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บทคัดย่อ 
 

โนรา เป็นศิลปะการแสดงพืน้เมืองภาคใต้ซึง่ประกอบด้วย การร้อง การร าและ
การแสดงเป็นเร่ือง การร าโนราจะยดึหลกัการโสฬสหรือการจดัวางร่างกายให้ได้สดัสว่น
ในกระบวนการร าโนรา ความสัมพันธ์ต่อเนื่ องในการร า  จะต้องเรียงร้อยท่าร า 
ที่เลอืกสรรลลีาของการใช้มือ ใช้แขน อยา่งตอ่เนื่อง 

การวิจัยในครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหากลวิธีของการร าโนราท าบทของ  
ครูโนรา 5 ท่าน โดยได้ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลในเร่ืองของขัน้ตอน วิธีการ หลกัการ  
ของการสื่อความหมายของการก าหนดท่าร าตามบทร้องและท่วงท านองดนตรีของ  
การร าโนราท าบทจากครูทัง้ 5 ทา่น และจากโนราท่านอื่น ๆ ที่ได้แสดงโนราอยู่ในสงัคม
ภาคใต้ แล้วน ามาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ เพื่อหากลวิธีของการร าโนราท าบทโดยน าทฤษฎี
ต่าง ๆ เช่น ทฤษฎีทางด้านการสื่อสารการแสดงมาเป็นแนวทางการวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้าง และผู้ที่จะร าโนราท า
บทได้ดีนัน้จะต้องมีคณุสมบตัิ 
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 จากผลการวิจัยออกมาว่า คุณสมบัติของผู้ ร าโนราท าบทจากการศึกษา
วิเคราะห์การร าโนราท าบทท าให้ผู้วิจยัได้สงัเคราะห์กระบวนการของการร า ดงัต่อไปนี ้ 
1) มีความรู้ความสามารถในฉนัทลกัษณ์ของบทกลอน มีความเช่ียวชาญในการแต่งค า
กลอน และมีปฏิภาณ ไหวพริบในการโต้ตอบด้วยค ากลอน 2) มีความรู้ความสามารถ 
ทีด่ีในการร าทา่หลกัของโนราสามารถพลิกแพลงท่าร าให้สอดคล้องสมัพนัธ์กบัการร้อง
และจังหวะดนตรี 3) มีบคุลิกของผู้สร้างความบนัเทิง (entertainer) เพราะโนราท าบท
ต้องร้อง เล่น เต้น ร า 4) มีไหวพริบปฏิภาณในการพลิกแพลงทัง้การร้อง การเล่น  
การเต้น และการร า และจากการศึกษาวิจัยพบว่ากระบวนการสร้างสรรค์ท่าร าโนรา 
ท าบทนัน้จะมีกรอบแนวคิดของการสร้างสรรค์ท่าร าของการร าโนราท าบทดังนี  ้ 
1) สร้างท่าร าให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของสิ่งที่กล่าวถึงในค าร้อง  
2) น าเอาอวยัวะในร่างกายที่พ้องเสียงกับสิ่งที่กลา่วถึงมาใช้สื่อความหมายตามค านัน้ ๆ 
3) ใช้การแสดงออกด้วยการจดัท่าสญัลกัษณ์เพื่อสื่อความหมาย 4) ใช้การเคลื่อนไหว
ร่างกายประกอบบทร้องเพื่อสร้าง จินตนาการในความคิดของผู้ชม 5) ใช้ลกัษณะท่าร า
เลยีนแบบพฤติกรรมตา่ง ๆ ของมนษุย์ 6) ใช้การประยกุต์จากทา่ร าแมบ่ทของโนรา   

ส าหรับการร าโนราท าบทที่จะให้ถึงพร้อมทัง้อรรถรสและสุนทรียภาพนัน้
จะต้องประกอบด้วยลกัษณะการร้อง ท่วงท านองดนตรี และลีลาท่าร าที่สอดคล้อง
เช่ือมโยงสมัพนัธ์กันอย่างพอดีและลงตวั โดยผู้ที่จะร าโนราท าบทให้ได้ดีนัน้จะต้องมี
ความสามารถทัง้การร้องและการร า การร้องบทในการร าโนราท าบทจะมีท านองการร้อง
ที่เหมือนกันแต่มีลักษณะของการร้องที่แตกต่างกันตามความรู้ความสามารถของ  
ผู้แสดงโนรา ลกัษณะการร้องบทกลอนในการร าท าบทของโนราเรียกเป็น “ชัน้” โดย
พืน้ฐานของการร าท าบทแล้วการร้องในหนึ่งค ากลอนนิยมร้องบท 3 ชัน้ โดยชัน้ที่ 1  
จะร้องท านองกลอนในจังหวะช้าก่อน ต่อจากนัน้จึงร้องชัน้ที่ 2 ซึ่งเป็นการร้องแยกค า
และใช้จังหวะที่เร็วขึน้ สดุท้ายจึงจะร้องรวบค าในชัน้ที่ 3 และเร่งจังหวะให้เร็วขึน้อีก  
เพื่อความสนกุสนานแล้วจึงร้องรับ ผู้วิจัยได้สงัเคราะห์วิธีการร้องจากลกัษณะการร้อง 
ของครูทัง้ 5 ท่านได้ดงันี ้ 1) ร้องรวบค าเพื่อบอกลกัษณะของบทร้อง 2) ร้องแยกค า  
โดยใช้วิธีการแทรกค า ซ า้ค า หรือทวนค า เพื่อให้พอดีกับจังหวะหน้าทับที่เรียกว่า  
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ลงทบัลงกลอน 3) ร้องรวบค าแต่เร่งจงัหวะ เพื่ออวดความสามารถของการร้องและการร า
ให้เกิดความเช่ือมโยงสอดคล้องกัน 4) ลกูคู่รับ ส าหรับการสร้างท่าร านัน้ผู้วิจยัพบว่า 
การร าจะสมัพันธ์กับการร้องทัง้ท านองและจังหวะ โดยผู้ ร าจะน าท่ามาจากท่าทาง  
