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(ก) 

ค าน า 
 

   การแสดงนาฏศิลป์ไทย  เป็นศิลปะการแสดงอนัทรงคุณค่าและมีเอกลกัษณ์เป็นท่ีภาคภูมิใจของ 
คนไทยทั้งชาติ  แต่ก าลงัจะลบเลือนหายไปจากความทรงจ าของคนไทย  จึงเป็นเร่ืองท่ีคนไทยทุกคนควร
ตระหนกั เพราะปัญหาเส่ือมถอยมิใช่เป็นเร่ืองของการแสดงนาฏศิลป์ไทยเท่านั้น  แต่รวมถึงส านึกใน 
ความเป็นชาติ ความมีเอกราชและมีผลถึงความมัน่คงของชาติอีกดว้ย 
 การแกปั้ญหาดงักล่าวแมจ้ะยากล าบาก  แต่เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งท าเร่งด่วนดว้ยการส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรมของชาติ  โดยใชก้ระบวนการทางการศึกษาสร้างความตระหนกั ใหค้วามรู้ ความสนใจ 
และประสบการณ์อยา่งต่อเน่ืองแก่เยาวชน จะส่งผลใหก้ารสืบทอดศิลปวฒันธรรมเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง   
การจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัการแสดงนาฏศิลป์ไทย เป็นวถีิทางหน่ึง  ท่ีจะช่วยฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรม 
ของชาติ ใหก้ลบัมาเป็นท่ีสนใจอีกคร้ัง   
 การจดัท าชุดการสอน นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ระบ าอญัมณีศรีท่าใหม่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระ
นาฏศิลป์) ช่วงชั้นท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อใชเ้ป็นคู่มือในการเรียนรู้เก่ียวกบันาฏศิลป์ไทยของนกัเรียน 
และเป็นการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการขาดหนงัสือหรือเอกสาร ท่ีนกัเรียนตอ้งใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ และด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาสาระท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และเจตนารมณ์ของหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ประกอบดว้ยสาระการเรียนรู้ท่ีส าคญัคือ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั
นาฏศิลป์ไทย นาฏยศพัทแ์ละภาษาท่าร าทางนาฏศิลป์ท่ีน ามาใชใ้นการแสดงนาฏศิลป์ไทย องคป์ระกอบ 
และการปฏิบติัท่าร านาฏศิลป์ไทยชุดต่างๆ  โดยน าเสนอทั้งส่วนท่ีเป็นองคค์วามรู้ ทกัษะท่ีเกิดจาก
กระบวนการ หรือขั้นตอนการฝึกปฏิบติัและคุณลกัษณะท่ีดีงาม 

การจดัท าชุดการสอน นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ระบ าอญัมณีศรีท่าใหม่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
(สาระนาฏศิลป์) ช่วงชั้นท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ฉบบัน้ีไดรั้บความกรุณาเป็นอยา่งยิง่จาก คุณครู 
ดร.ววิฒัน์  เพชรศรี ครูเช่ียวชาญโรงเรียนสฤษดิเดช จงัหวดัจนัทบุรี  และคุณครูหม่อมหลวงวสุิทธิพงษ ์  
วไิลวงศ ์ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จงัหวดัจนัทบุรี ตลอดจนฝ่ายบริหารคณะครู 
โรงเรียนเทศบาลวดัไผล่อ้ม ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ไดก้รุณาแนะน า ช้ีแนะ ปรับปรุงแกไ้ขจนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
จึงขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี  ขอขอบคุณท่านเจา้ของหนงัสือ ต ารา หรือเอกสารท่ีไดน้ ามาอา้งอิง 
ทุกท่าน  และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ เอกสารชุดการสอน นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ระบ าอญัมณีศรีท่าใหม่ สาระ 
การเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) ช่วงชั้นท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ฉบบัน้ีจะอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ของนกัเรียน และอ านวยประโยชน์ใหแ้ก่ท่านผูอ่้านบา้งไม่มากก็นอ้ย  หากมีขอ้ผิดพลาดประการใด 
ผูเ้ขียนขอนอ้มรับค าแนะน าดว้ยความเตม็ใจ 
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       นางพชัรี  เกษมกุลดิลก 
ข 

 
ค านิยม 

 
เอกสารชุดการสอน นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ระบ าอญัมณีศรีท่าใหม่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ  

