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ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  

                                 

 
เขาวานหนูเปน 'หางเครื่อง' 

5 ตุลาคม พ.ศ. 2550 11:34:00 

จากกระแสความนิยมลูกทุงทีห่วนคืนในชวง 2-3 ปทีผ่านมา นอกจากทํานอง
และเนื้อเพลงทีป่รับแตงใหเขากับยุคสมัยโดนใจแฟนๆ มากขึ้นแลว ความ
อลังการของบรรดาแดนเซอรรุนใหม มีไฮไลตที่เปนบรรดานักศึกษาขาแดนซ 
พลอยเฟองฟูถงึขนาดจัดเปนทีมเดินสายรับงานโชว จดุประกาย พาไปเกาะ
ขอบเวทีดูหางเครื่องเวอรชั่น 'ผูกไทใสคัทช'ู  

กรุงเทพธุรกิจออนไลน : แสงสีวิบวับตัดสลับหมูคนพลุกพลานทําใหบรรยากาศ
งานเทศกาลในค่ําคืนนีค้ึกคักมากขึ้น ถาไมนับเครื่องเลนยอดนิยมอยาง ชิงชา
สวรรค มาหมุน ปาเปา ยิงปนอัดลม ที่มีคนเดนิแวะเวียนเขามาอยูเรื่อยๆ แลว 
เวทีขนาดนองๆ คอนเสิรตในรายการโทรทัศนก็ถือเปนพระเอกอีกคนของงาน
เหมือนกัน สนามหญาที่ถูกโอบลอมดวยรานคา มีเกาอ้ีวางเรียงรายเชื้อเชญิคน
น่ัง ลูกเลนแสงสีเสยีงตางๆ กําลังทดสอบความเรียบรอยกอนการแสดงในอีก
ไมก่ีนาทีขางหนา  

".... .... .... ...."  

เสียงพึมพําจากลมหายใจของใครบางคน แสดงความสงสยัในสายตา 'รุนพ่ี' ที่กําลังจดัแจงตัวเองอยางเต็มที่เพ่ือ
ออกไปโชวหนาเวที สวนในใจเตรียม 'ทริกสวนตัว' เอาไวใชเวลาตื่นเตนหรือขาดสมาธิแตไหนแตไร แตจากนั้น
เม่ือทํานองเพลงคุนหู กับจังหวะคุนเคยเริ่มบรรเลงไปไดไมนาน 'นองใหม' คนหนึ่งก็ข้ึนไปสวมบทบาทเปน 'แดน
เซอรลูกทุง' อยางเต็มตัว...  

ลูกทุงคนืชีพ  

"มันเปนเทคนิคนะคะ" ออฟ ชณัฏฐา ทัง่ด ีนิสิตป 4 คณะศลิปกรรมศาสตร สาขานาฏศิลปไทย จุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลัย เลาอยางอารมณดีถึงอาการถอนหายใจกอนข้ึนเตนวาเปนการสรางสมาธ ิอีกทั้งยังทําใหเธอ 'น่ิง' ข้ึน

สาวสุพรรณบุรทีี่มีดีกรี 'นางเอกลิเก' ประจําคณะกุงสุทธิราช พวงทายสมยัมัธยม กอนเขามาเรยีนตอในรั้วจามจรุี
เม่ือ 3 ปที่แลว กอนหันมา 'เอาด'ี กับการเตน 'หางเครื่อง' เปนงานอดิเรกโดยใหเหตุผลงายๆ วา ตลาดลูกทุง
คอนขางกวางกวาตลาดอื่นๆ คอนเสิรตลูกทุงเวทีไท ดาวรุงลกูทุงไทยแลนด ท-ีแชนแนล หรือลูกทุงสูฝน เธอผาน
มาแลวแทบทั้งสิ้น รวมทั้งเวทปีลีกยอยอีกไมต่ํากวา 100 เวที ตลอด 8 ปทีผ่านมา  

