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บทคัดยอ 

 ระบําโบราณคด ีเปนผลงานช้ินเอกประเภทระบําที่กรมศิลปากรไดสรางสรรคขึ้น โดยมี

ความมุงหมายในการบอกเลาเรื่องราวโบราณคดจํีานวน 5 ยุคสมัย ไดแก ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุร ี

เชียงแสนและสุโขทัยผานรูปแบบการแสดงระบํา โดยอางอิงหลักฐานทางโบราณคดีและ

ประวัตศิาสตรเปนพื้นฐานในการสรางสรรค 

 ระบําโบราณคดีเปนระบําที่มีสุนทรียภาพในการแสดงอยางยิ่ง ดวยความงดงามลงตัว 

ที่ปรากฏแกสายตาและโสตประสาทของผูชม สุนทรียภาพในการแสดงของระบําโบราณคดี

สามารถวิเคราะหไดจาก 5 ดาน ไดแก 1) กระบวนทารําที่มีความงดงามและไดตนแบบจากภาพ

จําหลักรูปปนทางโบราณคดีตามยุคสมัยตาง ๆ 2) รูปแบบการแปรแถวที่มีความสวยงาม

หลากหลาย 3) ความงามของผูแสดงที่ผานการคัดเลือกใหใกลเคียงกับเชื้อชาติและบุคคล 

ในยุคโบราณ 4) บทเพลงดนตรีที่มีทวงทํานองอันไพเราะรวมทั้งสรางบรรยากาศใหรําลึกถึง 

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร และ 5) เครื่องแตงกายที่จําลองมาจากเครื่องแตงกายสตรีที่พบตาม 

ศลิปโบราณวัตถุยุคตาง ๆ ปจจัยทัง้หาประการลวนแลวแตสงเสริมใหเกิดความงดงามใหแกระบํา

โบราณคดี เปนชุดระบําสําคัญที่บรรจุลงในหลักสูตรการศึกษา และเปนตนแบบงานสรางสรรค 

ในรูปแบบระบําเชิงประวัตศิาสตรทางนาฏศลิปไทยอกีดวย 

 คําสําคัญ: ระบํา ระบําโบราณคด ีสุนทรียภาพของระบํา 
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Abstract 

 Archaeological dances are a masterpiece of performance art created by  

the Department of Fine Arts with the aim of narrating archaeological stories from 5 periods-

the Dvaravati, Srivijaya, Lopburi, Chiang Saen and Sukhothai Periods, through dance 

performances. The creation of the dance elements is based on archaeological and historical 

evidence. 

 The aesthetic of archaeological dances is expressed through the perfect 

combination of dance choreography that appears before the eyes of the audience and the music 

that appeals to their ears. This aesthetic can be analyzed in 5 aspects: 1) Beautiful dance 

postures and movements that have been adapted from sculptures of different archaeological 

periods; 2) The varied beautiful formats depicting the change in the dancers’ line movements; 

3) Beautiful dancers who have been selected because their physical appearance is 

close to that of the ethnic group concerned or people of ancient times; 4) Melodious songs 

and music that help to create the atmosphere of those historical periods; and 5) Attire that is 

modeled upon the clothing of women depicted in ancient objects from different periods. 

These 5 aspects all help to enhance the beauty of archaeological dances and have been 

included in the curriculum of dance schools. Also, they have become the model for  

the creation of new historical dances in the Thai dance art form. 

 Keywords: Dances, Archaeological Dances, Aesthetic of Dances 
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บทนํา 

 การวิเคราะหสุนทรียภาพเปนศาสตรที่สําคัญอยางยิ่งประการหนึ่งของผูศึกษางาน 

ดานศิลปะ ซึ่งเปนความเขาใจขั้นสูงที่ใชเพื่อวิเคราะหปรัชญา คุณคา และความงดงามอันมี

เอกลักษณของศิลปะแขนงตาง ๆ นอกเหนือไปจากการเสพความงดงามเพียงผิวเผินผานจักษุ

ประสาทและโสตประสาท 

 “บุคคลที่มคีวามรูสึกเจริญคลี่คลายดีแลว ในเรื่องรูรสรูคาของศิลปะ ไมวาเปนเพราะมี

อุปนิสัย หรือการศึกษามาดีแลว เมื่อไดฟงหรือไดมองดูสิ่งที่ซึ่งมีการประจักษทางศิลปะอยางสูง

หรือศิลปกรรมที่ เลิศแลว ก็จะสามารถเขาใจไดอยางซาบซึ้งถึงความรูสึกสะเทือนใจ 

ทางสุนทรยีภาพ (Aesthetic Emotion) เพราะฉะนัน้สุนทรยีภาพในทางศิลปะจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุด” 

(ศลิป พรีะศร,ี 2553) 

