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บทคัดยอ  

 

บทความวิชาการเรื่องนาฏศิลปนของชาติกับการพัฒนาทองถิ่นนครปฐม: กรณีนางรัจนา พวงประยงค ศิลปนแหงชาติ 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตชีวประวัติของนางรัจนา พวงประยงค ศิลปนแหงชาติวามีบทบาทอยางไร ในการใชกลยุทธในการพัฒนา

ทองถิ่น จังหวัดนครปฐม โดยคนหาความรูความสามารถที่โดดเดน เปนเอกลักษณเฉพาะของนางรัจนา พวงประยงค ที่มีสวนสําคัญ

ตอการพัฒนาทองถิ่น อีกทั้งเพื่อคนหาเครือขายทางวัฒนธรรมและแนวทางในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมในฐานะที่ไดรับ

การยกยองใหเปนปราชญทองถิ่น บทความชิ้นน้ีเปนการศึกษาโดยอาศัยจุดยืนของกระบวนทัศนเชิงคุณภาพ (qualitative 

approach) โดยอาศัยเทคนิคในการดําเนินการโดยการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) และใชเทคนิคการวิจัยแบบ

เรื่องเลา (narrative approach) ผลปรากฏวานางรัจนาไดอาศัยความเชี่ยวชาญทางดานนาฏศิลปไทยที่ไดส่ังสมมายาวนาน

จนเปนที่ประจักษในระดับชาติ มาถายทอดผานผลงานที่จัดแสดงขึ้นที่สวนสามพรานสามารถสรางคุณูปการแกทองถิ่นเปน

อยางยิ่ง โดยไมเพียงเปนที่ประจักษแกภายในประเทศแลว ยังสามารถเผยแพรไปยังนานาประเทศอีกดวย 
 

คําสําคัญ: นาฏศิลปไทย  ศิลปนแหงชาต ิ ปราชญทองถิ่น  สวนสามพราน 

 

Abstract 

 

The objective of this study was to study the autobiography of Mrs. Rajana Puangprayong, a national 

artist, on what roles she play in implementing Nakhon Pathom local development strategies. This was done 

by finding outstanding talent that is her unique identity that plays an important role in local development 

and to find cultural networks and ways to preserve cultural heritage as being regarded as a local philosopher. 

This article is based on a qualitative approach by using in-depth interview technique and narrative approach. 

From the result it was found that she has a long-standing expertise in Thai dance arts that is manifested 

in the national level. To convey the works shown at Sampran garden and was able to make a lot of 

contributions to the local. Her performance has not only manifested in the country but has also been 

distributed to other countries.   
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1.  บทนํา 

 

 อาจเปนเพราะความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีทุกวันน้ีที่สงผลใหวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษยเปล่ียนแปลงไป  

มนุษยมีความเชื่อวาทางเดียวที่จะอยูรอดตองอาศัยการปรับตัวใหเขากับสถานการณ  ซ่ึงเทากับวายอมรับและนอมนําการ

เปล่ียนแปลงดังกลาววาถูกตองเหมาะสม  ที่สําคัญมองวาเปนความทันสมัยที่ทุกคนปรารถนา กระน้ันมรดกทางวัฒนธรรมที่ถูก

ถายทอดมาจากรุนสูรุนจึงอาจถูกผลักใหตกขอบออกจากส่ิงที่ถูกตีตราวาทันสมัยและถูกปลอยทิ้งไวกับวาทกรรมของ “ความ

อนุรักษนิยม” หรือกระทั่ง “ความโบราณ”  แตทั้งน้ีหากมรดกที่เปนภูมิปญญาที่ฝงรากอยูกับสังคมมาชานาน  ถูกปรับใหมี

ความรวมสมัยขึ้นก็อาจทําใหเกิดความมีชีวิตชีวาไดบาง  แตก็หาไดทิ้งรองรอยเดิมไปเสียหมด  เฉกการไดมาถายทอดมรดก

วัฒนธรรมทางนาฏศิลปของนางรัจนา  พวงประยงค  เม่ือไดลาออกจากราชการแลวก็ไดมาเปนครูสอนนาฏศิลปที่สวนสาม

พราน  จังหวัดนครปฐม  ตั้งแตป พ.ศ.  2515  จนถึงปจจุบันน้ี  กระทั่งกลับเขารับราชการอีกครั้งหน่ึงที่กรมศิลปากรจน

