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หน้า ก

บทนา
การจัดการความรูโดยทั่วไปหมายถึง การรวบรวมองคแความรูที่กระจัดกระจายในบุคคลหรือ
เอกสารขององคแกรมาพัฒนาใหเป็นระบบ เพื่อใหทุกคนในองคแกรสามารถเขาถึง ความรู และนํามา
พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับการจัดการความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานั้น กิจกรรมที่สําคัญที่สุดคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการคนหาคน หรือกลุมคนที่ประสบ
ความสําเร็จในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยนําเรื่องราวความสําเร็จ
ของแตละบุคคล บันทึกเป็นประเด็นความรู และสังเคราะหแเป็น “แกนความรู” (Core Competence)
เพื่อนําไปพัฒนาดานวิชาการและการบริหารในหนวยงานของตนตอไป (วิจารณแ พานิช, ออนไลนแ :
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/94)
องคแความรูเป็นกระบวนการ (Process) ที่ดําเนินการรวมกันโดยผูปฏิบัติงานในองคแกรหรือ
หนวยงานยอยขององคแกร เพื่อสรางและใชความรูในการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกวาเดิม
รูปแบบการจั ดการองคแความรูโดยปกติจะถูกจัดใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแขององคแกรและ
ประสงคแที่จะไดผลลัพธแเฉพาะดาน เชน เพื่อแบงปันภูมิปัญญา, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน, เพื่อ
ความไดเปรียบทางการแขงขัน, หรือเพื่อเพิ่มระดับนวัตกรรมใหสูงขึ้น (http://th.wikipedia.org)
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เป็นสถาบันซึ่งมีอัตลักษณแในดานการ
สืบสาน สรางสรรคแ งานศิลป อีกทั้งเป็นแหลง เรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณคาเป็นอยางยิ่ง
มีบุคลากรที่มีองคแความรู ความเชี่ยวชาญทางดานนาฏศิลป ดนตรี ซึ่ง วัฒนธรรมทางดานนาฏศิลป
ดนตรีนั้น เป็น สมบัติแผนดินซึ่งอยูคงได ดวยการสืบทอดความรูใหแกคนรุนหลัง ดังนั้นกระบวนการ
จัดการความรูของหนวยงานจึงเป็นสิ่ง สําคัญที่จะสรางคนรุนใหม ใหมีความรู ความสามารถ เพื่อให
องคแความรูเหลานี้ไดคงอยูเป็นทรัพยแสมบัติของแผนดินไทยไดตลอดไป
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การสรางสรรคแ หมายถึง การสรางสิ่งใหม ๆ ที่มีคุณคา โดยเฉพาะการสรางงานสรางสรรคแ
ดานนาฏศิลปดวยแลวนั้น เป็นสิ่งที่สําคัญตอวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยเป็นอยางยิ่ง เพราะการสรางงาน
สรางสรรคแดานนาฏศิลปนั้น ถือเป็นพันธกิจของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยในขอที่วา ทํานุบํารุง รักษา
ฟื้นฟู และใหการศึกษาคนควาศิลปวัฒนธรรม ดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลปและคีตศิลป จากพันธกิจ
ดังกลาววิทยาลัยจึงมีการดําเนินการในเรื่องการคิดสรางสรรคแชุดการแสดงอยูตลอดระยะเวลาตั้งแตเริ่ม
กอตั้งวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน
การสร างงานสรา งสรรคแด านนาฏศิล ปนั้ นเป็น อีก กลวิธี หนึ่ ง ที่จ ะทํ าใหเ ราไปสู พั นธกิจ ของ
วิทยาลัยที่ไดกําหนดไว และการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลปเป็นสิ่งที่ตองอาศัยบุคลากรที่ตองมี
ประสบการณแ ในการทํ างานข องขา งสู ง เพราะการสร างงานสรา งสรรคแดา นนาฏศิล ปนั้ นจั ดอยูใ น
กระบวนการของการสรางงานวิจัย ซึ่งอาศัยการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ทั้งจากเอกสาร
ตํารา งานวิจัย อีกทั้งขอมูลที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ และขอมูลจากบุคคลที่เป็นปราชญแ
ประจําทองถิ่นนั้น ๆ เพื่อนําขอมูลมาสรางสรรคแงานทางดานนาฏศิลปใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแและ
กรอบแนวคิดที่ไดกําหนดไว
ในกระบวนการของการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิ ลป จะประกอบดวยองคแประกอบ
หลายดาน เชน กระบวนการทํางาน การกําหนดวัตถุประสงคแ กรอบแนวคิด การกําหนดรูปแบบ
การประดิษฐแทารํา การแปรแถว การประดิษฐแเครื่องแตงกาย ฯลฯ ซึ่งในการสรางงานสรางสรรคแ
ดานนาฏศิ ลปในแตละครั้งผูสรางงานจะเกิดการบมเพาะประสบการณแ ความเชี่ยวชาญไวมากมาย
ประสบการณแ เ หล า นี้ จ ะทํ า ให ก ารสร า งสรรคแ ใ นครั้ ง ต อ ไปเกิ ด ประสิ ท ธิ์ ภ าพ มี ปั ญ หาน อ ยลง
งานสรางสรรคแเป็นไปตามวัตถุประสงคแและกรอบแนวคิด ซึ่งลวนเกิดจากองคแความรูที่อยูในตัวบุคลากร
ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยทั้งสิ้น
จากความสําคัญดังกลาว วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจึงดําเนินการจัดการความรูเรื่อง เทคนิค
การสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยขึ้น เพื่อรวบรวมเทคนิค วิธีการตาง ๆ
ในการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลปใหนักประดิษฐแรุนใหม ไดรับประสบการณแและความรู สามารถ
นําประสบการณแ เทคนิคตาง ๆ เหลานี้ไปใชในการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลปที่มีประโยชนแตอไป
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กระบวนการดาเนินการจัดการความรู้
กระบวนการดําเนินการจัดการความรูเรื่อง เทคนิคการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยนั้น คณะ KM Team ไดดําเนินการตามกระบวนการที่เขียนไวในแผนการ
จัดการความรูดังนี้

1. การค้นหาความรู้
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยไดมอบหมายใหบุคลากรจํานวน 2 คน ไดแก นางเกษร เอมโอด
และนายนิติ เอมโอด เป็นคณะ KM Team เขารวมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการการจัดการความรู
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2557
เพื่อรวมกําหนดการบงชี้ความรูและประเด็นความรูที่จําเป็น
ในการเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบงชี้ความรูและประเด็นความรูที่จําเป็นนั้น คณะ KM
Team วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยไดกําหนดประเด็นความรูที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรแของ
วิท ยาลั ย นาฏศิ ลปสุ โขทั ยในดา นส ง เสริ มสนับ สนุน การสรา งงานวิ จั ย งานสร างสรรคแ นวั ต กรรม
องคแความรูดานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ มาเป็นตัวกําหนดประเด็นความรู
และเปู าหมายในการจัด การความรู คือ “เทคนิค การสร างงานสรา งสรรคแดา นนาฏศิ ลป วิ ทยาลั ย
นาฏศิลปสุโขทัย” เพื่อใหบุคลากรภาควิชานาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยและบุคคลภายนอก
นําองคแความรูที่ไดมาใชในการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลปตอไป
จากการกําหนดประเด็นความรู คณะ KM Team ไดรวมกันจัดทําแผนการจัดการความรู
เสนอตอสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เพื่อคอยกํากับดูแลการดําเนินการใหกระบวนการจัดการความรู
เป็นไปตามกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนการจัดการความรู และแตง ตั้ง คณะอนุกรรมการการจัดการ
ความรูเรื่อง เทคนิคการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลป ซึ่งประกอบดวยบุคลากรภาควิชานาฏศิลป
ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จํานวน 21 คน ที่มีความรูและประสบการณแในการสรางสรรคแชุดการ
แสดงใหแกวิทยาลัย เพื่อดําเนินการในขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เมื่อแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในการจัดการความรูเสร็จเรียบร อยแลว จึง
ประชุมคณะอนุกรรมการความรูเพื่อจัดทํา Knowledge Mapping หาวาความรูใดมีความสําคัญตอ
การสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลป ซึ่งสามารถแยกออกเป็นประเด็นไดดังนี้
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Knowledge Mapping
เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ดา้ นนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ดา้ นนาฏศิลป์

กระบวนการทางาน
การสร้างกรอบแนวคิด

กระบวนการผลิตงาน

การศึกษาและรวบรวม
ข้อมูล

การกาหนดของเขตผู้แสดง

การกาหนดวงดนตรี

การประดิษฐ์ท่ารา

การแปรแถว

การประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย
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2. การสร้างและแสวงหาความรู้
ในขั้นตอนการสรางและแสวงหาความรูคณะ KM Team จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
บุคลากรที่มีความรูและมีประสบการณแในดานการสรางงานสรางสรรคแชุดการแสดงของวิทยาลัยตาม
ประเด็ น ความรู ที่ ไ ด กํ า หนดไว โ ดยมี ก ารสร า งบรรยากาศที่ ดี ใ นการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู โดยเชิ ญ
ผูอํานวยการมาเป็นประธานพูดคุยกับบุคลากรเพื่อสรางแรงจูงใจ ใหบุคลากรเห็นความสําคัญในการ
จัดการความรู เชิญชวนใหบุคลากรมารวมกันจัดทําองคแความรู ใหกําลังใจในการทํางาน มีการมอบ
รางวัลใหแกบุคลากรที่นําองคแความรูไ ปใชแลวเกิดงานสรางสรรคแ มีการจัดเลี้ยงอาหารวางใหผูรวม
แลกเปลี่ยน โดยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. กําหนดประธานและเลขาของกลุ มโดยประธานมีหนาที่คอยคุมเวลาในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู โดยใชเวลาในการพูดคนละ 3 นาที จํานวน 10 ครั้ง โดยมีเลขาของกลุมทํา
หน า ที่ ใ นการจดบั น ทึ ก เนื้ อ หาที่ บุ ค ลากรได พู ด ทั้ ง หมดโดยไม มี ก ารตั ด ข อ ความหรื อ
สรุปความ
2. นําขอมูลที่ เลขาจดบันทึกไวในการแลกเปลี่ยนเรียนรูแตละครั้ง นํามาพิมพแใหคณะ KM
Team ไดอาน เพื่อทราบถึงขอมูลที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูไวในครั้งที่ผานมา
3. สรุปประเด็นความรูที่ไดในแตละครั้งเผยแพรบนเว็บไซตแของวิทยาลัย ฯ

ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยรวมพูดคุยกับคณะ KM Team
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ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูคณะ KM Team

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
ในการจัดความรูใหเป็นระบบนั้นคณะกรรมการ KM Team นําความรูที่ไ ดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในขั้นตอนการสรางและแสวงหาความรูในแตละครั้ง นํามาจัดการใหเป็นหมวดหมู
กอนนําความรูที่ไดมาประมวลและกลั่นกรองความรูในทุกวันพุธสัปดาหแสุดทายของเดือนจํานวน 4 ครั้ง
คือในวันที่ 7,28 มกราคม, วันที่ 25 กุมภาพันธแ และวันที่ 25 มีนาคม 2558
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คณะกรรมการ KM Team นําความรูที่ไดนํามาจัดการใหเป็นหมวดหมู

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
คณะ KM Team มาประมวลและกลั่นกรองความรูโดยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. นําความรูที่จัดหมวดหมูมาปรับปรุงภาษาใหเป็นภาษาที่อานแลวเขาใจไดงาย
2. นําความรูที่ไดปรับปรุงภาษาแลวมาจัดทําในรูปแบบเอกสารที่เป็นรูปเลมใหเป็นแบบ
มาตรฐาน
3. จัดทําเอกสารใหคณะกรรมการไดตรวจสอบและแกไขขอบกพรอง พรอมทั้งใหคํา
เสนอแนะใหมีความสมบูรณแมากขึ้น

5. การเข้าถึงความรู้
ในขั้นตอนการเขาถึงความรู คณะ KM Team ไดดําเนินการจัดทําเอกสารรูปเลมมอบใหแก
บุคลากรภาควิชานาฏศิลปเพื่อนําองคแความรูที่ไดไปใชในการสรางสรรคแงาน โดยออกเป็นหนังสือเวียน
สั่ง การโดยผู อํา นวยการวิ ท ยาลั ย ให นํ า องคแ ค วามรู ไ ปใชใ นการสร า งสรรคแ ง านด า นนาฏศิ ล ป ใ ห แ ก
วิทยาลัย ฯ และจัดพิมพแเผยแพรทางเว็บไซดแของวิทยาลัยเพื่อใหบุคลากรเลือกหัวขอที่ตนเองสนใจไป
ใชโดยตองแจงใหคณะกรรมการทราบเพื่อคณะกรรมการจะไดเป็นผูคอยติดตามการนําไปใช
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นําองคแความรูที่ไดจัดพิมพแเผยแพรทางเว็บไซดแของวิทยาลัย

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
คณะ KM Team ไดดําเนินการจัดกิจกรรมในขั้นตอนการแบงปันแลกเปลี่ยนความรูดังนี้
1. คณะกรรมการจัดทําเว็บบล็อกเพื่อเปิดโอกาสใหบุคลากรที่มีขอสงสัย ไดซักถามโตตอบกัน
โดยคณะกรรมการคอยตอบขอสงสัย
2. คณะกรรมการ KM Team จัดเวที Km Day เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสพูดคุย
ซักถามขอสงสัย โดยมีคณะกรรมการ KM Team เป็นผูคอยตอบขอซักถาม
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จัดเวที Km Day เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสพูดคุย ซักถามปัญหา

7. การเรียนรู้
คณะกรรมการ KM Team คอยติดตามประเมินผล การนําความรูที่ไดไปใชในการสรางงาน
สรางสรรคแดานนาฏศิลป
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สรุปผลการร่วมแสดงความคิดเห็นของกิจกรรมสร้างและแสวงหาความรู้
ครั้งที่ 1
รอบที่ 1
1. นํางานสรางสรรคแชุด เกา ที่มี อยูและไมคอยนําออกมาเผยแพรมาปรับปรุ ง ใหม โดยใช
เทคนิคใหม ๆ เขามาเสริม โดยเฉพาะเรื่องเครื่องแตงกาย
2. ในการสรางสรรคแงานผูที่สรางสรรคแจะตองรูวัตถุประสงคแวาสรางสรรคแงานชิ้นนี้เพื่ออะไร
3. ตองคิดวาจากจุดประสงคแนั้นเราควรจะสรางสรรคแงานออกมาเป็นแนวอนุรักษแหรือแนว
ผสมผสานกับสมัยใหม
4. การคิดงานสรางสรรคแไมควรจะคิดกวาง ควรจะกําหนดทิศทางใหชัดเจนตามวัตถุประสงคแ
ที่ไดวางไว
5. การตั้งชื่อชุดงานสรางสรรคแก็ควรจะดูใหตรงและสอดคลองกับวัตถุประสงคแ
6. การสรางสรรคแงานดานนาฏศิลปอันดับแรกตองรูวัตถุประสงคแว าเราสรางสรรคแงานชิ้นนั้น
เพื่ออะไร
7. เมื่อเรารูวัตถุประสงคแในการสรางสรรคแงานดานนาฏศิลปแลว เราตองคิดถึงรูปแบบ วัสดุ
อุปกรณแที่ใช
8. เราควรวางกรอบในการสรางสรรคแงาน ตองหาวัตถุประสงคแวาจะทําเรื่องอะไร แนวไหน
ควรกําหนดขอบเขตใหแคบ
9. เมื่อกําหนดวัตถุประสงคแแลวควรตั้งชื่อชุดการแสดง
10. การสรางสรรคแงานดานนาฏศิลปจะมีหลายรูปแบบ ไดแก การสรางสรรคแงานแนวอนุรักษแ
แนวคอนเทมโพรารี่ ควรเลือกรูปแบบใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคแ และกรอบแนวคิด
11. ในการสรางสรรคแงานดานนาฏศิลปเราควรหาวัตถุประสงคแ ตองหาจุดยืนกอน
12. นอกจากการสรางสรรคแชุดการแสดงชุดใหมแลว ควรนําชุดการแสดงชุดเกาที่วิทยาลัยได
สรางสรรคแ ไวเกิน 10 ปี นํามาสรางสรรคแใหม โดยเฉพาะชุดที่เกี่ยวกับชนเผาเพราะวา
สังคมของเขามีการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องการแตงกาย เครื่องแตงกาย
13. ในการนําชุดการแสดงชุดเกามาสรางสรรคแใหม ควรยึดทารําเกา แลวก็คิดทารําใหมมา
ผสมผสาน ใหเกิดชุดการแสดงที่ประดิษฐแขึ้นใหม
14. ในการสรางสรรคแงานดานนาฏศิลปเราตองดูวัตถุประสงคแ ตองวางเปูาหมาย ตองดูบริบท
รอบขางที่จะมาสนับสนุนงานของเรา
15. ในการคิดสรางสรรคแงานควรสรางสรรคแตามความตองการของตลาดและสังคมวาตองการ
งานสรางสรรคแแบบใด
16. การสรางสรรคแงานตองอยูบนแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการในการสรางสรรคแง าน
เพราะจะทําใหงานสรางสรรคแมีความนาเชื่อถือ
17. การทํางานควรจะรวมกลุมกันทําเป็นหมูคณะ เพราะจะทํา ใหเกิดความคิดที่หลายหลาย
ทําใหงานสรางสรรคแมีคุณภาพ
18. เทคนิคการสรางสรรคแงานนั้นตองดูจุดประสงคแ ดูกรอบแนวคิด
19. ตองสรางความเชื่อมั่นใหตนเอง กลา แสดงความคิดเห็น และรูจักที่จะยอมรับความคิด
ของผูอื่น
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20. การสรางสรรคแงานจะตองดูกรอบแนวคิด ตองสรางสรรคแงานใหเป็นไปตามกรอบแนวคิด
ทั้งเพลง เครื่องดนตรีที่ใช ทารํา เสื้อผา
21. การสรางสรรคแงานก็ตองเนนไปในเรื่องความเป็นสุโขทัยทั้งเพลง วงดนตรีที่เป็นวงโบราณ
เสื้อผา
22. สิ่งที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือเรื่องของงบประมาณที่สนับสนุนในการสรางงานสรางสรรคแ
23. การคิดทารํา เครื่องแตงกาย ผูสรางสรรคแงานจะตองศึกษาจากแหลงขอมูล
24. การสรางงานสรางสรรคแแตละครั้งจะตองมีแรงบันดาลใจเป็นสิ่งชวยกระตุน ถามีความ
ตองการที่จะสรางสรรคแงานแลวยอมทําใหงานชิ้นนั้นประสบความสําเร็จ
25. การทํางานสรางสรรคแถาถูกกําหนดใหทําในระยะเวลากระชั้นชิดจะทําใหผลงานออกมา
ไมมีคุณภาพ
26. การสรางสรรคแงานจะตองศึกษาองคแประกอบ กําหนดแนวคิด รูวัตถุประสงคแวาจะทํางาน
สรางสรรคแนี้เพื่ออะไร ตองตอบโจทยแใหได สื่อออกมาใหได
27. ในการทํางานควรจะรวมกันทํา เพราะจะไดความคิดที่หลากหลาย จะทําใหงานออกมาดี
28. การสรางงานสรางสรรคแเกี่ยวกับวิถีชีวิต คณะทํางานจะตองลงพื้นที่เพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับ
วิถีชีวิต การละเลน เครื่องแตงการ เครื่องดนตรี
29. การสรางไมตรีที่ดีกับผูใหขอมูลจะทําใหเราไดรับความรวมมือจากผูใหขอมูลและสามารถ
เขาถึงแหลงขอมูลไดงาย
30. การทํางานสรางสรรคแเกี่ยวกั บวิถีชีวิตการละเลนของชาวเขา จะประสบปัญหาเรื่องการ
แสดงในอดี ตกับ ปัจจุ บัน ไมเ หมือ นกั น การละเลน พัฒ นาปรับเปลี่ ยนไปตามกาลเวลา
ไมใชการละเลนแบบดั้งเดิม
31. ในการคิดสรางสรรคแงานควรเลือกทําในสิ่งที่เรามีความถนัด
32. การทํ างานกลุมเป็นกระบวนการทํ างานที่ดี แต จะตองเคารพความคิดของผูที่ทํ างาน
รวมกัน
รอบที่ 2
1. ในกระบวนการทํางานควรมีการประชุมรวมกันระหวางบุคลากรภาควิชานาฏศิลปและ
ภาควิชาดุริยางคศิลป เพื่อชวยกันวางกรอบแนวคิด รับทราบกรอบแนวคิดรวมกัน เมื่อ
ไดกรอบแนวคิดแลวจึงใหภาควิชาดุริยางคศิลปดําเนินการแตง เพลงตามกรอบแนวคิดที่
วางไว
2. เมื่อทางภาควิชาดุริยางคศิลปแตง เพลงเสร็จแลวควรมีการประชุมร วมกันอีก ครั้ง เพื่ อ
ฟังเพลงชวยกันเสนอแนะวาควรปรับปรุงสิ่งใดบาง เชน วงดนตรี เครื่องดนตรี ความ
สั้น-ยาวของเพลง
3. การจะสร า งสรรคแ ง านต อ งมี ก ารลงพื้ น ที่ เ พื่ อ หาข อ มู ล จากแหล ง ข อ มู ล ต า ง ๆ เช น
โบราณวัตถุ ขอมูลจากบุคคลที่มีความรูในเรื่องนั้น ขอมูลจากเอกสาร การหาขอมูลจาก
แหลงตาง ๆ มาสนับสนุนงานสรางสรรคแ จะทําใหง านสรางสรรคแชิ้นนั้นเป็นที่ยอมรับ
นาเชื่อถือ
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4. สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให ง านออกมามี คุ ณ ภาพนอกจากการลงพื้ น ที่ ค น คว า หาข อ มู ล แล ว
ผูบริหารมีสวนสําคัญที่จะทําใหงานสรางสรรคแชิ้นนั้นประสบความสําเร็จ ไดแก การให
กํ า ลั ง ใจแก บุ ค ลากรขณะทํ า งาน เพื่ อ ให บุ ค ลากรเกิ ด ความสุ ข ในการทํ า งานมากขึ้ น
นอกจากนั้น ผู บริ ห ารต องหางบประมาณมาสนับ สนุน ในการสร างเครื่ อ งแต ง กายที่ ไ ด
ประดิษฐแขึ้นอยางเพียงพอ เพื่อไมใหการประดิษฐแเครื่องแตงกายในงานสรางสรรคแชุดนั้น
ไมเป็นไปตามรูปแบบ และดอยกวาแนวคิดที่คิดไว
5. การสร า งสรรคแ ง านต อ งเข า ถึ ง แหล ง ข อ มู ล ที่ เ ป็ น ข อ มู ล ปฐมภู มิ เช น โบราณสถาน
พิพิธภัณฑแ บุคคล เพราะจะใหรายละเอียดที่ลึกซึ้งชัดเจน สามารถนําขอมูลเหลานี้มา
ประดิษฐแทารําไดสวยงามและเหมือนกับตนแบบ
6. ในการประดิษฐแทารํา ทุกคนในทีมตองกลาคิด กลานําเสนอในสิ่งที่ตนเองคิด และเมื่อคิด
แลวความคิดนั้นไมไดรับการยอมรับก็ตองฟังความคิดเห็นของผูรวมทีม
7. เมื่อการสรางสรรคแงานเสร็จแลวตองเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนํา เพื่อนํา ขอเสนอแนะ
มาปรับปรุงงานใหมีสุนทรียภาพมากยิ่งขึ้น
8. ควรนําระบบการทํางานดวยวงจรเดมมิ่ง (P D C A ) มาใชในการทํางาน คือ กอนทํางาน
ตองมีการวางแผน เมื่อสรางงานออกมาแล วก็จะตองนํามาทดสอบเพื่อหาขอบกพรอง
นํามาปรับปรุงแกไขใหงานสรางสรรคแนั้นมีคุณภาพ
9. ผูบริหารควรมีหนาที่สรรหางบประมาณใหเพียงพอ ไมใหมีผลกระทบตอการสรางสรรคแ
งาน
10. การสรางงานสรางสรรคแควรวางกรอบแนวคิดใหชัดเจนจะทําใหชิ้นงานของเราออกมา
ชัดเจน
11. เมื่อเราจะสรางสรรคแงานเรื่องใดควรลงพื้นที่ไปหาแหลงขอมูลนั้น ๆ เพื่อจะไดเห็นขอมูลที่
ชัดเจน จะชวยใหเกิดแรงบันดาลใจในการคิดงาน
12. กําลังใจจากผูบริหารเป็นสิ่งสําคัญที่จะชวยผลักดัน ขับเคลื่อนใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี
13. ผูบริหารควรสนับสนุนงบประมาณในการทํางาน
14. การทํางานใหองคแกรควรรวมมือทํางานกันเป็นทีม
15. ควรมีงบประมาณสนับสนุนในการสรางเครื่องแตงกายและการลงพื้นที่หาขอมูล
16. ในกระบวนการทํางานในอันดับแรกจะตองมองจุดประสงคแในการทํางาน อันดับที่สองควร
คิดวาเราจะสรางสรรคแเรื่องอะไร ตองมีการถายทอดใหคณะทํางานอยางชัดเจน อันดับ
ที่สามคือ คณะทํางาน ตองมีการทํางานอยางเป็นระบบ แบงงานกันทําตามความถนัด
ของแตละบุคคล และการทํางานตองมีหัวหนาทีม
17. ในการทํางานของคณะทํางานควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแตละคน ที่สําคัญคือ
การยอมรับความคิดของผูอื่น
18. เมื่องานสรางสรรคแเสร็จแลวควรใหผูชมมีสวนในการวิจารณแงานที่เราทํา เพื่อนําผลมา
ปรับปรุง
19. ในการทํางานทุกคนตองยึดจุดมุงหมายอันเดียวกันตั้งแตตนจนจบของการสรางสรรคแงาน
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20. การสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลปสิ่งที่มีอิทธิพลตอการสรางงานอีกอยางคือเรื่องของ
เพลง ซึ่ งจะทํ า ให ทา รํ า เป็ น ไปตามจุ ด ประสงคแ ดัง นั้ น ควรมี การประชุ มบุ ค ลากรทั้ ง
ภาควิชานาฏศิลปและภาควิชาดุริยางคศิลป คอยปรับปรุงงานใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแ
ที่วางไว
21. ผูสรางสรรคแงานควรมีความรูพื้นฐานในกระบวนการสรางสรรคแง านวามีขั้นตอนอยางไร
เมื่อรู ขั้นตอนรูกระบวนการจะทํา ใหการสร างสรรคแง านไปได รวดเร็ว และไปในทิ ศทาง
เดียวกัน
22. ในการหลอมรวมความคิดของแตละคนในคณะทํางานเป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้นคณะทํางาน
ควรยึดหลักการ แนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ มาหลอมรวมความคิดใหไปในทิศทางเดียวกัน
23. การสรางงานสรางสรรคแเราควรมีการกําหนด story board คือ การกําหนดเรื่องราว
ดังนั้นตองมีการประชุมของบุคลากรของภาควิชานาฏศิลปและภาควิชาดุริยางคศิลปเพื่อ
ทําความเขาใจรวมกัน เพื่อใหงานสรางสรรคแออกมาตรงตามเนื้อเรื่องที่ไดกําหนดไว
24. ในการสรางงานสรางสรรคแอันดับแรกจะตองรูจุดประสงคแของการสรางงานวาสรางไปเพื่อ
อะไร เมื่อรูจุดประสงคแแลวอันดับตอไปเราจะตองสรางทีม วางระบบ มอบหมายงานให
แตละฝุายรับผิดชอบ สุดทายในการสรางสรรคแงานจะตองใชเทคนิคตาง ๆ เพื่อใหง านชิ้น
นั้นออกมา
25. ควรมีการหลอมรวมความคิดของแตละคนเขาดวยกันเป็นจุดเดียวกัน
26. การคิดงานสรางสรรคแตองนึกถึงอัตลักษณแ ตองดูจุด ยืนวาระบําชุดที่เราคิดสรางสรรคแมี
จุดยืนอยางไร
27. เมื่อเรารูจุดประสงคแวาจะทํางานสรางสรรคแแบบไหน ขั้นตอนตอไปเราจะตองหาผูที่จะ
แตงเพลงที่มีความถนัดตามจุดประสงคแของงานที่เราจะสรางสรรคแ เราควรแจงจุดประสงคแ
ใหผูแตงเพลงทราบเพื่อใหผูแตงเพลงแตงไดตรงตามจินตนาการของเราและถาไมตรงตาม
จินตนาการของเราก็ตองใหผูแตงเพลงชวยแกไข ปรับปรุงใหเหมาะสม
28. การประดิษฐแทารําก็ตองใหมีความสอดคลองกับทํานองเพลง
29. ใหศึกษางานสรางสรรคแที่ผูอื่นไดประดิษฐแไว เพื่อนํามาปรับใชกับงานของเราในบางจุด
30. ในการสรางงานสรางสรรคแของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ควรจะสื่อถึงความเป็นสุโขทัยทั้ง
วงดนตรี เพลง ทารํา และการแตงกาย สวนใหญแนวในการสรางงานสรางสรรคแของ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจะเป็นแนวโบราณคดี
31. เมื่อเราทราบวาเราจะสรางงานสรางสรรคแเกี่ยวกับอะไร เราจําเป็นตองหาขอมูลเชิงลึก
เราตองศึกษาที่มา ตองศึกษาขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของในสิ่งที่เราจะทํา เพื่อนํามา
ประดิษฐแทารํา แตงเพลง ประดิษฐแเครื่องแตงกายใหเหมาะสมสอดคลองกับขอมูลที่เรา
ศึกษามา แลวเราตองรูวาเราตองการจะสื่ออะไร
32. เรื่องวงดนตรีที่ใชจะเป็นวงโบราณ (เป็นวงที่นําเครื่องดนตรีที่มีตั้งแตสมัยสุโขทัยมา
ผสมวง)
33. การประดิษฐแทารําใหนําทารําพื้นฐานมาปรับใช และในการประดิษฐแทารําควรทราบวาเรา
จะออกแบบเครื่องแตงกายอยางไร แนวไหน เพือ่ ประดิษฐแทารําใหสอดคลองกับเครื่อง
แตงกาย
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ครั้งที่ 2
รอบที่ 1
1. การที่จะคิดงานสรางสรรคแในเรื่องอะไร เราจะตองรูรากเหงาของวัฒนธรรมในเรื่องที่เรา
จะทําอยางถองแทเสียกอน
2. เมื่องานสรางสรรคแของเราเสร็จแลว ในกระบวนการถายทอดทารําควรตองใหผูรับการ
ถายทอดไดเรียนรูรากเหงาของวัฒนธรรมในงานสรางสรรคแเชนเดียวกัน โดยการลงพื้นที่
เพื่อสรางความเขาใจใหแกผูรับการถายทอด ใหผูรับการถายทอดเกิดการคิดวิเคราะหแใน
กระบวนทารํา สามารถจินตนาการสิ่งตาง ๆ ได จะทําใหผูรับการถายทอดสามารถจําทา
รําไดแมนยํา ทารําจะไมผิดเพี้ยนจากที่ไดคิดไว
3. จุดเริ่มตนของการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลปจุดเริ่ มตนควรเกิดจากสิ่งที่เราสนใจ
อยากทํา เพราะถาเป็นสิ่งที่เราไมอยากทําไมคุนเคยจะทําใหงานชิ้นนั้นประสบความสําเร็จ
ไดยาก เมื่อไดสิ่งที่เราตองการจะทําแลวตอไปจึงตองกําหนดวัตถุประสงคแ เปูาหมายวา
เราจะสรา งสรรคแเกี่ยวกับอะไร เพื่ออะไร เพื่อใคร ควรกําหนดรูปแบบวาจะทํางาน
สรางสรรคแแบบแนวอนุรักษแ หรือแนวประยุกตแ เพราะวาทั้งสองแนวมีวิธีการสรางสรรคแ
แตกตางกัน จากนั้นจึงกําหนดกรอบแนวคิดของงานที่เราจะสราง
4. ในดานการประดิษฐแทารํา จะตองเริ่มตนจากการศึกษาหาข อมูล เพื่อนําขอมูลที่ไดมา
คิดงานตอไป
5. การคิดงานสรางสรรคแควรสนับสนุนความตองการของหนวยงาน และยึดเอกลักษณแของ
จังหวัดสุโขทัยเพื่อสามารถนําไปใชในงานของจังหวัดได
6. การสรางสรรคแงานเราจะตองรูจุดประสงคแ กรอบแนวคิด และตองรูวาจะสรางสรรคแงาน
ลักษณะไหน ทุกคนตองทํางานบนหลักการเดียวกัน
7. แรงบันดาลใจเป็นสิ่งสําคัญ การทํางานตองมีแรงบันดาลใจ ตองมีสิ่งเราที่จะทําใหเรามี
ความตองการในการสรางงานในแตละครั้ง
8. การสรางงานสรางสรรคแควรทํากันเป็นทีม และตองยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื่น
9. ในการสร า งสรรคแ ง านถ า เราเข า ใจรากเหง า ในสิ่ ง ที่ เ ราจะทํ า แล ว จะทํ า ให เ ราเกิ ด
จินตนาการ ประดิษฐแทารําไดชัดเจนยิ่งขึ้น
10. ในกระบวนการถายทอดท ารํ าก็ ควรให ผูรั บการถา ยทอดท ารํ านั้ นไดรูร ากเหงา ในงาน
สรางสรรคแที่ทําดวย จะทําใหการผิดเพี้ยนในทารํานอยลง
11. การสรางงานสรางสรรคแจะตองรูวาทําไปแลวจะตอบโจทยแอะไร ตอบสนองความตองการ
ของชุมชน ของสังคมหรือไม
12. การคิดงานตองไมเกินกําลังความรู ความสามารถของตัวเองและผูรวมงาน
13. ผูรวมงานตองมีศักยภาพเหมาะกับงานที่เราจะสรางสรรคแ
14. นําระบบ 3 m มาใชในกระบวนการทํางาน คือ ตัวบุคคลที่จะมาทํางาน กระบวนการ
ทํางานและสิ่งสนับสนุนการทํางาน
15. การสรางสรรคแงานควรหาขอมูล ตองสํารวจวาชุมชน สัง คมตองการอะไร และตอง
สํารวจชุมชนวาในชุมชนนั้นมีอะไรโดดเดน
16. ในการทํางานควรทํางานเป็นหมูคณะ จะทําใหงานสรางสรรคแออกมาอยางมีคุณภาพ
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17. เมื่อ ทํา งานสรา งสรรคแ จ นเสร็ จสมบู รณแ แล วควรจัด ให มีก ารแลกเปลี่ ยนเรี ยนรูร ะหวา ง
วิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศ และโรงเรียนตาง ๆ ที่มีการสรางงานสรางสรรคแอีกดวย
18. การตั้งชื่องานสรางสรรคแนั้นควรเป็นชื่อที่สะดุดหู ชวนใหติดตาม ชื่อตองเป็นชื่อสั้น ๆ
ผูฟัง ๆ แลวเกิดจินตนาการวาในชุดการแสดงนั้นสื่ออะไรบาง
19. กอนการประดิษฐแทารําจะตองศึกษาสิ่งที่เกี่ยวของกับงานที่จะสรางสรรคแทั้งหมดโดยศึกษา
จากโบราณสถาน โบราณวัตถุ เอกสาร ตํารา ศึกษาเพลงที่ใชใหเขาใจอยางถองแท
20. การประดิษฐแทารํานั้นเพลงที่ใชจะมีความสําคัญมาก เพราะเพลงกับทารําต องสอดคลอง
กัน ถา เพลงไม สอดคล องกับ ทา รํ าก็ ตอ งขอความร ว มมื อจากผูแ ตง เพลงปรับ เพลงให
สอดคล อ งกั บ ทา รํ า ในการปรั บ เพลงนั้ น ผูป ระดิ ษ ฐแ ท า รํา ควรสร า งบรรยากาศที่ ดี ใ ห
ผูแตงเพลงยอมรับในการที่จะตองปรับทํานองเพลง
21. การสรางงานสรางสรรคแนั้นระบบการทํางานเป็นสิ่งสําคัญ เพราะเป็นการทํางานรวมกับ
คนหลายคนยอมมีความคิดแตกตางกัน ดังนั้นกอนที่จะทํางานตองทําความเขาใจในเรื่อง
วัตถุประสงคแใหตรงกัน และตองยอมรับฟังความคิดของผูอื่น
22. การสรางสรรคแงานแตละชิ้น ควรหาอัตลักษณแเฉพาะเพื่อสรางความชัดเจน และความ
เป็นเอกลักษณแจะทําใหงานสรางสรรคแนั้นสําเร็จตามจุดประสงคแที่ไดวางไว
23. ในการสร างงานสร า งสรรคแ เราต อ งสรา งดว ยความพิถี พิ ถัน ไมว าการออกแบบทา รํ า
เสื้อผา ทรงผม จะตองคิดใหเป็นไปตามเอกสาร หลักฐาน ตองตอบที่มาที่ไปใหได เมื่อ
สรางออกมาแลวตองใหมขี อตินอยที่สุด
24. การคิดงานจะตองไมคิดยากจนเกินไปเพราะจะทําใหผูชมเขาถึงงานสรางสรรคแไดยาก แต
ถาคิดงานงายเกินไปคนก็จะไมยอมรับ ควรคิดงานที่มีความยากงายอยางพอเหมาะ
25. เมื่อสรางงานเสร็จแลวเราควรนํางานออกเผยแพรและเชิญคนที่ไมมีความรูเรื่องการแสดง
มาชมงานของเรา ดูวาเขาเขาใจงานที่เราคิดหรือไม ถาเขาใจคนอื่น ๆ ก็นาจะเขาใจ
26. หลั ง จากคิ ด งานสร า งสรรคแ เ สร็ จ แล ว เราควรนํ า งานสร า งสรรคแ ข องเราออกสู ส ายตา
ประชาชน ที่สําคัญคือตองเชิญ ผูเชี่ยวชาญมาวิพากษแง านของเรา และตองแตง ตั้ง
คณะกรรมการเพื่อมาชวยวิพากษแงานใหงานมีความสมบูรณแมากยิ่งขึ้น
27. การเชิญคณะกรรมการมาวิพากษแงานสรางสรรคแจะทําใหเราสามารถตอบปัญหา ตอบขอ
สงสัยตาง ๆ ได เชน การใชวงดนตรี การใชเครื่องดนตรี เครื่องแตง กาย ทารํา เรา
ตองรูที่มา
28. องคแประกอบของการแสดงตองมีความสัมพันธแกันทั้งเครื่องดนตรี การแตงกาย ทารํา
29. ในการสรางงานสรางสรรคแเราตองมีเปูาหมายวาเราจะสรางสรรคแงานแบบไหน เชนแบบ
มาตรฐาน แบบอนุรักษแ หรือแบบรวมสมัย
30. ในการสรางสรรคแงานเราตองดูวาชุมชนนั้น ๆ มี วัฒนธรรมอะไรที่โดดเด น เมื่อเรานํ า
วัฒนาธรรมเหลานั้นมาทําเป็นงานสรางสรรคแจะทําใหงานของเราเป็นที่นิยม เขาถึงคนดู
ไดงาย
31. การประดิษฐแทารํา และการแตงเพลง ควรนําสิ่งที่เราเห็นบอย ๆ นํามาประดิษฐแ มาชวย
ดวย การคิดทารําก็เหมือน การประดิษฐแเพลงก็เหมือนกันเราควรนําสิ่งที่เห็นบอย ๆ หรือ
วาพอเรารําออกมา พอเราประดิษฐแออกมาคนรูเลยวาเรารําอะไร
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รอบที่ 2
1. ในการทํางานสรางสรรคแถาเรามีแรงบันดาลใจจะทําใหเราสามารถคิดเทคนิคใหม ๆ มาใช
ในการสรางสรรคแงานของเรา
2. ในการประดิษฐแเครื่องแตงกายนอกจากประดิษฐแเครื่องแตงกายใหผูแสดงแลว เราควร
ประดิษฐแเครื่องแตงกายใหนักดนตรี และนักรอง ใหมีความกลมกลืนเป็นไปตามอัตลักษณแ
ของงานสรางสรรคแชุดนั้น ๆ
3. ควรหาอัตลักษณแใหงานสรางสรรคแแตละชุดมีความโดดเดนที่แตกตางกัน จะชวยใหงาน
สรางสรรคแชุดนั้น ๆ นาติดตาม และประทับใจคนดู
4. การสรางงานสรางสรรคแ เราตองหาจุดประสงคแใหได สรางกรอบแนวคิดเสียกอน แลว
ตองแจงใหทุกคนทราบ เพื่อใหคณะทํางานไดเดินไปในวัตถุประสงคแอันเดียวกัน กรอบ
แนวคิดอันเดียวกัน จะทําใหไมเกิดการคาดเคลื่อนในสิ่งที่ตองการจะสื่อออกมา
5. ควรหาเอกลักษณแใหงานสรางสรรคแแตละชุด
6. ขั้นตอนในการผลิตชิ้นงานนั้นจะตองศึกษาขอมูลตาง ๆ แลวนําขอมูลทั้งหมดมาประมวล
เพื่อใหไดขอบเขตการแสดงใหครอบคลุมกรอบแนวคิด
7. คณะทํางานจะตองรูขอบเขตของการแสดงซึ่งจะประกอบดวยจํานวนผูแสดง ใชผูแสดง
ชาย-หญิงหรือหญิงลวน นักดนตรี ฉาก อุปกรณแ แสง-สี และรําตองกําหนดประเภท
ของการแสดงใหชัดเจนวาเป็นรํา ระบํา รําเดี่ยว หรือการแสดงเป็นชุดเป็นตอน ตอง
กําหนดรูปแบบการแสดงวาจะเริ่มตนอยางไร มีการเดินเรื่องตั้งแตตนจนจบ แลวมีการ
สรุปจบ
8. ควรสรางงานใหเหมาะสมกับงบประมาณที่ไดรับ
9. การคิดงานสรางสรรคแจะตองยึดจารีตของการแสดงอยางเครงครัด
10. การสรางงานสรางสรรคแ ควรจะเลือกทําในสิ่งที่ใกล ๆ ตัว เรามีความถนัด และเป็นสิ่งที่
เรามีความรู จะทําใหเราประสบความสําเร็จในการสรางสรรคแงาน
11. นําสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นมาทําเป็นงานสรางสรรคแ โดยใชทฤษฎีในการสรางงานสรางสรรคแ
จะทําใหงานสรางสรรคแของเรามีคุณคา
12. ควรมีงบประมาณอยางเพียงพอ
13. การสรางงานสรางสรรคแนอกจากการสรางจุดประสงคแ การสรางกรอบแนวคิด การสราง
ขอบเขตที่มีความสําคัญแลว ความพรอมของผูสรางสรรคแงาน บรรยากาศในการทํางาน
งบประมาณก็มีความสําคัญและสงผลใหงานมีความสําเร็จเชนเดียวกัน
14. เราตองหาความรูใหมจากงานสรางสรรคแของผูอื่น
15. สนับสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาสดูง านสรางสรรคแของหนวยงานอื่น ๆ ดูง านสรางสรรคแ
สมัยใหม ศึกษาองคแประกอบการแสดง เทคนิคตาง ๆ จะทําใหเราเกิดแนวคิดที่สามารถ
นํามาสรางสรรคแงานของเราได
16. การสรางงานสรางสรรคแ ควรจะทํางานกันเป็นกลุม และกระจายงานใหทุกคนไดมีสวน
รวมแสดงความสามารถในการแสดงความคิดอยางเต็มความสามารถ
17. ควรมีการประชุมคณะทํางานเพื่อรวมกันเสนอแนวคิดวาจะสรางสรรคแงานออกมาแนวไหน
แนวศิลปาชีพ หรือแนวโบราณคดี
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18. ควรใหบุคคลภายนอกองคแกรเขามามีสวนรวมในการสรางงานสรางสรรคแ เชน องคแกร
ดานการทองเที่ยว องคแกรดานการอนุรักษแศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนงานสรางสรรคแ
ใหเป็นที่รูจักทั้งภายในและภายนอกประเทศ
19. เมื่อ สร างสรรคแ งานเสร็จ แล วจะต องนํา เสนอผลงานตอ สัง คม และนํา ผลงานมาแกไ ข
ปรับปรุง
20. ควรใหความสําคัญของภูมิปัญญาทองถิ่น เชิญภูมิปัญญาทองถิ่นมาใหความรูในเรื่องที่เรา
กําลังจะทํา
21. เมื่อเราสรางงานสรางสรรคแเรียบรอยควรนําออกเผยแพรตอสาธารณะชน นําไปถายทอด
กับโรงเรียนในชุมชน
22. บรรจุงานสรางสรรคแลงไปในหลักสูตรสถานศึกษา
23. การประดิษฐแเครื่องแตงกายจะตองสอดคลองกับขอมูล หลักฐานตาง ๆ ที่ไดศึกษาคนควา
24. เครื่องแตงการที่ประดิษฐแขึ้นนั้นจะตองมีความสะดุดตาผูชม สีเครื่องแตง กายอาจใชสี
ตัดกัน หรือใชสีตามกันขึ้นอยูกับความเหมาะสม เครื่องประดับไมควรมีมากเกินไปเพราะ
จะทําใหเครื่องแตงกายดูเลอะเทอะไมสวยงาม ไมมีเอกลักษณแ
25. การประดิษฐแทารําจะมีทารําที่เป็นมาตรฐานซึ่งเราสามารถนํามาจากทาของแมบทนํามา
ปรับใหเหมาะสมกับเพลง สวนทาที่เกิดจากจินตนาการใหนําภาพในจิตรกรรมฝาผนังมา
ประดิษฐแใหเป็นทารําโดยที่ไมใหฝืนธรรมชาติ
26. การแสดงจะสวยงามไดนั้นจะตองประกอบไปดวยลีลาทารํา เครื่องแตงกาย การแปรแถว
ที่มีความเหมาะสม
27. ในการสรางงานสรางสรรคแ ควรมีการแบงงานตามความถนัดของแตละบุคคล เชน กลุม
ที่ 1 คิดทารํา กลุมที่ 2 คิดกระบวนการแปรแถว กลุมที่ 3 คิดเครื่องแตงกาย เป็นตน
28. การสรางสรรคแงานตองเกิดจากแรงบันดาลใจ ถามีแรงบันดาลใจจะทําใหเราอยากทํา
งานนั้นและก็จะประสบความสําเร็จ แตถาถูกบังคับ มีกําหนดเวลา จะทําใหเราไมอยาก
ทํางานสรางสรรคแชุดนั้น
29. การทํางานตองมีความสามัคคี ชวยกันแสดงความคิดเห็น รวมกันทํางาน
30. การคิดงานสรางสรรคแจะตองคิดในสิ่งที่เป็นอัตลักษณแของความเป็นสุโขทัย แลวสื่อออกมา
ใหได
31. เพลงเป็นสวนสําคัญในการสรางงานสรางสรรคแ เมื่อเราไดเพลงมาแลวตองนํามานับ
จังหวะกอน จังหวะชามีกี่จังหวะ จังหวะเร็วมีกี่จังหวะ เพื่อสามารถกําหนดทารํา และ
จังหวะทารําได
32. การคิดรูปแบบแถวจะตองคิดไวหลาย ๆ รูปแบบ ไมวาจะเป็นแถวตัววี แถวปากพนัง
แถวเฉียงหรือการจัดซุม ใหเขียนรูปแบบไว กอนนํามาใชจริง
33. หลังจากที่เรานับจังหวะเพลง และคิดรูปแบบแถวแลว ในขั้นตอนตอไปใหคิดการ
เคลื่อนไหวของรางกายซึ่งจะตองเริ่มจากการฟังเพลงจนสามารถจดจําทํานองเพลงแลวจึง
เคลื่อนไหวรางกายใหเขากับทํานองเพลงโดยเริ่มจากสวนเทากอน เมื่อไดการเคลื่อนไหว
ในสวนเทาแลวจึงคิดสวนมือตอไป จากนั้นนํารูปแบบแถวที่ไดเขียนไวดึงมาทีละแบบให
เหมาะสมกับทารําซึ่งตองใหตรงตามความหมายของเพลง
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ครั้งที่ 3
รอบที่ 1
1. การสรางสรรคแชุดการแสดงจะตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคแดวย
2. การสรางสรรคแชุดการแสดงจะตองมีการศึกษาขอมูลตางๆ เชน ขอมูลทางดาน
ประวัติศาสตรแ
3. การสรางสรรคแงานศิลปะแสดงใหเห็นถึงความรูสึก หรือความคิด ของผูสรางสรรคแ
4. ศิลปะจะตองใชเวลา และความคิดสรางสรรคแในการจัดทําชุดการแสดงขึ้นมา
5. กลาคิด กลาทํา กลาแสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น จะทําใหงานที่
สรางสรรคแประสบความสําเร็จ
6. การสรางสรรคแชุดการแสดงจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมในการแสดง มีความแปลกใหม
ไมซ้ํากับชุดการแสดงอื่นๆ
7. การสรางสรรคแชุดการแสดงจะตองจัดหมวดหมูของประเภทรูปแบบการแสดง เพื่อใหตรง
กับวัตถุประสงคแที่ตั้งไว
8. สิ่งที่มีความสําคัญในการสรางสรรคแทารํา จะตองคํานึงถึงตัวละคร เนื้อรอง ทํานองและ
จังหวะของดนตรีเพื่อใหไดทารําที่มีความสวยงาม และแปลกใหม
9. หลังจากการสรางสรรคแผลงานจะตองมีการวิเคราะหแ วิจารณแ เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขใน
ขอบกพรองที่เกิดขึ้น
10. การสรางสรรคแทารําจะตองตามแบบแผนอยางเครงครัด จะทําใหชุดการแสดงมีความ
โดดเดน และผูสรางสรรคแจะมีแนวคิดที่ชัดเจนมากขึ้นในการออกแบบชุดการแสดง
11. การสรางสรรคแชุดการแสดงโดยผูสรางสรรคแทํางานรวมกันเป็นหมูคณะจะตองมีความ
สามัคคี และมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน

รอบที่ 2
1. การสรา งสรรคแ ชุดการแสดงจํา เป็น ตอ งกํา หนดจุด ประสงคแ ที่ขั ดเจนเพื่ อใหการทํา งาน
สะดวกขึ้น
2. การเสนอความคิดและการสรา งแผนผั ง ความคิ ดจะทํา ใหค ณะทํางานมี ความเขาใจใน
ขั้นตอนดําเนินงาน ขอมูลตางๆมากขึ้น
3. การประสานงานระหวางคณะผูทํางานกับผูบริหาร จะทําใหการจัดทําโครงการ หรื องาน
ตางๆ ประสบความสําเร็จไดมากขึ้น
4. การสรางสรรคแชุดการแสดงจะตองศึกษาหาขอมูลตามวัตถุประสงคแที่ตั้งไว
5. การสรางสรรคแชุดการแสดงจะตองคํานึงถึงความเหมาะสม จารีต ประเพณี ของ
กระบวนทารํา ดนตรี การแตงกายของนักแสดงและนักดนตรีเป็นสําคัญ
6. การสรางสรรคแทารํา ในการเคลื่อนไหวรางกายหรือการเคลื่อนที่จะตองยึดจังหวะของ
ดนตรีเป็นหลัง
7. การแปรแถวเป็นการสื่อสารใหเห็นในสิ่งตางๆ เชน สิ่งของ หรือเพื่อความสวยงาม
8. การสรางสรรคแชุดการแสดง มีหลายองคแประกอบไดแก ผูแสดง ดนตรี เครื่องแตงกาย
อุปกรณแการแสดง สถานที่แสดง ทุกประการมีความสําคัญและจะตองมีความสอดคลอง
กัน
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9. ผูแสดงจะตองมีความสอดคลองกับชุดการแสดงเชน อายุ บทบาท บุคลิก เป็นตน
10. การสร า งสรรคแ ชุ ด การแสดงจํ า เป็ น ต อ งยึ ด ดนตรี เ ป็ น หลั ก เพื่ อ ให ก ารแสดงออกมา
สอดคลองกับวัตถุประสงคแ
11. องคแประกอบของชุดการแสดง การแตงกาย ทารําหรือการแปรแถว จะตองสอดคลองกัน
และตองคํานึงถึงสถานที่ในการแสดง จะทําใหชุดการแสดงออกมาสวยงาม

