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เอกสารสรุปคาบรรยายครั ง้ ที่ 13
นาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ของไทย
ประวัติ นาฏศิลป์ ไทย
นาฏศิลป์ เป็ นศิลปะแห่งการละคร ฟ้อนรา และดนตรี อันมีคณ
ุ สมบัติตามคัมภีร์นาฏะหรื อนาฏ
ยะ กาหนดว่า ต้ องประกอบไปด้ วย ศิลปะ 3 ประการ คือ การฟ้อนรา การดนตรี และการขับ
ร้ อง รวมเข้ าด้ วยกัน ซึง่ ทัง้ 3 สิ่งนี ้เป็ นอุปนิสยั ของคนมาแต่ดกึ ดาบรรพ์ นาฏศิลป์ ไทยมีที่มาและเกิดขึ ้น
จากสาเหตุตามแนวคิดต่าง ๆ เช่น เกิดจากความรู้สกึ กระทบกระเทือนทางอารมณ์ ไม่วา่ จะอารมณ์แห่ง
ความสุข หรื อความทุกข์แล้ วสะท้ อนออกมาเป็ นท่าทาง แบบธรรมชาติและประดิษฐ์ ขึ ้นเป็ นท่าทางลีลา
การฟ้อนรา หรื อเกิดจากลัทธิความเชื่อในการนับถือสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ เทพเจ้ า โดยแสดงความเคารพบูชาด้ วย
การเต้ นรา ขับร้ อง ฟ้อนราให้ เกิดความพึงพอใจ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ นาฏศิลป์ ไทย ยังได้ รับอิทธิพลแบบแผนตามแนวคิดจากต่างชาติเข้ ามาผสม ผสาน
ด้ วย เช่น วัฒนธรรมอินเดียเกี่ยวกับวัฒนกรรมที่เป็ นเรื่ องของเทพเจ้ า และตานานการฟ้อนรา โดยผ่านเข้ า
สูป่ ระเทศไทย ทังทางตรงและทางอ้
้
อม คือ ผ่านชนชาติชวาและเขมร ก่อนที่จะนามาปรับปรุงให้ เป็ นรูปแบบ
ตามเอกลักษณ์ของไทย เช่น ตัวอย่างของเทวรูปศิวะปางนาฏราช ที่สร้ างเป็ นท่าการร่ายราของ พระ
อิศวร ซึง่ มีทงหมด
ั้
108 ท่า หรื อ 108 กรณะ โดยทรงฟ้อนราครัง้ แรกในโลก ณ ตาบลจิทรัมพ
รัม เมืองมัทราส อินเดียใต้ ปัจจุบนั อยูใ่ นรัฐทมิฬนาดู นับเป็ นคัมภีร์สาหรับการฟ้อนรา แต่งโดยพระภรต
มุนี เรี ยกว่า คัมภีร์ภรตนาฏยศาสตร์ ถือเป็ นอิทธิพลสาคัญต่อแบบแผนการสืบสาน และการถ่ายทอด
นาฏศิลป์ ของไทยจนเกิดขึ ้นเป็ นเอกลักษณ์ของตนเองที่ มีรูปแบบ แบบแผนการเรี ยน การ
ฝึ กหัด จารี ต ขนบธรรมเนียม มาจนถึงปัจจุบนั
อย่างไรก็ตาม บรรดาผู้เชี่ยวชาญที่ศกึ ษาทางด้ านนาฏศิลป์ ไทยได้ สนั นิษฐานว่า อารยธรรมทาง
ศิลปะด้ านนาฎศิลป์ ของอินเดียนี ้ได้ เผยแพร่เข้ ามาสู่ประเทศไทยตังแต่
้ สมัยกรุงศรี อยุธยาตามประวัตกิ าร
สร้ างเทวาลัยศิวะนาฎราชที่สร้ าง ขึ ้นในปี พ.ศ. 1800 ซึง่ เป็ นระที่ไทยเริ่มก่อตังกรุ
้ งสุโขทัย ดังนันที
้ ่ราไทยที่
ดัดแปลงมาจากอินเดียในครัง้ แรกจึงเป็ นความคิดของนัก ปราชญ์ในสมัยกรุงศรี อยุทธยา และมีการ
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แก้ ไข ปรับปรุงหรื อประดิษฐ์ ขึ ้นใหม่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จนนามาสูก่ ารประดิษฐ์ ขึ ้นใหม่ในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ จนนามาสูก่ ารประดิษฐ์ ท่าทางร่ายราและละครไทยมาจนถึงปัจจุบนั