เกษียณอายุราชการ  แตในระยะเวลาดังกลาวกวา  40 – 50  ปทานก็ใชความรูความสามารถทั้งหมดทางนาฏศิลปเพื่อมุง

ประโยชนไปสูทองถิ่นเปนสําคัญ  กลาวคือแรกเริ่มเดิมทีแนวคิดในการนําองคความรูทางดานวัฒนธรรมเพื่อนําเสนอผาน

รูปแบบกิจกรรมน้ันเกิดจากดําริของคุณหญิงวลี  ยุวบูรณ  ในปพ.ศ. 2513  ที่จะนําศิลปวัฒนธรรมไทยมาจัดแสดงในสวนสาม

พราน  จึงไดตามหาบุคคลที่มีความรูความสามารถในดานนาฏศิลป  ซ่ึงขณะน้ันนางรัจนา ฯ  เปนบุคคลที่มีคนรูจักแพรหลาย

ในวงการนาฏศลิปแลว  ทําใหมีการเชิญเขามาพบและคุณหญิงจึงไดสรางหมูบานไทยขึ้นในสวนสามพราน  จังหวัดนครปฐม  

ซ่ึงภายหลังจึงไดเปดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยเปนครั้งแรกในเวทีการแสดงหมูบานและแสดงเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  เพื่อใช

สําหรับการแสดงนาฏศิลปแบบตาง ๆ  โดยนําศิลปวัฒนธรรมไทย  วิถีชีวิต  ประเพณีพื้นบานและการแสดงภาคตาง ๆ  ทั้ง  4  

ภาค  ในรูปแบบการแสดงวิพิธทัศนา  คือการนําแสดงตาง ๆ ทั้งระบํา  รํา  ฟอน  ประเพณี  กีฬา  มาจัดแสดงในที่เดียวอยาง

ตอเน่ือง  สอดคลองกับการใหสัมภาษณของนางสาวอังคณา จีนานนท  (2559) 1   ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจและผูจัดการ

หมูบานไทย โรงแรม สามพราน ริเวอรไซด ที่ไดใหสัมภาษณผานทางหนังสือพิมพผูจัดการออนไลน  วาทางโรงแรมมีนโยบายที่

จะถายทอดคุณคาทางวัฒนธรรม และภูมิปญญา วิถีไทยออกไปอยางตอเน่ือง เพื่อใหนักทองเที่ยวทั้งคนไทยและชาวตางชาติ 

ไดเขามาเรียนรูและสัมผัสมนตเสนหของการใชชีวิตแบบวิถีไทยดวยตัวเอง เพราะส่ิงเหลาน้ีนับวันจะหาดไูดยากขึ้นทุกที หากไม

มีการอนุรักษหรือถายทอดจากรุนสูรุน เชื่อวาอนาคต เด็ก ๆ จะไมรูจักและไมเห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสราง

ไวให  ซ่ึงนางรัจนา ฯ ไดทุมเทแรงกายในการทั้งถายทอดรวมไปถึงการเปนผูกํากับการแสดงทั้งหมดโดยมุงหวังเพียงอยางเดียว

คือเพื่อเปนการปลูกจิตสํานึกของคนในทองถิ่นเปนสําคัญ  จากน้ันผลพลอยไดในสวนอ่ืน ๆ ที่จะเกิดขึ้นก็จะตามมาภายหลัง

ยอมเปนเสมือนผลกําไรที่ตามมา  เชน  การเกิดอาชีพของบรรดาชาวบานในบริเวณน้ัน 

 

2.  วัตถุประสงคของบทความ 

 

 2.1  เพื่อศึกษาอัตชีวประวัติของนางรัจนา  พวงประยงค  ศิลปนแหงชาติวามีบทบาทอยางไร  และใชกลยุทธอะไร

ในการพัฒนาทองถิ่น  จังหวัดนครปฐม 

 2.2  เพื่อคนหาความรูความสามารถที่โดดเดน  เปนเอกลักษณเฉพาะของนางรัจนา  พวงประยงค  ที่มีสวนสําคัญตอ

การพัฒนาทองถิ่น  จังหวัดนครปฐม 

 2.3  เพื่อคนหาเครือขายทางวัฒนธรรมและแนวทางในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของนางรัจนา  พวงประยงค 

