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 สารนิพนธ) “การศึกษานาฏศิลป6ราชสำนักของจีน ในสมัยราชวงศ)ถัง : กรณีศึกษา การแสดงระบำ

อาภรณ)ขนนก (霓裳羽衣)” มีวัตถุประสงค)เพื่อศึกษาประวัติความเปVนมาและรูปแบบของนาฏศิลป6ราช

สำนักของจีนในสมัยราชวงศ)ถัง ผWานการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก (霓裳羽衣)โดยมีวิธีการศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวขMองกับประวัติความเปVนมาและรูปแบบของนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนในสมัยราชวงศ)ถัง ผWาน

การแสดงระบำอาภรณ)ขนนก (霓裳羽衣)จากนั้นเก็บรวบรวมขMอมูลและเรียบเรียงผลการศึกษาใน

รูปแบบของงานวิจัย  

 ผลการศึกษาพบวWารูปแบบของนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนในสมัยราชวงศ)ถัง สามารถแบWงออกไดMเปVน 

3 รูปแบบ ไดMแกW 1. รูปแบบจินตนิยม คือ รูปแบบของดนตรีและนาฏศิลป6ที่ใชMจินตนาการและแนวคิดที่เปVน

นามธรรมในการสรMางสรรค)ผลงาน มีลักษณะเปVนเทวนิยมเปVนหลัก 2. รูปแบบสัจนิยม คือ รูปแบบของดนตรี

และนาฏศิลป6ท่ีไดMรับการสรMางสรรค)ภายใตMภายความเปVนจริงของสภาพสังคม มีรูปแบบที่เรียบงWายและ

เครWงครัดนMอยลง และ3. รูปแบบความทุกข)ระทม คือ รูปแบบของดนตรีและนาฏศิลป6ที่ไดMรับการสรMางสรรค)ใน

ชWวงเวลาอันเสื่อมถอยในปลายยุคของราชวงศ)ถัง มีลักษณะเรียบงWายและสงWางาม นอกจากนี้รูปแบบอื่น ๆ ที่ยัง

ปรากฏใหMเห็น ไดMแกW 1. การแสดงที่ทรงพลัง คือ การแสดงที่มีจังหวะรวดเร็ว ประกอบกับทWาทางที่แข็งแรง 

ดุเดือด 2. การแสดงท่ีอWอนชMอย คือ การแสดงท่ีมีจังหวะเช่ืองชMา ประกอบกับทWาทางท่ีอWอนชMอยงดงาม  

  

คำสำคัญ : นาฏศิลป6ราชสำนักจีน, ราชวงศ)ถัง  
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บทท่ี 1 

บทนำ 

ท่ีมาและความสำคัญ 

นาฏศิลป6ราชสำนัก คือ การแสดงที่มีราชสำนักเปVนผูMอุปถัมภ) เกิดขึ้นในราชสำนักหรือพัฒนามาจากการ

แสดงของชาวบMาน โดยนาฏศิลป6ราชสำนัก มีรูปแบบการแสดงซึ่งคWอนขMางเปVนระเบียบแบบแผน ขั้นตอน มี

พิธีกรรมมาก ซึ่งมาจากการยึดถือจารีต วัฒนธรรมประเพณีอยWางเครWงครัด (ทีมงานทรูปลูกป~ญญา, 2015) ซ่ึง

นาฏศิลป6ราชสำนักในประเทศจีนเจริญรุWงเรืองถึงจุดสูงสุดเมื่อสมัยราชวงศ)ถัง ค.ศ.618-906 โดยไดMรับการดูแล

และอุปถัมภ)จากจักรพรรดิทุก ๆ พระองค)ท่ีข้ึนมาปกครองแผWนดินจีน มีการจัดตั้งสถาบันนาฏศิลป6ในราชสำนัก

ของจีนมากมาย เพื่อใหMจักรพรรดิสามารถเฝyาติดตามการฝ�กซMอมและชมการแสดงตWาง ๆ ของนักแสดงในราช

สำนักไดM ไดMแกW สำนักดนตรีราชสำนัก (太乐者) เปVนสำนักที่จะรับผิดชอบดูแลถวายงานการแสดงดนตรี

และนาฏศิลป6ในราชสำนักและในวัดจีนโบราณใหMแดWจักรพรรดิ สามารถเรียกการแสดงเหลWานี้ไดMอีกชื่อหนึ่งวWา 

หยWาเยวW (雅乐) ซ่ึงถือกำเนิดข้ึนต้ังแตWสมัยราชวงศ)โจวตะวันตก และสำนักกลองและเคร่ืองเป�า (鼓吹乐) 

เปVนสำนักที่จะรับผิดชอบดนตรีในพระราชพิธีของราชสำนัก นอกจากน้ีจักรพรรดิทั้งสองพระองค)ไดMจัดต้ัง

สถาบันนาฏศิลป6ในราชสำนักอีก 2 สถาบันขึ้นมา ไดMแกW รอยัล อะคาเดมี (Royal Academy) จัดตั ้งโดย

จักรพรรดิถังเกาจูW (Tang Gaozu, 唐高祖 :  566-635) และแพร) การ)เดน อะคาเดมี (Pear Garden 

Academy) จัดตั้งโดยจักรพรรดิถังเสวียนจง (Tang Xuanzong, 唐玄宗 : 685-762) เพื่อฝ�กซMอมใหMกับ

นักดนตรี นักเตMนและนักแสดงของราชสำนัก ซึ่งขณะนั้นมีนักดนตรีและนักแสดงในราชสำนักรวมกันกวWาสาม

หม่ืนชีวิตในรัชสมัยของจักรพรรดิถังเสวียนจง (TIN TÀI TRỢ, 2021)  

หนึ่งในการชุดการแสดงนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนที่ไดMรับความนิยมและเปVนที่ภาคภูมิใจอยWางมากในราช

สำนัก ไดMแกW การแสดงระบำอาภรณ)ขนนก (Rainbow and Feather Garment Dance, 霓裳羽衣) 

การแสดงชุดนี้ไดMรับการสรMางสรรค)ขึ้นโดยจักพรรดิถังเสวียนจง โดยพระองค)ไดMรับแรงบันดาลใจมาจากความ

ฝ~นของตนเอง หลังจากที่พระองค)ตื่นจากบรรทม พระองค)ไดMลุกขึ้นมาเขียนบทเพลงในความทรงจำจากความ

ฝ~นของพระองค) และโปรดใหMพระสนมหยาง (Yang Yuhuan, 杨玉环 : 719-756) เปVนผูMชWวยประดิษฐ)ทWา

เตMนใหMกับบทเพลงท่ีพระองค)ทรงแตWงข้ึน (Lingbo Dancer, 2008)  

ในป~จจุบันนาฏศิลป6จีนถือเปVนสมบัติอันล้ำคWาทางดMานวัฒนธรรมของชาติ โดยมีรากฐานมาจากราชสำนัก

ของจีนเมื่อครั้งอดีต และมีความเกี่ยวโยงมาจนถึงป~จจุบัน แตWดMวยเทคโนโลยี คWานิยมและสื่อบันเทิงสมัยใหมW ท่ี
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เขMามามีอิทธิพลตWอความสนใจทางดMานดนตรีและนาฏศิลป6ของชาวจีนรุWนใหมW สWงผลใหMการตระหนักถึงคุณคWา

ของดนตรีและนาฏศิลป6ของชาวจีนรุWนใหมWลดนMอยลง และหันไปใหMความสนใจตWอส่ือบันเทิงสมัยใหมWมากข้ึน แตW

ในขณะเดียวกันรัฐบาลจีนยังคงอนุรักษ)และสนับสนุนนาฏศิลป6จีน โดยการจัดตั้งสถาบันนาฏศิลป6ขึ้นหลายแหWง

ทั่วประเทศจีน ซึ่งสถาบันนาฏศิลป6ของจีนท่ีไดMรับการรับรองเปVนสถาบันการศึกษาระดับสูงสำหรับการศึกษา

ดMานนาฏศิลป6มืออาชีพแหWงเดียวในประเทศจีน คือ สถาบันนาฏศิลป6ป~กกิ ่ง (北京舞蹈学院) 

นอกจากนี้ยังมีบริษัทตWาง ๆ ทั้งในและตWางประเทศที่จะคอยจัดรอบการแสดงดนตรีและนาฏศิลป6จีน เพ่ือ

เผยแพรWวัฒนธรรมทางดMานดนตรีและนาฏศิลป6อันล้ำคWาของจีนสูWประชาคมโลก  

ในการศึกษาครั้งนี้ผูMวิจัยจึงไดMศึกษาเรื่อง นาฏศิลป6ราชสำนักของจีนในสมัยราชวงศ)ถัง ผWานการแสดงระบำ

อาภรณ)ขนนก (霓裳羽衣) เพื่อที่จะศึกษาถึงความเปVนมาและรูปแบบของการแสดงในราชสำนัก ซึ่งถือ

เปVนรากฐานท่ีสำคัญของนาฏศิลป6จีนท้ังในอดีตและป~จจุบัน  

คำถามวิจัย 

1. นาฏศิลป6ราชสำนักของจีนในสมัยราชวงศ)ถังมีรูปแบบใดบMาง  

วัตถุประสงค7 

1. เพื่อศึกษาประวัติความเปVนมาและรูปแบบของนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนในสมัยราชวงศ)ถัง ผWานการ

แสดงระบำอาภรณ)ขนนก(霓裳羽衣) 

ประโยชน7ท่ีคาดว(าจะได:รับ  

1. ทำใหMทราบถึงประวัติความเปVนมาและรูปแบบของนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนในสมัยราชวงศ)ถัง ผWาน

การแสดงระบำอาภรณ)ขนนก(霓裳羽衣) 

ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

ศึกษาถึงประวัติความเปVนมาและรูปแบบของนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนในสมัยราชวงศ)ถัง ผWานการแสดง

ระบำอาภรณ)ขนนก(霓裳羽衣)เนื้อหาในชWวงราชวงศ)ถังขึ้นปกครองอาณาจักรจีน ระหวWางค.ศ. 618-

906  

วิธีการศึกษาวิจัย  

1. ศึกษาประวัติความเปVนมาและรูปแบบของนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนในสมัยราชวงศ)ถัง ผWานการแสดง

ระบำอาภรณ)ขนนก (霓裳羽衣) 
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2. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขMองกับประวัติความเปVนมาและรูปแบบของนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนในสมัย

ราชวงศ)ถัง ผWานการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก (霓裳羽衣) 

3. เก็บรวบรวมขMอมูลท่ีเก่ียวขMองกับประวัติความเปVนมาและรูปแบบของนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนใน

สมัยราชวงศ)ถัง ผWานการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก (霓裳羽衣) 

4. เรียบเรียงผลการศึกษาในรูปแบบของงานวิจัย  

นิยามศัพท7  

1. นาฏศิลป6ราชสำนัก (Court Dance) หมายถึง การแสดงท่ีมีราชสำนักเปVนผูMอุปถัมภ) เกิดข้ึนในราช

สำนัก หรือพัฒนาจากการแสดงของชาวบMานโดยราชสำนัก  

2. สุนทรียศาสตร)ทางนาฏศิลป6 (The Aesthetics of Dance) หมายถึง ความวิจิตรงดงามของการแสดง

นาฏศิลป6สากล ซ่ึงประกอบไปดMวยระบำ รำ ฟyอน ละคร อันมีลีลาทWารำและการเคล่ือนไหวท่ี

ประกอบดMวยดนตรี บทรMองตามลักษณะและชนิดของการแสดงแตWละประเภท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข:อง 

 ในการศึกษาเรื่อง “การศึกษานาฏศิลป6ราชสำนักของจีน ในสมัยราชวงศ)ถัง : กรณีศึกษา การแสดง

ระบำอาภรณ)ขนนก (霓裳羽衣)” ผูMวิจัยไดMศึกษาบทความและเอกสารที่เกี่ยวขMองโดยยึดแนวคิดและ

บทความที่เกี่ยวขMองเปVนตัวตั้ง และใชMขMอมูลจากหนังสือ เอกสารและขMอมูลจากสื่อออนไลน)ที่เกี่ยวขMองเปVน

เอกสารประกอบการคMนควMาวิจัย สามารถแบWงออกไดMดังน้ี  

1. แนวคิดทางดMานศิลปะการแสดง 

1.1 แนวคิดดMานสุนทรียศาสตร)จีน  

 สุนทรียศาสตร)จ ีน (Chinese Aesthetics) โดย รศ.สมเกียรติ ต ั ้งมะโน เปVนผู M เข ียนบทความ

สุนทรียศาสตร)อินเดีย จีน และญ่ีปุ�น ไดMเขียนไวMวWา 

 สุนทรียศาสตร)จีนไดMรับอิทธิพลอยWางมากจากลัทธิเต{า ลัทธิขงจื่อและพุทธศาสนา ซึ่งแสดงออกอยWาง

เดWนชัดและมีมุมมองที่ซับซMอนเกี่ยวกับธรรมชาติ สมมติฐานขั้นพื้นฐาน คือ โลกแหWงปรากฏการณ)การแสดง

ออกเปVนที่ประจักษ)ในเต{า วิถีแหWงธรรมชาติ เต{าไมWใชWความจริงแบWงแยกและคWอนขMางเปVนกระบวนการที่ถูกทำ

ใหMเปVนแบบแผนเกี่ยวกับโลกธรรมชาติ หรือบางทีเปVนการจัดการควบคุมเก่ียวกับจักรวาลในการปฏิบัติตาม

แบบแผน เปVนวิถีแหWงการทำงานรWวมกันอยWางกลมกลืน อุดมคติของมนุษย) คือ การทำความเขMาใจเต{าและทำใน

ส่ิงท่ีลงรอยสอดคลMองกับเต{า ทัศนะอันน้ีเก่ียวกับธรรมชาติ สามารถไดMรับการเรียกขานอยWางเหมาะสมวWา “องค)

รวม” สำหรับเหตุผลอันหลากหลาย (“organic” for various reason) 

 อันดับแรก ทั้งหมดของสัจจะหรือความเปVนจริงไดMรับประกอบกันเขMามา ไมWมีอะไรที่แบWงแยก อาณา

บริเวณท่ีอยูWเหนือข้ึนไป คือ สวรรค) รวมถึงโลกและมนุษย)ท้ังหลาย คือ ความบริบูรณ)ท้ังหมดของธรรมชาติ 

 อันดับท่ีสอง ธรรมชาติ คือ “การสรMางสรรค)ตัวเอง” (Self-creative) มากกวWาพระผูMสรMางที่แบWงแยก 

ซึ่งสรรค)สรMางโลกในอดีตธรรมชาติโดยตัวของมันเอง แสดงตัวในเชิงสรMางสรรค)อยWางไมWหยุดหยWอน “การ

สรMางสรรค)ตัวเอง” กระทำในลักษณะเปVนไปเอง เกิดขึ้นเองและเปVนไปในวิถีที่ไมWอาจคาดเดา แตWเต็มไปดMวย

ทักษะเสมอในการสรรค)สรMางความงดงามและความกลมกลืนของโลกธรรมชาติ 

 อันดับท่ีสาม สรรพสิ่ง ไมWวWาจะเปVนกMอนหินและน้ำ มีพลังชีวิต เรียกในภาษาจีนวWา “ช่ี” ตามตัวอักขระ 

หมายถึง “ลมหายใจ” ของชีวิต (ปราณ) 



 5 

 อันดับที่สี่ ปรากฏการณ)แตWละสิ่งมีธรรมชาติของตัวมันเอง และอันนี้มิไดMเพียงประกอบดMวยแกWนสาร

บางอยWาง แตWประกอบดMวยพลังพิเศษโดยเฉพาะ จิตวิญญาณและแบบแผนของความเจริญงอกงาม  

 อันดับสุดทMาย ปรากฏการณ)ทุกอยWางไดMถูกทำใหMสัมพันธ)กันอยWางเปVนองค)รวม โลก คือ อาณาบริเวณ

แหWงความตWอเนื่องเปVนหนึ่งเดียวของ “ช่ี” ปรากฏการณ)แตWละอยWางมิใชWสิ่งแบWงแยก แตWมีลักษณะเปVนรูปแบบ

ช่ัวคราวมากกวWา คลMายด่ังน้ำวนในกระแสธาร 

 ศิลปะไมWใชWการอธิบายเกี ่ยวกับความจริงของผิวหนMา ศิลปะคือการปลุกเรMาจิตวิญญาณของ

ปรากฏการณ)มากกวWาการอรรถาธิบายเก่ียวกับความจริงของผิวหนMา (a depiction of surface reality) 

ยกตัวอยWางเชWน บรรดาจิตรกรทั้งหลายตWางไดMรับการทึกทักหรือคาดการณ)ใหMจับควMาพลัง “ช่ี” หรือ “การ

สะทMอนหรือกำทอนทางจิตวิญญาณของสิ่งตWาง ๆ ” เอาไวMไดM ถMาศิลป�นกระทำเชWนนี้ งานจิตรกรรมในตัวมันเอง

ก็จะแสดงพลัง “ช่ี” ออกมาในลักษณะที่เรียกวWา zao hua กลWาวคือการที่ศิลป�นมีสWวนรWวมในการสรMางสรรค)

ธรรมชาติ  

 เพ่ือท่ีจะบรรลุถึงส่ิงน้ี ศิลป�นหรือนักกวีจะตMองปฏิบัติสมาธิอันประกอบดMวย 2 ส่ิงท่ีเปVนรากฐาน น่ันคือ 

1. การเคล่ือนยMายความหลงผิดเก่ียวกับตัวตนท่ีแบWงแยกและความปรารถนาท่ีตัวตนไดMสรMางข้ึนมา  

2. การเพWงความเอาใจใสWตWอเรื่องราว กระทั่งการเขMารWวมเปVนหนึ่งเดียวกับเรื่องราวนั้น การเขMารWวมนี้ไดMรับ

การอธิบายในเชิงอุปมาอุปไมยอยWางหลากหลาย ยกตัวอยWางเชWน “รวมเขMาเปVนหน่ึงเดียวกับกMอนหิน

หรือตMนไมM หรือยินยอมใหMปรากฏการณ)นั้นเขMามาในตัวศิลป�น จนกระทั่งตMนไผWอยูWในตัวตน หรือตัวตน

คือตMนไผW” 

กวีท่ีย่ิงใหญ(ได:บรรลุถึงเอกภาพแห(งทวินิยม 

 ตำราทางอักษรศาสตร) อยWางเชWน The Poetic Exposition on Literature โดย Lu Ji (261-303) 

และเร่ือง The Literary Mind and the Carving of Dragon โดย Liu Xie (465-522) ไดMพูดถึง “การเดินทาง

ของจิตวิญญาณ” ซึ่งจิตวิญญาณภายในของนักกวีทWองไปในโลกกวMาง การรวมเขMากับธรรมชาตินั้นเปVนไปไดM 

เพราะเราตWางอยูWภายในสนามพลังธรรมชาติของ “ช่ี” และดMวยเหตุดังนั้นเราทั้งหลายจึงเกี่ยวเนื่องกับสิ่งตWาง ๆ 

ในเชิงภววิทยา (ธรรมชาติของการดำรงอยูW) อยWางท่ีเปVนอยูW 

 โดยเหตุขMางตMน ความเกี่ยวพันทางสุนทรียภาพหลักจึงเปVนความสัมพันธ)กันอันหนึ่งระหวWาง “ตัวตน” 

กับ “ธรรมชาติ” หรือความสัมพันธ)ระหวWาง “ภายใน” กับ “ภายนอก” ชาวจีนมองธรรมชาติในฐานะที่เปVน

พลวัตที่ดำเนินไปอยWางไมWหยุดยั้งของ “การกระตุMน” และ “การตอบโตM” ทWามกลางสรรพสิ่ง และมนุษย)ไดMถูก
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รวมเขMามาอยูWในกระบวนการอันนี้ อารมณ)ความรูMสึกผุดขึ้นในเชิงปฏิกิริยาโตMตอบกับสถานการณ) จากถMอยคำ

ของบทกวีในชWวงตMน ๆ “บทนำสำคัญ” ของ The Book of Song และบทกวีตWาง ๆ ไดMรับการมองในฐานะท่ี

เปVนสุMมเสียงหนึ่งของการตอบโตMนั้น กวีนิพนธ)ไดMรับการทึกทักวWาเปVนความสัมพันธ)รWวมกันระหวWาง “ฉาก” กับ 

“การโตMตอบทางอารมณ)” และกวีท่ีย่ิงใหญWบรรลุถึงเอกภาพท้ังสองน้ี  

 มนุษย)เปVนสWวนหนึ่งของธรรมชาติ วัฒนธรรมมนุษย)จึงไมWแยกจากธรรมชาติ เพราะวWามนุษย)เปVนสWวน

หน่ึงของธรรมชาติ วัฒนธรรมมนุษย)มิไดMถูกมองวWาแยกขาดจากธรรมชาติหรือไมWเปVนธรรมชาติ เร่ืองน้ีถูกเนMนอยูW

ในบทแรกของหนังสือ The Literary Mind and the Carving of Dragon โดยเฉพาะสำหรับศัพท)คำวWา 

“วรรณคดี” และ “วัฒนธรรม” ภาษาจีนเรียกวWา “wen” เดิมทีคำนี้หมายถึง “แบบแผนท่ีปรากฏการณ)เปVน

ตัวสรMาง” ยกตัวอยWางเชWน เสียงของตMนสนสรรค)สรMางลม สีสันของเสือ และรูปรWางตWาง ๆ ของเมฆข้ึนมา 

 วัฒนธรรมของมนุษย) โดยเฉพาะ “วรรณคดี” และ “ศิลปะ” ก็คือ “wen” ของมนุษย) คำตWาง ๆ ไดMรับ

การรจนาขึ้นโดยนักกวีซึ่งโดยสาระแลMวมิไดMตWางไปจากรWองรอยตWาง ๆ ของนกตัวหนึ่งที่ทิ้งไวMบนผืนทราย เหตุน้ี

วัฒนธรรมจึงเปVนเรื่องของธรรมชาติ แตWในความเปVนธรรมชาตินั้นไดMรับการตระหนักเพียง หากวWาบุคคลกระทำ

ในฐานะเดียวกับที่ธรรมชาติกระทำ กลWาวคือ ภาวะที่เกิดขึ้นเอง (spontaneity) เปVนไปตามความเปVนจริงของ

คน ๆ หนึ่งซึ่งเปVนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ดMวยเหตุนี้ มันจึงมิไดMตั้งอยูWบนฐานของความปรารถนาของอัตตา-

ตัวตน (ego-self) หรือผลประโยชน)สWวนตัว 

 ดMวยทัศนะนี้ทำใหMมนุษย)มีสถานภาพในเชิงผกผัน (paradoxical status) อยูWในธรรมชาติ พวกเราเปVน

เพียงปรากฏการณ)เทWานั้น ซึ่งลMมเหลวที่จะแสดงความเปVนธรรมชาติ แตWอยWางไรก็ตาม มนุษย)ยังคงไดMรับ

สถานภาพอันนWายินดีอยูWภายในธรรมชาติ หากวWาศิลป�นคนหนึ่งสรMางสรรค)ในหนทางธรรมชาติ ในชWวงขณะน้ัน 

“จิตของธรรมชาติ” ไดMรับการเป�ดเผยออกมา และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติไดMถูกนMอมนำทำใหMฟ¦§นคืนสูW

ความสมบูรณ) 

 โดยเหตุนี้พวกเราจึงตWางมีความรับผิดชอบที่จะตMองปฏิบัติในวิถีธรรมชาติ ถMาพวกเราปฏิบัติอยูWบน

พื้นฐานความปรารถนาสWวนตัวของพวกเรา หรือหากวWาพวกเราลวงหลอกตัวของพวกเราเองในความคิดที่วWา 

เราถูกแยกขาดจากธรรมชาติ ชWวงขณะดังกลWาว การเปลี่ยนแปลงตWาง ๆ ของธรรมชาติก็จะไมWสามารถบรรลุถึง

ความสำเร็จและผลลัพธ)ตWาง ๆ ก็จะปราศจากความกลมกลืน 
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สุนทรียศาสตร7ชาวจีนต้ังอยู(บนพ้ืนฐานความหมายท่ีสาม (ความเปYนเอกภาพกับธรรมชาติ) 

 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติในการทำงาน ณ ที่น้ี แตกตWางไปจากสิ่งที่เรารับรูMในสังคมวัฒนธรรมอ่ืน 

โดยเฉพาะในโลกตะวันตก แมMวWาจะมีความหมายที่แตกตWางกันมากในคำวWา “ธรรมชาติ” อยWางไรก็ตาม มีอยูW

สองความหมายท่ีมีอิทธิพลโดยเฉพาะ  

 ความหมายแรก เรียกวWาแนวคิด “ทวินิยม” กลWาวคือ ธรรมชาติคือสิ่งที่มนุษย)มิไดMเปVนผูMสรMางสรรค)

หรือสามารถจัดการควบคุมความตรงขMามเกี่ยวกับแนวคิดธรรมชาติ คือ “วัฒนธรรม” หรือ “มนุษย)” ตึกระฟyา 

หรือขยะมลพิษไดMรับการพิจารณาวWาไมWใชWธรรมชาติ  

 ความหมายที่สอง คือ แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติที่เราเรียกวWา “เอกนิยม” กลWาวคือ ธรรมชาติคือสิ่งท่ี

ดำรงอยูWในโลกของเรา ตึกระฟyาหรือขยะมลพิษสำหรับในความเขMาใจนี้เปVนธรรมชาติ และวิทยาศาสตร)

ธรรมชาติสามารถศึกษามันไดM ในท่ีน้ีส่ิงซ่ึงตรงกันขMามกับธรรมชาติ คือ “ส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ” (Supernatural) 

 สุนทรียศาสตร)ของชาวจีนตั้งอยูWบนรากฐานในความหมายที่สาม แนวคิดในลักษณะ “กริยาวิเศษณ)” 

เกี่ยวกับธรรมชาติ ดั่งเชWนในแนวคิด “เอกนิยม” เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยสาระแลMว มนุษย)คือสWวนหนึ่งของ

ธรรมชาติ หากวWาพวกเขามิไดMกระทำในลักษณะที่เปVนไปเองตามธรรมชาติของพวกเขา ความตรงขMามสำหรับ

ความหมาย “ธรรมชาติ” น้ีก็คือ “สิ่งประดิษฐ)ที่มนุษย)สรMางขึ้น” หรือเรียกวWา artificial เกี่ยวกับการฝ¦นใจ การ

บังคับที่ไมWเปVนไปตามธรรมชาติ และดMวยเหตุนี้มันจึงขาดความกลมกลืนกับธรรมชาติอยWางไมWอาจหลีกเลี่ยงไดM 

วัฒนธรรมของมนุษย)ท่ีแสดงออกหรือมิอาจไดMแสดงออกถึงจิตธรรมชาติ โดยแกWนแทMแลMว มนุษย)คือส่ิงธรรมชาติ 

แตWในการดำรงอยูW สิ่งธรรมชาติเปVนเพียงความเปVนไปไดMเทWานั้น ดังนั้นเราจึงตMองทำเพื่อตระหนักถึงมัน หรือทำ

ใหMมันเปVนจริง  

1.2 แนวคิดทางดMานการประเมินความงามทางดMานศิลปะการแสดง 

การประเมินความงามทางดMานศิลปะการแสดง โดย ดร. ยุทธศิลป6 จุฑาวิจิตร เปVนผูMเขียนบทความ 

สุนทรียศาสตร)ทางศิลปะการแสดง ไดMเขียนไวMวWา  

การประเมินความงามทางดMานศิลปะการแสดง คือ แนวทางในการประเมินความงาม ซึ ่งผู Mที ่จะ

ประเมินหรือวิจารณ)ความงามดMานศิลปะการแสดงนั้น ควรเปVนผูMที่รูMและเขMาใจในศิลปะการแสดงประเภทนั้น ๆ

ดMวย นอกจากนี้ยังจำเปVนตMองอาศัยองค)ประกอบทางดMานศิลปะการแสดงในหลาย ๆ ดMานมาประกอบการ

พิจารณา เพื่อความสมบูรณ)ถูกตMอง ในที่นี้ใครWขอกลWาวถึงองค)ประกอบทางดMานศิลปะการแสดงอยWางกวMาง ๆ 

เพ่ือนำมาเปVนแนวทางในการประเมินความงาม ซ่ึงองค)ประกอบทางดMานศิลปะการแสดงมีดังน้ี  
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1. สาระสำคัญ  

การที่จะสรMางนาฏกรรม หรือนาฏศิลป6ขึ้นมานั้น ผูMสรMางจะตMองมีการกำหนดแนวคิด วัตถุประสงค)เปVน

อันดับแรก กWอนท่ีจะทำการเขียนบทและหานักแสดง ท้ังน้ีเพ่ือตMองการใหMละครเปVนไปดMวยความสมบูรณ)  

2. นาฏวรรณกรรม  

นาฏวรรณกรรม หมายถึง บทประพันธ)เพื ่อการแสดงนาฏศิลป6และการละคร ซึ่งแสดงใหMเห็นถึง

เร่ืองราว ปรัชญา ความคิด จินตนาการและตัวละคร เพ่ือใหMผูMรWวมการแสดงไดMยึดถือไวMดำเนินการรWวมกัน ทำใหM

ไดMการแสดงท่ีมีเอกภาพ  

นาฏวรรณกรรม อาจแบWงขั้นตอนของเนื้อหาออกไดMเปVน 2 ขั้นตอน คือ เรื่องเดิมและเรื่องที่ปรับปรุง

ใหMเหมาะสมกับการแสดง เรื่องเดิม หมายถึง เรื่องราวที่เปVนตำนาน นิทาน นวนิยาย ประวัติศาสตร) ปรัชญา 

วรรณคดี ภาษิต ตลอดจนเหตุการณ) เชWน ป~ญหาสังคม เปVนตMน เนื้อหาจากเรื่องราวเหลWานี้เปVนป~จจัยสำคัญท่ี

ผู Mประพันธ)บทละครใชMเปVนวัตถุดิบในการสรMางนาฏกรรม สWวนเรื ่องที ่ปรับปรุงใหMเหมาะสมกับการแสดง 

หมายถึง เน้ือหาท่ีผูMประพันธ)บทนาฏศิลป6ประพันธ)ข้ึนจากเร่ืองเดิมหรือจากจินตนาการของตนเอง 

ประเภทของนาฏวรรณกรรม 

นาฏวรรณกรรม อาจแบWงวิธีการนำเสนอหรือวิธีการแสดงออกไดMเปVน 4 ประเภท ไดMแกW  

2.1 เน้ือเร่ือง  

หมายถึง สาระสำคัญของเรื่องที่ใชMแสดงนาฏศิลป6 แสดงถึงความคิด จิตใจ อารมณ) รวมไปถึงเรื่องราว

ที่เปVนประหนึ่งโครงเรื่องของละคร บทประพันธ)เหลWานี้มิไดMนำมาแสดงดMวยการอWานหรือการเลWา การรMองหรือ

พูดประกอบการแสดงนาฏศิลป6แตWอยWางไร เนื้อเรื่องเปVนแกWนใหMนาฏศิลป6แสดงไปตามเน้ือหานั้น การแสดง

บัลเลWต) ละครรำ หรือระบำ ตลอดจนการแสดงระบำสรMางสรรค) ที่เรียกวWา Contemporary Dance ตWางก็ใชM

นาฏวรรณกรรมลักษณะน้ีเปVนพ้ืนฐานในการแสดงเน้ือหา ปรัชญา และการดำเนินเร่ือง  

2.2  บทระบำ 

หมายถึง บทที่ประพันธ)ขึ้นเพื่อแสดงระบำ โดยใชMผูMแสดงฟyอนรำไปตามคำที่ประพันธ)ไวM และแมMใน

ป~จจุบันก็มีการสรMางสรรค)ระบำจากเนื้อเรื่องและทำนองเพลงขึ้น อาทิ การแสดงระบำหงส)เหิน ซึ่งอาศัยเพลง

หงส)เหินของสุนทราภรณ)และผูMแสดงทำทWาเลียนแบบหงส)ใหMมีทWาทางของการรWายรำคลMองจองกับเนื้อเรื่อง

เชWนกัน  
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2.3  บทประกอบ  

หมายถึง บทประพันธ)ทั้งรMอยแกMวรMอยกรอง ที่นำมาใชMอWานหรือใชMขับรMองเปVนสWวนหนึ่งของการแสดง 

โดยท่ีผูMแสดงไมWจำเปVนตMองออกทWาทางใหMสอดคลMองกับบท บทประกอบการแสดงในท่ีน้ีจึงเปVนสWวนประกอบของ

การแสดง ท่ีมีลักษณะคWอนขMางแยกเปVนเอกเทศ แตWนับเปVนสWวนประกอบสำคัญในการแสดงประเภทน้ัน 

2.4  บทละคร หรือ สคริปต)  

หมายถึง บทที่ใชMเพื่อการแสดงละครโดยตรง มีตัวละครในการดำเนินเรื่อง บทละครประกอบดMวย บท

เจรจา บทบรรยายฉาก เครื่องแตWงกาย เหตุการณ) กิริยาและอารมณ)ของตัวละคร และคำอธิบายบททำนอง

เดียวกับบทบรรยาย แตWไมWไดMนำไปใชMรMองรำ บทละครสำหรับการแสดงละครแตWละประเภทจะมีรูปแบบหรือ

ธรรมเนียมปฏิบัติท่ีตWางกัน  

บทละครไทย เชWน บทโขน บทละครรำ บทละครรMอง จะประกอบดMวย บทเจรจา และบทบรรยาย

ดังกลWาว ซึ่งเขียนตWอเนื่องกันไป มีการแบWงเปVนฉากเมื่อถึงบทของใคร ผูMนั้นก็ออกมาแสดงที่กลางเวที บทตัวเอก 

เชWน พระราม อิเหนา พระสังข) กับสีดา บุษบา รจนา  

บทละครพูด ซึ่งมีกำเนิดและพัฒนามาในโลกตะวันตก จนเปVนลักษณะสากลในขณะนี้ นิยมแบWงบท

ละครเปVนองก) เปVนฉาก ประกอบดMวยคำพูดของตัวละคร ไมWนิยมมีบทบรรยายใหMคนดูไดMยิน บทละครมักมี

คำอธิบายบท แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับฉาก เครื่องแตWงกาย การแสดงทWาทางและอารมณ) ตลอดจนการเขMา

ออกของตัวละครเอาไวM เพ่ือใหMผูMแสดงและผูMกำกับเขMาใจในความตMองการของผูMเขียนบท  

หนMาท่ีของบทละคร  

1. ใหMนักแสดงไดMศึกษาคาเร็กเตอร)ของตัวละครท่ีตัวเองไดMรับแสดง 

2. ไดMศึกษาคาเร็กเตอร)ของตัวละครอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขMองกWอนท่ีจะสรMางละคร หรือสรMางนาฏวรรณกรรม 

3. เปVนตัวกำหนดบทบาทของนักแสดง 

4. สามารถทำใหMนักแสดงดำเนินเร่ืองตามเน้ือเร่ืองไดM  

3. ตัวละคร  

เปVนหัวใจของบทละคร เพราะเปVนบุคคลที่อยูWในเรื่องและมีบทบาททำใหMเรื่องดำเนินดMวยชีวิตจิตใจ 

ความคิดของตัวละครสWงผWานกิริยาวาจาที่กระทำโดยผูMแสดงที่สวมบทตัวละคร ดังนั้นในการสรMางละครเรื่องใด

เรื ่องหนึ่งจำเปVนอยWางยิ่งที่จะตMองมีการคัดเลือกนักแสดง หรือ casting ทั้งนี้เพื ่อใหMการแสดงเปVนไปตาม

conceptท่ีไดMวางไวM  
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ประเภทของตัวละคร  

ตัวละครมีการแบWงหลายลักษณะ ขึ้นอยูWกับบัญญัตินิยมของละครแตWละประเภท โดยปกติจะแบWงตัว

ละครออกเปVนสองประเภท คือ ตัวละครแบบมิติเดียวและตัวละครแบบสามมิติ  

1. ตัวละครแบบมิติเดียว คือ ตัวละครที ่ย ืนบทบาทของตนตั ้งแตWตMนจนจบละครเรื ่องนั ้น ไมW

เปลี่ยนแปลง ไมWวWาเหตุการณ)ในทMองเรื่องจะเปVนอยWางไร ตัวละครแบบมิติเดียวนิยมแบWงออกเปVน พระเอก 

นางเอก ตัวโกง ตัวอิจฉา ตัวตลก ตัวโกงก็โกงตลอด ตัวอิจฉาก็อิจฉาตลอด ตัวตลกก็ตลกท้ังเร่ือง  

2. ตัวละครแบบสามมิติ คือ ตัวละครที่มีหลากหลายบทบาท มีลักษณะดีเลวปะปนกันอยูWในตัว และมี

พัฒนาการบุคลิกของตนไปตามสถานการณ)ท่ีทำใหMตนเรียนรูMและมีประสบการณ)มากข้ึน ต้ังแตWตMนจนจบเร่ือง  

นอกจากนี้ ตัวละครยังแบWงตามหนMาที่หรือความสำคัญของบทบาทไดMเปVน 3 ประเภท คือ ตัวเอก ตัว

ประกอบ ตัวเบ็ดเตล็ด  

1. ตัวเอก คือ ตัวละครที่เปVนตัวหลักในการดำเนินเรื่อง ตัวเอกอาจแยกไดMเปVน 2 ชนิด คือ ตัวเอก 

และพระเอกหรือนางเอก โดยปกติพระเอกและนางเอกเปVนตัวดำเนินเรื่องหลัก แตWในบางกรณี

เนื้อเรื่องเนMนที่ตัวเอกตัวใดตัวหนึ่ง สWวนพระเอกและนางเอกเปVนเพียงคูWพระคูWนางที่ชWวยใหMเรื่องมี

สีสัน ตัวละครที่เปVนตัวเอก แตWไมWใชWพระเอก เชWน หนุมาน ทหารเอกของพระราม หรือ ทศกัณฑ)

พญายักษ)แหWงกรุงลงกา ในเร่ืองรามเกียรต์ิ เปVนตMน  

2. ตัวประกอบ คือ ตัวละครที่ทำหนMาที ่ประกอบหรือสนับสนุนตัวเอก หรือทำใหMเหตุการณ)ใน

ทMองเรื ่องเขMมขMน สลับซับซMอน ชวนติดตาม หรือทำหนMาที ่รับฟ~ง หรือสะทMอนความคิดและ

ความรูMสึกของตัวเอก แสดงผลดีผลรMายของสถานการณ)ใหMเห็นเปVนประจักษ) ตัวประกอบที่เดWนชัด 

เชWน พWอ แมW เพ่ือนพระเอก เพ่ือนนางเอก และตัวตลก  

3. ตัวเบ็ดเตล็ด คือ ตัวละครที่ทำหนMาที่เปVนตัวผWาน เชWน พลทหาร ตัวละครเดินไปมาในฉากใหMดู

