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บทคัดย่อ 
 

    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทยรูปแบบระบ าจากแหล่งโบราณ
สถานที่ส าคัญในจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารผลงานทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์และนาฏศิลป์ไทย 
การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากแหล่งโบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพู การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทาง      
ด้านนาฏศิลป์ไทย นักโบราณคดี ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ที่เก่ียวข้อง โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือหาวิธีการ
ในการสร้างสรรค์การแสดง 
    ผลการวิจัยพบว่าปราสาทเขาน้อยสีชมพูเป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ 
จากอักษรบนหลักศิลาจารึกโบราณ นอกจากนี้ยังพบโบราณวัตถุอ่ืนๆ ได้แก่ ทับหลังศิลปะแบบสมโบร์ไพร
กุก ศิลปะแบบไพรกเมง ประติมากรรมรูปบุคคล ตุ๊กตาดินเผาสมัยเกาะแกร์ ฐานศิวลึงค์แบบตรีมูรติ      
และเครื่องส าริดอีกหลายรายการ ผู้วิจัยก าหนดจินตภาพรูปบุคคลอยู่เหนือตัวมกรที่ปรากฎบนทับหลังของ
ปราสาทเขาน้อย จึงได้ออกแบบการแสดงให้เป็นบุรุษในรูปแบบขอมโบราณ ที่แสดงท่าทางการร่ายร าตาม
หลักฐานที่ปรากฎจากภาพจ าหลัก ลายเส้น โครงสร้างของปราสาท ตลอดจนโบราณวัตถุที่ ค้นพบและ
ก าหนดโครงสร้างสัญลักษณ์ ในการออกแบบท่าทาง การออกแบบแถวในการแสดงตามโครงเรื่องแสดง    
ให้เห็นถึงความเชื่อ ความศรัทธา การบูชาตามหลักศาสนาฮินดูลัทธิไศวะนิกายและไวษณพนิกายที่กล่าวถึง
การสรรเสริญพระวิษณุ ผ่านโครงสร้างท่าทางแบบขนบผสมผสานกับหลักแนวคิดของการสร้างสรรค์ระบ า
โบราณคดีกรมศิลปากรและการออกแบบสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายประกอบการแสดง ที่ต้องอาศัย
องค์ประกอบส าคัญ 3 สิ่งคือ ท่าร า ดนตรี เครื่องแต่งกายที่จะสามารถสื่อสารให้ผู้รับสารเชื่อได้ว่า       การ
แสดงระบ าโบราณคดีที่ถูกสร้างขึ้นใหม่นี้สามารถถ่ายทอดความหมายและเล่าเรื่องราวของมนุษย์ในยุคนั้น 
ๆ ได้ตามแนวคิดท่ีผู้สร้างสรรค์ก าหนดไว้  
ค าส าคัญ : นาฏศิลป์สร้างสรรค์, ระบ า, ปราสาทเขาน้อยสีชมพู 
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Abstract 
 

    This research aimed to create a Thai classical dance inspired by an archeological 
site in an eastern Thailand of Saekaew Province. Qualitative research was applied in the 
resech. Data collection included historical and Thai classical dance academic documents; 
on-site exploration at Prasart Kaonoi Si Chompoo; interviewing Thai classical experts; 
archeologists; local scholars; and others. Data abalysis was to find an approach for creating 
the performance. 
    The results revealed that Prasart Kaonoi Si Chompoo has been an archeological 
site built in 12th century B.E. according to the messages on an ancient stone inscription. 
Other artifacts, additionally, found included Sombopireku artistic style linten; Prei Khmeng 
art; human sculptures; terra-cotta dolls of Koh Ker artistic style; Trimurati-shaped 
Sivalingam base; as well as other various objects. The researcher has determined an 
imagination of a human appearing above a mythical animal so called “Makara” that was 
demonstrated on the lintel of the Prasart Kaonoi Si Chompoo. The ancient Khmer-looked 
human was consequently formed for the performance, dancing in line with the evidence 
on the petroglyphy; dancing lines; the structure of the site; and other discovered artifacts. 
Symbolic structure for choreography was later created. Performance blocking design 
addressed belief; faith; and Shaivism and Vaishanavism hindu worship through traditional 
posture structure, combining with the concept of Rabamborankadee of the Fine Art 
Department. The costume design for the performance consisted of three crucial 
components: tunes; music; and costumes to  communicate with and convince the 
audiences that this newly created Rabamborankadee delivered the meaning and the story 
of human in the ancient time according to the concept determined. 
KEYWORDS : Creative dance, Dance, Kaonoi Si Chompoo 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผลของกำรวิจัย  
    งานสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบัน  มีการสร้างสรรค์การแสดงขึ้นใหม่       
ในสถานศึกษา ด้วยระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง มีหลักเกณฑ์ในการวัดผลสัมฤทธิ์     
ทางการศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอกที่มีความสนใจในการพัฒนาน ารูปแบบของนาฏศิลป์ไป
ประยุกต์สร้างสรรค์ พัฒนารูปแบบการแสดงให้เกิดการแสดงในรูปแบบใหม่ ให้เข้ากับ ยุค สมัยและ
การเข้าถึงความต้องการของสังคมในปัจจุบัน การพัฒนาการแสดงนาฏศิลป์นั้นมีมานานแล้วนับจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงท าให้เกิดการแสดงที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการน าเรื่องจากความเชื่อ พิธีกรรม 
วิถีการด ารงชีวิต มาร้อยเรียงให้เป็นการแสดงหรือการน าวรรณกรรมที่ส าคัญมาสร้างสรรค์ การน า
บริบทวิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์แต่ละประเภทมาสร้างสรรค์ ให้เกิดรูปแบบ รูปทรง         
การแสดงสัญลักษณ์เพ่ือใช้ในการประกอบการแสดงโขน ละคร ที่มีรูปแบบการแสดงเป็นชุดเป็นตอน 
รวมถึงการน าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ เพ่ือน ามาสร้างสรรค์ให้เป็น
รูปแบบการแสดงระบ าโบราณคดี กรมศิลปากร ที่ใช้เป็นต้นแบบในการเรียนการสอนในหลักสูตร
นาฏศิลป์ไทย ที่ระบุไว้ 5 เพลงเป็นการแสดงที่บรรยายถึงยุค สมัย ได้แก่ ทวาราวดี ศรีวิชัย ลพบุรี  
สุโขทัยและเชียงแสน เพ่ือสร้างความตระหนักและเกิดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
    ผู้ศึกษาได้เน้นการศึกษาข้อมูลการแสดงสร้างสรรค์ในเขตภาคตะวันออกของไทย ด้วยเป็น
แหล่งพ้ืนที่ส าคัญมีร่องรอยอารยธรรม มีประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีพรมแดน      
ที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือบ้าน หล่อหลอมชาติพันธุ์ที่หลากหลายของกลุ่มชนเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน 
มีพ้ืนที่เป็นแหล่งโบราณสถานที่ส าคัญหลายแห่ง เช่นเดียวกับจังหวัดสระแก้วมีสถานที่แหล่งโบราณ
สถานที่ส าคัญเป็นศิลปะในต้นๆของไทย ราวพุทธศตวรรษที่ 12 จาการจารึกปราสาทเข้าน้อยบนแผน
หลักศิลาจารึก 
    จังหวัดสระแก้วมี 9 อ าเภอ 58 ต าบล เป็นจังหวัดที่อยู่ภาคตะวันออกของไทยโดยแยกออก
จากจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อปี 2536 เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มีพรหมแดนเชื่อมติดต่อกับประเทศกัมพูชา
มีความเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจการค้า มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น มีสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ อาทิ ศาสนสถาน โบราณสถาน ประสาทหิน ซึ่งปราสาทหินนั้นเป็นแหล่ง
โบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏ อยู่ในภาคตะวันออก จังหวัดสระแก้วมีประวัติความเป็นมา   
ที่ยาวนานนับ 4,000 ปี ตั้งแต่ยุคหินใหม่-ยุคโลหะ โดยมีการค้นพบวัตถุโบราณที่บ้านโคกมะกอก 
ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ ในยุคต่อมาก็มีการค้นพบโบราณวัตถุอีก เช่น ที่อ าเภออรัญ
ประเทศและเขตอ าเภอตาพระยา แสดงหลักฐานว่าสระแก้วเคยเป็นชุมชนส าคัญที่มีความเจริญรุ่งเรือง
ในยุคเจนละทวารวดี มีอารยธรรมและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง และมีกษัตริย์หรือผู้ครองเมืองนับถือ
ศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกายและไวษณพนิกาย ดังจะเห็นได้จากโบราณสถานและจารึกรูปอักษรปัลลวะ
ต่าง ๆ ที่ปรากฏที่ปราสาทเขาน้อย เขตอ าเภออรัญประเทศ ซึ่งถือกันว่าเป็นหลักฐานบันทึกศักราชที่
เก่าที่สุดในกลุ่มจารึกรุ่นแรกที่พบในประเทศไทย สร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช 1180 นอกจากนี้ ยังพบ
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หลักฐานความเจริญของอารยธรรมขอม ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15-16 ในแถบนี้อย่างมากมาย มีทั้ง
ปราสาทอิฐ ปราสาทสด๊กก๊อกธม เตาเผาเครื่องถ้วย และคูเมืองโบราณที่ยังหลงเหลือร่องรอยปรากฏ
ในปัจจุบัน (ส านักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561, น. 1 – 2) 
    ปราสาทเขาน้อยหรือ ปราสาทเขาน้อยสีชมพูตั้งอยู่ที่วัดเขาน้อยสีชมพู หมู่ที่ 1 ต าบลคลอง
น้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 12 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนยอดเขา
เตี้ย ๆ สูงราว 80 เมตร สันนิษฐานว่าปราสาทนี้สร้างในพุทธศตวรรษที่ 12 และมีการบูรณปฏิสังขรณ์
ในพุทธศตวรรษที่ 15 และคงความส าคัญจนถึงพุทธศตวรรษที่ 16 เชื่อว่าเป็นศาสนสถาน ในศาสนา
ฮินดู ตัวปราสาทเป็นโบราณสถานไม่ก่ออิฐสอปูน ประกอบด้วยปราสาทก่อด้วยอิฐ 3 หลังคือ ปรางค์
ทิศเหนือ ปรางค์องค์กลาง และวิหารทิศใต้ แต่คงเหลือเพียงปรางค์องค์กลางเท่านั้นที่ยังคงสภาพ
ค่อนข้างสมบูรณ์ ส่วนปรางค์ทางทิศเหนือ และวิหารทิศใต้เหลือเพียงฐานเท่านั้น เมื่อปี พ.ศ. 2478 
ปราสาทเขาน้อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติจากกรมศิลปากร และมีการส ารวจขุด
พบโบราณวัตถุจ านวนมาก เช่น โบราณวัตถุท าจากโลหะ เครื่องปั้นดินเผา ทับหลังหินทราย 5 ชิ้น พบ
ประติมากรรมรูปนางมหิษาสุรมรรธนีสี่กร ซึ่งสูญหายไปแล้วและค้นพบแผ่นจารึกบ่งบอกถึงอายุการ
สร้างปราสาทเรียกว่า "จารึกเขาน้อย" และทับหลังหินทรายแบบสมโบร์ไพรกุก  อายุประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 12 ศิลาจารึกระบุมหาศักราช 559 ตรงกับ พ.ศ. 1180 ซึ่งเป็นจารึกที่ระบุศักราชเก่าที่สุด
ในประเทศ โบราณวัตถุต่าง ๆ ที่ได้จากการขุดค้น ปัจจุบันเก็บรักษาและตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ปราจีนบุรี และได้จ าลองทับหลังหินทรายที่ค้นพบ ตั้งไว้บริเวณดังกล่าวเพ่ือให้ได้ศึกษาเรียนรู้ 
(กระทรวงวัฒนธรรม, 2560) 
    จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นความส าคัญของอารยะธรรมโบราณของชาติในพ้ืนที่        
ภาคตะวันออก เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถมาพัฒนางานให้เกิดรูปแบบการ
แสดงจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ถึงความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า การปกครองการกระจายอ านาจ
ทางการปกครองรวมถึงการเผยแพร่ทางศาสนา ที่มาพร้อมกับการล่าอานานิคมของประเทศ
มหาอ านาจ จึงท าให้เกิดสิ่งปลูกสร้างเพ่ือใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เกิดการหล่อหลอมของวัฒนธรรม
ขึ้นมากมายตั้งแต่ยุคขอมโบราณ จนถึงพุทธศตวรรษที่ 12-20 จึงก่อให้เกิดการต่อยอดของศิลปะในแต่
ละยุคสมัยจากการบันทึกของนักโบราณคดีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญควรแก่การศึกษาและ
นาฏศิลป์ไทยถือเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อประเทศชาติ ด้วยวัฒนธรรมถือเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เป็นตัว
ขับเคลื่อน เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมในระดับชาติและระดับสากล อีกหนึ่งแรงบันดาลใจใน        
การสร้างสรรค์งานการแสดง ผู้วิจัยได้แลเห็นถึงความส าคัญของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  ปราสาท
เข้าน้อยสีชมพูที่ เป็นพ้ืนที่ทางโบราณสถานที่ส าคัญ มีปราสาทเป็นศิลปะแบบขอมโบราณ                  
มีโบราณสถานและโบราณวัตถทุีขุ่ดข้นพบหลายรายการ ถือเป็นหลักฐานที่ส าคัญที่ควรค่าแก่การศึกษา 
ณ ปัจจุบันถูกปล่อยเป็นที่รกร้างขาดการดูแลส่งเสริม ด้วยปราสาทเข้าน้อยสีชมพูมีพ้ืนที่ขนาดไม่ใหญ่
มากมีเพียงปราสาท 3 องค์ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา และเป็นพ้ืนที่อยู่ห่างจากตัวเมืองมิได้
เป็นทางผ่านของเส้นทางการเดินทางจึงเป็นเหตุท าให้ไม่เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอก มีแต่เพียงบุคคล
ในพ้ืนที ่ใช้การในประกอบพิธีตามประเพณีวันส าคัญทางศาสนาของชุมชนเท่านั้น ส่งผลให้ความส าคัญ
ของโบราณสถาน ปราสาทเขาน้อยสีชมพูลดน้อยลงไม่เป็นรู้จักแก่ประชาชนทั่วไป ในฐานะ
โบราณสถานยุคต้น ๆ ของประเทศไทย  
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    ผู้วิจัยจึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบระบ าโบราณคดี      
ที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และรูปแบบของสถาปัตยกรรมโบราณท่ีเก่าแก่ของชาติ 
จึงได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากนักวิชาการโบราณคดีพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติปราจีนบุรีและลงส ารวจพ้ืนที่แหล่งโบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชม สัมภาษณ์ข้อมูลด้าน
สถานที่ ประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษาข้อมูล เทคนิค ทฤษฎีการเคลื่อนไหวทาง
นาฏศิลป์และการแสดงของระบ าโบราณคดีที่เป็นแบบแผนกรมศิลปากร จากผู้เชี่ยวชาญทางนาฏศิลป์
ไทยเพ่ือใช้ในการออกแบบกระบวนการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์จากโบราณสถาน ปราสาทเข้าน้อย    
สีชมพู เพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้งานนาฏศิลป์ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์แหล่งโบราณสถาน ให้คงอยู่คู่กับ
อนุชนรุ่นหลังในท้องถิ่นได้เกิดความเข้าใจกับศิลปะวัฒนธรรมที่ส าคัญของชุมชน เกิดความรักและ
ศรัทธาในมาตุภูมิที่ตั้งของตน 

 

1.2 วัตถุประสงคก์ำรวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาบริบทที่เก่ียวข้องกับโบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพู  

1.2.2 เพ่ือสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทยรูปแบบระบ าโบราณคดี จากแหล่งโบราณสถาน
ในภาคตะวันออก ปราสาทเขาน้อยสีชมพู จังหวัดสระแก้ว ชุด ระบ าลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาทเขาน้อย    
สีชมพู 
 

1.3 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 

 
                     
                 
                                             
                                                                  
      

 
  
 
 
 
 
 
 
                                                
 
  

แผนผังที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การสร้างสรรค์นาฏศิลป์จากโบราณสถาน 

ปราสาทเขาน้อยสีชมพ ู

ข้อมูลปฐมภมู ิ

แหล่งโบราณสถาน 

การสัมภาษณ ์

ทุติยภูม ิ

เอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลจากแหล่งโบราณสถาน แนวคิดในการออกแบบท่าร า 

 

ระบ าโบราณคด ี

ระบ าทวารวดี
ระบ าลพบุร ี

      สิง่ที่ค้นพบ 

 

ผลงานการสรา้งสรรค์นาฏศิลป ์

ชุด ระบ าลลีาเทวฤทธ์ิ ปราสาทเขาน้อยสีชมพ ู

น าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 

ลีลาท่าร าที่สอดคล้องกับดนตร ี เครื่องแต่งกายที่สอดคล้องกับ
ลีลาท่าร า 
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1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย 
     จากการวิจัย ได้เน้นถึงการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อารยธรรมที่เจริญรุ่งเรือง   
ของศิลปะขอมโบราณ ศิลปะแบบสมโบไพรกุก หลักฐานการจารึกบนแผ่นศิลาและทับหลังของ
ปราสาทที่มีความสมบูรณ์ มีลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะขอมโบราณ            
มีวัตถุโบราณที่ค้นพบหลายรายการ และยังคงเป็นพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของประชาชนในจังหวัด
สระแก้วแล้วอนึ่งศิลปะประเภทนี้เป็นศิลปะในยุคต้นของไทย  ข้อมูลการสมมติฐานเบื้องต้นให้ผู้วิจัย
ก าหนดรูปแบบการศึกษางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อ ในการสร้างสรรค์การแสดงระบ าโบราณคดี
จากปราสาทเขาน้อยสีชมพู สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ความส าคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพ้ืนถิ่น
ของชาวจังหวัดสระแก้ว 
 
1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 
 การศึกษางานวิจัยการสร้างสรรค์การแสดงระบ าโบราณคดี ชุดระบ าลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาท
เขาน้อยสีชมพู ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตด้านการศึกษาโดยแบ่งขอบเขตออกเป็น 2 ส่วนคือ 
 1.5.1 ขอบเขตด้ำนกำรศึกษำ เนื้อหำข้อมูล 
  งานวิจัยสร้างสรรค์ชุดระบ าลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาทเข้าน้อยสีชมพู ในรูปแบบ        
ของระบ าโบราณคดี โดยน าข้อมูลจากโบราณสถานในพุทธศตวรรษที่ 12 - 18 จากสมัยทวารวดีถึงต้น
ลพบุรีและยุคต้นของกรุงศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้แสดงเป็นนักแสดงชายตามรูปบุคคลที่ปรากฏบน
ทับหลังขององค์ปราสาท เพ่ือบรรยายรูปแบบการแสดง 
 1.5.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่  
  ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากพ้ืนที่ปราสาทเขาน้อยสีชมพู สัมภาษณ์ข้อมูลจากบุคคล
เกี่ยวข้องโบราณสถาน และหน่วยงานราชการในพ้ืนที่อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 
1.6 ค ำส ำคัญ 
 1.6.1 ปราสาทเข้าน้อยสีชมพู  หมายถึงเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ใน ต าบลคลองน าใส     
อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว เป็นโบราณสถานสมัยทวารวดี ในพุทธศตวรรษที่ 12 -18 
 1.6.2 ระบ าโบราณคดี หมายถึงระบ าสร้างสรรค์ท่ีเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจ จากโบราณสถาน
ทางประวัติศาสตร์  
 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.7.1 ได้การแสดงระบ าโบราณคดี จากแห่ลงโบราณสถาน ชุดระบ าลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาท
น้อยสีชมพู 
 1.7.2 ได้สร้างคุณค่าให้แหล่งโบราณสถานเกิดความส าคัญน่าสนใจและเป็นที่รู้จักมากขึ้น   ใน
ฐานะโบราณสถานที่เก่าแก่ของชาติ 
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1.8 วิธกีำรด ำเนินกำรวิจัย 
 1.8.1 ขั้นตอนรวบรวมข้อมูล  
 ผู้ วิจัยใด้รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร สารต ารา หนังสื่อ บทความวิชาการ               

การสัมภาษณ์ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย จัดล าดับตามความส าคัญตามประเด็น
การศึกษางานวิจัย เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล และน ามาใช้กระบวนการออกแบบสร้างสรรค์  ตามกรอบ
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้กระกอบการวิจัย   

1.8.1.1 ค้นคว้าเอกสาร ต ารา จากห้องสมุดต่าง ๆ 
1.8.1.2 สัมภาษณ์บุคคลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

 1) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
 2) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี 
 3) นาฏยศิลปินส านักการสังคีต กรมศิลปากร 
 4) นักวิชาการทางด้านนาฏศิลป์ไทย กรมศิลปากร 

1.8.2 ขั้นตอนบันทึกข้อมูล  
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ที่ใช้ประกอบการแสดงระบ าโบราณคดีชุดระบ าลีลาเทวฤทธิ์ 

ปราสาทเขาน้อยสีชมพู เป็นการศึกษาบริบทต้นทางวัฒนธรรม ที่ปรากฏในพ้ืนที่ของโบราณสถาน 
อ าเภอเมืองอรัญประเทศ และให้สอดคล้องกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู 
โดยผู้วิจัยท าการบันทึกภาพ ค าสัมภาษณ์ ถึงความส าคัญและประวัติความเป็นมาและรวบรวมเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง 

1.8.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
1.8.3.1 การสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบระบ าโบราณคดี ชุดระบ า

ลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู โดยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องถึงข้อมูลและน าผลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ มารวบรวมและวิเคราะห์เป็นประเด็นด้านบริบททางวัฒนธรรมของ อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว เพ่ือสรุปเป็นข้อมูลในการออกแบบและสร้างสรรค์นาฏศิลป์และเครื่องแต่งกาย
ประกอบการแสดง 

1.8.3.2 การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ระบ าโบราณคดีจากปราสาทเขาน้อยสีชมพู 
ด าเนินการร่วมกับ อาจารย์กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ ผู้ประพันธ์ท านองเพลงระบ าโบราณคดีจากปราสาทเขา
น้อยสีชมพู เพ่ือให้ได้ท่าร าทีส่อดคล้องกับดนตรี 

1.8.3.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบโครงสร้างการแสดง 
1.8.3.2.2 การก าหนดแนวคิดการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายประกอบการ

    แสดง 
1.8.3.2.3 การคัดเลือกนักแสดงตามขอบเขตคุณสมบัติที่ก าหนด 
1.8.3.2.4 ระยะเวลาการฝึกซ้อมตามกระบวนการ 
1.8.3.2.5 จัดเตรียมข้อมูลการแสดงเพ่ือน าเสนอ 
1.8.3.2.6 สรุป อภิปลายผล หลังกระบวนการวิจัยเสร็จสิ้น 
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1.8.4 กำรสรุปและตรวจสอบข้อมูล  

การสรุปข้อมูล โดยการเรียบเรียงผลวิเคราะห์ต่าง ๆ ตามประเด็นที่น าเสนอส่งให้  
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อตรวจสอบ สรุปผลการน าเสนอและข้อเสนอแนะกับ
กระบวนการสร้างสรรค์การแสดง ระบ าลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู 
  

  
 



บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 การศึกษางานวิจัยเรื่องการสร้างสรรค์ระบ าโบราณคดีจากแหล่งโบราณสถาน ชุดระบ าลีลา
เทวฤทธิ์ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ผู้วิจัยศึกษาเอกสารวิชาการ หนังสือ งานวิจัยวิจัยที่เกี่ยวข้อง        
โดยแบ่งเป็นประเด็นการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ทฤษฎีทางศิลปะ 
      2.1.1 ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
      2.1.2 ทฤษฎีการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ 
   2.1.3 ทฤษฎีแนวคิดเครื่องแต่งกาย 
  2.2 กรอบแนวคิดการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ 
      2.2.1 แนวคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ 
      2.2.2 แนวคิดนาฏยประดิษฐ์ 
   2.2.3 หลักการวิพากย์และการเคลื่อนไหวร่างกาย 
      2.2.4 แนวคิดระบ าชุดโบราณคดี กรมศิลปากร 
  2.3 ข้อมูลปราสาทเขาน้อย 
   2.3.1 แหล่งโบราณสถาน 
   2.3.2 โบราณวัตถ ุ
   2.3.3 ประเพณีสังคมวัฒนธรรม 
  2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.5 ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
 
2.1 ทฤษฎีทางศิลปะ 
    การสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์เป็นผลงานที่ต้องชื่นชมผ่านทางสายตา ก่อให้เกิดความคิด 
ความรู้สึกของผู้ชม ผู้วิจัยได้ค านึงหลังการทางศิลปะเพ่ือได้น ามาศึกษาวิเคราะห์  สร้างสรรค์ท่าทาง
รูปแบบการแสดง ให้เกิดความสมบูรณ์สามารถสื่อสารผ่านทางร่างกาย องค์ประกอบการแสดงที่
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพทางการแสดง 
 2.1.1 ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
 ฉัตร์ชัย อรรถปักษ์ ได้สรุปไว้ว่า องค์ประกอบศิลปะเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดงาน
ศิลปะตลอดจนงานออกแบบสร้างสรรค์ทุกประเภท ล้วนมีความส าคัญต่องานศิลป์ทั้งสิ้นการจะน า
องค์ประกอบใดมาใช้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและประสบการณ์ของศิลปินหรือนัก
ออกแบบ หากสรุปความคิดรวบยอดในการสร้างงานศิลปะแล้ว อาจล าดับกระบวนการในการคิดและ
สร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้องค์ประกอบศิลปะต่าง ๆ ตั้งแต่องค์ประกอบที่เป็นพ้ืนฐานในการท างาน
จนถึงองค์ประกอบที่เป็นหลักในการท างาน มาสร้างสรรค์ด้วยการผ่านสื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคนิค
วิธีการให้ได้ออกมาเป็นผลงานตามจุดมุ่งหมาย (ฉัตรชัย อรรถปักษ์ , 2555, น. 157) การสร้างสรรค์
งานด้านนาฏศิลป์ในรูปแบบใหม่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีองค์ประกอบในการออกแบบสร้างสรรค์  
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การผสมผสานที่ลงตัวของ องค์ประกอบศิลป์ที่ก าหนด ไม่ว่าจะเป็นท่าทางการเคลื่อนไหว เสียงดนตรี
และเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง ในทุกด้านจะต้องสามารถเชื่อมโยงเข้ากับองค์ประกอบอ่ืน เช่น 
ฉาก แสง ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบการแสดงเพ่ือสื่อความหมายใหม่ สร้างสุนทรียภาพทางการแสดง
และสามารถสื่อสารระหว่างการแสดงได้ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
    ผู้วิจัยได้น าหลักแนวคิดมาสร้างสรรค์และจินตนาการในเรื่องขององค์ประกอบทางศิลปะมา
วิเคราะห์ประกอบ เลือกใช้ให้เหมาะสมกับกระบวนการสร้างสรรค์ของงานผู้วิจัย ในการออกแบบท่าร า
และรูปแบบการแปรแถว การออกแบบลักษณะเครื่องแต่งกาย เน้นเรื่องของการสมมติและข้อมูลเชิง
ประจักร ให้ความหมายและความสัมพันธ์องค์ประกอบทางการแสดง  ที่บรรยายถึงลักษณะแหล่ง
โบราณสถาน ปราสาทเขาน้อยสีชมพูได้อย่างสมบูรณ์     

2.1.2 ทฤษฎีการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ 
 นาฏศิลป์ หมายถึง การร่ายร าและการเคลื่อนไหวไปมาอย่างมีจังหวะ ซึ่งมนุษย์สร้างขึ้นด้วย
ความประณีตเกิดเป็นการเคลื่อนไหวที่สวยงามน่าชม สื่อความหมายสู่ผู้ชม เพ่ือก่อให้เกิดความรู้สึก
ร่วมกันอาจจะเป็นอารมณ์สะเทือนใจ เศร้าใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2552, 
น. 10) 
 นาฏศิลป์ หมายถึง การฟ้อนร าที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นจากธรรมชาติด้วยความประณีตอันลึกซึ้ง 
เพียบพร้อมไปด้วยความวิจิตรบรรเลงอันละเอียดอ่อน นอกจากหมายถึงการฟ้อนร า ระบ า ร าเต้นแล้ว 
ยังหมายถึงการร้องและการบรรเลงด้วย (อมรา กล่ าเจริญ, 2542, น. 1-3) 
 นาฏศิลป์ คือ ศิลปะการแสดงที่ใช้ภาษากายอธิบายแทนค าพูด เพ่ือสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ
ในสิ่งที่ตนได้ไปพบเจอมา สิ่งเหล่านี้มีการพัฒนามาจาก อดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยกระบวนการในการ
แสดงนั้นจะมีการเรียบเรียงท่าร าให้ เป็นระบบระเบียบมีแบบแผนเฉพาะของสังคมนั้น ๆ เมื่อกล่าวถึง
ลักษณะการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ ค านี้มีความหมาย ในตัวค าว่า สร้างสรรค์ คือ การสร้างสรรค์งาน
ขึ้นมาให้โดยจะยึดตามแบบเดิมที่มีอยู่แล้วก็ได้และน ามาปรับปรุงใหม่ให้มีความแปลกใหม่และน่าสนใจ
มากขึ้น หรือจะเป็นการสร้างสรรค์งานขึ้นมาใหม่โดยสิ่งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นก็ได้ ส่วนค าว่า นาฏศิลป์ คือ 
ศิลปะการร่ายร าที่ใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายที่มนุษย์เป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้น จะแบ่งได้  3 ประเภทคือ 
การเลียนแบบธรรมชาติ เกิดจากความเชื่อความศรัทธา และเกิดจากอารมณ์ของมนุษย์ 
ที่มีต่อสังคม 
    1. เกิดจากการเลียนแบบธรรมชาติ การที่มนุษย์เคลื่อนไหวร่างการด้วยท่าทางต่าง ๆ    
เช่น การยกแขน ขา เอว ล าตัว การใช้ใบหน้า เพ่ือแสดงอารมณ์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึก  
รัก โกรธ โศกเศร้า เสียใจ อารมณ์เหล่านี้ล้วนแต่แสดงออกได้ในทางสีหน้าทั้งนั้น การน าท่าทางการ
ร่ายร า และแสดงอารมณ์ทางใบหน้า มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ผู้ชมการแสดงนั้น ๆ เข้าถึงการ
แสดงได้อย่างลึกซึ้ง 
    2. เกิดจากความเชื่อความศรัทธา ไม่ว่าจะเป็นผู้คนกลุ่มใดก็ต้อง มีที่พ่ึงทางใจหรือเครื่อง
สักการบูชากันทั้งนั้น เพ่ือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในยามที่ตนต้องการที่ พ่ึง เช่น การเชื่อเรื่องภูตผี 
เทพารักษ์ รูปปั้นที่ผู้คนเคารพจากนั้นได้กลายเป็นแบบแผนทางวัฒนธรรม มีการจัดการแสดงขึ้นเพ่ือ 
เคารพบูชาสิ่งนั้น ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนกลายเป็นนาฏศิลป์ที่มีพ้ืนฐานที่เกิดขึ้นจากความเชื่อความศรัทธา
ทั้งสิ้น 
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    3. เกิดจากอารมณ์ของผู้คนที่มีต่อสังคม อารมณ์ที่ผู้คนมีต่อสังคมนั้นมีหลากหลายรูปแบบ 
ไม่ว่าจะเป็น อารมณ์ดีใจ หรือ เสียใจ สิ่งเหล่านี้มักสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจน เมื่อผู้คนอยู่รวมกันเป็น
กลุ่มในสังคม เพราะต้องพบเจอกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ท าให้เกิดความรู้สึกเหล่านี้ได้ จึงท าให้เกิดแนวคิด
การสร้างสรรค์ขึ้นโดยยึดหลักกรอบแนวคิดของค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม เพ่ือช่วยในการขัดเกลา
ความคิดของผู้คนในสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข (กัลทิมา พิชัย , ปทมรัตน์ นาคนิษฐนนต์, วิไล
พร ลักษมีวาณิชย์, สุทธินันท์ ชื่นชม, 2560, น. 303 - 304) 
    จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนาฏศิลป์ แสดงให้เห็นว่านาฏศิลป์เป็นการสื่อสารทางร่างกาย 
การบอกเล่า การให้ความหมายผ่านท่าทางที่มีการจัดขึ้นแบบมาตรฐานในทางการปฏิบัติ(นาฏศัพท์)
หรือท่าทางที่เรียนแบบธรรมชาติ ลักษณ์สิ่งมีชีวิต เรียบแบบองค์ประกอบที่ต้องการสื่อสาร ระหว่างผู้
ส่งสารและผู้รับสาร ที่อาจสอดคล้องเกี่ยวกับการน าเสนอท่าทางในรูปแบบทางทางแบบวัฒนธรรม 
การบูชา ค่านิยม ลักษณะการสื่อสารด้วยอารมณ์ที่ก็ให้เกิดสถานการณ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลและ
น ามาใช้เป็นหลักการในกระบวนการสร้างสรรค์การแสดงชุดระบ าลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู 
 3.1.3 ทฤษฎีแนวคิดเครื่องแต่งกาย 
 เครื่องแต่งกายตามจินตนาการ (fantasy costume) หมายถึงเครื่องแต่งกายที่ผู้ออกแบบ
สร้างสรรค์ขึ้นเองจากจินตนาการเพ่ือให้เป็นไปตามการวิเคราะห์ความตัวละครนั้น ๆ ซึ่งอาจจะเป็น
แบบใกล้เคียงความจริงเป็นแบบอนาคตหรือเป็นแบบสร้างสรรค์ตามเทพนิยายเช่นแม่มดนางฟ้าปีศาจ
หรือตัวละครที่เป็นตัวแทนของนามธรรมเช่นตัวละครในเรื่องมวลมนุษย์ (Everyman) ซึ่งเสมือนเป็น
ตัวแทนของจิตใต้ส านึกหรือความรู้สึกของมนุษย์ชื่อตัวละครเป็นนามธรรมเช่นมิตรภาพกรรมดีปัญญา
พละก าลังสัมปชัญญะเบญจปฏิภาณเป็นต้นการออกแบบเครื่องแต่งกายล้วนขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์
ตีความและจินตนาการของผู้ออกแบบทั้งสิ้น 
 เครื่องแต่งกายตามจิตนาการนี้ต้องอาศัยเทคนิคแสงและการแต่งหน้าประกอบจึงจะส าเร็จ
ได้ผลตามต้องการอย่างไรก็ตามจะพบว่าละครหลายเรื่องแม้ว่าจะเป็นละครแบบแฟนตาซีหรือแบบ
เหนือจริงเหนือธรรมชาติการออกแบบเครื่องแต่งกายประเภทนี้ก็มีพ้ืนฐานความคิดของความเป็น
มนุษย์เพราะละครจะเล่าเรื่องความเป็นมนุษย์เช่นละครที่มีตัวละครเป็นสัตว์ แต่สิ่งที่สัตว์ในละคร
กระท าหรือคิดก็เป็นลักษณะเดียวกับมนุษย์คิดและกระท าดังนั้นการออกแบบเครื่องแต่งกายละคร
ประเภทนี้ผู้ออกแบบจะต้องหาข้อมูลหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับละครเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์
ตีความและสร้างแรงบันดาลใจในงานออกแบบดังนั้นจึงไม่ใช่เพียง แต่คิดนึกจินตนาการเท่านั้น     
(ฤทธิรงค์ จิวากานนท์, 2557, น. 22 - 23) 
  จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการออกแบบเครื่ องแต่งกาย
ประกอบการแสดง การกระท าให้การแสดงสมบูรณ์ เรื่องโครงสร้างท่าทาง อารมณ์ของผู้แสดงแล้วนั้น
สิ่งที่ขาดไม่ได้คือองค์ประกอบของเครื่องแต่งกายที่ต้องอาศัยความเฉพาะของลักษณะของตัวละคร
หรือชุดการแสดงที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ต้องการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ยุคสมัย ชนชั้น 
เผ่าพันธุ์ ลักษณะบุคลิกของตัวละคร นักแสดง ทั้งสิ้นถือว่าส าคัญอย่างยิ่ง ผู้วิจัยได้ใช้หนักแนวคิดนี้เป็น
ต้นแบบในการวางแผนกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายและการแต่งหน้าเพ่ือให้เกิด
ลักษณะตรงตามองค์ประกอบการแสดง ชุดระบ าลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู เพ่ือให้เครื่อง
แต่งกายของตัวละครมีเอกภาพและเป็นไปตามที่จินตนาการไว้ 
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2.2 กรอบแนวคิดการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ 
2.2.1. แนวคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ 
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์งาน อารี สุทธิพันธ์ (2532, น.178 - 181) ได้กล่าว

กระบวนการสร้างสรรค์เอาไว้ว่า “...การสร้างให้เกิดเป็นสิ่งใหม่หรือของใหม่นั้นมีหลังในการสร้าง      
ที่ส าคัญ 3 ประการหรือจะเรียกว่ากระบวนการในการสร้างสรรค์ก็ได้...” ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 

1. การสลับให้ต่างจากที่เคยเห็น (Misplacing) 
1.1 การสลับให้ผิดต าแหน่งที่เคยเห็นมาก่อน เราเคยเห็นนิสิตนักศึกษากลัดเข็ม

วิทยาลัยด้านซ้ายเป็นต าแหน่งที่ทุกคนกลัดเสมอ แต่บางคนอาจจะเลื่อนให้สูงขึ้นหรือกลัดที่กระเป๋า
เสื้อหรือคอเสื้อแทน ซึ่งแสดงว่าเป็นการสร้างสรรค์ให้ผิดต าแหน่ง หรือเส้นบนศีรษะที่เรียกว่าแสกผม 
เราอาจจะย้ายแสกไปทางขวา ทางซ้ายหรือตรงกลางเปลี่ยนไปเสมอ ๆ ทุกอาทิตย์ก็ได้ แสดงว่าเรา
พยายามสร้างสรรค์ให้มีใบหน้าแปลก ๆ อยู่เสมอ 

1.2 การสลับให้มีรูปร่างหรือรูปทรงต่างไปจากเดิม เช่น ขยายบางส่วนให้โตขึ้น บางส่วน
ให้กว้างใหญ่ขึ้น และท าให้บางส่วนเล็กลง การสลับขนาดและรูปร่างนี้ เราจะพบเห็นอยู่ทั่วไป ทั้งนี้ก็
ถือว่าเป็นกระบวนการสร้างสรรค์อย่างหนึ่ง 

1.3 การสลับให้มีสีสันแตกต่างไปจากที่เคยเห็นกันมาแล้ว ซึ่งก็ท าให้แปลกต่อผู้พบเห็น
หรือผู้ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ การที่สลับให้มีสีสันต่างไปนี้ เกี่ยวข้องกับแสงและเงาด้วย เพราะว่าสีมี
ความสัมพันธ์กับแสง ซึ่งหมายถึงว่าสีก็คือลักษณะความเข้มของแสงที่ปรากฏแก่สายตาเรานั่นเอง สิ่งที่
เราเห็นแปลกไปเพราะสีและแสงเงานี้ ศิลปินแต่ละคนอาจดัดแปลงต่าง ๆ กัน เช่น ให้รูปร่างสว่างตัด
กับเงามืดด้านหลังหรือให้สีสดตัดกับสีเข้มหรือแก่ก็ได้ 

1.4 การสลับให้เกิดประโยชน์ใช้สอยต่างออกไปจากที่เคยพบเห็นหรือเคยทราบมาก่อน 
ซึ่งเราคงทราบแล้วว่าอิฐมีประโยชน์ส าหรับก่อผนังโบกปูนแต่ถ้าเราน าอิฐมาขัดมันและสลักชื่อเราลงไป
แล้วมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ อิฐแผ่นนั้นก็จะมีหน้าที่ส าหรับน าไปทับกระดาษได้  

2. การสร้างความคิดให้สับสน (Ambiguity) 
เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ที่พยายามให้ผู้ชมได้ใช้ความคิดและการสังเกตต่อเรื่องราวที่ตน

เห็นซึ่งอาจจะด าเนินการได้ดังนี้ 
2.1 การด าเนินเรื่องแล้วขมวดปมให้คิด ว่าควรจะเป็นอย่างนั้นหรืออย่างนี้อาจ

สอดแทรกความตลกขบขันปนเป็นตอน ๆ กลับเนื้อเรื่องใหม่จากที่เคยเห็นมาหรือเคยแสดงมาก่อน 
ตัวอย่างเช่น เรื่องท่ีเราเคยทราบกันว่าเป็นเรื่องเศร้าและผู้แสดงท าให้กลายเป็นเรื่องตลกขบขัน 

2.2 การเน้นส่วนที่เห็นว่าไม่ส าคัญให้เด่นชัดขึ้น 
2.3 การผูกเรื่องขึ้นใหม่ให้เห็นว่า มันอาจจะเป็นไปได้หรือมันน่าจะเป็นไปได้ 
3. การปรุงแต่งดัดแปลงใหม่ (Adjustable) 

กระบวนการอีกอย่างหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ก็คือการที่รู้จักดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้ว
ให้ใหม่ข้ึนมา หรือแปลกไปจากเดิม ซึ่งมีวิธีการต่าง ๆ คือ 

3.1 การท าให้ใหม่โดยปรับปรุงของเดิมจากความคิดเดิม การเปลี่ยนแปลงฐานะเดิมให้ดี
ขึ้นก็ถือว่าเป็นกระบวนความคิดสร้างสรรค์เหมือนกัน 
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3.2 การปรับให้เหมาะสมกับเวลาและบริเวณว่าง (Time & Space) ตัวอย่างเช่น        
ในการแสดงละคร การที่ย่นเวลาให้เร็วหรือการจัดฉากให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจ ฯลฯ เหล่านี้ถือเป็น
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ทั้งสิ้น 

      การสลับที่การสร้างความคิดสับสนและการปรุงแต่งเป็นเหตุที่ส าคัญในวิธีการ
สร้างสรรค์ศิลปกรรมทุกชนิดซึ่งในทุกแขนงของศิลปกรรมถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีคนเข้ามา    
มีส่วนร่วมด้วยก็จะเรียกว่าศิลปกรรมที่สมบูรณ์ไม่ได้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงศิลปกรรมทุก ๆ อย่างและ
ทุกระดับจ าต้องยึดถือลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ             

     1) ความกว้างขวางในรูปทรงและเรื่องราวหรือความหลากหลาย 
2) ความคิดแรกเริ่มเป็นของตนเองหรือความเป็นต้นแบบ 
3) ความเหมาะสมสามารถดัดแปลงแก้ไขให้ดีได้ 

2.2.2. แนวคิดนาฏยประดิษฐ์ 
  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (ราชบัณฑิต) ได้กล่าวถึง นาฏยประดิษฐ์
ว่าเป็นการประมวลปัจจัยต่าง ๆ ของการแสดงมาสร้างสรรค์เป็นนาฏยศิลป์นาฏยประดิษฐ์แม้จะเป็น
ศิลปะสร้างสรรค์ ที่ต้องการความแปลกใหม่ แต่ก็ยังต้องอาศัยปัจจัยของนาฏยจารีตจากอดีตเป็นฐาน 
วัตถุดิบ ความคิด วิธีการ การศึกษาและเรียนรู้ตัวอย่างจากอดีตยิ่งมีมาก และหลากหลายเพียงใดก็
ย่อมท าให้นักนาฏยประดิษฐ์มีโอกาสสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ได้กว้างไกลเพียงนั้น เพราะนักนาฏย
ประดิษฐ์สามารถน าสิ่งที่ได้พบได้เห็นมาใช้ในงานออกแบบของตนได้มากประการหนึ่ง และสามารถ
หลีกเลี่ยงไม่ออกแบบซ้ ากับผลงานที่มีอยู่แล้วอีกประการหนึ่ง ทั้งสองประการนี้จะท าให้ผลงาน
สร้างสรรค์ของนักนาฏยประดิษฐ์มีความแปลกใหม่และโดดเด่นอย่างแท้จริง (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2547. 
น. 1) 
  จากการศึกษาข้อมูลในข้างต้นผู้วิจัยได้มีการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ วางแผนงาน
โดยก าหนดเป้าประสงค์ในการท างานอย่างเป็นล าดับขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ 
วางแผนการสร้างสรรค์ หาแนวทางการแสดงที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ อาจจะพัฒนาจากงานเดิมที่มีอยู่
แล้วให้อยู่ในรูปแบบใหม่ การสร้างสรรค์ด้านนาฏยศิลป์โดยใช้แนวคิดเรื่องนาฏยลักษณ์ท าให้เกิดการ
สร้างผลงานเชิงสัญลักษณ์ สร้างสรรค์การแสดงที่แตกต่างจากชุดอ่ืนแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะการแสดง ผู้วิจัยได้น าหลักแนวคิดใช้สร้างสรรค์การแสดงต่อไปตามล าดับ 
 ผู้วิจัยศึกษาข้อมูล เรื่อง นาฏยประดิษฐ์ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 
(ราชบัณฑิต) หนังสือหลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ เพ่ือศึกษาความส าคัญการสร้างสรรค์ที่ได้
จากข้อมูลการศึกษาน ามาวิเคราะห์ น าไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์ท่าร าโครงสร้าง ลักษณะของ
รูปแบบการแสดงระบ าโบราณคดีชุด ลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ดังนี้ 
 นาฏยประดิษฐ์หมายถึง การคิด ออกแบบ และการสร้างสรรค์ แนวคิด รูปแบบกลวิธีของ
นาฏยศิลป์ชุดหนึ่ง ที่แสดงโดยผู้แสดงคนเดียวหรือหลายคน ทั้งนี้รวมถึงการปรับปรุงผลงานในอดีต
นาฏยประดิษฐ์จึงเป็นการท างานที่ครอบคลุม ปรัชญา เนื้อหา ความหมาย ท่าร า ท่าเต้น  การแปรแถว 
การตั้งซุ้ม การแสดงเดี่ยว การแสดงหมู่  การก าหนดดนตรี เพลง เครื่องแต่งกาย ฉาก และ
ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ที่ส าคัญในการท าให้นาฏยศิลป์ชุดหนึ่งสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้ผู้ออกแบบนาฏยศิลป์ 
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เรียกกันโดยทั่วไปว่า ผู้อ านวยการฝึกซ้อม หรือ ผู้ประดิษฐ์ท่าร า แต่ในที่นี้ขอเสนอค าใหม่ว่า นักนาฏย
ประดิษฐ์ ซึ่งตรงกับภาอังกฤษว่า Choreographer  
 นาฏยประดิษฐ์มีการท างานเป็นขั้นตอนดังนี้ คือ 