"เริ่มเตนมาตั้งแต ม.3 นะคะ อยูกับคณะกุงสุทธิราชกับจิ้งหรดีขาวมากอน หลงัจากมาเรียนมหาวิทยาลยัพ่ีสาวเปน
แดนเซอรที่ไทแดนซก็จะเรียกไปชวยเตนอยูบอยๆ ตอนนี้ก็รบังานเปนฟรีแลนซแดนเซอรอยู"  

นอกจากความสนุกและใจรักที่เธอมีใหกับการเตนแลว รายไดเฉลีย่ครั้งละ 800-2,000 บาทถือเปนคาขนมทีส่ราง
ความภาคภูมิใจใหกับครอบครวั  

เหมือน เติมพงศ นามาบ นิสิตป 1 เอกนาฏศิลปสากล คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 'แดนเซอรก่ึงอาชพี' อีกคนที่ยืนยนัความนยิมในการเตนของแดนเซอรนักศึกษาทั้งลูกทุง-สตรงิ วา
เฉพาะที ่มศว ก็มีไมต่ํากวา 60 คน  

 
ลองนึกภาพดวูา หากนักรอง
ยืนอยูตามลําพังบนเวท ีคนดูจะ

คึกคกักันอยางน้ีไหม 

ขาวจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจําวันที่  5  เดือนตุลาคม พ.ศ.2550  หนา   27 
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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เตน คอรสละ 15,000 บาท เปนรายไดพิเศษของเราเอง เฉพาะในชั้นปผม 36 คน ทีร่ับงานเตนเปนจอบนอกก็ปา
เขาไป 30 คนแลวครับ"  

จากการตอตานของครอบครัวจนทําใหเขาตองยื่นคําขาดวา อยางไรก็ตามจะเอาดีทางเตนใหได ตอนนี้รายไดที่
เกิดข้ึนเปลี่ยนทัศนคตทิางบานไปในทางที่ดข้ึีน  

กระแสดังกลาวทําใหเราปฏิเสธไมไดวา ตอนนี้ภาพของนักศกึษากับคณะแดนเซอรลูกทุงกลายเปนของคอนขาง
ชินตาสําหรับผูชม หลังจากทีว่งดนตรีลูกทุงออกอาการ 'เอาท' ไปนานพอสมควร แตชวง 2-3 ปทีผ่านมากระแส
ลูกทุงฟเวอรไดกลับเขามา 'ฮิต' อีกครั้ง  

ครูเทยีม ชุติเดช ทองอยู ผูบริหารบริษัทไทแดนซ จํากัด ออกแบบทาเตน, ดูแลการแสดง และมิวสคิวดิีโอของ
ศิลปนในคายแกรมมี่โกลด, หนึ่งในกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรลีูกทุงในรายการชงิชาสวรรค อธิบาย
ปรากฏการณดงักลาววา ความนิยมของดนตรลีูกทุง ณ วันนีพุ้งเปาไปที่กลุมสถาบันการศกึษาเปนสวนใหญ  

"หลังจากที่วงการลูกทุงเริ่มซบเซาลงไปในชวงประมาณป 2542 เพราะพิษเศรษฐกิจทําใหวงดนตรีลูกทุงหลายวง
ตองปดไปเพราะแบกรับคาใชจายทีค่อนขางสงูไมไหว แต 2-3 ปที่ผานมา เราพบวาลูกทุงมนักําลังกลับมาโดย
กระแสของนักเรียน นักศึกษา จริงๆ กอนหนานี้ทางราชภัฏสวนสนัุนทาเขาก็เริ่มมีแดนเซอรที่เปนนักศึกษา
เหมือนกันแตยงัไมคอยไดรับการยอมรับ เพราะคนทั่วไปยังมองวาเปนพวกเตนกินรํากินอยู จนการกลับมาอีกครั้ง
ของลูกทุงทีถู่กปูทางโดยการประกวดของยามาฮาโดยเนนไปทางเด็กนักเรยีนมัธยม เพราะมีนายทุนคอนขาง
แข็งแรง กอนจะมาเปนพลุแตกที่รายการชิงชาสวรรคที่เอาการประกวดมาจดัระบบใหมดวยการจับคูโรงเรยีนมา
ประชันกัน ในขณะที่ยามาฮาจะเปนการแขงแบบเปนรอบๆ เพียงอยางเดยีว"  

