
                                                                                                                                           
 

บทที่ 4 

องค์ประกอบของศิลปะการแสดงและศิลปะการแสดงในชีวิตประจําวัน 
 

4.1 ความหมายของศิลปะการแสดง 

ศิลปะการแสดง เป็นรูปแบบของศิลปะชนิดหนึ่งท่ีสร้างความสุนทรีให้เกิดในจิตใจมนุษย์ ถือเป็นศิลปะที่

สามารถสัมผัสได้ท้ังจากการมองเห็นเพียงอย่างเดียว หรืออาจท้ังจากการมองเห็นและฟังพร้อมๆ กัน โดยมีผู้ให้

ความหมายไว้มากมาย เช่น  

สดใส พันธุมโกมล (2524, 1) ได้กล่าวไว้ว่าศิลปะการแสดงคือศิลปะท่ีเกิดขึ้นจากการนําภาพจาก

ประสบการณ์และจินตนาการของมนุษย์มาผูกเป็นเรื่อง และจัดเสนอในรูปแบบของการแสดง โดยมีผู้แสดงเป็นผู้

สื่อความหมายและเรื่องราวต่อผู้ชม 

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม (2549) นิยามไว้ว่าสาขาศิลปะการแสดง 

(Performing Arts) หมายถึงศิลปะการแสดงละคร การละเล่น และการแสดงพ้ืนบ้านประยุกต์ 

จากการประชุมวิชาการเรื่องการสร้างดัชนีบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพด้านการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.). (2547) ได้ให้ขอบเขตของศิลปะการแสดงว่ารวมหมายถึง

ดุริยางค์ไทย ดุริยางค์สากล นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล การละคร ภาพยนตร์ เป็นต้น 

4.2 โครงสร้างศิลปะการแสดง 

 ศิลปะการแสดงเป็นการสื่อสาร แสดงออกโดยอาศัยตัวบุคคลเป็นเคร่ืองมือที่จะสื่อไปยังผู้ชมให้เกิดความ

พึงพอใจ ดังนั้นการที่จะทําให้ศิลปะการแสดงเป็นท่ียอมรับ จะต้องมีองค์ประกอบร่วมพิจารณา 3 ประการใหญ่ๆ คือ 

4.2.1 ศิลปิน เป็นผู้ถ่ายทอดผลงานสู่สายตาผู้ชม ถือเป็นหัวใจสําคัญของการแสดง เป็นสิ่งท่ีใกลชิ้ดกับผู้ชม

มากท่ีสุด  ใช้การสื่อสารโดยอาศัย รูปร่าง หน้าตา ความรู้ ความชํานาญ ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนความ

รับผิดชอบและพรสวรรค์ของศิลปินเป็นสําคัญ 

4.2.2 ศิลปประดิษฐ์ เป็นจุดเริ่มต้นของงานการแสดง สิ่งที่อยู่ในศิลปประดิษฐ์มีขอบเขตที่กว้างขวางมาก 

รวมถึงความนึกคิก เร่ืองราวในบทละครหรือเนื้อหาของระบํา รํา เต้น อารมณ์ ความรู้สึก ลีลาการสร้างสรรค์

เช่ือมต่อท่ารํา การแปรแถว ดนตรี การเขียนบทละคร บทร้อง ทํานอง เพลง เครื่องแต่งกาย ฉาก แสง สี เสียง เป็นต้น 

4.2.3 ผู้ชม คือผู้อุปถัมภ์งานศิลปะ เป็นผู้ท่ีรับรู้คุณค่าการแสดง เพราะไม่ว่าศิลปะการแสดงจะสวยงาม

เพียงใดแต่หากขาดผู้อุปถัมภ์แล้วน้ัน ผลงานก็ไร้คุณค่าและไร้ความหมาย นอกจากเป็นผู้รับชมแล้วยังเป็นผู้

วิพากษ์วิจารณ์ผลงาน มีผลต่อการพัฒนางานให้ดีขึ้น ทํานุบํารุงหรือเปลี่ยนแปลงการแสดงได้ 



  

4.3 ประเภทของศิลปะการแสดง 
ศิลปะการแสดงสามารถแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่  

1. ประเภทของศิลปะการแสดงท่ีไม่ผูกเป็นเรื่องราว 
ศิลปะการแสดงท่ีไม่ผูกเป็นเรื่องราวเป็นการแสดงที่ไม่มีการผูกเรื่องราว มักเป็นการแสดงชุดสั้นๆ ลักษณะ

ของการแสดงสามารถใช้ผู้แสดงจํานวนเท่าไหร่ก็ได้ การแสดงประเภทนี้จะไม่มีความซับซ้อน อาจมีความหมาย
หรือไม่มีความหมายก็ได้ แต่มุ่งเน้นความสวยงามของท่าทาง ความพร้อมเพรียงของการแสดง เช่น รํา ระบํา ฟ้อน 
เต้น ระบําพ้ืนเมืองของชาติต่างๆ เป็นต้น 
2. ประเภทของศิลปะการแสดงท่ีผูกเป็นเรือ่งราว 

ศิลปะการแสดงท่ีผูกเป็นเร่ืองราว เป็นการแสดงท่ีมีการผูกเรื่องราว อาจเป็นการแสดงชุดสั้นๆ หรือยาวๆ 
ก็ได้ การแสดงประเภทนี้จะมีความซับซ้อนขององค์ประกอบศิลป์หลายอย่าง ตัวอย่างศิลปะการแสดงประเภทน้ี
ได้แก่ โขน ละคร หุ่น หนังใหญ่ ภาพยนตร์ และบัลเล่ต์ เป็นต้น โดยในที่ น้ีจะขอยกตัวอย่างประเภทของ
ศิลปะการแสดงตามสาขาการศึกษาของโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 แขนงดังน้ี 

4.3.1 ศิลปการละคร 

ในด้านการเรียนการสอนศิลปการละคร ผู้เช่ียวชาญได้ให้ความหมายของคําว่า การแสดงคือ การไม่

พยายามแสดงอะไร แต่เน้นที่การกระทํา (Acting is Doing) เพราะเม่ือไหร่ก็ตามที่นักแสดงพยายามจะแสดงอะไร

ออกมาน้ัน สิ่งที่ปรากฏมักกลายเป็นความพยายามของนักแสดงมากกว่าความจริง หรืออาจทําให้สิ่งที่น่าเช่ือกลับ

กลายเป็นการแสดงมากเกินไป (แปลว่าไม่อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง) หรือการเสแสร้ง แกล้งทํา เรามักได้ยิน

คนพูดอยู่บ่อยๆ ว่า “การแสดงท่ีดีท่ีสุดคือการแสดงน้อยที่สุด” ซ่ึงหมายถึงว่า การแสดงท่ีดีท่ีสุด “พอเหมาะพอ

เจาะ” จนกระท่ังเหมือนไม่ใช่การแสดงเลย (นพมาส ศิริกายะ, แปล 2525: 190)  

4.3.1.1 ประเภทละคร 

1. ละครประเภทโศกนาฏกรรมหรือท่ีเรียกว่า แทรจิดี (Tragedy)  

  ละครประเภทโศกนาฏกรรมหรือท่ีเรียกว่า แทรจิดี ถือกันว่าเป็นวรรณกรรมการละครท่ีเก่าแก่

ท่ีสุดและมีคุณค่าสูงสุด ในเชิงศิลปะและวรรณคดี ละครประเภทแทรจิดี ถือกําเนิดขึ้นในประเทศกรีซ และพัฒนา

ไปสู่ความสมบูรณ์ ภายใต้การนําของ เอสคิลุส (Aeschylus,525-456 B.C),โซโฟคลีส (Sophocles,496-406 B.C) 

และยูริพิดีส (Euripides,484-406 B.C) นักเขียนบทละครประเภท แทรจิดี ท่ีย่ิงใหญ่แห่งนครเอเธนส์ ในสมัย

ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล 

  ความหมายของคําว่า แทรจิดี คําว่าแทรจิดี มาจากคํากรีก 2 คําคือ ทราโกส (Tragos) ซ่ึงแปลว่า

แพะ และโอด (Ode) ซ่ึงแปลว่าเพลงท่าดูตามรูปศัพท์แล้ว แทรจิดี แปลว่าเพลงแพะ ซ่ึงความหมายดังกล่าวบ่ง

บอกให้เห็นชัดเจนถึงความสัมพันธ์ ของละครประเภทนี้กับพิธีบวงสรวงของศาสนากล่าวคือ ในสมัยที่ชาวกรักนับถือ



  

เทะเจ้า ไดโอในซุส (Dionysus) ซ่ึงเป็นเทพเจ้าแห่งเหล้าองุ่นพืชพันธ์ุธัญญาหาร ฯลฯ ในการบวงสรวง

ประกอบด้วยการขับร้องเพลงสวดบูชาท่ีเรียกว่า ดีธีแรมบ์ (Dithyramb) ซ่ึงมีผู้สันนิฐานว่ามีการบูชายัญโดยใช้

มนุษย์ ต่อมาเห็นว่าเป็นการทารุณ จึงเปลี่ยนมาใช้แพะแทนดังนั้นละครประเภท แทรจิดีจึงถือกําเนิดมาจากการขับ

ร้องเพลง ดีธีแรมบ์ (Dithyramb) ซ่ึงมีความหมายตามศัพท์กรีกว่าเพลงแพะ 

 

ลักษณะสําคัญของละครประเภทแทรจิดี  

1. ต้องเป็นเรื่องที่แสดงถึงความทุกข์ทรมานของมนุษย์ และจบลงด้วยความหายนะของตัวเอก 

2. ตัวเอกของ แทรจิดี จะต้องมีความย่ิงใหญ่ (Tragic Greatness) เหนือคนทั่วๆไปแต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องมี

ของบกพร่องหรือผิดพลาด(Tragic Flaw) ท่ีเป็นสาเหตุของความหายนะที่ได้รับ 

3. ฉากต่างๆ ท่ีแสดงถึงความทรมานของมนุษย์จะต้องมีผลทําให้เกิดความรู้สึกสงสารและความกลัวอันจะนําผู้ชม

ไปสู่ความเข้าใจชีวิต (Enlightenment) 

4. มีความเป็นเลิศในเชิงศิลปะและวรรณคดี 

5. ให้ความรู้สึกอันสูงส่ง หรือความรู้สึกผ่องแผ้วในจิตใจ(Exaltation) และการชําระล้างจิตใจอันบริสุทธ์ิ (Catharsis) 

สรุปแล้วละครประเภท แทรจิดี เป็นละครที่พยายามตอบปัญหาหรืออย่างน้อยก็ต้ังคําถามท่ีสําคัญๆ เกี่ยวกับชีวิตที่

ทําให้ผู้ชมต้องนํามาขบคิด เช่นชีวิตคืออะไร มนุษย์คืออะไร อะไรผิด อะไรถูก อะไรจริง อะไรไม่จริง ดังน้ันละคร

แทรจิดีจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณกรรมขั้นสูงสุดในบรรดาวรรณกรรม ประเภทบทละคร เพราะนอกจาก

จะต้องมีความเป็นเลิศในแง่ศิลปะและวรรณคดีแล้วยังต้องมีคุณค่าทางด้านปรัชญาความคิด และจริยธรรม ของ

มนุษย์ด้วย 

2. ละครประเภทตลกขบขันหรือท่ีเรียกว่า ฟาร์ส (farce) และคอเมดี (comedy) 

ละครประเภทตลกขบขันมีมากมายหลายชนิดและแบ่งออกเป็นหลายระดับ ทําให้ยากแก่การ

แบ่งแยกประเภทให้เด็ดขาด ฉะน้ันในการแบ่งละครประเภทตลกขบขันออกเป็นหมวดหมู่จึงไม่อาจใช้กฎเกณฑ์ท่ี

