
ผลงานการประดิษฐ์และสร้างสรรค์การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

ชุดที่ ๑๖ ระบ าขวัญเกล้าเมาลีศรีเด็กไทย (๒๕๕๗) 

 
 

 ระบ ำขวัญเกล้ำเมำลีศรีเด็กไทยนี้ วิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรีได้คิดประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือใช้แสดงโดยน ำ

แนวคิดจำกกำรไว้ทรงผมต่ำงๆของเด็กไทยสมัยโบรำณประกอบด้วย ผมจุก ผมแกละ ผมเปีย ผมโก๊ะ               

มำประดิษฐ์เป็นชุดกำรแสดงและบรรเลงขับร้อง แสดงให้เห็นถึงควำมน่ำรัก และสดใสตำมวัยของเด็ก ตลอดจน

กำรถ่ำยทอดคุณค่ำของประเพณีอันดีงำมเรื่องกำรไว้ทรงผมของเด็กไทยที่ได้รับควำมนิยมแต่โบรำณ ประพันธ์

บทร้องโดย นำยสมชำย ฟ้อนร ำดี และบรรจุเพลงโดย นำยณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น ส ำหรับลีลำท่ำร ำ จะเป็นกำรร ำ

ตำมบทร้อง ตีควำมหมำยโดยใช้ภำษำท่ำนำฏศิลป์ ผสมผสำนกำรละเล่นของเด็กไทย 

ผู้แสดง ใช้ผู้แสดงชำย ๔-๕ คนและหญิง ๘ คน 

อุปกรณ์ ม้ำก้ำนกล้วย ไม้โถกเถก วงล้อ กะลำ ลูกช่วง หมำกเก็บ หมำกขุม ผ้ำมอญซ่อนผ้ำ 

วิธีการแสดง เป็นชุดกำรแสดงสร้ำงสรรค์ น ำวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนกำรละเล่นของเด็กไทยในสมัยเก่ำ

และปัจจุบันมำประกอบกับหลักกำรสร้ำงระบ ำสร้ำงสรรค์ทำงด้ำนนำฏศิลป์ไทย โดยลีลำท่ำร ำจะเป็นกำรร ำ 

ตำมบทร้อง ตีควำมหมำยโดยใช้ภำษำท่ำนำฏศิลป์ ผสมผสำนกำรละเล่นของเด็กไทย  

กำรแสดงจะแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง 

 ช่วงที่ ๑ ผู้แสดงออกมำในเพลงบรรเลง 

 ช่วงที่ ๒ ผู้แสดงร ำตำมบทร้อง มีกำรแปรแถว 

 ช่วงที่ ๓ ผู้แสดงเล่นกำรละเล่นของเด็กไทยร ำเข้ำเวที 
 

 

 

 



เครื่องแต่งกาย 

 แต่งกำยเลียนแบบเด็กไทยสมัยโบรำณนุ่งโจงกระเบน ใส่เสื้อ สวมเครื่องประดับ ไว้ผมจุก ผมแกละ 
ผมเปีย ผมโก๊ะ  

เครื่องแต่งกำยเด็กผู้ชำยและเครื่องประดับประกอบด้วย 
    - เสื้อ ตัดเป็นเสื้อคอกลมแขนสั้น 

    - ผ้ำนุ่งใช้ผ้ำโขมพัสตร์ 
    - ผ้ำคำดเอว 

    - ปิ่นปักผม ท ำด้วยโลหะชุบทองประดับเพชร 
    - สร้อยคอ ท ำด้วยโละหะชุบทองประดับเพชร 

    - หัวเข้มขัดพร้อมสำย 

    - ก ำไลข้อเท้ำ 

    - มำลัยซีกประดิษฐ์จำกผ้ำ 
 

 เครื่องแต่งกำยเด็กผู้หญิงและเครื่องประดับประกอบด้วย 

    - เสื้อ ใช้ผ้ำไหมพ้ืนตัดเป็นเสื้อคอกลมกระเช้ำ ประดับด้วยลูกไม้อย่ำงดี 
    - ผ้ำนุ่ง ใช้ผ้ำโขมพัสตร์ 
    - ปิ่นปักผม ท ำด้วยโลหะชุบทองประดับด้วยเพชร 

