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นาฏศิลปพ้ื์นเมือง  การแสดงที่เกิดข้ึน

ตามท้องถ่ินและตามพ้ืนท่ีต่างๆ ของแต่ละ

ภูมิภาค โดยอาจมีการพัฒนา ดัดแปลงมา

จากการละเล่นพ้ืนเมือง ประเพณี ความเช่ือ 

และการประกอบอาชีพของท้องถ่ินน้ันๆ

เป็นส่ิงที่บ่งบอกถึงเอกลักษณะเฉพาะของ                                      

แต่ละท้องถ่ิน



นาฏศิลปพ์ื้นเมือง
ภาคเหนือ 



ภาคเหนือ เป็นภาคที่มีภูมิประเทศเป็นปา่เขา ต้นน ้าล าธาร อุดมด้วย

ทรัพยากรธรรมชาติ มีคนไทยหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ชาวเหนือจะมีอุปนิสัย

อ่อนโยน นุ่มนวล รักสงบ เป็นมิตร จะใช้ภาษาท้องถิ่นส่ือสารกันเรียกว่า ค าเมือง 

ซึ่งมีลักษณะเสียงที่ไพเราะ นุ่มนวล อ่อนหวาน วีถีชีวิตส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพล     

ทางวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้าน คือ พม่า และลาว จึงท าให้ภาคเหนือ                      

มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์ประจ าถิ่นที่เด่นชัด



นาฏศิลปพ้ื์นเมืองภาคเหนือ  มีลีลาอ่อนช้อยงดงามละเมียดละไม นุ่มนวล  

และอ่อนหวาน เป็นลักษณะศิลปะการแสดงที่มีการผสมผสานกันระหว่างชน

พ้ืนเมืองชาตติ่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไทยลานนา ไทยใหญ่  เงี้ยว รวมถึงพวกพม่าที่เคย

เข้ามาปกครองล้านนาไทย ท าให้นาฏศิลปห์รือการแสดงที่เกิดขึ้นในภาคเหนือมี

ความหลากหลาย นิยมเรียกว่า “ฟ้อน” และเรียกผู้แสดงว่า “ช่างฟ้อน”



ลักษณะการฟ้อนแบบพ้ืนเมืองเดิม เป็นการแสดงที่มีอยู่ตามทอ้งถิ่นทั่วไป เช่น 

ฟ้อนครัวทาน ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน เป็นต้น

ลักษณะการฟ้อนแบบคุ้มหลวง เป็นการฟ้อนที่เกิดขึ้นในคุ้มของ                     

พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ซึ่งมีลักษณะการฟ้อนของภาคกลางผสมอยู่                       

เช่น ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา ฟ้อนน้อยใจยา เป็นต้น

ลักษณะการฟ้อนที่ได้รับอิทธิพลจากชาติอื่น อาทิ พม่า ไทยใหญ่ เงี้ยว                         

เช่น ฟ้อนไต ฟ้อนโต ฟ้อนเงี้ยว เป็นต้น



ตัวอย่าง

ฟ้อนสาวไหม เป็นการฟ้อนพ้ืนเมือง                    

ที่ประดิษฐ์ท่าฟ้อนเลียนแบบมาจากกรรมวิธีการทอ

ผ้าไหมของชาวบ้าน  ตั้งแต่กระบวนเตรียมเส้นไหม

จนกระทั่งทอเป็นผืน ท่าร านี้ได้เน้นถึงการ

เคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องและนุ่มนวล ซึ่งเป็นท่าที่