ครั้งที่ 4
รอบที่ 1
1. การสรางงานสรางสรรคแทุกอยางมีความเกี่ยวโยงกันทั้งสิ้น เมื่อขณะที่เราคิดทารําเราควร
นึกถึงเครื่องแตงกายไปดวย เครื่องแตงกายตองมีจุดเดนวาจะสื่ออะไรและจะโชวแอะไร
ทารําตองเอื้อตอเครื่องแตง กายสงเสริมใหเครื่องแตงกายมีความโดดเดนซึ่งจะกลายเป็น
ความงามบนทารําไปดวย
2. การสรางเครื่องแตงกายสามารถดูและจําลองมาจากเทวรูป
3. ทารําและเพลงตองมีเอกลักษณแ
4. การประดิษฐแทารําเมื่อเราใสการแปรแถวลงไปแลวก็จะทําใหทารํานั้นเกิดความลื่นไหล
5. การประดิษฐแทารําจะตองรูเสียกอนวาการสรางสรรคแง านของเราจะเป็นแนวไหน แนว
สรางสรรคแ แนวอนุรักษแ แนวพื้นบาน แตไมวาจะทํางานสรางสรรคแแนวไหน เราก็ตอง
ศึกษาหาขอมูลในเรื่องที่เราจะทําใหไดขอมูลในแนวลึก ถาทํางานสรางสรรคแแนวทองถิ่น
พื้นบานสุโขทัย ผูสรางสรรคแงานจะตองลงพื้นที่ไปดูวิถีชีวิตของชาวบานจริง ๆ
6. การประดิษฐแทารํานั้น จะตองประดิษฐแใหทารําชุดนั้น ๆ มีความนาสนใจ ทารําตองไม
ลาสมัยหรือล้ําสมัยจนเกินไป แตที่สําคัญตองมีเอกลักษณแของความเป็นสุโขทัย
7. การแปรแถวจะตองไมมากจนเกินไป และควรมีความกลมกลืนกับทารํา
8. การสรางงานสรางสรรคแเราจะตองรูบริบททั้งหมดเกี่ยวกับงานที่เราจะสราง ถาเราไมรู
บริบททั้งหมดจะทําใหงานที่ออกมาไมเป็นไปตามจุดประสงคแที่วางไว
9. ตองรูจุดประสงคแหลักในการนําเสนอผลงาน ถาเรารูจุดประสงคแหลักแลวจะชวยใหเรา
สามารถประดิษฐแทารําไดเป็นไปตามวัตถุประสงคแ ทั้ งในเรื่องลักษณะของดนตรี เครื่อง
แตงกาย และทารําซึ่งตองมีความสอดคลองกับเครื่องแตงกาย
10. การประดิษฐแทารําเราจะตองรูวาทารําทาไหนเป็นทารําหลัก ทารองหรือวาเป็นทาเชื่อม
11. การประดิษฐแทารําเราตองทําความเขาใจกับทํานองเพลง ถาทวงทํานองหนักเราก็ตองคิด
ทาหนัก ถาทวงทํานองเบาเราก็ตองคิดทารําเบา
12. การแปรแถวก็จะตองคิดควบคูไปกับการคิดทารํา
13. การเปลี่ยนแถวหนึ่งไปเป็นอีกแถวหนึ่งจะตองมีทาเชื่อมใหการแปรแถวเกิดความกลมกลืน
และตองยึดหลักการแปรแถวของนาฏศิลป
14. การสรางสรรคแงานแตละชุดตองมีความแปลกใหมแตกตางจากชุดการแสดงกอน ๆ
15. การสรางงานสรางสรรคแควรใชความรูทางดานทัศนศิลปมาเป็นตัวชวยในการสรางสรรคแ
งาน เชนความรูเรื่องจุด สี รูปทรง ความรูเหลานี้เราสามารถนํามาประยุกตแใชในการ
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สรางสรรคแทา รํา การออกแบบแถว การออกแบบเครื่อ งแตง กาย จะชวยใหง าน
สรางสรรคแมีความเป็นเอกภาพ ความสมดุล และเกิดความกลมกลืน
16. เราสามารถใชสีเครื่องแตงกายมาเป็นตัวแบงกลุมผูแสดง และการแปรแถว
17. การประดิ ษฐแ ท ารํ า เราต อ งมองเรื่อ งความเคลื่ อนไหวเป็น หลั ก ถา เป็น ระบํ าประเภท
สวยงามเราก็ควรจะใชการเคลื่อนไหวแบบเชื่องชา ถางานสรางสรรคแเป็นแบบรวมสมัยก็
ควรจะใชการเคลื่อนไหวแบบเร็ว สนุกสนาน
18. เพลงเป็นองคแประกอบสําคัญที่จะเป็นตัวกําหนดการเคลื่อนไหวของงานสรางสรรคแของชุด
นั้น ๆ
19. การประดิษฐแทารําจะตองใหมีความสัมพันธแกับเสื้อผาและการแปรแถว
20. การประดิษฐแทารําตองใหเหมาะสมกับทวงทํานองชา เร็วของเพลง
21. การประดิษฐแเครื่องแตงกายไมควรใหรุมรามจนเกินไปจะดูไมสวยงาม
22. ถาเราสรางสรรคแงานที่ เกี่ยวของกับประวัติศาสตรแเราตองหาหลักฐานการแตง กายจาก
ขอมูลทางประวัติศาสตรแ เชนเทวรูป ถางานสรางสรรคแที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตการประดิษฐแ
เครื่องแตงกายใหนํารูปแบบจากทองถิ่นนั้น ๆ
23. หลักสําคัญในการประดิษฐแเครื่องแตงกาย คือ เครื่องแตงกายตองมีความชัดเจนวาจะ
บงบอกหรือสื่ออะไร เชน บงบอกเกี่ยวกับอาชีพ บง บอกเกี่ยวกับประเพณี บง บอก
เกี่ยวกับศาสนา บงบอกถึงวัฒนธรรม บงบอกวาเป็นการแสดงพื้นบานหรือเป็นการแสดง
ราชสํานัก บงบอกถึงความเขมแข็งหรือออนชอย
24. ผูที่ทําหนาที่ประดิษฐแเครื่องแตงกายจะตองมีวิสั ยทัศนแ ตองมองเห็นความเปลี่ยนแปลง
ของการแสดงในปัจจุบัน
25. การแตงกาย การแปรแถว และเพลง ทุกสิ่งตองมีความกลมกลืนและสัมพันธแกัน
26. การสรางงานสรางสรรคแเราตองศึกษาชื่อ ศึกษาแนวคิด ศึกษาดนตรีและทวงทํานอง
เพลง และศึกษาเครื่องแตงกาย หลังจากศึกษาขอมูลแลวจากนั้นก็วางแผนไวพอสังเขปวา
การสรางสรรคแจะออกมาอยางไร
27. กอนจะประดิษฐแทารําตองฟังเพลงและจดจําทํานองเพลงนั้นใหไดเพื่อใหเกิดจินตนาการมา
ใชประดิษฐแทารํา
28. การประดิษฐแทารําอาจใชกระบวนทารําหลัก ๆ ของแมบท หรือกระบวนทารําจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ ที่เราเคยเห็น
29. การประดิษฐแทารํา การแปรแถวจะออกมาจากจินตนาการหลังจากที่เราฟังเพลงแลว
30. การประดิษฐแทารําจะตองกลมกลืนกับทํานองเพลง ไมผิดหลักของธรรมชาติ และไมผิด
หลักของการใชพลังงาน เชนการหมุนตัว การกลับตัว การซอนแถว การเปลี่ยนแถวตอง
เป็นไปในทิศทางที่ไมฝืนธรรมชาติ ตองมีระเบียบ
31. วัตถุประสงคแและชื่อชุดการแสดงจะเป็นสิ่งที่บอกเอกลักษณแและอัตลักษณแชุดการแสดง
สรางสรรคแ
32. การเคลื่อนไหวรางกาย การแปรแถวจะตองสื่อเอกลักษณแและอัตลักษณแของชุดการแสดง
33. ทารําจะตองสอดคลองกับหลักฐานตาง ๆ ที่เราไดสืบคนมา
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รอบที่ 2
1. การแปรแถวจะตองรูวัตถุประสงคแเสียกอนเสร็จแลวจึงวางกรอบหรือวาดภาพรูปแบบการ
แปรแถวเอาไว การแปรแถวตองใหตรงจุดประสงคแมากที่สุด
2. การวาดรูปการแปรแถวจะตองวาดรูปที่ 1 รูปที่ 2 แลวตองคิดวาการแปรแถวที่ 1 จะไป
แปรแถวครั้งที่ 2 จะใชทาเชื่อมอยางไร การแปรแถวจะตองดูความกลมกลืนของทารํา
และจารีตทางนาฏศิลป คนที่อยูทางซายเมื่อแปรแถวก็จะตองวิ่งไปทางซาย คนที่อยู
ทางขวาก็ตองวิ่งไปทางขวา
3. เมื่อวางรูปแบบแลวก็จะตองนํามาทดลองปฏิบัติดวย
4. การคิดทารําจะตองคิดทาใหญไวกอน แลวจึงคอยใสรายละเอียดทาเล็ก
5. การประดิษฐแทารํานอกจากเป็นทารําที่เป็นมาตรฐานแลวจะตองมีทาที่เป็นเอกลักษณแของ
งานสรางสรรคแชุดนั้น ๆ
6. ให นํา มาจากภาพจํา หลั ก จิต รกรรมฝาผนัง
ภาพเทวดาที่อ ยูใ ต ฐานพระพุ ทธรู ป
มาประดิษฐแเป็นทารํา จะทําใหทารํานั้นเป็นทารําที่เป็นเอกลักษณแของงานสรางสรรคแชุด
นั้น ๆ
7. การแปรแถวจะตองใหสอดคลองกับแนวคิดกับทํานอง
8. ถางานสรางสรรคแของเรามีการถืออุปกรณแ การแปรแถว หรือการตั้งซุมก็จะตองคํานึงถึง
มือที่ถืออุปกรณแและตองสนับสนุนอุปกรณแนั้นเกิดความสวยงาม โดดเดน
9. การประดิษฐแทารําและการแปรแถวเราสามารถเลียนแบบจากทาธรรมชาติ
10. เราสามารถใชสีเครื่องแตงกายในการแบงกลุมผูรํา
11. การประดิษฐแทารําเราจะตองมีการประดิษฐแทารําที่เป็นทารําหลักและจะตองรูวาทารําหลัก
นั้นจะสื่ออะไร ทารําหลักจะเป็นทาที่โดนเดนในงานสรางสรรคแชุดนั้น ๆ และทารองซึ่ง
เป็นทาที่ใชในการเคลื่อนไหวหรือการแปรแถว
12. การนําทาหลักและทารองมาผสมผสานกันจะทําใหเกิดการแปรแถวใหม ๆ
13. การแปรแถวจะเป็นสิ่งสําคัญ ที่จะทําใหการแสดงชุดนั้นไมนาเบื่อสรางความตื่นตาตื่นใจ
ใหแกผูชม แตการแปรแถวไมควรจะบอยเกินไปจนเกิดความเลอะเทอะ แตการแปรแถว
ควรมีความเหมาะสม
14. การแปรแถวจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งควรหารูปแบบการแปรแถวมาเชื่อมในการเปลี่ยนมุม
การแปรแถวจะตองไมรวดเร็วมากนักตองคอยเป็นคอยไป
15. การออกแบบทารําเริ่มตนดวยการกําหนดโครงสรา งทารําโดยรวมของการแสดงชุดนั้น
ตั้งแตตนจนจบไมวาจะเป็นการแสดงหรือวาจะเป็นการแสดงเป็นเรื่องเป็นราว
16. เราควรกําหนดโครงสรางโดยรวมของเรื่องเพื่อเป็นตัวนําทางในการที่จะออกแบบทารํา
ตั้งแตตนจนจบ
17. สํา หรั บโครงร า งของท ารํ า ก็ จะเริ่ มต น ด วยท า รํา หลั ก ท ารํ า หลัก เราจะใชท า รํ าที่ เ ป็ น
มาตรฐานอยางเชน ทารําจากเพลงชาเพลงเร็ว ทารําจากแมบท หรือวาทารําจากงาน
ขอมูลที่เราไปศึกษามาแลวเชน รูปปั้น ภาพปั้น ภาพวาด เป็นตน
18. การที่เราจะกําหนดวาเราจะใชทารําแบบมาตรฐานหรือแบบที่สรางสรรคแขึ้นมาจากขอมูลที่
เราศึกษามา ยอมขึ้นอยูกับสิ่งที่เราจะสรางสรรคแแตละชุด
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19. พอไดทารําหลักแลวก็เลือกทารํารอง วาทารํารองของระบําชุดนี้เราจะใชทารํามาตรฐาน
หรือจะใชทารํารองซึ่งมีทารําที่เราสรางสรรคแขึ้นแตมีความสําคัญนอยลงกวาที่เรากําหนดไว
20. เราตองกําหนดใหชัดเจนวา การแสดงชุดนี้ จะใชทารําหลั กประมาณกี่ ทา เพื่อสื่ออะไร
และทารํารองกี่ทาเพื่อสื่ออะไร
21. เมื่อไดทาหลักและทารองแลวเราจะตองคิดทาเชื่อมวาจะเชื่อมระหวางทาที่ 1 กับทาที่ 2
เขากันอยางไร
22. ทารําที่ประดิษฐแขึ้นจะตองสามารถสื่อเรื่องราวตาง ๆ จะตองสามารถสื่อใหคนดูเขาใจ
เรื่องราวที่เราจะสื่อตั้งแตตนจนจบได
23. สําหรับการแปรแถวนั้นเป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งที่จะทําใหการแสดงนั้นดูนาสนใจ
24. การออกแบบทารําเราควรตองคิดเรื่องเครื่องแตงกายประกอบกันไปดวย ทารําเนนเรื่อง
อะไรเราก็ตองคิดเครื่องแตงกายใหเนนจุดนั้น
25. การประดิษฐแเครื่องแตงกายสามารถนํารูปแบบมาจากรูปปั้นที่เป็นเทวรูปตาง ๆ เราตอง
หาอัตลักษณแใหรูปแบบเครื่องแตงกาย ซึ่งตองสอดคลอง เหมาะสมกับทารํา
26. การประดิษฐแทารําสวนใหญเราจะใชทามาตรฐานที่เรามีอยู และจะตองมีทาพิเศษที่เราคิด
ขึ้นมาเองดวย
27. การสรางงานสรางสรรคแจะตองรูวัตถุประสงคแวาสรางสรรคแเพื่ออะไร เชน เพื่อขายตลาด
เพื่ออนุ รักษแความเป็น วิทยาลั ยนาฏศิ ลปสุโขทัย หรือเพื่อ จัง หวัด สุโขทัย จะทํ าใหเรา
สรางสรรคแงานไดงายขึ้น
28. การประดิษฐแเครื่องแตงกายจะตองสื่อเรื่องราวในการแสดงชุดนั้น ๆ
29. การแปรแถวแบบสวน แถวสลับไปมา สลับแถวแบบหนากระดานนั้นใหยึดคนที่ 1 ของ
ดานซายเป็นหลักในการแปรแถวไมวาจะออกจากแถว หรือจะเขามาในแถวก็ตาม
30. การตั้งซุมใหญในการจบเพลงจะทําใหงานสรางสรรคแของเราดูสวยงาม โดยการตั้งซุมนั้น
สวนใหญจะทําเป็นรูปขาวหลามตัดเพื่ อเห็นมิติของแถว การตั้งซุมรูปขาวหลามตัดจะ
ประกอบดวยคูหลังซึ่งจะเป็นผูแสดงคูที่ 4 สวนคูหนาจะเป็นผูแสดงคูที่ 1 สําหรับ
ดานขางจะมี 2 คูซึ่งจะอยูดานขางทั้งฝั่งซายและขวา
31. การแปรแถวจะตองดูรูปรางของผูแสดงประกอบกันดวย
32. การเขา-ออกเวทีใหยึดหลักจารีตของนาฏศิลปคือ เวลาออกจากเวทีใหออกทางดานขวา
เวลาเขาใหเขาทางดานซาย
33. กอนที่คิดทารํา คิดกระบวนการแปรแถว ผูประดิษฐแจะตองศึกษาเพลง ทําความเขาใจ
บทเพลงเสียกอน เมื่อเขาใจทํานองเพลงดีแลวจะทําใหเราประดิษฐแทารําไดงายและ
รวดเร็วมากขึ้น
34. ผูแตงเพลงและประดิษฐแทารําจะตองทําความเขาใจรวมกันถึงเรื่องแนวเพลงที่เราตองการ
จะสรางสรรคแ เพื่อใหผูแตงเพลงแตงไดตามความตองการของผูประดิษฐแทารํา
35. การประดิษฐแทารําควรใหมีเอกลักษณแเฉพาะของสุโขทัย ตองมีทาที่มีจุดเดน และจะตอง
ไมผิดจารีตทางดานนาฏศิลป
36. สําหรับการประดิษฐแทารําและการแปรแถวนั้น ถาจําเป็นตองดูรูปรางผูแสดงประกอบกัน
ควรนํานักเรียนที่เราเลือกไวมาตอทารําและฝึกการแปรแถวไปพรอม ๆ กัน
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37. การสรางงานสรางสรรคแควรมีงบประมาณมาสนับสนุนอยางพอเพียง ถางบประมาณไม
เพียงพอแลวจะทําใหงานสรางสรรคแไมเป็นไปตามจุดประสงคแได โดยเฉพาะในเรื่องทารํา
และเครื่องแตงกาย
38. การสรางสรรคแแตละครั้ง เราตองรูวัตถุประสงคแวาเราจะสรางสรรคแงานแบบไหนรําเดี่ยว
หรือวาระบํา และในการสรางสรรคแงานตองคํานึงถึงการใชพื้นที่ เอกภาพของการแสดง
การใชพลัง การเคลื่อนไหว การเปลี่ยนจุดยืน
39. ในรูปแบบของการแสดงเราอาจจะสร างสรรคแไ ด ในหลาย ๆ กรณีด วยกัน เชน ความ
แตกตาง ความสอดคลอง ความขัดแยง ความสัมพันธแ หรือวาความกลมกลืนกัน เรา
สามารถนํามาใชในการสรางสรรคแงานได ซึ่งผูสรางสรรคแงานจะตองรูวาจะสื่ออะไรใหกับ
ผูชม
40. เมือ่ เราสรางสรรคแงานของเราออกมาแลว ตองนํามาชวยกันวิพากษแวิจารณแ
41. การสรางงานสรางสรรคแของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจําเป็นจะตองคํานึงถึงประโยชนแที่จะ
นํามาใช เชน สามารถนํามาใชในการแสดงแสงเสียง เป็นตน
42. ในการแปรแถวนั้นผูสรางสรรคแงานจะตองวางกรอบเป็นภาพใหญ ๆ ไวกอน
43. การแปรแถวจากรูปแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบหนึ่งจะตองมีความกลมกลืน แตถาไมกลมกลืน
ผูสรางสรรคแงานจะตองแปรแถวโดยใชทาเชื่อมหรือใชการแปรแถวแบบที่ 3 มาเชื่อมกับ
การแปรแถวแบบที่ 1 กอนจะแปรแถวแบบที่ 2
44. การแปรแถวจะตองคํานึงถึงรูปแบบการแสดงวาเป็นแบบมาตรฐาน แบบอนุรักษแ หรือ
แบบรวมสมัย ซึ่งถางานของเราเป็นแบบมาตรฐานหรือแบบอนุรักษแจะไมแปรแถวมากแต
ถาเป็นแบบรวมสมัยจะนิยมการแปรแถวที่หลากหลาย

รอบที่ 3
1. การประดิษฐแเครื่องแตงกายตองคํานึงถึงแสงไฟ ควรใชสีที่ดูสวยทั้งในตอนกลางวันและ
กลางคืน
2. การสรางสรรคแงานที่มีการถืออุปกรณแ จะถืออุปกรณแดวยมือขวาเป็นหลัก แตจะตอ ง
คํานึงถึงความเหมาะสมตามธรรมชาติ ความสมดุล และทารํามาตรฐานเป็นหลักดวย
3. การถืออุปกรณแจะตองสัมพันธแกันกับทารําและการแปรแถว
4. การถืออุปกรณแบางครั้งอาจตองมีการเปลี่ยนมือถืออุปกรณแจากข างขวาเป็นขางซายบาง
เป็นบางครั้งเพื่อความเหมาะสมของทารํา การแปรแถว และการจะเปลี่ยนมือที่ถือ
อุปกรณแใหกลมกลืนเราจะตองดูความเชื่อมโยงกับทาตอไปอีกดวย
5. การสรางสรรคแงานที่มีการถืออุปกรณแ ตองใชทฤษฏีธรรมชาติ ทฤษฏีความสมดุล และ
ประสบการณแของผูสรางสรรคแงาน
6. การประดิษฐแทารํานั้น เราอาจจะไมไดใชทาที่อยูในทามาตรฐาน ในทาแมบทในเพลงชา
เพลงเร็ว อาจจะเป็นทาที่เราคิดขึ้นใหม แตวาทาที่เราคิดขึ้นใหมจะตองมีความหมาย
ใกลเคียงมีความสัมพันธแกับชุดการแสดงที่เราสรางสรรคแขึ้น และที่สําคัญคือเมื่อคิดทาใหม
ขึน้ มาเราตองมีเหตุผลหรือมีขอมูลสามารถอธิบายไดวาเหตุใดจึงใชทานี้
7. การประดิษฐแทารํานั้น แตละทาจะตองสื่อความหมายไดชัดเจน
8. ทารําที่ประดิษฐแขึ้นมาจะตองสอดคลองกับชุดการแสดง ตองเลือกทาใหเมาะสม
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9. การแสดงที่เป็นพื้นบานเราจะไมคิดทาใหญ
10. การแปรแถวควรคิดการแปรแถวแบบใหม มาผสมผสานกับรูปแบบเกา จะทําใหเกิด
รูปแบบการแปรแถวที่มีความสวยงามและสมบูรณแมากขึ้น
11. จํานวนผูแสดงจะมีผลกับการแปรแถว ถาจะใหแปรแถวไดสวยงามจะใชจํานวนตั้ง แต
6 คน ไปจนถึง 12 คน ถาจํานวนผูแสดงมากกวา 12 คน อาจมีผลในเรื่องแสงไฟ
บนเวทีไมสามารถสองไดถึง และจํานวนชองไฟ
12. ถาใชผูแสดงเป็นเลขคื่จะตองออกมาในลักษณะมีจุดศูนยแกลาง หรือมีตัวกลาง
13. เทคนิคการใชเทา กอนที่จะประดิษฐแการใชเทาเราจะตองเขาใจการใชเทาวามีการใชเทา
อยางไรบาง ตองอยูบนพื้นฐานของนาฏศัพทแ
14. การจะใชเทาอยางไรนั้นผูสรางสรรคแงานตองฟังจังหวะเพลงใหเขาใจ การใชเทาจะตองมี
ความกลมกลืนกับเพลง การแปรแถว การเชื่อมทา เสื้อผา ทุกอยางตองสัมพันธแกัน
15. การใชเทาเป็นสิ่งที่จะนําไปสูการแปรแถว
16. การแปรแถวไกลจะใชการวิ่ง หรือการเคลื่อนตั วเร็ ว ๆ แตถ าแปรแถวแคส ลับขา งหน า
ขางหลังก็จะใชการเดิน ย่ําเทาเดิน
17. เครื่องแตงกายจะมีผลตอการใชเทา เชน ถาเครื่องแตงกายเราเป็นสไบเราจะใชการวิ่ง
แบบไมหมุนตัว ผาสไบก็จะไมพันกันขณะวิ่ง หรือถาแตงตัวยืนเครื่องพระ-นาง เราจะไม
วิ่งพันกันมากเพราะวาผูแสดงใสยอด และเครื่องแตง กายมีน้ําหนักมาก อีกทั้งยัง ตอง
คํานึงถึงความสงางาม
18. การใชเทาจะตองคํานึงถึงวาเป็นผูสูงศักดิ์ เชน พระราชา พระราชินี เทวดา นางฟูา จะ
ใชการสไลคแเทา การประ ยก กาว แตถาเป็นมนุษยแปกติจะใชการเดิน การวิ่ง การ
ถอยหลัง
19. การใชเทาจะตองใหสื่อความหมายวาผูแสดง ๆ เป็นตัวอะไร

ครั้งที่ 5
รอบที่ 1
1. การแตงกายเป็นองคแประกอบสําคัญที่จะชวยดึงดูดความสนใจของผูชม
2. การออกแบบเครื่องแตงกายจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคแที่เราตั้งไว
3. สีของเครือ่ งแตงกายตองไมฉูดฉาดเกินไป หรือสีอึมคึมเกินไป จะตองเป็นสีที่เหมาะกับ
งานของเรา วัสดุที่นํามาใชในการแตงกายตองเป็นวัสดุที่สามารถสวมใสไดสะดวก
คุณภาพดี และราคาไมสูงมากนัก
4. การที่เราจะคิดงานสรางสรรคแอะไรก็แลวแต เราจะตองศึกษารายละเอียดเรื่องยุคสมัยให
ลึกซึ้งไมวาจะเป็นเรื่องเสื้อผา ทรงผม
5. เครื่องแตงกายเราสามารถศึกษารูปแบบการแตงกายในสมัยสุโขทัยไดจากเทวรูปที่อยูใน
พิพิธภัณฑแ
6. รูปปั้นเทวรูปจะไมสวมเสื้อ แตพอเรานํามาประดิษฐแเป็นเครื่องแตงกายของงานสรางสรรคแ
จะสวมไทนแแทน เสมอผูแสดงนั้นถอดเสื้อ
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7. การออกแบบทรงผม และเครื่องแตงกาย ถาเราสรางสรรคแระบําที่เกี่ยวกับประวัติศาสตรแ
เราตองสืบคนขอมูลวาในยุคสมัยนั้นมีการแตงกายและทําผมอยางไร
8. การใชเครื่องประดับศีรษะที่เรียกวา ศิราภรณแ ตองใชใหถูกตองตามยศศักดิ์ของตัวแสดง
9. การสรางงานสรางสรรคแแตละครั้งจะตองคนควา ศึกษาหาขอมูลดานเสื้อผา การแตงกาย
10. ซึ่งตองใหถูกตองตามยุคสมัยนั้น ๆ และจะชวยใหงานสรางสรรคแชุดนั้นมีจุดเดนเป็น
เอกลักษณแ

รอบที่ 2
1. การใชสรอยคอ ตางหู ตองดูฐานะของการแสดง และฐานะของตัวละคร เครื่องประดับ
ใดควรใชกับระบําที่เป็นราชสํานัก และเครื่องประดับใดใชกับชาวบาน
2. เครื่องประดับที่ใชในการแสดงแตละภาคจะแตกตางกัน
3. ในการออกแบบเครื่องแตงกายและเครื่องประดับ ผูสรางสรรคแจะตองรูวางานที่สรางสรรคแ
อยูนั้นเป็นงานสรางสรรคแในกลุมพื้นบานหรือกลุมราชสํานัก เพื่อประดิษฐแเครื่องแตงกาย
และเครื่องประดับใหถูกตองตามกรอบที่วางไว
4. การประดิษฐแเครื่องแตงกายเราไมสามารถประดิษฐแใหเหมือนตนแบบไดทั้งหมด ดังนั้นเรา
ตองปรับใหมีความกลมกลื่นและมีความเป็นรวมสมัยมากขึ้น
5. เราสามารถนําวัสดุในทองถิ่น เชน ผาพื้นบานมาประดิษฐแเป็นเครื่องแตงกายหรือ
เครื่องประดับเพื่อใหงานสรางสรรคแชุดนั้นดูมีคุณคามากยิ่งขึ้น
6. การสรางสรรคแผลงานการแสดงจะตองคํานึงถึงวัยที่เหมาะสมกับเสื้อผาและชุดการแสดง
นั้นเพื่อความสวยงาม
7. การประดิษฐแชุด เครื่องประดับ การแตงหนา และการทําผมจะตองมีความสอดคลองกัน
ทางดานประวัติศาสตรแของสมัยนั้นๆ
8. ในการออกแบบเครื่องแตงกายจะตองคํานึงถึงความสะดวกสบายในการรําเป็นสําคัญ
เพื่อใหนักแสดงรําไดอยางเต็มความสามารถมากที่สุด
9. การออกแบบเครื่องแตงกายจะตองคํานึงถึงประวัติศาสตรแเป็นสําคัญเพื่อใหการสรางสรรคแ
ผลงานมีความสมบูรณมากที่สุด
10. การวางแผนในการซอมแซมหรือการตัดเย็บเครื่องแตงกายจะตองคํานึงถึงความเสี่ยงใน
ทางการเปลี่ยนแปลงไปของสีหรือวัตถุดิบที่ใชเพราะการเปลี่ยนแปลงไปอาจทําให
อัตลักษณแของชุดการแสดงดอยลง

รอบที่ 3
1. การสรางภาพโครงรางกอนการตัดเย็บจริงมีความสําคัญในการสรางสรรคแชุดการแสดง
เพื่อใหคณะทํางานลงความเห็น และมีความเขาใจที่ตรงกัน
2. การใหความสําคัญความสะดวกสบายในการรําของผูแสดงจะทําใหเห็นจุดบกพรองในการ
ออกแบบชุดการแสดงมากยิ่งขึ้น
3. การออกแบบเครื่องแตงกายจะตองสามารถสื่อสารกับผูชมไดอยางชัดเจน
4. สีของชุดการแสดงจะตองมีความสอดคลองกับประวัติศาสตรแดวย
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5. การแตงกายจะตองคํานึงถึงรูปรางที่เหมาะสมของผูสวมใสดวย จึงจะทําชุดการแสดงออก
มาสวยงาม
6. การบงบอกอารมณแของสีมีสวนสําคัญในการสื่อสารกับผูชม และบงบอกถึงความเป็นมา
ของชุดการแสดง
7. การสรางสรรคแชุดการแสดงการออกแบบสีของชุดจะตองมีความสอดคลองกับ
ประวัติศาสตรแ
8. การสรางสรรคแชุดการแสดงจะตองคํานึงถึงความสะดวกสบายในการสวมใสของผูแสดง
9. การลงลวดลายในเครื่องแตงกายจะแสดงถึงความหมายของชุดการแสดงไดดียิ่งขึ้น
10. การออกแบบเครื่องแตงกายตองดูหลักฐานทางประวัติศาสตรแ ผูสรางสรรคแตองใช
จินตนาการออกมาวาการแตงกายที่เห็นนั้นจะสามารถนํามาตัดเย็บหรือนุงไดอยางไร

ครั้งที่ 6
รอบที่ 1
1. รูปแบบของเพลงระบําจะเริ่มดวยเพลงชา แลวมาเพลงเร็ว เป็นสวนใหญ
2. การสรางสรรคแงานตองทําความเขาใจกับจังหวะของดนตรีใหถองแท มิฉะนั้นจะประสบ
ปัญหาการนับจังหวะทารําไมตรงกับทอนของเพลง
3. ทาหลักกับความสัมพันธแกับดนตรี ทาหลักจะอยูที่จังหวะที่ 7-8 สวนทาเชื่อมจะอยูที่
จังหวะ 1-6
4. ทาหลักจะเป็นทาที่หยุดนิ่ง ไมมีการเครื่องไหวของมือหรือแขน แตพอเราเคลื่อนไหวมือ
หรือแขนไปเป็นอีกทาหนึ่ง ทาที่เคลื่อนไหวนี้เราเรียกทาเชื่อม
5. การเคลื่อนไหวเทาวาจะเคลื่อนไหวแบบไหนตองฟังจังหวะเพลง
6. การคิดทารําก็ตองขึ้นอยูกับทํานองเพลงเป็นหลักสําคัญ

รอบที่ 2
1. งานสรางสรรคแที่เป็นแนวระบํามาตรฐานจะตองออกมาแบบหวาน ๆ ถาเป็นแนวพื้นบาน
จะเป็นแนวสนุกสนาน
2. ความสวยงามจะอยูที่การแปรแถว
3. ทารําเราจะนํามาจากทาแมบทใหญกับระบําสี่บทเป็นหลัก
4. การจะแปรแถวเราไมใชทาที่มักจะใชทานางนอน
5. การสรางสรรคแงานตองสอดคลองกับประวัติศาสตรแ วงดนตรีที่จะใชบรรเลงในงาน
สรางสรรคแชุดนั้น ๆ ก็ตองสอดคลองประวัติพัฒนาการของดนตรีไทย
6. การใชพลังจะมีความสัมพันธแกับจังหวะของดนตรี ถาจังหวะเร็วจะใชพลังมาก ถาจังหวะ
ชาจะใชพลังนอย
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7. การสรางสรรคแงานตองทําความเขาใจกับวัตถุประสงคแ ถาทํางานแนวอนุรักษแตอง
สอดคลองกับประวัติศาสตรแ

ครั้งที่ 7
รอบที่ 1
1. การประดิษฐแทารํานั้นผูประดิษฐแทารําจะตองดูจากขอมูลที่เราสืบคนมาวามีเอกลักษณแแลว
นําสิ่งนั้นมาประดิษฐแเป็นทารํา
2. สิ่งที่ผูประดิษฐแทารําสามารถนํามาเป็นเอกลักษณแของงานสรางสรรคแไดคือลักษณะทาทาง
ของเทวรูป พระพุทธรูป เป็นตน
3. การประดิษฐแทารํานั้น ผูประดิษฐแทารําจะตองประดิษฐแใหสื่อถึง ความเป็นสุโขทัยทั้ง ทารํา
การแปรแถว เสื้ อ ผ า วงดนตรี เครื่ อ งดนตรี ซึ่ ง อั ต ลั ก ษณแ จ ะเกิ ด ได ก็ ต อ เมื่ อ เรามี
จุดมุงหมายที่ชัดเจนในการสรางสรรคแงานแตละชุด
4. การประดิษฐแทาของมือที่เป็นอัตลักษณแของสุโขทัยคือการทํามือแบบหังสัสยะหัสตแ
5. การใชเทาแบบเขมรก็เป็นอัตลักษณแของทารํา
6. แหลงขอมูลสําคัญที่เป็นขอมูลในการนํามาประดิษฐแเป็นทารํา ไดแก รูปปั้นเทวรูปตามวัด
รอบกําแพงวัดตาง ๆ
7. ทารําตองแสดงอัตลักษณแความเป็นสุโขทัย
8. การสรางอัตลักษณแใหชุดการแสดงตองเป็นไปตามหลักฐานที่เราสืบคน ผูสรางสรรคแงาน
จะตองใชจินตนาการที่จะสื่อใหผูชมเขาใจในสิ่งที่เราสรางสรรคแขึ้นมา
9. การสื่อถึ งอัต ลักษณแของชุด การแสดงสามารถสื่ อได จากการใชมื อ การใชเ ทา เครื่อ ง
แตงกายและศิราภรณแ
10. การสรางอัตลักษณแจะตองมาจากหลักฐานที่เราตองสืบคน เราจึงตองมีการสืบคนขอมูล
มาอยางชัดเจน
11. ทํานองเพลงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวกําหนดอัตลักษณแที่สื่อออกมาทางทารํา ทารําจะตองมี
ความสัมพันธแกับดนตรีถาทํานองเป็นทํานองที่เรียบ ๆ ทารําก็ตองเป็นทาที่เบาเชนเดียวกัน
12. ในการประดิษฐแทารําผูสรางสรรคแงานจะประดิษฐแตามทวงทํานองของเพลง ซึ่งผูแตงเพลง
นั้นมีเอกลักษณแเฉพาะสื่อออกมาทางบทเพลง ซึ่งเป็นตัวกําหนดอัตลักษณแอีกทางหนึ่ง
13. การประดิษฐแทารําจะนํามาจากแมทาเพลงแมบทใหญ ระบําสี่บท แตทาที่แสดงความ
เป็นอัตลักษณแความเป็นสุโขทัยจะเป็นทาที่ผูสรางสรรคแจะตองประดิษฐแเองตามหลักฐานที่
สืบคนมา ซึ่งตองไมผิดหลักทางดานนาฏศิลปไทย
14. การแสดงของสุโ ขทัย จะเป็ นการแสดงที่ มีค วามเป็น ภาคกลาง วงดนตรี ที่ใ ชจ ะเป็น วง
โบราณ แนวเพลงจะเป็นแนวโบราณและมีความผสมผสานสําเนียงเขมร

รอบที่ 2
1. การประดิษฐแทารําของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยทารําจะเป็นทามาตรฐาน และทาที่เป็น
จิ น ตนาการซึ่ ง ท า ที่ เ ป็ น ท า จิ น ตนาการจากหลั ก ฐานที่ เ ราสื บ ค น มาจากหลั ก ฐานทาง
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ประวัติศาสตรแ หลักศิลาจารึก และการแสดงของตางประเทศ ซึ่งเราตองนําหลักฐาน
เหลานั้นมาผสมผสานกับทารําหลักของเรา
2. เรานําทาจากพระพุทธรูป แลวมาจินตนาการวาจะใหทานั้นเคลื่อนไหวไดอยางไร ตองเป็น
มาตรฐานทางนาฏศิลปไทย
3. การประดิ ษ ฐแ เ ครื่ อ งศิ ร าภรณแ ข องการแสดงแต ล ะชุ ด ต อ งใช ง บประมาณมาก ถ า มี
งบประมาณไม เ พี ย งพอจะทํ า ให เ ครื่ อ งศิ ร าภรณแ ที่ เ ราออกแบบไว นั้ น มั น ด อ ยลงตาม
งบประมาณที่ไดรับ
4. จังหวัดสุโขทัยเป็นแหลงอารยธรรม ในการประดิษฐแเครื่องแตงกายระบําตาง ๆ จึงตองมี
แบบแผนเป็นลักษณะในราชสํานัก ซึ่ง นําแบบอยางมาจากเทวรู ป รูปเทวดา นางฟู า
ในพิพิธภัณฑแ เทวรูปที่ประดิษฐานอยูตามประตู
5. ตองมีเอกลักษณแของเสื้อผาโดยยึดรูปแบบความเป็นอาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรอยุธยา
ตอนตน และอาณาจักรขอม เชน นุงผาแบบเขมร ใสกรองคอ ใสศีรษะมีกระบังหนา
เป็นตน
6. การแตงกายในยุคสุโขทัยจะมีการกรองคอ มีตนแขน มีขอมือ มีขอเทา มีเข็มขัด ซึ่งผู
ประดิษฐแตองเขาใจและมีความรูในเรื่องการแตงกายในสมัยสุโขทัยอีกดวย
7. งานสรางสรรคแจะตองมีอัตลักษณแความเป็นสุโขทัยทั้งหมดตั้งแตทํานองเพลง กระบวน
ทารํา การแปรแถว เสื้อผา ทรงผม เครื่องประดับ ทุกอยางต องกลมกลืนกันและสื่อ
ความเป็นสุโขทัยทั้งสิ้น
8. การแตงกายในยุคสุโขทัยมักจะเปลือยอก โดยการใชเกาะอกหรือไทนแ สีเนื้อหรือลีชมพู
และใสกรองคอเพื่อเป็นการบดบัง ในกรณีที่ผูแสดงเป็นมนุษยแหรือวาเป็นเทวรูป
9. การแตงกายตองใหสอดคลองกับชุดการแสดงนั้นๆ โดยการแตงกายใหเขากับยุคสมัย
10. อัตลักษณแของชุดการแสดงของสุโขทัย คือ การแตงกายที่มีการโชวแสัดสวนที่สวยงามของผู
แสดง

รอบที่ 3
1. การประดิษฐแเครื่องแตงกายตองไมฟูุฟุาเกินไป ตองยึดหลักฐานทางประวัติศาสตรแเป็น
สําคัญ
2. การประดิ ษฐแ ทรงผมจะเป็ นการเกลา มวยสู ง เพราะเป็น ระบํา ราชสํา นัก ถา เป็ นระบํ า
พื้นบานตองเกลามวยต่ํา
3. การใชเครื่องประดับผมตองใหถูกยุคสมัย
4. การแตงกายจะตองยึดตามหลักฐานทางประวัติศาสตรแ เพราะจังหวัดสุโขทัยเป็นตนกําเนิด
อาณาจักรแหงแรกของประเทศไทย จําเป็นตองยึดแบบแผนในการแตงกายในสมัยสุโขทัย
5. แหล ง ข อ มู ล ที่ ส ามารถศึ ก ษาได เ กี่ ย วกั บ อารยธรรมสมั ย สุ โ ขทั ย คื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑแ ต าม
โบราณสถานตางๆ
6. การแตงกายโดยเฉพาะวิธีการนุง วิธีการแตง จะตองมาจากขอมูลที่เราไดศึกษาคนควา
และลวดลายตางๆ บนเนื้อผา ซึ่งทําใหการแสดงมีความโดดเดน เป็นอัตลักษณแของชุดการ
แสดงนั้นๆ
เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

หน้า 44

7. งบประมาณในการจัดทําชุดการแสดง หากงบประมาณในการจัดทําชุดมีนอย อาจสงผล
ไปถึงอัตลักษณแที่จะลดลงได การแตงกายไมเป็นไปตามจินตนาการ
8. ในการคิ ดเสื้อผ า ทรงผม และทารํา จะตอ งใหความสําคั ญ ในเรื่ องประวัติศาสตรแ และ
สถานที่เป็นหลัก
9. หลักของการหาวัตถุดิบมาทําชุด จะตอ งงายตองการหา งายตองการผลิตวัตถุดิบเป็น
สําคัญ
10. การจัดทําชุดจะตองมีการคิดสรางสรรคแ จินตนาการ เพื่อใหเกิดเป็นอัตลักษณแของสุโขทัย
11. เอกลักษณแเครื่องแตงกายของสุโขทัย คือ การใชสีตามกัน
12. การประดิษฐแเสื้อผาควรสอดคลองกับทํานองเพลงและทารํา จะทําใหเกิดความกลมกลืน
นุมนวล
13. การแสดงที่เป็นชนเผาเราตองยึดการแตงกายที่มีมาแตดั้งเดิมของเขา
14. การให สี เ ครื่ อ งแต ง กายจะต อ งสามารถสื่ อ ความหมายได เช น การแต ง กายในงาน
สรางสรรคแของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจะใชโทนสีตามกันนอกจากจะทําใหดูนวลตา ดู
แล ว สบายใจ แต ต ามความหมายนั้ น ได ส ะท อ นถึ ง ความเป็ น อยู ความร ม เย็ น ของ
อาณาจักรสุโขทัยที่เป็นอาณาจักรแหงธรรมะ ไมมีการสูรบเป็นอาณาจักรแหงความสุข
15. วิธีการนุงผาของงานที่วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยไดสรางสรรคแขึ้นมานั้น จะเป็นการนุงผา
เอวต่ําซึ่งเลียนแบบมาจากเทวรูปในสมัยสุโขทัย
16. การประดิษฐแเครื่องแตงกายควรทําควบคูไปกับการประดิษฐแทารํา เพราะจะทําใหการ
แตงกายสอดคลองกับการเคลื่อนไหวรางกาย เชน การใชเทา การฉีกขา จะสามารถ
เคลื่อนไหวไดสะดวกและสงเสริมทารําใหเกิดความโดดเดนมากยิ่งขึ้น
17. การออกแบบทรงผมตองออกแบบใหสอดคล องกับศิราภรณแ และเครื่องประดับ ถาเป็น
งานสรางสรรคแที่เป็นแนวราชสํานักจะใชการเกลาผมหรือมวยผม แตจะไมปลอยผม ถา
เป็นพื้นบานถึงจะปลอยผม
18. การออกแบบทรงผมก็ จะตองยึดจากหลักฐานที่พบ เช น เทวรู ป ตุ฿กตาเสียกระบาน
เป็นตน

ครั้งที่ 8
รอบที่ 1
1.
2.
3.
4.
5.

ใชทานางนอนและการเลนเทาในการเชื่อมทา เชื่อมแถว
การคิดงานสรางสรรคแแนวรวมสมัยจะเนนการแปรแถว เนนจังหวะสนุกสนาน
งานสรางสรรคแจะประสบความสําเร็จไดอยูที่ตองวางกรอบความคิดใหชัดเจน
ความสามัคคีรวมแรงรวมใจจะทําใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี
การสรางงานสรางสรรคแ ผูสรางงานตองหาขอมูลในเรื่องที่จะทําใหชัดเจนเพื่อวางแนวทาง
วางกรอบ เพื่อความมีอัตลักษณแความเป็นสุโขทัย
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รอบที่ 2
1. การคิดงานสรางสรรคแควรผานการติชมจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการกลั่นกรองงานของเรา
ใหมีความสมบูรณแมากยิ่งขึ้น
2. เมื่อเราคิดงานเสร็จแลวตองมีการทบทวน โดยการดูงานสรางสรรคแในองคแรวมแลวชวยกัน
วิพากษแเพื่อแกไขขอบกพรอง
1.

เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

หน้า 46

สรุปองค์ความรู้
เรื่องเทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ดา้ นนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
จากการดําเนินการในขั้นตอนสรางและแสวงหาความรู คณะกรรมการ KM team ได
ดําเนินการประมวลและกลั่นกรองความรู สามารถสรุปเป็นประเด็นความรูไดดังนี้
กระบวนการทางาน
กระบวนการทํางานในการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยนั้น เมื่อ
วิทยาลัยมี นโยบายที่ จะสรางงานสรางสรรคแ ดัง นั้นกระบวนการแรกที่เราจะต องทําก็คือ ประชุ ม
รวมกันระหวางบุคลากรภาควิชานาฏศิลปและภาควิชาดุริยางคศิลป เพื่อรับทราบวัตถุประสงคแวา เราจะ
สรางสรรคแงานชิ้นนี้เพื่ออะไร เพื่อชวยกันวางกรอบแนวคิด รับทราบกรอบแนวคิดรวมกัน เมื่อได
กรอบแนวคิดแลวจึงใหภาควิชาดุริยางคศิลปดําเนินการแตงเพลงตามกรอบแนวคิดที่วางไว
ในการสรางงานสรางสรรคแแตละครั้งควรดูวาสังคม ชุมชนมีความตองการอะไร แบบไหนและ
นําไปใชประโยชนแอยางไร เชน สามารถนํามาใชในการแสดงประกอบแสงเสียง เป็นตน
การทํางานควรทํางานเป็นหมูคณะ ตองสรางความเชื่อมั่นใหตนเอง กลา แสดงความคิดเห็น
และรูจักที่จะยอมรับความคิดของผูอื่น
การสร้างกรอบแนวคิด
กระบวนการในการสรางกรอบแนวความคิดเป็นสิ่งจําเป็นอันดับแรกในการสรางงานสรางสรรคแ
ทางดานนาฏศิลป ผูสรางสรรคแจําเป็นจะตองรูวัตถุประสงคแวาสรางงานชิ้นนี้เพื่ออะไร เราตองหา
จุดประสงคแใหได เพื่อใหคณะทํางานไดเดินไปในวัตถุประสงคแอันเดียวกัน กรอบแนวคิดอันเดียวกัน
จะทําใหไมเกิดการคาดเคลื่อนในสิ่งที่ตองการจะสื่อออกมา การคิดงานสรางสรรคแไมควรจะคิดกวาง
ควรคิดใหแคบ และกําหนดทิศทางใหชดั เจน
การคิดงานสรางสรรคแควรสนับสนุนความตองการของหนวยงาน และยึดเอกลักษณแของจังหวัด
สุโขทัยเพื่อสามารถนําไปใชในงานของจังหวัดได
กระบวนการผลิตงาน
การสรางสรรคแงานตองอยูบนแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการในการสรางสรรคแงาน เพราะ
จะทําใหงานสรางสรรคแมีความนาเชื่อถือ ซึ่งในกระบวนการผลิตงานมีขั้นตอน กระบวนการดังนี้
1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูล
เมื่อเราจะสรางงานสรางสรรคแเรื่องใดควรลงพื้นที่ไปหาแหลงขอมูลนั้น ๆ เพื่อจะไดเห็น
ขอมูลที่ชัดเจน จะชวยใหเกิดแรงบันดาลใจในการคิดงานจะทําใหเราสามารถคิดเทคนิคใหม ๆ มาใชใน
งานของเรา และในการสรางงานสรางสรรคแเราตองดูวาชุมชนนั้น ๆ มี วัฒนธรรมอะไรที่โดดเดน เรา
สามารถนําสิ่งตาง ๆ เหลานี้มาสรางงานสรางสรรคแไดทําใหงานของเราเป็นที่นิยม เขาถึงคนดูไดงาย
ควรหาอัตลักษณแใหงานสรางสรรคแแตละชุดมีความโดดเดนที่แตกตางกัน จะชวยใหงาน
สรางสรรคแชุดนั้น ๆ นาติดตาม และประทับใจคนดู
2. การกาหนดขอบเขตผู้แสดง
การสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลปนั้นมีหลายรูปแบบ ไดแก การสรางสรรคแงานแนว
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อนุรักษแ แนวมาตรฐาน แนวรวมสมัย ควรเลือกรูปแบบใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคแและกรอบแนวคิด
ที่วางไว
คณะทํางานจะตองรูขอบเขตของการแสดงซึ่งจะประกอบดวยจํานวนผูแสดง ใชผูแสดงชายหญิงหรือหญิงลวน นักดนตรี ฉาก อุปกรณแ แสง-สี และรําตองกําหนดประเภทของการแสดงให
ชัดเจนวาเป็นรํา ระบํา รําเดี่ยว หรือการแสดงเป็นชุดเป็นตอน ตองกําหนดรูปแบบการแสดงวาจะ
เริ่มตนอยางไร มีการเดินเรื่องตั้งแตตนจนจบ แลวมีการสรุปจบ
3. การกาหนดวงดนตรี
การกําหนดวงดนตรีขึ้นอยูกับวาเราจะสรางสรรคแงานออกมาแนวไหน ถาเป็นแนวราช
สํานักก็จะใชวงโบราญ ซึ่งเป็นวงที่ประกอบดวย ปี่ ฆองวงใหญ ซอสามสาย กระจับปี่ ตะโพน ฉิ่ง
แตถาเป็นการสรางสรรคแแนวพื้นบานพื้นเมืองก็ตองใชวงดนตรีตามที่ปรากฏอยูในทองถิ่นนั้น ๆ
4. การประดิษฐ์ท่ารา
กอนการประดิษฐแทารําจะตองศึกษาสิ่งที่เกี่ยวของกับงานที่จะสรางสรรคแทั้งหมดโดยศึกษา
จากแหลงขอมูลตาง ๆ ไดแก โบราณสถาน โบราณวัตถุ เอกสาร ตํา รา ศึกษาเพลงที่ใชใหเขาใจ
อยางถองแท เพื่อนําขอมูลที่ไดมาคิดงานตอไป
การประดิษฐแทารําจะตองรูเสียกอนวาการสรางสรรคแง านของเราจะเป็นแนวไหน แนว
สรางสรรคแ แนวอนุรักษแ แนวพื้นบาน แตไมวาจะทํางานสรางสรรคแแนวไหน เราก็ตองศึกษาหาขอมูล
ในเรื่องที่เราจะทําใหไดขอมูลในแนวลึกทารําจะตองสอดคลองกับหลักฐานตาง ๆ ที่เราไดสืบคนมา ถา
ทํางานสรางสรรคแแนวทองถิ่นพื้นบานสุโขทัย ผูสรางสรรคแงานจะตองลงพื้นที่ไปดูวิถีชีวิตของชาวบาน
จริง ๆ ดังนั้นในการสรางงานสรางสรรคแถาเราเขาใจรากเหงาในสิ่งที่เราจะทําแลว จะทําใหเราเกิด
จินตนาการ ประดิษฐแทารําไดชัดเจนยิ่ง ขึ้น และการที่เราจะกําหนดวาเราจะใชทารําแบบมาตรฐาน
หรือแบบที่สรางสรรคแขึ้นมาจากขอมูลที่เราศึกษามา ยอมขึ้นอยูกับสิ่ง ที่เราจะสรางสรรคแแตละชุด
อีกดวย
กอนจะประดิษฐแทารําตองฟังเพลงและจดจําทํานองเพลงนั้นใหไดเพื่อใหเกิดจินตนาการมา
ใชประดิษฐแทารํา และการประดิษฐแทารํานั้นเพลงที่ใชจะมีความสําคัญมาก เพราะเพลงกับทารําจะตอง
สอดคลองกันถาเพลงไมสอดคลองกับทารําก็ตองขอความรวมมือจากผูแตงเพลงปรับเพลงใหสอดคลอง
กับทารํา การประดิษฐแทารําและการแตงเพลงควรนําสิ่งที่เราเห็นบอย ๆ นํามาประดิษฐแ จะชวยใหคนดู
เขาถึงได
ทารําและเพลงตองมีเอกลักษณแ การประดิษฐแทารํานั้น จะตองประดิษฐแใหทารําชุ ดนั้น ๆ
มีความนาสนใจ ทารําตองไมลาสมัยหรือล้ําสมัยจนเกินไป แตที่สําคัญตองมีเอกลักษณแของความเป็น
สุโขทัย
การประดิษฐแทารําใหนําทารําพื้นฐานมาปรับใช และในการประดิษฐแทารําควรทราบวาเรา
จะออกแบบเครื่องแตงกายอยางไร แนวไหน เพื่อประดิษฐแทารําใหสอดคลองกับเครื่องแตงกาย ทารํา
เนนเรื่องอะไรเราก็ตองคิดเครื่องแตงกายใหเนนจุดนั้น
หลักในการการออกแบบทารําเริ่มตนดวยการกําหนดโครงสรางทารําโดยรวมของการแสดง
ชุดนั้นตั้งแตตน จนจบไมวาจะเป็นการแสดงหรือวาจะเป็นการแสดงเป็นเรื่องเป็ นราวเพื่อเป็นตัวนําทาง
ในการที่จะออกแบบทารําตั้งแตตนจนจบสําหรับโครงรางของทารําก็จะเริ่มตนดวยทารําหลัก ทารํา
หลักเราจะใชทารําที่เป็นมาตรฐานอยางเชน ทารําจากเพลงชาเพลงเร็ว ทารําจากแมบท หรือวาทารํา
ที่เราคิดขึ้นเองจากงานขอมูลที่เราไปศึกษามาแลวเชน รูปปั้น ภาพปั้น ภาพวาด เป็นตน ทารําหลัก
เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
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จะเป็นทาที่โดนเดนในงานสรางสรรคแชุด นั้น ๆ สวนทารองจะเป็นทาที่ใชในการเคลื่อนไหวหรือการ
แปรแถว
การประดิษฐแทารําเราจะตองรูวาทารําทาไหนเป็นทารําหลัก ทารองหรือวาเป็นทาเชื่อ ม
เราตองทําความเขาใจกับทํานองเพลง เพราะเพลงเป็นองคแประกอบสําคัญ ที่จะเป็นตัวกําหนดการ
เคลื่อนไหวของงานสรางสรรคแของชุดนั้น ๆ ถาเป็นทวงทํานองหนักเราก็ตองคิดทาหนัก ถาทวงทํานอง
เบาเราก็ตองคิดทารําเบา และการประดิษฐแทารําเราตองมองเรื่องความเคลื่อนไหวเป็นหลัก ถาเป็น
ระบําประเภทสวยงามเราก็ควรจะใชการเคลื่อนไหวแบบเชื่องชา ถางานสรางสรรคแเป็นแบบรวมสมัยก็
ควรจะใชการเคลื่อนไหวแบบเร็ว สนุกสนาน
การประดิษฐแทารําจะตองกลมกลืนกับทํานองเพลง ไมผิดหลักของธรรมชาติ และไมผิด
หลักของการใชพลังงาน เชนการหมุนตัว การกลับตัว การซอนแถว การเปลี่ยนแถวตองเป็นไปใน
ทิศทางที่ไมฝืนธรรมชาติ ตองมีระเบียบ
เราตองกําหนดใหชัดเจนวาการแสดงชุดนี้จะใชทารําหลักประมาณกี่ทา เพื่อสื่ออะไร และ
ทารํารองกี่ทาเพื่อสื่ออะไร เมื่อไดทาหลักและทารองแลวเราจะตองคิดทาเชื่อมวาจะเชื่อมระหวางทาที่
1 กับทาที่ 2 เขากันอยางไร ทารําที่ประดิษฐแขึ้นจะตองสามารถสื่อเรื่องราวตาง ๆ จะตองสามารถสื่อ
ใหคนดูเขาใจเรื่องราวที่เราจะสื่อตั้งแตตนจนจบได
การประดิษฐแทารําของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยทารําจะเป็นทามาตรฐานและทาที่เป็ น
จิน ตนาการ ซึ่ ง ทา ที่ เ ป็น ท า จิ น ตนาการจะเป็น ท า จากหลั ก ฐานที่ เ ราสื บ คน มาจากหลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตรแ หลักศิลาจารึก พระพุทธรูป ภาพจําหลัก จิตรกรรมฝาผนัง ภาพเทวดาที่อยูใตฐาน
พระพุทธรูป และการแสดงของตางประเทศ ซึ่งเราตองนําหลักฐานเหลานั้นมาผสมผสานกับทารําหลัก
ของเรา จะทําใหทารํานั้นเป็นทาที่เป็นเอกลักษณแของงานสรางสรรคแชุดนั้น ๆ เชน เรานําทาจาก
พระพุ ทธรู ป แลว มาจิ นตนาการวาจะให ทานั้ นเคลื่อนไหวไดอ ยางไร แลว ตองเป็น มาตรฐานทาง
นาฏศิลปไทย
เทคนิคการใชเทา กอนที่จะประดิษฐแการใชเทาเราจะตองเขาใจการใชเทาวามีการใชเทา
อยางไรบาง ตองอยูบนพื้นฐานของนาฏศัพทแ การจะใชเทาอยางไรนั้นผูสรางสรรคแงานตองฟังจังหวะ
เพลงใหเขาใจ การใชเทาจะตองมีความกลมกลืนกับเพลง การแปรแถว การเชื่อมทา เสื้อผา ทุก
อยางตองสัมพันธแกัน การใชเทาเป็นสิ่งที่จะนําไปสูการแปรแถว การใชเทาจะตองใหสื่อความหมายวาผู
แสดง ๆ เป็นตัวอะไร ถาเป็นผูสูงศักดิ์ เชน พระราชา พระราชินี เทวดา นางฟูา จะใชการสไลคแเทา
การประ ยก กาว แตถาเป็นมนุษยแปกติจะใชการเดิน การวิ่ง การถอยหลัง
สําหรับรูปแบบการใชมือขึ้นอยูกับวาเราจะสรางสรรคแงานแนวไหน ซึ่งโดยปกติแลว จะใช
มือตามรูปแบบที่ปรากฏอยูในนาฏศัพทแ แตถาเป็นการแสดงที่เป็นแนวประวัติศาสตรแก็ควรใชมือตาม
รูปแบบของหลักฐานที่ปรากฏ เชน เทวรูป ภาพจําหลัก เป็นตน ซึ่ง อัตลักษ ณแการใชมือในงาน
สรางสรรคแของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยก็เป็นการจีบแบบหังสัสยะหัสตแ ดังปรากฎในงานสรางสรรคแของ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
5. การแปรแถว
การสรา งงานสรา งสรรคแ เรื่ อ งการแปรแถวจะเป็ นสิ่ ง สํ า คัญ ที่จ ะทํ า ให การแสดงชุด นั้ น
ไมนาเบื่อสรางความตื่นตาตื่นใจใหแกผูชม แตการแปรแถวไมควรจะบอยเกินไปจนเกิดความเลอะเทอะ
แต การแปรแถวควรมีความเหมาะสมกลมกลืนกับทารํา สําหรับการแปรแถวนั้นเป็นจุดสําคัญอีกจุด
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หนึ่งที่จะทําใหการแสดงนั้นดูนาสนใจ การแปรแถวจะตองคิดควบคูไปกับการคิดทารํา และจะตองให
สอดคลองกับแนวคิดสอดคลองกับทํานอง
การคิดรูปแบบแถวจะตองคิดไวหลาย ๆ รูปแบบ ไมวาจะเป็นแถวตัววี แถวปากพนั ง
แถวเฉียงหรือการจัดซุม ใหเขียนรูปแบบไว กอนนํามาใชจริ งและหลังจากที่เรานับจังหวะเพลง และ
คิดรูปแบบแถวแลว ในขั้นตอนตอไปใหคิดการเคลื่อนไหวของรางกายซึ่งจะตองเริ่มจากการฟังเพลงจน
สามารถจดจําทํานองเพลงแลวจึงเคลื่อนไหวรางกายใหเขากับทํานองเพลงโดยเริ่มจากสวนเทากอน
เมื่อไดการเคลื่อนไหนในสวนเทาแลวจึงคิดสวนมือตอไป จากนั้นนํารูปแบบแถวที่ไดเขียนไวดึงมาทีละ
แบบใหเหมาะสมกับทารําซึ่งตองใหตรงตามความหมายของเพลง การแปรแถวเมื่อวางรูปแบบแลวก็
จะตองนํามาทดลองปฏิบัติดวย
การแปรแถวจะตองรูวัตถุประสงคแเสียกอนเสร็จแลวจึงวางกรอบหรือวาดภาพรูปแบบการ
แปรแถวเอาไว ตองวางกรอบเป็นภาพใหญ ๆ ไวกอน การแปรแถวตองใหตรงจุ ดประสงคแมากที่สุด
การวาดรูปการแปรแถวจะตองวาดรูปที่ 1 รูปที่ 2 แลวตองคิดวาการแปรแถวที่ 1 จะไปแปรแถวครั้งที่
2 จะใชทาเชื่อมอยางไร การแปรแถวจะตองดูความกลมกลืนของทารําและจารีตทางนาฏศิลป ทาที่
นิยมนํามาใชในการแปรแถวคือทานางนอน และการเลนเทา
การแปรแถวจะมีดวยกันหลายรูปแบบ ซึ่งมีหลักการในการแปรแถว เชน
-คนที่อยูทางซายเมื่อแปรแถวก็จะตองวิ่งไปทางซาย คนที่อยูทางขวาก็ตองวิ่งไป
ทางขวา
-การแปรแถวจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งควรหารูปแบบการแปรแถวมาเชื่อมในการ
เปลี่ยนมุม การแปรแถวจะตองไมรวดเร็วมากนักตองคอยเป็นคอยไป
-การแปรแถวจากรูปแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบหนึ่งจะตองมีความกลมกลืน แตถาไม
กลมกลืนผูสรางสรรคแงานจะตองแปรแถวโดยใชทาเชื่อมหรือใชการแปรแถวแบบที่ 3
มาเชื่อมกับการแปรแถวแบบที่ 1 กอนจะแปรแถวแบบที่ 2
-การแปรแถวไกลจะใชการวิ่งหรือการเคลื่อนตัวเร็ว ๆ แตถาแปรแถวแคสลับขางหนา
ขางหลังก็จะใชการเดิน ย่ําเทาเดิน
-การแปรแถวแบบสวน แถวสลับไปมา สลับแถวแบบหนากระดานนั้นใหยึดคนที่ 1
ของดานซายเป็นหลักในการแปรแถวไมวาจะออกจากแถว หรือจะเขามาในแถว
ก็ตาม
-ถางานสรางสรรคแของเรามีการถืออุปกรณแ การแปรแถว หรือการตั้งซุมก็จะตอง
คํานึงถึงมือที่ถืออุปกรณแและตองสนับสนุนอุปกรณแนั้นเกิดความสวยงาม โดดเดน
จํานวนผูแสดงจะมีผลกับการแปรแถว ถาใชผูแสดงเป็นเลขคี่จะตองออกมาในลักษณะมีจุด
ศูนยแกลาง หรือมีตัวกลาง การแปรแถวจะใหแปรแถวไดสวยงามจะใชจํานวนผูแสดงตั้งแต 6 คน ไป
จนถึง 12 คน ถาจํานวนผูแสดงมากกวา 12 คน อาจมีผลในเรื่องแสงไฟบนเวทีไมสามารถสองไดถึง
และจํานวนชองไฟ และการแปรแถวจะตองดูรูปรางของผูแสดงประกอบกันดวย
การตั้งซุมใหญในการจบเพลงจะทําใหงานสรางสรรคแของเราดูสวยงาม โดยการตั้งซุมนั้น
สวนใหญจะทําเป็นรูปขาวหลามตัดเพื่อเห็นมิติของแถว การตั้งซุมรูปขาวหลามตัดจะประกอบดวยคู
หลังซึ่งจะเป็นผูแสดงคูที่ 4 สวนคูหนาจะเป็นผูแสดงคูที่ 1 สําหรับดานขางจะมี 2 คูซึ่งจะอยูดานขาง
ทั้งฝั่งซายและขวา
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การเขา-ออกเวทีใหยึดหลักจารีตของนาฏศิลปคือ เวลาออกจากเวทีใหออกทางดานขวา
เวลาเขาใหเขาทางดานซาย
6. การประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย
จังหวัดสุโขทัยเป็นแหลงอารยธรรม ในการประดิษฐแเครื่องแตงกายระบําตาง ๆ จึงตองมี
แบบแผนเป็นลักษณะในราชสํานัก ซึ่ง นําแบบอยางมาจากเทวรูป รูปเทวดา นางฟูาในพิพิธภัณฑแ
เทวรูปที่ประดิษฐานอยูตามประตู ตองมีเอกลักษณแของเสื้อผาโดยยึดรูปแบบความเป็นอาณาจักร
สุโขทัย อาณาจักรอยุธยาตอนตน และอาณาจักรขอม เชน นุงผาแบบเขมร ใสกรองคอ ใสศีรษะมี
กระบังหนา เป็นตน การประดิษฐแเครื่องแตงกายเราตองหาอัตลักษณแใหรูปแบบเครื่องแตงกาย ซึ่งตอง
สอดคลอง เหมาะสมกับทารํา การประดิษฐแเสื้อผาควรสอดคลองกับทํานองเพลงและทารํา จะทําให
เกิดความกลมกลืนนุมนวล การใหสีเครื่องแตงกายจะตองสามารถสื่อความหมายได เชน การแตงการ
ในงานสรางสรรคแของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจะใชโทนสีตามกันนอกจากจะทําใหดูนวลตา ดูแลว
สบายใจ แตตามความหมายนั้นไดสะทอนถึงความเป็นอยู ความรมเย็นของอาณาจั กรสุโขทัยที่เป็น
อาณาจักรแหงธรรมะ ไมมีการสูรบเป็นอาณาจักรแหง ความสุข สีของเครื่องแตงกายตองไมฉูดฉาด
เกินไปหรือสีอึมคึมเกินไป จะตองเป็นสีที่เหมาะกับงานของเรา วัสดุที่นํามาใชในการแตงกายตองเป็น
วัสดุที่สามารถสวมใสไดสะดวก คุณภาพดี และราคาไมสูงมากนัก สําหรับการแสดงที่เป็นชนเผาเรา
ตองยึดการแตงกายที่มีมาแตดั้งเดิมของเขา และการประดิษฐแเครื่องแตงกายจะตองสื่อเรื่องราวในการ
แสดงชุดนั้น ๆ ตองไมฟูุฟุาเกินไป ตองยึดหลักฐานทางประวัติศาสตรแเป็นสําคัญ
การประดิษฐแเครื่องแตงกายควรทําควบคูไปกับการประดิษฐแทารํา เพราะจะทําใหการ แตง
กายสอดคลองกับการเคลื่อนไหวรางกาย เชน การใชเทา การฉีกขา จะสามารถเคลื่อนไหวไดสะดวก
และสงเสริมทารําใหเกิดความโดดเดนมากยิ่งขึ้น
วัสดุที่นํามาใชในการแตงกายตองเป็นวัสดุที่สามารถสวมใสไดสะดวก คุณภาพดี และราคา
ไมสูง มากนัก เราสามารถใชสีเครื่องแตง กายมาเป็นตัวแบง กลุมผูแสดง และการแปรแถว การ
ประดิษฐแเครื่องแตงกายไมควรใหรุมรามจนเกินไปจะดูไมสวยงามเครื่องแตงการจะมีผลตอการใชเทา
เชน ถาเครื่องแตงกายเราเป็นสไบเราจะใชการวิ่งแบบไมหมุนตัว ผาสไบก็จะไมพันกันขณะวิ่ง หรือถา
แตงตัวยืนเครื่องพระ-นาง เราจะไมวิ่งพันกันมากเพราะวาผูแสดงใสยอด และเครื่องแตงกายมีน้ําหนัก
มาก อีกทั้งยังตองคํานึงถึงความสงางาม
การแตงกายในยุคสุโขทัยจะมีกรองคอ มีตนแขน มีขอมือ มีขอเทา มีเข็มขัด การแตง
กายในยุคสุโขทัยมักจะเปลือยอก โดยการใชเกาะอกหรือไทนแ สีเนื้อหรือลีชมพู และใสกรองคอเพื่อ
เป็นการบดบัง ในกรณีที่ผูแสดงเป็นมนุษยแหรือวาเป็นเทวรูป ซึ่งผูประดิษฐแตองเขาใจและมีความรูใน
เรื่องการแตงกายในสมัยสุโขทัยอีกดวย
การแตงกายโดยเฉพาะวิธีการนุง วิธีการแตง จะตองมาจากขอมูลที่เราไดศึกษาคนควา
และลวดลายตางๆ บนเนื้อผา ซึ่งทําใหการแสดงมีความโดดเดน เป็นอัตลักษณแของชุดการแสดงนั้นๆ
วิธีการนุงผาของงานที่วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยไดสรางสรรคแขึ้นมานั้น จะเป็น การนุง ผาเอวต่ําซึ่ ง
เลียนแบบมาจากเทวรูปในสมัยสุโขทัย
การออกแบบทรงผมก็จะตองยึดจากหลักฐานที่พบ เชน เทวรูป ตุ฿กตาเสียกระบาน เป็น
ตน การประดิษฐแทรงผมจะเป็นการเกลามวยสูงเพราะเป็นระบําราชสํานัก ถาเป็นระบําพื้นบานตอง
เกลามวยต่ําการออกแบบทรงผมตองออกแบบใหสอดคลองกับศิราภรณแ และเครื่องประดับ ถาเป็นงาน
สรางสรรคแที่เป็นแนวราชสํานักจะใชการเกลาผมหรือมวยผม แตจะไมปลอยผม ถาเป็นพื้นบานถึงจะ
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ปลอยผม การประดิษฐแทรงผมจะเป็นการเกลามวยสูงเพราะเป็นระบําราชสํานัก ถาเป็นระบําพื้นบาน
ตองเกลามวยต่ํา การใชเครื่องประดับผมตองใหถูกยุคสมัย
งบประมาณในการจัดทําชุดการแสดง หากงบประมาณในการจัดทําชุดมีนอยอาจสง ผล
ไปถึงอัตลักษณแที่จะลดลงได การแตงกายไมเป็นไปตามจินตนาการ
จากกระบวนการผลิตงาน เมื่อไดดําเนินการสําเร็จทุกขั้นตอนจนเป็นชุดการแสดงแลว สิ่ง
สําคัญที่ผูสรางสรรคแงานจะตองดําเนินคือ ตองดูองคแรวมของงานสรางสรรคแชุดนี้เพื่อนํามาปรับปรุง ซึ่ง
สามารถดําเนินการไดโดย
1. นําผลงานสรางสรรคแสรรคแที่เสร็จสมบูรณแแลว ดําเนินการถายทอดใหแกนักเรียน
นักศึกษามาแสดงใหคณะกรรมการสรางสรรคแงานดู เพื่อชวยกันวิพากษแ และนํา
ขอบกพรองมาแกไข ปรับปรุงใหงานชิ้นนั้นมีความสมบูรณแมากที่สุด
2. นําผลงานานสรางสรรคแที่แกไขปรับปรุงแลวออกเผยแพรตอสาธารณชน ใหคนที่ไมมี
ความรูดานนาฏศิลปไดชม และประเมินงานสรางสรรคแของเรา เพื่อนําขอเสนอแนะ
มาปรับปรุงงาน
3. นํางานสรางสรรคแเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลป-ดนตรีเพื่อรับขอเสนอแนะนํามา
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง และที่สําคัญเป็นสิ่งที่แสดงวาผลงานสรางสรรคแชิ้นนี้มี
คุณภาพ
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กิจกรรมเสนอแนะ
ในการจัดการความรูเรื่อง เทคนิคการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลป
สุ โ ขทั ย ได ร วบรวมองคแ ค วามรู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เทคนิ ค ที่ ใ ช ใ นการสร า งสรรคแ ง านด า นนาฏศิ ล ป ไ ว
โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นประโยชนแตอครูผูสอนสาขานาฏศิลปไทยเป็นอยางมาก และเนื่องจากในจังหวัด
สุโขทัยมีโรงเรียนที่ มีศักยภาพในการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลป และมีบุคลากรที่ทําขอเลื่อน
วิทยฐานะในสาขานาฏศิลปไทย ซึ่งตองใชความรูความสามารถในการสรางงานดานนาฏศิลปเป็นอยาง
มาก หลักการตาง ๆ ที่มีความลึกซึ้งอยางเรื่องเทคนิคการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลป จึงควรมี
การเผยแพรใหแกโรงเรียนตาง ๆ ในจังหวัดสุโขทัยไดนําไปใช เพื่อใหบุคลากรของโรงเรียนตาง ๆ ได
เกิดแนวทางในการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลปมากขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
Tacit Knowledge ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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สรุปผลการดาเนินงานในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
จากการดํา เนินการตามแผนการจั ดการความรูเรื่อ ง เทคนิค การสรางงานสร างสรรคแดา น
นาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย คณะ KM Team ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ไดดําเนินการ
จัดการประชุมคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นบุคลากรภาควิชานาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องเทคนิคการสรางงานสรางสรรคแดานนากศิลป จํานวน 8 ครั้ง มีบุคลากรเขา
รวมทั้งสิ้น 22 คน โดยดําเนินการการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ทุกวันพฤหัสบดีข องทุกสัปดาหแ
ตั้งแตเวลา 15.00 น. – 17.00 น.
ในการดําเนินการแลกเปลี่ยนประเด็นความรูตาง ๆ จะใชวิธีการใหบุคลกรพูดที่ละคน ๆ ละ 3
นาที สามารถรวบรวมประเด็นความรูในเรื่อง เทคนิคการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลป วิทยาลัย
นาฏศิลปสุโขทัยไดดังนี้