 

                                                        
1หนังสือพิมพผูจัดการออนไลน.(2559).สามพราน ริเวอรไซตถายทอดภูมปิญญาวิถีไทยใหวัยซน. คนเมื่อ  10 มิถุนายน 2560. จาก 

http://www.manager.co.th/qol/viewnews.aspx?NewsID=9590000020651 
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3.  วิธีวิทยาในการศึกษา 

 

  ในการศึกษาเรื่องนาฏศิลปนของชาติ  กับการพัฒนาทองถิ่นนครปฐม : กรณีนางรัจนา  พวงประยงค  ศิลปน

แหงชาติ  ชื้นน้ีเปนการศึกษาโดยอาศัยจุดยืนของกระบวนทัศนเชิงคุณภาพ  (Qualitative Approch)  โดยอาศัยเทคนิคใน

การดําเนินการโดยการสัมภาษณเชิงลึก (indept interview)  จากบุคคลที่มีความเก่ียวของกับเรื่องน้ีโดยตรงคือ นางรัจนา  

พวงประยงค  ศิลปนแหงชาติ  ผูเปนเจาของเรื่องซ่ึงเปนการใชเทคนิคการวิจัยแบบเรื่องเลา  (narrative approach)  ซ่ึงวิธี

วิทยาแบบดังกลาวน้ีจะเปนเรื่องเลาเก่ียวกับประสบการณชีวิต การที่ผูเลานําประสบการณของตนมาเลาน้ัน  ทําใหผูเลามี

อํานาจในการตอรอง เน่ืองจากความเชื่อที่วา การเลาเรื่องของตนเอง ไมมีใครรูดีไปกวาผูเลา เรื่องเลายังเปนสิ ่งที่อยูใน

ชีวิตประจําวันที่เราไดปฏิบัติในทุกวัน การเลาเรื่องผูเลาถือเปนองคประธานที่ไมสามารถแยกอารมณ ความรูสึก ทัศนคติจากส่ิง

ที่เลา เรื่องเลาถูกประกอบสรางจากมิติของเวลา ภูมิศาสตร การเมือง วัฒนธรรม และสังคม ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีกอใหเกิดรูปแบบของ

การเลาเรื่องที่แตกตางกันออกไป  จากน้ันเม่ือไดขอมูลแลวผูศึกษาไดนํามาวิเคราะหอีกครั้งหน่ึงประกอบการสัมภาษณเชิงลึก  

(indept interview)  นักวิชาการผูทรงคณุวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรม  จํานวน  2  ราย  ไดแก  1)  นายจตุพร  ธิรา

ภรณ  นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ  กรมสงเสริมวัฒนธรรม  และ  2)  นายประยูร  ทองสุทธ์ิ  ครูชํานาญการพิเศษ  กลุม

สาระการเรียนรูศิลปศึกษา   

 

4.  อัตชีวประวัติของนางรัจนา  พวงประยงค  ศิลปนแหงชาติ  สาขาศิลปะการแสดง  (นาฏศิลปไทย – ละคร)   

 

 ประวัติความเปนมาของนางรัจนา  พวงประยงค  ผูเขียนไดศึกษาขอมูลจากเอกสารการยกยองเชิดชูเกียรติในฐานะ

ศิลปนแหงชาติ  ของกรมสงเสริมวัฒนธรรม2  กอปรกับทานไดกรุณาเลาใหฟงดวยตนเองอยางละเอียด  วาเกิดวันที่  6   เดือน  

ตุลาคม   พ.ศ.  2484  อาย ุ  76  ป  อาชีพ  ปจจุบันเปนขาราชการบํานาญ  ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย  (ละครนาง)  สํานัก

การสังคีต  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม  ในดานการศึกษาระดับ  สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง  จากโรงเรียน

นาฏศิลป  (ปจจุบันคือวิทยาลัยนาฏศิลป)  จากน้ันไดรับการยกยองจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในการมอบปริญญากิตติมศักดิ์  

ไดแก  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขานาฏกรรมไทย  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  และศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์  สาขาศิลปะการแสดง  นาฏศิลปไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นางรัจนา ฯ  เปนบุตรีของนายปรีดา (ชื่อ