ที่เลยีนแบบธรรมชาติ ทา่ทางที่น าทา่ร าหลกัของโนราที่ผู้ ร าเรียนมาเป็นพืน้ฐาน ท่าทาง
ที่น าสญัลกัษณ์ต่าง ๆ มาท าท่าและท่าร าโนราตวัอ่อน ผู้ วิจัยได้พบว่ามีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกท่าร า คือ 1) ท่าที่สื่อความหมายตรง ๆ  2) ใช้ลกัษณะของการพ้องค า 
พ้องเสยีง 3) ความสามารถของผู้ร าโนรา 
ค าส าคัญ : กลวิธีการร าโนราท าบท โนราท าบท 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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ค าน า 
 การแสดงโนราแต่ละครัง้จะมีการแสดงอยู่หลายชุดมาก คณะโนราจะน าชุด
การแสดงตา่ง ๆ มาใช้นัน้จะต้องขึน้อยูก่บัเวลาของการแสดง และความสามารถในการ
คดัสรรชดุตา่ง ๆ มาใช้แสดงในครัง้นัน้ ๆ ให้คนดตูิดใจ เช่น การร าประสมท่า การร าบท
ครูสอน การร าบทสอนร า การร าบทปฐม การร ายั่วป่ี การร าขอเทริด การร าแทงเข้  
ซึ่งการร าในแต่ละชุดของการแสดงโนรานัน้จะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป อีกทัง้  
มีกระบวนการร าที่สะท้อนความเป็นเอกลกัษณ์ของการร าชดุนัน้ ๆ 
 การร าท าบท จะมีลกัษณะท่าร าที่แตกต่างกนัไปของครูแต่ละคณะ ซึ่งจ าเป็น
จะต้องใช้เทคนิคการสื่อให้คนดูเข้าใจท่าทางตามบทร้อง มีความสวยงาม และ 
มีความสนุกสนานจากการร้อยเรียงท่าอย่างรวดเร็วตามท่วงท านองของจังหวะดนตรี 
(ทับ) ผู้ แสดงชุดนีจ้ึงต้องใช้ทัง้ ไหวพริบ ปฏิภาณ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิค
เฉพาะตวัมาก ถ้าจะเทียบได้ก็เหมือนกับการด้นท่าทางสด ๆ นัน่เอง ซึ่งในปัจจุบนันี ้
หาผู้ที่แสดงชดุนีไ้ด้ยากมาก 
 จากการสงัเกตและการสมัภาษณ์ศิลปินโนราและผู้ ชมการแสดงพบว่าการ
แสดงชุดนีก้ าลงัจะหาดูได้ยากจากคณะโนราในสมัยปัจจุบัน ซึ่งผู้ศึกษาได้ประมวล
ความคิดวา่นา่จะมีเหตผุลอยู ่2 ประการ คือ ประการที่ 1 ปัจจุบนัการฝึกหดัโนราไม่ได้
รับการฝึกฝนการร าตามกระบวนการและขัน้ตอนของครูโบราณ คือผู้ ฝึกหดัจะต้องไป
มอบตวัเป็นศิษย์กบัหวัหน้าคณะโนรา หรือหวัหน้าคณะโนราฝึกหดัลกูหลานของตวัเอง
และฝึกกันตามกระบวนท่าของการร าโนราคือ ชุดครูสอน ชุดสอนร า ชุดปฐม และ  
ชดุเพลงครู 12 ทา่ ตามล าดบัเพื่อให้ผู้ร ามีทกัษะและความช านาญในการท่ีจะน าทา่ทาง
ตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ปใช้ในการร าที่สงูขึน้ เช่น การร าท าบท การร ายัว่ป่ี การร ายัว่ทบั เป็นต้น
แตผู่้ ฝึกหดัในปัจจบุนัจะฝึกหดัการร าโนราตามชุดที่สถานศึกษา หรือหวัหน้าคณะโนรา
ต้องการน าออกแสดงตามงานตา่ง ๆ จึงท าให้ผู้ร าขาดทกัษะและความช านาญในการร า
ส่งผลต่อการร าโนราชุดที่ ต้องใช้ทักษะความช านาญสูงขึน้จึงไม่สามารถร าได้  
ก็จะไม่ร าชุดนัน้ ๆ ท าให้การแสดงชุดนัน้ ๆ ค่อย ๆ เลือนหายไปจากการแสดง  
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 ประการที่ 2 จากเหตผุลประการท่ี 1 ท าให้ผู้ ร าโนราขาดทกัษะความช านาญ 
และขาดไหวพริบปฎิภาณในการท่ีจะร าโนราท าบท จึงท าให้การแสดงโนราในแต่ละครัง้
จะไมม่ีการแสดงชดุนี ้จะมีการแสดงอยูบ้่างก็เฉพาะงานการแสดงโนราโรงครูซึง่เป็นการ
แสดงประกอบพิธีกรรมเฉพาะกลุ่มเฉพาะคน บางครัง้ก็จะมีบ้างตอนที่หวัหน้าคณะ
โนราออกมาร าเอง ซึง่จะมีการแสดงให้ดนู้อยมาก ๆ ประกอบทัง้วิธีการของกระบวนการ 
ร าโนราท าบทยงัไม่มีการสอนกนัอย่างเป็นกิจลกัษณะ ซึ่งสว่นมากจะเป็นท่าร าที่จ าต่อ ๆ 
กนัมา ไม่มีไหวพริบปฏิภานในการร้อง การร า ท าให้คนดขูาดความสนใจ จากเหตุผล
ดังกล่าวผู้ วิจัยจึงได้ศึกษา กลวิธีการใช้ท่าทางสื่อความหมายให้เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับจังหวะหน้าทับ ท่วงท านองการร้องและลูกคู่ รับ  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของการร าโนราท าบท เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้ให้เผยแพร่
ตอ่ไป   
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพเป็นเคร่ืองมือ
ในการศกึษา ซึง่ใช้กระบวนการดงัตอ่ไปนี ้
 1. วิธีการศึกษาและรวบรวมเอกสาร 

