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หน่วยกำรเรียนรู้

นาฏศิลปเปนศิลปะแหงการฟอนรํา โดยมีองคประกอบที่สําคัญ คือ ดนตรีและการ-
ขบัรอง  ซึง่มีอยูทุกชาติ ทุกภาษา ซึง่ลกัษณะการแสดงจะแตกตางกนัไปตามสภาพสงัคม 
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี วฒันธรรม และความนยิมของเผาพนัธุ สาํหรับนาฏศลิปไทย
มีที่มาจากการละเลนของชาวบานในแตละทองถ่ิน แตละภาค เมื่อไดรับอิทธิพลจาก
นานาประเทศจึงมีการปรับปรุงและพัฒนานาฏศิลปใหมีแบบแผน มีความวิจิตรงดงาม 
และมีเอกลักษณเปนของตนเอง โดยอาศัยองคประกอบตางๆ ทั้งฉาก การแตงกาย 
ดนตรี แสง สี และเสียง

ตัวชี้วัด

■ มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ (ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๑)
■  วิเคราะหแกนของการแสดงนาฏศิลปและการละครที่ต้องการสื่อ

ความหมายในการแสดง (ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๕)
■  บรรยายและวิเคราะหอิทธิพลของเครื่องแตงกาย แสง สี เสียง ฉาก 

อุปกรณ และสถานที่ที่มีผลตอการแสดง (ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๖)
■ พฒันาและใช้เกณฑการประเมนิในการประเมนิการแสดง (ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๗)
■  บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลปและการละครไทยตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน (ศ ๓.๒ ม.๔-๖/๓)

สาระการเรียนรูแกนกลาง

■  รปูแบบของการแสดงระบ�า ร�า ฟอน การแสดงพืน้เมอืงภาคตางๆ และ
การละครไทย

■  ประวตัคิวามเป็นมาของนาฏศลิปและการละคร ววิฒันาการ ความงาม
และคุณคา

■  เทคนิคการจัดการแสดง แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ สถานที่ 
และเครื่องแตงกาย

■ การประเมินคุณภาพของการแสดง
■ วิวัฒนาการของนาฏศิลปและการละครไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

ñ นาฏศิลป ไทย



๑.	วิวัฒนาการนาฏศิลป์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 นาฏศลิป์ไทย เป็นศลิปะประจ�ำชำตทิีม่วีวิฒันำกำรมำต้ังแต่สมัยสุโขทยัตรำบมำจนถงึปัจจุบนั 

และมลีกัษณะทีแ่ตกต่ำงกันออกไปตำมยคุตำมสมยั จนกระทัง่ได้พฒันำมำเป็นนำฏศลิป์ระดบัมำตรฐำน 

ที่มีแบบแผนและเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย

๑.๑	สมัยสุโขทัยถึงสมัยธนบุรี

 นำฏศิลป์ไทยในอดีตตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยธนบุรีมีวิวัฒนำกำร ดังนี้

 สมัยสโุขทยั เป็นกำรแสดงประเภทระบ�ำ ร�ำ ฟ้อนทีวิ่วัฒนำกำรมำจำกกำรละเล่นของชำวบ้ำน 

เพื่อเป็นกำรพักผ่อนหย่อนใจหลังจำกเสร็จงำน หรือแสดงในงำนบุญ งำนรื่นเริงประจ�ำปี ดังที่

ปรำกฏข้อควำมในหนังสือไตรภูมิพระร่วงของพระมหำธรรมรำชำที่ ๑ (ลิไทย) กล่ำวว่ำ “บ้างเต้น  

บ้างร�า บ้างฟ้อน ระบ�าบรรลือ” แสดงให้เห็นว่ำนำฏศิลป์ในสมัยสุโขทัยท่ีเป็นแบบแผนมำจนถึง

ปัจจุบัน คือ ระบ�ำ ร�ำ เต้น จนเกิดเป็นค�ำพูดที่แพร่หลำยว่ำ “เต้นโขน ร�าละคร”

 สมยัอยุธยา ได้พฒันำกำรแสดงในรปูแบบของละครร�ำ นบัว่ำเป็นต้นแบบของละครร�ำรปูแบบ 

อื่นๆ ต่อมำ คือ ละครชำตรี ละครนอก และละครใน ส�ำหรับละครในเป็นละครที่ใช้ผู้หญิงแสดงล้วน 

จัดแสดงเฉพำะภำยในรำชส�ำนัก ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวบรมโกศ หรือสมเด็จพระบรม-

รำชำธิรำชที่ ๓ นิยมแสดงเรื่อง “อิเหนา” ซึ่งเจำ้พินทวดีได้สืบทอดท่ำร�ำต่อมำจนถึงสมัยธนบุรี

