

ศึกษา นับว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

	 ๑.๑	 คุณค่าของนาฏศิลป์ไทย

   นาฏศิลป์ไทยมีคุณค่ามากในฐานะที่เป็นที่รวมของศิลปะหลายแขนง ปลูกฝังจริยธรรม

และเป็นเอกลักษณ์ของชาติท่ีแสดงถึงความเป็นอารยประเทศ อาทิ ศิลปะแขนงวิจิตรศิลป์ หรือ

ประณีตศิลป์ เป็นศิลปะแห่งความงามที่มุ่งหมายเพื่อสนองความต้องการทางสติปัญญา อารมณ์

ก่อให้เกิดความสะเทือนใจ หรือมุ่งแสดงสุนทรียะโดยตรง

   ศลิปะแขนงวจิติรศิลป์ มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบันาฏศลิป์มากทีสุ่ด เป็นศลิปะทีส่ร้าง

จากสติปัญญาและจิตใจของศิลปิน มีความศักดิ์สิทธิ์ในทางจิตใจ ลบเลือนไปจากความทรงจ�าของ

ผู้พบเห็นได้ยาก นับว่าเป็นศิลปะที่เป็นอมตะ ลักษณะงานวิจิตรศิลป์ที่ปรากฏอยู่ในงานนาฏศิลป์

มีดังต่อไปนี้

   ๑) ประติมากรรม คือ ศิลปะใน

การปัน แกะสลัก รูปหล่อต่างๆ ศิลปะแขนงนี้

ปรากฏในงานนาฏศิลป์ในรูปแบบของการสร้าง

อปุกรณ์ในการแสดง ฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก 

เช่น พระพุทธรูป เทวรูป เป็นต้น การสร้าง

เครื่องแต่งกาย เช่น หัวโขน มงกุฎ ชฎา 

ราชรถ เป็นต้น

   ๒) วรรณกรรม ที่ปรากฏในงาน

นาฏศิลป์ ได้แก่ บทประพันธ์ทั้งที่เป็นร้อยแก้ว

และร้อยกรอง ทีเ่ป็นบทละคร บทเพลง เป็นการ

ใช้ภาษาเป็นส่ือเพื่อให้ผู ้ชมเกิดจินตนาการ 

มีอารมณ์คล้อยตามบทประพันธ์นั้นๆ
๒



๓) สถาปตยกรรม เป็นศิลปะในการออกแบบ สร้างฉาก สร้างบ้านเรือนที่อยู่ในฉาก 

ปราสาทราชวัง อาคารสถานที่ต่างๆ โบสถ์ วิหาร

๔) จิตรกรรม คือ การเขียนภาพ ในการแสดงนาฏศิลป์ต้องมีฉาก การแต่งหน้า 

เครื่องแต่งกาย เป็นองค์ประกอบส�าคัญ ดังนั้น ศิลปะสาขาจิตรกรรมจึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด

กับผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ เพราะเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสีฉากให้มีความวิจิตร

งดงาม การเขียนลวดลายลงบนเครื่องแต่งกาย และการแต่งหน้า

  ๕) ดุริยางคศิลป์ คือ ศิลปะทางด้านดนตรี ขับร้อง นับว่าเป็นหัวใจส�าคัญส�าหรับ

นาฏศิลป์ไทย เพราะการแสดงลีลาท่าร�าต้องมีดนตรีประกอบการแสดง นาฏศิลป์ไทยรวมศิลปะ

ไว้สามประการ คือ การบรรเลงดนตรี การขับร้อง และการฟ้อนร�า

   นาฏศิลป์มีคุณค่าในการปลูกฝังจริยธรรม ผู้ท่ีศึกษาวิชานาฏศิลป์จะได้รับการปลูกฝัง

ค่านิยมอันเป็นจารีตประเพณีของศิลปิน เช่น

   ปลูกฝังจริยธรรมในเรื่องความกตัญู ศิษย์นาฏศิลป์ทุกคนจะได้รับการปลูกฝังให้

มีความกตัญูต่อผู้มีพระคุณ มีความเชื่อความศรัทธาต่อเทวดา ครู สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือความเชื่อ

