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บทคัดยอ 

 วิทยานิพนธน้ีฟนฟูการแสดงโนราบันเทิงแบบโบราณจังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงคเพ่ือฟนฟูองคความรูการแสดงโนราบันเทิงแบบ

โบราณจังหวัดพัทลุงโดยศึกษาคนควาจากหนังสือ  เอกสาร  สัมภาษณและสังเกตการณโดยมีขอบเขตการศึกษาคณะโนราบันเทิงแบบ

โบราณ2คณะจากการประชันโรงในงานกาชาดจังหวัดพัทลุง ป พ.ศ 2527-2529  คือ  1.คณะโนราสายทิพย เสนหศิลป 2.คณะโนรา

สมพงศนอย ดาวรุง  ผลการศึกษาพบวา2คณะโนราบันเทิงแบบโบราณยังคงยึดรูปแบบเดิมท่ีเปนบันเทิงแบบโบราณตั้งแตชวงท่ี1เบิกโรง2

โหมโรง 3.รําชุด 4.นายโรง 5. ละครโนราหรือการเลนเปนเรื่อง  

ผูวิจัยไดใชวิธีการฟนฟูละครโนราจาก บท 12 คําพรัด จากการแสดงโนราพิธีกรรมโดยใชวรรณคดี2เรื่อง 1.เร่ืองสังขทอง ตอน

เลือกคู 2.เร่ืองไกรทอง ตอน ปราบชาละวัน โดยผูวิจัยพบวาการแสดงละครโนราท้ัง2 คณะ มีเทคนิคและวิธีการแสดงท่ีแตกตางกัน ไดแก 

1.คณะโนราสายทิพย เสนหศิลป   นําวรรณคดีเรื่องสังขทอง ตอนเลอืกคู คณะโนราสายทิพย เสนหศิลปมีองคประกอบสมบูรณเพราะยังมี

ผูเชี่ยวชาญทางละครโนราและสามารถรับสงบทระหวางการเจรจาบทตัวละครตอตัวละครไดอยางชํานาญยังมุงเนนใหความรูสอดแทรกแง

คิดในเน้ือหาสาระของบทละครในแตละตัวละคร ของการเลนละครโนราท่ี มีขั้นตอน ขับบท ทําบท การรํา การแสดง ท่ีมีช้ันเชิงผูแสดงมี

ไหวพริบในการรับสงบทละครโนรา 2.คณะโนราสมพงศนอย ดาวรุง นําวรรณคดีเร่ืองไกรทอง ตอน ปราบชาละวัน  ไดมีการสรางสรรคโดย

การเพิ่มบทของตวัละคร ขึ้น 6 ตัวโดยนําแนวคิดมาจากการรําแทงเขในโนราพิธีกรรมโดยออกแบบทารําขึ้นมาใหมโดยยึดหลักทารําด้ังเดิม

จากการราํแทงเข ชวงการแสดงท่ี5ละครโนราท้ัง2คณะยังมีรูปแบบของละครโนราท่ีเหมอืนกันและตางกันซึ่งในสวนที่เหมือนกันคือ การขับ

บท บททําบท บทเจรจา ทารํา บท 12 คําพรัด ท่ีนํามาวรรณคดีมาแสดงในละครโนราและพรานบอกบทซึ่งท้ัง2คณะโนราบันเทิงแบบ

โบราณปจจุบันเปนนายโรงหรือลูกศิษยท่ีออกมาบอกบท และที่แตกตางกันคือรายละเอียดของตัวละครในแตละเรื่องท่ีนายโรงไดนําเสนอ

ผานบทละครท่ีมีความสําคัญที่สุด ท้ังตัวบท ผูแสดง เน้ือหาสาระ และรูปแบบการแสดงของแตละโรงหรือคณะนําเสนอใหผูชมไดชมจาก

การชมละครโนราหรือการเลนเรื่อง สาระสาํคญัของตัวละครท่ีใหแงคิดสรางความตระหนัก จรรโลงจิตใจไดรับความบันเทิงและเด็กเยาวชน

รุนใหมไดซึมซับโนราผานการแสดงท่ีทําใหเด็กรุนใหมเขาถึงไดงาย และรูจักมากย่ิงข้ึนในปจจุบัน 
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Abstract  