 ขอความขางตนบงบอกถึงความสําคัญของการแสวงหาสุนทรียภาพที่ปรากฏในงานศิลปะ 

ซึ่งผูเสพงานศิลปะสามารถรับรูสัมผัสไดจากการชมงานศิลปะ รวมทั้งภูมิหลัง การศึกษา

และประสบการณจักเปนเครื่องหลอหลอมอารมณความรูสึกสะเทือนใจใหบังเกิดขึ้น เมื่อไดชม

งานศลิปะช้ันสูง 

 งานศิลปะช้ันสูง หมายถึง งานที่เกิดจากการสรางสรรคดวยความละเอียดประณีต 

มลีักษณะทางศลิปะที่มคีวามสวยงามลงตัว บงบอกความเปนมาและปรัชญาที่แฝงอยูในเนื้องานได 

รวมทัง้สามารถเปนตนแบบใหกับงานศลิปกรรมในช้ันหลังได 

 ระบําโบราณคด ีเปนระบําที่จัดวาเปนศลิปะช้ันสูงทางดานนาฏยศิลปไทย เนื่องจากผาน

ขั้นตอนกระบวนการสรางสรรคดวยความประณีต มีการคนควาขอมูลทางโบราณคดีและ

ประวัติศาสตรมาใชอางอิงผสมผสานกับจินตนาการของคณะผูสรางสรรค บังเกิดเปนผลงาน 

อันทรงคุณคาและเปยมไปดวยสุนทรียภาพอันเกิดจากปจจัยหลากหลายดาน ซึ่งผูเขียนได

วิเคราะหและจําแนกออกเปน 5 ดาน ไดแก กระบวนทารํา รูปแบบการแปรแถว ความงาม

ของผูแสดง เครื่องแตงกายอันวจิติร และเลียนแบบโบราณ รวมทัง้บทเพลงดนตรอีันไพเราะ 

 ระบําโบราณคด ีถอืกําเนดิมาจากแนวคดิของอดตีอธบิดกีรมศลิปากร นายธนิต อยูโพธิ์

ที่มีความประสงคจะเผยแพรความรูทางดานศิลปโบราณวัตถุที่พบบนผืนแผนดินไทยใหสามารถ

เคลื่อนไหวไดในรูปแบบของระบํา ซึ่งจะชวยจูงใจใหผูชมปรารถนาที่จะเดินทางไปศึกษาหาความรู

ตามแหลงโบราณวัตถุตาง ๆ ยังสถานที่จรงิใหแพรหลายออกไป ทานจึงไดคนควาศิลปโบราณวัตถุ

สมัยตาง ๆ โดยอาศัยภาพปนหลอจําหลักตามแตละยุคสมัย แลวเปรียบเทียบกับภาพและเอกสาร

ทางศิลปกรรมและโบราณคดีจากประเทศใกลเคียง แลววางแนวสรางระบําประจําสมัยของ 

ศลิปโบราณวัตถุแตละชุดขึ้น เรยีกรวมเปนที่หมายรูวา ระบําชุดโบราณคด ี(ธนติ อยูโพธิ์, 2510) 
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 จากความคดิรเิริ่มในการสรางสรรคและอํานวยการสรางของนายธนิต อยูโพธิ์ เปนปฐม

มีคณะผูรวมดําเนินการสรางระบําโบราณคดี ไดแก คุณครูมนตรี ตราโมท ประพันธเพลงดนตรี

หมอมแผว สนิทวงศเสนี (ทานผูหญิงแผว สนิทวงศเสนี) คุณครูลมุล ยมะคุปต และคุณครู

เฉลย ศุขะวณชิ ออกแบบทารําและฝกซอมการแสดง นายสนิท ดิษฐพันธุ ออกแบบเครื่องแตงกาย

นางชนานันท ชางเรียน สรางเครื่องแตงกาย และนายชิต แกวดวงใหญ สรางศิราภรณ  

ระบําโบราณคดีออกแสดงครั้งแรกในคราวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดงาน

การแสดงศิลปโบราณวัตถุ ในอาคารสรางใหม  ภายในบริ เวณพระที่ น่ั งอิศราวินิจฉัย 

พพิธิภัณฑสถานแหงชาต ิพระนคร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 (วิชชุตา วุธาทิตย, 2539) 

หลังจากนั้นระบําโบราณคดีไดรับการบรรจุลงในหลักสูตรการเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลป 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม และแพรหลายไปยังสถาบันการศึกษาตาง ๆ 

รวมทัง้สบืทอดในรูปแบบการแสดงทัง้ในและตางประเทศ 

 ความนยิมของระบาํโบราณคดีที่แพรหลายไปทั่วประเทศไทยอันมีที่มาจากความงดงาม

ลงตัวของระบําโบราณคดีทั้ง 5 สมัย ซึ่งความงดงามหรือสุนทรียภาพยอมมีปจจัยที่ทําให 

บังเกดิขึ้น ซึ่งผูเขยีนไดวเิคราะหสุนทรยีภาพในระบําโบราณคด ีโดยแบงออกเปน 5 ดาน ไดแก 

  1. กระบวนทารํา 

  2. รูปแบบการแปรแถว 

  3. ความงามของผูแสดง 

  4. เครื่องแตงกาย 

  5. บทเพลงดนตร ี

 อนึ่ง ในการวิเคราะหสุนทรียภาพครั้งนี้ ผูเขียนไดใชหลักการศิลปธาตุ (Art elements) 

