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	 หนังสือเรยีน	รายวชิาพืน้ฐาน	นาฏศลิปŠ	ชัน้มธัยมศกึษาปที	่1	เลม่นีจ้ดัทำ	ขึน้ตามหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	โดยมีเปาหมายให้นักเรียนและครูผู้สอนใช้เปน
สื่อในการจัดการเรียนรู้	 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามสาระ	 มาตรฐานการเรียนรู้	 ตัวชี้วัด	
และสาระการเรียนรู้แกนกลางที่หลักสูตรกำ	หนด	 รวมทั้งพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสำ	คัญ
ตามที่ต้องการทั้งด้านการสื่อสาร	 การคิด	 การแก้ปญหา	 การใช้ทักษะชีวิต	 และการใช้เทคโนโลยี	
ตลอดจนพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ทำ	ประโยชน์ให้สังคม	 เพ่ือให้สามารถ
ดำ	รงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข

	 หนังสือเรียน	 รายวิชาพื้นฐาน	นาฏศิลปŠ	 เล่มนี้ยึดแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เปนสำ	คญั	ใช้หลักการสง่เสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจธรรมชาติของนาฏศลิป	และสามารถ
นำ	ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ	วันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	 โดยพัฒนานักเรียน
แบบองค์รวมอยู่บนพื้นฐานของการบูรณาการความคิดรวบยอด	 ที่เน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วย
กระบวนการที่เน้นการปฏิบัติ	(Active	Learning)	และเรียนรู้โดยใช้สมองเปนฐาน	(Brain-based	
Learning)	ซึ่งเน้นการเรียนรู้ให้ตรงกับรูปแบบการเรียนรู้	(Learning	Styles)	เน้นทักษะที่สร้างเสริม
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน	ซึ่งเปนผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดตามหลักสูตร

	 การจัดทำ	หนังสือเรียน	รายวิชาพื้นฐาน	นาฏศิลปŠ	เล่มนี้คณะผู้จัดทำ	ซึ่งเปนผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวชิาและการพฒันาสือ่การเรยีนรูไ้ดก้ำ	หนดหนว่ยการเรยีนรู	้และออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู	้	
แบบฝกทักษะ	 กระบวนการทางนาฏศิลป	 กิจกรรมเสนอแนะ	 โครงงาน	 การประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจำ	วัน	และคำ	ถามทบทวน	อยู่ในเล่มเดียว

 หวังเปนอย่างยิ่งว่า	หนังสือเรียน	รายวิชาพื้นฐาน	นาฏศิลปŠ	เล่มนี้จะสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
พฒันาความรูด้า้นนาฏศลิป	และสนบัสนุนการปฏริปูการเรยีนรู้ตามเจตนารมณข์องพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ	พุทธศักราช	2542

คณะผู้จัดทำ	

คํานํา



  หนังสือเรียน	รายวิชาพื้นฐาน	นาฏศิลปŠ	ชั้นมัธยมศึกษาปที่	1	ได้ออกแบบหน่วยการเรียนรู ้
ให้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย
  1.	มาตรฐานการเรยีนรู	้ เปนเปาหมายทีต้่องการให้เกิดขึน้กับนกัเรยีนเมือ่จบการศกึษาในหน่วย
การเรียนรู้นัน้	ๆ	หรอืเม่ือจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
  2.	ตวัชีวั้ดชัน้ป	ระบตุวัชีว้ดัซ่ึงเปนเปาหมายในการพัฒนานกัเรยีนทีส่อดคล้องกบัเนือ้หาในหน่วย
การเรียนรู้
  3.	ประโยชน์จากการเรยีน	นําเสนอไว้เพือ่กระตุน้ให้นกัเรยีนนาํความรูแ้ละทกัษะจากการเรยีนไป
ใช้ในชีวติประจาํวนั
  4.	คําถามนํา	เปนคําถามหรอืสถานการณ์ทีก่ระตุน้ให้นกัเรยีนเกดิความสนใจ	ต้องการทีจ่ะค้นหา
คาํตอบ
  5.	เนือ้หา	 ตรงตามมาตรฐานการเรยีนรู	้ ตวัชีวั้ดชัน้ป	 และสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง	 โดยแบ่ง
เนื้อหาเปนช่วง	 ๆ	 แล้วแทรกกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่พอเหมาะกับการเรียน	 รวมทั้งมีการนําเสนอ
ด้วยภาพ	ตาราง	แผนภูมิ	และแผนทีค่วามคิด	เพือ่เปนส่ือให้นกัเรียนสร้างความคดิรวบยอดและเกดิความ
เข้าใจท่ีคงทน
  6.	เกร็ดควรรู	้เปนความรูเ้พือ่เพิม่พูนให้นกัเรยีนมีความรูก้ว้างขวางขึน้
  7.	แหล่งค้นข้อมูล	(WEB	GUIDE)	เปนแหล่งเรียนรู้จากเว็บไซต์	เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
เนื้อหาที่สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน	
  8.	กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้	 (ฝƒกฝนนาฏศิลปŠ)	 เปนกิจกรรมที่กําหนดไว้เมื่อจบเนื้อหา
แต่ละช่วง	แต่ละตอนเพือ่ให้นักเรยีนได้ปฏิบตัเิพือ่ให้เกดิการเรยีนรู	้เปนกจิกรรมทีห่ลากหลาย	ใช้แนวคดิ
ทฤษฎีต่าง	 ๆ	 ให้สอดคล้องกับเนื้อหา	 เหมาะสมกับวัย	 สะดวกในการปฏิบัติ	 กระตุ้นให้นักเรียนได้คิด	
และส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม	
  9.	สรุป	 ได้จัดทําสรุปเปนผังมโนทัศน์	 (concept	 map)	 เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เปนบทสรุป
ทบทวนความรู้	โดยวิธีการจินตภาพจากผังมโนทัศน์ที่ได้สรุปเนื้อหาที่ได้จัดทําไว้
 10.	กิจกรรมเสนอแนะ	 เปนกิจกรรมเสนอแนะให้นักเรียนได้ปฏิบัติ	 เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
การวางแผน	และการแก้ปญหาของนักเรียน
 11.	 โครงงาน	 เปนการให้นักเรียนปฏิบัติโครงงาน	 โดยเสนอแนะหัวข้อโครงงานและแนวทางการ
ปฏบิตัิ	
 12.	การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน	เปนกิจกรรมที่เสนอแนะให้นักเรียนได้นําความรู้	ทักษะไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน	
 13.	คําถามทบทวน	เปนคําถามเพื่อทบทวนผลการเรียนรู้ของนักเรียน
 14.	บรรณานุกรม	เปนรายชื่อหนังสือ	เอกสาร	เว็บไซต์ที่ใช้ประกอบการเขียน
 15.	อภิธานศพัท์	เปนคําสาํคัญทีแ่ทรกอยู่ในเนือ้หาซึง่พมิพ์ด้วยสแีดงและนาํมาจดัเรยีงตามลาํดบั
ตวัอกัษรและอธบิาย
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หน่วยการเรียนรู้ที ่1
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฏศิลป์และละครของไทย

 อธิบายประเภทของละครไทยใน 
แต่ละสมัยและบอกถึงสิ่งที่มีอิทธิพล 
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้

 นักเรียนคิดว่าละครไทยแบ่งออก
เป็นกี่ประเภท	อะไรบ้าง

ประโยชน์จากการเรียน คำาถามนำา



2 หนังสือเรียน	รายวิชาพื้นฐาน	นาฏศิลป์	ม.	1

1. ประเภทของละครไทยในแตละสมัย

	 ละครเปน็การแสดงประเภทหนึง่	ทีน่ำ	เรือ่งราวหรอืความเป็นมาของมนษุยใ์นชวีติจรงิมาแสดง
ให้ดูบนเวที	 โดยผู้แสดงจะเป็นผู้สื่อความหมายหรือเรื่องราวต่าง	 ๆ	 ให้แก่ผู้ชม	 เพื่อให้เกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงใจ
 ละครไทยมปีระวตัคิวามเปน็มาตัง้แตส่มยัโบราณ	เปน็มรดกทางวัฒนธรรมทีม่คีณุคา่อย่างหนึง่ 
แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทย	ซึ่งละครแบ่งออกเป็นประเภทต่าง	ๆ	ดังนี้

	 จะเห็นได้ว่าละครไทยมีวิวัฒนาการมาช้านาน	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการแสดงละคร
เกดิข้ึนมากมายหลายประเภท	ซึง่แตล่ะประเภทลว้นมคีณุคา่ทีค่นรุน่หลงัควรทีจ่ะตระหนกัและเหน็
คุณค่ามรดกที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์	และสืบทอดมาจนเป็นเอกลักษณ์ของชาติ	

 1.1ละครรําแบบดั้งเดิม

	 เป็นละครรำ	ที่เก่าแก่ที่สุด	เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา	และสืบทอดมาถึงปัจจุบัน	ได้แก่

ละครรำ แบบดั้งเดิม ละครรำ แบบปรับปรุง ละครที่พัฒนาขึ้นใหม‹

ละครชาตรี ละครดึกดำ	บรรพ์ ละครร้อง ละครร้องล้วน	ๆ

ละครร้องสลับพูด

ละครนอก ละครพันทาง ละครสังคีต

ละครพูด ละครพูดล้วน	ๆ

ละครพูดร้อยกรอง
ละครพูดสลับลำ	

ละครใน ละครเสภา ละครอิงประวัติศาสตร์

ละครเพลง

ละครเวที

ละครวิทยุ

ละครโทรทัศน์

แบ่งเป็น

ละครรำ แบบดั้งเดิม

ละครในละครนอกละครชาตรี
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 1) ละครชาตร ีเปน็ละครรำ	ทีม่คีวามเก่าแกท่ีส่ดุถอืเปน็ละครรำ	ชนดิแรกของไทยทีเ่ริม่มกีาร
แสดงเป็นเรื่องราว	 พัฒนามาจากการแสดงโนรา	 บ้างก็ว่าเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา	 และแพร่
หลายไปทางใต้	บ้างก็ว่าเกิดขึ้นในภาคใต้	ใช้ผู้แสดงชาย	3	คน	ประกอบด้วย	ตัวนายโรง	ตัวนาง	
และตัวตลก	เป็นการแสดงละครแบบละครเร่	ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่
หวั	ได้มีการนำ	เอาละครชาตรมีาผสมผสานกับการแสดงละครนอกจงึเรียกวา่	“ละครชาตรเีขา้เครือ่ง” 
หรือ	“ละครชาตรีเครื่องใหญ่”	

ละครชาตรีเข้าเครื่องเรื่องรถเสน	ตอนรถเสนจับม้า

 ลักษณะการแสดง การแสดงละครชาตรีเป็นการแสดงที่ดำ	เนินเรื่องแบบรวบรัด	 และไม่
พิถีพิถันในการแสดงมากนัก	เรื่องที่นิยมนำ	มาแสดง	คือ	เรื่องมโนราห์	เรียกว่า	โนรา	การแสดง
เริ่มจากการโหมโรงก่อนเพื่อเรียกคนดูแล้วเร่ิมแสดงด้วยการไหว้ครู	 แล้วจึงดำ	เนินเนื้อเรื่อง	 โดย
ตัวละครจะร้องรำ	และเจรจาไปตามเนื้อเรื่อง	 ผู้แสดงจะต้องใช้ความสามารถในการขับร้อง	 การรำ		
และการพูดให้กินใจ	ทำ	ให้ผู้ชมเกิดอารมณ์คล้อยตาม

 เรื่องที่ใชŒในการแสดง ละครชาตรีนิยมแสดงเรื่อง	มโนราห์	และเรื่อง	รถเสน	

 เครื่องแต‹งกาย	แต่เดิมตัวละครไม่สวมเสื้อ	เพราะว่าตัวละครเป็นชายล้วน	ตัวนายโรงแต่ง
ยืนเครื่อง	ต่อมามีผู้หญิงแสดงด้วยจึงสวมเสื้อ	ส่วนตัวนางแต่งยืนเครื่อง
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ละครนอกเรื่องสังข์ทอง	ตอนหาปลา