Thesis on restoration of ancient entertaining performance called “Modern Nora” in Phatthalung. The purpose 

of this study was to restore knowledge of ancient Nora for the entertainment in   Phatthalung province by 

documentations, interviews and observations. The scope of the study was   two ancient Nora for entertainment teams 

of the championships at the Red Cross in Prachinburi, 1984-1986, namely: 1. Nora Saithip Chulasin 2. Nora Sompong 

The study found that the two ancient Nora for entertainment teams still retains the old style of entertainment 

performances which is started from 1. Tang Khrueang (Teacher worship) 2. Hom rong 3. Entrance of Female Dancers 

4. Nora Master show 5. Lakhon Nora  

The researcher used the method to recreating the Nora drama from 12 chapters of Thai literatures which is Sung 

Thong in the episode of “finding mate” 2. Krai thong in the episode of “stabbing the crocodile”  

The researcher found that the performances of the two bands have different techniques and methods of performing: 

1. Nora Sai Thip Chulasin brought the literature of Sung Thong. Nora Sai Thip Chulasin is well-structured due to there 

are Nora Drama Experts and the ability to take scripts during character-to-character dialogue, while focusing on the 

subject matter of the characters in each character. Nora plays the stage with a choreographed stage performance with 

a tactful actress.  

Nora Sompongnoi Dao rung brings the literature of Krai Thong in the episode of stabbing crocodile which was created 

by adding six characters to the story, based on the concept of Ram Taeng Kae by created new performance which 

based on the traditional dance of Ram Taeng Kae 

The researchers found that during the 5th performance of the Nora drama, the two teams also had the same style of 

Nora drama. In the same part, they played the role of chanting verse 12 Literature is shown in the Nora drama and 

the hunter chapters, which both sides of the ancient Nora entertainment today are the masters or students who came 

out to tell the story. And the difference is the details of the characters in each of the masters. It presented through 

the most important plays, characters, actors, and performances of each theater or teams are presented to the 

audience to watch the Nora. The essence of the character that gives a sense of awareness and the young generation 

has absorbed through performances that make the new generation accessible and easy to understand nowadays. 

 

Keywords: restoration, ancient entertaining 
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บทนาํ 

วัฒนธรรมเปนเสมือนกรอบลอมใหชีวิตอยูในขอบเขตท่ีนิยมกันวาดีและถูกตองวัฒนธรรมเปนเครื่องมือท่ีชวยใหมนุษยเขาใจ

สภาพชีวิตมนุษยโดยท่ัวไปดียิ่งขึ้นเพราะเปนท่ีประมวลแหงความรูสึกนึกคิด ความเช่ือ ความกลัว ความนิยมระเบียบแบบแผนและอื่นๆ 

(วิมล จิโรจพันธุ ประชิด สกุณะพัฒน อุดม เชยกีวงศ.2537:25)วัฒนธรรมมีหนาท่ีตอบสนองความตองการของมนุษย เชน สอนใหมนุษย

รูจักการหาอาหารเพื่อดํารงชีพการสรางกฎเกณฑใหมนุษยดําเนินชีวิตอยางมีระเบียบชวยใหมนุษยปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมเปนพ้ืนฐาน

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความเจริญและความอยูรอดของมนุษย (กาญจนา อินทรสุนานนท. 2541:162) หรืออีกนัยหน่ึงวัฒนธรรมก็คือวิถี

ชีวิตของมนุษยในสังคมหน่ึงๆท่ีมีการสืบเน่ืองและวัฒนธรรมก็ไมไดอยูในลักษณะท่ีหยุดนิ่งมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาเพ่ือใหเกิดความ

เหมาะสมกับชีวิตของบุคคลท่ีดํารงอยูในสังคม เปนลักษณะความเจริญในดานตางๆตลอดจนแนวปฏิบัติ ประเพณีจนกลายเปนวัฒนธรรม

หมูชน สังคม ประเทศชาติ  

(วิมล จิโรจพันธุและคณะ. 2538:16-17)วัฒนธรรมยังสามารถท่ีจะเกิดข้ึนไดทั่วพื้นท่ีในโลกน้ีซ่ึงประเทศไทยของเราก็เปนประเทศหน่ึงท่ีมี

วัฒนธรรมเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจไดเปนอยางดีมีวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันในประเทศเดียวเพราะในแตละพื้นท่ีมีความเช่ือท่ีแตกตางกัน

