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บทน า 
 

การจัดการความรูโดยท่ัวไปหมายถึง การรวบรวมองคแความรูท่ีกระจัดกระจายในบุคคลหรือ
เอกสารขององคแกรมาพัฒนาใหเป็นระบบ  เพื่อใหทุกคนในองคแกรสามารถเขาถึงความรู และนํามา
พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับการจัดการความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานั้น กิจกรรมท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การแลกเปล่ียนเรียนรู โดยการคนหาคน หรือกลุมคนท่ีประสบ
ความสําเร็จในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มารวมแลกเปล่ียนเรียนรู โดยนําเรื่องราวความสําเร็จ
ของแตละบุคคล บันทึกเป็นประเด็นความรู และสังเคราะหแเป็น “แกนความรู” (Core Competence) 
เพื่อนําไปพัฒนาดานวิชาการและการบริหารในหนวยงานของตนตอไป (วิจารณแ พานิช, ออนไลนแ : 
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/94) 

 องคแความรูเป็นกระบวนการ  (Process)  ท่ีดําเนินการรวมกันโดยผูปฏิบัติงานในองคแกรหรือ
หนวยงานยอยขององคแกร  เพื่อสรางและใชความรูในการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดีข้ึนกวาเดิม 

 รูปแบบการจัดการองคแความรูโดยปกติจะถูกจัดใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแขององคแกรและ
ประสงคแท่ีจะไดผลลัพธแเฉพาะดาน เชน เพื่อแบงปันภูมิปัญญา, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน, เพื่อ
ความไดเปรียบทางการแขงขัน, หรือเพื่อเพิ่มระดับนวัตกรรมใหสูงขึ้น (http://th.wikipedia.org) 

 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  เป็นสถาบันซึ่งมีอัตลักษณแในดานการ  
สืบสาน  สรางสรรคแ  งานศิลป  อีกท้ังเป็นแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณคาเป็นอยางยิ่ง          
มีบุคลากรท่ีมีองคแความรู  ความเช่ียวชาญทางดานนาฏศิลป  ดนตรี  ซึ่ง วัฒนธรรมทางดานนาฏศิลป  
ดนตรีนั้นเป็นสมบัติแผนดินซึ่งอยูคงไดดวยการสืบทอดความรูใหแกคนรุนหลัง  ดังนั้นกระบวนการ
จัดการความรูของหนวยงานจึงเป็นส่ิงสําคัญท่ีจะสรางคนรุนใหม ใหมีความรู  ความสามารถ  เพื่อให 
องคแความรูเหลานี้ไดคงอยูเป็นทรัพยแสมบัติของแผนดินไทยไดตลอดไป 
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การสรางสรรคแ  หมายถึง  การสรางส่ิงใหม ๆ ท่ีมีคุณคา  โดยเฉพาะการสรางงานสรางสรรคแ
ดานนาฏศิลปดวยแลวนั้น  เป็นส่ิงท่ีสําคัญตอวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยเป็นอยางยิ่ง  เพราะการสรางงาน
สรางสรรคแดานนาฏศิลปนั้นถือเป็นพันธกิจของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยในขอท่ีวา  ทํานุบํารุง  รักษา  
ฟื้นฟู  และใหการศึกษาคนควาศิลปวัฒนธรรม  ดานนาฏศิลป  ดุริยางคศิลปและคีตศิลป  จากพันธกิจ
ดังกลาววิทยาลัยจึงมีการดําเนินการในเรื่องการคิดสรางสรรคแชุดการแสดงอยูตลอดระยะเวลาต้ังแตเริ่ม
กอตั้งวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน 

การสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลปนั้นเป็นอีกกลวิธีหนึ่งท่ีจะทําใหเราไปสู พันธกิจของ
วิทยาลัยท่ีไดกําหนดไว  และการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลปเป็นส่ิงท่ีตองอาศัยบุคลากรท่ีตองมี
ประสบการณแในการทํางานของขางสูง  เพราะการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลปนั้นจัดอยูใน
กระบวนการของการสรางงานวิจัย  ซึ่งอาศัยการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ท้ังจากเอกสาร  
ตํารา  งานวิจัย  อีกท้ังขอมูลท่ีเป็นโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และขอมูลจากบุคคลท่ีเป็นปราชญแ
ประจําทองถิ่นนั้น ๆ  เพื่อนําขอมูลมาสรางสรรคแงานทางดานนาฏศิลปใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแและ
กรอบแนวคิดท่ีไดกําหนดไว 

ในกระบวนการของการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลป  จะประกอบดวยองคแประกอบ  
หลายดาน  เชน  กระบวนการทํางาน  การกําหนดวัตถุประสงคแ  กรอบแนวคิด  การกําหนดรูปแบบ  
การประดิษฐแทารํา  การแปรแถว  การประดิษฐแเครื่องแตงกาย ฯลฯ  ซึ่งในการสรางงานสรางสรรคแ  
ดานนาฏศิลปในแตละครั้งผูสรางงานจะเกิดการบมเพาะประสบการณแ  ความเช่ียวชาญไวมากมาย  
ประสบการณแ เหลานี้จะทําใหการสรางสรรคแในครั้งตอไปเกิดประสิทธิ์ภาพ  มีปัญหานอยลง             
งานสรางสรรคแเป็นไปตามวัตถุประสงคแและกรอบแนวคิด  ซึ่งลวนเกิดจากองคแความรูท่ีอยูในตัวบุคลากร
ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยท้ังส้ิน 

จากความสําคัญดังกลาว  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจึงดําเนินการจัดการความรูเรื่อง  เทคนิค
การสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลป  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยข้ึน  เพื่อรวบรวมเทคนิค  วิธีการตาง ๆ  
ในการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลปใหนักประดิษฐแรุนใหมไดรับประสบการณแและความรู  สามารถ
นําประสบการณแ  เทคนิคตาง ๆ เหลานี้ไปใชในการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลปท่ีมีประโยชนแตอไป 
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กระบวนการด าเนินการจัดการความรู้ 

 กระบวนการดําเนินการจัดการความรูเรื่อง  เทคนิคการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยนั้น  คณะ  KM Team  ไดดําเนินการตามกระบวนการท่ีเขียนไวในแผนการ
จัดการความรูดังนี้   

1.  การค้นหาความรู้ 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยไดมอบหมายใหบุคลากรจํานวน  2  คน ไดแก นางเกษร  เอมโอด  
และนายนิติ  เอมโอด  เป็นคณะ  KM  Team  เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  3-4  ธันวาคม  2557  
เพื่อรวมกําหนดการบงช้ีความรูและประเด็นความรูท่ีจําเป็น   

ในการเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบงช้ีความรูและประเด็นความรูท่ีจําเป็นนั้น  คณะ  KM  
Team  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยไดกําหนดประเด็นความรูท่ีสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรแของ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยในดานสงเสริมสนับสนุนการสรางงานวิจัย  งานสรางสรรคแ  นวัตกรรม      
องคแความรูดานศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นท่ียอมรับท้ังในและตางประเทศ  มาเป็นตัวกําหนดประเด็นความรู  
และเปูาหมายในการจัดการความรูคือ  “เทคนิคการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลป  วิทยาลัย    
นาฏศิลปสุโขทัย”  เพื่อใหบุคลากรภาควิชานาฏศิลป  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยและบุคคลภายนอก   
นําองคแความรูท่ีไดมาใชในการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลปตอไป   

จากการกําหนดประเด็นความรู  คณะ  KM Team  ไดรวมกันจัดทําแผนการจัดการความรู  
เสนอตอสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  เพื่อคอยกํากับดูแลการดําเนินการใหกระบวนการจัดการความรู
เป็นไปตามกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผนการจัดการความรู   และแตงต้ังคณะอนุกรรมการการจัดการ
ความรูเรื่อง  เทคนิคการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลป  ซึ่งประกอบดวยบุคลากรภาควิชานาฏศิลป
ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  จํานวน  21 คน  ท่ีมีความรูและประสบการณแในการสรางสรรคแชุดการ
แสดงใหแกวิทยาลัย  เพื่อดําเนินการในขั้นตอนการแลกเปล่ียนเรียนรู 

เมื่อแตงต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในการจัดการความรูเสร็จเรียบรอยแลว  จึง
ประชุมคณะอนุกรรมการความรูเพื่อจัดทํา Knowledge  Mapping  หาวาความรูใดมีความสําคัญตอ
การสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลป  ซึ่งสามารถแยกออกเป็นประเด็นไดดังนี้ 

   

 
ประชุมคณะอนุกรรมการความรูเพื่อจัดทํา Knowledge  Mapping   
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กระบวนการท างาน 

การสร้างกรอบแนวคิด 

กระบวนการผลิตงาน 

การศึกษาและรวบรวม
ข้อมูล 

การก าหนดของเขตผู้แสดง 

การก าหนดวงดนตรี การประดิษฐ์ท่าร า 

การแปรแถว การประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย 
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2.  การสร้างและแสวงหาความรู้ 

ในขั้นตอนการสรางและแสวงหาความรูคณะ  KM  Team  จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู
บุคลากรท่ีมีความรูและมีประสบการณแในดานการสรางงานสรางสรรคแชุดการแสดงของวิทยาลัยตาม
ประเด็นความรู ท่ีไดกําหนดไวโดยมีการสรางบรรยากาศท่ีดีในการแลกเปล่ียนเรียนรู  โดยเชิญ
ผูอํานวยการมาเป็นประธานพูดคุยกับบุคลากรเพื่อสรางแรงจูงใจ  ใหบุคลากรเห็นความสําคัญในการ
จัดการความรู  เชิญชวนใหบุคลากรมารวมกันจัดทําองคแความรู  ใหกําลังใจในการทํางาน  มีการมอบ
รางวัลใหแกบุคลากรท่ีนําองคแความรูไปใชแลวเกิดงานสรางสรรคแ  มีการจัดเล้ียงอาหารวางใหผูรวม
แลกเปล่ียน  โดยดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้   

1. กําหนดประธานและเลขาของกลุมโดยประธานมีหนาท่ีคอยคุมเวลาในการแลกเปล่ียน
เรียนรู  โดยใชเวลาในการพูดคนละ  3  นาที   จํานวน  10  ครั้ง  โดยมีเลขาของกลุมทํา
หนาท่ีในการจดบันทึกเนื้อหาท่ีบุคลากรไดพูดท้ังหมดโดยไมมีการตัดขอความหรือ        
สรุปความ   

2. นําขอมูลท่ีเลขาจดบันทึกไวในการแลกเปล่ียนเรียนรูแตละครั้งนํามาพิมพแใหคณะ  KM  
Team  ไดอาน  เพื่อทราบถึงขอมูลท่ีไดแลกเปล่ียนเรียนรูไวในครั้งท่ีผานมา 

3. สรุปประเด็นความรูท่ีไดในแตละครั้งเผยแพรบนเว็บไซตแของวิทยาลัย ฯ 
 

 

ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยรวมพูดคุยกับคณะ  KM  Team 
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ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูคณะ  KM  Team   

3.  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

ในการจัดความรูใหเป็นระบบนั้นคณะกรรมการ  KM  Team  นําความรูท่ีไดจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรูในขั้นตอนการสรางและแสวงหาความรูในแตละครั้ง  นํามาจัดการใหเป็นหมวดหมู
กอนนําความรูท่ีไดมาประมวลและกล่ันกรองความรูในทุกวันพุธสัปดาหแสุดทายของเดือนจํานวน  4 ครั้ง  
คือในวันท่ี  7,28  มกราคม,  วันท่ี  25  กุมภาพันธแ  และวันท่ี  25  มีนาคม  2558 
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คณะกรรมการ  KM  Team  นําความรูท่ีไดนํามาจัดการใหเป็นหมวดหมู 

4.  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

 คณะ  KM  Team  มาประมวลและกล่ันกรองความรูโดยดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้  
1.  นําความรูท่ีจัดหมวดหมูมาปรับปรุงภาษาใหเป็นภาษาท่ีอานแลวเขาใจไดงาย 
2.  นําความรูท่ีไดปรับปรุงภาษาแลวมาจัดทําในรูปแบบเอกสารที่เป็นรูปเลมใหเป็นแบบ  
     มาตรฐาน 
3. จัดทําเอกสารใหคณะกรรมการไดตรวจสอบและแกไขขอบกพรอง  พรอมท้ังใหคํา 

เสนอแนะใหมีความสมบูรณแมากขึ้น 
 
5.  การเข้าถึงความรู้ 

ในขั้นตอนการเขาถึงความรู  คณะ  KM  Team  ไดดําเนินการจัดทําเอกสารรูปเลมมอบใหแก
บุคลากรภาควิชานาฏศิลปเพื่อนําองคแความรูท่ีไดไปใชในการสรางสรรคแงาน  โดยออกเป็นหนังสือเวียน
ส่ังการโดยผูอํานวยการวิทยาลัยใหนําองคแความรูไปใชในการสรางสรรคแงานดานนาฏศิลปใหแก  
วิทยาลัย ฯ  และจัดพิมพแเผยแพรทางเว็บไซดแของวิทยาลัยเพื่อใหบุคลากรเลือกหัวขอท่ีตนเองสนใจไป
ใชโดยตองแจงใหคณะกรรมการทราบเพื่อคณะกรรมการจะไดเป็นผูคอยติดตามการนําไปใช 
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นําองคแความรูท่ีไดจัดพิมพแเผยแพรทางเว็บไซดแของวิทยาลัย 

6.  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้

คณะ  KM  Team  ไดดําเนินการจัดกิจกรรมในขั้นตอนการแบงปันแลกเปล่ียนความรูดังนี้ 
1. คณะกรรมการจัดทําเว็บบล็อกเพื่อเปิดโอกาสใหบุคลากรท่ีมีขอสงสัย  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.  การเรียนรู ้

คณะกรรมการ KM  Team  คอยติดตามประเมินผล  การนําความรูท่ีไดไปใชในการสรางงาน
สรางสรรคแดานนาฏศิลป 
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สรุปผลการร่วมแสดงความคิดเห็นของกิจกรรมสร้างและแสวงหาความรู ้

ครั้งท่ี 1 
รอบท่ี 1 

1. นํางานสรางสรรคแชุดเกาท่ีมีอยูและไมคอยนําออกมาเผยแพรมาปรับปรุงใหม  โดยใช
เทคนิคใหม ๆ เขามาเสริม  โดยเฉพาะเรื่องเครื่องแตงกาย 

2. ในการสรางสรรคแงานผูท่ีสรางสรรคแจะตองรูวัตถุประสงคแวาสรางสรรคแงานช้ินนี้เพื่ออะไร   
3. ตองคิดวาจากจุดประสงคแนั้นเราควรจะสรางสรรคแงานออกมาเป็นแนวอนุรักษแหรือแนว

ผสมผสานกับสมัยใหม   
4. การคิดงานสรางสรรคแไมควรจะคิดกวาง  ควรจะกําหนดทิศทางใหชัดเจนตามวัตถุประสงคแ

ท่ีไดวางไว   
5. การตั้งช่ือชุดงานสรางสรรคแก็ควรจะดูใหตรงและสอดคลองกับวัตถุประสงคแ 
6. การสรางสรรคแงานดานนาฏศิลปอันดับแรกตองรูวัตถุประสงคแวาเราสรางสรรคแงานช้ินนั้น

เพื่ออะไร 
7. เมื่อเรารูวัตถุประสงคแในการสรางสรรคแงานดานนาฏศิลปแลว  เราตองคิดถึงรูปแบบ  วัสดุ

อุปกรณแท่ีใช 
8. เราควรวางกรอบในการสรางสรรคแงาน  ตองหาวัตถุประสงคแวาจะทําเรื่องอะไร  แนวไหน  

ควรกําหนดขอบเขตใหแคบ 
9. เมื่อกําหนดวัตถุประสงคแแลวควรต้ังช่ือชุดการแสดง 
10. การสรางสรรคแงานดานนาฏศิลปจะมีหลายรูปแบบ  ไดแก  การสรางสรรคแงานแนวอนุรักษแ  

แนวคอนเทมโพรารี่  ควรเลือกรูปแบบใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคแ  และกรอบแนวคิด 
11. ในการสรางสรรคแงานดานนาฏศิลปเราควรหาวัตถุประสงคแ  ตองหาจุดยืนกอน 
12. นอกจากการสรางสรรคแชุดการแสดงชุดใหมแลว  ควรนําชุดการแสดงชุดเกาท่ีวิทยาลัยได

สรางสรรคแ ไวเกิน  10  ปี  นํามาสรางสรรคแใหม  โดยเฉพาะชุดท่ีเกี่ยวกับชนเผาเพราะวา  
สังคมของเขามีการเปล่ียนแปลง  ในเรื่องการแตงกาย  เครื่องแตงกาย   

13. ในการนําชุดการแสดงชุดเกามาสรางสรรคแใหม  ควรยึดทารําเกา  แลวก็คิดทารําใหมมา
ผสมผสาน  ใหเกิดชุดการแสดงท่ีประดิษฐแขึ้นใหม 

14. ในการสรางสรรคแงานดานนาฏศิลปเราตองดูวัตถุประสงคแ  ตองวางเปูาหมาย  ตองดูบริบท
รอบขางท่ีจะมาสนับสนุนงานของเรา 

15. ในการคิดสรางสรรคแงานควรสรางสรรคแตามความตองการของตลาดและสังคมวาตองการ
งานสรางสรรคแแบบใด 

16. การสรางสรรคแงานตองอยูบนแนวคิด  ทฤษฎี  และกระบวนการในการสรางสรรคแงาน  
เพราะจะทําใหงานสรางสรรคแมีความนาเช่ือถือ 

17. การทํางานควรจะรวมกลุมกันทําเป็นหมูคณะ  เพราะจะทําใหเกิดความคิดท่ีหลายหลาย  
ทําใหงานสรางสรรคแมีคุณภาพ 

18. เทคนิคการสรางสรรคแงานนั้นตองดูจุดประสงคแ  ดูกรอบแนวคิด 
19. ตองสรางความเช่ือมั่นใหตนเอง  กลาแสดงความคิดเห็น  และรูจักท่ีจะยอมรับความคิด

ของผูอื่น 
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20. การสรางสรรคแงานจะตองดูกรอบแนวคิด  ตองสรางสรรคแงานใหเป็นไปตามกรอบแนวคิด
ท้ังเพลง  เครื่องดนตรีที่ใช  ทารํา  เส้ือผา 

21. การสรางสรรคแงานก็ตองเนนไปในเรื่องความเป็นสุโขทัยท้ังเพลง  วงดนตรีท่ีเป็นวงโบราณ  
เส้ือผา 

22. ส่ิงท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งคือเรื่องของงบประมาณท่ีสนับสนุนในการสรางงานสรางสรรคแ 
23. การคิดทารํา  เครื่องแตงกาย  ผูสรางสรรคแงานจะตองศึกษาจากแหลงขอมูล 
24. การสรางงานสรางสรรคแแตละครั้งจะตองมีแรงบันดาลใจเป็นส่ิงชวยกระตุน  ถามีความ

ตองการท่ีจะสรางสรรคแงานแลวยอมทําใหงานช้ินนั้นประสบความสําเร็จ 
25. การทํางานสรางสรรคแถาถูกกําหนดใหทําในระยะเวลากระช้ันชิดจะทําใหผลงานออกมา  

ไมมีคุณภาพ 
26. การสรางสรรคแงานจะตองศึกษาองคแประกอบ  กําหนดแนวคิด  รูวัตถุประสงคแวาจะทํางาน

สรางสรรคแนี้เพื่ออะไร  ตองตอบโจทยแใหได  ส่ือออกมาใหได 
27. ในการทํางานควรจะรวมกันทํา  เพราะจะไดความคิดท่ีหลากหลาย  จะทําใหงานออกมาดี 
28. การสรางงานสรางสรรคแเกี่ยวกับวิถีชีวิต  คณะทํางานจะตองลงพื้นท่ีเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับ

วิถีชีวิต  การละเลน  เครื่องแตงการ  เครื่องดนตรี 
29. การสรางไมตรีท่ีดีกับผูใหขอมูลจะทําใหเราไดรับความรวมมือจากผูใหขอมูลและสามารถ

เขาถึงแหลงขอมูลไดงาย 
30. การทํางานสรางสรรคแเกี่ยวกับวิถีชีวิตการละเลนของชาวเขา  จะประสบปัญหาเรื่องการ

แสดงในอดีตกับปัจจุบันไมเหมือนกัน  การละเลนพัฒนาปรับเปล่ียนไปตามกาลเวลา  
ไมใชการละเลนแบบด้ังเดิม       

31. ในการคิดสรางสรรคแงานควรเลือกทําในส่ิงท่ีเรามีความถนัด   
32. การทํางานกลุมเป็นกระบวนการทํางานท่ีดี  แตจะตองเคารพความคิดของผูท่ีทํางาน

รวมกัน 
 
รอบที่ 2 

1. ในกระบวนการทํางานควรมีการประชุมรวมกันระหวางบุคลากรภาควิชานาฏศิลปและ
ภาควิชาดุริยางคศิลป  เพื่อชวยกันวางกรอบแนวคิด  รับทราบกรอบแนวคิดรวมกัน  เมื่อ
ไดกรอบแนวคิดแลวจึงใหภาควิชาดุริยางคศิลปดําเนินการแตงเพลงตามกรอบแนวคิดท่ี  
วางไว 

2.  เมื่อทางภาควิชาดุริยางคศิลปแตงเพลงเสร็จแลวควรมีการประชุมรวมกันอีกครั้งเพื่อ    
ฟังเพลงชวยกันเสนอแนะวาควรปรับปรุงส่ิงใดบาง  เชน  วงดนตรี  เครื่องดนตรี  ความ
ส้ัน-ยาวของเพลง 

3. การจะสรางสรรคแงานตองมีการลงพื้นท่ีเพื่อหาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน  
โบราณวัตถุ  ขอมูลจากบุคคลท่ีมีความรูในเรื่องนั้น  ขอมูลจากเอกสาร  การหาขอมูลจาก
แหลงตาง ๆ มาสนับสนุนงานสรางสรรคแ  จะทําใหงานสรางสรรคแช้ินนั้นเป็นท่ียอมรับ  
นาเช่ือถือ 
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4. ส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหงานออกมามีคุณภาพนอกจากการลงพื้นท่ีคนควาหาขอมูลแลว  
ผูบริหารมีสวนสําคัญท่ีจะทําใหงานสรางสรรคแช้ินนั้นประสบความสําเร็จ  ไดแก  การให
กําลังใจแกบุคลากรขณะทํางาน  เพื่อใหบุคลากรเกิดความสุขในการทํางานมากขึ้น  
นอกจากนั้นผูบริหารตองหางบประมาณมาสนับสนุนในการสรางเครื่องแตงกายท่ีได
ประดิษฐแขึ้นอยางเพียงพอ  เพื่อไมใหการประดิษฐแเครื่องแตงกายในงานสรางสรรคแชุดนั้น
ไมเป็นไปตามรูปแบบ  และดอยกวาแนวคิดท่ีคิดไว 

5. การสรางสรรคแงานตองเขาถึงแหลงขอมูลท่ีเป็นขอมูลปฐมภูมิ  เชน  โบราณสถาน  
พิพิธภัณฑแ  บุคคล  เพราะจะใหรายละเอียดท่ีลึกซึ้งชัดเจน  สามารถนําขอมูลเหลานี้มา
ประดิษฐแทารําไดสวยงามและเหมือนกับตนแบบ 

6. ในการประดิษฐแทารํา  ทุกคนในทีมตองกลาคิด  กลานําเสนอในส่ิงท่ีตนเองคิด  และเมื่อคิด
แลวความคิดนั้นไมไดรับการยอมรับก็ตองฟังความคิดเห็นของผูรวมทีม 

7. เมื่อการสรางสรรคแงานเสร็จแลวตองเชิญผูเช่ียวชาญมาใหคําแนะนํา  เพื่อนําขอเสนอแนะ
มาปรับปรุงงานใหมีสุนทรียภาพมากยิ่งขึ้น 

8. ควรนําระบบการทํางานดวยวงจรเดมมิ่ง (P D C A ) มาใชในการทํางาน คือ  กอนทํางาน
ตองมีการวางแผน  เมื่อสรางงานออกมาแลวก็จะตองนํามาทดสอบเพื่อหาขอบกพรอง
นํามาปรับปรุงแกไขใหงานสรางสรรคแนั้นมีคุณภาพ 

9. ผูบริหารควรมีหนาท่ีสรรหางบประมาณใหเพียงพอ  ไมใหมีผลกระทบตอการสรางสรรคแ
งาน    

10. การสรางงานสรางสรรคแควรวางกรอบแนวคิดใหชัดเจนจะทําใหช้ินงานของเราออกมา
ชัดเจน 

11. เมื่อเราจะสรางสรรคแงานเรื่องใดควรลงพื้นท่ีไปหาแหลงขอมูลนั้น ๆ  เพื่อจะไดเห็นขอมูลท่ี
ชัดเจน  จะชวยใหเกิดแรงบันดาลใจในการคิดงาน   

12. กําลังใจจากผูบริหารเป็นส่ิงสําคัญท่ีจะชวยผลักดัน  ขับเคล่ือนใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
13. ผูบริหารควรสนับสนุนงบประมาณในการทํางาน 
14. การทํางานใหองคแกรควรรวมมือทํางานกันเป็นทีม 
15. ควรมีงบประมาณสนับสนุนในการสรางเครื่องแตงกายและการลงพื้นท่ีหาขอมูล 
16. ในกระบวนการทํางานในอันดับแรกจะตองมองจุดประสงคแในการทํางาน  อันดับท่ีสองควร

คิดวาเราจะสรางสรรคแเรื่องอะไร  ตองมีการถายทอดใหคณะทํางานอยางชัดเจน  อันดับ  
ท่ีสามคือ  คณะทํางาน  ตองมีการทํางานอยางเป็นระบบ  แบงงานกันทําตามความถนัด
ของแตละบุคคล  และการทํางานตองมีหัวหนาทีม 

17. ในการทํางานของคณะทํางานควรมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของแตละคน  ท่ีสําคัญคือ
การยอมรับความคิดของผูอื่น 

18. เมื่องานสรางสรรคแเสร็จแลวควรใหผูชมมีสวนในการวิจารณแงานท่ีเราทํา  เพื่อนําผลมา
ปรับปรุง 

19. ในการทํางานทุกคนตองยึดจุดมุงหมายอันเดียวกันต้ังแตตนจนจบของการสรางสรรคแงาน 
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20. การสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลปส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอการสรางงานอีกอยางคือเรื่องของ
เพลง  ซึ่งจะทําใหทารําเป็นไปตามจุดประสงคแ  ดังนั้นควรมีการประชุมบุคลากรท้ัง
ภาควิชานาฏศิลปและภาควิชาดุริยางคศิลป  คอยปรับปรุงงานใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแ
ท่ีวางไว 

21. ผูสรางสรรคแงานควรมีความรูพื้นฐานในกระบวนการสรางสรรคแงานวามีขั้นตอนอยางไร   
เมื่อรูขั้นตอนรูกระบวนการจะทําใหการสรางสรรคแงานไปได รวดเร็วและไปในทิศทาง
เดียวกัน 

22. ในการหลอมรวมความคิดของแตละคนในคณะทํางานเป็นเรื่องท่ียาก  ดังนั้นคณะทํางาน
ควรยึดหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีตาง ๆ มาหลอมรวมความคิดใหไปในทิศทางเดียวกัน 

23. การสรางงานสรางสรรคแเราควรมีการกําหนด  story  board  คือ  การกําหนดเรื่องราว  
ดังนั้นตองมีการประชุมของบุคลากรของภาควิชานาฏศิลปและภาควิชาดุริยางคศิลปเพื่อ
ทําความเขาใจรวมกัน  เพื่อใหงานสรางสรรคแออกมาตรงตามเนื้อเรื่องท่ีไดกําหนดไว 

24. ในการสรางงานสรางสรรคแอันดับแรกจะตองรูจุดประสงคแของการสรางงานวาสรางไปเพื่อ
อะไร  เมื่อรูจุดประสงคแแลวอันดับตอไปเราจะตองสรางทีม  วางระบบ  มอบหมายงานให
แตละฝุายรับผิดชอบ  สุดทายในการสรางสรรคแงานจะตองใชเทคนิคตาง ๆ เพื่อใหงานช้ิน
นั้นออกมา 

25. ควรมีการหลอมรวมความคิดของแตละคนเขาดวยกันเป็นจุดเดียวกัน 
26. การคิดงานสรางสรรคแตองนึกถึงอัตลักษณแ  ตองดูจุดยืนวาระบําชุดท่ีเราคิดสรางสรรคแมี

จุดยืนอยางไร 
27. เมื่อเรารูจุดประสงคแวาจะทํางานสรางสรรคแแบบไหน  ขั้นตอนตอไปเราจะตองหาผูท่ีจะ

แตงเพลงท่ีมีความถนัดตามจุดประสงคแของงานท่ีเราจะสรางสรรคแ  เราควรแจงจุดประสงคแ
ใหผูแตงเพลงทราบเพื่อใหผูแตงเพลงแตงไดตรงตามจินตนาการของเราและถาไมตรงตาม
จินตนาการของเราก็ตองใหผูแตงเพลงชวยแกไข  ปรับปรุงใหเหมาะสม 

28. การประดิษฐแทารําก็ตองใหมีความสอดคลองกับทํานองเพลง 
29. ใหศึกษางานสรางสรรคแท่ีผูอื่นไดประดิษฐแไว  เพื่อนํามาปรับใชกับงานของเราในบางจุด 
30. ในการสรางงานสรางสรรคแของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ควรจะส่ือถึงความเป็นสุโขทัยท้ัง

วงดนตรี  เพลง  ทารํา  และการแตงกาย  สวนใหญแนวในการสรางงานสรางสรรคแของ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจะเป็นแนวโบราณคดี 

31. เมื่อเราทราบวาเราจะสรางงานสรางสรรคแเกี่ยวกับอะไร  เราจําเป็นตองหาขอมูลเชิงลึก  
เราตองศึกษาท่ีมา  ตองศึกษาขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในส่ิงท่ีเราจะทํา  เพื่อนํามา
ประดิษฐแทารํา  แตงเพลง  ประดิษฐแเครื่องแตงกายใหเหมาะสมสอดคลองกับขอมูลท่ีเรา
ศึกษามา  แลวเราตองรูวาเราตองการจะส่ืออะไร 

32. เรื่องวงดนตรีที่ใชจะเป็นวงโบราณ  (เป็นวงท่ีนําเครื่องดนตรีที่มีต้ังแตสมัยสุโขทัยมา    
ผสมวง) 

33. การประดิษฐแทารําใหนําทารําพื้นฐานมาปรับใช  และในการประดิษฐแทารําควรทราบวาเรา
จะออกแบบเครื่องแตงกายอยางไร  แนวไหน  เพือ่ประดิษฐแทารําใหสอดคลองกับเครื่อง
แตงกาย 
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ครั้งท่ี 2 
รอบท่ี 1 

1. การท่ีจะคิดงานสรางสรรคแในเรื่องอะไร  เราจะตองรูรากเหงาของวัฒนธรรมในเรื่องท่ีเรา
จะทําอยางถองแทเสียกอน 

2. เมื่องานสรางสรรคแของเราเสร็จแลว  ในกระบวนการถายทอดทารําควรตองใหผูรับการ
ถายทอดไดเรียนรูรากเหงาของวัฒนธรรมในงานสรางสรรคแเชนเดียวกัน  โดยการลงพื้นท่ี  
เพื่อสรางความเขาใจใหแกผูรับการถายทอด  ใหผูรับการถายทอดเกิดการคิดวิเคราะหแใน
กระบวนทารํา  สามารถจินตนาการส่ิงตาง ๆ ได  จะทําใหผูรับการถายทอดสามารถจําทา
รําไดแมนยํา  ทารําจะไมผิดเพี้ยนจากท่ีไดคิดไว 

3. จุดเริ่มตนของการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลปจุดเริ่ มตนควรเกิดจากส่ิงท่ีเราสนใจ
อยากทํา  เพราะถาเป็นส่ิงท่ีเราไมอยากทําไมคุนเคยจะทําใหงานช้ินนั้นประสบความสําเร็จ
ไดยาก  เมื่อไดส่ิงท่ีเราตองการจะทําแลวตอไปจึงตองกําหนดวัตถุประสงคแ  เปูาหมายวา
เราจะสรางสรรคแเกี่ยวกับอะไร  เพื่ออะไร  เพื่อใคร  ควรกําหนดรูปแบบวาจะทํางาน
สรางสรรคแแบบแนวอนุรักษแ  หรือแนวประยุกตแ  เพราะวาท้ังสองแนวมีวิธีการสรางสรรคแ
แตกตางกัน  จากนั้นจึงกําหนดกรอบแนวคิดของงานท่ีเราจะสราง 

4. ในดานการประดิษฐแทารํา  จะตองเริ่มตนจากการศึกษาหาขอมูล  เพื่อนําขอมูลท่ีไดมา   
คิดงานตอไป  

5. การคิดงานสรางสรรคแควรสนับสนุนความตองการของหนวยงาน  และยึดเอกลักษณแของ
จังหวัดสุโขทัยเพื่อสามารถนําไปใชในงานของจังหวัดได 

6. การสรางสรรคแงานเราจะตองรูจุดประสงคแ  กรอบแนวคิด  และตองรูวาจะสรางสรรคแงาน
ลักษณะไหน  ทุกคนตองทํางานบนหลักการเดียวกัน 

7. แรงบันดาลใจเป็นส่ิงสําคัญ  การทํางานตองมีแรงบันดาลใจ  ตองมีส่ิงเราท่ีจะทําใหเรามี
ความตองการในการสรางงานในแตละครั้ง 

8. การสรางงานสรางสรรคแควรทํากันเป็นทีม  และตองยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื่น 
9. ในการสรางสรรคแงานถาเราเขาใจรากเหงาในส่ิงท่ีเราจะทําแลว  จะทําใหเราเกิด

จินตนาการ  ประดิษฐแทารําไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
10. ในกระบวนการถายทอดทารําก็ควรใหผูรับการถายทอดทารํานั้นไดรูรากเหงาในงาน

สรางสรรคแท่ีทําดวย  จะทําใหการผิดเพี้ยนในทารํานอยลง 
11. การสรางงานสรางสรรคแจะตองรูวาทําไปแลวจะตอบโจทยแอะไร  ตอบสนองความตองการ

ของชุมชน  ของสังคมหรือไม 
12. การคิดงานตองไมเกินกําลังความรู  ความสามารถของตัวเองและผูรวมงาน 
13. ผูรวมงานตองมีศักยภาพเหมาะกับงานท่ีเราจะสรางสรรคแ  
14. นําระบบ  3 m  มาใชในกระบวนการทํางาน  คือ  ตัวบุคคลท่ีจะมาทํางาน  กระบวนการ

ทํางานและส่ิงสนับสนุนการทํางาน 
15. การสรางสรรคแงานควรหาขอมูล  ตองสํารวจวาชุมชน  สังคมตองการอะไร   และตอง

สํารวจชุมชนวาในชุมชนนั้นมีอะไรโดดเดน 
16. ในการทํางานควรทํางานเป็นหมูคณะ  จะทําใหงานสรางสรรคแออกมาอยางมีคุณภาพ 
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17. เมื่อทํางานสรางสรรคแจนเสร็จสมบูรณแแลวควรจัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
วิทยาลัยนาฏศิลปท่ัวประเทศ  และโรงเรียนตาง ๆ ท่ีมีการสรางงานสรางสรรคแอีกดวย 

18. การต้ังช่ืองานสรางสรรคแนั้นควรเป็นช่ือท่ีสะดุดหู  ชวนใหติดตาม  ช่ือตองเป็นช่ือส้ัน ๆ  
ผูฟัง ๆ แลวเกิดจินตนาการวาในชุดการแสดงนั้นส่ืออะไรบาง 

19. กอนการประดิษฐแทารําจะตองศึกษาส่ิงท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีจะสรางสรรคแท้ังหมดโดยศึกษา
จากโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  เอกสาร  ตํารา  ศึกษาเพลงท่ีใชใหเขาใจอยางถองแท 

20. การประดิษฐแทารํานั้นเพลงท่ีใชจะมีความสําคัญมาก  เพราะเพลงกับทารําตองสอดคลอง
กัน  ถาเพลงไมสอดคลองกับทารําก็ตองขอความรวมมือจากผูแตงเพลงปรับเพลงให
สอดคลองกับทารํา  ในการปรับเพลงนั้นผูประดิษฐแทารําควรสรางบรรยากาศท่ีดีให        
ผูแตงเพลงยอมรับในการท่ีจะตองปรับทํานองเพลง 

21. การสรางงานสรางสรรคแนั้นระบบการทํางานเป็นส่ิงสําคัญ  เพราะเป็นการทํางานรวมกับ
คนหลายคนยอมมีความคิดแตกตางกัน  ดังนั้นกอนท่ีจะทํางานตองทําความเขาใจในเรื่อง
วัตถุประสงคแใหตรงกัน และตองยอมรับฟังความคิดของผูอื่น 

22. การสรางสรรคแงานแตละช้ิน  ควรหาอัตลักษณแเฉพาะเพื่อสรางความชัดเจน  และความ
เป็นเอกลักษณแจะทําใหงานสรางสรรคแนั้นสําเร็จตามจุดประสงคแท่ีไดวางไว 

23. ในการสรางงานสรางสรรคแเราตองสรางดวยความพิถีพิถัน  ไมวาการออกแบบทารํา  
เส้ือผา  ทรงผม  จะตองคิดใหเป็นไปตามเอกสาร  หลักฐาน  ตองตอบท่ีมาท่ีไปใหได  เมื่อ
สรางออกมาแลวตองใหมขีอตินอยท่ีสุด 

24. การคิดงานจะตองไมคิดยากจนเกินไปเพราะจะทําใหผูชมเขาถึงงานสรางสรรคแไดยาก  แต
ถาคิดงานงายเกินไปคนก็จะไมยอมรับ  ควรคิดงานท่ีมีความยากงายอยางพอเหมาะ 

25. เมื่อสรางงานเสร็จแลวเราควรนํางานออกเผยแพรและเชิญคนท่ีไมมีความรูเรื่องการแสดง
มาชมงานของเรา  ดูวาเขาเขาใจงานท่ีเราคิดหรือไม  ถาเขาใจคนอื่น ๆ ก็นาจะเขาใจ  

26. หลังจากคิดงานสรางสรรคแเสร็จแลวเราควรนํางานสรางสรรคแของเราออกสูสายตา
ประชาชน  ท่ีสําคัญคือตองเชิญผูเช่ียวชาญมาวิพากษแงานของเรา   และตองแตงต้ัง
คณะกรรมการเพื่อมาชวยวิพากษแงานใหงานมีความสมบูรณแมากยิ่งขึ้น 

27. การเชิญคณะกรรมการมาวิพากษแงานสรางสรรคแจะทําใหเราสามารถตอบปัญหา  ตอบขอ
สงสัยตาง ๆ ได  เชน  การใชวงดนตรี  การใชเครื่องดนตรี  เครื่องแตงกาย  ทารํา  เรา
ตองรูที่มา   

28. องคแประกอบของการแสดงตองมีความสัมพันธแกันท้ังเครื่องดนตรี  การแตงกาย  ทารํา 
29. ในการสรางงานสรางสรรคแเราตองมีเปูาหมายวาเราจะสรางสรรคแงานแบบไหน  เชนแบบ

มาตรฐาน  แบบอนุรักษแ  หรือแบบรวมสมัย 
30. ในการสรางสรรคแงานเราตองดูวาชุมชนนั้น ๆ มีวัฒนธรรมอะไรท่ีโดดเดน  เมื่อเรานํา

วัฒนาธรรมเหลานั้นมาทําเป็นงานสรางสรรคแจะทําใหงานของเราเป็นท่ีนิยม  เขาถึงคนดู  
ไดงาย 

31. การประดิษฐแทารํา  และการแตงเพลง  ควรนําส่ิงท่ีเราเห็นบอย ๆ นํามาประดิษฐแ  มาชวย  
ดวย  การคิดทารําก็เหมือน  การประดิษฐแเพลงก็เหมือนกันเราควรนําส่ิงท่ีเห็นบอย ๆ หรือ
วาพอเรารําออกมา  พอเราประดิษฐแออกมาคนรูเลยวาเรารําอะไร 
 



เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หน้า 32 
 

รอบท่ี 2 

1. ในการทํางานสรางสรรคแถาเรามีแรงบันดาลใจจะทําใหเราสามารถคิดเทคนิคใหม ๆ มาใช
ในการสรางสรรคแงานของเรา 

2. ในการประดิษฐแเครื่องแตงกายนอกจากประดิษฐแเครื่องแตงกายใหผูแสดงแลว  เราควร
ประดิษฐแเครื่องแตงกายใหนักดนตรี  และนักรอง  ใหมีความกลมกลืนเป็นไปตามอัตลักษณแ
ของงานสรางสรรคแชุดนั้น ๆ 

3. ควรหาอัตลักษณแใหงานสรางสรรคแแตละชุดมีความโดดเดนท่ีแตกตางกัน  จะชวยใหงาน
สรางสรรคแชุดนั้น ๆ นาติดตาม  และประทับใจคนดู 

4. การสรางงานสรางสรรคแ  เราตองหาจุดประสงคแใหได  สรางกรอบแนวคิดเสียกอน  แลว
ตองแจงใหทุกคนทราบ  เพื่อใหคณะทํางานไดเดินไปในวัตถุประสงคแอันเดียวกัน  กรอบ
แนวคิดอันเดียวกัน  จะทําใหไมเกิดการคาดเคล่ือนในส่ิงท่ีตองการจะส่ือออกมา 

5. ควรหาเอกลักษณแใหงานสรางสรรคแแตละชุด 
6. ขั้นตอนในการผลิตช้ินงานนั้นจะตองศึกษาขอมูลตาง ๆ  แลวนําขอมูลท้ังหมดมาประมวล  

เพื่อใหไดขอบเขตการแสดงใหครอบคลุมกรอบแนวคิด 
7. คณะทํางานจะตองรูขอบเขตของการแสดงซึ่งจะประกอบดวยจํานวนผูแสดง  ใชผูแสดง

ชาย-หญิงหรือหญิงลวน  นักดนตรี  ฉาก  อุปกรณแ  แสง-สี  และรําตองกําหนดประเภท
ของการแสดงใหชัดเจนวาเป็นรํา  ระบํา  รําเด่ียว  หรือการแสดงเป็นชุดเป็นตอน  ตอง
กําหนดรูปแบบการแสดงวาจะเริ่มตนอยางไร  มีการเดินเรื่องต้ังแตตนจนจบ  แลวมีการ
สรุปจบ 

8. ควรสรางงานใหเหมาะสมกับงบประมาณท่ีไดรับ 
9. การคิดงานสรางสรรคแจะตองยึดจารีตของการแสดงอยางเครงครัด 
10. การสรางงานสรางสรรคแ  ควรจะเลือกทําในส่ิงท่ีใกล ๆ ตัว  เรามีความถนัด  และเป็นส่ิงท่ี

เรามีความรู  จะทําใหเราประสบความสําเร็จในการสรางสรรคแงาน 
11. นําส่ิงท่ีมีอยูในทองถิ่นมาทําเป็นงานสรางสรรคแ  โดยใชทฤษฎีในการสรางงานสรางสรรคแ  

จะทําใหงานสรางสรรคแของเรามีคุณคา 
12. ควรมีงบประมาณอยางเพียงพอ 
13. การสรางงานสรางสรรคแนอกจากการสรางจุดประสงคแ  การสรางกรอบแนวคิด  การสราง

ขอบเขตท่ีมีความสําคัญแลว  ความพรอมของผูสรางสรรคแงาน  บรรยากาศในการทํางาน  
งบประมาณก็มีความสําคัญและสงผลใหงานมีความสําเร็จเชนเดียวกัน 

14. เราตองหาความรูใหมจากงานสรางสรรคแของผูอื่น 
15. สนับสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาสดูงานสรางสรรคแของหนวยงานอื่น ๆ ดูงานสรางสรรคแ

สมัยใหม  ศึกษาองคแประกอบการแสดง  เทคนิคตาง ๆ จะทําใหเราเกิดแนวคิดท่ีสามารถ
นํามาสรางสรรคแงานของเราได 

16. การสรางงานสรางสรรคแ  ควรจะทํางานกันเป็นกลุม  และกระจายงานใหทุกคนไดมีสวน
รวมแสดงความสามารถในการแสดงความคิดอยางเต็มความสามารถ 

17. ควรมีการประชุมคณะทํางานเพื่อรวมกันเสนอแนวคิดวาจะสรางสรรคแงานออกมาแนวไหน  
แนวศิลปาชีพ  หรือแนวโบราณคดี  
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18. ควรใหบุคคลภายนอกองคแกรเขามามีสวนรวมในการสรางงานสรางสรรคแ  เชน  องคแกร
ดานการทองเท่ียว  องคแกรดานการอนุรักษแศิลปวัฒนธรรม  เพื่อสนับสนุนงานสรางสรรคแ
ใหเป็นที่รูจักท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

19. เมื่อสรางสรรคแงานเสร็จแลวจะตองนําเสนอผลงานตอสังคม  และนําผลงานมาแกไข
ปรับปรุง 

20. ควรใหความสําคัญของภูมิปัญญาทองถิ่น  เชิญภูมิปัญญาทองถิ่นมาใหความรูในเรื่องท่ีเรา
กําลังจะทํา   

21. เมื่อเราสรางงานสรางสรรคแเรียบรอยควรนําออกเผยแพรตอสาธารณะชน  นําไปถายทอด
กับโรงเรียนในชุมชน 

22. บรรจุงานสรางสรรคแลงไปในหลักสูตรสถานศึกษา 
23. การประดิษฐแเครื่องแตงกายจะตองสอดคลองกับขอมูล  หลักฐานตาง ๆ ท่ีไดศึกษาคนควา 
24. เครื่องแตงการท่ีประดิษฐแขึ้นนั้นจะตองมีความสะดุดตาผูชม  สีเครื่องแตงกายอาจใชสี   

ตัดกัน  หรือใชสีตามกันขึ้นอยูกับความเหมาะสม  เครื่องประดับไมควรมีมากเกินไปเพราะ
จะทําใหเครื่องแตงกายดูเลอะเทอะไมสวยงาม  ไมมีเอกลักษณแ 

25. การประดิษฐแทารําจะมีทารําท่ีเป็นมาตรฐานซึ่งเราสามารถนํามาจากทาของแมบทนํามา
ปรับใหเหมาะสมกับเพลง  สวนทาท่ีเกิดจากจินตนาการใหนําภาพในจิตรกรรมฝาผนังมา
ประดิษฐแใหเป็นทารําโดยท่ีไมใหฝืนธรรมชาติ 

26. การแสดงจะสวยงามไดนั้นจะตองประกอบไปดวยลีลาทารํา  เครื่องแตงกาย  การแปรแถว
ท่ีมีความเหมาะสม 

27. ในการสรางงานสรางสรรคแ  ควรมีการแบงงานตามความถนัดของแตละบุคคล  เชน  กลุม
ท่ี 1  คิดทารํา  กลุมท่ี 2 คิดกระบวนการแปรแถว  กลุมท่ี 3  คิดเครื่องแตงกาย  เป็นตน 

28. การสรางสรรคแงานตองเกิดจากแรงบันดาลใจ  ถามีแรงบันดาลใจจะทําใหเราอยากทํา  
งานนั้นและก็จะประสบความสําเร็จ  แตถาถูกบังคับ  มีกําหนดเวลา  จะทําใหเราไมอยาก
ทํางานสรางสรรคแชุดนั้น 

29. การทํางานตองมีความสามัคคี  ชวยกันแสดงความคิดเห็น  รวมกันทํางาน 
30. การคิดงานสรางสรรคแจะตองคิดในส่ิงท่ีเป็นอัตลักษณแของความเป็นสุโขทัย  แลวส่ือออกมา

ใหได 
31. เพลงเป็นสวนสําคัญในการสรางงานสรางสรรคแ  เมื่อเราไดเพลงมาแลวตองนํามานับ

จังหวะกอน  จังหวะชามีกี่จังหวะ  จังหวะเรว็มีกี่จังหวะ  เพื่อสามารถกําหนดทารํา  และ
จังหวะทารําได 

32. การคิดรูปแบบแถวจะตองคิดไวหลาย ๆ รูปแบบ  ไมวาจะเป็นแถวตัววี  แถวปากพนัง  
แถวเฉียงหรือการจัดซุม  ใหเขียนรูปแบบไว  กอนนํามาใชจริง  

33. หลังจากท่ีเรานับจังหวะเพลง  และคิดรูปแบบแถวแลว  ในขั้นตอนตอไปใหคิดการ
เคล่ือนไหวของรางกายซึ่งจะตองเริ่มจากการฟงัเพลงจนสามารถจดจําทํานองเพลงแลวจึง
เคล่ือนไหวรางกายใหเขากับทํานองเพลงโดยเริ่มจากสวนเทากอน  เมื่อไดการเคล่ือนไหว
ในสวนเทาแลวจึงคิดสวนมือตอไป  จากนั้นนํารูปแบบแถวท่ีไดเขียนไวดึงมาทีละแบบให
เหมาะสมกับทารําซึ่งตองใหตรงตามความหมายของเพลง 
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ครั้งท่ี 3 
รอบท่ี 1 

1. การสรางสรรคแชุดการแสดงจะตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคแดวย 
2. การสรางสรรคแชุดการแสดงจะตองมีการศึกษาขอมูลตางๆ เชน ขอมูลทางดาน

ประวัติศาสตรแ 
3. การสรางสรรคแงานศิลปะแสดงใหเห็นถึงความรูสึก หรือความคิด  ของผูสรางสรรคแ 
4. ศิลปะจะตองใชเวลา  และความคิดสรางสรรคแในการจัดทําชุดการแสดงขึ้นมา 
5. กลาคิด กลาทํา กลาแสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น จะทําใหงานท่ี

สรางสรรคแประสบความสําเร็จ 
6. การสรางสรรคแชุดการแสดงจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมในการแสดง  มีความแปลกใหม  

ไมซ้ํากับชุดการแสดงอื่นๆ 
7. การสรางสรรคแชุดการแสดงจะตองจัดหมวดหมูของประเภทรูปแบบการแสดง  เพื่อใหตรง

กับวัตถุประสงคแท่ีต้ังไว 
8. ส่ิงท่ีมีความสําคัญในการสรางสรรคแทารํา  จะตองคํานึงถึงตัวละคร  เนื้อรอง  ทํานองและ

จังหวะของดนตรีเพื่อใหไดทารําท่ีมีความสวยงาม  และแปลกใหม 
9. หลังจากการสรางสรรคแผลงานจะตองมีการวิเคราะหแ  วิจารณแ  เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขใน

ขอบกพรองท่ีเกิดขึ้น 
10. การสรางสรรคแทารําจะตองตามแบบแผนอยางเครงครัด จะทําใหชุดการแสดงมีความ   

โดดเดน  และผูสรางสรรคแจะมีแนวคิดท่ีชัดเจนมากขึ้นในการออกแบบชุดการแสดง 
11. การสรางสรรคแชุดการแสดงโดยผูสรางสรรคแทํางานรวมกันเป็นหมูคณะจะตองมีความ

สามัคคี  และมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน 
รอบท่ี 2 

1. การสรางสรรคแชุดการแสดงจําเป็นตองกําหนดจุดประสงคแท่ีขัดเจนเพื่อใหการทํางาน
สะดวกขึ้น 

2. การเสนอความคิดและการสรางแผนผังความคิดจะทําใหคณะทํางานมีความเขาใจใน
ขั้นตอนดําเนินงาน ขอมูลตางๆมากข้ึน 

3. การประสานงานระหวางคณะผูทํางานกับผูบริหาร  จะทําใหการจัดทําโครงการ  หรืองาน
ตางๆ ประสบความสําเร็จไดมากขึ้น 

4. การสรางสรรคแชุดการแสดงจะตองศึกษาหาขอมูลตามวัตถุประสงคแท่ีต้ังไว 
5. การสรางสรรคแชุดการแสดงจะตองคํานึงถึงความเหมาะสม  จารีต  ประเพณี  ของ

กระบวนทารํา  ดนตรี  การแตงกายของนักแสดงและนักดนตรีเป็นสําคัญ 
6. การสรางสรรคแทารํา  ในการเคล่ือนไหวรางกายหรือการเคล่ือนท่ีจะตองยึดจังหวะของ

ดนตรีเป็นหลัง  
7. การแปรแถวเป็นการส่ือสารใหเห็นในส่ิงตางๆ  เชน ส่ิงของ  หรือเพื่อความสวยงาม 
8. การสรางสรรคแชุดการแสดง มีหลายองคแประกอบไดแก   ผูแสดง  ดนตรี   เครื่องแตงกาย

อุปกรณแการแสดง  สถานท่ีแสดง   ทุกประการมีความสําคัญและจะตองมีความสอดคลอง
กัน 
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9. ผูแสดงจะตองมีความสอดคลองกับชุดการแสดงเชน  อายุ  บทบาท  บุคลิก  เป็นตน 
10. การสรางสรรคแชุดการแสดงจําเป็นตองยึดดนตรี เป็นหลัก  เพื่อใหการแสดงออกมา

สอดคลองกับวัตถุประสงคแ 
11. องคแประกอบของชุดการแสดง  การแตงกาย  ทารําหรือการแปรแถว จะตองสอดคลองกัน  

และตองคํานึงถึงสถานท่ีในการแสดง  จะทําใหชุดการแสดงออกมาสวยงาม 
 
ครั้งท่ี 4 
รอบท่ี 1 

1. การสรางงานสรางสรรคแทุกอยางมีความเกี่ยวโยงกันท้ังส้ิน  เมื่อขณะท่ีเราคิดทารําเราควร
นึกถึงเครื่องแตงกายไปดวย  เครื่องแตงกายตองมีจุดเดนวาจะส่ืออะไรและจะโชวแอะไร  
ทารําตองเอื้อตอเครื่องแตงกายสงเสริมใหเครื่องแตงกายมีความโดดเดนซึ่งจะกลายเป็น
ความงามบนทารําไปดวย 

2. การสรางเครื่องแตงกายสามารถดูและจําลองมาจากเทวรูป 
3. ทารําและเพลงตองมีเอกลักษณแ 
4. การประดิษฐแทารําเมื่อเราใสการแปรแถวลงไปแลวก็จะทําใหทารํานั้นเกิดความล่ืนไหล 
5. การประดิษฐแทารําจะตองรูเสียกอนวาการสรางสรรคแงานของเราจะเป็นแนวไหน  แนว

สรางสรรคแ  แนวอนุรักษแ  แนวพื้นบาน  แตไมวาจะทํางานสรางสรรคแแนวไหน  เราก็ตอง
ศึกษาหาขอมูลในเรื่องท่ีเราจะทําใหไดขอมูลในแนวลึก  ถาทํางานสรางสรรคแแนวทองถิ่น
พื้นบานสุโขทัย  ผูสรางสรรคแงานจะตองลงพื้นท่ีไปดูวิถีชีวิตของชาวบานจริง ๆ 

6. การประดิษฐแทารํานั้น  จะตองประดิษฐแใหทารําชุดนั้น ๆ มีความนาสนใจ  ทารําตองไม
ลาสมัยหรือลํ้าสมัยจนเกินไป  แตท่ีสําคัญตองมีเอกลักษณแของความเป็นสุโขทัย 

7. การแปรแถวจะตองไมมากจนเกินไป  และควรมีความกลมกลืนกับทารํา   
8. การสรางงานสรางสรรคแเราจะตองรูบริบทท้ังหมดเกี่ยวกับงานท่ีเราจะสราง  ถาเราไมรู

บริบทท้ังหมดจะทําใหงานท่ีออกมาไมเป็นไปตามจุดประสงคแท่ีวางไว 
9. ตองรูจุดประสงคแหลักในการนําเสนอผลงาน  ถาเรารูจุดประสงคแหลักแลวจะชวยใหเรา

สามารถประดิษฐแทารําไดเป็นไปตามวัตถุประสงคแ  ท้ังในเรื่องลักษณะของดนตรี  เครื่อง
แตงกาย  และทารําซึ่งตองมีความสอดคลองกับเครื่องแตงกาย 

10. การประดิษฐแทารําเราจะตองรูวาทารําทาไหนเป็นทารําหลัก  ทารองหรือวาเป็นทาเช่ือม 
11. การประดิษฐแทารําเราตองทําความเขาใจกับทํานองเพลง  ถาทวงทํานองหนักเราก็ตองคิด

ทาหนัก  ถาทวงทํานองเบาเราก็ตองคิดทารําเบา 
12. การแปรแถวก็จะตองคิดควบคูไปกับการคิดทารํา   
13. การเปล่ียนแถวหนึ่งไปเป็นอีกแถวหนึ่งจะตองมีทาเช่ือมใหการแปรแถวเกิดความกลมกลืน  

และตองยึดหลักการแปรแถวของนาฏศิลป 
14. การสรางสรรคแงานแตละชุดตองมีความแปลกใหมแตกตางจากชุดการแสดงกอน ๆ   
15. การสรางงานสรางสรรคแควรใชความรูทางดานทัศนศิลปมาเป็นตัวชวยในการสรางสรรคแ

งาน  เชนความรูเรื่องจุด  สี  รูปทรง  ความรูเหลานี้เราสามารถนํามาประยุกตแใชในการ
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สรางสรรคแทารํา  การออกแบบแถว  การออกแบบเครื่องแตงกาย   จะชวยใหงาน
สรางสรรคแมีความเป็นเอกภาพ  ความสมดุล  และเกิดความกลมกลืน 

16. เราสามารถใชสีเครื่องแตงกายมาเป็นตัวแบงกลุมผูแสดง  และการแปรแถว 
17. การประดิษฐแทารําเราตองมองเรื่องความเคล่ือนไหวเป็นหลัก  ถาเป็นระบําประเภท

สวยงามเราก็ควรจะใชการเคล่ือนไหวแบบเช่ืองชา  ถางานสรางสรรคแเป็นแบบรวมสมัยก็
ควรจะใชการเคล่ือนไหวแบบเร็ว  สนุกสนาน 

18. เพลงเป็นองคแประกอบสําคัญท่ีจะเป็นตัวกําหนดการเคล่ือนไหวของงานสรางสรรคแของชุด
นั้น ๆ    

19. การประดิษฐแทารําจะตองใหมีความสัมพันธแกับเส้ือผาและการแปรแถว 
20. การประดิษฐแทารําตองใหเหมาะสมกับทวงทํานองชา  เร็วของเพลง 
21. การประดิษฐแเครื่องแตงกายไมควรใหรุมรามจนเกินไปจะดูไมสวยงาม 
22. ถาเราสรางสรรคแงานท่ีเกี่ยวของกับประวัติศาสตรแเราตองหาหลักฐานการแตงกายจาก

ขอมูลทางประวัติศาสตรแ  เชนเทวรูป  ถางานสรางสรรคแท่ีเกี่ยวกับวิถีชีวิตการประดิษฐแ
เครื่องแตงกายใหนํารูปแบบจากทองถิ่นนั้น ๆ 

23. หลักสําคัญในการประดิษฐแเครื่องแตงกาย  คือ  เครื่องแตงกายตองมีความชัดเจนวาจะ  
บงบอกหรือส่ืออะไร  เชน  บงบอกเกี่ยวกับอาชีพ  บงบอกเกี่ยวกับประเพณี  บงบอก
เกี่ยวกับศาสนา  บงบอกถึงวัฒนธรรม  บงบอกวาเป็นการแสดงพื้นบานหรือเป็นการแสดง
ราชสํานัก  บงบอกถึงความเขมแข็งหรือออนชอย 

24. ผูท่ีทําหนาท่ีประดิษฐแเครื่องแตงกายจะตองมีวิสัยทัศนแ  ตองมองเห็นความเปล่ียนแปลง
ของการแสดงในปัจจุบัน 

25. การแตงกาย  การแปรแถว  และเพลง  ทุกส่ิงตองมีความกลมกลืนและสัมพันธแกัน 
26.  การสรางงานสรางสรรคแเราตองศึกษาช่ือ  ศึกษาแนวคิด  ศึกษาดนตรีและทวงทํานอง

เพลง และศึกษาเครื่องแตงกาย  หลังจากศึกษาขอมูลแลวจากนั้นก็วางแผนไวพอสังเขปวา
การสรางสรรคแจะออกมาอยางไร         

27. กอนจะประดิษฐแทารําตองฟังเพลงและจดจําทํานองเพลงนั้นใหไดเพื่อใหเกิดจินตนาการมา
ใชประดิษฐแทารํา 

28. การประดิษฐแทารําอาจใชกระบวนทารําหลัก ๆ ของแมบท  หรือกระบวนทารําจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีเราเคยเห็น 

29. การประดิษฐแทารํา  การแปรแถวจะออกมาจากจินตนาการหลังจากท่ีเราฟังเพลงแลว 
30. การประดิษฐแทารําจะตองกลมกลืนกับทํานองเพลง  ไมผิดหลักของธรรมชาติ  และไมผิด

หลักของการใชพลังงาน  เชนการหมุนตัว  การกลับตัว  การซอนแถว  การเปล่ียนแถวตอง
เป็นไปในทิศทางท่ีไมฝืนธรรมชาติ  ตองมีระเบียบ 

31. วัตถุประสงคแและช่ือชุดการแสดงจะเป็นส่ิงท่ีบอกเอกลักษณแและอัตลักษณแชุดการแสดง
สรางสรรคแ     

