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น า ฏ ศิ ล ป แ ล ะ ด น ต รี ไ ท ย
*********************************************************************

10.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย
10.1.1 ความหมาย องคประกอบ และความสําคัญของนาฏศิลปไทย
นาฏศิลป หมายถึง การแสดงตาง ๆ ที่ใชสรีระทําทาทางกรีดกรายรายรํา เตนไปตาม
จังหวะ และทํานองเพลง มีการแสดงเดี่ยว หมู หรือแสดงเปนเรื่อง
1. องคประกอบของนาฏศิลปไทย
1.1 การฟอนรํา
1.2 ดนตรี
1.3 บทประพันธหรือวรรณกรรม
2. ความสําคัญของนาฏศิลปไทย
2.1 ความเชื่อ นาฏศิลปเปนศาสตรที่สัมพันธกับความเชื่อของมนุษย
2.2 การทูต นาฏศิลปยังเปนศาสตรที่มนุษยใชประโยชนในการสรางสรรคสังคม
อาทิ การทูต การผูกสัมพันธไมตรีในชนเผาตาง ๆ
2.3 การบันเทิงและอาชีพ นาฏศิลปเกี่ยวของกับการบันเทิง และอาชีพทุกแขนง
อยางแยกไมออก จัดแบงหนาที่กันอยางมีระบบ
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10.1.2 ประเภทของนาฏศิลปไทย
1. หนังใหญ
การแสดงหนังใหญมีมาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตน ใชตัวหนังเปนสวนประกอบการ
แสดง หนังใหญของไทย ที่รูจักกันดีคือ หนังใหญวัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
1.1 ลักษณะตัวหนัง ทําจากหนังวัวหรือหนังควายแผตากแหง สูง 1 เมตร ถึง 2
เมตร แกะสลักฉลุเปนลวดลายงดงาม
1.2 ลักษณะการแสดง การแสดงหนังใหญตองใชศิลปะ หลายแขนงผสมผสาน
อาทิ ศิลปะการแสดง คือ ทาเตนเชิดตัวหนัง ศิลปะดนตรีหรือวงปพาทย
บรรเลงประกอบ รวมถึงการพากยเจรจาดวย
1.3 ดนตรีที่ใชประกอบการแสดง ใชวงปพาทยประกอบการแสดง มีหลาย
ขนาดตามความตองการของแตละงาน ชาวบานทางภาคใตนิยมการแสดงหนัง
“หนังตะลุง”
2. หุนไทย
การเลนหุนเปนมหรสพของคนไทยที่มีมาตั้งแตสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอน
ตน
2.1 ลักษณะตัวหุน มีลักษณะและขนาดตางกัน
1. หุนใหญหรือหุนหลวง ตัวหุนสูงประมาณ 1 เมตร
2. หุนเล็ก มีขนาดเล็ก สูงประมาณ 1 ฟุต
3. หุนกระบอก สูงประมาณ 18 – 20 นิ้ว
4. หุนละครเล็ก เกิดขึ้นใหมหลังหุนกระบอก สูงประมาณ 1 เมตร
3. โขน
เปนนาฏศิลปชั้นสูง เปนมหรสพของหลวง ในสมัยโบราณนิยมแสดงในโอกาส
สําคัญ เชน การตอนรับแขกเมือง งามสมโภชสําคัญ โขนแสดงตามโอกาสตาง ๆ แบงเปน 5 ประเภท
3.1 โขนกลางแปลง
3.2 โขนโรงนอกหรือโขนนั่งราว
3.3 โขนหนาจอ
3.4 โขนโรงใน
3.5 โขนฉาก
4. ละครไทย
4.1 ละครชาตรี
4.2 ละครนอก
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4.3 ละครใน
4.4 ละครดึกดําบรรพ
4.5 ละครพันทาง
4.6 ละครเสภา
4.7 ละครรอง
4.8 ละครพูด
4.9 ละครสังคีต
5. นาฏศิลปพื้นบาน
ลิเก เปนนาฏศิลปพื้นบานอยางหนึ่งที่นิยมแสดงในหมูชาวบาน มีศัพทเรียกอีกชื่อ
หนึ่งวา นาฏดนตรี พัฒนามาจากการสวดสรรเสริญพระเจาของศาสนาอิสลาม และเกิดพรอม ๆ กับลํา
ตัด
10.2 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทย
10.2.1 ความหมายและความสําคัญของดนตรีไทย
1. ความหมาย
ดนตรีไทย หมายถึง รูปแบบของเครื่องดนตรี ลักษณะบทเพลง การรองเพลง
ที่เปนแบบดั้งเดิมของคนไทยในวัฒนธรรมไทย
2. ความสําคัญของดนตรีไทย
2.1 ความสําคัญในตัวเอง การบงชี้ความเปนชาตินั้น จะสําแดงไดจากวัฒน
ธรรมของแตละชาติ ที่เห็นชัดเจน ไดแก ภาษา การแตงกาย ลักษณะทาง
กายภาพ ของสิ่งแวดลอมในชาตินั้น ๆ และดนตรี
2.2 ความสําคัญตอศาสตรดานอื่น ๆ นาฏศิลปไทย ไดแก ระบํารําฟอน
กีฬาไทย การฟนดาบ ชกมวย มีดนตรีไทยมาประกอบ การแพทยแผนไทย
ใชดนตรีไทยชวยบําบัดโดยฝกทางกายภาพ
ศาสนากับดนตรีเกี่ยวพันกัน
เสมอ
10.2.2 ประเภทของดนตรีไทย

