
ผิดพลาด! ตัวเลขไม่สามารถถกูแสดงในรูปแบบที่ระบุ 

 

 
  



๑ 

 

      
                                                  
 
 เอกสารประกอบการเรียนฉบับนี้ จัดท าข้ึนเพื่อประกอบการเรียนใน รายวิชาศิลปะพ้ืนฐาน (นาฏศิลป์)  
ศ๓๓๑๐๔ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดเฟ่ืองฟูาเฉลิมพระเกียรติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพ่ือให้นักเรียนและผู้สนใจ
ใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  เนื่องจากนักเรียนจ าเป็นต้องใช้เวลานอกชั่วโมงเรียนในการฝึกทักษะ
ทางด้านนาฏศิลป์อย่างสม่ าเสมอจึงจะปฏิบัติได้ถูกต้อง  ได้รวบรวมและเรียบเรียง โดยประกอบด้วยเนื้อหา
ทางด้านความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์  เข้าใจง่าย และเหมาะสมส าหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
 เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาศิลปะพ้ืนฐาน (นาฏศิลป์)   ศ๓๓๑๐๔  นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด
เฟ่ืองฟูาเฉลิมพระเกียรติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เล่มที่ ๑ บทที่ ๑ เรื่อง การอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทย เป็นเอกสารเปรียบเหมือนเครื่องมือหรือสื่อประกอบการเรียนการสอนของครูและนักเรียน เหมาะ
ส าหรับโรงเรียนต่างๆมีไว้เพ่ือเป็นสื่อส าหรับศึกษาค้นคว้าหรือน าไปใช้ส าหรับนักเรียนประกอบด้วยเนื้อหา คือ 
การอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและแนวทางอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาศิลปะพ้ืนฐาน (นาฏศิลป์) ศ๓๓๑๐๔ 
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดเฟ่ืองฟูาเฉลิมพระเกียรติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เล่มที่ ๑ บทที่ ๑ เรื่อง การอนุรักษ์
นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย จะเป็นประโยชน์ต่อครู นักเรียนและผู้สนใจ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์การ
แสดงนาฏศิลป์ของไทยให้คงอยู่ตลอดไป  
 
                                                                                        
                    อัฉราวรรณ  จันทรเนตรี 
                                                                           ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการ 
                                                                 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค าน า 



๒ 

 

 
 
 
           หน้า 
ค าน า           ๑ 
สารบัญ           ๒ 
สารบัญภาพ          ๓ 
สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด       ๔ 
ครูมือครู          ๖ 
บทบาทของครูผู้สอน         ๗ 
คู่มือนักเรียน          ๘ 
บทที่ ๑   การอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย    ๙ 
  แนวทางอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย    ๑๐ 
  วัฒนธรรมและนาฏศิลป์พื้นเมืองของไทย ๔ ภูมิภาค    ๑๒ 
  แผนผัง สรุปการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองของไทย ๔ ภูมิภาค   ๑๙ 
แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน       ๒๐ 
บรรณานุกรม          ๒๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 

 
 
ภาพที่           หน้า 
 ๑.๑ การตีกลองสบัดชัย        ๑๓     
 ๑.๒ ระบ าชาวนา         ๑๕ 
 ๑.๓ เซิ้งแหย่ไข่มดแดง        ๑๗ 
 ๑.๔  ระบ าปาเต๊ะ        ๑๘ 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สารบัญภาพ 



๔ 

 

 
 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน    
 มาตรฐาน ศ ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ตัวช้ีวัด: สิ่งท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ 
 ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๘ วิเคราะห์ท่าทาง และการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจ าวันและน ามา 
   ประยุกต์ใช้ในการแสดง 
 ศ ๓.๒ ม.๔-๖/๑ เปรียบเทียบการน าการแสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ 
 ศ ๓.๒ ม.๔-๖/๔ น าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย  
สาระส าคัญ  
 การสร้างสรรค์ผลงานในโรงเรียนจะท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแสดงออก มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมและเป็นการอนุรักษ์การแสดงนาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่สืบไปด้วย 
เป้าหมายการเรียนรู้ 
๑. การสร้างสรรค์ผลงาน 
๒. การแสดงนาฏศิลป์ในโอกาสต่าง ๆ 
๓. การอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
สาระการเรียนรู้ 
๑. การสร้างสรรค์ผลงาน 
๒. การแสดงนาฏศิลป์ในโอกาสต่าง ๆ 
๓. การอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
เป้าหมายการเรียนรู้ ( KPA )  
๑. วิเคราะห์ท่าทาง และการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจ าวันที่มีความสัมพันธ์กับการแสดงนาฏศิลป์   
    K (Knowledge) 
๒. น าท่าทาง และการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง 
    P (Practice) 
๓. ชื่นชมความงามของท่าทาง และการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจ าวันที่น ามาประยุกต์ใช้ในการ 
    แสดง A (Attitude) 
 

สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 



๕ 

 

จุดเน้นสู่การพัฒนาผู้เรียน  
    ความสามารถและทักษะของผู้เรียนศตวรรษที่ ๒๑ (3R 8C)  
  R1 - Reading (อ่านออก)       
  R2 - Writing (เขียนได้)         
  R3 – Arithmetic (คิดเลขเป็น) 
  C1 – Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ 
                      ทักษะในการแก้ปัญหา) 
  C2 – Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม) 
  C3 – Cross-Cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่าง  
                       กระบวนทัศน์) 
  C4 – Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างาน 
                       เป็นทีม และภาวะผู้น า) 
  C5 – Communications, Information and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร  
                      สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 
  C6 – Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                      และการสื่อสาร) 
  C7 – Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้) 
  C8 – Change (ทักษะการเปลี่ยนแปลง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 
 

 
ค าชี้แจง 
 ๑. ส่วนประกอบในชุดการสอนประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไทย ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย 
  ๑.๑ คู่มือครู 
  ๑.๒ คู่มือนักเรียน 
  ๑.๓ เนื้อหา 
  ๑.๔ แบบกิจกรรม 
  ๑.๕ แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 ๒. ชุดการสอนประกอบการเรียนรู้เล่มนี้ ใช้เวลา ๑ ชัว่โมง ในการเรียน ใช้ประกอบแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ ๑๐  เรื่องการอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
  ๒.๑ การอนุรักษน์าฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒.๒ แนวทางอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูม่ือคร ู



๗ 

 

 
 
