
การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ 
 

ละครซอ 
 ละครซอ เป็นละครที่เล่นในคุ้มหลวงเจ้านายเชียงใหม่ ผู้แสดงเป็นชายล้วน ด าเนินเรื่องตามบทขับซอ
เรื่องต่างๆ เช่นเจ้าหงษ์หิน เรื่องเจ้าสุวัตรกับนางบัวค า เรื่องเต่าน้อยอองค า (กระดองทองค า)เรื่องไก่น้อยดาววี  

ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงใช้วงปี่พาทย์ผสมซออู้ บรรเลง และบางตอนก็ใช้ปี่จุม  
ลักษณะเครื่องแต่งกายของผู้แสดงเป็นชุดพ้ืนบ้านภาคเหนือ ชาย นุ่งกางเกงขาครึ่งแข้งเสื้อม่อฮ่อม

ผ้าขาวม้าคาดเอว หรือโพกศีรษะ หญิง นุ่งซิ่นยาวกรอมเท้า เสื้อแขนสามส่วน ตามลักษณะของตัวแสดงอาจมี
ฟ้อนผสมท่าทางอ่ืนๆ การแสดงชุดนี้ใช้เวลาแสดงประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมง 

 
จ๊าดไต (ลิเกไต) 

 จ๊าดไต เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ หรือที่เรียนว่าชาวไต ดัดแปลงมาจากการเล่นเฮ็ดความ 
เป็นการขับร้องชนิดหนึ่ง การด าเนินเรื่องคล้ายลิเก โดยจะบรรยายถึงความรักความห่วงใยญาติพ่ีน้องที่อยู่ต่าง
แดน นิยมแสดงอยู่เฉพาะในจังหวัดแม่ฮ่องสอน การแสดงจะเริ่มจากผู้แสดงประกาศว่าจะเล่นเรื่องอะไร ใคร
แสดงเป็นตัวอะไร จากนั้นจะไหว้ครูและพรมน้ ามนต์ผู้แสดงตลอดจนผู้ดูด้วย การด าเนินเรื่องจะเริ่มจากน าเอา
ต านานของชาวไตมาเล่า ใช้ลีลาท่าทางของการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบมาแสดงด้วย  

ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง ใช้ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ และกลองของชาวไทยใหญ่ 
ผู้แสดงสวมชุดพ้ืนบ้านชาวไทยใหญ่ ไม่ปรากฏท่าร าในการแสดง แต่อาจใช้ลีลาการต่อสู้แบบฟ้อนเจิง

หรือฟ้อนดาบ เวลาแสดงประมาณ 1 ชั่วโมง 
 

ฟ้อนเทียน 
ฟ้อนเทียน เป็นการฟ้อนของชาวไทยภาคเหนือ ผู้ฟ้อนถือเทียนจุดไฟมือละเล่มทั้งสองมือตามปกติใช้

ฟ้อนในที่กลางแจ้ง ในเวลากลางคืน ความสวยงามอยู่ที่ใช้ผู้ฟ้อนเป็นจ านวนมาก และแสงเทียนที่เป็นประกาย
ขณะที่เคลื่อนไหวไปตามลีลาของเสียงเพลง การฟ้อนนี้แต่เดิมมาคงใช้เป็นการฟ้อนสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และพิธีส าคัญในคุ้มเจ้าหลวง รูปแบบการฟ้อนที่ปรากฏอยู่นี้ พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ทรงให้ครูฟ้อนในคุ้ม
ปรับปรุงรูปแบบขึ้น และให้ฟ้อนถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว คราวเสด็จประพาสมณฑลพายัพ
เมื่อพ.ศ. 2469 ต่อมา นางลมุล ยมะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากรได้
ฝึกหัดจดจ าน ามาถ่ายทอดให้กับศิลปินและนักเรียนของกรมศิลปากรสืบมา  