เดิมนายหลี)  พวงประยงค  และนางสมพล  พวงประยงค  สมรสกับ  นายสําราญ  วังสงา  ปจจุบัน  ถึงแกกรรม  มีบุตร – 

บุตรี  รวม  2   คน  ขณะน้ีอาศัยอยู  ณ บานเลขที่   20  ซอยสมเด็จพระปนเกลา  7 แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  

กรุงเทพมหานคร    

 ประสบการณการทํางาน  ความเชี่ยวชาญและรางวัลเกียรติคุณที่ไดรับ  ปจจุบันนางรัจนา ฯ เปนผูเชี่ยวชาญ

นาฏศิลปไทย  (ละครนาง)  สํานักการสังคีต  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม  โดยตําแหนงสุดทายกอนเกษียณอายุ

ราชการเม่ือป พ.ศ. 2544  ดํารงตําแหนงนาฏศิลปน  8 ว.  สํานักการสังคีต  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม  จนกระทั่ง

เม่ือป พ.ศ. 2554  ไดรับการพิจาณายกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ  สาขาศิลปะการแสดง  (นาฏศิลปไทย – ละคร)  

กอปรกับในปเดียวกันน้ียังไดรับพระราชทานเข็มพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และสมเด็จพระนางเจา ฯ 

พระบรมราชินีนาถ  ในงานแสดงโขน  ตอนศึกมัยราพณสะกดทัพ  ในฐานะศิลปนอาวุโส  อีกดวย  นอกจากน้ียังเคยไดรับพระ

มหากรุณาธิคุณโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้น ทวีติยาภรณมงกุฎไทย,  ตริตาภรณชางเผือก  และ

จตุตถดิเรกคุณาภรณ 

                                                        
 2กรมสงเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม.(2555). ศิลปนแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๔.  กรุงเทพ ฯ : บริษทัอมรินทรพร้ินติ้งแอนด

พับลิชชิ่ง. หนา 185. 
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ภาพที่ 1  นางรัจนา  พวงประยงค  ไดเขารับพระราชทานโลและเข็มในฐานะศิลปนแหงชาติ  ประจําป พ.ศ. 2554 เม่ือวันที่  

24  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2555  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   

ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา 

ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม.(2555).จาก http://www.m-culture.go.th/detail_page.php?sub_id=3476 

 

 จากน้ันนางรัจนา ฯ  ไดเลาเพิ่มเติมวาในชีวิตชวงวัยเด็กน้ัน  มิไดตั้งใจมุงม่ันมาแตตนที่จะเรียนเปนนาฏศิลปน  แต

บิดาซ่ึงมีอาชีพเปนหัวหนาคณะละครตองการใหชวยครอบครัว  และมีพี่สาว  (อัมพร  พวงประยงค)  เขามาเรียนในวิทยาลัย

นาฏศิลปกอนแลว  จึงเปนเสมือนพลังผลักดันใหเขามาเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลป  ซ่ึงเปนชวงที่มีครูอาจารยผูมีฝมือยอดเยี่ยม

เปนครูสอนประจํา  เชน  ครูมัลลี  (ครูหมัน)  คงประภัทร  ไดพยายามเคี่ยวเข็ญใหตนมาเรียน  มีการสอบทั้งรอง  และรํา  

พรอมกับเรียนวิชาสามัญดวย  เม่ือยังเด็กจึงไมไดคิดวาตนมีใจรักวัฒนธรรมของชาติ  รูแตเพียงวาเรียนจบแลวจะมีงานทําก็

พอ3   ในระยะแรกของการเรียนนาฏศิลปสําหรับเธอ แลวจึงเปนเรื่องที่ยากมากพอสมควร นางรัจนา ฯ ไดเลาวา “ส่ิงที่เราตอง

เรียนรูคือตองแยกเสียงดนตรีกับจังหวะรองใหออกโดยเริ่มจากไปฟงระนาด เพื่อใหลงพรอมกับเสียง หนอย นอย นอย หนอย 

ไลเสียงพรอมระนาดจนจบพรอมเพลงเชิดนอก แลวตองไปซอมรํากับตัวละครลิงซ่ึงยากมาก มีอยูครั้งหน่ึงกําลังน่ังกันเพลิน ๆ 

อยูดี ๆ ครูตบโตะปง! เสียงดังมาก เราก็สะดุงตกใจคิดวาทําอะไรผิด แตทานบอกวาทาน้ีที่ตองตกใจตอนชะโงกหนาเม่ือเจอกับ