 สมัยธนบุรี มีละครร�ำของหลวงที่ใช ้ผู ้หญิงและผู ้ชำยแสดง และมีละครผู ้หญิงของ 

เจ้ำนครศรธีรรมรำช ส่วนกำรแสดงนำฏศิลป์ท่ีเป็นกำรแสดงเพือ่สมโภชพระแก้วมรกต (พระพทุธ-

มหำมณีรัตนปฏิมำกร) มีทั้งโขน ละครร�ำ ระบ�ำ และมหรสพตำ่งๆ

๑.๒	สมัยรัตนโกสินทร์

 ระบ�ำและร�ำมีควำมส�ำคัญต่องำนพระรำชพิธีต่ำงๆ ในรูปแบบของพิธีกรรม ยึดถือปฏิบัติเป็น

กฎมนเทียรบำลมำจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกำลที่ ๑ - รัชกำลที่ ๔)

 รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช (รชักาลที ่๑) ได้มกีำรรวบรวมต�ำรำ

ฟ้อนร�ำและเขียนภำพท่ำร�ำแม่บทบันทึกไว้เป็นหลักฐำน มีกำรพัฒนำโขนเป็นรูปแบบละครใน  

มีกำรปรับปรุงระบ�ำสี่บท ซ่ึงเป็นระบ�ำมำตรฐำนตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในสมัยนี้ได้เกิดนำฏศิลป์ขึ้น 

หลำยชุด เช่น “ระบ�าเมขลา - รามสูร” ในเรื่องรำมเกียรติ์ “ระบ�าย่องหงิด” ในเร่ืองอุณรุท  

กำรแสดงชุด “แม่บทนางนารายณ์” ในเรื่องรำมเกียรติ์ กำรแสดงชุด “ร�าโคม” จำกกำรเล่น

โคมญวนของพวกญวน เป็นต้น 

 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒) เป็นยุคทองของนำฏศิลป์ไทย 

เนื่องจำกพระมหำกษัตริย์ทรงโปรดละครร�ำ นำฏศิลป์ไทยในสมัยนี้ท่ำร�ำจะมีควำมประณีตงดงำม

๒



ตำมแบบรำชส�ำนกั มกีำรฝกหดัทัง้โขน ละครใน และละครนอก โดยได้ฝกผูห้ญงิให้แสดงละครนอก

ของหลวง และมีกำรปรับปรุงเครื่องแต่งกำยเป็นกำรแต่งยืนเครื่องแบบละครใน

 นอกจำกนี้ นำฏศิลป์ไทยยังได้รับอิทธิพล

จำกนำฏศิลป์เอเชีย โดยได้มีกำรน�ำลีลำท่ำร�ำ 

ท่ำเต้นของแขก ฝรั่ง และจีนมำใช้ในกำรแสดง

ชดุฝรัง่ร�ำเท้ำ และยังได้เกิดระบ�ำดำวดึงส์ ซ่ึงเป็น

ระบ�ำมำตรฐำนที่มีลีลำกำรร่ำยร�ำงดงำมมำก 

ผู้ประดิษฐ์ท่ำร�ำ คือ สมเด็จพระสัมพันธวงศ์-

เธอเจ้ำฟ้ำจุ้ย กรมหลวงพิทักษ์มนตรี และมี

กำรแสดงนำฏศิลป์ไทยเกิดขึ้นอีกหลำยชุด เช่น 

ร�ำลงสรงโทน ระบ�ำบุษบำชมศำล ร�ำรจนำเสี่ยง

พวงมำลัย เป็นต้น

รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูหั่ว

(รชักาลที ่๓) โปรดให้ยกเลิกละครหลวง ท�ำให้

นำฏศิลป ์ไทยเป ็นที่นิยมแพร ่หลำยในหมู ่

ประชำชนและท�ำให้เกิดกำรแสดงของเอกชนขึ้นหลำยคณะ

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) โปรดให้มีละครร�ำผู้หญิงใน

รำชส�ำนกัตำมเดมิ และให้เอกชนมกีำรแสดงละครผู้หญงิและผูช้ำยได้ ในสมยันีบ้รมครทูำงนำฏศลิป์

ได้ช�ำระพิธีไหว้ครูโขน ละคร ทูลเกล้ำฯ ถวำยตรำไว้เป็นฉบับหลวงและมีกำรดัดแปลงกำรร�ำ

เบิกโรงชุดประเลงมำเป็น “ร�าดอกไม้เงินทอง”

รชัสมัยพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที ่๕) ในสมัยนีม้ทีัง้อนรุกัษ์และพฒันำ

นำฏศลิป์ไทยให้มคีวำมทนัสมยั เช่น มกีำรพฒันำละครในมำเป็นละครดกึด�ำบรรพ์ พฒันำละครร�ำ

ที่มีอยู่เดิมมำเป็นละครพันทำงและละครเสภำ เกิดนำฏศิลป์ที่เป็นบทระบ�ำแทรกอยู่ในละครเรื่อง