32. การเคล่ือนไหวรางกาย  การแปรแถวจะตองส่ือเอกลักษณแและอัตลักษณแของชุดการแสดง 
33. ทารําจะตองสอดคลองกับหลักฐานตาง ๆ ท่ีเราไดสืบคนมา 
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รอบท่ี 2 

1. การแปรแถวจะตองรูวัตถุประสงคแเสียกอนเสร็จแลวจึงวางกรอบหรือวาดภาพรูปแบบการ
แปรแถวเอาไว  การแปรแถวตองใหตรงจุดประสงคแมากท่ีสุด 

2. การวาดรูปการแปรแถวจะตองวาดรูปท่ี 1 รูปท่ี 2  แลวตองคิดวาการแปรแถวท่ี 1 จะไป
แปรแถวครั้งท่ี 2  จะใชทาเช่ือมอยางไร  การแปรแถวจะตองดูความกลมกลืนของทารํา
และจารีตทางนาฏศิลป  คนท่ีอยูทางซายเมื่อแปรแถวก็จะตองวิ่งไปทางซาย  คนท่ีอยู
ทางขวาก็ตองวิ่งไปทางขวา 

3. เมื่อวางรูปแบบแลวก็จะตองนํามาทดลองปฏิบัติดวย 
4. การคิดทารําจะตองคิดทาใหญไวกอน  แลวจึงคอยใสรายละเอียดทาเล็ก 
5. การประดิษฐแทารํานอกจากเป็นทารําท่ีเป็นมาตรฐานแลวจะตองมีทาท่ีเป็นเอกลักษณแของ

งานสรางสรรคแชุดนั้น ๆ  
6. ใหนํามาจากภาพจําหลัก  จิตรกรรมฝาผนัง   ภาพเทวดาท่ีอยูใตฐานพระพุทธรูป          

มาประดิษฐแเป็นทารํา  จะทําใหทารํานั้นเป็นทารําท่ีเป็นเอกลักษณแของงานสรางสรรคแชุด
นั้น ๆ 

7. การแปรแถวจะตองใหสอดคลองกับแนวคิดกับทํานอง 
8. ถางานสรางสรรคแของเรามีการถืออุปกรณแ  การแปรแถว  หรือการต้ังซุมก็จะตองคํานึงถึง

มือท่ีถืออุปกรณแและตองสนับสนุนอุปกรณแนั้นเกิดความสวยงาม  โดดเดน 
9. การประดิษฐแทารําและการแปรแถวเราสามารถเลียนแบบจากทาธรรมชาติ 
10. เราสามารถใชสีเครื่องแตงกายในการแบงกลุมผูรํา 
11. การประดิษฐแทารําเราจะตองมีการประดิษฐแทารําท่ีเป็นทารําหลักและจะตองรูวาทารําหลัก

นั้นจะส่ืออะไร  ทารําหลักจะเป็นทาท่ีโดนเดนในงานสรางสรรคแชุดนั้น ๆ และทารองซึ่ง
เป็นทาท่ีใชในการเคล่ือนไหวหรือการแปรแถว 

12. การนําทาหลักและทารองมาผสมผสานกันจะทําใหเกิดการแปรแถวใหม ๆ 
13. การแปรแถวจะเป็นส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหการแสดงชุดนั้นไมนาเบื่อสรางความต่ืนตาต่ืนใจ

ใหแกผูชม  แตการแปรแถวไมควรจะบอยเกินไปจนเกิดความเลอะเทอะ  แตการแปรแถว
ควรมีความเหมาะสม   

14. การแปรแถวจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งควรหารูปแบบการแปรแถวมาเช่ือมในการเปล่ียนมุม  
การแปรแถวจะตองไมรวดเร็วมากนักตองคอยเป็นคอยไป 

15. การออกแบบทารําเริ่มตนดวยการกําหนดโครงสรางทารําโดยรวมของการแสดงชุดนั้น
ต้ังแตตนจนจบไมวาจะเป็นการแสดงหรือวาจะเป็นการแสดงเป็นเรื่องเป็นราว 

16. เราควรกําหนดโครงสรางโดยรวมของเรื่องเพื่อเป็นตัวนําทางในการท่ีจะออกแบบทารํา
ต้ังแตตนจนจบ 

17. สําหรับโครงรางของทารําก็จะเริ่มตนดวยทารําหลัก  ทารําหลักเราจะใชท ารําท่ีเป็น
มาตรฐานอยางเชน ทารําจากเพลงชาเพลงเร็ว  ทารําจากแมบท  หรือวาทารําจากงาน
ขอมูลท่ีเราไปศึกษามาแลวเชน  รูปป้ัน  ภาพปั้น  ภาพวาด  เป็นตน 

18. การท่ีเราจะกําหนดวาเราจะใชทารําแบบมาตรฐานหรือแบบท่ีสรางสรรคแขึ้นมาจากขอมูลท่ี
เราศึกษามา  ยอมขึ้นอยูกับส่ิงท่ีเราจะสรางสรรคแแตละชุด 
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19. พอไดทารําหลักแลวก็เลือกทารํารอง วาทารํารองของระบําชุดนี้เราจะใชทารํามาตรฐาน
หรือจะใชทารํารองซึ่งมีทารําท่ีเราสรางสรรคแขึ้นแตมีความสําคัญนอยลงกวาท่ีเรากําหนดไว 

20. เราตองกําหนดใหชัดเจนวาการแสดงชุดนี้จะใชทารําหลักประมาณกี่ ทา  เพื่อส่ืออะไร  
และทารํารองกี่ทาเพื่อส่ืออะไร 

21. เมื่อไดทาหลักและทารองแลวเราจะตองคิดทาเช่ือมวาจะเช่ือมระหวางทาท่ี 1 กับทาท่ี 2  
เขากันอยางไร   

22. ทารําท่ีประดิษฐแขึ้นจะตองสามารถส่ือเรื่องราวตาง ๆ จะตองสามารถส่ือใหคนดูเขาใจ
เรื่องราวท่ีเราจะส่ือต้ังแตตนจนจบได 

23. สําหรับการแปรแถวนั้นเป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งท่ีจะทําใหการแสดงนั้นดูนาสนใจ 
24. การออกแบบทารําเราควรตองคิดเรื่องเครื่องแตงกายประกอบกันไปดวย  ทารําเนนเรื่อง

อะไรเราก็ตองคิดเครื่องแตงกายใหเนนจุดนั้น 
25. การประดิษฐแเครื่องแตงกายสามารถนํารูปแบบมาจากรูปปั้นท่ีเป็นเทวรูปตาง ๆ  เราตอง

หาอัตลักษณแใหรูปแบบเครื่องแตงกาย  ซึ่งตองสอดคลอง  เหมาะสมกับทารํา 
26. การประดิษฐแทารําสวนใหญเราจะใชทามาตรฐานท่ีเรามีอยู  และจะตองมีทาพิเศษท่ีเราคิด

ขึ้นมาเองดวย  
27. การสรางงานสรางสรรคแจะตองรูวัตถุประสงคแวาสรางสรรคแเพื่ออะไร  เชน  เพื่อขายตลาด  

เพื่ออนุรักษแความเป็นวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  หรือเพื่อจังหวัดสุโขทัย  จะทําใหเรา
สรางสรรคแงานไดงายข้ึน 

28. การประดิษฐแเครื่องแตงกายจะตองส่ือเรื่องราวในการแสดงชุดนั้น ๆ  
29. การแปรแถวแบบสวน  แถวสลับไปมา  สลับแถวแบบหนากระดานนั้นใหยึดคนท่ี  1  ของ

ดานซายเป็นหลักในการแปรแถวไมวาจะออกจากแถว  หรือจะเขามาในแถวก็ตาม 
30. การตั้งซุมใหญในการจบเพลงจะทําใหงานสรางสรรคแของเราดูสวยงาม  โดยการต้ังซุมนั้น

สวนใหญจะทําเป็นรูปขาวหลามตัดเพื่อเห็นมิติของแถว  การต้ังซุมรูปขาวหลามตัดจะ
ประกอบดวยคูหลังซึ่งจะเป็นผูแสดงคูท่ี 4  สวนคูหนาจะเป็นผูแสดงคูท่ี 1  สําหรับ
ดานขางจะมี 2 คูซึ่งจะอยูดานขางท้ังฝ่ังซายและขวา 

31. การแปรแถวจะตองดูรูปรางของผูแสดงประกอบกันดวย 
32. การเขา-ออกเวทีใหยึดหลักจารีตของนาฏศิลปคือ  เวลาออกจากเวทีใหออกทางดานขวา  

เวลาเขาใหเขาทางดานซาย 
33. กอนท่ีคิดทารํา  คิดกระบวนการแปรแถว  ผูประดิษฐแจะตองศึกษาเพลง  ทําความเขาใจ

บทเพลงเสียกอน  เมื่อเขาใจทํานองเพลงดีแลวจะทําใหเราประดิษฐแทารําไดงายและ
รวดเร็วมากขึ้น 

34. ผูแตงเพลงและประดิษฐแทารําจะตองทําความเขาใจรวมกันถึงเรื่องแนวเพลงท่ีเราตองการ
จะสรางสรรคแ  เพื่อใหผูแตงเพลงแตงไดตามความตองการของผูประดิษฐแทารํา 

35. การประดิษฐแทารําควรใหมีเอกลักษณแเฉพาะของสุโขทัย  ตองมีทาท่ีมีจุดเดน  และจะตอง
ไมผิดจารีตทางดานนาฏศิลป 

36. สําหรับการประดิษฐแทารําและการแปรแถวนั้น  ถาจําเป็นตองดูรูปรางผูแสดงประกอบกัน  
ควรนํานักเรียนท่ีเราเลือกไวมาตอทารําและฝึกการแปรแถวไปพรอม ๆ กัน   
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37. การสรางงานสรางสรรคแควรมีงบประมาณมาสนับสนุนอยางพอเพียง   ถางบประมาณไม
เพียงพอแลวจะทําใหงานสรางสรรคแไมเป็นไปตามจุดประสงคแได  โดยเฉพาะในเรื่องทารํา
และเครื่องแตงกาย 

38. การสรางสรรคแแตละครั้งเราตองรูวัตถุประสงคแวาเราจะสรางสรรคแงานแบบไหนรําเด่ียว
หรือวาระบํา  และในการสรางสรรคแงานตองคํานึงถึงการใชพื้นท่ี  เอกภาพของการแสดง  
การใชพลัง  การเคล่ือนไหว  การเปล่ียนจุดยืน   

39. ในรูปแบบของการแสดงเราอาจจะสรางสรรคแไดในหลาย ๆ กรณีดวยกัน  เชน ความ
แตกตาง  ความสอดคลอง  ความขัดแยง  ความสัมพันธแ หรือวาความกลมกลืนกัน  เรา
สามารถนํามาใชในการสรางสรรคแงานได  ซึ่งผูสรางสรรคแงานจะตองรูวาจะส่ืออะไรใหกับ
ผูชม 

40. เมือ่เราสรางสรรคแงานของเราออกมาแลว  ตองนํามาชวยกันวิพากษแวิจารณแ 
41. การสรางงานสรางสรรคแของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจําเป็นจะตองคํานึงถึงประโยชนแท่ีจะ

นํามาใช  เชน  สามารถนํามาใชในการแสดงแสงเสียง  เป็นตน 
42. ในการแปรแถวนั้นผูสรางสรรคแงานจะตองวางกรอบเป็นภาพใหญ ๆ ไวกอน 
43. การแปรแถวจากรูปแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบหนึ่งจะตองมีความกลมกลืน  แตถาไมกลมกลืน

ผูสรางสรรคแงานจะตองแปรแถวโดยใชทาเช่ือมหรือใชการแปรแถวแบบท่ี 3  มาเช่ือมกับ
การแปรแถวแบบท่ี 1  กอนจะแปรแถวแบบท่ี  2 

44. การแปรแถวจะตองคํานึงถึงรูปแบบการแสดงวาเป็นแบบมาตรฐาน  แบบอนุรักษแ  หรือ
แบบรวมสมัย  ซึ่งถางานของเราเป็นแบบมาตรฐานหรือแบบอนุรักษแจะไมแปรแถวมากแต
ถาเป็นแบบรวมสมัยจะนิยมการแปรแถวท่ีหลากหลาย   

 
รอบท่ี 3 

1. การประดิษฐแเครื่องแตงกายตองคํานึงถึงแสงไฟ  ควรใชสีท่ีดูสวยท้ังในตอนกลางวันและ
กลางคืน 

2. การสรางสรรคแงานท่ีมีการถืออุปกรณแ  จะถืออุปกรณแดวยมือขวาเป็นหลัก  แตจะตอง
คํานึงถึงความเหมาะสมตามธรรมชาติ  ความสมดุล และทารํามาตรฐานเป็นหลักดวย 

3. การถืออุปกรณแจะตองสัมพันธแกันกับทารําและการแปรแถว 
4. การถืออุปกรณแบางครั้งอาจตองมีการเปล่ียนมือถืออุปกรณแจากขางขวาเป็นขางซายบาง

เป็นบางครั้งเพื่อความเหมาะสมของทารํา  การแปรแถว   และการจะเปล่ียนมือท่ีถือ
อุปกรณแใหกลมกลืนเราจะตองดูความเช่ือมโยงกับทาตอไปอีกดวย 

5. การสรางสรรคแงานท่ีมีการถืออุปกรณแ  ตองใชทฤษฏีธรรมชาติ  ทฤษฏีความสมดุล และ
ประสบการณแของผูสรางสรรคแงาน 

6. การประดิษฐแทารํานั้นเราอาจจะไมไดใชทาท่ีอยูในทามาตรฐาน  ในทาแมบทในเพลงชา
เพลงเร็ว  อาจจะเป็นทาท่ีเราคิดขึ้นใหม  แตวาทาท่ีเราคิดขึ้นใหมจะตองมีความหมาย
ใกลเคียงมีความสัมพันธแกับชุดการแสดงท่ีเราสรางสรรคแขึ้น  และท่ีสําคัญคือเมื่อคิดทาใหม
ขึน้มาเราตองมีเหตุผลหรือมีขอมูลสามารถอธิบายไดวาเหตุใดจึงใชทานี้ 

7. การประดิษฐแทารํานั้น  แตละทาจะตองส่ือความหมายไดชัดเจน 
8. ทารําท่ีประดิษฐแขึ้นมาจะตองสอดคลองกับชุดการแสดง  ตองเลือกทาใหเมาะสม 
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9. การแสดงท่ีเป็นพื้นบานเราจะไมคิดทาใหญ 
10. การแปรแถวควรคิดการแปรแถวแบบใหม  มาผสมผสานกับรูปแบบเกา  จะทําใหเกิด

รูปแบบการแปรแถวที่มีความสวยงามและสมบูรณแมากขึ้น 
11. จํานวนผูแสดงจะมีผลกับการแปรแถว  ถาจะใหแปรแถวไดสวยงามจะใชจํานวนต้ังแต     

6 คน  ไปจนถึง  12 คน  ถาจํานวนผูแสดงมากกวา 12 คน  อาจมีผลในเรื่องแสงไฟ     
บนเวทีไมสามารถสองไดถึง  และจํานวนชองไฟ 

12. ถาใชผูแสดงเป็นเลขค่ืจะตองออกมาในลักษณะมีจุดศูนยแกลาง  หรือมีตัวกลาง   
13. เทคนิคการใชเทา  กอนท่ีจะประดิษฐแการใชเทาเราจะตองเขาใจการใชเทาวามีการใชเทา

อยางไรบาง  ตองอยูบนพื้นฐานของนาฏศัพทแ 
14. การจะใชเทาอยางไรนั้นผูสรางสรรคแงานตองฟังจังหวะเพลงใหเขาใจ  การใชเทาจะตองมี

ความกลมกลืนกับเพลง  การแปรแถว  การเช่ือมทา  เส้ือผา  ทุกอยางตองสัมพันธแกัน 
15. การใชเทาเป็นส่ิงท่ีจะนําไปสูการแปรแถว 
16. การแปรแถวไกลจะใชการวิ่งหรือการเคล่ือนตัวเร็ว ๆ แตถาแปรแถวแคสลับขางหนา    

ขางหลังก็จะใชการเดิน  ย่ําเทาเดิน 
17. เครื่องแตงกายจะมีผลตอการใชเทา  เชน  ถาเครื่องแตงกายเราเป็นสไบเราจะใชการวิ่ง

แบบไมหมุนตัว  ผาสไบก็จะไมพันกันขณะวิ่ง  หรือถาแตงตัวยืนเครื่องพระ-นาง เราจะไม
วิ่งพันกันมากเพราะวาผูแสดงใสยอด  และเครื่องแตงกายมีน้ําหนักมาก  อีกท้ังยังตอง
คํานึงถึงความสงางาม 

18. การใชเทาจะตองคํานึงถึงวาเป็นผูสูงศักดิ์  เชน  พระราชา  พระราชินี  เทวดา  นางฟูา จะ
ใชการสไลคแเทา  การประ  ยก  กาว  แตถาเป็นมนุษยแปกติจะใชการเดิน  การวิ่ง  การ
ถอยหลัง     

19. การใชเทาจะตองใหส่ือความหมายวาผูแสดง ๆ เป็นตัวอะไร 
 
ครั้งท่ี 5 
รอบท่ี 1 

1. การแตงกายเป็นองคแประกอบสําคัญท่ีจะชวยดึงดูดความสนใจของผูชม 
2. การออกแบบเครื่องแตงกายจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคแท่ีเราต้ังไว 
3. สีของเครื่องแตงกายตองไมฉูดฉาดเกินไป  หรือสีอึมคึมเกินไป  จะตองเป็นสีท่ีเหมาะกับ

งานของเรา  วัสดุท่ีนํามาใชในการแตงกายตองเป็นวัสดุท่ีสามารถสวมใสไดสะดวก  
คุณภาพดี  และราคาไมสูงมากนัก 

4. การท่ีเราจะคิดงานสรางสรรคแอะไรก็แลวแต  เราจะตองศึกษารายละเอียดเรื่องยุคสมัยให 
ลึกซึ้งไมวาจะเป็นเรื่องเส้ือผา  ทรงผม 

5. เครื่องแตงกายเราสามารถศึกษารูปแบบการแตงกายในสมัยสุโขทัยไดจากเทวรูปท่ีอยูใน 
พิพิธภัณฑแ 

6. รูปป้ันเทวรูปจะไมสวมเส้ือ  แตพอเรานํามาประดิษฐแเป็นเครื่องแตงกายของงานสรางสรรคแ 
จะสวมไทนแแทน  เสมอผูแสดงนั้นถอดเส้ือ 
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7. การออกแบบทรงผม  และเครื่องแตงกาย  ถาเราสรางสรรคแระบําท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตรแ  
เราตองสืบคนขอมูลวาในยุคสมัยนั้นมีการแตงกายและทําผมอยางไร 

8. การใชเครื่องประดับศีรษะท่ีเรียกวา  ศิราภรณแ  ตองใชใหถูกตองตามยศศักดิ์ของตัวแสดง   
9. การสรางงานสรางสรรคแแตละครั้งจะตองคนควา  ศึกษาหาขอมูลดานเส้ือผา  การแตงกาย   
10. ซึ่งตองใหถูกตองตามยุคสมัยนั้น ๆ และจะชวยใหงานสรางสรรคแชุดนั้นมีจุดเดนเป็น

เอกลักษณแ 
 
รอบท่ี 2 

1. การใชสรอยคอ  ตางหู  ตองดูฐานะของการแสดง  และฐานะของตัวละคร  เครื่องประดับ
ใดควรใชกับระบําท่ีเป็นราชสํานัก  และเครื่องประดับใดใชกับชาวบาน 

2. เครื่องประดับท่ีใชในการแสดงแตละภาคจะแตกตางกัน 
3. ในการออกแบบเครื่องแตงกายและเครื่องประดับ  ผูสรางสรรคแจะตองรูวางานท่ีสรางสรรคแ 

อยูนั้นเป็นงานสรางสรรคแในกลุมพื้นบานหรือกลุมราชสํานัก  เพื่อประดิษฐแเครื่องแตงกาย 
และเครื่องประดับใหถูกตองตามกรอบท่ีวางไว 

4. การประดิษฐแเครื่องแตงกายเราไมสามารถประดิษฐแใหเหมือนตนแบบไดท้ังหมด  ดังนั้นเรา     
ตองปรับใหมีความกลมกล่ืนและมีความเป็นรวมสมัยมากขึ้น 

5. เราสามารถนําวัสดุในทองถิ่น  เชน  ผาพื้นบานมาประดิษฐแเป็นเครื่องแตงกายหรือ
เครื่องประดับเพื่อใหงานสรางสรรคแชุดนั้นดูมีคุณคามากยิ่งขึ้น 

6. การสรางสรรคแผลงานการแสดงจะตองคํานึงถึงวัยท่ีเหมาะสมกับเส้ือผาและชุดการแสดง
นั้นเพื่อความสวยงาม 

7. การประดิษฐแชุด  เครื่องประดับ การแตงหนา  และการทําผมจะตองมีความสอดคลองกัน
ทางดานประวัติศาสตรแของสมัยนั้นๆ 

8. ในการออกแบบเครื่องแตงกายจะตองคํานึงถึงความสะดวกสบายในการรําเป็นสําคัญ  
เพื่อใหนักแสดงรําไดอยางเต็มความสามารถมากท่ีสุด 

9. การออกแบบเครื่องแตงกายจะตองคํานึงถึงประวติัศาสตรแเป็นสําคัญเพื่อใหการสรางสรรคแ
ผลงานมีความสมบูรณมากท่ีสุด 

10. การวางแผนในการซอมแซมหรือการตัดเย็บเครื่องแตงกายจะตองคํานึงถึงความเส่ียงใน
ทางการเปล่ียนแปลงไปของสีหรือวัตถุดิบท่ีใชเพราะการเปล่ียนแปลงไปอาจทําให        
อัตลักษณแของชุดการแสดงดอยลง 

 
รอบท่ี 3 

1. การสรางภาพโครงรางกอนการตัดเย็บจริงมีความสําคัญในการสรางสรรคแชุดการแสดง     
เพื่อใหคณะทํางานลงความเห็น  และมีความเขาใจท่ีตรงกัน 

2. การใหความสําคัญความสะดวกสบายในการรําของผูแสดงจะทําใหเห็นจุดบกพรองในการ
ออกแบบชุดการแสดงมากยิ่งขึ้น 

3. การออกแบบเครื่องแตงกายจะตองสามารถส่ือสารกับผูชมไดอยางชัดเจน 
4. สีของชุดการแสดงจะตองมีความสอดคลองกับประวัติศาสตรแดวย 
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5. การแตงกายจะตองคํานึงถึงรูปรางท่ีเหมาะสมของผูสวมใสดวย  จึงจะทําชุดการแสดงออก
มาสวยงาม 

6. การบงบอกอารมณแของสีมีสวนสําคัญในการส่ือสารกับผูชม  และบงบอกถึงความเป็นมา
ของชุดการแสดง 

7. การสรางสรรคแชุดการแสดงการออกแบบสีของชุดจะตองมีความสอดคลองกับ
ประวัติศาสตรแ   

8. การสรางสรรคแชุดการแสดงจะตองคํานึงถึงความสะดวกสบายในการสวมใสของผูแสดง 
9. การลงลวดลายในเครื่องแตงกายจะแสดงถึงความหมายของชุดการแสดงไดดียิ่งขึ้น 
10. การออกแบบเครื่องแตงกายตองดูหลักฐานทางประวัติศาสตรแ  ผูสรางสรรคแตองใช  

จินตนาการออกมาวาการแตงกายท่ีเห็นนั้นจะสามารถนํามาตัดเย็บหรือนุงไดอยางไร 
 
 
 
 
ครั้งท่ี 6 
รอบท่ี 1 

1. รูปแบบของเพลงระบําจะเริ่มดวยเพลงชา  แลวมาเพลงเร็ว  เป็นสวนใหญ 
2. การสรางสรรคแงานตองทําความเขาใจกับจังหวะของดนตรีใหถองแท  มิฉะนั้นจะประสบ 

ปัญหาการนับจังหวะทารําไมตรงกับทอนของเพลง 
3. ทาหลักกับความสัมพันธแกับดนตรี  ทาหลักจะอยูท่ีจังหวะท่ี 7-8  สวนทาเช่ือมจะอยูท่ี

จังหวะ  1-6 
4. ทาหลักจะเป็นทาท่ีหยุดนิ่ง  ไมมีการเครื่องไหวของมือหรือแขน  แตพอเราเคล่ือนไหวมือ

หรือแขนไปเป็นอีกทาหนึ่ง  ทาท่ีเคล่ือนไหวนี้เราเรียกทาเช่ือม 
5. การเคล่ือนไหวเทาวาจะเคล่ือนไหวแบบไหนตองฟังจังหวะเพลง 
6. การคิดทารําก็ตองขึ้นอยูกับทํานองเพลงเป็นหลักสําคัญ 

 
รอบท่ี 2 

1. งานสรางสรรคแท่ีเป็นแนวระบํามาตรฐานจะตองออกมาแบบหวาน ๆ  ถาเป็นแนวพื้นบาน
จะเป็นแนวสนุกสนาน 

2. ความสวยงามจะอยูท่ีการแปรแถว 
3. ทารําเราจะนํามาจากทาแมบทใหญกับระบําส่ีบทเป็นหลัก   
4. การจะแปรแถวเราไมใชทาท่ีมักจะใชทานางนอน 
5. การสรางสรรคแงานตองสอดคลองกับประวัติศาสตรแ  วงดนตรีที่จะใชบรรเลงในงาน 

สรางสรรคแชุดนั้น ๆ ก็ตองสอดคลองประวัติพัฒนาการของดนตรีไทย 
6. การใชพลังจะมีความสัมพันธแกับจังหวะของดนตรี  ถาจังหวะเร็วจะใชพลังมาก  ถาจังหวะ 

ชาจะใชพลังนอย 
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7. การสรางสรรคแงานตองทําความเขาใจกับวัตถุประสงคแ  ถาทํางานแนวอนุรักษแตอง
สอดคลองกับประวัติศาสตรแ   

  
ครั้งท่ี 7 
รอบท่ี 1 

1. การประดิษฐแทารํานั้นผูประดิษฐแทารําจะตองดูจากขอมูลท่ีเราสืบคนมาวามีเอกลักษณแแลว
นําส่ิงนั้นมาประดิษฐแเป็นทารํา 

2. ส่ิงท่ีผูประดิษฐแทารําสามารถนํามาเป็นเอกลักษณแของงานสรางสรรคแไดคือลักษณะทาทาง
ของเทวรูป  พระพุทธรูป  เป็นตน 

3. การประดิษฐแทารํานั้นผูประดิษฐแทารําจะตองประดิษฐแใหส่ือถึงความเป็นสุโขทัยท้ังทารํา  
การแปรแถว  เส้ือผา  วงดนตรี  เครื่องดนตรี  ซึ่งอัตลักษณแจะ เกิดไดก็ตอเมื่อเรามี
จุดมุงหมายท่ีชัดเจนในการสรางสรรคแงานแตละชุด 

4. การประดิษฐแทาของมือท่ีเป็นอัตลักษณแของสุโขทัยคือการทํามือแบบหังสัสยะหัสตแ 
5. การใชเทาแบบเขมรก็เป็นอัตลักษณแของทารํา 
6. แหลงขอมูลสําคัญท่ีเป็นขอมูลในการนํามาประดิษฐแเป็นทารํา  ไดแก  รูปปั้นเทวรูปตามวัด  

รอบกําแพงวัดตาง ๆ 
7. ทารําตองแสดงอัตลักษณแความเป็นสุโขทัย  
8. การสรางอัตลักษณแใหชุดการแสดงตองเป็นไปตามหลักฐานท่ีเราสืบคน  ผูสรางสรรคแงาน

จะตองใชจินตนาการท่ีจะส่ือใหผูชมเขาใจในส่ิงท่ีเราสรางสรรคแขึ้นมา 
9. การส่ือถึงอัตลักษณแของชุดการแสดงสามารถส่ือไดจากการใชมือ  การใชเทา  เครื่อง    

แตงกายและศิราภรณแ 
10. การสรางอัตลักษณแจะตองมาจากหลักฐานท่ีเราตองสืบคน  เราจึงตองมีการสืบคนขอมูล 

มาอยางชัดเจน 
11. ทํานองเพลงเป็นอีกส่ิงหนึ่งท่ีเป็นตัวกําหนดอัตลักษณแท่ีส่ือออกมาทางทารํา  ทารําจะตองมี

ความสัมพันธแกับดนตรีถาทํานองเป็นทํานองท่ีเรียบ ๆ ทารําก็ตองเป็นทาท่ีเบาเชนเดียวกัน 
12. ในการประดิษฐแทารําผูสรางสรรคแงานจะประดิษฐแตามทวงทํานองของเพลง  ซึ่งผูแตงเพลง

นั้นมีเอกลักษณแเฉพาะส่ือออกมาทางบทเพลง  ซึ่งเป็นตัวกําหนดอัตลักษณแอีกทางหนึ่ง 
13. การประดิษฐแทารําจะนํามาจากแมทาเพลงแมบทใหญ  ระบําส่ีบท   แตทาท่ีแสดงความ

เป็นอัตลักษณแความเป็นสุโขทัยจะเป็นทาท่ีผูสรางสรรคแจะตองประดิษฐแเองตามหลักฐานท่ี
สืบคนมา  ซึ่งตองไมผิดหลักทางดานนาฏศิลปไทย 

14. การแสดงของสุโขทัยจะเป็นการแสดงท่ีมีความเป็นภาคกลาง วงดนตรีท่ีใชจะเป็นวง
โบราณ   แนวเพลงจะเป็นแนวโบราณและมีความผสมผสานสําเนียงเขมร 

 
รอบท่ี 2 

1. การประดิษฐแทารําของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยทารําจะเป็นทามาตรฐาน  และทาท่ีเป็น
จินตนาการซึ่งทาท่ีเป็นทาจินตนาการจากหลักฐานท่ีเราสืบคนมาจากหลักฐานทาง
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ประวัติศาสตรแ  หลักศิลาจารึก  และการแสดงของตางประเทศ  ซึ่งเราตองนําหลักฐาน
เหลานั้นมาผสมผสานกับทารําหลักของเรา     

2. เรานําทาจากพระพุทธรูป  แลวมาจินตนาการวาจะใหทานั้นเคล่ือนไหวไดอยางไร ตองเป็น
มาตรฐานทางนาฏศิลปไทย 

3. การประดิษฐแเครื่อง ศิราภรณแของการแสดงแตละชุดตองใช งบประมาณมาก  ถามี
งบประมาณไมเพียงพอจะทําใหเครื่องศิราภรณแท่ีเราออกแบบไวนั้นมันดอยลงตาม
งบประมาณท่ีไดรับ 

4. จังหวัดสุโขทัยเป็นแหลงอารยธรรม  ในการประดิษฐแเครื่องแตงกายระบําตาง ๆ จึงตองมี
แบบแผนเป็นลักษณะในราชสํานัก  ซึ่งนําแบบอยางมาจากเทวรูป  รูปเทวดา นางฟู า    
ในพิพิธภัณฑแ  เทวรูปท่ีประดิษฐานอยูตามประตู   

5. ตองมีเอกลักษณแของเส้ือผาโดยยึดรูปแบบความเป็นอาณาจักรสุโขทัย  อาณาจักรอยุธยา
ตอนตน  และอาณาจักรขอม  เชน นุงผาแบบเขมร  ใสกรองคอ  ใสศีรษะมีกระบังหนา  
เป็นตน  

6. การแตงกายในยุคสุโขทัยจะมีการกรองคอ  มีตนแขน  มีขอมือ  มีขอเทา   มีเข็มขัด  ซึ่งผู
ประดิษฐแตองเขาใจและมีความรูในเรื่องการแตงกายในสมัยสุโขทัยอีกดวย 

7. งานสรางสรรคแจะตองมีอัตลักษณแความเป็นสุโขทัยท้ังหมดต้ังแตทํานองเพลง  กระบวน   
ทารํา  การแปรแถว  เส้ือผา  ทรงผม เครื่องประดับ  ทุกอยางตองกลมกลืนกันและส่ือ
ความเป็นสุโขทัยท้ังส้ิน 

8. การแตงกายในยุคสุโขทัยมักจะเปลือยอก โดยการใชเกาะอกหรือไทนแ   สีเนื้อหรือลีชมพู 
และใสกรองคอเพื่อเป็นการบดบัง  ในกรณีท่ีผูแสดงเป็นมนุษยแหรือวาเป็นเทวรูป 

9. การแตงกายตองใหสอดคลองกับชุดการแสดงนั้นๆ โดยการแตงกายใหเขากับยุคสมัย 
10.  อัตลักษณแของชุดการแสดงของสุโขทัย คือ การแตงกายท่ีมีการโชวแสัดสวนท่ีสวยงามของผู

แสดง 
 
รอบท่ี 3 

1. การประดิษฐแเครื่องแตงกายตองไมฟูุฟุาเกินไป  ตองยึดหลักฐานทางประวัติศาสตรแเป็น
สําคัญ 

2. การประดิษฐแทรงผมจะเป็นการเกลามวยสูงเพราะเป็นระบําราชสํานัก  ถาเป็นระบํา
พื้นบานตองเกลามวยต่ํา 

3. การใชเครื่องประดับผมตองใหถูกยุคสมัย 
4. การแตงกายจะตองยึดตามหลักฐานทางประวัติศาสตรแ  เพราะจังหวัดสุโขทัยเป็นตนกําเนิด

อาณาจักรแหงแรกของประเทศไทย  จําเป็นตองยึดแบบแผนในการแตงกายในสมัยสุโขทัย  
5. แหลงขอมูลท่ีสามารถศึกษาไดเกี่ยวกับอารยธรรมสมัยสุโขทัย  คือพิพิธภัณฑแตาม

โบราณสถานตางๆ   
6. การแตงกายโดยเฉพาะวิธีการนุง วิธีการแตง  จะตองมาจากขอมูลท่ีเราไดศึกษาคนควา  

และลวดลายตางๆ บนเนื้อผา ซึ่งทําใหการแสดงมีความโดดเดน  เป็นอัตลักษณแของชุดการ
แสดงนั้นๆ 
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7. งบประมาณในการจัดทําชุดการแสดง  หากงบประมาณในการจัดทําชุดมีนอย   อาจสงผล
ไปถึงอัตลักษณแท่ีจะลดลงได  การแตงกายไมเป็นไปตามจินตนาการ 

8. ในการคิดเส้ือผา ทรงผม และทารํา จะตองใหความสําคัญในเรื่องประวัติศาสตรแ และ
สถานท่ีเป็นหลัก 

9. หลักของการหาวัตถุดิบมาทําชุด  จะตองงายตองการหา  งายตองการผลิตวัตถุดิบเป็น
สําคัญ 

10. การจัดทําชุดจะตองมีการคิดสรางสรรคแ  จินตนาการ  เพื่อใหเกดิเป็นอัตลักษณแของสุโขทัย 
11. เอกลักษณแเครื่องแตงกายของสุโขทัย คือ การใชสีตามกัน 
12. การประดิษฐแเส้ือผาควรสอดคลองกับทํานองเพลงและทารํา  จะทําใหเกิดความกลมกลืน

นุมนวล 
13. การแสดงท่ีเป็นชนเผาเราตองยึดการแตงกายท่ีมีมาแตด้ังเดิมของเขา 
14. การใหสีเครื่องแตงกายจะตองสามารถส่ือความหมายได  เชน  การแตงกายในงาน

สรางสรรคแของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจะใชโทนสีตามกันนอกจากจะทําใหดูนวลตา  ดู
แลวสบายใจ  แตตามความหมายนั้นไดสะทอนถึงความเป็นอยู   ความรมเย็นของ
อาณาจักรสุโขทัยท่ีเป็นอาณาจักรแหงธรรมะ  ไมมีการสูรบเป็นอาณาจักรแหงความสุข 

15. วิธีการนุงผาของงานท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยไดสรางสรรคแขึ้นมานั้น  จะเป็นการนุงผา
เอวตํ่าซึ่งเลียนแบบมาจากเทวรูปในสมัยสุโขทัย 

16. การประดิษฐแเครื่องแตงกายควรทําควบคูไปกับการประดิษฐแทารํา   เพราะจะทําใหการ 
แตงกายสอดคลองกับการเคล่ือนไหวรางกาย  เชน  การใชเทา  การฉีกขา  จะสามารถ
เคล่ือนไหวไดสะดวกและสงเสริมทารําใหเกิดความโดดเดนมากยิ่งขึ้น 

17. การออกแบบทรงผมตองออกแบบใหสอดคลองกับศิราภรณแ  และเครื่องประดับ ถาเป็น
งานสรางสรรคแท่ีเป็นแนวราชสํานักจะใชการเกลาผมหรือมวยผม  แตจะไมปลอยผม   ถา
เป็นพื้นบานถึงจะปลอยผม 

18. การออกแบบทรงผมก็จะตองยึดจากหลักฐานท่ีพบ  เชน  เทวรูป  ตุ฿กตาเสียกระบาน    
เป็นตน 

 
ครั้งท่ี 8 
รอบท่ี 1 

1. ใชทานางนอนและการเลนเทาในการเช่ือมทา  เช่ือมแถว 
2. การคิดงานสรางสรรคแแนวรวมสมัยจะเนนการแปรแถว  เนนจังหวะสนุกสนาน 
3. งานสรางสรรคแจะประสบความสําเร็จไดอยูท่ีตองวางกรอบความคิดใหชัดเจน 
4. ความสามัคคีรวมแรงรวมใจจะทําใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
5. การสรางงานสรางสรรคแ  ผูสรางงานตองหาขอมูลในเรื่องท่ีจะทําใหชัดเจนเพื่อวางแนวทาง  

วางกรอบ  เพื่อความมีอัตลักษณแความเป็นสุโขทัย 
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รอบท่ี 2 
1. การคิดงานสรางสรรคแควรผานการติชมจากผูเช่ียวชาญ  เพื่อเป็นการกล่ันกรองงานของเรา 

ใหมีความสมบูรณแมากยิ่งขึ้น 
2. เมื่อเราคิดงานเสร็จแลวตองมีการทบทวน  โดยการดูงานสรางสรรคแในองคแรวมแลวชวยกัน

วิพากษแเพื่อแกไขขอบกพรอง 

1.  
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สรุปองค์ความรู้  
 เรื่องเทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ดา้นนาฏศิลป์  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทยั 

 จากการดําเนินการในขั้นตอนสรางและแสวงหาความรู  คณะกรรมการ  KM  team  ได
ดําเนินการประมวลและกล่ันกรองความรู  สามารถสรุปเป็นประเด็นความรูไดดังนี้ 
 
กระบวนการท างาน 
 กระบวนการทํางานในการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยนั้น  เมื่อ
วิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะสรางงานสรางสรรคแ  ดังนั้นกระบวนการแรกท่ีเราจะตองทําก็คือ  ประชุม
รวมกันระหวางบุคลากรภาควิชานาฏศิลปและภาควิชาดุริยางคศิลปเพื่อรับทราบวัตถุประสงคแวาเราจะ
สรางสรรคแงานช้ินนี้เพื่ออะไร  เพื่อชวยกันวางกรอบแนวคิด  รับทราบกรอบแนวคิดรวมกัน  เมื่อได
กรอบแนวคิดแลวจึงใหภาควิชาดุริยางคศิลปดําเนินการแตงเพลงตามกรอบแนวคิดท่ีวางไว 
 ในการสรางงานสรางสรรคแแตละครั้งควรดูวาสังคม  ชุมชนมีความตองการอะไร  แบบไหนและ  
นําไปใชประโยชนแอยางไร  เชน  สามารถนํามาใชในการแสดงประกอบแสงเสียง  เป็นตน 
 การทํางานควรทํางานเป็นหมูคณะ  ตองสรางความเช่ือมั่นใหตนเอง  กลาแสดงความคิดเห็น  
และรูจักท่ีจะยอมรับความคิดของผูอื่น 
  
การสร้างกรอบแนวคิด 
 กระบวนการในการสรางกรอบแนวความคิดเป็นส่ิงจําเป็นอันดับแรกในการสรางงานสรางสรรคแ
ทางดานนาฏศิลป  ผูสรางสรรคแจําเป็นจะตองรูวัตถุประสงคแวาสรางงานช้ินนี้เพื่ออะไร  เราตองหา
จุดประสงคแใหได  เพื่อใหคณะทํางานไดเดินไปในวัตถุประสงคแอันเดียวกัน  กรอบแนวคิดอันเดียวกัน  
จะทําใหไมเกิดการคาดเคล่ือนในส่ิงท่ีตองการจะส่ือออกมา  การคิดงานสรางสรรคแไมควรจะคิดกวาง  
ควรคิดใหแคบ  และกําหนดทิศทางใหชัดเจน 
 การคิดงานสรางสรรคแควรสนับสนุนความตองการของหนวยงาน  และยึดเอกลักษณแของจังหวัด
สุโขทัยเพื่อสามารถนําไปใชในงานของจังหวัดได 
 
กระบวนการผลิตงาน 
 การสรางสรรคแงานตองอยูบนแนวคิด  ทฤษฎี  และกระบวนการในการสรางสรรคแงาน  เพราะ
จะทําใหงานสรางสรรคแมีความนาเช่ือถือ  ซึ่งในกระบวนการผลิตงานมีข้ันตอน  กระบวนการดังนี้ 

1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
     เมื่อเราจะสรางงานสรางสรรคแเรื่องใดควรลงพื้นท่ีไปหาแหลงขอมูลนั้น ๆ  เพื่อจะไดเห็น

ขอมูลท่ีชัดเจน  จะชวยใหเกิดแรงบันดาลใจในการคิดงานจะทําใหเราสามารถคิดเทคนิคใหม ๆ มาใชใน
งานของเรา และในการสรางงานสรางสรรคแเราตองดูวาชุมชนนั้น ๆ มี  วัฒนธรรมอะไรท่ีโดดเดน  เรา
สามารถนําส่ิงตาง ๆ เหลานี้มาสรางงานสรางสรรคแไดทําใหงานของเราเป็นท่ีนิยม  เขาถึงคนดูไดงาย 

     ควรหาอัตลักษณแใหงานสรางสรรคแแตละชุดมีความโดดเดนท่ีแตกตางกัน  จะชวยใหงาน
สรางสรรคแชุดนั้น ๆ นาติดตาม  และประทับใจคนดู 

2. การก าหนดขอบเขตผู้แสดง 
การสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลปนั้นมีหลายรูปแบบ  ไดแก  การสรางสรรคแงานแนว 
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อนุรักษแ  แนวมาตรฐาน  แนวรวมสมัย  ควรเลือกรูปแบบใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคแและกรอบแนวคิด
ท่ีวางไว  

คณะทํางานจะตองรูขอบเขตของการแสดงซึ่งจะประกอบดวยจํานวนผูแสดง  ใชผูแสดงชาย-
หญิงหรือหญิงลวน  นักดนตรี  ฉาก  อุปกรณแ  แสง -สี  และรําตองกําหนดประเภทของการแสดงให
ชัดเจนวาเป็นรํา  ระบํา  รําเด่ียว  หรือการแสดงเป็นชุดเป็นตอน  ตองกําหนดรูปแบบการแสดงวาจะ
เริ่มตนอยางไร  มีการเดินเรื่องต้ังแตตนจนจบ  แลวมีการสรุปจบ  

3. การก าหนดวงดนตรี 
การกําหนดวงดนตรีขึ้นอยูกับวาเราจะสรางสรรคแงานออกมาแนวไหน  ถาเป็นแนวราช 

สํานักก็จะใชวงโบราญ  ซึ่งเป็นวงท่ีประกอบดวย  ปี่  ฆองวงใหญ  ซอสามสาย  กระจับปี่  ตะโพน  ฉิ่ง  
แตถาเป็นการสรางสรรคแแนวพื้นบานพื้นเมืองก็ตองใชวงดนตรีตามท่ีปรากฏอยูในทองถิ่นนั้น ๆ 

4. การประดิษฐ์ท่าร า 
กอนการประดิษฐแทารําจะตองศึกษาส่ิงท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีจะสรางสรรคแท้ังหมดโดยศึกษา 

จากแหลงขอมูลตาง ๆ ไดแก  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  เอกสาร  ตํารา  ศึกษาเพลงท่ีใชใหเขาใจ
อยางถองแท  เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาคิดงานตอไป 

     การประดิษฐแทารําจะตองรูเสียกอนวาการสรางสรรคแงานของเราจะเป็นแนวไหน  แนว
สรางสรรคแ  แนวอนุรักษแ  แนวพื้นบาน  แตไมวาจะทํางานสรางสรรคแแนวไหน  เราก็ตองศึกษาหาขอมูล
ในเรื่องท่ีเราจะทําใหไดขอมูลในแนวลึกทารําจะตองสอดคลองกับหลักฐานตาง ๆ ท่ีเราไดสืบคนมา  ถา
ทํางานสรางสรรคแแนวทองถิ่นพื้นบานสุโขทัย  ผูสรางสรรคแงานจะตองลงพื้นท่ีไปดูวิถีชีวิตของชาวบาน
จริง ๆ  ดังนั้นในการสรางงานสรางสรรคแถาเราเขาใจรากเหงาในส่ิงท่ีเราจะทําแลว  จะทําใหเราเกิด
จินตนาการ  ประดิษฐแทารําไดชัดเจนยิ่งขึ้น  และการท่ีเราจะกําหนดวาเราจะใชทารําแบบมาตรฐาน
หรือแบบท่ีสรางสรรคแขึ้นมาจากขอมูลท่ีเราศึกษามา  ยอมขึ้นอยูกับส่ิงท่ีเราจะสรางสรรคแแตละชุด      
อีกดวย 

กอนจะประดิษฐแทารําตองฟังเพลงและจดจําทํานองเพลงนั้นใหไดเพื่อใหเกิดจินตนาการมา 
ใชประดิษฐแทารํา  และการประดิษฐแทารํานั้นเพลงท่ีใชจะมีความสําคัญมาก  เพราะเพลงกับทารําจะตอง
สอดคลองกันถาเพลงไมสอดคลองกับทารําก็ตองขอความรวมมือจากผูแตงเพลงปรับเพลงใหสอดคลอง
กับทารํา  การประดิษฐแทารําและการแตงเพลงควรนําส่ิงท่ีเราเห็นบอย ๆ นํามาประดิษฐแจะชวยใหคนดู
เขาถึงได 
  ทารําและเพลงตองมีเอกลักษณแ  การประดิษฐแทารํานั้น  จะตองประดิษฐแใหทารําชุดนั้น ๆ 
มีความนาสนใจ  ทารําตองไมลาสมัยหรือลํ้าสมัยจนเกินไป  แตท่ีสําคัญตองมีเอกลักษณแของความเป็น
สุโขทัย 
  การประดิษฐแทารําใหนําทารําพื้นฐานมาปรับใช  และในการประดิษฐแทารําควรทราบวาเรา
จะออกแบบเครื่องแตงกายอยางไร  แนวไหน  เพื่อประดิษฐแทารําใหสอดคลองกับเครื่องแตงกาย  ทารํา
เนนเรื่องอะไรเราก็ตองคิดเครื่องแตงกายใหเนนจุดนั้น 
 หลักในการการออกแบบทารําเริ่มตนดวยการกําหนดโครงสรางทารําโดยรวมของการแสดง
ชุดนั้นต้ังแตตน จนจบไมวาจะเป็นการแสดงหรือวาจะเป็นการแสดงเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อเป็นตัวนําทาง
ในการท่ีจะออกแบบทารําต้ังแตตนจนจบสําหรับโครงรางของทารําก็จะเริ่มตนดวยทารําหลัก  ทารํา
หลักเราจะใชทารําท่ีเป็นมาตรฐานอยางเชน ทารําจากเพลงชาเพลงเร็ว  ทารําจากแมบท  หรือวาทารํา
ท่ีเราคิดขึ้นเองจากงานขอมูลท่ีเราไปศึกษามาแลวเชน  รูปป้ัน  ภาพปั้น  ภาพวาด  เป็นตน  ทารําหลัก
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จะเป็นทาท่ีโดนเดนในงานสรางสรรคแชุด  นั้น ๆ สวนทารองจะเป็นทาท่ีใชในการเคล่ือนไหวหรือการ
แปรแถว 
  การประดิษฐแทารําเราจะตองรูวาทารําทาไหนเป็นทารําหลัก  ทารองหรือวาเป็นทาเช่ือม  
เราตองทําความเขาใจกับทํานองเพลง  เพราะเพลงเป็นองคแประกอบสําคัญท่ีจะเป็นตัวกําหนดการ
เคล่ือนไหวของงานสรางสรรคแของชุดนั้น ๆ  ถาเป็นทวงทํานองหนักเราก็ตองคิดทาหนัก  ถาทวงทํานอง
เบาเราก็ตองคิดทารําเบา  และการประดิษฐแทารําเราตองมองเรื่องความเคล่ือนไหวเป็นหลัก  ถาเป็น
ระบําประเภทสวยงามเราก็ควรจะใชการเคล่ือนไหวแบบเช่ืองชา  ถางานสรางสรรคแเป็นแบบรวมสมัยก็
ควรจะใชการเคล่ือนไหวแบบเร็ว  สนุกสนาน 
 การประดิษฐแทารําจะตองกลมกลืนกับทํานองเพลง  ไมผิดหลักของธรรมชาติ  และไมผิด
หลักของการใชพลังงาน  เชนการหมุนตัว  การกลับตัว  การซอนแถว  การเปล่ียนแถวตองเป็นไปใน
ทิศทางท่ีไมฝืนธรรมชาติ  ตองมีระเบียบ   
 เราตองกําหนดใหชัดเจนวาการแสดงชุดนี้จะใชทารําหลักประมาณกี่ทา  เพื่อส่ืออะไร  และ
ทารํารองกี่ทาเพื่อส่ืออะไร  เมื่อไดทาหลักและทารองแลวเราจะตองคิดทาเช่ือมวาจะเช่ือมระหวางทาท่ี 
1 กบัทาท่ี 2  เขากันอยางไร  ทารําท่ีประดิษฐแขึ้นจะตองสามารถส่ือเรื่องราวตาง ๆ จะตองสามารถส่ือ
ใหคนดูเขาใจเรื่องราวท่ีเราจะส่ือต้ังแตตนจนจบได 

การประดิษฐแทารําของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยทารําจะเป็นทามาตรฐานและทาท่ีเป็น 
จินตนาการ    ซึ่งทาท่ีเป็นทาจินตนาการจะเป็นทาจากหลักฐานท่ีเราสืบคนมาจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรแ  หลักศิลาจารึก  พระพุทธรูป  ภาพจําหลัก  จิตรกรรมฝาผนัง  ภาพเทวดาท่ีอยูใตฐาน
พระพุทธรูป และการแสดงของตางประเทศ  ซึ่งเราตองนําหลักฐานเหลานั้นมาผสมผสานกับทารําหลัก
ของเรา  จะทําใหทารํานั้นเป็นทาท่ีเป็นเอกลักษณแของงานสรางสรรคแชุดนั้น ๆ  เชน  เรานําทาจาก
พระพุทธรูป  แลวมาจินตนาการวาจะใหทานั้นเคล่ือนไหวไดอยางไร  แลวตองเป็นมาตรฐานทาง
นาฏศิลปไทย 
 เทคนิคการใชเทา  กอนท่ีจะประดิษฐแการใชเทาเราจะตองเขาใจการใชเทาวามีการใชเทา
อยางไรบาง  ตองอยูบนพื้นฐานของนาฏศัพทแ  การจะใชเทาอยางไรนั้นผูสรางสรรคแงานตองฟังจังหวะ
เพลงใหเขาใจ  การใชเทาจะตองมีความกลมกลืนกับเพลง  การแปรแถว  การเช่ือมทา  เส้ือผา  ทุก
อยางตองสัมพันธแกัน  การใชเทาเป็นส่ิงท่ีจะนําไปสูการแปรแถว  การใชเทาจะตองใหส่ือความหมายวาผู
แสดง ๆ เป็นตัวอะไร  ถาเป็นผูสูงศักดิ์  เชน  พระราชา  พระราชินี  เทวดา  นางฟูา จะใชการสไลคแเทา  
การประ  ยก  กาว  แตถาเป็นมนุษยแปกติจะใชการเดิน  การวิ่ง  การถอยหลัง 
 สําหรับรูปแบบการใชมือขึ้นอยูกับวาเราจะสรางสรรคแงานแนวไหน  ซึ่งโดยปกติแลวจะใช
มือตามรูปแบบท่ีปรากฏอยูในนาฏศัพทแ  แตถาเป็นการแสดงท่ีเป็นแนวประวัติศาสตรแก็ควรใชมือตาม
รูปแบบของหลักฐานท่ีปรากฏ  เชน  เทวรูป  ภาพจําหลัก  เป็นตน  ซึ่งอัตลักษณแการใชมือในงาน
สรางสรรคแของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยก็เป็นการจีบแบบหังสัสยะหัสตแ ดังปรากฎในงานสรางสรรคแของ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

5. การแปรแถว 
      การสรางงานสรางสรรคแเรื่องการแปรแถวจะเป็นส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหการแสดงชุดนั้น      
ไมนาเบ่ือสรางความต่ืนตาต่ืนใจใหแกผูชม  แตการแปรแถวไมควรจะบอยเกินไปจนเกิดความเลอะเทอะ  
แต การแปรแถวควรมีความเหมาะสมกลมกลืนกับทารํา    สําหรับการแปรแถวนั้นเป็นจุดสําคัญอีกจุด
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หนึ่งท่ีจะทําใหการแสดงนั้นดูนาสนใจ  การแปรแถวจะตองคิดควบคูไปกับการคิดทารํา  และจะตองให
สอดคลองกับแนวคิดสอดคลองกับทํานอง 
 การคิดรูปแบบแถวจะตองคิดไวหลาย ๆ รูปแบบ  ไมวาจะเป็นแถวตัววี  แถวปากพนัง  
แถวเฉียงหรือการจัดซุม  ใหเขียนรูปแบบไว  กอนนํามาใชจริงและหลังจากท่ีเรานับจังหวะเพลง  และ
คิดรูปแบบแถวแลว  ในขั้นตอนตอไปใหคิดการเคล่ือนไหวของรางกายซึ่งจะตองเริ่มจากการฟังเพลงจน
สามารถจดจําทํานองเพลงแลวจึงเคล่ือนไหวรางกายใหเขากับทํานองเพลงโดยเริ่มจากสวนเทากอน  
เมื่อไดการเคล่ือนไหนในสวนเทาแลวจึงคิดสวนมือตอไป  จากนั้นนํารูปแบบแถวท่ีไดเขียนไวดึงมาทีละ
แบบใหเหมาะสมกับทารําซึ่งตองใหตรงตามความหมายของเพลง  การแปรแถวเมื่อวางรูปแบบแลวก็
จะตองนํามาทดลองปฏิบัติดวย 
 การแปรแถวจะตองรูวัตถุประสงคแเสียกอนเสร็จแลวจึงวางกรอบหรือวาดภาพรูปแบบการ
แปรแถวเอาไว  ตองวางกรอบเป็นภาพใหญ ๆ ไวกอน การแปรแถวตองใหตรงจุดประสงคแมากท่ีสุด  
การวาดรูปการแปรแถวจะตองวาดรูปท่ี 1 รูปท่ี 2  แลวตองคิดวาการแปรแถวท่ี 1 จะไปแปรแถวครั้งท่ี 
2  จะใชทาเช่ือมอยางไร  การแปรแถวจะตองดูความกลมกลืนของทารําและจารีตทางนาฏศิลป   ทาท่ี
นิยมนํามาใชในการแปรแถวคือทานางนอน  และการเลนเทา   
 การแปรแถวจะมีดวยกันหลายรูปแบบ  ซึ่งมีหลักการในการแปรแถว  เชน   
  -คนท่ีอยูทางซายเมื่อแปรแถวก็จะตองวิ่งไปทางซาย  คนท่ีอยูทางขวาก็ตองวิ่งไป  
                      ทางขวา   
  -การแปรแถวจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งควรหารูปแบบการแปรแถวมาเช่ือมในการ 
                      เปล่ียนมุม  การแปรแถวจะตองไมรวดเร็วมากนักตองคอยเป็นคอยไป   
  -การแปรแถวจากรูปแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบหนึ่งจะตองมีความกลมกลืน  แตถาไม 
                      กลมกลืนผูสรางสรรคแงานจะตองแปรแถวโดยใชทาเช่ือมหรือใชการแปรแถวแบบท่ี 3   
                      มาเช่ือมกับการแปรแถวแบบท่ี 1  กอนจะแปรแถวแบบท่ี  2 
  -การแปรแถวไกลจะใชการวิ่งหรือการเคล่ือนตัวเร็ว ๆ แตถาแปรแถวแคสลับขางหนา 
                      ขางหลังก็จะใชการเดิน  ย่ําเทาเดิน 
  -การแปรแถวแบบสวน  แถวสลับไปมา  สลับแถวแบบหนากระดานนั้นใหยึดคนท่ี  1   
                      ของดานซายเป็นหลักในการแปรแถวไมวาจะออกจากแถว  หรือจะเขามาในแถว 
                      ก็ตาม 

     -ถางานสรางสรรคแของเรามีการถืออุปกรณแ  การแปรแถว  หรือการตั้งซุมก็จะตอง 
           คํานึงถึงมือท่ีถืออุปกรณแและตองสนับสนุนอุปกรณแนั้นเกิดความสวยงาม  โดดเดน 

 จํานวนผูแสดงจะมีผลกับการแปรแถว  ถาใชผูแสดงเป็นเลขค่ีจะตองออกมาในลักษณะมีจุด
ศูนยแกลาง  หรือมีตัวกลาง  การแปรแถวจะใหแปรแถวไดสวยงามจะใชจํานวนผูแสดงต้ังแต 6 คน  ไป
จนถึง  12 คน  ถาจํานวนผูแสดงมากกวา 12 คน  อาจมีผลในเรื่องแสงไฟบนเวทีไมสามารถสองไดถึง  
และจํานวนชองไฟ  และการแปรแถวจะตองดูรูปรางของผูแสดงประกอบกันดวย 
 การต้ังซุมใหญในการจบเพลงจะทําใหงานสรางสรรคแของเราดูสวยงาม  โดยการต้ังซุมนั้น
สวนใหญจะทําเป็นรูปขาวหลามตัดเพื่อเห็นมิติของแถว  การต้ังซุมรูปขาวหลามตัดจะประกอบดวยคู
หลังซึ่งจะเป็นผูแสดงคูท่ี 4  สวนคูหนาจะเป็นผูแสดงคูท่ี 1  สําหรับดานขางจะมี 2 คูซึ่งจะอยูดานขาง
ท้ังฝ่ังซายและขวา 
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 การเขา-ออกเวทีใหยึดหลักจารีตของนาฏศิลปคือ  เวลาออกจากเวทีใหออกทางดานขวา  
เวลาเขาใหเขาทางดานซาย 
         6.  การประดิษฐ์เคร่ืองแต่งกาย 
 จังหวัดสุโขทัยเป็นแหลงอารยธรรม  ในการประดิษฐแเครื่องแตงกายระบําตาง ๆ จึงตองมี
แบบแผนเป็นลักษณะในราชสํานัก  ซึ่งนําแบบอยางมาจากเทวรูป  รูปเทวดา นางฟูาในพิพิธภัณฑแ  
เทวรูปท่ีประดิษฐานอยูตามประตู   ตองมีเอกลักษณแของเส้ือผาโดยยึดรูปแบบความเป็นอาณาจักร
สุโขทัย  อาณาจักรอยุธยาตอนตน  และอาณาจักรขอม  เชน นุงผาแบบเขมร  ใสกรองคอ  ใสศีรษะมี
กระบังหนา  เป็นตน การประดิษฐแเครื่องแตงกายเราตองหาอัตลักษณแใหรูปแบบเครื่องแตงกาย  ซึ่งตอง
สอดคลอง  เหมาะสมกับทารํา  การประดิษฐแเส้ือผาควรสอดคลองกับทํานองเพลงและทารํา  จะทําให
เกิดความกลมกลืนนุมนวล  การใหสีเครื่องแตงกายจะตองสามารถส่ือความหมายได  เชน  การแตงการ
ในงานสรางสรรคแของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจะใชโทนสีตามกันนอกจากจะทําใหดูนวลตา  ดูแลว
สบายใจ  แตตามความหมายนั้นไดสะทอนถึงความเป็นอยู  ความรมเย็นของอาณาจักรสุโขทัยท่ีเป็น
อาณาจักรแหงธรรมะ  ไมมีการสูรบเป็นอาณาจักรแหงความสุข  สีของเครื่องแตงกายตองไมฉูดฉาด
เกินไปหรือสีอึมคึมเกินไป  จะตองเป็นสีท่ีเหมาะกับงานของเรา  วัสดุท่ีนํามาใชในการแตงกายตองเป็น
วัสดุท่ีสามารถสวมใสไดสะดวก  คุณภาพดี  และราคาไมสูงมากนัก   สําหรับการแสดงท่ีเป็นชนเผาเรา
ตองยึดการแตงกายท่ีมีมาแตด้ังเดิมของเขา  และการประดิษฐแเครื่องแตงกายจะตองส่ือเรื่องราวในการ
แสดงชุดนั้น ๆ ตองไมฟูุฟุาเกินไป  ตองยึดหลักฐานทางประวัติศาสตรแเป็นสําคัญ 
 การประดิษฐแเครื่องแตงกายควรทําควบคูไปกับการประดิษฐแทารํา   เพราะจะทําใหการ แตง
กายสอดคลองกับการเคล่ือนไหวรางกาย  เชน  การใชเทา  การฉีกขา  จะสามารถเคล่ือนไหวไดสะดวก
และสงเสริมทารําใหเกิดความโดดเดนมากยิ่งขึ้น 
 วัสดุท่ีนํามาใชในการแตงกายตองเป็นวัสดุท่ีสามารถสวมใสไดสะดวก  คุณภาพดี  และราคา
ไมสูงมากนัก  เราสามารถใชสีเครื่องแตงกายมาเป็นตัวแบงกลุมผูแสดง  และการแปรแถว   การ
ประดิษฐแเครื่องแตงกายไมควรใหรุมรามจนเกินไปจะดูไมสวยงามเครื่องแตงการจะมีผลตอการใชเทา  
เชน  ถาเครื่องแตงกายเราเป็นสไบเราจะใชการวิ่งแบบไมหมุนตัว  ผาสไบก็จะไมพันกันขณะวิ่ง  หรือถา
แตงตัวยืนเครื่องพระ-นาง เราจะไมวิ่งพันกันมากเพราะวาผูแสดงใสยอด  และเครื่องแตงกายมีน้ําหนัก
มาก  อีกท้ังยังตองคํานึงถึงความสงางาม 
 การแตงกายในยุคสุโขทัยจะมีกรองคอ  มีตนแขน  มีขอมือ  มีขอเทา   มีเข็มขัด  การแตง
กายในยุคสุโขทัยมักจะเปลือยอก โดยการใชเกาะอกหรือไทนแ   สีเนื้อหรือลีชมพู และใสกรองคอเพื่อ
เป็นการบดบัง  ในกรณีท่ีผูแสดงเป็นมนุษยแหรือวาเป็นเทวรูป ซึ่งผูประดิษฐแตองเขาใจและมีความรูใน
เรื่องการแตงกายในสมัยสุโขทัยอีกดวย   
 การแตงกายโดยเฉพาะวิธีการนุง วิธีการแตง  จะตองมาจากขอมูลท่ีเราไดศึกษาคนควา  
และลวดลายตางๆ บนเนื้อผา ซึ่งทําใหการแสดงมีความโดดเดน  เป็นอัตลักษณแของชุดการแสดงนั้นๆ  
วิธีการนุงผาของงานท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยไดสรางสรรคแขึ้นมานั้น  จะเป็นการนุงผาเอวตํ่าซึ่ง
เลียนแบบมาจากเทวรูปในสมัยสุโขทัย  
 การออกแบบทรงผมก็จะตองยึดจากหลักฐานท่ีพบ  เชน  เทวรูป  ตุ฿กตาเสียกระบาน  เป็น
ตน  การประดิษฐแทรงผมจะเป็นการเกลามวยสูงเพราะเป็นระบําราชสํานัก  ถาเป็นระบําพื้นบานตอง
เกลามวยต่ําการออกแบบทรงผมตองออกแบบใหสอดคลองกับศิราภรณแ  และเครื่องประดับ ถาเป็นงาน
สรางสรรคแท่ีเป็นแนวราชสํานักจะใชการเกลาผมหรือมวยผม  แตจะไมปลอยผม  ถาเป็นพื้นบานถึงจะ
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ปลอยผม  การประดิษฐแทรงผมจะเป็นการเกลามวยสูงเพราะเป็นระบําราชสํานัก  ถาเป็นระบําพื้นบาน
ตองเกลามวยต่ํา  การใชเครื่องประดับผมตองใหถูกยุคสมัย 
 งบประมาณในการจัดทําชุดการแสดง  หากงบประมาณในการจัดทําชุดมีนอยอาจสงผล   
ไปถึงอัตลักษณแท่ีจะลดลงได  การแตงกายไมเป็นไปตามจินตนาการ 

 จากกระบวนการผลิตงาน  เมื่อไดดําเนินการสําเร็จทุกขั้นตอนจนเป็นชุดการแสดงแลว  ส่ิง
สําคัญท่ีผูสรางสรรคแงานจะตองดําเนินคือ  ตองดูองคแรวมของงานสรางสรรคแชุดนี้เพื่อนํามาปรับปรุง  ซึ่ง
สามารถดําเนินการไดโดย  

1. นําผลงานสรางสรรคแสรรคแท่ีเสร็จสมบูรณแแลว  ดําเนินการถายทอดใหแกนักเรียน    
 นักศึกษามาแสดงใหคณะกรรมการสรางสรรคแงานดู  เพื่อชวยกันวิพากษแ  และนํา
ขอบกพรองมาแกไข  ปรับปรุงใหงานช้ินนั้นมีความสมบูรณแมากท่ีสุด 

2. นําผลงานานสรางสรรคแท่ีแกไขปรับปรุงแลวออกเผยแพรตอสาธารณชน  ใหคนท่ีไมมี 
ความรูดานนาฏศิลปไดชม  และประเมินงานสรางสรรคแของเรา  เพื่อนําขอเสนอแนะ
มาปรับปรุงงาน 

3. นํางานสรางสรรคแเสนอตอผูเช่ียวชาญดานนาฏศิลป-ดนตรีเพื่อรับขอเสนอแนะนํามา 
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง และท่ีสําคัญเป็นส่ิงท่ีแสดงวาผลงานสรางสรรคแช้ินนี้มี
คุณภาพ  
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กิจกรรมเสนอแนะ 
 ในการจัดการความรูเรื่อง  เทคนิคการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลป  วิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย  ไดรวบรวมองคแความรู ท่ีเกี่ยวของกับเทคนิค ท่ีใชในการสรางสรรคแงานดานนาฏศิลปไว
โดยเฉพาะ  ซึ่งเป็นประโยชนแตอครูผูสอนสาขานาฏศิลปไทยเป็นอยางมาก  และเนื่องจากในจังหวัด
สุโขทัยมีโรงเรียนท่ีมีศักยภาพในการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลป  และมีบุคลากรท่ีทําขอเล่ือน
วิทยฐานะในสาขานาฏศิลปไทย  ซึ่งตองใชความรูความสามารถในการสรางงานดานนาฏศิลปเป็นอยาง
มาก   หลักการตาง ๆ ท่ีมีความลึกซึ้งอยางเรื่องเทคนิคการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลป  จึงควรมี
การเผยแพรใหแกโรงเรียนตาง ๆ ในจังหวัดสุโขทัยไดนําไปใช  เพื่อใหบุคลากรของโรงเรียนตาง ๆ ได
เกิดแนวทางในการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลปมากขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ภาคผนวก ก 

Tacit  Knowledge  ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
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สรุปผลการด าเนินงานในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 

จากการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเรื่อง  เทคนิคการสรางงานสรางสรรคแดาน
นาฏศิลป  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  คณะ  KM  Team  ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ไดดําเนินการ
จัดการประชุมคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นบุคลากรภาควิชานาฏศิลป  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรูในเรื่องเทคนิคการสรางงานสรางสรรคแดานนากศิลป  จํานวน  8  ครั้ง  มีบุคลากรเขา
รวมท้ังส้ิน 22 คน  โดยดําเนินการการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู ทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาหแ  
ต้ังแตเวลา  15.00 น. – 17.00 น.  

