
ผลงานการประดิษฐ์และสร้างสรรค์การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
ชุดที่ ๕ ระบ าปรีดิ์เปรมวานร (๒๕๓๖) 

 

 
 

ระบ ำปรีดิ์ เปรมวำนร  เกิดขึ้นโดยคณะครู -อำจำรย์หมวดวิชำนำฏศิลป์โขน (ลิง) วิทยำลัย 

นำฏศิลปลพบุรี ได้ร่วมกันคิดประดิษฐ์กำรแสดงระบ ำชุดนี้ขึ้นโดยไปศึกษำสังเกตกิริยำท่ำทำงของลิง 

ที่อำศัยอยู่ในศำลพระกำฬและพระปรำงสำมยอด จังหวัดลพบุรี แล้วน ำกิริยำท่ำทำงของลิงเหล่ำนั้นมำ

ประยุกต์ปรับปรุงให้เป็นกำรแสดงในแนวชวนหัวสนุกสนำน ผสมผสำนกับควำมน่ำรัก น่ำเอ็นดู และซุกซน 

ท่ำทำงของกำรแสดงจึงมีควำมใกล้เคียงกับท่ำธรรมชำติของลิงมำกที่สุด 

ผู้แสดง ผู้แสดงชำยจ ำนวน ๘ คน 

อุปกรณ์ ไม่มี 

วิธีการแสดง แสดงท่ำทำงเลียนแบบท่ำธรรมชำติของลิงตำมจังหวะดนตรีและควำมสำมำรถของผู้แสดงโดย

สอดแทรกมุกตลกต่ำงๆ 

เครื่องแต่งกาย ใช้ผ้ำขนสัตว์เทียมสีเทำด ำและสีขำวตัดเลียนแบบรูปร่ำงของลิงทั้งตัว เมื่อสวมใส่จะดูเหมือนลิง

จริงๆ มำกที่สุด ไม่มีเครื่องประดับ ขณะแสดงจะสวมศีรษะลิงด้วย 

เครื่องดนตรี ใช้วงปี่พำทย์ไม้แข็งเครื่องห้ำ หรือเครื่องคู่ ทั้งนี้แล้วแต่โอกำสและควำมเหมำะสมของ 

กำรแสดง แต่เพ่ิมเครื่องก ำกับจังหวะ คือ เกำะ เพ่ือใช้เคำะให้เกิดควำมชัดเจนช่วยให้ท ำนองมีควำมสนุกสนำน

เร้ำใจ 



ท่วงท านองเพลง นำยน้ ำว้ำ ร่มโพธิ์ทอง ผู้ช ำนำญกำรสอนดนตรีไทยได้น ำเพลงวรเชษฐ์ อัตรำชั้นเดียวของเก่ำ 

ที่บรรจุอยู่ในเพลงเรื่องเขมรใหญ่มำแต่งขยำยเป็นอัตรำ ๒ ชั้น เพลงวรเชษฐ์ สันนิษฐำนว่ำเป็นเพลงเก่ำที่มีมำ

แต่สมัยอยุธยำ ภำยหลังนิยมน ำมำบรรเลงส ำหรับกำรแสดงโขนประกอบกำรแสดงวำนรหรือลิง เพรำะเป็น

เพลงที่มีลีลำท่วงท ำนองที่กระชั้น รุกเร้ำ สนุกสนำน เหมำะสมกับอำกัปกิริยำโดยทั่วไปของลิง 

โอกาสที่แสดง แสดงได้ทุกโอกำสในงำนรื่นเริง 

ประโยชน์ ระบ ำปรีดิ์เปรมวำนรเป็นกำรแสดงมุ่งสู่ควำมหมำยในแนวชวนหัวสนุกสนำน ผสมผสำนกับควำม

น่ำรัก น่ำเอ็นดู และซุกซน ท่ำทำงของกำรแสดงจึงมีควำมใกล้เคียงกับท่ำธรรมชำติของลิงมำกท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานการประดิษฐ์และสร้างสรรค์การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
ชุดที่ ๖ ร าโทน (๒๕๓๗) 

 
 

 ร ำโทนเป็นชุดกำรแสดงที่วิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรีได้ศึกษำค้นคว้ำ รวบรวมและอนุรักษ์กำรละเล่น

พ้ืนบ้ำน “ร ำโทน” ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ตำมนโยบำยของรัฐบำลที่ได้ก ำหนดให้เป็น “ปีรณรงค์วัฒนธรรมไทย” 

