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บทท่ี 13 นาฏศลิป์ และดริุยางค์ศลิป์ไทย 

เอกสารสรุปค าบรรยายครัง้ท่ี 13 

นาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ของไทย 

ประวัต ินาฏศิลป์ไทย 

นาฏศลิป์  เป็นศลิปะแหง่การละคร  ฟ้อนร า  และดนตรี  อนัมีคณุสมบตัิตามคมัภีร์นาฏะหรือนาฏ

ยะ  ก าหนดวา่  ต้องประกอบไปด้วย  ศลิปะ  3  ประการ  คือ  การฟ้อนร า  การดนตรี  และการขบั

ร้อง  รวมเข้าด้วยกนั  ซึง่ทัง้  3  สิ่งนีเ้ป็นอปุนิสยัของคนมาแตด่กึด าบรรพ์  นาฏศลิป์ไทยมีท่ีมาและเกิดขึน้

จากสาเหตตุามแนวคิดตา่ง ๆ เชน่  เกิดจากความรู้สกึกระทบกระเทือนทางอารมณ์ ไมว่า่จะอารมณ์แหง่

ความสขุ  หรือความทกุข์แล้วสะท้อนออกมาเป็นท่าทาง  แบบธรรมชาตแิละประดิษฐ์ขึน้เป็นทา่ทางลีลา

การฟ้อนร า  หรือเกิดจากลทัธิความเช่ือในการนบัถือสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ  เทพเจ้า  โดยแสดงความเคารพบชูาด้วย

การเต้นร า  ขบัร้อง  ฟ้อนร าให้เกิดความพงึพอใจ  เป็นต้น 

 นอกจากนี ้ นาฏศลิป์ไทย  ยงัได้รับอิทธิพลแบบแผนตามแนวคิดจากตา่งชาตเิข้ามาผสม ผสาน

ด้วย  เชน่  วฒันธรรมอินเดียเก่ียวกบัวฒันกรรมท่ีเป็นเร่ืองของเทพเจ้า  และต านานการฟ้อนร า โดยผา่นเข้า

สูป่ระเทศไทย ทัง้ทางตรงและทางอ้อม คือ ผา่นชนชาตชิวาและเขมร ก่อนท่ีจะน ามาปรับปรุงให้เป็นรูปแบบ

ตามเอกลกัษณ์ของไทย  เช่น  ตวัอย่างของเทวรูปศิวะปางนาฏราช  ท่ีสร้างเป็นทา่การร่ายร าของ พระ

อิศวร  ซึง่มีทัง้หมด  108  ท่า  หรือ  108  กรณะ  โดยทรงฟ้อนร าครัง้แรกในโลก  ณ  ต าบลจิทรัมพ

รัม  เมืองมทัราส  อินเดียใต้  ปัจจบุนัอยูใ่นรัฐทมิฬนาด ู นบัเป็นคมัภีร์ส าหรับการฟ้อนร า  แตง่โดยพระภรต

มนีุ  เรียกวา่  คมัภีร์ภรตนาฏยศาสตร์  ถือเป็นอิทธิพลส าคญัตอ่แบบแผนการสืบสาน  และการถ่ายทอด

นาฏศลิป์ของไทยจนเกิดขึน้เป็นเอกลกัษณ์ของตนเองท่ี มีรูปแบบ  แบบแผนการเรียน  การ

ฝึกหดั  จารีต  ขนบธรรมเนียม  มาจนถึงปัจจบุนั 

 อยา่งไรก็ตาม  บรรดาผู้ เช่ียวชาญท่ีศกึษาทางด้านนาฏศิลป์ไทยได้สนันิษฐานว่า อารยธรรมทาง

ศลิปะด้านนาฎศลิป์ของอินเดียนีไ้ด้เผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยาตามประวตักิาร

สร้างเทวาลยัศวิะนาฎราชท่ีสร้าง ขึน้ในปี พ.ศ. 1800  ซึง่เป็นระท่ีไทยเร่ิมก่อตัง้กรุงสโุขทยั  ดงันัน้ท่ีร าไทยท่ี