(สาระนาฏศิลป์) ช่วงชั้นท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 นบัวา่เป็นเอกสารท่ีมีความเหมาะสมกบั 
วฒิุภาวะของผูเ้รียนเป็นอยา่งยิง่ มีเน้ือหาสาระ ภาพประกอบชดัเจน สวยงาม ผูเ้รียนและผูส้นใจ
สามารถศึกษาคน้ควา้ท าความเขา้ใจและปฏิบติัตามได ้อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมศิลปะการแสดง 
ของไทย ใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย ส่งผลใหก้ารสืบทอดศิลปวฒันธรรมดา้นนาฏศิลป์ 
ของชาติเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองในนามของโรงเรียนเทศบาลวดัไผล่อ้ม อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี 
ขอช่ืนชมในความสามารถความเพียรพยายามและความตั้งใจจริงของคุณครูพชัรี  เกษมกุลดิลก ท่ีได้
จดัท าชุดการสอนนาฏศิลป์สร้างสรรค ์ระบ าอญัมณีศรีท่าใหม่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 (สาระนาฏศิลป์) ช่วงชั้นท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ข้ึน ส่งผลใหง้านวชิาการของโรงเรียน 
พฒันาต่อไป 

 
 
 
 
                                              (นายปัญญา  ศิริคง) 
        ผูอ้  านวยการโรงเรียนเทศบาลวดัไผล่อ้ม  
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ค 

 
ค านิยม 

 
เจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2545 

หมวด 4 วา่ดว้ยแนวทางการจดัการศึกษา ก าหนดวา่ การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคน 
มีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดั 
การศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน สามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ ในการจดั
สาระการเรียนรู้และกิจกรรมตอ้งสอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียน โดยเนน้ความส าคญัของ
ความรู้ดา้นวชิาการ ดา้นศิลปวฒันธรรมและทกัษะการประกอบอาชีพ 
 การท่ีคุณครูพชัรี  เกษมกุลดิลก ไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถ มีความวริิยะอุตสาหะ ทุ่มเท 
ก าลงัความคิด ก าลงัใจ ในการจดัท าชุดการสอนนาฏศิลป์สร้างสรรค ์ระบ าอญัมณีศรีท่าใหม่  
สาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ช่วงชั้นท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จึงนบัวา่เป็นประโยชน์ยิง่
ส าหรับการเรียนรู้ของผูเ้รียน และครูผูส้อนนาฏศิลป์ท่านอ่ืนๆ ตลอดจนเป็นความกา้วหนา้ 
ทางวชิาการในวงวชิาชีพอีกดว้ย 

 
 
 
 
                (นายปิยะรัตน์  บ ารุงสุข) 
      ผูอ้  านวยการสถานศึกษา โรงเรียนวดับุญญาวาสวหิาร 
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ระบ ำระบ ำอัญมณีศรรศ า่ำหมณาอัญมณีศรรศ า่ำหมณา   
ประวญติควำณเป็นณำ 
 ระบ ำอญัมณีศรีท่ำใหม่ เป็นผลงำนนำฏศิลป์สร้ำงสรรคข์องโรงเรียนเทศบำลวดัไผล่อ้ม 
ต ำบลยำยร้ำ  อ ำเภอท่ำใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ท่ีนำงพชัรี  เกษมกุลดิลก ครูโรงเรียนเทศบำลวดัไผล่อ้ม 
ไดส้ร้ำงสรรคข้ึ์น โดยมีจุดมุ่งหมำยท่ีตอ้งกำรสืบสำน เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน
อนัน่ำภำคภูมิใจของอ ำเภอท่ำใหม่ จงัหวดัจนัทบุรีในรูปแบบของกำรแสดงนำฏศิลป์ไทย  
 
 ระบ ำอญัมณีศรีท่ำใหม่เกิดจำกแรงบนัดำลใจในควำมรัก ควำมภำคภูมิใจท่ีมีต่อ  
อ ำเภอท่ำใหม่ จงัหวดัจนัทบุรีอนัเป็นแผน่ดินถ่ินอำศยั และตอ้งกำรเผยแพร่ควำมงดงำม ควำมอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติของอ ำเภอท่ำใหม่ โดยเฉพำะควำมประทบัใจในควำมงำมของ 
อญัมณีชนิดต่ำงๆ ซ่ึงเป็นทรัพยำกรท่ีมีอยูม่ำกมำยในอ ำเภอท่ำใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ตำมค ำขวญั
ประจ ำจงัหวดัท่ีวำ่  “ น ้ำตกลือเล่ือง เมืองผลไม ้พริกไทยพนัธ์ุดี อัญมณีศณำกเมลอืั เส่ือจนัทบูร”    
จำกแรงบนัดำลใจดงักล่ำวผสำนรวมกบัจินตนำกำรของผูป้ระดิษฐ ์  ท ำใหเ้กิดกำรสร้ำงสรรค์
ระบ ำอญัมณีศรีท่ำใหม่ข้ึน ในรูปแบบของกำรแสดงนำฏศิลป์ไทยท่ีน ำเสนอใหเ้ห็นถึงควำมงำม
ของอญัมณีชนิดต่ำงๆ ท่ีงดงำมทรงคุณค่ำอนัเป็นควำมภำคภูมิใจยิง่ของชำวอ ำเภอท่ำใหม่ จงัหวดั
จนัทบุรี   
 