ร ำโทนเป็นกำรละเล่นพ้ืนบ้ำนที่นิยมเล่นกันทั่วไปทุกภำคของประเทศไทย เมื่อประมำณ ๕๐ ปีที่ผ่ำนมำได้รับ

ควำมนิยมสูงสุด ในสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงครำม เป็นนำยกรัฐมนตรีต้องกำรเชิดชูส่งเสริมร ำโทนให้เป็น

ศิลปวัฒนธรรมประจ ำชำติจึงได้ส่งเสริมกำรละเล่นชนิดนี้ให้เป็นศิลปวัฒนธรรมประจ ำชำติ เพลงร ำโทนที่น ำมำ

ร้องนั้นใช้วิธีจดจ ำสืบทอดกันมำไม่นิยมดัดแปลงทั้งเนื้อร้องและท่ำร ำ กรณีเช่นนี้ผู้เล่นจะคิดท่ำร ำประกอบตำม

ควำมหมำยของเนื้อเพลง กำรถ่ำยทอดอำจก่อให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลง 

ผู้แสดง แสดงเป็นคู่ ชำยและหญิง จ ำนวน ๕ คู ่๑๐ คน 

อุปกรณ์ ไม่มี  

วิธีการแสดง กำรแสดงร ำโทน ต้องร้องพร้อมกับร ำ โดยท่ำร ำประกอบในแต่ละเพลง ยึดควำมหมำยของเนื้อ

เพลงเป็นหลัก ใช้ท่ำร ำที่แสดงถึงควำมหมำยในเนื้อเพลง ผู้แสดงร ำเป็นคู่ชำยหญิง โดยกำรร ำเป็นวงทวนเข็ม

นำฬิกำ 

 
 
 
 



เครื่องแต่งกาย ชำย ผมรองทรงใส่น้ ำมันหวีเรียบ สมเสื้อแขนยำว นุ่งกำงเกงขำยำว คำดเข็มขัด                
                          และสวม  รองเท้ำหนัง 

ผู้หญิง ผมดัดลอน สวมหมวก สวมเสื้อแขนสั้นเข้ำรูป ปล่อยชำยระบำยหรือจีบรอบตัว  
      นุ่งผ้ำถุงส ำเร็จยำวกรอมเท้ำ ใส่เครื่องประดับมุก และสวมรองเท้ำมีส้น 

 

 

ท านองเพลง 

 คัดเลือกเพลงที่มีควำมหมำยที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดลพบุรี (ซึ่งบ่งบอกถึงเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นใน

สมัยนั้น) และเพลงที่เกี่ยวกับควำมรัก ท่วงท ำนองมีควำมไพเรำะ อ่อนหวำน และเพลงที่มีควำมสนใจ เครื่อง

ดนตรีที่ใช้ประกอบกำรแสดงร ำโทน แต่เดิมมีเพียงโทน บำงแห่งอำจใช้กระป๋องนมขึงด้วยหนังสัตว์ หรือใช้ถัง

น้ ำมันเหล็ก หรือมีกำรน ำร ำมะนำมำใช้ตีแทนโทนก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบททำงสังคมนั้นๆ 

เครื่องดนตรี  โทน ฉิ่ง กรับ และฉำบเล็ก 

โอกาสที่แสดง แสดงได้ทุกโอกำสในงำนรื่นเริง 

ประโยชน์ ร ำโทนชุดนี้เป็นกำรแสดงที่สนุกสนำนเป็นกำรร ำวงเกี้ยวที่วิวัฒนำกำรมำจำกร ำวงแบบชำวบ้ำนให้

อรรถรสแก่ ผู้ ชม ในด้ ำนควำม เพลิ ด เพลิ น  และดนตรีที่ มี จั งห วะสนุ กสนำนพร้ อมกั บ เนื้ อ ร้ อ ง 

ที่เป็นกำรสื่อถึงจังหวัดลพบุรี ท ำให้ผู้ชมมีควำมเข้ำใจในควำมเป็นจังหวัดลพบุรีมำกยิ่งขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานการประดิษฐ์และสร้างสรรค์การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

ชุดที่ ๗ ฟ้อนพวน (๒๕๔๑) 

 

 

 วิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรี โดยอำจำรย์วัฒนำ โกศินำนนท์ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะ ครู 