ครั้งที่ 1
รอบที่ 1
นางลออ น้อยวงศ์
จริง ๆ การสรางงานสรางสรรคแทางนาฏศิลปไมจําเป็นจะตองคิดใหมเสมอ เราเอาของเกาที่เรา
มีอยูมาปรับปรุงไมวาจะเป็นดานดนตรี ทารํา หรือเครื่องแตงกายก็ไ ด ในความคิด ถาเราคิดใหม
ตลอดความคิดเราก็อาจจะตันได เราเอาของเกาที่เราไมคอยไดใชหรือมันอาจจะลาสมัยแลว เทคนิค
ใหม ๆ บางครั้งอยางเชนทารําเราก็อาจเอามาเสริมได ดนตรีเราก็เอามาเสริมได ในความคิดก็คือเอา
ของเกามาปัดใหม โดยเฉพาะอยางเครื่องแตงกายมันนาจะปรับใหมได ไมจําเป็นวา อยางจริง ๆ ทา
รํานี้เรายึดของเกาเคาอยูแลวเหมือนอยางเราทํามังคละเภรีเราเอาเสริมนิดหนอย อยางงานสรางสรรคแ
ทุกครั้งที่คิดก็คืออยากใหปรับปรุงดานเครื่องแตงกายมากกวา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
การคิ ด งานสร า งสรรคแ จ ะต อ งดู หั ว ข อ ก อ น หรื อ หั ว ข อ หมายถึ ง ชื่ อ ชุ ด การแสดงว า เรามี
วัตถุประสงคแจะทําอะไรแนวทางไหน เชน เราจะไมคิดกวาง ระบุไปเลยวาสิ่งนั้นจะทําอะไร เชนที่ผาน
มาก็คือขาวตอก พระรวง ศรีสัชนาลัย คือมุงแคจุดเดียวในหัวขอนั้น ๆ คือเราจะมาสาย ถาเรายึดแค
สิ่งเดียวก็จะทําใหเรามุงไปที่จุดนั้นไดอยางถูกทางแลวเราจะหาองคแประกอบที่จะรวมเป็นจุดที่เราคิดไว
อัน แรก แล ว ก็ น อกจากชื่ อ แล ว ทํ า อะไรเราก็ ต อ งดู เ รื่ อ งวั ตถุ ป ระสงคแ ว า เราจะทํ า ไอ ชุ ด นี้ เราจะ
สรางสรรคแงานชุดนี้ไปเพื่ออะไร เพื่อใหมันคงสืบทอด เพื่ออนุรักษแหรือเพื่อจะเผยเป็นงานของวิทยาลัย
ตอไป หรือทําเพื่อผานงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งหรือมีคนบังคับใหเราทํา แตเรื่องการบังคับใหเราทําผลงานที่
ออกมาจะไมถูกใจเรา แตเมื่อใดงานออกมาจากใจเราคือเราอยากทําเพื่อวิทยาลัย พอผลงานออกมา
เราจะภูมิใจในผลงานชิ้นนั้นมากกวาและจะตั้งใจทํางานชิ้นนั้นมากกวา พอไดตรงนั้นแลวมันก็จะมีใน
เรื่องของแนวการแสดง เพราะจะมีในเรื่องของงานที่มันเป็นสมัยนี้นิยมคือโมเดล แตวาในความคิดของ
ครูนาฏศิลปทั่วไปมีความคิดวาเราอยากโมเดลจริงหรือเราอยากจะอนุรักษแนาฏศิลปไทยจริงมั๊ยหรือเรา
อยากทําใหตามกระแสของสังคมคือเอานาฏศิลปไทยผสมโมเดล แตเชื่อวาครูเราทําไดทั้งสองทาง คือ
เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
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ตองสรุปออกมาวาเราตองการทําแนวอะไรเพื่อเรามุงเดินทางของเรา ปักธงเอาไวเลยแลวเราก็เดินเขา
หาธงใหถูกตอง

นายจอมพล คงเนียม
การสรางงานทุกอยางเกิดจากความคิดกอนอันดับแรกแนนอนเหมือนกันทุกคน ทีนี้เราจะมา
มองจุดกอนวาในสิ่งที่เราจะทําเราทําเพื่ออะไร อันดับแรกผมจะมองกอนวาจะสรางงานชิ้นนี้จะสราง
ขึ้นมาเพื่ออะไรทําทําไม หนึ่งกรณีผมนั่งมอง ยกตัวอยางเชนในปัจจุบันนี้เด็กโขนเรามันนอยมากเมื่อไม
สามารถเลนโขนโรงใหญอยางที่อื่นเขาไดแลวเราก็จะมามองวาเราจะทําอยา งไรที่จะทําใหเกิดโขนโรง
โดยที่ใชคนนอย ๆ แลวทําใหอลังการเหมือนที่อื่น ๆ เขาได ก็มานั่งคิดวาทําไมเราไมเลนโขนหนาจอโดย
หนาจอเป็นตัวหนังเลนเงาแตไมใชลักษณะโบราณเหมือนการเลนหนังใหญแตเราจะใชกระดาษแกวแลว
ก็เลนกับไฟออกมาตามสีตัวละคร ฉากไหนสําคัญก็ใหตัวละครออกมาเลนหนาจอแลวก็ผลัดกันเลนเงา
แลวก็ใชเทคนิคใชแสงเสียงเขาไป พอเราคิดไดอยางนี้เราก็จะเริ่มสรางงานก็เขียนรูปแบบ เขียนวัสดุ
เขียนอุปกรณแ แลวก็นึกถึงตัวละครวาเราจะทําอยางไรใหตัวละครตัวนั้นโลดแลนอยูบนจอไดโดยไมใช
คน สลับกับการเลนกับคน ทีนี้จะทําอยางไรใหมันเดนก็จะมองเรื่องของแสงและเงาและเอฟเฟ็คตาง ๆ
และเครื่องแตงกาย เมื่อไดแนวคิดเราก็จะแปลงรูปแบบออกมาเราจะมองถึงหลักการกอน หลักการ
เหตุผล เราตองการทําแบบนี้เพื่ออะไรทําไมเสร็จแลวเราก็จะวางรูปแบบโดยคิดถึงเวที เวทีมีจอ มีเวที
เวทีอันนี้สามารถเคลื่อนยายไดมั๊ยเป็นเลนตรงไหนก็ไดแลวก็สามารถตั้งเครื่องไฟอยางไร หลังจากคิด
รูปแบบเวทีไดแลวเราก็ลองมาคิดตัวหนังดู เรื่องรามเกียรติ์ก็จะตองมีตัวพระ ตัวนาง ยักษแ ลิง แลวก็
ตองมาคิดวาจะทําอยางไรใหตัวนี้แตกตางไปจากหนังใหญโดยที่ ทําใหมันโปรงแสงโดยใชกระดาษแกว
เมื่อโดนไฟมันก็จะออกสีหนาจอและมันเคลื่อนไหวได พอหมดตรงนั้นเราก็เอาตัวละคร โขน ที่เรามี
อยูสลับออกมาเลนบางตอนโดยใชบทเดียวกันเลนบนจอบางเลนหนาจอบาง พอหลังจากนั้นเราก็มาคิด
เรื่องไฟ แสงเสียงแลวก็บท

นางสาวรติพัทธ์ ศิริพงษ์
กอนที่เราจะสรางสรรคแงานนาฏศิลปเรานาจะวางกรอบของงานสรางสรรคแกอน วางกรอบ
อยางไร โดยอันดับแรกเราตองหาวัตถุประสงคแกอนวาเราจะทําเรื่องอะไรแนวไหน พอไดเรื่องอะไร
แนวไหนแลว ควรจะหาขอบเขตใหมั นแคบลงมาอีก เมื่อ ได เรื่ องอะไรแล ว แลว จะทํา เพื่ ออะไร
ขอบเขตอีกอยางหนึ่งแลวก็ นํามาสรุปอีกทีวาตกลงทําเรื่องอะไรก็คือวาตั้งชื่อของการแสดงชุดนั้น ใน
ปัจจุบันที่เห็นอยูการสรางสรรคแงานนาฏศิลปในความคิดวาแนวอนุรักษแเป็นแนวแบบรําเบ็ดเตล็ดเสีย
สวนใหญคือ ระบําเพื่อความสวยงามหรือระบําเพื่อความสนุกสนาน คือมีจุ ดประสงคแแคจุดประสงคแ
เดียวแตยังไมเคยเห็นงานสรางสรรคแนาฏศิลปแนวอนุรักษแที่เป็นในเรื่องของการเลาเป็นเรื่องเป็นราวสัก
เท า ไร ในสว นตั ว แล ว อยากให ก ารสร างสรรคแ ง านนาฏศิ ล ป แ บบแนวอนุ รั ก ษแ ที่ แ บบเดิ ม เป็ น แบบ
เบ็ดเตล็ดสรางสรรคแมาเพื่อเป็นระบําที่สวยงามชุดหนึ่งอยากเอามาผสมกับการรวมสมัยหรือคอนเทม
โพรารี่ คือ เลาเป็นเรื่องราวมากขึ้น เลาเป็นเรื่องราวมากขึ้นอยางไรคือ ในที่นี้อาจเลาเป็นเรื่องราว
ยกตัวอยางเชน การแสดงชุดหนึ่งมี 3 องคแ องคแที่ 1 เป็นการเลาเรื่องราวจุดเริ่มตน เลาเรื่องราว
จุดเริ่มตนคือทําอะไร องคแที่ 2 คือเพื่ออะไร แลวองคแที่ 3 จบดวยแลวเกิดผลอยางไร อยากไดงาน
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นาฏศิลปแนวอนุรักษแที่เกิ ดเป็นเรื่องราวโดยนําแนวจากคอนเทมโพรารี่มาใสในงานนาฏศิลปไทยแบบ
อนุรักษแ ซึ่งปัจจุบันยังไมคอยเห็น

นางรัดใจ ศิริพงษ์
เราตองหาวัตถุประสงคแ ที่ตองหาวัตถุประสงคแกอน เราตองหาจุดยืนกอนวาเราจะทําเรื่อง
อะไร ในเรื่อ งของการสร า งสรรคแ ใ หม แต ก็ม าเกิด ความคิด ที่ วา เรานํ า ผลงานที่ เรามีอ ยู แล ว มา
สรางสรรคแใหม สมมุติว าไตลื้อลองนานผานมากี่ ปีแลวคะ แลวไตลื้อตอนนี้เขาก็วิวัฒนาการไปถึ ง
ไหนแลว เราจะไมเห็นไตลื้ออยางของที่สมัยที่รุนแรก ๆ ทาในการรํา ซึ่งเราไปนานมารําจะไมมีแบบ
เกาแลว เขาก็มีวิวัฒนาการ เราเอาตรงนั้นมาทั้งการแตงกายจะหาซื้อเสื้อผาแบบที่เรามีอยูก็ไมไดแลว
เพราะวาเขาไมไดผลิต อันนี้ในฐานะที่อยูหองเครื่องแตง กาย คือวาทุกชุดการแสดงที่เราสรางสรรคแมา
เกินกวา 10 ปี นาจะเอามาดูใหม แลวก็ดูวิวัฒนาการของเขาวาการแตงกายของไตลื้อปัจจุบันเป็น
อยางไร ทอซิ่นเป็นอยางไรเพราะแบบเกามันคงไมมี แลวเราก็เสริมทารําที่เราอาจจะแปลกตาไปขึ้น
ทารําของเราอยางไตลื้อ ความสนุกสนานของชนเผาไตลื้อ แตปัจจุบันเขาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วาเป็นไตลื้อหญิงลวน ชายลวนหรือเปลา นาจะเอากลับมาทําใหมอีกครั้งหนึ่งคะ

นายฤทธิชัย ฝังนาค
ในการสรางสรรคแงานดานนาฏศิลป สิ่ง แรกหรือสิ่ง ที่สําคัญ ที่สุดที่เราจะสรางงานขึ้นมาได
เราก็ตองดูจุดประสงคแหลักของเราวาเราจะทําเรื่องอะไรอยางที่หลาย ๆ ทานพูดมา เราสามารถวาง
กําหนดเปูาหมายกอน กอนที่เราจะทําเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เสร็จแลวตองดูบริบทรอบขางวาที่มันเกี่ยวของ
ที่มันจะสามารถนํามาสนับสนุนงานสรา งสรรคแของเราวาเป็นไปถูกจุด theme ที่เราวางไว แลวก็ใน
การสรางสรรคแงานขึ้นมา สิ่งที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง คือเราตองดูตลาดหรือดูสิ่ง ที่สัง คมเขาตองการ ๆ
สรางสรรคแในแนวไหน วิธีในการสรางสรรคแมันมีเยอะมีหลายแนวอาจเอาของเกามาปรับใหม บางที
อาจอนุรักษแของเดิมหรือบางทีอาจเป็นการสรางสรรคแขึ้นมาใหมทั้งหมดเลย ภายใตจินตนาการเราตอง
นี้ประกอบวาเราจะทําอยางไหน เมื่อเราไดจุดประสงคแหรือเปูาประสงคแของเราสมบูรณแแลวเราก็จะได
ดําเนินการใหถูกตอง ซึ่งการวาง theme วางวัตถุประสงคแเป็นเรื่องสําคัญซึ่งในการสรางสรรคแงานของ
เราในครั้งนี้ก็จะตองอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีแลวก็กระบวนการ ที่สําคัญในการสรางสรรคแงานจึงจะทํา
ใหงานของเรามันมีน้ําหนักนาเชื่อถือ ok ความคิดของเรา ๆ ถายทอดออกมาคนเดียวมันอาจจะไมดี
ถาเกิดวามันมีแนวคิดมันมีทฤษฎีหรือวามีการรวมกลุมกันมันจะทําใหงานของเรามีน้ําหนักมากขึ้น การ
สรางสรรคแงานบางทีมันเกิดจากสมองคนเดียว แตวาคนเดียวมันไมสามารถนําพาไปสูความสําเร็จได
เสมอไป ฉะนั้นการสรางสรรคแงานเป็นหมูคณะการแชรแความคิดกันในหลาย ๆ เรื่อง หลาย ๆ ดานมัน
ทําใหงานสรางสรรคแของเรามีน้ําหนักมีคุณภาพ ก็นาจะสําเร็จไดมากขึ้น อันนี้ก็เป็นเทคนิคเบื้ องตนที่
คิดไว

นางมัชฌนันทน์ สืบสายจันทร์
เทคนิคการสรางงานสรางสรรคแ แตกอนเรามีกระบวนการที่เราไดเพลงแลวเราถึงจะมาคิดทา
แตที่หลังเราอาจจะมาปรับกระบวนการเป็นคิดทาของเราแลวก็คอยนําดนตรีเขามาหลอมรวมใหเขากัน
ไปพรอม ๆ กันหรือการระดมความคิดจากหลาย ๆ คนคิดวามันนาจะไดชิ้นงานที่วาขอบกพรองหรือวา
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จุดดอยเราจะมีนอยลง ก็จะเกิดไอเดียหลายอยางซึ่งที่แตละคนความถนัดหรือจุดเดนของแตละคนก็มี
ขอแตกตางกัน ถาเราไดรวมกลุมก็คิดวาชิ้นงานก็คงจะออกมา ไดกลั่นกรองและกระบวนการอาจจะ
เป็นระบบมากขึ้นซึ่งแตกอนเราก็คือเขาบังคับใหเวลาทําสามอาทิตยแก็ตองไดหนึ่งเดือนก็ตองไดแตถาเรา
มีเวลามากขึ้นขั้นตอนตาง ๆ หรือเนื้อหาสาระที่เรามารอยเรียงมันนาจะเป็นระบบมากขึ้น และเรื่อง
เสื้อผาการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยซึ่ง แตกอนอยางไตลื้อคนรุ นเกา ๆ เราก็จะดูลายผาวาชิ้นนี้เป็ น
เอกลักษณแของงานดานนี้ แตยอนไปดูตอนแรกที่เราเริ่มสรางหลายปีมาแลวก็มีวิวัฒนาการแตกตางกัน
ไปหรือวัสดุอุปกรณแเครื่องมือตาง ๆ มันพัฒนาใหเจริญมากขึ้นหรือลดกระบวนการหรือวาเทคนิคหรือ
กระบวนการตาง ๆ ในการทอผาก็อาจจะเปลี่ยนไป การเพนทแลายก็ตองวัสดุที่จะมาใชในงาน ทั้งดนตรี
ทั้งเสื้อผา ทั้งทารําก็อาจจะจัดระเบียบกระบวนการไปพรอม ๆ กัน

นางนิรมล หาญทองกูล
เทคนิคการสรางสรรคแจะตองไมมีคําวาทําไมไดตองผานตรงนี้ใหไดตองเชื่อวาปัญหาทุกอยางมัน
ตองทําไดมันตองผานไดนี่คืออันแรก อันที่สองก็คือมันผานไปไดคิดวามันตองทําไดแกไดมันตองผาน
ความกลัวใหได กลัววามันจะไมถูก กลัววามันจะไมเสร็จ กลัววามันจะไมถูกใจ ถาทําตรงนี้ไดทุกอยาง
จะทําไปไดดวยความเป็นตัวของเรา อันที่สามคือกลาที่จะตองยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น กลาที่จะ
ผิด กลาที่จะปลอยไกออกมาเพราะไมงั้นจะไมไดอะไรใหม ๆ ออกมายังติดอยูในกรอบ แลวก็มีความ
สงสัยที่อยากจะรูดวย ถาทําไปแลวมันจะไดไมไดทานี้ทําไปแลวมันเชื่อมทานี้ไดมั๊ย แลวก็ชอบที่จะทา
ทายในสิ่งที่คนอื่นไมทําถามีตรงนี้พรอมเทคนิคของการสรางสรรคแงานนาจะไปไดดีแตก็มามองตรงนี้อีก
วาถาสมมุติวาไอสิ่งที่พูดมานี้ผานไปไดมันก็นาจะออกไปนอกคอกบางมันตองหาคนที่ตีกรอบใหเราได
เหมือ นกั น คื อต องไปดู จุด ประสงคแ ดูก รอบของมั นด วย แต แรกเลยคุณ สมบั ติข องคนที่จ ะทํ างาน
สรางสรรคแไดจะตองอยูบนพื้ นฐานที่พูด ตองอยูบนนี้กอน กลา บา กลาที่จะทํา กลาที่จะยอมรับ
แลวก็ผานความกลัวไปใหได ตองเชื่อไดเลยวาปัญหาทุกอยางตองแกได ตรงนี้คะคือเทคนิคแรกของพี่

นางวัลยา สุขภัฎ
การสรางสรรคแงาน อันดับแรกกอนที่เราจะสรางสรรคแงานอะไรเราตองมีจุ ดมีแนวคิดวาเราจะ
สรางงานเราจะทํางานของเราคิดวาจะทําในยุคสมัยไหน อยางเชนผลงานเราจะสมัยโบราณอยางเชน
สมัยสุโขทัย ชุดเนี่ยที่รําก็จะเป็นแบบมาตรฐานเอาจากระบํามาตรฐาน ทามาตรฐานที่เราเรียนรูมาจาก
ครูเอามาคิดประดิษฐแ เสื้อผาแลวก็จะเป็นในยุคสุโขทัยก็จะทําเป็นแนวสุโขทัย ก็จะทําเพลงแนวสุโขทัย
เครื่องดนตรีเราก็จะตองเอาเครื่องดนตรีสมัยยุคสุโขทัยเชนวงโบราณ แลวก็ถาเราจะทําเพลงแนวสมัย
รัตนโกสินทรแเสื้อผาก็จะตองไมใชยุคโบราณแลวก็จะเป็นแนวสมัยรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีอยูหลายยุคอยู แลว
ก็พอเรารูแนวคิดวาทํางานในยุคไหนสิ่งตามมาคือเราตองไปคนควาตามแหลงขอมูลถาเราทําระบําอะไร
ชุดหนึ่งซึ่งอาจยกตัวอยางระบําชุดไทยพระราชนิยม ชุดไทยพระราชนิยมเกิดในสมัย ร. 9 เราก็ตองไป
คนควาที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่จะมีหองเครื่องเก็บเสื้อผาของในสมัยนั้นอยู จะตองไปดูวาในยุคนี้
สมัย ร. 1 แตงอยางไร ร. 2 เป็นอยางไร ร. 3 เป็นอยางไร เราเห็นเสื้อผาแลวก็จะเกิดจินตนาการ แต
การคิดทารําหรือคิดอะไรก็แลวแตเราตองไดไปดูสถานที่ที่จะทําใหเราเกิดความคิดหรือก็คือแหลงขอมูล
แลวก็พอการคิดทารําสวนใหญมีที่เห็นในทั่วไปจะมีแบบวาแสดงเป็นเรื่องแนววิถีชีวิตของคนในยุคนั้นอีก
อั น หนึ่ ง ก็ คื อ แนวจิ น ตนาการ แต อ ย า งตั ว ข า พเจ า ชอบแนวจิ น ตนาการมากกว า คื อ มั น คิ ด ได
เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
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หลากหลายกวา ถาแนววิถีชีวิตมันเกลอมันมีเยอะแลวก็คนจะนิยมทําแนววิถีชีวิตคนจะชอบทําเป็น
ชื่อเมือง ชื่อจังหวัด หรือชื่อของเดนของจังหวัด ชื่อเมืองหรือชื่อตําบล แลวก็สิ่งสําคัญอีกอยางหนึ่งก็
คือตองมีงบประมาณในการสนับสนุนในการประดิษฐแ

นางสาวนพภาภรณ์ คาสระน้อย
ถาเราจะคิดงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งถาเราทําดวยเราอยากทําคือเราตองมีแรงบันดาลใจที่อยากจะทํา
ผลงานสรางสรรคแชุดนี้ ถาเราโดนบังคับตองทําดวยระยะเวลาที่กําหนดหรือจะตองทําในแนวทางนี้
เหมือนกับเราไมอยากที่จะทําพอเราไมอยากทํางานก็จะออกมาไมดี คือจะสนับสนุนวามันตองมีแรง
บันดาลใจวาเรารวมใจกันทําผลงานชุดนี้ขึ้นมา พอเราคิดแลววาเราตองสรางสรรคแผลงานชุดใหมเราก็
ตองมีแนวคิดมีวัตถุประสงคแ มีแนวคิดวาเราจะทําอันนี้เพื่ออะไรซื่อออกมาวาเราเสนอชุดนี้เพื่ออะไรดู
องคแประกอบวาการแสดงถาเราคิดสรางสรรคแขึ้นมานี้มีองคแประกอบอะไรบาง แลวที่ผานมาเราไดโจทยแ
มาในเรื่องมังคละเภรีเราก็ตองนํามาคิดใหมวาเราจะนําเสนออยางไรที่ออกมาเป็นแนวรวมสมัยนั่นก็ถือ
ไดวาเป็นผลงานชิ้นแรกที่เรานํามาปรับใหม เราก็ตองคิดตั้งแตการแตงกาย เครื่องดนตรี สิ่งที่เราสื่อ
ออกมา อยางเครื่องดนตรีเราก็เป็นในสมัยสุโขทัย เสื้อผาที่ผานมาเราก็ใชผาที่เป็นผาพื้นเมืองของ
สุโขทัย คือทุกอยางในเมื่อมันมีองคแประกอบแลว เราก็ตองตีโจทยแตรงนี้ใหไดวาเราตองการสื่ออะไร ที่
ผานมานี้เป็นการแสดงที่มันเป็นรวมสมัยตองนําการแสดงชุดที่เรามีอยูแลวก็มานําเสนอในรูปแบบใหมก็
ถือไดวาเป็นเรื่องยากสําหรับพวกเรา แตถาทุกคนรวมใจกันเพราะวาหลาย ๆ คนก็มีหลายความคิดถา
เรารวมใจกันงานมันก็จะออกมาดี ไมจําเป็นวาจะตองยึดติดกับคน ๆ นี้ ทุกคนก็มีความสามารถมี
ความคิดสามารถที่จะนําเสนองานออกมาได แลวก็เห็นวาที่ผานมาถารวมใจกันทุกอยางก็จะออกมาดี

นางสาวกันยารัตน์ นาครัตน์
คือ ที่ห นูคิ ด งานค า งไวเ มื่อ ประมาณ 5-6 ปี ที่แ ล ว เป็ น การแสดงที่ มัน จะเกี่ย วกั บ ชาวเขา
คือไปดูมาแลวไปถึงตากไปถึงแมสอดไปถึงศรีสัชเขาไปในปุาไปดูวิถีชีวิตเขา ดูการละเลนจริง ๆ ไปดูชุด
เขามา ไปดูเครื่องดนตรี ไปกินเหลากับเคา ตมไกอะไรก็ไมรู ไดขอมูลมาเยอะ แตทีนี้ที่เรารูสึกวามัน
ไม ok อยูอยางคือตัวเขาเองเขาก็บอกวาการแสดงของเขา ณ ตอนนี้กับเมื่อยี่สิบสามสิบปีกอนมันก็ไม
เหมือนเดิม คือมันไมเหมือนเดิมไปเลย คือเขาก็บอกวาทารําทาเตนเมื่อกอนจะ ณ ตอนนี้ที่ดูบนเวทีมัน
ไมใชแบบเดิมซึ่งเราก็ดูแลววามันเป็นแบบนั้นจริง ๆ เพลงที่เขาแสดงมัน ก็เป็นเพลงที่เอามาจากเพลง
ทั่วไปเนี่ยซึ่งไมใชเพลงที่เป็นดั้งเดิมของเขาก็เลยรูสึกเสียดายวามัน สิ่งที่เราไปดูมันบางอยางมันไมเต็ม
รอยเปอรแเซ็นตแนาเสียดาย ทีนี้มันก็เลยมาคางอยูกอนที่เคยรวบรวมจะทําตอนนั้นเสียตังคแไปตั้งหลาย
หมื่นก็เลยคางอยูในหัวไมรู จะไปไหนตอนนี้ก็เลยรูสึกเสียดาย ถาเกิดวามันจะเอากลับมาทํามั๊ยหรือ
อยากจะ ณ ตอนนี้เอากลับมาทํามันก็นาจะยาก ฉะนั้นคิดวาถาใครคิดจะทําอะไรก็อยากใหรีบแลว
อยากใหเป็นรูปธรรมคิดวามันจะดีกวา

นายไพศาล วงษ์ราช
ถาเป็นเทคนิคของผมมันจะมาจากประสบการณแก อนสวนใหญพวกเราคิดอะไรมันจะแว฿บ แลว
คิดไดเลยจะประมวลออกมาจากประสบการณแ แลวก็ตองทําตามความตองการของเราดวย อยางผมไม
ถนัดเลยอยางที่อาทิตยแหนาตองไดไมรูไมถนัดเลย ถาเราไมมีแว฿บขึ้นมาเราตองสรางโอกาสสรางอารมณแ
เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
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ขึ้นมาเอง เหมือนกับการพูดทุกคนจะไมสามารถพูดพรั่งพรูออกมาไดเลยแตทุกคนจะมีจังหวะของเคา
ซึ่งบางที่ผมก็คิดวามันนาจะมีคิวนะงานสรางสรรคแของภาคนาฏศิลปนะครับ แลวก็อีกอยางอยาทํางาน
ที่ไมถนัดสังเกตเลยบางคนฝืนตัวเอง อยางพวกเราถาใหทําบัลเลยแนะครับยังไงก็ไมมีสวยถูกมั๊ยครับ
พวกเราควรจะทําไทยคอนเท็มปกติ ซึ่งบางทีการเตนซึ่งบางที่เราตองปรึกษาเคาอีก เหมือนอยางให
พวกบัลเลยแคิดรําไทยเราจะขัดใจขัดอารมณแสุดๆ จะเป็นแบบนั้น แลวก็โดยสวนตัวจะไมชอบแบงกลุม
ชอบทําเดี่ยวผมจะถนัดเดี่ยวเพราะวาถากลุมผมก็เขาใจ ok แตถาชวยกันขัดไปไมไดแนนอน ผมเห็น
บางช็อตของพวกเราที่ออกนอกหองหมดเลย อันนี้เป็นความถนัดสวนตัววาผมชอบทํางานเดี่ยว แต
บางคนกลุมก็ดีครับแลวผมไมกลัวดวยวางานจะโดนแบน คือหมายถึงวาถามันทําแลวขายไมไดผมยอม
ไมเอาดีกวาแตขอใหเราคิดใหเสร็จกอน แลวก็อีกยางหนึ่งงานเราเหมือนควรจะปรับปรุงเรื่อย ๆ ครับ
สามปีหาปีควรจะปรับ ไมรูอะกาวไขวขวาก็จะขวาตลอดบางที่โลกเคาอาจจะอยากกาวไขวซายบางก็มี

รอบที่ 2
นางลออ น้อยวงศ์
หลัง จากที่เ รามีวั ตถุป ระสงคแอะไรเสร็ จเรีย บรอ ยทุ กอยางเรามีแ ลว เราตั้ง วัต ถุป ระสงคแ เรา
ตั้ง เปูาหมายวาเราจะทําอันนี้ สําคัญ ที่สุดงบประมาณ เมื่อเราทําเสร็จแลว ทุกอยางครบหมดแลว
งบประมาณเราไมมียกตัวอยางเชนระบําขาวตอกพระรวง เราทําอยางสวยเลยงบประมาณในเครื่ อง
แตงกายไมมีเสร็จแลวก็ตองไปหยิบยืมเคามันทําใหเราเกิ ดความเสียใจอะ เสียใจ มันเสีย ความรูสึก
มันไมเป็นตามที่เราคิดที่เราอยากได แลวก็ในเรื่องที่สอง ในเรื่องกําลังใจ กําลังใจหรือแรงเสริม บางที่
เราคิดทารํากําลังใจเราไมมีเรายกตัวอยางโดยเฉพาะผูบริหารเนี่ยอยางนอยเคาตองมาดูเราบางในขณะที่
เราคิดเนี่ย เคาเหมือนกับใหขอคิดเราวาเราตองทําชุดนี้นะเราเต็มใจทําอยูแลวนะเราทําไดแตผูบริหาร
ตองใหกําลั งใจเราใหแรงเสริ มเรา ไม วาจะเป็น คําพูด ไมวาจะเป็น อะไรก็แล วแตตองใหแรงเสริ ม
เราดวย หลังจากที่เราไดแรงเสริมอะไรแลวขอคิดที่สําคัญที่สุดก็คือเราสองภาคไมวาจะภาคดุริยางคแ
หรือภาคนาฏศิลปไทยเนี่ย เหมือนที่เราทําทุกครั้งนะดีแลว คือเราไดแนวคิดแลวมาฟังรวมกันเลยวา
เราจะทําระบําหนึ่งชุดเนี่ย อยางระบําโกมุทเนี่ยเราจะทําเนี่ยมันอยูสมัยไหนมันอยูในยุคไหนเราก็จะมา
ประชุมกันหนึ่งครั้งสองครั้งเราไดขอยุติแลวดนตรีเคาก็ไปคิด เอาไปคิดเป็นเพลงมาแลวเราก็ไปรวมกัน
ฟังเพื่อที่เสนอแนะปรับปรุงแกไขวาเราควรจะเสริมเครื่องดนตรีชนิดไหนเวลามันพอหรือยังเวลามันยาว
เกินไปมั๊ยสั้นเกินไปมั๊ยเนาะ เสร็จเรียบรอยแลวเราก็นําเอาเพลงนั้นนะทุกคนก็เอามาฟัง ฟังวาแนวคิด
เราควรจะเป็นอยางไร มันออกแนวไหนแนวเขมรเราควรจะไปหาแหลง แหลงวัตถุดิบแหลงขอมูลที่เรา
จะหาเพื่อที่จะเอามาอางอิงมีความนาเชื่อถือของเรานะเราควรจะไปหาตรงไหน ไปหาวัตถุโบราณโดย
หรือไปหาบุคคลที่เคามีความรูให ความรูกับเราเพื่อที่เราพอเราฟัง เสร็จแลวแนวคิดทารําเราอาจจะ
ออกมา บางทีเราฟังดนตรีอยางเดียวมันก็ไ มไ ดทารํามันอาจจะไมเกิดพอเราเห็นเอกสารจากบุคคล
บุคคลที่มีความรูเนี่ย มีความรูเรื่องนี่ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เคาอาจจะเอาเอกสาร เคาอาจจะเลา
ใหเราฟัง เราก็ไดแนวคิดทารําสรางสรรคแชุดใหมขึ้นมาหนึ่งชุด ไมวาจะเป็นดนตรี เครื่องแตงกาย
ของเรานะความนาเชื่อถือของเราที่เคาเชื่อถือเราทุกวันนี้เราไปดูดวยวัตถุโบราณสิ่งอะไรตาง ๆ โดยไม
วาจะเป็นบุคคลที่มีความรู ความนาเชื่อถือวิทยาลัยเราเนี่ยถึงมีมากกวาที่อื่นแลวเป็นที่ชื่นชอบไมวาจะ
เป็นสีของเครื่องแตงกาย ไมวาจะเป็นทํานองดนตรี ทุกอยา งไดรับ ไดรับการสนับสนุนไดรับแรงชม
อาจคนอื่น
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ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
เมื่ อ เราได วั ต ถุป ระสงคแ ห รื อ วา ได อ ะไรอย า งรอบแรกแล ว เนี่ ย ก็ คื อ การเขา ถึ ง แหล ง ข อ มู ล
แหลงขอมูลที่จะมาเป็นวัตถุดิบในการสรางสรรคแงานของเราจะตองเป็นแหลงขอมูลปฐมภูมิ ก็คือการถึง
แหลงขอมูลปฐมภูมิอยางเชนเราไปหาตามโบราณสถาน ตามพิพิธภัณฑแ หรือเป็นภูมิปั ญญาเป็นบุคคล
ก็ตามแตเนี่ย สิ่งที่เขาถึงจุดแรกจุดตรงนี้ปฐมภูมิเนี่ยก็คือทําใหเราเกิดการสรางงานไดอยางชัดเจนมัน
จะเคลียรแในความคิดทําใหเมื่อนํากลับมาสรางงานแลวเนี่ยจะทําใหงานชิ้นนั้นนะมีสุนทรียภาพทางดาน
ทารํา ทางดานการเคลื่อนไหวมันจะมีความสมบูรณแมากเพราะเราเห็นสิ่งที่มันเป็นตนแบบจริง ๆ ของ
เรานะคะ แลวก็พอเราไดขอมูล เหลานั้นมาแลวเนี่ย ตองกลาแสดงความคิดกลาไปเลยอยาไปอาย
ถาเกิดมีทีมก็คืออยาอายทีมวาเป็นทาที่ไมสวยงามเลย บางทีไมใชทาที่อยูในแบบแผนที่เราเคยเรียนมา
แตมันเป็นจินตนาการของเรา เราจะตองกลาแสดงออกไป แตในทีมหรือผูเชี่ยวชาญบอกวามันไม
สมส วนเลยก็ เอามาปรั บปรุง แตมี ความคิดค านในเรื่ องของงบประมาณเพราะวา ถาเราคิด วา งาน
สรางสรรคแของเราชุดหนึ่งจะติดขัดดวยที่เพียงแควางบประมาณไมพองานของเราก็จะไมสมบูรณแ แตวา
เรื่องงบประมาณเป็นสิ่งสําคัญแตวาถาเกิดเป็นเรื่องของความคิดระบําชุดหนึ่งหรือการแสดงชุดหนึ่งที่จะ
เคลื่อนไหวอยูบนเวทีหรือโลดแลนอยูบนเวทีนั้น ถาเราบอกวาไมมีงบประมาณเราก็จะไมกลาคิดเราจะ
ไมกลาคิดสิ่งนั้นเรื่องขอตัวเงินเนี่ยปลอยใหเป็นหนาที่ของผูบริหารไป แตเ รื่องของไอเดียความคิดเรา
ตองคิดใหเต็มที่ เพราะฉะนั้นการคิดเนี่ยมองวามันจะเป็นระบบเหมือน p d c a คะ ก็คือมีการ
วางแผน มีการทดลองทําดู ทดลองสรางดูเราก็มาลองทําแลวก็ทดสอบดูแลวก็เอากลับไปแกไข สวน
เรื่องของทีมเมื่อเราทํางานเป็นทีมถาเรามีการทํางานเป็นที มถาความคิดเราเมื่อนําเสนอแลว ความคิด
ของเราไมผานหรือตกไป เราตองหยุดเลยหยุดความคิดที่เราคิดแลวตองฟังคนสวนรวมแลวก็เราจะตอง
ไปตอยอด เมื่อความคิดของเราตกตองไปตอยอดกับคนที่เคาความคิดของเคาผานแลวเราก็ไปประสาน
ตอกับความคิดนั้นก็จะออกมาเป็นความคิดที่การแสดงที่นาจะไปดวยกันไดคะ

นางมัชฌนันทน์ สืบสายจันทร์
หลังจากที่มีวัตถุประสงคแทําเพื่ออะไรแลวก็ชิ้นงานก็คือพอเราสรางกรอบตรงนี้ชิ้นงานเราจะ
ชัดเจนยิ่งขึ้น พอมีกรอบปฺุบกระบวนการขั้นที่หนึ่งที่สองจากการที่เราไปหาแหลงเรียนรูซึ่งเป็นตนเป็น
รากเหงาของมันของชิ้นงานเนี่ย อยางไตลื้อใชมั๊ยคะเราไดไปเห็นผาเคาแตละลายเราเชื่อม สรางสรรคแ
อันนี้เป็นลายน้ําไหล หรือวาทอจกเราก็จะเห็นกระบวนการขั้นตอนจากที่เราไดรูขอมูลที่มันถูกตอง
ชัดเจนกระบวนการของที่เราจะมาเอามาสรางสรรคแเนี่ย จากประสบการณแที่ไดรับการถายทอดจากครู
เนี่ยคือระบําทอซิ่นตีนจกเนี่ยคือครูเคาไดไปเห็นวาการจกอยางไร สวนเด็กรุนใหมเคาไมไดไปเห็นวา
การอิ้วฝูายคือยังไง กระบวนการที่จะพัน สาวไหมหรือคัดฝูาย จากการที่เราไดไปเห็นรากเหงาเนื้อ
งานที่แทจริง พอเรามาคิดตรงนี้มันจะไหลรื่นมันจะเกิดแรงบันดาลใจ ซึ่งเหมือนขาวตอกพระรวงเราไป
ปีนเขาใหเราไปเห็นกอนหินกอนอะไรใหมันเป็นแรงบันดาลใจที่กระตุนเราไดเหมือนกัน มันก็เป็น
กระบวนการชิ้นหนึ่งที่ไดออกนอกพื้นที่หรือวาเรามีแรงสนับสนุนหรือมีงบประมาณที่วาหลายๆ ฝุายที่ให
การสนับสนุนเราเนี่ย มีแคเคาโผลหนามาใหเห็นใหเราเห็นหนาก็เป็นพลังมหาศาลที่เราจะหลอมรวมสิ่ง
นี้ใหขับเคลื่อนไปไดเยอะเหมือนกัน พลังตรงเนี่ยอยางที่เราเคยคิดอยางแคมามา ไวไวที่เรากินเขาไป
คิดเทาไหรก็คิดไมออกแตที่ครูตอยมากินมามารวมกันมันก็ทําใหร ะบําหลาย ๆ อยาง จุดตรงนี้มันเป็น
กระบวนการที่จะรอยเรียงหนึ่งสองสามที่จะทําให มันไปในทางเดียวกัน มันก็จะไดอะไรที่เหมือนเรา
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เคี่ยวมาแลวนะไมใชลอยไปนั่นไปนี่ พอเคี่ยวรวมกันปฺุบ มันใหเห็นจุดเดนไมใชวาเอาของคนโนนคนนี้
มาซึ่ ง ระบํ าแต ละชุด ของเราเนี่ย ที่จ ะมาปฺุบ มัน เป็ นเอกลั กษณแของเราของสุโ ขทั ยไมว าจะเรื่ องแถว
เรื่องอะไร ที่เราก็ไอทานูนทานี้รอยเรียงปฺุบมันก็เป็นแถวที่สวยงามได

นายจอมพล คงเนียม
รูสึกวาของแตละคนที่พูด ๆ มาก็ออกจะออกแนวเดียวกัน สวนใหญตองมีหลักการ มีเหตุผล
มีจุดประสงคแเหมือนกันหมด ที่นี้ของผมนี่ตองขอแบงเป็นสองประเด็น ประเด็นที่หนึ่งคือเราทําเพื่อ
อะไรสวนตัวหรือเพื่อองคแกร ถ าสวนตัววันแมนโชวแแบบครูเอส ok ชัดเจนอันนั้น ถาทําเพื่อองคแกร
เราตองกระจายงานเราตองฟอรแมงานเป็นทีมเพราะวาเราทํางานคนเดียวไมได เพราะมันเป็นเรื่อ งของ
งบประมาณสําคัญสุดนี่คือเรื่องสําคัญเลยเรื่องงบประมาณ การจะสรางสรรคแผลงานอยางใดอยางหนึ่ง
ขึ้นมาตองใชตังคแสําคัญเลยคือ หนึ่งเสื้อผาเครื่องแตงกาย ในการสืบคนขอมูล เราก็ถาเป็นผมหนึ่งเลย
ถาเป็นผม ผมเป็นคนคิดในระบบองคแกรเนี่ยผมเป็นคนคิดผมก็จะมอง มองกอนหลักการ เหตุผล
จุดประสงคแ การทํางาน เรื่องที่สองคือเรื่องที่ตองทํา ผมก็ตองคิดวาอยากทําอะไร ตองสรางมโนภาพ
ความคิ ดตั วเองออกมาชัด เจนเพื่อจะถ ายทอดใหคนอื่น เข าใจ และเรื่อ งที่ สามผมก็ต องหาทีม งาน
ทีมงานตองมีการแบงงานกัน วางงานอยางเป็นระบบ มี การทํางานมีหนาที่มีการใหความสําคัญตอน
ทํา งานก็ คือ ทีม งานแลว เราต องมองงานให ออกด วยวา คนที่เ ราจะดึง มาทํา งานเคา มีค วามสามารถ
ในเรื่องใดและขอสําคัญเมื่อเราเป็นคนคิดในงานของเราเราตองเป็นหัว เป็นหัวเพราะวาเราเป็นคนเสนอ
ความคิดทุกคนก็ตองมาฟังเพราะเราจะทํางานชิ้นนี้ เมื่อทําไดเมื่อเป็นระบบเรียบรอยแลวตอไปก็เป็น
เรื่องของการลงมือทํา เราถายทอดความคิดแลววาสิ่งที่เราทํา เรามีทีมงานเรียบรอยแลว เราลงมือทํา
ลงมือทําโดยการแชรแความคิดกันแลวก็คนไหนรับหนาที่สวนไหนสวนไหนเป็นระบบไป มีการลงมือทํา
เรียบรอยแลวผลงงานสําเร็จออกมาก็เป็นเรื่องของการนําเสนอผลงาน เมื่อนําเสนอผลงานแลวบทสรุป
ผลงานชิ้นนั้นจะเป็นอยางไร คนที่จะตัดสินคือผูชม ผูดู นั้นคือหลักการในการทํางานของผมโดยรวม
จะเป็นแบบนี้ ก็คือเหมือนกับหลักการทั่ว ๆ ไปแหละครับ แตเราทํางานเราตอง สําคัญ เลยเรื่อง
ของคน สําคัญนะครับอยางวาแหละตองยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพราะเมื่อหลาย ๆ คนบอก
ถามัวขัดกันมันกลายเป็นใชอารมณแเขาไปคุย เราตองคุยดวยเหตุผลและที่มาที่ไปอาจจะตองพูดมาก
และตองละเอียดนิดหนึ่งเพราะเรื่องของความคิดเนี่ยบางครั้งมันพูดสั้น ๆ พูดหวนไมเขาใจ

นางสาวรติพัทธ์ ศิริพงษ์
เมื่อกี้เราพูดถึงเราวางกรอบวางวัตถุประสงคแ เมื่อเราไดวัตถุประสงคแเดียวกันแลว ที่สําคัญอีก
อยางหนึ่งนาจะเป็นเรื่องของจุดมุงหมายตั้งแตตนจนจบของการแสดง ทุกคนควรจะยึดจุดๆเดียวกัน
คือยึดจุดมุงหมายจะตองเป็นจุดมุงหมายอันเดียวกันดวยคะ การสรางสรรคแง านนาฏศิลป สิ่ง ที่มี
อิทธิพลมากที่สุดอิทธิพลหนึ่งนาจะเป็นในเรื่องของดนตรี เพลงที่ใช เพราะวาครูนาฏศิลปสว นใหญเนี่ย
ก็คือวาถาเพลงมา ทารําอะไรก็ดีถาเรารูจุดประสงคแแลวทารําหรืออะไรก็ดีจะออกมาเอง แรงบันดาลใจ
จะออกมาเอง เพราะฉะนั้ น เพลงดนตรี เป็ นสิ่ ง สํา คัญ เป็น อิ ทธิ พลสํ าคั ญ อีก คนหนึ่ง ที่ จะทํา ใหง าน
สรางสรรคแนาฏศิลปนั้นออกมาตรงจุดประสงคแนั้นหรือเปลา ที่นี่ถามันจะทราบไดอยางไรวามันจะตรง
จุดมุงหมายที่มันวางไวหรือวาวัตถุประสงคแที่เราวางไวเนี่ย ครูภาคนาฏศิลปไทยก็ดีหรือวาภาคดนตรีเอง
ก็ดีควรจะหมั่นมาสรุปงานเป็นตอนๆ ไป เป็น เคาเรียกวาอะไรคะ เป็นระยะๆไปคะ เพื่อที่จะแบบวา
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ถาสมมติวาเราแตเดิมอาจจะ ครูดนตรีอาจจะคิดเพลงมาจบ จบแลวคือหมดงานของเราแลว ๆสงมาให
ทางภาคเราคิดตออะไรอยางนี้ จุดประสงคแมันอาจจะคาดเคลื่อนไดหรือจุดประสงคแทีเราตั้งไวแตแรก
มัน อาจคาดเลื่ อนได แตถ าเราได เอามาพูด คุย มาปรั บปรุ ง หรือ พัฒ นาหรื อเปลี่ย นแปลงใหมั นเป็ น
ระยะๆ ไป เป็นขั้นเป็นตอนไป การแสดงหรือวางานสรางสรรคแงานศิลปชิ้นนี้หนาจะตรงวัตถุประสงคแ
มากที่สุดหรือวาตรงจุดมุงหมายที่เราคุยกันไวมากที่สุดคะ

นายฤทธิชัย ฝังนาค
กอนอื่นเลยเนี่ยในการสรางสรรคแง านหรื อวาจะสร างสรรคแง านสรางสรรคแเนี่ยใหไ วหรือถึ ง
จุดมุงหมายสูงสุดเนี่ยคือผมคิดวาทุกคนเนี่ยจะตองมีความรูพื้นฐาน ความรูพื้นฐานในการสรางสรรคแ
งานวาการสรางสรรคแงานครั้งหนึ่งเนี่ยควรจะมีกระบวนการมีขั้นตอนและก็มีวิธีการอยางไร ซึ่งตรงนี้ถา
เกิดวาทุกคนหรือผูสรางสรรคแงานมีความรูพื้นฐานแลวเนี่ยการจัดงานสรางสรรคแขึ้นมาใหมผมคิดวามัน
จะเป็นไปไดไวและไปในทิศทางเดียวกันดวย อีกอยางหนึ่งก็คือการหลอมรวมไอเดียการสรางสรรคแงาน
ที่ผมเคยพูดไวก็คือวาเราสรางสรรคแงานคนเดียวก็คือลําบากมันตองทํางานเป็นทีมเป็นหมูคณะ แตการ
รวมความคิด หลายๆ คนเขาด วยกั นเป็ นเรื่ องที่ ยาก ฉะนั้ นการหลอมรวมความคิดเป็นอั นหนึ่ ง อั น
เดียวกันไดเนี่ยก็จะตองมีหลักการมีเหตุผลมีแนวคิดมีทฤษฎีตาง ๆ มารองรับความคิดตาง ๆ ใหไ ป
ในทางเดียวกันก็จะทําใหงานนั้นเนี่ยไวขึ้น แลวก็สิ่งที่ผมคิดวาเป็นสิ่ งสําคัญในการสรางสรรคแอีกอยางก็
คือ การสร า งสรรคแ งานขึ้ น มาใหม เนี่ ย มัน เกิ ด จากจิ น ตนาการก็ ใช แตว า เราต อ งอธิบ ายหรื อว า
ขยายความใหคนที่เคาไมเขาใจวาใหรูชัดเจนเลยวาทําไมเราถึงตองใชเพลงนี้ ตองใชทานี้ ตองใชเสื้อผา
ตองสีนี้ ทานี้ตองไปอยางนี้ อยางงี้อยางงั้นมันตองมีแนวคิดที่มาสนับสนุน แลวก็ตองอธิบายใหไ ด
เมื่อเราอธิบายใหไดอยางชัดเจนแลว การยอมรับในการสรางสรรคแง านของเราเนี่ยก็จะไดรับผลที่ดี
มากขึ้นอีกอันหนึ่งเลยในการสรางสรรคแ

นางรัดใจ ศิริพงษ์
การสรางสรรคแงานเราอาจจะสรางชิ้นงานมาใหมหรือวาจะเอางานอันเกาเรามาสรางสรรคแใหม
นะคะ ไมวาในเรื่องทารํา การแตงกาย ดนตรี แลวมีจุดหนึ่งที่เราทําเพลงลาสุดมังคละเภรีซึ่งอาจารยแ
ดวงจันทรแไดพูด ความจริงเราตองมีแบบ story board คือ พอเคาดนตรีมาเราใสทาไปปรากฏวาเรา
ทําไมได เพลงเร็ว ไป ชาไปมันยาวไปเคาก็คิด มาแลวเค าตองไปตั ดทอนเพลงออกมันอาจจะไมไ ด
อรรถรสฉะนั้นถาเรามาคุยกันทั้งสองภาคคะวาเราจะทําเพลงนี้เพื่อความสนุกสนาน ตอนนี้นะสมมุติวา
ตอยอดของนองฤทธิ์ ตั้งแตการปลูกใบยา เราจะยังไง นักดนตรีคิดเพลงใหเราซิคะขั้นตอนการปลูก
การทําเกษตรกรรมทางดานเนี้ยเราจะตองมีเพลงอะไรใหตองมันเราใจหรือวาเหนื่อยยาก หรือวาเพลง
ชา ๆ อยางเนี้ยถาไปดวยกันพรอม ๆ กัน ผลงานทั้งอนุรักษแหรือสรางสรรคแที่เราจะคิดใหมเนี่ยมันจะไป
ไดดี แล วก็ จะไม เสี ยความคิด ที่นั กดนตรีที่ ไ ด กลั่ น กรองมาให เรา 12 นาที แตว าเราตอ งการชา เร็ ว
เพราะวามันเป็นเพลงใหมการตัดตอการเชื่อมอาจกระตุกไดแตถาเราทํางานพรอมกันวาเพลงเราจะเป็น
อยางนี้นะที่รําเราจะเป็นอยางนี้หรือวาทารําเราไปกอนใหคุณคิดเพลงสอดเขามา คะก็คือถาไดประสาน
ตั้งแตตนวาที่ผานมาดนตรีมากอนทารําไป แตวาคนรุนใหมเคาคิดวา story board นาจะมากอน คือ
ภาพทารํา ภาพเคลื่อนไหวแลวเคาก็เอาที่รําไปใส แตพี่วาถาสมมติวาอยางไรใหมันมาพรอมกันมันก็จะ
ไดรูปแบบออกมาขึ้นมาใหมที่เป็นสรางสรรคแจริง ๆ นะคะ
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นางนิรมล หาญทองกูล
เมื่อครั้งรอบที่แลวพูดถึงเรื่องคุณสมบัติของผูที่จะคิดสรางสรรคแงานวาตองกลาตองบาบิ่น ตอง
ทาทายตองทุกอยาง ขั้นตอนที่ 2 ที่จะคิดงานสรางสรรคแไดก็คือ การเขาสู กระบวนการการสรางงาน
ตัวเองพรอมแลว ตัวเองวอรแมตัวเองแลววาฉันจะตองทําใหไ ดไ มมี อะไรที่เราทําไมไ ดเสร็จก็เขางาน
สิ่งแรกก็คือเหมือนพวกพี่ๆ นองๆพี่ๆพูดไปวามันจะตองรูจุดประสงคแของการสรางงานชิ้นนี้วาสรางไป
เพื่ออะไรทําคนเดียวหรือทําสวนรวม หรืออะไรตาง ๆ นะคะนั่นคือบริบททุกอยาง แลวก็ตอมาก็คือ
ตองสรางทีม พอสรางทีมเสร็จแลวก็ตองวางระบบงานดวยวาใครจะทําอะไรตรงไหน เพราะวาอยางที่
บอกถามันเป็นงานใหญมันวางคนเดียวไมได แลวก็ประสานงานแตละฝุายพอประสานงานเสร็จก็จะลง
ไปในเรื่องการปฏิบัติงาน อันนี้ก็คือการฟอรแมงานทุกอยางนี่คือการคอย ๆ เริ่มทํางาน พอถึงขั้นตอนที่
3 ก็ไปลงอยูที่การปฏิบัติงานและการใชเทคนิคทุกอยางที่จะใหงานชิ้นนั้นมันออกมา อยางที่บอกคะใช
ขั้นตอนแรก ใชความกลาและบาบิ่นเป็นคุณสมบัติสวนตัวของผูสรางงานทั้งหมดเอามารวมกันแลว
หลอมใหไดเป็นจุดเดียวกัน ในการทํางานทุกอยางมันก็ตองมีอุปสรรคเพราะวาเป็นไปไมไดที่คนแตละ
คนจะมีแนวคิดที่เป็นอันเดียวกันก็ตองกลาที่จะยอมรับมันดวย แลวก็ความเป็นเอกลักษณแ อัตลักษณแ
ตองดูจุดยืนของระบําชุดนี้วาหรือวางานชิ้นนี้ดวยวามันจะตองมีอะไรแลวเราก็ตองการที่จะสื่ออะไรกับ
คนดูเคาดู งานของเราที่มันออกไปแตละงานมันจะมีจุดของแตละชุดไมเหมือนกัน อยางเชนเบญจรงคแ
เป็นการเลาเรื่องเป็นการวิ่งลายเสนซึ่งมันมีแนวคิดรวมกับลีลาลายสังคโลกซึ่งก็เป็นการวิ่งเสนเหมือนกัน
แตสองชุดนี้ก็มีจุดยืนของมัน ก็คือในเรื่องทวงทํานองของบทเพลง ในทวงของการเคลื่อนไหว ถาเป็น
ลีลายสังคโลกจะมีความออนหวานนุมนวล ความพริ้ว ซึ่งมันผสมจีนเขามา แตเบญจรงคแก็มาจากจีน
แตเราก็ทําใหมันแยกแตกออกไปมันมีจุดยืนของมันอยู ซึ่งสองอันนี้มันเป็นเหมือนกัน เราก็สามารถที่
จะสรา งอัต ลัก ษณแ ใหร ะบํ าชุด นั้น ได นี่ เป็ นเทคนิ คการสรา งงานที่ มัน มีที่ม าเหมือ นกั น มาจากจี น
เหมือนกัน แตเราก็สรางงานใหมันตางกันออกไปได นี่คือการฉีกงานดวย