    - หัวเข็มขัดพร้อมสำย 

    - ก ำไลข้อเท้ำ ท ำด้วยโลหะ หัวบัว ชุบทองเงำมัน 

    - มำลัยซีกประดิษฐ์จำกผ้ำ 

    - มวยผมประดิษฐ์ 
 

เครื่องดนตรี วงปี่พำทย์ไม้นวม 

 

ท านองเพลง  เพลงระบ ำขวัญเกล้ำเมำลีศรีเด็กไทย เรียบเรียงบรรจุเพลงและประพันธ์ท ำนองเพลง 

ขึ้นใหม่ โดยนำยณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น ครูประจ ำภำควิชำดุริยำงคศิลป์ วิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทร้องระบ าขวัญเกล้าเมาลีศรีเด็กไทย 

 

สมชาย ฟ้อนร าดี ประพันธ์ค าร้อง      

ณรงค์ฤทธิ์ คงป่ิน บรรจุเพลง 

 

ปี่พำทย์ท ำเพลงสะสม 

ร้องเพลงสะสม 

  ประเพณี ไว้ผมเกล้ำ เหล่ำดรุณ   งำมละมุน ละไม วิไลศรี 
แต่บุรำณ เรืองรอง ผ่องโสภี     ดรุณี ดรุณเล็ก ผองเด็กไทย 

 

ร้องเพลงตุ๊กตำ 

 ทรงผมจุก ขมวดไว้ กลำงขม่อม ทรงผมแกละ  จัดเป็นหย่อม พลิ้วไสว 

ทรงผมโก๊ะ ปอยยำวมัด จัดรวบไว้     ทรงผมเปีย ถักไขว้ วิไลวรรณ 

 

ร้องเพลงกระบอกทอง 

 งำมขวัญเกล้ำ เมำลี ศรีเด็กไทย    ปกป้องภัย ไข้ป่วย อ ำนวยขวัญ 

เป็นมงคล ดลสวัสดิ์ อัศจรรย์     เกษมสันต์ ผำสุก ทุกข์ร้ำงลำ 

จวบดรุณ เจริญวัย ได้ก ำหนด     มำกกว่ำทศ ขวบขวัญ ชันษำ 

จัดพิธี โกนผม ชมชื่นตำ      งำมคุณค่ำ ประเพณี ศรีธ ำรง 

 

ปี่พำทย์ท ำเพลงเร็ว 

 
 

โอกาสที่ใช้ แสดงได้ทุกโอกำสในงำนรื่นเริง 

ประโยชน์ เป็นกำรถ่ำยทอดคุณค่ำของประเพณีอันดีงำมเรื่องกำรไว้ทรงผมของเด็กไทยที่ได้รับควำมนิยมใน

สมัยโบรำณ 

 

 

 

 

 

 



ผลงานการประดิษฐ์และสร้างสรรค์การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

ชุดที่ ๑๗ ระบ าบุปผามาลัยประดิษฐ์ (๒๕๕๘) 
 

 
 

 ระบ ำบุปผำมำลัยประดิษฐ์  เป็นผลงำนสร้ำงสรรค์ของวิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรี ประดิษฐ์ท่ำร ำ 
โดยครูภำควิชำนำฏศิลป์ ประพันธ์บทร้องโดย ดร.สมชำย ฟ้อนร ำดี ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรี  
ครูเชี่ยวชำญด้ำนนำฏศิลป์ไทย และบรรจุท ำนองเพลงโดยภำควิชำดุริยำงคศิลป์วิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรี  
 

ผู้แสดง ใช้ผู้แสดงหญิง  ๑๔ จ ำนวน  มีรูปร่ำงสูงโปร่ง สัดส่วนดี ควำมสูงระดับเดียวกัน รูปหน้ำต้องมีควำม
คล้ำยคลึงกัน และฝีมือในกำรร ำจะต้องมีควำมใกล้เคียงกันเนื่องจำกร ำเป็นหมู่คณะ 
 

อุปกรณ์ ใช้มำลัยประดิษฐ์ ๕ ชนิดโดยใช้วัสดุเทียมในกำรประดิษฐ์แต่คงสีสันเช่นเดียวกับมำลัยของจริง ทั้งนี้

เพ่ือให้สำมำรถเก็บรักษำได้นำนและไม่ต้องจัดเตรียมทุกครั้งเมื่อต้องใช้แสดง ส่วนรูปแบบของมำลัย  