ดดัแปลงมาจากอินเดียในครัง้แรกจงึเป็นความคิดของนกั ปราชญ์ในสมยักรุงศรีอยทุธยา และมีการ
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แก้ไข  ปรับปรุงหรือประดิษฐ์ขึน้ใหมใ่นสมยักรุงรัตนโกสินทร์  จนน ามาสูก่ารประดิษฐ์ขึน้ใหมใ่นสมยักรุง

รัตนโกสินทร์จนน ามาสูก่ารประดษิฐ์ ท่าทางร่ายร าและละครไทยมาจนถึงปัจจบุนั 

ประเภท ของนาฎศิลป์ไทย 
 นาฎศลิป์  คือ  การร่ายร าท่ีมนษุย์ได้ปรุงแตง่จากลีลาตามธรรมชาตใิห้สวยสดงดงาม  โดยมีดนตรี
เป็นองค์ประกอบในการร่ายร า 
                นาฎศลิป์ของไทย  แบง่ออกตามลกัษณะของรูปแบบการแสดงเป็นประเภทใหญ่ ๆ 
4  ประเภท  คือ 
        1.  โขน  เป็นการแสดงนาฎศลิป์ชัน้สงูของไทยท่ีมีเอกลกัษณ์  คือ  ผู้แสดงจะต้องสวมหวัท่ี
เรียกวา่  หวัโขน และใช้ลีลาทา่ทางการแสดงด้วยการเต้นไปตามบทพากย์  การเจรจาของผู้พากย์และตาม
ท านองเพลงหน้าพาทย์ท่ีบรรเลงด้วยวงป่ีพาทย์  เร่ืองท่ีนิยมน ามาแสดง คือ พระราชนิพนธ์บทละครเร่ือง
รามเกียรติ ์ แตง่การเลียนแบบเคร่ืองทรงของพระมหากษัตริย์ท่ีเป็นเคร่ืองต้น เรียกวา่การแตง่กายแบบ “ย่ืน
เคร่ือง” มีจารีตขัน้ตอนการแสดงท่ีเป็นแบบแผน นิยมจดัแสดงเฉพาะพิธีส าคญัได้แก่ งานพระราชพิธีตา่ง  ๆ 
        2.  ละคร  เป็นศลิปะการร่ายร าท่ีเลน่เป็นเร่ืองราว  มีพฒันาการมาจากการเลา่นิทาน  ละครมี
เอกลกัษณ์ในการแสดงและการด าเนินเร่ืองด้วยกระบวนลีลาทา่ร า  เข้าบทร้อง  ท านองเพลงและเพลงหน้า
พาทย์ท่ีบรรเลงด้วยวงป่ีพาทย์มีแบบแผนการเลน่ท่ีเป็น ทัง้ของชาวบ้านและของหลวงท่ีเรียกวา่  ละครโนรา
ชาตรี  ละครนอก  ละครใน  เร่ืองท่ีนิยมน ามาแสดงคือ  พระสธุน  สงัข์ทอง คาวี  อิเหนา  อณุรุท  นอกจากนี ้
ยงัมีละครท่ีปรับปรุงขึน้ใหมอี่กหลายชนิด  การแตง่กายของละครจะเลียนแบบเคร่ืองทรงของ
พระมหากษัตริย์  เรียกว่า  การแตง่การแบยืนเคร่ือง  นิยมเลน่ในงานพิธีส าคญัและงานพระราชพิธีของ
พระมหากษัตริย์ 
       3.   ระ  และ ระบ า  เป็นศลิปะแหง่การร่ายร าประกอบเพลงดนตรีและบทขบัร้อง โดยไมเ่ลน่เป็น
เร่ืองราว  ในท่ีนีห้มายถึงร าและระบ าท่ีมีลกัษณะเป็นการแสดงแบบมาตรฐาน  ซึง่มีความหมายท่ีจะอธิบาย
ได้พอสงัเขป  ดงันี ้  
               3.1  ร า  หมายถึง  ศลิปะแหง่การรายร าท่ีมีผู้แสดง  ตัง้แต ่ 1-2  คน  เชน่  การร าเด่ียว  การร า
คู ่ การร าอาวธุ  เป็นต้น มีลกัษณะการแตง่การตามรูปแบบของการแสดง  ไมเ่ลน่เป็นเร่ืองราวอาจมีบทขบั
ร้องประกอบการร าเข้ากบัท านองเพลงดนตรี  มีกระบวนท่าร า  โดยเฉพาะการร าคูจ่ะตา่งกบั
ระบ า  เน่ืองจากท่าร าจะมีความเช่ือมโยงสอดคล้องตอ่เน่ืองกนั  และเป็นบทเฉพาะส าหรับผู้แสดงนัน้ 
ๆ  เชน่ ร าเพลงช้าเพลงเร็ว  ร าแมบ่ท  ร าเมขลา –รามสรู  เป็นต้น  