 2) ละครนอก เป็นละครรำ	ที่พัฒนามาจากละครชาตรี	 มีการเพิ่มตัวละครตามเนื้อเรื่อง
แต่ยังคงใช้ผู้แสดงเป็นชายล้วน	 เป็นการแสดงละครที่มีความสนุกสนาน	 ตลกขบขัน	 ไม่พิถีพิถัน
เรื่องการร่ายรำ	มีการดำ	เนินเรื่องที่รวดเร็ว	ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงปลายรัชกาลที่	2	นางใน
ราชสำ	นักได้แสดงละครนอกแบบหลวง	คือ	ลักษณะการแสดงแบบละครนอก	แต่มุ่งความงดงาม
ของท่ารำ	และความไพเราะของเพลงร้องแบบละครใน	 ลักษณะการแสดงละครนอกดังกล่าวเป็น
รูปแบบของการแสดงละครนอกแบบหลวง	เป็นละครที่เกิดจากการแสดงละครนอกผสมผสานกับ
การแสดงละครใน
 ลักษณะการแสดง	 มุ่งเน้นเสนอเนื้อเรื่องมากกว่าการร่ายรำ		 เพราะต้องการดำ	เนินเรื่องให้
รวดเร็ว	โลดโผน	และตลกขบขัน	ไม่เคร่งครัดต่อระเบียบแบบแผน	จารีตประเพณี	แม้แต่อิริยาบถ
ของตัวละครที่แสดงเป็นตัวพระหรือตัวนางก็มีอิริยาบถแบบชาวบ้านธรรมดา	 ใช้คำ	พูดธรรมดา
การร่ายรำ	ต้องกระฉับกระเฉงว่องไว	เป็นละครที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า	“ละครตลาด”
 เร่ืองทีใ่ชŒในการแสดง	ละครนอกในสมยักรงุศรอียธุยา	นยิมเลน่กนัหลายเรือ่งแตไ่มป่รากฏ
นามผู้แต่ง	ได้แก่		การะเกด	คาวี	ไชยทัต	พิกุลทอง	พิมสวรรค์	พิณสุริยวงศ์	มโนราห์	โม่งปา	
มณีพิชัย	 สังข์ทอง	 สังข์ศิลป์ชัย	 สุวรรณศิลป์	 สุวรรณหงส์	 โสวัต	 ไกรทอง	 โคบุตร	 ไชยเชษฐ์	
พระรถ	และศิลปสุริยวงศ์	ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ไดท้รงนำ	บทละครสมยักรงุศรอียธุยามาพระราชนพินธข์ึน้ใหมบ่างตอน	เพือ่ใหเ้หมาะกบัการแสดง
ละคร	ทรงพระราชนิพนธ์ใหม่	 5	 เรื่อง	 ได้แก่	 ไกรทอง	คาวี	 ไชยเชษฐ์	 สังข์ทอง	 และมณีพิชัย	
และพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวัทรงพระราชนพินธเ์รือ่ง	สงัขศ์ลิป์ชยั	ไวต้ั้งแต่ยงัทรงมไิด้
ครองราชย์	
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 เครือ่งแต‹งกาย	แตง่กายแบบชาวบา้นธรรมดา	ถา้เปน็ตวันางจะใชผ้า้ขาวมา้หม่แบบสไบเฉยีง	
เพื่อให้ผู้ชมทราบว่าเป็นตัวนาง	 แต่ถ้าเป็นตัวยักษ์ก็จะเขียนหน้าหรือใส่หน้ากาก	 ต่อมาได้มีการ
แต่งกายให้สวยงามวิจิตรพิสดารมากขึ้นโดยเลียนแบบมาจากละครใน
 เพลงรŒองและวงดนตรีที่ใชŒในการแสดง	 แต่เดิมใช้วงปพาทย์เครื่องห้าบรรเลงประกอบ
การแสดง	 แต่ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับการแสดง	 เพลงที่ใช้ร้องประกอบ
การแสดงส่วนมากเป็นเพลงจังหวะชั้นเดียวหรือสองชั้นที่มีจังหวะรวดเร็ว	 ดำ	เนินเรื่องด้วยเพลง
ร่ายนอก	ระดับเสียงและการบรรเลงดนตรีใช้ทางนอก	ซึ่งมีความเหมาะสมกับเสียงของผู้ชาย
 3) ละครใน	เปน็ละครทีพ่ระมหากษตัรยิโ์ปรดเกลา้ฯ	ใหม้ขีึน้ในเขตพระราชฐาน	สนันษิฐาน
ว่าเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ	 คำ	ว่าละครในมาจากคำ	ว่า	 “ละครนางใน”	 หรือ	 “ละคร
ข้างใน”	 ละครในไม่ได้หมายถึงเฉพาะละครผู้หญิงหรือละครของหลวงเท่านั้น	 แต่ละครในจะมี
แบบแผนของตนเอง	 แต่เดิมใช้ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน	 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจา้อยูห่วัทรงอนญุาตใหผู้้ชายแสดงละครในได	้ละครในเปน็ละครทีเ่กิดจากการปรบัปรงุละครนอก
ให้มีแบบแผน	ซึ่งไม่เหมือนการแสดงชนิดอื่น	ๆ 	ที่สำ	คัญก็คือ	“มุ่งความงดงามประณีตบรรจงของ
ท่ารำ		 และฟังความไพเราะของดนตรี”	 การดำ	เนินเรื่องช้า	 รักษาจารีตประเพณี	 ไม่นิยมเล่นตลก
ขบขัน
 ลักษณะการแสดง	 เป็นละครที่มุ่งศิลปะการร่ายรำ		 การรำ	ต้องมีความแช่มช้อย	 สง่างาม
ไม่นิยมแสดงตลกขบขันหรือโลดโผน	 ต้องรักษาแบบแผนจารีตประเพณี	 ใช้ถ้อยคำ	สละสลวย
ไม่รุกเร้าเหมือนละครนอก	การขับร้องหรือการเจรจาจะใช้ต้นเสียงร้องหรือเจรจาแทน	และมีลูกคู่
ร้องลำ	นำ	เพลงต่าง	ๆ	

ละครในเรื่องอุณรุทละครในเรื่องอุณรุท
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 เรื่องที่ใชŒแสดง	 เรื่องที่นำ	มาแสดงละครในมีเฉพาะ	3	เรื่อง	คือ	 เรื่อง	อุณรุท	รามเกียรติ์	
และอิเหนา	ซึ่งละครนอกจะไม่แสดง	
 เครื่องแต‹งกาย ผู้แสดงแต่งกายยืนเครื่องพระ–นาง	มีความพิถีพิถัน	และมีความงดงาม
 วงดนตรีที่ใชŒในการแสดง	ใช้วงปพาทย์เครื่องคู่หรือเครื่องใหญ่ตามความเหมาะสม

	 ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับละครรำ	แบบดั้งเดิม	สรุปเป็นรายงาน

ฝกฝนนาฏศิลป

 1) ละครดึกดำ บรรพ� เป็นละครรำ	ที่เกิดข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หวั	ซึง่ไดร้บัอทิธพิลมาจากการแสดงของชาวตะวนัตก	พระองคม์พีระราชดำ	รสัใหม้กีารจดัการแสดง
เพ่ือใช้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง	 เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์	 (ม.ร.ว.หลาน	 กุญชร)

 เป็นการนำ	ละครรำ	แบบดั้งเดิมมาพัฒนาปรับปรุงใหม่	 ละครรำ	แบบปรังปรุงเกิดขึ้นในสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ช่วงปลายรัชกาลที่	4	ถึงรัชกาลที่	5	และสืบทอดมาถึงปัจจุบัน	ได้แก่

 1.2ละครรําแบบปรับปรุง

ซึ่งในขณะนั้นดํารงตําแหน่งอธิบดี
กรมมหรสพ	 จึงสนองพระราชดำ	รัส
แล้วกราบทูลขอให้สมเด็จพระเจ้า-
บรมวงศ์เธอ	เจ้าฟากรมพระยานริศ-
รานวุดัตวิงศใ์หท้รงชว่ยในการจดัการ
แสดงขึ้น	 โดยการนําบทละครมา
ร้องเป็นเรื่องราวเกิดเป็นการแสดงที่
เรียกว่า	 “คอนเสิร์ตเรื่อง”	จัดแสดง
เพื่อต้อนรับชาวต่างชาติ	ต่อมามีการ	
นำ	เอาบทละครพระราชนิพนธ์มาร้อง
เป็นเรื่องราว	 ตัวละครแต่งกายด้วย
ชุดเครื่อง	 ออกมายืนเป็นภาพนิ่ง

ประกอบการแสดงเรียกว่า	“ตาโบลวิวัง”	

แบ่งเป็น

ละครรำ แบบปรับปรุง

ละครเสภาละครพันทางละครดึกดำ บรรพ�

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำ	รงราชานุภาพ

พระราชวรวงศ์เธอ	
กรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา
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	 ต่อมาเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์	(ม.ร.ว.หลาน	กุญชร)	เดินทางไปยุโรปได้เห็นการแสดง
โอเปราของชาวยุโรปจึงเกิดความประทับใจในลักษณะของการแสดงโอเปรา	 แล้วกลับมากราบทูล
ชวนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ให้ร่วมกันคิดการแสดงขึ้นมา
ใหมโ่ดยปรับปรงุละครรำ	แบบเดิมใหมี้วิธีการแสดงทีแ่ตกตา่งไปจากเดมิ	โดยนำ	เอาลกัษณะของการ
แสดงละครในมาผสมผสานกับการแสดงละครโอเปรา	ทีใ่หต้วัละครร้องและรำ	เองแบบละครโอเปรา	
แต่ยังคงแบบแผนของการแสดงละครในไว้	 บทร้องให้มีแต่บทที่เป็นคำ	พูด	 และตัดบทที่แสดง
กิริยาออก	 คำ	ว่าละครดึกดำ	บรรพ์นั้นเรียกชื่อตามโรงละครท่ีชื่อว่า	 “โรงละครดึกดำ	บรรพ์”	 ของ
เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ได้สร้างขึ้นในบ้านของท่านบริเวณริมถนนอัษฎางค์	
 ละครดึกดำ	บรรพ์จัดแสดงครั้งแรกเมื่อป	พ.ศ.	2442	ในงานเลี้ยงต้อนรับแขกเมือง	นอกจากน้ี
ก็ยังจัดแสดงละครดึกดำ	บรรพ์ให้ชมเหมือนกับโรงละครอื่น	ๆ 	จนถึงป	พ.ศ.	2452	รวมเป็นระยะ
เวลา	 10	 ป	 เมื่อเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ได้ลาออกจากราชการละครดึกดำ	บรรพ์จึงเลิกเล่น
บทละครจึงกระจัดกระจาย	แต่ก็ยังพอมีผู้เก็บรวบรวมเอาไว้บ้าง
 ลกัษณะการแสดง การแสดงละครดกึดำ	บรรพ์ผู้แสดงจะต้องเป็นผู้ท่ีมคีวามสามารถทางการ
แสดงเป็นอยา่งสูงเพราะผูแ้สดงจะตอ้งรอ้งเองรำ	เอง	หรอือาจกลา่วไดว้า่ผูแ้สดงจะตอ้งมคีณุสมบตัิ
พิเศษ	คือ	รูปงาม	รำ	งาม	และเสียงไพเราะ	บทที่ใช้ในการแสดงจะไม่มีบทบรรยายที่กล่าวถึงกิริยา
อาการต่าง	ๆ	ของตัวละคร	มีแต่บทร้องที่เป็นคำ	พูดของตัวละคร	ผู้ชมจะต้องฟังจากบทร้องและ
บทเจรจาซึ่งมีทั้งเป็นคำ	กลอนเพื่อให้ไพเราะน่าฟังและจดจำ	ได้ง่าย	 แต่ต้องเจรจาให้เหมือนกับการ
พดูจริง	ๆ 	ไมเ่หมอืนกบัการอา่นกลอน	และบางตอนกอ็าจจะแทรกบทเจรจาแบบรอ้ยแกว้	เพ่ือเพ่ิม
ความสนุกสนาน	เพลงที่ร้องจะมีปพาทย์รับและมีเพลงหน้าพาทย์ประกอบเพื่อเป็นการดำ	เนินเรื่อง
ไปในตัว	มีการเปลีย่นฉากและการใชเ้ทคนคิพเิศษตา่ง	ๆ 	มาชว่ยในการแสดงเพ่ือใหผู้ช้มเกดิอารมณ์
คล้อยตามและมีความรู้สึกเคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง

ละครดึกดำ	บรรพ์เรื่องอุณรุท	ตอนพระจักรกฤษณ์ทรงครุฑ
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 เร่ืองท่ีใชŒในการแสดง	เรือ่งทีใ่ชใ้นการแสดงละครดกึดำ	บรรพน์ัน้เปน็บทละครทีแ่ตง่ขึน้ใหม่
เพ่ือให้เหมาะสมกบัการแสดงละครประเภทนี	้ซึง่สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ	เจา้ฟากรมพระยานรศิ
รานุวัดติวงศ์ได้ทรงปรับปรุงไว้มี	8	เรื่อง	คือ	สังข์ทอง	คาวี	อิเหนา	สังข์ศิลป์ชัย	กรุงพาณชมทวีป	
รามเกยีรติ	์ตอนศรูปนขา	อณุรุท	และมณพีชิยั	พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงปรบัปรงุ
บทละครดึกดำ	บรรพไ์วม้	ี3	เรือ่ง	คอื	ศกนุตลา	ทา้วแสนปม	และพระเกยีรตริถ	และสมเดจ็พระเจา้
บรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย	ทรงนิพนธ์บทละครดึกดำ	บรรพ์ไว้	 3	 เรื่อง	คือ	
สองกรวรวิก	จันทกินรี	และพระยศเกตุ

	 เนือ้เรือ่งทีน่ำ	มาแสดงละครดกึดำ	บรรพน์ัน้ตัดมาแสดงเฉพาะฉากทีต้่องการนำ	มาแสดง	เชน่
บทละครเรื่องอิเหนา	ตอนท้าวดาหาใช้บน	ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟากรมพระยานริศ
รานุวัดติวงศ์	 ทรงตัดตอนมาตั้งแต่ตอนอิเหนาพบนางค่อมหลงทางจึงพาไปส่งและได้ฝากดอก
ลำ	เจียกไปให้กับนางบุษบาจนถึงตอนท้าวดาหาบวงสรวงและให้ขับรำ		 บทละครดึกดำ	บรรพ์เรื่อง
อิเหนานี้แบ่งออกเป็น	3	ตอน	5	ฉาก	คือ	

