
ผลงานการประดิษฐ์และสร้างสรรค์การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

ชุดที่ ๑๑ ร ากลองยาวประยุกต์ (๒๕๕๓) 

 

  

การแสดงกลองยาวประยุกต์เป็นผลงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ของนักศึกษาปริญญาตรี 

รุ่นที่ ๓ ป ีพ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อครั้งศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีปีที่ ๔ รายวิชาทักษะสร้างสรรค์การแสดง (๓๐๑-

๒๒๐๑๔) มีความสนใจที่จะศึกษาอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงกลองยาวประยุกต์ซึ่ง เป็นการแสดงพ้ืนบ้านที่

เน้นความสนุกสนานรื่นเริง มีการสอดแทรกเนื้อร้อง ที่ความหมายถึงความเชื่อ ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม

ประจ าท้องถิ่น การเกี้ยวพาราสี กระเซ้าเย้าแหย่กันของชายหนุ่มหญิงสาว หรือเนื้อเรื่องที่ชวนให้คิด สองแง่

สองง่าม อาจมีการร าประกอบจังหวะและท านองเพลงที่สวยงามพร้อมเพรียงกัน เพ่ืออวดฝีมือของผู้แสดงซึ่งมี

รูปแบบกระบวนการแสดง ที่นิยมปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านความรู้และสืบทอดท่าร า

จาก อาจารย์สมพร ธูปทอง โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี อาจารย์สมบุญ มากบุญ ผู้อ านวยการ

โ ร ง เ รี ย น พ ยุ ห ะ วิ ท ย า  จั ง ห วั ด น ค ร ส ว ร ร ค์  น า เ ส น อ เ ป็ น ผ ล ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 

ในการแสดงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย วันที่ ๘ มิถุนายน  ณ 

อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี  

ผู้แสดง ใช้ผู้แสดงหญิงล้วน  

อุปกรณ์ กลองยาว 

 

 

 



วิธีการแสดง จะแบ่งออกเป็น ๔ ช่วงดังนี ้
 ช่วงที่ ๑ การไหว้ครู 
 ช่วงที่ ๒ กระบวนท่าร าประกอบเพลง 

 ช่วงที่ ๓ การแสดงทักษะพิเศษ (การต่อกลอง) 
 ช่วงที่ ๔ การแสดงในเพลงลา 

 

เครื่องแต่งกาย ได้ประยุกต์เครื่องแต่งกายให้สวยงามและสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกรวดเร็วตามลักษณะของ

การแสดง โดยอนุรักษ์รูปแบบของการแสดงไว้ดังเดิม  ซึ่งประกอบด้วย 

  ๑. ผ้าโพกศีรษะ  ๕. ผ้ารัดข้อมือ 

  ๒. เสื้อคอกลม  ๖. โจงกระเบน 

  ๓. เสื้อก๊ัก  ๖. สนับเพลา 

  ๔. ผ้าคาดเอว 

โอกาสที่ใช้ แสดงได้ทุกโอกาสในงานรื่นเริง 

ประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมเพลงพื้นบ้านและเป็นการอวยพรให้ผู้ชมมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานการประดิษฐ์และสร้างสรรค์การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

ชุดที่ ๑๒ ระบ าดอกพิกุล (๒๕๕๓) 

 

        ระบ าดอกพิกุลเป็นการแสดงที่นายลิขิต สุนทรสุข รองผู้อ านวยการสถานศึกษารักษาราชการ

แทนผู้อ านวยการในขณะนั้น ร่วมกับครูภาควิชานาฏศิลป์ไทยและภาควิชาดุริยางค์ไทยวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

คิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบและประเมินผลงาน

สร้างสรรค์ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีในการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในงาน

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย  วันที่  ๙-๑๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๓  ณ  อาคารชาเลนเจอร์  เมืองทองธานี  โดย

ออกแสดงครั้งแรก วันที่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๓   

ระบ าดอกพิกุลนี้ต้องการสื่อให้เห็นความงดงาม  ความหอม ของดอกพิกุล  ตลอดจนคุณค่าของดอกไม้

ที่ ให้ประโยชน์ ได้อย่ างพอเหมาะพอควรตามที่ ธรรมชาติ ได้สร้ างขึ้น   ท่ าร า ได้คิดและประดิษฐ์  

โดยครูภาควิชานาฏศิลป์ไทย  ส าหรับท านองเพลง นายณรงค์ฤทธิ์  คงปิ่น ครูภาควิชาดุริยางค์ไทยเป็น