ข้อมลูที่น ามาใช้ประกอบในการศึกษาและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบบันีผู้้วิจยั
ได้รวบรวมจากแหลง่ข้อมลูเอกสารและแหลง่ข้อมลูภาคสนามดัง่รายละเอียดตอ่ไปนี ้

   1.1 แหล่งข้อมูลจากเอกสาร ผู้ วิจ ัยได้ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล 
จากเอกสารที่เก่ียวข้องของชุมชน  เก่ียวกบัเร่ืองการแสดงโนรา เพื่อให้ได้ความรู้อนัจะ
เป็นข้อมลูน าไปใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานประกอบการเก็บข้อมลูภาคสนาม และตลอดเวลา
ในขณะท่ีท าการเก็บข้อมลูในพืน้ที่ ผู้วิจยัพยายามศึกษาค้นคว้าทางด้านข้อมลูเอกสาร
เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี เ้พื่อความสมบูรณ์และถูกต้องในเนือ้หา ข้อมูลทาง  
ด้านเอกสารได้แก่ 
   1.1.1 เอกสารข้อมลูที่นกัวิชาการท้องถ่ินเขียนขึน้เก่ียวกับการแสดงโนรา 
เช่น โนราของอาจารย์อดุม หนทุอง, โนรา ของอาจารย์ภิญโญ จิตต์ธรรม 
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   1.1.2 เอกสารทางวิชาการ ได้แก่ งานวิจยัและวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับการ
แสดงโนราในภาคใต้ 
   1.1.3 หนงัสอืที่เก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีของนกัวิชาการมานษุยวิทยาและสงัคม
วิทยาทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ 
   การศกึษาค้นคว้าเอกสารเหลา่นีเ้ป็นการศึกษาเพื่อน าข้อมลูไปใช้ทางตรง
และทางอ้อม ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการศกึษาความเป็นมา ความสบืเนื่องและการ
เปลี่ยนแปลงของเ ร่ืองราวที่ศึกษา น ามาใ ช้ประกอบการวิ เคราะห์ตีความ  
ในประเด็นท่ีก าหนดไว้  
 2. การเก็บรวมรวมข้อมูลภาคสนาม 
  2.1 แหลง่ข้อมลูจากศกึษาภาคสนาม ในการเก็บข้อมลูภาคสนาม ผู้ศกึษา
ได้ท าการศึกษากระบวนการของการแสดงโนรา ด้วยความสนใจในฐานะที่เป็นสมาชิก
ของสงัคม ซึง่มีบรรพบรุุษเช่ือสายโนรา และผู้วิจยัได้รับการฝึกหดัโนรา มาเป็นเวลาร่วม 
15 ปี กบัทัง้ยงัได้เข้าร่วมสมัมนาจดัหลกัสตูรการเรียนการสอนทางด้านการแสดงโนรา 
ของวิทยาลยันาฏศิลป์ด้วยอยา่งตอ่เนื่อง  
   ในการวิจัยค รั ง้นี ผู้้ วิ จัย เ ร่ิม เ ก็บข้อมูลภาคสนามในพื น้ที่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช สงขลา และพทัลงุ มาระยะเวลาหนึ่งตัง้แต่เร่ิมศึกษาในระดบัปริญญา
มหาบณัฑิต โดยเฉพาะเก่ียวกบัท่าร าโนราแต่ละคณะในภาคใต้ ได้น าข้อมลูจากแหลง่
เอกสาร และการศึกษาภาคสนามมาแยกแยะเป็นหมวดหมู่ เพื่อที่จะน าไปสู่การ
วิเคราะห์ วิจยั และน าเสนอข้อมลูให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์  
  การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้เก็บข้อมลูภาคสนามทัง้สองสว่นคือ การเก็บข้อมลู
ทัว่ไป ละการเก็บข้อมลูเก่ียวกบัการแสดงโนราท าบท โดยวิธีการสงัเกต สมัภาษณ์ และ
เข้าไปมีสว่นร่วมในการแสดงโนรา ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
 2.1.1 การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม โดยผู้วิจยัได้เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกบั
การแสดงโนราอย่างสม ่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมแสดง เข้าร่วมสมัมนา และ
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ท าให้ผู้ วิจัยมีโอกาสศึกษาและเก็บข้อมูลจาก
ประสบการณ์ตรง รวมถึงได้พูดคุยแสดงความคิดเห็นกับผู้ ทรงคุณวุฒิ ทางด้าน  
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การแสดงโนรา และศิลปินโนราที่มีช่ือเสียง ผู้ วิจัยจึงได้มีประสบการณ์ตรงเก่ียวกับ 
การแสดงโนราและสามารถที่จะร าโนราได้ 
 2.1.2 การสมัภาษณ์ นอกจากการสงัเกตแล้วผู้วิจยัได้ใช้การเก็บเก่ียว
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ทัง้แบมีโครงสร้าง และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  
โดยสมัภาษณ์จากบุคคลที่เป็นผู้แสดงโนรา ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และนักวิชาการ โดยแยก 
การสมัภาษณ์ออกเป็นดงันี ้
   (1) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นวิธีการเก็บข้อมูล 
ที่ผู้ วิจัยเลือกใช้เฉพาะกลุ่มบุคคลซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในค าถามที่สอดแทรก
แนวความคิด ด้วยวิธีการเขียน การตอบแบบสอบถาม เช่น การสมัภาษณ์นกัวิชาการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องด้วยค าถามที่มีสาระเฉพาะด้าน ซึ่งสามารถให้
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงแนวคิดได้หลากหลาย 
                              ( 2)  ก า ร ส มั ภ า ษณ ์แ บ บ ไ ม ่ม ีโ ค ร ง ส ร้ า ง เ ป็น ว ิธ ีก า ร 
ที่ผู้วิจยัน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บข้อมลูจากกลุม่ผู้แสดงโนราและบคุคลทัว่ๆไป 
ที่ชมการแสดงโนราโดยใช้แนวค าถามกว้างๆ และสามารถปรับเปลี่ยนค าถามได้  
ตามสถานการณ์ ซึง่สามารถแบง่ออกได้เป็น 2กลุม่คือ  
   (3)  ชาวบ้านทัว่ๆไปที ่ได้ร ับการชมงานแสดงโนราและ  
มีความชอบในการแสดงชนิดนี ้ 
   (4) ศิลปินผู้ แสดงโนรา เป็นผู้ที่มีความสามารถในการแสดง  
 3. การฝึกปฏิบัติ 
   ผู้ วิจัยได้เข้ารับการฝึกทักษะปฏิบัติด้วยตนเองกับครูโนราแต่ละท่าน
เพื่อท่ีจะให้เกิดความรู้และเทคนิคของการร าโนราท าบทของครูแต่ละท่าน และสามารถ
น ามาวิเคราะห์ได้ 
 4. การบันทึกข้อมูล  
   ผู้วิจยัใช้การจดบนัทกึข้อมลูในระหวา่งการท่ีพดูคยุหรือสมัภาษณ์ทัง้แบบมี
โครงสร้าง และแบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อให้การศึกษามีความสมบูรณ์และได้ข้อมูลที่
นา่เช่ือถือ และยงัได้บนัทึกข้อมลูจากการสงัเกตและการมีสว่นร่วมในการจดัการแสดง 
เพื่อน าไปเรียบเรียงจดัหมวดหมูแ่ละวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 
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 จากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึกภาพ และ
บนัทกึเสยีง  ดัง้ที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น ผู้วิจยัได้น าข้อมลูทัง้หมดมาจดัหมวดหมู ่ 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

    ในการวิเคราะห์ข้อมลูครัง้นีจ้ึงแบง่ล าดบัการท างานเป็น 3 ขัน้ตอนดงันี ้ 
  5.1 จ าแนกและตรวจสอบข้อมลูอย่างละเอียดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมลูที่ถกูต้อง 

ชดัเจน 
  5.2 การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และสรุปผลการวิจยั 
  5.3 ให้ครูโนราแตล่ะทา่นได้ตรวจสอบความถกูต้องขององค์ความรู้ที่ผู้วิจยัได้

สงัเคราะห์มา 
 
บทสรุป 
 จากการศกึษาวิเคราะห์การร าโนราท าบทท าให้ผู้วิจยัได้เห็นกระบวนการของ
การร าโนราท าบทในภาพรวม  ซึง่ขอสรุปประเด็นตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. คุณสมบัติของผู้ร าโนราท าบท 

  จากการศึกษาวิเคราะห์การร าโนราท าบทท าให้ผู้ วิจัยได้สังเครา ะห์
กระบวนการของการร าว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้าง และผู้ที่จะร าโนราท าบทได้ดีนัน้
จะต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้  
 1.1 การร้องมีความเข้าใจในฉนัทลกัษณ์ของบทกลอน มีความเช่ียวชาญ
ในการแตง่ค ากลอน และมีปฏิภาณ ไหวพริบในการโต้ตอบด้วยค ากลอน 
 1.2 การร ามีพืน้ฐานที่ดีในการร าท่าหลกัของโนราสามารถพลิกแพลง 
ทา่ร าให้สอดคล้องสมัพนัธ์กบัการร้องและจงัหวะดนตรี  
 1.3 มีบุคลิกของผู้ สร้างความบันเทิง (entertainer) เพราะโนราท าบท 
ต้องร้อง เลน่ เต้น ร า  
 1.4 มีไหวพริบปฏิภาณในการพลิกแพลงทัง้การร้อง การเล่น การเต้น  
และการร า 
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   2. กรอบแนวคิดการสร้างสรรค์ท่าร าของการร าโนราท าบท 
    ในการร าโนราท าบทนัน้ลกัษณะของการใช้ท่าทางประกอบการร้องและ
ท่วงท านองของดนตรีให้สอดคล้องสมัพันธ์เป็นเนื อ้เดียวกันนัน้ถือเป็นคุณลักษณะ 
ที่ส าคัญของการร าโนราท าบท ลักษณะของการใช้ท่าร าในแต่ละครัง้แต่ละงาน 
จะมีความแตกต่างกันออกไปตามบริบทของพืน้ที่  โดยผู้ ร าจะใช้ลักษณะท่าร า  
เพื่อแสดงออกถึง วัตถุ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ และอารมณ์ตามบทร้อง ซึ่งผู้ ร า
จ าเป็นต้องมีกรอบแนวคิดจึงจะท าให้การร าแต่ละครัง้แตกต่างกันออกไปได้  
จากการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ลกัษณะการร าโนราท าบทท าให้ผู้ วิจัยสามารถ  
สงัเคราห์กรอบแนวคิดของการสร้างทา่ร าได้ดงัตอ่ไปนี ้  
  2.1 สร้างท่าร าให้สอดคล้องกบัลกัษณะทางกายภาพของสิ่งที่กลา่วถึงใน
ค าร้อง 
    2.2 น า เอาอวัยวะในร่างกายที่ที่ พ้องเสียงกับสิ่งที่กล่าวถึงให้สื่อ
ความหมายตามค านัน้ ๆ   
    2.3 ใช้การแสดงออกด้วยการจดัทา่สญัลกัษณ์เพื่อสือ่ความหมาย 
    2.4 ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบบทร้องเพื่อสร้างจินตนาการใน
ความคิดของผู้ชม 
    2.5 ใช้ลกัษณะทา่ร าเลยีนแบบพฤติกรรมตา่ง ๆ ของมนษุย์   
2.6 ใช้การประยกุต์จากทา่ร าแมบ่ทของโนรา   
 3. ลักษณะของการร าโนราท าบท 