ลิง เราชื่นชมในเทคนิคการสอนคือครูละเอียดมากจนเราเองสงสารมือทานที่เจ็บ เชื่อไหมวาใชเวลาซอมทั้งหมดถึง 3 เดือนกวา

จะไดออกแสดงในงานหน่ึง” 4 

 ในดานการแสดงนางรัจนา  ฯ น้ันไดรับการฝกฝนโดยเริ่มจากครูเจริญจิต  ภัทรเสวี  ซ่ึงคุณครูทานน้ีถือเปนผู

วางรากฐานที่สําคัญใหกับนางรัจนา ฯ กอปรกับใหวิชาที่เก่ียวกับนาฏศิลปไทยที่เลิศลวนดวยความสามารถหลาย ๆ แขนง  

จากน้ันนางรัจนา ฯ ไดรับคัดเลือกใหแสดงโขนเปนตัวนางกํานัลในฉากทองพระโรง  ตอนศึกสามเขียว  ในตอนน้ันทําใหมีความ

ใกลชิดสนิทสนมกับครูเจริญจิต  มากยิ่งขึ้นถึงแมบางครั้งจะถูกตําหนิบาง  แตนางรัจนา ฯ ก็ไมเคยทอ แตกลับเปนแรงขับใหทํา

หนาที่ตอไปไดเปนอยางดี  จนกระทั่งมีความรูสึกวาละครคือหลักที่ตองปฏิบัติและรูสึกรักและชอบในที่สุด 

 

 

 

                                                        
 3กรมสงเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม.(2555). ศิลปนแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๔.  กรุงเทพ ฯ : บริษัทอมรินทรพร้ินติ้งแอนด

พับลิชชิ่ง. หนา 189. 

 4รัจนา  พวงประยงค.ศิลปนแหงชาติ. สัมภาษณ. 10  มิถุนายน  2560. 
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ภาพที่ 2  ผูศึกษาไดสัมภาษณนางรัจนา  พวงประยงค  ศิลปนแหงชาติ  โดยใชระเบยีบวิธีวิทยาแบบ narrative  

ประกอบกับแสดงทัศนะเพิ่มเติมจากขอคําถามทางวัฒนธรรม 

ที่มา : นายจตุพร  ธิราภรณ,  2560 

 

5.  องคความรูซึ่งถือเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของนางรัจนา  พวงประยงค 

 

 จากการที่นางรัจนา  พวงประยงค  ไดรับการฝกฝนจากครูอาจารย  ทั้งในงานหนาที่ศิลปนและหนาที่ครูสอน

นาฏศิลป  จนมีความรูเชี่ยวชาญขึ้นโดยเฉพาะเปนศิลปนบทนาง  ทั้งการแสดงโขนและละครทุกประเภท  เปนผูมีความรู

ความสามารถสูงสงและแสดงนําไดหลากหลายบท  ตั้งแตกระบวนรําบทนางกษัตริย  บทเทวดานางฟา  จนถึงบทนางทุก

ประเภทละคร  ไดรับการคัดเลือกใหแสดงบทที่ตองใชทักษะพิเศษ  อาทิ  แสดงอารมณโกรธเกรี้ยว  หึงหวง  ตลกขบขัน  แม

บทนางพิการก็สามารถตีบทไดอยางงดงาม  ส่ืออารมณไดสมจริง  เชน  การแสดงโขนเปนนางมณีเมขลา  นางเบญกาย  นาง

สุพรรณมัจฉา  นางนารายณ  นางวานริน  บทนางยักษเจาอารมณ  เชน  นางสํามนักขา  นางแกวอุดร  นางอดุลปศาจ  แสดง

ละครในบทนางยุบล  บทมะเดหวี  แสดงละครพันทางในบทสรอยฟา  ตอนสรอยฟาละเลงขนมเบื้อง  เปนคุณยาทองประศรี

ตอนขุนแผนสองกระจกมนต  นางตานีตัวแปลง  ตอนพลายเพชรพลายบัวออกศึก  แสดงละครดึกดําบรรพเปนนางศูรปนขา

ตอนขึ้นหึง  เปนนางคันธมาลี  ตอนทาวสันนุราชชุบตัว  ลวนเปนงานที่ไดสรางชื่อเสียงมาโดยตลอด 

 โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือนางรัจนา ฯ  ไดรับบทเปนนางเมรีข้ีเมาจากเร่ืองรถเสน ที่ถือวาสรางชื่อเสียงในการแสดงให

ทานอยางมาก ดวยการสวมบทบาทตัวละครตีบทแตกชนิดที่เรียกวาหากใครที่ไดชมการแสดงของทานตองมีความรูสึกหลงใหล

ในตัวละครน้ีอยางแนนอน  กลายเปนจุดเปล่ียนที่สําคัญ5   

 

 

 

 

 

 

                                                        
5ประยูร  ทองสุทธิ์ . (2559). การแสดงนาฏศิลปไทยในสวนสามพราน. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาศิลปะการแสดง  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
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ภาพที่ 3  ในทุกครั้งทีมี่การฝกสอนนาฏศิลป นางรัจนา  พวงประยงค  จะทุมเทเปนอยางยิ่ง ใน  การประดิษฐทารําแตละครั้ง

ตองตั้งอยูบนหลักฐานของความงามตามหลักสุนทรียศาสตร  และสอดคลองกับวัฒนธรรม  คานิยมในทองถิ่นที่นํามาเปน

ตนแบบทารําน้ัน 

ที่มา :   Facebook นางรัจนา  พวงประยงค, 2560 

 

6.  ผลผลิต ผลงานหรือผลิตภัณฑที่สําคัญของนางรัจนา พวงประยงคในฐานะปราชญทองถิ่น 

 

 นางรัจนา  พวงประยงค  ไดศึกษาแนวคิดการประดิษฐทารํา  และการสรางสรรคผลงาน  จากผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปน  

คณาจารยทางดานนาฏศิลป  นักวิชาการ  ทําใหไดแนวคิดวา  การจะประดิษฐทารําใหไดดีตองอาศัยความรู  ความสามารถ  

ความชํานาญในการประดิษฐทารํา  ทั้งน้ีในการประดิษฐทารําแตละครั้งตองตั้งอยูบนหลักฐานของความงามตามหลัก

สุนทรียศาสตร  และสอดคลองกับวัฒนธรรม  คานิยมในทองถิ่นที่นํามาเปนตนแบบทารําน้ัน  น่ันคือการออกแบบทารําระบํา

ตาง ๆ  ซ่ึงไดคิดไวหลายแบบดวยกัน  ดังน้ี6 

 6.1  ผลงานการประดิษฐสรางสรรค 

 6.1.1  ระบําเห็ดโคน  พ.ศ.  2550 

 6.1.2  ระบําแหนาคกลองยาวประยุกต  พ.ศ. 2550 

 6.1.3  ระบําลงขวงไทยพวน  พ.ศ. 2551 

  6.1.4  ระบําเบญจกัลยาณี  พ.ศ. 2552 

  6.1.5  ระบํานบพระปรางคสามยอด  พ.ศ. 2552 

  6.1.6  ระบําขวัญขาวฟอน  พ.ศ. 2552 

  6.1.7  รําโทน  พ.ศ.  2552 

  6.1.8  ระบําอัญมณีศรีมงคล  พ.ศ. 2553 

  6.1.9  ระบํามณีศรีเมืองกาญจน พ.ศ. 2553 

  6.1.10  ระบํานาฏสุรางคพระปรางคสามยอด  พ.ศ. 2554 

6.2  ผลงานดานการกํากับการแสดงในสวนสามพราน 

 นอกจากหนาที่สอนแลว  นางรัจนา ฯ  ยังตองทําหนาที่กํากับการแสดงอีกดวย  โดยยึดม่ันในหลักการที่ครูสอนอยาง

จริงจัง  โดยศึกษารายละเอียด  เม่ือบทละครที่แสดงไดเขียนไวบริบูรณแลว  โดยตองอานทบทวนหลายรอบ  การ เปน

ผูอํานวยการแสดงจะตองสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการสรางตัวละครใหเหมาะสมกับบทน้ัน ๆ  นับวาผูกํากับ

                                                        
 6กรมสงเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม.(2555). ศิลปนแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๔.  กรุงเทพ ฯ : บริษัทอมรินทรพร้ินติ้งแอนด