ผู้ประพันธ์  การแต่งกายเป็นชุดไทยประยุกต์ซึ่งดัดแปลงมาจากชุดไทยจักรีและใช้ผ้าทอพ้ืนบ้านลาย 

ดอกพิกุลของกลุ่มบ้านพวนลพบุรี    

ผู้แสดง ใช้ผู้แสดงหญิงจ านวน ๑๒ คน 

อุปกรณ์ ไม่มี 

วิธีการแสดง การสร้างสรรค์ชุดระบ าดอกพิกุลของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  โดยครูอาจารย์ภาควิชานาฏศิลป์
ไทยได้ประดิษฐ์ท่าร า โดยยึดหลักนาฏศิลป์ไทย  และแบ่งท่าร าออกเป็น  ๓  ช่วง  ดังนี้ 
 
 



 ช่วงที่  ๑  เป็นการแสดงที่สื่อให้เห็นลักษณะของการเริ่มผลิดอกของดอกพิกุลออกจากก่ิง   
                        แล้วชูช่อ เป็นดอก 
 ช่วงที่  ๒  แสดงถึงดอกพิกุลเริ่มบานเต็มที่ชูช่อดอกแกว่งไกวตามสายลมส่งกลิ่นหอม 
 ช่วงที่  ๓  แสดงถึงจินตนาการของดอกพิกุลที่มีความงดงามละเอียดอ่อนเฉพาะตัว  ให้ความรู้สึก 
                        สดชื่นหอมจรุง  เปรียบเสมือนหญิงสาวแรกรุ่นราวนางห้าม   
เครื่องแต่งกาย  การแต่งกาย ชุด ระบ าดอกพิกุล เป็นชุดไทยประยุกต์ ซึ่งดัดแปลงมาจากชุดไทยจักรี 

ประกอบด้วย ตัวเสื้อในตัดแบบแขนนางชี ทิ้งชายสไบยาวไปด้านหลัง ลักษณะผ้านุ่งจีบหน้านาง มีชายพก  ใช้

ผ้าทอพ้ืนบ้านลายดอกพิกุล ของกลุ่มไทพวน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ประดับเครื่องทองลายดอกพิกุล  ดังมี

รายละเอียดดังนี้ 

 ทรงผม  เกล้าผมมวยกลางศีรษะ ประดับด้วยเกี้ยวซีก  ปักปิ่นด้านขวาของมวยผม 
 เสื้อ  ตัวเสื้อในตัดแบบแขนนางชี โดยใช้ผ้าทอพ้ืนบ้านสอดดิ้นทองสีครีม  

ประดับด้วยผ้าเทปลายดอกพิกุลสีทอง 
 สไบ  ตัดเย็บติดกับตัวเสื้อทิ้งชายไปด้านหลัง ประดับด้วยชายครุยลูกปัด 
 ผ้านุ่ง  ตัดเย็บแบบผ้านุ่งจีบหน้านาง มีชายพก โดยใช้ผ้าทอพ้ืนบ้านลายดอกพิกุล 

สีเหลือง ตกแต่งลวดลวดด้วยปล้องอ้อย ลูกปัดสีต่าง ๆ 
 เครื่องประดับ ใช้เครื่องประดับสีทองลายดอกพิกุล คือ เกี้ยวซีก  ปิ่น  ต่างหู  สร้อยคอ   

สังวาล  ต้นแขน  ข้อมือ  เข็มขัดและหัวเข็มขัด 

ท านองเพลง  ผู้ประพันธ์ท านองเพลงระบ าดอกพิกุลคือนายณรงค์ฤทธิ์  คงปิ่น  ครูประจ ากลุ่มสาระ  

การเรียนรู้วิชาปี่พาทย์  ภาควิชาดุริยางค์ไทย  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  โดยได้น าท านองเพลงมาลีหวน อัตรา

สองชั้น มาเป็นโครงสร้างในการประพันธ์ท านองเพลงระบ าดอกพิกุล ประกอบด้วยท านองเที่ยวช้า  

(อัตราสองชั้น) ท านองเที่ยวเร็ว (อัตราชั้นเดียว) และท านองลงจบ โดยใช้วงปี่พาทย์ไม้นวมบรรเลงประกอบการ

แสดง 

 เครื่องดนตรี ใช้วงปี่พาทย์ไม้นวม 

โอกาสที่ใช้ แสดงได้ทุกโอกาสในงานรื่นเริง 

ประโยชน์  ระบ าดอกพิกุลชุดนี้เป็นการสื่อให้เห็นความงดงาม  ความหอม ของดอกพิกุล  ตลอดจนคุณค่าของ