สับสน ตัวเชลยศึกที่ถูกกวาดตMอนมา ตัวเบ็ดเตล็ดมีความสำคัญมากในบางฉาก เพื่อใหMเกิดความ

สมจริง  

4. ดนตรี  

ดนตรีเปVนการจัดเสียงใหMเปVนระเบียบคลMายภาษา จากระบบที่งWายไปยาก จากเสียงเดียวเปVนหลาย

เสียงสลับซับซMอนกันจนถึงขั้นศิลปะ ดนตรีที่ไดMรับการพัฒนาโดยชุมชนหนึ่งชุมชนใดใหMมีลักษณะเฉพาะ

เหมือนกับภาษาถิ่น ดนตรีลักษณะนี้เรียกวWา ดนตรีทMองถิ่นหรือพื้นเมือง ตWอมาก็พัฒนาขึ้นสูWระดับสากลคลMาย
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ภาษาสากล ซึ่งไดMรับการยอมรับทั้งดMานการบรรเลงหรือการฟ~งอยWางแพรWหลาย กลายเปVนศิลปะรWวมหรือ

วัฒนธรรมรWวมในท่ีสุด ดนตรีเหลWาน้ีสามารถนำมาประยุกต)ใชMกับนาฏศิลป6ไดMอยWางเหมาะสมตามแตWกรณี  

องค)ประกอบของดนตรี 

ดนตรีมีองค)ประกอบสำคัญ ๆ ดังน้ี  

1. เสียง 

2. จังหวะ  

3. ทำนอง 

4. เสียงประสาน  

บทบาทและหนMาท่ีของดนตรี  

1. การกำหนดจังหวะ 

2. ถWายทอดความรูMสึกใหMกับผูMชมเกิดอารมณ)ตWาง ๆ ขึ้น ดนตรีสามารถชWวยเสริมสรMางอารมณ)ใหMกับ

คนดู และในขณะเดียวกันดนตรียังสามารถชWวยเสริมสรMางอารมณ)ใหMกับตัวละครอีกดMวย คือ ทำใหM

นักแสดงเกิดอารมณ)การแสดงมากข้ึน  

3. ดนตรีชWวยบWงบอกถึงวัฒนธรรมของชาติน้ัน ๆ 

4. ดนตรีสามารถบWงบอกฐานันดรศักด์ิของตัวละครและแสดงกิริยาอาการไปมา อาทิเชWน การบรรเลง

เพลงหนMาพาทย) 

เพลงเชิด จะส่ือใหMเห็นถึงลักษณะของการเดินทางไปมาระยะไกล ๆ ของตัวละครธรรมดา 

เพลงเสมอ จะส่ือใหMเห็นถึงลักษณะของการเดินทางไปมาระยะใกลM ๆ ของตัวละครธรรมดา 

เพลงเสมอเถร จะส่ือใหMเห็นถึงลักษณะของการเดินทางไปมาระยะใกลM ๆ ของตัวละครผูMทรงศิลป6 

เพลงเสมอมาร จะสื่อใหMเห็นถึงลักษณะของการเดินทางไปมาระยะใกลM ๆ ของตัวละครที่เปVนยักษ) 

เปVนมารท่ีสูงศักด์ิ เชWน ทศกัณฑ) 

5. นาฏยประดิษฐ)  

สำหรับนาฏยประดิษฐ)ไทย เชWน โขน ละครรำ มีจารีตมาชMานาน และมีลักษณะสำคัญอยูWสามประการ 

คือ 1. ทWารำ 2. การแปรแถว 3. การต้ังซุMม  

5.1  ทWารำ ทWารำของไทยแบWงออกไดMสามแบบ คือทWาระบำ ทWาละคร และทWาเตMน 
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5.1.1 ทWาระบำ เปVนการรำทWางาม ๆ ใหMคนดูพอเปVนเคMาของความหมายตามคำรMอง ตัวอยWางนาฏย

ประดิษฐ)ในลักษณะของทWาระบำที่ดีเดWนที่สุดชุดหนึ่ง คือ ระบำดาวดึงส) ในละครดึกดำบรรพ) เรื่องสังข)ทอง 

ตอนตีคลี นักนาฏยประดิษฐ) คือ หมWอมเข็ม กุญชร หมWอมเจMาพระยาเทเวศร)วงศ)วิวัฒน)  

5.1.2 ทWาละคร เปVนทWารำท่ีกำหนดไวMใหMแตWละทWามีความหมายเฉพาะ แบWงไดMเปVน 3 ประเภท คือ 

- ทWาแสดงอารมณ) เชWน รัก โกรธ เศรMา 

- ทWาแสดงกิริยา เชWน ทWายิงธนู  

- ทางแสดงปรากฏการณ)ธรรมชาติ เชWน ลมพัด ดอกไมMบาน  

ทWาละครมีคุณลักษณะเปVนทWาเลียนแบบธรรมชาติ คือ ทำทWาปกติของมนุษย)ใหMมีทWาทีมากขึ้น เชWน ทWารัก ก็เอา

มือท้ังสองขMางไขวMกัน แนบอก แตWกรายมือใหMเปVนการฟyอนรำ   

5.1.3 ทWาเตMน นาฏศิลป6ไทยอาจดูเดWนในเรื่องการใชMมือรำทำทWาตWาง ๆ แตWในความเปVนจริงนาฏศิลป6

ไทยมีทWาเตMนเปVนจำนวนไมWนMอย และมีวิธีการเคลื่อนไหวของขาและเทMา ทั้งชนิดที่ใชMไดMทั่วไปหรือกำหนดไวMเปVน

การเฉพาะ เชWน ทWาเตMนของยักษ) หรือ ลิง ทWาเตMนเหลWานี้ก็เชWนเดียวกับทWารำ คือ สามารถนำมาประยุกต)ไวMใน

นาฏยประดิษฐ)ของไทยไดMในวงกวMาง  

5.2   การแปรแถว การแปรแถวในนาฏยประดิษฐ)ของไทยคWอนขMางจำกัด เปVนการแปรแถวที่ไมW

สลับซับซMอนนัก อาจเปVนไปไดMวWานักนาฏยประดิษฐ)ไทย เนMนการประดิษฐ)ทWารำเดี่ยวมากกวWาการแปรแถว การ

แปรแถวแบบหลัก ๆ ในนาฏยประดิษฐ)ไทย ไดMแกW แถวหนMากระดานขนาน แถวหนMากระดานทแยงมุม แถว

ตอนเดี่ยว แถวตอนคูW แถวยืนปากผายหรือปากพนัง วงกลมชั้นเดี่ยว วงกลมซMอน สำหรับการแปรแถวในขบวน

น้ัน ไดMแกW การเดินหนMาถอยหลัง การเดินตามกัน การเดินสวนทาง การเดินสลับกัน และการเดินเขMาสูWศูนย)กลาง 

 5.3   การตั้งซุMม การตั้งซุMมในนาฏยประดิษฐ)ไทย นิยมจัดใหMผูMแสดงจับกลุWมเปVนซุMมสามเหลี่ยม โดย

ทำทWาใหMสองขMางของแกนกลางเหมือนกันทั้งซMายขวา หากมีหลายกลุWมก็จัดกลางใหMใหญWเปVนกลุWมหลัก และกลุWม

ยWอยสองขMางมีจำนวนเทWากันและทำทWาเหมือนกัน  

6. นาฏยอลังการ  

6.1 การแตWงกายและการแตWงหนMา  

เครื่องแตWงกายนาฏศิลป6 หมายถึง เครื่องแตWงกายที่นาฏยศิลป�นสวมใสWในการแสดง เพื่อความงดงาม 

และเพื่อบWงบอกบุคลิกลักษณะของตัวละคร เครื่องแตWงกายในที่นี้ประกอบดMวยศิราภรณ) คือ เครื่องประดับ
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ศีรษะ ภัสตราภรณ) คือ เสื้อผMาเครื่องนุWงหWมและถนิมพิมพาภรณ) คือ เครื่องประดับ รวมถึงการแตWงหนMา ทำผม 

และเคร่ืองใชMประจำตัวอีกดMวย 

หนMาท่ีของเคร่ืองแตWงกายนาฏศิลป6  

เคร่ืองแตWงกายนาฏศิลป6 มีหนMาท่ีสำคัญ คือ  

1. แสดงบุคลิกภาพของตัวละคร 

2. แสดงสถานภาพของตัวละคร 

3. แสดงอาชีพของตัวละคร 

4. แสดงวัฒนธรรมของตัวละคร 

5. แสดงยุคสมัย 

6. แสดงเหตุการณ)ในทMองเร่ือง 

7. เปVนสWวนเสริมใหMการเคล่ือนไหวหรือฟyอนรำมีผลมากข้ึน  

8. เปVนสWวนสำคัญท่ีขาดมิไดMในการแสดง  

ประเภทของเคร่ืองแตWงกาย  

เคร่ืองแตWงกายสำหรับนาฏศิลป6 อาจแบWงไดMเปVน 4 ประเภท คือ  

1. เคร่ืองแตWงกายปกติ 

2. เคร่ืองแตWงกายประยุกต) 

3. เคร่ืองแตWงกายประเพณี 

4. เคร่ืองแตWงกายสรMางสรรค)  

เครื่องแตWงกายปกติ หมายถึง เครื่องแตWงกายที่คนทั่วไปตกแตWงเพื่อดำเนินชีวิตตามปกติของแตWละ

บุคคล แลMวนำมาใชMเปVนเครื่องแตWงกายในการแสดงนาฏศิลป6 เครื่องแตWงกายประเภทนี้มีมากมายหลายรูปแบบ 

แตWมีเครื่องแตWงกายบางชิ้นที่ไมWใครWเหมาะสมกับนาฏศิลป6 เชWน มีน้ำหนักมาก มีเครื่องประดับมากและมีความ

รุWมรWามมาก  

เคร่ืองแตWงกายประยุกต) หมายถึง เคร่ืองแตWงกายนาฏศิลป6ท่ีเลียนแบบเคร่ืองแตWงกายปกติ แตWดัดแปลง

ใหMเหมาะแกWการแสดงนาฏศิลป6 เชWน ปรับใหMกางเกงตรงโคนขาและเปyากระชับลำตัว จะไดMสะดวกในการยกขา 

เตะขา ฉีกขา มิฉะน้ันตะเข็บบริเวณน้ันจะแตก หรือนุWงหWมใหMทะมัดทะแมงกวWาปกติ อยWางการนุWงผMาโจงกระเบน

สำหรับการรำไทยชุดตMนวรเชษฐ) จะจับกลีบและรั้งผMาใหMสูงขึ้นมาใกลMหัวเขWา ซึ่งปกติอยูWที่ระดับครึ่งแขMง เพื่อใหM
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ขยับขาในการรำไดMโดยไมWติดผMาโจง สWวนสไบก็รัดอกและลำตัวแนWนจนเห็นรูปรWางมากกวWาหWมผMา สไบหลวมใหM

สบายตัวตามปกติ หรือชุดลิเกทรงเครื่องเมื่อแรกคิดก็ประยุกต)มาจากชุดขMาราชการชั้นสูงในราชสำนัก สมัย

รัชกาลท่ี 5  

เครื่องแตWงกายประเพณี หมายถึง เครื่องแตWงกายนาฏศิลป6ที่ไดMรับการพัฒนาตามกำหนดเปVนรูปแบบ

ตายตัว ทั้งรูปทรง สีสัน และเครื่องประดับตWาง ๆ เครื่องแตWงกายประเพณีมักใชMควบคูWกับตัวละครหรือตัวระบำ

ในการแสดงชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ อาทิ ชุดรัดเครื่องพระนาง ละครรำไทย ชุดงิ้วจีน ชุดกาถักกาลิอินเดีย 

เครื่องแตWงกายภายในกรอบประเพณีนี้ ยังไดMกำหนดรายละเอียดเฉพาะสWวนเฉพาะแตWละตัวละคร วWามีรูปแบบ

สีสันและการประดับประดาอยWางไร  

เครื่องแตWงกายสรMางสรรค) หมายถึง เครื่องแตWงกายที่ประดิษฐ)ขึ้นโดยไมWยึดหลักของเครื่องแตWงกายท้ัง 

3 ประเภทดังกลWาว แตWเปVนการออกแบบเฉพาะกรณี เครื่องแตWงกายประเภทนี้จะมีผูMคิดสรMางสรรค)ประกอบกับ

นาฏศิลป6ชุดใหมWๆอยูWเสมอ เพ่ือใหMเกิดความแปลกตาและเพ่ือสนองความคิดและจินตนาการท่ีมีอยWางไมWจำกัด  

6.2  ฉากเวที  

ฉากมีความหมาย 3 ประการแตกตWางกัน คือ 1.สถานการณ) 2. สถานท่ี 3. วัสดุและส่ิงกWอสรMาง 

1. ฉาก ท่ีหมายถึง สถานการณ) คือ ชWวงหน่ึงหรือตอนหน่ึงในการดำเนินเร่ืองท่ีมีเน้ือหามุWงเนMนกิจกรรม

ใดกิจกรรมหน่ึง เชWน ฉากไลWลWา ซ่ึงแสดงใหMเห็นตำรวจไลWกวดจับผูMรMายอยWางกระช้ันชิด โดยท่ีท้ังตำรวจและผูMรMาย

ตWางวิ่งผWานสถานที่ตWาง ๆ มากมายตWอเนื่องกันไปจนกวWาจะจับผูMรMายไดM หรือผูMรMายหนีไปไดM ฉากในที่นี้จึงหมาย

รวมถึงผูMแสดงดMวย 

2. ฉาก ที่หมายถึง สถานท่ี คือ บริเวณของการแสดงที่เปVนเวทีในโรงละคร หรือสถานที่จริงที่ไดMรับ

คัดเลือก หรือไดMรับการออกแบบจัดวางใหMเหมาะสมกับความตMองการตWาง ๆ ทางดMานการแสดง ซ่ึงหมายรวมถึง 

อุปกรณ)ประกอบฉาก อันไดMแกW เครื่องเรือน เครื่องมือ เครื่องใชM และเครื่องประดับ ฉากเชWนนี้มี 2 ประเภท คือ 

ฉากภายใน อันเปVนสถานที่ซึ่งมีสิ่งหWอหุMม เชWน ฝyา หรือเพดาน อันไดMแกW หMองตWาง ๆ ในอาคาร ในถ้ำ ในเรือดำ

น้ำ ฯลฯ ฉากภายนอก อันเปVนสถานท่ีเป�ดโลง เชWน ไรW นา ป�า เขา ถนน สะพาน สวน และสระน้ำ  

3. ฉาก ที่หมายถึง วัสดุและสิ่งกWอสรMาง คือ ชิ้นสWวนตWาง ๆ ของวัสดุและสิ่งกWอสรMางทั้งหลายที่นำมา

ประกอบกันขึ้นเปVนฝา ประตู หนMาตWาง เพดาน เครื่องเรือน ฯลฯ เพื่อสรMางทัศนียภาพสมมติขึ้นเปVนสถานท่ี  

ตWาง ๆ ตามวัตถุประสงค) นอกจากนี้ยังหมายถึง ผMาหรือแผงที่นำมากั้นบังสายตา เชWน ฉากผMาที่ขึงกั้นระหวWาง

เวทีกับหลังโรงเพ่ือบังสายตาคนดู หรือฉากพับท่ีคล่ีออกบังเวลาแตWงตัว 
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หนMาท่ีของฉาก 

ฉากมีหนMาท่ี 4 ประการ คือ  

1. กำหนดสถานท่ี 

2. บWงช้ียุคสมัย 

3. ใหMบรรยากาศ 

4. สนับสนุนกิจกรรมการแสดง 

ประเภทของฉาก 

ฉากแบWงออกเปVน 7 ประเภทตามรูปแบบ คือ  

1. ฉากของจริง คือ ฉากอันเปVนสถานที่จริง เชWน ป�า น้ำตก และโบราณสถาน ตัวอยWางเชWน การ

ตะลุมบอนกันในตลาดสด 

2. ฉากสมจริง คือ ฉากที่จัดสรMางขึ้นใหMดูสมจริง เชWน ฉากภายในอาคาร ฉากสวนมีน้ำตก ฉากเชWนนี้มี

เจตนาสรMางใหMดูเหมือนของจริงแตWเพียงดMานที่มองเห็นเทWานั้น คือ สรMางแตWเพียงเปลือก วัสดุที่ใชMมักมีน้ำหนัก

เบา กWอสรMางงWาย เชWน ผิวของหิน ทำดMวยไมMและกระดาษ 

3. ฉากคลMายจริง คือ ฉากในแนวสมจริง แตWจะลดความจริงลงไปมาก เชWน ใชMกระดาษแกMว กับแสงสี 

ทำน้ำตกเทียม ฉากคลMายจริงมักใชMในโรงละคร เพราะไมWอาจใชMน้ำจริงไดM แตWดMวยความตMองการท่ีจะใหMฉากดู

คลMายจริง จึงตMองหาวิธีสรMางดMวยวัสดุและเทคนิคเปVนพิเศษ 

4. ฉากสังเขป คือ ฉากที่ใชMเฉพาะบางสWวนของอาคาร เครื่องเรือน หรือสWวนประดับใด ๆ ที่สามารถ

แสดงใหMคนดูเขMาใจไดMวWาฉากนั้นคือที่ใด เชWน ฉากหMองนอน มีเพียงเตียงนอน โต©ะหัวเตียง กับกรอบประตู และ

กรอบหนMาตWางเทWานั้น ไมWมีฝาบานประตู ฉากสังเขปจะชWวยประหยัดคWาฉากและสามารถทำใหMการแสดงเดWนชัด

มากข้ึน  

5. ฉากนามธรรม คือ ฉากที่ผูMออกแบบนำเอาศิลปะของจิตรกรรมและประติมากรรมแบบตWาง ๆ มา

ประยุกต)เปVนฉาก โดยพยายามใชMรูปทรง เสMนสาย และสีสันตWาง ๆ มาประกอบกันเปVนรูปลักษณ)ที่ผิดแผกไป

จากธรรมดา ในการสรMางฉากนามธรรมนี้ผูMออกแบบอาศัยหลักทางศิลปะที่เกี่ยวพันกับความรูMสึกของมนุษย)มา

เปVนพื้นฐานในการออกแบบ โครงสรMางของฉากซึ่งเต็มไปดMวยเสMนสายอันยุWงเหยิง อาจหมายถึงสังคมที่ระส่ำระ

สWาย  
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6. ฉากจินตนาการ คือ ฉากที่เปVนสถานที่ซึ่งไมWนWาปรากฏอยูWบนโลกนี้ จากอดีตตราบเทWาป~จจุบัน เชWน 

ฉากสถานที่ในโลกอื่น ในจักรวาล ในโลกบาดาลและสวรรค) ในรWางกายของสัตว)ประหลาด เหลWานี้เปVนตMน ฉาก

จินตนาการไมWไดMสรMางขึ้นมาลอย ๆ แตWตMองเปVนจินตนาการที่มีเหตุผลประกอบอันจะทำใหMสถานที่ที่ออกแบบ

จินตนาการน้ันนWาเช่ือถือ มีความเปVนไปไดM เพ่ือใหMคนดูยอมรับความสมจริง 

7. ฉากอเนกประสงค) คือ ฉากที่ประกอบดMวยชิ้นสWวนที่เรียบงWาย สมมติใหMเปVนสถานที่หรือสWวนหน่ึง

ของอาคารใด ๆ ก็ไดMไมWจำกัด ฉากอเนกประสงค)มักทำเปVนแทWนสี่เหลี่ยมใหญWบMางเล็กบMาง วางสลับซับซMอนไวM

ตายตัวบMาง ยกยMายไปประกอบเปVนรูปอื่น ๆ ไดMบMาง เพื่อใหMเกิดบรรยากาศที่เปลี่ยนไป เชWน แทWนหนึ่งสมมติเปVน

เนินเขา เปVนพระราชอาสน) เปVนมMาหินในสวน และอื่น ๆ อีกไดMไมWจำกัด ฉากอเนกประสงค)นิยมใชMกับการแสดง

ท่ีเนMนวรรณศิลป6 และการฟyอนรำ ซ่ึงตMองการใหMคนดูสนใจบทและการรWายรำเปVนสำคัญ  

6.3  อุปกรณ)การแสดง  

การแสดงนาฏศิลป6หลายชนิด โดยเฉพาะในกลุWมการฟyอนรำนั้น ผูMแสดงมักถือวัสดุสิ่งของที่ใชMเปVน

อุปกรณ)การแสดงไวMตลอดเวลา อีกทั้งอาจเปVนสิ่งที่กำหนดรูปแบบของการฟyอนรำอีกดMวย ดังนั้น อุปกรณ)การ

แสดงจึงนับไดMวWาเปVนตัวบWงชี้นาฏยลักษณ)ของการแสดงชุดใดชุดหนึ่งไดMอีกประการหนึ่ง อุปกรณ)การแสดง แบWง

ออกไดMเปVน 5 ประเภทตามลักษณะการใชMสอย คือ 1. อาวุธ 2. เครื่องมือ 3. ดนตรี 4. พฤกษชาติ และ 5. 

เบ็ดเตล็ด  

6.4 แสง สี เสียง 

แสง หมายถึง การใหMแสงในการแสดงนาฏศิลป6ใหMเกิดความงาม และสรMางบรรยากาศตามท่ีตMองการ 

หนMาท่ีของแสง 

แสงมีหนMาท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ  

1. ใหMความสวWาง 

2. บอกเวลา 

3. บอกอารมณ)  

สีของแสง แสงที่สWองการแสดงนาฏศิลป6มีทั้งแสงที่ใหMความสวWางธรรมดาและแสงที่เปVนสี วิธีทำใหMเกิด

แสงเปVนสีมี 2 วิธี คือ หลอดไฟ กับแผWนใสสี หลอดไฟสีผลิตจากโรงงานมักมีเพียง 4 สี คือ แดง เขียว เหลือง 

และน้ำเงิน หากตMองการสีอื่นก็เอาแสงเหลWานี้มาผสมกันเกิดแสงสีตWาง ๆ อยWางมากมาย สWวนแผWนใสเปVนแผWน
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พลาสติกโปรWงแสงมีสีเฉพาะหลากสีทีเดียว แตWก็นิยมใชMกันอยูWไมWกี่สี ขึ้นอยูWกับวWาการแสดงฉากนั้นตMองการแสง

ในบรรยากาศเชWนไร ตัวอยWาง ฉากพระอาทิตย)อัสดง ทMองฟyาเปVนสีมWวงอWอนครามปนสMม  

6.5 เทคนิคพิเศษ 

เทคนิคพิเศษ หมายถึง กลวิธีในการใหMเกิดปรากฏการณ)บางอยWางเปVนกรณีพิเศษ เพื่อเสริมใหMการ

แสดงนาฏศิลป6ดูสมจริงยิ่งขึ้น เทคนิคพิเศษในที่นี้หมายรวมถึงงานที่เกี่ยวกับใบหนMาและรWางกายของผูMแสดง 

เคร่ืองแตWงกาย อุปกรณ)การแสดง อุปกรณ)ฉาก และฉาก  

หนMาท่ีของเทคนิคพิเศษ 

เทคนิคพิเศษมีหนMาท่ีสำคัญ 2 ประการ คือ  

1. ทำใหMดูเหมือนจริง ทำใหMดูเหมือนจริง ไดMแกW การนำเทคนิคทางการฝ̂มือ ทางเคมี และทางไฟฟyา มา

ประยุกต)กันขึ้นมาเปVนเฉพาะกรณี เชWน การตัดอวัยวะ การทำแผลสด การทำแผลเปVน การยิงเลือดสาด การทำ

ใหMเพลิงลุกไหมM การทำใหMฝนตก การทำฉากระเบิดทำลาย เหลWานี้เปVนความรูMเฉพาะทางที่ตMองมีการเตรียมการ 

พรักพรMอม มีคิวท่ีแมWนยำ เพราะเปVนอันตรายมาก  

2. ทำใหMเกิดความอัศจรรย)ใจ ไดMแกW การนำเทคนิคตWาง ๆ ไปใชMสรMางใหMเกิดปาฏิหาริย) เชWน เหาะเหิน

เดินอากาศ การแปลงรWาง การลWองหนหายตัว เทคนิคเชWนนี้เปVนการสรMางปรากฏการณ)เหนือธรรมชาติตาม

วัตถุประสงค)ของการแสดงนาฏศิลป6  

การจัดทำเทคนิคพิเศษ 

แบWงการทำงานออกไดMเปVน 4 สWวน คือ  

1. สWวนรWางกาย 

2. สWวนฉาก 

3. สWวนแสง 

4. สWวนเสียง 

4.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขMอง 

เอกสารเก่ียวกับนาฏศิลป[ราชสำนักของจีนในสมัยราชวงศ7ถัง 

เคอ หลี (2010) เขียนบทความเรื่อง “ประวัติศาสตร)การพัฒนาของดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนัก ใน

สมัยราชวงศ)ถัง (唐代宫廷舞蹈音乐发展历史)” กลWาวถึงประวัติศาสตร)และความเปVนมาของ

ดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนวWานาฏศิลป6ราชสำนักเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ)โจวตะวันตก นาฏศิลป6ราช
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สำนักของจีนชWวงราชวงศ)โจวตะวันตกและราชวงศ)ฮั ่นตะวันตกมีพัฒนาการอยWางมาก จนเจริญรุWงเรืองถึง

จุดสูงสุดในชWวงราชวงศ)ถัง ประเภท รูปแบบและทักษะทางนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนในสมัยราชวงศ)ถังจึง

เปรียบเสมือนรากฐานท่ีสำคัญของนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนสืบตWอมา  

1. ตMนกำเนิดของนาฏศิลป6ราชสำนักของจีน 

เดิมทีดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนเกิดขึ้นในชWวงราชวงศ)เซี่ยและราชวงศ)ซาง ซึ่งแสดงใน

โอกาสตWาง ๆ ของทางราชสำนัก โดยเฉพาะทางดMานพิธีกรรม เซWนไหวMบรรพบุรุษและเทพเจMา ใหMความบันเทิง

แกWวิญญาณที่ลWวงลับไปแลMว รวมไปถึงการปรนนิบัติเจMาขุนมูลนาย อีกทั้งยังถือเปVนหนึ่งในวิธีการเชื ่อม

ความสัมพันธ)ทางดMานจิตวิญญาณระหวWางมนุษย)อีกดMวย เมื่อระยะเวลาผWานไปดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนัก

ของจีนเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจนเริ่มมีรูปแบบและแบบแผนที่เขMมงวด โดยตMนแบบพื้นฐานนาฏศิลป6

ราชสำนักของจีนที่สำคัญ คือ หยWาเยวW (雅乐) หลังจากนั้นไดMกลายมาเปVนแบบแผนของดนตรีและนาฏศิลป6

ราชสำนักของจีนที่สำคัญ ในชWวงราชวงศ)โจวตะวันตก ดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักมักถูกใชMแสดงในงาน

พิธีกรรม การเซWนไหวMบรรพบุรุษและเทพเจMา การขับไลWส่ิงช่ัวรMายหรือโรคภัยไขMเจ็บ รวมไปถึงใชMในการเรียนการ

สอน และงานเลี้ยงสังสรรค)ในราชสำนัก เนื่องจากในสมัยราชวงศ)โจวตะวันตกมีแนวความคิดเกี่ยวกับ “อาณัติ

แหWงสวรรค)” แนวความคิดนี้จึงเปVนองค)ประกอบหนึ่งที่สำคัญของนาฏศิลป6ราชสำนักแบบหยWาเยวW โดยมี

ลักษณะเดWนของดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนประเภทนี้แสดงใหMเห็นถึงความเครWงขรึม นWาเคารพและ

ความสูงสWง แตWในชWวงยุคชุนชิวจั้นกั๋ว (春秋战国时期) สภาพสังคมของราชวงศ)โจวตะวันตกเกิดการ

เสื่อมสภาพลง ทำใหMดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนไดMรับผลกระทบไปดMวย แตWเมื่อเวลาผWานไปเขMาสูWสมัย

ราชวงศ)ฮั่น ดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนไดMรับการสนับสนุนและอุปถัมภ)โดยจักรพรรดิทั้งสองพระองค)

ในสมัยราชวงศ)ฮั่น ขณะนั้นดนตรีและนาฏศิลป6พื้นเมืองเริ่มเขMามามีบทบาทตWอดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนัก

แบบหยWาเยวWดMวยเชWนกัน  

ในสมัยราชวงศ)ฮั่นเริ่มถือกำเนิดสถาบันที่ควบคุมและดูแลเกี่ยวกับดนตรีและนาฏศิลป6ในราชสำนัก

ของจีน มีชื ่อเรียกวWา เยวWฝู � (乐府) รูปแบบและแบบแผนดนตรีราชสำนักของจีนมีพัฒนาการอยWางมาก 

ดนตรีและนาฏศิลป6เขตตะวันตกก็เขMามามีบทบาทตWอดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนอยWางสัมพันธ)กัน 

ตWอมาดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนสามารถแบWงไดMเปVนสองประเภท ไดMแกW การแสดงที่อWอนชMอย และ

การแสดงที่ทรงพลัง ดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนทั้งสองประเภทนี้ลMวนมีบทบาทอยWางมาก จนถึงยุค

เวWยจ้ินหนานเป�ย (魏晋南北时期) ดนตรีและนาฏศิลป6แบบชิงชัง (清商乐舞) และนาฏศิลป6แบบ
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หู (胡舞) คWอยๆกลายเปVนกระแสหลักในดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักของจีน โดยมีลักษณะเดWนคือ พล้ิว

ไหว อWอนชMอย และสูงสWง แสดงออกใหMเห็นถึงความอุดมสมบูรณ)ทางความรูMสึก  

 นาฏศิลป6แบบหูไดMรับอิทธิพลมาจากชนกลุWมนMอยทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจีน โดยเผยแพรWมายัง

เมืองฉางอัน (长安) ซึ่งเปVนเมืองหลวงของอาณาจักรจีนในสมัยราชวงศ)ฮั่นตะวันตก  ในยุคสามก©ก (三国

时期) นาฏศิลป6แบบหูถูกเผยแพรWไปในหลายพื้นที่ รวมไปถึงดนตรีประเภทตWาง ๆ ในยุคหนานเป�ย อาทิ 

เพลงเทียนจู{ (天竺乐), เพลงกุยจือ (龟兹乐), เพลงชูเลย  (疏勒乐), เพลงอันกั๋ว (安国乐), 

เพลงเกาลี่ (高丽乐), เพลงคังกั๋ว (康国乐) และเพลงเกาชัง (高昌乐) เปVนตMน ที่คWอย ๆ แผWขยาย

เขMามามีอิทธิพลในราชสำนัก นอกจากนี้จักรพรรดิหลายพระองค)ในยุคเวWยจิ้นหนานเป�ยมีความเลื่อมใสศรัทธา

ในพุทธศาสนามาก ดังนั้นศาสนาพุทธจึงกลายเปVนลักษณะพิเศษที่ปรากฏอยูWในดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนัก

ของจีนดMวย กลWาวโดยสรุปคือ พัฒนาการของดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักในสมัยราชวงศ)ฮั่น และดนตรีและ

นาฏศิลป6ราชสำนักในสมัยเวWยจิ้นหนานเป�ย กลายมาเปVนรากฐานที่สำคัญของดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักใน

สมัยราชวงศ)ถัง  

2. ยุคท่ีเจริญรุWงเรืองของดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักของจีน – ราชวงศ)ถัง 

ราชวงศ)ถังนับเปVนหนึ่งในสามอาณาจักรที่รุWงเรืองที่สุดของจีน ดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนก็

เจริญรุ WงเรืองจนถึงจุดสูงสุดในชWวงเวลานี้เชWนเดียวกัน ทั้งรูปแบบ ประเภทและแบบแผนของดนตรีและ

นาฏศิลป6ราชสำนักของจีนลMวนถูกสืบทอดตWอกันมาเปVนระยะเวลาที่ยาวนาน ถือเปVนการเจริญรุWงเรืองถึง

จุดสูงสุดครั้งที่สาม นับตั้งแตWชWวงราชวงศ)ฮั่นตะวันออกและราชวงศ)ฮั่นตะวันตก ดังนั้นดนตรีและนาฏศิลป6ราช

สำนักของจีนในสมัยราชวงศ)ถังจึงปรากฏใหMเห็นถึงความเจริญรุWงเรืองอยWางท่ีไมWเคยมีมากWอน  

1.) บทเพลงท้ังสิบ (十部乐)  

ดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนในสมัยราชวงศ)ถังมีสถาบันแหWงศิลปะทางดนตรีและนาฏศิลป6    

(部伎乐舞) เปVนสWวนหลักสำคัญ โดยสถาบันแหWงศิลปะทางดนตรีและนาฏศิลป6เปVนสถาบันที่จะรวบรวม

ความหลากหลายของรูปแบบนาฏศิลป6 ชาติพันธุ) และในสWวนของดนตรี นำมาประกอบรวมกันจนกลายเปVน

แบบแผนของดนตรีและนาฏศิลป6ที่สมบูรณ)แบบ ดนตรีในสมัยราชวงศ)สุยปรากฏบทเพลงทั้งเจ็ดและบทเพลง

ทั้งเกMา แตWหลังจากที่ราชวงศ)ถังไดMขึ้นมาปกครองอาณาจักรจีน ก็มีการสืบทอดบทเพลงทั้งเกMามาเปVนพื้นฐาน

สำคัญของดนตรีในสมัยราชวงศ)ถัง ในชWวงป^ที่สิบสี่ของการครองราชย)ในสมัยจักรพรรดิถังไทWจง มีการประพันธ)

เพลงที่สดุดีแดWความรุWงเรืองของสมัยราชวงศ)ถัง บทเพลงมีชื่อวWา “เยี่ยน” (燕乐) ตWอมามีการจัดลำดับใหMข้ึน
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เปVนบทเพลงที่หนึ่ง ในชWวงป^ที่สิบหกของการครองราชย)ในสมัยจักพรรดิถังไทWจง ไดMมีการประพันธ)เพลงเพิ่มไป

อีกหนึ่งบทเพลง มีชื่อวWา “เกาชัง” (高昌乐) บทเพลงทั้งสิบที่มีความสำคัญอยWางมากในทางดนตรีและ

นาฏศิลป6ราชสำนักของจีนในสมัยราชวงศ)ถัง ไดMแกW เพลงเยี ่ยน (燕乐), เพลงชิงชัง (清商乐),           

เพลงซีเหลียง (西凉乐), เพลงเกาชัง (高昌乐), เพลงกุยจือ (龟兹乐), เพลงชูเลย (疏勒乐), 

เพลงคังกั๋ว (康国乐), เพลงอันกั๋ว (安国乐), เพลงเทียนจู{ (天竺乐), และเพลงเกาล่ี (高丽乐) 

นอกจากเพลงเยี่ยน และเพลงชิงชังแลMว อีกแปดบทเพลงที่เหลือลMวนมาจากดนตรีและนาฏศิลป6ของชนกลุWม

นMอย หรือดนตรีและนาฏศิลป6พื้นเมืองของชาวตWางชาติ บทเพลงเหลWาน้ีสWวนใหญWถูกชาติพันธุ)ตWาง ๆ ทางเขต

ตะวันตกนำไปแกMไขและปรับใชM รักษาไวMซ่ึงลักษณะเดWนของพ้ืนท่ีและชาติพันธุ)อันเปVนตMนกำเนิดท่ีแทMจริง ดังน้ัน

จึงไดMมีการนำชื่อของสถานที่หรือชื่อของประเทศมาตั้งเปVนชื่อของบทเพลง การประพันธ)บทเพลงทั้งสิบนี้ใชM

ความแข็งแกรWงและเจริญรุWงเรืองของอาณาจักรมาเปVนเนื้อหาพื้นฐานที่สำคัญ ในบทเพลงจะมีการพูดถึงยุคท่ี

เจริญรุWงเรือง เพื่อที่จะแสดงถึงความยิ่งใหญWและความมีอานุภาพของอาณาจักร อีกทั้งยังแสดงถึงการเปVน

อาณาจักรแหWงศีลธรรมจรรยาอีกดMวย เปyาหมายที่สำคัญของเพลงเยี่ยน คือการเปVนเพลงสดุดี ในการแสดงมี

การใชMนักเตMนและประเภทของเครื่องดนตรีมากที่สุด รูปแบบในการแสดงมีความยิ่งใหญWและตระการตา รวม

กับอีกสี่บทเพลง ไดMแกW เพลงพั่วเจ้ิน (破阵乐), เพลงชิ่งชั่น (庆善乐), เพลงจิ่งหยุน (景云乐), 

เพลงเฉิงเทียน (承天乐) บทเพลงพั่วเจิ้น ไดMรับการออกแบบและประพันธ)ขึ้นจากบทเพลง “ทหารมMาของ

เจMาชายฉิน” (秦王破阵乐) ที่ถูกประพันธ)ขึ้นในชWวงจักรพรรดิถังไทWจง แสดงใหMเห็นถึงแนวคิดผลงาน

ทางดMานวัฒนธรรมการศึกษาและความสำเร็จทางดMานการทหาร ซึ่งเปVนแนวความคิดทางดMานการทหาร การ

ปกครองและศิลปะรวมเขMาดMวยกัน ซ่ึงมีความหมายตWอการปกครองอยWางลึกซ้ึง  

บทเพลงชิงชัง เปVนเพลงที่ใชMประกอบการแสดงของชาติพันธุ)ฮั่นมากWอน ไดMรับการเผยแพรWเขMาไปใน

ราชสำนักของจีนในชWวงสมัยราชวงศ)ฮั่น ประกอบรWวมกับรูปแบบที่หลากหลายของบทเพลงอื่น ๆ ที่แสดงถึง

ความสูงสWงอยWางถึงที่สุด จนกลายเปVนแบบแผนในการแสดงเชWนเดียวกันกับบทเพลงเยี่ยน บทเพลงซีเหลียง ถือ

กำเนิดในมณฑลกานซูW (甘肃) เปVนการผสมผสานกันอยWางลงตัวของดนตรีและนาฏศิลป6แบบเขตตะวันตก

และตอนกลางของจีน ไดMรับความนิยมอยWางมากในสมัยราชวงศ)ถัง บทเพลงเกาชัง เปVนบทเพลงที่ถูกประพันธ)

ขึ้นหลังจากที่จักพรรดิถังไทWจงขึ้นครองราชย)ในป^ที่สิบสี่ และถูกนับรวมเปVนบทเพลงที่สิบในป^ท่ีสิบหกของการ

ขึ้นครองราชย)ของจักพรรดิถังไทWจง ซึ่งบทเพลงชิงชังนี้ถือวWาไดMรับอิทธิพลทางดMานดนตรีและนาฏศิลป6มาจาก

ตอนกลางของจีนมากคWอนขMางมาก บทเพลงกุยจือในป~จจุบันเปVนของมณฑลซินเจียง ประเทศจีน ซ่ึงในเวลาน้ัน
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ถือเปVนศูนย)กลางของการแลกเปลี่ยนทางดMานวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก ดังนั้นบทเพลงกุยจือ จึงไดMรับ