พับลิชชิ่ง. หนา 194 - 195. 
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การแสดงเปนกําลังที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหงานละครสําเร็จตามเปาหมาย  นอกจากผูอํานวยการแสดงไดวางแนวไวแลว  เม่ือ

มาทําหนาที่บนเวทีก็คือหนาที่ของผูกํากับการแสดง  ซ่ึงตองทําหนาที่ตามทฤษฎีที่กําหนดไว7   

 การแสดงนาฏศิลปไทยในสวนสามพรานทุกวันน้ี  จะเปนการนําเสนอเรื่องราววัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย รอยเรียง

อยางตอเน่ืองที่เปดการแสดงมาอยางยาวนานตั้งแต พ.ศ. 2515   มีนักทองเที่ยวมาเยือนแลวมากกวา  18  ลานคนทั่วโลก  

นักทองเที่ยวรูจักกันในนาม “Thai Village Cultural Show”   ในแตละวันจะมีทัวรตางชาติมาเยี่ยมเยือนอยางไมขาดสาย 

การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยน้ีเปนการแสดงที่ใชเวลาราว  45   นาที รวบรวมความเปนไทยใหไดเห็นในระยะเวลาส้ันๆ โดย

จัดแสดงอยูภายใน  “หมูบานไทย”  ของสวนสามพราน ซ่ึงทําหนาที่ถายทอดประเพณี วัฒนธรรม หัตถกรรม และวิถีชีวิตแบบ

ไทย ๆ  ใหชาวตางชาติไดรูจัก และใหคนไทยไดมาเยี่ยมชมอนุรักษความเปนไทยเหลาน้ี  ภายใน  45  นาที จะเริ่มจากการ

แสดงดนตรีนาฏศิลปไทย และแสดงตอเน่ืองออกเปน 3  องค จัดแสดงวิถีชีวิตความเปนอยูตางๆสลับกันไป อาทิ จําลองตลาด

ไทยโบราณ ประเพณีบวชนาค การแสดงมหกรรมกลอง กีฬามวยไทย ศิลปะการตอสูฟนดาบและพลองไมส้ัน จัดแสดงพิธีการ

แตงงานแบบไทย และการแสดงรายรํา  4  ภาค มีไฮไลตอยูที่การรํากระทบไม ซ่ึงหาดูไดยากและตองใชความชํานาญในการ

แสดง จากน้ันจบทายดวยการเชิญนักทองเที่ยวออกมารําวงกันอยางสนุกสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  4  การแสดงน้ีทั้งหมดออกแบบและฝกสอนการแสดงโดย อาจารยรัจนา พวงประยงค ศิลปนแหงชาติ

ประจําป 2554  สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย-ละคร) 

ที่มา : www.zthailand.com,  2016 
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7.  การสรางเครือขายวัฒนธรรม 

 

 ในการสรางเครือขายทางวัฒนธรรมน้ัน  ดวยการที่นางรัจนา  พวงประยงค  มีชื่อเสียงในดานนาฏศิลป  และการ

แสดงเปนทุนเดิม  ตัวอยางที่เห็นไดอยางชัดเจนไดแกการปรากฏชื่อนางรัจนา ฯ ในงานปริญญาดุษฎีนิพนธ  ของรจนา          

สุนทรานนท  (2549) 8  ที่ไดรวบรวมรายชื่อนาฏยศิลปนที่มีคุณูปการทางดานการโขนและการรําตั้งแตป  พ.ศ. 2325 – 2549  

จนกระทั่งไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนศิลปนแหงชาติ  สาขาศิลปกรรม  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔  ยิ่งทําใหเปนที่รูจัก

ขยายวงกวางออกไปมากยิ่งขึ้น  กอปรกับการมีความจริงใจในวิชาชีพของตนเอง  ทําใหนางรัจนา ฯ  ไดรับโอกาสมากมายใน

การเดินทางไปเผยแพรการแสดงนาฏศิลปไทยในตางประเทศ  ในฐานะนักแสดงที่มีความเชี่ยวชาญในดานการแสดงอยู

บอยครั้ง  ไดแก  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  สาธารณรัฐฟลิปปนส      

สาธาณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐอินเดีย  สาธารณรัฐสิงคโปร  สหรัฐอเมริกา  สาธารณรัฐประชาชนจีน  สหราชอาณาจักร  