ซึ่งหมายถึง ปจจัยที่เปนโครงสรางของงานศิลปะและใชเปนหลักในการตรวจสอบผลงานศิลปะ

ตามหลักการทางทัศนศลิปเพื่อแสวงหาคําตอบของปรัชญาสุนทรียศาสตร โดย กําจร สุนพงษศร ี

(2555) มาเปนหลักในการพิจารณาระบําโบราณคดี ไดแก ภาวะบรรสาน หรือความประสาน

กลมกลนื (Harmony) ภาวะแนบนัย หรือคงเสนคงวา (Consistency) ดุลยภาพ (Balance) การแสดงออก 

(Expression) พลังดึงดูด (Attractive) การเนน (Emphasis) สไตลหรือกระบวนแบบ (Style) และ

จังหวะลลีา (Rhythm) ดังนี้ 

  1. สุนทรียภาพดานกระบวนทารํา 

  ระบําโบราณคดีมีกระบวนทารําที่ไดมาจากภาพจําหลักปูนปนทางศิลปกรรม

โบราณมาเปนตนแบบในการประดิษฐทารํา ภาพจําหลักปูนปนในแตละยุคสมัยลวนแลวมีที่มา

จากฝมอืชางสกุลตาง ๆ ที่ปนแตงใหมทีาทางที่จัดวางอยางมีมิติ มีความกลมกลืน แลวผสมผสาน
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กับทาเช่ือมและทาตามจินตนาการของผูออกแบบทารําจนครบกระบวนทา โดยทาตนแบบจาก 

รูปจําหลักสวนใหญมีความกลมกลืนดวยลายเสน (Line harmony) และกลมกลืนดวยรูปราง 

(Shape form harmony) ซึ่งผูรําสามารถเลียนแบบทาทางที่แสดงลายเสนและเนนใหเห็นสรีระ

รูปรางที่งดงามได 

  ในดานของภาวะแนบนัย หรอืคงเสนคงวา (ความประสานกลมกลืน ความสอดคลอง

และสมดุลขององคประกอบ) เมื่อวิเคราะหทารําของระบําโบราณคดี พบวา มีโครงสรางทารําที่

เนนภาพตนแบบ ผูแสดงปฏบิัตเิปนกลุมโดยพรอมเพรยีงกัน มคีวามสอดคลองกันทั้งในคูและหมูรํา 

บางชุดการแสดงที่มีตัวเอกและตัวรองจะมีความสอดคลองกันดวย อาทิ ในระบําลพบุรี ตัวเอก

ทําทาเชิญโดยหงายมือเรียกใหตัวรองลุกขึ้นเปนคู หรือในระบําสุโขทัยที่ตัวเอกรายรําในทาชะนี

รายไมอยูในวงลอมของตัวรองที่ปฏิบัติทาเดียวกัน แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองตองกันตาม

หลักทัศนศลิป 

  ในดานของดุลยภาพ ทารําในระบําโบราณคดีสวนใหญมีการสรางทาโดยคํานึง 

การทรงตัวและความสมดุลของการจัดวางองคประกอบของรางกาย ดังภาพตัวอยางรูปโยคินี

หลอสําริด ศิลปะสมัยลพบุรีในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร (กรมศิลปากร, 2513) แสดง

ทวงทาโดยใชการยกแขนซายสูง มือขวาจีบหงายระดับอก ในขณะที่สวนขายืนงอเขาดวยเทาขวา 

เทาซายยกแนบตนขาขวาดานใน แสดงลายเสนที่ใหความสมดุลระหวางรางกายชวงบน 

และชวงลาง เมื่อนํามาใสเปนทารําในระบําลพบุรี ผูรําสามารถปฏิบัติทารําไดดวยการหาจุดสมดุล

ของการยกขา มกีารยอเขาเล็กนอยเพื่อใหทรงตัวไดอยางสงางาม 

 

ภาพที่ 1  ภาพรูปหลอสําริดโยคินี ศิลปะสมัยลพบุรี ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร  

หนึ่งในตนแบบทารําในระบําลพบุร ี

ที่มา: (กรมศลิปากร, 2513) 
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  เมื่อวิเคราะหดานพลังดึงดูด (จุดที่สรางความสนใจและมีเอกลักษณเฉพาะ) พบวา 

ทารําในระบําโบราณคดีมีความแปลกตาจากทารําในนาฏยศิลปไทยทั่วไป เนื่องจากเปนทาทาง

ที่มาจากศิลปโบราณวัตถุ จึงสรางพลังดึงดูดใหผูชมที่ชมทาทางเหลานั้นรูสึกเสมือนกับกําลังชม

“รูปจําหลักที่มีชีวิต” และดวยการเรียงรอยทาการเช่ือมทาที่มีความสอดคลองกัน ทําใหเกิดความงาม

ตอเนื่องและเมื่อรายรําในจังหวะดนตรีที่สรางบรรยากาศแบบยุคโบราณ จึงสะกดใหผูชมเกิด

ความรูสกึรวมไปเสมอืนอยูในยุคสมัยนัน้ ๆ ตลอดชวงเวลาที่ชมการแสดง 

  ในดานการเนนทารําในระบําโบราณคดีอยูภายใตแบบแผนของการแสดงระบํา จึงมี

การเนนในรูปแบบการทําซ้ํา (Repetition) โดยสวนใหญจะทําทาซ้ํา 6 - 12 จังหวะ มีการเนนทา