 ตอนที่ 1	ตัดดอกไม้ฉายกริช	ฉากที่	1	ปา	ฉากที่	2	ลานวัด	
 ตอนที่ 2	ไหว้พระ	ฉากที่	3	หน้าวิหาร	ฉากที่	4	ในวิหารน้อย
 ตอนที่ 3	บวงสรวง	ฉากที่	 5	 ในวิหารใหญ่	ขอยกตัวอย่างตอนที่	 2	 ไหว้พระ	ฉากที่	 3
หน้าวิหาร	เพื่อให้เห็นลักษณะของบทละครดึกดำ	บรรพ์

ตัวอย‹าง บทละครดึกดำ บรรพ� เรื่องอิเหนา
บทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

ตอนที่ 2 ไหวŒพระ

โหมโรงกลาง
 ปพาทย�ทำ เพลงลมพัดชายเขา 

 ฉากที่ 3 หนŒาพระวิหาร 

(อิเหนากับสังคามารตานั่งอยู่หน้าวิหาร	ดูพี่เลี้ยงและกิดาหยันวิ่งเต้นเล่นอะไรต่าง	ๆ
ทีหลังเล่นงูกินหาง	พี่เลี้ยงเป็นพ่องูแม่งู	กิดาหยันเป็นลูกงู)

รŒองลำ งูกลืนหาง

   พ‹องู	 แม่เอยแม่งู	 เจ้าไปอยู่ที่ไหนมา

   แม‹งู	 ฉันไปกินน้ำ	หนา	 กลับมาเมื่อตะกี้

   พ‹องู	 ไปกินน้ำ	บ่อไหน	 จงบอกไปให้ถ้วนถี่

   แม‹งู	 ฉันจะบอกบัดเดี๋ยวนี้
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   พ‹องู	 	 บอกไปซีอย่าเนิ่นช้า

   แม‹งู	 ไปกินน้ำ	เอย	 ไปกินน้ำ	บ่อหิน

   ลูกงู	 ไปกินน้ำ	บ่อหิน	 บินไปบินมา	(ทวน)

   แม‹งู	 บินเอยบินร่อน	 ดังกินนรบนเวหา

   ลูกงู	 รักเจ้ากินรา	 บินมาบินไปเอยฯ	(ทวน)

   พ‹องู	 เราจะขอถามอีกสักหน่อย	 	

   แม‹งู	 	 ถามอะไรบ่อยบ่อยไปทีเดียว

   พ‹องู	 เออเมื่อเจ้าไปเที่ยว	 กินน้ำ	บ่อเดียวหรือไฉน

   แม‹งู	 เราไปกินอีกบ่อ	 หนึ่งหนาเจ้าพ่องูใหญ่

   พ‹องู	 กินน้ำ	บ่ออะไร	 จงบอกไปเร็วเถิดหนา

   แม‹งู	 ไปกินน้ำ	เอย	 กินน้ำ	บ่อโศก

   ลูกงู	 ไปกินน้ำ	บ่อโศก	 โยกไปโยกมา	(ทวน)

   แม‹งู	 โศกเอยโศกเศร้า	 คิดถึงเจ้าทุกเวลา

   ลูกงู	 รักเจ้าพวงดอกโศก	 โยกมาโยกไปเอย	(ทวน)

(เจรจา)

   แม‹งู	 กินหัวหรือกินหาง

   พ‹องู	 กินกลางตลอดตัว	(ไล่)

(นางกำ	นัลออก)

 นางกำ นัล	 นี่ใคร	พวกไหนน่ะ	มาเล่นอึกทึกครึกโครมอยู่ที่นี่	จนจะค่ำ	อยู่รำ	มะร่อละยังไม่

	 	 	 กลับอีก	พระประทีปจะเสด็จขึ้นมาแน่ะไปเสียให้พ้น

(กลับเข้าโรง)

ปพาทย�รัว 

(อิเหนาไล่เสนาเข้าโรง	แต่ตัวอิเหนา	สังคามารตา	และประสันตา	หลบเข้าวิหาร)

ปพาทย�ทำ เพลงเร็ว 

(มะเดหวี	บุษบา	กับสี่พี่เลี้ยงและนางกำ	นัลออก	มะเดหวีห้ามนางกำ	นัลให้อยู่แต่หน้าวิหาร)

ปดฉาก 

ปพาทย�ทำ เพลงเชิด 
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	 จะเห็นได้ว่าบทละครดึกดำ	บรรพ์นั้นจะยังคงเน้นเนื้อเรื่องเดิมไว้แต่จะมีการนำ	บทละครมา
ดัดแปลง	 หรือตัดตอนที่แสดงออกถึงกิริยาอาการของตัวละครออก	 เพื่อให้บทละครนั้นมีความ
กระชับ	ดำ	เนินเรื่องได้รวดเร็ว	และมีดนตรีที่ไพเราะประกอบการชมการแสดง
 เคร่ืองแต‹งกาย	ผูแ้สดงแตง่กายยืนเครือ่งพระ–นาง	เหมอืนกบัการแสดงละครใน	มกีารแตง่
หนา้ตวัละครใหส้วยงาม	มกีารเขยีนหน้าตวัละครยกัษ์และเงาะแทนการสวมหวัโขน	เพ่ือใหด้สูมจรงิ
และมีความเป็นธรรมชาติ
 วงดนตรีที่ใชŒในการแสดง	 วงดนตรีที่ใช้ในการแสดงใช้วงปพาทย์ดึกดำ	บรรพ์ประกอบการ
แสดง	ซึ่งมีเสียงทุ้มเหมาะกับโรงละครที่ใช้ในการแสดง
 2) ละครพันทาง	 เป็นละครรำ	ที่เกิดขึ้นช่วงปลายรัชกาลที่	 4	 แต่ปรากฏหลักฐานชัดเจนใน
สมัยรัชกาลที่	5	ผู้ที่ริเริ่มการแสดงละครชนิดนี้	คือ	เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำ	รง	ท่านเป็นเจ้าของ
คณะละคร	 แต่เดิมคณะละครของท่านจัดแสดงละครนอกและละครใน	 ต่อมาท่านได้เดินทางไป
ยุโรปจึงนำ	เอาการแสดงละครยุโรปมาปรับปรุงละครของท่านให้มีความแปลกใหม่	โดยยึดรูปแบบ
ของการแสดงละครนอกแต่มีลักษณะคล้ายกับละครพูด	มีการเจรจาดำ	เนินเรื่องด้วยคำ	ร้องมีเพลง
หนา้พาทยเ์หมอืนกับการแสดงละครนอก	เจ้าพระยามหนิทรศกัดิ-์ธำ	รงได้ตัง้ชือ่โรงละครของท่านว่า	
“โรงละครปริ้นเธียเตอร์”	 เป็นคณะละครคณะแรกที่เล่นประจำ	และเก็บค่าชมการแสดง	 จัดแสดง
เดือนละ	 7	 วัน	 เมื่อท่านถึงแก่อสัญกรรมแล้วโรงละครจึงตกเป็นของบุตรของท่าน	คือ	 เจ้าหมื่น
ไวยวรนาถ	 (บุศย์)	 และเรียกชื่อใหม่เป็น	 “คณะบุตรมหินทร์”	 คณะละครนี้ได้นำ	ไปจัดแสดงใน
เมืองเซนต์ปเตอร์สเบิร์ก	ประเทศรัสเซีย	

เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำ	รง
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	 ต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์	ได้ปรับปรุงให้มีฉากประกอบการ
แสดงให้เหมือนจริงตามเนื้อเรื่อง	 และยังปรับปรุงลีลาท่ารำ	ของชนต่างชาติกับท่าทางอิริยาบถของ
คนธรรมดาสามัญเข้ามาผสมกัน	ทรงปรับปรุงบทละครเรื่อง	พระลอ	ขึ้นโดยใช้ท่ารำ	แบบไทยผสม
กบัการฟอนรำ	แบบลาว	เพลงรอ้งมสีำ	เนยีงลาวประกอบการแสดง	ซึง่มลีกัษณะเปน็การแสดงละคร
พันทางแต่ยังไม่มีชื่อเรียกจนกระทั่งทรงปรับปรุงบทละครเรื่องพระราชพงศาวดารขึ้น	 ใช้ท่า
รำ	ไทยผสมท่าทางของชาติต่าง	ๆ	และท่าสามัญชน	จึงเรียกละครชนิดนี้ว่า	“ละครพันทาง”	

 ลักษณะการแสดง การแสดงละครพันทางมีการแบ่งฉากตามท้องเรื่อง	 ผู้แสดงมีทั้งชาย
และหญิง	 ดำ	เนินเรื่องด้วยการร้องและการเจรจาโดยมีต้นเสียงและลูกคู่เป็นผู้ร้องและเจรจาแทน	
แต่ก็มีบางครั้งที่ผู้แสดงร้องเอง	 บทร้องและบทเจรจามักเลียนสำ	เนียงภาษาของชนชาติต่าง	 ๆ
เช่น	พม่า	มอญ	จีน	ลาว	เป็นต้น

 เรื่องที่ใชŒในการแสดง เรื่องที่นิยมนำ	มาแสดงจะนำ	มาจากพงศาวดารของชาติต่าง	 ๆ	 เช่น	
จีน	 พม่า	 มอญ	 ลาว	 มาแต่งเป็นบทละครประกอบการแสดง	 เช่น	 ราชาธิราช	 พระลอ	 สามกก
เป็นต้น	หากเป็นเรื่องของไทยก็จะนำ	ตอนที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติมาแต่งเป็นบทละคร	เช่น	นำ	เรื่อง
พระอภัยมณีตอนที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติมา	เช่น	อุศเรน	นางละเวง	เป็นต้น	มาแต่งเป็นบทละคร
พันทางได้เช่นเดียวกัน

ละครพันทางเรื่องพระลอ
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ตัวอย‹างบทละครพันทาง เรื่องพระลอ ตอนลงสวน
บทพระนิพนธ�ของพระเจŒาบรมวงศ�เธอ กรมพระนราธิปประพันธ�พงศ�

 ฉากอุทยาน 
เปดม‹าน 

(เห็นยายตาทำ	งาน	มัคคุเทศก์นำ	พระลอเสด็จออกพร้อมพี่เลี้ยง)
ปพาทย�ทำ เพลงลาวกระแซ

รŒองเพลงลาวกระแซ 

	 	 	 เมื่อนั้น	 พระลอดิลกเลิศเฉิดฉวี
	 	 ปลอมเพศแปลงนามเป็นพราหมณ์ชี	 เหมือนมุนีศรีเกศทรงเวทมนต์
	 	 นายแก้วนายขวัญนั้นเปลี่ยนนาม	 ชื่อนายรามนายรัตไม่ขัดสน
	 	 มัคคุเทศก์นำ	เสด็จจรดล	 ผ่านสถลมารคเข้าอุทยาน
 

ปพาทย�ทำ เพลงเสมอ  
(พระลอ	นายแก้ว	นายขวัญเข้าโรง)

รŒองเพลงเขมรไล‹ควาย

	 	 	 	 บัดนั้น	 มัคคุเทศก์เบิ่งดูรู้ถิ่นฐาน
	 	 	 เห็นยายตาข้ากระไดวุ่นใส่งาน	 ละลนละลานไปหาพูดจากัน
	 	 กระซิบบอกความลับกำ	ชับกำ	ชา	 ว่าพระลอร่มฟามาสวนขวัญ
	 	 ปลอมพระองค์เป็นพราหมณ์งามครัน	 หมายสมสองสาวสวรรค์ขวัญเมือง
	 	 ยายตาข้ากระไดได้ทราบ	 ใจหายวาบตกประหม่าหน้าเหลือง
	 	 กลัวทั้งนายทั้งบุญขุ่นเคือง	 เดินเงื่องเงื่องไปเฝาเจ้าพราหมณ์
	 	 หมอบกราบบาทมูลทูลเชิญ	 พระดำ	เนินลำ	ลองไม่ต้องห้าม
	 	 เห็นดอกไม้ดอกไร่ที่ไหนงาม	 เชิญเก็บเล่นตามอำ	เภอใจ
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(ตา	ยาย	มัคคุเทศก์เข้าโรง)
(พระลอ	นายแก้ว	นายขวัญชมสวน)	

รŒองเพลงลาวชมดง 

	 	 	 การะเกดเหมือนเกศแก้วเกศา	 มลุลีเหมือนบุปผาแม่เกี้ยวเกล้า
	 (สร้อย)	 คู่อ่อนท้าวเขืออะคร้ามงามเอย	 เพื่อนแพงทองเผื่อพี่ปองสมเอย
	 	 	 นางแย้มเหมือนแก้มแม่แย้มเย้า	 ใบโบกเหมือนเจ้าจะกวักกร