ทางไสยศาสตร์ ก่อนเข้าฝึกหัดจะต้องท�าพิธีไหว้ครู ค�านับครู เพื่อมอบตัวเป็นศิษย์ ก่อนออกแสดง

ก็ต้องผ่านพิธีครอบจากครู จึงจะสามารถออกโรงแสดงได้

   ปรมาจารย์ทางนาฏศิลป์ได้ก�าหนดแบบแผนไว้เป็นขนบประเพณีจารีตว่า ถ้าเห็นว่า

ศิษย์คนใดมีใจบริสุทธิ์ มีความรู้ ความสามารถในนาฏยศาสตร์ ครูจะยกต�าราให้เป็นตัวแทนท�า

พธีิไหว้ครสูบืต่อไป แต่ถ้าศษิย์ผูใ้ดมไิด้รบัมอบให้เป็นตวัแทนของท่าน แม้จะได้ต�าราไปกเ็ป็นเพยีง

เก็บไว้บูชา ไม่สามารถจะท�าพิธีไหว้ครูและครอบครูได้

การบรรเลงดนตรี การขับร้อง และการฟอนร�าต้องมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน ถือเป็นหัวใจส�าคัญของนาฏศิลป์ไทย
(ที่มาของภาพ : คลังภาพ อจท.)

๓



   ปลูกฝังจริยธรรมในเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตน ศิลปินที่มีฝีมือจะไม่โอ้อวดว่ามีความ

สามารถเหนือผู้อื่น จะต้องคารวะต่อผู้อาวุโสก่อนออกโรงแสดง ต้องไหว้ครูผู้ฝึก ผู้ก�ากับ และ 

เมื่อเลิกแสดงต้องขอขมาผู้อาวุโส

   ปลูกฝังจริยธรรมในเรื่องความมีระเบียบเรียบร้อย ความมีระเบียบเรียบร้อยสามารถ

แสดงออกด้วยพฤติกรรมในการนั่ง การยืน การเดิน การแสดงกิริยามารยาท เช่น ไม่ว่ิงเล่น 

บนเวทีละคร เมื่อแต่งตัวละครเสร็จจะต้องมีกิริยามารยาทเรียบร้อยในการนั่ง การเดิน ห้ามนอน 

ขณะแต่งเครื่องละคร เป็นต้น

   ด้วยเหตุที่โครงสร้างของวิชานาฏศิลป์ เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่งดงาม ยึดถือ 

ความงามของอากัปกิริยาท่ีสื่อความหมายไปยังผู้ชม สะท้อนให้เห็นแบบแผนของวัฒนธรรมของ 

คนในชาติที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีสัมมาคารวะเป็นเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น

	 ๑.๒	ประโยชน์ของนาฏศิลป์

   นาฏศิลป์เป็นส่วนส�าคัญในการประกอบพิธีกรรมทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ นอกเหนือ

ไปจากการให้ความบันเทิง และยังมีประโยชน์อีกหลายๆ ด้าน ดังนี้

   ๑. สถาบันพระมหากษัตริย์จ�าเป็นต้องมีพระราชพิธีต่างๆ ตามพระราชประเพณี จึง

ต้องมนีาฏศลิป์ โขน ละคร ไว้ร่วมแสดงประกอบพระราชพธิ ีและเพือ่เป็นการประดับพระเกยีรตยิศ

   ๒. นาฏศิลป์ไทยผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น 

ฉลองวันเกิด งานบวช งานแต่งงาน งานศพ เป็นต้น  ล้วนแต่มีนาฏศิลป์ ดนตรี แสดงเพื่อความ 

เป็นสิริมงคลเกือบท้ังสิ้น  นอกจากน้ี พิธีกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการท�ามาหากิน การบูชาบวงสรวง 

ขอให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ ก็มีการแสดงนาฏดนตรีในพิธีสู่ขวัญขอฝนด้วย

   พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน หรือสังคม เป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เทวดา 

ครู ผี เป็นคติความเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้น�ามาซึ่งความส�าเร็จ ความสุข ความปลอดภัย 

ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติต่างๆ ดังนั้น จึงนับว่านาฏศิลป์มีคุณประโยชน์เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ

บ้านเมืองและเป็นส่วนหนึ่งของคนไทย นับแต่เกิดจนตาย

   ๓. ประโยชน์โดยตรงส�าหรับผู้ศึกษาวิชานาฏศิลป์ คือ สอนให้เป็นผูรู้้จักตนเอง เพราะ 

เป็นวิชาทักษะที่ต้องอาศัยความมีมานะ อดทน ฝึกฝนเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ผู้เรียนจะค้นพบ 

ศักยภาพของตนเอง และเข้าใจเนื้อหาของวิชาอย่างถ่องแท้ มีความเคารพ เชื่อฟังครูอย่างมีเหตุ 

มีผล สาระของวิชานาฏศิลป์อย่างหนึ่งก็คือ จะให้การเรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม 

ของสังคมในอดีต ซึ่งผู้เรียนจะต้องรู้จักคิด วิเคราะห์ มีเหตุผลว่า สมควรเชื่อหรือไม่ จะได้มีความรู้ 

ที่ถูกต้อง สามารถอธิบายเหตุผลได้ และท�านาย หรือคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคตได้ มีวิสัยทัศน์ 

ที่กว้างไกล และสามารถน�าความรู้และประโยชน์ไปประยุกต์ใช้กับการด�าเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์
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๒. สุนทรียภาพของการแสดงนาฏศิลปไทย
สุนทรียภาพ หมายถึง ศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับความงามตามแนวคิดของชาวตะวันตก 

สุนทรียภาพเป็นส่วนหนึ่งของวิชาปรัชญาที่มุ่งหาความจริง ความดี ความงาม คือ ความดีที่

เกีย่วข้องกับจริยศาสตร์ (Ethics) และความงามทีเ่กีย่วข้องกบัสุนทรยีศาสตร์ (Aesthetics) ปรชัญา

หรือสนุทรียศาสตร์นั้นอาจเป็นเรือ่งของความเชือ่ เปน็เรื่องของทรรศนะ หรือเป็นเรื่องของเหตุผล

ในบริบท ความคิดใดความคิดหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้

 สุนทรียศาสตร์ เป็นศาสตร์สาขาปรัชญาที่ว่าด้วยความงาม และสิ่งดีงามทั้งในงานศิลปะและ

ในธรรมชาติ โดยศึกษาประสบการณ์ คุณค่าของความงาม และหลักการตัดสินว่าสิ่งใดงาม หรือ

ไม่งาม

 เมือ่กล่าวถงึสนุทรยีภาพในทางศลิปะการแสดง ย่อมเกีย่วกับความชืน่ชม เกีย่วข้องกบัจรยิธรรม 

ความดีงาม ความประณีต ความอ่อนโยน ไม่ว่าจะเป็นทัศนศิลป์ (Visual Art) ศิลปะการแสดง 

(Performing) ละคร (Drama) นาฏศิลป์ (Dance) ทั้งที่เป็นการแสดงท่ีเป็นแบบฉบับ (Classic) 

และศิลปะพื้นบ้าน (Folk)

 การเกิดขึ้นของศิลปะการแสดง ก็คงไม่ต่างไปจากดนตรี ทัศนศิลป์ และศิลปะอื่นๆ ที่เกิด

ข้ึนพร้อมกับพัฒนาการของการเป็นมนุษย์ท่ีเร่ิมรู้จักคิด รู้จักสร้างสรรค์ผลงาน อันเป็นการสร้าง

วัฒนธรรมขั้นพื้นฐานในการด�ารงชีวิต ชนชาติตะวันตก หรือชนชาติตะวันออกในแต่ละยุคสมัยจะ

มีมุมมองด้านความงามที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว มีความเชื่อ มีทรรศนะ มีเหตุผลในความงามของ

ตนแตกต่างกัน ดังนั้น ความงามของอีกสังคมหนึ่ง สังคมอื่นอาจจะเห็นว่าไม่งามก็เป็นได้ ฉะนั้น