ตายตัว ตามหลักของทฤษฎีการละคร ท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไปนั้นมักจะถือว่าละครประเภทตลกขบขันแยก

ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ 

2.1 ฟาร์ส (farce) 
ฟาร์ส เป็นละครตลกชนิดโปกฮา ให้ความตลกขบขันจากเร่ืองราวเหตุการณ์ท่ีเหลือเช่ือ

ตลอดจนการแสดงท่ีรวมเร็วและเอะอะตึงตัง ละครประเภทฟาร์ส ที่ดีเป็นศิลปะท่ีมีคุณค่าไม่แพ้ละครประเภทอ่ืนๆ

เลย เช่น ภาพยนตร์ใบ้ของ ชาลี แชปลิน  เป็นภาพยนต์ประเภทฟาร์ส ซ่ึงมีความดีเด่นอย่างหาตัวจับยาก ในแง่



  

ของศิลปะการแสดง และเนื้อหาสาระของเรื่องราวที่ชนทุกช้ัน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าถึงได้ ยังแฝงไปด้วยหลัก

ปรัชญาท่ีลึกซ้ึง ไม่แพ้ละครประเภทอ่ืนเลย 

2.2 คอเมดี ถือกันว่าคอเมดีเป็นละครตลกท่ีมีลักษณะเป็นวรรณกรรม บางเรื่องเป็น

วรรณกรรมช้ันสูง ท่ีเป็นวรรณคดีอมตะของโลก เช่น สุขนาฏกรรม (Romantic comedy) ของเชกสเปียร์,ละคร

ตลกประเภทเสียดสี (Satiric comedy) ของโมลิแยร์ และตลกประเภทความคิด (comedy of ideas) ของจอร์จ เบอร์

นาร์ด ชอว์ เป็นต้น 

3. ละครอิงนิยายหรือท่ีเรียกว่า โรมานซ์ (romance)  

ละครอิงนิยายหรือ โรมานซ์ เป็นละครท่ีมีเรื่องราวที่มนุษย์ใฝ่ฝันจะได้พบ มากกว่าจะได้พบจริงๆ

ในชีวิตประจําวัน ละครประเภทน้ีมีลักษณะท่ี หลีกหนีจากชีวิตจริงไปสู่ชีวิตในอุดมคติ ซ่ึงอาจเป็นการหนีไปสู่เทพ

นิยาย อดีตที่รุ่งเรือง หรือดินแดนท่ีห่างไกล ซ่ึงมีความสวยงามตามอุดมคติและความใฝ่ฝันของมนุษย์ พระเอก

นางเอกของละครประเภทนี้มักมีลักษณะเป็นวีรบุรุษ และวีรสตรี ท่ีมีความเลอเลิศ อย่างหาที่ติมิได้ เรื่องราวมักเต็ม

ไปด้วยการผจญภัยของตัวเอกความรักและความเสียสละท่ีย่ิงใหญ่ ตอนจบของเร่ืองมักช้ีให้เห็นว่าคุณธรรมความดี

จะต้องชนะความช่ัวตลอดไป ผู้ท่ีได้ชมละครประเภทนี้จะรู้สึกเสมือนอยู่ในโลกความฝันทําให้ลืมความหมองหม่น

ของชีวิตไปช่ัวขณะ นับว่าเป็นการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและให้ความสุขแก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี 

4. ละครประเภทเริงรมย์หรือท่ีเรียกว่าเมโลดรามา (melodrama)  

ละครประเภทเมโลดรามาจัดอยู่ในประเภทละครเริงรมย์ ท่ีนักธุรกิจบันเทิงทั่วโลกจัดทําขึ้นเพ่ือ

ผลประโยชน์ทางการค้าเป็นสําคัญ ฉะนั้นละครประเภทน้ีจึงได้รับการเผยแพร่มากที่สุดและมีอิทธิพลสูงสุดต่อ

บรรดาผู้ชมท่ัวโลกในปัจจุบันทั้งน้ี เพราะเป็นละครท่ีดูง่ายมีระดับอารมณ์ และความคิดท่ีค่อนข้างผิวเผิน ทําให้ไม่

ยากต่อความเข้าใจ นอกจากน้ันยังเป็นละครที่ดูสนุกสําหรับบุคคลท่ัวไป ไม่ต้องอาศัยพ้ืนฐานทางศิลปะ และ

วรรณกรรมหรือการศึกษาในระดับสูงเพ่ือท่ีจะเข้าถึงละครประเภทน้ี ดังน้ันสื่อการแสดงที่ต้องการเผยแพร่ต่อ

ประชาชนจํานวนมากเช่น วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ จึงมักเลือกเสนอเร่ืองประเภท เมโลดรามา มากว่าเรื่อง

ชนิดอ่ืน ลักษณะของละครประเภทเมโลดรามาคือ ละครเร้าอารมณ์ ท่ีเขียนขึ้นเพ่ือให้ถูกใจตลาดมุ่งให้ความบันเทิง 

ด้วยการผูกเรื่อง ท่ีดําเนินไปอย่างต่ืนเต้นโลดโผน ไม่คํานึงถึงเหตุผลมากนัก ตัวละครมีลักษณะนิสัยตายตัว หรือท่ี

เรียกกันว่า ไทพด์ แคแรคเตอร์ (typed character) คือพระเอกจะต้องมีคุณสมบัติ เป็นพระเอกตามแบบฉบับ เช่น 

รูปหล่อ นิสัยดี กล้าหาญ มีเสน่ห์ ต่อสู้เพ่ืออุดมคติ และซ่ือสัตย์สุจริตเสมอ ส่วนนางเอกก็จะต้องดีพร้อมทุกประการ 

ตลอดจนมีความงามเป็นเลิศ ตัวละครสําคัญอีกตัวหน่ึงท่ีมักจะมีใน เมโลดรามา ผู้ร้ายซ่ึงจะต้องร้ายอย่างหาความดี

ไม่ได้ ท้ังฉลาดทั้งโกง น่าเกลียดน่าชัง ลําความเดือดร้อนให้กับพระเอกนางเอก นานัปการ แต่สุดท้ายความดีก็ชนะ

ความช่ัวผู้ร้ายก็ต้องพ่ายแพ้พระเอกในที่สุด เรื่องประเภทน้ีมีช่องโหว่หลายประการมีเหตุบังเอิญที่ไม่น่าเป็นไปได้ ท่ี 



  

มักจะพลิกเรื่องจากหน้ามือเป็นหลังมือตัวละครไม่มีการพัฒนาเลยในด้านนิสัยใจคอ  คือถ้าดีก็ดีไปตลอด ช่ัวก็ช่ัวไป

ตลอด และมักไม่คํานึงถึงความสมเหตุสมผลเพราะมุ่งท่ีจะให้สนุกสนานต่ืนเต้นในแง่ของเน้ือเรื่อง เพ่ือให้ถูกใจคนดู

มากกว่าอย่างอ่ืน 

ความเสียหายของละครประเภทเมโลดรามาเกิดขึ้นเนื่องจากนักเขียนจํานวนมากที่มีหัวการค้าได้นําละคร

ประเภทน้ีไปเป็นเคร่ืองมือในการหาเงินโดยเขียนบทละครขึ้นเพ่ือเอาใจตลาดมากกว่าจะคิดสร้างสรรค์ละครท่ีดีโดย

ไม่คํานึงถึงเหตุผลและความเหมาะสมกลมกลืนในด้านการประพันธ์ จึงทําให้นักวิจารณ์ท่ัวโลกมีอคติกับคําว่า เม

โลดรามา อย่างช่วยไม่ได้ 

นอกจากน้ียังมีละครประเภทอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างไปจากละครเวทีซ่ึงกล่าวมาข้างต้น อีกมากมายหลาย

ประเภท เช่น ละครสร้างสรรค์, ละครชุมชน, ละครเพ่ือการศึกษา ฯลฯ ซ่ึงแต่ละประเภทก็มีวัตถุประสงค์ในการจัด

กระบวนการและการแสดงท่ีแตกต่างกันออกไป 

4.3.1.2 องค์ประกอบของศิลปการละคร 

อริสโตเติล ปราชญ์ชาวกรีกในศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสต์ศักราช กล่าวว่าละครประกอบไปด้วย

องค์ประกอบ 6 ส่วน โดยเรียงลําดับตามความสําคัญ ดังนี้ 

1. โครงเร่ือง (Plot) 

2. ตัวละคร (Character) 

3. ความคิด (Thought) 

4. ภาษา (Diction) 

5. เพลง (Song) 

6. ภาพ (Spectacle) 

จากทฤษฎีละครของอริสโตเติลท่ีได้เขียนไว้ราวสองพันสี่ ร้อยปีมาแล้ว เราสามารถนํามา

ประยุกต์ใช้กับละครทุกยุคทุกสมัยจนถึงปัจจุบันน้ี และที่เห็นการปรับเปลี่ยนอย่างชัดเจน คือ “เพลง” ที่ขยายมา

เป็นการใช้ “เสียง” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนย่ิงขึ้น เนื่องจากในสมัยก่อนเพลงมีส่วนสําคัญของละครกรีกซ่ึงพัฒนา

มาจากการร้องสดุดีเทพเจ้าและวีรบุรุษโดยกลุ่มคอรัส (Chorus) เม่ือยุคสมัยเปลี่ยนไป บทบาทของกลุ่มคอรัส

ค่อยๆ ลดลง และความสําคัญย้ายไปอยู่ท่ีบทบาทของตัวละครมากขึ้น 

 

 

 

 



  

ดังน้ัน องค์ประกอบของละครท่ีเราสามารถใช้วิเคราะห์และพิจารณาเม่ืออ่านบทละคร มี 6 ส่วน ได้แก่ 

1. โครงเรื่อง (Plot) 

2. ตัวละคร (Character) 

3. ความคิด (Thought) 

4. ภาษา (Diction) 

5. เสียง (Sound) 

6. ภาพ (Spectacle) 

แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของละครต่อไปนี้ รวบรวมมาจากความคิดของนักการละครในยุคหลังๆ 

หลายคน ไม่ได้มาจากอริสโตเติลโดยตรง ความหมายบางอย่างจึงอาจแปรเปลี่ยนไปจากความหมายท่ีอริสโตเติล

เคยให้ไว้ ท้ังนี้เนื่องจากละครยุคปัจจุบันได้พัฒนาและผันแปรไปจากละครในอดีตมากพอควร 

1. โครงเรื่อง  

อริสโตเติลได้ให้ความสําคัญกับโครงเรื่องเป็นอันดับแรก เขากล่าวว่าโครงเร่ืองเปรียบเสมือนชีวิตและ

วิญญาณของบทละคร โครงเรื่อง (plot) แตกต่างจาก เรื่อง (story) “เรื่อง” คือเน้ือหาหรือวัตถุดิบที่นักเขียนบท

ละครนํามาสร้างเป็นโครงเร่ืองสําหรับการเขียนบทละคร ส่วน “โครงเร่ือง” คือลําดับของเหตุการณ์ภายในกรอบ

ของบทละครเรื่องหน่ึงๆ ต้ังแต่จุดเริ่ม การพัฒนาเรื่อง ไปจนถึงจุดลงเอย 

โครงเร่ืองอาจแตกต่างกันไปตามยุคสมัยและประเภทของละคร แต่บทละครโดยทั่วไปก็ยังมีลักษณะร่วม