 โอักำส่ศห่ช้หนกำรแสดง 
ระบ ำอญัมณีศรีท่ำใหม่น้ี  น ำออกแสดงเผยแพร่คร้ังแรกในงำนประเพณีสงกรำนต ์

ของต ำบลท่ำใหม่ เม่ือปีพ.ศ. 2550 จำกนั้นไดน้ ำมำปรับปรุงใหมี้ควำมเหมำะสมสวยงำมและถูกตอ้ง
ตำมหลกักำรแสดงนำฏศิลป์ไทยยิง่ข้ึน โดยน ำออกแสดงในงำนนกัขตัฤกษต่์ำงๆ งำนพิธีกำรอนัเป็น
มงคล หรืองำนร่ืนเริงทัว่ไป เช่น งำนเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษำฯ 12 สิงหำมหำรำชินี  
งำนเทศกำลวนัผลไมเ้มืองจนัทฯ์ งำนพระรำชทำนเพลิงศพอดีตเจำ้อำวำสวดัไผล่อ้ม  งำนชุมชน
สัมพนัธ์ของเทศบำลต ำบลท่ำใหม่ และงำนวนัอญัมณีและของดีเมืองจนัท ์เป็นตน้ 
 

รูปแบบขอังกำรแสดง 
     รูปแบบกำรแสดงของระบ ำอญัมณีศรีท่ำใหม ่ในช่วงแรกจะเร่ิมดว้ยผูแ้สดงกลุ่มชำวบำ้น

ชำย – หญิง ออกมำร ำน ำเขำ้สู่กำรแสดงตำมบทร้องท่ีกล่ำวถึง ควำมอุดมสมบูรณ์ของอญัมณีท่ีมีอยู่
มำกมำยในอ ำเภอท่ำใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ต่อดว้ยแสดงท่ำร ำท่ำทำงขั้นตอนในกำรท ำพลอย จำกนั้น
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ผูแ้สดงประจ ำอญัมณีทั้ง 5 ชนิดก็จะออกมำแสดงท่ำร ำตำมล ำดบัจนจบกำรแสดง ใชเ้วลำในกำร
แสดงประมำณ 8 - 10 นำที 
  

ลศลำ า่ำร ำ 
       ลีลำท่ำร ำท่ีใชใ้นกำรแสดงระบ ำอญัมณีศรีท่ำใหม่แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ  

1. ลีลำท่ำร ำท่ีแสดงขั้นตอนในกำรท ำพลอยของกลุ่มชำวบำ้นโดยน ำท่ำทำงในกำรท ำพลอย 
ในแต่ละขั้นตอนมำปรับแต่งใหมี้ลีลำท่ำทำงสวยงำมแบบนำฏศิลป์ไทยโดยเร่ิมจำก กำรขดุพลอย 
ร่อนพลอย ลำ้งพลอย โกนพลอยและเจียรนยัพลอยในท่วงท ำนองและจงัหวะท่ีรุกเร้ำสนุกสนำน    

       2. ลีลำท่ำร ำของผูแ้สดงประจ ำอญัมณีทั้ง 5 ชนิด เป็นกำรแสดงกำรร่ำยร ำประกอบบทร้องท่ี
ประพนัธ์ข้ึนใหม่โดยน ำท่ำนำฏยศพัท ์ภำษำท่ำร ำทำงนำฏศิลป์และท่ำร ำแม่ท่ำจำกร ำแม่บทใหญ่ 
มำใช ้โดยค ำนึงถึงควำมถูกตอ้งสวยงำมและเหมำะสมกบัควำมรู้ควำมสำมำรถของผูเ้รียนเป็นส ำคญั   

