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สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี

สมัยน่านเจ้า

สมัยสุโขทัย

๑.	วิวัฒนาการของการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
	 ละครจดัเป็นศิลปะการแสดงแขนงหนึง่ทีมี่ความอ่อนช้อย	งดงาม	เน้นการแสดงทีเ่ป็นเรือ่งราว	 

มกีารด�าเนนิเรือ่งต่อเนือ่งกนัไปตามล�าดบั	โดยในแต่ละฉากจะมเีหตแุละผลต่อกนั	จนถงึจดุสดุท้าย

ของเรือ่งท่ีเป็นจดุคลีค่ลายปมปัญหาและตอนจบของเร่ือง	การแสดงละครมีจุดมุ่งหมายทีก่่อให้เกดิ 

ความบันเทิง	 ความสนุกสนาน	 และความเพลิดเพลินใจของผู้ชม	 ขณะเดียวกันผู้ชมก็จะได้รับ

แนวคิด	คติธรรม	และปรัชญาจากละครเรื่องนั้นๆ	ที่สามารถน�ามาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	โดย

วิวัฒนาการของละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสามารถสรุปได	้ดังต่อไปนี้

	 ในสมัยนี้พบว่า	 มีนิยายเรื่องหนึ่ง	 คือ	 เรื่องมโนห์ราและในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีอยู่ทาง 

ตอนใต้ของประเทศจีน	ซึง่แต่เดิมเป็นอาณาเขตของอาณาจกัรน่านเจ้า	นยิายเรือ่งนัน้กค็อืเรือ่ง	 

“นามาโนห์รา”	 เป็นนิยายของพวกไต	 พวกไต	 ก็คือ	 คนไทยนั่นเอง	 แต่เป็นกลุ่มคนไทยที่ 

ไม่อพยพลงมาจากดินแดนเดิม	โดยเรื่องนามาโนห์รานั้นจะถูกน�ามาแสดงเป็นละครหรือไม่นั้น

ไม่มหีลกัฐานปรากฏไว้อย่างแน่ชดั	ส่วนการแสดงในรูปแบบอืน่ๆ	ในสมัยน่านเจ้าทีม่ปีรากฏอยู่

ก่อนหน้านี้แล้วก็คือการแสดงจ�าพวกระบ�า	เช่น	ระบ�าหมวก	ระบ�านกยูง	เป็นต้น

	 ในสมัยนี้มีการค้นพบหลักฐานเกี่ยวกับการละครและฟ้อนร�าที่ปรากฏอยู่ในหลักศิลาจารึก

ของพ่อขุนรามค�าแหงท่ีกล่าวไว้ว่า	 “เม่ือจักเข้ามาเวียงเรียงกัน แต่อรัญญิกพู้นเท้าหัวลาน  

ดบํงคกํลอย ด้วยเสยีงพาทย์ เสยีงพิณ เสยีงเลือ้น เสยีงขบั ใครจกัมักเหล้น เหล้น ใครจกัมกัหวั หวั   

ใครจกัมักเลือ้น เลือ้น”		เม่ือได้เริม่มีความสมัพนัธ์ทางด้านการค้ากบัต่างประเทศมากยิง่ขึน้	โดย

เฉพาะประเทศอนิเดยี	จงึท�าให้ได้รบัวฒันธรรมต่างๆ	ของอนิเดยีเข้ามาผสมผสานกบัวฒันธรรม

ดั้งเดิม	 ซึ่งวัฒนธรรมทางด้านการแสดงก็จัดเป็นหนึ่งวัฒนธรรมที่สุโขทัยได้รับมาจากอินเดีย	

และได้น�ามาปรบัปรงุเป็นการแสดงของไทย	โดยมกีารก�าหนดรูปแบบการแสดงทีเ่ป็นแบบแผน	

และมีการบัญญัติศัพท์เพื่อเรียกศิลปะการแสดงของไทยเหล่านี้ว่า	“โขน ละคร ฟ้อนรํา”
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 ในสมัยน้ีการละครมีวิวัฒนาการขึ้นอย่าง 