อำจำรย์  ชุดหนึ่ งท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับประวัติและต ำนำนของชนชำวไทยพวนซึ่ งเมื่อคณะท ำงำน  

ได้ท ำกำรศึกษำแล้ว มีจุดหนึ่งที่ท ำให้เกิดแรงบันดำลใจในกำรประดิษฐ์ชุดกำรแสดง “ฟ้อนพวน” ขึ้น เนื่องจำก

ท ำให้ทรำบว่ำชนชำวพวนเป็นชำวไทยกลุ่มหนึ่งที่อพยพ มำจำกประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน

ลำว โดยเข้ำมำอยู่ในประเทศไทยกว่ำสองศตวรรษ และได้ตั้งถิ่นฐำนอย่ำงมั่นคง จนสืบลูกหลำนเป็นจ ำนวน

มำกแต่ชำวไทยพวนไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองมำกนัก จึงท ำให้ไม่เป็นที่รู้จักในหมู่ประชำชนทั่วไป ถึงแม้ว่ำปัจจุบัน

ชนกลุ่มนี้ได้กลำยเป็นคนไทยโดยมสมบูรณ์แล้วก็ตำม หำกไม่ได้เข้ำไปศึกษำหรือสัมผัสแล้ว จะไม่ทรำบเลยว่ำ

พวกเขำเหล่ำนี้คือ “ไทยพวน” 

ผู้แสดง ใช้ผู้แสดงหญิง จ ำวนวน ๘ คน 

อุปกรณ์ ไม่มี 

วิธีการแสดง  ฟ้อนพวนเป็นกำรแสดงที่มีควำมหมำย ถึงหญิงสำวชำวไทยพวน พร้อมใจกันไปร่วมงำน 

รื่นเริงประเพณี ที่หมู่บ้ำนของตนได้จัดขึ้น และได้ร่วมกันฟ้อนอย่ำงสวยงำม ซึ่งกระบวนกำรกำรฟ้อน 

แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง 



      ช่วงที่  ๑ เป็นกำรเล่ำเรื่องรำวควำมเป็นมำของชำวไทยพวนโดยอำศัยท่ำร ำ บทร้อง                              

สื่อควำมหมำยให้ผู้ชมเข้ำใจ 

       ช่วงที่ ๒ เป็นกำรฟ้อนเฉลิมฉลองงำน ท่ำมกลำงบรรยำกำศที่สนุกสนำนรื่นเริงผสมผสำนไปกับ

ท่วงท ำนองเพลงที่ไพเรำะอ่อนหวำน ลีลำกำรฟ้อน อ่อนช้อย สวยงำม นิ่มนวล ตำมบุคลิกลักษณะนิสัยและ

ควำมเป็นเอกลักษณ์ของหญิงสำวไทยพวน 

เครื่องแต่งกาย ได้น ำผ้ำมัดหมี่ซึ่งเป็นผ้ำทอพ้ืนเมืองของชำวไทยพวน ที่อำศัยอยู่ในอ ำเภอบ้ำนหมี่จังหวัด

ลพบุรี มำตัดเป็นเครื่องแต่งกำยและได้น ำเอกลักษณ์กำรแต่งกำยของผู้หญิงไทยพวน มำประดิษฐ์ปรับปรุงให้

เป็นเครื่องแต่งกำย ของกำรแสดงฟ้อนพวน คือ 

 เสื้อ       ปรับปรุงจำกเสื้อคอกระเช้ำ และกำรนุ่งห่มแถบมำเป็นเสื้อรัดอกเข้ำรูป  

 ผ้ำนุ่ง     นุ่งผ้ำซิ่นทอลำยมัดหมี่สอดดิ้นเชิงผ้ำ ปักเป็นลวดลำยตำมลำยของผ้ำโดยตัดเป็นผ้ำถุงส ำเร็จ   

                ยำวครึ่งหน้ำแข้ง 

 สไบ      ทอลำยมัดหมี่ลักษณะเดียวกับผ้ำซิ่น ปักลวดลำยต่ำงๆ ให้สวยงำม 

 เครื่องประดับ ใส่เครื่องประดับท่ีท ำด้วยเงิน หรือวัสดุอ่ืนคล้ำยเงินได้แก่ สร้อยคอ ต่ำงหู ก ำไล 