ครูเทยีมขยายภาพใหเห็นวาลกูทุงเมื่อวันวานกับวันนี้แตกตางกัน คือ "เม่ือวานคนลูกทุงจะเปนกลุมคนทั่วไป 
ในขณะทีทุ่กวันนี้เปนเยาวชนทีมี่พอแม โรงเรยีนคอยใหการสนับสนุน"  

ดาน อนุสรณ ลีนะวัต เจาหนาทีฝ่ายกิจกรรม บริษัท สยามดนตรยีามาฮา จาํกัด เสริมวา การทีลู่กทุงกลับมาบูมใน
หมูเยาวชนคนรุนใหมน้ันสวนหนึ่งเปนผลพลอยไดมาจากรุนตอรุน  

"การประกวดดนตรีของยามาฮาจํานวนวงที่สมคัรเขามาแขงขันในแตละครั้งตลอด 3 ปที่ผานมาไมเคยต่ํากวา 80 
วงเลย ที่เปนแบบนี้เพราะวาในปจจุบันมีศลิปนลูกทุงออกสูตลาดเยอะมาก อีกทั้งรูปแบบดนตรีลูกทุงเดีย๋วนี้
เปลี่ยนไป จะเห็นไดวาบางเพลงคลายดนตรรีอ็ค ดนตรีปอป เปนการผสมผสานกับดนตรรีวมสมยัเยอะข้ึน ทําให
ผูบริโภคเสพไดงายกวาแตกอน เชน บาววี หรือหลวงไก น่ีเราจะเห็นกลิ่นอายดนตรรี็อคที่อยูในลูกทุงคอนขาง
ชัดเจน และทีท่ําใหเรามีโรงเรียนเขารวมการประกวดอยางตอเนื่องนั่นก็เพราะจะมสีายสมัพันธระหวางรุนพ่ีที่มา
ประกวด รุนนองที่มาชวยงานทําใหเกิดความรักในการเตน และผูกพันสืบตอกันเรื่อยมา"  

จากสนุกๆ เปน 'จอบ'  

ความสนุกที่ไดรับขณะจังหวะดนตรีกําลังไหลลื่นไป กลายมาเปนสายสัมพันธระหวางรุนที่ตองสืบทอดชื่อเสียงของ
สถาบัน ตอยอดกลายเปนรายไดเสริมหลังเวลาเรียน ในขณะที่บางกลุมกอนหยิบจับมาปลกุปนสรางเปนอาชีพเลย
ก็มี  

ยอนหลังไปไมเกิน 3 ป ทั้ง บอย พัชรพล ขนุณรงค และติก๊ ทรงวุฒิ ไวยลิยา ยังอยูในชุดนักศึกษา งานนอก
หองเรียนของพวกเขาคือการข้ึนเวทีแสดงคอนเสิรตลูกทุงตามงานรื่นเริงตางๆ คนหนึ่งเตน คนหนึ่งรอง จากงาน
อดิเรกสนุกๆ ของการจัดโชวลกูทุงธรรมดากลายมาเปนธุรกิจเลี้ยงตัวในชื่อของ 'ทีมแดนเซอรเพ็ชรราชภัฏ' โดยมี
ลูกทีมเปน 'นักศึกษา' เกือบทั้งหมด  