บางประการในด้านโครงสร้าง วรรณกรรมการละครส่วนใหญ่แสดงให้เห็นมนุษย์ท่ีตกค้างในห้วงการตัดสินใจ

เน่ืองมาจาก “ความขัดแย้ง” ขณะที่เรื่องราวดําเนินไป ปัญหาจะทวีความยุ่งยากขึ้น ทําให้ตัวละครต้องตัดสินใจ

เลือกทางเดิน ปมปัญหาจะขมวกเกลียวเครียดขึ้นจนถึงจุดสูงสุดของเรื่อง และนําไปสู่การคลี่คลายเร่ือง นักเขียน

บทละครจะต้องลําดับเหตุการณ์ท่ีช้ีให้เห็นการต่อสู้ด้ินรนของตัวละคร ตลอดจนแสดงให้เห็นผลสุดท้ายท่ีตัวละคร

ประสบตามวิถีของการดําเนินเร่ือง 

 2. ตัวละคร 

 อริสโตเติลกล่าวว่าตัวละครมีความสําคัญรองจากโครงเร่ือง แต่มีผู้ไม่เห็นด้วยมากมาย นักการละครบาง

คนยืนยันว่าตัวละครเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดในละคร เพราะละครต้องนําเสนอมนุษย์ในด้านใดด้านหน่ึง ซ่ึง

ท้ังสองความคิดต่างก็มีเหตุผลของตน สิ่งที่สําคัญคือโครงเรื่องจะอยู่ต่างหากจากตัวละครไม่ได้ โครงเรื่องท่ีดีสร้าง

ขึ้นมาจากการกระทําและลักษณะนิสัยของตัวละครและเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ขณะที่ตัวละครก็จะไม่มีความหมาย

อะไรหากไมได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงเรื่อง บทละครที่ดีจึงจําเป็นต้องมีท้ังโครงเรื่องที่ดีและการวางตัวละครอย่างดี 



  

 การวางตัวละครน้ันมีข้อจํากัดจากลักษณะของการนําเสนอเรื่องในรูปแบบของบทละคร นวนิยายสามารถ

วาดตัวละครขึ้นให้เห็นชัดจากเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นในเวลาไม่จํากัดในสภาวการณ์หลากหลาย อีกทั้งยัง

สามารถบรรยายภาพตัวละครด้วยพรรณนาโวหารอย่างถี่ถ้วนและสามารถเผยให้ผู้อ่านรู้ความในใจอย่างละเอียด

ซับซ้อนได้ทุกขณะ ส่วนบทละครมีข้อจํากัดอยู่ที่การนําเสนอให้เป็นภาพปรากฏบนเวที จึงต้องคัดเลือกเฉพาะ

เหตุการณ์สําคัญๆ เพียงไม่กี่เหตุการณ์ซ่ึงเกิดในระยะเวลาสั้นๆ และในสถานที่เพียงไม่กี่แห่ง อีกทั้งยังต้องทําให้คน

ดูรู้จักและเข้าใจตัวละครได้เพียงจากพูดและการกระทําท่ีเห็นในเรื่องเท่าน้ัน นักเขียนบทละครแทบไม่มีโอกาส

วิพากษ์วิจารณ์ตัวละครโดยตรง ตัวละครในบทละครจึงต้องแสดงบุคลิกลักษณะให้เห็นภายในฉากเพียงไม่กี่ฉาก 

นักเขียนบทละครท่ีดีเท่านั้นจึงจะสามารถวางตัวละครได้อย่างลึกซ้ึงและพอเหมาะพอเจาะ 

 3. ความคิด 

 ความคิดในละครน้ันกินความหมายถึงการใช้เหตุผลในเรื่อง ความหมายของเร่ือง แก่นเร่ือง และเน้ือหา

สาระที่บทละครมุ่งจะส่ือสารแก่คนดู บทละครทุกเรื่องจะต้องมีความคิดแฝงอยู่ด้วย ต่อให้เป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะไร้

สาระเพียงใด ก็ต้องมีความคิดบางอย่างแสดงออกมาอยู่เสมอ บทละครท่ีดีมักจะทําให้คนดูคิดต่อไปได้ถึง

ความหมายที่สามารถนําไปใช้ในชีวิต ความคิดจึงเป็นองค์ประกอบสําคัญที่อยู่ในบทละคร 

 4. ภาษา 

 ภาษาเป็นสื่อท่ีแสดงให้เห็นโครงเรื่อง ตัวละครและความคิด การใช้ภาษาของบทละคร จึงเป็นสิ่งท่ีควร

นํามาพิจารณาด้วยในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของบทละคร เน่ืองจากความจํากัดในด้านการนําเสนอ การ

ใช้ภาษาในละครจะต้องสื่อความหมายให้ผู้ชมเข้าใจชัดเจนได้ในทันที เน่ืองจากคนดูไม่มีโอกาสหยุดคิดใคร่ครวญ

ระหว่างการดู เพราะละครต้องดําเนินเรื่องต่อไปเรื่อยๆ ฉะน้ันบทสนทนาในละครจึงมักมีลักษณะกระชับ กระจ่าง

ชัดและน่าสนใจ บทละครต้องเลือกสรรคําพูด เพ่ือสร้างภาพพจน์ท่ีกระตุ้นอารมณ์สนองตอบจากคนดูได้ บท

สนทนาในละครจะต้องเป็นตัวเดินเร่ืองให้ก้าวไปข้างหน้า และมีความสัมพันธ์กับการกระทําการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดขึ้นในละคร ท่ีสําคัญบทละครต้องนําไปพูดจริงๆ ได้ในการจัดแสดง จะต้องออกมาจากปากตัวละคร สะท้อน

ความคิดของตัวละครอย่างไม่เสแสร้ง บทพูดบางบทใช้ไม่ได้ดีสําหรับการแสดง เพราะเสียงของถ้อยคําฟังดูขัดเขิน 

แปร่งหู หรือไม่เป็นธรรมชาติ 

 

 

 

 

 



  

5. เสียง  

เสียงในละครหมายถึงสิ่งท่ีคนดูได้ยินท้ังหมดในระหว่างการดูละคร ซ่ึงองค์ประกอบท่ีเป็นเสียงสามารถ

พิจารณาได้ตามลักษณะต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

- ระดับ (สูง - ตํ่า) 

- อัตรา (ช้า – เร็ว) 

- การเน้น (หนัก – เบา) 

- ขนาดหรือความดัง (ค่อย – ดัง) 

- คุณภาพ (ห้าว – ทุ้ม – แหบ – ใส – พร่า – ก้อง – กังวาน) 

- จังหวะ (คึกคัก – อ่อนหวาน – เนิบนาบ – เร้าใจ) 

เสียงในละครอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท 

1. เสียงท่ีนักแสดงพูด ท้ังน้ีโดยแยกออกจากความหมายของสิ่งท่ีพูด 

2. เพลงและดนตรี ท้ังที่มีเนื้อร้องและมีแต่ทํานอง 

3. เสียงประกอบเรื่อง เช่น เสียงฝนตกฟ้าร้อง เสียงเครื่องยนต์ เสียงนกร้อง เสียงนาฬิกาตี ฯลฯ 

6. ภาพ 

ภาพในละครหมายถึงสิ่งที่คนดูมองเห็นทั้งหมดในระหว่างการดูละคร รวมท้ัง ฉาก แสง เครื่องแต่งกาย 

การแต่งหน้า เครื่องประกอบฉาก ตลอดไปจนถึงท่าทางและสิ่งที่นักแสดงทําบนเวที เช่นด่ืมนํ้า สวมเสื้อ สูบบุหรี่ 

กระแอม เช็ดเหงื่อ ฯลฯ เช่นเดียวกับเสียง ภาพเป็นองค์ประกอบที่มักไม่ปรากฏอยู่ในบทเขียน ภาพจึงเป็นหน้าท่ี

ของศิลปินการละครด้านต่างๆ ท่ีจะเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นโดยอาศัยการวิเคราะห์โครงเรื่อง ตัวละคร ความคิดและ

ภาษาของเร่ือง 

 

บทสรุป 

 องค์ประกอบของละครประกอบด้วย 6 ส่วน โดยเรียงลําดับตามความสําคัญดังนี้ คือ โครงเรื่อง (Plot)  

ตัวละคร (Character) ความคิด (Thought) ภาษา (Diction) เสียง (Sound) และภาพ (Spectacle) องค์ประกอบ

ท้ังหกน้ีครอบคลุมทุกอย่างท่ีมีอยู่ในละคร ไม่มีอะไรมากไปกว่าน้ีอีกแล้ว ไม่ว่าเราจะพูดถึงละครในด้านใด เราก็

สามารถจัดไว้ในองค์ประกอบข้อใดข้อหน่ึงได้เสมอ ซ่ึงองค์ประกอบเหล่านี้เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยในการนําบท

ละครมาแยกแยะเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์โครงสร้างของละคร เพ่ือความเข้าใจที่ลึกซ้ึงย่ิงขึ้น และเพ่ือประเมิน

คุณค่าของบทละครในแต่ละเรื่อง 

 



  

4.3.2 นาฏศิลป์สากลหรือนาฏศิลป์ตะวันตก 

Dance เป็นศิลปะท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแขนงหน่ึงของโลก พัฒนามาจากการเลียนแบบท่าทางของสัตว์และ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ทางธรรมชาติ มีการกระโดดเป็นจังหวะเพื่อเป็นการเอาใจหรือบวงสรวงบูชาต่อพลังของ
ธรรมชาติ  สมัยกรีกโบราณได้ใช้การเต้นรําเป็นสื่อในการแสดงออกของจิตใจและร่างกายอย่างสมดุล Dance ได้
กลายมาเป็นส่วนสําคัญในการฉลองการแต่งงาน พิธีทางศาสนา กองทัพ หรือแม้กระท่ังงานศพ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด
ศูนย์รวมของมนุษย์ขึ้น 

ในเวลาต่อมา Dance ได้ถูกนํามาใช้ในกิจกรรมเพ่ือตัวมนุษย์เอง คือนํามาเป็นประโยชน์ทางกายภาพ การ
เต้นเพ่ือออกกําลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

ปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของ Dance แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. เพ่ือประโยชน์แก่ตัวนักเต้นรํา (Dancer) เอง เช่น เพ่ือกิจกรรมทางสังคม การเต้นบอลรูมในงานสังคม

ช้ันสูง การเต้นรําในงานแต่งงานของชาวยิว เป็นต้น 
2. เพ่ือผู้อ่ืน เช่น ระบําพ้ืนเมือง การแสดงและการบันเทิง Theatrical การเต้นรําซ่ึงปรากฏในซีกโลก

ตะวันตกทุกวันน้ีมีกําเนิดมาจากระบําพ้ืนเมืองท่ีมีชีวิตชีวา และระบําในราชสํานักในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ 
(Renaissanwcw) และได้แพร่หลาย เป็นที่นิยม ยอมรับจากคนทั่วโลก ได้แก่ บัลเล่ต์ (Ballet) และโมเดิร์นดานซ์ 
(Modern Dance) 

(1) บัลเล่ต์ (Ballet) 
มีรากฐานมาจากภาษาอิตาเลียน คือ Ballare = to daner แต่คําว่า Ballet ท่ีใช้ในปัจจุบันเป็น

ภาษาฝร่ังเศส สืบเน่ืองมาจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ท่ีเริ่มมีขึ้นในราชสํานักอิตาลีมาเจริญเติบโตในประเทศ
ฝรั่งเศส ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 เกิดการแสดงแพร่หลายในราชสํานัก ดังน้ี 