1. การคิดให้มีนาฏยศิลป์ 
2. การก าหนดความคิดหลัก 
3. การประมวลข้อมูล 
4. การก าหนดขอบเขต 
5. การก าหนดรูปแบบ 
6. การก าหนดองค์ประกอบอื่น ๆ 
7. การออกแบบนาฏยศิลป์ 

 จากการศึกษากรอบแนวคิดทั้ง 7 ด้านของกระบวนการสร้างสรรค์นาฏศิลป์จากหลักการ
วิจัยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลก าหนดขอบเขตการวิจัย ผ่านกระบวนการออกแบบ ผสมผสาน
องค์ประกอบศิลป์ ทดลองสร้างสรรค์ตามกระบวนการวิจัยเพ่ือให้ผู้วิจัยได้รับองค์ความรู้ใหม่ จาการ
สร้างสรรค์ เกิดหลักแนวคิดได้ทราบถึงข้อเท็จจริงของข้อมูลในการสร้างสรรค์การแสดงให้บรรลุตรง
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้วิจัย เพ่ือใช้ในการพัฒนาผลงานตามข้ันตอน
นาฏยประดิษฐ์จากหลักแนวคิดข้างต้น  

2.2.3 หลักกายวิพากย์และการเคลื่อนไหวร่างกาย 
 นาฏศิลป์ไทยเป็นการเรียนศาสตร์การเคลื่อนไหวของร่างกายดังที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์     ศิ
ริมงคล นาฏยกุล ได้กล่าวไว้ว่า ในการศึกษาการเคลื่อนไหวร่างกายของมนุษย์ ผู้ที่ศึกษาต้องมีความรู้
เรื่องกายวิภาคศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานในด้านระบบโครงสร้างของกระดูก ข้อต่อ ลักษณะกล้ามเนื้อ และ
หลักทางฟิสิกส์ของแรงมาประยุกต์ใช้กับร่างกายของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของนาฏยศิลป์ 
เพ่ือจะได้น าความรู้แขนงนี้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกฝนร่างกายตนเอง อันจะน าไปสู่การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแสดงบนเวทีตามล าดับต่อไป (ศิริมงคล นาฏยกุล, 2551, น. 2) จาการศึกษาเรื่อง
ของรูปแบบหลักกายวิพากย์ได้ทราบถึงระบบโครงสร้างของร่างกายของมนุษย์เพ่ือใช้ในการออกแบบ
สร้างสรรค์ท่าทาง ออกแบบเครื่องมือในการปฏิบัติทางร่างกาย ตามล าดับ 
 นอกจากประโยชน์ของการศึกษาร่างกายยังได้กล่าวถึงประโยชน์ในด้านของการสร้าง
งานของศิลปินด้านนาฏยศิลป์ว่า ในทางนาฏยศิลป์ การเคลื่อนไหวบริเวณข้อต่อในส่วนต่าง  ๆ        
ของร่างกายจะท าให้เกิดนาฏยลักษณ์เฉพาะตนในแต่ละวัฒนธรรมซึ่งเป็นแนวคิดของนาฏยศิลปินใน
แต่ละพ้ืนที่ ได้จัดวางเอกลักษณ์ท่าทางต่าง ๆ เป็นแบบฉบับสะท้อนภูมิปัญญาของศิลปินภายในชน
ชาติของตนเอง (ศิริมงคล นาฏยกุล , 2556, น. 6) จากกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงใน
รูปแบบใหม่ ที่สิ่งส าคัญคือบริบทที่ชัดเจนของข้อมูล ที่บ่งชี้ถึงเอกลักษณ์เฉพาะการแสดงนั้น ผ่านการ
เคลื่อนไหวร่างกายในส่วนต่าง ๆที่จะสามารถแสดงรูปแบบรูปทรงที่ต้องการสื่อสาร บอกความเฉพาะ
ของรูปแบบการแสดงที่ชัดเจนตรงตามข้อมูลการศึกษา 
 
 
 



13 
 

2.2.4 แนวคิดระบ าชุดโบราณคดี กรมศิลปากร 
 อาจารย์ธนิต อยู่โพธิ์ อธิบายการเรียนรู้เรื่องราวและร่องรอยของมนุษย์สมัยโบราณ ต้องอาศัย
หลักฐานทางโบราณคดี โดยท าการแบ่งยุคต่าง ๆ การสร้างท านองเพลงและท่าร าโบราณคดี 5 ชุด ไว้
ในหนังสือเรื่อง “ระบ าชุดโบราณคดี” กรมศิลปากรจัดแสดงในโอกาสเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2510  โดยท าการแบ่งยุคไว้ดังนี้ 
   โดยเฉพาะศิลปะและโบราณวัตถุสถานที่พบบนผืนแผ่นดินในประเทศไทย อาจแบ่ง
ออกได้ตามแบบอย่างและสมัยของศิลปะมี เป็นต้นว่า 
   สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
   สมัยศิลปะอินเดีย 
   สมัยทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 11 - 16 
   สมัยศรีวิชัย พุทธศตวรรษที่ 13 - 18 
   สมัยลพบุรี พุทธศตวรรษที่ 16 - 19 
   สมัยเชียงแสน พุทธศตวรรษที่ 17 - 20 
   สมัยสุโขทัย  พุทธศตวรรษที่ 19 - 20 
   สมัยอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 20 - ต้นศตวรรษที่ 24 
   สมัยรัตนโกสินทร์  ต้นพุทธศตวรรษที่ 24 – ปัจจุบัน 
(หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนางใบศรี แสงอนันต์, 2554, น. 116) 
 
 เล่มเดียวกัน อาจารย์ธนิต อยู่โพธิ์ยังกล่าวถึงบุคคลส าคัญที่สร้างระบ าโบราณคดี 5 ชุด ซึ่งเป็น
ต้นแบบของท านองเพลงและท่าร ามาจนปัจจุบันดังนี้  
ระบ าชุดโบราณคดี 
   มนตรี ตราโมท   สร้างเพลงดนตรี 
   หม่อมแผ้ว สนิทวงศ์เสนี 
   ครูลมุล ยมะคุปต์   ให้ท่าร าและฝึกซ้อมนาฏศิลป์ 
   ครูเฉลย ศุขะวนิช 
   สนิท ดิษฐพันธุ์   ออกแบบเครื่องแต่งกาย 
   ธนิต อยู่โพธิ์   ประดิษฐ์สร้าง 
   อธิบดีกรมศิลปากร  อ านวยการ 
(หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนางใบศรี แสงอนันต์, 2554, น. 112) 
 
 ระบ าโบราณคดีทั้ง 5 ชุดประกอบด้วย ระบ าทวารวดี ระบ าศรีวิชัย ระบ าลพบุรี ระบ าเชียง
แสนและระบ าสุโขทัย  โดยความเป็นมาของการสร้างระบ า ผู้แสดงแต่ละระบ าและรายนามนักดนตรี 
ปรากฏในงานเขียนของอาจารย์ธนิต อยู่โพธิ์  ซึ่งน ามาจัดลงไว้ในหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิง
ศพนางใบศรี เรืองนนท์ เมื่อ ปี พ.ศ. 2554 ดังจะได้แสดงรายละเอียดดังนี้ 
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ระบ าทวารวดี 
 ระบ าทวารวดี สร้างขึ้นโดยสอบสวนค้นคว้าและประดิษฐ์ท่าร า เครื่องดนตรีและเครื่องแต่ง
กาย จากภาพปั้นและภาพจ าหลัก ที่ได้ขุดค้นพบ ณ โบราณสถานสมัยทวารวดี เช่นที่ คูบัว อู่ทอง 
นครปฐม โคกไม้เดนและจันเสน ซึ่งท่านจะชมศิลปะโบราณวัตถุเหล่านี้ได้ในห้องแสดงสมัยทวารวดีใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และโดยเหตุที่นักปราชญ์ทางโบราณคดีได้วินิจฉัยไว้ตามหลักฐานที่
พบเห็นว่าประชาชนชาวทวารวดีเป็นมอญ หรือเผ่าชนที่พูดภาษามอญ เพราะฉะนั้น ดนตรีและท่าร า
ในระบ าชุดนี้จึงมีส าเนียงและลีลาเป็นแบบมอญ ซึ่งกรมศิลปากรได้น าระบ าทวารวดีนี้ออกแสดงเสนอ
แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ณ สังคีตศาลา ในงานดนตรีมหกรรมประจ าปี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม        
พ.ศ. 2501 

 
ระบ าศรีวิชัย 
    ระบ าศรีวิชัย เกิดขึ้นเมื่อกลางปี พ.ศ. 2509 โดยได้รับแจ้งจากเอกอัครราชทูตไทย (นายประสงค์ 
บุญเจิม) ประจ ากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่า ท่านตนกู อับดุล รามานห์ นายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซีย ต้องการ
จะได้นาฏศิลป์จากประเทศไทยไปถ่ายท าเป็นภาพยนตร์ประกอบเรื่อง Raja Bersiong ที่ท่านตนกูแต่ง
ขึ้น จึงขอให้กรมศิลปากรจัดระบ าให้สัก 2 ชุด ชุดหนึ่ง คือร าซัดชาตรี และอีกชุดหนึ่ง คือระบ าแบบศรี
วิชัย ส าหรับร าซัดชาตรีนั้น กรมศิลปากรได้ปรับปรุงขึ้นไว้เป็นแบบฉบับแต่ พ.ศ. 2498 และตลอดเวลา
มานี้นาฏศิลปินของเราได้น าออกแสดงกันแพร่หลายอยู่แล้ว ส่วนระบ าแบบศรีวิชัยนั้น จ าต้องศึกษา
ค้นคว้าขึ้นใหม่ โดยได้พิจารณาสอบสวนหาแบบอย่างเครื่องดนตรี เช่น เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี 
เครื่องเป่า จากภาพจ าหลักที่พระสถูปบุโรพุทโธ ในเกาะชวา แล้วมอบให้นายมนตรี ตราโมท เลือก
เครื่องดนตรีของไทยที่มีลักษณะใกล้เคียงกันบ้าง สร้างขึ้นใหม่บ้าง น ามาผสมวงปรับปรุงเล่นเพลง
ประกอบจังหวะระบ าขึ้น แล้วให้ช่างคิดประดิษฐ์เครื่องแต่งกายนักระบ า เลียนภาพจ าหลักที่พระสถูป
บุโรพุทโธ กับทั้งได้ขอแรงครูนาฏศิลป์ที่กล่าวนามมาแล้วให้ประดิษฐ์ท่าร าขึ้นใหม่ โดยเหตุที่ในปัจจุบัน 
นอกจากจะได้พบศิลปะโบราณวัตถุสมัยศรีวิชัยเป็นอันมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคใต้แล้ว 
นักปราชญ์ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีหลายท่านได้ลงความเห็นกันว่า พระสถูปบุโรพุทโธในเกาะ
ชวานั้น เป็นของราชวงศ์ไศเลนทร์ร่วมสมัยศรีวิชัย สร้างข้ึนในราวปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๘ จึงประดิษฐ์
ลีลาท่าร าขึ้นตามแบบจ าหลักกับผสมให้มีทีท่าของนาฏศิลป์ชวาเข้าด้วยกัน เรียกระบ าชุดนี้ว่า ระบ า
ศรีวิชัย และได้น าระบ าชุดนี้ไปแสดงและถ่ายท าภาพยนตร์ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์และนครสิงคโปร์ ตาม
ค าขอร้องของ ตนกู อับดุล รามานห์ เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 

     
ระบ าลพบุรี 
 ค าว่า ระบ าลพบุรี ในที่นี้มิได้หมายความถึงระบ าในท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีในปัจจุบัน หากแต่
หมายถึงระบ าที่สร้างขึ้นจากหลักฐานทางโบราณวัตถุและโบราณสถานสมัยหนึ่ง ซึ่งขอมสร้างขึ้นหรือ
สร้างขึ้นตามศิลปะแบบขอม ดังที่มีอยู่ในประเทศกัมพูชาและในประเทศไทย เช่น ปรางค์สามยอดที่
จังหวัดลพบุรีและมีอยู่เป็นอันมากในจังหวัดอ่ืน ๆ ทางภาคตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น 
ปราสาทหินพิมายในจังหวัดนครราชสีมา ปราสาทหินพนมรุ้งในจังหวัดบุรีรั มย์ โบราณวัตถุสถาน
เหล่านี้ นักโบราณคดีก าหนดสมัยเรียกในประเทศไทยว่า ศิลปะลพบุรี เพราะเหตุว่าในประเทศไทยนั้น 
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แม้ว่าจะสร้างเลียนแบบขอม แต่ก็มีลักษณะผิดแผกไปบ้างเป็นของตนเองโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ ท านอง
ดนตรีของระบ าชุดนี้จึงมีส าเนียงเป็นเขมร เครื่องแต่งกายและท่าร าก็ประดิษฐ์ขึ้นตามรูปหล่อโลหะ ณ 
ห้องแสดงศิลปะสมัยลพบุรี ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และตามภาพศิลาจ าหลักจาก
โบราณวัตถุและโบราณสถาน ซึ่งเป็นศิลปะสมัยลพบุรี เช่น ที่ปราสาทหินพิมาย เป็นต้น จึงเรียกระบ า
ชุดนี้ว่า ระบ าลพบุรี 

     
ระบ าเชียงแสน 
 ระบ าเชียงแสน สร้างขึ้นตามแบบศิลปะและโบราณวัตถุสถานสมัยเชียงแสน ซึ่งมีเมืองหลวง
ชื่อนั้นตั้งอยู่ ณ ฝั่งขวาแม่น้ าโขงตอนเหนือของประเทศไทย ในท้องที่อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
นักปราชญ์ทางโบราณคดีบางพวกก าหนดศิลปะและโบราณวัตถุสถานสมัยเชียงแสนไว้ระหว่างพุทธ
ศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 22 แต่บางพวกก าหนดไว้ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงศตวรรษที่ 25 
อย่างไรก็ดี ศิลปะแบบเชียงแสนได้แพร่หลายไปทั่วดินแดนภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งในสมัย
โบราณเรียกว่า อาณาจักรลานนา และต่อมามีนครเชียงใหม่เป็นนครหลวงของอาณาจักรนั้น และเป็น
ศูนย์กลางแห่งการศึกษาพระพุทธศาสนาฝ่ายหินยานอันเจริญรุ่งเรืองยิ่งแห่งหนึ่ง จนถึงมีพระเถระไทย
ผู้เป็นนักปราชญ์สามารถแต่งต านานและคัมภีร์พระพุทธศาสนาเป็นภาษาบาลีขึ้นไว้หลายคัมภีร์ มี
คัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์และมังคลัตถทีปนี เป็นต้น ศิลปะแบบเชียงแสนได้แพร่หลายลงมาตามลุ่ม
แม่น้ าโขง เข้าไปในพระราชอาณาจักรลาว สมัยที่เรียกว่า ลานช้างหรือกรุงศรีสัตนาคนหุต แล้ว
แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยทางจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วย มีตัวอย่าง เช่น 
พระพุทธรูปบางชนิดที่นักโบราณคดีบางท่านบัญญัติเรียกไว้ว่า พระพุทธรูปเชียงแสนแบบลาว หรือ
พระลาวพุงขาว ด้วยเหตุนี้ ระบ าเชียงแสน ตลอดจนดนตรีที่สร้างจังหวะของระบ าชุดนี้ จึงมีลีลาและ
ส าเนียงเป็นไทยชาวเหนือแบบพ้ืนเมืองคลุกคละระคนไปด้วยลีลาและส าเนียงพ้ืนเมืองของชาวไทยทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปนอยู่ด้วย 

     
ระบ าสุโขทัย 
 สุโขทัย เป็นนามของอาณาจักรไทย ซึ่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้าของคนไทย เมื่อราว พ.ศ. 1800 ตั้ง
ราชธานีอยู่ท่ีจังหวัดสุโขทัย และด ารงเอกราช อยู่ต่อมาจนราว พ.ศ.1920 จึงรวมเข้ากับอาณาจักรกรุง
ศรีอยุธยา มีหลักฐานว่าประชาชนชาวสุโขทัยได้มีความเจริญอย่างสูงทั้งทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและ
วัฒนธรรม พระมหากษัตริย์และประชาชนชาวไทยในกรุงสุโขทัยได้สร้างศิลปกรรมอันเป็นแบบฉบับ
ของชาติไว้เป็นอันมาก มีโบราณสถานสมัยสุโขทัย ซึ่งจะไปได้ชมได้ในจังหวัดสุโขทัย จังหวัด
ก าแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลก เครื่องสังกโลกสมัยสุโขทัยเคยเป็นสินค้าส าคัญจ าหน่ายแพร่หลาย
ไปจนถึงอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น แม้อาณาจักรสุโขทัยจะสิ้นอ านาจทางการเมืองแล้ว แต่
แบบอย่างของศิลปกรรมสุโขทัยได้แผ่อิทธิพลเข้าไปในอาณาจักรลานนาทางภาคเหนือ และใน
อาณาจักรศรีอยุธยาทางภาคใต้ พระพุทธรูปทั้งปูนปั้นและหล่อด้วยส าริดสมัยสุโขทัย ยกย่องกันว่าเป็น
แบบอย่างศิลปกรรมงดงามเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพระพุทธรูปปางลีลาซึ่งมีท่าย่างพระบาทและกรีด
นิ้วพระหัตถ์อันแช่มช้อยน่าชม ในค าจารึกสมัยสุโขทัยยังมีค าเมือง คือ ภาษาไทยเหนือเจือปนอยู่ด้วย 
แสดงว่าชาวไทยสมัยสุโขทัยได้มีการติดต่อสังสรรค์กับพ่ีน้องชาวไทยในภาคเหนือโดยใกล้ชิด ทั้งในศิลา
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จารึกนั่นเองก็กล่าวถึงชาวเมืองสุโขทัยต่างสนุกสนานรื่นเริงตามเทศกาล “ด้วยเสียงพาดเสียงพิณเสียง
เลื่อนเสียงขับ” และกล่าวว่ามี “ระบ าร าเต้นเล่นทุกฉัน ... ด้วยดุริยาพาทพิณฆ้องกลอง” พระพุทธรูป
ส าริดและปูนปั้นปางลีลาหรือปางพระพุทธองค์เสด็จลงจากดาวดึงส์ก็ดี ท่าทีของพระพรหมและพระ
อินทร์กางพระกลดตามเสด็จก็ดี ที่ซุ้มด้านใต้ของมณฑปวัดตระพังทองหลาง ดูช่างมีลีลาท่าเยื้องกราย
อันนิ่มนวล อ่อนช้อย ไม่ขัดเขิน เห็นได้ชัดว่าช่างและท่านผู้สร้างได้รับบันดาลใจมาจากลีลาท่าทางของ
นาฏศิลปอันมีแบบฉบับ แสดงว่าศิลปะแห่งการฟ้อนร าในสมัยสุโขทัยได้เจริญอย่างสูงส่งเช่นเดียวกับ
ศิลปกรรมด้านอ่ืน ๆ ระบ าสุโขทัยในชุดนี้ ได้สร้างข้ึนตามความรู้สึกจากแนวส าเนียงของถ้อยค าไทยใน
ศิลาจารึกประกอบด้วยลีลาของภาพปั้นหล่อสมัยสุโขทัยดังกล่าว และเข้าใจว่า ศิลปะแห่งการฟ้อนร า
ในสมัยสุโขทัย คงจะได้มีอิทธิพลสืบเนื่องมาจนสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ด้วย (หนังสือที่ระลึกงาน
พระราชทานเพลิงศพนางใบศรี เรืองนนท์, 2554, น. 113 – 130) 
    จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นระบ าโบราณคดีกรมศิลปากร ถือเป็นต้นแบบของกระบวนการ
สร้างสรรค์การแสดงที่ได้น าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบรารสถาน โบราณวัตถุ มาสร้างสรรค์ใน
รูปแบบการแสดงที่สามารถสื่อสารเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่านโครงสร้างท่าทาง ที่แสดงให้เห็น
เรื่องของยุค สมัยรวมถึงเครื่องแต่งกาย ดนตรี ที่ใช้ในการประกอบการแสดงของแต่ละสมัยอย่าง
ชัดเจน ผู้วิจัยได้ใช้หลักแนวคิดของระบ าโบราณคดีกรมศิลปากรมาเป็นแนวทางในการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์รูปแบบระบ าโบราณคดีและเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง จากแหล่ง
โบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพู เพ่ือสร้างสรรค์การแสดงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะจาดข้อมูลเชิงประ
จักรและจิตนาการของผู้วิจัย   
 