 
ดนตรศและเพลงร้อัง     

     ดนตรีและเพลงร้องท่ีใชป้ระกอบในกำรร ำนั้น  จะใชว้งป่ีพำทยบ์รรเลงประกอบ 
กำรแสดง  เน้ือร้องเป็นบทประพนัธ์ท่ีแต่งข้ึนใหม่โดยไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำก ม.ล.วสุิทธิพงษ ์
วไิลวงศ ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ จงัหวดัจนัทบุรี ประพนัธ์ข้ึนใหม่และมอบ
ใหใ้ชป้ระกอบกำรแสดง  ซ่ึงควำมหมำยของเน้ือร้องนั้นกล่ำวถึงควำมงำมของอญัมณีทั้ง 5 ชนิดท่ีมี 
อยูม่ำกมำยในจงัหวดัจนัทบุรี จนเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับกนัโดยทัว่ไป ซ่ึงไดแ้ก่ ทบัทิมอญัมณีสีแดง 
เขียวส่องอญัมณีสีเขียว บุษรำคมัอญัมณีสีเหลือง ไพลินอญัมณีสีน ้ำเงิน และสตำร์อญัมณีสีด ำ 
รวมถึงควำมเป็นสิริมงคลของอญัมณีท่ีมีต่อผูส้วมใส่  ในช่วงแรกของกำรแสดงจะเป็นกำรขบัร้อง 
ในท ำนองเกร่ินน ำประกอบกำรร ำของผูแ้สดงท่ีสมมติเป็นกลุ่มชำวบำ้นอ ำเภอท่ำใหม่ ออกมำร่ำยร ำ
แสดงท่ำทำงและขั้นตอนในกำรขดุพลอยในท ำนองเพลงตวงพระธำตุชั้นเดียว  จำกนั้นจะต่อดว้ย
เพลงท่ีใชป้ระกอบกำรร่ำยร ำของผูแ้สดงประจ ำอญัมณีทั้ง 5 ชนิด เร่ิมดว้ยเพลงพยำยำม  
เพลงขอมสุวรรณ เพลงน่ำนเจำ้ เพลงลำนนำ1 เพลงสิบสองจุไท และจบดว้ยเพลงทำ้ยรัวระบ ำ
นพรัตน ์โดยเพลงทีเ่ลอืกใชป้ระกอบการแสดงนี้ลว้นแต่เป็นเพลงไทยเดมิทีม่มีาแต่โบราณ  
เป็นเพลงทีม่ที่วงท านองงา่ยๆเหมำะสมกบัวฒิุภำวะของผูเ้รียนในช่วงชั้นท่ี 2 โดยน ำเขำ้ไปใช ้
ในหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  กลุ่มสำระศิลปะ (ดนตรี- นำฏศิลป์) โดยไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำก คุณศกัด์ิชยั  
ลดัดำอ่อน  นกัวชิำกำรวฒันธรรม 8 หวัหนำ้กลุ่มงำนดุริยำงคไ์ทย ส ำนกักำรสังคีต  กรมศิลปำกร  
ไดใ้หค้  ำแนะน ำและบรรจุเพลงประกอบกำรแสดง 
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เคร่ือังดนตรศประกอับกำรแสดง    
ใชว้งป่ีพำทยเ์คร่ืองหำ้บรรเลงประกอบกำรแสดง  ซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ืองดนตรี ดงัน้ี 

ระนำดเอก  ฆอ้งวงใหญ่  ตะโพน  กลองทดั  ฉ่ิง  และป่ีใน 

บ่ร้อังระบ ำอัญมณีศรรศ า่ำหมณา 
 

ณ.ล.วสิ่ธิพงษ์  วไิลวงร์     ประพญนธ์บ่ร้อัง 
นำยรญกดิ์ชญย   ลญดดำอัาอัน     บรรจุเพลง 

 
ดนตรศบรรเลงเพลงรญวดึกด ำบรรพ์ 

ร้อังเกร่ินน ำ 
จนัทบุรีแดนทองผอ่งอ ำไพ   ถ่ินอ ำเภอท่ำใหม่เรืองศกัด์ิศรี 

อุดมทรัพยสิ์นจำกพื้นปฐพี     อญัมณีดำษดำค่ำควรเมือง 
่ ำนอังเพลงตวงพระธำตุชญ้นเดศยว (กลุาณชำวบ้ำนแสดง า่ำขุดพลอัย) 
จำกนญ้นผูแสดงประจ ำอัญมณีศสศตาำงๆอัอักณำแสดง า่ำร ำตำณล ำดญบ 

ร้อังเพลงพยำยำณ 
มณีวำวพรำวแสงแดงเฉิดฉนั   ทบัทิมจนัทง์ำมงดแสนสดใส 

ประดบักำยคุม้กนัปวงเภทภยั    เล่ืองลือไกลงำมประเทืองเรืองรุจำ 
ร้อังเพลงขอัณสุวรรี 

