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ศกึษาความเปนไปไดการเปลี่ยนแปลงโนรา 12 ทารํา (ของคน) สูโนรากินรีศรีวิชัย (ขานก) 
 

อิงอร  เพ็ชรเขียว และ พลากร  พันธุมณี 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อ.เมือง  จ.สงขลา 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีจุดประสงค  เพ่ือศึกษาความเปนไปไดของการเปลี่ยนแปลงโนรา 12 ทารํา (ของคน) สูโนรากินรีศรีวิชัย (ขานก)   
เพื่อเปนองคความรูและสรางสรรคผลงานประติมากรรมโนรากินรีศรีวิชัย วาสามารถทําทารําไดเชนเดียวกับทารําแมบท 12 ทาของครูโนรา
หรือไม  ดังน้ันเพื่อพัฒนารูปแบบท่ีมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันไดหลากหลาย  ผูวิจัยไดเลือกศึกษาทารํา 12 ทาของครูโนรา ท่ีมีการสืบทอด
แพรหลายที่สุด    จึงเลือกครูโนราขุนอุปถัมภนรากร  (พุม  เทวา)  ซ่ึงปจจุบันไดรับการสืบทอด อนุรักษและรวบรวมเปนองคความรู
ถายทอดจาก อาจารยธรรมนิตย  นิคมรัตน   มาเปนตนแบบในการสรางสรรคผลงาน การวิจัยไดกําหนดข้ันตอน โดยศึกษาทารําของครู  
นําทารํามาเปนแบบสําหรับปนแบบจําลอง( Mass Model) รูปโนรากินรีศรีวิชัยตามทาครู12ทารําน้ัน แลวคัดเลือกเพื่อเพ่ิมรายละเอียด
เคร่ืองทรงและเครื่องประดับใหครบถวนจํานวน 4 ทา  

จากผลการวิจัยพบวาโนรากินรีศรีวิชัยสามารถทําทาทางตามตนแบบไดหมดทั้ง 12 ทารํา รวมไปถึงสามารถใสเครื่องทรง 
เคร่ืองประดับของโนราไดอยางงดงาม จึงเห็นวาเปนการเพ่ิมโอกาสในการนําโนรากินรีศรีวิชัย มาเปนของท่ีระลึกใหมีรูปแบบท่ีหลากหลาย
มากข้ึนดวย                  

 
คําสําคัญ :  โนรา 12 ทารํา (ของคน)  ,  กินโนรีศรีวิชัย (ขานก) 
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The Feasibility study in Evaluation of Twelve Positions of Nora  
(Human dance) into Nora – Kinnaree Srivijaya  (Bird’s leg) 

 

Engaon  Phetkeaw And  Palagron  Punmanee  
 

Faculty  of Architecture.  Rajamangala  University of Technology  Srivijaya , Songkhla 
 

Abstract 

The study objectives were to investigate the Feasibility of 12 Nora Thai dance positions towards Nora-Kinnaree  
Srivijaya  ( Bird’s  leg) , and to build up the knowledge of the creative  sculpture arts of  Nora –Kinnaree  Srivijaya as it 
was claimed as  the same position of 12 Nora Thai dance positions taught by original instructors/trainers (Kru). It can 
be said that this development of Nora Thai dance positions can be viewed in various dimension reseaecher selects. 
The 12 Nora Southern local dance positions of Khun Appathum Narakorn (Pum Thewa) which has recently been 
transferred to the next generation known as Ajarn Tammanit Nikomrat, was patterned in this present study  Rescarch 
has determined the process by study 12 Nora Southern local dance positions and become to sculture of mass model 
of The 12 Nora Southern local dance positions. And selects to add the details of Royal apparel and accessories 
completely as 4 Nora Thai dance positions. 
 The results revealed that Nora-Kinnaree Srivijaya was claimed as the same position of 12 Nora dance position 
and to dress up Royal apparel and accessories as elegantly. It appears that to increase opportunities of Nora-kinaree 
Srivijaya towards to various of sourenir.  
 