นางวัลยา สุขภัฎ
ถาสมมุติวาเราจะประดิษฐแ จะประดิษฐแอะไรอยางเนี้ยแนวของตัวเองนะ ถาเรามีเปูาหมาย
แลววาเราจะทําเพลง ๆ เนี้ย อันดับแรกเลยเนี่ยเราก็จะไปหาผูเชี่ยวชาญทางดานความถนัดดานดนตรี
เพื่อใหเคาชวยคิดเพลงใหเราใหมันตรงกับจุดประสงคแของเราที่เราจะตองการอะ เราอยากไดเพลง
ประเภทไหนเราก็จะไปหาคนที่เคามีความถนัดทางดานนั่นอยางเชนเพลงรําของเรามันจะเป็นอยางเชน
ทํานองเหมือนใชเครื่องดนตรีพื้นเมืองทางภาคเหนืออยางเนี้ย เราก็จะตองไปแหลง และหาคนที่เป็น
เชี่ยวชาญทางเครื่องดนตรีทางภาคเหนือนะเพราะมันจะไดออกมาไดตาม จินตนาการของเรา หลังจาก
นั้นเคาก็จะคิดเพลงออกมาตรงไหนเราจะตองการเพลงชามากอน แลวก็มาจังหวะกลางแลวก็มาจังหวะ
เร็วก็บอกเคา ๆ ก็จะทําออกมา ถาตรงไหนไมถูกใจเรา ๆ ก็จะใหแกไขใหม เสร็จแลวหลังจากนั้นเราก็
จะมาคิดทารําเพื่อใหเขากับเพลง ที่นี้เปูาหมายเรา ๆ จะทําเกี่ยวกับทางเหนือ ๆ ทารําเราก็จะตอง
บางที เ นี่ ยที่ เ รามี อยู ใ นตั ว เรามั น ยั งไม เ ยอะก็ ต อ งไปหาที่ ค นอื่ นเค า คิ ด ทํา ไว แ ล วน ะ มาดู มาเปิ ด ดู
หลาย ๆ รอบ มาดูอันไหนมันสวยงามมันดีนะ ทานี้มันเขากับทํานองได มั๊ย อันนี้เคาสวยดีนะ การ
แปรแถวเคาสวยดีนะเราก็จําไวนะแลวเราก็จะนํามาใชในการประดิษฐแแตเราก็ไมไดลอกเคามาทั้งเปฺะนะ
เราก็จะคือเอาที่จะสวยงามแลวก็เขากับเพลงแลวก็เอามาคิด ใหเกิดความคิดในตัว เรา และอีกอยาง
หนึ่ง ถาจะคิดทาออกมาไดเราตองฟังเพลงหลายรอบมาก เราจะตองมานั่ง นับจังหวะของเพลงเ นี่ย
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โดยจังหวะชามันมีทั้งหมด 36 จังหวะ จังหวะกลางมีทั้งหมด 28 จังหวะ จังหวะเร็วมีทั้งหมด 45
จังหวะ อยางเนี้ยเราก็ตองมาเลือกทาที่มันเขากับชวงจังหวะทั้ง 3 จังหวะนั้น แลวก็จะตองเป็นทารํา
ที่จะออกเป็นแนวเหมือนทางเหนือดวย ไมใชวาเพลงทํานองเพลงเป็นทางเหนือ ทารําเป็นภาคกลาง
อยางนี้มันก็ไมเขา เราก็ตองใหมันทุกอยางกลมกลืนกันหมด เพราะวาจุดประสงคแเราจะทําเพลงทาง
แนวทางเหนือ

นางสาวนพภาภรณ์ คาสระน้อย
คือมามองวาถาเราจะพูดถึงการสรางสรรคแผลงานชุดใหมเนี่ยตองมองยอนกลับไปวาทุกครั้งการ
สรางสรรคแทุกครั้งที่เราประดิษฐแที่เราคิดรวมใจกันทําเนี่ยนะมันก็จากพวกเราที่ระดมความคิดกันมันถึง
ไดสําเร็จลุลวงไปดวยตลอดทุก ๆ ปีที่ผานมาก็มองยอนกลับไปอยางเชน ระบําเทวีศรีสัชนาลั ย พอเรา
ทราบวาเราจะทําระบําชุดนี้เราก็หาขอมูล คือหาขอมูลในเชิงลึก เราตองศึกษาถึงที่มา ทารํามายังไง
เพลงมายังไง ดนตรี แลวก็เครื่องแตงกาย เราตองการสื่ออะไรออกมานะคะใหผูที่ไดชมในการแสดง
ชุดนี้นะคะ เมื่อเราไดองคแประกอบทุกอยางเนี่ย อยางดนตรี เราทราบใชวงดนตรีโบราณ ทารําเป็น
แนวคอนขางเหมือนแนวโบราณคดีนะคะ เพราะฉะนั้นทารําตาง ๆ มันก็หนีไมพนทาที่ทราบ ในทา
พื้นฐานแตเรานํามาปรับนํามาใช แลวก็อยางเครื่องแตงกายก็มีสวน ถาเราทราบวาระบําชุดเนี้ยเรา
แตงกายอยางไงเนี่ย ทารําของเราก็สามารถคิดไดเร็ว เหมือนเขาใจตรงกันวา เครื่องแตงกายเราเป็น
แบบเนี้ยทารํามันควรเป็นอยางไรเพื่อที่จะใหมันมีความสอดคลองนะคะ อยางศรีสัชเนี่ยเราทราบวาเรา
ใสกระโปรงแบบนี้ มีพลีทอยางนี้ มีอะไรที่จะสื่อถึงทารําใหสวยงามก็คือใชการเลนเทา ซึ่งเราก็รวมใจ
กันทําแนวคิดตรงนี้มันก็ออกมาดี ถาเราเขาใจตรงกันไปในแนวเดียวกันเนี่ยการที่จะคิดประดิษฐแทารํา
การสรางสรรคแงานขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปไดเร็ว แลวมันก็จะสําเร็จลุลวงไปดวยดี ถาสมมุติวาการแสดง
อยางที่เราเห็นเพราะคิดประดิษฐแทารํา มาเนี่ยจุ ดหลัก ๆ ที่มันออกมาเนี่ยมั นก็ สื่อความเป็นสุโขทั ย
ของเรา เราจะไปคิดทารําซึ่งมันจะออกมาเป็นแนวของอีสาน หรือเป็นทางใตก็ไมใชนะคะ มันก็คือสื่อ
ใหเห็นความเป็นสุโขทัยของเรานี่แหละนะคะ ที่สําคัญก็คือทารํารวมใจกันมีความเขาใจตรงกันผลงานที่
ออกมามันก็จะสวยงามแลวก็พรอมเพรียงดวยคะ

ครั้งที่ 2
รอบที่ 1
นางลออ น้อยวงศ์
การคิดงานสรางสรรคแชุดการแสดงนอกจากมีวัตถุประสงคแ มีเปูาหมาย มีอะไรแลวเรียบรอย
แล วเนี่ ย เพราะฉะนั้ นเมื่ อเราคิ ด ชุด ท ารํ าอะไรก็ แล ว แต เ ราจะต องหยั่ง ลึ กไปถึง รากเหง าของเค า
รากเหงาของเคาเหมือนที่เราเคยทํานะ อยางเชนวาเราทําทอซิ่นตีนจก เราก็ไปที่ศรีสัชดูรากเหงาดู
วัฒนธรรมของเคาวาเคาทํากันอยางไง วิธีการอยางไง กรรมวิธียังไง เครื่องมือเคามีลักษณะใหญกวาง
ขนาดไหน วิธีการใชเครื่องมือเคาใชยังไง เมื่ออยางเรา ๆ ไปเสร็จแลวเราก็ไปศึกษาวิธีการของเคา
ตาง ๆ ไมวาจะเป็นการปั่นฝูาย การเก็บฝูายอะไรตาง ๆ แลวเนี่ย เราคิดมาเสร็จแลวลืมนึกถึง เวลา
ถายทอดอะ จริง ๆ แลวเวลาถายทอด จะใหเด็กรําเราเนี่ยไดคิดวิเคราะหแดวยวาทารํานั้นนะวา อยาง
เวลาเก็ บ ฝู า ยเนี่ ย ต น ฝู า ยมั น สู ง ขนาดไหน เดี๋ ย วนี้ ก ารเก็ บ ฝู า ยเด็ ก มั น จะสู ง ไปแล ว เค า จะสาว
เพราะวาเคาไมไดคิดไมไดเห็นตนฝูายจริง ๆ เคาก็จะจินตนาการจากรุนสูรุน จากรุนสูรุน เพราะฉะนั้น
เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
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การถายทอดทารําหลังจากที่เราคิดแลว พี่อยากใหรําไมวาจะรุนไหนก็แลวแตถาเราจะถายทอดใหเคา
อยากใหเด็กเคาคิดวิเคราะหแทารําแตละทาวารําแตละทาเราสื่อถึงอะไร เราคิดอะไร แลวทารํามันจะได
ไมเพี้ยนแมแตทํานองเพลง แมแตทารําตาง ๆ มันจะเพี้ยนไปหมดเพราะวาเด็กเคาจะจินตนาการเคายัง
ไมรูวามันเป็นยังไงนะคะวาเครื่องมือตาง ๆ ที่เราใชมันเคาเรียกวาอะไร แมแตครูเรายังลืมวามันเรียกวา
อะไร เพราะวาเครื่องมือแตละชิ้นนั้นมันเรียกไมเหมือนกัน จึงอยากเนนวาการถายทอดทารําเราอยาก
ใหผูที่ไดรับการถายทอดและผูที่ถายทอดไดคิดวิเคราะหแรวมกันวารากเหงาทารําที่เราคิดวามันเป็น
อยางไร เพราฉะนั้นทารํามันจะไดไมเพี้ยน คือวางาย ๆ คือรํานั่นแหละ รําทอซิ่นนี่แหละมันจะเพี้ยน

นางเหมือนขวัญ สุวรรณศิลป์
สําหรับเทคนิคการสรางสรรคแง านดานนาฏศิลป นะคะ ในวิธีของตัวเองเนี่ยคิดวาจุดที่สําคัญ
ที่สุดคือสิ่งที่อยากจะทํา มันตองเริ่มจากสิ่งที่เราสนใจและอยากจะทํากอน นั่นคือเป็นประเด็นแรกที่ ทํา
ใหเรามีแนวคิดในการที่เราจะสรางสรรคแไดตอไป ถาเกิดวาถาเริ่มตนจากสิ่งที่เราไมคุนเคยไมอยาก
ศึกษาไมอยากรูและไมอยากเห็นแลวการสรางสรรคแงานคงเป็นไปไดยากนะคะ แลวเมื่อเราเริ่มตนจาก
จุดที่เราอยากจะทําแลวเนี่ยลําดับตอไปก็นาจะเป็นไปในเรื่องของการกําหนดวัตถุประสงคแหรือเปูาหมาย
ในการทํางานแตละชิ้นวาเราตองสรางสรรคแอะไร เพื่อใคร ทําอะไรเพื่อใครนะคะ เป็นการกําหนด
วัตถุประสงคแหลัก ๆ เพื่อที่จะใหเราไดมีแนวทางในการเดิน วา การแสดงชุดนี้จะออกไปในรูปแบบไหน
นะคะ จะเป็ น การแสดงในส ว นของการอนุ รั ก ษแ ห รื อ การสร า งสรรคแ ซึ่ ง ทั้ ง สองแนวก็ จ ะมี ค วาม
แตกตางกัน ถาเกิดเราตั้งวัตถุประสงคแหลักไวแลววาเราจะสรางสรรคแงานแสดงในรูปแบบการอนุรักษแ
เราก็จะมีแนวทางดานหนึ่ง สวนถาเราสรางสรรคแชุดการแสดงแบบสรางสรรคแใหมหรือประยุกตแเราก็จะ
มีแนวทางอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเดินทางมาถึงกรอบแนวคิดหลัก ๆ ของแตละชุดนะคะวา
สมมติวาเราตองการสรางแนวอนุรักษแ เราจะตองกําหนดแนวคิดหลักวาระบําที่เราจะสรางสรรคแนั้นจะ
ใชกรอบแนวคิดอะไรในการสราง พอหลังจากมีกระบวนการสรางแนวคิดแลวก็จะมาในเรื่องของการ
ผลิตนะคะ การผลิตหรือการสรางสรรคแชุดงานเนี่ย ก็จะเริ่มตนจากการศึกษาหาขอมูลนะคะ โดยโสต
ทั้งหาคิดวาสําคัญที่สุดไมวาจะเป็นการอาน การถาม การดู การสัมผัส ทุกเรื่อง รวมกระทั่งการกิน
ดวยนะคะอันนี้คอนเฟิรแมวาสําคัญที่สุด คือประสาทสัมผัสทั้งหาของเราที่ไดรับ ไมวารูปรสกลิ่นเสียงจะ
ทําใหเราไดรับประสบการณแในการที่เราจะเอามาครีเอทงานไดดีทีเดียวในสวนของความคิดตัวเอง

นางรัดใจ ศิริพงษ์
การที่ เราจะสร า งสรรคแ งานใหมน ะคะปกติ แ ลว เรานั้ น ก็ คือ วั ต ถุ ประสงคแ ที่ เราคุ ยกั น เมื่ อ
คราวที่แลวนะคะเรื่องของการสรางสรรคแหรือการอนุรักษแ ในแนวคิดอีกอยางหนึ่งก็คือเรื่องของภูมิ
ปัญญาทองถิ่น ซึ่งสวนใหญพวกเราคงจะนึกถึงนะคะวา เราจะคิดระบําชุดใหมเนี่ยเราก็จะคิดวาที่บาน
เราเนี่ยมีเอกลักษณแอะไร ไมวาจะเป็นทอซิ่นตีนจก การรํากลองยาว ซึ่งเป็นทั้งอนุรักษแและสรางสรรคแ
พี่คิดวาตอนเนี้ยหนวยงานราชการไดมีการเขามาเกี่ยวของในเรื่องของการแสดงของเรา ไมวาจะเป็น
การแสดงวันอานุภาพพอขุนรามหรืองานการแสดงแสงเสียงซึ่งเรามีระบําชุดใหมเพื่อจะไปเอื้อตามการ
รองขอของหนวยงาน ถาเรามาคิดถึงวา ถาเราสรางสรรคแงานอะไรที่เกี่ยวกับงานที่เราใชประจํานะคะก็
นาจะดีขึ้น เพราะวาเราไดสนับสนุนหนวงงานราชการจังหวัดเราดวยนะคะ
เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
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นางนิริมล หาญทองกูล
ก็มีความเห็นในเรื่องจุดประสงคแของกรอบของการสรางสรรคแงาน แตทีเนี้ยอยางที่ฟังขวัญทาน
พูดเมื่อกี้นี้วา มันตองเหมาะสมดวยวา วามันจะสรางงานในลักษณะไหน ไอตัวเนี้ยมันคือหลักการหรือ
ทฤษฎีที่พี่เอามาจากนั้นนะ แตที่นี้มันก็คงไมหนีกันในเรื่องของการสรางสรรคแงานทั้งใหม ทั้งปรับปรุง
บนงานที่เหมาะสมและถูกตอง ทุกคนมีหลักการเดียวกันแลว แลวทุกคนก็คิดวาที่ปฏิบัติมานะก็คือ
ใชแลว เพียงแตบางทีเราพูดออกมาเป็นขอ ๆ ไมหมดเทานั้นเอง เชื่อวาตอนเนี้ยความสามารถของทุก
คนอยูในเกณฑแดีอยูแลวอะนะคะ ถูกตองอยูแลวในเรื่องของการสรางสรรคแงานที่พูดมานะมันใชหมด
ผนวกกันไดมั๊ยวามันคือทั้งหมด อีกอันหนึ่งก็คือ วันนั้นไดยินสมชายพูดคือแรงบันดาลใจในการทํางาน
ในการสรางสรรคแงานในที่ประชุมอันนี้เห็นดวยอยางมาก ในเรื่องการมีแรงบันดาลใจ ไอตัวเนี้ยก็มีทั้ง
ภายนอกและภายใน ภายในคือเราอยากทํามั๊ย แตภายนอกก็คือมีอะไรมาเรามั๊ย มันคือสิ่งเรานั่นเอง
พี่เห็นดวยกับเรื่องตรงนี้มากนะคะ ถาหากวางานไมรักงานไมชอบงานไมใช มันก็ออกมาแบบของมัน
ตามแรงของมันนะคะ อันนี้คือจุดสําคัญอันหนึ่ง ทีนี้มาถึงในเชิงปฏิบัติ อันนี้อยูที่ศักยภาพของแตละ
คนแลวละคะ แลวก็เหมือนครั้งแรกที่พูดคะ การกลา การผานความกลัว กลาที่จะยอมรับคนอื่น นั่น
คือจุดสําคัญเอามารวมกันระหวางครั้งที่ 1 กับครั้งนี้นะคะ

นางมัชฌนันทน์ สืบสายจันทร์
งานสรางสรรคแที่เราจะคิดรวมกันก็คือ เมื่อเราเขาใจรากเหง าจากที่ครูเราพูดนะคะ ตรงนี้จะ
ทําใหการที่เราจะคิดทารํา หรือกระบวนการตาง ๆ เนี่ยมันทําใหเรารูสึกและเขาใจจริง พอเรามา
จินตนาการหรือวาการที่จะคิดทารําเนี่ยมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น แลวก็การถายทอดรุนสูรุนนะคะมันจะ
เกิดการผิดเพี้ยนนอยลง จากเทาที่ตัวเอง ประสบการณแก็คือ ทอซิ่นตีนจกที่ครูไดพาเราไปดูการริ้วฝูาย
เป็นยังไง เครื่องมือแตละชนิดเป็นยังไง พอเวลาเราลืมทารําหรือมันรางเลือนไป แตถาเราพอยอนรอย
ไปตรงนั้นปฺุบมันก็จะฟื้นไดเร็วคะ คือเหมือนเด็กเดี๋ยวนี้พอเราคิดทารําไปปฺุบ เคาก็จะไปเรื่อย ๆ เลน
จนเพี้ยนไปหมด เลยลืมรากเหงาของตัวเองวาสิ่งที่ถูกตองมันมาจากตรงไหน แลวเราควรจะพัฒนาให
มันไปขางหนาอยางไร กระบวนการตาง ๆ มันพอเรามารอยเรียงกันก็คือขั้นตอน ถาเรามีระบบ มี
กรอบ มันก็จะไมหลงทิศหลงทางเยอะ แลวก็ตอนนี้ก็คือทุกคนมาเคี่ยวใหมันไดเนื้องานที่มั นงวดขึ้นมัน
ไดเนื้อที่แนนคะ มันก็จะไดชิ้นงานไดอะไรที่หลอมรวมกันแลวมันเป็นหนึ่งเดียว ความแกรง ความ
คมชัดของชิ้นงานของเรามันนาจะดีกวาคิดคนเดียว หรือวาพออยางนอยปฺุบเราไมไ ด อารมณแชางมัน
คือไมไดพอไอนั่นไมถูกใจก็สะบัดสะโบก ไมไดมามันตองยอมรับฟัง ของผูอื่นดวย แลวก็ของเราที่มา
ปรับใหมาเป็นขั้นเป็นตอนแลวเรากรองสิ่งที่ดีขึ้นมาแลว ระบบตรงนี้มันก็นาจะทําใหชิ้นงานของเรามี
คุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ

นายสมชาย ยิ้มแย้ม
เรามีเทคนิคสรางสรรคแงานนาฏศิลป ดนตรี หลัก ๆ เราถามวาเราจะมีเทคนิคสรางสรรคแ
ผลงานการแสดงเฉพาะนาฏศิ ลป ยังไง อั นนี้ไ มร วมทางดนตรี นะครับ เราจะคิด ยัง ไงที่ จะคิด งาน
สรางสรรคแ เราตองดูองคแประกอบของเราวา เราจะสรางสรรคแจะตอบโจทยแอะไร ตอตัวเรา ตอชุมชน
ตอสังคม ตอประเทศชาติ ใหงานออกมาเป็นรูปธรรม ไมใชนามธรรมอยางเดียว ทําใหงานสรางสรรคแ
นั้นเกิดขึ้น อีกอยาง งานจะคิดใหญ คิดเล็ก คิดกลาง คิดมาตรฐาน standard ก็แลวแตอยาเกิน
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กํา ลั ง และพื้ น ฐานความรูข องตั ว เราและผู รว มงานของเราด วย นี่ คื อองคแป ระกอบ อี กอย างหนึ่ ง
ศักยภาพของงานที่เราจะคิด ศักยภาพของคนที่จะมารว มดว ยชวยกัน เพื่อ จะให ดึง ดู ดและสรา ง
แรงบันดาลใจทุกคนในการเสนอความคิดใหเกิดอยางฉับพลัน มันเป็นความคิดที่อิสระโดยไมปิดกั้น
ความคิดของตัวเรา ของสังคม ของชุมชน หรือของใครก็แลวแต ออกมาดานอารแททีสหรือศิลปะ
เป็นศิลปินโดยแทนี่คือสิ่งสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ เราตองคิดแบบสงเสริมและบูรณาการงานสรางสรรคแ
บูรณาการอยางไร เหมือนกับการสรางวัตถุเคมี งานทอซิ่น วัตถุเคมีของลีลาลายสังคโลก เพราะเวลา
เราทํางานสรางสรรคแเนี่ยเราไมไดศิลปินเดี่ยว นาฏศิลปไมไดศิลปินเดี่ยว ไมใชรําฉุยฉาย แตเราเป็น
ระบําเสียมากกวารําเดี่ยวหรือรําอะไรก็แลวแต เพราะเราตองรวมกับนักดนตรี ตองรวมกับนักแสดง
รวมกับผูชม รวมกับการจัดการหลาย ๆ อยาง นี่คือสิ่งที่เรารวมดวยชวยกัน อีกอยางหนึ่ งซึ่งเป็นสิ่ง
สําคัญในกระบวนการของการสรางสรรคแงานนาฏศิลปคือ 3 M 3 M คืออะไร คือ แมน คือตัวบุคคล
ของเราเนี่ย พี่นองผองเพื่อน ลูกศิษยแ ตัว แมนอีกตัวหนึ่งคือ โอเมนเนสเมน คือกระบวนการจัดการ
วาเราจะสรางยังไงใหมันถูกตองตามกระบวนการทุกอยาง อีกตัวสํา คัญคือตัว แมททาเรียน วัสดุ
อุปกรณแ ตัวที่จะมาเสริมทับใหพวกเราเขมแข็ง ใหพวกเรามีสมรรถนะ มีศักยภาพ อันนี้ถือเป็นสิ่ง
สําคัญคือคําวา 3 M ครับ

นางสาวเนตรทราย ย่อยพรมราช
เทคนิคการสรางสรรคแงานที่คิดในความรูสึกของตัวเอง ความรูสึกของตั วเองก็คือวาสิ่ง เรา
อยากจะทําอยางที่คุณครูพูดมาแลวหลายทานวา แรงบันดาลใจ เราอยากจะทําอะไร แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็
คือ อยากจะมองมุมมองเรื่องของเนนในเรื่องของการตลาด การตลาดในที่นี้หมายถึงวา ชุมชน สังคม
หรือรอบขางเราเนี่ยวาเคาตองการอะไร ใชวาเราอยากคิดอะไรแควาฉันอยากจะทํา ฉันอยากจะทํา
พอเปิดเผยตอสาธารณชนแลวไมไดรับการตอบรับที่ดี ก็ตองดูตลาดดวยวาอยากจะทําแตทอซิ่ นแต
ตอนนี้ตลาดไมไดอยากดูทอซิ่นอะไรอยางเนี้ยคะ คื อตองดูแหลงชุมชนของบานใกลเรือนเคียงเราวา
ตอนนี้เคามีอะไรโดดเดนวาแตละที่ วาเวลาเรามีเทคนิค เราตองการหาขอมูลกอนวาความนาสนใจ
ลูกคาเราเนี่ย ตอนนี้เราเป็นผูประกอบการ เวลาเราไปหาขอมูลตาง ๆ เราตองดูสิ่งที่นาสนใจของ
ชุมชนรอบขางของเราดวยนะคะ เรื่องการตลาดสําคัญ การจะคิดชุดสรางสรรคแเรื่องของการแสดงดวย
คะ แลวก็หลังจากนั้น หลังจากที่ไดชุดการแสดงแลว ที่สําคัญการมีสวนรวม ถาทํางานคนเดียวการมี
สวนรวมมันก็จะไมเกิด ถางั้นเราเป็นหนวยงานเป็นวิทยาลัยนาฏศิลปเนี่ยถาทําคนเดียวมันก็วันแมนโชวแ
การมีสวนรวมการยอมรับมันไมมี ฉะนั้นอยางที่พี่ชวยบอกแลวเมื่อกี้นี้วา ต องไดรับการยอมรับ ตอง
ชวยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ แลวงานมันก็จะไดออกมามีคุณภาพ แลวก็เป็นที่ยอมรับของสังคมของ
ชุมชนรอบขาง แลวเมื่องานสรางสรรคแเสร็จสมบูรณแแลวที่สําคัญ คะ อยากจะใหมีการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู กับ ที่ อื่ น ๆ บ า ง ไม ใช ใ ห เ ราคิ ด ว าเราดี อยู ค นเดีย ว อาจจะตอ งเอาไปให คนอื่ น ดู บา ง ไป
แลกเปลี่ยนกันวาของแตละที่เป็นอยางไร อาจจะไมใชแควิทยาลัยนาฏศิลป ตอนนี้โรงเรียนขางนอก
เคาก็สรางสรรคแงานมีคุณภาพเหมือนกัน ไมวาจะเป็นโรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมตาง ๆ ที่อยูราย
รอบเราคะ ก็คืออยากใหฝากเทคนิคตรงนี้เอาไวดวย
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ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
เทคนิค ในวันนี้ เสนอเทคนิค การตั้ ง ชื่อ การตั้ ง ชื่อ เรื่ องในงานแสดงสรา งสรรคแของเราเนี่ ย
ในความคิดของตัวเองก็คือ หนึ่งจะตองสะดุดหู มันจะตองชวนติดตามแลวก็เบ็ดเสร็จอยูในชื่อเรื่อง
สั้น ๆ นั้น คือไมชอบวิธีการตั้งชื่อยาวๆ เป็นรอยแกวรอยกรองออกมา แตวาจะเป็นคําสั้น ๆ ที่สามารถ
ฟัง แลวเนี่ยจะจินตนาการออกมาไดวาการแสดงของเราเนี่ยเคาบอกอะไรในชื่อเรื่องนั้นอันนี้สําคัญ
มันจะตองสะดุดหูกอน แลวอยากใหคนอยากติดตามดูข างในวามันดีจริงมั๊ยอะไรอยางเนี้ยคะ แลวก็
เทคนิคในการสรางสรรคแทารํารอบที่ 2 คือการสรางสรรคแทารํา คนที่จะคิดทารํา กอนที่เราจะคิดทา
รําเนี่ย ก็คืออยางเมื่อสองรอบที่แลวพูดไปก็คือ การศึกษาทั้งหมด ศึกษาในเรื่องของเรื่องที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด ไมวาจะเป็นโบราณสถาน โบราณวั ตถุ เอกสาร ตํารา เมื่อมันกระจางในหั วแลวเนี่ยก็มา
ศึกษาเพลงที่ใช ซึ่งในการสรางสรรคแทารําใหมมันก็ควรจะสรางสรรคแดนตรี ดนตรีหรือเพลงใหมที่นี้เชื่อ
ไดวาคนที่คิดเพลงกับเรา กับผูที่กําลังจะสรางสรรคแงานนาฏศิลปเนี่ย บางครั้ง เพลงกับทารํามันไป
ดวยกันไมได หรือเรามีความขัดแยงซึ่งกันและกันตรงเนี้ยมีความคิดวา กลวิธีในการสื่อสารระหวางเรา
กับนัก ดนตรีมีค วามสําคั ญมาก เพราะเราเองเมื่อเราคิ ดทา รําเราก็ ไ มอ ยากใหใ ครมาเปลี่ยนแปลง
เพราะเราคิดวาเรากลั่นกรองมาดีแลว ซึ่ง เหมือนกับนักดนตรีซึ่งเคาคิดวาเคาก็กลั่ นกรองมาดีเชนกัน
เพราะฉะนั้นการสื่อสารระหวางที่เราจะไปบอกขอใหเคาปรับเคาเปลี่ยนในสิ่งที่เราตองการเนี่ยหนูจะใช
วิธีการถนอมน้ําใจ และก็ขอความรวมมือ ขอความชวยเหลือ คือตองออนเขาหาเคา ออนเพื่อใหเคา
ทํ า ในสิ่ ง ที่ เ ราต อ งการ แต ถ า ใช วิ ธี บั ง คั บ ข ม ขู ห รื อ ใด ๆ ก็ ต ามเนี่ ย งานของดนตรี ก็ จ ะออกมา
แข็งกระดาง ทําใหไมตรงวัตถุประสงคแที่เราตองการ

นางสาวรติพัทธ์ ศิริพงษ์
สําหรับเทคนิคการสรางสรรคแผลงานในวันนี้ขอพูดถึงเรื่องระบบการทํางาน ถือวามีอิทธิพล
อยางมากในการที่จะสรา งสรรคแผลงานชุดใดชุดหนึ่ง ระบบการทํางานในที่นี้หนึ่ง คือ คนหมู มากมา
ทํางานรวมกันยอมมีความคิดเห็นแตกตางกันออกไป แตความคิดเห็นในครั้งนี้เราตองไปโฟกัสหรือเขาใจ
ให ต รงกั น ว า ความคิ ด เห็ น นี้ มั น จะต อ งพุ ง ไปข า งหน า ก อ น เหมื อ นการพุ ง ไปหาจุ ด ประสงคแ
วัต ถุ ป ระสงคแเ ดี ย วกัน เพื่ อที่ จ ะใหก ารทํา งานนั้ น ออกมาใหมั น ตรงกั บ วั ตถุ ป ระสงคแ ม ากที่ สุ ด แล ว
นอกจากระบบการทํางานที่วาแลวนี้ ความคิดเห็น การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันถื อเป็นเรื่อง
สําคัญคะ เชน ถาลองบุคคลใดไดคิดงานขึ้นมาแลว แลวเกิดมีกลุม ๆ หนึ่งหรือวาคนสวนใหญไมเห็น
ดวยกับความคิดนั้น ๆ ก็อาจจะทําใหบุคคลคนนั้นเกิดความนอยเนื้อต่ําใจได แตทั้งนี้ทั้งนั้นไมเห็นดวยก็
ไมใชแปลวาเป็นเรื่องที่ผิด แตตองทําความเขาใจใหมันกอนการทํางาน คือจะตองทําความเขาใจให
เป็ น จุ ด เดี ย วกั น ให ไ ด ก อ นการทํ า งานนั้ น ถึ ง จะเข า ตรงกั บ วั ต ถุ ป ระสงคแ น ะคะ แล ว ก็ เ ทคนิ ค การ
สรางสรรคแอีกอยางหนึ่งในเรื่องของระบบการทํางาน แลวอีกอยางการสรางสรรคแผลงานชุดใดชุดหนึ่ง
คือความเป็นอัตลักษณแเฉพาะนะคะ เพราะวาถาการแสดงสรางสรรคแผลงานเนี่ยที่ไหนหรือวาตัวเราเอง
จะสรางสรรคแผลงานเพื่อแตความสวยงาม ความบันเทิง เพลิดเพลินแค นั้นมันธรรมดาไปแลวนะคะ
แตถาวาสมมติวาการแสดงชุดนั้นเราจะนําอัตลักษณแของการแสดงชุดนั้นออกมาชัดเจนแลวเนี่ย แลว
สามารถสื่อ สื่อออกมาใหสูสายตาผูชมนะ จะทําใหสําเร็จลุลวงสูวัตถุประสงคแที่เราตั้งไวตั้งแตทีแรก
จนได อัตลักษณแถือวาเป็นสิ่งสําคัญที่เราควรหามานะคะ ควรมานําเสนอใหผลงานชิ้นไหนชิ้นนั้นคะ
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นายฤทธิชัย ฝังนาค
ก็สําหรับเทคนิคในการสรางสรรคแงานของผม ก็จะมีในเรื่องของงานที่เราจะสรางออกมาเนี่ย
ผมคิดวาเราจะตองสรางสรรคแงานดวยความละเมียดละมัย ละเอียดลออและก็พิถีพิถัน เพราะวางานที่
ออกจากงานดานนาฏศิลปเป็นงานที่ทุกคนจะตองเห็นแลวตองสะดุดตา แลวก็ตองเป็นที่ยอมรับดวย
นะครับ เพราะฉะนั้นทั้งการทําใหคนอื่นยอมรับงานของเราเนี่ยมันสิ่งที่สําคัญนะครับ เพราะฉะนั้น
รายละเอียดตาง ๆ เราจะมีในผลงานสรางสรรคแของเราเนี่ย เราจะต องใสใจในทุก ๆ เรื่องนะครับ ไม
วาจะเป็นเสื้อผา หนาผม คือตองหาที่มาที่ไปใหได แลวก็ใหเคามีขอติเนี่ยนอยที่สุดนะครับ อีกอยาง
หนึ่งก็คือการที่จะทําใหงานของเราเนี่ยออกมาสําเร็จลุลวงไดดวยดีเนี่ย แลวก็เป็นที่ยอมรับไดก็คือ เรา
จะตองคิดงานที่ไมลึกซึ้งเกินไปหรือวาไมตื้นเกินไปหรือหยาบเกินไป ตองอยูในชวงกลาง ๆ เพราะวาคิด
ชิ้นงานที่มันลึกซึ้งเกินไปแลวเนี่ย เราก็จะนําเสนอลําบาก คนที่จะมารับชมหรือรับดูงานของเราเนี่ยเคา
ก็เขาไมถึง เคาก็จะแอนตี้งานของเรา ตรงกันขามนะครับถาเกิดเราคิดงานที่มั นหยาบ มันตื้นเกินไป
เนี่ยมันก็เหมือนกันครับคนเคาก็ไมคอยจะยอมรับ เพราะฉะนั้นการที่คิดงานถาเกิดมันอยูระหวางกลาง
เนี่ย ใหทุกคนยอมรับเขาใจงายเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องดีแกงานของเรานะครับ แลวกอนที่เราจะนํางาน
ของเราออกไปเผยแพรใหคนอื่นได ไอเนี่ยเรานาจะตองมีการเชิญคนที่เคาไมมีความรูเนี่ย โดยเคาไมมี
ความรูเรื่องการแสดงอะไรเลยเนี่ยมารับชมงานของเรากอน ถา เกิดเคารับชมงานของเราแลวเคา ok
เคาเขาใจ ok แสดงวาคนอื่นก็นาจะเขาใจดวย นะอันนี้ก็เป็นเทคนิคงาย ๆ ในการที่จ ะงานสรางสรรคแ
ของเราใหออกมาดู ok นะครับ

นางสาวนพภาภรณ์ คาสระน้อย
เทคนิคในการสรางสรรคแงานนะคะพอดีอาจารยแฤทธิชัยพูดถึง เรื่องของที่วาการนําเสนองาน
การคิดงานของเราเนี่ย เราใหคนอื่นเขามาชมหรือเห็นการแสดงของพวกเราชุดนี้มันก็จะดี สนับสนุน
ความคิดของอาจารยแฤทธิชัยดวยนะคะอยางเชนที่เราลาสุดที่เราคิดระบํามังคละเภรีเนี่ย เรามีการเชิญ
ผูเชี่ยวชาญมาดูนะคะ มาติชมการแสดงของเรา คือบางอยางเราทํางานรวมกันก็จริง หลายความคิด
บางครั้งเราก็อาจจะมองไมเห็นในบางจุดนะคะ ทุกคนอาจมีขอเสนอแนะ มีความคิดที่แตกตางกัน
ก็จริง แตบางทีเรื่องบางเรื่องก็อาจจะมองขามไปนะคะ อันนี้ก็สนับสนุนความคิดอันนี้ดวยนะคะวาควร
ที่จะใหมีการออกสูสายตาประชาชนหรือมีการนําผูเชี่ยวชาญมาดูหรือการวิพากษแ อันเนี้ยนะคะถือวา
นาที่จะเป็นเรื่องสําคัญสําหรับเราในตอนนี้ แลวนะคะ เพราะวาการแสดงตอนเนี้ย การสรางสรรคแ
งานเนี่ย เมื่อเราคิดอะไรเสร็จแลวเนี่ยตองมีการนําไปใหคณะกรรมการมีการชมแลวนะคะ แลวก็
วิพากษแ เห็นสังเกตไดวาบางอยางเราคือมองขามไปนะคะไดรับคําติชมดีบางไมดีบาง แตถาเราทําตรงนี้
ไปกอนเนี่ยเราสามารถที่จะตอบปัญหา ตอบคําถามตรงนั้นไดวาอันเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอะไร เครื่อง
ดนตรีทําไมเราถึงใชแบบเนี้ย เครื่องแตงกายทําไมเราใชแบบนี้ ถาเราสามารถที่ จะรูที่มาของสิ่งตาง ๆ
เหลานี้ เราสามารถที่จะตอบคําถามไดนะคะ ทารําก็เชนเดียวกัน ทําไมทารําตองเป็นแบบนี้ มันตอง
มีที่มาไมใชอยากรําทานี้ก็รําอยากใชทานี้ก็ใช บางครั้งมันก็ไมใชนะคะมันจะตองมีที่มาดวยวาทําไมถึง
ออกมาเป็นทานี้ เพราะฉะนั้นก็คือองคแประกอบของการแสดงทั้งหมดมันก็ตองมีความสัมพันธแกัน ไมวา
จะเป็นเครื่องดนตรี การแตงกาย หรือวาทารํา เนี่ยทั้งหมดตองมีความสัมพันธแกัน คะวันนี้ก็ จะขอพูด
ในเรื่องเดิมอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
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นางวัลยา สุขภัฎ
การประดิ ษ ฐแ ท า รํ า ในเพลงใหม เ นี่ ย พอเรามี เ ปู า หมายว า เราจะประดิ ษ ฐแ แ บบไหนแล ว
ไมจําเป็นตองเป็นแบบรวมสมัย แบบมาตรฐาน แบบอนุรักษแ เราก็จะตองการตองเอาวัฒนธรรม
เดน ๆ ของชุมชนเหลานั้นมาประดิษฐแ หรือวัฒนธรรมที่คนในประเทศเรารูจักคุนเคย เพราะวาเรา
ประดิ ษฐแ อ อกมาแลว เนี่ ย สิ่ งที่ เ ราทํา ขึ้ น ใหม เ นี่ย มั น จะติ ด ตาคนดู แล ว ก็ เข า ถึ ง คนดู ไ ด ง า ยเหมื อ น
อยางเชน เราสังเกตมั๊ยนักรอง นักรองรุนใหมเนี่ย ถาจะรองเพลงแนวใหมถูกมั๊ยคะ แตถาไมเอาเพลง
เกาสมัยรุนคุณยาคุณยายเราอะมาทํา แตเคาก็รองแนวใหมของเคาเนี่ย แตทีนี้เด็กก็จะดูไดหลายระดับ
เชนเบิรแด ธงไชย อันนี้สังเกตมั๊ยอันนี้อาจจะไมเกี่ยวกับเราแตวาเอามาเป็นแนวไดเนอะ เบิ รแดดูซิ
แฟนคลับของเคามีตั้งแตคนแก คนสาว ๆ แลวก็คนวัยอยางเรา แลวก็เด็กเล็กดวย การคิดทารํา
ก็เหมือน การประดิษฐแเพลงก็เหมือนกันเราควรนําสิ่งที่เห็นบอย ๆ หรือวาพอเรารําออกมาเลย พอเรา
ประดิษฐแออกมาเลยรูเลยคนรูเลยวาเรารําอะไรเนี่ยรูเลยอยางเชนจะยกตัวอยางแตมันเป็นการรําเซิ้ง
แหยไขมดแดง เซิ้งแหยไขมดแดงเนี่ยมันเป็นรําแบบใชวิถีชีวิตของคน ของคนที่วาประกอบอาชีพคือ
ออกไปหาไขมดแดงกันนะคะ แลวทีนี้การรําแหยไขมดแดงเนี่ยพอรําทีเคาคิดออกมาเนี่ยมันสนุกสนาน
โดยทํานองเพลง ทารําก็เป็นทารํานั้น ๆ คือวิถีชีวิต คือสอยมดแดงถูกมั๊ย มดแดงหลนลงมาโดนคน
แลวกัดคนอะไรอยางเนี้ย ทารําพอคนดู มองออกเลยวาคือเอามดแดงไปสอยมาดวยความยากลําบาก
แลวเอามาประกอบอาหารอะไรอยางเนี้ย คนดูมองดูแลวก็ชอบเพลงมันสนุกสนานดวยแลวก็เป็นที่นิยม
แตของเราอะเรายกตัวอยางเพลงของเราบางที่นิยมอยางเชน จะถามหาเสมอเลยเพลงศรีสัชของเราอะ
เพราะเรามันสวยงามอลังการ ความขลังของทํานองเพลงแลวก็ชุดที่ใส แตมาทีแรก ๆ ที่เราออกแสดง
เนี่ยคนยังไมรูจัก แตทํานองเพลงออกเป็นขอมถูกมั๊ยคะ แอบฟัง ชอบไปแอบฟังตรงคนดูและแอบฟัง
เคาจะวิจารณแคนรําวาอยางไรบางเคาบอกวาอุยระบําลพบุรีเนี่ย แตเราไมไดอะไรเราก็ฟังตอไป มาใช
ชุดไมใชแตทํานองคลาย ๆ ของเขมรเลยนะอะไรอยางเนี้ย พอจังหวัดเราก็รูจัก ทีนี้เรารําบ อย ๆ เขา
คนเนี่ยจังหวัดเราก็รูจัก พิษณุโลกก็รูจัก ตางประเทศยังรูจักเลย

รอบที่ 2
นางลออ น้อยวงศ์
รอบนี้ก็ขอสนับสนุนความคิดของครูกาแฟเมื่อกี้เนอะ เรื่องแรงบันดาลใจ ถาเรามีแรงบันดาล
ใจเนี่ยเราก็จะมีความคิดใหม ๆ มีเทคนิคใหม ๆ ในการคิดสรางสรรคแงาน พอเทคนิคใหม ๆ ที่เรามีแลว
นักดนตรี นักรอ ง ผู แสดง จริ ง ๆ แลวการแสดงของเราเนี่ย นักร อง นักดนต รีเนี่ ยไมค อยสวย
เพราะว า ไม มี ก ารพั ฒ นาชุ ด การแต ง กาย คนรํ า เราเนี่ ย ชุ ด การแต ง กายของเราจะสวยอยู แ ล ว
เพราะฉะนั้นอยากใหสรางสรรคแในเรื่องของนักดนตรีดวย พอเราไปแสดงที่ไหนอยากใหมันกลมกลืน
ดวยระหวางนักดนตรี นักรองและผูแสดงนะคะ อยางเชนรําเทวีศรีสัชเนี่ย มันเป็นวงโบราณใชมั๊ย
นักดนตรีก็ควรจะแตงตัวแบบโบราณ เหมือนเราแสงเสียงเนี่ยทําไมเคาแตงตังวงโบราณได ผูชายก็ไม
ตองถอดเสื้อก็ได วงโบราณมันมีตั้งหลายแบบใชมั๊ยเสื้อผา แตเนี่ยเวลาไปแสดงที่ไหนเนี่ย อัตลักษณแ
ของเราเหมือนอยางที่ครูเพลงวาเนี่ย ถาเรามีอัตลักษณแของเราเนี่ยมันก็จะไดติดตาติดใจของคนดู ไมใช
คนรําสวยเลิศเลอ แตนักดนตรีก็ยังใสชุดนักเรียนอยู ใสเสื้อคอกระเชา เสื้อคอมาลัย เสื้อตัวใหญ ๆ
โคลง ๆ เด็กก็คลุมตาตุมนั่น เด็กผูหญิงนะมันไมสวย อัตลักษณแ อยากจะใหทุกคนหาอัตลักษณแของ
แตละชุดที่เราไปเลน ทั้งนักดนตรี คนรองตองเหมือนกัน คนรํา ตองสวยเหมือนกับคนรํา เพราะวา
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นักดนตรี นักรองไมไดแตงหนาอยูแลวอะ อยางนอยนักดนตรี นักรองก็นาจะแตงแบบไทย ๆ ใหมัน
กลมกลืนกับเรา หาอัตลักษณแของเราใหได สนับสนุนกับครูเพลง การแสดงแตละครั้งก็อยากจะฝาก
เรื่องการแตงกาย มันจะไดสรางสรรคแใหมเพราะวาที่ผาน ๆ มานักดนตรีไมไดแตงตัว ไมไดอะไรแลว
คนรําแตงตัวแลว การแตงตัวของนักดนตรีก็เป็นการสรางสรรคแ หาอัตลักษณแของเราดวย ขอบคุณคะ

นางรัดใจ ศิริพงษ์
ขอสนับสนุนทุกคนที่พูด เพราะเราหาจุดแรกคือจุดมุง หมาย ถาเราเป็นจุดมุง หมายในทาง
เดียวกันปัญหาไมเกิดจําไดมั๊ยคะตั้งแตเราทําเรื่องของสังคโลก ตอนนั้น ผอ. ตอยอยู ผอ.ตอย หรือ
ผอ.บุญเลิศ ที่เคาเป็นทํานองจีนแลวโชวแกลองนะ เลนเทา ผอ.บุญเลิศเนอะ เคาเลนเทาเราก็นึกวา
เราจะโชวแลายผา เราก็ใสทาเทา นักดนตรีเคาก็เพลงทํานองแบบดนตรีมาเลยกรุ฿งกริ๊งมา สรุปไมถูกใจ
เราก็มาปรับเปลี่ยนใหม ลาสุดมังคละเภรี ซึ่งอาจารยแเหมือนขวัญ ผอ. ไดคุยกันมาทั้งคณะ แตพวก
เราไมไดรูสึกวาเพื่ออะไร คือรูวาตอนแรกไปบูชา ไมอะไรอยางนี้ ใชมั๊ยคะ เราก็เนนความสนุกสนาน
ของทายขบวน พอเรานําเสนอ ซึ่งอาจารยแเหมือนขวัญซึ่งตอนนั้นเป็นรอง มันยังไมถูกตองเราก็มา
ปรับใหม แตครั้งเนี้ยเป็นไปไดมั๊ยวาทุกคนมีจุดรวมกันวา เราเพื่ออะไร สรางสรรคแมาเพื่อจุดตรงไหน
เราก็จะไมเป็นการเสียเวลา ไมงั้นเราไดระบําอีกหลาย ๆ ชุดที่คิดไปแลวเราลืมทารําไปแลว ตอนนั้นทา
รําก็นารักนะคะ สมัย ผอ. บุญเลิศ เราคิดกันวาเป็นระบําที่โชวแปลายเทานะ เพราะวาจะเป็นเคานั้นให
เห็นลายผาสังคโลกที่เขียนอยูในกระโปรงนะคะ ตอนนั้นทารําเราก็คือ เราคิดมาวาเรา ok ก็ลืมไป
แลวเราก็ไมไดจัดมา แตครั้งเนี้ยนะ ถาเราสรางสรรคแง านชุดใหมนะคะมีเอกลักษณแเป็นของตัวเอง
แลวทํางานกันเป็นทีมคือก็คุยกันไดเลยกอนที่ความคิดจะเกิดขึ้นมา ไมงั้นมันก็จะเปลี่ยนแนวนะคะ

นางเหมือนขวัญ สุวรรณศิลป์
เมื่อกี้ก็ยังอยูในเรื่องกระบวนการและขั้นตอนในการผลิตชิ้นงานผลงานสรางสรรคแอยูนะคะ
ที่เริ่มตนขอยอนนิดหนึ่งวา เริ่มตนจากการศึกษาหาขอมูลนะคะ โดยในเรื่องของการอาน การดู
การชม การสัมผัส การสัมภาษณแอะไรก็ดี พอหลังจากนั้นแลวเราก็ตองมีการประมวลขอมูลทั้งหมด
นะคะ การประมวลขอมูลทั้งหมดออกมาเพื่อจะกําหนดทํา เป็นขอบเขตการแสดงที่เราสรางสรรคแ
นะคะ เพื่อใหครอบคลุมกรอบแนวคิดที่ตั้งไวขางตน ทั้งหมดนี่ก็คือหลักเริ่มตนของการที่จะสรางสรรคแ
งานสักชิ้นหนึ่งขึ้นมา เริ่มตนพอจากเราก็กรอบแนวคิดเสร็จ ไดขอบเขตของการแสดง ขอบเขตของ
การแสดงก็จะประกอบไปดวย เราจะใชจํานวนผูแสดงสักกี่คน เป็นชายหรือหญิง มีจํานวนผูบรรเลง
กี่คน แบงเป็นชายหญิงหรือไม มีเครื่องดนตรีกี่ชิ้น นี่ ก็คือขอบเขตเบื้องตนที่ควรจะตองทราบนะคะ
แลวก็เวลาในการแสดงวาเราจะกําหนดรูปแบบของการรํา ระบํา รําเดี่ยว หรือวาเป็นชุดเป็นตอน คือ
กําหนดขอบเขตของการแสดงใหชัดเจนวาเราจะสรางสรรคแในแนวทางไหนนะคะ แลวก็รวมถึง ฉาก
อุป กรณแ แสงสี แล ว ก็ทุ กอยา งที่จ ะเกิด ในการแสดงชุ ดนั้ นว าเราจะกํ าหนดอะไรไวบ า ง ซึ่ ง มี ผ ล
เกี่ยวเนื่องกับงบประมาณในสวนของงานสรางสรรคแวาเราจะสรางสรรคแงานในเม็ดเงินเทานี้เราสามารถ
ทําไดแคไหนใหเหมาะสมนะคะ เทากับเรื่อง 3M ของอาจารยแสมชายนะคะ เราก็ตองมีการวางแผนใน
การที่เราจะทํา 3M ใหบรรลุวัตถุประสงคแดวย ในลําดับตอไปก็เป็นเรื่องของการกําหนดรูปแบบการ
แสดงของเราไดหมดแลวไดครบแลว ได ผูแสดงชายหญิง เวลาเทาไหร สถานที่ยังไง อุปกรณแ ฉาก
แสงสีเป็นแบบไหน เราก็มากําหนดรูปแบบการแสดง รูปแบบการแสดงในอันนี้ก็คือขั้นตอนการแสดง
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วาเราจะเริ่มตนจากเพลงชา เพลงเร็ว เริ่มตนจากอะไรมากอน ทางเดินเรื่องเป็นอยางไรจะตองมีหัว
เรื่อง แลวมีกลางเรื่อง มีเริ่มตน มีระหวางการเดินทาง แลวก็มาสรุปจบ กําหนดขั้นตอนการแสดงให
เรี ยบรอ ย ทั้ง นี้ ทั้ง นั้น ต องคํา นึง ถึ งจารี ต การแสดงแต ละรู ปแบบโดยเคร ง ครัด นะคะเพราะว าการ
สรางสรรคแนั้นถือวาเป็นเรื่องของการตีกรอบใหเหมาะสม ถาเราตีกรอบเหมาะสม ถาเราเกิดนอกกรอบ
เราก็ควรคํานึงจารีต เหมือนกับเป็นการสรางอัตลักษณแดวยนะคะวาเป็นการแสดงรําเดี่ยวตองเป็นอยาง
นี้

นายฤทธิชัย ฝังนาค
เทคนิคของผมอีกอยางในการสรางงานวิจัยเนี่ยก็คือในการเลือกที่จะสรางสรรคแงานอะไรขึ้นมา
สักเรื่องหนึ่งเนี่ย สิ่งที่เรานาจะมองเป็นอันดับแรกคือนาจะมองสิ่งที่ใกลตัวกอน ใกลตัวที่สุดเพราะวา
เรื่องใกลตัวจะเป็นเรื่องที่เราถนัดและเป็นเรื่องที่เรามีความรู มีองคแความรูตรงนั้นไดดีกวาคนอื่น บริบท
รอบขางตาง ๆ หรือองคแประกอบตาง ๆ เนี่ย เราจะรูมากที่สุด การที่เรารูมากที่สุดเนี่ยมันจะทํา ใหเรา
สรางงานไดงายขึ้น ถาเกิดวาเราคิดงานที่เรามันไกลตัวเราเกินไป โอกาสที่จะประสบความสําเร็จมันก็
จะนอย แลวยังปัจจัยตาง ๆ ไมวาจะเป็นเรื่องการเงิน เรื่องอะไรตาง ๆ เนี่ย ถาเกิดเราไมถึงมันก็จะทํา
ใหเราลําบากมาก งานใกล ๆ เนี่ย หยิบยกขึ้นมาทําให มีคุณคาเนี่ยจะดูมีอะไรมากที่สุด อยางเราเอา
สิ่งที่เรามีอยูในถิ่นของเราเนี่ยมาประสมประสานบวกกับกระบวนการการสรางงานสรางสรรคแ ทํายังไงก็
ไดใหประสานสองอยางใหลงตัว งานของเราแนนอนวาจะออกมา ok อยางเชนที่เราเห็น ๆ อยู
อยางเชนของสถาบันที่ทําขวัญขาวเนี่ยเคาก็หยิบยกเรื่องที่ใกลตัวเชนการทํานาใชมั๊ยครับ เคาหยิบเอา
ตรงนั้นมาประหนอยเดียวเนี่ย แตเคาเอามาประสานกับการสรางงานสมัยใหม ในการสรางสรรคแเชน
ในทางโมเดิรแนหรือการสรางสรรคแตาง ๆ เนี่ย เมื่อเราดูงานของเคาเนี่ยมันลงตัว เราดูเรายังชอบนะ
ครับมันดูคลาสลิค เพราะฉะนั้นในการเลือกเรื่องที่เราถนัดหรือวาเรื่องที่วาบางคนบอกวาทําไมได เรา
ลองเอาตรงนั้นออกมาดูกอนนะครับ เอามาขัดเกลา เอามาผสมผสานความรู ทฤษฎีที่เรามีเนี่ย ก็จะ
ทําใหงานของเรามีคุณคานะครับแลวก็นาจะ ok ในการนําเสนอใหทุกคนไดชมหรือไดเห็นนะครั บ
ขอบคุณครับ

นางนิรมล หาญทองกูล
จริง ๆ แลวก็ทุกอยางก็เหมือนเดิม ทุกอยางก็เห็นดวยกับทุกคนที่พูดมา แตวาจริง ๆ แลวเนี่ย
การวางจุ ด ประสงคแ การตี ก รอบ ขอบเขตที่ ทํ า งาน การโฟกั ส จุ ด เด น นะคะ จุ ด เด น ของชุ ด ที่
สรางสรรคแหรือความพรอมของผูที่สรางสรรคแ อีกอันหนึ่ง ก็คือในเรื่องของบรรยากาศในการที่วาจะ
สรางสรรคแงาน บรรยากาศที่พูดถึงเนี่ยมันหมายถึงสิ่ งแวดลอมในเรื่องตัง คแ บุคคล สถานที่และความ
พรอมในเรื่องอื่น ๆ ในดานอื่น ๆ อยางเรื่องกองทัพเดิ นดวยทองอะไรอยางเนี้ย เมื่อกอนเราสําเร็จ
เป็นชุด ๆ ดวยกเวยเตี๋ยวหลอดอะไรอยางเนี้ยนะคะก็ยังคิดถึง อยู มันก็เป็นเรื่องความประทับใจดวย
เหมือนกัน ณ เวลานั้นก็ทําใหงานรื่นอยู จะเพิ่มอีกเรื่องคือการใฝุหาความรูใหม คือทุกคนจะมองวา
เราใชความรูเดิมในการสรางสรรคแงานแตบางทีการสรางสรรคแงานนั้นมันจะตองเอาความรูใหมที่มันมี
จากที่อื่นเขามาเปรียบเทียบกับงานของเราดวย เราไมไดหมายถึงการลอกเลียนแบบ แตมันหมายถึง
การดูเพื่ออางอิง การเทียบงานก็จะทําใหงานของเรานั้นขึ้นไปอีกระดับหนึ่งดวย นี่ก็คือเทคนิคอี ก
อันหนึ่งดวย
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นางมัชฌนันทน์ สืบสายจันทร์
จากเทาที่ฟังนะคะ เราก็จะมีจุดเริ่มตน มีกรอบ จุดมุงหมาย เทาที่เรามองเราไดเห็น อยาก
มองประเด็นหนึง่ ที่วา ถาเราไดเปิดโอกาสใหคณะครูของเราไดเห็น อยางเชนไดเห็นภัทราวดีเธียเตอรแ
ใฝุหาความรู คือไดเห็นการแสดงสมัยใหมของหนวยงานอืน่ หรือของที่อื่น มันจะทําใหเราเกิดไอเดียที่
แตกตางจากชุดแรก ๆ ที่เราคิดของเรามาหลาย ๆ ครั้ง มันเป็นการเปิดโลกทัศนแไมจํากัดกรอบของเรา
มากเกินไป พอเราไปเห็นของที่อื่นบางมันก็นาจะทําใหเราไดแตกรูปแบบของเราไปมากขึ้นนะคะ ตรง
นี้คือมองอีกมุมหนึ่ง ถาเราไดเห็นของที่อื่นบาง ไดสัมผัสบรรยากาศของเคา เทคโนโลยีตาง ๆ ไมวาจะ
แสงจะเสียง หรือองคแประกอบตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวกับการแสดง มันนาจะทําใหเราเกิดไอเดียแลวก็
ขยายงานของเราใหดูกวางขึ้น หรือวาจะเปลี่ยนรูปแบบไปมันจะไดไมซ้ําคะ