3.2 ระบ า  หมายถึง  ศลิปะแหง่การร่ายร าท่ีมีผู้ เลน่ตัง้แต ่ 2 คนขึน้ไป  มีลกัษณะการแตง่การ
คล้ายคลงึกนั  กระบวนทา่ร่ายร าคล้ายคลงึกนั  ไมเ่ลน่เป็นเร่ืองราว  อาจมีบทขบัร้องประกอบ การร าเข้า
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ท านองเพลงดนตรี  ซึง่ระบ าแบบมาตรฐานมกับรรเลงด้วยวงป่ีพาทย์  การแตง่กายนิยมแตง่กายยืนเคร่ือง
พระนาง-หรือแตง่แบบนางในราชส านกั  เชน่  ระบ าส่ีบท  ระบ ากฤดาภินิหาร ระบ าฉ่ิงเป็นต้น 
     4.  การแสดง พืน้เมือง   เป็นศลิปะแหง่การร่ายร าท่ีมีทัง้ร า  ระบ า  หรือการละเลน่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์

ของกลุม่ชนตามวฒันธรรมในแตล่ะภมูิภาค  ซึง่สามารถแบง่ออกเป็นภมูิภาคได้ 4  ภาค  ดงันี ้

               4.1  การแสดงพีน้เมือง ภาคเหนือ  เป็นศลิปะการร า  และการละเลน่  หรือท่ีนิยมเรียกกนัทัว่ไป

วา่  “ฟ้อน”  การฟ้อนเป็นวฒันธรรมของชาวล้านนา  และกลุม่ชนเผา่ตา่ง ๆ  เชน่  ชาวไต   ชาวลือ้  ชาว

ยอง  ชาวเขิน  เป็นต้น  ลกัษณะของการฟ้อน  แบง่เป็น  2  แบบ  คือ  แบบดัง้เดมิ  และแบบท่ีปรับปรุงขึน้

ใหม ่ แตย่งัคงมีการรักษาเอกลกัษณ์ทางการแสดงไว้คือ มีลีลาทา่ร าท่ีแชม่ช้า อ่อนช้อยมีการแตง่กายตาม

วฒันธรรมท้องถ่ินท่ีสวยงามประกอบกบัการบรรเลงและ ขบัร้องด้วย  วงดนตรีพืน้บ้าน เชน่ วงสะล้อ ซอ ซงึ 

วงปเูจ ่วงกลองแอว เป็นต้น โอกาสท่ีแสดงมกัเล่นกนัในงานประเพณีหรือต้นรับแขกบ้านแขกเมือง ได้แก่ 

ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้อนครัวทาน ฟ้อนสาวไหมและฟ้อนเจิง 

               4.2  การแสดงพืน้เมือง ภาคกลาง  เป็นศลิปะการร่ายร าและการละเลน่ของชนชาวพืน้บ้านภาค

กลาง ซึง่สว่นใหญ่มีอาชีพเก่ียวกบัเกษตรกรรม  ศลิปะการแสดงจงึมีความสอดคล้องกบัวิถีชีวิตและพื่อค

วามบนัเทิงสนกุสนาน  เป็นการพกัผอ่นหยอ่นใจจากการท างาน  หรือเม่ือเสร็จจากเทศกาลฤดเูก็บเก็บ

