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บทที่ 1 
ประวัติความเป็นมาของละครไทย 

 
 ละครไทยเป็นศิลปะและวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีมาต้ังแต่สมัยโบราณเป็นสัญลักษณ์อันแลเห็น
ได้ว่าเป็นไทย แม้ว่าการแสดงนั้น ๆ จะได้รับแบบแผนหรืออิทธิพลในทางวัฒนธรรมมาจากชาติอื่น 
ก็ตาม แต่ได้ดัดแปลงปรับปรุงจนเป็นรูปลักษณะของไทยแล้วก็ถือว่าเป็นไทย ต่อมาได้เปล่ียนช่ือจาก
ละครไทยเป็นละครรําซึ่งเป็นประเภทท่ีเกี่ยวกับนาฏศิลป์ เป็นศิลปะและวัฒนธรรมแบบหนึ่งของไทย 
ละครรําสมัยก่อนเรียกกันแต่เพียงว่าละคร เพราะการเล่นละครสมัยก่อนต้องมีรํา มีดนตรีประกอบ 
และมีบทร้องเล่าเรื่อง ครั้งต่อมาประมาณปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดํารงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม
มกุฎราชกุมาร และพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ได้ทรงนําเอาบทและรูปแบบ
การแสดงละครของชาวตะวันตก ท่ีเรียกว่า Play และ Farce มาแปลและดัดแปลง แล้วนําออกแสดง
หลายเรื่อง เป็นเหตุให้เรียกละครไทยท่ีแสดงมีการร้องรําอย่างเดิมว่า “ละครรํา” และเรียกละครที่
แสดงด้วยคําพูด และท่าทางบนเวที มีฉากประกอบการแสดง และเปล่ียนฉากไปตามท้องเรื่องว่า 
ละครพูด แต่ละครที่แสดงท่าทางแบบละครพูดนั้น ถ้ามีการร้องสลับด้วย หรือร้องล้วน  ๆ เรียกว่า 
ละครร้อง ดังนั้น ละครรําแบ่งออกเป็นละครรําแบบด้ังเดิม ได้แก่ ละครชาตรี ละครนอก ละคร
ใน และละครรําท่ีประยุกต์ข้ึนใหม่ หรือประเภทละครรําแบบปรับปรุง ได้แก่ ละครดึกดําบรรพ์ ละคร
พันทาง ละครเสภา ละครร้อง ละครพูด ละครสังคีต ละครเพลง และละครหลวงวิจิตรวาทการ 
 
ความหมายและความเป็นมาของละครไทย 

คําวา “ละครไทย” ไดมีผูใหความหมายโดยรวบรวมคํานิยามของบางทานมา ดังนี้ 
มาลินี  ดิลกวานิช (2543 : 59) กล่าวไว้ว่า ละคร หมายถึง การแสดงท่ีดําเนินเป็นเรื่องราว 

เข้าใจว่าได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดีย เพราะมีวิธีการแสดงและท่ารําท่ีคล้ายคลึงกับของอินเดีย ท้ังนี้
ในสมัยโบราณอินเดียเป็นประเทศท่ีมีความเจริญทางวัฒนธรรมและอารยธรรมสูงมาก และได้เผยแพร่
วิทยาการไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น การแพทย์ กฎหมาย อักษรศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
รวมท้ังการละครด้วยประเทศไทยได้รับความเจริญทางการละครมาจากอินเดียเช่นเดียวกับท่ีได้รับ
วัฒนธรรมการร้องเพลงตามแบบชาวตะวันตก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ ได้ทรงนิพนธ์ไว้ว่า ละคร นั้นแต่เดิมมีในกรุงศรีอยุธยา ขุนศรัทธานําไปเผยแพร่ (มีปรากฏในคํา
ไหว้ครูของโนราบางคณะ) ท่ีนครศรีธรรมราช ซึ่งเขารักษาไว้อย่างยืนยง ส่วนทางกรุงศรีอยุธยารักษา
ไว้ไม่ได้ จึงมีการเปล่ียนแปลงขึ้นเรื่อย ๆ  

สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์ (2543 : 47-48) กล่าวว่า ละคร หมายถึง การแสดงรําท่ีเป็นเรื่อง
เป็นราว ดําเนินเรื่องไปโดยลําดับ มีตัวเอกของเรื่อง ฝุายชายเรียกว่าตัวพระ เพราะสมัยโบราณแสดง
แต่เรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ เป็นเรื่องของกษัตริย์ มีช่ือว่าพระต่าง ๆ เช่น พระอนิรุทธิ์ พระไชยเชษฐ์ พระ
อภัยมณี ฝุายหญิงเรียกว่า ตัวนาง เพราะในเรื่องท่ีแสดงมักช่ือว่านางต่าง ๆ เช่น นางสีดา นางบุษบา  
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นางทิพย์เกสร ยังไม่มีการแบ่งเป็นนางสาวและนางท่ีมีสามีแล้ว และตัวประกอบอื่น ๆ 
แล้วแต่ในเรื่องจะมีละครมีหลายแบบ แต่ละแบบมีการแสดงและความมุ่งหมายแตกต่างกัน เช่น 
ละครโนรา ละครนอก ละครใน ละครพันทาง และละครดึกดําบรรพ์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการจด
บันทึกโดย ซิมง เดอ ลาลูแบร์ ราชฑูตแห่งราชอาณาจักรฝรั่งเศส ใน ปี ค .ศ. 1687 ถึงการแสดงละคร
สยาม ในราชสํานักของอยุธยาไว้ดังนี้ การแสดงประเภทท่ีเรียกว่า ละคร นั้นเป็นบทกวีท่ีผสมผสาน
กัน ระหว่างมหากาพย์ และบทละครพูด ซึ่งแสดงกันยืดยาวไปสามวันเต็ม ๆ ต้ังแต่ 8 โมงเช้า จนถึง 1 
ทุ่ม ละครเหล่านี้เป็น ประวัติศาสตร์ที่ร้อยเรียงเป็นบทกลอนท่ีเคร่งครึม และขับร้องโดยผู้แสดงหลาย
คนท่ีอยู่ในฉากพร้อม ๆ กัน และเพียงแต่ร้องโต้ตอบกันเท่านั้น โดยมีคนหนึ่งขับร้องในส่วนเนื้อเรื่อง 
ส่วนท่ีเหลือจะกล่าวบทพูด แต่ท้ังหมดท่ีขับร้องล้วนเป็นผู้ชาย ไม่มีผู้หญิงเลย 

สุรพล วิรุฬรักษ (2543 : 8) กล่าวถึง ละคร (LACONE) เปนบทกวีนิพนธสดุดีความกลาหาญ
แกมนาฏศิลปใชเวลาแสดง 3 วัน ต้ังแต 8 โมงเชาถึง 7 โมงเย็น ตัวเรื่องนั้นเปนคํากลอนแสดงใหเห็น
เปนจริงเปนจัง และตัวแสดงท่ีอยใูนฉากนั้นหลายคนจะผลัดกันรอง เมือ่ถึงบทของตัวละครตัวหนึ่ง
ขับรอง ในบทของตัวชื่อเรื่อง และตัวแสดงอื่น ๆ ก็ขับรองตามบทของบุคคล ท่ีเรื่องกลาวพาดพิงไปถึง
ตัวละครผู้ชายเทานั้นท่ีขับรอง ตัวละครผุหญิงไมขับรองเลย  

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2546 : 26) กล่าวว่า ศิลปะการละครนั้นมีมานานหลายสมัย
สืบต่อ ๆ กันมาและมีแบบต่าง ๆ กันเช่นละครนอกละครใน ละครพันทาง ละครเสภา ละครร้อง 
ละครรํา ตลอดจนถึงละครส้ัน ๆ ท่ีมีบทตลกขบขันเป็นท่ีสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งแพร่หลายอยู่ท่ัวไป 
จากละครต่าง ๆ เหล่านี้ ต่อมาได้ถูกดัดแปลงสร้างเป็นภาพยนตร์ ผลิตเป็นอุตสาหกรรมได้ด้วย  

นิธิ  เอียวศรีวงศ (2551 : 43) กลาวไว้ว่า ละคร มีพัฒนาการของการแสดงท่ีมาจาก
วรรณกรรมคําขับลํา และเป็นการละเลนของประชาชน ดังนั้นในสมัยแรกจึงไมมีช่ือละครอยูใน
วรรณกรรมและประวัติศาสตรอื่น ๆ หนังสือจินดามณี ซึ่งยกคําประพันธจากท่ีตาง ๆ มาเปนแบบ 
แกตําราฉันทลักษณก็มิไดยกคําประพันธอันใดท่ีจะสอวาเปนบทละครเลย ในกาพยหอโคลงของ 
พระศรีมโหสถสมัยสมเด็จพระนารายณเอง กลาวถึงมหรสพหลายอยางแตไมพาดพิงถึงละคร เพราะ
ละครยังไมเปนท่ีรูจักกันแพรหลาย 

วิมลศรี  อุปรมัย (2555 : 101) กล่าวถึง คําว่า ละคร คือการแสดงเลียนชีวิต อาศัยการร้อง 
ออกท่าทาง และมีเพลงประกอบแยกได้ 2 อย่าง คือ  

1. ความหมายในแนวกว้าง หมายถึงการละเล่นท่ีแสดงกิริยาท่าทาง ซึ่งจะเป็นรําหรือ 
เต้นก็เรียกว่า ละคร นั่นคือ ประเภทรําและประเภทร้องหรือท้ังรําและร้องในชุดเดียวกัน 

2. ความหมายเฉพาะหลักวิชา หมายถึงการแสดงท่ีต้องมีเนื้อเรื่องเป็นสําคัญ ได้แก่  
ละคร ลิเก โนรา หนังตะลุง หุ่นกระบอก เป็นต้น 
 กุลวดี  มกราภิรมย์ (2558 : 38) ได้กล่าวไว้ว่า ละครเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีมนุษย์ใช้ในการ
ส่ือสารให้ผู้อื่นรับรู้เรื่องราวความเป็นไปต่าง ๆ ของประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม โดยธรรมชาติ
เอื้ออํานวยให้มนุษย์ใช้ร่างกายประกอบการเล่าเรื่อง เช่น ต่อสู้ผจญภัย การดําเนินชีวิตของคนใน
สังคมสามารถถ่ายทอดการเล่าเรื่องนั้น ๆ ผ่านการแสดงได้อย่างสนุกสนาน เพลิดเพลิน ละครได้รับ
การพัฒนาต่อมาโดยการท่ีมนุษย์เลือกสรรและสร้างสรรค์รูปแบบการถ่ายทอดจินตนาการต่าง ๆ ผ่าน
ทางกระบวนการส่ือสาร โดยส่ือให้มีความหมายเฉพาะ ทําให้เกิดการเข้าใจกันได้ในกลุ่มชนนั้น  ๆ และ
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ยังเป็นรูปแบบของความบันเทิงท่ีสะท้อนความโลดโผน ความสนุกสนาน ความประณีตของศิลปะและ
วัฒนธรรม ค่านิยมท่ีดีงามดังกล่าวสมควรสืบทอดเป็นสมบัติอยู่คู่วิถีชีวิตของประชาชนท่ัวไป  

จากข้อมูลขางตนจะเห็นไดวามีการกลาวอางถึงคําวา “การละคร” ไวในหลาย ๆ แหลง แต
ความหมายโดยรวม การละครไทยก็คือ การฟอนหรือการแสดงอยางไทยท่ีประกอบดวยเรื่องราว  ซึ่ง
แสดงเรื่องราวความเป็นไปของชีวิตท่ีปรากฏในวรรณกรรม  มีศิลปะการแสดงและดนตรีเป็นส่ือสําคัญ 
และยังมุ่งเน้นถึงลักษณะท่าทางอิริยาบถในขณะเคล่ือนไหวตัวในระหว่างการรํา การละครไทยมีมา
ต้ังแต่สมัยโบราณ เป็นศิลปะและวัฒนธรรมไทย เป็นสัญลักษณ์อันแลเห็นได้ว่าเป็นไทยแม้ว่าการ
แสดงนั้น ๆ จะได้รับแบบแผนหรืออิทธิพลในทางวัฒนธรรมมาจากชาติอื่นก็ตาม แต่ได้ดัดแปลง
ปรับปรุงจนเป็นรูปลักษณะของไทยแล้วก็ถือว่าเป็นไทย  
 วิวัฒนาการการละครไทยสมัยต่าง ๆ  มีดังนี้  

1.1 สมัยน่านเจ้า   
การเกิดละครไทยในสมัยน่านเจ้า กนกอร สุขุมาลพงษ์ (2549 : 138) และ คึกฤทธิ์  

ปราโมช (2541 : 11) ได้อธิบายเกี่ยวกับการละครไทยสมัยน่านเจ้า สรุปได้ 
การละคร และนาฏศิลป์ไทยในสมัยนี้ พบว่าไทยมีนิยายเรื่องหนึ่ง คือ เรื่อง มโนห์รา ซึ่ง

ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ในประเทศจีนตอนใต้ในอาณาจักรน่านเจ้าเดิมนั่นเอง นิยายเรื่องนั้น คือ นามาโนห์
รา (Namanora) เป็นนิยายของพวกไต พวกไต คือไทยเรานี่เอง แต่เป็นพวกท่ีไม่อพยพลงมาจาก
ดินแดนเดิม เรื่องนางมโนห์รานี้จะนํามาเล่นเป็นละครหรือไม่นั้น ยังไม่มีหลักฐานปรากฏเด่นชัด  