เหตุผลในเร่ืองความงามจึงเป็นสนุทรยีศาสตร์ทีสื่บทอดกนัมาตามสายวฒันธรรมของแต่ละประเทศ 

แต่ละท้องถิ่น

 สุนทรียภาพของการแสดงนาฏศิลป์ไทย คือ การรู้สึกถึงคุณค่าของความงามอันเกิดจาก

มีประสบการณ์ที่ได้เห็นลีลาท่าร�า ได้ยินเสียงขับร้องและบรรเลงดนตรีที่ไพเราะ ได้ฟังบทร้อง

ที่ประณีต มีอรรถรส

 รูปแบบของสุนทรียภาพในการแสดงนาฏศิลป์ไทย มีดังต่อไปนี้

	 ๒.๑	สุนทรียะทางวรรณกรรม

   วรรณกรรม คือ งานสร้างสรรค์ที่ผ่านสื่อทางภาษา หรือสื่ออื่นๆ คือ งานประพันธ์ที่

ให้คุณค่าทางอารมณ์ สุนทรียภาพที่เกิดจากวรรณคดี คือ การใช้ถ้อยค�า ส�านวนที่ไพเราะ หรือ

เน้นความในเนื้อหา ซ่ึงผู้แสดงมีลีลา บทบาทในการแสดงประทับใจ โดยผู้ประพันธ์ได้สร้างพลัง

ปลุกเร้าความสะเทือนอารมณ์ให้หวั่นไหว คล้อยตาม โลดแล่นไปในทิศทางที่ผู้ประพันธ์มุ่งหวังไว้

๕



   ความงามจากวรรณกรรมจะแยกออกไปตามลักษณะของวรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว 

และร้อยกรอง การแต่งบทละคร บทเพลง ความงามในการแต่งวรรณกรรมแต่ละชนิดล้วนมีความ

งามเฉพาะแบบที่แตกต่างกัน

   ส่วนที่มีลักษณะร่วมกันก็คือ ลีลาการใช้ภาษา โดยต้องเป็นภาษาที่มีเสียงไพเราะ 

สง่างาม กระชบัความ สร้างมโนภาพทีชั่ดเจน ถ้าเป็นกวีนพินธ์ ความงามของภาษาจะเพ่ิมลักษณะ

พิเศษ คือ จังหวะมีสัมผัสคล้องจองกับจ�านวนค�า จ�านวนเสียงสูง-ต�่า กวีนิพนธ์ที่งดงามมากๆ  

นั้น อาจมีเสียงที่ไพเราะราวกับเสียงดนตรี หรือสอดคล้องกับเสียงดนตรีได้เป็นอย่างดี เช่น  

บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ เรื่อง อิเหนา เป็นการสื่อให้เห็นถึงความงามอันบริสุทธิ์ มุ่งแสดง 

ให้เห็นภาพที่งดงาม อ่อนหวาน เยือกเย็น ดังตัวอย่าง

	 	 	 	 	 ครั้นย�า่สนธยาราตรีกาล	 	 จึงเผยม่านออกชมแสงบุหลัน

	 	 	 	 ทรงกลดหมดเมฆพรายพรรณ	 	 แสงจันทร์จับแสงรถทรง

	 	 	 	 แสงโคมประทีปทองส่องสว่าง	 	 กระจ่างจับพุ่มไม้ไพรระหง

	 	 	 	 พวงพยอมหอมหวลล�าดวนดง	 	 สายหยุดประยงค์โยทะกา

	 	 	 	 หอมกลีบกล้วยไม้ที่ใกล้ทาง	 	 บอกบาหยันพลางแล้วแลหา

	 	 	 	 ลมหวนอวนกลีบสุมาลย์มา	 	 ระคนกลีบบุหงาร�าไป

	 	 	 	 เรไรจักจั่นสนั่นเสียง	 	 	 เพราะเพียงดนตรีปี่ไฉน

	 	 	 	 บุหรงร้องพร้องเพรียกพงไพร	 	 ฟังเพลินจ�าเริญใจไปมา

การแสดงละครใน เรื่องอิเหนา บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒
(ที่มาของภาพ : หนังสือนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น)
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	 ๒.๒	สุนทรียะทางดนตรีและขับร้อง