ต่ำงๆ เช่น “ระบ�าเทวดา - นางฟ้า” ในเรื่องกรุงพำนชมทวีป “ระบ�าบุษบาชมศาล” ในเรื่องอิเหนำ 

“ระบ�าไก่” ในเรื่องพระลอ “ระบ�านางกอย” ในเรื่องเงำะป่ำ เป็นต้น

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รชักาลที ่ ๖) เป็นสมัยที่นำฏศิลป์มีควำม

เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่ำงมำก ทรงพระกรุณำโปรดให้ตั้งกรมมหรสพขึ้น มีกำรท�ำนุบ�ำรุงศิลปะโขน 

ละคร และดนตรีปี่พำทย์ และโปรดเกล้ำฯ ให้ก่อต้ังโรงเรียนฝกหัดนำฏศิลป์ขึ้นในกรมมหรสพ 

นอกจำกนี้ ยังได้มีกำรปรับปรุงวิธีกำรแสดงโขนเป็นกำรแสดงละครดึกด�ำบรรพ์เรื่องรำมเกียรต์ิ 

และเกิดโขนบรรดำศักดิ์ที่พวกมหำดเล็กแสดงคู่กับโขนเชลยศักดิ์ที่เอกชนแสดง

ระบ�าดาวดึงส เป็นระบ�ามาตรฐานที่มีลีลาทาร�างดงาม 
เกดิขึน้ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธเลศิหล้านภาลยั 
(รัชกาลที่ ๒)

๓



 รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั (รชักาลที ่๗) ทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ ให้จดัต้ัง 

กรมศิลปำกรขึ้นแทนกรมมหรสพที่ถูกยุบไป ท�ำให้ศิลปะโขน ละคร ระบ�ำ ร�ำ ฟ้อนยังคงปรำกฏอยู่

 รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมาหอานนัทมหดิล พระอฐัมรามาธบิดนิทร (รชักาลท่ี ๘) 

หลวงวิจติรวำทกำร (กิมเหลยีง วฒันปฤดำ) อธบิดคีนแรกของกรมศลิปำกร ได้ก่อตัง้โรงเรยีนนำฏ

ดุริยำงคศำสตร์ขึ้น เพื่อป้องกันมิให้ศิลปะทำงด้ำนนำฏศิลป์สูญหำย และยังเป็นกำรยกฐำนะของ 

ศลิปิน เพือ่ให้พ้นจำกค�ำว่ำ “เต้นกนิร�ากนิ” เพรำะผูเ้รยีนจะได้เรยีนวชิำสำมญัด้วย  ในสมัยนีไ้ด้เกดิ

ละครหลวงวจิติรวำทกำรขึน้ ซึง่เป็นละครปลกุใจให้รกัชำต ิและเป็นกำรสร้ำงแรงจงูใจให้คนไทยหนัมำ 

สนใจนำฏศิลป์ไทย โดยปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ถูกกับรสนิยมของคนไทย และได้มีกำรก่อตั้ง

โรงเรียนนำฏศิลปแทนโรงเรียนำฏดุริยำงคศำสตร์ ซึ่งถูกท�ำลำยเมื่อครั้งเกิดสงครำมโลกครั้งที่ ๒ 

เพือ่เป็นสถำนศกึษำนำฏศลิป์และดรุยิำงคศลิป์ของทำงรำชกำร และเพ่ือเป็นกำรท�ำนบุ�ำรงุ เผยแพร่ 

นำฏศิลป์ ไทยให้เป็นที่ยกย่องของนำนำอำรยประเทศ

 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

(รชักาลที ่๙) นำฏศิลป์ กำรละครฟ้อนร�ำได้เข้ำมำอยู่ในควำมรับผิดชอบของรฐับำล มกีำรส่งเสรมิให้ 

ผูเ้ชีย่วชำญทำงด้ำนนำฏศลิป์ ไทยคดิประดษิฐ์ระบ�ำขึน้ใหม่ ได้แก่ ระบ�ำพม่ำไทยอธษิฐำน ต่อมำเกดิ 

ระบ�ำชุดพิเศษที่มีควำมหมำยในกำรเจริญสัมพันธไมตรีกับต่ำงประเทศ เช่น ระบ�ำจีน - ไทยไมตรี  

ระบ�ำมิตรไมตรีญี่ปุ่น - ไทย เป็นต้น

 ปัจจุบันได้มีกำรน�ำนำฏศิลป์นำนำชำติมำประยุกต์ใช้ในกำรประดิษฐ์ท่ำร�ำ รูปแบบของ

กำรแสดง มีกำรน�ำเทคนิคแสง สี เสียงเขำ้มำเป็นองค์ประกอบในกำรแสดงชุดต่ำงๆ ปรับปรุงลีลำ

