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 หยามะ ซัตดอว คือการแสดงเรื่องรามายณะ มีการกลาวไววา แตเดิมการแสดงชนิดน้ีไดรับ

อิทธิพลการแสดงมาจากกรุงศรีอยุธยาเม่ือคร้ังท่ีเสียกรุง ป พ.ศ.๒๓๑๐ ไดมีการบันทึกถึงเหตุการณ 

การกวาดตอนชาวสยามและนักนาฏกรรมในราชสํานักไปยังราชสํานักพมา เปนจํานวนมาก จึงทําใหเกิด

การถายโอนรูปแบบงานนาฏกรรมสยามไปยังพมา รูปแบบการแสดงแบบอยุธยาเปนที่นิยมในราชสํานัก

พมา และสืบทอดเรื่อยมาจนกลายเปนนาฏกรรมช้ันสูงของราชสํานักพมาไปโดยปริยาย พมาเรียก

นาฏกรรมของชาวอยุธยาวา “โยเดียซาตจี” (Yodia Zat Kyi) ในระยะแรกนาฏกกรมสยามท่ีอยูใน 

ราชสํานักพมา มีทั้งที่แสดงเรื่องรามเกียรต์ิ และเรื่องอิเหนา ยังคงปรากฏใชผูแสดงเปนชาวสยาม และใช

ชุดละครแบบยืนเครื่องของสยาม มีการใชเครื่องสวมหัวอยางแบบของสยาม ตอมาเม่ือสมัยของพระเจา

เซงกูซาแมง (Singusa Min) หรือพระเจาจิงกูจา (พ.ศ.๒๓๑๙-๒๓๔๒) บรรยากาศของราชสํานักยังคง

กลิ่นอายของความหรูหรา รํ่ารวย ทางวัฒนธรรม มีกวีช่ือ อูโท (U Toe) ไดเขียนเร่ืองรามเกียรต์ิ ข้ึนเปน

ภาษาพมา และมีพระนางตเคง (Thakin) หรือทะข่ินมินมี (Thakin Min Mi) พระมเหสีเอกของพระเจา

จิงกูจา ทรงเปนนักเขียนและกวีเอกท่ีทรงพระปรีชาสามารถ ไดทรงเปนผูสงเสริมและสนับสนุนการแสดง

เร่ือง รามเกียรต์ิ ซ่ึงในภาษาพมาเรียกวา “หยามะ ซัตดอว” (Yama Zatdaw) และพระนางไดมีการในนํา

เพลงพมาท่ีแตงข้ึนใหมมาประกอบการแสดงแทนเพลงเดิมของชาวอยุธยา นอกจากมีการเปล่ียนแปลง

เพลงประกอบการแสดงแลว เคร่ืองแตงกายของตัวละครไดมีการเปล่ียนรูปแบบจากอยุธยาเปนรูปแบบ

ของพมาในสมัยน้ีดวย โดยคาดวาเริ่มเปลี่ยนจากเคร่ืองแตงกายของนางสีดากอน ท่ีแตเดิมนุงผาตามแบบ
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อยุธยา ก็ปรับใหตัวละครผูหญิงใสเสื้อทับแขนยาวแบบพมา และนุงผาถเมง (Htamein) แทน ซ่ึงจะ

ปกปดขาและมีชายผายาวหอยอยูดานหลัง สวนรูปแบบการแสดงก็ถูกปรับเปลี่ยนใหเปนรูปแบบ 

การแสดงแบบชาวพมา ท่ีมีลักษณะเหล่ียม และวง คลายกับหุนพมาอีกดวย 

 

 Yama Zatdaw or Ramayana in Myanmar according to 

a history of Myanmar this performance affected by 

Ayutthaya when city was broke in Buddhist era 2 3 1 0  has 

been recorded as a prisoner of war that had been forcibly 

moved to Ratanapura Angwa, with a group of craftsmen, 

drama, musician, the royal family forcibly taken as a 

prisoner, thus resulting in the transfer of the Siamese dance 

to Myanmar. Ayutthaya dance is popular in the royal court 

of Myanmar and continued to become a high class dance of 

the royal court of Myanmar. Myanmar calls the dance of 

Ayutthaya that “Yodia Zat Kyi”. In the early stages of the Siam dance in the royal court 

of Myanmar there are both shows of Ramayana and I-nao and still appear to use the 

actors as Siam people and using the costume of Siam and headdress. Later, when the 

time of the King Sengasamang (Singusa Min) or Jing Giuja (2 3 1 7 -2 3 4 2 ) .  The 

atmosphere of the royal court still retains the aura of luxury, rich culture and poets 

named U Toe translate Ramayana into Burmese languages and there is Phra Nang 

Teng (Thakin) or Takin Min Mi (Thakin Min Mi), the wife of the King of Jing Giuja was a 

writer and poet who was able to everything has supported the performance of the 

Ramayana, which in Myanmar is called “Yama Zatdaw”, his wife have brought in newly 

created Burmese songs to represent the original songs of the Ayutthaya people. In 

addition to changing the music for the show and costume of the show was also changed 

into a Burmese style. Which is expected to start changing from Sita's costume first an 

originally clothed in Ayutthaya adjusting to the female character wearing a Burmese 

long-sleeved shirt and wearing Htamein. Which will cover the legs and have a long 

cloth hanging behind the style of the show was changed to a Burmese style that has a 

square shape and a band similar to the Burmese puppet as well. 

 