ดนตรีประกอบการแสดงฟ้อนเทียนนี้ ใช้วงดนตรีพ้ืนเมืองหรือวงปี่พาทย์ บทร้องเป็นบทพระนิพนธ์
ของพระราชชายา เจ้าดารารัศม ีต่อมาภายหลัง นายมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญด้านดุริยางค์ไทยกรมศิลปากร
และศิลปินแห่งชาติได้ประพันธ์ขึ้นใหม่ ประกอบด้วย บทเกริ่นท านองโยนก ซอยิ้นและจ่อยเชียงแสนแต่
เนื่องจากมีความยาวปัจจุบันจึงตัดลงเหลือเพียงท าน้องซอยิ้นดังนี้ 



บทร้องท านองซอยิ้น 
ปวงข้าเจ้า  ยินดีที่เนา  ในถิ่นไทยสถาน 

ระเริงระรื่น   ชุ่มชื่นใจบาน  ทุกสิ่งเทดศาน  ติสุขนานา 
 เบิ่งดอกไม้  ก็งามวิไล  ละออพอตา  
หลายสีเลอสรรค์   หลากพันธุ์ผกา  กลิ่นรื่นนาสา  พาใจใฝ่ชม 
 ปวงประชา  ยลพักตร์ลักขณา  ทรงงามข าคม 
หน้าตาชื่นบาน   ส าราญอารมณ์  จิตน้อยนิยม  โอบอ้อมอารี  

มั่นรักษา  พุทธศาสนา  แนบดวงฤดี    
ส่งเสริมศิลปะ   บ่ละประเพณี  ผูกมิตรไมตรี  ตรึงชาติชนปวง 

การแต่งกาย แต่งกายตามแบบกุลสตรีชาวเหนือ นุ่งซิ้นป้ายลายขวาง สวมเสื้อแขนกระบอกห่มสไบ 
มุ่นผมประดับดอกไม้ ถ้าเป็นแบบแผนของคุ้มเจ้าหลวง ผู้แสดงต้องสวมก าไลเท้า 

ลักษณะท่าร า เป็นการร่ายร าตามท านองเพลง มีจุดประสงค์เพ่ือเป็นการฟ้อนบวงสรวงหรือฟ้อน
ต้อนรับตามประเพณีของชาวเหนือ 

ความยาวของชุดการแสดงโดยประมาณ ใช้เวลาประมาณ 10 – 12 นาที (มีบทร้อง) ใช้เวลาประมาณ 
5 – 8 นาที (ไม่มีบทร้อง) 

 

ฟ้อนเล็บ 
ฟ้อนเล็บเป็นการฟ้อนของชาวไทยภาคเหนืออีกแบบหนึ่ง กระบวนการฟ้อนร าเช่นเดียวกับชุดฟ้อน

เทียน เพียงแต่ไม่ถือเทียน ผู้ฟ้อนสวมเล็บยาวทุกนิ้ว เว้นแต่นิ้วหัวแม่มือ นิยมฟ้อนในเวลากลางวัน ใช้ผู้ฟ้อน
จ านวนมาก เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือโดยเฉพาะ รูปแบบการฟ้อนมีอยู่ 2 แบบ คือ 
แบบพ้ืนเมือง หรือฟ้อนเมืองและแบบคุ้มเจ้าหลวง 

การฟ้อนเล็บของกรมศิลปากรได้รับรูปแบบการฟ้อนแบบคุ้มเจ้าหลวง ซึ่งได้รับการปรับปรุงแบบใน
สมัยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ต่อมาได้น ามาเผยแพร่ที่กรุงเทพฯ ในคราวสมโภชพระเศวตคชดชน์ดิลก 
ช้างเผือก ในรัชกาลที่ 7 เมื่อ พ.ศ. 2470 แล้วนางลมุล ยมะคุปต์ ผู้เชี่ยนชาญการสอนนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏ
ศิลป กรมศิลปากร ได้ฝึกใคณะละครหลวงในรัชกาลที่ 7 จดจ าไว้ ภายหลังได้ถ่ายทอดกันสืบมา 

ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงใช้วงดนตรีภาคเหนือหรือวงปี่พาทย์โดยมีบทร้องดังนี้ 
 ตี๊ปาโม่ปา อ้า  ช่างไชยา โอมองโล๊ะ 