เหมาะสมในการปอ้งกันไม่ให้เส้นไหมพันกัน

แต่งกายแบบพ้ืนเมืองล้านนา



ฟ้อนผาง  เป็นศิลปะการฟ้อนที่มีมาแต่

โบราณ เป็นการฟ้อนเพื่อบูชาองค์สัมมาสมัพุทธ

เจ้า ลีลาการฟ้อนด าเนินไปตามจังหวะของการตี

กลองสะบัดชัย มือทั้งสองจะถือประทีปหรือผาง

ผะตี้บ แต่เดิมใช้ผู้ชายแสดง แต่ปัจจุบันใช้ผู้หญิง

แสดง แต่งกายแบบชาวไทยลื้อ สวมเส้ือปา้ยทับ

ข้าง เรียกว่า “เส้ือป๊ัด” นุ่งผ้าซิ่นเป็นร้ิวลายขวาง 

ใส่เครื่องประดับโลหะเงิน  และแต่งแบบล้านนา



ฟ้อนที ค าว่า “ที” หมายถึง “ร่ม” เป็นค า
ภาษา “ไต” ใช้เรียกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฟ้อนทีเป็น
ผลงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ของวิทยาลัยนาฏศิลป์
เชียงใหม่ การแสดงชุดนี้น าร่มมาใช้ประกอบลีลา
นาฎศิลปโ์ดยมีท่าฟ้อนเหนือของเชียงใหมผ่สมกับทา่
ร าไตของแม่ฮ่องสอน มีการแปรแถว และลีลาการใช้
ร่มในลักษณะต่าง ๆ ที่งดงาม เช่น การถือร่ม การกาง
ร่ม การหุบร่ม เป็นต้น

การแต่งกาย แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบหญิงไท
ลื้อ และแบบหญิงล้านนาแบบไทลื้อ นุ่งซ่ินลายขวาง 
เส้ือป๊ัด เกล้าผมสูงประดับดอกไม้เงิน ผ้าเคียนศีรษะ
ประดับก าไลข้อมือ ต่างหู และแบบล้านนา



ฟ้อนเงี้ยว เป็นการแสดงพ้ืนเมืองของ

ชาวเขาเผ่าหนึ่ง เรียกว่า เงี้ยว มีภูมิล าเนาอยู่ทาง
ภาคเหนือ ของไทย อาจารย์ลมุล ยมะคุปต์ได้น า
ลีลาฟ้อนเงี้ยวมาปรับปรุงขึ้นใหม่ ในหลักสูตรวิชา
นาฏศิลป ์บทร้องของฟ้อนเงี้ยวมีลักษณะเป็นบท
อวยพร อาราธณาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  
เทพดาส่ิงศักดิท์ั้งหลายมาปกปอ้งอวยชัยให้พร

การแต่งกาย แต่งได้ทั้งแบบชาวเขา 
ผู้แสดงจะถือกิ่งไม้ในมือทั้งสองเพ่ือปัดเปา่                      
ส่ิงที่ไม่ดีให้ออกไป



ฟ้อนกิงกะหร่า เป็นการแสดงของชาวไทใหญ่
ค าว่า “กิงกะหรา่” จากค าว่า กินนร หมายถึง อมนุษย์ใน
นิยายมีรูปร่าง ท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นนก  ท่าร าจะ
เลียนแบบอากัปกิริยา  ของนกเช่น ขยับปกี ขยับหาง บิน 
กระโดดโลดเต้นไปมาตาม จังหวะของกลอง

การแต่งกายมี 3 ส่วน คือ ตัวคนแสดง ปกีและ
หาง ตัวปกีและหางนั้น โครงท าด้วยไม้ไผ่ ปดิด้วยผ้าและ
ประดับด้วยพู่หรือกระจก น ามาประกอบกันด้วยเชือก และ
มีเชือกโยงอีกชุดเพื่อบังคับปกีให้กระพือและบังคับหางให้
แผ่ได้เหมือนนกจริงๆ ส่วนตัวนักแสดงนั้นจะแต่งกายด้วย
เสื้อผ้าสีเดียวกันกับปกีและหาง

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88


ตัวอย่างเคร่ืองดนตรีพ้ืนเมือง

สะล้อหรือทะล้อ ซึง ตะหลดปดหรือ

มะหลดปด 
กลองสะบัดชัย กลองเต่งถิ้ง



นาฏศิลปพ์ื้นเมือง
ภาคอีสาน



ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) 

➢ ลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไปของภาคอีสานเป็นที่ราบสูง มีแหล่งน ้าจากแม่น ้าโขง 

➢ลักษณะของสภาพความเป็นอยู ่ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกัน 

➢ประชาชนมีความเชื่อในทางไสยศาสตร์มีพิธีกรรมบูชาภูติผีและส่ิงศักดิสิ์ทธิ ์

➢การแสดงจึงเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและสะท้อนให้เห็นถงึการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่
ได้เป็นอย่างดี



นาฏศิลปพ้ื์นเมืองของภาคอีสานนิยมเรียกว่า เซิ้ง เป็นการแสดงที่มีลักษณะค่อนข้างเร็ว  