(สร้อย)
	 	 	 คณานกแมกไม้อยู่เรียงรัน	 ร้องเรื่อยรับขวัญเหมือนเสียงสมร

(สร้อย)
	 	 	 เห็นโนรีสาลิกาใคร่ว่าวอน	 ฝากอักษรถวายน้องสองพธู

(สร้อย)
	 	 	 ถึงสระบัวยั่วยอพระลอรัก	 ใคร่เก็บฝักหักดอกออกอดสู

(สร้อย)
	 	 	 ผองภมรร่อนเฝาเคล้าเรณู	 เหมือนเย้ยภูธรระเหอยู่เอ้องค์

(สร้อย)
	 	 	 คะนึงนางพลางเสด็จลีลา	 แอบร่มพฤกษาสูงระหง

(สร้อย)
	 	 	 สุคนธรรสหอมหวนลำ	ดวนดง	 เหมือนเจ้าจะส่งกลิ่นถวายราชา

(สร้อย)

ปพาทย�ทำ เพลงฉิ่ง 
(พระลอ	นายแก้ว	นายขวัญเข้าโรง)

ปพาทย�ทำ เพลงเร็ว
(นางรื่น	นางโรยออก)
รŒองเพลงล‹องน‹านใหญ‹

	 	 	 บัดนั้น	 	 	 	 พระพี่เลี้ยงรื่นโรยหยุดยืนหา
	 	 มองไม่เห็นมีใครมา	 	 	 เรียกยายตาข้ากระไดมาไซร้ซัก
	 	 เห็นใครแขกแปลกหน้ามาหรือเปล่า	 ยายตาเฝาละลักละล่ำ	ทำ	อึกอัก
	 	 เห็นสองศิษย์กับพราหมณ์โฉมงามนัก	 เข้ามาพักสักครู่ก็จู่ไป
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รŒองเพลงลาวสวยรวย 

	 สองพี่เลี้ยงแม่เอยหลากจิต	 สงสัยคิดประหลาดใจ	 �	พระลอหน่อไท้		 ท่านแกล้งเป็น
พราหมณ์ปลอมเอย
	 ศิษยท์ัง้คูเ่ทีย่งพีเ่ลีย้งพระลอแลว้	 เหน็หาแคล้วหาแคล้วปูทาย	 สมหมายแล้วเอยสาวมอง
เมินหาหนุ่มอะคร้าว	 เห็นใครน้าวเพิงพุ่ม	 สองพี่เลี้ยงสองเมียงตะคุ่ม	 สุมทุมพฤกษาโพ้นเอย		
	 โน่นนายขวัญนั่นนายแก้ว	 แน่แล้วบ่สงกา	 เดี๋ยวหวนหลบ	 หวนหลบเลี่ยงหน้าซ่อนหา
อยู่ไวไวเอย	 	
	 สองนวลแม่เอยรื่นโรย	 สองชายโชยตามจับ	 สองพี่เลี้ยงสองเลี่ยงขยับ	
ผลับหายบ่มิให้เห็นเอย
	 ล่อสาวสองเผลอไล่เผลอ	 แต่หมายมุ่งตามไป	 เห็นหลงไกลหลงไกลได้ช่องปล่อยให้
สองเจอะเอย

รŒองเพลงลาวดำ เนินทราย 

	 สองนางงามก็เล้าโลมถาม	 พี่เลี้ยงเฉลย	 ชะคนเคยบ่ายเบี่ยง	 เลี่ยงหลอกหลอน
เผือจากบุรีรัมยะนคร	 มโนหร	 น้อ	 มโนหร	 เที่ยวค้ามากับพราหมณ์	 โอ้ว่าปากเอยปาก
ปากเอยค่อยอยากจะหยิก	 ทำ	กลับกลอกหลอกแพลงพลิก	 หัวใจริกริกเคืองเอย
	 ช่างใส่สีทำ	คดีอำ	พราง	 สองนายเอย	 เขารู้ถึงใจ	 ถึงใจพี่เลี้ยง			
เอะ	ถึงพี่จะเลี่ยง		สุดที่จะเลี่ยงแล้วเอย
	 สองพี่เลี้ยงร่ำ	เสียงเสน่หา	 เว้าสาวสมร	 จะตัดรอนร้างไล่เห็นใช่ที่
	 สองรักสองพิสมัยอยู่ในที	 สองระริกระรี้น้อ	 สองระริกซิกซี้	 ซิกซี้ปรีดาเข้าหากัน
 โอ้นายแก้วเอยแก้ว	 	โอ้นายขวัญเอยขวัญ	 แก้วขวัญจะทำ	ฉันใด	 ขอกอดโรยรื่นให้ชื่นใจ 
พี่ปล่อยบ่ได้แล้วเอย
	 สองแอบแทบซุ้ม	 สุมทุมพุ่มพฤกษ์	 ดวงตาเอย	 แสนสุดรัก	 รักนักบ่หน่าย
รักนักบ่หน่าย	 เอะ	รักไปจนตาย	 ความรักบ่หายเหือดเอย

ปพาทย�ทำ เพลงลาวแพน
(พระลอออก)

รŒองเพลงล‹องน‹านเล็ก

	 	 	 บัดนั้น	 	 	 	 นางโรยนางรื่นตื่นนักหนา
	 	 เห็นพระลอดิลกโลกา	 	 	 โสภาเพียงเทพจำ	ลอง
	 	 แข็งขึงตะลึงชมเป็นครู่	 	 	 จึงรู้สึกตัวทั้งสอง
	 	 ตรงเข้ากราบบาทพระทอง	 	 ทูลสนองเชิญสู่ราชสำ	นัก

ปพาทย�รับ
ปดม‹าน
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	 บทละครพันทางเรือ่งพระลอทีย่กตวัอย่างมานีเ้ปน็เรือ่งเกีย่วกบัคนเมืองเหนอื	เมือ่นำ	มาแสดง
เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงจึงใช้	“เพลงลาว”	เป็นส่วนใหญ่	เช่น	เพลงลาวดำ	เนินทราย	เพลงลาว
สวยรวย	เพลงลาวชมดง	เป็นต้น	และคำ	ประพันธ์ที่ใช้จะไม่ได้ใช้กลอนสุภาพแต่งตลอดเหมือนกับ
บทละครนอก	แต่จะมีการแต่งให้เข้ากับเพลงที่ร้องหรือเรียกว่า	“เพลงภาษา” 
 เครื่องแต‹งกาย แต่งกายตามเชื้อชาติและความเป็นจริงของตัวละครในเรื่องนั้น	ๆ
 วงดนตรีทีใ่ชŒในการแสดง	ใชว้งปพาทยไ์มน้วมประกอบการแสดงอาจเปน็วงปพาทยเ์คร่ืองใหญ	่
เครื่องคู่	 หรือเคร่ืองห้าก็ได้	 ใช้ขลุ่ยแทนป	 เพิ่มซออู้	 นอกจากนี้ยังมีการใช้เคร่ืองดนตรีบางช้ิน
มาผสมกบัวงปพาทยด์ว้ย	เพือ่ใชบ้รรเลงบอกใหรู้ว้า่เป็นของชนชาติใด	เชน่	พมา่ใชก้ลองยาว	มอญ
ใช้ตะโพนและปมอญ	เขมรใช้โทน	จีนใช้กลองจีน	เป็นต้น
 3) ละครเสภา	คำ	ว่า	“เสภา”	 เป็นการเล่านิทานหรือการเล่าเรื่องราวต่าง	ๆ	โดยมีกรับเป็น
เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบในการขับ	 การขับเสภามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย	 การขับเสภา
ในสมัยโบราณนั้นไม่มีดนตรีประกอบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
จึงโปรดเกล้าฯ	ให้มีวงปพาทย์บรรเลงประกอบ	
 สมัยรัชกาลที่	3	เกิดเพลงอัตราจังหวะ	3	ชั้นกันอย่างแพร่หลาย	เพลงที่ใช้ร้องในการขับเสภา
จึงเปลี่ยนมาใช้เพลงอัตราจังหวะ	3	ชั้น	และใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้
	 สมัยรัชกาลที	่5	มผีูน้ำ	เอาตวัละครเขา้มาแสดงการรำ	และตบีทตามการขบัเสภาและรอ้งเพลง	
เรยีกวา่	“เสภารำ	”	พระองคโ์ปรดเกลา้ฯ	ใหก้วชีว่ยกนัแตง่บทเสภาเรือ่งนทิราชาครติ	เพือ่ใชข้บัเสภา
ในเวลาทรงเคร่ืองใหญ่	 ซึ่งในสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงคือ	 มีการขับเสภาที่ใช้ภาษาพื้นบ้านมาใช้
สำ	นวนแบบหลวง
 สมัยรัชกาลที่	6	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาดำ	รงราชานุภาพกับพระราชวรวงศ์เธอ 
กรมหมืน่กวพีจนสุ์ปรีชา	ได้ชว่ยกันชำ	ระเสภาขนุชา้งขนุแผน	แกไ้ขกลอนใหมี้ความตอ่เนือ่งกนั	และ
พิมพ์เป็นฉบับหอสมุดแห่งชาติเป็นครั้งแรกเมื่อป	พ.ศ.	2460	ซึ่งถือเป็นแบบแผนของการขับเสภา	
และตอ่มากลายเปน็ละครเสภาจนไดร้บัความนยิมเพราะมอีงคป์ระกอบทีม่คีวามสำ	คญั	คอื	เนือ้เรือ่ง
หรือบทละคร	และตัวละครที่มีลักษณะหลากหลาย

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำ	รงราชานุภาพ

พระราชวรวงศ์เธอ	
กรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา
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 ละครเสภาเป็นละครที่ปรับปรุงขึ้นใหม่มีลักษณะคล้ายกับละครพันทาง	 ซึ่งสมเด็จพระเจ้า-

บรมวงศเ์ธอ	กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศท์รงปรบัปรงุขึน้โดยนำ	เอาการแสดงเสภารำ	มาผสมผสาน

กับการแสดงละครพันทาง	 ยึดรูปแบบวิธีการแสดงละครพันทางเป็นหลัก	 การดำ	เนินเรื่องใช้การ

ขบัเสภาประกอบการรำ	แบบเสภารำ		ทา่รำ	มีทัง้ทา่รำ	ตามแบบละครรำ	และทา่รำ	ทีป่รบัปรงุขึน้ใหมต่าม

บทร้อง	 ซึ่งบทเสภาจะต้องมีการเขียนข้ึนใหม่	 แบ่งออกเป็นฉากเป็นตอน	 จัดแสดงบนเวทีมีการ

เปลี่ยนฉากตามท้องเรื่องหรือเหตุการณ์ในเรื่อง

 ลักษณะการแสดง	ละครเสภาสามารถแบ่งตามลักษณะการแสดงได้ดังนี้

 (1) เสภาทรงเครื่อง ในสมัยรัชกาลที่	4	ได้เกิดวงปพาทย์เครื่องใหญ่	เมื่อปพาทย์โหมโรง

จะเริ่มด้วย	“เพลงรัวประลองเสภา”	ใช้สำ	หรับอุ่นเครื่องนักดนตรีก่อนที่จะทำ	การขับเสภา	ต่อด้วย	

“เพลงโหมโรง”	เช่น	เพลงไอยเรศ	เพลงสะบัดสะบิ้ง	หรือจะนำ	เพลงมาบรรเลงต่อกัน	2–3	เพลง

เป็นชุดสั้น	 ๆ	 เช่น	 เพลงครอบจักรวาลออกม้าย่อง	 หรือเพลงนางกรายออกเพลงสะบัดสะบ้ิง

แต่ไม่ต้องยาวมากและจะตอ้งจบดว้ยเพลงวาเทา่นัน้จงึจะเปน็โหมโรงเสภา	เมือ่ปพาทย์โหมโรงแลว้	

คนขับก็จะขับเสภาไหว้ครูดำ	เนินเรื่อง	จากนั้นร้องส่งเพลงพม่าห้าท่อน	แล้วขับเสภาคั่น	ต่อจากนั้น

ไมม่กีารกำ	หนดเพลงแตจ่ะมกีารสลบักนัเชน่นีจ้นจวนจะหมดเวลา	จงึจะบรรเลงเพลงสง่ทา้ยอกีหนึง่

เพลง	แต่เดิมใช้เพลงกราวรำ		ต่อมามีการเปลี่ยนเป็นเพลงอกทะเล	 เพลงเต่ากินผักบุ้ง	หรือเพลง

พระอาทิตย์ชิงดวง	 แต่เดิมบรรเลงเพลง	 2	 ชั้นต่อมาใช้เป็นเพลง	 3	 ชั้น	 เหตุที่เรียกว่าเสภาทรง

เครื่อง	เพราะเป็นการขับเสภาแล้วมีการร้องส่งให้ปพาทย์รับ

 (2) เสภารำ  เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 มีวิธีการเล่น	 คือ

มีคนขับเสภาและวงปพาทยบ์รรเลงบางครัง้กใ็ชว้งมโหรแีทน	ตัวละครออกมาแสดงตามคำ	ขบัเสภา	

และมีการเจรจาตามเนื้อเรื่อง	เสภารำ	มีทั้งแบบสุภาพและแบบตลก	ผู้ริเริ่มชื่อ	ขุนรามเดชะ	(ห่วง)	

แต่บางทา่นกว่็า	ขุนราม	(โพ)	กำ	นนัตำ	บลบา่ยสาย	จงัหวดัอา่งทอง	ซึง่เปน็ทีก่ลา่วขานกนัวา่ขบัเสภา