1. Interludes เป็นการแสดงชุดสั้นๆ ซ่ึงประกอบด้วยนักร้องและนักเต้น แสดงคั่นระหว่างเสิร์ฟอาหาร 
2. Masquerades เป็นขบวนแห่ของนักแสดง ซ่ึงจะหยุดต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติและนักแสดงจะอ่านโคลง

กลอนหรือเล่าเรื่อง โดยสวมหน้ากากด้วย 
3. Mummurs เป็นการแสดงที่ผู้แสดงจะสวมหน้ากากปรากฏตัวตามท่ีต่างๆ ท่ีมีชนหมู่มาก สร้างความ

บันเทิงและความต่ืนเต้นให้กับคนดู 
 บัลเล่ต์ เริ่มมีรูปแบบศิลปะที่ชัดเจน ในคริสต์ศตวรรษท่ี 18 (ค.ศ. 1775) มีวิธีการเป็นแบบฉบับมากข้ึน 
ยากข้ึน และพยายามพัฒนาไปสู่ความมีแบบฉบับที่ชัดเจน เรียกว่า Ballet D’ Action คือแสดงการเล่าเรื่องอย่าง
ชัดเจน โดยไม่มีคําพูด เน้นท่ีการแสดงออกของลีลาท่าทาง แสดงให้เห็นว่า Ballet แยกตัวจากการแสดงละคร และ
เพลงอย่างชัดเจน 
 Classical Ballet มีแบบฉบับที่แน่นอนตายตัว ประกอบด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆ สําหรับการจัดสรีระเพ่ือ
ความสมดุล และการเคลื่อนไหวภายใต้สภาวะบังคับ The Danse d’Ecole คือการนําเอกสารเคลื่อนท่ี การจัด
สรีระและท่าเต้นมาประกอบเป็นแม่บทของการเต้น วางรากฐานกันมานานถึง 400 ปีโดยนักเต้นหรือผู้ออกแบบท่า
เต้นและครูผู้ฝึก เช่นเดียวกับแม่บทของนาฏศิลป์ไทย ภาษาของ Ballet ถูกเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเสมอ ต้ังแต่



  

สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน มีผู้คํานวณท่าเต้นท่ีปรากฏในโลกน้ี มีจํานวน 39,550 ท่าและรวมท่าพลิก
แพลงต่างๆ นับได้ราว 1.5 พันล้านท่า 
  ในยุคโรแมนติก มีการยกฐานะนักเต้นหญิง Ballerina ให้มีบทบาทเหนือกว่านักเต้นชาย นักเต้นชายเป็น
เพียงแคตั่วประกอบหรือยกนักเต้นหญิงเหมือนเครื่องจักรกลเท่าน้ัน การแต่งกายเป็นชุดฟิตช่วงอก กระโปรงบาน
ทรงระฆัง สีขาวนวล ในปี ค.ศ. 1909 จึงให้ความสําคัญกับนักเต้นชาย โรแมนติก บัลเล่ต์ เกี่ยวข้องกับอารมณ์และ
สิ่งเหนือธรรมชาติ เรื่องราวส่วนใหญ่มักกล่าวถึงการหนีโลกความจริงไปอยู่ในโลกที่เหนือจริง 
 บัลเล่ต์ในรัสเซีย ได้รวบรวมเอาสิ่งดีๆ ของอิตาลี ฝรั่งเศสและ เดนมาร์ค มาหล่อหลอมเป็นเอกลักษณ์ของ
ตัวเอง ผู้พัฒนาบัลเล่ต์รัสเซีย และเป็นผู้คิดค้น Classical Ballet คือ  Marius Petita เช่น บัลเล่ต์เรื่อง Sleeping 
Beauty, Nutcracker การแสดงมีลักษณะเฉพาะคือ แบ่งออกเป็นองก์ต่างๆ ได้ 5-6 องก์ มีการแยกอย่างชัดเจน
ระหว่าง Pantomime และReal Dancing  

(2) โมเดิร์น ดานซ์ (Modern Dance) 
  โมเดิร์น ดานซ์ หมายถึง การสืบทอดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาและยอมรับสิ่งใหม่ ๆ ใน
สงครามโลกครั้งที่ 1 นักเต้นในยุโรปและอเมริกาประสบปัญหาคือ ไม่มีการสนับสนุนจากราชสํานักจึงไม่มีการ
คิดค้นงานใหม่ มีการพยายามรวมกลุ่มของศิลปินจากเยอรมัน และเบาลอยต้ัง (Lightness) ของบัลเล่ต์และความ
เป็นละคร (Theatricality) ของโมเดิร์นดานซ์ ในยุคแรกนํามาสร้างสรรค์งานใหม่โดยเริ่มศิลปะการเต้นใหม่ซ่ึง
ประกอบไปด้วย 

1. ท่าท่ียาก (Partan) 
2. อาการท่ีนอกเหนือการควบคุม (Sturdy) 
3. ท่าเหลี่ยม – มุม (Angular) 
4. ติดดิน (Earthy) 
5. เด็ดเด่ียวและหน้ากลัว (Sharp,Sever) 
โมเดิร์น ดานซ์ เป็นการเต้นที่ใหม่กว่าบัลเล่ต์ สลัดท้ิงประเพณี และระเบียบแบบแผนของบัลเล่ต์มาสนใจ

ในการเป็นตัวของตัวเองลีลาและเทคนิคการเต้น เกิดจากความต้องการของนักเต้นและผู้ออกแบบท่าเต้นนํารสนิยม
ส่วนตัวมาสร้างเป็นแบบฉบับตามความหมายแล้ว จะต้องสืบทอดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาและยอมรับในส่ิงใหม่ๆ 
แทนที่ระเบียบประเพณีแบบเดิม หลังจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 นักเต้นโมเดิร์น ดานซ์ ได้เริ่มชีวิตใหม่ใน
สหรัฐอเมริกา ใน ค.ศ.1950 เริ่มรับเอาโมเดิร์น ดานซ์มาแสดงใน Broadway 

นักเต้นโมเดิร์น ดานซ์ แสดงท่าทีสะท้อนถึงอารมณ์ในขณะท่ีนักเต้นของบัลเลต์ ใส่อารมณ์เข้าไปในลีลา
เพ่ือยกตัวให้เกิดความงามอย่างลึกซ้ึง การเต้นรํามีความแตกต่างในเรื่องเพศคือผู้ชายจะเปิดเผยมากกว่าผู้หญิง 
นักแสดงโมเดิร์น ดานซ์ ลําตัวต้องอ่อนไหวดัดแปลงได้ การแบะขาออก ต้องการเพียง 90 องศาแต่ในบัเล่ต์ต้องการ
ถึง 180 องศา และมีลําตัวตรง แข็งแรง 

การแสดงโมเดิร์น ดานซ์เป็นลักษณะการแสดงท่ีมีพัฒนาการมาจากบัลเล่ต์ในการเต้นที่ไม่กําหนดแบบ
แผนที่แน่นอน และไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีตายตัว นักแสดงใช้ร่างกายทุกส่วนในการเต้น 

 



  

(3) การแสดง Contemporary Dance 
Contemporary Dance หมายถึง ผลงานการแสดงท่ีมีการผสมผสานระหว่าง นาฏศิลป์ตะวันตก

กับนาฏศิลป์ประจําชาติในลักษณะต่างๆ ซ่ึงเป็นผลงานสร้างสรรค์ท่ีศิลปินในปัจจุบัน สร้างข้ึนเพ่ือให้คนในปัจจุบัน
ได้สัมผัส ลักษณะการแสดงแบบร่วมสมัยซ่ึงเป็นการเต้นแบบใหม่ท่ีไม่มีกฎเกณฑ์ และรูปแบบที่แน่นอนตายตัวเป็น
การเต้นแบบอิสระ นักเต้นหรือผู้ออกแบบท่าเต้นเป็นผู้ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานให้มีรูปแบบใหม่ การแต่ง
กายเป็นแบบอิสระเช่นเดียวกันซ่ึงจะไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม 

4.3.2.1 องค์ประกอบของนาฏศิลป์สากล 

1. แนวคิด  

แนวคิด คือสิ่งแรกที่เป็นตัวการท่ีจะทําให้เกิดผลงาน  เป็นโจทย์ท่ีจะนําไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน สื่อให้

เห็นเป็นรูปธรรมปรากฏบนเวที  แนวคิดอาจเป็นสิ่งที่ตัวเองสนใจและควรมีความน่าสนใจอย่างหลากหลาย 

เปรียบเสมือนการเขียนโครงสร้าง ผู้สร้างงานจะต้องมองเห็นภาพทั้งหมดและกําหนดรูปแบบที่ต้องอาศัยความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือมาทําเป็นผลงานการแสดง 

2. ท่าทางการเคล่ือนไหว 

ท่าทางการเคล่ือนไหว คือหัวใจหลักของการแสดง ท่าทางในการแสดงจะทําหน้าท่ีเล่าหรือสื่อรายละเอียด

ของการแสดงโดยใช้ท่าทางท่ีอาจเกิดจากธรรมชาติหรือท่าทางท่ีสร้างขึ้นใหม่จากจินตนาการเป็นตัวถ่ายทอด

ออกมาให้ผู้ชมเข้าใจ   ซ่ึงการออกแบบท่าเต้นหรือการเคล่ือนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆ สําหรับการแสดงนั้น  

ผู้สร้างงานจะต้องรู้และเข้าใจเก่ียวกับสรีระร่างกายของมนุษย์และการแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ เพ่ือเป็น

จุดเริ่มต้นในการคิดงานแบบง่ายๆ อาจเกิดจากจินตนาการในการฟังเพลง แล้วถ่ายทอดเป็นท่าทางออกมาเป็นการ

แสดง เป็นต้น 

3. การแต่งกาย  

การแต่งกาย คือองค์ประกอบที่สําคัญท่ีสามารถเสริมและสนับสนุนให้การแสดงสมบูรณ์ย่ิงขึ้น เครื่องแต่ง

กายมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าแนวคิด ท่าที่ใช้ในการแสดง และเพลงดนตรี ซ่ึงทุกอย่างต้องสอดคล้องกลมกลืนกนั  

ดังน้ัน ผู้สร้างงาน ต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของตน เพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์เครื่อง

แต่งกาย 

4. อุปกรณ์ประกอบการแสดง 

อุปกรณ์ประกอบการแสดง คืออุปกรณ์ท่ีใช้สื่อความหมายในการแสดง การนําอุปกรณ์มาใช้ประกอบการ

แสดงควรคํานึงถึงการสื่อความหมายท่ีชัดเจนแก่ผู้ชมไม่ใช่แค่นํามาใช้ให้เห็นความสวยงามเพียงอย่างเดียว  เม่ือนํา

อุปกรณ์มาใช้ประกอบการแสดงควรใช้อย่างคุ้มค่าท่ีสุด ดังนั้นก่อนจะทําอุปกรณ์ต่างๆมาใช้ในการแสดงควรทํา



  

ความรู้จักกับอุปกรณ์ท่ีนํามาเป็นสื่อให้ดีเสียก่อน  กล่าวได้ว่าอุปกรณ์ทุกชนิดสามารถนํามาใช้เป็นสื่อได้โดยไม่

ข้อจํากัด 

5. ดนตรีประกอบการแสดง 

ดนตรีประกอบการแสดง คือเสียงประกอบของจังหวะดนตรีหรือลักษณะเสียงประกอบอ่ืนๆ มาใช้

ประกอบการแสดง เพ่ือเสริมสร้างอารมณ์ของการแสดง ผู้ออกแบบท่ามักจะกําหนดจังหวะในการแสดงข้ึนเพ่ือ