ประเภท ของนาฎศิลป์ ไทย
นาฎศิลป์ คือ การร่ายราที่มนุษย์ได้ ปรุงแต่งจากลีลาตามธรรมชาติให้ สวยสดงดงาม โดยมีดนตรี
เป็ นองค์ประกอบในการร่ายรา
นาฎศิลป์ ของไทย แบ่งออกตามลักษณะของรูปแบบการแสดงเป็ นประเภทใหญ่ ๆ
4 ประเภท คือ
1. โขน เป็ นการแสดงนาฎศิลป์ ชันสู
้ งของไทยที่มีเอกลักษณ์ คือ ผู้แสดงจะต้ องสวมหัวที่
เรี ยกว่า หัวโขน และใช้ ลีลาท่าทางการแสดงด้ วยการเต้ นไปตามบทพากย์ การเจรจาของผู้พากย์และตาม
ทานองเพลงหน้ าพาทย์ที่บรรเลงด้ วยวงปี่ พาทย์ เรื่ องที่นิยมนามาแสดง คือ พระราชนิพนธ์บทละครเรื่ อง
รามเกียรติ์ แต่งการเลียนแบบเครื่ องทรงของพระมหากษัตริย์ที่เป็ นเครื่ องต้ น เรี ยกว่าการแต่งกายแบบ “ยื่น
เครื่ อง” มีจารี ตขันตอนการแสดงที
้
่เป็ นแบบแผน นิยมจัดแสดงเฉพาะพิธีสาคัญได้ แก่ งานพระราชพิธีตา่ ง ๆ
2. ละคร เป็ นศิลปะการร่ายราที่เล่นเป็ นเรื่ องราว มีพฒ
ั นาการมาจากการเล่านิทาน ละครมี
เอกลักษณ์ในการแสดงและการดาเนินเรื่ องด้ วยกระบวนลีลาท่ารา เข้ าบทร้ อง ทานองเพลงและเพลงหน้ า
พาทย์ที่บรรเลงด้ วยวงปี่ พาทย์มีแบบแผนการเล่นที่เป็ น ทังของชาวบ้
้
านและของหลวงที่เรี ยกว่า ละครโนรา
ชาตรี ละครนอก ละครใน เรื่ องที่นิยมนามาแสดงคือ พระสุธน สังข์ทอง คาวี อิเหนา อุณรุท นอกจากนี ้
ยังมีละครที่ปรับปรุงขึ ้นใหม่อีกหลายชนิด การแต่งกายของละครจะเลียนแบบเครื่ องทรงของ
พระมหากษัตริ ย์ เรี ยกว่า การแต่งการแบยืนเครื่ อง นิยมเล่นในงานพิธีสาคัญและงานพระราชพิธีของ
พระมหากษัตริ ย์
3. ระ และ ระบา เป็ นศิลปะแห่งการร่ายราประกอบเพลงดนตรี และบทขับร้ อง โดยไม่เล่นเป็ น
เรื่ องราว ในที่นี ้หมายถึงราและระบาที่มีลกั ษณะเป็ นการแสดงแบบมาตรฐาน ซึง่ มีความหมายที่จะอธิบาย
ได้ พอสังเขป ดังนี ้
3.1 รา หมายถึง ศิลปะแห่งการรายราที่มีผ้ แู สดง ตังแต่
้ 1-2 คน เช่น การราเดี่ยว การรา
คู่ การราอาวุธ เป็ นต้ น มีลกั ษณะการแต่งการตามรูปแบบของการแสดง ไม่เล่นเป็ นเรื่ องราวอาจมีบทขับ
ร้ องประกอบการราเข้ ากับทานองเพลงดนตรี มีกระบวนท่ารา โดยเฉพาะการราคูจ่ ะต่างกับ
ระบา เนื่องจากท่าราจะมีความเชื่อมโยงสอดคล้ องต่อเนื่องกัน และเป็ นบทเฉพาะสาหรับผู้แสดงนัน้
ๆ เช่น ราเพลงช้ าเพลงเร็ว ราแม่บท ราเมขลา –รามสูร เป็ นต้ น
3.2 ระบา หมายถึง ศิลปะแห่งการร่ายราที่มีผ้ เู ล่นตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป มีลกั ษณะการแต่งการ
คล้ ายคลึงกัน กระบวนท่าร่ายราคล้ ายคลึงกัน ไม่เล่นเป็ นเรื่ องราว อาจมีบทขับร้ องประกอบ การราเข้ า
