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กลวิธีการราโนราทาบท
TACTICS IN NORA TAMBOT DANCE
สมโภชน์ เกตุแก้ ว1, สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2,
พีระ พันลูกท้ าว3
บทคัดย่ อ
โนรา เป็ นศิลปะการแสดงพื ้นเมืองภาคใต้ ซงึ่ ประกอบด้ วย การร้ อง การราและ
การแสดงเป็ นเรื่ อง การราโนราจะยึดหลักการโสฬสหรื อการจัดวางร่ างกายให้ ได้ สดั ส่วน
ในกระบวนการร าโนรา ความสั ม พั น ธ์ ต่ อ เนื่ อ งในการร า จะต้ องเรี ยงร้ อยท่ า ร า
ที่เลือกสรรลีลาของการใช้ มือ ใช้ แขน อย่างต่อเนื่อง
การวิจัยในครั ง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อค้ นหากลวิธีของการราโนราทาบทของ
ครู โนรา 5 ท่าน โดยได้ ศึกษา เก็บรวบรวมข้ อมูลในเรื่ องของขันตอน
้
วิธีการ หลักการ
ของการสื่อความหมายของการกาหนดท่าราตามบทร้ องและท่วงทานองดนตรี ของ
การราโนราทาบทจากครูทงั ้ 5 ท่าน และจากโนราท่านอื่น ๆ ที่ได้ แสดงโนราอยู่ในสังคม
ภาคใต้ แล้ วนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อหากลวิธีของการราโนราทาบทโดยนาทฤษฎี
ต่า ง ๆ เช่ น ทฤษฎีท างด้ า นการสื่อสารการแสดงมาเป็ น แนวทางการวิเ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม ว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้ าง และผู้ที่ จะราโนราทา
บทได้ ดีนนจะต้
ั ้ องมีคณ
ุ สมบัติ
1
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จากผลการวิ จัย ออกมาว่า คุณ สมบัติ ข องผู้ร าโนราท าบทจากการศึก ษา
วิเคราะห์การราโนราทาบททาให้ ผ้ วู ิจยั ได้ สงั เคราะห์กระบวนการของการรา ดังต่อไปนี ้
1) มีความรู้ความสามารถในฉันทลักษณ์ของบทกลอน มีความเชี่ยวชาญในการแต่งคา
กลอน และมีปฏิภาณ ไหวพริ บในการโต้ ตอบด้ วยคากลอน 2) มีความรู้ ความสามารถ
ทีด่ ีในการราท่าหลักของโนราสามารถพลิกแพลงท่าราให้ สอดคล้ องสัมพันธ์ กบั การร้ อง
และจังหวะดนตรี 3) มีบคุ ลิกของผู้สร้ างความบันเทิง (entertainer) เพราะโนราทาบท
ต้ อ งร้ อง เล่น เต้ น ร า 4) มี ไหวพริ บ ปฏิ ภาณในการพลิ ก แพลงทัง้ การร้ อง การเล่น
การเต้ น และการรา และจากการศึกษาวิจัยพบว่ากระบวนการสร้ างสรรค์ท่าราโนรา
ท าบทนัน้ จะมี ก รอบแนวคิ ด ของการสร้ างสรรค์ ท่ า ร าของการร าโนราท าบทดัง นี ้
1) สร้ างท่ า ร าให้ ส อดคล้ อ งกับ ลัก ษณะทางกายภาพของสิ่ ง ที่ ก ล่ า วถึ ง ในค าร้ อง
2) นาเอาอวัยวะในร่ างกายที่พ้องเสียงกับสิ่งที่กล่าวถึงมาใช้ สื่อความหมายตามคานัน้ ๆ
3) ใช้ การแสดงออกด้ วยการจัดท่าสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมาย 4) ใช้ การเคลื่อนไหว
ร่างกายประกอบบทร้ องเพื่อสร้ าง จินตนาการในความคิดของผู้ชม 5) ใช้ ลกั ษณะท่ารา
เลียนแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ 6) ใช้ การประยุกต์จากท่าราแม่บทของโนรา
สาหรั บการราโนราทาบทที่จะให้ ถึงพร้ อมทัง้ อรรถรสและสุนทรี ยภาพนัน้
จะต้ องประกอบด้ ว ยลักษณะการร้ อง ท่วงทานองดนตรี และลีลาท่าราที่ สอดคล้ อ ง
เชื่อมโยงสัมพันธ์ กันอย่างพอดีและลงตัว โดยผู้ที่จะราโนราทาบทให้ ได้ ดีนนจะต้
ั้
องมี
ความสามารถทังการร้
้
องและการรา การร้ องบทในการราโนราทาบทจะมีทานองการร้ อง
ที่เ หมื อ นกัน แต่มี ลัก ษณะของการร้ องที่ แ ตกต่า งกันตามความรู้ ความสามารถของ
ผู้แสดงโนรา ลักษณะการร้ องบทกลอนในการราทาบทของโนราเรี ยกเป็ น “ชัน้ ” โดย
พื ้นฐานของการราทาบทแล้ วการร้ องในหนึ่งคากลอนนิยมร้ องบท 3 ชัน้ โดยชัน้ ที่ 1
จะร้ องทานองกลอนในจังหวะช้ าก่อน ต่อจากนันจึ
้ งร้ องชัน้ ที่ 2 ซึ่งเป็ นการร้ องแยกคา
และใช้ จังหวะที่เร็ วขึ ้น สุดท้ ายจึงจะร้ องรวบคาในชัน้ ที่ 3 และเร่ งจังหวะให้ เร็ วขึ ้นอีก
เพื่อความสนุกสนานแล้ วจึงร้ องรับ ผู้วิจัยได้ สงั เคราะห์วิธีการร้ องจากลักษณะการร้ อง
ของครู ทงั ้ 5 ท่านได้ ดงั นี ้ 1) ร้ องรวบคาเพื่อบอกลักษณะของบทร้ อง 2) ร้ องแยกคา
โดยใช้ วิ ธี ก ารแทรกค า ซ า้ ค า หรื อทวนค า เพื่อ ให้ พ อดี กับจัง หวะหน้ าทับ ที่ เ รี ย กว่า
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ลงทับลงกลอน 3) ร้ องรวบคาแต่เร่ งจังหวะ เพื่ออวดความสามารถของการร้ องและการรา
ให้ เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้ องกัน 4) ลูกคู่รับ สาหรับการสร้ างท่ารานันผู
้ ้ วิจยั พบว่า
การราจะสัม พันธ์ กับ การร้ องทัง้ ทานองและจังหวะ โดยผู้ราจะนาท่ามาจากท่าทาง
ที่เลียนแบบธรรมชาติ ท่าทางที่นาท่าราหลักของโนราที่ผ้ รู าเรี ยนมาเป็ นพื ้นฐาน ท่าทาง
ที่นาสัญลักษณ์ ต่าง ๆ มาทาท่าและท่าราโนราตัวอ่อน ผู้วิจัยได้ พบว่ามีเกณฑ์ในการ
คัด เลือ กท่า รา คือ 1) ท่า ที่สื่อ ความหมายตรง ๆ 2) ใช้ ล กั ษณะของการพ้ อ งคา
พ้ องเสียง 3) ความสามารถของผู้ราโนรา
คาสาคัญ : กลวิธีการราโนราทาบท โนราทาบท การแสดงโนรา
Abstract
Nora is a southern traditional performing art, containing singing,
dancing, and acting. The choreography of Nora is based on the principle of
‘Sorot’ – harmoniously synchronizing gestures and dynamic movement, balancing the
body, and showing great coordination and flow in hands and arms movements. The
research study aims to investigate tactics in Nora Tambot - the improvised dance from
poems interpreting-employed among five Nora instructors, and other instructors
performing in southern region. Data were collected and analysed on steps, methods,
principles in conveying the meaning through movements, as well as the music. The
analysis was drawn both directly and indirectly from theoretical frameworks in
communication arts in order to identify tactics in Nora Tambot.
The findings indicated that a Nora performer has the following
qualifications. 1) Singing : understanding the verse rhyming, having expertise
in poetic composition, being competent to converse in poetic verses.
2) Dancing : having good basic skills in major postures and movements, and
being able to adjust the choreographic movement to coordinate with the
singing and music. 3) Personality : being a well-rounded entertainer who can
sing, play, dance, and perform. 4) Possessing the skills and intelligence
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inadapting the performance to suit emerging contexts. The study found that
choreography of Nora Tambot is grounded on the following frameworks. 1)
Designing the posture in accordance with the physical feature of the item
being mentioned. 2) Employing the body parts to show the meaning of the
mentioned words 3) Using sign and symbol to convey the meaning 4) Using body
movement to gether with singing to stimulate the spectators’ imagination
5)Imitating human manners 6) Applying pre-dance gestures or Nora Mae
Bot. Aesthetics in Nora Tambot depends on singing styles, music rhythms,
and dancing gestures that smoothly and appropriately coordinate.