ดนตรีไทยแบงออกเปนประเภทตาง ๆ
ของแตละเครื่องดนตรี แบงออกไดเปน 4 กลุม คือ
 กลุมเครื่องดีด
 กลุมเครื่องสี
 กลุมเครื่องตี

ตามหนาที่และลักษณะการบรรเลง
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 กลุมเครื่องเปา
¾ การประสบวงดนตรีไทย
เครื่องดนตรีไทยในแตละกลุมสามารถนํามารวมกัน จัดเปนวงขนาดตาง ๆ กัน จัด
เปนกลุมใหญ ๆ ได 3 กลุม วงเครื่องสาย วงมโหรี และวงปพาทย
¾ เพลงไทย
เพลงไทยนั้นมีการแบงประเภทไดหลายประเภท
2.1 เพลงโหมโรง
บรรเลงกอนเพลงอื่น
2.2 เพลงเถา
จะเปนเพลงที่มีอัตราจังหวะตอเนื่องกันโดยลดหลั่นกันไป
2.3 เพลงตับ
แบงเปน 2 ชนิด ตับเรื่อง ตับเพลง
2.4 เพลงหนาพาทย บรรเลงประกอบกิริยาอาการของผูแสดงโขน ละคร
2.5 เพลงเดี่ยว
เปนเพลงที่ครูดนตรีไดแตงขึ้นเปนพิเศษ
2.6 เพลงเกล็ด
การขับรองและบรรเลงเปนเอกเทศ
2.7 เพลงสําเนียงภาษา เพลงที่มีสําเนียงของชาติอื่นหรือนํามาจากชาติอื่น
2.8 เพลงหางเครื่อง นิยมบรรเลงตอทายการบรรเลงเพลงใหญ
2.9 เพลงระบํา
ใชประกอบการแสดงระบําเปนชุด ๆ
2.10 เพลงลา
บรรเลงและขับรองเปนเพลงสุดทายของงานเพื่ออําลา
10.3 นาฏศิลปและดนตรีไทยในวิถีชีวิต
10.3.1 นาฏศิลปและดนตรีไทยในวัฒนธรรมไทย
1. ดนตรีที่เกี่ยวของกับบาน
การบวชเรียน พิธีบวชถือวาเปนพิธีที่สําคัญของไทย ในพิธบี วชนาคก็จะทําขวัญ
นาค
กอนการบวช 1 วัน เพื่อสอนในเรื่องตาง ๆ ใชปพาทย บรรเลงเครื่องคูประกอบ
พิธี
การแตงงาน ขั้นตอนพิธีการตาง ๆ ก็จะมีดนตรีไทยเขาไปเกี่ยวของ
การแหขันหมาก นิยมใชแตรวงนําขบวนแหขันหมากแตบรรเลงเพลงไทย
การหลัง่ น้าํ พระพุทธมนตร มีการบรรเลงดนตรีไทยประกอบการหลัง่ น้าํ พระพุทธ
มนต
งานศพ ดนตรีไทยและนาฏศิลปมีบทบาทมาก กลาวคือ ในการสวดศพชาว
บานนิยมมีวงดนตรีไทยมาประโคมเพื่อใหคลายความเศรา
2. ดนตรีที่เกี่ยวของกับวัด
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การเทศนมหาชาติ เปนพิธีหนึ่งที่มีความสําคัญ วัดจะจัดเทศนมหาชาติตาม
ความเชื่อกันวาปดประตูนรก เปดประตูสวรรค เมื่อเทศนมหาชาติจบลง ปพาทยจะบรรเลง เพลง
สาธุการ และเพลงกราวรํา แสดงถึงความชื่นชมยินดีที่ไดประกอบบุญกุศลสําเร็จลุลวงไปดวยดี
3. ดนตรีไทยและนาฏศิลปที่เกี่ยวของกับวังหรือในพระราชพิธี
พระราชพิธีโสกันต คือ การตัดจุก
พระราชพิธีทรงผนวช เมื่อพระชนมายุถึงกําหนดก็จะตองผนวชเปนพระภิกษุ
งานพระเมรุ เมื่อพระมหากษัตริย พระมเหสี สวรรคต จะมีการทําบุญตาม
ประเพณี ดนตรีไทยก็จะมีสวนเกี่ยวของ
10.3.2 นาฏศิลปและดนตรีไทยในงานอาชีพ