                 ข้อมือ เข็มขัด 

 ทรงผม   เกล้ำผมทรงไทยด ำ ประดับด้วยเกี้ยวและปิ่นปักผม ด้ำนหลังประดับด้วยสร้อยให้   

                 สวยงำม 
 

บทร้อง และท านองเพลง 

เพลงฟ้อนพวน 

 ชนเผ่ำหนึ่ง ยิ่งใหญ่ เหล่ำไทยพวน   ตำมส ำนวน ชวนใจ ให้สืบสำว 

มีหลำยหลำก มำกมำย เชื้อสำยลำว   ที่ยืนยำว เผ่ำพงศ์ คงชีวี 

จำกแผ่นย่ำน ดำนดิน ถิ่นเชียงขวำง   ข้ำมโขงกว้ำง ขวำงทอด ทำงวิถี 

มำแผ้วถำง สร้ำงภพ ที่ลพบุรี    เขตบ้ำนหมี่ ดีเลิศ เจิดก ำจำย 

รักสงบ สบสนุก ทุกชีวำตม์    ทั้งศิลป์ศำสตร์ ประเพณี มีมำกหลำย 

ล้วนนิรำศ ปรำศทุกข์ สุขสบำย    ร่วมร้องร่ำย กรำยกร ร ำฟ้อนพวน 
 

 ส ำหรับบทร้องนี้ อำจำรย์วัฒนำ โกศินำนนท์ เป็นผู้ประพันธ์ ส่วนท ำนองเพลงที่ต่อท้ำยบทร้อง       

ครูน้ ำว้ำ ร่มโพธิ์ทอง ผู้ช ำนำญกำรสอนศิลปะพ้ืนเมืองของวิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรี เป็นผู้ประพันธ์ 
 



ท านองเพลง ส่วนท ำนองเพลงฟ้อนพวน ที่บรรเลงต่อท้ำยบทร้อง อำจำรย์น้ ำว้ำ ร่มโพธิ์ทอง เป็นผู้ประพันธ์ขึ้น
ใหม่ โดยได้น ำท ำนองเพลงปลุกใจเพลงหนึ่ง ในสมัยที่ท่ำนเรียนวิชำขับร้องเพลงไทย มำขยำยขึ้นโดยเพ่ิมอัตรำ
จังหวะมำกขึ้นจำกท ำนองเดิมหนึ่งเท่ำตัว ซึ่งในช่วงท ำนองตอนท้ำยของเดิมนั้น จะเว้นจังหวะให้โหม่งบรรเลง 
เมื่อประพันธ์ใหม่ อำจำรย์น้ ำว้ำ ได้ประพันธ์เป็นท ำนองในรูปแบบของ “ท ำนองซุ้ม” แทนช่วงที่เว้นจังหวะ
ของเดิมข้ึนใหม่ด้วย 

 ท ำนองเพลงเป็นเพลงที่มีส ำเนียงลำว ลักษณะท่อนเดียวมีเที่ยวเปลี่ยน (ดังนั้นท ำให้ดูเหมือนว่ำมี ๒ 
ท่อน) ประกอบด้วยอัตรำสองชั้นและชั้นเดียว 

เครื่องดนตรี ใช้วงปี่พำทย์ไม้นวมผสมแคน 

โอกาสที่ใช้ แสดงได้ทุกโอกำสในงำนรื่นเริง 

ประโยชน์ เป็นกำรแสดงที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชำวไทยพวนโดยบทร้องและท ำนองที่บ่งบอกถึงที่มำของชำว

ไทยพวนที่อพยพมำจำกเชียงขวำงประเทศลำว และกำรแต่งกำยของที่น ำเอำเอกลักษณ์ของชำวบ้ำนหมี่โดย

กำรน ำเอำผ้ำมัดหมี่และกำรทอผ้ำที่เป็นเอกลักษณ์มำคงไว้ในรูปแบบกำรแสดงท ำให้เป็นกำรอนุรักษ์ควำมเป็น

ชำวไทยพวนไว้สืบไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานการประดิษฐ์และสร้างสรรค์การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร ี

ชุดที่ ๘ ระบ าลงข่วงเข็นฝ้าย (๒๕๔๕) 

 

 

 ระบ ำลงข่วงเข็นฝ้ำย เป็นกำรแสดงที่ชำวไทยพวนบ้ำนหลุมข้ำว อ ำเภอโคกส ำโรง จังหวัดลพบุรี ได้