สร้างความน่าสนใจ เป็นสีสันท่ีสามารถสะท้อนให้ผู้ชมเกิดความรู้สึก คิดตามจินตนาการของผู้สร้างงาน ดังนั้น

ผู้สร้างงานควรทําความเข้าใจจังหวะดนตรีอย่างลึกซ้ึง เพ่ือเอ้ือประโยชน์ในการออกแบบท่าได้อย่างสมบูรณ์

กลมกลืนกัน 

6. การใช้พ้ืนท่ีเวที 

การใช้พ้ืนท่ีเวที คือการเลือกทิศทางและตําแหน่งบนเวทีของผู้แสดง  เป็นการกําหนดตําแหน่งของผู้แสดง

บนเวทีสามารถบ่งบอกถึงความหมายต่างๆได้เป็นอย่างดี การใช้พ้ืนท่ีควรคํานึงถงึความเหมาะสมเพ่ือให้ผู้ชมสารมา

รถเข้าใจ  ซ่ึงการพ้ืนท่ีไม่จําเป็นต้องมีการแปรแถวหรือเคลื่อนที่มากก็ได้  จะขึ้นอยู่กับแนวคิดและการเลือกใช้ท่า 

ซ่ึงผู้สร้างงานจะต้องหม่ันสังเกตและฝึกฝนด้วยตนเองอย่างสมํ่าเสมอ  

7. การแสดงออกทางอารมณ์การแสดง 

การแสดงออกทางอารมณ์การแสดง คือการสื่อสารทางการแสดง แบ่งออกเป็น  3 วิธีการ คือ การ

แสดงออกทางสีหน้า การแสดงออกทางท่าทาง และ การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทาง ซ่ึงในการแสดงส่วนใหญ่ 

มักใช้วิธีการแสดงออกทั้งสองแบบเป็นหลักสําคัญ การแสดงออกทางสีหน้า ถือเป็นการแสดงออกที่สมจริงมากที่สุด 

เพราะเป็นการนําอารมณ์ความรู้สึกทางธรรมชาติในชีวิตจริงมาแสดงให้แก่ผู้ชมได้รับชม การแสดงออกทางท่าทาง 

พบในการแสดงทุกประเภท  ได้แก่ การเลียนแบบท่าธรรมชาติ    ท่าท่ีสื่อความหมายของอารมณ์โดยเฉพาะ  และ

ท่าที่เกิดจากจินตนาการ   การแสดงออกของท่าทางเหล่านี้ย่อมแตกต่างกันขึ้นอยู่รูปแบบและลักษณะของงาน  

 
4.3.3 นาฏศิลป์ไทย 

นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการเคลื่อนไหวที่มีความกลมกลืนในทุกส่วนของร่างกายเหมือนกับศิลปะจิตรกรรมไทย 

ท่ีมีความโค้งอ่อน เรียวในส่วนปลาย 

ท่ารํานาฏศิลป์ไทย จะมีความเป็นระเบียบ สื่อความหมายจากผู้รําไปถึงผู้ดูโดยใช้ภาษาทางนาฏศิลป์เป็นสื่อ

แทนภาษาพูด กิริยาอาการ อารมณ์และความรู้สึกภายใน โดยมีท่วงทํานองเพลงประกอบตามลักษณะของบทบาทที่

ต้องการสื่อออกมา  

 



  

ปรัชญาการแสดงนาฏศิลป์ไทย ยึดหลักปรัชญาทางพุทธศาสนา ได้แก่ 

1. มัชฌิมาปฏิปทา หรือสายกลาง เช่นการทําท่ารํา การยกมือ ยกแขน จะอยู่ในระดับปานกลาง เช่น  

การต้ังวง ไม่ต้องเกร็งไหล่ 

การยกเท้า ยกคร่ึงหนึ่งของน่องอีกข้างหนึ่ง 

2. ความยืดหยุ่น การเคล่ือนไหวร่างกายในการแสดงนาฏศิลป์ เม่ือจะเปล่ียนท่าในแต่ละท่าจะมีการผ่อนคลายของ

กล้ามเน้ือ มีการฝึกการยํ่าเท้าเพ่ือให้ยืดหยุ่นได้ 

3. พลัง การต้ังท่ารําที่ได้สัดส่วนของวง เหลี่ยม ต้องย่อเข่าเสมอ และใช้พลังกล้ามเนื้อทั้งหมดควบคุมร่างกาย แม้

จะเปลี่ยนท่าก็ผ่อนพลังในร่างกายด้วยวิธีการประเท้าเพ่ือต้ังท่ารําใหม่ ซ่ึงในนาฏศิลป์สากลใช้การสังเกตการณ์

หายใจ การหายใจเข้าทําให้ทรงตัวได้ดี การหายใจออกทําให้ขาดพลัง การแสดงท่ารําท่ีสมบูรณ์ จะต้องยืนย่อเข่า

ซ่ึงต้องใช้พลังเป็นอย่างมาก 

4. ความสมดุล ท่วงท่าของการรําจะมีความสมดุลของการเคล่ือนไหว ลําตัว มือ-แขน และขา ในลักษณะ

องค์ประกอบ 5 ส่วน คือ แกนกลางของลําตัว มือขวา มือซ้าย เท้าขวา และเท้าซ้าย โดยมีการถ่ายเทน้ําหนัก 

เพ่ือให้ร่างกายเกิดความสมดุลและทรงตัวอยู่ได้ การฟ้อนรําของไทยใช้ร่างกายเป็นสื่อแสดงความรู้สึก อารมณ์

ภายใน มีการบังคับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ในการเคลื่อนไหว โดยการใช้พลังในระดับต่างๆ 

ลักษณะการเคล่ือนไหวของนาฏศิลป์ไทย แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 

1. ลักษณะของการเคลื่อนไหวที่เลียนแบบ เช่น เลียนแบบจากธรรมชาติของสัตว์ บุคลิกภาพของตัวละครใน

วรรณคดี 

2. ลักษณะของการเคลื่อนไหวท่ีประดิษฐ์เป็นแบบแผน ท่ีเรียกว่า นาฏยศัพท์ ได้แก่ ท่ารํา แม่บท ท่ารําเพลงช้า 

เพลงเร็ว รําหน้าพาทย์ 

ลักษณะการรําในนาฏศิลป์ไทย อาจแบ่งได้ 2 รูปแบบคือ 

1. รําบทหรือตีบท หมายถึง การแสดงภาษา ท่านาฏศิลป์ให้สัมพันธ์กับบท เพ่ือส่ือความหมายแทนคําพูด เช่น รํา

ตามบทร้อง บทเจรจา และบทพาทย์ โดยมีหลักท่ีเป็นตัวกําหนดดังน้ี 

- การเลียนแบบธรรมชาติ เช่น กิริยาท่าทาง อารมณ์และอาการสามัญลักษณะ เช่น ไป มา รัก ตาย ทําให้

ประณีต มีรูปแบบ (Style) ความหมายของท่า 

- บอกความทั่วๆ ไป เช่น ท่ีนั้น เช้า เย็น บอกลักษณะเฉพาะ สถานะทางสังคม อารมณ์ภายใน อ่ืนๆ 

- วิธีใช้ ใช้ตีความบท ใช้จํานวนกี่ท่าจึงจะเหมาะสมกับ 1 ความ 

- ตีบทชัดเจน, ตีบทพอสังเขป, รําเด่ียว หรือระบํา 



  

2. การรําหน้าพาทย์ หมายถึง การรําให้เข้ากับจังหวะและสอดคล้องกับท่วงทํานองเพลงหน้าพาทย์ โดยมีท่ารําท่ี

กําหนดไว้อย่างมีแบบแผน และมีความวิจิตรบรรจง ซ่ึงประกอบด้วยท่าน่ิงและเช่ือม ท่ารําไม่ได้สื่อความหมาย

เกี่ยวกับการตีบทหรือใช้บทโดยตรง แต่จะสื่อตามความหมาย ลักษณะของเพลงหน้าพาทย์เป็นสําคัญ การรําหน้า

พาทย์เป็นการแสดงอิริยาบถ กิริยาอารมณ์ โดยใช้ภาษาดนตรี ภาษาท่า และภาษานาฏศิลป์ร่วมกัน 

ในการรําไทยน้ัน มีคําศัพท์ท่ีใช้เรียกกันในวงการนาฏศิลป์ไทยโดยเฉพาะ ถือเป็นศัพท์เทคนิคของ

สาขาวิชาก็ว่าได้ เรียกว่า “นาฏยศัพท์” คําว่า นาฏยศัพท์ หมายถึงคําท่ีใช้เรียกในวงการนาฏศิลป์ไทย ใช้สื่อ

ความหมายกันได้ทุกฝ่ายการแสดง นาฏยศัพท์ในนาฏศิลป์ไทยมีมากมาย และบางคําก็มีความหมายรู้จักกัน

เฉพาะตัวแสดงพวกเดียวกันเท่าน้ัน เช่น ในพวกมนุษย์ (ตัวพระ-ตัวนาง) ยักษ์และลิง การเรียนรู้นาฏยศัพท์ต้อง

อาศัยการเรียนโดยการปฏิบัติประกอบด้วย จึงจะได้ผลดีท่ีสุด ในที่น้ีจะขอกล่าวถึงนาฏยศัพท์ที่ใช้ในลักษณะการรํา

เบ้ืองต้นพอสังเขป โดยแบ่งตามอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายที่ใช้ในการรํา ดังนี้ 

1. ส่วนศีรษะ 

เอียง คือ การเอียงศีรษะ ซ่ึงจะต้องกลมกลืนกับไหล่และลําตัว ให้เป็นเส้นโค้งมิใช่เส้นหัก ถ้าเอียงซ้าย 

หน้าควรเบือนไปทางขวาเล็กน้อย ถ้าเอียงขวาหน้าก็เบือนไปทางซ้ายเล็กน้อย แต่ไม่ถึงกับบิดคางจนเส้นเอ็นที่

ลําคอขึ้น 

ลักคอ คือเอียงคนละข้างกับไหล่ท่ีกดลง 

2. ส่วนแขน 

วง คือ ส่วนโค้งของลําแขน งอศอกเล็กน้อย ไม่ทําให้ศอกแหลม โดยทั่วไปแล้ว เม่ือพูดถึงวงก็หมายถึง มือ

แบ แต่อาจทํามือในลักษณะอ่ืนก็ได้ วงแบ่งเป็น 

- วงบน  ยกแขนไปข้างลําตัว ทอดศอกโค้ง มือแบ ต้ังปลายน้ิวขึ้น 

- วงกลาง ลดระดับความสูงของวงลง ปลายนิ้วสูงระดับไหล่ 

- วงล่าง  ลดมือลงมาอยู่ตรงหน้าท้อง วงพระต้องกันศอกให้ห่างตัวมากกว่าวงนาง ต้ังปลายน้ิวขึ้น หรือจีบ

หงายก็ได้ 

- วงหน้า ยกแขนมาข้างหน้า วงพระผายกว้างกว่าวงนาง ปลายนิ้วอยู่ระดับแก้ม วงนางแคบกว่าและ

ปลายนิ้วอยู่ระดับปาก 

- วงบัวบาน คือ ยกแขนข้ึนข้างๆ ตัว ให้ศอกสูงกว่าระดับไหล หักศอกให้แขนท่อนล่างพับเข้าหาตัว ต้ัง

ฉากกับแขนท่อนบน มือแบหงาย ปลายน้ิวช้ีไปข้างๆ ตัว วงนางแคบเข้าเล็กน้อย เช่น ท่าพรหมส่ีหน้า 

 

 



  