ได้ดี	 ผู้แต่งเรื่องขุนช้างขุนแผน	 ตอนขุนแผนเข้าห้องนางแก้วกิริยา	 และในสมัยรัชกาลท่ี	 6	 ขุน

สำ	เนียงวิเวกวอน	(น่วม	บุณยเกียรติ)	ร่วมกับนายเกริ่นและนายพันได้คิดเสภาตลกขึ้นอีกชุดหนึ่ง

เลียนแบบขุนช้างขุนแผน	โดยแสดงเรื่องพระรถเสน	ตอน�	ษีแปลงสาร

 เรื่องที่ใชŒในการแสดง	 มักจะนำ	มาจากนิทานพ้ืนบ้าน	 เช่น	 เรื่องขุนช้างขุนแผน	 ไกรทอง

หรือเรื่องจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่	6	เช่น	เรื่องพญาราชวังสัน	สามัคคีเสวก	เป็นต้น

 เครื่องแต‹งกาย แต่งกายตามท้องเรื่องเหมือนกับการแสดงละครพันทาง

 วงดนตรีที่ใชŒในการแสดง	นิยมใช้วงปพาทย์เครื่องห้าบรรเลงประกอบการแสดงและมีกรับ

ขยับประกอบการขับเสภา
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ละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน

(ภาพ:	สารานุกรมวัฒนธรรมไทย	ภาคกลาง,	เล่ม	12	หน้า	5793)

	 ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับละครรำ	แบบดั้งเดิม	สรุปเป็นรายงาน

ฝกฝนนาฏศิลป

	 เป็นละครที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่	5	จนมาถึงปัจจุบัน	ได้แก่

 1.3ละครที่พัฒนาข�้นใหม

ละครที่พัฒนาขึ้นใหม‹
แบ่งเป็น

ละครรŒอง ละครสังคีต ละครพูด ละครอิง
ประวัติศาสตร�

ละครเพลง ละครเวที ละครวิทยุ ละครโทรทัศน�

  1) ละครรŒอง คือ	ละครที่มีการดำ	เนินเรื่องด้วยการร้อง	ใช้ท่าทางสามัญชนสื่อความหมาย

ตามบทร้อง	เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่	5	ได้แก่
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 (1) ละครรŒองสลับพูด เป็นละครที่ดำ	เนินเรื่องด้วยการร้องและการพูด	แต่เน้นการร้องเป็น
สำ	คัญ	 ส่วนการพูดเป็นเพียงแทรกเข้ามาสลับและเป็นการพูดทวนบทที่ร้องเพ่ือเป็นการย้ำ	เท่านั้น	
ถงึแมว้า่จะตดับทพดูออกเหลอืแต่บทรอ้งกย็งัคงดำ	เนนิเรือ่งไดส้มบรูณค์รบถว้น	เปน็ละครทีพ่ระเจา้- 
บรมวงศ์เธอ	กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ได้ทรงคิดค้นดัดแปลง	โดยปรับปรุงมาจากละครบังสวัน
ของมลายู	 แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า	 “Malay Opera”	 มาดัดแปลงและปรับปรุงขึ้นใหม่เรียกว่า	
“ละครร้อง”	 พระองค์ทรงได้รับยกย่องว่าเป็น	 “พระบิดาแห่งละครร้อง”	 ทรงตั้งคณะละครชื่อว่า	
“ละครนฤมิตร”	หรือ	“ละครหม่อมหลวงต่วน”	โรงละครที่จัดแสดงครั้งแรกนั้นตั้งอยู่ข้างภูเขาทอง
วัดสระเกศ	ลักษณะของโรงละครนั้นมีความสวยงามมาก	คนจึงเรียกว่า	“วิมานนฤมิตร”	โดยมีผู้ที่	
ช่วยในการก่อตั้งอีกสองคน	คือ	เจ้าจอมมารดาเขียน
เป็นผู้ฝกหัดและออกแบบท่ารำ		 และหม่อมหลวง
ต่วนศรี	วรวรรณ	ณ	อยุธยาเป็นผู้คิดเพลงร้องและ
ดนตรีประกอบการแสดง	 ละครเรื่องแรกท่ีคณะ
ละครนฤมิตรแสดงคือเรื่อง	 “อาหรับราตรี”	 ต่อมา
ในป	พ.ศ.	2451	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเกียรติให้เป็นละครหลวง
จึงเปลี่ยนชื่อเป็น	“ละครหลวง	นฤมิตร”	

พระเจŒาบรมวงศ�เธอ กรมพระนราธิปประพันธ�พงศ�
ทรงได้รับยกย่องเป็นพระบิดาแห่งละครร้อง

	 ละครหลวงนฤมิตรได้จัดแสดงในพระราชฐานบ่อยครั้งและเป็นที่ชื่นชอบของเจ้านายฝายใน
และบรรดาชาววัง	 เร่ืองที่นำ	มาแสดงจะเก่ียวกับพงศาวดารMและนิยายโบราณของไทย	 แต่ละคร
หลวงนฤมิตรแสดงอยู่ได้ไม่นานโรงละครก็เกิดไฟไหม้	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระนราธิป
ประพันธ์พงศ์	จึงสร้างโรงละครขึ้นใหม่ภายในบริเวณวังของท่าน	โดยให้ชื่อว่า	“โรงละครปรีดาลัย”	
เพ่ือใช้สำ	หรับแสดงละครตา่ง	ๆ 	ตอ่มานยิมแสดงละครรอ้งมากกวา่ละครประเภทอืน่	จงึเรยีกละคร
ร้องว่า	“ละครปรีดาลัย”

 ลักษณะการแสดง ละครร้องสลับพูดเป็นการแสดงบนเวที	ใช้ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน	และใช้
ผู้ชายเป็นตัวตลก	ตัวละครร้องเอง	โดยมีลูกคู่คอยรับอยู่ในฉาก	นอกจากร้องเองแล้วตัวละครจะ
ตอ้งพดูเองดว้ย	โดยจะพดูทวนตามเน้ือรอ้ง	พดูตามปรกตไิมต่อ้งมกีารดดัสำ	เนยีงและมกีารบอกบท
ด้วย	มีการเปลี่ยนฉากตามท้องเรื่อง	แต่เดิมใช้ท่ารำ	ต่อมาเปลี่ยนเป็นใช้กิริยาท่าทางอย่างสามัญชน	
ใช้เพลงร้องเพื่อดำ	เนินเรื่องหรืออาจมีสลับการพูดเพื่อสอดแทรกให้ตลกขบขันเท่านั้น
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 เรื่องที่ใชŒแสดง	เช่นเรื่อง	กากี	ภารตะ	ตุกตายอดรัก	สาวเครือฟา	เครือณรงค์	สีหราชเดโช	
ขวดแก้วเจียระไน	เป็นต้น
 การแต‹งกาย ตัวละครแต่งกายสมจริงตามยุคสมัย	
 วงดนตรีที่ใชŒประกอบการแสดง	 ใช้วงปพาทย์ไม้นวมบรรเลงเพลงไทยประกอบการแสดง
เฉพาะที่ต้องบรรเลงเพลงหน้าพาทย์	 และในขณะที่มีการเปลี่ยนฉาก	 ถ้าเป็นบทร้องส่วนมากจะใช้
เครื่องดนตรีสากล	เช่น	ไวโอลิน	ออร์แกน	บรรเลงคลอเสียงร้อง
 (2) ละครรŒองลŒวน ๆ 	หรือละครรอ้งแบบพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจา้อยูห่วั	เปน็ละคร
ที่ดำ	เนินเรื่องด้วยการร้องเพลงล้วน	 ๆ	 ไม่มีบทพูดแทรก	 ผู้ให้กำ	เนิดละครชนิดนี้	 คือ	 สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช	เจ้าฟามหาวชิราวุธ	สยามมกุฎราชกุมาร	หรือรัชกาลที่	6	เป็นการแสดงละคร
ที่เลียนแบบมาจากการแสดงอุปรากรที่เรียกว่า	“โอเปอร์เรติก	ลิเบรตโต”	(Operatic	Libretto) 
 ลักษณะการแสดง ละครร้องล้วน	ๆ 	นี้จะดำ	เนินเรื่องด้วยการขับร้องเป็นส่วนใหญ่	โดยไม่มี
การพูดแทรก	ผู้แสดงรอ้งโตต้อบกันเปน็ทำ	นองเพลงแทนการพดู	ใชท้า่ทางอยา่งคนธรรมดาสามญั
หรืออาจมีรำ	แทรกบ้างก็ได้
 เร่ืองท่ีใชŒแสดง ละครรอ้งในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัมเีพยีง	11	เร่ือง	ไดแ้ก	่
ธรรมะมีชัย	 มิตรมีชัย	 พระร่วง	 สาวิตรี	 ท้าวแสนปม	 พระเกียรติรถ	 ศกุนตลา	 ตั้งจิตคลั่ง
สองกรวรวิก	 จันทกินรี	 และพระยศเกตุ	 ซึ่งเรื่องสองกรวรวิกกับเรื่องจันทกินรี	 เดิมเป็นบท
พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ	 กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย	 ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกล้าเจา้อยูห่วัไดท้รงตรวจแก้เพิม่เตมิ	และเรือ่งพระยศเกตุพระองคไ์ดท้รงพระราชนพินธ์
บทละครเพิ่มเป็นบางฉากบางองค์

ละครรŒองเรื่องพระร‹วง
บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่	6	โดยพระองค์ได้ทรงร่วมแสดงในละครเรื่องนี้ด้วย

(ภาพ:	สารานุกรมไทยสำ	หรับเยาวชน,	เล่ม	13	หน้า	132)
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 การแต‹งกาย	ตัวละครจะแต่งกายตามท้องเรื่องหรือแบบเครื่องแต่งกายของชนชาติต่าง	ๆ
วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง	ใช้วงปพาทย์ไม้นวมบรรเลงประกอบการแสดง

 2) ละครสังคีต เป็นละครที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นขึ้น	โดยมี
ลักษณะใกล้เคียงกับละครร้อง	แต่ที่แตกต่างกัน	คือ	การดำ	เนินเรื่องของละครสังคีตจะต้องใช้ทั้ง
การพูดและการขับร้อง	ซึ่งมีความสำ	คัญเท่ากันจะตัดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้	เพราะทั้งการพูดและ
การขับร้องล้วนมีถ้อยคำ	เกี่ยวกับเนื้อเรื่องทั้งสิ้น	หากตัดออกจะทำ	ให้เสียเนื้อเรื่อง

 ลกัษณะการแสดง	ความเดน่ของละครสงัคตีอยูท่ีก่ารขบัร้อง	เนือ้หามุง่ความสนกุสนาน	บาง
ครั้งอาจมีการพูดตลกสอดแทรก	การแสดงหมู่งดงาม	มีการเปลี่ยนฉากตามความเหมาะสม

 เรื่องที่ใชŒแสดง	ได้แก่	หนามยอกเอาหนามบ่ง	วิวาห์พระสมุทร	มิกาโด	และวั่งตี่

 การแต‹งกาย	แต่งกายตามบทบาทและฐานะของตัวละครในเรื่อง

 วงดนตรีที่ใชŒประกอบการแสดง	ใช้วงดนตรีไทยประเภทวงปพาทย์ไม้นวมบรรเลงประกอบ
การแสดง

 3) ละครพูด เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	เมื่อ
ครั้งเสด็จนิวัตกลับจากประเทศอินเดียในป	 พ.ศ.	 2415	ผู้แสดงได้แก่	 บรรดาขุนนางและข้าราช
บริพารทั้งหลายต่างพร้อมใจกันแสดงถวายเพื่อทอดพระเนตร	การแสดงในครั้งนั้นไม่มีการเขียนบท 
ผู้แสดงต้องจดจำ	เนื้อเรื่องและกำ	หนดบทเจรจาด้วยตนเอง	เรื่องที่นำ	มาแสดงคือเรื่อง	อิเหนา

	 ต่อมาในป	พ.ศ.	2421	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระราชนิพนธ์บท
ละครเรือ่ง	ลิลิตนทิราชาครติ	โดยทรงพระราชนพินธ์บทประพนัธเ์ปน็คำ	โคลงทีเ่รยีกวา่	โคลงสีส่ภุาพ
และร่ายสุภาพ	 บทละครเรื่องลิลิตนิทราชาคริตนี้	 พระองค์ได้ทรงนำ	เอาเค้าโครงเรื่องมาจากนิยาย
อาหรับโบราณ	ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ในวันขึ้นปใหม่	ครั้น
ในป	พ.ศ.	2422	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ	ให้สมาคม	“แมจิกัลป์
โซไซเอตี”	ซึ่งสมเด็จฯ	เจ้าฟาภาณุรังษีสว่างวงศ์ฯ	เป็นนายกสมาคมจัดการแสดงเรื่อง	ลิลิตนิทรา
ชาคริตขึ้น	 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคัดเลือกตัวละครด้วยพระองค์เอง
จึงกล่าวได้ว่าการแสดงละครเร่ืองลิลิตนิทราชาคริตนี้เป็นการแสดงละครพูดตามบทเป็นครั้งแรก	
นอกจากน้ียังมีการแสดงละครพูดภาษาอังกฤษจัดแสดงในคราวที่มีงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เสด็จนิวัตกลับจากทวีปยุโรปเมื่อป	 พ.ศ.	 2440	 โดยพระเจ้าบรม-
วงศ์เธอ	กรมพระจันทบุรีนฤนาถ	(พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)	ทรงจัด
ให้เจ้านายและข้าราชการที่ศึกษาในทวีปยุโรปเล่นละครพูดภาษาอังกฤษถวายทอดพระเนตรเรื่อง	
The	Merchant	of	Venice	ของเช็กสเปยร์	โดยแสดงตอนแล่เนื้อเพียงฉากเดียว	จึงนับว่าเป็นการ
แสดงละครพูดภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
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สมเด็จฯ	เจ้าฟาภาณุรังษีสว่างวงศ์ฯ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระจันทบุรีนฤนาถ

	 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะดำ	รงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมาร
หลังจากทรงสำ	เร็จการศึกษาและเดินทางกลับมาประเทศไทยได้ทรงสร้างสโมสรขึ้นในพระราช-
อุทยานสราญรมย์	 ชื่อว่า	 “ทวีปัญญาสโมสร”	 โดยสมาชิกของสโมสรส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่จบการ
ศึกษาจากยุโรป	 เจ้านายและข้าราชบริพารในเมืองไทย	 เช่น	 เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี	
(ม.ร.ว.เปย	มาลากุล)	เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี	(สนั่น	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา)	เป็นต้น	ซึ่งทั้ง
สองท่านนี้	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคุ้นเคยใกล้ชิดมาต้ังแต่สมัยทรงศึกษาท่ี
ประเทศอังกฤษ	และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสามัคคยาจารย์สโมสรในป	พ.ศ.	2448	มีการแสดงละครพูด
เป็นครั้งแรก	 โดยสามัคคยาจารย์สโมสรจัดขึ้นเพ่ือถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ	 เรื่องที่จัดแสดงเป็นละครสั้น	 ๆ	 2	 เรื่อง	 คือ	 เรื่องแม่ศรี
และเรื่องบอยใหม่	

	 ซึ่งเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้
พระองค์ทรงเสด็จไปฝกซ้อมให้	ณ	สามัคคยาจารย์สโมสรเนื่องจากพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัย
และทรงสันทัดในการละครพูด	 และในปเดียวกันนี้เองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงจัดให้ทวีปัญญาสโมสรเล่นละครพูดให้สามัคคยาจารย์สโมสรดูเพื่อเป็นการตอบแทน
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เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
(ม.ร.ว.เปย	มาลากุล)

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
(สนั่น	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา)

	 ในป	พ.ศ.	2449	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างโรงละครทวีปัญญาขึ้น
และทรงตั้งชื่อคณะละครของทวีปัญญาสโมสรว่า	 “คณะศรีอยุธยา”	 เพื่อจัดการแสดงให้บรรดา
เจ้านาย	ข้าราชบริพารรับชมและยังจัดให้ประชาชนชมเพื่อเก็บเงินไปใช้ในการกุศลต่าง	ๆ	และในป
เดยีวกนัน้ีพระองคท์รงรว่มแสดงละครพูดเปน็คร้ังแรก	เรือ่ง	ปลอ่ยแก	่โดยทรงแสดงเปน็ตวัละคร
หลวงเกียรติคุณครรชิต	 ซึ่งเป็นบทละครของนายบัว	 วิเศษกุลประพันธ์ถวายให้ทรงแก้ไข	 และ
เรื่องสุดท้ายที่พระองค์ทรงแสดงคือ	เรื่องวิวาห์พระสมุทร
	 และเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันท่ี	 23	 ตุลาคม	
พ.ศ.	2453	พระองคท์รงสบืสานการแสดงละครพดูตอ่เนือ่งจากครัง้ทีย่งัดำ	รงตำ	แหนง่พระอสิรยิยศ
เปน็มกฎุราชกมุาร	และไดท้รงกอ่ตัง้กองเสอืปาขึน้และทำ	ใหก้ารแสดงละครของคณะศรอียธุยาเปน็
ที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น	เพราะในการซ้อมรบจะต้องมีการจัดการแสดงละครพูดเป็นประจำ		และเมื่อ
เสด็จประพาสตามหวัเมอืงต่าง	ๆ 	ก็โปรดเกลา้ฯ	ใหค้ณะศรอียธุยาแสดงใหข้า้ราชการและประชาชน
ชมเสมอ	ๆ	จึงเป็นเหตุให้การแสดงละครพูดเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย	
	 จึงกล่าวได้ว่าละครพูดเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่
ไม่เป็นที่แพร่หลายนัก	 เพราะเป็นละครพูดแบบใหม่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากยุโรป	 ต่อมาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั	พระองคท์รงสนพระราชหฤทยัในการละครพดู	ทรงศกึษา
และทรงพระราชนพินธบ์ทละครพดูไวห้ลายเรือ่ง	อกีทัง้ยงัทรงรว่มแสดงละครรว่มกบัขา้ราชบรพิาร
ของพระองค์	จึงทำ	ให้พระองค์ทรงได้รับยกย่องเป็น	“พระบิดาแห่งละครพูด”	และยังถือว่าเป็นยุค
ทองของละครพูดอีกด้วย	
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลŒาเจŒาอยู‹หัว
ทรงได้รับยกย่องเป็นพระบิดาแห่งละครพูด

	 ละครพูดแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่	ๆ	ได้แก่
 (1) ละครพูดลŒวน ๆ	เป็นละครที่ดำ	เนินเรื่องด้วยการพูด	ใช้ท่าทางแบบสามัญชน	ในระยะ
เริ่มแรกจะเป็นการแสดงโดยไม่มีการเขียนบทละคร	เพียงแต่กำ	หนดเค้าโครงเรื่องแล้วให้ตัวละคร
คดิเจรจาหรอืคดิบทพดูขึน้เอง	ตอ่มาจึงมีการเขียนบทละครอย่างสมบูรณแ์ละเนน้สำ	นวนโวหารเปน็
สำ	คัญ
 ลักษณะการแสดง การแสดงในสมัยแรก	ๆ 	ผู้แสดงจะเป็นชายล้วน	ต่อมาจึงใช้ผู้แสดงเป็น
ชายจริงหญิงแท้	การแสดงดำ	เนินเรื่องด้วยการพูดและแสดงท่าทางประกอบตามเนื้อเรื่องไม่ต้องมี
ดนตรหีรอืการร้องเพลง	แตม่ฉีากเปลีย่นตามทอ้งเรือ่ง	เรือ่งทีน่ำ	มาแสดงอาจเปน็เรือ่งทีแ่ตง่ขึน้หรอื
ดัดแปลงมาจากต่างประเทศก็ได้
 การแต‹งกาย ตัวละครแต่งกายอย่างคนธรรมดาสามัญตามท้องเรื่อง
 เรื่องที่ใชŒแสดง	เรื่องที่นำ	มาใช้แสดงละครพูดล้วน	ๆ	เรื่องแรกคือเรื่อง	โพงพาง	จัดแสดง
ครั้งแรกเมื่อป	พ.ศ.	2463	เรื่องต่อมาคือเรื่อง	เจ้าฃ้าสารวัต	ซึ่งทั้งสองเรื่องเป็นบทพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ซึ่งบทละครที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็น
สุดยอดแห่งละครพูด	คือเรื่อง	หัวใจนักรบ	และนอกจากนี้ยังมีบทละครอีกมากมายที่นำ	มาแสดง	
เช่น	ต้อนรับลูก	หมายน้ำ	บ่อหน้า	เห็นแก่ลูก	เสียสละ	เป็นต้น
 ดนตรีที่ใชŒในการแสดง	 ใช้วงดนตรีสากลหรือวงปพาทย์ไม้นวมบรรเลงประกอบการแสดง
เฉพาะเวลาปดฉากเท่านั้น	ไม่มีเพลงร้อง	ผู้แสดงใช้การพูดในการดำ	เนินเรื่อง
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 (2) ละครพูดรŒอยกรอง	เปน็ละครพดูทีด่ำ	เนนิเรือ่งดว้ยวธิกีารพดูทีเ่ปน็คำ	ประเภทคำ	กลอน	
คำ	ฉนัท	์คำ	โคลง	ซึง่มวีธิกีารอา่นออกเสยีงเหมอืนกบัละครพูด	แต่มกีารเนน้การสัมผสัตามแต่ชนดิ
ของคำ	ประพันธ์นั้น	ๆ	
 ลักษณะการแสดง ใช้ผู้แสดงชายจริงหญิงแท้	มีบุคลิกและลักษณะตามบทละคร	มีน้ำ	เสียง
ชัดเจน	กังวาน	และมีปฏิภาณไหวพริบดี
 การแต‹งกาย แต่งกายตามบุคลิกลักษณะของตัวละครและยุคสมัยตามบทละคร
 เรื่องที่ใชŒในการแสดง	 จำ	แนกตามลักษณะของคำ	ประพันธ์	 คือ	 ละครพูดคำ	กลอน	 เรื่อง
เวนสิวาณชิ	บทพระราชนพินธใ์นพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจา้อยูท่รงแปลมาจากบทละครของ
เช็กสเปยร์	เรื่องพระร่วง	บทละครพูดคำ	ฉันท์	เช่น	เรื่องมัทนะพาธา	เรื่องสามัคคีเภทคำ	ฉันท์ของ
นายชิต	บุรทัต	และละครพูดคำ	โคลง	เช่น	เรื่องสี่นา�ิกา	ของอัจฉราพรรณ	(นายมนตรี	ตราโมท)
วงดนตรีที่ใช้ในการแสดง	บรรเลงดนตรีเหมือนกับละครพูดล้วน	ๆ
 (3) ละครพูดสลับลำ  เป็นละครที่ดำ	เนินเรื่องด้วยการพูดและการร้องเพลง	แต่เน้นการพูด
เป็นสำ	คญั	บทร้องเปน็เพยีงสว่นประกอบของการแสดง	ถา้ตัดบทรอ้งออกไปก็เป็นละครพูดธรรมดา	
คำ	ว่า	“ลำ	”		ในที่นี้	หมายถึง	การขับร้อง	มาจากคำ	ว่า	“ลำ	นำ	”	หมายถึง	บทร้องหรือบทเพลง
 ลกัษณะการแสดง ตวัละครจะดำ	เนนิเรือ่งดว้ยการพดูเปน็สำ	คญั	แตจ่ะมกีารรอ้งหรอืบทรอ้ง
สอดแทรกเพียงบางตอนเท่านั้น	เช่น	ตอนที่มีบทรำ	พึงรำ	พัน	บทคร่ำ	ครวญคิดถึง	หรือบทร้องใน
งานรื่นเริง	เป็นต้น	บทร้องถ้าตัดออกก็จะไม่เสียเนื้อเรื่องแต่อย่างไร
 การแต‹งกาย ตัวละครแต่งกายตามบทบาทและฐานะตามท้องเรื่อง
 เรื่องที่ใชŒแสดง	ได้แก่	เรื่องชิงนางและปล่อยแก่	
 ดนตรีที่ใชŒในการแสดง	บรรเลงดนตรีเหมือนกับละครพูดล้วน	ๆ	แต่บางครั้งที่มีบทร้องก็
จะมีการบรรเลงดนตรีประกอบ

ละครพูดเรื่องหัวใจนักรบ
โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ทรงแสดงด้วย	เมื่อ	พ.ศ.	2463

(ภาพ:	ลักษณะไทย,	เล่ม	3	หน้า	104)
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 4) ละครอิงประวัติศาสตร�	เป็นละครที่เกิดขึ้นหลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน	 พ.ศ.	 2475	 โดยกรม
ศิลปากรได้รวบรวมศิลปน	โขน	ละคร	และนักดนตรี	ขึ้นมา
ใหมแ่ลว้จดัตัง้เปน็โรงเรยีนนาฏดรุยิางคศาสตร	์ซ่ึงในขณะน้ัน
พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ	 ได้ดำ	รงตำ	แหน่งเป็นอธิบดีกรม
ศิลปากร	 ท่านเป็นผู้มีความสามารถอีกทั้งเป็นนักการทูตและ
นกัประวติัศาสตร์	จึงคดิทีจ่ะใชล้ะครเปน็สือ่ปลกุใจใหค้นไทย
มีความรู้สึกรักชาติ	โดยเนื้อหาของละครจะนำ	มาจากประวัติ-	
ศาสตร์ตอนใดตอนหนึ่ง	 ซึ่งบทละครของท่านจะมีทั้งบทรัก	 รบ	
อารมณท่ี์สะเทือนใจ	แตก่ไ็มเ่ทา่กับความรกัชาตบิา้นเมอืงทีต่วั
ละครเอกของเร่ืองจะเสยีสละชวีติ	และพลชีพีเพือ่ชาติ	จงึทำ	ให้
ละครของท่านไม่เหมือนกับละครประเภทอื่น	 ๆ	 คนทั่วไปจึง
เรียกละครประเภทนี้ว่า	“ละครหลวงวิจิตรวาทการ”	
 ลักษณะการแสดง	 เป็นละครแบบผสมผสานระหว่างท่ารำ	แบบละครรำ		 และท่าธรรมชาติที่
มีลักษณะมือกำ	แบเวลาแสดง	 มีการแสดงประกอบฉาก	 ใช้ผู้แสดงชายจริงหญิงแท้	 บทละครมุ่ง
ปลุกใจให้เกิดความรักชาติ
 การแต‹งกาย	 เครื่องแต่งกายเหมือนกับการแสดงละครพันทาง	 คือ	 แต่งกายตามท้องเรื่อง
และแต่งกายตามยุคสมัยตามเรื่องราวประวัติศาสตร์ในเรื่องที่แสดง
 เรื่องที่ใชŒแสดง	เป็นบทประพันธ์ของพลตรี	หลวงวิจิตรวาทการ	เช่น	ราชมนู	พระเจ้ากรุงธน
ศึกถลาง	 เจ้าหญิงแสนหวี	 พระมหาเทวี	 น่านเจ้า	 อานุภาพพ่อขุนรามคำ	แหง	 อานุภาพแห่งความ
เสียสละ	อานุภาพแห่งความรัก	เป็นต้น