   ความงามทีจ่ะได้จากดนตร ีและการขบัร้อง ต้องประกอบด้วยผูบ้รรเลงดนตร ีผูข้บัร้อง

และผู้ฟัง

   สนุทรยีะทีเ่กดิจากผูบ้รรเลง ต้องมีฝีมอืในการบรรเลงดนตร ีมกีลเมด็การเล่นทีไ่ม่ซ�า้ซาก 

รักษาลีลาและจังหวะตรงตามสถานการณ์และอารมณ์ ใส่ความรู้สึกในการบรรเลงตามบทบาท 

ของผู้แสดง ผู้ขับร้องมีเสียงไพเราะ ใส กังวาน อักขระชัดเจน สอดใส่อารมณ์ตามบทประพันธ์ 

ผู้ฟังมีความรู้พื้นฐานในการฟัง ทั้งการบรรเลงดนตรีและการขับร้อง สร้างอารมณ์ให้คล้อยตาม  

มีความซาบซึ้งเข้าถึงศิลปะของการขับร้องและบรรเลงได้เป็นอย่างดี

	 ๒.๓	สุนทรียะจากลีลาท่าร�า

   ความงามจากลีลาท่าร�า ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่ส�าคัญ ดังนี้

   ๑. การประดิษฐ์ท่าร�าที่มีลีลาสร้างสรรค์ ความถูกต้องตามแบบแผน ตีบทได้ตรงตาม

ความหมายของบทร้อง ไม่ซ�้าซาก มีความแปลกใหม่ในการแปรแถว หรือทิศทางการเคลื่อนไหว

บนเวที

   ๒. ความงดงามจากผูแ้สดง รูปร่าง ท่วงท่าลีลา ความสามารถในการร�า มีฝีมอืในการร�า 

เหมาะสมตามบทบาท มีความสวยงาม คล่องแคล่ว สง่า ภาคภูมิ

การประดิษฐ์ลีลาท่าร�าที่สวยงามถูกต้อง เป็นองค์
ประกอบส�าคัญที่ท�าให้เกิดความงามทางนาฏศิลป์ไทย 
(ที่มาของภาพ : คลังภาพ อจท.)

   สุนทรียภาพของนาฏศิลป์ไทย ใน 

เรื่องลีลาท่าร�าจะมีลักษณะที่ส�าคัญโดดเด่น  

ในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงนาฏศิลป์

ให้เข้าถึงศิลปะและสามารถสื่อความหมาย

กับผู้ชมได้ดีนั้น ผู ้แสดงจะต้องมีทักษะที่จะ

เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

และมีคณุภาพ โดยตอ้งประกอบไปด้วยรูปแบบ  

ท่วงท่าลีลา เทคนิคในการร�า ความรู้สึกในการ

แสดงออก ตระหนกัถงึต�าแหน่งท่าทางได้ถกูต้อง

   คณุภาพของการเคลือ่นไหวร่างกาย 

ต้องอาศัยการจัดบริเวณที่ว่าง ทิศทางการ

เคลือ่นไหวอย่างมีจังหวะ ลลีาต่อเนือ่งไม่ขดัตา 

หรือสับสน เช่น การเคลื่อนไหวในการแปรแถว

ของระบ�า ร�า ฟ้อน ถ้าแสดงหมู่มีผู้แสดงหลาย

คนก็ต้องมีความพร้อมเพรียงกัน เป็นต้น
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ปจจุบันวิชานาฏศลิป์มเีปดสอนอยูใ่นสถาบนัการศึกษา
ทุกระดับ 
(ที่มาของภาพ : คลังภาพ อจท.)