2.3 ข้อมูลปราสาทเขาน้อย 

การศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพู ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาด้าน
เอกสารและสัมภาษณ์บุคคลรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นต้นเรื่องการบวนการสร้างสรรค์
ส าหรับการออกแบบโครงสร้างทางนาฏศิลป์ที่ใช้ในการประการแสดงระบ าโบราณคดีปราสาทเขาน้อย
สีชมพูในล าดับต่อไปโดยเนื้อหาในการศึกษามีดังนี้  
 2.3.1 แหล่งโบราณสถาน 
 2.3.2 โบราณวัตถุ 
 2.3.3 ประเพณีสังคมวัฒนธรรม 
 2.3.1 แหล่งโบราณสถาน 
    จังหวัดสระแก้วมี 9 อ าเภอ 58 ต าบล เป็นจังหวัดที่อยู่ภาคตะวันออกของไทยโดยแยกออก
จากจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อปี 2536 เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มีพรหมแดนเชื่อมติดต่อกับประเทศกัมพูชา
มีความเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจการค้า มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น มีสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ อาทิ ศาสนสถาน โบราณสถาน ประสาทหิน ซึ่งปราสาทหินนั้นเป็นแหล่ง
โบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏ อยู่ในภาคตะวันออก จังหวัดสระแก้วมีประวัติความเป็นมาที่
ยาวนานนับ 4,000 ปี ตั้งแต่ยุคหินใหม่-ยุคโลหะ โดยมีการค้นพบวัตถุโบราณที่บ้านโคกมะกอก ต าบล
เขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ ในยุคต่อมาก็มีการค้นพบโบราณวัตถุอีก เช่น ที่อ าเภออรัญประเทศและ
เขตอ าเภอตาพระยา แสดงหลักฐานว่าสระแก้วเคยเป็นชุมชนส าคัญที่มีความเจริญรุ่งเรืองในยุคเจนละ 
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ทวารวดี มีอารยธรรมและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง และมีกษัตริย์หรือผู้ครองเมืองนับถือศาสนาฮินดู
ลัทธิไศวนิกายและไวษณพนิกาย ดังจะเห็นได้จากโบราณสถานและจารึกรูปอักษรปัลลวะต่าง ๆ ที่
ปรากฏที่ปราสาทเขาน้อย เขตอ าเภออรัญประเทศ ซึ่งถือกันว่าเป็นหลักฐานบันทึกศักราชที่เก่าที่สุดใน
กลุ่มจารึกรุ่นแรกที่พบในประเทศไทย สร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช 1180 นอกจากนี้ ยังพบหลักฐาน
ความเจริญของอารยธรรมขอม ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15-16 ในแถบนี้อย่างมากมาย มีทั้งปราสาท
อิฐ ปราสาทสด๊กก๊อกธม เตาเผาเครื่องถ้วย และคูเมืองโบราณที่ยังหลงเหลือร่องรอยปรากฏในปัจจุบัน 
(ส านักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 น. 1 – 2) 
 

 
ภาพที่ 2.1 ค าบรรยายแหล่งโบราณสถานปราสาทเขาน้อย 

(ที่มา: กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ) 
 

 
ภาพที่ 2.2-2.3 ศาลเจ้าพ่อเขาน้อย 

(ที่มา: กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
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ภาพที่ 2.4 ทางขึ้นโบราณสถานปราสาทเขาน้อย 

(ที่มา: กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

 
ภาพที่ 2.5 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม 

(ที่มา: กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ วันที ่29 มิถุนายน 2564) 
 

 
ภาพที่ 2.6 ลักษณะฐานปราสาท 

(ที่มา: กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
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 สภาพภูมิศาสตร์ของปราสาทเขาน้อยสีชมพู 
 ศิริกมล สายสร้อย (2540, น.11) ชุมชนคลองน้ าใสเป็นต าบลหนึ่งในอ าเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่ปริมาณ 66.95 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลฟากห้วยและต าบลท่าข้าม 
 ทิศใต้  ติดต่อ ประเทศสาธารณรัฐกัมพูชา 
 ตะวันออก ติดต่อ ต าบลท่าข้ามและประเทศสาธารณรัฐกัมพูชา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ ต าบลผ่านศึกและประเทศสาธารณรัฐกัมพูชา 
 ภูมิภาคประเทศสภาพพ้ืนที่ลาดเอียง ราบเชิงเขา พ้ืนที่ป่ารอบเขาน้อย มีล าคลองธรรมชาติ
ประมา 8 กิโลเมตร กั้นพรมแดนไทย–กัมพูชาทรัพยากรดินจัดอยู่ในกลุ่มดิน แคลเคลียสโตลล์ เป็น
กลุ่มดินที่ การสลายตัวของหินปูนมาร์ล เป็นดินที่ตื้นที่มีหน้าดินเป็นสีด าและมีความอุดมสมบูรณ์ 

 
ภาพท ี2.1 แผนผังชุมชนคลองน้ าใส 
(ศิริกมล สายสร้อย, 2540, น.11) 

 
พีรพน พิสณุพงศ,์สิทธิชัย ทวีผล (2531, น.26) หลังจากการขุดแต่งเสร็จสิ้นลงพบว่าปราสาท 

เขาน้อยเป็นโบราณสถานก่ออิฐไม่สอปูนรูปปรางค์อยู่บนฐานบัวมีซุ้มประตูทางเข้าทางทิศตะวันออก 2 
หลังและ อาคาร 1 หลังสร้างเยื้องต่อกันในแนวทางเดียวอีก 3 ด้านมีซุ้มประตูหลอกซ่ึงทั้ง 4 ซุ้มทิศ
เหนือ-ใต้ทุกหลังหัน หน้าไปทางทิศตะวันออก 
  1. ปรางค์องค์กลางมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมปรางค์องค์กลางจัตุรัสย่อ  4.70 มุมขนาดกว้าง 
ตรงอยู่บนฐานบัวมีทางเข้าทางทิศตะวันออกด้านเดียวอีก 3 ด้านท าเป็นซุ้มประตูหลอกด้านหน้ามี
บันไดทางขึ้น 7 ขั้น มีพักอยู่ที่ขั้นที่่น่าสังเกตคือมีอัฒจันทร์รูปปีกกา 2 ขั้นคือขั้นล่างสุดกับขั้นที่ 5และ
ขั้นบนสุดการขุดควบคู่กันไปโดยตลอดเป็นธรณีประตูมีรูเดือยส าหรับเสียบแผ่นวงกบท้ัง 2 ข้าง 
 2. ปรางค์ทิศเหนือมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อมุมขนาดกว้าง 6.60 เมตรยาว 7.50 
เมตรนี้ได้ พบทับหลังทุกซุ้มซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปที่คุ้มปรางค์องค์เหนือและปรางค์องค์กลางสร้างอยู่บน
ประตูหน้าได้พบ ฐานเสาติดกรอบประตูสลักเป็นรูปฐานเดียวกัน แต่อาคารด้านใต้ตั้งอยู่บนฐานแยก
ออกช้างหันหน้าออกมีเดือย เสียบเข้าไปในผนังหุ้มทั้งมามีเพียงสิ่งก่อสร้างอิฐเชื่อมอยู่ด้านหลังเท่านั้น  
2 ข้างบันไดทางข้ึนมีลักษณะ คล้ายคลึงกันกับปรางค์องค์กลาง 
 3. อาคารด้านใต้มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 5.15 เมตรยาว 6.50 เมตรมีประตู
เข้า ทางทิศตะวันออกอีก๓ด้านก่อเป็นผนังเรียบบันไดทางขึ้นมีลักษณะเช่นเดียวกันกับปรางค์ 2 องค์
แรก 
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ปรางค์องค์กลาง 
     วิสันธนี โพธิสุนทร (2533, น.34) ลักษณะปรางค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพ่ิมมุมขนาดกว้าง 
4.70 เมตรหันหน้าไปทางตะวันออกซึ่งมีประตูทางเข้าอยู่องค์ปรางค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 
2.15 เมตรยาว 2.30 เมตรตัวปรางค์ที่เป็นซุ้มจตุรมุขโดยท าเป็นประตูหลอกทางด้านทิศเหนือทิศใต้
และทิศตะวันตกส่วนทางขึ้นทางทิศตะวันออกแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงคือช่วงล่างกว้าง 1.30 เมตรยาว 
1.25 เมตรเป็นบันไดสาขั้นล่างสุดเป็นอัฒจันทร์รูปปีกกาขั้นที่ 2 เป็นบันไดหินทรายบากปลายทั้งสอง
ข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัดอาจท าไว้ส าหรับเสียบเสาถัดขึ้นมาเป็นบันไดขั้นที่ 3 และ 4ท าด้วยหินทรายซึ่ง
บันไดข้ันที่อยู่ระดับเดียวกับลานอิฐสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้าง 2.87 เมตรจากนั้นจึงถึงช่วงบนของบันได
ทางองค์ปรางค์ซึ่งท าเป็นอัฒจันทร์รูปปีกกาเช่นเดียวกับบันไดขั้นที่ 1 ซึ่งอาจนับเป็นบันไดขั้นที่ 5 บัน
ขั้นที่ 5 เป็นแผ่นหินทรายขั้นที่ 7 เป็นธรณีประตูมีรูเดือยสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ปลายทั้งสองข้าง ปรางค์องค์
นี้มีผนังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพ่ิมมุมสร้างอยู่บนฐานเดียวกับปรางค์องค์ด้านทิศลักษณะฐานขององค์
ปรางค์เป็นฐานบัวคว่ ามีเส้นลวดสลับส่วนยอดสร้างโดยจ าลองส่วนองค์ปรางขึ้นไปเป็นชั้น ๆ ลดหลั่น
กัน แต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 3 ชั้น ที่หน้าบันทั้งสี่ด้านขององค์ปรางค์มีการสลักลวดลายวงโค้งเป็น
กรอบของหน้าบันซึ่งลักษวงโค้งเหล่านี้ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ให้ความเห็นว่ายอด
ด้านบนเป็นวงโค้งเป็นลักษณะศิลปะเขมรแบบกุเลนที่เพ่ิงได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะจามส่วนด้านล่าง
เป็นวงโค้งเป็นลักษณะของศิลปะเขมรแบบสมโบร์ไพรกุก 
 

 
ภาพที ่2.7 อาคารองคก์ลางปราสาทเขาน้อย 

(ท่ีมา: กิตติภัณฑ์ ชิตเทพวันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
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ภาพที ่2.8 แบบร่างปรางค์องค์กลาง 

(ที่มา: วิสันธนี โพธิสุนทร, 2533, น.35) 
 
 

อาคารด้านทิศใต ้
 วิสันธนี โพธิสุนทร (2533, น.37) เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 5.15 เมตรยาว 
6.50 เมตรมีประตูทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันออกสร้างอยู่บนฐานอิฐกว้าง 6.60 เมตรยาว 6.80 เมตรสูง 
1.10 เมตร ทางขึ้นอาคารท าเป็น 2 ช่วง ช่วงล่างกว้าง 1.20 เมตรโดยบันไดขั้นล่างสุดเป็นบันไดท าจาก
หินชี้ขึ้นมาเป็นบันไดรูปปีกกาท าจากหินชีสต์เช่นกันขนาดยาวเมตรจากนั้นเป็นบันไดหินทรายอีก 80
เซนติ 2 ขั้น จึงถึงลานอิฐซึ่งอยู่ในระนาบเดียวกับบันไดขั้นที่ 4 ลานอิฐนี้กว้าง 47 เซนติเมตรยาว 82 
เซนติเม แผ่นหินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสลักด้านบนเป็นสันรูปปีกกาขนาดกว้าง 36 เซนติเมตรยาว 84 
เซนติเมตร บันไดขั้นที่ 4 และ 5 สลักจากหินทรายก้อนเดียวกันส่วนบันไดขั้นที่ 7 เป็นธรณีประตูท า
จากหินชีสต์ อาคารเป็นห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง 2.45 เมตร 
 ลักษณะภายนอกของอาคารหลังนี้สร้างอยู่บนฐานที่แยกมาต่างหากจากฐานของปรางค์องค์
กลางและ ปรางค์องค์ด้านทิศเหนือลวดลายประดับภายนอกของอาคารหลังนี้เป็นแบบเรียบ ๆ        
ไม่ซับซ้อนเพียงใช้ลายเส้น ลวดประดับ นอกจากนี้ทางด้านทิศตะวันตกยังมีแท่นอิฐรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
สร้างเชื่อมฐานของเจดีย์องค์ของอาคารด้านทิศใต้ 
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ภาพที ่2.9 แบบร่างอาคารด้านทิศใต้ 

(ที่มา: วิสันธนี โพธิสุนทร, 2533, น.37) 
 

2.3.2 โบราณวัตถุ  
โบราณวัตุที่ขุดค้นพบได้จากแหล่งโบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพูได้อยู่ภายใต้การดูแล

ของกรมศิลปากรจัดเก็บไว้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี 
 

 
ภาพที่ 2.10  หน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี 

(ท่ีมา: กิตติภัณฑ์ ชิตเทพวันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 
  กรมศิลปากรได้เก็บรวบรวมโบราณวัตถุท่ีค้นพบจากประสาทเขาน้อยสีชมพู เพ่ือเป็นแหล่ง

เรียนรู้ศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของชาติทั้งสิ้น 47 รายการดังนี้ 
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ภาพที่ 2.11  ทับหลังแบบสมโบร์ไพรกุก   

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/41/2531 (820/2531) ทับหลังแบบสมโบร์ไพรกุก  สภาพช ารุด หักเป็นสอง
ชิ้นขนาด (ซม.) ก.52   ย. 180  ส. 22 ชนิด หินทราย สมัย/ฝีมือช่างขอม  พุทธศตวรรษที่ 12 -13     
ได้จากปราสาทเขาน้อย ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 
 

 
ภาพที ่2.12 ทับหลังศิลปะเขมรแบบไพรกเมง 

( ที่มา : พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน (เลขเดิม) 2/25/2532 ทับหลังจ าหลักรูปบุคคลนั่งพนมมือ 2 คนขนาบท่อน
พวงมาลัย 2 ด้านขนาด ก. 50   ย. 133  ส. 19  ชนิด หินทราย  สมัย/ฝีมือช่างขอม ศิลปะเขมรแบบ
ไพรกเมง ได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว  
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ภาพที่ 2.13 ทับหลังจ าหลักลายมกรคายพันธุ์พฤกษา 

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน (เลขเดิม) 25/3/2532 ทับหลังจ าหลักลายมกรคายพันธุ์พฤกษา มีบุคคลนั่งบน
หลังมกร 2 ข้าง  สภาพค่อนข้างสมบูรณ์  ขนาด ก.35  ย. 150  ส. 16ชนิด หินทรายสมัย/ฝีมือช่าง
ขอม ศิลปะเขมรแบบสมโบร์ไพรกุกได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพต าบลคลองน้ าใส อ าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
 
 

 
ภาพที่ 2.14 ทับหลังแบบไพรกเมง   

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน (เลขเดิม) 25/4/2532 ทับหลังแบบไพรกเมง สลักด้านข้างเป็นรูปสิงห์ยืนอยู่บน
แท่นทั้งสองข้าง ระหว่างรูปสิงห์มีวงโค้งทอดอยู่ ปลายวงโค้งขมวดเข้าด้านใน ระหว่างวงโค้งมีวงรูปไข่ 
5 วง   สภาพสมบูรณ์ขนาด ก.50   ย. 123  ส. 14 ชนิด หินทราย สมัย/ฝีมือช่างขอมขอม พุทธ
ศตวรรษท่ี 13 ได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว  
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ภาพที่ 2.15 ทับหลังแบบสมโบร์ไพรกุก 

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน (เลขเดิม) 25/3/2532ทับหลังแบบสมโบร์ไพรกุก สลักด้านข้างเป็นรูปมกร อยู่
บนแท่นหันหน้าเข้าหากันและคายวงโค้งออกมา ระหว่างวงโค้งมีรูปไข่คั่นอยู่ 3 วง บนหลังมกรมีรูป
บุคคลทั้งสองข้าง สภาพสมบูรณ์ขนาด ก.42   ย. 188  ส. 15 ชนิด หินทรายสมัย/ฝีมือช่างขอม ศิลปะ
เขมรแบบสมโบร์ไพรกุก ได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพูต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่ 
 
 

 
ภาพที่ 2.16 ศิวลึงค์และฐานโยนิ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

(ท่ีมา : พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/9/2532 ศิวลึงค์และฐานโยนิ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีเฉพาะรุทรภาค  สภาพ
ช ารุด ขนาด กก.56  ย. 84.5  สฐ. 26  ฐส. 10 ชนิด หินทราย สมัย/ฝีมือช่าง เขมร  ได้จากการขุด
แต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
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ภาพที่ 2.17 ศิวลึงค์และฐานโยนี รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส 

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/7/2532 ศิวลึงค์และฐานโยนี รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส สภาพช ารุด แตกต่อไว้ เนื้อ
หินผุเสื่อมสภาพมาก ขนาด ก.23   ส. 4.8  ย. 23 ชนิดหินทราย สมัย/ฝีมือช่างเขมร พุทธศตวรรษท่ี 
12ได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
 
 

 
ภาพที ่2.18 แผ่นศิลาฤกษ์ 

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/8/2532 แผ่นศิลาฤกษ์ รูปสี่ เหลี่ยมจตุรัส  ช ารุด แตกหลายชิ้นต่อไว้ 
ขนาดก.46.5  ส. 4.8 ย. 46.5 ชนิด หินทราย สมัย/ฝีมือช่าง เขมร  พุทธศตวรรษที่ 12 ได้จากการขุด
แต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
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ภาพที่ 2.19 แผ่นศิลาฤกษ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส   

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/9/2532 แผ่นศิลาฤกษ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส  สภาพช ารุดแตกต่อไว้ ขนาด 
ก.35 ย. 35 ส. 7.5 ชนิดหินทราย สมัย/ฝีมือช่าง เขมร  พุทธศตวรรษที่ 12 ได้จากการขุดแต่งปราสาท
เขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
 
 

 
ภาพที่ 2.20 ศิวลึงค์แบบตรีมูรติ 

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/10/2532 ศิวลึงค์แบบตรีมูรติ มีครบทั้งพรหมภาค วิษณุภาค และรุทรภาค 
สภาพช ารุด ส่วนหัวแตกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ต่อไว้ ขนาด  ก.14   ย. 14  ส. 46.5 ชนิดหินทราย สมัย/ฝีมือ
ช่าง เขมร ได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว  
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ภาพที่ 2.21  ฐานวัตถุมงคลทรงลูกบาศก์ 

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/11/2532 ฐานวัตถุมงคลทรงลูกบาศก์ ตรงกลางเจาะเป็นรูปสี่เหลี่ยม   
สภาพสมบูรณ์ขนาด ก.14.2  ส. 14.5 ชนิด  หินทราย สมัย/ฝีมือช่าง เขมร  พุทธศตวรรษที่ 12 ได้
จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพูต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
 
 

 
ภาพที่ 2.22  พระบาทรูปเคารพ 

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/12/2532 พระบาทรูปเคารพ ฐานมีเดือยสี่เหลี่ยมจัตุรัสปลายเรียวยาว  
สภาพช ารุดขนาด ย.16 ชนิดหินทราย ได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
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ภาพที่ 2.23 ฐานเสารูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ด้านหน้าสลักเป็นรูปช้าง ด้านข้างสลักเป็นรูปสิงห์ 

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/13/2532 ฐานเสารูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ด้านหน้าสลักเป็นรูปช้าง ด้านข้างสลัก
เป็นรูปสิงห์ สภาพช ารุด แตกเป็นชิ้นส่วนต่อไว้ ขนาด ส.18.5  ย. 23.5  น. 11.5  ชนิดหินทราย ได้
จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 

 
ภาพที่ 2.24  ฐานเสารูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ด้านหน้าสลักเป็นรูปช้าง 
(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 

 
เลขทะเบียน 25/14/2532 ฐานเสา รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ด้านหน้าสลักเป็นรูปช้าง ด้านข้างสลัก

เป็นรูปสิงห์ ขนาด ส.18.5  ย. 23.5 น. 11.5 ชนิด หินทราย - ได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสี
ชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
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ภาพที่ 2.25 ตราประทับ 

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/15/2532 ตราประทับ ท าด้วยเหล็กหุ้มด้วยส าริด ลักษณะคล้ายด้ามมีด ตัว
ด้ามโค้ง มีจารึกตัวอักษรขอมโบราณ ภาษาสันสกฤต สภาพช ารุดขนาด ย.9.2   ศก. 1.8 ชนิดส าริด
เขมร โบราณวัตถุมีจารึกของอักษรขอม เขียนเป็นภาษา สันสกฤต แปลได้ความว่า ควรอนุญาต 
ลักษณะของตัวอักษรมีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 ได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู 
ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

 

 
ภาพที่ 2.26 จานมีเชิง 

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/16/2532 จานมีเชิง หรือฐานมีเชิงเทียน  สภาพช ารุด ข น า ด  ป ก . 1 2 . 3         
ส. 12.6 ชนิด ดินเผา ฝีมือช่าง เขมร ได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
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ภาพที่ 2.27 ฐานรูปเคารพ   

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/17/2532 ฐานรูปเคารพ  สภาพช ารุด แตกเป็นชิ้น บางส่วนหายไป ขนาด ก.
69.5  ย. 68.5  ส. 9  ชนิด หินทราย สมัย/ฝีมือช่าง ลพบุรี ได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู 
ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
 

 
ภาพที่ 2.28 รูปโกลนศิวลึงค์   

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/18/2532 รูปโกลนศิวลึงค์  สภาพช ารุด ด้านบนแตก เป็น 2 ชิ้น กะเทาะ
โดยรอบขนาด ก.36   ย. 14.5 ชนิด หินทราย สมัย/ฝีมือช่าง ลพบุรี ได้จากการขุดแต่งปราสาทเขา
น้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
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ภาพที่ 2.29 ศิวลึงค์   

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/19/2532 ศิวลึงค์  สภาพช ารุด รุทรภาคและวิษณุภาค แตกจากฐานโยนิ 
ขนาด ก.15.5  ย. 13.5ชนิด หินทราย สมัย/ฝีมือช่าง ลพบุรีได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู 
ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
 

 
ภาพที่ 2.30 ฐานรูปเคารพ   

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/20/2532 ฐานรูปเคารพ  ตรงกลางเจาะรูกลม ฐานสี่เหลี่ยมจตุรัสสูง  สภาพ
ช ารุดขนาด ก.40   ย. 40 ชนิดหินทราย สมัย/ฝีมือช่าง ลพบุรี ได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสี
ชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
 
 



33 
 

 
ภาพที่ 2.31 ศิวลึงค์ติดกับฐานโยนิ 

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/21/2532 ศิวลึงค์ติดกับฐานโยนิ ฐานบัวสูง  สภาพช ารุด แตกเป็นชิ้นต่อไว้
บางส่วน บางส่วนแตกและหายไป  ขนาดก.57.2  ย. 57.2  ส. 43.2 ชนิดหินทราย สมัย/ฝีมือช่าง 
ลพบุรีได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
 