3. ส่วนมือ 

มือแบ น้ิวช้ี กลาง นาง ก้อย ติดกัน ตึงนิ้ว หักหัวแม่มือ กาง หลบไปทางฝ่ายมือ หักข้อมือไปทางหลังมือ

เสมอ แต่อาจมีบางท่าท่ีหักข้อมือไปทางฝ่ามือ เช่นท่าป้องหน้า 

มือจีบ จีบ คือการกรีดนิ้ว โดยเอาน้ิวช้ีและน้ิวหัวแม่มือจรดกัน ให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดกับข้อแรกของ

น้ิวช้ี  ตึงนิ้ว นิ้วกลาง นาง ก้อย กรีดห่างกัน ตึงน้ิว หักขอมือไปทางฝ่ามือ จีบมี 5 ลักษณะ เรียกช่ือตามลักษณะ

และตําแหน่ง ดังน้ี 

- จีบหงาย  หงายข้อมือให้ปลายนิ้วช้ีขึ้น 

- จีบควํ่า  ควํ่าข้อมือให้ปลายน้ิวช้ีลง  

- จีบหลัง  ส่งแขนไปข้างหลัง ตึงแขน พลิกข้อมือให้ปลายนิ้วช้ีขึ้น ส่งแขนให้สูงห่างตัว  

- จีบปรกหน้า  คือ วงหน้า แต่มือจีบ 

- จีบปรกข้าง  คือ วงบน แต่มือจีบ 

ช้ีนิ้ว  ใช้น้ิวหัวแม่มือแตะปลายนิ้วก้อย นาง กลาง นิ้วช้ีตึง แยกห่างจากน้ิวอ่ืนๆ ระดับมืออยู่ในตําแหน่ง

ต่างๆ กัน แล้วแต่ความหมาย 

ม้วนมือ  จีบหงาย แล้วม้วนข้อมือ คลายจีบเป็นแบ ควํ่าข้อมือ ต้ังปลายน้ิวขึ้น 

4. ส่วนลําตัว 

กดไหล่ ทําพร้อมกับการเอียงศีรษะ จะเอียงศีรษะโดยไม่กดไหล่ไม่ได้ การกดไหล่ต้องลงเฉพาะไหล่ อย่า

ให้สะโพกเอียงไปด้วย 

ตีไหล่  คือ การกดไหล่แล้วบิดไหล่ข้างท่ีกดไปข้างหลัง 

กล่อมไหล่  คือ กดไหล่แล้วบิดไหล่ข้างท่ีกดมาข้างหน้า 

5. ส่วนขาและเท้า 

จรด  เป็นอาการของเท้าข้างใดข้างหน่ึงท่ีวางอยู่ข้างหน้า การจรดเท้า น้ําหนักตัวจะอยู่ท่ีเท้าหลัง เท้าหน้า

จะใช้เพียงปลายจมูกเท้าแตะเบาๆ ไว้กับพ้ืน 

ประ  เป็นอาการสืบเน่ืองมาจากการจรดเท้า โดยยกจมูกเท้าขึ้น ใช้ส้นเท้าวางกับพ้ืน ย่อเข่าลงพร้อมทั้ง

แตะจมูกเท้าลงกับพ้ืน แล้วยกเท้าขึ้น 

การยกเท้า  คือการยกเท้าขึ้นไว้ข้างหน้า สืบเนื่องมาจากการประเท้า การยกเท้าทางนาฏศิลป์จะต้องเชิด

ปลายเท้าขึ้น สําหรับตัวพระจะต้องกันเข่าออกไปข้างๆ ส่วนสูงอยู่ระดับเข่าข้างท่ียืน ตัวนางไม่ต้องกันเข่า ส่วนสูง

อยู่ตํ่ากว่าเข่าข้างที่ยืนเล็กน้อย ชักส้นเท้าและเชิดปลายน้ิวท้ังตัวพระและตัวนาง 



  

กระทุ้ง  เป็นอาการของเท้าท่ีวางอยู่ข้างหลังด้วยจมูกเท้า แต่เป็นการยกข้างหลัง โดยใช้ส่วนของจมูกเท้าท่ี

วางอยู่กับพ้ืน กระแทกลงบนพ้ืนเบาๆ แล้วยกข้ึน 

กระดก  เป็นอาการของการยกเท้าที่อยู่ข้างหลัง สืบเนื่องจากการกระทุ้งเท้า วิธีกระดกต้องย่อเข่าข้างหนึ่ง 

แล้วส่งเข่าที่ยกไปข้างหลังมากๆ หักข้อเท้าลง ใ ห้ปลายนิ้วเท้าช้ีลงล่าง ตัวพระต้องกันเข่าออกข้างๆ ส่วนตัวนาง

เพียงแต่ดันเข่าไปข้างหลัง วิธีน้ีเรียกว่า กระดกหลัง ถ้าย้ายส่วนขาที่กระดกมาไว้ด้านข้างเรียกว่า กระดกเสี้ยว 

 

รูปแบบของนาฏศิลป์ไทย 

1. ระบํา ฟ้อนรํา แบบพ้ืนเมือง มาตรฐาน แบบปรับปรุง 

ระบํา คือ การแสดงเป็นชุดเป็นหมู่ ไม่ได้แสดงเป็นเรื่องราว ท่ารําคํานึงถึงความประสานกลมกลืน ความพร้อม

เพรียง ลักษณะของระบํามีดังนี้ 

- เป็นการแสดงหมู่ คือ ต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป 

- กระบวนท่ารําสมบูรณ์ในตัวเองในแต่ละชุดการแสดง โดยไม่ต้องแสดงเป็นเรื่อง 

- กระบวนท่ารํามีท่าทางท่ีหลากหลาย แต่บางครั้งก็ทําท่าเดิมซํ้าอยู่หลายจังหวะ เช่น ระบําโบราณคดี 

ระบําสัตว์ต่างๆ 

- กระบวนท่ารํามักเริ่มจากจังหวะช้า ตอนท้ายจะเป็นจังหวะเร็ว 

- กระบวนท่ารําอาศัยการเปลี่ยนแปรแถวมาก เช่น การเข้าวงรวม กลุ่มแยก กลุ่มย่อย เดินสลับซ้าย-ขวา 

- กระบวนท่ารํามีรูปแบบที่สําคัญ ดังน้ีคือ 1) กระบวนท่ารําเหมือนกันหมดท้ังกลุ่ม เช่น ระบําเทพบันเทิง 

ระบําม้า 2) กระบวนท่ารําเหมือนกันหมดในกลุ่มใหญ่ แต่มีตัวเด่นพิเศษไปจากกลุ่ม เช่น ระบําโบราณสุโขทัย ชุด

ลพบุรี ระบําชุมนุมเผ่าไทย 3) กระบวนการท่ารําจะต่างกันในแต่ละกลุ่ม โดยมากเป็นระบําท่ีแบ่งประเภทเป็นฝ่าย

พระ และนาง เช่น ระบําสี่บท ระบําย่องหงดิ 
 

ประเภทของระบํา 

ระบําจัดเป็น 2 ประเภท คือ ระบํามาตรฐานและระบําเบ็ดเตล็ด หรือระบําปรังปรุง 

1. ระบํามาตรฐาน หมายถึง การแสดงท่ีมีลักษณะการแต่งกายยืนเครื่อง พระ-นาง ตลอดจนท่ารํา เพลง

ร้อง และดนตรี ท่ีมีการกําหนดไว้เป็นแบบแผน ลักษณะเฉพาะตัว เช่น ระบําสี่บท ระบําย่องหงิด ระบําดาวดึงส์ 

ระบํากฤษดาภินิหาร ระบําเทพบันเทิง ซ่ึงระบําเหล่านี้เป็นระบําท่ีมีท่ารําพิถีพิถัน เพราะแต่งกายเป็นเทวดา- 

นางฟ้า เสมือนว่าผู้รําไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา จึงได้ช่ือว่า ระบํามาตรฐาน 

2. ระบําเบ็ดเตล็ด หมายถึง การแสดงท่ีมีการแต่งกายตามรูปลักษณ์ของการแสดงนั้นๆ หรือการแสดง

เฉพาะท้องถิ่น เช่น ระบํากินรีร่อน ระบําชุมนุมเผ่าไทย ระบําสัตว์ต่างๆ ระบํามิตรสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ เป็นต้น  



  

2. รํา ละครไทย แบบมาตรฐาน ละครปรับปรุง 

รํา หมายถึง การแสดงท่ีมุ่งเน้นความสวยงามในลีลากระบวนท่าการรํา แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 

รําเด่ียว คือ รําเพียงคนเดียว เช่น รําฉุยฉาย รํามโนราห์บูชายัญ รําพลายชุมพล 

รําคู่ คือ รํา 2 คนเท่าน้ัน เช่น เมขลา-รามสูร พระรามตามกวาง รจนาเสี่ยงพวงมาลัย 

รําหมู่ คือ การรําท่ีใช้ผู้แสดงมากกว่า 2 คนขึ้นไป มุ่งความงามของท่ารํา และความพร้อมเพรียงของผู้ 

แสดง เช่น รําซัดชาตรี รําวงมาตรฐาน รําสีนวล รําพัด 

รําอาวุธ คือ การรําท่ีใช้อาวุธประกอบการร่ายรํา เช่น รําทวน รํากริช รําดาบ 

รําละคร คือ การแสดงที่เป็นเรื่องราว ละครรําแบ่งเป็น 

2.1 ละครแบบดั้งเดิม (มาตรฐาน) เช่น ละครชาตรี เป็นละครท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ละครนอก เป็นละครท่ีพัฒนา
มาจากละครชาตรี ละครใน มีขึ้นภายหลังละครนอก 

2.2 ละครท่ีปรับปรุงขึ้นใหม่ เช่น ละครดึกดําบรรพ์ เกิดขึ้นในสมัย ร.5 ต้ังช่ือตามช่ือของโรงละครที่ใช้
แสดงคือ “โรงละครดึกดําบรรพ์” ละครพันทาง เป็นละครแบบผสม โดยใช้ศิลปะหลายอย่าง เช่น ดนตรี เพลงร้อง 
มีการแต่งกายตามลักษณะเช้ือชาติของเรื่องท่ีแสดง ละครร้อง ได้รับอิทธิพลมาจากละครต่างประเทศ ละครสังคีต 
ดําเนินเรื่องด้วยการร้องและการพูด ละครพูด เกิดขึ้นในสมัย ร.5 ดําเนินเรื่องด้วยการพูดล้วนๆ ละครร้อง เป็น
ละครของเอกชน เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

 
3. เต้น โขน โขนกลางแปลง, โขนโรงนอก, โขนโรงใน, โขนหน้าจอ, โขนฉาก 

เต้น เป็นศิลปะของการเคลื่อนไหวท่ีเป็นการใช้เท้าเป็นสําคัญ เช่น เต้นโขน เชิดหนังใหญ่  

โขน เป็นศิลปะโบราณของไทย มีมาต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 20 ถือกําเนิดมาจากการแสดง ชักนาคดึกดํา

บรรพ์ หนังใหญ่ และการละเล่นกระบ่ีกระบอง แต่เดิมผู้แสดงทุกตัวสวมหัวโขนเป็นหน้ากากปิดหมดท้ังหน้า จึง

ต้องมีผู้ออกเสียงแทน เรียกว่า “คนพากย์เจรจา” ผู้แสดงต้องทําท่าเต้นรําทําอิริยาบถไปตามคําพากย์ คําเจรจา 

และบทขับร้อง เรื่องที่ใช้แสดงคือ เร่ืองรามเกียรต์ิ ใช้วงป่ีพาทย์บรรเลงประกอบการแสดง 