 
ค าชี้แจงให้ครูผู้สอนด าเนินการดังนี้ 
วิธีการสอนและกิจกรรม 
 ๑. ศึกษาเอกสารชุดประกอบการเรียนรู้ ศิลปะพ้ืนฐาน (นาฏศิลป์)  ศ๓๓๑๐๔ เรื่อง การอนุรักษ์
นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุดเฟ่ืองฟูาเฉลิมพระเกียรติ แผนการจัดการเรียนรู้ สาระส าคัญ จุดประสงค์
การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล ประกอบชุดการสอนให้เข้าใจ 
 ๒. ศึกษาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ รูปภาพ  วีดีโอ  และสื่ออ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 ๓. แบ่งกลุ่มศึกษาเนื้อหา  และจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ ศิลปะพ้ืนฐาน (นาฏศิลป์)   
ศ๓๓๑๐๔ เรื่อง การอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุดเฟ่ืองฟูาเฉลิมพระเกียรติ (กระบวนการระดม
สมองหาความรู้ / กระบวนการสอนแบบอภิปราย / กระบวนการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง / กระบวนการ
วิเคราะห์ปัญหา 
 ๔. ร่วมอภิปรายเนื้อหา ศิลปะพ้ืนฐาน (นาฏศิลป์)  ศ๓๓๑๐๔ เรื่อง การอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ชุดเฟ่ืองฟูาเฉลิมพระเกียรติ โดยฝึกทักษะการแสดงและน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  
 ๕. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและประเมินผล 
 ๖. ควรดูการท างานขณะปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ถ้าเกิดปัญหาครูควรเป็นที่ปรึกษา หรือให้ค าแนะน าใน
การแก้ปัญหาการเรียน โดยเน้นให้นักเรียนได้ร่วมปฏิบัติ สรุปและประเมินผล 
 ๗. สรุปคะแนนลงในแบบสรุปคะแนนในแบบบันทึก แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (ด้านทักษะ
กระบวนการ) 
 ๘. มอบหมายแบบทดสอบเพ่ือดูการเปลี่ยนแปลง การก้าวหน้าทางการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

บทบาทของครูผู้สอน 



๘ 

 

 

 

 

ค าชี้แจงส าหรบันักเรียน 
 ๑. ชุดการสอนประกอบการเรียนรู้เล่มที ๑ ใช้เวลา ๑ ชัว่โมง 
 ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ของชุดการสอนประกอบการเรียนรู้ 
  ๑. อธิบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่น (K) 
  ๒. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่น (A) 
  ๓. เห็นคุณค่าและความส าคัญคิดและแสดงออกในแนวทางอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทย 
 ๓. นักเรียนรับชุดการสอนประกอบการเรียนรู้ 
  ๓.๑ คู่มือนักเรียน 
  ๓.๒ เอกสารประกอบความรู้ ได้แก่  
   - การอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   - แนวทางอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

คู่มือนักเรียน 



๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ ๑ 
การอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นไทย 



๑๐ 

 

บทท่ี ๑ 
การอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

 
 นาฏศิลป์ไทยเป็นส่วนหนึ่งของกระแสแห่งการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ  และยังเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างมากต่อวิถีชีวิตของชาวไทย  ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความบันเทิงอย่างเดียว แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่
ส าคัญและเกี่ยวข้องกับศาสนาและกลุ่มสังคมหลายกลุ่ม โดยแท้จริงแล้วนาฏศิลป์ของไทยนั้นสามารถที่จะ
บรรยายลักษณะเฉพาะตัว และยังสามารถที่จะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของสังคมไทยที่แตกต่ างจากที่อ่ืน
โดยเฉพาะ ดังนั้นเราสามารถสังเกตได้ว่านาฏศิลป์ของไทยจะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่จะบ่งบอกให้เห็นถึง
ความเป็นไทย 
 การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรตระหนักถึงคุณค่า
ของงานนาฏศิลป์ที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้ให้คนรุ่นต่อๆมาและสืบทอดมาจนถึงคนรุ่นปัจจุบันที่เป็นผู้รับ
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยในด้านงานนาฏศิลป์ไทยซึ่งเป็นลักษณะของนาฏศิลป์พ้ืนเมืองในภาคต่างๆของ
ไทย ได้แก่ นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ภูมิปัญญาท้องถิน่ของคนไทยในภาคนั้นๆ 
 
การอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

๑. ปลูกฝังให้ทุกคนยึดถือว่าการอนุรักษ์ส่งเสริมนาฏศิลป์ไทยเป็นหน้าที่ของทุกคน 
๒. ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์และนาฏศิลป์พื้นเมือง 
๓. ให้ความสนใจ  ค้นคว้า เรียนรู้ ฝึกหัด รับการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยที่สนใจและมีความถนัดตามโอกาส

ด้วยความสมัครใจ 
๔. ให้การสนับสนุนในการร่วมมืออนุรักษ์ เผยแพร่ เข้าร่วมชมหรือรวมกลุ่มจัดตั้งชมรม สมาคมและ ร่วม

จัดกิจกรรมทางด้านนาฏศิลป์ไทย ในทุกระดับอย่างสม่ าเสมอ 
๕. สร้างความตระหนักในคุณค่า บทบาท ความส าคัญของนาฏศิลป์ไทยที่มีต่อประเทศชาติและสังคมไทย 

 
แนวทางอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

๑. จัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พ้ืนเมืองในโอกาสต่างๆของโรงเรียนและชุมชน เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์และเผยแพร่การแสดงให้เป็นที่รู้จัก 

๒. มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับนาฏศิลป์ไทย เพ่ือสะท้อนคุณค่า และตระหนักถึงความส าคัญของ
นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

๓. จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ในโอกาสต่างๆตามความเหมาะสม 
๔. จัดตั้งชมรมอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ ส่งเสริม และร่วมกัน

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 



๑๑ 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลในท้องถิ่น รวมถึงงานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านที่มีอยู่ในทุก
ภาคของประเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท  

๑. ประเภทองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่น เช่น การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ และการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ หิน โลหะ แก้ว เซรามิค 
ดินเผา เครื่องหนัง เป็นต้น  

๒. ประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เช่น เรื่องเล่าพ้ืนบ้าน กวีนิพนธ์พ้ืนบ้าน ปริศนา พ้ืนบ้าน เพลง
พ้ืนบ้าน ดนตรีพ้ืนบ้าน การฟูอนร าพ้ืนบ้าน ละครพ้ืนบ้าน จิตรกรรมพ้ืนบ้าน ประติมากรรมพ้ืนบ้าน 
หัตถกรรมพื้นบ้าน เครื่องแต่งกายพื้นบ้าน และสิ่งทอพ้ืนบ้าน เป็นต้น 