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1.1  เครื่องแต่งกายสมัยน่านเจ้า พ.ศ. 1161 – 1194 
ท่ีมา : สันติ เล็กสุขุม (2540 : 28) 
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 ส่วนการเล่นของไทยสมัยน่านเจ้านั้นมีพวกระบําอยู่แล้ว คือ ระบําหมวก และระบํานกยูง 
คนไทยสมัยนั้นเริ่มมีความเจริญรุ่งเรือง และทราบนามของกษัตริย์องค์แรก (แห่งราชวงศ์ “ต้ีมง”) ว่า 
พระเจ้าสิโลนุ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ก็ซับซ้อนขึ้น และการเล่นละครไทยเรามีหลักฐานมาถึง
ปัจจุบันนี้ว่า ต้ังแต่สมัยน่านเจ้าโดยเฉพาะเรื่อง นางมโนห์รานีย้ังมีอยู่ เป็นเรื่องท่ีเราควรจะภาคภูมิใจ
ว่า ชาติไทยเรานี้มีการละครและการละเล่นต้ังแต่ดึกดําบรรพ์ คือหมู่บ้านหมู่หนึ่งซึ่งฝรั่งไปหมู่บ้านไทย
อยู่ทางทิศตะวันออกของมณฑลยูนานในปัจจุบันนี้  หมู่บ้านนั้นมีแม่น้ําสายหนึ่งไหลผ่านมาในดินแดน
อันกว้างใหญ่ไพศาล สมัยน่านเจ้าเราทราบเรื่องสําคัญ 2 ประการ  

1. มีการละเล่นแบบละคร  เช่น รํานกยูง และรําหมวก 
2. ไทยน่านเจ้ารู้จักเรื่องมโนห์ราแล้ว แต่จะได้นํามาแสดงละครหรือไม่ทราบ ถ้านํามา 

แสดงเราก็ต้องนับว่าละครเรื่องนี้เป็นละครเรื่องแรกของไทยและมีความเป็นอมตะ  คือไม่รู้จักตาย  
ครั้งหลังสุดโปรดให้มีการแสดงแบบระบําบัลเล่ต์ต้อนรับแขกเมือง 
 สรุปได้ว่าในสมัยนี้ พบว่า ไทยมีนิยายเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องมโนห์รา ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ใน
ประเทศจีนตอนใต้ในอาณาจักรน่านเจ้าเดิมนั่นเอง นิยายเรื่องนั้น คือ นามาโนห์รา (Namanora) 
เป็นนิยายของพวกไต พวกไตคือไทยเรานี่เอง แต่เป็นพวกท่ีไม่อพยพลงมาจากดินแดนเดิม เรื่องนามา
โนห์รานี้จะนํามาเล่นเป็นละครหรือไม่นั้นยังไม่มีหลักฐานปรากฎเด่นชัด ส่วนการละเล่นของไทยน่าน
เจ้านั้นมีพวกระบําอยู่แล้ว คือ ระบําหมวก และระบํานกยูง  

สมัยสุโขทัย 
  การเกิดละครไทยสมัยสุโขทัย ทวีศักดิ ์ล้อมล้ิม (2547 : 51) และ สุรพล วิรุฬรักษ (2543 : 
16) ได้อธิบายเกี่ยวกับการละครสมัยสุโขทัย สรุปได้ 

สมัยนี้ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการละครนัก เป็นสมัยท่ีเริ่มมีความสัมพันธ์กับชาติท่ีนิยม 
อารยธรรมของอินเดีย เช่น พม่า มอญ ขอม และละว้า ไทยได้รู้จักศิลปวัฒนธรรมท่ีดีของชาติท่ี
สมาคมด้วย แต่ท้ังนี้มิได้หมายความว่าชาติไทยแต่โบราณจะไม่รู้จักการละครฟูอนรํามาก่อน เรามีการ
แสดงประเภทระบํา รํา เต้นมาแต่สมัยดึกดําบรรพ์แล้ว เมื่อไทยได้รับวัฒนธรรมด้านการละครของ
อินเดียเข้ามา ศิลปะแห่งการละเล่นพื้นเมืองของไทย คือ รําและระบํา ก็ได้วิวัฒนาการขึ้น มีการ
กําหนดแบบแผนแห่งศิลปะการแสดงท้ัง 3 ชนิดไว้เป็นท่ีแน่นอน และบัญญัติคําเรียกศิลปะแหง่การ
แสดงดังกล่าวแล้วขั้นต้นว่า โขน ละคร ฟูอนรํา ส่วนเรื่องละครแก้บนกับละครยก อาจมีสืบเนื่องมา
ต้ังแต่สมัยสุโขทัยนั้นแล้วเช่นกัน  

สมัยสุโขทัยไมมีการกลาวถึงการละครไว แตอนุมานไดจากหลักศิลาจารึกอันมีขอความดัง
กลาวนี้ 
            เมื่อจักเขาเวียงเรียงกัน แตอรัญญิกพนู 
            ทาวหัวลานดํบงดํกลอย ดวยเสียงพาทยเสียงพิณ 
 เสียงเล้ือน เสียงขับ ใครจักมักเลน เลน 
 ใครจักมักหัว หัว ใครจักมักเล่ือน เล่ือน 
 แมหลักศิลาจารึกครั้งตนไมแสดงใหเห็นถึงการละครไว แตก็ไดกลาวถึงความสนุก 
รื่นเริงในเมืองสุโขทัย มีการแหแหนกระบวนแหมีดนตรีบรรเลง และมีฟอนรําอยูบางภาพเหลานี้จะ
ชัดเจนขึน้จากหลักศิลาจารึกหลักท่าท่ี 8 ในสมัยพระมหาธรรมราชา (ลิไท) มีความวา 
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            มีระบํา ( )  เตนเลนทุกฉัน…ดวยเสียงอัน 
            สาธุการบูชา อีกดวยดุริยพาทยพิณ ฆอง 
 กลอง เสียงดังสีพอันดินจักหลมใส… 
 โดยคําท่ียูใน ( ) สันนิษฐานวาเปนคําท่ีคลองจองกัน คือ คําวารํา 
 ดังนั้นการละครสมัยสุโขทัยจึงมีการพัฒนามาถึงจุดท่ีมีคําเรียกเฉพาะ คือ ระบํา รํา เตน  
แต่ว่าละครยังไมมีการพัฒนามาถึงขั้นนั้น  
 สรุปได้ว่าสมัยสุโขทัยเป็นยุคสมัยท่ีมีการติดต่อกับชาติท่ีนิยมอารยธรรมของอินเดีย ได้แก่
พม่า มอญ ขอม และละว้า จึงทําให้ไทยได้รับเอาศิลปวัฒนธรรมมาด้วย แต่หากการละครฟูอนรําของ
ไทยยังมีมาแต่ครั้งโบราณเรามีการแสดงระบํา รํา เต้น เมื่อไทยได้รับวัฒนธรรมการละครของอินเดีย
ทําให้ศิลปะแห่งการละเล่นพื้นเมืองของไทย คือ รํา และระบํา ได้มีวิวัฒนาการขึ้น และยังกําหนด
แบบแผนแห่งศิลปะการแสดงท้ัง 3 ชนิดไว้เป็นท่ีแน่นอน อีกท้ังละครแก้บนและละครยกอาจมีมา
ต้ังแต่สมัยสุโขทัย และบัญญัติคําเรียกศิลปะแห่งการแสดงดังกล่าวว่า  “โขน ละคร ฟูอนรํา” 

2.3 สมัยกรุงศรีอยุธยา   
ละครไทยเริ่มจัดระเบียบแบบแผนให้รัดกุมยิ่งขึ้น มีการตั้งช่ือละครที่เคยเล่นกันอยู่ให้เป็นไป

ตามหลักวิชานาฏศิลป์ขึ้น มีการแสดงเกิดขึ้นในสมัยนี้หลายอย่าง เช่น ละครชาตรี ละครนอก ละคร
ใน โขน การแสดงบางอย่างก็รับวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาผสมได้ อมรา กลํ่า
เจริญ (2542 : 21) และ สุรพล วิรุฬรักษ (2543 : 18-19) ได้อธิบายถึงละครสมัยอยุธยา สรุปได้ 
 สมัยกรุงศรีอยุธยามีต้นกําเนิดละครรําจากการเล่นโนรา  และละครชาตรีที่นิยมกันในภาคใต้
ของประเทศไทย แต่เดิมมีละครชื่อขุนศรัทธา เป็นละครในสมัยกรุงศรีอยุธยา ส่วนระบําหรือฟูอนเป็น
ศิลปะโดยอุปนิสัยของคนไทยสืบต่อกันมา ละครรําของไทยเรามี 3 อย่าง คือ ละครชาตรี ละครนอก  
และละครใน  ละครชาตรีเป็นละครเดิม ละครนอกเกิดขึ้นโดยแก้ไขจากละครชาตรี  แต่ละครในนั้น
คือละครผู้หญิง  เมื่อครั้งรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ยังไม่มีปรากฏ มาปรากฏว่ามีละคร
ผู้หญิงในหนังสือบุณโณวาทคําฉันท์  ซึ่งแต่งในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  พ .ศ. 2275 – 
2301 เป็นครั้งแรก เพราะฉะนั้นละครผู้หญิงจึงเกิดขึ้นในระหว่างรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา  
พ.ศ. 2231– 2246 มาจนรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ในระหว่าง 70 ปีนี้ รัชกาลสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้มีละครผู้หญิงเล่นคือเรื่อง “อิเหนา”ซึ่งเป็นละครใน 

และการละครสมัยอยุธยาเริ่มมีการจัดระเบียบแบบแผนของการละครไทยในยุคสมัยนี้เอง 
โดยรูปแบบการละครชัดเจนกวาในสมัยสุโขทัย โดยสวนใหญจะเปนการแสดงเพื่อพิธีกรรม มีการ
กําหนดในราชสํานักของอยุธยามากมาย เชน กฎมณเฑียรบาลสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (อูทอง) 
เขียนขึน้เมือ่ศักราช 720 หรือ พ.ศ. 1901 ไดกลาวถึงการมหรสพที่ใชในการสมโภช และมีพิธีพลี
กรรมอยหูลายแหง เชน ในกรณีพบชางสําคัญ และคลองติดก็มีมหรสพสมโภช เมื่อพบแลวจะชักนําให
ทําพิธี 7 วันแลวจงึเอาดายตีบาศทรงบาศ เมื่อคลองติดหนัง 8 โรง รํา 8 โรงสมโภช 7 วัน เลนมหรสพ 
15 วัน จึงเอาลงขนานเหลนหนังรํารวดมาถึง พระนคร และเมือ่ถึง พระนครแลวเลนมหรสพสมโภช 
15 วัน 
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ภาพท่ี 1.2   การแสดงโนราห์ ชาตรี ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
ท่ีมา : วัลยวิภา บุรุษรัตนพันธุ์ ม.ล. (2536 : 53) 
 

ซึ่งวิมลศรี  อุปรมัย (2555 : 58) รจนา สุนทรานนท์ (2548 : 45) และ วัลยวิภา บุรุษรัตน
พันธุ์ ม.ล. (2536 : 56) ได้อธิบายการละครสมัยอยุธยา สรุปได้  

ในช่วงสมัยอยุธยาตอนตนอยุธยาไดไปตีเขมร และไดกวาดตอนเชลยศึกเขามาประมาณ
แปดหมื่นถึงสองแสนคนการชนะสงคราม และกวาดตอนเชลยศึกเขมรมายังอยุธยาเปนจํานวน 
มหาศาลในครั้งนี้ มีผลทําใหวัฒนธรรมเขมรถายเทสูวัฒนธรรมอยุธยา อาทิ การปกครองแบบลัทธิ
เทวราช ซึ่งตองมีพิธีพราหมณเปนสวนประกอบ เช่ือมโยงถึงการใชพิธีกรรมประเภทฟอนรําบวงสรวง 
ประกอบเปนเทวบูชาดวย จุดนี้เองท่ีทําใหมีการโยงไปถึงวัฒนธรรมการแสดงของชาติไทย 
วาไมคอยมีวัฒนธรรมดานนาฏศิลปจนกระท่ังไทยตีเขมรและรับวัฒนธรรมเขมรมาเปนของตน 
จากนั้นไทยจึงมีวิวัฒนาการรับนาฏศิลปช้ันสูงขึน้ เชน หนังใหญและการฟอนรํา แตหลักฐานใน 
รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 นั้นปรากฏช่ือหนังใหญและระบํากอนตีขอมไดถึงประมาณ 73 ป 
นอกจากนี้หนังใหญและระบําคงไดรับการพัฒนามากอนต้ังกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีเพราะระบํานั้น
มีในยุคสุโขทัยแนนอน 

และในสมัยอยุธยามีการปราบเมืองตาง ๆ เขามาอยูเขตขัณฑสีมา เชน เมืองทวายของ 
มอญ และมีการติดตอกับนานาชาติทําใหรับศิลปะวัฒนธรรมตาง ๆ เขามามากมายเชน ศิลปะของ
มอญ จาม จีน และอื่น ๆ รวมทัง้นครศรีธรรมราชดวยจากการติดตอเหลานเองท่ีทําใหกรุงศรีอยุธยามี
การรับวัฒนธรรมมาจากหลาย ๆ ทางรวมท้ังนาฏยศิลปดวย (ฟอนรํา , ละคร) เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําให
การแสดงช้ันสูงพัฒนาขึ้นมาได (โขน , ละคร) การละครมาสะดุดลงหลังพระมหาจักรพรรดิสวรรคตลง
และกรุงศรีอยุธยาไดเสียแกพระเจาบุเรงนองของพมา มาไดรับการพัฒนาอีกครั้งหลังจากสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราชสามารถประกาศอิสรภาพจากพมาไดสําเร็จ 14 ความรุงเรืองของนาฏศิลป
สามารถเทียบเคียงกับการสรางสถาปตยกรรมในสมัยนั้น  
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 สรุปได้ว่า จากหลักฐานระบุวา ในบรรดาการพระราชพิธีท่ีปรากฏในกฎมณเฑียรบาลสมัย 
พระรามาธิบดีท่ี 1 มีเกิดขึน้มากมายและพระราชพิธีสวนหนึ่งมีนาฏศิลปเปนส่วนประกอบสําคัญ 
ในการสมโภชดวย ท่ีเอยนามบอยท่ีสุดคือ โม่งครุม และคุลาตีไม รองลงมาคือ หนังและระบํา นอกนั้น 
เปนการละเลนลักษณะอื่น ๆ โดยในการนี้มีพิธีที่สําคัญพิธีหนึ่งคือ พระราชพิธีอินทราภิเศก โดยมีการ 
สรางฉากอยางใหญโต 

2.4 สมัยกรุงธนบุรี   
การละครไทยในสมัยธนบุรี อมรา กลํ่าเจริญ (2542 : 21) และ สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์. 