ในการดําเนินการแลกเปล่ียนประเด็นความรูตาง ๆ  จะใชวิธีการใหบุคลกรพูดท่ีละคน ๆ ละ  3  
นาที  สามารถรวบรวมประเด็นความรูในเรื่อง  เทคนิคการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลป  วิทยาลัย
นาฏศิลปสุโขทัยไดดังนี้  

 
ครั้งท่ี 1  
รอบท่ี  1 
นางลออ  น้อยวงศ์ 

 จริง ๆ การสรางงานสรางสรรคแทางนาฏศิลปไมจําเป็นจะตองคิดใหมเสมอ  เราเอาของเกาท่ีเรา
มีอยูมาปรับปรุงไมวาจะเป็นดานดนตรี  ทารํา  หรือเครื่องแตงกายก็ได  ในความคิด  ถาเราคิดใหม
ตลอดความคิดเราก็อาจจะตันได  เราเอาของเกาท่ีเราไมคอยไดใชหรือมันอาจจะลาสมัยแลว  เทคนิค
ใหม ๆ บางครั้งอยางเชนทารําเราก็อาจเอามาเสริมได  ดนตรีเราก็เอามาเสริมได  ในความคิดก็คือเอา
ของเกามาปัดใหม  โดยเฉพาะอยางเครื่องแตงกายมันนาจะปรับใหมได  ไมจําเป็นวา  อยางจริง ๆ ทา
รํานี้เรายึดของเกาเคาอยูแลวเหมือนอยางเราทํามังคละเภรีเราเอาเสริมนิดหนอย  อยางงานสรางสรรคแ
ทุกครั้งท่ีคิดก็คืออยากใหปรับปรุงดานเครื่องแตงกายมากกวา 
 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉัตรดา  ยิ้มแย้ม 

 การคิดงานสรางสรรคแจะตองดูหัวขอกอน  หรือหัวขอหมายถึง ช่ือชุดการแสดงวาเรามี
วัตถุประสงคแจะทําอะไรแนวทางไหน  เชน เราจะไมคิดกวาง  ระบุไปเลยวาส่ิงนั้นจะทําอะไร  เชนท่ีผาน
มาก็คือขาวตอก   พระรวง  ศรีสัชนาลัย  คือมุงแคจุดเดียวในหัวขอนั้น ๆ คือเราจะมาสาย  ถาเรายึดแค
ส่ิงเดียวก็จะทําใหเรามุงไปท่ีจุดนั้นไดอยางถูกทางแลวเราจะหาองคแประกอบท่ีจะรวมเป็นจุดท่ีเราคิดไว
อันแรก  แลวก็นอกจากช่ือแลวทําอะไรเราก็ตองดูเรื่องวัตถุประสงคแวาเราจะทําไอชุดนี้  เราจะ
สรางสรรคแงานชุดนี้ไปเพื่ออะไร  เพื่อใหมันคงสืบทอด  เพื่ออนุรักษแหรือเพื่อจะเผยเป็นงานของวิทยาลัย
ตอไป  หรือทําเพื่อผานงานช้ินใดช้ินหนึ่งหรือมีคนบังคับใหเราทํา  แตเรื่องการบังคับใหเราทําผลงานท่ี
ออกมาจะไมถูกใจเรา  แตเมื่อใดงานออกมาจากใจเราคือเราอยากทําเพื่อวิทยาลัย  พอผลงานออกมา
เราจะภูมิใจในผลงานช้ินนั้นมากกวาและจะต้ังใจทํางานช้ินนั้นมากกวา  พอไดตรงนั้นแลวมันก็จะมีใน
เรื่องของแนวการแสดง  เพราะจะมีในเรื่องของงานท่ีมันเป็นสมัยนี้นิยมคือโมเดล  แตวาในความคิดของ
ครูนาฏศิลปท่ัวไปมีความคิดวาเราอยากโมเดลจริงหรือเราอยากจะอนุรักษแนาฏศิลปไทยจริงมั๊ยหรือเรา
อยากทําใหตามกระแสของสังคมคือเอานาฏศิลปไทยผสมโมเดล  แตเช่ือวาครูเราทําไดท้ังสองทาง  คือ



เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หน้า 57 
 

ตองสรุปออกมาวาเราตองการทําแนวอะไรเพื่อเรามุงเดินทางของเรา  ปักธงเอาไวเลยแลวเราก็เดินเขา
หาธงใหถูกตอง 
 
นายจอมพล  คงเนียม 

 การสรางงานทุกอยางเกิดจากความคิดกอนอันดับแรกแนนอนเหมือนกันทุกคน  ทีนี้เราจะมา
มองจุดกอนวาในส่ิงท่ีเราจะทําเราทําเพื่ออะไร  อันดับแรกผมจะมองกอนวาจะสรางงานช้ินนี้จะสราง
ขึ้นมาเพื่ออะไรทําทําไม  หนึ่งกรณีผมนั่งมอง  ยกตัวอยางเชนในปัจจุบันนี้เด็กโขนเรามันนอยมากเมื่อไม
สามารถเลนโขนโรงใหญอยางท่ีอื่นเขาไดแลวเราก็จะมามองวาเราจะทําอยางไรท่ีจะทําใหเกิดโขนโรง
โดยท่ีใชคนนอย ๆ แลวทําใหอลังการเหมือนท่ีอื่น ๆ เขาได  ก็มานั่งคิดวาทําไมเราไมเลนโขนหนาจอโดย
หนาจอเป็นตัวหนังเลนเงาแตไมใชลักษณะโบราณเหมือนการเลนหนังใหญแตเราจะใชกระดาษแกวแลว
ก็เลนกับไฟออกมาตามสีตัวละคร  ฉากไหนสําคัญก็ใหตัวละครออกมาเลนหนาจอแลวก็ผลัดกันเลนเงา
แลวก็ใชเทคนิคใชแสงเสียงเขาไป  พอเราคิดไดอยางนี้เราก็จะเริ่มสรางงานก็เขียนรูปแบบ  เขียนวัสดุ   
เขียนอุปกรณแ  แลวก็นึกถึงตัวละครวาเราจะทําอยางไรใหตัวละครตัวนั้นโลดแลนอยูบนจอไดโดยไมใช
คน  สลับกับการเลนกับคน  ทีนี้จะทําอยางไรใหมันเดนก็จะมองเรื่องของแสงและเงาและเอฟเฟ็คตาง ๆ 
และเครื่องแตงกาย  เมื่อไดแนวคิดเราก็จะแปลงรูปแบบออกมาเราจะมองถึงหลักการกอน  หลักการ
เหตุผล  เราตองการทําแบบนี้เพื่ออะไรทําไมเสร็จแลวเราก็จะวางรูปแบบโดยคิดถึงเวที  เวทีมีจอ  มีเวที  
เวทีอันนี้สามารถเคล่ือนยายไดมั๊ยเป็นเลนตรงไหนก็ไดแลวก็สามารถต้ังเครื่องไฟอยางไร  หลังจากคิด
รูปแบบเวทีไดแลวเราก็ลองมาคิดตัวหนังดู  เรื่องรามเกียรต์ิก็จะตองมีตัวพระ  ตัวนาง  ยักษแ  ลิง  แลวก็
ตองมาคิดวาจะทําอยางไรใหตัวนี้แตกตางไปจากหนังใหญโดยท่ีทําใหมันโปรงแสงโดยใชกระดาษแกว
เมื่อโดนไฟมันก็จะออกสีหนาจอและมันเคล่ือนไหวได  พอหมดตรงนั้นเราก็เอาตัวละคร  โขน  ท่ีเรามี
อยูสลับออกมาเลนบางตอนโดยใชบทเดียวกันเลนบนจอบางเลนหนาจอบาง  พอหลังจากนั้นเราก็มาคิด
เรื่องไฟ  แสงเสียงแลวก็บท 
 
นางสาวรติพัทธ์  ศิริพงษ์ 
 กอนท่ีเราจะสรางสรรคแงานนาฏศิลปเรานาจะวางกรอบของงานสรางสรรคแกอน  วางกรอบ
อยางไร  โดยอันดับแรกเราตองหาวัตถุประสงคแกอนวาเราจะทําเรื่องอะไรแนวไหน  พอไดเรื่องอะไร
แนวไหนแลว  ควรจะหาขอบเขตใหมันแคบลงมาอีก  เมื่อไดเรื่องอะไรแลว  แลวจะทําเพื่ ออะไร
ขอบเขตอีกอยางหนึ่งแลวก็นํามาสรุปอีกทีวาตกลงทําเรื่องอะไรก็คือวาต้ังช่ือของการแสดงชุดนั้น  ใน
ปัจจุบันท่ีเห็นอยูการสรางสรรคแงานนาฏศิลปในความคิดวาแนวอนุรักษแเป็นแนวแบบรําเบ็ดเตล็ดเสีย
สวนใหญคือ ระบําเพื่อความสวยงามหรือระบําเพื่อความสนุกสนาน  คือมีจุดประสงคแแคจุดประสงคแ
เดียวแตยังไมเคยเห็นงานสรางสรรคแนาฏศิลปแนวอนุรักษแท่ีเป็นในเรื่องของการเลาเป็นเรื่องเป็นราวสัก
เทาไร  ในสวนตัวแลวอยากใหการสรางสรรคแงานนาฏศิลปแบบแนวอนุรักษแท่ีแบบเดิมเป็นแบบ
เบ็ดเตล็ดสรางสรรคแมาเพื่อเป็นระบําท่ีสวยงามชุดหนึ่งอยากเอามาผสมกับการรวมสมัยหรือคอนเทม  
โพรารี่  คือ  เลาเป็นเรื่องราวมากขึ้น  เลาเป็นเรื่องราวมากขึ้นอยางไรคือ  ในท่ีนี้อาจเลาเป็นเรื่องราว
ยกตวัอยางเชน  การแสดงชุดหนึ่งมี  3  องคแ  องคแท่ี  1  เป็นการเลาเรื่องราวจุดเริ่มตน  เลาเรื่องราว
จุดเริ่มตนคือทําอะไร  องคแท่ี 2  คือเพื่ออะไร  แลวองคแท่ี 3  จบดวยแลวเกิดผลอยางไร  อยากไดงาน
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นาฏศิลปแนวอนุรักษแท่ีเกิดเป็นเรื่องราวโดยนําแนวจากคอนเทมโพรารี่มาใสในงานนาฏศิลปไทยแบบ
อนุรักษแ  ซึ่งปัจจุบันยังไมคอยเห็น 
   
นางรัดใจ  ศิริพงษ์ 

 เราตองหาวัตถุประสงคแ  ท่ีตองหาวัตถุประสงคแกอน  เราตองหาจุดยืนกอนวาเราจะทําเรื่อง
อะไร  ในเรื่องของการสรางสรรคแใหม  แตก็มาเกิดความคิดท่ีวา  เรานําผลงานท่ีเรามีอยูแลวมา
สรางสรรคแใหม  สมมุติวาไตล้ือลองนานผานมากี่ปีแลวคะ  แลวไตล้ือตอนนี้เขาก็วิวัฒนาการไปถึ ง   
ไหนแลว  เราจะไมเห็นไตล้ืออยางของท่ีสมัยท่ีรุนแรก ๆ ทาในการรํา  ซึ่งเราไปนานมารําจะไมมีแบบ
เกาแลว  เขาก็มีวิวัฒนาการ  เราเอาตรงนั้นมาท้ังการแตงกายจะหาซื้อเส้ือผาแบบท่ีเรามีอยูก็ไมไดแลว
เพราะวาเขาไมไดผลิต  อันนี้ในฐานะท่ีอยูหองเครื่องแตงกาย  คือวาทุกชุดการแสดงท่ีเราสรางสรรคแมา
เกินกวา  10  ปี  นาจะเอามาดูใหม  แลวก็ดูวิวัฒนาการของเขาวาการแตงกายของไตล้ือปัจจุบันเป็น
อยางไร  ทอซิ่นเป็นอยางไรเพราะแบบเกามันคงไมมี  แลวเราก็เสริมทารําท่ีเราอาจจะแปลกตาไปขึ้น  
ทารําของเราอยางไตล้ือ  ความสนุกสนานของชนเผาไตล้ือ  แตปัจจุบันเขาก็อาจจะมีการเปล่ียนแปลง
วาเป็นไตล้ือหญิงลวน  ชายลวนหรือเปลา  นาจะเอากลับมาทําใหมอีกครั้งหนึ่งคะ 
 
นายฤทธิชัย  ฝังนาค 

 ในการสรางสรรคแงานดานนาฏศิลป  ส่ิงแรกหรือส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีเราจะสรางงานขึ้นมาได      
เราก็ตองดูจุดประสงคแหลักของเราวาเราจะทําเรื่องอะไรอยางท่ีหลาย ๆ ทานพูดมา  เราสามารถวาง
กําหนดเปูาหมายกอน  กอนท่ีเราจะทําเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เสร็จแลวตองดูบริบทรอบขางวาท่ีมันเกี่ยวของ
ท่ีมันจะสามารถนํามาสนับสนุนงานสรางสรรคแของเราวาเป็นไปถูกจุด  theme ท่ีเราวางไว  แลวก็ใน
การสรางสรรคแงานขึ้นมา  ส่ิงท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งคือเราตองดูตลาดหรือดูส่ิงท่ีสังคมเขาตองการ  ๆ
สรางสรรคแในแนวไหน  วิธีในการสรางสรรคแมันมีเยอะมีหลายแนวอาจเอาของเกามาปรับใหม  บางที
อาจอนุรักษแของเดิมหรือบางทีอาจเป็นการสรางสรรคแขึ้นมาใหมท้ังหมดเลย  ภายใตจินตนาการเราตอง
นี้ประกอบวาเราจะทําอยางไหน  เมื่อเราไดจุดประสงคแหรือเปูาประสงคแของเราสมบูรณแแลวเราก็จะได
ดําเนินการใหถูกตอง  ซึ่งการวาง  theme วางวัตถุประสงคแเป็นเรื่องสําคัญซึ่งในการสรางสรรคแงานของ
เราในครั้งนี้ก็จะตองอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีแลวก็กระบวนการ  ท่ีสําคัญในการสรางสรรคแงานจึงจะทํา
ใหงานของเรามันมีน้ําหนักนาเช่ือถือ  ok ความคิดของเรา ๆ ถายทอดออกมาคนเดียวมันอาจจะไมดี  
ถาเกิดวามันมีแนวคิดมันมีทฤษฎีหรือวามีการรวมกลุมกันมันจะทําใหงานของเรามีน้ําหนักมากขึ้น  การ
สรางสรรคแงานบางทีมันเกิดจากสมองคนเดียว  แตวาคนเดียวมันไมสามารถนําพาไปสูความสําเร็จได
เสมอไป  ฉะนั้นการสรางสรรคแงานเป็นหมูคณะการแชรแความคิดกันในหลาย ๆ เรื่อง  หลาย ๆ ดานมัน
ทําใหงานสรางสรรคแของเรามีน้ําหนักมีคุณภาพ  ก็นาจะสําเร็จไดมากขึ้น  อันนี้ก็เป็นเทคนิคเบื้องตนท่ี
คิดไว 
 
นางมัชฌนันทน์  สืบสายจันทร์ 

 เทคนิคการสรางงานสรางสรรคแ  แตกอนเรามีกระบวนการท่ีเราไดเพลงแลวเราถึงจะมาคิดทา  
แตท่ีหลังเราอาจจะมาปรับกระบวนการเป็นคิดทาของเราแลวก็คอยนําดนตรีเขามาหลอมรวมใหเขากัน
ไปพรอม ๆ กันหรือการระดมความคิดจากหลาย ๆ คนคิดวามันนาจะไดช้ินงานท่ีวาขอบกพรองหรือวา



เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หน้า 59 
 

จุดดอยเราจะมีนอยลง  ก็จะเกิดไอเดียหลายอยางซึ่งท่ีแตละคนความถนัดหรือจุดเดนของแตละคนก็มี
ขอแตกตางกัน  ถาเราไดรวมกลุมก็คิดวาช้ินงานก็คงจะออกมา  ไดกล่ันกรองและกระบวนการอาจจะ
เป็นระบบมากขึ้นซึ่งแตกอนเราก็คือเขาบังคับใหเวลาทําสามอาทิตยแก็ตองไดหนึ่งเดือนก็ตองไดแตถาเรา
มีเวลามากขึ้นขั้นตอนตาง ๆ หรือเนื้อหาสาระท่ีเรามารอยเรียงมันนาจะเป็นระบบมากขึ้น  และเรื่อง
เส้ือผาการเปล่ียนแปลงของยุคสมัยซึ่งแตกอนอยางไตล้ือคนรุ นเกา ๆ เราก็จะดูลายผาวาช้ินนี้เป็น
เอกลักษณแของงานดานนี้  แตยอนไปดูตอนแรกที่เราเริ่มสรางหลายปีมาแลวก็มีวิวัฒนาการแตกตางกัน
ไปหรือวัสดุอุปกรณแเครื่องมือตาง ๆ มันพัฒนาใหเจริญมากขึ้นหรือลดกระบวนการหรือวาเทคนิคหรือ
กระบวนการตาง ๆ ในการทอผาก็อาจจะเปล่ียนไป  การเพนทแลายก็ตองวัสดุท่ีจะมาใชในงาน  ท้ังดนตรี  
ท้ังเส้ือผา  ท้ังทารําก็อาจจะจัดระเบียบกระบวนการไปพรอม ๆ กัน 
 
นางนิรมล  หาญทองกูล 

 เทคนิคการสรางสรรคแจะตองไมมีคําวาทําไมไดตองผานตรงนี้ใหไดตองเช่ือวาปัญหาทุกอยางมัน
ตองทําไดมันตองผานไดนี่คืออันแรก  อันท่ีสองก็คือมันผานไปไดคิดวามันตองทําไดแกไดมันตองผาน
ความกลัวใหได กลัววามันจะไมถูก  กลัววามันจะไมเสร็จ  กลัววามันจะไมถูกใจ  ถาทําตรงนี้ไดทุกอยาง
จะทําไปไดดวยความเป็นตัวของเรา  อันท่ีสามคือกลาท่ีจะตองยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น  กลาท่ีจะ
ผิด  กลาท่ีจะปลอยไกออกมาเพราะไมงั้นจะไมไดอะไรใหม ๆ ออกมายังติดอยูในกรอบ  แลวก็มีความ
สงสัยท่ีอยากจะรูดวย  ถาทําไปแลวมันจะไดไมไดทานี้ทําไปแลวมันเช่ือมทานี้ไดมั๊ย  แลวก็ชอบท่ีจะทา
ทายในส่ิงท่ีคนอื่นไมทําถามีตรงนี้พรอมเทคนิคของการสรางสรรคแงานนาจะไปไดดีแตก็มามองตรงนี้อีก
วาถาสมมุติวาไอส่ิงท่ีพูดมานี้ผานไปไดมันก็นาจะออกไปนอกคอกบางมันตองหาคนท่ีตีกรอบใหเราได
เหมือนกัน  คือตองไปดูจุดประสงคแดูกรอบของมันดวย  แตแรกเลยคุณสมบัติของคนท่ีจะทํางาน
สรางสรรคแไดจะตองอยูบนพื้นฐานท่ีพูด  ตองอยูบนนี้กอน  กลา  บา  กลาท่ีจะทํา  กลาท่ีจะยอมรับ
แลวก็ผานความกลัวไปใหได  ตองเช่ือไดเลยวาปัญหาทุกอยางตองแกได  ตรงนี้คะคือเทคนิคแรกของพี่ 
 
นางวัลยา  สุขภัฎ 
 การสรางสรรคแงาน  อันดับแรกกอนท่ีเราจะสรางสรรคแงานอะไรเราตองมีจุดมีแนวคิดวาเราจะ
สรางงานเราจะทํางานของเราคิดวาจะทําในยุคสมัยไหน  อยางเชนผลงานเราจะสมัยโบราณอยางเชน
สมัยสุโขทัย  ชุดเนี่ยท่ีรําก็จะเป็นแบบมาตรฐานเอาจากระบํามาตรฐาน  ทามาตรฐานท่ีเราเรียนรูมาจาก
ครูเอามาคิดประดิษฐแ  เส้ือผาแลวก็จะเป็นในยุคสุโขทัยก็จะทําเป็นแนวสุโขทัย ก็จะทําเพลงแนวสุโขทัย  
เครื่องดนตรีเราก็จะตองเอาเครื่องดนตรีสมัยยุคสุโขทัยเชนวงโบราณ  แลวก็ถาเราจะทําเพลงแนวสมัย
รัตนโกสินทรแเส้ือผาก็จะตองไมใชยุคโบราณแลวก็จะเป็นแนวสมัยรัชกาลท่ี  9  ซึ่งมีอยูหลายยุคอยู  แลว
ก็พอเรารูแนวคิดวาทํางานในยุคไหนส่ิงตามมาคือเราตองไปคนควาตามแหลงขอมูลถาเราทําระบําอะไร
ชุดหนึ่งซึ่งอาจยกตัวอยางระบําชุดไทยพระราชนิยม  ชุดไทยพระราชนิยมเกิดในสมัย ร. 9 เราก็ตองไป
คนควาท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ีจะมีหองเครื่องเก็บเส้ือผาของในสมัยนั้นอยู จะตองไปดูวาในยุคนี้
สมัย ร. 1 แตงอยางไร  ร. 2 เป็นอยางไร  ร. 3 เป็นอยางไร  เราเห็นเส้ือผาแลวก็จะเกิดจินตนาการ  แต
การคิดทารําหรือคิดอะไรก็แลวแตเราตองไดไปดูสถานท่ีท่ีจะทําใหเราเกิดความคิดหรือก็คือแหลงขอมูล  
แลวก็พอการคิดทารําสวนใหญมีท่ีเห็นในท่ัวไปจะมีแบบวาแสดงเป็นเรื่องแนววิถีชีวิตของคนในยุคนั้นอีก
อันหนึ่ งก็ คือแนวจินตนาการ  แตอยางตัวขาพเจาชอบแนวจินตนาการมากกวาคือมันคิดได     



เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หน้า 60 
 

หลากหลายกวา  ถาแนววิถีชีวิตมันเกลอมันมีเยอะแลวก็คนจะนิยมทําแนววิถีชีวิตคนจะชอบทําเป็น   
ช่ือเมือง  ช่ือจังหวัด  หรือช่ือของเดนของจังหวัด  ช่ือเมืองหรือช่ือตําบล  แลวก็ส่ิงสําคัญอีกอยางหนึ่งก็
คือตองมีงบประมาณในการสนับสนุนในการประดิษฐแ 
 
นางสาวนพภาภรณ์  ค าสระน้อย 
 ถาเราจะคิดงานขึ้นมาช้ินหนึ่งถาเราทําดวยเราอยากทําคือเราตองมีแรงบันดาลใจท่ีอยากจะทํา
ผลงานสรางสรรคแชุดนี้  ถาเราโดนบังคับตองทําดวยระยะเวลาท่ีกําหนดหรือจะตองทําในแนวทางนี้
เหมือนกับเราไมอยากท่ีจะทําพอเราไมอยากทํางานก็จะออกมาไมดี  คือจะสนับสนุนวามันตองมีแรง
บันดาลใจวาเรารวมใจกันทําผลงานชุดนี้ขึ้นมา  พอเราคิดแลววาเราตองสรางสรรคแผลงานชุดใหมเราก็
ตองมีแนวคิดมีวัตถุประสงคแ  มีแนวคิดวาเราจะทําอันนี้เพื่ออะไรซื่อออกมาวาเราเสนอชุดนี้เพื่ออะไรดู
องคแประกอบวาการแสดงถาเราคิดสรางสรรคแขึ้นมานี้มีองคแประกอบอะไรบาง  แลวที่ผานมาเราไดโจทยแ
มาในเรื่องมังคละเภรีเราก็ตองนํามาคิดใหมวาเราจะนําเสนออยางไรท่ีออกมาเป็นแนวรวมสมัยนั่นก็ถือ
ไดวาเป็นผลงานช้ินแรกที่เรานํามาปรับใหม  เราก็ตองคิดต้ังแตการแตงกาย  เครื่องดนตรี  ส่ิงท่ีเราส่ือ
ออกมา  อยางเครื่องดนตรีเราก็เป็นในสมัยสุโขทัย  เส้ือผาท่ีผานมาเราก็ใชผาท่ีเป็นผาพื้นเมืองของ
สุโขทัย  คือทุกอยางในเมื่อมันมีองคแประกอบแลว  เราก็ตองตีโจทยแตรงนี้ใหไดวาเราตองการส่ืออะไร  ท่ี
ผานมานี้เป็นการแสดงท่ีมันเป็นรวมสมัยตองนําการแสดงชุดท่ีเรามีอยูแลวก็มานําเสนอในรูปแบบใหมก็
ถือไดวาเป็นเรื่องยากสําหรับพวกเรา  แตถาทุกคนรวมใจกันเพราะวาหลาย ๆ คนก็มีหลายความคิดถา
เรารวมใจกันงานมันก็จะออกมาดี  ไมจําเป็นวาจะตองยึดติดกับคน ๆ นี้  ทุกคนก็มีความสามารถมี
ความคิดสามารถท่ีจะนําเสนองานออกมาได  แลวก็เห็นวาท่ีผานมาถารวมใจกันทุกอยางก็จะออกมาดี 
 
นางสาวกันยารัตน์  นาครัตน์ 

 คือท่ีหนูคิดงานคางไวเมื่อประมาณ  5-6 ปีท่ีแลว  เป็นการแสดงท่ีมันจะเกี่ยวกับชาวเขา      
คือไปดูมาแลวไปถึงตากไปถึงแมสอดไปถึงศรีสัชเขาไปในปุาไปดูวิถีชีวิตเขา  ดูการละเลนจริง ๆ ไปดูชุด
เขามา  ไปดูเครื่องดนตรี  ไปกินเหลากับเคา  ตมไกอะไรก็ไมรู  ไดขอมูลมาเยอะ  แตทีนี้ท่ีเรารูสึกวามัน
ไม ok อยูอยางคือตัวเขาเองเขาก็บอกวาการแสดงของเขา ณ ตอนนี้กับเมื่อยี่สิบสามสิบปีกอนมันก็ไม
เหมือนเดิม  คือมันไมเหมือนเดิมไปเลย  คือเขาก็บอกวาทารําทาเตนเมื่อกอนจะ ณ ตอนนี้ท่ีดูบนเวทีมัน
ไมใชแบบเดิมซึ่งเราก็ดูแลววามันเป็นแบบนั้นจริง ๆ เพลงท่ีเขาแสดงมันก็เป็นเพลงท่ีเอามาจากเพลง
ท่ัวไปเนี่ยซึ่งไมใชเพลงท่ีเป็นด้ังเดิมของเขาก็เลยรูสึกเสียดายวามัน  ส่ิงท่ีเราไปดูมันบางอยางมันไมเต็ม
รอยเปอรแเซ็นตแนาเสียดาย  ทีนี้มันก็เลยมาคางอยูกอนท่ีเคยรวบรวมจะทําตอนนั้นเสียตังคแไปต้ังหลาย
หมื่นก็เลยคางอยูในหัวไมรูจะไปไหนตอนนี้ก็เลยรูสึกเสียดาย  ถาเกิดวามันจะเอากลับมาทํามั๊ยหรือ
อยากจะ ณ ตอนนี้เอากลับมาทํามันก็นาจะยาก  ฉะนั้นคิดวาถาใครคิดจะทําอะไรก็อยากใหรีบแลว
อยากใหเป็นรูปธรรมคิดวามันจะดีกวา 
 
นายไพศาล  วงษ์ราช 

 ถาเป็นเทคนิคของผมมันจะมาจากประสบการณแกอนสวนใหญพวกเราคิดอะไรมันจะแว฿บแลว
คิดไดเลยจะประมวลออกมาจากประสบการณแ  แลวก็ตองทําตามความตองการของเราดวย  อยางผมไม
ถนัดเลยอยางท่ีอาทิตยแหนาตองไดไมรูไมถนัดเลย  ถาเราไมมีแว฿บขึ้นมาเราตองสรางโอกาสสรางอารมณแ
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ขึ้นมาเอง  เหมือนกับการพูดทุกคนจะไมสามารถพูดพรั่งพรูออกมาไดเลยแตทุกคนจะมีจังหวะของเคา
ซึ่งบางท่ีผมก็คิดวามันนาจะมีคิวนะงานสรางสรรคแของภาคนาฏศิลปนะครับ  แลวก็อีกอยางอยาทํางาน
ท่ีไมถนัดสังเกตเลยบางคนฝืนตัวเอง  อยางพวกเราถาใหทําบัลเลยแนะครับยังไงก็ไมมีสวยถูกมั๊ยครับ  
พวกเราควรจะทําไทยคอนเท็มปกติ  ซึ่งบางทีการเตนซึ่งบางท่ีเราตองปรึกษาเคาอีก  เหมือนอยางให
พวกบัลเลยแคิดรําไทยเราจะขัดใจขัดอารมณแสุดๆ จะเป็นแบบนั้น  แลวก็โดยสวนตัวจะไมชอบแบงกลุม  
ชอบทําเด่ียวผมจะถนัดเด่ียวเพราะวาถากลุมผมก็เขาใจ  ok แตถาชวยกันขัดไปไมไดแนนอน  ผมเห็น
บางช็อตของพวกเราท่ีออกนอกหองหมดเลย  อันนี้เป็นความถนัดสวนตัววาผมชอบทํางานเด่ียว  แต
บางคนกลุมก็ดีครับแลวผมไมกลัวดวยวางานจะโดนแบน  คือหมายถึงวาถามันทําแลวขายไมไดผมยอม
ไมเอาดีกวาแตขอใหเราคิดใหเสร็จกอน  แลวก็อีกยางหนึ่งงานเราเหมือนควรจะปรับปรุงเรื่อย ๆ ครับ  
สามปีหาปีควรจะปรับ  ไมรูอะกาวไขวขวาก็จะขวาตลอดบางท่ีโลกเคาอาจจะอยากกาวไขวซายบางก็มี 

 
รอบที่  2 
นางลออ  น้อยวงศ์ 

 หลังจากท่ีเรามีวัตถุประสงคแอะไรเสร็จเรียบรอยทุกอยางเรามีแลวเราต้ังวัตถุประสงคแเรา
ต้ังเปูาหมายวาเราจะทําอันนี้  สําคัญท่ีสุดงบประมาณ  เมื่อเราทําเสร็จแลว  ทุกอยางครบหมดแลว  
งบประมาณเราไมมียกตัวอยางเชนระบําขาวตอกพระรวง  เราทําอยางสวยเลยงบประมาณในเครื่ อง 
แตงกายไมมีเสร็จแลวก็ตองไปหยิบยืมเคามันทําใหเราเกิดความเสียใจอะ  เสียใจ  มันเสียความรูสึก   
มันไมเป็นตามท่ีเราคิดท่ีเราอยากได  แลวก็ในเรื่องท่ีสอง  ในเรื่องกําลังใจ  กําลังใจหรือแรงเสริม  บางท่ี
เราคิดทารํากําลังใจเราไมมีเรายกตัวอยางโดยเฉพาะผูบริหารเนี่ยอยางนอยเคาตองมาดูเราบางในขณะท่ี
เราคิดเนี่ย  เคาเหมือนกับใหขอคิดเราวาเราตองทําชุดนี้นะเราเต็มใจทําอยูแลวนะเราทําไดแตผูบริหาร
ตองใหกําลังใจเราใหแรงเสริมเรา  ไมวาจะเป็นคําพูด  ไมวาจะเป็นอะไรก็แลวแตตองใหแรงเสริม      
เราดวย  หลังจากท่ีเราไดแรงเสริมอะไรแลวขอคิดท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือเราสองภาคไมวาจะภาคดุริยางคแ
หรือภาคนาฏศิลปไทยเนี่ย  เหมือนท่ีเราทําทุกครั้งนะดีแลว  คือเราไดแนวคิดแลวมาฟังรวมกันเลยวา
เราจะทําระบําหนึ่งชุดเนี่ย  อยางระบําโกมุทเนี่ยเราจะทําเนี่ยมันอยูสมัยไหนมันอยูในยุคไหนเราก็จะมา
ประชุมกันหนึ่งครั้งสองครั้งเราไดขอยุติแลวดนตรีเคาก็ไปคิด  เอาไปคิดเป็นเพลงมาแลวเราก็ไปรวมกัน
ฟังเพื่อท่ีเสนอแนะปรับปรุงแกไขวาเราควรจะเสริมเครื่องดนตรีชนิดไหนเวลามันพอหรือยังเวลามันยาว
เกินไปมั๊ยส้ันเกินไปมั๊ยเนาะ  เสร็จเรียบรอยแลวเราก็นําเอาเพลงนั้นนะทุกคนก็เอามาฟัง  ฟังวาแนวคิด
เราควรจะเป็นอยางไร  มันออกแนวไหนแนวเขมรเราควรจะไปหาแหลง  แหลงวัตถุดิบแหลงขอมูลท่ีเรา
จะหาเพื่อท่ีจะเอามาอางอิงมีความนาเช่ือถือของเรานะเราควรจะไปหาตรงไหน  ไปหาวัตถุโบราณโดย
หรือไปหาบุคคลท่ีเคามีความรูใหความรูกับเราเพื่อท่ีเราพอเราฟังเสร็จแลวแนวคิดทารําเราอาจจะ
ออกมา  บางทีเราฟังดนตรีอยางเดียวมันก็ไมไดทารํามันอาจจะไมเกิดพอเราเห็นเอกสารจากบุคคล  
บุคคลท่ีมีความรูเนี่ย  มีความรูเรื่องนี่  มีความเช่ียวชาญในเรื่องนี้เคาอาจจะเอาเอกสาร  เคาอาจจะเลา
ใหเราฟัง  เราก็ไดแนวคิดทารําสรางสรรคแชุดใหมขึ้นมาหนึ่งชุด  ไมวาจะเป็นดนตรี  เครื่องแตงกาย  
ของเรานะความนาเช่ือถือของเราท่ีเคาเช่ือถือเราทุกวันนี้เราไปดูดวยวัตถุโบราณส่ิงอะไรตาง ๆ โดยไม
วาจะเป็นบุคคลท่ีมีความรู  ความนาเช่ือถือวิทยาลัยเราเนี่ยถึงมีมากกวาท่ีอื่นแลวเป็นท่ีช่ืนชอบไมวาจะ
เป็นสีของเครื่องแตงกาย  ไมวาจะเป็นทํานองดนตรี  ทุกอยางไดรับ  ไดรับการสนับสนุนไดรับแรงชม
อาจคนอื่น 
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ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉัตรดา  ยิ้มแย้ม 

 เมื่อเราไดวัตถุประสงคแหรือวาไดอะไรอยางรอบแรกแลวเนี่ยก็คือการเขาถึงแหลงขอมูล  
แหลงขอมูลท่ีจะมาเป็นวัตถุดิบในการสรางสรรคแงานของเราจะตองเป็นแหลงขอมูลปฐมภูมิ  ก็คือการถึง
แหลงขอมูลปฐมภูมิอยางเชนเราไปหาตามโบราณสถาน  ตามพิพิธภัณฑแ  หรือเป็นภูมิปัญญาเป็นบุคคล
ก็ตามแตเนี่ย  ส่ิงท่ีเขาถึงจุดแรกจุดตรงนี้ปฐมภูมิเนี่ยก็คือทําใหเราเกิดการสรางงานไดอยางชัดเจนมัน
จะเคลียรแในความคิดทําใหเมื่อนํากลับมาสรางงานแลวเนี่ยจะทําใหงานช้ินนั้นนะมีสุนทรียภาพทางดาน
ทารํา  ทางดานการเคล่ือนไหวมันจะมีความสมบูรณแมากเพราะเราเห็นส่ิงท่ีมันเป็นตนแบบจริง ๆ ของ
เรานะคะ  แลวก็พอเราไดขอมูลเหลานั้นมาแลวเนี่ย  ตองกลาแสดงความคิดกลาไปเลยอยาไปอาย    
ถาเกิดมีทีมก็คืออยาอายทีมวาเป็นทาท่ีไมสวยงามเลย  บางทีไมใชทาท่ีอยูในแบบแผนท่ีเราเคยเรียนมา
แตมันเป็นจินตนาการของเรา  เราจะตองกลาแสดงออกไป  แตในทีมหรือผูเช่ียวชาญบอกวามันไม     
สมสวนเลยก็เอามาปรับปรุง  แตมีความคิดคานในเรื่องของงบประมาณเพราะวาถาเราคิดวางาน
สรางสรรคแของเราชุดหนึ่งจะติดขัดดวยที่เพียงแควางบประมาณไมพองานของเราก็จะไมสมบูรณแ  แตวา
เรื่องงบประมาณเป็นส่ิงสําคัญแตวาถาเกิดเป็นเรื่องของความคิดระบําชุดหนึ่งหรือการแสดงชุดหนึ่งท่ีจะ
เคล่ือนไหวอยูบนเวทีหรือโลดแลนอยูบนเวทีนั้น  ถาเราบอกวาไมมีงบประมาณเราก็จะไมกลาคิดเราจะ
ไมกลาคิดส่ิงนั้นเรื่องขอตัวเงินเนี่ยปลอยใหเป็นหนาท่ีของผูบริหารไป  แตเรื่องของไอเดียความคิดเรา
ตองคิดใหเต็มท่ี  เพราะฉะนั้นการคิดเนี่ยมองวามันจะเป็นระบบเหมือน  p d c a คะ  ก็คือมีการ
วางแผน  มีการทดลองทําดู  ทดลองสรางดูเราก็มาลองทําแลวก็ทดสอบดูแลวก็เอากลับไปแกไข  สวน
เรื่องของทีมเม่ือเราทํางานเป็นทีมถาเรามีการทํางานเป็นทีมถาความคิดเราเมื่อนําเสนอแลว  ความคิด
ของเราไมผานหรือตกไป  เราตองหยุดเลยหยุดความคิดท่ีเราคิดแลวตองฟังคนสวนรวมแลวก็เราจะตอง
ไปตอยอด  เมื่อความคิดของเราตกตองไปตอยอดกับคนท่ีเคาความคิดของเคาผานแลวเราก็ไปประสาน
ตอกับความคิดนั้นก็จะออกมาเป็นความคิดท่ีการแสดงท่ีนาจะไปดวยกันไดคะ 
 
นางมัชฌนันทน์  สืบสายจันทร์ 

 หลังจากท่ีมีวัตถุประสงคแทําเพื่ออะไรแลวก็ช้ินงานก็คือพอเราสรางกรอบตรงนี้ช้ินงานเราจะ
ชัดเจนยิ่งขึ้น  พอมีกรอบปฺุบกระบวนการขั้นท่ีหนึ่งท่ีสองจากการท่ีเราไปหาแหลงเรียนรูซึ่งเป็นตนเป็น
รากเหงาของมันของช้ินงานเนี่ย  อยางไตล้ือใชมั๊ยคะเราไดไปเห็นผาเคาแตละลายเราเช่ือม  สรางสรรคแ
อันนี้เป็นลายน้ําไหล  หรือวาทอจกเราก็จะเห็นกระบวนการขั้นตอนจากท่ีเราไดรูขอมูลท่ีมันถูกตอง
ชัดเจนกระบวนการของท่ีเราจะมาเอามาสรางสรรคแเนี่ย  จากประสบการณแท่ีไดรับการถายทอดจากครู
เนี่ยคือระบําทอซิ่นตีนจกเนี่ยคือครูเคาไดไปเห็นวาการจกอยางไร  สวนเด็กรุนใหมเคาไมไดไปเห็นวา
การอิ้วฝูายคือยังไง  กระบวนการท่ีจะพัน  สาวไหมหรือคัดฝูาย  จากการท่ีเราไดไปเห็นรากเหงาเนื้อ
งานท่ีแทจริง  พอเรามาคิดตรงนี้มันจะไหลรื่นมันจะเกิดแรงบันดาลใจ  ซึ่งเหมือนขาวตอกพระรวงเราไป
ปีนเขาใหเราไปเห็นกอนหินกอนอะไรใหมันเป็นแรงบันดาลใจท่ีกระตุนเราไดเหมือนกัน  มันก็เป็น
กระบวนการช้ินหนึ่งท่ีไดออกนอกพื้นท่ีหรือวาเรามีแรงสนับสนุนหรือมีงบประมาณท่ีวาหลายๆ ฝุายท่ีให
การสนับสนุนเราเนี่ย  มีแคเคาโผลหนามาใหเห็นใหเราเห็นหนาก็เป็นพลังมหาศาลท่ีเราจะหลอมรวมส่ิง
นี้ใหขับเคล่ือนไปไดเยอะเหมือนกัน  พลังตรงเนี่ยอยางท่ีเราเคยคิดอยางแคมามา  ไวไวท่ีเรากินเขาไป
คิดเทาไหรก็คิดไมออกแตท่ีครูตอยมากินมามารวมกันมันก็ทําใหระบําหลาย ๆ อยาง  จุดตรงนี้มันเป็น
กระบวนการท่ีจะรอยเรียงหนึ่งสองสามท่ีจะทําใหมันไปในทางเดียวกัน  มันก็จะไดอะไรท่ีเหมือนเรา
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เค่ียวมาแลวนะไมใชลอยไปนั่นไปนี่  พอเค่ียวรวมกันปฺุบ  มันใหเห็นจุดเดนไมใชวาเอาของคนโนนคนนี้
มาซึ่งระบําแตละชุดของเราเนี่ยท่ีจะมาปฺุบมันเป็นเอกลักษณแของเราของสุโขทัยไมวาจะเรื่องแถว    
เรื่องอะไร  ท่ีเราก็ไอทานูนทานี้รอยเรียงปฺุบมันก็เป็นแถวที่สวยงามได 
 
นายจอมพล  คงเนียม 
 รูสึกวาของแตละคนท่ีพูด ๆ มาก็ออกจะออกแนวเดียวกัน  สวนใหญตองมีหลักการ  มีเหตุผล 
มีจุดประสงคแเหมือนกันหมด  ท่ีนี้ของผมนี่ตองขอแบงเป็นสองประเด็น  ประเด็นท่ีหนึ่งคือเราทําเพื่อ
อะไรสวนตัวหรือเพื่อองคแกร  ถาสวนตัววันแมนโชวแแบบครูเอส ok ชัดเจนอันนั้น  ถาทําเพื่อองคแกร  
เราตองกระจายงานเราตองฟอรแมงานเป็นทีมเพราะวาเราทํางานคนเดียวไมได  เพราะมันเป็นเรื่องของ
งบประมาณสําคัญสุดนี่คือเรื่องสําคัญเลยเรื่องงบประมาณ  การจะสรางสรรคแผลงานอยางใดอยางหนึ่ง
ขึ้นมาตองใชตังคแสําคัญเลยคือ  หนึ่งเส้ือผาเครื่องแตงกาย  ในการสืบคนขอมูล  เราก็ถาเป็นผมหนึ่งเลย
ถาเป็นผม  ผมเป็นคนคิดในระบบองคแกรเนี่ยผมเป็นคนคิดผมก็จะมอง  มองกอนหลักการ  เหตุผล  
จุดประสงคแ  การทํางาน  เรื่องท่ีสองคือเรื่องท่ีตองทํา  ผมก็ตองคิดวาอยากทําอะไร  ตองสรางมโนภาพ
ความคิดตัวเองออกมาชัดเจนเพื่อจะถายทอดใหคนอื่นเขาใจ  และเรื่องท่ีสามผมก็ตองหาทีมงาน  
ทีมงานตองมีการแบงงานกัน  วางงานอยางเป็นระบบ  มีการทํางานมีหนาท่ีมีการใหความสําคัญตอน
ทํางานก็คือทีมงานแลวเราตองมองงานใหออกดวยวาคนท่ีเราจะดึงมาทํางานเคามีความสามารถ       
ในเรื่องใดและขอสําคัญเมื่อเราเป็นคนคิดในงานของเราเราตองเป็นหัว  เป็นหัวเพราะวาเราเป็นคนเสนอ
ความคิดทุกคนก็ตองมาฟังเพราะเราจะทํางานช้ินนี้  เมื่อทําไดเมื่อเป็นระบบเรียบรอยแลวตอไปก็เป็น
เรื่องของการลงมือทํา  เราถายทอดความคิดแลววาส่ิงท่ีเราทํา  เรามีทีมงานเรียบรอยแลว  เราลงมือทํา  
ลงมือทําโดยการแชรแความคิดกันแลวก็คนไหนรับหนาท่ีสวนไหนสวนไหนเป็นระบบไป  มีการลงมือทํา
เรียบรอยแลวผลงงานสําเร็จออกมาก็เป็นเรื่องของการนําเสนอผลงาน  เมื่อนําเสนอผลงานแลวบทสรุป
ผลงานช้ินนั้นจะเป็นอยางไร  คนท่ีจะตัดสินคือผูชม  ผูดู  นั้นคือหลักการในการทํางานของผมโดยรวม
จะเป็นแบบนี้  ก็คือเหมือนกับหลักการท่ัว ๆ ไปแหละครับ  แตเราทํางานเราตอง  สําคัญเลยเรื่อง     
ของคน  สําคัญนะครับอยางวาแหละตองยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพราะเมื่อหลาย ๆ คนบอก  
ถามัวขัดกันมันกลายเป็นใชอารมณแเขาไปคุย  เราตองคุยดวยเหตุผลและท่ีมาท่ีไปอาจจะตองพูดมาก
และตองละเอียดนิดหนึ่งเพราะเรื่องของความคิดเนี่ยบางครั้งมันพูดส้ัน ๆ พูดหวนไมเขาใจ   
 
นางสาวรติพัทธ์  ศิริพงษ์ 

 เมื่อกี้เราพูดถึงเราวางกรอบวางวัตถุประสงคแ  เมื่อเราไดวัตถุประสงคแเดียวกันแลว  ท่ีสําคัญอีก
อยางหนึ่งนาจะเป็นเรื่องของจุดมุงหมายต้ังแตตนจนจบของการแสดง  ทุกคนควรจะยึดจุดๆเดียวกัน  
คือยึดจุดมุงหมายจะตองเป็นจุดมุงหมายอันเดียวกันดวยคะ   การสรางสรรคแงานนาฏศิลป  ส่ิงท่ีมี
อิทธิพลมากท่ีสุดอิทธิพลหนึ่งนาจะเป็นในเรื่องของดนตรี  เพลงท่ีใช  เพราะวาครูนาฏศิลปสวนใหญเนี่ย
ก็คือวาถาเพลงมา  ทารําอะไรก็ดีถาเรารูจุดประสงคแแลวทารําหรืออะไรก็ดีจะออกมาเอง  แรงบันดาลใจ
จะออกมาเอง  เพราะฉะนั้นเพลงดนตรีเป็นส่ิงสําคัญเป็นอิทธิพลสําคัญอีกคนหนึ่งท่ีจะทําใหงาน
สรางสรรคแนาฏศิลปนั้นออกมาตรงจุดประสงคแนั้นหรือเปลา  ท่ีนี่ถามันจะทราบไดอยางไรวามันจะตรง
จุดมุงหมายท่ีมันวางไวหรือวาวัตถุประสงคแท่ีเราวางไวเนี่ย  ครูภาคนาฏศิลปไทยก็ดีหรือวาภาคดนตรีเอง
ก็ดีควรจะหมั่นมาสรุปงานเป็นตอนๆ ไป  เป็น  เคาเรียกวาอะไรคะ  เป็นระยะๆไปคะ  เพื่อท่ีจะแบบวา  
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ถาสมมติวาเราแตเดิมอาจจะ  ครูดนตรีอาจจะคิดเพลงมาจบ  จบแลวคือหมดงานของเราแลว ๆสงมาให
ทางภาคเราคิดตออะไรอยางนี้  จุดประสงคแมันอาจจะคาดเคล่ือนไดหรือจุดประสงคแทีเราต้ังไวแตแรก
มันอาจคาดเล่ือนได  แตถาเราไดเอามาพูดคุยมาปรับปรุงหรือพัฒนาหรือเปล่ียนแปลงใหมันเป็น    
ระยะๆ ไป  เป็นขั้นเป็นตอนไป  การแสดงหรือวางานสรางสรรคแงานศิลปช้ินนี้หนาจะตรงวัตถุประสงคแ
มากท่ีสุดหรือวาตรงจุดมุงหมายท่ีเราคุยกันไวมากท่ีสุดคะ 
 
นายฤทธิชัย  ฝังนาค 

 กอนอื่นเลยเนี่ยในการสรางสรรคแงานหรือวาจะสรางสรรคแงานสรางสรรคแเนี่ยใหไวหรือถึง
จุดมุงหมายสูงสุดเนี่ยคือผมคิดวาทุกคนเนี่ยจะตองมีความรูพื้นฐาน  ความรูพื้นฐานในการสรางสรรคแ
งานวาการสรางสรรคแงานครั้งหนึ่งเนี่ยควรจะมีกระบวนการมีขั้นตอนและก็มีวิธีการอยางไร  ซึ่งตรงนี้ถา
เกิดวาทุกคนหรือผูสรางสรรคแงานมีความรูพื้นฐานแลวเนี่ยการจัดงานสรางสรรคแขึ้นมาใหมผมคิดวามัน
จะเป็นไปไดไวและไปในทิศทางเดียวกันดวย  อีกอยางหนึ่งก็คือการหลอมรวมไอเดียการสรางสรรคแงาน
ท่ีผมเคยพูดไวก็คือวาเราสรางสรรคแงานคนเดียวก็คือลําบากมันตองทํางานเป็นทีมเป็นหมูคณะ  แตการ
รวมความคิดหลายๆ คนเขาดวยกันเป็นเรื่องท่ียาก  ฉะนั้นการหลอมรวมความคิดเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันไดเนี่ยก็จะตองมีหลักการมีเหตุผลมีแนวคิดมีทฤษฎีตาง ๆ มารองรับความคิดตาง ๆ ใหไป
ในทางเดียวกันก็จะทําใหงานนั้นเนี่ยไวขึ้น  แลวก็ส่ิงท่ีผมคิดวาเป็นส่ิงสําคัญในการสรางสรรคแอีกอยางก็
คือ  การสรางสรรคแงานขึ้นมาใหมเนี่ย  มันเกิดจากจินตนาการก็ใช  แตวาเราตองอธิบายหรื อวา    
ขยายความใหคนท่ีเคาไมเขาใจวาใหรูชัดเจนเลยวาทําไมเราถึงตองใชเพลงนี้  ตองใชทานี้  ตองใชเส้ือผา    
ตองสีนี้  ทานี้ตองไปอยางนี้  อยางงี้อยางงั้นมันตองมีแนวคิดท่ีมาสนับสนุน  แลวก็ตองอธิบายใหได  
เมื่อเราอธิบายใหไดอยางชัดเจนแลว  การยอมรับในการสรางสรรคแงานของเราเนี่ยก็จะไดรับผลท่ีดี   
มากขึ้นอีกอันหนึ่งเลยในการสรางสรรคแ 
 
นางรัดใจ  ศิริพงษ์ 

 การสรางสรรคแงานเราอาจจะสรางช้ินงานมาใหมหรือวาจะเอางานอันเกาเรามาสรางสรรคแใหม
นะคะ  ไมวาในเรื่องทารํา  การแตงกาย  ดนตรี  แลวมีจุดหนึ่งท่ีเราทําเพลงลาสุดมังคละเภรีซึ่งอาจารยแ
ดวงจันทรแไดพูด  ความจริงเราตองมีแบบ  story  board คือ พอเคาดนตรีมาเราใสทาไปปรากฏวาเรา
ทําไมได  เพลงเร็วไป  ชาไปมันยาวไปเคาก็คิดมาแลวเคาตองไป ตัดทอนเพลงออกมันอาจจะไมได
อรรถรสฉะนั้นถาเรามาคุยกันท้ังสองภาคคะวาเราจะทําเพลงนี้เพื่อความสนุกสนาน  ตอนนี้นะสมมุติวา
ตอยอดของนองฤทธิ์  ต้ังแตการปลูกใบยา  เราจะยังไง  นักดนตรีคิดเพลงใหเราซิคะขั้นตอนการปลูก
การทําเกษตรกรรมทางดานเนี้ยเราจะตองมีเพลงอะไรใหตองมันเราใจหรือวาเหนื่อยยาก หรือวาเพลง
ชา ๆ อยางเนี้ยถาไปดวยกันพรอม ๆ กัน  ผลงานท้ังอนุรักษแหรือสรางสรรคแท่ีเราจะคิดใหมเนี่ยมันจะไป
ไดดีแลวก็จะไมเสียความคิดท่ีนักดนตรีท่ีไดกลั่นกรองมาใหเรา 12 นาที  แตวาเราตองการชาเร็ว
เพราะวามันเป็นเพลงใหมการตัดตอการเช่ือมอาจกระตุกไดแตถาเราทํางานพรอมกันวาเพลงเราจะเป็น
อยางนี้นะท่ีรําเราจะเป็นอยางนี้หรือวาทารําเราไปกอนใหคุณคิดเพลงสอดเขามา  คะก็คือถาไดประสาน
ต้ังแตตนวาท่ีผานมาดนตรีมากอนทารําไป แตวาคนรุนใหมเคาคิดวา story  board นาจะมากอน  คือ
ภาพทารํา  ภาพเคล่ือนไหวแลวเคาก็เอาท่ีรําไปใส  แตพี่วาถาสมมติวาอยางไรใหมันมาพรอมกันมันก็จะ
ไดรูปแบบออกมาขึ้นมาใหมท่ีเป็นสรางสรรคแจริง ๆ นะคะ 
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นางนิรมล  หาญทองกูล 