 
 ภูมิปัญญาในด้านศิลปะการแสดง  
 ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก เรื่องราวต่าง ๆ โดยมีผู้ แสดงเป็นสื่อ 
ผ่านทางเสียง ได้แก่ การขับร้อง หรือการเล่นดนตรี และทางร่างกาย เช่น การร่ายร า การเชิด การเต้น การ
แสดงท่าทาง ฯลฯ 
 
 ภูมิปัญญาในด้านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล 
       แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล หมายถึง แบบอย่างที่นิยมกันมา และสิ่งที่นิยมถือ
ประพฤติปฏิบัติสืบ ๆ กันมาจนเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี 
 
 ภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมพื้นบ้าน 
       ภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้าน หมายถึง วรรณกรรมที่ถ่ายทอดอยู่ในวิถีชีวิตชาวบ้าน โดย
ครอบคลุมวรรณกรรมท่ีถ่ายทอดโดยวิธีการบอกเล่า และที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร  
 
 ภูมิปัญญาในด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม  
       ภูมิปัญญาในด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม หมายถึง ภูมิปัญญา ทักษะฝีมือช่าง การเลือกใช้วัสดุ และกลวิธี
การสร้างสรรค์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ สะท้อนพัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มชน 
 
ภูมิปัญญาในด้านภาษา  
       ภูมิปัญญาในด้านภาษา หมายถึง เครื่องมือที่ใช้สื่อสารในวิถีการด าเนินชีวิตของชนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่ง
สะท้อน โลกทัศน์ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชนทั้งในแง่วัจนภาษา (ภาษาที่ใช้ถ้อยค า) 
และอวัจนภาษา (ภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยค า) 
 



๑๒ 

 

 
วัฒนธรรมและนาฏศิลป์พื้นเมืองของไทย ๔ ภูมิภาค 
          วัฒนธรรมและนาฏศิลป์พ้ืนเมืองของไทยแบ่งออกเป็น ๔ ภูมิภาคซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน สะท้อนถึง
วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนไทยในท้องถิ่น มีลักษณะ ดังนี้ 
 
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ 
 วัฒนธรรมภาคเหนือ       
 วัฒนธรรมภาคเหนือ หรือวัฒนธรรมไทยล้านนา เป็นภูมิภาคที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีคนไทย
หลายเชื้อชาติอาศัยอยู่  และได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน คือ พม่า และลาว       
วัฒนธรรมภาคเหนือ มีลักษณะดังนี้ 
 วัฒนธรรมทางสังคมคนในภาคเหนือจะอยู่กันแบบครอบครัว รักสงบ มีนิสัยอ่อนโยน เป็นมิตร จึงได้
ชื่อว่า ถิ่นไทยงาม 
 วัฒนธรรมด้านที่อยู่อาศัย   คนในภาคเหนือนิยมสร้างบ้านด้วยไม้ มุงด้วยกระเบื้องดินเผาแบะใบตอง
ตึง มีไม้กาแลที่แกะสลักลวดลายสวยงามไขว้ที่หน้าจั่วเป็นสัญลักษณ์ของภาคเหนือ 
 วัฒนธรรมด้านภาษา   ภาคเหนือจะมีภาษาพูดและภาษาท้องถิ่นที่ใช้สื่อสารกันเรียกว่า ภาษาค าเมือง 
ซึ่งมีลักษณะเสียงที่ไพเราะ นุ่มนวล อ่อนหวาน แต่อาจมีส าเนียงแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น    
 วัฒนธรรมด้านอาหาร   ชาวล้านนานิยมรับประทานอาหารตามธรรมชาติอาจเป็นผักปุา ผักข้างรั้วต่าง 
ๆ และรับประทานข้าวเหนียวเป็นหลัก รสชาติของอาหารจะมีรสเค็มน าแลเผ็ด นิยมแกงแบบน้ าขลุกขลิก ไม่ใช้
กะทิเยอะเหมือนภาคกลางการจัดอาหารใส่ขันโตก อาหารภาคเหนือ เช่น แกงโฮะ แกงฮังเล แคบหมู น้ าพริก
หนุ่ม น้ าพริกอ่อง จิ๊นส้ม (แหนม) 
 วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย   การแต่งกายของชาวเหนือจะแตกต่างกันไปตามเชื้อชาติและกลุ่มชน ซึ่ง
มีลักษณะ ดังนี้ 
 ผู้หญิง สวมเสื้อคอกลมหรือคอจีนแขนยาว ห่มสไบทับและเกล้าผมสวมเครื่องประดับเงิน หรือทอ 
 ผู้ชาย สวมเสื้อคอกลมหรือคอจีนสวมกางเกงปูายหน้า มีผ้าคาดเอว ผ้าพาดบ่า หรือผ้าโพกศีรษะ หรือ
สวมเสื้อม่อฮ่อม สวมกางเกงสามส่วน มีผ้าคาดเอว และสวมเครื่องประดับเงินทอง 
 นอกจากวัฒนธรรมดังกล่าวที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยการด ารงชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวเหนือ
แล้ว ภาคเหนือยังมีประเพณีที่ส าคัญ และแสดงถึงวัฒนธรรมทางภาคเหนือ เช่น ประเพณีตานก๋วยสลาก  
ประเพณียี่เป็ง  ประเพณีบวชลูกแก้ว 
ลักษณะเฉพาะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ 
           การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคเหนือได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของหลายเชื้อชาติเข้ามาผสมผสาน
กับวัฒนธรรมของชาวเหนือท าให้ลักษณะของนาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคเหนือมีความหลากหลาย ซึ่งวัฒนธรรม



๑๓ 

 

ต่างๆ ยังส่งผลให้การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคเหนือส่วนใหญ่มีความอ่อนหวาน อ่อนช้อย  เช่น ฟูอนเล็บ 
ฟูอนเทียน ฟูอนสาวไหม ฟูอนชมเดือน แต่มีบางการแสดงที่มีความสนุกสนาน คึกคัก เช่น การตีกลองสะบัดชัย  
 บางการแสดงได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย เช่น ฟูอนกิงกะหร่า ของชาวไทยใหญ่ 
ระบ าเก็บใบชา ของชาวไทยภูเขา 
          ลักษณะการแต่งกาย  ในการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมือง จะแต่งกายแบบวัฒนธรรมของชาวเหนือและ
เหมาะสมกับลักษณะของการแสดง 
          ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง จะใช้วงดนตรีพื้นบ้าน เช่น วงกลองแอว วงสะล้อ ซอ ซึง วงกลองปูุเจ่ 
ตัวอย่างการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ 
          ตีกลองสะบัดชัย   การตีกลองสะบัดชัย เป็นศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองของชาวล้านนา มีลีลาท่าทางโลด
โผน   
 ลักษณะการแสดง จะตีกลองด้วยลีลาท่าทางต่าง ๆ ซึ่งกลองสะบัดชัยประกอบด้วยกลองสองหน้า 
ขนาดใหญ่  ๑ ลูก กลองขนาดเล็กหรือเรียกว่า ลูกตุบ ๒-๓ ลูก ลักษณะการตีกลอง มีดังนี้ 