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ทานองเพลงดนตรี ซึง่ ระบาแบบมาตรฐานมักบรรเลงด้ วยวงปี่ พาทย์ การแต่งกายนิยมแต่งกายยืนเครื่ อง
พระนาง-หรื อแต่งแบบนางในราชสานัก เช่น ระบาสี่บท ระบากฤดาภินิหาร ระบาฉิ่งเป็ นต้ น
4. การแสดง พืน้ เมือง เป็ นศิลปะแห่งการร่ายราที่มีทงร
ั ้ า ระบา หรื อการละเล่นที่เป็ นเอกลักษณ์
ของกลุม่ ชนตามวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ นภูมิภาคได้ 4 ภาค ดังนี ้
4.1 การแสดงพี ้นเมือง ภาคเหนือ เป็ นศิลปะการรา และการละเล่น หรื อที่นิยมเรี ยกกันทัว่ ไป
ว่า “ฟ้อน” การฟ้อนเป็ นวัฒนธรรมของชาวล้ านนา และกลุม่ ชนเผ่าต่าง ๆ เช่น ชาวไต ชาวลื ้อ ชาว
ยอง ชาวเขิน เป็ นต้ น ลักษณะของการฟ้อน แบ่งเป็ น 2 แบบ คือ แบบดังเดิ
้ ม และแบบที่ปรับปรุงขึ ้น
ใหม่ แต่ยงั คงมีการรักษาเอกลักษณ์ทางการแสดงไว้ คือ มีลีลาท่าราที่แช่มช้ า อ่อนช้ อยมีการแต่งกายตาม
วัฒนธรรมท้ องถิ่นที่สวยงามประกอบกับการบรรเลงและ ขับร้ องด้ วย วงดนตรี พื ้นบ้ าน เช่น วงสะล้ อ ซอ ซึง
วงปูเจ่ วงกลองแอว เป็ นต้ น โอกาสที่แสดงมักเล่นกันในงานประเพณีหรื อต้ นรับแขกบ้ านแขกเมือง ได้ แก่
ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้อนครัวทาน ฟ้อนสาวไหมและฟ้อนเจิง
4.2 การแสดงพื ้นเมือง ภาคกลาง เป็ นศิลปะการร่ายราและการละเล่นของชนชาวพื ้นบ้ านภาค
กลาง ซึง่ ส่วนใหญ่มีอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม ศิลปะการแสดงจึงมีความสอดคล้ องกับวิถีชีวิตและพื่อค
วามบันเทิงสนุกสนาน เป็ นการพักผ่อนหย่อนใจจากการทางาน หรื อเมื่อเสร็จจากเทศกาลฤดูเก็บเก็บ
เกี่ยว เช่น การเล่นเพลงเกี่ยวข้ าว เต้ นการาเคียว ราโทนหรื อราวง ราเถิดเทิง รากลองยาว เป็ นต้ น มี
การแต่งกายตามวัฒนธรรมของท้ องถิ่น และใช้ เครื่ องดนตรี พื ้นบ้ าน เช่น กลองยาว กลอง
โทน ฉิ่ง ฉาบ กรับ และโหม่ง
4.3 การแสดงพื ้นเมือง ภาคอีสาน เป็ นศิลปะการราและการเล่นของชาวพื ้นบ้ านภาค
อีสาน หรื อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย แบ่งได้ เป็ น 2 กลุม่ วัฒนธรรมใหญ่ ๆ คือ กลุม่ อีสาน
เหนือ มีวฒ
ั นธรรมไทยลาวซึ่งมักเรี ยกการละเล่นว่า “เซิ ้ง ฟ้อน และหมอลา” เช่น
เซิ ้งบัง๊ ไฟ เซิ ้งสวิง ฟ้อนภูไท ลากลอนเกี ้ยว ลาเต้ ย ซึง่ ใช้ เครื่ องดนตรี พื ้นบ้ าน ประกอบ
ได้ แก่ แคน พิณ ซอ กลองยาว อีสาน ฉิ่ง ฉาบ ฆ้ อง และกรับ ภายหลังเพิ่มเติมโปงลางและโหวดเข้ า
มาด้ วย ส่วนกลุม่ อีสานใต้ ได้ รับอิทธิพลไทยเขมร มีการละเล่นที่เรี ยกว่า เรื อม หรื อ เร็อม เช่น เรื อมลูด
อันเร หรื อรากระทบสาก รากระเน็บติงต็อง หรื อระบาตัก๊ แตน ตาข้ าว ราอาไย หรื อราตัด หรื อเพลงอีแซว