ร่วมกันคิดและประดิษฐ์ขึ้นจำกภูมิปัญญำท้องถิ่น เกี่ยวกับวิถีชีวิตของหนุ่มสำวที่ร่วมกันท ำงำนเก็บ  

ดอกฝ้ำยบำนน ำมำอ้ิวฝ้ำย-ปั่นฝ้ำย-สำวเส้นฝ้ำยให้เป็นเส้นยำวๆ บนลำนบ้ำนกลำงแจ้ง อันเป็นประเพณีเก่ำแก่

สบทอดกันมำตั้ งแต่ โบรำณ ในกำรแสดงได้ ใช้บทเพลงสื่ อควำมหมำ ย กำรแสดงชุดนี้  วิทยำลัย 

นำฏศิลปลพบุรี ท ำกำรปรับปรุงรูปแบบของ กำรแสดงให้ถูกต้องตำมแบบแผนโยยังคงท่ำร ำเดิมไว้ปรับปรุงบท

ร้องและท ำนองให้สั้นลง เพ่ือควำมเหมำะสมกับกำรแสดง ปรับปรุงเครื่องแต่งกำยให้สวยงำมเหมำะสมกับกำร

แสดง แล้วมอบให้แก่ชุมชนบ้ำนหลุมข้ำว ได้ร่วมกันสืบทอดเป็นกำรแสดงพ้ืนบ้ำนประจ ำท้องถิ่นสืบไป เมื่อปี 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 กำรแสดงชุดนี้ ดร.สิริชัยชำญ ฟักจ ำรูญ อธิบดีกรมศิลปำกร ได้มีบัญชำให้วิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรีท ำ
กำรปรับปรุงรูปแบบของกำรแสดงให้ถูกต้องตำมแบบแผน ซึ่งวิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรี ท ำกำรปรับปรุงท่ำร ำ
ขึ้นใหม่แต่ยังคงท่ำร ำเดิมไว้ปรับปรุงบทร้องและท ำนองเพลงให้สั้นลงเพ่ือควำมเหมำะสมของกำรแสดงและได้
ป รั บ ป รุ ง เ ค รื่ อ ง แ ต่ ง ก ำ ย ใ ห้ ส ว ย ง ำ ม  แ ล้ ว ม อ บ ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ช น บ้ ำ น ห ลุ ม ข้ ำ ว ไ ด้ ร่ ว ม กั น 
สืบทอดเป็นกำรแสดงพื้นบ้ำนประจ ำท้องถิ่นสืบไป 

ผู้แสดง ใช้ผู้แสดงหญิง จ ำนวน ๘ คน ขึ้นไป 

อุปกรณ์ ไม่มี 



เครื่องแต่งกาย วิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรีจึงได้แนวคิดในกำรประดิษฐ์และออกแบบเครื่องแต่งกำยเพ่ือให้

เหมำะสมในกำรน ำเสนอรูปแบบและควำมเป็นเอกภำพของกำรแสดง ชุดร ำลงข่วงเข็นฝ้ำย ดังนี้ 

  ทรงผม เกล้ำสูงรวบตึง มวยผมไว้ด้ำนขวำ ประดับดอกไม้และลูกปัด 

  เสื้อ     ดัดแปลงจำกเสื้อหม่ำกะแล่ง ซึ่ งมีลักษณะคล้ำยเสื้อคอกระเช้ำ สำยเสื้อกว้ำง ๒ นิ้ว 

                     คอเสื้อประดับลูกไม้จีบรอบตัว ตัดเย็บจำกผ้ำทอบ้ำนหลุมข้ำว 

 ผ้ำนุ่ง ควำมยำวคลุมเข่ำ ใช้ผ้ำทอของบ้ำนหลุมข้ำว ให้สีเข้ำกับตัวเสื้อโดยนุ่งทับชำยเสื้อ 

 เครื่องประดับ สร้อยคอ ต่ำงหู ข้อมือ ท ำจำกหินสีต่ำงๆเพื่อให้ดูใกล้เคียงกับลูกปัด คำดเข็มขัดเงิน 

ท านองเพลง ส ำหรับท ำนองเพลงในช่วงแรกยังคงใช้ท ำนองเพลงลำวล่องน่ำน (เล็ก) ซึ่งเป็นท ำนองเพลงที่บ้ำน

