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เรื่อง ระบําชากังราว

รายละเอียด

บทนํา

         ระบาํชากงัราว เป็นการแสดงนาฏศลิป ชดุหน่ึงที่สรางสรรคขึ้นเพื่อเป็นการแสดง ที่สื่อความเป็นเอกลกัษณ

ของจังหวัดกําแพงเพชรโดยมีการริเริ่มแนวคิดสรางชุดระบําชากังราว เมื่อปี พ.ศ. 2535 และพัฒนามาตามลําดับ

ทัง้ทวงทีลีลาทารํา เพลง เครื่องแตงกายใหเป็นเอกลักษณเฉพาะการแสดงชุดน้ี เพื่อนําไปแสดง ในงานศิลป

วัฒนธรรมและแสดงในโอกาสตางๆ เชนงานตอนรับแขกผูมาเยือนจังหวัดกําแพงเพชร การแสดงเพื่อเผยแพร

ศิลปะและวัฒนธรรมระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติในการจัดการแสดงเพื่อใหบุคคลทัว่ไปไดชมการ

แสดงและมีการประเมินความพึ่งพอใจ รวมทัง้เชิญผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลป  เพื่อมาประเมินผลความถูกตอง ควา

มเหมาะสม ความสมบูรณของรูปแบบการแสดงระบํา รวมถึงความถูกตอง ดานเน้ือหา ทารํา เพลง การแตงกาย

การแปรแถวและองคประกอบๆ ในการสรางชุดการแสดงระบําชากังราว ไดถายทอดความรูและวิธีการแสดงใหกับ

คณะครูในเขตพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรและไดนําชุดการแสดงระบําชากังราวเป็นสวนหน่ึงของหลังสูตรทองถิ่น

เมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยมอบหมายใหคณะครูนําการแสดงระบําชากังราวไปถายทอดใหกับนักเรียนในโรงเรียน
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นอกจากน้ียังไดถายทอดระบําชากังราวใหกับเยาวชนในจังหวัดกําแพงเพชรอยางตอเน่ือง ระบําชากังราวไดจัด

ทําบันทึกวีดีทัศนทารํา และวิธีการสอนถายทอดทารํา จัดทําเป็นรูปเลมเพื่อสามารถนําไปใชเป็นคูมือในการฝึก

ปฏิบัติและเป็นประโยชนตอผูสนใจตอไป

จุดประสงคในการสรางสรรคผลงาน

         1. เพื่อใหเกิดการแสดงที่เป็นเอกลักษณเฉพาะจังหวัดกําแพงเพชร

         2. เพื่อใชการแสดงระบําชากังราวการแสดงในโอกาสตางๆ

การดําเนินการสรางสรรคผลงาน

         1. การศึกษาคนควาประวัติความเป็นมาของการแสดง

         2. การศึกษารูปแบบการแสดง “ระบําชากังราว”

             2.1 การออกแบบเครื่องแตงกาย

             2.2 ออกแบบทารํา

             2.3 เพลงประกอบและวงดนตรี

             2.4 ออกแบบรูปแบบแถว

         3. การดําเนินการวิพากษจากผูเชี่ยวชาญดานการแสดงนาฏศิลป และดนตรีไทย

         4. การดําเนินการเผยแพรชุดการแสดง “ระบําชากังราว” และจัดทําสื่อเผยแพร เชน วีดีทัศน และรูปเลม

เอกสาร

สรุปผลการสรางสรรคผลงาน

         1. ผลของการศึกษาคนควาประวัติความเป็นมาของการแสดง

         สบืเน่ืองจากในปี พ.ศ. 2529-2531 สถาบนัไดรบัเชญิจากสาํนักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ ใหไป

เผยแพรวัฒนธรรม ณ จังหวัดเชียงใหม โดยมีขอกําหนดใหแตละจังหวัดนําชุดการแสดงที่เนนความเป็นอัต

ลักษณของจังหวัด  การแสดงที่สื่อความเป็นอัตลักษณของจังหวัดกําแพงเพชรในขณะนัน้มีการแสดงพื้นบาน เชน

รําโทน ระบํา ก. ไก รําคลองชาง ไดนําไปแสดง ปรากฏวาไดรับความพึงพอใจของผูชมระดับหน่ึง

         ดงันัน้ ภาควชิานาฏศลิป จงึไดรเิริม่คดิประดษิฐระบาํชดุใหมขึ้น เนนความเป็นอตัลกัษณของจงัหวดักาํแพงเพ