    การร า โนราท าบทมี เอกลักษณ์ของการร า  คือการที่ ผู้ ร าแสดง
ความสามารถตีความหมายของบทร้องออกมาเป็นทา่ร า จะมีทัง้แบบเตรียมการฝึกซ้อม
มาก่อนและในลกัษณะด้นสด (Improvise) โดยจะต้องเน้นความประสานกลมกลืนของ
การเคลื่อนไหวของร่างกายที่สื่อความหมายตามบทร้องภายใต้การก ากับจังหวะของ
กลองทบัถึงแม้วา่การเคลือ่นไหวของร่างกายในการร าท าบทนัน้จะอิงอยู่กบัท่าร าแม่บท
บ้าง แต่ลีลาจะแตกต่างออกไปมีทัง้โลดโผน พิสดาร ทัง้นีเ้พื่อสร้างความสนกุสนานให้
ผู้ชมฉะนัน้แล้วผู้ที่มีความสามารถในการร าท าบทยอ่มเป็นสดุยอดแหง่โนรา  
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 3. หลักการ การร าโนราท าบท 
  ส าห รับหลักการในการร า โนราท าบทมี  4  ส่วน จะ เ ร่ิมหลังจาก 

ที่โนราร้องร่ายหน้าแตระแล้ว จึงเร่ิมส่วนที่ 1 นัง่ท าบท เมื่อนัง่ท าบทได้ 1 หรือ 2 ค า
กลอน  ตัวโนราจะเข้าสู่ ส่วนที่ 2 ยืนท าบท อีก 1 หรือ 2 ค ากลอนเช่นกัน ส่วนที่ 3  
จะเรียกลกูคูเ่ข้ามาช่วยในการท าบท แล้วจึงปิดท้ายด้วยการท าบทเพลงทบัเพลงโทนแต่
ในการท าบทเพลงทับเพลงโทนซึ่งเป็นเพลงที่ยากโนราบางท่านอาจจะตัดไป  
ร้องกลอนเลยก็ได้ 
 4. วิธีการร าโนราท าบท 
 4.1 วิธีการร้องบท   
  วิธีการร้องถือวา่เป็นสว่นท่ีส าคญัในการแสดงโนราเนื่องจากการแสดงโนรานัน้จะเน้น
ทัง้การร้อง และการร าโดยผู้แสดงจะต้องร้องเองและร าเองเหมือนละครชาตรี ซึ่งผู้ที่จะ
แสดงโนราได้ดีนัน้ต้องมีความสามารถทัง้การร้องการร า และจะต้องมีน า้เสียงที่ไพเราะ
สดใสจึงจะดงึดดูใจผู้ชมได้ ลกัษณะการร้องบทกลอนในการร าท าบทของโนราเรียกเป็น 
“ชัน้” โดยพืน้ฐานของการร าท าบทแล้วการร้องในหนึ่งค ากลอนนิยมร้องบท 3 ชัน้ โดย
ชัน้ที่ 1 จะร้องท านองกลอนในจงัหวะช้าก่อน เพื่อที่จะสื่อความหมายในภาพรวมของ
บทกลอนก่อนว่ามีความหมายอย่างไร ต่อจากนัน้จึงร้องชัน้ที่ 2 ซึ่งเป็นการร้องแยกค า
และใช้จงัหวะที่เร็วขึน้ สดุท้ายจึงจะร้องรวบค าในชัน้ที่ 3และเร่งจงัหวะให้เร็วขึน้อีกเพื่อ
ความสนกุสนาน แล้วจึงร้องรับ การร้องจะร้องในลกัษณะเดียวกันไปจนจบการแสดง 
แต่โนราบางท่านก็จะร้องแยกค าตัง้แต่ต้น แล้วค่อยร้องรวบตอบจนก็ได้  ซึ่งผู้ วิจัยได้
สงัเคราะห์วิธีการร้องจากการลกัษณะการร้องของครูทัง้ 5 ทา่นได้ดงันี ้ 

1) ร้องรวบค าเพื่อบอกลกัษณะของบทร้อง 
2) ร้องแยกค า โดยใช้วิธีการแทรกค า ซ า้ค า หรือทวนค า เพื่อให้พอดีกับ

จงัหวะหน้าทบัท่ีเรียกวา่ ลงทบัลงกลอน  
3) ร้องรวบค าแตเ่ร่งจงัหวะ เพื่ออวดความสามารถของการร้องและการร า 

