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เรื่อง ระบําพุทธบูชา-นบพระ-มาฆปุรณมี

รายละเอียด

บทนํา

         การดาํเนินการทาํงานการสรางสรรค ชดุ ระบาํพทุธบชูา-มาฆ-ปรุณมี มีวตัถปุระสงคเพื่อเป็นการแสดงในงาน

ประเพณีนบพระ-เลนเพลง วันเพ็ญเดือนสามหรือวันมาฆบูชา วิธีดําเนินการใชหลักการสรางสรรค โดยยึดหลัก

การสรางสรรคระบําชุดใหมที่มีองคประกอบของการแสดงระบํา การออกแบบทารํา การออกแบบเครื่องแตงกาย

การทําเพลงและดนตรีประกอบกการแสดง การแปรรูปแบบแถว อุปกรณประกอบการแสดง การคัดเลือกนักแสดง

ในการดําเนินการไดศึกษาทาหลักจากทารําพื้นฐาน รําแมบท รําเพลงชาเพลงเร็ว และมีทาประดิษฐขึ้นใหม เพื่อ

ใหเป็นทาเฉพาะในชุดการแสดงเชน ทารําบูชาไหวพระโดยเลียนแบบทามาจากภาพรูปป้ันนางรําที่ปรากฏใน

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชร เครื่องแตงกายไดเลียนแบบมาจากภาพแกะสลักของรูปป้ันนางรําบางสวน

การแปรรูปแถวใหเกิดความงามและเปลี่ยนแปลงสายตาผูชม ในการแสดงชุดน้ีไดแบงการแสดงออกเป็นสองชวง

ชวงที่หน่ึงเป็นการเกริ่นนําเพื่อบูชาพระไตรรัตนมีบทรองกํากับในการแสดงและตีภาษาทาตามบทรอง ชวงที่สอง

เป็นการแสดงตามทํานองเพลงที่กําหนดไวมีทอนชาและเร็วตามลําดับลักษณะการแสดงของกระบวนทารําได

ประดิษฐขึ้นใหสอดคลองกับทํานองเพลงและมีความหมายของทารําในการบูชาพระรัตนตรัย

        การสรางสรรคระบาํชดุน้ีสามารถนําไปใชเพื่อการแสดงในพธิีเปิดงานนบพระ-เลนเพลง และสามารถนําไปใช

แสดงในโอกาสตางๆ ไดและยังเป็นการแสดงชุดหน่ึงที่เป็นการสืบสานนาฏศิลป ไทยและยังเป็นการทํานุบํารุง
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ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยไดอีกทางหน่ึงดวย

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

         ประเพณีนบพระ-เลนเพลง เป็นประเพณีสาํคญัของจงัหวดักาํแพงเพชรจดัขึ้นทกุปีในวนัเพญ็เดอืนสาม เพื่อ

เป็นการอนุรักษวัฒนธรรมอันดีของกําแพงเพชรไวใหชนรุนหลัง สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร มีหน าที่ในการจัดการแสดงพิธีเปิดงานและไดรับมอบหมายจากจังหวัดกําแพงเพชรใหจัดการแสดง

พิธีเปิดงานประเพณีนบพระ – เลนเพลง เป็นประจํา เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของงาน

ประเพณี จึงไดคิดประดิษฐทารําขึ้นใหมเพื่อใชในการแสดงพิธีเปิดและในการแสดงเวทีกลางในงานน้ี โดย

สรางสรรคขึ้นใหมทัง้หมด เชน สรางสรรคเพลง ทารํา เครื่องแตงกาย อุปกรณประกอบในระบําชุด ระบําพุทธบูชา

“นบพระ – มาฆปุรณมี” เพื่อใชในการแสดงพิธีเปิดงานประเพณีนบพระ – เลนเพลงของจังหวัดกําแพงเพชร

และเพื่อเป็นเอกลักษณเฉพาะงานประเพณีนบพระ – เลนเพลง ของจังหวัดกําแพงเพชรตอไป

         “พุทธบูชา” หมายถึง การบูชาพระพุทธเจา, เครื่องบูชาพระพุทธเจา

         “นบพระ” หมายถึง ไหวพระ 

         “มาฆปุรณมี” ตรงกับวันเพ็ญเดือนสาม กลาวกันวาเป็นวันที่เกิดเหตุการณสําคัญยิ่ง มีการประกอบพิธีทาง

พระพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่ตัง้แหงความศรัทธาเลื่อมใส มีการทําบุญ ตักบาตร การฟังธรรมเทศนา การเวียนเทียน