โดยใชจังหวะใหญ เพื่อวาดลลีาทารําใหชัดเจนในทาสําคัญ ซึ่งนับเปนการใหน้ําหนักเนนย้ําทวงทา

ใหผูชมสามารถติดตามไดทัน และเสพความงามจากการชมกระบวนทาตาง ๆ ไดตามหลักการ

ของระบํา 

  นอกจากนี้ ในดานสไตลหรือกระบวนแบบ เมื่อใชวิเคราะหระบําโบราณคดี พบวา 

ระบําโบราณคดีทั้ง 5 สมัย ตางสรางสไตลที่แสดงลักษณะพิเศษของแตละยุคไดอยางชัดเจน 

ไดแก ระบําทวารวดีแสดงเอกลักษณของชาวทวารวดี (ชาวมอญ) ระบําศรีวิชัยแสดงทวงทาลีลา

ตามเอกลักษณของชาวอาณาจักรศรวีชัิย (ชวา) ระบําลพบุรีแสดงกระบวนทาตามแบบรูปจําหลัก

ในปราสาทขอม (เขมร) ระบําเชียงแสนเลียนแบบทาฟอนและกิริยาทาทางที่ออนชอยนิ่มนวลตาม

ลักษณะของชนพื้นเมอืงภาคเหนอื รวมทัง้ระบําสุโขทัยที่ไดอิทธิพลทารําจากพระพุทธรูปปางลีลา

ในสมัยสุโขทัย เปนตน  

  2. สุนทรยีภาพดานรูปแบบการแปรแถว 

  ระบําโบราณคดเีปนชุดระบําที่มีความหลากหลายในเรื่องของการแปรแถวหมูระบํา

ทัง้ประเภทหมูระบําลวน ไดแก ระบําทวารวด ีระบําศรวีชัิย และระบําเชียงแสน และประเภทระบํา

ที่มีตัวเอกและตัวรอง ไดแก ระบําลพบุรีและระบําสุโขทัย ซึ่งตัวระบําดังกลาวมีการเคลื่อนที่ไป

ตามตําแหนงทิศทางตาง ๆ บนเวที รวมทั้งมีการสลับสับเปลี่ยนแถว มีการเลนระดับสูงตํ่า 

การแปรแถวในลักษณะตาง ๆ อาทิ แถวหนากระดาน แถวตอนลึก แถวสลับฟนปลา แถววงกลม 

แถวเฉียง แถวตัววี (ปากพนัง) แถวตลบลงหลัง ฯลฯ ซึ่งจํานวนตัวระบํามีผลตอการแปรแถวให

เปนลายเสนตาง ๆ และสรางความงดงามนาชมใหแกหมูระบําได 

  เมื่อใชศิลปธาตุในการวิเคราะหรูปแบบการแปรแถวของระบําโบราณคดีพบวา 

ระบําโบราณคดีใชหลักการแปรแถวที่นาสนใจหลายประการ อาทิ ดานดุลยภาพ โดยสวนใหญ

แลวแถวของระบําโบราณคดีจะมีความสมมาตร คือ มีการจัดแถวที่เทาเทียมกัน ไมเนนหนักไปที่

ขางใดขางหนึ่ง หากเปนแถวคูจะมีจํานวนตัวระบําที่เทากัน หากเปนระบําที่มีตัวเอกและตัวรอง 
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โดยสวนใหญตัวเอกอยูบริเวณกึ่งกลางดานหนาหรือดานหลังของแถวตัวรอง ซึ่งกอใหเกิด 

ความสมมาตร ทําใหพื้นที่ของเวทมีคีวามสมดุล ไมหนักไปขางใดขางหนึ่ง 

  ในดานของความประสานกลมกลืน แถวของระบําโบราณคดีมีความผสมผสาน

กลมกลืนกันดวยทิศทางของหมูระบํา (Direction harmony) อาทิ การเคลื่อนที่เปนแถวเฉียง

แลวหันหนาเขาหากันของหมูระบําทวารวดีในทาจีบใตศอก หรือการทําทาจีบแลวปลอยตั้งวง

กลางสลับจีบวงบนในลักษณะการเคลื่อนที่ไปตามวงกลมของระบําศรีวิชัย หรือการเคลื่อนที ่

แบบสี่ทิศในทากระตายชมจันทรคลองมือกันของหมูตัวรอง จะเห็นไดวามีทั้งการทําทาเดียวกัน 

ในทิศทางเดียวกัน และการทําทาเดียวกันแตตางทิศทาง แตคงไวซึ่งความประสานกลมกลืนซึ่ง

สะทอนอัจฉรยิภาพของผูสรางสรรคทารําที่กลมกลนืไปกับรูปแบบการแปรแถวอยางชัดเจน 

  ในดานของการเนน รูปแบบการแปรแถวของระบําโบราณคดีมีการกลาวซ้ํา  

(การทําทาเดิมแตสลับขางซ้ํากันประมาณ 6 - 12 ครั้งโดยเฉลี่ย) อาทิ ทารําของระบําทวารวดี 