The erformer must be skillful in both singing and dancing. The singing
styles vary depending on individuals’ skills. Rhythms in verse singing in
Nora Tambot are categorized as ‘chan’ or level. The basic Tambot dancing
movement in one verse is called chan three. The first step starts with a slow
rhythm, followed by the faster rhythm of Chan two, sung in separating words.
The fastest rhythm speeds up and invites more encouraging dynamics before
the chorus comes in.
The synthesis of singing styles of five instructors showed four singing
techniques. 1) Combining words, 2) Separating words in accordance with the
‘na tap’ percussion rhythm, 3) Combing words in a faster rhythm to present
high talent in coordination of singing and movement, and 4) Chorus.
On creation of gestures, it was found that dancing movement synchronizes
with singing and rhythm. Gestures are imitated from nature, adapted from basic Nora
movements, and taken from Nora Tua Oon, a refined one with highly flexible body
movements. Factors influencing a gesture selection are the meaning orientation, word
rhyming, and the performer’s skills.
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คานา
การแสดงโนราแต่ละครัง้ จะมีการแสดงอยู่หลายชุดมาก คณะโนราจะนาชุด
การแสดงต่าง ๆ มาใช้ นนจะต้
ั ้ องขึ ้นอยูก่ บั เวลาของการแสดง และความสามารถในการ
คัดสรรชุดต่าง ๆ มาใช้ แสดงในครัง้ นัน้ ๆ ให้ คนดูติดใจ เช่น การราประสมท่า การราบท
ครู สอน การราบทสอนร า การร าบทปฐม การร ายั่วปี่ การราขอเทริ ด การราแทงเข้
ซึ่งการราในแต่ละชุดของการแสดงโนรานันจะมี
้
เป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป อีกทัง้
มีกระบวนการราที่สะท้ อนความเป็ นเอกลักษณ์ของการราชุดนัน้ ๆ
การราทาบท จะมีลกั ษณะท่าราที่แตกต่างกันไปของครู แต่ละคณะ ซึ่งจาเป็ น
จะต้ อ งใช้ เทคนิ ค การสื่ อ ให้ ค นดูเ ข้ าใจท่ า ทางตามบทร้ อง มี ค วามสวยงาม และ
มีความสนุกสนานจากการร้ อยเรี ยงท่าอย่างรวดเร็ วตามท่วงทานองของจังหวะดนตรี
(ทับ ) ผู้แ สดงชุด นีจ้ ึ งต้ อ งใช้ ทัง้ ไหวพริ บ ปฏิภาณ ความคิด สร้ างสรรค์ และเทคนิ ค
เฉพาะตัวมาก ถ้ าจะเทียบได้ ก็เหมือนกับการด้ นท่าทางสด ๆ นัน่ เอง ซึ่งในปั จจุ บนั นี ้
หาผู้ที่แสดงชุดนี ้ได้ ยากมาก
จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ ศิลปิ นโนราและผู้ชมการแสดงพบว่าการ
แสดงชุดนีก้ าลังจะหาดูได้ ยากจากคณะโนราในสมัยปั จจุบัน ซึ่งผู้ศึกษาได้ ประมวล
ความคิดว่าน่าจะมีเหตุผลอยู่ 2 ประการ คือ ประการที่ 1 ปั จจุบนั การฝึ กหัดโนราไม่ได้
รับการฝึ กฝนการราตามกระบวนการและขันตอนของครู
้
โบราณ คือผู้ฝึกหัดจะต้ องไป
มอบตัวเป็ นศิษย์กบั หัวหน้ าคณะโนรา หรื อหัวหน้ าคณะโนราฝึ กหัดลูกหลานของตัวเอง
และฝึ กกันตามกระบวนท่า ของการร าโนราคื อ ชุดครู สอน ชุด สอนร า ชุดปฐม และ
ชุดเพลงครู 12 ท่า ตามลาดับเพื่อให้ ผ้ รู ามีทกั ษะและความชานาญในการที่จะนาท่าทาง
ต่าง ๆ เหล่านี ้ไปใช้ ในการราที่สงู ขึ ้น เช่น การราทาบท การรายัว่ ปี่ การรายัว่ ทับ เป็ นต้ น
แต่ผ้ ฝู ึ กหัดในปั จจุบนั จะฝึ กหัดการราโนราตามชุดที่สถานศึกษา หรื อหัวหน้ าคณะโนรา
ต้ องการนาออกแสดงตามงานต่าง ๆ จึงทาให้ ผ้ รู าขาดทักษะและความชานาญในการรา
ส่ ง ผลต่ อ การร าโนราชุ ด ที่ ต้ องใช้ ทัก ษะความช านาญสู ง ขึ น้ จึ ง ไม่ ส ามารถร าได้
ก็ จ ะไม่ ร าชุ ด นัน้ ๆ ท าให้ การแสดงชุ ด นัน้ ๆ ค่ อ ย ๆ เลื อ นหายไปจากการแสดง
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ประการที่ 2 จากเหตุผลประการที่ 1 ทาให้ ผ้ รู าโนราขาดทักษะความชานาญ
และขาดไหวพริ บปฎิภาณในการที่จะราโนราทาบท จึงทาให้ การแสดงโนราในแต่ละครัง้
จะไม่มีการแสดงชุดนี ้ จะมีการแสดงอยูบ่ ้ างก็เฉพาะงานการแสดงโนราโรงครูซงึ่ เป็ นการ
แสดงประกอบพิธีกรรมเฉพาะกลุ่มเฉพาะคน บางครั ง้ ก็จะมีบ้า งตอนที่หวั หน้ าคณะ
โนราออกมาราเอง ซึง่ จะมีการแสดงให้ ดนู ้ อยมาก ๆ ประกอบทังวิ
้ ธีการของกระบวนการ
ราโนราทาบทยังไม่มีการสอนกันอย่างเป็ นกิจลักษณะ ซึ่งส่วนมากจะเป็ นท่าราที่จาต่อ ๆ
กันมา ไม่มีไหวพริ บปฏิภานในการร้ อง การรา ทาให้ คนดูขาดความสนใจ จากเหตุผล
ดังกล่าวผู้วิจัยจึ งได้ ศึกษา กลวิ ธีการใช้ ท่าทางสื่อความหมายให้ เชื่อมโยงและ
สอดคล้ องกับจังหวะหน้ าทับ ท่ วงทานองการร้ องและลูกคู่รับ ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะของการราโนราทาบท เพื่อที่จะเป็ นแนวทางในการศึกษาเรี ยนรู้ ให้ เผยแพร่
ต่อไป
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาโดยใช้ ระเบียบวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นเครื่ องมือ
ในการศึกษา ซึง่ ใช้ กระบวนการดังต่อไปนี ้
1. วิธีการศึกษาและรวบรวมเอกสาร
ข้ อมูลที่นามาใช้ ประกอบในการศึกษาและเรี ยบเรี ยงวิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้ผู้วิจยั
ได้ รวบรวมจากแหล่งข้ อมูลเอกสารและแหล่งข้ อมูลภาคสนามดัง่ รายละเอียดต่อไปนี ้
1.1 แหล่ง ข้ อ มูล จากเอกสาร ผู้ วิจ ัย ได้ ค้ น คว้ า และรวบรวมข้ อ มูล
จากเอกสารที่เกี่ยวข้ องของชุมชน เกี่ยวกับเรื่ องการแสดงโนรา เพื่อให้ ได้ ความรู้ อนั จะ
เป็ นข้ อมูลนาไปใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานประกอบการเก็บข้ อมูลภาคสนาม และตลอดเวลา
ในขณะที่ทาการเก็บข้ อมูลในพื ้นที่ ผู้วิจยั พยายามศึกษาค้ นคว้ าทางด้ านข้ อมูลเอกสาร