ภาคใตก็เปนภาคท่ีมีศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลายและหลายอยางท่ีบงบอกถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนชาวใตไดมากที่สุด 

โนราในภาคใตน้ันมีอยูดวยกันทุกจังหวัดต้ังแตประจวบคีรีขันธลงไปยังสงขลาแตท่ีมีความโดดเดนและมีคณะโนราหรือศิลปนท่ี

อาศัยอยูก็จะมีอยูไมก่ีจังหวัด เชน พัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา จังหวัดเหลาน้ีขึ้นช่ือวาเปนจังหวัดท่ีโดดเดนเรื่องโนรามายาวนาน 

และคณะโนราบันเทิงมีดวยกันหลายคณะเชนคณะโนราสมพงศนอย ดาวรุง คณะโนราสายทิพย เสนหศิลป คณะโนราสมพงศ ศ. สมบูรณ

ศิลป คณะโนราพรทิพย มณฑาศิลป คณะโนราไขเหลี่ยม ศรชัย คณะโนราสมพรจิต รักษาศิลป คณะโนราสุนันทา ดาราศลิป คณะโนราโจก 

ดาวรุง  แตเน่ืองดวยอิทธิพลกระแสการแสดงของตะวันตกเขามามีบทบาททําใหภูมิปญญาทองถ่ินเกิดการเปล่ียนแปลงจากการไหลบาทาง

วัฒนธรรมตางชาติเขามามีบทบาทกับเยาวชนมากขึ้นรูปแบบการแสดงโนราบันเทิงแบบโบราณเปล่ียนแปลงไป บางคณะไดนําเอาเครื่อง

ดนตรีสากลมาผสมบางคณะเลนวงดนตรีลูกทุงสอดแทรก เชน หางเคร่ือง ทอลคโชว  มายากลวงดนตรีเพื่อชีวิต สากล ไดนําเอาการแสดง

เหลาน้ีมาแทรกการแสดงในชวงสุดทายของโนราบันเทิงแบบโบราณก็คือ ละครโนรา ซึ่งในปจจุบันน้ีละครโนราไมมีเลนอีกแลวในโนรา

บันเทิงเพราะถือวาละครโนราขาดความนิยม แตการแสดงชวงอื่นๆยังคงแสดงอยูในปจจุบันมีการนําการแสดงแบบละครเวทีมาเลนตอน

แสดงเร่ืองแตงตัวแบบละครดําเนินเรื่องโดยใชบทสนทนามีกลอนโนราแทรกบาง แตไมมีตัวพรานซึ่งสงผลใหการแสดงโนราในแบบด้ังเดิม

อันเปนศิลปะการรายรําชั้นสูงน้ันคอยๆลดความนิยมลง ส่ิงตางๆเหลาน้ีทําใหโนราบันเทิงแบบโบราณไดสูญเสียความเปนเอกลักษณและสูญ

หายลงไปปจจุบันน้ีจึงมาเปนโนราประยุกต โดยไมคิดถึงภูมิปญญาของตัวเองท่ีไมมีใครสนใจและดูแลเรียนรู ภูมิปญญาน้ันจึงทําใหภูมิ

ปญญาของชาวใตเริ่มลบเลือนหายไปเพราะขาดการดูแลและเอาใจใสจากประชาชนในทองถ่ินผูวิจัยจึงลงเก็บขอมูลจึงพบวาเม่ือป พ.ศ

2527-2529ไดมกีารแขงขันประชันโรงเปนคร้ังสุดทายคณะโนราบันเทิงแบบโบราณในจังหวัดพัทลุงท่ีงานกาชาด โดยการแขงขันน้ันจะตอง

แขงขันในรูปแบบดั้งเดิมที่ถูกตอง จากการสัมภาษณพบวาในป พ.ศ 2527-2529 มี2คณะโนราท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันประชันโรง

ในชวงน้ันดวยกัน 2 คณะ คือ คณะโนราสายทิพย เสนหศิลป คณะโนราสมพงศนอย ดาวรุง ที่ไดรางวัลชนะเลิศในป พ.ศ2527 และ 2528  

ผูวิจัยจึงเรงเห็นถึงความสําคัญจึงนํากลับมาเพ่ือการฟนฟู ซ่ึงเพราะฉะน้ันผูวิจัยจึงขอเอาคาํอธิบายของ แสงทอง ส่ิงใดซบเซาหรือ