 
ภาพที่ 2.32 ศิวลึงค์ติดกับฐานโยนี 

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/22/2532 ศิวลึงค์ติดกับฐานโยนี ตัวศิวลึงค์ค่อนข้างสมบูรณ์ สภาพช ารุด 
ฐานโยนีแตกเป็นหลายชิ้นบางส่วนหายไป ขนาดก.43   ย. 43  ส. 22  ชนิดหินทราย สมัย/ฝีมือช่าง 
ลพบุรี พุทธศตวรรษที่ 12 ได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที ่
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ภาพที ่2.33 ฐานรูปเคารพ 

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/23/2532ฐานรูปเคารพ รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ตรงกลางมีรูกลม  สภาพช ารุด 
แตกเป็น 4 ชิ้นต่อไว้  ขนาด ก.42   ย. 42  ส. 8.5 ชนิดหนิทราย สมัย/ฝีมือช่าง ลพบุรี ได้จากการขุด
แต่ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  

 

 
ภาพที่ 2.34 ฐานโยนีรูปสี่เหลี่ยม    

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/24/2532 ฐานโยนีรูปสี่เหลี่ยม   สภาพช ารุด แตกเป็นหลายชิ้นขนาด ก.35   
ย. 57  ส. 6  ชนิดหินทราย สมัย/ฝีมือช่าง ลพบุรี ได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบล
คลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
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ภาพที่ 2.35 ฐานรูปเคารพรูปสี่เหลี่ยม 

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/25/2532 ฐานรูปเคารพรูปสี่เหลี่ยม เจาะรูตรงกลางรูปแปดเหลี่ยม  สภาพ
ช ารุด แตกเป็นหลายชิ้น บางส่วนหายไป   ขนาด ก.46   ย. 53  ส. 7.3  ชนิดหินทราย สมัย/ฝีมือช่าง 
ลพบุรี ได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว  
 

 
ภาพที่ 2.36 ฐานรูปเคารพ 

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/26/2532 ฐานรูปเคารพ มีส่วนเท้าประติมากรรมรูปบุคคล 2 ข้าง       
สภาพช ารุด แตกต่อไว้ ขนาด  ย.25   ก. 24  ส. 29.5 ชนิดหินทราย สมัย/ฝีมือช่าง ลพบุรี ได้จากการ
ขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
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ภาพที่ 2.37 ประติมากรรมรูปบุคคล   

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/27/2532 ประติมากรรมรูปบุคคล  สภาพช ารุด เหลือแต่ล าตัว ขนาด ส.21  
ก. 9 ชนิดหินทราย สมัย/ฝีมือช่าง ลพบุรีได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
 
 

 
ภาพที่ 2.38 ตะคัน 

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/28/2532 ตะคัน  สภาพช ารุด บางส่วนแตกหายไป ขนาด ก.5    ย. 2.5 
ชนิดดินเผา สมัย/ฝีมือช่าง ลพบุรี ได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
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ภาพที่ 2.39 สังข์เป็นรูปตัวหอยสังข์ 

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/29/2532 สังข์เป็นรูปตัวหอยสังข์ สภาพช ารุดแตกต่อไว้บางส่วนแตกหายไป 
ขนาด ก.8.2  ย. 16.5 ชนิดดินเผา สมัย/ฝีมือช่าง ลพบุรี ได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู 
ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
 

 
ภาพที่ 2.40 ฐานรูปเคารพ   

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/30/2532 ฐานรูปเคารพ  สภาพช ารุด แตกต่อไว้ ขนาด  ก.66   ย. 64  ส. 
10.8 ชนิดหินทราย สมัย/ฝีมือช่าง ลพบุรี ได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
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ภาพที่ 2.41 หินลับ 

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/31/2532 หินลับ  สภาพช ารุดเล็กน้อย ขนาด ก.5.5  ย. 24.5  ชนิดหนิ
ทราย สมัย/ฝีมือช่าง ลพบุรี ได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
 

 
ภาพที่ 2.42 ห่วงเหล็ก 

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/32/2532 ห่วงเหล็ก  สภาพช ารุด ผุกร่อนมาก  ขนาด ศก.6.2 ชนิดเหล็ก 
สมัย/ฝีมือช่าง ลพบุรีได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว  
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ภาพที่ 2.43  ฐานรูปเคารพ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตรงกลางมีรู   

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/33/2532 ฐานรูปเคารพ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตรงกลางมีรู  สภาพช ารุดขนาด 
ก.87   ย. 87  ส.16 ชนิดหินสมัย/ฝีมือช่าง ลพบุรี ได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบล
คลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
 

 
ภาพที่ 2.44 ภาพสลักหินทรายรูปหัววัว 

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/34/2532 ภาพสลักหินทรายรูปหัววัว  สภาพช ารุดขนาด ก.9.2 ชนิดหิน
ทราย ได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว  
 



40 
 

 
ภาพที่ 2.45 ภาพสลักหินทรายรูปหน้าบุคคล   

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/35/2532 ภาพสลักหินทรายรูปหน้าบุคคล  สภาพช ารุด ขนาด ก.4.5  ย. 
7.5 ชนิดหินทรายได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 
 

 
ภาพที่ 2.46 ภาพสลักหินทรายรูปหัวนก   

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/36/2532ภาพสลักหินทรายรูปหัวนก  สภาพช ารุด ขนาด ก.8.5  ย. 12.5 
ชนิดหินทรายได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 
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ภาพที่ 2.47 ศิวลึงค์   

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/37/2532 ศิวลึงค์  สภาพช ารุด ขนาดก.14.5  ย. 13.5 ชนิดหินทราย สมัย/
ฝีมือช่าง ลพบุรีได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว  

 

 
ภาพที่ 2.48 เชิงเทียนมีขา 3 ขา   

(ท่ีมา : พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/38/2532เชิงเทียนมีขา 3 ขา  สภาพช ารุด ผุกร่อนหมดสภาพ   ขนาด ก.
8.8  ส. 14.5ชนิดเหล็ก-ได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
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ภาพที่ 2.49 ไหเคลือบมีหู 4 หู 

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/39/2532 ไหเคลือบมีหู 4 หู   สภาพช ารุด แตกเป็นชิ้นต่อไว้ และบางส่วน
หายไปขนาด  ส.34.5 ปก. 28.5 ชนิดดินเผาสมัย/ฝีมือช่าง ลพบุรี ได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อย
สีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ 
 

 
ภาพที่ 2.50 ขวานเหล็ก มีบ้อง   

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/40/2532 ขวานเหล็ก มีบ้อง  สภาพช ารุดผุกร่อนขนาด ก.13.3   ย. 13.4  
ชนิด เหล็ก ได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว  
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ภาพที่ 2.51 ชิ้นส่วนหัตถ์รูปเคารพ   

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/41/2532 ชิ้นส่วนหัตถ์รูปเคารพ  สภาพช ารุด ส่วนนิ้วหายไปขนาด ก.3.5   
ย. 9.3 ชนิด หินทราย ได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว  

 

 
ภาพที่ 2.52 ชิ้นส่วนเท้าประติมากรรม 

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/43/2532 ชิ้นส่วนเท้าประติมากรรม  สภาพช ารุดขนาด ก.14.5  ย. 11.6 
ชนิดหินทรายได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 
 



44 
 

 
ภาพที่ 2.53 เบ้าหินทราย   

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/44/2532 เบ้าหินทราย  สภาพช ารุด ก.17.7  ส. 14 ชนิดหินทราย- ได้จาก
การขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
 

 
ภาพที่ 2.54 ฐานรูปเคารพรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส   

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/45/2532 ฐานรูปเคารพรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส  สภาพช ารุด แตกต่อไว้ขนาด ก.
37   ย. 37  ส. 22.5 ชนิดหินทราย สมัย/ฝีมือช่าง ลพบุรี ได้จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู 
ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
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ภาพที่ 2.55 ฐานรูปเคารพตรงกลางมีรู  

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/46/2532 ฐานรูปเคารพตรงกลางมีรู เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  สภาพช ารดุ
แตกเป็นชิ้น บางส่วนหายไปขนาด ก.73   ย. 73  ส. 13  ชนิดหินทราย สมัย/ฝีมือช่าง ลพบุรี ได้จาก
การขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  

 

 
ภาพที่ 2.56  ฐานรูปเคารพตรงกลางมีรูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/47/2532 ฐานรูปเคารพตรงกลางมีรูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
เจาะเป็นเบ้าทั้ง 2 ด้าน  สภาพช ารุด ขนาด ก.77   ย. 77  ส. 18.7 ชนิดหนิสมัย/ฝีมือช่าง ลพบุรี ได้
จากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยสีชมพู ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
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ภาพที่ 2.57  ภาพสลักหินทรายสลักลายก้านขด 

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

เลขทะเบียน 25/48/2532ภาพสลักหินทรายสลักลายก้านขด  สภาพช ารุดขนาด ก.10   ย. 
11 ชนิดหินทรายสมัย/ฝีมือช่าง ลพบุรีได้มาจากการขุดแต่งปราสาทเขาน้อย ต าบลคลองน้ าใส อ าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
 
 2.3.3. ความเชื่อพิธีกรรมและประเพณี 
  ความเชื่อพิธีกรรม 
   ศาสนสถานถือได้ว่าเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมที่มีการสืบทอดตามความเชื่อ  
มีขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นแบบแผน และอาจเลือนหายไปตามกาลเวลาผู้วิจัยได้ศึกษาถึงความหมาย
ของพิธีกรรมจากหนังสือพิธีกรรมและประเพณีของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมที่ได้เขียนข้อมูล
เกี่ยวกับพิธีกรรมว่า 
 พิธีกรรมตามพจนานุกรมฯ ให้ความหมายไว้ว่า “พิธีกรรม” หมายถึง การบูชา แบบอย่างหรือ
แบบแผนต่าง ๆ ที่ปฏิบัติในทางศาสนาพิธีกรรม คือ การกระท าที่คนเราสมมติขึ้นเป็นขั้นเป็นตอน      
มีระเบียบวิธีเพ่ือให้เป็นสื่อหรือหนทางที่จะน ามาซึ่งความส าเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้ ซึ่งท าให้เกิดความ
สบายใจและมีก าลังใจที่จะด าเนินชีวิตต่อไป เช่น พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา หรืออีกนัยหนึ่ง 
พิธีกรรม หมายถึง พฤติกรรมที่มนุษย์พ่ึงปฏิบัติต่อความเชื่อทางศาสนาของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นศาสนา
ใด ๆ ก็ตามต่างก็มีการปฏิบัติต่อศาสนาของตน ตามความเชื่อและความศรัทธาของตนเองในแต่ละ
ศาสนา จึงก่อให้เกิดเป็น “พิธีกรรม” ทางศาสนาด้วยความเชื่อและความศรัทธา (กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม, 2552, น. 1) 
    จากค าขวัญของต าบลคลองน้ าใสกล่าวถึงประเพณีของชาวไทญ้อ ชุมชนคลองน้ าใสที่สืบ
ทอดจากบรรพ บุรุษมานานนับทศวรรษเช่นแห่ปราสาทผึ้งบุญข้าวประดับดินบุญขึ้นเขา 
    ระเพณีคือสิ่งที่นิยมถือปฏิบัติสืบๆกันจนเป็นแบบแผนชุมชนใดมีประเพณีที่เอกลักษณ์ของ
ตนบ่งบอกถึงเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองความมั่นคงเป็นปึกแผ่นการสะสมวิถีชีวิตที่ดีงาถ่ายทอดจากรุ่น
หนึ่งสู่รุ่น โดยพิธีที่มีศูนย์กลางอยู่ที่หมู่บ้านหรือวัดราษฎรจัดท ามักเกี่ยวกับวิถีชีวิตการท ามาหากิน
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ศาสนานั้นคือประเพณีราษฎร์ประเพณีที่มีศูนย์กลางอยู่ที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าให้กระท าเป็นพิธี
หลวง“ พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 2 วันเพ็ญ เดือน 6 ขึ้น 15 ค่ า ก่อนจะขึ้นไปนมัสการปราสาท
เขาน้อย ก่อนขึ้น๑๕ค่ ามีพิธีบวงสรวงดวงวิญาณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาน้อย ตรงกลางจะมีศาลเจ้าพ่อ
ปราสาทเขาน้อยสีชมพูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ขึ้นไปไหว้ก่อน เครื่องไหว้ประกอบด้วยปลาผลไม้ หมู ไก่     
9 อย่าง ของคาว หวาน ของทุกอย่างครบ คนบริเวณแถวๆนั้นจะน ามาถวาย เมื่อขึ้น 15 ค่ า ประชาชน
ชาวคลองน้ าใส จะจัดผ้าป้าขึ้นไปทอดผ้าป่าบน มณฑปเขาน้อย มีการก่อพระเจดีย์ทราย ให้ฝนตกต้อง
ตามฤดูกาล ถ้าไม่ท าแบบนี้ ถ้าปีไหนไม่ท าแล้วคนเฒ่าคนแก่จะโทษเราได้ว่าสานต่อ ตามประเพณี
วัฒนธรรม ต้องไปก่อเจดีย์หน้าวัดพระธาตุ เพ่ือเป็นสิริมงคล เพ่ือความมั่นความเ หอบข้ึนเดือน๖ฝนจะ
ตกแดดจะออกก็ต้องท าผ้าป่าต้องมาแต่ละหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน แต่ละ หมู่บ้าน หมู่บ้านละกอง ตาม
ก าลังศรัทธาจะมีอบต.คลองน้ าใสสนับสนุนมาร่วมช่วยกันเรา ว่าสิ่ง สักการะบูชาเป็นส่วนหนึ่ ง
เหมือนกันที่ท าให้คนอบต.คลองน้ า ร่วมด้วยช่วยกัน เป็นที่ยึดม เหนี่ยวจิตใจ ประเพณีวัฒนธรรม 
ตั้งแต่เดือนอ้ายจนถึงเดือน 12 เราท าเป็นประจ าทุกเดือน ได้แก่ บุญเข้าจี่ น าข้าวเหนียวหมักน้ าไปนึ่ง
แล้วก็น าไปปั้นลมแล้วก็นึ่งด้วยไข่แล้วก็ตีเป็นวงกน าไป ย่างไปปิ้ง เดือนนั้ นจะมีการน าบ าเพ็ญ
ประโยชน์เกิดขึ้นทุกเดือน๙ โดยเฉพาะเดือนดับเรียกว่า เดือนเก้าประดับดิน  14 แรมค่ าเดือน 9 เป็น
การท าบุญให้กับบรรพบุรุษ เป็นวันที่พญายมราช ยมทูตเปิดนรก ให้วิญญาณผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมารับ
บุญกุศลกับลุกหลาน อาหารที่น ามา ได้แก เผือก มัน หมู ต่าง ๆ แบ่งออกเป็น๒ส่วน ส่วนหนึ่งใส่ส ารับ 
อีกส่วนหนึ่งห่อถวายพระคุณเจ้า เป็น ห่อ ๆ เมื่อถวายพระคุณเจ้าเสร็จแล้ว ก็น าไปไว้ที่ใต้โพธิ์ เจดีย์ 
หรือที่เรียกว่าเครื่องสังเวร ถือ ประเพณีประจ าท้องถิ่นของต าบลคลองน้ าใส ต่อมาประเพณีหอ
ปราสาทผึ้ง 11 ขึ้นเดือน 14 ค่ า ท าขึ้นเป็นเสา 4 ธาตุ ได้แก่ ดิน น้ า ลม ไฟ ปัจจุบันเหลือเพียงเสา
เดียวส่วนประกอบได้แก่ ใบไม้ ใบตอง ปลูกสร้างบ้านเรือน ประตูหน้าต่าง ประเพณีต่าง ๆ คลายคลึง
กับของภาคอีสาน เพราะต้น ก าเนิดมาจากอีสานโดยรับวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ของภาคอีสาน 
และอิทธิพลที่ได้รับมาจาก เขมร ปราสาทเขาน้อย” 
 

 
ภาพที่ 2.58 เครื่องเซ่นไหว้เจ้าพ่อเขาน้อย 

(วิสันธนีโพธิสุนทร, 2533, น.76) 
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ภาพที ่2.59  มนัสการเจ้าพ่อเขาน้อย 

(วิสันธนีโพธิสุนทร, 2533, น.77) 
 

เพ่ือขึ้นเขาไปมานมัสการเจ้าพ่อเขาน้อยจะท าพิธีในวันที่ 15 ค่ าเดือน 6 โดยมีความเชื่อว่าเจ้าพ่อเขา
น้อยหรือเจ้าพ่อขุนดาบนั้นช่วยคุ้มครองชาวบ้านคลองน้ าใสให้อยู่เย็นเป็นสุข ข้าวน้ าอุดมสมบ นิมนต์
พระสงฆ์ขึ้นไปเจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล สักการะรอยพระพุทธบาทจ าลอง เวลาบ่า 
ชาวบ้านจะขนทรายขึ้นไปข้างบนเขาน้อยเพ่ือไปก่อเจดีย์ทรายเป็นการบูชาเจ้าพ่อเขาน้อยและมี
มหรสพรื่นเริง เพ่ือความสนุกสนาน 
    “ เดือน 6 ขึ้น 15 ค่ า ก่อนจะขึ้นไปนมัสการปราสาทเขาน้อย ๑๕ก่อนขึ้นค่ ามีพิธีบวงสรวง
ดวงวิญาณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาน้อย ตรงกลางจะมีศาลเจ้าพ่อปราสาทเขาน้อยสีชมพูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ขึ้น 
ไปไหว้ก่อน เครื่องไหว้ประกอบด้วย หมู ไก่ ปลา 9 อย่างผลไม้ของคาว หวาน ของทุกอย่างครบคน
บริเวณแถวๆนั้นจะน ามาถวาย เมื่อขึ้น๑๕ค่ า ประชาชนชาวคลองน้ าใส จะจัดผ้าป้าขึ้นไปทอดผ้าป่า
บน มณฑปเขาน้อย มีการก่อพระเจดีย์ทราย ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ถ้าไม่ท าแบบนี้ ถ้าปีไหนไม่ท า
แล้วคนเฒ่าคนแก่จะโทษเราได้ว่าสานต่อตามประเพณีวัฒนธรรม ต้องไปก่อเจดีย์หน้าวัดพระธาตุ เพ่ือ
เป็นสิริมงคล เพ่ือความมั่นความเชื่อหอบขึ้นเอน๖ฝนจะตกแดดจะออกก็ต้องท าผ้าป่าต้องมาแต่ละ
หมู่บ้าน๑๒หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละกอง ตามก าลังศรัทธาจะมีอบต.คลองน้ าใสสนับสนุน
มาร่วมช่วยกัน ว่าสิ่งที่เราสักการะบูชาเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ท าให้คลองน้ า ร่วมด้วยช่วยกัน เป็นที่
ยึดมั่นจิตใจ”ยึดเหนี่ยว 

จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยได้ศึกษาเพ่ือน ามาวิเคราะห์ประกอบการสร้างสรรค์ ชุดปราสาทเขา
น้อยสีชมพู ให้ได้ชุดการแสดงที่ได้มาตรฐานทางวิชาการตามแนวทางการสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์
และได้แสดงถึงวิธีการ ขั้นตอนในการศึกษาไว้ในล าดับต่อ 
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2.4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาผลงานวิจัยหลัก แนวคิดการวิจัย ในเรื่องของการสร้างสร้างระบ าโบราณคดี

จากปฏิมากรรม และการประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์เพ่ือให้ในการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางใน
กระบวนการวิจัยดังนี้    

จิณห์จุฑา สุวรรณ์คัมภีระ (2560) ศึกษาเรื่องการสร้างการแสดง ระบ าปุราณคติชิรศรีทวาร
วดีสร้างสรรค์ท่าร าและรูปแบบการแสดงชุด “ระบ าปุราณคติ” การสร้างสรรค์ระบ าจากการ          
น าลักษณะของท่าร านาฏศิลป์ไทยและการจินตนาการตามงานศิลปกรรมปูนปั้น มาออกแบบลักษณะ
การใช้มือ การใช้ล าตัว และการเคลื่อนไหวร่างกาย เพ่ือสื่อความหมายต่างๆตามรูปแบบเฉพาะการ
ฟ้อนร านั้น  ต้องอาศัยการสร้างสรรค์งานด้านนาฏยศิลป์จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์มีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องศึกษาประกอบกับความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ การจินตนาการ การจัดองค์ประกอบ         
ด้านศิลปะ การศึกษาด้านเพลง หลักในการสร้างสรรค์ท่าร าเพ่ือตีความหมายและสื่อสารออกมาเป็น
ท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายจนสามารถสื่อสารเรื่องราว และสะท้อนคุณค่าเรื่องราวที่แฝงไว้อย่าง
งดงามและสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของการแสดงนั้น 

สิริวัฒน์ ค าวันสา (2527) ได้กล่าวถึง ศาสนาพราหมณ์ที่เข้ามาสู่ประเทศไทยไว้ว่า ศาสนา
พราหมณ์เข้ามาสู่ประเทศไทยตอนใดยังไม่ชัดเจนแต่นักประวัติศาสตร์อ้างโดยอาศัยหลักฐานจาก    
ซากโบราณสถาน โบราณวัตถุเป็นส าคัญ ตามลักษณะภูมิประเทศสมัยโบราณเข้าใจว่าศาสนาพราหมณ์
เข้าสู่ดินแดนส่วนนี้โดยทางบก คงแพร่จากอินเดียไปสู่กัมพูชาก่อน จากนั้นก็แพร่เข้าสู่ไทยโดยทางบก
อีกที ทั้งนี้เพราะพราหมณ์เกาทิณยะได้เข้ามามีอ านาจปกครองอาณาจักรฟูนาน ตั้งแต่พุทธศตวรรษ   
ที่ 7 เกาทินยะคงจะนับถือพระศิวะมาก่อน เมื่อเข้ามาสู่ฟูนานก็ได้น าลัทธินี้มาด้วย จะเห็นได้ว่าศาสนา
พราหมณ์ได้มีความเกี่ยวข้องกับราชส านักของฟูนานตลอดมาถึงราชส านักของไทยด้วย เช่น พราหมณ์
ได้เป็นที่ปรึกษา และเป็นราชปุโรหิตในราชส านักเป็นต้นมาจากการก าหนดให้มีผู้แสดงเป็นพราหมณ ์
  
2.5 ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

2.4.1 ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโบราณคดี โบราณวัตถุ 
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ภาพที ่2.60 นายพูนสวัสดิ์ จันทราวุติ อาจารย์ใหญ่โรงเรียน อพป.คลองน้ าไส  

ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
(ที่มา: มานิต เทพปฏิมาพรวันที่ 27 กรกฎาคม 2564) 

 

 
ภาพที่ 2.61 พระครูบรรพตวรพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดเขาน้อยสีชมพู 

ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
(ที่มา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 27 กรกฎาคม 2564) 
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ภาพที่ 2.62 นายผ่อง เกตุสอน ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านคลองน้ าใส 

ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
(ที่มา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 27 กรกฎาคม 2564) 

 
    จากการลงพ้ืนที่ส ารวจแหล่งข้อมูล โบราณสถานปราสาทเข้าน้อยสีชมพู จากการสัมภาษณ์
ข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถาน องค์ปราสาท โบราณวัตถุ ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับปราสาทเขา
น้อย ตลอดจนเรื่องของความเชื่อที่มีต่อวัฒนธรรม จากผู้รู้ในชุมชน เพ่ือน าผลมาสรุปเพ่ือหาแนว
ทางการสร้างสรรค์การแสดงรูปแบบระบ าโบราณคดีชุด ลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู 

2.4.2 ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน นาฏศิลป์ไทย 
 

 
ภาพที่ 2.63 ดร.ไพโรจน์ ทองค าสุก  

นักวิชาการละครและดนตรีช านาญการ ส านักการสังคีต กรมศิลปากร 
(ที่มา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 10 สิงหาคม 2564) 
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ภาพ 2.64 ดร.คมสันฐ หัวเมืองลาด  
นาฏศิลปินทักษะพิเศษ กรมศิลปากร 

(ที่มา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 14 สิงหาคม 2564) 
 

 การสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ทางนาฏศิลป์ไทย
รูปแบบการแสดงระบ าโบราณคดีกรมศิลปากร ทราบถึงหลักแนวคิดการสร้างสรรค์การแสดงของระบ า
โบราณคดีแต่ละชุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวทางการสร้างสรรค์ท่าทาง และแนวทางการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย ที่สะท้อนตามแนวทางประวัติศาสตร์ของการแสดงเพ่ือใช้ในการประกอบการแสดง
สร้างสรรค์รูปแบบระบ าโบราณคดีชุด ลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู บรรลุผล เกิดความ
สมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 



บทท่ี 3 
การสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทย 

จากแหล่งโบราณสถานชุด ปราสาทเขาน้อยสีชมพู จังหวัดสระแก้ว 
 
    การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์การศึกษาข้อมูลจากแหล่งประวัติศาสตร์ ปราสาทเขา
น้อยสีชมพู จังหวัดสระแก้ว เป็นแหล่งโบราณสถานที่ส าคัญในเขตภาคตะวันออก ถือเป็นศิลปะที่ส าคัญใน
ยุคแรกของไทย ราวพุทธศตวรรษที่ 12 จากการจารึกปราสาทเขาน้อย ผ่านงานแสดงนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์  รูปแบบระบ าโบราณคดี  ที่ สะท้อนให้ เห็นถึงเอกลักษณ์  เรื่องราวความส าคัญของ
สถาปัตยกรรมที่ปรากฏ ปราสาทเขาน้อยจังหวัดสระแก้ว โดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
ด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะขอม ข้อมูลท่าทาง เทคนิคและทฤษฎีการแสดง การ
เคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ไทย รวมถึงการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานปราสาทเขา
น้อยสีชมพู โบราณวัตถุที่ค้นพบถูกจักเก็บเป็นแหล่งข้อมูลทางโบราณคดี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ปราจีนบุรี เพ่ือศึกษารายละเอียดของโบราณวัตถุพร้อมทั้งสัมภาษณ์ นักวิชาการและบุคคลส าคัญใน
ท้องถิ่นปราสาทเขาน้อยสีชมพู จังหวัดสระแก้ว  
    ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด เรียบเรียงล าดับขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ เพ่ือใช้
วางแผนและออกแบบแนวทางการสร้างสรรค์ตามละดับ โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์แหล่ง
โบราณสถาน เพ่ือสร้างวาทกรรมใหม่ ในการเล่าเรื่องและเป็นสัญลักษณ์ผ่านการออกแบบสร้างสรรค์ ให้
ภาพแทนการแสดง ยุค สมัยและพ้ืนที่จากหลักฐานหรือแหล่งประวัติศาสตร์โดยใช้ข้อมูล 2 ส่วนคือ 
หลักฐานเชิงประจักร เรื่องเล่าและจินตนาการ ของผู้วิจัย 
 
3.1 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
    3.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของปราสาทเขาน้อย ศึกษาลักษณะที่ตั้ง สถานที่ ประวัติความ
เป็นมาของอารยธรรมศิลปะขอมโบราณที่มีต่อการก่อสร้างองค์ปราสาทที่ส าคัญต่อสังคม ประเพณีและ
วัฒนธรรมในอดีต 
    3.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม และโบราณวัตถุ ปราสาทเขาน้อยเป็นปราสาทก็อิฐไม่สอ
ปูน เป็นปราสาทที่มีการบันทึกจากหลักศิลาจารึก “การจารึกเขาน้อย” เป็นปราสาทสร้างราวพุทธ
ศตวรรษที่ 12 มีโบราณวัตถุที่ส าคัญหลายชิ้นด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นทับหลังศิลปะแบบสมโบไพรกุก 3 แผ่น 
ศิลปะแบบไพรกเมง 2 แผ่น สังดินเผา ตุ๊กตารูปบุคคลเป็นศิลปะแบบเกาะแกร์ มีฐานรูปเคารพ ศิวลึงค์ที่
ติดฐานโยนีจ านวนมาก มีตราประทับ ที่ท าด้วยเครื่องส าฤทธิ์และโบราณวัตถุอีกหลายรายการ แสดงให้
เห็นว่าพ้ืนนี้มีความส าคัญและความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา 
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    3.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมที่ เกี่ยวเนื่องกับปราสาทเขาน้อย ด้วยลักษณะ
ของพ้ืนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทย้อ มีเรื่องเล่าต านานความเชื่อที่ เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมการบูชาเทพ      
การบูชาผี มีประเพณีวัฒนธรรม วันส าคัญท่ีสอดคล้องกับปราสาทเขาน้อยของทุกปี 
    จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุและ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับปราสาทเข้าน้อย สรุปผลน าไปสู่กระบวนการตีความให้ความหมายรูปแบบการ
แสดงตามข้อมูลที่ปรากฎ กับการจินตภาพต้นของผู้วิจัย ได้ก าหนดเป็นนักแสดงชายที่มีการแต่งการแบบ
ศิลปะขอมโบราณ เปรียบเสมือนเทวดาที่มีหน้าที่การดูแลปราสาทเขาน้อย ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อ 
ความศรัทธา และการบูชาแห่งองค์มหาเทพผู้เป็นใหญ่แห่งจักรวาล และมีเหล่าเทวดาที่คอยอ านวย อวย
ชัย ปกปักรักษาปราสาทเขาน้อยสีชมพู ผู้วิจัยจักก าหนดช่วงการแสดงทั้งสิ้น 3 ช่วงคือ 
  ช่วงที่ 1 ต านานการสร้างปราสาทเขาน้อย   
  ช่วงที่ 2 การปกปักรักษา ความศรัทธา ที่มีต่อศาสนาฮินดู    
  ช่วงที่ 3 การบูชา การสรรเสริญองคม์หาเทพพระวิษณ ุ 
 
3.2 ขั้นตอนการสร้างสรรค์การแสดง  
    จากการวางแผนโดยผู้วิจัยเริ่มจากการคัดเลือกนักแสดง ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติและ
พร้อมต่อการพัฒนาเริ่มจากการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูล การฝึกปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานและระดับที่สูงจนเกิดความ
สมบูรณ์ในการปฏิบัติการแสดงได้ 
    3.2.1 ขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดง 
  การคัดเลือกนักแสดง ก าหนดให้เป็นนักแสดงชาย จากภาพบุคคลที่อยู่เหนือมกรที่
ปรากฎบททับหลังขององค์ปราสาทที่ค้นพบ ทั้งสิ้นจ านวน 8 คนในการฝึกซ้อม โคยคัดเลือกจาก มีความ
ถนันในการปฏิบัติโครงสร้างตัวละครพระ มีทักษะการปฏิบัติทางนาฏศิลป์ไทยเป็นอย่างดี 
    3.2.2 ขั้นตอนการเตรียมร่างกายและแบบฝึกหัดการปฏิบัติโครงสร้างท่า 
  3.2.2.1 ฝึกปฏิบัติเพลงช้า เพลงเร็วและการฝึกปฏิบัติท่าของระบ าโบราณคดีชุดระบ า
ทวารวดี เพ่ือให้นักแสดงนั้นเกิดความเข้าใจในกระบวนท่าของการแสดงรูปแบบร าบ าโบราณคดี เพ่ือการ
พัฒนาต่อยอดในรูปแบบการแสดงสร้างสรรค์ 
  3.2.2.2 การท าแบบฝึกหัดการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการปฏิบัติท่าทางจริง 
การปรับโครงสร้างท่าทางและการเคลื่อนไหวท่าทาง ของนักแสดงให้อยู่ในระดับเดียวกัน การฝึกเริ่มจาก
การก าหนดลมหายใจเพลงจังหวะการเข้าและออกให้พร้อมกัน การปรับโครงสร้างร่างการให้เกิดความ
สมดุล การยืด การย่อ การทรงตัว การเชื่อมท่าจากท่าหนึ่งไปอีกท่าหนึ่งเพ่ือพัฒนาทักษะ เกิดความ
ช านาญ และสามารถปฏิบัตทิ่าทางได้อย่างต่อเนื่องสมบูรณ์  
  3.2.2.3 การเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานและโบราณวัตถุ       
ที่ค้นพบ ต านานความเชื่อ  ประเพณีและวัฒนธรรมที่ส าคัญของชุมชนปราสาทเขาน้อยสีชมพู         
จังหวัดสระแก้ว  
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    3.2.3 ขั้นตอนการอกกแบบโครงสร้าง ปฏิบัติท่าทางตามภาพร่างของข้อมูลวิจัย 
  3.2.3.1 โครงสร้างท่าที่ 1 
 

                             
ภาพที่ 3.1 สังข์ดินเผา              ภาพที่ 3.2  ท่าร าเทพเป่าสังข์ 

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี วันท่ี 29 มิถุนายน 2564) (ที่มา: มานิต เทพปฏิมาพร วันท่ี 7 สิงหาคม 2564) 
 
  3.2.3.2 โครงสร้างท่าที่ 2 
 

                                                             
                  ภาพที่ 3.3 เหรียญทอง                             ภาพที่ 3.4  ท่าเหรียญทอง             
(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 20 มกราคม 2564) (ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564)  
 
  3.2.3.3 โครงสร้างท่าที่ 3  

                                               
                 ภาพที่ 3.5  เทวดาขี่หลังมกร                             ภาพที ่3.6 ท่าเทพอวยชัย 
 (ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 20 มกราคม 2564)  (ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม2564)  
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3.2.3.4 โครงสร้างท่าที่ 4     
              

                                                            
                         ภาพที่ 3.7 เทพนม                                   ภาพที่ 3.8  ท่าร าเทพนม 
 (ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 20 มกราคม 2564) (ที่มา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564) 
   

3.2.3.5 โครงสร้างท่าที่ 5  
 

                    
             ภาพที่ 3.9 เหรียญนกยูง(สัตว์ปีกท่ีมีหงอน)                         ภาพที่ 3.10 ท่าร านกยูง 
(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 29 มิถุนายน 2564) (ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564) 
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  3.2.3.6 โครงสร้างท่าที่ 6  
 

                          
                ภาพที่  3.11  เทวดาขี่มกร                         ภาพที่  3.12 ท่าร าเทวดาเป่าสังข์เหนือมกร 
(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 29 มิถุนายน 2564) (ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564)  
 
 
 
 
 
  3.2.3.7 โครงสร้างท่าที่ 7  

                         
 ภาพที่ 3.13  รูปมกร                                             ภาพที่  3.14 ท่าลายมกร 
(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 29 มิถุนายน 2564) (ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564)  
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ภาพที่ 3.15   ท่าลายมกร 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2564) 
 

 
 
 
 
 
 
  3.2.3.8 โครงสร้างท่าที่ 8  

                                                   
     ภาพที่  3.16 สุรมรรทินีสี่กรยืนเหนือกระบือ                            ภาพที ่3.17 ท่าร าสุรมรรทินีสี่กร 
 (ท่ีมา:มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 20 มกราคม 2564)  (ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564)  
 
 
 
 
 



59 

 

  3.2.3.9 โครงสร้างท่าที่ 9  
 

                                   
        ภาพที่  3.18 พระวิษณุสี่กร                                   ภาพที่ 3.19 ท่าร าพระวิษณุสี่กร   
(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 29 มิถุนายน 2564) (ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564)  
 
3.3 รูปแบบภาพการแสดงของชุด ระบ าลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาทเขาน้อยสีชมพ ู 
    3.3.1 ช่วงการแสดงที่ 1 เป็นบรรยายถึงการแสดงรูปแบบการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
ฮินดูเหล่าเทพเทวดาที่ปกปักรักษาปราสาทเข้าน้อยสีชมพู ร่วมเป่าสังข์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความส าคัญ
ของสถานทีน่ี้ ทีใ่ช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การบูชาพระวิษณุ 
 

  
                  ภาพที่ 3.20 ท่าเทพเป่าสังข ์             ภาพที่ 3.21 ท่าเทพเป่าสังข ์

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564) 
 
    3.3.2 ช่วงการแสดง การเคารพการสการะขอเข้าเทพที่มีต่อองค์เทพผู้ที่เป็นให้แห่งจักรวาล 
บรรยายถึงความนอบน้อมการเป็นระบบของชนชั้นวรรณะ ความส าคัญทางศาสนา อินดู 
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ภาพที่  3.22  ท่าเทพสการะ 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564) 
 

 
ภาพที่  3.23  ท่าเทพนฤมิตร 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564) 
 

 
ภาพที่    3.24 ท่าเทพโปรยเหรียญ 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564) 
 

    3.3.3 ช่วงการแสดงที่ 2 แสดงความแข็งแกร่ง ความงดงามของเหล่าเทวดา การปกปักรักษา
ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ทั้ง 4 ทิศ  
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ภาพที่ 3.25 ท่าเทพสามัคคี 1                        ภาพที่  3.26  ท่าเทพสามัคคี 2 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564) 
 

  
                  ภาพที่ 3.27 ท่าเหรียญทองค า                          ภาพที่ 3.28 ท่าเหรียญทองค า                           

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564) 
 

    3.3.4 ช่วงการแสดง สัตว์ปีกที่ปรากฏตรงกลางของเหรียญวงกลม ที่แสดงถึงความอิสระ ความ
เป็นมงคล ความอุดมสมบูรณ์ของปราสาทเขาน้อยสีชมพูในอดีตที่เป็นดั่งป่าหิมพานต์หรือเมืองสวรรค์ที่
เป็นที่ประดิษฐานแห่งองค์มหาเทพ 

  
     ภาพที่ 3.29  ท่านกยูงร าแพน                              ภาพที่   3.30 ท่านกยูงร าแพน 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564) 
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    3.3.5 ช่วงการแสดงมกร คลายลงโค้ง ซ้อนเหรียญ แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์
และเจริญรุ่งเรื่องจากความเชื่อว่า มกรจัดเป็นเทพพาหนะส าหรับพระแม่คงคา เทพเจ้าแห่งแม่น้ าคงคา 
และพระวรุณ (มกรคลายวงโค้งบ้างก็ว่าสายรุ้งบ้างก็ว่าสายน้ า) น้ าที่แสดงให้เห็นการก่อให้เกิดประโยชน์
การด ารงชีวิตของคนในอดีต ตามท่ีว่า มกรเป็นเทพพาหนะส าหรับพระแม่คงคา น าพาความอุดมสมบูรณ์ 
 

          
         ภาพที่ 3.31   ท่าซุ้มไพรกเมง                                       ภาพที่  3.32 ท่าลายมกรอวยชัย 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564) 
 
    3.3.6 ช่วงการแสดงมกรคลายลงโค้ง มีสายรุ่งออกจากปาก มกร มีเหรียญทอง ออกมาที่แสดง
ให้เห็นว่าพ้ืนที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญรุ่งเรื่อง ทางด้านวัตถุและอารยธรรม การอวยชัย 
 

 
ภาพที่   3.33 ท่าซุ้มสมโบร์ไพกุก 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564) 
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ภาพที่ 3.34   ท่าช้างอวยชัย 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ.2564) 
 

    3.3.7 ช่วงการแสดง การบูชาที่มีต่อ พระนางสุรมรรทินีสี่กร ที่อยู่เหนือกระบือ เป็นปางหนึ่ง
ของพระปารวตี มีความหมายว่า "ผู้เข้าถึงได้ยาก" ไม่ว่าทั้งเทพเจ้า มนุษย์ อสูร แม้แต่พระศิวะ พระพรหม 
หรือพระวิษณุ ก็ไม่อาจสังหารมหิษาสูร โครงสร้างท่าทางจะแสดงความงามของ พระนางสุรมรรทินีสี่กร 
ถือเป็นเทพอีกประองค์ท่ีปกปักรักษาปราสาทเข้าน้อยสีชมพู 
 

 
ภาพที่ 3.35 ท่าซุ้มกระบือเริงรมณ์ 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันท่ี 7 สิงหาคม 2564) 

 
ภาพที่ 3.36 ท่าซุ้มสรรเสริญพระนางสุรมรรทินีสี่กร 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันท่ี 7 สิงหาคม 2564) 
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    3.3.8 ช่วงการแสดงที่ 3  พระวิษณุ เป็นเทพเจ้าฮินดูผู้ปกปักรักษาโลก เป็นหนึ่งในสามเทพ
เจ้าสูงสุด (ตรีมูรติ) และได้รับการเคารพบูชาในฐานะพระเป็นเจ้าสูงสุด ในลัทธิไวษณพ ทุกสรรพสิ่ง
ร่วมกันบูชาพระวิษณุ องค์เทพผู้เป็นใหญ่แห่งจักรวาล การบูชาตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดู 
 

 
ภาพที่  3.37 ซุ้มมกรคลายเหรียญ 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564) 

 
ภาพที่ 3.38 ท่าเทพสัมพันธ์ 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564) 
    3.3.9 ช่วงการแสดง การบูชาและการสรรเสริญ พระวิษณุ ด้วยพิธีกรรมทางศาสนาอินดู  

 
ภาพที่ 3.39 ท่าซุ้มเทพลีลา 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่7 สิงหาคม 2564) 
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ภาพที่ 3.40  ท่าซุ้มสรรเสริญพระวิษณุ 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564) 
 

จากกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ท่าทางประกอบการแสดง ของการวิจัยสร้างสรรค์ในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยค้นพบแนวทางการออกแบบท่าทางการเคลื่อไหว จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ที่
มีความส าคัญต่อความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชน ที่การสร้างสรรค์การแสดงชุดลีลาเทวฤทธิ์ครั้งนี้มี
ความส าคัญต่อโบราณสถานและโบราณวัตถุที่จะสามารถสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นโดยใช้ผลงาน
นาฏศิลป์เป็นเครื่องมือบันทึกเรื่องราวและเป็นแรงบันดาลใจต่อการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้
เลือกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญน ามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบโดยมุ่งเน้นการออกแบบ
เพ่ือสนองตอบจินตภาพการออกแบบและแนวทางการก ากับลีลาและน ามาจัดสร้างการแสดงได้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

 
3.4 การประพันธ์เพลงประกอบการแสดงชุด ระบ าลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู 
 การประพันธ์เพลงประกอบการแสดงชุด ระบ าลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ด้วยงานวิจัย
ในครั้งนี้มี ผู้ประพันธ์เพลงประกอบการแสดงคือ นายกิตติภัณฑ์ ชิตเทพ อาจารย์สาขาดนตรีดณะดนตรี
และการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ประพันธ์ท านองประกอบการแสดงชุด ระบ าลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาท
เขาน้อยสีชมพู 
 จากผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุและวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับปราสาทเข้าน้อย น าไปสู่การตีความของการแสดงตามข้อมูลที่ปรากฎได้รูปแบบการแสดงที่ 
ได้ก าหนดเป็นนักแสดงชายที่มีการแต่งกายแบบศิลปะขอมโบราณ เปรียบเสมือนเทวดาที่มีหน้าที่การดูแล
ปราสาทเขาน้อย ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อ ความศรัทธา และการบูชาแห่งองค์มหาเทพผู้เป็นใหญ่แห่ง
จักรวาล และมีเหล่าเทวดาที่คอยอ านวย อวยชัย รักษาปราสาทเขาน้อยสีชมพู ผู้วิจัยจักก าหนดช่วงการ
แสดงทั้งสิ้น 3 ช่วงคือ 
  ช่วงที่ 1 ต านานการสร้างปราสาทเขาน้อย : ลักษณะของดนตรี สามารถอธิบายถึง
เรื่องราวในอดีต บรรยากาศ ที่แสดงให้ยุคสมัย รูปแบบของศิลปะขอมโบราณ  
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  ช่วงที่ 2 การปกปักรักษา ความศรัทธา ที่มีต่อศาสนาฮินดู : บรรยายถึงความแข็งแกร่ง
ของเหล่าเทพเทวดาในขณะการร่ายร าและแสดงถึงความนอบน้อม ความศรัทธา ต่อองค์มหาเทพ  
  ช่วงที่ 3 การบูชา การสรรเสริญองค์มหาเทพพระวิษณุ : การบูชาและการสรรเสริญองค์
มหาเทพผู้เป็นใหญ่แห่งจักรวาล สถานการณ์แสดงแสดงถึงการเคารพบูชา 
 แสดงความต้องการโดยอธิบายภาพจากจินตนาการ อารมณ์การแสดงที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ 
ของผู้วิจัยการออกแบบท่าทางและการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย เพ่ือเกิดแนวทางในการประพันธ์เพลง
ประกอบการแสดงชุด ระบ าลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ในร าดับถัดไป 



บทท่ี 4 
กระบวนการออกแบบเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงชุดระบ าลลีาเทวฤทธิ์ 