แบบภาคกลางวงดนตรี ที่ใช้ บรรเลง คือ วงมโหรี อีสานใต้ มีเครื่ องดนตรี คือ ซอด้ วง ซอด้ วง ซอครัว
เอก กลองกันตรึม พิณ ระนาด เอกไม้ ปี่ สไล กลองรามะนาและเครื่ องประกอบจังหวะ การแต่งกาย
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ประกอบการแสดงเป็ นไปตาม วัฒนธรรมของพื ้นบ้ าน ลักษณะท่าราและท่วงทานองดนตรี ในการแสดง
ค่อนข้ างกระชับ รวดเร็ว และสนุกสนาน
4.4 การแสดงพื ้นเมือง ภาคใต้ เป็ นศิลปะการราและการละเล่นของชาวพื ้นบ้ านภาคใต้ อาจแบ่ง
ตามกลุม่ วัฒนธรรมได้ 2 กลุม่ คือ วัฒนธรรมไทยพุทธ ได้ แก่ การแสดงโนรา หนังตะลุง เพลง
บอก เพลงนา และวัฒนธรรมไทยมุสลิม ได้ แก่ รองเง็ง ซาแปง มะโย่ง (การแสดงละคร) ลิเก
ฮูลู (คล้ ายลิเกภาคกลาง) และซิละ มีเครื่ องดนตรี ประกอบที่สาคัญ เช่น กลองโนรากลองโพน กลองปื ด
โทน ทับ กรับพวง โหม่ง ปี่ กาหลอ ปี่ ไหน รามะนา ไวโอลิน อัคคอร์ เดียน ภายหลังได้ มีระบาที่ปรับปรุงจาก
กิจกรรมในวิถีชีวิต ศิลปะต่างๆ เข่น ระบาร่อนแต่ การี ดยาง

ปาเตต๊ ะ เป็ นต้ น

ดนตรี เพลงและ การขับร้ องเพลงไทยสาหรับประกอบการแสดง
ดนตรี เพลง และการขับร้ องเพลงไทยสาหรับประกอบการแสดง สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ ดนตรี
ที่ใช้ ประกอบการแสดงนาฎศิลป์ ไทย และเพลงไทยสาหรับประกอบการแสดงนาฎศิลป์ ไทย และเพลงไทย
สาหรับประกอบการแสดงนาฎศิลป์ ไทย
1. ดนตรีท่ ีใช้ ประกอบการแสดง นาฎศิลป์ ไทย ประกอบด้ วย
1.1 ดนตรี ประกอบการแสดงโขน-ละคร
วงดนตรี ที่ใช้ ประกอบการแสดงโขนและละครของไทย คือ วงปี่ พาทย์ ซึง่ มีขนาดของวง
เป็ นแบบวงประเภทใดนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ลักษณะของการแสดงนันๆ
้ ด้ วย เช่น การแสดงโขนนัง่ ราวใช้ วงปี่ พาทย์
เครื่ อง ห้ า 2 วง การแสดงละครในอาจใช้ วงปี่ พาทย์เครื่ องคู่ หรื อการแสดงละครดึกดาบรรพ์ต้องใช้ วงปี่
พาทย์ดกึ ดาบรรพ์ เป็ นต้ น
1.2 ดนตรี ประกอบการแสดงราและระบามาตรฐาน
การแสดงราและระบาที่เป็ นชุดการแสดงที่เรี ยกว่า รามาตรฐานและระบามาตรฐานนันเครื
้ ่ อง
ดนตรี ที่ใช้ ประกอบการแสดง จะใช้ วงปี่ พาทย์บรรเลง อาจมีการนาเครื่ องดนตรี บางชนิด เข้ ามาประกอบ
ตามลักษณะความจาเป็ นของการแสดง เช่น ระบากฤดาภินิหาร อาจนาเครื่ องดนตรี ขิมหรื อซอ
ด้ วง ม้ าล่อ กลองต้ อก และกลองแต๋ว มาบรรเลงในช่วงท้ ายของการราที่เป็ นเพลงเชิดจีนก็ได้
1.3 ดนตรี ประกอบการแสดงพื ้นเมือง ดนตรี ที่ใช้ ประกอบการแสดงพื ้นเมืองภาคต่างๆ ของไทยจะ
เป็ นวงดนตรี พื ้นบ้ าน ซึง่ นับเป็ นเอกลักษณ์ที่มีคณ
ุ ค่าของแต่ละภูมิภาค ได้ แก่