กระฉับกระเฉง สนุกสนาน เช่น เซิ้งกระติบข้าว เซิ้งโปงลาง เซิ้งกระหยัง เซิ้งสวิง เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมี ฟ้อนที่เป็นการแสดงคล้ายกับภาคเหนือ คือ ฟ้อนภูไท  และมีการแสดงที่ได้รับ

อิทธิพลจากวัฒนธรรมกัมพูชา โดยชื่อการแสดงจะเก็นภาษาเขมร เช่น เรือมอันเดร เรือมจับกรับ 

เป็นต้น



เซ้ิงตังหวาย ค าว่าตังหวาย มาจากค าว่า 
“ถวาย” เป็นการร าเพ่ือบูชาส่ิงศักดิสิ์ทธิ ์ในพิธี     
ขอขมาของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ภายหลัง
นิยมแสดงในงานนักขัตฤษ์และต้อนรับแขก            
ผู้มีเกียรติ  ครูนาฏศิลปพ้ื์นเมือง วิทยาลัย
นาฏศิลปร์้อยเอ็ด ได้ประยุกต์และจัดกระบวน  
ท่าร าขึ้นใหม่ รวม 12 ท่า จากท่าร าแม่บทอีสาน

การแต่งกาย ห่มผ้าฝ้ายมีดอก นุ่งซ่ิน
ฝ้ายมัดหมี่มีเชิง เกล้าผมสูง



เซ้ิงแหย่ไข่มดแดง เป็นการแสดงที่น า

วิธีการหาไข่มดแดงของชาวอีสาน ซึ่งได้มาอย่าง
ยากล าบาก ท้ังต้องถูกมดแดงกัดหรือไต่ตาม
เสื้อผ้า การกวนแยกตัวมดแดงออกจากไข่ มา
ประดิษฐ์เป็นท่าเซ้ิง  เน้นความสนุกสนานเรา้ใจใน
แบบศิลปะการแสดงแบบชาวอีสาน 

เครื่องแต่งกาย ฝ่ายชายนุ่งผ้าถุงอีสาน
เสื้อคอกลมแขนสั้น มีผ้าขาวม้าคาดเอว และใช้
ผ้าขาวม้าโพกศีรษะ ฝ่ายหญิงสวมเสื้อแขน
กระบอก 3 ส่วน คอกลม ห่มสไบ นุ่งผ้าซ่ินมัดหมี่
สั้นแค่เข่า



ร ามวยโบราณ เป็นแสดงพ้ืนบ้านที่ 
ผสมระหว่างนาฏศิลปพ้ื์นบ้านอีสาน กับชั้น
เชิงของการต่อสู้มวยโบราณ เป็นการแสดง 
และนันทนาการ มากกว่าการต่อสู้ หรือ
เอาชนะกันอย่างจริงจัง จึงมีทั้งความอ่อน
ช้อยสวยงามและแฝงไว้ซึ่งความเขม็แข็งอยู่
ในตัวความงดงามของมวยโบราณ

แต่งกายโดยการนุ่งผ้าโจงกระเบน
แบบเตี่วหยักร้ังส้ัน ผ้าขาวม้าคาดสะเอว  
และเขียนลายสักตามร่างกาย



เรือมอันเร หรือ ลูดอันเร เป็นการ

แสดงอย่างหนึ่งในหมู่ชาวไทยเชื้อสายเขมร ใน
บริเวณอีสานใต้ มีลักษณะคล้ายการละเล่น
ลาวกระทบไม้ของไทย  คือ การร าเป็นคู่ชาย –
หญิง ร าเกี้ยวกันไปตามจังหวะดนตรี 
ประกอบการข้ามไม้ไผ่ที่เคาะตามจังหวะต่างๆ

การแต่งกาย แต่งตามแบบพ้ืนเมือง
ชาวอีสานใต้



การฟ้อนภูไทนี้ เป็นการแสดงของชาวผู้ไทหรือ

ชาวภูไทในภาคอีสาน ฟ้อนภูไทมีลักษณะท่ีแตกต่างกันไป
แต่ละจังหวัดเช่น

ฟ้อนภูไทสกลนคร ฟ้อนเพื่อบูชาพระธาตุเชิงชุม
ซ่ึงเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ผู้ฟ้อนเป็นผู้หญิงท้ังหมด 
ท่วงท่าลีลาการฟ้อนซสวยงามและอ่อนหวาน แต่งกาย
ตามแบบสตรีชาวภูไทสกลนคร และมีการสวมเล็บยาวใน
การฟ้อนร า