เพื่อเป็นการบูชาระลึกถึงพระรัตนตรัย และเหตุการณสําคัญที่พระพุทธเจาทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข กลาวถึง

หลักธรรมคําสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา การไมทําความชัว่ทัง้ปวง เป็นการบําเพ็ญความดี ทําใหจิตใจ

ผองใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

วัตถุประสงค

         1. เพื่อเป็นการสรางระบําชุดเฉพาะใชในพิธีเปิดงานประเพณี นบพระ-เลนเพลง

         2. เพื่อเป็นการสืบสาน สงเสริม เผยแพรงานดานนาฏศิลป เพิ่มมากขึ้น

วิธีดําเนินงาน

         ในการคนควาขอมูล

         1. ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และวารสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย

         2. การสัมภาษณปราชญทองถิ่น

         3. สรางสรรคเพลง

         4. ออกแบบทารํา การแปรแถว

         5. ออกแบบเครื่องแตงกาย

         6. ออกแบบอุปกรณการแสดง
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         7. ฝึกซอม

         8. ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง

         9. บันทึกเทป

        10. อธิบายทารํา ทํารูปเลม

การศึกษาและกระบวนการสรางสรรค

         ทารํา

         ประดิษฐทารําโดยใชทารําในทารําแมบท และภาษาทาทางนาฏศิลป  มารอยเรียงใหสอดคลองและมีความ

หมายในการสักการบูชาพระพุทธศาสนา เพื่อใหเกิดความงามตามลักษณะนาฏศิลป ไทย  

         ทาราํพเิศษ โดยแกะทาราํมาจากรปูป้ันที่ปรากฏในพพิธิภณัฑสถานแหงชาติจงัหวดักาํแพงเพชร ทาไหว ทา

ภมรเคลา

แนวคิดการออกแบบเครื่องแตงกาย

         เน่ืองจากการแสดงเป็นการบูชาพระรัตนตรัย จึงมีความสงบ การออกแบบจึงเลือกใหมีสีนวลตา เย็นตา

ลักษณะคลายชุดไทยจีบหน านาง แตตกแตงใหดูแปลกตา หอยดวยชายผาจีบหน่ึงชิน้ ใสเสื้อสีครีม คอปิดมิดชิด

มีแขนเพื่อใหเกิดความสุภาพเรียบรอย เพราะแสดงที่วัดวาอาราม ประดับดวยเครื่องประดับพองาม

อุปกรณ ประกอบการแสดง

         ใชพานพุมดอกบัวบูชา การบูชาพระพุทธเจามีอยู 2 วิธี คือ   

         1. อามิสบูชา คือ การบูชาดวยสิ่งของ อันไดแก ดอกไม ธูป เทียน ภัตตาหาร คาว หวาน สิ่งที่เป็นวัตถุทัง้

ปวง เป็นการเสียสละ ฝึกตนให รูจักการแบงปัน การบริจาค และการใหทาน

         2. ปฏบิตัิบชูา คอื การบชูาดวยการกระทาํ ดวยการประพฤติปฏบิตัิ ลงมอืกระทาํจรงิ ปฏบิตัิจรงิ ทัง้ทางกาย

วาจา และที่สําคัญที่สุด คือ ทางใจ ทางจิตวิญญาณ

เพลง

         แตงขึ้นใหมโดยใชเพลงสาธุการ (สาธุการเปิดโลก) เป็นโครงสรางของเพลง 

แนวคิดในการประพันธเพลง

         ระบาํชดุน้ีเป็นการแสดงความเคารพและบชูาพระรตันตรยั นบไหวพระซึ่งในการประกอบพธิีทางศาสนา ได

นําเพลงสาธุการมาบรรเลงในการไหวและเคารพบูชาใชไดกับศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ ผูประพันธได

นําชวงเพลงสาธุการเปิดโลกมาประพันธเป็นโครงสรางของเพลง

         จากการสมัภาษณผูชวยศาสตราจารยชชัชยั  พวกดี ไดเลาใหฟังวา การตอเพลงสาธกุารอยางถกูตอง จะทราบ
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วา ในเพลงสาธุการจะมีวรรคพิเศษอยูวรรคหน่ึงเรียกวา “พระเจาเปิดโลก” วรรคพระเจาเปิดโลกน้ีไดนํามา

ประพันธเพลง ระบําพุทธบูชาเป็นโครงสรางของเพลงระบําพุทธบูชา “นบพระ-มาฆ-ปุรณมี”

         อัตราจังหวะเพลง เป็น 2 ชัน้ ทอน 1 และทอน 2

         อัตราจังหวะเพลงชัน้เดียว ทอน 1 และทอน 2

คํารอง เพลงระบําพุทธบูชา “นบพระ-มาฆ-ปุรณมี”