 แสงเขียวเขียวเขียวส่องงำมละมุน   อนนัตคุ์ณค่ำล ้ำเลิศวภูิษำ 
เป็นสินทรัพยป์ระจ ำถ่ินบูรพำ    เสริมศกัดำบำรมีทวดีล 

ร้อังเพลงนาำนเจ้ำ 
 บุษรำคมัอร่ำมเหลืองเรืองรูจี   ม่ิงมณีดลพิพฒัน์สวสัด์ิผล 
ชนมพ์รรษำย ัง่ยนืช่ืนกมล     ช่ำงน่ำยลวะวำววำมงำมก ำจำย 

ร้อังเพลงลำนนำ 1 
 พลอยไพลินสีน ้ำเงินจ ำเริญรัศม์ิ   ผอ่งประภสัพรำวแพรวแววเฉิดฉำย 
ผูป้ระดบัสรำญสุขทุกขโ์ศกคลำย    ผองศตัรูหมู่มำรร้ำยมลำยพลนั 

ร้อังเพลงสิบสอังจุไ่ 
 อญัมณีสีด ำข ำเขม้คม    งำมสวยสมช่ือสตำร์เลิศเฉิดฉนั 
เสริมรำศีเรืองเดชำทุกวำรวนั    เจิดจ ำรูญพลอยเมืองจนัทอ์นนัตคุ์ณ 
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    ่ ำนอังเพลง่้ำยรญวนพรญตน์ 
---------------------------------- 

 
 ในส่วนของกำรแปรแถวนั้นไดน้ ำรูปแบบกำรแปรแถวในแบบง่ำยๆ ท่ีนิยมใชก้นัมำใชใ้น
กำรแสดง ซ่ึงสำมำรถปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่ำงๆ อำทิ เช่น 
จ ำนวนของผูแ้สดง พื้นท่ีในกำรแสดง และควำมพร้อมของผูแ้สดง ซ่ึงรูปแบบของกำรแปรแถวท่ี
ปรำกฏในกำรแสดงระบ ำอญัมณีศรีท่ำใหม่ ไดแ้ก่ 

แถวปำกพนญง 

  
                             
 
 
 

หนำ้เวที 
 

แถวมน้ำกระดำน 

  

                                         

  
                            

 
                                                                       หนำ้เวที 
     

แถวเฉศยงเดศ่ยว 
  

                                         

  
                             
 
 

  

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



 97 

         หนำ้เวที 
 

 

กำรแตางกำย 
กำรแต่งกำยในกำรแสดงมี 2 รูปแบบ คือ 

 1. แบบขอังชำวบ้ำนชำย – มมงิ  
 

                    ชำวบ้ำนชำย            ชำวบ้ำนมมงิ 
สวมเส้ือคอกลมแขนสั้น นุ่งกำงเกงขำสำมส่วน            นุ่งผำ้ซ่ินยำวคร่ึงแขง้ สวมเส้ือคอตั้งแขน     
 มีผำ้คำดเอว และผำ้โพกศีรษะ                                      กระบอก คำดเขม็ขดัทบัปล่อยชำยเส้ือ 

     ออกไวด้ำ้นนอก สวมเคร่ืองประดบั      
     สร้อยคอ ต่ำงหู เกลำ้ผมประดบัดว้ยดอกไม ้

 

2. แบบขอังผู้แสดงประจ ำอัญมณีศ่ ญ้ง 5 ชนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขศยวสาอัง                             ่ญบ่ณิ                                                               บุษรำคญณ 
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                        ไพลนิ                                                    สตำร์ 
ประกอบดว้ย ห่มสไบเฉียง นุ่งผำ้จีบหนำ้นำง  สวมเคร่ืองประดบัต่ำงๆ ไดแ้ก่ สร้อยคอ ต่ำงหู  
ก ำไลขอ้มือ  สร้อยสังวำล เข็มขดั  เกลำ้ผมมวยสูง ประดบัผมดว้ยเก้ียวและจอนหูแต่งกำยตำมสี 
ของอญัมณี  
                                 ภำพท่ี 4.4 กำรแต่งกำยของผูแ้สดงอญัมณีชนิดต่ำงๆ 

 
อัปุกรี์ประกอับกำรแสดง 

1. ตะแกรงไมท้รงกลมขนำดกลำง 
2. อญัมณีประดิษฐ์ตกแต่งอยำ่งสวยงำม 
3. เสียมขนำดเล็ก 
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