เป็นระเบียบแบบแผน	 มีการก�าหนดตั้งชื่อชนิด

ของการแสดงละครตามจารตี	ขนบนยิม	และท่ีมา

ในการแสดง	เช่น	ละครชาตร	ีละครนอก	ละครใน	 

เป็นต้น

	 เดมิละครทีเ่ล่นกนัอยูมี่ลกัษณะเป็นละครเร่	 

รูปแบบการแสดงจะไม่มคีวามประณตีมากนกัจะ

แสดงตามพ้ืนท่ีว่าง	ไม่ต้องอาศัยโรงละคร	เรียกว่า	 

“ละครชาตร”ี	ต่อมาได้มีการดัดแปลงรปูแบบการ

แสดงละครให้มวีวิฒันาการขึน้เป็นละครร�า	เรียกว่า	 

“ละครใน”	และ	“ละครนอก”	โดยปรบัปรงุรปูแบบ

การแสดงมาจากละครชาตรี	 ให้มีการแต่งกาย

ที่ประณีตงดงามมากยิ่งขึ้น	มีดนตรีและบทร้อง 

ประกอบการแสดง	 และมีการสร้างโรงแสดง

ส�าหรับไว้แสดงละครอีกด้วย

	 โดยละครในจะแสดงในพระราชวัง	ผู้แสดง 

จะใช้ผู้หญิงล้วน	โดยมีพระราชก�าหนดห้ามมิให้ 

ชาวบ้านเล่น	 เรื่องที่นิยมน�ามาแสดงมีเพียง	 

๓	เรื่อง	คือ	เรื่องอิเหนา	เรื่องรามเกียรติ	์และ

เรื่องอุณรุท	ส่วนละครนอกเป็นละครที่ชาวบ้าน

จัดแสดงนอกเขตพระราชฐาน	 ผู้แสดงจะเป็น

ชายล้วน	 ด�าเนินเรื่องอย่างรวดเร็ว	 ได้มีการ 

สอดแทรกบทตลกอยู่ในเรื่องด้วย

	 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ	หรือ

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่	 ๓	 บ้านเมือง

ปราศจากศึกสงคราม	 จึงเป็นสมัยที่ศิลปะโขน	

ละครเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก	 มีแบบแผน

การแสดงอย่างเคร่งครดั	บทละครในสมัยอยธุยา 

มีเรื่องใหญ่ๆ	อยู	่๔	เรื่อง	คือ	เรื่องอิเหนา	เรื่อง

รามเกียรติ์	เรื่องอุณรุท	และเรื่องดาหลัง

 ในสมัยนีห้ลังจากเสียกรงุศรอียธุยาแก่พม่า	 

ตัวละครและบทละครในสมัยอยุธยาได้สูญหายไป

เป็นจ�านวนมาก	 สมเดจ็พระเจ้ากรงุธนบรุ	ี หรือ 

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวม

ศิลปินท่ีกระจัดกระจายให้เข้ามาอยู่ในราชธานี	 

ซึง่ละครในเหลืออยูน้่อยมาก	แต่แบบแผนละครใน 

ยังไม่สญูไป	เพราะได้เจ้าฟ้าพินทวด	ีพระราชธดิา 

ของพระเจ้าอยูห่วับรมโกศกบักรมหลวงพพิธิมนตรี	

(พระพนัวสาน้อย)	ทีม่คีวามรูใ้นเรือ่งละครในเป็นผู้

สืบทอดท่าร�าละครในจากสมัยอยุธยาไว้	และยงัได้

คณะละครผู้หญงิของเจ้านครศรธีรรมราชมาเป็น

ครฝึูกหดัละครในของหลวง	 บทละครทีเ่หลอืมา

จากกรงุศรอียธุยามีจ�านวนน้อย	 สมเดจ็พระเจ้า

กรุงธนบรีุจงึทรงพระราชนิพนธ์บทละครในเรือ่ง

รามเกยีรต์ิขึน้อกี	๕	ตอน	ได้แก่	

 ■  ตอนหนมุานเกีย้วนางวานริน

 ■ ตอนท้าวมาลีวราชว่าความ

 ■  ตอนทศกณัฐ์ตั้งพิธีทรายกรด	 

(เผารูปเทวดา)

 ■ ตอนพระลักษมณ์ถูกหอกกบิลพัท

 ■ ตอนปล่อยม้าอุปการ

	 นอกจากทรงพระราชนิพนธ์บทละครในเรือ่ง 

รามเกียรต์ิทั้ง	 ๕	 ตอน	 ด้วยพระองค์เองแล้ว	 

พระองค์ยังสนพระทัยในการก�ากับดูแล	 หรือ 

บัญชาการฝึกซ้อมด้วยพระองค์เองอีกด้วย	เมื่อ 

ตอนปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี	 

พระองค์ยงัได้ทรงพระราชนพินธ์บทละครบางตอน 

ให้ละครร�าน�าไปแสดงอกีด้วย	เช่น	ตอนถวายลงิ	 

แต่บทถวายลิงนี้ไม่มีต้นฉบับหลงเหลืออยู่ใน

ปัจจุบัน	เป็นต้น
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สรุปการละครไทย
ในสมัยนานเจาถึงสมัยธนบุรี