ดอกไม ้ท าให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงความงามของงดอกพิกุล ยังได้ถึงความเป็นเอกลักษณ์ของดอกพิกุลที่เป็นสัญลักษณ์

ประจ าจังหวัดลพบุรีอีกด้วย 

 

 



ผลงานการประดิษฐ์และสร้างสรรค์การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

ชุดที่ ๑๓ ระบ านารายณ์ราชสดุดี (๒๕๕๔) 

 

  

ระบ านารายณ์ราชสดุดี วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีเห็นความส าคัญในเรื่องการแสดงสร้างสรรค์ผลงาน

ชุดใหม่  จึ งสนับสนุนให้ภาควิชาดุริยางคศิลป์ด า เนินการสร้างสรรค์  “ระบ านารายณ์ราชสดุดี ”  

น าออกเผยแพร่แสดงในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยใช้

ชื่อในการแสดงครั้ งนั้นว่า “ระบ านารายณ์ราชสดุดี ” บรรจุอยู่ ในการแสดงจินตนาการประกอบ 

แสงเสียง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะสื่อให้เห็นศิลปะการแสดง  ท่าร าและ

องค์ประกอบต่างๆในการแสดงที่สวยงามแล้ว ยังเป็นการสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จอม

กษัตริย์ผู้ทรงปรีชาสามารถทั้งด้านการเมือง การปกครองและการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาชาติน าสยาม

ประเทศให้เป็นที่รู้จักสารทิศ จากการน าเสนอผลงานดังกล่าวได้รับข้อเสนอแนะจากนักวิชาการและผู้ชมท าให้

เกิดพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขรูปแบบท่าร าและองค์ประกอบการแสดงต่างๆ จนปลายปี ๒๕๕๓ ฝ่าย

ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้จัดประชุมคณะท างานได้ข้อสรุปยุติการปรับปรุงท่าร าและประพันธ์

ท านองเพลงใหม่ ไม่มีเนื้อร้อง เพ่ือใช้แสดงเผยแพร่ ในงานมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ประจ าปี 

๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔   ณ วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร 

ผู้แสดง ใช้ผู้แสดงหญิง จ านวน ๑๒ คน 

อุปกรณ์ ไม่มี 

 



วิธีการแสดง ช่วงที่ ๑  ผู้แสดงร่ายร า เพ่ือสื่อความหมายถึงการบูชาพระนารายณ์เทพเจ้า 

       ช่วงที่ ๒ ผู้แสดงร่ายร า เพ่ือสื่อความหมายถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

       ช่วงที่ ๓ เพ่ือสื่อความหมายถึงเหล่านางในราชส านักที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่จงรักภักดี

ร่วมกันร่ายร าด้วยความรื่นเริงสนุกสนาน โดยใช้ลีลาร่ายร ารูปแบบต่างๆกัน 

เครื่องแต่งกาย  ได้รับแนวคิดและแรงบันดาลใจมาจากการห่มผ้าแถบของหญิงสมัยอยุธยาที่มีอยู่แต่เดิม       

มาประยุกต์กับการสร้างสรรค์รายละเอียดเพ่ิมเติม ให้เกิดความร่วมสมัย เครื่องแต่งกายยังคงนิยมสีแดง เพราะ

เมื่อต้องแสงไฟ จะท าให้นักแสดงดูผ่องใสสว่างมากกว่าเครื่องแต่งกายสีอ่ืน 

ท านองเพลง  เพลงระบ านารายณ์ราชสดุดี ได้ก าหนดโครงสร้างเพลง ประกอบด้วย ๓ ส่วนดังนี้ 

  ๑. ท านองช้า (อัตราสองชั้น) ประกอบด้วยท่อน ๑ และท่อน ๒ 

  ๒. ท านองเพลงเร็ว (อัตราชั้นเดียว) ประกอบด้วย ท่อ ๑ และท่อน ๒ 

  ๓. ท านองเพลงจบ 

(โดยปกติของการบรรเลงเพลงไทยนั้น เมื่อจบเพลงในแต่ละท่อนแล้ว เป็นประเพณีนิยมของการบรรเลงว่า

จะต้องย้อนบรรเลงซ้ าอีก ๑ เที่ยว ซึ่งเรียกว่า “การกลับต้น” 

เครื่องดนตรี วงดนตรีที่ประกอบการแสดง ได้แก่ วงมโหรีเครื่องหก ประกอบด้วย ซอสามสาย กระจับปี่ ทับ