ในทามวนจีบใตรักแร มีการใหตัวระบําคูหนาตลบแถวลงหลังแลวคูอื่น ๆ ตลบตาม จนกระทั่ง

กลับมาดานหนาดังเดิม หรือระบําเชียงแสนมีการแปรแถวในทารํายั่ว โดยมีการเดินสลับฟนปลา

ซ้ําไปมาในแถวเฉยีง จนกลับมาตั้งเปนแถวตอนลกึ 2 แถว เปนตน 

  ในดานจังหวะลีลา รูปแบบการแปรแถวของระบําโบราณคดีมีการสรางชองไฟ

ระหวางตัวระบําใหเกิดมิติ และเนนใหตัวเอกมีความโดดเดนมากกวาตัวรอง อาทิ ชองไฟระหวาง

ตัวเอกของระบําลพบุรีในทาปรากฏตัวที่วิ่งออกมาทําทาจีบมือลพบุรี โดยอยูกึ่งกลางระหวาง 

ตัวรองที่นั่งชันเขาจีบมือระดับวงบนเขาหากันเปนคู เปนการเนนใหตัวเอกเกิดความโดดเดน

และงามสงา หรือในระบําสุโขทัยที่กําหนดใหตัวรองนั่งทําทาบัวชูฝกกระดกเสี้ยวเขาหากันเปน

กลุมสามคน ซึ่งมีทั้งกลุมดานหนาและกลุมดานหลังเวที แลวกําหนดใหตัวเอกเคลื่อนที่ไปทําทา

บัวชูฝกในพื้นที่วางระหวางทัง้สองกลุมสลับกัน เปนตน 
 

 
 

ภาพที่ 2 ภาพทาออกของตัวเอกระบําลพบุรอียูกึ่งกลางระหวางแถวหนากระดานของหมูตัวรอง 

ที่มา: (สถาบันนาฏดุรยิางคศลิป, 2542) 
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  3. สุนทรยีภาพดานความงามของผูแสดง 

  ผูแสดงเปนหนึ่งปจจัยที่ทําให เกิดความสมจริงและงดงามใหแกการแสดง  

ดวยรูปพรรณสัณฐาน บุคลิกภาพ และทวงทีลีลาในการแสดงออก ลวนแลวแตเปนสวนเสริมให 

การแสดงระบําโบราณคดมีคีวามสมจรงิตามยุคสมัยและเช้ือชาตมิากยิ่งขึ้น 

  ความงามของผูแสดงระบําโบราณคดีเกิดจากการศึกษาเปรียบเทียบรูปลักษณของ

พระพุทธรูป เทวรูป ภาพจําหลัก รูปปน รูปหลอตาง ๆ ซึ่งศิลปวัตถุแตละสมัยยอมมีสัดสวน 

และลักษณะของประตมิากรรมที่เห็นวางดงามในยุคนัน้ ๆ แตกตางกันออกไป ซึ่งนายธนิต อยูโพธิ์ 

(2510) ไดวางหลักเกณฑการคัดเลอืกโดยใชเคาโครงหนาของผูแสดงเปนเครื่องเปรยีบเทยีบ ดังนี้ 

   ระบําทวารวดี ใบหนารูปไข หนาผากหรือคางตัด ตาโต เทียบกับพระพุทธรูป

และรูปปนสมัยทวารวดี 

   ระบําศรีวิชัย ใบหนากลม หนาคมเขม ตาโต เทียบกับพระพุทธรูปและรูปปน

สมัยศรวีชัิย และจากภาพสลักบุโรพุทโธ 

   ระบําลพบุร ีใบหนาเหลี่ยม ปากแบะ เทยีบกับพระพทุธรูปและรูปปนสมัยลพบุรี 

   ระบําเชียงแสน ใบหนาแบน ผิวขาวหรือเขม เทียบกับพระพุทธรูปและชนชาว

ภาคเหนอื (วชิชุตา วุธาทติย, 2539) 

   ระบําสุโขทัย ใบหนาเรียวยาวหรือรูปไข ตาโต ดวงหนาหวาน เทียบกับ

พระพุทธรูป ภาพลายเสน และปูนปนสมัยสุโขทัย  

  เมื่อเลือกผูแสดงจากเคาโครงหนาใหสอดคลองกับศิลปวัตถุแตละยุคสมัยแลว 

ในการแสดงประเภทระบํายอมตองคํานึงถึงสัดสวนของหมูระบําใหมีความสูงและรูปราง 

ที่ใกลเคียงกันดวย สวนระบําที่มีตัวเอกอาจสามารถเลือกบุคคลที่มีรูปลักษณโดดเดนสวยงาม

กวาตัวรองได แตยังคงไวซึ่งสามัญลักษณะของเช้ือชาตใินแตละยุคสมัย 

  ความงามของผูแสดงที่สอดคลองกับเช้ือชาติและยุคสมัยตรงตามหลักศิลปธาตุ 

ในดานพลังดึงดูด เนื่องจากทําใหผูชมไดชมความงดงามของใบหนาและรูปรางที่เหมาะสมกับ 

เช้ือชาตใินระบําแตละสมัย อกีทั้งยังมีความละมายคลายคลึงกันในหมูระบําราวกับวาเปนกลุมชน