เสื่อมลง จะทําใหคืนสูภาวะเดิมหรือดขีึ้น จึงไดฟนฟูสิ่งน้ัน (คณะกรรมการเอกลักษณของชาติ. 2526:6) 

การแสดงโนราบันเทิงแบบโบราณจังหวัดพัทลุงไดดําเนินการศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณจากศิลปนโนราในจังหวัด

พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช และตรัง และนักแสดง นักวิชาการทางดานศิลปวัฒนธรรมถึงลักษณะและรูปแบบการแสดงของการแสดง

โนราบันเทิงแบบโบราณจังหวัดพัทลุงท่ีกําลังจะสูญหายไป หากมีการฟนฟูองคความรูการแสดงโนราบันเทิงแบบโบราณจังหวัดพัทลุงจะเปน

การทําใหลักษณะรูปแบบการแสดงโนราบันเทิงแบบโบราณจังหวัดพัทลุงน้ันคงอยูสืบตอไป  

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

เพื่อฟนฟูองคความรูการแสดงโนราบันเทิงแบบโบราณจังหวัดพัทลุง  
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ระเบียบวิธีวิจยั 

วิธีการรวบรวมขอมูล 

การฟนฟูการแสดงโนราบันเทิงแบบโบราณจังหวัดพัทลุง ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เอกสาร การสัมภาษณ การ

สังเกตการณ และสัมภาษณเชิงลึก โดยมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ 

1. การคนควาเอกสาร 

 การสืบคนขอมูลผูวิจัยไดสืบคนขอมูลท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับประวัติการแสดงโนราบันเทิงแบบโบราณและประวัติการแสดง

ละครโนราโดยรวบรวมขอมูลจาก หนังสือ  เอกสารทางวิชาการ บทความทางวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวของและเอกสารอื่นๆ 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลจากแหลงตางๆ มาจัดเปนหมวดหมูและวิเคราะหไดดังน้ี 

1. การวิเคราะหเน้ือหา  

2.การวิเคราะหขอมูลภาคสนาม  

3.นําขอมูลท่ีไดจัดเปนหมวดหมูและเรียบเรียงขอมูล 

 

ผลการวิจัย 

การศึกษาเก่ียวกับการฟนฟูการแสดงโนราบันเทิงแบบโบราณจังหวัดพัทลุง ผลของการศึกษาสรุปไดดงัน้ี 

 1.บทละคร ตัวละคร   บทละครไดถูกคัดเลือกจาก บท 12 คําพรัด ซ่ึงจัดแสดงอยูในพิธีกรรมโรงครูนายโรงหรือหัวหนาคณะโนรา

ไดนําเอาละครวรรณคดีโดยท้ัง 2 คณะโนราบันเทิงแบบโบราณไดเลือกละครโนราหรือการเลนเปนเรื่อง  เร่ืองสังขทอง ตอน เลือกคู และ

ไกรทอง ตอน ปราบชาละวัน โดยลักษณะและรูปแบบการแสดงนั้นจะตัดตอนเลือกฉากท่ีมีสาระสําคัญมาคณะละไมเกิน 5 ตอนโดยมีฉาก

สําคญัของแตละคณะโนรา ดังน้ี 1คณะโนราสายทิพย เสนหศิลป นําวรรคดีเร่ืองสังขทอง ตอนเลือกคู โดยแบง ฉากการแสดงท้ังหมด3ฉาก 

คือ1.ฉากสวรรค 2.ฉากในพระราชวัง 3.ฉากตอนเลือกคู และคณะท่ี2 คณะโนราสมพงศนอย ดาวรุง นําวรรณคดีเรื่องไกรทอง ตอนปราบ

ชราวัณ โดยแบงฉากการแสดงท้ังหมด 5 ฉาก คือ1.ฉากเปดตัวสหายไกรทอง2.ฉากเปดตัวไกรทอง3.ฉากใตบาดาล 4.ฉากตอสู 5.ฉากลาโรง 

โดยทั้งสองคณะมีวิธีการแสดงท่ีเหมือนกัน โดยเร่ิมจากการเกลิ่นนํา เขาสูเน้ือเรื่องและบทสรุป สุดทายของการแสดง ซึ่งปจจุบันสังคมมี

วิวัฒนาการท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเพ่ือใหสอดคลองกับสังคมในยุคนั้นๆคณะโนราบันเทิงแบบโบราณท้ัง2คณะจึงวิเคราะหเลือก