เพิ่ ม เติ ม อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทัง้ นี เ้ พื่ อ ความสมบู ร ณ์ แ ละถู ก ต้ อ งในเนื อ้ หา ข้ อมูล ทาง
ด้ านเอกสารได้ แก่
1.1.1 เอกสารข้ อมูลที่นกั วิชาการท้ องถิ่นเขียนขึ ้นเกี่ยวกับการแสดงโนรา
เช่น โนราของอาจารย์อดุ ม หนุทอง, โนรา ของอาจารย์ภิญโญ จิตต์ธรรม
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1.1.2 เอกสารทางวิชาการ ได้ แก่ งานวิจยั และวิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
แสดงโนราในภาคใต้
1.1.3 หนังสือที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการมานุษยวิทยาและสังคม
วิทยาทังชาวไทยและชาวต่
้
างประเทศ
การศึกษาค้ นคว้ าเอกสารเหล่านี ้เป็ นการศึกษาเพื่อนาข้ อมูลไปใช้ ทางตรง
และทางอ้ อม ตลอดจนใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษาความเป็ นมา ความสืบเนื่องและการ
เปลี่ ย นแปลงของเรื่ องราวที่ ศึ ก ษา น ามาใช้ ประกอบการวิ เ คราะห์ ตี ค วาม
ในประเด็นที่กาหนดไว้
2. การเก็บรวมรวมข้ อมูลภาคสนาม
2.1 แหล่งข้ อมูลจากศึกษาภาคสนาม ในการเก็บข้ อมูลภาคสนาม ผู้ศกึ ษา
ได้ ทาการศึกษากระบวนการของการแสดงโนรา ด้ วยความสนใจในฐานะที่เป็ นสมาชิก
ของสังคม ซึง่ มีบรรพบุรุษเชื่อสายโนรา และผู้วิจยั ได้ รับการฝึ กหัดโนรา มาเป็ นเวลาร่ วม
15 ปี กับทังยั
้ งได้ เข้ าร่ วมสัมมนาจัดหลักสูตรการเรี ยนการสอนทางด้ านการแสดงโนรา
ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ ด้ วยอย่างต่อเนื่อง
ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ผ้ ้ ู วิ จั ย เริ่ มเก็ บ ข้ อมู ล ภาคสนามในพื น้ ที่ จั ง หวั ด
นครศรี ธรรมราช สงขลา และพัทลุง มาระยะเวลาหนึ่งตังแต่
้ เริ่ มศึกษาในระดับปริ ญญา
มหาบัณฑิต โดยเฉพาะเกี่ยวกับท่าราโนราแต่ละคณะในภาคใต้ ได้ นาข้ อมูลจากแหล่ง
เอกสาร และการศึ ก ษาภาคสนามมาแยกแยะเป็ น หมวดหมู่ เพื่ อ ที่ จ ะน าไปสู่ก าร
วิเคราะห์ วิจยั และนาเสนอข้ อมูลให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ เก็บข้ อมูลภาคสนามทังสองส่
้
วนคือ การเก็บข้ อมูล
ทัว่ ไป ละการเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับการแสดงโนราทาบท โดยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์ และ
เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการแสดงโนรา ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
2.1.1 การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม โดยผู้วิจยั ได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
การแสดงโนราอย่างสม่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็ นการเข้ าร่ วมแสดง เข้ าร่ วมสัมมนา และ
คณะกรรมการตัด สิน การประกวด ท าให้ ผ้ ูวิ จัย มี โอกาสศึ ก ษาและเก็ บ ข้ อ มูลจาก
ประสบการณ์ ต รง รวมถึ ง ได้ พูด คุย แสดงความคิ ด เห็ น กับ ผู้ท รงคุณ วุฒิ ทางด้ า น
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การแสดงโนรา และศิลปิ นโนราที่มีชื่อเสียง ผู้วิจัยจึงได้ มีประสบการณ์ ตรงเกี่ ยวกับ
การแสดงโนราและสามารถที่จะราโนราได้
2.1.2 การสัม ภาษณ์ นอกจากการสังเกตแล้ วผู้วิจยั ได้ ใช้ การเก็บเกี่ยว
ข้ อมู ลด้ วยการสัมภาษณ์ ทัง้ แบมี โครงสร้ าง และการสัมภาษณ์ แบบไม่ มี โครงสร้ าง
โดยสัมภาษณ์ จากบุคคลที่เป็ นผู้แสดงโนรา ผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ อง และนักวิชาการ โดยแยก
การสัมภาษณ์ออกเป็ นดังนี ้
(1) การสัม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ าง เป็ น วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล
ที่ ผ้ ูวิ จัย เลื อ กใช้ เฉพาะกลุ่ม บุค คลซึ่ ง มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในค าถามที่ ส อดแทรก
แนวความคิด ด้ วยวิธีการเขียน การตอบแบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์นกั วิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องด้ วยคาถามที่มีสาระเฉพาะด้ าน ซึ่งสามารถให้
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงแนวคิดได้ หลากหลาย
( 2) ก า ร ส มั ภ า ษ ณ์ แ บ บ ไ ม ่ม ีโ ค ร ง ส ร้ า ง เ ป็ น ว ิธ ี ก า ร
ที่ผ้ วู ิจยั นามาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการจัดเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ผู้แสดงโนราและบุคคลทัว่ ๆไป
ที่ ช มการแสดงโนราโดยใช้ แ นวค าถามกว้ า งๆ และสามารถปรั บ เปลี่ย นค าถามได้
ตามสถานการณ์ ซึง่ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2กลุม่ คือ
(3) ชาวบ้ า นทั ว่ ๆไปที ่ไ ด้ ร ับ การชมงานแสดงโนราและ
มี ค วามชอบในการแสดงชนิ ด นี ้
(4) ศิลปิ นผู้แสดงโนรา เป็ นผู้ที่มีความสามารถในการแสดง
3. การฝึ กปฏิบัติ
ผู้วิ จัย ได้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก ทัก ษะปฏิ บัติ ด้ ว ยตนเองกับ ครู โ นราแต่ ล ะท่ า น
เพื่อที่จะให้ เกิดความรู้และเทคนิคของการราโนราทาบทของครู แต่ละท่าน และสามารถ
นามาวิเคราะห์ได้
4. การบันทึกข้ อมูล
ผู้วิจยั ใช้ การจดบันทึกข้ อมูลในระหว่างการที่พดู คุยหรื อสัมภาษณ์ทงแบบมี
ั้
โครงสร้ าง และแบบไม่มีโครงสร้ าง เพื่อให้ การศึกษามีความสมบูรณ์ และได้ ข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ และยังได้ บนั ทึกข้ อมูลจากการสังเกตและการมีสว่ นร่ วมในการจัดการแสดง
เพื่อนาไปเรี ยบเรี ยงจัดหมวดหมูแ่ ละวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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จากการเก็ บข้ อมูลด้ วยวิธี การสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึกภาพ และ