ในอาณาจักรนั้น ๆ ออกมาแสดงใหเห็นประจักษ อีกทั้งยังมีความกลมกลืนดวยขนาด (Size 

harmony) รูปรางที่ใกลเคียงกัน ทําใหเกิดความเปนระเบียบและบงบอกถึงความเปนเอกลักษณ

ของแตละยุคสมัยอกีดวย 
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ภาพที่ 3 นางสาวดวงสมร ลวนกลิ่นหอม ผูแสดงระบําศรีวิชัยรุนแรก และเปนผูแสดงแบบ 

เครื่องแตงกายของอาณาจักรศรวีชัิย 

ที่มา: (กรมศลิปากร, 2513) 
 

  4. สุนทรยีภาพดานเครื่องแตงกาย 

  เครื่องแตงกายเปนองคประกอบของการแสดงที่สําคัญประการหนึ่งที่บงช้ีถึง

เอกลักษณของการแสดงแตละชุดใหมีความพิเศษแตกตางจากชุดอื่น เครื่องแตงกายของระบํา

โบราณคดีไดรับการออกแบบโดยความคิดริเริ่มของนายธนิต อยูโพธิ์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร 

ไดทูลขอรองใหหมอมเจายาใจ จิตรพงศ ซึ่งขณะนั้นทรงเปนสถาปนิกพิเศษของกรมศิลปากร 

ขอใหทรงศึกษาแบบอยางและเขียนแบบเครื่องแตงกายสมัยลพบุรี และนายพรศักดิ์ ผลปราชญ 

ศึกษาและเขียนแบบเครื่องแตงกายสมัยทวารวดีดวย ตอมา เครื่องแตงกายของระบําโบราณคดี

ไดกําเนิดขึ้นเพื่อออกแสดงระบําโบราณคดีหนาพระที่น่ัง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 

และออกแสดงทั้งในโรงละครแหงชาติและที่ตาง ๆ จํานวนหลายสิบครั้ง รวมทั้งนายธนิต อยูโพธิ์ 

ยังมอบหมายใหรองอธบิดีกรมศลิปากร ภัณฑารักษ และ ชางศิลป ศึกษาและเขียนแบบเครื่องแตงกาย

ตามหลักฐานทางโบราณวัตถุที่คนพบในสมัยตาง ๆ รวม 7 สมัยไดแก สมัยทวารวดี ศรีวิชัย 

ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร โดยมีการคัดเลือกนักเรียนในโรงเรียนนาฏศิลป

และโรงเรียนชางศิลปแสดงแบบเครื่องแตงกายตามแตละยุคสมัย (กรมศิลปากร, 2513) ทําให

เครื่องแตงกายชุดระบําโบราณคดีและเครื่องแตงกายโบราณคดีทั้ง 7 สมัยไดรับการเผยแพรไปยัง

ประชาชนชาวไทย รวมทัง้มกีารบันทกึภาพรวบรวมไวเปนประวัตศิาสตรอกีดวย 
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  จากขอความขางตน สามารถวิเคราะหไดวา เครื่องแตงกายระบําโบราณคดีมีที่มา

จากการศกึษาจากศลิปโบราณวัตถ ุมกีารคนควาขอมูลแลวเขยีนเปนแบบสําหรับจัดสราง ซึ่งลวน

แลวแตใหคุณคาทางดานประวัติศาสตร และเปนแบบจําลองเครื่องแตงกายตามวิถีชีวิตของ 

ชาวไทยในอดีตใหเปนที่ประจักษอีกครั้ง ความงามหรือสุนทรียภาพของเครื่องแตงกายชุดระบํา

โบราณคดีสะทอนออกมาในดานกระบวนแบบ ซึ่งหมายถึงการแสดงรูปทรง ลายเสน การใชส ี

ตามลักษณะของสกุลชาง หรือชนชาติเผาพันธุใดเผาพันธุหนึ่ง การออกแบบเครื่องแตงกายของ

ระบําโบราณสรางลักษณะพเิศษใหแกตัวระบําในแตละชุด บงช้ีเอกลักษณของเครื่องแตงกายตาม

ยุคสมัย ทําใหผูชมเขาใจถึงวิถีชีวิตดานเครื่องแตงกาย การนุงหมในอดีต สะทอนความเปนอยู 

อทิธพิลและความม่ังคั่งของแตละอาณาจักรในยุคโบราณ 

  นอกจากนี้ เครื่องแตงกายของระบําโบราณคดียังสามารถวิเคราะหสุนทรียภาพไดวา 

มีที่มาจากการออกแบบที่มีความประสานกลมกลืน มีการจัดวางรูปทรงเครื่องแตงกายแตละช้ิน 

การใชสี ความเขมออน ลวดลาย ทั้งในสวนของศิราภรณ พัสตราภรณ และถนิมพิมพาภรณ  

อีกทั้งยังมีการเนนดวยกลวิธีการกลาวซ้ํา เชน การสรางกระโปรงยาวเปนช้ัน ๆ ตอเนื่องของ

เครื่องแตงกายระบําสุโขทัย กลวิธีสรางความขัดแยง เชน การนุงผาสีฉูดฉาดและมีลวดลายแบบ