เก่ียว  เชน่  การเลน่เพลงเก่ียวข้าว  เต้นก าร าเคียว  ร าโทนหรือร าวง  ร าเถิดเทิง   ร ากลองยาว  เป็นต้น  มี

การแตง่กายตามวฒันธรรมของท้องถ่ิน  และใช้เคร่ืองดนตรีพืน้บ้าน เชน่  กลองยาว กลอง

โทน  ฉ่ิง  ฉาบ  กรับ  และโหมง่ 

               4.3  การแสดงพืน้เมือง ภาคอีสาน  เป็นศลิปะการร าและการเลน่ของชาวพืน้บ้านภาค

อีสาน  หรือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย  แบง่ได้เป็น  2  กลุม่วฒันธรรมใหญ่ ๆ คือ  กลุม่อีสาน

เหนือ  มีวฒันธรรมไทยลาวซึ่งมกัเรียกการละเลน่วา่  “เซิง้   ฟ้อน  และหมอล า”  เชน่ 

เซิง้บัง๊ไฟ  เซิง้สวิง  ฟ้อนภไูท  ล ากลอนเกีย้ว  ล าเต้ย  ซึง่ใช้เคร่ืองดนตรีพืน้บ้าน ประกอบ 

ได้แก่  แคน  พิณ  ซอ  กลองยาว  อีสาน  ฉ่ิง  ฉาบ  ฆ้อง  และกรับ  ภายหลงัเพิ่มเตมิโปงลางและโหวดเข้า

มาด้วย  สว่นกลุม่อีสานใต้ได้รับอิทธิพลไทยเขมร   มีการละเลน่ท่ีเรียกวา่  เรือม  หรือ เร็อม  เชน่  เรือมลดู

อนัเร หรือร ากระทบสาก  ร ากระเน็บตงิตอ็ง  หรือระบ าตัก๊แตน ต าข้าว ร าอาไย หรือร าตดั  หรือเพลงอีแซว

แบบภาคกลางวงดนตรี  ท่ีใช้บรรเลง คือ  วงมโหรีอีสานใต้ มีเคร่ืองดนตรี  คือ  ซอด้วง  ซอด้วง  ซอครัว

เอก  กลองกนัตรึม  พิณ  ระนาด  เอกไม้  ป่ีสไล  กลองร ามะนาและเคร่ืองประกอบจงัหวะ การแตง่กาย



  ภาคการศกึษา 1/2553 

อ.สมชยั สายสขุสวสัดิ์ 

100-107   อารยธรรมศกึษา                        Page | 4 

บทท่ี 13 นาฏศลิป์ และดริุยางค์ศลิป์ไทย 

ประกอบการแสดงเป็นไปตาม วฒันธรรมของพืน้บ้าน ลกัษณะทา่ร าและท่วงท านองดนตรีในการแสดง

คอ่นข้างกระชบั รวดเร็ว และสนกุสนาน 

               4.4  การแสดงพืน้เมือง ภาคใต้  เป็นศลิปะการร าและการละเลน่ของชาวพืน้บ้านภาคใต้อาจแบง่

ตามกลุม่วฒันธรรมได้  2  กลุม่คือ  วฒันธรรมไทยพทุธ  ได้แก่  การแสดงโนรา  หนงัตะลงุ  เพลง

บอก  เพลงนา  และวฒันธรรมไทยมสุลิม  ได้แก่  รองเง็ง  ซ าแปง  มะโยง่  (การแสดงละคร)  ลิเก

ฮลู ู (คล้ายลิเกภาคกลาง)  และซิละ  มีเคร่ืองดนตรีประกอบท่ีส าคญั  เชน่  กลองโนรากลองโพน กลองปืด 

โทน ทบั กรับพวง โหมง่ ป่ีกาหลอ ป่ีไหน ร ามะนา ไวโอลิน  อคัคอร์เดียน ภายหลงัได้มีระบ าท่ีปรับปรุงจาก