(2543 : 65) สรุปได้ 
 ในสมัยกรุงธนบุรี การมหรสพแม้จะหยุดเล่นไปในระยะเสียกรุงศรีอยุธยา แต่ก็ฟื้นตัวได้ใน

ระยะเวลาอันส้ัน มหรสพที่ปรากฏในยุคนี้ก็มีลักษณะคล้ายคลึงและใกล้เคียงกับท่ีมีในสมัยอยุธยาเป็น
ราชธานี คือ มีท้ังหุ่น โขน ละคร และละครชาตรี ซึ่งปรากฏอยู่ในหลักฐานต่างๆ ท้ังในหนังสือของทาง
ราชการและในวรรณคดี        

และสมัยนี้เป็นช่วงต่อเนื่องหลังจากท่ีกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าเมื่อปี พ.ศ. 2310 เหล่าศิลปิน
ได้กระจัดกระจายไปในท่ีต่าง ๆ เพราะผลจากสงคราม บางส่วนก็เสียชีวิต บางส่วนก็ถูกกวาดต้อนไป
อยู่พม่า ครั้นพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ปราบดาภิเษกในปีชวด พ.ศ. 2311 แล้ว ทรงส่งเสริมฟื้นฟูการละคร
ขึ้นใหม่ และรวบรวมศิลปินตลอดท้ังบทละครเก่า ๆ ท่ีกระจัดกระจายไปให้เข้ามาอยู่รวมกัน ตลอดท้ัง
พระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรต์ิขึ้นอีก 5 ตอน คือ ตอนหนุมานเกี้ยวนาง 
วานริน ตอนท้าวมาลีวราชว่าความ ตอนทศกัณฐ์ต้ังพิธีทรายกลด (เผารูปเทวดา) ตอนพระลักษณ์ถูก
หอกกบิลพัท ตอนปล่อยม้าอุปการ มีคณะละครหลวง และเอกชนเกิดขึ้นหลายโรง เช่น ละครหลวง
วิชิตณรงค์ ละครไทยหมื่นเสนาะภูบาล หมื่นโวหารภิรมย์ นอกจากละครไทยแล้วยังมีละครเขมรของ
หลวงพิพิธวาทีอีกด้วย 
 สรุปได้ว่าการละครสมัยกรุงธนบุรีเป็นช่วงต่อจากสมัยอยุธยาการละครจึงใกล้เคียงกันคือท้ัง
หุ่น โขน ละคร และละครชาตรี และยังมีบทละครเรื่องรามเกียรต์ิขึ้นอีก 5 ตอน บทพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี 

2.5 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  
การละครไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์การละครต่าง ๆ ล้วนได้รับการสนับสนุนจาก

พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สืบเนื่องต่อกันมาเป็นลําดับ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2547 : 15) 
และ สุมาลี สุวรรณแสง. (2543 : 43)  ได้อธิบายเกี่ยวกับละครไทยสมัยรัตนโกสินทร์ สรุปได้ 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์เปนการสืบเนื่องตอหลังการกูกรุงของพระเจากรุงธนบุรี  
ซึ่งมีการฟนฟูการละครกลับมาจากสมัยอยุธยาอยูบาง โดยการละครมาเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นใน 
สมัยรัชกาลท่ี 1 ของกรุงรัตนโกสินทร์ คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชไดทรงเอา
พระทัยใสอยางใกลชิดทําใหงานดานนี้เจริญรงุเรืองอยางรวดเร็ว ท้ังยังไดพัฒนารูปแบบใหเป็น
มาตรฐานอันอาจถือไดวาเป็นตนแบบสงตอในรัชกาลตอ ๆ มา โดยรัชการที่ 1 นั้นไดโปรดใหมีการหัด
โขน ละคร ของหลวงขึ้นทั้งฝายวังหลวงและวังหนา โดยมีครูละครตั้งแตครั้งกรุงธนบุรีมาเปนผูฝกหัด
ทรงมีพระราชานุญาตใหเจานายและขุนนางหัดโขนไดทําใหโขนแพร่หลายการละครต่าง ๆ ล้วนได้รับ
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การสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สืบเนื่องต่อกันมาเป็นลําดับ ต้ังแต่การ
ละครต่าง ๆ ล้วนได้รับการสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์ต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 1 – รัชกาลท่ี 9 
 และสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลท่ี1 – รัชกาลท่ี 4) ระบําและรํามีความสําคัญต่อ 
ราชพิธีต่าง ๆ ในรูปแบบของพิธีกรรม โดยถือปฏิบัติเป็นกฎมณเฑียรบาล ต่อมาสมัยรัชกาลท่ี 5  
ไทยเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศทําให้เกิดการผสมผสานทางการแสดงขึ้น มีการนําฉาก แสง สี 
เสียงมาใช้ และในสมัยรัตนโกสินทร์ยังมีการแสดงระบํา รํา ฟูอน ละครโนราชาตรี ละครนอก ละคร
ในท่ีมีรูปแบบหลากหลายข้ึน มีความสวยงามมากขึ้น ในช่วงสมัยรัชกาลท่ี 2 ถือว่าการละครมีความ
เจริญรุ่งเรืองมาก ละครรํา เป็นละครที่มีการร่ายรํา ในการดําเนินเรื่อง คือละครโนราชาตรี ละครนอก 
ละครใน ละครดึกดําบรรพ์ ละครพันทาง ละครเสภา ละครพูดและละครร้อง เป็นละครที่ใช้การขับ
ร้องและการพูดดําเนินเรื่อง ละครพูด ละครร้องแบบปรีดาลัย ละครพูดสลับลํา ละครร้อง ละครสังคีต 
ละครชายจริงหญิงแท้ละครเวที ละครหลวงวิจิตรวาทการ ละครวิทยุ ละครโทรทัศน์  ละครเพลง 
ละครสากลชนิดต่าง ๆ 

 สรุปได้ว่าการละครไทยสมัยรัตนโกสินทร์ได้มีพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรง
สนับสนุนและฟื้นฟูการละครโดยสืบเนื่องกันมาเป็นลําดับ อีกท้ังในสมัยรัตนโกสินทร์ยังมี ระบํา  
รํา ฟูอน ท่ีมีความสําคัญในงานพิธีต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เกิดการประดิษฐ์ท่ารําต่าง ๆ ท่ีพัฒนา
รูปแบบข้ึนมาจากสมัยอยุธยา 
ประเภทของละครไทย 
 ละครไทยเป็นศิลปะและวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีมาต้ังแต่สมัยโบราณ การจําแนกประเภทละคร
ไทย ยึดถือวิธีการแสดงเป็นสําคัญ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 

1. ละครร าแบบด้ังเดิม 
เป็นการแสดงท่ีมีมานานแล้ว เกิดก่อนละครนอกและละครใน และละครที่ปรับปรุงขึ้น  

ละครรําท่ีเป็นแบบแผนเดิมของไทยท่ีมีมาต้ังแต่สมัยอยุธยา ได้แก่ ละครชาตรี ละครนอก และละคร
ใน  ไพฑูรย์  พัฒน์ใหญ่ยิ่ง (2541 : 258) สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์ (2543 : 32) และ สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2542 : 13) สรุปได้ 

1.1 ละครชาตรี   
การละครมีมาแต่สมัยโบราณ และมีอายุเก่าแก่กว่าละครชนิดอื่น ๆ มีลักษณะเป็นละคร 

เร่คล้ายของอินเดียท่ีเรียกว่า ยาตรี หรือ ยาตรา ซึ่งแปลว่าเดินทางท่องเท่ียว ละครยาตราคือละคร
พื้นเมืองของชาวเบงคลีในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นละครเร่ นิยมเล่นเรื่องคีตโควินท์ ซึ่งเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอวตารของพระวิษณุ ตัวละครจะมีเพียง 3 ตัว คือ พระกฤษณะ นางราธะ และนางโคปี ละคร
ยาตราเกิดข้ึนในอินเดียนานแล้ว ส่วนละครรําของไทยเพิ่งจะเริ่มเล่นในสมัยตอนต้นกรุงศรีอยุธยา จึง
อาจเป็นได้ท่ีละครไทยอาจได้แบบอย่างจากละครอินเดีย เนื่องจากศิลปวัฒนธรรมของอินเดีย
แพร่หลายมายังประเทศต่าง ๆ ในแหลมอินโดจีน เช่น พม่า มาเลเซีย เขมร และไทย จึงทําให้ประเทศ
เหล่านี้มีบางส่ิงบางอย่างคล้ายกันอยู่มาก 
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ในสมัยโบราณละครชาตรีเป็นท่ีนิยมแพร่หลายทางภาคใต้ของไทย เรื่องท่ีแสดงคงจะนิยม
เรื่องพระสุธนนางมโนหร์า จึงเรียกการแสดงประเภทนี้ว่า โนห์ราชาตรี เพราะชาวใต้ชอบพูดตัด
พยางค์หน้า สันนิษฐานว่าละครชาตรีได้แพร่หลายเข้ามายังกรุงรัตนโกสินทร์ 3 ครั้ง คือ  

ใน พ.ศ. 2312 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จยกทัพไปปราบเจ้า
นครศรีธรรมราช และพาข้ึนมากรุงธนบุรีพร้อมด้วยพวกละคร  

ใน พ.ศ. 2323 ในงานฉลองพระแก้วมรกต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ละครของ
นครศรีธรรมราชขึ้นมาแสดงประชันกับละครหลวงผู้หญิงของหลวง  

ใน พ.ศ. 2375 สมัยรัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูร
วงศ์ (ดิศ บุนนาค) สมัยท่ียังเป็นเจ้าพระยาพระคลัง ได้ลงไปปราบ และระงับเหตุการณ์ร้ายทางหัว
เมืองภาคใต้ พวกชาวใต้จึงอพยพติดตามข้ึนมาด้วย รวมท้ังพวกท่ีมีความสามารถในการแสดงละคร
ชาตรี 
 ซึ่งต้นกําเนิดละครชาตรีมาจากกรุงศรีอยุธยาก่อน เดิมนั้นพระเทพสิงขร บุตรของนางศรีคง
คา ได้หัดละครที่กรุงศรีอยุธยา ขุนสัทธาเป็นตัวละครของพระเทพสิงขร ได้นําแบบแผนละครลงไปหัด
ขึ้นในเมืองนครศรีธรรมราชเป็นปฐม จึงได้เล่นละครสืบต่อกันมา โดยมากในเวลานี้เราเข้าใจว่าโนห์รา 
เป็นแบบแผนการละครของชาวปักษ์ใต้ แต่ความจริงโนห์ราเป็นแบบแผนของกรุงศรีอยุธยาแท้ ๆ เป็น
แต่เสียงร้องเพี้ยนไปอย่างเสียงคนปักษ์ใต้เท่านั้น ในสมัยต่อมา การละครของกรุงศรีอยุธยาได้
ก้าวหน้าเปล่ียนแปลงไปมาก แต่ทางปักษ์ใต้คงแสดงตามแบบเดิมอยู่จนกระท่ังทุกวันนี้ ดังนั้นถ้าเรา
ใคร่จะดูละครเป็นแบบกรุงศรีอยุธยาในสมัยต้น ๆ อย่างแท้จริงก็ต้องดูโนห์รา  