อิทธิพลจากบทเพลงเทียนจู{คWอนขMางเยอะ มีลักษณะพิเศษของความเปVนดนตรีและนาฏศิลป6แบบอินเดีย ถือ

เปVนลักษณะที่มีอิทธิพลตWอดนตรีและนาฏศิลป6ในราชวงศ)ถังอยWางมาก บทเพลงชูเลย, เพลงอันกั๋วและเพลงคัง 

ก๋ัว ลMวนเปVนดนตรีและนาฏศิลป6ของเขตตะวันตก  

บทเพลงเทียนจู{มีตMนกำเนิดมาจากอินเดีย โดยเผยแพรWผWานศาสนาเขMามาในอาณาจักรจีน ปรากฏ

รูปแบบของอินเดียและแนวคิดทางพระพุทธศาสนา บทเพลงเกาลี่เปVนดนตรีและนาฏศิลป6ของเกาหลีโบราณ มี

ลักษณะที่สูงสWงเปVนอยWางมาก ไดMรับการเผยแพรWไปอยWางกวMางขวางในชWวงสมัยราชวงศ)ถัง ในสWวนของเครื่อง

ดนตรี บทเพลงเยี่ยน, เพลงชิงชัง, เพลงซีเหลียง และเพลงเกาลี่สWวนใหญWจะใชMเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย

และเครื่องเป�า ซึ่งทำนองของเพลงมีความไพเราะ สWวนบทเพลงเทียนจู{, เพลงอันกั๋ว, เพลงกุยจือ, เพลงคังกั๋ว, 

เพลงชูเลย และเพลงเกาชังจะบรรเลงดMวยเครื่องดนตรีประเภทกลองเปVนหลัก เชWน กลองเจ๋ีย (羯鼓), กลอง

เหมาหยวน (毛员鼓), กลองต{าลWา (答腊鼓) เปVนตMน บทเพลงทั้งสิบจะถูกบรรเลงดMวยจังหวะเบา-ดัง-

เบา (静-动-静) และ จังหวะชMา-เร็ว-ชMา (缓-急-缓) ดMวยการแสดงที่ตระการตา มีระยะเวลาในการ

แสดงที่ยาวนาน และแนวคิดทางการเมือง สWงผลใหMบทเพลงทั้งสิบนี้ถือเปVนดนตรีในพระราชสำนักที่สำคัญ ซ่ึง

จะใชMจัดแสดงอยWางเขMมงวดและมีแบบแผนในโอกาสท่ีมีพระราชพิธีท่ีสำคัญ ๆ เทWาน้ัน 

2.) การแสดงแบบน่ัง และ การแสดงแบบยืน (坐部伎与立部伎) 

เปVนพื้นฐานของรูปแบบการแสดงในราชสำนักที่สืบทอดตWอกันมา การพัฒนาในระยะเวลาอันสั้น ก็

คWอย ๆ ถือกำเนิดผลงานการแสดงใหมW ๆ ขึ้นมา ดังนั้นจักรพรรดิถังเสวียนจงจึงไดMนำบทเพลงทั้งสิบมาแบWง

ประเภทของการแสดงในราชสำนักออกเปVน 2 ประเภท ไดMแกW การแสดงแบบนั่ง (坐部伎) และการแสดง

แบบยืน (立部伎) การแสดงแบบนั่งจะแสดงบนพระที่นั่ง มีขอบเขตขนาดเล็ก ใชMผูMแสดงไมWเกิน 3-12 คน 

สWวนการแสดงแบบยืนจะแสดงดMานนอกพระที่นั่ง มีขอบเขตในการแสดงกวMางใหญW มักจะใชMผูMแสดงมากกวWา 

10-100 คน โดยทั่วไปจะเริ่มตMนการแสดงแบบยืนหลังจากการแสดงแบบนั่งจบลงแลMว ในการแสดงผูMแสดง

จะตMองมีระดับของทักษะที่สูงมาก ดังนั้นผูMที่มีทักษะทางดนตรีระดับสูงของสถาบันดนตรีวัดไทWฉางจึงจะไดMเขMา

ไปแสดงการแสดงแบบน่ังบนพระท่ีน่ัง สWวนคนท่ีมีระดับทักษะทางดนตรีลดหล่ันลงไปจะไดMแสดงการแสดงแบบ

ยืนนอกที่พระที่นั่งแทน แสดงใหMเห็นถึงการแบWงระดับของการแสดงกันอยWางชัดเจน โดยการแสดงแบบยืนจะ

ถือวWาเปVนระดับท่ัวไป สWวนการแสดงแบบน่ังจะถือเปVนการแสดงท่ีอยูWในระดับสูง ในสWวนของคุณภาพเสียงดนตรี 

การแสดงแบบนั่งจะมีความเรียบหรูและงดงาม ใชMเครื ่องดนตรีประเภทเครื ่องเป�าที ่ทำมาจากไมMไผWและ
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เครื่องสายบรรเลงรWวมกัน เสียงของทWวงทำนองจะมีความไพเราะ ผูMเลWนจะตMองมีทักษะทางดนตรีที่สูงมาก สWวน

การแสดงแบบยืนจะบรรเลงดMวยกลอง ขลุWย และเครื่องดนตรีในวงกุยจือเปVนหลัก ซึ่งใหMความรูMสึกคึกคักและ

เสียงมีความดังกังวาน ในสWวนของผลงาน การแสดงแบบนั่งจะประกอบไปดMวยบทเพลงเยี่ยน (燕乐), ฉาง

โชว (长寿乐), เทียนโชWว (天授乐), เหนี่ยว เกอ ว่ัน ซุWย (鸟歌万岁乐), หลงฉือ (龙池乐) 

และพั่วเจิ้น (小破阵乐) ทั้งหมดหกบทเพลง ในบทเพลงเยี่ยน จะประกอบไปดMวยบทเพลงจิ่ง หยุน เหอ 

ชิง (景云河清乐), ชิ่งชั่น (庆善乐), พั่วเจิ้น (破阵乐) และเฉิงเทียน (承天乐) สี่บทเพลง 

สWวนการแสดงแบบยืนจะประกอบไปดMวยบทเพลงอัน (安乐), ไทWผิง (太平乐), พ่ัวเจ้ิน (破阵乐), ช่ิง

ชั่น (庆善乐), ตMาติ้ง (大定乐), ชั่งหยวน (上元乐), เชิ่งโชว (圣寿乐) และกวงเชิ่ง (光圣

乐) รวมทั้งหมดแปดบทเพลง การแสดงที่เปVนสัญลักษณ)ของการแสดงแบบนั่งและแบบยืนคือการแสดงบท

เพลงพ่ัวเจิ้น ซึ่งบทเพลงพ่ัวเจิ้น เดิมทีเปVนเพลงท่ีใชMในกองทัพทหาร หลังจากท่ีจักรพรรดิถังไทWจงข้ึนครองราชย) 

ไดMจัดการและออกแบบดนตรีและนาฏศิลป6ในราชสำนักดMวยพระองค)เอง นำทำนองเพลงกุยจือมาผสมผสานกับ

ทำนองเพลงที่มีอยูWดั้งเดิม ซึ่งใหMเสียงสัมผัสที่ดังกังวาน มีเสนWห)และสรMางความฮึกเหิมไดM เพิ่มเติมการบรรเลง

ของวงดนตรีขนาดใหญWในราชสำนัก โดยเสียงของกลองจะตMองดังสะนั่นสะทMานฟyา เสียงดังกังวานไกลไปกวWา

รMอยลี้ หุบเขาสะเทือน เปลWงพลังอำนาจอันยิ่งใหญWและนWาเกรงขาม ใหMความรูMสึกเหมือนกับบรรยากาศใน

สมรภูมิรบ เหมือนครั้งที่จักรพรรดิถังไทWจงไมWยอมศิโรราบตWอการรบในครั้งนั้น จึงกลายมาเปVนสัญลักษณ)สำคัญ

ของความเจริญรุWงเรืองในสมัยราชวงศ)ถัง ตลอดยุคราชวงศ)ถังมีแตWความเจริญขึ้น ไมWเสื่อมโทรมลง อีกทั้งยัง

แสดงอานุภาพและช่ือเสียงของราชวงศ)ถังใหMเล่ืองลือไกลไปนอกแควMน 

 

ภาพที่ 1 ภาพการแสดงแบบนั่ง (坐部伎) 

ที่มา : http://blog.udn.com/OrientExpress/110899361 
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ภาพที่ 2 ภาพการแสดงแบบยืน (立部伎) 

ที่มา : http://blog.udn.com/OrientExpress/111324251 

3. สถาบันดนตรีของราชสำนักในสมัยราชวงศ)ถัง  

สถาบันดนตรีของราชสำนักในสมัยราชวงศ)ถังที่สืบทอดตWอกันมามีทั้ง 3 สถาบันหลัก ไดMแกW สถาบัน

วัดไทWฉาง (太常寺), สถาบันเจียวฟาง (教坊) และสถาบันสวนลูกแพร) (梨园) ตามบันทึกในหนังสือ

ถังใหมW (新唐书) สถาบันวัดไทWฉางจะเปVนผูMควบคุมดูแลพระราชพิธีสำคัญ ๆ การสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ

และเทพเจMา สถาบันเจียวฟาง เริ่มแรกเปVนสถาบันฝ�กผูMหญิงในราชสำนัก แตWมาเริ่มเปVนสถาบันดูแลดMานดนตรี

เมื่อยุคของจักรพรรดิถังเสวียนจง สถาบันสวนลูกแพร)เปVนสถาบันฝ�กซMอมนักดนตรีของราชสำนักในสมัย

ราชวงศ)ถังที่ดีที่สุด เดิมทีสวนลูกแพร)นี้เปVนสวนผลไมMตMองหMาม เมื่อถึงสมัยของจักรพรรดิถังเสวียนจง พระองค)

ทรงโปรดดนตรีมาก ๆ จึงไดMเลือกอัจฉริยะทางดนตรีสามรMอยคนมาฝ�กซMอมกันในสวนลูกแพร) สถาบันสวนลูก

แพร)คWอย ๆ กลายมาเปVนศูนย)รวบรวมดนตรี นาฏศิลป6 ละครโอเปรWาในที่เดียว จักรพรรดิถังเสวียนจงรับ

ตำแหนWงเปVนผูMอำนวยการสถาบันนี้ดMวยพระองค)เอง และกWอตั้งสถาบันสวนลูกแพร)แหWงนี้ขึ้นมา นักประพันธ)ที่มี

ชื่อเสียงในขณะนั้นอยWางเฮWอจือจาง (He Zhizhang,贺知章 : 659-744) หล่ีไป| (Li Bai, 李白 : 701-

762) ก็เคยมาประพันธ)ผลงานใหMกับสถาบันสวนลูกแพร)แหWงนี้ดMวย สWวนอาจารย)ทางดนตรีที่มีชื่อเสียงอยWาง

เหลยหWายชิง (Lei Haiqing, 雷海青 : 696-756) ก็ไดMมาดูแลการฝ�กซMอมการแสดงรำดาบใหMราชสำนัก

ดMวย จากการพึ่งพาบุคคลที่มีความสามารถอยWางเหนือชั้น ทำใหMสถาบันสวนลูกแพร)สรMางคนรุWนหลังที่เปVน

อัจฉริยะไวMมากมาย จึงทำใหMดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักของราชวงศ)ถังไตWเตMาจนถึงจุดสูงสุดเปVนประวัติการณ) 

ลูกศิษย)ในสถาบันสวนลูกแพร)แบWงออกเปVนสWวนของการแสดงแบบนั่ง สWวนของแบบการแสดงแบบยืน สWวนของ

การแสดงขนาดเล็ก และสWวนของผูMชายผูMหญิง โดยทั่วไปการแสดงแบบนั่งจะเปVนนักแสดงที่มีทักษะระดับสูง 

นักดนตรีจะบรรเลงดนตรีบนพระที่นั่ง มักจะใชMเครื่องดนตรีที่ทำมาจากไมMไผWคุณภาพดีในการบรรเลง สWวนการ

แสดงแบบยืนจะเปVนแสดงระดับทั่วไป นักดนตรีจะบรรเลงดนตรีอยูWดMานนอกพระที่นั่ง บรรเลงดMวยกลองและ
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ฆMองเปVนหลัก แผนกฝ�าปูy (法部) เปVนแผนกหนึ่งที่มีความสำคัญมากในสถาบันสวนลูกแพร) บทเพลงที่มี

ชื่อเสียงมากที่สุดคือ ระบำอาภรณ)ขนนก องค)ประกอบทางดนตรีนั้นมักจะรวบรวมเพลง ดนตรี การแสดง

เอาไวMในที่เดียว โครงสรMางคWอนขMางซับซMอน การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกเปVนองค)ประกอบทางดนตรีของฝ�าปูy 

และยังเปVนสัญลักษณ)แทนระดับทางศิลปะระดับสูงท่ีสุดของดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักในสมัยราชวงศ)ถัง ซ่ึง

ในชุดการแสดงนี้แบWงออกเปVน เพลงระบำอาภรณ)ขนนก บทเพลงระบำอาภรณ)ขนนก และการแสดงระบำ

อาภรณ)ขนนก บทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกในสมัยจักรพรรดิถังเสวียนจงมีการผสมผสานเพลงซีเหลียงเขMาไป

ดMวย เปVนการรวมกันระหวWางดนตรีราชสำนัก ดนตรีเขตตะวันตกและดนตรีทางพระพุทธศาสนา หลากหลาย

รูปแบบรวบรวมเอาไวMในเพลงเดียว เครื่องดนตรีที่ใชMหลัก ๆ คือ ขลุWยเซียว, กูWเจิง, ขลุWยขวาง, พิณจีน, แคนจีน, 

ผีผา และกูWฉิน จะบรรเลงเด่ียวทีละเครื่อง หรือบรรเลงพรMอมกันก็ไดM ไป|จวีอี้เคยบรรยายถึงการบรรเลงดนตรีไวM

วWา เร่ิมจากบรรเลงเพลงสWาน 6 จบ จากน้ันคWอย ๆ บรรเลงเพลงจงซว่ีชMา ๆ ท้ังหมด 18 จบ และเพลงรว่ีพ่ัว ท่ีมี

จังหวะรวดเร็วขึ้น ๆ ลง ๆ ทั้งหมด 12 จบ รวมกันเปVน 36 จบ บทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกถูกยกยWองใหMเปVน

เพลงแหWงสวรรค) พอจะเห็นไดMวWามีความวิจิตรและงดงาม  

ชือหมิง ลี ชาง และ ลิน ฟรีเดอลิคสัน (2016) เขียนหนังสือเรื่อง “นาฏศิลป6จีน” (Chinese Dance) 

กลWาวถึงนาฏศิลป6ในราชวงศ)ถังวWา เมื่อการปกครองและสภาพบMานเมืองของราชวงศ)ถังเริ่มมีเสถียรภาพและ

ความเขMมแข็งขึ้นในชWวงกลางยุคของราชวงศ) สWงผลใหMดนตรีและนาฏศิลป6เจริญรุWงเรืองขึ้นและเปVนที่แพรWหลาย

ไปทั่วทั้งบริเวณในอาณาจักร คาบสมุทรเกาหลี รวมไปถึงยังเปVนที่ชื่นชอบของชาติตะวันตกอีกดMวย แมMกระท่ัง

จักรวรรดิโรมันที่หWางไกลยังคMนพบบันทึกเกี่ยวกับนาฏศิลป6ของจีน โดยเผยแพรWผWานเสMนทางสายไหม ผูMที่มี

อิทธิพลตWอนาฏศิลป6ของจีนในราชวงศ)ถังที ่สำคัญ คือ จักรพรรดิถังไทWจง และจักพรรดิถังเสวียนจง 

ศิลปะการแสดงนาฏศิลป6ในยุคสมัยนี้แบWงออกไดMเปVน 3 ลักษณะ 1.) การแสดงที่แข็งแกรWงและมีพลัง หรือการ

แสดงศิลปะการตWอสูM การแสดงที่สำคัญมีชื่อวWา “ทหารมMาของเจMาชายฉิน” (Prince Qin’s Cavalry) เปVนการ

แสดงที่สรMางขึ้นโดยจักรพรรดิถังไทWจง เพื่อฝ�กใหMทหารในกองทัพในระหวWางชWวงที่อาณาจักรอยูWในภาวะสันติ ไมW

มีสงคราม และเพื่อไมWใหMทหารไรMการฝ�กฝนจนไรMประสิทธิภาพเมื่อเกิดสงคราม 2.) การแสดงที่อWอนชMอยและ

งดงาม หรือการแสดงแหWงวัฒนธรรม เปVนการแสดงที่จะใชMอุปกรณ)ประกอบการแสดง เชWน พัด แขนเสื้อที่ตัด

เย็บจากผMาขาวบางขนาดยาว ริบบิ้นและอื่น ๆ ซึ่งมีกระบวนการฝ�กที่แตกตWางกับการแสดงศิลปะการตWอสูMโดย

สิ้นเชิง 3.) การแสดงหู เปVนการแสดงที่ไดMรับอิทธิพลมาจากกลุWมชาติพันธุ) คือ ชนเผWาหู โดยผูMแสดงเปVนผูMชาย

และจะสวมขนสัตว)ไวMบนหนMาขณะทำการแสดง 
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หลิว เหยW (2016) เขียนบทความเรื่อง “อภิปรายลักษณะพิเศษจำเพาะดMานศิลปะเครื่องแตWงกายและ

เคร่ืองประดับของดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักของจีน ในสมัยราชวงศ)ถังเชิงลึก” (浅谈唐代宫廷乐

舞服饰的艺术特征) กลWาวถึงประวัติและความเปVนมาของเครื่องแตWงกายและเครื่องประดับของ

ดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักในสมัยราชวงศ)ถังไวMวWา ราชวงศ)ถังเปVนยุคหนึ่งในประวัติศาสตร)ที่รุWงเรืองของ

เครื่องแตWงกาย นอกจากนี้ยังเปVนชWวงเวลาที่ทั้งเครื่องแตWงกายและดนตรีนาฏศิลป6เจริญรุWงเรืองจนถึงจุดสูงสุด มี

การแลกเปลี ่ยนทางวัฒนธรรมระหวWางจีนและตWางประเทศ จนกลายเปVนลักษณะพิเศษจำเพาะของการ

แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในสมัยราชวงศ)ถัง ลักษณะของเครื่องแตWงกายในสมัยนั้นมีความสวยงาม เปVน

ธรรมชาติ และสดใสราวกับคนวัยหนุWมสาว ดังนั้นจุดเดWนของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมก็คือ ความสดใส 

ความโดดเดWน ในบทความนี้จะอภิปรายเชิงลึกในเรื่องของลักษณะพิเศษจำเพาะดMานศิลปะเครื่องแตWงกายและ

เครื่องประดับของดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักของจีน ในสมัยราชวงศ)ถัง อันไดMแกW 3 ดMานตWอไปนี้ 1. เครื่อง

แตWงกายของดนตรีและนาฏศิลป6ดั้งเดิมที่เกิดขึ้นในราชวงศ)ถัง 2. เครื่องแตWงกายของบทเพลงซี เหลียง : การ

เปVนอันหน่ึงอันเดียวกันของชาติพันธุ)หูและฮ่ัน 3. เคร่ืองแตWงกายของดนตรีและนาฏศิลป6ชาติพันธุ)ท่ัวทุกสารทิศ 

ศาสตราจารย)หวา เหมย เคยกลWาวในภาควิชา “วัฒนธรรมเครื่องแตWงกายของมนุษย)” ไวMวWา “มนุษย)

ไมWไดMมีการจำกัดที่จะรับเอาแกWนที่สำคัญของวัฒนธรรมตWางถิ่นเขMามา แตWในเวลาเดียวกันก็ยังไมWไดMทิ้งวัฒนธรรม

ที่สืบทอดตWอกันมาทั้งหมดเสียทีเดียว ดMวยเหตุน้ีจึงทำใหMราชวงศ)ถังสรMางสิ่งตWาง ๆ ที่ผสมผสานกับวัฒนธรรม

ดMานนอกไดM โดยที ่ก็ยังไมWสูญเสียความดั ้งเดิมของรูปแบบและเอกลักษณ)ไปทWามกลางอาณาจักรตWาง ๆ 

มากมาย” เครื่องแตWงกายและเครื่องประดับของดนตรีและนาฏศิลป6ในสมัยราชวงศ)ถังกลายเปVนสาขาหนึ่งของ

ภาควิชาเครื่องแตWงกายและเครื่องประดับในประเทศจีน ไมWเพียงแตWสะทMอนใหMเห็นถึงการสืบสานทางวัฒนธรรม

เครื่องแตWงกายของจีนและลักษณะพิเศษของยุคสมัยในการพัฒนา อีกทั้งยังสามารถเห็นถึงวิถีของดนตรีและ

นาฏศิลป6ท่ีไดMรับการพัฒนา รุWงเรือง และเส่ือมโทรมในสมัยราชวงศ)ถังไดMอีกดMวย 

หลังจากที่ราชวงศ)สุยของจีนรวมกันเปVนหน่ึงเดียวแลMว จึงกลายมาเปVนศูนย)รวมในการจัดการดูแล

ความรุWงเรืองของเพลงชิงชัง ตั้งแตWสมัยเวWยจิ้นเปVนตMนมา และการสืบทอดดนตรีและนาฏศิลป6จากชาติพันธุ)  

ตWาง ๆ และตWางประเทศเขMามาในแควMน สมัยยุคหนานเป�ย ซึ่งเดิมมีทั้งหมดเจ็ดบทเพลง และหลังจากนั้นก็ไดM

เพิ่มมาเปVนเกMาบทเพลง ชWวงราชวงศ)ถังตอนตMนไดMเจริญรอยตามแบบแผนของราชวงศ)สุย ซึ่งไดMเพิ่มจากเกMาบท

เพลง มาเปVนบทเพลงทั้งสิบ ดังนั้นจึงถือกำเนิด “บทเพลงทั้งสิบ” ขึ้นมา ไดMแกW เพลงเยี่ยน, เพลงชิงชัง,             

เพลงซีเหลียง, เพลงเทียนจู{, เพลงเกาล่ี, เพลงกุยจือ, เพลงอันก๋ัว, เพลงชูเลย, เพลงคังกั๋ว, เพลงเกาชัง โดยใน
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บทความบทนี้จะนำบทเพลงทั้งสิบมาแบWงออกเปVน 3 สWวนดMวยกัน เพื่อบรรยายถึงลักษณะพิเศษจำเพาะดMาน

ศิลปะของเครื่องแตWงกายและเครื่องประดับ โดยแบWงเปVน 1. ดนตรีและนาฏศิลป6ดั้งเดิมในสมัยราชวงศ)ถัง ผWาน

เพลงเยี่ยนและเพลงชิงชัง 2. บทเพลงซีเหลียง : การเปVนอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติพันธุ)หูและฮั่น และ3. การ

แสดงของชาติพันธุ)ตWาง ๆ ท่ัวทุกสารทิศในสมัยราชวงศ)ถัง 

1. เคร่ืองแตWงกายของดนตรีและนาฏศิลป6ด้ังเดิมท่ีเกิดข้ึนในราชวงศ)ถัง 

เพลงเยี่ยนและเพลงชิงชังทั้งสองบทเพลงนี้ลMวนเปVนดนตรีและนาฏศิลป6ดั้งเดิมที่เกิดขึ้นในราชวงศ)ถัง

ทั้งสิ้น เพลงชิงชังเปVนดนตรีและนาฏศิลป6ที่สืบทอดตWอกันมาของชาติพันธุ)จีนโบราณ เรียกอีกชื่อหนึ่งวWา “เสียง

ที่แทMจริงของจีนโบราณ” (华夏正声) ลักษณะของเครื่องแตWงกายและเครื่องประดับมีความเหมือนกัน 

เนื่องมาจากการถWายทอดลักษณะที่สืบทอดตWอกันมาใหMแกWคนรุWนหลังและการแผWขยายออกไป สWวนเพลงเยี่ยน 

เปVนเพลงใหมWในสมัยราชวงศ)ถัง เปVนเพราะความตMองการของผูMปกครองในการสรMางสรรค)ผลงานใหมW ๆ ใหMแกW

ดนตรีและนาฏศิลป6 ดังนั้นเครื่องแตWงกายและเครื่องประดับของเพลงเยี่ยนเปVนการผสมผสานกันระหวWางความ

เปVนราชวงศ)ถังด้ังเดิม และความเปVนสมัยใหมWของเคร่ืองกายตามประเพณีนิยม  

เครื่องแตWงกายของเพลงเยี่ยนมักจะใสWเสื้อคลุมยาวแบบจีนคูWกับกางเกงแบบเดียวกับที่สวมใสWในราช

สำนัก สWวนเพลงชิงชังจะสวมทWอนบนเปVนเสื้อนวมขนาดสั้นกับกระโปรงยาวเปVนทWอนลWาง ถMาหากเปรียบเทียบ

ลักษณะเครื่องแตWงกายของทั้งสองการแสดงนี้ จะพบวWาทั้งสองการแสดงเดิมถือกำเนิดในสมัยราชวงศ)ถัง แตW

ลักษณะของเครื่องแตWงกายและเครื่องประดับกลับมีความแตกตWางกันคWอนขMางมาก นอกจากนี้เครื่องแตWงกาย

สำหรับนักดนตรีในการแสดงเพลงชิงชังยังคงเปVนที่ถกเถียงกัน ตามเอกสารทางประวัติศาสตร)ในบันทึกกลWาววWา 

ลักษณะของเครื ่องแตWงกายจะสวมใสWชุดคู WเจWอ (袴褶) กับหมวกผิงจิ ่น (平巾) แตWหลังจากทำการ

เปรียบเทียบกับภาพวาดบนกำแพงในสมัยราชวงศ)ถังแลMว ปรากฏวWาเครื่องแตWงกายของนักดนตรีในสมัย

ราชวงศ)ถังไมWไดMมีลักษณะเปVนชุดคูWเจWอทั้งหมด เพราะชุดที่สวมใสWในการเตMนมีลักษณะเปVนชุดกระโปรง จาก

ลักษณะรายละเอียดเครื่องแตWงกายของการเตMนปรากฏการแบWงแยกที่แนWนอน เกิดจากสาเหตุดังตWอไปนี้ 1. 

เนื้อหาของการแสดงเปVนตัวกำหนดรูปแบบทั้งหมดของเครื่องแตWงกายและเครื่องประดับ 2. การเตMนในเพลง

เยี่ยน เปVนการเตMนสำหรับผูMชาย สWวนการเตMนเพลงชิงชังเปVนของผูMหญิง ดังนั้นการจับคูWเครื่องแตWงกายและ

เครื่องประดับจึงไมWเหมือนกัน 3. เพลงชิงชัง เปVนเพลงที่มีการสืบทอดตWอกันมาอยWางตWอเนื่อง ลักษณะของ

เครื่องแตWงกายจึงเปVนการผสมผสานกันระหวWางรูปแบบเครื่องกายที่สืบทอดตWอกันมาเขMากับความเปVนราชวงศ)
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ถัง สWวนเพลงเยี่ยนเปVนการแสดงที่สรMางสรรค)ขึ้นใหมWในสมัยราชวงศ)ถัง ดังนั้นรูปแบบของเคร่ืองแตWงกายในการ

แสดงและเคร่ืองแตWงกายในสมัยน้ันจึงมีความเหมือนกัน  

 

ภาพที่ 3 ลักษณะเครื่องแต]งกายของชุดคู]เจ]อ (袴褶) ในสมัยราชวงศfถัง 

ที่มา : https://wemp.app/posts/e16fb70b-6fd8-4c97-9488-47ff72e5f46e 

 

ภาพที่ 4 ลักษณะเครื่องแต]งกายของชุดกระโปรงแบบจีน (裙襦大袖) ในสมัยราชวงศfถัง 

ที่มา : https://wemp.app/posts/e16fb70b-6fd8-4c97-9488-47ff72e5f46e 

 
ภาพที่ 5 ลักษณะของหมวกผิงจิ่น (平巾) ในสมัยราชวงศfถัง 

ที่มา : https://baike.baidu.com/item/平巾帻/8509235 

สมัยราชวงศ)ถังเปVนชWวงเวลาที่มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวWางจีนและตWางประเทศที่สำคัญใน

ประวัติศาสตร) สWงผลใหMเคร่ืองแตWงกายและเคร่ืองประดับไดMรับอิทธิพลมาจากชาติพันธุ)และประเทศอ่ืน ๆ ดังน้ัน
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ลักษณะของเครื่องแตWงกายและเครื่องประดับเดิมทีจึงไมWใชWรูปแบบจีนโบราณที่สืบทอดตWอกันมา แตWเกิดจาก

หลากหลายวัฒนธรรมประกอบรวมกัน เพลงเย่ียนและเพลงชิงชังเปVนการแสดงท่ีเกิดข้ึนในสมัยราชวงศ)ถัง แตWมี

ลักษณะของเครื่องแตWงกายที่ไมWเหมือนกัน จุดที่เหมือนกันจุดเดียวเลยก็คือ ลักษณะโดยพื้นฐานของเครื่องแตWง

กายที่มาจากรูปแบบเครื่องแตWงกายตามประเพณีนิยม กลWาวโดยสรุป ถึงแมMวWาลักษณะของเครื่องแตWงกายและ

เครื่องประดับของทั้งสองการแสดงจะมีความแตกตWางกัน แตWในอีกมุมหนึ่งกลับสะทMอนใหMเห็นวWาวัฒนธรรม

เคร่ืองแตWงกายของการแสดงเย่ียนในราชวงศ)ถังมีตMนกำเนิดมาจากสWวนประกอบอันหลากหลาย 

2. เคร่ืองแตWงกายของบทเพลงซีเหลียง : การเปVนอันหน่ึงอันเดียวกันของชาติพันธุ)หูและฮ่ัน 

“ซีเหลียง” อยูWในชWวงหลังจากยุคฮั่น-เวWย เปVนสถานที่อำนาจทางการเมืองหนึ่งของชาติพันธุ)ฮั่นที่มีการ

คุมเชิงกันระหวWางดMานตะวันตกเฉียงเหนือของแควMนกานซูWและบริเวณตงจิ้น เขตรอยตะเข็บแมWน้ำเหอซีของ

เสMนทางสายไหมในยุคโบราณ ในชWวงนั้นเปVนเขตที่มีการยึดครองของหลากหลายชาติพันธุ) ไดMแกW ซงหนู (匈

奴), เซียนเปย (鲜卑), ตี (氐), เจี๋ย (羯), เชียง (羌) เปVนตMน ตามอิทธิพลของป~จจัยที่หลากหลาย เชWน 

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร)และการเมืองของซีเหลียง ทำใหMเครื่องแตWงกายของบทเพลงซีเหลียงยังคงรักษาความเปVน

จุดเดWนดั้งเดิมของตนเองเอาไวMไดM ปรากฏใหMเห็นแนวโนMมของรูปแบบเครื่องแตWงกาย 2 ประเภท ไดMแกW 1. 

รูปแบบเครื่องแตWงกายและเครื่องประดับแบบดั้งเดิม 2. รูปแบบเครื่องกายของชาติพันธุ)ตWาง ๆ ในเขตตะวันตก

ที่สะทMอนความเปVนเครื่องแตWงกายแบบซีเหลียง แตWเอกสารราชการเกี่ยวกับบันทึกเครื่องแตWงกายของการแสดง

ซีเหลียงคWอนขMางพบไดMนMอยมาก การแสดงแบWงออกเปVน ฟ~งอูW (方舞) และ ไป|อูW (白舞) แตWแบบแผนและ

เคร่ืองแตWงกายของการแสดงไป|อูWไดMถูกทำลายไปเรียบรMอยแลMว 

เครื่องแตWงกายและเคร่ืองประดับของการแสดงบทเพลงซีเหลียง เนื่องดMวยสภาพทางภูมิศาสตร)และ

ป~จจัยอื่น ๆ สWงผลใหMเกิดเปVนรูปแบบของเครื่องแตWงกายและเครื่องประดับ จากการคMนควMาลักษณะพื้นฐานของ

เครื่องแตWงกายและเครื่องประดับที่ใชMในการแสดงบทเพลงซีเหลียงพบวWามีลักษณะทWอนบนเปVนเสื้อคลุม ทWอน

ลWางเปVนกางเกงแบบที่สวมใสWในราชสำนัก ถึงแมMวWาการแตWงกายของทั้งนักดนตรีและนักเตMนในการแสดงนี้จะมี

ลักษณะที่เหมือนกัน แตWรายละเอียดและการจับคูWเครื่องแตWงกายนั้นมีความแตกตWางกันที่คWอนขMางมาก ลักษณะ

เครื่องแตWงกายของนักดนตรีจะมีความสอดคลMองกับเครื่องแตWงกายแบบชุดคูWเจWอและหมวกผิงจิ่นในสมัยหนาน

เป�ย และเม่ือผWานการคMนควMาอยWางถ่ีถMวนแลMวพบวWาในสWวนของทWอนลWางท่ีเปVนกางเกงจะมีลักษณะเปVนกางเกงขา

บานกวWา สWวนความแตกตWางของนักเตMน ตWางกันตรงท่ีเปVนเสื้อผMาสำหรับผูMหญิง ลักษณะของชุดคูWเจWอจะมีความ
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เปVนผูMหญิง รายละเอียดของเครื่องประดับศีรษะ คือ ป�²นป~กผมหยกและจอนผมปลอม หากเปรียบเทียบกับ

ลักษณะของชุดคูWเจWอแบบผูMหญิงในสมัยเป�ย พบวWาท้ังสองยุคน้ีมีการประดับผมดMวยจอนผมปลอมเชWนเดียวกัน 

เครื่องแตWงกายและเครื่องประดับของการแสดงบทเพลงซีเหลียงไมWเพียงแตWเปVนการสืบสานตWอมาจาก

ลักษณะของชุดคูWเจWอของชาติพันธุ)หูในสมัยเป�ย แตWยังมีการผสมผสานระหวWางรูปแบบเครื่องแตWงกายและ

เครื่องประดับของชาติพันธุ)ฮั่นในสมัยราชวงศ)ถังดMวย เชWน การมวยผม และแขนเสื้อทิ้งชายยาวที่มีสีสันสดใส 

แสดงใหMเห็นถึงลักษณะเดWนของการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ)ฮ่ันและหู  

3. เคร่ืองแตWงกายของดนตรีและนาฏศิลป6ชาติพันธุ)ท่ัวทุกสารทิศ 

ในชWวงยุคเวWยจิ้นหนานเป�ย ดMวยความไมWมั่นคงทางสังคม อำนาจทางการเมืองที่เปลี่ยนไปอยWางมาก 

และอีกหลาย ๆ ป~จจัย สWงผลใหMเกิดการอพยพครั้งใหญWของชาติพันธุ)ตWาง ๆ ชาติพันธุ)ตWาง ๆ ไดMมีการรับเอาและ

ผสมผสานวัฒนธรรมภายใตMส่ิงแวดลMอมท่ีอาศัยอยูW ดังน้ันวัฒนธรรมของดนตรีและนาฏศิลป6ของชาติพันธุ)ตWาง ๆ 

จึงมีลักษณะที่คลMายคลึงกัน เมื่อครั้งที่ราชวงศ)สุยกลับมาเปVนเอกภาพแลMว วัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป6ก็ไดMมี

การปรับปรุงและจัดขึ้นใหมW ไดMแกW บทเพลงทั้งเจ็ด ตWอมาเมื่อถึงสมัยราชวงศ)ถัง ยุคของจักรพรรดิถังไทWจงไดMมี

การเพ่ิมจนกลายเปVน บทเพลงท้ังสิบ ทWามกลางวัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป6ของชาติพันธุ)ตWาง ๆ มีหMาบทเพลง

ที่เปVนเพลงซีหรงหู (西戎胡乐) ไดMแกW เพลงกุยจือ, เพลงอันกั๋ว, เพลงชูเลย, เพลงคังกั๋ว และเพลงเกาชัง 

และอีกสองบทเพลงที่เปVนของตงอี๋ (东夷)และหนานมั่น (南蛮) ไดMแกW เพลงเกาลี่ และเพลงเทียนจู{ บท

เพลงท้ังสิบน้ีเปVนดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนัก ในสมัยราชวงศ)ถัง มักจะใชMในพระราชพิธีสำคัญ ๆ  

ดนตรีของชาติพันธุ)ตWาง ๆ ไมWไดMเปVนการแสดงดั้งเดิมในสมัยราชวงศ)ถังทั้งหมด ลักษณะของเครื่องแตWง

กายและเครื่องประดับลMวนเปVนลักษณะดั้งเดิมที่มีอยูWแลMว แตWเมื่อผWานการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมก็ทำใหMเกิด

เปVนรูปแบบใหมWขึ้นมา สามารถแบWงดนตรีและนาฏศิลป6ของชาติพันธุ)ตWาง ๆ นี้จากภูมิภาคไดM ไดMแกW เขตซีหรง, 

เขตตงอี๋และเขตหนานมั่น จากการคMนควMา สีสันและวัตถุดิบสิ่งทอของเครื่องแตWงกายนักดนตรีในการแสดงซี 

หรงหู จะมีความใกลMเคียงกับประเทศเพื่อนบMาน มีความเชื่อมโยงกัน ในขณะเดียวกันพบวWา ไมWวWาจะเปVนเพลงซี 

หรงหูหรือเพลงเกาลี่ของเขตตงอี๋ และเพลงเทียนจู{ของเขตหนานมั่น สีสันเครื่องแตWงกายและเครื่องประดับของ

นักดนตรีและนักเตMนมีลักษณะที่เหมือนกัน เพียงแตWใชMสีแดงและสีเหลืองเปVนตัวแบWง เมื่อเปรียบเทียบจะพบวWา 

ไมWเพียงสีสันของเครื่องแตWงกายเทWานั้นที่จะมีความเปVนหนึ่งเดียวกัน ป~จจัยสำคัญของเครื่องแตWงกายก็มีความ

เปVนหนึ่งเดียวกัน ซึ่งมีไมWกี่ประเด็นดังนี้ 1. ในเรื่องของรูปแบบ นักแสดงจะสวมกางเกงคูWหนู (袴奴) และเส้ือ

บุนวม กับบูธ หรือชุดกระโปรงและสวมกางเกง พรMอมสายรัด สWวนนักดนตรีจะแบWงออกเปVนหมวกผMาไหมสีดำคูW
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กับเสื้อคลุมและกางเกง หรือกระโปรงก็ไดM หรือเสื้อคลุมแขนเสื้อขนาดใหญWและกางเกงแบบใสWในราชสำนักท่ี

ปลายขาบาน 2. ในเรื่องของวัตถุดิบสิ่งทอที่ใชMในการตัดเย็บเครื่องแตWงกาย จะใชMเสMนไหมขนาดใหญW ผMานวม