ท่ำร�ำให้เหมำะสมกับฉำก บนเวทีกำรแสดงมีกำรติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย ทั้งระบบมำ่น ฉำก แสง 

ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีระบบเสียงที่สมบูรณ์ มีเครื่องฉำยภำพยนตร์ประกอบกำรแสดง

 ส่วนในด้ำนงำนวิชำกำร ได้มีกำรพัฒนำรูปแบบมำกข้ึน มีทัง้กำรบรรยำย สำธิต และกำรประชมุ

เชิงปฏิบัติกำร ส่งผลให้มีกำรศึกษำ วิจัย และสืบสำนอย่ำงเป็นระบบมำกขึ้น นอกจำกนี้ สถำบัน 

กำรศกึษำท้ังของเอกชนและของรฐับำลยังได้ท�ำหน้ำทีใ่นกำรบ�ำรงุรกัษำและเผยแพร่ศลิปวฒันธรรม

สำขำนำฏศิลป์ สร้ำงนักวิชำกำรและนักวิจัยในระดับสูง โดยเปิดกำรเรียนกำรสอนนำฏศิลป์ไทย 

ในระดับอุดมศึกษำอีกหลำยแห่ง

๒.	ประเภทของนาฏศิลป์ไทย
 นำฏศลิป์ไทยเป็นศลิปะอนัมคีณุค่ำทีแ่ฝงไว้ด้วยภมิูปัญญำของคนไทย เป็นศำสตร์ทีเ่กีย่วข้อง

กบัศิลปะหลำยแขนง ทัง้ทีเ่ป็นศลิปะของชำวบ้ำนและศิลปะในรำชส�ำนกั นำฏศิลป์ไทยจึงมีลักษณะ

กำรแสดง ๒ รูปแบบ ดังนี้

 ๑) นาฏศิลป์ราชส�านัก มีพระมหำกษัตริย์เป็นองค์อุปถัมภ์ จัดแสดงในงำน 

พระรำชพิธีส�ำคัญต่ำงๆ
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 ๒) นาฏศิลป์พื้นเมือง มีลักษณะแตกต่ำงกันออกไปเฉพำะท้องถิ่น มีกำรจัดแสดง

ในงำนทั่วไปส�ำหรับประชำชน

   นำฏศิลป์ทั้ง ๒ รูปแบบนี้ ได้รับกำรปรับปรุงมำทุกยุค ทุกสมัยและพัฒนำมำเป็นล�ำดับ

จนปรำกฏเป็นแบบแผนและมีกำรแสดงหลำยรูปแบบ ได้แก่ โขน ละครร�ำ ระบ�ำ ร�ำ ฟ้อน เซิ้ง 

และนำฏศิลป์พื้นเมือง

๒.๑	โขน

โขน คือ กำรแสดงท่ำร�ำเต้นเข้ำกับจังหวะดนตรี จะประกอบไปด้วยตัวละครที่เป็นยักษ์ ลิง 

มนุษย์ และเทวดำ ผู้แสดงสวมหัวโขน ไม่ร้อง และเจรจำเอง แต่ปัจจุบันผู้แสดงเป็นมนุษย์และ

เทวดำจะไม่สวมหัวโขนและเพิ่มกำรขับร้องประกอบกำรแสดงแบบละครใน

 กำรแสดงโขนได้รบัควำมนยิมมำตัง้แต่สมยัอยุธยำ แต่เดิมมีเฉพำะโขนหลวงประจ�ำรำชส�ำนกั 

ผู้ที่ฝกหัดโขนจะเริ่มจำกผู้มียศถำบรรดำศักดิ์ คนสำมัญจะฝกหัดโขนไม่ได้ เพรำะโขนเป็นมหรสพ

ของหลวงที่ฝกหัดไว้แสดงเฉพำะงำนพระรำชพิธีเท่ำนั้น

 ต่อมำในสมัยรตันโกสนิทร์ มีกรมมหรสพเป็นหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบกำรแสดงโขน และได้เกิด

โขนเอกชนขึ้น เรียกว่ำ “โขนเชลยศักดิ์”  ซึ่งในปัจจุบันรัฐบำลได้ตระหนักดีว่ำโขนเป็นศิลปะชั้นสูง 

จึงได้มอบหมำยให้สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สถำบันนำฏดุริยำงค์เป็นสถำบันฝกหัดโขน เพื่อ

จดัแสดงในงำนพระรำชพธิสี�ำคัญต่ำงๆ  ส�ำหรบัทีม่ำของกำรแสดงโขนนัน้สนันษิฐำนว่ำ  น่ำจะเกดิจำก

กำรแสดงชักนำคดึกด�ำบรรพ์ หนังใหญ่ และกระบี่กระบองน�ำมำผสมผสำนกัน

โขน ถอืเป็นการแสดงนาฏศลิปชัน้สงูของไทยและเป็นแหลงรวบรวมศลิปะหลายแขนง (จากภาพการแสดงโขน ชุดจองถนน)