มีกำรปรับตำมค ำแนะน ำของผู้ เชี่ยวชำญเพ่ือให้เกิดควำมสวยงำมและเหมำะสมกับกำรแสดง  ได้แก่  

มำลัยซีก มำลัยข้อมือ มำลัยตุ้ม มำลัยรูปสัตว์ มำลัยสองชำย 

วิธีการแสดง   กำรแสดงชุดนี้แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ ในช่วงแรกของกำรแสดงจะเป็นกำรน ำเสนอ 

ถึงคุณประโยชน์และควำมสวยงำมของดอกไม้เมื่อน ำมำร้อยมำลัย ในช่วงที่สองเป็นกำรน ำเสนอให้เห็นถึงมำลัย

ทั้ง ๕ ชนิดที่มีควำมแตกต่ำงกัน 

เครื่องแต่งกาย  กำรแต่งกำยแต่งแบบชุดไทยจักรีเฉกเช่นหญิงสำวในรำชส ำนักที่มีควำมนุ่มนวลอ่อนหวำนตำม

แบบกุลสตรีไทยและให้สอดคล้องกับมำลัยประดิษฐ์ที่ต้องใช้ควำมประณีตบรรจงและละเมียดละไมในกำร

สร้ำงสรรค์ชิ้นงำนแต่ละชิ้น ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องแต่งกำยโทนสีชมพูเนื่องจำกเป็นสีที่ให้ควำมรู้สึกอ่อนหวำน

นุ่มนวล น่ำทะนุถนอม เหมือนสำวแรกแย้ม แรกรุ่น โดยแบ่งเครื่องแต่งกำยออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มแรกจะใช้



โทนสีชมพูหม่นคล้ำยสีปูน ส่วนกลุ่มที่สองจะใช้โทนสีชมพูกลีบบัว ใช้มำลัยซีกเข้ำมำเป็นเครื่องประดับผม 

ข้อมือและสังวำล ส ำหรับผมท ำผมเกล้ำมวยต่ ำและปักปิ่นเพ่ือให้ดูสวยงำมเบำสบำยและไม่เป็นพิธีกำร

จนเกินไป 

ท านองเพลง  เพลงบรรเลงและเพลงร้อง ท ำนอง เพลงที่ได้น ำท ำนอง “เพลงมำลัยดอกรัก” ของ 

นำยสมเศียร พำนทอง หรือชื่อในวงกำรลูกทุ่ งคือ ชำย เมืองสิงห์  ศิลปินแห่งชำติสำขำกำรแสดง  

เพลงลูกทุ่ง มำเป็นท ำนองต้นแบบโดยใช้วิธีกำรกระพันธ์เพลงไทยและจินตนำกำรสร้ำงสรรค์เพ่ือให้เกิดควำม

สอดคล้องกับกำรแสดง ชุดบุปผำมำลัยประดิษฐ์   เป็นอัตรำ ๒ ชั้น มี ๒ ท่อน บรรเลงด้วยปี่พำทย์ 

ไม้นวม มีบทบรรยำยถึงมำลัยแต่ละชนิด โดยผู้ประพันธ์ได้ก ำหนดโครงสร้ำงท ำนองเพลงไว้ดังนี้ 

 ส่วนที่ ๑ ขึ้นต้นด้วยท ำนองน ำ มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้แสดงออกมำปรำกฏตัวกลำงเวที 
 ส่วนที่ ๒ เป็นกำรร้องบรรยำยเนื้อเพลงและบรรเลงท ำนองในท่อนที่ ๑ ผสำนไปกับกำรแสดงเมื่อร้อง
จบในเนื้อร้องส่วนแรกดนตรีจะรับโยบรรเลงท ำนองในท่อนที่  ๑ และร้องต่อไปในท่อนที่  ๒ จนจบ 
บทร้องจะจบลงในส่วนนี้ 
 ส่วนที่ ๓ เป็นกำรบรรเลงท ำนองเพลงที่เป็นในส่วนเพลงเร็ว อัตรำชั้นเดียว ซึ่งตัดท ำนองมำจำกอัตรำ 
๒ ชั้น มี ๒ ท่อน โดยบรรเลงกลับต้นอัตรำชั้นเดียว ๒ เที่ยว จนท ำนองจบอย่ำงสมบูรณ์ 

 