 เมื่อครั้งรอบท่ีแลวพูดถึงเรื่องคุณสมบัติของผูท่ีจะคิดสรางสรรคแงานวาตองกลาตองบาบิ่น  ตอง
ทาทายตองทุกอยาง  ขั้นตอนท่ี  2  ท่ีจะคิดงานสรางสรรคแไดก็คือ  การเขาสูกระบวนการการสรางงาน  
ตัวเองพรอมแลว  ตัวเองวอรแมตัวเองแลววาฉันจะตองทําใหไดไมมีอะไรท่ีเราทําไมไดเสร็จก็เขางาน    
ส่ิงแรกก็คือเหมือนพวกพี่ๆ นองๆพี่ๆพูดไปวามันจะตองรูจุดประสงคแของการสรางงานช้ินนี้วาสรางไป
เพื่ออะไรทําคนเดียวหรือทําสวนรวม  หรืออะไรตาง ๆ นะคะนั่นคือบริบททุกอยาง  แลวก็ตอมาก็คือ
ตองสรางทีม  พอสรางทีมเสร็จแลวก็ตองวางระบบงานดวยวาใครจะทําอะไรตรงไหน  เพราะวาอยางท่ี
บอกถามันเป็นงานใหญมันวางคนเดียวไมได  แลวก็ประสานงานแตละฝุายพอประสานงานเสร็จก็จะลง
ไปในเรื่องการปฏิบัติงาน  อันนี้ก็คือการฟอรแมงานทุกอยางนี่คือการคอย ๆ เริ่มทํางาน  พอถึงขั้นตอนท่ี  
3  ก็ไปลงอยูท่ีการปฏิบัติงานและการใชเทคนิคทุกอยางท่ีจะใหงานช้ินนั้นมันออกมา  อยางท่ีบอกคะใช
ขั้นตอนแรก  ใชความกลาและบาบิ่นเป็นคุณสมบัติสวนตัวของผูสรางงานท้ังหมดเอามารวมกันแลว
หลอมใหไดเป็นจุดเดียวกัน  ในการทํางานทุกอยางมันก็ตองมีอุปสรรคเพราะวาเป็นไปไมไดท่ีคนแตละ
คนจะมีแนวคิดท่ีเป็นอันเดียวกันก็ตองกลาท่ีจะยอมรับมันดวย  แลวก็ความเป็นเอกลักษณแ  อัตลักษณแ  
ตองดูจุดยืนของระบําชุดนี้วาหรือวางานช้ินนี้ดวยวามันจะตองมีอะไรแลวเราก็ตองการท่ีจะส่ืออะไรกับ
คนดูเคาดู  งานของเราท่ีมันออกไปแตละงานมันจะมีจุดของแตละชุดไมเหมือนกัน  อยางเชนเบญจรงคแ  
เป็นการเลาเรื่องเป็นการวิ่งลายเสนซึ่งมันมีแนวคิดรวมกับลีลาลายสังคโลกซึ่งก็เป็นการวิ่งเสนเหมือนกัน  
แตสองชุดนี้ก็มีจุดยืนของมัน  ก็คือในเรื่องทวงทํานองของบทเพลง  ในทวงของการเคล่ือนไหว  ถาเป็น
ลีลายสังคโลกจะมีความออนหวานนุมนวล  ความพริ้ว  ซึ่งมันผสมจีนเขามา  แตเบญจรงคแก็มาจากจีน
แตเราก็ทําใหมันแยกแตกออกไปมันมีจุดยืนของมันอยู  ซึ่งสองอันนี้มันเป็นเหมือนกัน  เราก็สามารถท่ี
จะสรางอัตลักษณแใหระบําชุดนั้นได  นี่เป็นเทคนิคการสรางงานท่ีมันมีท่ีมาเหมือนกัน  มาจากจีน
เหมือนกัน  แตเราก็สรางงานใหมันตางกันออกไปได  นี่คือการฉีกงานดวย 
 
นางวัลยา  สุขภัฎ 

 ถาสมมุติวาเราจะประดิษฐแ  จะประดิษฐแอะไรอยางเนี้ยแนวของตัวเองนะ  ถาเรามีเปูาหมาย
แลววาเราจะทําเพลง ๆ เนี้ย  อันดับแรกเลยเนี่ยเราก็จะไปหาผูเช่ียวชาญทางดานความถนัดดานดนตรี
เพื่อใหเคาชวยคิดเพลงใหเราใหมันตรงกับจุดประสงคแของเราท่ีเราจะตองการอะ  เราอยากไดเพลง
ประเภทไหนเราก็จะไปหาคนท่ีเคามีความถนัดทางดานนั่นอยางเชนเพลงรําของเรามันจะเป็นอยางเชน
ทํานองเหมือนใชเครื่องดนตรีพื้นเมืองทางภาคเหนืออยางเนี้ย  เราก็จะตองไปแหลงและหาคนท่ีเป็น
เช่ียวชาญทางเครื่องดนตรีทางภาคเหนือนะเพราะมันจะไดออกมาไดตาม จินตนาการของเรา  หลังจาก
นั้นเคาก็จะคิดเพลงออกมาตรงไหนเราจะตองการเพลงชามากอน  แลวก็มาจังหวะกลางแลวก็มาจังหวะ
เร็วก็บอกเคา ๆ ก็จะทําออกมา  ถาตรงไหนไมถูกใจเรา ๆ ก็จะใหแกไขใหม  เสร็จแลวหลังจากนั้นเราก็
จะมาคิดทารําเพื่อใหเขากับเพลง  ท่ีนี้เปูาหมายเรา ๆ จะทําเกี่ยวกับทางเหนือ ๆ ทารําเราก็จะตอง  
บางทีเนี่ยท่ีเรามีอยูในตัวเรามันยังไมเยอะก็ตองไปหาท่ีคนอื่นเคาคิดทําไวแลวนะมาดู  มาเปิดดู      
หลาย ๆ รอบ  มาดูอันไหนมันสวยงามมันดีนะ  ทานี้มันเขากับทํานองไดมั๊ย  อันนี้เคาสวยดีนะ  การ
แปรแถวเคาสวยดีนะเราก็จําไวนะแลวเราก็จะนํามาใชในการประดิษฐแแตเราก็ไมไดลอกเคามาท้ังเปฺะนะ  
เราก็จะคือเอาท่ีจะสวยงามแลวก็เขากับเพลงแลวก็เอามาคิด  ใหเกิดความคิดในตัว เรา  และอีกอยาง
หนึ่งถาจะคิดทาออกมาไดเราตองฟังเพลงหลายรอบมาก  เราจะตองมานั่งนับจังหวะของเพลงเ นี่ย   
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โดยจังหวะชามันมีท้ังหมด  36  จังหวะ  จังหวะกลางมีท้ังหมด  28  จังหวะ  จังหวะเร็วมีท้ังหมด  45  
จังหวะ  อยางเนี้ยเราก็ตองมาเลือกทาท่ีมันเขากับชวงจังหวะท้ัง  3  จังหวะนั้น  แลวก็จะตองเป็นทารํา
ท่ีจะออกเป็นแนวเหมือนทางเหนือดวย  ไมใชวาเพลงทํานองเพลงเป็นทางเหนือ  ทารําเป็นภาคกลาง
อยางนี้มันก็ไมเขา  เราก็ตองใหมันทุกอยางกลมกลืนกันหมด  เพราะวาจุดประสงคแเราจะทําเพลงทาง
แนวทางเหนือ 
 
นางสาวนพภาภรณ์  ค าสระน้อย 

 คือมามองวาถาเราจะพูดถึงการสรางสรรคแผลงานชุดใหมเนี่ยตองมองยอนกลับไปวาทุกครั้งการ
สรางสรรคแทุกครั้งท่ีเราประดิษฐแท่ีเราคิดรวมใจกันทําเนี่ยนะมันก็จากพวกเราท่ีระดมความคิดกันมันถึง
ไดสําเร็จลุลวงไปดวยตลอดทุก ๆ ปีท่ีผานมาก็มองยอนกลับไปอยางเชน  ระบําเทวีศรีสัชนาลัย  พอเรา
ทราบวาเราจะทําระบําชุดนี้เราก็หาขอมูล  คือหาขอมูลในเชิงลึก  เราตองศึกษาถึงท่ีมา  ทารํามายังไง  
เพลงมายังไง  ดนตรี  แลวก็เครื่องแตงกาย  เราตองการส่ืออะไรออกมานะคะใหผูท่ีไดชมในการแสดง
ชุดนี้นะคะ  เมื่อเราไดองคแประกอบทุกอยางเนี่ย  อยางดนตรี เราทราบใชวงดนตรีโบราณ  ทารําเป็น
แนวคอนขางเหมือนแนวโบราณคดีนะคะ  เพราะฉะนั้นทารําตาง ๆ มันก็หนีไมพนทาท่ีทราบ  ในทา
พื้นฐานแตเรานํามาปรับนํามาใช  แลวก็อยางเครื่องแตงกายก็มีสวน  ถาเราทราบวาระบําชุดเนี้ยเรา 
แตงกายอยางไงเนี่ย  ทารําของเราก็สามารถคิดไดเร็ว  เหมือนเขาใจตรงกันวา  เครื่องแตงกายเราเป็น
แบบเนี้ยทารํามันควรเป็นอยางไรเพื่อท่ีจะใหมันมีความสอดคลองนะคะ  อยางศรีสัชเนี่ยเราทราบวาเรา
ใสกระโปรงแบบนี้  มีพลีทอยางนี้  มีอะไรที่จะส่ือถึงทารําใหสวยงามก็คือใชการเลนเทา  ซึ่งเราก็รวมใจ
กันทําแนวคิดตรงนี้มันก็ออกมาดี  ถาเราเขาใจตรงกันไปในแนวเดียวกันเนี่ยการท่ีจะคิดประดิษฐแทารํา
การสรางสรรคแงานขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปไดเร็ว  แลวมันก็จะสําเร็จลุลวงไปดวยดี  ถาสมมุติวาการแสดง
อยางท่ีเราเห็นเพราะคิดประดิษฐแทารํามาเนี่ยจุดหลัก ๆ ท่ีมันออกมาเนี่ยมันก็ส่ือความเป็นสุโขทัย     
ของเรา  เราจะไปคิดทารําซึ่งมันจะออกมาเป็นแนวของอีสาน  หรือเป็นทางใตก็ไมใชนะคะ  มันก็คือส่ือ
ใหเห็นความเป็นสุโขทัยของเรานี่แหละนะคะ  ท่ีสําคัญก็คือทารํารวมใจกันมีความเขาใจตรงกันผลงานท่ี
ออกมามันก็จะสวยงามแลวก็พรอมเพรียงดวยคะ 
 
ครั้งท่ี  2 
รอบท่ี  1 
นางลออ  น้อยวงศ์ 

การคิดงานสรางสรรคแชุดการแสดงนอกจากมีวัตถุประสงคแ  มีเปูาหมาย  มีอะไรแลวเรียบรอย
แลวเนี่ย  เพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดชุดทารําอะไรก็แลวแตเราจะตองหยั่งลึกไปถึงรากเหงาของเคา  
รากเหงาของเคาเหมือนท่ีเราเคยทํานะ  อยางเชนวาเราทําทอซิ่นตีนจก  เราก็ไปท่ีศรีสัชดูรากเหงาดู
วัฒนธรรมของเคาวาเคาทํากันอยางไง  วิธีการอยางไง  กรรมวิธียังไง  เครื่องมือเคามีลักษณะใหญกวาง
ขนาดไหน  วิธีการใชเครื่องมือเคาใชยังไง  เมื่ออยางเรา ๆ ไปเสร็จแลวเราก็ไปศึกษาวิธีการของเคา   
ตาง ๆ ไมวาจะเป็นการปั่นฝูาย  การเก็บฝูายอะไรตาง ๆ แลวเนี่ย  เราคิดมาเสร็จแลวลืมนึกถึงเวลา
ถายทอดอะ  จริง ๆ แลวเวลาถายทอด  จะใหเด็กรําเราเนี่ยไดคิดวิเคราะหแดวยวาทารํานั้นนะวา  อยาง
เวลาเก็บฝูายเนี่ยตนฝูายมันสูงขนาดไหน  เด๋ียวนี้การเก็บฝูายเด็กมั นจะสูงไปแลว  เคาจะสาว   
เพราะวาเคาไมไดคิดไมไดเห็นตนฝูายจริง ๆ เคาก็จะจินตนาการจากรุนสูรุน  จากรุนสูรุน เพราะฉะนั้น
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การถายทอดทารําหลังจากท่ีเราคิดแลว  พี่อยากใหรําไมวาจะรุนไหนก็แลวแตถาเราจะถายทอดใหเคา  
อยากใหเด็กเคาคิดวิเคราะหแทารําแตละทาวารําแตละทาเราส่ือถึงอะไร  เราคิดอะไร  แลวทารํามันจะได
ไมเพี้ยนแมแตทํานองเพลง  แมแตทารําตาง ๆ มันจะเพี้ยนไปหมดเพราะวาเด็กเคาจะจินตนาการเคายัง
ไมรูวามันเป็นยังไงนะคะวาเครื่องมือตาง ๆ ท่ีเราใชมันเคาเรียกวาอะไร  แมแตครูเรายังลืมวามันเรียกวา
อะไร  เพราะวาเครื่องมือแตละช้ินนั้นมันเรียกไมเหมือนกัน  จึงอยากเนนวาการถายทอดทารําเราอยาก
ใหผูท่ีไดรับการถายทอดและผูท่ีถายทอดไดคิดวิเคราะหแรวมกันวารากเหงาทารําท่ีเราคิดวามันเป็น
อยางไร  เพราฉะนั้นทารํามันจะไดไมเพี้ยน  คือวางาย ๆ คือรํานั่นแหละ  รําทอซิ่นนี่แหละมันจะเพี้ยน 

 
นางเหมือนขวัญ  สุวรรณศิลป์ 

สําหรับเทคนิคการสรางสรรคแงานดานนาฏศิลปนะคะ  ในวิธีของตัวเองเนี่ยคิดวาจุดท่ีสําคัญ
ท่ีสุดคือส่ิงท่ีอยากจะทํา  มันตองเริ่มจากส่ิงท่ีเราสนใจและอยากจะทํากอน  นั่นคือเป็นประเด็นแรกท่ีทํา
ใหเรามีแนวคิดในการท่ีเราจะสรางสรรคแไดตอไป  ถาเกิดวาถาเริ่มตนจากส่ิงท่ีเราไมคุนเคยไมอยาก
ศึกษาไมอยากรูและไมอยากเห็นแลวการสรางสรรคแงานคงเป็นไปไดยากนะคะ  แลวเมื่อเราเริ่มตนจาก
จุดท่ีเราอยากจะทําแลวเนี่ยลําดับตอไปก็นาจะเป็นไปในเรื่องของการกําหนดวัตถุประสงคแหรือเปูาหมาย
ในการทํางานแตละช้ินวาเราตองสรางสรรคแอะไร เพื่อใคร  ทําอะไรเพื่อใครนะคะ  เป็นการกําหนด
วัตถุประสงคแหลัก ๆ เพื่อท่ีจะใหเราไดมีแนวทางในการเดินวา  การแสดงชุดนี้จะออกไปในรูปแบบไหน
นะคะ  จะเป็นการแสดงในสวนของการอนุรักษแหรือการสรางสรรคแซึ่งท้ังสองแนวก็จะมีความ     
แตกตางกัน  ถาเกิดเราต้ังวัตถุประสงคแหลักไวแลววาเราจะสรางสรรคแงานแสดงในรูปแบบการอนุรักษแ
เราก็จะมีแนวทางดานหนึ่ง  สวนถาเราสรางสรรคแชุดการแสดงแบบสรางสรรคแใหมหรือประยุกตแเราก็จะ
มีแนวทางอีกแนวทางหนึ่ง  ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเดินทางมาถึงกรอบแนวคิดหลัก ๆ ของแตละชุดนะคะวา  
สมมติวาเราตองการสรางแนวอนุรักษแ  เราจะตองกําหนดแนวคิดหลักวาระบําท่ีเราจะสรางสรรคแนั้นจะ
ใชกรอบแนวคิดอะไรในการสราง  พอหลังจากมีกระบวนการสรางแนวคิดแลวก็จะมาในเรื่องของการ
ผลิตนะคะ  การผลิตหรือการสรางสรรคแชุดงานเนี่ย  ก็จะเริ่มตนจากการศึกษาหาขอมูลนะคะ  โดยโสต
ท้ังหาคิดวาสําคัญท่ีสุดไมวาจะเป็นการอาน  การถาม  การดู  การสัมผัส  ทุกเรื่อง  รวมกระท่ังการกิน
ดวยนะคะอันนี้คอนเฟิรแมวาสําคัญท่ีสุด  คือประสาทสัมผัสท้ังหาของเราท่ีไดรับ  ไมวารูปรสกล่ินเสียงจะ
ทําใหเราไดรับประสบการณแในการท่ีเราจะเอามาครีเอทงานไดดีทีเดียวในสวนของความคิดตัวเอง  
 
นางรัดใจ  ศิริพงษ์ 

 การท่ีเราจะสรางสรรคแงานใหมนะคะปกติแลวเรานั้นก็คือวั ตถุประสงคแ  ท่ีเราคุยกันเมื่อ     
คราวท่ีแลวนะคะเรื่องของการสรางสรรคแหรือการอนุรักษแ  ในแนวคิดอีกอยางหนึ่งก็คือเรื่องของภูมิ
ปัญญาทองถิ่น  ซึ่งสวนใหญพวกเราคงจะนึกถึงนะคะวา  เราจะคิดระบําชุดใหมเนี่ยเราก็จะคิดวาท่ีบาน
เราเนี่ยมีเอกลักษณแอะไร  ไมวาจะเป็นทอซิ่นตีนจก  การรํากลองยาว  ซึ่งเป็นท้ังอนุรักษแและสรางสรรคแ  
พี่คิดวาตอนเนี้ยหนวยงานราชการไดมีการเขามาเกี่ยวของในเรื่องของการแสดงของเรา  ไมวาจะเป็น
การแสดงวันอานุภาพพอขุนรามหรืองานการแสดงแสงเสียงซึ่งเรามีระบําชุดใหมเพื่อจะไปเอื้อตามการ
รองขอของหนวยงาน  ถาเรามาคิดถึงวา  ถาเราสรางสรรคแงานอะไรที่เกี่ยวกับงานท่ีเราใชประจํานะคะก็
นาจะดีขึ้น  เพราะวาเราไดสนับสนุนหนวงงานราชการจังหวัดเราดวยนะคะ 
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นางนิริมล  หาญทองกูล 

 ก็มีความเห็นในเรื่องจุดประสงคแของกรอบของการสรางสรรคแงาน  แตทีเนี้ยอยางท่ีฟังขวัญทาน
พูดเมื่อกี้นี้วา  มันตองเหมาะสมดวยวา  วามันจะสรางงานในลักษณะไหน  ไอตัวเนี้ยมันคือหลักการหรือ
ทฤษฎีท่ีพี่เอามาจากนั้นนะ  แตท่ีนี้มันก็คงไมหนีกันในเรื่องของการสรางสรรคแงานท้ังใหม  ท้ังปรับปรุง  
บนงานท่ีเหมาะสมและถูกตอง ทุกคนมีหลักการเดียวกันแลว แลวทุกคนก็คิดวาท่ีปฏิบัติมานะก็คือ     
ใชแลว  เพียงแตบางทีเราพูดออกมาเป็นขอ ๆ ไมหมดเทานั้นเอง  เช่ือวาตอนเนี้ยความสามารถของทุก
คนอยูในเกณฑแดีอยูแลวอะนะคะ  ถูกตองอยูแลวในเรื่องของการสรางสรรคแงานท่ีพูดมานะมันใชหมด
ผนวกกันไดมั๊ยวามันคือท้ังหมด  อีกอันหนึ่งก็คือ  วันนั้นไดยินสมชายพูดคือแรงบันดาลใจในการทํางาน  
ในการสรางสรรคแงานในท่ีประชุมอันนี้เห็นดวยอยางมาก  ในเรื่องการมีแรงบันดาลใจ  ไอตัวเนี้ยก็มีท้ัง
ภายนอกและภายใน  ภายในคือเราอยากทํามั๊ย  แตภายนอกก็คือมีอะไรมาเรามั๊ย  มันคือส่ิงเรานั่นเอง  
พี่เห็นดวยกับเรื่องตรงนี้มากนะคะ  ถาหากวางานไมรักงานไมชอบงานไมใช  มันก็ออกมาแบบของมัน  
ตามแรงของมันนะคะ  อันนี้คือจุดสําคัญอันหนึ่ง  ทีนี้มาถึงในเชิงปฏิบัติ  อันนี้อยูท่ีศักยภาพของแตละ
คนแลวละคะ  แลวก็เหมือนครั้งแรกที่พูดคะ  การกลา  การผานความกลัว  กลาท่ีจะยอมรับคนอื่น  นั่น
คือจุดสําคัญเอามารวมกันระหวางครั้งท่ี  1  กับครั้งนี้นะคะ 
   
นางมัชฌนันทน์  สืบสายจันทร์ 

 งานสรางสรรคแท่ีเราจะคิดรวมกันก็คือ  เมื่อเราเขาใจรากเหงาจากท่ีครูเราพูดนะคะ  ตรงนี้จะ
ทําใหการท่ีเราจะคิดทารํา  หรือกระบวนการตาง ๆ เนี่ยมันทําใหเรารูสึกและเขาใจจริง  พอเรามา
จินตนาการหรือวาการท่ีจะคิดทารําเนี่ยมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น  แลวก็การถายทอดรุนสูรุนนะคะมันจะ
เกิดการผิดเพี้ยนนอยลง จากเทาท่ีตัวเอง  ประสบการณแก็คือ  ทอซิ่นตีนจกท่ีครูไดพาเราไปดูการริ้วฝูาย
เป็นยังไง  เครื่องมือแตละชนิดเป็นยังไง  พอเวลาเราลืมทารําหรือมันรางเลือนไป  แตถาเราพอยอนรอย
ไปตรงนั้นปฺุบมันก็จะฟื้นไดเร็วคะ  คือเหมือนเด็กเด๋ียวนี้พอเราคิดทารําไปปฺุบ  เคาก็จะไปเรื่อย ๆ เลน
จนเพี้ยนไปหมด  เลยลืมรากเหงาของตัวเองวาส่ิงท่ีถูกตองมันมาจากตรงไหน  แลวเราควรจะพัฒนาให
มันไปขางหนาอยางไร  กระบวนการตาง ๆ มันพอเรามารอยเรียงกันก็คือขั้นตอน  ถาเรามีระบบ  มี
กรอบ  มันก็จะไมหลงทิศหลงทางเยอะ  แลวก็ตอนนี้ก็คือทุกคนมาเค่ียวใหมันไดเนื้องานท่ีมันงวดขึ้นมัน
ไดเนื้อท่ีแนนคะ  มันก็จะไดช้ินงานไดอะไรท่ีหลอมรวมกันแลวมันเป็นหนึ่งเดียว  ความแกรง  ความ
คมชัดของช้ินงานของเรามันนาจะดีกวาคิดคนเดียว  หรือวาพออยางนอยปฺุบเราไมได อารมณแชางมัน  
คือไมไดพอไอนั่นไมถูกใจก็สะบัดสะโบก  ไมไดมามันตองยอมรับฟังของ ผูอื่นดวย  แลวก็ของเราท่ีมา
ปรับใหมาเป็นขั้นเป็นตอนแลวเรากรองส่ิงท่ีดีขึ้นมาแลว  ระบบตรงนี้มันก็นาจะทําใหช้ินงานของเรามี
คุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ 
 
นายสมชาย  ยิ้มแยม้ 

 เรามีเทคนิคสรางสรรคแงานนาฏศิลป  ดนตรี  หลัก ๆ เราถามวาเราจะมีเทคนิคสรางสรรคแ
ผลงานการแสดงเฉพาะนาฏศิลปยังไง  อันนี้ไมรวมทางดนตรีนะครับ  เราจะคิดยังไงท่ีจะคิดงาน
สรางสรรคแ  เราตองดูองคแประกอบของเราวา  เราจะสรางสรรคแจะตอบโจทยแอะไร  ตอตัวเรา  ตอชุมชน  
ตอสังคม  ตอประเทศชาติ  ใหงานออกมาเป็นรูปธรรม  ไมใชนามธรรมอยางเดียว  ทําใหงานสรางสรรคแ
นั้นเกิดขึ้น  อีกอยาง  งานจะคิดใหญ  คิดเล็ก  คิดกลาง  คิดมาตรฐาน  standard  ก็แลวแตอยาเกิน
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กําลังและพื้นฐานความรูของตัวเราและผูรวมงานของเราดวย  นี่คือองคแประกอบ  อีกอยางหนึ่ง
ศักยภาพของงานท่ีเราจะคิด  ศักยภาพของคนท่ีจะมารวมดวยชวยกัน  เพื่อจะใหดึงดูดและสราง      
แรงบันดาลใจทุกคนในการเสนอความคิดใหเกิดอยางฉับพลัน  มันเป็นความคิดท่ีอิสระโดยไมปิดกั้น
ความคิดของตัวเรา  ของสังคม  ของชุมชน  หรือของใครก็แลวแต  ออกมาดานอารแททีสหรือศิลปะ  
เป็นศิลปินโดยแทนี่คือส่ิงสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ  เราตองคิดแบบสงเสริมและบูรณาการงานสรางสรรคแ  
บูรณาการอยางไร  เหมือนกับการสรางวัตถุเคมี  งานทอซิ่น  วัตถุเคมีของลีลาลายสังคโลก  เพราะเวลา
เราทํางานสรางสรรคแเนี่ยเราไมไดศิลปินเด่ียว  นาฏศิลปไมไดศิลปินเด่ียว  ไมใชรําฉุยฉาย  แตเราเป็น
ระบําเสียมากกวารําเด่ียวหรือรําอะไรก็แลวแต  เพราะเราตองรวมกับนักดนตรี  ตองรวมกับนักแสดง  
รวมกับผูชม  รวมกับการจัดการหลาย ๆ อยาง  นี่คือส่ิงท่ีเรารวมดวยชวยกัน  อีกอยางหนึ่ งซึ่งเป็นส่ิง
สําคัญในกระบวนการของการสรางสรรคแงานนาฏศิลปคือ  3 M  3 M คืออะไร  คือ  แมน  คือตัวบุคคล
ของเราเนี่ย  พี่นองผองเพื่อน  ลูกศิษยแ  ตัว แมนอีกตัวหนึ่งคือ  โอเมนเนสเมน  คือกระบวนการจัดการ
วาเราจะสรางยังไงใหมันถูกตองตามกระบวนการทุกอยาง  อีกตัวสํา คัญคือตัว  แมททาเรียน  วัสดุ
อุปกรณแ  ตัวท่ีจะมาเสริมทับใหพวกเราเขมแข็ง  ใหพวกเรามีสมรรถนะ  มีศักยภาพ  อันนี้ถือเป็นส่ิง
สําคัญคือคําวา  3 M  ครับ 
 
นางสาวเนตรทราย  ย่อยพรมราช 

 เทคนิคการสรางสรรคแงานท่ีคิดในความรูสึกของตัวเอง  ความรูสึกของตัวเองก็คือวาส่ิงเรา
อยากจะทําอยางท่ีคุณครูพูดมาแลวหลายทานวา  แรงบันดาลใจ  เราอยากจะทําอะไร  แตท้ังนี้ท้ังนั้นก็
คือ  อยากจะมองมุมมองเรื่องของเนนในเรื่องของการตลาด  การตลาดในท่ีนี้หมายถึงวา  ชุมชน  สังคม
หรือรอบขางเราเนี่ยวาเคาตองการอะไร  ใชวาเราอยากคิดอะไรแควาฉันอยากจะทํา  ฉันอยากจะทํา  
พอเปิดเผยตอสาธารณชนแลวไมไดรับการตอบรับท่ีดี  ก็ตองดูตลาดดวยวาอยากจะทําแตทอซิ่ นแต
ตอนนี้ตลาดไมไดอยากดูทอซิ่นอะไรอยางเนี้ยคะ  คือตองดูแหลงชุมชนของบานใกลเรือนเคียงเราวา
ตอนนี้เคามีอะไรโดดเดนวาแตละท่ี  วาเวลาเรามีเทคนิค  เราตองการหาขอมูลกอนวาความนาสนใจ  
ลูกคาเราเนี่ย  ตอนนี้เราเป็นผูประกอบการ  เวลาเราไปหาขอมูลตาง ๆ เราตองดูส่ิงท่ีนาสนใจของ
ชุมชนรอบขางของเราดวยนะคะ  เรื่องการตลาดสําคัญ  การจะคิดชุดสรางสรรคแเรื่องของการแสดงดวย
คะ  แลวก็หลังจากนั้น  หลังจากท่ีไดชุดการแสดงแลว  ท่ีสําคัญการมีสวนรวม  ถาทํางานคนเดียวการมี
สวนรวมมันก็จะไมเกิด  ถางั้นเราเป็นหนวยงานเป็นวิทยาลัยนาฏศิลปเนี่ยถาทําคนเดียวมันก็วันแมนโชวแ  
การมีสวนรวมการยอมรับมันไมมี  ฉะนั้นอยางท่ีพี่ชวยบอกแลวเมื่อกี้นี้วา  ตองไดรับการยอมรับ  ตอง
ชวยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ  แลวงานมันก็จะไดออกมามีคุณภาพ  แลวก็เป็นท่ียอมรับของสังคมของ
ชุมชนรอบขาง  แลวเมื่องานสรางสรรคแเสร็จสมบูรณแแลวท่ีสําคัญคะ  อยากจะใหมีการแลกเปล่ียน
เรียนรูกับท่ีอื่น ๆ บาง  ไมใชใหเราคิดวาเราดีอยู คนเดียว  อาจจะตองเอาไปใหคนอื่นดูบาง  ไป
แลกเปล่ียนกันวาของแตละท่ีเป็นอยางไร  อาจจะไมใชแควิทยาลัยนาฏศิลป  ตอนนี้โรงเรียนขางนอก
เคาก็สรางสรรคแงานมีคุณภาพเหมือนกัน  ไมวาจะเป็นโรงเรียนประถม  โรงเรียนมัธยมตาง ๆ ท่ีอยูราย
รอบเราคะ  ก็คืออยากใหฝากเทคนิคตรงนี้เอาไวดวย 
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ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉัตรดา  ยิ้มแย้ม 

 เทคนิคในวันนี้เสนอเทคนิคการต้ังช่ือ  การต้ังช่ือเรื่องในงานแสดงสรางสรรคแของเราเนี่ย      
ในความคิดของตัวเองก็คือ  หนึ่งจะตองสะดุดหู  มันจะตองชวนติดตามแลวก็เบ็ดเสร็จอยูในช่ือเรื่อง   
ส้ัน ๆ นั้น  คือไมชอบวิธีการตั้งช่ือยาวๆ เป็นรอยแกวรอยกรองออกมา  แตวาจะเป็นคําส้ัน ๆ ท่ีสามารถ
ฟังแลวเนี่ยจะจินตนาการออกมาไดวาการแสดงของเราเนี่ยเคาบอกอะไรในช่ือเรื่องนั้นอันนี้สําคัญ    
มันจะตองสะดุดหูกอน  แลวอยากใหคนอยากติดตามดูขางในวามันดีจริงมั๊ยอะไรอยางเนี้ยคะ แลวก็
เทคนิคในการสรางสรรคแทารํารอบท่ี 2  คือการสรางสรรคแทารํา  คนท่ีจะคิดทารํา  กอนท่ีเราจะคิดทา
รําเนี่ย  ก็คืออยางเมื่อสองรอบท่ีแลวพูดไปก็คือ  การศึกษาท้ังหมด  ศึกษาในเรื่องของเรื่องท่ีเกี่ยวของ
ท้ังหมด  ไมวาจะเป็นโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  เอกสาร  ตํารา  เมื่อมันกระจางในหัวแลวเนี่ยก็มา
ศึกษาเพลงท่ีใช  ซึ่งในการสรางสรรคแทารําใหมมันก็ควรจะสรางสรรคแดนตรี  ดนตรีหรือเพลงใหมท่ีนี้เช่ือ
ไดวาคนท่ีคิดเพลงกับเรา  กับผูท่ีกําลังจะสรางสรรคแงานนาฏศิลปเนี่ย  บางครั้งเพลงกับทารํามันไป
ดวยกันไมได  หรือเรามีความขัดแยงซึ่งกันและกันตรงเนี้ยมีความคิดวากลวิธีในการส่ือสารระหวางเรา
กับนักดนตรีมีความสําคัญมาก  เพราะเราเองเมื่อเราคิดทารําเราก็ไมอยากใหใครมาเปล่ียนแปลง  
เพราะเราคิดวาเรากล่ันกรองมาดีแลว  ซึ่งเหมือนกับนักดนตรีซึ่งเคาคิดวาเคาก็กล่ันกรองมาดีเชนกัน  
เพราะฉะนั้นการส่ือสารระหวางท่ีเราจะไปบอกขอใหเคาปรับเคาเปล่ียนในส่ิงท่ีเราตองการเนี่ยหนูจะใช
วิธีการถนอมน้ําใจ  และก็ขอความรวมมือ  ขอความชวยเหลือ  คือตองออนเขาหาเคา  ออนเพื่อใหเคา
ทําในส่ิงท่ีเราตองการ  แตถาใชวิธีบังคับขมขูหรือใด ๆ ก็ตามเนี่ย  งานของดนตรีก็จะออกมา         
แข็งกระดาง ทําใหไมตรงวัตถุประสงคแท่ีเราตองการ   
 
นางสาวรติพัทธ์  ศิริพงษ์ 

 สําหรับเทคนิคการสรางสรรคแผลงานในวันนี้ขอพูดถึงเรื่องระบบการทํางาน  ถือวามีอิทธิพล
อยางมากในการท่ีจะสรางสรรคแผลงานชุดใดชุดหนึ่ง  ระบบการทํางานในท่ีนี้หนึ่งคือ  คนหมูมากมา
ทํางานรวมกันยอมมีความคิดเห็นแตกตางกันออกไป แตความคิดเห็นในครั้งนี้เราตองไปโฟกัสหรือเขาใจ
ใหตรงกันวา ความคิดเห็นนี้มันจะตองพุง ไปขางหนากอน  เหมือนการพุง ไปหาจุดประสงคแ  
วัตถุประสงคแเดียวกันเพื่อท่ีจะใหการทํางานนั้นออกมาใหมันตรงกับวัตถุประสงคแมากท่ีสุด  แลว
นอกจากระบบการทํางานท่ีวาแลวนี้  ความคิดเห็น  การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันถือเป็นเรื่อง
สําคัญคะ  เชน  ถาลองบุคคลใดไดคิดงานขึ้นมาแลว  แลวเกิดมีกลุม ๆ หนึ่งหรือวาคนสวนใหญไมเห็น
ดวยกับความคิดนั้น ๆ ก็อาจจะทําใหบุคคลคนนั้นเกิดความนอยเนื้อตํ่าใจได  แตท้ังนี้ท้ังนั้นไมเห็นดวยก็
ไมใชแปลวาเป็นเรื่องท่ีผิด  แตตองทําความเขาใจใหมันกอนการทํางาน  คือจะตองทําความเขาใจให
เป็นจุดเดียวกันใหไดกอนการทํางานนั้นถึงจะเขาตรงกับวัตถุประสงคแนะคะ  แลว ก็เทคนิคการ
สรางสรรคแอีกอยางหนึ่งในเรื่องของระบบการทํางาน  แลวอีกอยางการสรางสรรคแผลงานชุดใดชุดหนึ่ง
คือความเป็นอัตลักษณแเฉพาะนะคะ  เพราะวาถาการแสดงสรางสรรคแผลงานเนี่ยท่ีไหนหรือวาตัวเราเอง
จะสรางสรรคแผลงานเพื่อแตความสวยงาม  ความบันเทิง  เพลิดเพลินแคนั้นมันธรรมดาไปแลวนะคะ  
แตถาวาสมมติวาการแสดงชุดนั้นเราจะนําอัตลักษณแของการแสดงชุดนั้นออกมาชัดเจนแลวเนี่ย  แลว
สามารถส่ือ  ส่ือออกมาใหสูสายตาผูชมนะ  จะทําใหสําเร็จลุลวงสูวัตถุประสงคแท่ีเราต้ังไวต้ังแตทีแรก 
จนได  อัตลักษณแถือวาเป็นส่ิงสําคัญท่ีเราควรหามานะคะ  ควรมานําเสนอใหผลงานช้ินไหนช้ินนั้นคะ 
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นายฤทธิชัย  ฝังนาค 

 ก็สําหรับเทคนิคในการสรางสรรคแงานของผม  ก็จะมีในเรื่องของงานท่ีเราจะสรางออกมาเนี่ย  
ผมคิดวาเราจะตองสรางสรรคแงานดวยความละเมียดละมัย  ละเอียดลออและก็พิถีพิถัน  เพราะวางานท่ี
ออกจากงานดานนาฏศิลปเป็นงานท่ีทุกคนจะตองเห็นแลวตองสะดุดตา  แลวก็ตองเป็นท่ียอมรับดวย 
นะครับ  เพราะฉะนั้นท้ังการทําใหคนอื่นยอมรับงานของเราเนี่ยมันส่ิงท่ีสําคัญนะครับ  เพราะฉะนั้น
รายละเอียดตาง ๆ เราจะมีในผลงานสรางสรรคแของเราเนี่ย  เราจะตองใสใจในทุก ๆ เรื่องนะครับ  ไม
วาจะเป็นเส้ือผา  หนาผม  คือตองหาท่ีมาท่ีไปใหได  แลวก็ใหเคามีขอติเนี่ยนอยท่ีสุดนะครับ  อีกอยาง
หนึ่งก็คือการท่ีจะทําใหงานของเราเนี่ยออกมาสําเร็จลุลวงไดดวยดีเนี่ย  แลวก็เป็นท่ียอมรับไดก็คือ  เรา
จะตองคิดงานท่ีไมลึกซึ้งเกินไปหรือวาไมต้ืนเกินไปหรือหยาบเกินไป  ตองอยูในชวงกลาง ๆ เพราะวาคิด
ช้ินงานท่ีมันลึกซึ้งเกินไปแลวเนี่ย  เราก็จะนําเสนอลําบาก  คนท่ีจะมารับชมหรือรับดูงานของเราเนี่ยเคา
ก็เขาไมถึง  เคาก็จะแอนต้ีงานของเรา  ตรงกันขามนะครับถาเกิดเราคิดงานท่ีมันหยาบ  มันต้ืนเกินไป
เนี่ยมันก็เหมือนกันครับคนเคาก็ไมคอยจะยอมรับ  เพราะฉะนั้นการท่ีคิดงานถาเกิดมันอยูระหวางกลาง
เนี่ย  ใหทุกคนยอมรับเขาใจงายเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องดีแกงานของเรานะครับ  แลวกอนท่ีเราจะนํางาน
ของเราออกไปเผยแพรใหคนอื่นได  ไอเนี่ยเรานาจะตองมีการเชิญคนท่ีเคาไมมีความรูเนี่ย  โดยเคาไมมี
ความรูเรื่องการแสดงอะไรเลยเนี่ยมารับชมงานของเรากอน  ถาเกิดเคารับชมงานของเราแลวเคา ok 
เคาเขาใจ  ok  แสดงวาคนอื่นก็นาจะเขาใจดวย นะอันนี้ก็เป็นเทคนิคงาย ๆ ในการท่ีจะงานสรางสรรคแ
ของเราใหออกมาดู ok นะครับ 

 
นางสาวนพภาภรณ์  ค าสระน้อย 
 เทคนิคในการสรางสรรคแงานนะคะพอดีอาจารยแฤทธิชัยพูดถึงเรื่องของท่ีวาการนําเสนองาน 
การคิดงานของเราเนี่ย  เราใหคนอื่นเขามาชมหรือเห็นการแสดงของพวกเราชุดนี้มันก็จะดี  สนับสนุน
ความคิดของอาจารยแฤทธิชัยดวยนะคะอยางเชนท่ีเราลาสุดท่ีเราคิดระบํามังคละเภรีเนี่ย  เรามีการเชิญ
ผูเช่ียวชาญมาดูนะคะ  มาติชมการแสดงของเรา  คือบางอยางเราทํางานรวมกันก็จริง  หลายความคิด  
บางครั้งเราก็อาจจะมองไมเห็นในบางจุดนะคะ  ทุกคนอาจมีขอเสนอแนะ  มีความคิดท่ีแตกตางกัน     
ก็จริง  แตบางทีเรื่องบางเรื่องก็อาจจะมองขามไปนะคะ  อันนี้ก็สนับสนุนความคิดอันนี้ดวยนะคะวาควร
ท่ีจะใหมีการออกสูสายตาประชาชนหรือมีการนําผูเช่ียวชาญมาดูหรือการวิพากษแ  อันเนี้ยนะคะถือวา 
นาท่ีจะเป็นเรื่องสําคัญสําหรับเราในตอนนี้แลวนะคะ  เพราะวาการแสดงตอนเนี้ย  การสรางสรรคแ   
งานเนี่ย  เมื่อเราคิดอะไรเสร็จแลวเนี่ยตองมีการนําไปใหคณะกรรมการมีการชมแลวนะคะ  แลวก็        
วิพากษแ  เห็นสังเกตไดวาบางอยางเราคือมองขามไปนะคะไดรับคําติชมดีบางไมดีบาง  แตถาเราทําตรงนี้
ไปกอนเนี่ยเราสามารถท่ีจะตอบปัญหา  ตอบคําถามตรงนั้นไดวาอันเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอะไร  เครื่อง
ดนตรีทําไมเราถึงใชแบบเนี้ย  เครื่องแตงกายทําไมเราใชแบบนี้  ถาเราสามารถท่ีจะรูท่ีมาของส่ิงตาง ๆ 
เหลานี้  เราสามารถท่ีจะตอบคําถามไดนะคะ  ทารําก็เชนเดียวกัน  ทําไมทารําตองเป็นแบบนี้  มันตอง
มีท่ีมาไมใชอยากรําทานี้ก็รําอยากใชทานี้ก็ใช  บางครั้งมันก็ไมใชนะคะมันจะตองมีท่ีมาดวยวาทําไมถึง
ออกมาเป็นทานี้  เพราะฉะนั้นก็คือองคแประกอบของการแสดงท้ังหมดมันก็ตองมีความสัมพันธแกัน  ไมวา
จะเป็นเครื่องดนตรี  การแตงกาย  หรือวาทารํา  เนี่ยท้ังหมดตองมีความสัมพันธแกัน  คะวันนี้ก็จะขอพูด
ในเรื่องเดิมอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ 
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นางวัลยา  สุขภัฎ 

 การประดิษฐแทารําในเพลงใหมเนี่ย  พอเรามีเปูาหมายวาเราจะประดิษฐแแบบไหนแลว         
ไมจําเป็นตองเป็นแบบรวมสมัย  แบบมาตรฐาน  แบบอนุรักษแ  เราก็จะตองการตองเอาวัฒนธรรม    
เดน ๆ ของชุมชนเหลานั้นมาประดิษฐแ  หรือวัฒนธรรมท่ีคนในประเทศเรารูจักคุนเคย  เพราะวาเรา
ประดิษฐแออกมาแลวเนี่ย  ส่ิงท่ีเราทําขึ้นใหมเนี่ยมันจะติดตาคนดูแลวก็เขาถึงคนดูไดงายเหมือน
อยางเชน  เราสังเกตมั๊ยนักรอง  นักรองรุนใหมเนี่ย  ถาจะรองเพลงแนวใหมถูกมั๊ยคะ  แตถาไมเอาเพลง
เกาสมัยรุนคุณยาคุณยายเราอะมาทํา  แตเคาก็รองแนวใหมของเคาเนี่ย  แตทีนี้เด็กก็จะดูไดหลายระดับ
เชนเบิรแด  ธงไชย  อันนี้สังเกตมั๊ยอันนี้อาจจะไมเกี่ยวกับเราแตวาเอามาเป็นแนวไดเนอะ  เบิรแดดูซิ   
แฟนคลับของเคามีต้ังแตคนแก  คนสาว ๆ แลวก็คนวัยอยางเรา  แลวก็เด็กเล็กดวย  การคิดทารํา       
ก็เหมือน  การประดิษฐแเพลงก็เหมือนกันเราควรนําส่ิงท่ีเห็นบอย ๆ หรือวาพอเรารําออกมาเลย  พอเรา
ประดิษฐแออกมาเลยรูเลยคนรูเลยวาเรารําอะไรเนี่ยรูเลยอยางเชนจะยกตัวอยางแตมันเป็นการรําเซิ้ง
แหยไขมดแดง  เซิ้งแหยไขมดแดงเนี่ยมันเป็นรําแบบใชวิถีชีวิตของคน  ของคนท่ีวาประกอบอาชีพคือ
ออกไปหาไขมดแดงกันนะคะ  แลวทีนี้การรําแหยไขมดแดงเนี่ยพอรําทีเคาคิดออกมาเนี่ยมันสนุกสนาน
โดยทํานองเพลง  ทารําก็เป็นทารํานั้น ๆ คือวิถีชีวิต  คือสอยมดแดงถูกมั๊ย  มดแดงหลนลงมาโดนคน
แลวกัดคนอะไรอยางเนี้ย  ทารําพอคนดูมองออกเลยวาคือเอามดแดงไปสอยมาดวยความยากลําบาก
แลวเอามาประกอบอาหารอะไรอยางเนี้ย  คนดูมองดูแลวก็ชอบเพลงมันสนุกสนานดวยแลวก็เป็นท่ีนิยม  
แตของเราอะเรายกตัวอยางเพลงของเราบางท่ีนิยมอยางเชน  จะถามหาเสมอเลยเพลงศรีสัชของเราอะ  
เพราะเรามันสวยงามอลังการ  ความขลังของทํานองเพลงแลวก็ชุดท่ีใส  แตมาทีแรก ๆ ท่ีเราออกแสดง
เนี่ยคนยังไมรูจัก  แตทํานองเพลงออกเป็นขอมถูกมั๊ยคะ  แอบฟัง  ชอบไปแอบฟังตรงคนดูและแอบฟัง
เคาจะวิจารณแคนรําวาอยางไรบางเคาบอกวาอุยระบําลพบุรีเนี่ย  แตเราไมไดอะไรเราก็ฟังตอไป  มาใช
ชุดไมใชแตทํานองคลาย ๆ ของเขมรเลยนะอะไรอยางเนี้ย  พอจังหวัดเราก็รูจัก  ทีนี้เรารําบอย ๆ เขา  
คนเนี่ยจังหวัดเราก็รูจัก  พิษณุโลกก็รูจัก  ตางประเทศยังรูจักเลย 
 
รอบท่ี 2 
นางลออ  น้อยวงศ์ 

 รอบนี้ก็ขอสนับสนุนความคิดของครูกาแฟเมื่อกี้เนอะ  เรื่องแรงบันดาลใจ  ถาเรามีแรงบันดาล
ใจเนี่ยเราก็จะมีความคิดใหม ๆ มีเทคนิคใหม ๆ ในการคิดสรางสรรคแงาน  พอเทคนิคใหม ๆ ท่ีเรามีแลว  
นักดนตรี  นักรอง  ผูแสดง  จริง ๆ แลวการแสดงของเราเนี่ย  นักรอง  นักดนตรีเนี่ยไมคอยสวย
เพราะวาไมมีการพัฒนาชุดการแตงกาย  คนรําเราเนี่ยชุดการแตงกายของเราจะสวยอยูแลว  
เพราะฉะนั้นอยากใหสรางสรรคแในเรื่องของนักดนตรีดวย  พอเราไปแสดงท่ีไหนอยากใหมันกลมกลืน
ดวยระหวางนักดนตรี  นักรองและผูแสดงนะคะ  อยางเชนรําเทวีศรีสัชเนี่ย มันเป็นวงโบราณใชมั๊ย     
นักดนตรีก็ควรจะแตงตัวแบบโบราณ  เหมือนเราแสงเสียงเนี่ยทําไมเคาแตงตังวงโบราณได  ผูชายก็ไม
ตองถอดเส้ือก็ได  วงโบราณมันมีต้ังหลายแบบใชมั๊ยเส้ือผา  แตเนี่ยเวลาไปแสดงท่ีไหนเนี่ย  อัตลักษณแ
ของเราเหมือนอยางท่ีครูเพลงวาเนี่ย  ถาเรามีอัตลักษณแของเราเนี่ยมันก็จะไดติดตาติดใจของคนดู  ไมใช
คนรําสวยเลิศเลอ  แตนักดนตรีก็ยังใสชุดนักเรียนอยู  ใสเส้ือคอกระเชา  เส้ือคอมาลัย  เส้ือตัวใหญ ๆ  
โคลง ๆ เด็กก็คลุมตาตุมนั่น  เด็กผูหญิงนะมันไมสวย  อัตลักษณแ  อยากจะใหทุกคนหาอัตลักษณแของ 
แตละชุดท่ีเราไปเลน  ท้ังนักดนตรี  คนรองตองเหมือนกัน  คนรํา  ตองสวยเหมือนกับคนรํา  เพราะวา
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นกัดนตรี  นักรองไมไดแตงหนาอยูแลวอะ  อยางนอยนักดนตรี  นักรองก็นาจะแตงแบบไทย ๆ ใหมัน
กลมกลืนกับเรา  หาอัตลักษณแของเราใหได  สนับสนุนกับครูเพลง  การแสดงแตละครั้งก็อยากจะฝาก
เรื่องการแตงกาย  มันจะไดสรางสรรคแใหมเพราะวาท่ีผาน ๆ มานักดนตรีไมไดแตงตัว  ไมไดอะไรแลว  
คนรําแตงตัวแลว  การแตงตัวของนักดนตรีก็เป็นการสรางสรรคแ  หาอัตลักษณแของเราดวย  ขอบคุณคะ 
 
นางรัดใจ  ศิริพงษ์ 

 ขอสนับสนุนทุกคนท่ีพูด  เพราะเราหาจุดแรกคือจุดมุงหมาย  ถาเราเป็นจุดมุงหมายในทาง
เดียวกันปัญหาไมเกิดจําไดมั๊ยคะต้ังแตเราทําเรื่องของสังคโลก  ตอนนั้น ผอ . ตอยอยู  ผอ.ตอย  หรือ  
ผอ.บุญเลิศ  ท่ีเคาเป็นทํานองจีนแลวโชวแกลองนะ  เลนเทา   ผอ.บุญเลิศเนอะ  เคาเลนเทาเราก็นึกวา
เราจะโชวแลายผา  เราก็ใสทาเทา  นักดนตรีเคาก็เพลงทํานองแบบดนตรีมาเลยกรุ฿งกริ๊งมา  สรุปไมถูกใจ
เราก็มาปรับเปล่ียนใหม  ลาสุดมังคละเภรี  ซึ่งอาจารยแเหมือนขวัญ  ผอ . ไดคุยกันมาท้ังคณะ  แตพวก
เราไมไดรูสึกวาเพื่ออะไร  คือรูวาตอนแรกไปบูชา  ไมอะไรอยางนี้ ใชมั๊ยคะ  เราก็เนนความสนุกสนาน
ของทายขบวน  พอเรานําเสนอ  ซึ่งอาจารยแเหมือนขวัญซึ่งตอนนั้นเป็นรอง  มันยังไมถูกตองเราก็มา
ปรับใหม  แตครั้งเนี้ยเป็นไปไดมั๊ยวาทุกคนมีจุดรวมกันวา  เราเพื่ออะไร  สรางสรรคแมาเพื่อจุดตรงไหน  
เราก็จะไมเป็นการเสียเวลา  ไมงั้นเราไดระบําอีกหลาย ๆ ชุดท่ีคิดไปแลวเราลืมทารําไปแลว  ตอนนั้นทา
รําก็นารักนะคะ  สมัย ผอ. บุญเลิศ  เราคิดกันวาเป็นระบําท่ีโชวแปลายเทานะ  เพราะวาจะเป็นเคานั้นให
เห็นลายผาสังคโลกท่ีเขียนอยูในกระโปรงนะคะ  ตอนนั้นทารําเราก็คือ  เราคิดมาวาเรา  ok  ก็ลืมไป
แลวเราก็ไมไดจัดมา  แตครั้งเนี้ยนะ  ถาเราสรางสรรคแงานชุดใหมนะคะมีเอกลักษณแเป็นของตัวเอง  
แลวทํางานกันเป็นทีมคือก็คุยกันไดเลยกอนท่ีความคิดจะเกิดขึ้นมา  ไมงั้นมันก็จะเปล่ียนแนวนะคะ 
 

นางเหมือนขวัญ  สุวรรณศิลป์ 

 เมื่อกี้ก็ยังอยูในเรื่องกระบวนการและขั้นตอนในการผลิตช้ินงานผลงานสรางสรรคแอยูนะคะ    
ท่ีเริ่มตนขอยอนนิดหนึ่งวา  เริ่มตนจากการศึกษาหาขอมูลนะคะ  โดยในเรื่องของการอาน  การดู    
การชม  การสัมผัส  การสัมภาษณแอะไรก็ดี  พอหลังจากนั้นแลวเราก็ตองมีการประมวลขอมูลท้ังหมด 
นะคะ   การประมวลขอมูลท้ังหมดออกมาเพื่อจะกําหนดทําเป็นขอบเขตการแสดงท่ีเราสรางสรรคแ    
นะคะ  เพื่อใหครอบคลุมกรอบแนวคิดท่ีต้ังไวขางตน  ท้ังหมดนี่ก็คือหลักเริ่มตนของการท่ีจะสรางสรรคแ
งานสักช้ินหนึ่งขึ้นมา  เริ่มตนพอจากเราก็กรอบแนวคิดเสร็จ  ไดขอบเขตของการแสดง  ขอบเขตของ
การแสดงก็จะประกอบไปดวย  เราจะใชจํานวนผูแสดงสักกี่คน  เป็นชายหรือหญิง  มีจํานวนผูบรรเลง  
กี่คน  แบงเป็นชายหญิงหรือไม  มีเครื่องดนตรีกี่ช้ิน  นี่ก็คือขอบเขตเบื้องตนท่ีควรจะตองทราบนะคะ  
แลวก็เวลาในการแสดงวาเราจะกําหนดรูปแบบของการรํา  ระบํา  รําเด่ียว  หรือวาเป็นชุดเป็นตอน  คือ
กําหนดขอบเขตของการแสดงใหชัดเจนวาเราจะสรางสรรคแในแนวทางไหนนะคะ  แลวก็รวมถึงฉาก  
อุปกรณแ  แสงสี  แลวก็ทุกอยางท่ีจะเกิดในการแสดงชุดนั้นวาเราจะกําหนดอะไรไวบาง  ซึ่งมีผล
เกี่ยวเนื่องกับงบประมาณในสวนของงานสรางสรรคแวาเราจะสรางสรรคแงานในเม็ดเงินเทานี้เราสามารถ
ทําไดแคไหนใหเหมาะสมนะคะ  เทากับเรื่อง  3M ของอาจารยแสมชายนะคะ  เราก็ตองมีการวางแผนใน
การท่ีเราจะทํา  3M  ใหบรรลุวัตถุประสงคแดวย  ในลําดับตอไปก็เป็นเรื่องของการกําหนดรูปแบบการ
แสดงของเราไดหมดแลวไดครบแลว  ไดผูแสดงชายหญิง  เวลาเทาไหร  สถานท่ียังไง  อุปกรณแ  ฉาก
แสงสีเป็นแบบไหน  เราก็มากําหนดรูปแบบการแสดง  รูปแบบการแสดงในอันนี้ก็คือขั้นตอนการแสดง
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วาเราจะเริ่มตนจากเพลงชา  เพลงเร็ว  เริ่มตนจากอะไรมากอน  ทางเดินเรื่องเป็นอยางไรจะตองมีหัว
เรื่อง  แลวมีกลางเรื่อง  มีเริ่มตน  มีระหวางการเดินทาง  แลวก็มาสรุปจบ  กําหนดขั้นตอนการแสดงให
เรียบรอย  ท้ังนี้ ท้ังนั้นตองคํานึงถึงจารีตการแสดงแตละรูปแบบโดยเครงครัดนะคะเพราะวาการ
สรางสรรคแนั้นถือวาเป็นเรื่องของการตีกรอบใหเหมาะสม  ถาเราตีกรอบเหมาะสม  ถาเราเกิดนอกกรอบ  
เราก็ควรคํานึงจารีต  เหมือนกับเป็นการสรางอัตลักษณแดวยนะคะวาเป็นการแสดงรําเด่ียวตองเป็นอยาง
นี้ 
 
นายฤทธิชัย  ฝังนาค 

 เทคนิคของผมอีกอยางในการสรางงานวิจัยเนี่ยก็คือในการเลือกท่ีจะสรางสรรคแงานอะไรขึ้นมา
สักเรื่องหนึ่งเนี่ย  ส่ิงท่ีเรานาจะมองเป็นอันดับแรกคือนาจะมองส่ิงท่ีใกลตัวกอน  ใกลตัวท่ีสุดเพราะวา
เรื่องใกลตัวจะเป็นเรื่องท่ีเราถนัดและเป็นเรื่องท่ีเรามีความรู  มีองคแความรูตรงนั้นไดดีกวาคนอื่น  บริบท
รอบขางตาง ๆ  หรือองคแประกอบตาง ๆ เนี่ย  เราจะรูมากท่ีสุด  การท่ีเรารูมากท่ีสุดเนี่ยมันจะทําใหเรา
สรางงานไดงายข้ึน  ถาเกิดวาเราคิดงานท่ีเรามันไกลตัวเราเกินไป  โอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จมันก็
จะนอย  แลวยังปัจจัยตาง ๆ ไมวาจะเป็นเรื่องการเงิน  เรื่องอะไรตาง ๆ เนี่ย  ถาเกิดเราไมถึงมันก็จะทํา
ใหเราลําบากมาก  งานใกล ๆ เนี่ย  หยิบยกขึ้นมาทําใหมีคุณคาเนี่ยจะดูมีอะไรมากท่ีสุด  อยางเราเอา
ส่ิงท่ีเรามีอยูในถิ่นของเราเนี่ยมาประสมประสานบวกกับกระบวนการการสรางงานสรางสรรคแ  ทํายังไงก็
ไดใหประสานสองอยางใหลงตัว  งานของเราแนนอนวาจะออกมา  ok  อยางเชนท่ีเราเห็น ๆ อยู  
อยางเชนของสถาบันที่ทําขวัญขาวเนี่ยเคาก็หยิบยกเรื่องท่ีใกลตัวเชนการทํานาใชมั๊ยครับ  เคาหยิบเอา
ตรงนั้นมาประหนอยเดียวเนี่ย  แตเคาเอามาประสานกับการสรางงานสมัยใหม  ในการสรางสรรคแเชน
ในทางโมเดิรแนหรือการสรางสรรคแตาง ๆ เนี่ย  เมื่อเราดูงานของเคาเนี่ยมันลงตัว  เราดูเรายังชอบนะ
ครับมันดูคลาสลิค  เพราะฉะนั้นในการเลือกเรื่องท่ีเราถนัดหรือวาเรื่องท่ีวาบางคนบอกวาทําไมได  เรา
ลองเอาตรงนั้นออกมาดูกอนนะครับ  เอามาขัดเกลา  เอามาผสมผสานความรู  ทฤษฎีท่ีเรามีเนี่ย  ก็จะ
ทําใหงานของเรามีคุณคานะครับแลวก็นาจะ ok  ในการนําเสนอใหทุกคนไดชมหรือไดเห็นนะครับ  
ขอบคุณครับ 
 
นางนิรมล  หาญทองกูล 

 จริง ๆ แลวก็ทุกอยางก็เหมือนเดิม  ทุกอยางก็เห็นดวยกับทุกคนท่ีพูดมา  แตวาจริง ๆ แลวเนี่ย  
การวางจุดประสงคแ  การตีกรอบ  ขอบเขตท่ีทํางาน  การโฟกัสจุดเดนนะคะ  จุดเดนของชุดท่ี
สรางสรรคแหรือความพรอมของผูท่ีสรางสรรคแ  อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของบรรยากาศในการท่ีวาจะ
สรางสรรคแงาน  บรรยากาศท่ีพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงส่ิงแวดลอมในเรื่องตังคแ  บุคคล  สถานท่ีและความ
พรอมในเรื่องอื่น ๆ  ในดานอื่น ๆ  อยางเรื่องกองทัพเดินดวยทองอะไรอยางเนี้ย  เมื่อกอนเราสําเร็จ
เป็นชุด ๆ ดวยกเวยเต๋ียวหลอดอะไรอยางเนี้ยนะคะก็ยังคิดถึงอยู  มันก็เป็นเรื่องความประทับใจดวย
เหมือนกัน  ณ เวลานั้นก็ทําใหงานรื่นอยู  จะเพิ่มอีกเรื่องคือการใฝุหาความรูใหม  คือทุกคนจะมองวา
เราใชความรูเดิมในการสรางสรรคแงานแตบางทีการสรางสรรคแงานนั้นมันจะตองเอาความรูใหมท่ีมันมี
จากท่ีอื่นเขามาเปรียบเทียบกับงานของเราดวย  เราไมไดหมายถึงการลอกเลียนแบบ  แตมันหมายถึง
การดูเพื่ออางอิง  การเทียบงานก็จะทําใหงานของเรานั้นขึ้นไปอีกระดับหนึ่งดวย  นี่ก็คือเทคนิคอี ก
อันหนึ่งดวย 



เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หน้า 75 
 

นางมัชฌนันทน์  สืบสายจันทร์ 

 จากเทาท่ีฟังนะคะ  เราก็จะมีจุดเริ่มตน  มีกรอบ  จุดมุงหมาย  เทาท่ีเรามองเราไดเห็น  อยาก
มองประเด็นหนึง่ท่ีวา  ถาเราไดเปิดโอกาสใหคณะครูของเราไดเห็น  อยางเชนไดเห็นภัทราวดีเธียเตอรแ  
ใฝุหาความรู  คือไดเห็นการแสดงสมัยใหมของหนวยงานอืน่หรือของท่ีอื่น  มันจะทําใหเราเกิดไอเดียท่ี
แตกตางจากชุดแรก ๆ ท่ีเราคิดของเรามาหลาย ๆ ครั้ง  มันเป็นการเปิดโลกทัศนแไมจํากัดกรอบของเรา
มากเกินไป  พอเราไปเห็นของท่ีอื่นบางมันก็นาจะทําใหเราไดแตกรูปแบบของเราไปมากขึ้นนะคะ  ตรง
นี้คือมองอีกมุมหนึ่ง  ถาเราไดเห็นของท่ีอื่นบาง  ไดสัมผัสบรรยากาศของเคา  เทคโนโลยีตาง ๆ ไมวาจะ
แสงจะเสียง  หรือองคแประกอบตาง ๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวกับการแสดง มันนาจะทําใหเราเกิดไอเดียแลวก็
ขยายงานของเราใหดูกวางขึ้น  หรือวาจะเปล่ียนรูปแบบไปมันจะไดไมซ้ําคะ 
 