Key words :  Nora Thai dance positions, Nora-Kinnaree  Srivijaya  (Bird’s  leg) 
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บทนาํ 
โนรากินรีศรีวิชัย  ไดประดิษฐขึ้นมา เพ่ือเปนสัญลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในหมวดศิลปวัฒนธรรม  

จากแนวคดิ 3 อยาง 
 -  โนรากินรีศรีวิชัย             สัญลักษณ แทนศิลปวัฒนธรรม 
 -  ภูมิพลังแหงปญญา สญัลักษณ แทนการศึกษา 

             -  พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร   สญัลักษณ แทนประวัติความเปนมาของคําวา “ศรีวิชัย” 
“โนรากินรีศรีวิชัย” เปนการประดิษฐโดยรวมเอารูปแบบของ  2 ส่ิง  ซึ่งมีคุณลักษณะท่ีสัมพันธกัน  มีประวัติความเปนมาท่ี

สอดคลองกันแสดงความเปนเอกลักษณท่ีโดดเดน  โดยการรวมเอาชวงลางของกินรี  สัญลักษณแทนความเปนภาคกลาง (แสดงความเปน
ไทย)  เพราะในงานศิลปะไทยไดนําเอาสัญลักษณของกินรีซ่ึงมีลักษณะคร่ึงคนครึ่งนกมาใชสรางสรรค   ทางบาลีแปลวา “นางฟา”  ซึ่งมี
แพรหลายในเร่ืองพระสุธนมโนราห    ซ่ึงเปนนางเอกที่เปนนางกินรี  มีลักษณะทอนบนเปนหญิงงามทอนลางเปนนก นับวามีความสัมพันธ
กับโนราซ่ึงเปนการแสดงพื้นบานของทางภาคใต  โดยมีลักษณะเฉพาะทางดานการแตงกายท่ีมีความเปนเอกลักษณ    นํามาประกอบชวง
บนของโนรากินรีศรีวิชัย  คอืนําเครื่องแตงกายของโนราท่ีมีการประดับลูกปดและการสวมเทรดิ   จัดวาเปนสัญลักษณแทนความเปนภาคใต    
ซ่ึงเปนท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย  นํามาประกอบรวมกันอยางมีเอกภาพ 

ซ่ึงโนราของทางภาคใตท่ีมีตนฉบับเปนคนนั้น  มีทารําท่ีมีลักษณะความเปนเอกลักษณเฉพาะ  โดยทารําพื้นฐานเรียกวา “ทาครู 
12 ทารําแมบท”   โนรากินรีศรีวิชัยจึงมีตนแบบจากโนรา   ซ่ึงมีทาทางและลักษณะท่ีแตกตางกันตามสายของครูโนรา  ซ่ึงในท่ีนี้ได
ทําการศกึษาทาครูของโนราขุนอุปถัมภนรากร (พุม  เทวา)  เทาน้ัน  ซึ่งมีลักษณะท่ียึดถือแพรหลายกันมาจวบจนปจจุบัน  

ผูศึกษามีตองการประดิษฐ “โนรากินรีศรีวิชัย”     ท่ีมีลักษณะสัมพันธกับทาทางแมแบบของโนรา    เพ่ือแสดงความเปน
เอกลักษณ   จึงไดทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโนรา 12 ทารํา(ของคน)  สูโนรากินรีศรีวิชัย(ขานก)  สามารถทําทาทางใหเหมือนตนแบบ
โดยเฉพาะโนรา  12  ทารําครูน้ันเปนส่ิงจําเปนและเพื่อจัดทําองคความรูเก่ียวกับทาทางของโนรากินรีศรีวิชัย 

การดําเนินการวิจัยไดทําการทดลองปนขึ้นรูป โนรากินรีศรีวิชัย  ท่ีมีขนาดความสูง 23 เซนติเมตร ดวยดินนํ้ามัน สรางเปน 
แบบจําลอง (Mass Model) หรือเปนรูปทรงอยางงายๆ โดยปนเลียนแบบทาทาง จากภาพถายการรําโนราของ โนรา พุม เทวา และ 
อาจารยธรรมนิตย นิคมรัตน ท้ัง 12 ทา เพื่อเปรียบเทียบดูความเปนไปไดของ , การทรงตัว , ความถูกตองประจําทารําของลักษณะมือและ
ขา , เสนท่ีแสดงถึงความแข็งแรง สงา ของทารําโนรา และเสนเชิงนัยที่แสดงความออนชอยในศิลปะไทย จากน้ันคัดเลือกรูปปนท่ีมีความ
แตกตางของทาทางกันมากท่ีสุด 4 รูป เพ่ือนํามาปนใสเครื่องประดับใหสมบูรณ ทําแมพิมพ แลวหลอชิ้นงานดวยวัสดุเรซิ่น สําหรับเปน
ตนแบบท่ีมีความแข็งแรงและเพ่ือวิเคราะหความกลมกลืน ความมีเอกภาพของรปูปนเม่ือใสองคประกอบตางๆครบถวน 