บันทึกเสียง ดังที
้ ่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลทังหมดมาจั
้
ดหมวดหมู่
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้ นี ้จึงแบ่งลาดับการทางานเป็ น 3 ขันตอนดั
้
งนี ้
5.1 จาแนกและตรวจสอบข้ อมูลอย่างละเอียดเพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
ชัดเจน
5.2 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการวิจยั
5.3 ให้ ครูโนราแต่ละท่านได้ ตรวจสอบความถูกต้ องขององค์ความรู้ ที่ผ้ วู ิจยั ได้
สังเคราะห์มา
บทสรุ ป
จากการศึกษาวิเคราะห์การราโนราทาบททาให้ ผ้ วู ิจยั ได้ เห็นกระบวนการของ
การราโนราทาบทในภาพรวม ซึง่ ขอสรุปประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1. คุณสมบัติของผู้ราโนราทาบท
จากการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ก ารร าโนราท าบทท าให้ ผู้ วิ จั ย ได้ สัง เครา ะห์
กระบวนการของการราว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้ าง และผู้ที่จะราโนราทาบทได้ ดีนนั ้
จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
1.1 การร้ องมีความเข้ าใจในฉันทลักษณ์ของบทกลอน มีความเชี่ยวชาญ
ในการแต่งคากลอน และมีปฏิภาณ ไหวพริ บในการโต้ ตอบด้ วยคากลอน
1.2 การรามี พืน้ ฐานที่ดี ในการราท่าหลัก ของโนราสามารถพลิก แพลง
ท่าราให้ สอดคล้ องสัมพันธ์กบั การร้ องและจังหวะดนตรี
1.3 มี บุค ลิก ของผู้ส ร้ างความบัน เทิ ง (entertainer) เพราะโนราท าบท
ต้ องร้ อง เล่น เต้ น รา
1.4 มี ไหวพริ บปฏิภาณในการพลิกแพลงทัง้ การร้ อง การเล่น การเต้ น
และการรา
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2. กรอบแนวคิดการสร้ างสรรค์ ท่าราของการราโนราทาบท
ในการราโนราทาบทนันลั
้ กษณะของการใช้ ท่าทางประกอบการร้ องและ
ท่วงท านองของดนตรี ให้ สอดคล้ องสัมพันธ์ เป็ นเนื อ้ เดีย วกัน นัน้ ถื อเป็ น คุณลักษณะ
ที่ ส าคัญ ของการร าโนราท าบท ลัก ษณะของการใช้ ท่ า ร าในแต่ ล ะครั ง้ แต่ ล ะงาน
จะมี ค วามแตกต่ า งกั น ออกไปตามบริ บ ทของพื น้ ที่ โดยผู้ ร าจะใช้ ลัก ษณะท่ า ร า
เพื่ อ แสดงออกถึ ง วัต ถุ คน สัต ว์ สิ่ ง ของ สถานที่ และอารมณ์ ต ามบทร้ อง ซึ่ ง ผู้ร า
จ าเป็ นต้ องมี ก รอบแนวคิ ด จึ ง จะท าให้ การร าแต่ ล ะครั ง้ แตกต่ า งกั น ออกไปได้
จากการศึก ษาค้ นคว้ าและวิเคราะห์ ลกั ษณะการราโนราท าบททาให้ ผ้ ูวิจัยสามารถ
สังเคราห์กรอบแนวคิดของการสร้ างท่าราได้ ดงั ต่อไปนี ้
2.1 สร้ างท่าราให้ สอดคล้ องกับลักษณะทางกายภาพของสิ่งที่กล่าวถึงใน
คาร้ อง
2.2 น าเอาอวั ย วะในร่ า งกายที่ ที่ พ้ องเสี ย งกั บ สิ่ ง ที่ ก ล่ า วถึ ง ให้ สื่ อ
ความหมายตามคานัน้ ๆ
2.3 ใช้ การแสดงออกด้ วยการจัดท่าสัญลักษณ์เพื่อสือ่ ความหมาย
2.4 ใช้ การเคลื่อนไหวร่ างกายประกอบบทร้ องเพื่อสร้ างจิ นตนาการใน
ความคิดของผู้ชม
2.5 ใช้ ลกั ษณะท่าราเลียนแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์
2.6 ใช้ การประยุกต์จากท่าราแม่บทของโนรา
3. ลักษณะของการราโนราทาบท
การร าโนราท าบทมี เ อกลั ก ษณ์ ของการร า คื อ การที่ ผ้ ู ร าแสดง
ความสามารถตีความหมายของบทร้ องออกมาเป็ นท่ารา จะมีทงแบบเตรี
ั้
ยมการฝึ กซ้ อม
มาก่อนและในลักษณะด้ นสด (Improvise) โดยจะต้ องเน้ นความประสานกลมกลืนของ
การเคลื่อนไหวของร่ างกายที่สื่อความหมายตามบทร้ องภายใต้ การกากับจังหวะของ
กลองทับถึงแม้ วา่ การเคลือ่ นไหวของร่างกายในการราทาบทนันจะอิ
้ งอยู่กบั ท่าราแม่บท
บ้ าง แต่ลีลาจะแตกต่างออกไปมีทงโลดโผน
ั้
พิสดาร ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างความสนุกสนานให้
ผู้ชมฉะนันแล้
้ วผู้ที่มีความสามารถในการราทาบทย่อมเป็ นสุดยอดแห่งโนรา
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3. หลักการ การราโนราทาบท
ส าหรั บ หลั ก การในการร าโนราท าบทมี 4 ส่ ว น จะเริ่ มหลั ง จาก
ที่โนราร้ องร่ ายหน้ าแตระแล้ ว จึงเริ่ มส่วนที่ 1 นัง่ ทาบท เมื่อนัง่ ทาบทได้ 1 หรื อ 2 คา
กลอน ตัว โนราจะเข้ าสู่ ส่ว นที่ 2 ยืน ทาบท อี ก 1 หรื อ 2 คากลอนเช่นกัน ส่วนที่ 3
จะเรี ยกลูกคูเ่ ข้ ามาช่วยในการทาบท แล้ วจึงปิ ดท้ ายด้ วยการทาบทเพลงทับเพลงโทนแต่
ในการท าบทเพลงทั บ เพลงโทนซึ่ ง เป็ นเพลงที่ ย ากโนราบางท่ า นอาจจะตั ด ไป
ร้ องกลอนเลยก็ได้
4. วิธีการราโนราทาบท
4.1 วิธีการร้ องบท
วิธีการร้ องถือว่าเป็ นส่วนที่สาคัญในการแสดงโนราเนื่องจากการแสดงโนรานันจะเน้
้
น
ทังการร้
้
อง และการราโดยผู้แสดงจะต้ อ งร้ องเองและราเองเหมือนละครชาตรี ซึ่งผู้ที่จะ
แสดงโนราได้ ดีนนต้
ั ้ องมีความสามารถทังการร้
้
องการรา และจะต้ องมีน ้าเสียงที่ไพเราะ
สดใสจึงจะดึงดูดใจผู้ชมได้ ลักษณะการร้ องบทกลอนในการราทาบทของโนราเรี ยกเป็ น
“ชัน”
้ โดยพื ้นฐานของการราทาบทแล้ วการร้ องในหนึ่งคากลอนนิยมร้ องบท 3 ชัน้ โดย
ชันที
้ ่ 1 จะร้ องทานองกลอนในจังหวะช้ าก่อน เพื่อที่จะสื่อความหมายในภาพรวมของ
บทกลอนก่อนว่ามีความหมายอย่า งไร ต่อจากนันจึ
้ งร้ องชัน้ ที่ 2 ซึ่งเป็ นการร้ องแยกคา
และใช้ จงั หวะที่เร็ วขึ ้น สุดท้ ายจึงจะร้ องรวบคาในชันที
้ ่ 3และเร่ งจังหวะให้ เร็ วขึ ้นอีกเพื่อ
ความสนุกสนาน แล้ วจึงร้ องรับ การร้ องจะร้ องในลักษณะเดียวกันไปจนจบการแสดง
แต่โนราบางท่านก็จะร้ องแยกคาตังแต่
้ ต้น แล้ วค่อยร้ องรวบตอบจนก็ได้ ซึ่งผู้วิจัยได้
สังเคราะห์วิธีการร้ องจากการลักษณะการร้ องของครูทงั ้ 5 ท่านได้ ดงั นี ้