ระบ าบุปผามาลัยประดิษฐ์ 

 

ประพันธ์ค าร้อง สมชาย ฟ้อนร าดี 
ประพันธ์ท านองเพลง ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
 

  มนต์เสน่ห์ ดอกไม้ไทย วิไลลักษณ์   งำมประจักษ์ แจ่มจรัส หัตถศิลป์ 

น ำบุบผำ มำร้อยพวง จับดวงจินต์     เป็นมำลัย โสภิณ น่ำยินดี 

งำมเบญจ-มำลัย ภิรมย์รื่น      ช่ำงแช่มชื่น กรุ่นกลิ่น ประทินศร ี

ประโยชน์ใช้ หลำยหลำก ล้วนมำกมี    พวงมำลี คัดสรร พรรณนำ 

มำลัยซีก เรียงรื่น ชื่นสมชื่อ     งำมมำลัย ข้อมือ วิเลขำ 

มำลัยตุ้ม พุ่มพิลำส นัยนำ      งำมโสภำ รูปสัตว์ พวงมำลัย 

มำลัยคล้อง สองชำย ลำยสลับ     เรืองระยับ นิรมิต พิสมัย 

อำรยะ ชีวี วิถีไทย      พวงมำลัย ประดิษฐ์ศรี ด้วยฝีมือ 

 



เครื่องดนตรี วงดนตรีประกอบกำรแสดงใช้วงปี่พำทย์ไม้นวมประกอบกำรแสดงเพ่ือให้เสียงที่บรรเลงออกมำฟัง

แล้วไพเรำะนุ่มนวลสอดคล้องกับแนวคิดของกำรแสดง ส่วนขนำดของวงปี่พำทย์ ใช้บรรเลงนั้น  

มี ๓ ขนำดคือ   วงปี่พำทย์เครื่องห้ำ วงปี่พำทย์เครื่องคู่ วงปี่พำทย์เครื่องใหญ่ 

โอกาสที่ใช้ แสดงได้ทุกโอกำสในงำนรื่นเริง 

ประโยชน์  เป็นกำรแสดงที่มีควำมงดงำมบรรยำยถึงมำลัยประดิษฐ์ที่มีควำมสวยงำมในรูปแบบที่แตกต่ำงกัน

ออกไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานการประดิษฐ์และสร้างสรรค์การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

ชุดที่ ๑๘ ราชเสนีพระนารายณ์ (๒๕๕๙) 

 
 

         สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระปรีชำสำมำรถทั้งเรื่องกำรเมือง กำรปกครอง 
เศรษฐกิจ และสังคม ในยุคนั้นเหล่ำขุนนำงมีอิทธิพลรุ่งเรืองมำก เพ่ือยกย่องเกียรติคุณของขุนนำงในสมัย
สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชที่มีคุณูปกำรต่อแผ่นดินให้เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย แสดงถึงควำมสำมำรถ และ
ควำมจงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์  ซึ่งนำยเชำวนำท  เพ็งสุข ได้ให้แนวคิดในกำรสร้ำงสรรค์ ประดิษฐ์ท่ำร ำ
โ ด ย ค รู ภ ำ ค วิ ช ำ น ำ ฏ ศิ ล ป์  แ ล ะ บ ร ร จุ ท ำ น อ ง เ พ ล ง โ ด ย ภ ำ ค วิ ช ำ ดุ ริ ย ำ ง ค ศิ ล ป์ วิ ท ย ำ ลั ย 
นำฏศิลปลพบุรี  
 

ผู้แสดง กำรแสดงน ำเสนอให้เห็นถึงบทบำทหน้ำที่ส ำคัญในกำรปกครองบ้ำนเมืองของขุนนำงแต่ละท่ำน โดย

จับกลุ่มตำมภำระหน้ำที่ ดังนี้ 

 กลุ่มท่ี ๑ กลุ่มกำรกวี ประกอบด้วย พระมหำรำชครู, พระโหรำธิบดี, ศรีปรำชญ์ 

 กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มกำรทูต ประกอบด้วย ออกพระวิสุทธสุนทร(โกษำปำน) ออกหลวงกัลยำรำชไมตรี,   

ออกขุนศรีวิสำรวำจำ 

 กลุ่มท่ี ๓ กลุ่มกำรทหำร ประกอบด้วย เจ้ำพระยำโกษำธิบดี(เหล็ก), พระยำสีหรำชเดโชชัย(ทิป),   