"ถามีแดนเซอร 10 คน 8 คนจะเปนนักศึกษา" ทั้งคูยืนยัน  

บอยอธิบายวา การรับงานหนึ่งนั้นจะทาํเปนเครือขายตั้งแต 4-16 คน โดยสวนใหญจะเปนเดก็มหาวิทยาลยักอน  

"เราเริ่มมาจากนักศึกษา ทํามา 3-4 ป ก็ยังเปนเด็กมหาวทิยาลัยอยู เราก็ตองใหงานกับเดก็เรากอน จะคอนขางเนน
เรื่องความเขาใจในทมี รูปแบบการแสดง ทัศนคติ ซึ่งเด็กชุดเดิมๆ ก็จูนกันไดอยูแลว แดนซทั่วไปแบบมืออาชีพก็
ไมเหมือนเรา เรามทีาเฉพาะของทีม หุนดีๆ หนาตาสวยๆ ถามวาอยากไดไหม ก็อยากได แตเด็กเรามทีําไมเราไม
ปน"  

เขายอมรับวา แดนเซอรอาชีพกับนักศกึษาจะผิดกันอยูแลว มืออาชีพทีดู่ดี สวย บนเวที แตทีมก็ดึงประสบการณ
จากการที่ไดไปเห็น ไปเรียนรู ตรงนั้นมาปรับปรุงประยุกตใชกับทีม จนตอนนี้มีประสบการณเยอะข้ึน ผานงานมานับ
ไมถวนแลว จนตอนนี้คิดวาทมีน้ีก็เปนแบบอยางใหหลายๆ ทมี ถามวามันแตกตางกันยังไง เดี๋ยวนีแ้ทบจะไม
แตกตาง คาตวั ทาเตน ชดุ แทบจะเปนมาตรฐานเดียวกันแลว  

"ที่สาํคัญมืออาชีพสวนใหญก็เปนนักศึกษาทั้งนั้นเลย เราก็เหมือนเขานั่นแหละ ที่เห็นๆ มาสวนใหญจะไมมีเปนทีม
หรอก นักเรียนก็มีนะ อยางตางจังหวัดแถวๆ นครปฐมเนี่ย คาตัว 200-250 บาท เลิกเรียนก็ไปเตนกัน แตระดับ
นักศึกษาสวนใหญจะเปนในกรุงเทพฯ มากกวาหาลําไพพิเศษมาจายคาหอง ตีวาแดนเซอร 10 คน จะเปน
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นักศึกษา 8 คน สวน 20% ก็เปนนักศึกษาทีจ่บแลว เตนตามผับตามราน พอถึงหนางานกจ็ะออกมารับงานตามโชว
ตางๆ"  

ติ๊กใหเหตุผลทีมี่นักศึกษาใหความสนใจเยอะวา อยูทีค่วามมัน่ใจ และความกลามากกวา  

"นักศึกษาเดี๋ยวนี้มีความกลาแสดงออกเยอะ แลวประมาณวา...เราไปเตนกันไหม ก็รวมกลุมกันไป พอมีที่เตนก็ไป
กัน เพราะเงินมันไมคอยซีเรยีสหรอก แลวยิ่งตอนนี้กระแสของแดนเซอรกําลังบูม รายการชิงชาสวรรค รายการที่
ประกวดวงดนตรีอะไรกันมันเยอะ คือเด็กพอใจมันรักมันก็อยากทํา เด็กบางคนรําเปนอะไรเปนก็ไปกัน เราก็ชวนมา 
พอเด็กเห็น เออ มันไดเงินดวย เหนื่อยแตไดเงินก็ใหความสนใจ"  

การรวมกลุมกอนตระเวนรับงานทั่วไปจนตอนนี้ ทีมเพ็ชรราชภัฏไดข้ึนมารับงานสเกลใหญตามเวทลีูกทุงตางๆ ใน
กรุงเทพฯ กอนจะเขามารับงานเปน 'แดนเซอรขาประจํา' ของนักรองลูกทุงคายตางๆ รวมทั้งมิวสิควดิีโอ ถือเปน
การเติบโตที่ไมธรรมดาในเสนทางสายนี ้แตทั้งคูก็ตองยอมรับวาทํางานหนกั  