ชวาของเครื่องแตงกายระบําศรวีชัิยที่ตัดกับผาเกาะอกที่มสีอีอนและพื้นเรยีบ หรอืการเนนวรรณะ

ของสเีครื่องแตงกายระบําเชียงแสนไปในทางสขีองดอกเฟองฟา อาท ิสชีมพู สเีหลอืง 
 

 
ภาพที่ 4 ลายเสนเขียนแบบเครื่องแตงกายระบําสุโขทัยมีการใหรายละเอียดดานรูปทรง วัสดุ 

สสีัน และแบบศริาภรณที่แตกตางกันระหวางนางระบําตัวเอก (รูปเต็ม) และตัวรอง (รูปครึ่งตัว) 

ที่มา: (ธนติ อยูโพธิ์, 2510) 
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  5. สุนทรยีภาพดานบทเพลงดนตร ี

  บทเพลงดนตรีที่ประกอบการแสดงระบําโบราณคดีถือวาเปนผลงานชิ้นเยี่ยม 

ที่รังสรรคโดยปรมาจารยทางดานดุริยางคศิลปไทย คุณครูมนตรี ตราโมท ซึ่งระบําโบราณคดี 

แตละสมัยไดอิทธิพลดานสําเนียงดนตรีมาจากอาณาจักรตาง ๆ แตละยุค แลวคุณครูมนตรี ตราโมท

ไดประพันธเพลงระบําขึ้นและเลอืกใชเครื่องดนตรทีี่มสีําเนยีงบงบอกเช้ือชาต ิดังนี้ 

  ระบําทวารวดี ใชสําเนียงดนตรีแบบชาวมอญในอาณาจักรทวารวดี เครื่องดนตรี

สําคัญ ไดแก พณิ 5 สาย จะเข ขลุย ตะโพนมอญ ระนาดตัดราง และฉาบ 

  ระบําศรวีชัิย ใชสําเนียงดนตรีแบบชาวชวาในอาณาจักรศรีวิชัย โดยเลือกเครื่องดนตรีไทย

รวมทัง้สรางขึ้นใหใกลเคยีงกับเครื่องดดี ส ีต ีเปา จากภาพจําหลกัที่บุโรพุทโธ เครื่องดนตรีสําคัญ

ไดแก กระจับป ฆอง 3 ลูก ซอ 3 สาย ขลุย และกลองแขก 

  ระบําลพบุรี ใชสําเนียงดนตรีแบบขอมหรือเขมรในสมัยลพบุรี เครื่องดนตรีสําคัญ 

ไดแก ซอ 3 สาย พณิน้ําเตา ปใน โทน 2 ลูก และกระจับป 

  ระบําเชียงแสน ใชสําเนียงดนตรีแบบอาณาจักรเชียงแสน ซึ่งเปนสําเนียงดนตรีของ

ชาวไทยพื้นเมืองภาคเหนือระคนกับสําเนียงของดนตรีพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครื่องดนตรี

สําคัญไดแก ปจุม แคน สะลอ ซงึ ฉาบใหญ และฆองหุย 

  ระบําสุโขทัย ใชสําเนียงดนตรีแบบอาณาจักรสุโขทัยตามถอยคําในศิลาจารึก 

เครื่องดนตรสีําคัญไดแก ปใน ซอ 3 สาย กระจับป ฆองวงและตะโพน 

  อาจารยวิรัช สงเคราะห ไดกลาวถึง เอกลักษณของเพลงระบําโบราณคดีไวอยาง

นาสนใจดังนี้ 

 “เพลงระบําโบราณคดมีเีอกลักษณสําคัญอยูที่สําเนียงในการแตงสําเนียงของเพลง

บงบอกถึงความรุงเรืองของอาณาจักรในแตละยุค อีกทั้งยังมีการใชเครื่องดนตรี

ประเภทเครื่องหนัง คือ กลอง ที่บงบอกสําเนียงวาเปนเพลงที่มาจากถิ่นที่ตั้ง 

ในภูมิภาคใด เชน เพลงระบําศรีวิชัย ใชกลองทางใต เปนตน เพลงระบําชุดนี้เปน

ความสามารถของผูแตงเพลงที่ศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดีวา ในแตละยุค

มีเครื่องดนตรีประเภทใดบาง แลวเลือกใชเครื่องดนตรีใหสอดคลองกับแตละยุค 

ทําใหทํานองดนตรีสรางบรรยากาศที่โยงไปสูความเกาแก โดยรักษาแบบแผนของ

เพลงระบําไวครบถวน คอื มกีารเริ่มตน การดําเนิน และการลงจบ (เริ่มดวยเพลงชา

และจบดวยเพลงเร็ว) 

 เพลงระบําโบราณคดมีคีวามงามในดานการใหความรูสกึแกผูฟง เชน เพลงทวารวดี

ใหอารมณความรูสึกทางดานความนาทึ่งผสมกับความเราใจ เพลงศรีวิชัย มีทํานอง

เรงเราและสนุกอยูในที เพลงระบําลพบุรี ใหทํานองเราใจและมีความยิ่งใหญ  
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เพลงระบําเชียงแสน ใหความรูสกึนิ่มนวลออนหวานและเชื่องชา สวนเพลงระบําสุโขทัย