พระยำรำมเดโช(เดช), พระยำสุรสงครำม(สอน) 
 

อุปกรณ์ ประกอบด้วย อำวุธ ๒ ประเภท คือ 

อำวุธสั้น ได้แก่ ดำบสองมือ, ดำบดั้ง, และกริช 

 อำวุธยำว ได้แก่ ง้ำว,และทวน 
 

 



วิธีการแสดง ก ำหนดกำรแสดงออกเป็น ๓ ช่วง คือ 

 ช่วงที่ ๑ สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชแห่งรำชวงศ์ปรำสำททอง ทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่ ๒๑ แห่งกรุงศรี

อยุธยำ ทรงน ำควำมรุ่งเรืองมำสู่กรุงศรีอยุธยำและเมืองลพบุรี 

 ช่วงที่ ๒ รุ่งเรืองเมืองนำรำยณ์ เป็นกำรแสดงออกถึงควำมรุ่งเรืองในด้ำนกำรกวี กำรทูต และกำรทหำร 

ในช่วงเวลำที่องค์สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชเสด็จประทับ ณ พระรำชวังหลวงของลพบุรี ซึ่งปัจจุบัน คือ พระ

นำรำยณ์รำชนิเวศ จังหวัดลพบุรี 

 ช่วงที่ ๓ จำรึกชื่อไว้ในแผ่นดิน เป็นกำรแสดงที่แสดงให้เห็นถึงคุณควำมดีของข้ำรำชบริกำร ได้แก่ 

เจ้ำพระยำโกษำธิบดี  (เหล็ก), ออกพระวิสุทธิสุนทร (โกษำปำน), พระโหรำธิบดี , พระมหำรำชครู ,  

พระสุรสงครำม (สอน), ออกขุนศรีวิสำรวำจำ, พระยำสีหรำชเดโชชัย (ทิป), ออกหลวงกัลยำรำชไมตรี,  

ศรีปรำชญ์ และพระยำรำมเดโช  
 

เครื่องแต่งกาย ออกแบบเครื่องแต่งกำยให้สวยงำม เหมำะสมกับกำรแสดงและแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ 

บทบำทหน้ำที่ของแต่ละประเภทอย่ำงัดเจนโดยอ้ำงอิงจำกกำรสืบค้นข้อมูลทำงประวัติศำสตร์ 

แต่งหน้ำให้สวยงำมตำมหลักนำฏศิลป์ไทย โดยแต่งให้เหมำะสมกับลักษณะและบทบำท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ของตัวแสดง 

 

ท านองเพลง 

 กล่ำวถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชและข้ำรำชบริกำรทั้ง ๑๐ ท่ำน ที่มีควำม

จงรักภักดีในกำรถวำยงำนต่อองค์สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช แบ่งออกตำมภำระหน้ำที่ คือ ด้ำนกำรกวี     

ด้ำนกำรทูต และกำรทหำร บรรจุเพลงให้มีควำมสอดคล้องและเหมำะสมกับกำรแสดงในแต่ละช่วง 

 

เครื่องดนตรี วงปี่พำทย์เครื่องห้ำ 

โอกาสที่ใช้ แสดงได้ทุกโอกำสในงำนรื่นเริง 

ประโยชน์ กำรแสดงชุดนี้แสดงถึงข้ำรำชบริพำรที่มีควำมจงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์ และใช้ประกอบกำร

แสดงแสง-เสียง ในงำนแผ่นดินสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชจังหวัดลพบุรี ซึ่งก ำหนดจัดขึ้นในเดือนกุมภำพันธ์ 

ของทุกปี 

 

 

 



ผลงานการประดิษฐ์และสร้างสรรค์การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

ชุดที่ ๑๙ รื่นเริงสราญน าไทย สมัยจอมพล ป.  (๒๕๖๐) 
 

 
 

 กำรแสดงชุด รื่นเริงสรำญน ำไทย สมัยจอมพล ป. มีแนวคิดในกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดงที่สื่อให้เห็นถึง

วัฒนธรรม ค่ำนิยม กำรด ำรงชีวิตของคนไทยในยุคหลังสงครำมโลกครั้งที่ ๒ โดยศึกษำจำกต ำรำเอกสำรโดย