นายสมชาย ยิ้มแย้ม
มองการทํางานสรางสรรคแของวิทยาลัยนาฏศิลปหรือสถาบัน เราจะมีความสามารถในดาน
การปฏิบัติ แตเรามีความดอยดานการบันทึกและทฤษฎีเพราะวาพื้นฐานของเรามีความแตกตางจาก
ย. ยักษแ คือ เยาวแ นาน คือเรามีความเยาวแในดานทฤษฎีแตเรามีความยาวนานในดานปฏิบัติเลย
ออกมาเป็นลักษณะของกระบวนการทํางานที่มีคุณภาพทางดานปฏิบัติ แตเราไมมีคุณภาพทางดาน
ทฤษฎีเทาที่ควรถาเทียบกับองคแกรมหาวิทยาลัยอื่น ๆ นะครับ สิ่งที่เราจะตองทําแรกเริ่มงานสรางสรรคแ
หนึ่งก็คือการรวมดวยชวยกัน คือ การประชุมเพื่อเสนอความคิดวาเราจะเสนอแนวคิดสรางสรรคแอะไร
ของเราเป็นหลัก เราก็มองกันวาเราอยู ณ จุดนี้หรือที่ใดที่หนึ่ง เราจะเอาดานศิลปาชีพสรางสรรคแ เอา
ด า นโบราณคดี จะเป็ น แนวเชิ ง วิ จั ย ซึ่ ง มี ห ลากหลาย การสร า งสรรคแ อ าจจะเป็ น เชิ ง พรรณ นา
เชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณวาจะเอามาเขากับอัตลักษณแดานศิลปะสรางสรรคแไดอยางไรนี่คือสวนหนึ่ง
สวนเมื่อเราไดแนวคิดรวมดวยชวยกันแลวเราจะถามวาเราจะสรางสรรคแโดยที่ไ มกระจุก ไมกระจุก
หมายความวาต องกระจาย ตองกระจายความคิดและมอบหมายใหทุ กคนได แสดงสปิริ ตทางดา น
ความคิดในไดสรางสรรคแมากที่สุด เพราะวาศิลปะนั้นมันตองออกมาจากหัวใจตองออกมาจากกายถึงจะ
สัมฤทธิ์ผล 100 % อีกอยางหนึ่งครับ เมื่อเราไดความคิดที่ไมกระจุก กระจายกันทั่ว ใหความสําคัญ
ใหทุกคนยอมรับวาตนเองก็มีความคิดในสวนที่เรารวมดวยชวยกัน เพราะเราสรางสรรคแไมใชงานเดี่ยว
อยางที่ผมบอกคราวที่แลว ๆ วา เราทํางานสรางสรรคแเราทํางานกลุม หรืองานหลากหลายความคิด
เมื่อเราทําไดผลสวนหนึ่งแลว เราตองใหบุคคลภายนอกองคแกรเขามารวมโครงการของเราหลากหลาย
องคแกรเชน องคแกรดานการทองเที่ยว องคแกรทางดานอนุรักษแศิลปวัฒนธรรม องคแกรผูมีสวนรวมใน
การที่จะสนับสนุนเราใหกาวตอไปอีกระดับหนึ่งเพื่อพัฒนาในงานวิจัยสรางสรรคแของเราใหเป็นที่รูจักทั้ง
ในและนอกประเทศ สุดทายเมื่องานสรางสรรคแสรุปผลงานนี้ตอสัง คม เราตองมาปรับปรุงแกไขและ
เสนอไปครั้งที่ 1 อีกอยางหนึ่งคือเรื่องจรรยาบรรณ มารยาท นักวิจัยจะตองมีความซื่อสัตยแและเขาใจ

นางสาวเนตรทราย ย่อยพรมราช
ที่จ ะขอเพิ่ ม เติ ม จากรอบแรกนะคะ อยากให ม องในเรื่ องของให ค วามสํ า คัญ ท อ งถิ่ น และ
ภูมิปัญญา อยางที่วาจุดประสงคแเราจะทําของงานสรางสรรคแเป็นแบบตองมองตองใหความสําคัญกับ
ตรงนี้ดวย บางทีเราคิดวาเราอยูตรงนี้เราดีแลว แตวาอยากจะใหความสําคัญกับภูมิปัญญาดวยที่จะเขา
มาชวยเราหรือองคแกรตาง ๆ ที่จะเขามาใหเสริมความรู ที่อาจารยแสมชายบอกวาในเรื่ องของในดาน
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เอกสาร ในดานของเทคนิคในการเขียนงาน อะไรที่เกี่ยวกับวิชาการและเอกสารเนี่ยตองยอมรับวาก็
คือวาดอย เราอาจเชิญหนวยงานอื่นที่เคามีความรู ความสามารถ ใหมาแนะนําเราใหมากขึ้นกอนที่จะ
เริ่มทํางานเขียนงาน บางทีมันอาจจะไมมีไอเดีย เราอาจจะอยูตรงกรอบของนี้ แตถาไดเชิญหนวยงาน
งานขางนอกเคาเขามานั้น แตบางทีเชิญมาได แตเราอยาเอาของเขามาทั้งหมดอะไรอยางเนี้ยคะ มา
ปรับเป็นของเราบาง แลวมองขามไปที่ถาชุดงานสรางสรรคแ ชุดการแสดงเนี่ย ถาเป็นรูปเป็นราง
เผยแพรเรียบรอยแลว เราใหคนขางนอกไดดู แตวาเด็กเราวิทยาลัยของเราเนี่ยก็จะมีแคกลุม ๆ หนึ่งที่
ไดชุดการแสดงนั้น ๆ เทาที่เห็นในปัจจุบันนี้มันก็หายไปโดยที่ไมไดนํากลับมาแสดงนะคะ แลวก็อยากให
นําชุดการแสดงสรางสรรคแเขามาในกระบวนของหลักสูตรพื้นเมืองหรือการเสริมการเรียนไมวาจะเป็น
เลือกเสรีหรือวาอะไรก็แลวแตที่สามารถนําชุดสรางสรรคแของวิทยาลัยเนี่ยเขาไปในหลักสูตรใหเด็ก ๆ
ทุกสาขาอาชีพ ทุกสาวิชาที่เรียนไมวาจะเป็นโขน ละคร สากล ดนตรีไทยไดมาเรียน ไดบางไมไ ด
บางแตก็จะติดเป็นความรูติดตัวของเคาไป เพื่อที่เคาจะนําชุดการแสดงของสุโขทัยของพวกหนูก็จะได
ดนตรีก็จะได โขนก็ได พวกละครก็ได แตตอนนี้เหมือนวาเด็กสากลเด็กอะไรเคาก็ไมไดมาเรียนละคร
กับเราเคาก็จะไมซึมซับทั้งที่อยูในวิทยาลัยของเรา ก็อยากใหนําชุดการแสดงสรางสรรคแของเราทุกชุด
นํามาบรรจุไวในหลักสูตรหรือวาเลือกเสรี การแสดงพื้นเมือง อะไรก็แลวแต ไมใชคิดแลวหายไป คิด
แลวหายไป ตองใหความสําคัญกับของเราดวย แลวก็อัดชุดการแสดงของเราการแสดงเนี่ยไปใหบริการ
วิชาการกับโรงเรียนตาง ๆ โดยที่ไปสอน ใหความรู ไปถายทอดไปสอน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
เทคนิ คต อ ไปคือ เทคนิ ค การออกแบบเครื่ อ งแตง กาย การออกแบบเครื่ องแต ง กายเนี่ ย
คือการแสดงถาเกิดมีคนดู เคาอาจจะไมไดฟังเบื้องลึกเบื้องตนวาเรานํามาสรางสรรคแอะไร แตเคาเห็น
กอนที่ผูแสดงจะออกทารําเนี่ย พุงเปิดตัวออกมาเนี่ยคนดูตองสะดุดตาตามจุดประสงคแของเพลงนั้น ๆ
เครื่องแตงกายถาเยอะเกินไปมันจะดูเลอะเทอะ สี เรื่องของการใหสี เครื่องแตงกายบางครั้งการใชสี
ตัดก็เหมาะสมในบางเพลงหรื อบางเพลงมันใชสี ตามกันก็จ ะดูเรียบร อยนะคะไมมากไมน อยเกินไป
หมายถึงเครื่องประดับหรืออะไรเนี่ย ซึ่งบอกตั้งแตแรกแลววาการออกแบบทารําหรือวาออกแบบเครื่อง
แตงกายเนี่ยตองไปสอดคลองกับหลักฐานที่เราคนมาอยาไปเพิ่ม อยาไปเติมอะไรเขามาจะดูเลอะเทอะ
และทําใหไมเป็นเอกลักษณแของการแสดงชุดนั้น ๆ สวนเรื่องของการออกแบบทารําอันดับแรกเลย นึก
ถึงอันดับแรกเลย คือเทพนมปฐมพรมสี่หนา นึกอะไรไมออกบอกแมบท แมบทมีทาใหเลือกมากมาย
เพียงแตวาเราจะเอาทาไหนมาใสแลวเปลี่ยน ปรับแตงอะไรใหสอดคลองกับเพลงที่เราคิด แตถาคิด
อะไรไมออกตองบอกแมบทจริง ๆ แมบทคือทาที่ประดิษฐแขึ้นมาตามหลักทางดานนาฏศิลปไ ทยก็คือ
แมบท สวนทาที่มาจากจินตนาการของเราตองมีบางตามการประดิษฐแทารําใหม ซึ่งทาในจินตนาการ
ของเราเนี่ย มันอาจไม เคยปรากฏมาก อนในประเทศใบนี้ ถามวา ทํา ไดมั๊ ยต องทํา ได พอเห็น ภาพ
จิตรกรรมฝาผนังภาพหนึ่ง เรานึกถึงมันจะตองเอาทานี้แหละออกมาเป็นทารําของเรา เราก็พยายาม
ปรับปรุง ปรับแตง แลวก็ทําใหภาพนั้นไมฝืนธรรมชาติ ทานั้นก็จะเป็นทาที่ติดตลาด ติดความรูสึก
ติดในใจของคนดู ติดของคนคิด และมันจะเป็นทาที่ทําใหคนคิดภาคภูมิใจอยางยิ่ง อยางเชน ทารํา
ของ ผอ. ตอย ระบําเทวีศรีสัชนาลัยซึ่งเห็นจากภาพฝาผนัง นั่นเอง มันก็เห็นได คิดได มั นก็ถอด
วิญญาณของภาพฝาผนังนั้นออกมาเป็นทารําไดจริง ๆ
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นางสาวรติพัทธ์ ศิริพงษ์
เทคนิคการสรางสรรคแงาน จะพูดในเรื่องระบบในการทํางาน วันนี้ก็จะพูดถึงระบบการทํางาน
ตอไป ระบบการทํางานในที่นี้วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยมีบุคลากรทางภาควิชานาฏศิลปเนี่ยที่ทํางาน
รวมกันมาไมต่ํากวา 10 ปี ดังนั้นเชื่อวาทุกคนลึก ๆ แลวยอมรูความถนัดของแตละบุคคลวาถนัดใน
ดานไหน ในที่นี้หมายถึงการแสดงชุดใดชุดหนึ่ง จะครบองคแประกอบ จะสวยงามไดจะตองมีหลาย
องคแประกอบไปดวยกันนะคะ ไมวาจะเป็นลีลากระบวนทารํา รูปแบบการแปรแถวและรวมเครื่อง
แตงกาย ถาพูดถึงการแสดงก็มีนักดนตรี แตนักดนตรีนั้นเราจะแบงชัดเจนวาเป็นฝุายทําดนตรี แตวา
ใน 3 องคแประกอบที่พูดไปนี้การสรางสรรคแผลงานเสียสวนใหญ คนกลุมใหญเพียงกลุมเดียวทําทั้งหมด
ทั้ง 3 องคแประกอบ แตทีนี้เราลองคิดออกมานอกกรอบ ลองดูมั๊ยคะวาในเมื่อทุกคนรูความถนัดของ
แตละบุคคลแลว เราลองแบงกลุมตามองคแประกอบที่พูดไปบางมั๊ยคะ ไมวาจะเป็นเรื่องของกลุม 1 ก็
คิดทา ลีลา กระบวนการรําไป อีกกลุม 2 ก็คิดรูปแบบการแปรแถว แลวก็อีกกลุมก็คิดในเรื่องเครื่อง
แตงกาย เสื้อผา แต ณ ที่นี้พอเราได กลุมยอยทั้ง 3 กลุมพอดีแลว แลวเอามารวมกัน แลวใหทุกคน
นําเสนอกอน นําเสนอแลวก็แสดงความคิดเห็น คิดวาจะเกิดองคแความรูเพิ่มมากกวาการทํางานกลุม
ใหญเพียงกลุมเดียว

นางสาวนพภาภรณ์ คาสระน้อย
เทคนิคในการสรางสรรคแงานนะคะก็ยังเชื่ออยูวาการที่เราจะคิดสรางสรรคแงานออกมาแตละ
ครั้ง มันก็ตองเกิดจากแรงบันดาลใจ ถาเราไมมีแรงบันดาลใจที่จะทํางานสักชิ้นหนึ่ง เนี่ยงานก็จะไม
ประสบความสําเร็จ ก็ตองทําดวยใจไมใชโดนบังคับใหทํา ตองทําใหเสร็จในชวงเวลา ต องมีระยะเวลา
ในการทําดวย แลวก็ในเรื่องความสามัคคีเป็นเรื่องสําคัญ ในการทํางานแตละครั้งเราทํางานคนเดียว
ไมไดเราก็ตองรวมดวยชวยกัน ชวยกันออกความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นออกมา แลวก็นึกถึงการ
แสดงผลงานการสรางสรรคแผลงานชุดใหมเนี่ย เราเคยคุยกันวาเราไมรู จะทําอะไรแลว มันก็คิดไมออก
แตถายอนกลับมาแลวในที่สุดทุกครั้งเราสามารถคิดได เออก็ยังมีสิ่งที่เรายังไมไดทําก็ยอนกลับมาก็ยังมี
ตอนแรกคิดวาไมมีแตจริง ๆ ก็ยังมีอยูในสิ่งที่เรามองขามไปก็ยังสามารถที่จะคิดได แลวก็งานที่ออกมา
สังเกตไดวายังไงก็แลวแตก็ตองสื่อออกมาในความเป็นอัตลักษณแของเรา อยางสุโขทัยอยางไรก็คนดูเห็น
ยังไงก็ยังรูวาเป็นสุโขทัยของเรา เราจะไมสามารถไปคิดงานใหไปเหมือนกับทางภาคใต ทางภาคอีสาน
ภาคเหนือ อะไรอยางนี้ มันก็ตองสื่อออกมาในความเป็นสุโขทัย เป็นอัตลักษณแของเรา มองวาตอนนี้
การสรางสรรคแผลงานเนี่ยเริ่มเขาสูเป็นการสรางสรรคแผลงานสมัยใหม ปีที่ผานมามันเป็นรํามังคละเภรี
มันเป็นงานชิ้นแรกของเราที่มีแนวรวมสมัยเขามา แตไมรูเขาใจผิดหรือเปลาตอนแรกที่ไดรับมาวาการ
แสดงชุดนี้มันนาจะเป็นชุดใหมซึ่งสามารถนําไปแสดงตางประเทศไดคือเบ็ดเสร็จทั้งหมด แตที่เราทํามา
เนี่ยไมสามารถเพราะนักดนตรีเราเยอะ เยอะมากไมสามารถนําไปได ถาเราคิดสรางสรรคแงานชุดหนึ่ง
แลวสามารถมันกระชับทุกอยางได หนูก็บอกวาอยางกรุงเทพเคาทําระบําขวัญขาว ของเราถาจะใหทํา
ในลักษณะของการแสดงแบบนี้มันนาจะเป็นในชุดการแสดงรําทอซิ่นตีนจก เพราะวามันเป็นอยางขวัญ
ขาวเนี่ย เขาพูดถึงวิถีชีวิตการทํานา การปลูกขาว เกี่ยวขาว แลวสุดทายก็คือการสนุกสนานรื่นเริง ที
นี้ถาเป็นของเราทอซิ่นตีนจกแตหนูก็มาไมทันวาในทารําครั้งแรกเนี่ยทาเราเขาเป็นอยางไร ทารําทอซิ่น
ที่เป็นดั้งเดิมของเรา แลวเราก็นํามาประยุกตแใชเป็นสมัยใหมก็นาทําได
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นางวัลยา สุขภัฎ
เทคนิคการประดิษฐแนะ สมมติวาตัวเองจะไดประดิษฐแรวมกับคนอื่นหรือคนเดียวก็แลวแต
เทคนิคของตัวเองก็คือ กอนที่เราจะประดิษฐแเราตองไดเพลงมากอน เมื่อเราไดเพลงมาแลวเราตองมา
นับจังหวะในเพลง เพลงที่เราจะประดิษฐแทารําออกมาเนี่ย สมมติวามันมีทั้งชา กลาง เร็ว เราก็จะมา
นับจังหวะดูวาจังหวะชาทั้งหมดกี่จังหวะ จังหวะชาสมมติมี 50 จัง หวะ จังหวะกลางมี 23 จัง หวะ
จังหวะเร็วมี 30 จังหวะ เราก็มานับจังหวะกอน แลว หลังจากนั้นเทคนิคตอไปก็คือก็ตองคิดรูปแบบ
แถว เพราะเป็นคนชอบคิดรูปแบบแถวมาก คิดรําอะไรก็แลวแตก็จะคิดรูปแบบแถวกอนไวหลาย ๆ
แบบเลยไมวาจะเป็นแถวตัววี แถวปากพนัง แถวเฉียง หรือจัดซุม 6 คน ซุม 9 คน ซุม 7 คน อะไร
อยางเนี้ย ก็จะเขียนรูปแบบไว เยอะ ๆ เลย หลังจากนั้น เรานับจังหวะแลวใชมั๊ย คิดแถวไวแลว เรา
ก็เริ่มเคลื่อนไหวแลวตอนเนี้ย เราตองฟังเพลงใหคุนหูแลวก็จะเริ่มเคลื่อนไหวแลว อันดับแรกเราก็จะ
เริ่มขยับแขงขยับขาขยับเทา จะย่ําเทากี่ครั้ง ยกกี่ครั้ง 1 2 3 ยก หรือวา 12 3 กระดก เราก็เริ่มให
มันเขากับเพลงนะ หลังจากนั้นพอเราไดเทาแลว เราก็จะเคลื่อนไหวมือเขากับทํานอง สิ่งที่สําคัญ
ขณะที่เราคิดเราจะตองมีอุปกรณแสําคัญคือกระจกเงา ดูวาเราทําทาอยางนี้เขากับกระจกเพลงแลวเนี่ย
มันสวยมั๊ยดูกระจก ในกรณีที่เราคิดคนเดียวนะ ถาเรามีเพื่อนฝูงชวยกันคิด เราก็ใหเพื่อนชวยกันดูทา
นี้สวยมั๊ย เทาแบบนี้สวยมั๊ย มือสวยมั๊ย เพื่อนก็จะชวยกันเออแบบนี้ไมดีนะก็ตองเปลี่ยนใหม ถามี
หลายความคิดก็รูปแบบก็จะออกมาหลากหลาย ชวยกันรวมคิด หลังจากนั้น เท าแบบนี้มือแบบนี้เขา
ทีดีแลวสมมติวาเราคิดได 4 ทา ตอทํานอง ในชวงเพลงชาเนี่ย 4 ทานี้เราจะเอาแถวอยางไรดี เราวาด
ผังของเราไวแลว แถวเนี่ยเราก็เริ่มดึงมาทีละแบบที่เราวาดไวเอามาใส ทารําที่เราคิดเป็น 4 ทา เราก็
จะคอย ๆ คิดไปเรื่อย ๆ อันไหนไมดี สมมติเราคิดไปแลวก็คิดรูปแถวไปดวยประกอบกันดวย แตเรามี
แบบไวดูแลววาแถวเราเป็นอยางไร ตอไปทารําเนี่ยทารําที่เราคิดตองเป็นทารําที่สื่อออกมาตรงตาม
ความหมายของเพลงดวย

ครั้งที่ 3
รอบที่ 1
นางรัดใจ ศิริพงษ์
การสรางสรรคแดานนาฏศิลปเราจะดูวัตถุประสงคแหรือหาวัตถุดิบภายในจังหวัดหรือสิ่งที่อยูใกล
ตัว เมื่อเรามีพรอมแลวก็ตองศึกษาขอมูลลึกขึ้นและนํามาคิดเป็นเพลงขึ้นใหม

นายจอมพล คงเนียม
จุดเริ่มตนการสรางสรรคแผลงาน คือ
ยอมรับตนเอง กลาคิด กลาตัดสินใจ มีความมั่นใจในตนเอง เรียนรูและยอมรับสิ่งแปลกใหมที่
จะเขามาในชีวิต
กลายอมรับการตัดสินใจของทีม ในการสรางสรรคแผลงานใหไดดีนั้นจะตองเป็นบุคคลที่สามารถ
ยอมรับความคิดเห็นและการตัดสินใจของผูอื่นรวมทั้ง ยอมรับการวิจารณแจากเพื่อนรวมทีมได แมวา
ความคิดของตนเองจะเป็นความคิดที่แปลกใหมก็ตาม
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รูชอบชั่วดี วาสิ่ งใดควรไมควร ในการสรา งสรรคแง านนาฏศิล ปตอ งไม ยึดติด อยูกั บกรอบรู ป
แบบเดิมๆ แตไมควรทําลายงานสรางสรรคแแบบเกา ควรเป็นงานที่มาจากความคิดของตนเองไมลอกงาน
ใคร ไมดูถูกผลงานใคร
ชอบความทา ทายและมีความสงสัยใครอยากรูอยากทดลองชอบที่จะเอาชนะอุปสรรค ลด
ทัศนคติเชิงลบ มีความพยายามไมยอมแพตอสิ่งรอบขาง เป็นผูนําดานจิตวิญญาณสามารถสรางพลังใน
การทํางานใหบุคคลรอบขางไดและรูจักการวางตัวไมโออวดขี้คุย
วางแผนการทํางาน
วางแผนความคิด – สรางผังความคิด – เสนอความคิด –
ทําโครงงาน – เสนอหนวยงาน – เผยแพรผลงาน
วางแผนความคิด เริ่มจากการคิดและอยากที่จะทํางานสรางสรรคแทางนาฏศิลป อาจจะเป็นใน
รูปแบบปรับ ปรุงพัฒนางานเกาและยุคสมัยโดยนําการนําขอมูลทางดานนาฏศิลปมาประกอบ เช น
พื้นเมือง มาตรฐาน หรือระบํา,รําตาง ๆ มาจัดหมวดหมูแยกประเภทงานให ชัดเจน ถาเป็นพื้นเมืองก็
ตองดูวาสิ่งที่เรากําลังคิดหรือกําลังจะทําควรจัดอยูในผลงานการสรางสรรคแประเภทไหน เชน พิธีกรรม,
การรื่นเริง,การทํามาหากิน ฯลฯ

นางลออ น้อยวงศ์
เมื่อเราผานกระบวนการหรือขั้นตอนตางๆแลว เชน การวิจารณแ การวิเคราะหแ โดยผูเชี่ยวชาญ
ผูรู เราจะตองยอมรับ ขอเสนอแนะ ขอบกพรองหรือชองวางที่ขาดหายไป โดยยอนกลับไปดูรากเหงา
ของชุดที่เราคิดสรางสรรคแนั้นๆ วาขาดหายตรงไหนแลวนํามาปรับปรุงผานกระบวนการอีกครั้ง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
อัตลักษณแผูแตงหรือสไตลแการแตงของแตละบุคคลยอมแตกตางกันไป เชน ผูแตงทารําที่เป็นตัว
พระมักแตงทารําออกมากวางๆ ทารําใหญๆ ทารําหลักเป็นตน สวนผูแตง ที่เป็นตัวนางมักมีทาทาง
ออกมาละเอียด ออนชอย มีทายอยๆ และการแตงทาของตัวเอง จะเริ่มจากการฟังเพลงและวิเคราะหแ
เพลงเป็นลําดับแรก ถาเป็นเพลงที่มีเนื้อรองจะตองเขาใจความหมายกอน หากเป็นเพลงมีแตทํานอง
จะตองฟังเพลงนั้นจนติดหูจนสามารถรองเองดวยปากเสียกอนนอกจากนั้นตองฟัง หรือแยกลักษณะ
พิเ ศษ เชน จัง หวะกลอง หน าทั บ ที่ แ ปลกๆ(หากมี ) เพราะจั ง หวะพิ เ ศษเหล า นั้น จะสามารถทํ า ให
จินตนาการทาใหมๆเกเๆไดมากมายตามจินตนาการ

นางสาวชิสา ภูจอมจิตร
การสรางสรรคแงานดานศิลปะมีรูปแบบที่หลากหลายเป็นไปไดโดยไมมีขอบเขตจํากัด ซึ่งงาน
ศิลปะทุกประเภทจะใหคุณคาที่ตอบสนองความรูสึกและความคิดเป็นการสื่อสารถึงเรื่องราวอันสําคัญ
หรือเหตุการณแที่ประทับใจ เป็นการตอบสนองความพึงพอใจทางดานจิตใจโดยใหความจรรโลงใจตั้งแต
ผูสรางสรรคแงานและผูที่ไดเห็นชิ้นงานของผูสราง สวนความสนใจและการมี แรงบันดาลใจคือขั้นแรก
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ของความสําเร็จในงานสรางสรรคแดานนาฏศิลปเพราะหากเราสนใจอยางจริงจังเราก็จะศึกษาคนควาหา
ขอมูลวางกรอบแนวทางจากความคิดรวบยอดของตน ตัวแปรสําคัญอีกหนึ่งสิ่งที่สงผลตองานสรางสรรคแ
คือเวลางานศิลปะหลายประเภทของศิลปินแตละคนไมสามารถระบุและที่ แนชัดไดบางชิ้นงานอาจแค
อาทิตยแเดียวแตบางชิ้นอาจเป็นเดือนหรือเป็นปีสวนการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลปสวนใหญแลว
จะมีกําหนดการใชแลวจึงมีการคิดสรางสรรคแง านดัง นั้นแลวก็เรียกวาเวลาก็คือตัวแปรสําคัญในการ
สรางสรรคแชิ้นงานดานนาฏศิลป

นางเหมือนขวัญ สุวรรณศิลป
ในการสรางสรรคแการแสดง มีขั้นตอนและกระบวนการผลิตผลงานนอกเหนือจาก การศึกษาหา
ความรูเพื่อประมวลผลขอมูล การกําหนดขอบเขตการแสดงแลวอีกขอหนึ่งที่สําคัญก็คือ การกําหนด
รูปแบบของการแสดงซึ่งมีอยูดวยกันหลากหลายรูปแบบเชน รํา ระบํา ฟูอน เซิ้ง รําคู รําใชอาวุธการ
แสดงเป็นชุดเป็นตอน การแสดงแบบรวมสมัย หรืออื่นๆ ซึ่งแตละรูปแบบการแสดงนั้นมักจะมีจารีต
ของการแสดงแตละประเภทเป็นหลัก ควรใชเป็นแบบแผนในการสรางสรรคแอยางเครงครัด เพื่อให
ผลงานมีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเดน ทั้งยัง เป็นการชวยตีกรอบของผลงานขั้นตอนในการแสดง เชน
ชวงเกริ่น ชวงนํา ชวงทาออก ชวงการแสดงที่1(เพลงชา) ชวงการแสดง
ที่ 2(เพลงเร็ว) ชวงการแสดงที่ 3(ทาจบ) การแสดงสลับหรือการแสดงชวงปิดฉาก ซึ่ง มักเป็นไปตาม
รูปแบบที่แตกตางกันการกําหนดรูปแบบการแสดงที่ชัดเจน จะทําใหงานสรางสรรคแไดสะทอนแนวคิด
ออกมาอยางมีระเบียบขั้นตอน มีการลําดับความคิดอยางเป็นระบบ โดยเฉพาะการสรางสรรคแงานแบบ
กลุ ม จะทํา ชว ยใหมี แนวทางที่ ดีใ นการสร างสรรคแเ พราะผูส รา งสรรคแมี ค วามเขา ใจเป็ นอั นหนึ่ง อั น
เดียวกัน ผลงานก็จะมีความสมบูรณแและสามารถสื่อความหมายผานการแสดงออกมาถึง ผูชมไดเป็ น
อยางดี

รอบที่ 2
นางรัดใจ ศิริพงษ์
การสรางสรรคแถาเราไมศึกษาขอมูลทั่วไปเราก็หาขอมูลจากผูใหญในจัง หวัดวาตองการการ
แสดงแบบไหนที่จังหวัดเราตองการ เชนงานประเพณีตางๆ เชนงานลอยกระทง เป็นงานระดับชาติ
อาจจะคิดหาการแสดงชุดใหมเขาไปสอดแทรกในเนื้อเรื่องที่แสดง เชน ระบําขอม หรือเป็นการแสดงที่
เรียงรอยกับคําขวัญของจังหวัดก็ได

นายจอมพล คงเนียม
การสรางผังความคิด จินตนาการจะตองทําเป็นผังคําอธิบายและสามารถมองไปถึงรูปแบบการ
แตงกาย ขั้นตอนนี้อาจจะตองละเอียดโดยสามารถมองเห็นภาพและทีมงานสามารถเข าใจไดเป็นอยางดี
และควรนําเสนอพรอมผังความคิดคําอธิบายใหชัดเจน
เสนอความคิด ขั้นตอนการเสนอความคิดอาจจะเป็นการชักชวน (เป็นการสรา งทีมงานให
มารวมกันทํางานดวยความสมัครใจและมีความคิดอุดมการณแเดียวกัน) ขั้นตอนนี้ตองทําใหผูรวมงานเห็น
ภาพและอยากที่จะทํา เป็นการนํา เสนอดานความคิดจากผังความคิดจินตนาการออกมาประกอบและ
ถายทอดหลักการเหตุผล แนว รูปแบบใหผูรวมงานเขาใจและมีความคิดรวมกัน
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การทําโครงงาน เป็นขั้นตอนการทําโครงงานทั่วไปหรืออาจทําเป็นโครงการงานวิจัยตางๆเพื่อ
รองรับการสรางสรรคแผลงานของเรา ขั้นตอนนี้ถาจะใหดีควรมี การพูดคุยบอกกลาวผูนําองคแกรหรือผูมี
อํานาจในการสนับสนุนกอนทําเอกสารเสนออนุมัติโครงการ (เพื่อความสามารถในการทํางาน)
เผยแพรงาน ผลงานสรางสรรคแไมวาจะออกมาในรูปแบบใด เมื่อไดนําเสนอและเผยแพรออกไป
แลวตองยอมรับเหตุผลสะทอนกลับมาใหไดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสรางสรรคแงานครั้งตอไป
ในการสรางสรรคแผลงาน ผูสรางสรรคแจะตองมีองคแความรูในเรื่องนั้นๆอยางถองแทสมบูรณแ
เพื่อผลงานที่ถูกตองและตองสามารถสื่อความหมายไดอยางชัดเจน

นางลออ น้อยวงศ์
การคิดสรางสรรคแชุดการแสดงคือการเปลี่ยนความคิดใหมๆ แนวคิดใหมๆหรือเปลี่ยนทัศนคติ
เดิมๆใหทันสมัยแตทั้งนี้ทั้งนั้น ความคิดสรางสรรคแงานแสดงจะตองคํานึงถึงจารีต ประเพณี ในเรื่องของ
กระบวนทารํา ดนตรี เครื่องแตงกาย รวมถึงการใหสีสันตแของชุดการแสดงและนักดนตรี

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
การคิดทารํา สามารถคิดจากรางกายสวนบน ลงสูรางกายสวนลาง หมายความวา คิดทารําที่
เป็นสวนมือ,ลําตัวและศีรษะกอน จากนั้นคอยเป็นการคิดการใชเทาเพื่อใหเขาจังหวะ แตในบางครั้ง
ทํานองเพลงบางทอนก็ตองคิดการใชเทากอน การคิดทารําที่ใชเทากอนมักจะมาจากทํานองที่กระชับ
หนาทับชัดๆ การเชื่อมทา มักใชวิธีการ เดิน ,แตะเลนเทาและหยั่น และสวนที่สําคัญ อีกอยางหนึ่งคือ
เทคนิ คการแปรแถว การแปรแถวสามารถบอกหรื อสื่อ อะไรได มากมาย เชน เถาวัล ยแ แนวกํ าแพง
สายน้ํา ดอกไม ปลายพูกัน เสาโคมชัก-โคมแขวน ซึ่งจะแตกตางจากบรมครูสมัยกอน อาจเป็นเพราะครู
ยุคใหมมีการเรียนรูและผสมผสานศิลปะแนวตะวันตกเขามาแตนํามาผสมผสานกับศิลปะของไทยได
อยางลงตัวไมนาเกลียด ยกตัวอยางการแปรแถวในอดีต มักออกมาในรูปแบบปีกกาหรือปากพนัง แตใน
ปัจจุบันจะออกมาในรูปโคงมากขึ้น แตทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเองก็ยังคงยึดรูปแบบเดิมอยู บางเพราะดูเรียบงาย
สวยงาม

นางสาวชิสา ภูจอมจิตร
การสรางสรรคแงานจะเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เมื่อผูสรางสรรคแมีการพัฒนาทางความคิดเปิดใจ
กวางยอมรับความเปลี่ยนแปลงไปของสัง คม การเปลี่ยนแปลงคือการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้น
คุณภาพและผลรับของชิ้นงานตองออกมาในทางบวกไมใชทางลบเพราะมิฉะนั้นแลวจะไมเรียกวาการ
พัฒนาและคุณสมบัติที่ดีของคนมีศิลปะคือ ตองกลาที่จะแสดงออก นําความคิดของตนมาสรางสรรคแ
ผลงานหากไมมีความกลาหลบซอนอยู ชิ้นงานก็ไมเกิดขึ้นได และความสําเร็จของการสรางสรรคแงานจะ
ขาดปัจจัยหลักไปมิได คือในเรื่องของทุนทรัพยแ การประกอบกิจการงานใดๆ ที่จะทําใหบังเกิดผลสําเร็จ
ตองอาศัยปัจจัยนี้ เป็นสวนสําคัญยิ่งงานคือเงิน เงินคืองาน คําพูดนี้ยังคงทันสมัยอยูเสมอหรือกองทัพ
ตองเดินดวยทอง จึงปฏิเสธไมไดถึงความสําคัญ ในเรื่องของเงินทุนตอการ ลงมือลงแรงสรางสรรคแ
ผลงาน
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นางเหมือนขวัญ สุวรรณศิลป์
อีกหนึ่งขั้นตอนของการผลิตผลงาน กระบวนการอีกหนึ่งคือ การกําหนดองคแประกอบการแสดง
ซึ่งองคแประกอบการแสดงเป็นสิ่งที่ควรคํานึงถึงอยางยิ่งในการสรางสรรคแงาน มีหลักๆอยู 5 ขอ คือ
1. ผูแสดง
2. ดนตรีและเพลงประกอบการแสดง
3. สีและลักษณะของเครื่องแตงกาย
4. อุปกรณแการแสดง
5. สถานที่แสดง
ขอแรก ผูแสดง ผูสรางสรรคแจะตองกําหนดใหชัดเจนกอนวา จะใชผูแสดงจํานวนกี่คนเป็นชาย
หรือหญิงจํานวนอยางละเทาไหร มีบุคลิกภาพ ชวงวัยเป็นอยางไร แบงเป็นกี่กลุม แตละกลุมมีบทบาท
ในการแสดงอยางไร ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับการคัดเลือกผูแสดงในแตละกลุมใหเหมาะสม และเพื่อความ
สวยงามในการกําหนดตําแหนงผูแสดงในแตละชวงแสดงดวย องคแประกอบที่ 2 เรื่องดนตรีและเพลง
ประกอบการแสดงเป็นอีกหนึ่งองคแประกอบที่มีความจําเป็นอยางยิ่งเพราะในการสรางสรรคแผลงานการ
แสดงสวนใหญมักมีดนตรีเป็นองคแประกอบที่จะชวยสรางสุนทรียแไดเป็นอยางดี ผลงานมักยึดเพลงและ
อารมณแของเพลงดวยเพื่อใหมีความสอดคลองกลมกลืนกับทาง ทํานองจังหวะและอารมณแเพลงจึงจะทํา
ใหการแสดงนาชม ขอ 3 ในเรื่องของสีและลักษณะการแตงกายของผูแสดง ผูสรางสรรคแจําเป็นตอง
คํานึง ถึงเพราะในการออกแบบแถวหรือกําหนดตําแหนงผูแสดง หากมีการใช สีเสื้อผาตางกัน ก็ตอง
คํานึงถึงองคแประกอบของการวางสีใหเหมาะสมสวยงามดวย ลักษณะการแตงกายก็เชนเดียวกัน มีผล
ตอการออกแบบแถวและทาทางของการแสดงใหสอดคลองเหมาะสม เชน นุงโจงกระเบน นุงกางเกง
นุงผาถุงสั้น ผาถุงยาว การแตงกายแบบชนเผา การแตงกายแบบแสดงเอกลักษณแ เป็นตน ขอตอไป
เกี่ยวกับสถานที่ที่ใชในการแสดง บนเวที กลางแจง ความกวางยาวของฉากบนเวที ประกอบการแสดง
สามารถทํา ไดหรือไม การแสดงแสงสีเสียงประกอบการแสดงจะทําไดอยางไรบาง ซึ่ง ทั้ง หมดเป็ น
องคแประกอบ หลักโดยรวมของการแสดงแตละประเภทซึ่งบางประเภทอาจมีมากกวาหรือนอยกวาก็ได

ครั้งที่ 4
รอบที่ 1
นางนิรมล หาญทองกูล
ก็ขอพูดถึงเรื่องเทคนิคการสรางสรรคแงานโดยเฉพาะเรื่องของการทําทารํานะคะ งานสรางสรรคแ
ก็คือวา จริง ๆ แลวก็มันจะเกี่ยวโยงกันไปหมด ตั้งแตเรื่องเสื้อผาหนาผม เรื่องของการคิดทารําเนี่ย
บางทีเราก็ตองนึกถึงเรื่องของเครื่องแตงกายดวยเหมือนกัน ถาเครื่องแตงกายมันจะตองมีจุดเดนใน
เรื่องของอะไรอะ มีลักษณะเดนของการแตงกายตรงไหนที่เราคิดวาเราอยากโชวแเราก็จ ะตองพยายาม
หาทารําที่มันเอื้อ กับการโชวแอยางยกตัวอยางเชน ศรีสัชของเราเนี่ยมีพ ลีทอยูดานหนา เพราะวาเรา
สรางเสื้อผาจํา ลองมาจากเครื่องแตงกายจากเทวรูป ซึ่งมันจะมีระบายอยูขางหนาซึ่ง มันจะทับซับอยู
ขางใน เราทําพลีท เพื่อ ไม ใหโ ปฺ ฉะนั้น เวลาเราทํ าท ารํา เราอยากโชวแ ตรงนี้ด วย เพราะวา มัน เป็ น
เอกลักษณแของทารําของเราดวย เราก็จะมีการยอเหลี่ยมนอย ๆ ทีนี้มัน บางทีมันอาจจะเป็นความ
บังเอิญหรืออะไรก็แลวแต พอเราตองการโชวแพลีท พอเรายอเหลี่ยมปั๊บ พลีทมันก็จะแหวกออกใหเห็น
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มันก็กลายเป็นความงามบนทารําไปดวย แลวก็เป็นเอกลักษณแของทา ของเพลงดวยนะ สวนเรื่องของ
แถวมันก็เหมือนกับที่วาอะค ะ พอทารํามาความลื่นไหลของทารํามันก็จะวิ่งแถว วิ่งทิศของมันไปได
มันก็จะ smooth ของมันไปตามกัน มันก็จะเกิดการใชพื้นที่ไ ดมากขึ้น นี่ก็รูสึกวามันเป็นความ
สอดคลองขององคแประกอบหลายอยางนะคะ

นางสาวเนตรทราย ย่อยพรมราช
คะสําหรับของแฟนะคะ โดยความคิดเห็นสวนตัวและเทคนิคสวนตัวเกี่ยวกับการที่คิดประดิษฐแ
ทา รํา ในชุด การแสดงสร างสรรคแ แ ละก็ก ารแปรแถวค ะ จะพู ดในเรื่ องของการประดิษ ฐแท ารํ าก อ น
สําหรับการประดิษฐแทารําเนี่ย ในเบื้องตนเราจะตองรูวาชุดที่เราจะคิดขึ้นมาเป็นชุดในแนวลักษณะไหน
ไมวาจะเป็นเรื่องของสรางสรรคแ อนุรักษแ หรือพื้นบาน หรืออะไรก็แลวแตนะคะ ตองดูวาชุดที่เราจะ
ทําเป็นชุดแบบไหน ตองลงลึกหาขอมูลกับทองถิ่นที่เราจะทํา สมมติวาเป็นทองถิ่นพื้นบานสุโขทั ย
ยกตัวอยางในเรื่องของทอซิ่นตีนจกเราก็อาจไปคนขอมูล ไปดูขอมูลวิถีชีวิตของชาวบานจริง ๆ คะ ไปดู
วาการแสดงชุดนั้นเนี่ยมีวิถีอยางไรในชุดทอซิ่นตีนจกเหมือนอยางที่เราเคยทํา ๆ มา ไปดูวิธีการประดิษฐแ
แลวนํ าตัวอยาง นําท าทางเหลา นั้นอะค ะมาปรับเป็นของนาฏศิลป และที่สําคั ญ เนี่ย ถาปัจ จุบัน นี้
การคิดทารําตอง หนึ่งคือความ มันจะมีทาเชยไมเชย ทาล้ําสมัยบางอะไรบาง จะตองใหมันอยูใน
กึ่งกลางไมใหมันหลุดโลกจนเกินไป หรือไมใหมันแบบวาไมนาสนใจ เมื่อคิ ดทารําแลวตองใหมีความ
นาสนใจ และจุดเดนของชุดการแสดงนั้น ๆ เพื่ อที่วาเวลานําออกแสดงแลวเนี่ยเวลาคนดู ๆ แลวมัน
รูสึกวาฮึ้ยมันเป็นเอกลักษณแของสุโขทัยนะซึ่งมันมีจุดเดน ไมวาจะเป็นชุดตาง ๆ ที่วิทยาลัยเราคิดมา
ศรีสัชเนี่ยอะค ะเดนมาก ๆ มันมีทั้งเรื่องของแถวสวย ทารํามีลักษณะจุดเดนเป็นอัตลักษณแของตัวเอง
เนี่ ย อะค ะ ชุ ด ที่ เ ราจะสร า งสรรคแ ขึ้ น ใหม ก็ เ หมื อ นกั น คะ ก็ ต อ งดู ใ นเรื่ อ งของมี อั ต ลั ก ษณแ ส ว นตั ว
เหมือนกันแตละชุด และตอไปในเรื่องของการแปรแถว ซึ่งการแปรแถวนี่นะคะก็คํานึงในอันดับแรก
เลยคือ ความสวยงาม ความพรอมเพรียง แปรแถวอาจจะไมตองเยอะแยะมากมายหลายแถว หรือ
พิสดารมากแตวาใหมีความกลมกลืนกับทารํา การแปรแถวใหมี ความกลมกลืนกับท ารําอาจไมตอง
แปรแถวมากมายหลายแบบ แต ใหมีความเกเ ไ กเในแตละท า แตล ะแถวนั้น ๆ นะคะ เพื่อที่ จะมัน ดู
กลมกลืน แลวก็เวลาคนดูม องเนี่ย บางทีเขาอาจจะดูรํานาฏศิลปไมเป็น เป็นชาวบานธรรมดาอะค ะ
ดูแควาสวยไมสวยเนี่ยอะคะ ฉะนั้นเวลาเราแปรแถวก็ตองใหดูถึงความละมุมละไมแลวก็ความเหมาะสม
ของทาดวย

นายฤทธิชัย ฝังนาค
ในสวนของเทคนิคการประดิษฐแทารําแลวก็การแปรแถวของงานสรางสรรคแเนี่ย ผมมีความ
เขาใจวาในการประดิษฐแทารําในผลงานสรางสรรคแของเราเนี่ย คือเราจะตองเขาใจบริบททั้งหมดของ
ผลงานสรางสรรคแที่เราจะสราง คือเราจะตองรูวาชุดที่เราจะสรางเนี่ย มีการแตงกายอยางไร มีดนตรี
อยางไร แลวก็มีจุดประสงคแหลักในการนําเสนอผลงานเนี่ยอยูตรงไหน เมื่อเราทราบถึงตรงนั้นแลวเนี่ ย
ในการที่จะประดิษฐแทารําเนี่ยมันก็จะทําใหเราเขาใจไดมากขึ้น อยางเชน เรารูวา เครื่องแตงกายเราจะ
แตงอยางนี้เราก็สามารถคิดใหมันสอดคลองแลวก็แม็ทกับเครื่องแตงกายนั้น ถาเรารูวาดนตรีมีลักษณะ
เป็นอยางไรเราก็จะสามารถคิดไดเขากับดนตรีไดอยางลงตัวนะครับ แตถาเกิดวาเราไม รูบริบทเลยเนี่ย
เรามาคิดทาใส ทาใสเลยเนี่ย มันก็จะคอนขางจะขัดกับจุดประสงคแที่เราไดตั้งไวนะครับ เพราะฉะนั้น
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อยางเชนเพลงที่บอกก็คือ เรารูเรื่องเพลงมาแลวเนี่ย เรารูวาชวงไหนหนัก ชวงไหนเบาเราก็ควรจะคิด
ทาหนักคิดทาเบาตามทํานองเพลงอันนั้นนะครับ ซึ่ง จะทําใหง านของเราดู ok ขึ้น และเมื่อมีการ
ประดิษฐแทารําขึ้นแลวเนี่ย การแปรแถวก็จะเป็นสิ่ง สําคัญที่จะตามมากับทารํา อยางเชน คือเรารูวา
ทารําของเรามีแลว เรารูแลววาอันไหนคือทาหลัก อันไหนคือทารอง อันไหนคือทาเชื่อม ทีนี้ในการ
แปรแถวมันก็งาย ในการแปรแถวจากแถวหนึ่งไปแถวหนึ่ งเนี่ยมันก็ใชทาเชื่อมในการแปรแถวนะครับ
ซึ่งรูปแบบของแถวที่เราจะสรางสรรคแขึ้นมาใหมเนี่ย ก็จะตองไมทิ้งพื้นฐานเดิมของการแปรแถวทาง
นาฏศิลปไทยซึ่งมันมีรูปแบบของมันอยู อยางเชน แถวเฉียงไปปากกาไปกลมไปวียังไง อันนี้เราก็ตอง
ยึดหลักตรงนี้ดวย ในขณะเดียวกันที่เราจะสรางสรรคแงานขึ้นมาใหมเนี่ยเราก็จะตองมีเหมือนลูกเลน
หรืออะไรเนี่ย ไปนําเสนอใหคนดูไดเห็นความแตกตางวา ok แถวอันนี้เราคิดขึ้นมาใหมยังไมเ คยเห็น
คอนขางที่จะเป็นสากลมั๊ยหรือถาเกิดวามันเป็นสากลแลวเนี่ย ก็จะชวยทําใหงานของเราคอนขางที่จะ
เห็นอะไรใหม ๆ ขึ้นมาบางจากเดิม ๆ นะครับ ซึ่งตรงนี้ก็ถือวาเป็นเทคนิคที่สําคัญอยูเหมือนกันนะครับ
ทาหนัก ทาเบา ก็อยางเชนวา ดนตรีเนี่ยมันเป็นชวงที่ดนตรีเรา ถาดนตรีเราเนี่ยเราจะไปใชทาเบามันก็
จะขัดกับทางดนตรีละ ถาดนตรีคอนขางกระหึ่มเราก็ตองใชทาหนัก

นางเหมือนขวัญ สุวรรณศิลป์
สําหรับในเรื่องของเทคนิคการออกแบบการแสดงนะคะ ก็มองวาการสรางสรรคแทางนาฏศิลป
เนี่ย เป็นศิลปะอยางที่ห นึ่งที่จะตองมองดวยตา เป็นเรื่องของการสัมผัสด วยตา ฟัง ดวยหู ซึ่ง ใช
สองจุดนี้เป็นสําคัญก็เลยมองวาการสรางสรรคแเนี่ยจะตองคํานึงถึงในเรื่องของทัศนศิลป ทัศนศิลปก็คือ
ศิลปจากการมอง เพราะฉะนั้นในเรื่องของการสัมผัสดวยตาก็จะเป็นเรื่องของจุด สี เสน รูปทรง
ตรงนี้ก็ จะเป็ นองคแ ประกอบสํา คัญที่จ ะทําใหเรามาสร างสรรคแ ทั้ง ทารํา รูป แบบแถว แลวก็ เครื่อ ง
แตงกาย ซึ่งเป็นองคแประกอบรวมที่เราจะตองยึด ในสวนของหลังจากที่เราไดเรียนรูในเรื่องของสี จุด
เสน รูปราง อะไรตาง ๆ แลวเนี่ย เราก็เอามาจัดองคแประกอบในสวนของการออกแบบทารํา นะคะ
โดยคํานึงถึงความเป็นเอกภาพ ความสมดุล ความกลมกลืนตาง ๆ อยางเชนในเรื่องของสีอะไรอยางนี้
เวลาที่เราจะออกแบบทารําหรือออกแบบการแปรแถว สีก็เป็นองคแประกอบสําคัญในการที่เราจะใช
ทาออกหรือวาทารํา ถาเกิดวามีการออกแบบใชทารําเป็นการแยกกลุมเสื้อผาสีปฺุบ ก็จะเป็นตัวแปร
ในเรื่องของการแปรแถวดวย การจัดกลุม การแยกกลุม หรือวามีการใชสีตัดเพื่อใหเกิดความสวยงาม
หรือโดดเดนขึ้นในแตละชุดการแสดง ซึ่งทําใหมันเป็นองคแประกอบหลายอย างที่ทําใหการแสดงแตละ
ชุ ด เนี่ ย แตกต า งกั น ไป ส ว นในเรื่ อ งของการออกแบบท า รํ า เนี่ ย นะคะ ก็ จ ะมองในเรื่ อ งของการ
เคลื่อนไหวเป็นหลักวา เราจะตองดูกอนวาการแสดงชุดนั้นเนี่ย เราตองการการเคลื่อนไหวแบบไหน
ถาเกิดเป็นระบําสวย ๆ เราก็ใชการเคลื่อนไหวแบบเชื่องชาธรรมดา แตถาเกิดเป็นในเรื่องของโมเดิล
รวมสมัย แลวก็มีจังหวะเพลงที่รุกเราคือองคแประกอบที่ประกอบกันมาเนี่ยก็จะทําใหการเคลื่อนไหวของ
เรามีความกระชั บขึ้นหรือรุกเรา ขึ้นตามทํานองเพลง หรือวามีก ารลอยตัวขึ้นลอยอะไรประมาณนี้
เพื่อตามรูปแบบการแสดงนั้น ๆ

นางวัลยา สุขภัฎ
พี่ก็จะพูดเรื่องการคิดทารํา วันนี้ก็จะเนนเรื่องเสื้อผาเน฿าะเพราะวาการคิดทารําอะ บางครั้งอะ
บางครั้ งตองเกี่ ยวกับเสื้ อผาและการแปรแถวด วย อยางเชนเมื่อคราวที่แ ลวก็มี คนพูด ไปแล วเน฿า ะ
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อยางเชน ถาใสเสื้อผาที่มันสไบยาวราม นางยาวราม เป็นเพลงที่แบบทํานองเวลาเราคิดทารําเนี่ยมั น
มีทํานองทั้งชาและเร็วใชไหมคะพอถึงชวงจัง หวะชาเนี่ย พอแตง ตัวรุมรามเกินไปมันก็จะดูไมสวยงาม
ชวงจังหวะเพลงเร็วเนี่ย เวลาเราใสทารําเราก็ตองดูใหมันเขากัน ฉะนั้นเราก็ตองตัดเสื้อผาใหเหมาะสม
สวนใหญเ ราจะคิดท ารํา กอน แลวคิด แถวกอน แล วก็ถึ ง จะมาคิ ดเสื้อ ผาที หลัง เน฿าะ แตก็มี รําอยู
ชุดหนึ่ง อยางระบําเบญจรงคแของเราเนี่ยจะมีการแปรแถวเยอะมากเพราะวามันมีหาสี แตทีนี้มันก็ไมมี
ปัญหาอะไรเลยเรื่องเสื้อผาเพราะวาเขาใสโจงกระเบน โจงกระเบนมันก็เคลื่อนไหวสะดวกอยูแล ว ทีนี้
ไอที่ใสโจงกระเบนเนี่ยเป็นความคิดของผอ. ทาน เพราะวาทานไอระบําเบญจรงคแเนี่ยมันเกิดในยุคสมัย
รัชกาลที่เกาทานผอ.อะ คิดเองตั้งแตบนศีรษะลงมาก็คือเปรียบเทียบทรงผม ทานจะทําเป็นเหมือน
คลาย ๆ เกลาผมขางหนาเป็นเหมือนกระบัง สูง ๆ แตกอนแรก ๆ อะจะมีจุก แหลม ๆ สูง อันนั้นคือ
ทานหมายถึงจุก จุกของถวยเบญจรงคแ แลวตัวเสื้อที่เป็นเสื้อแบบผายกดอกอะ ผาตาดยกดอกนี่ก็คือ
เป็นลักษณะลายคลาย ๆ ลายถวยเบญจรงคแ แลวตรงชายเสื้อที่ตอจากเอวลงมาที่กระดกนิด ๆ นั่นก็คือ
เหมือนหนูนึกถึงถวยเบญจรงคแที่เป็นฝาไหมคะ นั่นแหละคะอันนั้นคือฝา ฝาถวย ตรงขางลางที่เป็น
โจงสํา เร็ จนั่ น น ะเหมื อนตั ว ถว ยอะไรอยา งนี้ แต อัน นี้ คื อท า นคิด ของท า นเอง แต คิ ดออกมาก็ คื อ
เหมาะสมดี เพราะวาเราแปรแถวเยอะไงเราก็ตองแตง ตัวใหมันเขากับการเคลื่อนไหวเน฿าะ แตทีนี้
เสื้อผาอะ การประดิษฐแเราจะเอามาจากมาตรฐานเดิมซะสวนใหญนะ ถาเราคิดเพลงพวกเพลงที่เรานํา
หลักฐานมาจากทางประวัติศาสตรแหรือทางทองถิ่น อยางเชนที่เราเอาหลักมาตรฐานเดิม ชุดที่เราเอา
มาจากทางประวั ติ ศ าสตรแ ก็ ไ ด แ ก ระบํ า กํ า แพงเพชรบุ รี ระบํ า เทวี ศ รี สั ช นาลั ย เรานํ า มาจาก
หลักฐานเดิม อยางเชนเทวี เราเอามาจากรูปเทวดาในพิพิธภัณฑแเน฿าะ การแตงกายก็จะเหมือนเปี๊ยบ
เลยเน฿าะ แลวก็จากทองถิ่นเราก็เอามาจากวิถีชีวิตจากชาวบานอยางเชน ทอซิ่นตีนจกเราก็จะแตงกาย
ดวยผาตีนจก

นายสมชาย ยิ้มแย้ม
การแสดงสรางสรรคแในหัวขอของเครื่องแตงกาย การแสดงสรางสรรคแนั้นถือวาเป็นสิ่งสําคัญ
ในส ว นของนาฏศิ ลป ไ ทยนะครั บ หลั ก สํ า คั ญ ของการคิ ด เครื่อ งแต ง กายประกอบการสร า งสรรคแ
นาฏศิ ลป ไทย หนึ่ งเราต อ งคนที่ จ ะคิ ดเราต อ งจิน ตนาการให อ อกวา เครื่ อ งแต ง กายที่อ อกมานั้ น
มันจะตองบงบอกความเป็นอาชีพ ความเป็นประเพณีและความเป็นศาสนา เครื่องแตง กายเหนือ
กลาง อีสาน ใต หรือการแสดงในพระราชสํานัก มันก็คอนขางใหเห็นชัด ๆ เราแตงเหนือจะมารําใต
มันก็ไมได เราแตงอีสานจะมารําเหนือก็คอนขางจะขัดอารมณแเพราะไมผสมกลมกลืนกัน ฉะนั้นคนที่
จะคิดเครื่องแตงกายหรือวาทําหนาที่คอสตูมเนี่ยก็ตองที่จะสรางวิสัยทัศนแกวาง ยอมรับกระแส ยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ นะครับ เครื่องแตงกายทําไมบอกวา จะตองบงบอกวัฒนธรรมแลวก็สามารถ
จะสรางความเขมแข็งของการแสดงในชุดนั้น ๆ การแตงกาย การแปรแถว ดนตรี ก็จะตองใหไหลรื่น
ใหผสมกลมกลืนกันอยางเป็นปึกแผนอันเดียวกันนะครับ นี่คือแนวคิดจากการแสดงสรางสรรคแเครื่อง
แตงกายนั้น อยางการแสดงที่เขาเรียกวาการแสดงที่เปิดเผย การแสดงที่ปิดเครื่องแตงกายที่ปิด หรือ
เครื่องแตงกายที่เปิดอยางเชน อีสาน เรายกอีสาน หรือมวยโบราณอยางนี้ มันก็จะบงบอกถึงความเป็น
ความเขมแข็ง ความเป็นผูชาย โนราหแอยางนี้ ก็จะบง บอกถึง ความออนชอยบอกความในหรือนอก
ราชสํานัก มันก็จะบงบอกใหเห็นชัด ๆ วาการแสดงชุดนี้มันจะใหเห็นความแตกตางโดยสิ้นเชิง ผูชายก็
จะตองมีเครื่องนุงหมเรียกโนราหแ ผูหญิงก็จะตองมีเครื่องนุงหมใหครบตามหลักของการแสดง จะให
ผูหญิงไมใสเสื้อในการแสดงของโนราหแก็ไมใช จะใหผูชายจะแตงกายใหแบบผูหญิงใหเหมือนกันก็ไมใช
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จะตอ งให เพศ เพศในเครื่องแตงกายก็ มีสว นสําคั ญ ในการคิดสรางสรรคแ ในกระบวนการแปรแถว
และทารํา