- ตีเรียกคน เช่นมีการประชุมกัน ก็ตีเฉพาะกลองใหญ่ โดยตีจากจังหวะช้าและเร่งเร็วขึ้น 
- ตีบอกเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ ไล่ขโมย จะตีเฉพาะกลองใหญ่ มีจังหวะเร่งเร็วติด ๆ กัน 
- ตีในงานบุญ จะตีทั้งกลองใหญ่และลูกตุบ มีจังหวะเร่งเร็วเสมอต้นเสมอปลาย โดยมีคนใช้แส้ไม้ไผ่

ที่เรียกว่า  ไม้แสะ ฟาดหน้ากลองให้จังหวะ แต่ไม่มีฉาบและฆ้องประกอบ 
 การตีลักษณะดังกล่าวเป็นการตีอยู่กับที่ ต่อมาเม่ือน ามาตีในขบวนต่าง ๆ จึงใช้จังหวะและท านองล่อง
น่าน ผู้ตีกลองสะบัดชัยจะมีลีลาการตีต่าง ๆ โดยใช้อวัยวะ เช่น ศีรษะ ข้อศอก แต่จะไม่ให้อวัยวะเหล่านี้สัมผัส
ถูกหน้ากลองจริง ๆ เพราะถือว่ากลองเป็นของศักดิ์สิทธิ์ 
 ปัจจุบันการตีกลองสะบัดชัยเป็นที่นิยม มีการแข่งขันกัน มีท่าทางใหม่ ๆ เช่น การต่อตัว พ่นไฟ แปร
ขบวน จึงเป็นการแสดงที่เป็นมรดกและเอกลักษณ์ของภาคเหนือ 
 

การตีกลองสะบัดชัย 
 

 

 

 

 
๑.๑ การตีกลองสบัดชัย 

ที่มา : https://sites.google.com/site/jarussangumput/home/prawati-swn-taw 

 



๑๔ 

 

นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง 
 วัฒนธรรมภาคกลาง 
 ภาคกลางมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพราะมีประชาชนอาศัยอยู่จ านวนมาก ท าให้สะท้อนวิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่ อุปนิสัยของคนในภาคกลาง รวมไปถึงลักษณะของวัฒนธรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน ซึ่งลักษณะทาง
วัฒนธรรมมีดังนี้ 
  วัฒนธรรมทางสังคมคนในภาคกลางมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อยู่กันแบบพ่ึงพาอาศัยกันให้ความช่วยเหลือ
กันวัฒนธรรมด้านที่อยู่อาศัย 
       ลักษณะที่อยู่ของคนในภาคกลางจะเป็นเรือนไทยยกพ้ืนมีใต้ถุนสูง เพื่อปูองกันน้ าท่วม หลังคาทรงจั่วมี
ชายคายื่นยาว เพื่อกันฝนกันสาด แดดส่อง และให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เรือนไทยที่เป็นที่นิยม คือ เรือนไทย
ฝาปะกน คือ เรือนที่ฝาท าจากไม้สัก มีไม้ลูกตั้งและลูกนอน มีแผ่นไม้บางเข้าลิ้นประกบกันสนิท หน้าจั่วท าด้วย
วิธีเดียวกัน 
 วัฒนธรรมด้านภาษาภาษาในภาคกลางจะมีภาษาพูด และภาษาเขียนที่เป็นภาษากลาง แต่อาจมี
ลักษณะส าเนียงที่แตกต่างกันไปตามแต่ละจังหวัด เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง ราชบุรี นครปฐม จะมี
ส าเนียงเหน่อ กรุงเทพมหานคร จะมีส าเนียงภาษากลางชัดเจน 

 วัฒนธรรมด้านอาหารอาหารในภาคกลางมีหลากหลายชนิด โดยจะรับประทานข้าวเจ้ากับอาหารคาว 
ที่เรียกว่า กับข้าว และยังได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ เนื่องจากเมืองหลวงขิงไทยตั้งอยู่ในภาคกลางท าให้
ประเทศไทยมีการติดต่อการค้ากับชาวต่างชาติ ท าให้ได้รับอิทธิพลด้านอาหารเข้ามาด้วย จึงส่งผลให้อาหาร
ภาคกลาง บางชนิดกลายเป็นที่รู้จักแพร่หลายและเป็นอาหารประจ าชาติ เช่น ต้มย ากุ้ง แกงส้ม แกงมัสมั่น 
หรืออาหารที่มีการประดิษฐ์ให้สวยงามด้วยการแกะสลัก อาหารที่มีเครื่องเคียง เข่น น้ าพริกปลาทู รสชาติของ
อาหารภาคกลางมีหลากหลาย ทั้งเปรี้ยว เค็ม เผ็ด หวาน ตามชนิดของอาหาร ซึ่งอาหารของภาคกลางส่วน
ใหญ่จะใส่เครื่องเทศและกะทิเป็นส่วนประกอบ 

            วัฒนธรรมด้านกายแต่งกายกายแต่งกายในภาคกลางจะมีลักษณะที่เป็นวัฒนธรรมพ้ืนบ้านและ
วัฒนธรรมหลวง ในวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ผู้หญิงจะนุ่งโจงกระเบนหรือผ้าซิ่น สวมเสื้อแขนกระบอกถ้าเป็นผู้ชาย
จะนุ่งกางเกงสามส่วน สวมเสื้อคอกลมแขนสั้น เน้นความเรียบง่าย ในวัฒนธรรมหลวงจะเป็นชุดไทย ถ้าเป็น
ผู้หญิงจะเป็นชุดไทยพระราชนิยม มีทั้งสิ้น ๗ ชุด ซึ่งใช้สวมใส่ตามความเหมาะสมของงาน ผู้ชายจะสวมชุดไทย
พระราชทาน 

               นอกจากวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ แล้ว ภาคกลางยังมีประเพณีที่แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจ ความ
สามัคคีของคนในท้องถิ่น การเคารพบูชาศาสนาอีกด้วย เช่น ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ประเพณีแข่งเรือยาว 
ประเพณีรับบัว 