 
    การออกแบบเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงถือเป็นอีกประเด็น ที่ส าคัญในกระบวนการ
สร้างสรรค์  การตอบโจทย์ตามกรอบแนวคิดของผู้ วิจัย ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การศึกษา                
ในกระบวนการออกแบบเครื่องแต่งกายต้องค านึงถึง ข้อมูล การศึกษาเนื้อเรื่อง ลักษณะเฉพาะของตัว
ละคร เพศ ชนชั้น เผ่าพันธุ์ ยุคสมัย ตลอดจนโครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ ในการ
แสดง ใช้ในการวิเคราะห์ หาแนวทางการออกแบบการเลือกวัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ
สร้างสรรค์เครื่องแต่งกายประกอบการแสดง โดยการออกแบบเครื่องแต่งกายในครั้งนี้มุ้งเน้นการ
พัฒนาเครื่องประดับ เครื่องแต่งกายจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฎในพ้ืนที่  แหล่งข้อมูลที่
ศึกษา ศึกษาลักษณะของเครื่องแต่งกาย การแต่งกายในสมัยสมโบร์ไพรกุก เพ่ือเป็นหลักแนวคิดในการ
ออกแบบผสมผสานตามจิตนาการของผู้ออกแบบ เพ่ือให้ผลการออกแบบมีลักษณะเฉพาะของการ
แสดง ที่บรรยายให้เห็นถึงความงามของสถาปัตยกรรม โบราณวัตถุ  
    จากปัจจัยหลักที่เป็นบริบทที่ส าคัญในการสร้างสรรค์ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักแนวคิดของเครื่อง
แต่งกายประกอบการแสดงของระบ าโบราณคดีกรมศิลปากร เพ่ือเป็นหลักแนวคิดในการออกแบบ
สร้างสรรค์เครื่องแต่งกายระบ าโบราณคดีได้รับการออกแบบโดยความคิดริเริ่มของนายธนิต อยู่โพธิ์ 
อดีตอธิบดีกรมศิลปากรได้ทูลขอร้องให้หม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์ ซึ่งขณะนั้นทรงเป็นสถาปนิกพิเศษ
ของกรมศิลปากร ขอให้ทรงศึกษาแบบอย่างและเขียนแบบเครื่องแต่งกายสมัยลพบุรี และนายพรศักดิ์ 
ผลปราชญ์ ศึกษาและเขียนแบบเครื่องแต่งกายสมัยทวารวดีด้วย ต่อมา เครื่องแต่งกายของระบ า
โบราณคดี ได้ก าเนิดขึ้นเพ่ือออกแสดงระบ าโบราณคดีหน้าพระที่นั่ง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 
2510 และออกแสดงทั้งในโรงละครแห่งชาติและท่ีต่าง ๆ จ านวนหลายสิบครั้ง รวมทั้งนายธนิต อยู่โพธิ์ 
ยังมอบหมายให้รองอธิบดีกรมศิลปากรภัณฑารักษ์ และช่างศิลป์ศึกษาและเขียนแบบเครื่องแต่งกาย 
ตามหลักฐานทางโบราณวัตถุที่ค้นพบในสมัยต่าง ๆ (พัชรินทร์ สันติอัชวรรณ, 2561, น. 20)  
    จากข้อมูลข้างต้นเชื่อมโยงสู่แหล่งโบราณสถาน ปราสาทเขาน้อยสีชมพูสันนิษฐานว่า 
ปราสาทนี้สร้างในพุทธศตวรรษที่ 12 และมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ในพุทธศตวรรษที่ 15 และคง
ความส าคัญจนถึงพุทธศตวรรษที่ 16 เชื่อว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู ตัวปราสาทเป็น
โบราณสถานไม่ก่ออิฐสอปูน ประกอบด้วยปราสาทก่อด้วยอิฐ 3 หลังคือ ปรางค์ทิศเหนือ ปรางค์องค์
กลาง และวิหารทิศใต้ แต่คงเหลือเพียงปรางค์องค์กลางเท่านั้นที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ส่วน
ปรางค์ทางทิศเหนือ และวิหารทิศใต้ เหลือเพียงฐานเท่านั้น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2478 ปราสาทเขาน้อย
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติจากกรมศิลปากร และมีการส ารวจ ขุดพบโบราณวัตถุ
จ านวนมาก เช่น โบราณวัตถุท าจากโลหะ เครื่องปั้นดินเผา ทับหลังหินทราย 5 ชิ้น พบประติมากรรม
รูปนางมหิษาสุรมรรทินีสี่กร ซึ่งสูญหายไปแล้ว และค้นพบแผ่นจารึกบ่งบอกถึงอายุการสร้างปราสาท
เรียกว่า "จารึกเขาน้อย" และทับหลังหินทรายแบบสมโบร์ไพรกุก อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 
ศิลาจารึกระบุมหาศักราช 559 ตรงกับ พ.ศ.1180 ซึ่งเป็นจารึกที่ระบุศักราชเก่าที่สุดในประเทศ 
(ปราสาทเขาน้อยสีชมพู, 2564) 
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    ดังนั้นกระบวนการวิจัยทางนาฏศิลป์เพ่ือสร้างสรรค์ระบ าโบราณคดีชุด ระบ าลีลาเทวฤทธิ์   
จากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งโบราณสถานและวัตถุโบราณที่ค้นพบจากปราสาทเขาน้อยสีชมพู 
จังหวัดสระแก้ว เพ่ือน าเสนอกระบวนการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรมใหม่จากแนวทางการ
ออกแบบและการจัดสร้างเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของการ
ออกแบบ ประหยัด รวดเร็ว วัสดุและอุปกรณ์ที่มีต้นทุนต่ าตรงตามวัตุประสงค์ของผู้ใช้เครื่องแต่งกาย  
ที่สอดคล้องกับลักษณะการเคลื่อนไหวของร่างกายรวมถึงรูปทรงท่าร าตามแนวคิดที่ก าหนดไว้ภายใต้
กระบวนการวิจัยและการศึกษาข้อมูลเพ่ือน ามาสร้างสรรค์งานให้ตรงตามกรอบวิจัย ขอบเขต รากฐาน
ทางวัฒนธรรม ประเพณี สังคมที่ สามารถสะท้อนให้ เห็นถึงลักษณะเฉพาะท้องถิ่นมาใช้ใน               
การปฏิบัติการ 
 
4.1 แนวคิดการออกแบบและการสร้างสรรค์ 
 ผู้วิจัยน าหลักการออกแบบเครื่องแต่งกายระบ าโบราณคดีของกรมศิลปกรที่เป็นต้นก าเนิดและ
แนวทางในการพัฒนารูปแบบของระบ าโบราณคดีและการแสดงนาฏศิลป์ ไทยน ามาเป็นต้นทุนทาง
ศิลปะและการออกแบบเครื่องแต่งกาย นอกจากนั้นผู้วิจัยเลือกใช้หลักการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ประกอบการแสดงจากโครงสร้างของท่าร าและการเคลื่อนไหวโดยก าหนดจินตภาพการออกแบบ 
(Design concept) จากเทวรูปขอมโบราณ 
 

 
รูปภาพที่ 4.1 เทวรูปขอมโบราณ 

(ที่มา: The Metropolitan Museum of Art) 
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 การออกแบบและการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกรอบ
แนวคิดการออกแบบและการสร้างสรรค์เพ่ือเป็นแนวทางในการท างาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิภาพที่ 4.1  กรอบแนวคิดการออกแบบและการสร้างสรรค์ 
(ที่มา:  มานิต  เทพปฏิมาพร) 

 
   ผู้ออกแบบได้ศึกษาแนวคิดการออกแบบเครื่องแต่งกายเพ่ิมเติมจากระบ าโบราณต้นแบบ

ของกรมศิลปากร และได้มีการสร้างเป็นระบ าที่เป็นประจ าท้องถิ่น เจาะจงพ้ืนที่ ให้ได้องค์ความรู้ที่
ชัดเจนและสามารถส่งเสริมให้ศิลปกรรมและวัฒนธรรม เป็นที่รู้จักเพ่ิมขึ้นและสามารถพัฒนาเป็น
แหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ จากการศึกษาระบ าโบราณคดีของกรมศิลปากรมีการน าเรื่องจาก
ความเชื่อ พิธีกรรม วิถีการด ารงชีวิต มาร้อยเรียงให้เป็นการแสดงหรือการน าวรรณกรรมที่ส าคัญมา
สร้างสรรคต์ลอดจนการน าแนวทางความส าคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ เพ่ือน ามาสร้างสรรค์ให้
เป็นรูปแบบการแสดงระบ าโบราณคดีที่มีขึ้นและใช้เป็นต้นแบบในการเรียนการสอนในหลักสูตร
นาฏศิลป์ไทย ที่ระบุไว้ 5 เพลงเป็นการแสดงที่บรรยายถึงยุค สมัย คือ ทวาราวดี ศรีวิชัย ลพบุรี  
สุโขทัยและเชียงแสน  

 
4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเคร่ืองแต่งกายกับการเคลื่อนไหวของการแสดงระบ า ลีลา
เทวฤทธิ ์

 การออกแบบเครื่องแต่งกายส าหรับนาฏศิลป์ การออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องประดับ
ประกอบการแสดงมจีุดประสงค์ในการสื่อสารเรื่องราวตามความส าคัญที่ศึกษา ในการออกแบบนั้นควร
ตรงตามวัตถุประสงค์การสร้างสรรค์ที่แสดงถึงโบราณสถานและโบราณวัตถุอันมีควรค่าแก่การศึกษา
ตลอดจนสามารถสอดคล้องกับโครงสร้างท่าทาง การเคลื่อนไหวของผู้แสดงได้อย่างสมบูรณ์ และลงตัว

การศึกษาการออกแบบเครื่องแต่งกายโบราณคดีของกรมศิลปากร 

การศึกษาประวัติศาสตร/์โบราณคดีปราสาทเขาน้อยสีชมพ ู

การสัมภาษณแ์ละเก็บข้อมูลภาคสนาม
จากนักโบราณคด ี

หลักการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ส าหรับการแสดง 

กระบวนการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

เครื่องต่างกายการแสดงชุดลีลาเทวฤทธ์ิ
ปราสาทเขาน้อยสีชมพ ู
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เกิดสุนทรียภาพทางการแสดงได้อย่างดียิ่ง โดยการศึกษาข้อจ ากัดของการเคลื่อนไหว โครงสร้างท่าร า
ที่ใช้ในการประกอบการแสดงส่วนหนึ่งมาจากข้อมูล หลักฐานที่ปรากฎจากภาพจ าหลัก ทับหลังและ
โบราณวัตถุ ภาพบุคคล ที่ค้นพบ บวกกับการผสมผสานเข้ากับจินตภาพของผู้ออกแบบ จึงมีโครงสร้าง
ท่าท่ีมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากโครงสร้างท่าร าในรูปแบบนาฏศิลป์ทั่วไป เพ่ือต้องการความชัดเจน
จากภาพที่ปรากฎในข้อมูลที่ศึกษาโครงสร้างที่แสดงให้เห็นถึง องค์ประกอบทางโบราณคดี  ที่มีความ
สมดุลระหว่างโครงสร้างและเครื่องแต่งกายที่ออกแบบ จึงต้องมีการเลือกผ้า วัสดุในการออกแบบผ่าน
กระบวนการตัดเย็บ เพ่ือประกอบการแสดง ชุดระบ าลีลาเทวฤทธิ์ อย่างเป็นล าดับขั้นตอน โดยล าดับ
ขั้นตอนได้ ดังนี้ 
 1.  โครงสร้างท่าทางในการเคลื่อนไหวที่จะน าไปสู่ข้อจ ากัดการการออกแบบ ชุดและ
เครื่องประดับประกอบการแสดง  
 

                       
 

ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างโครงสร้างท่าร า                    ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างโครงสร้างท่าร า 
 (ที่มา:มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ วันที่ 29 มิถุนายน 2563)  

     
   การออกแบบเพ่ือความสอดคล้องสมบูรณ์ ตามโครงสร้าง  จากการสร้างสรรค์การแสดงที่มี

ความจ าเป็นต้องเคลื่อนไหวเลียนแบบโครงสร้างจากภาพนูนต่ า จากโบราณวัตถุที่ค้นพบ จะมีลักษณะ
โครงสร้างที่ย่อและยืดมากกว่าปกติ มีการเคลื่อนไหวท่าทางที่กว้าง การเคลื่อนท่าที่มีความยืดหยุ่น จึง
มีความจ าเป็นที่ต้องศึกษาข้อมูลการออกแบบ กระบวนการตัดเย็บ ให้สามารถประกอบการแสดงได้
อย่างสมบูรณ์ ที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง รูปทรง ทางโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ออกแบบได้ จาก
การวิเคราะห์ลักษณะของ โบราณวัตถุที่ค้นพบน าไปสู่การศึกษาข้อมูลจากเอกสารเพ่ิมเติม  เพ่ือหาข้อ
สันนิษฐาน ข้อเท็จจริง สามารถสร้างสรรค์รูปแบบของเครื่องประดับและลักษณะการนุ่งผ้า
ประกอบการแสดงที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของศิลปะและความส าคัญ ขององค์ประกอบทั้งหมดตาม
จินตภาพของผู้ออกแบบ ได้อย่างลงตัว ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าท่าร าและการเคลื่อนไหวในการแสดง
ลีลาเทวฤทธิ์ผู้แสดงต้องสามารถเหยียดขาได้  กางแขนได ้ตามแนวคิดการออกแบบท่าร า เสื้อผ้าที่สวม
ใส่จึงต้องเห็นขา แขน และสามารถสวมใส่ได ้
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    2. จากแบบร่างไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์ 
 

       
 
     
                        รูปทับหลังศิลปะสมโบรไ์พรกุก 
           
           
                  
 
 

                   
                             รูปหน้าบุคคล 

 

 
                     

           ทับหลังศิลปะไพรเมง 
 
 

 
                                                                                     
 
 
      ประตมิากรรมรูปบคุคลศลิปะแบบเกาะแกร ์
 

          ห่วงส าริด    
 

ภาพที่ 4.4  ภาพวาดแบบผู้แสดงlสวมใส่เครื่องแต่งกาย 
      (ท่ีมา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564)        
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4.3 การออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ 
 4.3.1 การออกแบบชุดผ้านุ่งและการสร้างสรรค์เครื่องประดับจากโบราณวัตถุ การเก็บข้อมูล 
โดยผู้ออกแบบได้ศึกษาเกี่ยวกับโบราณวัตถุที่ค้นพบเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องแต่ง
กายประกอบการแสดง ไม่ว่าจะเป็น ยุคของศิลปะที่ปรากฏโบราณวัตถุที่ค้นพบ ได้สืบค้นข้อมูลจาก
เอกสารเพ่ือเติม เพ่ือน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการออกแบบชุดผ้านุ่ง จากแหล่งข้อมูลโบราณวัตถุ
แบบสมัยเกาะแกร์ เป็นรูปบุคคลนุ่งโจงกระเบนแบบสั้นทีก่ารนุ่งผ้าในยุคนั้น 
 

                                     
ภาพที่ 4.5 ตุ๊กตารูปปั้นศิลปะแบบเกาะแกร์ ภาพที่ 4.6การนุ่งผ้าแบบเกาะแกร์ ภาพที่ 4.7การตัดเย็บ
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี       ที่มา:ศิลปะขอม,หน้า 190    ที่มา:มานิต เทพปฏิมาพร 
 

 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และก าหนดแนวทางการศึกษาข้อมูลจากวัตถุโบราณที่ค้นพบ       
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ประกอบข้อเท็จจริงส าหรับศึกษาข้อมูลจากเอกสารจากการบันทึกเรื่องราว       
ทางประวัติศาสตร์ของผู้เชี่ยวชาญเพ่ิมเติม เพ่ือความชัดเจนตรงประเด็น และสามารถออกแบบ
ลักษณะการตัดเย็บของชุดประกอบการแสดงได้อย่างถูกต้อง ตามยุคสมัย 
 2. การออกแบบเครื่องประดับ จากการเก็บข้อมูลโบราณวัตถุที่ค้นพบจากโบราณสถาน
ปราสาทเขาน้อยสีชมพู จังหวัดสระแก้ว และเอกสารศิลปะขอมโดยศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ 
ดิศกุล เพ่ือเป็นแนวทางในการผสมผสานและออกแบบเครื่องแต่งกาย จากแนวทางการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบและการสร้างสรรค์ผู้วิจัยได้รวบรวมจากการเก็บ
ข้อมูลภาพจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีและเลือกน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ 
ดังนี้ 
 

                 
ภาพที่ 4.8 รูปปั้นหน้าบุคคล ภาพที ่4.9 ทับหลังศิลปะสมโบร์ไพรกุก   ภาพที่ 4.10 ตราประทับ 

(ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564) 
 

  นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการออกแบบเครื่องประดับโดยน าข้อมูลภาพจากเอกสาร
ศิลปะขอม โดยหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ ดังนี้ 
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          ภาพที่ 4.11  กรองคอ     ภาพที่ 4.12  เครื่องประศีรษะ   ภาพที่ 4.13 เข็มขัด     

(ที่มา: ศิลปะขอม, น. 207)  
 

เครื่องประดับ   กระบวนการขั้นตอนการออกแบบสร้างสรรค์เครื่องประดับ     
  

 
 

ภาพที่ 4.14 การตัดโครง 
(ที่มา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 8 มีนาคม 2564) 

 

                                   
                     ภาพที่ 4.15ประกอบลาย                         ภาพที่ 4.16 การอัดลาย 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 14 กรกฎาคม 2564) 
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                     ภาพที่ 4.17 การเคลือบสีลงรัก             ภาพที่ 4.18 การลงทอง 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 14 กรกฎาคม 2564) 
 

 

     
ภาพที่ 4.19 การลงทอง 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 14 กรกฎาคม 2564) 
 

   จากกระบวนการขั้นตอนการสร้างเครื่องประดับได้มีการเลือกใช้เครื่องประดับโดยวัสดุเป็น
รูปแบบงานประเก็น ฉลุลายโครงเครื่องประดับ สร้างภาพนูนต่ าด้วยลูกปัดและดินปัดได้จากการกด
ลายเพ่ือใช้ในการประกอบลวดลายเครื่องประดับและลงทอง ตามรูปทรงของเครื่องประดับที่ออกแบบ 
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับศีรษะ ก าไลข้อมือ ก าไลข้อเข้า พาหุรัด(รัดต้นแขน) กรองคอ รัดออก รัดเอว
(เข็มขัด) เพ่ือใช้เลียนแบบเครื่องส าริด หรือเครื่องประดับที่เป็นการตีลายหรือท าด้วยโลหะ ซึ่งมี
ประโยชน์ คือ เบา ต้นทุนต่ า ท าง่าย ใช้เวลาไม่นาน จนเป็นเครื่องประดับที่สมบูรณ์ ตามภาพที่แสดง
ให้เห็น ดังนี้ 
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       ภาพที่ 4.20  รูปเครื่องประดับศีรษะ(ด้านหน้า)   ภาพที่ 4.21  รูปเครื่องประดับศีรษะ(ด้านหลัง) 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 14 กรกฎาคม 2564) 
 

 
ภาพที่ 4.22 รูปต่างหู 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 14 กรกฎาคม 2564) 
 

            

ภาพที่ 4.23 รูปพาหุรัด (รัดต้นแขน) 
(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 14 กรกฎาคม 2564) 
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 ภาพที่ 4.24 ก าไลข้อมือ  

(ที่มา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 14 กรกฎาคม 2564) 
 

          
ภาพที่  4.25 ก าไลข้อเท้า 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่14 กรกฎาคม 2564) 
 

      
 

ภาพที่ 4.26 รูปกรองคอ   
(ที่มา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 14 กรกฎาคม 2564) 
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ภาพที่ 4.27 รูปรัดอก           
(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 14 กรกฎาคม 2564) 

 

   

ภาพที่ 4.28 รูป รัดเอว (เข็มขัด) 
(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 14 กรกฎาคม 2564) 

 

 
ภาพที่ 4.29 รูปเครื่องประดับที่สมบูรณ์ 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่14 กรกฎาคม 2564) 
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 ผลจากการออกแบบและสร้างสรรค์ได้ส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ การออกแบบสร้างสรรค์
เครื่องประดับประกอบการแสดงนาฏศิลป์ นอกจากได้เครื่องประดับที่เป็นแบบจากเค้าโครงทาง
ประวัติศาสตร์แล้ว ยังได้เครื่องประดับที่เป็นลักษณะเฉพาะของการแสดงสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ซึ่ง
เครื่องประดับสามารถส่งเสริมให้ผู้แสดงสามารถสื่อสารทางร่างกายได้ชัดเจนตรงตามกรอบการ
สร้างสรรค ์
 
4.4 การออกแบบการแต่งหน้าส าหรับการแสดง 
 

                                            
               ภาพที่ 4.30 รูปปั้นหน้าบุคคล                 ภาพที่ 4.31 รูปแบบการแต่งหน้า 
            (ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี)          (ที่มา: มานิต เทพปฏิมาพร) 
 

ผู้วิจัยมีความต้องการให้นักแสดงมีรูปลักษณ์ตามลักษณะรูปปั้นเพ่ือต้องการสื่อภาพการแสดง
ที่ตรงตามหลักฐานที่ค้นพบ ดังนั้นจึงออกแบบการแต่งหน้าเพ่ือใบหน้าให้มีลักษณะคล้ายรูปปั้น รูป
หน้าของพระพุทธรูปในสมัยทวาราวดีและรูปปั้นที่ค้นพบ โดยก าหนดให้มีลักษณะคิ้วจรดกันตาม
รูปแบบของรูปปั้นศิลปะในสมัยพุทธศตวรรษที่ 12 แสดงให้เห็นภาพรวมทีช่ัดเจนเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การสร้างสรรค์เพ่ือประกอบการแสดง ชุดระบ าลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ได้
อย่างสมบูรณ์ ดังภาพนักแสดงที่สวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องประดับตามภาพที่ปรากฏ ดังนี้ 
 

                
ภาพที่ 4.32 รูปเครื่องแต่งกายด้านหน้า   ภาพที่ 4.33 รูปเครื่องแต่งกายด้านหลัง 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564) 



79 
 

เมื่อผู้วิจัยจัดสร้างเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายส าหรับการแสดงแล้วจึงได้น าไปท าการทดลอง ให้
นักแสดงได้สวมใส่เพ่ือให้ผู้แสดงได้เคลื่อนไหวท่าทางตามโครงสร้างท่าร าที่สร้างสรรค์ไว้ และ
ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายที่ออกแบบส าหรับการแสดงนั้นว่าสามารถใช้ประกอบการ
แสดงได้จริง แสดงท่าได้อย่างครบถ้วน สามารถบรรยายถึงองค์ประกอบทางโบราณสถาน แสดง
สุนทรียภาพทางการแสดงได้อย่างสมบูรณ์  ไม่ว่าจะเป็นท่านั่ง ท่ายืน ท่ายกเท้าหน้า ยกเท้าหลังหรือ
กระดกเท้าหลัง ได้ตรงตามวัตถุประสงค์การออกแบบเครื่องแต่งกายส าหรับการแสดงนาฏศิลป์   

 

             
ภาพที่ 4.34 – 4.35 แสดงแบบท่านั่ง 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564) 
 

                  
ภาพที่ 4.36 – 4.37 แสดงแบบท่ายืน 

(ที่มา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564) 
 

จากกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายประกอบการแสดงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การวิจัยในครั้งนี ้ผู้วิจัยค้นพบแนวทางการออกแบบเครื่องแต่งกายจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีท่ีมีความส าคัญต่อความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชนที่การสร้างสรรค์การแสดงลีลาเทวฤทธิ์ 
ปราสาทเขาน้อย 