๕



โขนนั่งราว หรือโขนโรงนอก เป็นการแสดงโขนบนโรง 
มีหลังคาและมีราวพาดส�าหรับให้ตัวโขนนั่ง

โขนกลางแปลง จะจัดแสดงกลางสนาม โดยใช้ธรรมชาติ
เป็นฉาก

สนำมผลัดเปลี่ยนกันบรรเลง รูปแบบกำรแสดง

โขนกลำงแปลง มีดังนี้ 

  ๑. การด�าเนนิเรือ่ง  ด�ำเนนิเรือ่ง

ด้วยบทพำกย์ บทเจรจำ ไม่มีบทร้อง

  ๒. ผู้แสดง แสดงท่ำทำงตำม

ควำมหมำยของบทพำกย์ บทเจรจำ และร�ำ

ประกอบเพลงหน้ำพำทย์ตำมบทบำทของตวัละคร

  ๓. ดนตร ี ใช้วงป่ีพำทย์เครือ่งคู่ 

หรือวงปี่พำทย์เครื่องใหญ่ตำมควำมเหมำะสม 

บรรเลงเฉพำะเพลงหน้ำพำทย์

  ๔. การแต่งกาย จะแต่งกำย

ยืนเครื่องพระ นำง ยักษ์ และลิง

 ๒) โขนน่ังราว หรือโขนโรงนอก เป็นกำรแสดงโขนที่จัดแสดงบนโรงมีหลังคำ  

ด้ำนหน้ำฉำกมช่ีองส�ำหรบัให้ตัวแสดงออก มรีำวไม้กระบอกพำดไว้ตำมควำมยำวของเวท ีผูแ้สดง

สำมำรถเดินได้รอบ รำวมีไว้ส�ำหรับให้ตัวแสดงนั่ง เมื่อผู้แสดงได้แสดงบทบำทของตนเสร็จจะ 

กลับมำนั่ง รูปแบบกำรแสดงโขนนั่งรำว มีดังนี้

  ๑. การด�าเนินเร่ือง ด�ำเนนิเร่ือง

ด้วยบทพำกย์ บทเจรจำ ไม่มีบทร้อง

  ๒. ผู้แสดง แสดงท่ำทำงตำม 

ควำมหมำยของบทพำกย์ บทเจรจำ และ 

ร�ำประกอบเพลงหน้ำพำทย์ตำมบทบำทของ 

ตัวละคร

  ๓. ดนตรี ใช้วงปี่พำทย์ ๒ วง 

ตัง้ไว้ทำงด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำของเวท ีบรรเลง

เฉพำะเพลงหน้ำพำทย์

  ๔. การแต่งกาย จะแต่งกำย

ยืนเครื่องพระ นำง ยักษ์ และลิง

 กำรแสดงโขนสำมำรถแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้

 ๑) โขนกลางแปลง เป็นกำรแสดงกลำงสนำมหญ้ำ ใช้ธรรมชำติเป็นฉำก ใช้ผู้แสดง

เป็นจ�ำนวนมำก เพรำะนิยมแสดงตอนรบ ใช้วงปี่พำทย์ ๒ วง ตั้งทำงด้ำนซ้ำยและดำ้นขวำของ

6



๓) โขนหน้าจอ เป็นกำรแสดงโขนหน้ำจอหนังใหญ่ ที่ใช้ผ้ำดิบมำท�ำเป็นจอ โดยจะ

เจำะด้ำนข้ำงเป็นประตูเข้ำ - ออกของผู้แสดง และท�ำเป็นซุ้มประตูเมือง ด้ำนซ้ำยของจอเขียนเป็น

รปูกรงุลงกำ ด้ำนขวำเขยีนเป็นรูปพลับพลำของพระรำม ด้ำนหลงัจอเป็นทีต้ั่งของวงดนตร ีด้ำนล่ำง

ของจอเป็นตำข่ำย เพื่อให้นักดนตรีมองเห็นผู้แสดงบนเวที รูปแบบกำรแสดงโขนหน้ำจอ มีดังนี้

๑. การด�าเนินเรื่อง ด�ำเนินเรื่องด้วยบทพำกย์ บทเจรจำ ไม่มีบทร้อง

โขนหน้าจอ เป็นการแสดงโขนหน้าจอหนงัใหญ เจาะด้าน
ข้างเป็นประตูเข้า - ออกของผู้แสดง

๒. ผู้แสดง แต่เดิมแสดงสลับ

กับกำรเชิดหนัง ที่เรียกว่ำ “หนังติดตัวโขน”