1) ร้ องรวบคาเพื่อบอกลักษณะของบทร้ อง
2) ร้ องแยกคา โดยใช้ วิธีการแทรกคา ซ ้าคา หรื อทวนคา เพื่อให้ พอดีกับ
จังหวะหน้ าทับที่เรี ยกว่า ลงทับลงกลอน
3) ร้ องรวบคาแต่เร่งจังหวะ เพื่ออวดความสามารถของการร้ องและการรา
ให้ เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้ องกัน
4) ลูกคูร่ ับ
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จากการศึก ษาลัก ษณะการร าทาบทเรื่ อ งของการร้ องของครู โนรา 5 ท่า น
ผู้วิจัยพบว่าการราโนราทาบทนัน้ วิธีการร้ องจะมีความสาคัญต่อการราเป็ นอย่างยิ่ง
กล่าวคือ
1. ลักษณะการร้ องจะเพิ่มความหลากหลายของท่ารา เช่น ในบทกลอน 1 คา
กลอน ถ้ าร้ องแยกคาออกเป็ น 4 วรรค ก็จะทาท่าทางได้ 4 ท่า แต่ถ้าหากร้ องแยกคาเป็ น
7 วรรค ก็จะทาท่าทางได้ 7 ท่า (เนื่องจากในวรรคสุดท้ ายนิยมร้ องรวบคาไม่นิยมแยก
จากกัน)
2. ลักษณะการร้ องซ ้าคา จะช่วยขยายท่าราหรื อเปลี่ยนแปลงท่าราจากท่า
หนึ่งไปอีกท่าหนึ่งหรื อจากข้ างหนึ่งไปอีกข้ างหนึ่ง ทาให้ ลกั ษณะท่ารามีการเคลื่ อนไหว
ไม่ซ ้าอยูก่ บั ที่ เช่น การเปลีย่ นท่าหนึง่ ไปอีกท่าหนึง่ คาว่า “ใต้ สน” ครัง้ แรกอาจจะทาเป็ น
มือสองข้ างประกบกันให้ ปลายนิ ้วชิดติดกัน ข้ อมือแยกห่างกันพอประมาณ ตาแหน่ง
ด้ านหน้ าระหว่างอก เมื่อร้ องซ ้าอีกครัง้ ที่สอง อาจจะเปลีย่ นเป็ นมือจีบปรกหน้ าแล้ วเอา
มื อ อี ก ข้ างหนึ่ ง มารองไว้ ที่ ศ อก หรื อ ในการเปลี่ ย นข้ า งหนึ่ ง ไปอี ก ข้ า งหนึ่ ง ค าว่ า
“ผันหน้ า” ร้ องครัง้ แรกอาจใช้ มือซ้ ายขึ ้นป้องหน้ า เมื่อร้ องครัง้ ที่สอง เปลี่ยนเป็ นยกมือ
ขวาขึ ้นป้องหน้ า เป็ นการสลับข้ างกัน
3. ลักษณะการร้ องทวนกระชับจังหวะ จะทาให้ ท่ารามีความกระฉับกระเฉง
รวดเร็ ว เกิดความตื่นตาตื่นใจและความสนุกสนาน เนื่องจาก การร้ องทวนจะเร่ งจังหวะ
หน้ าทับให้ เร็ วขึน้ ผู้ราจะทาท่าอย่างรวดเร็ วเพื่อให้ พอดีกับจังหวะหน้ าทับ ที่เรี ยกว่า
ลงทั บ ลงกลอง ซึ่ง การร้ องทวนนี จ้ ะแสดงให้ เ ห็ น ความสามารถของผู้ร าถึ ง ความ
เชี่ยวชาญและชานาญในการราทาบท เนื่องจาก ผู้ราต้ องร้ องและราเองในจังหวะที่เร็ ว
สามารถจะทาท่าทางได้ พอดีกับบทร้ องและท่าทางมีความสัมพันธ์ กันอย่างสวยงาม
การร้ องจึงเป็ นการทาให้ คนดูเกิดความตื่นตาตื่นใจในความหลากหลายและรวดเร็ วจน
ทาให้ คนดูเกิดความสนุกสนานประทับใจในการราทาบทของโนรา
5.2 วิธีการราโนราทาบท
จากการศึกษาท่าราของครู โนรา 5 ท่าน จะเห็นได้ ว่าลักษณะท่ารา
ที่นามาใช้ ผ้ รู าไม่ได้ คิดขึ ้นมาใหม่ แต่เป็ นการหยิบยกท่าราโนราที่ผ้ รู าได้ สงั่ สมมาตังแต่
้
เริ่ มฝึ กหัด และการสัง่ สมประสบการณ์ในการราโนรา มาใช้ ได้ อย่างฉับพลัน ซึ่งท่าทาง
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ในบทที่ 5 เป็ นท่าราของครู โนรา 5 ท่าน ที่ใช้ เป็ นกรณีศึกษา ซึ่งท่าทางที่กล่าวไว้ ทงใน
ั้
บทที่ 4 และบทที่ 5 ผู้วิจยั พอจะจัดที่มาของลักษณะท่าทางได้ ดงั นี ้
1. ท่า เลีย นแบบธรรมชาติ ครู โ นราจะน าเอาลัก ษณะที่ ท ากัน อยู่ต าม
ธรรมชาติ มาใช้ เช่น ท่าหอย จะทามือคว่าลงเลียนแบบลักษณะของหอย บทร้ องว่า
“เรี ยงราย” ผู้ราจะมายืนเรี ยงต่อกันให้ เป็ นว่ายืนเรี ยงรายกันอยู่ เป็ นต้ น
2. ท่าหลักของโนรามาใช้ ซึ่งผู้ราโนราได้ ฝึกหัดกันในเบื ้องต้ น ในเพลงครู
สอนสอนรา เพลงครู 12 ท่า เช่น คาว่า “เขา” จะทาท่าเขาควาย คาว่า “ต้ นไม้ ” จะทาท่า
ผาลา เป็ นต้ น
3. เป็ นท่ า สั ญ ลั ก ษณ์ เช่ น บทร้ องว่ า “สอง” ผู้ ร าจะยกขั น้ ม า
2 นิ ้ว บทร้ องว่า สี่ ผู้ราจะยานิ ้วขึ ้นมา 4 นิ ้ว หรื อ ท่าหาดทราย จะใช้ สญ
ั ลักษณ์ สีขาว
ของฝ่ ามือแทนสีขาวของหาดทราย เป็ นต้ น
4. ท่าโนราตัวอ่อน จากการสัมภาษณ์ ครู โนราทุกท่านบอกว่า ลักษณะ
ท่าทางของโนราตัวอ่อนสามารถนามาใช้ ในการราทาบทได้ เช่น การทาท่าเลียนแบบปู
แต่ในปั จจุบนั ไม่มีคณะโนรานามาใช้ เนื่องจากไม่สามารถราโนราตัวอ่อนได้
จากที่ มาของท่าร าที่ กล่า วถึ ง ผู้ร าโนราจะน าลัก ษณะของท่า ต่า ง ๆ มาใช้
แตกต่างกันไปในครูแต่ละท่าน และในแต่ละสถานที่ โอกาส ของการแสดงโนรา จึงทาให้
ลักษณะท่าของการราโนราทาบทมีความหลากหลาย ซึ่งการใช้ ท่าทางต่าง ๆ นันผู
้ ้ วิจยั
ได้ พบว่ามีเกณฑ์ในการคัดเลือกท่าราดังนี ้
1. ท่าที่สอื่ ความหมายตรง ๆ
2. ใช้ ลกั ษณะของการพ้ องคา พ้ องเสียง
3. ความสามารถของผู้ราโนรา
4. ท่าที่สอื่ ความหมายตรง ๆ
ผู้ราโนราทาบทได้ นาท่าทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ วข้ างต้ นนี ้ โดยคานึงถึงการ
สือ่ ความหมายที่ผ้ ชู มเข้ าใจได้ และมีลกั ษณะบทร้ องกับท่าราที่มีความหมายตรงกันมา
ใช้ ก่อนเป็ นลาดับแรก เช่น ท่าข้ าง ท่าหอย ท่าปู ท่าต้ นไม้ เป็ นต้ น
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1. ใช้ ลกั ษณะการพ้ องคา พ้ องเสียง
ในการราทาบทโนรานัน้ จะใช้ ภาษาท้ องถิ่ นเป็ น หลักในการร้ อง การใช้
สาเนียงท้ องถิ่นชาวใต้ นนั ้ ไปพ้ องกับสาเนียงเสียงในภาษากลาง โนราก็จะนาเอาท่า
ที่มีความหมายตรงกับคาพ้ องนันมาใช้
้
ได้ เช่น คาว่า “สี” ทาท่า ถูมือ แต่จะพ้ องกับคาว่า
“สี”่ ซึง่ ออกเสียงในสาเนียงท้ องถิ่นว่า “สี” โดยผู้ราจะทาท่ายกนิ ้วขึ ้นมาสีน่ ิ ้ว และยังพ้ อง
กับคาว่า “ศรี ” ที่แปลว่า “สง่าราศรี ” โนราก็จะทาท่ามือซ้ ายหงายขึ ้นท่าบัวบาน มือขวา
วางที่ ข าขวา ย่อ เข่ า ลงให้ ข าขวาไขว่ ห้ า งบนขาซ้ า ย ซึ่ ง ลัก ษณะเหล่า นี ผ้ ้ ูร าโนรา
จะนามาใช้ มาก จึงทาให้ ลกั ษณะท่าราของการราทาบทเกิ ดความหลากหลาย และ
ร่ ารวยท่าทางในการราเป็ นอย่างมาก เป็ นต้ น
2. ความสามารถพิเศษของผู้ราโนรา