 ซึ่งผลการทดลองสรางแบบจําลองในเบ้ืองตนเก่ียวกับการศึกษาชวงขา พบวาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยเทาน้ัน  สวน
ใหญจะข้ึนอยูกับบริเวณชวงมือและแขนท่ีทําทาทางแตกตางกัน  ซึ่งสามารถทําได 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความเปนไปได การเปลี่ยนแปลง 12 ทารํา (ของคน ) สูโนรากินรีศรีวิชัย (ขานก) 
2. เพ่ือจัดทําเปนองคความรูเก่ียวกับทาทางของโนรากินรีศรีวิชัยกับ“ทาครู 12 ทารําแมบท” 
3. เพ่ือตอยอดการประดิษฐประติมากรรมโนรากินรีศรวีิชัยลอยตัว 12 ทารําในรูปแบบของท่ีระลึก 

 

ระเบียบวิธีวิจยั  
             โครงการวิจัยเร่ือง “ศึกษาการเปลี่ยนแปลง12 ทาราํ (ของคน ) สูโนรากินรีศรีวิชัย (ขานก) เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยกําหนด
ข้ันตอนการวิจัย ดังน้ี 

1. ศึกษาทารําของ 12 ทาท่ีเปนทาครู จากโนราสายขุนอุปถัมภนรากร (โนรา พุม เทวา )โดยศึกษาจากภาพถายและจากการ
สัมภาษณอาจารย ธรรมนิตย นิคมรัตน 

2. ศึกษาทารําของ 12 ทาท่ีโนรากินรีศรวีิชัย สามารถทําทาทางเลียนแบบไดโดยการสเก็ตภาพขนาดเล็ก 12 ทาราํ ดวยดินน้ํามัน 
3. วิเคราะหขอมูลแลวสราง  Mass Model  รปูแบบจําลอง เปนรูป 3 มิติ โนรากินรีศรีวิชัย ขนาดความสูง 23 เซนติเมตร   
4. รวบรวมขอมูลทางดานรูปแบบ เทคนิคและกระบวนการสรางสรรคจากรูปแบบจําลองท่ีนํามาทดลองสรางสรรคเพื่อตอยอดการ

ประดิษฐงานประติมากรรมท่ีระลึกของโนรากินรีศรีวิชัยโดยการถายภาพแสดงกระบวนการเทคนิคการสรางสรรคผลงานใน
รูปแบบเอกสารรายงานวิจัย      
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ผลการวิจัย 
    ผลจากการทดลองเบื้องตนเก่ียวกับเปาหมายในการศึกษาคร้ังน้ี  แบงออกไดดังน้ี 
1. “โนรากินรีศรีวิชัย”สามารถประดิษฐตามทารําไดครบท้ัง 12 ทา 
2. สามารถสราง องคความรู ทารําท่ีเปน “ทาครู 12 ทารําแมบท”ใหกับโนรากินรีศรีวิชัย โดยไดลอกับทารําของครูโนราท่ี    

ไดรับการยอมรับนับถือในวงกวาง 

3. ในดานการประดิษฐ“โนรากินรีศรีวิชัย”ออกมาเปนรูปแบบประติมากรรม ท้ัง 12 ทาน้ัน สามารถประดิษฐไดตามตนแบบมี
ความถูกตองประจําทารําของท้ังลักษณะมือและขา สามารถทรงตัวไดเปนอยางด ี

4.  จากท่ีไดคัดเลือกรูปปนท่ีมีความแตกตางของทาทางกันมากท่ีสุด 4 รูป เพ่ือนํามาปนใสเคร่ืองประดับใหสมบูรณ ผลงานท่ีได
มีความงดงาม มคีวามแข็งแรง สงาของทารําโนรา มีความออนชอยตอเนืองของเสนตามศิลปะไทยโบราณ 

5. “โนรากินรีศรีวชิัย”   นับวาเปนเอกลักษณสําคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ซ่ึงสามารถพัฒนาตอยอดประดิษฐ
เปนของท่ีระลึกไดหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงการนําขอมูลไปออกแบบการแสดงประกอบดนตรีได 

                  ดังน้ันผลการปฏิบัติการเบ้ืองตนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาความเปนไปได  การเปล่ียนแปลงโนรา  12 ทารํา (ของคน)   สูโนรากินรีศรีวิชัย (ขานก)   ผูวิจยัไดวางวัตถปุระสงค 
ในการวจัิยดังน้ี 