นายอโนทัย ส้มอ่า
ในเรื่องของการสรางสรรคแการแสดงในดานนาฏศิลปนะครับอยางแรกเลยเราตองศึกษาใน
ชื่อของระบํา อยางที่สองคือ แนวคิดในการสรางสรรคแ แนวทางที่จะเป็นไปไดของการสรางสรรคแ
ระบํ าชุ ด ๆ หนึ่ง แล ว ก็ข อ ที่สามก็ คื อ ดนตรีแ ละทว งทํา นองเพลง ในข อที่ สี่ ก็คื อ เครื่ องแตง กาย
พอสั ง เขปที่ เ ราวางแผนไว ว า เราควรจะเป็ น ยั ง ไง หลั ง จากที่ เ ราได ข อ มู ล แล ว พอสั ง เขปก็ จ ะเอา
ทวงทํานองเพลงอันนี้ ในสวนตัวของผมนะครับ ก็จะเอาเพลงมานั่งฟัง ฟังแลวฟังอีกฟังแลวฟังอีกให
เกิดความเขาใจในเพลงนั้น ๆ แลวจากนั้น ก็จะจดจํากระแสเสียง กระแสสําเนียงจากบทเพลงนั้น ๆ
เนี่ย แลวมาจินตนาการตอใหเกิดทารําตามมโนของเรานะครับ หลังจากที่ไดสิ่งตาง ๆ มาแลวก็จะเอา
ทารําก็จะมาสรางสรรคแทารําและกระบวนทารําซึ่งนํามาจากทาหลัก ๆ อาจจะมาจากรําแมบท รําโนน
นี่นั่น ที่เราเคยเห็นเราเคยพบประมาณเอามาใสกับทวงทํานองเพลงนั้น และในสวนที่สองในเรื่อง
ของแถว ในเรื่องของแถวนี้ก็จะออกมาตามจินตนาการ หลังจากที่เราฟังเพลง หลังจากที่เราใสทารํา
คิดกระบวนทารําขึ้นมาแลวเนี่ย ทุกอยางมันก็จะเกิดมาจากการสรางสรรคแของเราและโดยที่ใหทารํา
ทวงทํานองเพลงใหเกิดความกลมกลืนกันไมผิดหลักของธรรมชาติ และผิดหลักของการใชพลั ง งาน
เนื่องจากวา ในการหมุนตัว การกลับตัว การซอนแถวหรือการเปลี่ยนแถวไปในทิศทางที่เป็นไปได
และให เกิ ดความงามขึ้น มาด วย โดยให มี ระเบี ย บ และความงามที่เ ป็ นระเบี ยบก็คื อ สุน ทรี นั่ นเอง
ขอบคุณครับ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
สําหรับเรื่องของการแปรแถวนะคะก็คิด ถาของตัวเองเนี่ยจะคิดถึงชื่อเรื่องกอนซึ่งชื่อเรื่องเนี่ย
ชื่อชุ ดการแสดงแล วก็ วัตถุ ประสงคแซึ่ ง มัน จะมีเ อกลั กษณแหรื ออั ตลัก ษณแ ของมัน อยูใ นชื่ อนั้น อยู แล ว
อยางเชนชุดที่เราเคยสรางสรรคแกันมา ชุดขาวตอกพระรวงเนี่ย เขาบอกวาขาวตอกตีทีไรใหหินมันแตก
ออกมามันก็จะกลายเป็นสี่ เหลี่ยม นั่นคืออัตลักษณแของขาวตอกพระรวง เพราะฉะนั้นรูปแบบการ
แปรแถวก็จะออกแนวเป็น เหลี่ยม ๆ เป็น สี่เหลี่ยม ไมมีเป็ นทรงกลม ไม มีการแปรแถวเป็ นวงกลม
ทุกอยางก็จะเป็นเหลี่ยมทั้งหมดนะคะ ระบําศรีสัชนาลัยกับกําแพงเพชรบุรีศรีวิมลาสนแ ก็คือ นึกถึง
เอกลักษณแของเขา เมื่อเราไปเห็นภาพ ภาพนั้นก็คือเราเห็นเป็นแนวกําแพงซึ่งตัวนางอัปสรจะอยูใน
เขตกําแพงเพราะฉะนั้น การแปรแถวของสองชุด นี้ก็จะสื่ อ ของเส นแนวกํา แพงในสมัยสุโขทัยนะคะ
ลีลาลายสังคโลกมันเป็นปลายพูกัน เพราะฉะนั้นการเคลื่อนตัว การแปรแถวของระบําชุดนี้เนี่ย ก็จะ
เป็นไปตามพูกัน โคมประทีปก็จะเป็นเสาเป็นโคมอะไรประมาณนี้ เพราะฉะนั้นการคิดในรูปแบบการ
แปรแถวเนี่ย ของตัวเองจะดูจากอัตลักษณแ เอกลักษณแของการแสดงที่เราจะคิดนั้น ๆ เสมอ เป็นอันดับ
แรกนะคะซึ่งมันจะเป็นการคิดที่เราจะสื่อใหคนที่ดูระบําชุดนี้ ๆ ของเราเนี่ยเกิดความคลอยตามแลวก็ดึง
ใหเขาเขามามีจินตนาการรวมกับการแสดงของเรา รวมถึงผสมผสานกับทารําที่มันสอดคลองกันตาม
หลักฐานที่เราหาได ซึ่งพูดเคยพูดไปแลวนะคะ ก็คือตองการใหเขาคือการแปรแถวเนี่ย เป็นการ
สื่อสารอยางหนึ่งใหผูชมเขาใจ เขาใจในทารําแลวก็สิ่งที่เราตองการบอกกลาว เลาเรื่องในอดีตมากขึ้น
ใหสมบูรณแขึ้น
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นางสาวรติพัทธ์ ศิริพงษ์
สําหรับ การสรา งสรรคแผลงานทางนาฏศิล ปน ะคะ ในเรื่อ งของการแปรแถวต องวางกรอบ
รูปแบบในเรื่องของการแปรแถวกอน เรารูวัตถุประสงคแแลว เราก็ตองวางกรอบหรือวาดภาพรูปแบบ
ตาง ๆ การแปรแถวนี้ใหตรงกับวัตถุประสงคแมากที่สุดนะคะ นอกจากจะวางแควางกรอบหรือวาง
รูปแบบในภาคทฤษฏีแลว ตองทดลองทําเป็นภาคปฏิบัติดวยนะคะเพราะวาเห็นแตภาพในรูปวาดมัน
ไมพอ มันจะตองเห็นการทดลองแบบจริง ลองมาทําภาพตามที่เราวางกรอบไวนะคะ ทีนี้สิ่ง ที่ตอง
ตระหนักอีกอยางหนึ่งก็คือวา ไมใชวาคนคิดงาน สมมตินะคะไมใชวาคนคิดงานตองการแปรแถวสิ่งนี้
สมมติวาเป็นรูปวงกลมแตคนดูกลับมองวาเป็นรู ปสี่เหลี่ยม เพลงเปรียบเปรยเหมือนความหมายนะคะ
วาความหมายของเราเป็นวงกลมแตคนดูเขาใจวาเป็นสี่เหลี่ยมมันก็จะไมตรงจุดประสงคแกัน ทีนี้ในเรื่อง
ของการแปรแถวเองก็เป็นสิ่งสําคัญเชนกันคะ การวาดภาพก็คือวา หนึ่งจะไปยัง ไง สองไปยังไง แลว
ระหวางสองอาจจะมีเชื่อมก อนจะไปที่สองอยางนี้อะ สมมติเราจินแลวมโนแลว วาหนึ่งไปงี้สองไปงี้
แตบางทีไปเจอทารําหนึ่งแลวเราอาจไปสองไมไดอาจไปสามกอนแลวคอยกลับไปสอง นี่คือเราจินแถว
ไวกอน วาเราอยากไดแถวประมาณนี้ ดูความกลมกลืนของทารําดวย เพราะวา ถาคนนี้ปาดซายคนนี้
ตองวิ่งไปนี้ ถาคนนี้ปาดขวาตองวิ่งไปทางขวาดวย ก็คือเป็นหลั กทางนาฏศิลปจารีต เราวางเป็น
ทาใหญไวกอนคะ เราวางเป็นทาใหญนี้ปฺุบผูสรางสรรคแงานอะมันจะมองจากใหญแลวคอยไปเล็ก ก็คือ
วาจากใหญแลวคอยเก็บรายละเอียดซึ่งเก็บรายละเอียดนั้น นะมันจะไปไดเอง แตเราตองรูกรอบใหญ
ไวกอนวาเราจะไปอะไร เราจะทําอะไรตอไป สวนใหญก็จะคิดไดเอง

รอบที่ 2
นางนิรมล หาญทองกูล
ก็จะมีอีกอันหนึ่งเฉพาะเทคนิคของตัวเอง นอกจากทามาตรฐานที่เอามาแลว ทาที่มันเป็น
เอกลักษณแแลว จะมีอีกอันหนึ่งที่จะคิดถึงไปวาเราจะเอาทารําของเราเนี่ยที่ดึงมาจากภาพจําหลักของ
ศรีสัชอะ ไอทาแรกที่เรานั่งไหว นั่งเสี้ยวแลวบิดตัวไปอยางงี้ พี่จะมองถึงตรงนั้นดวย รากของมันจะมี
ภาพอยู มันเป็นภาพของเทวดาที่อยูใตฐาน ฐานของพระพุทธรูปอะ มันเป็นภาพจําหลัก มันเป็นภาพ
ที่ติดฝาผนัง อันนั้นนะมันเป็นภาพที่ติดฝาผนัง จะมีลักษณะของการนั่ง แบบนั่งไขวเทาแลวก็บิดตัวมา
อยางนี้ ถามวาในทามาตรฐานในทานาฏศิลปไทยมีไหม ไมมี แตวาเราก็ไปเอาไอทาเกาของเขามาแลว
ก็มาปรับใหมันเป็นทารํา มันก็เลยกลายเป็นเหมือน พอเราเอาทาของเกามาแลวมาปรับเป็นทารําของ
เราเนี่ยทําอยางไรใหมัน มันก็จะออกมาเป็นทานั่งไหวแบบเอน ๆ ซึ่งมันไมไดมีเลยในเพลงไหน แตวา
มันมีอยูในของเกาซึ่งมันเป็นภาพ แตถามวาพอเราเอามาปรับเป็นทารํามั นก็เลยกลายเป็นเอกลักษณแ
ของเพลงนี่คืออันนึง และสวนไอที่ของละครเนี่ย ของเราจะไมมีการยอเหลี่ยม ยอเหลี่ยมแลวก็เขยง
ปลายเทาเขาหากันเนี่ย ไอทาเทพพนมกับทาพรหมสี่หนา ไอตอนเขาซุมอะคะ อันนั้นมันก็เป็นการ
เปิดใจรับเอาทาที่ผอ. จตุพรแนะนํามา เราเคยมีความรูสึกวามันขัดมากเลยที่จะเอาไอประมาณวา
ยอเหลี่ยมแลวก็เอาสนชนกันแลวก็เขยง สวนใหญเราจะวางสนกับพื้น แตทีนี้ปาตอยบอกวาใหอยางนี้
แลวโหยงขึ้นมา แรก ๆ เลย เรามีความรูสึกวา ฮึ้ย มันไมใช มันไมใชทาของเราขัดมากเลย แตพอเรา
เปิดใจรับ เปิดใจรับวาเออมันไดนะ พอมาทํามันก็เลยเป็นเหมือนเอกลักษณแไปเลย คือการเปิดใจอีก
อันหนึ่ง อันดึงของเกามากับการเปิดใจรับของใหมที่มันไมเคยมี แลวมันเอามาผสมผสานกัน มันเลย
กลายเป็นทาเอกลักษณแประจําของเพลงเลย อันนี้คือที่ยกตัวอยางอยูสองจุด
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นางวัลยา สุขภัฎ
พูดเรื่องการแปรแถว เมื่อกี้พูดเรื่องเสื้อผาไปละ บางครั้งการแปรแถวเนี่ยเราตองสอดคลองกับ
เพลงรํา คือเราตั้งแนวคิดไว อยางเชนตอนที่เ ราคิดเพลงตะคันอะ เราจะใชอุปกรณแในการถือรํ า
ใชไหมคะ สิ่งที่เราเนนก็คือจะทําทาอะไรก็แลวแต จะแปรแถวอะไรก็แลวแต เราจะตองใหแสงเทียน
ในความมืดเนี่ยสวยงามนะคะ ทีนี้ลักษณะการแปรแถวเนี่ย เราก็จะทําหลากหลาย อยางเชน ตัววี
รูปวงกลม รูปหนากระดานสองแถว หรือหนากระดานสลับฟันปลา หรือรูปซุม ทีนี้เราจะเนนความ
สวยงามของแสงเทียนใหเคลื่อนที่ดวยความสวยงาม การทําซุม แสงเทียนก็จะลดหลั่นกันสวยงาม
อันนี้คือเราจะเนนสิ่งของหรืออุปกรณแที่เราใชรําแลวก็การแปรแถวก็ตองคํานึงดวย ทีนี้อีกประการหนึ่ง
การแปรแถวบางครั้งตองมีการเลียนแบบมาจากธรรมชาติความเป็นจริงของเหตุการณแ อยางเชน อันนี้
ขอยกตัวอยาง รําดึงครกดึงสากของอีสานนะคะของรอยเอ็ด ก็คือแถวที่ใชในการรําเนี่ยก็จะใชเป็นแถว
หนากระดานแถวเดียวก็จะมีสองฝั่งแลวตรงกลางก็เป็นเสา ก็จะตองมีการแตงตัวใหเดน จะสีแดงหรือ
สีอะไรใหเดนที่สุด แลวก็แถวหนากระดานในที่นี้ก็คือ มีสองฝุายก็คือฝุายแพกับฝุายชนะ นึกถึงการ
ไอนี่ไหมคะ ธรรมชาติก็คือการเลนชักเขยอเน฿าะ ก็จะแถวหนากระดาน อันนี้ก็จะเลียนแบบมาจาก
ธรรมชาติความเป็นจริงของเหตุการณแ แลวก็อีกเพลงหนึ่งก็คือ แหยไขมดแดงมันเป็นการที่ทํามาหากิน
ของชาวบานใชไหมคะ เพื่อเก็บไขมดแดงมาทําอาหาร ที่นี้ทารําก็เลียนแบบมาจากชีวิตจริง เชน การ
สอยไขมดแดง และรังมดแดงหลนลงมากัดคนสอย ทารําก็จะเลียนแบบโดยพอมดแดงหลนลงมาผูรํา
ก็จะมีการกระโดด กระโดดเพราะมดกัด กระโดดปัด อะไรตาง ๆ เน฿าะ แลวก็พอเก็บมดแดงเสร็จแลว
ก็เอาใสตะกรา แลวก็เดินเขานะคะ

นายฤทธิชัย ฝังนาค
อา ของฤทธินะครับ ก็สืบเนื่องจากเมื่อกี้นะครับที่พูดถึงเรื่องการประดิษฐแทารํา คือไดทิ้งทาย
ไวในสวนของทาหลัก ทารอง ตาง ๆ นะครับ คือตรงนี้ตองบอกกอนวาในการสรางสรรคแผลงานตาง ๆ
คืออยางที่ผมบอกไปก็คือตองหาทาหลักใหไดกอนวาเราตองการจะสื่อ สื่อทาหลักทาไหน จากนั้นเรา
จึงหาทารองเขาเชื่อม ทาหลักในที่นี้ก็คือทาที่ปรากฏเดนชัดในการแสดงชุดนั้นนะครับอยางเชน ขวัญ
ขาวเนี่ย ทาหลักของเขาเลยก็คือ กระบวนทาในการทํานา การไถ การหวาน การเกี่ยว สวนทารอง
ของเขาก็คือ ทาที่ใชในการเคลื่อนไหว หรือทาที่ใชในการแปรแถว อันนี้ก็คือเป็นทารองซอรแฟลงมา
ซึ่งถานําทาหลักกับทารองมาผสมผสานกันแลวก็มีการแปรแถว ใหม ๆ เกิดขึ้น ก็จะทําใหการแสดงนั้น
ดูนาชมแลวก็ดึงดูดสายตาของผูชมไดเป็นอยางดีนะครับ อีกอันหนึ่งเทคนิคที่สําคัญในการแปรแถวก็คือ
การแปรแถวสํา คัญมากในการสรางสรรคแนะครับ เพราะว าจุดประสงคแหลั กของการแปรแถวก็คื อ
การชวยทําใหการแสดงนั้นไมนาเบื่อสมมติเรารําออกมามีแถวเป็นหนากระดานแตวามีทารําเป็นรอย ๆ
ทาเนี่ยคนดูก็เบื่อ เพราะฉะนั้นการแปรแถวก็คือการสรางความตื่นตาตื่นใจใหกับผูชม เห็นวามีการ
เคลื่อนแถวไปตรงโนนไปตรงนี้จากแถวโนนแถวนี้มาเนี่ย ก็เลยทําใหการสรางสรรคแดูดีขึ้น ซึ่งในการ
แปรแถวเนี่ยผูสรางสรรคแงานก็จะตองสรางสรรคแแบบไมฉาบฉวย นั่นก็คือในการแปรแถวแตละครั้งเนี่ย
เราจะมีผูแสดงกําหนดไวอยูแลววาเดิมเป็นตัวที่หนึ่ง สอง สาม สี่ ทีนี้ในการเคลื่อนที่ไปเนี่ย มันก็มีหลัก
อยูวา สี่ไปไหน สามไปไหน สองไปไหน มันจะตามไปเป็นที่ผูสรางสรรคแงานไดกําหนดไว ซึ่งตรงนี้เนี่ย
คนดูไมรูหรอกวาใครคือสองคือสามคือสี่ แตวาผูแสดงจะรู เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นประโยชนแตอเขา
ในเมื่อวันขางหนาถาเกิดเขาเป็นผูสรางสรรคแงานเนี่ย เขาจะออกแบบการแปรแถวไดดีนะครับ แลวก็
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อีกอันหนึ่งก็คือการแปรแถวเนี่ยไมควรแปรแถวมากในการแสดงเพราะวายิ่งแปรแถวมากหรือแปรแถว
บอยเนี่ยมันทําใหการแสดงนั้น มันเลอะ มันลนไปหมดเลยครับ เพราะฉะนั้นก็ควรมีการแปรแถวให
เหมาะสมดวยนะครับ อา และอีกอยางนึงก็คือการแปรแถวเนี่ยไมกาวกระโดดจากแถวนี้อยูเวทีนี้จะขาม
ไปอีกเวทีหนึ่งซึ่งตองใชระยะเวลา ทางไกลเนี่ยควรจะหารูปแบบแถวอะไรกอนคั่นตรงกลาง กอน
ไหมถึงจะขยับไปอีกมุมหนึ่ง ก็คือมันตองคอย ๆ เป็น คอย ๆ ไปไมไดสรางความรวดเร็วมากนัก ในการ
แปรแถวนะครับ ซึ่งถาเกิดเราผสมผสานตรงนี้ลงตัวเนี่ยก็จะทํางานสรางสรรคแเราดูดีขึ้นครับ

นางเหมือนขวัญ สุวรรณศิลป์
สําหรับในเรื่องของเทคนิคการออกแบบการแสดงนะคะ ครั้งนี้ขอพูดในเรื่องของเทคนิคการ
ออกแบบทารําในสวนของเทคนิคของตัวเองแลวเนี่ย จะเริ่มตนดวยการกําหนดโครงสรางท ารําโดยรวม
ของการแสดงชุดนั้นนะคะตั้งแตตนจนจบไมวาจะเป็นการแสดงหรือวาจะเป็นการแสดงเป็นเรื่องเป็นราว
ก็ตามนะคะ ก็จะมีการกําหนดโครงสรางโดยรวมของเรื่องเพื่อที่จะเป็นไกดแไลนแในการที่จะออกแบบทา
รําตั้งแตตนจนจบนะคะ สําหรับโครงรางของทารําก็จะเริ่มตนดวยทารําหลัก ทารําหลักเนี่ยมันก็จะมี
อยูใหญ ๆ สามอย างดวยกันนะคะ แลวก็ทาละครแลวก็ทาเตน ซึ่ง เราจะตองคิดกอนวาในการแสดง
ชุดนั้นของเราเนี่ย เราจะใชทารําหลักที่เป็นมาตรฐานอยางเชน ทารําจากเพลงชาเพลงเร็ว ทารําจาก
แมบท หรือวาเราจะใชทารําหลักจากงานที่เราไปศึกษาจากสิ่งที่เราไปสรางสรรคแนะคะ คือขอมูลที่เรา
ไปศึกษามาแลวเราจะกําหนดทารําเป็นทาหลัก โดยอาจจะเป็นในเรื่องของรูปปั้น ภาพปั้น ภาพวาด
อะไรต า ง ๆ นะคะ เรากํา หนดก อ นว า ทา รํ านั่ น น ะ เราจะเอาแบบมาตรฐานหรื อ ว าเอาแบบที่ เ รา
สรางสรรคแขึ้นจากที่เราไปเห็นงานมานะคะ พอหลังจากนั้นหรือวาจะเป็นแบบทาเตน ทัง้ นี้ทั้งนั้นขึ้นอยู
กับสิ่งที่เราจะสรางสรรคแแตละชุดวาตกลงทารําหลักเราเอาทารํานี้ พอไดทารําหลักแลวก็เลือกทารํารอง
วาทารํารองของระบําชุดนี้เราจะใชทารํามาตรฐานหรือจะใชทารํารองซึ่งมีทารําที่เราสรางสรรคแขึ้นแตมี
ความสําคัญนอยลงกวาที่เรากําหนดไว ก็กําหนดไวเลยวาชุดนี้จะใชทารําหลักโดยประมาณกี่ทา เพื่อ
สื่ออะไร ทารํารองกี่ทาเพื่อสื่ออะไรและจะใชทาเชื่อมอยางไรนะคะก็จะเป็นการวางฟอแม็ทของทารําไว
วาจากหนึ่งไปสองควรจะเชื่อมดวยทานี้ มันก็จะเห็นไกดแไลนแของการนําเสนอทารําที่อาจจะเป็นเรื่องราว
แลวก็สื่อใหคนดูไดเขาใจตั้งแตใหตัวเราแลวก็ผูชมไดเขาใจเรื่องราวที่เราจะสื่อตั้งแตตนจนจบไดนะคะ
แลวก็ในเรื่องที่สําคัญอยูเรื่องหนึ่ง ในเรื่องของการออกแบบการแสดงก็คือ การแปรแถว การแปรแถว
หรือการกําหนดทิศทางเนี่ยถือเป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่ง เพราะวาจะทําใหการแสดงดูนาสนใจแลวก็ดูมี
อะไรมากขึ้น

นางรัดใจ ศิริพงษ์
ตามที่เราเคยคิดนะคะวาการสรางสรรคแทารําเนี่ย จุดแรกก็คือวัตถุประสงคแที่เราคุยกันมาแลว
คราวที่แลวพี่ก็พูดถึงวาในกระบวนทารําอะ ลีลา แถว ทารํา การที่จะเชื่อมโยงทารําเนี่ย บางทีเราก็
มาดูเรื่องการแตงกายประกอบดวย ซึ่ง พี่ยกตัวอยางคราวที่แลวเนี่ย ระบํากําแพงเพชร ระบําเทวี
ศรีสัชนาลัย ทําไมเราตองมีทาตรงเทาเพื่อที่ จะไดเห็นวาทําไมเขาถึงทําเป็นพลีทมา พี่ก็ไดถามนอง ๆ
วาเขาคิดแบบไหนหรอ พอดีไดทราบจากนองติงนะคะวาเขาคิดถึงในรูปปั้นการแตงกายมา ที่จะทําให
เราแบบแยกขาได ทีนี้ในรูปของที่คิดนะคะ เมื่อเราไดสรางสรรคแผลงาน เราไดอัตลักษณแวาเราจะทํา
เรื่องอะไรเนี่ย มันจะมีเพลงเขามาอีก นานแลวนะคะที่วิทยาลัยของเราไมไดสรางสรรคแผลงานชุ ดใหม
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ขึ้นมาที่มีเนื้อรองประกอบ คือเราจะดูเรื่องอะไรสมมติวาการสรางสรรคแงานที่อยูในเรื่องของแสงเสียง
อาจจะเป็นเรื่องของการมีเนื้อรอง การมีเนื้อรองมันงาย งายตอการคิดทารําวาเนื้อรองนั้นเขาบงบอก
ถึงอะไร จะเป็นพื้นบานหรือมาตรฐาน ถาในการมีเนื้อรองแลวเราก็จะคิดการแสดงงายขึ้น แตถาเป็น
รูปแบบของทํานองเพลงยาวเราก็ตองมารอยเรียงทารําตอกันวา อยางระบําลีลาลายสังคโลกเรารูแลว
วาเราจะเลนลาย เราจะโชวแลายผาที่เพน เราก็เนนเทาตั้งแตทาออกหรือการเชื่อมตอเนี่ย เราจะเป็น
เถาวัลยแซึ่งจะเป็นการเชื่อมตอทา ฉะนั้นเราตองรูวาเมื่อเราคิ ดงานมาเนี่ย เราจะคิดมาในรูปแบบไหน
มีเนื้อรองหรือไมมีเนื้อรอง แตการรอยเรียงทารําเนี่ยสวนใหญเราจะไมทิ้งทามาตรฐานที่เรามีอยู แตบาง
ทีอาจจะมีไมใชทามาตรฐานแตเราเรียกวาเป็นทาพิเศษที่เราคิดมาเอง ที่พี่เคยบอกไงคะวาสัปดาหแที่
แลววาอันนี้คือของสุโขทัยเลยนะที่อื่นไมมีเลยนะ เพราะวาเราไดไปดูพุทธรูปหรือวาอะไรก็จะมา มาทํา
ใหเราเกิดงายขึ้น เมื่อเรารูวาจุดประสงคแเราจะคิดทารําอะไร เป็นรูปที่วาตองการที่จะขายตลาด หรือ
วาเป็นเพื่ออนุรักษแความเป็นไปของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หรือของจังหวัดสุโขทัย เมื่อเราไดตรงนี้
มาเนี่ยมันก็จะงายในการที่เราจะดูแลเรื่องการแสดงชุดใหมที่จะเกิดขึ้น เรื่องเครื่องแตงกายอยางระบํา
ศรีสัชเนี่ยคือพี่อวนนะทําเอามาจากระบําราวดิเตศวร แลวผาที่มันนุงอะมันเป็นผาเหมือนลักษณะวา
ตองโรยชายมันเป็นผาแบบขยุ ย ๆ แลวมันก็โรยชายอยูตรงนี้ ปรากฏวาแกไดแพทเทิ้น แกไดราน
ศุภชัยที่ตัดเขาบอกวามันจะตองทํา เขาก็เลยตัดใหมันสําเร็จ แตทีนี้เขาก็เลยมาแปลงไอตรงที่มันเป็น
ขางหนาที่วาเห็นผาที่มันเป็นอยางนี้อะ ชุดนี้เสื้อผามากอน แกก็เลยเอา พลีทเขามาแทรกเพราะวา
ไอตั วนี้แ หละ แล วสัง คโลกเราอะมั นมาเหมื อนกับว าเราโชวแล าย แต รูป แบบเสื้อ ผา เรายัง ไมไ ดคิ ด
ไอสังคโลกเนี่ยบอกวามันโชวแลายแตเรายังไมไดคิดเลยนะวากระโปรงมันจะตองอะไรยังไง มันคิดกอน
วาเราจะทําอะไร หมายถึงวาสังคโลกเนี่ยเราจะเลนโดย เราจะไมเป็นหัตถกรรม เราจะเป็นลายเสน
แตตอนนี้เรายังเป็นศูนยแกันอยูวา เรายังไมรูวาเราจะเอาแนวไหน ถามีเนื้อรองอะ พูดถึงเราก็ไมไดทํากัน
นานแลวนะ นอกจากงานอวยพรทั่วไปก็จะมีเบญจรงคแเนี่ยที่วาเรื่องที่แตงตัวเบญจรงคแเนี่ยกอนหนา
เรายังเถียงกันอยูดวยซ้ําวา เบญจรงคแมันมาเกิดทีหลังสังคโลก สังคโลกอะแนนอนสุโขทัยมี เบญจรงคแ
ไมแนใจวามันเกิดในสุโขทัยดวยซ้ํา แตเขาบอก วาเบญจรงคแมันไปดังอยูตรงภาคกลางนั่นก็คืออยุธยา
มันไปดังอยูที่อยุธยา แตทีนี้พอมาทํามันมาเกิดอยูในแผนดินสุโขทัย แลวปาตอยก็บอกวา แกอยากให
แตงโจงกระเบน เราก็บอกวาถาเกิดอยุธยายังคิดดวยซ้ํามันนาจะนุงหนานางอยางนั้นดวยซ้ํา แตวาทีนี้
แกบอกวาใหเอามาแตงโจงกระเบนก็เลยอนุมานเอาวา ไอหัวนั่นเป็นจุก ไอตัวที่มันเป็นอยางนี้ มันเป็น
เสนขอบขวาง ๆ กับอันนี้ ๆ ไอโจงกระเบนมันก็กลายเป็นตูดถวย คือเขาออกไปในแนวนั้นก็เลยได
ออกมาเป็นเสื้อผ า ทา รําตอนซุ มตอนสุ ดทา ยเรายั ง เป็ นรูป ถวยเลยอะตอนจบ แต เนื้ อเพลงมาได
สวยงามมากเลยเน฿าะรอยเรียงแบบเพราะมาก แตมันมีอยูจุดหนึ่งที่วาบรรพชนสรางไวในประเทศจีน
แตทีนี้แมปราณีมาดูผิดพลาด แมปราณีเปลี่ยนวามันเป็นของเราเป็น บรรพชนสรางในแผนดิน พี่จําได
วาตอนที่เขาพูดไวตอนทําสังคโลกอะ เบญจรงคแมาจากจีนอะ สังคโลกก็มาจากจีนอะ แลวทีนี้แบบมัน
ถึงไดเอาทาโลมาเป็นทาเชื่อมไง ที่วามันจะแปรแถวเป็นแถวเฉียงอะไรงี้ไปไงดีอะ เราเอาทาไหนมา
ดีอะ มันถึงจะไปไดอะ แตสังคโลกอะเราคอนเซ็ปเราคือเสนโคงดวย ลายเสนอยางเดียว แลวก็ไอทา
แรกนั่นหนะเขาบอกวาเกลี่ยดินอะ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
ทีนี้พูดถึงเรื่องการแปรแถวอีกรอบหนึ่งก็คือ เชน ในทาสลับฟันปลา เขาวงเล็ก แลวก็จะมี
การสวนแถวสลับกันในวงหรือวาในทาที่เป็นแถวแลวก็มีการสลับ สลับไปสลับมา โดยตัวเองเนี่ยจะยึด
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หลักคนซายหนึ่งเป็นหลัก ซายที่ 1 แลวก็นับเวนชองไป คนที่ถัดไป ๆ ๆ ๆ ก็จะเป็นคนที่เขากอน
หรือวาออกกอน คือการยึดเนี่ย จะยึดซาย 1 เป็นหลักนะคะ ทีนี้ในการสวนแถวก็เชนกัน สวนแถว
ทั้ง แผลง ในการเคลื่ อนตัว สวนแถวก็จ ะใหค นที่ อยู ดา นซ ายเป็ นคนสวนดา นหนา เมื่ อกลับ มาอี ก
ทางหนึ่ง ก็จะใหคนที่อยูดานซายอีกสวนกลับ ใชหลักซายเป็นหลัก การตั้งซุมใหญ ในการจบเพลง
ถา เป็น ต อ งการที่จ ะใช ซุ ม ก็จ ะเพื่อ ความจะเป็ น ดว ยความอลั ง การเพื่ อ เห็ น มิติ ก็ แล ว แตเ นี่ ย ในซุ ม
สวนใหญก็จะเป็นรูปขาวหลามตัดคือมีคูหลัง แลวก็มีคูหนา แลวก็มีขาง ๆ บานออกไปนะคะ ซึ่งขาว
หลามตัดเนี่ยคูหลังก็จะเป็นคูที่สี่ สวนคูที่อยูดานหนาก็จะเป็นคูที่ 1 แตอยูแนวไหนไมรูแหละ มันจะ
เป็นแนวนี้ เพราะวามันจะทําใหการแสดงดูมีมิติ แลวก็อยูตรงกลางเวที แลวก็ดูแลวมีความสมบูรณแ
กับเวทีอะคะนะคะ นอกจากนั้นก็จะยึดหลักจารีตของนาฏศิลปอยางเชน อยางที่พี่ติง บอกดึง ครก
ดึงสากอะคะ เหมือนกับโขนเหมือนกัน คนที่เป็นฝุายชนะจะอยูดานขวา คนที่แพจะอยูดานซาย ทั้งนี้
เนื่ อ งจากว า จารี ต เราก็ คื อ การเข า ออกของเวที ก็ คื อ เราจะออกทางด า นขวาและเข า ด า นซ า ย
เพราะฉะนั้นถาเกิดเป็นฝุายแพชนะการแสดงที่จะตองแพชนะเนี่ยการเขาเวที คนอยูดานซายก็จะพุงเขา
ประตูเวทีไดเลยนั่นคือหลัก แลวก็ตัวพระอยูซายตัวนางอยูขวาอะไรอยางงี้อะคะ สวนถาเราตัวผูแสดง
กอนเชนการคิดในทารําอวยพร ถวายพระพรอะไรอยางงี้ ถาเราเห็นตัวผูแสดงเห็นรูปรางผูแสดงเราก็
จะมีผลตอการคิดแถวเป็นอยางยิ่งก็คือรูปราง ความสามารถพิเศษอยางเชนความออนตัว อยากจะตอง
ใหเขายกตอ ตัว คนที่เ ป็นฐานจะตอ งมีรูป รางใหญตองมีรูปร างใหญนะคะ แล วก็บางที ก็มี เทคนิ ค
อยางเชนโนราหแเนี่ย คนที่ตัวออนที่สุดจะมาโชวแตรงไหน อะไรอยางงี้อะคะ ก็จะยึดหลักรูปรางของผู
แสดงเป็นสวนประกอบดวยคะ

นางสาวเนตรทราย ย่อยพรมราช
ของแฟตอเนื่องจากอันที่แลวนะคะ ก็ไอเดียเดียวกับครูโจครูฤทธิ์ค ะ แลวก็อีกหลาย ๆ ทาน
ก็คือ การคิดรูปแบบการแปรแถวเนี่ย กอนที่จะคิดทารํา คิดแถว คือตองเอาเพลงมาฟังกอนอยางที่
ครูโจบอกไว คือตองมาศึกษาทําความเขาใจกับบทเพลงที่ทางดานนักดนตรีคิด ฉะนั้นกอนที่จะเริ่มตน
ทารําและคิดดนตรี ครูทางดานดนตรีและครูละครเนี่ยอะค ะควรจะมาจับเขาคุยกันเลยวา กอนที่จะมา
สรางสรรคแงานเนี่ย ตองมาคุยกันใหชัด ๆ เคลียรแ ๆ วาจะแตงเพลงไปในทางไหนเพราะถาคุยกันเคลีย รแ
แลวเนี่ยการคิดแถวคิดทารําก็จะงายคิดเพลงก็จะงาย ทั้งเพลงทั้งทารํามันก็จะตอเนื่องสมบูรณแแลวก็
กลมกลืนกัน พอฟังเพลงเขาใจเรียบรอยแลว ไดเพลงมาแลวอยางเขาใจ การคิดทารํามันก็จะงายขึ้น
โดยที่ทาสวนใหญนะคะก็จะเป็นเอกลักษณแเฉพาะของสุโขทัยเหมือนเดิมแลว ก็อาจจะมีเพิ่มสรางสรรคแ
ทาใหมโดยที่ก็คงจะไมหลุดไปจากการแสดงของนาฏศิลปไทยมากนัก ตองมีทาที่เป็นจุดเดนดวยนะคะ
แลวก็อีกอยางหนึ่งเวลาคิดการแปรแถวเนี่ยเฉพาะครู ๆ เนี่ย อยางที่ครูรุงบอกวาตองดูรูปรางของของ
เด็กดวยนะคะ ฉะนั้นถาจะคิดทารํา ถาเป็นไปไดควรจะเอาเด็กแลวเลือกเด็กมาเลย แลวก็มาดูจุดไป
พรอม ๆ กันใหเด็กไดฝึกทํา มันจะไดงายขึ้นแลวแถวเนี่ยมันก็จะแปรไดงายขึ้นดวยคะ

นายอโนทัย ส้มอ่า
ในการคิดงานแตละครั้งนะครับอยางแรกคืองบประมาณ งบประมาณเลยเนี่ย ถางบประมาณ
มีนอยความคิดก็จะไมกระจาง แถวและเสื้อผาก็จะนอย ทวงทํานองเพลงก็จะนอย แตถางบประมาณ
เยอะ ทุกอยางก็ จะเยอะขึ้น ตามศั กยภาพ แลวในเรื่องของการสรา งสรรคแแตล ะครั้ง เนี่ย เราตอ ง
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หน้า 91

คํานึงถึงการใชพื้นที่ เอกภาพของการแสดง การใชพลัง แลวก็ระบํา ระบําเนี่ยอาจจะเป็นระบําหมู
หรือระบําเดี่ยว การเคลื่อ นไหวเปลี่ยนจุดยืน ในรูปแบบของการแสดงเราอาจจะสรางสรรคแไ ดใน
หลาย ๆ กรณี ดวยกัน โดยที่ยึ ด หนึ่งความแตกต าง ความสอดคลอง ความขั ดแยง ความสัม พัน ธแ
หรือวาความกลมกลืนกัน สามารถสรางไปไดในทุก ๆ หัวขอแลวแตผูสรางผลงานจะนําผลงานนี้ออกมา
ในลั กษณะใดและสื่อ ใหผู ช มหรื อผู ร วมงานที่ ชว ยกัน คิ ดสร างสรรคแ เนี่ ย ร ว มวิ จ ารณแ ด า ทอกั นบ า ง
เล็กนอย เกิดความขัดแยงกันบาง แตภาคนาฏศิลปไทยกับภาคดนตรีไทยของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
ก็มีความสามัคคีกันสามารถสรางสรรคแงานแสดงไดแมจะใชเวลาแคสองวัน สามวัน แตงบประมาณตอง
สําคัญ สุด การแสดงของสุโขทัยเนี่ย เราตองคิดใหสอดคลองกับแสงเสียงดวย เพราะเราจะนําไปใช
ประโยชนแ

นางสาวรติพัทธ์ ศิริพงษ์
รอบสองนะคะ พูดถึงเทคนิคการแปรแถวแลว ตอจากของเดิมของตัวเองคือวา ตอนแรกเรา
วางแพ็ทเทิรแน วางกรอบแบบแผนเป็นภาพใหญ ๆ ไวแลวนะคะ ทีนี้อาจารยแเกษรถามวาจากแถว
วงกลมจะไปสี่เ หลี่ย มแล วก อนจะไปสี่เ หลี่ย มเนี่ ยจะไปยัง ไงอะไรอยา งงี้น ะคะก็คื อวา เมื่อ เราวาง
แพ็ทเทิรแนเป็นภาพใหญแลวเนี่ย ขั้นตอนตอไปเราก็มาลงรายละเอียดใหมันแคบลงมานะคะ ก็คือวา
อยางเชน รูปแบบการแปรแถวเชน เป็นแถววงกลมแลวจะไปแถวปากพนัง หรือวาแถววีกอนจะไป
วงกลมแลวไปปากพนังอะอาจจะไปไดเลยดูแลวละมุนผสมกลมกลืน แตถาจากวงกลมแลวไปสี่เหลี่ยม
ซอนกัน อะไรแบบนี้อะคะ คือวาจากวงกลมแลวไปสี่เหลี่ยมภาพที่ดูออกมาเนี่ยกอนที่จะถึงสี่เหลี่ยมเนี่ย
เราก็ควรจะหาทาเพิ่มหรือเปลา หรือวาควรจะหาแถวเพิ่มอีกสักหนึ่งแถว เพื่อใหมันเชื่อมโยงดูแลวผสม
กลมกลืนแลวสวยงามนะคะก็คือวา เราวางกรอบใหญแลว ๆ ทีนี้เราก็ลงรายละเอียดและนอกจากนี้
นะคะเทคนิคที่สําคัญในเรื่องของรูปแบบการคิดแถวแลวเนี่ยอีกอยางหนึ่ง ที่เราตองคํานึกถึงก็คือวา
เราตองดูรูปแบบการแสดงที่เราคิดดวยคือวาเชนรูปแบบการแสดงที่เราคิดเนี่ย ถาเป็นแบบมาตรฐาน
หรือแบบอนุรัก ษแเนี่ ยสว นใหญ แลว ลักษณะการแปรแถวจะไมนิ ยมการแปรแถวที่มั นมากนั ก นะคะ
แตถามันเป็นรูปแบบหรือจุดประสงคแหรือคอนเทมเนี่ยสวนใหญแลวการแสดงรูปแบบนี้เนี่ยจะนิยมการ
แปรแถวที่หลากหลายและเยอะแยะไปหมดเลย นั่นก็คือวาเป็นเทคนิคสําคัญที่เราควรคํานึงถึงในการ
สรางสรรคแงานเชนเดียวกันคะ

รอบที่ 3
นางวัลยา สุขภัฎ
การคิดเสื้อผาอะไรเนี่ย บางครั้งสีที่เรากําหนดไวสวยงาม แตบางครั้งเราตองแจงกับฝุายที่เขา
จัดการแสดงดวยอยางเชน บางอยางเขาฉายไฟแลวทําใหสีเสื้อผาเราหมนหมองแลวเปลี่ยนไมไดเป็นไป
ตามที่เราตั้ งเปูาหมายไว ความสวยมันก็ลดลงไง ก็มีอยูหลายสิบปีแลวเน฿าะที่เคยไดไปญี่ปุน ทีนี้เรา
แสดงจากอีกที่หนึ่งแสดงมา เราแตงตัวตั้งแตเชาเราก็เลยถอดเสื้อผา เพราะวาเราจะตองเดินทางสาม
ชั่วโมงกวาจะมาถึงที่ใหมซึ่งเขาเป็นที่ซอมใหญ เราจะเลนรุงขึ้นกันอีกวัน ทีนี้เราก็ถอดชุดกันหมดแลว
ทีนั้นแสงที่เขาใหมีเลเซอรแมีอะไรสวยมากอะทีนี้นาฏศิลปอื่นของประเทศอื่นอะเขาไมไดถอดเสื้อผาไง
เขาก็ขึ้นเวทีปฺุบ ทางฝุายไฟเขาก็ฉายเขาก็รูวาเครื่องมันแวววาวอยางนี้ตองใชไฟยังไง แตของเราเนี่ย
เขาขอรองเลยเราขึ้นไปซอมชุดธรรมดาชวยแตงตัวหนอยเห฿อะ เพราะวาเสื้อผาของประเทศไทยเนี่ยมัน
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แวววาวมากใหสีไมถูกเลย เราใชเวลาประมาณ 5 นาทีอะแตงตัวกันทั้งโขนทั้งพวกระบําอะไร เกลาผม
ไวมากอา แตงปฺุบการฝุายไฟเขาก็เลยทําไฟใหไดสม ก็คือเสื้อผาเราเนี่ยมันใหไฟไดยากมากถาไมเห็น
ของจริง อันนี้คือเวลาที่เราคิดชุดอะไรใหมันคิดที่วาเลนกลางวันก็สวยเลนกลางคืนก็สวย เขาแสงไฟ
ก็สวยโดยเฉพาะเนนแสง มินิแสงเสียงหรือแสงเสียงใหญเราตองสวย และสําหรับการประดิษฐแทารําที่
มีการถืออุปกรณแทารําที่เราตองถืออุปกรณแเนี่ยมันมีหลัก เชน รํากฤษดาเน฿าะมันถือพานอะ แตใน
บางครั้งในทารําเนี่ย ตอนในทารําเราไมไดคิดถือพานมาตั้งแตตนอะ ตอนคิดทารําเป็นทาจีบทาตั้งวง
ตาง ๆ พอมาถือพาน บางครั้งเนี่ยตอนแรกเราถือมือซาย บางครั้งในทารําไปเนี่ยก็อาจจะตองมีการ
เปลี่ยนมาถือมือขวา มีหลักการคือ ถือซายถือขวา สวนใหญจะตามเฉพาะหลัก สวนมากจะขวา ซาย
จะมีบางตามโอกาส เหมือนดาบอะถาถือมือซาย เราก็จะไมถนัด มันก็อาจจะบาดเราไดตองถือมือขวา
แตมันมีจารีตอยางเชนอยางนี้ถืออาวุธถืออุปกรณแเอาหลักเดิมมา แตถาเกิดอยางสมมติมือนี้ แตถาเกิด
เนตรทรายมันมาจากฝั่งโนนเนี่ยมันจะมา อยางเดียวมันก็จะทิ่มหัว มันก็จะตองเปลี่ยนมือเพื่อใหเกิด
ความสอดคลองกัน หรือไมก็มือเดิม แตวาอาจจะเป็นตั้งวงอะไรอยางนี้ คือเวลาถืออุปกรณแอะ ก็คือ
จะตองใหสอดคลองคือถื อขวาเป็นหลัก แตถืออุ ปกรณแก็จะตองคํานึง ถึง ท ารํามาตรฐาน ก็เหมือ น
โคมประทีปที่ลาสุดก็ถือมือขวาถูกไหม แตพอถึงเวลาที่จะตองซอนแถวเป็นสองแถวก็อะแด฿บแอ฿บพลาย
เปลี่ยนมือมาเป็นมือซาย ซึ่งบางทีเราไมถนัดแตเราตองการใหมันแม็ทกัน คือจะตองใหแม็ทกับแถวกับ
ทารําอยางนี้ อยางแนวคิดของเราคือสองคนจะตองชูเขาหากันตางคนตางขวาเป็นแถวตอนลึก แตพอ
หลัง จากที่เรามาประกอบแถวแลวมันจะตองอะแด฿บแอ฿บพลายมาเปลี่ยน สมมติเรามาจากมือขวา
พรอมกัน แตพอเสร็จปฺุบ รวมไมใหคนรูวาเรา จะเปลี่ยนรวมมือ ถาอยางสมมติวาอยากใหเขาใน
สมมติอยางนี้คูกันอยูถาอยากเขาในแอ฿บก็เปลี่ยน แอ฿บมา อันนี้ก็จีบเนี่ย ลวงไมใหคนรูดวยเวลาเปลี่ยน
และโดยที่พอหลังจากขางหลังก็จะซอนขึ้นมาอยางโคมประทีป ไอเนตรทรายมันอยูมือซายใชไหม พอ
รอดขึ้นมาปฺุบเนตรทรายก็จะแอบเปลี่ยนมาเป็นมือขวาและเพื่อที่จะเดินออกแยกออกใหเป็นมือขวา
มันตองสัมพันธแกับทาที่ตอเนื่องสัมพันธแกับทาที่ตอไป เพราะทาตอไปมันเป็นสไลดแเทามือมันก็ตองเป็น
มือขวา มันจะตองสัมพันธแกับทาที่ตอเนื่อง การเปลี่ยนอุปกรณแก็ตองสัมพันธแกับทาที่ตอเนื่องแลวก็
สัมพันธแกับในแถว อุปกรณแ แถว เพลง ทารํา หัว อะไรเนี่ย มันจะตองสัมพันธแกันหมด

นางนิรมล หาญทองกูล
สรุปเลยวามันเป็นทฤษฏีธรรมชาติคือความสมดุล ตองมีความสมดุลทุกอยาง อีกอยางถาเป็น
การใชอาวุธ ถามือทุกอยางเป็นการใชอาวุธ จะใชมือขวาตลอด ไมมีมือซาย แตสมมติวาใชธนูงี้ มือที่
ขวามันจะตองเป็นลูกศรใชไหม มือซายมันจะตองเป็นตัวดาม เพื่อเหมาะมันเป็นความจริง อยูแลว
เลียนแบบธรรมชาตินั่นแหละทุกอยาง แตอุปกรณแที่ไมใชอาวุธ อยางเชน ตัวโคม ก็ใชไงตองถืองี้ไ ง
มันเป็นตามหลักธรรมชาติของมนุษยแ แตอยางเชน กระทง ถือตะคัน ถือพัด ถืออะไรอื่น ๆ เนี่ย มัน
สามารถสลับเพื่อความเหมาะสม แตถาอาวุธเนี่ยมันตองถือหลักตามความเป็นจริง ตามธรรมชาติของ
มนุษยแการใชอะไรอยางงี้ เขาเรียกจารีต การเอาคมไมเขาหาตัวอะไรงี้ นั่นก็คือจารีต เชนเราถือดาบ
เนี่ยก็คือเราจะไมเอาคมดาบเขามาก็ตองเอาคมออกไปขางนอก และอีกอยางเชน ทาชักแปูงเนี่ยจีบมัน
เขาใชไหม แตทีนี้ถาเรารําถืออาวุธปฺุบ เป็นชักแปูง เราก็ตองหักขอมือออกไปเอาคมงี้ไมได คือสรุปวา
ทฤษฏีที่ใชคือทฤษฏีธรรมชาติ ทฤษฏีความสมดุล แลวอีกอันหนึ่ง สรุปก็คือวาประสบการณแลวน ๆ
ประสบการณแที่สั่งสมทางดานนาฏศิลป
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นายฤทธิชัย ฝั่งนาค
ไมเหลืออะไรแลวอะ มีนิดเดียวที่จะพูดก็คือ เออ ก็คือในการสรางสรรคแทารําเทคนิคอีกอยาง
หนึ่งก็คือ ทาที่เราสรางสรรคแขึ้นมาเนี่ย เราอาจจะไมไดใชทาที่อยูในทามาตรฐานในทาแมบทในเพลงชา
เพลงเร็ว อาจจะเป็นทาที่เราคิดขึ้นมาใหมเนี่ย เรามีโอกาสในการคิดเราคิดไดเสมอ แต วาทาที่เราคิด
ขึ้นมาใหมเนี่ย มันตองมีความหมายใกลเคียงมีความสัมพันธแกับชุดการแสดงที่เราสรางสรรคแขึ้นมานั้น
และที่สําคัญคือเมื่อคิดทาใหมขึ้นมานั้นอะ เราตองมีขอมูลหรือวามีอะไรไปตอบใหคนที่เขาไมเขาใจวา
ทําไมตองใชทานี้ คือตองมีอะไรที่ไปอธิบายไดโปฺะเช฿ะชัดเจนนะครับ อันนั้นเราก็จะโอเคนะครับ อีก
อยางหนึ่งก็คือทาที่คิดมาใหมเนี่ยมันตองสื่อความหมายไดชัดเจนดวย อยางเชนทานกบินเนี่ย บินก็คือ
ตั้งมือ กระพือปีก ตบขอมือลงเนี่ ย ถาเกิดเราจะคิดขึ้นใหมเนี่ย เป็นทานกบินอีกอยางหนึ่งเนี่ย เราก็
ทําไดเพราะวามันสื่อความหมายใกลกัน แลวเราอธิบายใหเขาเขาใจได อีกประการหนึ่งก็คือทาเนี่ยมัน
ตองสอดคลองกับชุดการแสดงที่เราคิดขึ้นมาใหมนั้น เราตองเลือกทาใหเหมาะสมดวย การเลือกทาที่
สอดคลองกั นก็จะนําพาใหทานั้น น ะ สอดคลองราบรื่น อยางเชน สมมติเราทําระบําขึ้น มาใหมเนี่ ย
สมมติระบําที่เกี่ยวกับพื้นบานเก็บใบยาสูบ อะไรพวกเนี่ย แตเราใชทาใหญ ทาสอดสูง พรหมสี่หนา
อะไรงี้ มันไปไมไดกับชุดการแสดงของเรา เพราะฉะนั้นจริง ๆ เราตองเลือกตรงนี้ใหมันเหมาะสมดวย
นะครับ สวนของการแปรแถวอีกอันหนึ่ง ที่ยัง อยากจะพูดก็คือ การแปรแถวเนี่ย ปัจจุบันตองมอง
ออกเป็นสองอยางก็คือ แถวดั้งเดิมที่ครูบาอาจารยแเราไดคิดไว ตัววี ตัวกลม แถวหนากระดานอะไรเนี่ย
ที่เรารูจักกันแตปัจจุบันมีรูปแบบการแปรแถวขึ้นมาใหม เชนในการสรางสรรคแในงานสรางสรรคแ เชน
โมเดิลเขาจะมีกลเม็ดในการสรางสรรคแแถวและซุมไดอยางสวยงามเขาใชวุฒิอยางที่อาจารยแนิรมลพูดก็
คือเขามาผสม ถาเกิดวาเราเอาแถวเกาที่เรารูจักดีอยู แลวเนี่ยมาลองมาผสมผสานกับ รูปแบบแถวใหม
ที่เขาไดคิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก็คิดวามันนาจะลงตัวมากขึ้นนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตองดูความละเอียดให
มันเรียบรอยขึ้นดวยนะครับก็จะทําใหงานสรางสรรคแเราดูดีขึ้น

นางสาวเนตรทราย ย่อยพรมราช
ในเรื่องจํานวนผูแสดงนะคะ ถาอยางสมมติวาชุดนี้ถาเราตั้งเปูาไววา จะสิบคนหรือสิบสองคน
จะชายลวนหรือหญิงลวนอะไรอยางนี้อะคะ ถึงเวลาแสดงจริง ๆ ไมจําเป็นจะตองตามพื้นที่ขนาดไหน
เราจะตองดูงานที่เราจะไปดวยวา สมมติวาเวทีใหญไหม ก็อาจจะเพิ่มคนจากที่เราฝึกซอมไวตั้งแตแรก
อาจจะเป็นสิบสี่ สิบหก แลวแตคะ แลวแตสถานที่ที่เราจะไป แลวแตเวทีไมจําเป็นวาครั้งแรกเราจะเอา
แคนี้คน มันสามารถเพิ่มลดไดตามความเหมาะสมของแตละเวที แตสวนใหญเราคิดเวทีระดับกลาง พูด
ถึงวาไปแลวมันมีสวนนะ เพราะวาแปดคนมันก็สามารถแปรแถวไดเยอะนะ ระหวางหกกับแปดเนี่ย
แปดคนจะแปรแถวไดเยอะกวาหก แลวก็สวยกวา คือจํานวนผูแสดงเนี่ยมีผลตอการแปรแถวที่สวยงาม
อยูที่จํานวนหกกับแปด แปดถึงสิบสอง ถาเกินสิบสองเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องไฟ ชองไฟไมเทากัน (อ. เนตร
ทราย) งานสรางสรรคแนาฏศิลปสวนมากเรื่องจํานวนผูแสดงจะเลือกเป็นคู ถาในลักษณะเลขคี่ก็คือวา
จะตองมีตัวเอกอยูตรงกลาง

นางรัดใจ ศิริพงษ์
การใชเ ท า เทา เนี่ย เป็ นการนํ าไปสูแ ถวกับ ท ารํ า การใชเ ท าหนึ่ง ก็คื อ ทํา นอง แถวหน า
กระดานคุณจะไป เราก็ตองแตะไป หรือคุณจะสะดุดไป ๆ ขึ้นอยูกับดนตรีกอน จะย่ําก็ไดจะไสเทาเอา
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ก็ได แตวาสวนใหญแลวถาเป็นจังหวะนี้ เราจะไมไดสาด ถาอยางคือตองศึกษาศาสตรแการใชเทาในการ
เรียนนาฏศิลปไทยทั้งหมดเลยวาเทามีการใชเทาอยางไรอะไรบาง นาฏยศัพทแคําวาการใชกับเทาอะ
มีเยอะมาก เชน ย่ํา ซอย ย่ําซอย เอาวาเป็นเทคนิคของการใชเทาคือวาจะตองอยูบนพื้นฐานของ
นาฏยศัพทแทุกตัวจบ การใชเทาเราตองดูที่ความเหมาะสมกลมกลืนดวย เพลงพาไป เพลงพาเทาไป
เทคนิคการใชเทา ไมใชแคทํานองเพลงเป็นหลักอยางเดียวนะ คืออยูที่ที่เราจะไปดวย อยากไปถึงเร็ว
อยากไปถึงชาคํานึงถึงการแปรแถวดวย งาย ๆ ดูศรีสัช กอนหนาที่มันจะปาดไปแลวก็ไ ปถึงอยางนี้
อะนะ เมื่อกอนอยางนี้เคย ๆ เหมือนกับวามันไมทัน คือจะตองคํานึงถึงการแปรแถวการเชื่อมทา คือ
มันตองสัมพันธแกันหมด เสื้อผาหนาผม

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
การใชเทาก็คือการนําไปสูการแปรแถว สมมติแถวมันไกลมันก็ตองใชการวิ่งหรือการเคลื่อนตัว
เร็ว ๆ แตถาแถวมันแคสลับหนาหลังเนี่ย มันก็เคลื่อนตัวชา เชน การเดิน ย่ําเทาเดิน คือการนําไปสู
การแปรแถว เครื่องแตงกายก็มีผลกับการใชเทา เชนวิ่ง ไปแลวสไบจะไปพันกันระหวางไขวอยางนี้
ก็จะไมวิ่ง ถามวาวิ่งไดไหม วิ่งได แตตองวิ่งแบบไมหมุนตัวเร็ว ถาเป็นโจงกระเบนอา โจงมันวิ่งงาย
ก็ใชการวิ่งไดเพราะวาเครื่องแตงกายมันเอื้ออํานวยอยางนี้ใชไหม อยางสมมติวายืนเครื่องพระนางเนี่ย
เราก็จะไมวิ่งพันกันเยอะเพราะวามียอด มีทั้งยอดเครื่องก็หนัก มันตองสัมพันธแกันหมดอะ การคิดงาน
ของนาฏศิลปที่คิดขึ้นมาอะนะ ถาเกิดวาเราใสยอด หนึ่งเราจะตองคํานึงถึงความสงางามของพระราชา
ของราชินี ของเทวดา นางฟูา สิ่งที่สูงศักดิ์ แตถาเป็นชาวบานอยางนี้ มันก็จะสนุกสนานครึกครื้นได
อยางเชน สมมติวาจีนรัวจีนถอนหรือกฤษดาที่เราสไลคแเทา มันหมายถึงการที่เทวดาคือเขาลอยอยู บน
ทองฟูา ซึ่งมนุษยแอะมันไมมีลอย มนุษยแปกติ มันมีแตการเดิน การวิ่ง การถอยหลัง แตวาถาเป็น
เทวดานางฟูาเนี่ย ก็คือการประ ยก กาว ก็คือการเคลื่อนตัวอยางสงางาม แลวก็การลองลอยอยูบน
อากาศ เพราะฉะนั้นถาเกิดวาเป็น ไมไดเป็นเทวดานางฟูาเราจะไมใชการสไลดแเทาไปขาง ๆ นั่นคือการ
เลื่อนลอยเพื่ออยูบนทองฟูา บนสวรรคแ บนเมฆ คือการใชเทาก็จะตองใหสื่อความหมายเหมือนกับวา
ผูแสดง แสดงเป็นตัวอะไรดวย การใชเทาเนี่ย ผูแสดง ๆ เป็นตัวอะไรเนนมากเลยนะ อยางเชน
เป็นมา โขยกแบบมา เป็นไกก็จะตองลงปลายเทา หนักเบา

ครั้งที่ 5
รอบที่ 1
นายฤทธิชัย ฝังนาค
สํา หรั บ เทคนิ ค ในการออกแบบการแตง กาย การแต ง หนา การทํ า ผม ของการสรา งสรรคแ
ทางด า นนาฏศิ ลปเ นี่ ย ก็ใ นสว นตัว ก็ คิด ว า อั นนี้ เป็ น องคแ ประกอบที่สํ า คัญ อีก ส วนหนึ่ง ที่ ทํา ใหง าน
สรางสรรคแของเราออกมาดูมีคุณคามากขึ้นนะครับ งานนาฏศิลปตองยอมรับวาการแตงกายเสื้อผาหนา
ผมเป็นองคแประกอบที่สําคัญ ที่สามารถจะชวยในการดึงดูดใหคนอื่นมาสนใจงานของเรา ทีนี้ในการ
ออกแบบการแตงกาย เสื้อผาหนาผมของงานสรางสรรคแงานดานนาฏศิลปเนี่ย ผูสรางสรรคแเนี่ยจะตอง
ออกแบบงานเครื่ อ งแต ง กายให มั น สอดคล อ งนะครั บ ต อ งสอดคล อ งกั บ ชุ ด การแสดง ตรี ม หรื อ
จุดประสงคแ หลักที่ เราไดตั้ง เอาไว ที่เ ราไดวางเอาไว เสื้ อผา ที่ออกมาเนี่ ย จะตองมีความแม็ท แลว ก็
ใกลเคียงกับงานที่เราจะนําเสนอนะครับ เพราะวายิ่งเราออกแบบเครื่องแตงกายไดตรงคอนเซ็ปเทาไหร
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โอกาสที่งานของเราจะไปไดสูงเนี่ยก็มีโอกาสมากนะครับ เพราะฉะนั้นการใหความสอดคลองกันเกี่ยวกับ
การออกแบบเครื่องแตงกายกับชุดที่เราทําก็เป็นสวนสําคัญนะครับ ทีนี้ในการออกแบบเนี่ยมันก็ตองมี
หลายสวนดวยกัน เชน สีสันของชุดไมวาจะเป็นเนื้อผาหรือวากรรมวิธีในการแตงกายเนี่ย อันนี้ผูสราง
งานเนี่ยก็จะตองใสใจในรายละเอียดตรงนี้ดวย อยางเชน สีที่เราไดเลือกมาในการทําชุดการแตงกาย
ก็ตองดูวามันเขากับงานเราไดไหม มันฉูดฉาดเกินไปไหมหรือวามันอึมครึมไปไหม สีไ หนที่สามารถ
นําพางานของเราไปสูสายตาของผูชมไดดีเนี่ย อันนั้นก็จะเหมาะกับงานของเรา ฉะนั้นผูสรางงานก็ตอง
เขาใจตรงนี้ดวยนะครับ สวนของเสื้อผา วัตถุดิบตาง ๆ ที่นํามาตัดเนี่ย ในสวนตัวคิดวามันจะตองเป็น
วั ต ถุ ดิ บ ที่ ค อ นข า งที่ จ ะต อ งรวดเร็ ว ในการใส น ะครั บ มี ร าคาอยู ใ นราคาที่ ไ ม สู ง ไม ต่ํ า มากเกิ น ไป
การใชงานงายนะครับ เลือกเนื้อผาที่แบบคอนขางที่จะโอเค ก็จะทําใหง านของเราในการออกแบบ
เครื่องแตงกายเป็นไปไดดวยดีนะครับ ขอบคุณครับ

นางลออ น้อยวงศ์
เทคนิค การที่เ รื่อ งเครื่อ งแตง กาย แต ง ผม แต ง หน าเนี่ย นะคะ ถ าเราจะคิ ดชุด อะไรเนี่ ย
เราจะตองศึกษารายละเอียด ในยุคในสมัยที่เราจะคิดเนี่ยนะคะใหลึกซึ้ง ใหถึงแกนแทของเคาเพื่อที่เรา
จะกําหนดวาการแตงกายในสมัยที่เราคิดมันเป็นยังไง ไมวาจะเป็นสีของเสื้อผา ไมวาจะเป็นทรงผม
ไมวาจะเป็นอะไรใหมันเขากับยุคนั้นมากที่สุด ในกรณีบางครั้งเนื้อผามันอาจจะไมมีอยางนั้น บางครั้ง
เราก็อาจจะปรับเปลี่ยนใหมันใกลเคียงที่สุด เนื้อผาแลวก็สีนี่ก็สําคัญนะคะ และอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ
ที่สุดก็คือแบบ แบบวาสมัยนั้นเคาแตง ยัง ไง เราจะตองศึกษารายละเอียดทั้ง หมดเนี่ย เพื่อที่ใหเรามี
ขอบกพรองนอยที่สุดนะคะ ในเรื่องของทรงผมหรือการแตงหนาก็เชนกันนะคะ เราจะตองศึกษาวาใน
สมัยนั้ น ทรงผมเป็น ยังไง แมแต เครื่อ งประดับ แมแ ตดอกไม ที่เรานํามาติด ผมเนี่ย เราก็ ตองศึกษา
รายละเอียดของพวกนี่ดวย วาสมัยนั้นดอกที่เราจะใชนั่นนะ สมัยนี้ดอกเรามีหรือเปลา ถาไมมีใกลเคียง
ของสมัยนั้น เราเอามาใชไดหรือเปลา เราจะตองคิดถึงรายละเอียดตรงนั้ นดวยนะคะ การคิดสรางสรรคแ
ทั้งหมด ทั้งเรื่องเครื่องแตงกาย ทั้งเรื่องสีสันของเสื้อผา หนา ผม ถือเป็นรายละเอียด ถือเป็นขอสําคัญ
ของการคิดประดิษฐแสรางสรรคแเหมือนกันนะคะ