ในการที่จะเลือกท่าทางต่าง ๆ ที่นามาใช้ ในการตีบทโนรา ต้ องคานึงถึง
ความสามารถของผู้ราโนราเองด้ วยว่า สามารถท าท่าทางต่า ง ๆ ในกลุ่มที่กล่าวมา
ข้ างต้ นได้ หรื อไม่ และสามารถทาท่าทางในกลุม่ ไหนได้ ดีที่สดุ โนราก็จะนาท่าทางนัน้ ๆ
มาใช้ เช่น ผู้ที่มีความสามารถในการราโนราตัวอ่อน จะนาท่าโนราตัวอ่อนมาใช้ ถ้ามีบ ท
ที่กล่าวถึง หิน ต้ นไม้ หอย หรื อ ปู ซึ่งท่าโนราตัวอ่อนสามารถนามาใช้ ในการทาบทได้
ถ้ าหากผู้ที่ไม่มีความสามารถในท่าโนราตัวอ่อน อาจนาท่าสัญลักษณ์ หรื อแม่ท่าโนรา
มาใช้ แทน โนราบางคนอาจราไม่เก่ง ก็จะเน้ นการร้ องในจังหวะกระชับรวดเร็ ว แต่ใช้ ท่า
ซ ้า ๆ กัน แทนก็ได้
จากการศึกษาของผู้วิจยั พบว่าการที่ผ้ ชู มจะชื่นชอบ และติดตามการราทาบท
นันขึ
้ ้นอยูก่ บั ความสามารถของผู้ราดังต่อไปนี ้
1 เลือกท่าที่สอื่ ความหมายตรง ชัดเจน
2 เลือกท่าที่มีลกั ษณะพ้ องคาพ้ องเสียง
3 เลือกคาที่ลงทับกับจังหวะ คมชัดลึก
4 เลือกทาตามความสามารถพิเศษของโนรา เช่น โนราตัวอ่อน
5.3 การสอดแทรกเทคนิคพิเศษ
5.3.1 การสอดแทรกการพูดคุย ถือเป็ นเทคนิคพิเศษอย่างหนึ่งในการ
ราทาบท ในขณะที่ราทาท่าทางที่สื่อความหมายต่าง ๆ อยู่นนผู
ั ้ ้ ราสามารถสอดแทรก
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การพูดคุยเข้ าไปในช่วงวรรคนัน้ ๆ ของการร้ องและการราได้ ซึ่งลักษณะการสอดแทรก
การพูดคุยในการราทาบทนัน้ ผู้ศกึ ษาพอที่จะประมวลได้ เป็ น 3 ลักษณะ คือ
(1) การพูดคุย เพื่ออธิ บ ายท่าทางที่ผ้ ูราสื่อความหมาย ซึ่ง การพูดคุย
ในลักษณะนี ้เพื่อเป็ นการขยายความเข้ าใจของท่าทางที่สื่อความหมายในลักษณะนัน้ ๆ
ให้ ผ้ ชู มได้ เข้ าใจมากยิ่งขึ ้น เป็ นวิธีการที่ครูโนราได้ มีแนวคิดที่วา่ การสือ่ สารให้ คนจานวน
มาก ๆ ได้ เข้ าใจได้ เหมือน ๆ กันนันเป็
้ นการที่ยากครู โนราจึงจาเป็ นที่จะต้ องเพิ่มเทคนิค
พิเศษต่าง ๆ เข้ าไปเสริ มความเข้ าใจให้ ผ้ ชู มได้ มากยิ่งขึ ้น เช่น
(2) การพูดคุยเรื่ องที่เป็ นความรู้ ต่าง ๆ ซึ่งวิธีการนี ้ไม่ได้ เป็ นการขยาย
ความเข้ าใจของท่าทางที่จะสือ่ เหมือนลักษณะที่หนึง่ แต่เป็ นการให้ ความรู้ โดยการบอก
เล่าของผู้ราโนรา ซึ่งผู้ที่ราโนราจาเป็ นที่จะต้ องแสวงหาความรู้ ให้ มากขึ ้นเพื่อที่จะมี
ความรู้ ต่ า ง ๆ มาบอกเล่า กั บ ผู้ ชม อัน จะเป็ น ทางหนึ่ ง ที่ ส อดแทรกความรู้ ต่ า ง ๆ
ของประชาชนในสังคมและชุมชนให้ มีความรู้ เท่าทันกับสภาพของสังคมและชุมชน เช่น
ความรู้ทางด้ านข่าวสาร ความรู้ทางด้ านการเมือง ฯลฯ
(3) การพูดคุยเพื่อประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ แต่เป็ นการให้ ความรู้ ในสิ่งต่าง
ๆ ที่เ กิ ด ขึน้ หรื ออาจจะเป็ น การประชาสัมพันธ์ งานหรื อ กิ จกรรม หรื อ ความรู้ ต่าง ๆ
ที่ป ระชาชนควรจะได้ รั บ รู้ นับ เป็ น สื่อ อย่างหนึ่ง ที่ เ ป็ น จุด เชื่ อ มความเข้ าใจระหว่า ง
ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน อย่างเช่น สอดแทรกความรู้ เรื่ อง
ยาเสพติดให้ โทษ ความรู้ เรื่ องโรคเอดส์ รณรงค์ ปลุกจิ ตสานึกต่าง ๆ ของประชาชน
ต่อบ้ านเมือง
จากที่ ก ล่า วมาทัง้ หมดจะเห็ น ได้ ว่า การร าท าบทเป็ น ศิ ล ปะชัน้ สูง ที่ ใ ห้ ทัง้
ความสนุกสนาน ยกระดับจิ ตใจ และให้ ความรู้ ทางด้ านความคิดต่าง ๆ ในการที่จะ
ตอบสนองต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ได้ นนั ้ ผู้ราโนราจาเป็ นต้ องมีความสามารถ
ความรู้ และไหวพริ บปฏิภาณมากมาย
5.4 การสอดแทรกมุขตลก
มุขตลก เนื่องจากการแสดงโนราเป็ นมหรสพที่ต้องใช้ เวลาในการแสดง
นานๆ บางครัง้ แสดงกันทังคื
้ น จึงทาให้ การแสดงโนรานาความบันเทิงที่ทาให้ สนุกสนาน
สอดแทรกเข้ ามาเพื่อให้ คนดูไม่เบื่อและสร้ างอารมณ์ร่วมให้ คนดูอยูต่ ลอดเวลา ลักษณะ
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การพูดให้ ตลกขบขันต่าง ๆ จึงเข้ มามีบทบาทในการแสดงโนราเป็ นระยะ ๆ ซึ่งมุขตลก
จะเป็ นเทคนิคการนาเสนอของผู้แสดงโนราที่จะนาเข้ ามาสอดแทรกในช่วงการแสดง
ต่า ง ๆ อย่า งพอดี คือ ไม่ม ากหรื อ น้ อ ยจนเกิน ไปขึ ้นอยู ่ก บั ความสามารถและ
ความชื ่น ชอบของคนดูเ ป็ น ส าคัญ ซึ ่ง มุข ตลกนี ้จะสอดแทรกอยู ่ใ นการร าท าบท
เป็ นส่วนมาก จะแทรกอยู่ทงในลั
ั ้ กษณะท่าทางและบทร้ อง อันเป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้
ผู้ชมชื่นชอบการราทาบทมาก จึงทาให้ การราทาบทสามารถดึงดูดคนดูให้ ชมนาน ๆ ได้
ในการราทาบทโนรานันผู
้ ้ ราจะสอดแทรกมุขตลกต่าง ๆ เข้ าไปขันการร
้
าทาบท
เป็ น ช่ ว ง ๆ บางครั ง้ ก็ ต ามเนื อ้ หาของบท บางครั ง้ ก็ สอดแทรกไม่เ ป็ นไปตามเนื อ้ หา
ของบทบ้ า ง เพื่ อ ต้ อ งการที่ จ ะสร้ างบรรยากาศที่ ใ ห้ ค วามสนุก สนานกับ ผู้ช ม ซึ่ ง มี
ความจาเป็ นในการแสดงโนรามากเนื่องจากการแสดงโนราในสมัยโบราณจะใช้ เวลาใน
การแสดงนานมาก บางครั ง้ จะแสดงกันทัง้ คืน เพราะฉะนัน้ ผู้ราโนราจึ งจาเป็ นที่จ ะ
สร้ างสรรค์มขุ ตลกต่าง ๆ สอดแทรกเป็ นระยะ ๆ เพื่อไม่ให้ คนดูง่วงนอนซึ่งมุขตลกที่ผ้ รู า
โนราน ามาใช้ ในการแสดงนัน้ ผู้ศึกษาของแบ่งกลุ่ม ตามลัก ษณะของมุขตลกที่ ผ้ ูร า
นามาใช้ ดังนี ้
5.4.1 ตลกโดยการใช้ คาพูด ผู้ราโนราจะนาเอาลักษณะของการกระทา
ที่บ่งบอกถึงความผิดพลาดของมนุษย์ มาเสนอให้ เกิดความตลกขบขันหรื ออาจจะใช้
คาพูดที่สนุกสนานโปกฮามาพูดให้ ผ้ ชู มเกิดความตลกขบขันขึ ้น บางครัง้ ผู้ราโนราก็จะ
เล่า ถึ ง ความเซ่ อ ๆ ซ่ า ๆ ของตนเองในสถานที่ แ ละโอกาสต่ า ง ๆ ให้ ผ้ ูช มฟั ง แล้ ว
สนุกสนานตามไปด้ วย ซึ่งผู้ราโนราจะต้ องใช้ เทคนิคในการเล่าเพื่อสร้ างความสนุกสนาน
ให้ กบั ผู้ชมได้