                         นบพระมาฆะฤกษ      อมรเบิกทุกสถาน

             โบราณเกาเลาตํานาน             น อมสักการพระศาสดา

             ถึงพรอมพระไตรรัตน              เจิดจํารัสพระพุทธา

             เป็นเอกพระศาสดา                ทัว่โลกาสรรเสริญคุณ

             ดวยเดชสักการะ                   พลวะชวยนําหนุน

             นบพระบูชาคุณ                     จงถึงพรอมบูชาเทอญฯ 

                                                                          อาจารยอนุลักษณ  อาสาสู

                                                                             13 กุมภาพันธ 2559

โนตเพลงพุทธบูชา “นบพระ – มาฆ-ปุรณมี”

ประพันธโดย ชัชชัย พวกดี

2 ชัน้/ทอน 1

---ท ---รํ -ล-ท -รํ-- ซํมํรํท -รํ-- -ทรํล ทลซม
---- -ท-ล -ซ-ล -ท-รํ -ททท รํมํ-รํ -ร-ม -ซ-ล
---ล -ล-ล -มํรํท -ล-ซ ---ร ---รํ --ซํมํ รํท-ล
---ล -ล-ล -ร-ม -ซ-ล ---- -ซ-ม ซมลซ -ม-ร

ทอน 2

รํรํมรํ ทรํมํล (รํรํมํรํ ทรํมํล) ลลทล ซลทม (ลลทล ซลทม)
--มม ซมนทฺ --ซซ ลซมร --ลล ทลซม มํรํทล ----
---ล -ล-ล -มํรํท -ล-ซ --รํรํ รํรํ-ดํ ดํดํ-ท ทท-ล
---ล -ล-ล -ร-ม -ซ-ล ---- -ซ-ม ซมลซ -ม-ร

ชัน้เดียว/ทอน 1

-รรร -มํ-รํ -ทรํล ทลซม -มมม -ซ-ม -ล-ม -ซ-ล
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-ลลล ซลทรํ -มํ-รํ -ท-ล ทลซม ซล-- ซมลซ -ม-ร

ทอน 2

รํรํมรํ ทรํมํล (ลลทล ซลทม) ลลทล ซลทม (มมซม รมซล)
--ลล ทลซม --มม รมซล --รม ซล-- ซมลซ -ม-ร

เครื่องดนตรีประกอบดวยใชวงโบราณ

         ป่ีใน                1        เลา

         ฆองใหญ          1        วง

         ซอสามสาย        1        คัน

         ตะโพน             1        ใบ

         ฉ่ิง                  1        คู

         กระจับป่ี           1        ตัว

         กรับพวง           1        คู

จํานวนผูแสดงและเวลาที่ใชในการแสดง

         ผูแสดงจํานวน 8, 10, 12 หรือขึ้นอยูกับโอกาสและความเหมาะสมของงาน

         เวลาที่ใชในการแสดง  8.20  นาที

สรุปผล

         สรุปการสรางสรรค

         1. ไดสรางสรรคระบําชุดพุทธบูชานบพระ-มาฆ-ปุรณมี เป็นการสรางสรรคระบําชุดใหม 1 ชุด

         2. ผลของการศกึษาการสรางสรรคระบาํชดุใหมเพื่อนําไปใชในการแสดงพธิีเปิดงานนบพระ-เลนเพลง ในรปู

แบบระบําสรางสรรคขึ้นใหมมีองคประกอบดวยสิ่งตอไปน้ี

             - การออกแบบทารํา

             - การออกแบบเครื่องแตงกาย

             - การสรางสรรคแตงเพลงประกอบชุดการแสดง

             - การแปรรูปแถว
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 08:18:14 หน า 6

             - การคัดเลือกนักแสดง

             - อุปกรณประกอบการแสดง

ขอเสนอแนะ

         เน่ืองจากการทาํการวจิยังานสรางสรรคดานนาฏศลิป มีองคประกอบมากจงึมีความจาํเป็นที่ไดรบัการสนับสนนุ

จากหนวยงานราชการ เพื่อใหมีงานวิจัยในลักษณะน้ีมากขึ้นและยังเป็นการชวยกันและพัฒนางานดานนาฏศิลป

ใหคงอยูตอไปและนอกจากน้ียังเป็นประโยชนในดานการศึกษาศาสตรดานนาฏศิลป ไทยตอไป

คําสําคัญ : ระบําพุทธบูชา, กําแพงเพชร

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=ระบําพุทธบูชา-นบพระ-มาฆปุรณมี

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-07-19

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2127&code_db=610004&code_type=01
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