ตัดตอนท่ีสําคัญมาแสดงคณะโนราบันเทิงแบบโบราณทั้ง2คณะมีเอกลักษณท่ีแสดงออกสื่อสารผานบทละครท่ีแตกตางกันโดยมุงเนนสอด

แสรกไวในบทละครโดยใหแงคิด คติสอนใจ ผานบทพูดและการขับบทเพ่ือใหผูชมไดรับรูถึงความสําคัญและประโยชนท่ีไดมารับชมนอกจาก

จะใหความสนุกสนานแลวยังสามารถใหคําสอน แกเด็กและเยาวชนไดกลับไปคิดและผูปกครองไดรูจักวิธีการเพ่ือใหแงคิดแกลูกของตนเอง

ไดเพราะบทละครสามารถที่จะเปนสื่อสารประชาสัมพันธไดหลากหลายวิธี ซ่ึงเปน 1 โอกาสท่ีละครโนราหรือการเลนเปนเร่ืองใหประโยชน

และคุณคาแกผูชมท่ีมาชมคณะโนราบันเทิงแบบโบราณนอกจากน้ันยังใหเด็กและเยาวชนรุนใหมไดรูจักโนรามากขึ้นผานละครโนราหรือการ

เลนเปนเรื่อง  

ตัวละคร ในอดีตจะมีอยูดวยกัน 3 ตัวละครซ่ึงประกอบไปดวย 1. ตัวพระ 2. ตัวนาง 3.พราน ซ่ึง 3 ตัวละครนี้จะมีลักษณะตัว

ละครท่ีแตกตางกัน ซึ่งตัวละครหลักสําคัญจะเปนการรับบทบาทเดียวคือตัวพระและตัวนาง แตนายพรานหรือตัวตลกจะมีบทบาทมาก

จะตองเปล่ียนตัวละครไปตามบทแบบหมุนเวียนตัวละครไปตามเน้ือเร่ืองปจจุบันตัวละครมีบทบาทเพ่ิมขึ้น เปน4ตัวละคร 1.ตัวพระ 2.ตัว

นาง 3.ตัวตลก4.ตัวประกอบ ซึ่งปจจุบันไมมีการแสดงบทบาทแบบหมุนเวียนตัวละคร รับบทตัวละครใครเปนใครแคบทบาทหนาที่เดียว

เทาน้ันเพราะมีนักแสดงมากข้ึนและบทบาทตัวละครลดนอยลงเรื่องดวยเวลากระชับขึ้นรวดเร็ว 

คณะโนราบันเทิงแบบโบราณท้ัง2คณะมีนักแสดงหรือตัวละครท่ีแตกตางกันเพราะเน้ือเรื่องท่ีใชแสดงน้ันไมเหมือนกัน แตท้ัง2

คณะไมมีนายพรานท่ีเปนตัวตลกแตไดใชนักแสดงท่ีมีบทบาทสําคัญเปนตัวตลก เชน ชาละวัน ก็จะมีหนาท่ีรับสงความสนุกสนานผานตัว

ละครชาละวันสวน เรื่องสังขทอง ก็จะเปนเจาเงาะท่ีเลนบทแทนตัวละครพรานแตเดิม โดยที่นายพรานไมมีบทบาทหนาท่ีในละครโนรา
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ปจจุบัน ดวยอาจจะเปนเพราะเนื้อเรื่องท่ีไมมีบทบาทท่ีเหมาะสมแกพราน พรานจึงไมมีบทบาทในละครโนรา 2 เรื่องน้ี ซึ่งท้ัง2คณะก็มี

ความเหมือนและความแตกตางกันบางเล็กนอยตามรายละเอียดตัวละครท่ีไดรับบทบาท ซ่ึงความแตกตางน้ันท่ีไมเหมือนกัน 

 คณะสายทิพย เสนหศิลป ไดกําหนดเน้ือหาสาระไปอยูในตัวละครท่ีสําคัญหลายตัวละครไมวาจะเปน พระอินทร วิษณ ุพระสังข 

(เจาเงาะ) และรจนา ซึ่งทุกตัวละครจะมีบทบาทและสอดแทรกสาระความสําคัญแตผานตัวละครส่ือออกไปใหผูชมไดชมแงคิด คติ ผานตัว