สาธารณรัฐฝรั่งเศส  ญ่ีปุน  เปนอาทิ  และเดินทางสรางเครือขายทางวัฒนธรรมในฐานะผูแสดงและผูกํากับการแสดง  ทั้งใน

งานราชการ  และในงานที่ภาคเอกชนขอความอนุเคราะหมา 

 

8.  แนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมของปราชญทองถิ่นนครปฐม 

 

 แนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมของนางรัจนา  พวงประยงค  โดยนําเอาศิลปวัฒนธรรมไทยมาจัดแสดงใน        

สวนสามพราน  น้ันเพื่อตองการแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตชาวไทยอยางแทจริง  โดยตองการใหสวนสามพรานเปนสถานที่ที่ผูสนใจ

สามารถเขาชมศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ  ของไทยเพื่อใหไดเรียนรูวิถีชีวิตมากขึ้น  กอปรกับเปนการสรางรายไดสูชุมชนและคนใน

ทองถิ่น  โดยการนําญาติของพนักงานที่วางงานและบุคคลในชุมชนและทองถิ่นมาฝกแสดงเพื่อรวมแสดงทําใหบุคคลเหลาน้ี    

มีรายได  อีกทั้งเปนการทําใหพนักงานเกิดความรักและความผูกพันกับสวนสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ทําใหสวนสามพราน

ไมขาดแคลนพนักงานที่มีความภักดีตอองคกรอีกดวย  ที่สําคัญตองการอนุรักษความเปนไทย  โดยนําเสนอเพื่ อเนนในเชิง

อนุรักษโดยนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ  ไดแก  ระบํา  รํา  ฟอน  โขน  ประเพณีพื้นบาน  เชนประเพณีบวชนาค  ประเพณี

แตงงานของไทยแบบเดิมซ่ึงหาชมไดยากในปจจุบัน 

 

9.  บทสรุป 

 

 ดวยความตั้งใจจริงและกอปรไปดวยความสามารถในทางดานนาฏศิลปของนางรัจนา  พวงประยงค  สะทอนออกมา

จากบทบาทที่ไดรับในแตละครั้ง  โดยมักจะไดรับการคัดเลือกใหแสดงบทที่ตองใชทักษะพิเศษ  อาทิ แสดงอารมณโกรธเกรี้ยว 

หึงหวง ตลกขบขัน แมบทนางพิการ ก็สามารถตีบทไดอยางงดงาม  ส่ืออารมณไดสมจริง  ที่นับวายอดเยี่ยมคือบทนางเมรีขี้เมา 

บทนางวิฬารในเรื่องไชยเชษฐ   บทแกวหนามาตอนรําเยยซุม บทนางยี่สุนในเรื่องลักษณะวงศ นางมณฑาตอนลงกระทอม  

นอกจากจะเปนศิลปนที่มีกระบวนรํางามมากแลว   ยังเปนครูผูรักษาขนบประเพณีในการแสดงถูกตองครบครันตามแบบฉบับ            

เปนนางเอกรูปลักษณงดงามแขนออนยากจะหาใครเหมือน   นับเปนศิลปนบทนางที่มีความสามารถสูงสงตีบทไดสมจริง      

ทุกบทบาท ทั้งมีความสงางาม  สมที่เปนแบบอยางที่ดียิ่งแกศิลปนรุนหลัง  กระทั่งไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติสูงสุดใหเปน

ศิลปนแหงชาติ  ในป พ.ศ. 2554   และถึงแมวานางรัจนา ฯ  จะไดรับการยกยองใหเปนศิลปนแหงชาติแลวแตก็ไมหยุดที่จะ

                                                        
8รจนา  สุนทรานันท . (2549). นามานุกรมนาฏยศิลปน : การศึกษาการสืบทอดนาฏศิลปสูกรมศิลปากร ดุษฎีนิพนธปริญญา       

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขานาฏศิลปไทย  ภาควิชานาฏยศิลป  คณะศิลปกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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สรางสรรคผลงานโดยเฉพาะการลงมาชวยสรางสรรคงานในระดับทองถิ่นจังหวัดนครปฐม  ณ สวนสามพราน  นับไดวาเปน

การสงเสริมการอนุรักษความเปนไทยโดยอาศัยการบริหารจัดการภายในทองถิ่นเพื่อใหเกิดประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง 
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