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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสรรค์รำถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์ของผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา  ชูสงค์ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 
และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างรวม 35 คน ได้แก่ ผู้รู้ด้านนาฏศิลป์ไทย จำนวน 5 คน ผู้ปฏิบัติ จำนวน 
10 คน และผู้ชม จำนวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า รำถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดแนวคิดของรำถวายพระพร ได้แก่ แนวคิด รูปแบบการแสดง ผู้แสดง 
เครื่องแต่งกาย และออกแบบท่ารำ โดยยึดหลักของการแสดงนาฏศิลป์ไทย  จัดแสดงครั้งแรกในงานวัฒนธรรม
สัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นท่ีช่ืนชมของผู้เข้าร่วมงานท่ีได้รับชมถึงความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติยศ
ของพระมหากษัตริย์ไทย 
คำสำคัญ: การสร้างสรรค์, รำถวายพระพร, มหาวชิราลงกรณ์ 
 

Abstract 
This research aim was to study The Proceeding of Creation of a performance called Ram 

Thawaipraporn Maha Vajiralongkorn by Assistant Professor Dr. Krittiya  Choosong. This was a 
qualitative research the tools were Form of Interview and Participant Observation. The Case Study 
of 35 people which were 5 of knowledgeable people on Thai Dance, 10 people of the Dance 
performers and 20 people of the audiences. The result of this research was to indicate loyalty of 
Royal Institution and to appreciate the Royal grace of HM The King Maha Vajiralongkorn 
Bodindradebayavarangkun. The Creator had decided concept of Ram Thawaipraporn which were 
concept, performance form, performers, costumes and gestures decided stick to the form of 
Traditional Thai Dance. This performance was firstly performed in Songkhla Rajabhat University 
Cultural Fair and was admired from the audiences in the Fair to be seen The Great and appropriated 
of HM The King of Thailand. 
Keyword: Creation, Ram Thawaipraporn, Maha Vajiralongkorn 
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1. บทนำ 
นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการแสดงที่มีความหมายรวมถึงการแสดงของไทยหลายประเภทซึ่งเกิดขึ้นจากภูมิ

ปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สร้างสรรค์ไว้จนเป็นแบบแผน รูปแบบของการแสดงที่เรียกว่านาฏศิลป์ไทยมีหลาย
ประเภท การแสดงชั้นสูงของไทยคือ โขน ละคร (ฉันทนา  เอี่ยมสกุล, 2553) ศิลปะการแสดงที่หลากหลายของไทย
นั้นมีทั ้งในระดับสังคมชาวบ้านและในราชสำนัก แสดงถึงวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสูงส่งและความเป็นอารยชาติ 
ศิลปะการแสดงของไทยโดยเฉพาะโขน ละคร จึงเป็นศิลปะที่แฝงไว้ซึ่งภูมิปัญญาที่มิใช่แต่ความงามแต่เพียงอย่าง
เดียว แต่เป็นศิลปะที่ชาวโลกทุกคนควรจะได้สัมผัสและรับรู้ได้ (สมศักดิ์  บัวรอด, 2558) ปัจจุบันนาฏศิลป์ไทยได้รับ
อิทธิพลมาจากประเทศอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซึ่งทำให้มีความงดงามแตกต่างกันไปในปัจจุบันอาจทำให้มีการผิดเพี้ยนไป
จากรูปแบบเดิม ซึ่งศิลปินผู้ที่จะสืบทอดศิลปะแขนงนี้จะต้องเรียนรู้หลักและวิชาการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างถูก
วิธี รำ ระบำและละครที่ปรับปรุงขึ้นการแสดงแต่ละประเภทมีลักษณะการแต่งกายที่แตกต่างกันไปจึงจำเป็นต้อง
ศึกษาเปรียบเทียบเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของเครื่องแต่งกายโดยมีจุดมุ่งหมายบางประการคือประวัติ
ที่มาของเครื่องแต่งกาย 

การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย สามารถนำลีลาต่างๆ ที่เป็นท่ารำที่สื่อถึงความหมายตามหลักของนาฏศิลป์
ไทยมาสร้างสรรค์ออกมาเป็นชุดการแสดงที่สวยงาม ซึ่งการสร้างสรรค์ต้องคำนึงถึงรูปแบบของงาน ขนาดของพื้นท่ี
การแสดง ผู้แสดง เวลาที่ใช้ในการแสดง งบประมาณ เพื่อที่สามารถจัดการแสดงได้อย่างเหมาะสม ลีลาท่ารำที่ใช้
ต้องมีความหมายตรงตามคำร้องและทำนองเพลงหรือเรียงร้อยกระบวนท่ารำที่วิจิตรงดงามนำเสนอขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน มีการแปรแถวและตั้งซุ้มที่สวยงามผู้แสดงมีความสามารถในการรำและเครื่องแต่งกายต้องเหมาะสมกับ
รูปแบบการแสดงอย่างชัดเจน 

การรำถวายพระพรเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ศิลปะการรำถวายพระพรจึงเกิดขึ้น
เพื่อเป็นการรำเทิดพระเกียรติ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งบูรพกษัตริยาธิราชที่จะแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เชิดชูพระเกียรติคุณของพระราชวงศานุวงศ์และอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายใน
สากลโลกให้คุ้มครองทุกพระองค์ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์การแสดงรำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นการรำถวายพระพรที่สร้างสรรค์ บทร้อง ทำนอง ท่ารำ และดนตรี 
ขึ้นใหม่ เนื ่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ ้นครองราชย์ รำถวายพระพรพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผู้ สร้างสรรค์รำถวายพระพรชุดนี้คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กฤติยา  ชูสงค์ อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนนาฏศิลป์ไทยในระดับอุดมศึกษามาเกือบ 20 ปี มีความรู้ ความชำนาญ และผลงานด้าน
นาฏศิลป์ไทยเป็นที่ยอมรับในวงการนาฏศิลป์ไทยในภาคใต้และระดับภูมิภาค อาทิได้ร ับเชิญเป็นกรรมการ  
การแข่งขันทักษะด้านนาฏศิลป์ไทยในงานศิลปหัตถกรรมฯ ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้รับ
เชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู ้นาฏศิลป์ไทยให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตั ้งแต่ระดับชั ้นประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา รำถวายพระพรชุดนี้แสดงครั้งแรกใน พิธีเปิดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ “งานมหกรรมวัฒนธรรม
พื้นบ้านสู่อาเซียน” ประจำปี 2561 ซึ่งผู้สร้างสรรค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ชูสงค์มีแนวคิดเพื่อเทิดพระเกียรติ
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและศูนย์รวมความภักดีของปวง
ชนชาวไทย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาองค์ประกอบของกระบวนสร้างสรรค์รำถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์
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ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา  ชูสงค์ โดยศึกษาแนวคิด รูปแบบ และกระบวนการออกแบบท่ารำ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการสร้างสรรค์งานการรำถวายพระพรให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อ
เป็นการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสรรค์รำถวายพระพรมหาวชิราลงกรณข์อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา  ชูสงค ์

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
แนวคิดเกี่ยวกับการสรา้งสรรค์งาน 
ฉันทนา  เอี่ยมสกุล (2553) กล่าวไว้ว่า การสร้างสรรค์งานผู้ออกแบบจะต้องสามารถอธิบายจุดมุ่งหมาย

ความหมายของงานให้ชัดเจน แล้วถ่ายทอดความคิดนั้นไปยังผู้แสดงอย่างละเอียด เนื่องจากผู้แสดงจะเป็นผู้รับ
ถ่ายทอดความคิดแล้วจึงเป็นผู้ถ่ายทอดสื่ออกไปให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงแนวคิดจินตนาการตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้
สร้างสรรค์ งานออกแบบนั้นดูเหมือนเป็นงานง่ายแต่ในความเป็นจริงนั้นกว่าจะเป็นผลงานที่สำเร็จออกมาได้จะต้อง
ผ่านกระบวนการและขั้นตอนในการสร้างสรรค์มากมาย ตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้อื่น ผู้ออกแบบจะต้องใช้
ความรู้ความสามารถและจะต้องมีความสามารถในการผลักดันแนวความคิดนั้นออกมาเป็นรูปธรรม สร้างสรรค์ให้ผล
งานเป็นจริงบนเวทีการแสดง และเรื่องของเวทีการแสดง เครื่องเสียงระบบไฟ และการแต่งกายก็เป็นองค์ประกอบที่
สำคัญที่จะช่วยส่งให้การแสดงนั้น ๆ มีความหมายและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

สุรพล  วิรุฬรักษ์ (2544) กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์ ไว้ว่า ประกอบด้วย 
1) การกำหนดแนวคดิหลัก 

การกำหนดแนวคิดหลัก คือ การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

2) การประมวลข้อมลู 
การประมวลข้อมลู คือ การประมวลข้อมูลข้อเท็จจริง และข้อมลูแรงบันดาลใจ 