ละคร ซ่ึงนักแสดงท่ีไดรับบทบาทในแตละตัวละครถือวายังเปนรุนเกาท่ีอยูท้ังในยุคเกายุคกลางและยุคใหมท่ีมีความสามารถในการสงบทรับ

บทไดอยางคลองแคลวและเปนปฏิภาณไหวพริบในการแสดงละครโนราหรือการเลนเปนเรื่อง 

คณะโนราสมพงศนอย ดาวรุง ไดคิดสรางสรรคตัวละครเพ่ิมเพ่ือใหละครมีความแปลกใหมใหสอดคลองปจจุบันโดยเพ่ิมตัวละคร

อีก6ตัวคอืสหายไกรทองจากการรําแทงเขในโนราพิธีกรรมเพ่ือใหการแสดงสมบูรณมากขึ้น คณะโนราสมพงศนอย ดาวรุงจะนําเอาพิธีกรรม

ของการแทงเขเขามาผสมกับตัวละครโดยสอดแทรกเน้ือหาใหนาติดตามท้ังมุกตลกและกระบวนการรําของไกรทองและสหายในฉากตอสูกับ

ชาละวัน 

จึงทําใหท้ัง2คณะโนราบันเทิงแบบโบราณมีความโดดเดนที่แตกตางกันแสดงศักยภาพความเปนคณะที่ไมเหมือนกันในรายเอียด
ของบทละครและความคิดสรางสรรคแตเปาหมายท่ีแสดงออกไปน้ันเพื่อสรางความบันเทิง และสอดแทรกสาระสาํคัญผานบทบาทตัวละคร
ซ่ึงทําใหละครมีความรวมสมัยและสอดคลองกับสังคมปจจุบัน 
 
 

 
ภาพท่ี1                                                                    ภาพท่ี2   

ท่ีมา: นางสาวขวัญชนก เครือแกว12 ธันวาคม 2560           ท่ีมา: นริศร เพชรมณ ี22 พฤศจิกายน 2560 
เปนการแสดงในฉากท่ี3 รจนาเส่ียงพวงมาลัยใหกับเงาะปา    เปนการแสดงในฉากการตอสูระหวางสหายไกรทองกับชาราวัณ 
หรือสังขทอง 

 
2. จังหวะ ทํานอง และ ดนตรี ท่ีใชประกอบการแสดง ผูวิจัยไดสรุปผลออกมาไดท้ังหมดดนตรีท่ีใชการบรรเลงการแสดงเรียกวา 

ดนตรีโนรา5ชิ้น ประกอบ ไปดวย 1. โหมงคู 2.ฉ่ิง 3.ทับ 4.กลอง 5.ป โดยท้ัง2คณะโนราไดใชเคร่ืองดนตรีทั้ง 5 ชิ้นในการบรรเลงจังหวะ
และทํานองท่ีใชในการดําเนินเรื่องเทาน้ัน โดยจังหวะจะมีท้ังหมด 12 จังหวะแตผูวิจัยไดยกตัวอยาง เชน 1.จังหวะเสมอเคร่ือง หมายถึง 
การบรรเลงเพลงครูโดยการใชดนตรีเสมออยางเชน เสมอเคร่ืองแบบการแสดงโขน 2. จังหวะเพลงทับเพลงโทนหมายถึงจังหวะท่ีใชในการ
ดําเนินเรื่อง 3.จังหวะเชิดฤาษีหมายถึง การเปดตัวผูมีความย่ิงใหญ หรือนักแสดงท่ีมีบทบาทท่ีสําคัญ เชน เปดตัว ชาละวัน เปนตน4.จังหวะ
เพลงบาก หรือท่ีเรียกวาสอดสรอยหมายถึง การบูชาเคารพครูบาอาจารยเปนการเริ่มตนของทารําและทาจบของการรําเหมือนกับการบูชา
เคารพครูบาอาจารยเปนทาเริ่มตนและลงทายเสมอ5.จังหวะนาดเร็วหมายถึง การลงฉากหรือการลาโรงของตัวแสดงจะกลับเขาไปหลังฉาก      
6. จังหวะกระบ่ีตีทาหรอืซัดระบําหมายถึง เปนการออกทาทางของตัวละครรําออกทาทางไปจนกวาจะเปลี่ยนดนตรีหรอืท่ีเรียกวาเลยบท 