   กล่าวโดยสรุป สุนทรียภาพของนาฏศิลป์ เกิดจากการที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้อง

หล่อหลอมรวมความโดดเด่น ความเข้มข้นทางความงามของศิลปะ ทั้งด้านวรรณกรรม ดนตรี	

การขับร้อง ตลอดจนลีลาท่าร�า ให้มีความเป็นเอกภาพ (Unity) โดยศิลปะทั้ง ๓ แขนงนี้ ต้อง

สอดประสานกันอย่างกลมกลืน สื่อความหมายให้แก่ผู้ชม เพ่ือให้เกิดความซาบซึ้ง และเข้าใจ

ในศิลปะอย่างถ่องแท้ 

   การแสดงนาฏศิลป์ไทยถือได้ว่ามีความเฉียบไวต่อการซึมซับ รับรู้ และเห็นคุณค่าใน

ผลงานการแสดง ซึ่งผู้ชมสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินผลงานได้

๓. ลักษณะและกระบวนการสืบทอดนาฏศิลปไทย
 กระบวนการสบืทอดองค์ความรูท้างนาฏศิลป์ ถอืเป็นวิชาทกัษะทีผู่ศึ้กษาจะต้องมีความอดทน

อย่างสม�่าเสมอ และฝึกฝนเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน เพื่อสืบสานภูมิปัญญาของบรรพชนที่ได้สร้าง

ผลงานทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตลอดไป

  ๑) การสบืทอดนาฏศลิป์สมยัโบราณ เป็นการถ่ายทอดจากครแูบบตวัต่อตวั โดยวิธี

การจ�า ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ครูนาฏศิลป์จึงมีความส�าคัญมาก องค์ความรู้ทั้งหมด

จะอยู่ในตัวครู ซึ่งจะสอนศิษย์โดยวิธีการปฏิบัติ คือ จากตัวครูผู้สอนไปยังศิษย์ ในสมัยโบราณศิษย์

ที่จะได้รับการถ่ายทอดวิชาจะต้องเข้าไปปฏิบัติรับใช้ที่บ้านครู ท�างานบ้านทุกชนิด บีบนวด จนครู

เหน็ว่าศษิย์ผู้นีม้คีวามกตัญ ูมีศรทัธาแน่วแน่ทีจ่ะรบัการถ่ายทอดวชิา ครกูจ็ะสอนและมอบวชิาให้

   ส่วนสถาบันในการถ่ายทอดวิชานาฏศิลป์ ส่วนมากจะเป็นการถ่ายทอดและศึกษาเล่า

เรียนกันในวัง ครูละครจะเป็นเจ้าจอม หม่อมห้าม เป็นราชนิกุล ใครได้รับบทให้แสดงเป็นตัวละคร

ในเร่ืองใด กจ็ะฝึกเฉพาะบทนัน้จนเชีย่วชาญ เช่น อเิหนา บษุบา รจนา เป็นต้น ต่อมาเมือ่ไม่สามารถ

แสดงได้ก็จะฝึกสอนลูกศิษย์รุ่นใหม่ต่อไป

บทเรียนในการฝกให้เกิดทักษะ คือ เรียน

เพลงหน้าพาทย์ ๔ เพลง ได้แก่ เพลงช้า	เพลงเรว็	

เชิด	และเสมอ ระยะเวลาในการฝึกภาคปฏิบัติ 

เริ่มเรียนตั้งแต่ ๖ โมงเช้า ถึงเวลาประมาณ ๘ 

โมงเช้า แล้วพักรับประทานอาหารเช้า จากนั้น

เรียนหนงัสอืต่อเพือ่ให้อ่านบทละครได้ พกัเท่ียง 

เริ่มเรียนปฏิบัติต่อถึงบ่าย หลังจากรับประทาน

อาหารเย็นเวลาประมาณ ๒ ทุ่ม ก็ฝึกร�าต่อ

จนถึงเที่ยงคืน

๘



  ๒) กระบวนการสืบทอดนาฏศิลป์ในสมัยปจจุบัน ปัจจุบันวิชานาฏศิลป์เปิดสอน

อยู่ในสถาบันการศึกษาเกือบทุกระดับ มีกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นแบบแผน โดยจัดท�าส่ือ 

และท�ากจิกรรมเพือ่ประเทอืงปัญญา โดยใช้ระบบการเรยีนการสอนทีม่ผีูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง ค้นคว้า

หาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกให้รู้จักการสังเกต คิดวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ สร้างจินตนาการ จนเกิด

ความคิดสร้างสรรค์ และน�าไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ�าวัน

   อย่างไรกต็าม สภาพสงัคมทีผู่ค้นต่างแก่งแย่งแข่งขนักนัท�ามาหากนิเพือ่เลีย้งชพี ท�าให้

การเรยีนการสอนมีระยะเวลาอนัจ�ากดั ผูส้นใจจะเรยีนมีมาก ครนูาฏศลิป์จงึไม่สามารถถ่ายทอดวชิา

ให้ชนิดตัวต่อตัวแบบโบราณได้ ฉะนั้น ในเรื่องการฝึกทักษะจึงเป็นหน้าที่ของผู้เรียนที่จะต้องหมั่น

ฝึกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญ รวมทั้งตระหนักในคุณค่า ชื่นชมภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และช่วย

กันจรรโลงศิลปะแขนงนี้ให้คงอยู่คู่ชาติต่อไป

๔. การจัดกจิกรรมเพือ่สบืทอดวฒันธรรมทางดานนาฏศลิปไทย
 นาฏศลิป์มขีนบธรรมเนยีมประเพณีท่ียดึถือปฏบิตัสิบืทอดมาแต่โบราณ ผูศึ้กษาวชิานาฏศลิป์

จะต้องมีความเคารพ ศรัทธาในบูรพาจารย์ ผู้ประสิทธ์ิประสาทวิชาให้แก่ศิษย์ ดังค�ากล่าวที่ว่า 

“นาฏศิลป์ไทยเป็นศิษย์มีครู” ซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่างที่มีการจัดขึ้นมาเพื่อช่วยสืบทอดวัฒนธรรม

ทางด้านนาฏศิลป์ไทยที่เราควรศึกษา ได้แก่ 

	 4.๑	 พิธีไหว้ครู	ครอบครู	และรับมอบ

   นาฏศิลป์ไทยมีลักษณะเฉพาะท่ีเป็นแบบแผนขนบนิยมสืบทอดกันมาเป็นเรื่องความ

ศรทัธา เชือ่ถอื จงึมีการจัดกจิกรรมทีส่ะท้อนถึงความเชือ่ดงักล่าว คอื พธิไีหว้คร ูครอบคร ูรบัมอบ 

เพื่อให้ศิษย์ใหม่ได้รู้จักพระนามครูที่เป็นมหาเทพ พระฤๅษี มนุษย์ ยักษ์ ทั้งที่มีชีวิตอยู่และไม่มี

ชีวิตอยู่ เพื่อมอบตัวเป็นศิษย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ป้องกันเสนียดจัญไร มีโอกาสได้รับถ่ายทอด

ท่าร�าอันสูงสุด หรือเป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์
(ที่มาของภาพ : http://www.dc231.4shared.com)

พิธีครอบครูนาฏศิลป์
(ที่มาของภาพ : http://www.fa.rmutt.ac.th)
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   ขั้นตอนในการประกอบพิธีไหว้ครู ครอบครู และรับมอบในการแสดงนาฏศิลป์ 
โขน ละคร มีดังนี้

   ขั้นที่ ๑ พิธีค�านับครู เมื่อเริ่มฝึกหัด ก�าหนดจัดพิธีวันพฤหัสบดี ขออนุญาตเข้ามา

เป็นศิษย์ เพื่อสืบทอดวิชานาฏศิลป์ไทย พร้อมทั้งขอขมาถ้าปฏิบัติผิดพลาด อัญเชิญศีรษะครู คือ  

พระภรตฤๅษี และพระพิราพ มีดอกไม้ ธูปเทียนบูชา ครูผู้ประกอบพิธีจะเป็นผู้กล่าวน�าให้ผู้เข้า

มาเป็นศิษย์ถวายดอกไม้ธูปเทียนและกล่าวโองการค�านับครูอย่างย่อเพื่อให้ศิษย์เกิดความเชื่อมั่น 