1. ดนตรี พื ้นบ้ านภาคเหนือ มีเครื่ องดนตรี เข่น พิณเปี๊ ยะ ซึง สะล้ อ ปี่ แน ปี่ กลาง ปี่ ก้อย ปี่
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ตัด ปี่ เล็ก ป้าดไม้ (ระนาดไม้ ) ปาดเหล็ก (ระนาดดอกเหล็ก) ป้าดฆ้ อง (ฆ้ องวงใหญ่) ฆ้ องหุ้ย ฆ้ องเหม่ง
กลองหลวง กลองแดว กลองปูเจ่ กลองปูจา กลองสะบัดไชย กลองมองเชิง กลองเต่งทิ ้ง กลองม่านและ
กลองตะโล้ ดโปด เมื่อนามารวมเป็ นวง จะได้ วงต่างๆ คือ วงสะล้ อ ซอ ซึง วงปูเจ่ วงกลองแอว วงกลอง
ม่าน วงปี่ จมุ วงเต่งทิ ้ง วงกลองปูจาและวงกลองสะบัดไชย
2. ดนตรี พื ้นเมืองภาคกลาง เป็ นเครื่ องดนตรี ประเภทเดียวกับวงดนตรี หลักของไทยคือ วงปี่
พาทย์และเครื่ องสาย ซึง่ ลักษณะในการนามาใช้ อาจนามาเป็ นบางส่วนหรื อบางประเภท เช่น กลอง
ตะโพน และเครื่ องประกอบจังหวะนามาใช้ ในการเล่นเพลงอีแซว เพลงเกี่ยวข้ าว กลองรามะนาใช้ เล่น
เพลงราตัด กลองยาวใช้ เล่นราเถิดเทิง กลองโทนใช้ เล่นราวงและราโทน ส่วนเครื่ องเดินทานองก็นิยมใช้
ระนาด ซอ หรื อปี่ เป็ นต้ น
3. ดนตรี พื ้นเมืองภาคอีสาน มีเครื่ องดนตรี ที่สาคัญ ได้ แก่ พิณ อาจเรี ยกต่างกันไปตาม
ท้ องถิ่น เช่น ซุง หมากจับปี่ หมากตับเต่ง และหมากต๊ ดโต่ง ซอ โปงลาง แคน โหวด กลองยาว
อีสาน กลองกันตรึม ซอกันตรึม ซอด้ วง ซอตรัวเอก ปิ่ อ้อ ปี่ เตรี ยง ปี่ สไล เมื่อนามาประสมวงแล้ วจะได้
วงดนตรี พื ้นเมือง คือ วงโปงลาง วงแคน วงมโหรี อีสานใต้ วงทุม่ โหม่ง และวงเจรี ยงเมริน
4. ดนตรี พื ้นเมืองภาคใต้ มีเครื่ องดนตรี ที่สาคัญ ได้ แก่ กลองโนรา (กลองชาตรี หรื อกลอง
ตุ๊ก) กลองโพน กลองปื ด กลองทับ โทน รามะนา โหม่ง (ฆ้ องคู)่ ปี กาหลอ ปี่ ไหน กรับพวงภาคใต้
(แกระ) และนาเครื่ องดนตรี สากลเข้ ามาผสม ได้ แก่ ไวโอลิน กีตาร์ เบนโจ อัคคอร์ เดียนลูกแซ็ก ส่วน
การประสมวงนัน้ เป็ นการประสมวงตามประเภทของการแสดงแต่ละชนิด
2. เพลงไทยสาหรับประกอบการแสดงนาฎศิลป์ ไทย
2.1 เพลงไทยประกอบการแสดงโขน ละคร รา และระบามาตรฐาน
เพลงไทยที่ใช้ บรรเลงและขับร้ องประกอบการแสดงนาฎศิลป์ ไทย โขน ละคร รา และระบาที่
เป็ นมาตรฐานนัน้ แบ่งได้ เป็ น 2 ประเภทดังนี ้
1. เพลงหน้ าพาทย์ ได้ แก่ เพลงที่ใช้ บรรเลงหรื อขับร้ องประกอบอากัปกิริยาของตัวโขน
ละคร เช่น การเดินทาง ยกทัพ สู้รับ แปลงกาย และเพลงหน้ าพาทย์ที่ใช้ ในการราและระบา
เช่น รัว โคมเวียน ชานาญ ตระบองกัน เป็ นต้ น
2. เพลงขับร้ องรับส่ง คือ เพลงไทยที่นามาบรรจุไว้ ในบทโขน-ละคร อาจนามาจากเพลง
ตับ เพลงเถา หรื อเพลงเกร็ ด เพื่อบรรเลงขับร้ องประกอบการราบทหรื อใช้ บทของตัวโขน ละครหรื อเป็ นบท