อีกท้ัง ชิณวรรณ  ยศภัทรพงศ์ (2534 : 65-66) และ เรณู โกศินานนท์ (2545 : 28) 
กล่าวถึงละครชาตรี สรุปได้ ในสมัยรัชกาลท่ี 6 ได้มีผู้คิดนําเอาละครชาตรีกับละครนอกมาผสมกัน 
เรียกว่า ละครชาตรีเข้าเครื่อง หรือละครชาตรีเครื่องใหญ่ การแสดงแบบนี้บางทีก็มีฉากแบบละคร
นอก แต่บางครั้งก็ไม่มีฉากอย่างละครชาตรี ดนตรีที่ใช้ประกอบก็ใช้แบบผสม คือใช้เครื่องดนตรีของ
ละครชาตรีผสมวงปี่พาทย์ของละครนอก การแสดงเริ่มด้วยการรําซัดชาตรี แล้วลงโรง จับเรื่องด้วย 
“เพลงวา” แบบละครนอก ส่วนเพลงและวิธีการแสดงก็ใช้ท้ังละครชาตรี และละครนอกปนกัน  
การแสดงแบบนี้ยังเป็นท่ีนิยมมาถึงปัจจุบัน และนิยมมาแสดงเป็นละครแก้บนตามสถานท่ีต่าง ๆ  

ผู้แสดง ในสมัยโบราณจะใช้ผู้ชายแสดงล้วน มีตัวละครเพียง 3 ตัว คือ ตัวนายโรง  
ตัวนาง และตัวตลก แต่มาถึงยุคปัจจุบันมักนิยมใช้ผู้หญิงเป็นผู้แสดงเสียส่วนใหญ่  

การแต่งกาย ละครชาตรีแต่โบราณไม่สวมเส้ือ เพราะทุกตัวใช้ผู้ชายแสดง ตัวยืนเครื่องซึ่ง
เป็นตัวที่แต่งกายดีกว่าตัวอื่นก็นุ่งสนับเพลา นุ่งผ้าคาดเจียระบาดมีห้อยหน้า ห้อยข้าง สวมสังวาล ทับ
ทรวง กรองคอกับตัวเปล่า บนศีรษะสวมเทริดเท่านั้น การผัดหน้าในสมัยโบราณใช้ขม้ินลงพื้นสีหน้า
จนนวลปนเหลือง ไม่ใช่ปนแดงอย่างเด๋ียวนี้ ส่วนการแต่งกายในสมัยปัจจุบันมักนิยมแต่งเครื่องละคร
สวยงาม เรียกตามภาษาชาวบ้านว่า “เข้าเครื่องหรือยืนเครื่อง” 

เรื่องท่ีแสดงในสมัยโบราณ ละครชาตรีนิยมแสดงเรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ โดยเฉพาะเรื่องพระสุ
ธนนางมโนห์รา กับรถเสน (นางสิบสอง) นอกจากนี้ยังมีบทละครชาตรีที่นํามาจากบทละครนอก 
(สํานวนชาวบ้าน) ได้แก่ ลักษณวงศ์ ตอนถวายพราหมณ์ถึงฆ่าพราหมณ์เกสร แก้วหน้าม้า ตะเพียน 
ทอง สังข์ทอง ตอนกําเนิดพระสังข์ วงษ์สวรรค์ - จันทวาท ตอนตรีสุริยาพบจินดาสมุทร โม่งปุา  
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พระพิมพ์สวรรค์ สุวรรณหงส์ ตอนกุมภณฑ์ถวายม้า โกมินทร์ พิกุลทอง พระทิณวงศ์ กายเพชร  
กายสุวรรณ อุณรุฑ พระประจงเลขา จําปาส่ีต้น ฯลฯ เรื่องเหล่านี้เป็นท่ีนิยมกันมากในสมัย 60 ปี
มาแล้ว ต้นฉบับบางเรื่องยังหาไม่พบก็มี 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1.3  การแต่งกายละครชาตรีในยุคแรก 
ท่ีมา : ชิณวรรณ ยศภัทรพงศ์ (2534 : 66) 

  
ลักษณะวิธีการแสดงเริ่มต้นจะต้องทําพิธีบูชาครูเบิกโรง หลังจากนั้นปี่พาทย์ก็โหมโรงชาตรี  

ตัวยืนเครื่องออกมารําซัดหน้าบทตามเพลง การรําซัดนี้สมัยโบราณขณะร่ายรําผู้แสดงจะต้องว่าอาคม
ไปด้วย เพื่อปูองกันเสนียดจัญไร และการกระทําย่ํายีต่าง ๆ วิธีเดินวนรําซัดก่อนแสดงนี้จะรําเวียน
ซ้าย เรียกว่า ชักใยแมงมุม หรือชักยันต์ ต่อจากรําซัดหน้าบทเวียนซ้ายแล้วก็เริ่มจับเรื่อง ตัวแสดงขึ้น
นั่งเตียงแสดงต่อไป การแสดงละครชาตรีตัวละครร้องเองไม่ต้องมีต้นเสียง ตัวละครที่นั่งอยู่ท่ีนั้นก็เป็น
ลูกคู่ไปในตัว และเมื่อเลิกการแสดงจะรําซัดอีกครั้งหนึ่งว่าอาคมถอยหลัง รําเวียนขวาเรียกว่า คลาย
ยันต์ เป็นการถอนอาถรรพ์ทั้งปวง 

สรุปได้ว่าละครชาตรี มีกําเนิดขึ้นมาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเกิดจากการนําเอาการ ขับร้อง
และระบํา รําประกอบดนตรี ซึ่งไทยเรามีอยู่ต้ังแต่สมัยสุโขทัยมาผสมกับการแสดงละคร เป็นเรื่อง
แบบอินเดีย และวิธีการบางอย่างของละครชาตรีที่มีผู้แสดงเป็นหลัก 3 คน คือ ตัวนายโรง ตัวนางและ
ตัวตลก และการแต่งกายละครชาตรีแต่โบราณไม่สวมเส้ือเพราะทุกตัวใช้ผู้ชายแสดง ซึ่งละครประเภท
นี้เป็นละครเร่ร่อนไปตามหัวเมืองต่าง ๆ จึงจํากัดตัวผู้แสดง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง  
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1.2 ละครนอก 
ดัดแปลงมาจากละครโนห์ราชาตรี เดิมไม่เรียกว่าละครนอกมาถึงสมัยอยุธยาในรัชกาล 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ได้เกิดละครในราชสํานักขึ้น จึงบัญญัติช่ือขึ้นเรียกเพื่อให้
แตกต่างกันเดิมเป็นละครพื้นเมืองท่ัวไป คงจะเรียกว่า “ละคร” เท่านั้น จนเมื่อเกิดละครนางในขึ้น จึง
เรียกละครชนิดนี้ว่า “ละครนอกราชสํานัก” และกลายเป็นละครนอกจนถึงปัจจุบัน วรางคนา  
วุฒิชวย. (2547 : 23-24)  รจนา สุนทรานนท์. (2548 : 113) และ พาณี  สีสวย (2540 : 60) 
 สรุปได้ 

  ละครนอกเป็นละครของภาคกลาง นับว่าวิวัฒนาการมาจากโนห์รา ชาตรีเพราะมีความมุ่ง
หมายเช่นเดียวกันคือ ดําเนินเรื่องรวดเร็ว และตลกขบขันสมัยโบราณผู้แสดงผู้ชายล้วน เพิ่งมีผู้หญิง
แสดงในปลายสมัยรัชกาลท่ี 4 เมื่อโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกการห้ามมิให้บุคคลท่ัวไปมีละครผู้หญิงใน
ตอนหลังผู้แสดงเป็นผู้หญิงโดยมาก ผู้ชายเกือบจะไม่มี ตัวละครมีครบทุกตัวตามเนื้อเรื่อง 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1.4  การแสดงพิธีบูชาครูเบิกโรง 
ท่ีมา : วรางคนา วุฒิชวย. (2547 : 23)  

  
 โรงแสดงให้มีฉากกั้นสองส่วน ภายในเป็นท่ีแต่งตัวและเป็นท่ีพักของนักแสดง ด้านนอก

เป็นเวทีแสดง มีม่านกั้นเจาะเป็นประตูเข้า – ออก 2 ข้าง หน้าม่านตรงกลางต้ังเตียงใหญ่สําหรับให้ตัว
ละครนั่ง ไม่มีการเปล่ียนฉาก ต่อมาการแสดงได้มีวิวัฒนาการให้มีการจัดฉากเปล่ียนฉากตามเรื่องราว
ท่ีแสดง ผู้แสดงเดิมใช้ผู้ชายแสดงแบบละครชาตรี ต่อมามีการเพิ่มตัวละครให้มากขึ้น เริ่มใช้ผู้หญิง
แสดงในสมัยรัชกาลท่ี 4 เป็นต้นมาปัจจุบันอาจใช้ผู้หญิงแสดงล้วน หรือชายล้วนก็ได้ แต่ละครนอกท่ี
ใช้ผู้ชายแสดงจะได้รับความนิยมมากกว่า 
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 การแต่งกายละครนอกเลียนแบบการแต่งกายยืนเครื่องแบบละครใน แต่ไม่งดงามเท่า 
ผู้แสดง ต่อมาเลียนแบบเครื่องต้นของกษัตริย์ ยืนเครื่อง พระ-นาง ศีรษะสวมมงกุฎ ชฎา รัดเกล้ายอด 
รัดเกล้าเปลว และกระบังหน้า ตามฐานะของตัวละคร ตามแบบละครในราชสํานัก แต่งไม่ประณีต
งดงามเท่าเดิม ใช้ผู้ชายแสดงแบบละครชาตรี  ต่อมามีการเพิ่มตัวละครให้มากขึ้น เริ่มใช้ผู้หญิงแสดง
ในสมัยรัชกาลท่ี 4 เป็นต้น ปัจจุบันอาจใช้ผู้หญิงแสดงล้วน หรือชายล้วนก็ได้ แต่ละครนอกท่ีใช้ผู้ชาย
แสดงจะได้รับความนิยมมากกว่า  
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1.5  สถานท่ีแสดงในยุคก่อน  
ท่ีมา : รจนา สุนทรานนท์. (2548 : 112) 
 

 ดนตรีนิยมใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้า ประกอบด้วย ป่ี ระนาด ฆ้องวง ตะโพน กลองทัด  
และฉิ่ง  เพลงร้องไม่นิยมให้มีเอื้อนยาวมากนัก โดยมากดําเนินเรื่องด้วยการร้องเพลงร่ายนอกเป็นพื้น
จังหวะเพลงใช้เพลงอัตราช้ันเดียว (เร็วกระชับ) หรือ สองช้ัน (ปานกลาง) 
 วิธีแสดงไม่มีรําเบิกโรงไหว้ครู ใช้วงปี่พาทย์โหมโรง เมื่อโหมโรงจบ เริ่มจับเรื่องแสดง  
มุ่งแสดงดําเนินเรื่องเร็ว แทรกตลก ลีลาการร่ายรําเป็นไปอย่างว่องไว กระฉับกระเฉงเหมาะกับ
ทํานองเพลง ถ้อยคําภาษาท่ีใช้มักเป็นถ้อยคําตลาด ไม่เคร่งครัดระเบียบประเพณี เนื่องจากเป็นละคร
พื้นเมืองท่ีเล่นกันอยู่ข้างนอกราชสํานัก ตัวสูงศักดิ์อาจพูดเล่นกับตัวเสนาได้ บางครั้งมีหยาบโลนโลด
โผนบ้าง ตอนใดท่ีมีช่องทางเล่นตลกได้ก็จะแทรกตลกตรงนั้นนาน ๆ ไม่คํานึงถึงเวลา 
  สรุปได้ว่าละครนอกมีความงดงามมากขึ้นต่างจากยุคแรก ละครนอกสามารถแสดงเล่น
ได้ทุกเรื่อง ยกเว้น 3 เรื่องท่ีใช้แสดงละครใน เรื่องท่ีแสดงในสมัยอยุธยาคงมีเล่นอยู่มาก แต่ท่ีมี
ต้นฉบับตกทอดมาถึงปัจจุบันเก็บไว้ในหอสมุดแห่งชาติมีเพียง 19 เรื่อง คือ มโนห์รา คาวี มณีพิชัย 
ไชยทัต พิกุลทอง  พิมพ์สวรรค์  พระรถ การะเกด ไชยเชษฐ์ โคบุตร สังข์ทอง สังข์ศิลป์ชัย พิณสุริวงศ์ 
โม่งปุา ศิลป์สุริวงศ์ โสวัตร สุวรรณศิลป์ สุวรรณหงส์ และไกรทอง   
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ภาพท่ี 1.6  ละครนอกเรื่องไกรทอง  
ท่ีมา : พาณี  สีสวย. (2540 : 60) 
 

1.3 ละครใน 
เป็นละครสําหรับพระมหากษัตริย์  ดัดแปลงจากละครนอก ใช้ผู้หญิงแสดงล้วน เดิมเรียก  

ละครข้างใน หรือละครนางใน เพราะหญิงท่ีแสดงนั้นเป็นนางสนมกํานัล รัตนา มณีสิน (2540 : 34) 
และ วันทนีย์ ม่วงบุญ (2556 : 23) สรุปได้ 