เปVนหลัก ลวดลายหลัก ๆ บนเครื่องแตWงกายก็จะมีลวดลายสัตว)ที่รMอยดMวยไขWมุก ลายเสือดาว ลายภูเขาและ

กMอนเมฆ ลายสวนดอกไมM และอื่น ๆ โดยสรุปจะพบไดMวWา ความแตกตWางของเครื่องแตWงกายในการแสดงตWาง ๆ 

ลMวนมาจากความแตกตWางของรูปแบบในการแสดง เครื่องแตWงกายของนักเตMนจะมีรายละเอียดที่ประณีต

มากกวWาเคร่ืองแตWงกายของนักดนตรี  

 
ภาพที่ 6 ลักษณะของกางเกงคู]หนู (袴奴) ในสมัยราชวงศfถัง 

ที่มา : https://www.pinterest.com/miyo187/traditional-dress/ 

4. สรุป 

ศิลปะไมWมีขอบเขต ถึงแมMวWาภาษาจะสามารถกีดขวางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไดM แตWดนตรีและ

นาฏศิลป6ไมWมีอะไรสามารถขวางกั้นไดM เพียงแตWมีความเขMาใจในการรับชมและชื่นชมเทWานั้น ก็สามารถที่จะเปVน

หนึ่งเดียวกับวัฒนธรรมนั้น ๆ ไดM ดนตรีและนาฏศิลป6ในสมัยราชวงศ)ถังลMวนเปVนชWวงที่เจริญรุWงเรืองที่สุดใน

ประวัติศาสตร) อีกทั้งยังสรMางปรากฏการณ)ความเจริญในดMานอื่น ๆ อีกมากมาย เปVนเพราะมีการรับเอา

วัฒนธรรมจากตWางถิ่นเขMามาผสมผสานกับวัฒนธรรมเดิมของตน นอกจากวัฒนธรรมจากตWางถิ่นจะหลั่งไหลเขMา

มาในชWวงราชวงศ)ถังแลMว ยังสWงผลใหMเกิดแบบแผน รูปแบบ วิธีในการสวมใสWเครื่องแตWงกายและเครื่องประดับ

ใหมW ๆ จำนวนมาก เปVนการเพิ่มความละเอียดและสวยงามของวัฒนธรรมเครื่องแตWงกายและเครื่องประดับ

ใหMกับสมัยราชวงศ)ถัง 

จู อ๋ีเสวียน (2017) เขียนบทความเรื่อง “ลักษณะเดWนของศิลปะทางดMานดนตรีและนาฏศิลป6ในราช

สำนักของจีน สมัยราชวงศ)ถัง (谈唐代宫廷乐舞的艺术特点)” กลWาวถึงประวัติและความ
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เปVนมาของดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนสมัยราชวงศ)ถังวWา ราชวงศ)ถังเปVนรัชสมัยของสังคมศักดินาท่ี

ไดMรับการพัฒนาจนเจริญรุWงเรืองถึงจุดสูงสุด การแสดงในราชสำนักสมัยราชวงศ)ถังมีความสุขุมและล้ำคWา มี

ความสงWางามและยิ่งใหญW ไมWวWาจะเปVนทักษะในการเคลื่อนไหวและลักษณะเดWนของรูปแบบทางดนตรีและ

นาฏศิลป6 ลMวนแตWแสดงถึงความเปลWงประกายและงดงาม ดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักสมัยราชวงศ)ถังมักส่ือถึง

งานพระราชพิธีตWาง ๆ เชWน การเซWนไหวMบรรพบุรุษ การสWงเครื่องบรรณาการ งานเฉลิมฉลองในราชสำนัก และ

การแสดงทั่ว ๆ ไปที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน เปVนตMน เมื่อเทียบกับการแสดงพื้นเมือง ดนตรีและนาฏศิลป6ราช

สำนักไดMรับอิทธิพลความเปVนวัฒนธรรมมาอยWางชัดเจน กลWาวโดยสรุปคือ ดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักสมัย

ราชวงศ)ถังสามารถแบWงออกไดMเปVน การแสดงเสี่ยงเยี่ยน (享宴乐舞), การแสดงชิงชัง (清商乐舞), 

การแสดงสWาน เยวW ป�าย ซี่ (散乐百戏), การแสดงของชนกลุWมนMอยและเพลงหยWา (雅乐) เพลงชั้นสูงท่ี

ใชMในพระราชพิธี ลักษณะเดWนของศิลปะทางดMานดนตรีและนาฏศิลป6ในราชสำนักของจีนสมัยราชวงศ)ถัง มีดังน้ี 

1. ความหลากหลายของประเภท  

สมัยราชวงศ)ถัง ศิลปะทางดนตรีและนาฏศิลป6เจริญรุWงเรืองจนถึงจุดสูงสุด ในรัชสมัยของจักรพรรดิถัง 

เกาจู{ ไดMรับแบบแผนตWอมาจากราชวงศ)สุยและนำไปใชMกับบทเพลงทั้งเกMา อันไดMแกW เพลงชิงชัง, เพลงอันกั๋ว, 

เพลงซีเหลียง, เพลงกุยจือ, เพลงเกาล่ี, เพลงเหวินคัง, เพลงคังกั๋ว และเพลงชูเลย ในการครองราชย)ป^ที่สิบเอ็ด

ของจักรพรรดิถังไทWจงไดMทำการลบชื่อเกWาของบทเพลงทั้งเกMา ซึ่งเดิมมีชื่อวWา หลี่ป^§ (礼毕) ตWอมาในการ

ครองราชย)ป^ที่สิบสี่ของจักรพรรดิถังไทWจงไดMเรียงลำดับเพลงใหมW โดยเรียงใหMเพลงเยี่ยน เปVนเพลงลำดับที่หน่ึง 

และในการครองราชย)ป̂ที่สิบหกของจักรพรรดิถังไทWจงไดMเพิ่มบทเพลงมาอีก 1 บทเพลง ไดMแกW เพลงเกาชัง รวม

กลายเปVนบทเพลงทั้งสิบ ไดMแกW เพลงเยี่ยน, เพลงชิงชัง, เพลงซีเหลียง, เพลงเทียนจู{, เพลงเกาล่ี, เพลงกุยจือ, 

เพลงอันก๋ัว, เพลงชูเลย, เพลงคังก๋ัว, และเพลงเกาชัง  

รูปแบบการแสดงดนตรีและนาฏศิลป6ในสมัยราชวงศ)ถังไดMรับการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้น ในสมัยจักรพรรดิ

ถังเกาจงถือกำเนิดการแสดงแบบยืน (立部伎) หลังรัชศกอูW สมัยจักรพรรดิถังเกาจงไดMถือกำเนิดการแสดง

แบบนั่ง (坐部伎) ขึ้น ซึ่งการแสดงแบบนั่งและยืนถือเปVนขอบขWายขนาดใหญWของบทเพลงทั้งเกMา และบท

เพลงทั้งสิบ ใชMผูMแสดงจำนวนมาก หากกลWาวโดยเปรียบเทียบแลMว บทเพลงทั้งเกMาและบทเพลงทั้งสิบลMวน

อนุรักษ)รูปแบบเดิมของชาติพันธุ)และสถานท่ีตWาง ๆ สWวนการแสดงแบบน่ังและยืนน้ันไดMรับการสรMางสรรค)ข้ึนมา

ใหมW ท้ังดนตรีและนาฏศิลป6มีความสงWางาม ลำดับในการแสดงคือการแสดงแบบน่ังจะแสดงกWอน จากน้ันจึงเปVน

การแสดงแบบยืน  
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หากแบWงประเภทของดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนในสมัยราชวงศ)ถังตามรูปแบบ จะสามารถ

แบWงออกไดMเปVน การแสดงที ่จังหวะมีความรวดเร็ว ทWาทางของการเคลื ่อนไหวแข็งแรง แสดงถึงความมี

พละกำลัง เรียกวWา “การแสดงที่ทรงพลัง” (健舞) และการแสดงที่จังหวะมีความเชื่องชMา เรียกวWา “การ

แสดงที่อWอนชMอย” (软舞) การแสดงที่ทรงพลังและการแสดงที่อWอนชMอยมีขอบขWายที่ไมWใหญWมาก มีเพียงหน่ึง

สWวนคือ แสดงเดี่ยวและแสดงคูW แตWใชMทักษะในการแสดงคWอนขMางสูง เปVนการแสดงที่ผสมผสานระหวWางการ

แสดงของชาติพันธุ)ตWาง ๆ ท้ังจีนและตWางประเทศ การแสดงท่ีทรงพลังและการแสดงท่ีอWอนชMอยประกอบไปดMวย

รายการการแสดงจำนวนมาก การแสดงที่ทรงพลังมีทั้งหมด 11 รายการ การแสดงที่มีชื่อเสียงคือ การแสดงรำ

ดาบ (剑器舞) ซึ่งมาจากบทประพันธ)ของนักกวีที่ชื่อวWาตูMฝู� (Du Fu , 杜甫: 712-770) และการแสดงท่ี

อWอนชMอย ไดMแกW ลวี่เยา (绿腰) และชุนยิงจMวน (春莺啭) ซึ่งไดMรับอิทธิพลมาจากการแสดงในราชสำนัก

สมัยราชวงศ)ถัง  

2. การสรMางสรรค)เอกลักษณ)เฉพาะของการแสดง  

สมัยราชวงศ)ถัง เครื่องดนตรีที่ใชMในการแสดงมีจำนวนมาก ในบทเพลงเยี่ยนมีการใชMเครื่องดนตรีนMอย

ใหญWตWาง ๆ ประมาณ 50 กวWาชนิด ซึ่งในการแสดงดนตรีมักจะใชMผีผา, ผีผาหMาสาย, ฮาร)ปจีน หรือ พิณคงโห, 

ขลุWยขวาง, ขลุWยป̂§ล่ี, แคนจีน, กลองเจี๋ย, กรับจีน และเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ การบรรเลงดนตรีเปVนวง บทเพลง

ทั้งเกMาและบทเพลงทั้งสิบจะใชMวงดนตรีพื้นฐาน 3 แบบ ไดMแกW วงดนตรีชิงชัง, วงดนตรีกุยจือและวงดนตรีซี    

เหลียง เครื่องดนตรีที่ใชMประกอบการแสดงอื่น ๆ กับวงดนตรีทั้งสามประเภทนี้สWวนใหญWมีความใกลMเคียงกัน 

ตัวอยWางเชWน วงดนตรีกุยจือ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป�า ไดMแกW แคนจีน, ขลุWยขวาง, ขลุWยเซียว, ขลุWยตรง 

ขลุWยป^§ลี ่และหอยสังข) เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย ไดMแกW ผีผา, ผีผาหMาสายและพิณคงโห เครื่องดนตรี

ประเภทเครื่องตี ไดMแกW กลองเจี๋ย, กลองคลMองเอว, กลองโตถาน, กลองเหมาหยุน, กลองต{าลWา, กลองจีโหลว 

และฉาบทองแดง การบรรเลงของบทเพลงทั้งเกMาและบทเพลงทั้งสิบ เนื ่องจากเสียงสัมผัสของดนตรีไมW

เหมือนกัน ดังน้ันเวลาบรรเลงดนตรีจึงใหMทำนองท่ีไมWคWอยสอดคลMองกันนัก  

การแสดงที่มีชื่อเสียงที่สุดในสมัยราชวงศ)ถัง คือ การแสดงระบำอาภรณ)ขนนก ซึ่งการแสดงระบำ

อาภรณ)ขนนกถือเปVนการแสดงดนตรีและนาฏศิลป6ที่ยิ่งใหญW มีแบบแผนที่เครWงครัด นำไปสูWการเปลี่ยนแปลง

มากมาย เปVนการแสดงท่ีไดMรับการอนุรักษ)อยWางดีท่ีสุดในประวัติศาสตร)ของชาติจีน นักประพันธ)ท่ีโดWงดังในสมัย

ราชวงศ)ถังมีชื่อวWา ไป|จวีอี้ (Bai Juyi, 白居易: 722-846) ไดMพรรณนาเนื้อหาในบทกลอนระบำอาภรณ)ขน

นกขนาดยาวเอาไวMอยWางละเอียดครบถMวน เอกลักษณ)ของการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก คือ การรวมกันเปVน
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หนึ่งเดียวของอิทธิพลจากลัทธิขงจ่ือ และลัทธิเต{า บทเพลงประกอบการแสดงถูกประพันธ)โดยพระจักรพรรดิ

ของราชวงศ)ถัง ทWาเตMนไดMรับการสรMางสรรค)ขึ้นจากบทเพลง ในเวลานั้นใชMนักเตMนจำนวนมาก ซึ่งนักเตMนที่มี

ชื่อเสียงที่สุดคือ พระสนมหยาง การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกถือเปVนผลงานที่แทนความเปVนราชวงศ)ถัง และ

เปVนผลิตผลของการผสมผสานระหวWางดนตรีและนาฏศิลป6ของจีนและตWางประเทศ มีทั้งบทเพลงชิงชังของชาติ

พันธุ)ฮั่น ผสมเขMากับบทเพลงพราหมณ) (泼罗门曲) ของเขตตะวันตก รวมไปถึงแนวคิดของจักรพรรดิถัง 

เสวียนจง ที่มีความเลื่อมใสในลัทธิขงจ่ือ ลัทธิเต{า และพุทธศาสนา โดยนำทั้งสามสิ่งนี้มาประกอบใหMสอดคลMอง

กับการสรMางสรรค)การแสดงของพระองค)  

3. ความเปVนแบบฉบับของรูปแบบ  

หากพูดถึงลักษณะเดWนของรูปแบบดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักในสมัยราชวงศ)ถัง มีทั ้งความ

แข็งแกรWง และความอWอนโยน สองสิ่งนี้ถือเปVนแบบฉบับของรูปแบบดนตรีและนาฏศิลป6ราขสำนักสมัยราชวงศ)

ถัง ตั้งแตWโบราณจนถึงสมัยราชวงศ)ถัง ดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักผWานการคิดคMนและสรMางสรรค)มาเปVนระยะ

เวลานาน เปVนชWวงเวลาท่ีมีการพัฒนา อีกท้ังเปVนการแสดงโบราณท่ียังคงไวMซ่ึงสWวนสำคัญ ในป~จจุบันสถาบันการ

แสดงโบราณฮั่น-ถังของหนึ่งในสามสำนักใหญWของจีนเปVนป~จจัยสำคัญในการพัฒนาการแสดงโบราณตWาง ๆ 

ของจีน ดMวยรูปแบบที่แตกตWางกัน ทำใหMดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักของราชวงศ)ถังมีรูปแบบสองรูปแบบท่ี

แตกตWางกันอยWางสิ้นเชิง ไดMแกW การแสดงที่ทรงพลัง ซึ่งมีความแข็งแรง มีจังหวะที่เร็วและฮึกเหิม และการแสดง

ท่ีอWอนชMอย จะมีความงดงามและสูงสWง มีทWวงทำนองท่ีชMาแตWสงWางาม  

ในขณะเดียวกัน เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเมือง มีกำลังเขMมแข็งในการขับเคล่ือน

แควMนสมัยราชวงศ)ถังอยWางไมWหยุดยั้ง มีการดำเนินนโยบายตWางประเทศที่เป�ดกวMางมากขึ้น จนเกิดเปVนนโยบาย 

“กลMารับเอามา ปรับใชMใหMเขMากับตน” (大胆吸收，为我所用) เป�ดรับวัฒนธรรมอันดีของชาติพันธุ)

และประเทศอื่น ๆ เขMามาใชMอยWางแพรWหลาย ทำใหMดนตรีและศิลปะการแสดงในสมัยราชวงศ)ถังปรากฏใหMเห็น

ถึงความเจริญรุWงเรืองอยWางที่ไมWเคยมีมากWอน ถึงแมMจะรับเอาศิลปวัฒนธรรมตWาง ๆ เขMามามากมายแตWก็ไมWไดM

เพิกเฉยตWอการพิจารณา จะตMองพิจารณาจากรูปแบบดั้งเดิม ความเคยชินในชีวิตประจำวัน และความสนใจใน

การเลือกเขMาชมการแสดงดMวยตนเองของผูMคน ซึ่งสิ่งเหลWานี้เปVนประโยชน)ตWอการพัฒนากิจการดนตรีของคนใน

ป~จจุบันไดMอยWางมาก กลMาที่จะรับเอาวัฒนธรรมตWาง ๆ มาปรับใชMกับตนเอง เพื่อเนMนใหMเห็นวWาทุกสิ่งที่รับเอามา

น้ันลMวนเปVนส่ิงท่ีเหมาะกับตนเอง โดยผWานการคิดอยWางถ่ีถMวนแลMว 
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สรุป ความเด็ดขาดในสมัยราชวงศ)ถังที่วWา “รับเอาทุกอยWาง กลมกลืนเขMากับทุกอยWาง” (容纳一

切，融通一切) นำไปสูWการสรMางสรรค)วัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป6ที่เปVนทWวงทำนองของราชวงศ)ถัง

เอง ดMานตWาง ๆ ของดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักในสมัยราชวงศ)ถัง ไมWวWาจะเปVนประเภท เนื้อหา ทักษะ หรือ

รูปแบบเฉพาะลMวนเปVนการรวบรวมผูMคิดคMนและผูMสรMางสรรค)ในยุคกWอน ๆ  ในประวัติศาสตร)ดMานดนตรีและ

นาฏศิลป6ราชสำนักในสมัยราชวงศ)ถังไดMปรากฏใหMเห็นถึงความรุWงเรืองเอาไวM  

หวัง จิ้นหยวน (2017) เขียนบทความเรื่อง “วิเคราะห)ลักษณะพิเศษจำเพาะทางศิลปะของดนตรีและ

นาฏศิลป6ในราชสำนักของจีน สมัยราชวงศ)ถังเชิงลึก” (浅析唐代宫廷乐舞的艺术特征) 

กลWาวถึงประวัติความเปVนมาของดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักสมัยราชวงศ)ถังเอาไวMดังน้ี  

1. ภูมิหลังทางประวัติศาสตร)ของดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักสมัยราชวงศ)ถัง 

ในสมัยราชวงศ)ถังเปVนชWวงเวลาที่สังคมและเศรษฐกิจเจริญรุWงเรืองจนถึงจุดสูงสุด วัฒนธรรมไดMรับการ

พัฒนาจนมีความรุWงเรืองอยWางมาก อิทธิพลท่ีมีตWอแรงขับของประเทศมีความแข็งแกรWงอยWางท่ีไมWเคยเปVนมากWอน 

ดังนั ้นในราชสำนักสมัยราชวงศ)ถัง จึงเปVนชWวงเวลาที ่ดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักในสมัยราชวงศ)ถัง

เจริญรุ WงเรืองจนถึงจุดสูงสุดดMวยเชWนกัน โดยเฉพาะอิทธิพลจากการผสมผสานกันของวัฒนธรรมจีนและ

ตWางประเทศ รวมไปถึงการหลั่งไหลเขMามาของวัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป6จากเขตตะวันตก สWงผลใหMเกิด

รูปแบบทางศิลปะที่ชWวยเติมเต็มแบบแผนและขอบขWายใหMชัดเจน ทWาทางและการเคลื่อนไหวในการแสดงของ

ราชวงศ)ถัง สWงผลใหMผูMคนรูMสึกยิ่งใหญW สบายกายใจ สงWางาม และเพิ่มพูนพลังชีวิต เมื่ออาณาเขตของแควMน

รวมกันเปVนหนึ่งเดียวในสมัยราชวงศ)ถัง ทำใหMมีแรงขับเคลื่อนประเทศอยWางเขMมแข็ง เศรษฐกิจเฟ¦²องฟู สังคมถูก

เป�ดกวMางอยWางที่ไมWเคยมีมากWอน ชาติพันธุ)ตWาง ๆ ในแควMนจีน ณ เวลานั้นมีความสงบสุขอยWางมาก สังคม

เขMมแข็ง แนวคิดของผูMคนเร่ิมเป�ดกวMางมากข้ึน มองโลกในแงWดี ในสWวนของกลอน เพลง ดนตรี นาฏศิลป6เวลาน้ัน

ลMวนไดMรับการสรMางสรรค)ใหMเปVนลักษณะเดWนเฉพาะของราชวงศ)ถัง 

2. ดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักสมัยราชวงศ)ถังท้ัง 2 ประเภท  

การแสดงในสมัยราชวงศ)ถังมีทั้งการแสดงที่ทรงพลังและการแสดงที่อWอนชMอย โดยการแสดงที่ทรงพลัง

แบWงเปVน 3 ประเภท ไดMแกW การแสดงรำดาบ (剑器舞), การแสดงเจMอจือ (柘枝舞) และการแสดงหู 

สวน (胡旋舞) สWวนการแสดงที่อWอนชMอยแบWงเปVน 3 ประเภทเชWนกัน ไดMแกW การแสดงชวีเจMอจือ (屈柘

枝), การแสดงลวี่เยา (绿腰) และการแสดงชุนยิงจMวน (春莺啭) ประเภทของดนตรีและนาฏศิลป6ใน

สมัยราชวงศ)ถังมีจำนวนมาก ขั้นตอนในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทWาทางและการเคลื่อนไหวของดนตรีและ
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นาฏศิลป6ในสมัยราชวงศ)ถัง คือ การรับเอาการแสดงแบบเขตตะวันตกเขMามาผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิม

ของจีน 

2.1) ความงามแหWง “การแสดงท่ีทรงพลัง” ในสมัยราชวงศ)ถัง 

2.1.1 ทหารมMาของเจMาชายฉิน (秦王破阵曲) 

การแสดงที่ยิ่งใหญWในสมัยราชวงศ)ถัง คือ การแสดงทหารมMาของเจMาชายฉิน เปVนการแสดงที่ถูกมองวWา

เปVนภาพสะทMอนของการเป�ดแควMนในสมัยราชวงศ)ถัง ในการแสดงนี้ใชMนักแสดงทั้งหมด 120 คน มีรูปแบบใน

การเรียงแถวเหมือนกองทัพเวลาออกไปรบ เพื ่อแสดงใหMเห็นถึงความยิ่งใหญWและแข็งแกรWง ทWาทางการ

เคลื่อนไหวและจังหวะของเสียงดนตรีใหMความรูMสึกแข็งแรง ทรงพลัง ทWาทางการเคลื่อนไหวสืบทอดมาจาก

ทWาทางของศิลปะการตWอสูM การแสดงและเสียงดนตรีสอดประสานกันอยWางกระชับ ไดMใจความ 

 
ภาพที่ 7 การแสดงทหารมtาของเจtาชายฉิน (秦王破阵曲) 

ที่มา : https://wukong.toutiao.com/answer/6784304595997819144/ 

2.1.2 การแสดงเขตตะวันตก (西域舞蹈) 

เมื่อการทูตในสมัยราชวงศ)ถังเป�ดกวMางขึ้น สWงผลใหMเกิดการหลั่งไหลเขMามาของศิลปะและวัฒนธรรม

จากทั่วทุกสารทิศ ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมที่เขMามามีอิทธิพลในสมัยนั้นคือ “เขตตะวันตก” โดยการแสดงท่ี

คWอนขMางมีชื่อเสียงก็คือ การแสดงหูสวน บนศีรษะของผูMแสดงจะสวมหมวกป^กพับทรงสูง หรือหมวกที่รMอยดMวย

ลูกป~ดและไขWมุก หรือหมวกป~ก บนหมวกจะมีการป~กกระดิ่งเล็ก ๆ สีทองเอาไวM เมื่อเริ่มเตMนจะทำใหMเกิดเสียง  

กุ©งกิ๊งของกระดิ่ง บนตัวจะสวมเสื้อคลุมที่ป~กลายดอกไมMไวMบริเวณแขนเสื้อ บริเวณเอวมีการตัดเย็บใหMคอด 

พรMอมทั้งประดับตกแตWงไปดMวยดอกไมMและไขWมุก สWวนเทMาจะสวมเปVนบูธบุผMานวมสีแดง จังหวะของการแสดงหู 

สวน จะมีความสดใส มีจังหวะในการเคลื่อนเทMาไปมาที่รวดเร็วและคงไปดMวยความสงWางาม ในสWวนของการ

แตWงหนMาถือวWามีความพิถีพิถันอยWางมาก ระหวWางคิ้วทั้งสองขMางจะติดดอกไมMที่ทำจากแผWนทองคำเอาไวM คิ้วท้ัง
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สองขMางจะเขียนใหMหนาและเขMม การแสดงนี้ถือเปVนการแสดงสำหรับสWงเครื่องบรรณาการ ในขณะเดียวกันก็

แสดงใหMเห็นถึงแนวคิดและรสนิยมท่ีสวยงาม 

 
ภาพที่ 8 การแสดงห ูสวนของเขตตะวันตก (胡旋舞) 

ที่มา : https://read01.com/zh-cn/Ny660aJ.html#.Yf3ybi-mxQI 

ยังมีการแสดงอีกประเภทหนึ่งก็คือ การแสดงเจMอจือ ซึ่งมีทWาทางในการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว สดใส ร่ืน

เริง มีท้ังการเดินหนMา-ถอยหลัง, ย่ำเทMา, กระโดดสลับกับคุกเขWา ซ่ึงถือเปVนลักษณะเดWนของการแสดงชุดน้ี ผูMเตMน

จะตMองมีทรวดทรงที่อรชร มีเอวที่เล็ก สวมชุดที่ป~กดMวยลายดอกไมM ป~ดแกMมสีชาด ในสWวนของเทMามีความ

พิถีพิถัน ใชMแรงกดจากเทMาท้ังสองขMาง โดยเทMาซMายและขวาเคล่ือนไหวสลับกันไปมา  

สWวนของการเคล่ือนไหว จะมีการย่ำเทMา กระทืบเทMา สะบัดแขนเส้ือท่ีทำมาจากผMาไหม โดยมือซMายและ

มือขวาสะบัดผMาไปมาพรMอมกับแตะขาไปดMานหนMา วิ่งวนเปVนวงกลมพรMอมกับมือที่คอยสะบัดผMาไปเรื่อย ๆ มี

การเอนตัวไปดMานหนMาพรMอมกับสะบัดผMา จากนั้นยืนตัวตรงเตะเทMาไปดMานหนMาเล็กนMอย วิ่งเปVนวงกลมพรMอมกับ

สะบัดผMา กระโดดไปมาพรMอมกับสะบัดผMาทั้งสองขMางอยWางตWอเนื่อง คWอย ๆ วางผMาและคุกเขWาลง จากนั้นสะบัด

ผMาและกMมหมอบ แขนทั้งสองขMางสะบัดผMาดMวยทWาทางที่สวยงาม ซึ่งทWาทางในการเคลื่อนไหวเหลWานี้และจังหวะ

ของดนตรีมีความแข็งแรง แสดงใหMเห็นถึงความกลMาหาญชาญชัยของชาวเขตตะวันตก  

 
ภาพที่ 9 การแสดงเจtอจือของเขตตะวันตก (柘枝舞) 

ที่มา : https://www.epochtimes.com/gb/19/9/21/n11537078.htm 
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2.2) ความงามแหWง “การแสดงท่ีอWอนชMอย” ในสมัยราชวงศ)ถัง 

1.2.1 การแสดงทา เกอ (踏歌) 

ทWาทางในการเคลื่อนไหวของการแสดงทาเกอ มีความอWอนชMอยและงดงาม รWาเริง ซึ่งสอดคลMองกับ

ลักษณะพิเศษจำเพาะดMานสุนทรียะของการแสดงในราชวงศ)ถังที่สูงสWง การถWายทอดรูปแบบของการแสดงท่ี

อWอนชMอยและสงWางามน้ี สWงผลใหMเกิดความรูMสึกท่ีอ่ิมเอมเปรมปรี  

 
ภาพที่ 10 การแสดงทา เกอ (踏歌) 

ที่มา : https://search.bilibili.com/all?keyword=踏歌舞&from_source=video_tag 

2.2.2 การแสดงเถา เยา (桃夭) 

ในการแสดงเถาเยา การเคลื่อนไหวและดนตรีจะมีจังหวะที่ขึ้น ๆ ลง ๆ ใหMความรูMสึกถึงความงามท่ี

เปลี่ยนไปอีกประเภทหนึ่ง แสดงใหMเห็นถึงลักษณะของความสุภาพและสงWางามล้ำเลิศในสมัยราชวงศ)ถัง ผูMหญิง

ที่ดูมีน้ำมีนวลนับวWาสวย ในขณะเดียวกันลายเสMนของการแสดงลMวนสื่อใหMเห็นถึงลักษณะเดWนแหWงความนิ่มนวล 

จังหวะในการบรรเลงดนตรีและทWาทางการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงใหMเห็นถึงความงามอันเปVน

เอกลักษณ)ท่ีแฝงอยูWในสมัยราชวงศ)ถัง  

 
ภาพที่ 11 การแสดงเถา เยา (桃夭) 

ที่มา : https://search.bilibili.com/all?keyword=桃夭&from_source=video_tag 
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3. สรุป  

ตามรัชสมัยตWาง ๆ ที่เปลี่ยนไป ประวัติศาสตร)ไมWมีทางที่จะหวนกลับไปยังจุดเริ่มตMน แตWประวัติศาสตร)

ทิ้งรWองรอยของทรัพย)สมบัติอันล้ำคWาเอาไวMใหMแกWคนรุWนหลัง รูปแบบศิลปะอันมีเอกลักษณ)ของดนตรีและ

นาฏศิลป6สมัยราชวงศ)ถัง เนื้อหาของการแสดง และลักษณะเดWนของศิลปะที่สวยงาม สะทMอนใหMเห็นถึงความ

เจริญรุWงเรืองทางสังคมในสมัยราชวงศ)ถัง และสรMางอิทธิพลที่สำคัญตWอสถาบันศิลปะการแสดงที่เกิดขึ้นหลังจาก

นี้ เพื่อใหMคนรุWนใหมWไดMศึกษาเกี่ยวกับละครเพลง ศึกษาเกี่ยวกับดนตรีและนาฏศิลป6 เพื่อเปVนทรัพย)สมบัติใหMแกW

คนรุWนหลังสืบตWอไป  
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บทท่ี 3 

การแสดงระบำอาภรณ7ขนนก 

 การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกสะทMอนใหMเห็นถึงแนวคิดของคนในสมัยราชวงศ)ถัง ในการขึ้นครองราชย)

เปVนจักรพรรดิของจักรพรรดิถังเสวียนจงก็เหมือนกับผูMปกครองคนอื่น ๆ ที่หวังใหMชีวิตมีแตWความสุขสงบสบาย 

ชีวิตอันเปVนนิรันดร) พระองค)ทรงเลื่อมใสในเทพเจMา แตWในขณะเดียวกันก็ศรัทธาในลัทธิขงจ่ือดMวย ในดMานหน่ึง

พระองค)เคารพในผลงานการประพันธ)ของเลWาจ่ืออยWางมาก ในอีกดMานหนึ่งก็รับเอารูปแบบประเพณีการรด

น้ำมนต)ของพระอโมฆวัชระเขตตะวันตกเขMามาเชWนกัน ดังนั้นลัทธิขงจ่ือ ลัทธิเต{าและพุทธศาสนาจึงเปVนแนวคิด

ทางศาสนาที่ฝ~งอยูWในจิตใจของจักรพรรดิถังเสวียนจง และยังมีอิทธิพลตWอการสรMางสรรค)ผลงานดนตรีของ

พระองค)อีกดMวย เปVนสิ่งที่ทำใหMพระองค)แกMไขบทเพลงพราหมณ)ของพุทธศาสนาเปVนบทเพลงระบำอาภรณ)ขน

นกแบบลัทธิเต{าในบทเพลงฝ�า (法曲) การผสมผสานกันของทWวงทำนองแบบพุทธศาสนาและลัทธิเต{าทำใหM

บทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกมีกลิ่นอายของความเปVนพุทธและเต{า อุดมคติของพุทธศาสนาคือการไดMนิพพานไป

ยังดินแดนสุขาวดี สWวนการบำเพ็ญฌานของลัทธิเต{าก็เพื่อจะทำใหMในชาติหนึ่งของชีวิตไดMเปVนอมตะและไดMข้ึน

สรวงสรรค) การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกเกิดจากบทเพลงระบำอาภรณ)ขนนก ซึ่งการแสดงชุดนี้แสดงใหMเห็นถึง

แนวความคิดและจินตนาการของผู MสรMางสรรค)ดนตรี ในดMานดนตรีของบทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกใชM

หลากหลายองค)ประกอบที่สัมพันธ)กัน ใชMบทเพลงพุทธศาสนาของอินเดียกับบทเพลงชิงชังที่มีทWวงทำนองท่ี

งดงามและละมุนละไมมาผสมรวมเขMาดMวยกัน ถือเปVนผลงานชิ้นเอกทางดนตรีที่ผสมผสานระหวWางความเปVนจีน

และความตWางถ่ินไดMอยWางลงตัว ในการแสดงจะใชMทWาทางการเคล่ือนไหวแบบชาติพันธุ)ฮ่ันท่ีมีช่ือวWา “การท้ิงมือ” 

(小垂手) และยืมเอาทWาทางการเคลื่อนไหวของเขตตะวันตกเขMามาดMวย ทำใหMความอWอนชMอยของทWาทาง

การเคลื่อนไหวที่สืบทอดตWอกันมา บทเพลงชั้นสูงและการแสดงเขตตะวันตกไดMสรMางและรักษาการแสดงที่นWา

เคลิบเคลิ้มของจีนใหMคงอยูWตWอไป อีกทั้งยังนำประเพณีจากตWางถิ่นเขMามา ทั้งรูปแบบที่นWาประทับใจของการ

แสดงที่ทรงพลัง (健舞) และการแสดงที่อWอนชMอย (软舞) ในดMานเนื้อหาแสดงใหMเห็นถึงกลิ่นอายทาง

ศาสนาทั้งสองศาสนาที่แทรกซึมอยูWในกันและกัน “แนวคิดการผสมพุทธศาสนากับลัทธิเต{าเขMาดMวยกันปรากฏ

ผWานการแสดง ซึ่งในประวัติศาสตร)การแสดงถือเปVนครั้งแรก” การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกใชMเสนWห)ที่เปVน

เอกลักษณ)ใหMกลายเปVนส่ิงล้ำคWาของศิลปะการแสดงโบราณของจีน  

สาเหตุที่ทำใหMการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกเปVนผลงานความสำเร็จทางศิลปะอยWางมาก ก็เปVนเพราะ

นักแสดงของการแสดงชุดน้ีหรือหยางยว่ีฮว{าน (杨玉环) น่ันเอง “การแสดงของพระสนมหยางในการแสดง
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น้ีทำใหMการแสดงมีชื่อเสียงอยWางมาก เปVนคนแรกที่นำบทเพลงนี้มาทำเปVนการแสดง” หยางยวี่ฮว{านไมWเพียงแตW

มีรูปโฉมที่งดงามและเฉลียวฉลาด อีกทั้งยังมีความชำนาญทางดนตรี มีความรูMทางศิลปะการแสดงและดนตรี

จากการฝ�กฝนที่ยอดเยี่ยม พระสนมหยางไมWเพียงแตWเปVนภรรยาของจักรพรรดิถังเสวียนจง แตWยังเปVนเพื่อนที่รูM

ใจทางดนตรีของกันและกันอีกดMวย เมื่อบทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกเริ่มบรรเลงขึ้น พระสนมหยางจะเริ่มเตMน

อยWางอWอนชMอย ทWาทางการเคลื่อนไหวที่เปVนเอกลักษณ) รูปรWางที่สะโอดสะอง การกMาวเทMาอยWางชำนาญ รูปแบบ

การแสดงท่ีงดงามของพระสนมหยางทำใหMการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกอยูWในระดับจุดสุดยอด  

การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกเปVนผลงานชิ้นเอกของการแสดงตMาฉวี่ (大曲) และการแสดงฝ�าฉว่ี     

(法曲) ในสมัยราชวงศ)ถัง ในการบรรเลงทWอนเริ่มหรือสWานซวี่ (散序) ของบทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกจะ

ใชMเครื่องดนตรีตWาง ๆ มากมาย เชWน ขลุWยเซียว ขลุWยขวาง แคนจีน กังสดาลแถวและอื่น ๆ รวมไปถึงการบรรเลง

ประเภทตWาง ๆ ทั้งดีด สี ตี เป�า บรรเลงทWวงทำนองแบบตัดสลับกันไปมา ไมWสม่ำเสมอกัน มีความเปVนอิสระ 

ดนตรีมีจังหวะที่คWอนขMางเชื่องชMา ทWอนเริ่มหรือสWานซวี่จะตMองบรรเลงทั้งหมด 6 จบ ในชWวงนี้นักเตMนจะยังไมWเร่ิม

ขยับตัว จะหยุดยืนเอาไวMดMวยทWาทางเหมือนกับนางฟyาที่กำลังลWอยลอยอยูWในนภา ทำใหMตอนเริ่มของการแสดงน้ี

สนับสนุนความรูMสึกของความสลัวมัวท่ีแฝงซWอนอยูWและทWวงทำนองของบทประพันธ)ที่ไมWแนWนอน ซึ่งสWงผลใหM

ผูMชมไดMคิดจินตนาการและรูMสึกถึงอารมณ)และบรรยากาศของการแสดง การบรรเลงดนตรีแบบนี้และการสรMาง 

“เวทีท่ีวWางเปลWา” (舞台空白) ทำใหMผูMชมต้ังตารอคอยท่ีจะรับชม  

ตWอดMวยทWอนกลางหรือจงซว่ี (中序) ที่บรรเลงจังหวะชMาตWอเนื่องมา ทำใหMนักเตMนที่เตMนอยWางงดงาม

และผูMชมท่ีไดMฟ~งรูMสึกถึงความงามของดนตรี ทWาทางการเคล่ือนไหวของดนตรีชWวงน้ีจะใชMการหมุน การทะยานตัว 

การทิ้งมือ และการลากกระโปรง แสดงถึงความงดงาม อWอนชMอยและสงWางามของทWาทางการเคลื่อนไหวของ

นางฟyา และยังมีการลMอมวง สะบัดแขนเสื้อขนาดยาว แสดงถึงทWาทางที่พลิ้วไหว คลWองแคลWว อWอนชMอยและการ

สรMางจินตภาพที่สมบูรณ)ของเหลWานางฟyา เชWน ชั่งหยวน (上元) , เอMอลวี่ (萼绿) , หวังหมูW (王母) 

และเฟยฉง (飞琼) และแสดงถึงเทวคติของสรวงสวรรค) “ผลงานที่สามารถถWายทอดจินตภาพของนางฟyาไดM

เปVนอยWางดี ตMองยกใหMกับการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก” นักแสดงที่มีฝ^มือของการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก 

อยWางพระสนมหยางเดิมเคยเปVนนักแสดงที่มีฝ^มือของการแสดงหูสวน (胡旋舞) พระสนมไดMนำทWาทางการ

หมุนที่งดงามมาใชMถWายทอดจินตภาพของนางฟyาในการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก เสริมความสงWางาม ทำใหMเกิด