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ขับร้ องในเพลงสาหรับการราและระบา เช่น เพลงช้ าปี่ เพลงขึ ้นพลับพลา เพลงนกกระจอกทอง เพลงลม
พัดชายเขา เพลงเวสสุกรรม เพลงแขกตะเขิ่ง เพลงแขกเจ้ าเซ็น เป็ นต้ น
2.2 เพลงไทยประกอบการแสดงพื ้น เมือง เพลงไทยที่ใช้ ประกอบการแสดงนาศิลป์ พื ้นเมือง เป็ น
บทเพลงพื ้นบ้ านที่ใช้ บรรเลงแลละขับร้ องประกอบการแสดงนาฎศิลป์ พื ้นเมือง โดยแบ่งออกตามภูมิภาค
ได้ ดงั นี ้
1. เพลงบรรเลงและขับ ร้ องประกอบนาฎศิลป์ พื ้นเมืองภาคเหนือ เพลงบรรเลง
ประกอบการฟ้อนเล็บ ได้ แก่ เพลงแหย่งหลวง ฟ้อนเทียน เพลงลาวเสี่ยงเทียน ฟ้อนสาวไหมได้ แก่ เพลง
ปราสาทไหวและเพลงลาวสมเด็จ ระบาซอ ได้ แก่ ทานองซอยิ๊และซอจ๊ อยเชียงแสนบรรเลง เพลงลาว
จ้ อย ต้ อยตลิ่งและลาวกระแช เป็ นต้ น
2. เพลงบรรเลงและขับ ร้ อง ประกอบนาฎศิลป์ พื ้นเมืองภาคกลาง เพลงบรรเลง
ประกอบการเล่นเต้ นการาเคียว ได้ แก่ เพลงระบาชาวนา เป็ นต้ น
3. เพลง บรรเลงและขับร้ องประกอบนาฎศิลป์ พื ้นเมืองภาคใต้ เพลงบรรเลงประกอบการ
แสดงลิเกป่ า นิยมใช้ เพลงประกอบการแสดงเซิ ้งโป่ งลาง บรรเลงเพลงลายโป่ งลาง เซิ ้งภูไท บรรเลงลาย
ลาภูไทย เป็ นต้ น
4. เพลง บรรเลงและขับร้ องประกอบนาฎศิลป์ พื ้นเมืองภาคใต้ เพลงบรรเลงประกอบการ
แสดงลิเกป่ า นิยมใช้ เพลงตะลุม่ โปง เพลงสร้ อยสน เพลงดอกดิน การแสดงชุดรองเง็ง บรรเลงเพลงลาฆู
ดูวอ เพลงมะอีนงั ลามา เพลงลานัง เป็ นต้ น

เอกสารอ้ างอิง
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๔๕. สังคมศึกษา. สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
- http://www.artmwk.50g.com/prawat.htm
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คาถามท้ ายการบรรยายครัง้ ที่ 13
1. ให้ นกั ศึกษาอธิบายบทบาทและความสาคัญของนาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ในชีวิตประจาวัน
2. ให้ นกั ศึกษาอธิบายถึงความคล้ ายและแตกต่างของนาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ของไทยกับตะวันตกมา
พอสังเขป
3. ให้ นกั ศึกษาอธิบายถึงความชอบของตนถึงนาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ว่ามีเหตุผลอย่างไร ซึง่ แตกต่าง
จากของดังเดิ
้ มไทยอย่างไร
4. นักศึกษาคิดว่านาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ไทยควรมีการอนุรักษ์หรื อปรับสภาพอย่างไรบ้ าง ยกตัวอยาง
เหนุผลประกอบ
5. ให้ นกั ศึกษายกตัวอย่างนาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ไทยมาสัก 1 ตัวอย่าง พร้ อมกล่าวถึงความเหมาะสม
หรื อควรเปลี่ยนแปลงเพื่อความคงอยู่ตอ่ ไปอย่างไรบ้ าง
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