นายสมชาย  ยิ้มแยม้ 

 มองการทํางานสรางสรรคแของวิทยาลัยนาฏศิลปหรือสถาบัน  เราจะมีความสามารถในดาน 
การปฏิบัติ  แตเรามีความดอยดานการบันทึกและทฤษฎีเพราะวาพื้นฐานของเรามีความแตกตางจาก  
ย. ยักษแ  คือ  เยาวแ  นาน  คือเรามีความเยาวแในดานทฤษฎีแตเรามีความยาวนานในดานปฏิบัติเลย
ออกมาเป็นลักษณะของกระบวนการทํางานท่ีมีคุณภาพทางดานปฏิบัติ  แตเราไมมีคุณภาพทางดาน
ทฤษฎีเทาท่ีควรถาเทียบกับองคแกรมหาวิทยาลัยอื่น ๆ นะครับ  ส่ิงท่ีเราจะตองทําแรกเริ่มงานสรางสรรคแ
หนึ่งก็คือการรวมดวยชวยกัน  คือ  การประชุมเพื่อเสนอความคิดวาเราจะเสนอแนวคิดสรางสรรคแอะไร
ของเราเป็นหลัก  เราก็มองกันวาเราอยู ณ จุดนี้หรือท่ีใดท่ีหนึ่ง  เราจะเอาดานศิลปาชีพสรางสรรคแ  เอา
ดานโบราณคดี  จะเป็นแนวเชิงวิ จัยซึ่งมีหลากหลาย  การสรางสรรคแอาจจะเป็นเชิงพรรณ นา           
เชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณวาจะเอามาเขากับอัตลักษณแดานศิลปะสรางสรรคแไดอยางไรนี่คือสวนหนึ่ง  
สวนเมื่อเราไดแนวคิดรวมดวยชวยกันแลวเราจะถามวาเราจะสรางสรรคแโดยท่ีไมกระจุก  ไมกระจุก
หมายความวาตองกระจาย  ตองกระจายความคิดและมอบหมายใหทุกคนไดแสดงสปิริตทางดาน
ความคิดในไดสรางสรรคแมากท่ีสุด  เพราะวาศิลปะนั้นมันตองออกมาจากหัวใจตองออกมาจากกายถึงจะ
สัมฤทธิ์ผล  100 %  อีกอยางหนึ่งครับ  เมื่อเราไดความคิดท่ีไมกระจุก  กระจายกันท่ัว  ใหความสําคัญ  
ใหทุกคนยอมรับวาตนเองก็มีความคิดในสวนท่ีเรารวมดวยชวยกัน เพราะเราสรางสรรคแไมใชงานเด่ียว  
อยางท่ีผมบอกคราวท่ีแลว ๆ วา  เราทํางานสรางสรรคแเราทํางานกลุม  หรืองานหลากหลายความคิด  
เมื่อเราทําไดผลสวนหนึ่งแลว  เราตองใหบุคคลภายนอกองคแกรเขามารวมโครงการของเราหลากหลาย
องคแกรเชน  องคแกรดานการทองเท่ียว  องคแกรทางดานอนุรักษแศิลปวัฒนธรรม  องคแกรผูมีสวนรวมใน
การท่ีจะสนับสนุนเราใหกาวตอไปอีกระดับหนึ่งเพื่อพัฒนาในงานวิจัยสรางสรรคแของเราใหเป็นท่ีรูจักท้ัง
ในและนอกประเทศ  สุดทายเมื่องานสรางสรรคแสรุปผลงานนี้ตอสังคม  เราตองมาปรับปรุงแกไขและ
เสนอไปครั้งท่ี 1  อีกอยางหนึ่งคือเรื่องจรรยาบรรณ  มารยาท  นักวิจัยจะตองมีความซื่อสัตยแและเขาใจ 
 
นางสาวเนตรทราย  ย่อยพรมราช  

 ท่ีจะขอเพิ่มเติมจากรอบแรกนะคะ  อยากใหมองในเรื่องของใหความสําคัญทองถิ่นและ       
ภูมิปัญญา  อยางท่ีวาจุดประสงคแเราจะทําของงานสรางสรรคแเป็นแบบตองมองตองใหความสําคัญกับ
ตรงนี้ดวย  บางทีเราคิดวาเราอยูตรงนี้เราดีแลว  แตวาอยากจะใหความสําคัญกับภูมิปัญญาดวยท่ีจะเขา
มาชวยเราหรือองคแกรตาง ๆ ท่ีจะเขามาใหเสริมความรู ท่ีอาจารยแสมชายบอกวาในเรื่ องของในดาน
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เอกสาร  ในดานของเทคนิคในการเขียนงาน  อะไรท่ีเกี่ยวกับวิชาการและเอกสารเนี่ยตองยอมรับวาก็
คือวาดอย  เราอาจเชิญหนวยงานอื่นท่ีเคามีความรู  ความสามารถ  ใหมาแนะนําเราใหมากขึ้นกอนท่ีจะ
เริ่มทํางานเขียนงาน  บางทีมันอาจจะไมมีไอเดีย  เราอาจจะอยูตรงกรอบของนี้  แตถาไดเชิญหนวยงาน
งานขางนอกเคาเขามานั้น  แตบางทีเชิญมาไดแตเราอยาเอาของเขามาท้ังหมดอะไรอยางเนี้ยคะ  มา
ปรับเป็นของเราบาง  แลวมองขามไปท่ีถาชุดงานสรางสรรคแ  ชุดการแสดงเนี่ย  ถาเป็นรูปเป็นราง
เผยแพรเรียบรอยแลว  เราใหคนขางนอกไดดู  แตวาเด็กเราวิทยาลัยของเราเนี่ยก็จะมีแคกลุม ๆ หนึ่งท่ี
ไดชุดการแสดงนั้น ๆ เทาท่ีเห็นในปัจจุบันนี้มันก็หายไปโดยท่ีไมไดนํากลับมาแสดงนะคะ  แลวก็อยากให
นําชุดการแสดงสรางสรรคแเขามาในกระบวนของหลักสูตรพื้นเมืองหรือการเสริมการเรียนไมวาจะเป็น
เลือกเสรีหรือวาอะไรก็แลวแตท่ีสามารถนําชุดสรางสรรคแของวิทยาลัยเนี่ยเขาไปในหลักสูตรใหเด็ก ๆ 
ทุกสาขาอาชีพ  ทุกสาวิชาท่ีเรียนไมวาจะเป็นโขน  ละคร  สากล  ดนตรีไทยไดมาเรียน  ไดบางไมได
บางแตก็จะติดเป็นความรูติดตัวของเคาไป  เพื่อท่ีเคาจะนําชุดการแสดงของสุโขทัยของพวกหนูก็จะได  
ดนตรีก็จะได  โขนก็ได  พวกละครก็ได  แตตอนนี้เหมือนวาเด็กสากลเด็กอะไรเคาก็ไมไดมาเรียนละคร
กับเราเคาก็จะไมซึมซับท้ังท่ีอยูในวิทยาลัยของเรา  ก็อยากใหนําชุดการแสดงสรางสรรคแของเราทุกชุด
นํามาบรรจุไวในหลักสูตรหรือวาเลือกเสรี  การแสดงพื้นเมือง  อะไรก็แลวแต  ไมใชคิดแลวหายไป  คิด
แลวหายไป  ตองใหความสําคัญกับของเราดวย  แลวก็อัดชุดการแสดงของเราการแสดงเนี่ยไปใหบริการ
วิชาการกับโรงเรียนตาง ๆ โดยท่ีไปสอน  ใหความรู  ไปถายทอดไปสอน 
 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉัตรดา  ยิ้มแย้ม 

 เทคนิคตอไปคือ  เทคนิคการออกแบบเครื่องแตงกาย  การออกแบบเครื่องแตงกายเนี่ย       
คือการแสดงถาเกิดมีคนดู  เคาอาจจะไมไดฟังเบ้ืองลึกเบื้องตนวาเรานํามาสรางสรรคแอะไร  แตเคาเห็น
กอนท่ีผูแสดงจะออกทารําเนี่ย  พุงเปิดตัวออกมาเนี่ยคนดูตองสะดุดตาตามจุดประสงคแของเพลงนั้น ๆ 
เครื่องแตงกายถาเยอะเกินไปมันจะดูเลอะเทอะ  สี  เรื่องของการใหสี  เครื่องแตงกายบางครั้งการใชสี
ตัดก็เหมาะสมในบางเพลงหรือบางเพลงมันใชสีตามกันก็จะดูเรียบรอยนะคะไมมากไมนอยเกินไป  
หมายถึงเครื่องประดับหรืออะไรเนี่ย  ซึ่งบอกต้ังแตแรกแลววาการออกแบบทารําหรือวาออกแบบเครื่อง
แตงกายเนี่ยตองไปสอดคลองกับหลักฐานท่ีเราคนมาอยาไปเพิ่ม  อยาไปเติมอะไรเขามาจะดูเลอะเทอะ
และทําใหไมเป็นเอกลักษณแของการแสดงชุดนั้น ๆ สวนเรื่องของการออกแบบทารําอันดับแรกเลย  นึก
ถึงอันดับแรกเลย  คือเทพนมปฐมพรมส่ีหนา  นึกอะไรไมออกบอกแมบท  แมบทมีทาใหเลือกมากมาย
เพียงแตวาเราจะเอาทาไหนมาใสแลวเปล่ียน  ปรับแตงอะไรใหสอดคลองกับเพลงท่ีเราคิด  แตถาคิด
อะไรไมออกตองบอกแมบทจริง ๆ แมบทคือทาท่ีประดิษฐแขึ้นมาตามหลักทางดานนาฏศิลปไทยก็คือ
แมบท  สวนทาท่ีมาจากจินตนาการของเราตองมีบางตามการประดิษฐแทารําใหม  ซึ่งทาในจินตนาการ
ของเราเนี่ยมันอาจไมเคยปรากฏมากอนในประเทศใบนี้  ถามวาทําไดมั๊ยตองทําได  พอเห็นภาพ
จิตรกรรมฝาผนังภาพหนึ่ง  เรานึกถึงมันจะตองเอาทานี้แหละออกมาเป็นทารําของเรา  เราก็พยายาม
ปรับปรุง  ปรับแตง  แลวก็ทําใหภาพนั้นไมฝืนธรรมชาติ  ทานั้นก็จะเป็นทาท่ีติดตลาด  ติดความรูสึก  
ติดในใจของคนดู  ติดของคนคิด  และมันจะเป็นทาท่ีทําใหคนคิดภาคภูมิใจอยางยิ่ง  อยางเชน  ทารํา
ของ ผอ. ตอย  ระบําเทวีศรีสัชนาลัยซึ่งเห็นจากภาพฝาผนังนั่นเอง  มันก็เห็นได  คิดได  มั นก็ถอด

วิญญาณของภาพฝาผนังนั้นออกมาเป็นทารําไดจริง ๆ 
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นางสาวรติพัทธ์  ศิริพงษ์ 

 เทคนิคการสรางสรรคแงาน  จะพูดในเรื่องระบบในการทํางาน  วันนี้ก็จะพูดถึงระบบการทํางาน
ตอไป  ระบบการทํางานในท่ีนี้วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยมีบุคลากรทางภาควิชานาฏศิลปเนี่ยท่ีทํางาน
รวมกันมาไมตํ่ากวา 10 ปี  ดังนั้นเช่ือวาทุกคนลึก ๆ แลวยอมรูความถนัดของแตละบุคคลวาถนัดใน  
ดานไหน  ในท่ีนี้หมายถึงการแสดงชุดใดชุดหนึ่งจะครบองคแประกอบ  จะสวยงามไดจะตองมีหลาย
องคแประกอบไปดวยกันนะคะ  ไมวาจะเป็นลีลากระบวนทารํา  รูปแบบการแปรแถวและรวมเครื่อง  
แตงกาย  ถาพูดถึงการแสดงก็มีนักดนตรี  แตนักดนตรีนั้นเราจะแบงชัดเจนวาเป็นฝุายทําดนตรี  แตวา
ใน 3 องคแประกอบท่ีพูดไปนี้การสรางสรรคแผลงานเสียสวนใหญ  คนกลุมใหญเพียงกลุมเดียวทําท้ังหมด
ท้ัง 3 องคแประกอบ  แตทีนี้เราลองคิดออกมานอกกรอบ  ลองดูมั๊ยคะวาในเมื่อทุกคนรูความถนัดของ 
แตละบุคคลแลว  เราลองแบงกลุมตามองคแประกอบท่ีพูดไปบางมั๊ยคะ  ไมวาจะเป็นเรื่องของกลุม 1  ก็
คิดทา  ลีลา  กระบวนการรําไป  อีกกลุม 2  ก็คิดรูปแบบการแปรแถว  แลวก็อีกกลุมก็คิดในเรื่องเครื่อง
แตงกาย  เส้ือผา  แต ณ ท่ีนี้พอเราไดกลุมยอยท้ัง 3 กลุมพอดีแลว  แลวเอามารวมกัน  แลวใหทุกคน
นําเสนอกอน  นําเสนอแลวก็แสดงความคิดเห็น คิดวาจะเกิดองคแความรูเพิ่มมากกวาการทํางานกลุม
ใหญเพียงกลุมเดียว 
 
นางสาวนพภาภรณ์  ค าสระน้อย 

 เทคนิคในการสรางสรรคแงานนะคะก็ยังเช่ืออยูวาการท่ีเราจะคิดสรางสรรคแงานออกมาแตละ
ครั้งมันก็ตองเกิดจากแรงบันดาลใจ  ถาเราไมมีแรงบันดาลใจท่ีจะทํางานสักช้ินหนึ่งเนี่ยงานก็จะไม
ประสบความสําเร็จ  ก็ตองทําดวยใจไมใชโดนบังคับใหทํา  ตองทําใหเสร็จในชวงเวลา  ตองมีระยะเวลา
ในการทําดวย  แลวก็ในเรื่องความสามัคคีเป็นเรื่องสําคัญ ในการทํางานแตละครั้งเราทํางานคนเดียว
ไมไดเราก็ตองรวมดวยชวยกัน  ชวยกันออกความคิดเห็น  แสดงความคิดเห็นออกมา  แลวก็นึกถึงการ
แสดงผลงานการสรางสรรคแผลงานชุดใหมเนี่ย เราเคยคุยกันวาเราไมรูจะทําอะไรแลว  มันก็คิดไมออก  
แตถายอนกลับมาแลวในท่ีสุดทุกครั้งเราสามารถคิดได  เออก็ยังมีส่ิงท่ีเรายังไมไดทําก็ยอนกลับมาก็ยังมี  
ตอนแรกคิดวาไมมีแตจริง ๆ ก็ยังมีอยูในส่ิงท่ีเรามองขามไปก็ยังสามารถท่ีจะคิดได  แลวก็งานท่ีออกมา
สังเกตไดวายังไงก็แลวแตก็ตองส่ือออกมาในความเป็นอัตลักษณแของเรา  อยางสุโขทัยอยางไรก็คนดูเห็น
ยังไงก็ยังรูวาเป็นสุโขทัยของเรา  เราจะไมสามารถไปคิดงานใหไปเหมือนกับทางภาคใต  ทางภาคอีสาน  
ภาคเหนือ  อะไรอยางนี้  มันก็ตองส่ือออกมาในความเป็นสุโขทัย  เป็นอัตลักษณแของเรา  มองวาตอนนี้
การสรางสรรคแผลงานเนี่ยเริ่มเขาสูเป็นการสรางสรรคแผลงานสมัยใหม  ปีท่ีผานมามันเป็นรํามังคละเภรี  
มันเป็นงานช้ินแรกของเราท่ีมีแนวรวมสมัยเขามา  แตไมรูเขาใจผิดหรือเปลาตอนแรกท่ีไดรับมาวาการ
แสดงชุดนี้มันนาจะเป็นชุดใหมซึ่งสามารถนําไปแสดงตางประเทศไดคือเบ็ดเสร็จท้ังหมด  แตท่ีเราทํามา
เนี่ยไมสามารถเพราะนักดนตรีเราเยอะ  เยอะมากไมสามารถนําไปได  ถาเราคิดสรางสรรคแงานชุดหนึ่ง
แลวสามารถมันกระชับทุกอยางได  หนูก็บอกวาอยางกรุงเทพเคาทําระบําขวัญขาว  ของเราถาจะใหทํา
ในลักษณะของการแสดงแบบนี้มันนาจะเป็นในชุดการแสดงรําทอซิ่นตีนจก  เพราะวามันเป็นอยางขวัญ
ขาวเนี่ย  เขาพูดถึงวิถีชีวิตการทํานา  การปลูกขาว  เกี่ยวขาว  แลวสุดทายก็คือการสนุกสนานรื่นเริง  ที
นี้ถาเป็นของเราทอซิ่นตีนจกแตหนูก็มาไมทันวาในทารําครั้งแรกเนี่ยทาเราเขาเป็นอยางไร  ทารําทอซิ่น
ท่ีเป็นด้ังเดิมของเรา  แลวเราก็นํามาประยุกตแใชเป็นสมัยใหมก็นาทําได 
 



เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หน้า 78 
 

นางวัลยา  สุขภัฎ 

 เทคนิคการประดิษฐแนะ  สมมติวาตัวเองจะไดประดิษฐแรวมกับคนอื่นหรือคนเดียวก็แลวแต  
เทคนิคของตัวเองก็คือ  กอนท่ีเราจะประดิษฐแเราตองไดเพลงมากอน   เมื่อเราไดเพลงมาแลวเราตองมา
นับจังหวะในเพลง  เพลงท่ีเราจะประดิษฐแทารําออกมาเนี่ย  สมมติวามันมีท้ังชา  กลาง  เร็ว  เราก็จะมา
นับจังหวะดูวาจังหวะชาท้ังหมดกี่จังหวะ  จังหวะชาสมมติมี  50 จังหวะ  จังหวะกลางมี 23 จังหวะ  
จังหวะเร็วมี 30 จังหวะ  เราก็มานับจังหวะกอน  แลวหลังจากนั้นเทคนิคตอไปก็คือก็ตองคิดรูปแบบ
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
ก็เริ่มเคล่ือนไหวแลวตอนเนี้ย  เราตองฟังเพลงใหคุนหูแลวก็จะเริ่มเคล่ือนไหวแลว  อันดับแรกเราก็จะ
เริ่มขยับแขงขยับขาขยับเทา  จะย่ําเทากี่ครั้ง  ยกกี่ครั้ง  1 2 3 ยก  หรือวา  12 3 กระดก  เราก็เริ่มให
มันเขากับเพลงนะ  หลังจากนั้นพอเราไดเทาแลว  เราก็จะเคล่ือนไหวมือเขากับทํานอง  ส่ิงท่ีสําคัญ
ขณะท่ีเราคิดเราจะตองมีอุปกรณแสําคัญคือกระจกเงา  ดูวาเราทําทาอยางนี้เขากับกระจกเพลงแลวเนี่ย
มันสวยมั๊ยดูกระจก  ในกรณีท่ีเราคิดคนเดียวนะ  ถาเรามีเพื่อนฝูงชวยกันคิด  เราก็ใหเพื่อนชวยกันดูทา
นี้สวยมั๊ย  เทาแบบนี้สวยมั๊ย  มือสวยมั๊ย  เพื่อนก็จะชวยกันเออแบบนี้ไมดีนะก็ตองเปล่ียนใหม  ถามี
หลายความคิดก็รูปแบบก็จะออกมาหลากหลาย  ชวยกันรวมคิด  หลังจากนั้น  เทาแบบนี้มือแบบนี้เขา
ทีดีแลวสมมติวาเราคิดได 4 ทา  ตอทํานอง  ในชวงเพลงชาเนี่ย 4 ทานี้เราจะเอาแถวอยางไรดี  เราวาด
ผังของเราไวแลว  แถวเนี่ยเราก็เริ่มดึงมาทีละแบบท่ีเราวาดไวเอามาใส  ทารําท่ีเราคิดเป็น 4 ทา  เราก็
จะคอย ๆ คิดไปเรื่อย ๆ อันไหนไมดี  สมมติเราคิดไปแลวก็คิดรูปแถวไปดวยประกอบกันดวย  แตเรามี
แบบไวดูแลววาแถวเราเป็นอยางไร  ตอไปทารําเนี่ยทารําท่ีเราคิดตองเป็นทารําท่ีส่ือออกมาตรงตาม
ความหมายของเพลงดวย 
 
ครั้งท่ี 3 
รอบท่ี 1 
นางรัดใจ  ศิริพงษ์ 
 การสรางสรรคแดานนาฏศิลปเราจะดูวัตถุประสงคแหรือหาวัตถุดิบภายในจังหวัดหรือส่ิงท่ีอยูใกล
ตัว  เมื่อเรามีพรอมแลวก็ตองศึกษาขอมูลลึกขึ้นและนํามาคิดเป็นเพลงขึ้นใหม 
 
นายจอมพล   คงเนียม 
 จุดเริ่มตนการสรางสรรคแผลงาน  คือ 

ยอมรับตนเอง กลาคิด กลาตัดสินใจ มีความมั่นใจในตนเอง เรียนรูและยอมรับส่ิงแปลกใหมท่ี
จะเขามาในชีวิต 

กลายอมรับการตัดสินใจของทีม ในการสรางสรรคแผลงานใหไดดีนั้นจะตองเป็นบุคคลท่ีสามารถ
ยอมรับความคิดเห็นและการตัดสินใจของผูอื่นรวมท้ังยอมรับการวิจารณแจากเพื่อนรวมทีมได แมวา
ความคิดของตนเองจะเป็นความคิดท่ีแปลกใหมก็ตาม 
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รูชอบช่ัวดีวาส่ิงใดควรไมควร ในการสรางสรรคแงานนาฏศิลปตองไมยึดติดอยูกับกรอบรูป
แบบเดิมๆ แตไมควรทําลายงานสรางสรรคแแบบเกา ควรเป็นงานท่ีมาจากความคิดของตนเองไมลอกงาน
ใคร ไมดูถูกผลงานใคร 

ชอบความทาทายและมีความสงสัยใครอยากรูอยากทดลองชอบท่ีจะเอาชนะอุปสรรค ลด
ทัศนคติเชิงลบ มีความพยายามไมยอมแพตอส่ิงรอบขาง เป็นผูนําดานจิตวิญญาณสามารถสรางพลังใน
การทํางานใหบุคคลรอบขางไดและรูจักการวางตัวไมโออวดขี้คุย 

 
วางแผนการทํางาน 

วางแผนความคิด – สรางผังความคิด – เสนอความคิด –  
ทําโครงงาน – เสนอหนวยงาน – เผยแพรผลงาน 

 
วางแผนความคิด เริ่มจากการคิดและอยากท่ีจะทํางานสรางสรรคแทางนาฏศิลป อาจจะเป็นใน

รูปแบบปรับปรุงพัฒนางานเกาและยุคสมัยโดยนําการนําขอมูลทางดานนาฏศิลปมาประกอบ เชน 
พื้นเมือง มาตรฐาน หรือระบํา,รําตาง ๆ มาจัดหมวดหมูแยกประเภทงานใหชัดเจน ถาเป็นพื้นเมืองก็
ตองดูวาส่ิงท่ีเรากําลังคิดหรือกําลังจะทําควรจัดอยูในผลงานการสรางสรรคแประเภทไหน เชน พิธีกรรม ,
การรื่นเริง,การทํามาหากิน ฯลฯ 
 
นางลออ  น้อยวงศ์ 

 เมื่อเราผานกระบวนการหรือขั้นตอนตางๆแลว เชน การวิจารณแ การวิเคราะหแ โดยผูเช่ียวชาญ 
ผูรู เราจะตองยอมรับ ขอเสนอแนะ ขอบกพรองหรือชองวางท่ีขาดหายไป โดยยอนกลับไปดูรากเหงา
ของชุดท่ีเราคิดสรางสรรคแนั้นๆ วาขาดหายตรงไหนแลวนํามาปรับปรุงผานกระบวนการอีกครั้ง 
 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉัตรดา  ยิ้มแย้ม 

 อัตลักษณแผูแตงหรือสไตลแการแตงของแตละบุคคลยอมแตกตางกันไป เชน ผูแตงทารําท่ีเป็นตัว
พระมักแตงทารําออกมากวางๆ ทารําใหญๆ ทารําหลักเป็นตน สวนผูแตงท่ีเป็นตัวนางมักมีทาทาง
ออกมาละเอียด ออนชอย มีทายอยๆ  และการแตงทาของตัวเอง จะเริ่มจากการฟังเพลงและวิเคราะหแ
เพลงเป็นลําดับแรก ถาเป็นเพลงท่ีมีเนื้อรองจะตองเขาใจความหมายกอน หากเป็นเพลงมีแตทํานอง
จะตองฟังเพลงนั้นจนติดหูจนสามารถรองเองดวยปากเสียกอนนอกจากนั้นตองฟังหรือแยกลักษณะ
พิเศษ เชน จังหวะกลอง หนาทับ ท่ีแปลกๆ(หากมี)เพราะจังหวะพิเศษเหลานั้นจะสามารถทําให
จินตนาการทาใหมๆเกเๆไดมากมายตามจินตนาการ 
 
นางสาวชิสา   ภูจอมจิตร 

การสรางสรรคแงานดานศิลปะมีรูปแบบท่ีหลากหลายเป็นไปไดโดยไมมีขอบเขตจํากัด ซึ่งงาน
ศิลปะทุกประเภทจะใหคุณคาท่ีตอบสนองความรูสึกและความคิดเป็นการส่ือสารถึงเรื่องราวอันสําคัญ
หรือเหตุการณแท่ีประทับใจ  เป็นการตอบสนองความพึงพอใจทางดานจิตใจโดยใหความจรรโลงใจต้ังแต
ผูสรางสรรคแงานและผูท่ีไดเห็นช้ินงานของผูสราง  สวนความสนใจและการมีแรงบันดาลใจคือขั้นแรก
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ของความสําเร็จในงานสรางสรรคแดานนาฏศิลปเพราะหากเราสนใจอยางจริงจังเราก็จะศึกษาคนควาหา
ขอมูลวางกรอบแนวทางจากความคิดรวบยอดของตน ตัวแปรสําคัญอีกหนึ่งส่ิงท่ีสงผลตองานสรางสรรคแ
คือเวลางานศิลปะหลายประเภทของศิลปินแตละคนไมสามารถระบุและท่ีแนชัดไดบางช้ินงานอาจแค
อาทิตยแเดียวแตบางช้ินอาจเป็นเดือนหรือเป็นปีสวนการสรางงานสรางสรรคแดานนาฏศิลปสวนใหญแลว
จะมีกําหนดการใชแลวจึงมีการคิดสรางสรรคแงานดังนั้นแลวก็เรียกวาเวลาก็คือตัวแปรสําคัญในการ
สรางสรรคแช้ินงานดานนาฏศิลป 

 
นางเหมือนขวัญ   สุวรรณศิลป 
 ในการสรางสรรคแการแสดง มีข้ันตอนและกระบวนการผลิตผลงานนอกเหนือจาก การศึกษาหา
ความรูเพื่อประมวลผลขอมูล  การกําหนดขอบเขตการแสดงแลวอีกขอหนึ่งท่ีสําคัญก็คือ การกําหนด
รูปแบบของการแสดงซึ่งมีอยูดวยกันหลากหลายรูปแบบเชน  รํา ระบํา ฟูอน เซิ้ง รําคู รําใชอาวุธการ
แสดงเป็นชุดเป็นตอน  การแสดงแบบรวมสมัย หรืออื่นๆ ซึ่งแตละรูปแบบการแสดงนั้นมักจะมีจารีต
ของการแสดงแตละประเภทเป็นหลัก  ควรใชเป็นแบบแผนในการสรางสรรคแอยางเครงครัด เพื่อให
ผลงานมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีโดดเดน  ท้ังยังเป็นการชวยตีกรอบของผลงานขั้นตอนในการแสดง เชน 
ชวงเกริ่น ชวงนํา ชวงทาออก ชวงการแสดงท่ี1(เพลงชา) ชวงการแสดง 
ท่ี 2(เพลงเร็ว) ชวงการแสดงท่ี 3(ทาจบ) การแสดงสลับหรือการแสดงชวงปิดฉาก ซึ่งมักเป็นไปตาม
รูปแบบท่ีแตกตางกันการกําหนดรูปแบบการแสดงท่ีชัดเจน จะทําใหงานสรางสรรคแไดสะทอนแนวคิด
ออกมาอยางมีระเบียบข้ันตอน มีการลําดับความคิดอยางเป็นระบบ โดยเฉพาะการสรางสรรคแงานแบบ
กลุม จะทําชวยใหมีแนวทางท่ีดีในการสรางสรรคแเพราะผูสรางสรรคแมีความเขาใจเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ผลงานก็จะมีความสมบูรณแและสามารถส่ือความหมายผานการแสดงออกมาถึงผูชมไดเป็ น
อยางดี  
 
รอบท่ี 2 
นางรัดใจ  ศิริพงษ์ 

 การสรางสรรคแถาเราไมศึกษาขอมูลท่ัวไปเราก็หาขอมูลจากผูใหญในจังหวัดวาตองการการ
แสดงแบบไหนท่ีจังหวัดเราตองการ เชนงานประเพณีตางๆ เชนงานลอยกระทง เป็นงานระดับชาติ
อาจจะคิดหาการแสดงชุดใหมเขาไปสอดแทรกในเนื้อเรื่องท่ีแสดง เชน ระบําขอม หรือเป็นการแสดงท่ี
เรียงรอยกับคําขวัญของจังหวัดก็ได 
 
นายจอมพล   คงเนียม 

การสรางผังความคิด จินตนาการจะตองทําเป็นผังคําอธิบายและสามารถมองไปถึงรูปแบบการ
แตงกาย ขั้นตอนนี้อาจจะตองละเอียดโดยสามารถมองเห็นภาพและทีมงานสามารถเขาใจไดเป็นอยางดี
และควรนําเสนอพรอมผังความคิดคําอธิบายใหชัดเจน 

เสนอความคิด ขั้นตอนการเสนอความคิดอาจจะเป็นการชักชวน (เป็นการสรางทีมงานให
มารวมกันทํางานดวยความสมัครใจและมีความคิดอุดมการณแเดียวกัน) ขั้นตอนนี้ตองทําใหผูรวมงานเห็น
ภาพและอยากท่ีจะทํา เป็นการนําเสนอดานความคิดจากผังความคิดจินตนาการออกมาประกอบและ
ถายทอดหลักการเหตุผล แนว รูปแบบใหผูรวมงานเขาใจและมีความคิดรวมกัน 
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การทําโครงงาน เป็นขั้นตอนการทําโครงงานท่ัวไปหรืออาจทําเป็นโครงการงานวิจัยตางๆเพื่อ
รองรับการสรางสรรคแผลงานของเรา ขั้นตอนนี้ถาจะใหดีควรมีการพูดคุยบอกกลาวผูนําองคแกรหรือผูมี
อํานาจในการสนับสนุนกอนทําเอกสารเสนออนุมัติโครงการ (เพื่อความสามารถในการทํางาน) 

เผยแพรงาน ผลงานสรางสรรคแไมวาจะออกมาในรูปแบบใด เมื่อไดนําเสนอและเผยแพรออกไป
แลวตองยอมรับเหตุผลสะทอนกลับมาใหไดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสรางสรรคแงานครั้งตอไป 

ในการสรางสรรคแผลงาน ผูสรางสรรคแจะตองมีองคแความรูในเรื่องนั้นๆอยางถองแทสมบูรณแ 
เพื่อผลงานท่ีถูกตองและตองสามารถส่ือความหมายไดอยางชัดเจน 
 
นางลออ  น้อยวงศ์ 

การคิดสรางสรรคแชุดการแสดงคือการเปล่ียนความคิดใหมๆ แนวคิดใหมๆหรือเปล่ียนทัศนคติ
เดิมๆใหทันสมัยแตท้ังนี้ท้ังนั้น ความคิดสรางสรรคแงานแสดงจะตองคํานึงถึงจารีต ประเพณี ในเรื่องของ
กระบวนทารํา ดนตรี เครื่องแตงกาย รวมถึงการใหสีสันตแของชุดการแสดงและนักดนตรี 
 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉัตรดา  ยิ้มแย้ม   

การคิดทารํา สามารถคิดจากรางกายสวนบน ลงสูรางกายสวนลาง หมายความวา คิดทารําท่ี
เป็นสวนมือ,ลําตัวและศีรษะกอน จากนั้นคอยเป็นการคิดการใชเทาเพื่อใหเขาจังหวะ แตในบางครั้ง
ทํานองเพลงบางทอนก็ตองคิดการใชเทากอน การคิดทารําท่ีใชเทากอนมักจะมาจากทํานองท่ีกระชับ 
หนาทับชัดๆ การเช่ือมทา มักใชวิธีการ เดิน,แตะเลนเทาและหยั่น  และสวนท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ  
เทคนิคการแปรแถว การแปรแถวสามารถบอกหรือส่ืออะไรไดมากมาย เชน เถาวัลยแ แนวกําแพง 
สายน้ํา ดอกไม ปลายพูกัน เสาโคมชัก-โคมแขวน ซึ่งจะแตกตางจากบรมครูสมัยกอน อาจเป็นเพราะครู
ยุคใหมมีการเรียนรูและผสมผสานศิลปะแนวตะวันตกเขามาแตนํามาผสมผสานกับศิลปะของไทยได
อยางลงตัวไมนาเกลียด  ยกตัวอยางการแปรแถวในอดีต มักออกมาในรูปแบบปีกกาหรือปากพนัง แตใน
ปัจจุบันจะออกมาในรูปโคงมากขึ้น แตท้ังนี้ท้ังนั้นตัวเองก็ยังคงยึดรูปแบบเดิมอยูบางเพราะดูเรียบงาย
สวยงาม 

 
นางสาวชิสา   ภูจอมจิตร 

 การสรางสรรคแงานจะเปล่ียนแปลงอยูเสมอ เมื่อผูสรางสรรคแมีการพัฒนาทางความคิดเปิดใจ
กวางยอมรับความเปล่ียนแปลงไปของสังคม การเปล่ียนแปลงคือการพัฒนาในทางท่ีดีขึ้นพัฒนาขึ้น 
คุณภาพและผลรับของช้ินงานตองออกมาในทางบวกไมใชทางลบเพราะมิฉะนั้นแลวจะไมเรียกวาการ
พัฒนาและคุณสมบัติท่ีดีของคนมีศิลปะคือ ตองกลาท่ีจะแสดงออก นําความคิดของตนมาสรางสรรคแ
ผลงานหากไมมีความกลาหลบซอนอยู ช้ินงานก็ไมเกิดขึ้นได  และความสําเร็จของการสรางสรรคแงานจะ
ขาดปัจจัยหลักไปมิได คือในเรื่องของทุนทรัพยแ การประกอบกิจการงานใดๆ ท่ีจะทําใหบังเกิดผลสําเร็จ
ตองอาศัยปัจจัยนี้ เป็นสวนสําคัญยิ่งงานคือเงิน เงินคืองาน คําพูดนี้ยังคงทันสมัยอยูเสมอหรือกองทัพ
ตองเดินดวยทอง จึงปฏิเสธไมไดถึงความสําคัญในเรื่องของเงินทุนตอการ   ลงมือลงแรงสรางสรรคแ
ผลงาน 
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นางเหมือนขวัญ   สุวรรณศิลป์ 
 อีกหนึ่งขั้นตอนของการผลิตผลงาน กระบวนการอีกหนึ่งคือ การกําหนดองคแประกอบการแสดง 
ซึ่งองคแประกอบการแสดงเป็นส่ิงท่ีควรคํานึงถึงอยางยิ่งในการสรางสรรคแงาน มีหลักๆอยู 5 ขอ คือ  

1.  ผูแสดง 
2.  ดนตรีและเพลงประกอบการแสดง 

 3.  สีและลักษณะของเครื่องแตงกาย 
 4.  อุปกรณแการแสดง 
 5.  สถานท่ีแสดง 

ขอแรก ผูแสดง ผูสรางสรรคแจะตองกําหนดใหชัดเจนกอนวา จะใชผูแสดงจํานวนกี่คนเป็นชาย
หรือหญิงจํานวนอยางละเทาไหร มีบุคลิกภาพ ชวงวัยเป็นอยางไร แบงเป็นกี่กลุม แตละกลุมมีบทบาท
ในการแสดงอยางไร  ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับการคัดเลือกผูแสดงในแตละกลุมใหเหมาะสม และเพื่อความ
สวยงามในการกําหนดตําแหนงผูแสดงในแตละชวงแสดงดวย องคแประกอบท่ี 2 เรื่องดนตรีและเพลง
ประกอบการแสดงเป็นอีกหนึ่งองคแประกอบท่ีมีความจําเป็นอยางยิ่งเพราะในการสรางสรรคแผลงานการ
แสดงสวนใหญมักมีดนตรีเป็นองคแประกอบท่ีจะชวยสรางสุนทรียแไดเป็นอยางดี ผลงานมักยึดเพลงและ
อารมณแของเพลงดวยเพื่อใหมีความสอดคลองกลมกลืนกับทาง ทํานองจังหวะและอารมณแเพลงจึงจะทํา
ใหการแสดงนาชม ขอ 3 ในเรื่องของสีและลักษณะการแตงกายของผูแสดง  ผูสรางสรรคแจําเป็นตอง
คํานึงถึงเพราะในการออกแบบแถวหรือกําหนดตําแหนงผูแสดง  หากมีการใช สีเส้ือผาตางกัน ก็ตอง
คํานึงถึงองคแประกอบของการวางสีใหเหมาะสมสวยงามดวย  ลักษณะการแตงกายก็เชนเดียวกัน มีผล
ตอการออกแบบแถวและทาทางของการแสดงใหสอดคลองเหมาะสม  เชน  นุงโจงกระเบน นุงกางเกง 
นุงผาถุงส้ัน ผาถุงยาว  การแตงกายแบบชนเผา  การแตงกายแบบแสดงเอกลักษณแ เป็นตน ขอตอไป
เกี่ยวกับสถานท่ีท่ีใชในการแสดง  บนเวที  กลางแจง ความกวางยาวของฉากบนเวที ประกอบการแสดง
สามารถทําไดหรือไม  การแสดงแสงสีเสียงประกอบการแสดงจะทําไดอยางไรบาง ซึ่งท้ังหมดเป็น
องคแประกอบ หลักโดยรวมของการแสดงแตละประเภทซึ่งบางประเภทอาจมีมากกวาหรือนอยกวาก็ได 

 
ครั้งท่ี  4 
รอบท่ี  1 
นางนิรมล  หาญทองกูล 

 ก็ขอพูดถึงเรื่องเทคนิคการสรางสรรคแงานโดยเฉพาะเรื่องของการทําทารํานะคะ งานสรางสรรคแ
ก็คือวา จริง ๆ แลวก็มันจะเกี่ยวโยงกันไปหมด ต้ังแตเรื่องเส้ือผาหนาผม  เรื่องของการคิดทารําเนี่ย  
บางทีเราก็ตองนึกถึงเรื่องของเครื่องแตงกายดวยเหมือนกัน  ถาเครื่องแตงกายมันจะตองมีจุดเดนใน
เรื่องของอะไรอะ  มีลักษณะเดนของการแตงกายตรงไหนท่ีเราคิดวาเราอยากโชวแเราก็จะตองพยายาม
หาทารําท่ีมันเอื้อ  กับการโชวแอยางยกตัวอยางเชน  ศรีสัชของเราเนี่ยมีพลีทอยูดานหนา เพราะวาเรา
สรางเส้ือผาจําลองมาจากเครื่องแตงกายจากเทวรูปซึ่งมันจะมีระบายอยูขางหนาซึ่งมันจะทับซับอยู  
ขางใน  เราทําพลีทเพื่อไมใหโปฺ  ฉะนั้นเวลาเราทําทารําเราอยากโชวแตรงนี้ดวย เพราะวามันเป็น
เอกลักษณแของทารําของเราดวย  เราก็จะมีการยอเหล่ียมนอย ๆ ทีนี้มัน  บางทีมันอาจจะเป็นความ
บังเอิญหรืออะไรก็แลวแต  พอเราตองการโชวแพลีท  พอเรายอเหล่ียมปั๊บ พลีทมันก็จะแหวกออกใหเห็น 
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มันก็กลายเป็นความงามบนทารําไปดวย  แลวก็เป็นเอกลักษณแของทา  ของเพลงดวยนะ  สวนเรื่องของ
แถวมันก็เหมือนกับท่ีวาอะคะ  พอทารํามาความล่ืนไหลของทารํามันก็จะวิ่งแถว  วิ่งทิศของมันไปได  
มันก็จะ  smooth  ของมันไปตามกัน  มันก็จะเกิดการใชพื้นท่ีไดมากขึ้น นี่ก็รูสึกวามันเป็นความ
สอดคลองขององคแประกอบหลายอยางนะคะ  
 
นางสาวเนตรทราย  ย่อยพรมราช 

 คะสําหรับของแฟนะคะ โดยความคิดเห็นสวนตัวและเทคนิคสวนตัวเกี่ยวกับการท่ีคิดประดิษฐแ
ทารําในชุดการแสดงสรางสรรคแและก็การแปรแถวคะ  จะพูดในเรื่องของการประดิษฐแทารํากอน  
สําหรับการประดิษฐแทารําเนี่ย  ในเบ้ืองตนเราจะตองรูวาชุดท่ีเราจะคิดขึ้นมาเป็นชุดในแนวลักษณะไหน 
ไมวาจะเป็นเรื่องของสรางสรรคแ  อนุรักษแ  หรือพื้นบาน  หรืออะไรก็แลวแตนะคะ  ตองดูวาชุดท่ีเราจะ
ทําเป็นชุดแบบไหน  ตองลงลึกหาขอมูลกับทองถิ่นท่ีเราจะทํา สมมติวาเป็นทองถิ่นพื้นบานสุโขทัย 
ยกตัวอยางในเรื่องของทอซิ่นตีนจกเราก็อาจไปคนขอมูล  ไปดูขอมูลวิถีชีวิตของชาวบานจริง ๆ คะ ไปดู
วาการแสดงชุดนั้นเนี่ยมีวิถีอยางไรในชุดทอซิ่นตีนจกเหมือนอยางท่ีเราเคยทํา ๆ มา ไปดูวิธีการประดิษฐแ
แลวนําตัวอยาง  นําทาทางเหลานั้นอะคะมาปรับเป็นของนาฏศิลป  และท่ีสําคัญเนี่ยถาปัจจุบันนี้    
การคิดทารําตอง  หนึ่งคือความ  มันจะมีทาเชยไมเชย ทาลํ้าสมัยบางอะไรบาง จะตองใหมันอยูใน
กึ่งกลางไมใหมันหลุดโลกจนเกินไป  หรือไมใหมันแบบวาไมนาสนใจ เมื่อคิดทารําแลวตองใหมีความ
นาสนใจ  และจุดเดนของชุดการแสดงนั้น ๆ เพื่อท่ีวาเวลานําออกแสดงแลวเนี่ยเวลาคนดู ๆ แลวมัน
รูสึกวาฮึ้ยมันเป็นเอกลักษณแของสุโขทัยนะซึ่งมันมีจุดเดนไมวาจะเป็นชุดตาง ๆ ท่ีวิทยาลัยเราคิดมา 
ศรีสัชเนี่ยอะคะเดนมาก ๆ มันมีท้ังเรื่องของแถวสวย ทารํามีลักษณะจุดเดนเป็นอัตลักษณแของตัวเอง 
เนี่ยอะคะ  ชุดท่ีเราจะสรางสรรคแขึ้นใหมก็เหมือนกันคะ ก็ตองดูในเรื่องของมีอัตลักษณแสวนตัว
เหมือนกันแตละชุด  และตอไปในเรื่องของการแปรแถว  ซึ่งการแปรแถวนี่นะคะก็คํานึงในอันดับแรก
เลยคือ  ความสวยงาม  ความพรอมเพรียง  แปรแถวอาจจะไมตองเยอะแยะมากมายหลายแถว หรือ
พิสดารมากแตวาใหมีความกลมกลืนกับทารํา  การแปรแถวใหมีความกลมกลืนกับทารําอาจไมตอง  
แปรแถวมากมายหลายแบบ  แตใหมีความเกเไกเในแตละทา แตละแถวนั้น ๆ นะคะ เพื่อท่ีจะมันดู
กลมกลืน แลวก็เวลาคนดูมองเนี่ยบางทีเขาอาจจะดูรํานาฏศิลปไมเป็น  เป็นชาวบานธรรมดาอะคะ     
ดูแควาสวยไมสวยเนี่ยอะคะ  ฉะนั้นเวลาเราแปรแถวก็ตองใหดูถึงความละมุมละไมแลวก็ความเหมาะสม
ของทาดวย  
 
นายฤทธิชัย  ฝังนาค 
 ในสวนของเทคนิคการประดิษฐแทารําแลวก็การแปรแถวของงานสรางสรรคแเนี่ย ผมมีความ
เขาใจวาในการประดิษฐแทารําในผลงานสรางสรรคแของเราเนี่ย คือเราจะตองเขาใจบริบทท้ังหมดของ
ผลงานสรางสรรคแท่ีเราจะสราง คือเราจะตองรูวาชุดท่ีเราจะสรางเนี่ย มีการแตงกายอยางไร มีดนตรี
อยางไร แลวก็มีจุดประสงคแหลักในการนําเสนอผลงานเนี่ยอยูตรงไหน เมื่อเราทราบถึงตรงนั้นแลวเนี่ ย
ในการท่ีจะประดิษฐแทารําเนี่ยมันก็จะทําใหเราเขาใจไดมากขึ้น อยางเชน เรารูวาเครื่องแตงกายเราจะ
แตงอยางนี้เราก็สามารถคิดใหมันสอดคลองแลวก็แม็ทกับเครื่องแตงกายนั้น  ถาเรารูวาดนตรีมีลักษณะ
เป็นอยางไรเราก็จะสามารถคิดไดเขากับดนตรีไดอยางลงตัวนะครับ แตถาเกิดวาเราไม รูบริบทเลยเนี่ย 
เรามาคิดทาใส  ทาใสเลยเนี่ย  มันก็จะคอนขางจะขัดกับจุดประสงคแท่ีเราไดต้ังไวนะครับ เพราะฉะนั้น 
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อยางเชนเพลงท่ีบอกก็คือ  เรารูเรื่องเพลงมาแลวเนี่ย  เรารูวาชวงไหนหนัก ชวงไหนเบาเราก็ควรจะคิด
ทาหนักคิดทาเบาตามทํานองเพลงอันนั้นนะครับ  ซึ่งจะทําใหงานของเราดู ok ขึ้น และเมื่อมีการ
ประดิษฐแทารําขึ้นแลวเนี่ย การแปรแถวก็จะเป็นส่ิงสําคัญท่ีจะตามมากับทารํา  อยางเชน  คือเรารูวา   
ทารําของเรามีแลว  เรารูแลววาอันไหนคือทาหลัก  อันไหนคือทารอง  อันไหนคือทาเช่ือม ทีนี้ในการ
แปรแถวมันก็งาย ในการแปรแถวจากแถวหนึ่งไปแถวหนึ่งเนี่ยมันก็ใชทาเช่ือมในการแปรแถวนะครับ  
ซึ่งรูปแบบของแถวท่ีเราจะสรางสรรคแขึ้นมาใหมเนี่ย  ก็จะตองไมท้ิงพื้นฐานเดิมของการแปรแถวทาง
นาฏศิลปไทยซึ่งมันมีรูปแบบของมันอยูอยางเชน  แถวเฉียงไปปากกาไปกลมไปวียังไง  อันนี้เราก็ตอง 
ยึดหลักตรงนี้ดวย  ในขณะเดียวกันท่ีเราจะสรางสรรคแงานขึ้นมาใหมเนี่ยเราก็จะตองมีเหมือนลูกเลน
หรืออะไรเนี่ย  ไปนําเสนอใหคนดูไดเห็นความแตกตางวา ok แถวอันนี้เราคิดขึ้นมาใหมยังไมเคยเห็น 
คอนขางท่ีจะเป็นสากลมั๊ยหรือถาเกิดวามันเป็นสากลแลวเนี่ย ก็จะชวยทําใหงานของเราคอนขางท่ีจะ
เห็นอะไรใหม ๆ ข้ึนมาบางจากเดิม ๆ นะครับ ซึ่งตรงนี้ก็ถือวาเป็นเทคนิคท่ีสําคัญอยูเหมือนกันนะครับ 
ทาหนัก ทาเบา ก็อยางเชนวา  ดนตรีเนี่ยมันเป็นชวงท่ีดนตรีเรา  ถาดนตรีเราเนี่ยเราจะไปใชทาเบามันก็
จะขัดกับทางดนตรีละ  ถาดนตรีคอนขางกระหึ่มเราก็ตองใชทาหนัก 
 
นางเหมือนขวัญ  สุวรรณศิลป์ 
 สําหรับในเรื่องของเทคนิคการออกแบบการแสดงนะคะ ก็มองวาการสรางสรรคแทางนาฏศิลป
เนี่ย  เป็นศิลปะอยางท่ีหนึ่งท่ีจะตองมองดวยตา  เป็นเรื่องของการสัมผัสดวยตา  ฟังดวยหู  ซึ่งใช    
สองจุดนี้เป็นสําคัญก็เลยมองวาการสรางสรรคแเนี่ยจะตองคํานึงถึงในเรื่องของทัศนศิลป  ทัศนศิลปก็คือ 
ศิลปจากการมอง  เพราะฉะนั้นในเรื่องของการสัมผัสดวยตาก็จะเป็นเรื่องของจุด  สี  เสน  รูปทรง    
ตรงนี้ก็จะเป็นองคแประกอบสําคัญท่ีจะทําใหเรามาสรางสรรคแ ท้ังทารํา  รูปแบบแถว  แลวก็เครื่อง    
แตงกาย  ซึ่งเป็นองคแประกอบรวมท่ีเราจะตองยึด  ในสวนของหลังจากท่ีเราไดเรียนรูในเรื่องของสี จุด 
เสน  รูปราง  อะไรตาง ๆ แลวเนี่ย  เราก็เอามาจัดองคแประกอบในสวนของการออกแบบทารํานะคะ 
โดยคํานึงถึงความเป็นเอกภาพ  ความสมดุล  ความกลมกลืนตาง ๆ อยางเชนในเรื่องของสีอะไรอยางนี้ 
เวลาท่ีเราจะออกแบบทารําหรือออกแบบการแปรแถว  สีก็เป็นองคแประกอบสําคัญในการท่ีเราจะใช   
ทาออกหรือวาทารํา  ถาเกิดวามีการออกแบบใชทารําเป็นการแยกกลุมเส้ือผาสีปฺุบ  ก็จะเป็นตัวแปร  
ในเรื่องของการแปรแถวดวย  การจัดกลุม  การแยกกลุม  หรือวามีการใชสีตัดเพื่อใหเกิดความสวยงาม
หรือโดดเดนขึ้นในแตละชุดการแสดง  ซึ่งทําใหมันเป็นองคแประกอบหลายอยางท่ีทําใหการแสดงแตละ
ชุดเนี่ยแตกตางกันไป  สวนในเรื่องของการออกแบบทารําเนี่ยนะคะ  ก็จะมองในเรื่องของการ
เคล่ือนไหวเป็นหลักวา  เราจะตองดูกอนวาการแสดงชุดนั้นเนี่ยเราตองการการเคล่ือนไหวแบบไหน   
ถาเกิดเป็นระบําสวย ๆ เราก็ใชการเคล่ือนไหวแบบเช่ืองชาธรรมดา  แตถาเกิดเป็นในเรื่องของโมเดิล 
รวมสมัย  แลวก็มีจังหวะเพลงท่ีรุกเราคือองคแประกอบท่ีประกอบกันมาเนี่ยก็จะทําใหการเคล่ือนไหวของ
เรามีความกระชับขึ้นหรือรุกเราขึ้นตามทํานองเพลง  หรือวามีการลอยตัวขึ้นลอยอะไรประมาณนี้     
เพื่อตามรูปแบบการแสดงนั้น ๆ  
 
นางวัลยา  สุขภัฎ 

 พี่ก็จะพูดเรื่องการคิดทารํา  วนันี้ก็จะเนนเรื่องเส้ือผาเน฿าะเพราะวาการคิดทารําอะ  บางครั้งอะ 
บางครั้งตองเกี่ยวกับเส้ือผาและการแปรแถวดวย  อยางเชนเมื่อคราวท่ีแลวก็มีคนพูดไปแลวเน฿าะ 
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อยางเชน  ถาใสเส้ือผาท่ีมันสไบยาวราม  นางยาวราม  เป็นเพลงท่ีแบบทํานองเวลาเราคิดทารําเนี่ยมัน
มีทํานองท้ังชาและเร็วใชไหมคะพอถึงชวงจังหวะชาเนี่ยพอแตงตัวรุมรามเกินไปมันก็จะดูไมสวยงาม  
ชวงจังหวะเพลงเร็วเนี่ย เวลาเราใสทารําเราก็ตองดูใหมันเขากัน  ฉะนั้นเราก็ตองตัดเส้ือผาใหเหมาะสม 
สวนใหญเราจะคิดทารํากอน  แลวคิดแถวกอน  แลวก็ถึงจะมาคิดเส้ือผาทีหลังเน฿าะ  แตก็มีรําอยู      
ชุดหนึ่ง  อยางระบําเบญจรงคแของเราเนี่ยจะมีการแปรแถวเยอะมากเพราะวามันมีหาสี  แตทีนี้มันก็ไมมี
ปัญหาอะไรเลยเรื่องเส้ือผาเพราะวาเขาใสโจงกระเบน  โจงกระเบนมันก็เคล่ือนไหวสะดวกอยูแลว ทีนี้
ไอท่ีใสโจงกระเบนเนี่ยเป็นความคิดของผอ. ทาน  เพราะวาทานไอระบําเบญจรงคแเนี่ยมันเกิดในยุคสมัย
รัชกาลท่ีเกาทานผอ.อะ  คิดเองต้ังแตบนศีรษะลงมาก็คือเปรียบเทียบทรงผม  ทานจะทําเป็นเหมือน
คลาย ๆ เกลาผมขางหนาเป็นเหมือนกระบังสูง ๆ แตกอนแรก ๆ อะจะมีจุกแหลม ๆ สูง อันนั้นคือ  
ทานหมายถึงจุก  จุกของถวยเบญจรงคแ  แลวตัวเส้ือท่ีเป็นเส้ือแบบผายกดอกอะ  ผาตาดยกดอกนี่ก็คือ 
เป็นลักษณะลายคลาย ๆ ลายถวยเบญจรงคแ  แลวตรงชายเส้ือท่ีตอจากเอวลงมาท่ีกระดกนิด ๆ นั่นก็คือ 
เหมือนหนูนึกถึงถวยเบญจรงคแท่ีเป็นฝาไหมคะ  นั่นแหละคะอันนั้นคือฝา  ฝาถวย  ตรงขางลางท่ีเป็น
โจงสําเร็จนั่นนะเหมือนตัวถวยอะไรอยางนี้  แตอันนี้คือทานคิดของทานเอง  แตคิดออกมาก็คือ
เหมาะสมดี  เพราะวาเราแปรแถวเยอะไงเราก็ตองแตงตัวใหมันเขากับการเคล่ือนไหวเน฿าะ  แตทีนี้
เส้ือผาอะ  การประดิษฐแเราจะเอามาจากมาตรฐานเดิมซะสวนใหญนะ  ถาเราคิดเพลงพวกเพลงท่ีเรานํา
หลักฐานมาจากทางประวัติศาสตรแหรือทางทองถิ่น  อยางเชนท่ีเราเอาหลักมาตรฐานเดิม  ชุดท่ีเราเอา
มาจากทางประวัติศาสตรแก็ไดแก  ระบํากําแพงเพชรบุรี  ระบําเทวีศรี สัชนาลัย  เรานํามาจาก    
หลักฐานเดิม  อยางเชนเทวี  เราเอามาจากรูปเทวดาในพิพิธภัณฑแเน฿าะ  การแตงกายก็จะเหมือนเปี๊ยบ
เลยเน฿าะ  แลวก็จากทองถิ่นเราก็เอามาจากวิถีชีวิตจากชาวบานอยางเชน  ทอซิ่นตีนจกเราก็จะแตงกาย
ดวยผาตีนจก  
 
นายสมชาย  ยิ้มแย้ม 

 การแสดงสรางสรรคแในหัวขอของเครื่องแตงกาย  การแสดงสรางสรรคแนั้นถือวาเป็นส่ิงสําคัญ 
ในสวนของนาฏศิลปไทยนะครับ  หลักสําคัญของการคิดเครื่องแตงกายประกอบการสรางสรรคแ
นาฏศิลปไทย  หนึ่งเราตองคนท่ีจะคิดเราตองจินตนาการใหออกวา เครื่องแตงกายท่ีออกมานั้น        
มันจะตองบงบอกความเป็นอาชีพ  ความเป็นประเพณีและความเป็นศาสนา  เครื่องแตงกายเหนือ  
กลาง  อีสาน  ใต  หรือการแสดงในพระราชสํานักมันก็คอนขางใหเห็นชัด ๆ เราแตงเหนือจะมารําใต 
มันก็ไมได  เราแตงอีสานจะมารําเหนือก็คอนขางจะขัดอารมณแเพราะไมผสมกลมกลืนกัน  ฉะนั้นคนท่ี
จะคิดเครื่องแตงกายหรือวาทําหนาท่ีคอสตูมเนี่ยก็ตองท่ีจะสรางวิสัยทัศนแกวาง  ยอมรับกระแส  ยอมรับ
ความเปล่ียนแปลงตาง ๆ นะครับ  เครื่องแตงกายทําไมบอกวา  จะตองบงบอกวัฒนธรรมแลวก็สามารถ
จะสรางความเขมแข็งของการแสดงในชุดนั้น ๆ  การแตงกาย การแปรแถว  ดนตรี  ก็จะตองใหไหลรื่น 
ใหผสมกลมกลืนกันอยางเป็นปึกแผนอันเดียวกันนะครับ นี่คือแนวคิดจากการแสดงสรางสรรคแเครื่อง
แตงกายนั้น  อยางการแสดงท่ีเขาเรียกวาการแสดงท่ีเปิดเผย  การแสดงท่ีปิดเครื่องแตงกายท่ีปิด  หรือ
เครื่องแตงกายท่ีเปิดอยางเชน อีสาน เรายกอีสาน หรือมวยโบราณอยางนี้ มันก็จะบงบอกถึงความเป็น
ความเขมแข็ง ความเป็นผูชาย  โนราหแอยางนี้ก็จะบงบอกถึงความออนชอยบอกความในหรือนอก    
ราชสํานัก  มันก็จะบงบอกใหเห็นชัด ๆ วาการแสดงชุดนี้มันจะใหเห็นความแตกตางโดยส้ินเชิง ผูชายก็
จะตองมีเครื่องนุงหมเรียกโนราหแ  ผูหญิงก็จะตองมีเครื่องนุงหมใหครบตามหลักของการแสดง  จะให
ผูหญิงไมใสเส้ือในการแสดงของโนราหแก็ไมใช จะใหผูชายจะแตงกายใหแบบผูหญิงใหเหมือนกันก็ไมใช 
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จะตองใหเพศ   เพศในเครื่องแตงกายก็มีสวนสําคัญในการคิดสรางสรรคแในกระบวนการแปรแถว    
และทารํา 
 
นายอโนทัย  ส้มอ่ า 

 ในเรื่องของการสรางสรรคแการแสดงในดานนาฏศิลปนะครับอยางแรกเลยเราตองศึกษาใน    
ช่ือของระบํา  อยางท่ีสองคือ  แนวคิดในการสรางสรรคแ  แนวทางท่ีจะเป็นไปไดของการสรางสรรคแ
ระบําชุด ๆ หนึ่ง  แลวก็ขอท่ีสามก็คือดนตรีและทวงทํานองเพลง  ในขอท่ีส่ีก็คือ เครื่องแตงกาย       
พอสังเขปท่ีเราวางแผนไววาเราควรจะเป็นยังไง  หลังจากท่ีเราไดขอมูลแลวพอสังเขปก็จะเอา
ทวงทํานองเพลงอันนี้ ในสวนตัวของผมนะครับ  ก็จะเอาเพลงมานั่งฟัง  ฟังแลวฟังอีกฟังแลวฟังอีกให
เกิดความเขาใจในเพลงนั้น ๆ  แลวจากนั้นก็จะจดจํากระแสเสียง  กระแสสําเนียงจากบทเพลงนั้น ๆ 
เนี่ย  แลวมาจินตนาการตอใหเกิดทารําตามมโนของเรานะครับ  หลังจากท่ีไดส่ิงตาง ๆ มาแลวก็จะเอา
ทารําก็จะมาสรางสรรคแทารําและกระบวนทารําซึ่งนํามาจากทาหลัก ๆ อาจจะมาจากรําแมบท  รําโนน
นี่นั่น  ท่ีเราเคยเห็นเราเคยพบประมาณเอามาใสกับทวงทํานองเพลงนั้น  และในสวนท่ีสองในเรื่อง   
ของแถว  ในเรื่องของแถวนี้ก็จะออกมาตามจินตนาการ  หลังจากท่ีเราฟังเพลง  หลังจากท่ีเราใสทารํา 
คิดกระบวนทารําขึ้นมาแลวเนี่ย  ทุกอยางมันก็จะเกิดมาจากการสรางสรรคแของเราและโดยท่ีใหทารํา 
ทวงทํานองเพลงใหเกิดความกลมกลืนกันไมผิดหลักของธรรมชาติ  และผิดหลักของการใชพลังงาน 
เนื่องจากวา ในการหมุนตัว  การกลับตัว  การซอนแถวหรือการเปล่ียนแถวไปในทิศทางท่ีเป็นไปได  
และใหเกิดความงามขึ้นมาดวย  โดยใหมีระเบียบ และความงามท่ีเป็นระเบียบก็คือสุนทรีนั่นเอง 
ขอบคุณครับ 
 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉัตรดา  ยิ้มแย้ม 