แสดงท่ำทำงตำมควำมหมำยของบทพำกย์ 

บทเจรจำ และร�ำประกอบเพลงหน้ำพำทย์ตำม

บทบำทของตัวละคร

  ๓. ดนตร ีใช้วงป่ีพำทย์เครือ่งคู่

หรือวงปี่พำทย์เครื่องใหญ่ตำมควำมเหมำะสม

เพียงวงเดียว โดยจะต้ังอยู่ด้ำนหลังของเวที 

บรรเลงเฉพำะเพลงหน้ำพำทย์

๔. การแต่งกาย จะแต่งกำย

ยืนเครื่องพระ นำง ยักษ์ และลิง

๔) โขนโรงใน เป็นกำรแสดงโขนทีไ่ด้รบักำรปรบัปรงุตำมแบบอย่ำงกำรแสดงละครใน 

นอกจำกนี้ ยังมีระบ�ำ ร�ำ ฟ้อนแทรกอยู่ในกำรแสดงด้วย รูปแบบกำรแสดงโขนโรงใน มีดังนี้

๑. การด�าเนินเรื่อง ด�ำเนินเร่ือง

ด้วยบทพำกย์ บทเจรจำ มีบทขับร้อง โดยมี

ต้นเสียงและลูกคู่แบบละครใน

๒. ผู้แสดง แสดงท่ำทำงต่ำงๆ ตำม

ควำมหมำยของบทพำกย์ บทเจรจำ และร�ำตบีท

ตำมบทร้องประกอบเพลงหน้ำพำทย์

๓. ดนตรี ใช้วงปี่พำทย์เครื่องห้ำ 

หรอืวงป่ีพำทย์เครือ่งคู ่หรอืวงป่ีพำทย์เครือ่งใหญ่

ตำมควำมเหมำะสมเพียงวงเดียว บรรเลงเพลง

หน้ำพำทย์และเพลงขับร้อง

๔. การแต่งกาย แต่งกำยยืนเครื่อง

พระ นำง ยักษ์ และลิง

โขนโรงใน เป็นการแสดงโขนที่ได้รับการปรับปรุงตาม
แบบอยางการแสดงละครใน

๗



ศีรษะเทพเจ้าถูกสร้างข้ึนด้วยศิลปะชั้นสูง ซึ่งเทพเจ้า
แตละองคจะมีลักษณะและสีสันที่แตกตางกัน

การแสดงโขนฉากคล้ายคลงึกบัการแสดงโขนโรงใน มกีาร
จัดฉากให้เปลี่ยนไปตามท้องเรื่องที่แสดง

เร่ืองรำวที่แสดงให้เหมำะกับฉำกตำมท้องเรื่อง

รูปแบบกำรแสดงโขนฉำก มีดังนี้

๑. การด�าเนินเรื่อง ด�ำเนินเร่ือง

ด้วยบทพำกย์ บทเจรจำ มีบทขับร้อง โดยมี

ต้นเสียงและลูกคู่แบบละครใน

๒. ผู้แสดง ลักษณะท่ำร�ำเป็นกำร

เต้นของฝ่ำยยักษ์และฝ่ำยลิง ส่วนฝ่ำยพระและ

ฝ่ำยนำงจะร�ำแบบละครใน แสดงท่ำทำงตำม

ควำมหมำยของบทเจรจำและร�ำประกอบเพลง

หน้ำพำทย์ตำมบทบำทของตัวละคร

๓. ดนตร ีใช้วงป่ีพำทย์เครือ่งคู ่หรือ 

วงปี่พำทย์เครื่องใหญ่ตำมควำมเหมำะสมเพียง

วงเดียว บรรเลงเฉพำะเพลงหน้ำพำทย์และเพลงขับร้อง

๔. การแต่งกาย จะแต่งกำยยืนเครื่องพระ นำง ยักษ์ และลิง

ส�าหรับการแต่งกายของโขน จะแต่งกำยแบบละครใน คือ แต่งกำยยืนเครื่อง หมำยถึง 

กำรแต่งกำยชนดิเต็มรูปแบบ  ซ่ึงเลยีนแบบมำจำก

เครือ่งทรงของพระมหำกษัตรย์ิ ค�ำว่ำ “ยนืเครือ่ง”

เป็นค�ำโบรำณที่ใช้เรียกตัวละครเอกที่แต่งกำย

ด้วยเครือ่งละครครบชดุอยู่เพียงคนเดียว จึงเรียก

กันว่ำ “ตัวยืนเครื่อง” ต่อมำจึงมีกำรแต่งกำย

ยืนเครื่องส�ำหรับตัวละครอื่นๆ 

   กำรแสดงโขนนัน้จะมตีวัละครประเภท

ใหญ่ๆ ได้แก่ พระ นำง ยกัษ์ ลงิ และตวัประกอบ 

นอกจำกนี้ ยังมีเครื่องสวมศีรษะ ได้แก่ ศีรษะ

เทพเจ้ำ พระฤๅษี พระพิรำพ ศีรษะมนุษย์ ยักษ์ 

ลิง และศีรษะสัตว์ต่ำงๆ

๕) โขนฉาก เป็นกำรแสดงโขนที่พัฒนำมำจำกโขนโรงใน สมัยพระบำทสมเด็จพระ-

จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ ๕) มีผู้คิดสร้ำงฉำกประกอบกำรแสดงโขนเช่นเดียวกับกำรแสดง