เททีท่า 'แดนเซอร'  

การผสมผสานแนวใหมๆ ที่จับมาใสในดนตรลีกูทุงใหมีกลิ่นอายของความรวมสมยัเพ่ือเขาถึงคนฟงไดทุกกลุมทํา
ใหบรรดา 'หางเครื่อง' แตงตัวใหมกลายเปนแดนเซอร  

"เดี๋ยวนี้เขาไมเรียกหางเครื่องแลว ตองเรียกวาแดนเซอรถึงจะเท" เติมพงศเลาตดิตลก  

เขาบอกวาระหวางหางเครื่องกับแดนเซอรในตอนนี้ตางกันเพียงคําที่ใชเรยีกเทานั้นเพราะโดยภาพรวมแลวก็ถือ
เปนการเตนเหมือนกัน  

ในความเห็นของบอยความหมายที่เปลีย่นไปเกิดจากการเดินทางของยคุสมยั  

"หางเครื่องเปนคําทีค่นเกาๆ จะใชเรยีกกัน การเตนตามจังหวะตามเพลงนั่นคอื หางเครื่อง ตอนน้ีการเตนมัน
แตกตางกันไป เสื้อผา หนาผม มันตางกัน ยุคสมัยที่มันเปลีย่นไป ถามวามันมีหนาที่เหมือนกันไหม มันก็เตน
เหมือนกัน แตรปูแบบการโชว มันตางกัน การฟอรมทีมแดนเซอรข้ึนมามันจงึมีรายจายคอนขางเยอะพอสมควร"  

ครูเทยีมมองวา ตอนนี้มาตรฐานการเตนเปลี่ยนไป เด็กรุนใหมๆ ตางไดรับวฒันธรรมการเตนแบบตางๆ มา
ผสมผสานเขากับการเตนลูกทุงการเตนของทีมตางๆ จึงมีความหลากหลายมากขึ้น  

"ถามวาที่เตนอยูทุกวันนี้มันใชลูกทุงแทๆ ไหม ก็ไมใช เพียงแตเราเปดใจกวางวามันคืออะไร เราสามารถนาํการ
เตนในลักษณะตางๆ มาประยกุตใชได ซึ่งจรงิๆ แลวลูกทุงเองแรกเริ่มเดิมทีก็รับมาจากตะวันตกเหมือนกัน มันจึง
เปนการเอาแนวทางใหมๆ มาใชทั้งเสื้อผาหนาผม ชุดสวยแตไมจําเปนตองเหมือนลีดเดอรก็ได การอนรุักษในยคุ
สมัยน้ีถายังเปนวิธีการเตนแบบเกาอยูผมถามวาใครจะด ูถาเปนการอนุรักษแบบของเดิมไวทั้งหมดเราตองพูดกันใน
แงของวิชาการแลว แตถึงอยางนั้นผูใหญก็ควรจะเปนคนคอยบอกใหกับผูไมรูวาลูกทุงเปนแบบไหน"  

สวน อนุสรณ คดิวา การผสมผสานกับดนตรใีนแบบตางๆ ทําใหดนตรลีูกทุงเองกระจายลักษณะออกไปหลาย
รูปแบบ  

"หางเครื่องลูกทุงมสีไตลทีส่ามารถพลิกแพลงอะไรไดเยอะ เพราะการเตนจะมีสเต็ปอยูไมก่ีสเต็ป ซึ่งคนเตน
สามารถเอาทาเตนรูปแบบตางๆ เขามาประยุกตใชไดทาํใหเกิดการเตนรูปแบบใหมๆ ข้ึนมา"  

ในขณะที่ ออฟ คิดวาความแตกตางของการเตนลูกทุงกับการเตนแบบอื่นๆ อยูที่ลายเสนของทาทาง  