5.4.2 ตลกที่ ใ ช้ ลัก ษณะปมด้ อ ยของมนุษ ย์ ม าพูด คุย ให้ เ กิ ด ความ
สนุก สนานในการน าเสนอ ถ้ า เป็ น การแสดงตลกในปั จ จุ บัน จัด เป็ น การแสดงตลก
ประเภทสังขาร
5.4.3 ตลกโดยการใช้ คาพูดสองแง่สองง่าม ซึ่งเป็ นวิธีการที่ผ้ แู สดงโนรา
นิยมใช้ กนั มากและสามารถที่จะทาให้ ผ้ ชู มเกิดบรรยากาศของความสนุกสนานได้ ง่าย
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โดยเฉพาะคาพูดที่ใกล้ เคียงกับเรื่ องทางเพศ หรื ออาจจะเป็ นลักษณะการพูดคาผวน
ของคนทางภาคใต้
ในการสอดแทรกมุขตลกทัง้ 3 กลุม่ ตามที่ผ้ ศู กึ ษาได้ จดั แบ่งดังกล่าวข้ างต้ นนัน้
จะสร้ างบรรยากาศความสนุกสนานได้ มากน้ อยแค่ไหนจะต้ องขึ ้นอยู่กับเทคนิคและ
ความสามารถของผู้ราโนรา ซึง่ พอที่จะสังเขปได้ ดงั นี ้
ก) สถานที่
ข) ช่วงจังหวะเวลา
ค) ปฏิกริ ยาผู้ชม
ก) สถานที่ การแสดงโนราได้ อยูใ่ นวิถีการดาเนินชีวิตของคนในภาคใต้ ทกุ
สังคมทุกชนชัน้ และจะใช้ เป็ นสือ่ ทางด้ านการแสดงในทุกๆ โอกาสของงานประเพณีตา่ ง
ๆ ที่จดั ขึ ้นในภาคใต้ การนาเสนอมุขตลกต่างๆ ก็ต้องคานึงถึงสถานที่ด้วย เช่นถ้ าแสดง
ในวัดก็ต้องใช้ มขุ ตลกที่ไม่หยาบคายหรื อส่อไปในทางเพศมากนักหรื อถ้ าเข้ าไปแสดงใน
วังเจ้ าเมืองต่างๆ ก็ต้องใช้ คาพูดที่ไม่หยาบโลน เป็ นต้ น
ข) จังหวะเวลา ผู้ราจะต้ องดูช่วงเวลาที่จะสอดแทรกมุขตลกเข้ าไปให้ เกิด
ความพอดี ไม่สอดแทรกถี่เกินไปจนทาให้ เกิดความเบื่อ หรื อห่างกันมากเกินไปจนรู้ สกึ
เบื่อการแสดง
ค) ปฏิกิริยาของผู้ชม ผู้ราโนราจะต้ องสังเกตปฏิกิริยาของผู้ชมอยู่ตลอดเวลา
เพื่อที่จะประเมินบรรยากาศของการแสดงได้ ซึง่ จะทาให้ ผ้ รู าสามารถที่จะสอดแทรกมุข
ตลกเข้ าไปได้ พอดีกบั อารมณ์ของผู้ชมได้
ในการราทาบทของการแสดงโนรา การสอดแทรกมุขตลกต่าง ๆ ในการแสดง
นันจะเป็
้
นการสร้ างสีสนั ให้ กบั การแสดงในครัง้ นัน้ ๆ มากยิ่งขึ ้น การสอดแทรกมุขตลก
ในการแสดงจึงเป็ นเทคนิคทางศิลปะอย่างหนึง่ ซึง่ ขาดไมได้ ในการราทาบท
5.5 การสอดแทรกการแสดงชนิดอื่น ๆ
การนาการแสดงชนิดอื่น ๆ เข้ ามาสอดแทรกในการแสดง โดยการที่บท
กลอนที่ใช้ ในการราทาบทได้ กล่าวถึงลักษณะการแสดงชนิดนัน้ ๆ ถ้ าหากว่าผู้ราโนรามี
ความสามารถที่จะแสดงชุดนันๆ
้ ได้ ก็ จะนาเข้ ามาแสดงให้ ผ้ ชู มเห็นด้ วย หรื อบางครัง้ ก็
จะนาการแสดงชนิดนัน้ ๆ มาสอดแทรกเข้ าไปจริ ง ๆ เช่น การแสดงลิเกป่ า การแสดง
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หนังตะลุง หรื อการแสดงลิเกซึ่งส่วนมากผู้ราโนราจะแสดงเลียนแบบการแสดงชุดนันๆ
้
เอง เพื่อแสดงความสามารถของผู้รา และเป็ นการประหยัดค่าใช้ จ่ายด้ วย ซึ่งการนาการ
แสดงชนิดอื่นๆ เข้ ามาในการแสดงโนราทาบทนันเป็
้ นการเปลี่ยนบรรยากาศของการ
แสดงช่วงเวลาหนึง่ และให้ ผ้ ชู มเห็นลักษณะการแสดงที่หลากหลาย เนื่องจากการแสดง
โนราต้ องใช้ เวลาในการแสดงนานๆ ดังที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น
การนามุขต่าง ๆ เข้ ามาสอดแทรกในการราทาบทก็เพื่อที่จะสร้ างบรรยากาศ
และความสนุกสนานในการชมการแสดงโนราให้ กับผู้ชม การแทรกมุขต่าง ๆ ผู้แสดง
โนราจะต้ องมีความสามารถ ความชานาญ และไหวพริ บปฏิภาณในการแสดงโนราเป็ น
อย่างดีจึงจะสอดแทรกมุขต่าง ๆ ได้ อย่างลงตัวและสร้ างความสนุกสนานให้ กบั ผู้ ชมได้
ซึ่งถือว่าเป็ นเทคนิคเฉพาะของผู้แสดงแต่ละคน จากการศึกษาเทคนิคเฉพาะของผู้รา
โนราและได้ สอดแทรกมุขเข้ าไปในการแสดงนัน้ ผู้ศกึ ษาพอที่จะประมวลเทคนิคได้ ดงั นี ้
1. ต้ องสร้ างบรรยากาศที่สนุกสนาน
2. ต้ องคานึงถึงวัยของผู้ชม
3. เรื่ องที่นามาเสนอต้ องมีความทันสมัย
4. ต้ องเป็ นเรื่ องที่เข้ าใจได้ ง่ายไม่ต้องใช้ เวลาคิดนาน
5. ช่วงเวลาสอดแทรกไม่ให้ ติดหรื อห่างกันมากเกินไป
โนราลั่น ได้ ใ ห้ ข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การสอดแทรกมุข ตลก หรื อ ความรู้ หรื อ
การแสดงชนิดอื่น ๆ ว่า “ในปั จจุบนั จะมีความทะลึ่งมากกว่าตลก และก็จะเน้ นที่เรื่ อง
เพศเป็ น หลัก แต่ โ นราในสมัย ก่ อ น ๆ นัน้ จะสร้ างมุข ตลกขึ น้ มาอย่ า งสร้ างสรรค์
โดยใช้ ลกั ษณะคาพูดและท่าทาง”
อภิปรายผล
ผู้วิจยั ได้ นาองค์ความรู้จากการวิจยั มาอภิปรายให้ เห็นถึงกระบวนการได้ มา
ของผลการวิจยั โดยผู้วิจยั ได้ นาแนวคิด ทฤษฎีตา่ ง ๆ มาใช้ เป็ นหลักในการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ดงั ต่อไปนี ้
1. ใช้ แนวคิด ทฤษฎี บางทฤษฎีมาอธิบายวิเคราะห์วิธีการสร้ างท่าทางในการ
สือ่ สารของการราโนราทาบทของครูแต่ละท่าน เช่น
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1.1 น าแนวคิ ด ทฤษฎี ร ะบบสัญ ลัก ษณ์ ข องเกี ย ร์ ส ซึ่ ง มองว่ า ระบบ
สัญลักษณ์ ม าจากกระบวนการท างานของระบบความคิดของมนุษย์ ซึ่ง ถูกสะท้ อ น
ให้ เ ห็ น ด้ ว ยพฤติ ก รรมของมนุษ ย์ นั่น เอง พฤติ ก รรม หรื อ การแสดงออกต้ อ งการสื่อ
ความคิ ด ของตนให้ ผ้ ูอื่ น รั บ รู้ และเข้ า ใจ โดยใส่ใ จความหมายลงไปในค าพูด หรื อ
การกระทาที่จะสือ่ กับผู้อื่นสามารถตีความ หรื อถอดความหมายได้ ในระบบสัญลักษณ์
หมายถึงการตีความหมายหลายชัน้ มาใช้ เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ลกั ษณะการใช้
ท่าทางในการราโนราทาบท ซึ่งสามารถชี ้ให้ เห็นว่าลักษณะคาร้ องอย่างไร ใช้ ท่าทางที่
เป็ นสัญลักษณ์ในการสือ่ สารอย่างไรในการสื่อความหมาย ซึ่งสามารถสร้ างสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ขึ ้นมาแทนคาร้ องนัน้ ๆ เช่น
ก) คาว่า “ดอกไม้ ”
= จี บ หงายด้ า นหน้ า สื่ อ ความหมายว่ า ดอกไม้ มี ก ลีบ ดอกที่ ส วยงาม
เหมือนจีบที่กรี ดนิ ้วเรี ยงกัน