สรุปจังหวะ ทํานอง ดนตรี ท่ีใชเลนในการแสดงนั้นมีท้ังหมดดวยกัน12จังหวะปรับเปลี่ยนไปตามบทและการดําเนินเร่ืองของแต
ละฉากซ่ึงท้ัง2คณะโนราบันเทิงแบบโบราณมีการใชจังหวะ ทํานอง ดนตรี ท่ีไมเหมือนกัน เชนคณะโนราสายทิพย เสนหศิลป ใชจังหวะ
เพลงทับเพลงโทนดําเนินเร่ืองโดยการบรรยายบทพรอมดวยดนตรีสากลดนตรีพื้นบานโนรารวมเพ่ือใหไดบรรยากาศความเปนรวมสมัย
สอดคลองกับยุคปจจุบัน คณะโนราสมพงศนอย ดาวรุง ใชจังหวะ ทํานอง ดนตรี หลายเพลงปรับเปลี่ยนไปตามบทตามฉากในแตละฉาก
เชนฉากเปดตัว6สหายใชจังหวะเชิดฤาษี และเพลงทับเพลงโทนดําเนินเร่ือง พรอมเปล่ียนจังหวะตามบทละครท่ีแสดงเพ่ือใหการแสดง
สมจริงมากท่ีสุด 
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3. เครื่องแตงกาย   การแตงกายในละครโนราหรือการเลนเปนเร่ืองน้ันผูวิจัยไดศึกษาพบวา การแตงกายขึ้นอยูกับบทละครหรือ
โครงเร่ืองท่ีคณะโนราไดเลือกนํามาแสดงบางคณะโนราแตงกายตามบทละครตามตัวละครท่ีใชในการแสดงอยางเชนคณะโนราสายทิพย 
เสนหศิลป แตงกายตามรูปแบบของไทยประยุกตคือเรื่องสังขทอง ตอนเลือกคูแตงกายโดยยึดจากบทบาทตามตัวละครในแตละตัวละครท่ี
นํามาแสดง คณะโนราสมพงศนอย ดาวรุง ตัวนายโรงหรือตัวเอกแตงกายโดยชุดเครื่องแตงกายโนราเพราะเกิดจากละครท่ีนํามาแสดงน้ันได
อางอิงมาจากการแสดงพิธีกรรมแทงเข เปนหลักจนจบการแสดงตัวละครอ่ืนๆแตงกายตามบทบาทของตัวละครที่นํามาแสดงอยางเชน 
ชาลาวัณ แตงกายตามตัวละคร โดยมีหาง มีผาผันศีรษะ เปนตน   

4. โรงโนรา  โรงโนรา แบบดั้งเดิม: ลักษณะของโรงแสดงโนรา หรอืโรงโนรา ท่ีเรยีกกันในปจจุบันวาเวที เปนโรงแสดงกลางแจงท่ี
มีหลังคามุงดวยผาใบ โครงสรางของโรงโนราประกอบดวยเหล็ก พื้นโรงโนราจะใชไมกระดานปูเปนรูปส่ีเหลี่ยมผ่ืนผาหลายแผนเรียงตอกันมี
ขนาดกวางยาวประมาณ 6 คูณ 8 เมตร และยกพื้นโรงสูงประมาณ 1เมตร นอกจากน้ีพื้นท่ีของโรงโนราสามารถแบงได3สวน คือ หนาโรง
โนรา  หลังโรงโนราจะถูกแบงดวยฉากท่ีทําดวยผาวาดรูปเปนบรรยากาศตามทองเรื่องโดยดานหนาเปนพ้ืนท่ีแสดงสวนดานหลังเปนพื้นท่ีจัด
เตรียมการแสดงและขางโรงโนรา  