ในสมัยสุโขทัยไดรับวัฒนธรรมทางดานการแสดงละครมาจากประเทศอินเดียและนํามาปรับปรุงเปน
การแสดงของไทย นอกจากนี้ ยังไดมีการบัญญัติศัพทที่เรียกศิลปะการแสดงของไทยนี้วา “โขน ละคร 
ฟอนรํา”

ในสมัยนานเจาสันนิษฐานกันวาการแสดงละครเรื่องแรกของไทย คือ เรื่อง 
“นามาโนหรา” โดยเลาตอๆ กันมาวาเปนการแสดงของชาวไต ซึ่งเปนชนกลุมนอย
ที่อาศัยอยูทางตอนใตของประเทศจีน แตเนื่องจากในอดีตการตั้งถิ่นฐานยังไมเปน
ปกแผน ทําใหการแสดงขาดหายไป

     ในสมัยอยุธยาการละครมีระเบียบแบบแผนมากขึ้น มีการกําหนดชื่อชนิด
ของการแสดง เชน ละครชาตรี ละครนอก ละครใน เปนตน ละครชาตรี
มีลกัษณะเปนละครเรและตอมาไดปรบัปรงุมาเปนละครในและละครนอก 
ซึง่ละครในจะจัดแสดงในเขตพระราชวงัเทานัน้ หามมใิหชาวบานเลน สวน
ละครนอกเปนละครที่ชาวบานจัดแสดงนอกเขตพระราชฐาน บทละครใน
สมัยอยุธยามีเรื่องใหญๆ อยู ๔ เรื่อง คือ เรื่องอิเหนา เรื่องรามเกียรติ์ 
เรื่องอุณรุท และเรื่องดาหลัง

ในสมยัธนบรุลีะครในเหลอือยูคอนขางนอยแตยงัไมสูญเสยี
แบบแผนไป เนื่องจากยังมีผูสืบทอดทารําละครในจากสมัย
อยุธยา นอกจากนี้ สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี หรือสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชไดทรงพระราชนิพนธบทละครใน
เรื่องรามเกียรติ์เพิ่มขึ้นอีก ๕ ตอน ไดแก ตอนหนุมานเกี้ยว
นางวานริน ตอนทาวมาลีวราชวาความ ตอนทศกัณฐตั้งพิธี
ทรายกรด (เผารปูเทวดา) ตอนพระลกัษมณถกูหอกกบลิพทั 
และตอนปลอยมาอุปการ

สมัยนานเจา

สมัยสุโขทัย

สมัยอยุธยา

สมัยธนบุรี
ที่มาของภาพ : http://www.siamnaliga.com

ที่มาของภาพ : http://www.youtube.com
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สมัยรัตนโกสินทร

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
(รัชกาลที่ ๑)

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(รัชกาลที่ ๒)

	 ในสมัยนี้พระองค์ได้ทรงฟนฟูและรวบรวม

สิ่งต่างๆ	 ที่กระจัดกระจายและสูญหายให้มีความ

สมบูรณ์มากขึ้นในสมัยนี้	 ทั้งยังได้มีการรวบรวม

ต�าราการฟ้อนร�าขึ้นไว้เป็นหลักฐานส�าคัญที่สุดใน

ประวัติศาสตร์การละครไทย	นอกจากนี้พระองค์ยัง

ทรงพัฒนาโขน	 โดยน�าละครในเข้ามาผสมผสาน

ในการด�าเนนิเรือ่ง	 ได้เพิม่บทร้อง	 ปรบัปรงุเครือ่ง

แต่งกายและศริาภรณ์	(เคร่ืองประดับศีรษะ)	โดยให้

ผู้แสดงเปิดหน้าและสวมมงกุฎ	 หรือชฎาเหมือน

ละครใน	ทรงพระราชนพินธ์บทละครเรือ่งรามเกยีรติ์	

ตอนนารายณ์ปราบนนทก	 เรื่องอุณรุท	

และเรื่องดาหลัง	ส�าหรับแสดงละครใน	

ต่อมาภายหลังได้มีการน�าเรื่อง

ดาหลังมาใช้แสดงละครนอก

	 หลังจากที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี	 หรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	 ทรงพยายามกอบกู้

ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นสัญลักษณ์และรากฐานของประเทศที่ถูกย�่ายีไปเม่ือสมัยอยุธยา	 จึงท�าให้

แบบแผนการแสดงละครของไทยไม่สูญหายและสืบทอดต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์	 โดย

วิวัฒนาการการละครของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์สามารถสรุปได้	ดังต่อไปนี้

ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย 
(รัชกาลที่ ๒) ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงการแตงกาย
เปนแบบยนืเครือ่งพระ - นาง

ทีม่าของภาพ :  คลงัภาพ ACT.