ชร ในปี พ.ศ. 2535 โดยศึกษาขอมูลการคิดประดิษฐทารํา การตัง้ชื่อชุดการแสดงการสรางเครื่องแตงกาย เพลง

ประกอบการแสดง จึงไดมาซึ่ง “ระบําชากังราว”

         การพัฒนาชุดการแสดง “ระบําชากังราว” โดยระบําชากังราวไดพัฒนามาเป็นระยะ เชน ดานทารําไดปรับ

เปลี่ยนทารําบางทาใหงายขึ้นเหมาะสมกับประสบการณของผูรํา เพราะบางครัง้นักแสดงไมใชนักศึกษาโปรแกรม

นาฏศิลป และการละครโดยตรง ดานเครื่องแตงกาย ปรับ- เปลี่ยนสีใหงดงามยิ่งขึ้นสวนเครื่องประดับไดศึกษา
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เพิ่มเติมและพัฒนาใหนักแสดงสวมเครื่องประดับใหงดงามยิ่งขึ้น

         ชื่อชดุการแสดง ตัง้ชื่อชดุการแสดงตามประวตัศิาสตรของกาํแพงเพชร เดมิชื่อวาเมอืงชากงัราว และเปลีย่น

เรียกชื่อเป็นกําแพงเพชร ภายหลังเพราะฉะนัน้การตัง้ชื่อชุดการแสดง จึงมีความจําเป็นในการที่จะบงบอกความ

เป็นเอกลักษณของชุดการแสดงไดอยางชัดเจน

         2. การศึกษารูปแบบการแสดง “ระบําชากังราว”

             2.1 การออกแบบเครื่องแตงกาย แรงบันดาลใจในการประดิษฐเครื่องแตงกาย ไดมาจากรูปเทวสตรีใน

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชร และเครื่องแตงกายระบํา   ชากังราว ออกแบบเครื่องแตงกายโดยอาจารยรุง

ธรรม  ธรรมปิยานันท อาจารยผูสอนประจําวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

             2.2 การออกแบบทารํา ไดนําภาษาทาทางของนาฏศิลป ไทยมาใชในการประดิษฐทารําและไดแนวคิด

การนําทาทางจากพุทธลีลาที่เป็นลักษณะเดน เชน ทาปางลีลา ปางประทานพร ปางเปิดโลก นํามาคิดประดิษฐเป็น

นาฏลีลาทารําที่สวยงาม

             2.3 เพลงประกอบและวงดนตรี การบรรจุเพลงโดย ดร.ศริชิยัชาญ ฟักจาํรูญ อดตีผูอาํนวยการวทิยาลยันาฏ

ศิลป  ในขณะนัน้ ตําแหนงกอนเกษยีณอายุราชการ คือ อธิบดีกรมศิลปากร

เพลงระบําชากังราว

ทอน 1

---- ---ซฺ ---ลฺ -ทฺ-ด -รดท -ด-- รดลด -ร-ม-
---- ---- -ร-ม -ฟ-ซ -ลซฟ -ซ-- ลซลรํ -ดํ-ล
--ดํดํ รํดํลดํ --ลล ดํลซล --ซซ ลซมซ --มม ซมรม
---ซ ---ดํ -ท-ล -ซ-ม --ซฺลฺ ดรมซ มรดร มซ-ด

ทอน 2

ซซซซ (ซซซซ) ดดดด (ดดดด) ดํดํดํดํ (ดํดํดํดํ) ทลซล ทดํรํมํ
---ดํ ---ล ---ซ ---ม ---ร ---ม ลซมซ ลซดํล
--ดํดํ รํดํลดํ --ลล ดํลซล --ซซ ลซมซ --มม ซมรม
---ซ ---ดํ -ท-ล -ซ-ม --ซฺลฺ ดรมซ มรดร มซ-ด

ชัน้เดียว/ทอน 1

-ดดด -ซฺ-ด รดซฺด -ร-ม --รม ฟซฟซ ลซลรํ -ดํ-ล
--ดํดํ รํดํลดํ --ลล ดํลซล --ซซ ลซมซ --มม ซมรม

ทอน 2
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-ดดด -ซ-ดํ รํดํซด -รํ-มํ --ดํล ซมซม --รม ซลซล
--มํรํ ดํลํดํลํ --ดํล ซมซม --ซฺลฺ ดรมซ มรดร มซ-ด

วงดนตรีที่ใชประกอบการแสดงชุด “ระบําชากังราว” ใชวงป่ีพาทย

             2.4 การแปรแถว การแปรรปูแบบแถวในการแสดงนับวาเป็นสิง่สาํคญัมากในการแสดงระบาํทกุชดุการแสดง