นางนิรมล หาญทองกูล
ก็ขอเสริมรายละเอียดของครูเอ ที่พูดเมื่อกี้อะคะ คือนอกจากศึกษาแลว เอามาเทียบเคียงแลว
ในสิ่งที่เราหาได แลวก็ทําใหมันมีเหตุมีผลแลวก็สามารถที่จะตอบโจทยแ กับสิ่งที่มันเป็นอยู เคาเรียกอะไร
มันเป็นตนแบบดั้งเดิมอยู อยางที่เห็นอะคะ ชุดของเทวีศรีสัชนาลัยอะคะ เดิมเลยคนที่เคาทําแบบนี่คือ
พี่อวนรับเสด็จอะคะ ทําแบบชุดนี้ออกมา เคาบอกวาเอามาจากเทวรูปที่อยูในพิพิธภัณฑแ จําไดวาพี่อวน
กอนจะออกแบบตรงนี้เคยพูดใหฟังอยูเรื่อยนะคะ กรอกหูอยูเรื่อย ๆ นะคะ มีหนังสือ มีอะไรมาใหดู
แลวจนพาไปดูรูปปั้น ในรูปปั้นของเทวรูปองคแนั้น อยางนี้อะคะ การทรงกระโปรง จริง ๆ แลวมันคือการ
นุง ผา แลวก็โรยชาย เคาเรียกอะไรอะ โรยเชิง ขางหนามากระทบกันเฉย ๆ มันเหมือนผาแขกอะคะ
เพราะวาเทวรูปนี่มันเป็นศิลปะที่มันนาจะมีตนแบบมาจากของอินเดีย ประมาณนั้นอะนะคะ ของศาสนา
ทางพราหมณแ ทางโนนอะ แลวแตละอยางที่เอาออกมา อยางไอตัวที่ระบายขางหนาที่ออกมาเนี่ย ก็
เหมือนกับผาที่มัดเอวไวแลวมันมี มันเป็นระบาย ๆ ทิ้งผาลงมาเฉย ๆ แตวาทรงกระโปรงก็ทําใหมันเป็น
เขาเชฟ เพราะวามันเป็นการเห็นบอดี้ เห็นรูปรางของนางรําเรา ซึ่ง เราจะโชวแ ในสวนของในตัว
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เทวรูปเองไมไดใสเสื้อ เราใชไทนแ เพราะวาตองการใหแนบเนื้อ ใหแทนการที่วาเทวรูปไมไดใสเสื้อ อยาง
ในทรงแมกระทั่งทรงศิราภรณแเอง ก็เอามาจากตรงนั้นเหมือนกัน มีใบเทศ มีการมวยขางหลัง คือตรงนี้
ลอกเลียนแบบมาหมดเลยจากเทวรูป แมกระทั่งรายละเอียดของสรอ ยเอี้ยว สรอยตัวเนี่ยอะคะ ไมใช
เป็นดอกตอกันเหมือนสมัยนั้น พี่อวนใหใชเป็นสรอยเอี้ยว คือหมายถึงเป็นโซลงมาเฉย ๆ เพราะบอกวา
ในสมัยนั้นใชเป็นเหมือนเชือก เหมือนอะไรที่มันไมมีลวดลาย กระทั่งลายที่ปักรัดสะเอวนี่อะคะ ยังปัก
เป็นลายเชือกควั่นเลยอะคะ มันเหมือนวาเป็นลักษณะของเชือกที่มัดไว นี่คือการเทียบเคียงมาใหเห็น
สีก็ใชมวง ใชชมพูเพราะวาในสมัยนั้นยอมดวยธรรมชาติ แตที่ใชมันเป็นผาไหม เหมือน ๆ กับวามันหา
ไดในพื้นถิ่นนั้นคนทําเอง อยางที่จะเทียบเคียงใหเห็นอะคะ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
สําหรับการออกแบบทรงผมและการแตงกายก็คือ ตองศึกษา สืบคนขอมูลในสิ่งที่เราจะทํา
ก็คือ ถามันเป็นระบําที่เกี่ยวกับทางประวัติศาสตรแ เราก็จะตองไปดูวา อยางที่อาจารยแลออ อาจารยแ
นิรมลว า ก็คือ ต องไปสื บจริง ๆ วา ในสมั ยนั้น เค าทํ าไร เคา เกลาผม หรื อเคาปลอ ยผม เราก็จ ะมา
ออกแบบเครื่ อ งแตง กายของเราใหส อดคล องกั บ หลั กฐานที่ ไ ดค น พบ จากนั้ น เราก็ นํ า มาลองทํ า ดู
อยางเชนมีอยูชุดหนึ่งก็คือ ระบําลีลาลายสังคโลก ซึ่งเราตองการที่จะสื่อสารถึง ตัวนกยูง นกยูงที่มีอยูใน
ลายนั้นดวย เราอยากจะเอาลายนกยูงมาประกอบเป็นผม ซึ่งถาเราเกลาผมปกติ มันจะไมสามารถติด
นกยูงไปบนผมนั้นได จึงตองหาวิธีการที่จะทําใหผมดานบนเนี่ ยแข็ง เพื่อที่จะใหนกยูงเนี่ยตั้งขึ้นมาได
สามตัว ตรงนี้ก็คือตองออกแบบเป็นพิเศษสําหรับดานบน ถาเราเกลาผมปกติซึ่งเราเคยเกลากันมา
ตั้งแตโบร่ําโบราณ คือทรงอวยพรที่เราเรียกงาย ๆ ถาทําทรงนั้นจะทําใหบังนกยูง ก็จึงออกแบบใหมัน
ยุบลงมาขางหนายุบลงมา สวนดานหลังทุยขึ้นเพื่อที่จะรับไอกอนที่มันจะแปะอยูดานบน ที่กลายเป็น
ผมมวยใหญ ๆ เพื่อเอานกยูงไปลอมมวยนั้น นั่นก็คือสิ่งหนึ่ง สวนเรื่องของศิราภรณแ เครื่องประดับบน
ศี ร ษะที่ เ ราเรี ย กว า ศิ ร าภรณแ อั น นั้ น ก็ จ ะต อ งดู ต ามยศศั ก ดิ์ ข องสิ่ ง ที่ เ ราจะรํ า อย า งเช น ถ า เป็ น
พระมหากษัตริยแ ราชินีเนี่ย จะใสอะไรเป็นยศเจาฟูาเจาแผนดินอะไรใสลักษณะไหน อยางเชน ใสจรหู
ไหม ใสรัดเกลาเปลว รัดเกลายอด คือเคามีชั้นของระดับยศอันนั้นอยูนะคะ สวนถาเราจะออกแบบ
ใหม ใหมเลย ซึ่งไมเคยมีปรากฏมากอน เราก็อยางที่บอกก็คือ ตองศึกษาขอมูลเรื่องของเครื่องประดับ
ก็ดูที่ตรีม ตรีมของสิ่งระบําที่เราสรางก็อยางเชน สรอยคอ เคาควรจะระยาไหม มันก็ไมควร ถาเป็น
สรอยที่เป็นชาวบานเคาจะใสอะไรมันก็ตองลดลง ลดฐานะ ลดความอลังการลง มีสรอยตัวไหม ก็
ตองสืบคนสืบดูอะนะคะ

นางมัชฌนันทน์ สืบสายจันทร์
จากในการที่เราประดิษฐแชุดการแสดงนะคะ สวนประกอบที่สําคัญตั้งแตหัวจรดเทา เราก็ตอง
เริ่มตั้งแตการแตงหนา ทําผม เครื่องแตง กาย ซึ่ง จากตรงนี้เป็นสวนที่สําคัญ ทุก ๆ อยางเลยนะคะ
เริ่มจากยุคสมัย ถาสมมติวาเราจะคิดชุดใดชุดหนึ่ง เราก็ตองใหรูลึกรูจริง ขอมูลฐานขอมูล ถาเราได
เนื้อหาฐานขอมูลที่แนน ความผิดเพี้ยนของความเป็นมาของแตละชุด แตละยุคสมัย ก็จะไดเนื้อหาที่
ถูกตอง แลวพอเราประดิษฐแเสื้อผา เครื่องประดับ ก็จะไดตรงกับคอนเซ็ปยุคสมัยที่เราจะนํามาสวมใส
ของผูแสดงนะคะ ไมใชเอาอันนี้ชุดนี้ควรจะสวมเสื้อผาแบบไหน ยุคสมัยไหน ถาเราทําผม แตงหนา
เสื้อผา ใหมันไปในทิศทางเดียวกัน ตรงนี้ก็จะเป็นสวนหนึ่งที่ทําใหชุดการแสดงของเรามีจุดเดน แลวก็
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เป็นเอกลักษณแของชุดการแสดงนั้น ๆ นะคะ แลวก็ที่สําคัญ คืออยางวัสดุที่ใชประดิษฐแ คื อ ณ เวลานั้น
เราก็จะประดิษฐแตามชวงที่เคานิยมเหมือนตอนที่เราคิดประดิษฐแทารําลีลาลายสังคโลก เราก็จะวาดลาย
เสนลายไร ซึ่งชวงนั้น ณ จังหวะนั้น เราไดชางที่วาด จากอาจารยแอยูที่อาชีวะ คือตรงนั้นเรานํามาปฺุบ
มันเป็นอะไรที่ใชเลยที่คอนเสร็ปที่เราตั้งวัตถุประสงคแ หรือวาตรีมของเราที่เราจะคิด แตพอหลังจากนี้
ปฺุบ นองคนนั้นก็ไมไดอยู พอเราจะประดิษฐแชุดตอไปปฺุบ เราก็จะเริ่มที่จะแปลง เริ่มที่จะกลาย อยาง
นอยก็คือ บุคลากรที่มีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญในเรื่องที่เราจะประดิษฐแ ไมวาจะเครื่องประดับหรือ
เครื่องแตงกาย ตรงนี้ คือตอไปเราก็ตองมองไปอีกไกล ๆ แลวก็แตละชุดของเราที่เราเคยประดิษฐแมา
ตรงนี้จากเทาที่ประสบการณแที่ของวิทยาลัยเราไดประดิษฐแขึ้นมา ตอนแรกเราจะประดิษฐแ กันนุงอะไรให
อลังการ ที่จะวิ ลิศมาหรา แลวจะความละเอียดออน ความเรียบรอย หลังจากนั้น การใชง านหรือ วา
โอกาสที่เรานําไปใชมันก็จะไมได ดวยเวลาหรือดวยชวงที่เราจะนําเสนอ มันก็อาจจะมีปัญหาบาง ตรงนี้
เราก็เอาจุดดอยมาปรับใหมันดีขึ้น จากที่นุงยาก ๆ สลับซับซอนจากระยิบระยาแลวก็

รอบที่ 2
ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
สําหรับเมื่อกี้ที่คางอยูก็คือ เรื่องของเครื่องประดับ เครื่องประดับก็คือ อยางที่บอกไวในทายก็
คือ ไดดูตรีมนสิ่งที่เรากําหนดไวนะคะ คืออยางสรอยคอ ตางหู ก็ดูฐานะของการแสดง ฐานะของตัว
ละคร ตัวระบําที่เราจะสราง ชาวบาน นางใน พระมหากษัตริยแ อะไรงี้ หรือเจาฟู าเจาแผนดิน เคามี
สรอยตัวไหม สรอยตัว ถาเป็นชาวบานกับคนในราชสํานักมันก็ยอมจะแตกตางกัน สวนเหนือ กลาง
อีสาน ใต สรอยตัว หรือเครื่องประดับมันก็ยอมจะแตกตางกันเชนกัน อยางเชน ทางใตมีเศรษฐกิจที่
ดี เคามักจะใชเครื่องทอง ทางเหนือเงิน แรธาตุเงิน

นายฤทธิชยั ฝังนาค
ของผมนะครับ ขออนุญาตตอจากเมื่อกี้ ที่พูดถึงเรื่องการออกแบบเครื่องแตงกายไวนะครับ ทีนี้
เทคนิคอีกอยางหนึ่งของผมในการออกแบบเครื่องแตงกายที่คิดวานาจะใชไดก็คือวา เมื่อเราดูงานที่เรา
สรางสรรคแออกมาแลวเนี่ย เราตองดูเกรดงานของเราดวยวา งานที่เราทําเนี่ย สมมติวางานสรางสรรคแ
ของเราเนี่ยที่เราจะสรางสรรคแขึ้นมาเนี่ย มันอยูในกลุมภูมิปัญญาพื้นบานหรือในกลุมราชสํานัก เมื่อเรา
จัดกลุมอยางนั้นไปแลวเนี่ย โอกาสในการที่จะสรางสรรคแเครื่องแตงกายหรือแมกระทั่งเครื่อ งประดับเนี่ย
มันก็จะตีกรอบใหเราแคบเขามาอีกหนอยนึง แคบเขามาอีกหนอย เราก็สามารถคิดหรือสรางสรรคแการ
แตงกายหรือวาเครื่องประดับไดตรงโจทยแตรงนั้นไดมากขึ้น ครับอยางเชนเมื่อกี้ที่มีพี่ ที่พี่พูดวาตองดูยุค
ดูสมัยดวย อันนี้ก็ตองสําคัญนะครับ แตทีนี้วา เราดูยุคดูสมัยแลวเนี่ย เราจะไปเอาของโบราณมารอ ย
เปอรแเซ็นเลยไดไหม มันก็ไมไดใชไหม มันก็ตองบางสวนมันก็ตองปรุงแตงขึ้นไปใหมันรวมสมัยใหมันนา
ดึงดูดขึ้นมากขึ้น ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเทคนิคอีกขอนึงนะครับที่นาจะใชไดดีนะครับ แลวก็อีกอยางหนึ่ง ถาเกิด
วาผมไดสรางงานที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบาน หรือระบําที่เกี่ยวกับพื้นบาน ชนบท พื้นเมืองเนี่ย ผมคิด
วา ผมจะสรางสรรคแเครื่องประดับและเครื่องแตงกายที่วัตถุดิบมาจากธรรมชาติ จะทําใหงานเรามีคุณคา
แลวก็แม็ทกับงานเรามากขึ้น เชน อยางที่เราเคยเห็นระบําพัดใบพอของทางใต เคาก็มีการนําใบพอของ
ทางใตมาทําเน฿าะ แพรวาเคาก็ใชผาพื้นถิ่นแพรวาที่เคาทําเน฿าะ ปัจจุบันนี่ก็เห็นมีหลายชุดนะครับที่
นําเอาวัตถุธรรมชาติมาแปรรูป อยางเชน กะลา อยางที่เราเห็นวาไมมีคุณคาเลย แตวาเคามาทําใหม ทํา
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มาเจียรเป็นสรอย ทํามาเป็นเข็มขัด ซึ่งมันก็เกเ มันก็เขาทาดี เพราะฉะนั้นก็ตองดู ดูตรงนี้ดวย ถาเกิดมัน
ออกมาแลวแม็ทกันมันก็จะทําใหงานเราเนี่ยดี ดีมากขึ้นนะครับ แลวก็ที่สําคัญ อีกอยางหนึ่งก็คือ การ
สรางสรรคแตรงนี้ การแตงกายเนี่ย ไมวาจะเป็นการแตงกายหรือเครื่องประดับเนี่ย คือผูสรางเนี่ย จะตอง
ใสใจในทุกรายละเอียดนะครับ ไมใชวาฉาบฉวยวาหยิบอันนั้นมาก็เอา อันนี้มาก็เอาใส ๆ ไป ไมได ทีนี้
เมื่ อ คนที่ เ ค า มาดู ง านเราอย า งลึ ก ซึ้ ง แล ว เนี่ ย มั น จะทํ า ให ง านเราดู ไ ม มี คุ ณ ค า เลย อย า งเช น ผม
ยกตัวอยางของการออกแบบเครื่องแตงกาย ศิ ราภรณแของโขนสมเด็จฯ เนี่ ย เคาละเอียดมาก เมื่อมาดู
ใกล ๆ หรือมาดูกรรมวิธีจะเห็นเลยวาแตละชิ้นกวาเคาจะไดมาเนี่ย มันมีคุณคามาก เพราะตรงนี้ถาเกิด
เราใสใจตรงนี้เนี่ยงานมันก็จะออกมาดีนะครับ เพราะฉะนั้นก็ตองดูตรงนี้ดวยครับ ขอบคุณครับ

นางลออ น้อยวงศ์
ตอจากเมื่อกี้เน฿าะ ของพี่ก็พูดถึงเรื่องเมื่อเราคิดสรางสรรคแเสร็จแลว พูดถึงเรื่องเครื่องแตงกาย
ตาง ๆ แลวเรียบรอยแลว เราตองกําหนดถึงวัยของผูแสดงดวยเน฿าะวาการแสดงที่เราคิดเนี่ย มันจะเป็น
หนุมสาววัยแรกเริ่ม หรือวาเป็นวัยไหน ถาสมมติวาเราคิดแบบศิลปาชีพ คิดแบบเอาภูมิปัญญาทองถิ่น
มานี่เน฿าะ ยกตัวอยางเชน เหมือนเราทําฟูอนทอซิ่นตีนจกของเราเนี่ย มันจะมีชุดใหญกับชุดเล็ก
แตถา ชุดเล็กก็จะเป็นสาว ๆ แรกเริ่มเหมือนไมคอยมีฐานะเทาไหร เราก็จะใสผาแถบใสไรปกติธรรมดา
นี่แหละ สรอยเครื่องประดับเราก็จะใชเหมือนกับงาหรือกระดูกอะไรประมาณนี้แหละมาแทน พอวัยที่
สาวขึ้น มาที่เ ราจะรื่ นเริ ง สวยงามเนี่ย เสื้ อ ผ าเค าก็ จ ะงามขึ้ น สวยขึ้ น เครื่ อ งประดับ ก็ จ ะดู ดี ขึ้ น
เหมือนกับเป็นสาวรื่นเริง เหมือนกับไปงานรื่นเริงเนี่ย แตพอชุดเล็กเราเนี่ย เป็นกลุมที่เหมือนกับเพิ่งเริ่ม
คิดประดิษฐแ เคาเรียกไร วิธีการ กรรมวิธีที่เราจะทํางานเนี่ย มันก็ไมสวยงามเทาไหร เมื่อเราทําอะไร
เสร็จเรียบรอยแลว เสื้อผาเราเสร็จเรียบรอยแลว เพราะฉะนั้นมันตองสวยงามทั้งหนาผม เครื่องแตงกาย
และเครื่องประดับ คนสมัยแตกอนวาเคานิยมอะไร อยางของที่เราคิดทอซิ่นเนี่ย คนสมัยศรีสัช เคา
นิยมทองใชไหมคะ เราก็จะใสเครื่องประดับเป็นทองหมด แตอาจจะเป็นทองจริง ทองชุ บ ทองสัมฤทธิ์
อะไรก็แลวแตเราเอาใหคลายที่สุดนะคะ ทีนี้ในเรื่องของรายละเอียดอื่น ๆ เนี่ย กําหนดรายละเอียด
อื่น ๆ เราก็จะตองมาดูวาสมัยสุโขทัยของเราสมัยศรีสัชนั่นหนะที่เคาประดิษฐแเครื่องทองของเคามันมี
ลายอะไรบาง ถามวาเราจะเอาทองจริง ๆ มาทําไดไหม ไมได เราก็ทําใหคลายใหมันคลายที่สุด แตลาย
พวกลายพวกอะไร เราก็จะตองนํามาเลียนแบบนะคะ เหมือนชุดหลังสุดที่เราคิดขาวตอกพระรวง เราก็มี
การคิดนําเอาขาวตอกพระรวงมาทําเป็นเครื่องประดับ ใหมันเป็นสีดํา เนนสีดําเขาไว ถาถามวามันเป็น
ขาวตอกจริ งหรือเปลา เราก็ไมแ นใจ แตทํา ใหมันคลา ยคลึง ที่สุด สวนรายละเอียดพวกนี่ เราก็ตอ ง
กําหนดรายละเอียดตาง ๆ ของเครื่องประดับสมัยนั้น นะ วาขาวตอกพระรวงเนี่ ย รูปลักษณแของเคา
จริง ๆ และเป็นรูปสี่เหลี่ยม หลังจากที่เราเอามาเจียรแลวจะเป็นรูปหลังเตา ก็ไดเป็นหยดน้ําก็ได แลวแต
เราก็คิดสรางสรรคแของเราขึ้นมาเอง แตทั้ง นี้ทั้งนั้นแลว เรานาจะสัมพันธแกันอะคะ ความสัมพันธแวา
ตั้งแตเครื่องประดับ ผม หนา แลวก็ สีสันของเสื้อผา มันนาจะกลมกลืนกัน มันนาจะแม็ทกัน ไมใชวา
เสื้อสีหนึ่ง ผานุงก็ไปอีกสีหนึ่งและการแตง หนาเราก็ตองแตง แบบใหมันดูเนียนที่สุด ไมใชแตงแบบ
เฉี่ยวๆใชไหมคะ ผมก็เหมือนกัน ถามวาเครื่องประดับศีรษะเราจะมีไหม ถามีเราจะใชดอกไมหรือเป็น
ศิลา
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นางนิรมล หาญทองกูล
ก็จะตอเรื่องนี่อะคะ เมื่อกี้พูดคางอยูเรื่องการยกตัวอยาง เรื่องการสรางชุด เครื่องประดับ
หรือศิราภรณแอะไรตาง ๆ ของศรีสัชนาลัย มันดวยสี ทําไมถึง เลือกสีมวง พี่อวนบอกวา สีมวงมัน
เหมือนสีที่ยอมธรรมชาติและก็ใกลเคียงสุด คือมันออกสีทึม ๆ สมัยกอนนี่ใชธรรมชาติเป็นตัวยอม
ก็คือ มันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ใหมันงายขึ้น แตไอที่กันโปฺบาง หรือใหมันเป็นตัวแทนก็คือแทรกพีช
ไปเพื่อที่สะดวกในการเคลื่อนไหว ในการที่จะรํา ทีนี้ มีอยูอันนึงที่มีการเปลี่ยนแปลง ยุค แรกเลยที่เราใช
ชุดแรกเลยที่ใชก็คือกรองคอ ตัวนี่อะคะ ตัวนี้จะเป็นชิ้นเดียว เป็นแผนเดียวแลวติดกันเป็นปื้นเลย
แลวก็ทําเป็นรูปคอ ทีนี้ก็ปรากฏวามันก็ไมสะดวกอะ ไมสะดวกในการที่จะรํา พอเคลื่อนไหวเสร็จมันก็
กระโดดขึ้ น กระโดดลงเพราะว า มั น ไม มี ข อ ต อ เค า ก็ เ ลยมาเปลี่ ย นเป็ น ข อ ต อ แบบนี้ ใ ห มั น นาบไป
เพราะฉะนั้นเวลาเรายกแขนทําทาอะไรอยางนี้ อันนี้บางทีความที่วาเราเลียนแบบมาจากตนแบบบางที
มันก็ไมสะดวก มันก็ตองมีการมาปรับ คอย ๆ ปรับกันไป แลวอยางเชนสีของลีลาลายสังคโลก ตอนที่
เราไปนําเสนอเนี่ย เคยมีคนทวงวา วาสีมันจืดไปไหมเวลามันขึ้นไฟหนะ เราใชสีเขียวไขกา ฉะนั้นเรา
ตอบไดวา ทําไมสีลีลาลายสังคโลกมันถึงไดออกมาเป็นสีเขียวออน ๆ ประมาณนั้น เราบอกวาสีนี้คือ
สีเขียวไขกา ตอนที่เราทําอะนะ เราอุตสาหแไปถึงแพร เพื่อที่จะใหเคายอมไลสีขึ้นไปจากเขียวเขมจน
มาถึงเขียวไลขึ้นมา แลวก็เป็นเขียวไขกาเป็นพื้นใหญตรงกลาง มันคือสีของสังคโลกที่ใชในสมัยกอนแลว
ก็ที่มีหลักฐานหาได ทีนี้ถามวาพอถึงขึ้นบนเวทีเวลาไฟมันสองปั๊บเนี่ย มันจะออกมาคลาย ๆ แบบโทน
ขาว ๆ แลวสีออน ซึ่งก็มีคนดูหรือวามีคนทวงมาวา มันดูมันไมคอยโดดเดนเทาไหรบนเวที นี่ก็คือ
อันหนึ่งที่บางทีเราตอบได แตวามันไมถูกใจ หรือมันไมเขาตา พอเราอธิบายไดในเชิงของงานวิชาการใน
เชิง วิจัยวา เราทําเพราะวาของเดิมเคาเป็นแบบนี้ ซึ่งเราก็ตอบได ก็เลยเงียบไปดวยเรื่องนี้ แตแลว
บัง เอิญดวยชุดที่เราออกแบบของลีลาลายสัง คโลกเหมือนกันเราทําเป็นกระโปรงบานเฉย ๆ ซึ่ง มั น
เหมื อ นกระโปรงแม็ ก ซี่ เหมื อ นกระโปรงราตรี เหมื อ นชุ ด ราตรี เราก็ บ อกว า จริ ง ๆ แล ว เรามี
จุดประสงคแเพื่อจะโชวแลาย พอเวลาเราเขียนลายมันก็จะไดเห็น เนี่ยอะคะนี่ก็คือมีการแอ฿บมา

นางมัชฌนันทน์ สืบสายจันทร์
ต อ จากเมื่ อ กี้ น ะคะ คื อ ความชํ า นาญ หรื อ ความเชี่ ย วชาญในการวาดลวดลายลงไปใน
เครื่องประดับหรือวาการออกแบบแตละสวนประกอบของเครื่องประดับ เครื่องแตงกายนะคะ ตรงนี้
ถาชวงที่เราคิดประดิษฐแมันมีชางที่ชํานาญการหรือเชี่ยวชาญอยูตรงนี้ เราก็จะไดชิ้นงานที่ถูกใจและก็
เป็นเอกลักษณแของเราจริง ๆ พอหลังจากนั้น เทาที่ผานมาพอชุดแรกเราเริ่มใชงานเยอะ ก็เริ่มเสื่อม
ใชไหมคะ การที่จะประดิษฐแชุดใหมขึ้นมาทดแทนชุดเกาที่ เราใชงานจนไมไหวแลว อยางระบําศรีสัช
หรือลีลาลายสังคโลกเนี่ย อยางการใชสีหรืออะไรมันก็เริ่มเพี้ยนไป ก็จะทําใหชุดแตงกายของเราก็เริ่มที่
จะกลาย ความเป็นเอกลักษณแหรือจุดเดนที่เราเคยตระหงาน อยางชุดศรีสัชนี่เป็นที่เลื่องลือเลยวา
สุโขทัยนี่ชุดเป็นที่ประทับใจของพระเทพฯ ซึ่ง เป็นความภาคภูมิใจของเรา และมันเป็นจุดเดนที่ไ ป
ตรงไหนเราก็ยิ้มหนาบาน แตหลังจากนั้นสีไทนแมันเริ่มเขมไป หรือมันก็เริ่มขาดใชดวยความตรงนี้ มันก็
เป็นอุปสรรคอยางหนึ่งที่ เราอนุรักษแไ วซึ่ง เป็นจุดเดน ตรงนี้มันก็ตองกลายไป ตองทําใจอยูที่ยุคสมัย
เนื้อผาสีนี้มันก็ไมสามารถผลิตมาได มันก็จะกลาย อันนี้ก็คือปัญหาและจุดดอยอีกจุดหนึ่งที่เราเริ่มทํา
ใหชุดการแสดงของเราอาจจะเพี้ยนไปบาง หรือความโดดเดนหรือเอกลักษณแที่เราตั้งมั่นของเราไว มันก็
จะกลายไปตามยุคสมัยนะคะ และอีกอยางหนึ่งเทาที่สังเกตแตละวิทยาลัยนาฏศิลป แมแตของเราเอง
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ชุดแตละชุดของเรา ทุกชุดมันจะมีเอกลักษณแและความเป็นอัตลักษณแของแตละชิ้นงานมันบงบอกถึง
การรวมพลังและก็เนื้อหาสาระที่มันเป็นเอกลักษณแและความมีจุดเดนตรงนี้ มันก็จะทําให พออยางแต
กอนเรื่องแถวสุโขทัยมาปฺุบตองมีทารําที่ปาด ตองปาดเขาเปลี่ยนตําแหนงเปลี่ยนแถว หลังจากที่เราได
ไปเห็นของที่อื่น การแปรแถวของเราก็เริ่มมีมากขึ้น จากประสบการณแก็ชวยใหเราไดคิดชิ้นงานได
มากขึ้น

รอบที่ 3
ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
สําหรับการที่เราออกแบบเครื่องแตงกายมาแลว จากการคุย การสืบคนประวัติเนี่ย ก็จะมี
การรางภาพ รางโคลงขึ้นมา ใหมันเป็นเหมือนตุ฿กตาใหทุกคนเห็นภาพพจนแ แลวก็จะมีการแกไขแบบ
ในสะเก็ดนั้น จากนั้นเราก็จะนํามาลองตัด ลองหยิบผา มาทําในสิ่งที่เราสะเก็ตที่เราคิดไว อยางเชน
ยกตัวอยาง ระบํากําแพงเพชรบุรีศรีวิมลาศนแ เราไปเห็นเทวรูปองคแหนึ่งซึ่งเป็นการนุงผาแบบแหวก ๆ
ทุกคนเห็ นแต ดานหนา ของเทวรูปนั้ น ซึ่ง หลัง ของเทวรูปนั้ นจะติดกั บกํา แพงไมมี ใครสามารถเห็ น
ดานหลังของเทวรูปได ก็ใชวิธีการหลับตาแลวคลําไปหนาเทวรูปทีละคนแลวก็หลับตา แลวก็เอื้อมมือ
ไปวาขางหลังของเทวรูปจะเป็นอยางไร ภาพทุกภาพยี่สิบคน คนทุกคนยี่สิบคนก็จะไปหลับตาคลํา ๆ
ออกมา แลวมันก็จะบอกวามันไมใชวิธีการนุงผาแบบวิธีการที่เราเห็นมากอน ฉะนั้นจึงมาลองออกแบบ
การนุงผาใหมโดยการจับจีบขวางผาซะอยางนั้น ซึ่งปกติในเดิมของโบราณมาจะเป็นการนุงตามแนวตั้ง
ของผา แตระบํานี้ จากที่ทุกคนไปจับเทวรูปองคแนั้นมาแลว ทุกคนก็ขวางผาแลวก็จับจีบ มันสองชาย
ผาแลวก็มาโอบผูแสดงแลวก็จับทวิสดานหลัง เพราะทุกคนรูสึกวาดานหลังของเทวรูปจะเป็นแบบทวิส
จะมีแนวไหล ๆ ลงมา ก็มาออกแบบหลายครั้ง ลองนุงหลายครั้ง ลองเย็บกันหลายครั้ง นุงแลวมันไม
สําเร็จก็ใชวิธีการเย็บเนา จนสุดทายเนี่ยเกิดการชํานาญจึงไมตองมีการเย็บเนาอีกตอไป พอหลังจาก
การที่เราออกแบบของเคาแลวเนี่ย ก็ตองมาดูวาเราออกแบบไปแลวเนี่ย ผูแสดงจะสามารถรําไดจริง ๆ
ไหม พอเย็บตรงนี้มันจะติดหรือเปลา พอมันติดเราจะตองหาทางแกไขมันตอไป เรื่องของการใชงานอีก
เหมือนกัน ถาเราออกแบบเครื่องประดับหรือเครื่องแตง กายที่สวยงามมากเลย แตความคงทนไมมี
ความแข็งแรงไมมี ถาเราใชบอยมันก็ทําใหโอกาสตอไปเราจะใชไดนอยนะคะ ศีรษะของระบําศรีสัชซึ่ง
เราคิดวาเราจะสื่อถึงเจดียแทรงพุมขาวบิณฑแ ระฆังคว่ํา แตพอมองไปปฺุบ ศีรษะนั่นคือเห็นเลยเป็นเจดียแ
ไดเลย เห็นสวยงาม ฝรั่งเห็นก็คือสื่อสารไดถึงระบําศรีสัชไดเลยจริง ๆ ถึงมองเห็น เคาเป็นเจดียแจริง ๆ
แตเ ราจะทํา ยังไงไม ใหเ จดียแ กลายมาเป็น เจดี ยแอยู บนหั วเรา กลายเป็ นเครื่องประดับ สว นใบเทศ
ที่พี่อวนออกแบบมาตามหลังแลวพอมาใสจริง ๆ แลวมันเวอรแไป มันก็ตองกดลงมา คือตามหลักฐาน
เคามีใหเราเห็นแตใสแลวมันไมสวยเลยอะ ทํายังไงเราตองหุบมันเขาไป ยัดมัน หุบเขาไปอะไรอยางนี้
สังคโลกจากครั้งที่ไปพรีเซนที่นครศรีธรรมราช จําไดวาไปดวยก็คือ ในทางนาฏศิลปบอกวาสีจืด แต
ในทางของนักโบราณคดีบอกวาสมบูรณแมาก เพราะวาสีสามารถสื่อใหเห็นถึง ทุกอยางที่เราคิดเลย
รํากลางคืนได รํากลางวันได รําบนเวทีได รําบนที่แจงได และก็คือสื่อถึงเคามองเห็นเราเป็นสังคโลก
เลย แตวามันอาจจะขัดกับหลักนาฏศิลปวาสีมันออน แตวาในทางโบราณคดีคนที่เห็นคนที่สะเก็ ดภาพ
คนวาดภาพเนี่ย เคาบอกวานี่คือสังคโลก
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นางมัชฌนันทน์ สืบสายจันทร์
จากที่เราคิดเครื่องแตงกาย เครื่องประดับ ทรงผม ตรงนี้เราก็ตองมองไปที่จุดที่วาผูที่จะสวม
ใสเครื่องประดับเครื่องแตงกายที่เราคิดมาเนี่ย รูปรางสรีระเราตองใหสมดุลกัน ไมใชวาเราออกชุด
สําหรับคนที่รูปรางสูงโปรง พอถึง ณ เวลานั้นไมมีก็เอาเตี้ยตันมา มันก็จะทําใหจุดเดนหรือเอกลักษณแ
ของชุดเนี่ย ดอยไป ตรงนี้ก็มีปัญหาเหมือนกัน ซึ่ง ตอนที่ออกแบบคือมองวาคนที่ใสเนี่ย อยางศรีสั ช
สัง คโลก กํา แพงเพชรนี่โ ชวแกั น เต็ ม ที่เ ลย แต สุ ดท ายมาถึ ง ณ เวลาที่ ป ระชากรของเราที่เ รามี อ ยู
มันเลือกไมได คือเด็กรุนนั้ นอาจจะเตี้ยตันไปก็ทําใหความสงาและคุณคาของเครื่องประดับ เครื่อง
แตงกายมันก็จะดอยลงมา ดวยความพรอมของประชากรของเราที่มีอยูที่จะใชงานในแตละยุคแตละ
สมัยนะคะ ถาเราจะออกกึ่ง ๆ กลาง ๆ ไปปฺุบ พอเด็กอีกรุนหนึ่ง เด็กรุนใหมอยางนี้ อยางม. 3 เนี่ย
สูงทั้งนั้นเลย พอตอนนี้จะเอาไปรํามังคละ รําประทีปทองที่ใสโจงกระเบนเหมือนแบบยาวเป็นจิ้งเหลน
อยางหนูสูงแลวพอไปใสโจงกระเบน มันก็อื้อหืมนะคะตรงนี้ แลวการใหสีสันของชุดมันก็มีสวนสําคัญ
ถาเราเขาใจในความหมายหรือจุดของสีแตละสีเ นี่ยวามันใหอารมณแไหนยังไงบางหรือความขลังของชุด
อยา งข าวตอกพระรว งของเรา เราก็จ ะเนน ออกที่สี ขรึ ม ๆ เพื่ อที่ จะได ใช เป็ นความเขม แข็ ง ความ
หนักแนน มันจะสื่อใหคนที่ไดเห็นไดชม ไดรูความหมายของมันก็ชวยในการสื่อความหมายและความ
เป็นมาของการแสดงชุด ๆ นั้นไดนะคะ อยางกําแพงเพชรก็ประมาณวาศิลาแรง สีอิฐ แตจริง ๆ แลว
เราอยากไดสีสมแบบอิฐ แตดวยความจํากัดของวัสดุซึ่งเราคนหามันไมได ขอจํากัดหลาย ๆ อยาง การ
ใหสีหรือตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราสื่อใหผูชมไดรับรูวาความหมายของสีบอกอารมณแ ความเป็นมาของระบํา
ชุด ๆ นั้น ชุดการแสดงแตละยุคสมัย เพื่อรอยเรียงออกมาได

นายฤทธิชัย ฝังนาค
ขอเพิ่มเติม ขยายเติม นิด ๆ หนอย ๆ นะครับ จะไดชวยกันใหมันละเอียดขึ้น ในเรื่องของสีชุด
นะครับ หัวขอแรกเลยนะครับ ก็อยางที่พี่พูดหนะ ถูกแลวครับ คือเราก็ตองดูดวย ทีนี้วาการออกแบบสี
เสื้อผาการแตงกายเนี่ย ตองเขาใจวาในสมัยกอนเนี่ย ฟืนไฟ แสงเสียง มันไมคอยมี คนที่สรางงานตรงนี้
มาก็เอาสีใหมันฉูดฉาดวาคนดูไกลรอยเมตร เห็นก็ยังโอเค เขาใจนะครับ แตปัจจุบันนี้ในการสรางสรรคแ
งานเนี่ย ผมวาองคแประกอบในการจัดการแสดงแตละครั้งคอนขางจะพรอม เมื่อทุกอยางพรอมแลวเนี่ย
การออกแบบเครื่องแตงกายเนี่ย โดยเฉพาะสีสันเนี่ย ก็ตองดูใหมันซอรแฟลงจากอดีตแลว และตองให
มันแม็ทกับชุดการแสดงของเราที่สรางสรรคแนั้น ๆ ปัจจุบันนี้สีที่คอนขางจะไดรับการยอมรับมากที่สุด
เลยเนี่ย คอนขางจะเป็นสีที่ออกแนวคลาสสิก คื อ ไมฉูดฉาดหรือวาไมบางเกินไป อยูในระดับกึ่งกลาง
เนี่ย จะคอนขางที่จะเป็นที่นิยมนะครับ จะคลาสสิกเนี่ย ก็คือการเลือกสีเนี่ยก็คอนขางที่จะมีความสําคัญ
นะครับ ทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือ ในสวนของการออกแบบเสื้อผาออกมาเนี่ย ก็ตองดูดวยวา ทรวดทรงของผู
สวมใสเนี่ย ตองออกแบบมาใหพอดี เราก็พูดกันตรง ๆ เลยวา ออกแบบมาใหญไป ใสแลวมันเทอะทะ
อันนี้มันก็ไมสะดวกในการรํา คนดูก็ไมคอยจะชอบ จะชื่นชมสักเทาไหร เพราะฉะนั้นการสวมใสที่เขารูป
เขาทรงมันก็จะชวยใหงานเราดูสวยงามมากขึ้น แตก็อีกนะครับ ปัจจุบันในการสรางสรรคแง าน เรา
คอนขางที่จะแบบทําไซตแมาตรฐานมาดวยงบประมาณที่จํากัด ไซสแนี้ 8 ชุด ไซสนี้ 8 ชุด เพราะฉะนั้นก็
เป็นหนาที่ของผูที่จะนําเสนอผลงานนั้น ๆ ที่ตองคัดสรรผูแสดงใหมันแม็ทกับชุดตรงนั้นหนอย แตอีก
อยางหนึ่งก็คือ ในการออกแบบเสื้อผา ผาที่จะเอามานุงเนี่ย ถาเกิดเป็นไปได ถาเกิดเรามีการลงลวดลาย
ที่เขากับชุดที่เราคิดจะทําใหคนดูเขาใจงายยิ่งขึ้น อยางเชนสังคโลกของเราเนี่ยก็มีลวดลายมีอะไรใชไหม
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ครับ นําพาคนดูไปสูจุดประสงคแของเราไดงายเลยนะครับ แลวก็ในสวนของการแตงหนา ผูที่จะออกแบบ
การแตงหนาก็ตองดูวา หน าที่เราแตง ออกมามันเป็นหนาอะไร หนาระบํา หนาโขน หนาละคร มันมี
จารีตในการแตงที่แตกตางกันอยูแลว เพราะฉะนั้นการเลือกใชใหถูกตองก็จะทําใหดียิ่งขึ้น

นางลออ น้อยวงศ์
ของพี่ก็จะเสริมเหมือนกันเน฿าะ เครื่องแตงกายหรือวาการแตงหนาของเราเนี่ย เมื่อเราคิดเสร็จ
แลวเรานาจะยอนกลับมาหาหลักความจริงอยางเชน ทอซิ่นตีนจกของเราเนี่ย เชน ขาวตอกพระรวง
เราเนี่ย การแตงกายของเราเนี่ย ทุกยุคทุกสมัยเราสามารถแตง เหมือนเดิมได สีสันเราสามารถเลือก
ไดเลย เพราะวาเรายอนกลับมาหาหลักความจริงเห็นไหมคะ แต ที่ชุดที่มันมีก็คือ ชุดที่เรายกตัวอยาง
อยางเมื่อกี้ อยางเชน ชุดสังคโลกเนี่ย มันเหมือนเราจินตนาการไง พอเราจินตนาการวาสีมันจะตอ งไล
จากสีออนมากลางมาเขม ลายผานั้นจริง ๆ แลวที่เราคิดไวเราจะตองตัดผากอน ตัดผาถุงกอนแลวคอย
ไปเพนลาย ปรากฏวามันไมไดมันไมทันเราก็ตอง ไปเพนทแกอนแลวก็ไปตัดชุด มันเหมือนกับจินตนาการ
ไง แลวมันก็ไมตอกันไมเชื่อมกัน แมแตหอยขางเนี่ย ถามวาจริง ๆ แลวมีไหม เราไมมี แตเราคิดวายุคนั้น
นะ มันมีหอยขาง เราก็เอาหอยขางของสุโขทัยมาทํา ใชผาอะไรคะ แพรจีน ไหมแพรจีน มันเป็นเหมือน
จินตนาการไง พอเราจะทําชุดที่สองมาเนี่ย มันก็ไมเหมือนของเดิมแลว แมแตลวดลายนั้นหนะ ที่เรา
วาดลวดลายของสังคโลก ลายดอกเบญจมาศอะไรตาง ๆ ก็ไมไ ดแลว เพราะวาคนวาดก็ไมอยูแลว
ยายไปแลว สีเสื้อผาก็ยังไมเหมือนเดิมเลย ถามวาเครื่ องประดับศีรษะเราเนี่ย นกยูงเคยมีตัวใหญ 1 ตัว
แลวตัวเล็ก ตัวเล็ก ๆ สรุปแลวเหลือตัวเล็ก 3 ตัว แลวจะไมมีแลวดวย มันเหมือนกับเราจินตนาการ
พอเราจินตนาการแลวมันก็ไมได ถูกไหมคะ การคิดชุดสําคัญที่สุดวาตองยอนกลับมาหาหลักความจริง
วาหลักความจริงมัน ตอใหกี่ยุค ๆ หาปี สิบปี ยี่สิบปี เราตองแตงเหมือนเดิม มันจะเป็นเอกลักษณแของ
เราไง เหมือนกับวาอันนี้ เราคิดวามันยังคงเป็นเอกลักษณแอยู ก็คือพวกนี้ ไทนแเนี่ยสีมันไมไดแลว ถามวา
สวยไหม มันไมสวยมั นดูเหมือนบานนอกอะ มันไมคลาสสิคอะ มันแปรนไปหมดเลย แมแต กระโปรง
ศรีสัชอะ ถามวาสมัยแตกอนตองนุงเอวต่ํานะคะ ใตสะดือนะคะ เพราะวาเราจะโชวแลวดลายของผู
แสดงนะคะ แตปัจจุบันนี้ เด็กเราเอวมันไมมีแลว สมัยแตกอนเนี่ยสะโพกเรา 35 เดี๋ยวนี้เด็กเอว 35 เรา
ตัดเป็นอยางนี้ เด็กใสเป็นอยางนี้แลว มันก็เลยเหริน แลวก็แมแตอีทวิทเนี่ยมันก็ยังไมไดเหมือนเดิมแลว
มันก็จะแข็ง ๆ บอกไมถูกแลว แตชุดทุกชุดทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ตองอิงจินตนาการเรานั่นแหละ

นางนิรมล หาญทองกูล
มีวิธีการนุงผาของกําแพงเพชร กําแพงเพชรที่รุงเลาใหฟังวาทุกคนไปคลําดูไอขางหลังอะ ทีนี้
จริง ๆ แลวเนี่ย ทุกคนคลําแตวาทุกคนก็ยัง ไมสรุปวามันเป็นอะไร แตเราไดแบบจริง ๆ มาจากครู
พิไ ลโฉม แบบตัวนี้ ครูพิไ ลโฉมแตง จําไดวาแตง ไอแหมมอัจฉราตอนมาเล นนางเสือง แสงเสียงที่นี่
ครูพิไลโฉมแตงแบบนี้ เราเห็นครั้งแรก ในเมื่อพอเราคลําแลวมันก็ยัง หาขอสรุปไมไ ด วามันจะเป็น
ยังไงแน แตวาตรงที่ครูพิไรโฉมแตงตรงที่แหมมแตงอยูเป็ นนางเสืองตรงนั้นอะ มันจะมีแบบวามันเป็น
ริ้วไง มั นเป็นริ้ว ๆ ลงไง แต มันดูเหมือนขางหนามัน ใช คืออย างของกําแพงเพชรอะ เรารูแหละ
เหมือนชากังราว คือถาสืบหลักฐานจริง ๆ แลว ประวัติศาสตรแทางสุโขทัย กําแพงเพชร ศรีสัช เรายัง
เป็นผาริ้ว ๆ เป็นริมริ้ว ๆ ออกมา แตวาเรานึกไมออกวา ไอทําใหผามันเป็นริ้วเนี่ยจะนุงยังไง สุโขทัย
ของรุนของหมอมแผวก็จึงทําเป็นชั้น ๆ เคาออกแบบใหเป็นชั้น ๆ แลวถ าเราออกแบบใหมันเป็นชั้น ๆ
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มันก็ไปซ้ําเคาแลวไง ทีนี้ก็เริ่มพอมาศรีสัชเราเนี่ย ทํายัง ไงใหมันเป็นริ้ว ตามที่เราเห็นภาพ ภาพมัน
เป็นริ้ว แตเราไมไดเห็นวาเคานุงยังไง เพราะวามันเป็นรูปปั้นเป็นไรมาแลวอยางนี้ เราก็จึงใหมันเป็น
ริ้ว ๆ อยางนี้ พอถึงกําแพงเพชรก็เชนกัน ไมอยากใหซ้ําอยางนี้ ไมอยากใหซ้ําสุโขทัย แตวาผาเราไปจับ
มามันก็ยังเป็นริ้ว ทั้งขางหนาขางหลัง ขางหนาก็ริ้ว ขางหลังก็ริ้ว เพราะวาขางหลังไมใชเรียบถามัน
เป็นเรียบเราก็จะโอบผาเลย แตนี่ขางหลังก็เป็นริ้ว เพราะฉะนั้นวิธีการที่เมื่อเห็นวามันเป็นริ้ว จะนุงผา
ยังไงใหมันเป็นริ้วหนา ริ้วหลังเทานั้นเอง เหมือนกันอยางศรีสัช เห็นแตตรงนี้มันเป็นริ้วจริง ๆ ก็เห็น
เทวรูป แตขางหลังเขาเรียบ เราก็จึงไมมีขางหลังศรีสัชที่มันเป็นขยัก ๆ แตวาอยางของกําแพงเพชร
จะนุงผาตามแบบของครูหรือเปลาไมรู รูแตวาขางหลังเป็นริ้วแน ๆ เป็นริ้วลอยลงมาเนี่ยแน ๆ แตวามัน
เป็นปูนเป็น ภาพปั้น เราไมสามารถที่จะไปแกะของเขาออกมาได จึงตองเลียนแบบหาวิธีการนุงผาให
ขางหลังเป็นริ้วได เพราะอาจจะมีความคิดของเดิมวาเขาเคยทําอยางนี้ แลวก็มาจับใหมใหมันเป็นริ้ว
อยางนั้น

ครั้งที่ 6
รอบที่ 1
อ. รัดใจ
พูดถึงการแสดงที่เราจะคิดสรางสรรคแขึ้นใหมเนี่ย เราเคยพูดถึง เรื่องของภูมิหลัง ที่เราจะเอา
มาถึง ตนแบบนะคะ แลวก็เราคุยถึงเรื่องจัง หวะ เรื่องแสงนะคะ ที่ในการแสดง วันนี้เราก็มาเนนอีก
ครั้งนึงนะคะ ในเรื่องของจังหวะเพลง ปกติเนี่ยที่เราเห็นเพลงทั่วไปเลยคะ ไมวาจะภาคไหนเราจะ
สังเกตวา เขาจะออกมาชากอนแลวก็จะเร็วกลางเพลง แลวก็จะจบดวยชา ทีนี้ถาเรามีการคลีเอ็ทใหม
มันเป็นไปไดไหมคะวา เราเราใจมาแลวก็มาตอนกลางก็มาชา แตมันก็ไมเคยเห็นเน฿าะเพราะปกติ มัน
ก็เหมือนการเยื้องยางออกมาในเรื่องของการจัดรูปแบบวาเราจะไปทางไหนของการบรรเลงเพลงอะคะ
สมมติวาการแสดงของเราพูดถึงศิลปาชีพ เราก็ตองออกมาวาเขาไปทําอะไรมา อยางชุดของทอซิ่น
ตีนจก เขาก็จะกลาวกันตั้งแตแรกเลยนะคะ ในเรื่องของการเก็บไหม เก็บฝูาย การทอ แลวก็มารื่นเริง
สนุกสนานกันตอนหลังวา เสื้อผาที่เขาไดดัดแปลงไดประดิษฐแมาเนี่ย มันสวยงามมาแบบนี้ ทีนี้จังหวะ
ใหมที่เราจะคิดเพลงของเรามาแบบนี้เนี่ยเราก็ตองดูวา ของเราเนนอะไร

นางลออ น้อยวงศ์
ก็ขอเสริมอาจารยแรัดใจนะคะ เมื่อกี้ที่พูดถึง รูปแบบการออกมา การทารํา การแปรแถวอะไร
เนี่ย เสริมจากอาจารยแรัดใจ แตทั้งนี้ทั้งนั้น ทารําเราเนี่ยก็จะยึดทางดนตรีเป็นหลั ก 1 หอง มันก็จะมี 7
จังหวะใชปฺะคะ ถาเราจะเปลี่ยนครึ่งหนึ่ง ก็คือจังหวะที่สี่ เราก็จะเปลี่ยนเพลง นอยครั้งที่เราจะลักไก
หมายถึงวาลักจังหวะ นอยครั้ง นอยเพลงที่เราจะลักจัง หวะ แตสวนมากเราก็จะนับตามจังหวะของ
ดนตรีนั่นแหละ คือ 1 หองมี 8 จั งหวะ ตามนั้น สวนวาแตละทาเราอาจจะมี 16 จัง หวะ แลวแตกี่
จังหวะ กี่หองของเพลงที่เคาแตงมาใหเรานั่นแหละ เราก็จะยึดตามนั้นอยางเชน ระบําเทวีศรีสัชนาลัย
ของเราพอตอนหลัง ตอนทาจบเรานับ เรานับจนเกิดความเคยชิน จนพอตอนหลัง มาอาจารยแ
บัณฑิตบอกวาเราตองเพิ่มไปอีกครึ่งหนึ่งเพราะวามันจะจบทอนของเคาแลวถึงจะแทงมือเขาใชไหมคะ
ทีนี้เราก็มาสะดุงขึ้นนั่นหนะ ใหเด็กนับจังหวะ แตพอเรามาคุยกับนักดนตรีอาจารยแบัณฑิตเคาก็มาซอม
เคาก็มาบอกวาเราหนะผิดนะ คุณตองเพิ่มไปอีก 4 จัง หวะ ใหมันหมดหองของเคา ทีนี้ความที่วา
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เรานับ เราสะดุงขึ้น 12 เพราะตอนแรกเป็น 8 เราก็ตองเพิ่ม เพื่อที่มันจะแทงมันก็จะหมดหองของเคา
พอดี เราก็นับเอาตามความเคยชินของเราจริง ๆ มันก็ไมถูกเราก็ตองยึดของดนตรีเป็นหลักเน฿าะ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
ทาหลักเนี่ย ถาสังเกตความสัมพันธแของทาหลัก กับดนตรีเนี่ย ทาหลักจะอยูในทายหองที่ 7 8
แตระหวาง 1 – 6 จะเป็นทาเชื่อม ทีนี้ในความคิดของหนูก็คือ การใชทาเชื่อมเนี่ย ระดับของมือเราเนี่ย
หนูเอาทาเชื่อมที่เป็นมือเนี่ยนะในทาเชื่อมของมือเนี่ย หรือทอนแขนดานบนเนี่ย จะอยูในตําแหนงของ
ทาหลัก เชน เราจะเป็นทาตั้งวงบน เราจะมวนจีบใหมันเป็นวงบน ทอนแขนดานที่ติดกับหัวไหล
เราเนี่ย จะอยูในระดับวงบนจะไมมีการขยับจะยกขึ้นหรือวายกลง มันจะไปเฉพาะทอนแขนดานลางกับ
ปลายนิ้ว เชน ทาเฉิดฉิน เฉิดฉินทาหลักของเขาเนี่ย วงมือซายจะอยูระดับปากนะคะ มือขวาจะอยู
เป็นวงเทิด อันนื้คือทาหลัก แตกอนที่มันจะเป็นเชื่อมเนี่ย มันจะตองเป็นทาที่วามือซายจีบเขาหาระดับ
ปากเนี่ยแหละ แตพอเราพลิกมือปฺุบ พอมวนขอมือไปปฺุบเนี่ยมันจะไปเฉพาะสวนดานลาง แตอี
ทอนบนมันจะไมมายกแลวก็ขึ้น อันนี้นาฏศิลปเรียกวา นาฏยศัพทแ แตถามันพวกพื้นบานก็จะเป็น
พวกสาว ๆ มันก็จะเป็นทาธรรมชาติ

นางสาวเนตรทราย ย่อยพรมราช
ขอเสริมเรื่องของจังหวะอะคะ ที่ครูเอบอกวาเราตองฟังดนตรีกอนอันดับแรกเลย คือถาดนตรี
เขาแตงมายังไงเราตองฟังไอเดียมันจะเกิดหลังจากที่ตองฟังดนตรีแลว วาชวงนี้มันจะชา อุ฿ย ชา เราจะ
มาซอยเทา ถี่ ๆ ๆ อยางนี้มันก็ไมได มันก็ตอง ขยั่นเทาใหย่ําใหตรงจั งหวะ แตจะย่ําแบบ 1 2 3 ยก
หรือวา 1 2 3 กระทุง อะไรงี้อะคะ มันก็ตองฟัง 1 จังหวะเลย ตองฟังดนตรีอยางเดียวเลยคะ ถึงจะ
มีไอเดียการเกิดการย่ําเทาการใชเทา แลวก็แยกอยางที่ครูรุงบอกวาระบํามาตรฐานกับพื้นบานอะคะ
อยางของอีสานอะเห็นชัดเพราะเขาจะกระโดดเขาจะอะไรมันจะชัด อยางจัง หวะละทามันก็เลยดู
เขมแข็งอยางกั๊บแก฿บอะคะ กั๊บแก฿บมวยโบราณอะไรอยางงี้ ทั้ง ที่ดนตรีชาแตทําไมทารํามันเขมแข็ง
อะไรงี้อะคะ ดวยลักษณะการใชพลังดวยอะคะ บางทีการคิดทามันก็ตองดู ๆ ดวยวาของพื้นบานของแต
ละถิ่น แตของเรามันคอนขางจะทํายาก อาจจะไมเป็นอยางนั้น ของเราจะเนนหวาน ๆ

นางสาวรติพัทธ์ ศิริพงษ์
การคิดทารําตองขึ้นอยูกับทํานองใชไ หมคะ ไมใชคิดทาอยางที่ครูกาแฟบอก แตพอมาฟัง
เพลงกลับเป็นเพลงทํานองที่มันหวานก็เลยไมเขากัน เพราะฉะนั้นทํานองของเพลงเป็นหลักสําคัญ คือ
เราก็จะตองยอนกลับไปวา เราก็ตองไปบอกจุดประสงคแใหกับนักดนตรี อยางมังคละเภรีไงคะ หนูรูมา
วาความเขมแข็งของกลอง เราก็สงเลยใหผูชายโชวแ พวกเราก็จะอยูประกอบดานขางนะคะ แลวก็
ดนตรีเขาก็ไดใจมาเลยคะ มีหนาทับมีอะไรมาใหเขาแสดงทา
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รอบที่ 2
นางรัดใจ ศิริพงษ์
ในเรื่องของรํามาตรฐานหรือวาสรางสรรคแ แตถาเราคิดวามันเป็นมาตรฐานมันก็ตองออกมา
แบบหวาน ๆ นะคะ อยางเพลงที่เราจะคิดใหม คือ ระบําโกมุท ซึ่งเราก็ไดฟังเพลง มันก็จะอิงมาจาก
ทางขอมนะคะเพราะวามีจังหวะหนาทับ พอเพลงที่ออกมามันเชื่องชา แตวาในทารําที่ออกมามันก็แข็ง
คือเราไมไดมีมือไม จะกดเอว กดไหล อาจจะมาแบบประเภทที่เป็นรูปปั้นมาเลยหรือวาอยางไรนะคะ
แลวก็ชวงกลางเพลงก็จะเร็วขึ้น ก็จะเนนความสนุกสนานแลวก็เราใจกับผูชม แลวในชวงทายก็จะเป็น
รําแบบชา ๆ แลวก็เขาไปสูขบวนของการจบเพลง ถาเรามาคิดใหมวามันจะตองยึดแบบนี้ไหมนะคะ
ถาเป็นระบําที่เกี่ยวกับศิลปาชีพเนี่ย มันก็จะเนนเรื่องการสนุกสนาน ตอนทายก็จะเนนแบบรื่นเริง แต
ถาเป็นรําที่เป็นมาตรฐานมันก็เหมือนจะเป็นแบบฉบับ ตามชาไปหาเร็ว

