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หย าม ะ ซัต ด อ ว คือ การแสดงเรื่อ งรามายณะ มี การกล า วไววา แต เดิม การแสดงชนิ ด นี้ ได รั บ
อิ ท ธิพ ลการแสดงมาจากกรุงศรีอ ยุธยาเมื่อ ครั้ง ที่เสีย กรุง ป พ.ศ.๒๓๑๐ ไดมี ก ารบัน ทึ ก ถึงเหตุ การณ
การกวาดตอนชาวสยามและนักนาฏกรรมในราชสํานักไปยังราชสํานักพมา เปนจํานวนมาก จึงทําใหเกิด
การถายโอนรูปแบบงานนาฏกรรมสยามไปยังพมา รูปแบบการแสดงแบบอยุธยาเปนที่นิยมในราชสํานัก
พม า และสืบ ทอดเรื่อ ยมาจนกลายเป น นาฏกรรมชั้น สู งของราชสํ านั ก พม าไปโดยปริย าย พม าเรีย ก
นาฏกรรมของชาวอยุ ธ ยาว า “โยเดี ย ซาตจี ” (Yodia Zat Kyi) ในระยะแรกนาฏกกรมสยามที่ อ ยู ใน
ราชสํานักพมา มีทั้งที่แสดงเรื่องรามเกียรติ์ และเรื่องอิเหนา ยังคงปรากฏใชผูแสดงเปนชาวสยาม และใช
ชุดละครแบบยืนเครื่องของสยาม มีการใชเครื่องสวมหัวอยางแบบของสยาม ตอมาเมื่อสมัยของพระเจา
เซงกูซาแมง (Singusa Min) หรือพระเจา จิงกูจา (พ.ศ.๒๓๑๙-๒๓๔๒) บรรยากาศของราชสํ านักยังคง
กลิ่นอายของความหรูหรา ร่ํารวย ทางวัฒนธรรม มีกวีชื่อ อูโท (U Toe) ไดเขียนเรื่องรามเกียรติ์ ขึ้นเปน
ภาษาพมา และมีพระนางตเคง (Thakin) หรือทะขิ่นมินมี (Thakin Min Mi) พระมเหสีเอกของพระเจา
จิงกูจา ทรงเปนนักเขียนและกวีเอกที่ทรงพระปรีชาสามารถ ไดทรงเปนผูสงเสริมและสนับสนุนการแสดง
เรื่อง รามเกียรติ์ ซึ่งในภาษาพมาเรียกวา “หยามะ ซัตดอว” (Yama Zatdaw) และพระนางไดมีการในนํา
เพลงพมาที่แตงขึ้นใหมมาประกอบการแสดงแทนเพลงเดิมของชาวอยุธยา นอกจากมีการเปลี่ยนแปลง
เพลงประกอบการแสดงแลว เครื่องแตงกายของตัวละครไดมีการเปลี่ยนรูปแบบจากอยุธยาเปนรูปแบบ
ของพมาในสมัยนี้ดวย โดยคาดวาเริ่มเปลี่ยนจากเครื่องแตงกายของนางสีดากอน ที่แตเดิมนุงผาตามแบบ
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อยุธ ยา ก็ ป รับ ให ตัวละครผูหญิ งใสเสื้อ ทั บแขนยาวแบบพม า และนุ งผ าถเมง (Htamein) แทน ซึ่งจะ
ปกป ด ขาและมี ชายผ า ยาวห อ ยอยู ด านหลั ง ส วนรูป แบบการแสดงก็ ถู ก ปรับ เปลี่ ย นให เป น รู ป แบบ
การแสดงแบบชาวพมา ที่มีลักษณะเหลี่ยม 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.