ฟ้อนภูไทเรณูนคร เป็นการฟ้อนที่เป็น
สัญลักษณ์ของจังหวัดนครพนม ฟ้อนเป็นคู่ชาย – หญิง 
ฟ้อนท่าต่าง ๆ เดินเป็นวงกลม ให้เข้ากับจังหวะดนตรี 
แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองสีน ้าเงินขลิบแดง



ตัวอย่างเคร่ืองดนตรีพ้ืนเมือง

พิณแคนโปงลาง



นาฏศิลปพ์ื้นเมือง
ภาคกลาง



ภาคกลางได้ชื่อว่าอู่ข้าวอู่น ้าของไทย มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น ้าหลายสาย เหมาะ
แก่การกสิกรรม ท านา ท าสวน ผู้คนมีความเป็นอยูท่ี่สุขสบาย จึงมีเวลาที่จะคิดประดิษฐ์หรือ
สร้างสรรค์ส่ิงที่สวยงามได้มาก และมีการเล่นร่ืนเริงในโอกาสต่างๆ มากมาย  ทั้งตามฤดูกาล       
ตามเทศกาลและตามโอกาสที่มีงานรื่นเริง ภาคกลางเป็นที่รวมของศิลปวัฒนธรรม การแสดงจึงมี
การถ่ายทอดสืบต่อกันและพัฒนาดัดแปลงขึ้นเรื่อยๆ และออกมาในรูปแบบของขนบธรรมเนียม
ประเพณี และการประกอบอาชีพ เช่น เต้นก าร าเคียว เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ เพลงฉ่อย              
เพลงอีแซว ลิเก ล าตัด กลองยาว เถิดเทิง เป็นต้น บางอย่างกลายเป็นการแสดงนาฏศิลปแ์บบ
ฉบับไปก็มี เช่น ร าวงพัฒนาเป็นร าวงมาตรฐาน



ลิเก เป็นการแสดงละครที่ผสม
ระหว่างการพูด การร้อง การร า และการ
แสดงกิริยาท่าทางตามธรรมชาติเข้าด้วยกัน 
โดยมีวงปี่ พาทย์บรรเลงประกอบ ผู้แสดงรับ
บทชายจริงหญิงแท้ มีบทพูด และบทร้อง
ตามท้องเรื่อง นิยมแสดงอย่าแพร่หลายใน
ภาคกลาง

แต่งกายช่วยชุดที่ประดับตกแต่ง
อย่างสวยงามตระการตา



เต้นก าร าเคียว เป็นการแสดงพื้นเมืองท่ีเก่าแก่

ของภาคกลาง ซึ่งชาวบ้านมีอาชีพการท านาเป็น
หลัก และด้วยนิสัยรักสนุกกับการเป็นเจ้าบทเจ้ากลอน 
จึงได้เกิดการเต้นก าร าเคียวขึ้น ในเนื้อเพลงจะสะท้อน
ให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ลักษณะการร า 
จะเน้นความสนุกเป็นใหญ่ มีท้ังเต้นและร าควบคู่กัน
ไป ในมือของผู้ร าข้างหนึ่งจะถือเคียว อีกข้างหนึ่งถือ
ข้าวท่ีเกี่ยวแล้ว จึงเรียกการแสดงนี้ว่า "เต้นก าร าเคียว" 
จะเล่นกันในฤดูเกี่ยวข้าว

การแต่งกาย ฝ่ายชายจะนุ่งกางเกงขาก๊วยและ
เสื้อกุยเฮงสีด า มีผ้าขาวม้าคาดพุงสวมงอบไม่สวม
รองเท้า ฝ่ายหญิงจะนุ่งโจงกระเบนและเสื้อกระบอกสีด า
ท้ังชุด ทัดดอกไม้ท่ีหูขวาและไม่สวมรองเท้าเช่นกัน 