แบ่งหัวข้อตำมล ำดับ ดังนี้ โดยใช้หลักกำรแสดงนำฏศิลป์ กระบวนท่ำร ำตีบท ภำษำนำฏศิลป์ นำฏยศัพท์ และ

กำรแสดงร่วมสมัย ประดิษฐ์ท่ำร ำโดยครูภำควิชำนำฏศิลป์ และบรรจุท ำนองเพลงโดยภำควิชำดุริยำงคศิลป์

วิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรี 

ผู้แสดง กำรแสดง ชุด รื่นเริงสรำญน ำไทย สมัยจอมพล ป. มีกำรคัดเลือกนักแสดงตำมหลักของนำฏศิลป์ไทยที่

มีหน้ำตำรูปร่ำงบุคลิกดี มีปฏิภำณไหวพริบในกำรแสดงออก อีกทั้งยังต้องมีพ้ืนฐำนในกำรเต้นร ำ เพ่ือควำม

คล่องตัว ในกำรแสดงผลงำนสร้ ำงสรรค์  เพรำะฉะนั้นนักแสดงนั้นจะต้อง เป็นผู้ที่ มี ใจรักศิลปะ 

กำรแสดง อดทน จริงจังกับงำน มีควำมรับผิดชอบ และตรงต่อเวลำ ก ำหนดผู้แสดงจ ำนวน ๒๔ คน 

ประกอบด้วย 

 ผู้แสดงนำฏดนตรีชำย  จ ำนวน ๒ คน 

 ผู้แสดงเป็นชำวบ้ำนชำยหญิง  จ ำนวน ๖ คน 

 ผู้แสดงร ำโทนชำยหญิง  จ ำนวน ๘ คน 

 ผู้แสดงร ำวงคองก้ำชำยหญิง จ ำนวน ๘ คน 
 

อุปกรณ์ ไม่มี 



วิธีการแสดง แบ่งกำรแสดงออกเป็น ๓ ช่วงดังนี้ 

 ช่วงที่ ๑ เป็นงำนมหรสพในสมัยสงครำมโลกครั้งที่ ๒ มีกำรทิ้งระเบิดจำกกำรท ำสงครำม ท ำให้

ชำวบ้ำนต้องหลบภัยจำกภำวะสงครำม 

 ช่วงที่ ๒ เป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตำมประกำศรัฐนิยม มีกำรแต่งกำยและกำรสวมหมวก  

ให้เป็นตำมแบบสำกลนิยม 

 ช่วงที่ ๓ รื่นเริงสรำญ มีกำรพัฒนำโดยบำงเพลงใช้ลีลำกำรเต้นของชำวต่ำงชำติเข้ำมำผสมมีเพลง

จังหวะใหม่เพ่ิมข้ึน 

 

เครื่องแต่งกาย 

 เครื่องแต่งกำยชุด รื่นเริงสรำญน ำไทย สมัยจอมพล ป. วิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรีได้สร้ำงสรรค์ขึ้นตำม

ประกำศรัฐนิยมของ จอมพล ป. พิบูลสงครำม  โดยมีกรแต่งกำยดังนี้ 

 - กำรแต่งกำยแบบร ำโทน 

 - กำรแต่งกำยแบบร ำวงคองก้ำ 

 - กำรแต่งกำยตำมรัฐนิยม 

ท านองเพลง 

 เพลงที่ใช้ประกอบกำรกำรแสดงชุด รื่นเริงสรำญน ำไทย สมัยจอมพล ป. วิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรี     

ใช้เพลงประกอบบทร้องและท ำนองเพลงจำกร ำโทนชำวบ้ำน และเพลงร ำวงคองก้ำซึ่งได้ประพันธ์ขึ้นใหม่ 

เพ่ือให้เข้ำกับยุคสมัยปัจจุบันโดยเลือกท ำนองเพลงไทยผสมท ำนองเพลงสำกล 

เครื่องดนตรี  ใช้วงดนตรีสำกล 

โอกาสที่ใช้   แสดงได้ทุกโอกำสในงำนรื่นเริง 

ประโยชน์   เป็นกำรแสดงที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรม ค่ำนิยม กำรด ำรงชีวิตของคนไทยในยุคหลังสงครำมโลกครั้งที่ 

๒ สมัยจอมพล ป. พิบูลสงครำม 

 