 ในราชสํานักละครประเภทนี้มีความประณีตงดงามเป็นอย่างยิ่ง ต้ังแต่กระบวนการรํา 
ต้องมีความอ่อนช้อย บทกลอนท่ีใช้ในการร้องต้องเลือกสรรมาอย่างดี มีสํานวนสละสลวยเหมาะกับ
ท่ารํา เพลงในละครเป็นเพลงท่ีไพเราะ จุดมุ่งหมายของการเล่นละครใน เพื่อต้องการให้เห็นถึงศิลปะ
ของการรําและการร้องท่ีถูกแบบแผน การแสดงอาจมีระบําแทรก การขับร้องมีต้นเสียงร้องแทนตัว
ละคร ไม่นิยมเล่นบทตลกขบขัน แต่เดิมมีพระราชบัญญัติห้ามไม่ให้ผู้อื่นหัดละครผู้หญิง (ละครใน) 
เพราะถือว่าเป็นละครหลวงสําหรับเล่นในงานพระราชพิธีในพระราชนิเวศน์ เป็นเครื่องราชูปโภค
อันหนึ่งผู้อื่นไม่ควรจะทําเทียม มาถึงรัชกาลท่ี 4 จึงเลิกข้อห้าม   
 โรงแสดงเดิมแสดงในพระราชฐาน ต่อมารัชกาลท่ี 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้อื่นมีละครผู้หญิงได้ ทําให้ละครในแพร่หลายในหมู่
ประชาชน โรงท่ีแสดงจึงมีลักษณะเช่นเดียวกับละครพื้นเมือง (ละครนอก) หากแต่ใช้ผ้าม่านและวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบให้งดงามมากกว่า ผู้แสดง ใช้ผู้หญิงแสดงล้วน 
 การแต่งกายแต่งเลียนแบบเครื่องต้นของกษัตริย์ หรือแต่งยืนเครื่องพระนางมีความ
พิถีพิถันประณีตมากกว่าละครนอก 
 ดนตรี ใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้า เครื่องคู่ หรือเครื่องใหญ่ตามโอกาส เพลงร้องใช้เพลง
ทํานองลีลาช้า อัตราสามช้ัน และสองช้ันแต่ก็ไม่ยืดอืดเหมาะกับกระบวนท่ารํา นิยมใช้เพลงวงปี่พาทย์
เครื่องใหญ่ร่ายใน ดําเนินเรื่อง หรือกระชับเรื่อง 
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ภาพท่ี 1.7  ละครในเรื่องอิเหนา  
ท่ีมา : วันทนีย์ ม่วงบุญ. (2556 : 22) 

 
 วิธีแสดงเริ่มต้นด้วยการรําเบิกโรง จากนั้นจึงแสดงเป็นเรื่อง มุ่งการขับร้องท่ีไพเราะ

เอื้อนยาวละเอียด กระบวนการรํางดงาม ดําเนินเรื่องด้วยความประณีต มีเพลงหน้าพาทย์บรรเลง
ประกอบ การแสดง ไม่นิยมเล่นตลกคะนอง ถ้าจะตลกก็จัดเป็นส่วนเป็นตอนให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
และใช้ผู้ชายแสดงตลก 
 เรื่องท่ีแสดง แสดงเฉพาะ 3 เรื่อง คือ อิเหนา รามเกียรต์ิ อุณรุท บทละครที่เด่นท่ีสุด 
คือ เรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 2 เพราะเมื่อนํามาแสดงสามารถจัดการแสดงได้อย่าง
สมบูรณ์มีความงามครบ 5 องค์ประกอบของละครรํา คือ ตัวละครงาม (ใช้ผู้หญิงแสดงล้วน) รํางาม 
(การร่ายรําอ่อนช้อยประณีต) เครื่องแต่งกายงาม (แต่งกายแบบเครื่องทรงกษัตริย์) บทกลอนไพเราะ 
(ใช้คําท่ีไพเราะสละสลวย) และทํานองเพลงและดนตรีไพเราะ มีการขบัร้องและการบรรเลงดนตรีที่
ไพเราะ  
 สรุปได้ว่าละครในปรับปรุงจากละครนอกหากแต่ยึดถือจารีตแบบแผนขนบธรรมเนียม
ประเพณี แสดงในเขตพระราชฐาน มีลักษณะรูปแบบวิธีแสดงตรงข้ามกับละครนอกโดยส้ินเชิง และ
ละครในแสดงได้ 3 เรื่อง คือ อิเหนา รามเกียรต์ิ อุณรุท โดยยึดหลักขนบธรรมเนียมประเพณีอยู่ใน
จารีต มีท่ารําท่ีอ่อนช้อยสวยงาม ใช้เครื่องแต่งกายแบบกษัตริย์ยืนเครื่องพระนาง ดังนั้นละครรําแบบ
ด้ังเดิมจึงเป็นพื้นฐานของวงการละครไทย 
 2. ละครร าแบบปรับปรุง   

ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ได้มีการปรับปรุงละครขึ้นใหม่ ได้แก่ ละครดึกดําบรรพ์ ละครพันทาง 
ละครเสภา ละครร้อง ละครพูด ละครสังคีต ละครเพลง และละครหลวงวิจิตรวาทการ มัทนี  รัตนิน 
(2551 : 74-75) ธงรบ ขุนสงคราม (2556 : 126-127) และ อมรา กลํ่าเจริญ (2542 : 72) สรุปได้ 
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 2.1 ละครดึกด าบรรพ์   
   เป็นละครที่เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 กําเนิดขึ้น ณ บ้านเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ 

(ม.ร.ว. หลาน กุญชร) โดยแสดง ณ โรงละครของท่านท่ีต้ังช่ือว่าโรงละครดึกดําบรรพ์  เจ้าพระยา
เทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ได้เดินทางไปยุโรปเมื่อปี พ.ศ. 2437 และมีโอกาสได้ชมละครโอเปร่า (Opera) ซึ่ง
ท่านช่ืนชมการแสดงมาก เมื่อกลับมาจึงคิดทําละครโอเปร่าให้เป็นแบบไทย จึงเล่าถวาย สมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าพระยานริศรานุวัดติวงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ก็โปรดเห็นว่าดี ในการสร้างละครดึกดําบรรพ์ครั้งนี้ นอกจากท่านจะเป็นผู้สร้างโรงละครดึกดําบรรพ์ 
สร้างเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์การแสดงแล้ว ท่านยังได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานท่ีสําคัญ 
ได้แก่  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงพระราชนิพนธ์บท และทรง
เลือกสรรปรับปรุงทํานองเพลง ออกแบบฉาก และกํากับการแสดง   หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ตาด ตา
ตะนันท์) เป็นผู้จัดทํานองเพลงควบคุมวงดนตรีและปี่พาทย์  หม่อมเข็ม กุญชร ณ อยุธยา ภรรยาของ
เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ เป็นผู้ปรับปรุง ประดิษฐ์ท่ารํา และฝึกสอนให้เข้ากับบท และลํานํา
ทํานองเพลง  

 ละครดึกดําบรรพ์ได้ออกแสดงครั้งแรกปี พ.ศ. 2442 เนื่องในโอกาสต้อนรับเจ้าชาย 
เฮนรี่ พระอนุชาสมเด็จพระเจ้ากรุงปรัสเซีย ซึ่งเป็นพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ละครดึกดําบรรพ์ได้รับความนิยมตลอดมา จนกระท่ังปี พ.ศ. 2452 
เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ เกิดอาการเจ็บปุวยถวายบังคมลาออกจากราชการ ทําให้ต้องเลิกการ
แสดงละครดึกดําบรรพ์ไป นับแต่เริ่มแสดงละครดึกดําบรรพ์จนเลิกการแสดงรวมระยะเวลา 10 ปี  

 ผู้แสดงใช้ผู้หญิงล้วนผู้ท่ีจะได้รับคัดเลือกให้แสดงละครดึกดําบรรพ์จะต้องมีความ 
สามารถพิเศษด้วยคุณสมบัติคือเป็นผู้ท่ีมีเสียงดี ขับร้องเพลงไทยได้ไพเราะ และเป็นผู้ท่ีมีรูปร่างงาม 
รําสวย ยิ่งผู้ท่ีจะแสดงเป็นตัวเอกของเรื่องด้วยแล้ว ต้องใช้ความพินิจพิเคราะห์อย่างมาก 

 วิธีแสดงผู้แสดงร้องเองและรําทําบทประกอบ บทร้องเป็นบทพูด ไม่มีบทกล่าวถึงกิริยา
อาการต่าง ๆ เพราะตัวละครแสดงท่าทางประกอบให้เห็นอยู่แล้ว บทละครดึกดําบรรพ์มีเฉพาะบท
ร้องท่ีเป็นคําพูดตัวละคร ความไพเราะบทร้องอยู่ท่ีบทแสดงอารมณ์ต่าง ๆ เช่น บทโกรธ บทเกี้ยวพา
ราสี ฯลฯ การบรรเลงดนตรีจะบรรเลงตามหลักการบรรเลงดนตรีไทย การร้องไม่มีเอื้อนมากเพราะทํา
ให้ตัวละครรําช้า แต่ก็ไม่รวดเร็วเกินไป ถ้าเป็นบทท่ีใช้ดําเนินเรื่องจะมีลักษณะกระชับ การโต้ตอบกัน 
ใช้บทเจรจาท่ีแต่งเป็นบทกลอนเพื่อให้จําได้ง่าย  เวลาเจรจาให้มีจังหวะเหมือนการพูด ไม่ใช่การอ่าน
กลอน กระบวนการรําไม่มีมากเพราะต้องการให้เรื่องดําเนินไปอย่างรวดเร็ว มีเพียงการรําใช้บทเป็น
พื้นบางฉากมีการแทรกระบํา รํา ฟูอน ท่ีสวยงาม ฉากสุดท้ายต้องมีความสวยงามมากกว่าฉากอื่น ใช้ผู้
แสดงจํานวนมากตามแบบโอเปร่าเพื่อให้ผู้ชมติดใจ 

 การแต่งกายเหมือนอย่างละครในท่ีเรียกว่า ยืนเครื่อง นอกจากบางเรื่องท่ีดัดแปลงเพื่อ
ความเหมาะสม และให้ตรงกับความเป็นจริง 

 เรื่องท่ีแสดงท่ีเป็นบทละครบางเรื่องและบางตอน พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ เจ้าพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ได้แก่ เรื่องสังข์ทอง เรื่องคาวี ตอนสามหึง เรื่องอิเหนา ตอนไหว้พระ 
เรื่องสังข์ศิลป์ชัยภาคต้น เรื่องกรุงพานชมทวีป เรื่องรามเกียรต์ิ เรื่องอุณรุท เรื่องมณีพิชัย บทพระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ เรื่องศกุนตลา เรื่องท้าวแสนปม เรื่องพระ
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เกียรติรถ  บทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูาจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณ์
อินทราชัย ได้แก่ เรื่องสองกรวรวิก เรื่องจันทกินรี เรื่องพระยศเกตุ   

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1.8  ละครเรื่องคาวี 
ท่ีมา : มัทนี  รัตนิน (2551 : 74-75) 
 

การแสดงจะผิดแปลกจากละครแบบด้ังเดิม เพราะผู้แสดงต้องร้องเองรําเอง ไม่มีบรรยาย
กิริยาของตัวละคร ได้มีการปรับปรุงการแสดงความเป็นไปในเนื้อเรื่องของละครดึกดําบรรพ์ พยายาม
แสดงให้สมจริงสมจังมากท่ีสุด มีการตกแต่งฉาก และสถานท่ี ใช้แสง สี เสียง ประกอบฉาก นับเป็น
ต้นแบบในการจัดฉากประกอบการแสดงของโขน  การแสดง ละครต่อมามักแสดงตอนส้ัน ๆ ให้ผู้ชม
ละครชมแล้วอยากชมต่ออีก 

ดนตรีใช้ปี่พาทย์ดึกดําบรรพ์ เพื่อความไพเราะนุ่มนวล โดยการผสมวงดนตรีขึ้นใหม่ และ
คัดเอาส่ิงท่ีมีเสียงแหลมเล็กหรือดังมาก ๆ ออก เหลือไว้แต่เสียงทุ้ม ท้ังเพิ่มเติมส่ิงท่ีเหมาะสมเข้ามา
ต่อมาเรียกว่า วงปี่พาทย์ดึกดําบรรพ์ 

สรุปได้ว่า ละครดึกดําบรรพ์ เป็นการแสดงละครแบบหนึ่งในประเภทละครรําเกิดขึ้นในสมัย
รัชกาลท่ี 5 เนื่องมาจากในสมัยรัชกาลท่ี 5  มีเจ้านายชาวต่างชาติเข้าเข้าเฝูาอยู่หลายครั้ง จึงโปรดให้
มีการละเล่นให้แขกบ้านแขกเมืองได้รับชม  โดยเจ้าพระยาเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว.หลาน  กุญชร) ได้
พระราชนิพนธ์บทละครเรื่องอิเหนา  โดยมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ์  ทรงเลือกเพลงและอํานวยการซ้อม  จึงถือว่าการแสดงในครั้งนั้นนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของละคร
ดึกดําบรรพ์   ต่อมาภายหลังเจ้าพระยาเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ได้มีโอกาสชมละครโอเปร่า จึงเกิด
ความชอบใจและนําปรับปรุงให้เข้ากับละครดึกดําบรรพ์ของไทย   
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ละครพันทาง 
เป็นละครรําชนิดหนึ่งท่ีเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 5 ซึ่งเป็นสมัยท่ีวัฒนธรรมตะวันตกเข้า 

มามีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย  ส่งผลให้ศิลปะการแสดงมีลักษณะผสมผสานกันระหว่าง
ตะวันตกและตะวันออก ท้ังในด้านลักษณะการแสดง และองค์ประกอบของการแสดง  ละครพันทางมี
ลักษณะเป็นละครแบบผสม  หากพิจารณาตามรูปศัพท์สามารถแยกได้ 2 คํา คือ คําว่า “ละคร” และ
คําว่า “พันทาง”  สําหรับความหมายของคําว่า “พันทาง” ตามความคิดเห็นมีผู้กล่าวถึงทางด้าน
นาฏศิลป์ไทย ได้ให้ความเห็นไว้ว่า พันทาง หมายถึง มาจากหลาย ๆ ทาง ดังนี้ 
 ภูษิต รุ่งแก้ว (2552 : 52) กล่าวไว้ว่า ละครพันทางกล่าวถึงกลุ่มคนในหลายเช้ือชาติ เช่น 
พม่า  มอญ จีน ฯลฯ และการแสดงออกของตัวละครจะเป็นไปตามเช้ือชาตินั้น ๆ รวมถึงการแต่งกาย  
เพลงและดนตรีด้วย  เมื่อพิจารณาจากความหมายของท้ัง 2 คํา และจากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
สรุปได้ว่า ละครพันทาง เป็นการแสดงประเภทหนึ่งท่ีมีลักษณะบางอย่างท่ีแกม (ปน) กันหรือไม่เข้า
ชุดกัน ซึ่งแสดงว่ามาจากหลาย ๆ ทางนั่นเอง  

มัทนี รัตนิน (2541 : 132-133)  กล่าวไว้ว่าประวัติความเป็นมาของละครพันทาง  แบ่งได้
เป็น 3 ระยะ  

ระยะท่ี 1 เรียกว่า ละครผสมสามัคคี ผู้ริเริ่มคือ เจ้าพระยามหินทรศักด์ิธํารง ได้นํา
พงศาวดารของชาติต่าง ๆ มาแสดง  โดยปรับปรุงท่ารํา ดนตรี การแต่งกายให้เลียนแบบชาติต่าง  ๆ 
ของตัวละคร  เมื่อท่านถึงแก่อนิจกรรม  เจ้าหมื่นไวยวรนาถ (บุศย์)  รับสืบทอดและได้นําละครไทยไป
แสดงท่ีประเทศรัสเซีย นับเป็นการนําละครไทยไปแสดงยังประเทศทางยุโรปเป็นครั้งแรก  ซึ่งละคร
ประสบการขาดทุน หม่อมเจ้าเล่ือนฤทธิ์รับอุปการะโดยเป็นผู้อํานวยการแสดงและใช้ช่ือละครว่า 
ละครผสมสามัคคี  แต่ยังคงขาดทุนและเลิกแสดงไปในท่ีสุด   ต่อมาเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ได้สืบทอด
การแสดงละครผสมสามัคคีจนประสบความ สําเร็จโดยได้จัดแสดงและรับแสดงละครจนมีช่ือเสียงสืบ
มา แต่เมื่อคณะละครของเจ้าคุณพระประยูรวงศ์เลิกไปก็ไม่มีผู้ใดสานต่อ 

ระยะท่ี 2 พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ได้ทรงนําแบบแผนละคร
ตะวันตกมาใช้กับละครไทย คือ แบ่งฉากแสดง มีการเปล่ียนฉากตามท้องเรื่อง  ละครเรื่องแรกที่ใช้
วิธีการนี้ คือละครเรื่องพระลอ จัดแสดงถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อแสดงจบ
เป็นท่ีพอพระราชหฤทัยมาก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เติมคําว่าหลวงนําหน้าช่ือคณะเป็น ละคร
หลวงนฤมิต ต่อมา เจ้าจอมมารดาเขียน และหม่อมหลวงต่วน วรวรรณ นําแนวความคิดเรื่องการ
นําเอาเรื่องพงศาวดารมาแสดง โดยปรับปรุงเครื่องแต่งกายใหม่  ละครที่ปรับปรุงใหม่นี้เรียกว่า ละคร
พันทาง 

ระยะท่ี 3 กรมศิลปากรได้ฟื้นฟูละครพันทางขึ้นใหม่ โดยปรับปรุงบทละคร เรื่อง  
พระลอของเดิม และแต่งขึ้นใหม่หลายเรื่อง เช่น พ่อขุนกรุงสุโขทัย ศึกเก้าทัพ โดยเฉพาะเรื่อง
ราชาธิราชและผู้ชนะสิบทิศ ได้รับความนิยมมาก  
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ภาพท่ี 1.9 ละครพันทาง (โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติ) 
ท่ีมา : ฐิติรัตน์  เกิดหาญ (2552 : 61) 
 
 และฐิติรัตน์  เกิดหาญ (2552 : 41) ได้กล่าวถึงรูปแบบวิธีแสดงละครพันทางนิยมนําเอา
เรื่องพงศาวดารของชาติต่าง ๆ มาแสดงบ้าง เรื่องประวัติศาสตร์บ้าง จึงทําให้ลักษณะวิธีการแสดง
แตกต่างจากวิธีการแสดงของละครนอก ละครในและละครดึกดําบรรพ์ กล่าวคือละครพันทางได้
นําเอาท่ารําท่ีเป็นแบบแผนของประเทศไทยไปผสมกับท่ารําท่ี ดัดแปลงมาจากท่ารําของชาติอื่น 
นอกจากนี้ก็นําเอาท่าท่ีสามัญชนใช้ในชีวิตประจําวันเข้ามาผสม บทท่ีเป็นบทพูดผู้แสดงจะต้องพูดเอง 
ส่วนบทร้องจะมีต้นเสียงร้องแทน บางครั้งผู้แสดงจะร้องเอง 

 ต่อมากรมศิลปากรเปล่ียนวิธีการแสดงเป็นใช้ท่าทางธรรมดา ไม่รําในบทเจรจา และตัดคน
บอกบทออก เมื่อจบฉากจะปิดม่านเพื่อเปล่ียนฉาก  โดยมีตัวละครแสดงหน้าม่านเพื่อไม่ให้ผู้คนเบ่ือ
การร่ายรํา จะแสดงลักษณะท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาติต่าง ๆ ซึ่งผู้ชมสังเกตได้ง่ายว่าเป็นชนชาติใด   
เช่น มอญ พม่า จะใช้การตีไหล่และการเตะเท้า ลาวใช้การโย้ตัว จีน ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางเหยียดตึงนิ้วที่
เหลือเก็บไว้ในอุ้งมือ ชอบลูบหนวดเครา ถือพัด เดินก้มหน้าหมุนรอบตัวเอง เป็นต้น เรื่องท่ีนํามา
แสดงละครพันทางได้นําเอาพงศาวดารของชาติต่าง ๆ ตลอดจนเรื่องทางประวัติศาสตร์มาแสดง 
ดังนั้นเรื่องท่ีแสดงจึงได้แก่ เรื่องราชาธิราช สามก๊ก พระลอ ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี เป็นต้น  

 ดนตรี ขึ้นอยู่กับเรื่องท่ีนํามาแสดง เช่น ถ้าเป็นเรื่องราชาธิราชก็จะใช้ปี่พาทย์มอญ และปี่
พาทย์พม่า เพราะเรื่องราวในละครเรื่องราชาธิราชส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการทําศึกสงครามระหว่างชน
ชาติมอญและชนชาติพม่า  

 การแต่งกายแต่งกายตามแบบเช้ือชาติของตัวละครที่ปรากฏในท้องเรื่อง 
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 สรุปได้ว่าละครพันทางมีลักษณะผสมละครรําและการใช้ท่าทางอย่างสามัญชน เกิดใน 
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ละครพันทางเป็นละครที่เกิดข้ึนจากแนวคิดของ
เจ้าพระยามหินทรศักด์ิธํารงได้นําเอาเรื่องพงศาวดารของชาติต่าง ๆ มาแสดงละคร โดยใช้ท่ารําของ
ชาตินั้น ๆ มาผสมกับท่ารําของไทย ต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ได้ทรง
ปรับปรุงรูปแบบของละคร ได้นําเอาท่ารําท่ีได้ดัดแปลงมาจากชาติอื่นๆ มาผสมกับท่ารําท่ีเป็นแบบ
แผนของไทยและท่าธรรมชาติของสามัญชนท่ีใช้ในชีวิตประจําวันเข้ามาผสม จึงทําให้ละครประเภทนี้
ได้รับการเรียกช่ือว่า “ละครพันทาง” 

 2.3 ละครเสภา 
 ละครเสภามีกําเนิดมากจากการเล่านิทาน เมื่อการเล่านิทานเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย 
ทําให้มีการปรับปรุงแข่งขันกันขึ้น ผู้เล่าบางท่านจึงคิดแต่งเป็นกลอนใส่ทํานอง มีเครื่องประกอบ
จังหวะ คือ กรับ จนกลายเป็นขับเสภาขึ้น สุริยา บรรพลา (2551 : 121) และ รจนา สุนทรานนท์ 
(2548 : 142) สรุปได้ 
 ละครเสภามีมาแต่โบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่ามีข้ึนในสมัยสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ ราว พ.ศ. 2011 เสภาในสมัยโบราณไม่มีดนตรีประกอบ จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีป่ีพาทย์บรรเลงประกอบเสภา 

 ในสมัยรัชกาลท่ี 3 นิยมเพลงอัตรา 3 ช้ัน เพลงท่ีร้องและบรรเลงในการขับเสภา ซึ่งเคย
ขับเพลง 2 ช้ัน ก็เปล่ียนเป็น 3 ช้ันบ้าง และใช้กันมาจนปัจจุบันนี้  สมัยรัชกาลท่ี 5 ได้มีผู้คิดเอาตัว
ละครเข้าแสดงการรําและทําบทบาท ตามคําขับเสภาและร้องเพลง เรียกว่า เสภารํา สมัยนี้ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กวีช่วยแต่เสภาเรื่อง นิทราชาคริต เพื่อใช้ขับเสภาในเวลาทรงเครื่องใหญ่  
มีเหตุการณ์เปล่ียนแปลงคือ พวกขับเสภาสํานวนแบบนอก คือ ใช้ภาษาพื้นบ้านมาสนใจสํานวนหลวง  
และในสมัยรัชกาลท่ี 6 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพกับพระราชวรวงศ์เธอ 
กรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา ช่วยกันชําระเสภาขุนช้างขุนแผน แก้ไขกลอนให้เช่ือมต่อกัน และพิมพ์เป็น
ฉบับหอสมุดแห่งชาติเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2460 เป็นแบบแผนของการแสดงขับเสภา ซึ่งต่อมา
กลายเป็นละครเสภา   
 ผู้แสดงนิยมใช้ผู้แสดงชายและหญิง ตามบทเสภาของเรื่อง  แต่งกายตามท้องเรื่องคล้าย
กับละครพันทาง เรื่องท่ีแสดง มักจะนํามาจากนิทานพื้นบ้าน เช่น เรื่องขุนช้างขุนแผน ไกรทอง หรือ
เรื่องจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 เช่น เรื่องพญาราชวังสัน สามัคคีเสวก 
 และการแสดงละครเสภา พจนีย์  กงตาล (2550 : 264) ได้จําแนกตามลักษณะการ
แสดงไว้ สรุปได้ 
 เสภาทรงเครื่อง สมัยรัชกาลท่ี 4 วงปี่พาทย์ได้ขยายตัวเครื่องใหญ่ เมื่อป่ีพาทย์โหมโรง
จะเริ่มด้วย เพลงรัวประลองเสภา ต่อด้วยเพลงโหมโรง เช่น เพลงไอยเรศ เพลงสะบัดสะบิ้ง หรือ
บรรเลงเป็นชุดส้ัน ๆ   
 เสภารํา เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 5 กระบวนการเล่น มีคนขับเสภาและเครื่องปี่พาทย์ 
บางครั้งก็ใช้มโหรีแทน มีตัวละครออกแสดงบทตามคําขับเสภา และมีเจรจาตามเนื้อเรื่อง เสภารํามี
แบบสุภาพและแบบตลก ผู้ริเริ่มคือ ขุนรามเดชะ (ห่วง) บางท่านว่า ขุนราม (โพ) กํานันตําบลบ้าน
สาย จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเล่าลือกันว่าขับเสภาดี ผู้แต่งเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนเข้าห้องนาง
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แก้วกิริยา สมัยรัชกาลท่ี 6 ขุนสําเนียง เวกวอน (น่วม บุณยเกียรติ) ร่วมกับนายเกริ่นและนายพัน คิด
เสภาตลกขึ้นอีกชุดหนึ่งเลียนแบบขุนช้างขุนแผน โดยแสดงเรื่องพระรถเสนอตอนฤาษีแปลงสาร 

 ดนตรีมักนิยมใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้าบรรเลง และมีกรับขยับประกอบการขับเสภา   
เพลงร้องมีลักษณะคล้ายละครพันทาง แต่จะมีการขับเสภาซึ่งเป็นบทกลอนสุภาพ แทรกอยู่ในเรื่อง
ตลอดเวลา สถานท่ีแสดงในโรงบนเวที มีการเปล่ียนฉากตามท้องเรื่องอย่างละครดึกดําบรรพ์ 
 สรุปได้ว่าละครเสภาเกิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นละครที่
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ได้ทรงปรับปรุงขึ้นใหม่ โดยทรงนําเอาเสภารํามา
ผสมกับละครพันทาง และยึดรูปแบบของการแสดงละครพันทางเป็นหลัก ลักษณะการแสดงคล้าย
ละครนอก  รวมท้ังเพลงร้องนํา ทํานองดนตรีและการแต่งกายของตัวละคร แต่มีข้อบังคับอยู่อย่าง
หนึ่งคือต้องมีขับเสภาแทรกอยู่ด้วยจึงจะเป็นละครเสภา 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1.10  ละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนแสนสะท้าน 
ท่ีมา : พจนีย์  กงตาล (2550 : 261) 
 

2.2 ละครสังคีต 
ได้รับอิทธิพลจากละครแบบยุโรป ตัวละครร้องและพูดบทของตน การร้องเพลงและการ 

พูดมีความสําคัญเท่ากัน ถ้าตัดส่วนใดออกเนื้อเรื่องจะขาดไป ดนตรีประกอบไพเราะ มีการจัดฉาก
และแต่งกายตามสมัยท่ีปรากฏ มีผู้กล่าวถึงละครสังคีตไว้ว่า 
   สุมิตร เทพวงษ์ (2548 : 270) ได้กล่าวไว้ว่าสังคีต หมายถึง การรวมเอาการฟูอนรําและ
การละคร พร้อมท้ังดนตรีทางขับร้อง และดนตรีทางเครื่องด้วย ละครสังคีต หมายถึง ละครที่มีท้ังบท
พูดและบทร้องเป็นส่วนสําคัญเสมอ จะตัดอย่างไรอย่างหนึ่งออกไม่ได้ ละครสังคีตเป็นละครที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มขึ้น โดยมีวิวัฒนาการจากละครพูดสลับลํา ต่างกันท่ี
ละครสังคีตมีบทสําหรับพูด และบทสําหรับตัวละครร้องในการดําเนินเรื่องเท่า ๆ กัน 



23 

 

 
 
 มัทน ีรัตนิน (2541 : 96)  กล่าวถึงผู้แสดงใช้ผู้ชายและผู้หญิงแสดงจริงตามเนื้อเรื่อง 
แต่งตามสมัยนิยม คํานึงถึงสภาพความเป็นจริงของฐานะตัวละครตามเนื้อเรื่อง และความงดงามของ
เครื่องแต่งกาย เรื่องท่ีแสดง นิยมแสดงบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
มี 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องหนามยอกเอาหนามบ่ง ทรงเรียกว่า ละครสลับลํา วิวาห์พระสมุทร เรียกว่า 
ละครพูดสลับลํา เรื่องมิกาโด และวั่งต่ี ทรงเรียกว่าละครสังคีต  
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1.11  ละครสังคีตเรื่อง วิวาห์พระสมุทร 
ท่ีมา : มัทนี รัตนิน (2541 : 96) 
 
  ธงรบ ขุนสงคราม (2556 : 257) กล่าวว่าการแสดงมุ่งหมายท่ีความไพเราะของเพลง ตัว
ละครจะต้องร้องเองคล้ายกับละครร้อง แต่ต่างกันท่ีละครร้องดําเนินเรื่องด้วยบทร้อง การพูดเป็นการ
เจรจาทวนบท ส่วนละครสังคีตมุ่งบทร้องและบทพูดเป็นหลักสําคัญในการดําเนินเรื่อง เป็นการแสดง
หมู่ท่ีงดงาม ในการแสดงแต่ละเรื่องจะต้องมีบทของตัวตลกประกอบเสมอ และมุ่งไปในทางสนุกสนาน 

 สรุปได้ว่าละครสังคีตเป็นละครอีกประเภทหนึ่งท่ีไม่สามารถจัดเข้าในลักษณะของ  
ละครพูดหรือละครร้องได้เพราะเป็นละครที่มีวิธีดําเนินเรื่องด้วยการพูดและการร้อง  ซึ่งมี
ความสําคัญเท่าเทียมกันจะตัดส่วนใดส่วนหนึ่งออกไม่ได้เพราะต่างก็มีคําท่ีเป็นเนื้อเรื่องบรรจุอยู่สรุป
แล้วลักษณะการแสดงละครสังคีตเนื้อเรื่องสนุกสนานมีการขับร้องท่ีไพเราะการแสดงหมู่ท่ีงดงาม
เครื่องแต่งกายและฉากงดงามในการแสดงแต่ละเรื่องจะต้องมีบทของตัวตลกประกอบเสมอ 
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  ละครร้อง 
พาณี  สีสวย (2540 : 76) และ ชวลิต สุนทรานนท์ (2551 : 95-96) กล่าวถึงละคร 

ร้องเป็นศิลปะการแสดงแบบใหม่ ท่ีกําเนิดขึ้นในตอนปลายรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้ปรับปรุงขึ้นโดยได้รับอิทธิพลจากละครต่างประเทศ ต้นกําเนิดละครร้องมาจากการแสดง
ของชาวมลายู เรียกว่า “บังสาวัน” ได้เคยเล่นถวายรัชกาลท่ี 5 ทอดพระเนตรครั้งแรกที่เมืองไทรบุรี 
และต่อมาละครบังสาวันได้เข้ามาแสดงในกรุงเทพฯ โรงท่ีเล่นอยู่ท่ีข้างวังบูรพา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงแก้ไขปรับปรุงเป็นละครร้องเล่นท่ีโรงละครปรีดาลัย คณะละครนี้
ต่อมาได้เปล่ียนเรียกช่ือว่า “ละครหลวงนฤมิตร” บางครั้งคนยังนิยมเรียก “ละครปรีดาลัย” อยู่ 
ต่อมาเกิดคณะละครร้องแบบปรีดาลัยข้ึนมากมาย เช่น คณะปราโมทัย ปราโมทย์เมือง ประเทืองไทย 
วิไลกรุง ไฉวเวียง เสรีสําเริง บันเทิงไทย นาครบันเทิง ได้นิยมกันมาจนถึงสมัยรัชกาลท่ี  6 และรัชกาล
ท่ี 7 และครั้งหลังสุด คือ โรงละครนาคบันเทิงของแม่บุนนาคกันโรงละครเทพบันเทิงของแม่ช้อย 
นอกจากนี้ได้กําเนิดละครร้องขึ้นอีกแบบหนึ่ง โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟูามหาวชิราวุธ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงดัดแปลงละครของชาวตะวันตกจากละครอุปรากรท่ีเรียกว่า “โอเปอเรติก  
ลิเบรตโต” มาเป็นละครในภาษาไทย และได้รับความนิยมอีกแบบหนึ่ง 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1.12  ละครร้องสลับพูดเรื่องสาวเครือฟูา ตอนแรกพบในสวน 
ท่ีมา : มัทนี รัตนิน (2551 : 105) 

  
 ละครร้องจึงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ละครร้องสลับพูด ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

กรมพระนราธิปประพันธ์วงศ์ และละครร้องล้วน ๆ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  
เจ้าฟูามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (รัชกาลท่ี 6) มัทนี รัตนิน (2551 : 107) สรุปได้ 
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 ละครร้องสลับพูดใช้ผู้หญิงแสดงล้วน ยกเว้นแต่ตัวตลก หรือจําอวดใช้ผู้ชายแสดงละคร
ร้องล้วน ๆ ใช้ผู้ชายและผู้หญิงแสดงจริงตามเนื้อเรื่อง การแต่งกายละครร้องสลับพูด แต่ตามฐานะ
ของตัวละคร  และละครร้องล้วน ๆ แต่งแบบละครพันทาง หรือตามลักษณะของตัวละครในเรื่อง 
เรื่องท่ีแสดงละครร้องสลับพูด แสดงเรื่อง ตุ๊กตายอดรัก ขวดแก้วเจียระไน เครือณรงค์ กากี ภารตะ 
สาวเครือฟูา และละครร้องล้วน ๆ แสดงเรื่อง สาวิตรี  

 การแสดงละครร้องสลับพูด มีท้ังบทร้องและบทพูด ยึดถือการร้องเป็นส่วนสําคัญ มีลูกคู่
คอยร้องรับอยู่ในฉาก ยกเว้นแต่ตอนท่ีเป็นการเกริ่นเรื่องหรือดําเนินเรื่อง ลูกคู่จะเป็นผู้ร้องท้ังหมด 
ละครร้องล้วน ๆ ตัวละครขับร้องโต้ตอบกัน และเล่าเรื่องเป็นทํานองแทนการพูด ดําเนินเรื่องด้วยการ
ร้องเพลงล้วน ๆ ไม่มีบทพูดแทรก มีเพลงหน้าพาทย์ประกอบอิริยาบถของตัวละคร จัดฉากประกอบ
ตามท้องเรื่อง ใช้เทคนิคอุปกรณ์แสงสีเสียง เพื่อสร้างบรรยากาศสมจริง ดนตรีละครร้องสลับพูด
บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม้นวมหรืออาจใช้วงมโหรีประกอบ ในกรณีท่ีใช้แสดงเรื่องเกี่ยวกับชนชาติอื่น 
ๆ และละครร้องล้วน ๆ บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม้นวม 

 สรุปได้ว่าละครร้องเริ่มมีในรัชกาลท่ี 5 ผู้ให้กําเนิดละครร้องคือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ พระองค์ได้นําแบบแผนการแสดงละครของชาวตะวันตกมา
ดัดแปลงเป็นละครไทยอีกแบบหนึ่งโดยใช้ท่ารําและเพลงร้องเพลงดนตรีอย่างไทยแต่มีการเปล่ียนฉาก
ตามท้องเรื่องแบบละครฝรั่ง พระองค์เป็นผู้ประพันธ์บทละครและกํากับการแสดงด้วยพระองค์เอง 
มีเจ้าจอมมารดาเขียนพระชนนีของพระองค์เป็นผู้ฝึกหัดท่ารําให้  

2.6 ละครพูด 
ละครพูดเริ่มข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้มีการแสดงละครพูดสมัครเล่นเป็นครั้งแรก เนื้อเรื่องละครพูดท่ีแสดงในสมัยนี้ ดัดแปลงมา
จากบทละครรําท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย คึกฤทธิ์  ปราโมช (2541 : 97) และ พจนีย์  กงตาล (2550 
: 281-282) สรุปได้ 

ในพ.ศ. 2422 หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ลิลิต
นิทราชาคริต จบบริบูรณ์แล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมาคม “แมจิกัสโวไซเอตี” โดยมีสมเด็จ
ฯ เจ้าฟูาภาณุรังษีสว่างวงศ์ เป็นนายกสมาคมจัดการแสดงละครเรื่องนี้ขึ้น ทรงเป็นผู้กําหนดตัวละคร
เอง โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมหมื่นทิวากรวงษ์ประวัติ เป็นอาบูหะซัน พระองค์เจ้าจิตร
เจริญ คือ สมเด็จฯเจ้าฟูากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ เป็นตัวนางนอซาตอล 

พ.ศ. 2425 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการ
แสดงละครเรื่อง อิเหนาในงานเฉลิมพระราชมณเฑียร พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท ละครที่แสดงในครั้ง
นี้เป็นละครรํา แต่มีบทเจรจาท่ีทรงพระราชนิพนธ์เองบ้าง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้อง
ยาเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากรและเจ้านายพระองค์อื่น ๆ แต่งถวายบ้าง 

พ.ศ. 2447 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟูามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสําเร็จ
การศึกษา และเสด็จนิวัติประเทศไทยแล้ว ทรงต้ัง “ทวีปัญญาสโมสร” ขึ้นในพระราชอุทยานสราญ
รมย์ แต่ในสมัยเดียวกันนี้ได้มีการตั้ง “สามัคยาจารย์สโมสร” ซึ่งมีเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเป็น
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ประธานอยู่ก่อนแล้ว กิจกรรมของ 2 สโมสรที่คล้ายคลึงกัน คือการแสดงละครพูดแบบใหม่ท่ีได้รับ
อิทธิพลจากละครตะวันตก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงละครพูด
ของท้ัง 2 สโมสรนี้ จึงได้ถวายพระเกียรติว่าทรงเป็นผู้ให้กําเนิดละครพูด  

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นยุคทองของละครพูด ประชาชนให้ความ
สนใจต่อละครประเภทนี้มาก เพราะเห็นว่าเป็นของแปลกและแสดงได้ง่าย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนับสนุนละครพูดอย่างดียิ่ง ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดท่ีดีเด่นเป็นจํานวน
มาก และทรงร่วมในการแสดงด้วยหลายครั้ง ละครพูดแบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ ๆ คือ ละครพูดล้วน ๆ 
หรือละครพูดแบบร้อยแก้วละครพูดแบบร้องกรอง  และละครพูดสลับลํา 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1.13  ละครพูดเรื่องเจ้าข้า..สารวัด ของศรีอยุธยา  
ท่ีมา : รัตนา มณีสิน (2540 : 107) 

  
ผู้แสดงละครพูดล้วน ๆ ในสมัยโบราณใช้ผู้ชายแสดงล้วน ต่อมานิยมให้ผู้แสดงเป็นชายจริง

หญิงแท้ละครพูดแบบร้อยกรอง ใช้ผู้แสดงท้ังชายและหญิง มีบุคลิกและการแสดงเหมาะสมตาม
ลักษณะท่ีบ่งไว้ในบทละคร น้ําเสียงแจ่มใสชัดเจนดี เสียงกังวาน พูดฉะฉาน ไหวพริบดี ละครพูดสลับ
ลํา ใช้ผู้แสดงท้ังชายและหญิง เหมือนละครพูดแบบร้อยกรอง 