ให้เกิดความเช่ือมโยงสอดคล้องกนั  
   4) ลกูคูรั่บ   



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 
 

185 

 จากการศึกษาลกัษณะการร าท าบทเร่ืองของการร้องของครูโนรา 5 ท่าน     
ผู้ วิจัยพบว่าการร าโนราท าบทนัน้วิธีการร้องจะมีความส าคัญต่อการร าเป็นอย่างยิ่ง  
กลา่วคือ  
 1. ลกัษณะการร้องจะเพิ่มความหลากหลายของท่าร า เช่น ในบทกลอน 1 ค า
กลอน ถ้าร้องแยกค าออกเป็น 4 วรรค ก็จะท าทา่ทางได้ 4 ทา่ แตถ้่าหากร้องแยกค าเป็น 
7 วรรค ก็จะท าท่าทางได้ 7 ท่า (เนื่องจากในวรรคสดุท้ายนิยมร้องรวบค าไม่นิยมแยก
จากกนั) 
 2. ลกัษณะการร้องซ า้ค า  จะช่วยขยายท่าร าหรือเปลี่ยนแปลงท่าร าจากท่า
หนึ่งไปอีกท่าหนึ่งหรือจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง ท าให้ลกัษณะท่าร ามีการเคลื่อนไหว
ไมซ่ า้อยูก่บัท่ี เช่น การเปลีย่นทา่หนึง่ไปอีกทา่หนึง่ ค าวา่ “ใต้สน” ครัง้แรกอาจจะท าเป็น
มือสองข้างประกบกันให้ปลายนิว้ชิดติดกัน ข้อมือแยกห่างกันพอประมาณ ต าแหน่ง
ด้านหน้าระหวา่งอก เมื่อร้องซ า้อีกครัง้ที่สอง  อาจจะเปลีย่นเป็นมือจีบปรกหน้าแล้วเอา
มืออีกข้างหนึ่งมารองไว้ที่ศอก หรือในการเปลี่ยนข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง ค าว่า  
“ผนัหน้า” ร้องครัง้แรกอาจใช้มือซ้ายขึน้ป้องหน้า เมื่อร้องครัง้ที่สอง เปลี่ยนเป็นยกมือ
ขวาขึน้ปอ้งหน้า เป็นการสลบัข้างกนั 
 3. ลกัษณะการร้องทวนกระชับจังหวะ จะท าให้ท่าร ามีความกระฉับกระเฉง
รวดเร็ว เกิดความตื่นตาตื่นใจและความสนกุสนาน เนื่องจาก การร้องทวนจะเร่งจงัหวะ
หน้าทบัให้เร็วขึน้ ผู้ ร าจะท าท่าอย่างรวดเร็วเพื่อให้พอดีกับจังหวะหน้าทับ ที่เรียกว่า  
ลงทับลงกลอง ซึ่งการร้องทวนนีจ้ะแสดงให้เห็นความสามารถของผู้ ร าถึงความ
เช่ียวชาญและช านาญในการร าท าบท เนื่องจาก ผู้ ร าต้องร้องและร าเองในจงัหวะที่เร็ว 
สามารถจะท าท่าทางได้พอดีกับบทร้องและท่าทางมีความสมัพนัธ์กันอย่างสวยงาม 
การร้องจึงเป็นการท าให้คนดเูกิดความตื่นตาตื่นใจในความหลากหลายและรวดเร็วจน
ท าให้คนดเูกิดความสนกุสนานประทบัใจในการร าท าบทของโนรา   
     5.2 วิธีการร าโนราท าบท  
             จากการศึกษาท่าร าของครูโนรา 5 ท่าน จะเห็นได้ว่าลกัษณะท่าร า 
ที่น ามาใช้ผู้ร าไม่ได้คิดขึน้มาใหม่ แต่เป็นการหยิบยกท่าร าโนราที่ผู้ ร าได้สัง่สมมาตัง้แต่
เร่ิมฝึกหดั และการสัง่สมประสบการณ์ในการร าโนรา มาใช้ได้อย่างฉบัพลนั ซึ่งท่าทาง
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ในบทที่ 5 เป็นท่าร าของครูโนรา 5 ท่าน ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ซึ่งท่าทางที่กลา่วไว้ทัง้ใน
บทที่ 4 และบทที่ 5 ผู้วิจยัพอจะจดัที่มาของลกัษณะทา่ทางได้ดงันี ้
 1. ท่าเลียนแบบธรรมชาติ ครูโนราจะน าเอาลักษณะที่ท ากันอยู่ตาม
ธรรมชาติ มาใช้ เช่น ท่าหอย จะท ามือคว ่าลงเลียนแบบลกัษณะของหอย บทร้องว่า 
“เรียงราย” ผู้ร าจะมายืนเรียงตอ่กนัให้เป็นวา่ยืนเรียงรายกนัอยู ่เป็นต้น 
 2. ท่าหลกัของโนรามาใช้ซึ่งผู้ ร าโนราได้ฝึกหดักนัในเบือ้งต้น  ในเพลงครู
สอนสอนร า เพลงครู 12 ทา่ เช่น ค าวา่ “เขา” จะท าทา่เขาควาย ค าวา่ “ต้นไม้” จะท าท่า 
ผาลา เป็นต้น 
 3 .  เ ป็นท่ าสัญลักษณ์  เ ช่ น  บท ร้องว่ า  “สอง ” ผู้ ร า จะยกขั น้ม า  
2 นิว้ บทร้องว่า สี่ ผู้ ร าจะย านิว้ขึน้มา 4 นิว้ หรือ ท่าหาดทราย จะใช้สญัลกัษณ์สีขาว
ของฝ่ามือแทนสขีาวของหาดทราย เป็นต้น 
 4. ท่าโนราตวัอ่อน จากการสมัภาษณ์ครูโนราทุกท่านบอกว่า  ลกัษณะ
ทา่ทางของโนราตวัอ่อนสามารถน ามาใช้ในการร าท าบทได้ เช่น การท าท่าเลียนแบบป ู
แตใ่นปัจจบุนัไมม่ีคณะโนราน ามาใช้เนื่องจากไมส่ามารถร าโนราตวัออ่นได้ 
 จากที่มาของท่าร าที่กล่าวถึง ผู้ ร าโนราจะน าลักษณะของท่าต่าง ๆ มาใช้
แตกตา่งกนัไปในครูแตล่ะทา่น และในแตล่ะสถานท่ี โอกาส ของการแสดงโนรา จึงท าให้
ลกัษณะทา่ของการร าโนราท าบทมีความหลากหลาย ซึ่งการใช้ท่าทางต่าง ๆ นัน้ผู้วิจยั
ได้พบวา่มีเกณฑ์ในการคดัเลอืกทา่ร าดงันี ้
 1. ทา่ที่สือ่ความหมายตรง ๆ 
 2. ใช้ลกัษณะของการพ้องค า พ้องเสยีง 
 3. ความสามารถของผู้ร าโนรา 
 4. ทา่ที่สือ่ความหมายตรง ๆ 
 ผู้ร าโนราท าบทได้น าทา่ทางตา่ง ๆ ดงักลา่วมาแล้วข้างต้นนี ้ โดยค านึงถึงการ
สือ่ความหมายที่ผู้ชมเข้าใจได้ และมีลกัษณะบทร้องกบัท่าร าที่มีความหมายตรงกนัมา
ใช้ก่อนเป็นล าดบัแรก เช่น ทา่ข้าง ทา่หอย ทา่ป ูทา่ต้นไม้ เป็นต้น 
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 1. ใช้ลกัษณะการพ้องค า พ้องเสยีง 
   ในการร าท าบทโนรานัน้จะใช้ภาษาท้องถ่ินเป็นหลักในการร้อง การใช้
ส าเนียงท้องถ่ินชาวใต้นัน้ ไปพ้องกับส าเนียงเสียงในภาษากลาง โนราก็จะน าเอาท่า 
ที่มีความหมายตรงกบัค าพ้องนัน้มาใช้ได้ เช่น ค าวา่ “ส”ี ท าทา่ ถมูือ แตจ่ะพ้องกบัค าวา่ 
“สี”่ ซึง่ออกเสยีงในส าเนียงท้องถ่ินวา่ “ส”ี โดยผู้ร าจะท าทา่ยกนิว้ขึน้มาสีน่ิว้ และยงัพ้อง
กบัค าวา่ “ศรี” ที่แปลวา่ “สง่าราศรี” โนราก็จะท าทา่มือซ้ายหงายขึน้ท่าบวับาน  มือขวา