 
 
 
 
 



๑๕ 

 

ลักษณะเฉพาะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง 

 ลักษณะของการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลางจะมีความสนุกสนานเรียบง่ายสะท้อนวิถีชีวิตของคน
ในภาค เน้นความสนุกสนานบันเทิง เช่น ร าเถิดเทิง ระบ าชาวนา บางการแสดงอาจมีวัฒนธรรมหลวงเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย เช่น ร าวงมาตรฐาน ระบ าต้นวรเชษฐ์ ร าสีนวล 

 วงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดง เช่น วงกลองยาว วงปี่พาทย์ต่าง ๆ ตัวอย่างการแสดง
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง 

 ระบ าชาวนา   
 เป็นการแสดงที่สะท้อนถึงอาชีพท านา ซึ่งเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของคนในภาคกลาง ผู้ออกแบบท่าร า คือ 
ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี 
 ลักษณะการแสดงผู้แสดงจะแสดงท่าร าประกอบท านองเพลง ไม่มีบทร้อง มีจังหวะสนุกสนาน และมี
อุปกรณ์ประกอบการแสดง เช่น เคียวเกี่ยวข้าว รวงข้าว ท่าร่ายร าเป็นท่าทางขั้นตอนการท านาตั้งแต่เริ่มต้นจน
ได้เมล็ดข้าว ลักษณะการแต่งกายจะแต่งชุดพ้ืนบ้านที่เรียบง่าย คือ ผู้หญิงจะสวมเสื้อแขนกระบอกนุ่งกระโจง
กระเบนสีด า ผู้ชายสวมเสื้อม่อฮ่อม นุ่งกางเกงสามส่วน ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง เช่น กลองยาว โทน ฉิ่ง 
ฉาบ กรับ 

 

 

 

 

 
๑.๒ ระบ าชาวนา 

ที่มา :https://sites.google.com/site/websitnatsilpphakhklang/nad-silp-phakh-klang/kar-saedng-raba-chawna 
 

นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน) 
 วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน) 
 วัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ ภาคอีสาน มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เนื่อ งจากได้รับ
อิทธิพลจากประเทศเพ่ือนบ้าน คือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ท าให้ลักษณะทางวัฒนธรรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความแตกต่างกัน ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
 วัฒนธรรมทางสังคมคนในภาคอีสาน จะมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความเป็นกันเองใช้ชีวิตแบบธรรมชาติ 
กินง่าย อยู่อยา่งง่าย ๆ มีน้ าใจ 



๑๖ 

 

 วัฒนธรรมด้านที่อยู่อาศัยลักษณะที่อยู่ของภาคอีสาน จะมีการสร้างบ้านด้วยการฝังเสา เป็นเรือนไม้ไม่
นิยมเจาะช่องหน้าต่าง มีประตูช่องออกทางด้านหน้าเรือนไว้ปูองกันลม เพราะในฤดูหนาวมีลมพัดแรง หลังคา
เป็นทรงจั่ว 
 วัฒนธรรมด้านภาษา ภาษาที่ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาษาถิ่นอีสานจะมีส าเนียงแตกต่าง
กันไปตามแต่ละจังหวัด แต่ลักษณะของค าและความหมายจะคล้ายกัน สามารถเข้าใจกันได้ง่าย 
 วัฒนธรรมด้านอาหารชาวอีสานมีวิธีการรับประทานอาหารที่เรียบง่าย อาหารส่วนใหญ่จะมาจาก
ธรรมชาติที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น และรับประทานกับข้าวเหนียวเป็นหลัก อาหารอีสานส่วนใหญ่จะมี
รสชาติ เผ็ด เค็ม เปรี้ยว และมีเครื่องปรุงที่ส าคัญ ได้แก่ ปลาร้า ที่น ามาใส่ในอาหารประเภทต่าง ๆ อาหาร
อีสาน เช่น ลาบ ก้อย อ่อม หมก หม่ า แจ่ว 
 วัฒนธรรมด้านกายแต่งกาย การแต่งกายของคนในภาคอีสานจะมีความเรียบง่ายโดยใช้ผ้าที่มีลวดลาย
สวยงาม ซึ่งถักทอขึ้นมาเอง ลักษณะการแต่งกาย 
 ผู้หญิง นุ่งผ้าซิ่นยาวคลุมเข่า สวมเสื้อแขนกระบอก ห่มสไบ ผมเกล้ามวยสวมเครื่องประดับเงิน 
 ผู้ชาย นุ่งกางเกงขาก๊วย สวมม่อฮ่อมแขนสั้น มีผ้าคาดเอว หรือพาดบ่าการแต่งกาย 
 จะแต่งตามโอกาสและความเหมาะสมกับงานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีประเพณีที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม
ของคนในภาคอีสานอีกด้วย เช่น ประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณีแห่ผีตาโขน ประเพณีบุญบั้งไฟ 
ลักษณะเฉพาะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน) 
 ลักษณะการแสดงนาฏศิลป์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะแบ่งออกเป็นกลุ่มวัฒนธรรม คือ กลุ่ม
อีสานเหนือ กลุ่มอีสานใต้ และกลุ่มอีสานเฉพาะเมืองโคราช ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้ 
- กลุ่มอีสานเหนือ จะได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากประเทศลาว ซึ่งได้แก่ เซิ้ง ฟูอน และล า   

 เช่น เซิ้งกระติบข้าว  เซิ้งโปงลาง  เซิ้งแหย่ไข่มดแดง ฟูอนผู้ไทย (ภูไท) เซิ้งสวิง เซิ้งกะหยัง 
เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง เช่น แคน พิณ ซอ โปงลาง โหวด ฉิ่ง ฉาบ กรับ 

- กลุ่มอีสานเหนือ จะได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากประเทศกัมพูชา ซึ่งได้แก่ เรือม เช่น เรือมลูด
อันเร (ร ากระทบสาก) ร ากระโน็บติงต็อง (ร าตั๊กแตนต าข้าว) เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง เช่น 
กลองกันตรึมปี่สไล ร ามะนา พิณ 

- กลุ่มอีสานเฉพาะเมืองโคราช เป็นกลุ่มวัฒนธรรมเฉพาะในเขตจังหวัดนครราชสีมามีลักษณะการแสดง
ที่โดดเด่น คือ การเล่นเพลงโคราช มีลักษณะคล้ายกับการละเล่นประเภทเพลงฉ่อย ล าตัดของภาค
กลาง มีความสนุกสนาน เป็นการใช้ปฏิภาณไหวพริบของผู้ขับร้อง 