(โทนมโหรี) ร ามะนา(มโหรี) ขลุ่ยเพียงออ และฉ่ิง 

โอกาสที่ใช ้แสดงได้ทุกโอกาสในงานรื่นเริง 

ประโยชน์  ระบ านารายณ์ราชสดุดีจัดท าขึ้นเพ่ือสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพรนารายณ์มหาราช ผู้ทรงพระ

ปรีชาสามารถในด้านการเมือง การปกครองและการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาชาติ น าสยามประเทศให้เป็นที่

รู้จักทั่วสารทิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานการประดิษฐ์และสร้างสรรค์การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

ชุดที่ ๑๔ ระบ านาฏสุรางค์พระปรางค์สามยอด (๒๕๕๕) 

 

 ระบ านาฏสุรางค์พระปรางค์สามยอด เป็นงานวิจัยเรื่องการสร้างสรรค์ชุดการแสดง โดยใช้วิธีการทาง

ป ร ะวั ติ ศ า สต ร์  (Historical Method) : ร ะบ า น าฏสุ ร า ง ค์ พ ร ะปร า งค์ ส ามยอด  โ ดยนายดิ เ ร ก  

ทรงกัลยาณวัตร และผู้ช่วยนักวิจัยที่เป็นนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สาขา

นาฏศิลป์ ไทยศึกษา รุ่นที่  ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันบัณฑิต 

พัฒนศิลป์ วัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือศึกษารวบรวมวิธีการสร้างสรรค์ชุดการแสดงโดยใช้วิธี การทาง

ประวัติศาสตร์ และศึกษาผลการแสดงระบ านาฏสุรางค์พระปรางค์สามยอด 

 ผลการวิจัยพบว่า การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านศิลปะการแสดงกับข้อมูล

ด้านประวัติศาสตร์ท าให้ ได้หลักฐานข้อมูลที่กว้างขวางครบถ้วนรอบด้าน สามารถสร้างสรรค์ชุด 

การแสดงทางประวัติศาสตร์คือระบ านาฏสุรางค์พระปรางค์สามยอด ที่มีจุดเด่นคือข้อมูลที่น ามาใช้สร้างสรรค์

ชุดการแสดง มีความถูกต้องแม่นย าสูงตร วจสอบได้อย่างเป็นระบบระเบียบ เช่ นเดียวกับการใช้

กระบวนการวิจัย 

 ระบ านาฏสุ รางค์พระปรางค์สามยอด ได้น า เสนอต่อผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้ เ ชี่ ยวชาญทาง 

ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจ าปี ๒๕๕๕  

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี 

ผู้แสดง หญิงจ านวน ๙ คน 

อุปกรณ์ ไม่มี 



วิธีการแสดง  ท่าร าที่ประดิษฐ์ขึ้น สื่อความหมายถึงการเคารพ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ในพระปรางค์ 

สามยอดประกอบด้วย ท่าร าหลัก ๓ กลุ่ม สื่อความหมายส าคัญคือ ท่าไหว้ แสดงถึงการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน

พระปรางค์สามยอด ท่าร่ายร าแสดงความอ่อนช้อยสวยงาม แสดงถึงเหล่านาฏสุรางค์นางฟ้า ที่มาบูชาพระ

ปรางค์สามยอด ท่าพระปรางค์สามยอดเป็นการแปรแถวและตั้งซุ้มเป็นสามกลุ่ม เพ่ือให้มีลักษณะคล้ายกับ

สัญลักษณ์ของพระปรางค์สามยอด  

เครื่องแต่งกาย  ศีรษะ ได้รูปแบบมาจากภาพศีรษะ เทวะสตรีในพระปรางค์สามยอด 

  เสื้อ ได้รูปแบบจาก รูปปั้นของเทวะสตรีที่พบในพระปรางค์สามยอด ปัจจุบันเก็บ 

                                รักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์รูปปั้นไม่สวมเสื้อ  

                                น ามาดัดแปลงเป็นเสื้อสีเนื้อ ไม่มีแขน เพราะดูแล้วคล้ายผู้แสดงไม่สวมเสื้อ 

                                ตามรูปปั้นของเทวะสตรี 

  ผ้านุ่ง ได้รูปแบบมาจากรูปปั้นเทวะสตรีที่ประดิษฐานอยู่ในพระปรางค์สามยอด 

            การแต่งกาย สังเคราะห์ข้อมูลจากการแต่งกายของเทวะสตรีหรือเทพเจ้า  

                               ภาพจ าหลัก รูปปั้นหลักฐานโบราณวัตถุสถานศิลปะลพบุรี น ามาจินตนาการ 

                               ประยุกต์ และประดิษฐ์เครื่องแต่งกายระบ า 

ท านองเพลง  เนื้อร้องประพันธ์โดย นายสมชาย ฟ้อนร าดี ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