วางที่ขาขวา ย่อเข่าลงให้ขาขวาไขว่ห้างบนขาซ้าย  ซึ่งลักษณะเหล่านีผู้้ ร าโนรา  
จะน ามาใช้มาก จึงท าให้ลกัษณะท่าร าของการร าท าบทเกิดความหลากหลาย และ
ร ่ารวยทา่ทางในการร าเป็นอยา่งมาก เป็นต้น 
 2. ความสามารถพิเศษของผู้ร าโนรา 
     ในการที่จะเลือกท่าทางต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการตีบทโนรา ต้องค านึงถึง
ความสามารถของผู้ ร าโนราเองด้วยว่าสามารถท าท่าทางต่าง ๆ ในกลุ่มที่กล่าวมา
ข้างต้นได้หรือไม ่และสามารถท าท่าทางในกลุม่ไหนได้ดีที่สดุ โนราก็จะน าท่าทางนัน้ ๆ 
มาใช้ เช่น ผู้ที่มีความสามารถในการร าโนราตวัออ่น จะน าทา่โนราตวัอ่อนมาใช้ถ้ามีบท
ที่กลา่วถึง หิน ต้นไม้ หอย หรือ ป ูซึ่งท่าโนราตวัอ่อนสามารถน ามาใช้ในการท าบทได้ 
ถ้าหากผู้ที่ไม่มีความสามารถในท่าโนราตวัอ่อน อาจน าท่าสญัลกัษณ์ หรือแม่ท่าโนรา
มาใช้แทน โนราบางคนอาจร าไมเ่ก่ง ก็จะเน้นการร้องในจงัหวะกระชับรวดเร็ว แต่ใช้ท่า
ซ า้ ๆ กนั แทนก็ได้ 
 จากการศกึษาของผู้วิจยัพบวา่การท่ีผู้ชมจะช่ืนชอบ และติดตามการร าท าบท
นัน้ขึน้อยูก่บัความสามารถของผู้ร าดงัตอ่ไปนี ้
 1 เลอืกทา่ที่สือ่ความหมายตรง ชดัเจน 
 2 เลอืกทา่ที่มีลกัษณะพ้องค าพ้องเสยีง 
 3 เลอืกค าที่ลงทบักบัจงัหวะ คมชดัลกึ  
 4 เลอืกท าตามความสามารถพิเศษของโนรา เช่น โนราตวัออ่น 
 5.3 การสอดแทรกเทคนิคพิเศษ  
      5.3.1 การสอดแทรกการพูดคุย ถือเป็นเทคนิคพิเศษอย่างหนึ่งในการ
ร าท าบท ในขณะที่ร าท าท่าทางที่สื่อความหมายต่าง ๆ อยู่นัน้ผู้ ร าสามารถสอดแทรก
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การพดูคยุเข้าไปในช่วงวรรคนัน้ ๆ ของการร้องและการร าได้ ซึ่งลกัษณะการสอดแทรก
การพดูคยุในการร าท าบทนัน้ ผู้ศกึษาพอท่ีจะประมวลได้เป็น 3 ลกัษณะ คือ 
 (1) การพูดคุยเพื่ออธิบายท่าทางที่ผู้ ร าสื่อความหมาย ซึ่งการพูดคุย 
ในลกัษณะนีเ้พื่อเป็นการขยายความเข้าใจของทา่ทางที่สื่อความหมายในลกัษณะนัน้ ๆ 
ให้ผู้ชมได้เข้าใจมากยิ่งขึน้ เป็นวิธีการท่ีครูโนราได้มีแนวคิดที่วา่การสือ่สารให้คนจ านวน
มาก ๆ ได้เข้าใจได้เหมือน ๆ กนันัน้เป็นการที่ยากครูโนราจึงจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มเทคนิค
พิเศษตา่ง ๆ เข้าไปเสริมความเข้าใจให้ผู้ชมได้มากยิ่งขึน้ เช่น   
               (2) การพูดคุยเร่ืองที่เป็นความรู้ต่าง ๆ ซึ่งวิธีการนีไ้ม่ได้เป็นการขยาย
ความเข้าใจของทา่ทางที่จะสือ่เหมือนลกัษณะที่หนึง่ แต่เป็นการให้ความรู้โดยการบอก
เล่าของผู้ ร าโนรา ซึ่งผู้ ที่ร าโนราจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ให้มากขึน้เพื่อที่จะมี
ความรู้ต่าง ๆ มาบอกเล่ากับผู้ ชม อันจะเป็นทางหนึ่งที่สอดแทรกความรู้ต่าง ๆ  
ของประชาชนในสงัคมและชมุชนให้มีความรู้เท่าทนักบัสภาพของสงัคมและชุมชน เช่น  
ความรู้ทางด้านขา่วสาร ความรู้ทางด้านการเมือง ฯลฯ   
 (3) การพดูคยุเพื่อประชาสมัพนัธ์งานตา่ง ๆ แตเ่ป็นการให้ความรู้ในสิ่งต่าง 
ๆ ที่เกิดขึน้ หรืออาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรม หรือความรู้ต่าง ๆ  
ที่ประชาชนควรจะได้รับรู้ นับเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่เป็นจุดเช่ือมความเข้าใจระหว่าง
ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน อย่างเช่น สอดแทรกความรู้ เร่ือง 
ยาเสพติดให้โทษ ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ รณรงค์ ปลกุจิตส านึกต่าง ๆ ของประชาชน  
ตอ่บ้านเมือง 
 จากที่กล่าวมาทัง้หมดจะเห็นได้ว่าการร าท าบทเป็นศิลปะชัน้สูงที่ให้ทัง้ 
ความสนุกสนาน ยกระดับจิตใจ และให้ความรู้ทางด้านความคิดต่าง ๆ ในการที่จะ
ตอบสนองต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ได้นัน้  ผู้ ร าโนราจ าเป็นต้องมีความสามารถ 
ความรู้ และไหวพริบปฏิภาณมากมาย  
 5.4 การสอดแทรกมุขตลก    
  มขุตลก เนื่องจากการแสดงโนราเป็นมหรสพที่ต้องใช้เวลาในการแสดง
นานๆ บางครัง้แสดงกนัทัง้คืน จึงท าให้การแสดงโนราน าความบนัเทิงที่ท าให้สนกุสนาน
สอดแทรกเข้ามาเพื่อให้คนดไูมเ่บื่อและสร้างอารมณ์ร่วมให้คนดอูยูต่ลอดเวลา ลกัษณะ
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การพดูให้ตลกขบขนัต่าง ๆ จึงเข้มามีบทบาทในการแสดงโนราเป็นระยะ ๆ ซึ่งมขุตลก
จะเป็นเทคนิคการน าเสนอของผู้แสดงโนราที่จะน าเข้ามาสอดแทรกในช่วงการแสดง
ต่าง ๆ อย ่างพอดี ค ือ  ไม ่มากหรือน้อยจนเกินไปขึน้อยู ่กบัความสามารถและ 
ความชื่นชอบของคนดเูป็นส าคญั ซึ ่งมขุตลกนีจ้ะสอดแทรกอยู ่ในการร าท าบท  
เป็นสว่นมาก จะแทรกอยู่ทัง้ในลกัษณะท่าทางและบทร้อง อนัเป็นเหตผุลหนึ่งที่ท าให้
ผู้ชมช่ืนชอบการร าท าบทมาก จึงท าให้การร าท าบทสามารถดงึดดูคนดใูห้ชมนาน ๆ ได้  
 ในการร าท าบทโนรานัน้ผู้ร าจะสอดแทรกมขุตลกตา่ง ๆ เข้าไปขัน้การร าท าบท
เป็นช่วง ๆ บางครัง้ก็ตามเนือ้หาของบท บางครัง้ก็สอดแทรกไม่เป็นไปตามเนือ้หา 