กิจกรรมในวิถีชีวิต  ศลิปะตา่งๆ เขน่ ระบ าร่อนแต ่ การีดยาง      ปาเตต๊ะ  เป็นต้น 

ดนตรี เพลงและ การขับร้องเพลงไทยส าหรับประกอบการแสดง 
ดนตรีเพลง  และการขบัร้องเพลงไทยส าหรับประกอบการแสดง  สามารถแบง่ได้เป็น 2 กลุม่คือ  ดนตรี

ท่ีใช้ประกอบการแสดงนาฎศิลป์ไทย และเพลงไทยส าหรับประกอบการแสดงนาฎศลิป์ไทย และเพลงไทย
ส าหรับประกอบการแสดงนาฎศลิป์ไทย 
        1.  ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง นาฎศิลป์ไทย  ประกอบด้วย 

1.1  ดนตรีประกอบการแสดงโขน-ละคร 

               วงดนตรีท่ีใช้ประกอบการแสดงโขนและละครของไทย  คือ  วงป่ีพาทย์  ซึง่มีขนาดของวง

เป็นแบบวงประเภทใดนัน้ขึน้อยูก่บัลกัษณะของการแสดงนัน้ๆ ด้วย  เชน่  การแสดงโขนนัง่ราวใช้วงป่ีพาทย์

เคร่ือง  ห้า  2  วง  การแสดงละครในอาจใช้วงป่ีพาทย์เคร่ืองคู ่ หรือการแสดงละครดกึด าบรรพ์ต้องใช้วงป่ี

พาทย์ดกึด าบรรพ์  เป็นต้น 

  1.2 ดนตรีประกอบการแสดงร าและระบ ามาตรฐาน 

               การแสดงร าและระบ าท่ีเป็นชดุการแสดงท่ีเรียกวา่  ร ามาตรฐานและระบ ามาตรฐานนัน้เคร่ือง

ดนตรีท่ีใช้ประกอบการแสดง  จะใช้วงป่ีพาทย์บรรเลง  อาจมีการน าเคร่ืองดนตรีบางชนิด  เข้ามาประกอบ

ตามลกัษณะความจ าเป็นของการแสดง  เชน่  ระบ ากฤดาภินิหาร  อาจน าเคร่ืองดนตรี  ขิมหรือซอ

ด้วง  ม้าล่อ  กลองต้อก  และกลองแตว๋  มาบรรเลงในชว่งท้ายของการร าท่ีเป็นเพลงเชิดจีนก็ได้ 

  1.3 ดนตรีประกอบการแสดงพืน้เมือง ดนตรีท่ีใช้ประกอบการแสดงพืน้เมืองภาคตา่งๆ ของไทยจะ

เป็นวงดนตรีพืน้บ้าน ซึง่นบัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีมีคณุคา่ของแตล่ะภมูิภาค ได้แก่ 

             1. ดนตรีพืน้บ้านภาคเหนือ  มีเคร่ืองดนตรี  เขน่  พิณเป๊ียะ  ซงึ  สะล้อ  ป่ีแน  ป่ีกลาง ป่ีก้อย  ป่ี
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ตดั  ป่ีเล็ก  ปา้ดไม้  (ระนาดไม้)  ปาดเหล็ก (ระนาดดอกเหล็ก) ปา้ดฆ้อง  (ฆ้องวงใหญ่) ฆ้องหุ้ย ฆ้องเหมง่ 

กลองหลวง กลองแดว กลองปเูจ ่กลองปจูา กลองสะบดัไชย  กลองมองเชิง  กลองเตง่ทิง้  กลองมา่นและ

กลองตะโล้ดโปด  เม่ือน ามารวมเป็นวง จะได้วงตา่งๆ คือ  วงสะล้อ  ซอ  ซงึ  วงปเูจ ่ วงกลองแอว  วงกลอง

มา่น  วงป่ีจมุ  วงเตง่ทิง้  วงกลองปจูาและวงกลองสะบดัไชย 

             2. ดนตรีพืน้เมืองภาคกลาง  เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเดียวกบัวงดนตรีหลกัของไทยคือ  วงป่ี