	 ในสมัยนี้เป็นสมัยที่วรรณคดีและการละคร

เจรญิรุง่เรอืงถงึขดีสดุ	พระองค์ทรงพฒันารปูแบบการ

แสดงละครนอก	โดยให้ละครผูห้ญงิของหลวงฝึกแสดง

ท่าร�าให้มีความประณตีงดงามขึน้	และเปลีย่นแปลง

การแต่งกายให้เป็นการแต่งยนืเครือ่งแบบละครใน

	 พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่อง

อิเหนา	 ซึ่งเป็นบทละครที่ได้รับการยกย่องจาก

วรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของบทละครร�า	 คือ	

แสดงละครได้ครบองค์ห้าของละครดี	

ได้แก่	ตัวละครงาม	ร�างาม	ร้องเพราะ	

พณิพาทย์เพราะ	และกลอนเพราะ	

	 	 ในแผ่นดินของพระองค์นบัว่าเป็น

ยคุทองแห่งวรรณคดีและการละคร	ฟ้อนร�า	

โดยเมือ่ป	พ.ศ.	๒๕๑๑	องค์การการศกึษา	

วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ	 :	 ยูเนสโก	 (United	

Nations	Educational,	Scientific	and	

Cultural	Organization	:	UNESCO)	

ได้ถวายพระเกยีรตคิณุแด่พระองค์	

ในฐานะบุคคลส�าคัญที่มีผลงาน

ดเีด่นทางวฒันธรรมระดับโลก
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	 ในสมยันีพ้ระองค์โปรดเกล้าฯ	ให้เลกิละครหลวง	

พระบรมวงศานุวงศ์เกรงว่าจะขาดผู้สืบทอดมรดก

ของชาติ	 จึงพากันฝึกหัดโขน	 ละคร	 และบรรดา

ครลูะครของหลวงต่างออกไปเป็นครฝึูกหดัโขน	ละคร

ตามวงัเจ้านาย	บ้านขนุนางชัน้ผู้ใหญ่	ตลอดจนเกดิท่ี

ฝึกหดัละครผูห้ญิงขึน้โดยมไิด้รบัพระบรมราชานญุาต

ก็มี	

	 คณะละครที่มีแบบแผนในเชิงการฝึกหัดและ

การแสดงท่ีศิลปินทางโขน	 ละครถือเป็นแบบแผน

ในการปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน	ได้แก่

	 ๑.	 ละครของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า

ลักขณานุคุณ

	 ๒.	ละครของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า

พนมวัน	 กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์	 (ต้นสกุล

พนมวัน)

	 ๓.	ละครของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า

ไกรสร	กรมหลวงรักษ์รณเรศ	(ต้นสกุลพึ่งบุญ)

	 ๔.	ละครของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า

กุญชร	กรมพระพิทักษ์เทเวศร์	(ต้นสกุลกุญชร)

	 ๕.	ละครของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า

ทินกร	กรมหลวงภวูเนตรนรนิทรฤทธ์ิ	(ต้นสกลุทินกร)

	 ๖.	 ละครของเจ้าพระยาบดินทรเดชา	

(สิงห์	สิงหเสนี)

	 ๗.	ละครของเจ้าจอมมารดาอมัพา	

(อมัพา	กาญจหนา)

	 ๘.	ละครเจ้ากรับ	(ผู้รักษาแบบแผนของ

การแสดงละครนอก)