"ไลนของลูกทุงจะหวานกวาชาวบานเขานะคะ" เธอแสดงความเห็น  

"ลูกทุงจะมีการออกทาทางที่คอนขางออนชอยกวา เราจะรูสกึวาลายเสนมันโคง มันพลิ้ว ออนไหว แตทาเตนจะไม
ตางกันมาก ทั้งเพลงชาเพลงเร็ว เพียงแตลูกทุงตองอาศัยการใชมือ สีหนาทาทางและอารมณเพลง ทําใหเราตอง
มีอารมณรวมกับเพลงไปดวย ในขณะที่การเตนแบบอื่นๆ จะอาศัยจังหวะเปนตัวชวย"  

"เตนลูกทุงไมใชใครก็เตนไดนะ" เติมพงศชวยเสรมิ  

"บางคนก็เตนไมได มันตองกลาแสดงออกในตัวเองระดับหนึ่งถึงจะเตนลูกทุงได ตองมั่นใจ ไมใชแบบพวกบัลเลต 
มาเตนลูกทุง อะไรเหรอทําไมได ดัดจรตินิดหนึ่ง เปนเพราะความแตกตาง ที่ถือวาตางมาก คนละฟวสกัน ลูกทุงไม
ตองมีเทคนคิเยอะ ใชแคฟวส แตเตนแบบสากลตองพอรต 45 องศา มีศัพทเทคนิคอยาง โคเซ แอดติจูด เชอเน 
จะมีชื่อทาของเขา ในขณะที่ลกูทุงนี่แลวแต จังหวะเพลง อารมณ"  

ลงทายที่ 'อิมเมจ'  

หากพูดถึงความแพรหลายของทีมแดนเซอรในระดับภูมิภาคทั้งทมีนักศึกษาที่รับงานเอง หรือทมีแดนซอาชีพเรียก
ไดวาเขาข้ัน 'เกลื่อน' ทีเดียว โดยมีแดนเซอรอาชีพอยางไทแดนซ แกรมมี่โกลด อารสยาม ยูทูเรคคอรด คายนพ
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พร เปนแถวหนา  

"แคนครปฐมนีท่ีมเตนทั่วไปก็ 100 กวาทีมแลวครับ" 2 ผูบรหิารรุนใหมของเพ็ชรราชภัฏขยายภาพการแขงขัน
กันเองของทีมแดนเซอรยุคใหมในพื้นที ่ทั้งคูจึงเตรียมสเตป็ตอไปไวสําหรับตัวเอง และลูกทีมคือ โรงเรียนสอน
เตน  

"ก็คุยๆ กันอยูนะครับ ถาอะไรหลายๆ อยางพรอมก็อยากจะเปดโรงเรยีนสอนการเตนใหเปนเรื่องเปนราว สอนเตน
ทุกประเภท นาจะไปไดนะ" ติก๊วางอนาคต  

เชนเดียวกับเตมิพงศทีมี่ความฝนวา อีก 4 ปขางหนาหลังจากเก็บประสบการณดานตางๆ เก่ียวกับศิลปะการเตน 
ตัวเองจะรวมลงขันกับเพ่ือนกลับไปเปดแดนซเซ็นเตอรที่ภูเก็ต  

"ผมเปนเด็กภูเก็ตครับ ก็คุยกับเพ่ือนอีกคนที่เรียนรําวาหลังจากนี้ถาอะไรทกุอยางพรอมจะกลับไปเปดโรงเรียนสอน
เตนที่บาน เชียงใหมเตนดังมาก เลยอยากใหที่ภเูก็ตดังมากโดยที่เราเปนคนบุกเบิก"  