= รวมนิ ้วมือทังหมดชิ
้
ดกัน สือ่ ความหมายว่า ดอกไม้ ที่กาลังตูมอยู่
= ห่อมือให้ ปลายนิ ้วแยกจากกัน สือ่ ความหมายว่า ดอกไม้ กาลังบาน
= จี บ คว่ า สองมื อ ประสานกั น ระดั บ หน้ า สื่ อ ความหมายว่ า ดอกไม้
ห้ อยระย้ าเป็ นช่อ
ข) คาว่า “นก”
= งอนิว้ ชีเ้ ล็กน้ อย นิ ้วที่เหลือการวบทังหมด
้
สื่อความหมายลักษณะของ
หัวนก
= งอนิ ว้ เล็กน้ อ ย นิ ว้ ที่เ หลือ กางออก สื่อความหมายถึง ลัก ษณะหัวนก
และปี กหางของนก
= งอนิ ว้ ชี เ้ ล็ ก น้ อย นิ ว้ ที่ เ หลื อ กางออกแล้ ว สั่น มื อ สื่ อ ความหมายว่ า
นกกาลังบิน
= มือทังสองแบคว
้
่ากางออกด้ านข้ าง สื่อความหมายว่า ลักษณะการบิน
ของนก

ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2559

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 193

= มือทังสองจั
้
บผ้ าห้ อยข้ างของโนราแล้ วกางผ้ าออก สื่อความหมายว่า
ใช้ ผ้าเป็ นสัญลักษณ์แทนปี กของนก โดยสมมติตวั ผู้ราโนราเป็ นตัวนก
1.2 น าทฤษฎี โ พเอติ ก า ของอริ ส โตเติ ล โดยกล่า วถึ ง การเลี ย นแบบโดย
มองว่ า มนุษ ย์ โ ดยทั่ว ไปจะมี สัญ ชาตญาณในการเลี ย นแบบ ที่ แ สดงออกมาด้ ว ย
การพูด การเขียน การแสดงท่าทาง เช่น ท่าทางที่ครู โนราใช้ สื่อความหมายโดยการ
เลียนแบบมาจากรูปร่างลักษณะของสิง่ ของนัน้ ๆ ร้ องคาว่า หอย ก็นาลักษณะของหอย
มาเลียนแบบ ร้ องคาว่าปู ก็เลียนแบบลักษณะของปู เป็ นต้ น
จากท่าราในบทนี ้ครู โนราอธิ บายว่าเลียนแบบมาจากธรรมชาติของลักษณะ
หอยกับปูที่พยายามเลียนแบบลักษณะเด่นของสัตว์แต่ละชนิด ซึ่งทังห้
้ าท่านมีลกั ษณะ
ที่เหมือนกันแต่จะแตกต่างกันในรายละเอียดบ้ าง คือหอยจะเหมือนกันทัง้ 4 ท่าน แต่ปู
จะต่างไป 1 ท่าน คือ โนราสวัสดิ์ จะใช้ การงอนิ ้วทังหมดเลี
้
ยนแบบปู แต่ครูอีก 3 ท่านจะ
ใช้ การจีบคว่า จีบใช้ แทนตัวปู แต่นิ ้วที่เหลือกรี ดออกแทนขาปูทงหมดส่
ั้
วนครู เอิบจะทา
ลักษณะหอย ปู แตกต่างไปจากท่านอื่นๆมาก เพราะครู เอาแนวความคิดของเปลือก
ภายนอกของหอยกับปูมาสื่อ โดยใช้ ลกั ษณะท่าทางของมือประกบกันให้ เหมือนกับ
เปลือกนอกของหอยและปู
ในบทนีค้ รู แต่ละท่านจะแตกต่างกันที่นาเทคนิคการสอดแทรก การแยกคา
และการร้ องซ ้าคามาใช้ ในการร้ องบท จึงทาให้ ลกั ษณะท่าราและการร้ องของครูแตกต่าง
กันออกไปตามความสามารถของครูโนราแต่ละท่าน เช่น
การสอดแทรก
จะทาเป็ นหอยปู
การแทรกคา
เนหอย นันปู
้
การร้ องซ ้า
อันนี ้แหละหอยปู
1.3 นาแนวคิดทางนาฏศิลป์ ของเดนิสา เปเยส ได้ กล่าวว่า การแสดงออก
ของมนุษย์ด้วยวิธีการที่สนุ ทรี ย์ นิยมเน้ นนามธรรมมากกว่ารู ปธรรม แสดงออกโดยนัย
มากกว่าการพรรณนา ซึ่งท่าทางบางท่าที่ครู โนราได้ นามาสื่ อในรู ปแบบของนามธรรม
สือ่ ความหมายด้ วยนัยยะ เช่น ชี ้บอกตาแหน่งซึ่งไม่มีรูปลักษณ์ให้ เห็น ณ เวลานัน้ เช่น
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เมืองกระบี่ ข้ างออก ใช้ ชีไ้ ปข้ างหน้ า หรื อใช้ การกามือ เพื่อสื่อถึงคาว่า ยังมี สื่อความ
หมายถึงยังมีอะไรอีกมากมายที่เรามองไม่เห็น
1.4 น าแนวคิ ด ของการด้ น สดมาใช้ ในการวิ เ คราะห์ ลักษณะการร้ อง เช่ น
การร้ องแยกคา การร้ องซ ้า การร้ องทวน การเพิ่มคาบุพบท สามารถที่จะคิดคาร้ องต่อไป
ได้ เช่ น ลัก ษณะการร้ อง จะเข้ ามานั่ง มาเนมานั่ง นั่ง แล้ ว ท าผัน ผัน เนผัน หน้ า
จะทาว่าข้ างนอก เนข้ างโน้ นนอก จะนัง่ ชมดอก จาปี แล้ วลูกคูร่ ับ นัง่ ผันหน้ าไปข้ างนอก
ชมดอกจาปี นัน่ แหละชมดอกจาปี ว่าผันหน้ าไปข้ างนอกนัง่ ชมดอกจาปี
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1.1iการร าโนราท าบทเป็ น กลเม็ ด เด็ ด พรายของผู้ร าโนราแต่ ล ะท่ า น
การเรี ยนหรื อการศึกษาในทางวิชาการเป็ นสิ่งที่ผ้ เู รี ยนหรื อผู้ศึกษายากที่จะเก็บกลเม็ด
เด็ดพรายนัน้ ได้ ทงั ้ หมด จึงน่าจะศึกษาเป็ นแนวทางหรื อเป็ นแบบอย่างในการแสดง
แล้ วอธิ บายในเชิงกระบวนการให้ ผ้ เู รี ยนหรื อผู้ศึกษานาไปใช้ เพราะถ้ าเราเรี ยนแบบ
ลอกเลียนแบบไปทัง้ หมด ก็ จะขาดซึ่งเอกลักษณ์ ของการราทาบทคือการทาท่าทาง
ได้ หลากหลายในแต่ ล ะพื น้ ที่ ที่ ไ ปแสดงจะต้ องใช้ ท่ า ทางที่ ส ะท้ อนให้ เห็ น ถึ ง
สภาพแวดล้ อมในที่นนั ้ ๆ จึงจะทาให้ คนดูเข้ าใจและเกิดสุนทรี ยภาพมากขึ ้น
1.2iการร าท าบท เป็ น กระบวนที ่ม ีก ารเรี ย นการสอนแบบผู้ เ รี ย น
เป็ นศูนย์กลางที่ให้ ผ้ เู รี ยนนากระบวนการวิธีการและนาข้ อมูลจากสภาพแวดล้ อมจริ งมา
ใช้ ในการสื่อความหมาย ซึ่งจะเป็ นการฝึ กทักษะให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กการคิดการสื่อสารที่ทาให้
คนเข้ าใจและมีความสุขได้ สามารถนาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนในท้ องถิ่นได้
2. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาค้ นคว้ าต่อไป
2.1. องค์ประกอบที่ถึงพร้ อมในการราโนราทาบทนันยั
้ งมีองค์ประกอบ
ในเรื่ องของการสอดแทรกมุขตลก การสอดแทรกการแสดงพิเศษ ซึ่งผู้สนใจสามารถ
ที่ จ ะศึ ก ษากลวิ ธี ข องการสอดแทรกมุ ข ตลก และการแสดงพิ เ ศษได้ ก็ จ ะท าให้
กระบวนการราโนราทาบทได้ สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
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2.2. ท่วงทานองจังหวะของดนตรี การร้ องรับของลูกคู่ ซึง่ จะต้ องสอดคล้ อง
กับ กระบวนการร้ องและการร า ซึ่ง ผู้ที่ มี ความรู้ ความสามารถทางด้ า นดนตรี น่า จะ
ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องนี ้เพื่อให้ การราโนราทาบทสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
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