หลุมข้ำว อ ำเภอโคกส ำโรง จังหวัดลพบุรี ใช้ประกอบกำรแสดงมำแต่เดิม 

  ส่วนช่วงที่สอง เป็นท ำนองเพลงที่ได้ประพันธ์ขึ้นใหม่โดย นำยน้ ำว้ำ ร่มโพธิ์ทอง ผู้ช ำนำญกำรด้ำน

ดนตรีไทย วิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรีเป็นผู้ประพันธ์ท ำนองเพลง ท่ำนได้น ำท ำนองเพลงที่มีส ำเนียงลำวเพลงหนึ่ง

ม ำ แต่ ง ขยำยขึ้ น  จ ำกนั้ น ไ ด้ ตั ดท ำนองที่ ไ ด้ ป ระ พัน ธ์ ขึ้ น ใ หม่ ล ง เท่ ำ ตั ว  ใ ช้ เ ป็ น เ พล งส ำห รั บ  

กำรแสดงชุดระบ ำลงข่วงเขน็ฝ้ำย ซึ่งประกอบด้วยท ำนองเพลงในอัตรำสองชั้นและชั้นเดียว 
 

เพลงลงข่วงเข็นฝ้าย 

-เพลงลาวล่องน่านเล็ก- 

เมื่อยำมหนำวสำวหนุ่มเก็บดอกฝ้ำยบำน เป็นที่สุขส ำรำญเบิกบำนใจ 

ซ้อยเข็นกงอ้ิวฝ้ำยตำทแบบพวนไทย  วัฒนธรรมเกียนไกอยู่ในบ้ำนหลุมข้ำว 

อ้ิวเอำปุยยิวทุยให้ปุยฝ้ำยงำม   แล้วปั่นใยฝ้ำยตำมเป็นเส้นขำว 

เปรียบเส้นใยปุยฝ้ำยนั้นบอกเรื่องรำว  ควำมเป็นมำยืนยำวของชำวไทยพวน 

แต่เดิมมำฟันฝ่ำมำจำกฝั่งโขง   ดั้นด้นมำเชื่อมโยงแดนไทยนี้ซวน 

ยังยึดถือประเพณีดีของพวน   เฮำนั้นขอเชิญชวนให้เจ้ำท ำตำม 

 

เครื่องดนตรี ใช้วงปี่พำทย์ไม้นวม 

โอกาสที่ใช้ แสดงได้ทุกโอกำสในงำนรื่นเริง 

ประโยชน์ กำรแสดงชุดนี้ประดิษฐ์ขึ้นจำกภูมิปัญญำท้องถิ่น เกี่ยวกับวิถีชีวิตของหนุ่มสำวที่ร่วมกันท ำงำนเก็บ

ดอกฝ้ำยบำนน ำมำอ้ิวฝ้ำย-ปั่นฝ้ำย-สำวเส้นฝ้ำยให้เป็นเส้นยำวๆ บนลำนบ้ำนกลำงแจ้ง อันเป็นประเพณีเก่ำแก่

สืบทอดกันมำตั้งแต่โบรำณ 

  



ผลงานการประดิษฐ์และสร้างสรรค์การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

ชุดที่ ๙ ระบ าทานตะวัน (๒๕๔๕) 

 
 

 ระบ ำทำนตะวัน วิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรี ประดิษฐ์สร้ำงสรรค์ขึ้นใหม่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยจังหวัดลพบุรี

มีนโยบำยให้ปลูกทำนตะวันเป็นพืชเศรษฐกิจและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้ นำงเพ็ญทิพย์ จันทุดม 

ผู้อ ำนวยกำรวิทำยลัยนำฏศิลปลพบุรี จึงมอบหมำยคณะครู-อำจำรย์ ภำควิชำดุริยำงค์ไทยและภำควิชำ

นำฏศิลป์ ไทยคิดประดิษฐ์สร้ ำงสรรค์ชุดกำรแสดงจำกภำพแห่ งควำมง ดงำมของดอกทำนตะวัน 

ที่บำนสะพรั่ งพลิ้วไสวอยู่ ในท้องทุ่ ง ถ่ำยทอดออกมำเป็นศิลปะกำรร่ำยร ำ กำรขับร้องและดนตรี   

สื่อควำมหมำยให้ผู้ชมได้เห็นควำมงดงำมของดอกทำนตะวัน โดยสมมุติว่ำผู้แสดงคือเหล่ำมวลผกำทำนตะวันที่