ตัวอย่างการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน) 
 เซิ้งแหย่ไข่มดแดง 
 การประกอบอาหารหรือหาอาหารของชาวอีสานมักจะอยู่กับธรรมชาติ เช่น ตามทุ่งนา แม่น้ าล าคลอง 
ภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) จึงได้คิดค้นประดิษฐ์ชุดการแสดง
เซิ้งแหย่ไข่มดแดง โดยอาจารย์ประชัน  คะเนวัน และ อาจารย์ดรรชนี  อุบลเลิศ 



๑๗ 

 

 ลักษณะการแสดง เริ่มตั้งแต่เดินออกจากบ้านฝุายหญิงจะถือใส่น้ าและเศษผ้าเหน็บไว้ที่เอว ฝุายชาย
ถือไม้ยาวผูกตะกร้าที่ปลายไม้ส าหรับแหย่รังมดแดง และเริ่มมองหารังมดแดง จากนั้นเป็นท่าแหย่มดแดงได้เท
ลงในคุใส่น้ า น าผ้ากวนมดแดงเพ่ือแยกตัวมดออกจากไข่มดแดง เทน้ าออกจากคุ สุดท้ายเป็นท่าเก็บอุปกรณ์
และเดินทางกลับบ้าน 
 เครื่องแต่งกาย ฝุายชายนุ่งกางเกงขาก๊วยสวมเสื้อคอกลมแขนสั้น มีผ้าขาวม้าคาดเอว และโพกศีรษะ
ฝุายหญิงนุ่งซิ่นสั้นแค่ขา สวมเสื้อแขนกระบอกคอกลม ห่มสไบ ผมเกล้ามวย ติดดอกไม้สวมเครื่องเงิน 
 ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง คือ โปงลางพื้นเมือง ใช้เพลงลายสุดสะแนน ลายเซิ้งบั้งไฟ 
 อุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการแสดง คุใส่น้ า ตะกร้าผูกปลายไม้ยาว ผ้าส าหรับกวนมดแดง 
เซิ้งแหย่ไข่มดแดง 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๓ เซิ้งแหย่ไขม่ดแดง 
ที่มา : https://sites.google.com/site/naiyarinnoey/seing-haey-khi-mddaeng 

 

นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ 
 วัฒนธรรมภาคใต้ 
 ภาคใต้มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากประเทศมาเลเซีย จึงเกิดการ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมภาคใต้มีลักษณะ ดังนี้ 
 วัฒนธรรมทางสังคมชาวภาคใต้มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รักเพ่ือนพ้อง มีน้ าใจ เข้มแข็ง ช่วยเหลือกัน 
อยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน 
 วัฒนธรรมด้านที่อยู่อาศัยลักษณะที่อยู่อาศัยของภาคใต้ จะมีการสร้างบ้านหรือเรียกว่า เรือน แบบ
เรือนเครื่องผูก เรือนเครื่องสับและเรือนก่ออิฐฉาบปูน เอกลักษณ์ของบ้านจะอยู่ที่หลังคาเรือนและเสาเรือน 
โดยเสาไม้ตั้งบนคอนกรีต เพ่ือให้มีโครงสร้างแข็งแรง ปูองกันลมฝนพายุ 
 วัฒนธรรมด้านภาษาภาษาใต้หรือภาษาปักษ์ใต้ในแต่ละจังหวัดจะมีส าเนียงที่แตกต่างกันไป และบาง
จังหวัดก็มีภาษายาวีด้วย เช่น จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
 วัฒนธรรมด้านอาหาร อาหารภาคใต้ส่วนใหญ่มีรสจัดและมีกลิ่นเครื่องเทศ โดยเฉพาะขมิ้นเพราะช่วย
ดับกลิ่นคาวของอาหารทะเลเป็นหลัก อาหารใต้จึงมักมีสีเหลืองขมิ้น เช่น แกงไตปลา แกงเหลือง คั่วกลิ้ง 



๑๘ 

 

 วัฒนธรรมด้านกายแต่งกาย การแต่งกายของชาวใต้ ผู้หญิงนิยมนุ่งผ้าซิ่นยาวคลุมถึงข้อเท้า มีลวดลาย 
เรียกว่า ผ้าบาติก หรือ ปาเต๊ะ สวมเสื้อรัดรูปปล่อยชาย ผู้ชายจะนิยมนุ่งโสร่ง สวมเสื้อปล่อยชาย 
 นอกจากวัฒนธรรมดังกล่าวแล้ว ภาคใต้ยังมีประเพณีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับศาสนาและความเชื่อต่าง ๆ 
ซึ่งแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ การเคารพบูชาในสาสนา เช่น ประเพณีชักพระ ประเพณีชิงเปรต 
ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพรีแห่ผ้าขึ้นธาตุ 
ลักษณะเฉพาะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ 
 การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ จะแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพของชาวใต้ เช่น 
ระบ าร่อนแร่ ระบ ากรีดยาง ลักษณะการแสดงมีจังหวะและท านองที่คึกคัก สนุกสนานบางการแสดงอาจ
ผสมผสานกับวัฒนธรรมเพ่ือนบ้าน คือ ประเทศมาเลเซียด้วย ซึ่งการแสดงแต่ละการแสดง จะมีลักษณะ
รูปแบบการแสดงที่แตกต่างกันไป ใช้แสดงในโอกาสต่าง ๆ ที่สร้างความสนุกสนานให้คนในท้องถิ่น 
ตัวอย่างการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ 
 ระบ าปาเต๊ะ 
 ระบ าปาเต๊ะ เป็นระบ าที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยอาจารย์ดรุณี สัจจากุล ภาควิชานาฏศิลป์วิทยาลัยครูยะลา 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นการแสดงที่มีความสนุกสนาน ถ่ายทอดวิถีชีวิตการประกอบอาชีพ และความเป็นอยู่ของ
ชาวใต้ 
 ลักษณะการแสดง เป็นการแสดงขั้นตอนการท าผ้าปาเต๊ะ โดยน าขั้นตอนการท ามาผสมผสานเป็นท่า
ร า โดยเริ่มจากท่าแบกภาชนะใส่เทียนไปเคี่ยวไฟร้อน ท่าถือกรอบไม้ออกมาขึงผ้าเพ่ือเขียนลวดลาย ท่าย้อมผ้า 
ท่าน าผ้าที่ย้อมมาตาก และท้ายการแสดงทุกกลุ่มก็จะออกมาร่ายร า ระบ ากันอย่างสนุกสนาน และใช้ดนตรี
พ้ืนเมืองบรรเลงประกอบการแสดงระบ าปาเต๊ะ  
ผ้าซิ่นมีลวดลาย หรือ ผ้าปาเต๊ะปาเต๊ะ 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑.๔  ระบ าปาเต๊ะ 