3) การกำหนดขอบเขต 
การกำหนดขอบเขต คือ การกำหนดเนื้อหาสาระของผลงานสร้างสรรค์ จำนวนผู้

แสดง เวลาของการแสดง และงบประมาณของการสร้างสรรค์ 
4) การกำหนดรูปแบบ 

การกำหนดรูปแบบ คือ กำหนดใหชั้ดเจนว่าจะใช้นาฏลักษณ์ในรูปแบบใด 
5) การกำหนดแนวคดิหรือรูปแบบขององค์ประกอบอ่ืน ๆ 

การกำหนดแนวคิดหรือรูปแบบขององค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ผู้แสดง รูปแบบการ
แสดง การแต่งกาย รูปแบบฉาก รูปแบบเพลง แสงเสียง อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง 

6) การออกแบบนาฏศลิป ์
การออกแบบนาฏศลิป์ โดยอาศัยทฤษฎีทัศนศิลป ์
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4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษากระบวนการสร้างสรรค์รำถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา  ชูสงค์ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยดังนี้ 

- แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interviews) 
- แบบส ั ง เ กต  (Observation) เ ป ็ นแบบส ั ง เ กตแบบม ี ส ่ วนร ่ วม 

(Participant Observation)  และไม ่ม ีส ่วนร ่วม (Non-Participant 
Observation) 

4.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยยึดหลักข้อมูลที่มีลักษณะสอดคล้องกับความมุ่งหมาย

ของการวิจัย ซึ่งมีวิธีการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ 
4.2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์ไทย เช่น 

แนวคิด การออกแบบ บทร้อง ทำนอง ท่ารำ การแต่งกาย และดนตรีตามหลักจารีตของนาฏศิลป์ไทย 
4.2.2 การเก็บข้อมูลจากภาคสนาม ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง เกี่ยวกับหลักการสร้างสรรค์งาน

ด้านนาฏศิลป์ไทยจากผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย จำนวน 5 คน การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างของผู้แสดง 
รำถวายพระพร มหาวชิราลงกรณ์ จำนวน 10 คน และผู้ชมที่ได้รับชมพิธีเปิดในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 
2561 ถึงความรู้สึกท่ีได้รับชมการแสดงรำถวายพระชุดนี้ จำนวน 20 คน 

4.3 การจัดกระทำข้อมูล 
ในการจัดกระทำข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและข้อมูลภาคสนามมาจัด

กระทำดังนี้ 
4.3.1 นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากเอกสารต่าง ๆ มาศึกษาอย่างละเอียด พร้อมจัดระบบหมวดหมู่  

ตามความวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
4.3.2 นำข้อมูลจากภาคสนามที่เก็บรวบรวมไว้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งได้จากการจดบันทึกและบันทึกเสียง 

ถอดความและแยกเป็นประเภท จัดหมวดหมู่และสรุปสาระสำคัญตามวัตถุประสงค์ที่ทำการศึกษา 
4.4 วิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ลำดับขั้นตอนของวิเคราะห์และสร้างสรรค์ข้อมูลในการวิจัยเรื่อง “กระบวนการสร้างสรรค์รำถวาย
พระพรมหาวชิราลงกรณ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤติยา  ชูสงค์” มีขั้นตอนดังต่อไปนี ้

4.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยการนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุป 
4.4.2 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการพรรณนา 
โดยผู้วิจัยเริ่มจากการเตรียมเนื้อหาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วจึงเขียนโดยเน้นที่ความถูกต้องรัดกุม 
ชัดเจน มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน 
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5. สรุปผลการวิจัย 
ผลจากการศึกษาเรื่อง “กระบวนการสร้างสรรค์รำถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.กฤติยา  ชูสงค์” ในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ “มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่อาเซียน” ประจำปี 2561 จัดแสดงใน
ชุดพิธีเปิดงาน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเสด็จขึ ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10  
แห่งราชวงศ์จักรี ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้สร้างสรรค์มีแนวคิดในการสร้างสรรค์งานในรูปแบบการรำถวายพระพร
เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจและศูนย์รวม
ความภักดีของปวงชนชาวไทย โดยยึดหลักการออกแบบสร้างสรรค์งานตามหลักจารีตของนาฏศิลป์ไทย 

องค์ประกอบของกระบวนสร้างสรรค์รำถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์ ประกอบด้วย 
5.1 แนวคิด  

การกำหนดแนวความคิดของการรำถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ของไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี 

5.2 นาฏยจารีต 
กำหนดนาฏยจารีตของนาฏศิลป์ไทย โดยยึดหลักตามขนบจารีตของการแสดงนาฏศิลป์ไทย หลักการตีบท 