ก ำลังเริงระบ ำพลิ้วไสวไปตำมจังหวะและท่วงท ำนองเพลงที่ไพเรำะสนุกสนำน น ำเสนอเป็นผลงำนสร้ำงสรรค์ 

ในงำนแสดงนิทรรศกำรและผลงำนทำงศิลปวัฒนธรรมของสถำนศึกษำ ในสังกัด 

กรมศิลปำกร ณ วิทยำลัยนำฏศิลป กรุงเทพมหำนคร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ผู้แสดง ผู้แสดงหญิงจ ำนวน ๘ คนข้ึนไป  

อุปกรณ์ ไม่มี 

เครื่องแต่งกาย  ประดิษฐ์สร้ำงสรรค์ขึ้นจำกกำรจินตภำพ จำกล ำต้น ดอก และใบ ประยุกต์ออกมำ 

เ พ่ือให้ สื่ อควำมหมำยถึ งผู้ แสดงคือ  ดอกทำนตะวัน  โดย เลื อกสีสั นคล้ ำยคลึ งและใกล้ เคียงกับ  

ดอกทำนตะวัน แต่ยังมุ่งเน้นควำมสวยงำมและควำมเป็นเอกลักษณ์ไทย 

ท านองเพลง  ผู้ประพันธ์ท ำนองเพลงคือครูน้ ำว้ำ ร่มโพธิ์ทอง ผู้ช ำนำญกำรด้ำนดนตรีไทย วิทยำลัย 

นำฏศิลปลพบุรี ผู้ประพันธ์บทร้อง โดยครูสมชำย ฟ้อนร ำดี ครูช ำนำญกำรพิเศษ วิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรี 



เครื่องดนตรี ใช้วงปี่พำทย์ไม้นวม 

โอกาสที่ใช้ แสดงได้ทุกโอกำสในงำนรื่นเริง 

ประโยชน์ เป็นชุดกำรแสดงที่บ่งบอกถึงควำมงดงำมของดอกทำนตะวันที่บำนสะพรั่งพลิ้วไสวอยู่ใน 

ท้องทุ่ง ถ่ำยทอดออกมำเป็นศิลปะกำรร่ำยร ำ กำรขับร้องและดนตรี สื่อควำมหมำยให้ผู้ชมได้เห็น  

ควำมงดงำมของดอกทำนตะวันที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานการประดิษฐ์และสร้างสรรค์การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
ชุดที่ ๑๐ ดอกไม้นามพระราชทาน (๒๕๔๗) 

 

 

สมเด็จพระเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ได้ทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจในฐำนะที่ทรงเป็นสมเด็จ

พระบรมรำชินีนำถของประเทศไทย พระองค์ทรงมีบุคลิกภำพที่สง่ำงำม พระจริยวัตร และพระรำชกรณียกิจ

ต่ำง ๆ ที่มุ่งพัฒนำแก้ไขปัญหำให้ประชำชนชำวไทยได้รับกำรพัฒนำแล้วได้ส่งผลถึงประเทศชำติต่อไปนั้น 

เกิดผลปรำกฏได้แซ่ซร้องไปยังนำนำประเทศทั่ว โลก จึง เป็นเหตุให้บำงประเทศยุ โรป ในเอเชีย  

ที่พระองค์เสด็จเยือนบำงประเทศ ขอพระรำชทำนนำมพระองค์ชื่อในพันธุ์ไม้ผสมประเทศอังกฤษ ประเทศ

เยอรมัน และประเทศฟิลิปปินส์ที่ผสมพันธุ์ไม้ไว้ ซึ่งแสดงถึงกำรยกย่อง เชิดชู กำรยอมรับ และควำมมีมิตร

ไมตรีต่อกัน 

ผู้แสดง   ประชำชนชำย หญิง จ ำนวน ๓ คู่ ๖ คน 

   ดอกหญ้ำจ ำนวน ๔ คน  ดอกไม้นำมจ ำนวน ๓ คน 

อุปกรณ์  ไม่มี 

วิธีการแสดง ช่วงแรกน ำเสนอในจังหวะควิกวอลซ์เพ่ือใช้ในกำรน ำเสนอผู้แสดง ที่มำเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ

นำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ มีกำรแบ่งตัวแสดงออกเป็นดอกไม้ป่ำ ๕ ชนิด ได้แก่ ดุสิตำ สร้อยสุวรรณำ 