นางลออ น้อยวงศ์
สวนการแปรแถวเนี่ย มันก็จะมีหลากหลายมีหนากระดาน แถวเฉียง เฉียงไป ทางไหน แถว
เฉียง แถวตอนลึก แถวสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน พอตอนจบมาเราก็จะเขาซุม สวนมากตอนจบเนี่ยเพลง
เขาซุมไมคอยจะมีหรอก มันจะมีตอนจบ ซุมเราจะเป็นยังไงละ ซุมกี่คน ขางหนาจะกี่คน แลวแถว
เรานะ ความสวยงามของเรามันก็จะอยูที่การแปรแถว บางทีทารําเรามันก็ซ้ํา ๆ แลว ใชปฺะคะ แถว
สมมติวามันมี 8 คนอีกดานหนึ่งก็จะเป็นแถวเฉียง อีกดานหนึ่งก็จะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอะไรงี้
ก็แลวแต วาเราจะคิดยังไง ใหมันหลากหลาย เพราะทารําเราก็มันก็หนีไมพนจากทาของแมบทใหญ
ทาของระบําสี่บทนะคะ เพราะเราก็ไมรูจะจินตนาการอยางไงแลว ในการเคลื่อนแถวเราจะเก็บมือ
เราจะไมเกะกะ จะมีทาเชื่อม ก็คือสมมติเราจะไปทากลางอัมพร มันจะมีนอยครั้งที่เราจะไปทากลาง
อัมพรเลย มันก็จะเกะกะใชไหมคะ มันเป็นทาสูงอยางนี้ เราก็จะเก็บเป็นทานางนอนเป็นอะไรอยางนี้
เคลื่อนมือไป เราก็จะเคลื่อนมือไปเพื่อนําไปสูทาตอไป ไมจําเป็นวาจะตองเป็นทาอะไร แตมือกับเทา
จะตองสัมพันธแกัน เราก็ยึดหลักตามนาฏศิลปไทยเรานี่แหละก็คือทารําเราสวนมากเราก็เอามาจากของ
แมบทใหญ ทารําระบําสี่บทเป็นหลัก แตสวนทาเชื่อมเราก็เอาในเพลงชาเพลงเร็วเหมือนที่บรมครูเขา
บอกใหเรานั่นแหละ ทานก็บอกมาเราก็เอาตามนั้นนั่นแหละ แตถาเป็นระบํามาตรฐานนะแตถาเป็น
ศิลปาชีพเราก็เอาความสะดวก เราก็เอาตามอันนั้น

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
เหมือนอยางเอายกตัวอยาง อยางเชนที่เราทําขาวตอกพระรวง คือครั้งนั้นนะที่เราคิด เราคิด
วามันเป็นหิน มันตองมีความแข็ง หิ นพอแตกออกมามันจะเป็นเหลี่ยม เพราะฉะนั้นแถวเราจะเป็น
เหลี่ยมที่เราเคยพูดไปเมื่อ 6 ครั้งที่แลว เราก็พูดมาแนวนี้ตลอด ทีนั้มันจะมีอยู ชวงหนึ่ง ที่เรามีความ
ตองการในการที่จะเปลี่ยนเครื่องดนตรีแลวจําไดวา อาจารยแบางทาน บอกวามันเป็นไปไมไดที่จะเอา
ดนตรี ต อนแรกเราคุย กัน ถึงเรื่อ งกลอง เพราะเราจะโชวแว าความหนัก แนน คือ เราต องการความ
หนักแนน อยากใหเห็นวาผูชายที่จะมีความเขมแข็ง ออกรบ มีความฮึกเหิมอะไรอยางนี้อะ ก็คือ
อยากไดใหญกวานั้น ทีนี้มันตองกลาที่จะเสี่ยงกลาที่จะตองเปลี่ยนคือ ในวงดนตรีนี้มันไมใชกลองทัด
ทุกคนก็ระดมความคิดกันวามันควรจะเป็นกลองอะไร ก็เสนอเป็นกลองทางเหนือ กลองสะบัดชัย
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กลองอะไรที่เขาตีตอนออกรบ ตีตอนที่อยูในวัด อะไรอยางงี้อะ ทีนี้ทุกคนก็เสนอกลองนั้น กลองนี้
สุดทายมาจบที่กลองทัด แตนักดนตรีในความขัดแยง ในความถูกตองของวงมันผิดแนนอน แตในเมื่อ
เราจะสรางสรรคแเราตองกลาที่จะแลก กลาที่จะทําลองดูกอน แตพอทําแลวมันกลายเป็น โอเค มันก็
ตองมาสรางประวัติศาสตรแของดนตรีกันใหมวา เพิ่มมาในสมัยรัตนโกสินทรแตอนยุค พ.ศ.2558

นางสาวเนตรทราย ย่อยพรมราช
อยางกลองยาวอยางงี้ กลองยาวของเรากับนครสวรรคแอยางงี้มันแตกตางกัน อยางนครสวรรคแ
เขามีการตอตัวบิดตัวซึ่งมันอาจจะมาจากจีนจากพวกแขกเจาอะไรอยางงี้ อันนั้นใชพลังเยอะกวาเราแน
เปรียบเทียบงาย ๆ เชนกลองยาวสุโขทัย กับรําเถิดเทิงเน฿าะ ของภาคกลางกับของนี่อะ มันจะตางกัน
เลย ของเราก็จังหวะหวาน ๆ ชา ๆ เนิบ หัดดูการย่ําเทา สังเกตการย่ําเทาการอะไรงี้ ถึงจะเป็นกลอง
ยาวก็จริง แตของเราไมดุดัน ไมแบบไม ดุดัน ไมเ ราใจมากอะไรงี้อะคะ แลวการเทาของเรา มันจะ
เรียบสมูทละมุมละไมกวา แตมันก็จะสังเกตไดวา ก็คือการใชพลังของเราอะ ใชนอยกวา นอยกวาทาง
นครสวรรคแ กวาเถิดเทิง มันก็สังเกตจากดนตรีเหมือนกันนะ ดนตรีของเราอะ ทํานองหนาทับหรือวา
หนาจังหวะกลองเนี่ย เขาจะไม ปฺะ เพิ้ง มันจะไมรุนแรงรวดเร็ว

นางสาวรติพัทธ์ ศิริพงษ์
ในการสรางสรรคแงานบางทีเรามีความคิดแปลกใหมอยากคิดใหมทําใหมแตทั้ง นี่ทั้งนั้น ก็ตอง
ยอนไปอีกอะคะวา วัตถุป ระสงคแของเราต องการอนุรั กษแหรื อสรา งสรรคแ แบบใหม แลว อนุรัก ษแ
อนุรักษแในยุคไหนตองทําความเขาใจใหเป็นเสนเดียวกันอะคะ บางครั้งพอยึดยุคสมัยวาเป็นสมัยสุโขทัย
ก็จะตองมีเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตรแมาเป็นกรอบในการสรางงานทั้งของนาฏศิลปและของดนตรี และ
ถึ ง เราสร า งสรรคแ แ บบประยุ ก ตแ บ วกอนุ รั ก ษแ เ รายึ ด ท า มาตรฐานเราด ว ย เราก็ มี ท า มาตรฐานเรา
พวกพรหมสี่หนา กลางอัมพร จีบมวน จีบโนนจีบนี่ พูดถึงเราไมเคยทิ้งนะ เราอนุรักษแดวยนะ

ครั้งที่ 7
รอบที่ 1
นางรัดใจ ศิริพงษ์
ที่วาอัตลักษณแของสุโขทัยนะคะเราเห็นอะ ถาสมมติวาจํานวนคนเยอะอยางเบญจรงคแ ทารํา
เราจะไมคอยเนนแถว แตวาจุดสุดทายของไอนั่นก็คือรูปเบญจรงคแที่ทําเป็นโถ อยางกําแพงเพชรบุรี
ศรีวิมลาศนแ อันนี้จะทาเป็นทารําเป็นกําแพงเขยง จะเป็นรูปพระยืนเขยง คือเรียนแบบมาจากเทวรูป
เลยคะ อันนี้ก็คืออัตลักษณแของเรา ฉะนั้นถาระบําชุดใหมที่เราจะคิดมาเนี่ย พอเรารูขอมูลวามันเป็น
อะไรเราก็ นาจะดึงมีเอกลักษณแเฉพาะของเราของระบํานั้นนะคะ สวนใหญจะรูเลยวาเออ อันนี้เป็น
กําแพงเพชรนะ อันนี้เป็นลีลาลายสังคโลกอะไรอยางนี้นะคะ

นางสาวเนตรทราย ย่อยพรมราช
แลวถาตอไปอะคะ ชุดใหมที่เราจะทําระบําโกมุทที่เราคิดกันวาจะทํานะคะ อัตลักษณแโกมุท
ตอนนี้ยังไมลงตัววาโกมุทของเราจะเป็นดอกบัวหรือทรงพุมขาวบิณฑแ ถาตรงนี้เราสมมติ เราพุงเปูาไป
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ที่พุมขาวบิณฑแ เราก็ระบําที่เราสรางสรรคแขึ้นอะ การแปรแถว ดวยทารํา อาจจะมีการปรับใหเป็น
เหมือนทรงพุมขาวบิณฑแก็คือปรับใหมีอัตลักษณแไ ด คือ หนึ่ง คือ เสื้อผากับทารําอะคะมันจะได ทั้ง แถว
เสื้ อ ผา ท า รํา มั น จะได เป็ น อัต ลั กษณแ เฉพาะของระบํา นี้ อะค ะ ที่ สํา คั ญ ตอ งรูจุ ด มุง หมายกอ นว า
จุดมุงหมายของเราชุดการแสดงนี้คืออะไรมันถึง จะทําไดอะค ะ ในอัตลักษณแของท ารํา เรื่องทารําก็
สําคัญ การแปรแถวใหเป็นรูปราง อัตลักษณแจะเกิดก็ตอเมื่อเรารูจุดมุง หมายของระบําชุดนั้น แต
อัตลักษณแของเรานะที่เราทํามาทุกรุนอะนะ อัตลักษณแของเราเวลาเราประดิษฐแอะ เทาที่ผานมาเราจะ
ยึดอารยธรรมของดนตรีสุโขทัยเราใชไ หมล ะอยางเชนดนตรีที่ใชเราใชวงโบราณเป็นเครื่องดนตรีสมัย
สุโขทัย ก็เหมือนกันอะ มือ เพลงแรกที่เราคิดวามันเป็นอัตลักษณแของเราคือไอระบําศรีสัชที่เราทํามือ
เหมือนปรางคแหังสัสยะหัสตแอะ คือเราทํามือเหมือนระบําสุโขทัย หมายถึงวาเอานิ้วหัวแมมือไปจรดกับ
ขอสุดทายของนิ้วชี้

นางวัลยา สุขภัฎ
อัตลักษณแอีกตัวหนึ่งก็คือการทําเทาแบบเขมร มันจะมีทาอยูในแบบเขมร เพราะวาของศรีสัช
มันมีมเหสี แบบเขมรขอขยายความนิดหนึ่งคือ ยืนตรงแลวก็เอาสนเทาแนบไปที่ขอเทา แลวมือก็ยัง
เป็นอัตลักษณแคือทํามือแบบสุโขทัย ก็อัตลักษณแของเพลงที่เราประดิษฐแไง ยึดพวกรูปปั้นเทวรูป แบบ
เทวรูปของในวัดชางลอม กําแพงรอบ ตามกําแพง มันมีกําแพงนะ ใหรูวาเทาประมาณนี้ มือเป็นไง
แลวก็อะไรอีกอะ ระบําที่เป็นจินตนาการก็คือ ระบําสังคโลกก็มีอัตลักษณแของเพลงก็คือ เราจะเนน
เนนลวดลายในการวาดถวยสังคโลก ทีนี้ทารํามันก็จะออกมาตามลักษณะอยางเชน ทานกบิน แลวก็
จะมีทาใหรูวาเออทานกบินมันอยูในถวยสังคโลกนะ ทาปลาวายน้ํามันก็จะมีทาอยู ทานกยูง แลวก็
ทาปลา ปลาที่อยูรอบ ๆ ตรงจาน อัน นี้คืออัตลักษณแที่เราคิดขึ้นวา เออนี่เป็นลักษณะของสุโขทัยนะ
อะไรอยางงี้ แลวก็รําขาวตอกพระรวง ขาวตอกพระรวงนี่ คือเราเนนความอยูยงคงกระพัน ถาเรา
มีคลองแลวเราจะอยูยงคงกระพันใชไหม ทาที่ออกมาก็จะออกมาแบบตอสูเขมแข็งกัน เป็นทาตอสู
ระหว างผู ช ายอั น นี้ คือ อั ต ลัก ษณแ ข องเพลงแต ล ะเพลงที่ เ ราคิด ขึ้ น แล ว มีร ะบํ าอะไรอีก อะ ระบํ า
ประทีปทอง อัตลักษณแคือ อันนี้คือจุดมุงหมาย จุดมุงหมายคือระบําประทีปทองเนี่ย เราตองการบูชา
พระแมคงคา เราก็จะตองมีสิ่งที่เราบังคับก็คือ ตองมีการถืออุปกรณแกระทงสําหรับบูชาพระแมคงคา
ทีนี้ทารําเนี่ย ทารําอะไรก็แลวแต ก็ใหมันสวยงาม แตจะตองเนนวามือคุณเมื่อถืออุปกรณแแลวเนี่ย
ตองถือตอนทุกทา แตทารํามันจะเนนไปในสายน้ํา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
สําหรับการสรางอัตลักษณแสําหรับระบําชุด ๆ หนึ่งเนี่ยมันจะตองสืบเนื่องมาจากหลักฐานที่เรา
คนพบ เราจะตองมองใหเห็นให ไดวาในภาพนั้น นะ คือถาเราสรางทารําขึ้นมาตามจินตนาการเนี่ย
มันตองทําใหคนดูนึกถึงในสิ่งที่เราสราง อยางเชนเมื่อคราวที่แลวที่เราพูดคางไวเ รื่องของเมืองศรีสัชนา
ลัยวาฝรั่งคนหนึ่งเขามาดูแลวพูดวา เมื่อเห็นระบําเทวีศรีสัชนาลัย ทําใหเขาเห็นอุทยานประวัติศาสตรแ
ศรีสัชนาลัยจริง ๆ
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นายฤทธิชัย ฝังนาค
ในสว นของผมนะครั บ ก็ คือ การกํา หนดอัต ลัก ษณแ ใ นชุ ดการแสดงสรา งสรรคแ เนี่ ย ที่เ ราจะ
สร า งสรรคแ ใ นแต ละชุ ด เนี่ ย อั ต ลั ก ษณแ ก็ ถื อ เป็ น ส ว นสํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให ก ารแสดงเราเนี่ ย ชั ด เจนขึ้ น
เพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยในการสรางสรรคแงานเนี่ยคือผูสรางสรรคแงานจะตองมีความรูแลวก็ตองเขาใจเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันวาอัตลักษณแคืออะไร หาความหมายหาจุดยืนใหไดกอน พอเรามีความรูในเรื่อง
ของอัตลักษณแใหชัดเจนแลวเนี่ยทุกคนมันก็จะออกมา เพราะฉะนั้นตองมีความรูความเขาใจในเรื่อง
ของอัตลักษณแกอน ในลําดับที่หนึ่งที่นี้มันจะเกิดไดเนี่ย ในสวนตัวของผมนาจะมีออกมาจากที่สําคัญ
ประมาณสามสี่ประการดวยกันก็คือ อัตลักษณแ เนี่ย มันจะออกมาจากวัตถุประสงคแ หรือตรีม หรือ
คอนเซ็ป ชุดสรางสรรคแที่เราจะสรางสรรคแขึ้นเนี่ย อยางเชนศรีสัชของเราเนี่ย อัตลักษณแชุดนี้ของเรา
เนี่ยชัดเจนมาก คือมองแลวมันเห็นรูเลยวามันคือระบําศรีสัช เชน การใชมือ การใชเทา ตลอดจน
การแตงกายทั้งเสื้อผาและศิราภรณแที่ประดับเนี่ยพอมองชุดนี้มันก็คือระบําศรีสัช แลวพอรายรําปฺุบเนี่ย
มันก็เกิดความสวยงามนะครับ แลวอัตลักษณแมันจะมาเกิดมาไดมันก็ตองหนึ่งมันตองมาจากหลักฐานที่
เราสืบคนดวย อยางเชนศรีสัชที่เรามาเนี่ย เรามีการสืบคนขอมูลที่มันชัดเจน พอทําออกมาเป็นการ
แสดงปฺุบเนี่ยอัตลักษณแมันก็ตามออกมาเลยมันก็เลยเดนชัดขึ้นในชุดนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือตรีม
ที่ปรากฏหลักฐานตามที่เราศึกษานะครับ แลวก็สองก็คืออัตลักษณแเนี่ยมันก็ออกมาจากสิ่งที่เราตองการ
จะสื่อ เชน ระบําโคมประทีปของเราเนี่ย เราตองการจะสื่อถึงลีลาของการถือโคม การโชวแความงาม
ของโคมเพราะฉะนั้นเมื่อมีการใชโคมในลักษณะตาง ๆ เนี่ย พอมาดูแลวเนี่ย มันก็เห็นเป็นอัตลักษณแ
ของชุดนี้วามันคือ การใชโคมในลักษณะตาง ๆ เชนระบําประทีปทอง การถือกระทงในลักษณะตาง ๆ
เนี่ยมันก็ออกมาเป็นอัตลักษณแชัดเจน นอกจากนี้เสื้อผาเนี่ยที่ปรากฏตามมาเนี่ยมันก็มีสวนเสริมที่จะทํา
ใหอัตลักษณแของชุดนั้นชัดเจนขึ้น สิ่งที่เราจะสื่อเนี่ยสําคัญ แลวก็มีสวน ไมวาจะเป็นอุปกรณแหรือวา
กระบวนทารํานอกจากนั้นอัตลักษณแมันจะออกมาไดอีกอยางหนึ่งก็คือมันตองมาจากทวงทํานองดวย
ทวงทํานองดนตรีที่มาสรางสรรคแในงานของเราเนี่ยมีทวงทํานองดนตรีเนี่ยเป็นสวนที่จะกําหนดลีลาและ
ทารําของชุดสรางสรรคแที่เราจะสรางสรรคแขึ้นมาดวย ถาเกิดวาเพลงที่สรางสรรคแมาเนี่ยมันเบาเรียบ
แตทารําที่เราใสไปเนี่ยมันแรงมันก็ไมเห็นอัตลักษณแที่ชัดเจนนะครับ นี่ ก็คืออัตลักษณแที่ผมเขาใจนะครับ
ที่จะออกมาในงานสรางสรรคแของเรา

นายสมชาย ยิ้มแย้ม
ผมกําลั งมองว าเมื่ อกี้ อาจารยแฤ ทธิ์เขาใหความสําคัญ ของอั ตลักษณแ นะครับ แตผมมองว า
อัตลักษณแเรานะเป็นหนึ่ง วาเราคือใคร ใครคือเรา เราเขาใจใคร ใครเขาใจเรา แตอีศิลปะของ
อัตลักษณแ เราตองมาดูวาเอกลักษณแของแตละบุคคลมีความแตกตางกันนะครั บอยางเชน ทําไมเรา
อัตลักษณแมาพูดถึงเอกลักษณแ เพราะวาเอาการแตงทํานองเพลงเป็นหลัก ถาคนไหนมีความชํานาญ
เฉพาะตัวศิลปินเหลานั้นก็จะออกมาอาทิเชน อาจารยแบัณฑิตที่แตงเพลง ครูสมุทรแตงเพลง อาจารยแ
นิติแตงเพลงนี่คือเอกลักษณแ แตอยางยึดอัตลักษณแ อัตลักษณแคือกวางนะครับแตเอกลักษณแคือแคบ
คื อ ส ว นหนึ่ ง ของความสามารถส ว นบุ ค คล ถ า ให อ าจารยแ นิ ติ แ ต ง อาจารยแ นิ ติ ก็ มี ค วามชํ า นาญ
หลากหลาย แตหลัก ๆ ของอาจารยแนิติที่แตงเพลงโคมประทีปใชไหม เราจะเห็นจังหวะซึ่งมีความเป็น
เอกลักษณแมีความชํานาญของอาจารยแ เชน หนาทับชัด ๆ เจง แจว อาจจะผสมกับปี่ระนาดซึ่งเป็น
รองมา แตถาครูสมุทร อิงควระ ที่แตงเพลงลาวลําปาง ทานก็จะใชเพลงลาวลําปาง เอกลักษณแของ
เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
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ทานคือระนาด ระนาดก็จะเป็นสื่อในการดําเนินทํานอง นั่นคือเอกลักษณแของครูสมุทร แตเอกลักษณแ
ของครูบรรเลงที่แตงเพลงประทีปทองก็จะเห็นวาทานก็จะไปทางเครื่ องสายเป็นหลัก พรอมกับระนาด
เบา ๆ พอมาทางอาจารยแบัณฑิต ศรีบัว ก็จะเห็นชัดมากเห็นชัดวามีความเป็นเครื่องสายชัด เอกลักษณแ
ของทานที่ออกมาก็คือ ดนตรีที่เป็นเครื่องสาย ความนุมความนวลนั่นคือเอกลักษณแของทานจะเป็น
ความเป็นเครื่องสายดนตรี ฉะนั้นพอเรารูวาตนเองของผูแตงดนตรีนะครับ ความเป็นปัจเจกความเป็น
เอกลักษณแก็ใหเรารูวา พื้นถิ่น พื้นบาน พื้นอะไรก็จะบงบอกเป็นบุคลิกของเอกลักษณแและอัตลักษณแ
พอมาในเรื่องของทารํา เราจะเห็นวาทารํากระบวนการตาง ๆ ของครูนาฏศิลปสุโขทัยอะจะไมมีความ
แตกตางกันมากมายเพราะวาฐานมาจากมาตรฐานอยางนอย ๆ เพลงชา เพลงเร็ว เพลงแมบทเล็ก
เพลงแมบทใหญ เพลงแมท าตาง ๆ เหล านี้ มั นเป็นฐานที่ตายตัว และเป็นฐานฉบับ ที่คงที่ แตก็ มี
รากใหญอยูคงที่แตมีรากของศิลปะที่นาดูนาเลื่อมใสเอามากระจาย จนเป็นสุโขทัยแหงราชธานีเรามา
อยูเมืองสุโขทัยเราไดยินเพลงสุโขทัยเราเห็นทาเอกลักษณแทานั่ง ทาเดินระบําสุโขทัยที่หมอมแผวแตง
มาผสมกลมกลืนกับครูมนตรีที่ทานเป็นคนกลางแตทานมีความรูดานประวัติศาสตรแดนตรีก็ออกมาเป็น
สุโขทัย พอเหลานี้เราก็รูตัวเองวาอัตลักษณแของเรา มัน กวางมันใหญมันลึกแตเอกลักษณแของทุกคนมี
ความแตกตางใหเราเขาใจถึงทุกคนครับ เอาแคนี้

นางลออ น้อยวงศ์
เอกลักษณแของเราคือทารําสวนมากมันจะมาจากแมทาเพลงแมบทใหญ ระบําสี่บท คือจีบเป็น
จีบวงเป็นวง อยางงี้คือเรามาจากมาตรฐานนาฏศิลปไทยจากของเต็มอะ มาเต็ม คือเราบอกเคาไดวา
นาฏยศัพทแในระบําแตละชุด ๆ เราคืออะไร มีอะไรบาง ถูกตองตามแบบแผนแมทานาฏศิลปไทย คือ
อยางงี้ อยางจีบอีสาน เวลาเคาจีบ เคาก็จะแคนี้แลวปลอย แตของเราอยางงี้ ๆ มานี่ มันคือเต็ม
เคาเรียกรําเต็มเนื้อเต็มตัว เวนซะแตวาอยางนี้เป็นเอกลักษณแของ ไมผิดตามหลักนาฏศิลป ไมวาจะ
มือ จะเทา จะตามแบบนาฏศิลปไทย ชัดเจนตามมาตรฐานสวนใหญจะใช ถามันเป็นทาพิเศษเราก็
พยายามที่จะสื่อตามหลักฐานนั้น อยางกะทานกยูงที่ครูติงบอก คือทานี้เอามาจากไหนรูไหม มันมาจาก
ทาระบํานกยูงจีน ที่วาครูเอเคาเคยตอ เคาไดของมณฑลสิบสองปันนามาเลย เราก็เลยเอาตรงนั้นมาชวย
ผสม มันก็เลยออกเป็นทาที่ แตถามวา ณ เวลานั้นถึงขนาดเอาของนกยูงจีนมาจีบก็ยังเป็นจีบ ยังตึงเลย
เราก็ยังเต็มที่ของเราอยู ทาบินเราก็ยังสวยอยู

นางนิรมล หาญทองกูล
อย า งที่ บ อกอะคะว า เท า ที่ พี่ ม องถึ ง อั ต ลั ก ษณแ ข องเพลงของพวกเรางานสร า งสรรคแ ข อง
นาฏศิลปสุโ ขทัย มัน จะเป็น อะไรที่ ตั้ง แตเ รื่องของดนตรีที่ มัน จะไมทิ้ ง แนวมั นมีค วามรูสึ กเหมือ นว า
เครื่องสายอะไรประมาณนั้น พี่ไมเขาใจหรอกนะวามันเรียกวาวงอะไรอะนะ แนวดนตรีที่มันออกมามัน
จะออกเป็นแนวเบา ๆ เหนือปนดวย ก็อาจจะเป็นวัฒนธรรมที่เราไดมาดวย เพราะวามันวงโบราณ
หรือวาวงเครื่องสายอะไรของพวกหนูอะ ที่พี่ก็เรียกไมถูกแตฟังแลวมันจะออกมาในแนวนั้น ตรงนี้พอ
เพลงมาในแนวนั้นอะ ตอใหเราจะเอาเคาเรียกอะไรอะ ความเป็นเขมร หนาทับเขมรเขามาอะไร
ตอมิอะไรมันก็ยังไมทิ้งแนวของเพลงอยูดี แลวก็อยางที่บอกอะคะ ของเรามันเป็นกึ่งเหนือกึ่ง กลาง
เพราะฉะนั้นความเป็นกลางของเราก็ยังฐานเรายังเยอะ
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รอบที่ 2
ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
การประดิษฐแทารํา ของพวกเราเนี่ย ของสุโขทัย นาฏศิลปสุโขทัยเนี่ย หนึ่ง ทารําจะเป็นทารํา
มาตรฐาน สอง สวนทารําที่จินตนาการเนี่ย ไมไ ดจินตนาการเองแตจินตนาการจากหลักฐานที่เห็น
ชัดเจน เชน จากหลักฐานทางประวัติศาสตรแ ศิลาจารึก หรือหลักฐานการแสดงจริง ของตางประเทศ
ของสิ่งที่มันเคยมีมา แลวก็มาผสมผสานกับเรากับทารําหลักของเรา ก็ดูอยางไอทาที่บอกที่เราแกะ
ออกมาจากฐานพระพุทธรูปที่ไอทาไหวหนาเสี้ยวของเทวีศรีสัชจีบเรายังตองตึงเป็นละคร สิ่งที่มันเป็นทา
ทุกอยาง ทาที่ไมเคยมีจารึกในประวัติศาสตรแนาฏศิลปมากอน เป็นทาที่จินตนาการจาก เราเนี่ย
เป็นจินตนาการที่มาจากประวัติศาสตรแลวน ๆ ไมมีทาที่คิดเอง เชน ทาที่เขย ง เทาเนี่ย มันมีทาแคทา
เดียว แต เราก็คิดวา เราจะทําใหทานั้นเคลื่ อนไหวไดอ ยางไร ก็จึ ง ลองทําพยายามทํา แลวมันก็เลย
กลายเป็นเอกลักษณแ อัตลักษณแ ไมมีชุดไหนทํามีชุดเราศรีสัชทําชุดเดียว หรือทารําโฟลแคแดนซแ เนี่ย
อยางเชน มังคละ ทอซิ่น แบบบท อะไรพวกนี้ก็คือตองเป็นมาตรฐานนาฏศิลปไทย

นายสมชาย ยิ้มแย้ม
เอกลักษณแของเราอีกอยางหนึ่ง เราจะมองเรื่องการแสดงที่เป็นศิลปาชีพกับการแสดงที่เป็น
โบราณคดี เรื่องการแสดงที่เป็นศิลปะชีพการแสดงที่โบราณคดี ถาเป็นการแสดงที่เป็นโบราณคดี
สมมติเราเป็นศรีสัชขาวตอกพระรวงหรือแลวแต เครื่องแตงกายถารวมเป็นมาตรฐานสุโขทัยแตเครื่อง
ศิราภรณแเรายังติดอยูที่งบประมาณยังไมเป็นไปตามเกมสแที่เราวางหมากหรือแนวคิด ของเราจริง ๆ ทุก
คนดวยความเป็นศิลปินแตมันติดอยูที่องคแประกอบของงบประมาณในการสราง ศิราภรณแเคลือบผมวา
เกือบทุกชุดการแสดงก็จะไปเบรคใหไ ดจินตนาการตามที่ผูคิดเสนอสนองไดแคสวนหนึ่งไปกั้นดวยตัว
งบประมาณในการที่จะนําไปสูความคิดของครูผูคิดสรางสรรคแพอถึงอัตลักษณแ สวนนี้อีกเพลงลาสุดที่
อาจารยแบงกฎแตงเพลงระบําโกมุทที่ออกมา 3 เวอรแชั่น จุดทั้ง 3 จุด อาจารยแบงกฎ ยังไมจับจุดตัวเอง
ไดวาอาจารยแถนัดทางดานไหนอาจารยแบูรณาการเกง บูรณาการหมายถึงวา เครื่องสาย ปี่ ทับ ระนาด
แตถาอาจารยแทานอื่นก็จะบงบอกเห็นชัดเลยวาเอกลักษณแของอาจารยแถนัดแบบไหน แตของอาจารยแบง
กฏยังไมเห็นเป็นการรวมอาจารยแทุกทานมาที่อาจารยแบงกฏหมดเลย สัง เกตไหมวาหลากหลายจริง ๆ
อาจารยแ จะเนน ดา นไหนหลัก ๆ ตอ งเป็น ระนาดเอกนะแต อาจารยแไ มใ ชเ นน ระนาดเอก อาจารยแ
ประสานประสมหมดเลยนั้นคือเอกลักษณแที่เป็นบูรณาการของอาจารยแ

นางวัลยา สุขภัฎ
เอกลั ก ษณแ ข องเราเนี่ ย เท า ที่ ตั้ ง แต เ ราคิ ด มาเลยเนี่ ย เราจะนํ า คื อ บ า นเรามั น เป็ น แหล ง
อารยธรรมเลยอะเน฿าะ เราก็จะไดเห็นแบบแผนที่เป็นวัฒนธรรมสวนใหญชุดเสื้อผาตาง ๆ ของระบํา
เราเนี่ย จะเป็นลักษณะในราชสํานักซะสวนใหญ ตั้งแตเทวีศรีสัชมา กําแพงเพชรบุรีมา ก็จะเป็นเสื้อผา
การแตงกายเราจะเป็นในราชสํานัก นั่นก็ไมไ ดอะไรนะ คืออยางศรีสัชเราก็เอามาจากเทวรูปของ ใน
พิพิธภัณฑแ รูปเทวดานางฟูาอะไรนะ เลียนแบบมาจากนั่น แตของกําแพงเพชรเนี่ย เราก็ไปเห็นวัด
อะไรนะ วัด ชางลอม ช างของที่ กําแพงเพชรเนี่ย เป็นชางทรง นิ้วมือเคา เนี่ยใสแหวนทุกนิ้วอะ ใส
กรองคอ ใสตนแขน ใสขอมือ ใสรัดสะเอว แบบเป็นราชสํานักหมดไง เราก็เลยมาคิดวาเพลงมันเป็น
ทํานองไพเราะอยางนั้น นะ เราก็ควรจะแตงตัวเป็นราชสํานักนี่คือเอกลักษณแ และเราตองการจะเนน
เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

หน้า 111

ความเจริญรุงเรืองของเมืองกําแพงเพชรดวย แตวาเอกลักษณแของเสื้อผามันก็จะตองยึดวา ในยุคนั้นน ะ
มันมีความเจริญรุงเรืองของอาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรอยุธยาตอนตนอยูเล็กนอยในกึ่ง ๆ แลวก็เป็น
อาณาจั ก รของเขมร ซึ่ ง มี สามวั ฒ นธรรม ฉะนั้ น เราก็ ต อ งหล อ หลอมออกมาให เ ห็ น เสื้ อผ า ที่ มี ส าม
วัฒนธรรม เชน นุงผา นะ นุงแบบเขมร ที่นุงผายกยาก ๆ นะ คือนุง แบบเขมร แลวใสกรองคอ ใสหัว
ใส ก ระบั ง หน า อะไรน ะ ก็ คื อ เอามาจากพวกเทวรู ป รู ป ปั้ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานอยู ต ามประตู และนี่ คื อ
เอกลักษณแ คือเราตองการจะเนนชุดที่เป็นราชสํานัก และแมแตระบําอะไรนะที่เราคือลาสุดคือ ระบํา
ขาวตอกพระรวงใชไหมคะ ที่จริงเสื้อผาเราจะเป็นแนวอื่นก็ไดนะ แตทีนี้เรา ขาวตอกพระรวงเราถือวา
เป็นของสูง ถามาประดับบนรางกายแลวมันจะเป็นของที่ควรทรงคุณคาเราก็ไวสูง ๆ เราก็เลยคิดออกมา
ชุดก็เป็นแนวเหมือนกับแนวราชสํานักอีกเน฿าะ มีมวยผมแลวก็ทําเกี้ยวไวบนมวยผม ซึ่งมีเม็ดขาวตอก
พระรวงฝั่งอยูบนเกี้ยวเน฿าะ แลวก็มีใสกรองคออีก อันนี้ที่วาระบําเราทําไมมีใสกรองคอเยอะ เพราะวา
ยุคสุโขทัยเคาแตงกายกันอยางนี้ มีกรองคอ มีตนแขน มีขอมือ มีขอเทา มีเข็มขัด แลวเราก็เนนเอา
ขาวตอกพระรวงเนี่ย ติ ดอยู ในเครื่อ งประดับ เหล านั้น ดวย ก็ คือเป็นไปตามจุด ประสงคแ ของเพลง
อยางเชนขาวตอกพระรวงเราเนนตัวขาวตอกพระรวงใชไหมคะ เราก็ตองมีเอกลักษณแ

นางสาวเนตรทราย ย่อยพรมราช
งานสรางสรรคแคะ ที่นี้สไตลแเพลงแลวก็สไตลแทารําเกือบทุกเพลงของเราจะสไตลแเดียวกันหมด
เลยคะ นั่ น คือ เอกลั ก ษณแ ข องเราคะเราไม ต องไปเปลี่ย นตามคนอื่ น อยา งของอี สานเค า ก็มี มุ ม ที่
สนุกสนานมีอะไรที่มัน นั่นคือเคาเอกลักษณแของเคาเหมือนกัน ฉะนั้นไมอยากใหของเราไปเปลี่ยนตาม
คนอื่น เพราะวาของเราเป็นอยางงี้ ตอนนี้ทั่วประเทศหรือ ทั่วโลกเคาก็รูแลววาของสุโขทัยเนี่ยถาจะ
มาหางานหาชุดการแสดงของเราก็คือเป็นอยางงี้อะคะ สไตลแเพลงหวาน ๆ รําสวย ๆ รําของเราเนี่ย มัน
ไมเ หมือ นที่อื่ นนะคะมันเดน แลวมั นหวานตรงดนตรีแล วก็ ดวยทารํ าแลว ที่อ ยางศรี สัชเนี่ยเวลา
ยกตัวอยางทีไรก็ตองยกตัวอยางศรีสัช เพราะวาเห็นทาชัดสวย ดนตรีเพราะ ดวยทารํา ดวยกระบวนทา
รํา เรื่องแถว เรื่องเสื้อผาหนาผม เครื่องประดับทุกอยางมันกลืนกันหมดอะคะ ก็เลยถาเกิดเราจะทํา
ชุดการแสดงตอไปเนี่ย คิดวาคุณครูทุกทานก็คงไม ทิ้งความเป็นสุโขทัยตรงนี้แน ๆ อะคะ เพราะวาถา
ดนตรีแตงมาชาเราจะไปรําเร็ววิ่งไปวิ่งมามันก็ไมใชของเราอะคะ นี่ก็คือจะเป็นอัตลักษณแที่ครูฤทธิ์พูดไว
เกือบทุกอยางแลวนะคะ

นางรัดใจ ศิริพงษ์
สวนใหญชุดการแสดงเราเนี่ย ก็จะมีกรองคอ คือถาตามหลักเราเนี่ยการแสดง ชุดการแสดงที่
มันจะเป็นเสื้อทางประวัติศาสตรแเนี่ยมันจะเป็นกรองคอซะสวนใหญ แตเรื่องของตัวดานบนเนี่ยมักจะ
เปลือยอกเปลือยรางกาย สมัยกอนเนี่ยเคาเปลือยโดยการใชเกาะอก สีชมพูหรือสีเนื้ออะไรงี้ นั่นแสดงวา
เคาถอดเสื้อ แตพอดูยุคสมั ยหลังเนี่ยรางกายก็เป็นไทนแ เปลี่ยนจากเกาะอกเป็นไทนแ นั่นแสดงวาการ
แสดงชุดของเราเนี่ย มักจะตองถอดเสื้อหรือเปลือยอกดานบน ถาเป็นมนุษยแหรือวาเป็นเทวรูปอะไรงี้จะ
ถอด ยกเวนอยูสองชุด ก็คือ เบญจรงคแกับสังคโลก ซึ่งก็คือหมายความวา มันเป็นหัตถกรรมและผูแสดง
ในสองชุดนั้นหนะ มันไมใชมนุษยแ มันคือลายเสนกับเครื่องถวย แตถาสิ่งที่เป็นมนุษยแเนี่ยเปลือยอกทุก
ชุดแตเครื่องไหนที่มันจะมาบังรางกายเราก็ใชวิธีการบังดวยกรองคอในบางชุด และแสดงใหเห็นถึงวา
เด็กสุโขทัยหุนดี สวนใหญจะโชวแเชฟหมดเลย แตเพลงเบญจรงคแเนี่ย มันเกิดในสมัยร. 9 ไง เหตุผลของ
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เรา อัตลักษณแของเรา เอกลักษณแของเรา คือเราไมใสกรองคอกับเกาะอก เพราะมันในยุคของการ
ประดิษฐแ มันมีลายในผา ในเสื้อดวย นั่นคือเนนตามจุดมุงหมายของระบํา นี่เพิ่งรูนะเนี่ย เราแกผากัน
หมดเลยเน฿าะ ทุกอยางอะ เพราะเราแตงแบบสุโขทัย ถึง แมขาวตอกพระรวงก็ยังแคผาแถบ แลวก็
ประทีปทองเราก็เกาะอก นี่เรานู฿ ดกันนะเนี่ย คือเราแตง แบบสมัยสุโขทัยไง เพราะดนตรีมันมาแบบ
แนวนั้น พอพูดไปพูดมาเนี่ยคืออัตลักษณแของเรา เป็นเรื่องการแตงกายนะ

รอบที่ 3
นางวัลยา สุขภัฎ
อัตลักษณแเรื่องการแตงตัว เพราะเราเนนยุคสมัยไง ขนาดพื้นบานอะคะ ทอซิ่นก็คาดอก สวน
ใหญถาเป็นโบราณคดีทางประวัติศาสตรแก็คือกรองคอใชไหมวากับการนุงผาเอวต่ําใตสะดือ เลียนแบบ
เขมร เพราะเราวัฒนธรรมเขมร พระพุทธรูปเนี่ยจะเห็นสะดือหมดเลย รูปปั้นทางสมัยสุโขทัย สรุปแลวก็
คือ เรายึดตามหลักฐานทางประวัติศาสตรแของบานเรา เพราะวาบานเราเป็นตนกําเนิดอาณาจักรแหง
แรกของประเทศอะ เราก็ตองยึดแบบแผนซะสวนใหญ แลวมันเป็นสิ่งที่ดีดวย เราจะไดเผยแพรแกคน
อื่น ๆ ดวยถึงอารยธรรมของเรา แหลงขอมูลของเราก็ไมพนพิพิธภัณฑแตามโบราณสถานตางๆ แตตอน
ที่เราคิดทอซิ่นนะ เราไปดูขอมูลเคาทอผาจริง ๆ เลยนะ มันคือข อมูลแหลงขอมูลที่เราไปจับเคา มา คือ
เราก็ไมพนตรงนี้ไง อยางที่ผานมาที่ฟูอน ๆ เซิ้ง ๆ อะไรเนี่ย แตเราก็ยัง ไมพน กําแพงเพชร ศรีสัช
สุโขทัย ไอชุดโคมประทีปอะ ตอนที่ไ ปดูจากตุ฿ กตา ตุ฿กตาสังคโลก ก็เปลือยอกอีก อะ อันนั้นเกาะอก
อีกอะ เขาวาคนสุโขทัยอกสวย อกบัวตูม

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
ยุ ค นี้ เ ขาฮิ ต เกาะอกกั น ชุ ด ที่ คิ ด ระบํ า ทุ ก ชุ ด เนี่ ย เขาฮิ ต เกาะอกกั น ก็ เ ลยกลั ว ล า สมั ย ก็
เกาะอกบาง แลวไมใชเสื้อผาอยางเดียวนะ ที่เรายึดแบบแผนของสุโขทัยที่มันมีกรองคออะ ทรงผม
อีกอะ สวนใหญเราจะเกลาจุกบนไมวาจะเป็นผูหญิงผูชาย เพราะวายุคสมัยสุโขทัยเขามวยอยูกลางหัว
อยูดานบนไง ไมมวยต่ํา ถามวยต่ําก็คือชาวบานไง เพราะระบําเรา เราไมไดคิดระบําแบบชาวบาน
เราตองมวยบนเราราชสํานักไง จนครูกรุงเทพเขาบนพวกสุโขทัยกรุณาคิดเพลงที่ไมไดอยูในราชสํานัก
ทุกที คือเขาเรามาทีไรจะอลังการทุกทีเขาจะแกลงวาเราคือเขาวามันสวยไงมาทีไรอลังการทุกที แตเรา
ไมฟูุฟุานะ เครื่องแตงกายเราไมฟูุฟุา คืออยางนี้การแสดงอยางหลายที่ คืออยางเอาซัมเปงมาเสียบไมรู
วาจะทําภาคไหนเป็นภาคไหนเอาอะไรมาระยอยระยา คือเยอะ แตงกายอะไรก็ตองอิงหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรแทั้งหมด เรียบ ๆ สวยเรียบ ๆ

นายฤทธิชัย ฝังนาค
ในสวนของเสื้อผา ก็คือ เสื้อผาเนี่ยมีสวนกําหนดอัตลักษณแในการสรางสรรคแของเราไดนะครับ
เชน วิธีการนุง วิธีการแตง มันมาจากสิ่งที่เราไปศึกษาแลวก็คนความา เพราะฉะนั้นเอาตรงนี้มานุง เอา
ตรงนี้มาแตง มาจากตรงนี้ตรงนั้น เนี่ย มัน ออกมาใหเ ห็นเป็นอั ตลัก ษณแไ ด แลวก็ อีกอยางหนึ่ง ก็คื อ
ลวดลาย ลายเสนสายลายตาง ๆ ที่ปรากฏบนเนื้อผาบนอันนั้นนะ ก็เป็นอีกสวนหนึ่งนะครับ ที่จะทําให
เสริมอัตลักษณแของชุดนั้นเดนชัดเจนขึ้น เชน เราเคยเห็นแพรวากาฬสินธุแเน฿าะ เขาใชผาแพรวาเลยเนี่ย
มัน ใช อ ะ ก็ คื อ ฟู อ นแพรวาการแต ง กายโดยใช ผา พื้ น บ า น เช น ชุ ด ม อ ห อ ม มั น ก็ เ ห็ น ออกมาว า
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พอแตงมอหอมปฺุบเนี่ย มันเป็นโฟลคที่มันเป็นการแสดงพื้นบานที่ชัดเจน เพราะฉะนั้นเสื้อผาเนี่ยมีสวน
สําคัญที่เกี่ยวของกับงานสรางสรรคแอัตลักษณแงานของเรานะครับ

นางนิรมล หาญทองกูล
พวกเรามี ท อซิ่ น แต ว า พวกผ า ไหมของแท อ ะไรเนี่ ย งบประมาณเราก็ เ ยอะ จริ ง ๆ แล ว
งบประมาณทอซิ่นของเรากับไอแพรวากาฬสินธุแเนี่ย แพรวาที่จกมาจากไหมเลยเนี่ย ราคาไมไดตางกัน
สักเทาไหร แตของเขากลาลงทุน แตของเราไมกลาลงทุน งบเรานอย แตของเราสวยไง อันนี้มัน
ไมใชอัตลักษณแ อัตลักษณแของเราไมใชผาไหม แตพูดถึงสีสันของผาที่เขาทอนะ สีมันก็จะเป็นสีแบบ
คลาสสิคอะ เขาเรียกอะไร สียอมแบบธรรมชาติ เราไมเรียกวาไมแปฺด ๆ พวกทอซิ่นพวกอะไรมันก็จะ
เป็นสีแ บบยอมธรรมชาติใชปฺ ะ แต พูดถึง งบประมาณเราก็ไ มพอจริง ๆ นะ เหมือนระบํา ลา สุดเรา
อะไรนะมัง คละเภรี อะ ตั้ งใจอยากไดเ งิน นะ ไปดูร านเงิ นกั น สรุป มาก็ ตอ งเป็น โลหะแล วชุ บเงิ น
ก็เนื่องจากงบประมาณ บางอยางงบประมาณมัน ทําใหอัตลักษณแเราลดลง เพี้ยนไป มันก็เลยไมได
ตามจินตนาการที่ผูคิดอยากจะใหเป็น

นางมัชฌนันทน์ สืบสายจันทร์
ตั้งแตเริ่มชุดแรก ๆ ของเราก็อยางเชน สังเกตชุดแรก ๆ ของเราจะมีการแปรแถวที่เป็นพื้น ๆ
ปากพนัง ปีกกา เสื้อผา ทารํา เราก็จะมองพื้นที่ที่เราอยู ทรงผม ความเป็นมาดั้งเดิม อยางเสื้อผาเราก็
ตองมองรอบ ๆ ขางเรากอนใชไหมคะ เอาหาที่งาย ๆ อยางผาทอศรีสัช เราก็ตองมองที่พื้น ๆ ชวงนั้นคือ
ชวงที่ เนน สี แลวก็ผ าที่เ ราหางา ย ๆ ชวงนั้น เราฮิ ตผาไหม เราก็เอาผาไหมไปเพ น ทแเลย อยา งลีล า
ลายสังคโลกเรามันจะอยูในชวงที่วาอยางยุค ๆ ชวงที่เราคิดแตละชุดอะ มันกําลังบูมหรือชวงนั้นอะไร
เดน ๆ อยางชวงนั้น ผาไหม อุยใสผาไหมกันสวยงามสงา แตทํายัง ไงเราจะทําใหมันเดน ซึ่ง ก็เอา
ลายสังคโลกมาลงบนผาไหมของเราดวยความที่อ ยางนั้นยัง ไมพออีก ก็ไ ปหาที่ไ ลสีเ พื่อจะไลสีใหเรา
ดวยความที่สุโขทัยเราตองเป็น

นางรัดใจ ศิริพงษ์
สุโขทัยมีกระบวนการผลิตที่คอนขางดี ทุกคนรอดูชุดการแสดงของสุโขทัย มากเลยและเราทุม
ทุนสรางมากเลย อยางไปไลสีไปยอมสีผาสังคโลกก็ไ ปถึง แพร ไปทําเฉพาะแคยอมสีกับผา แคนั้นนะ
ไปทําถึงแพร เพื่อเราจะสื่อใหรูวามันจะไดเหมือนสังคโลก ใหรูจริง ๆ วาเขาไลสีไ ขกา สีเขมสีออน
การใหสีที่เป็นเอกลักษณแ เป็นอัตลักษณแของเราเนี่ย ตามกัน ตัดกัน อยางเชน สังคโลกเนี่ย สีตามกัน
ไลสีใชไหม คือโทนเดียวกัน เบญจรงคแ ตามลักษณะสีตามชุด คือสีตามกัน คือวาหลักการแสดงของ
นาฏศิลปไทยเนี่ย คือวาสีตัดกัน แดงขลิบเขียว มวงขลิบเหลือง ของเราเนี่ยตาม คือวาเอกลักษณแของ
เราคือการใชสีตามกัน

นายอโนทัย ส้มอ่า
จริง ๆ แลวคือความนุมนวลของเสื้อผาสอดคลองกับทวงทํานองเพลงดนตรี ทารํา มันจะดู
นุมนวลละมุล แลวอยางไอพวกไทลื้อลองนาน อันนั้นก็สีของเขามาเลยสีที่เขามีอยู คือถาแบบอยาง
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ไอที่เราคิดเองมันไมใชชนเผาอะ เราก็จะคิดเองใชสีของเรา แตถาสมมติ เป็นชนเผาก็จะตองยึดตาม
ของเขา คือมีที่มาที่ไปแตละอยางตองมีที่มาที่ไป แมกระทั่งเรื่องสีเรื่องอะไร ทีนี้การใชสีตามเนี่ย เรา
มีจุดประสงคแในการที่เราสื่ออะไรไหม อยางเชน สังคโลกเราดูใหมันนวลตา มันสบายใจ แสดงวาคน
สุโขทัยดูแลวเป็นคนที่ไมมี เป็นคนใจดีใจเย็น เราพูดถึงอารมณแของสีที่เราใหเพราะวาคนสุโขทัยมันไมมี
การสูรบปรบมือกัน มีอะไรก็ปกครองแบบพอปกครองลูกไง เป็นสีเย็นละไม เป็นสีแหงธรรมมะสะทอน
สังคม สะทอนถึงความเป็นอยู มองแลวมีความสุข ไมฉูดฉาด อยางศรีสัชทําไมถึงเลือกเป็นสีมวง คือ
ตอนนั้นสีมวงเนี่ย คือสีของพระเทพ ครั้งแรกเราจะไปแสดงหนาพระพักตรแที่จันทบุรี ปี 37 เพราะวา
พระเทพจะเสด็จอยูแลว แลวแววมาวา ถาชุดไหนที่สวยเนี่ยนะ เวลาจะเสวยพระกระยาหารเนี่ยนะ
จะตองไดเขาเฝูาพระเทพแนนอนก็เลยเอามวง เอามวงเป็นหลักกอน พอมวงเป็นหลักปฺุบมาถึงก็มาแก
ผามวงแลวลางก็ตองเป็นชมพู สีมวงมันก็เหมือนสีมัดยอมในสมัยกอนเหมือนกันในสมัยนั้น มันทึม ๆ
มันก็เลยชมพูกับมวงไลสีไป สีมันเลยสะดุด ชมพูเนี่ยนะกวาจะไดชมพูนี้มันมีหลากหลายชมพูเหลือเกิน
จริง ๆ แลวมันเป็นชมพูออน ออนนิดนึง ไมใชแปฺด

นางลออ น้อยวงศ์
การใสผานุงนั้น ก็ใสเอวต่ําเพราะวาสมัยสุโขทัยเหมือนกับวาเขาใสโชวแสะดือไง แลวก็ที่ครีบ
ขางหนา เราก็ดูในเทวรูปเหมือนกัน แลวก็เทาเพื่อใหเหมาะกับทารําดวย อยางที่เคยบอกวาเราเคยพูด
กันถึงเรื่องทารําที่เหมาะกับเครื่องแตงกาย ศรีสัชชุดมาพรอมกับทารํานะ เราเห็นชุดนะเราถึงทําทา
เพราะพี่อวนทํ าแพทเทิ รแน มาจากผา ดิบดวยตอนแรกอะ เราถึง รูวาถา เราทํา ทานี้มัน ถึง จะฉี กไดไ ง
ทรงผมก็เกี่ยวเนื่องกับศิราภรณแเ ครื่องประดับเป็นสว นใหญ อยา งกําแพงเพชรเนี่ย แลวก็อ ยางไอ
กําแพงเพชรแลวก็ไออะไรนะ ไอสังคโลกอะ ที่วาทํานูนขางหนานอยหนอย เพื่อที่จะโชวแนกยูงอะไรงี้อะ
แตทุยหลังไวนะ แสดงวาอัตลักษณแของเราในการทําผมเนี่ยมักจะเกล าหรือมวย ไมมีปลอย ถาไมใช
โฟลค ทอซิ่นเราอะ ชุดเล็กอะ จําไดเลย มันไมไดบนนะชุดเล็กมันจะทุยตรงนี้ ทอนหลังแบบลาว ทีนี้
เด็กเรา หนึ่งคนมันรําสามชุด รีบกันตะพึด เผาเล็กอะจะมีลักษณะของการรวบผมไปดานหลังแลวก็
ทุยต่ํา ก็คือมวยถาเกิดเป็นคนจริง ๆ เขาก็มวยผมแลวก็ขมวดไวอยางนี้ ถูกตองไหมคะ อันนั้นคือทําให
มันสวยงาม แตจริงแลวอยางศรีสัชเนี่ย ในศรีสัชเรามีศิราภรณแก็จริงแตเราตองมวยโชวแผมนะ มีผมมวย
อยูขางหลังนะ มีผมเด็กโผลออกมาแสดงวา เอกลักษณแของเราคือการมวยผม คือวาเราเอามาจาก
ตุ฿กตาเสียกระบาลเพราะวาในรูปปั้นตุ฿กตาเสียกระบาลอะ เขาจะรวบไมรวบบนก็รวบหลังอะไรอยางงี้
แมกระทั่งบางตัวก็กดไวที่ใตมวย แลวก็ถาเป็นเกลียวเป็นชั้น อันนั้นคือสุโขทัย แตอันนั้นเราไมไดคิด
เองแตวาสิ่งที่เราคิดเองเนี่ย นาจะมวยสวนใหญ ตุ฿กตาเสียกระบาลมันก็คือตุ฿กตาที่เขาเอาไวถวายศาล
พระภูมิ เป็นจําพวกตุ฿กตาที่เขาไวถวายศาลพระภูมิ

ครั้งที่ 8
รอบที่ 1
นางลออ น้อยวงศ์
วันนี้จะพูดเรื่องการแปรแถวบาง สังเกตดู ไอทานี้ มันเป็นทาประจําของวิทยาลัยเราเลยเนี่ย
ทานางนอนตั้งแต เบญจรงคแ สวนมากเราจะใชทานางนอนเป็นทาเชื่อมระบําของเรา ถาใครจับจุดเรา
ไดเขาจะรูเลย แตเขามองไปแลวเขาก็เพลินไปไง บางครั้งเราคิดเราก็ไมรูตัว เพราะมันคิดไมออกไง
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มันจะไปเวลาวิ่งมันจะวิ่งยังไง มันจะวิ่งอยางนี้ก็ไมใช แตก็เชื่อวาหลาย ๆ ที่ถาคิดอะไรไมออกตองบอก
นางนอนจริง ๆ นะ อีกทาคือการเลนเทาไง แตเราไปไดไมไ กลไง มันแคสลับหนาสลับหลัง คณะ
ละครของภัทรวดีอะคะ ก็ยังใชทานี้อะคะ

นางสาวรติพัทธ์ ศิริพงษ์
การคิดงานแบบรวมสมัย คอนเท็มโพลาลี่แบบรําไทยจเา เขาเลนในเรื่องของการแปรแถวหรือ
วาการสรางทารํา ทาเฉพาะบางทา จังหวะหนุกหนาน เหมือนขวัญขาว อะคะ ไมมีการจิกเทาหรือ
วาไมมี ตอตัวไมมี ไมมีเลยคะ เขาใชในเรื่องของรูปแบบการแปรแถว แลวก็เอาทาเกา ๆ เนี่ยอะคะ
มาทําใหเกิดความชัดเจน เอาทารําเนี่ยแหละมาใช อยางเชนเทคนิคการคิดจังหวะทาแบบมาตรฐาน 1
2 3 4 5 6 7 8 แตคอนเท็มไมใ ช 123 45 678 7 และ 8 อะไรอยา งนี้อะคะ นี่ก็เป็น เทคนิคอี ก
อยางหนึ่ง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
การสรางงานสรางสรรคแก็เหมือนการสรางบาน แตสิ่งที่ไมไดออกมาคือความไมลงตัว เหมือน
เราสรางบานแลวยังหาจะสรางบานกี่ชั้นดีก็เลยวางรากฐานไมถูกวา คุณวางรากฐานบานหนึ่งชั้น แตเรา
อยากจะตอนูนตอนี่ ตอไป ๆ จะเอา 3 ชั้นมันก็พัง แลวเราก็มองบานมันก็ไมสวย ดังนั้นการสรางงาน
สรางสรรคแสิ่งสําคัญคือการวางกรอบ กรอบแนวคิดตองชัดเจนจึงจะทํางานไดออกมาอยางสมบูรณแ ไม
มีอุปสรรค ทําใหเราอยากทํางานชิ้นนั้น

นางรัดใจ ศิริพงษ์
ในการสรางสรรคแงานนอกจากกรอบความคิดวัตถุประสงคแที่ชัดเจนแลว การรวมแรงรวมใจกัน
ความทุมเทในการทํางาน เป็นสิ่งสําคัญ เราตองไปดวยกันใหตั้งแตตนจนจบ คือมันตองสามัคคีกัน
อยางมาก ๆ เพราะวาจริง ๆ แลวการสรางสรรคแงาน แคสองคนทํามันก็ไมเหมือนกันแลว แตจะทํายังไง
ใหสองคนนี้ ใหมันเหมือนกัน เป็นเพื่อนกัน กําลังใจจากผูรวมงาน กําลังใจจากผูบริหาร ทุกอยางเป็น
เรื่องของความรูสึก

รอบที่ 2
นางลออ น้อยวงศ์
ปีนี้เราจะทํางานสรางสรรคแระบําโกมุท กําลัง ดูโกมุทอยูเนี่ย วาจะออกมาแบบไหน แต ณ
ตอนนี้โกมุทเราคืออะไรเรายังไมรูเลย โกมุทก็คือดอกบัวสีแดงบานตอนกลางคืน สองอยางรูแคนี้อะ
เพราะเรายัง ไม ไ ดห าขอ มูล เดี๋ ยวพอเราหาข อ มูล เราจะไปเจออะไร อย างเราเนี่ย เราอยากล อ
ประวัติศาสตรแ เอ฿ะ ทําไมดอกบัว ทําไมเขาถึงทํามาเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณแของสุโขทัยเลย มาอยู ขางบน
แลวอยากหาหลักฐานตรงนี้ ถาขอมูลไมแนนเราคิดไมไดเน฿าะ ไมอยางนั้นก็จะเป็นแคระบําสวย ๆ
งาม ๆ และไมมีอัตลักษณแ และปัจจัยที่สําคัญก็คือ สมมติเราคิดชุดมาแลว ชุดไม พรอม เหมือนขาวตอก
พระรวงอะ ไมมีงบใหเรานะ ชุดก็ไมเป็นไปตามที่เราคิด
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นางสาวรติพัทธ์ ศิริพงษ์
เมื่อเราคิดงานสมมติเราคิดกันเสร็จสรรพแลว พอเราใหถึงขั้นใหผูเชี่ยวชาญมาการันตี เรา สวน
ใหญที่เราเจอทานไมเปลี่ยนเยอะเน฿าะ เพียงแตเสริมเน฿าะ คือเอาความคิดของเขามาผนวกกับความคิด
ของเรา เอามาปรับไดไหม ยี่สิบหัวสมองอะนะ รับรองไดวาเปลี่ยนนอย คือสวนใหญถากรรมการติง
แลว ทาสวนใหญเหมือนเรากลั่นกรองมาแลว ฉะนั้นจะไมเจอที่แบบวา ตัด เปลี่ยน จะมีแตเสริมคะ สวน
ใหญเ ป็นเรื่ องเสื้ อผา เรื่องอะไรงี้อะคะ แตสวนใหญ ผูเชี่ย วชาญก็จะใหเกี ยรติผู สรา งสรรคแ นี่ ก็เป็ น
กระบวนการที่เรากลั่นกรอง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
แลวมันมีอีกอยางหนึ่งนะที่สมมติวาเราคิดแลว เราวาทานี้เป็นการเคลื่อนตัวใชเวทีอะไรอยางนี้
มันจะตองมีกลุมหนึ่งที่รํา แลวจะตองมีอีกกลุมหนึ่งที่ออกไปยืนดูไกล ๆ เพื่อเราคิดวาเราเป็นคนรําเนี่ย
เรากําลังรําอยูเนี่ย เราไมรูหรอกวาดูในภาพรวมแลวเนี่ย มันจะสมบูรณแ มันจะเพอรแเฟ็กไหม แตตองมี
กลุมหนึ่งเพื่อดูแลวบอก เฮย อันนี้เหมือนขาดหัวแถวหางแถวมันไมสอดรับ เราก็ ตองกลับมาแก พอแก
มันอาจจะฝืนความรูสึกคนรํา แตพอดีขางหนามันก็จะอยางนี้อะคะ มันตองทําเป็นทีม และที่สําคัญคือ
ทําเป็นทีม ทํางานเป็นทีม สําคัญที่สุดเลย และตองทําพรอมกัน
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