 สําหรับเรื่องของการแปรแถวนะคะก็คิด  ถาของตัวเองเนี่ยจะคิดถึงช่ือเรื่องกอนซึ่งช่ือเรื่องเนี่ย 
ช่ือชุดการแสดงแลวก็วัตถุประสงคแซึ่งมันจะมีเอกลักษณแหรืออัตลักษณแของมันอยูในช่ือนั้นอยูแลว 
อยางเชนชุดท่ีเราเคยสรางสรรคแกันมา  ชุดขาวตอกพระรวงเนี่ยเขาบอกวาขาวตอกตีทีไรใหหินมันแตก
ออกมามันก็จะกลายเป็นส่ีเหล่ียม  นั่นคืออัตลักษณแของขาวตอกพระรวง  เพราะฉะนั้นรูปแบบการ  
แปรแถวก็จะออกแนวเป็นเหล่ียม ๆ เป็นส่ีเหล่ียม ไมมีเป็นทรงกลม  ไมมีการแปรแถวเป็นวงกลม     
ทุกอยางก็จะเป็นเหล่ียมท้ังหมดนะคะ  ระบําศรีสัชนาลัยกับกําแพงเพชรบุรีศรีวิมลาสนแก็คือ  นึกถึง
เอกลักษณแของเขา  เมื่อเราไปเห็นภาพ  ภาพนั้นก็คือเราเห็นเป็นแนวกําแพงซึ่งตัวนางอัปสรจะอยูใน
เขตกําแพงเพราะฉะนั้นการแปรแถวของสองชุดนี้ก็จะส่ือของเสนแนวกําแพงในสมัยสุโขทัยนะคะ     
ลีลาลายสังคโลกมันเป็นปลายพูกัน  เพราะฉะนั้นการเคล่ือนตัว  การแปรแถวของระบําชุดนี้เนี่ย ก็จะ
เป็นไปตามพูกัน  โคมประทีปก็จะเป็นเสาเป็นโคมอะไรประมาณนี้  เพราะฉะนั้นการคิดในรูปแบบการ
แปรแถวเนี่ย  ของตัวเองจะดูจากอัตลักษณแ  เอกลักษณแของการแสดงท่ีเราจะคิดนั้น ๆ เสมอ เป็นอันดับ
แรกนะคะซึ่งมันจะเป็นการคิดท่ีเราจะส่ือใหคนท่ีดูระบําชุดนี้ ๆ ของเราเนี่ยเกิดความคลอยตามแลวก็ดึง
ใหเขาเขามามีจินตนาการรวมกับการแสดงของเรา รวมถึงผสมผสานกับทารําท่ีมันสอดคลองกันตาม
หลักฐานท่ีเราหาได  ซึ่งพูดเคยพูดไปแลวนะคะ  ก็คือตองการใหเขาคือการแปรแถวเนี่ย  เป็นการ
ส่ือสารอยางหนึ่งใหผูชมเขาใจ  เขาใจในทารําแลวก็ส่ิงท่ีเราตองการบอกกลาว  เลาเรื่องในอดีตมากขึ้น
ใหสมบูรณแขึ้น 
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นางสาวรติพัทธ์  ศิริพงษ์ 

 สําหรับการสรางสรรคแผลงานทางนาฏศิลปนะคะ ในเรื่องของการแปรแถวตองวางกรอบ
รูปแบบในเรื่องของการแปรแถวกอน  เรารูวัตถุประสงคแแลวเราก็ตองวางกรอบหรือวาดภาพรูปแบบ 
ตาง ๆ การแปรแถวนี้ใหตรงกับวัตถุประสงคแมากท่ีสุดนะคะ  นอกจากจะวางแควางกรอบหรือวาง
รูปแบบในภาคทฤษฏีแลวตองทดลองทําเป็นภาคปฏิบัติดวยนะคะเพราะวาเห็นแตภาพในรูปวาดมัน    
ไมพอ  มันจะตองเห็นการทดลองแบบจริง  ลองมาทําภาพตามท่ีเราวางกรอบไวนะคะ ทีนี้ส่ิงท่ีตอง
ตระหนักอีกอยางหนึ่งก็คือวา  ไมใชวาคนคิดงาน  สมมตินะคะไมใชวาคนคิดงานตองการแปรแถวส่ิงนี้ 
สมมติวาเป็นรูปวงกลมแตคนดูกลับมองวาเป็นรูปส่ีเหล่ียม  เพลงเปรียบเปรยเหมือนความหมายนะคะ
วาความหมายของเราเป็นวงกลมแตคนดูเขาใจวาเป็นส่ีเหล่ียมมันก็จะไมตรงจุดประสงคแกัน  ทีนี้ในเรื่อง
ของการแปรแถวเองก็เป็นส่ิงสําคัญเชนกันคะ การวาดภาพก็คือวา หนึ่งจะไปยังไง สองไปยังไง  แลว
ระหวางสองอาจจะมีเช่ือมกอนจะไปท่ีสองอยางนี้อะ  สมมติเราจินแลวมโนแลว วาหนึ่งไปงี้สองไปงี้   
แตบางทีไปเจอทารําหนึ่งแลวเราอาจไปสองไมไดอาจไปสามกอนแลวคอยกลับไปสอง  นี่คือเราจินแถว
ไวกอน  วาเราอยากไดแถวประมาณนี้  ดูความกลมกลืนของทารําดวย เพราะวา ถาคนนี้ปาดซายคนนี้
ตองวิ่งไปนี้  ถาคนนี้ปาดขวาตองวิ่งไปทางขวาดวย  ก็คือเป็นหลักทางนาฏศิลปจารีต  เราวางเป็น      
ทาใหญไวกอนคะ  เราวางเป็นทาใหญนี้ปฺุบผูสรางสรรคแงานอะมันจะมองจากใหญแลวคอยไปเล็ก  ก็คือ
วาจากใหญแลวคอยเก็บรายละเอียดซึ่งเก็บรายละเอียดนั้นนะมันจะไปไดเอง  แตเราตองรูกรอบใหญ   
ไวกอนวาเราจะไปอะไร  เราจะทําอะไรตอไป  สวนใหญก็จะคิดไดเอง  
 
รอบท่ี 2 
นางนิรมล  หาญทองกูล 

 ก็จะมีอีกอันหนึ่งเฉพาะเทคนิคของตัวเอง  นอกจากทามาตรฐานท่ีเอามาแลว ทาท่ีมันเป็น
เอกลักษณแแลว  จะมีอีกอันหนึ่งท่ีจะคิดถึงไปวาเราจะเอาทารําของเราเนี่ยท่ีดึงมาจากภาพจําหลักของ
ศรีสัชอะ  ไอทาแรกที่เรานั่งไหว  นั่งเส้ียวแลวบิดตัวไปอยางงี้  พี่จะมองถึงตรงนั้นดวย  รากของมันจะมี
ภาพอยู  มันเป็นภาพของเทวดาท่ีอยูใตฐาน  ฐานของพระพุทธรูปอะ  มันเป็นภาพจําหลัก  มันเป็นภาพ
ท่ีติดฝาผนัง  อันนั้นนะมันเป็นภาพที่ติดฝาผนัง  จะมีลักษณะของการนั่งแบบนั่งไขวเทาแลวก็บิดตัวมา
อยางนี้  ถามวาในทามาตรฐานในทานาฏศิลปไทยมีไหม  ไมมี  แตวาเราก็ไปเอาไอทาเกาของเขามาแลว
ก็มาปรับใหมันเป็นทารํา  มันก็เลยกลายเป็นเหมือน  พอเราเอาทาของเกามาแลวมาปรับเป็นทารําของ
เราเนี่ยทําอยางไรใหมัน  มันก็จะออกมาเป็นทานั่งไหวแบบเอน ๆ ซึ่งมันไมไดมีเลยในเพลงไหน  แตวา
มันมีอยูในของเกาซึ่งมันเป็นภาพ  แตถามวาพอเราเอามาปรับเป็นทารํามันก็เลยกลายเป็นเอกลักษณแ
ของเพลงนี่คืออันนึง  และสวนไอท่ีของละครเนี่ย  ของเราจะไมมีการยอเหล่ียม  ยอเหล่ียมแลวก็เขยง
ปลายเทาเขาหากันเนี่ย  ไอทาเทพพนมกับทาพรหมส่ีหนา  ไอตอนเขาซุมอะคะ  อันนั้นมันก็เป็นการ
เปิดใจรับเอาทาท่ีผอ. จตุพรแนะนํามา  เราเคยมีความรูสึกวามันขัดมากเลยท่ีจะเอาไอประมาณวา    
ยอเหล่ียมแลวก็เอาสนชนกันแลวก็เขยง  สวนใหญเราจะวางสนกับพื้น แตทีนี้ปาตอยบอกวาใหอยางนี้
แลวโหยงขึ้นมา แรก ๆ เลย  เรามีความรูสึกวา ฮึ้ย มันไมใช  มันไมใชทาของเราขัดมากเลย  แตพอเรา
เปิดใจรับ  เปิดใจรับวาเออมันไดนะ  พอมาทํามันก็เลยเป็นเหมือนเอกลักษณแไปเลย คือการเปิดใจอีก
อันหนึ่ง  อันดึงของเกามากับการเปิดใจรับของใหมท่ีมันไมเคยมี  แลวมันเอามาผสมผสานกัน  มันเลย
กลายเป็นทาเอกลักษณแประจําของเพลงเลย  อันนี้คือท่ียกตัวอยางอยูสองจุด 
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นางวัลยา  สุขภัฎ 

 พูดเรื่องการแปรแถว  เมื่อกี้พูดเรื่องเส้ือผาไปละ บางครั้งการแปรแถวเนี่ยเราตองสอดคลองกับ
เพลงรํา  คือเราต้ังแนวคิดไว  อยางเชนตอนท่ีเราคิดเพลงตะคันอะ  เราจะใชอุปกรณแในการถือรํา      
ใชไหมคะ  ส่ิงท่ีเราเนนก็คือจะทําทาอะไรก็แลวแต  จะแปรแถวอะไรก็แลวแต  เราจะตองใหแสงเทียน
ในความมืดเนี่ยสวยงามนะคะ  ทีนี้ลักษณะการแปรแถวเนี่ย  เราก็จะทําหลากหลาย อยางเชน ตัววี    
รูปวงกลม  รูปหนากระดานสองแถว  หรือหนากระดานสลับฟันปลา  หรือรูปซุม  ทีนี้เราจะเนนความ
สวยงามของแสงเทียนใหเคล่ือนท่ีดวยความสวยงาม  การทําซุม  แสงเทียนก็จะลดหล่ันกันสวยงาม    
อันนี้คือเราจะเนนส่ิงของหรืออุปกรณแท่ีเราใชรําแลวก็การแปรแถวก็ตองคํานึงดวย  ทีนี้อีกประการหนึ่ง 
การแปรแถวบางครั้งตองมีการเลียนแบบมาจากธรรมชาติความเป็นจริงของเหตุการณแ  อยางเชน  อันนี้
ขอยกตัวอยาง  รําดึงครกดึงสากของอีสานนะคะของรอยเอ็ด  ก็คือแถวที่ใชในการรําเนี่ยก็จะใชเป็นแถว
หนากระดานแถวเดียวก็จะมีสองฝ่ังแลวตรงกลางก็เป็นเสา  ก็จะตองมีการแตงตัวใหเดน  จะสีแดงหรือ
สีอะไรใหเดนท่ีสุด  แลวก็แถวหนากระดานในท่ีนี้ก็คือ  มีสองฝุายก็คือฝุายแพกับฝุายชนะ  นึกถึงการ 
ไอนี่ไหมคะ  ธรรมชาติก็คือการเลนชักเขยอเน฿าะ  ก็จะแถวหนากระดาน  อันนี้ก็จะเลียนแบบมาจาก
ธรรมชาติความเป็นจริงของเหตุการณแ  แลวก็อีกเพลงหนึ่งก็คือ  แหยไขมดแดงมันเป็นการท่ีทํามาหากิน
ของชาวบานใชไหมคะ เพื่อเก็บไขมดแดงมาทําอาหาร  ท่ีนี้ทารําก็เลียนแบบมาจากชีวิตจริง  เชน  การ
สอยไขมดแดง  และรังมดแดงหลนลงมากัดคนสอย  ทารําก็จะเลียนแบบโดยพอมดแดงหลนลงมาผูรํา 
ก็จะมีการกระโดด  กระโดดเพราะมดกัด กระโดดปัด อะไรตาง ๆ เน฿าะ  แลวก็พอเก็บมดแดงเสร็จแลว
ก็เอาใสตะกรา แลวก็เดินเขานะคะ 
 
นายฤทธชัิย  ฝังนาค 

 อา  ของฤทธินะครับ  ก็สืบเนื่องจากเมื่อกี้นะครับท่ีพูดถึงเรื่องการประดิษฐแทารํา  คือไดท้ิงทาย
ไวในสวนของทาหลัก  ทารอง  ตาง ๆ นะครับ  คือตรงนี้ตองบอกกอนวาในการสรางสรรคแผลงานตาง ๆ 
คืออยางท่ีผมบอกไปก็คือตองหาทาหลักใหไดกอนวาเราตองการจะส่ือ  ส่ือทาหลักทาไหน  จากนั้นเรา
จึงหาทารองเขาเช่ือม  ทาหลักในท่ีนี้ก็คือทาท่ีปรากฏเดนชัดในการแสดงชุดนั้นนะครับอยางเชน  ขวัญ
ขาวเนี่ย  ทาหลักของเขาเลยก็คือ  กระบวนทาในการทํานา  การไถ  การหวาน  การเกี่ยว  สวนทารอง   
ของเขาก็คือ  ทาท่ีใชในการเคล่ือนไหว  หรือทาท่ีใชในการแปรแถว  อันนี้ก็คือเป็นทารองซอรแฟลงมา 
ซึ่งถานําทาหลักกับทารองมาผสมผสานกันแลวก็มีการแปรแถว ใหม ๆ เกิดขึ้น ก็จะทําใหการแสดงนั้น 
ดูนาชมแลวก็ดึงดูดสายตาของผูชมไดเป็นอยางดีนะครับ  อีกอันหนึ่งเทคนิคท่ีสําคัญในการแปรแถวก็คือ 
การแปรแถวสําคัญมากในการสรางสรรคแนะครับ  เพราะวาจุดประสงคแหลักของการแปรแถวก็คือ    
การชวยทําใหการแสดงนั้นไมนาเบ่ือสมมติเรารําออกมามีแถวเป็นหนากระดานแตวามีทารําเป็นรอย ๆ 
ทาเนี่ยคนดูก็เบื่อ  เพราะฉะนั้นการแปรแถวก็คือการสรางความต่ืนตาต่ืนใจใหกับผูชม  เห็นวามีการ
เคล่ือนแถวไปตรงโนนไปตรงนี้จากแถวโนนแถวนี้มาเนี่ยก็เลยทําใหการสรางสรรคแดูดีขึ้น  ซึ่งในการ  
แปรแถวเนี่ยผูสรางสรรคแงานก็จะตองสรางสรรคแแบบไมฉาบฉวย  นั่นก็คือในการแปรแถวแตละครั้งเนี่ย 
เราจะมีผูแสดงกําหนดไวอยูแลววาเดิมเป็นตัวท่ีหนึ่ง สอง สาม ส่ี ทีนี้ในการเคล่ือนท่ีไปเนี่ยมันก็มีหลัก
อยูวา ส่ีไปไหน  สามไปไหน  สองไปไหน  มันจะตามไปเป็นที่ผูสรางสรรคแงานไดกําหนดไว  ซึ่งตรงนี้เนี่ย 
คนดูไมรูหรอกวาใครคือสองคือสามคือส่ีแตวาผูแสดงจะรู  เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นประโยชนแตอเขา  
ในเมื่อวันขางหนาถาเกิดเขาเป็นผูสรางสรรคแงานเนี่ย  เขาจะออกแบบการแปรแถวไดดีนะครับ  แลวก็
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อีกอันหนึ่งก็คือการแปรแถวเนี่ยไมควรแปรแถวมากในการแสดงเพราะวายิ่งแปรแถวมากหรือแปรแถว
บอยเนี่ยมันทําใหการแสดงนั้นมันเลอะ  มันลนไปหมดเลยครับ  เพราะฉะนั้นก็ควรมีการแปรแถวให
เหมาะสมดวยนะครับ อา และอีกอยางนึงก็คือการแปรแถวเนี่ยไมกาวกระโดดจากแถวนี้อยูเวทีนี้จะขาม
ไปอีกเวทีหนึ่งซึ่งตองใชระยะเวลา  ทางไกลเนี่ยควรจะหารูปแบบแถวอะไรกอนค่ันตรงกลาง    กอน
ไหมถึงจะขยับไปอีกมุมหนึ่ง  ก็คือมันตองคอย ๆ เป็น คอย ๆ ไปไมไดสรางความรวดเร็วมากนัก  ในการ
แปรแถวนะครับ  ซึ่งถาเกิดเราผสมผสานตรงนี้ลงตัวเนี่ยก็จะทํางานสรางสรรคแเราดูดีขึ้นครับ 
 
นางเหมือนขวัญ  สุวรรณศิลป ์

 สําหรับในเรื่องของเทคนิคการออกแบบการแสดงนะคะ  ครั้งนี้ขอพูดในเรื่องของเทคนิคการ
ออกแบบทารําในสวนของเทคนิคของตัวเองแลวเนี่ยจะเริ่มตนดวยการกําหนดโครงสรางทารําโดยรวม
ของการแสดงชุดนั้นนะคะต้ังแตตนจนจบไมวาจะเป็นการแสดงหรือวาจะเป็นการแสดงเป็นเรื่องเป็นราว
ก็ตามนะคะ  ก็จะมีการกําหนดโครงสรางโดยรวมของเรื่องเพื่อท่ีจะเป็นไกดแไลนแในการท่ีจะออกแบบทา
รําต้ังแตตนจนจบนะคะ  สําหรับโครงรางของทารําก็จะเริ่มตนดวยทารําหลัก  ทารําหลักเนี่ยมันก็จะมี
อยูใหญ ๆ สามอยางดวยกันนะคะ  แลวก็ทาละครแลวก็ทาเตนซึ่งเราจะตองคิดกอนวาในการแสดง   
ชุดนั้นของเราเนี่ย  เราจะใชทารําหลักท่ีเป็นมาตรฐานอยางเชน ทารําจากเพลงชาเพลงเร็ว ทารําจาก
แมบท  หรือวาเราจะใชทารําหลักจากงานท่ีเราไปศึกษาจากส่ิงท่ีเราไปสรางสรรคแนะคะ  คือขอมูลท่ีเรา
ไปศึกษามาแลวเราจะกําหนดทารําเป็นทาหลัก โดยอาจจะเป็นในเรื่องของรูปปั้น ภาพปั้น ภาพวาด 
อะไรตาง ๆ นะคะ  เรากําหนดกอนวาทารํานั่นนะเราจะเอาแบบมาตรฐานหรือวาเอาแบบท่ีเรา
สรางสรรคแขึ้นจากท่ีเราไปเห็นงานมานะคะ  พอหลังจากนั้นหรือวาจะเป็นแบบทาเตน  ท้ังนี้ท้ังนั้นขึ้นอยู
กับส่ิงท่ีเราจะสรางสรรคแแตละชุดวาตกลงทารําหลักเราเอาทารํานี้  พอไดทารําหลักแลวก็เลือกทารํารอง 
วาทารํารองของระบําชุดนี้เราจะใชทารํามาตรฐานหรือจะใชทารํารองซึ่งมีทารําท่ีเราสรางสรรคแขึ้นแตมี
ความสําคัญนอยลงกวาท่ีเรากําหนดไว  ก็กําหนดไวเลยวาชุดนี้จะใชทารําหลักโดยประมาณกี่ทา  เพื่อ
ส่ืออะไร  ทารํารองกี่ทาเพื่อส่ืออะไรและจะใชทาเช่ือมอยางไรนะคะก็จะเป็นการวางฟอแม็ทของทารําไว 
วาจากหนึ่งไปสองควรจะเช่ือมดวยทานี้ มันก็จะเห็นไกดแไลนแของการนําเสนอทารําท่ีอาจจะเป็นเรื่องราว
แลวก็ส่ือใหคนดูไดเขาใจต้ังแตใหตัวเราแลวก็ผูชมไดเขาใจเรื่องราวท่ีเราจะส่ือต้ังแตตนจนจบไดนะคะ 
แลวก็ในเรื่องท่ีสําคัญอยูเรื่องหนึ่ง  ในเรื่องของการออกแบบการแสดงก็คือ  การแปรแถว  การแปรแถว
หรือการกําหนดทิศทางเนี่ยถือเป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่ง เพราะวาจะทําใหการแสดงดูนาสนใจแลวก็ดูมี
อะไรมากขึ้น 
  
นางรัดใจ  ศิริพงษ์ 

 ตามท่ีเราเคยคิดนะคะวาการสรางสรรคแทารําเนี่ย  จุดแรกก็คือวัตถุประสงคแท่ีเราคุยกันมาแลว 
คราวท่ีแลวพี่ก็พูดถึงวาในกระบวนทารําอะ  ลีลา  แถว  ทารํา  การท่ีจะเช่ือมโยงทารําเนี่ยบางทีเราก็
มาดูเรื่องการแตงกายประกอบดวย  ซึ่งพี่ยกตัวอยางคราวท่ีแลวเนี่ย  ระบํากําแพงเพชร  ระบําเทวี
ศรีสัชนาลัย  ทําไมเราตองมีทาตรงเทาเพื่อท่ีจะไดเห็นวาทําไมเขาถึงทําเป็นพลีทมา  พี่ก็ไดถามนอง ๆ 
วาเขาคิดแบบไหนหรอ  พอดีไดทราบจากนองติงนะคะวาเขาคิดถึงในรูปปั้นการแตงกายมา  ท่ีจะทําให
เราแบบแยกขาได  ทีนี้ในรูปของท่ีคิดนะคะ  เมื่อเราไดสรางสรรคแผลงาน  เราไดอัตลักษณแวาเราจะทํา
เรื่องอะไรเนี่ย  มันจะมีเพลงเขามาอีก  นานแลวนะคะท่ีวิทยาลัยของเราไมไดสรางสรรคแผลงานชุดใหม
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ขึ้นมาท่ีมีเนื้อรองประกอบ  คือเราจะดูเรื่องอะไรสมมติวาการสรางสรรคแงานท่ีอยูในเรื่องของแสงเสียง 
อาจจะเป็นเรื่องของการมีเนื้อรอง  การมีเนื้อรองมันงาย  งายตอการคิดทารําวาเนื้อรองนั้นเขาบงบอก
ถึงอะไร  จะเป็นพื้นบานหรือมาตรฐาน  ถาในการมีเนื้อรองแลวเราก็จะคิดการแสดงงายขึ้น  แตถาเป็น
รูปแบบของทํานองเพลงยาวเราก็ตองมารอยเรียงทารําตอกันวา  อยางระบําลีลาลายสังคโลกเรารูแลว
วาเราจะเลนลาย  เราจะโชวแลายผาท่ีเพน  เราก็เนนเทาต้ังแตทาออกหรือการเช่ือมตอเนี่ย เราจะเป็น
เถาวัลยแซึ่งจะเป็นการเช่ือมตอทา  ฉะนั้นเราตองรูวาเมื่อเราคิดงานมาเนี่ยเราจะคิดมาในรูปแบบไหน   
มีเนื้อรองหรือไมมีเนื้อรอง  แตการรอยเรียงทารําเนี่ยสวนใหญเราจะไมท้ิงทามาตรฐานท่ีเรามีอยูแตบาง
ทีอาจจะมีไมใชทามาตรฐานแตเราเรียกวาเป็นทาพิเศษท่ีเราคิดมาเอง  ท่ีพี่เคยบอกไงคะวาสัปดาหแท่ี
แลววาอันนี้คือของสุโขทัยเลยนะท่ีอื่นไมมีเลยนะ  เพราะวาเราไดไปดูพุทธรูปหรือวาอะไรก็จะมา  มาทํา
ใหเราเกิดงายข้ึน  เมื่อเรารูวาจุดประสงคแเราจะคิดทารําอะไร  เป็นรูปท่ีวาตองการท่ีจะขายตลาด  หรือ
วาเป็นเพื่ออนุรักษแความเป็นไปของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  หรือของจังหวัดสุโขทัย  เมื่อเราไดตรงนี้
มาเนี่ยมันก็จะงายในการท่ีเราจะดูแลเรื่องการแสดงชุดใหมท่ีจะเกิดขึ้น  เรื่องเครื่องแตงกายอยางระบํา
ศรีสัชเนี่ยคือพี่อวนนะทําเอามาจากระบําราวดิเตศวร  แลวผาท่ีมันนุงอะมันเป็นผาเหมือนลักษณะวา
ตองโรยชายมันเป็นผาแบบขยุย ๆ แลวมันก็โรยชายอยูตรงนี้  ปรากฏวาแกไดแพทเท้ิน  แกไดราน
ศุภชัยท่ีตัดเขาบอกวามันจะตองทํา  เขาก็เลยตัดใหมันสําเร็จ แตทีนี้เขาก็เลยมาแปลงไอตรงท่ีมันเป็น
ขางหนาท่ีวาเห็นผาท่ีมันเป็นอยางนี้อะ   ชุดนี้เส้ือผามากอน  แกก็เลยเอา พลีทเขามาแทรกเพราะวา  
ไอตัวนี้แหละ  แลวสังคโลกเราอะมันมาเหมือนกับวาเราโชวแลาย แตรูปแบบเส้ือผาเรายังไมไดคิด  
ไอสังคโลกเนี่ยบอกวามันโชวแลายแตเรายังไมไดคิดเลยนะวากระโปรงมันจะตองอะไรยังไง   มันคิดกอน
วาเราจะทําอะไร  หมายถึงวาสังคโลกเนี่ยเราจะเลนโดย  เราจะไมเป็นหัตถกรรม เราจะเป็นลายเสน  
แตตอนนี้เรายังเป็นศูนยแกันอยูวา เรายังไมรูวาเราจะเอาแนวไหน ถามีเนื้อรองอะ พูดถึงเราก็ไมไดทํากัน
นานแลวนะ  นอกจากงานอวยพรท่ัวไปก็จะมีเบญจรงคแเนี่ยท่ีวาเรื่องท่ีแตงตัวเบญจรงคแเนี่ยกอนหนา 
เรายังเถียงกันอยูดวยซ้ําวา เบญจรงคแมันมาเกิดทีหลังสังคโลก  สังคโลกอะแนนอนสุโขทัยมีเบญจรงคแ 
ไมแนใจวามันเกิดในสุโขทัยดวยซ้ํา แตเขาบอก วาเบญจรงคแมันไปดังอยูตรงภาคกลางนั่นก็คืออยุธยา 
มันไปดังอยูท่ีอยุธยา แตทีนี้พอมาทํามันมาเกิดอยูในแผนดินสุโขทัย แลวปาตอยก็บอกวา แกอยากให
แตงโจงกระเบน เราก็บอกวาถาเกิดอยุธยายังคิดดวยซ้ํามันนาจะนุงหนานางอยางนั้นดวยซ้ํา แตวาทีนี้
แกบอกวาใหเอามาแตงโจงกระเบนก็เลยอนุมานเอาวา ไอหัวนั่นเป็นจุก ไอตัวท่ีมันเป็นอยางนี้ มันเป็น
เสนขอบขวาง ๆ กับอันนี้ ๆ ไอโจงกระเบนมันก็กลายเป็นตูดถวย คือเขาออกไปในแนวนั้นก็เลยได
ออกมาเป็นเส้ือผา  ทารําตอนซุมตอนสุดทายเรายังเป็นรูปถวยเลยอะตอนจบ  แตเนื้อเพลงมาได
สวยงามมากเลยเน฿าะรอยเรียงแบบเพราะมาก  แตมันมีอยูจุดหนึ่งท่ีวาบรรพชนสรางไวในประเทศจีน
แตทีนี้แมปราณีมาดูผิดพลาด  แมปราณีเปล่ียนวามันเป็นของเราเป็นบรรพชนสรางในแผนดิน  พี่จําได
วาตอนท่ีเขาพูดไวตอนทําสังคโลกอะ  เบญจรงคแมาจากจีนอะ  สังคโลกก็มาจากจีนอะ แลวทีนี้แบบมัน
ถึงไดเอาทาโลมาเป็นทาเช่ือมไง  ท่ีวามันจะแปรแถวเป็นแถวเฉียงอะไรงี้ไปไงดีอะ  เราเอาทาไหนมา
ดีอะ มันถึงจะไปไดอะ  แตสังคโลกอะเราคอนเซ็ปเราคือเสนโคงดวย  ลายเสนอยางเดียว แลวก็ไอทา
แรกนั่นหนะเขาบอกวาเกล่ียดินอะ 
 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉัตรดา  ยิ้มแย้ม 

 ทีนี้พูดถึงเรื่องการแปรแถวอีกรอบหนึ่งก็คือ  เชน  ในทาสลับฟันปลา  เขาวงเล็ก  แลวก็จะมี
การสวนแถวสลับกันในวงหรือวาในทาท่ีเป็นแถวแลวก็มีการสลับ  สลับไปสลับมา  โดยตัวเองเนี่ยจะยึด
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หลักคนซายหนึ่งเป็นหลัก  ซายท่ี  1 แลวก็นับเวนชองไป คนท่ีถัดไป ๆ ๆ ๆ  ก็จะเป็นคนท่ีเขากอน 
หรือวาออกกอน คือการยึดเนี่ย จะยึดซาย 1 เป็นหลักนะคะ  ทีนี้ในการสวนแถวก็เชนกัน  สวนแถว  
ท้ังแผลง  ในการเคล่ือนตัวสวนแถวก็จะใหคนท่ีอยูดานซายเป็นคนสวนดานหนา  เมื่อกลับมาอีก     
ทางหนึ่ง  ก็จะใหคนท่ีอยูดานซายอีกสวนกลับ  ใชหลักซายเป็นหลัก  การต้ังซุมใหญในการจบเพลง   
ถาเป็นตองการท่ีจะใชซุมก็จะเพื่อความจะเป็นดวยความอลังการเพื่อ เห็นมิติก็แลวแตเนี่ย ในซุม      
สวนใหญก็จะเป็นรูปขาวหลามตัดคือมีคูหลัง  แลวก็มีคูหนา  แลวก็มีขาง ๆ บานออกไปนะคะ  ซึ่งขาว       
หลามตัดเนี่ยคูหลังก็จะเป็นคูท่ีส่ี  สวนคูท่ีอยูดานหนาก็จะเป็นคูท่ี 1 แตอยูแนวไหนไมรูแหละ  มันจะ
เป็นแนวนี้   เพราะวามันจะทําใหการแสดงดูมีมิติ  แลวก็อยูตรงกลางเวที  แลวก็ดูแลวมีความสมบูรณแ
กับเวทีอะคะนะคะ  นอกจากนั้นก็จะยึดหลักจารีตของนาฏศิลปอยางเชน  อยางท่ีพี่ติงบอกดึงครก    
ดึงสากอะคะ  เหมือนกับโขนเหมือนกัน  คนท่ีเป็นฝุายชนะจะอยูดานขวา  คนท่ีแพจะอยูดานซาย  ท้ังนี้
เนื่องจากวาจารีตเราก็คือ การเขาออกของเวทีก็คือ เราจะออกทางดานขวาและเขาดานซาย
เพราะฉะนั้นถาเกิดเป็นฝุายแพชนะการแสดงท่ีจะตองแพชนะเนี่ยการเขาเวทีคนอยูดานซายก็จะพุงเขา
ประตูเวทีไดเลยนั่นคือหลัก  แลวก็ตัวพระอยูซายตัวนางอยูขวาอะไรอยางงี้อะคะ  สวนถาเราตัวผูแสดง
กอนเชนการคิดในทารําอวยพร  ถวายพระพรอะไรอยางงี้  ถาเราเห็นตัวผูแสดงเห็นรูปรางผูแสดงเราก็
จะมีผลตอการคิดแถวเป็นอยางยิ่งก็คือรูปราง  ความสามารถพิเศษอยางเชนความออนตัว  อยากจะตอง
ใหเขายกตอตัว  คนท่ีเป็นฐานจะตองมีรูปรางใหญตองมีรูปรางใหญนะคะ  แลวก็บางทีก็มีเทคนิค 
อยางเชนโนราหแเนี่ย คนท่ีตัวออนท่ีสุดจะมาโชวแตรงไหน อะไรอยางงี้อะคะ ก็จะยึดหลักรูปรางของผู
แสดงเป็นสวนประกอบดวยคะ 
 
นางสาวเนตรทราย  ย่อยพรมราช 
 ของแฟตอเนื่องจากอันท่ีแลวนะคะ ก็ไอเดียเดียวกับครูโจครูฤทธิ์คะ  แลวก็อีกหลาย ๆ ทาน   
ก็คือ  การคิดรูปแบบการแปรแถวเนี่ย  กอนท่ีจะคิดทารํา  คิดแถว  คือตองเอาเพลงมาฟังกอนอยางท่ี
ครูโจบอกไว  คือตองมาศึกษาทําความเขาใจกับบทเพลงท่ีทางดานนักดนตรีคิด  ฉะนั้นกอนท่ีจะเริ่มตน
ทารําและคิดดนตรี  ครูทางดานดนตรีและครูละครเนี่ยอะคะควรจะมาจับเขาคุยกันเลยวากอนท่ีจะมา
สรางสรรคแงานเนี่ย  ตองมาคุยกันใหชัด ๆ เคลียรแ ๆ วาจะแตงเพลงไปในทางไหนเพราะถาคุยกันเคลียรแ
แลวเนี่ยการคิดแถวคิดทารําก็จะงายคิดเพลงก็จะงาย  ท้ังเพลงท้ังทารํามันก็จะตอเนื่องสมบูรณแแลวก็
กลมกลืนกัน  พอฟังเพลงเขาใจเรียบรอยแลว  ไดเพลงมาแลวอยางเขาใจ  การคิดทารํามันก็จะงายขึ้น 
โดยท่ีทาสวนใหญนะคะก็จะเป็นเอกลักษณแเฉพาะของสุโขทัยเหมือนเดิมแลวก็อาจจะมีเพิ่มสรางสรรคแ
ทาใหมโดยท่ีก็คงจะไมหลุดไปจากการแสดงของนาฏศิลปไทยมากนัก  ตองมีทาท่ีเป็นจุดเดนดวยนะคะ 
แลวก็อีกอยางหนึ่งเวลาคิดการแปรแถวเนี่ยเฉพาะครู ๆ เนี่ย  อยางท่ีครูรุงบอกวาตองดูรูปรางของของ
เด็กดวยนะคะ  ฉะนั้นถาจะคิดทารํา  ถาเป็นไปไดควรจะเอาเด็กแลวเลือกเด็กมาเลย แลวก็มาดูจุดไป
พรอม ๆ กันใหเด็กไดฝึกทํา มันจะไดงายข้ึนแลวแถวเนี่ยมันก็จะแปรไดงายข้ึนดวยคะ 
 
นายอโนทัย  ส้มอ่ า 
 ในการคิดงานแตละครั้งนะครับอยางแรกคืองบประมาณ  งบประมาณเลยเนี่ย  ถางบประมาณ
มีนอยความคิดก็จะไมกระจาง  แถวและเส้ือผาก็จะนอย  ทวงทํานองเพลงก็จะนอย  แตถางบประมาณ
เยอะ  ทุกอยางก็จะเยอะขึ้น ตามศักยภาพ  แลวในเรื่องของการสรางสรรคแแตละครั้งเนี่ยเราตอง
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คํานึงถึงการใชพื้นท่ี  เอกภาพของการแสดง  การใชพลัง  แลวก็ระบํา  ระบําเนี่ยอาจจะเป็นระบําหมู
หรือระบําเด่ียว  การเคล่ือนไหวเปล่ียนจุดยืน  ในรูปแบบของการแสดงเราอาจจะสรางสรรคแไดใน 
หลาย ๆ กรณีดวยกันโดยท่ียึดหนึ่งความแตกตาง  ความสอดคลอง  ความขัดแยง  ความสัมพันธแ    
หรือวาความกลมกลืนกัน  สามารถสรางไปไดในทุก ๆ หัวขอแลวแตผูสรางผลงานจะนําผลงานนี้ออกมา
ในลักษณะใดและส่ือใหผูชมหรือผูรวมงานท่ีชวยกันคิดสรางสรรคแเนี่ย รวมวิจารณแ ดาทอกันบาง
เล็กนอย  เกิดความขัดแยงกันบาง  แตภาคนาฏศิลปไทยกับภาคดนตรีไทยของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
กม็ีความสามัคคีกันสามารถสรางสรรคแงานแสดงไดแมจะใชเวลาแคสองวันสามวัน  แตงบประมาณตอง
สําคัญสุด  การแสดงของสุโขทัยเนี่ยเราตองคิดใหสอดคลองกับแสงเสียงดวย เพราะเราจะนําไปใช
ประโยชนแ  
 
นางสาวรติพัทธ ์ ศิริพงษ์ 

 รอบสองนะคะ  พูดถึงเทคนิคการแปรแถวแลว  ตอจากของเดิมของตัวเองคือวา  ตอนแรกเรา
วางแพ็ทเทิรแน  วางกรอบแบบแผนเป็นภาพใหญ ๆ ไวแลวนะคะ  ทีนี้อาจารยแเกษรถามวาจากแถว
วงกลมจะไปส่ีเหล่ียมแลวกอนจะไปส่ีเหล่ียมเนี่ยจะไปยังไงอะไรอยางงี้นะคะก็คือวา  เมื่อเราวาง       
แพ็ทเทิรแนเป็นภาพใหญแลวเนี่ยขั้นตอนตอไปเราก็มาลงรายละเอียดใหมันแคบลงมานะคะ ก็คือวา 
อยางเชน  รูปแบบการแปรแถวเชนเป็นแถววงกลมแลวจะไปแถวปากพนังหรือวาแถววีกอนจะไป
วงกลมแลวไปปากพนังอะอาจจะไปไดเลยดูแลวละมุนผสมกลมกลืน  แตถาจากวงกลมแลวไปส่ีเหล่ียม
ซอนกัน อะไรแบบนี้อะคะ คือวาจากวงกลมแลวไปส่ีเหล่ียมภาพที่ดูออกมาเนี่ยกอนท่ีจะถึงส่ีเหล่ียมเนี่ย 
เราก็ควรจะหาทาเพิ่มหรือเปลา หรือวาควรจะหาแถวเพิ่มอีกสักหนึ่งแถว เพื่อใหมันเช่ือมโยงดูแลวผสม
กลมกลืนแลวสวยงามนะคะก็คือวาเราวางกรอบใหญแลว ๆ ทีนี้เราก็ลงรายละเอียดและนอกจากนี้    
นะคะเทคนิคท่ีสําคัญในเรื่องของรูปแบบการคิดแถวแลวเนี่ยอีกอยางหนึ่งท่ีเราตองคํานึกถึงก็คือวา    
เราตองดูรูปแบบการแสดงท่ีเราคิดดวยคือวาเชนรูปแบบการแสดงท่ีเราคิดเนี่ยถาเป็นแบบมาตรฐาน
หรือแบบอนุรักษแเนี่ยสวนใหญแลว ลักษณะการแปรแถวจะไมนิยมการแปรแถวท่ีมันมากนักนะคะ      
แตถามันเป็นรูปแบบหรือจุดประสงคแหรือคอนเทมเนี่ยสวนใหญแลวการแสดงรูปแบบนี้เนี่ยจะนิยมการ
แปรแถวท่ีหลากหลายและเยอะแยะไปหมดเลย  นั่นก็คือวาเป็นเทคนิคสําคัญท่ีเราควรคํานึงถึงในการ
สรางสรรคแงานเชนเดียวกันคะ 
 
รอบท่ี  3   
นางวัลยา  สุขภัฎ 

 การคิดเส้ือผาอะไรเนี่ย  บางครั้งสีท่ีเรากําหนดไวสวยงาม  แตบางครั้งเราตองแจงกับฝุายท่ีเขา
จัดการแสดงดวยอยางเชน  บางอยางเขาฉายไฟแลวทําใหสีเส้ือผาเราหมนหมองแลวเปล่ียนไมไดเป็นไป
ตามท่ีเราต้ังเปูาหมายไว  ความสวยมันก็ลดลงไง  ก็มีอยูหลายสิบปีแลวเน฿าะท่ีเคยไดไปญี่ปุุน ทีนี้เรา
แสดงจากอีกท่ีหนึ่งแสดงมา  เราแตงตัวต้ังแตเชาเราก็เลยถอดเส้ือผา เพราะวาเราจะตองเดินทางสาม
ช่ัวโมงกวาจะมาถึงท่ีใหมซึ่งเขาเป็นท่ีซอมใหญ เราจะเลนรุงขึ้นกันอีกวัน  ทีนี้เราก็ถอดชุดกันหมดแลว 
ทีนั้นแสงท่ีเขาใหมีเลเซอรแมีอะไรสวยมากอะทีนี้นาฏศิลปอื่นของประเทศอื่นอะเขาไมไดถอดเส้ือผาไง 
เขาก็ขึ้นเวทีปฺุบทางฝุายไฟเขาก็ฉายเขาก็รูวาเครื่องมันแวววาวอยางนี้ตองใชไฟยังไง  แตของเราเนี่ย  
เขาขอรองเลยเราขึ้นไปซอมชุดธรรมดาชวยแตงตัวหนอยเห฿อะ  เพราะวาเส้ือผาของประเทศไทยเนี่ยมัน
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แวววาวมากใหสีไมถูกเลย  เราใชเวลาประมาณ 5 นาทีอะแตงตัวกันท้ังโขนทั้งพวกระบําอะไร  เกลาผม
ไวมากอา  แตงปฺุบการฝุายไฟเขาก็เลยทําไฟใหไดสม  ก็คือเส้ือผาเราเนี่ยมันใหไฟไดยากมากถาไมเห็น
ของจริงอันนี้คือเวลาท่ีเราคิดชุดอะไรใหมันคิดท่ีวาเลนกลางวันก็สวยเลนกลางคืนก็สวย  เขาแสงไฟ     
ก็สวยโดยเฉพาะเนนแสง   มินิแสงเสียงหรือแสงเสียงใหญเราตองสวย  และสําหรับการประดิษฐแทารําท่ี
มีการถืออุปกรณแทารําท่ีเราตองถืออุปกรณแเนี่ยมันมีหลัก เชน  รํากฤษดาเน฿าะมันถือพานอะ  แตใน
บางครั้งในทารําเนี่ย  ตอนในทารําเราไมไดคิดถือพานมาต้ังแตตนอะ  ตอนคิดทารําเป็นทาจีบทาต้ังวง
ตาง ๆ พอมาถือพาน  บางครั้งเนี่ยตอนแรกเราถือมือซาย  บางครั้งในทารําไปเนี่ยก็อาจจะตองมีการ
เปล่ียนมาถือมือขวา  มีหลักการคือ ถือซายถือขวา สวนใหญจะตามเฉพาะหลัก  สวนมากจะขวา  ซาย
จะมีบางตามโอกาส  เหมือนดาบอะถาถือมือซาย เราก็จะไมถนัด  มันก็อาจจะบาดเราไดตองถือมือขวา  
แตมันมีจารีตอยางเชนอยางนี้ถืออาวุธถืออุปกรณแเอาหลักเดิมมา  แตถาเกิดอยางสมมติมือนี้  แตถาเกิด
เนตรทรายมันมาจากฝ่ังโนนเนี่ยมันจะมา  อยางเดียวมันก็จะท่ิมหัว  มันก็จะตองเปล่ียนมือเพื่อใหเกิด
ความสอดคลองกันหรือไมก็มือเดิม  แตวาอาจจะเป็นต้ังวงอะไรอยางนี้คือเวลาถืออุปกรณแอะ  ก็คือ
จะตองใหสอดคลองคือถือขวาเป็นหลัก  แตถืออุปกรณแก็จะตองคํานึงถึงทารํามาตรฐาน  ก็เหมือน    
โคมประทีปท่ีลาสุดก็ถือมือขวาถูกไหม แตพอถึงเวลาท่ีจะตองซอนแถวเป็นสองแถวก็อะแด฿บแอ฿บพลาย
เปล่ียนมือมาเป็นมือซาย  ซึ่งบางทีเราไมถนัดแตเราตองการใหมันแม็ทกัน  คือจะตองใหแม็ทกับแถวกับ
ทารําอยางนี้  อยางแนวคิดของเราคือสองคนจะตองชูเขาหากันตางคนตางขวาเป็นแถวตอนลึก  แตพอ
หลังจากท่ีเรามาประกอบแถวแลวมันจะตองอะแด฿บแอ฿บพลายมาเปล่ียน  สมมติเรามาจากมือขวา
พรอมกันแตพอเสร็จปฺุบ  รวมไมใหคนรูวาเรา   จะเปล่ียนรวมมือ  ถาอยางสมมติวาอยากใหเขาใน  
สมมติอยางนี้คูกันอยูถาอยากเขาในแอ฿บก็เปล่ียน แอ฿บมา อันนี้ก็จีบเนี่ย  ลวงไมใหคนรูดวยเวลาเปล่ียน  
และโดยท่ีพอหลังจากขางหลังก็จะซอนขึ้นมาอยางโคมประทีปไอเนตรทรายมันอยูมือซายใชไหม  พอ
รอดขึ้นมาปฺุบเนตรทรายก็จะแอบเปล่ียนมาเป็นมือขวาและเพื่อท่ีจะเดินออกแยกออกใหเป็นมือขวา  
มันตองสัมพันธแกับทาท่ีตอเนื่องสัมพันธแกับทาท่ีตอไป  เพราะทาตอไปมันเป็นสไลดแเทามือมันก็ตองเป็น
มือขวา  มันจะตองสัมพันธแกับทาท่ีตอเนื่อง   การเปล่ียนอุปกรณแก็ตองสัมพันธแกับทาท่ีตอเนื่องแลวก็
สัมพันธแกับในแถว  อุปกรณแ แถว เพลง ทารํา หัว อะไรเนี่ย  มันจะตองสัมพันธแกันหมด 
 
นางนิรมล  หาญทองกูล   

สรุปเลยวามันเป็นทฤษฏีธรรมชาติคือความสมดุล  ตองมีความสมดุลทุกอยาง  อีกอยางถาเป็น
การใชอาวุธ  ถามือทุกอยางเป็นการใชอาวุธจะใชมือขวาตลอด  ไมมีมือซาย แตสมมติวาใชธนูงี้   มือท่ี
ขวามันจะตองเป็นลูกศรใชไหม  มือซายมันจะตองเป็นตัวดาม เพื่อเหมาะมันเป็นความจริงอยูแลว 
เลียนแบบธรรมชาตินั่นแหละทุกอยาง  แตอุปกรณแท่ีไมใชอาวุธ อยางเชน  ตัวโคม ก็ใชไงตองถืองี้ไง  
มันเป็นตามหลักธรรมชาติของมนุษยแ แตอยางเชน กระทง  ถือตะคัน  ถือพัด  ถืออะไรอื่น ๆ เนี่ย  มัน
สามารถสลับเพื่อความเหมาะสม แตถาอาวุธเนี่ยมันตองถือหลักตามความเป็นจริง  ตามธรรมชาติของ
มนุษยแการใชอะไรอยางงี้  เขาเรียกจารีต  การเอาคมไมเขาหาตัวอะไรงี้นั่นก็คือจารีต  เชนเราถือดาบ
เนี่ยก็คือเราจะไมเอาคมดาบเขามาก็ตองเอาคมออกไปขางนอก  และอีกอยางเชน  ทาชักแปูงเนี่ยจีบมัน
เขาใชไหม  แตทีนี้ถาเรารําถืออาวุธปฺุบ เป็นชักแปูง เราก็ตองหักขอมือออกไปเอาคมงี้ไมได  คือสรุปวา
ทฤษฏีท่ีใชคือทฤษฏีธรรมชาติ  ทฤษฏีความสมดุล แลวอีกอันหนึ่ง  สรุปก็คือวาประสบการณแลวน ๆ 
ประสบการณแท่ีส่ังสมทางดานนาฏศิลป 
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นายฤทธิชัย  ฝั่งนาค 

 ไมเหลืออะไรแลวอะ มีนิดเดียวท่ีจะพูดก็คือ เออ ก็คือในการสรางสรรคแทารําเทคนิคอีกอยาง
หนึ่งก็คือ ทาท่ีเราสรางสรรคแขึ้นมาเนี่ย เราอาจจะไมไดใชทาท่ีอยูในทามาตรฐานในทาแมบทในเพลงชา
เพลงเร็ว  อาจจะเป็นทาท่ีเราคิดขึ้นมาใหมเนี่ย  เรามีโอกาสในการคิดเราคิดไดเสมอ แตวาทาท่ีเราคิด
ขึ้นมาใหมเนี่ยมันตองมีความหมายใกลเคียงมีความสัมพันธแกับชุดการแสดงท่ีเราสรางสรรคแขึ้นมานั้น 
และท่ีสําคัญคือเมื่อคิดทาใหมขึ้นมานั้นอะ เราตองมีขอมูลหรือวามีอะไรไปตอบใหคนท่ีเขาไมเขาใจวา 
ทําไมตองใชทานี้  คือตองมีอะไรท่ีไปอธิบายไดโปฺะเช฿ะชัดเจนนะครับ  อันนั้นเราก็จะโอเคนะครับ อีก
อยางหนึ่งก็คือทาท่ีคิดมาใหมเนี่ยมันตองส่ือความหมายไดชัดเจนดวย อยางเชนทานกบินเนี่ย บินก็คือ
ต้ังมือ กระพือปีก ตบขอมือลงเนี่ย  ถาเกิดเราจะคิดขึ้นใหมเนี่ยเป็นทานกบินอีกอยางหนึ่งเนี่ย  เราก็  
ทําไดเพราะวามันส่ือความหมายใกลกัน  แลวเราอธิบายใหเขาเขาใจได  อีกประการหนึ่งก็คือทาเนี่ยมัน
ตองสอดคลองกับชุดการแสดงท่ีเราคิดขึ้นมาใหมนั้น  เราตองเลือกทาใหเหมาะสมดวย การเลือกทาท่ี
สอดคลองกันก็จะนําพาใหทานั้นนะสอดคลองราบรื่น อยางเชน  สมมติเราทําระบําขึ้นมาใหมเนี่ย 
สมมติระบําท่ีเกี่ยวกับพื้นบานเก็บใบยาสูบอะไรพวกเนี่ย  แตเราใชทาใหญ ทาสอดสูง พรหมส่ีหนา
อะไรงี้  มันไปไมไดกับชุดการแสดงของเรา  เพราะฉะนั้นจริง ๆ เราตองเลือกตรงนี้ใหมันเหมาะสมดวย
นะครับ  สวนของการแปรแถวอีกอันหนึ่งท่ียังอยากจะพูดก็คือ  การแปรแถวเนี่ย  ปัจจุบันตองมอง
ออกเป็นสองอยางก็คือ แถวด้ังเดิมท่ีครูบาอาจารยแเราไดคิดไว ตัววี ตัวกลม แถวหนากระดานอะไรเนี่ย 
ท่ีเรารูจักกันแตปัจจุบันมีรูปแบบการแปรแถวขึ้นมาใหม  เชนในการสรางสรรคแในงานสรางสรรคแ  เชน
โมเดิลเขาจะมีกลเม็ดในการสรางสรรคแแถวและซุมไดอยางสวยงามเขาใชวุฒิอยางท่ีอาจารยแนิรมลพูดก็
คือเขามาผสม  ถาเกิดวาเราเอาแถวเกาท่ีเรารูจักดีอยูแลวเนี่ยมาลองมาผสมผสานกับรูปแบบแถวใหม  
ท่ีเขาไดคิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก็คิดวามันนาจะลงตัวมากขึ้นนะครับ  ท้ังนี้ท้ังนั้นก็ตองดูความละเอียดให
มันเรียบรอยขึ้นดวยนะครับก็จะทําใหงานสรางสรรคแเราดูดีขึ้น  
 
นางสาวเนตรทราย  ย่อยพรมราช 

ในเรื่องจํานวนผูแสดงนะคะ  ถาอยางสมมติวาชุดนี้ถาเราต้ังเปูาไววา จะสิบคนหรือสิบสองคน
จะชายลวนหรือหญิงลวนอะไรอยางนี้อะคะ ถึงเวลาแสดงจริง ๆ ไมจําเป็นจะตองตามพื้นท่ีขนาดไหน 
เราจะตองดูงานท่ีเราจะไปดวยวา  สมมติวาเวทีใหญไหม  ก็อาจจะเพิ่มคนจากท่ีเราฝึกซอมไวต้ังแตแรก 
อาจจะเป็นสิบส่ี  สิบหก แลวแตคะ แลวแตสถานท่ีท่ีเราจะไป แลวแตเวทีไมจําเป็นวาครั้งแรกเราจะเอา
แคนี้คน มันสามารถเพิ่มลดไดตามความเหมาะสมของแตละเวที  แตสวนใหญเราคิดเวทีระดับกลาง พูด
ถึงวาไปแลวมันมีสวนนะ เพราะวาแปดคนมันก็สามารถแปรแถวไดเยอะนะ  ระหวางหกกับแปดเนี่ย 
แปดคนจะแปรแถวไดเยอะกวาหก แลวก็สวยกวา  คือจํานวนผูแสดงเนี่ยมีผลตอการแปรแถวท่ีสวยงาม 
อยูท่ีจํานวนหกกับแปด  แปดถึงสิบสอง  ถาเกินสิบสองเด๋ียวมีปัญหาเรื่องไฟ  ชองไฟไมเทากัน (อ. เนตร
ทราย) งานสรางสรรคแนาฏศิลปสวนมากเรื่องจํานวนผูแสดงจะเลือกเป็นคู  ถาในลักษณะเลขค่ีก็คือวา
จะตองมีตัวเอกอยูตรงกลาง 

 
นางรัดใจ  ศิริพงษ์ 

 การใชเทา  เทาเนี่ยเป็นการนําไปสูแถวกับทารํา  การใชเทาหนึ่งก็คือทํานอง  แถวหนา
กระดานคุณจะไป เราก็ตองแตะไป หรือคุณจะสะดุดไป ๆ  ขึ้นอยูกับดนตรีกอน  จะย่ําก็ไดจะไสเทาเอา 
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ก็ได  แตวาสวนใหญแลวถาเป็นจังหวะนี้ เราจะไมไดสาด  ถาอยางคือตองศึกษาศาสตรแการใชเทาในการ
เรียนนาฏศิลปไทยท้ังหมดเลยวาเทามีการใชเทาอยางไรอะไรบาง  นาฏยศัพทแคําวาการใชกับเทาอะ    
มีเยอะมาก  เชน ย่ํา  ซอย  ย่ําซอย  เอาวาเป็นเทคนิคของการใชเทาคือวาจะตองอยูบนพื้นฐานของ
นาฏยศัพทแทุกตัวจบ การใชเทาเราตองดูท่ีความเหมาะสมกลมกลืนดวย  เพลงพาไป  เพลงพาเทาไป 
เทคนิคการใชเทา ไมใชแคทํานองเพลงเป็นหลักอยางเดียวนะ  คืออยูท่ีท่ีเราจะไปดวย อยากไปถึงเร็ว
อยากไปถึงชาคํานึงถึงการแปรแถวดวย  งาย ๆ ดูศรีสัช  กอนหนาท่ีมันจะปาดไปแลวก็ไปถึงอยางนี้
อะนะ  เมื่อกอนอยางนี้เคย ๆ เหมือนกับวามันไมทัน  คือจะตองคํานึงถึงการแปรแถวการเช่ือมทา  คือ
มันตองสัมพันธแกันหมด เส้ือผาหนาผม  

 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉัตรดา  ยิ้มแย้ม 

การใชเทาก็คือการนําไปสูการแปรแถว  สมมติแถวมันไกลมันก็ตองใชการวิ่งหรือการเคล่ือนตัว
เร็ว ๆ แตถาแถวมันแคสลับหนาหลังเนี่ยมันก็เคล่ือนตัวชา เชน  การเดิน  ย่ําเทาเดิน  คือการนําไปสู
การแปรแถว  เครื่องแตงกายก็มีผลกับการใชเทาเชนวิ่งไปแลวสไบจะไปพันกันระหวางไขวอยางนี้       
ก็จะไมวิ่ง  ถามวาวิ่งไดไหม  วิ่งได แตตองวิ่งแบบไมหมุนตัวเร็ว  ถาเป็นโจงกระเบนอา  โจงมันวิ่งงาย  
ก็ใชการวิ่งไดเพราะวาเครื่องแตงกายมันเอื้ออํานวยอยางนี้ใชไหม  อยางสมมติวายืนเครื่องพระนางเนี่ย 
เราก็จะไมวิ่งพันกันเยอะเพราะวามียอด  มีท้ังยอดเครื่องก็หนัก   มันตองสัมพันธแกันหมดอะ การคิดงาน
ของนาฏศิลปท่ีคิดขึ้นมาอะนะ ถาเกิดวาเราใสยอด หนึ่งเราจะตองคํานึงถึงความสงางามของพระราชา 
ของราชินี  ของเทวดา  นางฟูา  ส่ิงท่ีสูงศักด์ิ  แตถาเป็นชาวบานอยางนี้ มันก็จะสนุกสนานครึกครื้นได 
อยางเชน  สมมติวาจีนรัวจีนถอนหรือกฤษดาท่ีเราสไลคแเทา  มันหมายถึงการท่ีเทวดาคือเขาลอยอยูบน
ทองฟูา ซึ่งมนุษยแอะมันไมมีลอย  มนุษยแปกติมันมีแตการเดิน  การวิ่ง  การถอยหลัง  แตวาถาเป็น
เทวดานางฟูาเนี่ย  ก็คือการประ  ยก  กาว  ก็คือการเคล่ือนตัวอยางสงางาม  แลวก็การลองลอยอยูบน
อากาศ  เพราะฉะนั้นถาเกิดวาเป็น ไมไดเป็นเทวดานางฟูาเราจะไมใชการสไลดแเทาไปขาง ๆ นั่นคือการ
เล่ือนลอยเพื่ออยูบนทองฟูา บนสวรรคแ บนเมฆ คือการใชเทาก็จะตองใหส่ือความหมายเหมือนกับวา    
ผูแสดง  แสดงเป็นตัวอะไรดวย  การใชเทาเนี่ย  ผูแสดง ๆ เป็นตัวอะไรเนนมากเลยนะ  อยางเชน    
เป็นมา  โขยกแบบมา เป็นไกก็จะตองลงปลายเทา หนักเบา 

 
ครั้งท่ี  5 
รอบท่ี 1 
นายฤทธิชัย  ฝังนาค 

สําหรับเทคนิคในการออกแบบการแตงกาย การแตงหนา การทําผม ของการสรางสรรคแ
ทางดานนาฏศิลปเนี่ย ก็ในสวนตัวก็คิดวา อันนี้เป็นองคแประกอบท่ีสําคัญอีกสวนหนึ่งท่ีทําใหงาน
สรางสรรคแของเราออกมาดูมีคุณคามากขึ้นนะครับ งานนาฏศิลปตองยอมรับวาการแตงกายเส้ือผาหนา
ผมเป็นองคแประกอบท่ีสําคัญ ท่ีสามารถจะชวยในการดึงดูดใหคนอื่นมาสนใจงานของเรา ทีนี้ในการ
ออกแบบการแตงกาย เส้ือผาหนาผมของงานสรางสรรคแงานดานนาฏศิลปเนี่ย ผูสรางสรรคแเนี่ยจะตอง
ออกแบบงานเครื่องแตงกายใหมันสอดคลองนะครับ ตองสอดคลองกับชุดการแสดง ตรีมหรือ
จุดประสงคแหลักท่ีเราไดต้ังเอาไว ท่ีเราไดวางเอาไว เส้ือผาท่ีออกมาเนี่ย จะตองมีความแม็ทแลวก็
ใกลเคียงกับงานท่ีเราจะนําเสนอนะครับ เพราะวายิ่งเราออกแบบเครื่องแตงกายไดตรงคอนเซ็ปเทาไหร
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โอกาสท่ีงานของเราจะไปไดสูงเนี่ยก็มีโอกาสมากนะครับ เพราะฉะนั้นการใหความสอดคลองกันเกี่ยวกับ
การออกแบบเครื่องแตงกายกับชุดท่ีเราทําก็เป็นสวนสําคัญนะครับ  ทีนี้ในการออกแบบเนี่ยมันก็ตองมี
หลายสวนดวยกัน  เชน  สีสันของชุดไมวาจะเป็นเนื้อผาหรือวากรรมวิธีในการแตงกายเนี่ย  อันนี้ผูสราง
งานเนี่ยก็จะตองใสใจในรายละเอียดตรงนี้ดวย อยางเชน  สีท่ีเราไดเลือกมาในการทําชุดการแตงกาย   
ก็ตองดูวามันเขากับงานเราไดไหม  มันฉูดฉาดเกินไปไหมหรือวามันอึมครึมไปไหม  สีไหนท่ีสามารถ
นําพางานของเราไปสูสายตาของผูชมไดดีเนี่ย  อันนั้นก็จะเหมาะกับงานของเรา  ฉะนั้นผูสรางงานก็ตอง
เขาใจตรงนี้ดวยนะครับ  สวนของเส้ือผา  วัตถุดิบตาง ๆ ท่ีนํามาตัดเนี่ย  ในสวนตัวคิดวามันจะตองเป็น
วัตถุดิบท่ีคอนขางท่ีจะตองรวดเร็วในการใสนะครับ  มีราคาอยูในราคาท่ีไมสูงไมตํ่ามากเกินไป        
การใชงานงายนะครับ เลือกเนื้อผาท่ีแบบคอนขางท่ีจะโอเค ก็จะทําใหงานของเราในการออกแบบ
เครื่องแตงกายเป็นไปไดดวยดีนะครับ  ขอบคุณครับ 