ทิพย์เกสร มณีเทวำ และสรัสจันทร ต่อไปเป็นกำรแสดงควำมสนุกสนำนชุ่มชื่นรื่นรมย์ของดอกไม้ 

 ช่วงที่ ๒ น ำเสนอดอกไม้ที่ทรงพรรำชทำนนำม ได้แก่ คัทลียำ “ควีนสิริกิตติ”์ 

 ช่วงที่ ๓ น ำเสนอดอกไม้ที่ทรงพระรำชทำนนำม ได้แก่ ดอนย่ำ “ควีนสิริกิตติ”์ 

 ช่วงที่ ๔ ท ำให้เกิดควำมแตกต่ำงในดอกไม้แต่ละดอก และเด่นชัดในชุดกำรแสดง เพ่ือใช้ในกำร

น ำเสนอดอกไม้ที่ทรงพระรำชทำนนำม อันได้แก่ กุหลำบ “ควีนสิริกิตติ์” 

 ช่วงสุดท้ำย น ำเสนอในควำมหอมของดอกไม้ ควำมสวย และพระเกียรติขององค์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริ

กิตติ์ พระบรมรำชินีนำถ 



เครื่องแต่งกาย กำรแต่งกำยของกำรแสดงนำฏยลีลำ ชุด “ดอกไม้นำมพระรำชทำน” 

 แบบที่ ๑ ศีรษะ เกล้ำผมมวยทัดดอกไม้ 

   เสื้อ  บัดดี้สูทสีฟ้ำ 

   สไบ  ทบ ๒ ชำย ติดไว้ด้ำนซ้ำย 

   กระโปรง เอวรูด สีฟ้ำ ยำวกรอมเท้ำ 

  ผ้ำคำดเอว  ใช้ผ้ำลูกไม้สีชมพู และเชือกไขว้สีทอง 

  ดอกไม้ประดับ จัดเป็นช่อแต่ละชนิด ติดบนไหล่ซ้ำย 

  เครื่องประดับ สร้อยคอ จี้รูปดอกไม้สีชมพู,ต่ำงหูสีชมพู,รัดต้นแขนด้วย 

ดอกไม้ชมพูและเลื้อยรอบแขนด้วยลูกปัดปล้องข้อสีชมพู 

 แบบที่ ๒ ผ้ำนุ่ง  นุ่งโจงกระเบนสีแดงเหลือบด ำ 

  ผ้ำคำดเอว ใช้ผ้ำสีด ำ ขลิบสีทอง พันรอบเอว 

    กว้ำงประมำณ ๑ ฝ่ำมือ 

  เครื่องประดับ สร้อยคอ,ต้นแขน,ข้อมือ,ข้อเท้ำ,ร้อยด้วยลูกปัดสีด ำ,รัดต้นแขน 

 แบบที่ ๓ ศีรษะ  ยกหน้ำ กล้ำผมมวยด้ำนหลัง 

   เสื้อ  เกำะอกสีแดง 

   สไบ  พำดผ่ำนล ำตัว ด้ำนซ้ำยแล้วจับดอกด้วยผ้ำลูกไม้สีครีมทอง 

   กระโปรง เอวรูด สีแดงเหลือบด ำ ยำวกรอมเท้ำ 

  ผ้ำคำดเอว ใช้ผ้ำสีด ำพันรอบเอว 

  เครื่องประดับ สร้อยคอ, รัดต้นแขน,ร้อยด้วยลูกปัดสีชมพู 

 ท านองเพลง  เป็นเพลงไทยสำกล ในช่วงแรกน ำเสนอในจังหวะควิกวอลซ์ 

  ช่วงที่ ๒ ท ำนองช้ำลงใช้จังหวะสโลว์ 

  ช่วงที่ ๓ เป็นท่วงท ำนองที่ใช้จังหวะสโลว์ แต่ได้ให้จังหวะกระชับ 

  ช่วงที่ ๔ เป็นท่วงท ำนองที่เร็วขึ้นโดยใช้จังหวะแทงโก้ 

  ช่วงสุดท้ำยใช้ท ำนองโบเลโล่  

 เครื่องดนตรี ใช้วงดนตรีร่วมสมัยทั้งดนตรีไทยและดนตรีสำกล 

โอกาสที่ใช้ แสดงได้ทุกโอกำสในงำนรื่นเริง 

ประโยชน์ ในงำนรื่นเริงและงำนเฉลิมฉลองของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ 