การแต่งกายละครพูดล้วน ๆ แต่งกายตามสมัยนิยม ตามเนื้อเรื่องละครพูดแบบร้อยกรอง 
แต่งให้เหมาะสมถูกต้องตามบุคลิกของตัวละคร และยุคสมัยท่ีบ่งบอกไว้ในบทละคร  ละครพูดสลับลํา 
การแต่งกายเหมือนละครพูดล้วน ๆ หรือแต่งกายตามเนื้อเรื่อง 

เรื่องท่ีแสดงละครพูดล้วน ๆ เรื่องท่ีแสดงเรื่องแรก คือ เรื่องโพงพาง เมื่อ พ.ศ. 2463 เรื่อง
ต่อมาคือ เจ้าข้าสารวัด ท้ังสองเรื่อง เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ละครพูดแบบร้อยกรอง จําแนกตามลักษณะคําประพันธ์ดังนี้ คือ 
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ละครพูดคํากลอนจากบทประพันธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น เรื่องเวนิ

สวาณิช ทรงแปลเมื่อ พ.ศ. 2459 เรื่องพระร่วง ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. 2460 
ละครพูดคําฉันท์ ได้แก่ เรื่องมัทนะพาธา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. 2466 
ละครพูดคําโคลง ได้แก่ เรื่องส่ีนาฬิกา ของอัจฉราพรรณ (อาจารย์มนตรี  ตราโมท) ประพันธ์

เมื่อปี พ.ศ. 2469 
ละครพูดสลับลํา ได้แก่ เรื่องชิงนาง และปล่อยแก่ ซึ่งเป็นของนายบัว  ทองอิน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์บทร้องแทรก โดยใช้พระนามแฝงว่า 
“ศรีอยุธยา” และทรงแสดงเป็นหลวงเกียรติคุณเมื่อ พ.ศ. 2449 

การแสดงละครพูดล้วน ๆ การแสดงจะดําเนินเรื่องด้วยวิธีพูดใช้ท่าทางแบบสามัญชน
ประกอบ การพูดท่ีเป็นธรรมชาติ ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของละครชนิดนี้คือ ในขณะท่ีตัวละครคิด
อะไรอยู่ในใจ มักจะใช้วิธีปูองปากพูดกับผู้ดู ถึงแม้จะมีตัวละครอื่น ๆ อยู่ใกล้ ๆ ก็สมมุติว่าไม่ได้ยิน 
ละครพูดแบบร้อยกรอง การแสดงจะดําเนินเรื่องด้วยวิธีพูดท่ีเป็นคําประพันธ์ชนิด คํากลอน คําฉันท์ 
คําโคลง ละครพูดสลับลํา ยึดถือบทพูดมีความสําคัญในการดําเนินเรื่องแต่เพียงอย่างเดียว บทร้องเป็น
เพียงสอดแทรกเพื่อเสริมความ ย้ําความ 

ดนตรีละครพูดล้วน ๆ บรรเลงโดยวงดนตรีสากลหรือวงปี่พาทย์ไม้นวม แต่จะบรรเลง
ประกอบเฉพาะเวลาปิดฉากเท่านั้น ละครพูดแบบร้อยกรอง บรรเลงดนตรีคล้ายกับละครพูดล้วน ๆ 
ละครพูดสลับลํา บรรเลงดนตรีคล้ายกับละครพูดล้วน ๆ แต่บางครั้งในช่วงดําเนินเรื่อง ถ้ามีบทร้อง
ดนตรีก็จะบรรเลงร่วมไปด้วย 

สรุปได้ว่าเพลงร้องละครพูดล้วน ๆ เพลงร้องไม่มี ผู้แสดงดําเนินเรื่องโดยการพูด ละครพูด
แบบร้อยกรอง เพลงร้องไม่มีผู้แสดงดําเนินเรื่องโดยการพูดเป็นคําประพันธ์ชนิดนั้น ๆ ละครพูดสลับ
ลํา มีเพลงร้องเป็นบางส่วน โดยทํานองเพลงขึ้นอยู่กับผู้ประพันธ์ที่จะแต่งเสริมเข้ามาในเรื่อง  

2.7 ละครเพลง 
กนกลักษณ์  ลาภเวที (2549 : 147-148) ได้กล่าวถึงละครไว้ว่า ละครเพลงเป็นละครของ

เอกชนท่ีเกิดขึ้นภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ละครที่มีช่ือเสียง คือ ละครจันทโร
ภาส เป็นละครของนายจวงจันทน์   จันทร์คณา (พราณบูรณ์)  ส่ิงหนึ่งท่ีพรานบูรณ์ทําเป็นหลัก คือ 
ปรับปรุงจากเพลงไทยเดิมท่ีมีทํานองเอื้อน มาเป็นเพลงไทยสากลท่ีไม่มีทํานองเอื้อน นับเป็นหัวเล้ียว
หัวต่อของการเปล่ียนแปลงเพลงไทยเดิมมากทีเดียว 

ผู้แสดงจะใช้ผู้แสดงท่ีเป็นท้ังผู้ชายและผู้หญิง แสดงจริงตามบทบาทในเรื่อง  
การแต่งกาย แต่งกายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อเรื่อง เรื่องท่ีแสดง ได้แก่ จันทร์เจ้าขา โจ๊ะโจ้ซัง 
ฝนส่ังฟูา คืนหนึ่งยังจําได้ ดนตรี นิยมบรรเลงด้วยวงดนตรีสากล เพลงร้องจะเป็นเพลงท่ีประพันธ์ขึ้น
ใหม่ โดยประยุกต์จากเพลงไทยเดิมมาเป็นเพลงไทยสากลตามจังหวะและทํานอง ท่ีผู้ประพันธ์กําหนด
ขึ้นให้กับผู้แสดงได้ขับร้องในระหว่างแสดง สถานท่ีแสดง  แสดงบนเวที มีการจัดฉากเหมือนละคร
หลวงวิจิตรวาทการ 
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 2.8 ละครหลวงวิจิตรวาทการ 
 สุมาลี  สุวรรณแสง (2543 : 152) และ ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง (2541 : 258)  

ได้กล่าวถึงละครหลวงวิจิตรวาทการไว้ว่า หลังจากการเปล่ียนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 กรม
ศิลปากรได้รวมรวมศิลปิน โขน ละคร และนักดนตรี ข้ึนมารวมกันใหม่อีกครั้งหนึ่งต้ังเป็นกองขึ้นใน
กรมศิลปากร ท้ังได้ต้ังโรงเรียนนาฏดุริยางค์ศาสตร์ขึ้น ฝึกฝนนักเรียนด้วยเพื่อรักษาศิลปะของชาติไว้มิ
ให้เส่ือมสูญ ในระยะนี้หลวงวิจิตรวาทการ (กิมเหลียง  วัฒนปฤดา) ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร 
เป็นท้ังนักการทูตและนักประวัติศาสตร์ ท่านจึงมองเห็นคุณค่าทางการละครที่จะใช้เป็นส่ือปลุกใจ ให้
ประชาชนเกิดความรักชาติ เนื้อหาจะนํามาจากประวัติศาสตร์ตอนใดตอนหนึ่ง บทละครจะมีท้ังรัก 
รบ อารมณ์สะเทือนใจ ความรักท่ีมีต่อคู่รัก ถึงแม้จะมากมายเพียงไร ก็ไม่เท่ากับความรักชาติ ตัวเอก
ของเรื่องเสียสละชีวิต พลีชีพเพื่อชาติ ด้วยเหตุท่ีละครของท่านไม่เหมือนการแสดงละครที่มีอยู่ก่อน 
คนท้ังหลายจึงเรียกละครของท่านว่า ละครหลวงวิจิตรวาทการ  
 ธนิต อยโูพธิ์ (2547 : 211) กล่าวถึงผู้แสดงจะใช้ผู้แสดงท่ีเป็นท้ังผู้ชายและผู้หญิง แสดง
จริงตามบทบาทในเรื่อง การแต่งกาย แต่งกายตามเนื้อเรื่องและให้ถูกต้องตามประวัติศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ เรื่องท่ีแสดง  ได้แก่ ราชมนู พระเจ้ากรุงธน ศึกถลาง เจ้าหญิงแสนหวี  
พระมหาเทวี เบญจเพส น่านเจ้า อนุสาวรีย์ไทย พ่อขุนผาเมือง ดาบแสนเมือง ชนะมาร เจ้าหญิง
กรรณิการ์ สีหราชเดโช ตายดาบหน้า ลานเลือดลานรัก เพชรรัตน์-พัชรา ลูกพระคเณศ ครุฑดํา โชค
ชีวิต อานุภาพ พ่อขุนรามคําแหง อานุภาพแห่งความเสียสละ อานุภาพแห่งความรัก อานุภาพแห่งศีล
สัตย์ และเลือดสุพรรณ ดนตรี บรรเลงด้วยวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลประกอบกัน 
 เพลงร้องมีท้ังเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากล ซึ่งการใช้เพลงไทยสากลจะมี 3 ลักษณะ 
คือ เพลงไทยสากลท่ีให้ตัวละครร้องโต้ตอบกัน มักเป็นเพลงรัก เช่น เพลงดวงจันทร์ ในบทละครเรื่อง
เลือดสุพรรณ เพลงไทยสากลท่ีให้ตัวละครร้องประกอบการแสดง เนื้อร้อง และท่วงทํานองมัก
สอดคล้องกับบรรยากาศในท้องเรื่อง เช่น เพลงยามเย็น ในบทละครเรื่องเลือดสุพรรณเพลงไทยสากล
อีกประเภทหนึ่ง คือ เพลงปลุกใจ ซึ่งมักแทรกอยู่ในบทละครประวัติศาสตร์ของท่านแทบทุกเรื่อง เช่น 
เพลงเลือดสุพรรณ ในบทละครเรื่องเลือดสุพรรณ สถานท่ีแสดง แสดงได้ทุกสถานท่ี และจะมีการจัด
ฉากท่ีวิจิตรบรรจงประกอบการแสดง 
 ดังนั้นสรุปได้ว่าละครรําแบบปรับปรุง เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 5 ประกอบด้วย ละครดึก
ดําบรรพ์  ละครพันทาง  ละครเสภา ละครสังคีต ละครร้อง ละครพูด ละครเพลง และละครหลวง
วิจิตรวาทการ เป็นละครรําท่ีปรับปรุงให้มีความแปลกใหม่ไปจากละครรําแบบด้ังเดิม และละครดําดึก
บรรพ์นั้นเป็นละครรําประเภทแรกที่ได้รับการปรับปรุง เนื่องจากสมัยนั้นเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์
เดินทางไปยุโรป มีโอกาสได้ชมละครโอเปร่า เมื่อกลับมาจึงคิดทําละครโอเปร่าให้เป็นแบบไทย 
ลักษณะวิธีแสดงให้ผู้แสดงร้องเองรําเองคล้ายละครโอเปร่าของทางตะวันตก และในละครรําประเภท
อื่น ๆ ก็มีการพัฒนาเปล่ียนแปลงตามลําดับในแต่ละยุคสมัยนั้น 
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สรุป 
 ประวัติความเป็นมาของการละครไทย เป็นละครรําแบบด้ังเดิมของไทยเป็นละครที่เกิดมา
ต้ังแต่สมัยอยุธยา และเป็นต้นแบบให้เกิดละครชนิดอื่น ๆ ต่อมา ละครรําแบบด้ังเดิมมี 3 ชนิด คือ 
ละครชาตรี หรือโนห์ราชาตรี เป็นการแสดงท่ีเกิดก่อนละครนอก ละครใน ละครชาตรีมีลักษณะคล้าย
การแสดงโนห์รา ในภาคใต้เรียกว่า ละครโนห์รา ภาคกลางเรียกว่าละครชาตรี ตามประวัติเช่ือกันว่า 
มีกําเนิดท่ีภาคใต้ ส่วนละครนอกเป็นละครที่เล่นกันในราชฐาน หมายถึงละครผู้หญิงเล่นเป็นของหลวง 
ภายหลังเมื่อมีการยกเลิกข้อห้ามหญิงเล่นละครนอก และชายเล่นละครในรัชกาลท่ี 4 ละครนอกและ
ละครในจึงมีผู้เล่นท้ังชายและหญิงเล่นผสมกัน ส่วนละครแบบปรับปรุง  การละครในยุคนี้พัฒนาจาก
ละครรํามาเป็นละครพูด และละครร้อง โดยได้รับอิทธิพลของละครตะวันตกเป็นแบบ และใช้ในการ
แสดงเพื่อต้อนรับแขกต่างประเทศ การดําเนินเรื่องจึงใช้แนวการแสดงแบบตะวันตกแบบละครโอ
เปรา และเพื่อให้ถูกใจผู้ชมการดําเนินเรื่องจึงกระชับ มีการสอดแทรกเนื้อหาท้ังการเสียดสีสังคม  
การปลุกใจให้รักชาติและเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ การแสดงพัฒนาไปตามสมัยนิยมล้วนพัฒนาโดยมี
รากฐานมาจากละครรําท้ังส้ิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