  
นางลออ  น้อยวงศ์ 

เทคนิคการท่ีเรื่องเครื่องแตงกาย  แตงผม  แตงหนาเนี่ยนะคะ  ถาเราจะคิดชุดอะไรเนี่ย      
เราจะตองศึกษารายละเอียด  ในยุคในสมัยท่ีเราจะคิดเนี่ยนะคะใหลึกซึ้งใหถึงแกนแทของเคาเพื่อท่ีเรา
จะกําหนดวาการแตงกายในสมัยท่ีเราคิดมันเป็นยังไง ไมวาจะเป็นสีของเส้ือผา ไมวาจะเป็นทรงผม    
ไมวาจะเป็นอะไรใหมันเขากับยุคนั้นมากท่ีสุด  ในกรณีบางครั้งเนื้อผามันอาจจะไมมีอยางนั้น  บางครั้ง
เราก็อาจจะปรับเปล่ียนใหมันใกลเคียงท่ีสุด  เนื้อผาแลวก็สีนี่ก็สําคัญนะคะ และอีกอยางหนึ่งท่ีสําคัญ
ท่ีสุดก็คือแบบ แบบวาสมัยนั้นเคาแตงยังไง เราจะตองศึกษารายละเอียดท้ังหมดเนี่ย เพื่อท่ีใหเรามี
ขอบกพรองนอยท่ีสุดนะคะ ในเรื่องของทรงผมหรือการแตงหนาก็เชนกันนะคะ เราจะตองศึกษาวาใน
สมัยนั้น ทรงผมเป็นยังไง แมแตเครื่องประดับ แมแตดอกไมท่ีเรานํามาติดผมเนี่ย เราก็ตองศึกษา
รายละเอียดของพวกนี่ดวย วาสมัยนั้นดอกท่ีเราจะใชนั่นนะ สมัยนี้ดอกเรามีหรือเปลา ถาไมมีใกลเคียง
ของสมัยนั้น เราเอามาใชไดหรือเปลา เราจะตองคิดถึงรายละเอียดตรงนั้นดวยนะคะ การคิดสรางสรรคแ
ท้ังหมด ท้ังเรื่องเครื่องแตงกาย ท้ังเรื่องสีสันของเส้ือผา หนา ผม ถือเป็นรายละเอียด ถือเป็นขอสําคัญ
ของการคิดประดิษฐแสรางสรรคแเหมือนกันนะคะ  
 
นางนิรมล  หาญทองกูล 

ก็ขอเสริมรายละเอียดของครูเอ ท่ีพูดเมื่อกี้อะคะ คือนอกจากศึกษาแลว เอามาเทียบเคียงแลว
ในส่ิงท่ีเราหาได แลวก็ทําใหมันมีเหตุมีผลแลวก็สามารถท่ีจะตอบโจทยแ กับส่ิงท่ีมันเป็นอยู เคาเรียกอะไร 
มันเป็นตนแบบด้ังเดิมอยู อยางท่ีเห็นอะคะ ชุดของเทวีศรีสัชนาลัยอะคะ เดิมเลยคนท่ีเคาทําแบบนี่คือ 
พี่อวนรับเสด็จอะคะ ทําแบบชุดนี้ออกมา เคาบอกวาเอามาจากเทวรูปท่ีอยูในพิพิธภัณฑแ จําไดวาพี่อวน
กอนจะออกแบบตรงนี้เคยพูดใหฟังอยูเรื่อยนะคะ กรอกหูอยูเรื่อย ๆ นะคะ มีหนังสือ มีอะไรมาใหดู 
แลวจนพาไปดูรูปป้ัน ในรูปป้ันของเทวรูปองคแนั้น อยางนี้อะคะ การทรงกระโปรง จริง ๆ แลวมันคือการ
นุงผา แลวก็โรยชาย เคาเรียกอะไรอะ โรยเชิงขางหนามากระทบกันเฉย ๆ มันเหมือนผาแขกอะคะ 
เพราะวาเทวรูปนี่มันเป็นศิลปะที่มันนาจะมีตนแบบมาจากของอินเดีย ประมาณนั้นอะนะคะ ของศาสนา
ทางพราหมณแ ทางโนนอะ แลวแตละอยางท่ีเอาออกมา อยางไอตัวท่ีระบายขางหนาท่ีออกมาเนี่ย ก็
เหมือนกับผาท่ีมัดเอวไวแลวมันมี มันเป็นระบาย ๆ ท้ิงผาลงมาเฉย ๆ แตวาทรงกระโปรงก็ทําใหมันเป็น 
เขาเชฟ  เพราะวามันเป็นการเห็นบอด้ี  เห็นรูปรางของนางรําเรา ซึ่งเราจะโชวแ  ในสวนของในตัว     
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เทวรูปเองไมไดใสเส้ือ เราใชไทนแ เพราะวาตองการใหแนบเนื้อ ใหแทนการท่ีวาเทวรูปไมไดใสเส้ือ อยาง
ในทรงแมกระท่ังทรงศิราภรณแเอง ก็เอามาจากตรงนั้นเหมือนกัน  มีใบเทศ  มีการมวยขางหลัง คือตรงนี้
ลอกเลียนแบบมาหมดเลยจากเทวรูป แมกระท่ังรายละเอียดของสรอยเอี้ยว สรอยตัวเนี่ยอะคะ ไมใช
เป็นดอกตอกันเหมือนสมัยนั้น พี่อวนใหใชเป็นสรอยเอี้ยว คือหมายถึงเป็นโซลงมาเฉย ๆ เพราะบอกวา
ในสมัยนั้นใชเป็นเหมือนเชือก เหมือนอะไรท่ีมันไมมีลวดลาย กระท่ังลายท่ีปักรัดสะเอวนี่อะคะ ยังปัก
เป็นลายเชือกควั่นเลยอะคะ มันเหมือนวาเป็นลักษณะของเชือกท่ีมัดไว  นี่คือการเทียบเคียงมาใหเห็น  
สีก็ใชมวง  ใชชมพูเพราะวาในสมัยนั้นยอมดวยธรรมชาติ แตท่ีใชมันเป็นผาไหม เหมือน ๆ กับวามันหา
ไดในพื้นถิ่นนั้นคนทําเอง อยางท่ีจะเทียบเคียงใหเห็นอะคะ 

 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉัตรดา  ยิ้มแย้ม 

สําหรับการออกแบบทรงผมและการแตงกายก็คือ  ตองศึกษา  สืบคนขอมูลในส่ิงท่ีเราจะทํา   
ก็คือ ถามันเป็นระบําท่ีเกี่ยวกับทางประวัติศาสตรแ เราก็จะตองไปดูวา อยางท่ีอาจารยแลออ อาจารยแ
นิรมลวา ก็คือ ตองไปสืบจริง ๆ วาในสมัยนั้นเคาทําไร เคาเกลาผม หรือเคาปลอยผม เราก็จะมา
ออกแบบเครื่องแตงกายของเราใหสอดคลองกับหลักฐานท่ีไดคนพบ จากนั้นเราก็นํา มาลองทําดู 
อยางเชนมีอยูชุดหนึ่งก็คือ ระบําลีลาลายสังคโลก ซึ่งเราตองการท่ีจะส่ือสารถึง ตัวนกยูง นกยูงท่ีมีอยูใน
ลายนั้นดวย เราอยากจะเอาลายนกยูงมาประกอบเป็นผม  ซึ่งถาเราเกลาผมปกติ มันจะไมสามารถติด
นกยูงไปบนผมนั้นได จึงตองหาวิธีการท่ีจะทําใหผมดานบนเนี่ยแข็ง  เพื่อท่ีจะใหนกยูงเนี่ยต้ังขึ้นมาได
สามตัว  ตรงนี้ก็คือตองออกแบบเป็นพิเศษสําหรับดานบน ถาเราเกลาผมปกติซึ่งเราเคยเกลากันมา
ต้ังแตโบร่ําโบราณ  คือทรงอวยพรท่ีเราเรียกงาย ๆ ถาทําทรงนั้นจะทําใหบังนกยูง ก็จึงออกแบบใหมัน
ยุบลงมาขางหนายุบลงมา  สวนดานหลังทุยขึ้นเพื่อท่ีจะรับไอกอนท่ีมันจะแปะอยูดานบน ท่ีกลายเป็น
ผมมวยใหญ ๆ เพื่อเอานกยูงไปลอมมวยนั้น  นั่นก็คือส่ิงหนึ่ง  สวนเรื่องของศิราภรณแ  เครื่องประดับบน
ศีรษะท่ีเราเรียกวาศิราภรณแอันนั้นก็จะตองดูตามยศศักด์ิ ของส่ิงท่ีเราจะรํา อยางเชน ถาเป็น
พระมหากษัตริยแ ราชินีเนี่ย  จะใสอะไรเป็นยศเจาฟูาเจาแผนดินอะไรใสลักษณะไหน อยางเชน  ใสจรหู
ไหม  ใสรัดเกลาเปลว  รัดเกลายอด  คือเคามีช้ันของระดับยศอันนั้นอยูนะคะ สวนถาเราจะออกแบบ
ใหม ใหมเลย ซึ่งไมเคยมีปรากฏมากอน เราก็อยางท่ีบอกก็คือ  ตองศึกษาขอมูลเรื่องของเครื่องประดับ  
ก็ดูท่ีตรีม  ตรีมของส่ิงระบําท่ีเราสรางก็อยางเชน  สรอยคอ  เคาควรจะระยาไหม  มันก็ไมควร  ถาเป็น
สรอยท่ีเป็นชาวบานเคาจะใสอะไรมันก็ตองลดลง  ลดฐานะ  ลดความอลังการลง  มีสรอยตัวไหม  ก็
ตองสืบคนสืบดูอะนะคะ  

 
นางมัชฌนันทน ์ สืบสายจันทร์  

จากในการท่ีเราประดิษฐแชุดการแสดงนะคะ สวนประกอบท่ีสําคัญต้ังแตหัวจรดเทา เราก็ตอง
เริ่มต้ังแตการแตงหนา  ทําผม  เครื่องแตงกาย  ซึ่งจากตรงนี้เป็นสวนท่ีสําคัญ ทุก ๆ อยางเลยนะคะ 
เริ่มจากยุคสมัย  ถาสมมติวาเราจะคิดชุดใดชุดหนึ่ง  เราก็ตองใหรูลึกรูจริงขอมูลฐานขอมูล ถาเราได
เนื้อหาฐานขอมูลท่ีแนน ความผิดเพี้ยนของความเป็นมาของแตละชุด แตละยุคสมัย ก็จะไดเนื้อหาท่ี
ถูกตอง แลวพอเราประดิษฐแเส้ือผา เครื่องประดับ ก็จะไดตรงกับคอนเซ็ปยุคสมัยท่ีเราจะนํามาสวมใส
ของผูแสดงนะคะ  ไมใชเอาอันนี้ชุดนี้ควรจะสวมเส้ือผาแบบไหน  ยุคสมัยไหน  ถาเราทําผม  แตงหนา 
เส้ือผา  ใหมันไปในทิศทางเดียวกัน  ตรงนี้ก็จะเป็นสวนหนึ่งท่ีทําใหชุดการแสดงของเรามีจุดเดน  แลวก็
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เป็นเอกลักษณแของชุดการแสดงนั้น ๆ นะคะ แลวก็ท่ีสําคัญ คืออยางวัสดุท่ีใชประดิษฐแ คือ ณ เวลานั้น 
เราก็จะประดิษฐแตามชวงท่ีเคานิยมเหมือนตอนท่ีเราคิดประดิษฐแทารําลีลาลายสังคโลก เราก็จะวาดลาย
เสนลายไร  ซึ่งชวงนั้น ณ จังหวะนั้น เราไดชางท่ีวาด จากอาจารยแอยูท่ีอาชีวะ คือตรงนั้นเรานํามาปฺุบ 
มันเป็นอะไรท่ีใชเลยท่ีคอนเสร็ปท่ีเราต้ังวัตถุประสงคแ หรือวาตรีมของเราท่ีเราจะคิด แตพอหลังจากนี้
ปฺุบ นองคนนั้นก็ไมไดอยู พอเราจะประดิษฐแชุดตอไปปฺุบ เราก็จะเริ่มท่ีจะแปลง เริ่มท่ีจะกลาย อยาง
นอยก็คือ บุคลากรท่ีมีความชํานาญหรือเช่ียวชาญในเรื่องท่ีเราจะประดิษฐแ ไมวาจะเครื่องประดับหรือ
เครื่องแตงกาย ตรงนี้ คือตอไปเราก็ตองมองไปอีกไกล ๆ แลวก็แตละชุดของเราท่ีเราเคยประดิษฐแมา 
ตรงนี้จากเทาท่ีประสบการณแท่ีของวิทยาลัยเราไดประดิษฐแขึ้นมา ตอนแรกเราจะประดิษฐแกันนุงอะไรให
อลังการ ท่ีจะวิลิศมาหรา แลวจะความละเอียดออน ความเรียบรอย หลังจากนั้น การใชงานหรือวา
โอกาสท่ีเรานําไปใชมันก็จะไมได ดวยเวลาหรือดวยชวงท่ีเราจะนําเสนอ มันก็อาจจะมีปัญหาบาง ตรงนี้
เราก็เอาจุดดอยมาปรับใหมันดีขึ้น จากท่ีนุงยาก ๆ สลับซับซอนจากระยิบระยาแลวก็ 
 
รอบท่ี 2 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉัตรดา  ยิ้มแย้ม 

สําหรับเมื่อกี้ท่ีคางอยูก็คือ เรื่องของเครื่องประดับ เครื่องประดับก็คือ อยางท่ีบอกไวในทายก็
คือ ไดดูตรีมนส่ิงท่ีเรากําหนดไวนะคะ คืออยางสรอยคอ ตางหู ก็ดูฐานะของการแสดง ฐานะของตัว
ละคร ตัวระบําท่ีเราจะสราง ชาวบาน นางใน พระมหากษัตริยแ อะไรงี้ หรือเจาฟู าเจาแผนดิน  เคามี
สรอยตัวไหม  สรอยตัว  ถาเป็นชาวบานกับคนในราชสํานักมันก็ยอมจะแตกตางกัน  สวนเหนือ  กลาง 
อีสาน  ใต  สรอยตัว  หรือเครื่องประดับมันก็ยอมจะแตกตางกันเชนกัน  อยางเชน  ทางใตมีเศรษฐกิจท่ี
ดี เคามักจะใชเครื่องทอง ทางเหนือเงิน แรธาตุเงิน 
 
นายฤทธิชัย  ฝังนาค 

ของผมนะครับ ขออนุญาตตอจากเมื่อกี้ ท่ีพูดถึงเรื่องการออกแบบเครื่องแตงกายไวนะครับ ทีนี้
เทคนิคอีกอยางหนึ่งของผมในการออกแบบเครื่องแตงกายท่ีคิดวานาจะใชไดก็คือวา เมื่อเราดูงานท่ีเรา
สรางสรรคแออกมาแลวเนี่ย เราตองดูเกรดงานของเราดวยวา งานท่ีเราทําเนี่ย สมมติวางานสรางสรรคแ
ของเราเนี่ยท่ีเราจะสรางสรรคแขึ้นมาเนี่ย มันอยูในกลุมภูมิปัญญาพื้นบานหรือในกลุมราชสํานัก เมื่อเรา
จัดกลุมอยางนั้นไปแลวเนี่ย โอกาสในการท่ีจะสรางสรรคแเครื่องแตงกายหรือแมกระท่ังเครื่องประดับเนี่ย 
มันก็จะตีกรอบใหเราแคบเขามาอีกหนอยนึง แคบเขามาอีกหนอย เราก็สามารถคิดหรือสรางสรรคแการ
แตงกายหรือวาเครื่องประดับไดตรงโจทยแตรงนั้นไดมากขึ้น ครับอยางเชนเมื่อกี้ท่ีมีพี่ ท่ีพี่พูดวาตองดูยุค
ดูสมัยดวย อันนี้ก็ตองสําคัญนะครับ แตทีนี้วา เราดูยุคดูสมัยแลวเนี่ย เราจะไปเอาของโบราณมารอย
เปอรแเซ็นเลยไดไหม มันก็ไมไดใชไหม มันก็ตองบางสวนมันก็ตองปรุงแตงขึ้นไปใหมันรวมสมัยใหมันนา
ดึงดูดขึ้นมากขึ้น ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเทคนิคอีกขอนึงนะครับท่ีนาจะใชไดดีนะครับ แลวก็อีกอยางหนึ่ง ถาเกิด
วาผมไดสรางงานท่ีเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบาน หรือระบําท่ีเกี่ยวกับพื้นบาน ชนบท พื้นเมืองเนี่ย ผมคิด
วา ผมจะสรางสรรคแเครื่องประดับและเครื่องแตงกายท่ีวัตถุดิบมาจากธรรมชาติ จะทําใหงานเรามีคุณคา
แลวก็แม็ทกับงานเรามากขึ้น เชน อยางท่ีเราเคยเห็นระบําพัดใบพอของทางใต เคาก็มีการนําใบพอของ
ทางใตมาทําเน฿าะ แพรวาเคาก็ใชผาพื้นถิ่นแพรวาท่ีเคาทําเน฿าะ ปัจจุบันนี่ก็เห็นมีหลายชุดนะครับท่ี
นําเอาวัตถุธรรมชาติมาแปรรูป อยางเชน กะลา อยางท่ีเราเห็นวาไมมีคุณคาเลย แตวาเคามาทําใหม ทํา



เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หน้า 99 
 

มาเจียรเป็นสรอย ทํามาเป็นเข็มขัด ซึ่งมันก็เกเ มันก็เขาทาดี เพราะฉะนั้นก็ตองดู ดูตรงนี้ดวย ถาเกิดมัน
ออกมาแลวแม็ทกันมันก็จะทําใหงานเราเนี่ยดี ดีมากขึ้นนะครับ แลวก็ท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือ การ
สรางสรรคแตรงนี้ การแตงกายเนี่ย ไมวาจะเป็นการแตงกายหรือเครื่องประดับเนี่ย คือผูสรางเนี่ย จะตอง
ใสใจในทุกรายละเอียดนะครับ ไมใชวาฉาบฉวยวาหยิบอันนั้นมาก็เอา อันนี้มาก็เอาใส ๆ ไป ไมได ทีนี้
เมื่อคนท่ีเคามาดูงานเราอยางลึกซึ้งแลวเนี่ย มันจะทําใหงานเราดูไมมีคุณคาเลย อยางเชน ผม
ยกตัวอยางของการออกแบบเครื่องแตงกาย ศิราภรณแของโขนสมเด็จฯ เนี่ย เคาละเอียดมาก เมื่อมาดู
ใกล ๆ หรือมาดูกรรมวิธีจะเห็นเลยวาแตละช้ินกวาเคาจะไดมาเนี่ย มันมีคุณคามาก เพราะตรงนี้ถาเกิด
เราใสใจตรงนี้เนี่ยงานมันก็จะออกมาดีนะครับ เพราะฉะนั้นก็ตองดูตรงนี้ดวยครับ ขอบคุณครับ 

 
นางลออ  น้อยวงศ์ 

ตอจากเมื่อกี้เน฿าะ ของพี่ก็พูดถึงเรื่องเมื่อเราคิดสรางสรรคแเสร็จแลว  พูดถึงเรื่องเครื่องแตงกาย
ตาง ๆ แลวเรียบรอยแลว เราตองกําหนดถึงวัยของผูแสดงดวยเน฿าะวาการแสดงท่ีเราคิดเนี่ย  มันจะเป็น
หนุมสาววัยแรกเริ่ม หรือวาเป็นวัยไหน  ถาสมมติวาเราคิดแบบศิลปาชีพ  คิดแบบเอาภูมิปัญญาทองถิ่น
มานี่เน฿าะ  ยกตัวอยางเชน  เหมือนเราทําฟูอนทอซิ่นตีนจกของเราเนี่ย  มันจะมีชุดใหญกับชุดเล็ก    
แตถาชุดเล็กก็จะเป็นสาว ๆ แรกเริ่มเหมือนไมคอยมีฐานะเทาไหร  เราก็จะใสผาแถบใสไรปกติธรรมดา
นี่แหละ สรอยเครื่องประดับเราก็จะใชเหมือนกับงาหรือกระดูกอะไรประมาณนี้แหละมาแทน พอวัยท่ี
สาวขึ้นมาท่ีเราจะรื่นเริงสวยงามเนี่ย  เส้ือผาเคาก็จะงามขึ้น  สวยขึ้น  เครื่องประดับก็จะดูดีขึ้น  
เหมือนกับเป็นสาวรื่นเริง  เหมือนกับไปงานรื่นเริงเนี่ย แตพอชุดเล็กเราเนี่ย เป็นกลุมท่ีเหมือนกับเพิ่งเริ่ม
คิดประดิษฐแ  เคาเรียกไร  วิธีการ  กรรมวิธีท่ีเราจะทํางานเนี่ย  มันก็ไมสวยงามเทาไหร  เมื่อเราทําอะไร
เสร็จเรียบรอยแลว เส้ือผาเราเสร็จเรียบรอยแลว เพราะฉะนั้นมันตองสวยงามท้ังหนาผม เครื่องแตงกาย
และเครื่องประดับ  คนสมัยแตกอนวาเคานิยมอะไร  อยางของท่ีเราคิดทอซิ่นเนี่ย  คนสมัยศรีสัช  เคา
นิยมทองใชไหมคะ  เราก็จะใสเครื่องประดับเป็นทองหมด  แตอาจจะเป็นทองจริง ทองชุบ ทองสัมฤทธิ์ 
อะไรก็แลวแตเราเอาใหคลายท่ีสุดนะคะ ทีนี้ในเรื่องของรายละเอียดอื่น ๆ เนี่ย กําหนดรายละเอียด   
อื่น ๆ เราก็จะตองมาดูวาสมัยสุโขทัยของเราสมัยศรีสัชนั่นหนะท่ีเคาประดิษฐแเครื่องทองของเคามันมี
ลายอะไรบาง ถามวาเราจะเอาทองจริง ๆ มาทําไดไหม ไมได เราก็ทําใหคลายใหมันคลายท่ีสุด  แตลาย
พวกลายพวกอะไร เราก็จะตองนํามาเลียนแบบนะคะ เหมือนชุดหลังสุดท่ีเราคิดขาวตอกพระรวง เราก็มี
การคิดนําเอาขาวตอกพระรวงมาทําเป็นเครื่องประดับ ใหมันเป็นสีดํา เนนสีดําเขาไว ถาถามวามันเป็น
ขาวตอกจริงหรือเปลา เราก็ไมแนใจ แตทําใหมันคลายคลึงท่ีสุด สวนรายละเอียดพวกนี่ เราก็ตอง
กําหนดรายละเอียดตาง ๆ ของเครื่องประดับสมัยนั้นนะ วาขาวตอกพระรวงเนี่ย รูปลักษณแของเคา   
จริง ๆ และเป็นรูปส่ีเหล่ียม หลังจากท่ีเราเอามาเจียรแลวจะเป็นรูปหลังเตา ก็ไดเป็นหยดน้ําก็ได แลวแต 
เราก็คิดสรางสรรคแของเราขึ้นมาเอง แตท้ังนี้ท้ังนั้นแลว  เรานาจะสัมพันธแกันอะคะ ความสัมพันธแวา
ต้ังแตเครื่องประดับ ผม หนา แลวก็สีสันของเส้ือผา มันนาจะกลมกลืนกัน มันนาจะแม็ทกัน  ไมใชวา
เส้ือสีหนึ่ง  ผานุงก็ไปอีกสีหนึ่งและการแตงหนาเราก็ตองแตงแบบใหมันดูเนียนท่ีสุด   ไมใชแตงแบบ
เฉ่ียวๆใชไหมคะ ผมก็เหมือนกัน  ถามวาเครื่องประดับศีรษะเราจะมีไหม  ถามีเราจะใชดอกไมหรือเป็น
ศิลา 
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นางนิรมล  หาญทองกูล  

ก็จะตอเรื่องนี่อะคะ  เมื่อกี้พูดคางอยูเรื่องการยกตัวอยาง  เรื่องการสรางชุด  เครื่องประดับ
หรือศิราภรณแอะไรตาง ๆ ของศรีสัชนาลัย  มันดวยสี  ทําไมถึงเลือกสีมวง  พี่อวนบอกวา  สีมวงมัน
เหมือนสีท่ียอมธรรมชาติและก็ใกลเคียงสุด  คือมันออกสีทึม ๆ สมัยกอนนี่ใชธรรมชาติเป็นตัวยอม      
ก็คือ  มันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ใหมันงายข้ึน  แตไอท่ีกันโปฺบาง  หรือใหมันเป็นตัวแทนก็คือแทรกพีช
ไปเพื่อท่ีสะดวกในการเคล่ือนไหว ในการท่ีจะรํา ทีนี้มีอยูอันนึงท่ีมีการเปล่ียนแปลง ยุคแรกเลยท่ีเราใช 
ชุดแรกเลยท่ีใชก็คือกรองคอ  ตัวนี่อะคะ  ตัวนี้จะเป็นช้ินเดียว  เป็นแผนเดียวแลวติดกันเป็นปื้นเลย 
แลวก็ทําเป็นรูปคอ  ทีนี้ก็ปรากฏวามันก็ไมสะดวกอะ  ไมสะดวกในการท่ีจะรํา  พอเคล่ือนไหวเสร็จมันก็
กระโดดขึ้นกระโดดลงเพราะวามันไมมีขอตอ เคาก็เลยมาเปล่ียนเป็นขอตอแบบนี้ใหมันนาบไป 
เพราะฉะนั้นเวลาเรายกแขนทําทาอะไรอยางนี้  อันนี้บางทีความท่ีวาเราเลียนแบบมาจากตนแบบบางที
มันก็ไมสะดวก มันก็ตองมีการมาปรับ  คอย ๆ ปรับกันไป  แลวอยางเชนสีของลีลาลายสังคโลก  ตอนท่ี
เราไปนําเสนอเนี่ย  เคยมีคนทวงวา  วาสีมันจืดไปไหมเวลามันขึ้นไฟหนะ เราใชสีเขียวไขกา  ฉะนั้นเรา
ตอบไดวา  ทําไมสีลีลาลายสังคโลกมันถึงไดออกมาเป็นสีเขียวออน ๆ ประมาณนั้น   เราบอกวาสีนี้คือ   
สีเขียวไขกา  ตอนท่ีเราทําอะนะ  เราอุตสาหแไปถึงแพรเพื่อท่ีจะใหเคายอมไลสีขึ้นไปจากเขียวเขมจน
มาถึงเขียวไลขึ้นมา แลวก็เป็นเขียวไขกาเป็นพื้นใหญตรงกลาง  มันคือสีของสังคโลกท่ีใชในสมัยกอนแลว
ก็ท่ีมีหลักฐานหาได  ทีนี้ถามวาพอถึงขึ้นบนเวทีเวลาไฟมันสองปั๊บเนี่ย  มันจะออกมาคลาย ๆ แบบโทน
ขาว ๆ แลวสีออน ซึ่งก็มีคนดูหรือวามีคนทวงมาวา  มันดูมันไมคอยโดดเดนเทาไหรบนเวที  นี่ก็คือ
อันหนึ่งท่ีบางทีเราตอบได แตวามันไมถูกใจ หรือมันไมเขาตา  พอเราอธิบายไดในเชิงของงานวิชาการใน
เชิงวิจัยวา เราทําเพราะวาของเดิมเคาเป็นแบบนี้  ซึ่งเราก็ตอบไดก็เลยเงียบไปดวยเรื่องนี้   แตแลว
บังเอิญดวยชุดท่ีเราออกแบบของลีลาลายสังคโลกเหมือนกันเราทําเป็นกระโปรงบานเฉย ๆ ซึ่งมัน
เหมือนกระโปรงแม็กซี่  เหมือนกระโปรงราตรี  เหมือนชุดราตรี  เราก็บอกวาจริง ๆ แลวเรามี
จุดประสงคแเพื่อจะโชวแลาย  พอเวลาเราเขียนลายมันก็จะไดเห็น  เนี่ยอะคะนี่ก็คือมีการแอ฿บมา 

 
นางมัชฌนันทน ์ สืบสายจันทร์ 

ตอจากเมื่อกี้นะคะ  คือความชํานาญ  หรือความเช่ียวชาญในการวาดลวดลายลงไปใน
เครื่องประดับหรือวาการออกแบบแตละสวนประกอบของเครื่องประดับ  เครื่องแตงกายนะคะ  ตรงนี้
ถาชวงท่ีเราคิดประดิษฐแมันมีชางท่ีชํานาญการหรือเช่ียวชาญอยูตรงนี้  เราก็จะไดช้ินงานท่ีถูกใจและก็
เป็นเอกลักษณแของเราจริง ๆ พอหลังจากนั้น  เทาท่ีผานมาพอชุดแรกเราเริ่มใชงานเยอะ  ก็เริ่มเส่ือม  
ใชไหมคะ  การท่ีจะประดิษฐแชุดใหมขึ้นมาทดแทนชุดเกาท่ีเราใชงานจนไมไหวแลว อยางระบําศรีสัช
หรือลีลาลายสังคโลกเนี่ย  อยางการใชสีหรืออะไรมันก็เริ่มเพี้ยนไป  ก็จะทําใหชุดแตงกายของเราก็เริ่มท่ี
จะกลาย  ความเป็นเอกลักษณแหรือจุดเดนท่ีเราเคยตระหงาน  อยางชุดศรีสัชนี่เป็นท่ีเล่ืองลือเลยวา
สุโขทัยนี่ชุดเป็นท่ีประทับใจของพระเทพฯ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเรา  และมันเป็นจุดเดนท่ีไป
ตรงไหนเราก็ยิ้มหนาบาน แตหลังจากนั้นสีไทนแมันเริ่มเขมไป  หรือมันก็เริ่มขาดใชดวยความตรงนี้  มันก็
เป็นอุปสรรคอยางหนึ่งท่ีเราอนุรักษแไวซึ่งเป็นจุดเดนตรงนี้มันก็ตองกลายไป  ตองทําใจอยูท่ียุคสมัย 
เนื้อผาสีนี้มันก็ไมสามารถผลิตมาได  มันก็จะกลาย  อันนี้ก็คือปัญหาและจุดดอยอีกจุดหนึ่งท่ีเราเริ่มทํา
ใหชุดการแสดงของเราอาจจะเพี้ยนไปบาง หรือความโดดเดนหรือเอกลักษณแท่ีเราต้ังมั่นของเราไว  มันก็
จะกลายไปตามยุคสมัยนะคะ และอีกอยางหนึ่งเทาท่ีสังเกตแตละวิทยาลัยนาฏศิลป  แมแตของเราเอง 
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ชุดแตละชุดของเรา  ทุกชุดมันจะมีเอกลักษณแและความเป็นอัตลักษณแของแตละช้ินงานมันบงบอกถึง
การรวมพลังและก็เนื้อหาสาระท่ีมันเป็นเอกลักษณแและความมีจุดเดนตรงนี้มันก็จะทําให  พออยางแต
กอนเรื่องแถวสุโขทัยมาปฺุบตองมีทารําท่ีปาด  ตองปาดเขาเปล่ียนตําแหนงเปล่ียนแถว  หลังจากท่ีเราได
ไปเห็นของท่ีอื่น  การแปรแถวของเราก็เริ่มมีมากขึ้น  จากประสบการณแก็ชวยใหเราไดคิดช้ินงานได  
มากขึ้น 

 
รอบท่ี 3 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉัตรดา  ยิ้มแย้ม 

สําหรับการท่ีเราออกแบบเครื่องแตงกายมาแลว  จากการคุย  การสืบคนประวัติเนี่ย  ก็จะมี
การรางภาพ รางโคลงขึ้นมา  ใหมันเป็นเหมือนตุ฿กตาใหทุกคนเห็นภาพพจนแ  แลวก็จะมีการแกไขแบบ
ในสะเกด็นั้น  จากนั้นเราก็จะนํามาลองตัด  ลองหยิบผา  มาทําในส่ิงท่ีเราสะเก็ตท่ีเราคิดไว  อยางเชน 
ยกตัวอยาง  ระบํากําแพงเพชรบุรีศรีวิมลาศนแ  เราไปเห็นเทวรูปองคแหนึ่งซึ่งเป็นการนุงผาแบบแหวก ๆ 
ทุกคนเห็นแตดานหนาของเทวรูปนั้น  ซึ่งหลังของเทวรูปนั้นจะติดกับกําแพงไมมีใครสามารถเห็น
ดานหลังของเทวรูปได  ก็ใชวิธีการหลับตาแลวคลําไปหนาเทวรูปทีละคนแลวก็หลับตา  แลวก็เอื้อมมือ
ไปวาขางหลังของเทวรูปจะเป็นอยางไร  ภาพทุกภาพยี่สิบคน   คนทุกคนยี่สิบคนก็จะไปหลับตาคลํา ๆ 
ออกมา  แลวมันก็จะบอกวามันไมใชวิธีการนุงผาแบบวิธีการที่เราเห็นมากอน  ฉะนั้นจึงมาลองออกแบบ
การนุงผาใหมโดยการจับจีบขวางผาซะอยางนั้น  ซึ่งปกติในเดิมของโบราณมาจะเป็นการนุงตามแนวต้ัง
ของผา  แตระบํานี้  จากท่ีทุกคนไปจับเทวรูปองคแนั้นมาแลว  ทุกคนก็ขวางผาแลวก็จับจีบ  มันสองชาย
ผาแลวก็มาโอบผูแสดงแลวก็จับทวิสดานหลัง  เพราะทุกคนรูสึกวาดานหลังของเทวรูปจะเป็นแบบทวิส 
จะมีแนวไหล ๆ ลงมา  ก็มาออกแบบหลายครั้ง  ลองนุงหลายครั้ง  ลองเย็บกันหลายครั้ง  นุงแลวมันไม
สําเร็จก็ใชวิธีการเย็บเนา  จนสุดทายเนี่ยเกิดการชํานาญจึงไมตองมีการเย็บเนาอีกตอไป  พอหลังจาก
การท่ีเราออกแบบของเคาแลวเนี่ย  ก็ตองมาดูวาเราออกแบบไปแลวเนี่ย  ผูแสดงจะสามารถรําไดจริง ๆ 
ไหม  พอเย็บตรงนี้มันจะติดหรือเปลา  พอมันติดเราจะตองหาทางแกไขมันตอไป เรื่องของการใชงานอีก
เหมือนกัน  ถาเราออกแบบเครื่องประดับหรือเครื่องแตงกายท่ีสวยงามมากเลย  แตความคงทนไมมี 
ความแข็งแรงไมมี  ถาเราใชบอยมันก็ทําใหโอกาสตอไปเราจะใชไดนอยนะคะ  ศีรษะของระบําศรีสัชซึ่ง
เราคิดวาเราจะส่ือถึงเจดียแทรงพุมขาวบิณฑแ  ระฆังคว่ํา  แตพอมองไปปฺุบ  ศีรษะนั่นคือเห็นเลยเป็นเจดียแ
ไดเลย เห็นสวยงาม ฝรั่งเห็นก็คือส่ือสารไดถึงระบําศรีสัชไดเลยจริง ๆ ถึงมองเห็น เคาเป็นเจดียแจริง ๆ 
แตเราจะทํายังไงไมใหเจดียแกลายมาเป็นเจดียแอยูบนหัวเรา  กลายเป็นเครื่องประดับ  สวนใบเทศ        
ท่ีพี่อวนออกแบบมาตามหลังแลวพอมาใสจริง ๆ แลวมันเวอรแไป  มันก็ตองกดลงมา  คือตามหลักฐาน
เคามีใหเราเห็นแตใสแลวมันไมสวยเลยอะ  ทํายังไงเราตองหุบมันเขาไป  ยัดมัน  หุบเขาไปอะไรอยางนี้ 
สังคโลกจากครั้งท่ีไปพรีเซนท่ีนครศรีธรรมราช  จําไดวาไปดวยก็คือในทางนาฏศิลปบอกวาสีจืด  แต
ในทางของนักโบราณคดีบอกวาสมบูรณแมาก  เพราะวาสีสามารถส่ือใหเห็นถึงทุกอยางท่ีเราคิดเลย     
รํากลางคืนได   รํากลางวันได  รําบนเวทีได  รําบนท่ีแจงได  และก็คือส่ือถึงเคามองเห็นเราเป็นสังคโลก
เลย  แตวามันอาจจะขัดกับหลักนาฏศิลปวาสีมันออน  แตวาในทางโบราณคดีคนท่ีเห็นคนท่ีสะเก็ดภาพ 
คนวาดภาพเนี่ย  เคาบอกวานี่คือสังคโลก 
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นางมัชฌนันทน ์ สืบสายจันทร์ 

จากท่ีเราคิดเครื่องแตงกาย  เครื่องประดับ  ทรงผม  ตรงนี้เราก็ตองมองไปท่ีจุดท่ีวาผูท่ีจะสวม
ใสเครื่องประดับเครื่องแตงกายท่ีเราคิดมาเนี่ย  รูปรางสรีระเราตองใหสมดุลกัน ไมใชวาเราออกชุด
สําหรับคนท่ีรูปรางสูงโปรง  พอถึง ณ เวลานั้นไมมีก็เอาเต้ียตันมา  มันก็จะทําใหจุดเดนหรือเอกลักษณแ
ของชุดเนี่ยดอยไป  ตรงนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันซึ่งตอนท่ีออกแบบคือมองวาคนท่ีใสเนี่ย อยางศรีสัช    
สังคโลก  กําแพงเพชรนี่โชวแกันเต็มท่ีเลย  แตสุดทายมาถึง ณ เวลาท่ีประชากรของเราท่ีเรามีอยู       
มันเลือกไมได  คือเด็กรุนนั้นอาจจะเต้ียตันไปก็ทําใหความสงาและคุณคาของเครื่องประดับ  เครื่อง   
แตงกายมันก็จะดอยลงมา  ดวยความพรอมของประชากรของเราท่ีมีอยูท่ีจะใชงานในแตละยุคแตละ
สมัยนะคะ  ถาเราจะออกกึ่ง ๆ กลาง ๆ ไปปฺุบ  พอเด็กอีกรุนหนึ่ง  เด็กรุนใหมอยางนี้ อยางม. 3 เนี่ย 
สูงท้ังนั้นเลย  พอตอนนี้จะเอาไปรํามังคละ  รําประทีปทองท่ีใสโจงกระเบนเหมือนแบบยาวเป็นจ้ิงเหลน 
อยางหนูสูงแลวพอไปใสโจงกระเบน  มันก็อื้อหืมนะคะตรงนี้  แลวการใหสีสันของชุดมันก็มีสวนสําคัญ 
ถาเราเขาใจในความหมายหรือจุดของสีแตละสีเนี่ยวามันใหอารมณแไหนยังไงบางหรือความขลังของชุด 
อยางขาวตอกพระรวงของเรา  เราก็จะเนนออกท่ีสีขรึม ๆ เพื่อท่ีจะไดใชเป็นความเขมแข็งความ     
หนักแนน  มันจะส่ือใหคนท่ีไดเห็นไดชม  ไดรูความหมายของมันก็ชวยในการส่ือความหมายและความ
เป็นมาของการแสดงชุด ๆ นั้นไดนะคะ  อยางกําแพงเพชรก็ประมาณวาศิลาแรง  สีอิฐ  แตจริง ๆ แลว
เราอยากไดสีสมแบบอิฐ  แตดวยความจํากัดของวัสดุซึ่งเราคนหามันไมได  ขอจํากัดหลาย ๆ อยาง  การ
ใหสีหรือตรงนี้มันเป็นส่ิงท่ีเราส่ือใหผูชมไดรับรูวาความหมายของสีบอกอารมณแความเป็นมาของระบํา 
ชุด ๆ นั้น ชุดการแสดงแตละยุคสมัย เพื่อรอยเรียงออกมาได 

 
นายฤทธิชัย  ฝังนาค 

ขอเพิ่มเติม ขยายเติม นิด ๆ หนอย ๆ นะครับ จะไดชวยกันใหมันละเอียดขึ้น ในเรื่องของสีชุด
นะครับ หัวขอแรกเลยนะครับ ก็อยางท่ีพี่พูดหนะ ถูกแลวครับ คือเราก็ตองดูดวย ทีนี้วาการออกแบบสี
เส้ือผาการแตงกายเนี่ย ตองเขาใจวาในสมัยกอนเนี่ย ฟืนไฟ แสงเสียง มันไมคอยมี คนท่ีสรางงานตรงนี้
มาก็เอาสีใหมันฉูดฉาดวาคนดูไกลรอยเมตร เห็นก็ยังโอเค เขาใจนะครับ แตปัจจุบันนี้ในการสรางสรรคแ
งานเนี่ย ผมวาองคแประกอบในการจัดการแสดงแตละครั้งคอนขางจะพรอม เมื่อทุกอยางพรอมแลวเนี่ย
การออกแบบเครื่องแตงกายเนี่ย โดยเฉพาะสีสันเนี่ย ก็ตองดูใหมันซอรแฟลงจากอดีตแลว และตองให
มันแม็ทกับชุดการแสดงของเราท่ีสรางสรรคแนั้น ๆ ปัจจุบันนี้สีท่ีคอนขางจะไดรับการยอมรับมากท่ีสุด
เลยเนี่ย คอนขางจะเป็นสีท่ีออกแนวคลาสสิก คือ ไมฉูดฉาดหรือวาไมบางเกินไป อยูในระดับกึ่งกลาง
เนี่ย จะคอนขางท่ีจะเป็นท่ีนิยมนะครับ จะคลาสสิกเนี่ย ก็คือการเลือกสีเนี่ยก็คอนขางท่ีจะมีความสําคัญ
นะครับ ทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือ ในสวนของการออกแบบเส้ือผาออกมาเนี่ย ก็ตองดูดวยวา ทรวดทรงของผู
สวมใสเนี่ย ตองออกแบบมาใหพอดี เราก็พูดกันตรง ๆ เลยวา ออกแบบมาใหญไป ใสแลวมันเทอะทะ 
อันนี้มันก็ไมสะดวกในการรํา คนดูก็ไมคอยจะชอบ จะช่ืนชมสักเทาไหร เพราะฉะนั้นการสวมใสท่ีเขารูป
เขาทรงมันก็จะชวยใหงานเราดูสวยงามมากขึ้น แตก็อีกนะครับ ปัจจุบันในการสรางสรรคแง าน เรา
คอนขางท่ีจะแบบทําไซตแมาตรฐานมาดวยงบประมาณท่ีจํากัด ไซสแนี้ 8 ชุด ไซสนี้ 8 ชุด เพราะฉะนั้นก็
เป็นหนาท่ีของผูท่ีจะนําเสนอผลงานนั้น ๆ ท่ีตองคัดสรรผูแสดงใหมันแม็ทกับชุดตรงนั้นหนอย แตอีก
อยางหนึ่งก็คือ ในการออกแบบเส้ือผา ผาท่ีจะเอามานุงเนี่ย ถาเกิดเป็นไปได ถาเกิดเรามีการลงลวดลาย
ท่ีเขากับชุดท่ีเราคิดจะทําใหคนดูเขาใจงายยิ่งขึ้น อยางเชนสังคโลกของเราเนี่ยก็มีลวดลายมีอะไรใชไหม
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ครับ นําพาคนดูไปสูจุดประสงคแของเราไดงายเลยนะครับ แลวก็ในสวนของการแตงหนา ผูท่ีจะออกแบบ
การแตงหนาก็ตองดูวา หนาท่ีเราแตงออกมามันเป็นหนาอะไร หนาระบํา หนาโขน หนาละคร มันมี
จารีตในการแตงท่ีแตกตางกันอยูแลว เพราะฉะนั้นการเลือกใชใหถูกตองก็จะทําใหดียิ่งขึ้น 
 
นางลออ  น้อยวงศ์ 

ของพี่ก็จะเสริมเหมือนกันเน฿าะ เครื่องแตงกายหรือวาการแตงหนาของเราเนี่ย เมื่อเราคิดเสร็จ
แลวเรานาจะยอนกลับมาหาหลักความจริงอยางเชน  ทอซิ่นตีนจกของเราเนี่ย  เชน ขาวตอกพระรวง
เราเนี่ย การแตงกายของเราเนี่ย ทุกยุคทุกสมัยเราสามารถแตงเหมือนเดิมได สีสันเราสามารถเลือก     
ไดเลย  เพราะวาเรายอนกลับมาหาหลักความจริงเห็นไหมคะ แต ท่ีชุดท่ีมันมีก็คือ ชุดท่ีเรายกตัวอยาง 
อยางเมื่อกี้ อยางเชน ชุดสังคโลกเนี่ย มันเหมือนเราจินตนาการไง พอเราจินตนาการวาสีมันจะตองไล
จากสีออนมากลางมาเขม ลายผานั้นจริง ๆ แลวท่ีเราคิดไวเราจะตองตัดผากอน ตัดผาถุงกอนแลวคอย
ไปเพนลาย ปรากฏวามันไมไดมันไมทันเราก็ตอง ไปเพนทแกอนแลวก็ไปตัดชุด มันเหมือนกับจินตนาการ
ไง แลวมันก็ไมตอกันไมเช่ือมกัน แมแตหอยขางเนี่ย ถามวาจริง ๆ แลวมีไหม เราไมมี แตเราคิดวายุคนั้น
นะ มันมีหอยขาง  เราก็เอาหอยขางของสุโขทัยมาทํา ใชผาอะไรคะ แพรจีน ไหมแพรจีน มันเป็นเหมือน
จินตนาการไง  พอเราจะทําชุดท่ีสองมาเนี่ย มันก็ไมเหมือนของเดิมแลว แมแตลวดลายนั้นหนะ ท่ีเรา
วาดลวดลายของสังคโลก  ลายดอกเบญจมาศอะไรตาง ๆ ก็ไมไดแลว  เพราะวาคนวาดก็ไมอยูแลว  
ยายไปแลว สีเส้ือผาก็ยังไมเหมือนเดิมเลย ถามวาเครื่องประดับศีรษะเราเนี่ย นกยูงเคยมีตัวใหญ 1 ตัว 
แลวตัวเล็ก ตัวเล็ก ๆ สรุปแลวเหลือตัวเล็ก 3 ตัว แลวจะไมมีแลวดวย มันเหมือนกับเราจินตนาการ   
พอเราจินตนาการแลวมันก็ไมได  ถูกไหมคะ การคิดชุดสําคัญท่ีสุดวาตองยอนกลับมาหาหลักความจริง
วาหลักความจริงมัน ตอใหกี่ยุค ๆ หาปี สิบปี ยี่สิบปี เราตองแตงเหมือนเดิม มันจะเป็นเอกลักษณแของ
เราไง เหมือนกับวาอันนี้ เราคิดวามันยังคงเป็นเอกลักษณแอยู ก็คือพวกนี้ ไทนแเนี่ยสีมันไมไดแลว ถามวา
สวยไหม มันไมสวยมันดูเหมือนบานนอกอะ  มันไมคลาสสิคอะ มันแปรนไปหมดเลย แมแตกระโปรง
ศรีสัชอะ ถามวาสมัยแตกอนตองนุงเอวตํ่านะคะ ใตสะดือนะคะ  เพราะวาเราจะโชวแลวดลายของผู
แสดงนะคะ แตปัจจุบันนี้ เด็กเราเอวมันไมมีแลว สมัยแตกอนเนี่ยสะโพกเรา 35 เด๋ียวนี้เด็กเอว 35 เรา
ตัดเป็นอยางนี้  เด็กใสเป็นอยางนี้แลว มันก็เลยเหริน แลวก็แมแตอีทวิทเนี่ยมันก็ยังไมไดเหมือนเดิมแลว 
มันก็จะแข็ง ๆ บอกไมถูกแลว แตชุดทุกชุดท้ังนี้ท้ังนั้นเราก็ตองอิงจินตนาการเรานั่นแหละ  
 
นางนิรมล  หาญทองกูล 

มีวิธีการนุงผาของกําแพงเพชร  กําแพงเพชรที่รุงเลาใหฟังวาทุกคนไปคลําดูไอขางหลังอะ  ทีนี้
จริง ๆ แลวเนี่ย  ทุกคนคลําแตวาทุกคนก็ยังไมสรุปวามันเป็นอะไร  แตเราไดแบบจริง ๆ มาจากครู    
พิไลโฉม แบบตัวนี้ ครูพิไลโฉมแตง จําไดวาแตงไอแหมมอัจฉราตอนมาเลนนางเสือง  แสงเสียงท่ีนี่      
ครูพิไลโฉมแตงแบบนี้  เราเห็นครั้งแรก ในเมื่อพอเราคลําแลวมันก็ยังหาขอสรุปไมได วามันจะเป็น   
ยังไงแน แตวาตรงท่ีครูพิไรโฉมแตงตรงท่ีแหมมแตงอยูเป็นนางเสืองตรงนั้นอะ มันจะมีแบบวามันเป็น 
ริ้วไง   มันเป็นริ้ว ๆ ลงไง แตมันดูเหมือนขางหนามันใช  คืออยางของกําแพงเพชรอะ เรารูแหละ 
เหมือนชากังราว คือถาสืบหลักฐานจริง ๆ แลว  ประวัติศาสตรแทางสุโขทัย  กําแพงเพชร  ศรีสัช  เรายัง
เป็นผาริ้ว ๆ เป็นริมริ้ว ๆ ออกมา แตวาเรานึกไมออกวา  ไอทําใหผามันเป็นริ้วเนี่ยจะนุงยังไง  สุโขทัย
ของรุนของหมอมแผวก็จึงทําเป็นช้ัน ๆ เคาออกแบบใหเป็นช้ัน ๆ แลวถาเราออกแบบใหมันเป็นช้ัน ๆ 
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มันก็ไปซ้ําเคาแลวไง ทีนี้ก็เริ่มพอมาศรีสัชเราเนี่ย ทํายังไงใหมันเป็นริ้ว  ตามท่ีเราเห็นภาพ  ภาพมัน 
เป็นริ้ว  แตเราไมไดเห็นวาเคานุงยังไง เพราะวามันเป็นรูปปั้นเป็นไรมาแลวอยางนี้  เราก็จึงใหมันเป็น 
ริ้ว ๆ อยางนี้  พอถึงกําแพงเพชรก็เชนกัน ไมอยากใหซ้ําอยางนี้ ไมอยากใหซ้ําสุโขทัย  แตวาผาเราไปจับ
มามันก็ยังเป็นริ้ว ท้ังขางหนาขางหลัง  ขางหนาก็ริ้ว  ขางหลังก็ริ้ว  เพราะวาขางหลังไมใชเรียบถามัน
เป็นเรียบเราก็จะโอบผาเลย  แตนี่ขางหลังก็เป็นริ้ว  เพราะฉะนั้นวิธีการท่ีเมื่อเห็นวามันเป็นริ้ว  จะนุงผา
ยังไงใหมันเป็นริ้วหนา  ริ้วหลังเทานั้นเอง  เหมือนกันอยางศรีสัช  เห็นแตตรงนี้มันเป็นริ้วจริง ๆ ก็เห็น
เทวรูป  แตขางหลังเขาเรียบ  เราก็จึงไมมีขางหลังศรีสัชท่ีมันเป็นขยัก ๆ แตวาอยางของกําแพงเพชร  
จะนุงผาตามแบบของครูหรือเปลาไมรู  รูแตวาขางหลังเป็นริ้วแน ๆ เป็นริ้วลอยลงมาเนี่ยแน ๆ แตวามัน
เป็นปูนเป็น  ภาพปั้น  เราไมสามารถท่ีจะไปแกะของเขาออกมาได  จึงตองเลียนแบบหาวิธีการนุงผาให
ขางหลังเป็นริ้วได   เพราะอาจจะมีความคิดของเดิมวาเขาเคยทําอยางนี้  แลวก็มาจับใหมใหมันเป็นริ้ว
อยางนั้น  

 
ครั้งท่ี 6 
รอบท่ี 1 
อ. รัดใจ 
 พูดถึงการแสดงท่ีเราจะคิดสรางสรรคแขึ้นใหมเนี่ย  เราเคยพูดถึงเรื่องของภูมิหลังท่ีเราจะเอา
มาถึงตนแบบนะคะ แลวก็เราคุยถึงเรื่องจังหวะ  เรื่องแสงนะคะ  ท่ีในการแสดง วันนี้เราก็มาเนนอีก
ครั้งนึงนะคะ ในเรื่องของจังหวะเพลง  ปกติเนี่ยท่ีเราเห็นเพลงท่ัวไปเลยคะ ไมวาจะภาคไหนเราจะ
สังเกตวา  เขาจะออกมาชากอนแลวก็จะเร็วกลางเพลง  แลวก็จะจบดวยชา  ทีนี้ถาเรามีการคลีเอ็ทใหม
มันเป็นไปไดไหมคะวา  เราเราใจมาแลวก็มาตอนกลางก็มาชา  แตมันก็ไมเคยเห็นเน฿าะเพราะปกติ  มัน
ก็เหมือนการเยื้องยางออกมาในเรื่องของการจัดรูปแบบวาเราจะไปทางไหนของการบรรเลงเพลงอะคะ  
สมมติวาการแสดงของเราพูดถึงศิลปาชีพ  เราก็ตองออกมาวาเขาไปทําอะไรมา  อยางชุดของทอซิ่น   
ตีนจก เขาก็จะกลาวกันต้ังแตแรกเลยนะคะ  ในเรื่องของการเก็บไหม  เก็บฝูาย  การทอ แลวก็มารื่นเริง 
สนุกสนานกันตอนหลังวา  เส้ือผาท่ีเขาไดดัดแปลงไดประดิษฐแมาเนี่ย  มันสวยงามมาแบบนี้  ทีนี้จังหวะ
ใหมท่ีเราจะคิดเพลงของเรามาแบบนี้เนี่ยเราก็ตองดูวา  ของเราเนนอะไร 
 
นางลออ  น้อยวงศ์ 

 ก็ขอเสริมอาจารยแรัดใจนะคะ เมื่อกี้ท่ีพูดถึงรูปแบบการออกมา การทารํา การแปรแถวอะไร
เนี่ย เสริมจากอาจารยแรัดใจ แตท้ังนี้ท้ังนั้น ทารําเราเนี่ยก็จะยึดทางดนตรีเป็นหลัก 1 หอง มันก็จะมี 7 
จังหวะใชปฺะคะ ถาเราจะเปล่ียนครึ่งหนึ่ง ก็คือจังหวะท่ีส่ี  เราก็จะเปล่ียนเพลง   นอยครั้งท่ีเราจะลักไก  
หมายถึงวาลักจังหวะ  นอยครั้ง  นอยเพลงท่ีเราจะลักจังหวะ แตสวนมากเราก็จะนับตามจังหวะของ
ดนตรีนั่นแหละ คือ 1 หองมี 8 จังหวะ ตามนั้น สวนวาแตละทาเราอาจจะมี 16 จังหวะ  แลวแตกี่
จังหวะ  กี่หองของเพลงท่ีเคาแตงมาใหเรานั่นแหละ  เราก็จะยึดตามนั้นอยางเชน  ระบําเทวีศรีสัชนาลัย 
ของเราพอตอนหลัง   ตอนทาจบเรานับ   เรานับจนเกิดความเคยชิน   จนพอตอนหลังมาอาจารยแ
บัณฑิตบอกวาเราตองเพิ่มไปอีกครึ่งหนึ่งเพราะวามันจะจบทอนของเคาแลวถึงจะแทงมือเขาใชไหมคะ 
ทีนี้เราก็มาสะดุงขึ้นนั่นหนะ  ใหเด็กนับจังหวะ  แตพอเรามาคุยกับนักดนตรีอาจารยแบัณฑิตเคาก็มาซอม 
เคาก็มาบอกวาเราหนะผิดนะ  คุณตองเพิ่มไปอีก 4 จังหวะ  ใหมันหมดหองของเคา  ทีนี้ความท่ีวา   
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เรานับ  เราสะดุงขึ้น 12 เพราะตอนแรกเป็น 8 เราก็ตองเพิ่ม  เพื่อท่ีมันจะแทงมันก็จะหมดหองของเคา
พอดี  เราก็นับเอาตามความเคยชินของเราจริง ๆ มันก็ไมถูกเราก็ตองยึดของดนตรีเป็นหลักเน฿าะ  
 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉัตรดา  ยิ้มแย้ม 

ทาหลักเนี่ย ถาสังเกตความสัมพันธแของทาหลักกับดนตรีเนี่ย  ทาหลักจะอยูในทายหองท่ี 7 8 
แตระหวาง 1 – 6 จะเป็นทาเช่ือม ทีนี้ในความคิดของหนูก็คือ การใชทาเช่ือมเนี่ย  ระดับของมือเราเนี่ย 
หนูเอาทาเช่ือมท่ีเป็นมือเนี่ยนะในทาเช่ือมของมือเนี่ย  หรือทอนแขนดานบนเนี่ย  จะอยูในตําแหนงของ
ทาหลัก  เชน  เราจะเป็นทาต้ังวงบน  เราจะมวนจีบใหมันเป็นวงบน  ทอนแขนดานท่ีติดกับหัวไหล   
เราเนี่ย จะอยูในระดับวงบนจะไมมีการขยับจะยกขึ้นหรือวายกลง มันจะไปเฉพาะทอนแขนดานลางกับ
ปลายนิ้ว  เชน   ทาเฉิดฉิน  เฉิดฉินทาหลักของเขาเนี่ย  วงมือซายจะอยูระดับปากนะคะ  มือขวาจะอยู
เป็นวงเทิด  อันนื้คือทาหลัก  แตกอนท่ีมันจะเป็นเช่ือมเนี่ย มันจะตองเป็นทาท่ีวามือซายจีบเขาหาระดับ
ปากเนี่ยแหละ  แตพอเราพลิกมือปฺุบ   พอมวนขอมือไปปฺุบเนี่ยมันจะไปเฉพาะสวนดานลาง   แตอี 
ทอนบนมันจะไมมายกแลวก็ขึ้น  อันนี้นาฏศิลปเรียกวา  นาฏยศัพทแ  แตถามันพวกพื้นบานก็จะเป็น
พวกสาว ๆ มันก็จะเป็นทาธรรมชาติ 

 
นางสาวเนตรทราย  ย่อยพรมราช 

 ขอเสริมเรื่องของจังหวะอะคะ ท่ีครูเอบอกวาเราตองฟังดนตรีกอนอันดับแรกเลย คือถาดนตรี
เขาแตงมายังไงเราตองฟังไอเดียมันจะเกิดหลังจากท่ีตองฟังดนตรีแลว วาชวงนี้มันจะชา อุ฿ย ชา เราจะ
มาซอยเทา ถี่ ๆ ๆ อยางนี้มันก็ไมได มันก็ตอง  ขยั่นเทาใหย่ําใหตรงจังหวะ แตจะย่ําแบบ 1 2 3 ยก 
หรือวา 1 2 3 กระทุง อะไรงี้อะคะ มันก็ตองฟัง 1 จังหวะเลย  ตองฟังดนตรีอยางเดียวเลยคะ ถึงจะ
มีไอเดียการเกิดการย่ําเทาการใชเทา  แลวก็แยกอยางท่ีครูรุงบอกวาระบํามาตรฐานกับพื้นบานอะคะ 
อยางของอีสานอะเห็นชัดเพราะเขาจะกระโดดเขาจะอะไรมันจะชัด  อยางจังหวะละทามันก็เลยดู
เขมแข็งอยางกั๊บแก฿บอะคะ กั๊บแก฿บมวยโบราณอะไรอยางงี้ ท้ังท่ีดนตรีชาแตทําไมทารํามันเขมแข็ง
อะไรงี้อะคะ ดวยลักษณะการใชพลังดวยอะคะ บางทีการคิดทามันก็ตองดู ๆ ดวยวาของพื้นบานของแต
ละถิ่น แตของเรามันคอนขางจะทํายาก อาจจะไมเป็นอยางนั้น ของเราจะเนนหวาน ๆ  
 
นางสาวรติพัทธ์  ศิริพงษ์ 

การคิดทารําตองขึ้นอยูกับทํานองใชไหมคะ  ไมใชคิดทาอยางท่ีครูกาแฟบอก  แตพอมาฟัง
เพลงกลับเป็นเพลงทํานองท่ีมันหวานก็เลยไมเขากัน  เพราะฉะนั้นทํานองของเพลงเป็นหลักสําคัญ   คือ
เราก็จะตองยอนกลับไปวา เราก็ตองไปบอกจุดประสงคแใหกับนักดนตรี   อยางมังคละเภรีไงคะ  หนูรูมา
วาความเขมแข็งของกลอง เราก็สงเลยใหผูชายโชวแ   พวกเราก็จะอยูประกอบดานขางนะคะ  แลวก็
ดนตรีเขาก็ไดใจมาเลยคะ  มีหนาทับมีอะไรมาใหเขาแสดงทา 
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รอบท่ี 2  
นางรัดใจ  ศิริพงษ์ 