เทวคติท่ีสมบูรณ)มากข้ึน จนไดMรับประสิทธิผลทางศิลปะท่ีดีมาก (卢志顺, 2006) 
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 ราชวงศ)ถังเปVนยุคสมัยท่ีศิลปะวัฒนธรรมเจริญรุWงเรืองอยWางมาก การคMาระหวWางประเทศมีความรุWงเรือง 

เศรษฐกิจเฟ¦²องฟู ชาติมีความแข็งแกรWง อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอยูWบWอยครั้ง ปรากฏการณ)

ความเจริญรุWงเรืองนี้ สWงผลใหMเงื่อนไขในการสรMางสรรค)และพัฒนาดนตรีและนาฏศิลป6ในสมัยราชวงศ)ถังเปVนไป

ในทางที่ดีและมีรากฐานที่เขMมแข็ง ในสมัยราชวงศ)ถัง ศิลปะและวัฒนธรรมไดMรับการพัฒนาอยWางที่ไมWเคย

เปVนมากWอน ในสWวนของการวาดภาพ กลอน บทเพลง สถาป~ตยกรรม ดนตรี ทุก ๆ ที่ลMวนประสบความสำเร็จ

อยWางโดดเดWน จักรพรรดิของราชวงศ)ถังช่ืนชอบในดนตรีและนาฏศิลป6 จึงทำใหMขอบเขตของดนตรีและนาฏศิลป6

ราชสำนักในยุคนี้มีความกวMางขวางอยWางมาก ระดับของทักษะในการแสดงที่สูงก็เปVนเพราะความเอาใจใสWของ

ผูMปกครอง หนึ่งผลงานที่มีอิทธิพลอยWางมากตWอการแสดงตWาง ๆ ในประวัติศาสตร)ก็คือ “การแสดงระบำอาภรณ)

ขนนก” ซ่ึงปรากฏข้ึนในยุคสมัยน้ี  

1. ความเจริญรุWงเรืองของดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักในสมัยราชวงศ)ถัง 

ความรุWงเรืองและเขMมแข็งของราชวงศ)ถัง สWงผลใหMคนในประเทศมีน้ำใจท่ีกวMางใหญW มีจิตใจท่ีเขMมแข็ง มี

การรับเอาวัฒนธรรมทั้งในและนอกพื้นที่เขMามาปรับใชM กลMาที่จะสรMางสรรค)สิ่งใหมW ๆ อยWางไมWมีขMอบังคับ ทำใหM

เกิดรูปแบบใหมW ๆ ของการพัฒนางานแสดง สิ่งที่จะสามารถแสดงถึงการพัฒนาของการแสดงในสมัยราชวงศ)

ถังไดM คือ การที่กิจกรรมงานแสดงแทรกซึมอยูWในดMานตWาง ๆ ของชีวิตผูMคนในสังคม สWวนสิ่งที่จะแสดงถึงการ

พัฒนาทางดMานศิลปะของงานแสดงในสมัยราชวงศ)ถัง คือ การแสดงตWาง ๆ ซึ่งมีคุณคWาไดMการรับชมและชื่นชม 

หากพูดถึงดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักในสมัยราชวงศ)ถัง บทเพลงชั้นสูงของราชสำนักสมัยราชวงศ)ถังสุย-ถังท่ี

มีชื่อเสียงที่สุด มักจะถูกนำไปใชMในพระราชพิธีตWาง ๆ อีกทั้งยังมีคุณคWาและความบันเทิงที่สอดแทรกอยูWในการ

แสดงดMวย การแสดงสWวนใหญWมาจากความเปVนพื้นเมือง หรือไมWก็รับเอามาจากชนกลุWมนMอยพื้นเมืองตWาง ๆ มา

ผสมรวมในการสรMางสรรค)งานแสดง ไมWวWาจะเปVนการสรMางสรรค)บทเพลง สรMางสรรค)ทWาเตMน เครื่องแตWงกาย 

การออกแบบการแตWงหนMาและการแสดง ลMวนแตWตMองมีทักษะทางศิลปะระดับสูงทั้งสิ้น นี่จึงเปVนสาเหตุที่ทำใหM

บทเพลงชั้นสูงของราชสำนักในสมัยสุย-ถัง รวมไปถึงดนตรีและนาฏศิลป6ทั่วโลกในประวัติศาสตร)เปVนที่สนใจ

ของผูMคน 

ในชWวงตMนราชวงศ)สุยไดMผลิตบทเพลงชั้นสูงของราชสำนักขึ้นมา ไดMแกW บทเพลงทั้งเจ็ด เมื่อถึงยุคกลาง

ของราชวงศ)สุยก็ไดMมีการเพิ่มเพลงชูเลยและเพลงคังกั๋วเขMาไป จนกลายเปVน บทเพลงทั้งเกMา ในสมัยราชวงศ)ถัง

ยังมีการสืบทอดแบบแผนและปรับแกMการแสดงจากราชวงศ)สุยมาอยWางตWอเนื่อง ในชWวงป^ที่สิบเอ็ดถึงสิบหกของ

การขึ้นครองราชย)ของจักรพรรดิถังไทWจงไดMมีการเพิ่มเติมและตัดทอนบทเพลงทั้งเกMา จนไดMออกมาเปVนบทเพลง
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ทั้งสิบ ไมWเพียงแตWมีเนื้อหาทางการแสดงที่สมบูรณ) อีกทั้งยังทำใหMการแสดงนั้น ๆ มีความโดดเดWนอีกดMวย จาก

การศึกษาคMนควMาบทเพลงทั้งสิบ นอกจากเพลงเยี่ยนและเพลงชิงชังที่เปVนการแสดงของชาติพันธุ)ฮั่นแลMว ท่ี

เหลืออีกแปดบทเพลงนั้นลMวนมาจากดนตรีและนาฏศิลป6ของชาติพันธุ)พื้นเมืองตWางถิ่นตWาง ๆ อีกทั้งบทเพลงท้ัง

สิบสWวนใหญWจะใชMชื่อของแควMน หรือ ชื่อของสถานที่มาตั้งเปVนชื่อเพลง อาจกลWาวไดMวWา นักดนตรีและนักแสดง

ในสมัยราชวงศ)สุย-ถังมีการแลกเปลี่ยนดนตรีและนาฏศิลป6กับตWางประเทศหรือชนกลุWมนMอยตWาง ๆ มากมาย 

สรMางสรรค)ความงดงามท่ีหลากหลาย สรMางสรรค)ดนตรีและนาฏศิลป6ในสมัยราชวงศ)ถังใหMมีรูปแบบใหมW ๆ  

ดนตรีและนาฏศิลป6สมัยราชวงศ)ถัง ไมWเพียงแตWมีระดับชนชั้นที่ชัดเจน แตWยังมีขอบเขตที่กวMางใหญWอีก

ดMวย หากดูจากดMานการแบWงชนชั้นทางสังคม ดนตรีและนาฏศิลป6สมัยราชวงศ)ถังคWอนขMางปกคลุมในวงกวMาง 

ดนตรีและนาฏศิลป6ท่ีตWางกันก็แสดงใหMเห็นถึงชนชั้นทางสังคมที่แตกตWางกัน อาทิเชWน ในงานเลี้ยงทั่ว ๆ ไป หรือ

งานแสดงขนาดเล็ก มักแบWงออกเปVน การแสดงที่ทรงพลังและการแสดงที่อWอนชMอย โดยการแสดงที่อWอนชMอยจะ

มีความสงWางามและประณีต สWวนการแสดงที่ทรงพลังก็จะมีความแข็งแกรWง ดนตรีมีความรวดเร็ว แข็งแรง อีก

ท้ังยังมีการแสดงท่ีไดMรับความนิยมอยWางมากจากชนช้ันลWาง เชWน วรรณคดีลำนำพ้ืนบMาน บทเพลง ละครพ้ืนบMาน 

เพลงสWาน (散乐) และละครที่เกี่ยวกับการสมัครเขMารับทหาร สWวนการจัดการแสดงในราชสำนักไมWวWาจะเปVน

ในงานเลี้ยง หรืองานพระราชพิธีตWาง ๆ จะแบWงการแสดงออกเปVน การแสดงแบบยืนและการแสดงแบบนั่ง โดย

การแสดงแบบนั่งจะแสดงบนพระที่นั่ง มีขอบเขตที่เล็ก จำนวนคนนMอย มีความงดงามและละเอียดอWอน ระดับ

ของทักษะในการแสดงจะตMองมีสูงมาก สWวนการแสดงแบบยืนจะแสดงนอกพระที่นั ่ง มีขอบเขตกวMางใหญW 

จำนวนคนเยอะ มีความพิถีพิถันในการจัดใหMหรูหรา แสดงถึงความยิ่งใหญW เมื่อมองในสWวนของขอบเขต ราช

สำนักราชวงศ)ถังไดMมีการจัดตั้งสถาบันดนตรีและนาฏศิลป6มากมาย เชWน สถาบันสวนลูกแพร) หรือ สวนหลี 

หยวน (梨园), สถาบันเจียวฟ~ง (教坊) และสถาบันวัดไทWฉาง (太常寺) ซึ่งรวบรวมศิลป�นพื้นเมืองที่มี

ความสามารถเอาไวMมากมาย อีกทั้งยังเปVนสถาบันฝ�กซMอมศิลป�น ในขณะนั้นไมWวWาจะชนชั้นใดก็สามารถที่จะ

สรMางผลงานทางดนตรีและนาฏศิลป6ไดM ผูMปกครองในสมัยราชวงศ)ถังนอกจากจะรวบรวมศิลป�นพื้นเมืองที่มี

ความสามารถมากมายเอามาไวMในสถาบันดนตรีและนาฏศิลป6ของราชสำนักแลMว ทุก ๆ ป^ยังเป�ดรับสมัคร

นักแสดงที่ตMองการเขMามาแสดงในราชสำนักอีกดMวย เชWน ในเทศกาลโคมไฟของทุกป^จะมีการรับสมัครนักแสดง

เขMามาในราชสำนัก มีจำนวนคนมากกวWาสามหมื่นคน ใชMพื้นที่ในการแสดงกวWาแปดลี้ นอกจากจะมีการแสดง

มายากลและกายกรรมแลMว ยังมีการแสดงที่ผูMชายแตWงตัวเปVนผูMหญิงมาแสดงอีกดMวย เสียงเพลงดังไกลไปสิบล้ี 

อาจกลWาวไดMวWาขอบเขตของดนตรีและนาฏศิลป6น้ีกวMางขวางมาก  
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2. ระบำอาภรณ)ขนนก บทเพลงช้ันสูงท่ีดีท่ีสุดของราชสำนักสมัยราชวงศ)ถัง 

องค)ประกอบของบทเพลงชั้นสูงในสมัยราชวงศ)ถัง ถือเปVนเครื่องแสดงใหMเห็นถึงความเปVนระดับสูงทาง

ดนตรีและนาฏศิลป6สมัยราชวงศ)ถัง มีจุดยืนที่แนWนอน องค)ประกอบทางดนตรีคือการบูรณาการรWวมกันระหวWาง

การรMอง เครื่องดนตรีและการแสดง เปVนการรับเอารูปแบบและทำนองจากตWางถิ่นเขMามาใชM ทำใหMบทเพลงและ

การแสดงพัฒนาไปในขั้นที่สูงขึ้น องค)ประกอบทางดนตรีคWอนขMางซับซMอน เริ่มแรกจะบรรเลงเพลงสWาน (散

曲) ซึ่งจะมีจังหวะในการบรรเลงเครื่องดนตรีที่อิสระ ตWอมาจะบรรเลงเพลงจงซวี่ (中序) จะขับรMองใน

ทำนองที่ชMา ๆ บางครั้งจะมีนักแสดงออกมาเตMนดMวย และสุดทMายจะบรรเลงเพลงรวี่พั่ว (入破) ชWวงนี้จะมี

ทำนองที่เร็วขึ้น ๆ ลง ๆ บทเพลงที่มีการประพันธ)ขึ้นในยุคนี้ ระบำอาภรณ)ขนนก ถือเปVนผลงานเพลงที่มี

ช่ือเสียงมากท่ีสุด  

ตามที่สืบทอดตWอกันมา ระบำอาภรณ)ขนนก เปVนการแสดงที่จักรพรรดิถังเสวียนจงรับเอามาจากซี     

เหลียง โดยแกMไขมาจากบทเพลงพราหมณ) (婆罗门曲) โดยผูMประพันธ)ไดMบรรยายถึงภาพมายาคติของ

กลุWมนางฟyา ในกาพย)หนีฉางสิบบท มีประโยคที่วWา “ฟ~งเสียงลมฟ~งเสียงน้ำใหMพลิ้วไหว” และในบทกลอนเยวWฝู�  

(乐府) จากบทประพันธ)เรื่องพราหมณ) กลWาวไวMวWา “บทเพลงชังเตี้ยว (商调曲) ไดMรับอิทธิพลมาจากซี 

เหลียง กWอนจะเปลี่ยนชื่อมาเปVน ระบำอาภรณ)ขนนก” อาจกลWาวไดMวWาบางสWวนของบทเพลงก็อาจจะผWานการ

ปรับแกMมาดMวยเชWนกัน ระบำอาภรณ)ขนนกมีเพลงจงซว่ี 18 ทWอน เพลงสWานซว่ี 6 ทWอน และเพลงรว่ีพ่ัว 12 ทWอน 

รวมท้ังหมด 36 ทWอน  

การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกถือกำเนิดขึ้นในราชสำนักของจีน ในการแสดงผูMแสดงจะแตWงกายคลMาย

กับนางฟyา เครื่องแตWงกายมีความละเอียด ประณีตและงดงาม ทWอนบนจะสวมเปVนเสื้อขนนก ซึ่งเปVนเสื้อขน

นกยูงสีเขียว ทWอนลWางจะสวมเปVนกระโปรงยาวสีขาวหรือสีอWอน ๆ บนไหลWก็จะมีผMาพาดไหลWสีคลMายกับพระ

อาทิตย)ยามเย็น บนศีรษะจะประดับดMวยเครื่องประดับที่เรียกวWาปูyเหยากวน (步摇冠) ตามตัวก็จะสวม

เครื่องประดับที่ทำมาจากไขWมุกสีเขียว ไมWวWาจะเปVนการเตMนหรือการบรรเลงดนตรี จะยังคงไวMซึ่งแนวความคิดท่ี

เกี่ยวกับนางฟyานางสวรรค) รูปแบบในการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกมีทั้งแบบแสดงเดี่ยว แสดงคูWและแสดงเปVน

กลุWม กWอนที่จะเริ่มทำการแสดง นักดนตรีก็จะทำการบรรเลงดนตรี โดยมีทWวงทำนองที่เปVนอิสระของเพลงสWาน 

ซวี่ ตWอมาก็จะมีการบรรเลงเพลงจงซวี่พรMอมกับปลWอยตัวนักเตMนออกมา หลังจากบรรเลงเพลงรวี่พั่วจังหวะของ

เพลงจะมีความเร็วขึ้น ทWาทางในการเคลื่อนไหวก็จะมีความรวดเร็วขึ้น เมื่อเพลงจบลงนักแสดงก็จะหยุดน่ิง

ในทันที ในการแสดงน้ีพระสนมหยางมีช่ือเสียงมากท่ีสุด ถือเปVนผูMบุกเบิกการแสดงน้ีเปVนคนแรก  
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ภาพที่ 12 เครื่องประดับศีรษะ เรียกว]า ปู�เหยากวน ของนักแสดง (步摇冠) 

ที่มา : https://www.sohu.com/a/292157844_100266282 

ในชWวงเวลาที่ตWางกันไป ลักษณะการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกในราชสำนักสมัยราชวงศ)ถังก็แตกตWาง

กันออกไป รูปแบบของการแสดงไมWตายตัว ในยุคของจักรพรรดิถังเสวียนจง ภายหลังที่ไดMมีการแตWงตั้งหยางยว่ี 

ฮว{าน (杨玉环) เปVนพระสนมของพระองค)แลMว ก็ไดMเชิญชวนมาใหMแสดงในการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกน้ี 

ซึ่งจะเปVนการแสดงแบบเดี่ยว ตMองใชMทักษะระดับสูง ในยุคของนักประพันธ)ไป|จวีอี้ หลังจากที่ไดMชมการแสดง

ระบำอาภรณ)ขนนกก็ไดMประพันธ)กลอนขึ้นมา มีชื่อวWา เพลงระบำอาภรณ)ขนนก โดยบรรยายถึงความกลมกลืน

กันของนักเตMนกับความเปVนนางฟyา โดยการแสดงคร้ังน้ีมีรูปแบบเปVนการแสดงแบบคูW เพราะในตอนทMายของบท

ประพันธ)นี้มีการพูดถึงวWา เขาไดMสอนการแสดงนี้ใหMแกWบุคคลสองคน ไดMแกW จางไทW (张态) และ จางจวน       

(张娟) แสดงใหMเห็นชัดเจนข้ึนวWาเปVนการแสดงแบบคูW ในยุคของจักรพรรดิถังเหวินจงเคยใชMนักแสดงท่ีอายุต่ำ

กวWาสิบหMาป^ จำนวนสามรMอยคนมารWวมแสดงในการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก ยุคของจักรพรรดิถังซวนจงใชM

กลุWมนักแสดงหญิงขนาดใหญWในราชสำนัก จำนวนหลายรMอยคน แสดงบทเพลงหนีฉาง โดยผูMแสดงจะสวมใสWชุด

ขนนก และประดับดMวยไขWมุกสีเขียว แสดงอยWางพลิ้วไหวราวกับมีป^กบินไปมาในกลุWมกMอนเมฆ ลักษณะการ

แสดงเปVนกลุWมในราชสำนักนั้นจะจัดอยWางพิถีพิถัน ยิ่งใหญWและหรูหรา แตWในเรื่องของทักษะหรือระดับในการ

แสดงไมWสามารถเทียบไดMกับการแสดงแบบเด่ียวและแบบคูWในยุคของพระสนมหยางไดMเลย (梁辰, 2010) 

การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกเปVนผลงานการแสดงโบราณของจีนที่ยอดเยี่ยม เปVนผลงานดนตรีและ

นาฏศิลป6ราชสำนักที่มีรูปแบบของศิลปะจินตนิยม ผูMแสดงแตWงกายเหมือนกับนางฟyา ทWอนบนของชุดตกแตWง

ดMวยขนนก จึงเรียกวWา “อาภรณ)ขนนก” (羽衣) ทWอนลWางเปVนกระโปรงป~กลายดอกไมM หรือจะเปVนกระโปรงสี

ขาวก็ไดM จึงเรียกวWา “ผMาแพร” (霓裳) การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกมีการสรMางสรรค)ดMานศิลปะที่แนWนอน 

ทำใหMพวกเราสามารถศึกษาและเรียนรูMไดMในป~จจุบัน ซึ่งตMองยกความดีความชอบใหMกับกวีนิพนธ)โบราณของจีน
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ที่บรรยายเกี่ยวกับการแสดงชุดนี้ โดยเฉพาะบทกวีนิพนธ)ของไป|จวีอี้ นักประพันธ)ในสมัยราชวงศ)ถัง บทเพลง

ประกอบการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกของเขาเปVนขMอมูลอันล้ำคWาใหMแกWพวกเรา ทำใหMหลายป^ตWอมาพวกเรายัง

สามารถท่ีจะศึกษาเหตุการณ)โดยสังเขปของการแสดงในเวลาน้ันไดM  

1. ท่ีมาของการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก  

บทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกเปVนบทเพลงของดนตรีและนาฏศิลป6ที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ)ถัง ดนตรี

ของราชวงศ)ถังไดMสืบทอดตWอมาจากสมัยราชวงศ)ฮั่น และรับเอารูปแบบของดนตรีนาฏศิลป6ของเขตตะวันตกเขMา

มาผสมผสานในการสรMางสรรค) จักรพรรดิถังเสวียนจงไดMทำการแกMไขบทเพลงจากบทเพลงพราหมณ)ของอินเดีย 

ตามบันทึกเอกสารทางประวัติศาสตร) บทเพลงพราหมณ)เปVนเพลงพุทธศาสนาของอินเดีย ไดMรับการเผยแพรW

จากเขตตะวันตกเขMามายังอาณาจักรจีน หลังจากนั้นจักรพรรดิถังเสวียนจงก็ไดMจัดการดูแลและแกMไขจนไดM

ออกมาเปVนบทเพลงระบำอาภรณ)ขนนก แตWแนWนอนวWาในป~จจุบันน้ีโนMตเพลงไดMหายสาบสูญไปแลMว  

จากที่มาของบทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกยังมีตำนานที่งดงามกลWาวเอาไวM ตามบันทึก “ตำนานการพบ

เทพเจMา” (神仙感遇传) มีครั้งหนึ่งไดMกลWาววWาในความฝ~นของจักรพรรดิถังเสวียนจงไดMพบเจอเทวดาสิบ

กวWาตนเหินเมฆมายังราชสำนัก ในมือของเทวดาแตWละตนถือเครื่องดนตรีเอาไวMและเริ่มบรรเลง เปVนบทเพลงท่ี

ไพเราะมาก ๆ ราวกับวWาตMองเปVนลูกหลานชาวสวรรค)เทWานั้นจึงจะไดMฟ~ง เมื่อเหลWาเทวดาบรรเลงจบ เทวดาไดM

บอกพระองค)วWาเพลงนี้เปVนเพลงของเทพเจMาที่มีช่ือวWา “บทเพลงเมฆาสีอินทนิล” (紫云曲) อีกทั้งยังไดM

ถWายทอดบทเพลงนี้ใหMกับพระองค)อยWางเต็มใจอีกดMวย พระองค)ทรงดีพระทัยมากและรับเอาการถWายทอดมา 

เมื่อพระองค)ตื่นจากบรรทมก็ยังพอจะจำทำนองของบทเพลงไดMอยWางเลือนราง หลังจากนั้นพระองค)ไดMจัดการ

และแกMไขบทเพลงที่นึกจากความฝ~นของพระองค)จนออกมาไดMเปVนบทเพลงหนึ่งบทเพลง ตWอมาบทเพลงนี้ก็ถูก

สWงตWอใหMแกWสถาบันดนตรีเยวWฝู� อีกตำนานหนึ่งกลWาววWาที่จริงแลMวจักรพรรดิถังเสวียนจงฝ~นวWาตนเองไดMไปเยือน

วังจันทราและไดMยินเสียงบรรเลงดนตรีของเหลWาเทวดาเขMา และมองเห็นเหลWานางฟyาที่สวมอาภรณ)ขนนกกำลัง

รWายรำเคลMาคลอไปกับเสียงดนตรี พระองค)จดจำทWวงทำนองของบทเพลงน้ันอยWางเงียบ ๆ และนำกลับมายังโลก

แหWงความจริง พระองค)นำบทเพลงพราหมณ)มาใชMประกอบการสรMางสรรค)ดMวย และอีกตำนานหนึ่งกลWาววWา

จักรพรรดิถังเสวียนจงไดMขึ้นไปที่พระตำหนักซันเซียงอี้ (三乡驿) และยืนมองหญิงสาวชาวเขาคนหนึ่งอยูW

ไกล ๆ ดMวยใจที่เป^²ยมไปดMวยจินตนาการ เมื่อกลับลงมาก็ไดMนำความรูMสึกแปลกประหลากเหลWานั้นมาแตWงเปVน

บทเพลง  
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ภาพที่ 13 พระจักรพรรดิถังเสวียนจง ผูtคิดคtนการแสดงระบำอาภรณfขนนก (唐玄宗) 

ที่มา : https://wuu.wikipedia.org/wiki/唐玄宗 

การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกสรMางขึ้นจากบทเพลงระบำอาภรณ)ขนนก มักจะใชMแสดงในงานพระราช

พิธีตWาง ๆ ของราชสำนักหรือสำหรับชนชั้นสูง การแสดงนี้ไดMรับชื่อเสียงมาจากการแสดงของพระสนมหยาง 

ตามบันทึกทางประวัติศาสตร) ทWาเตMนในการแสดงนี้ไดMรับการสรMางสรรค)โดยพระสนมหยาง เริ่มแรกพระสนม 

หยางแสดงเดี่ยว พระสนมหยางมีพระนามเดิมวWาหยางยว่ีฮว{าน เปVนพระสนมที่โปรดที่สุดของจักรพรรดิถัง

เสวียนจง มีรูปโฉมที่งามเพริศพริ้ง มีความเชี่ยวชาญในดMานการแสดง และมีความปราดเปรื่องอยWางมาก ถือ

เปVนนักแสดงในราชสำนักที่มีชื่อเสียงที่สุดในสมัยราชวงศ)ถัง พระสนมหยางอุทิศตัวใหMกับการพัฒนาอันรุWงเรือง

ของศิลปะดนตรีและนาฏศิลป6ในสมัยราชวงศ)ถัง การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกท่ีโดWงดังไดMรับความนิยมจากผูMคน

อยWางมาก ไดMรับสืบทอดมานานกวWาหลายรMอยป^ นักประพันธ)ที ่ชื ่อไป|จวีอี ้เคยชื่นชมการแสดงชุดนี้ไวMวWา 

“ทWามกลางบทเพลงกวWาพันเพลง หมื่นการแสดงที่นับไมWถMวน แตWที่โปรดปรานที่สุด คือ การแสดงระบำอาภรณ)

ขนนก” (千歌万舞不可数，就中最爱霓裳舞)  

 
ภาพที่ 14 หยางยวี่ฮว�าน หรือ พระสนมหยาง นักแสดงคนแรกของการแสดงระบำอาภรณfขนนก (杨玉环) 

ที่มา : https://baike.sogou.com/v57833.htm 
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2. ทWาทางการเคล่ือนไหวและเน้ือหาการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก  

การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกเปVนการแสดงโบราณที่มีการแสดงออกของอารมณ) ซึ่งสื่อใหMเห็นถึงการ

เคลื่อนไหวที่งดงามของนางกำนัลทั้งหลายและพระสนมหยาง สื่อถึงการใฝ�หาความดีงามและความสุขในชีวิต 

ทั้งยังเปVนการสดุดีแดWการพัฒนาและความรุWงเรืองของอาณาจักรตWาง ๆ ในสมัยราชวงศ)ถัง และยังสรMางแนวคิด

เก่ียวกับเทพเจMาอีกดMวย  

หากวิเคราะห)แนวคิดดMานความงามจากคนสมัยใหมWอยWางพวกเรา การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกคือ

การนำสาวสวยคนหนึ่งมาแปลงโฉมใหMเหมือนกับนางฟyา เพื่อใหMความรูMสึกเหมือนหลWอนกำลังโบยบินอยูWบน

สรวงสวรรค) เครื่องแตWงกายและเครื่องประดับของการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกมีความสวยงามมาก จากช่ือ

ของการแสดงก็พอจะดูออกวWาเครื่องแตWงกายของการแสดงชุดนี้กับการแสดงชุดอื่น ๆ มีจุดที่แตกตWางกันอยWาง

มาก ดังนั้นในการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกตั้งแตWเครื่องแตWงกายและเครื่องประดับของนักดนตรีไปจนถึงของ

นักเตMนลMวนทำใหMมีความแตกตWางกัน ซึ่งจะตMองมีความเปVนเทวนิยมแฝงอยูWดMวย ในทWาทางการเคลื่อนไหวของ

การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกเป^²ยมไปดMวยทWวงทWาที่งดงามและอWอนชMอย ราวกับเกล็ดหิมะที่คWอย ๆ โปรยปราย

ลงมา มีการเดินหนMาถอยหลัง มีทWาทางของการหลบหลีกราวกับตกใจสิ่งชั่วรMาย ดูแลMวเหมือนกับทWาทางการท้ิง

ขMอมืออยWางไรMเรี่ยวแรง และยังเหมือนกับกิ่งหลิวที่ลิ่วผWานพื้นน้ำ จังหวะในการกMาวเทMาถี่ไปขMางหนMาที่รวดเร็วแตW

ราบเรียบทำใหMชุดกระโปรงพล้ิวไหวไปมาไมWหยุด ราวกับเมฆท่ีลอยข้ึนบนอากาศอยWางชMา ๆ  

ทWวงทำนองที่อWอนชMอยในการแสดง ผสมสผานกับทักษะจังหวะกMาวที่ราบเรียบและทWาทางในการหลบ

หลีก เพิ่มเติมดMวยทWาทางการทิ้งมือที่งดงาม ทำใหMลักษณะของนางฟyาในการแสดงชุดนี้แสดงออกมาไดMอยWาง

ละเอียดถี่ถMวน ราวกับนางฟyาที่แสดงอยWางอWอนชMอยอยูWบนเมฆา สิ่งเหลWานี้ลMวนแสดงใหMเห็นถึงรูปแบบความงาม

ที่อWอนชMอยของการแสดง เพราะความอWอนชMอยของการแสดง จึงทำใหMผูMชมรูMสึกถึงความอิสระและความเปVน

เทวนิยม  

จากกวีนิพนธ)โบราณที่เกี่ยวขMองสามารถมองไดMวWา การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกใชMทักษะของการเตMน

กับแขนเสื้อยาว (舞袖) และระบำหนMาทMอง (舞腰) เปVนหลัก ประวัติการแสดงในราชสำนักของจีนลMวนใหM

ความสำคัญกับการเตMนกับแขนเสื้อยาว ทำใหMรWางกายของนักเตMนดูเหยียดยาวสวยงาม สWวนที่เปVนจุดแข็งของ

การแสดงนี้คืออารมณ)ความรูMสึก ระบำหนMาทMองก็เปVนหนึ่งในป~จจัยสำคัญของการแสดงในราชสำนัก โดยใชM

ทรวดทรงที่อWอนชMอยของเอวเปVนมาตรฐานของความงาม โดยทั่วไประบำหนMาทMองมักจะผสมผสานรWวมกับการ

เตMนกับแขนเสื้อยาว ดังคำกลWาวที่วWา “ระบำหนMาทMองทำดวงจันทราสวWางไสว การเตMนกับแขนเสื้อยาวพลิ้วไหว
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ราวกับสายลมในฤดูใบไมMผลิ” (纤腰弄明月，长袖舞春风) การผสมผสานกันอยWางลงตัวของ

ทั้งสองทWาทางนี้ทำใหMเกิดการสรMางสรรค)ที่สูงสWง และทWาทางที่อWอนชMอยงดงาม การเตMนกับแขนเสื้อยาวและ

ระบำหนMาทMองเปVนลักษณะพิเศษจำเพาะของรูปแบบการแสดงฉูW (楚舞) การแสดงฉูWแฝงไปดMวยศิลปะแบบ

จินตนิยมที่สดใส การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกใชMจินตภาพของนางฟyาที่หมุดหมายสำคัญ มีการสืบทอด

ลักษณะพิเศษจำเพาะและจินตนาการของการแสดงฉูW แสดงใหMเห็นถึงพื้นฐานแนวคิดแบบเทวนิยม ใชMการเตMน

กับแขนเส้ือยาวและระบำหนMาทMองมาสรMางการแสดงท่ีมหัศจรรย)และจินตภาพของนางฟyาท่ีงดงาม  

 
ภาพที่ 15 ทักษะการเตtนกับแขนเสื้อขนาดยาว (舞袖) 

ที่มา : http://www.lingsim.com/wap/industrytrends/388.html 

 
ภาพที่ 16 ทักษะการเตtนระบำหนtาทtอง (舞腰) 

ที่มา : http://www.qulishi.com/news/201708/241838.html 

ท่ีจริงแลMวการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกไมWไดMแสดงออกเพียงความงามท่ีนุWมนวลและสูงสWง แตWยังแฝงไป

ดMวยอารมณ)และแนวความคิดที่รุนแรงเอาไวMในการแสดงดMวย ในทางดนตรีปรากฏใหMเห็นไดMอยWางชัดเจนใน

เพลงรว่ีพ่ัว ในสWวนของทWาทางก็แสดงออกมาไดMอยWางละเอียดถ่ีถMวน แขนของนักเตMนสWายไปมาสอดคลMองกับการ

เคลื่อนไหวของรWางกาย เครื่องแตWงกายตMองเกิดความพลิ้วไหว จังหวะในการกMาวเทMาตMองไหลรื่น ทำใหMพวกเรา

สามารถนึกโยงไปถึงเอกลักษณ)ของรูปแบบการแสดงของดนตรีและนาฏศิลป6เขตตะวันตก  
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แนWนอนวWาการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกรับเอาทั้งสWวนที่ยอดเยี่ยมของการแสดงที่อWอนชMอยและทักษะ

ของการแสดงที่ทรงพลัง และยังมีรูปแบบที่เปVนเอกลักษณ)ของการแสดงชุดน้ีอีกดMวย การแสดงระบำอาภรณ)

ขนนกไดMทำลายกรอบแนวคิดแบบหยินหยาง หรือความแกรWงของบุรุษและความอWอนชMอยของสตรี โดยนำมา

ผสมรวมเอาไวMดMวยกันเปVนรูปแบบของการแสดง แสดงใหMเห็นถึงความสามารถในการผสมผสานอยWางเหนือช้ัน 

หรือเปVนเพราะวWาการแสดงอาภรณ)ขนนกมีการแสดงออกที่คWอนขMางโดดเดWนมาก จึงทำใหMการแสดงชุดนี้เปVน

การแสดงอันดับตMน ๆ ช่ือเสียงสืบทอดมาจนถึงป~จจุบัน  

3. รูปแบบศาสนาของการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก 

การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกแฝงไวMดMวยรูปแบบความงามทางศาสนา ประเทศจีนไมWมีขMอจำกัดท่ี

เครWงครัดในการเลือกนับถือศาสนาตWาง ๆ โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงชนชั้นปกครอง สามารถเลือกนับถือศาสนาไดM

ตามความชอบหรือความเลื่อมใสศรัทธาของตนเองไดMเลย ซ่ึงแผWอิทธิพลมายังรูปแบบของดนตรีและแนวโนMมใน

การสรMางสรรค)การแสดงอีกดMวย อาจกลWาวไดMโดยยWอวWา แนวคิดของพุทธศาสนานิกายมหายานคือการนิพพาน

ไปยังแดนสุขาวดี สWวนแนวคิดลัทธิเต{าคือความเปVนอมตะและการขึ้นสวรรค) รูปแบบของศาสนาเหลWานี้สะทMอน

ใหMเห็นผWานกรอบแนวคิดและความงามของการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก หลังจากยุคการปกครองของ

จักรพรรดิถังเสวียนจง พระองค)ก็เกิดความเสื่อมโทรมจนกลายเปVนทรราช ตกอยูWในภวังค)ของกามารมณ)ตลอด

ทั้งวัน ถึงขั้นเพMอฝ~นวWาไดMขึ้นไปยังสรวงสวรรค) เสพสุขกับดนตรีชั่วนิรันดร) แตWยังดีที่การแสดงระบำอาภรณ)ขน

นกเปVนไปตามความปรารถนาของพระองค)แลMว ช่ืนชอบกระท่ังจะชมการแสดงน้ีก่ีคร้ังก็ไมWเคยเบ่ือ  

บทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกเปVนบทเพลงฝ�าของลัทธิเต{า แตWทWวงทำนองไดMรับเอามาจากบทเพลง

พราหมณ) บทเพลงฝ�าของลัทธิเต{าและบทเพลงฝ�าของพุทธศาสนาสามารถผสมผสานกันไดMในการแสดงเดียว 

ซึ่งอธิบายใหMเห็นอยWางชัดเจนไดMวWาศาสนาทั้งสองรูปแบบนี้คWอย ๆ แทรกซึม และผสมผสานเขMาดMวยกัน จาก

ประวัติศาสตร)การพัฒนาของการแสดงอาจกลWาวไดMวWา การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกเปVนหนึ่งในการสรMางสรรค)

ท่ีย่ิงใหญWของดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักในสมัยราชวงศ)ถังไดMอยWางเต็มภาคภูมิ 

4. การสรMางสรรค)และการพัฒนาการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก 

รูปแบบของการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกไมWไดMมีรูปแบบที่ตายตัว การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกท่ี

แสดงในราชสำนักในแตWละยุคสมัยก็มีความแตกตWางกัน เริ่มแรกการแสดงชุดนี้สรMางสรรค)และแสดงเดี่ยวโดย

พระสนมหยาง ตWอมาการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกที่นักประพันธ)ไป|จวีอี ้ไดMชมในราชสำนักตอนนั้นก็ไมW

เหมือนกันกับการแสดงของพระสนมหยางเมื่อหMาสิบป^กWอน ตามการบรรยายในเพลงระบำอาภรณ)ขนนก 
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รูปแบบของการแสดงเปVนการแสดงคูW สิ่งที่ในกวีนิพนธ)บรรยายไวMอีกก็คือกลุWมนักเตMนบางครั้งก็เตMนดMวยกัน 

บางครั้งก็เตMนแยกกัน และในทWอนสุดทMายของกวีนิพันธ)บรรยายไวMวWามีการสอนการแสดงชุดนี้ใหMแกWจางจวน

และจางไทW แสดงใหMเห็นวWาเปVนรูปแบบการแสดงคูW นอกจากน้ีตามบันทึกประวัติศาสตร)ยังแสดงใหMเห็นวWา ในยุค

ของจักรพรรดิถังเหวินจงเคยใชMนักเตMนที่อายุต่ำกวWาสิบหMาป^ จำนวนสามรMอยคนทำการแสดงระบำอาภรณ)ขน

นก ในยุคของจักรพรรดิถังซวนจงเคยใชMกลุWมนักเตMนผูMหญิงขนาดใหญWจำนวนหลายรMอยคนทำการแสดงบทเพลง

หนีฉาง การแสดงแบบกลุWมที่มีขอบเขตขนาดใหญWเหลWานี้ มักจะมีการพัฒนาและการจัดการแสดงที่พิถีพิถัน แตW

ในดMานของทWาทางการเคลื่อนไหวกลับเทียบไมWไดMกับการแสดงเดี่ยวและการแสดงคูW แตWอยWางนMอยจากขMอมูล

เหลWาน้ีก็พอจะทำใหMเราทราบไดMวWารูปแบบของการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกมีมากมาย (彭雷,2013) 

การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกแสดงใหMเห็นถึงระดับศิลปะการแสดงขั้นสูงในสมัยราชวงศ)ถังและเปVน

การแสดงที่ควรคWาแกWการรับชม วัฒนธรรมและประวัติศาสตร)ของจีนมีประวัติความเปVนมาที่ยาวนานนับเปVน

ระยะเวลากวWาหMาพันป^ ความงามของการแสดงโบราณของจีนไมWใชWความดั้งเดิม แตWเปVนการผสมผสานกันอยWาง

เขMมขMนกับศิลปะการแสดงโบราณของถิ่นอื่น ๆ ความงามของการแสดงสรMางสรรค)การแสดง ความงามของ

จินตนาการ ความงามที่รวมกันเปVนหนึ่งคือลักษณะพิเศษจำเพาะทางความงามที่สำคัญที่สุดของการแสดง