โรงโนราหรือท่ีเรียก วาเวทีในปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปจากด้ังเดิมมากขึ้นไดปรับเปล่ียนขนาดเวทีใหใหญขึ้นผูวิจัยพบวา 
ปจจุบันมีปรับเปลี่ยนขนาดเวทีขึ้นจากตัวละครในอดีตมี3ตัวปจจุบันมีตัวละครเพิ่มมาเปน4โดยการเพิ่มตัวประกอบตามบทละครท่ีมีตาม
เน้ือเร่ืองนอกจาก รูปแบบตัวละคร ปรบัเปล่ียนยังมีวงดนตรีคอนเสิรตลูกทุง มีการแสดงหลากหลายในเวทีโรงใหญมีพรอม แสง สี แสง และ
รูปแบบการใชไมโครโฟนซ่ึงในปจจุบันมีหลายอันในการใชในแตละวงจึงทําใหการใชพื้นท่ีในการแสดงไดมากข้ึนจะไมเนนการแสดงแคตรง
กลางเวทีเทาน้ันรูปแบบการเลนท้ัง2คณะโนรายังคงรูปแบบเดิมปรับเปลี่ยนแคโรงโนราหรือขนาดเวทีเทาน้ัน การเขาออกของเวทีหรือการ
วางเศียรครูการบูชาครูยังคงยึดรูปแบบเดิมเหมือนโรงโนราในอดีต 

4. ทารํา  จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ลีลาทารําของท้ัง2คณะมีกระบวนการเรียบเรียงทารําท่ีแตกตางกันโดยยึดหลักทารําโนรา12
ทารําหลักของโนรา โดยทารําของคณะโนราสายทิพย เสนหศิลปปรากฏอยูใน ชวงการแสดงท่ี3คือการเส่ียงพวงมาลัยโดยจะมีทารําหลัก
หลายทาท่ีนํามาแสดงและคิดสรางสรรคทารําใหมโดยยังคงยึดโครงสรางของการรําโนราในแบบด้ังเดิมคณะโนราสมพงศนอย ดาวรุง ใช
กระบวนทารําโดยยึดหลักของพิธีกรรมการแทงเขโดยการใชหอกท่ีใชสําหรับแทงเขโดยมีท้ังหมด7เลมในกระบวนการรําทารําไดมีการ
สรางสรรคขึ้นมาใหมโดยเรียงรอยจากทารํา12ทารําของโนรามีการใชทารําท่ีมีความแข็งแรงโดยทารําจะปรากฏอยูในชวงท่ี1คือชวงสหาย
ไกรทองและชวงท่ี3 คือ ไกรทองปราบชาละวัน ซ่ึงทั้งสองคณะมีจุดรวมที่เหมือนกันคือ การใชทารํา12ทารําหลักของโนรา และการ
เริ่มตนและการรําจบ ที่เหมือนกันคือ ทาบาคโนรา 
สรุปและอภิปรายผล  ผลงานวิจัยการฟนฟูการแสดงโนราบันเทิงแบบโบราณจังหวัดพัทลุง ส่ิงท่ีผูวิจัยพบจากการศึกษาพบวาละครโนรา
หรือการเลนเปนเรื่องสามารถสื่อการสอนวิถีการสอนชีวิตไปอยูในบทละครผานของตัวละครในแตละตัวไดเพราะตัวละครคือประเด็นหลักใน
การขับเคล่ือนใหผูชมติดตามและจดจําความรูของตัวละครท่ีนักแสดงโนรานําเสนอใหผูชมไดชมและยังส่ือชาวบานผานกระบวนการแสดง
เพราะคณะโนราบันเทิงแบบโบราณไดสอดแทรกแงคิดไวในแตละชวงของบทละครท่ีนําเสนอออกไปนอกจากจะสรางความบันเทิงในเรื่อง
ของลีลาทารําการเลนดนตรีและการขับบทการทําบทแลวยังสรางความสนุกสนานและยังใหเด็กและเยาวชนรุนใหมไดรูจักโนราผานการ
แสดงละครโนราหรือการเลนเรื่องไดอยางมีประโยชน และสิ่งท่ียังขาดหายไปจนทําใหคุณคาทางการแสดงโนราขาดหายไปคือนายพรานท่ี
เปนตัวบอกบทในข้ันตอนเปดตัวละครโนราตามรูปแบบเดิมในอดีต  
ขอเสนอแนะ   ผูวิจัยเห็นสมควรใหมีการจัดการความรูละครโนราหรือการเลนเร่ืองเขาไปอยูในสถานศึกษาหรือจัดหาเปนหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือใหนักศึกษาและเยาวชนไดรูจักวิธีการเลนวิธีการทําบทและการขับบทผานการเลนละครโนราโดยการสรางสรรคเน้ือเรื่อง
ใหมคีวามรวมสมัยและสอดคลองกับสังคมในปจจุบันเพ่ือใหเปนการอนุรักษและฟนฟูการแสดงโนราสืบตอไปอยางยิ่งข้ึน   
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