หลักกระบวนแบบของนาฏศิลป์ไทย 

 สุนทรียภาพของศิลปะการเคลื่อนไหวที่เป็นหลักการและองค์ประกอบต่างๆ ของนาฏศิลป์ไทย พอสรุปได้

สังเขป ดังนี้ 

1. การทรงตัว ใช้ขาทรงตัวท้ัง 2 ข้าง และข้างเดียว 

- ตัวต้ังตรง 

- เอียงลําตัวไปข้างใดข้างหน่ึง 



  

2. ความสมดุล (Balance) สร้างความสมดุลของร่างกายในการทรงตัว โดยใช้การถ่ายเทน้ําหนัก โดยใช้ลําตัว ขา 

และแขน 

3. สัดส่วนและขนาด (Proportion and Scale) ท่ารําไทยมีการจัดสัดส่วนและขนาดของท่ารําให้สมดุลท้ังลําตัว

ช่วงบน และลําตัวช่วงล่าง 

4. พลัง (Energy) การรําไทยมีการใช้พลังเพ่ือควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายตามลักษณะท่ารํา เช่น การต้ังท่า

รําท่ีสมบูรณ์จะต้องใช้พลังมาก การทรงตัวธรรมดาใช้พลังปานกลาง และใช้พลังน้อยในการแสดงภาษาท่าประกอบ 

เช่น อารมณ์เศร้า คนแก่ เป็นต้น 

5. ท่ารํา (Line, Gesture) ได้แก่ นาฏยศัพท์ และภาษาท่านาฏศิลป์ การประดิษฐ์ท่ารํา 

6. การเคลื่อนไหว (Movement) รําไทยเคลื่อนไหวในแนวต้ัง ลักษณะการเคลื่อนไหวลําตัวจะเคลื่อนไหวตามเสียง

ของท่วงทํานองเพลง กระทบจังหวะด้วยการใช้เข่าตามจังหวะหน้าทับ  

6. รูปแบบ (Form)  

ท่าละคร จะใช้ท่ารําท่ีมีการสื่อความหมายได้ชัดเจน ตามลักษณะของตัวละครในแต่ละชนิด การเคลื่อนไหวของท่า

รําจะหยุดเป็นช่วงๆ ตามบทร้อง 

ท่ารําชุด (ท่าระบํา) เป็นท่ารําที่มีการเรียงร้อยไว้อย่างมีระเบียบและต่อเน่ืองเป็นชุดๆ เน้นที่การแสดงลีลา และ

กระบวนการ่ายรําในแต่ละประเภท 

7. การใช้พ้ืนที่ว่าง (Space) คือมวลความว่างท้ังข้างบนและบนพื้น ซ่ึงเป็นตัวกําหนดท่ีทสําคัญของการรํา เช่น 

ทิศทาง ระดับ ขนาด การใช้พ้ืนที่ เป็นต้น 

8. เวลา (Time) ความยาวของการร่ายรําในแต่ละชุด ความเร็ว ความช้าของจังหวะในการเคลื่อนไหว 

9. ระยะสุนทรีย์ (Aesthetic Distance) คือระยะใกล้ ไกล ระหว่างผู้แสดงกับคนดู ควรอยู่ในระยะที่เหมาะสม 

ตามลักษณะที่แสดง และเวทีที่ใช้แสดง 

10. พ้ืนผิว (Texture) เครื่องประดับ การแต่งกาย ผู้แสดง เช่น การปักลวดลายต่างๆ บนเครื่องแต่งกายละคร 

11. สี (Colour) สีของเคร่ืองแต่งกาย แสงท่ีใช้บนเวทีในการแสดง 

12. กฎธรรมชาติ (Physical laws of nature) แรงโน้มถ่วงของโลกช่วยในการสร้างสมดุลย์ในการทรงตัวตาม

ลักษณะต่างๆ ของรําไทย 

13. ความเป็นเอกภาพ (Unity) ความเป็นเอกภาพไม่จําเป็นต้องเหมือนกันหมด ต้องประกอบด้วย ความ

หลากหลาย, จุดเด่นหรือการเน้น, ความกลมกลืน และความขัดแย้ง 

 

 



  

4.3.4 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง  

นาฏศิลป์พ้ืนบ้านหรือพ้ืนเมือง เป็นศิลปะการแสดงท่ีสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ค่านิยม 

ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพเศรษฐกิจ สังคม ของแต่ละท้องถิ่น ซ่ึงมีความแตกต่างกันออกไปตาม

ลักษณะภูมิประเทศ สามารถบ่งบอกเอกลักษณ์ได้อย่างชัดเจน ในปัจจุบันมีการปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะกับการแสดง

บนเวทีมากข้ึน 

นาฏศิลป์พ้ืนเมือง 4 ภาค มีดังน้ี  

ภาคเหนือ มีลักษณะเน้นให้เห็นถึงความอ่อนช้อย นุ่มนวล ท่วงทํานองเพลงและจังหวะค่อนข้างช้า ตาม

ลักษณะของภูมิภาค ซ่ึงมีบรรยากาศอบอุ่น การเคล่ือนไหวสม่ําเสมอ ก้าวเท้าไปเรื่อยๆ เช่น ฟ้อนเง้ียว ฟ้อนสาว

ไหม ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน เป็นต้น 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูง อากาศร้อน การดําเนินชีวิตต้องรวดเร็ว การแสดงจึง

เน้นความสนุกสนาน ดนตรีมีจังหวะเร็ว เร้าใจ เคลื่อนไหวด้วยสะโพกและทุกส่วนของร่างกาย เช่น การเซ้ิงต่างๆ 

เซ้ิงสวิง และฟ้อนภูไท เป็นต้น 

ภาคกลาง ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ใกล้แม่น้ํา การแสดงส่วนใหญ่แสดงตามฤดูกาลต่างๆ และสะท้อน

สภาพความเป็นอยู่ เช่น รําเกี่ยวข้าว รําเหย่อย รํากลองยาว เป็นต้น 

ภาคใต้ ภูมิประเทศอยู่ใกล้ทะเล มีภูเขาป่าไม้ การแสดงเน้นท่ีจังหวะหนัก ชัดเจน กระชับ เช่น โนรา หนัง

ตะลุง และได้รับอิทธิพลจากประเทศเพ่ือนบ้าน จึงมีการแสดงท่ีต่างออกไปจากโนราและหนังตะลุง ซ่ึงเน้นจังหวะ

การเต้น เช่น รองเง็ง ตารีกีปัส หรือการแสดงในลักษณะศิลปาชีพ เป็นต้น 

 

4.3.5 โนรา 
จากหลักฐานตํานานและวรรณกรรมท้องถิ่นหรือแม้แต่ในวรรณคดีของภาคกลางก็ได้มีการกล่าวถึง

การละเล่นพ้ืนเมืองชนิดน้ี  ปรากฏว่าจนล่วงถึงสมัยรัชกาลท่ี 2 แต่กรุงรัตนโกสินทร์ ล้วนเรียกการละเล่นชนิดน้ีว่า 
“ชาตรี” การแสดงโนราหรือชาตรีจึงเป็นการแสดงโนราที่มีความใกล้ชิดและอํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินวิถีชีวิต
ของชาวภาคใต้ในระบบของความบันเทิง ความเช่ือและพิธีกรรมท่ีปฏิบัติกันอยู่ท่ัวไป 

โนรา ตามความหมายของนักวิชาการท่ีศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ได้ให้ความหมายความสําคัญและ
ประวัติความเป็นมา ไว้ดังนี้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (2525, หน้า 225) โนรา เป็นภาษาปากมาจากคําว่า มโนราห์ซ่ึง
หมายความถึง  ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองอย่างหน่ึงของภาคใต้ บางครั้งเรียกว่า’ “มโนห์รา” ก็มี คําว่า “มโนห์รา” 
น้ีคงจะใช้ในความหมายเดียวกับคําว่า “มโนหระ” คือหมายถึง เป็นท่ีจับใจ น่ารัก สวยงาม  

 
 



  

สุนันทา โสรัจจ์, (2544, หน้า 145 – 146) โดยรวบรวมมาจากแนวความคิดต่าง ๆ ของโนราซ่ึงสรุปได้ดังน้ี    
 โนราหรือมโนหรา น่าจะมาจากช่ือนางมโนหรา ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีแสดงอย่างแพร่หลายมาต้ังแต่โบราณ  และเรียก

คําตัดซ่ึงเป็นคําลหุพยางค์หน้าอก ตามความนิยมของชาวภาคใต้ 
 โนรา น่าจะเป็นนาฏศิลป์ของชาวภาคใต้โดยตรง ไม่ได้มาจากคําว่า “มโนห์รา” หรือ  “มโนหระ” 
โนราหรือมโนห์รา  น่าจะเป็นการละเล่นด้ังเดิมของภาคใต้ ท่ีวิวัฒนาการมาจากการทําพิธีบวงสรวงของ

พรานล่าสัตว์  โดยวิเคราะห์ได้จากเคร่ืองดนตรีทุกชนิด จะเห็นว่ามาจากพราน เช่น ใช้ใบไม้เป่าเรียกสัตว์  อันเป็น
ท่ีมาของเครื่องเป่า  คือ  ป่ี  การเคาะไม้ เป็นที่มาของเครื่องเคาะจังหวะ  เช่น  กรับ  ฉิ่ง  ฉาบ  การจับผึ้ง  มีการ
กล่อมผึ้งเป็นที่มาของการ  “ขับบท”  หรือ  “ร้องกลอน” และในการล่ากระจงของพรานได้ใช้ใบไม้รองสูง ๆ  แล้ว
ตีเป็นจังหวะ  ตอนหลังได้ใช้หนังหุ้มกระบอกแทน  ซ่ึงเป็นท่ีมาของเคร่ืองตี คือ กลอง และทับ โทน 

โนราหรือโนห์รา  น่าจะมาจากช่ือกบชนิดหนึ่งท่ีชาวบ้านภาคใต้  เรียกว่า “กบโนรา” และเรียกเสียงร้อง
ของมันวา “กลองโนรา” เน่ืองจากเอาหนังกบชนิดนี้มาหุ้มตีให้จังหวะคล้ายบทร้อยกรองประสานกัน  จึงเรียกว่า  
“โนรา” 

โนราหรือโนห์รา น่าจะมาจากคําว่า “รําโนห์รา”  ซ่ึงแต่เดิมเขียนเป็น “รมมโนห์รา” ตอนหลังคงตัดคํา
แบบปักษ์ใต้จาก  “รมมโนห์รา” เป็น “มโนห์รา” ซ่ึงคําน้ีมีผู้สันนิษฐานว่า น่าจะมาจากกประเพณีพวกพรานป่า  ท่ี
ทําการไหว้ครูเพ่ือให้การทํามาหากินมีโชคลาภ  โดยจะทํากันในวันขึ้น 1 คํ่า  เดือน 5 เม่ือผู้ท่ีมีอาชีพพรานมา
ร่วมกันมาก ๆ ก็มีการรื่นเริงกัน มีการแสดงตํานานของพราน คือมีพรานเฒ่าแสดงวิธีจับสัตว์โดยใช้บ่วงคล้อง  การแสดง
ให้สนุกต้องมีการรําเรียกว่า “รมมโนห์รา” หรือ  “รํามโนห์รา” 

โนรา เป็นการละเล่นพ้ืนเมืองที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานานและนิยมกันอย่างแพร่หลายในภาคใต้  เป็น
การละเล่นที่มีท้ังการร้อง  การรํา  บางส่วนเล่นเป็นเรื่องและบางโอกาสมีส่วนแสดงตามคติความเช่ือที่เป็นพิธีกรรม 
(สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2529, เล่ม 5 หน้า 1804) 