โบราณของจีน เปVนเพราะนัยยะทางความความที่แฝงอยูWในการแสดงโบราณของจีน จึงทำใหMศิลปะการแสดง

โบราณของจีนสามารถพัฒนาและไดMรับการสืบทอดตWอไปไดMอยWางไมWหยุดย้ัง  

สังคมและเศรษฐกิจในสมัยราชวงศ)ถังพัฒนาถึงจุดสูงสุดอยWางที่ไมWเคยมีมากWอน วัฒนธรรมและศิลปะมี

ความกMาวหนMาอยWางมาก การแสดงในสมัยราชวงศ)ถังรับเอาสWวนที่ดีของดนตรีและนาฏศิลป6ของชาติพันธุ)ตWาง ๆ 

เขMามา อีกทั้งยังมีความกลMาที่จะสรMางสรรค)ผลงานใหมW ๆ ขึ้น การแสดงแทรกซึมอยูWในการใชMชีวิตของผูMคนใน

สังคมเสมอมา 

1. ความงามแหWงการสรMางสรรค)ของการใชMภาษาในดนตรี 

จากความกMาวหนMาในป~จจุบันและการพัฒนาอันรวดเร็วของเศรษฐกิจและสังคม คุณภาพชีวิตของผูMคน

ดีข้ึนอยWางท่ีไมWเคยเปVนมากWอน ผูMคนมากมายเร่ิมแสวงหาการเสพสุขจากความงามทางจิตวิญญาณ ผลงานดนตรี

ตWาง ๆ ในยุคน้ีตMองเผชิญหนMากับข้ันตอนในการพัฒนาท่ีรวดเร็ว ดMวยอายุและรสนิยมความชอบท่ีไมWเหมือนกันก็

ทำใหMผูMคนชอบแนวเพลงท่ีแตกตWางกัน อาทิ เพลงคลาสสิค, เพลงแจ©ส, เพลงร็อค หรือเพลงปµอปและอ่ืน ๆ แนว

เพลงที่ตWางกันเหลWานี้สWงผลใหMผูMคนเสพความงามดMานที่ไมWเหมือนกัน บางแนวเพลงก็ทำใหMรูMสึกฮึกเหิม บางแนว

เพลงก็ทำใหMรูMสึกเศรMาหมอง บางแนวเพลงก็ทำใหMจิตใจรูMสึกคึกคัก และบางแนวเพลงก็ทำใหMรูMสึกอารมณ)พุWง
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พลWาน สWวนดนตรีที่ใชMประกอบการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกทำใหMผูMคนรูMสึกสงบและรูMสึกอารมณ)พุWงพลWานใน

เวลาเดียวกันขณะท่ีรับชม การแสดงชุดน้ีใชMภาษาทางดนตรีท่ีไพเราะและการแสดงท่ีงดงามมาทำใหMผูMคนไดMเสพ

จุดสูงสุดของความสุข ปลุกเรMาอารมณ)ของผูMชมขึ้นมา ทำใหMผูMคนรูMสึกถึงความงามในการสรMางสรรค)รWวมกัน 

เชWนกันกับดนตรีโบราณมากมาย อาทิ บทเพลงภูเขาสูงสายธาราไหล (高山流水), บทเพลงหWานป�ารWอน

พื้นทราย (平沙落雁) เปVนบทเพลงที่เขียนบรรยายเกี่ยวกับทิวทัศน)ทางธรรมชาติ  บทเพลงมWานประเพณี 

(梁祝) บรรยายถึงนิทานความรัก บทเพลงของชาติพันธุ)เหยา (瑶族舞曲) เขียนบรรยายถึงสภาพ

สังคม สWวนการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกใชMภาษาดนตรีที่ไพเราะมาผสมผสานรWวมกันกับทWวงทำนองของดนตรี

และการบรรเลงดนตรี  

2. ท่ีวWางซ่ึงไรMกรอบจินตนาการของความงาม  

ทักษะการจินตนาการเปVนแหลWงกำเนิดทางความคิดของนักสรMางสรรค)ศิลปะการแสดง เคMาโครง

ความคิดและการสรMางสรรค)ผลงานการแสดงโบราณหลาย ๆ ชุดลMวนเปVนทักษะการจินตนาการที่ศิลป�นใชMใน

การสรMางความประหลาดใจใหMแกWผูMชม ในขณะเดียวกันก็ผสมผสานกับสภาพแวดลMอมทางสังคมและความรูMสึกท่ี

มีตWอชีวิตของศิลป�นมารWวมออกแบบผลงานดMวย นักปรัชญาชาวเยอรมันที่มีชื่อวWาคัง เต{อ (康德) เคยกลWาวไวM

วWา แกWนของจินตนาการคือการปรับใหมWและเกิดซ้ำของภาพปรากฏในใจ ดังนั้นเราพอที่จะอนุมานไดMวWา

จินตนาการอยูWในสมรรถนะในการรับรูMประเภทหนึ่ง จินตนาการสามารถที่จะผสมผสานระหวWางภาพปรากฏใน

ใจในอดีตและความนึกคิดในความเปVนจริง จนนำไปสูWภาพปรากฏในใจอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งก็คือคติความงาม

นั่นเอง ดังนั้นทักษะการจินตนาการที่สมบูรณ)จะชWวยกระตุMนแนวความคิดที่แฝงเอาไวMในใจของศิลป�น ดังน้ัน

แรงบันดาลใจที่ไรMขีดจำกัดจึงเปVนแรงกระตุMนในการสรMางสรรค) แสดงถึงความคิดและความเขMาใจของผูM

สรMางสรรค) นอกจากนี้พวกเราสามารถรับรูMถึงความรูMสึกที่ศิลป�นตMองการจะแสดงออกไดMจากการแสดง อีกทั้งยัง

สามารถรับรูMถึงการเขMาใจชีวิตและการเขMาใจสังคมของผูMสรMางสรรค)ไดMจากทWาทางการเคลื่อนไหวในการแสดงไดM

อีกดMวย แนวคิดเหลWานี้ลMวนใชMจินตนการผสมเขMาไปในการแสดงดMวย พวกเราทราบดีวWาหลังจากที่จักพรรดิถัง 

เสวียนจงสรMางสรรค)การแสดงระบำอาภรณ)ขนนก ก็ไดMเปVนผูMฝ�กซMอมการแสดงใหMกับนางกำนัลในราชสำนักดMวย

ตัวพระองค)เอง อีกทั้งยังใหMพระสนมหยางเปVนผูMนำเตMนดMวย จากการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกพวกเราสามารถ

มองเห็นไดMวWาในการแสดงโบราณแฝงไปดMวยทักษะการจินตนาการที ่สมบูรณ)แบบอันไรMขอบเขตของผูM

สรMางสรรค) และแสดงใหMเห็นถึงแนวความคิดทางสังคมและการแสวงหาความงามของผูMคนในสมัยน้ัน 
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3. ความรูMสึกในความงามท่ีกลมกลืน สมดุลและรวมกันเปVนหน่ึง  

หลังจากท่ีผWานการรับชมและวิเคราะห)การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกอยWางละเอียด จะสามารถทราบไดM

วWาการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกมีนัยยะทางความงามที่กลมกลืน สมดุลและเปVนหนึ่งเดียวอยWางมาก สWวน

ประเภทของความรูMสึกในความงามที่สำคัญแบWงออกเปVนดMานตWาง ๆ ดังนี้ 1. ทWวงทำนองของดนตรีท่ีใชMในการ

แสดง บทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกของการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกบรรเลงดนตรีโดยใชMเครื ่องดนตรีท่ี

หลากหลาย อาทิ กูWเจิง, ขลุWยเซียว และกังสดาลแถว เปVนตMน ทWวงทำนองอันไพเราะของดนตรีที่ร่ืนหูทำใหMพวก

เราสามารถรับรูMถึงความงามของบทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกนี้ไดM 2. ทWาทางการเคลื่อนไหวของนักเตMนที่แฝง

ความงาม การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกในราชสำนักราชวงศ)ถังใชMนางกำลังผูMหญิงแสดงเปVนหลัก ความนิ่มนวล

และอรชรของทWาทางการเคลื่อนไหวของผูMหญิงแสดงถึงการเยื้องยWางกรีดกราย การออกแบบทWาทางสำหรับการ

แสดงก็สอดคลMองกับคติความงามของจีน 3. วิถีการแสดง นักเตMนใชMการแสดงถWายทอดอารมณ)ความรูMสึกภายใน

ที่สมบูรณ)ของตนเอง แสดงใหMเห็นถึงความรูMสึกในความงามของการแสดงโบราณ 4. คติความงามของการแสดง 

การผสมสานวิธีการสรMางสรรค)และความรู Mสึกที ่ปลWอยผWานการแสดง ทำใหMผู Mรับซาบซึ้งในความงามแหWง

ศิลปะการแสดงไดMดีข้ึน ทำใหMพวกเขาเขMาไปในท่ีวWางแหWงศิลปะและรับรูMถึงความงาม ซ่ึงถือเปVนคติความงามของ

การแสดงโบราณ ดังนั ้น ความงามของทWวงทำนอง ความงามของความอWอนชMอย ความงามของอารมณ)

ความรูMสึกและคติความงามในการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกลMวนแสดงใหMเห็นถึงนัยยะทางความงามของการ

แสดงโบราณของจีนผWานดMานตWาง ๆ ท่ีไดMกลWาวขMางตMน ทำใหMผูMชมไดMรับความประทับใจอยWางสุดซ้ึง  

4. สรุป  

โดยสรุปแลMวดนตรีและนาฏศิลป6ราชวงศ)ถังไดMหยิบยืมทWาทางการเคล่ือนไหวท่ีนWาประทับใจและการขับ

รMองที่ละมุนละไมมาใชMจนไดMรับความนิยมจากผูMคนนับไมWถMวนตั้งแตWอดีตจนถึงป~จจุบัน การแสดงระบำอาภรณ)

ขนนกไมWเพียงแตWนำจิตวิญญาณที่ใฝ�หาอิสระของการแสดงมาแสดงใหMเห็นเทWานั้น อีกทั้งในชWวงที่ผูMคนเขMาชม

การแสดง ก็สามารถมัดใจผูMคนดMวยเสียงดนตรีที่นWาประทับใจไดM จากประสิทธิผลทางศิลปะที่เปรียบไมWไดMของ

การแสดงระบำอาภรณ)ขนนก พวกเราจะสามารถเห็นไดMจากการแสดงโบราณวWาผูMคนกำลังแสวงหาอิสรภาพ 

ใฝ�หาจิตวิญญาณท่ีดีงาม ความงดงามและสูงสWง ถึงแมMจะเปVนเพราะหลากหลายสาเหตุท่ีทำใหMผูMคนในป~จจุบันไมW

สามารถรับชมการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกฉบับสมบูรณ)ไดM แตWในประวัติศาสตร)การพัฒนาศิลปะการแสดง

โบราณก็แสดงใหMเห็นวWาการแสดงชุดน้ีไมWมีทางท่ีจะถูกซWอนเรMนเอาไวM (周宏昕, 2013) 
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การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกเปVนการแสดงที่สะทMอนใหMเห็นถึงความสงบสุข รุWงเรืองของสังคมสมัย

ราชวงศ)ถัง ดMานดนตรีมีความเฟ¦²องฟู ในการสรMางสรรค) การจัดการแสดง และการบรรเลงดนตรีใหMแกWการแสดง

ระบำอาภรณ)ขนนกลMวนสะทMอนใหMเห็นถึงระดับที่สูงที่สุดทางดนตรีและนาฏศิลป6สมัยราชวงศ)ถัง อาจกลWาวไดM

วWาเปVนผลงานคัมภีร)ของการแสดงดนตรีและนาฏศิลป6จีนโบราณ  

1. ตำนานของการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก 

ทำไมการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกถึงมีแนวความคิดทางศิลปะที่แฝงไปดMวยจินตภาพ  และทำไมใน

ขณะเดียวกันกับการเขMาชมการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกจะไดMรับทั้งความสุขและสามารถเชื่อมโยงกับความฝ~น

ไดM เหตุผลก็อยูWในที่มาของการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก คือ คำวWา “ความฝ~น” นั่นเอง การแสดงชุดน้ีมีความ

เกี่ยวขMองกับความฝ~นอันสวยงามของจักรพรรดิถังเสวียนจง ตามตำนานกลWาววWา ครั้งหนึ่งขณะที่พระองค)ทรง

บรรทมฝ~น พระองค)ฝ~นเห็นตัวเองกำลังลWองลอยไปหาเทพธิดาแหWงดวงจันทร)ที่อาศัยอยูWในวังจันทรา ภาพของ

วังจันทราในขณะนั้นที่ชวนหลงใหล สลัวและเลือนรางไดMดึงดูดสายตาของพระองค)เอาไวM ในขณะเดียวกัน

ตรงหนMาพระองค)ก็ปรากฏภาพของกลุWมนางฟyาที่มีเรือนรWางอรชร นุWมนวลและสวWางไสวกำลังโยกยMายไปมาเคลMา

คลอกับเสียงดนตรีที่เคลิบเคลิ้มใจ ดMวยเรือนรWางที่เยMายวนและเสียงดนตรีที่ไพเราะทำใหMพระองค)รูMสึกหวั่นไหว

และดำดิ่ง เมื่อพระองค)ต่ืนจากบรรทม พระองค)ไดMระลึกถึงความทรงจำในฝ~นของตนเอง รีบบันทึกถึงการแสดง

ที่ตนเองไดMเห็นและเสียงดนตรีอันเรMาใจที่ตนเองไดMยิน ตWอมาไดMตั้งชื่อและแบWงออกเปVน การแสดงระบำอาภรณ)

ขนนกและบทเพลงระบำอาภรณ)ขนนก ซึ่งกลายเปVนผลงานที่ตกทอดมาจากโบราณกาล ดังนั้นการแสดงระบำ

อาภรณ)ขนนกจึงเกิดจากตำนานความฝ~นอันลึกลับของจักรพรรดิถังเสวียนจง  

การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกไดMรับการเปลี่ยนชื่อถึงสองครั้ง ครั้งแรกจักรพรรดิถังเสวียนจงไดMรับแรง

บันดาลใจจากตอนที่พระองค)ไดMทัศนาจรในฝ~นไปยังวังจันทรา ในขณะนั้นไดMเปลี่ยนจาก “บทเพลงแหWงวงลMอม

เมฆาสีอินทนิล” (紫云回) เปVน “บทเพลงระบำอาภรณ)ขนนก” (霓裳羽衣舞) ครั้งที่สองจักรพรรดิ

ถังเสวียนจงไดMนำบทเพลงอินเดีย หรือ “บทเพลงพราหมณ)” (婆罗门) ซึ่งเปVนเพลงจากถิ่นอื่นที่ไดMนำมา

ผสมเพ่ือเพ่ิมเอกลักษณ)ใหMแกWกล่ินอายความเปVนจีนของการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก จนกลายมาเปVนการแสดง

ระบำอาภรณ)ขนนกแบบใหมW บทเพลงแหWงวงลMอมเมฆาสีอินทนิลเปVนดนตรีที่ใหMกลิ่นอายของความเปVนลัทธิเต{า

อยWางเขMมขMน เปVนบทเพลงบวงสรวงของลัทธิเต{าที่ถูกสรMางสรรค)ขึ้นในชWวงรัชศกไคหยวน บทเพลงนี้ไดMบันทึก

เกี่ยวกับตำนานลึกลับของเทพเจMาในลัทธิเต{าเอาไวMมากมาย บทเพลงพราหมณ)เปVนเพลงชั้นสูงที่สุดที่พราหมณ)

เอาไวMบวงสรวงเทพเจMา และถือเปVนเพลงที่อยูWในพุทธศาสนาดMวย ในยุคราชวงศ)ถังตอนกลางเมื่อเสMนทางสาย
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ไหมแผWขยายเขMาไปซินเจียงและตอนในของซีเหลียง ไดMรับเอาดนตรีเหลWานี้เขMามาในสถาบันเยวWฝู�ดMวย จน

กลายเปVนบทเพลงเขตตะวันตก จักรพรรดิถังเสวียนจงไดMนำบทเพลงพราหมณ)ของอินเดียและบทเพลงระบำ

อาภรณ)ขนนกแบบลัทธิเต{ามาผสมเขMาดMวยกัน และไดMสรMางสรรค)ออกมาเปVนการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกแบบ

ใหมW ถึงแมMวWาการเปลี่ยนชื่อถึงสองครั้งของการแสดงชุดนี้จะใชMชื่อวWาการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกเหมือนกัน 

แตWแกWนของเนื้อหาการแสดงกลับแตกตWางกันอยWางมาก ในครั้งแรกที่จักรพรรดิถังเสวียนจงสรMางสรรค)การแสดง

นี้ขึ้นมาจากความฝ~นที่ทัศนาจรไปยังวังจันทรา ทำใหMการแสดงนี้เปVนการแสดงที่มีแนวความคิดแบบลัทธิเต{า

รวมอยูWดMวยอยWางเขMมขMน สWวนในครั้งที่สองที่ใชMบทเพลงพราหมณ)ผสมเขMากับบทเพลงระบำอาภรณ)ขนนก เปVน

การใชMพื้นฐานแนวเพลงแบบลัทธิเต{าและผสมผสานกับดนตรีแบบตWางถิ่น ทำใหMการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก

เปVนดนตรีและนาฏศิลป6แบบใหมW ท่ีมีท้ังวัฒนธรรมแบบเขตตะวันตกรวมอยูWดMวย  

การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกใหMกลิ่นอายของดนตรีทางพุทธศาสนาแบบเขตตะวันตก ในสWวนของบท

เพลงไดMรับเอาบทเพลงพุทธศาสนาของอินเดียเขMามา ในสWวนของทWาทางการเคลื่อนไหวในการแสดงรับเอาการ

แสดงแบบเขตตะวันตกเขMามาผสมผสาน ในสWวนของการต้ังช่ือมาจากคำวWา “ผMาแพร” (霓裳) และ “อาภรณ)

ขนนก” (羽衣) ที่ใหMกลิ่นอายของลัทธิเต{า ดังนั้นพอจะสังเกตเห็นไดMวWาการแสดงของราชวงศ)ถังในขณะนั้นมี

ท้ังความเปVนลัทธิเต{าและพุทธศาสนา และในขณะเดียวกันก็มีการเพิ่มดนตรีของการแสดงแบบเขตตะวันตกเขMา

ไปดMวย ในประวัติศาสตร)การพัฒนาของมนุษย) ศิลปะการแสดงมีความเกี่ยวขMองชีวิตของมนุษย) ทุก ๆ ประเทศ 

ทุก ๆ ชาติพันธุ)ลMวนมีรูปแบบศิลปะการแสดงที่เปVนเอกลักษณ)ของตนเอง ซึ่งเปVนการสะทMอนใหMเห็นถึงรูปแบบ

ของแนวความคิด ชWวงกWอนการปกครองของจักรพรรดิถังเสวียนจง ราชวงศ)ถังดำเนินไปจนถึงจุดสูงสุดของ

ความเจริญรุWงเรือง การเมืองมีมาตรฐาน ประชากรมีความอุดมสมบูรณ)และมีจำนวนมาก กำลังของอาณาจักรมี

ความเขMมแข็ง บรรดาแควMนทั้งหลายทั่วทุกสารทิศคWอย ๆ เกิดความเลื่อมใสศรัทธา นำไปสูWปรากฏการณ)แหWง

ความรุWงเรือง วัฒนธรรมของราชวงศ)ถังไดMรับเอาวัฒนธรรมดี ๆ จากทั่วสารทิศมาผสมผสาน ดังนั้นในดMาน

ผลงานศิลปะนอกจากจะมีความเปVนลักษณะพิเศษจำเพาะดั้งเดิมแลMว ยังประกอบไปดMวยวัฒนธรรมจากตWางถ่ิน

ดMวย จักรพรรดิถังเสวียนจงทรงโปรดดนตรีที่สดใหมWและเรียบงWาย ในสWวนของภูมิหลังทางวัฒนธรรมขณะน้ัน 

ผลงานทางศิลปะใด ๆ ก็ตามที่ผWานการสรMางสรรค)โดยพระองค)จะตMองปรากฏรูปแบบศิลปะการแสดงท่ี

ผสมผสานระหวWางพุทธศาสนา ลัทธิเต{าและดนตรีแบบเขตตะวันตก  
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2. การแสดงของการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก 

การแสดงของการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกประกอบดMวยคนเตMนนำและกลุWมนักเตMน โดยมีพระสนม 

หยางเปVนผูMนำนักเตMนอีกสิบหกคนทำการแสดง ดMวยทWาทางที่งดงามและการเคลื่อนไหวรWางกายที่อรชรทำใหM

การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกแสดงออกถึงความสวยงาม เริ่มแรกสุดกWอนที่จะเริ่มเตMน นักเตMนจะใชMการขยับ

ของพัด หรือการใชMแขนเส้ือขนาดยาวเพ่ือใหMเหมือนกันกลุWมนางฟyากำลังรWายรำ และจะบรรเลงเพลงสWานซวี่เปVน

การเริ่มตMนการแสดง ซึ่งจะบรรเลงเครื่องดนตรีเดี่ยวหรือเปVนกลุWมก็ไดMเคMาคลอไปกับการรMองและเตMน ตWอมา

ดนตรีทWอนกลางของเพลงจะเนMนรMองเปVนหลัก ทำใหMนักเตMนมีจังหวะในการเตMนท่ีชMาลง ทMายสุดของการแสดงจบ

คWอย ๆ บรรเลงดนตรีดMวยจังหวะชMา ๆ ไปจนเร็วมาก ๆ ทั้งหมดแบWงออกเปVนทWาทางในการเคลื่อนไหวทั้งสิบ

สองทWา จักรพรรดิถังเสวียนจงและพระสนมหยางสรMางสรรค)การแสดงชุดน้ีดMวยความต้ังใจอยWางมาก ซ่ึงสามารถ

บรรยายโดยใชMกวีบทหนึ่งของไป|จวีอี้ มีใจความดังนี้ “ทWามกลางบทเพลงกวWาพันเพลง หมื่นการแสดงที่นับไมW

ถMวน แตWที่โปรดปรานที่สุด คือ การแสดงระบำอาภรณ)ขนนก” (千歌万舞不可数，就中最爱

霓裳舞) การเคลื่อนไหวของรWางกายของนักเตMนเหลWานี้ทำใหMพวกเราซาบซึ้งถึงสุนทรียศาสตร)ความงามท่ี

แฝงเอาไวMอยูWในการแสดงโบราณของจีน อีกทั้งการเคลื่อนไหวของนักเตMนเหลWานี้ยังทำใหMพวกเรารูMสึกถึงความ

เปVนธรรมชาติ ความอWอนชMอยของผูMหญิง  

รูปแบบศิลปะและลักษณะสุนทรียศาสตร)แฝงเอาไวMดMวยความเปVนลัทธิเต{าและความเรียบงWาย ใน

ขณะเดียวกันเคร่ืองแตWงกายและเคร่ืองประดับของกลุWมนักเตMนก็แสดงใหMเห็นถึงเสนWห)อันเปVนเอกลักษณ)ของการ

แสดงและยังชWวยเพิ่มสีสันใหMกับการแสดงไมWนMอย อาภรณ)ขนนกที่สวมเปVนทWอนบนใหMความรูMสึกเหมือนกับเทพ

เจMากำลังลอยอยูWในอากาศ สWวนทWอนลWางท่ีมีสีสันสวยงามใหMความรูMสึกมหัศจรรย) ในขณะเดียวกันการใชMแขนเส้ือ

ขนาดยาวก็ใหMความรูMสึกเหมือนกับกลุWมนางฟyาที่กำลังลอยไปมาอยูWบนทMองฟyา การเคลื่อนไหวที่บางครั้งก็อWอน

นุWมและเชื่องชMา แตWบางครั้งก็รวดเร็ว ราวกับกลุWมนางฟyากำลังเตMนอยูWบนสรวงสวรรค) เทMาย่ำไปบนกMอนเมฆลMอ

กับเสียงดนตรี ลอยตัวเบาบนสายลม ไมWตWางอะไรกับภาพในความฝ~น  

ในการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกมีการใชMทWาทางการเคล่ือนไหวท่ีสืบทอดตWอกันมา หรือท่ีเรียกวWา “การ

ทิ้งมือ” (小垂手) การทิ้งมือเปVนคำที่ใชMเรียกทWาทางการเคลื่อนไหวในการแสดงตั้งแตWยุคของเซียว เหลียง   

(萧梁) เปVนทWาทางที่หมายถึงการปลWอยมือหรือทิ้งแขนลงอยWางเปVนธรรมชาติของนักเตMน ในขณะเดียวกันก็

ผสมผสานเขMากับการเคลื่อนไหวแบบนาฏศิลป6เขตตะวันตก ทำใหMทั้งการแสดงดูมีความละมุนละไม และทั้งการ
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เคลื่อนไหวในการแสดงดูมีความอWอนชMอยสวยงาม และยิ่งมีการขยับเอวอยWางพิถีพิถัน โดยใชMบริเวณแกนของ

เอวในการเคล่ือนไหว แสดงใหMเห็นถึงความอรชรของนักเตMนผูMหญิง  

3. รูปแบบศิลปะการแสดงสมัยราชวงศ)ถังท่ีปรากฏผWานการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก  

3.1) รูปแบบศิลปะจินตนิยมสมัยราชวงศ)ถัง 

ในสมัยราชวงศ)ถัง โดยเฉพาะในรัชสมัยของจักรพรรดิถังเสวียนจง ดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักใน

สมัยราชวงศ)ถังไดMทำลายกฎเกณฑ)ของการแสดงในชWวงตMนรัชสมัยที่ทั้งแข็งกระดMางและเครWงครัด คWอย ๆ แสดง

ใหMเห็นถึงความกลMาและความเป�ดกวMางทางจิตใจ วัฒนธรรมสมัยราชวงศ)ถังในเวลานี้ โดยเฉพาะวัฒนธรรมดMาน

ศิลปะแสดงใหMเห็นถึงแนวความคิดแบบศิลปะจินตนิยม การแสดงระบำภรณ)ขนนกก็เปVนผลงานตัวแทนท่ี

สะทMอนถึงความเปVนศิลปะจินตนิยม ทั้งการแสดงตั้งแตWเครื่องแตWงกายและเครื่องประดับไปจนถึงทWาทางในการ

เคลื่อนไหวของการแสดงแสดงใหMเห็นถึงแนวความคิดแบบเทวนิยมในโลกมนุษย) ดMวยทWาทางการเคลื่อนไหวท่ี

สวยงามและการเคลื่อนไหวชุดที่สวมใสW ทำใหMผูMชมจินตนาการถึงกลุWมนางฟyาที่ลอยไปมาในสรวงสวรรค)ไดM 

ในชWวงเวลานี้ การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกจะจัดแสดงในราชสำนักเปVนหลัก ซึ ่งมีชื ่อเสียงที่สุดในชWวงท่ี

จักรพรรดิถังเสวียนจงไดMแตWงตั้งหยางยวี่ฮว{านเปVนพระสนม โดยพระสนมหยางเปVนผูMออกแบบทWาทางใหMกับการ

แสดงน้ีเอง พระสนมหยางไมWเพียงแตWมีรูปโฉมที่งดงามเทWานั้น แตWยังมีความเช่ียวชาญในเรื่องของดนตรีดMวย 

พระสนมหยางกับจักรพรรดิถังเสวียนจงถือเปVนเพื่อนรูMใจในดMานศิลปะที่หาไดMยากนัก เมื่อเสียงดนตรีในการ

แสดงดังขึ้น พระสนมหยางก็จะเริ่มออกเคลื่อนไหวดMวยทWาทางที่อWอนชMอยและงดงาม กMาวเทMาลงตามทุกจังหวะ

ของบทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกอยWางช่ำชอง มีความเฉลียวฉลาด เขMาถึงแกWนของการแสดงไดMอยWางลึกซึ้ง จน

ทำใหMผูMคนชมไมWขาดปาก ศิลปะการแสดงในยุคนี้ใหMความสำคัญกับการแสดงความสามารถของผูMคน โดยไมW

จำกัดรูปแบบท่ีตายตัว  

3.2) รูปแบบศิลปะสัจนิยมของศิลปะการแสดงสมัยราชวงศ)ถังตอนกลาง  

หลังจากการกWอกบฏอันฉื่อ (安史之乱) ศิลปะการแสดงในยุคนี้มีความเรียบงWายมากขึ้น สังคม

ราชวงศ)ถังตMองเผชิญหนMากับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ไดMมีผลกระทบตWอวัฒนธรรมดMานศิลปะ

ดMวย จากเดิมที่การแสดงมีผูMนำเตMนคนเดียวก็พัฒนาจนกลายเปVนสองคนคูWกัน และพัฒนาจนกระทั่งมีลักษณะ

เปVนกลุWม ที่พิเศษของยุคนี้คือจักรพรรดิถังเต{อจง (Tang Dezong, 唐德宗 : 742-805) และจักรพรรดิถัง 

เซี ่ยนจง (Tang Xianzong, 唐宪宗 : 778-820) ดMานเศรษฐกิจยังคงพัฒนาเฟ¦²องฟูอยWางตWอเนื่อง ดMาน

วัฒนธรรมยังแสดงใหMเห็นถึงความเจริญรุWงเรืองอันสงบสุขของดนตรีและนาฏศิลป6 ศิลปะการแสดงมีความเรียบ
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งWาย การแสดงในราชสำนักคWอย ๆ แผWขยายออกไปยังศิลปะพื้นเมือง คุณสมบัติดMานดนตรีนาฏศิลป6ก็ไมWเขMมงวด

เครWงครัดเหมือนเมื่อกWอน นักเตMนที่มีความสามารถหลายคนก็จะไปจัดการแสดงที่สำนักของพราหมณ) ในยุค

ของจักรพรรดิถังมูWจง (Tang Muzong, 唐穆宗 : 795-824) เปVนยุคสมัยท่ีกำลังของประเทศเร่ิมเส่ือมโทรม 

เผชิญหนMากับสงครามอยูWบWอยครั้ง ดนตรีและนาฏศิลป6ยังคงความเรียบงWายแตWก็เอาจริงเอาจัง การเปลี่ยนแปลง

ในครั้งนี้หลีกไมWพMนความเสื่อมโทรมและการยึดครองที่ดินดMวยอำนาจของรัฐบาลกลาง ในสWวนของรูปแบบการ

แสดง รูปแบบศิลปะการแสดงพื้นเมืองมีรูปแบบที่หลากหลายมากกวWา การบรรยายอยWางละเอียดอWอนในบทกวี

ที ่กลWาวถึงการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก ทำใหMคนรุ Wนหลังพอจะสังเกตเห็นสWวนสำคัญของรูปแบบ

ศิลปะการแสดงในยุคน้ีไดM  

3.3) ความทุกข)ระทมและคับแคMนใจผWานศิลปะการแสดงสมัยราชวงศ)ถังตอนปลาย 

การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกในสมัยราชวงศ)ถังตอนปลายคWอนขMางหWางไกลจากความเป�ดกวMางและ

รูปแบบของศิลปะจินตนิยมเมื่อตMนรัชสมัย แตWกลับแสดงถึงความเศรMาหมองและความทุกข)ระทมแทน เนื้อหา

และรูปแบบของการแสดงราชสำนักในยุคนี้ลMวนจัดใหMเปVนมาตรฐานมากขึ้น ทWาทางการเคลื่อนไหวของนักเตMน

ไมWไดMมีการเปลี่ยนแปลงมากแตWเนMนความสงWาและเงียบสงัด คุณสมบัติการเตMนและดนตรีของนักเตMนใน

ศิลปะการแสดงคWอย ๆ ลดต่ำลง ทWาทางในการเคลื่อนไหวก็ถูกลดนMอยลงไปเชWนกัน แตWก็ยังคงไวMซึ่งมาตรฐานท่ี

เครWงครัด ถึงแมMวWาดนตรีและนาฏศิลป6ในยุคนี้จะเขMาใกลMดนตรีชั้นสูงหรือหยWาเยวW แตWการแสดงระบำอาภรณ)ขน

นกยังคงจัดอยูWในดนตรีแบบฝ�าปูy ที่ไมWไดMถูกใชMสำหรับพิธีบวงสรวงเทพเจMาตามความเชื่อ แตWใชMกับคนที่มีชีวิตอยูW

เปVนหลัก ดนตรีและนาฏศิลป6สมัยจักรพรรดิถังเหวินจง (Tang Wenzong, 唐文宗 : 809-840) คWอนขMาง

ใหMความสำคัญกับสิ่งที่เกินจากความเปVนจริง อีกทั้งในมือของนักแสดงหลายคนลMวนถืออุปกรณ)ประกอบการ

แสดง เครื ่องแตWงกาย, เครื ่องประดับ, ดนตรีประกอบการแสดงในยุคของจักรพรรดิถังซวนจง (Tang 

Xuanzong, 唐宣宗 : 810-859) ไมWไดMเหมือนกับในยุคของจักรพรรดิถังเสวียนจงแลMว รูปแบบมีความ

คลMายคลึงกับยุคของจักรพรรดิถังเหวินจง แตWใหMความสำคัญกับความสงWา นWาเกรงขามและความสงบมากกวWา 

(邹琳玲, 2014) 

การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกเปVนการแสดงออกถึงสภาพการณ)ของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร)มี

ความเชื่อมโยงกับการพัฒนาในหลาย ๆ ดMานของการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในแตWละยุคสมัย 

วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ การทูตและดMานอื่น ๆ ในสมัยราชวงศ)ถังลMวนประสบความสำเร็จอยWางมาก ถือ

เปVนยุคทองในประวัติศาสตร)ของจีน ผลงานทางวรรณกรรมท่ีผูMคนจับตามองและใหMความสนใจมากท่ีสุด คือ กวี
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นิพนธ)ในสมัยราชวงศ)ถัง เริ่มตั้งแตWนักกวีที่มีชื่อวWาเฉินจื่ออ{าง (陈子昂) และสุดยอดกวีทั้งสี่ในสมัยราชวงศ)

ถัง (初唐四杰) ที่โดWงดังอยWางไมWขาดสาย อาทิ ไป|จวีอี้ที่ไมWเพียงแตWเปVนนักกวีผูMยิ่งใหญWเทWานั้น ยังเปVน

ศิลป�นทWานหนึ่งที่มีผลงานอันโดดเดWนอีกดMวย “บันทึกเอกสารดนตรีและนาฏศิลป6ในกวีนิพนธ)สมัยราชวงศ)ถัง”  

(全唐诗中的乐舞资料) เปVนบทประพันธ)ที่เกี่ยวขMองกับดนตรีและนาฏศิลป6ซึ่งมีมากถึง 74 บท 

โดยมีบทประพันธ)ที่เกี่ยวขMองกับการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกอยูW 12 บท ในบทความนี้จะศึกษาผWานมุมมอง

ของ “บทเพลงระบำอาภรณ)ขนนก” (霓裳羽衣舞歌) ของไป|จวีอี้ และวิเคราะห)สุนทรียศาสตร)ของ

ดนตรีและนาฏศิลป6ผWานภูมิหลังของบทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกในสมัยราชวงศ)ถัง เพื่อสืบคMนเสนWห)ทางกวี

นิพนธ)ของดนตรีและนาฏศิลป6ของไป|จวีอ้ี  

ราชวงศ)ถังใชMชWวงการปกครองของจักพรรดิถังไทWจงและถังเสวียนจงเปVนตัวแทนความเจริญรุWงเรืองของ

ยุคสมัย การเมืองและเศรษฐกิจพัฒนาอยWางที่ไมWเคยมากWอน ศิลปะและวัฒนธรรมของอาณาจักรก็ทะยานสูW

ระดับที่สูง “เมื่อมองยMอนกลับไปในประวัติศาสตร) นโยบายของราชวงศ)ถังเป�ดกวMางมากขึ้น รูปแบบของ

ศิลปะการแสดงมีหลากหลายมากขึ้น ทำใหMรูปแบบการสอนดนตรีและการพัฒนาดMานดนตรีรุ Wงเรืองจนถึง

จุดสูงสุด ผูMปกครองใหMการสนับสนุนดMานดนตรี แลกเปลี่ยนและรับเอาดนตรีจากตWางประเทศเขMามา นำศาสนา

เขMามาผสมกับดนตรี จนทำใหMศิลปะการแสดงในสมัยราชวงศ)ถังมีความเจริญรุWงเรือง” ไป|จวีอี้เปVนนักกวีในชWวง

ราชวงศ)ถังตอนปลาย ทWานไดMสรMางสรรค)ผลงานแบบสัจนิยมและแนวคิด “ความรูMสึก ภาษา เสียง และความ

จริง” (根情，苗言，华声，实义 ) จากหนังสือยวี๋ หยวน จิ่ว ชู (与元九书) ทWานคิดวWา 

“ความรูMสึก” เปVนเง่ือนไขสำคัญในบทกวี เพราะการสรMางความรูMสึกเกิดมาจากเร่ืองราวหรือสถานการณ)ป~จจุบัน

ขณะ ดังนั้นการสรMางสรรค)บทกวีจึงไมWสามารถหลีกจากความเปVนจริงไดM ตMองอิงจากเรื่องราวตWาง ๆ ที่เกิดข้ึน

จริงในชีวิตดMวย สรรพสิ่งเปVนตัวตัดสินความนึกคิด และความนึกคิดก็สะทMอนกลับถึงสรรพสิ่ง ทWานไดMบันทึก

เรื่องราวของการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกในชWวงเวลานั้นไวMใน “บทเพลงระบำอาภรณ)ขนนก” ซึ่งบันทึกภูมิ

หลัง เครื่องแตWงกาย เครื่องประดับ ทWาทางการเคลื่อนไหว รูปแบบ และการเผยแพรWการแสดงชุดนี้ไวMไดMอยWาง

ถูกตMองและละเอียดถี่ถMวน จนกลายมาเปVนเอกสารทางประวัติศาสตร)ที่สำคัญในการศึกษาความเปVนมาของการ

แสดงระบำอาภรณ)ขนนก  

1. บรรยายภูมิหลังของการแสดง 

กวีนิพนธ)ทางดนตรีและนาฏศิลป6ของไป|จวีอี้มีการบรรยายที่สมบูรณ)มาก บรรยายตั้งแตWภูมิหลังถึงการ

เผยแพรWของดนตรีและนาฏศิลป6ไดMยWางชัดเจนและละเอียดถี่ถMวน ความสมบูรณ)แบบของการบรรยายนี้สWวนตัว
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มองวWาเปVนประโยชน)อยWางมากตWอการนำมาเปVนเอกสารเพื่อนำมาศึกษาวิจัย ทWานไดMเริ่มตMนอธิบายถึงภูมิหลัง

ของการแสดงชุดนี้เอาไวMวWา “ครั้นไดMเขMาเฝyาพระจักรพรรดิถังเซี่ยนจง มีโอกาสไดMรWวมงานภายใน ทWามกลางบท