ภาษาท่า ท่ารำหลักและท่ารำเชื่อม 
5.3 รูปแบบการแสดง 

ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดรูปแบบของการแสดงชุดนี้จัดอยู่ในประเภทการรำถวายพระพร มีองค์ประกอบดังน้ี 
5.3.1 ผู้แสดง รำถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์ เป็นระบำหมู่กำหนดให้มีผู้แสดงจำนวน 10 คน เพื่อสื่อ

ความหมายถึงรัชกาลที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้แสดงแบ่งเป็น 5 คู่ คือ ตัวพระ 5 คน ตัวนาง 5 คน อาจใช้ผู้แสดง
เป็นชายจริงหญิงแท้หรือผู้หญิงล้วนก็ได้ การคัดเลือกผู้แสดงต้องมีรูปร่าง โครงหน้าให้เหมาะสมกับการแสดงและยัง
ต้องมีขนาดสัดส่วน ความสูงเสมอกันเพื ่อความสวยงามและสะดวกในการแปรแถว อีกทั ้งผู ้แสดงยังต้องมี
ประสบการณ์ในการรำเป็นอย่างดีเพื่อความสวยงามและสมพระเกียรติในการรำถวายพระพร 
 

 
รูปที ่1 การคัดเลือกผู้แสดงและการฝึกซ้อม 
ที่มา : รูปถ่ายโดย จิรายุ  สะอาดแก้ว 
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5.3.2 บทร้อง ทำนอง และเครื่องดนตรี ของรำถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์ ผู้ประพันธ์บทร้องและ
ทำนองคือ อาจารย์บรรเทิง  สิทธิแพทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ได้เรียบเรียงบทร้องและทำนอง บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์เครื่องห้า ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม กลอง
ทัด ตะโพน ปี่ และฉิ่ง 
 

บทร้อง 
- ปี่พาทย์ทำเพลงเหาะจีน – 

 

มหาวชิราลงกรณ ์
บดินทร เทพย วรางกูร 
ผองไทย ทั่วถิ่น เทิดทูน 
พระองค์ เกื้อกูล หนุนนำ 

 

- ปี่พาทย์ทำเพลงร้องเหาะไทย - 
- ปี่พาทย์ทำเพลงเทวาประสิทธิ์ – 

 

รัชกาลที่สิบ จักรีวงศ ์
สมประสงค์ วงศ์เอก เนกขัม 

ครองแผ่นดิน ถ่ินไทย ให้งดงาม 
โดยธรรม ขอทรง พระเจริญ 

 

- ปี่พาทย์ทำเพลงโปรยข้าวตอก – 
 

5.3.3 เครื่องแต่งกาย การแต่งกายผูส้ร้างสรรคไ์ด้คำนึงถึงหลักจารตีการแสดงของนาฏศิลปไ์ทยซึ่งใช้การ
แต่งกายตามแบบการแสดงนาฏศลิป์ไทยช้ันสูงอย่างเดียวกับ โขนและละครซึ่งแต่งกายแบบยืนเครื่องพระ นาง ซึ่ง
เป็นการแต่งกายที่เลียนแบบมาจากเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์แต่โบราณ 

เครื่องแต่งกายยืนเครื่อง ตัวพระ ประกอบด้วย ชฎา เสื้อ (แขนสั้น) ผ้านุ่ง สนับเพลา ห้อยหน้า 
ห้อยข้าง กรองคอ เข็มขัด สังวาล อุบะ ดอกไม้ทัด ปะวะหล่ำ กำไล ข้อเท้า 

เครื่องแต่งกายยืนเครื่อง ตัวนาง ประกอบด้วย มงกุฎ เสื้อในนาง ผ้าห่มนาง ผ้านุ่ง กรองคอ เข็มขัด 
สะอิ้ง อุบะ ดอกไม้ทดั ปะวะหล่ำ กำไล ข้อเท้า 
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รูปที ่2 ผู้แสดงแต่งกายชุดยืนเครือ่งพระ นาง 
ที่มา : รูปถ่ายโดย จิรายุ  สะอาดแก้ว 
 