ในครั้งนี้มีความส าคัญต่อโบราณสถานและโบราณวัตถุที่จะสามารถสร้างความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นโดยใช้ผลงานนาฏศิลป์เป็นเครื่องมือบันทึกเรื่องราวและเป็นแรงบันดาลใจต่อการศึกษาด้าน
ประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญน ามาเป็นแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบโดยมุ่งเน้นการออกแบบเพ่ือสนองตอบจินตภาพการออกแบบและแนวทางการก ากับลีล า
และน ามาจัดสร้างส าหรับการแสดงได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
    สรุปผลการออกแบบเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงชุดระบ าลีลาเทวฤทธิ์ เป็นส่วนหนึ่ง
จากกระบวนการวิจัยทางนาฏศิลป์เรื่องการสร้างสรรค์ระบ าโบราณคดีจากโบราณสถานชุดระบ าลีลา
เทวฤทธิ์ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู โดยได้จากแรงบันดาลใจเกี่ยวกับศิลปะขอมโบราณ โบราณสถาน
ปราสาทเขาน้อยสีชมพูจังหวัดสระแก้ว สามารถสรุปผลจากกระบวนการออกแบบและการสร้างสรรค์
ได้ ดังนี้ 
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1. บริบทของแหล่งมข้อมูล พ้ืนที่ ที่ตั้งภูมิศาสตร์ของปราสาทเขาน้อยสีชมพู รูปแบบของ
ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุที่ค้นพบ ยุคสมัยของปราสาทเขาน้อยสีชมพู  

2. การออกแบบเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงชุดลีลาเทวฤทธิ์  ปราสาทเขาน้อย ผู้วิจัย
ค านึงถึงลักษณะของระบ าโบราณคดีของกรมศิลปากรเป็นต้นทุนในการออกแบบโดยเลือกใช้ลักษณะ
ของโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ส าคัญเป็นแนวคิดในการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องประดับเพ่ือท าให้
เกิดความหมาย  ความส าคัญเชิงสัญลักษณ์และการผูกติดเชื่อมโยงกับพื้นที่  กระบวนการออกแบบได้
ก าหนดใช้แนวคิดและผลการวิเคราะห์โครงสร้างท่าร าและหลักการเคลื่อนไหวร่างกายจากการ
ออกแบบท่าร าเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการออกแบบเสื้อผ้าส าหรับการแสดงนาฏศิลป์ที่ไม่ใช่เพียง
มุ่งเน้นความงามแต่ให้ความส าคัญต่อการน าไปใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ ผู้เขียนสร้างจินตภาพเกี่ยวกับ
เครื่องแต่งกายโดยเชื่อมโยงกับลักษณะของเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่ปรากฎในโบราณวัตถุ 
เช่นทับหลัง รูปปั้น เครื่องส าริด และเลือกลักษณะที่ส าคัญมาใช้ในการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ประกอบการแสดง  เครื่องแต่งกายแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง พัสตราภรณ์ เป็นการออกแบบ
การนุ่งห่มจากโบราณวัตถุรูปปั้นบุคคลศิลปะแบบเกาะแกร์ มีลักษณะการนุ่งผ้าที่เป็นแบบเฉพาะสมัย
เกาะแกร์ และส่วนที่สองคือ เครื่องศิราภรณ์  ออกแบบมาจากวัตถุหินทรายสลักรูปศีรษะบุคคล มี
ลักษณะสวมใส่กระบังหน้ามีมวยผมอยู่ด้านบน แต่ขาดความสมบูรณ์เกิดจากการช ารุดเสียหาย จึงได้
เกิดการผสมผสานเครื่องศิราภรณ์จากทับหลังและโบราณวัตถุที่ค้นพบมาสร้างสรรค์ ให้เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะการแสดงสร้างสรรค์ ชุดลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู  
    ผลจากการออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายส าหรับการแสดงจากผลงานวิจัยทาง
นาฏศิลป์ไทยเรื่องการสร้างสรรค์ระบ าโบราณคดีจากโบราณสถานชุดระบ าลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาทเขา
น้อยสีชมพูท าให้ผู้วิจัยพบว่า  กระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายส าหรับการแสดง
นาฏศิลป์ไทยโดยเฉพาะระบ าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหลักฐานประวัติศาสตร์นั้น การศึกษา รวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมีความส าคัญทั้งจากเอกสารวิชาการ จากการส ารวจพ้ืนที่จริง การสัมภาษณ์
นักวิชาการ การสัมภาษณ์พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับปราชญ์ชาวบ้านและเจ้าของพ้ืนที่เป็น
กระบวนการส าคัญในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมและสร้างสรรค์  เพราะการ
แสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทระบ าโบราณคดีกระบวนการส าคัญคือ การสร้างวาทกรรมใหม่ในการเล่า
เรื่องและเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นภาพแทนยุคสมัย  พ้ืนที่และเวลา  ผู้วิจัยพบว่าข้อมูลที่น ามาใช้ในการ
ออกแบบและสร้างสรรค์ระบ าโบราณคดีจากหลักฐานหรือแหล่งประวัติศาสตร์ใช้ข้อมูล 2 ส่วนดังนี้  
หลักฐานเชิงประจักรและเรื่องเล่าจากจินตนาการ 

 
แผนผังที่ 4.2   แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์ระบ าโบราณคดี 

(ที่มา:มานิต  เทพปฏิมาพร วันที่ 10 สิงหาคม 2564) 

เร่ืองเล่า
หรือ

จินตนาการ

หลกัฐาน
เชิงประ
จกัร์
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แหล่งข้อมูลที่ศึกษาค้นหาต้องน ามาท าการวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกจากผู้วิจัยเพ่ือก าหนด
แนวทางการสร้างสรรค์เพ่ือใช้หลักฐานที่ปรากฏน ามาก าหนดเป็นสัญลักษณ์ในการออกแบบเสื้อผ้าทั้ง
รูปแบบ  สี  วัสดุ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์มีความประสงค์ใช้เรื่องเล่า  ความเชื่อ หรือจินตนาการจากผู้
สร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์หรือผู้วิจัยต้องมีแหล่งข้อมูลจากการศึกษาเพ่ือท าให้เรื่องเล่า ความเชื่อหรือ
จินตนาการนั้นเกิดความหมายเชิงประวัติศาสตร์หรือสร้างความหมายใหม่ให้กับเสื้อผ้าได้ เพราะเสื้อผ้า
มีความส าคัญกับลักษณะตัวละครและยังสามารถบอกเวลา  สถานที่สร้างความเชื่อหรือมนต์สมมติตาม
แนวคิดของการแสดงระบ าโบราณคดีที่ต้องอาศัยองค์ประกอบส าคัญ 3 สิ่งคือ  ดนตรี  ท่าร าและ
เสื้อผ้า ที่จะสามารถสื่อสารให้ผู้รับสารเชื่อได้ว่า การแสดงระบ าโบราณคดีท่ีถูกสร้างข้ึนใหม่นี้สามารถมี
ความหมายในการเล่าเรื่องราวของมนุษย์ในยุคนั้น ๆ ได้ตามแนวคิดท่ีผู้สร้างสรรค์ก าหนดไว้ 
 
 



บทท่ี 5 
สรุปผลผลการสร้างสรรค์ การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลผลการสร้างสรรค์ 
 การสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์จากแหล่งโบราณสถานชุดระบ าลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาทเขา
น้อยสีชมพูเป็นวิจัยที่ ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยบูรพา เงินรายได้ส่วน เงินกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี
งบประมาณ 2563 กระบวนการศึกษในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การศึกษากระบวนการวิจัยทางนาฏศิลป์
เรื่อง การสร้างสรรค์ระบ าโบราณคดีจากโบราณสถาน ชุดลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู เกิด
แรงบันดาลใจเกี่ยวกับ ศิลปะขอมโบราณ โบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพู จังหวัดสระแก้ว 
สามารถสรุปผลจากกระบวนการออกแบบและการสร้างสรรค์ได้ ดังนี้ 

5.1.1 ปราสาทเขาน้อยสีชมพู เป็นพ้ืนที่ทางโบราณสถานที่ส าคัญ มีปราสาทเป็นศิลปะแบบ
ขอมโบราณ มีวัตถุโบราณที่ขุดข้นพบหลายรายการ ปัจจุบันถูกปล่อยเป็นที่รกร้าง ปราสาทเขาน้อยสี
ชมพู มีปราสาท 3 องค์ขนาดไม่ใหญ่ และเป็น พ้ืนที่อยู่ห่ างจากตัวเมือง มีการส ารวจขุดพบ
โบราณวัตถุจ านวนมาก เช่นโบราณวัตถุที่ท าจากโลหะ เครื่องปั้นดินเผา ทับหลังหินทราย 5 ชิ้น 
ประติมากรรมรูปนางมหิษาสุรมรรทินีสี่กรซึ่งสูญหายไปแล้ว ฐานศิวลึงค์หลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่า
พ้ืนที่นี้ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาและค้นพบแผ่นจารึกบ่งบอกถึงอายุการสร้างปราสาทเรียกว่า 
"จารึกเขาน้อย" อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 ศิลาจารึกระบุมหาศักราช 559 ตรงกับ พ.ศ. 1180 
ซึ่งเป็นจารึกที่ระบุศักราชเก่าที่สุดในประเทศ โบราณวัตถุต่างๆ ที่ได้จากการขุดค้นปัจจุบันเก็บรักษา
และตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี เพ่ือใช้ในการสร้างสรรค์แสดงและการออกแบบ
เครื่องแต่งกายประกอบการแสดงดังนี้ 

5.1.2 การสร้างสรรค์ระบ าโบราณคดีจากโบราณสถาน ชุดระบ าลีลาเทวฤทธิ์  ปราสาทเขา
น้อยสีชมพู จากการศึกษาข้อมูลในข้างต้นผู้วิจัยได้น าผลมาวิเคราะห์สรุปแนวทางการสร้างสรรค์
กระบวนการโดยเริ่มจาการวิเคราะห์เรื่องราวจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรม
ที่สอดคล้องผ่านกระบวนการตีความการให้ความหมายเชิงสัญลักษณ์ ออกเป็นภาษาท่าทางที่สามารถ
แสดงความหมายการสื่อสารผ่านโครงสร้างร่างกายตามข้อมูลที่ศึกษาได้แบ่งช่วงของกระบวนการคิด 
กระบวนทดลอง กระบวนการฝึกซ้อมและสรุปผลว่ากระบวนการได้เป็นนั้นไปในทิศทางเดี่ยวกันกับ
กระบวนการกับแผนที่วางไว้ตั้งแต่ต้นหรือไม่  มีกระบวนการแก้ไขเพ่ือให้เกิดการพัฒนาโครงสร้าง
ตามล าดับจนครบกระบวนทาง และผู้วิจัยได้ค านึงถึงความส าคัญของการออกแบบเครื่องแต่งกายที่
เหมาะสมต่อการแสดงจึงวางแผนกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายที่สามารถสื่อสาร
เรื่องราวผ่านเสื้อผ้าสามารถสวมใส่ได้จริงปฏิบัติโครงสร้างท่าทางท่ีได้สร้างสรรค์ได้จริง 

5.1.3 การออกแบบเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงชุดลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู 
ผู้วิจัยค านึงถึงลักษณะของระบ าโบราณคดีของกรมศิลปากรเป็นต้นทุนในการออกแบบโดยเลือกใช้
ลักษณะของโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ส าคัญเป็นแนวคิดในการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องประดับ
เพ่ือท าให้เกิดความหมาย  ความส าคัญเชิงสัญลักษณ์และการผูกติดเชื่อมโยงกับพ้ืนที่  กระบวนการ
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ออกแบบได้ก าหนดใช้แนวคิดและผลการวิเคราะห์โครงสร้างท่าร าและหลักการเคลื่อนไหวร่างกาย
จากการออกแบบท่าร าเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการออกแบบเสื้อผ้าส าหรับการแสดงนาฏศิลป์ที่ไม่ใช่
เพียงมุ่งเน้นความงามแต่ให้ความส าคัญต่อการน าไปใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ ผู้เขียนสร้างจินตภาพ
เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายโดยเชื่อมโยงกับลักษณะของเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่ปรากฎใน
โบราณวัตถุ เช่นทับหลัง รูปปั้น เครื่องส าริด และเลือกลักษณะที่ส าคัญมาใช้ในการออกแบบเครื่อง
แต่งกายประกอบการแสดง  เครื่องแต่งกายแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง พัสตราภรณ์ เป็นการ
ออกแบบการนุ่งห่มจากโบราณวัตถุรูปปั้นบุคคลศิลปะแบบเกาะแกร์ มีลักษณะการนุ่งผ้าที่เป็นแบบ
เฉพาะสมัยเกาะแกร์ และส่วนที่สองคือ เครื่องศิราภรณ์  ออกแบบมาจากวัตถุหินทรายสลักรูปศีรษะ
บุคคล มีลักษณะสวมใส่กระบังหน้ามีมวยผมอยู่ด้านบน แต่ขาดความสมบูรณ์เกิดจากการช ารุด
เสียหาย จึงได้เกิดการผสมผสานเครื่องศิราภรณ์จากทับหลังและโบราณวัตถุที่ค้นพบมาสร้างสรรค์ ให้
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะการแสดงสร้างสรรค์ ชุดลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู  
 
5.2 การอภิปรายผล 
   ผลจากงานวิจัยทางนาฏศิลป์ไทยเรื่อง การสร้างสรรค์ระบ าโบราณคดีจากโบราณสถาน ชุด
ระบ าลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ท าให้ผู้วิจัยพบว่า ทั้งกระบวนการออกแบบท่าทางและ
กระบวนการออกแบบสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายส าหรับการแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยเฉพาะระบ าที่ได้รับ
แรงบันดาลใจจากหลักฐานประวัติศาสตร์นั้น การศึกษา การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมี
ความส าคัญทั้งจากเอกสารวิชาการ  จากการส ารวจพ้ืนที่จริง   การสัมภาษณ์นักวิชาการทางด้าน
ประวัติศาสตร์และทางการแสดงนาฏศิลป์   การสัมภาษณ์พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับปราชญ์
ชาวบ้านและเจ้าของพ้ืนที่  ถือเป็นกระบวนการส าคัญในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นข้อมูลทาง
วัฒนธรรมและสร้างสรรค์  เพราะการแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทระบ าโบราณคดีกระบวนการส าคัญ
คือ การสร้างวาทกรรมใหม่ในการเล่าเรื่องและเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นภาพแทนยุคสมัย  พ้ืนที่และ
เวลา  ผู้วิจัยพบว่าข้อมูลที่น ามาใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์ระบ า โบราณคดีจากหลักฐานหรือ
แหล่งประวัติศาสตร์ใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักรและเรื่องเราจากจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ 
    แหล่งข้อมูลที่ศึกษาค้นหาต้องน ามาท าการวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกจากผู้วิจัยเพ่ือ
ก าหนดแนวทางการสร้างสรรค์ เพ่ือใช้หลักฐานที่ปรากฏน ามาก าหนดเป็นโครงสร้างเป็นสัญลักษณ์ใน
การสร้างสรรค์การแสดงที่สามารถบรรยายองค์ประกอบการแสดงทางประวัติศาสตร์ได้อย่างครบถ้วน
แล้วนั้นยังออกแบบเครื่องประดับ เสื้อผ้าทั้งรูปแบบ  สี  วัสดุ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์มีความประสงค์ใช้
เรื่อง ความเชื่อหรือจินตนาการนั้นเกิดความหมายเชิงประวัติศาสตร์หรือสร้างความหมายใหม่ให้กับ
โครงสร้างท่าทางการเคลื่อนไหวและเสื้อผ้าได้และให้ความสัมพันธ์ระหว่างขณะปฏิบัติท่าทาง 
ความส าคัญของลักษณะตัวละครและยังสามารถบอกเวลา  สถานที่  สร้างความเชื่อหรือมนต์สมมติ
ตามแนวคิดของการแสดงระบ าโบราณคดีที่ต้องอาศัยองค์ประกอบส าคัญ 3 สิ่งคือ  ดนตรี  ท่าร าและ
เสื้อผ้า ที่จะสามารถสื่อสารให้ผู้รับสารเชื่อได้ว่า การแสดงระบ าโบราณคดีที่ถูกสร้างขึ้นใหม่นี้สามารถ
มีความหมายในการเล่าเรื่องราวของมนุษย์ในยุคนั้น ๆ ได้ตามแนวคิดท่ีผู้สร้างสรรค์ก าหนดไว้ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการสร้างสรรค์ระบ าโบราณคดีจากแหล่งโบราณสถาน ชุดระบ าลีลาเทวฤทธิ์       
ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ผู้วิจัยได้น าข้อมูลการออกแบบการสร้างสรรค์ผลงาน เข้าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
เรื่องการออกแบบสร้างสรรค์โครงสร้างท่าทางการแสดงและการออกแบบเครื่องแต่งกายประกอบการ
แสดงเป็นระยะ เพ่ือน าข้อเสนอแนะ มาสรุปผลและหาแนวทางการแก้ไขข้อบกพร้องจนเสร็จสิ้นครบ
กระบวนการ ผู้วิจัยได้น าผลงานที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ให้เข้าน าเสนอผลการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านประวัติศาสตร์ ทางด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทยและทางด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย   
เพ่ือสรุปผลการวิจัยและปรับปรุงพัฒนางานการแสดงให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นตามรายงานการวิจัย  
  5.3.1 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ภาคตะวันออก  

 
ภาพที่ 5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ภรดี มหาขันธ์  

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564) 
 น าข้อมูลการวิจัยเข้าน าเสนอเพ่ือใช้ในการปรับแก้ไขข้อมูลการเขียนงานวิจัยฐานข้อมูลทาง
วิชาการเกี่ยวกับศิลปะภาคตะวันออกและได้รายงายกระบวนการสร้างสรรค์การแสดงและการ
ออกแบบเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงว่าตรงตามกรอบของแนวทางการวิจัยหรือไม่และน าผลการ
เสนอแนะปรับแก้ในล าดับถัดไป 

5.3.2 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย 

 
ภาพที่ 5.2 ดร.ไพโรจน์ ทองค าสุก 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 10 สิงหาคม 2564) 
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    ราชบัณฑิตสาขานาฏกรรมไทย นักวิชาการละครและดนตรีช านาญการ ส านักการสังคีต 
กรมศิลปากร เข้าน าเสนอความก้าวหน้าของการวิจัยงานสร้างสรรค์ โดยเน้นเรื่องของข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่ศึกษาและออกแบบกระบวนการสร้างสรรค์โครงสร้าง
ท่าทางการแสดงระบ า ดร.ไพโรจน์ ทองค าสุก ได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับหลักแนวคิดการสร้างสรรค์
ระบ าโบราณคดีว่าควรเน้นความส าคัญของบริบททางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นเป็นส าคัญและควรหา
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับรูปทรงของสถาปัตยกรรมที่สามารถแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์เฉพาะของ
รูปแบบการแสดง และผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาศึกษาและพัฒนางานตามล าดับ 
 

5.3.3 การน าเสนอบทความวิชาการ เครื่องแต่งกายประกอบการแสดงชุดระบ าลีลา
เทวฤทธิ์ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู 

 

 
ภาพที่ 5.3 การน าเสนอโครงสร้างท่าร า การแสดงชุดระบ าลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู 

(ที่มา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 20 สิงหาคม 2564) 
 

 
ภาพที ่5.4 การน าเสนอโครงสร้างท่าร า การแสดงชุดระบ าลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู 

(ที่มา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 20 สิงหาคม 2564) 
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ภาพที ่ 5.5  การน าเสนอกระบวนการออกแบบเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง 

ชุดระบ าลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู 
(ที่มา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 20 สิงหาคม 2564) 

 
 

 
 

ภาพที ่ 5.6 ผศ.ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์ 
(ที่มา: fofa.swu.ac.th วันที่สบืค้น 24 สิงหาคม 2564) 

 
    ข้อเสนอแนะ หลังการสร้างสรรค์ออกแบบเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงชุดระบ าลีลา
เทวฤทธิ์ ปราสาทเข้าน้อยสีชมพู จากข้อมูลการน าสนอผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
สร้างสรรค์โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์  โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี
วัฒนธรรม ความเชื่อที่น าไปสู่แรงบัลดาลใจในการสร้างสรรค์รวมถึงหลักแนวคิดการออกแบบการ
แสดงระบ าโบราณคดีกรมศิลปากร ที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงท่าทาง เครื่องแต่งกาย
และเสียงดนตรีที่ใช้ในการประกอบการแสดง หลักฐานทางประวิติศาสตร์ ในยุคสมัยเดียวกัน เพ่ือใช้
ในการสร้างสรรค์ผลงานและขึ้นน าเสนอบทความวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 จัดโดยคณะศิลปกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากการวิพากษ์ของ ผศ.ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์  เน้นในเรื่องของการ
อธิบายถึงเนื้อหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง เครื่องประดับที่ออกแบบสร้างสรรค์ ลักษณะการนุ่งห่ม 
ท่าทาง ดนตรีที่ใช้ในการประกอบการแสดงสามารถสื่อสารอะไรระหว่างการแสดง ผู้วิจัยน าผลการ
วิพากษ์มาเรียบเรียงและพัฒนาข้อมูลงานวิจัยต่อไปตามล าดับ 

http://fofa.swu.ac.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ก 
ภาพการบวนการสร้างสรรค ์
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ภาพภาคผนวก ก 1 การบวนการสร้างสรรค์ 1 
(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564) 

 
 



91 
 

 
 

ภาพภาคผนวก ก 2 การบวนการสร้างสรรค์ 2 
(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564) 
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ภาพภาคผนวก ก 3 การบวนการสร้างสรรค์ 3 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564) 



93 
 

 

                              

                    

         

      
           

ภาพภาคผนวก ก 4  
กระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ เครื่องแต่งกายประกอบการแสดง 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564) 
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ภาพภาคผนวก ก 5  
เครื่องแต่งกายประกอบการแสดงระบ าลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564) 
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ภาพภาคผนวก ก 6  
การทดลองเครื่องแต่งกายผสมผสานการเคลื่อนไหวท่าทาง 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564) 
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ภาพภาคผนวก ก 6 

 กระบวนการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 
(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564) 
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ภาพภาคผนวก ก 7 
 กระบวนการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564) 
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ภาพภาคผนวก 8  
การออกแบบโปสเตอร์การแสดงระบ าลีลาเทวฤทธิ์ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู 

(ท่ีมา: มานิต เทพปฏิมาพร วันที่ 7 สิงหาคม 2564) 
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