แลเปี๊ยว  มะลันโซ    มโหลา  ล ามะแจ้  ต๊ีปา ตะแน 
  ป้านป่านโต้เว   เห  เต้ เต โล่ ทา อ่า เต เต้ โลทา 
กิ๊ด แต่โซ โกลั่นเปียว   แนโล่เอตั้งโมล่า 
 การแต่งกาย ผู้แสดงแต่งกายตามแบบกุลสตรีชาวเหนือ นุ่งซิ่นป้ายลายขวาง สวมเสื้อแขนกระบอก 
ห่มสไบ มุ่นผมประดับดอกไม้ ถ้าเป็นแบบแผนของคุ้มเจ้าหลวง ผู้แสดงต้องสวมก าไลเท้า  



 ลักษณะท่าร า เป็นการร าตามท านองเพลง มีจุดประสงค์เพ่ือเป็นการฟ้อนบวงสรวง หรือ ฟ้อนต้อนรับ
ตามประเพณีของชาวเหนือ 
 การแสดงชุดนี้ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที (มีบทร้อง) และ 5-8 นาที (ไม่มีบทร้อง) 
 

ฟ้อนเจิง 
 การฟ้อนเจิงเป็นการแสดงลีลาท่าทางของการต่อสู้ด้วยมือเปล่าในสมัยโบราณของภาคเหนือโดยผู้
แสดงจะย่างตั้งแต่ 3 ขุม ถึง 38 ขุม (ย่าง คือ การก้าวเดินอย่างระแวดระวัง และมีลักษณะท่าทางน่าเกรงขาม 
เป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้) ใช้กลอง 1 ใบ เป็นเครื่องดนตรีประกอบ 
 ผู้แสดงสวมกางเกงขาสามส่วน เสื้อม่อฮ่อม โพกศีรษะ 
 การแสดงชุดนี้ ใช้เวลาแสดงประมาณ 10-30 นาท ี
 

ฟ้อนดาบ 
 ฟ้อนดาบ เป็นศิลปะการแสดงลีลาท่าทางในการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมีดดาบของชาวเหนือ โดยผู้แสดง
จะย่างไปข้างหน้า ถอยหลัง หันซ้าย ขวา ในลักษณะของการระวังตัว ระวังคู่ต่อสู้  ปัจจุบันใช้แสดง
ความสามารถในการใช้ดาบติดไว้ตามร่างกายเป็นจ านวนหลายเล่ม อีกมือหนึ่งจะถือปลอกมีดไว้ปิดป้อง มีมา
แต่สมัยโบราณ ใช้กลองสะบัดชัยตีประกอบจังหวะ 
 ผู้แสดงสวมชุดพื้นบ้านภาคเหนือ (นุ่งกางเกงครึ่งแข้ง สวมเสื้อม่อฮ่อม มีผ้าขาวม้าคาดเอว) 
 การแสดงชุดนี้ ใช้เวลาแสดงประมาณ 10-30 นาท ี
 

ตบมะผาบ 
 ตบมะผาบ เป็นการแสดงความสามารถของผู้ชายในการต่อสู้ด้วยมือเปล่า มีมาแต่โบราณ 
 ผู้แสดงนุ่งกางเกงขาสามส่วนแบบพ้ืนบ้าน มีผ้าขาวม้าคาดเอว จะย่างแบบระมัดระวัง ใช้ฝ่ามือทั้งสอง
ข้างตบไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างรวดเร็ว คล่องแคล่ว ว่องไว ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า โดยใช้กลอง
ตีประกบจังหวะ ใช้เวลาแสดงประมาณ 10-30 นาท ี
 