พาทย์และเคร่ืองสาย  ซึง่ลกัษณะในการน ามาใช้อาจน ามาเป็นบางสว่นหรือบางประเภท เชน่  กลอง

ตะโพน  และเคร่ืองประกอบจงัหวะน ามาใช้ในการเลน่เพลงอีแซว  เพลงเก่ียวข้าว   กลองร ามะนาใช้เลน่

เพลงร าตดั  กลองยาวใช้เลน่ร าเถิดเทิง  กลองโทนใช้เลน่ร าวงและร าโทน   ส่วนเคร่ืองเดนิท านองก็นิยมใช้

ระนาด  ซอ  หรือป่ี  เป็นต้น 

           3.  ดนตรีพืน้เมืองภาคอีสาน  มีเคร่ืองดนตรีท่ีส าคญั  ได้แก่  พิณ  อาจเรียกตา่งกนัไปตาม

ท้องถ่ิน  เชน่  ซุง  หมากจบัป่ี  หมากตบัเตง่  และหมากต๊ดโตง่  ซอ  โปงลาง  แคน  โหวด  กลองยาว

อีสาน  กลองกนัตรึม  ซอกนัตรึม  ซอด้วง  ซอตรัวเอก  ป่ิอ้อ  ป่ีเตรียง  ป่ีสไล  เม่ือน ามาประสมวงแล้วจะได้

วงดนตรีพืน้เมือง  คือ  วงโปงลาง  วงแคน  วงมโหรีอีสานใต้  วงทุม่โหมง่  และวงเจรียงเมริน 

           4.  ดนตรีพืน้เมืองภาคใต้  มีเคร่ืองดนตรีท่ีส าคญั  ได้แก่  กลองโนรา  (กลองชาตรีหรือกลอง

ตุ๊ก)  กลองโพน  กลองปืด  กลองทบั  โทน  ร ามะนา  โหม่ง  (ฆ้องคู)่  ปีกาหลอ  ป่ีไหน  กรับพวงภาคใต้

(แกระ)  และน าเคร่ืองดนตรีสากลเข้ามาผสม  ได้แก่  ไวโอลิน  กีตาร์  เบนโจ  อคัคอร์เดียนลกูแซ็ก  ส่วน

การประสมวงนัน้  เป็นการประสมวงตามประเภทของการแสดงแตล่ะชนิด 

2. เพลงไทยส าหรับประกอบการแสดงนาฎศิลป์ไทย 
 2.1  เพลงไทยประกอบการแสดงโขน  ละคร  ร า  และระบ ามาตรฐาน 

             เพลงไทยท่ีใช้บรรเลงและขบัร้องประกอบการแสดงนาฎศิลป์ไทย  โขน ละคร ร า และระบ าท่ี

เป็นมาตรฐานนัน้  แบง่ได้เป็น  2  ประเภทดงันี ้

             1.  เพลงหน้าพาทย์   ได้แก่  เพลงท่ีใช้บรรเลงหรือขบัร้องประกอบอากปักิริยาของตวัโขน

ละคร  เชน่  การเดนิทาง  ยกทพั  สู้ รับ  แปลงกาย  และเพลงหน้าพาทย์ท่ีใช้ในการร าและระบ า

เชน่  รัว  โคมเวียน  ช านาญ  ตระบองกนั  เป็นต้น 

             2.  เพลงขบัร้องรับสง่  คือ  เพลงไทยท่ีน ามาบรรจไุว้ในบทโขน-ละคร  อาจน ามาจากเพลง

ตบั  เพลงเถา  หรือเพลงเกร็ด  เพ่ือบรรเลงขบัร้องประกอบการร าบทหรือใช้บทของตวัโขน ละครหรือเป็นบท
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ขบัร้องในเพลงส าหรับการร าและระบ า  เชน่  เพลงช้าป่ี เพลงขึน้พลบัพลา  เพลงนกกระจอกทอง  เพลงลม

พดัชายเขา  เพลงเวสสกุรรม  เพลงแขกตะเขิ่ง  เพลงแขกเจ้าเซ็น  เป็นต้น 

  2.2  เพลงไทยประกอบการแสดงพืน้ เมือง  เพลงไทยท่ีใช้ประกอบการแสดงน าศลิป์พืน้เมือง เป็น