 อาชีพหลักของคนไทย คือ การเกษตร เกษตรกรเปนกลุมที่สรางสรรคงานศิลปะใหกับชาติหลาย
แขนง เมื่อพักจากงานไรนา ก็จะมารองรําทําเพลงพักผอนหยอนใจในปจจุบันมีอาชีพที่เกี่ยวของกับ
ดนตรีและนาฏศิลปหลายอาชีพ
 อาชีพดานการแสดง
 อาชีพครู
 อาชีพดานงานประดิษฐ
 อาชีพประดิษฐหุนจําลอง และของจิ๋ว
 คาขาย
 มัคคุเทศก
 นักจัดรายการ
 นักประพันธ
 นักวิชาการ
 นักศิลปะ
 การสรางสื่อ
อาชีพตาง ๆ ที่กลาวมาแลวนั้น เปนอาชีพที่เปนของคนไทยสามารถจัดการไดอยางครบวงจร ตั้งแต
ผลิตวัตถุดิบออกมาเพื่อทําเปนเครื่องดนตรี มีการเรียนการสอนอาชีพครูดนตรีและนาฏศิลป
การผลิตสื่อวีดิทัศนเกี่ยวกับดนตรี และนาฏศิลปไทยยังมีทํากันอยูเสมอ เพื่อเปนสื่อการสอนใหกับ
โรงเรียนตาง ๆ และสงออกไปยังตางประเทศ
10.4 แนวโนมของนาฏศิลปและดนตรีไทยในสังคมปจจุบัน
10.4.1 การเรียนการสอนนาฏศิลปและดนตรีไทย
¾ การเรียนการสอนในโรงเรียน
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นอกจากการเรียนการสอนนาฏศิลป และดนตรีไทยที่วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิล
ปากรแลวในโรงเรียนระดับประถมศึกษาก็มีหลักสูตรบังคับที่ตองเรียนดนตรีไทยและนาฏศิลปไทย แตใน
ความเปนจริง บางโรงเรียนมักจะหาครูสอนดนตรีไทยและนาฏศิลปไทยไมได จึงมีผลกระทบทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น เชน ใหเด็กรองเพลงตามสมัยนิยม
¾ การเรียนการสอนนอกโรงเรียน
นอกจากการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยทั่วไปแลว ยังมีการศึกษานอกโรงเรียน
หรือเปนการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนการสอนทั้งในโรงเรียนและนอกโรง
เรียน สงเสริมทั้งทางดานวิชาการและทักษะ รวมทั้งวัฒนธรรมทางดานดนตรีไทยและนาฏศิลป
10.4.2 นาฏศิลปและดนตรีไทยรวมสมัย

ในปจจุบันทั้งดนตรีไทยและนาฏศิลปมีการเปลี่ยนแปลงใหเขากับสมัยนิยม
แตรูปแบบเดิมก็ยังคงอยูแตมีการเปลี่ยนแปลงประยุกตใหเขาสมัยก็มีหลายรูปแบบ ดนตรีไทยรวมสมัยมี
เดนอยู 3 กลุม คือ เพลงสุนทราภรณ เพลงจากวงดนตรีประยุกต เพลงลูกทุง

นาฏศิลปรวมสมัย มีผูคิดการแสดงแนวนาฏศิลปรวมสมัยขึ้นมาใ

ปจจุบัน จะเห็นไดจากการแสดงของคณะที่มีชื่อเสียงโดงดังคือ “คณะภัทรา
วดี” ซึ่งจะเนนนาฏศิลปประยุกต นาฏศิลปรวมสมัยดูไดในหลายอารมณและมีรูปแบบที่หลากหลาย ให
อิสระแกผูคิดสรางงาน ดนตรีที่ใชประกอบการแสดงหลากหลาย ใชทั้งดนตรีสากล ดนตรีไทย ดนตรี
ประยุกต รวมทั้งดนตรีไทย และดนตรีสากลเขาดวยกัน