ฟ้อนเงี้ยว 
 เงี้ยว หมายถึง ชาวไทยใหญ่ในสหภาพเมียนมา การแสดงฟ้อนเงี้ยวเป็นชุดการแสดงที่ศิลปินชาวไทย
ใหญ่คิดค้นขึ้น ต่อมาได้แพร่หลายเข้ามาในคุ้มเจ้าหลวง เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี 
โปรดให้ นางหลง บุญจูหลง น ารูปแบบการแสดงชุดฟ้อนเงี้ยวของเดิมน ามาปรับปรุง เรียกว่า เงี้ ยวปนเมือง 
และได้ฝึกซ้อมจดจ าสืบมา ต่อมาเมื่อนางลมุล ยมะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป กรม
ศิลปากร ได้มีโอกาสไปเป็นครูในคุ้มนั้น เมื่อกลับลงมากรุงเทพฯ จึงน ามาถ่ายทอดให้เป็นชุดการแสดงของกรม
ศิลปากรสืบมา ลักษณะท่าร าที่เป็นการร าตามท านองเพลง โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเป็นการอวยพรให้แก่ผู้ชม 
 ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงใช้วงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือหรือวงปี่พาทย์โดยมีบทร้องดังนี้ 



 

ฟ้อนแง้น 
 ฟ้อนแง้น เป็นการฟ้อนแบบพ้ืนบ้านประกอบวงซอคั่นระหว่างการขับซอ เป็นการแสดงความสามารถ
เฉพาะตัว ฟ้อนได้ท้ังชายและหญิง การฟ้อนนิยมฟ้อนครั้งละ 1 คน เพื่อความสนุกสนานและผ่อนคลายอารมณ์
จากการฟังการขับซอ ไม่มีแบบแผนที่แน่นอน ส่วนใหญ่ผู้ฟ้อนจะแอ่นตัวไปข้างหลังจนศีรษะจรดพ้ืน ยืนอยู่กับ
ที่ขากางออก 
 ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง ใช้วงสะล้อ ซึง ปี่จุม เป็นเครื่องดนตรีประกอบ 
 ผู้แสดงแต่งกายแบบพ้ืนเมืองภาคเหนือ ชายนุ่งกางเกงขาสามส่วน สวมเสื้อม่อฮ่อมผ้าขาวม้าคาดเอว 
หญิง นุ่งซิ่นยาวกรอมเท้า สวมเสื้อแขนสามส่วน หรือเสื้อม่อฮ่อมก็ได้ 
 การแสดงชุดนี้ใช้เวลา 10-30 นาท ี
 

ฟ้อนว ี
 ค าว่า “วี” เป็นค าพ้ืนเมืองของภาคเหนือ แปลว่า “พัด” ซึ่งน ามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่น พัด
ให้คลายร้อน พัดไล่ยุงหรือแมลง วีของภาคเหนือมีหลายลักษณะ 
 วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ ได้น าวีมาสร้างสรรค์ เป็นชุดการแสดง ครั้ งแรก แสดงในงาน
ศิลปวัฒนธรรม และนิทรรศการของสถานศึกษา เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี นายค า กาไวย์ ครูสอนนาฏศิลป์พ้ืนเมืองของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศิลปินแห่งชาติ ให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการประดิษฐ์ท่าร า โดยน าวิธีการและประโยชน์ของการใช้ “วี” ในลักษณะต่าง ๆ ตาม
ท่าทางธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นท่าร าที่อ่อนช้อย แสดงให้เห็นถึงอารมณ์รื่นเริงสนุกสนานของหญิงล้านนา 
 ท่าร าทั้งหมดมี 15 ท่า เช่น ท่าป้าวก๋อยใบ ท่าบัวบาน ท่ารอลม ท่าวีผมตากแดด ท่ายืนกาดกล้าไปมา 
เป็นต้น 
 ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงฟ้อนวินี้ ใช้วงประสมของเครื่องดนตรีพ้ืนเมืองภาคเหนือ ประกอบด้วย 
สะล้อใหญ่ สะล้อกลาง สะล้อเล็ก ซึงใหญ่ ซึงกลาง ซึงเล็ก ปี่จุม กลองพ้ืนเมือง 
 การแต่งกายของผู้แสดง นุ่งซิ่นตีนจก สวมเสื้อคอกลมเข้ารูปแขนสามส่วน สไบคล้องคอ เครื่องประดับ
เข็มขัด สร้อยคอ ก าไลข้อมือ ต่างหู เกล้าผมมวยสูงดึงช่อผมสูงจากมวยปักปิ่น ดัดแปลงปรับปรุงจากข้อมูลการ
แต่งกายของหญิงสาวล้านนา จากจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระสิงห์วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ และวัดภูมินทร์ 
จังหวัดน่าน 
 การแสดงชุดนี้ใช้เวลา 10 นาท ี