เขาคิดวาสุดปลายทางของคนเตนเปนอาชีพอยูทีต่รงนี ้คําถามที่เกิดตามมาก็คือมาตรฐานรบัรองความนาเชื่อถือ
ของคนเรียนจะอยูตรงไหน เตมิพงศบอกวา "ถาคนทั่วไปมันก็จะมีแบรนดของมัน แตถาคนในวงการ จะเปน
ลักษณะของปากตอปากมากกวา บางทีมันอยูที่เงิน และโอกาสวามันจะมาหาเรามากแคไหน ของผมก็มีรับรองนะ 
วุฒิการศึกษารบัรองจะแปะเอาไวใหเห็นชดัๆ ที่หนาโรงเรียนเลยวาจบจากที่น่ี (หัวเราะ) ตัวชื่อสถาบันมนัการันตตีัว
เราไดระดับหนึง่อยูแลวครับ เพราะตอนนี้ทีส่อนเตนดังๆ ก็จะหนีไมพน มศว จุฬาฯ สวนสนัุนทา สวนดสุติ และ
มหาสารคาม"  

ฮิตกันออกอยางนี้ จะมีการเปดเปนสํานักสอนลูกทุงกันไดหรอืไม  

"ถามวาลูกทุงจะเปดสอนไดไหม ผมตอบไดเลยวาไมมีทาง" ครูเทยีมยอมรบั  

เขาใหเหตผุลวา เพราะโลกในยุคปจจุบันหมุนไปอยางรวดเร็ว ถาเปดโรงเรยีนสอนเตนลูกทุงข้ึนมา ถามวาตลาดจะ
รับไดขนาดไหน  

"ตอนนี้ตลาดลกูทุงคอนขางเปดกวางมากๆ ถาเปดในแงของธุรกิจคุณตองอยาลืมวา ลูกทุงมันเปนกระแส มัน
มาแลวก็ไป ถาเปดสอนกันเปนคอรสๆ แบบนัน้ทําได แตถาเปดสอนกันเปนเรื่องเปนราวมันจะออกไปทางเปนเชิง
วิชาการมากกวา อีกทั้งการเปดโรงเรยีนหรือสถาบนัสอนเตนทุกวันนี้คุณตองไดรับการยอมรับจากกระทรวงกอน ครู
สอนมีใบประกาศสอนเตนจากสถาบันที่เรยีนไหม ซึ่งถาถามวาสําหรับลูกทุงมันคืออะไร ใบประกาศของครสูอนเตน
ลูกทุงก็คือประสบการณ ก็ไมใชหลักฐานแนชดั แตจะทําไดก็ในกรณีการสรางอิมเมจใหกับโรงเรียนนั้นๆ ในฐานะที่
ปรึกษา เอาชื่อเราไปแขวนไวถาอยางนั้นทําได"  

อีกเรื่องที่ครูเทยีมตั้งขอสังเกตสําหรับแดนเซอรในปจจุบันก็คือเรื่องของชุดแดนเซอรที่ตองดูเรื่องความเหมาะสม
ของงานดวยเชนกัน  

"เห็นนักศึกษาหันมาใหความสนใจกันเยอะเราก็ดีใจนะ จะไดชวยกันอนุรักษสิ่งดีๆ เหลานีไ้มใหหายไป แตเราก็
ตองอยาลืมความเหมาะสมในเรื่องเครื่องแตงกายไมใหมันดโูปเกินไป ลูกทุงเปนการขายรปูแบบอยางหนึง่เทานั้น 
ดังนั้นคนเตนก็ควรพิจารณาดวูาอะไรเหมาะสม อะไรไมเหมาะสม เพราะถึงอยางไรก็ตาม การเตนก็คือการออก
กําลังกาย เรื่องของบุคลิกภาพ และความมั่นใจเปนของแถม ดังนั้นถาคุณจะมาเตนเพราะสขุภาพดี ใจรัก เพ่ือ
เรียนรู หรือเปนประสบการณ ครูเห็นดวย แตถาเพ่ือความสนุกชั่วครั้งชั่วคราวลองคิดดูอีกทดีกีวา" ครูเทียมทิ้งทาย 
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