พลตรี	หลวงวิจิตรวาทการ

ละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องอานุภาพพ่อขุนรามคำ	แหง
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 วงดนตรีที่ใชŒในการแสดง ใช้ทั้งวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลบรรเลงประกอบการแสดง	
ซึ่งเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงมีทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากล	 ซึ่งเพลงไทยสากลท่ีใช้ร้อง
ประกอบการแสดงแบ่งออกเป็น
	 (1)	เพลงไทยสากลที่ใช้ในการร้องโต้ตอบกัน	มักจะเป็นเพลงเกี่ยวกับความรัก	เช่น	เพลง
ดวงจันทร์ในบทละครเรื่องเลือดสุพรรณ	เป็นต้น
	 (2)	เพลงไทยสากลที่ให้ตัวละครร้องประกอบการแสดง	เนื้อร้องและทำ	นองเพลงจะมีความ
สอดคล้องกับบรรยากาศและเรื่องราวในละคร	 เช่น	 เพลงยากเย็นในบทละครเรื่องเลือดสุพรรณ	
เป็นต้น
	 (3)	เพลงไทยสากลที่แทรกอยู่ในการแสดงหรือที่เรียกว่า	 “เพลงปลุกใจ”	 เช่น	 เพลงเลือด
สุพรรณอยู่ในบทละครเรื่องเลือดสุพรรณ	เป็นต้น

ตัวอย‹างเพลงที่ใชŒในการแสดงละครอิงประวัติศาสตร�เรื่องเลือดสุพรรณ

(สร้อย)	มาด้วยกัน	มาด้วยกัน	เลือดสุพรรณเอย	 เลอืดสพุรรณเขา้ประจญัอยา่ไดพ้รัน่เลย
	 เลือดสุพรรณเคยหาญในการศึก	 เหี้ยมฮึกกล้าสู้ไม่รู้หนี
ไม่ครั่นครามขามใจต่อไพรี	 ผู้ใดมีมีดพร้าคว้ามารบ

(สร้อย)

	 อยู่ไม่สุขเขามารุกแดนกระหน่ำ		 ให้ชอกช้ำ	แสนอนาถชาติไทยเอย
เขาเฆี่ยนฆ่าเพราะว่าเห็นเป็นเชลย	 จะนิ่งเฉยอยู่ทำ	ไมพวกไทยเรา

(สร้อย)	

	 อันเมืองไทยเป็นของไทยใช่ของอื่น	 มาต่อสู้กู้คืนเถอะเราเอย
ถึงตัวตายอย่าเสียดายชีวิตเลย	 มาเถิดเหวยพวกเรามากล้าประจญ

(สร้อย)	

 5) ละครเพลง	 เป็นละครเอกชนที่เกิดขึ้นหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน
พ.ศ.	2475	พัฒนามาจากละครร้อง	ละครที่มีชื่อเสียงคือ	ละครเพลงคณะจันทโรภาสของนายจวง
จันทร์	จันทร์คณา	(พรานบูรณ์)	ซึ่งสิ่งที่พรานบูรณ์ทำ	คือการปรับปรุงจากเพลงไทยเดิมที่มีการใส่
ทำ	นองเอือ้น	มาตดัการเอ้ือนออกเปลีย่นเปน็เพลงไทยสากล	ซึง่นบัวา่เปน็การเปลีย่นแปลงของเพลง
ไทยเดิมเป็นอย่างมาก



27หนังสือเรียน	รายวิชาพื้นฐาน	นาฏศิลป์	ม.	1

นายจวงจันทร์	จันทร์คณา	(พรานบูรณ์)

 ลักษณะการแสดง	การแสดงดำ	เนินเรื่องด้วยบทเพลงที่ปรับปรุงขึ้นใหม่จากเพลงไทยเดิมที่
มีทำ	นองเอือ้นมาเปน็เพลงไทยสากลไมม่ทีำ	นองเอือ้น	ใชลี้ลาทา่ทางทีเ่ปน็ธรรมชาต	ิผูแ้สดงเปน็ชาย
จริงหญิงแท้ตามบทบาทในเรื่อง	และผู้แสดงจะต้องมีความสามารถในการร้องเพลงเป็นอย่างดี

 การแต‹งกาย	แต่งกายตามท้องเรื่อง	

 เรื่องที่ใชŒแสดง	เช่น	เรื่องจันทร์เจ้าขา	โรสิตา	ฝนสั่งฟา	เป็นต้น

 ดนตรีทีใ่ชŒในการแสดง	ใชว้งดนตรสีากลบรรเลงประกอบการแสดง	เพลงทีใ่ชข้บัรอ้งในการ
แสดงจะเป็นเพลงที่มีการประพันธ์ขึ้นใหม่	 โดยปรับจากเพลงไทยเดิมมาเป็นเพลงไทยสากลตาม
จังหวะและทำ	นอง	ที่ผู้แต่งกำ	หนดขึ้นเพื่อให้ผู้แสดงขับร้องประกอบการแสดง

 6) ละครเวท ีเปน็ละครทีไ่ดร้บัอทิธพิลมาจากตะวนัตก	เปน็การแสดงทีจ่ดัแสดงบนเวท	ีทำ	ให้
ผู้ชมสามารถมองเห็นเหตุการณ์ต่าง	ๆ	ที่แสดงได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน	

 ลักษณะการแสดง	 มีลักษณะการจัดการแสดงและการแสดงในบางส่วนที่คล้ายกับละครรำ	
แบบปรับปรุง	 ละครพูด	 และละครร้อง	 เพียงแต่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการบางส่วนเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการแสดง	และดงึดดูความสนใจของผูช้ม	เชน่	การรำ	จะไมเ่นน้การรา่ยรำ	แบบดัง้เดมิ	
แต่จะเป็นการร่ายรำ	ประกอบเพลงที่บรรเลงด้วยวงดนตรีสากลกับวงดนตรีไทย	 มีการสอดแทรก
การรำ	หรือการเต้น	เป็นต้น

 การแต‹งกาย แต่งกายตามบุคลิกลักษณะของตัวละครและยุคสมัยตามบทละคร

 เรื่องที่ใชŒในการแสดง	เช่น	เรื่องก่อนจะถึงบางรักซอย	9	On	Stage	เรื่องนันทาเทวี	

 ดนตรีที่ใชŒในการแสดง คล้ายกับการแสดงละครเพลง
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 7) ละครวิทยุ เป็นละครที่เกิดขึ้นหลังละครเวที	 เริ่มมีการแสดงละครวิทยุกระจายเสียงขึ้น
ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา	ต่อมาได้รับความนิยมไปทั่วโลกซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วย

 ลักษณะการแสดง ละครวทิยเุปน็การนำ	การแสดงทีม่อียู่แลว้มาออกอากาศทางวทิยกุระจาย
เสยีง	แตต่อ้งเขยีนบทละครใหม	่โดยหาวิธสีร้างจนิตนาการใหแ้ก่ผูฟั้ง	ใหส้ามารถเข้าใจและนกึภาพ
ความเปน็ไปของเร่ืองได	้โดยเฉพาะเก่ียวกับบคุลิกลักษณะ	กริยิาทา่ทาง	อปุนสัิยใจคอของตวัละคร	
ตลอดจนอารมณแ์ละความรูส้กึตา่ง	ๆ 	จะตอ้งแสดงออกทางคำ	พูดของตัวละครโดยเฉพาะบทเจรจา
ต้องใส่อารมณ์หรือความรู้สึกทางคําพูดเป็นพิเศษ	 เพราะผู้ฟังไม่เห็นตัวละครจําเป็นต้องใช้
จินตนาการเอง	นอกจากนี้ต้องมีบทบรรยายแทรก	เพื่อช่วยให้การดำ	เนินเรื่องกระชับขึ้น

 เสียงประกอบการแสดง	 ละครวิทยุจำ	เป็นต้องมีเสียงประกอบเพื่อให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการ	
ได้แก่	 เสียงดนตรี	 เสียงสัตว์ต่าง	 ๆ	 เสียงคลื่นลมตามธรรมชาติ	 หรือเสียงประกอบอื่น	 ๆ	 เช่น
เสียงทะเลาะวิวาท	เสียงฟันดาบ	เสียงม้าวิ่ง	เสียงปน	เป็นต้น

ละครเวทีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ	เป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อชาวไทย

คณะละครวิทยุ	คณะเกศทิพย์
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 8) ละครโทรทัศน� ประเทศไทยมีสถานีโทรทัศน์ในป	พ.ศ.	2498	ได้มีการนำ	ละครไทยซึ่ง
แต่เดิมเป็นละครเวที	 ไปแสดงออกอากาศทางโทรทัศน์	 ละครเร่ืองแรกที่นำ	มาแสดงทางโทรทัศน์	
คือ	ละครรำ	เรื่องขุนช้างขุนแผน	ตอน	ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างและเข้าห้องนางแก้วกิริยา	หลังจาก
นั้นก็มีการนำ	ละครประเภทต่าง	ๆ	มาออกอากาศกันเป็นประจำ	

 ลักษณะการแสดง	 เมื่อนำ	ละครประเภทต่าง	 ๆ	 มาแสดงออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์จะ
ตอ้งนำ	มาเขยีนบทละครใหม	่บทละครโทรทศันจ์ะต้องมคีวามละเอยีดทุกขัน้ตอน	โดยกำ	หนดเก่ียว
กับมุมกล้อง	กำ	หนดฉาก	การแต่งกายผู้แสดง	ดนตรี	เสียงประกอบ	บางเรื่องต้องมีภาพซ้อนมา
ประกอบให้ละครดูสมจริงยิ่งขึ้น	 และที่สำ	คัญตัวละครจะต้องเลือกให้เหมาะสมตามลักษณะของ
ท้องเรื่อง	ต้องกำ	หนดตัวละครให้สมจริงสมจังตามท้องเรื่อง
 เรื่องที่ใชŒแสดง	ได้แก่	ละครไทยทุกประเภท	ต่อมาได้มีคณะละครเอกชนเกิดขึ้นมากมาย
 การแต‹งกาย ตัวละครจะแต่งกายตามแบบแผนของประเภทละครที่นำ	มาแสดงออกอากาศ
ทางโทรทัศน์
	 จะเห็นว่าละครไทยมีวิวัฒนาการมาช้านาน	 ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน	 ได้มีละครเกิดขึ้น
มากมายหลายประเภท	 ซึ่งแต่ละประเภทล้วนแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่ายิ่ง	 ที่คนรุ่นใหม่
ควรตระหนักและเห็นคุณค่ามรดกที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และสืบทอดมาจนเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติไทย

WEB GUIDE http:/www.l3nr.org/post/52992

	 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนาฏศิลป์และละครของไทยมีหลายประการ	ดังนี้

	 ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับละครที่พัฒนาขึ้นใหม่	สรุปเป็นรายงาน	

ฝกฝนนาฏศิลป

2. ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงนาฏศิลปและละครของไทย

แบ่งเป็น

ป˜จจัยที่มีผลต‹อการเปลี่ยนแปลงนาฏศิลปŠ
และละครของไทย

อิทธิพลทาง
วัฒนธรรมต‹างชาติ

ค‹านิยมของคน
ในชาติ

พระมหากษัตริย� สภาพสังคม
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 2.1อิทธ�พลทางวัฒนธรรมตางชาติ

	 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามา	 และจากการเดินทาง
ไปประสบพบเห็นด้วยตนเองแล้วนำ	มาดัดแปลงให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย	
ซึ่งเห็นได้ว่าการแสดงนาฏศิลป์แต่เดิมนั้นมีลักษณะเป็นการร่ายรำ	แบบไทย	 ผสมผสานกับการขับ
รอ้งและการบรรเลงเพลงไทยเดมิ	แตต่อ่มาไดม้กีารนำ	ศลิปะการแสดงของชาติต่าง	ๆ 	มาผสมผสาน
กับศิลปะการแสดงของไทยซึ่งจะมีอยู่	2	ลักษณะ	คือ	
	 1)	การร่ายรำ	แบบไทยผสมผสานกับการขับร้องและการบรรเลงเพลงแบบไทยสากลและ
เพลงสากล	
	 2)	การเต้นรำ	แบบสมัยใหม่ผสมผสานกับการขบัร้องและการบรรเลงเพลงแบบไทยเดมิและ
เพลงไทยสากล	
	 การเปลีย่นแปลงนาฏศลิปแ์ละละครของไทยทีม่ผีลมาจากอทิธพิลทางวฒันธรรมตา่งชาตนิัน้	
ทำ	ให้ศิลปะการแสดงของไทยเข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปและเป็นที่ชื่นชอบของนานาประเทศ