ระบําชากังราวมีรูปแบบการแปรแถว โดยรวม 24 รูปแบบ อาทิ แถววีควํ่า แถวตอน แถวตัง้ซุม แถวครึ่งวงกลม

แถววงกลม แถวเฉียง ฯลฯ

         3. การดําเนินการวิพากษจากผูเชี่ยวชาญดานการแสดงนาฏศิลป และดนตรีไทย

         การดาํเนินการวพิากษโดยผูเชีย่วชาญ ในวนัที่ 22 กนัยายน พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นการจดัรปูแบบการแสดงให

เกิดมาตรฐานนาฏศิลป และเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ โดยมีผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลป มาวิพากษ ประกอบดวย

             1. รศ.ฉันทนา เอี่ยมสกุล   จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

             2. รศ.นิสา เมสานนท       จากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร

             3. รศ.อมรา กลํ่าเจริญ      ขาราชการบํานาญ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

         การดําเนินการเผยแพรชุดการแสดง “ระบําชากังราว” และจัดทําสื่อเผยแพร เชน วีดีทัศน และรูปเลมเอก

สาร

การเผยแพรชุดการแสดง “ระบําชากังราว”

ระดับประเทศ

         - เผยแพรโดยเป็นตวัแทนกาชาดจงัหวดัภาคเหนือ ราํหน าพระทีนั่ง่สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี  ณ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2537

         - เผยแพรการแสดงในจังหวัดกําแพงเพชรในโอกาสงานเทศกาลตางๆ

         - เผยแพรการแสดงในตางจังหวัดตามโอกาสงานตางๆ

         - การแสดงตอนรับนักทองเที่ยวของจังหวัดและในโอกาสงานประเพณีตางๆ

         - เผยแพรในการแสดงงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา

         - เผยแพรการแสดงในสื่อโทรทัศนทองถิ่นและระดับประเทศ

ระดับตางประเทศ

         - ปี พ.ศ. 2557         เผยแพรวัฒนธรรม ณ ประเทศอินโดนีเซีย

         - ปี พ.ศ. 2556         เผยแพรวัฒนธรรม ณ ประเทศเวียดนาม

         - ปี พ.ศ. 2554        เผยแพรวัฒนธรรม ณ ประเทศไตหวัน และสาธารณรัฐประชาชนจีน

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 10:37:16 หน า 5

         - ปี พ.ศ. 2553        เผยแพรวัฒนธรรม ณ ประเทศสวีเดน ประเทศตุรกี และประเทศสหรัฐอเมริกา

         - ปี พ.ศ. 2550        เผยแพรวัฒนธรรม ณ ประเทศตุรกี

         - ปี พ.ศ. 2548-2549 เผยแพรวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

         - ปี พ.ศ. 2547        เผยแพรวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยแหงชาติ ประเทศสิงคโปร

         - ปี พ.ศ. 2546        เผยแพรวัฒนธรรม ณ ประเทศสวีเดน และประเทศเดนมารก

         - ปี พ.ศ. 2545         เผยแพรงานวัฒนธรรม ททท. ณ ประเทศกรีซ

ผลของการสรางสรรค

         เป็นผลงานที่สรางสรรคขึ้นใหมโดยยดึหลกัรปูแบบโครงสรางของระบาํ คอื มีจาํนวนคนราํมากกวา 2 คนขึ้น

ไป มีการแปรแถวที่สวยงาม มีทารํา เพลง ดนตรี เครื่องแตงกายที่เป็นเอกลักษณเฉพาะของจังหวัดกําแพงเพชร

ขอเสนอแนะ

         ในการนําการแสดงชดุน้ีไปใชในโอกาสตาง ๆ สามารถปรบั เพิม่จาํนวนคนไดตามความเหมาะสมของสถานที่

ในการแสดง และควรแตงกายใหถูกตองตามรูปแบบที่กําหนดไว และควรมีการสรางสรรคผลงานใหมขึ้น เป็นการ

เพิ่มและพัฒนารูปแบบการแสดงนาฏศิลป ใหมีความหลากหลายและยังเป็นการพัฒนาองคความรูของนาฏศิลปิน

อยางตอเน่ือง

คําสําคัญ : ระบําชากังราว, นาฏศิลป , กําแพงเพชร

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=ระบําชากังราว

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-07-19

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2125&code_db=610004&code_type=01
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