	 ในสมัยนี้พระองค์โปรดเกล้าฯ	 ให้ฟ นฟู

ละครหลวงขึน้ใหม่	พระราชทานพระบรมราชานญุาต

ให้ราษฎรสามารถฝึกหัดละครในได้	 ซึ่งแต่เดิม

ละครในจะแสดงได้แต่เฉพาะในพระราชวังเท่านั้น

ด้วยเหตุที่ละครแพร่หลายไปสู่ประชาชนมากข้ึน	

จึงมีการบัญญัติข้อห้ามในการแสดงละครที่มิใช่

ละครหลวง	ดังต่อไปนี้

	 ๑.	 ห้ามฉดุบตุรชาย	-	หญงิผูอ้ืน่มาฝึกหดัละคร

	 ๒.	 	ห้ามใช้รดัเกล้ายอดเป็นเครือ่งประดบัศีรษะ

	 ๓.		ห้ามใช้เครื่องประกอบการแสดงที่เป็น

พานทอง	หีบทอง

	 ๔.		ห้ามใช้เครื่องประดับลงยา

	 ๕.	ห้ามเปาแตรสังข์

	 ๖.	 	หัวช้างที่เป็นอุปกรณ์ในการแสดงห้ามใช้

สีเผือก	ยกเว้นช้างเอราวัณ

สมัยรัตนโกสินทร สมัยรัตนโกสินทร

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ ๓)

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ ๔)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ ๕)

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ ๖)

อุปกรณที่นํามาใชสรางศีรษะชางเอราวัณสามารถใช
สีเผือกแทนสีขาวได

ที่มาของภาพ : http://www.2g.pantip.com
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	 ในสมยันีส้ภาพบ้านเมอืงมคีวามเจรญิก้าวหน้า

และขยายตัวอย่างรวดเร็ว	 วิถีชีวิตของผู ้คนก็

เปลีย่นแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก	เพราะได้รบั

วฒันธรรมจากตะวนัตก	ท�าให้ศลิปะการแสดงละคร

ได้มวีวิฒันาการขึน้อกีรปูแบบหนึง่	ละครของหลวง

ที่เคยแสดงในราชส�านักเปลี่ยนแปลงมาเป็นการ

จัดการแสดงในรูปแบบของคณะที่เป็นของเอกชน

มากขึน้	เช่น	คณะละครของพระวรวงศ์เธอ	พระองค์

เจ้าสิงหนาทราชดุรงค์ฤทธิ์	 (หม่อมเจ้าสิงหนาท	

กุญชร)	 จัดแสดงละครนอก	 เรื่องพระอภัยมณี	

เรื่องพระลอ	 เป็นต้น	 	นอกจากนี้	 ยังก�าเนิดละคร

ดึกด�าบรรพ์	 และละครพันทางอีกด้วย	 นอกจาก

พระองค์ทรงส่งเสริมให้เอกชนตั้งคณะละครอย่าง

แพร่หลายแล้ว	ละครคณะใดที่มีชื่อเสียงแสดงได้ดี	

พระองค์ทรงเสดจ็มาทอดพระเนตรและโปรดเกล้าฯ	

ให้แสดงในพระราชฐานเพือ่เป็นการต้อนรบัแขกบ้าน

แขกเมืองอีกด้วย

	 ในสมัยนีย้งัเกดิโรงละคร	“ปรนิซ์เธยีเตอร์”	ขึ้น	

ภายใต้การดูแลของเจ้าพระยามหินทรศักด์ิธ�ารง	

(เพ็ง	 เพ็ญกุล)	 และเป็นครั้งแรกที่มีการเก็บเงิน

จากผู้ชมละคร

	 ในสมยันีเ้ป็นสมยัทีโ่ขน	ละคร	ดนตรี	ปพาทย์
เจริญถึงขีดสุด	 พระองค์ทรงเป็นราชาแห่งศิลปิน	