สําหรับนิยามความหมายคําว่า  “โนรา”  สรุปได้ว่า  โนราเป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ประกอบ
ไปด้วยการรํา  การร้อง  และการแสดงเป็นเรื่อง  ใช้แสดงเพ่ือประกอบพิธีกรรมและเพ่ือความบันเทิง  โนราปรากฏ
เป็นการแสดงอยู่ในภาคใต้มาเป็นเวลาหลายร้อยปี 
 

องค์ประกอบของโนรา 

 การแสดงโนราในแต่ละครั้งต้องอาศัยองค์ประกอบในหลายๆ ด้านด้วยกัน ซ่ึงองค์ประกอบในแต่ละด้าน
น้ันมีบทบาทและหน้าที่ ท่ีแตกต่างกันออกไป  ได้มีนักวิชาการกล่าวถงึองค์ประกอบของการแสดงโนราไว้ดังนี้ 
 ปรีชา   นุ่นสุข ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการแสดงโนรา ซ่ึงจําแนกออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
 1. โรงหรือเวทีแสดง 
 2. ผู้แสดงหรือลูกคู่ 
 3. เครื่องแต่งกาย 
 4. เครื่องดนตรี 



  

 รายละเอียดและความสําคัญขององค์ประกอบแต่ละประเภทอธิบายความได้ดังน้ี 
 1. โรงหรือเวทีแสดง 
  โรงโนราแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ โรงแสดงทั่วไปกับโรงแสดงเพ่ือประกอบพิธีกรรมโรงแสดง
ท่ัวไป  สมัยก่อนไม่ยกพ้ืน  ปลูกเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 9 x 10 ศอกใช้เสาไม้หมากหรือไม้ไผ่  หลังคาเป็น
รูปหน้าจ่ัวมุงจากหรือกะแชง  ด้านข้างเปิดโล่งท้ัง 4 ด้านพ้ืนโรงปูเสื่อ  มีท่ีน่ังรําเย้ืองมาทางส่วนหน้าของโรงทํา
ด้วยไม้ไผ่สูงจากพ้ืนราว 1 ศอก เรียกว่า “นัก” หรือ  “พนัก”   โรงไม่มีม่านกั้น   แต่งตัวกันกลางโรง  เสร็จแล้วลุก
ขึ้นรํา  มีเสากลางอยู่ต้นหนึ่ง เรียกว่า “เสามหาชัย”  เช่ือถือกันมาแต่อดีตว่า  เป็นท่ีประทับของพระวิสสุกรรม
เวลาแสดงโนรา  ต่อมาเม่ือประมาณ 50 ปีมาน้ีโรงโนราเริ่มมีม่านบาง ๆ กั้น (คงมีพร้อม ๆ กับมีโนราหญิง)  ผู้
แสดงแต่งตัวหลังม่าน  แต่คงยังไม่ยกพ้ืน เม่ือ 30 ปีมาน้ี  โรงโนราเริ่มยกพ้ืน มีหลังคาบ้างไม่มีบ้าง  ส่วนโรงแสดง
เพ่ือประกอบพิธีกรรม  มีลักษณะคงแบบโบราณไว้ 
 นิยมปลูกทางทิศตะวันออกหรือทิศใต้ของเรือนผู้จัดพิธี  มีขนาด 9x11 ศอก เสา 8 เสา ต่อส่วนของโรง
ด้านตะวันออกไปอีกราว 3 ศอก  ทําเป็นเพิงยกพื้นสูงเสมออกสําหรับวางเครื่องเซ่นและเครื่องบูชาครู  เรียกว่า  
“ศาล”  หรือ “ห้องพระ”  ด้านทิศตะวันตกของโรงต่อเป็นระเบียงสําหรับเป็นท่ีพักและแต่งตัวโนรา  เรียกว่า 
“พาไล”  ผูกผ้าดานให้ปลายข้างหนึ่งห้อยกลางโรงปลายอีกข้างหน่ึงโยงไปยังห้ิงครูหมอบนเรือน 
 อนึ่งบนหลังคาโรงตรงจ่ัวจะครอบด้วยกระแชงหรือใบเตย  พ้ืนโรงปู  “สาดคล้า”  (เสื่อสานด้วยคล้า)  
ปูทับด้วยเส่ือกระจูด  วางหมอนปูผ้าขาวทับ  เรียกว่า “สาดหมอน”  (สื่อสานด้วยคล้า)  ปูทับด้วยเส่ือกระจูด  วาง
หมอนปูผ้าขาวทับ เรียกว่า  “สาดหมอน”  บนหมอนวางไม้แตระติดเทียน เรียกว่า “เทียนกาดครู” 
 2.  ผู้แสดงและลูกคู่   
  โนราคณะหน่ึงมีจํานวนคนท้ังหมดประมาณ 15 -20 คน ประกอบด้วยหัวหน้าคณะเรียกว่า “โนรา
ใหญ่”  หรือ  “นายโรง”  1 คน ทาสี 1 คน หมอไสยศาสตร์ 1 คน ลูกคู่ 4-6 คน  นอกน้ันเป็นผู้ติดตามที่คอยช่วย
แบกหามสัมภาระ  เรียกว่า  “ตาเสือ”  สมัยก่อนโนรามีเล่นเฉพาะผู้ชาย  เพ่ิงมีโนราหญิงเม่ือประมาณ 50 ปีมา 
 3.  เครื่องแต่งกาย 
  ตามตํานานกล่าวว่า  เคร่ืองแต่งตัวของโนราเป็นเครื่องต้นท่ีพระยาสายฟ้าฟาดประทานให้ขุนศรี
ศรัทธา  ครูต้นโนรา  จากคําบอกเล่าของโนราเก่า  ได้ความตรงกันว่า  เดิมทีโนราไม่สวมเสื้อการแต่งตัวก็แต่งกัน
กลางโรง  ถ้าเป็นเครื่องแต่งตัวของโนราใหญ่จะมีดังน้ี 

1. เทริด   
2. กรองคอ  
3. ปีนกแอ่น 
4. ผ้าห้อยหน้า  
5. ผ้าห้อยข้าง  

6. สังวาล 
7. ปั้นเหน่ง 
8. สนับเพลา 
9. ทับทรวง 
10. ผ้านุ่ง 

11. กําไลต้นแขน 
12. กําไลข้อมือ 
13. เล็บ 
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นราคนอ่ืน ๆ 
้วยรัดอก  ป้ิงค
สื้อหน้ากากด้ว
สวมหน้ากากเช
 เช่น 
วายเฆ่ียนพราย
น้ํามนต์ 
ไว้ใช้ตอนรําเฆ่ีย
  ใช้ตอนรําแทง
ขรรค์  ใช้ตอนเ
. เครื่องดนตรี
ารแสดงโนราจ
งภาคใต้จะนิยม
 1 คน  แตระ 
วง  ซออู้  อิเลค
ก  1 ชุดก็มี 
เครื่องดนตรขี
1. ทับ 1 คู่  เ
2. กลอง 1 ใบ
3. ป่ี 1 เลา ใช
4. โหม่ง 1 คู่ 
5. ฉิ่ง 1 คู่ ใช้
6. แตระ 1 อัน

                  
                  
                  

 ไม่สวมเทริด
คอและบ่า  ปัจ
วย  เรียกว่า “
ช่นกัน เรียกว่า 

 

ยนพราย 
งเข้  (รําแทงจ
เล่นจับบทสิบส
ร 
จะต้องอาศัยปั
มเรียกว่า “คนตี
 1 - 2 คน  ก
คโทนไฟฟ้า (แท

ของโนราโรงหนึ
ป็นตัวคุมจังหว
บ  เพ่ือเสริมจงั
ช้ดําเนินทํานอ
 ใช้ประกอบจงั
้ตีล้อกับเสียงโห
ัน  เป็นหลักใน

              
               ภา
              ที่ม

  ต่อมาเม่ือมี
จจุบันสวมเทริด
หน้าพราน” ซึ
 “หน้าทาสี” นิ

ระเข้) 
สองในพิธีเข้าโร

จจัยอ่ืนๆหลาย
ตีเครื่อง” ทําหน
กลอง  1 คน  ปี
ทนป่ี)  กลองชุด

นึ่งมี 6 ช้ิน ดังนี
วะ 
งหวะทับ 
ง 
งหวะและประก
หม่ง 
นการร้องกลอน

าพที่ เครื่องดน
มา : ยุทธพงศ์  

มีโนราหญิง โ
ดได้ทุกคนและ
ซ่ึงทําด้วยไม้แก
นยิมทาสีขาวห ื

รงครู 

ยอย่างเข้าด้วย
น้าที่บรรเลงดน

 ป่ี 1 คน  นอก
ด (แทนกลองโน

นี้ คือ 

กอบเสียงร้องก

นเป็นทํานองเฉ

นตรีโนรา 
  ช่วยนาเขต 

โนราจึงสวมเ
ะนิยมสวมถุงเท
กะสลักเป็นรูป
รือสีเนื้อ นอกจ

ยกันไม่ว่าจะเป็
นตรี  นิยมใช้ผู้ช
กจากนี้มีลูกคู่บ
นรา)  หรืออาจมี

กลอนให้ไพเรา

ฉพาะ คือ เพลง

สื้อและเพ่ิมเ
ท้า โนราสมัยก่
ปหน้าคนให้ดูข
จากนี้  โนรายั

ปน เครื่องดนต ี
ชาย  มีประมาณ
บรรเลงดนตรีแล
มีการจ้างนักดน

ะ 

งร่ายแตระ 

ครื่องลูกปัดเ
ก่อนมีตลกด้วย
ขบขัน นิยมทา
ังมีอุปกรณ์เบ็ด

รี นักดนตรีหรื
ณ 5 - 6 คน  ตี
ละอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ
นตรีสากลมาบ

เข้ามา  
  ตลก
าสีแดง 
ดเตล็ด

รือลูกคู่
ตีทับ 1 
ขึ้นก็ได้  
บรรเลง



  

ความสําคัญของศิลปะการแสดง  

ศิลปะการแสดงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญทั้งในส่วนที่เป็นความรู้สึกส่วนตัวและส่วนรวม ดังน้ี  

1. เป็นสิ่งที่แสดงเอกลักษณ์และความเป็นชาติ 

2. สร้างความภาคภูมิใจ 

3. เป็นพ้ืนฐานในการคิดสร้างสรรค์หรือจินตนาการ 

4. ช่วยขัดเกลาความคิดและจิตใจให้ผ่องใสอันก่อให้เกิดความสุข 

 

ความงาม ความเคล่ือนไหว ความไพเราะ 3 ฐานในงานนาฏศิลป์ 

 งานศิลปะแขนงนาฏศิลป์นับว่ามีครบทั้ง 3 ฐานศาสตร์ คือ มีทั้งการเคลื่อนไหวของเรือนร่างที่ได้จังหวะกับ

เพลงประกอบอย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกันการตกแต่งฉากละครก็เป็นงานทัศนศิลป์ที่มีสีสัน รูปร่างรูปทรงที่

สวยงาม ละครบางเรื่องทําฉากได้ดูสมจริงมาก โดยตกแต่งฉากด้วยของจริงทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

คําถามท้ายบท 
 

1. ประเภทของศิลปะการแสดงมีก่ีประเภทอะไรบ้างอธิบาย 
2. ให้นักศึกษายกตัวอย่างองค์ประกอบของศิลปะการแสดงจํานวน 2 ประเภท  
3. ศิลปะการแสดงของตะวันตกและตะวันออกต่างกันอย่างไรบ้าง จงอธิบาย  
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