ในเรื่องของรํามาตรฐานหรือวาสรางสรรคแ แตถาเราคิดวามันเป็นมาตรฐานมันก็ตองออกมา
แบบหวาน ๆ นะคะ  อยางเพลงท่ีเราจะคิดใหม คือ  ระบําโกมุท  ซึ่งเราก็ไดฟังเพลง มันก็จะอิงมาจาก
ทางขอมนะคะเพราะวามีจังหวะหนาทับ  พอเพลงท่ีออกมามันเช่ืองชา แตวาในทารําท่ีออกมามันก็แข็ง  
คือเราไมไดมีมือไม  จะกดเอว  กดไหล  อาจจะมาแบบประเภทท่ีเป็นรูปป้ันมาเลยหรือวาอยางไรนะคะ  
แลวก็ชวงกลางเพลงก็จะเร็วขึ้น ก็จะเนนความสนุกสนานแลวก็เราใจกับผูชม  แลวในชวงทายก็จะเป็น
รําแบบชา ๆ แลวก็เขาไปสูขบวนของการจบเพลง  ถาเรามาคิดใหมวามันจะตองยึดแบบนี้ไหมนะคะ  
ถาเป็นระบําท่ีเกี่ยวกับศิลปาชีพเนี่ย มันก็จะเนนเรื่องการสนุกสนาน  ตอนทายก็จะเนนแบบรื่นเริง แต
ถาเป็นรําท่ีเป็นมาตรฐานมันก็เหมือนจะเป็นแบบฉบับ ตามชาไปหาเร็ว  

 
นางลออ  น้อยวงศ์ 

สวนการแปรแถวเนี่ย  มันก็จะมีหลากหลายมีหนากระดาน  แถวเฉียง  เฉียงไป  ทางไหน  แถว
เฉียง  แถวตอนลึก  แถวส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน  พอตอนจบมาเราก็จะเขาซุม สวนมากตอนจบเนี่ยเพลง
เขาซุมไมคอยจะมีหรอก  มันจะมีตอนจบ  ซุมเราจะเป็นยังไงละ ซุมกี่คน  ขางหนาจะกี่คน  แลวแถว
เรานะ  ความสวยงามของเรามันก็จะอยูท่ีการแปรแถว บางทีทารําเรามันก็ซ้ํา ๆ แลว ใชปฺะคะ แถว
สมมติวามันมี  8  คนอีกดานหนึ่งก็จะเป็นแถวเฉียง อีกดานหนึ่งก็จะเป็นส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนอะไรงี้  
ก็แลวแต  วาเราจะคิดยังไง ใหมันหลากหลาย  เพราะทารําเราก็มันก็หนีไมพนจากทาของแมบทใหญ  
ทาของระบําส่ีบทนะคะ  เพราะเราก็ไมรูจะจินตนาการอยางไงแลว ในการเคล่ือนแถวเราจะเก็บมือ   
เราจะไมเกะกะ  จะมีทาเช่ือม  ก็คือสมมติเราจะไปทากลางอัมพร  มันจะมีนอยครั้งท่ีเราจะไปทากลาง
อัมพรเลย  มันก็จะเกะกะใชไหมคะ  มันเป็นทาสูงอยางนี้  เราก็จะเก็บเป็นทานางนอนเป็นอะไรอยางนี้ 
เคล่ือนมือไป  เราก็จะเคล่ือนมือไปเพื่อนําไปสูทาตอไป  ไมจําเป็นวาจะตองเป็นทาอะไร  แตมือกับเทา
จะตองสัมพันธแกัน  เราก็ยึดหลักตามนาฏศิลปไทยเรานี่แหละก็คือทารําเราสวนมากเราก็เอามาจากของ
แมบทใหญ  ทารําระบําส่ีบทเป็นหลัก  แตสวนทาเช่ือมเราก็เอาในเพลงชาเพลงเร็วเหมือนท่ีบรมครูเขา
บอกใหเรานั่นแหละ  ทานก็บอกมาเราก็เอาตามนั้นนั่นแหละ  แตถาเป็นระบํามาตรฐานนะแตถาเป็น
ศิลปาชีพเราก็เอาความสะดวก  เราก็เอาตามอันนั้น  

 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉัตรดา  ยิ้มแย้ม 

เหมือนอยางเอายกตัวอยาง  อยางเชนท่ีเราทําขาวตอกพระรวง  คือครั้งนั้นนะท่ีเราคิด  เราคิด
วามันเป็นหิน  มันตองมีความแข็ง หินพอแตกออกมามันจะเป็นเหล่ียม เพราะฉะนั้นแถวเราจะเป็น
เหล่ียมท่ีเราเคยพูดไปเมื่อ 6 ครั้งท่ีแลว เราก็พูดมาแนวนี้ตลอด ทีนั้มันจะมีอยู ชวงหนึ่งท่ีเรามีความ
ตองการในการท่ีจะเปล่ียนเครื่องดนตรีแลวจําไดวาอาจารยแบางทาน  บอกวามันเป็นไปไมไดท่ีจะเอา
ดนตรีตอนแรกเราคุยกันถึงเรื่องกลอง  เพราะเราจะโชวแวาความหนักแนน  คือเราตองการความ     
หนักแนน  อยากใหเห็นวาผูชายท่ีจะมีความเขมแข็ง  ออกรบ  มีความฮึกเหิมอะไรอยางนี้อะ  ก็คือ
อยากไดใหญกวานั้น  ทีนี้มันตองกลาท่ีจะเส่ียงกลาท่ีจะตองเปล่ียนคือ  ในวงดนตรีนี้มันไมใชกลองทัด 
ทุกคนก็ระดมความคิดกันวามันควรจะเป็นกลองอะไร  ก็เสนอเป็นกลองทางเหนือ  กลองสะบัดชัย 
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กลองอะไรท่ีเขาตีตอนออกรบ  ตีตอนท่ีอยูในวัด อะไรอยางงี้อะ ทีนี้ทุกคนก็เสนอกลองนั้น กลองนี้ 
สุดทายมาจบท่ีกลองทัด   แตนักดนตรีในความขัดแยงในความถูกตองของวงมันผิดแนนอน  แตในเมื่อ
เราจะสรางสรรคแเราตองกลาท่ีจะแลก  กลาท่ีจะทําลองดูกอน  แตพอทําแลวมันกลายเป็นโอเค  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 ไมแบบไมดุดัน ไมเราใจมากอะไรงี้อะคะ แลวการเทาของเรา มันจะ
เรียบสมูทละมุมละไมกวา  แตมันก็จะสังเกตไดวา ก็คือการใชพลังของเราอะ  ใชนอยกวา  นอยกวาทาง
นครสวรรคแ กวาเถิดเทิง มันก็สังเกตจากดนตรีเหมือนกันนะ ดนตรีของเราอะ ทํานองหนาทับหรือวา
หนาจังหวะกลองเนี่ย เขาจะไม ปฺะ เพิ้ง มันจะไมรุนแรงรวดเร็ว 

  
นางสาวรติพัทธ์  ศิริพงษ์ 

ในการสรางสรรคแงานบางทีเรามีความคิดแปลกใหมอยากคิดใหมทําใหมแตท้ังนี่ท้ังนั้นก็ตอง
ยอนไปอีกอะคะวาวัตถุประสงคแของเราตองการอนุรักษแหรือสรางสรรคแ    แบบใหม   แลวอนุรักษแ  
อนุรักษแในยุคไหนตองทําความเขาใจใหเป็นเสนเดียวกันอะคะ  บางครั้งพอยึดยุคสมัยวาเป็นสมัยสุโขทัย
ก็จะตองมีเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตรแมาเป็นกรอบในการสรางงานท้ังของนาฏศิลปและของดนตรี  และ
ถึงเราสรางสรรคแแบบประยุกตแบวกอนุรักษแเรายึดทามาตรฐานเราดวย เราก็มีทามาตรฐานเรา        
พวกพรหมส่ีหนา  กลางอัมพร  จีบมวน  จีบโนนจีบนี่ พูดถึงเราไมเคยท้ิงนะ  เราอนุรักษแดวยนะ  
 
ครั้งท่ี  7 
รอบท่ี  1 
นางรัดใจ  ศิริพงษ์ 

 ท่ีวาอัตลักษณแของสุโขทัยนะคะเราเห็นอะ  ถาสมมติวาจํานวนคนเยอะอยางเบญจรงคแ  ทารํา
เราจะไมคอยเนนแถว  แตวาจุดสุดทายของไอนั่นก็คือรูปเบญจรงคแท่ีทําเป็นโถ  อยางกําแพงเพชรบุรี 
ศรีวิมลาศนแ  อันนี้จะทาเป็นทารําเป็นกําแพงเขยง  จะเป็นรูปพระยืนเขยง  คือเรียนแบบมาจากเทวรูป
เลยคะ  อันนี้ก็คืออัตลักษณแของเรา  ฉะนั้นถาระบําชุดใหมท่ีเราจะคิดมาเนี่ยพอเรารูขอมูลวามันเป็น
อะไรเราก็นาจะดึงมีเอกลักษณแเฉพาะของเราของระบํานั้นนะคะ  สวนใหญจะรูเลยวาเอออันนี้เป็น
กําแพงเพชรนะ  อันนี้เป็นลีลาลายสังคโลกอะไรอยางนี้นะคะ 
 
นางสาวเนตรทราย  ย่อยพรมราช 
 แลวถาตอไปอะคะ  ชุดใหมท่ีเราจะทําระบําโกมุทท่ีเราคิดกันวาจะทํานะคะ  อัตลักษณแโกมุท
ตอนนี้ยังไมลงตัววาโกมุทของเราจะเป็นดอกบัวหรือทรงพุมขาวบิณฑแ  ถาตรงนี้เราสมมติ  เราพุงเปูาไป
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ท่ีพุมขาวบิณฑแ  เราก็ระบําท่ีเราสรางสรรคแขึ้นอะ  การแปรแถว  ดวยทารํา  อาจจะมีการปรับใหเป็น
เหมือนทรงพุมขาวบิณฑแก็คือปรับใหมีอัตลักษณแไดคือ  หนึ่งคือเส้ือผากับทารําอะคะมันจะไดท้ังแถว 
เส้ือผา  ทารํา  มันจะไดเป็นอัตลักษณแเฉพาะของระบํานี้อะคะ ท่ีสําคัญตองรูจุดมุงหมายกอนวา 
จุดมุงหมายของเราชุดการแสดงนี้คืออะไรมันถึงจะทําไดอะคะ  ในอัตลักษณแของทารํา  เรื่องทารําก็
สําคัญ  การแปรแถวใหเป็นรูปราง  อัตลักษณแจะเกิดก็ตอเมื่อเรารูจุดมุงหมายของระบําชุดนั้น  แต    
อัตลักษณแของเรานะท่ีเราทํามาทุกรุนอะนะ   อัตลักษณแของเราเวลาเราประดิษฐแอะ  เทาท่ีผานมาเราจะ
ยึดอารยธรรมของดนตรีสุโขทัยเราใชไหมละอยางเชนดนตรีท่ีใชเราใชวงโบราณเป็นเครื่องดนตรีสมัย
สุโขทัย  ก็เหมือนกันอะ  มือ เพลงแรกที่เราคิดวามันเป็นอัตลักษณแของเราคือไอระบําศรีสัชท่ีเราทํามือ
เหมือนปรางคแหังสัสยะหัสตแอะ  คือเราทํามือเหมือนระบําสุโขทัย หมายถึงวาเอานิ้วหัวแมมือไปจรดกับ
ขอสุดทายของนิ้วชี้   
 
นางวัลยา  สุขภัฎ 

อัตลักษณแอีกตัวหนึ่งก็คือการทําเทาแบบเขมร  มันจะมีทาอยูในแบบเขมร เพราะวาของศรีสัช
มันมีมเหสี  แบบเขมรขอขยายความนิดหนึ่งคือ  ยืนตรงแลวก็เอาสนเทาแนบไปท่ีขอเทา  แลวมือก็ยัง
เป็นอัตลักษณแคือทํามือแบบสุโขทัย  ก็อัตลักษณแของเพลงท่ีเราประดิษฐแไง  ยึดพวกรูปปั้นเทวรูป  แบบ
เทวรูปของในวัดชางลอม  กําแพงรอบ  ตามกําแพง  มันมีกําแพงนะ  ใหรูวาเทาประมาณนี้  มือเป็นไง 
แลวก็อะไรอีกอะ  ระบําท่ีเป็นจินตนาการก็คือ  ระบําสังคโลกก็มีอัตลักษณแของเพลงก็คือ  เราจะเนน 
เนนลวดลายในการวาดถวยสังคโลก  ทีนี้ทารํามันก็จะออกมาตามลักษณะอยางเชน  ทานกบิน  แลวก็
จะมีทาใหรูวาเออทานกบินมันอยูในถวยสังคโลกนะ  ทาปลาวายน้ํามันก็จะมีทาอยู  ทานกยูง แลวก็  
ทาปลา  ปลาท่ีอยูรอบ ๆ ตรงจาน  อันนี้คืออัตลักษณแท่ีเราคิดขึ้นวาเออนี่เป็นลักษณะของสุโขทัยนะ 
อะไรอยางงี้  แลวก็รําขาวตอกพระรวง  ขาวตอกพระรวงนี่คือเราเนนความอยูยงคงกระพันถาเรา       
มีคลองแลวเราจะอยูยงคงกระพันใชไหม  ทาท่ีออกมาก็จะออกมาแบบตอสูเขมแข็งกัน  เป็นทาตอสู
ระหวางผูชายอันนี้คืออัตลักษณแของเพลงแตละเพลงท่ีเราคิดขึ้น  แลวมีระบําอะไรอีกอะ  ระบํา    
ประทีปทอง  อัตลักษณแคือ  อันนี้คือจุดมุงหมาย  จุดมุงหมายคือระบําประทีปทองเนี่ย  เราตองการบูชา
พระแมคงคา  เราก็จะตองมีส่ิงท่ีเราบังคับก็คือ  ตองมีการถืออุปกรณแกระทงสําหรับบูชาพระแมคงคา  
ทีนี้ทารําเนี่ย  ทารําอะไรก็แลวแตก็ใหมันสวยงาม  แตจะตองเนนวามือคุณเมื่อถืออุปกรณแแลวเนี่ย   
ตองถือตอนทุกทา  แตทารํามันจะเนนไปในสายน้ํา 

  
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉัตรดา  ยิ้มแย้ม 

สําหรับการสรางอัตลักษณแสําหรับระบําชุด ๆ หนึ่งเนี่ยมันจะตองสืบเนื่องมาจากหลักฐานท่ีเรา
คนพบ  เราจะตองมองใหเห็นใหไดวาในภาพนั้นนะ  คือถาเราสรางทารําขึ้นมาตามจินตนาการเนี่ย   
มันตองทําใหคนดูนึกถึงในส่ิงท่ีเราสราง  อยางเชนเมื่อคราวท่ีแลวท่ีเราพูดคางไวเรื่องของเมืองศรีสัชนา
ลัยวาฝรั่งคนหนึ่งเขามาดูแลวพูดวา  เมื่อเห็นระบําเทวีศรีสัชนาลัย ทําใหเขาเห็นอุทยานประวัติศาสตรแ
ศรีสัชนาลัยจริง ๆ 
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นายฤทธิชัย  ฝังนาค 

 ในสวนของผมนะครับ  ก็คือการกําหนดอัตลักษณแในชุดการแสดงสรางสรรคแเนี่ยท่ีเราจะ
สรางสรรคแในแตละชุดเนี่ย  อัตลักษณแก็ถือเป็นสวนสําคัญท่ีจะทําใหการแสดงเราเนี่ยชัดเจนขึ้น 
เพราะฉะนั้นส่ิงแรกเลยในการสรางสรรคแงานเนี่ยคือผูสรางสรรคแงานจะตองมีความรูแลวก็ตองเขาใจเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันวาอัตลักษณแคืออะไร  หาความหมายหาจุดยืนใหไดกอน  พอเรามีความรูในเรื่อง
ของอัตลักษณแใหชัดเจนแลวเนี่ยทุกคนมันก็จะออกมา  เพราะฉะนั้นตองมีความรูความเขาใจในเรื่อง
ของอัตลักษณแกอน  ในลําดับท่ีหนึ่งท่ีนี้มันจะเกิดไดเนี่ย  ในสวนตัวของผมนาจะมีออกมาจากท่ีสําคัญ
ประมาณสามส่ีประการดวยกันก็คือ  อัตลักษณแเนี่ย  มันจะออกมาจากวัตถุประสงคแหรือตรีม  หรือ   
คอนเซ็ป  ชุดสรางสรรคแท่ีเราจะสรางสรรคแขึ้นเนี่ย  อยางเชนศรีสัชของเราเนี่ย  อัตลักษณแชุดนี้ของเรา
เนี่ยชัดเจนมาก  คือมองแลวมันเห็นรูเลยวามันคือระบําศรีสัช  เชน  การใชมือ  การใชเทา ตลอดจน
การแตงกายท้ังเส้ือผาและศิราภรณแท่ีประดับเนี่ยพอมองชุดนี้มันก็คือระบําศรีสัช  แลวพอรายรําปฺุบเนี่ย 
มันก็เกิดความสวยงามนะครับ  แลวอัตลักษณแมันจะมาเกิดมาไดมันก็ตองหนึ่งมันตองมาจากหลักฐานท่ี
เราสืบคนดวย  อยางเชนศรีสัชท่ีเรามาเนี่ย  เรามีการสืบคนขอมูลท่ีมันชัดเจน  พอทําออกมาเป็นการ
แสดงปฺุบเนี่ยอัตลักษณแมันก็ตามออกมาเลยมันก็เลยเดนชัดขึ้นในชุดนี้   เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีสําคัญก็คือตรีม
ท่ีปรากฏหลักฐานตามท่ีเราศึกษานะครับ  แลวก็สองก็คืออัตลักษณแเนี่ยมันก็ออกมาจากส่ิงท่ีเราตองการ
จะส่ือ  เชน ระบําโคมประทีปของเราเนี่ยเราตองการจะส่ือถึงลีลาของการถือโคม  การโชวแความงาม
ของโคมเพราะฉะนั้นเมื่อมีการใชโคมในลักษณะตาง ๆ เนี่ย  พอมาดูแลวเนี่ย  มันก็เห็นเป็นอัตลักษณแ
ของชุดนี้วามันคือ  การใชโคมในลักษณะตาง ๆ เชนระบําประทีปทอง  การถือกระทงในลักษณะตาง ๆ 
เนี่ยมันก็ออกมาเป็นอัตลักษณแชัดเจน  นอกจากนี้เส้ือผาเนี่ยท่ีปรากฏตามมาเนี่ยมันก็มีสวนเสริมท่ีจะทํา
ใหอัตลักษณแของชุดนั้นชัดเจนขึ้น  ส่ิงท่ีเราจะส่ือเนี่ยสําคัญแลวก็มีสวน ไมวาจะเป็นอุปกรณแหรือวา
กระบวนทารํานอกจากนั้นอัตลักษณแมันจะออกมาไดอีกอยางหนึ่งก็คือมันตองมาจากทวงทํานองดวย  
ทวงทํานองดนตรีที่มาสรางสรรคแในงานของเราเนี่ยมีทวงทํานองดนตรีเนี่ยเป็นสวนท่ีจะกําหนดลีลาและ
ทารําของชุดสรางสรรคแท่ีเราจะสรางสรรคแขึ้นมาดวย  ถาเกิดวาเพลงท่ีสรางสรรคแมาเนี่ยมันเบาเรียบ  
แตทารําท่ีเราใสไปเนี่ยมันแรงมันก็ไมเห็นอัตลักษณแท่ีชัดเจนนะครับ นี่ก็คืออัตลักษณแท่ีผมเขาใจนะครับ
ท่ีจะออกมาในงานสรางสรรคแของเรา 
 
นายสมชาย  ยิ้มแย้ม 

ผมกําลังมองวาเมื่อกี้  อาจารยแฤทธิ์เขาใหความสําคัญของอัตลักษณแนะครับ แตผมมองวา     
อัตลักษณแเรานะเป็นหนึ่ง  วาเราคือใคร  ใครคือเรา  เราเขาใจใคร  ใครเขาใจเรา  แตอีศิลปะของ     
อัตลักษณแ  เราตองมาดูวาเอกลักษณแของแตละบุคคลมีความแตกตางกันนะครับอยางเชน  ทําไมเรา  
อัตลักษณแมาพูดถึงเอกลักษณแ  เพราะวาเอาการแตงทํานองเพลงเป็นหลัก  ถาคนไหนมีความชํานาญ
เฉพาะตัวศิลปินเหลานั้นก็จะออกมาอาทิเชน  อาจารยแบัณฑิตท่ีแตงเพลง  ครูสมุทรแตงเพลง  อาจารยแ
นิติแตงเพลงนี่คือเอกลักษณแ  แตอยางยึดอัตลักษณแ  อัตลักษณแคือกวางนะครับแตเอกลักษณแคือแคบ 
คือสวนหนึ่งของความสามารถสวนบุคคล  ถาใหอาจารยแนิติแตง อาจารยแนิติก็มีความชํานาญ
หลากหลาย แตหลัก ๆ ของอาจารยแนิติท่ีแตงเพลงโคมประทีปใชไหม เราจะเห็นจังหวะซึ่งมีความเป็น
เอกลักษณแมีความชํานาญของอาจารยแเชน  หนาทับชัด ๆ  เจง  แจว  อาจจะผสมกับปี่ระนาดซึ่งเป็น
รองมา  แตถาครูสมุทร อิงควระ ท่ีแตงเพลงลาวลําปาง  ทานก็จะใชเพลงลาวลําปาง  เอกลักษณแของ
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ทานคือระนาด  ระนาดก็จะเป็นส่ือในการดําเนินทํานอง นั่นคือเอกลักษณแของครูสมุทร  แตเอกลักษณแ
ของครูบรรเลงท่ีแตงเพลงประทีปทองก็จะเห็นวาทานก็จะไปทางเครื่องสายเป็นหลัก  พรอมกับระนาด
เบา ๆ พอมาทางอาจารยแบัณฑิต  ศรีบัว ก็จะเห็นชัดมากเห็นชัดวามีความเป็นเครื่องสายชัด  เอกลักษณแ
ของทานท่ีออกมาก็คือ ดนตรีท่ีเป็นเครื่องสาย  ความนุมความนวลนั่นคือเอกลักษณแของทานจะเป็น
ความเป็นเครื่องสายดนตรี  ฉะนั้นพอเรารูวาตนเองของผูแตงดนตรีนะครับ ความเป็นปัจเจกความเป็น
เอกลักษณแก็ใหเรารูวา พื้นถิ่น  พื้นบาน  พื้นอะไรก็จะบงบอกเป็นบุคลิกของเอกลักษณแและอัตลักษณแ  
พอมาในเรื่องของทารํา  เราจะเห็นวาทารํากระบวนการตาง ๆ ของครูนาฏศิลปสุโขทัยอะจะไมมีความ
แตกตางกันมากมายเพราะวาฐานมาจากมาตรฐานอยางนอย ๆ เพลงชา  เพลงเร็ว  เพลงแมบทเล็ก 
เพลงแมบทใหญ  เพลงแมทาตาง ๆ เหลานี้  มันเป็นฐานท่ีตายตัวและเป็นฐานฉบับท่ีคงท่ี  แตก็มี    
รากใหญอยูคงท่ีแตมีรากของศิลปะท่ีนาดูนาเล่ือมใสเอามากระจาย  จนเป็นสุโขทัยแหงราชธานีเรามา
อยูเมืองสุโขทัยเราไดยินเพลงสุโขทัยเราเห็นทาเอกลักษณแทานั่งทาเดินระบําสุโขทัยท่ีหมอมแผวแตง    
มาผสมกลมกลืนกับครูมนตรีท่ีทานเป็นคนกลางแตทานมีความรูดานประวัติศาสตรแดนตรีก็ออกมาเป็น
สุโขทัย พอเหลานี้เราก็รูตัวเองวาอัตลักษณแของเรา มันกวางมันใหญมันลึกแตเอกลักษณแของทุกคนมี
ความแตกตางใหเราเขาใจถึงทุกคนครับ เอาแคนี้ 

 
นางลออ น้อยวงศ์ 

 เอกลักษณแของเราคือทารําสวนมากมันจะมาจากแมทาเพลงแมบทใหญ ระบําส่ีบท 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
พยายามท่ีจะส่ือตามหลักฐานนั้น  อยางกะทานกยูงท่ีครูติงบอก คือทานี้เอามาจากไหนรูไหม มันมาจาก
ทาระบํานกยูงจีน ท่ีวาครูเอเคาเคยตอ เคาไดของมณฑลสิบสองปันนามาเลย เราก็เลยเอาตรงนั้นมาชวย
ผสม มันก็เลยออกเป็นทาท่ี แตถามวา ณ เวลานั้นถึงขนาดเอาของนกยูงจีนมาจีบก็ยังเป็นจีบ ยังตึงเลย 
เราก็ยังเต็มท่ีของเราอยู  ทาบินเราก็ยังสวยอยู 
 
นางนิรมล  หาญทองกูล  

อยางท่ีบอกอะคะวา  เทาท่ีพี่มองถึงอัตลักษณแของเพลงของพวกเรางานสรางสรรคแของ     
นาฏศิลปสุโขทัยมันจะเป็นอะไรท่ีต้ังแตเรื่องของดนตรีท่ีมันจะไมท้ิงแนวมันมีความรูสึกเหมือนวา 
เครื่องสายอะไรประมาณนั้น  พี่ไมเขาใจหรอกนะวามันเรียกวาวงอะไรอะนะ  แนวดนตรีที่มันออกมามัน
จะออกเป็นแนวเบา ๆ เหนือปนดวย  ก็อาจจะเป็นวัฒนธรรมท่ีเราไดมาดวย  เพราะวามันวงโบราณ
หรือวาวงเครื่องสายอะไรของพวกหนูอะ  ท่ีพี่ก็เรียกไมถูกแตฟังแลวมันจะออกมาในแนวนั้น  ตรงนี้พอ
เพลงมาในแนวนั้นอะ  ตอใหเราจะเอาเคาเรียกอะไรอะ  ความเป็นเขมร  หนาทับเขมรเขามาอะไร    
ตอมิอะไรมันก็ยังไมท้ิงแนวของเพลงอยูดี แลวก็อยางท่ีบอกอะคะ ของเรามันเป็นกึ่งเหนือกึ่งกลาง 
เพราะฉะนั้นความเป็นกลางของเราก็ยังฐานเรายังเยอะ 
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รอบท่ี  2 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉัตรดา  ยิ้มแย้ม 

การประดิษฐแทารําของพวกเราเนี่ยของสุโขทัย  นาฏศิลปสุโขทัยเนี่ย หนึ่งทารําจะเป็นทารํา
มาตรฐาน  สอง  สวนทารําท่ีจินตนาการเนี่ย ไมไดจินตนาการเองแตจินตนาการจากหลักฐานท่ีเห็น
ชัดเจน เชน จากหลักฐานทางประวัติศาสตรแ  ศิลาจารึก หรือหลักฐานการแสดงจริงของตางประเทศ
ของส่ิงท่ีมันเคยมีมา แลวก็มาผสมผสานกับเรากับทารําหลักของเรา  ก็ดูอยางไอทาท่ีบอกท่ีเราแกะ
ออกมาจากฐานพระพุทธรูปท่ีไอทาไหวหนาเส้ียวของเทวีศรีสัชจีบเรายังตองตึงเป็นละคร ส่ิงท่ีมันเป็นทา
ทุกอยาง  ทาท่ีไมเคยมีจารึกในประวัติศาสตรแนาฏศิลปมากอน  เป็นทาท่ีจินตนาการจาก   เราเนี่ย   
เป็นจินตนาการท่ีมาจากประวัติศาสตรแลวน ๆ ไมมีทาท่ีคิดเอง เชน ทาท่ีเขย งเทาเนี่ย มันมีทาแคทา
เดียว  แตเราก็คิดวาเราจะทําใหทานั้นเคล่ือนไหวไดอยางไร ก็จึงลองทําพยายามทํา แลวมันก็เลย
กลายเป็นเอกลักษณแ  อัตลักษณแไมมีชุดไหนทํามีชุดเราศรีสัชทําชุดเดียว หรือทารําโฟลแคแดนซแเนี่ย 
อยางเชน  มังคละ  ทอซิ่น  แบบบท  อะไรพวกนี้ก็คือตองเป็นมาตรฐานนาฏศิลปไทย 
 
นายสมชาย  ยิ้มแย้ม 

เอกลักษณแของเราอีกอยางหนึ่งเราจะมองเรื่องการแสดงท่ีเป็นศิลปาชีพกับการแสดงท่ีเป็น
โบราณคดี  เรื่องการแสดงท่ีเป็นศิลปะชีพการแสดงท่ีโบราณคดี  ถาเป็นการแสดงท่ีเป็นโบราณคดี  
สมมติเราเป็นศรีสัชขาวตอกพระรวงหรือแลวแต  เครื่องแตงกายถารวมเป็นมาตรฐานสุโขทัยแตเครื่อง
ศิราภรณแเรายังติดอยูท่ีงบประมาณยังไมเป็นไปตามเกมสแท่ีเราวางหมากหรือแนวคิด ของเราจริง ๆ  ทุก
คนดวยความเป็นศิลปินแตมันติดอยูท่ีองคแประกอบของงบประมาณในการสราง   ศิราภรณแเคลือบผมวา
เกือบทุกชุดการแสดงก็จะไปเบรคใหไดจินตนาการตามท่ีผูคิดเสนอสนองไดแคสวนหนึ่งไปกั้นดวยตัว
งบประมาณในการท่ีจะนําไปสูความคิดของครูผูคิดสรางสรรคแพอถึงอัตลักษณแสวนนี้อีกเพลงลาสุดท่ี
อาจารยแบงกฎแตงเพลงระบําโกมุทท่ีออกมา 3 เวอรแช่ัน จุดท้ัง 3 จุด อาจารยแบงกฎ  ยังไมจับจุดตัวเอง
ไดวาอาจารยแถนัดทางดานไหนอาจารยแบูรณาการเกง  บูรณาการหมายถึงวา เครื่องสาย ปี่ ทับ ระนาด 
แตถาอาจารยแทานอื่นก็จะบงบอกเห็นชัดเลยวาเอกลักษณแของอาจารยแถนัดแบบไหน  แตของอาจารยแบง
กฏยังไมเห็นเป็นการรวมอาจารยแทุกทานมาท่ีอาจารยแบงกฏหมดเลย สังเกตไหมวาหลากหลายจริง ๆ 
อาจารยแจะเนนดานไหนหลัก ๆ ตองเป็นระนาดเอกนะแตอาจารยแไมใชเนนระนาดเอก  อาจารยแ
ประสานประสมหมดเลยนั้นคือเอกลักษณแท่ีเป็นบูรณาการของอาจารยแ  

 
นางวัลยา  สุขภัฎ 

เอกลักษณแของเราเนี่ย เทาท่ีต้ังแตเราคิดมาเลยเนี่ย เราจะนํา คือบานเรามันเป็นแหลง      
อารยธรรมเลยอะเน฿าะ  เราก็จะไดเห็นแบบแผนท่ีเป็นวัฒนธรรมสวนใหญชุดเส้ือผาตาง ๆ ของระบํา 
เราเนี่ย จะเป็นลักษณะในราชสํานักซะสวนใหญ ต้ังแตเทวีศรีสัชมา กําแพงเพชรบุรีมา ก็จะเป็นเส้ือผา
การแตงกายเราจะเป็นในราชสํานัก นั่นก็ไมไดอะไรนะ คืออยางศรีสัชเราก็เอามาจากเทวรูปของ ใน
พิพิธภัณฑแ รูปเทวดานางฟูาอะไรนะ  เลียนแบบมาจากนั่น  แตของกําแพงเพชรเนี่ย เราก็ไปเห็นวัด
อะไรนะ วัดชางลอม  ชางของท่ีกําแพงเพชรเนี่ยเป็นชางทรง  นิ้วมือเคาเนี่ยใสแหวนทุกนิ้วอะ ใส   
กรองคอ  ใสตนแขน  ใสขอมือ  ใสรัดสะเอว  แบบเป็นราชสํานักหมดไง  เราก็เลยมาคิดวาเพลงมันเป็น
ทํานองไพเราะอยางนั้นนะ เราก็ควรจะแตงตัวเป็นราชสํานักนี่คือเอกลักษณแ  และเราตองการจะเนน
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ความเจริญรุงเรืองของเมืองกําแพงเพชรดวย  แตวาเอกลักษณแของเส้ือผามันก็จะตองยึดวา ในยุคนั้นนะ 
มันมีความเจริญรุงเรืองของอาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรอยุธยาตอนตนอยูเล็กนอยในกึ่ง ๆ แลวก็เป็น
อาณาจักรของเขมร ซึ่งมีสามวัฒนธรรม ฉะนั้นเราก็ตองหลอหลอมออกมาให เห็นเส้ือผาท่ีมีสาม
วัฒนธรรม เชน นุงผานะ นุงแบบเขมร ท่ีนุงผายกยาก ๆ นะ คือนุงแบบเขมร แลวใสกรองคอ ใสหัว   
ใสกระบังหนาอะไรนะ  ก็คือเอามาจากพวกเทวรูปรูปปั้นท่ีประดิษฐานอยูตามประตู  และนี่คือ
เอกลักษณแ  คือเราตองการจะเนนชุดท่ีเป็นราชสํานัก และแมแตระบําอะไรนะท่ีเราคือลาสุดคือ ระบํา
ขาวตอกพระรวงใชไหมคะ ท่ีจริงเส้ือผาเราจะเป็นแนวอื่นก็ไดนะ แตทีนี้เรา ขาวตอกพระรวงเราถือวา
เป็นของสูง ถามาประดับบนรางกายแลวมันจะเป็นของท่ีควรทรงคุณคาเราก็ไวสูง ๆ เราก็เลยคิดออกมา 
ชุดก็เป็นแนวเหมือนกับแนวราชสํานักอีกเน฿าะ  มีมวยผมแลวก็ทําเกี้ยวไวบนมวยผม ซึ่งมีเม็ดขาวตอก
พระรวงฝ่ังอยูบนเกี้ยวเน฿าะ แลวก็มีใสกรองคออีก อันนี้ท่ีวาระบําเราทําไมมีใสกรองคอเยอะ เพราะวา
ยุคสุโขทัยเคาแตงกายกันอยางนี้  มีกรองคอ  มีตนแขน  มีขอมือ  มีขอเทา  มีเข็มขัด  แลวเราก็เนนเอา
ขาวตอกพระรวงเนี่ย  ติดอยูในเครื่องประดับเหลานั้นดวย  ก็คือเป็นไปตามจุดประสงคแของเพลง 
อยางเชนขาวตอกพระรวงเราเนนตัวขาวตอกพระรวงใชไหมคะ เราก็ตองมีเอกลักษณแ 

 
นางสาวเนตรทราย  ย่อยพรมราช 
 งานสรางสรรคแคะ  ท่ีนี้สไตลแเพลงแลวก็สไตลแทารําเกือบทุกเพลงของเราจะสไตลแเดียวกันหมด
เลยคะ  นั่นคือเอกลักษณแของเราคะเราไมตองไปเปล่ียนตามคนอื่น  อยางของอีสานเคาก็มีมุมท่ี
สนุกสนานมีอะไรที่มัน นั่นคือเคาเอกลักษณแของเคาเหมือนกัน ฉะนั้นไมอยากใหของเราไปเปล่ียนตาม
คนอื่น  เพราะวาของเราเป็นอยางงี้ ตอนนี้ท่ัวประเทศหรือ     ท่ัวโลกเคาก็รูแลววาของสุโขทัยเนี่ยถาจะ
มาหางานหาชุดการแสดงของเราก็คือเป็นอยางงี้อะคะ  สไตลแเพลงหวาน ๆ รําสวย ๆ รําของเราเนี่ย มัน
ไมเหมือนท่ีอื่นนะคะมันเดน  แลวมันหวานตรงดนตรีแลวก็ดวยทารําแลว  ท่ีอยางศรีสัชเนี่ยเวลา
ยกตัวอยางทีไรก็ตองยกตัวอยางศรีสัช เพราะวาเห็นทาชัดสวย ดนตรีเพราะ ดวยทารํา  ดวยกระบวนทา
รํา  เรื่องแถว  เรื่องเส้ือผาหนาผม  เครื่องประดับทุกอยางมันกลืนกันหมดอะคะ  ก็เลยถาเกิดเราจะทํา
ชุดการแสดงตอไปเนี่ย คิดวาคุณครูทุกทานก็คงไมท้ิงความเป็นสุโขทัยตรงนี้แน ๆ อะคะ  เพราะวาถา
ดนตรีแตงมาชาเราจะไปรําเร็ววิ่งไปวิ่งมามันก็ไมใชของเราอะคะ นี่ก็คือจะเป็นอัตลักษณแท่ีครูฤทธิ์พูดไว
เกือบทุกอยางแลวนะคะ 
 
นางรัดใจ  ศิริพงษ์ 

สวนใหญชุดการแสดงเราเนี่ย ก็จะมีกรองคอ คือถาตามหลักเราเนี่ยการแสดง ชุดการแสดงท่ี
มันจะเป็นเส้ือทางประวัติศาสตรแเนี่ยมันจะเป็นกรองคอซะสวนใหญ แตเรื่องของตัวดานบนเนี่ยมักจะ
เปลือยอกเปลือยรางกาย สมัยกอนเนี่ยเคาเปลือยโดยการใชเกาะอก สีชมพูหรือสีเนื้ออะไรงี้ นั่นแสดงวา
เคาถอดเส้ือ แตพอดูยุคสมัยหลังเนี่ยรางกายก็เป็นไทนแ เปล่ียนจากเกาะอกเป็นไทนแ นั่นแสดงวาการ
แสดงชุดของเราเนี่ย มักจะตองถอดเส้ือหรือเปลือยอกดานบน ถาเป็นมนุษยแหรือวาเป็นเทวรูปอะไรงี้จะ
ถอด ยกเวนอยูสองชุด ก็คือ เบญจรงคแกับสังคโลก ซึ่งก็คือหมายความวา มันเป็นหัตถกรรมและผูแสดง
ในสองชุดนั้นหนะ มันไมใชมนุษยแ มันคือลายเสนกับเครื่องถวย แตถาส่ิงท่ีเป็นมนุษยแเนี่ยเปลือยอกทุก
ชุดแตเครื่องไหนท่ีมันจะมาบังรางกายเราก็ใชวิธีการบังดวยกรองคอในบางชุด และแสดงใหเห็นถึงวา
เด็กสุโขทัยหุนดี สวนใหญจะโชวแเชฟหมดเลย  แตเพลงเบญจรงคแเนี่ย มันเกิดในสมัยร. 9 ไง เหตุผลของ
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เรา อัตลักษณแของเรา เอกลักษณแของเรา คือเราไมใสกรองคอกับเกาะอก เพราะมันในยุคของการ
ประดิษฐแ มันมีลายในผา ในเส้ือดวย นั่นคือเนนตามจุดมุงหมายของระบํา นี่เพิ่งรูนะเนี่ย เราแกผากัน
หมดเลยเน฿าะ ทุกอยางอะ เพราะเราแตงแบบสุโขทัย  ถึงแมขาวตอกพระรวงก็ยังแคผาแถบ  แลวก็
ประทีปทองเราก็เกาะอก นี่เรานู฿ดกันนะเนี่ย  คือเราแตงแบบสมัยสุโขทัยไง เพราะดนตรีมันมาแบบ 
แนวนั้น  พอพูดไปพูดมาเนี่ยคืออัตลักษณแของเรา เป็นเรื่องการแตงกายนะ 

 
รอบท่ี  3 
นางวัลยา  สุขภัฎ 

อัตลักษณแเรื่องการแตงตัว เพราะเราเนนยุคสมัยไง ขนาดพื้นบานอะคะ ทอซิ่นก็คาดอก  สวน
ใหญถาเป็นโบราณคดีทางประวัติศาสตรแก็คือกรองคอใชไหมวากับการนุงผาเอวตํ่าใตสะดือ เลียนแบบ
เขมร เพราะเราวัฒนธรรมเขมร พระพุทธรูปเนี่ยจะเห็นสะดือหมดเลย รูปป้ันทางสมัยสุโขทัย สรุปแลวก็
คือ เรายึดตามหลักฐานทางประวัติศาสตรแของบานเรา เพราะวาบานเราเป็นตนกําเนิดอาณาจักรแหง
แรกของประเทศอะ เราก็ตองยึดแบบแผนซะสวนใหญ แลวมันเป็นส่ิงท่ีดีดวย เราจะไดเผยแพรแกคน
อื่น ๆ ดวยถึงอารยธรรมของเรา แหลงขอมูลของเราก็ไมพนพิพิธภัณฑแตามโบราณสถานตางๆ  แตตอน
ท่ีเราคิดทอซิ่นนะ เราไปดูขอมูลเคาทอผาจริง ๆ เลยนะ มันคือขอมูลแหลงขอมูลท่ีเราไปจับเคามา  คือ
เราก็ไมพนตรงนี้ไง อยางท่ีผานมาท่ีฟูอน ๆ เซิ้ง ๆ อะไรเนี่ย   แตเราก็ยังไมพน กําแพงเพชร ศรีสัช 
สุโขทัย ไอชุดโคมประทีปอะ ตอนท่ีไปดูจากตุ฿กตา ตุ฿กตาสังคโลก ก็เปลือยอกอีกอะ อันนั้นเกาะอก
อีกอะ  เขาวาคนสุโขทัยอกสวย อกบัวตูม  

 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉัตรดา  ยิ้มแย้ม 

ยุคนี้เขาฮิตเกาะอกกัน  ชุดท่ีคิดระบําทุกชุดเนี่ย  เขาฮิตเกาะอกกันก็เลยกลัวลาสมัยก็      
เกาะอกบาง  แลวไมใชเส้ือผาอยางเดียวนะ  ท่ีเรายึดแบบแผนของสุโขทัยท่ีมันมีกรองคออะ  ทรงผม
อีกอะ  สวนใหญเราจะเกลาจุกบนไมวาจะเป็นผูหญิงผูชาย เพราะวายุคสมัยสุโขทัยเขามวยอยูกลางหัว
อยูดานบนไง  ไมมวยตํ่า  ถามวยตํ่าก็คือชาวบานไง เพราะระบําเรา เราไมไดคิดระบําแบบชาวบาน    
เราตองมวยบนเราราชสํานักไง  จนครูกรุงเทพเขาบนพวกสุโขทัยกรุณาคิดเพลงท่ีไมไดอยูในราชสํานัก
ทุกที  คือเขาเรามาทีไรจะอลังการทุกทีเขาจะแกลงวาเราคือเขาวามันสวยไงมาทีไรอลังการทุกที  แตเรา
ไมฟูุฟุานะ  เครื่องแตงกายเราไมฟูุฟุา คืออยางนี้การแสดงอยางหลายท่ี  คืออยางเอาซัมเปงมาเสียบไมรู
วาจะทําภาคไหนเป็นภาคไหนเอาอะไรมาระยอยระยา คือเยอะ แตงกายอะไรก็ตองอิงหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรแทั้งหมด เรียบ ๆ สวยเรียบ ๆ  
  
นายฤทธิชัย  ฝังนาค 

 ในสวนของเส้ือผา  ก็คือ เส้ือผาเนี่ยมีสวนกําหนดอัตลักษณแในการสรางสรรคแของเราไดนะครับ 
เชน วิธีการนุง วิธีการแตง มันมาจากส่ิงท่ีเราไปศึกษาแลวก็คนความา เพราะฉะนั้นเอาตรงนี้มานุง เอา
ตรงนี้มาแตง มาจากตรงนี้ตรงนั้นเนี่ย มันออกมาใหเห็นเป็นอัตลักษณแได แลวก็อีกอยางหนึ่งก็คือ 
ลวดลาย ลายเสนสายลายตาง ๆ ท่ีปรากฏบนเนื้อผาบนอันนั้นนะ ก็เป็นอีกสวนหนึ่งนะครับ ท่ีจะทําให
เสริมอัตลักษณแของชุดนั้นเดนชัดเจนขึ้น  เชน เราเคยเห็นแพรวากาฬสินธุแเน฿าะ  เขาใชผาแพรวาเลยเนี่ย 
มันใชอะ  ก็คือฟูอนแพรวาการแตงกายโดยใชผาพื้นบาน  เชน ชุดมอหอม  มันก็เห็นออกมาวา        



เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หน้า 114 
 

พอแตงมอหอมปฺุบเนี่ย  มันเป็นโฟลคท่ีมันเป็นการแสดงพื้นบานท่ีชัดเจน  เพราะฉะนั้นเส้ือผาเนี่ยมีสวน
สําคัญท่ีเกี่ยวของกับงานสรางสรรคแอัตลักษณแงานของเรานะครับ 
  
นางนิรมล  หาญทองกูล 

 พวกเรามีทอซิ่น แตวาพวกผาไหมของแทอะไรเนี่ย งบประมาณเราก็เยอะ จริง ๆ แลว
งบประมาณทอซิ่นของเรากับไอแพรวากาฬสินธุแเนี่ย  แพรวาท่ีจกมาจากไหมเลยเนี่ยราคาไมไดตางกัน
สักเทาไหร  แตของเขากลาลงทุนแตของเราไมกลาลงทุน  งบเรานอย  แตของเราสวยไง  อันนี้มัน
ไมใชอัตลักษณแ  อัตลักษณแของเราไมใชผาไหม  แตพูดถึงสีสันของผาท่ีเขาทอนะ สีมันก็จะเป็นสีแบบ
คลาสสิคอะ เขาเรียกอะไร สียอมแบบธรรมชาติเราไมเรียกวาไมแปฺด ๆ พวกทอซิ่นพวกอะไรมันก็จะ
เป็นสีแบบยอมธรรมชาติใชปฺะ  แตพูดถึงงบประมาณเราก็ไมพอจริง ๆ นะ เหมือนระบําลาสุดเรา   
อะไรนะมังคละเภรีอะ  ต้ังใจอยากไดเงินนะ ไปดูรานเงินกัน  สรุปมาก็ตองเป็นโลหะแลวชุบเงิน         
ก็เนื่องจากงบประมาณ   บางอยางงบประมาณมันทําใหอัตลักษณแเราลดลง  เพี้ยนไป   มันก็เลยไมได
ตามจินตนาการท่ีผูคิดอยากจะใหเป็น  
 
นางมัชฌนันทน ์ สืบสายจันทร์ 

 ต้ังแตเริ่มชุดแรก ๆ ของเราก็อยางเชน สังเกตชุดแรก ๆ ของเราจะมีการแปรแถวท่ีเป็นพื้น ๆ 
ปากพนัง ปีกกา เส้ือผา ทารํา เราก็จะมองพื้นท่ีท่ีเราอยู ทรงผม ความเป็นมาด้ังเดิม อยางเส้ือผาเราก็
ตองมองรอบ ๆ ขางเรากอนใชไหมคะ เอาหาท่ีงาย ๆ อยางผาทอศรีสัช เราก็ตองมองท่ีพื้น ๆ ชวงนั้นคือ
ชวงท่ีเนนสี แลวก็ผาท่ีเราหางาย ๆ ชวงนั้นเราฮิตผาไหม เราก็เอาผาไหมไปเพนทแเลย  อยางลีลา
ลายสังคโลกเรามันจะอยูในชวงท่ีวาอยางยุค ๆ ชวงท่ีเราคิดแตละชุดอะ  มันกําลังบูมหรือชวงนั้นอะไร
เดน ๆ อยางชวงนั้น  ผาไหม  อุยใสผาไหมกันสวยงามสงาแตทํายังไงเราจะทําใหมันเดน  ซึ่งก็เอา
ลายสังคโลกมาลงบนผาไหมของเราดวยความท่ีอยางนั้นยังไมพออีกก็ไปหาท่ีไลสีเพื่อจะไลสีใหเรา    
ดวยความท่ีสุโขทัยเราตองเป็น 
 
นางรัดใจ  ศิริพงษ์  

สุโขทัยมีกระบวนการผลิตท่ีคอนขางดี  ทุกคนรอดูชุดการแสดงของสุโขทัยมากเลยและเราทุม
ทุนสรางมากเลย  อยางไปไลสีไปยอมสีผาสังคโลกก็ไปถึงแพร ไปทําเฉพาะแคยอมสีกับผาแคนั้นนะ    
ไปทําถึงแพร  เพื่อเราจะส่ือใหรูวามันจะไดเหมือนสังคโลก ใหรูจริง ๆ วาเขาไลสีไขกา  สีเขมสีออน  
การใหสีท่ีเป็นเอกลักษณแ  เป็นอัตลักษณแของเราเนี่ย  ตามกัน ตัดกัน อยางเชน  สังคโลกเนี่ย  สีตามกัน 
ไลสีใชไหม คือโทนเดียวกัน  เบญจรงคแ  ตามลักษณะสีตามชุด  คือสีตามกัน  คือวาหลักการแสดงของ
นาฏศิลปไทยเนี่ย  คือวาสีตัดกัน  แดงขลิบเขียว มวงขลิบเหลือง  ของเราเนี่ยตาม  คือวาเอกลักษณแของ
เราคือการใชสีตามกัน 
 
นายอโนทัย  ส้มอ่ า  

จริง ๆ แลวคือความนุมนวลของเส้ือผาสอดคลองกับทวงทํานองเพลงดนตรี  ทารํา มันจะดู
นุมนวลละมุล  แลวอยางไอพวกไทล้ือลองนาน  อันนั้นก็สีของเขามาเลยสีท่ีเขามีอยู   คือถาแบบอยาง
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ไอท่ีเราคิดเองมันไมใชชนเผาอะ เราก็จะคิดเองใชสีของเรา แตถาสมมติ เป็นชนเผาก็จะตองยึดตาม   
ของเขา  คือมีท่ีมาท่ีไปแตละอยางตองมีท่ีมาท่ีไป  แมกระท่ังเรื่องสีเรื่องอะไร  ทีนี้การใชสีตามเนี่ย  เรา
มีจุดประสงคแในการท่ีเราส่ืออะไรไหม  อยางเชน  สังคโลกเราดูใหมันนวลตา  มันสบายใจ  แสดงวาคน
สุโขทัยดูแลวเป็นคนท่ีไมมี  เป็นคนใจดีใจเย็น  เราพูดถึงอารมณแของสีท่ีเราใหเพราะวาคนสุโขทัยมันไมมี
การสูรบปรบมือกัน มีอะไรก็ปกครองแบบพอปกครองลูกไง เป็นสีเย็นละไม เป็นสีแหงธรรมมะสะทอน
สังคม สะทอนถึงความเป็นอยู   มองแลวมีความสุข  ไมฉูดฉาด  อยางศรีสัชทําไมถึงเลือกเป็นสีมวง  คือ
ตอนนั้นสีมวงเนี่ย คือสีของพระเทพ  ครั้งแรกเราจะไปแสดงหนาพระพักตรแท่ีจันทบุรี ปี 37 เพราะวา
พระเทพจะเสด็จอยูแลว แลวแววมาวา ถาชุดไหนท่ีสวยเนี่ยนะ เวลาจะเสวยพระกระยาหารเนี่ยนะ  
จะตองไดเขาเฝูาพระเทพแนนอนก็เลยเอามวง  เอามวงเป็นหลักกอน  พอมวงเป็นหลักปฺุบมาถึงก็มาแก
ผามวงแลวลางก็ตองเป็นชมพู  สีมวงมันก็เหมือนสีมัดยอมในสมัยกอนเหมือนกันในสมัยนั้น  มันทึม ๆ 
มันก็เลยชมพูกับมวงไลสีไป สีมันเลยสะดุด  ชมพูเนี่ยนะกวาจะไดชมพูนี้มันมีหลากหลายชมพูเหลือเกิน 
จริง ๆ แลวมันเป็นชมพูออน ออนนิดนึง ไมใชแปฺด  

 
นางลออ  น้อยวงศ์ 

การใสผานุงนั้นก็ใสเอวตํ่าเพราะวาสมัยสุโขทัยเหมือนกับวาเขาใสโชวแสะดือไง แลวก็ท่ีครีบ
ขางหนา เราก็ดูในเทวรูปเหมือนกัน  แลวก็เทาเพื่อใหเหมาะกับทารําดวย อยางท่ีเคยบอกวาเราเคยพูด
กันถึงเรื่องทารําท่ีเหมาะกับเครื่องแตงกาย  ศรีสัชชุดมาพรอมกับทารํานะ  เราเห็นชุดนะเราถึงทําทา 
เพราะพี่อวนทําแพทเทิรแนมาจากผาดิบดวยตอนแรกอะ  เราถึงรูวาถาเราทําทานี้มันถึงจะฉีกไดไง      
ทรงผมก็เกี่ยวเนื่องกับศิราภรณแเครื่องประดับเป็นสวนใหญ  อยางกําแพงเพชรเนี่ย แลวก็อยางไอ
กําแพงเพชรแลวก็ไออะไรนะ  ไอสังคโลกอะ ท่ีวาทํานูนขางหนานอยหนอย เพื่อท่ีจะโชวแนกยูงอะไรงี้อะ 
แตทุยหลังไวนะ  แสดงวาอัตลักษณแของเราในการทําผมเนี่ยมักจะเกลาหรือมวย ไมมีปลอย ถาไมใช
โฟลค  ทอซิ่นเราอะ ชุดเล็กอะ จําไดเลย มันไมไดบนนะชุดเล็กมันจะทุยตรงนี้  ทอนหลังแบบลาว ทีนี้
เด็กเรา หนึ่งคนมันรําสามชุด รีบกันตะพึด  เผาเล็กอะจะมีลักษณะของการรวบผมไปดานหลังแลวก็  
ทุยตํ่า  ก็คือมวยถาเกิดเป็นคนจริง ๆ เขาก็มวยผมแลวก็ขมวดไวอยางนี้ ถูกตองไหมคะ อันนั้นคือทําให
มันสวยงาม  แตจริงแลวอยางศรีสัชเนี่ย  ในศรีสัชเรามีศิราภรณแก็จริงแตเราตองมวยโชวแผมนะ มีผมมวย
อยูขางหลังนะ  มีผมเด็กโผลออกมาแสดงวา  เอกลักษณแของเราคือการมวยผม คือวาเราเอามาจาก
ตุ฿กตาเสียกระบาลเพราะวาในรูปป้ันตุ฿กตาเสียกระบาลอะ  เขาจะรวบไมรวบบนก็รวบหลังอะไรอยางงี้  
แมกระท่ังบางตัวก็กดไวท่ีใตมวย  แลวก็ถาเป็นเกลียวเป็นช้ัน อันนั้นคือสุโขทัย  แตอันนั้นเราไมไดคิด
เองแตวาส่ิงท่ีเราคิดเองเนี่ย  นาจะมวยสวนใหญ   ตุ฿กตาเสียกระบาลมันก็คือตุ฿กตาท่ีเขาเอาไวถวายศาล
พระภูมิ เป็นจําพวกตุ฿กตาท่ีเขาไวถวายศาลพระภูมิ 

 
ครั้งท่ี 8 
รอบท่ี 1 
นางลออ  น้อยวงศ์ 

วันนี้จะพูดเรื่องการแปรแถวบาง  สังเกตดู ไอทานี้ มันเป็นทาประจําของวิทยาลัยเราเลยเนี่ย 
ทานางนอนต้ังแต เบญจรงคแ  สวนมากเราจะใชทานางนอนเป็นทาเช่ือมระบําของเรา  ถาใครจับจุดเรา
ไดเขาจะรูเลย   แตเขามองไปแลวเขาก็เพลินไปไง  บางครั้งเราคิดเราก็ไมรูตัว  เพราะมันคิดไมออกไง  
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มันจะไปเวลาวิ่งมันจะวิ่งยังไง มันจะวิ่งอยางนี้ก็ไมใช  แตก็เช่ือวาหลาย ๆ ท่ีถาคิดอะไรไมออกตองบอก
นางนอนจริง ๆ นะ อีกทาคือการเลนเทาไง  แตเราไปไดไมไกลไง  มันแคสลับหนาสลับหลัง   คณะ
ละครของภัทรวดีอะคะ ก็ยังใชทานี้อะคะ  

 
นางสาวรติพัทธ์  ศิริพงษ์ 

การคิดงานแบบรวมสมัย คอนเท็มโพลาล่ีแบบรําไทยจเา  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 แตคอนเท็มไมใช 123 45 678   7 และ 8  อะไรอยางนี้อะคะ นี่ก็เป็นเทคนิคอีก    
อยางหนึ่ง  
 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉัตรดา  ยิ้มแย้ม 
 การสรางงานสรางสรรคแก็เหมือนการสรางบาน  แตส่ิงท่ีไมไดออกมาคือความไมลงตัว เหมือน
เราสรางบานแลวยังหาจะสรางบานกี่ช้ันดีก็เลยวางรากฐานไมถูกวา คุณวางรากฐานบานหนึ่งช้ัน  แตเรา
อยากจะตอนูนตอนี่ ตอไป ๆ จะเอา 3 ช้ันมันก็พัง แลวเราก็มองบานมันก็ไมสวย   ดังนั้นการสรางงาน
สรางสรรคแส่ิงสําคัญคือการวางกรอบ  กรอบแนวคิดตองชัดเจนจึงจะทํางานไดออกมาอยางสมบูรณแ  ไม
มีอุปสรรค  ทําใหเราอยากทํางานช้ินนั้น 
 
นางรัดใจ  ศิริพงษ์ 
 ในการสรางสรรคแงานนอกจากกรอบความคิดวัตถุประสงคแท่ีชัดเจนแลว  การรวมแรงรวมใจกัน
ความทุมเทในการทํางาน  เป็นส่ิงสําคัญ  เราตองไปดวยกันใหต้ังแตตนจนจบ   คือมันตองสามัคคีกัน
อยางมาก ๆ เพราะวาจริง ๆ แลวการสรางสรรคแงาน แคสองคนทํามันก็ไมเหมือนกันแลว แตจะทํายังไง
ใหสองคนนี้ ใหมันเหมือนกัน เป็นเพื่อนกัน  กําลังใจจากผูรวมงาน  กําลังใจจากผูบริหาร   ทุกอยางเป็น
เรื่องของความรูสึก 
 
รอบท่ี 2 
นางลออ  น้อยวงศ์ 
 ปีนี้เราจะทํางานสรางสรรคแระบําโกมุท  กําลังดูโกมุทอยูเนี่ย วาจะออกมาแบบไหน แต  ณ  
ตอนนี้โกมุทเราคืออะไรเรายังไมรูเลย  โกมุทก็คือดอกบัวสีแดงบานตอนกลางคืน  สองอยางรูแคนี้อะ   
เพราะเรายังไมไดหาขอมูล  เด๋ียวพอเราหาขอมูล เราจะไปเจออะไร  อยางเราเนี่ย เราอยากลอ
ประวัติศาสตรแ เอ฿ะ ทําไมดอกบัว ทําไมเขาถึงทํามาเป็นส่ิงท่ีเป็นเอกลักษณแของสุโขทัยเลย มาอยูขางบน 
แลวอยากหาหลักฐานตรงนี้   ถาขอมูลไมแนนเราคิดไมไดเน฿าะ  ไมอยางนั้นก็จะเป็นแคระบําสวย ๆ  
งาม ๆ และไมมีอัตลักษณแ และปัจจัยท่ีสําคัญก็คือ สมมติเราคิดชุดมาแลว ชุดไมพรอม เหมือนขาวตอก
พระรวงอะ ไมมีงบใหเรานะ  ชุดก็ไมเป็นไปตามท่ีเราคิด 
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นางสาวรติพัทธ์  ศิริพงษ์ 
เมื่อเราคิดงานสมมติเราคิดกันเสร็จสรรพแลว พอเราใหถึงขั้นใหผูเช่ียวชาญมาการันตีเรา สวน

ใหญท่ีเราเจอทานไมเปล่ียนเยอะเน฿าะ เพียงแตเสริมเน฿าะ คือเอาความคิดของเขามาผนวกกับความคิด
ของเรา เอามาปรับไดไหม ยี่สิบหัวสมองอะนะ รับรองไดวาเปล่ียนนอย  คือสวนใหญถากรรมการติง
แลว ทาสวนใหญเหมือนเรากล่ันกรองมาแลว ฉะนั้นจะไมเจอท่ีแบบวา ตัด เปล่ียน จะมีแตเสริมคะ สวน
ใหญเป็นเรื่องเส้ือผาเรื่องอะไรงี้อะคะ แตสวนใหญผูเช่ียวชาญก็จะใหเกียรติผูสรางสรรคแ  นี่ก็เป็น
กระบวนการท่ีเรากล่ันกรอง 

 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉัตรดา  ยิ้มแย้ม 

แลวมันมีอีกอยางหนึ่งนะท่ีสมมติวาเราคิดแลว เราวาทานี้เป็นการเคล่ือนตัวใชเวทีอะไรอยางนี้ 
มันจะตองมีกลุมหนึ่งท่ีรํา แลวจะตองมีอีกกลุมหนึ่งท่ีออกไปยืนดูไกล ๆ เพื่อเราคิดวาเราเป็นคนรําเนี่ย 
เรากําลังรําอยูเนี่ย เราไมรูหรอกวาดูในภาพรวมแลวเนี่ย มันจะสมบูรณแ มันจะเพอรแเฟ็กไหม แตตองมี
กลุมหนึ่งเพื่อดูแลวบอก เฮย อันนี้เหมือนขาดหัวแถวหางแถวมันไมสอดรับ เราก็ตองกลับมาแก พอแก
มันอาจจะฝืนความรูสึกคนรํา แตพอดีขางหนามันก็จะอยางนี้อะคะ มันตองทําเป็นทีม และท่ีสําคัญคือ
ทําเป็นทีม ทํางานเป็นทีม สําคัญท่ีสุดเลย และตองทําพรอมกัน 
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ภาคผนวก  ข 
การติดตามประเมินผลการน าองค์ความรู้ไปทดลองใช้ 
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ภาคผนวก  ค 
ภาพกิจกรรม 
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รับอาหารวางกอนเขารวมกิจกรรมสรางและแสวงหาความรู 
 
 

 
 

แจกเอกสารที่ไดจากการแลกเปล่ียนเรียนรูใหคณะ KM team  อาน 
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ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะสุโขทัยมอบเกียรติบัตรใหคณะ  KM  team 