แม้ว่าจะมีประสบการณ์ด้านละครพูดแบบตะวันตก	

แต่ก็ทรงมีพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะทรงไว้

ซึง่	“ความเปนไทย”		จงึได้โปรดเกล้าฯ	ให้ตัง้โรงเรยีน

ฝึกหดัโขน	ละคร	ดนตร	ีปพาทย์	และตัง้กรมมหรสพ	

ดแูลกจิการโขน	ละคร	และดนตรปีพาทย์	ทัง้ยงัทรง

พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้แก่ศิลปินโขนที่มีฝมือ

ให้เป็นขุนนาง	 เช่น	 พระยานัฏกานุรักษ์	 (ทองดี	

สุวรรณภารต)	 พระยาพรหมาภิบาล	 (ทองใบ	

สุวรรณภารต)	เป็นต้น

	 	 ในสมัยนี้ได้เกิด	“โขนบรรดาศักดิ์”	 	ซึ่ง

เป็นโขนสมคัรเล่น	ส่วนโขนทีป่ระชาชนแสดงทัว่ไป	

เรียกว่า	“โขนเชลยศักดิ์”	 โปรดเกล้าฯ	 ให้จัดพิมพ์

ต�าราฟ้อนร�า	 ซึ่งนับว่าเป็นต�าราฟ้อนร�าเล่มแรกที่

สมบูรณ์	มีภาพประกอบ	นับเป็นการสืบทอดมรดก

ของแผ่นดินและได้แพร่หลายไปยังนานาประเทศ	

เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต	 ศิลปินโขนก็เข้าสู่ภาวะ

ตกต�่า	 และในปเดียวกันนั้นเองที่ประชุมเสนาบดี

มีมติให้ยุบกรมมหรสพลง

สมัยรัตนโกสินทร สมัยรัตนโกสินทร

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ ๓)

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ ๔)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ ๕)

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ ๖)

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลที่ ๖) เปนสมัยที่โขน ละคร ดนตรี ปพาทย
เจริญรุงเรืองถึงขีดสุด
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สมัยรัตนโกสินทร สมัยรัตนโกสินทร

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ ๗)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)

	 ในสมยันีป้ระสบภาวะเศรษฐกจิตกต�า่	การเมือง

เกิดการคับขันจึงได้มีการปรับปรุงระบบบริหาร

ราชการกระทรวงวงัครั้งใหญ่	 ให้โอนงานช่างกอง

วังนอกและกองมหรสพไปอยู ่ในสังกัดของกรม

ศลิปากร	ข้าราชการท่ีเป็นศิลปินท้ังโขน	ละคร	ดนตรี	

ปพาทย์	 และการช่างจึงย้ายมาอยู่ในสังกัดของ

กรมศิลปากร	ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๗๘	

โขนกรมมหรสพ	 กระทรวงวังจึงกลายเป็น	 “โขน

กรมศลิปากร”		มาแต่ครัง้นัน้	

		 	 ในสมัยนี้มีละครแนวใหม่เกิดขึ้น	

ทีเ่รยีกว่า	“ละครเพลง”	หรอืที่

รูจ้กักนัว่า	“ละครจนัทโรภาส”

ในสมยันีก้ารแสดงนาฏศลิป	โขน	ละคร	จัดอยูใ่น

การก�ากบัดแูลของกรมศลิปากร	หลวงวจิติรวาทการ	

(กิมเหลียง	 วัฒนปฤดา)	 อธิบดีคนแรกของกรม

ศลิปากรได้ฟนฟู	เปล่ียนแปลงการแสดงโขน	ละคร

ในรปูแบบใหม่	โดยจัดตัง้โรงเรยีนนาฏดรุยิางคศาสตร์

ขึ้น	เพื่อให้การศึกษาทั้งด้านศิลปะและสามัญ	และ

เพ่ือยกระดับศิลปินให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ	

ในสมัยนี้ได้เกิดละครรูปแบบใหม่	 ท่ีเรียกกันว่า	

“ละครหลวงวิจิตรวาทการ”	 เป็นละครที่มีแนวคิด

ปลุกใจให้รักชาติ	 ลักษณะการแสดงบางเรื่องเป็น

ละครร�า	บางเรื่องเป็นละครพูด	เช่น	เรื่องราชมนู	

เร่ืองศกึถลาง	เรือ่งพระเจ้ากรงุธนบุร	ีเรือ่งอานุภาพ

แห่งความเสียสละ	 เร่ืองเลือดสุพรรณ	 เป็นต้น	

และเกิดคณะละครของเอกชนขึ้นอีกหลายคณะ	

ซึ่งเป็นละครเพลงที่น�าเพลงไทยเดิมที่มีท�านอง

เอื้อนมาดัดแปลงให้เป็นเพลงไทยสากลโดยการ

ตดัท�านองเอือ้นออก	เรือ่งทีมี่ชือ่เสยีงโด่งดงั	คอื	เรือ่ง

จนัทร์เจ้าขาของพรานบรูพ์	(จวงจนัทร์	จนัทร์คณา)	

นอกจากนี้	ยังก�าเนิดร�าวงมาตรฐาน	ซึ่งในป	พ.ศ.	

รําวงมาตรฐานเกิดข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล พระอฐัมรามา-
ธบิดนิทร (รชักาลที ่๘) โดยมกีารปรบัปรงุรปูแบบ
มาจากรําโทน

ทีม่าของภาพ :  คลงัภาพ ACT.