5.3.4 กระบวนการออกแบบท่ารำ ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ท่ารำโดยใช้การตีบทตามคำร้องให้เหมาะสม
ในการเทิดพระเกียรติยศ ท่ารำที่นำมาจะใช้จะเป็นท่าที่สูงสง่า สื่อถึงความสูงศักดิ์ของพระมหากษัตริย์ ตามหลักของ
นาฏยศัพท์ หลักในการจัดแถว แปลแถว ผู้สร้างสรรค์รำถวายพระพรได้ใช้การแปรแถวให้มีความหลากหลายและให้
สอดคล้องกับทำนองดนตรีและบทร้อง การแปรแถวเน้นความสมดุลของเวทีและให้มีความน่าสนใจการรับชม ซึ่งใน
การคิดการแปรแถวในรำถวายพระพรชุดนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ประสบการณ์จากการได้รับการถ่ายทอดจากผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านนาฏศิลป์ไทยมาโดยตรงทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้คิดรูปแบบการแปรแถวออกมาได้หลายรูปแบบที่มีความ
น่าสนใจและมีความสวยงามในการรับชม  
 

 
รูปที ่3 การออกแบบท่ารำและการแปลแถว 
ที่มา : รูปถ่ายโดย จิรายุ  สะอาดแก้ว 
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รูปที ่4 ผู้แสดงบนเวที 
ที่มา : รูปถ่ายโดยย จริายุ  สะอาดแก้ว 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์ ชุดรำถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์ 

เพื่อกำหนดแนวคิดในการสร้างสรรค์ชุดการแสดง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้าง
สร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ 1) แนวคิด 2) นาฏยจารีต 3) รูปแบบการแสดง โดยใช้หลักการออกแบบของการแสดง
นาฏศิลป์ไทยในการออกแบบแต่ละองค์ประกอบเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของชุดกา รแสดง โดยผู้ศึกษาได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์เพื่อประพันธ์บทร้องและทำนองเพลงเป็นอันดับแรก ก่อนท่ีจะนำมาออกแบบท่ารำ 
เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับให้เข้ากับบทร้องและทำนองเพลง วิธีนี้สามารถสร้างสรรค์ชุดการแสดงได้ง่าย 
ผลงานที่สร้างสรรค์ออกมาตรงกับแนวความคิดที่กำหนดไว้ ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างชัดเจน 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดการคิดประดิษฐ์ท่ารำของครูเฉลย  ศุขะวณิช ใช้วิธีการฟังเพลง
ก่อนแล้วจึงคิดท่ารำให้มีลีลาผสมผสานกลมกลืนไปกับบทร้อง และท่วงทำนองนั้น ส่วนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจะยึด
ตามท่ารำเป็นหลัก (ไพโรจน์  ทองคำสุก, 2545) 

การสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์ ชุดรำถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์ยังคงยึดหลักการออกแบบการแสดง
ตามหลักจารีตของนาฏศิลป์ไทยอย่างเคร่งครัด เช่น ท่ารำ บทร้อง ทำนองเพลง และเครื่องแต่งกาย โดยศึกษาข้อมูล
พื ้นฐานในการคิดสร้างสรรค์ เพื ่อให้เกิดความสวยงามและความถูกต้องของชุดการแสดง ซึ ่งสอดคล้องกับ
แนวความคิดของกฤติยา ชูสงค์ ในการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยตามความเช่ือของตำนานโนรา โดยศึกษารูปแบบ
การรำฉุยฉายตามแบบฉบับที่มมีาแต่โบราณเป็นพื้นฐานในการคิดสร้างสรรค์ชุดการแสดง ชุดฉุยฉายนวลทองสำลี ที่
ผนวกเอาอัตลักษณ์การแสดงของนาฏศิลป์ไทยกับวัฒนธรรมการแสดงพ้ืนบ้านโนราในการสร้างสรรค์งานข้ึนใหม่ แต่
ยังคงยึดหลักการแสดงของนาฏศิลป์ไทยเป็นหลักในการออกแบบงานสร้างสรรค์ 

งานสร้างสรรค์ชุดถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์ ได้นำเสนอออกเผยแพร่สู่สาธารณชนครั้งแรกในงาน 
วัฒนธรรมสัมพันธ์ “มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่อาเซียน” ประจำปี 2561 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7.1 งานวิจัยฉบับนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ไทย โดยยึดหลักตามขนบจารีตการ

รำถวายพระพรในรูปแบบนาฏศิลป์ไทย ทั ้งนี ้การสร้างสรรค์รำถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์ จัดทำขึ้ นเพื่อ
เทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษเ์อกลักษณ์ของชาติไทยสืบไป 

7.2 งานวิจัยในครั ้งนี ้พัฒนามาจากการเรียนการสอน การเรียนรู ้จากประสบการณ์ตรงให้กับผู ้เรียนมี
ความสำคัญยิ่งกับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและลงปฏิบัติงานวิจัยจนสำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี  
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