ร าโทน เป็นการละเล่นพื้นบ้านอย่างหนึ่ง

ของภาคกลาง ท่ีนิยมเล่นกันแถวท้อถิ่นบางจังหวัด
ค าว่า "ร าโทน" สันนิษฐานว่าเรียกชื่อจากการเลียน
เสียงเครื่องดนตรีประกอบจังหวะที่เป็นหลักคือ 
"โทน" ลักษณะเป็นการร าคู่ระหว่างชายหญิงให้เข้า
กับจังหวะโทและเนื้อหาของบทเพลงซ่ึงเป็นการร่าย
ร าท่ีเป็นแบบพื้นบ้าน บทร้องมีหลายลักษณะ                      
เริ่มต้ังแต่ไหว้ครู ชมโฉม เกี้ยวพาราสี บทหยอกเย้า 
และบทพรอดพร ่า
ร ่าลาจากกัน

การแต่งกายแต่งได้ท้ังแบบพื้นเมืองและ
แบบสมัยนิยม



ร าสีนวล เป็นการแสดงพ้ืนเมืองภาคกลาง
ที่อวดลีลา ท่าร าที่อ่อนช้อยงดงาม การแต่งกายที่
สวยงาม เป็นกิริยาอาการของหญิงสาวแรกรุ่น                     
ที่สนุกสนานรื่นเริง จัดเป็นการร าหมู่ที่ใช้ผู้หญิง
แสดงล้วน

ลักษณะการแต่งกายจะห่มสไบ นุ่งโจง
กระเบนหรือนุ่งจีบหน้านางก็ได้ ปล่อยผม ทัด
ดอกไม้ด้านซ้าย ใส่เครื่องประดับสวยงาม



ร าเหยย่ เป็นการร าประกอบเพลง นิยมเล่นเพื่อ
ผ่อนคลายจากการท าไร่ท านา ท่าร าที่พบ คือ ท่านอนวัน 
ท่าต้อน และท่าร าอิสระตามวิถีชาวบ้าน ผู้เล่นปรบมือ
ประกอบจังหวะ การแต่งกายแต่งแบบพ้ืนบ้านภาคกลาง 
อุปกรณ์การแสดง คือ ผ้า ใช้เป็นสญัลักษณ์ของการจับ
จองระหว่างชายหญิง 

ร าเหยย่ กรมศิลปากร ปรับปรุงกระบวน ท่าร า
จากร าเหยย่รูปแบบประยุกต์ของต าบลบ้านเก่า อ าเภอ
เมือง กระบวนท่าร าน าท่าร าแม่บทเป็นท่าร าเฉพาะ เช่น ท่า
สอดสร้อย ท่าผาลา ท่านางนอน เป็นต้น ใช้ผ้าเป็น
อุปกรณ์ประกอบการแสดง



ตัวอย่างเคร่ืองดนตรีพ้ืนเมือง

โทน
ระนาดเอก

กลองยาว



นาฏศิลปพ์ื้นเมือง
ภาคใต้ 



ภาคใต้มีอาณาเขตติดกับทะเลฝ่ังตะวันตกและตะวันออก ทางด้านใต้ติดกับมลายู 

ท าให้รับวัฒนธรรมของมลายูมาบ้าง ประชากรจึงมีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและบุคลิกบางอย่างที่คล้ายคลึงกันคือ พูดเร็ว อุปนิสัยว่องไว ตัดสินใจ รวดเร็ว 

เด็ดขาด มีอุปนิสัยรักพวกพ้อง รักถิ่นที่อยู่อาศัย และศิลปะวัฒนธรรมของตนเอง



นาฏศิลปพ้ื์นเมืองภาคใต้อาจแบ่งตามกลุ่มวัฒนธรรมได้ 2 กลุ่มคือ

➢ วัฒนธรรมไทยพุทธ ได้แก่ การแสดงโนรา หนังตะลุง เพลงบอก เพลงนา 

➢ และวัฒนธรรมไทยมุสลิม ได้แก่ รองเง็ง ซ าแปง มะโย่ง ลิเกฮูลู และซิละ 

ภายหลังได้มีระบ าที่ปรับปรุงจากกิจกรรมในวิถีชีวิตต่างๆ เช่น ระบ าร่อนแร่ ระบ า

กรีดยาง ระบ าปาเต๊ะ เป็นต้น



โนรา หรือ มโนห์รา เป็นการละเล่น
พ้ืนเมือง ที่สืบทอดกันมานานและนิยมกันอย่าง
แพร่หลายในภาคใต้ เป็นการละเล่นที่มีทั้ง                     
การร า การร้อง บางส่วนเล่นเป็นเรื่อง และแสดง
ตามคติความเชื่อที่เป็นพิธีกรรมเรียกว่า “โนรา
โรงคร”ู