เพลงกวWาพันเพลง หมื่นการแสดงที่นับไมWถMวน แตWที ่โปรดปรานที่สุด คือ การแสดงระบำอาภรณ)ขนนก” 

บรรยายวWาการแสดงชุดนี้ใชMแสดงในราชสำนัก เอกสารทางประวัติศาสตร)หลายฉบับลMวนนำการแสดงชุดนี้รวม

ไวMในบทเพลงฉูW ซึ่งบทเพลงฉูWเปVนรูปแบบที่สำคัญของบทเพลงชั้นสูงในราชสำนักสมัยราชวงซ)สุย-ถัง สามารถ

ยืนยันไดMวWาเปVนระบบของดนตรีในราชสำนักและเปVนรูปแบบทางดนตรีท่ีไมWมีการเผยแพรWออกไปยังพ้ืนเมือง “มี

โอกาสไดMรWวมงานภายใน” สามารถยืนยันไดMวWาเปVนการแสดงที่แสดงในโอกาสสำคัญ ๆ ของราชสำนักเทWาน้ัน 

ในขณะที่ยวี่หลานกัน ไดMเขียนบรรยายถึงการแสดงนี้เอาไวMแตกตWางอยWางสิ้นเชิงวWา “เฝyาถามเจ็ดอำเภอแสน

ครัวเรือน ไมWมีใครท่ีรูMจักการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก” ซ่ึงเกิดการเปรียบเทียบใหMเห็นอยWางชัดเจน 

2. บันทึกเคร่ืองแตWงกายและเคร่ืองประดับของการแสดง  

สถาบันสวนลูกแพร)เปVนสถานที่ฝ�กซMอมการแสดงแบบฝ�าฉวี่ที่สำคัญ สWวนบทเพลงฝ�าเปVนรูปแบบดนตรี

ที่โปรดปรานของผูMปกครอง ไมWเพียงแตWตMองการคุณสมบัติทั้งหมดของนักแสดงในระดับที่สูง ในขณะเดียวกันก็

ยังตMองการคุณภาพของเครื่องแตWงกายของการแสดงใหMอยูWในระดับที่สูงเชWนเดียวกัน “เมียงมองจากดMานหนMา

นักแสดงงามราวกับหยก ไมWสวมเสื้อผMาแบบประเพณีนิยมทั่วไป กระโปรงสีแดงผMาพาดไหลWสีดั่งพระอาทิตย)

อัสดงพรMอมเคร่ืองประดับศีรษะ ประดับประดาไปดMวยหยกละเอียดสีสดใสนับไมWถMวน” แสดงใหMเห็นวWานักแสดง

ลMวนสวมผMาพาดไหลWเฉดสีแดง (霞帔) บนศีรษะสวมเครื่องประดับศีรษะ (步摇冠) สWงเสริมใหMมีรูปแบบ

คลMายกับจินตภาพของนางฟyา 

 
ภาพที่ 17 เครื่องแต]งกายของนักเตtนในการแสดงระบำอาภรณfขนนก  

ที่มา : https://www.flickr.com/photos/pic_joy/5433317323 
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3. โครงสรMางทางดนตรีในการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก 

โดยทั่วไปผูMศึกษามักจะแบWงโครงสรMางทางดนตรีของการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกออกเปVน 36 ทWอน 

เชWน โจว มี่ (周密) เคยพูดเอาไวMวWา “การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกมีทั้งหมด 36 ทWอน” โดยแบWงออกเปVน 

ทWอนเริ่ม หรือสWานซวี่จำนวน 6 จบ ทWอนกลาง หรือจงตMวนจำนวน 18 จบ และทWอนจบ หรือฉวี่พั่วจำนวน 12 

จบ โดยทWอนเริ่มจะบรรเลงทั้งหมด 6 จบ โดยไมWมีจังหวะที่ตายตัว ทWอนกลางจะบรรเลงทั้งหมด 16 จบ และ

ทWอนจบจะบรรเลง 12 จบ โดยทWอนกลางและทWอนจบจะมีจังหวะในการบรรเลงที่แตกตWางกันออกไปตามแบบ

แผน  

4. ไป|จวีอ้ีกับการเผยแพรWการแสดง 

รูปแบบ การฝ�กฝนและแนวคิดของนักกวีลMวนมีความเกี่ยวขMองกับมุมมองของนักกวีที่มีตWอสังคม หาก

พูดถึงไป|จวีอี้ รูปแบบของเขาก็คือการใชMภาพจำลองของสถานการณ)ในสังคมมาเปVนตัวนำในการบรรยาย

สภาพการณ)ทางวัฒนธรรมของชีวิต ในป^ที่สองของการถูกลดขั้นใหMไปพำนักอยูWที่เมืองเจียงโจว (江洲) ของ

ไป|จวีอี้ ทWานก็เริ่มจะหวนนึกถึงเมื่อครั้งตอนที่สุขสบายในราชสำนัก “เฝyามองค่ำคืนอันเงียบงสงัด ไมWไดMฟ~งเสียง

แคนจีนจนผWานเขMาฤดูใบไมMรWวง เมื่อฤดูใบไมMรWวงมาถึงก็ไมWมีสิ่งใดใหMทำ ไดMแตWหวนนึกถึงการแสดงระบำอาภรณ)

ขนนกที่ไมWอาจเอWยถาม” ในชีวิตที่ลMมลุกคลุกคลานของไป|จวีอี้ทำใหMทWานไมWมีจิตใจที่จะถามหาความเปVนไปของ

ดนตรีและนาฏศิลป6 แตWพอถึงป^ที่สองของการถูกลดขั้นก็ทำใหMทWานนึกถึงการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกที่โปรด

ปรานขึ้นมา นWาเศรMาที่ที่เขาถูกขับไลWใหMมาพำนักก็อยูWหWางไกลเกินไป ผูMคนเปVนแสน ๆ คนที่นี่ก็ไมWมีใครเคยไดMยิน

หรือไดMชมการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกเลย ไป|จวีอี้ตกต่ำจนถึงขีดสุดเมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตที่สุขสบายในราช

สำนักกWอนหนMานี้ แตWใขณะเดียวกันเขาก็พยายามที่จะสรMางการแสดงที่เขาชื่นชอบแตWไมWมีใครที่นี่เคยไดMเห็น

ขึ้นมา “บทเพลงที่ไดMนำติดตัวขMามา สรMางสรรค)ใหMกลายเปVนการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก ...หมื่นพันรูปแบบ

และทWาทางที่เคยไดMเห็นมาอยWางชัดเจน ตMองถWายทอดใหMแกWนักเตMนไดMเปVนแนW” ไป| จวีอี้ไดMบรรยายการแสดง

ระบำอาภรณ)ขนนกท่ีตนเองรักผWานตัวอักษรในบทกกวี แตWนWาเสียดายที่วิถีในการฝ�กซMอมทั้งดMานดนตรีและการ

แสดงไมWไดMใหMความรูMสึกอ่ิมเอมใจเหมือนกับตอนท่ีอยูWในราชสำนัก ในขณะเดียวกันเขาก็ตMองพยายามปกป�ดชีวิต

อันตกอับของตนเองเอาไวM ถึงแมMจะรับความจริงกับการถูกลดขั้นและใหMมาพำนักยังเมืองเจียงโจวไดMแลMว แตW

ตลอดระยะเวลาท่ีผWานมาก็ไมWมีทางรูMสึกเหมือนกับตอนท่ีอยูWสุขสบายในราชสำนักไดMเลย  
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ภาพที่ 18 นักกวีไป� จวีอี้ นักกวีในสมัยราชวงศfถังที่หลงใหลในการแสดงระบำอาภรณfขนนก (白居易) 

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Bai_Juyi 

5. สรุป  

ไป|จวีอี้เปVนนักกวีผูMยิ่งใหญWในสมัยราชวงศ)ถัง ในบทกกวีสองพันกวWาบท ทWานไดMประพันธ)เกี่ยวกับดนตรี

และนาฏศิลป6เยอะที่สุด การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกไมWเพียงแตWเปVนวรรณกรรมทางประวัติศาสตร)ของจีน 

หรือผลงานการประพันธ)ในสมัยประวัติศาสตร)ท่ีไมWมีวันเนWาเป¦²อย แตWยังเปVนเอกสารท่ีทำใหMไดMศึกษาเก่ียวกับการ

อุทิศตนใหMแกWดMานดนตรีของไป|จวีอ้ีดMวย ไป|จวีอี้เปVนนักกวีที่มีอิทธิพลอยWางมากในสมัยราชวงศ)ถังตอนปลาย 

ขMอคิดเห็นและการสรMางสรรค)บทประพันธ)ของทWานลMวนแสดงออกผWานการเนMนย้ำเกี่ยวกับความเรียบงWายและ

ความจริง มีจุดยืนที่สำคัญทางกวีนิพนธ)ในประวัติศาสตร)ของจีน ในบทกวีสองพันกวWาบท ใหMความสำคัญกับ

ระดับคุณคWาของเอกสารทางประวัติศาสตร)ดนตรีที่สูง พัฒนาและแผWขยายการศึกษาทางดนตรีในอาณาจักรใหM

กMาวไปอีกข้ัน (袁逸桐, 2016) 

บทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกสามารถเรียกอีกอยWางหนึ่งวWาการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกไดM เปVนผลงาน

ตัวแทนทางดนตรีที่ยิ่งใหญWของราชวงศ)ถัง จนถึงป~จจุบันน้ีบทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกยังคงเปVนสิ่งที่งดงามใน

ประวัติศาสตร)ของดนตรี บทเพลงนี้เปVนบทเพลงลัทธิเต{าที่จักรพรรดิถังเสวียนจงเปVนผูMประพันธ)ขึ้น เนื้อหาของ

ดนตรีและการแสดงสื่อใหMเห็นถึงเทพเจMาที่ดำรงชีวิตอยูWบนสวรรค)เบื้องบน ในรัชศกของจักพรรดิถังเกาจงและ

ถังเสวียนจงสมัยราชวงศ)ถังเปVนผูMประพันธ)ผลงานตWาง ๆ ดMวยพระองค)เอง บทกวีเหลWานี้ไดMรับการยกยWองและ

นำมาเปVนบทเพลงอธิษฐานของสาวกลัทธิเต{า ในบทความนี ้จะศึกษาในดMานลักษณะพิเศษจำเพาะทาง

โครงสรMางและจุดเดWนทางศิลปะ ผWานการศึกษาและอภิปรายบทเพลงระบำอาภรณ)ขนนก  
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1. จุดเดWนของโครงสรMาง 

โครงสรMางพื้นฐานของบทเพลงในสมัยราชวงศ)ถัง คือ การรWวมกันของทWอนเริ่ม หรือสWานซว่ี, ทWอนกลาง 

หรือจงซวี่ และทWอนจบ หรือพั่วซวี่ บทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกไมWเพียงแตWจัดเปVนบทเพลงฝ�า (法曲) ที่มี

ชื ่อเสียงที ่สุดในสมัยราชวงศ)ถัง แตWยังเปVนบทเพลงชั ้นสูง (大曲) ที ่มีชื ่อเสียงที ่สุดในสมัยราชวงศ)ถัง

เชWนเดียวกัน ซึ่งมีพื้นฐานทางโครงสรMางของดนตรีแบบเดียวกัน ไดMแกW ทWอนเริ่ม หรือสWานซว่ี, ทWอนกลาง หรือ 

จงซวี่ และทWอนจบ หรือพั่วซวี่ เมื่อเขMาทWอนกลางจึงจะเปVนการเริ่มดนตรีและการแสดง บทเพลงระบำอาภรณ)

ขนนกชWวงกWอนเริ่มบรรเลงดนตรีและการแสดงจะมีความสงWางามและเชื่องชMา แตWในชWวงกWอนจะจบการแสดงจะ

มีการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจน คือ จังหวะจะคWอย ๆ คึกคักข้ึน เม่ือดนตรีท่ีสWวนท่ีสาม หรือ รว่ีพ่ัวเร่ิมบรรเลงข้ึนจะ

มีความฉับไวและรวดเร็ว ซึ่งเปVนการจบของดนตรีและเปVนจุดที่เรMาใจของการแสดงนั่นเอง เปVนดนตรีที่มี

ทWวงทำนองที่รวดเร็วประเภทหนึ่ง เนMนการเตMนเปVนหลัก บางครั้งก็มีการรMองรWวมดMวย ดนตรีจากชMาจะคWอย ๆ 

รวดเร็วขึ้น ดังนั้นจึงมีทั้งจังหวะเรWง จังหวะกระตุMน จังหวะจูWโจมและอื่น ๆ แตWทWอนรวี่พั่วถือเปVนสWวนที่งดงาม

ที่สุดในบรรดาสWวนอื่น ๆ ของบทเพลงทั้งหมด เทคนิคการแสดงของบทเพลงนี้เหมือนกันอยWางมากกับคำเรียก 

“จังหวะเร็วรMองชMา” (紧拍慢唱) ของคนรุWนหลัง เนื่องจากทWวงทำนองในการบรรเลงดนตรีมีความรวดเร็ว 

แตWการแสดงการรMองคงไวMซึ่งความสงWางาม ในชWวงสุดทMายของบทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกไมWเหมือนบทเพลง 

อื่น ๆ เพราะทำนองเพลงจะชMาลงทันที และตอนทMายที่สุดก็จะปลWอยเสียงลากยาวคลMายกับนกกระสาที่ขยับป̂ก 

เก็บป̂กและคWอย ๆ หายไป  

2. จุดเดWนทางศิลปะของบทเพลงระบำอาภรณ)ขนนก  

2.1) วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา 

 บทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกมาจากอินเดีย ซึ่งเดิมมาจากบทเพลงพราหมณ) ในสมัยของจักรพรรดิถัง 

เสวียนจงไดMมีการเปลี่ยนชื่อและสรMางสรรค)ดนตรีใหมWจากบทเพลงพราหมณ) กลายเปVนบทเพลงระบำอาภรณ)

ขนนก บทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกมีรูปแบบของวัฒนธรรมที่เปVนเอกลักษณ)ของพุทธศาสนา ซึ่งรับเอาเนื้อหา

ของดนตรีทางพุทธศาสนาและทWาทางการเตMนแบบการหมุนมาจากอินเดีย การพัฒนาทางศิลปะของการแสดงมี

ที่มาจากศาสนา เปVนการพัฒนาไปตามศาสนาตWาง ๆ ราชวงศ)ถังรับเอาศาสนาพุทธเขMามา แตWก็ยังเจริญรุWงเรือง

อยWางไมWหยุดยั้ง หลังสมัยราชวงศ)ถังไดMมีการเผยแพรWพุทธศาสนาผWานกิจกรรมการแสดง แสดงใหMเห็นถึง

วัฒนธรรมทางศาสนาท่ีเขMมขMน  
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 2.2) กล่ินอายของศิลปะจินตนิยม  

 ในการแสดงบทเพลงระบำอาภรณ)ขนนก นักแสดงจะแตWงกายอยWางสงWาประณีต หนMาตางามคลMายหยก 

รูปรWางอรชร ในดนตรีประกอบการแสดงแบบเทวคติสรMางกรอบแนวคิดและการปฏิบัติชีวิตที่ไมWเหมือนกัน เปVน

หมุดที่สำคัญอยWางหนึ่งของความจริงแหWงชีวิต ทำใหMการแสดงแบบจินตนิยมในสมัยราชวงศ)ถังทะยานไปจนถึง

จุดสูงสุด การใชMเครื่องดนตรีที่ไมWเหมือนกันในตอนเริ่มบรรเลงดนตรีก็เพื่อที่จะแสดงใหMเห็นถึงรูปโฉมที่งดงาม

ของนักแสดงลMอไปกับจังหวะท่ีเช่ืองชMา ใชMเคร่ืองดนตรีท่ีตWางกันบรรเลงทWวงทำนองตัดสลับกันไปมาอยWางมีอิสระ

และแบบแผน การบรรยายถึงการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกในบทประพันธ)ระบำอาภรณ)ขนนกของไป|จวีอี้ ที่มี

ใจความวWา “เมียงมองจากดMานหนMานักแสดงงามราวกับหยก” “ทรวดทรงสะโอดสะองราวกับผืนผMาไหม” 

“แขนเส้ือขนาดยาวท่ีพล้ิวไหวข้ึนลงราวกับสายลมเสมือนมีชีวิต” และอ่ืน ๆ ลMวนแสดงใหMเห็นไดMอยWางชัดเจนถึง

กล่ินอายศิลปะจินตนิยมท่ีเขMมขMนในบทเพลงระบำอาภรณ)ขนนก  

 2.3) การแสดงส่ือถึงรูปแบบท่ีสมบูรณ)  

 ในการแสดงบทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกนำทักษะการหมุนมาใชMในการแสดง ในบทกวีของไป|จวีอ้ี 

“ลอยละลิ่วหมุนติ้วเสมือนวงลMอมหิมะ” ประโยคนี้แสดงใหMเห็นชัดวWาเริ่มแรกการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกนำ

ทWาทางการหมุนที่อWอนชMอยเขMามาใชMดMวย ประโยคตWอมา “ทะยานอยWางงดงามใหMมังกรตระหนก” แสดงใหMเห็น

วWาหลังจากที่นักเตMนหมุนอยWางพลิ้วไหวแลMวก็เปลี่ยนมาเปVนการกMาวเทMาที่รวดเร็วและฉับไว สWวนที่สามก็คือ

ทWาทางการเคลื่อนไหวที่เรียกวWาการทิ้งมือ “บรรจงทิ้งมือลงคลMายกับตMนหลิวที่เอนอWอน” ประโยคน้ีบรรยายถึง

ทWาทางการเคลื่อนไหวที่เรียกวWาการทิ้งมือโดยตรง ซึ่งนับเปVนการเคลื่อนไหวที่ไดMรับอิทธิพลมากจากเขต

ตะวันตก หรือสามารถพูดไดMอีกอยWางหนึ่งวWาการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกไดMรวบรวมทWาทางที่งดงามทั้งสาม

ประเภทเอาไวM ตWอมาสWวนที่สี่คือทWาทางการเคลื่อนไหวในการจับดึงชุดกระโปรง สWวนที่หMาดูไดMจากประโยค 

“แขนเสื้อขนาดยาวที่พลิ้วไหวขึ้นลงราวกับสายลมเสมือนมีชีวิต” แสดงใหMเห็นวWาทWาทางการเคลื่อนไหวในการ

แสดงระบำอาภรณ)ขนนกมีการสะบัดแขนขึ้น ๆ ลง ๆ ดMวย และสWวนสุดทMาย “หงส)เหินกลางอากาศอยWางไรM

ป^ก” ทำใหMเขMาใจวWามีการใชMขนนกในการแสดงชุดนี้ดMวย นอกจากนี้ภาพวาดของกลองแดงทองที่ขุดพบมาก็

แสดงใหMเห็นวWาทWาทางการเคลื่อนไหวของนักเตMนและการขยับแขนขึ้นลงคลMายกับทWาทางของนกในการแสดง

ระบำอาภรณ)ขนนกน้ันมีความเหมือนกันอยWางมาก  
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 2.4) โครงสรMางทางดนตรีของการแสดงท่ีสวยงามอยWางสมบูรณ) 

 บทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกมีจุดยืนที่ชัดเจนในการแสดงสมัยราชวงศ)ถัง บทเพลงระบำอาภรณ)ขนนก

สรMางขึ้นจากดนตรี 36 ทWอน โดยแบWงเปVน 3 สWวน ไดMแกW ทWอนเริ่ม 6 ทWอน ทWอนกลาง 18 ทWอน และทWอนจบ 12 

ทWอน เริ่มตMนจะใชMสWานซวี่ หรือทWอนเริ่มในการเริ่มแสดง เพื่อจะแสดงใหMเห็นถึงอิสระของทWวงทำนอง โดยจะ

แสดงแสดงเด่ียว แสดงคูW หรือแสดงเปVนกลุWมก็ไดM ไมWมีการรMองและการเตMน ตWอมาก็จะเปVนการบรรเลงทWอนกลาง 

มักจะมีรูปแบบและทWวงทำนองในการรMองที่เชื่องชMา การแสดงในสWวนที่สามจะแสดงใหMเห็นถึงทWวงทำนองท่ี

รวดเร็วมาก และตอนจบสุดทMายของการแสดง คือ การไมWมีเสียงดนตรี บทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกใหM

ความสำคัญกับการรMอง การเตMน การบรรเลงเครื่องดนตรี รวมไปถึงการพัฒนาของการแสดงและการจับคูW

เครื่องดนตรี สะทMอนใหMเห็นถึงความสมดุลในการแสดง ตั้งแตWพื้นฐานในการแสดงไปจนถึงขั้นตอนสุดทMายของ

การแสดง บทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกแบWงระดับของโครงสรMางออกเปVนทั้งหมด 3 สWวน โครงสรMางระดับที่หน่ึง 

คือ ทWอนเริ่ม, ทWอนกลาง และทWอนจบ ใชMในการแบWงการแสดงทั้งสามสWวน ไดMแกW การเตMน เครื่องดนตรี และ

ดนตรี โครงสรMางระดับที่สอง คือ นำพื้นฐานของโครงสรMางระดับที่หนึ่งมาสรMางใหMละเอียดขึ้น และโครงสรMาง

ระดับที่สาม คือ นำโครงสรMางระดับที่สองมาสรMางใหMเกิดโครงสรMางอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ในโครงสรMางระดับที่หน่ึง

ลักษณะของบทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกสามารถผสมผสานกับรูปแบบของการแสดงทั้งสามประเภทไดMอยWาง

กลมกลืน ดนตรีและการเตMนสอดคลMองเขMากันอยWางงดงาม โครงสรMางระดับที่สองไดMพัฒนาลักษณะพิเศษ

จำเพาะของการแสดงใหMกMาวไปอีกขั้น และโครงสรMางระดับที่สามคือการผลักดันบทเพลงทั้งหมดใหMขึ้นไปสูW

จุดสูงสุด โครงสรMางและทWวงทำนองของดนตรีมีความซับซMอน จากการรWวมกันของโครงสรMางทั้งสามระดับนี้ ก็

ทำใหMบทเพลงนี้เกิดความงามที่สมบูรณ)แบบ บทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกสะทMอนใหMเห็นถึงดนตรีและผลงาน

การสรMางสรรค)การแสดงในสมัยราชวงศ)ถังวWาไมWเปVนสองรองใคร (时佳, 2019) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห7ข:อมูล 

การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกไดMรับการสรMางสรรค)ขึ้นครั้งแรกโดยจักรพรรดิถังเสวียนจง ซึ่งเปVนการ

แสดงที่พระองค)ไดMรับแรงบันดาลใจมาจากความฝ~นของพระองค)เอง ตามตำนานกลWาววWา ในความฝ~นพระองค)

ไดMประทับบนกMอนเมฆและลอยลมขึ้นไปยังวังจันทราบนสรวงสวรรค) พระองค)พบเห็นกลุWมนางฟyาพรหมจรรย)ท่ี

กำลังรWายรำไปมาหยอกลMอกับเสียงดนตรี เมื่อพระองค)ตื่นจากบรรทม พระองค)รีบจดทุกอยWางที่ไดMยินและไดM

เห็นในความฝ~น ทั้งเสียงดนตรี การเคลื่อนไหวที่อWอนชMอยของเหลWานางฟyา ซึ่งตWอมาหลังจากที่พระองค)ไดM

แตWงตั ้งใหMหยางยวี่ฮว{านเปVนพระสนมของพระองค)แลMว พระองค)จึงไดMเชื ้อเชิญใหMพระสนมหยางมาเปVนผูM

ประดิษฐ)ทWาเตMนใหMกับบทเพลงระบำอาภรณ)ขนนก และเปVนคนแรกที่ไดMทำการแสดงน้ี การแสดงระบำอาภรณ)

ขนนกสรMางขึ้นจากบทเพลงระบำอาภรณ)ขนนก ที่ไดMรับการสรMางสรรค)ขึ้นโดยสถาบันดนตรีเยวWฝู� ซึ่งเปVนหนึ่งใน

สถาบันดนตรีของราชสำนักจีนในสมัยราชวงศ)ถังที่สำคัญ การแสดงชุดน้ีมักจะใชMแสดงในงานพระราชพิธีตWาง ๆ 

ของราชสำนักหรือสำหรับชนชั้นสูง ซึ่งการแสดงดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักชุดนี้ถือเปVนการแสดงที่ประสบ

ความสำเร็จเปVนอยWางมากและยังมีอิทธิพลตWอการสรMางสรรค)ผลงานแสดงดนตรีและนาฏศิลป6ชุดอ่ืน ๆ อีกดMวย 

การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกแตWละยุคสมัยในราชวงศ)ถังลMวนมีรูปแบบที่ไมWตายตัว ขึ้นอยูWกับความช่ืน

ชอบทางดนตรีและนาฏศิลป6ของจักรพรรดิแตWละพระองค)ท่ีข้ึนมาปกครอง รวมไปถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจและ

ความเชื่อทางศาสนาของพระจักรพรรดิและประชาชนในยุคนั้น ๆ ซึ่งสWงผลตWอรูปแบบการแสดงระบำอาภรณ)

ขนนกในแตWละยุคสมัยของราชวงศ)ถัง อาทิเชWน ในยุคของจักรพรรดิถังเสวียนจง ภายหลังที่ไดMมีการแตWงต้ัง 

หยางยวี่ฮว{านเปVนพระสนมของพระองค)แลMว จึงไดMเชิญชวนมาใหMแสดงในการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกนี้ ซึ่งจะ

เปVนการแสดงแบบเดี่ยว ตMองใชMทักษะระดับสูง ในยุคของนักประพันธ)ไป|จวีอี้ หลังจากที่ไดMชมการแสดงระบำ

อาภรณ)ขนนกก็ไดMประพันธ)กลอนขึ้นมา มีชื่อวWา เพลงระบำอาภรณ)ขนนก โดยบรรยายถึงความกลมกลืนกัน

ของนักเตMนกับความเปVนนางฟyา โดยการแสดงครั้งนี้มีรูปแบบเปVนการแสดงแบบคูW เพราะในตอนทMายของบท

ประพันธ)นี้มีการพูดถึงวWา เขาไดMสอนการแสดงนี้ใหMแกWบุคคลสองคน ไดMแกW จางไทWและจางจวน แสดงใหMเห็น

ชัดเจนขึ้นวWาเปVนการแสดงแบบคูW ในยุคของจักรพรรดิถังเหวินจงเคยใชMนักแสดงที่อายุต่ำกวWาสิบหMาป^ จำนวน

สามรMอยคนมารWวมแสดงในการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก ยุคของจักรพรรดิถังซวนจงใชMกลุWมนักแสดงหญิง

ขนาดใหญWในราชสำนัก จำนวนหลายรMอยคน แสดงบทเพลงหนีฉาง โดยผูMแสดงจะสวมใสWชุดขนนก และประดับ

ดMวยไขWมุกสีเขียว แสดงอยWางพลิ้วไหวราวกับมีป^กบินไปมาในกลุWมกMอนเมฆ ลักษณะการแสดงเปVนกลุWมในราช
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สำนักนั้นจะจัดอยWางพิถีพิถัน ยิ่งใหญWและหรูหรา แตWในเรื่องของทักษะหรือระดับในการแสดงไมWสามารถเทียบ

ไดMกับการแสดงแบบเด่ียวและแบบคูWในยุคของพระสนมหยางไดMเลย  

 จากบทเกริ่นวิเคราะห)ขMางตMนสามารถวิเคราะห)รูปแบบการแสดงดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักของจีน 

ในสมัยราชวงศ)ถัง ผWานการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก (霓裳羽衣) ไดM 3 รูปแบบดังน้ี  

รูปแบบการแสดงดนตรีและนาฏศิลป[ราชสำนักสมัยราชวงศ7ถัง ที่ปรากฏผ(านการแสดงระบำอาภรณ7ขนนก 

(霓裳羽衣) 

1. รูปแบบจินตนิยม (Romanticism) ท่ีปรากฏในดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักสมัยราชวงศ)ถังตอนตMน 

ในสมัยราชวงศ)ถัง โดยเฉพาะในรัชสมัยของจักรพรรดิถังเสวียนจง ดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักใน

สมัยราชวงศ)ถังไดMทำลายกฎเกณฑ)ของการแสดงในชWวงตMนรัชสมัยที่ทั้งแข็งกระดMางและเครWงครัด คWอย ๆ แสดง

ใหMเห็นถึงความกลMาและความเป�ดกวMางทางจิตใจ วัฒนธรรมสมัยราชวงศ)ถังในเวลานี้ แสดงใหMเห็นถึงดนตรีและ

นาฏศิลป6ในรูปแบบจินตนิยม การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกก็เปVนผลงานตัวแทนที่สะทMอนถึงรูปแบบความเปVน

จินตนิยม ทั้งการแสดงตั้งแตWเครื่องแตWงกายและเครื่องประดับไปจนถึงทWาทางในการเคลื่อนไหวของการแสดง

แสดงใหMเห็นถึงแนวความคิดแบบเทวนิยมในโลกมนุษย) เนื่องจากการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกมีจุดกำเนิดมา

จากความฝ~นของจักรพรรดิถังเสวียนจง ที่นิมิตเห็นกลุWมนางฟyากำลังเตMนหยอกเยMาไปบนกลุWมกMอนเมฆลMอกับ

เสียงดนตรีอันไพเราะบนสรวงสวรรค) หลังจากที่พระองค)ไดMตื่นจากความฝ~นนั้นจึงรีบจดบันทึกสิ่งที่ไดMเห็นและ

ไดMยินจากนิมิตของพระองค)เอง และนำมาสรMางสรรค)เปVนผลงานการแสดงชุดน้ี ดMวยทWาทางการเคลื่อนไหวท่ี

สวยงามและการเคลื่อนไหวของชุดท่ีผูMแสดงสวมใสW ทำใหMผูMชมสามารถจินตนาการถึงกลุWมนางฟyาที่ลอยไปมาใน

สรวงสวรรค)ไดM  

ในชWวงเวลาน้ีรูปแบบดนตรีและนาฏศิลป6ในราชสำนักสWวนใหญWมีความเปVนจินตนิยมสูง เนื่องมาจาก

การไมWจำกัดกฎเกณฑ)ในการสรMางสรรค)ผลงานการแสดงดนตรีและนาฏศิลป6 อีกทั้งยังเนMนการใชMจินตนาการ 

หรือแนวความคิดที่เปVนนามธรรมผสมผสานเขMากับการสรMางสรรค)การแสดงดนตรีและนาฏศิลป6ในราชสำนัก 

เน่ืองมาจากสภาพของสังคมที่สงบสุข และการเจริญรุWงเรืองถึงจุดสูงสุดในหลาย ๆ ดMาน โดยเฉพาะดMานดนตรี 

นาฏศิลป6 ศิลปะ วัฒนธรรม เปVนตMน ซึ ่งถือวWายุคราชวงศ)ถังตอนตMนเปVนยุคทองของดนตรีและนาฏศิลป6

นอกจากนี้การแสดงดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักในยุคราชวงศ)ถังตอนตMนยังใหMความสำคัญกับการแสดง

ความสามารถและทักษะของผูMแสดงมากกวWาการจำกัดรูปแบบท่ีตายตัวและจำกัดแนวความคิดของผูMสรMางสรรค)  
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2. รูปแบบสัจนิยม (Realism) ท่ีปรากฏในดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักสมัยราชวงศ)ถังตอนกลาง  

หลังจากเหตุการณ)กWอกบฏอันฉื่อ (安史之乱) สWงผลใหMดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักในยุคนี้มี

ความเรียบงWายมากขึ้น สังคมราชวงศ)ถังตMองเผชิญหนMากับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ไดMมี

ผลกระทบตWอวัฒนธรรมดMานศิลปะการแสดงดMวย จากเดิมที่การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกมีผูMนำเตMนเพียงคน

เดียว คือ พระสนมหยาง หรือ หยWางยวี่ฮว{าน ในยุคราชวงศ)ถังตอนตMน ตWอมามีการพัฒนาจนกลายเปVนสองคน

ทำการแสดงคูWกัน และพัฒนาจนกระทั่งมีลักษณะแสดงเปVนกลุWม โดยเฉพาะในยุคของจักรพรรดิสองพระองค) 

ไดMแกW จักรพรรดิถังเต{อจง และจักรพรรดิถังเซี่ยนจง ที่ในดMานเศรษฐกิจยังคงพัฒนาเฟ¦²องฟูอยWางตWอเนื่อง ดMาน

วัฒนธรรมยังแสดงใหMเห็นถึงความเจริญรุWงเรืองอันสงบสุขของดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนัก ศิลปะการแสดงมี

ความเรียบงWาย ดนตรีและนาฏศิลป6ในราชสำนักคWอย ๆ แผWขยายออกไปยังศิลปะพื้นเมือง คุณสมบัติดMานดนตรี

นาฏศิลป6ไมWเขMมงวดเครWงครัดเหมือนเมื่อกWอน นักเตMนที่มีความสามารถหลายคนก็จะไปจัดการแสดงที่สำนักของ

พราหมณ) ในยุคของจักรพรรดิถังมูWจง เปVนยุคสมัยที่กำลังของประเทศเริ่มเสื่อมโทรม เผชิญหนMากับสงครามอยูW

บWอยคร้ัง ดนตรีและนาฏศิลป6ยังคงความเรียบงWายแตWเครWงครัด  

รูปแบบของดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนในชWวงเวลานี้ ไดMรับอิทธิพลสWวนใหญWมาจากสภาพ

สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการปกครองของพระจักรพรรดิแตWละพระองค)ในยุคนี้ เนMนใหMเห็นถึงความจริงของ

สังคม การดำเนินชีวิตและสภาพแวดลMอมท่ีอาศัยอยูW มีการลดทอนแนวคิดแบบนามธรรมหรือการใชMจินตนาการ

ลง เพิ่มความเรียบงWายและความเปVนรูปธรรมของรูปแบบการแสดงมากขึ้น รูปแบบของการแสดงดนตรีและ

นาฏศิลป6ในราชสำนักเร่ิมเผยแพรWออกไปยังพ้ืนท่ีภายนอกราชสำนัก สWงผลใหMเกิดสำนักดนตรีหรือสถาบันดนตรี

และนาฏศิลป6หลายแหWงนอกเขตราชสำนัก นอกจากนี้ยังเริ่มปรากฏการแสดงที่ใหMนักเตMนแสดงแบบคูWและแบบ

กลุWมอีกดMวย 

3. รูปแบบความทุกข)ระทมและคับแคMนใจ ผWานดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักสมัยราชวงศ)ถังตอนปลาย 

การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกในสมัยราชวงศ)ถึงตอนปลายคWอนขMางหWางไกลจากความเป�ดกวMางและ

รูปแบบของศิลปะจินตนิยมเมื่อตMนรัชสมัย แตWกลับแสดงถึงความเศรMาหมองและความทุกข)ระทมแทน เนื้อหา

และรูปแบบของการแสดงราชสำนักในยุคนี้ลMวนจัดใหMเปVนมาตรฐานมากขึ้น ทWาทางการเคลื่อนไหวของนักเตMน

ไมWไดMมีการเปลี่ยนแปลงมากแตWเนMนความสงWาและเงียบสงัด คุณสมบัติการเตMนและดนตรีของนักเตMนในการ

แสดงดนตรีและนาฏศิลป6คWอย ๆ ลดต่ำลง ทWาทางในการเคลื่อนไหวก็ถูกลดนMอยลงไปเชWนกัน แตWก็ยังคงไวMซ่ึง

มาตรฐานที่เครWงครัด ถึงแมMวWาดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักในยุคนี้จะเขMาใกลMดนตรีชั้นสูงหรือหยWาเยวW แตWการ
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แสดงระบำอาภรณ)ขนนกยังคงจัดอยูWในดนตรีแบบฝ�าปูy ที่ไมWไดMถูกใชMสำหรับพิธีบวงสรวงเทพเจMาตามความเช่ือ 

แตWใชMกับคนที่มีชีวิตอยูWเปVนหลัก ดนตรีและนาฏศิลป6สมัยจักรพรรดิถังเหวินจงคWอนขMางใหMความสำคัญกับสิ่งท่ี

เกินจากความเปVนจริง อีกทั้งในมือของนักแสดงหลายคนลMวนถืออุปกรณ)ประกอบการแสดง เครื่องแตWงกาย, 

เครื่องประดับ, ดนตรีประกอบการแสดงในยุคของจักรพรรดิถังซวนจงไมWไดMเหมือนกับในยุคของจักรพรรดิถัง 

เสวียนจงแลMว รูปแบบมีความคลMายคลึงกับยุคของจักรพรรดิถังเหวินจง แตWใหMความสำคัญกับความสงWา นWาเกรง

ขามและความสงบมากกวWา  

รูปแบบของดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักในยุคราชวงศ)ถังตอนปลายมีความเรียบงWายมากขึ้น แตWแฝง

ไปดMวยความเครWงครัด เนMนความสงWางามของทWาทาง ซึ่งการสรMางสรรค)ผลงานการแสดงคWอนขMางหWางไกลจาก

รูปแบบจินตนิยมในสมัยราชวงศ)ถังตอนตMน เนื่องจากสภาพบMานเมืองที่เสื่อมถอยลงเรื่อย ๆ จิตใจของผูMคนจึง

ยากที่จะสรMางสรรค)ผลงานการแสดงโดยใชMจินตนาการไดM สิ่งหนึ่งที่ปรากฏใหMเห็นในดนตรีและนาฏศิลป6ของยุค

นี้ คือ เริ่มมีการใชMอุปกรณ)ประกอบการแสดง เชWน พัดจีน แขนเสื้อขนาดยาว เปVนตMน ในสWวนของดนตรีมีการ

นำมาใชMขับกลWอมกับผูMที่ยังมีชีวิตอยูWมากกวWานำไปใชMในพระราชพิธีตWาง ๆ เชWน การบรรเลงดนตรีประกอบพิธี

เซWนไหวMบรรพบุรุษ เปVนตMน  

นอกจากน้ีรูปแบบการแสดงดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนในสมัยราชวงศ)ถังอื่น ๆ ที่ยังปรากฏ

ใหMเห็นผWานการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก ไดMแกW การแสดงที่อWอนชMอย (软舞) และการแสดงที่ทรงพลัง (健

舞) โดยการแสดงที่อWอนชMอยจะมีจังหวะในการแสดงที่เชื่องชMา เพื่อแสดงใหMเห็นถึงทWวงทWาทWวงทำนองท่ีสูงสWง

และสงWางาม สWวนการแสดงที่ทรงพลังจะมีจังหวะของการแสดงที่รวดเร็ว ทWาทางการเคลื่อนไหวมีความแข็งแรง 

แสดงถึงความมีพละกำลังและความฮึกเหิม การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกรับเอาทั้งสWวนที่ยอดเยี่ยมของการ

แสดงที่อWอนชMอยและทักษะของการแสดงที่ทรงพลัง และยังมีรูปแบบที่เปVนเอกลักษณ)ของการแสดงชุดนี้อีก