 

ฟ้อนกมผัด 
 ค าว่า กม คือ โคมไฟ ผัด คือ หมุน คือ ฟ้อนโคมไฟที่หมุนได้ เป็นภาษาถ่ินภาคเหนือ กมผัดหรือโคม
ไฟหมุนเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเพณีเดือนยี่เป็งในจังหวัดเชียงใหม่ 



 ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง ใช้วงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ ประกอบด้วย สะล้อ ซึง ปี่จุม โหม่ง ฉาบ
เล็ก กลองพ้ืนเมือง  
 การแต่งกาย เน้นความสวยงามและเหมาะสมในการแสดง ประดิษฐ์จากรูปแบบการแต่งกายพ้ืนเมือง
ชาย-หญิงชาวเชียงใหม่ ชายนุ่งกางเกงพ้ืนเมืองขายาวเสื้อพ้ืนเมือง แขนยาวมีผ้าคาดเอวผ้าโพกศีรษะสีน้ าตาล
อ่อน ผ้าพาดไหล่ หญิง นุ่งซิ่นพ้ืนเมือง สวมเสื้อชั้นในเสื้อชั้นนอกเป็นผ้าป่านมีระบาย เครื่องประดับมีเข็มขัด 
สร้อยคอ ต่างหู  
 ลักษณะท่าร า ผู้แสดงชายแห่แหนกมพัดประดับตามซุ้มประตู ผู้แสดงหญิงถือโคมไฟห้อยชวนชายไปดู
กมผัดและร่วมฟ้อนร า  
 การแสดงชุดนี้ใช้เวลาแสดงประมาณ 12 นาที 
 

ฟ้อนที 
 ค าว่า “ที” หมายถึง “ร่ม” เป็นค าภาษา “ไต” ใช้เรียกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน “ที” ทางภาคเหนือมี
ลักษณะและรูปทรงแตกต่างกันไปแต่ละจังหวัด “ที” ที่ชาวแม่ฮ่องสอนนิยมใช้มีรูปทรงสวยน ามาใช้อุปกรณ์
ประกอบการร าได้ 
 การแสดงชุดนี้น าร่มมาใช้ประกอบลีลานาฏศิลป์โดยมีท่าฟ้อนเหนือของเชียงใหม่ผสมกับท่าร าไตของ
แม่ฮ่องสอน มีการแปรแถว และลีลาการใช้ร่มในลักษณะต่าง ๆ ที่งดงาม เช่น การถือร่ม การกางร่ม การหุบร่ม 
เป็นต้น 
 ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง ใช้ดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือประสมวง ได้แก่ สะล้อกลาง สะล้อเล็ก ซึง
ใหญ่ ซึงกลาง ซึงเล็ก ขลุ่ย กรับคู่ กลองพ้ืนเมือง 
 การแต่งกาย มุ่งเน้นความสวยงามของเครื่องแต่งกายตามประเพณีนิยมทางภาคเหนือ แบ่งเป็น 2 
แบบ คือ แบบหญิงไทลื้อ และแบบหญิงล้านนา 

แบบไทลื้อ นุ่งซิ่นลายขวาง เสื้อปั๊ด เกล้าผมสูงประดับดอกไม้เงิน ผ้าเคียนศีรษะ ประดับก าไล
ข้อมือ ต่างหู 

แบบล้านนา นุ่งซิ่นตีนจก ผ้าคาดเอว เสื้อเข้ารูปแขนยาว เกล้าผมมวยตั้งกระบังผมหน้าสูง 
ประดับดอกไม้เงิน เครื่องประดับมีเข็มขัด ก าไลข้อมือ สร้อยคอ ต่างหู 

การแสดงชุดนี้ใช้เวลาแสดงประมาณ 10 นาที 