๒๔๘๗	 ประชาชนนิยมเล่นร�าโทน	

รฐับาลสมยัจอมพล	ป.	พบิลูสงคราม

ได ้มอบหมายให ้กรมศิลปากร

ปรับปรุงร�าโทนขึ้นใหม่จนกลาย

มาเป็นร�าวงมาตรฐาน	ดงัทีเ่รารูจั้กกนั

อยู่ในปัจจุบัน

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล 
พระอัฐมรามาธิบดนิทร (รชักาลที ่๘)

๘



สมัยรัตนโกสินทร สมัยรัตนโกสินทร

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ ๗)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)

	 ในสมัยนี้พระองค์โปรดเกล้าฯ	 ให้บันทึก

ภาพยนตร์สีส ่วนพระองค์	 บันทึกท่าร�าเพลง

หน้าพาทย์องค์พระพิราพ	 ท่าร�าเพลงหน้าพาทย์

ของพระ	 นาง	 ยักษ์	 ลิง	 และโปรดเกล้าฯ	 ให้จัด

พิธีไหว้ครู	 มอบท่าร�าองค์พระพิราพให้แก่ศิลปิน

กรมศิลปากร	 ศิลปะการแสดงละครไทยได้มี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู ่ระบบวิชาการ

มากขึ้น	 อีกทั้งยังมีการปลูกฝังจิตส�านึกในการ

ร่วมกันอนุรักษ์	สืบสาน	สืบทอด	และพัฒนาศิลปะ

การแสดงของชาติผ่านการเรียนการสอนในระดับ

การศึกษาทุกระดับ	 มีสถาบันท่ีเปิดสอนวิชาการ

ละครเพิ่มมากขึ้นทั้งของรัฐและเอกชน	 มีรูปแบบ

ในการแสดงละครไทยท่ีหลากหลายให้เลอืกชม	เช่น	

ละครเวท	ีละครพดู	ละครร้อง	ละครร�า	เป็นต้น	และ

ละครท่ีเป็นท่ีนิยมสงูสดุในสมยันี	้คือ	ละครโทรทศัน์	

	 นอกจากนี้	 ยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

ให้จัดสร้างโรงละครแห่งชาติและศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทยขึ้น	 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม

การแสดง	 การสาธิต	 การสัมมนาในรูปแบบต่างๆ	

ท่ีเกีย่วข้องกบัการแสดงละครทัง้ของรฐัและเอกชน	

ส่งเสรมิให้มกีารแลกเปลีย่นวฒันธรรมในการแสดง

ละครของนานาชาติและเชิดชูเกียรติผู้เป็นศิลปินที่

บ�าเพ็ญประโยชน์	อนุรักษ์	สืบทอดมรดกของชาติ	

ให้เป็นศลิปินแห่งชาต	ิโดยก�าหนดให้มกีารประกาศ

เกียรติคุณในวันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	ของทุกป	โดยมี