ดMวย การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกไดMทำลายกรอบแนวคิดแบบหยินหยาง หรือความแกรWงของบุรุษและความ

อWอนชMอยของสตรี โดยนำมาผสมรวมเอาไวMดMวยกันเปVนรูปแบบของการแสดง ซึ่งการแสดงที่อWอนชMอยและการ

แสดงที่ทรงพลังประกอบไปดMวยรายการการแสดงจำนวนมากมาย ดังปรากฏในการแสดงดนตรีและนาฏศิลป6

ราชสำนักของจีนในสมัยราชวงศ)ถังตWอไปน้ี  

1. การแสดงท่ีอWอนชMอย (软舞)  

1.1 การแสดงทา เกอ (踏歌) 
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ทWาทางในการเคลื่อนไหวของการแสดงทา เกอ มีความอWอนชMอยและงดงาม รWาเริง ซึ่งสอดคลMองกับ

ลักษณะพิเศษจำเพาะดMานสุนทรียะของการแสดงในราชวงศ)ถังที่สูงสWง การถWายทอดรูปแบบของการแสดงท่ี

อWอนชMอยและสงWางามน้ี สWงผลใหMเกิดความรูMสึกท่ีอ่ิมเอมเปรมปรี  

1.2 การแสดงเถา เยา (桃幺) 

ในการแสดงเถา เยา การเคลื่อนไหวและดนตรีจะมีจังหวะที่ขึ้น ๆ ลง ๆ ใหMความรูMสึกถึงความงามท่ี

เปลี่ยนไปอีกประเภทหนึ่ง แสดงใหMเห็นถึงลักษณะของความสุภาพและสงWางามล้ำเลิศในสมัยราชวงศ)ถัง ผูMหญิง

ที่ดูมีน้ำมีนวลนับวWาสวย ในขณะเดียวกันลายเสMนของการแสดงลMวนสื่อใหMเห็นถึงลักษณะเดWนแหWงความนิ่มนวล 

จังหวะในการบรรเลงดนตรีและทWาทางการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงใหMเห็นถึงความงามอันเปVน

เอกลักษณ)ท่ีแฝงอยูWในสมัยราชวงศ)ถัง  

 2. การแสดงท่ีทรงพลัง (健舞) 

2.1 ทหารมMาของเจMาชายฉิน (秦王破阵曲) 

การแสดงที่ยิ่งใหญWในสมัยราชวงศ)ถัง คือ การแสดงทหารมMาของเจMาชายฉิน เปVนการแสดงที่ถูกมองวWา

เปVนภาพสะทMอนของการเป�ดแควMนในสมัยราชวงศ)ถัง ในการแสดงนี้ใชMนักแสดงทั้งหมด 120 คน มีรูปแบบใน

การเรียงแถวเหมือนกองทัพเวลาออกไปรบ เพื ่อแสดงใหMเห็นถึงความยิ่งใหญWและแข็งแกรWง ทWาทางการ

เคลื่อนไหวและจังหวะของเสียงดนตรีใหMความรูMสึกแข็งแรง ทรงพลัง ทWาทางการเคลื่อนไหวสืบทอดมาจาก

ทWาทางของศิลปะการตWอสูM การแสดงและเสียงดนตรีสอดประสานกันอยWางกระชับ ไดMใจความ 

2.2 การแสดงเขตตะวันตก (西域舞蹈) 

เมื่อการทูตในสมัยราชวงศ)ถังเป�ดกวMางขึ้น สWงผลใหMเกิดการหลั่งไหลเขMามาของศิลปะและวัฒนธรรม

จากทั่วทุกสารทิศ ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมที่เขMามามีอิทธิพลในสมัยนั้นคือ “เขตตะวันตก” โดยการแสดงท่ี

คWอนขMางมีชื่อเสียงก็คือ การแสดงหูสวน บนศีรษะของผูMแสดงจะสวมหมวกป^กพับทรงสูง หรือหมวกที่รMอยดMวย

ลูกป~ดและไขWมุก หรือหมวกป~ก บนหมวกจะมีการป~กกระดิ่งเล็ก ๆ สีทองเอาไวM เมื่อเริ่มเตMนจะทำใหMเกิดเสียง  

กุ©งกิ๊งของกระดิ่ง บนตัวจะสวมเสื้อคลุมที่ป~กลายดอกไมMไวMบริเวณแขนเสื้อ บริเวณเอวมีการตัดเย็บใหMคอด 

พรMอมทั้งประดับตกแตWงไปดMวยดอกไมMและไขWมุก สWวนเทMาจะสวมเปVนบูธบุผMานวมสีแดง จังหวะของการแสดงหู 

สวน จะมีความสดใส มีจังหวะในการเคลื่อนเทMาไปมาที่รวดเร็วและคงไปดMวยความสงWางาม ในสWวนของการ

แตWงหนMาถือวWามีความพิถีพิถันอยWางมาก ระหวWางคิ้วทั้งสองขMางจะติดดอกไมMที่ทำจากแผWนทองคำเอาไวM คิ้วท้ัง

สองขMางจะเขียนใหMหนาและเขMม การแสดงนี้ถือเปVนการแสดงสำหรับสWงเครื่องบรรณาการ ในขณะเดียวกันก็
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แสดงใหMเห็นถึงแนวคิดและรสนิยมที่สวยงาม ซึ่งทWาทางในการเคลื่อนไหวเหลWานี้และจังหวะของดนตรีมีความ

แข็งแรง แสดงใหMเห็นถึงความกลMาหาญชาญชัยของชาวเขตตะวันตก  

วิเคราะห7สุนทรียศาสตร7ของการแสดงระบำอาภรณ7ขนนก (霓裳羽衣) 

1. วิเคราะห)สุนทรียศาสตร)ผWานมุมมองศาสนา 

อิทธิพลสWวนใหญWที่ดนตรีและการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกไดMรับมา คือ อิทธิพลทางศาสนา อันไดMแกW 

ศาสนาพุทธนิกายมหายานและลัทธิเต{า บทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกเปVนบทเพลงฝ�าของลัทธิเต{า แตW

ทWวงทำนองไดMรับเอามาจากบทเพลงพราหมณ) บทเพลงฝ�าของลัทธิเต{าและบทเพลงฝ�าของพุทธศาสนาสามารถ

ผสมผสานกันไดMในการแสดงเดียว ซึ่งอธิบายใหMเห็นอยWางชัดเจนไดMวWาศาสนาทั้งสองรูปแบบนี้คWอย ๆ แทรกซึม 

และผสมผสานเขMาดMวยกัน โดยทั้งสองศาสนามีอุดมคติที่แตกตWางกัน อุดมคติของพุทธศาสนาคือการไดMนิพพาน

ไปยังดินแดนสุขาวดี สWวนการบำเพ็ญฌานของลัทธิเต{าก็เพ่ือจะทำใหMในชาติหน่ึงของชีวิตไดMเปVนอมตะและไดMข้ึน

สรวงสวรรค) การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกแฝงไปดMวยความเชื่อของลัทธิเต{า เนื่องมาจากการแสดงชุดนี้มี

ลักษณะเปVนนามธรรม แกWนหลักของการแสดงคือการพูดถึงกลุWมนางฟyา เทวดาบนสรวงสวรรค) มีรูปแบบจินต

นิยมในดนตรีและนาฏศิลป6อยWางเห็นไดMชัด แสดงใหMเห็นถึงการใชMจินตนาการเปVนสำคัญ ทWาทางของผูMแสดงมีท้ัง

ทรงพลังและอWอนชMอย เสียงดนตรีที ่ไดMรับการบรรเลงดMวยนักดนตรีมีทั ้งจังหวะรวดเร็วและเชื่องชMาที่ถูก

สรMางสรรค)เขMาดMวยกันอยWางสมดุล ซึ่งสอดคลMองกับคติความเชื่อของลัทธิเต{าอยWางเห็นไดMชัด คือ ทุกสรรพส่ิง

ลMวนมีหลายดMานในสิ่งเดียว มีทั้งความดำมืดและความขาวสวWาง แตWตMองปรับทุกดMานใหMสมดุลกัน ไมWเอนเอียงไป

ทางใดทางหน่ึง  

ดังนั้นสามารถสังเกตเห็นไดMวWาดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักของราชวงศ)ถังในขณะนั้นไดMรับอิทธิพลมา

จากลัทธิเต{าและพุทธศาสนาอยWางมาก และในขณะเดียวกันก็มีการเพิ่มดนตรีประกอบการแสดงแบบเขต

ตะวันตกเขMารWวมดMวย 

2. วิเคราะห)สุนทรียศาสตร)ผWานนัยยะทางความงาม  

หลังจากท่ีไดMศึกษาและวิเคราะห)การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกอยWางละเอียด จะสามารถทราบไดMวWาการ

แสดงระบำอาภรณ)ขนนกมีนัยยะทางความงามที่กลมกลืน สมดุลและเปVนหนึ่งเดียวกันอยWางมาก สWวนประเภท

ของความรูMสึกในความงามท่ีสำคัญแบWงออกเปVนดMานตWาง ๆ ดังน้ี  
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2.1 ทWวงทำนองของดนตรีที่ใชMในการแสดง บทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกของการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก 

บรรเลงดนตรีโดยใชMเครื่องดนตรีที่หลากหลาย อาทิ กูWเจิง, ขลุWยเซียว และกังสดาลแถว เปVนตMน ทำนองท่ี

ไพเราะของดนตรีท่ีร่ืนหูทำใหMสามารถรับรูMถึงความงามของบทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกน้ีไดM  

2.2 ทWาทางการเคลื่อนไหวของนักเตMนท่ีแฝงความงาม การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกในราชสำนักราชวงศ)

ถังใชMนางกำนัลผูMหญิงแสดงเปVนหลัก ความนิ่มนวลและอรชรของทWาทางการเคลื่อนไหวของผูMหญิงแสดงถึงการ

เย้ืองยWางกรีดกราย การออกแบบทWาทางสำหรับการแสดงก็สอดคลMองกับคติความงามของจีน  

2.3 วิถีการแสดง นักเตMนใชMการแสดงถWายทอดอารมณ)ความรูMสึกภายในที่สมบูรณ)ของตนเอง แสดงใหMเห็น

ถึงความรูMสึกในความงามของการแสดงโบราณ  

2.4 คติความงามของการแสดง การผสมสานวิธีการสรMางสรรค)และความรูMสึกที่ปลWอยผWานการแสดง ทำใหM

ผูMรับซาบซึ้งในความงามแหWงศิลปะการแสดงไดMดีขึ้น ทำใหMพวกเขาเขMาไปในที่วWางแหWงศิลปะและรับรูMถึงความ

งาม ซ่ึงถือเปVนคติความงามของการแสดงโบราณ  

ดังน้ันความงามของทWวงทำนอง ความงามของความอWอนชMอย ความงามของอารมณ)ความรูMสึกและคติความ

งามในการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกลMวนแสดงใหMเห็นถึงนัยยะทางความงามของการแสดงดนตรีและนาฏศิลป6

โบราณของจีนผWานดMานตWาง ๆ ที่ไดMกลWาวขMางตMน นอกจากนี้จากการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกยังสามารถ

มองเห็นไดMวWาในการแสดงโบราณแฝงไปดMวยทักษะการจินตนาการที ่สมบูรณ)แบบอันไรMขอบเขตของผูM

สรMางสรรค) และแสดงใหMเห็นถึงแนวความคิดทางสังคมและการแสวงหาความงามของผูMคนในสมัยน้ัน  

วิเคราะห7สุนทรียศาสตร7ทางศิลปะการแสดงของการแสดงระบำอาภรณ7ขนนก (霓裳羽衣) 

 การวิเคราะห)สุนทรียศาสตร)ทางศิลปะการแสดง คือ การประเมินความงามทางดMานศิลปะการแสดง 

ซึ่งตMองใชMองค)ประกอบทางดMานศิลปะการแสดงหลาย ๆ ดMานมารWวมประกอบการประเมิน ซึ่งสุนทรียศาสตร)

ทางศิลปะการแสดงของการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก (霓裳羽衣) สามารถประเมินความงามทางดMาน

ศิลปะและการแสดง ไดMดังน้ี 

1. สาระสำคัญ  

การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกไดMรับการสรMางสรรค)ขึ้นจากความฝ~นของจักรพรรดิถังเสวียนจง ที่พระองค)ไดM

นิมิตวWาตัวเองไปยังเมืองสวรรค) ไดMพบเห็นกลุWมเทวดากำลังบรรเลงเสียงดนตรีอันไพเราะและกลุWมนางฟyา

พรหมจรรย)ท่ีกำลังรWายรำไปตามเสียงดนตรีอยWางสวยงาม เม่ือพระองค)ต่ืนจากบรรทมจึงรีบจดบันทึกทุกอยWางท่ี

ไดMเห็นและไดMยินจากความฝ~นของพระองค) และนำสิ่งที่ไดMเหลWานั้นไปใหMสถาบันดนตรีฝ�าปูyในราชสำนักเปVน
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ผูMประพันธ)เพลงและทำนองข้ึนมา ควบคุมการสรMางสรรค)โดยพระองค)เอง นอกจากน้ียังเชิญใหMพระสนมเอกของ

พระองค)อยWางพระสนมหยางเปVนผูMประดิษฐ)ทWาเตMนและแสดงใหMกับบทเพลง จึงเปVนที่มาของการแสดงระบำ

อาภรณ)ขนนก 

การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกมีจุดประสงค)เพ่ือสะทMอนความเปVนจินตนิยม ซ่ึงเปVนหน่ึงในรูปแบบของดนตรี

และนาฏศิลป6ราชสำนักท่ีสำคัญในสมัยราชวงศ)ถัง เน่ืองจากความเจริญรุWงเรืองและความสงบสุขของยุคน้ี จึงทำ

ใหMศิลป�นและผูMคนที่สรMางสรรค)ผลงานเกี่ยวกับศิลปะหรือการแสดงมีแนวคิดแบบจินตนิยม หรือเนMนการใชM

จินตนาการ สิ่งสมมติ อาทิ แนวคิดเทวนิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี มาเปVนสWวนหนึ่งของการสรMางสรรค)

ผลงาน ดังนั้นการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกที่สรMางสรรค)ครั้งแรกโดยจักรพรรดิถังเสวียนจงจึงตMองการที่จะ

แสดงใหMเห็นถึงรูปแบบของดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนัก รวมไปถึงแสดงใหMเห็นถึงความสูงสWงตามแบบฉบับ

ของราชสำนักท่ีผนวกเขMากับแบบแผนของการแสดงท่ีเครWงครัด  

2. นาฏวรรณกรรม 

เนื้อหาหลักของการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกแสดงถึงรูปแบบทางดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนใน

สมัยราชวงศ)ถัง และยังแสดงใหMเห็นถึงแนวความคิดและจินตนาการของผูMสรMางสรรค)การแสดง ซึ่งรูปแบบของ

การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกเปVนที่ยึดถือดำเนินรWวมกันของผูMแสดงและมีอิทธิพลตWอการสรMางสรรค)การแสดง

ชุดนี้ในรูปแบบอื่น ๆ ในยุคสมัยตWอ ๆ มา เนื้อหานาฏวรรณกรรมของการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกจัดอยูWใน

ขั้นตอนที่ 2 คือ เรื ่องที่ปรับปรุงใหMเหมาะสมกับการแสดง หมายถึง เนื้อหาที่ผู MสรMางสรรค)คิดคMนขึ้นจาก

จินตนาการของตนเอง ซึ่งอMางอิงตามที่มาของการแสดงชุดนี้ การแสดงชุดนี้ไดMรับการสรMางสรรค)ขึ้นมาจาก

ความฝ~นของจักรพรรดิถังเสวียนจง  

นาฏวรรณกรรมของการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกจัดอยูWในประเภท บทระบำ คือ บทที่ประพันธ)ขึ้นเพ่ือ

แสดงระบำ โดยใชMผูMแสดงฟyอนรำไปตามคำและดนตรีที่ประพันธ)ไวM ซึ่งการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกเริ่มจาก

ประพันธ)บทเพลงขึ้นมากWอนโดยสถาบันดนตรีเยวWฝู�ในราชสำนัก กWอนที่จะนำบทเพลงระบำอาภรณ)ขนนกมาใหM

พระสนมหยางเปVนผูMคิดและประดิษฐ)ทWารWายรำประกอบบทเพลง โดยทWาทางรWายรำในการแสดงสWวนใหญWจะเปVน

ทWาทางที่แสดงใหMเห็นถึงการเคลื่อนไหวที่สงWางามของนางฟyา ตามความเชื่อดMานเทวคติและเทวนิยมในสมัย

ราชวงศ)ถัง ซ่ึงทWาทางรWายรำถือวWามีความสอดคลMองกับเน้ือหาของการแสดง  
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3. ตัวละคร  

การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกไมWมีตัวละคร เนื่องจากเปVนการแสดงแบบจินตลีลา หรือการรWายรำประกอบ

กับบทเพลง จึงไมWมีการวางตัวละครเหมือนกับอุปรากร ละครรMอง ละครเวที หรือการแสดงอื่น ๆ ที่ตMองใชMตัว

ละครในการดำเนินเร่ือง มีเพียงนักเตMนและนักดนตรีเทWาน้ัน ราชวงศ)ถังในแตWละยุคสมัยมีลักษณะของการแสดง

ชุดน้ีท่ีแตกตWางกันออกไป ต้ังแตWการแสดงเด่ียว การแสดงแบบคูWและการแสดงเปVนกลุWมขนาดใหญW 

4. ดนตรี 

ในสWวนของดนตรีและบทเพลงท่ีใชMประกอบการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกมีองค)ประกอบทางดนตรีท่ี

ซับซMอน มีการบูรณาการรWวมกันระหวWางการรMอง เครื่องดนตรี และการแสดง และยังรับเอารูปแบบและทำนอง

จากตWางถิ่นเขMามาใชM ทำใหMบทเพลงและการแสดงในราชสำนักของราชวงศ)ถังพัฒนาไปในขั้นที่สูงขึ้น ดนตรีของ

การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกจะแบWงออกเปVน 3 ชWวง คือชWวงตMน ชWวงกลาง และชWวงทMายของการแสดง รวม

ทั้งหมด 36 ทWอน ซึ่งดนตรีในแตWละชWวงจะมีจังหวะและแบบแผนในการบรรเลงไมWเหมือนกัน สWงผลใหMตลอดท้ัง

การแสดงมีความนWาสนใจและดึงดูดผูMคน เริ่มแรกจะบรรเลงเพลงสWาน (散曲) มีทั้งหมด 6 ทWอน จะใชMเครื่อง

ดนตรี มากมาย เชWน ขลุWยเซียว ขลุWยขวาง แคนจีน กังสดาลแถวและอื่น ๆ รวมไปถึงการบรรเลงประเภทตWาง ๆ 

ทั้งดีด สี ตี เป�า บรรเลงทWวงทำนองแบบตัดสลับกันไปมา ไมWสม่ำเสมอกัน มีความเปVนอิสระ ดนตรีมีจังหวะท่ี

คWอนขMางเชื่องชMา ในชWวงนี้นักเตMนจะยังไมWเริ่มขยับตัว จะหยุดยืนเอาไวMดMวยทWาทางเหมือนกับนางฟyาที่กำลังลWอย

ลอยอยูWในนภา ตWอมาจะบรรเลงเพลงจงซวี่ (中序) เปVนการเริ่มดนตรีและการแสดง มีทั้งหมด 18 ทWอน จะ

ขับรMองในทำนองที่ชMา ๆ บางครั้งจะมีนักแสดงออกมาเตMนดMวย การบรรเลงดMวยจังหวะชMาตWอเนื่อง ทำใหMนักเตMน

สามารถเตMนอยWางงดงามและผูMชมที่ไดMฟ~งรู Mสึกถึงความงามของดนตรี และสุดทMายจะบรรเลงเพลงรวี ่พ่ัว            

(入破) มีทั้งหมด 12 ทWอน ชWวงนี้จะมีทำนองที่เร็วขึ้น ๆ ลง ๆ มีความฉับไวและรวดเร็ว ซึ่งเปVนการจบของ

ดนตรีและเปVนจุดท่ีเรMาใจของการแสดงน่ันเอง 

5. นาฏยประดิษฐ)  

ในการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกมีการใชMทWาทางการเคลื่อนไหวที่สืบทอดตWอกันมา หรือที่เรียกวWา “การท้ิง

มือ” (小垂手) การทิ้งมือเปVนคำที่ใชMเรียกทWาทางการเคลื่อนไหวในการแสดงตั้งแตWยุคของเซียว เหลียง      

(萧梁) เปVนทWาทางที่หมายถึงการปลWอยมือหรือทิ้งแขนลงอยWางเปVนธรรมชาติของนักเตMน ในขณะเดียวกันก็

ผสมผสานเขMากับการเคลื่อนไหวแบบนาฏศิลป6เขตตะวันตก ทำใหMทั้งการแสดงดูมีความละมุนละไม และทั้งการ
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เคลื่อนไหวในการแสดงดูมีความอWอนชMอยสวยงาม และยิ่งมีการขยับเอวอยWางพิถีพิถัน โดยใชMบริเวณแกนของ

เอวในการเคล่ือนไหว แสดงใหMเห็นถึงความอรชรของนักเตMนผูMหญิง  

การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกใชMทักษะของการเตMนกับแขนเส้ือยาว (舞袖) และระบำหนMาทMอง (舞腰) 

เปVนหลัก ประวัติการแสดงในราชสำนักของจีนลMวนใหMความสำคัญกับการเตMนกับแขนเส้ือยาว ทำใหMรWางกายของ

นักเตMนดูเหยียดยาวสวยงาม สWวนท่ีเปVนจุดแข็งของการแสดงน้ีคืออารมณ)ความรูMสึก ระบำหนMาทMองก็เปVนหน่ึงใน

ป~จจัยสำคัญของการแสดงในราชสำนัก โดยใชMทรวดทรงที่อWอนชMอยของเอวเปVนมาตรฐานของความงาม 

โดยท่ัวไประบำหนMาทMองมักจะผสมผสานรWวมกับการเตMนกับแขนเส้ือยาว 

นอกจากนี้ทWาทางการรWายรำอื่น ๆ ยังมีการหมุน การทะยานตัว การทิ้งมือ และการลากกระโปรง แสดงถึง

ความงดงาม อWอนชMอยและสงWางามของทWาทางการเคลื่อนไหวของนางฟyา และยังมีการลMอมวง สะบัดแขนเส้ือ

ขนาดยาว แสดงถึงทWาทางที่พลิ้วไหว คลWองแคลWว อWอนชMอยและการสรMางจินตภาพที่สมบูรณ)ของเหลWานางฟyา 

และแสดงถึงเทวคติของสรวงสวรรค) ท้ังหมดแบWงออกเปVนทWาทางในการเคล่ือนไหวสิบสองทWา 

6. นาฏยอลังการ 

นาฏยอลังการของการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกสามารถวิเคราะห)ไดM ดังน้ี 

6.1 การแตWงกายและการแตWงหนMา 

ในการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกตั้งแตWเครื่องแตWงกายและเครื่องประดับของนักดนตรีไปจนถึงของนักเตMน

ลMวนทำใหMมีความแตกตWางกัน ซึ่งจะตMองมีความเปVนเทวนิยมแฝงอยูWดMวย ผูMแสดงจะแตWงกายคลMายกับนางฟyา 

เครื่องแตWงกายมีความละเอียด ประณีตและงดงาม ทWอนบนจะสวมเปVนเสื้อขนนก ซึ่งเปVนเสื้อขนนกยูงสีเขียว 

ทWอนลWางจะสวมเปVนกระโปรงยาวสีขาวหรือสีอWอน ๆ บนไหลWก็จะมีผMาพาดไหลWสีคลMายกับพระอาทิตย)ยามเย็น 

บนศีรษะจะประดับดMวยเคร่ืองประดับท่ีเรียกวWาปูyเหยากวน (步摇冠) ตามตัวก็จะสวมเคร่ืองประดับท่ีทำมา

จากไขWมุกสีเขียว 

6.2 ฉากเวที 

รูปแบบของฉากเวทีของการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกจัดอยูWในประเภท ฉากของจริง คือ ใชMสถานที่จริงใน

การจัดการแสดง สมัยราชวงศ)ถังการแสดงชุดนี้มักจะจัดแสดงในพื้นที่ราชสำนักเปVนหลัก อาทิ ทMองพระโรง 

ลานกลางพระราชวัง เปVนตMน 
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ภาพที่ 19 ลักษณะเครื่องแต]งกายและการแต]งหนtาของนักแสดงระบำอาภรณfขนนกในสมัยราชวงศfถัง 

ที่มา : http://www.artnet.com/artists/a-lao/nishangyuyiwu-dancing 

 
ภาพที่ 20 สถานที่ในการทำการแสดงระบำอาภรณfขนนกในสมัยราชวงศfถัง 

ที่มา : https://www.360kuai.com/pc/ 

6.3 อุปกรณ)การแสดง 

การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกปรากฏอุปกรณ)ประกอบการแสดงดMวย เริ่มแรกสุดกWอนที่จะเริ่มเตMนการ

แสดง นักเตMนจะใชMการขยับของพัดหรือมีการใชMแขนเส้ือขนาดยาวเพ่ือใหMเหมือนกันกลุWมนางฟyากำลังรWายรำ  

 
ภาพที่ 21 แขนเสื้อขนาดยาวที่ใชtประกอบการแสดงระบำอาภรณfขนนก 

ที่มา : http://blog.udn.com/OrientExpress/110610648 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย 

การสะท:อนประวัติความเปYนมาและรูปแบบนาฏศิลป[ราชสำนักสมัยราชวงศ7ถังผ(านระบำอาภรณ7ขนนก 

 การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกนับเปVนการแสดงแรก ๆ ที่ไดMรับการสรMางสรรค)ขึ้นในสมัยราชวงศ)ถัง

ตอนตMน กWอนที่ตWอมาการแสดงชุดนี้จะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามแตWละยุคสมัย เนื่องจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

การปกครอง รวมไปถึงความช่ืนชอบและอิทธิพลท่ีพระจักรพรรดิพระองค)ตWาง ๆ ในสมัยราชวงศ)ถังไดMรับ แตWละ

พระองค)จึงไดMนำความชื่นชอบหรืออิทธิพลเหลWานั้นมาผสมผสานเขMากับการสรMางสรรค)การแสดง ในสมัย

ราชวงศ)ถังตอนตMน ถือเปVนยุคสมัยที่เฟ¦²องฟูที่สุด เปVนยุคทองในหลากหลายดMาน อาทิ ดMานดนตรีและนาฏศิลป6 

ซึ่งเปVนดMานที่จักรพรรดิหลายพระองค)ในยุคนี้ใหMความสำคัญเปVนอยWางมาก มีการจัดตั้งสถาบันทางดนตรีในราช

สำนักมากมาย เพื่อเปVนพื้นที่สำหรับฝ�กซMอมและแสดงในงานพระราชพิธีตWาง ๆ ที่สำคัญของราชสำนัก เชWน 

พระราชพิธีงานเลี้ยงที่จัดขึ้นในราชสำนัก พิธีบูชาฟyาดิน พิธีเซWนไหวMบรรพบุรุษของราชสำนัก เปVนตMน ดMาน

ศิลปวัฒนธรรม ในยุคนี้ดMานศิลปวัฒนธรรมเริ่มเป�ดกวMางมากขึ้น ทำใหMศิลป�น นักกวีในยุคนี้สามารถสรMางสรรค)

ผลงานที่แปลกใหมWขึ้นมาไดM เพราะไมWมีการจำกัดแนวความคิดของกลุWมผูMสรMางสรรค)ผลงาน ดังนั้นประเภทของ

ศิลปะและวัฒนธรรมในยุคนี้จึงมีความเปVนจินตนิยม หรือ Romanticism อยWางมาก ศิลป�น นักกวีสามารถ

สรMางสรรค)ผลงานของตนเองโดยใชMจินตนาการไดMเต็มที่ เชWน ภาพวาดของกลุWมนางฟyาเทวดาแบบเทวนิยม ดMาน

การเมืองการปกครอง การเมืองการปกครองของราชวงศ)ถังตอนตMนมีความสงบสุขอยWางมาก ไมWมีการรุกราน

จากอาณาจักรภายนอก ซึ่งถือเปVนหน่ึงจุดสำคัญท่ีทำใหMสWงเสริมพัฒนาการของดMานอื่น ๆ ตามท่ีกลWาวมาขMางตMน

อยWางเต็มที่ ดังนั้นการระบำอาภรณ)ขนนกที่ไดMรับการสรMางสรรค)ขึ้นในชWวงสมัยราชวงศ)ถังตอนตMนจึงสามารถ

สะทMอนใหMเห็นถึงรูปแบบของการแสดงท่ีมีรูปแบบเปVนจินตนิยม แสดงใหMเห็นการเป�ดกวMางทางความคิดและ

จินตนาการของผูMสรMางสรรค) แสดงใหMเห็นถึงความสงบสุขของสังคม เนื่องจากศิลป�น นักกวีมีเวลาไดMคิดและ

สรMางสรรค)ผลงานทางดนตรีและนาฏศิลป6ของตนเองออกมาไดMอยWางเต็มที่ จึงทำใหMการแสดงดนตรีและ

นาฏศิลป6ในยุคน้ีเจริญรุWงเรืองจนถึงจุดสูงสุด จนอาจกลWาวไดMวWาเปVนยุคทองของดนตรีและนาฏศิลป6  

 การแสดงระบำอาภรณ)ในยุคตWอมา คือ การแสดงระบำอาภรณ)ในสมัยราชวงศ)ถังตอนกลาง ในยุคน้ี

สภาพสังคมเริ่มเขMาสูWความวุWนวาย เนื่องจากเหตุการณ)กWอกบฏอันฉื่อ หรือ กบฏอันลูWซาน ที่มีสาเหตุมาจากการ

ละเลยอาณาจักรของจักรพรรดิถังเสวียนจงและความตMองการท่ีจะข้ึนเปVนใหญWของอัครเสนาบดีท้ังสองคน จนมี

คนคิดจะกWอกบฏเกิดขึ้นเพื่อมาลMมราชสำนัก ซึ่งเปVนเหตุการณ)ครั้งใหญWที่ทำใหMราชวงศ)ถังอWอนแอลงอยWางมาก 



 77 

และสูญเสียความเปVนมหาอำนาจ อีกทั้งยังทำใหMราษฎรจีนลMมตายนับสิบลMานคน ดMวยเหตุน้ีจึงสWงผลกระทบตWอ

ดMานอื่น ๆ ใหMเกิดการเปลี่ยนแปลง อาทิ ดMานดนตรีและนาฏศิลป6 มีการเปลี่ยนแปลงจากการแสดงแบบเดี่ยว 

พัฒนามาเปVนการแสดงแบบคูWและการแสดงแบบกลุWม เห็นไดMชัดจากการแสดงระบำอาภรณ)ขนนกในยุคของนัก

กวีไป|จวีอี้ที่ถWายทอดทWาทางของการแสดงนี้ใหMแกW จางไทWและจางจวน ซึ่งทั้งสองคนไดMแสดงคูWกัน ตWอมาในยุค

ของจักรพรรดิถังเหวินจงเคยใชMนักแสดงที่อายุต่ำกวWาสิบหMาป^ จำนวนสามรMอยคนมารWวมแสดงในการแสดง

ระบำอาภรณ)ขนนก ยุคของจักรพรรดิถังซวนจงใชMกลุWมนักแสดงหญิงขนาดใหญWในราชสำนักจำนวนหลายรMอย

คน ทำใหMเกิดการแสดงที่มีลักษณะเปVนกลุWมขึ้น ถือวWาเปVนการเปลี่ยนแปลงที่ดีตWอดMานดนตรีและนาฏศิลป6ของ

ราชวงศ)ถังตอนกลาง ซึ่งแสดงใหMเห็นถึงการพัฒนาและความสงบที่ยังคงอยูWในดMานนี้ นอกจากนี้ดนตรีและ

นาฏศิลป6ราชสำนักยังเริ ่มไดMรับการเผยแพรWออกไปยังพื้นที่พื ้นเมืองอีกดMวย ทำใหMมีการรับเอาวัฒนธรรม

พื้นเมืองดMานนอกเขMามาพัฒนาแบบแผนในการแสดงดนตรีและนาฏศิลป6ของราชสำนักดMวยเชWนกัน ดังนั้นการ

แสดงระบำอาภรณ)ขนนกจึงสะทMอนใหMเห็นถึงรูปแบบของดนตรีและนาฏศิลป6ที่มีรูปแบบเปVนสัจนิยมหรือ 

Realism มากขึ้น เนMนหนักในความเปVนจริงมากขึ้น มีความเรียบงWาย เนื่องมาจากความวุWนวายที่เกิดขึ้นในชWวง

ระยะแรกของยุคราชวงศ)ถังตอนกลาง แตWในขณะเดียวกันก็ยังคงไวMซึ่งระเบียบที่เครWงครัดของแบบแผนการ

แสดงเอาไวMไดM  

 การแสดงระบำอาภรณ)ในสมัยราชวงศ)ถังตอนปลายนี้ สะทMอนใหMเห็นถึงรูปแบบความทุกข)ระทมและ

ความคับแคMนใจผWานรูปแบบของดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักอยWางเดWนชัด เนื่องจากสภาพสังคมที่เสื่อมถอย

จนใกลMจะลWมสลายลง ปรากฏใหMเห็นความเปVนแบบแผนของการแสดง แตWในขณะเดียวกันแนวคิดในการ

สรMางสรรค)ผลงานก็คWอย ๆ ถูกลดความสำคัญลง ศิลป�นและนักกวีไมWสามารถสรMางสรรค)ผลงานการแสดงไดM

อยWางเต็มที่ เพราะความวุWนวายของสภาพบMานเมือง รวมไปถึงการรุกรานเขMามาของอาณาจักรภายนอก ดังน้ัน

แนวคิดสWวนใหญWจึงสะทMอนใหMเห็นถึงความเศรMาหมองและคับแคMนใจของผูMคนในราชวงศ)ถัง นอกจากน้ีดนตรี

และนาฏศิลป6ราชสำนักเร่ิมนำมาใชMเพ่ือขับกลWอมและสรMางความจรรโลงใหMแกWผูMคนท่ียังมีชีวิตอยูWมากข้ึน  

 ตามที่กลWาวมาขMางตMนสามารถสรุปไดMวWา การแสดงระบำอาภรณ)ขนนกสามารถสะทMอนประวัติความ

เปVนมาและรูปแบบดนตรีและนาฏศิลป6ในราชสำนักของราชวงศ)ถังไดM เนื่องจากการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก

ไดMรับความนิยมตลอดทั้งยุคสมัยราชวงศ)ถัง มีศิลป�นหลายทWานนำการแสดงชุดน้ีไปพัฒนาและนำไปสรMางสรรค)

ในหลากหลายรูปแบบทWามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม 

เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของราชวงศ)ถังในแตWละยุคสมัยลMวนสWงผลกระทบตWอการเปลี่ยนแปลงของดMาน
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ดนตรีและนาฏศิลป6 รวมไปถึงมีอิทธิพลตWอการสรMางสรรค)การแสดงระบำอาภรณ)เชWนเดียวกัน จึงทำใหMการ

แสดงระบำอาภรณ)ขนนกในแตWละยุคสะทMอนประวัติความเปVนมาและรูปแบบดนตรีและนาฏศิลป6ในราชสำนัก

ของราชวงศ)ถังไดM 

วิธีสร:างความรู:ความเข:าใจเก่ียวกับประวัติความเปYนมาและรูปแบบนาฏศิลป[ราชสำนักสมัยราชวงศ7ถัง 

ผูMวิจัยสืบคMนประวัติความเปVนมาของดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนในสมัยราชวงศ)ถัง และการ

แสดงระบำอาภรณ)ขนนก ซึ่งเปVนการแสดงที่ไดMรับความนิยมเปVนอยWางมากในสมัยราชวงศ)ถัง จากแหลWงสืบคMน

ขMอมูลที่นWาเชื่อถือ โดยสWวนใหญWผูMวิจัยไดMใชMขMอมูลประเภทบทความวิจัยฉบับภาษาจีนจำนวน 11 ฉบับและ

บทความวิจัยฉบับภาษาอังกฤษอีกจำนวน 1 ฉบับมาศึกษาและแปลเนื้อหาทั้งหมดเปVนภาษาไทย กWอนจะเรียบ

เรียงขMอมูลตWาง ๆ เพ่ือทำเปVนรูปเลWมวิจัย เมื่อผูMวิจัยรวบรวมขMอมูลที่ตMองการไดMเรียบรMอยแลMว ในขั้นตอนตWอมา

ทำการวิเคราะห)ขMอมูลที่เรียบเรียงไวMแลMวใหMออกมาเปVนรูปแบบของดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักสมัยราชวงศ)

ถัง โดยผWานการวิเคราะห)ขMอมูลของการแสดงระบำอาภรณ)ขนนก ดMวยเหตุนี้จึงทำใหMผูMวิจัยมีความรูMและความ

เขMาใจเกี่ยวกับประวัติความเปVนมาของดนตรีและนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนในสมัยราชวงศ)ถัง และการแสดง

ระบำอาภรณ)ขนนก รวมไปถึงรูปแบบนาฏศิลป6ราชสำนักของจีนในสมัยราชวงศ)ถังอยWางลึกซ้ึง 

ข:อเสนอแนะ  

 งานวิจัยฉบับน้ีเนMนศึกษาในสWวนของการแสดงนาฏศิลป6ราชสำนักในสมัยราชวงศ)ถัง เครื่องแตWงกาย

ของผูMแสดงสมัยราชวงศ)ถังและองค)ประกอบของการแสดงนาฏศิลป6เปVนหลัก ซ่ึงยังไมWครอบคลุมรายละเอียด

เชิงลึกของเนื้อหาในสWวนของลักษณะและรูปแบบของดนตรีราชสำนักในสมัยราชวงศ)ถัง ลักษณะเครื่องแตWง

กายของนักดนตรีในราชสำนักสมัยราชวงศ)ถัง ซ่ึงยังไมWสามารถนำไปใชMในการคMนควMาวิจัยตWอในสองสWวนน้ีไดM  

ข:อจำกัด 

 เอกสารที่เกี ่ยวขMองสำหรับใชMในการอMางอิงวิจัยฉบับนี้ไมWมีเนื ้อหาฉบับภาษาไทย มีเพียงเนื ้อหา

ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเทWานั้น จึงตMองมีการนำเอกสารที่เกี่ยวขMองซึ่งเปVนภาษาตWางประเทศมาแปลเปVน

ภาษาไทย ซึ่งทำใหMตMองใชMเวลามากขึ้นในการศึกษาขMอมูล แตWไดMขMอมูลที่ละเอียดและเกี่ยวขMองกับเนื้อหาของ

งานวิจัยฉบับน้ีโดยตรง 
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