ของบทบ้าง เพื่อต้องการที่จะสร้างบรรยากาศที่ให้ความสนุกสนานกับผู้ ชม ซึ่งมี  
ความจ าเป็นในการแสดงโนรามากเนื่องจากการแสดงโนราในสมยัโบราณจะใช้เวลาใน 
การแสดงนานมาก บางครัง้จะแสดงกันทัง้คืน เพราะฉะนัน้ผู้ ร าโนราจึงจ าเป็นที่จะ
สร้างสรรค์มขุตลกตา่ง ๆ สอดแทรกเป็นระยะ ๆ เพื่อไม่ให้คนดงู่วงนอนซึ่งมขุตลกที่ผู้ ร า
โนราน ามาใช้ในการแสดงนัน้ ผู้ ศึกษาของแบ่งกลุ่มตามลกัษณะของมุขตลกที่ผู้ ร า
น ามาใช้ ดงันี ้
 5.4.1 ตลกโดยการใช้ค าพูด ผู้ ร าโนราจะน าเอาลกัษณะของการกระท า 
ที่บ่งบอกถึงความผิดพลาดของมนุษย์มาเสนอให้เกิดความตลกขบขนัหรืออาจจะใช้
ค าพดูที่สนกุสนานโปกฮามาพูดให้ผู้ชมเกิดความตลกขบขนัขึน้ บางครัง้ผู้ ร าโนราก็จะ
เล่าถึงความเซ่อ ๆ ซ่า ๆ ของตนเองในสถานที่และโอกาสต่าง ๆ ให้ผู้ ชมฟังแล้ว
สนกุสนานตามไปด้วย ซึ่งผู้ ร าโนราจะต้องใช้เทคนิคในการเล่าเพื่อสร้างความสนุกสนาน
ให้กบัผู้ชมได้ 
    5.4.2 ตลกที่ใช้ลักษณะปมด้อยของมนุษย์มาพูดคุยให้เกิดความ
สนุกสนานในการน าเสนอ ถ้าเป็นการแสดงตลกในปัจจุบันจัดเป็นการแสดงตลก
ประเภทสงัขาร   
    5.4.3 ตลกโดยการใช้ค าพูดสองแง่สองง่าม ซึ่งเป็นวิธีการที่ผู้แสดงโนรา
นิยมใช้กนัมากและสามารถที่จะท าให้ผู้ชมเกิดบรรยากาศของความสนกุสนานได้ง่าย 
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โดยเฉพาะค าพูดที่ใกล้เคียงกับเร่ืองทางเพศ หรืออาจจะเป็นลกัษณะการพูดค าผวน  
ของคนทางภาคใต้ 
 ในการสอดแทรกมขุตลกทัง้ 3 กลุม่ตามที่ผู้ศกึษาได้จดัแบง่ดงักลา่วข้างต้นนัน้
จะสร้างบรรยากาศความสนุกสนานได้มากน้อยแค่ไหนจะต้องขึน้อยู่กับเทคนิคและ
ความสามารถของผู้ร าโนรา ซึง่พอท่ีจะสงัเขปได้ดงันี ้
 ก) สถานท่ี 
 ข) ช่วงจงัหวะเวลา 
 ค) ปฏิกริยาผู้ชม 
 ก) สถานท่ี การแสดงโนราได้อยูใ่นวิถีการด าเนินชีวิตของคนในภาคใต้ทกุ
สงัคมทกุชนชัน้ และจะใช้เป็นสือ่ทางด้านการแสดงในทกุๆ โอกาสของงานประเพณีตา่ง 
ๆ ท่ีจดัขึน้ในภาคใต้ การน าเสนอมขุตลกตา่งๆ ก็ต้องค านงึถึงสถานท่ีด้วย เช่นถ้าแสดง
ในวดัก็ต้องใช้มขุตลกที่ไมห่ยาบคายหรือสอ่ไปในทางเพศมากนกัหรือถ้าเข้าไปแสดงใน
วงัเจ้าเมืองตา่งๆ ก็ต้องใช้ค าพดูที่ไมห่ยาบโลน เป็นต้น 
 ข) จงัหวะเวลา ผู้ร าจะต้องดูช่วงเวลาที่จะสอดแทรกมุขตลกเข้าไปให้เกิด
ความพอดี ไม่สอดแทรกถ่ีเกินไปจนท าให้เกิดความเบื่อ หรือห่างกนัมากเกินไปจนรู้สกึ
เบื่อการแสดง 
 ค) ปฏิกิริยาของผู้ชม ผู้ร าโนราจะต้องสงัเกตปฏิกิริยาของผู้ชมอยู่ตลอดเวลา
เพื่อท่ีจะประเมินบรรยากาศของการแสดงได้ ซึง่จะท าให้ผู้ ร าสามารถที่จะสอดแทรกมขุ
ตลกเข้าไปได้พอดีกบัอารมณ์ของผู้ชมได้ 
 ในการร าท าบทของการแสดงโนรา การสอดแทรกมขุตลกต่าง ๆ ในการแสดง
นัน้จะเป็นการสร้างสีสนัให้กบัการแสดงในครัง้นัน้ ๆ มากยิ่งขึน้ การสอดแทรกมขุตลก
ในการแสดงจึงเป็นเทคนิคทางศิลปะอยา่งหนึง่ซึง่ขาดไมได้ในการร าท าบท 
 5.5 การสอดแทรกการแสดงชนิดอื่น ๆ 
        การน าการแสดงชนิดอื่น ๆ เข้ามาสอดแทรกในการแสดง โดยการที่บท
กลอนที่ใช้ในการร าท าบทได้กลา่วถึงลกัษณะการแสดงชนิดนัน้ ๆ ถ้าหากว่าผู้ ร าโนรามี
ความสามารถที่จะแสดงชดุนัน้ๆ ได้ ก็จะน าเข้ามาแสดงให้ผู้ชมเห็นด้วย หรือบางครัง้ก็
จะน าการแสดงชนิดนัน้ ๆ มาสอดแทรกเข้าไปจริง ๆ เช่น การแสดงลิเกป่า  การแสดง
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หนงัตะลงุ หรือการแสดงลิเกซึ่งสว่นมากผู้ร าโนราจะแสดงเลียนแบบการแสดงชุดนัน้ๆ 
เอง เพื่อแสดงความสามารถของผู้ร า และเป็นการประหยดัคา่ใช้จ่ายด้วย ซึ่งการน าการ
แสดงชนิดอื่นๆ เข้ามาในการแสดงโนราท าบทนัน้เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศของการ
แสดงช่วงเวลาหนึง่ และให้ผู้ชมเห็นลกัษณะการแสดงที่หลากหลาย เนื่องจากการแสดง
โนราต้องใช้เวลาในการแสดงนานๆ ดงัที่ได้กลา่วไว้แล้วข้างต้น 
 การน ามุขต่าง ๆ เข้ามาสอดแทรกในการร าท าบทก็เพื่อที่จะสร้างบรรยากาศ
และความสนุกสนานในการชมการแสดงโนราให้กับผู้ชม การแทรกมุขต่าง ๆ ผู้แสดง
โนราจะต้องมีความสามารถ ความช านาญ และไหวพริบปฏิภาณในการแสดงโนราเป็น
อยา่งดีจึงจะสอดแทรกมขุต่าง ๆ ได้อย่างลงตวัและสร้างความสนกุสนานให้กบัผู้ ชมได้ 
ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคเฉพาะของผู้แสดงแต่ละคน จากการศึกษาเทคนิคเฉพาะของผู้ ร า
โนราและได้สอดแทรกมขุเข้าไปในการแสดงนัน้ ผู้ศกึษาพอท่ีจะประมวลเทคนิคได้ดงันี  ้
        1. ต้องสร้างบรรยากาศที่สนกุสนาน 
        2. ต้องค านงึถึงวยัของผู้ชม 
        3. เร่ืองที่น ามาเสนอต้องมีความทนัสมยั 
        4. ต้องเป็นเร่ืองที่เข้าใจได้ง่ายไมต้่องใช้เวลาคิดนาน  
        5. ช่วงเวลาสอดแทรกไมใ่ห้ติดหรือหา่งกนัมากเกินไป 
 โนราลั่น ได้ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการสอดแทรกมุขตลก หรือความรู้หรือ 
การแสดงชนิดอื่น ๆ ว่า “ในปัจจุบนัจะมีความทะลึ่งมากกว่าตลก และก็จะเน้นที่เร่ือง
เพศเป็นหลักแต่โนราในสมัยก่อน ๆ นัน้  จะสร้างมุขตลกขึน้มาอย่างสร้างสรรค์  
โดยใช้ลกัษณะค าพดูและทา่ทาง” 