ที่มา : https://i.ytimg.com/vi/u-auzbJpAGA/maxresdefault.jpg 

 
 
 



๑๙ 

 

แผนผัง สรุปการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองของไทย ๔ ภูมิภาค 
 

แผนผังล าดับงาน: กระบวนการส ารอง 

  ภาคเหนือ 
 

ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต้ 

ฟูอนชมเดือน ร าต้นวรเชษฐ์ ฟูอนภูไท ระบ าปาเต๊ะ 

ฟูอนกิงกะหร่า ร าวงมาตรฐาน เซิ้งตังหวาย ระบ าร่อนแร่ 

ฟูอนม่านมงคล เต้นก าร าเคียว ร ากระโน็บติงต็อง ระบ ากรีดยาง 

ฟูอนดาบ ล าตัด ร ากระทบสาก รองเง็ง 

ฟูอนสาวไหม ระบ าชาวนา เซิ้งโปงลาง ลิเกฮูลู 

ฟูอนเงี้ยว ร าเถิดเทิง เซิ้งแหย่ไข่มดแดง ลิเกปุา 

ฟูอนเทียน กลองสะชัย เซิ้งบั้งไฟ โนรา 

ฟูอนเล็บ  เซิ้งสวิง หนังตะลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน 
รายวิชา ศิลปะพ้ืนฐาน(นาฏศิลป์) ศ๓๓๑๐๔       ชุดเฟ่ืองฟูาเฉลิมพระเกียรติ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
เวลา ๒๐  ชั่วโมง     จ านวน ๑๐  ข้อ     ๑๐  คะแนน 

.......................................................................................................................................................... .................... 
ค าชี้แจง จงท าเครื่องหมาย  ลงในกระดาษค าตอบหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
๑. ข้อใดคือความหมายของค าว่า “นาฏศิลป์” 
 ก. ศิลปะการแสดง 
 ข. ศิลปะการฟูอนร า 
 ค. ศิลปะการร้องเพลง 
 ง. ศิลปะการละคร 
๒. การละเล่นร าเถิดเทิงหรือการร ากลองยาว นิยมเล่นกันมากในภาคใดของประเทศไทย 
 ก. ภาคกลาง 
 ข. ภาคตะวันออก 
 ค. ภาคใต้ 
 ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๓. ข้อใดคือเอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทย 
 ก. เครื่องแต่งกายอันวิจิตร งดงาม 
 ข. ลีลาท่าร า อันนุ่มนวล อ่อนซ้อย 
 ค. เนื้อร้อง ท านอง อันไพเราะจับใจ 
 ง. ถูกทั้ง ก และ ข 
๔. การแสดงที่มีผู้แสดงแค่ 3 คนคือละครอะไร 
 ก. ละครนอก 
 ข. ละครใน 
 ค. ละครพันทาง 
 ง. ละครชาตรี 
๕. ชาติใดท่ีมีอิทธิพลต่อนาฏศิลป์ไทย 
 ก. สิงคโปร์ 
 ข. เขมร 
 ค. พม่า 
 ง. อินเดีย 
 
 



๒๑ 

 

๖. ศิลปะแห่งการร่ายร าและการแสดงเป็นเรื่องราวต่าง ๆ หมายถึงข้อใด 
 ก. ร า  
 ข. ระบ า  
 ค. ละคร 
 ง. การแสดงพ้ืนเมือง 
๗. การแสดงประเภทใดที่สอดแทรกวิถีชีวิตชาวบ้านในท้องถิ่น ? 
 ก.โขน 
 ข.ละครร า 
 ค.ระบ า ร า ฟูอน 
 ง.การแสดงพื้นเมือง 
๘. เจนจิราเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนคิดว่าเจนจิราจะได้เห็นการแสดงพ้ืนเมืองชุดใด 
 ก. ฟูอนภูไท 
 ข. ฟูอนเทียน 
 ค. ฟูอนบายศรีสู่ขวัญ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
๙. “หมอล าหมู่” เป็นการแสดงของภาคอะไร 
 ก. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ข. ภาคใต้ 
 ค. ภาคกลาง 
 ง. ภาคเหนือ 
๑๐. การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองแบ่งออกเป็นกี่ภาค 
 ก. ๒ ภาค 
 ข. ๓ ภาค 
 ค. ๔ ภาค 
 ง. ๕ ภาค 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 
 

เฉลยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
ก่อนเรียน 

รายวิชา ศิลปะพ้ืนฐาน(นาฏศิลป์) ศ๓๓๑๐๔       ชุดเฟ่ืองฟูาเฉลิมพระเกียรติ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
เวลา ๒๐  ชั่วโมง     จ านวน ๑๐  ข้อ     ๑๐  คะแนน 

..............................................................................................................................................................................  
 

เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ก่อนเรียน 

ข้อ ตัวเลือก 

๑ ข 

๒ ก 

๓ ง 

๔ ง 

๕ ง 

๖ ค 

๗ ง 

๘ ข 

๙ ก 

๑๐ ค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

 
 
 
รายวิชา ศิลปะพ้ืนฐาน(นาฏศิลป์) ศ๓๓๑๐๔                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
เรื่อง การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น                                ๑๐  คะแนน 
..............................................................................................................................................................................  
ค าชี้แจง ให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเรื่อง การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ในหัวข้อต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน) 
๑. จงบอกแนวทางอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................... ..........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
๒. จงยกตัวอย่างการแสดงพ้ืนเมืองแต่ละภาค ดังต่อไปนี้ 
การแสดงภาคเหนือ การแต่งกาย
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
การแสดงภาคกลาง  การแต่งกาย 
.................................................................................................................................................... ..........................
......................................................................................................... ..................................................................... 
การแสดงภาคอีสาน  การแต่งกาย 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
การแสดงภาคใต้  การแต่งกาย 
.................................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................... ................... 
 