ละครดึกด�ำบรรพ์ กำรแสดงโขนฉำกมีลักษณะเหมือนกับกำรแสดงโขนโรงใน แต่จะมีกำรแบ่ง

๘



๒.๒	ละครรํา

ละครร�า หมำยถงึ ละครประเภททีใ่ช้ศลิปะในกำรร่ำยร�ำด�ำเนนิเรือ่ง ละครทีเ่ป็นแบบฉบบัด้ังเดิม

ของไทยและถอืเป็นต้นก�ำเนดิของละครร�ำสมัยอยธุยำ ได้แก่ ละครชำตร ีละครนอก และละครใน ต่อมำ

ได้ปรับปรุงละครร�ำขึ้นใหม่ในรูปแบบของกำรแสดงละคร ได้แก่ ละครดึกด�ำบรรพ์ ละครพันทำง 

ละครเสภำ และละครหลวงวิจิตรวำทกำร

 ๑) ละครชาตรี จัดเป็นต้นแบบของละครร�ำหลำกหลำยชนิดเกิดขึ้นในสมัยอยุธยำ 

มีผู้แสดงหลัก ๓ คน คือ ตัวนำยโรง (ตัวพระ) ตัวนำง และตัวตลก เครื่องดนตรีจะใช้น้อยช้ิน 

ได้แก่ ปี่ กลองเล็ก และฆ้อง ๒ ใบ เพื่อสะดวกในกำรขนย้ำย เนื่องจำกต้องเร่ไปแสดงยัง

สถำนท่ีต่ำงๆ ละครชำตรไีด้รบัควำมนยิมเป็นอย่ำงมำกทำงภำคใต้ของประเทศไทย นยิมแสดงเรือ่ง 

“พระสธุน - มโนราห์” ทำงภำคใต้เรยีกว่ำ “โนรา” ส่วนภำคกลำง เรียกว่ำ “ชาตร”ี หรอื “โนราห์ชาตร”ี

   กำรแสดงละครชำตรี เป็นกำรแสดงที่ด�ำเนินเร่ืองแบบรวบรัด และไม่พิถีพิถันใน

กำรแสดงมำกนัก ซึง่ผดิกบักำรแสดงละครใน ทีมุ่ง่ศลิปะควำมวจิิตรสวยงำมในท่ำร�ำ เรือ่งทีน่ยิมน�ำมำ

แสดงละครชำตรี คือ เร่ืองพระสุธน - มโนรำห์ และเรื่องรถเสน ซ่ึงเป็นเรื่องชำดกทั้ง ๒ เรื่อง 

ตัวละครที่ส�ำคัญมีเพียง ๓ ตัว เช่น เรื่องพระสุธน - มโนรำห์ มีพระสุธน นำงมโนรำห์ และม้ำเป็น

ตัวตลก เป็นต้น ส�ำหรับตัวตลกในละครชำตรีจะแสดงเป็นตัวเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ด้วย เช่น ยักษ์ ฤๅษี 

ยำย ตำ สัตว์ต่ำงๆ เป็นต้น ละครชำตรีในปัจจุบันจะมีรูปแบบกำรแสดง ๒ รูปแบบ คือ

๑.๑) ละครชาตรีแบบพื้นบ้าน รูปแบบกำรแสดงละครชำตรีแบบพื้นบ้ำน มีดังนี้

๑. การด�าเนินเรื่อง ด�ำเนินเรื่องด้วยกำรบอกบท ผู้แสดงจะร้องตำม มีลูกคู่

ร้องรับวรรคท้ำย ๓ ครั้ง ต่อด้วยกำรเจรจำ

ละครชาตรี เป็นละครที่มีมาแตสมัยโบราณ มีลักษณะ
คล้ายละครเรของอินเดีย

๒. ผู ้แสดง ลีลำท่ำร�ำ

ตีควำมหมำยตำมบทร้อง ไม่ประณีตเหมือน

ละครนอก ใช้ท่ำซ�้ำๆ

๓. ดนตรี บรรเลงด้วย

ปี่ชวำ โทน กลองชำตรี ฆ้องคู่ และกรับ

๔. การแต่งกาย ในสมัย

โบรำณจะไม่นิยมสวมเสื้อ เพรำะผู้แสดงเป็น

ชำยล้วน ตัวเอกจะแต่งกำยดีกว่ำตัวแสดงอื่นๆ 

คอื นุง่สนบัเพลำเชงิกรอมถงึข้อเท้ำ สวมเครือ่ง-

ประดับกับตัวเปล่ำ ศีรษะสวมเทริด ตัวนำงใช้

ผ้ำพำดไหล่ ส่วนกำรแต่งกำยในสมัยปัจจุบันจะ

นิยมแต่งกำยยืนเครื่อง

๙



   ต่อมำ กรมศลิปำกรได้ปรบัปรงุลกัษณะกำรแสดงของละครชำตรเีครือ่งใหญ่ โดยให้มีกำร

จัดฉำกตำมเนื้อเรื่อง ปรับปรุงเครื่องแต่งกำยให้มีควำมวิจิตรงดงำม ปรับปรุงเพลงร้องและ