การคดัเลอืกจ�าแนกศลิปินแห่งชาตอิอกเป็น	๔	สาขา	

ได้แก่	 สาขาทัศนศิลป	 สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม	

สาขาศิลปะการแสดง	และสาขาวรรณศิลป

ÁØÁ¹Ò¯ÈÔÅ»Š

รางวัลศิลปนแห่งชาติ

ศิลปนแหงชาตขิองประเทศไทย หมายถึง ศิลปน

ผูมีความสามารถ มีผลงานการสรางสรรคและการ

พัฒนาท่ีเปนประโยชนตอสังคมและเปนท่ียอมรับของ

วงการ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติได

จดัทาํโครงการศิลปนแหงชาตขิึน้มาตัง้แต พ.ศ. ๒๕๒๗

 สาขาของศิลปนแหงชาตมิหีลกัเกณฑการคดัเลือก

จําแนกศิลปนแหงชาติออกเปน ๔ สาขา ไดแก

๑. สาขาทัศนศิลป หมายถึง ศิลปะที่มองเห็นได

ดวยตาจะเปนศิลปะ ๒ มิติ หรือ ๓ มิติ

๒. สาขาศิลปะสถาปตยกรรม หมายถึง งาน

ออกแบบ หรืองานกอสรางอาคารที่สวยงาม มีคุณคา

ทางศิลปะและมีวิทยาการ ซ่ึงแสดงภูมิปญญาของ

ผูออกแบบอยางโดดเดน

๓. สาขาศิลปะการแสดง หมายถึง ศิลปะท่ี

เกี่ยวของกับการแสดง ซึ่งเปนไดท้ังแบบด้ังเดิม หรือ

พฒันาขึน้ใหม เชน ผูผลติเครือ่งดนตร ีผูมผีลงานดาน

การละคร นักประพันธเพลง เปนตน

๔. สาขาวรรณศิลป หมายถึง บทประพันธที่

ปลุกมโนคติของผูอาน ทําใหเกิดจินตนาการ ความ

เพลิดเพลิน และเกิดอารมณตางๆ ตามเจตนารมณ

ของผูประพันธ ไดแก กวีนิพนธ เรื่องสั้น และนวนิยาย 

บันเทิงคดีสําหรับเด็กและเยาวชนที่ไดรับการตีพิมพ

อยางแพรหลาย

๙



สรุปการละครไทย
ในสมัยรัตนโกสินทร

สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑)

  มีการพัฒนารูปแบบการแสดงโขน โดยการนําละครในเขามา
ผสมผสานในการดาํเนนิเร่ืองและมีการสงครลูะครไทยไปฝกหดั
ละครหลวงในราชสาํนกักมัพูชาอกีดวย

สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ ๒)

  เปนยุคที่วรรณคดีและการละครเจริญรุงเรืองถึงขีดสุด มีการพัฒนาละครนอกและ
พระองคยังทรงพระราชนิพนธบทละครนอกอีกหลายเรื่อง โดยบทพระราชนิพนธ
เรื่องอิเหนาเปนเรื่องที่ไดรับยกยองจากวรรณคดีสโมสรวาเปน “ยอดของละครรํา”

สมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ ๘)

 มกีารจัดตัง้โรงเรยีนนาฏดรุยิางคศาสตรขึน้เพือ่ใหการศกึษาทัง้ทางดานศลิปะและสามัญ ไดเกดิละครแบบใหม
เรยีกวา “ละครหลวงวิจติรวาทการ” กาํเนดิคณะละครของเอกชน ซึง่เปนละครเพลงท่ีใชเพลงไทยสากล ไมมีทํานอง
เอือ้น และรฐับาลสมยัจอมพล ป. พิบูลสงครามไดมอบหมายใหกรมศิลปากรปรบัปรงุราํโทนเปนราํวงมาตรฐาน

สมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)

 โปรดเกลาฯ ใหบันทึกภาพยนตรสีสวนพระองค การละครไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงสูระบบ
วิชาการ มีสถาบันเปดสอนการละครมากขึ้น การแสดงละครไทยมีรูปแบบที่หลากหลาย ละคร
ซึ่งเปนที่นิยมสูงสุด คือ ละครโทรทัศน มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการละครจากนานาชาติ 
มีการมอบรางวัลศิลปนแหงชาติใหแกศิลปนที่บําเพ็ญประโยชนในหลากหลายสาขา

สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๗)

  มีการจัดตั้งกรมศิลปากร โดยโอนงานชางกองวังนอกและกองมหรสพไปอยูในสังกัดกรมศิลปากร โขนของ
กรมมหรสพ กระทรวงวัง จึงเปน “โขนกรมศิลปากร” มาตั้งแตครั้งนั้นเปนตนมา

สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๓)

  โปรดเกลาฯ ใหเลิกละครหลวง พระบรมวงศานุวงศจึงพากันฝกหัดโขน ละคร บรรดาครูของหลวง
ตางออกไปเปนครูฝกหัดโขน ละคร ในสมัยนี้จึงเกิดคณะละครตางๆ ขึ้นอยางมากมาย

สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๔)

มีการฟนฟูละครหลวง พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหราษฎรฝกหัดละครผูหญิง และไดมีการบัญญัติขอหาม
 ในการแสดงที่ไมใชละครหลวงทั้งหมด ๖ ขอ เนื่องจากละครไดแพรหลายสูประชาชนมากยิ่งขึ้น

สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๖)

เปนสมัยที่โขน ละคร ดนตรี ปพาทยเจริญรุงเรืองถึงขีดสุด พระองคไดโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดโขน 
ละคร ดนตรี ปพาทย และกรมมหรสพขึ้นเพื่อดูแลกิจการโขน ละคร ในสมัยนี้ไดเกิด “โขนบรรดาศักดิ์” และ 
“โขนเชลยศักดิ์” ขึ้น

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๕)

 การละครไทยมีวิวัฒนาการขึ้นอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากอิทธิพลของชาติตะวันตก ละครหลวงเปลี่ยนแปลงมาจัดแสดง
แบบละครเอกชนมากขึ้น มีการกําเนิดละครดึกดําบรรพและละครพันทาง

๑๐
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