เมื่อเสร็จพิธี ครูจะท�าการคัดเลือกศิษย์ใหม่ แบ่งประเภทเป็นพระ นาง ยักษ์ ลิง และจับมือให้ร�า

เป็นปฐมฤกษ์

   ขั้นที่ ๒ พิธีไหว้ครู เพื่อต่อท่าร�าเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง เพราะผู้ที่ยังมิได้ครอบครู  

จะร�าเพลงหน้าพาทย์ไม่ได้

   ขั้นที่ ๓ พธิคีรอบ การครอบถอืเป็นสิรมิงคล เป็นการเชญิครอูาจารย์ เทพยดา ส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิ 

มาประสิทธ์ิประสาทให้แก่ศิษย์ เพราะศิษย์ได้ผ่านการฝึกหัดนาฏศิลป์ขั้นต้นมาแล้ว จนมีความ

สามารถท่ีจะออกแสดงได้ ผู้ประกอบพธิจีะท�าพธิ ี“ครอบ” ศรีษะพระภรตฤๅษ ีพระพริาพ และเทริด

ให้แก่ศิษย์ ครอบเพื่อรับมอบให้ไปท�าการสอนวิชานาฏศิลป์

   ขั้นที่ ๔ พิธีรับมอบ เพื่อรับมอบให้ท�าหน้าที่เป็นประธานในพิธีไหว้ครู โดยครูจะมอบ 

ศรศิลป์ พระขรรค์ จักร สังข์ ตรี คทา และต�าราไหว้ครูให้ศิษย์ที่จะท�าการรับมอบต้องน�าดอกไม้ 

ธูปเทียน หมาก พลู บุหรี่ ผ้าเช็ดหน้า และเงินก�านลใส่ขันล้างหน้าขนาดพอเหมาะไปมอบให้

แก่ครูผู้ประกอบพิธี ซ่ึงสมมติเป็นพระภรตฤๅษี ท�าพิธีครอบศีรษะ ศิษย์จะรับมอบอาวุธศรศิลป์  

พระขรรค์ อุปกรณ์การแสดงจากมือครู ครูจะประสาทพรมงคลและอนุญาตให้เป็นครูได้

   การมอบให้ท�าหน้าท่ีเป็นผูป้ระกอบพธิไีหว้คร ูและครอบสบืแทนต่อไปนัน้ถอืเป็นประเพณี 

เคร่งครัดว่าศิษย์ท่ีได้รับมอบจะไม่ท�าพิธีไหว้ครู เมื่อครูผู้มอบให้แก่ตนยังมีชีวิตอยู่ ถือเป็นการ

เคารพบูชาครูผู้ประสาทวิชา

   ทั้งนี้ มีประเพณีถือเคร่งครัดกันมาแต่โบราณว่า ศิลปะทางโขน ละคร ดนตรี การช่าง 

ถ้าขาดครูผู้ใหญ่มอบไว้ให้ แม้ผู้นั้นจะมีความรอบรู้ก็ปฏิบัติไม่ได้ จะเกิดภัยพิบัติ ต้องปล่อยให้สูญ 

แต่องค์พระมหากษัตริย์ทรงมอบ หรือครอบพระราชทานให้ปฏิบัติได้ เพราะในวงการศิลปะถือว่า 

“พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเอกอัครอุปถัมภก”

   ผู้ประกอบพิธีจะประพรมน�้ามนตร์ เจิมหน้าผาก สวมมงคล ทัดหูด้วยใบไม้มงคลให้แก่ 

ศษิย์ทกุคน ขณะครอบจะบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ เพลงมหาฤกษ์ เพลงมหาชยั ต่อจากนัน้ศิษย์ก็จะ

ร�าถวายมือในพิธีไหว้ครูด้วยเพลงช้า เพลงเร็ว เพราะถือว่าเป็นเพลงที่เริ่มฝึกหัด ถ้าศิษย์ผู้ใดได้ 

มีโอกาสร�าถวายมือในพิธีไหว้ครู จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองปราศจากอุปสรรคในการแสดงทั้งปวง

๑0


	นาฏศิลป์ ม.4
	3415012_นร.นาฏศิลป์ ม.4_W