ท านองเพลงปนระพันธ์โดย นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น รองผู้อ านวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลป

ลพบุรี เรียบเรียงและประพันธ์ท านองจากเพลงเขมรเป่าใบไม้ เนื่องจากเพลงนี้มีส าเนียงเขมร โครงสร้างของ

ท านองเพลงตอนที่ประกอบเนื้อร้องเป็นโครงสร้างที่ปะพันธ์ท านองขึ้นใหม่ ประกอบด้วยเที่ยวช้า เที่ยวเร็ว ซึ่ง

รักษาโครงสร้างหลักเพลงเดิมไว้มีสี่รอบ ท านองใหม่ท่อนที่หนึ่งสองเที่ยว ท่อนที่สองสองเที่ยว เพลงเร็วสี่เที่ยว 

 

เนื้อร้องเพลงระบ านาฏสุรางค์พระปรางค์สามยอด 

-ปี่พาทย์ท าเพลงเขมรเป่าใบไม้- 

-ร้องเพลงเขมรเป่าใบไม้- 

งามพระปรางค์ สามยอด เยี่ยมเวหา  จรัสหล้า เวียงละโว้ โอฬารศรี 

สถิตถิ่น แดนภพ ลพบุรี     แต่บุราณ นานปี มลังเมลือง 

 ศิลาแลง ต่างช่อชั้น เชิงปรางค์มาศ   ยอดปราสาท เรืองจรุง งามฟุ้งเฟ่ือง 

อุบัติแสง อารยธรรม งามประเทือง    ค่าควรเมือง ผ่านสมัย หลายร้อยปี 

 สุรางคนา ลีลาศ นาฏกรกราย   ฟ้อนร าร่าย บูชาเทพ บดีศรี 

ผู้สถิต ปรางค์สามยอด ภูบดี    เชิญพิทักษ์ ธานี เจริญเทอญ 

 

 



 

-ปี่พาทย์ท าเพลงนาฏสุรางค์พระปรางสามยอด- 

เครื่องดนตรี  ใช้วงปี่พาทย์ไม้แข็ง 

โอกาสที่ใช้ แสดงได้ทุกโอกาสในงานรื่นเริง 

ประโยชน์ เป็นการแสดงที่แสดงเห็นถึงเอกลักษณ์ของพระปรางค์สามยอดที่สะท้อนให้เห็นภาพจ าหลักของรูป

เทวะสตรีในพระปรางค์สามยอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานการประดิษฐ์และสร้างสรรค์การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร ี

ชุดที่ ๑๕ คีตนาฏยธรรมอัศวโฆษ (๒๕๕๖) 

   

คีตนาฏยธรรมอัศวโฆษ เป็นงานวิจัยสร้างสรรค์ ขอบเขตการวิจัยประกอบด้วยการศึกษาหลักธรรม

พระพุทธศาสนาโดยใช้ดนตรีและนาฏศิลป์ของพระอัศวโฆษ ซึ่งเป็นพุทธสาวกที่มีชีวิตอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 

๖ การสร้างชุดการแสดงคีตนาฏยธรรมอัศวโฆษสอดคล้องกับวิธีการของพระครูประภัสร์สุตคุณ และอาจารย์

ทองพูน รวมทรัพย์ เพื่อน ามาใช้สอนธรรมะแก่นักศึกษาและประชาชน  

วิธีการแสดง  แสดงเพลงคติธรรม 

  ๑. เพลงวัดพระชาวพุทธควรหยุดเหล้า ๒. เพลงอ่ิมอุ่น 

  ๓. เพลงเรียงความเรื่องแม่  ๔. บทกวีค าวอนจากแม่ 
  ๕. จินตลีลาประกอบเพลง 

การแต่งกาย  
 ผู้บรรเลงสวมเครื่องแบบผู้บรรเลง  ผู้แสดงสวมชุดการแสดง  

เครื่องดนตรี 
 เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงดนตรีสากล 

โอกาสที่แสดง 

 การอบรมคุณธรรมจริยธรรม   เป็นสื่อการสอน                    
ประโยชน์      
           เป็นสื่อการสอนในวิชาพุทธศาสนา สังคมศึกษา  เพ่ือน ามาใช้สอนธรรมะแก่นักศึกษาและประชาชน  
 