ใหบรรยากาศความสุข สงบรมเย็น ซึ่งแมวาจะสอดคลองกับดนตรีในยุคนั้น ๆ หรือไม 

ไมอาจทราบไดทั้ งหมด แตการเลือกใช เครื่องดนตรีและการใหทํานองดนตรี 

ที่ผสมผสานจินตนาการของผูแตง ทําใหมีกลิ่นอายของเพลงแนวโบราณที่ผูชม

สามารถสัมผัสรับรูได ในขณะที่ฟง” (วรัิช สงเคราะห. สัมภาษณ, 2 เมษายน 2560) 

   เพลงระบําโบราณคดีมีการแสดงออกของสําเนียงลีลาทางดนตรีที ่ให

บรรยากาศชวนรําลึกถึงอดีตในยุคสมัยตาง ๆ ดวยเครื่องดนตรีที่มีสําเนียงที่เหมาะสมลงตัว  

การสัมผัสดวยโสตประสาททําใหผูชมมีความตระหนักถึงเรื่องราวในอาณาจักรตาง ๆ 

ผานทวงทํานองเพลง อีกทั้งยังมีลักษณะของการเนนดวยวิธีใชความชา-เร็วของจังหวะ ซึ่งเพลง

ระบําโบราณคดีทั้ง 5 ชุดเริ่มตนดวยเพลงชาและจบดวยเพลงเร็ว รวมไปถึงความเขมของเสียง 

(intensity) ซึ่งเปนคุณสมบัตขิองเสยีงดนตรทีี่กอใหเกดิความรูสกึนุมนวลหรือเขมแข็ง ที่เนนการใช

เครื่องดนตรีบางชนิดที่ปลุกเราและสรางบรรยากาศ อาทิ เสียงเสียงปจุม แคน สะลอ ซึง ที่ชวยสราง

ทวงทํานองแบบดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือปนตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเสียงปในตอนตนเพลง

ระบําสุโขทัยที่ชวยสรางบรรยากาศใหหวนรําลกึถงึความรุงเรอืงของอดตีราชธานไีทย เปนตน 
 

บทสรุป 

 ระบําโบราณคดีเปนชุดระบําที่สําคัญยิ่งที่แพรหลายมากวา 50 ป อันมีที่มาจาก 

การผสมผสานศิลปโบราณวัตถุใหสามารถสื่อสารเรื่องราว บรรยากาศ และเอกลักษณของ

อาณาจักรตาง ๆ ในยุคโบราณผานทวงทลีลีาทางดานนาฏยศิลป จัดวาเปนการบูรณาการศาสตร

และศลิปทางดานทัศนศลิป ดุรยิางคศลิป และนาฏยศลิปเขาดวยกันอยางลงตัว 

 สุนทรียภาพที่เกิดจากระบําโบราณคดี เมื่อวิเคราะหตามหลักศิลปธาตุสามารถแบง

สุนทรียภาพเปน 5 ดาน ไดแก กระบวนทารํา รูปแบบการแปรแถว ความงามของผูแสดง  

เครื่องแตงกาย และบทเพลงดนตรี ซึ่งแตละดานมุงเนนการแสดงออกเพื่อสื่อสารหรือแปล

ความหมาย (Interpretation) เพื่อใหผูชมเขาใจเรื่องราวโดยใชประสบการณจากภูมิหลังของตน 

ใหเขากับขอมูลทางประวัติศาสตรและโบราณคดี เมื่อผูชมเกิดความเขาใจในการแสดงยอมเกิด

การรับรูและมีอารมณรวมไปกับสุนทรียภาพที่บังเกิดขึ้นจากการชมระบําโบราณคดีทั้ง 5 สมัย  

ซึ่งระบําโบราณคดถีอืเปนผลงานนาฏยศิลปที่ประสบความสําเร็จในดานการรวมศาสตรแขนงตาง ๆ 

เขาดวยกัน ซึ่งเปนการเผยแพรองคความรูทางโบราณคดีใหเปนที่แพรหลาย สมดังเจตนารมณ

ของคณะผูสรางสรรค อีกทั้งยังสงอิทธิพลตอการสรางสรรคระบําเชิงประวัติศาสตรในชั้นหลัง 

สบืตอมา 
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 การศึกษาวิเคราะหในเรื่องสุนทรียภาพของงานนาฏยศิลปไทยนั้นนับวายังมีอยูเปน

จํานวนนอย และควรแสวงหาหลักปรัชญาหรือทฤษฎีทางดานสุนทรียศาสตรและทัศนศิลปเขามา

เปนเครื่องมอืในการวเิคราะห เพื่อใหไดมาซึ่งสุนทรยีภาพที่ตัง้อยูบนพื้นฐานของหลักการคิดที่เปน

ระบบ มีความเปนจริง สามารถพิสูจนได เพื่อเปนการขยายองคความรูทางดานนาฏยศิลปใหมี

มาตรฐานและอยูรวมกับสหศาสตรตาง ๆ ไดอยางยัง่ยนื 
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