 2.2พระมหากษัตร�ย

	 จากอดตีจนถงึปจัจบุนัจะเหน็ได้ว่าพระมหากษัตรยิจ์ะทรงใหก้ารสนบัสนนุและรว่มสรา้งสรรค์
พัฒนาศิลปะการแสดงของไทยทุกยุคทุกสมัย	เช่น	รัชกาลที่	2	พระองค์พัฒนาละครให้มีรูปแบบ
การแสดงและทา่ทางการรา่ยรำ	ทีม่คีวามประณตีงดงามมากขึน้	และทรงพระราชนพินธบ์ทละครนอก	
ละครในขึ้นใหม่	รัชกาลที่	5	ทรงให้การสนับสนุนให้มีการปรับปรุงละครรำ	ให้มีการแสดงที่ทันสมัย	
จนถึงรัชกาลที่	 6	 พระองค์ทรงเป็นผู้ริเร่ิมละครสมัยใหม่โดยพระองค์ทรงเป็นทั้งผู้สร้างละคร
พระราชนิพนธ์บทละครและผู้แสดง	 เป็นผู้ที่ทำ	ให้การละครมีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันก็ว่าได้	
ส่วนรัชกาลที่	9	ทรงให้การสนับสนุนและเปดกว้างให้ประชาชนทุกคนสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะ
การแสดงของไทย	

การแสดงสรŒางสรรค�ชุดรามเกียรติ์ ตอนจับนางสุพรรณมัจฉา
เป็นการผสมผสานการแสดงนาฏศิลป์ไทยกับนาฏศิลป์ตะวันตกได้อย่างสวยงาม
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พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลŒานภาลัย
ทรงพัฒนาละครในให้มีรูปแบบการแสดง
และการร่ายรำ	ที่ประณีตงดงามมากขึ้น

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลŒาเจŒาอยู‹หัว
ทรงนำ	เอาวัฒนธรรมของตะวันตกเข้ามา
ผสมผสานกับนาฏศิลป์และละครของไทย

เกิดเป็นละครชนิดใหม่

 เอกอัครราชทูตดŒานวัฒนธรรมแห‹งกัมพูชา

					 พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ	นโรดม	สีหมุนี	
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา	ทรงได้รับการ
ยกยอ่งวา่	เป็นศิลปนทีม่พีระปรีชาสามารถ	ใฝรูด้า้นนาฏศลิป	์
ดนตรี	และการละคร	และเคยดำ	รงตำ	แหน่งเอกอัครราชทูต
ด้านวัฒนธรรมของกัมพูชาประจำ	องค์การยูเนสโก

เกร็ดควรรู�
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 2.3สภาพสังคม

 ถ้าสังคมมีความสงบสุข	ไม่มีการทำ	ศึกสงคราม	ประชาชนในประเทศก็จะมีเวลาสร้างสรรค์
และพฒันาศิลปะการแสดงไดอ้ยา่งเตม็ที	่จะเหน็ได้จากในอดตีวา่ยามใดทีป่ระเทศชาตมิคีวามรม่เยน็
เปน็สขุ	ทุกคนจะให้ความสนใจในการสร้างสรรค์และพฒันาศลิปะการแสดงของไทย	และเปน็มรดก
ทางภูมิปัญญาของการแสดงพื้นบ้านในปัจจุบัน

เมื่อบ้านเมืองสงบประชาชนก็มีเวลาสร้างสรรค์การแสดงที่ีมีความสนุกสนาน
และผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า

การแสดงพื้นบŒานเตŒนกำ รำ เคียว	ในปัจจุบันใช้แสดงในงานรื่นเริงต่าง	ๆ
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 2.4คานิยมของคนในชาติ

 ค่านิยมของคนไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย	 จึงเป็นผลให้ศิลปะการแสดงของ
ไทยมกีารเปลีย่นแปลงไปดว้ย	เพราะผู้ทีส่ร้างสรรคแ์ละชมศลิปะการแสดงกค็อืมนษุย	์ดงันัน้	มนษุย์
จึงมีการพัฒนาและสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงเพื่อตอบสนองความต้องการทางค่านิยมของตนเอง

	 ร่วมกันอภิปรายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนาฏศิลป์และละครของไทย	สรุปเป็นรายงาน

ฝกฝนนาฏศิลป

การแสดงโขนชุดศึกมัยราพณ�
มีการนำ	เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดอรรถรสในการชม

การแสดงมีการเปลี่ยนแปลงตามค่านิยม
ของคนในชาติ	มีการผสมผสานกับศิลปะการแสดงของตะวันตก

(ภาพ:	อักษรชนนี)
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1) ละครชาตรี เป็นละครที่เก่าแก่ที่สุด
2) ละครนอก	เป็นละครรําที่พัฒนามาจาก

ละครชาตรี	เน้นความตลกขบขัน
3) ละครใน เป็นละครท่ีมุ่งเน้นความงดงาม 

ประณีตของท่ารำ		ดนตร	ีรกัษาจารตีประเพณ	ี
ไม่นิยมเล่นตลกขบขัน

1) ละครดึกดําบรรพŠ เป็นละครที่นําเอา
ลักษณะของการแสดงละครในมาผสม
ผสานกับการแสดงโอเปรา	ผู้แสดงจะต้อง
ร้องเองรำ	เอง

2) ละครพนัทาง เปน็ละครทีน่ำ	เรือ่งราวมาจาก
พงศาวดารชาตติา่ง	ๆ 	เชน่	จนี	ลาว	เปน็ตน้	
ใชท่้ารำ	ไทยผสมทา่ทางของชาตติา่ง	ๆ 	และ
ท่าสามัญชน

3) ละครเสภา เป็นละครที่มีลักษณะคล้ายกับ
ละครพันทาง	ดำ	เนินเรื่องด้วยการขับเสภา

1) ละครรŒอง	เป็นละครที่ดำ	เนินเรื่องด้วยการ
ร้องเป็นหลัก	ใช้ท่าทางแบบสามัญชน	แบ่ง
ออกเป็นละครร้องสลับพูดและละครร้อง
ล้วน	ๆ	

2) ละครสงัคตี	เปน็ละครทีด่ำ	เนนิเรือ่งดว้ยการ
ร้องและการพูดไม่สามารถตัดอย่างหน่ึง
อย่างใดออกได้

3) ละครพูด เป็นละครที่ดำ	เนินเรื่องด้วยการ
พูดเป็นหลัก	ใช้ท่าทางแบบสามัญชน	แบ่ง
ออกเป็นละครพูดล้วน	ๆ	ละครพูดร้อย
กรอง	ละครพูดสลับลำ	

4) ละครอิงประวัติศาสตร�	เป็นละครที่ผสม
ผสานท่ารำ	และท่าทางสามัญชน	บทละคร
มุ่งปลุกใจให้เกิดความรักชาติ

5) ละครเพลง เป็นละครที่ดำ	เนินเรื่องด้วย
บทเพลงทีป่รบัปรงุมาจากเพลงไทยเดมิทีม่ี
ทำ	นองเอื้อนมาเป็นเพลงไทยสากลที่ไม่มี
ทำ	นองเอ้ือน	ผู้แสดงต้องมีความสามารถ
ในการร้องเพลง

6) ละครเวที เป็นละครที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
ละครตะวันตกเปน็การแสดงทีจ่ดัแสดงบน
เวที	ทำ	ให้ผู้ชมสามารถมองเห็นเหตุการณ์
ต่าง	ๆ	ที่แสดงทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

7) ละครวทิย	ุเปน็ละครทีต่อ้งสร้างจนิตนาการ
ให้กับผู้ฟัง	ต้องแสดงอารมณ์และความ
รู้สึกต่าง	ๆ	มาทางคำ	พูดเป็นพิเศษ

8) ละครโทรทัศน�	เป็นละครที่ออกอากาศทาง
สถานโีทรทศัน	์บทละครตอ้งมคีวามละเอยีด
ทุกข้ันตอน	มีความสมจริง	และตัวละคร
ต้องมีความเหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ

ความรูŒพื้นฐาน
เกี่ยวกับนาฏศิลปŠ
และละครของไทย

1. ประเภทของละคร
 ไทยในแต‹ละสมัย

1.2 ละครรำ แบบปรับปรุง 

1.1 ละครรำ แบบดั้งเดิม 

 ¤‹Ò¹ÔÂÁ¢Í§¤¹ã¹ªÒµÔà»ÅÕèÂ¹á»Å§ä»µÒÁÂØ¤ÊÁÑÂ 
 ·Ó ãËŒÈÔÅ»Ð¡ÒÃáÊ´§à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä»´ŒÇÂ

2. ป˜จจัยที่มีผลต‹อการเปลี่ยนแปลง
 นาฏศิลปŠและละครของไทย  

 ÁÕ¡ÒÃ¹Ó ÈÔÅ»Ð¡ÒÃáÊ´§¢Í§µ‹Ò§ªÒµÔÁÒ¼ÊÁ¼ÊÒ¹
 ¡ÑºÈÔÅ»Ð¡ÒÃáÊ´§¢Í§ä·Â

2.1 อิทธิพลทางวัฒนธรรมต‹างชาติ

 ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ�·Ã§ãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹áÅÐ
 ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¾Ñ²¹ÒÈÔÅ»Ð¡ÒÃáÊ´§

2.2 พระมหากษัตริย�

 àÁ×èÍºŒÒ¹àÁ×Í§Ê§ºÊØ¢»ÃÐªÒª¹¨ÐÁÕàÇÅÒ¤Ố ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�
 áÅÐ¾Ñ²¹ÒÈÔÅ»Ð¡ÒÃáÊ´§ä´ŒÍÂ‹Ò§àµçÁ·Õè

2.3 สภาพสังคม

2.4 ค‹านิยมของคนในชาติ 

1.3 ละครที่พัฒนาขึ้นใหม‹  

ä´Œá¡‹

à¡ÕèÂÇ¡Ñº

à¡ÕèÂÇ¡Ñº

สร�ป
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	 1.	แบ่งกลุ่ม	กลุ่มละ	6	คน	ชม	DVD	การแสดงละครไทย	แล้วร่วมกันสรุปว่าละครไทยที่
ได้ชมไปนั้นเป็นละครประเภทใด	ชนิดใด	เกิดขึ้นในสมัยใด	มีลักษณะการแสดงอย่างไรบ้าง	แล้ว
ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน
	 2.	แบ่งกลุ่ม	กลุ่มละ	6	คน	ชม	DVD	การแสดงระบําตารีกีปัส	แล้วร่วมกันสรุปว่าการแสดง
ระบําตารีกปัีสได้รบัอิทธพิลทางวัฒนธรรมมาจากประเทศใด	และอทิธพิลทางวฒันธรรมทีไ่ด้รบันัน้
มีผลต่อลักษณะการร่ายรํา	 การแต่งกาย	 และดนตรีประกอบการแสดงอย่างไรบ้าง	 แล้วให้แต่ละ
กลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน
	 3.	แบ่งกลุ่ม	กลุ่มละ	6	คน	ร่วมกันศึกษาความเป็นมาของละครโทรทัศน์	และวิวัฒนาการ
ของละครโทรทัศน์	แล้วจัดทําเป็นรายงานส่งครู

	 เลือกปฏิบัติโครงงานต่อไปนี้ตามความสนใจ	 หรือคิดโครงงานข้ึนเองโดยขอคําแนะนําจาก
ครูแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการทําโครงงาน
	 1.	โครงงานศึกษาการละครไทยกับอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่างชาติ
	 2.	โครงงานศึกษาความแตกต่างระหว่างละครรําแบบดั้งเดิมกับละครที่พัฒนาขึ้นใหม่
	 3.	โครงงานศึกษาวิวัฒนาการของละครไทย

	 1.	ละครรําเกิดขึ้นในสมัยใด	และได้แก่ละครชนิดใด
	 2.	ละครประเภทใดเกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์
	 3.	ละครดึกดําบรรพ์เกิดขึ้นในช่วงรัชกาลใด	และมีที่มาอย่างไร
	 4.	ละครชนิดใดที่เกิดขึ้นหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน	พ.ศ.	2475
	 5.	ศิลปะการแสดงของประเทศเพ่ือนบ้านมอีทิธิพลต่อศลิปะการแสดงของไทยหรือไม่อย่างไร

 •	สามารถนําความรู้เกี่ยวกับประเภทของละครไทยในแต่ละสมัย	และปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงนาฏศลิป์และละครของไทยไปต่อยอดความคดิในการเรยีนวิชานาฏศลิป์ไทยในระดบั
ชั้นต่อไปได้	
 •	สามารถนําไปบูรณาการกับวิชาสังคมศึกษาฯ	 ในการศึกษาค้นคว้าเรื่องต่าง	 ๆ	 เช่น
การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมืองการปกครอง	 วัฒนธรรม	 ประเพณี	 เป็นต้น	 ว่ามีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงนาฏศิลป์และการละครอย่างไรบ้าง

กิจกรรมเสนอแนะ

โครงงาน

การประยุกต�ใช�ในชีวิตประจําวัน

คําถามทบทวน
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