 

กิจกรรม ๑.๑ 

๑.๑ 



๒๔ 

 

 
 
 
รายวิชา ศิลปะพ้ืนฐาน(นาฏศิลป์) ศ๓๓๑๐๔                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
เรื่อง การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น (เฉลย)                                       ๑๐  คะแนน 
..................................................................... ............................................................................... .......................... 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเรื่อง การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ในหัวข้อต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน) 
๑. จงบอกแนวทางอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
 ๑.จัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นเมืองในโอกาสต่างๆของโรงเรียนและชุมชน เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์และเผยแพร่การแสดงให้เป็นที่รู้จัก 
 ๒.มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับนาฏศิลป์ไทย เพ่ือสะท้อนคุณค่า และตระหนักถึงความส าคัญ
ของนาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
 ๓.จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ในโอกาสต่างๆตามความเหมาะสม 
 ๔.จัดตั้งชมรมอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ ส่งเสริม และร่วมกัน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
๒. จงยกตัวอย่างการแสดงพ้ืนเมืองแต่ละภาค ดังต่อไปนี้ 
การแสดงภาคเหนือ การแต่งกาย        
การตีกลองสะบัดชัย เป็นศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองของชาวล้านนา มีลีลาท่าทางโลดโผน          
ผู้ชาย สวมเสื้อคอกลมหรือคอจีนสวมกางเกงป้ายหน้า มีผ้าคาดเอว ผ้าพาดบ่า หรือผ้าโพกศีรษะ หรือสวมเสื้อ
ม่อฮ่อม สวมกางเกงสามส่วน มีผ้าคาดเอว และสวมเครื่องประดับเงินทอง 
การแสดงภาคกลาง  การแต่งกาย 
ระบ าชาวนา  เป็นการแสดงที่สะท้อนถึงอาชีพท านา ซึ่งเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของคนในภาคกลาง ผู้ออกแบบท่า
ร า คือ ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี 
การแสดงภาคอีสาน  การแต่งกาย  
เซิ้งแหย่ไข่มดแดง การประกอบอาหารหรือหาอาหารของชาวอีสานมักจะอยู่กับธรรมชาติ เครื่องแต่งกาย ฝ่าย
ชายนุ่งกางเกงขาก๊วยสวมเสื้อคอกลมแขนสั้น มีผ้าขาวม้าคาดเอว และโพกศีรษะฝ่ายหญิงนุ่งซิ่นสั้นแค่ขา สวม
เสื้อแขนกระบอกคอกลม ห่มสไบ ผมเกล้ามวย ติดดอกไม้สวมเครื่องเงิน 
การแสดงภาคใต้  การแต่งกาย 
ระบ าปาเต๊ะ เป็นการแสดงที่มีความสนุกสนาน ถ่ายทอดวิถีชีวิตการประกอบอาชีพ และความเป็นอยู่ของชาว
ใต ้ผู้หญิงนิยมนุ่งผ้าซิ่นยาวคลุมถึงข้อเท้า มีลวดลาย เรียกว่า ผ้าบาติก หรือ ปาเต๊ะ สวมเสื้อรัดรูปปล่อยชาย 
ผู้ชายจะนิยมนุ่งโสร่ง สวมเสื้อปล่อยชาย 



๒๕ 

 

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน 
รายวิชา ศิลปะพ้ืนฐาน(นาฏศิลป์) ศ๓๓๑๐๔       ชุดเฟ่ืองฟูาเฉลิมพระเกียรติ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
เวลา ๒๐  ชั่วโมง     จ านวน ๑๐  ข้อ     ๑๐  คะแนน 

............................................................................................................................. ................................................. 
ค าชี้แจง จงท าเครื่องหมาย  ลงในกระดาษค าตอบหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
๑. มูลเหตุที่ท าให้เกิดนาฏศิลป์พื้นเมืองตรงกับข้อใด 
 ก. เกิดจากธรรมชาติ 
 ข. เกิดขากการเคลื่อนไหวร่างกาย 
 ค. เกิดจากจินตนาการของมนุษย์ 
 ง. เกิดจากศิลปะตะวันตก 
๒. ข้อใดคือความหมายของการแสดงพื้นเมือง 
 ก. การเต้นร า 
 ข. การร่ายร า 
 ค. การฟูอนร าที่ประดิษฐ์ขึ้นในท้องถิ่นต่างๆ 
 ง. ความเจริญงอกงาม 
๓. การแสดงประเภทใดที่สอดแทรกวิถีชีวิตชาวบ้านในท้องถิ่น  
 ก.โขน 
 ข.ละครร า 
 ค.ระบ า ร า ฟูอน 
 ง.การแสดงพื้นเมือง 
๔. การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองแบ่งออกเป็นกี่ภาค 
 ก. ๒ ภาค 
 ข. ๓ ภาค 
 ค. ๔ ภาค 
 ง. ๕ ภาค 
๕. การแสดง หนังตะลุง เป็นการแสดงของภาคใด 
 ก. ภาคกลาง 
 ข. ภาคเหนือ 
 ค. ภาคอีสาน 
 ง. ภาคใต้ 
 
 



๒๖ 

 

๖. สังคมเกษตรกรรมและหัตถกรรมในภาคเหนือได้แก่การแสดงชุดใด 
 ก. เต้นก าร าเคียว 
 ข. ฟูอนสาวไหม 
 ค. ระบ าร่อนแร่ 
 ง. เซิ้งสวิง 
๗. การละเล่นร าเถิดเทิงหรือการร ากลองยาว นิยมเล่นกันมากในภาคใดของประเทศไทย 
 ก. ภาคกลาง 
 ข. ภาคตะวันออก 
 ค. ภาคใต้ 
 ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๘. เครื่องประดับที่อยู่บนศีรษะของเครื่องแต่งกาย โนรา เรียกว่าอะไร 
 ก. เทริด 
 ข. ชฎา 
 ค. มงกุฎ 
 ง. รัดเกล้า 
๙. เจนจิราเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนคิดว่าเจนจิราจะได้เห็นการแสดงพ้ืนเมืองชุดใด 
 ก. ฟูอนภูไท 
 ข. ฟูอนเทียน 
 ค. ฟูอนบายศรีสู่ขวัญ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
๑๐. เซิ้ง เป็นค าที่ใช้เรียกการร่ายร าภาคใด 
 ก. ภาคเหนือ 
 ข. ภาคกลาง 
 ค. ภาคอีสาน 
 ง. ภาคใต้ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียน 

รายวิชา ศิลปะพ้ืนฐาน(นาฏศิลป์) ศ๓๓๑๐๔       ชุดเฟ่ืองฟูาเฉลิมพระเกียรติ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
เวลา ๒๐  ชั่วโมง     จ านวน ๑๐  ข้อ     ๑๐  คะแนน 

........................................................ ................................................................................................. ..................... 
 

เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ก่อนเรียน 

ข้อ ตัวเลือก 

๑ ก 

๒ ค 

๓ ง 

๔ ค 

๕ ง 

๖ ข 

๗ ข 

๘ ก 

๙ ข 

๑๐ ค 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 
 



๒๘ 
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