เคร่ืองดนตรีท่ีน�ำมำประกอบกำรแสดง เรื่องที่กรมศิลปำกรจัดแสดงให้ประชำชนได้ชมมีอยู่เพียง 

๒ เรื่อง คือ เรื่องพระสุธน - มโนรำห์ และเรื่องรถเสน ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบเป็นอย่ำงมำก เพรำะ

เป็นลักษณะของกำรแสดงที่แปลกใหม่ แตกต่ำงจำกละครร�ำประเภทอื่นๆ ผู้ชมละครจะเกิดควำม

สนุกสนำน ครื้นเครง เพรำะมีเสียงโทนกับฆ้องคู่เป็นเครื่องประกอบจังหวะ

   ละครชำตรีเครื่องใหญ่ แม้ว่ำจะได้รับกำรปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับรสนิยมของ

คนรุ่นใหม่แล้ว แต่ยังคงอนุรักษ์ศิลปะอันงดงำมของละครชำตรีไว้ เช่น ท่ำร�ำซัดที่มีควำมงดงำม 

กระฉับกระเฉง แปลกกว่ำกำรแสดงละครร�ำประเภทอื่น เป็นต้น

 ๒) ละครนอก พฒันำมำจำกกำรละเล่นพ้ืนเมอืงของชำวบ้ำน และเมือ่ได้รบัแบบอย่ำง

มำจำกละครชำตรีจึงมีกำรผูกเป็นเรื่องขึ้น โดยน�ำนิทำนพื้นเมืองมำแต่งบทแสดง สมัยอยุธยำ

ละครนอกที่แสดงในช่วงแรกจะมีตัวละครเพียง ๓ หรือ ๔ ตัวเหมือนละครชำตรี ต่อมำเมื่อมี

ผูน้ยิมเพิม่มำกข้ึน จงึมกีำรปรบัปรงุกระบวนกำรแสดงให้มคีวำมวจิติรสวยงำม มกีำรเพิม่ตวัละคร

ให้มำกขึ้น และเริ่มน�ำเรื่องมำแสดงหลำกหลำยขึ้น เช่น เรื่องกำระเกด เร่ืองคำวี เรื่องไชยทัต 

เรื่องพิกุลทอง เรื่องมโนรำห์ เรื่องโม่งป่ำ เรื่องมณีพิชัย เรื่องสังข์ทอง เรื่องไกรทอง เป็นต้น

๑.๒) ละครชาตรีเครื่องใหญ่ รูปแบบกำรแสดงละครชำตรีเครื่องใหญ่ มีดังนี้

    ๑. การด�าเนนิเรือ่ง ด�ำเนินเรือ่งด้วยกำรขบัร้อง ใช้เพลงทำงละครนอก บำงที่

ผสมผสำนกบัเสยีงของเครือ่งดนตรปีระเภทกรบั 

โทน และฆ้องคู่ ใช้เพลงร่ำยนอกและร่ำยชำตรี 

ด�ำเนินเรื่องอย่ำงรวดเร็ว มีบทตลกสอดแทรก

๒. ผู้แสดง ต้องมีควำมช�ำนำญ

ในกำรร�ำที่ลงจังหวะได้อย่ำงกระฉับกระเฉง 

สอดคล้องกับเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ

ทีเ่ร่งเร้ำท�ำให้เกดิควำมครึกคร้ืน มีกำรร�ำซัดแขน

มำกกว่ำละครร�ำชนิดอื่นๆ

๓. ดนตรี ใช้วงปี่พำทย์ชำตรี

ผสมกับวงปี่พำทย์สำมัญ

๔. การแต่งกาย จะแต่งกำย

ยืนเครื่องอย่ำงละครนอก น�ำเทริดมำดัดแปลง

สวมแทนชฎำและมงกุฎ

ละครชาตรเีครือ่งใหญ ด�าเนนิเรือ่งด้วยการขบัร้อง ใช้เพลง
ทางละครนอก ด�าเนินเรื่องรวดเร็ว มีบทตลกสอดแทรก

๑๐


	นาฏศิลป์ ม.5
	3515006_นร.นาฏศิลป์ ม.5_W