              1.  เพื่อศึกษาความเปนไปได  การเปล่ียนแปลง 12 ทารํา (ของคน)สูโนรากินรีศรีวิชัย(ขานก)  
                  ผลวิจัยระบุ สามารถเปนไปไดท้ัง 12 ทารํา มีการแสดงผลการประดิษฐเปนแบบจําลอง (Mass  Model)   เปรียบเทียบ         
                  ระหวางทารําของคนกับทารําของโนรากิรีศรีวิชัยใหเห็นชัดเจนตามท่ีปรากฏในรายงานการวิจัย 
 

 
                                                        ภาพท่ี1 ภาพเปรียบเทียบทารํา 
                                   ท่ีมา: หนังสือโนรา ภิญโญ จิตตธรรม, รัชยา วีรการณ ,พลากร พันธุมณี 
 

2.   เพื่อจัดทําเปนองคความรูเกี่ยวกับทาทางของโนรากินรีศรีวิชัย กับ “ทาครู 12 ทารําแมบท” 
     ผูวิจยัไดบันทึกผลการวิจัยและรวบรวมขอมูลเปนรูปเลมรายงานการวิจัยแสดงกระบวนการท่ีมาไวอยางเปนระบบ   
     ตลอดจนแสดงข้ันตอนและกรรมวิธีในการสรางสรรคผลงาน   เทคนิคและกระบวนการผลิตในรูปแบบของท่ีรําลึก ท่ี 
     ครบถวนกระบวนการผูศึกษาสามารถนําไปเปนแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติการสรางสรรคได 
3. เพื่อตอยอดการประดิษฐประติมากรรมโนรากินรีศรีวิชัยลอยตัว 12 ทารําในรูปแบบของท่ีระลึกตอไป  

 จากผลสรุปขางตน   จะพบวาโนรากินรีศรีวิชัยท่ีมีทารํา 12 ทาครู  สามารถนํามาสรางสรรคตอในรูปแบบของท่ีระลึก  และ

เปนเอกลักษณของโนรากินรีศรีวิชัย   ท่ีมีความเปนสัญลักษณสําคัญของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท่ีต้ังอยู

ทางภาคใต   ท่ีมีความสัมพันธกับศิลปะพ้ืนบานประเภทโนรา    ทาครูนับเปนทาสําคัญเบ้ืองตนในการศึกษากอนท่ีจะรําทา

โนราท่ีพลิกแพลงตอไป     จึงสามารถแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชื่อมโยง     และใหความสําคัญกับการแสดงทาแมบท

ของโนรากินรีศรีวิชัย   เพื่อเผยแพรใหคนอื่นไดรับรูเปนการอนุรักษศิลปวัตนธรรมใหคงอยูและเปนท่ีรูจักในโอกาสตอๆไป 
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ภาพท่ี 2 ภาพโนรากินรีศรีวิชัย เรซ่ิน 
ทีมา:ภาพถายโดย พลากรพันธุมณี  

 
ขอเสนอแนะ   

จากการแสดงโนราท่ีเปนการแสดงอัตลักษณของคนในภาคใตท่ีชัดเจนผสมกับรูปแบบศิลปะไทยที่นับวาเปนศิลปะคลาสสิคชิ้น

หน่ึงคือภาพกินรี ไดประดิษฐรวมกันโดยใหชวงบนเปนโนราชวงลางเปนกินรีทําใหเกิดเปนผลงานที่มีความสมบูรณงดงามมากช้ินหน่ึงขึ้น ท่ี

เปนสัญลักษณแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในอีกรูปแบบหน่ึง งานวิจัยน้ีไดสรางองคความรูเพ่ือทําโนรากินรีศรีวิชัยจะมี

ขอมูลประกอบท่ีเปนในสวนวิชาการซ่ึงจะเปนการเพิ่มท้ัง คุณคาท่ีเปนสัญลักษณแทนศิลปวิทยาการ ที่จะเขาใกลเปนความศักด์ิสิทธิ์ และ

มูลคาท่ีจะออกมาในรูปแบบสินคาของท่ีระลึก เข็มกลัดหรือแมแตจะเปนการคิดคนการแสดงประกอบดนตรีข้ึนมาก็ได การนําส่ิงท่ีเปนของ

เกาโบราณมาปรับปรุง ประดิษฐใหเปนของใหมโดยไมละเลยคติความเชื่อด้ังเดิม กระทําดวยความเคารพและถาสามารถนํามาประกอบกับ

องคกรหรือสถานศึกษาก็จะสามารถอนุรักษ สืบทอดและพัฒนารูปแบบตามยุคตามสมัยได  
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