 
อภปิรายผล      

ผู้วิจยัได้น าองค์ความรู้จากการวิจยัมาอภิปรายให้เห็นถึงกระบวนการได้มา
ของผลการวิจยั โดยผู้วิจยัได้น าแนวคิด ทฤษฎีตา่ง ๆ  มาใช้เป็นหลกัในการวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. ใช้แนวคิด ทฤษฎี บางทฤษฎีมาอธิบายวิเคราะห์วิธีการสร้างท่าทางในการ
สือ่สารของการร าโนราท าบทของครูแตล่ะทา่น เช่น  
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 1.1 น าแนวคิดทฤษฎีระบบสัญลักษณ์ของเกียร์ส ซึ่งมองว่าระบบ
สญัลกัษณ์มาจากกระบวนการท างานของระบบความคิดของมนุษย์ ซึ่งถูกสะท้อน  
ให้เห็นด้วยพฤติกรรมของมนุษย์นั่นเอง พฤติกรรม หรือการแสดงออกต้องการสื่อ
ความคิดของตนให้ผู้ อื่นรับรู้และเข้าใจ โดยใส่ใจความหมายลงไปในค าพูดหรือ  
การกระท าที่จะสือ่กบัผู้อื่นสามารถตีความ หรือถอดความหมายได้ ในระบบสญัลกัษณ์ 
หมายถึงการตีความหมายหลายชัน้ มาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ลกัษณะการใช้
ท่าทางในการร าโนราท าบท ซึ่งสามารถชีใ้ห้เห็นว่าลกัษณะค าร้องอย่างไร ใช้ท่าทางที่
เป็นสญัลกัษณ์ในการสือ่สารอยา่งไรในการสื่อความหมาย ซึ่งสามารถสร้างสญัลกัษณ์
ตา่ง ๆ ขึน้มาแทนค าร้องนัน้ ๆ เช่น  
 ก) ค าวา่ “ดอกไม้” 
   = จีบหงายด้านหน้า สื่อความหมายว่า ดอกไม้มีกลีบดอกที่สวยงาม
เหมือนจีบท่ีกรีดนิว้เรียงกนั 
   = รวมนิว้มือทัง้หมดชิดกนั  สือ่ความหมายวา่ ดอกไม้ที่ก าลงัตมูอยู่ 
   = หอ่มือให้ปลายนิว้แยกจากกนั สือ่ความหมายวา่ ดอกไม้ก าลงับาน 
   = จีบคว ่าสองมือประสานกันระดับหน้า สื่อความหมายว่า ดอกไม้ 
ห้อยระย้าเป็นช่อ 
 ข) ค าวา่ “นก” 
   = งอนิว้ชีเ้ล็กน้อย นิว้ที่เหลือก ารวบทัง้หมด สื่อความหมายลกัษณะของ  
หวันก 
   = งอนิว้เล็กน้อย นิว้ที่เหลือกางออก สื่อความหมายถึง ลกัษณะหัวนก   
และปีกหางของนก 
   = งอนิว้ชี เ้ล็กน้อย นิว้ที่ เหลือกางออกแล้วสั่นมือ สื่อความหมายว่า 
นกก าลงับิน 
   = มือทัง้สองแบคว ่ากางออกด้านข้าง สื่อความหมายว่า ลกัษณะการบิน
ของนก 
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   = มือทัง้สองจับผ้าห้อยข้างของโนราแล้วกางผ้าออก สื่อความหมายว่า 
ใช้ผ้าเป็นสญัลกัษณ์แทนปีกของนก โดยสมมติตวัผู้ร าโนราเป็นตวันก 
 1.2 น าทฤษฎีโพเอติกา ของอริสโตเติล โดยกล่าวถึงการเลียนแบบโดย  
มองว่ามนุษย์โดยทั่วไปจะมีสัญชาตญาณในการเลียนแบบ ที่แสดงออกมาด้วย  
การพูด การเขียน การแสดงท่าทาง เช่น ท่าทางที่ครูโนราใช้สื่อความหมายโดยการ
เลยีนแบบมาจากรูปร่างลกัษณะของสิง่ของนัน้ ๆ ร้องค าวา่ หอย ก็น าลกัษณะของหอย
มาเลยีนแบบ ร้องค าวา่ป ูก็เลยีนแบบลกัษณะของป ูเป็นต้น  
 จากท่าร าในบทนีค้รูโนราอธิบายว่าเลียนแบบมาจากธรรมชาติของลกัษณะ
หอยกบัปทูี่พยายามเลยีนแบบลกัษณะเด่นของสตัว์แต่ละชนิด ซึ่งทัง้ห้าท่านมีลกัษณะ 
ที่เหมือนกนัแตจ่ะแตกต่างกนัในรายละเอียดบ้าง คือหอยจะเหมือนกนัทัง้ 4 ท่าน แต่ปู
จะตา่งไป 1 ทา่น คือ โนราสวสัดิ์ จะใช้การงอนิว้ทัง้หมดเลยีนแบบป ูแตค่รูอีก 3 ท่านจะ
ใช้การจีบคว ่า จีบใช้แทนตวัป ูแต่นิว้ที่เหลือกรีดออกแทนขาปทูัง้หมดสว่นครูเอิบจะท า
ลกัษณะหอย ปู แตกต่างไปจากท่านอื่นๆมาก เพราะครูเอาแนวความคิดของเปลือก
ภายนอกของหอยกับปูมาสื่อ โดยใช้ลกัษณะท่าทางของมือประกบกันให้เหมือนกับ
เปลอืกนอกของหอยและป ู
 ในบทนีค้รูแต่ละท่านจะแตกต่างกันที่น าเทคนิคการสอดแทรก การแยกค า 
และการร้องซ า้ค ามาใช้ในการร้องบท จึงท าให้ลกัษณะทา่ร าและการร้องของครูแตกตา่ง
กนัออกไปตามความสามารถของครูโนราแตล่ะทา่น เช่น 
  การสอดแทรก  จะท าเป็นหอยป ู
  การแทรกค า  เนหอย นัน้ป ู
  การร้องซ า้  อนันีแ้หละหอยป ู
 1.3 น าแนวคิดทางนาฏศิลป์ของเดนิสา เปเยส ได้กล่าวว่า การแสดงออก  
ของมนษุย์ด้วยวิธีการที่สนุทรีย์ นิยมเน้นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม แสดงออกโดยนยั
มากกว่าการพรรณนา ซึ่งท่าทางบางท่าที่ครูโนราได้น ามาสื่อในรูปแบบของนามธรรม 
สือ่ความหมายด้วยนยัยะ เช่น ชีบ้อกต าแหน่งซึ่งไม่มีรูปลกัษณ์ให้เห็น ณ เวลานัน้ เช่น 
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เมืองกระบี่ ข้างออก ใช้ชีไ้ปข้างหน้า หรือใช้การก ามือ เพื่อสื่อถึงค าว่า ยงัมี สื่อความ
หมายถึงยงัมีอะไรอีกมากมายที่เรามองไมเ่ห็น 
 1.4 น าแนวคิดของการด้นสดมาใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะการร้อง เช่น  
การร้องแยกค า การร้องซ า้ การร้องทวน การเพิ่มค าบพุบท สามารถที่จะคิดค าร้องตอ่ไป
ได้ เช่น ลักษณะการร้อง จะเข้ามานั่ง มาเนมานั่ง นั่งแล้วท าผัน ผันเนผันหน้า  
จะท าวา่ข้างนอก เนข้างโน้นนอก จะนัง่ชมดอก จ าปี แล้วลกูคูรั่บ นัง่ผนัหน้าไปข้างนอก
ชมดอกจ าปี นัน่แหละชมดอกจ าปี วา่ผนัหน้าไปข้างนอกนัง่ชมดอกจ าปี 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
    1.1iการร าโนราท าบทเป็นกลเม็ดเด็ดพรายของผู้ ร าโนราแต่ละท่าน  
การเรียนหรือการศึกษาในทางวิชาการเป็นสิ่งที่ผู้ เรียนหรือผู้ศึกษายากที่จะเก็บกลเม็ด
เด็ดพรายนัน้ได้ทัง้หมด จึงน่าจะศึกษาเป็นแนวทางหรือเป็นแบบอย่างในการแสดง  
แล้วอธิบายในเชิงกระบวนการให้ผู้ เรียนหรือผู้ศึกษาน าไปใช้ เพราะถ้าเราเรียนแบบ
ลอกเลียนแบบไปทัง้หมด ก็จะขาดซึ่งเอกลกัษณ์ของการร าท าบทคือการท าท่าทาง 
ได้หลากหลายในแต่ละพื น้ที่ที่ ไปแสดงจะต้องใ ช้ท่าทางที่สะท้อนให้ เห็นถึ ง
สภาพแวดล้อมในท่ีนัน้ ๆ จึงจะท าให้คนดเูข้าใจและเกิดสนุทรียภาพมากขึน้   

1.2iการร าท าบท เป็นกระบวนที ่ม ีการเรียนการสอนแบบผู้ เ รียน  
เป็นศนูย์กลางที่ให้ผู้ เรียนน ากระบวนการวิธีการและน าข้อมลูจากสภาพแวดล้อมจริงมา
ใช้ในการสื่อความหมาย ซึ่งจะเป็นการฝึกทกัษะให้ผู้ เรียนฝึกการคิดการสื่อสารที่ท าให้ 
คนเข้าใจและมีความสขุได้ สามารถน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนในท้องถ่ินได้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการศกึษาค้นคว้าตอ่ไป  

2.1. องค์ประกอบที่ถึงพร้อมในการร าโนราท าบทนัน้ยงัมีองค์ประกอบ 
ในเร่ืองของการสอดแทรกมุขตลก การสอดแทรกการแสดงพิเศษ ซึ่งผู้สนใจสามารถ  
ที่จะศึกษากลวิธีของการสอดแทรกมุขตลก และการแสดงพิเศษได้ ก็จะท าให้
กระบวนการร าโนราท าบทได้สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 
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2.2. ทว่งท านองจงัหวะของดนตรี การร้องรับของลกูคู ่ซึง่จะต้องสอดคล้อง
กับกระบวนการร้องและการร า ซึ่งผู้ ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีน่าจะ
ศกึษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองนีเ้พื่อให้การร าโนราท าบทสมบรูณ์มากยิ่งขึน้   
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