การแต่งกาย แต่งด้วยชุดที่เลียนแบบ
จากเครื่องทรงกษัตริย์ ร้อยด้วยลูกปัดหลากสี
ขนาดเล็ก มีเครื่องประดับศีรษะเรียกว่า “เทริด” 
(เซิด) และสวมเล็บยาวสวยงาม



ระบ าชนไก่ ประดิษฐ์ท่าร าขึ้นมาโดยน า

การละเล่น ตีไก่ หรือชนไก่ อาการกิริยาการไซร้
ขน การขัน และการชนกันของไก่ มาจัดท าเป็น
การแสดงในรูปแบบนาฏศิลป ์โดยเพ่ิมความ
สนุกสนานโดยมีการเชียร์เพื่อให้ได้อารมณ์
มากขึ้น ใช้ดนตรีภาคใต้ประกอบการแสดง

การแสดงชุดนี้ผู้แสดงจะแต่งกายด้วย
ชุดที่ตัดเย็บเลียนแบบขนไก่ และมี
เครื่องประดับศีรษะเป็นหัวไก่



ระบ าร่อนแร่ เป็นระบ าท่ีปรับปรุงขึ้นตาม

ลีลาท่าทางในการประกอบอาชีพร่อนแร่ของชาวใต้  
ต้ังแต่ออกจากบ้านไปหาแร่ ร่อนแร่ ตากแร่ และพา
กันกลับบ้าน จัดแสดงถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
เม่ือครั้งเสด็จพระราชด าเนินเยือนภาคใต้เป็นครั้ง
แรก ในป ีพ.ศ. 2502 โดยใช้เพลง "ตลุงราษฎร์” 
ประกอบการแสดง

การแต่งกาย นุ่งผ้าปาเต๊ะ สวมเสื้อพื้นเมือง
ภาคใต้ที่เรียกว่า ย่าหยา หรือ บานง 

มีอุปกรณ์ประกอบการแสดงเรียกว่า เลียง



รองเง็ง เป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านใน

กลุ่มชาติพันธุ์มลายู ที่นิยมแพร่หลายในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นการ
แสดงที่ส่ือถึงการเกี้ยวพาราสีกันระหว่างหนุ่มสาว 
ซึ่งมีวิวัฒนาการมาจากการเต้นร าพ้ืนเมืองของ
ชาวสเปน โปรตุเกส ที่น ามาแสดงในแหลมมลายู 
เมื่อคราวได้เข้ามาติดต่อการค้า จากนั้นชาวมลายู
ได้น ามาดัดแปลง และเรียกการเต้นร าแบบนี้ว่า 
“รองเง็ง” 

การแต่งกาย แต่งชุดพ้ืนเมืองของชาวไทย
มุสลิม



สิละ เป็นการแสดงประเภทศิลปะการต่อสู้
ปอ้งกันตัวของชาวไทยมุสลิม รูปแบบของการแสดงจะ
น ากระบวนการต่อสู้ที่มีท่วงท่าที่ทะมัดทะแมง                   
มาสอดแทรกด้วยลีลาท่าที่อวดความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อแขน ขา และยังมีการใช้ลีลานิ้วมือท่ีพล้ิวไหว
สอดคล้องกับท่วงท านองเพลงช้า เร็วที่บรรเลง
ประกอบการแสดง

นอกจากนี้ความนิ่งของนักแสดงท่ีสงา่ด้วย
ท่าทางและการสวมใส่เครื่องแต่งกายแบบองครักษ์
ตามแบบฉบับของทหารมลายูในอดีต ท าให้การแสดง
สิละมีเสน่ห์ที่น่าติดตามจนจบการแสดง

แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองผู้ชายชาวไทยมุสลิม



ตัวอย่างเคร่ืองดนตรีพ้ืนใต้ (ไทยพุทธ)

ทับ
กลองตุ๊ก โหม่ง

แตระฉิ่ง

ปี่



ตัวอย่างเคร่ืองดนตรีพ้ืนใต้ (ไทยมุสลิม)

ร ามะนา ฆ้อง ไวโอลิน

แมนโดริน

แอคคอเดยีน

ฉิ่ง ฉาบ



จบการน าเสนอแล้ว
นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูล

เพ่ิมเติม และ ชมตัวอย่างการแสดง
ได้จาก www.youtube.com