บทเพลงพืน้บ้านท่ีใช้ บรรเลงแลละขบัร้องประกอบการแสดงนาฎศลิป์พืน้เมือง  โดยแบง่ออกตามภมูิภาค

ได้ดงันี ้

              1.  เพลงบรรเลงและขบั ร้องประกอบนาฎศลิป์พืน้เมืองภาคเหนือ  เพลงบรรเลง

ประกอบการฟ้อนเล็บ ได้แก่ เพลงแหยง่หลวง ฟ้อนเทียน  เพลงลาวเส่ียงเทียน  ฟ้อนสาวไหมได้แก่  เพลง

ปราสาทไหวและเพลงลาวสมเดจ็  ระบ าซอ  ได้แก่  ท านองซอยิ๊และซอจ๊อยเชียงแสนบรรเลง  เพลงลาว

จ้อย  ต้อยตลิ่งและลาวกระแช  เป็นต้น 

              2.  เพลงบรรเลงและขบั ร้อง  ประกอบนาฎศลิป์พืน้เมืองภาคกลาง  เพลงบรรเลง

ประกอบการเลน่เต้นก าร าเคียว  ได้แก่ เพลงระบ าชาวนา  เป็นต้น 

               3.  เพลง บรรเลงและขบัร้องประกอบนาฎศลิป์พืน้เมืองภาคใต้  เพลงบรรเลงประกอบการ

แสดงลิเกป่า  นิยมใช้เพลงประกอบการแสดงเซิง้โป่งลาง  บรรเลงเพลงลายโป่งลาง เซิง้ภไูท  บรรเลงลาย

ล าภไูทย  เป็นต้น 

             4.  เพลง บรรเลงและขบัร้องประกอบนาฎศลิป์พืน้เมืองภาคใต้  เพลงบรรเลงประกอบการ

แสดงลิเกป่า  นิยมใช้เพลงตะลุม่โปง  เพลงสร้อยสน  เพลงดอกดนิ  การแสดงชดุรองเง็ง  บรรเลงเพลงลาฆู

ดวูอ  เพลงมะอีนงัลามา  เพลงลานงั   เป็นต้น 

 

เอกสารอ้างอิง 

- มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. ๒๕๔๕. สงัคมศกึษา. ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  

- http://www.artmwk.50g.com/prawat.htm 

 

 



  ภาคการศกึษา 1/2553 

อ.สมชยั สายสขุสวสัดิ์ 

100-107   อารยธรรมศกึษา                        Page | 7 

บทท่ี 13 นาฏศลิป์ และดริุยางค์ศลิป์ไทย 

 

ค าถามท้ายการบรรยายครัง้ท่ี  13 

1.  ให้นกัศกึษาอธิบายบทบาทและความส าคญัของนาฏศลิป์และดริุยางคศลิป์ในชีวิตประจ าวนั 

2.  ให้นกัศกึษาอธิบายถึงความคล้ายและแตกตา่งของนาฏศลิป์และดริุยางคศลิป์ ของไทยกบัตะวนัตกมา

พอสงัเขป 

3.  ให้นกัศกึษาอธิบายถึงความชอบของตนถึงนาฏศลิป์และดริุยางคศลิป์วา่มีเหตผุลอยา่งไร ซึง่แตกตา่ง

จากของดัง้เดมิไทยอยา่งไร 

4.   นกัศกึษาคิดวา่นาฏศลิป์และดริุยางคศลิป์ไทยควรมีการอนรัุกษ์หรือปรับสภาพอย่างไรบ้าง ยกตวัอยาง

เหนผุลประกอบ 

5.  ให้นกัศกึษายกตวัอยา่งนาฏศลิป์และดริุยางคศลิป์ไทยมาสกั 1 ตวัอยา่ง พร้อมกล่าวถึงความเหมาะสม 

หรือควรเปล่ียนแปลงเพ่ือความคงอยู่ตอ่ไปอยา่งไรบ้าง 

 

 


